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a. 

Gav wows id. 

திருச்சி ற்றம்பலம். 

வவத்து 

வடவேதாரணியமென்னும் 

இருவேற்காட்டுப் புராணம். 
a. ஸ் 

மட? 4 டர் வனி வணி re 

   
  

காப்பு. 

  

வலம்புரிவிநாயகர். 

ஈலம்புரிவாரணர்கரிச்சசாதனிகமேசன்வளகவிலத்தானச் 

சலம்புரிவாரணத்துதிக்கைக்தர்திமுகாசுரனுடற்றுஞ்சமருமன் னோன் [த்த 

ருலம்புரிவாணப்படையுங்குமைத்தெழில்சேருந்துருமேற்குறுக் தாள்வை 
வலம்புரிவாரணக்குரிரின்மலர்ப்பதமெய்ம்மனவாக்கால்வணங்குவோமே, 

  

பாயிரம், 
—o— 

சபாகாயகர், 

Sassy லகளித்தவெகாமசவுர் தரிவிழிகள்சிறக்ககாளு 
மருதீதியுடனை ம்பகமோர்வடிவாயெதுகொ௫ேல்லருளாற்பஞ்ச 

கருத்தியமேசெய்தருளிப்பணிமுனியும்புலிமுனியுங்ளெர்வு ற்றேத்த 
நிருத்தமருளெம்மானையெஞ்ஞான்று மனமன்தினி றுவுவாமால், (௧) 

திருவேற்காட்டேச்சரர், 
மணிகொண்டர௫ெடுங்கடலிற்கண்டுயிலு்கண்டுளபமார்பத்தோஸும் 
கணிகொண்டமறையவனுங்காண்பரியசுடருருவம்சாட்டிவாலும் 

பணிகொண்டகுவலயமும்பணிர் தேத்தச்ருட்டிபரம்பரையாயோங்க [ tbe 
வணிகொண்டவேற்காட்டிலருள்பொழிவேற்காடனையாமகத்துள்வைப்பா 

சாந்தநாயகி, | 

முக்துபெருங்கருணையினாற்பரைமுகலாஞ்சத்திகளாய்முறைமைத்தாக 
வைநீதுபெருக்கொழினடத்திமூன்று இறத்தான்மூலமகற்தியாள 

விர்துமு,தன்மூன்றாவிளங்குமுபாதானங்க ண்மேலீவிண்ணோர் 

வர்துபணிவேற்காட்டில்வாழ்சார்தசாயதொண்மனத்துள்வைப்பாம். (௩)



௨ திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

கலியாணகசந்தரர். 

தென்திசையிற்செலவழங்குங்கு அமுனிஎன் தனக்காகச்செல்வேலேக்தக் 
கன்றுழையின் மடகோக்கிற்கவின்செய்மதசரிநெடுங்கட்கன்னியோடுக் 
அுன்றுபனிவரையகன் றுசுடர்மகுடர்தரித்துகறு ர்தொடையல்ளூடி. 

மன்றல்வளர்ச் இிடவிருக்தமணவாளசுச் தரனைவணக்சஞ்செய்வாம். (௪) 

தக்ஷணாமூர்த்தி, 
கடவாதம்படவாசமடவாதமெனக்கழித்துக்கருத்திலோர்க்ேேகா 

தஇிடவாகுழுப்பொருளினுண்ை மயென த்தேர்சனகாதியர்கால்வர்க்கு த் 
இடலாரணப்பொருளைமெய்ஞ்ஞானமுத்இையாற்றிக ழக்காட்டி 
வடவாலின் £ழிருர் தங்கறமுரைத்தபெருமானை வணக்கஞ்செய்வாம். (௫) 

விநாயகக்கடவுள். 

அண்டரிடர்ச்சடல்சுருக்கெசுரரிடர்க்கடல்பெருக்கெவனிவா ரி 
யுண்டவனைக்கழங்கேய்ப்பவோடியெடுக்தெதிர்தாடியுமையாள்கேள்வன் 

ரொண்டர்களன் பளிமுரன் று துதைந் தாடக்கருணைமதஞ்சொரியாகின் நேர் 
கொண்டல்விளங்கெழில்சாட்டுக்குஞ்சரன் சேவடிமுடிமேற்கொள்ளுவோமே. 

குமரக்கடவுள். 

சதகோடியாயிரங்கண்படைத்தவனுக்கு தவிநிசாசரமைவிட்ட | 2பா 
மசசோடிவரும்பரம்பொற்கடஞ்சொரியுங்களிற்றுரிவைவயக்கெம்மான் 

னிதகோடி.வரமெனினுநெடிதலிப்பவவனளித்தகெ மிவலண்ணல் 
பதகோடிரான்கினையுகாக்கோடி.வாழ்ச்தவும்யாம்பணிகுவோமே. (௪) 

வைரவக்கடவுள். 

ஆரணன்வல்செருச்கொழியவவன்றலையிலொன் றதனையங்கையேக் இ 
நாரணன்செங்குருதிகடலெனவாங்கியஇனிசப்பிநடுமுச்சூலத் 

தோரணமாயவருடலகாலவிளையாட்டயருக்கொல்லோன்கொன்றைகத் 

காரணிகற்கெவபெருமாற்கன்புளசம்லயிரவன்டுடலைமேற்கொள்வாம், (௮ி) 

திருநந்திதேவர். 

அள்ளியெடுச் தணிரீற்தினாவலிப்புண்டரமிலங்கவங்கைதான்இற் 

றுள்ளிகெறிக்கெழுந்திரிகோட்டிரலை மழுப்படை பரம்புசுரிகைதாங்கிற் 

கெள்ளுப௫ிர திமிலைச்சுஞ்செஞ்சடையான். திருலா ய்மைசெலுத்திகாளும் 
9, . . 

வெள்விவரைத்தலமகலாகர் நொயகன்றிருக்காள்விரும்பு2வாமே,. (௯) 

அகத்தியமுனிவர். 

இருக்கோலமிடும்பொருளாயெழும்புடமாகவோதையிலக்கணத்தை 

மருக்கோலித்தமிழ்ப்பயினா வளர்த்துமலைமகளாளா மருவகின் ற



பாயிரம், ௩ 

பெருக்கோதமவுலிபுனையருளாளன்பெற்சியொடுபெறுகல்யாணத் 
திருக்கோலங்கண்டுமசழகத்தியனார்சசணமலர்செமேற்கொள்வாம், (௧௦0) 

திருஞானசம்பந்தமூர்த்திசுவாமிகள். 

பன்னிரண்டுதிருப்பெயரும்படைத்தபழம்பதியில்வளர்பதுமம்போலுக் 
தீன்னிரண்டுேடியாற்பையகஈடர் தலங்குபொய்கைத்தல த்தின் மேவி 

முன்னிரண்டுகுரவரும்வர் தருளு மமூதருர் திய மண் மூலவேரு 

மென்னிரண்டுவினையின தஅபெருவேருங்களைக்தவனையிறைஞ்வொழ்லாம். () 

திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள். 

அள்ளன்மனக்குண்டரிரொ.று திருநிறணிவோர்க்கன ற். திடாமற் 
௮ள்ளவிடையூறுகளும்பொருர் சாவென்றுரைக் சவருமுறுதிகொண்டே 

தெள்ளு கமிழ்க்கடலன்மித்தஇரையெதியுங்கருங்கடலுர் இருக் த நீந்தும் 
வள்ளலையெம்பெருமானை த் திருரரவுக்க 3 எனையாம்வணங்கவொாழ்வா ம் 1௧௨) 

சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள். 

அடி.யவருச்கெளியனென்பதலுமானமுகலியனவலவென்றேயிப் 

படியறியக்காட்டுதற்சாம்படிவமெடுத்தாரூரிற்பரவையென்னும் [தனக் 
அடி.யிடைவெண்ணகைச்செவ்வாய்ச்சுடரிழைப்பெண் டனக்கிகஞ்சொ.றா 
கடி.தினிலெம்மிறைவனிருகால்சேப்பப்பணிச் சவனைக் கருததுள்வைப்பாம். 

| மாணிக்கவாசகசுவாமிகள். 

கருக்கோவையார்கழிக்கக்கருதிருவேவர்கள் செவிக்கட்படாமுன் 
ருக்கோவையார்மனனேயொழிதியவற்தியல்பையினியுருகாயால்க 
ளிருக்கோவையார்பலமும்பெற்றனமென்றெண்ணியெண்ணியின்பமாரத் 
திருக்சே ரவையார்மொழிக் ததிருவாசலார்பகஞ்ரெமேற்கொள்வாம்.(௧௪) 

மூர்க்கநாயனார். 

ஆர்க்குமதிவரியபொருளடியவருக்கமுதூட்டலன்.நின்றென் று 

நீர்க்கடல்சூழ்வையமதினிலவு றும்பேதிதுவென்றுநிலவக்காட்டி, 
யார்க்குமதுசரமுரலுஞ்சோலைசெதிவேற்சாட்டிலவதரித்த 
ஜோரக்கரெனுகாயனார் திருவடி கீகாமராயு ளத்தன்முன் ஐவாமால். (௧௫) 

சண்டேசநாயனார். 

பொன்னிக இப்புனல்பரர் தமண்ணியினி ற் நீ ம்பாலாற்பூசையாற்ற 
வுன்னிமணலாலயஞ்செய்சம்மணலாலெம்மிறைவற்குருவம்காட்டித் 
தன்னியமநிறைவேந்றித்தர்தைதாள்குறைவேற்தித்தண்டியாஜேன் 
மன்னிபமெப்ப்புகழ்பர விச்சிவனடி.யார்திருவடியைவணக்குவோமே. (௧௯)



௪ இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

மற்றையதிருத்தோண்டர்கள். 

வறு, 

புயல்வளர்மிடற்ரான்றன்பாற்பொருக்இயவூற்றக்தாலு 

மயல்செயற்கரியாராகவலியின்் மவருமென்றெண்ணி 

யயலியா தமோனவானகச் தமருளப்பெற்றோ 

ரியலினைப்பரவித்சொண்டினெழிலையுமினறஞ்சுவோமே, 

சேக்கிழார் சுவாமிகள். 

Gam. 

திக்குணமுடையகஞ்சுமண்டையனாஞ்சீவகன்சரிதசன்றன்று 

(௧௭) 

கோக்குறுற தலோன்ருளுடையடியர்கோற்றெழுசமிகையேமேன்மை 
யாக்குமென்றனபாயன்றனக்கருளியருடிரு.ச் கொண்டர் மாபுராணம் 
வாக்கினான்மலர்ர் தமசச்சிழாருபயமலர்ப்பதஞ்சென்னிசேர்த்துய்வாம். (} 

சந்தானகுரவர். 

ேவேறு,. 

வானகாடர்வழுத்தும்பரசிவ 

மானவான்பொருளவாழ்வைசாமார்ஈ் இட 

ஞானமார்க்கசலம்பெறநாட்டுசந் 

தானவாசியர் தாடலைமேற்கொள்வாம். 

வாழ்த்து. 

ேவறு, 

சாரணிவேர்கா வாழ்க சண்புயன்மராதுபெப்ச 
சீரணிசெங்கோலோக்கதிருவருள்செழிக்கவெண்ணி 

ருரணவேள்விபல்கவருமறையோர்கண்மல்க 

வாரணவுிியோன்சைவ மன்னுகவையமெல்லரம். 

  

அவையடக்கம், 
Sa 

G a my. 

இடங்கொள்செழுர்தமிழ்க்கடலின்கனைசண்டாசர் 

தெவிட்டா தமதுரமுஞ்சித்திரமுமேலுர் 
தடங்கொள்புவிசழைத்தோங்கவுரைக்ளெரோர்பாற் 

றமியலுஞ்சொதற்றொடைதொடுக்கச்சாராநிற்ற 

லிடங்கொளண்டம்படைத்தளிப்போனென்றுமுள்ளா 

னிருக்குள ததன்திருக்கு ளக்கனெட்டான்முன்னர் 

(௧௯) 

(௨0)



புராண வாலா. டு 

மடங்கொண்மனதக்தனவானகெய்வச்தாமும் 

வசங்கொடுக்கக்குறிக்தெழு்தவண்மைபோஜும். (௨௧) 

கலைக்குறையுமுயற்கறையுங்கருதாராகிக் 

கங்கையுடன்மதியம்வைத்துகச்காட்டலாலு 

மலைக்குமறிவினரேனுஞ்சூடசாடா 

மத்தமலரிதழியுடன்வைத்தலரனு 

கிலைக்குமரும்பொருட்பதியினணுவுமேலா 

நிரு கீ சசபை தனில்விளங்கிகிற்றலானு 

மிலக்கியமும்பயின்றுதெளிர் ததியேனன் னோ 

னெழிஜற்சரி தர் தமிழ்ச்கவியாலிசைக்கன் றேனே. (௨௨) 

பாயிர மற்றும், 

அகச் செய்யுள் - ௨௬. 

புராண வரலாறு, 
தடை 

நலம்பெருகுங்கயிலாயகாதனச் இக்கடவளுக்குஈவிலலையன் 
றலம்பெருகத்தவம்புரியுஞ்சன ற்குமரற்குகவவியாசனுக்கன்னோன் £ர 
வலம்பெருசவாதராயணன்சூதனுக்குரைப்பவகுத்தியார்க்கும் 

பலன்பெருகவவன்புகலும்பதினெட்டுப்புராணவகைபகருங்காலே, (௧) 

Gam. 

பகாபிரமம்பதுமம்விண்டுசைவம்பாகவதம் 

பவுடிகமார்க்கண்டயரகாரதம்பயிலாக்இனேய 

மகழ்பிரமகசைவத்சம்வளரிலிங்கம்வாய்ந்த 

வராகமேகார்தம்வாமனங்கூர்மமச்ச 
மிசலருங்காருடமேலாமெழில்கொள்பிரமாண்ட 

மிவைபதினெண்புராணமிவத்றியல்புளகற்ரெந்தந் 

திகழ் தருகாலிலக்கமிதிற்சிவகைமூன் திலக்கர் 
திருமால்பங்கயனிரவிதேயுவினுக்கிலக்கம். (௨) 

திருக் துசனற்குமாமேகரசிங்கஞ்சோமஞ் 

சிவதருமர் தரவாசஇகெழ்சாரதியம் 

பெருர் தகைசேர்கர்தியுசனங்கபிலன்சரிதம் 

பெட்புறுமானவம்வருணம்பிறங்குமெழிற்சாளி 

பரிந்துயிர்கள்பயில்வசிட்டஞ்சாம்பவமேசவுரம் 

பராசரமாரீசமேபார்சக்சவமீரொன்பான்



௬ திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

விரிர் தவுபபுராணமியவையோசிலக்கமென்றே 

விளம்புமுன் ூலளச் தறியலிரும்புகெஞ்சத்தவர்க்சே. (௩) 

வறு, 

நிற்கண்டப்பெருமான்8ர் த்இரிறுவியபுராணசேோரமை 

தாூற்கண்டமனம்வாழ்சைவநவல்பவுடிகமேறுண்மை 

மாற்கண்டமிலிங்கங்காக் தம்வராகம்வாமனமேமமச்சஞ் 
சூற்கொண்டறுதிக்கும்கூர்மம்பிரமாண்டர்தொகையிரைந்தே,. (௪) 

6 வறு, 

காருடன்மால்சரிசம்விண்கொருடரகாரசுமெழிற்பாகவ தகான்காம் 
பாருடன் &ழ்2மலுலகம்படைப்பா ற்குப்பிர மமொடுபதுமமாகும் 
7 . க & ச . ச க பேருடன்ரீர்கதியளிக்கும் பிரமகைவத்தங்கதி2ரான்பெருமைகூ று 

. . ச , 2 உருடன்பார்சலமசலகிறைநர் துறுகர்தழற்காக்கிசெயமாமே. (௫) 

இவணுரைகத்தபுராணமீரொன்பதனிற்சிவசரிதமிலங்ோந்துஞ் 

௪ வனெவர்க்குமதிகனெனத்இிருக்துபிரமாணமதாச்செப்புஞ்சர்சால் [ப் 
புவனிமிசைப்புகன்றவர்கள்செவிமடுத்தோர்க்கின் பமிகப்புரிந்து முன்னர் 
பவமகற்தி?2மலானபதவியினில்விற்றிருக்கப்பண்ணுக் தானே. (௬) 

கவிலு௮ மாயிரங்ரெணம்பரப்பியிருள்£த்தெழுக் சக இரிற்சாய 
வவிருமொளியுமிழ் தருசெஞ்சுடராழிப்படைசுமக்இன்னருள்கூர்ச்தா9 ல் 
புவனியலித்திமொயோன்புகழ்க்காதையொருகான்கு ம்புண்டாீகத் 
தீவிசினலுச்சதிகனென்றுஞ்சகத்தினுக்குப்பதியென் று ஞ்சாற்றுர்கானே. 

ஊன் மருவிப்பிறவியெலும்பெருக்கடலிலழுச் தாமலுறு இரல்கு 
நான்மறையு ம்விரித் துலகமியல்புறவேபடைத்திகொன்முகற்குவாய்த்த 
மேன்மையுரைத்திடுஞ்சரி தமோரிரண்டுமகவானின்மேலோனென்றம் 
பான்மைபெறுமசியாலும்பக்கயனுஞ்சமமென் றும்பகருக்தானே. (௮] 

ஓழுகொளிசெய்தெழும்பருதிவானவன்றன்புகழ்ச்சரிசமொன்றுல்காலைப் 
பொழுதின்மலாயனெனவும்பொருக்துறு ஈண்பகலதனிற்பூவைப்போதி 
னெழில்கனிர் துகொழிக்கு மரக கவண்ணனெனவுமிறங்கர் இிமாலை 
விழுமிய?ருருத்தி னேயெனவுமும்மூர்த்திகளாகவிளம்புமாதோ. (௯) 

கொர்தழலின்புகமுரைக்குங்கோஇல்சரித்திரமொன் றுங்குலவுர்தெண்ணீ 
சிர்தையுடுத் இடும் தாயசெசதிசனெனவுமுரை இக ழாநின்றே ப [ர்ச் 
யக திமதியணிச் தபிரானழகு இருமேனிய தாயமர்ச் தவா த்ருன் 

முந் தகனிச்சகண்படைத்தமுன்னவனினுரூபியென்றுமொழியு ந்சானே, ()



மெய்ப்பொருள்விஞச்சருக்கம். GT 

கெந்திகெற்ிவசதையிற்கார்தமோரிலக்கஞ்சங்கிையா றைம்பான் 
களங்கமகல்காண்டமுகற்சனற்குமாஞ்சூகஞ்சங்கரமேவிண்டு 
வளர்தஹியிற் பிரமஞ்சூரியங்கிரர் சமைம்பதிற்றைச் காறுமுப் பான் 

orn BOS ios ரைச்தொருமூன்றொன் விவையாயிரமடுத்துவிரவும் கானே, () 

காட்ிபெறுஞ்சனற்குமாசங்கிையிற்காளிகாகண்டசாப்பண் 

மாட்சிபெறுமருர்தீர்த்தமச தீதுலத்திற்றிக முமென மறைகளுன்கு 

மாட்சிபெறத்தலம்புரியவருவேதவனமாகயமர்ர் தவாற்றாம் 

ரூட்சிபெறும்2வற்காட்டின்பெருமையினைமுது நால்கடுதிக்குமாதோ. () 

அர். தமில்மெய்ப்பொருள்வினாசன ற்குமரம்வே தவனமமரர்போற்று 
யிர் திரற்காங்கெயம்பராசரமாழியகத்தியமேயிலகுஞ்செவ்வி 
முச்துபரசிரா மமடி முடி தேடல்வலம்புரியேமுனிவர் பூசை 

பந் தமகற்திமிப லன்பேறுகந்தோற்றல்சருக்கமிவைபதினான்காமே. (௧௩) 

ஆகவன்பொறழ்கணிவிளக்குங்கலிகாலாயிரத்கெண்ணாற்றறுபக்சொன்பா 
மீதுவனப்புளாகனாண்டாயிரத்தோரறு நாழ்தின்மேற்றொண்னூ த்மிற் [ன் 
ஈதவயற்பொழிலுடுத்தகோழிவடுகேசன்திருத் தா ல்போந்றி | அறன், 
லேதவனப்பெழுமைமிகும்வடமொழிலை யத்தமிழ்மொழியால் விளம்பலுங் 

புராணவரலாறு ற்றும், 

அகச் செய்யுள் - ந௭, 

  

மெய்ப்பொருள்வினாச்சருஃகம், 

  

கம்பைமாகதிரூழ் தருமங்காஞ்சாககரி 
ன.ம்புயாசனன பகைப்புலனைந்தையு மடக்கிக் 

கொம்பனாளுபகர ணங்கள்குதிப்பறிர் அு.தவச் 

செம்பொன் மேருவிலையனையருச்சனைசெய்தான், (s) 

கொல்லைகான் மறைவிரிஞ்சன திணையடிகொமுதே 
யல்லிமாமலர்க்கரங்குவித்தடிகள்கேளடியே 
மில்லின்வாழ்க்்கசெய திருச் கனமகர் தனையியற் ற 
வல்லதோர்வனம்பகரெனமாதவர்வகு த்தார். (௨) 

கருப்படீக்கலயருச்சனையியற்தியகாத்காற் 

தருப்பையொன்சினையெடுக்வெை ஈமியார்சமைத்துப்



ன] திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

பொருப்பகழ்ச் திடவிடுத்திகன்பின்னரேபோமின் 
விருப்பினிற்டுமவ்வன த்திருமின்னெனவிதித்தான், (௩) 

அச்சணத்தினிலருர் தவரயன்றனைவணங்இ 
மிக்கவெற்திசேரொற்றையாழியினுடன்விராந்து 

புக்கபெற்திவிண் விதியிற்போ தருங்க திரோன் 

றெக்சணத்துதஇத்துலகின் 2? மற்சேருதன்மாலும், (௪) 

அயயமா தவருஞற்றியதொல்லைரல்வினைசக 

ளொயயெனத்திரண்டாலெனவுருப்பொலிகேமி 

வெய்யவன்வலம்புரிகருமேருவின்றென்பாற் 
செயயபல்லவக்காவிலுட்சென்றுநின் றதுவே. (@) 

பூமியுந்தெழி இயனையர்கள்சூழ்தாப்போந்த 

கேமிகிற்றலானிடுகுசிப்பெயரினை மிக்கி 

நாம*ளைமிசாரணியமென்றியல்பெறகாட்டி 

யேமமாதவம்புரிக்திடமுனிவர்கொக்்இருக்காம். (௬) 

Gas om, 

பரவுபம்பிடிமிடைர் தபணைமீதிற்பலமூசுபாகுங்கொட்டி, 
கிரைகிரைசாலகஞ்செதியகெதித்செழுகாகமும்விளங் கிநீற்குங்காட்டு 
மரகதப்பர் கரிற்பளளமணிச்கொங்கனாற்திமாசெதிந்துமன்னுக் 

தரளமணிக்கொத்துமணிபெறத்தெரிக்துகைபுளை ச சகன்மைபோலும், () 

விற்பாவும்பஞ்சர, க்தின்விரிமல்ரும்புன்னகைவிட பமீன் ற 
ஈற்போதுமொழுரு தபசுந்மேதறலிடையிடைவீமுஈலங்கொள்காட்டு 
கற்பாரும்வன மாறுபுன தெளித்துமுனிவரமாக்காண்பாளீவேண்டிப் 
பொற்பூவுமிர? ச த்தாற்புனைவிசித்ரக அமலரும்பொழிதல்போஜலும், (௮) 

புஙகமலாக்காவதனுட்பொலிதடக்தண்டுறு தரங்கம்புடைப்பமேவும் 
பஙகயகாண்முகைரிறையிற்பச்சைமணிக்க இர்விரவிப்பாப்பத்தோற்றல் 
கங்கையெனுமங்கைவளர் மறைதெரிபூசுரர்கயனங்களிப்பவாய்ச்த 
மகலபூரணகும்பங்கரத்மீதத் இகிற்கன்றவண்ைபோலும், (௯) 

பனிமுகைபசண்பக கதன் பணைமருவிப்பல்லவமு ம்பலமுந்தாங்கி 
ஈணிபுலீயின்வளைக்துவளைர்கெழுதருமாமிசக்கோப்டினலைங்கொே டாறறம் 
மினியவன மடக் ைசுடர்விளக்கமைக்ே 2 தயிலங்குகனியெழிற்கை, காங்க 
முனிவரர்கடி.ரூவடி யைத் தனிக் கனியேவணங்குன்றமுறைமை போலும், 

* ரைமிசம் - நேமி ஓய்ச்சவிடம்,



மெய்ப்பொருள்விஞச்சருக்கம். ௯. 

இவ்வடவிப்புடையாவும்வெள்ளிடைகளின்திமுதியிலங்கத்காங்௫.் 
செவவிமிகுஞ்செயலைதுன்னிப்பணைத்தொன்றோடொன்றுபின் னித்திகமு 
ஈவ்விவிழிமினிர்பு றவகங்கையன்னோர்க்டையூற௮ுண்ணாவண்ணர் [ங்சாட்ட 
இவ்வியசெச் சழலதனாலிஞ்செயிைழைத்திடின்்றதிறமைபோலும். (௧௧) 

Gag 

பருஞ்சினைப்பலவின் மரப்பழுக்குமுட்களனியின் பாங்கர் 

சுரும்பொடுஞிமிறுச்ே சலுஞ்சூம்ர்அபாண்மிழற்றுந்தோற்ற 

| அரும்பொருள்புதைக்தோன்லாசலிடச் சனிலேஏியேடுத் 

'தறுந்தருமென்றுகாடித்தமிட்சொலுர்தகைமை? பாலும். (௧௨) 

சுக்கவச்சரமாணிக்கச்சு டர்பொதிக்சென்னத்தோற்றும் 

விக்சமாமாதுளத்இன்மிகுங்கனிவணங்கன்மெய்ச் நா 

ஓ த்சமாமணியுள்ளேமென்றுளத்தினிலிறுமாப்போசர 

செத்தகைத்தாயஞான்றுமென்றசொத்பயனையேத்கும். (௧௩) 

இரு துயவண்டங்காணச்சென்றிடுஞ்சீசனையகாவில் 

வரும்பசும்புரவிச்்் தரோன்வாற்கஞ்சுமாற்றமோரா 

திரும்புவியிலகுக்தெக்கணாயனமெனவுமேனைப் 

பெரும்பயனளிக்குமுக்கராயனமெனவும்பேசும். (௧௪) 

YO FM Heo Pup 96H 5s 5@ p Per B 
விடபிரின்றொளிரவோங்கிவிண்ணு றும்வேயின்காட்டு 

படுசுடரெதிக்கு ஞ்செயயபவளமார்படிவகக் இக் 

கடவுளெம்பெருமான்சாலக்காத்திடுங்கயிலைபோலுப், (கட) 

சந சனர்சாழைவாழைசதாபலஞ்சாதியாதி 

Ub Soir aor த்திற்கொண்டூபடிர் சதுபொழியா ப்பண்பு 
கந்தமார்சனியும் போதுங்கலர்துகார்கால நீத்துர் 

சுட் தரப்பிரசமாரிசொரிக்தெனவெள்கறோ ற்றும், (௧௯) 

ரூட்டிமாமஞ்ஞைகாளகண்டமஞ்சுகம்வாழ்கானிற் 
கோட்மொவரிமாகைம்மாகொலெரிகூடுங்காட்டு 
யேட்வொரிசழிரசூடியிருபதமுன்னியின்பங் 
காட்டுவாரிடத்துமில்லைபகையெனக்காட்டல்போலும், (sor) 

ஓ 

இன்யபல்வளஞ்சூழ்கானத்தெழிதனையிருக் தாய 
முனிவர்கண்முழுதுகோக்கிமுறுவல்பூத்தளிகண்டாசு 

கனைமலர்ப்பழுவராப்பணண்ணிவாலுணர்வுசல்குக் 

தினிமகமுஞற்றவிதுசாலவுர்சக்கதென்றே. (a) | 
9 
dad



௧0 திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

எண்ணினர்யாகசாலையியல்பெறவியற்றவென் றுந் 
தண்ணருமுகைவிண்டுற்றுக் உடஞ்சை சகருக்கண்மன்னும் 
வின்ணகமுதலயாவுே மவருமனக்காற்செய்தற் 
குண்மையாம்விசுவகன்மன் மன்னையேயுள கஇற்கண்டார். 

அன்னதமுழு? தாராமுன்னவன்கரமுடழ் க் கன் மனஞார்கண் 
முன்னர்வர்கொருபானிற்பமுறுவலித்திவணின்முற்ற 
நன் மகச்சாலை செய்தியென் மலுஞாயிலண்ட க் 
இன் முகடுரிஞ்சஞாங்கரெங்கணும்பொறியியற் றி, 

வாரியு ம்விசித் துத் தாயலண்மையுமெறுமுமன்ன 

வாரியு ம்பொருர்தச்சேர்ச் இருங்கடிப்பாற்திசன்னிற் 
சரியசாஞ்சில்போழ்ச் ததிருகிலத்திட்டைபோக்இப் 
பாரியவயிரச் தூண்மேற்பசும்பொனுத்இிரங்கள்பாவ. 

பொருத்திமாணிக்கப்பாக்கற்பொற்புறப்பர ப்பிப்பூவல் 

விரிக்கும்வித்துருமங்கொட்டி.மீமிசைக்கொடுங்கையாரக் 

இருத்திமிடதனிஞப்பண்டுகரஈன்கமைத்துத்திண்கா 

ழிருத்தியேகுடங்சர்சாலவெழிறரவியற்மிப்பின்னர், 

அரணிகான் விடவெழுர் தவங்யெங்கடவுளான்று 

பரவுகித்திபங்களெல்லாம்படைத்துமேகலைபாற்றோற்றத் 

இரமுறும்யூபத்தாருத்திழ்காத்கண்டிலாதி 

விரவிடவிழைத்.துச்சிற்பமெய்க்நெயிவிதிவமாதோன். 

ஒன் வினோேடொன்் றுருமலுபகரணமுமேலுள்ள 

வென் சகொள்பொருளும்வெறுவேறெடுத் கமைபபமிக்க 
வன் சிரனமண்டபங்கள்வான்முகடளந்துமன்ன 

வென்றும்வான வர்விரும்பியிருக்குமர் இரமிலங்க, 

தெற்தி?சதிமங்கடோறுந்தென்றலங்குழவிச்செல்வ 

ணுற்றுமெய்யுருப்பமாற்றவொளிகொள்சாளரமுமோங்க 

விற்றெனக்கிளத்தற்கெட்டாவெழிமிகழன்னசாலை 

மற்றதுகிருமிச்தன்னோர் மலரடிவணங்கிகின்றான். 

நனறுநகனறெனவ்யஈதுகானமறைகலன்களாயந்த 

லுனறிருமுனிவரெல்லாக்துண்ணெனவெழுர்துசூழ்போய்த் 

தன்றுணையகன்றயாகசாலைகண்டுவந்துதாழா 

தின்றுஈம்விரசே மணமெய்திடுமெனவேமுழற்றே. 

(௧௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௬)



மெய்ப்பொருள்வினாச்சருக்கம். 

ே வறு, 

இருக்குரைவிதியினாலிலங்குதும்பாச் 

சருக்கொடுசுருவமுஞ்சோமவல்லியுக் 

கருப்பையும்பற்பலசமித்துஞ்சார் கர 

வுருக்குகெய்க் சசும்புகின்றொளிரச்செய் தனன். 

பாங்கரினறுசுவையடிரில்பாஸிதந் 

கேங்சமழண்டகைகருளை இங்கி 

யோங்குறத்தேவரும்விழையவுத்தமர் 

தாங்யெ்ே் சனுஈன்களிர்துகந்கசால். 

மன்னியவீணையுமகாயாழ்களுஞ் 

சின்னமுங்காளமுஞ்சுறச் ெயெம்பவே 

யின்னமாமக க்தவிநாகர் கற்கெண்ணுபு 

பொனனகர்க்கிறைமுசற்ேறேவர்போக்கனார். 

இதக்திறமெங்கணுமென்றுமோபெறச் 

சுத்தமாகிய மகச்ளூழற்சாலை யற் 

பைக்கெழுபறப்பைகள்பரப்பியன்னவர் 

மெய் ச்கரும்வேள்வியைவேட்பமேயினா. 

விட்புலங்கமுயுறவேகவோை ௪௪ 

ணட்புளபசுவினவேட்கொன் மறை 

இட். பமதுணர் ந்தவாமிதா நறன்முற்தியே 

யொட்பமுமோகையுமுளத்; இற்கண்டனர். 

CO st மழ்கூவிளர் இருச்சடாட வி 

தாங்கியேகடம்புரமிசைவராயகன் 

Uns pp gto nor OC ur BAC wT ar 

வ்ங்கனல்வே ள்விசெய்இருஈ் SC ura A ev, 

விதுவணிசடைமுடிவிமலன்மெய்ப்பதப் 

பதுமமதன்னியேபாவிராடொறுங் 

குதுருலவுவரியின் மூழ்கிச் கூரிய 

சது மறைஈகலன்பெறுஞ்சவுனகாஇபன். 

அறைகழல்விளங்கு காளண்ணலா அலர் 

குறையஃத்கன்அடக்கொண்டயோத்தியி 

னிறைதசரதன்மு கற்புகல்வனேழமூற 

மறையுரைத்தகம௫ூழ்வசிட்டமாகவன். 

கக 

(௩௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩.௧) 

(௩௩) 

(௩௪)



கட திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

புரையிடற்கரியபொற்பொருப்பைப்போன்மென த் 

தரையுரைத்திடவளர்விர்தஈ்காம் சர 

வரைகொடிப்பொழுதினிலமுத்தியங்கையிற் 

குரைகடலடக்யெகும்பசம்பவன். 

சுதஈ்தெழுசகாலனக்காயகதுகாரக்சா 

மதச் தழுவியகரிவகர்ந்துபோர்த்துவா 

னிதந்சொழவருடருகிமலனம்புயப் 

பதர்தொழப்புலிச்சாண்படைச்சபண்ணவன். 

சீற்றமதுற்றிடி ற் திறங்கொள்கூற் றுவ 

னூற்றமுஞ்சிதைபடவுரப்பியோங்கல்சூழ் 

தாற்திசைசுவர்க்கமுகாகலோகமும் 

விற்றுவிற்றுகவேவிஇக்குங்கோசிகன், 

கன்னியர்துகிலொ மீ இக்கம்கையாடிய 

வன்னிலைபோ கருதெறியிலார்ந்தும்பர் 

பெ ஈன்னுலகிழிகராம்பூவைமார்க ளாற் 

தன்னிலைவழாச்சுகத்தருமமா தவன். 

தேனினுமினியசொற்சியைத்தீர்ந்தெழின் 
மேனகையாதியோர்வெள்கிமாழ்குற 

வானவர்க்கிறைபுவிமடச்சைமோகமாய் 
தரனிலத்தினில்வரீப்பணித்தசாரதன், 

முடிபுனையெதுகுலமுதல்வன்பு s Bs 
ரடிகளேகருப்பமீதாண்கொல்பெண்கொலோ 

கடி.தினிற்கூறெனக்கரும்பொற்றண்டுறு 

மடிவிரென்றுரைத்ததுர்வாசமா தவன், 

சண்ணுவன்ராலப்பியன்க ற்கன்காசிபன் 

பண்ணமர்கலைதெரி பருவ தாக்கினி 

வண்மைசூழ்க்திலகுசம்வர்த்தமாதவன் 

றண்மைசேர்குசுறுவிக்சாக்கியசாபதன். 

இரசனிசாசகேதியமதக்கனி 

வரநிறைசங்கரன்வாமசேேவன்வான் 

பரவியவசுச்சாவப்படி.வன்மாமகர் 

இரமுறச்செய்யுமாத்திரேயபுங்கவன். 

(» @) 

(1௨ ) 

(1 ol ) 

(1-௮) 

(௩.௯) 

(#0) 

(73) 

(௪௨)



மெய்ப்பொருள்விஞச்சருக்கம். ௧௩. 

இரைவதனாச்சுவலாயனனிரைப்பியன் 
புரைதவிராணிமாண்டவியன் பூம்பொழிற் 
றரைபுகழிலிகிதன்குணியுத்தாலக 

ணுமரைசெயற்கரியசாண்டில்லியவுத் தமன். (௪௩) 

வன்திசேரரசிகர்த்தாவிளங்கெழிற் 

றுன்றுபுவளர்சுனச்சேபன்சுந்தர 

நின்றொளிர்புலத்்தஇயனிருமலன்பத 
மென் றுமேத்திடுஞ்சுனப்புச்சனென்பவன், (௪௫) 

Gam. 

காதார்குழையெம்பெருமானைக்கருத்திலிருத்திச்கமலமலர் த் 
தாகாவலியாவொருமூதலேதமியேன்க வலை தனைக் ச 
சாசாவிரங்காயெனப்பாவிசானாகலையினலந்தேர்க் த 
2வகாரணியமுனிவசனேமீருயினரும்வேறுளரும். (௪௫) 

இனியசைவக்தழைப்பமிகுமிருள்€த்தெழுர் தவிருகோட்டுப் 

பனிசெய்மதியமொருமுூன்றுபதிர்தாலனையபண்புளவாய்கத் 

தனிய இரிபுண்டர ம்வயங்கத்தயங்குமுளத்திற்கைத்தலத்த 

னினையவரியவஞ்செழுத்துமக்கமணியுகிறைர் இலங்க, (௪௬) 

மெய்யின்மாமு அநீ றணிச் ஏே மலாம்பதவிவிரைந் களிக்குர் 
துயயரயன ததுளிமணியுஞ்சூழ்ர் துபடருந்.துகர்வேணி 

யைய்யனம்ருக் தலத்தில்வச த தனந்தங்காலமருச்சனைகள் 
செய்யவிழையுமனம்விளங்கச்செிக்தரீர் தருமாமணித்த லத்தில், 

அங்கண்மறைகளொருகான்கொாடங்கமிருமூன் நளக்கமர்க்க 

அங்கமுனிவர்யாவர்களுஞ்சூட்டுதுணைத்தமனத்இனராய்த் 

இங்க எணிக்தோன்றிருவடியைச்சேருகெறியைத்திகழ்வாப்மை 

தங்கமனத்திற்பலவிதமாத்தக்கவாறுசிர்இித்தே. (௪௮) 

நீம்கற்கரியவவாவென்னுகெடியவிதைதீவினைகிலத்த 

னோங்கிப்பிறவிவேர்விழ்த்தவோவாவிருப்புவெறு ப்புலவைப் 
சாங்கிற்சினத்தீவளிமூப்பல்கும்பாவப்பழம்யாவுக் 

தாங்கிகெடியகொடுவிருக்கத்தன்மைதோற்தித்தழைத்துகின்றே. 
® 

நறுந் தார்ிலிர்த்தலி ல தாயகச்சுமரத்ைதைகனிநோக்கிச் 

செலிர் சாரிகளையிறைவனருட்டிருக்கோடரியாக் இதண்படையா 

லெவிர்தாருய்ர் தாரென்பதனையேதங்காணாவுஎ த் திலெண்ணி 

யமி? சாரகனைப்பெறுமார்க்கமமிவான்விரும்பியாய்கின்றார். (GO)



bP இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

வறு, 

புரைக்கிடம்விலக்கெவியாசர்புக முற்றே 

யுரைச்சனவணர்ச்துயாகபோகனலுளத்தே 

இரைப்புனலணிக்திடுமுமாபதிதிருத்தா 

மரைப்பககினைச அருமொானையொழித்தே. 

அக்கமணிமாலைகளணிர் இலகுஇன் த 
மெய்க்கணொளிவெண்பொடிபுனைஈஅமிளிர்செம்பொன் 
மருச்சசடைகேர்பெறவளைர் தனதுளங்கக் 
கைக்கணொளிர் சண்டொடுகமண்டலம்வயங்க, 

மாயவினை ரீடியமரங்கடியநின்றே 

யாயுமறையோர்கள்விழியம்புயமலர்க்தே 

பாயுமொளிவீசவளர்பாமிடையிழிக்தே 

தூயக தஇிரோனைநிகர்சூ தமுனிவச் தான். 

ேே வறு, 

பூவிக்கிதம்புரிரு கசமாமுவனிவரன்போ தக் 

குவிச்தகையினராயெதிரசென் றகங்குழைர்து 

செவிக்கிகம்பெறத்துதிச்கனர்குதிச்சனர்சிறக்.த 

வவிக்கமைந் இ௫சாலையிலுய்த்தனரம்மா. 

அடங்கு நாலணிமார்பினர்பலகலைநுணுக்க 

மடங்கலும்பகுத்ததிர்தமா சவன்வ9க்தருள 

மடங்களுங்கியபீடிகைவைத்தடிவணங்க 

யிடங்கொள்பூமியினின் றருக்கெழுதலெனை ததும், 

நற்றிறம்பெறவுதவியேசானிலம்படைத்சோன் 

சொத்றவாசகங்கொண்டிவணோற்றனச்தூயோ 

பிந்றைஞான்றுளைத்தருதலாற்றலப்பயன்யாவும் 

பெத்றனம்பிறப்பிதுபவிச்தரமிஈப்பெற்ற, 

என்றுபற்பலவிழைவு ௮ுமுகமனுமியம்பி 

யொன்றுகேட்டருணல்வினையுன்னியில்லறத்தி 
னின்றுபூருவர்தவம்புரிச்கனநெடும்பொருது 

அனறுசானமறைப்பொருள்களுஞ்சிற்ிலதோய்க் மகம். 

ஒ௫கின் றவிப்பொருள்களினறுுமூதணர்க்து 

நிதிகண்டவர்வாய்மொழியாலுகிச்சயிக்தேக் 

(௫௧) 

(Gn) 

(௫௪) 

(GG) 

(Bx) 

(Gor)



மெய்ப்பொருள்விஞச்சருக்கம். 

திதுநிங்கெதிசம்பரன் திருவரு ண்மூத்திக் 
கேதுவென்பதையையனேயதுலரற்செண்ணி, 

சிக்கமுற்றிடுசிக/ையராயினேந்தெளியத் 

தக்களுட்சியொன்றருளுதிதருமமேமுதலாய் 

மிக்கசான்கும்வேதாகமகெளியுமெய்யு ணர்ந்து 
தஇக்கனைத்தினின் மற்றுளபொருள்களுக்தெளிக்தோய். 

என்றருந் தவரியம்பலுமிருகணீரிறைப்பத் 

அன்றுரோமமுஞ்சிலிர்ச்திடச்சுடர்விடுபசும்பொன் 

மன்றுளாடினோன்மலாடிமனத்இலுளிருத்தி 

யொன்றுமோர்ந்திலலுரைப்பரும்பா வசழமுமிருன். 

சனியு மாதவன்கருணையாற்சண்மலர்இறச்து 
முனிவிர்நீவிர்க ளனைவிருமுடிவிலாப்பொருளை த் 
தனிவிரும்பினீராகலாற்றாணியிலுமைப்போ 
லினியமாதகவம்விர தமுகிறைச் தவசெவரே. 

இர் கமெய்ப்பொருவிருசுடரினைவிழியுடைய 

வர Bley ont ont os ©) tn usw ot Ost cm ay டி.வமாயமர்க்த 

நச் திவானவன் கிருச்செவிச்குனா த்தனனலங்கொள் 

புர்திமேவியசனற்குமானுக்கவன்புகன்றான். 

தொல்லையம்புவிபுரந்தஇிிமாயவன்_ நாய 

பல்கலைப்பொருள்பகுத்திடப்படிமிசைப்போர்து 

மல்லமீலாங்கியவாகாரயணனெனவதந்தா 

னல்லனீக்கியவயன் மகனவற்கஃதளித்தான். 

பட்டம்யாவரும்பெறறனரனச் சபான்மையிலனார் 

நிட்டைமேவியேவிழையுககிருப் பவுகினைஈ*ேேத 

கிட்டொனாப்பொருளவனுதவினன்சிடைத்தே 

ளனெட்டையென் பதுபொருக்இனீர்விடுமினென்தியம்ப, 

பார்தளம்படம்விரி த்திட வணிக திடும்பரமன் 

வாயக்தசர்த்திகண்மேவியபுராணத்தின்வயக்குங் 

கார் தமுன்னநிமீசங்கிசையடுச்தெழில்கலப்பத் 

தோய்க்துகின் அுயர்சனற்குமாரத்தினிற்றொன்மை. 

மருவுகாளிகாசாண்டதஇனீடியம௰மை 

பெருகுதிர்ச்சன்குரைத்இடுங்காதையிற்பிறங்கு 

௧௫ 

(௪௮) 

(௫௯) 

(௬௦) 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬௫)



& Sir இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

மொருசிவச்தல.த்துற்றிடுமுயர்பெருக்காை௪ 
முருகுசிர்தையிற்சொல்லுவன்முனிவிர்காளென்றான். = (௬௬௯) 

உளங்கனிர்துகேட்குகர்களுமுற்பவமொழிப்ப 

லிளகங்குமெய்ப்ெ பாருள்வினாச்சருக்கத்துளமெய்மை 

வளம்புசன்மனம்பொன்னெளிபரப்பிமட்டுயிர்க்குக் 
தளங்கொடாமரைக்கிறைமகன்சரிதஞ்சாற்றுதுமால், (௬௭) 

மேய்ப்போநள்வினுச்சநக்கம் ழற்நிற்று, 

அகச் செய்யுள் - ௧௦௪, 

  

சன றகுமாசசீசரு க்கம், 
கஸ் அணி 

PaO OC CE Cees 

அன்னவாசசகமூனிவரர்கேட்டக மகிழ்க 
சென்னிமமற்காங்குவித்துர ற்ிவமதிஇநலோ 
யின்னவுண்மையைத்தீர்த்தமுக்யெத்இனிலிதமாய் 
முன்னமோர் தரலேதிறமென் தலுமொழிவான். (௧) 

ஒருபதிற்ரொடாருயிரம்யோசனையாழ்ந்திவ் 

விருபஃ இன் மேலெண்பத்துகரன்னையிணைந்து 

மருவுமாயிரம்யோசனையுயர்ர்துமாட்ி மகூர் 

தீருமஈகர்தொடுதமனியக்கிரி தயங்இிடுமால், (௨) 

இலக்சம்யோசளை பரப்புள தாமெழிற்குரிய 

ஈலத்தையிந்இரொவலக் தீவினினாப் பண் 

வல த்தை 2மவியவிமயே மமுதல்வளரேழ் 
குலப்பருப்பதஞ்சூழ் சரவம்மலைகுலவும், (௩) 

ேேவேறு, 

காமருகணங்களெங்லாங்கவினலங்களியகின்ற 

சேமவான்மணிகள்சூழச்செம்பொலன்ரியின்காட்டு 
யேமமாரிமையவெற்பிலிறைமணக்சோலங்காணப் 

பூமகளமைத்துவைத்தபூணகும்பம்போலும், (௪) 

காற்றரும்பசியவல்லிக்கவின்காடிபடாத்தாவி 

மேற்றிை சகடச் துநின்றமேருவின்விளங்குகாட்டி 

பாற்கடலகடையுமுன்னம்பசியபொன்னிறங்சொண்மேனி 
கோத்றவேமாயோன்மார்பில்வாமைதோய்ர்திருத்தல்போலும். (டு)



சனற்குமாரச்சருக்கம். 

கருமணிபெலிக்குஞ்சோ திக்க இரடி வரையிற்சூழ 

மருவிய தசுவாய்ர் தவளர்பொலன்கிரியின் ny b wi 

இருகிலமடந்தை நிங்காச்செறியிருட்பிழம்பு நீங்க 

விரிகதிர்விளக்கொன்£றச்இவியப்புறவைதக்தல் போலும். 

குலவுபொற்கொடிகின்றெங்குங்கொடுமுடி தோறு ஞ்சுற்ற 
An. Our DBA யின்மீதிலெழின்முகிற்பயிலுங்காட்டி 

யலமறுமாற்றன் மேவுமனக் கனுமனிலனான 
வ லணுறுகோவுக்சோளின் வலில மயைப்பார்கச்சல்போலும். 

வன்றிறற்கம்பாற்றாயமர்தரசயிலமன்னுக் 

வன்றுசெற்கினிஃ2லசம்புகிரியஅரூமுமேல்பா 6 

னின்லிடுங்குமு தவெற்புகிசம்வட. இசையினீங்கா 

வென்திகொள்சிருங்கவெற்புவிளங்குமேலிவைகணுன்கில், 

இகர்தருஞ்சூ கஞ்செய்யவிணா்விடுகே ரவ்குராவற் 
க தம்பமால்செதிச்தெஞ்ஞான்றும்கனிபழமுஇராகிற்குஞ் 
சிதைர் இடமவற்திற்போச் தசேன்பரக்தோ டி. த்தேதவர் 
நிகம்புகழ்ச்திடவே£ீழ்பானிரறைசொரிஈதியாவோடும். 

தியங்குதென்திசையினின் றசம்புவின்கனிவாய்விண்டு 
கயம்பொரவீழ்நீதுபாய் ர்துவிண்ணெலாகல்கவினலாரு 
யியங்கியவிடங்கடோறுமெழிற்பசும்பொன்ன தாக்இ 
ஈயங்கொளவமருஞ்சா மயூர தமெனகவிலகித்கும். 

குடதிசையதனிற்போர்தகுமுகவான்இரியின்மேவுந் 
தஇிடமுறுகதம்பமீதிற்செழுங்கனிவி ழத்தேற 
லிடனெலாம்பசர்அுகெய்பாலெழிற்றயிராருயோடிக் 
கடவுளர்க்கென்றுமின் பங்காட்டியேகிற்குமாதோ, 

விரும்புமுத்தரத்திலோங்கிவியனுறவிளங்காகின் ந 

சிருங்கவெற்பதனி௰்சேர்சக்ததிக ழ்வடதருவின் மீதி 

னெருங்குசெங்கனிவழிந்துகீள்வரையதனில்வீழ்ர்து 

கரும்பினின்*வையாமுகக்கால்பரக்ம தாளும். 

வறு, 

மதமொழித்துகீற்க திதருமிம்மலைமருங் இற் 

ச,தசருங்கமென்றொருபெயர்வாய்ர் தவிக்தலத்தி 

னிதமும்வானவர்கானவர்டித்தருநீங்கா 

செதிரில்கின்னரரிசைமுறைபிறமழ்ர்திடாதியம்ப, 

3 

BOT 

(௭) 

(௮) 

(௯) 

(௧0) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩)



௧௮ திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

அ௮ண்ணலங்கிரியகனிடையளப்பரும்வகையி 

னண்ணுமஞ்சினைத்தருக்கள்வானளர்துநாடோறும் 

விண்ணில்வாழ்பவர்தமதுளமூழ்ர் திடவிஎங்கு 

மெண்ணுகாவதகற்றைஇருப்பெயரினையிசைப்பார். 

Gag. 

பல்வளந்திகழ்தருபழுவராப்பணிற் 

பல்க திர்ப்பருதவானவற்கும்பான் மஇச் 

செல்வவாணற்குமேழ்திகழ்ச்கொட்டியே 
மல்குசான்முகன்பெயர்ககரம்வைகு மால், 

அங்கமலத்துறையஞ்சு கனக த இனி 
லோங்கோளிவளர்சன ற்குமானென்றுரை 

தாங்யெபுங்கவன்றவங்கணோ திடப் 

பாங்குளசுசித்தலம்படர் தன் மேயினான், 

அன்னகல்லதனிவாழ்பவருமன்னவன் 

மன்னுடன்சென்சிவண்டகையதாமென 

மன்னினரவர்களிற்டெலர் மனமிறைவனி 

அன்னினர் கவமுடன்யோகமார்க்கமே. 

தவம்புரிவார்க்குறுக்தன்மையாகிய 

விவர், சவநீர்ரசையின்மைநீடனற் 

சிவர்திடும்வெப்பமுர்இக முர்தட்பமு 

முவர்திமெனத்தனொற்பொறுத்தலாயினர், 

தேசுறுமிடம்வரையறுத்ததிவ்விய 

VIF TS FTO SOT DF SCT MW Sw 

பேசு தலிடையிட்டுமொழிதல்பின்னரெவ் 

வாசைவாயீற்றின்வாளாமைவைத்தனர். 

எண்வகையங்கழுமியற்றிநாடொறுங் 

கண்மன௩க துவவேகவின்சொண்டோத்யெ 

பண்ணவன்பாங்கரிற்பலர்களே௫யே 

திண்மைகொணன்னெழிதெளிதன் மேவினர். 

இயமமோரைந்தையுமியற் தினார்சிலர்: 
நியமமோசைந்தையுகிறுத்இனார்சிலர் 
நயனு௮ுமாசனசானகுமன்,சியெப் 

பயலுறுஞ்சமையமும்பகுத்தய்ர்தார்டிலர், 

(௧௪) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(2-0) 

(௨௧)



*னறகுமாரச்சர௬ு BHLD. 

வளிநிலையிரண்டைய மதித்இட்டார்ிலர் 

செளிதொகைகிலைதனைத்ெதரிர்துய்ர் சார்சில 
ரளிபொறைகிலை களையாய்கின்றார்சிலர் 
ஈளிர்பெறுகினைவினை காட்டிஞர்இ லர், 

பொங்கயெசமாதியைப்புரிகன்றார்லர் 

அங்கமொசெட்டையு முட்டி த்தார்டுல 
ரிம்ஙனமுறைத்திடுமெட்டினாற்பயன் 
இ. இடு “7d ரு து . . . DEBS UTES WE TTS GFT Ss Hons, 

தன்மகாசாரமர்திரர் தனைக்கன 
இன்ன வதையிடத்தினட்டிய 
முன்னுறச்சக்திமானசம்பின்முற்றுறப் 
பன்னிரண்டங்கமும்பகுத்துய்ச் தார்டிலம். 

கோதகலிலையயோகத்திற்கூசிய 
சாசவுற்பத்திசெய்மார்க்ககண்ணியே 
வாகதைதீர்பரவியமானன்றன்னுடன் 
மி ககல்சித்கமொன்டிட்டுய்க் சார்டிலர், 

பெருகடயோகுசெய்பெற்திகாடுபு! 

குருவலுக்கிரகிச்சகொள்கைத்தாய்மிக 
வரியவெண்ணங்கமூமலுட்டி கதக்கிலை 

புிபவெங்கணும்பொருர் கதவையும். 
ட் 

பொன்னிதழ்க்கடுக்கைவாழ்பூரணன் றனை த் 

தன்னிதயப் போதினிலிருக்திக்கானறப் 

பனளைெனெடுந்தினர்தவம்பயிலுங்காலையி 

௮னனருங்கொழுக்கன்னவராமகத்தோர்தினம். 

ேே வேறு, 

மு.ற்செயுங்கருமமெல்லாமுறைவழாதரிதின்முற்திக் 

கற்பகச்சுண்ணம்பூசுங்கங்கையின் முழ்கிக்கையாற் 

றற்பணக் 2? தவர்மூவர்முனிவார்பிதிர்கடங்க 

ளிர்குகன்கருக்திக்கற்பவெரியினினின்றழுக்த, 

இவ்வியஇதருவெண்ணைிற்றைச்தழ்பஞ்சப்பிரமத்தாலு 

மொல்வவேகிசித்துச்சாபாலுபனிடத்சோதுமர்த்ர 

மவ்விசமறவாதங்யொதியேழ்மனுவினாலும் 

வவ்வி2யயதர்வணச்தின்வாக்கயெமொன்வினாலும், 

ட. ௯ 

(22) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(6) 

(௩௯) 

(௨௪) 

(௩௮) 

(௨௯)



௨0 திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

வரமூறுகரச்தஇின்முக்கான்மந்திரித்தமைத்துப்பஞ்சப் 

பிரமமச்திரத்தாற்பூரிப்பின்னுமூர்த்காஇபாதந் 

திரமுறவிந்துசாலத்திசழ்திரியம்பகத்தா 

லரனருளியமூலத்தாலாசமனமுஞ்செய்தப்பால், (m0) 

அ௫வனமிருச் தநீற்திலமுளெயள்ளியோடத் 

தெங்குமுக்கியமதாகவினையறுமாஇரியம்ப 

கங்கவின்பெறுமூலத்தாற்கரக்தினிற்குழைத்தசு ண்ண 
தங்கமுத்திடருமூவன்னிசுரர்பாமூன் திோடு. (௨௧) 

எண்டருமும்மூன்றாகயிசைகுணம்வராணமும்மை 

திண்டிறற்செக௦மயீழுச்செப்பியயாவுமான 

புண்டரக்திருர் தச்சாச்திப்பொரு£ இய கவங்களெல்லா.் 

கொண்டுருவமைஈ தமெய்யிற்குலவுமூவைச்இடத்தம், (m2) 

வீலங்கபெத்திடத்தரித்துமிகும்வினையிருளைவிட்டிச் 
சலங்கொளுகடலினின்று தகருப்பணக்கவினமேவா 
மலங்குளைப்பசியபாய்மாவார்த்திடுங்கொடிஞ்சித்தேரோன் 
வலங்கொளவுதயஞ்செய்யுமார்க்கவான்விசையைநோக்கு. (௩.௩) 

வறு. 

சிலமேகிறையுஞ்சுகாசனத்திருந்துதிகழ்தருகியாசமுஞ்செய்து 
காலிருபரியவிரலினைப்பற்றிக்கவை க் திடூமீருருக்கவின 

மூலமேற்பகருமூர் த்தமகளவுமுற்றவொருருவு£ங்கண்டச் 
தாலுவேபுருவசம்வொடுபிரமம் தனித்தவோரைக்திடந் தன்னில். (௩.௪) 

கொடிநிகரிடைபிங்கலைகளினுடனே கூடியமறுனிறந்பொன் னின் 
வடிவுளதாககமோர்தமாயுண்மேல்வழியமுதுகுசு முமுனையி 

முடிவுசெய்யிதையமா தியைக்தினிலேமுகுளமுண்டக மதோமுகத்திற் 
படியஷங்க £ரஞ்சசொ லிப்பதா யிதயபங்க யமலரினினினைக்தே. (உட) 

; - i ் 2 4 (2 ; (2 ் ட் ட இடதுகாசியினிற்பூகஞ்செய்தேயெழில்பெறச்ச றர்தவூங்காரத் 
துடன் மனகொன்றப்பவனையென்றும்பட்டெனவுச்சரித்தைக்தாற் 
கடிமுகைமலரச்?சாடிசையகனாற்சண்டுகுமன இனிற்சலன க் 
தடைபடமதித்துப்பிங்க லையகனாற்றகைக்திடுமரு ச் முவைவிடுத்தே, (௩௬) 

தேசறவடக்கியிதயபங்கயத்திற்திருக்துதாரகைநிகர்சாக்க 
(7௪தன் மயனம்புருடனுமோம்கப்பிறங்கனற்சிகையினைப்பிரியா 

வாசனப்புமியட்டகக் தினின் றகன் றுமன்னிலாழ்பஞ்சகநிலைக்கக் 
3 காசகல்கிந்துபூததன் மய காங்கயேரிராமயகை, (௩௭)



சனற்ருமாரச்சருக்கம். ௨௧ 

௮௧ மதினினைர்ேே தபிசயத்தில்வாங்கியடக்ெலாயுவையெழுப்பித் 
ககைகொள்சங்காரமுத்திரையதனாத்றக்ுமலுவினையெடுத்தே 
யிகழ்விலாவின்பதுகருவானாகவி தயமாதிகளினனெடுபோய்க் 
தொகைபெறுமான்மமச்திரமதனாம்றுவாதசாக்தச்சுடர்வழியில், (௩.௮) 

கூட்டியேயதன்பிளவனிகர்தத்திற்குளிர்புனலிரச.த்தின் ஜெகழி 
வாட்டமிலுருவ த்இனிற்பரிச த்தில்வாயுவக் தரஞ்சக் சமகனில் 
நாட்டமுற்ற கனையொடுக்கியேமுறையினலங்கொடன்மாத்தினாயைந்து 
ம்ட்தகொமதவாங்காயத்திலொடுக்கியிரா சதா ங்காரத்திறகனம். (௩.௯) 

இர திரியகதையொடுக்கியேசு த்தஞானவிக் இியமனமொ a Crm 
டைர்தையுஞ்சாக்துவிகச்தினிலொடுச்செடரகங்காரங்களாஇ 

பர்தமுற்திடவப்புச்தியைக்குணத்திற் பதித் துயர்குண ம்பிரகிருஇ 
சச்துசெய்திடலப்புருடனோடராகர் தயங்கடும்வித்ைையிம்மூன் றை, (#0) 

சல்யினிலொடுக்கிக்கலையொடுகிய இவிர்சைஈந்புருடனின்கான்கு 
நிலைபெறு மாயையிடத்தினிலொடுக்கிரீடியச௪ த் கவித்தையினை த 
திலைமைபெற்றிடும்சரத்தினிலொடுக் கித்சுயங்குசாசாக்கெர்கன்னி 
லிலையமுற்திடவேயாதியாஞ்சத்தியிடத்திற்சா சாக்கியமொடு£க, (௪௧) 

FID ESHO SO SEGA SSMAVIOD s seg BOG a Elm gE nig 
சுக்தமாயையினிலொடுக்கியெயதனிற்றனித்துகேகத்துரிசதனைச் 
சித்திசராசானளுள்வழிய சனாற்றெரிந்துசோ கனைய ததர்த்து 
நித்தியமாகிநிறைவியாபகமாய்கிகழ்சு க்தமாயையாய்கின் று. (௭௨) 

பின்வலக்காலிற்பருவிரல தனிற்பிறங்குகாலாக்னிய தனை 
கன்மதியடைவேயும்படார்தரத்தைராவினிலுச்ச ॥ித்தெழுப்பிக் 
கன்மதேசத்தின்றுமிசினைரீத்துக்க TRI AA FG GAP wv FHT W 

பன்னிரங்குலி2மற்சத்திபினமுசம்பரர்துசொட்டிடுவ காய்கினை ந்தே. (௪௩) 

சுக்கமாமிதயத்தினிற்திரிகலையாற்கூழ்பிணணவத்தாலான 
வித்தியாமயமாம்பங்கயாசனத்தைவரும்பிவைத்ததன்கரணிகையி 

அ,த்தியானாயவுபபிரணவக்சாலொளிர்புமியட்டகவுடலை 

வை த்தகன்மீதைங்கலைப்பிணவத்கால்வகைபெறு மங்குசம தனால். (௪௪) 

அனிலனைப்பூரித் தடக் கிூமலெழுப்பியடர்ச்தபின் றுவாதசார் ததஇற் 
பனிமதிப்பாமனுடனுறையணுவைப்பாக்கு ள௫ருட்டியின்முடிவைத் 
தனிதரப்பிரிக்துலைக்இளைப் பாறர்சத்திமர் தரத்தையுச்சரித்தே 
யினியஈல்லமுதமாட்டி மெலங்கமெழிலு றகியாசமங்கெற்தி, (௪டு)



ச்
.
 

் தரே வற்காட்டுப் புராணம். 

வறு, 

அ௮க்கரமானவர் தன்மாதிரிகைசெய்வான 

புக்கிழுன்மூலாகாரம்பொருர்தியசுலா கிட்டானக் 

BES சீர்மணிமுன்னான பூர கந்தயங்குக்கன்மை 

மிக்கனாகசம்விசுத்திவியனொடாக்னெயோராதில். 

ஈரிரண்டிருமூன் நீனாச்ராறீரெட்டிரண்டு 

வாரிணமிதழ்களாவெருணமுமருவக்கண்டே 

சீரினங்குசன் வேசாமாற்திகழுருத்தான்மகேச 

னாரியசதகாசிவன்றானாுதியரறுவர்க்கம்மா. 

ஓகைகூர்தரநிச்சுவசமாச்சுவாசங்கடம்மை 

பாகுபாடாகுசெய்துபரிர்தளிச்தனன் மேலாக 

வாகையிற்கழுனையோடுவகுக்கனன்். வுமூன்று 

மேகறீங்கியசிலான்மாவீசற்குந்தேரிகற்கும். 

முறைதிறம்பாதுமூன்றைத்தனிக்தனிமுக்கூருக்கி 
யுறுதியங்கிசத்தைச்சா லவுச்சரித்துதவியுள்ளக் 

குறையறமானசுத்தாற்கோதிலான் ஜனைப்பூ?ிக் அப் 

(௪௬) 

(௭) 

(௪௮) 

பெறுமவைவிழைக்துபின்ன ர்ப்பெ௫ருமாதிரிகைசெய்வான். (௪௯) 

சரநு கனேத்திரங்கள் செவிக் தணையாக்ரொண 
மிருகபோலங்களோட்டமிரண்வோயண்ணச்தாலு 
பிரமரர்திரமீரெட்டி.ற்பிறங்கியவகரமா இ 
வரமுறுபதினருகுமக்கரகிசிச் துமன்னும். 

வலக்கரம் 2காண்முழங்கை மருவுகைவிரலின்மூலம் 
நலதிதகுமி?ரகையிற்றினண்ணியிள்வரையில்வண்ண 

மிலக்கணக் திகழாகின் றவைந்தையு ச்கனக்குமேற்குங் 
கலக்கமில்கடியேசானுகவின்பெறுங்கணைக்கால்காலின், 

விரலடி நுதியின் மீதின் மேவியவரைகண்மேலை 

யுரைசெறுமிடதுதாட்குமு௮ும்வலப்பக்கந் தன்னிற் 
பரவியவெரிநிடப்பாற்பாங்குறுமிதையங்கண்ட 
மருவியபிடரினேடுவலக்கரம்வலதுபாகம். 

இடதுகையா தியச் தமிம்முறையிரு தாணாபி 
யுடல்படுமுதரந்தன்னேடுரமுகலாதியக்தம் 

வடிவுறுசிரத் தினாதியர் தமேவயங்கு ந்தான 

மடனுளவாமுறுத்மவவ்விடநிலைகடன்னில், 

(Go) 

(@s) 

(On)



சனற்குமாரச்சருக்கம். 

கசரமேயாதியாகக் கருதுமக்கரல்கடன்னா 

னிகரொழிகியாசஞ்செய்துநினைர்இிடும்பிராணாயாம 
மிசகலொழிமுனிவனீரெட்டியற்தியேயனரந்தாத்தி 
லகனிவரா தரவேக ரயத்திரியினையன் பினொடும். 

மனத்தினிலுன்னியக்கமா லைகளணியாய்ப்பூண்டே 
யினச்தினுக்னெமதாகவேற்திழிபக லப்புச்சங 
கனத்திடுமுகத்தினை ததுக்கைபுனைமாலை தாங்கித் 
தனிச்சவனெட்டீறுகச்சகத்திமுருச்செபித்தே, 

ேவேறு, 

அன்னகாலையிற்கனலுமிழலர்க தர்வேர்த 
னின்னதன்மையாலவன்புக ழ்க்கிடுக்க ண திழைத்தே 
மன்னும்வைகருட்குறும்பாகம்வலிதொலைக்இிடுவா 
னுன்னியவெண்டிசைாசுருட்டும்வாருதிமுகட்டுதிக்கான். 

கனலி 2தான்றலுங்காலைசெய்கடனெ லாங்கழித்ேேத 

யினியயோகுசெய்வதற்கடையூற்றமற்றேளை த் 
அனிகள்யாவையுக் தலைத் இடச்சுடர்விடுக் தாய 

பனியிளம்பிறைதுளக்குமங்குசன்றனைப்பணிச்தான். 

பணிர் தமா தவன்செங்கதிர்ப்பருதிமண்டல த்க் 

தணிர் சகெஞ்சினொம்றண்டிலமிலிங்க மதாதி 

யணிர்துபின்மலரங்குட்டமாத்தரமாக தீ 
அணிச் அசோ இயையிதையபங்கயத்திஸிற்றொழுதான், 

இலங்குகான் மறைமுமுவஅமுணர்க் தவனினிய 

வலம்புமிந்திரமரியயோக த்துளமார்க்கப் 

புலன்களாய்ந்துமுன்சாம்கியர் சா.ரகம்பொருவி 

னலர்திகழ்காக்தொளிர்மன த்துண்மையுகயர்தான், 

பின்னனமைசுவரியமா தியெவைகளும்பிறக்கும் 

பொன்னெனத்்தஇிகழ்மாவயிராக்கியப்பொகுட்டும் 

வன்னயக்கவாமாதிகேசரங்களு மலர 
வன்னமாதவன் மருத்துவைவாக்கியேயடக்இ, 

அர்தமாருதமலர்த்தியவிகயவம்புயத்தில் 

விர்துராகனைமேதினியாவையும்விதிக்கு 
முர்திகான்முகன் மாலுருத்திரலுருக்காட்டிப் 

பர்தரீக்கிமெய்ஞ்ஞானவாருஇதரும்பரனை 

(Ge) 

(66) 

(Gor) 

(Gx) 

(௫௯) 

(௬ 0) 

(௬௪)



இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

தேவதேவனைத்திரிபுவனேசனை தஇசமு 

நூவருட்டிருயனனைமும்மலங்கடக்தேோ 

சேவர்கெஞ்சினுமிடையரு இனிதிருப்பவனை 

மேவுசின்மயப்பொருளெனவிளங்கும்வேதியனை, 

முன்னர் வேள்வியிற்றோத்திஞ்செயப்்படுமு தலை 

யன்ன கன்மையிலவிசெலுத் திடப்படுமமுை த 

பன்னரும்பரப்பிரமனைக்திசழ்பராபரனைச் 

சன்மகத்தினில்விளங்கியசக்தகோகரனை, 

காளகண்டனைமுக்குணா சனைக்கவினெண் 

டோளனைத்தனிநாலணிமார்பனை த் துவன்றி 

வாளவிருக்திடுகிற் மனைமன் ஒயிர்க்குயிரா 

யாளுமற்புதவ ம்மையாமம்பிகையுடனே. 

முன்னிகெஞ்சகமுளரியின்முறைலழா இரு த்திக் 

கனமபூமியின்மாயையின்வாழ்க்கையைக்காணான் 

றன்னையுமறந்துகிட்டைசெய்கனனவ்வா.று 

நன்னலம்பெறவியற்பிடிமெல்லையோர்காளில். 

ேே வறு, 

கன்னலங்கழனிசூழக்காசியேமுதற் 

ரொன்மைசேர்பதிவளக் துவன் தியார்த்திட 

மன்னியவுலகெலாமூழ்வுபூத் டன் 
ற்ன்னைே eof wey OH EU 3 BB & air ont) ae oor, 

அதித்கனர்வானவர்கொழுதுபோநற்றினர் 
கதிக்கதிபதிகளாங்கணங்கள்யாவையுங் 
குதித்தனகுண்கெட்கு நட்டிருத் இமம் 
விதிக்கருமலர்மழைவிண்ண ம்பெய்ததால், 

முழங்கெகுடமுழாம்படகக்தக்கையுக் 

தழங்கெவாகுளிதிமிலிசண்ணமுல் 

கொழுங்களனிகண்டி எங்குணங்கண்மேம்பட 

வெழுக்தனபுமிஈரம்பிசைகளெங்கணும். 

கடல்களார்க்தென்னவேகாகளங்களு 
மிடையிடையொலித்தனவிவைகள்யாவையு 

மிடைதரவெண்குடைவிளங்விண்ணெலா 

மடைவுடன் தாவெழுஈ்தருளினைரோ. 

(௬௩) 

(௪௪) 

(௬௫) 

(௬௭௬) 

(௪௭) 

(௬௮) 

(௬௯)



சனற்ருமாரச்சருக்கம். 

கருமசாச்கிரமெலுர்தனிவெள்ளேற்றின்மேற் 

தரிபுமெரி த்கவன்செல்லு chosen srw 

மருவியமாகலன்மன த்இலு ன்னிய 

பரிவுறுலன் றனைப்பகுத்துகோக்கியே. 

திங்கரும்பணுக்யெசெல்வி2யாடெமைத் 

BIRDS Enon FOF or BHO YO] WHT FI 

வோங்கியகயிலையங்கிமியிலுற்றனன் . 

வாங்கு கெண்டிரையென மநைமுழங்களலே. 

பொன்மலையணங்குடன்போச் தவண்ணலைப் 

பன்முறையுறுப்பினுற்பணிந்தெழுக்திலன் 

றன்னிருவிழிமலர் தயங்க / கண்டிலன் 

மன்னியவொட்டகவடிவநர்சதோற்றவ, 

இருத்தல்செய்கனனிவற்கென்னவாற்றலென் 
அரைப்பரும்வெப்பமூதூர வோங்கிய 

மருதிதுவர்முகலியவானவர் தமக்கெலாங் 
கருத்துச் தியங்கடவுட்€மினன். 

மடித்ததுசெவவீதழ்மணிகண்சேர்கன 
பொடி.தீகனவெயர்மிகப்புருவங்கோட்டின 
வீடி தீ ததுகடுங்குரலெழுர் ததணற்பொ.ழி 

அடி தீசனசெங்கரற்தோட்புடைத்தவே. 

இண பசெஞ்சடைச்டுலாதரன்றருக் 
தனையனுக்குற்றுமோர்குலனமில் லனை தீ 
இனையள வொழுக்லொச்வெக்துரோ இயிற் 
லுனைநெடுங்கழுத்தலாய்த வள் தயென்றனன், 

வறு, 

அசையெட்டிலைமாறுபட்டவனிகூறு பட்டலரிதண்க இர் 
விசிவட்டமதிசேயகட்டழலைவிறுகொட்டவருமேயெனு 
மாசையுற்றமிதசொழிப்பகடைமாறு பட்டு  திமாழ்லொ 
விசனைப்பரவுகேசன த்திரிமெய்யெய்னெதவெழுகச்துயர். 

4 

௨௫ 

(a1 0) 

(௭௧) 

(௭௨) 

(௭௩) 

(௭௪) 

(எட) 

(௭௬) 
பொற்றையுச்சியினையெற்தியெற்திவருபொற்புடைப்புயலயிர்ப்பமே 
ுற்றுமற்றையு லகத்தினிற்பவரொப்பினைக்கடி தகற்.ஜி3ய 
கொற்றமிக்சுவமிரச்தபந்னைகுழைக்தபத்இரவசத்கவாய் 
நிற்றலுற்ற,தருவத்தமுற்றுகிலைசெக்கவண்டதிரகின்றதே, (௭௭௪)



௨௭ -திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

Ga gl. 

இடங்சொண்மா மறையோர்நான்கையும்விரித்தசேவலோதிமத் இறையை 
கடந்தனிலொருக்காற்போக் சனனன்னாட்கானகம்வானகங்காட்டி [ய 
முடஞ்செதறிபசியகசெங்கினைப்பொருவீமுழங்களர் தனையசைத்து 
ஈடர்ததுமுரிடத் சலுமிவணினண்ணியதெவன்செ ரஸோவென்றான். 

என்றுமையாடி த்தேறு கலிலனயிணையக லவ்வுழைப்போர்,த 
மன்றலங்கமலமலரவன்்சிறச்சமத்தகர் தனிற்புகலேற 

நின்இிருகான்கு?ருட்டிபு ம்பதிச்துகெடும்பொழு சச த்இனானேடித் 
தன்றனித்துணைவனெனவுணர்க்இனையசாபம்வக்துற்றதுமதிர்தே. (௭௯) 

அ௮யயவோவென்றென் நர ற்திமட்டுயிர் ச்தேயணிமுறுக் கவிழ்ச்திதழலர்த்துஞ் 
செய்யகோகசகஞ்சொரிமணியேய்ப்பச்சருக்டைக்செ று புனறுளிப்ப 
மெய்யெலாக்தபனன்விழ்க திரகத்தின்விழ்த்தியயல்லவமெதர்ப்ப 
வுயயுமாறிலனாய்நின் றுகின் Ws a Buy ரவனையொழித்கனனம்மா, (௮0) 

மேயவர்குலக்தோனெண்ணரிதா$விரிர் இடற்கமைர் தவல்வினையை சத் 
அயபேரதிவான் வயங்கெசெனினுக்தய்த்தவத்இிடிற்்.றுலைப்பரிதா 
லேயவிவவினைக்காயிரங்கயென் பயன்கொலென்றுளத்தினிற்றெளிலெய்தி 
யாயினுமிமிலேற்றண்ணலைவாழ்த்தினரிகரோவெளனை த தமென்ரய்ர்தான். 

அன்னவன்மந்தாகினிப்புளலாடியருங்கடிகமழலர்ச்சொரசியும் 

பன்னகோட்டரத்தபராரையங்குசத்தப.ழுவநின் நீசனைக்குறித்தே 

மன்னுமைம்புலனின்செயலநவொடுக்கிமன த்தினைததன்வசமாக்க | 

யுன்னுதற்கரியபூசளைபுிஈ்ேேகயுருகியேது தித்திடலு ற்ருன். (௮௨) 

Gam. 

ஆலமதைச்கர்தரச்தவெருத்தங்கோட்டி 

யசைக் சமணிக்குழைக்காதவமுதம்பில்கும் 

வாலைமதித்திமிஞ்சடையபவளவாய்மலர்ம் த 

'செர்தாமரைமுக தீதவளரமுக்கண்ண 

சூலமுமொண்சுடர்மழுவுமுழையுமேர்இிச் 

அள்ளிவரும்வெள்ளேற்றிற்றோன்முகிற்குங் 

கோல, சரமறையோலமிட்டுங்காணாக் 

குஞ்செத்தாளிணையன் நிக்கொள்கையுண்டோ. (௮௩) 

ரூட்டரவின்முடி சுமக்குமுலின் மீஇிற் 

அ௮ணர்மலர்க்சற்பகசாட்டிற் றுலிக்கும்வானில்



சனற்குமாரச்சருக்கம். 

வேட்டனச் கமுனிவரர்சகளன ர்தபேத 
வேள்விசெய்்௮அம்பலயோகம்கவிளை த். துங்காளுப் 

பாட்டளிக் கேததைந்துமுரன்றணவாகிற்கும் 
பங்சயச்செஞ்சாணமன்றிப்பகரின்மற்ஜோர் 

தாட்டணேகளடியேலுக்குளதோகாதா 
சரணமேகதியென்றுதாழ்ர் துகின் ரன். 

பணிச் தனையமொழிதுதிப்பப்பர மன்றோ ற்றிப் 

பங்கயநீவிழைக் தவரம்பகர்தியென்றே 
தணிச் சருளவவன்வணங்கித்தமியேன்பெற்றத் 

சனற்குமான்சத௫ருங்கச்சயிலக்தோர்பா 

லணிர்துபலஈறுர்தளிரும்பசுந் தேன் பில்க 

ப வவிழ்ச் ககலிகையுமீசற்ககத்தின்முன்னிக் 

துணிந் தரியயோகுபுரிக் திருக்தானங்கட் 

டோன்றல்வரவலிர் இலனாற்றொழுதனீ த்தான். 

கெ.டிலையமணிச்சூர த்றாம்குங்கையா 
னெடிதுயிர்த்துக்கக்கோபகெருப்பின்மூழ்க 

யொட்டகமாகுஇயென்றான் றவத்தோர்டீற்ற 

மொருகணமுசக் தவிரா தா லுடையனானான் 

வட்டமலர்க்கொன்றையக்கார்தரிக்தகாதர 

மன்னுயிர்கட்காரமு தெமணியேமாலோ 

னெட்டரிய௪ர ணடிமைக்கினிவேறுண்டோ 

விவ்வுருவநீக்கெருளெர்,தாயென்௫ர். 

௮னைத்துயிரின்குணம்யாவுமதியும்பெம்மா 
னருட்சைவதெலியினின் றவடியாரகங்கண் 

மனப்பெருமையு லகியச்செய்யவெல்் மே 

வாக்குறுதிகாட்டவென்றோமறையோய்கேட்டி, 

சினத்தையறவெறிச் துபுலனர்டக்வொய்லை ம 

,திறம்பாதரமதுகொண்டர்சூளையெம்மா 

லெனைச் துமகற்று தற்கரிதுபிறிசோர்தோற்ற 
மிலதுகர் தவானவன்பாலெய்தியென்௫ன். 

பல்லுயிர்க்குர்கலீகரணபுவனபோகம் 
படைத்தளிசத்துமழிக்கவல்லபரமன்ரளை 

ஈல்லு. ௮ தியடி.யேற்கென்திறைஞ்சப்போந்து 

ஈணுரும்வினைப் பழு்திலதோசாளென் ஜோவே 

(௮௪) 

(௮டு) 

(௮௬9 

(௮௭)



௨௮ திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

னெல்லையிலாப்பொதிர்ப்பினெடும்விரகம்பூண்டே 

பிருகிலத் இலிருர் து, சலமிழைக்தானங்கண் 

கல்லொடகநிலையுருகிமெலியப்பன்னாட் 

கலைமகள்குங்குமத்தனந்தகோய்கவின்கொடோளன்.' (௮௮) 

வறு, 

சதுமுகனுஞற்றிய கவங்கண்டன்பொடு 

கதுமென நந்இயங்கடவுட்போர் கனன் 

௮ திபலசெய்துகின்றொழும்பற்கையனே 

கதிபிறிதண்டரோகமலமன்தியே, (௮௯) 

Dap ip 3 oon ரலையும்பொறுத்துப்போறு 

டழைத்இிடிலுய்குவன் றமியனென் நவன் 

கழற்றுணையிறைஞ்சியேகரமுகம் ககன 
னழற்பொலிகரத்தினைபயகல்கியே, (௯0) 

செண்ணிலாக்கொழுக்தினை திகழக்தாங்யெ 
பெண்ணொருபாகனையிறைஞ்ிப்2 பணிய 

விண்ணவர்முதுவனைவியர் துநோக்கியே 

தண்ணமுசெனமொழிசாற்றுகின்றனன். (௯௧) 

நின்முளைகெடுங்கழுச்சென்னநிடிய 

கன்மமேவேடச் நினைக்கமிக்கனர் ௧7 

மன் னுென்€டனாய்லளக்கொண்மா மறை 

புன்னரும்பதிகிலையுண்மை?யார்ருவான். (௯௨) 

மற்றையகலைகளின்ஞானவண்மையுக் . 

தெற்றெனமுறைமையிற்றெரிக்குவானெனக் ' 

கொற்றவன்செவ்வியகோனடா ச் இடும் 

கறறையஞ்செஞ்சடைக்கடவுட்போக்தனன். (௯௩) 

சயம்பிறும்பூதென்னுஞ்சலதிருழ்கயே 

வயங்கயெசு ணங்களைவருமினெ ன்றன 

னயம்புகன்றனையவர்ஈண் ணினாரிவ 

னியங்கியவொட்டகமுருவமெய் இய. (௯௪) 

அச்தணன்றனைச்ிலா தரனளித்திடு 

மைக்தன்வாழுழைச்செலவைக்துமீள் ரன் 

௮யக்்இடப்புகன்று சன்னுலகிற்போயினன் 
சுற் கரமுனிவரர்தொழவென்மேஇனன், (௯டு)



G வதவனச்சருக்கம். ௨௯ 

வறு, 

பலகலைக்கேள்வியாய்சக் துபற்பல சவங்கணீட 

ஈலனிறைசன ற்குமாரனற்.திறகவின்ருமிப்பாற் 

லைலைமதிற் றச் சன்றேசங்கரன்சாற்றசெம்பொன் 
மலைமகள்விழையும்வேதவனத்திறம்வயுூக்கலுற்ளு ம். (௯௬) 

சனற்குமாரச்சரநக்கம் மற்றும். 

ஆகச் செய்யுள் - ௨௦௦, 

  

வேதவனச்சருக்கம், 

  

நிட்டைசேர்ரூ தனவ்வுரைநிகழ்த்தலு 

மெட்டைதீர்தாமுனமியம்புமுண்மையிற் 

கட்டணிகர்தியங்கடவுளாற்பெறு 

மொட்டகப்புை தயினயொழிக்தவண்மையும். (=) 

சகவனருமறைப்பொழமுட்டன்மையோர்க்துயர் 

சிவனருட்பெறுல்கஇதெருட்டமாட்டியு 

முூவமையைச்துரர்தவாலொழுக்கெக்கண 

செவனெதியருளெனவியம்பன் மேயினான். (-.) 

அஞ்சயக்தாங்யெவருத்தச்சாரலி 

னஞ்சயக்காங்கியகாதற்கன்பராய் » 

கெஞ்சயநீத்திடுகியகஇவானவர் 

விஞ்சையருரகரும்விணைவல்லரும், (௩) 

பற்பலகணங்களும்பனிவிகம்பில்லா 

ழற்புறுமுனிவருமரியயோகருஞ் 

சிற்பரனருள்பெறுஞ்த்தர்சா த் இயர் 

மற்படுருத்துவர்வசுக்களெண்மரும். (௪) 

குழுமிகின்விறைஞ்டெக்குறிக்சசணமெலாங் 
கழுமல்செயதரமமுக்காத்திலேர்தியே 
விழுமியபீடிகை மீதிருக் சன 

னெழுமையுகஈ் தவிர் ச்தருணச் தியெம்பிரான். (௫) 

அவவு முமுனமொழியண்ணமறாண்டிய 

செவ்வியகணங்கள் சென்சிைறைஞ்சிச்செங்கையி



aO இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

னவவிகின்றொளிர், கருக தவெம்மஜோர் 

கவ்வைசெய்செழும்பவக்கடனின்்றேறவே, 

அ௮ருட்பொழியையகின்ன லார் ததாமரைக் 

குருக்கிள்பதஞ்சனற்குமரன்போற்றிகல் 

அருப்பெறவுய்மினென்றுரைத்தமிவதன்வாய் 

விருப்புறுமொழியினால்மேவினோேமென்ளூர். 

என்றுனாத்தவவுழிவீடுத் திறைஞ்சுபு 

வன்திறற்கணந்துழாய்மார்பத்தண்ணறன் 

பொன்லறிகழுச்இயங்சமலம்பூக்தவன் 

றனதிருச்சரண்டொழச்சார்தலுற்றவே. 

G ai 

விரும்பிவானவர்கள்போற்றுமேருவின்வெருட்சிதாங்ே 

வருஞ்சன நகுமரன்றன்னைவளங்கெழுகர்தியென்னு 
மருர் தவனழைச்துகோக்கவவனைவச்திரியின்வேடங் 

கரும்பொனிற்குளிகைசேர்ர் தகாட்ியைப்போன்றதம்மா, 

சிகியினின்றொளிருஞ்செல்வன்செப்பியசாபர்தீர்ப்பச் 
சகியினீ த்திறர் தமாரன் றனுப்படைத்தெமுதல்போலு 
மகியின்மேன்மணியேபோலுமாதிச்தனொளியேபோலு 
மெகினமீதுறையுமண்ணலீன் றவனுதையஞ்செய்தான்: 

- Gam 

உதித்தபண்ணவனர் இயங்கடவுளையுளத்இழ் 
ப.தித்தருச்சனைசெய்துபன்முறைபணிக்தெழுந்தே 
லு.தித்துநின் றடியேன்வினையூட்டியேதுலைத்தாய் 
கதிர்த்தமோலியாய்பிறழைத்தனபொறுத்தனின்கடனே. 

மைவிளக்கியக நீ சரவென்றன்வாழ்முதலே 
அய்விளங்கெபடிறனென்றுளத்தினிற்றோயிழ் 
பொய்விளங்கெயெவுற்பவப்புணரிநிர் சறியேன் 
கைவிளங்யெகாதலக்கடற்றனைக்கடப்ப, 

பணித்தியென்றவன்பதத்துனைமீட்டுமேபணிச்சான் 
மணிக்திருப்பிர ம்பேக்தியவள்ளன்மாதவன்ற 

| னணித்துதகோக்கயேயொருகனிக்கரங்குவித்தயனுங் 
கணித்திடற்கருழதிலவித்ைையுங்கசிற்று தவ. 

(௭) 

(௮) 

(so). 

(௧௧) 

(௪௨) 

(௧௩)



வேதவனச்சருக்கம். 

திருவுளத்தினிற்கண்டுமுப்புரந்சறுஞ்செல்வன் 

ருமகத்துவரிறைதருபுமாணமுர்தழைத்துப் 

பெருகுமுக்சமநியாயமீமாஞ்சையும்பிறவு 

மருவுசந் தச வவியாகரணமூவகைய. 

கணிதூற்திகழ்கற்பசூ ச்திங்கலர்தெழு,தர 

வணமிலங்கிருக்கெசுருசாமம்மதர்வணமு 

நுணுகுமாயு தவே தமுனுவறனுவேத 

மணிசெம்புகச்திருவமுமருத்தசாத்திரமும், 

எயதுதற்கரிதாகயசெய்சையேயெனிஐ 
மூய்யு மார்க்கமாய்முறைமையிற்றெரிக்துசன்குாத்.தா 
னயயன்வாய்மலர்ச்தருள்செயவிதியு ot ws wD 5 5 

அய்யமாதவனிவற்றினிற்றெளிக்துசொற்புகல்வான், 

௮ச்சகேண்மதிபுன்புலச்சிதியலுக்களித்த 

வித்ைமீதினின்மெய்யுணர்வுடையவர்விழைரத்து 

த்திசேர்தரச்திகழ்க்துமேல்வளர்சவஞான 

முத்திமார்க்கமாய்மொழிகாப்பட்டதுமாதோ, 

நிலையில்யாக்கையினின் ௮மெய்ச்சுடர தாய்நீடு 

மலகிலான்றனையவையவத்துடனிந்தின்னற் 

Bo நீங்கிபபசுத்துவஞ்வெசத்தவமாகு 

முலூலிச்திஞ்செய்வ தற்குணர்ச்சியதகொழிக்தோன். 

சோதிரூபமாய்த்துகளறத்கொழுகுவனாகல் 

வீகசோகனாய்மகத்துவம்பெறுவன்விள்ளரிதாய் 

நாதவிர் துவாயெவற்றினுஈண்ணினனாக க் 

இ.கறத்தெரி த கதவன் விவ்வியனாவான். 

ஆக்கையானமனம்வாக்கினாலதியொணானன்.ி 

கோக்கினும்புலப்படுவதேயிலனெனதுணுஇத் 

சேக்குஞானவாருதியருளாற்றெரிரித்தோன் 

மோக்கவிட்டினில்வச த் 0p s சனாகுவனே. 

என்றனெகமாயின்னணம்விீட்டினுக்கேது 

நன்றுகூவினையி தலானலியுட்லெடுக்தோன் 

௮ுன்றுநோயைநீத்தின்பமேதுய்க்குவ திலன்போல் 

வென்திசேர்திருவருட்பெறுன்வீடுபேதிலனே. 

௮ 

(௧௪) 

(கடு) 

(௧௬) 

(௧௪) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨0) 

(௨௧)



இருவேற்கரட்டுப் புராணம். 

எனவுமோதினையா தலாலிவையெலாமுணர 
மனவுவாழருட்குசவனேவல்லுஈரரிதாற் 

ர்கனவினு: ந்தொழற்கெ ளியவாயிவற்றிலுட்கணித்ேே 
புனதுதொண்டர்களுய்பவோன்றருளெனவுரைத்தான், 

தி கிர் திடிமுனிவரன்றெமிக்துரைசெய்ய 

நாகனந்இபங்கடவணன்றெென ச்சிறுநகைசெய் 

கொசவேலைருலுலகினுக்க தமுரைத்தளையால் 

வேதரஈண்புறுகர்தனென்றுமாத்திடுே மலோய் 

முக்கண்வானவனாதியின்விதித்திரிமுறைமை 

மிக்கபூசுரர்வேதவாச்சிரமமால்விஇ.பாற் 

றக்கவோதி?யபயின்றுணர்த்துகறனக்கஇபர் 

கொக்கபின்னவ?2ராதி2ய துடங்க தற் சரிய, ° ஆ முத்ற்கு 

சதுரர்மர்திரசாத்தரா இகடனக்குரியர் 

விதிதிறம்பிலாவிவற்மினால்விமலமாகுவர்போன் 

மதிகொள்பண்ணவபிரமசாரியமுதல்வகித்தே 

பெதிகளுக்குணவருச்திவாழில்லறமிரண்டே 

வரதிைராடுபுமனைவி2யாடகமகல்வானப் 

பிரத்தமுன்றகப்பற்றறப்2 பையுமொருவி 

விரத கனாியெமெய்வாலுணர்வினையளிக்கும் 

பாத்தின்மோகமாய்ச்-னனசித்திடுதனற்பாலாம். 

| CG a ot. 

அளக்தவாச்சிரமிகான்தனரியசன்னியாசிவேதக் 

அளக்தனைப்பகுத்துச்சாலவொண்பொருளுணர்சு துபின்னர் 
வளங்கொளபூருவத்திற்க ன்மபதந்தனைவகுத்துகின்றே 

விளமங்குமுத்கரத்திற்பிரமமெய்ப்பதம்விரித்துக்கூ மி, 

சுருதி2யயிலிங்கம்வாக்கியககொல்பிகாணர்தானம் 
வருசமர்க்கிய2மாராறும்வளருபக்கரெமத்தோடு 
கெருணிழையுபசங்காரர்இகழுமப்பியாசஞ்செஇக் 
தரியவாயனியபூர்வோத்தரபலமருத்தவா கம், 

பொக்குறுபத்தியாறும்பூரூவோ த்தத்தின் மீத 
லங்க மாய்முறைமைக்தாகவடுத்த18மாஞ்சையத்தின் 
௮ சமாம்பெலத்தையாய்க்துசொழ்ற. VEU SBOP ions 
gua லேசெலுத்தலன்ே னைறனக்கு.நூல்விதியதாகும். 

(4௩) 

(௨௪) 

(6) 

(௨) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯)



G வதவனச்சருக்கம். 

உயர்பிரணவச்திற்போர்சவுட்பொருளுணர்ச்துகெஞ்ச 
னயாவறகிட்டைசெய்தற்கமைச் இடிலமலன் ஜோற்றிக் 
துயரறச்செய்வனன்னோன்சொலற்கருமகதானக்த 
மியலுறப்பெறு வன்வீடுமெளிதினிற்கிடைக்குமன்றே, 

இன்னெலியொழுக்கம்யார்க்குமெய்துவதரி தாமா ற்றா 
னனனெளியுரைப்பின்மேலாகாதன்வாழ்பதிகடம்மின் 
மன்னியேவாசஞ்செய்தல்வருபுலையலுக்குமற்றைப் 

புன்மாஞ்சி தலிருகப்பொருக் துபல் ஓயிர்க்குமென் முன், 

தேகெனுரைத்தமாற்றர்செண்டிரையமுதமென்ன 

_வாசகன்முனிவன் மாக்தியைய? னயருளிச்செய்த 

“நேசமார் தலச்தின்வாசநெடியவுமினியதேயா 

லிசன்மூதூரின்மேன்மையெய்தியதலம்யாெ தென்றான். 

கஞ்சவாகனன் சேய்கூறக்கணந்தியானிசக்அுமுன்னர்ப் 
பஞ்சின்மெல்லடியாட்காகப்பகர் தலமுரைப்பன் கேண்மோ 
விஞ்சையா்முனிவர்ரித்தர்வேழமாமுகத்துக்கோமா 
னஞ்சிை றமயில்மேல்வாமு மாலிருபுயத்தினானும். 

எண்ணருமுலகம்பூதீதவிறைவியு ஞ்சூ ழவென்றும் 

வெண்ணிலாச்சொரியுக் தூயவெள்ஸியங்கிரியின் மீதிற் 

றண்மலாக்கொன்றையச்தார் தரிச்தசெஞ்சடிலகாத 

னண்ணலம்பிடந்தன்னிலழகுறவிற்றிருக் சான். 

இருர் தபேரவையிலோர்போதேலவார்கருமென்கூக் தற் 

பரிந்கெழிலெருச்சங்கோட்டிப்பனிமஇயணிர்தராத। 
இருக்தியமுத்தியேதுதகழ்சிவஞானமென்றே 
யருந்திற நால்கள் கூறு மமைதியாலகிலமீதல். 

ஈச்சவண்டாற்றுங்கஞ்சகாண்மலர்ப்பிரமனாதி 

கச்சமிறவத் சோயோகர்கலைதெரிபவர்வேதாக்த 
நிச்சயர் தமக்கும்வாய்க்தனேர்மையாஞானநோஜ்றழ் 

இச்சையில்பல£ூடாதிக்கெ ய். தரி சன்றோவென்னா. 

இமூரியளித்ததூய்விளகிலாவெலிக்குமூாா 

௮மையவளபகரயாவுமுறுகெமியுரைப்பக்கேளா 

யமைவருதோளியாகேடரியபூரணமதா௫த் 

தமைகிகர்பரமாகாசமாகவேதயங்கநிற்பேம், 

9 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௨௪) 

(௩௨௭)



ர்க. திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

மன்பெறுபரமாகாசவாசமுக்கூ.று நீங்க 

வுன்றனைக்கலர்ே தயெங்குமுறைதிகழொருகூராட 
யின்புறகின்றேமேலுமிலக்வயெதலத்திலென் று 
மனபர்பளுய்யநீங்கா தணிபெறவமர் 2 வமன்ன, (௩௮) 

இருசெழிற்றலத்தினோ்2பாதிருப்பின்முக்காண த்செப்துர் 
அரிசெலார்தவிருமென்ரான் சோதிமா மலையாய்நின் ரன் 
மருவளாகருமென்கூக் தன் மடமயிலனையாணெஞ்ச 

முருகியெத்தல த்தன தரவுறைகுவதுரைசெய்யென்றாள். (௩௨௯) 

Gag. ; 

இருமருங்குக்கருங்கடல்சூழ்ர்சலமிலவங்கமணியேக்திப்போற்ற 
வருணன்முதலிமையவர்கள்வணங்கு தலம்பசுந்அளபமார்பத்சண்ணல் 
பிரமக த்இிதனைப்போக்கிப்பேறளிக்குக் தல மதனைப்பேசனோர்க்குக் 
தீருமனிடரினை ததீர்க்குக் கஞக் 2காடிவளர்சேதுச்தலமதாமே. (௪௦) 

ஒன்றுளதத்தலத்துதஇத்சசராசரங்களனைத்தும்விை டயூர்்தியாகும் 

பொன்கதிகழுமும்பர் கனக்கேணியெனச்சோபானம்போற்பச்சால 

வென்ிகிறைதிரிரிரசின்விலங்கல்வளர் தருஞ்சிறர் தவிமலையோடு 

மென்றுமரக தவண்ணன்மிருவரங்கத்திருந Ast முதேத்துமூதூர். (௪௧) 

மட்ணெடமலரேக்நிமணிகொழிக்கும்வைகைவரஈஇயின் பாங்கர் 

சட்டண்டபுகர்முகத்துக்கல்லானை தனக்குவளர்கரும்பொன் நீந்த 

தொட்ண்டவடுகளிறும,சஞ்சொரியச்செய்துலகர்துதிப்பக்காட்டி 

யெட்டுண்டமதிநு தலாயிலங்கியிமிமதுசைகர்க்கணைவெறுண்டோ, (௪௨) 

சம்பமுறுமொருசிலம்பிவாய் நாலாற்பக்கரிடக்சண்டுதாய 
வம்புவனிபணிசெய்யவரசளித்து.ச்திருப்பணியினருமைகாட்டிப் 
பம்புகறுஈ் தளிர்குழைக்சேயெஞ்ஞான்றும்பலமுதவிப்பணைத்தபாண்டுர் 

சம்புவளர்ர் திடவிளங்குமரனைக்கரத்தலப்பெருமைசாற்றலாமோ, (௪௩.) 

காசகனறகங்கைஈஇவழிபமொதூர தனிற்கருச்சாலுன்னிப் 
பூசைசெயி 2னாிலிங்கம்புவிகனிலீனாச் துசதம்பொருக்தானின் ற 
சேசுடையசீவதலங்களிழைத்தபலனுதவுமதிற்றேக நீப்பி 
ன சனெலும்விலங்கெனிலுங்கருமியெனமுரு த்இரனாய்கிலவுர் தானே, 

சரைக்துகர் தனைப்பெத்திருர் தவனோர்கர் தனை ப்பெற்றிருக தோன்முன்னர் 
காரைநதுகர்தகையும்படிக்கருள்செய்யெனக்கொடுப்பக்சைக்கொண்டே 
பாரை தங்கடப்பகன்முன்கயமுகனாலமைப்பவளர்பதியதாகு | கப் 
மோரைந்துபாசசமுமொழித்திடங்கோகன்னமென்னவுரை கொண்மூதூர்.



- வேதவனச்சருக்கம். டு 

தண்டரளமணிகொழித்துச்சாதியசற்சர் சனமுர்சகர்.த்.துவரரி 
மண்டிவருகொள்ளிடத் தின்வடபாலிற்கெ ரல்குயிர்த்துமலர்ந் துகூம்பாப் 
புண்டரிசபுரமெலுமோர்சலமுளதத்தலச்தையொ ருபோதிற்கண்ணாற் 
கண்டவருக்கரியமறைகாணா தபொருளெளிதிழ்காணலாமே. (௪௬) 

கொழுதியளிமுரன் றணவுஈறுமலர்சேருப்யானங்குலவப்பாங்க 
ரழகயமுத்காகிசேர்பவூஹ்யென்றொருதலமுண்ட தனின் மீதில் 
விழுமுடல்களளைத்து ம்வலச்செவிமேலாயிறக்கும்வினைவிட்டிமேலாஞ் 
செழுமைபெறுபாபோகமளிக்குமதற்னையு ல௫ற்சிமி ஒமின்ே ற... (௪௪) 

அதியுகமுதனான்'லனன்மணிபொன்ிலையுருவமாகும்வெற்பு 

மீதுவளர்க்திடவிளங்குமொருதலமுண்டதனாம ம்விளம் பி.2ஞர்க்கும் 
வாதைபுரிமும்மலமும்வலியிழக்குமெனில தனில்வசத்தோர்கண்டோர்ச் 
கோதுபலன்பிறிதுண்டோவவரன்றோ £வன்முச்சருலனெ ம்மா, (௪௮) 

காஞ்சியெனுமொருகலமுண்டதிற்கா மக்கோட்டம்வளங்கவினாநிற்கும் 
வாஞ்சையுகிலனக்தூ த்தி வ ழங்கிடுமுற்பவசோய்க்குமருர்தாக்காயம் 
போஞ்செயலைத்தவிர்த்.சழியாதிருக்கவிழைக்திடிலொழ்தியொன்றேபே 
தாஞ்சிறிதுந தசடையிலதா யத்திருமயிலைமுத்திரெதிசழைக்குமாதோ [தர் 

மையாருங்காளத்தியிடைமருதூர்கழுக்குன் றம்வயித்பகாத 
மையா றுதிருச்சயிலம்வான்மியூருச்சயினியா லங்காடு 

செய்யாறும்வடமுல்லைவலிதாயஞ்ச தகவடந்திகம்கேதார 

மூய்யானநிறைவிரிஞ்சைகிருபாக்கம்பிபாசமொளிசேரோத்தார், (Go) 

ஓங்கிய மர் தாசயிலங்கடும்பனிகளிடையரா தூற்ராகிற்பத் 

தாங்கிரிமிரிமையகிரிசண் கயிலைமு தலனக்கச்தலன்சடோற்று 
ம்ங்கிவற்் மின்பெருை மயெலாஞ்சதுமையேதிசெய்யுமிவ்தி் ஐங் 
ஹேங்குவளைவிழிமயில திருவருள்பெறத்திடுமென்றான் சேமேனின்றான், 

வித் தசனத்திறமொழியவிரைகமழ்செக்றுவரி தழ்வாய்விமலிகோக்இ 
யத் தலங்கடொறும்வசிக்சற்காரணனேயிமையோர்க்கு மரிசேயன் 2 mp 

வித கரணிமானிடர்கட்கெ விசாமோலாயிலுமெவ்வுயிர்க்குங்கூட 
வுத்தமமாகியகலமொ ன்றுரைத்தருள்செய்யெனப்பணிசர் தாளுலகமின்னள். 

ே வறு, ் 
உரைசெயமகழ்க்தினக்கிங்கோதியதலத்தினின்றும் 
பரமபுண்ணியமாங்காஞ்சிபகர் தலமிகனின் மீதுல் 

கருதினர்க்கெளிதின்முச்திகவினுறவளிப்பகாகி 
விரவியகாஞ்தைன்னின் மேவியமேன்மைத்தா௫, (௩)



௩௭ இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

பார்புகழ்காஞ்சியேகாம்பாற்குயோசனையோர்மூன்று 

கேர்பெறுமீசானத்தினீடுபூரூவத்இன்வாரிக் 

கேர்கொள்யோசனைமேற்பாலிலெழந்திருப்பாசூர்க்கங்க 

யார்திசைதனிற்கபாலீச்சரக்தினுக்கனிலஇிக்இல், (Ge) 

பூரூவர்தன்னிலெம்மாற்பொருக்துறப்படை.ப்பதாகச் 

சருடன்திகமுமுதூரொன் றுளவதனின் செவ்வி 

கேருறமுழுதுங்கூறகெடியவுமரிதேயாகு 

மேரணிஈலன் கள்வாய்ப்பவின்றுநீவிழைர் தவாற்ரான். (ட) 

‘Cao. 

நிச்சயமகாய்மொழிகலென்றொருகணப்பொழுதுகின் று இகழ்நெற்றிலிபி 
னிச்சையறமுக்இிகருமூர த சனக்குமுனியத்கைபெறுகா மகரணங் [யா 
கச்சமிசிதற்கரிகணு த்துணையவற்றிடைகணித்துறு இிசெய்வ | லுமைகேள் 
பச்சை மணிவண்பரமென்றுபெயர்சென்கயிலைபானுபுரியென் பெயரே. 

மல்லனிறையும்பாசராமபுரமென்றுபெயர்மாபிரளைய தீதிலுலக 
மொல்கியபடைக்குமலைவல்லிசகரென் நுபெயரே ரதருமிராகவபுரஞ் 
செல்வரிறைகும்பமுனிவாசபுரமென் றுபெயர்செய்யமணவாளாகர்ரி 
டல்லலொழிமுத்தெகரொன்றுபெயர்ே தவககராஇபுரியென் றுபெயரே, 

தாதிதழமிபுண்டரிசமாஈகரமென் றுபெயர்சாரணரியக்கரிமையோர் 
நாதபுரமென்றுபெயா்ே சாதிகிரியென்றுபெயர்ஞானஈகரென் றுபெயர்ே வ 
மாகவரியற்றுஈகரென்றுபெயுர த்தியனமாஈகசரமென்றுபெயா2 |ண் 
வேதபரியென் றுபெயர்பொன்னுலகடீடு திரு 2 வலவனமென்றுபெயரே, 

இபவடவாவனலலூழியலைகாலபடர்இிமைபுரியா தக ரங் 

காயுகெடுமாவிடவுபாதிபசிகோய்கள்பிணிக ரது,கல்செய்யாதரகரம் 
போயரியமாதவர்க ஹாதினுடனை ம்பதமர்பூசைபுரிதேவாகர 

மாயவினைதீர்சகாமென்றுபெயர்நீடும்யுதவாசஈகரென்றுபெயரே, (௫௯) 

இத்தகுதிபெற்திதலக்தினிமிடப்பொழுதிருப்பிலும்விருப்பினொருகாற் 
சித்தமதிலுன்னிலுமெடுத்துவமைசெய்யிலனும்வழிப்பயணமீ அசெலினு 
முத்தரமுரைக்குமளவிற்பிசக?யா திடினுமொண்புவிபரித்கரசராய்ப் 
பு,த்திரபவு.த்திகளச்திரருடன்பயில்வர்போ துவர்பின்முத் தகரம், (௬௦) 

Ga gi. 

என்றுகாயகனிகம்பெறமொழிக்,துமேலிலகு 

மன் றல் சர தருங்குமுகவாய்கயப்புறமலர்ந்து .



வேதவனச்சருக்கம். 

வென்திமேவுமித்தலக்தஇன்மாணலர்தளைவிரித்து 
ஈன்றுகூறுவல்கேண் மெனகவிலலுற் றனனால். 

வண்ணவான்முகிற்கற்பசக்காவினில்வளரு 
மண்ணல்சேரயிராவதமெனவிசம்பகன் று 
கண்ணகன்றதெண்டிரையெறிகருக்கடன் மடுத்து 
விண்ணில்வாழ்தருமிச்ரனாமென ம்ண்ட. 

சூழூமாமழையன்னவன்சுக் கரக்காத்தில் 

வாழும்வச்சிரம்விதிர்க்கெெமின்னிடைவயங்கப் 

பாழியான்்திருவில்லினைப்பண்புறக்காட்டி த் 

காழுரு தவவவின மணியெனவஇர்க் தனவே. 

அனையவன்பருப்பதத் இனீள்சறைகளையரிய 
நினயன்னாட்பொழியம்பின்விழ்காட்டியைகிகர்ப்ப 

மன தினேடருகந்தியங்கிரி தனைவகைக் து 

புனை கலக் தருங்குளிர்ச்சிகொளம்பினைப்பொழிக் த. 

எழுக்துவிண்டொடுகந்தஇியற்இரி seh vs 

வழிக்துபோறும்வெள்ளருவியின்வளங்கசெழுகாட்டு 

செழுர்தவத்தினர்தொழுஞ்சுரஈ திதிருகிலத்திற 

தழைர்தசெவ்வியைகோக்குறவருகுகறகுமால், 

* Go mi. 

எழுமலையுருவும்வேலை2யக இயேயேகண்ஷமீரரஞய்.ச் 

செழுமைசேர்செய்யமேனிதிருக்கவேகாட்டுமா நர 

லழகியபாலிரீத்தமளப்பருமகழ்ச்சிபொங்க 

முழுதுலகளிக்குமேலாமுருகனை ப்போலுமாகோ. 

வறு, 

அருங்கடமுக)த்தினிற்றாங்கியாகுே மந் 

திருக் தவேவருகலாற்றுதிக்கைசெர்,கலா ற் 

பருங்கிமிரின் றகல்பாலிமாகஇ 

பெருர்திறற்பிணவப்பிளளைபோலுமால். 

காசிகளிற்ககாகடந்துகிற்றலாந் 

பேரு மரம்கண் 2மல்விளங்கு ம்பெற்மியாற் 

றேசுருகக் இமேல்வருஞ்€ றப்பின 
லிசனைப்பொலுமாலிலங்கும்பாலியே. 

of 

(௬ க) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬௬) 

(௬௪) 

(௬௮)



௩௮ - திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

கோவினையிரட்சைசெய்கொள்கையாழ் திகழ் 
காவலருடன்கலக் திருக்குங்காட்சியான் 
மேவியவகங்கரைர் திடச்செய்மேன்மையாற் 
ஹேவியைப்போலுமேதிருக் தும்பாலியே, 

மணிசொரிகோட்டினைமருவித்தாமலை 
யணிபெறவேச் தலாலாழி?மல ar 

பணைமுகக்கரிசுழல்பாலிமாகஇ 
குணமிகுமலர்மகள்கொழுனன் போலுமால், 

சாமரைபொருகர்தியககைமையாற்றிக ழ் 

நரமகண்மருவியலத்இனாற்சது 

மாமுகனென்னவேவயக்கும்பாலிகீர் 

பூமிசையம்பினின்விரைந்துபோதுமால். 

கு டி. லே மபுரிந்திடிங்கு ௮ம்பாநாட்டினைத் 

தொ௫கெழன்மன்னவன்்சூறையாடியே 
விகிலான்சிறைசெயவவ்விமீடல்போற் 
ஐடமதமாக்களைத்தள்ளிச்சேறுமால், 

மலையெனமுறிபடுமாங்களென்னவாண் 

டுலைவுறு மாக்கர் தமுடலமென்ன நி 

டலையென மலைவெனவல்லதாமெனக் 

கொல்புரிபாக்களைக்கொண்டுபோக் ததால், 

மாற்தருதுப்புறழ்மறுபுலக்தினர் 

மேற்செலுக்காலையவ் வேர் சன்சேனைக 
டோற்றுமவ்வொழுக்கே த் துணைப்பமள்ளர்கள் 

விற்றுவிற்றுகவேகாப்புமேவிஞர். 

அசிருளுருவமாயமைக் தமள்ளர்கண் 

மூரியங்கரைா தனைமொய்த்துகின் ஐராய்க் 

காருறுமழைமுகிற்குமறியார்ச்ென 

வாருதிகிளா்க்தெனவாய்விட்டார்த் தனர். 

கலிப்பறைமுழக்கியேகாக்குமள்ளர் த 

மொலிப்பினைப்புட்குரலோதைநீக்குமான் 

மலித்தெழுமகனையேவயங்குபாலியி 

னலைக்கரமெதிமணியமலை போக்குமால். 

(௬௧) 

(0) 

(௭௧) 

(௭௨) 

(௭௩) 

(௭௪) 

(எடு) 

(௭௯)



வேத்வனச்சருக்கம். 

மணிபுனைநெடுமுடிவையங்காவலர் 

தணிவருபுதுப்புன ற்சார்ர்கமாட்டுகேட் 

டணிகளர்பதாஇகளளவில்சூழ்,த.ர 
வீணையகல்பாலியங்கரையி லய் இயே. 

வெள்ளிசெம்பொன்னினல்விளங்கும்போஇனைக் 
கள்ளவிழ்க்தொளிருமென் கமலக்கை யினை 
லள்ளியேசொரிர்துபொன்னாடைசாத்இியே 
கொள்ளேோகொண்மகிழ்ச்ரியிற்குலவியாடுவார். 

சீர்நிறை வேதியர் தெங்இன்காய்தனை 

யேர்பெறவிட்டுநின் மிலங்கரூழ்குவார் 

பார்கெழும்வணிகர்கள்பூமிபாலக 

ரார்தருகிதியளித்தாடல்செய்குவார். 

சந்தனம்புழுகொடுஈவாதுமான்மதஞ் 

சிர்துரங்குங்குமஞ்சிெறப்பவேக்இயே 

வக்துபாலியினளித்தாடி மங்கையர் 

சுந்தரகீர்தனை த்சொய்யில்செய்குவார். 

ேே வறு, 

நிதிபலகொள்ளாகொண்டுதெறிப்புடனடக்குநீத்தஞ் 

சுகைசெய்வாயத்தலையைமுட்டிச்சுழித்துகின் றெழுந்து தூய 

மதிநெடுல்க திர்கள்போலவயங்குகால்டிரந் துமள்ளர்க் | 

க திசயம்விளை த்துச்சாலவம்பினின்விரைர் தவன் றே. 

வறு. 

விறன்மிகநுரைகொடுவிரைக்தவெள்ள நீர் 
மறமிகுர்இண்டிறன் மன்னராயினுஞ் 

சுறுகடிலொடுங்குவசெனத்தெளித்தல்போற் 

பொழறையொடுகோட்டகம்புகுக்துநின் றவே. 

புள்ளினமினாத்தெழுக்துழனிபோக்இடும் 

வெள்ளநீர்சிறைசெயுமோை தமேவிய 

மள்ளர் தமார்ப்பொலிவயக்கித்கோன்றுமா 

லெள்ளரும்க ழனியின் பரப்பதெங்கணும், 

தடமருப்பெருமையின்போத்தைச்சார்துகந் 

இிடமுறப்பூட்டியிர்இரனையேத்தியே 

௩௯ 

(௪௭) 

(௮) 

(௪௯) 

(௮0) 

(௮௧) 

(௮௨) 

(௮௩)



௪0 இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

மடலவிழ் சாமரைகிழியவால்வளை 

யுடனெரிர் இரையவேயுமு கன்மேயிஞார். 

வண்ணறீண்மயிராமுடிவணங்கக்கார்முகிற் 

விண்ணிபவுருவினைச்செறிந்துபார்மிசை 

நண்ணியதாலெனவேர்நடாத்துவ 

செண்ணினூருயிரமுழுகரீட்டமே. 

அடிப்பனஈளினமேற்றுள்ளிவாளைக 

ளொடிப்பனகரும்பினையு மும்பகட்டினங் 

குடிப்பனகட்கமாக்கூடிமள்ளர்கள் 

வெடிப்பவவிப்பிவெண்ணிலவுகாலவே. 

உஊளர்வனசங்கினமுமுகசேற்றினிற் 

சாரவனமரககப்பரம்புகண்கமைச் ' 

சேர்வனமுச்தொமிசெம்பொன்மாமணி 

யாரவனகாரைவெண்குருகொடன்ன மே, 

பொற்புறுபரம்பினைப்பூட்டிச்சேறுசெய் 
நற்செறுவொப்பவேசடத்திக் சியின் 
பற்பதமாகெயபருவவான் மூளை 

மற்றருங்கரச்தினால்வித்திவாழ்த்துவார். 

பதமிதுசன்றெனப்பறிப்பர்மள்ளர்கண் 
மு.திர்வீலாக்கடையெர்முளை யிற்சூர்ந்தெடுக் 

தெதிசெதிர்கெதித்திடகடுவரின்சொலா 
லதிர்நெடுங்குரவையிட்டளிப்பரின்பமே, 

சிறையினை நீக்கி யேயில்லஞ்சென்றுவர் 

துறைகுகா தமக்குறும்பொலிவினோங்கயே 

S59 60 Sips sous pedis Doh 

னறுநுதற்கடைசயாஈட்டகாறெலாம். 

திளாவுறமடகடையன்னஞ்சாலிகள் 
பு எக தமுடனெயலித்தாங்கப்பூங்கழை 
வளைவு றவண்டி னஞ்சுழலவார்குழ 
லிளமுலைக்கடையர்கு ழாங்கொண்டெய்துவார். 

தெளிபுன ற்கழனியிற்சென்று ழத்தியர் 

களைசடிபொழுதுகம்கண்ணிற்றோ ற்றிய 

(௮௪) 

(அடு) 

(சு) 

(௮௭) 

(௮௮) 

(4%) 

(௬0) 

(௯௧)



வேதவனச்ரருக்கம். 

நளினமுங்குவளையும்வளைக்கைகாட்ட்லும் 

வெளிவராதொளித்தலின் மீள் வர்சூழ்குவார். 

வானவர்அதிக்கும்வேற்காட்டின்மன்னிய 

வானசீர்ப்புகழமின்வேளாளரக்தணர் 

மேனலஞ்சிறக்ககை மீதிற்செய் இடுக 

கானறீர்பாய்தரத்தழைக்குஞ்சாலியே. 

நாறிருங்க ட்புனனனிகுடி. த்தின் 

ஹேதியேகரைமிசையிருக்கு மன்னமும் 

வீ றுயர்வரைப்பினில்விளங்கு ஞ்சல்கமுஞ் 

சேறினர்தெரித்திடமயக்கஞ்செய்குமால். 

தழைத்திடுஞ்சாலியு ந கயங்குபூகருங் 

குழைச்செழுச்திலகுபூங்கரும்புங்கூ OI Hit 
லிழைக்தூணர்ந்கோர் DE GO) & com como 5 19. SD tb 

பிழைப்பதசாட்டியேபிறங்குமெங்கணும். 

பொருக்கொருதோட்டினிற்மோபோக்துசாலிக 

டிருர் தியசுருள்விலித்தெழு 5 mp 

வரும்பரத்ையினிறுமாந்துகாய்த்திகர் 

தருங்கருலமகளஸிர்போற் றலைவணங்கின. 

வறு. 

பாலொளிழுதக்கஞ்செய்யை பம்கழைசொரியப்பைம்பொன் 
போலொளிர்தூவியன்னம்பொருச்தியவேவல்கேட்பச் 
சாலியின்௧திரின்கற்றைசாமரையிரட்டச்சமல்கம் 

வாலியவெற்திகூறமருதகம்விற்திருக்குமாகோ. 

விசுமெய்ப்புகழ்களோல்விளங்கடுர் இருவேற்காட்டி, 
கேசமாய்வாசஞ்செய்யகினைர் இடுமவர்க ட்சகென்றுத் 
கேசதவிக்வதென்ன த்திருக் தவேவிளைந்த ன்ஜஞோர்கள் 
பாசமகொலேருமாபோற்படிந்கனசாலியெல்லாம். 

2 வறு. 

பிறை க.தலைக்கருவியாற் பிறங்குசாலியைக் 
குறைத்துவீழ்கதர்நெடுல் ப வியலார்ப்பொடு 
செறு 2 தலைநீக்கயேகளச்திற்சேர்க் துவர் 
மருத கவிர்மரு சமேன்மலையெழுக்ெெென. 

0 

FA 

( 4 nm} 

(௧௪) 

(௯௫) 

(௬௬) 

(sor) 

(௬௮) 

(௯௯)



௪௨ , இருவேற்கட்டுப் புராணம். 

. 6 ட . . . க 

சினமிகுகருங்கடாதுவைப்பச்செத்செல்க 

ளினமுறவைதனைப்பெருக்கியெண்ணிலாக் 
- . . >. OF கனைகுரத்பண்டியிற்கவினே வற்றிய 

மனைகொறுஞ்செலுத்கொலிமலியுமெங்கணும். 

அஞ்டறைதக்் தம்பிகளபாடவாய்பிழி 

மஞ்சரியூற்திடமணிப்பொன் லூஞ்சன்மேற் 

செஞ்சொலாசேமிநின்றாடச்€சலம் 

விஞ்சுபைங்வெிசொலவிளங்குஞ்ேசலையே. 

Ga m. 

மருவிரிதனிர்கடாம்குமாவின் விழ்கனியும்வாய்க்த 

வீரி௫னைகாவனின்று ம்விழ்சறுங்கனியு மலைக் 

கிரணமாமணிய  தூயகளரொளிசொரசியாகிற்குய் 

கருகிறமணியமென்னக்காட்டுமெவ்விடங்கடோறும். 

பருவராற்பாயப்பூகப்பாளைவாய்ச்சொரிசெக்தேனு 

கெரிகுலையரம்பைவாய்க் தீள்கனியுகுக்குக்ே தனு 
மரியினமிதிப்பப்போதினணிமுகையவிழுர்ேேனும் 

வருபுலுப்புனலினி ச்சமானமவேபரக்குமாதோ. 

ஈவிலருமறைகணான்குகலந்தரு மங்கம்யாவு 
விவிகவான்றருக்களாகமேயவானளக் தமேலா 
யவீரொளிவிரிக்குமிஞ்ய௰மைக்தெனவலூலா g 
கவினெழிற்காட்டிரின் றுகலிகனைக்க டியுமன்றே, 

வெ ற்திசேர்க் இலங்காகின் ற்மேதகுமினையமூ.தூ 
ருத்றகழ்த்திசையேமேல்பாலுக்தரர்தென்பாலின்ன 
சொற்றரும்பரப்பினெல்லைதோற்றும்யோசனையதாகி 
மற்றருமகனினாப்பண்மறுகுகள்விளங்குமாதோ. 

முூழவொலி மதம்பாயகைமாமுழக்கொலிமூரித்திண்டேர் 
பழகுமாவொலியாழ்மீட்டும்பண்ணொலிபவளவாயா 
ரிழையொலிகரத்திற்ிள்ளையிசைப்பொ லியெழுச் துவேலை 
மழைமுகிலொலியு மஞ்சமறுகொலிமலியுமாதோ. 

Gao. 

அயயமாமணிமாடச்திற்ளுழ்ந்தொளிர் 
செய்யதோரண மாடுதல்தேவர்கர 

(௧06) 

(௧௦௧) 

(௧௦௨) 

(௪௦௩..) 

(௧௦௪) 

(௧௦௫) 

(௧௦௬)



வேதவனச்சருக்கம். 

டெய்துகேரினையில்லையிதற்கெனச் 

கையினழற்றள்ளிக்காட்டுகல்போலுமால், 

பொக்குமாமணிமாடப்பொருப்பின் மேற் 

றங்குநிள்கொடி தாக்கலினாலன் ரோ 

தஇங்சகண்மேனிகறுத்திடமேற்செலான் 

அங்கசாளாரத்தட்புகுஞ்ரூட்சியே. 

காதுலாமலர்ச்சாளரவாய் தலிற் 

சோதியிக்துஞ்சுடரும்வதி சான் 

மாதராடுமணித்துகிர்ப்பந் இனை 

'மீதியாமெனவைத்தல்விளங்குமால். 

(2 வறு, 

வலம்பெருகு மறயோகலோதுவிக்கல் 
வளர்வேள்விபுரிதல்பிறர்வளர்ப்பச்செய்தல் 

நலம்பெற வேயிகலுடனேற்றலா.று 

BU BOF WL RTT மனையிளைகடோறு 

மிலங்குக றுநெய்சொரிர் சகனலினின்் று 

மெழுர் தபுகைகொமுக்துவிட்டேயேறிவிண்ணிற் 

றலங்கடொறும்பரக்துமணங்கமமுமென் முற் 

ற்குதிவளாம்மறுகார்சாற்றவல்லார். 

விழுமியகான்மையோதல்வேட்டலிதன் 

மிக்கபுவிகனைக்காக்தன்ே மவுர்தண்டஞ் 
செழுமைபெறச்செய்திடுகலிவையோரைந்தும் 

தஇிகழரசர்மனுநிதிசெலுக்தும்விஇ 

கொழுதுமறுபுலக்கரசரொருபானிற்பத் 

0) 51S யில் திறையளிக்தவர்சூழ்ந்தொரு பானிற்ப 
வுழுவைம,சகரிபொருதியொருபானிற்ப 

வோர்குபெருகலஞ்ுறப் பவொளிரு மன் ஜே, 

உரைபெறுகால்மறழையோதல் வேள்வியாற்ற 

லோங்குபுகம்வேளா ஊமையுவம் ஜூசெய்தல் 

பரவியவாணிகமுழவுிராகளோம்பல் 

பகரரயநியஹைவணிகாபயிலும்வி' 

மரககமாணிக்கமொடுபதுமராகம் 

வச்சிரங்கோ in HC alt Mart Lith 
விரவியசெம்பவளமொடுகாளநில 

Dnt) it cack UO LET OT LING லணனும்விள nyt tna C தா, 
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௪௪ ் இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

இனமேவுமறையொழிபல்கலைகளோத — 

லி. சஓுழவுடனிஸாகளிலங்கவோம்பத் 

றனவலாணிகதக்தஇிறடன்லவழிபாடாறுக் 

குழைக்குமுயர்வேளாளர்தங்கள்வாய்மை 

புனை மேலாங்கிலியார்கோக்இர த்திற்ரோ ற்றிப் 

புனிதமுறுமூர்க்கர்மாபுள்ளோர்வித 

யன மாரிமணிமாரிசொன்னமாமி 

பணிசலன்மாரியும்பெருகவளிக்குமன் றம், (௧௪௩) 

உரம்பெறுமண்டிலமா க்சளுழுவிக்துண்ணு 

மொளிர்வாகைபுனைவரெனுமுயர்வேளாளர் 

இரம்பெறுகீள்விதுிகனிற்றெவ்வர்மீதிற் 

சென்றவர்கள் பொடுபடையைச்செயித்துப்போச்கு 

நிரந்தகழு2கதனஞ்சவளம்பொதித்துவாய்ர்த 

நீடிய தாரணம்பலவுகிறையுமல்லா ற் 

பர தபகைவயிற்பிரிவுபற்றியிட்டும் 

பலகிதியின்குவியல்களும்பரவுமாதோ, (௧௧௪) 

முன்னமுரைத்தவரேவற்ளொழில்கடன்னை 

முற்று நலேசெய்துகின் அருத்கிர்சூழூ 

மன்னி.ப எம்புவியிறுழமு தன்போரெ ன்னும் 

வளரிறு இ?வளாளர்வாழும்விதி 

செக்கெலின்வான்ருவியன்மிகைர் Huu oe rus: 
BMF BU GDS Bu GA ao & Hw 

சொன்னலுயர்குவியனமுற்க ஞ்ரூ மாடக் 
துலரைமுதற்பலகுவிபந்ளுமர் கானே, (சகட) 

வண்ணிலவுசொரிதாளமணிகடம்மான் 
மிளிர்பவள,த்தாற்கலன்கள்விரவலான்முன் 

னெண்ணரிபதிரை கவமுமதகனாற்.நாய 
விலக்குமிவாசத்தினாலிரங்குமுக் நீர்க் 

கண்ணகன்றகடல்பொருமாவணநீள் வீதி 

FHS IBS FM TOE Tm Fra do UME FG UI 

ஈண்ணினர் தங்கால்கள்வழுவமுக்தேயோட 
ஈவமணிகளிடைப று. த்தகலக்குமாதோ. (௧௧௬) 

' வறு, 

வருண மோர்ரான்கினின் றும்வகைபெறப்பிரிந்தார்வா முக் 

திருகெயவிதிசாலத்திகழ்வுறும்வெவ்வேருகல்



வேதவனச்சருக்கம். 

தருணகுக்ரகுமஞ்சேர்கொக்கை சானென மல்கடாக்கும் 
பொருணசைமடவார் விதிபோகபூமியினிற்பொங்கும், 

விரிகதிர்மணிகள்வாரிவெண்டிராகொழித்துவிழு 
மருவிரூழ்பாலிரீத்சவமைஇயுமடியாரங்கட் 
புரிசிவபூசை தன்னிற்பொருக் தபிடேகஞ்செய்து 
வருகறும்பாலும்்வேராய்வகுக்திடவரியதா மால். 

பூத்கபங்கயங்களெங்கும்பொருவும்வெங்கயங்க ளெங்கு 
நி. ச்கமாமுனிவரெங்குகிறைதவமுனிவரெங்குங் 
கோச்தரும்பாலையெங்குக்குளிர்கரும்பாலையெங்கு 
ராத்தரும்பாடலெங்கு ஈலங்கொள்பொற்பாடலெங்கு ம். 

இனமுறவளங்கள்சூழவிலங்குமித்தலத்தினப்பண் 
டனிஓயிர்க்கமு தமென்னத்தழைக்கு நர்நடனஞ்செய்புங் 
கனகவாலையமக்கோயிற்கண்ணினிதுறைவோமென்ழும் 

புனைசுடரிலிங்கமாகிப்புகழ்பெறுமெசுர்வேத த்தின். 

அமரர்கம்மஇிபனென்றயவ்வுருப்பக I DH 

மிமையவர்பரவுஞ்சாக்தோக்யெத்திலிக் லக்ன மற் 
தமைகிகாபரமாகாசதக்கனிசகரென்றுக்தாவில் 

விமலமார்பிர மமுதாரென்றுமேவிளம்பநிற்கும், 

இலங்கதர்வணத்திற்சொற்கலோகமென்றிளை ப்பகிற்கும் 

வலன் செய்யாகமங்கடோறும்வளரு படட த்தல் ம். 

நலர்உரத்துஇப்பரிற்குமென்ற ரனவின்றானென்றேற 

துலங்குறநந்திவானோன் சொற்றனன தனாலம்மா, 

சமுமல்செய்கரலேசாலக்கருத்தனுலுணார்க்தோரவைகல் 

விழுமியவிதனையோதும்வித்தகர்விதியாற்கேட்டோ 

செழுதினோர்போகஙற்துய்த்தேயிறையருட்பெறுவரென் று 

பர? 

(௧௧௭) 

(௧௧௪௯) 

(2.0) 

(௧௨௨) 

முழுஅணர்க்திலங்குஞ்சூதமுனிவரன்மொழிதல்செய்தான், (௧௨௩) 
அவவியங்காணாகெஞ்சத்தவருறைகதொண்டைசாட்டி 

லொவ்வுதலகற்றிகின்றவுயரவேகவனத்திலுண்மைரஎ் 

செவ்விகள் புகன்ராமிப்பாத்டேறர் இடுக” கவர்கோமா 

னெவ்வமககற்றச்்௫சய்யு மியனெ றியிய ம்பலுற்றும். 

வேதவனச்சநக்க ழ$ுறும். 

ஆகச் செய்யு ள்- ௩௨௪. 

  

(௧௨௪)



இம்திரச்சருக்கம், 

  

சூதமாமுனிவன்விளம்பிடவுணர்ர் த.துகளிலாவருக் தவர். துவன்,ி 

யோதருமுத்திநெறிகனைவிளங்கவுரைசெயப்பெற்றவுன்னடியேம் 

வேதமாபுரியின்வைபஒஞ்சாலவிரி த்திடவிழைர்கனமென்ன ல், 

மூதுணார் சவச்தோனன்றெனமகிழ்ந்தேமுறைபெறமொழிதன் மேயினன 

மணியிலுக்கொளிபோன்மன்னுபூசுரர்ச்குவளரிருக்காதமாமறைபோற் 
கணிதர்கட்செண்போலரசியறனக்குக்கண்ணெ னுநியாயநூலதுபோ 

னணுகெயெவிரதிக்குறுதிபோற்சொற்குகாத்திமம்பாரமபோலமைச்சர்க் 

கணிகொணுண்மதிபோலெண்ணிலாவுயிர்க்குமதிவுடனொழுக்கமேபோல. 

கசிவுறுமன த்தன்சுருதியாறங்கங்கலையொருபுராணமாகமமு 

நிசிசமாயுணர்ர்தோனொருவன இரு சாணெஞ்சகத்தழுத்தியசேசன் 

சுசிகரரிறைர் தமுண்டகமதனிற்.நாயரீறணிர் தவன் நுலங்குங் 
குசிசகோத்திரத்திலு இ.5,சவன் பிர மகுலமெலா ம்விளங்கடுங்குணத்தோன் 

கற்திறக்தொர்கள்கருத்தினாற் று இக்குங்கவுகனெனும்பெயருடையோன் 
சொழற்றனன்வேதபுரியுளோர்கேட்கத்தோமக ல்கேள்வியீர தனை 
மூற்றுறநுமக்குமொழிகுவன்கேண்மின்முன்ன வன்விழாவணிகாண்பான் 
விற்றரு நு தலின்மெல்லியன் மகலைமேம்படுசையுடன்போர்தான். (௪) 

வறு, 

முளரியிலுனேசென் நமூதுணர்மறையோன்றன்னை 
வளநிறைதிருவேற்காட்டில்வாழுமர் தணர்கணோக்கி 

யளவிலாமுக மன்கூறியஞ் சலிபுரிர்தேயங்கம் 
புளகிதம்பூப்பவன் னோன் பொன்னடி வணகங்ூச்சொல்வார், (டு) 

அருமறைப்பொருளாய்கின் றவையநீபோர்தவாற்று 
லிருவிளையீட்டமெல்லாமிரிர் தனவிண ரின்வாய்ந்த 
திருவடி தீ துகளாலெங்கள்செனனசாசரங்கடூர்ர்த 
வருதினமதனிலிச்காள்வாய்ர் இடுந்தினமசென்ரர். (௬) 

6 றணிமுன் ஜான்மார்பர்ரீண்மளைக்காட்டிச்சூழ்போ 
யா.றுசெல்வருத்தநீக்யெறுசுவையடினல்ூ 
காறுசெஞ்சார்தம்பூசிசானமுங்கோட்டி ச்செய்ய 
தேறலாரலங்கல்சூடிச்சிவிறியாற்பனிரீர்வி8, (or)



இத்தஇரச்சருக்கம். | ௪௪ 

தண்ணிலாக்கற்றைகாலுக்காளமாமணியின்சோவை 

அண்ணியகயிலார்வள்விநுடங்குபொற்புரி. நூலார 

மொண்ணிதிக்குவையுஈல்ஓயுளமூழ்வுற்றபின்னர்ப் 
புண்ணியப்பொருளாய்கின்முய்புணரிசூழ்புடவிமீ இல். _ (௭) 

திருக்கிளர்கமலப்புத்தேள்சருட்டியாலமையாதேனு 
மூருக்கெர்வாலிசாயவுளத்தினுலமைக்கவல்லோ 
யிருக்கொசெுருதியங்கமிலகயபுசாணமென்றும் 
வி.மி,ச்துணர்கன்ரோய்மேலைமெய்ப்பொருணிலையாசாய்ந்தோய், (௯) 

எனச்சிறுவைகலங்கணிருக்துரையாடியன்னோன் 
மனக்குறிப்புணர்ர்துதூயோய்மறைகளாக மங்கண்மற்றைத் 
தனிப்பெருங்கலைபுராணக்கன்னகசக்துண்மையாக 
வினைப்பவர் தவிரவாய்ச்தமேயவான்பொருள்கடன்னில், (௧௦) 

மட்டவிழ்கமலவாவிமன்னியகரைகடோறு 

கெட்டிலைக்க தலிதேமாகெருங்கெதிருவேற்சாட்டி. த் 
சிட்டர்கள்பரவுஞ்செல்வன்ிறப்பொடுதலக்தின் மேன்மை 
யிட்டமாயடியேமுப்யவியம்பிடவேண்டுமென்றார். (௧௧) 

என்றவருரைத்தலோடுமிளயயெமன கதனாகத் 

தென்கதிருகீற் றுமேனிச்சிவகளைவிளங்கநின் தீர் 
வன்ிற ற்தணங்கள்போன் நீர்வளங்கெழுவாய்மைதாங்இக் 
கன்மியகலிதகோடங்கள்கடிந்தனிரென்றுபின்னர். (௪௨) 

தெள்ளும்வேதியரைகோக்கிச்சிவராச தானி மீதில் 
வெள்ளியங்சரியினின்றமேன்மையதெனவேபோர்தி 
ருள்ளமுமடங்ககோத்றீரும்மனோர்போல்வார்யாரே 
விள்ளரும்விர தம்பூண்டவே இர் இிலகர்மேலை, (en) 

அறகெறிகின் றீ ரும்மோடனுதினம்பயின்றுசால 

Was Dos Rol enor vA SB BoA Iso த 

முறுதிகொளு மதுகெஞ்சத்துதித்திருந் கனவுமற்றா.ற் 

பெறுவனவிதன் மேலுண்டோவெனுமுரைபேணிச்சொல்வான் (௧௪) 

இர்தரன்முசலாய் ள்ளவிமையவர்குழுவுமேனைச் 
செச்திருமாலுமென்றோட்சேயிழைவாணியென்னுங் 

கந்தவார்குழலினாடன்கணவனுங்கணித்துநீணாட் 

சிர்தனைசெயிலுங்சாணாத்திறச்ததுதேர்ர் தபேண்மின். (கடு)



இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

கொலமார்காஞ்சகின் றுங்குலவியவிசானத்தில் 

வேலமாவிருக்கமாகிவேதகின் றவணில்யார்க்கு 

மூலகாரணமாய்வாமுமூர்க்தியைவணங்குமாற்றான் 

ஞாலம் 2 வேற்காடுவெசசாயகனென்றுகூறும், (௧௬) 

இன்னரர்முனிலர்சத்தர்கெருடர்கர்திருவர்போற்றப் 

பொன்மலைதவக்தாற்பெற்றபுதுமதுக்க மழுங்கூர் தன் 

மின்னிடைகருணை உரவேழமாமுகத்துக்கோமான் 

கன்னி2வற்குமரன்வீண்ணோர்கைதொழக்கண்மூன்றுள்ளோன். 

உறை தருகன் றகோயின்முன்னையதோவாமாயைச் 

சிறைவிடக்கருதுவோர்கள்சேர்ர்இிடுதலமகாகு 

நிறைமனதுடையூர்போகநேடினர்க்களித்துப்பின்னர்க் 

சறைமிடற்மிறைவன் செய்யகழழ் றுணையதனிற்சேர்க்கும், (௧௮) 

(2 வறு, 

ஆயிடைதெற்கிலைம்பொறியடக்கெ 

மேயவாமனமெனச்தெளிர் துமேலகாண் 

மாயவன்றேடலும்வலிமைகாட்டிய 
தூயவன்பசமெனவாழக்கதோற்றியே, (௧௯) 

இரமுறும்வேதமெய்த்தீர்த்தமொன்றுள 
அுரைசெயற்கரியமான்மியமுடைச் தஇழ் 
றரணியிலுறைபவரன்றித்தாவில்ே 
ரிரணியவுலெரெவருநீங்கலார், (௨0) 

உருக்களிற்குறைர்தவரெனிலுமொண்க£ 
ரருச்கவாரக்தனின்றாழ்லெக்கணக் 
இருக் களர்கருப்புவிற்மிக ழவேர் திய 
மருக் நமை ழங்கணைமாரனாஞ்வார். (௨௧) 

- துதைமலாத்தடத்ததினீராடிச்சூழ்சுட 
ருதைபகாலகச்தனிலொருதருப்பண 
மிதையமோடளித்திடினெண்ணில்பாதகஞ் 
சிதைதரமுத்திவிடெனிதிற்செர்க்குமால், (௨௨) 

சுர் தரத்திர்த்தறிர்துளியருக்இனோர் ॥ 
சந்ததிவண்டினுர் தீருக் சன த் இன் மேற் 
ச தனைசெய்வரேந்திருக் தவேயளித் 
தர்திபோசமுமிலங்கஈல்குமே, (௨௩)



இத்திரச்சருக்கம். 

பிரசமார்பொய்கையிற்பிதிர்தினச் தனில் 

விரவமுச்கருப்பணஙகொமுிப்பின்வெவ்விய 

நிரையசாகரச்இனிற்கிடக் தரீள்குல 

மிரசதக்கிரியினிலிருப்பக்கூட்டுமால். 

் ேவறு. 

ஒலலையரும்பாசசமுமொழிக்குமென்றே 

புரைபெறுமிக்தடதச்தினின் றமொருகுரோசத் 

தெல்லைவிடவ௨இழக்கிலிமையோர் வேந்த 

னியற்று தலமுள சதன் ரிசைப்பக்சகேண்மின் 

மல்லனிறைக்திலகும்வராகத்தில்வேதா 

வயல்குகற்பர் கனிலாருமனுச்காலத் இற் ச 

பல்கிரணமிமைக்குமணிமவுலிசூட்டும் 

பாஜியர்சோட்சிபியென்னும்பரு திவேலான். 

மடல்பொதளுங்கற்பககாட்டரசனாகி 

லானமரர்வரன்முழையின்வணங்கிப்போற்றப் 

படவரவவல்குலுருப்பசியாழ்மீட்டப் 

பான லங்கட்டிலோத்தமைமின்படிக்கமேந்தச் 

சுடரிழைமேனகையடைக்காயு தவமென்ஜேட் 

சோபனைசாமரையிரட்டச்சுரும்பார்கூக்த 

லடலயில்லேற்றடங்கண்மிளிரரம்பைதூய 

வம்பொன்மணித்துகில்விடு றலமுதமென்சொல். 

வெண்ணகைச்செக்துவரிதழ்வாய்ம,த்ரவாணி 

விரைகமழுகறும்பனிநீர்வியப்பவாங்கித் 

தண்ணமுதர்துளிப்பவபோற்பிலிற்றப்பைம்பொற் 

ற்கபேடுமணிவிசிகிகளிர்க்கையேர்திப் 

பண்ணமைச்தமழலைமொழிச்சுமுகிமெல்லப் 

பசியசிறுென்றல்வரப்பணிப்பவானக் 

தொண்ணுதன்மங்கையர்கனிர தவிசையம்பாட 

வொளிமுறுவல்விபுலைபல்லாண்டுவந்துச ந. 

பகைகடர் தசினவேலான் றடர்தோள்வெற்பிற் 

பயில்குதலைச்சசிவிழிமான் பாய்ச் து தாவத் 

தொசையிழறர் தபிவியாளுமூடிரூம்வேக்,கர் 

கொழுதிறைஞ்சவீன்ன.ம்பின்௮ு ழனியார்ப்ப 

முகையவிழ்ர் சகற்பசப்பூரதியமாலை 

மொய்த்தகுழலிலங்கமணிருறுவன்மின்ன த் 

7 

௫:௮௯ 

(௨௪) 

(௩௫) 

(௨௬) 

(௨௪)



டு0 

தண்ணறவுசொரிகமலத்தடம்பனைசூழ்மரு சகிலத்தலைவன்வேனி 

திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

தீகைகெடுங்கணாமகளிர்களிர் பாடக் 
திக்கவருச்கவராசிசழைர்துகூ..ற, 

திருக்கிளருமிருகிதியு மணியுங்கா ம 

சே.லுவுங்கட்கடையேவற்செய்யத்தேவர் 
மருததுவர்கின்னரருரகர் லி வதேவர் 

வசுக்கணவக்கெகமசுவனிேதேவங்க 
ருருத்திசொண்பூவைகிறத்திருமாலான 

வுபேச்தன்வாஜடுக்கணங்களொழ்தர்சூதர் 

குருச்திக மாஇத்தர்கலைமதியத்தேவுங் 
குவித்சகரகத்துடனிறைஞ்ிக்குழுமிரிம்ப. 

வடவை படர்கடதுலகமினிதுவாழ 

வயம்படுதின்பொருப்பின்வரிச்ிறகர்யா a GF 

சுடருமிமுர் சடங்குலிஈப்படையாற்போக்கத் 

துணைமுலைவானவர்மகளிர்துயமெய்,த 
விடர்புரியும்பிறையெயிற்றுக்கனற்கட்சீற்ற 

விருணிறத்தவசுரர்களையிறப்பவிட்டி த் 

தடவுபமெணிகுயிம்ற மரிமான் பிட் 

தனிலிருர் தமுறைபுரிச் து தழைக்குகா ளில், 

வறு, 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩0) 

லண்ணன்மலர்க்கணைய கனாற்புலன்வழிே பாயஞ்ஞானவளறுநன்றென் 
வெண்ணியல்விழுக் அழக்குமெரி விழிச்சூசரமாகயிருர் துமாயப் 
பெண்ணெனும்வாளரவினது 2 பழ்வாயிலிருர் தும்வெள்காப்பெழ்தியம்மா, 

இறப்பவுமேயழெெனகிலையாமைக்குணங்கண்மெய்யிலியல்பாய்த்தோன்ற 
அறத்தல்புரிபவசொழுக்கமாடியுறும்பொருளதனிற்றுலங்கத்தோன்ற [ச் 
மறத்தல்புரிர் திருக் தனமிவ்வரையமி கயெனும்வெருட்ேயங்கிச்சோன்ற 
வறத்தைவிரும்பியகுறிப்புமனர் ஐடி. த்.த.த்துடி ச் கவர்க்குமமியத்சோன்ற, 

சுரும்புமுரல்கருங்கூர் தலாமகளிர்மதரவிகழ்ச்சுவையு ம்வேய்த்தோட் 
கருங்கயற்கட்சசிகலனுங்கற்பகப்பூம்கொ ம்பர்நிதங்சவின்கொண்டுற்றுக் 
இருக்துபசுந்ேேசேனுமுயர்செம்பொனுலப7.ஈஃட்டுச் செழிப்பமன்ே னா 
வருச் தயிலிது அகனவாய்மதிக்துகிலை சளரமிக மாழ்கிகின ரன். 

ே வறு. 

கலங்முமாய்ஃ பாண்ணினன்க (Thy 601 OT & GOP) 

BOLD O35 BW OO a iy orb: esl Cad an Lo) & 1 Ext @y.!) 

(௩௩)



இத்திரச்சருக்கம். 

னிலகர்தனிற்திகழ்மானிடர்நியமமார்வருடம் 6 

துலங்கும்விண்ணவர்க்கோர்னெமாமெனத்துணிக்தான். 

வன்னிறற்றிக ழ்தேவர்கட்குமாத்திமோ 2 

மொன்கினுக்குமுன்னோதியமானிடர்க்குற்று 

நின்றவச்சரமுப்பதுநிடியதேவர்க் 

கன்றமைத்திமிம்வருடமதொன்.லினுக்சம்மா, 

முறைகொள்பூமியின் மனிதர் சம்வருடமுன் னூரோ 

டறுபதிற்றுவலானமரர்களாண்டு நாறதகனுக் 

குறுமனிதக்கார்தம்வருடமாயிரமுடிவுநவே 

நிழையமுன்னரினிகழுமாரு றுகின் இிடுமால், டி 

௮ கம்வானவர்க்கியம்பிய? தவநாருதி 

லிரதிரற்குசராளொன்றினுக்கி ச் சகுதேவம் 

பர்தமுற்றவொன்றிருபதிற்திரண்டின்மேற்பற்கி 

வர்துதோற்திடும்வானவர்மாகமோரெட்டும். 

மருககன்னிலக்இழையவன் மாசமொன்றினுக்கும் 

பரவுதிவ்வியமோரெழுழாற்றொபெத்தா ௨ 

மரியவிண்ணகர்க்கரசன்வாழ்வருடமொன்றதனுக் 

குகியதிவ்வியமுரைப்பினெண்ணாயிர முடனே. 

ஐர்கடுத்திடுநாற் றடனிருபதசா பன்னோன் 

சிர்தைஈண்புறு ம்வருட,நாற்கினுக்குமிம்2 சவம் 

வச்சகவெட்டெலுமிலக்கமோனடம்பதுமருவி 

முந்துமோரிரண்டாயிரக்கொகையுடனமுற்றும், 

சங்குரைத்இடுக் திவவியமானமதயல்புற் 

ஹோங்கும்வச்சரநாறு் மயொழிவறநிறையிற் 

ேக்கொள்கற்பககாட்டுறைேேவவேர்தகலுக்கு 

நீங்குகாளெனகெடியவுமனத்தினினினர் கான். 

உரைஇகழ்ர்தொளிர்கிருகமாயுசமுறுமனிசம் 

பரவிடும்பதினேழிலர்க சீதிருப இனா 

யிரமடுச்கவெணணுயிர ம் திவ்வியமெண்ணின் 

விரவு. பரிரண்டாயிரமேலுமெண்ணாரும், 

வளர்தயங்கயதிரே தமாயுகம்பெ௮மனிதங் 

களங்கடக்கபன்னிரண்டிலக்கக்சொசெவின 

(௩௪) 

உடு) 

(௩௬) 

(௩௭) 

(௩௨௮) 

(௩௯) 

(௪௦) 

(௪௧)



திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

வளச்துபேஈர்கதொண்ணாறொடாறாயிரமாகும் 
விளக்கு தவமலாயிரமேலறு ரும், 

தரி சகற்திடுர் தவாபரயுகஞ்சொலின் மனித . 
மரியவெட்டெலுமிலச்சகமோடறுபத்துரான் ன் 

மருவவாயிரந்தொகைபெறுர்இவ்கியம்வகுப்பின் 

பெருகு?மாரிரண்டாயிரம்பின்னுகானூரு ம். 

நாவினாற்கலியுகஞ்சொலின்மனிகசாலிலக்க 

மேவுமுப்பதிழயிர மன். தியேமேலும் 

பாவுமோரிண்டாயிரக்இவ்விய ம்பரவு 

மோவிலாகவோராயிரத்துடனிரு நாரும். 

முந்தும்வாய்மைசேர்கிரு சமாயுகர்சனின்முறைகொள் 
சர்.துதக்கவெண்ணாறதார் சழைத்திடுஈ்தேவம் 
வச். சமற்றையஞூன் தினுநிரைகிறைவகை யா 

னக்தநின் திடு நாறுசேராதுகான்ரேண்டே, 

ஞான்றுகூதியகான்குகமனிதராற்பதிற்றின் 

மூன்திலக்கமோடிருபதினயிரமுற்றுர் 

தோன்றுகான்ிலனுஞ்சொலப்படுதிவ்வியக்தொகைதா 

னான் றபன்னினிரண்டா யிர மாமெனவாய்ர்தான். 

இம்மகாயுகந் தனிலுகப்பிரளையமெய்துஞ் 

செம்மைசேருமீதெழுபதித்றொதெரக்திரும்பின் 

றம்மைகேரருமொருமனுக்காலமாச்தயங்கு 

மம்மனுப்பதினான் குபேரிறக்திடிலம்மா, 

அன த்தின் மேலவம்கொருபகலாகு மாயிடுங்காற் 
அினப்பிரசையஞ்செறியமன்னவன் றுயில்செய்வா 

ளனெனைத்துமோர்கிலனாகயேயிறைதுயிலெல்லை 
தனக்குமிம்மனுக்காலமேதகைவுபெற்கதிடுமால். 

. உறங்கிரீள்பெருந்துபிறனையொழித்துகின்றெழுந்தே 
யிறர் து போயின பலுக்களையியல்பெறப்படைப்பான் 

சிறந்தவோரிரண்டாயிரஞ்சதுருகச் திரும்பி 

னிறங்கொணொான்மலர்க்கடவுளுக்கோர் தினகிறையும், 

இனையராளொருமுப்பதுகூடிலிப்பெரியோன் 
னதுமாகமார்ககைபெறுஈ் தன்மைகடழைச்்க 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪) 

(௪௮) 

(௪௯)



இத்திரச்சருக்கம். ௫௩. 

வளையமாதமீருரொருவருடமவ்வருடம் 
புணையுமைம்பதுபூருவபரார்த்தமாய்ப்பொருக்தும். (௫௦) 

மிச்சவைம்பஃதத்.தரபரார்த்தமாய்விளங்குர் 
தக்கவோரிருபரார்த்தமுஞ்சார்க்இடுங்காலச் 
இச்கனைத்துகிளண்டமுஞ்சருட்டிசெய்பிரமன் 
புச்சபபூரணவயதெனப்புந்இயிலுணர்ச் தான். (Gs) 

பொற்புலாவியபொன்னிதட்டா மனாக்றைலன் 
கற்பகாலமாமிருபரார்த்தங்கலர்இிடுராட் 
பற்பணாமணிப்பாரச் சண்மேற்பள்ளிகொண்டவளுச் 
கெற்பராவியகற்பொழுதரவுமித்தகைத்தாம் (6௨) 

ஏலுமித்தகுகாள்சண்முப்பதுசெ.றிக்டுதப் தின் 

மாலவற்கொருமாதமம்மாதமீருறு 

கோலியுற்திடில்வ(ருடமொன்றாம.துகூடு 
சாலிருபதிற்றைர் துசாரணற்குவாழ்காளாம். (௩) 

ேே வறு, 

இத்தகையநெடும்காலமிருர் தவரும்பயனில தாயிறு தியெய்தச் 
சித் தமயக்கியமாயாப்பிரவஞ்சச்செயலழசெனவேதேர்ந்து 
வைத்தததியுறுஞ்சிதியமத்ெ தனவேசு ழன் றுபிறிலமியானா9 
மொயதச்ததுபருறு மன த்தினெத்தனையோகினை த்ததவைமொ ழியப்பாற்றோ. 

சேலெவுஞ்சதக்கருதுதெண்டிரைசூழுலயெல்புதெரியிற்கால 
நீடுமிறப்பெதிர்வுடனேநிகழ்வெனமுப்பெயர்தசித்.துகின் தியாவும் 
பீடுறவே படைச்தளித்துப்பின்னொழிவித்ததினின் றும்பெயர்ந்சொன்றா 
மீடுபிமிஇலவாகவிருக்ச் றதெனவுமுளத்தெண்ணுகன்றான். (௫) 

Ga m. 

ஆதலினித்துடர்பனை த்துநீக்கியே 

திதொழிமுத்தியைச்சேர்க்குகன்னெ.மி 
யாதிழைத்திடின்ருமென்றுகாடரு 
மேதகுகுரவனைவினவவுன்னினான். (Ga) 

எண்ணியபு£ தரனிருரசபேோவை 
விண்ணவர்யாவரும்விதிர்ப்புமீக்கொளச் , 

துண்ணெனவெழுர்துபொன்றோயந்தமநர்திரத் 
அண்ணிமீருவளகமுறை தன் மேயினான், (6௭)



(௫ திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

எக்சனைபிமிதினிக்சேறலுற்றதால் 

வர் தடிபணிர் திடும்வானஈரடரைக் 

கந்தடுக ளிற்றினான் கண்ணினோக்கலெ 

னர்தணரமைச்சனையழைமினென் றனன். 

காவலனுரைத்தலுங்கடி தினொற்றர் போய் 

மேவருஞ்சிறுகலா ம்விலாக்குராட்டிறை 

தேவர்கள்குரவனின் சேறல்வேண்டுலா 

னேவினன்றொழும்படியேமையென்் தனர், 

ஒற்றாவாய்புதைத்துகின் றுாரைப்பவோர்ந் துணர் 

பொத்திருப்பெயசரினான்புளகம்பூத்திடத் 

தெற்றெனவெழுசர்துசேண்கடக்துசெய்யவேற் 

கொற்றவன்கோயிலிற்குறுகினைரோ. : 

௮ண்டளப்பவனிவணணுகனொனென 

nr ம்வாயில்கள்வணங்கிப்்போற்றலுங் 

காண்டகும்விருப்.பினாுற்கவின்கொாண்மாமணி 

பூன்டபொற்பிடிகையிழிர் துபோர்கெதிர். 

விழைதகுமுக மனும்வியர் துக.தியே 

கழைசுளிகர்தகெளிகல்யாளையான் 

பிழைமிகவிட்டினன்பெறுவகாண்கில 

னிழையணிமார்பினையிரட்சியென்றனன். 

குருதிபாய்கெடியவேற்குரிசில்கூறலு 

மருவியவெழுபொழில்வளர்க்குமன் னவ 

கருஇடினின்னுளக்காட்டிக்கெ ய்துற 

் வரி யவான்பொருளுமுண்டாங்கொலென்றனன், 

என்றலுஞ்சதமகனினையபோகமுச் 
துன்றுகான்மறையவன் சூழ்ச்வொழ்க்கையும் 
மன்றல்சேர்பசுக்துழாய்மார்பன்செல்வமற் 

ஸமொன்திலும்விழைவிலேனொளிகொள்புங்கவ. 

உற்பவந்துடைத்திடவுன்னினேன்௧லை © 
கற்பினங்குதவுமோகாயழற்றனி 
னிற்பினங்குகவுமோகெடியமாதவம் 
பத்பலவிழைச்இடி.ற்பலி ததல்செய்குமோ, 

(௮) 

(6௯) 

(௬0) 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௪௩) 

(௬௪)



இத் திரச்சருக்கம். ௫௫ 

அன்பொழிகருச்சரஞ்சூழினேருமோ 

தென் படுகிருதுகள்செய்யிற்இட்டுமோ 
வென்செயிற்கூடுமென் விரங்கிக்கேட்டலு 
மன்புறுதியானகெஞ்சமைத்துக்கூறுவான். (௬௬) 

போகநீத்தருமகம்பொருக் தவாற்றிலும் 

பாகசாதனகதிபலித்தலின்்றறென 

வாகுமாறருள்புரியமலவென் றவன் 

சேகுதிர் இருவடி௫சர க இற்ளசூட்டினான். (௬௭) 

Ga wm. 

முழகினை தோளினான் றன்முகத்தெழுகுிப்பும்யாக்கைக் 

குழவணிநிலையாசென்னுக்கொள்கையுங்கோமானுள்ள 

மழ ௮ுமெழுகாய்கின் றவமைதியுமமைச்சனோக்கப் 

பழவினை களையவேச்தேபரம்பொருளொன் றுண்டாமால். (சு ௮) 

௮ப்பொருளனுதியாகவாணவமாயைகன்் ம 

முப்பெருமலமுநீங்கிமுத்தியிலுருவமாகி 
யிப்புவிமுதலாயண் டமெனை த்தையு மளித்தியார்க்கும் 

வைப்புமாயொன்முய்வேருய்மன்லுமூன் றுயிருமுய்ய. (௬௯) 

Bats BOE பதமானராடகாடித்துத்தேசார் 
சிவம்பராசக்தியென்னுஞ்ிறப்புடைசாமம்வேய்ர்த 

நிவந் தவெண்குணத்கவாஇநித்தமாய்வெறு ப்பினோடு 
முவந் திடும்விருப்புநிங்கியொ ழிவிலாவின்பமாக, (௪௦) 

அளவிடற்கரிகாய்கின்றவதிசயமா௫யென்றும் 

வளகிறையனச்தானக்தமாகயேவயங்குமுத்த 
ருளகிறைபொருளதாகியோக்கயவண்ட ம்யாவு 
மிளகுறப்பிண்டமாக்குமெழின்மிகுதிறத்ச.கா௫. (ஏக) 

தயங்கயபொருண்முன்னாதிசருக்கமீதினிற்பிதாவாய் 

நயம்கொமலர்மேல்வாழுசான் முகக்கடவுடன்னைப் 

பயர் தனன் பின்னர்ச்செம்பொம்பன்னகாசனனையின் முன் 
வயங்கெழின் மவுலிசூட்டும்வானவரையும்படைத்தான். (ஏ௨) 

முர்துபோருளினா€லமுடில் லாவின்பமானோன் 

பை ஈ,துழாயலங்கன் மார்பன்பசிய௦ பான்னுலகன்வாழு. 

மிர் திரன்மு தலாயு ள்ளவெழில்கொள்விண்ணவர்கட்கெல்லா ஞ் 
சுர் கரச்சுருதியாவுந்துகளறவுனாத்சல்செய்தான்,. . (௭௩)



இ இருவோற்காட்டுப் புராணம். 

விரிகருமொளியாய்கின்றோன் விளங்குமன்னவரினின் அர் 

திருமலருறையும்வேதாச்செஞ்செவிநிறையநீணாட் 

சுருதியாறங்கர் தூயதுங்கமார்லித்ையாவுச் 

'தெரிசரவுபசேசங்கள்செய்கனன்.மிசமும்வேலோய், [2௮ 

வரையறையகற்திகின்தவான்பொருள்வளராகிற்குக் 
கருணையாற்கற்பர்தோறுங்கமலகாண்மலர்மேல்வாமும் 
பிரமனைப்படைத்துமீண்டும்பெருமறைப்பொருள்களெல்லா 
முரைபெறவருளிச்செய்? தயொளியதாய்கிளங்குமாசோ, (எட) 

அன்ன தாலிவர்கள்காலத்தசகப்படுன்றோர்காலச் 
தீன்னை£த்திவர்கட்கெல்லாஞ்சத்குருவாயொர்க்கு 
முன்னுமாய்முதலீறின்மிமுதர்வடனிளமை£கஇ 
யுன்மனாுதிசமாகியுறைவனப்பொருளாய்கின்றோன். (௪௬) 

ஏகனாயிருரஈ் துமெல்லாமதிபவனவனேயென்றும் 
மோகமார்பர்தறரீக்குமுத்சலுமவனேவேத 
சாகைகடுதியாநிற்குர்சனிப்பொருளவனேசாரும் 
போகமும்வீடுகல்கும்புனி சனுமவனே பூமேல். (er sr) 

சேசுறுஞ்_வவசொரூபன்தெரிலெனா9த் ராப் 
பாசமதசகலமுத்திகிரும்பினன் பரிவுேேசரின் 
விசுவான்பனிகண்் மாலும்விசும்பினைச்சருமமாக 
வாசையாற்சுருட்டற்கெண்ணுமறிவினன் மகைமையற்றால், (௭௮) 

பகைப்புலனடக்மேன்மைபடைத்திடுர் தலத் இற்பூசை 
தகச்செயின்விருெல்குஞ்சாருமாகிலைவேறென்றா 

- னகைப்பொலிவலான்கேளாஈன்றெனமஒழ்க்துசாதா 
முகைப்பொழில(த் தபாரின்முத்திசேர் சலம்யாசென்றாள். (௪௯) 

வேவறு, ப 
நிருபனாக்குரைப்பக்கேட்டருள்பெரியோனெடிய சண்பணைபலகிறைர்த 
பொருவரும்வேதபுரிசனைபடைச்துபுனிதமாம்வே,ததிர்த்த.த்இத் | 
அரிசற த்தோய்ர் தவே சசாயகன்றன் நுணையடிதொழுதியென் நருளத் 
இருகறுமுளத்தோனினைத்தலும்புளச ஞ்செனிப்ப,சத்சேதெவனென்றான். 

காமபூங்கமலக்காடெனவிஎம்குல்கண்மலர்பொலிதரநின் ந 
கோமகன்கூறவுணர்ந்திபேனி சன்கொற்றவேத்குரிலல்சேண்முன்ன 
மேமமார்சரசிலிரவிதன், நின க்.இலி லங்கிடமூழ்களைய தனா ற் 
ஜேமலரலங்க ற்சசிலனுகர்ர்துசெய்பபொன்னுலசமும்பரித்தாய், (௮௪)



இந்தரச்சருக்கம். Gor 
FIG BUSH Hor sT ws ra s@ oa Oz டலெனச்திகழ்வேதச் 
சரசினிலொருகான்றாழ்கிடி ற்பாகசாதனனாவர்மற்திருகாழ் 
பரலியெபடிங்கதோர்விரிஞ்சனாகுவர்முப்பா லதிற்ஷோய்ச் தவர்பகுவா 
யரவணைத்துயின் மேனாகுலர்ஈர ற்பாலாடினர்முத்தியையடைலார். (௮௨7 

இன்ன தானினச்குக்திருவருள்கடைத்கலேணெனலியம்பலுே மமுந்து 
பொன்னரிசுமக் தபீடிகைமீதிற்பொற்புறவைத்துகின் றுவளை 

மன்னவனாகிவலாழ்தியென்றுரைத்த.மலரடிவணங்கியேவிடைகொண் 
டந்மிலமிழிக்துவேதமாபுரியையாண்டகையொல்லைவர் தடைந்தே,. (௮௩) 

விசெ..ர்பாப்புமணிபலகொழிக்கு LoS a திவான்சரசெலுக்? தவர் 

மடுவினிற் 2முய்க் துகித்தியகருமம்வரன்முறையாற்றிவான on & 
கெடியகோடங்கள்பரந்தவெள் 2 வலிரீழல்வாழ்வே, கராயகன்ற 
னடியிணையிறைஞ் ஞ்ரிமீிலாமொழியாளஞ்லைம்பாற்று காள்வணங்9, (௮௪) 

அ௮லையெதியமலையளக்ச: *வாயப்பிறச் தவமுகென்க்கெழுமியவேதங் 
சலிலநீராடிவே.தராயகற்குச் தீக்கபூருவச் தனிற்சயில 
மலைவுறவயங்குஞ்சினகரமிழைத் துவாவியு மமைத்துவாழிலிக 
நிலைபெறகிருமித்தமைக்துகாண்மலரானெடும்பொ முதருச்சனைபுகித்து. 

அரியவெண்ணீறுமெய்யெலாமணிக்தேயழகியெற்தியின்மீது 
தரிகொள்புண்டாமுக் தரித்துருத்தரமர்இரசெபபராயணனாகி 
யிரு சயகமலக்திருக்தி?கடரியவிறைவனைமுறைமையினெண்ணிப் 
பரிவுடனுருகியுர௬ுகி2யகரைந்துபன்முறைத இத்திடலுற்ருன். (௮௬) 

* 

as mM. 

மாயவனகமலச்செங்கண்வாழ்பதாம்புபனேபோற்றி 

தீயமும்மலங்க உர்ர் தொர்சிந்தைசெய்செல்லாபோழ்றி 

மேயதோர்பாமாகாயவெளியதாய்விளங்க ரகின்ற 
சாயனே2பாற்றிிலாகசாயகாபோற்றிபோத்தி, (௭௭) 

வானவர் கலைவா?பாற்திமால்விடையூர்திபோற்.றி 
போனசுமாககஞ்சையருக்தியபுனி ௧2 பாற்றி 

தானவர்புரமூன்றட்டசதுரனேபோற்றிதாவில் 

ஞானகாயக னேபோற்திரா சனேபோற்றிபோற்றி, (xy 

எண்ணருமுயிர்கப்செல்லாமிரல்கயெயருளாகி ன்ற 
வண்ணலே௦ 2பாத்தியண்டமனைத்ல தியுங்கடந்தாய்2 பாற்றி 
தண்ணிலாமதியஞ்சூடுஞ்சைவராய கனேயபோற்றி 

புண்ணியப்ே ாருளேபே பாற்மிபொற்றியென்று ரைச்கும்போதல்,



@ 9 திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

Ga gi, 

கருமுகிலூர்தியு று தியையுவர் துகறைமிடற்நிறையவன்கலைம ரன் 

திரியிலைச்சூலமிலங்படுமழுவுஞ்செழுமலர்க்கரங்ளிற்ளுல்க 
வெருவறவபையவரதமுங்காட்டிமெல்லியலுடனெழுக்தருளிப் 

பரிவினீசெய்தபூசனைம௰ழ்தெம்பகரு திவிழைர் தனவென்ரறான். 

பையராவேணிப்பாஞ்சுடர்செக்கர்ப்பனிபடுகுமுதவாய்மலரக் 
அயயவானர்தப்பெருக்கடைமூழ்சத் அடர்க்துமாலயனதியாத 
செய்யசேவடியாய் இருவடிபிழைக்தசிசியனேன் செடியுடலக றத 
யுய்யவேயினையவிலிங்கமீதுறைக்தேயுலக டியேன்பெயருரைப்ப. 

(௯0) 

(௬௪) 
அருள்செய்யவேண்டுடுமனப்பிராரத் துவமுன துவிண்ணாளு தியதன் பின் 

தெருளுறுசணங்கட்கதிபதியாகத்இசழ்வர மளித்தனக் திருர்.து 
கிரு பநின்றனக்குக்கருமவொப்ப,தனினீக்கு தற்கரியவிட தனைத் 
கருகுலபினையவிலிக்கரின்னு மந தழைக்கவென்றதனிடைச்சார்ச்தான். 

Ga gm. 

அ௮ண்ணலந்தோளினாலுமவ்வுழைஙீக்யொய்ர் த 
புண்ணியன் சமலப்பாதம்பொருர்தியமனத்இற்றா மக 
விண்ணவர்கறவமூற்றும்விரைமலர்மாரிபெய்யத் 

தண்ணருச்சொரிமக்தார தருவளர்சாட்டைச்சார்ச்தான். 

அரன்றிருலாக்காலோதுமமைதியாலலெத்தோர்கள் 
புரர்தரபுரமதென்றும் பாருக்துமப்பெயரான்வாய்த்து 
வரக் தருமிலிங்கமென் று then pe Ben i ர்வாழ்த்தியின்ன 
பரனமனையிந்திர தீர்த்தம்படிச் துபூசனைசெய்தார்கள். 

நீடியபோகதந்துய்த்துநீணிதக்கைவரா௫ச் 
செடருமகல்ையென் னுஞ்செல்வசம்ப்தி2 2னாடு 
கூடியேவழிகள்வாழக்குடிரெறியோம்பிப்பின்னர் 
சாடுதற்கரியசாயகாதன்வாழ்சயிலை சர்வார், 

இலங்கெயவேசசாதற்கெய்தியதென்ழோதி 
ஈலஞ்செமீசானமீறுய்கவில ps s09 P58 p 
௮லங்கனழ்கடவுள்கூ ற்றுச்சுடர்விடுமயில்வாளேக்து 

முலக்கொடோணிருதிமுர்ரீருவரிபினரசஜனேடு, 

வரமு றுபவனன ராயவச்சரேவண்ணணென்போன் 
பரவுமீசானனின்னோர்பசர்குளர்தொட்டுவெவ்வே 

(௬௩) 

(௧௪) 

(௬௫) 

(௬௪)



காங்கேயச்சருக்கம். Ge 

௮ரைசெயாலையமுஞ்செய்சேேயுரனுறு்தமதுபேரா 
லானையங்கமைத்துச்சாலவருச்சனைவிதியா லா ற்.தி, (௯௭) 

அளப்பருங்காலகோற் றயையனதருவினாலே 

துளக்ககன் திலங்காகிள் றசூழ்திசைக்கதிபரானா . 
ரத் காடித்தலக்குற்பூசையுஞற்தினசோங்குக்£ர்ச்சம் 

வள ச்துடனுடல்செய்தோர்மன்னுவர்செவலோக த்தில். (௯௮) 

இம்முறையதனையோர்காளெழுதினரெழுதுவித்தோர் 

செம்மலரணிர்துபாற்றிச்சிக்ையாற்பூசைசெய்வோர் 

தம்மனமமையக்கேட்டோர்சாற்றினோர்தரணிமீதிர் 

கொம்மைவெம்முலையார்ச்சேர்ச்துகொள்வர்மேத்க இிபின்னென்றான். 

வறு. 

எண்ணினர், கமக்குவிடெய்தக்கூட்டிய 
விண்ணவர்க்கிறைதிறன்விளம்பிப்போர்கனன் 

கண்ணு கலரன்திருக்கண்ணிற்ரோ ற்றிய 

சண்முசக்கடவுடன்சரிகஞ்சாற்றுவாம். (௧௦௦) 

இந்திரச் சநக்க மற்றும், 

ஆகச் செய்யுள்-௪௨௪. 

௦ ௦ ௦ ௦ 5 
காங் கயச்ச ர Bb & ILD, 

OE LE ID pe 

௮ இரான் மறைக்சவுசிகனனையரைநோக் 

யோதுதற்கரும்பாஞ்சடராசயேயொளிரும் 

வேத்காயகன்பாங்கரின் மேவரி£மதைச் 
சி,சநிழலிற்றுன மொன்றுளததன்திருப்பேர். (s) 

அழிமால்லரையுடுத்திடுமவனியோரமார் 
பாழியம்புயப்பாசசா கனன்மு;கற்பலர்க்குஞ் 

ரூழுமின்னல்கமலை த்திடத்தோற்றுசண்முகன்றன் 

வலாழிராமமேவயங்கிடமசனல மவருப்பாம். (௨) 

வறு. 

விண்படர்வானோர்போற்றும்வெள்ளியங்கரியின் மதத் 

சுண்கவர்வனப்புவாயர் தகருமுகில்படிக் தசாட்டி 

பண்பருள்சகருணைராதன்பால்கொள்ளெண்ணீ று தாங்கித் 

Bava by ரிவைபோர்த்துத்திருர்சவிற்திருக்சல்போலும், (௩)



௬௦0 திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

மேற்மிசைக் கங்கையென்னவிரைந்திழிகலுமிவெள்ளங் 

காற்றொறும்பார் துளுழ்ர் தகயிலையங்கரிபின்காட்டி 

பாற்கடலஅனிலன் அபரர்துமலெழுர்துபொங்கத் 

தொற்றியயழகுவாய்க்துசவைதருமமுகம்போலும், (௪) 

அ திர் திரைசுருட்டுக் ண் ணீராழிசூழ்புடவிமீதிற் 

சு திரொளிபரப்பிலான் மேய்கயிலையகங்கிரியின்காட்ி 

யெதிரிலாவடி.யார் கங்களெழிற்சிவசணகங்கள்யாவுஞ் 
சதிர்பெறவுருவக் சாங்இத்தை ழதீதுமேலெழுகல் போலும் 

வ
ை
 

&)
 

ஹ
ா
ன
ர
்

 

கண்ணசன்கயிலைமீதிற்கருமுகற்படிர்துபெய்த 

வெண்ணிறச் தால்கிரிங்கிவின்ணிடைப்படர்க்தகாட்ட 

வண்ை LOFT சவக் திஜேர்பால்வ௫த்திடர்களங்க மாற்மி 

யெண்ணருமவர்கர் சன்மையெய்திமீண்டெகல்போலும், (௬) 

3 > ச » . . “a க 
கோழமரையகின் மக்காரங்குங்குமஞ்செருச் இகொன்றை 

மாழைமாலூரங்கோக்கமா சவீவன்னிரிபக 

காழுறுசாஇசாகர்தங்காஞ்சிமாவிலஞ்சவஞ்டி 

வாமுமஞ்சினைப்புன்னாகம்வடதருமன்னுமெக்கும். (௨) 

அவிரொளிமணிகள்வா ரியருவிகளொருபாலோடும் 
விவிதஈற்கனிகள்விண்டுவிழ்சராுவொருபாலோடுங் 
குவிமுகையகிழ்ர் 5 2பா இன்குரைமதுவெ ரருபாலோடுஞ் 

செவீயினைக்களிக்கப்பாடிச்சிறையளியொருபாலோடும், (௮) 

மேக்குயர்கரியிற்சாலவிஎங்குசோபானமீது 

நிக்கருகிமையொர் தங்கணீண்முடியொன்றோடொன்று 

தாக்சலுமுதர்ந்துவிழ்ர் தகண்கதிர்மணிகள்பின்னர்ப் 

போக்கல் செய்பவர்கட்கின்னற்புளசிதமிரண்டுங்காட்டும், (௯) 

வளத்திலுக்கக மதானவான்கிரியகனிலெங்கு 

மளப்பருககற்பங்காணுமரு* கவாமியயோகம் 
விளைத்துவல்வீனையைநீக்பெய்வாலு ண ர்வுகாங்கி 
யுளதீதினிைறைவன்ப ரதமுண ரர துணர் துருககிற்பார், (#0) 

Haru vere 5 3G pe SA re SEB SB 0) 
கனியிகழுமையாள்பாகன்கன Ve NU 5 6) OC LIT 6 
தனைகிகர்ப்பரியசெல்வேள்ச கங்கைகள்க றங்கவோடி 
ந னைவருமூ I லனனாணலங்கிளர்மடி மே? லார்கால், (௧௧)



- காங்கேயச்சருக்கம். 

G a i. 

வீற்றிருந் திருகுரவரும௫ழ்வுறவிளையாட் ' 

டாத்தியன்னவரவிரிழையாரமாலிகைக 

ளே ற்றமாகியயலபணியணிக் இட லெழுக்ேே 

Csr Dp று செங்கதிர்ப்பரு தியங்கடவுளிற் ரோன் a. 

பிற்றைவாசலிலினிகமாபிறையெனத்திச மூ 
மொற்றைவெண்மருப்பேசக்தியவொளிர்புகர்முகத்த 

வெற்தி?லழமாமூக க,சவன்விரைகமழ்கமலப் 

பொத்திருப்பகம்பணிர கனன்பணிதலும்புகழ்ச்தே. 

மாலை சாழ்புயக்கு மானைமார்புற த. தழுவி 

யாலுமும்மதன்சி றுவினையாட்டயாந்திருக தா 

னேலும்வேலையிலெண்ணரும்விண்ணவர்சூழ 

Cinta aur on jaf Bs BO? a gon மேவினளுல். 

சொயிஈ் கபன் மணிசுடர்செய்சோபானஈன்் வெறியா ற் 
பரிர்துமுன்னவன்ப தமலர்பணிர் இிடப்படர்க்த 
விரிஞ்சன வ்வுழைவிற் மிருக கருளும்வேலவனை த 

தெரிர்திலாகவன்போலவேகடி.தினிற்சென் ற. 

மூதற்பெருக்தடையகத்துறைஈர் இபான்முறைசெய் 

தகற்பினன்ன வனனுமதிபெற்றரவணிக்த 
அ.தகறகணாயகனுவலுகற்கரியநண்ணியபொற் 

பதத்தில்விழ்ச்துவிழ்ந்தெழுர்துபற்பலதுஇபகர்ந்தே, 

அ௮ண்ண?மீனோக்கமதகளித்திடுமளவையுமயனோே 

மொாண்ணமின்சியேயெழின்முககோக்கிகின்திறைஞ்ூப் 

பெண்ணை3யோர்புறம்வைத்தவன்போருள்பெற்று 

நண்ணும்வாசலாலிழிக்துவானவசொ௫ெடக்தான். 

வறு, 

எணுறவிறைஞ்சி மீண் டேகும்வேலையு 

நீணிலைக்கோபுரவாசனின் திடு 

மாணிழைகைச் தனை வணக்சஞ்செய்கலன் 

காணமிலவின்மையாற்கஞ்சன்ே மவினான், 

மமவியவிரிஞ்சன் விணுட லின் மேம்படு 

மாவியினெட்டணையதிவிலாமையும் 

(an.) 

(௧௪) 

(௧௮)



திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

பாவிசெய்திமுமவமதப்பும்பார்த்கொளிர் 

மூலிருமுகத்தினன்மு றுலல்செய்துபின். 

சேறியவிரிஞ்னைசோயிர்த்து? நோக்கியே 

நீதறெழவிழிகத்துநெட்டூயி/ த்துேரிய 

காதிதழவிழ்க்திசெளினச்கையினற் 

கூறினன் மீளெனக்கொற்ற வேலினான். 

வீரர் தம்வீரன் மேோளேனப்பணிகத்கலுஞ் 
சீரியசெங்கரங்குவிக்துச்சென்னிமேற் 

பானாரின்மிதஞ்செயும்பகவன் மீண்...னன் 

யாரைநீரின்றொழில்யாலுணார் திடும், 

கலையபெவைநீயுறைகடிகொள்ளையம்யா 

துலைஎறவுரைசெயென்ழுரப்பிக்கூறலு 

மலைவளர்கொடி கருமைக்தலாழியா 

னிலகியபிரமனென்திசைப்பாயா ஏரும். 

உக்சமன்கருணையாலுலப்பில் £றிப 

முதிதொழிலதுகனின்முசன்மைபெற்றனன் 

வித்ைகள்யாலையுமேவப்பெற்றனன் 

சத்இுபவுலகம்யான் சாருநிள்பதி. 

இனனருதக்துளித்திடுமிசழிதாங்கிய 

மின்னளீர்டாடவிலிமலன்மெய்ப்பதஞ் 

சென்னி2மற்கொள்ளுவான் சேறலுற்றன 

னன்னவன்றிருவருளஎளிப் பமீண்டனன். 

கோலமார்சடக்கரக்கு மரநாயக 

சா லகின் தயவுமேதங்கிற்றா தலான் 
fo சிலமாகியஅடற்செல்லே வண்டும்யான் 

காலகீடி WO Kan ip perverse» Cw. 

நின்னுரையழகிதுபிரமனீகொலோ 
cnet ext ual on வலைவரம்பில்பல்கலை 

தன்னையு மனிஈ் சனையாதழைத்திடு 

மன் னவீத்ைதயின்முகலெழுத்தெனன்ன தின், 

ஈனறிகொளருத்தமென்னவிலற்பாலைநி 
Quen pen Daron gr? iI CD sR 

(௧௯) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௪)



காங்கேயச்சருக்கம். 

நின்கிறையவனருளன்றதிகேடினு 

மொன்றுளதோவெனக்குணரும்வித்தைகள். 

ஆதிமாவெழுச்துமவ்வெழுத். துணர்த் திடுந் 

திதறுபொருளும்யானறிகலேன் Da th 

5 BoD BOI Hh BONDE WI 15 Gt) G COE iy. war 

போது தல் வேண்டுமென், பி றவன் புக்கனன். 

அவனதுசெய்கலுமாதியக்கர 

முவமையிலதன் பொருளுரைசெய்யா மனீ 

நிவர் கருமிவ்வுமைடீக்குவாயெனிற் 

சிளபதமமியவென்டுணைசெப்பினன். 

புகன்மொழிகேட்டலும்2பா சனஞ்சியே 

சகலமுமலிந்திடுஞ்சதுர சண்முக 

விகலிலென்றனைக்குமிக்திதஙுசொற்பாலகோ 

வகறரச்செய்தியான௰ிக்தகூறுசேன். 

காவருஞ்சசலநூறனக்குமுன்னெழுக் 
தாவ?தாங்காரமதருத்தல்கூ மிடி 

னேவரு ந்துதிசெயவிலங்கு நால்களான் 

மூவர் கம்பாமெனமுறையிற்ேர்க் தனன். 

உளங்கனிர்தருமகம்புரிக்கயோகர்தம் 

வளச்கழையிருதயகமலமத்தியிற் + 

தளர்ந்திடாவேதமெய்ச்சாரதபமாய் 

விளங்கிடுமலிவ தற்கரியமேன்மையாய். 

ஈங்கிதியான மின் றதென்னலுக் 

கால்கரும்வெகுளியங்கடலிற்ருழ்க்தெழீஇத் 

தீங்குனாசெய்திசைமுகனைப்பற்றிே 
வாங்கருமருஞ்சிறைவைமினென்றனன். 

விறலினன்கூறலும்விதியைப்பற்றியே 

மறுவறநிமிர்கவுமாரவெற்பிடைச் 
சிறுவரை தனிழ்பெருநிக எஞ்சேர்த்தினர் 

குறுகனாொவ்வுழைக்கணங்கள்் கோடியே. 

கண்ணினைவெப்புறக்கனன்றுகூகிய 

புண்ணியன ம்பததக்திறார்தும்போதனுக் 

(௨௪) 

(௩௮) 

(௨௯) 

(௩0) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪)



௭4 ° இரு வேற்காட்டுப் புராணம். 

சகெண்ணதிவொழிகனன்றென்றுகூமியே 

துண்ணெனக்கச் தமாகிரியிற்கூழ்ர் அபின், 

.. குண்டிகைகரத்இனிலேர்திக்”கொலமார் 

சண்டமுர் தாங்கிய கனை மதித்திடு 

முண்டகாசனனெனஷாரிவேலினான் 

பண்டைலானுலகெலாம்படைதீதுவைகனான். 

புடைவமுகணங்கண்மேற்புலம்பியாழ்இரைக் 

கடலெனக்கிளர்ஈ ுதென்கயிலைவெறபெனுக் 

தடவரமையதனிடைச்சார்க்துதாக்குதற் 

கடைவரும்ச்ச2மாடபயமென் பின். 

ேே வறு, 

விண்ணினிம்படராகின் நமபவான்புறங்கண்மூன்று ம் 
ஈண்ணியரக கையாற்காயக்கஞானரகாயகனேயோலம் 

பெண்ணொருபாகாவோலம்பிறைவளர்சடிலவோல 
௪ அ 4 ச மண்ண_?லயோலமெர்தாயையனேயோலமோலம். 

மேலைலானவர்கள் பாற் இுமெய்ப்பரஞ்சுடரேயோல 
மாலமுண்டவ மின *பாலமருமறைப்பொருளேயோ லக் 
காலனைப்புவியில்விழக்சாய்ந்ககண்ணுக?லயோ லஞ் 
ரூலபாணியனேயோலர்தூாயனே?ே யாலென்ளூர். 

€ 

மீவறு, 

ஆய? தார்காலையிலகிலமீன்றவ 

ணாயகனமுசுற்கடைஈண்ணுகக்திதன் 

அரயவஞ்செகிகளிற்குழ்தலுற்றதா 

லேயகாரணமிஃதென்கொலோவென, 

பொருக்கென'வே ற மாமுகத்தன்போச்கனன் 

மருக்கமழ்மலரடிவணங்்கப்போற்டினர் 
வெருக்கொளுங்கருமம்யாதெனவிளம்பலும் 

திருத்தகநிகழ்ர்சவைமுழுஅஞ்செப்பினார். 
4 

வருகணரமுறையிடிம்வார் ச்தைஈன்குணர்ந் 
கொருகணப்பொழுதிவ ணுமைமினென் நே பா 
யருகணைர் தமலனுக்கறிலித்தன்னவ 
சிருகணம்பெருமகழ்வெய்தச்செய்கனன். 

(உட) 

(௩.௬) 

(௩௪) 

(௩௮) 

(௩௯) 

(௪0) 

(௪௧) 

(௪௨)



காங்கேயச்சருக்கம்: 

நலம்பெறச்செய்இடுஈந்திவானவன் 

கலக்கியகணங்களைக்கயிலைகரயக 

னிலங்கியஇருவடியிறைஞ்சப்போக்கலு 

நில் சனில்விமுக்தெழிஇகின் றுநேசனை. : 

வரன்முறைதுதித்துவாய்புதைத்துவர் மீள் 

பிரமன தியல்பெலாம்பிறழ்ந்இடாமனன் 

குரைசெய்துமெயகடுக்குற்றுகின்றன 

சரனருந் தவர்கள்பாலருட்கணோக்கியே. 

முனிவிர்காண்மூலமாவெழுத்தின்முற்று.று 

மினியநுண்பொருட்குரையாதகூதினான் 
பனிபடுமலரவன்பகருர்தோறுமே 

தனியரான்மறையெமைக்குகனைச்சாற்றுமால், 

வறு, 

கெளிவுறச்சுருஇபின்னுக் இகழ்பலகலைக்குந்திண்பா' 

ரளிபிரமனுக்கு மன்னோன திபற்குமதிபனா 

வளர்பரப்பிரமமாகிமன்ன வேயிருர்துசால 

வொளிர்சிவன்பிரணவத்திலுரூபியென்றெம்மையோதும். 

இப்பரகெமியேயன்தியிலகுமெய்க்யெங்கடோறும் 
தப்பிலாவாய்மைதங்கும்பிரணவசூதமாகச் 
சுப்பிர மணியவேன்றேசொல்லுமுக்காலுமத்ரா 
லப்ப,தர்.தனையமென்னோவ,அிவழிர் சியானானான். 

மும்மையுமுணர்விர்சாலமூத்.துடவிரையாகின் ற 
விம்முழுமகனையென்்னோவிடுத்திடவிசைப்பதென்றே 

தம்முகம்வெயர்த தான் பின்னுச் தயவினா ற்சயிலனீன் ற 
செம்மலையழைக்துகோக்கிச்செய்யவேளுலூற்சென்றே, 

வேதனையுற்றுநின் றவிரிஞ்சன்மேலருப்பம்வேண்டா 
மாதரம்வைத்தேயன்னேனருஞ்சிழையகலச்செய்யென் 
ஜோதியேவிடுவித்திப்பாலொல்லையிற்கல்விரீத்த 
போதனைக்கொணர்தியென்றேபுண்ணியன்் புகலலு முன், 

அள்ளுமான்மதிசேர்முக்கட்டோன் றல்பால்விடைகொண்டன்னோன் 
வெள்ளியங்கிரியினீங்கிவிஞ்சையர்மிடைச் சூழ 
வள்ளிலைநெடுவேற்கர். ன ண்ணல்வானுலூனெண்ணிக் 
கள்ளவிழ்பதுமம்போன்றசழற்றுணைவணங்க்சொல்வான், 

9 

a) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪6) 

(௪௬) 

(௪௪) 

(௪௮) 

(90)



௬௬ 7 திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

அர்திவானிறத்தோன்செல்வவயன்ைகிடுவித்தாங்கு 
வர்திடப்பணித்சான்யாரும்வணங்குபொழ்பதத்சானென்னக் 
கர்தவேணகைக்துச்சதிக்கன த்றெறவிழித்துகோக்கச் 
சிர்ையிலயிர் த்துவெள்ளிச்சிலம்பிை டச்சென்றுநின்றான். 

ஏற்றுமாமுகத்தோனஞ்சியிரி சலுமிலங்குமூரிக் 
காற்றறுமுழிஞைசிபாலக்கணமெலாங்கண்ணுரு து 

விற்றுவிற்றுயோடிவெள்ளியங்கெியின் மீது | 

தோற்தினின்றொன்றோடொன் றுசொல்லினவுய்க்தோமென்றே. 

கர் தியங்கடவுணா சனளினவாண்முகத்ைநோக்க 
பெக்தைநிகூதிற்தெல்லாமியம்பினனியம்புமுன்னர்ச் 
செர்சழல்கதுவச்செவ்வேள்ளெ த. சனன தனாலஞ்9 
சொச்திவண்மீண்டேனென்னறுண்ணியன்முறுவல்செய்தே. 
எழுச்தனனுமையாளோடுமிசைத்திடப்படகமொந்தை 
தீழங்குறத்தகுணிசினீனஞ்சல்லரி திமிலையார்ப்பச் 
செழுச்தவமுனிவர்போற்றத்திகழ்ச்ரோசனத்திற்பெய்த 
வுழுஈ்துருளளவை ப்போதிலுற்றனன்கு கன்வாம்வெற்பில், 

மழவிடையேறும்வள்ளல்வருமுனமைக் தனேர்போய்த் 
கொழுதடிவணங்கரித்பச்சுக் கரிகுறம்சற்சேர்த்இத். 
தழுவியேயுச்சிமோந்தாள்சங்கசனகைத்துரநோக்இ 

யழெகலைகள்வல்லோயயன்சிறைவிடுத்தியென்ரான். 

அம்சகணனனையகூறவாறுமாமுகத்தோனீங்க 

மங்குறோய்சிறைசெய்கூடம்வசத்இிடுமலரோன்காலிற் 
சக்கிலிச்துடர்பைநீக்சச்சன்னிதான த்திற்சோத் இத் 

தங்கள சேர்சடையான்ழுன்னர்ச்சிறு மணிசறங்ககின்றுான். 

குருதிபாயவடிவேற்காளைகுறுகலுஞ்சி.றுவமுன்னர்க் 
கரு தியகமதுவார்த்னை தகடக் தனையதனால்வே த 

புரிதனையடைர்துகோற் அப்பூசனைபுரிதியென்றே 

பிருவரும்பிரமனேத்தவிரசதக்கியிற்போர்தார், 

ேவேறு, 

மாதிஜெருபாதியுறரா தனருண்மைர்தனி 
வேதபுரிகண்ணுறும்விருப்பமிசலாலோ 

பேதுசிதிதில்லவரினேசமுதலாடப் 

பாதசளினங்கள்வளர்பாருறஈடர்தான். 

(Gs) 

(௫௨) 

(6௩) 

(6௪) 

(GG) 

(Bm) 

(௫௭) 

(௪.௮)



காங்கேயச்சருக்கம். 

கண்ணகல்பாம்றமறைசடச் Quis oH 
னண்ணியபிராறுகளிழிந்துகவைகாயும் 
வண்மைகொள்புலிச்சரணமாதவன்வ௫க்கு 
மெண்ணருகலத்தகுமிருக்கையதகண்டான். 

கண்மெகிழ்வெய் இகிமிர்கண்டல்வளர்காவும் 
வண்டுலவுசோலையுமிழிக்துமணசாறு 
முண்டகநிறைக் தசுனையைக்கருனளெழுற்றும் 
புணடரிக பாதனுரைஇன்றவுழைபுக்கான். 

முர்தமலையத்திலெழுசென்றலிடைமோத 
வர் தஸிர்குழைக் ஐரிமிர்கொம்பின் மயிலாவுஞ் 
 சந்துகிறைகாவிலுஹைதக்கமழைவல்லே 
னிந்துளபுயத்தனுறல்சண்டெதிரெழுக்தான். 

Gag. 

சன்றுளமுனிவனேர்போய்காசனின்பாததுண்டு 
ளின் சிவண்படிச் சவாற்றாலிவ்வுழைபுனிசமாயித் 
மொன் றுமுற்பவக்கள்யாவுமொழிக்ததுன்௧ருணைகோக்கால் 
வென்திசேசினையவைகன் மேம்படுவைகலெனமுன். 

இருமுனிகுமாவேளைத்திருந் தபீடிகையிந்சேர்த்தி 
மருவுயிர்த்கலாக்சபோகால்வணங்ககின்மலர்த்தா Cena 
AHKPAGI Te HSI Hays ips Sonu oS 

வருகுவெவன்கொலய்யாவென்றலுமாற்றஞ்சொ௫வான். 

அசசகன்முனிவவன்னோனுமதியதனாற்சாலச் 

தேசுறைதிருவேற்காட்டிற்சென்றருர் சவங்கணோற்றே 

யிசனைவணக்கவெண்ணியெழுக்தனன சனின் சீர்மை 

பேசுறவிழைர்தேனென்ன ப்பெருக்கவன் மசழ்ச்பூக்தே, 

Gor D graben றவனானகுரிசினின் வள த்திற்ரோயா 

நின்றதுமுளசாக்கொல்லோகிகழ்வதுவிளையாட்டேனு 

மொன்றுமோவடியேனோதற்காயினுமுனதுசோக்காத் 

௮ன்தியசிறப்பினின் றுமஙிர்தனசொல்வலென்ருன். 

சொஜற்திடுமுனிகன்ேசவன ச.தறசடரைசோக்க 

(Ga) 

(௬0) 

(௬௧) 

(௬௨) 

(sm) 

(௬௪) 

(#@) 

யிற்றெனக்கிளத்தலொண்ணாவெறுமுடையிலைகொள்வேலோய் 
மற்றருமுலகம்யாவுமாபிரளயத்திலோர்கா 

௮ ற்றொடுக்கெ வேசன் மமுயிரிடத் சாடுங்குமாபோல். (௬ ௬)



Gir Of திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

அறைக் திடும்விருப்பினோடுமகற்றரும்வெறுப்புறீத்துச் 

சிறந் இடவிருர்தானேலுஞ்£வகோடிகளின் மீஇ 
னிறைஈதிடுங்கைமாலில்லாகேசமதுடைமையாலே 

யிறர்திடுமுலசர் சன்னையிய ற் றுவானின றவனெண்ணி, (௬௪) 

அங்கமொராறடுச் கமறை, கனையகலம்வாழப் 

பொகங்குபானறவமூற்றும்போகொடுபலங்சண் மேவி 

யெவ்கணுமுவமைகாணாவிரத்தினவிலிங்க த். சான ந் 

sues யகானுபேதத்தருக்களாயிருத்திரென்றான். (௬௮) 

Ga o. 

சஞ்சல திவருங்கடவுள்கூறலும் 

விஞ்சுகான்மறைகளும்விருக்கரூபமா 

யெஞ்சலில்கவடுவிட்டெமுக்அுவிண்ணுலாப் 
மஞ்சரியிடையிடைமலர்கடாக்கயே : (௬௯) 

இரமுறுமிரத்தின த்தேவன்பாங்கரி ற் 

பரவினவா,தலாற்பாரின்யாவரு 

முரககாட்டுறைஈருமும்பர்மேலரும் 

வரமுறும்வேசமாவனமென்ரோதுவார். (௭௦) 

ேவறு, 

அ௮ளையகானனத்தினின்றுமர் தளிர்குழைத்துநீடுஞ் 

சசையுடைவெளிற்றுவேலின்றிகழ் கருமூல மீதி 

னினைவருஞ் சா திரூபவிலிங்கமாய்கிமலனின்ரு 
னிளையதென்றள த் சலொண்ணாவிலங்லைரெடியவேலோய். * (௪௧) 

அ௮த்தகுமிலிங்ககாதகனழயெவாமக்தன்னி 

அத்சமலளிை தயென்னுமொருகொடி தளைப்பாரித்தான் 
முத்தமார்முறுவலன்னுண்மூகல்வனை ௧௦ காழுது? போற்றி. 
யெத்தொழிற்புரிவசாசாவென்றலுமிறைவன்கூறும். (௪௨) 

சிரல்வளைகேண்மோவாயர்தநீயுபாசானம்யானோ 

பரவியநிமித்தமா ற்றாற்பஞ்சசர் ச தியங்கள்வா ழப் 

பிரமனேயாதியாயபிறங்கெசாரணேசர்த் 

தருதமுன்போலமற்றுக்தக்கவாறளிச்சியென்றான். (orm) 

பொன்னிமிர்சடிலக்கோமான்புகன் திடும்பணியையன்னாள் 
சென்னிமேற்கொண்கொதார்சேலறழ்வலத நோக்கா



காங்கேயச்சருக்கம். 

லன்னவூர் தியைமுன்னீன்றாளர் இிகழ்வா மர் தன்னந் 

பன்னகப்பாயன் மேவும்பகவளனையுயிர்த்தா என் 2 ற. 

உட்டுடவிளங்கு 2மனியுருத் திரன் றனைத்திக்காலுங் 

கட்பொலிய தனினின் றுங் கருக்கு ழலளிச்தாணீண்ட 

முட்பொதிந்திலங்கும்பைர்சாண்முளரிவாய்முகத்தினின் றம் 

பெட்புறுமும்மையோமம்பிறங்கழற்க டவுடன்னை. 

ச.கர்தஇிகழ்ந்கொளிருங்காயத்இரிவளர்சர் தர் தன்னைப் 

பதம்பெறுஞ்சாமம்பின்னர்ப்பயிலுக்தந்தரம்பார்ப்பானாக் 

ககந்தகெழும்வருடைதன்னைக்கழைவளர்பசியமென் 

ளி.தம் தருங்கனிவாய் த்தீஞ்சொலேலவார்கு ழலீ aad 

பச்சி எங்கழைத்கோணின்றும்பகர்பஞ்சதெசச்சேதாற, 

வச்சிர பாணிமன்னர்வருர் திறைட்டுவமாஞ்சாஈ்த | 

மச்சமில்பிர ச்தராசாமழகயசாமர் தன்னைக் 

கொச்சையையளித்தாள்வாய்ச் தகுலகிரியனையதகோளாய். 

அ௮ரம்பைவாய்குறங்கினின்றுமரும்பதினெழுபாற்ரோமக் 
திரம்பெறும்விசுவேதவர்ேே தவர்சாகதமாஞ்சக்தம் 

வரங்கொள்வைரூபசாமமற்படும்வ£யர் தம்மைச் 
சுரர்துபாலளிக்கும்பீனச்சுரபியையளிச்சாளம்மா. 

௪ 

முருகவிழ்கலர் க் காணின் றுமுற்றுமோரிருபானொன்றை 
மருவியசோ மக் தூயவயிரரச்சாமக் தன்னை 
யரிறவிர்ர்தெழுர் துவாய்ச் சவனுட்டுவச்சச் கசோடும் 
பெருகுசூத்திரர்பாய்மாவைப்பிறைு தஓுயிர்த்சாளன்றே. 

dr Ga 

(௪௪) 

(௭௫) 

Ce) | 

(௭௭) 

(௪௮) 

(௪௧) 
வெண்ணகைத்துவர்வாய்வேய்க்தோண்9மல்லியன்மயிர்ச் கானின்று 
மெண்ணருக்்திரணம்பைங்கூழிலயெ தருமம்பூத்தாள் 
பண்ணையிலனச் தங்கோடி படருயிர்த்தொழுதுஈல்க . 
யண்ணல்பாலுறைச் தாள்வாய்க்கவள்ளிலைகெடியவேலோய். 

பண்ணமாமகதியாழும்படருறமிழத்றுர்தீஞ்சொற் 
பெண்ணரசுறை தலோடும்பெரும்படைவிழியாதே பாக்தோர் 
சண்வளாச்செழுச்சாரென்னக்கவின்கொளுமதிவினோடுச் 
அண்ணெனவெழுக்காக்குற்தசோ தியைத்தொழு.தே பாற்றி, 

கயல்விழியளிச்சகயாங்கள்கடமைகொள்பணிசடம்மை 
யியல்பெறவருளவேண்டுமிலய்குகின்னிரு தாடன்னை 

(௮0) 

(௮௪)



இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

மயலறநீங்காதேத்தவரர்தாவேண்டுமென்னச் 

செயறரும்பெரியோனீவிர்செப்பியசளித்தோமென்ரான், 

அனையவர்க்குசவும்வள்ளலயன்முதலோனாகோக்இ 
நினைவருஞ்சுருஇிமார்க்சகிலை்கொண்முத்தொழிலு நீவிர் 
முனமொ௫கெடுவிதெல்லாமுறைதமோ ற்றமின்மித் 
துணைவு றப்புரிதிரென்னச்சுரு தியாசையவென்றார். 

அ௮ன்றவர்பகரஞாலமருட்பெறவிலிங்க மாட 
வெஸ்திசெர்சரு$தம்மைலிளம்பினறமமைகளுள்கு 

     
ல ta றமலையலையதிகித்கெட்ட 

,வேழுயயுச் இறனருளெனவுறீவி 

ம் ழர்தீர்கேண்மினென்றனமெனலுநீக்காப் 

பவ்வம்அிசற்றுங்கோவேபணிகளாயணிதியென்ற, 

அன்னசேயாசவென்றேயவத்தினுக்கு சவிப்பார்ே மற் 
றன்மபாலக்கட்கெல்லாஞ்சாட்சி யாயிருத்தீர்நும்மைப் 
பொனனிதழ்க்க மலே மலோன்புகரறத்தெரிவன் பின்னர் 

'முன்ன$ீரயாதியாசமூவருமுணர்தல்செய்வார். 

உணர்ச் சவர்மகர மாசவு த்தர பக்கச் தன்னிற் | 
றணக் துவிட்டிவொரறுஇல்கண்மேற்றறிப் பர்சிங்கத் 
திணங்குபூரணையிலிஞ்ஞான்ேெதிர்சா,ச்தரங்கடன்னைக் 

அணம்பயின்றோ தினாஓங்கணிப்பருஈ£இல்விழ்வார். 

கேசு௮ம்லிதுவைச்சாலத்தெரிசரச்செய்தவாற்ற 
லாசினும்பெயரும்வேதமானவென்றவைகட்சன்ன 
சேசமார்கியமங்கூதிநிகழ்சதுமுசத்தே கண்மோ 
வாசநீர்ப்பழனஞ்குழ்ச் சமாகிலவலைப்பிஜ் மீதில். 

'எவவுறுவெடுத்? தமேலுறீகிருமிலங்காகின் ற 

வவவுருக்கெதமதாகவிருத்திரென் றளித்ேதேயாமித் 

இவ்வியதலத்திற்ே சாதியிலிக்கமாய்ச்செிர்.துகின்றோ. 
'மொவ்வரும்வெள்வேலாகவுைைர் சனவயையும்பாராய், 

முந்தொருயுகச்திற்போ சன்முசலியவிமையோர்க்செல்லா 
மிச்சவாலயத்தின்தென்பாலெழில்பெ நவிளக்காகின் p 

(௮௨) 

(௮௩) 

(௮௫) 

(சு) 

(௮௪) 

(௭௮) 

(௮௧)



காங்கேயச்சருக்கம். 

க; *தவான இியாம்பாலிக்கரைதனில்வேதர்சன்னை 
யுதிடவோ திகிச்சோமாதலாலுயருக் தொன்னூல். 

வளருமத்தியாபகேசனென்ெெெமைவகுத்துக்கூ௮ 
மூளமூழ்தரவேயன்னவுத்தமதீரச் தன்னி 
லளவறுமுனிவர் தூய்கீராடியேயோ துமாற்றா ழ் 
தெளிவுற த்தேவர்கண்டமடுவெனச்ச றந்தோர்பேர், | 

திரிபுரச்தசத்தவேலைசொக்குறும்பரியதாக 
மருவினம்புளினனாகிவன த்தினிற்சரித்தசால 
மெரிவிழிமுவெலாகவிணக்செமிவண் முன்னாக 
வருகடஞ்செய்தபோதிலஞ்லெம்பாகப்பூண்டேத 

கனை த் தியல்வண்டுசூழுங்கவின்கெ ரடாறாகமா 7     
   

லனை த்துகாட்பலிசெய்போ திலழகுகோவணகி 

மெனக்கனிக்துரை த் அப்பின்னரிவ்வுையிருக்தே G 

கனைப்பொழிலுடுத்தபாரினண்ணியமனிதற்கெல் ௭ 

தோற்றுவததியோம்வேதச்சூட்சிசெய்பலர்கட்கோர்கா 

னீற்றொளிமேனிகாட்டிகிற்குவகீவிர்பூசை 

யாற்றுமினென்றுகூறியவ்விலிங்க ததன் மீதின் 
மாற்றலர்புரமான்றட்டோன் மறைக்கனன் மறைதலோடும். ! 

Ga ug. 

விரிஞ்சனு இயமூவருமேதினிவிளக்க த் | 
திருந்துமுக்தொழிலியற்றுவான் சேட்செலும்வேல்&ப் 

பரிச துமேவியவிலிங்கசாயகன் றனைப்பரவி 

வருந்தியருச்சளைபுரிஈதுலகளிக் சனர்மன்னோ, 

பின்னிலங்கெகருங்குழற்பேரமாமதர்க்கட் 

பொன்னவாஞ்சுணங்ளெமுலைப்பொற்றொடி த சளிர்க்கை 
யன்னமென்னடைமின்னிடையச்சரமடவார். ஈ 

சுன்னலின்சுவையுமையெழிற்கண்டுமோதெராய், 

தழைத்தமேற்செவசாயுச்சியஈ் சளைப்பெற்விழைச்ே 
குழைத்தெழுர் சவேற்காட்டினுட்குலவவோரிலிக்க 

மிழைத்தருச்சளைபுரிக்துற் தின றஞ்யேயேக் இ 
யுழைக்கண்மங்கையரவ்விலிங்கக்இனி லுனறக்கதார். 

அன்றுதொட்டவொழஞ்சிழறையளியினமுரல த். 

அன்றெழித்திகழிலிக்கமேற்றுணரி கழலிழ்த்து 

௭௧ 

(௬0) 

(௯௧) 

[க௩ட] 

(ge?) 

9 

(௬௬) 

(௬௪)



௭௨ திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

நின்றகற்பக ப்பூமணசெடி துமேகமழும் 

வன்திறற்பொலிமாருதியுடன்கலர்தெழுச்தே. (௯௮) 

இலக்குசெவவிசேரிர் திரன்விருக்திரனென்னு 

முலங்கொடோளினன் றனையொழித்தனனொழித்தலு மே 

வலன்செய்கீர் த்தியான் நனைப்பிடித்ததுபிரமகத்தி 

கலங்கியன்னது2பாக்குவான்்.காசனிமீ தில், (௯௯) 

எண்ணில்பற்பலதலமெலாஞ்சஞ்சரித்தேகி 

யண்ணல்வானறஞ்சூழும் வேற்காட்டினையடுச்சா 

ண மன்னமேரற்நிலவாகவேசைந்து 
டு ரிணிக டீர்ர்தோடிடுஞ்செயலால், (௧௦௦) ஜ் ட்ட 

் ay, 
ட NSD 

ea iby பு, ॥ | 
ரந்த 6 

\, 

ர்த்த்ரீர்ப்டிர்துபர்விண்ணவரிறைஞ்சு ஞ் 

    

     

    'சாதிராயகன் றுணைமலர்த் தாளினைதொழுதே 
யேதநீக்குமிலிக்க ம்யாவதும்பணிர்தேத்து (௧௦௧) 

வணக்குமாயிரக்கண்ணினன்வ9 த இடுமுனிவர் 
கணங்களைத்தெரிசனஞ்செய்துகின்றனன்கண்டே 
யிணங்குமிவ்வுழையெய்தியயகென்கொெ லன்றிசைத்தா 
ருணங்குமன்னவன்கேட்டலுமுறுவராநோக், (௧0௨) 

ேவறு, 

தெரித்தருர்தவசுசெய்யுர்திகழுமாமுனிவீர்போரில் ' 
விரு சீ திராசுரனைவிழவிட்டினன்விட்டலோடும் 
வருத்தியேபிரமகத்திவச்செனைப்பிடி த்தவாற்றா் 

அிருப்புவிமீதிலெம்குக் இரிர்தனன் நீர்தல்காணேன். (௧0௩) 

போச்கனனென்றோர்வார்த்ை தீபுகன்றனன்புகலக்கேட்ட 
தோ ர தவிர்முனிவரில்குச்சூழ்ர் தமா சவர்கண்முன்னாள் 
வேச்தனேபூசைசெய்துமேற்கதிபெற்றாரத்ரூல் 
வாய்ச் தருச்சனைசசெய்யில்வருத்தும்வல்கினைபோமென்றார், (௧0௪) 

உரிமையாயதிச்சகோமானோக்குமிவ்விலிங்கமீதிழ் 
பரிமளசுகக்தவாடைபரவுவசென்கொலென்றா 
னரியமாதவர்கண்முன்னாளச்சரமடவார்பூசை © 
பரிவுடன்செய்தட்சார்ச் தாரதுமுத.ற்பயின்றே Seamer, (௧௦௫) 
பகு தீதுரைசெய்யக்கேட்டபாழியர்தோளானங்கு 
வகுக்தொருசிவலிங்க தை சமதுமலாலங்கல்சா த்தி



கா ங்கேயச்சருக்கம். 

மிரு த் திடும்பிரமகத்திவிட்டசன்றோடக்கண்பே 
பிகக்தொடுபரத்தும்வேண்டுமிட்டசித்தளும்பெற்றான். 

தாரங்கரும்புகழ்சேர்வே தசன்மனென்றுலகம்போற்று 
மோங்கெ மையோன்முன்னாளுஞற்றருர் தவசசெய்தே 
ழி ெல்கமழ்கொன்றைசூடுஞ்செல்லதருளிஞே ல 
Ln Sa pin Sor or பாற்புத்தின்றன்னைப்பெற்றான். 

அனனபுத்திரற்குச்சாகசன்மமேயாஇயாக 
மன்னியசடங்குசெய்ேேெதமறைமுதலகூலவித்தை 
கன்னையுமோதுவிச்சான்சனுரனாயன் னோன்பின்னர் , 
கன்னெலவிரிர்தோர்சம்பானவி லரூ ம்வா.தஞ்செய்தான்.. 

மிடைப் படாலித்தைக ம்பான் மேவியசெருக்காற்போச்த 
வுடற்திறமுயிரின்செய்கையடையவனுண்மையாய்ச்தோ 
॥ிடத்தினின்முறைமைகிக்கியெதிர்த்துமாருமோ ற்று 
லடற்கொளுமாயுளம்பமாயிடக்கடவதென்ளுர், 

. 

அலிவர்களனையகூறவருமறைமுனிவனீன்ற 

சிறுவன் மெலஞ்்மீவ் டேரிக்கைகொச்இிருச்தாஜேர்கா 

ணறைவிரிபுறவ ம்தினற்சமிக்கொடிப்பான்வேண்டிக் 

குறுகவவ்கொடியமிவங்கைகோட்படுச்தியதன்னோனை, 

ேேவறு, 

நீிகொவின்மேய்ச்சலணின் றகோவலர்கள் 

பாடுசெய்கதுசண்டெம்பதைபைத்திடவே 

யோடிவர்றுநின்புதல்வனைக்க தந் தழுக் ழா துமுவை 
கோடல்செய்ததென்றுரை க்தனர்கோ தில்வேதியன்மான். 

அனையதிமொழிகேட்டலு மருமறைமூனிவ 

னினைலயார்துகெட்டுயிர்ப்பெதிக்கோடியகெடிய 

வனமுற்றுயிர்நீங்கிடக டெ திடுமைர்தன் 

நனையெடுக்தகணை தஇரங்கிியசா லவுங்கஓழ்க் தான். 

அன்னபோதசரீரிவாக் கருமறைமுனிவன் 

மன்னுமஞ்செவிகேட்டிடலளர்வட௨மறைக்கா 

டென்னுமுகச்சமதலச்தனில்யற்கியோசிலிங்கர் 

தின்னையாச்சனைசெயிழ் றருமெனவெழுக ததுவால், 

வின்ணினின் நெழும்வாக்கிளையுணர்ர் துவேஇயன் ர 

நண்ணும்'2வதமாபுரிகனையடைக்துகாடரிய 
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OT h. 

(௧0௬) 

(௧0ஏ) 

(௧0௮) 

(௧0௯) 

(௧௧௦) 

(sas) 

(௪௧௨) 

(௧௧௩)



சு திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

புண்ணியன் பதம்பேர்.த் சியேயவ்வுழைப்பொருர்த 
வெண்ணிலன்புடனிலிங்கமொன் றிய ந.றியேயிறை ஞூ. 

தூயகெஞ்சின்ன் றுணைவிழியருலிரீர்சொரிய 

சேயமோடுகைர்துருகயேதுதித்சலுகிமலன்'. 
பாயும்வெளவிடைமீதினிற்ஷோேன் திரீபயர்த 
வாயுமைச்தனைப்பிடி தீததுவேக்கையகன்றே, 

முனிவர்சாபமென்றுரைத்தமூதணர்க்தவன்போத்றத் 
தனியிறர் திம, கலையைலாரவெனச்சா ற்றி 

யினிதிலிங்கமீதுறைந்தனனெ Seo ot BH gp on esr 
புனி சவேதியன்புதல்லனோேடிருக்கையிற்போர்தான். 

என றுவாய்மையபுலிச்சாண்மாதவனிலைகொள் 
வென்தி?வலவன்கேட்டிடவிளம்பலும்வேர்த 
னன் றுஈன்றென்முனிவனைவிடைகொடுகடக்தே 
துன் நுசீர்புனைவேதமாபுமிதனைச்சூழ் போய், 

படியின்மேதகுவேததீர்த்தத்தினிற்படிக்து , 

துடிகொள்சிற்விடைவாலைசாயக ன்திருத்துணைத்தாட் 

சடிகெ ரள்போதினால்வணங்கியேயவ்வுழைக்கவிலு 

ம்டிகள்பாங்கரின்மாகத்விலிங்கமொன்ற்மைத்தே, 

பபொங்கிமீறுமாராமையா ற்புணரிசூழ்புவியி 

னெங்குளோர்களுக்து இத்துநின் மின றஞ்டடவீலகுஞ் 

செங்கை பன்னிரண்டுடையவனளப்பருஞ்செஃ வச் 

தங்குகாக்தசாயகனெனவொருபெயர்தரித்து, 

இயக்குபூருவஇிசையின் மர். சரதனியென்றோர் 
வியங்கொடீர்த்தமூழ்கு தத்கமைத்திலிங்கமேற்பாலிற் 

செயங்கொள்வேலினாற்கூபமுக்கொட்டதிற்றேவர் 

வயங்கும்விஞ்சையர்க்கரியதெள்ளமுஇனைவாரி. 

நிரப்பியெம்பிரான்முடி,சனிற்சொரிக் தகெஞ்சுருக 
வருக்ககின்றொளிர்மேனியானருச்சனைபுரிந்து 

சரத்தினற்பலமுறைபணிர்தெழுக் தசேணளர்த 
பருப்ப, சம்பொலிதூணம்வாழ்கொயிலிற்பன்னாள். 

ேவேறு. 

திரிபுககர்லாயிருகோட்டுச்செய்யசெழியகலைமானி 

னுரியுஙக்குழைக்தசெட்டிலைவொளிவாய்த்தெழுர் தவுயர்மவுஞ்ப். 

(௧௧௪) 

(ஈ௧ட) 

(௪௧௬) 

(௧௧௭) 

(௪௪௮) 

(saa) 

(௧௨0) 

(௧௨௧)



காங்கேயச்சருக்கம். எடு 

புரி யுதரிததச்செபவடமும்புனை tga ames £0 5h w 
யரியயோகுபுசிர் திருக்கானாறுமுகத்சோனளப்பருகரள். (௧௨௨) 

ல் *தபுலனின்வமியொமுகாரகத்இனுறையுமண் டர்பிரான் 
க௩கலுஞற்.றுந்தவத்தினிலைகண்கெனிவாயுமையுடனே 
யிர் துததும்புஞ்சன டயவிழவிலிங்கமதினின் றெழுச் தருளி 
வச்துகருணைமுகமலர்ச்தேமைர் தன்முன்னர்கின் றனனால், (௧௨௩) 

தண்ணாரமு தந்துளிக்குமின் சொழ்றலைலியைபு ந்கற்பரன்றனையு 
மெண்ணாவிரண்டுபுயமுடையானிருகைகுவித் தப்பணிதலுமே 
பண்ணார்மொழியாளெடுத்தணைத்தாள்பரிர்து மடியின்மீதுவைத்துக் 
கண்ணேயன்றுஈமதாணைகடர் தபாவம்கடர் ததென்னான். (௧௨௪) 

மகரக்குழையான்மறைபிரமமாஇபதியாம்வாக்யெச்தாத் 

மேயாகும்பான்மைபெறப் பகாரதற்கரியபிரணவமென்பர 

புகரற்றெழுக்தகரு துமுக்காற்புக ழ்சேர்சுப்பிர மணியவென்றே 
தகரிற்பொலிவோய்கினைமூலச௫தமாகச்சாற்றுவதால். (கஉட) 

அயில்வாழ்நீயப்பிரணவத்இனருக்சகமாமென்றடலசுர 
ரெயின்மூன்றடர்ச்தோன்கருணைபுரிச்திளவனின து,தவமகழ்க்சோஞ் 
செயலார்வரங்கள்கேட்டியெனரரத்திற்குவித்தகரத்தினழய்ப் 
புபலார்மிடற் 2ரூய்கின தானை போற்று திகழ்தல்பொருத்தருள, (௧௨௬) 

வேண்டுமினையவிலிங்கமிதில்கிரும்பியுறை் தமேதினியிற் 
நீண்டியருச்சித்தோர் தமக்கு,த்இக மும்போகம்பலவு தவி 
மீண்டசடையோய்குணும்கரெனுகிகமம்பயிலும்பூசரரச 
மீண்டேமுத்திபெெவேண்டுமெளியேனிழைத்ததடமிதனில், (௧௨௭) 

ஆடினோர்கள்பிதிர் தின ச.இலன் பிற்றருப்பனை தமை 
உடவளிக்கார்பிதிர்பிண்டகெறியிற்புசிர்தோர்பிதிர்க்களருள் 
கூடக்கருணைசெயல்வேண்டுமெனஓுங்கோமான்கொடுத்தருளி 
சாடற்கரியமரக தத்தானலங்கொளிலிக்கரயக் துறைக்தான், (௧௨௮) 

பேறு. . 

முக்கண்வானவனுறைதலுமுருகவேண்மூழ்ச்சே 
. தக்ககர் சமாசயிலமீதுனை றந தனன் நகைவாய்க் 

தொக்கமானிடீர்சோ.மவாரத்துடன் றுடங்கு 

மிச்சவாரலிற்கர் ததீர்.த.தர் தனைகிரும்பி, ். (௨௯) 

படி5அசார் சசாயகன்பதம்பாவியேபணிக்சோர் 
விடுஞ்சுடர்ப்பொலிகர் தவெற்புல தகுகர்கினை 5



ol Gn இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

- ஃடிர்துமவதமாபுரி தனில்வாழ்ச,துமைையி | 

IG6O gs Noy fu sar gnO wero nes த. (௧௩0) 

வள்ளிசாயகன்காதையைவகுத்தவர்வரைக்2தார் 

கெள்ளிதாகவேகேட்டவர்கேட்டிடச்செய்தோ 

செளளிடப்படும்பவக்தொகையெனைக்கையும்விட்டி 

வெள்ளிவெற்பில்வாழ் குவரெனக்கவுகென்விரித்கான். (௧௩௧) 

Gag. 

அசாவணைத்துயிலுமான்மருகனாழிசூழ் 

தராதலமதிற்றவவேடக்சாங்கியே 

நிராமயள் தனைப்பணிகியமங்கூ.றினும் 

பராசரன்சமித்இரம்பகருவாமரோ, (௧௩. 

காங்கேயச் சநக்க மற்றும். 

ஆகச் செய்யுள் - இட. 

  

பராசரச்சருக்கம், 

    

சண்ணகல்புவனம்போற்றுங்கவுசென்வகனகோக்இப் 
புண்ணியத் தலத்தின்மேன்மைபுரிக் தனைபுகழ்சேர்பாலி 
யண்ணலர்திர மேவுமரியதானங்கடத்த 
முண்மைகளனைத்துஞ்சாலவுனாத்திடவிழைர் ?தமென்ரர். (க) 

திருமறைக் காட்டில்வாழுஞ்செல்வவேதியர்கள்கூற 
வருமறைதெரிக்கோனன்றென் ௬கெள்பகர்ர் தபார்மேற் 
பொருவருமினையபாலிப்பூம்புன னோக்கனேர்க்கும் 
வருபலனவகுக்கொணொாதவளங்கெழுமாட்டுத்தாமால், (௨) 

ே வறு, 

தேவர்சேபைஇயாகச்செய்யவேற் 
காவலர்கணிமுடிபுனையுங்காலையின் 
மேவியார் இனியென் ஐமேதகு 
மாவதுபொழிர் சதபாலனையவெற்பினில், (௩) 

¢ 

தண்ணறு ம்பாலினைத்தயங்கும்பன் னிரண் 
டண்ணலச்தோளினனாறுசென்னிமே 
லெண்ணருங்குடக்களாலெடுத்தப்பெய்சலு 
நண்ணினபாலிமாஈதியதாகவே. (௪)



பராசாச்சருக்கம். எள 

ேே வேறு, 

நக் திமால்வரையினின் று௩லம்பெறகிலங்காகிற்கும் 

வஈதுவானவர்கள் 2போாற்றும்வா நதிக்கணையகாகு 

மிர் சமாரிலக்தோர்ச்கெலலா மீட்டியசெல்வம்போலுஞ் 
சிர்சையாலொருபோ தாடி.ற்ிவசஇியெளிதிற்சேர்க்கு ம், (௫) 

இச்சுகுக திர த்திலெண்ணருமிலிங்க ம்வாழு 

முத தமதானஞ்சொலலவுளசிலவுரைப்பன் சேண்மி 

ன க இரிபிருருகுச் சனாங்கிரன் வசி ட்டனோடு 

சித தி2சர்கவுத மன்காசிபனெனச்சிறக் தவேழ்வர். (௬) 

இமையமால்வை ஈயைஈண்ணியிணையகன்ெெழுர்தேயோய்முஞ் 
சிமையமீதிருர் துவாய்க ஐச் சனைதெளிவுற்றோங்க 
ஈமையறவிரும்பிகோற்றார்சான்மறைக்ெவன் Cay ox aD 
தமைகிகர்வரியிர்நீவிர் தவஞ்செயலென்னையென் ரன். (௭) 

அறவர்களனையோன்கூ.றவடி யிணைவணங்கஞான 
முறுமவிவில்லோர்வேதமொதுதழ்குரியரல்லோர் 
பிறவிவோறுக்குமார்க்க ம்பேசுறவின ழம் சகேமெனைச் 

சறுகைகாட்டிக் 2கண்மின்னிகமுமா தவத்திசெல்ரூன். (௮) 

0 வறு, 
என்றுரைசெய்மறைவிரிஞ்சனிருகிலத்திற்ருமிகலெறும்பிருக ச் 
அன்றும்வயக்கடகரி?யமுதலாகத்தேரற் ௮முயிரக்தொழுதியாவும் 
வென் மிபெரும்பெருர்திருவை2மவுதற்கேதிண்டுள துவிள ம்புங்காலை 
யன திறைவனவிதிச் சப கருமமுடன மியவதருமமாமே, (௯) 

இலகுமிருவகையறகத்திற்பசு கருமம்வீரதா தியாக மீட்ட 

னிலவுபொழிற்குளர்தொடறண்ணீர்ப்ப்க் தல்கன்னிகையைகியமித்தத 
லலலுயிர்க்குணவளிச்கன்முகலாகவனநர் தழுளவதனின்மேலாம் 

பலமுதவிரிக்தியமாம்பதிகருமஞ்சிவ தல த்திழ்பரிவுகூர்க்ேே. (௧0) 

அறைக்துணையசெங்கல்கொண்டொரெள்விதையிற்பிர மாணமிலங்கு ம்வெ 

அறப்பணிசகள்செய்வமென௮வுன்னுவதேமுகலாகவுமையோர்பாகன்[ண்சார் 

சிறப்பவினிதமர்க் தருளுர் திருப்பணிகள்செய்தல்சவார்ச்சனைகள்செய்த 

லறத்தினெறிபிறழா மற்சிவலிங்கப்பிரதிட்டையமையச்செய்தல். (௧௪) 

் வறு, 

Aine opel fi Cs om Bor sat gio Baa aro. 

கருமிடற்்சிறைவன்செய்யகஞ்சாண்மல௰ர் ச்சாணெஞ்சன்



எழு ் இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

.... மருவியவடியார்தங்கண்மடப்பிரதிட்டடயேத்தித் 
திருவமுதளித்சன்னோர்கடிருவுஎம௫ழச்செய்தல். (௧௨) 

கலத்தகுமதணிறகோடியதஇகசமாகாதன்வாமுக் 
.... தலத்தினிலடியாரானோர் தமைப்பரிபாலனஞ்செய் 

, திலக்கணதனைத்துநீங்கவாடையாபரணசல்கல் 
சொலப்படுமிவற்றினின் று தூயதோர்சூழ்ச்சியுண்டால். (௧௩) 

நீடும்$வற்காட்டின்மீதினிக ழ்குலஸமெளையரேனு 
மாடாரவணிர்தோனன்பராயெவடியார்தம்மைத் 

தேடியேவாசஞ்செய்யச்செயின்முனஞ்செப்பும்கூத்.தித் 

கோடிகோடிகண்மேலாமாற்குவலையத்தனைவேறுண்டோ. (௧௪) 

இன்னதான்முனிவீர்நீவிர்க்கெளிதினின்முத் இிஈல்கற் 
கன்னதொன்றன் வியென்றனிவினிலடங்காகின் ற 
மன்னியதலங்களெல்லாம்வருக் இயுகாடிக்காணே 
னன்னரும்வேதம்வேறொன்றுமைப்ப.தங்காணேனென்றான். (௧௫) 

ேவேறு, 

சி தமலர்க்கடவுளவைதெரிச் துரைப்பவிடைகொண்டுசேய்மைநீங்கி 

வேதஈறும்புனல்படிஈதுவேற்காடன்,றிருவடியைவிரும்பியேத்இத் 

தாஅமலர்மணிகொழிக்குர் சண்புனல்சூழ்பாலிஈதித்தடங்கொடீரத் 

தோதரியரிகமேசனுறைர் சருளும்பொற்கோயிலோக்குஞ்சார்பில், (௧௬) 

தளிமமிகு மறைமுனிவரெழுவர்களு மணிமன் றஞ்சமைத்துஞான 

வொளியையமைத்தருச்சனைசெய்தொருவவிருவருக்கரியாயுயர்முக்கண்ண 
வெளியவடியவர்கள்சறு பச்சிலையேயிடி னும்வரக்கெண்ணில்பேோக 

மளிசெய்கருணைக்கடலேயெனப்பலவுர்அ.இத்திறைஞ்சு மனையவேலை. (ser) 

பொருப்பரசியிடப்பாலிற்பொருக்கமழவிடையேற்றிம்போர்துநீகிர் 

விருப்பமுறும்வரம்யா துவிளஎம்புமெனப்பணிர்துவினைப்போகத்தெய்துக் 

கருப்பமறச்செயல்வேண்டுக்க ண்ணுதலேயிலிங்கமஇற்கலர் துமல்கா 
திருத்தல்புரிர்திடவேண்டுமிபன் றபணிபூசளைசெய்தேத்தினேர்க்கு ம், 

பாசறைதீர்்த்தென்ணரியபலபோகமுதலியரு ம்பகைசணிக்கி 
யாசில்ச இகொடுத்தருளவேண்டுமென தத ந்தேமென்றளித் துரீலிர் 
சேசுறும்வைவச்சு,சனாமனுக்காலவனர்.தர.த்திற்பேவபூமி 

சேசமுறவெழுவசெனகிலைமைபெறுமிருடிகளாய்நின்றுபின்னர். (aa) 

மீளாசகதியுறைவீரெனவிஎம்பியிலிங்ச மதில்விண்ணோர்போற்றத் 
கோளாதமணியனையான்மறைர்் தனனத்தலங்க டனிற்ரொண்டுசெப்தோர்



பராசரச்சருக்கம். ௭௯ 
வாளாருந்திகழ்கயிலைமலையுைவரிதன்பால்கர்மன்னாகிற்கு ் 
சாளாரின்மலரணிச்தோனலங்கொள்பராசரன்ருனவில்ற்லென்றுன். (௨0) 

, ேவேறு, | 
ஆன தோர்காலையன்னோரடியிணைவண்ங்கச்சொஜ்வான் 
பானலார்தடம்கட்செவ்வாய்பாரதிபுணருக்தோளான் 
மானசகுமானானவிட்ட மாமுனிவன் றன்னை 
வேனிலான்கணைதீர்கா தியெய்ச்சு தன்விசுவாமித்திரன், (உ௧) 

எய்தரும்பகைகள்சா லவிழைத்துகொர்இிருந்துதீராப் 
பையுளமீதூர்வாடிப்பரி பவமடைந்துவெல்லுஞ் 
செய்கையாய்ச்தெண்ணும்க ரலைத்திருகரயோத்திமன்னன் 
வெய்யவன்குலக்.த.தித்,சவிறற்சவுசாசனென்போலி, (௨௨) 

வரிசிலைகுனித்துக்கானின் மாவேட்டமாடுங்காலக் 
தெரிவிழியரக்கர் முன்வச்தெதிர்த் தனரிருவர்முன் னோன் 
அருகுவெஞ்செக்கூ ர்வாளித்தீக்கிகாயானான்பின் னேன் 
வெருவிமானிடனாய் வேர் தன்விழைவு றவணக்கநின்றான். (௨௩) 

வணங்னென்வஞ்சமோரான் வரு ந்தொழில்பகர்தியென்ன 
விணங்குறவடிஏில்செய்ஒனென்.தியம்பினனியற்ென் 
ற்ணங்கு ”வெலரசன்கூறவன்னவன்்புரியுகாளிற் 
கனங்கொடன்புலத்தோர்க்கூட்டுங்காலம்வர்துற்றதன்றே, (௨௪) 

பன்னரும்பிதிர்தினத்திற்பரிக்கனம்வசட்டற்சதா 
னன்னவலுசருமன்ன தீதரக்கன்மானிட லூன்பெய்தா 

னின்னவல்லடிசில்செய் தோனிழைத்ததீங்கென்னவோரான்' 
மன்னகிருதனாகிழனிதரூன் றுய்த்தியென்ரான். (௨௫) 

குருதிகொப்பளிக்கும்வேலான்கொடுக் திறலரக்களாக 
யருமுனிசாபம்தன்னாலரில்படுமடவிமீதிற் 
திரிகரகாதியீன் றசெம்மனன் குணர்க் தன்னேனை 

வருகு திவசிட்டன்செய்யு மா தவஞ்சிைத்தியென்றுன். (௨௬) 

செர்தழற்கதவச்சென் றுதேனுவுமேவல்கேட்கு, 

மந்தணன்றவ த்திற்ரோற்றுமருமறைச்சத்தியாதி 
மைக்தா்நூற் அுவர்க்டம்மைவலியதிண்கரத்தாற்பற்றி 
புர்திகின்றெடுத்தெடுத்ே தயொழிவறவிழுக்கிஞனால். (௨௭) 

வேறு, 

செழுர்தவன்மைர்தனாயரக்கன் ன த்துவிழுக்கு தலுமுனிதிருக்த கோக் 

கொழுக்தெரியிற்படும்சருமியென ததுடி த்தான். மனங்கலங்கிக்கொதியாநின்ற 

சு



௮0 திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

"BPs sae லழிர் தவெழில் தளரச் தநிலைபுண்டவுடலிரத்தமாரி 
பொழிக்சவிழியெழர் ச தகர்ச்செவ்விசமுமதீமுகமும்புலர்ச் தவன் றே, 

அருர் சவமேவியவசட்டவரமுனிவன்மூர்ச்சைகெளிர்தரிபாய்கூர் தற் 
கருக்கடங்கட்சதியுடீனேகமைந்அுகனாக்துமாத்துனாத்துக்க வலை நீங்கான் 
பெருஞ்சவன எலாச்சிமையச்தனிலேதிக்குவலயத்இிழ்பெயர்க்துவீழ்க்தா , 
னிரும்புவனிச்0. சர்துவர்வாயிலவவிதழ்க்கொடிகர த இலேந்இகின்றாள். 

கேழ்மைமிகுக் திருமுனிவன்ளெக்கலருஞ்ேெ சயல்புரிர் துங்கேதறீங்கான் 
சூழ்மையெழிற்குணம் படைத்தசோன்சொலினாயு ண்மறைர்தனனோவந்தோவக்சோ 
வாழ்மையு ௮ும்விழிமயில்கள்வருக்துதுயரறிர்தலனோவர்சோவக்தோ 
தாழ்மைபெறவொருகாலக்தனிநாற்றுவருமிறக் சாரர்தோவந்தோ, (௩0) 

இகையவுரை। /லகாலு மக்கு றுகெஞ்னெனாகியிசை,க்சான்வாடி, த [ர் 

தனை பறியா துடல்பைத. IWF FU HA yp wsohlOs Hors sore wer விழ்ர்தா 
புனை மலர்ச்சத் தியின் மனை விபொருமிவீம்மிக்கருவயிற்விற்புடைக்துத்தேம்பி 
கனைம௫வாயிருக்கூக்தந் றத் தவிழப்புண்டழுதுகலனைநீத்தாள்.' (ma) 

கோதில்கொழுங்கனியனையாளமுங்கு சலுமுனிதுயர ங்சொண்டுபேதாய் 
வாகதைபடுந் துயர் தவிர் இகருப்பமி வரு துமென மறுகின்றான் 

போதமிகுஞ்சிறுகுழலிபுடை.த்தலினுல்வருந்துவதுபுலம்பாநிந்கும் [டான், 

வேகமுணர்பெருக்தவத் தோனென்சொலதிசயமெனவேவியப்புகொண் 

ம வறு, , 

அஇய்யமாமுனிவன்முன்னர்த்துளபமார்மணித்திண்டோளா 
ஜெய்யெனத்தோன்வறிகசின்றெயுன்சுகன்றவத் இல்வாய்க்தோன் 

செய்தரோதனங்காணின்ன ற்றி ஈ நிரிவன்பாலன்பா | 

யெயதுவனெமக்கொப்பானவெறுழ்கலச்இலங்கவென்றான். (௩௩) 

நிலமால்வரைபொலங்கணின் றுரைவழங்கியாதி 
ஹேலகாரணமாய்சின் றமுகுச் த: னகுசலு மன்னோன் 
சாலவும்பவித்திரன்றாயசம் சஇவிரு த்தியாக 
ஞாலமிமற்சவுசாசன்பேர்கைக்இடச்சிக்கைசெய்தான். (௩௪) 

அ௮திதகுமமையந்் தன்னுலருமறைப்பருஇமானச் 

சத்திமாமுனிவனமக்தழைச் டெத், சரணிமீ இற் 

USBI Mas sre Dur Ps gods gs மாரி 

நித்தியமூணரா த தியகிரு தர்தன்னகரம்யாவும். (௩௫) 

தகைநிறவசிட்டயந்துசாதகன்மாதிசால 

வகைபெறச்செய்துகாமம்வளர்பராசானென் ரதி



பராசரச்சருக்கம். . IS 

யகமகழ் தரலுஞ்செல்வனடுபுலியேறுபோல 
வுகலினர்க்சென்னல்காட்டியிருக்குணர்சாளிலோர்காள். (௩௬) 

தங்கியதுயரங்கூறுர் தாய்மடியிருர்துகோக்இ 

மங்கலவினமாஇவெருர்துவதென்சொலம்மா 

விங்குரையெவற்ராலய்யனிறர் தனனென்றுகேட்பப் 
பொங்குகண்கஓழிமெய்யிற்போர்த்திடப்புகலலுற்றாள். (௩.௪) 

சிறுவகேணுந்கைமுன்னாட்டீயவல்லரக்கன்வாயிற் 

குறுகனன்யா னீட்பக்கொள்கலமாியிங்குப் 

பிதிவுறகின் றனேதோபெருநர்தவநின்னைப்பெத்றே 
ன.திவகினென்போற்பாவியாருளரென்றுசோர்ந்தாள். (௩௮) 

இ.௮.தியில்கற்புவாய்ச் தவிறச் சவர்மனையரேளை 
யதிவர்பத்தினிகண்மேலாமருக்ததிமுசலாயுள்ளோர். ' 
மறுகனரனையவேலைவளர்சராசரங்களெல்லாம் 
வெுவிதாய்கின்றுகண்ணீர்விழ் த்தளமெலிக்தவன்றே, (௩௨௯) 

அம்மனையினையகூறவனற்றெறகிழித்துசோச்க் 
கொம்மெனவெழுகர்துநின்றேகொண்டனன்விரதமாதோ 
செம்மலர்ப்பகழிமாரற்€ன த்தவன்றிருக்தாள் போற்றி 
பிம்மிபின எவைப்போ இலெரிக்குவன்புவியையென்றே, (£0) 

என்றலுமுனிவனோக்கியிதம்புரியுலகர் தன்னைக் 
குன்றநீவெகுண்கூறல்சொள்கையன் றரக்கன்கேள்க 
ளொன்றொழியா மல்விட்டவுருத்திரக்குரிசறன்னை 
மன் தலக்கமலப்போ தால்வணங்குதியெனஓஞ்சொல்வான். (௪௧) 

அய்யனேயரற்குசேசமா௫யப்பொழுதின்மீதே 
துயயசாம்பலளைரல்கத்தொல்லை நாற்பகராநின்ற 
மெய்பெறுஞ்சிவதலத்ைைவிளம்பிடவேண்டுென்ன 
வெயதரும்பொருளுசல்குமிம்மையின் வேம்சகாடாமால், (௪௨) 
அத்திருமூதூர்தன்னிலனந்தராணிலவியாங்கண் 
முத்தழலோம்பிகோற்றுமுன்னியக இகள்பெற்றோஞ் 
சித்தர்கின்னரரியக்கர்தேதேவரேமுதலாயுள்ளோர் | 
கித்தமுமகலாரொன்றுனெஞ்சகமுவர்துகின்றான், (௪௩) 

ேவறு. 

கொர்தணவுகெடும்பொழில்சூழ்வேற்காட்டி த9ிறுமுனிவன்குலவிவாப்.ச் 
கந்தர இப்புனல்படிர்துகார் கராயகன்மாயகமலப்பாதம் [ச 
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௮2 ்  திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

வ கனைசெய்ககன்்வடபான் மன்றமிழைத்,த இலிங்கம்வரித்துப்பூசித் 

தர்சமிலான்றனைமனத்திலமைக் சரியதுதீமலருமளிக்கலுற்றான், (௪௪) 

ம வறு. 

அரணமுடிவாய்கின்றவையனேசரணகர்தாய 
பேருணர்வாஇநீடும்பிஞ்ஞகாசரணகால்வாய் 

வாரணவுரிவையபோர்த்துமன்னுயிர்க்குபிராய்வாமும் 

பூரணசரணமெக்தாய்புண்ணியசரண மாமால், (௪௫) 

செருக கூலமென் எஞ்செனியிருட்பி ழம்பிற்பட்டு 
கெருக்முறுமுயிர்கண்மான் று நீடியவுணர்வுவாய்க்ேத 
யிருட்டனையொ.ழிப்பமாயையிை சயுமா மாயைதன்னி 
DHS கரணா திரல்குமொருவனேசரணமென்ரன். (௪௬) 

சுரு தியினெகியாராய்க் ச தாயமாமனிவனேஞ்ச 
முருகியேதுதிச்சலோடுமுக்த மன்கருணை கூர்க்து 
விரியொளிகிலவுகாலும்வெண்ணகையுமையாடன்னைப் 
பிர விலனாென்னோன்பெரும$&ழ்9 றப்பகின்றே, (௪௭) 

வறு, 

வளர்மறையோய்டிவீழைக் தவரம்யாதுபகரெனலும்வணங்ஓயேத்தி 
பிளமதிலாழ்திருச்சடிலவெனதுகுரவளையடர்ததவெரிரேர்கு ஞ் 
யளவினிரு தரையினையதலமீதிற்ச சப்பரெறியருள்செய்யென்னக் 
குளமதினிற்கோவுடையானரக்கதயாகம்புரிக்துகோதியென்ருன். (௪௮) 

தங்காரத்துறையிகறைவன்பின்னருகின் பூசனையையு ONG SST ot Ur 
னீம்காமலெமதிடத்தினினையளித்சோன் நுணைவரொ டுகிற்றல்பாராப் 
தாங்காழிபுடைவளைஈ த தரணியினின்றான மதிற்ற ty) BO yi a 
waasruumedur rid ரெனவிளம்பியிலிங்கமதிற்சேோலுற்மு ன். (௪௯) 

தளையவிழு்கொன்றையக்தார் தரித்தபிரான்௧ரந்தருளக்தக்க தாய 
வளமருவும்பெரு?வள்விலரன்முறையித்புரிக் கசுரர்வா ழாகின்ற 
களைமுழுதுஞ்சிை தத்துமனக்கேதமதுநீக்கியின் பங்களைேத்தேயோங்க [ன். 
வளகில்பெரும௫ழ்ச்சிபொங்கவ ம்முனிவன் ஐம்மிருக்கையதனைச்சார்க்தா 

ேவேறு, 

செழுமைசேர்புவியின் மீதித்வேலுமைத்தருளுமா த்ரூ 

லெழின்மிகுபராசரன் ஐன்னிலிங்கசாயகனையோர்காற் 
ரொழமுதலர்குலமோரேமுர்துன்னலாவிளைக்குர் துன்ப 

முழுவதுமொழிப்பரென்றேமுனிவரன்மொழிசதல்செய்தான். (Gs)



திருவாழிச்சருக்கம். ௮௩. 

ing லிளையிழை,க்அு.த்தூாயவாலதிவுடையனாகி 
பிகலினர்க்கடர் தசெஞ்சொ லெழிற்பராசரன்றன் மேன்மைப் 
புகமினப்புகன்றாமிப்பாற்பூமகட்புணருர் காளான் 
திகிரியொன்றுடைமைவேண்டிச்செய்இிறஞ்செப்பதுத்ராம், (Ge) 

UTR FTF FHSS pp h wy td. | 
அகச் 'செய்யுள் - ௬௦௮. 

திருவாழிசீ சருக்கம், 
2௦0000௦ 

மறைவளர்வனச்தின் மீதில்வாழுமர் தணளஜாதநேரக்க 
கறைவளர்களத்்தோனன்பன்கவுசிகன்க ழறலு த்ர 

னிறைவளர்முன் லூன் மார்பீர்செடுஈ்திராகெ ஈழிச்கும்பாலித் 
அறைவளர்சிறையீன் மற்றோர்சூழ்சலஞ்சொல்வனென்தே. (a) 

  

    

பூரூவகாலர்தன்னிற்பொங்கெரீக தவுங்கண்ணான் 
வாருதிபொருவுமார்பான் மலையு றழ்வலியதோளா 
னேரணிமாயோன் ராயவிருபதாம்புயங்களேத்துக் 
தாரணிவேர்றுக்காகத்ததீசிமாமுனிவன் மீஇல். (2) 

சருமூகினிறத்தோன்செய்யகலுழன்மேற்றோன்கிநின்று 

பொருவினனக் தம்வாளிபொழிச் சனன்பொழிக்துபின்னர். 

நிரு சர்பேருடலம்போழ்க்துகிணம்பில்குகேமிதூண்டி ப்! 

பருதிபன்னிருவரொன்றாப்படார்தெனவிடுச்சான்மாதோ. (௩) 

மற்படைவயிரக்காயனா தலான்வரய்மமுங்க 

விற்பொலிவகன்றுகிற்பவிலக்கரும்வி தனக் காஙிகப் 

பொற்புளர்மாபன்வெய்யபொருகளமதனை நீங்கி 

யற்புறுமமரர்சூழவரியபாசறையைச்சார்ச்தே, (௪) 

எல்ஓுடனிரவுதோறுமெழுக்திரிமானமென்னு 

மல்லல்கூர்மனத்தனாகெயழன்றுகொக்திருக்சான்பின்னர்ச் 

செல்வவானவரைகோக்இத்திருர்தியஇகரிவாய்த்தற் 

கொல்லையி£லாருபாயமுளதஃதுனாப்பலென்ான்,. (டு 

Gy Parra த்துயிலு.மாயனவ்வுனாவ ழங்கிக்கேண்மின் 
பாழிசேர்படைகடங்கள்பலாபலர்தெரியநின் ற: 

தாழிருஞ்சடையான்முன்னாட்சலந் தரன்றன்னைக்காய்வான் 
வாழிசெங்ககரோனன்னமன்னியமாட்டிக்தால. (கூ



௮௪ திருவேற்காட்டுப் புராணம். . 

வளர்சு சரிசனமென்லும்வால் படையமைக்கானன்ன 

அளதுயாமன்னோன்பாசமொளிமலர சஞற்போ be p 

ளசியலுமையாளோடுக்தயங்குறத் தான்றிகிற்ப 

னளவின ம்மிச்சையாவும்மைவுறவளிப்பனன் கி, (67 

அரியமாதவத்தீர்கேண்மின்னனலழேர்தியகோமான்றன் 

சருணையான்மகவான் மேலாங்காரணேசுரர்களெல்லாரம் 

விரி தருபுவன மோடுவிழைக் தனபெற்றார்யானும் 

வரிமுரநுளபமேவிவஎரும்வைகுண்டம்பெற்றேன். (௮) 

அ த்தகுபெரியோனிச்சையன் நியேயணுவிருக 

வெத்திறத்தனமீவயேனுமெம்மனோசியக்கங்கூடா 
சிச்தில்கவனின்மேலார்தெய்வமின் றவனன் ஞொக்கா 
லித்தராகலக்ையாலுமிரட்சைசெய்திருக்ன்றேளால். (௯) 

அன்ன காலகண்டாகாரமாகியகருணைநா கன் 
றன்னையேயடைவேமன் னோன்றனக்கஇிபிரியமாஇ 
Wide த கவர்கட்கெல்லாமீட்டியகவங்களாஇ 
மன்னியவேற்காடென்றோர்வளங்கெ முமூதூருண்டால். (௧௦) 

ஆரணமுழக்கறீக்காலச்திருமூதூர்தன்னின் 

மாரு கதிசையின் மீதினமரர்சாட்டினர்கள்போற்ற 

வேரணிபவள ?மனியிறைவனென்திலங்காகின்ற 

காரணீராமம்பூண்டகருணைசேரிலிக்க ம்வாழும். (௧.௧) 

என்றுமரைச்தனையமூதூர்ச்செய்துவூ மழுமினென்றே 

மன்றலங்கமலஞ்சூழும்வடமறைக்க ஈட்டில்வாமுச் 
துன்றுமைநிறத்தவாயு சே தோன்றறன் இசையின் மேவிப் 
பன்.தியாயிடர் துக்காணாப்பவளமால்வராயெம்மானை. (௧௨) 

உரனபெறுதவத்துவானோருயர்்மறைமுனிவரோரா 

யிரஞ்சதுயுகம்பூசிப்பவிலங்கெபபீருமான்றன்னை 

ரிரச்ெழுகாதல்வெள்ளம்கெஞ்சகமடக்காதோங்கப் 
புரச்தரன்முகலோர்போத்றும்பூவையின்வண்ணன்கண்டான். (௧௩) 

Ga று. | 

இணையகன் றெழுர்தசைவராயகளையேழுலகளர்தவனெடிய 

தணைவிமிபொருர் சக்காண்டலுமம்மாசொலற்கருபரவசமா௫ 

மணமலிதுசாபமாலிகைவயங்குமார்பிற்கண்மணிலடர் தரித்தே 
பணிகிளர்க்தொளிருகெ ந்கியின்மீதிலழெப திருவெண்ணீறணிர் சான்.(௪௪)



திருவாழீச்சருக்கம். டு 

கரியமால்வளாயின் வெண்முடல்படியு ங்சாட்சிபோற்கதிர்சொள்வெண்டபொடியைப் 
புரிமுன்லூத்திகழுமெய்யெலாம்புளைர் தபொருவருகவசகுண்டலங்கள் 
வெரிறுறவொல்கியசைச் திடவணிகு்துவிண்ணவரோவல்செய்தருப்பத் 

திரிசுடரியங்குமாழிதன்கரத்திற்ேேசர்க்திடவிரு ம்புசிக்ைதயனாய். (௧௫) 

ஒர்பதினென் றுரைபெறநின்றேயொளிருபசாரமதுடனே 
சீர்நிறைச் திலம்குஞ்வெசகத்திரமர் திர மதைத்திருஈ தவச்சரித்தே 
யார்வளர்சடிலவண்ணறன் பகத்திலாயிரக்கமலமாமலரா 
லேர்பெறு மனுவொளன் ௦கற்கொருமலராயெடுத்தருச்சனைகிதம்புரிர்தா ன், 

அன்ன தோர்காலையுண்மைசோஇப்பவம்புயமலரிலோர் மலரை 
யுன்மனாதிதன்கரந்திடப்பணிச்சானுரைத்திடுமலுகிலொன்ிறுக்குப் க 
பொன்னிதழ்க்சமலம்பொரறார் துவஇலதாம்புன்சணுற்கீரல்னென்றெளிச் 
பின்னை தன்வலவனெடியகண்ணிடக் துபிறக்டெவரிச்சளைபுரிக்தான். (௧௭) 

(வறு, 

தாறுபாய்கவுட்டர்தியைவகர்ர் இடுஞ்ச தர 

தூறுயோசனைப்பரப்பெலாநுக்கெரிக துவ 

வேறுசெங்கதிரிலங்குமண்டலத்தினின்றெமுக்சான் 
விறுவி.றுசென்றோடினர் பணிபுரிவிண்ணோர். (௪௮) 

ஆயகாலையிலஞ்சனவரையெனவமர்ந்த 

மாயன்மாமறைவரம்பறியாமலர்த்தாளி 

னேயமோடுவீழ்க்தெழுர் துகெஞ்சுருகவேரின் று 

தூயகாதனைவணங்கியேதுதஇத்திடலு நழுன். . (௧௯), 

| Ga om. 

தன்றுபிரமாதிகடன்.றணைதெதமுர்.தசெருக்களைத்தஞ்சொல்லாதோட 

வன்றுவடவானிழந்சழமரர் துபரமாணுவையுமசைத்தல்கூடா 
தென்றுமுன திச்சையன்தியெனக்காட்டியுயிரின்வைத் தவிரக்கர் தன்னாற் 

றன்திருநோக்கருண்மீண்டூக்தயவுசெய்தபாம்பொருளேசரணமாமால். 

போக்குவரவிரண்டுமில்லாப்பூணகாரணசரணம்புவனமெல்லா 

மாக்கியளித்தழித்சடைவிலொடுக்கியருள்புரிக் தகலா வமைஇதன்னை , 

சோக்கயொடுங்யெவுஜகச்தனை £ளப்படைச்தனுக்கணுகர்ச்சியாவுக் 

தாக்கெவற்திலுக்கென்ற கனுகாணமளிக்குமெர்தாய்சரணமா மால், (௨௧) 

மேவரியபாஞானவொளியதனாலிரவகன்றுவெயிலு£ீல்க 

மூவகையபொழுகொழிர் தமோனவெளிவீத்திருக்குமுத்கரான



௮/௬ இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

வோவிலருர்தனுவவைகட்குயிர்பானென் றருள்செய் தவையு Chay Sar» 
தாவில்பணியவைதை மய தன சாக்கும்பெருமா னேசரணமென்றா ன். 

ேவேறு, 
குன்றமேக்தியன்றெழுமுகில்சாத்திடுக்கோமா 
னின் றகாதனையிம்முறைதுதஇித் சலுகிமல 

னன்றுபூசனைபுரிர் தனை ம௫ழ்ச் சனஈளின 
மின்றுவேண்டியேகின துகண்ணிடர் தளையிதனால், (௨௩) 

காலையம்புயமலரெனகின்விழிகவினச் 
சாலவேநினக்களித்தனர் தரணியின் மீதி 
லே௮மித்தினறு,சனினக்லெங்யெபெயரும் 
மேலதாகியபதுமலோசனனெனவிளங்கும். (௨௪) 

வினையக ற்திடுமிவ்விட ம்விண்டுதன்புரெெமன் 
நெனையருந்துதித்தேத்திட ச்கடவதென்றிசைத்துக் 
இனகரச்சுடர்செறிசுதரிசனமாய்ததிகமு 
மனையவாழியொன்றுள த்துமளிக்குவமென்றே, (௨௫) 

அரக்கனின்னுயிர்குடித்தெழுக் தவாழியைத் 

திருப்பொலிமார்பினன்செங்கையேந்திடப் 

பரித்தெடுத்தளித்கரும்பகைகளியாவ.து 
முருக்குவையென்றொருமொழியும்கூ.றினன், (௨௬) 

தஇிரைக்கருங்கடலெனச்செவ்லிவாய்ர் தநீ 

யுராத்திடுஞ்சசத்திராமமோதியே 

தரைக்குளித்தினமுதற்றயங்கப்பூசைசெய் 
விருப்பினர்விளையைவீழ்,ச்துவமென்றோ இனன், (௨௭) 

சீ 

குன் றவில்லேர்இனைனையகூ.றலுங் 

கன்றினுல்விளவெறிகமலைகாயக 

னின்தியான் பூசைசெய்யிலிங்கசாதனை ச் 

தன்றுமெய்யன்பினாந்று இத். தயாவரும், (௨௮) 

இருத்தகுமுனிவர்சள்9 த் சர்விஞ்சைய 

ரரிச்சனைபுரிதலமனைத்தும்பூரனை 

பரி தீ திடும்பலன்பெறப்பணிப்பவேண்டுமென் | 
௮ரைத்தனனளித்தமென்றுனாவழங்கனொன். (௨௯) 

வழல்கிெயகொரணன்பவளமால்வரை 

தழைர்செனத்திகம்கருசகள மீதினி



அகத்தியச்சருக்கம். Hor 

லெழுச்தருளினர் படையேச் திமாயவன் 
செழுர்தவர்போற்றிடச்சேறலுற்றனன். (௩0) 

மற்பொலிதடம்புயமாயன்கண்ணிடந் 
தற்சளைபுரி தலமீதிலனச்தநா 
ளூறபவத்தொடர்பினையொழிக்கவெண் anh eat 
Gur py ei Bar nae é 500 ur ga wor ev. (௩௧) 

இத்தலமசனிடைமருவியெண்ணரு 

முத்தமவிரகமுமுஞற்றும்வாய்மையான் 

முச்தர்கணீவிோயென்றுமூதுணர் — 
சிச்திசேர்கவுசகன்றெகிர்துசெப்பிஞன். 

(௩௨) 

தெ.றுகதிராழியின்செவ்விவாய்மையை 

யதிஞர்கள்செவியிணையாரச்செய்் கன 

மறு வகல்வளைக்கடற்பருசமன்னிய 

குறுமுனியெலுந்தவன்கொாள்கைகூறுவாம். (௩௩) 

திநலாமிச்சநக்கழூற்றும், 

ஆகச் செய்யுள் - ௬௪௧. 

  

அகத் தியச்சருக்கம், 

© TRCN INLD 

சுகதரமாமணிகுயிற்றுஞ்சுடர்மகுடமுனிவரர்கள்சூழ்க்துபோற்று 

Quien sae மசுர.லுக்சோனத்தொருதானமிலங்காகிற்கு 
முர்துமறைபயில்வா ய்மைமொழியுடையீர தன்பெருமைமொழிவலென்நே 
யக்தணர்.தங்குலதிலகன் கவுகெனன்மறைமுனிவனன ததவு.த்ருன். (௧) 

கஞ்சமலரயனுதவுகாகதமாமுனிவஜனொருகாலைவேலை 
ஈஞ்சணியுமணிமிடற்றெம்பெருமான் றன்மணங்காண்பான ளிர்நீருண்டு 
மஞ்சுலவும்வான் மீ திற்படர்சு தனன்வாழ்விந்தைதவவடிவக்தால்கி 

யஞ்சலிசெய்தருக்கியமுமளித்தளித்தல ம௫ழ்ச்ேேேயருள்செய்கின் ரன். 
9 

அதிதிதமக்குபகரிக்குகின் றனக்குமவமதிப்பகக்தோவாழ 

இதிசுகராலியற் றுவதொன்றுளததனைகினைதோறுக்திவாய்ப்பெய்த 
கொதிமெழுக்கெனவிதையமுருகுதென்றான்8ரியுணர்ந்துகோ இல்கேள்வி 
மதிகொண்முனிவரிற்டிறர்சமறைபயினாரதன்கமலவதனம்நோச்ச, (௩)



HID ் இருவேதற்க। ட்டுப் புராணம். 

அர்தரத்திற்றிரினெ றவதிதசுதாலமதிக்கலானேனன்ரோ 
வெரதனையெத்தேவதைகளிக ழ்ர்கனரதெனையவிசமிதற்குகானே 

மூக்துபரிசார மதுமுடிப்பனளிச்்சருள்செயெனமொழிர்துமீண்டும் 
வர் தனைசெய்சம்முனிவன்்வனசமலர்த்்திருவடியைவாழ்தஇழ்றன்றே, (௪) 

இறைஞ்சு தலுமுனிபுகல்வானிதியாசபலகலைகளெனை த்தனலு 

மறர்தவிருமுறுவர்தருவாய்மைமொழியாலு மம்மாவளருே மரு 
நிறைச்தபுகழ்மிகுநியுகிகரெனவேபகர்ர்இருச் துகின்னை நீக்கிச் [ற்றோ. 
சிறந்ததுபோற்பெ ரன்வராக்குச்செய்திடுமன்னடத்தைதனைச்செப்பற்பா 

ஆயினுநீயச்செயற்குப்பரிசாரஞ்செய்வலெனவறைக்தவாற்ரு [ன் 
கேயமுறுஈண்பலுமா விரு தீ தலினான் மழறைமொ ழியைகிக ம்த்சல்செய்வே 
அ௮ாயபொ ல்க்கிரிக்சன்சுரர்முனிலரிருடியர்கள்சூழகாஞு 
வேயுறுதோளுமையுட?ன விற்திருக்கப்பெறு மகிழ்ச்சிமிகவுமுண்டால், 

கித் தமிருபதிற்றெழுசாரசையும்வருடைமு சனிகழுமீன 

மித்தினும்வெண்மதியுமு தலாக வலஞ்செய்யும்வியப்புநோக்கி 
பித் தகையபெருமைகின க்கிலையென வேயெண்ணின ர்மேலீணைகாணுநின் 
சித்தமென ப்புகன்றுமுனிசென் மிசையினின் று ம்வடதிசையிற்போர்தான். 

பண்ணமாமக திமுனிவரன்புகன்றுபடர் தலும்விக்தையம்பொருப்புக் 
கண்ணகனுவகையிடந்துபாதல த் இற்கவைத்திடும்வோபரக்தோட 
விண்ணெலாகெருங்கியிர்வொருபு.ற,த்தில்வெயிலொருபுறத்தினிலெதிப்பத் 
அண்ணெனப்புழுங்கியெகுளியேயுருவாய்த்துருவனிலுயர்ச்சதுமாதோ, 

் மே வறு, 

இனையவிர்தைப்பருப்பச மீண்டிய௰ 

முனைவர்செய்கைமுழுதுந்தவிர்த்ததா 
னனைகொள்க ற்பககாட்டுறைமன் னன்முன் 

சர நனைவருஞ்சென்றறைமுறைகூறிஞர். (௯) 

விண்ணில்வாழ்தருவேச் தன்வெரீ இயெழுக் 
கெண்ணிலகோடியிருடியர்சூழ்வர 
சண்ணிரசாண்மலர்மேலுறைகாதன்முன் 
னண்ணலேேவபயமென் மடை தனன். (#0) 

பணைநிலத்திறைவன்பசவன்றனைத் , 

துணைமலர்க்கரங்கூப்பியின்சொல்லினாழ் 
் விணையிரண்டி ற்திறற்கொளுலகனி 

லிணையுமெல்லுமீறவுமிறக்ததால், (சக)



அகத்தியச்சருக்கம். ௮௯ 

இருதுதிம்களிலயெபக்கமும 

வருதினஈ்திதிமற்ற துர் தின 

சுருதிதெய்வந்தொழுதல்கன்மாதிகள் 

கருதுயோகமுங்8ழ்ப்படுகன் றதே. (௧௨) 

இன்னவா தலினாலடியேமிகக் 

கின்னமான சராயினங்கேண்மதி 

பொன்னின்வாய்ர்துயர்பொற்புறு தூவிய 

வன்னமேலுறையையவென்றோ திஞன். (sn) 

OS pb sm pg hy wl ba Sonu) 

பகும்படிக்குப்பகவனினைக* இ.௪ 

னகக்கதைதீர்ப்பனகத்தியனென் துயர் 

சிகண்டி சன் றனைகோக்ளென்செப்புவான். (௧௪) 

திறங்கொள்விண்ணவர்தேசகெகேண்மதி 

நிறைந் தகங்கைநிலவியகாசியி 

ுறைக்தகும்பமுனிவனுடன்றெழு a 
மறங்கொள்வெற்பின்மதங்கெடச்செய்குவான். (௧௫) 

யான்பகாச் தனனென்றுநீர்சென்றிகல் 

வான் பகர்ந்தெழுவிஈ்தவலியது 

தான்றவிர்ர்திடச்சாற்றியக த்தியன் 
போன்றவாய்மைபுகழுதிரென்றனன். (௧௬) 

என் தபோதனீரெய்தியங்கோதுழி 
நின்றுகாழ்வுறனேரினுகேருமா 

னன்றியான் சென்றுஈன்குசெய்வேனென 

வென்தியோதிமமேற்கொண்டெமுக் தனன். (ser) 

பனிவிசும்பினமரர்படர்தரக் 

கனிவினோடூயர்காசியின்மேவியப் 

புனிதனாம்விசுவேசனைப்போற்்கியே 
முனிவன்வாழுமிருக்கையைமுத்.மிஞன். (௪௮) 

ேேவறு, 

கிறைதலமுனிவர்விஞ்சையருரகர்கிகரில்கம்தருவர்விண்ணவர்க 

டி.றன்மிகு மகவான்மு,சலிமையவர்கடிரண்டுபின்சென்திடப்போக்ச 
முதைதெரிபகவற்காண்டலுக்கும்பமுனிவரனகமிகம£ழ்ச்தே 

கறைமலிச் திலங்குமருக்கயமு தகிரலத்தகுமுகமனுகவின்றான்.... (௧௯) 
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௯0. திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

ஒகைபூத்திருந்தவதிவனைகோக்கியுர் தெங்கமலமீதுதித்தோ 
னாகம்வாழ்வேணிஎஈ ம்பனைப்பொருவு ஈயல்களர்முனிவாவானோர் 
பாகசாதனலும்படருறவிரஈ்கப்பருப்பகங்கர்விதமாதி 
யேடடுஞ்சுடருமிக்தவுக் அய மெய் சவேயெமுச் ஐநின் ற தவா ல் (௨௦) 

இன்னதாலு லகினெல்லிராக்கருமமினையவம்பிறழ்ர் சன வி லகு 
கின்னருட்கிடனய்கிலைபெறவேண்டுகியலாற்பிவிஇல7 ௧௮ ப fu 
அன்னிவக் கன நீ2்பார்த,சன்செருக்கையொழித்இடவேண்டுமென் நுனா ப் 
வன்னிலைமுனிவன்முக்திமாசகராலகன்தி2டன்காரிவிட்டென் ரன். (௨௧) 

பண்ணவன் றகான்முகக்கடவுள்பகர்க் தீதுகருமமேயினைய 
தண்ணல் சேடியார்,சமக்குமவுலகத் தமர்மு னிவார்க்கு ம்யாவருக்கு 
கண்ணியவிடுக்க ண்களை கருக் ககையானடுவுணர்மூனிவர மறுத்தல் 
புண்ணியப்பாலவன்றுபுங்கவர்கள்புவிக்குடலமுமுபக ரித்தார், (௨௨) 

கறும்புனல்படார்தகாசிமாககரினல க் தகும்வடமறைக்காடொன் 
அ௮றும்பவமொழிப்பவொளிர்கருந்தாழாதொல்லையிற்சே று தியடர்முச் 
கு௮ம்பினையெலித்தகும்பமாமுனிலகுணிப்பரு மன் மைய UML FE gs 
ய்றக்சழைச்சோக்குமரியகண்டமிமுமவ்வுழைப்பெறுகுவையென்றான், 

சேட்டஓமுனிவன் வின ழர் கரெஞ்னெஷக்கெழுமியமேதினிபடைத்கோ 
முட்ணெவணங்கிலேகமாபுரியைத்தன்னகத்திருத்தஇலான் மீதில் [ன் 

வாட்டடங்கண்ணிபுடன்படர் தலுமேவாரியுண்டவனென மதித்துக் 

கோட்டமுற்திருக் தலிக்தகற்பொருப்புக்குறுவெயர்பொடி த் தஇிடகடு௩௪. 

விளங்குவட்டிலை?/பாலொடுங்கவாமனமாய்வினாக்தெழுக்தருக் யெமு தவி 

யளந்திடற்கரியவருச் தவகினக் கேயடி மைபூண்டேவின வளைத்துக் 

தளர்ந்திடாதிழைப்பனென்றலுமுனிவன் றயங்கியதேவதாகருமம் 

எளர்ச்திடத்தென்பாற்சேறலுற்றனன்யான்லக் இடும்வராயுமிவ்வடி வம், 

ச 1ககியயிருவென்று நுதியாயமைக்துச் தாமரைத் தளிர்க்ககையா லழுத்தி 

வாங்குதெண்டிரையின்மேற்திசைவிளங்கும்வடமறைக்க ரட்டினிற்போர்து 

ேங்கமழ்வேதகறும்புனலாடி த்திகழ்பிதிர்தருப்பணஞ்'9செய்ேேத [ன் 

பால்குறவொருகாட்பசித்தருக் இறைவன்பதிகள்பற்பலவெலாம்பணிக் தா 

வறு. ட 

வேலான் புனலின் மூழ்வெண்பொடியணிர் துமேலாஞ் 

சோதியேயுருவமாகித் துலங்கியபரமாகாச 

மீதுறைபொருள சா௫ுவேலமாவனச்தில்வாழு 

'மாதியையருத்சத்? சச்தியஓமதிய தனாலம்மா. (௨௭)



ISS BUFF HEED. 

வண்மைசேரதிவின்மேலேர்ர்மனத்இனற்றுியாகிற்கும் 
பண்ணவனவுருகுமன்பாற்பாரிடைவிளக்கியோக்கு 
மண்ணல்வான்்றப்புமேவுமகத்தியவிலிக்கமென்றே 
'மபயெண்ணருமீசான த்திலிலிங்கமொன்றியற்தியேத் தி. 

தன்னியற்பெயராற்செய்தசாணுரசாயக ற்குச்சால 

மன்னியவுபசாரங்கள்வரன்முறையாற்திநீணாட் 

பன்னுமுற்செனனத்£ட்டும்பவெ மலாந்தொலையாகின்ற 

சென்மமுஞ்சிறர் ததென்றேசெப்பியேதுதிசெய்னெருன், 

அய்யிருபுயக்கபோற்றியாறணிசடிலபோற்றி 
செய்தவழ்கருமென்கூர் சனேரிழைபாக போத்தி 

மொய்புலனடக்கிரிங்காமும்மலங்கடர்தோர்க்கென்றுஞ் 

செய்யபங்கயத்தாணல்குஞ்செல்வனேபோழ்.திபோற்தி, | 

நீற்றொளிபழுக்தமேனிகிருமலபோ ற்திரீர்வான் 

காற்றுருவாகிநின் றகறைமிடற் தின றவபோ த்தி 

மாற்றலா்புரமூன்றட்டமாசிலாமணியேபோற்மி' 
சீற்றவெள்ளேற்றாுய்போற்கிசேவனேபோத்தியென்றான். 

இவ்வகை து தித் தலோடுமிறையவன் றரியானா9த் 
இவ்வியவிலிங்கநின் றுஞ்சிற்மிடையுடனேதோன்ற: 
வவவியமகற்றுகெஞ்னெகத்தியனன்னோன்பாதம் 
பவ்வசாகரங்கடீரப்பணிக்துபின்பகரஅ த்ரான். 

அறத் இழன்திறம்பல்செய்யா தனுதினஞ்லெசம்போென் 
விறைப்பொழு?ே தனுர்தாழாதியம்பிகாட்கழிக்கவேண்டும் 
பிறப்பினுகினதுன்னம்பிறழ்ச்திடாதிருத்தல்வேண்டு 
மறைப்பாம்பொருளேயெங்கண்மன்னியகுலங்கடன்னில், 

ஈசனை ததலைவனென் றேயெண்ணிலாக்குழவியொன்றும் 
தேசுறப்பிறக்கலாகாசெனிப்பிலுக் தீரவேண்டு 

கேசனேகருப்பம்வாய்த்து நிற் பினுமுயிர்த்த லும் 

வாசமார்குழலாரஞ்சமரித்திடவேண்டுமென் றும். 

இருவடிபிழையாத்.தன்மைதிரு்தவேயிருக்கல்வேண்டு 
மரகரசம்போவென்றேயன் பினோொக்தான் பின்னர் 
விரவியவுவகைபூச்துமிச்சதோர்காசிரீங்கி 
வரமுறுமழைக்காடெய்திவாலிசாமன ததனானான், 

(௪௮) 

(௨௯) 

(௩0) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௨௪) 

(உட)



ஆட இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

மன்றலங்கொன்ன தவேய்ச் தமறைப்பரம்பொருளேவாஜேோர் 

நின்்றுகேடதிய தபநிருமலலடியேனெஞ்சி 

லொன்றுளநியமநீணாளு இத்திருக்கின்ற தன்ன , 

இன்றெனக்கருளவேண்டுமெனையதா மனைய)சன்னில், (௩௬ 

அப்யநின்னருளினாலேயளிக் திடப்போந்தியார்க்கு 
மெய்துசலரிதாய்கி றவினியசெர்.கமிழையென்னால் 

வையகமீதி2னானமைவளகஈ தரவிளங்கவைக்தல் 

செய்குவதாகுமென் தேதிருமுனிசெப்பினனால். (2௨௭) 

கலத்தகு முனிவன்பின்.னகா கரிற்திகமாயேதக் 

துலைத்திடக்ென்லூலென்னுஞ்சுருசிபன்னிரண்௨ரொன்பான் 

விலக்கரும்வருணச் தன்னில்விளக்கமுற்றரியவிண்ணோர் 

நிலத் துறை பவர்கள்யார்க்கும்கிறறமகழ்செய்வதா௫, (௩௮) 

விளங்கிடும்? வதம்போலவிமலநீபிரியமாகி 

யுளங்கனிரதுனாத்கோர்க்கெ லலாமுறுவரமளித்தல்வேண்டும் 
வளங்கொளத்தமிழாற்போக்த ம*திரஞ்செபித் தபேர்க்கு 
மளச் தறிவரும்பேரின்பவலானர் தமளித்தல்வேண்டும். (௩.௯) 

நிர ல்வளைபாகசாவென்றேநிக ழ்கு ௮ுமுனிவனின்ர 

னரனவன்பரிவுகோக்கியரியதன்னருளா ந்போந்த 
இரமுறுக்கமிழ்வேவேசத்தைக்தென்றிசைவிளங்கவென் றே 
வரமுறுசெவியின்மீதின் மகிழ்க துபதோஞ்செய் தான். (#0) 

இன்பு ௮ுமுனிலன்கா திலிறையவனிசைகச் தபின்பு 
தென்புவிதனக்குச் தூய்தாக் இராவிடச்சுருதிக்கும்பே 
சன்புறுமாசானாகியவைவளர்த்தருள்வா யென்மீற 
தன்புகழொருவர்க்கோதித்தகவிரும்பியதகல் ௪. (௪௧) 

ே வறு, 

மிளிர்கின் றகிலிங்கமிசைப்புகு தப் 
புளகந்திக ழம்முனிபுண்ணியனா 

அளமின்புறவுற்றவருக்தமிழால் 
வளரும்படிமுன்னிவசத் சனனால்£ (௪௨) 

Gam. | 
அமையும்வேலையிலருக் சவர வ௫த்திடமிமையக் 
சிமையமீதினித் திருமணஞ்செய்திடுஞ்செயல்கேட்



அகத்தியச்சருக்கம். : ௬௩ 

டிமையகாட்டினர்யாவரும்போதரலெண்ணித் 

தமைகிகர்ப்பருமுனிவ.னுங்காவினிற்சார்க்தான். (௪௩) 

எண்ணிலாயிரமுரு த்தரகணங்களுமெய் த 

வண்ணல்வெள்ளியக் சரி தனையகன் றுமால்விடைமே 

னண்ணிமாலயனிந்திரன்சூழ்லரஈலன் சர் 

விண்ணுலாவியதண் பனிவனரைாயைமேவினனால், | (ee) 

பாழிமொய்ம்புறழிமையமீதியாவரும்படர்ஈது 

சூழகித்றலாற்றொலைபொறையுற்றது?தாற்ற 

வாழமுற்றதுவடஇசைதவிர்ர் திட்மதுபோல் 

வாழிசென்திசையுயர் தலும்வெருவினர்வானோர். (௪௫) 

தாவில்பேரிறைமீக்கொளும்வானவர்சரணக் 

தெவராயகதிகைத்தனம்படுகர்கொள்செயலா 

லாவ?,த இனிநின் மிருவருளினாலன் w 

யேவசேசமஞ்செய்குவரிரட்சியென்திசை தார். (௪௬) 

எல்லைகாணருமிறைவனீரியம்பியதியற்ற 

வல்லர்யாரினியாஞ்செலவேண்டுமற்றெமக்குச் 

சொல்லினேருறுர் தசைமையன் றுலங்கியதென்பா 

லொல்லைசெய்குவனெனிற்சமமுறுமெனவுரைத்தான். (௪௭) 

இயங்கும்வானலரமலநீதென்றிசைக் கேசு 

னயங்கொள்வாய்மையவல்லகானனிபொருளினர்க 

| ளியங்கிடுர் இணைகில த்இணையினுமிலரென வே 

பயன்கொண்மா மழறைபகர்தலா ற்பயக் தன மென்றும். (௪௮) 

செழ்றநிக்வெர்செப்பறுஞ்றுரகைகொட்டிச் 

சொற்றதுண்மையததா மகல்கேள்வியீரெம்மை 

புதற£ீர்மையனுரைபெறு மக,த்தியனொருவன் 

மற்றுவேறிலரென் றனன் மாதவர்மகழ்ச்தார். (௪௯) 

சிறக்தசன்மணத்தெரிசனஞ்செயலிழைக் திருந்த 

வறக்தழைத்இடுமுனிவனை த்கென்றிசைக்கணுக 

விறைஞ்யொம்பலவேச்தினுஞ்செல்வனோவென்றே 

நிறைந் தமாதலீர்கினைந்திரிம்வேலையினிமலன். (Go) 

oo ே வேறு. 

இதகலுங்குறுமுனிவன்முசகோக்கிமுறுவலித்துத்திரைகள்விசு 

மூதுவரிதளையருர் இவிர் தூரிமுனையழித்.தமுனிவர்வானோர்



௬௪ இிருவேற்காட்டுப் புராணம். 

பாதலர்பூசலத்துறைவோர்பவர் தவிர்க் தா யி பொழுதும்பரிவுகூர்ர்தே 
மேதகையதென்பொதியிலுறைக்துபுகிசமஞ்செய்யவேண்டுமென்ருன், 

மணிச்சிரசங்கரத்2 தர் துமாமுனிவன &யவுறை மன,ச்சோராமுன் 
கணிச்சிவளர்க ரதலச்தான்கழல்வணங்த்திருமணஞ்செய்கா ட்சிகோக்கி 
யணித்திலுறையருக் தவர்கள்கிருசார்த்தராகவர்தோவடியேன்பாவப் 
பிணிக்கிடனாமுடலெடுச் தனெனப்பணிர்தெ மாழிகூறிப்பின்னுஞ்சொல்வான் 

எண்ணரியபெருகலஞ்சேர்மறைக்காட்டிலிரு த்தியெனவிசைத்திர்முன்னம் 
சண்ணுச 2 லபலை நி.ச்தக்கானகத்தபொதியமலைகடி தன்மேவப் 
பண்ணமைக்ததிருவாக்குப்பகர்ன்மிரெனமெலிர்தான்பரிவுரோக்பப் 

(பு ண்ணியக்குன் மனையபிரான் முயரெ £தியவெருவாய்மைபுகலலுற்றுன். 

அரியதமிழ்ச்சருதிகெமியமிர்தவக ச்தியமுனிவவனையமாதார்ப் 
பொருவமியவரி USS SHV SN OMe Digs C ip 3 ways 
இருமணமண்டபமதனில, மையுடனேயெமைச்காண்டல்செய்தேயோகை 
'புரிகுவசின்பொருட்டாகப்பே தவமென்றொருவாக்குப்புகன் று பின்லும். 

வளாயாண்டுகொறுமசனின்மண ம்புரிவம்பங்குனிஈன்மாதமீதென் [த்தி 
கிளஞான்றுமதிபுனைக்தோன்விடைகொடுத்தா ன்முனிவனவனிணைச் தாளே 
யுளம்வாயர்து சன்பொதியிலுறைர்தனன் பூமியுமுன்போலுறைர்தவா 
/ளகாக்கமுத்திருச் தார்புவனியுறை பவருமகழ்பொலிவும்பூக்தார், | ஜோர் 

ேவேறு, 

தளர்வுகில்க ஓர் தயங்குபன் மணிகளாற் சமைந்து 
வளமிகுச்திகொலணத்துயர்பணவறையி 

Gore Gide Br Boia rice sore பீடிகையை 
யளவிடற்கருகாயகனணிபெறவடுத்தே, 

(௫௬) 
சேனினுஞ்சிறர் தமிழ் திலுமினிப்புறஞ்செஞ்சொன் 
மேளையென் பவள்பாலினால்விளக்குமெல்லடியைத் 
கானெடுத்துவைத்தேதியேதமனியமுடி சூ 
ழேனைவானவர்யாவருக்துதித்இடவிருந்தான். 

(Ger) 
அண்ணல்விற்திருக் தருள்செயுமளவையாண்டுத்ற 
திண்ணிதாகயெவிரபத்திரன்சுடர்ச்சீப்பொ 

னண்னுருத்திடைசேகானயனளினக் | 
சண்ணனிகச்திரன்முனிவரர்தேவர்கள்கணங்கள், 

(௮) 
கத்தமக்குறுமுறைமைகடமக்யெல்புறவே 
வைச்தபீடிகைமீமிசையிருர் சனர்வயல்குஞ் |



ISS GUESSED. ௬௫ 

சுத்கவெண்மதிக்கடவுளைச்சூழ்க த,சாரகையை | ன 
பொ்திம்படியேர்தருமொருவளைச்சூழு.... ப . (6௯) 

Gas gy. ப 

Aus கோர்சாலர்சன்னிலலெமீன் தலட்குமே் மேனை ளே 
சேயமஞ்சனநிராட்டிச்சேர்கருமீரம்போக்ஓச் 
கோயுகெய்யளகங்கோதித்தாய்மலாணிர் தபின்னி 
யேயபூர் தூலைக்கொய்? தியெழில்பெறவுடுத்திப்பின்னர்; | (௬௦) 

அயயரிபரர்தகண்ணிற்கஞ்சனமெழுதிக்காதிற் 
றய்யபொற்மிறாடசாத்இச்சுடர் மணிச்சுட்டிகட்டி 
வெய்யவன்முன்னர்வைத்தவிளக்கெனக்சலன்் சண்மின்னச் 
செய்தனர்தையலார்கள்சிமர்தபெண்ணாூக்கம்மா, (௬௧) 
செக்திருவடப்ை பயேர்தக்தருகடமாம்பைசெயப்பச் | 
சர தரப்பெயரினைள்வெண் சாமரையிரட்டத் தண்ணார் 
கர தவார்குழல்சூழ்சக்தசன்னியர்சிவிகைதாங்ஃ 
வர். தனள்பசும்பொன் மேய்க் தமணஞ்செய்கா வணத்தின் மீதில், (௬௨) 

போர்தவண்மனத்தாலண்ணல்பொன்ன டி வணக்இநின்றாள் 
காந்து மேகலைசூழல்முற்கலைமகண்முகலாயுள்? ளார் 
வாயர்திடுக் தவிசின் மீதுல்வளம்பெறவிருத்தியென்னக் 
கூர்தலம்பிடிவென்னகுலக்கொடியிருச் காளன்றே, (௬௩) 

இருத்தலுமிமையத்தண்ணலிசைவினஞன் மேனையென் பாண் 

மருக்கமழ்சாக்கர் தூாயமஞ்சன மலர்சுணல்க 

விருப்பினாலியைவன்பா தம்விதிமுறைவிளக்கப்போற்தி | 

யருச்சனைபுரிக் துசா லவக மகிழ்ந்திறைஞ்சிப்பின்னர். (௬௪) 

அடங்கலுச்தெரிந்தவா சானருமறைமுனிவர்சூழ 

விடங்கொடாமரைமேல்லாமுமிறையனல்எளர்ததுமன் றற் 

சடல்கனைமுறையிற்செய்யச்சல்லரி இிமிலையார்ப்ப 

மடர்தையர்நடனஞ்செய்யமங்கலமுழச்குவிம்ம. (௬௫) 

அன்றுபல்புவனமீன்றசுக் சரிகரத்தைகாதன் 

றன்றனிக்கரத்திற்சேர்ச்தித்தகவுறுமிவளையன் பர 

யுன்றனக்களித்தேனென் ேயுயர்மறைமனுக்களோதி 

மன் றல்சேருதகம்பெய்தான் மலையிலுக்்கைவனம்மா. (௬௬) 

அ௮துபொழுசமார்விண்மேலலர்மழைமாரிபெய்தார் 
முதியவன் முன்னர் ப்பின்னர்முகுச்தன்மேன்மசவான ப்பா



௬௬ இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

ல.இரில்வெனரர்கள்வானோர்யாவருமிறைஞ்சிகின்றார் 
. பதமிதென்றிமையத் சண்ணல்பணி௰ தனன்ளைசனலோடும், (௬௭ 

பா.தமேற்பணிவோர்க்கெல்லாம்பரிஈ்சருணல்சிச்சேமே 
ஞதனின்றேதிமாைஈலம்பெறத்தழமுவீக்கையர் 

லோதருங்கோடிகோடியுருத்திரகணகங்கள்சூழ 
வே சபாராயணங்கள்விம்மிமேலெழுக் துபொங்க, (ow 

பல்லியமிபம்பவெக்குங்பாரிடத்தொகு தியார்ப்பச் 

சில்லரிச்சிலம்பு சாங்குக் தரிவைபல்லாண்டுகூ ற 
வல்லறீரடியாரன்னோேளருட்டி றமெடுத்துப்பாட 

வெல்லைகாண்பரியவள்ளலெய்தினன்மிருவேற்காட்டில், (௬ ௯] 

தண்ணளிதுதைசக்துபாடுக் தாழிருங்கு ழலார்கையி 
லெண்ணருக்தட்டையேக்தியிலங்டெச்சுழற்திநிற்ப 

விண்ணவர்மலர்கள்பெய்யவிடையினின் திழிர் துமேவுக் 
கண்ணுதன் மணஞ்செய்கோலக்காட்டிவித்றிருர் கான் மன்னே, (௪0) 

செழுக்தமிழ்வளர்த் து.த்சென்பு£ ற்சேர்க் இடுமுனிவனஞ த 
னெழுச்தருளு தலும்வே ற்காடெய்தியேயிறைஞ்சிக்கண்ணீர் 
பொழிக்திடத்துதித்தானக்தப்பொருவரும்புணரிமீதி 

லழுக்தியின்புற்றுப்பின்னராரம்வாழ்பொதியஞ்சார்ர் சான், (crs) 
Gap. . 

கும்பமுனிவரன் மலையமலையிழிர் தமணவாளக்கோலக்தாக்கு ஞ் 
செம்பதுமமலர்திகழும்வேற்காட்டில்வளர்ச்தருளும்தேவர்கோவை[காஞ 

யம்பிகையைப்பணிந்துருதெெதரிசன ஞ்செய்தொருமுகுர்த்தமமர்க்தெக் 
மும் பர்தொழுக்தமிழ்மறையா௮ளங்குளிர,த்து.இ.ச்துமலையுறைவனன்றே. 

வேறு. 
கும்பமாமுனிவன்பூசைகொண்டருள்பெருமான்றன்னை 

லம்பவிழ்மலராற்போ ற் திவணக்னெர்கயிலைவாழ்வா 
ரிம்பரினி தனை ச்கெட்டோரெழுதிஜேர்படி த்தோர்யாரு 
மம்புயமாதின்சீர்பெற்றருளைமேத்பெறுவரென்றான். 

(crm) 
புவனிகண்முழுது ம்போத்றிப்புகழ்குறுமுனிவளற் று 
மூலமையில்சரிதந்தன்னையுரைத்தனமுலகுக்கெட்டாச் 

சிவனுடன்வாஅசெய்துதிருக்தயயோகமீட்டுக், 

தவமுனிபரசிராமன் சரித்தரஞ்சாற்றுவாமே. (௪௪) 
அகத்தியச் சநக்கழந்றும், 

ஆகச் செய்யுள் - எசடு, 
eee



பரடராடீச்ச ருக்கம், 

  

பொறைவளர்இருவேறிகாட்டிற்பொருர்.தும்வே.திகரைசோக்கிக் 
கறையணிமிடற்ரோனேசன்கவுசென்கருணைபூச்து : 

நிறைதருங்கங்கைசூடுகிகமசாயகற்குக்€ழ்பா 
அறைதருர்தூபதானமுளதெனவுரைக்க ஓ) த்ருன். ப (௧) 

அசழ்இரைக்சடல்சூழ்பாரிஎருஞ்செமதக்னிபாரி 
புகமி?ரணுகையென்றோதும்பொற்கொடிவயிற்றின் மேவி 
யிகழ்வறுபிருகுசாபமிசைச் திமெகனான்மாயோன் 
அிகழ்பரசிராமனாகத்திருவவ சகாரஞ்செய்தான. (௨) 

௮ன்னவன்றக்தைகூறுமாணயைச்செமேத்சொண்டு 
தன்னையீன்றெடுத்ததாயின் றலை தனை த்தடிர் FAL 
பன்மறையுணாந்தோன் பாதம்பணிர் சனன்பணிசலோடுஞ் 
சென்னிமோச்செடுத்துக்கோபக்தீர் ந்தருர்சபசுசெய்தான். (௩) 

வெடிப௫சொல் லான்சார்த்தவிரியார்ச்சுனனென்றோது 
மடுதிறலரசனன்னோனணிமுடியறுத்தான்மைர்தன் 
பொடியெழக்கனன்று சீதிப்பொங்கெரிசதுவகோக்இத் 
தீடிகு வன்வடிவேன்மன்னர் தல்குலமனைத்துமென்றான். (௪) 

என்றவனுருப்பறரீக்காதெழுந்தனன் றவங்களீட்ட 
மன்றலங்கமலஞ்சூழும்௮டமறைக்காட்டின்மன் லும் 
வென்ிசேர்வேததீர்த்தம்படி ச். தரிமேதமூலச் 
னுன்சியகடரைகோக்கித்சொழுசடிபணிர்துபோற்றி. (ட) 

பூரூவதிசையின் மீதிற்பூம்புலல்லாவியொன்று 
சீருறவமைக்துமேற்பாதிருந்துமக் தாரங்கோங்க ம் 
வேரிமாமலர்சூழ்கொன்றைமேம்படத்தழைப்பவைத்ேே 
வாரிருழுலகமேத்தமணிரெடுங்கோயிற்செய்து, (௬) 

ஆயிடையுருகுமன்பாலழூயதனதுபேராற் 
அயதோரிலிங்கஞ்செய்துதணசிதழலங்கல்சாத்இ 
காயனேயடியேனெஞ்செயர் தனவருள்செய்யென்தே 
காயதழலதனினின்றுங்கன ற்றெழுர்சபசுசெய்.சான். (௪) 

சதுமறைதெரிர்தோனோர்காத்றண்கடன்முகட்டின் மீதித் 
க திரவன்றோற்றுமுன்னர்க்காலைசெய்கடன்களா றி 

13 ப



௯௮] ் தருவேத்காட்டுப் புராணம். 

ஈீதிரெடுக்கலாயைமேவிசண்பசற்சார்திசெய்வான் : | 
வதிச௮மன்னோம்காணவர்தனவகுத்தல்செய்வாம். (௮) 

ள்ளுவம்புமிர் ததியபுரவலன்புரங்கள்யாவு. _ 

மொள்ளெரிபாயகோ தறவுயர்மறையவனைகோக்க 
கள்ளிருளா கொகனன்றென்மடழ்ர்.த௩ண்பன் 

. கெள்ளியவுறுதிலாய்மைெெரித்திடவெமூச்சானம்மா, (௯) 

இறைச்சியோர்கா,ச்திலேர்இயேலவார்கு ழலாள் போ;த 
மிச்திருமைர் தர்முன்னான் மறைமுடுவலைக்கொண்டோடக் 

QMS 59.04 *வொட்கொண்கெடற்றனுஞ்சு ரபிச்கூட்ட. 
ம.த்திமவனும்போலவையன்வகச்செய்திகின்றான். (௧0) 

எய் தலுமிராமன்.ராயவிருகிலமதகனைகோக் 
வைதிகமுறைமைக்கேத்பவார்த்தைகளுரையானூக் 

கையிற்சாடைசெய்தான்௧ண்ணுருதவனைப்போலப் 

பொய்பமெருக்குலோடும்பூசாதுழையிற்புக்கான், (௧௧) 

| G as oy. 

ஆமாங்கெத்தைப்பழிக்சபடரமுையலெமளித்தலளை 

வாமாக்கிசத்தில்வைத்தபிரான் வலிவிற்கவடமாய்கெருங்கச் 

சாமாங்கெச்சகோபமுடன் மழலிற்புழமுவிற்பதைபதைத்துக் 
சோமாக்செத்தைத்தினும்பாவிகு றுகவாராதேயென்றான்., (௧௨) 

அகலரில்லாதடுக்க்றாயாண்மைநினக்கென்னடாவென்றே 
யிகலியிவனைப்புடைப்பதனுக்கெவருக்காே ணமெனக்சனன் ரன்” 
js gi art sm SOF Gur லும்புரமூன்றெரி சே தான்பொருவரிய 
சகலமறையுமினிதுணர்ச்து தவஞ்செய்முனிலன் றனைகோக்க, (௧௩) 

மடிகொள்செவியவெள்ளெயிற்றுவளைக் தவுஏர்க்காற்சுணங்சனவை 
முச்தாண்டிமேலறமுனிக்தோன்போலவுசுப்பு தலும் 
கடுகக்குமரரிரு2வாருங்கரயுமறையோன்சையிரண்டு' 
மொடியப்பிடிப்பார்போனெருக்கவொள்றுமு Gur BGs sues, (௧௪) 

வறு. . 

௮மைதரும்்வேலயகனிலேமுலகுமளித்தறம்வளர்தஇடமரிய 
வுமையவள் கவருமுடுவனன் கினையுமுபத்தாஞ்செய்திடா? காட்டி 
யிமையவ. ர தமக்குமரியமா தவஞ்செய்திருக் சமா தவன் றனைகோக்இச் 
சமைமிகுஞ்சன்னியா*யோகிற்க,த சன்மைகடழைக் சவைதகெனோ. (௧௫)



பரசிராமச்சருக்கம்.. . age 

யாவ னீயென்றாளென்னலமினியகிராமனீசரன்றனைகோ க்கி 
யேவன்யானாச வென்னை£ர்தீண்டிலெய்திடுக்சோடமெல் திசைத்தான் 
காவலன் ரோடமென்பதுகினக்கோசணித்துமையென்றெனக்கே?யா 
கூ௮தியென்னைபூசுரன்கொல்ே லாகூறுகவொழிச் தவன்கொால்லோ. (௧௬) 

உந்தனைப்பார்க்கிலென் இொபோலவுண்மையாய்த்தோன் HOSE veorgen 
ன், சணன்செமதக்கிமகனானவருச் தவன்யானகர்க்கயலில் 
-வந்தனைசெய்தேயிருக்குநீே யன்னைமதித்துகின்சனமெனவழக்க 
லெர்கவாண்மையினாலென் றனன தனுக்சேரன் பே? யதிசைப்பாம், (௧௪) 

இருர்இயசெமகக்கினிமகனென் வேசெப்பினையிதபொழுததனால் 
கெருங்கியசம்றமாயினையெலற்முலென் விடி ணிகழ்த்துவன் கேண்மின் 
வருச தி.2யகின்னையீன் றொணுகையென் மனயவடனக்கதிபிரிய 
மீருக் கவகின்னைக்கண்டவப்பொழுதேயென் மன ம்மகிழ்ஈ் ததீங்கென்றான். 

இவ்வுரைகேட்டவிராமனெ ஞ்சழன் ஹேயிழிர் சசண்டாஎனீயெனைப்பார்த் 
தவவுரைசொன்னுயகுற்குகின் னாலையறுத்திடவேண்டுமென்றஇரர்தான் 
கொவ்வைவாய்ப்பாகனிரங்கலை தாவைக்கொள்றிடும்பாவிடீயென்னைச் 
செவ்வைதீர்வார்த்தையுனாத் ததற்குனயேவேன்குறைத்திடத்த ணைசெய்வார். 

அன்தியுங்களயைகிச்ைசெய்தோரைய கஞ்செயவேண்டுமென் றல 
னன்றுளபனுவலுரைத்ததானின்னை ரன்விடஞாயமொன்றிலதேத 
யென் றுபின்னின் றராய்களையவன் மமேலேவியேயோ ட்டினாலெலிர்தான் 
வென்றி2சர் மல்றயோன்றெண்டிலைதனை விலக்சியேவெருட்கொளவடிச்தான், 

பின்னருஞ்சழற்றிப்பிள்ளாகண் மீதிற்பெலலுறவெலிக்தனன்சாடு 

முன்னமேதெண்டையிரண்டுகூறுகமுமித்தன ன் வேழமாமுகத்தோ 

னன்னதன்மையைக்கண்டசைகவாக்கியக்காலழற்சொரிக்காலென சமி 

யென்மகன்றன்னைப்புலைச்சிதன்சேடியீன்பிடுமகம?வன டி.ப்பாய். (௨௧) 

மே வறு, 

இதபொழுதினின் மிகுதொந்தபுத்சம்யானெதிர்தபவினை செய்துகொள் றகுச்தியே 
யதிசயமிகவுலகங்களுக்கெலாமடபுரிகுவனெனகின் றதரத்தனன் 

சதுமறையவன்மிகவஞ்சயெட்டியேகரணியுமதிரஈடச் தபுக்கனன் 

விதுவணிசடைமுடிஈம்பன் வட்செலிமிகுனமுடுவல்களைர்துவிட்டனன்.. 

அவைதடர்தரவளர்செங்கைபற்தினனதுபொழுகவன் மனமின் பமுற்றத 

Sar HAUG Ke) Her ns FH bev ந ததுவெனமனமிககொர்துருத்துலாழ் 

சிவனுலகுபம௫இழ்ந்திருக்கவுச் தித ழ்மறையவனைவலிர் து கொட்டை 

ஈவைபடுமுனதுசிரங்கணதக்தினின டுவறவெடி ப6மென்் றுசெப்பினன்.



௧00 இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

மறமிசமுனிவன்விஎ ம்பிநிற்றலுமலைமகள்கொழுனனீயின்றுமாத்தது 
நிறைமறையவனெனில்வந்தடுத்ெெெனைகிலவிடுகிலகிடுமென் றுசெப்பிமே 
லிறைகு லனெனிலடவென்கையிற்படவிலையெனையிக ம்மொழிவிண்டி சை த்தர 
யதிகில்புலையனிநின் திழிப்பு ற மதமனைநிகருவையென்றுசொழ்றனன், 

Ga wo. 

குணுக்கனிற்குணுங்கனானகொள்கையானீயென்பாலி 
லிணங்யெபணிசெய்வோனாயிருந்தெளையடைதியாக 
அணக்கிடாதுன்னைரிக்கவிவலென்றொளிரும்பேழ்வா 
யணக்கரவசைத்சதோன்கூ றவருமறைமுனிவன் சிறி. (உடு) 

செம்புலியாடையீன் தித் இகழ்தருக்தசைகளென்னு 
மம்பரம்புளைக்தோன்கன்னமதர் தரவடி.க்தான் பின்ன 
செம்பிரானிலங்ரொமனிருகையுமொன்றாழ்பற்திக் 
கொம்பியேயன்னோன்கன்னங்கு றுங்டெவடி த்தான ம்மா, (5.௬) 

வலமுறுமிராமன்றுள்ளிவள்ளலைப்புலை டப்பவள்ளல் 
சலமுளோன்போலவன்ஜோன் றனையடி தீதிசெலில்வா 
அிலகிருவோரினின் ௮மெகைதை கயூயர்கறன்னை 
கலனுறைஈொளிருஞ்செவ்வா ய்ராயஇதிருந்கநோக்கி, (௨௭) 

தேல்கமழ்கொன்றைசூடுச்தேவனேசுற்றமன்றரோ 
் வாங்கருங்கோபஞ்செய்யின்மரித்திடகேருமென்ஞ 
ளாங்கவள்பகாரதலோடுமையலும்பையப்ை பயத் 
தாங்குறுமளவைச்தாகத்தானடிச்திட்டானம்மா. (௩௮) 
தளர்வுறுமுனிவனன்னசூக்திடமாட்டானாகி 
யிளகியேயிறர் து? பாவோமென்றுளத்திரையவெண்ணி 
யளவிலாவுருப்பக்தாங்கியடி படுமரவிற்டிஜி 
பயெளியவன்மார்பின் மீதிலிடிக்சனனிடியேறஞ்ச, (௨௯) 

காக்கலுமிறைவன்கோபத்கழலிடைப்படிர்கோன்போல 
கோக்கி2யார்காத்காற்கையைகொறு ஈகடப்பிடி த துவிழ்க்இ 
யாக்கையைக்குமைத்துப்ண்டமாக்கியேயடர்ந்துகாலாத் 
மாக்கிநீள்விசும்பி?ல ற த்துண்ணெனவெடிச் தரன ம்மா. (௩௦) 

ேே வறு, 

புலை வேடமெடுத்தபுராரிகரத் 
- தலைஞாளிகளன்னவனைக்கு றுவி



பரசிராமச்சருக்கம். 

நிலமீதினினின்் று பதுல்ககெடுக 

அலைதூரமெழுக்து தடாக தனவே. 

மெய்யுற்றிடும்வேதியன்வீண்ணிடடயி 
லெய்தச்சிறுபாலர் தளிர்க்ணெய 
கைகொட்டிரகைத்தனர்காணுறவே 
மையுற்றெழும்வேரிமலர்ப்பொழில்வாய். 

விடபிச்சகுனச்திடைமேவியபல் 

லிடைகுப்புறலஓ ற்றுவிமுக் திலகு 
முடைதப்பியுணர்ச்பெயர் த.துயிரு 
மடையக்கிடர் தன்னவனாயினனே, 

அளிதூங்கசைபாடி மி௫ிப்பவவிம் 
களிதூங்கெகாமுறு தாமமதுத் 
அளிதூங்கியசோலையிலூடுலவி 

களிர்திம்புன ற £கரஈண்ணியெழும். 

மர் தாரிலம்வர் துதைவர் அணர்வு 

தற் 2 தகலுமுய் 4. தே தளிச் துதயங் 

OSES FIO Gow Core gp nat Bans it} 

கொக்தான் கணி£ீனோக்கிறுடங்கிையோன். 

மறைகன்குதெரிர் தவளர்த் துமகத் 

அறையின்புறகின் றுசொலற்கரிய 

விறைகொண்டுவருக் துமிருக்கவன்வாழ் 

நிஹறைகெஞ்சினே டொன் றுகிகழ்க் துவனால். 

ேவேறு, 

மகத்கானவலலலஓறப்பெற்ோறனக்் தா 

மானமிழமச்? உனீனம்வரவேகின் 2ற 

னகைப்பானேலுயர்குலத்திற்பிறகம கன்பாவி 

சன்மைகெலியனுட்டி கம்கன்புன்மைஇ/க்க 

சுகச்சாதைலாக்கதனாற்ருதியங்கக் 

தொகுத் திம்வித்தகைகளெனை த்துக் துலங்கக்கற்றே 

னிக க்கோர்களேசவெனையின்றகாயை 

யிரக்கமன்றிமணிக்கழுத்தையீர்ந்தெதென்வாளால், 

Aaa DO iu opus Foil DHS we a ain o. 

ேலானவருக் தபசுவிகாச்கும்போதி 

௧௫௧ 

(௩௧) 

(௨௨) 

(௩௩) 

(௨௪) 

| (உட) 

. (௩௬) 

(௩௪)



௧0 3 ... திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

லொன்றுபழிமுன் பின்லுமில? தயாக 

வுயர் தான தமுடியைமன்னனொழிக்கக்கண்டே. 

னென்றனக்கொவுயிர்நீம்குங்காலமென்ப 
இன்ன ம்வரக்சண்டிலனீ தெல்லாங்சண்டும் 

கின்றதுடல் £€ீயென்.திகழ்ர் தகி 

னெடிகானதுயரமிகநிளைஈ சான்பின்னும். (7 

வறு. 

சிவன்றனையுறுதியாகச்சித் தனைசெய்யாகிற்ப 

வவர்்தருமபாயம்வச்ததென்கொலர்ச்சரீயமென்றே 

suri BO wens sen @éacm om 564 யார்ச்கென்று 

மிவர்ச் இடுமின்னல்வாராதென்பதுமிறகஈ்த2? தயால். (௩௯) 

உருத்தெழுக்காண்மைசெய்யுமுயர்பவமொழியவென்றுக் 

அரத்தலாற்சுருதிபோற்றத்துலங்குருத்தினென்ஜோர்பேர் 
தரிதீ.துற்சுகமுண்டாக்குர் கன்மையாற்சம்புவென்றும் 
அருட்சுகமளிக்குமாற்றாலரியசங்கரனாமென்றும். (௪௦) 

பன்னுகாமத்தன்மைபாவியேனிடத்திலாதான் 

முன்னரினீட்டாகின்றபழவினைமுதர்ர் ததன்றே 
கன்மைசேர்மனத்திற்றே ர்துகலிதருமிறுகைர்தோட 
முன்னவன்பத0ே்யின்னங்கு குறிச்தியான்முற்றுமார்க்கம். (௪௧) 

ஆசற,ச்செறிர் கவ்வாற்றாலருர்தலவமிழைக்.தித் ரோப் 
. பாசவேரகற்றிமேலாம்பரசுக ம்பெறுவலென்றே 

கேசமார்மன த்திற்சாலகிச்சயஞ்செய்துகீடு 

மீசனின்௧ருளைச்செவ்லியியல் பினயெண் ணலுற்றான். (௪௨) 

சிருட்டியேமு சலானயைக் தஞ்செய்பவனெவ? ஞதீரா 
வீருட்டடைபாசமுத்தியெனெயனலாமோயாவ 
னருட்டிர௬ுவடியைகெஞ்சி லமுக்தினக்கணத்திற்டுனே 
“௫ ட அரத்திரிபிர்வன்னைகியையையுடையோன் றன்னை, (௪௩) 

இணர்விரிபுறவஞ்சூழ்ச் சவினய? வற்காட்டின் மீதின் 
மணமலிமலராற்போற்றிமன BH Dest Chon Fun aft 
yori Ga sen Der miGuree Bouter Quer? ற் 

_யுணர்வினிற்றிடஞ்செய்கின்று ரூனுணர்ர்திறையுவகைபூ,் சான். (௪௪)



பரசிராமச்சருக்கம். 

ேவேறு. 

மனவலிகாண்ட௨லும்வையமீன்றிடும் 

புனயிமைகுமார்கள்பொற்பிற்றோன் p's ar 

கனலுளமகிழ்க்துதன்னுருலங்க ஈட்டியே 

முனைவனையெடுத்தனன்முளரிக்கையினால். 

கற்றையஞ்செஞ்சடைக்கடவட்கை FB 

 பறறலஓங்குருதியாய்ப்படிலம்பைங்ககழ 

விற்பொலிமகனெனவிளங்கிக்தோற்மினன் 

மற்றவன் றனைவிழைவரமென்னென் றனன், 

ஆலமாமணிமிடற்றையன் கூ.றஓ 

நீலமேனியன் நுயர்டீங்கரீத்கன 

காலசெக்தாமராக்கழலிற்ருழ்ர் துபின் 

வாலியயணிமொழிவழங்கலுற்றனன். 

மாமறைசாலவும்வருக் இக்காணரு* 

காமரைவாட்டி.யகண்ணஞ்சறடி 

பூமிசைஈடசர் தமெய்ப்பொலிவுசண்ணுற 

வேமமிலெனைக்குறித்ெெழுக்துங்கண்டிலேன். 

அன்னையாயுலகமூன்றளித்துப்பேோறக் . 

தன்னையும்வளர்த்திடுஞ்சாரக்சகாயகி 

யென்னையுமொருபொருளாகவெண்ணியே 
Ho paras sel pips ga? srs GB? vox. 

அலகிலாமுனிவரரகச்இேடரு 

மூலவையொன்்ழேந்தியவும்பன் மாமூகன் 

கலவமாமயின்மிசைக்கலக் தகா வலன் 

புலனிலேலுய்க்திடப்போந்துல்கூர்லலேன். 

பிழைமொழிபெருகவும்பிதற்மினேன்றிக 

ழழல்வளர்கரக் சவென்னறிவிலாமைகண் 

முழுவதும்பொறு த்திடவேண்டுமுன்னவ 

விழுதையேன் வேண்டுவதின்னமொன்றுள. 

அருட்டெஞகவேயளித்தல்வேண்டுமென் 
அிருட்பொலிமிடற்றனையிறைஞ்சிப்பின்ன ருங் 

குருத்தெழுமுருப்பமதடக்கிக்கூறுவான் 

தெருட்செமதச்கினியென்லுஞ்சர்மையான். 

SOK 

(௪) 

(௪௬) 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(Go) 

(64) 

(௫௨)



௧0௪. திருவேற்காட்டுப் புராணம், 

களம்கொழிதவம்புரிச் திருக் துசாசினிக் 
குளக் கழையிகம்பலவுஞற்திகிற்கவு 
மளக்இடினரசரின தமனென்றுசை 
விளங்குமுற்கார்த்இசேர்விரியார்ச்சுனன். (Gn) 

Ga oy. 

செல்லமாமுடியறுத்தனன்க ௮த்தனன் திகழுந் 
கொல்லைகான்மழைதெர்டர்க்கவிவருஞ்சுடர்ப்பொருளே 
மல்குமென் பி.திர்வதைசெய்தமன்னர் தம்மூவே 
ழெல்லையுற்றவங்செந்தடிர் இரத்சவாரிதியில், (Ge) 

இற * கவையனும்லெக்யெகருப்பணமியற்றக் 
குறைக்திடாவரல்கொடுத்தருளென் றுரைகுறித்தான் 
Gon saree ங்கேட்டலுஞ்செக்கர்வான் மதிய 
முறைச் தவேணியனவன்முனமொருகண ப்பொழுஇல், (G@) 

அரியவங்கெமாயெபரசைகோக்குதலு 
முரியவப்பாசதினின்றுமொருபரசமைத்து 
மருவுபாற்கவனமலர்க்கரத்தளித்ச துவள்ளல் 
தரியலார் தமைச்செயித்துவாழெனவுரைதந்தான். (௫௬) 

உரைசெய்காயகனின்றுதொட்னெக்குமுன்னேங்கு 
ஈரர்சுராதிபர்ஈவிற்றுபாற்கவனெனுநாமம் 
விரவலன் மியேவிண்ணகத்திருநிலமிசையு ம் 
பரசிராமனென்திலங்டத்5.க௦ மனப்பகர்ந்தான். (Gor) 
வாங்குபாற்கவன் மலாக்கரஞ்சிரத்தின்மேல்வைத்தப் 
பூங்கழைச்சிலவேடனைவிழித் இடும் பாருளே 
யீம்சிைக்,சவிச்வெலிங்சமெளியவெள் பெயரா 
லோக்கவே ண்டுமிவ்வுருவினிலுறைக்தருள்செப்.த, (௮) 
பொருக்கவர்ச்சனைபுரிக்சவர்பரிக்சவர்போ த்தி | 
பிருர்துளோர்களுமெண் ணரும்போகமசெய்தித் 

திருக் சலார்சமை்செயித்துவ £ழ்க்திறு தியிற்சிசழ்கின் 
விரிச்சபங்கயத்இருவடி சேர் சரவேண்டுட். (௯) 

0 வறு, 

சிதியனேனியற்றிய தீர் த்தமீதினிற் 
கு௮முயலவன்சுடர்கூடும்காலையி



அடிமுடி தேடி யசருக்கம். 

னுறுமஇதின த இனிலுவர் துமூழ்கிகின் 

னஅிவருதிருவடியன்பினே த தி2னர். 

ெழியமாகிலத்தினிற்மிருர் தெல்வராய் 

வழிவழிபுத்திரர்மல்கரல்கெனத் 

சொழுகனனிறைவனுமளித்துக் தோற்றிய 

விழுமியவிலிங்கச்தின்மேயினையோ. 

இனையமான்மியக்் தனையெழு ஐன் றவர் 

மனநயனுற்றிடவாசுத்ேேதேக்தினா 

Ger baud gor Sow Sit gs 

வினைதவிர்ப்பாரென வியந்துகூறினான், & 

படிமிசையோர்புகழ்பரசராமனின் 
அிடமுறுகாதையைச்செப்பினாமினிக் 
கடிகமழ்மலரவன்கரியமாயவ 
னடிமுடிசேடியவமைதிகூறுவாம். 

பரசிராமச்சநக்க ழற்றும். 

ஆக்சீ செய்யுள் - ௭௭௮. 

  

அடிமுடி தேடியசருக்கம், 
அண் சி 322 அரத இழுவை 

ஆயுரசான்மறைக்கவுசகனக மகிழ்ச் தனிய 

தூய கசானமொன்றுளகசன்றுலங்கெயெராம௰் 
காயு ங்கூற்கினைக்கடிர்சசாரணப்பெயர்கவினு 
மேயவாய்ை மயீர்விளஎம்புவன்சேண்மெனவிதித்தான். 

தொல்லைஞான்றுசிற்கிலமுனிவரர்கள் சூழ்பிறவி 

வல்லிவாழ்க்கையினிறு தியைவரம்பறவொழிப்பா 

னல்லிமாமலாயன்றனைக்குறிச்களப்பருகா 

ளெல்லையில்ல கோபருக தவமிழைத்்தனசினிதாய். 

இசையு ம்யோனோற்றரிப்பிலனாயேரிலங்கு 

இசைமுக த்தவனவவுழைக்குறுகியேசெ.லிக் இர் 

தசையினோடுநீர்விழைஈ் கன பகர்மெனகவிலக் 

குசைகொள்கையினர்கூற்தினைக்கடிவரங்கொடுப்ப, , 

14 

கடுகு 

(௪௦) 

(௬௧) 

(௬௨) 

| (௬௩) 

(5)



௧0௬ இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

விரும்பினோ மெனவ.துவரற்கேதுவெண்மதியம் 

பொரு தராதனைவேதமாபுரிசனிற்போக்து 

பரிந் துபூசளைசெயிற்பலித்திடுமெனப்பகர்க்தான் 

அிருர்துபண்ணவர்கிரிஞ்சனை விடைகொடுசென்றே, (௪) 

மாதிலாதவான்புகழ்மமைக்காட்டினை மருவி 

யூ௮ுமன்பினால்வலேசவொண்புனலுவந்தாடி, 

நீறு தால்கொண்மலரினுனிைமன த௬௮ 
யி. சிலாமொழியாளிடப்பாகனையிறைஞ்9, (டு) 

சேர்கார்் தநாயகலுறைபுடவீக் போந்தவாய்மை 

. கேய்க்தமொய்ம்புறழ்பிங்கலன்பிசையிலோரிலிங்கம் 

வாயர் இடும்படியமைத்தருச்சனைசெய்துவணங்கச் 
சேக்ததிலிழித்தென்திசைக்கிறைவளைச்செயித்கார். (சு) 

வெற்றிமேவியசுவேதனென்றுரைபெறுமேலோன் 

. செற்றநீக்யேயவ்வுழைத்திகழ்வெலிங்க ப 

மற்றையொன் தருச்சனைசெய்துமறலிதன்வாதை 

யற்றுநித்தியவாயுளும்பெற்திருர் தனனால், (௭) 

வலனுயர்ச்தமார்க்கண்டயனென்றுரைவழக்கும் 

புலனடச்சியமா சவனாயிடைப்பொருக்தச் 
திலதமுற்றதோரசவலிக்கமருச்சனைசெய்தே 

சிலவுகாலனைகித்டகிறைவம்பெற்றான். (௮) 

சாலங்கரயனர்பவித்திரன் பூசரர்சாபத் 
தாலங்காயுள்போகு தலுமச்சி றுவனையளித்தோ 
னீலமாமணிமிடற்றனையிறைஞ்யேகெடிய 

காலன்றன்னையுங்கடிச் துயிரளித்தனன் ணத்தில், (௯) 

இன்னவாறுபற்பலர்மிருத் துவைச்செயித்சென் 
றன்னையர்ச்சனைசெய்துதிர்க்சாயிசுசார்ர்தா 
சன்னதானமீதமர்ச் தருச்சனைசெயுமவர்கண் 
மனனுமாயுள்பெற்றடுமறலியின்வதைமாய்ப்பார், (௧௦) Can 

சாக் தநாயகற்சோனமுத்திரத்திற்கலர்திொப்பணிற்கவினும் 
பாக்தளாபரணம்புளைச்திடுமுக்கட்பரன்மகாலிங்கராயகன்ருன் 

செர்ச் திரிர்கானமொன் றுளவதனிழ்செய்கண்மால்விரிஞ்சலுஞ்செகிர்த 
பேச் சவண்பன்னாட்பூசனைபுரிந்தார்புமிகருசெ,சித்திறம்புகல்வாம். (ws)



அடி.முடி.தேடி யசருக்கம். ௧0௭ 

முன்னொருஞான் றுதனப்பிரளையத்தின்மொய்வனாயகலியமுதலாய் 
மன்னியபொருளுமுலகமூமுவரி மடுத்தெழுக் தார்த்திடத்திமிரந் 
தன்வசப்படுத்தவனையவன்றெரிக்துசத்தியவுலகனிற்றுயின் ற [ந்தே 
பொன்னிதழ்க்கமலத்தண்ணலங்கடவுட்பொருக்கெனப்படைத்திட வெழு 

செசண்டிரைசுருட்டுமகாலாருதியிற்றிகழ்ந்தொளிர்சேடன் மேற்றுயிலுந் 

தண்டுழாய்மார்பனறிதுயிலகற்றிச்சாற் றுதபொவனீயென்னக் 

கொண்டெழுமுருப்பமடக்கியெதிசமுககுவலையகாரணமான 

விண்டெனவஙிதியல்லையோவெனு ம்வெகுளியங்கடலிடையாழ்ச்தான். 

அழ்ச்தவன்வடலாமுகஞ்சதுமுகங்கொண்டாணவப்பொதிகளைச்தாக்கச் 
ரூழ்ர்தெழும்பொழுதிற்சுற்றியபுகையாற் றுகளு றுக்வடிவினைச்சொலித்து 
Lips இரிங்்கோபக்கனற்பொதறியதனைவிரித்திடின்மாசகவண்ணம் | மால். 
போழ்ச்திருளகத்றுங்கவுச்துவமணியைப்2போன்மெனப்புகன் திடத்தகு 

அன்னவன் வாராய்மாலெனுரசாமத்தடங் பெபொருள்வீரிக்குதியோ 
வென்னை 2யயன் மியகலகாரணனென் தின்னம்?வேரொருவனுமுளனோ 
சொன்னசொற்காற்றலென்கொலோவென்றுதுண்ணெனத்துள்ளிகின் ரூர்த்தான் 
பன்னகப்பாயன்மாயவன் வெகுண்பெனிவரைபொடிபடந கைத்தான்.(கடு) 

ஏலுமிம்முறையாத்கூர்ர் து? தடிடினுமெட்டுணேயேற்திழிபின் மி 
மாலுகான்முகனுமொய்விலாவாக்குவாத? மபுரிச்துமாமறைக 
ணாலுெடரி தாய்சாதமுங்கடர்தஞான வாரு திகனைசால்வர்க் 
காலுறைர் கருளஞ்மண்ணல்மாயையினாலளலிலாமோததெரா9, (௧௬) 

் வறு, 

வருவர்கிற் தவரிதழ்கடி தீ சணிவலையமற்புபவரையின்மே 
லிருகைகொட்டுவரிடிவெருக்கொளவெயிமிறுக்குவரின்னவா 
ஜொருவருக்கொருவர்களெதிர்த கனருயர்நிலக்திறயொளிமிகுக் 
திருவிலொ ச இடுபுருவகெற்திபின்மிசைகுனித்சனர்செவிஞர். (௧௭) 

நிமிர்புயக்கரிரெரிகாத்தழுவுவார்கெருக்குளர்சுழலுவார் 
திமிரவெற்புடனிமையவெற்பொரு திகழுருக்கொடுபுரள்வபோ 
லமர்வின் மற்பகசைமுன ம்வில் ச், தனரடுன தஇனரமைவருஞ் 
சமர்விமா,ச்திடவலிமைபற்மியகலுவெடுக்கனர்கரமிசை, (5௮) 

தொலைவதற்கருமையசினத்சொடுசொடரல ம் தனாடல்கெழுஞ் 
சிலைவளைத்தமைதொடைதொடுத்தொலிசெலிடட்டிடமு தல்கிடுத் 
இலகுடுக்கணைபிறைமுச க்கணையெழில்கொண்முட்கணையிவையெலாம் 
கோலை பழுத்தெனமிசவிடுத் சனர்குரு தகக்டெவுரமினார். (௪௯)



௧0௮ இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

0 வறு, 

ஒழுகொளிபாப்பிரிறைமுருகுவிரிப தமமலருறைதவிசெனப்பிரியமாய் 
முழுதுலகளிச்தெழுகவரியமறைபற்ப லவுமுறைபெறவிரிக்கமுதி?யான் 
செழுமைகொளனம்பொலிகள்சிச,மிடுசழற் பகழிசிர றுபுவிடுப்பரெடியோன் 
விமுமியமழைக்கடவு ள்கணை தனைவிடுக்கனன்வில்விசைபெறவிமுச் துமிசையே. 

அடையிருரெக்திவளரலர்க இர்விரித்துகிறையமுஇனையுகு ச். மருவு 
முபெதிசாத்தையுரனுடனின தயெடுத்தரியிலுமில சவிடுச்கனனவன் 
கடலிடையு இத்துவளர்கனலெனமதிக்கமிகுக திர்வெயில்பர ப்புபகலோன் 
படைதனையெடுத்துநிமிர்வரிசலைகுனித்துலருபடையசைகிடுச்தனனரோ, 

உரமிசைபடப்படவிலிளு தலைகு னித கசலவு றுகணைதொடுப்பமலரோ 
னரவினினடி.க்சகருமுகலு மனி லப்படையையதின்மிசைஈடத்தினன்வளர் 
வரமுறுபெயர்க்கணையையயன்விடவெதிர்த்தரியு ம்வருபெயர்கரித்தபகழி 
பெருமையின்விடுத்தலில்சவுரியபுயப்பெருமைபெருகவுமுலா தெவீஞன். 

இனையலசைப தமமலர்சயனனுடறட்ரிருவவிழஹையவன்விடுப்பவவலு 
மன தினினினைப்பரியம.றுகணைதொடுத்துவிடவருசமமுறச்செவியே 
பனிமதிமுடி த்தபசுபஇிபெயர் தரித்தகணைபதுமமலரி றறையவன் 
முனிவுடன்கிடுத்தனன் தொழுகனல்பழுத்துவிழமுதிர்சின மிகச் Fo gins vi. 

வசியொருகரத்தின்மணிவளையொருக ரத்திலொளிவளையொருகரசத்திலசுரர் 
தசையறகொறுக்கிகிமிர்கன கயொருகரத்தில்வளர் தனுவொருகரச்திவணிவோ 
னிசைபெமுருத்திர மகனைவிடவெதிர்ச்திறுதியிதுபொழுகடுக்ச கனவே 
திசையொருபதிற்றுமல்சொரிதரமலை த் தலைகள்சிததிடவுடற்தியதுவே. 

ம வறு, 

வர்துகான்முகன் வெப்பொடுவிட்டிடுமண்டுபாசுபகப்பெயர்ஈ ற்கணை 
Asam BUT ல்வளர்பொற்கொடியைப்புணர்செங்கண்மாயனடச் துமுருத்திர 

மக் தமீதுகனற்றனலுற்றனவண்டகோளம்வெடிப்பவெளித் இசை 

யுர்திியவினர்வெற்கிபெறத்தசமொன்றுமாயிரம்வர்ச்சரமுட ற்றின. 

வறு, 

மாகமீதினிலிரண்பொணமுமலை/ துகின்௮ பொரவல்லையி 

லேகநாயகனிலங்கு மொர்சுடரிலிங்கமாகவெழுன் றன 

ஞு 5மூடுருவியண்டகோளகைகடுத் இறக் திடவிளஙீகலுஞ் 
சோக?மாடுமிகவஞ்சிகின் தனதரர் கவாளிகளிரண்டுமே, (௨௬) 

அன 2பாஇலரியய னும்வெஞ்சமரகற்றிநின் சிகனையமிவமென் 

ஜேனரூபமுடனெ௫ன மாயெடியீறுமேமுறையி?ன டி.ஞார்



அடி முடி தேடியசருக்கம். ௧0௯ 

Curr? oy Aes Bray ர்ச்சரமிடர் துபுக்குமறியாமையான் 
மானம்விரமுமறக்துே மதினியில்வக் துநின்்றனன்மைவண்ணனே,. (௨௭) 

வாணிகாயகனுமோடியோடிமனநைந்துவார்சறையொடிக்இட 
வேணு சடவவருடத்திலாயிரமியங்ககேடியு மறிர் திலான் 
காணு?மகொலரியென் நொ க் துபுவிமீதுசோர்வொடுகலக்கன 
னீணிலக் கனையள கமாயவனுகேடிலானெனவறலிக்கனன். (௨௮) 

| Gao. 

திமைமஇத்திருக் தேன் றளர்க்தரிமுகக்கைகோக்க 
வமைவருக் துயரீமின்போடயன்முகமவனும்பார்த்தா 
னிமையளவேளலுர்தாழாதிசைச் தபினி தனைக்காழிண 
ஈமதெழினன்றென்றெண்ணிகணுகுமோசக்தாற்பின்னும். (௨ ௯) 

வருமன* களரச்செய்யின்மாட்டியதன்றாலின்ன 
மொருதரம்பார்ப்பேே மன்ேயுரைத்தனருரைக்குங்காலை 
யிருவருஞ்செவியிற்கே ட்பவிலிங்கமீதெழுச் சவின்சொ 
௮ருவமகாகத்தூாயவுராகொளோங்காரமொன் று, (௩0) 

அம்மொழியகனினின் றுமாதிமாமறைகண்டான்றிய் 
கொம்மெனவெழுக்த வற்றைக்குறித்திடவல்லாரானார் 
செம்மைசேருருவர்தாங்கத்திகைத்தவர்தெருட்ெூர 
மும்மையுமுணர்த்துகின்றமுைமையைமொழிவல்கேண்மின். (௩௧) 

பூசார்கிருதினேடிப்போற்றிடப்படுவன்யா வன் 

றஹேசினாலிரவியாஇதிகழ்சாச்செய்வன்யாவன் 

மாசகன்மகிழ்வான்வையமகிழ் தரச்செய்வன்யாவன் 

பேசருங்கருணைதன்னாற்பெரும்ப தமளிப்பன்யாவன். (௩௨) 

அனையவனீவிர்மோகமகற்றிலான் விரும்பியொல்லை 

மன தினுகினை கற்கெட்டாமாட்சியவளர்ச்சிகாட்டி 

யினையசெர்தழலார் 2சாஇயிலிங்கமாயெழுக்சானென்றே 

அனைவுடன் வாக்குத்தோன்றச்சொன்ன தால்ருக்கு?வகம். (mm) 

வலத்தொடுவாமாங்கத்தின்வரநுமையளிக்கோன்யாவன் 

னலகத்தகுமின தயமானகளின மீ திருச் துநீடு 

மூலப்பரும்பிரவஞீஈத்திலுஹைந் கனுபவிப்பன்யாவன் 

சொலப்படுமதனைமெய்யாச்சூழ்ச் திடுகின் ரோன்யாவன், (௩௪) 

௪ * ௩ ௩ ௪. ப 4 

அப்பிரவஞ்சமுற் றுமறிர்துமமேயதியான்யாவன 

'செப்பமாரன் மனோலும்பாற்செனித்திடுமோகக்தீர்ப்பான்



௧௧0 இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

வெப்பவார்கனையிஞப்பண்லிளங்கன த்பிழம்புபோர்தீத | 
விப்பாஞ்சடரானுனென்.தியம்பிபதெசுருவேதம், _ (கடு) 

வேவறு, 
பெரிசான்றபிரமப சம்விண்பெதம்பெறப்பணித்சபெரியோன்பாவன் 
லருமூன்றுசச்திஈட்குமதிட்டி சனுச்ின் மயிகன்வடிவமாஇ 

விரிவான்றபிரவஞ் ஈர் சமக்குமதஇட்டி ,கனாசிமிவிர்வன் யாவ | 
ஜெருஞான்றுகினைத்தவுடனுயர்கதிதர்தஞ்ஜானமொழிப்பன்யாவன், 
பா சசராசரங்களவையளைத்தும்வழிபாடுசெயப்படுவன்பாவ 

னிரர் சரமாய்மு.ச்இயருள்பவன்யாவனவ மதமே நீக்கச் 
சொரிக் த, தழலிலிங்கிமெனக்கோற்தினனென்றுயர்சாமந் தலங்கக்கூதி 
விரிக்ககிருக்கெசருடனேவிஎல்கு ச ழலிலில்க மதின் மேவிற்றன்றே, (௩௭) 

Ga ou. 
மழையொருமூன்றுமன்னலகுக்கதின்மறைக? லாடு 
மிழைகெமொலநீங்காதெழுர்இடுமோக நீக்கி 
புறையுமிவ்வுருவசம்மாலுணர்வுறற்கெளிய தன் ந 
றைமிடத்திறைவனென்ேகருதியேதுதிக்கது த்ரூர், (௩௮) 
எண்ணருங்காலம்வானிலிருகிலம்பர ப்பிற்றியி 
உ ண்ணல்லான்கிர்யினின் அமருர் தவசயத்திேர்க்குல் 
சண்ணினித்காண்டற்கெட்டாக்காரணவடியேமுய்ப 
விண்முகடளர் துகின்றவிமலனேசரணமெக்தாய். ் (௨௯) 
முடிவிலாவின் பமானமுகல்வ?ன சரணமுன்னுட் 
கடுகர்ச்தெம்மனேனாக்க ரத்தனைசரணங்காலன் 
படிமிசைவிழக்கா யர் சபதாம்புயசரணம்பண்டி 
லடியனெமமிலிலரை மயகதனினைசரணமாமால். (௪0) 
அனித்தியமகத்திகின்றவாஅவான்பொருளிலொள்றும் கினைப்பக ரர்திடி மின் பாய்கின்றனைசரணரீற்கா களைச்சிி? கலுல்காட்டாகன் னியல்காட்டிநிற்கும் அளைச்திறலிருளைசிக்கும்கித்சகாசரணமென்றார் | | (௪௧) 

வறு, 
பரவியிரிமவர்சாணப் 'பரன்மதியஞ்சென்னிவைத்த ப மன்றொன்றக் ரசமலஞ்?ரமிதிற்கலித்துமலரடி பிறைஞ்சிக்கண்ணீர்சி்ச வ ரனுமதுபெருமோகமக oT MEH ay £விருசொழித்காயவனிமீதில் “1 0/சரலகுசெய்திரன் தவவாகிவண்லேண்டும்வரம்யாதென்றுன்,



அடிமுடிதேடியசருக்கம். BES 

செங்குமுகமலர்வாக்குத்திறர்துமதத்தளிச்செெதெனச்செப்பலோடு 
மங்கமெலாம்புளசெெமாயார்த்இகிவாரணஞ்செய்தவமுதைகோக்க் 

கங்கை திதவழ்சடையோய்நீயென்பா த்பிறக்துவருகற்பக்சோறுக் 

தங்கியவிம்மோக Mg SAT Aor FO wa ழிற்செய்யக் தருதியென்ரான். 

கஞ்ச மலரயனன்ன௮சைசெய்யப்புண்டரிகக்கண்ணிஞனு 

மஞ்சலிசெய், சழூயெநின்னைங்இரியர்ச்சனைக்கடையூறணுகாவண்ணம் 
வஞ் சமிகுச்திரிமோகமீளவும்வந்தணுகா தவண்ணங்காத்து 
ஈஞ்சணியுமிடற்றுனேயருள்செய்யவேண்டுமெனசவின்றானம்மா. (௪௪) 

வறு, 

குடவளைகரத்திலேர் தங்குளிர்புயல்வண்ணன் கூ த 

விடபவாகனமுகர் தவிறவன்வாய்மலர்க் துநிவீர் 

திடமுறவிழைச் தபூசைசெய்திடக்கடவ தன் றி 
். மடல்கொளைந்தருகாட்டோரும்வழிபடக்கடவதன்றே, (௪௫) 

அறர்தழைதிருவேற்காட்டினசனிடையலங்குஞ்சோஇ 

சிறந்திடுமிலிங்கமாகத்திகழுவஞ்செகத்தின் மீது 

நிறைந்தவாகாண்டல்செய்யநெடியவு மரிதானீவிர் 
மறக்தபக்கண்ணிற்றோ ற்றும்வடிவமாய்வன ததன் பாங்கர், (௪௬) 

இலிங்கமொன்றமைத்துப்போத்தியிருதொழிற்பெறுமினென்றுக் 
அலங்குறமனத்திலுற்றதுகளறநீவிர்போற்றும் 
தலச்திசழிலிங்கர் தன்னைஈவின் றவர்தொழுதோர்காளு 

நிலர் தனின் மருட்சிநீங்கிரீடியதுயரநீப்பார். (௪௪) 

தென்றிசைக்கிறைவன் 9 றுஞ்சந்றமுஞ்ிமி.துகாணார் 
வன்றிறலிலங்கானின் றமாகிலப்பரப்பின்மீதிற் 

றுன்றியபோகம்யாவுக்துய் ததுயர்வானோர்சூழும் 

வென்றிசேர்கயிலைவெற்பின் மேவுவரன ந்தம்காலம். (௪௮) 

நிலச் தனிற்றவஞ்சன்னியாசகியதிகள் ருது. தான 

நலம்பெறும்விரதந் தன் மஈவின் றனயாவுர்தேரி 

னிலங்குமோரிலிங்கம்பூசையியற்றுஈர்க்செய்தாகின்ற 

பலக்தனிற்கோடிகூற்றோர்பங்குறும்பலனிற்கொவ்வா. (௪௯) 

எவ்வசைக்கு ௨த்தாரேலுமிலிங்கமொள் தருச்சித்தோர்க்குப் 

பவவசாகரங்களில்லைபார்மிசைச்செனித்தாரேலுங் 

கெளவைசெய்காலன்வாசைகாண்குவதில்லைமோக 

் மவ்வியர்துயரமற்றுமவர்களுக்கில்லையாமால். (60)



௧.5௨ திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

விசுமெய்ப்புகழ்செர்யிண்ணோர்விஞ்சையரசார்செட்சர் 
கேசகசால்வருணத்ே தானுனிகழ்வொர்ச்சனையின் மீஇ 
லாசறத்தக முமெய்யிலனுதனமணியவாய்த்த 

தேசுறும்வெண்ணீறக்கமணிதனின் மோகக்தர் ந்கொன். 

கடையெனலும்புலையனில்லல்காத்இடுங்கருஞ்சுவான 
வுட ணுமவசினின் நுமெ: £ஹியவுமிழிவரென்றே, 

(> படசொழியபன்மால்ே கட்பமும்முறைபகர்த்துபொக்தான் 
அிடமுறுமயலுமாலுக்இருக்தும்2வற்கா ட்டின்ம மவி, 

வே தவான் புனலின்மூழ்விளங்மும்வெள்வேலின்றாலச் 
சீசகீழலிற்சிறர்தசெல்வனைப்பணிச்தேயன்ன | 
நாகனுக்கிசானத்தினலன்்செய்யுத்தரக்தினப்பண் 
ணோ தகருமிலிங்கந்தன்னையுண்மையாயமைத்தேயம்மா, 

வருமகழ்சிறக்தபேருமாசிலாமணியென்ஜோ இர் 
சுருதிபின்மூறையாற்போற்தித்தூயமஞ்சனநீராட்டி, 
முருகவிழ்பள்ளி த, காமமுறைமுறையருச்9 த்தேத்இப் 
பெருவாம்பெற்றுமீண்டுபேருலகளித் தார்மன்னோ. 

Dis மான்மியத்ை தயோர்காலெண்ணினரெழுதஜோர்கள் 
சிச்கனைசெய்தோர்பார்மேற்றிருந்தியபோகமார்க்ேத 
ஈந்தியெம்பெருமான்காக்குஈன்மலையுறைவரென்றே 
முக்துகான்மறைகடேர்ர்்தமுனிவரன்மொழிச் தானம்மா. 

அலங்கனற்சுடராய்கின் றவண்ணராமறையையாய்ந்தே 
பொலன்சிறையெனெக்தோனும்பூவைமாமேனியாலு 
முலைர்துலைக்தோடிச்தேடுமுண்மையையுமாத்தாமிப்பால் 

(கக) 

(Be) 

(௫௩. 

(Ge 

(G6) 

வலம்புரிரெடியோன்பெற்றவண்மையைலகுத்தல்செய்வாம். (Ga 

அடிழடிதேடிய சரக்க ipa. 
ஆகச் செய்யுள் - ௮௬௪. 

  

வலம்புரிசீசருக்கம், 
> 

  

நிலவுமிழ்பலமணிசொரிச்.துநீடிய 

வலை சவழ்பாலியங்கரையிலன் மியே 

நலநிறைமாகதகாதன் £ழ் த்தசை 

தலமுளதெனமுனிசாற்றன்மேயினன்.



வலம்புரிச்சருக்கம். 

G ப று, 

தா தவிழ்வாகைகரிச்சகலுச்கஈர கன்மைக்தன் 
மூதெயில்சூழுமிலங்கை யின்மன்னவன்முடி சாடிப் 
போதருபாவவிமோசனமாக ப்புன'2பராழ் 
சேதுவி2லார்ரவலிங்சமமைத்தர்ச்சனைசெய்தான், 

| ௮ த் தகும்வலையிலாளுடைசாயகனவணெய்திக் 
கொத்தலர் மேவிமது. *சொரிபைம்பொற்கொடியோடு 

நித்திபபத்தியினர்ச்சனைநெளிபுமிரகுரா மன் 

F ESBS Say ச்ைையளிச் தருள்செய்கின்றா ன். 

அருளும்விடைக்கொடியிரறைவனகை த்தடுஐகிரர் 
மருள்கடவீர் தசனையுயர்க இபெத்.மிடவளர்வேசதப் 
பொருள்வளனமுற்றுகினெழில்கெ £டிருச்சகுபுனைபேராற் 
நெருளுமணிச்சிவலிங்க மரு ச்சனைசெயவென்றான். 

காமுறுமேமுமராமாமுருவக்கைமேவும் 
Ca pOarahA 51069805 9087 gr wer 
UT PAT iiyunsr amen ips gush i? sa 

வாழி.பையினோவிமான த இிடை.மன்னி, 

வல்லுவியெண்குவயப்புலிமராகடுலாய்£யம் 

பல்பலமண்டியதில் லமகன்றுமுபடர்மள்ளர் 

கல்லெழுசும்மையகண்பனைநாடுகடக்தா ரு 

மொல்லைவளச்தரும் 2லே.தவனச் கனிலுறை கின்றான். 

ேவேறு, 

நறவுதுளிச் இ கரியனறுமலராலுளங்களனிம் இயர் தபோற்ற 

விைவனுமையுடன்வெளிகின்தியற்று மருச்சனையுவர்ே தமெய்தாகின் ற- 

சிறைகொள்பவச்செடமூமுவதுர்£ரக் சசி)சயொடுந்திருக் சச்சூழ்போ 

யறைபதினாயிர ம்வருடமணிமாடவயோத்திசன்னிலரசாளென்ரான், 

15 

bo. 

(௩) 

(௪) 

(6) 

(௬) 

லண்டுமுரல்செழுங்கமலமலாவிழியான் றவர்கண்ட மடுவிற்ஜொய்க்து 

சொண்டலெழுவதுமானவெழுர்துகிகமேசனடிகும்பிட்டேத்திச் 
கண்டாளமணிசாரியக்கார் சசாயகள் கோயிற்கவிலுங்கீழ்பா 
லெண்டிசையும்புகழ்பரப்பியிலங்குமிராமேசனென்றோரிலிம்சஞ்செய்சான். 

(௮) 

மழுவினொடுஇிரிகோட்டுமதியேச்துமலர்க்கரத்,சான்லழங்கச்செவ்வி 

தீழுவுரெடுமதிலுடுக்தவயோத்திககர்தனைச்சார்ச் துதயங்கும்பைம்பொ



௧௧௪ திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

ஜனெழுகுமெழிலொளிபார் தமுடி சூடியலமெல்லாமொருகோலோச்9 
பெழில்கொண்மணிப்பிடிகையினினிகாக வாண்டகைவீற்றிருர் தான்மன்னோ. 

மன்னஸயிர்புரக் தளித்துவளர்காலக்சனிலோர்கால்வர ம்பில்சோத்இிப் 
பொன்னிமிருமணிக்கழல்சேர்புதல்வரிருவருமவன் றனருளாற்போர்து 
கன்னல்கமுகெனத்திகழுங்க ழனிவளர்வேதவனங்கண்ணுத்றோங்குக் 
தீன்னிகரிலமுகமென தீ தயங்கிகிறை தரும்வேதசர௫ன்மூழ். (௧0) 

ஏடாருமிதழியர் தாரினி தணிஈதநிகே மசனிரு தாள்போற்றி 
நிடாழிசூழ்புவியினிறைபுகழ்சேரகுராமனியமஞ்செய்த 

பீடாரும்பெருமாலுக்கங் இசை தனிலிலிங்கம்பிறங்கச்செய்தே 

சாடோறும்வளர்ச்ேேறக்குசனென்போனருச்சனைசணயர்துசெய்தான். 

திருர்தலர்சம்முயிர்குடி,த்துசெய் தவமுங்கதிரிலைவேற்செம்மறேவ 
ரருக்துமமுசெனவுயிர்கட்கருள்கூ.ருமிவவனென்போனச்தண்காவிற் 
பொருந்தரகுப கிபமைச் கபொருவில்சிவன்றனக்சேத்திசையிற்போற்றி 
வருச தியொருசவலிங்கம்வகுத்துமருமலா தனால்வணக்கஞ்செய்தான். 

அடுபுலியின்குருளாயெனவளருமிருவருநெ௫காளரியதேவர் 
மடவ தனித்படிச்காடிவளர்வேதவனப்பெருமான்மலர்த்தாள்வாழ்த்இப் 
பொடிகொடிருகீறெனவேபுனிதமுறுமனத்தின்விழைபோகம்யாவும் 

வடுவுறழ்வேத்கண்ணிபல்சனளித்தருளப்பெற் அுமிகம௫ழ்வுபூச்தார்.(௧௩) 

அண்ணலந்தோண்மணிமார்யர்முூவர்களுமமைத்ததலமதனையோர்கா 
லெண்ணுகர்கள்க ற்பகசாட்டிழையாவரத்்தலத்தினினிகாயோங்குங் 
கண்ணு தலைவழிபடுவோர்கயிலை கனிலளப்பரியகாலம்வாழ்வார் 
விண்ணுலவும்வேன்மூலமசனிலுளதொரு,தானம்விரிப்பலென்றாரன். (௧௪) 

வறு, ் 

முர்கொருகாலர் தன்னின்முகிழ்ச்திகழ்வாடாதோம்கு 
முந்தியக்க மலமிதிலு இத்தசான்முகனுமன்னோன் 
தகையுமகவான்விண்ணோர்சாத்தியா்குழுமிகெஞ்ச 
ஜெர் தனரசரர்செய்யுகோன்புகள்பலித் தனே, (கடு) 

அனையர்களலெகோடியணுவிலுக்கன்புகூர்க் த 
நனைவருமூரற்பாகனளினகாண்மலர்த்தானெஞ்9 
னினைவுசெய் 2ஈ௪சராஇகின் றுகன்னிய யாவு ‘ 
முளைதபுமாற்றாற்சாலமுற்று தல்கூடவன் தி, (௧௬) 

பெர்ச்தினைப்பொருவுக்திண்காத்பொதஇயிருளுடலரா 
கிச்தனைகிகழ்த்திரிற்குகிரு சர்கணினை த்தயாவு



வலம்புரிச்சருக்கம். SHB) 

ஈர். தவிக்கங்கள்செய்யு சாயசகற்றருதலெண்ணி 
மர் தரகிரிக்குச்சென்று மமுவலான்றன்னைகோக்௫, (௧௪) 

மேயவர்வாய்மையென்லுமெய்ர்கெலிலிலக்க ரநின் ற 
தியவைம்புலஞம்லடர்இண்டிறலடுக்கிச்டிக்ைைத 
கேயமோடுருகக்கண்ணினிகழ்புனல்பெருக நீக்காத் 
அயவாலமிவுபொங்கத்துதித்திடலுற்றாரம்மா. (௧௮) 

வேறு, 

உழைவாண் மழுவெம்படையாய்சரணமொளிசேரிதழித்கொடையாப்சாண 
மிழையார்புரிநாலணிவாய்சரணமெளியாய்வலியாய்சரணஞ்சர ணங் 
குழையார்செவியா ய்சரணஞ்சரணக்குறியோர்குணமில்லவனேசரணக் 
கழை?மலிய தோளுமையாளுறையுங்கருணாநிதியேசாணஞ்சாணம். (௧௯) 

மை செடரியாய்சாணஞ்சராணம்வயமாவுரியாய்சரணஞ்சரணல் 
குறையாதெழுக ஞசமுகாயநுகருங்குருமாமணியேசரணஞ்சாணம் 
பிறைநீர்மலிசெஞ்சடையாப்சரணம்பெருமால்விடைமேல்வருவாய்சாண 
மிழைவாசரணஞ்சாணம்பிதியாதெமையாளூடையாய்சரணாமென்றுர்,(௨0) 

வறு, 

அனையர்கடுஇகேட்டின்புற்றையனேர்நின் றுநீவிர் 

மனதினிலெண்ணாகின்்றவரெவனென்னயாங்க 
ணினைவுறுகருமங்கூடநிசாசரர்கினை த்தயாவு 
முனைதபவொருவழ்றர் தமுூன்னவவருள்செயென்றார். (௨௧) 

சேவர்கள்பெருமானொக்கிச்றுககைகோட்டிவாடு 
நிவிர்கணினை த்கயாவுநிலைபெறக்கடவதென்றே 
மாவுறழ்சண்ணாள் 2பாற்றமறைர்கனன் மழறைகலோடு 

மேலவருமிருக்கையெய்தியிருக் சனரினையவேலை, (2.௨) 

வறு, 

துங்கமக்தரகிரியகனிற்ரோற் திய 

திக்களினறுஞ்சுதை£ம் றுமாடமேற் 

பொங்கியவோவியம்பொலித்கசாலையின் 
மங்கலையுடனிறைமகிழ்ந்துபுக்கனன். (௨௩) 

* ் 

பல்லவமருட்டியபாகதாமனாச் 

சில்லரிச்சலம்பொலிசிலம்பப்பொதரும் 
வல்லி நுண்மருங்கின்மா மயிலுக்கோவிய 

மெல்லவேகரத்தினாற்காட்டி மேவினான். (௨௪)



௧௧௬ இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

காருறுமகற்புகைகமழுமாடமே 

லோரெழுகோடிமர் திர த்திேடுறைந் 

தேருபமனுக்களுமிருத்தல்மாட்டினா 

னேகிழைபடைக்கணானெடி.து2ராக் ள். (2G) 

SuUNAUTHOGOS Ns gessrseu 

புபல்வளர்கொர்களப்பூவைமுன்னரிற் 

செயலுறுமிருபிரணவதக்தினசெவ்விபார்த் 

தியலஓுமிவ்விரண்டும்யாசென்றுகூ,றினள், (௨௬) 

வறு, 

மய்மண்கண்ணிமடகர்தைபகர்தலு 

மய்யன்கைபுனையாய்வகாகேண் மத 

மொயகொண்முன்ன தமூவர்வழிபடற் 

கெயதுர் தானமகெம்பாமென் றனன். (௨௭) 

தடங்கணாய்திரிசத்தியளிப்பகி 

யிடங்கொடானமதுன் பரமென்றுமேத் 

மிடங்சொள்வேதக்திரிவிகமானவை 
யடங்கலுமிவ்விரண்டிலடங்குமா ல. | (௨௮) 

வேவறு, 

இனைய தன்மையாயிருவரும்புணர்ச் இனிதிருப்பேம் 

வனைமலர்க்குழல்வருதியென்றும்பன்மாமுகத்த 

தனைகிகர்ப்பருபிரணவமுருலமாய்ச்சமைக்தே 

யனையகாலயிற்சம்பவிழ்திருர், னன தனால். (௨௯) 

அ௮ண்ணல்யானைமாமுகத்தடஜனொருச சனூலம் 
வீண்ணம்பாகலஈதுதத்திடவுஇித் தனன் விழைந்து 
நண்ணுமைக் தனைக்காண்டலுஈளினவாண்முக த்து 
வண்ணவார்குழலெத சணிமடியின் மேல்வைச்தான். (௨௩0) 

குழவிவெண்மதிகவழ் கருக்கொன்றைவார்வேணி 
யழகனுச்சிமாக் சவிரொலிகவமணியழுத்தி 
யெழுஇி2மய்ர்தொளிர் பீடிகை மீதில்வைத்இனிதாய்க் 
தழுவியையன்மெய்யெழிலெலா ம்பார்த்துளர்தழைத்தான். (௩௧) 

வறு, 

முருக்திளமுறுவலன்னார்முகழ்கிலாக்கற்றைகான் று 
வரும்பனித்தியங்கள்சென்னிமலைமிசை சவழ் தன்மான



வலம்புரிச்சருக்கம். 

விரி ந் கசெங்காக் தளங்கைமெல்விரலதனலள்ளித் 

திருர்தெழுபொழில்க ரப்பாற்குத்திருநீற்றுக்காப்பிட்டார்கள். 

பெய்வளைவயிறுவாய்த்தபிரணவப்பிள்ளையார் தங் 
கைவிடுமரக்கர்தம்மைக்கறுவிமோறுபோல 
மைதிகழ்துதிக்கை தூங்கு மணிமுடியெடுத்துவாய்க்க 
தெய்வவுத்தியுகின்றாடச்செல்ரோயாடலசெய்தார். 

பண்ணமைகு தலைத்தீஞ்சொற்பார்மகள்பனுவலாட்டி 
யண்ணருமரைமேல்வாழுமவிரிழைவடர்கொட்டாட்டத் 
கண்மலரமளிமீதிற்றாதியரவளர்த்இவாழ் தஇக் 

கண்வளர்கண்ணேயென்றுசனிர் துதாலாட்டிஞார்கள். 

சுட்டிபொற்பதக்கமாடத் சாள்வளையரைஞாண்மின்ன 
மட்டவிழ் சமலக்கையின்மணிவளைவாய்விட்டார்ப்ப 
வட்டுயிருடலர்தின்னுமசுரர்கம்் மெண்ணமெல்லாந் 

| தட்டுவமென்பார்போலச்சப்பாணிகொட்டிநின்ரர், 

0 வறு, 

பின்னற்திகழுங்கருங்கூர்தற்பிடியோர்பாகன்பெருநிலத்திற் 
றன்னைப்பொருநேரிலராகத்தானேயுவமைதனக்காக 
மனனப்பயர்தபிள்ளையார்வருஞ்டில்லோ திமடவரற்குக் 
கன்னற்கனிதேன்சருக்கரையிற்கனிவாய்முத்,தமருளினார். 

ஆனாமறைகள்பலகலைகளளை த்தோருருவரவர்த ம்மைத் 
தேனேகனி?யஈவரசமேசெள்ளாரமுதேி சரோமணியே 
யூனேயுயிரேயு யிர்க்குயி2ரயும்பலுரு வச ற்குருவே 
வானோர்குறைதீர்க ற்பகமேவருக வருகவெனவ ழைக்தார். 

செய்யமலர்மேலுறைபிர மன்சிருட்டிநினைச்செய்திடும்போது 
கையைந்துடையபெருமானைக்கருகாதமைத்தான இன eC ay 
மெய்கள் வெளுத்துச்சிலகருகமெலிந் துகுறைச் சாய்குறைதீர 

வையலுடனேயம்புலி நியாடவாவென் றழைத்தார்கள், 

அலையார்புள ற்செஞ்சடைப்பெருமானளித்தவருமைப்பிளளையார் 
கலையார்மதிபோல்விளங்குமுகிர்க்காலிற்சதங்கைமணிகறங்க 
வுலையாதோடிமுகத்தன்வெய்வொழுகப்புழுதியளைக் தாடிச் 
சிலைவாணுதற்பேதையரிழைத்திற்றின்முழுதுஞ்செதை ச்இட்டார். 

இனிஈம்மிடர்களொழிர் தவெனவிமையோர்துஇப்பவிறைததிப்பப் 

பனிகொள்விசும்பிற்படர்கணங்கள் பலருந்துஇப்பப்பசுக் துளபப் 

க்க 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(உட) 

(௩௬) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௯)



௧௧௮ இருவேற்காட்டுப் புராணம், 

புனிதன் றுதிப்பப்பொன்னுலகம்புர ட்போன்றுஇப்பப்புவிது.இப்ப 
முனிவர் துதிப்பச்சிறுபறையைமுளரிககரத்தான் முழக்ஜெர், (௪௦) 

உம்பர்க்குயர்மர் தாகிரியிலு இச்கவோடைப்புகர்முக த்இற் 
௮ம்பிச்சாமொன்றே 5 தவருதோன் றற்.றுணைவர்புடைசூழ 
விம்பக்கனிவாயிகழுமையாள் வேற்கண்களிப்பவிரைர்தோடிச் ப 
செம்பொற்பருதிபூட்டிவளர்சறுேேதருருட்டியருளிஞர். (௪௧) 

Ga wp. | 

திவத்தில தித் இரிமகலைவிளையாடுமவ் வேலைசார் தஷழ்டக் ப 
குவிச்துெ.மிக்ெழுர் துமணிவடஞ்சு மக் தவிளமுலைதன்சொழுகன்பாற்சென் 
தெவர்க் குமதிலரியாடுனகின்புதல்வன்கணாதிபர்மற்”றனையோ ர்க்க 
ஈவப்பிரமர் தமக்கு மதிபதியாகவேண்டுமெனசசின்றாளம்மா. (௪௨) 

முகையவிழ்ர்துமத.க்துளிக்கு ல்கூர் தலிளம்பிடிமொழியமுன்னோனோக்கி 
நகை புரிர்துமறைமுனிவர்விண்ணவர்மாலிர்தரலுகளினத்தோனுந் 
தொகையகன் றவண்டமிசைத்தவமியற் ௮ஞ்சுராதிபருச் துவன்றியார்ப்பத் 
தகைகெடுங்கட்கடைகாட்டி யருளினனக்கண த்.திலவர்சார்ச் தார்மன்னோ, 

கோளமாதி குழுமுதலுந்துடையில்வை தீ.துக்குலவுவனிவனண்ட 
விமுமியபற்பலவுலகமனைத்தினுக்கு நுக்சட்கும்வேச்சனாகச் 
செழுமுூடி சூட்டிடக்ககுவதென ம௫ூழ்ர் துறந்தஇரவியங்களெல்லாம் 

வழுவற?வயமைக்திடலுமணிச்சிக்காகனத்திறைவன்வைத்துப்பின்னர். 

கறகங்கயெதெண்டிராயுடுத்தபூதலம்பா தலச் திகழாகாயமீதி 
லறம்புரிச்துவளருகர்க்குமளப்பரும்விக்செங்களுக்குமதிபனாக , 
ஈறும்புனன் மர்.தாஇினிநீர்பரிர் சாட்டி ச்செழுங்கலவைகானங்கோட்டிச் 

சிறர் மணிமுடி சூட்டி தீதிருமுகமண்டலங்காட்டிச்செப்பலுற்றான், (௪௫) 

நீவிர்கினை த் தனகருமநிலைமைபெறப்பிறையெயிற்தினிணங்கடோய்ச்த 
தீவிழிக்காய்சினவரக்சர்செயலனைத்தும்விக்சசமேசெய்யச்செம்ெ பாற் [பி 
ருவிலொளிமுடி கரிக தமெனவிறைவன் மகிழ்ச் துரைப்பத்தளிர்க்கை கூப் 
மேவியவானவர்கண்மலர்மழைமாரிபொழிக் இறைஞ்ூவியப்புற்றார்கள். 

பீடிகைமேலினிதிருக்கும்வேழமுகப்பெருமாளைப்பின்னுமேத்தி 
வாடியபைய கூழ் தளிர்ப்பவான் வ ழங்கிற்றெனவடியேமனத்தன்மீது 
நீடிய துன் பனை த தினையு நிக்குகினதருள்வாழிரின்றாள்வாழி 
விடுபெறகினையளித் தோன்மிகவாழியென வாழ்த் விடைகொண்டார்கள், 

6 
தேவர்பிரிதலுல்கடுக்கைஇகழ்சடிலப்பெருமான்றன்திருத்தாள்போற்றிப் 

பூவைதஇருவடியிறை ஞ்விடைகொண்டுபொருவில்சகணம்புடையிற்சூழ



வலம்புரிச்சருக்கம். ௧௧௯ 

மூவுலருமொருகொடியித்க நம்கெள? வேசுழன்றுடுக்கண்மாவொள்பானு 
மேவல்செயவளர்மதியமிரவியையும்பிடி SST HUGHES stale, (௪௮) 

வேறு, 
சர் தரப்பிறையிழ்? 2 முற்று சடமருப்பிலங்கத்தாக்குஞ் 
சிர். துரானனச்தோன்.நா நீர்த்திருவிளையாடல்செய்யக் 
கொர்கழற்கதுவஞ்்€ற்றக்குண்டுகட்க GIN DE GM (Fy Lp 
மர தரகிரிபோலேம்றுமறிஇராக்கடலிற்சார்ம்தான், (௪௯) 

Son ders wren A யநாதன்ராவில் பலவளங்களசூழ்க் க 

வன்னவமதனைநோக்கெணிமுடியசைத்துத்தாண்டி, 

ஈன்னிதிச தறப்பாய்ந்துநலிதரவுழக்வொரிப் டி 
பொன்மலையதனில்விசிப்புடைத்தனன்புடைத்தலோடும். (Go) 

மொய்கொணீர்த் தரங்கர்சாவிமூரியங்கரைாமேலேறிக் 
கைசடுக்குற்.றுமீளுங்காட்சியக்கடற்குமன்ன 

னுயயுமாமிலமென்றெண்ணி 2யாடுதல்போலுமாடு 
மையனூங்காரர் தன்னுலலதியேமீடல்போலும், (௫௧) 

உக்துறீர்ப்புணரிே மயவுன்னிவானிடையின் மன்னி 

வக்தமாமுகிலோர்பாலின் மடுத்துவானேறுங்காட்டி 

முூர்தைகாளுவரிமீதின்முழுகமியகசிடவாகின் ற 

வந்தமைகாகமஞ்சியண்டமீசீதாடன் மாலும். (௨). 

வலமுறுமையன்சோ தமணிவளையெகதியவாளிற் 

றலைமயக்குற்றுமீண்செலதியிற்படியுங்காட்டு 

யலர்கதிர்பரப்பும்வெய்யோனவிர்மதிவெருவிச்சூழு 

நிலைதமொதிவீழுநெதிதனைகிகர்க்குமாதோ. (9௩) 

புடைவருகணங்கள்விழப்பொங்கி? மலெழுச்அதாவு 

முடைதிராமிசைநின்றாலுமொண்கொடிப்பவளக்காட்டு 

யடையலர்புரங்கணாறுமையனவாழ்மதலைக்கஞ்சி | 

வடவைநீள்விசும்பி?லாடவழிகள்பார்த்திடுதன் மாலும். (௪) 

நீடியவினையவேலை$ரொலாங்கொ தஇப்பறீங்கா 

தாடியபெருமான் €றியாகிருடிக்குக்காலைச் 

சேடுறழ்மகரம்வள்மீன்மிமிங்கலகல க்தி 2னடு 

பீடுசேர்கமஞ்சூற்கொண்டற்பிறங்கொளிபெருகுமாயோன், (டு). 

ஓங்கெழிலுந்திமீதிலு இத்தரான்முகனுமார்பிற் 

... முங்யெதிருவுஞ்சேடசயனமுஞ்சலத்திற்போத்த



௧௨0 திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

- தூக்யெதுதிக்கை த்தூம்பிற்குழ்ர்துமேலோடிவிழ்ந்து 

மாங்கவன்பட்டதுன்பமதிர்தியார்குணிக்கத்பாலார். 

Gag ° | 

வெருவவினபசர்புளலையெறிக்தேவிசையாடத் 

திருவொடுமாலயனீடுமனக் தன் திசழ்பார்ேமன் 

மருவியபலபலதிசையின்விழுகேேதவகேேதபின் 

ஜெருபுடை கூடுவருய்ர் சனமென்றேயுரைசெய்வார். 

மக சகெசானனனத்திறல்செய்ேதவருஇன்ற 

ன் ச றுவாயினின்மொய்த்திடுபூவையினிசழ்வண்ணன் 

கைத்த லமேவியவெற்,மிசெனை யம்படைகாணாது 

சித தமகாவிதனத்தொடு? தடுகல்செய்கின்றார். 

அலலலுழக்துமெலிர்சவர்தேடலுமவைமீதி 

னல்லியன்மேவியரான்மையுகேருற்றனநாதம் 
புல்லியவால்வளை?2பாயது? பாகப்புயல்வண்ணன் 

சொல்லருமல்லலெளனுங்கடன்மூழ்கத்துயர்ன்றான். 

ேவறு, 

கடகயமுகச்தினைவெண்கயிலையக்கிரியைச்சார்க்கான் 

படா தருகாளி?லார்காட்பரவைபோ ற்குமிறக்கேட்டு 
கெடியவன மதுசங்கநிச்சயமென் நுநீங்காப் 

புடைபடுகணக்கடுண்டப்போயினகணகங்களம்மா. 

இறுதிரா ணம்ம?னார்க்கென்றெண்ணியேபோதாகின்ற 
விறலுடைக்க ணங்களோக்கும்விளியினறலுணர்ச்துமீண்டு 
பிதிதியாதுரைப்பதென்னேபெருங்கணகாதன்வாய்மை 
யு திகொள்கணங்கடம்பாலுற்றதென்றுமைத்சாரன்றே. 

வகுச்சலுஞ்சூழ்போயும்பல்வசனளைக்கே ளானாகித் 
தொகுப்பருங்கருணைகாதற்றொழுதியா ம்பெறுவமென்றே 
பகுத்துரீள்ச ஹையசெம்கட்பன்னசவயிசிமீதிற் 
சக த்தினையளிக்குஞ்செய்ய காமரைக்கண்ணனேகி, 

சக் தமென் றளிரும்போதுக் தழைக்துஈற்கனிகடா wea 
கர் தவார்பொழில்கள்சூழுங்கயிலையங்கியைச்சார்ந்து 
கக்திபான்முறைசெய்தேகொதளைப்பணிந்துபோத்தி 
யெச்தைநீயடியேற்டட்டவிணங்யெபணிசெய்சன்றேன், 

(சு) 

(டு) 

(௫௮) 

(௫௯) 

(40) 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௬௩)



வலம்புரிச்சருக்கம். 

ஆண்டுவெண்மருப்பசேர் துமாம்பன்மாமுக த். துமைர் சன். 
முண்டியதரக்கவாரிச்சண்புனல்குடைர் சானன்னோ 
னீண்டிடுஈ்துஇக்கைச் தூம்பினேர்ர்தயொன் பிழைத்.துநீங்கி 

மீண்டனன்மீளும்வேலைவிழுந்ததபணிலமென்றான். 

மாசகனிலவுகாலும்வால்வளைமைர் சன் சூ ழம் 
ஹேசுறுகணங்கடம்பாற்சேர்ந்ததுிதியேன் cB 
Corrina gs scrorG aan OhcpueGeer py A pic 

பூசல்வண்டா ற்றுங்கூர்கற்பொத்கொடிவதன நோக், 

பொருக்கெனாகைத்துநின்றபுண்டரீசாட்சபோந்த 

தருப்பமேயெனினுமெம்மாலசக்கயெமாகுமற்ராற் * 
அிருப்பொலிவேற்காடெய்திச்சேணளர்சொளிரும்வெள்வேல் 
விருக்கமுல த்தின் மீதவினாயகள் பூசைசெய்யில், 

பூஞ்சிலம்பரற்றுமென்றாட்பூமகள்கொழுனபோன 
பாஞ்சசன்னியத்ைமீளப்பணிக்குவனெ ன்றுபாவுங் 

காஞ்சிமேகலைசூழல்கு ற்கருங்குழலுமையோர்பாகன் 
வாஞ்சையோடுரைப்பவன்னோன்வடமறைக்காட்டி ற்சார்ர்தே, 

மேயவானவர்கள் போற்று ம்வேததீர்த்தத்இன் மூழ்க 
யாயிடைத்திகழும்வேற்ழைங்கரப்பெருமான்றன்னை 
சேயமோடமைத்துப்போற்திரிஹைவிதிரிகழ்த்துமா தரா த் 
DM Len ர்ச்சனைகள்செய்துதுகளறத்துஇக்கலுற்ருன் 

தானவர்நினை த்தயாவுக்தடையுறசத் சளராநின் ற. 

வானவர்மகிழவக்சவள்ளேசரணம்வாய்க் க 

கூனல் வெண்பின ற.வாழ்சென்னிக்கொற்றவசரணம்யாளை 

யானனசரணமுக்கணையனேசரணமென்றான். 

மாயவன் றுதித்ச'2லாடுமகிழ்ச்தவன்முன்னர் ச்தோன்றி 

சாயகனின்றானன்னோனளினராண்மலர்த்தாள்போ ற்தி 

சேயனேகணங்களோடுநீர்விளையாடும்போது 

மேயவாகுதியிலென்கைவெள்வளை த்தவறிவீழ்க த. 

அன்ன துகணல்கடம்பாலமர்ச்றததனைமீள்லித் 
தென்னிடத்தளித் தல்வேண்டுமென்றுகின்கியம்பலோடுந் 

அன்னியமதம்பாய்சன் றசுவட்டுடைக்கடவுஎன்னோ 

னின்ன மீர் தரவேவாங்கயேர்தியகரத்திலிர் சான், 
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5௨௧. 

(௬௪) 

(#@) 

(௬௪) 

(௪௭) 

(௬௮) 

(௪௯) 

(ers)



௬௨௨ திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

அளித் தலுமுலகமேமும்எர்சவன்மூழ்ச்.துவாக்கக்' 

களிப்புறுமன த தனா?ச்சவின்கொள்பாற்கடலிற்சார்ஈ்தான் 

௮ளித்திரெறவர்தாங்கச்சுரும்பிமிர்தாமஞ்சூமும் 
வெளிற் றுவேன்மூலமீதில்வேழமாமுகத்ேதோன்போர்தான். 

உலவையதேர்துகாகலுற்பவச்செயலையோர்கா 

லிலசவேயோதிஜேர்களெய்்தம்விக்னெங்கணீல்இ 

நிலமிசையனர் தபோகநிலைபெறறுகர்நதுகீடு 

வலலுறுங்கைலைமீதில்வாழ்வரென்றுரைத்கானன்றே, 

முருக திளமுறுவற்செவ்வாய்முற்திலாமுலையாளீன் ற 

வருக தவக்களிற்றின்வாய்மையருட்டிறமுரைத்தாமிப்பால் 

வரும்புனற்பாலியாற்.நின் மல்லலங்கரையில்வாய்க்க 
திருந்தியமுனிவர்பூசைச்செயறனைச்தெரித்தல்செய்வாம். 

வலம்புரிச்சநக்க மற்றும், 

ஆகச் செய்யுள் - ௬௦௮. 

  

முனிவர் பூசைச்சருக்கம், 
அவசி 03௫ பவை 

படர்புனற்பர ஈகதூயபாலிமாக இயின்பாங்க 
சடல்பொருமசுரர்மூவரருச்சனை புரியாகின் ற 
மிடல்கெழுதானம்வேறொன்றுளதெனவிளங்கு ந்தீம்பாற் 
கடல்பமேமுதம்போலக்கவுிகன்கருதிச்சொல்வான், 

மேயமுப்புர த தின்மூவர்விரிஞ்சன்லெ ய்த்தவத்தாற்போர்த 
வாயுகாரதன்றனா௮ மல்வுழைப்பவுச் தனான 
மாபவனவசனத்சாலுமயங்கெராகயென் றுக் 
தூய பல்கணங்கள் 2பாற்றத்துவாரபாலகர்களாஞர். 

அன்ன வரியற்றுகின்ற சானமதெனலஓுமன்னோன் 
றன்னையக்தணர்கணோக்கச்சாற்தியமாற்றமர்தோ 

வென்னவற்புதம்பார்முற்றுமிலங்'யெமாயோன்மாயைப் 

பின்னுறும்வலையிற்பட்டுப்பிரபஞ்சமயமாய்நிற்ப, 

இளையர்களதனைரீற்பெழுபொழிலளிக்குகாதன் 
றனையடைந்துபபப்பெற்றதகுதியெவ்வாரோவென்னப் 

புனையிழைநுடக்கு மார்பனபுசலுவன்சேண்மின்போந்த 

.மனதினாலியற்றுர்தொண்டின் மார்க்சகமோரிருபாலாகும், 

(௭௨) 

(om) 

(௪௪) 

(5)



முனிவர் பூசைச்சருக்கம். 

காமிகமுத்தியென்றேகருஅமிவ்விரண்டிற்காம 
மேமறீத்செழுர் சபிருசல்கமெனவெவருக்கூறப் 
பூமிசைவிளங்வேடப்பொலிவினைக்காட்டிச்சன்னாட் 
பாமரரிடத்தினின்று பாடல்மலரிற்றோ ற்றும், 

கெளிவுறுமுத்திமார்க்கஞ்சிவார்ச்சனைபுரியச்செய்ேே 

அளிம௫ச்கமமழுக்கூக்தற்ரோகையர்மையனீக்கி 

களினபத்தரத்திற்பெய்தகறும்புவல்போலப்பாவ 

மளியவன்னவர்கடம்பாலடுக்திடா இயற் றுமென்ரான். 

ேே வேறு, 

மேயவர்பணிச் திறன்விரி 5. தரைசெய்வேனா ற் 
௮ாயொளிபரப்புமதில்சூழ் திரிபுர.த் இன் 
மாயனெருபுத்தன் வடிவாகியடல்விரர் 
ஹேயகெசிதட்டழியமோசமுறுகவிச்சான். 

இன்னிசையளிக்கு மகதிக் கிறைவனாலு 
மன்னர்மிகுகாமுகர்களாயினரவர்க்குட் 
டொன்மைகொள்சு£ரனொடுதூய்மையசுகன் மன் 

மன்னியசுபுத்தியெனவா ழசுசர்மூவர். 

தன்னவிவினன றுவேேசத்திபதிவற்றே 

துன்னசுரரோடுமருவுற் றனர்துடங்கும் 

வன்னீமய தனான் மயல்வலைப்படுவ தின்லிக் 

கன்மலைவிலானசையழற்பகைகடிர்கதார், 

மூன்றுவிழியானவர்கண்மூவரையுகோக்இ 

யான்றுசினவும் ற ஈமழற்கணைபிழைதேத 

தோன்தினமையாற்புவிதொழத்தகுதவத்தி 

சேன்றவரமென்கொலிசைமின்னெனவிசைத்தான். 

வாலையுமைபாகனது கூறலும்வணங்கச் 

சாலவுறுகொய்கவீரவேகனுவினேேடே 

சூலகரசன்னிதஇகனிற்றிகழ்துவார 

பாலகர்க ளாகவருள்பாலியெனகின் ௫ ர், 

தண்ண wanes குமதிகங்குசடிலத்துப் 

பண்ணவனகைகத்ததுபலித்திடவிளங்கும் 

Sat oy nays en do Ba ip a Soren way 

மெண்ணரியசோதிசெயிலிங்கம்வளர்கோயில், 

௧௨௩, 

(6) 

(௭) 

(7) 

(௯) 

(௧0) 

(௧௧) 

(௧௨)



S29 இருவெற்காட்டுப் புராணம். 

கேதனமிகுச்தொளிசெய்கோயிலது £ழ்பா 

லேதமுனிநும்பெயரிலிங்கமதமைத்தே 

போதிருகைகொண்டுவளர்பூசைபுரிமின்கண் 

மாதினுடன்வர் தருள்வலென்திறைமறைர் தான், (௧௩) 

வென்.திகிறைமூவர்களும்' வ தவன மேவி 

சன்று தருமப்பெயாத இப்பனல்படிந்தே 

கன்றுமழுமான்மருவுகர்தபுரிகாதன் 

றன்றுணைமலர்ப்பதம்வணங்கமுடி தாழ்த்தார். (௧௪) 

மல்லுயர்கடம்புயம்வயக்கசுரர்பின்ன 

செல்லிபடுதிக்கனிலிலிக்கமகமைத்தே 

பல்லவமிகு த.துகிமிர்பைந் தருவுயிர் தத 
வல்லிமலரானிதமருச்சனைபுரிக்தார். (கடு) 

௮ த்சகையவேலையெனையாளுடையகாதன் 

முச்சமுறுவற்கொடிகளித்திடமுளைத்தே 

பத்திபுரிகொண்டர்மனதுற்றனபணித்தா 

னித்தனதசன்னிதியினேசமுடனின ரர். (௧௬) 

Gar pi. 

இகழ்ர்தகாரணத்தால்வையக்இிரிபுராதீசனென்றே 
புகழ்ச் தவத்தலச்தை3யார்காற்போத்திலும்புண்கணீ௰டு 

மகிழ்ந்துதென்கயிலைமீ தில்வாழ்வர்களதனின்றென்பாற 

சஃக்தொழவிளங்கித்?தாற்றுக்கானமொன்றுரைப்பலென்றான். (௧௭) 

அடல்விரிபசியபுற்ரார்வளர்பலரா மனென்போன் 
படர்சினக்கொடுக்தீக்காலும்பாரதயுத்தர் கன்னி 
லடல்கெழுகமாஞர்கூடியயுத் மே அடங்கனெரென் 
௮டல்பதைத்திடவேதீர்த்தஏரைாகெ ரள்யாத்திரைக்குச்சென்றான். 

உடைதிரைக்கடலந்தானையுடுத் ச மாநிலத்தின் மீதிற் 
குடைபுன தறீர்த்தமாடிக்குலவுவெண்கெ ரடி தீர்த்தத்திற் 
படி.கலுமிறை வன்கோயிற்பற்பலவிருத்தனோக்த 
வடமிசைக்துபில்வோன்முக்கா ல்வ லஞ்செய்துவணங்கலுற்றான். (௧௯) 

6 

வண.கியமுழவு ச்? சாளான்வரிக்கமாகவரைநோக்இக் 
குணங்குமிகாலநீத்த?காதிலான்பிரியமாக 
விணங்கியகானம்பார்மேலெனை த்துளவ சனினின் றுக் 
சணர்திடாதென்றுமின்பக் கருர் சலம்யாவதென்றான். (௨0)



முனிவர் பூசைச்சருக்கம். 

கிலவுமிழ்பணிலமாஇிரெடியவைம்படையுரக்க 
யலமுறு படைய தாகவடல்பொரவணிக்துபோச்த 
alu Rane corse pur sor na Ay sO x 
கலனிறைவாய்மைபொங்கஈயம்பெறகஈவிலலுற்றார். 

வேறு, 

மேவு மேருவின்சம்புவின்சனிஈரு விளக்கு 

நாவலம்பெருக்தீவியோசனைகவினியுதம் 

பாவுநீட்சியிப்பாரினைப்பண்புறவளைத்துத் 

தாவுவார்கடற்பரப்புமோரிலக்கமாக்ககைத்தாம். 

பிலட்சதீவிரண்டிலக்கயோசனைப்பெரும்பாய்பாஞ் 

எலைப்பெயர்த்தருமாமிரு நாறுபின் திகழ 

வுலப்பிலாயிரம்யோசனையுயர மாயோங்கி 

நிலைப்பசாப்பணினிற்றலானிகழ்க் ததப்பெயரே, 

பன்னுதற்கரும்வளங்கொளும்பாரின் வாமுசர்க்கு 
வன்னிைவதமாகியேவரும்பலனளிக்கு 

மின்னபூவையிரிலக்கயோசனைப்பரப்பின தாய்க் 

கன்னலின்சுவைமலிதிரைக்கடல்வகைச் திடுமால். 

இலங்கிடுங்குசைத்திவுசாலிலக்கம்யோசனையிற் 

௮லங்குநீள் பரப்பிகனிடைக் 7தாற்றியோர் கருப்பை 
வலன்செ3யோரிரண்டாயிரமற்கிருநாறு 
ஈலன்கொள்யோசனைவளர் தலானவின்்றனரப்பேர். 

இனையபூமியில்வளர் தருமனிதர்களியற்றும் 

வினையதிர் கவர்க்குறுபலனளிப்பவன்வெய்யோ 
னனைமலர்த்தருப்பொதுளுமிப்புவியைகாலிலக்கம் 

புனையும்2யாசனைப்பரப்பதாய்மதுக்கடல்பொருந்தும். 

நீடிமெட்டெஹறமிலக்கயோசனை தனைநிரம்பிப் 

பீடுசேர் கிர வுஞ்சமெய்த தீவதுபிறங்கும் 
சாடிலப்பெயர்வெற்புகாலாயிரகா னூற் 
ரோ பெத்துயோசனையுயர்ர்்திருத்தலினுரைத்தார். 

இச்தலத் இனின் மருவியவரக்கர்சளியற்.நுர் 

தீ.த்,சம்வல்வினையிச்தளிப்பவன்கடற்றலைவ 

னத் தலத்ையெட்டிலக்கம்யோசனைபரந்தாழ்ந்து 

சுத்தநெயக்கடறுலங்கழகொழுகடச்சூமும். | 

௧௨டு 

(௨௧) 

(ze) 

(௨௪) 

(௨௬) 

(௨௪) 

(௨௮)



திருவேற்காட்டுப், புராணம். 

இனம்பெறப்பதினுறெனுமிலக்கம்்யோசனைத்தாய்க் 

சனம்பரப்பொடுசரகஈற்றிவதுகவினு 

கனக்தலைக்திகம்ேீசோயோர்தண்டுவானண்ணி 
். யனந்தம்2யாசனைவளர் சலினப்பெயரமைகத்தார். 

அன்னபூமியின்வளாமனிசமாப்புரந்கருள்வோன் 
சென்னிமூகிரண்டி லகியசெய்யவேளாமாற். 

பனனுதற்கருவெண்டமிர்க்கடல்பஇனாதிற் 
அன்னிலக்கம் 2யாசனைபரர்தப்புவிசூழும். 

உணர்ச்தின்முப்பதிற்நிரண்டியோசனைப்பரப்புள தாய்க் 
குணத்தி2னார்செதிசான் மலித்திவதகுலவுக் ப 
துணைத்தெவெண்ணக ன்ற்னர்கம்2யாசனை தனைச்சூழ்க்து 
பனைத்துயர்ச் 52 தாரிலவுகிற்றலிற்பெயர்பகர்ர்தார், 

பொகங்குமிப்புவிசால்வகைவருணமும்புரக்.து 

துங்ககல்வரமளிப்பலவன் செங்கதிர்த்? சான்ற 
லங்சண்மாகிலப்பாங்கர்முப்பானிரண்டசனை க் 

தங்கிலக்கம்யோசனையகல்பாற்கடறயங்கும். 

பலமிகுத்தசன்றொருபதிற்ரோகொன்லெக்க. 
நிலவுயோசளைபுட்க ரத்தீவதுகிற்கு 
மிலகுபூமியிலையிரண்டா யிரமிதழ்சேர் 

சலசநீடலிற்றகவுறத்தழைர்ததப்பெயரோ. * 

தரைக்குண்மேன்பைகொளதனிடைச்சேவர்சஞ்சரிப்ப 
ரிரக்கமுற்றுமாயவனவர்க்கருளுவனி கனை 
யுரைப்பிரீனரறுபதிற்றுசான்லக்கம்சயாசனைத்தாய்ப் 
பரப்புமேவியஈ றும்புனத்பரவைசூழ்தருமால். 

Gao, 

துய்யவித்திவின்பாங்கர்ச்சுடர்விரிததிருளைரிக்குஞ் 
செய்யபொன்னுலக மப்பாற்தினகரனுறையும்வெற்பு 

வெய்யவெற்பதனின்பாங்காரமேவீடும்லோகாலோக 
மெய்தருமிதனித்கப்பாலிருட்படுமுலகமாமால், 

வரும்பகலென்பதின் திவளரிருட்பூமிக்கப்பாற் 
பெரும்புறக்கடலாமப்பாற்பிறங்கிமண்டப்பித்இ 
இருந்தியவிவற்றிற்டுகல்லார் இக ழ்வுறுஞ்சம்புத்தி2வ 
பொரு[துமித்திவின்மேவும்புகழ்கவகண்டத்தள்ளும், 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௨௪)



. முனிவர் பூசைச்சருகீகம். "BO: Gr 

சீரியமுனிவர்தேவர்9த் தீர்கள்விழைவதென்றும் . 
பாரத்சண்டமின்ன பகர்ஈவகண்டத் துள்ளுக் 

கூரியகீருமஞ்செய்யக்கூடு சல்குமரிகண்ட 
மோணிகுமரிசண்டமிசற்ணெபுவன ததன் ற. (௩௭) 

மேவுசற்கரிதாமின்ன வியப்புறு தலத் ன் மீதிற் 
ஹேவர்தர் தானஞ்சாலச்சிறப்புறவிளங் இரிற்கு 
நாவலர் அதிப்பவாய்த்தநற்றலமதகனினின் றும ட்டு 

் 'பூவையின்வண்ணமாயோன்பொருந்திபகலங்கண்மேலாம், 
(௩௮) 

இத்தலந்தனிலுமாந்தரியற்மியவிலிங்கத்சான 

முத் கமமதனினின் றுமூயர்க்திரேதேவர்செய்தச 

நித தன்லாழ்தசானமன்னகியதிசர்.கலத்இனின் ௮ ஞ் | 
சுதிசமாஞ்சுயம்புக்கானமவற்றிலுட்டுலங்குங்கா, (௩௨௯) 

'இறந்இடுங்காதென்னிற்றிக ழ்கருங்காஞ்யென்ன 
வறர்தழைதலத்தினின்றுமதிகமாம்வேற்காடங்கட் 
பிறர் தவர்வசித்தோர்பேசும்பெற்.றியாமரித்தோரெல்லா 

ப We pis? ude பவிட்டினிலவுவர்நீங்காதென்ரர், (#0) 

G ai gp. 

Carr gid pCarganmsumsrSongppatu? «ipBenrats 
சாட்டுணைக்கமலகலமலிசரணகனிதொழுதகன்் றுவேற்காட்டி 

னீட்டமாரிறைவீன்றலமெலாம்எணங்கபெழின் மிகுவேதகீராடி த் 

தகோட்டலா தனாழ்சாக் தசாயகனைதுதிக்சடிதொழுதுென்றிசையில். (௪௧) 

இம்பரினுபமன்னியப்பெருர் தவலிலங்கெ£இக்கைபெற்தினிய 

திம்பெயரதனலிலிங்கமொன்றமைத்தேசா லீவு மருச்சனைபுரிந்தா 

னம்பிகையுடனேயிடபமேற்றோன்தியங்கணனவனெதிர்வெளிப்பட் 

டும்பாகட்க ரியவொழுக்கினைமன த் தில இத்திடும்வரமுரையென்முன்,(௪௨) 

நீலமாமிடற்றுநிரு மலன்பசாகேசே னநின் பதமடியேன் 

காலகாலல்கடொறுர்தொழுதிறைஞ்சக் கதியளித்திவ்வுழைக்கலந் த 
கோலமாரிலிங்கமீதிலெஞ்ஞான் றுங்கு nae DOs gem Deni 
ஞால$மத்$போகம்பொருக்திகாத்கதியுகலம்பெறவருளெனசலில்ருன். 

இறைவனான ழென்றெழில்வரமுதலியிலில்கமீத றக்தளனிதன் பா 
னிறைவெதலங்களனர் தமுண்டதனினேருவன்லகிறுவினரீபேர். ட் 
"மறைதெரிவாலகில்லியர்விரசர்மருவிரகாக்கனிலசட்டர் . | 
Qurea pAssQorusrestuderiys pie puri Ae by sO, (௪௪)



௧௨௮ இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

சனகர்கிர்மானிசனா சனர்மதனாச்சுனர்சனர் சனர்சன ற்குமரர் 
வனமுறைகிருமர்காசிபர்டிண்டிவயிச்சு தர்சகட்டி ணுலாலி | 
பனகசங்கணனைப்பணியும்வான் மீகர்பார்க்கவர்வியாக்ரெபாதர் 
தினகான்போ௮ுஞ்சாத்துதர்சுகோதராத்திறாயர்கெளதமருசனர், (௪௫) 

அத் தியதபர்முண்டீசுரராபத்தம்பர்காத்தியாயனர்கற்கர் 
சித்இிசாசத்தியார்ச்சுவலாயனர்பொன்றிக ழ்ரரர்பயுத்துதர்சிறர்த 
சத சமாகிரகர்கிறு சர்சம்பார்மேற்றுலங்சைக்ெவியர்சுதர்ம 
செத்திசைதோறும்புகழ் ிைகன்னனிலகுபாண்டவர்சிபியென்போன். 

அறுசாத்திரக்களரியநரால்வேதமாகமமுடனவக்கிரகம் 
விறுயர்பதினெண்புரீணமேவாய்க்தவெற்திசேோர்மகாவெலிலாணன் 
கூறினாமுகலூற்றைம்பதிற்றைவர்குலவியவே கமெய்ப்பெயர்சேர் 
'காதிரும்புனலிற்படிர் துதம்பெயரானலர் திகழிலிங்கமுமமைத்தே, (௪௭) 

தண்ணருச்சொரிக்து தளையவிழ்ச்தொளிர்மக் சாரமேமுதலியமலரா 
லெண்ணருக்காலமருச்சனைபுரிர்தேயின தயருள்வீட்டிலெய் னர்கள் 
கண்ணகன்புவியிலிச்சிவதலங்கள்கண்டடிதொழுதுபோத்றினர்க 
எண்ணரறுளரியவின்பமெய்துவரென் ஐருமறைக்கவுகனறைச்தான். (௪௮) 

G as mi. 

் கினைத்தலினன்மைசேர்கெறியிற்கூட்டிடு 
முனைத்தவர்பூசனைமுறைமைக தினச் 

இனை த்துணையிறைவனுக்களிப்பிற்சேர்கதி 
. தனைப்பகர்பலன்பெறுசருக்கஞ்சாற்றுவரம், (௪௯% 

ழனிவர் பூசைச்சநக்க மற்றும். 

ஆகச் செய்யுள் - ௯௫௭. 
Cee | 

பலன்பெபறு சருக்கம், 

  

தன்னிகரில்புகழ் படைத்துத்தயங்குதிருவேத்காட்டி ற்றழைத்துவாமும் 

பொன்னணிழான்மணிமார்பர்கவுென் றன்முக கோக்கப்புவனமீதி 

லின்னியல் சேர் தலப்பெருமைவிஎங்கவருளினையிசிங்கமியழ் றும்பேறு 
மன்னும்விழாவணிவளரச்சகளமியற்மிடும்பேறும்வகுத்துக் கூற, (a) 

விழைர் சனமென் றவர்கிகரவுளங்கூ ர்ர்தமுதுமறையோவவிஎ ம்பலுற்றான் 
குழைர்துதிகழ்வாலமிவிர்கோ தினவ மணிசிலையா ந்குலவும்பொன்னாத்



பலன்பெறு சருக்கம். ௧௨௯ 

மழைச்துவளரிலிங்க மமைத்திடும்பலனாற்பிரமாண்டந்தகர்ச் துநீங்காப் 

ழுங்கணனை தீதையுமகற்றிப்பகரரியளவப,சத்ைசையடைவார் பார்மேல், 

பிர சமொடுகவமிழை,த்தல்வெண்டிரைகள்சுருட்டிகிமிர்வேலையாடல் 
ஈரஈதியிற்படி தல்பலஈறுர்இர்த்தமாடறுகடீர்ந்தயாகம் 
ரி சலிவையனைத்துமொருசிவலிங்க மமைப்பதனாற்பொருந்தும்பேற்மிற் 
ரவுமொருகோடிபங்கலொருகூற௮ு தன க்குகிகர்பகரொணாதே. (௩) 

வண்டுளபஈறுக்தெரியன்மணிமார்பன்விரிஞ்சனெடுவானோர்கோ மா 
னண்டரிருடிகண்முனிவரிலிங்கமமைச்தேபதவியடைர்தார்பா ர்மேற் 
ிிறண்டிரைசூழ்தீரமதிற்திகமுகஇக்கமாமீதிற்லையின் மீதிற் 
பண்டு 2பாதனரிலிங்கார்ச்சனைபுமி சாரத்சகையாறீபரிவுகூர்ர்தே. (௪) 

கரு சரியக இவிரு ம்புமனிதர்பிரதிட்டைபண்ணக்கடவர்செய்யிற் 
{opr arf வனாவாபுகல்பலனெத்தலக்தினுமாம்புவியின் மீதிற் 
மிருவளரு ம்வே,கவனர்தனிற்பூசைபுரிர்தனரேற்சேரும்பேறு 
பபருகுசதுமறையாலுங்கணிப்பரிதத்,சலமதனவிற்பெரியே ரர்முன்னம், 

பூசைபுரிசிவலில்கர்தளையொருகாலிறைஞ்செசேற்புகனம்யாவும் 
விசுபுகழ்.து.தித்துகின் றுமிகவணங்கமிளிர்பசும்பொன்விமானமேறி 
வாசவமீனமு.தலானவானவர்கள்கற்பகப்பூமாரிபெய்ய 
விசனுறைஇருக்கயிலை மலைமீதிலளப்பருகாளிருப்பரம்மா, (௬) 

வறு, 

௨. மையுடஜனொரு பீடத்திலுறைபரம்பொருளைவிண்ணி 
ஸிமையலர்நிங்காகென்௮ுமிறைஞ்சிடும்பெருமான் தன்னை த் 
தமைகிகர்ப்பரிசாயோல்த்தழைதக்திடும்வேதமூ.தூ 
சமைதரச்செய்தோர்மேலாமருகெறிபெறுவரன்றே. (௭) 

இக்திர சலுவின் வாய்க் தவெழிற்றிருந,கலினாளை” 

யர். தமிலுலகமீன் றவம்மையையமைச்தாராஇற் 

சந்ததிவிளங்க2மலாந்ககைமைசேர்போகமாக்தஇச் 
செந்திருமார்பன்காணா த இருவடிபெறுவரன்றே. (௮) 

ப,சஞ்சலிபுண்டரீகபாகசனும்பரிவுகூறக் 

கதம்பகுங்குமச்சேராடுங்கதிர்முலைகளிக்சக்கஞ்2ம். 

வதர்திரிபாகர் தாகீகிமன்சினுளாடுங்கோவை 

யிசம்பெறத்திருவேற்காட்டிலியற்தினரின்பஞ்சேர்வார். (௯) 

பிரமனம்புவனிவேசம்பிறங்கியமேருமாயோன் 

மருவுசாரதியேவையம்வாம்பரிகனுக்கோலாகத் 
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௧௩0 திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

இிரிபுரமெரித்தோன் றன்னை த்திருந்தும்வேற்காட்டி ற்செய்தோ 

ரிரதமேலேதிநீங்காஇருப்பர்கள்சவலோக த்தில், (௧௦) 

தங்கியமுடிவுகாலர் தனிலெழுக்ததிரும்வேலை 

பொங்கயெதெனவேவாஜோர்பொதிர்ப்புறப்போதாநின்ற 
கங்கையைத்திவலையாகக்கற்றைவார்சடைமேல்வைத்த 
வங்சணன் தனை வேற்காட்டிலமைத்தவர்முத்தராவார். (௧௧) 

தானநீத்தெழுக்துவாய்ர்தசனகனேயாதியான 

வானவர்கால்லர்க்கன்றுவடதருகிழூற்கீழ்ஞான 

போனசமளித்தோன் றன்னைப்பொருர்தவேயியற்றின்மேலா 

ஞானபாரகனாய்த்தூயசன்னெதிபெறுவனம்மா. (௧௨) 

ஏருறைதவங்களீட்டுமிருடியர்மனையார்வாழுக் 

தாருகவனத்தின்மீதிற்றனிப்பலியேற்பச்சார்ந்த 

கிருறைசடையான் றன்னை நீடியதிருவேற்காட்டிற் 
சருறவமைத்தோர்கிம்காச்சவக தியதளைச்சேர்வார், (௧௩) 

திவசமததியக்காட்டுஞ்செங்க தர் போலுமேனிக் 
குவீகவுட்சிறுகணால்வாய்க்குஞ்சாமுகத்தினனைப் 
புவிபுகழ்திருவேற்காட்டிற்பொருவருமுருவம்வாய்க்து 
கவினுறவமைத்தாலன்னோன்காமுறுகணங்களாவார். (௧௪) 

குன்றம்வா ழ்கொடியினோடுகுலவியதவயாளை 
பென்லிருமயிலுடீவ்காதிருபுஐத்.மாச்தோகை 
வென்மிமாமஞ்ஞைமீதின் மேவியவிற?ே லான்றன்னை 
ஈன் றுறவமைத்தாராயினண்ணுவர்முமாலோக ம். (௧௫) 

லே தமாபுரியின்.மீதில்வெண்ணிலாவணியு LoS av moh 
யாதிராயகன்றன்கே ரயிலணிகொள்சன்னிதிமுன்னாக 
வோதருக்துவாரபா லசொளிபெறச்செய்யிற்.ராய 
சாதன்வாழ்கயிலைவெற்பினலத்தகவிருப்பரம்மா. (௧௬) 

உக்தியங்கமலமீதிலுதித்தசான்முகக்கோமாளைக் 
கந தமார்புறவநீடிச்கவின்பெறு திருவேற்கா ட்டிற் 
சிர்தையோடமைத்தாரர GiB an» 9 pOe% 5 Ben 8 a 
ச ததிதிகழறீணாட்ச த் இியவுலக ஞ்சார்வார். (௧௭) 

தளங்கொடாமலாபூக்தென்ன த்தகைபெறும்விழியிஷனை 
விளங்கு கோ தண்டசேமிவெங்கரசையொளிவாள்சல்கம்



பலனபெறு சருக்கம். 

வளங்கொள்செங்கரத்தினான வணங்கயேயமைத்தமேலோ 
Chars sens ure மாந்தியுஹறைவர்வைகுண்டமீதில், 

பயின்மாக,கக்சேமேனிப்பண்ணவா௰கலினப்பாய்மாச் 
துய ப்பூட்டுந்திண்காற்சுடர்விடுகொடி ஞ்சித்தேர்மேல் 
வெயில்விரி 50 தழு தகோவைவேதமாபுரியின் மீத 
லியல்பெறப்பதிக்சோரம்மாவிரலிமண்டலத்தில்வாழ்வார். 

வெள்ளையங்கமலமீதின்ே மவும்வெண்கொடியைவாழ்த்இ 
யள்ளலம்பணைசூழ்வேற்காடதனிடையமைத்ததாயோர் 

செள்ளுசர்க்கரையேதீம்பாற்சனிகற்கண்டுபோல 
வள்ளியமதரப்பாடன்மழைதனைச்சொரிவர்மாதோ, 

அரச்கெலிர்கொளிருஞ்செய்யவம்புயமலர்ேேல்லாமுச். 
திருக்கிளர்குமுசச்செவ்வாய் த்இங்க ள்வாண்முகத்இனாளை 
யுருக்கொளவியற்நினோர்களுலகெலாம்பணியச்செங்கோ ற் 
பகித்தரசாள்வர்போகம்பற்பலநுகர்வரன்றே, 

அலங்கனற்பொயிகள்சிர் தச்சொலிக்குமூவிலைவேற்சூலம் 
வலனறருபாசந்தாங்கும்வயிரவக்கடவுடன்னை 
நலம்பொலிதிருவேற்காட்டினண்ணுறவமைத்தோரென்று 
கில் தனிற்பூசகோட்டிீங்கிரன்னெதியினிந்பார். 

வாலியப்பணிலமீன் றமணிகொழித்தொழுக a lest 
பாலிசூழ்திருவேற்காட்டி ற்பகர்ஈ்தனவொழிர்துபோகந்த 
கோலமார்தெய்வர் சன்னைக்குலவவேயியற்தினோர்கண் 
மலைவான வர்சூழன்னோர்வியன் ப,.தமேவிவாழ்வார், 

மண்ணிஞத்றருவாற்செர்துவயிசொழிசெங்க றன்னாற் 
விண்ணியகருங்கல்வெள்ளிசெய்யபொன்மணிகளாலு 
மண்ணலாலையங்கள்செய்யினவற்றவற்ற இகங்கோடி 

புண்ணியமருவீப் பன்னாட்பொருக்துவர்சிவலேக்௯ தன், 

முன் ஜுாரைசெய்யாகின் நமூர்த்இயையனையகோயி 
றன்னி2லாவியத்திலேலுர் சயங்யெபடத்திலேலு 
மன்னவேயெழுதிக்போ ற்.திவ ணங்கினுமுத் இகூடு 
மின்னமெய்ச் தலத் இத்செய்யிலெண்ணரும்கோடியாமால், 

பாற்சுவைராறுஞ்செவ்வாய்ப்பாலரிச்கலச்இன் மீத 

ரோம்சியமணலாலோர்காற்சூழ்ிவாலயங்கள்போல 

bE. GS 

(௧௮) 

(௧௯) 

(20) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௩) 

(௨௪) 

(2 @)



௧௩௨ இருவேற்காட்டுப் புராணம். 

வேற்றினுமனர்கங்காலமிலல்பெவலோக Sip 
சுடற்பினைக்கடிர்தோன்மானக்குலலிவிற்றிருப்பர்மாதோ. (௨௬) 

வாசணவு ரிவைபோர்த்கவானவர்பெருமான்வாழுஞ் 
சிரணமானகோயித்திருக் தவேசெய்யிற்சாலத் 
சோரணவாயினற்தித்துகளற ப்புதிதாய்ச்செய்ச 
வேறணிபலனினாற்பாலேற்றமதாகுமம்மா. (௨௪) 

பண்டுமாலயன்காணாதபர மன்வாழ்கோயின் மீதி 

அண்டியின்பொருட்டாற்சாலவோங்கியதொழில்செய்தோரு 
மண்டர்சூழனையகோயிலதிற்பணிவிடைசெய்தோரு 

மண்டு?காமயத்தாற்பூசவளம்பெறவலூட்டோரும், (உ௮) 

சாந்திராயணந்தூய்தாகச்சகச்திமிழைத்தியாகம் 

போந்தநாமியற்ரறாநின் றபுண்ணியப்பலனைமேவிப் 

பார்தளாபரணம்பூண்டபரமன்வாழ்சிவலோக த்தில் 

வாய்க்த£ர்த்தொண்டரோடுமருவுவரனந்தங்காலம், (௨௯) 

நிகமகன்குணர்ந்துதூயகீற்றொளிதழைக்குமேனி 

யகமுளராகி?மலாமக்கமாலிகையும்பூண்டே 
யிகபரமிரண்டுரல்குமிறைவனையருச்சிச்தேத்து 

ம௫ூமைசேர்மறையோர்தன்னைவடமறைக்காட்டின்மீதில், (௩.0) 

வத் திடச்செய்துவாழுமாட்சியசரகஈல்இப் 

ப௫ித்துயரகற்றிக்கேண்மின் பண்புளமறையீர்முன்ன. 

மிசைத்தஈற்பலன்கள்யாவுமெய்இடுமிலங்காகின் த 
திசைக்குவான்புகழேயாகச்சவக திசேர்வரன்றே, (௩௧) 

முத்தழலோம்பாகின் றமுனிவர்கள்சிறுவர்க்கன்ன 
மித்தலமகனிலீர்ேேதயெழின் மறையிலங்கவோது 
வித கவரனர்தபோகமேதினியதனிற்றய்த்துச் 
சித்சர்விஞ்சையர்கள்ளுழுஞ்செம்பொன்வானுலகையாள்வார். (௩௨) 

| ° 
தினுவிஞற்றோற்றாகின்றசா இயிலெனையரேனு 

முளிவுடனுவகைகீத் தமு.சல்வளைச்தெரிச் தஞானிக் 

கினிய? தார்கவளமன்ன மீர் இடிலெண்ணில்கோடி. 
புனிதமாமகத்தின்பேறும்பொருஈ து தலரிதர் மன்றே, (௩௩) 
7 வேவறு, 

முருகவிழ்ச்திமெலரிமாமலர்க்குமூதுணர்ச் த 
பிரமனேயஇிேேவசைபிழங்குகொக்கனுக்கு



- பலன்பெரு சருக்கம். 

வரமளித்தடும்வாணிமாலூரவண் டளிரி ற் 

குருவின்மிக்கதோர்தருவெலுமொண்கொடியாமால். . 
டட
 

மருக்கமழ்ச் தமர் காரசாண்மலர்க்குமால்வளரு 

மருக்க மாமலர்க்கைக்கரனவிழ்ர் தசண்பக த்திற் 

கிருக்குகேடருமூருகவேளெழில்வலம்புரிக்கு த் 

் திருச்சடாடவிஇகழ்லாதானறச்சேயே, 

இலஞ்சரென்மலர்க் கச் திரன்வமைமலர்க்லெகு 

ஈலங்கொளுஞ்சிவகணங்களாகறைவளர்சமிக்கு 

வலன்றிகழ்ந்கொளிர்காகர்மஞ்சரியதற்குத் 

தஅலங்கிடுஞ்சுடாளித்திடுஞ்சுகனெனச்சொலுமால். 

வாகைமென் ஐளிர்க்கடல்பொருகிருதியாய்வழங்கு 
காகமாமலர்க்கசைக்செழுமருத்தென ஈவில்வர் 

சேகுதீர்க்துயர்செழியசெர் தாமரை மலரிற் 

. கேககாயகனண்பனாயிசைத்திடப்படுமால்.' 

சிவர்தெழுர்தகாண் மலர்க்குரை$றர்சவிசான 
ன விழ்க் திடுங்குமு,கத்தினுக்கலர்க இர் மதியங் 
குவிர்தசெங்கழுகீர்க்குவிண்குலவுசூரியஞ 
நிவர்க்தவெண்ணிறத் சாமரை க்கமலனாநியமம், 

| S60 55050 58 psp nami gs Sacral 
புரிமுன் தூதிகழ்மார்பினரிவ்வுழைப்புகன்ற 
வருமலர்க்க இமிசவதையனையர்க ளாகும் 
விரிரிலத்தினிலிவர்களாற்பெறும்பயன்கிரும்பின், 

வேதவான்புனலதனிடைப்படிகர்துவேற்காடன் 
பாதமீதினிலிம்மலரருச்சனைபண்ணி ' 

னேதுநீர்வின ழர் சனவென வனையர்களின்்சொ 
லோதியேயவர்க்களித்துளமுவப்புறவுறைவார். , 

Gar om. க 

மாயிருஞாலமேத்தும்வளர்மறைக்காட்டில்வா முஷ். 

சேயபொற்சடிலத்தாற்குத்திலகயிலத்தோர்திபம் 
பாயொளிகதுவவைத்தோர்பவிவிசும்பமரர்போ.ற்ற 
வாயிரமசுவமேதவரும்பலன்பெறுவரன்றே, .... 

தயில் மேகலவைச்சாச்தர் தயங்கு பானறுகெய்யாதி 
யெயில்கண்மூன்றெரியாகின் றவிறைவனுக்காட்டினோர்கள் 

RAL. 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௪) 

(௩௭) 

(௩௨௮) 

(௩௯) 

(௪0) 

(es)



திருவேற்காட்டுப் புராணம். 

பயிறரா,கலத்தன்மீதுபற்பலபோகமார்இக் 
கயிலைமால்வளாயிதற் பன்னாள்கவின்பெறவாழ்வர் மன்னோ. 

அனலமொன்றேரக்துகாதற்சறுவைபட்டாடைமுக்நாற் 
சனகவம்பரகங்கள் சாத்துங்காட்செயர வற்தின்மீது 

புனையில ழயளவுகாலம்புண்ணியமூனிவர்போற்ற 
கினைவருஞ்சிவ லாக த்தினைசமுற்திருப்பாம்மா, 

Ga wm 

முல்லைவான்முகையெனத்திகழ்மூரலினறுகெய் 

மல்கவோரறுசுவையுடன்போனகம௰மைக்காட் 

டெல்லைலாழ்தருமிறைவலுக்களிச்தவென் றுஞ் 

செல்வராகியவபதத்துறைவர்கடிண்ணம். 

ஏல மோடுதக்கோலமேயிலவங்கமிகுதாம் 

பூலமீசலுக்களித்தவர்புணரிசூழ்புவியிற் ப 
சாலநீடியபோகபோக்வயெர்தனைப்பு)த்துக் 
சாலனவாதையும்கடந்துவெண்சயிலையிலுறைவார். 

தருங்கண்ணாடிவெண்சாமாஞ்சத்தரக் சால 

விருர் தசமாதிகளியைவலுக்களித்திடுமேலோர் 
பொருச்துமன்னதான்முறைமுறைபோத்திடப்புவியாண் 

டிருர்துபோகமுறுகர்ர்தவிடெய்.துவரன்றே, 

வளமிகுக்தவைகாடியின்வசர் தமங்கலமு 
மிளமைநிக்கெெவேளனிலினமுசெனவிலகுங் 

குளிர்புன ம்செய்மங்கலமுமுன்னிருதுவிற்குணித்தே 
யளவிடற்கரும்பவித்தரமங்கலமுமன்புடனே. 

| , 
கூ.திரென்றுமைகொண்டிடுமிரு அகி ற்குளிர்ச்9 
வா.தூக்கனன்மாலைமக்கலமுமுன்பனிராட் 

பாகமொ ன்.சினாவென்லிருப்பழிச்செமங்கலமு 
மோது பின்பனியிரு துவிலூஞ்சன் மங்க லமும், 

மருவுபானமையிற்செய்துகித்தியம்பக்கமாச 

மிருதுவச்சரச்கோறுமிம்முறைவழாஇயத்தி 

யொருவனுச்குயர்பங்குனித்திங்களிலுலசம். 5 
பரிவினோடுசோத்தரம்புசிர்தனுஇன ம்பகர, 
படகமொச்தைகளாகுளிபணறுகின்ற திரக் 
கடல்களெர்ர்தெனத்துர் துமிசல்லரிக pas 

(௪௨) 

(en) 

(௪௪) 

(௪9) 

_ (௪௪) 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௪௯)



    
gt . : . ப 

omy கட ட ் ் 

a. . . 4 1 
ட் » ட 
Kal p : ட ' ? ச் : 

் ் 

டபக் வக்தரள் சில்ப 

சொடியிடச்சவஞ்சத்திசஞ்சாமலாருலவ: * இவ ப்ப (690) 

அங்கண்வாளிலத்தரம்பையர ழகினுஞ்சி றர்,௪ 
குல்குமச்செழுல்கேர்க்சையர்ஈடஞ்செயக்குலவு 

ம்ெர்தருமேழிசையின்னாம்புளரப் ' 

பபோக்குபன்முக்நிின்வத்திகம்புடைமிலடைய (௫4) 

நீதிவேதியவேதபாராயணகினாகின் 
ஜோ,தமெய்யடி யவர்கணின் றுருயேது இப்ப 
வேகசரயகன்றனக்குயர்இருவிழாமிகுச்,ச 
காதலாற்புரிச்தஇரசமெய்க்காட்சியுக்கவின. (டு௨) 

தக்கசீர்சொள்வைபவத்துடன்செயிற்சத கோடி 
புக்கவேள்விசெய்பலன் றவப்பலனெலாம்ே பாருந்தித 
தொக்கபூமியிற்சூழ்தருபோகமுந்துய்தது 
மிக்கவிண்ணுலகனை த்தையுமளித் துவீற்திருந்தே, (Gx) 

கோடிகோத்திர த்துடன்வெபுசிதனைக்குறுஇ 

நேடுதற்கருஞ்சவபதமடைகுவர்நிறைக்த 

சேடுமேவியவணிகலன்றெரிசள ஞ்செய்தோர் 
பீடுசேர்சிவகணங்களாய்ப்பிறங்குவரன்றே. (Ge) 

இனையசீர்பெறுசருக்கசன்குரா த தவரியம்ப 

மனமுவர்துகேட்க்குசசெழுஇனர்கறுமலராற் 

வின மருச்சனைபுரிபவர் இருகிலம்பரி த்தே 

பனககங்கணனுலகின்வாழ்குவரெனப்பகர்க்தான். (௫) 

சுருதியாகமமளவிடற்கரியதாய்த்துலங்க 

வருபலன்பெறுசருக்கமீண்ரொத்தனமன்னுங் 

கரு சமாதிகாலுகங்களுங்களர்மஇபுளைக் த 
வொருவனாண் மலர்ப்பதந்தொழும்பரிசீனையுரைப்பாம். (௫௬) 

- பலன்பேறு சநக்க மற்றும். 

ஆகச் செய்யுள்-௪0௧௩.



உகம் தோற்றிய சருக்கம், 

  

மின்னவிர்செஞ்சடை'2வ தகாயகன் 

றன்னிடத் து கவினர்சாருங்காட்டுயை 

மன்னியமையவர்வகனசோக்கியே 

பின்னருங்கவுசிகன் பேசன் மேயினான், 

ஏழுறுப்பிலகியகிலத்திற்ரோய் தரப் 

பாஹி?சருகர்கள்வெண்பணிலமொய்தெ தென 

வாழொளிசொரியவெண்மருப்புநீண்டிடச் 

சூழிசீசாமதக்தகம்வள ர்ச்சி2ீதா.ற்றவே. 

சரன்மிகுகண்ணிணை9 லுகீவாய்ப்புற 

வுரைகெரளன்பான் முழகிண்டுயர்ச்சியும் 

விரவுமேழ்முழத்ததாய்விளங்கு ம்யானையைப் 

பரமகாரணன்றனக்களிக்கும்பண் பினர். 

இலல்கியவிமானமேலேதியெண்ணரு 

நலம்பெறுமுலகெலா நண்ணிகாட்பல 

புலன்களால்விழைவு றுபோகமாந்தஇியே 

வலன்பொலிவெள்ளியங்கிரியில்வாழ்வசே. 

அவமகலைக்கதுதகோற்றும்வெண்ணிறக் 

கவனவாம்பரி கனையளிக்குங்காட்டிய 

ரவனிமேற்போகமுமருக் தயையன்வாழ் 
புவன மீ தனக் தசாளுறைவர்பொற்புடன். 

வாலுகம்புவிகனிற்படியமாமைவாழ் 
காலொருகான்கும்வார்கணையஞ்சோதரக் 

கோலமார்புனிற்விளங்கோவைவேலஇன் 

மூலமீதுறை பவர்க்களிக்குமுன்ன வர். 

இரணியக்குப்பிகளிலகுக்கோட்டதாய் 

வரமுறுஞ்சேவினைக்கொடுத்தமாட்சியர் 

கரணிகண்முழுவதுச் சானஞ்செய்தனர் ந 
தஇரமுறப்பெறு பலன் சேர்வர் இண்ணமே 

திருக் சகுபுவியினர்ெறிதுகோக்கிலுங் 

கருக்தகொடுகண்ணிணைகவருங்காட்9 
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