


a. 

இவமயம், 

தீர? சிற்றம்பலம். 
அணைக் அன்மையில் 

வடவேதாரணியமென்னும் 

தருவேற்காட்டுப்புசாணம், 
(கத்தியரூபம்.) 

  

மதுசைத் தமிழ்ர்சங்கத்து வித்துவான் 

சித்தாந்தசரபம்--அஷிடாவத்தளம் 

பூவை-கலியாணசுச்தசமு குலியார் 

இயற்றிய து 
ஷிஸ், சத்தில் சித்திராபேளர்ணமிீயில் சப்தஸ்தல சுவா 

மீகள் சந்திப்புத் திநனமல உங்சலம்சேய்யும் 
சபையார் அச்சிட்ட பிரதிக்கிணங்க, 

அணவை - கத்தசாமி முதலியாரால். டி 
கிட்சினளர் அச்சுக் கூடத்திற் ௮ 

பதிப்பிச்சப்பட்ட த. eo 
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a. 

சீவமயம், 

சருக்கவட் டவணை. 

  

eo. ot, ௬ ஆ a ௩ . 

மெப்ப்ப THN எசைச௱ுக்சம, 

சனற்குமாசச்சருக்கம், 

மேசவனர்ச க்கம், 
கர்தாச்சருக்கம், 

ETREBUTIT HEEL, 

LID TIL TT HSE Bi, 

ஆ ச் 

ச் 
அகத்தியச்ச ஈக்கம், 

சவாழிச்ச HSL, 

பாசாசமச்ச ருக்கும், 

அடிமூடிதேடியசருக்கம், 

esis ச்சருக்கம, 

முனிவர்பூசைர்சருக்கம், 

பலன் 2 ப௮ரருச்சம், 

உக iO sro றியாருக்கம், 
  

இருடேர்சாட்டுத் தருமசர்த்சர்ச.? கொரு௨௱ார யிருர்த 
வாயலாசெட்லூர் :பட்டாஜமீன்சார் சாசை-... சொச்சலீங்க இரு 
முடிப்பிள்ளேயலர்ச எசரட்டு வெளிப்படுத் ய இருவேம்சாட் 
டப் புசாணதக;லம் (105)-செய்புள்) வில அணா, 8.



சவமயம், 

S545 Dyas. 

BH ior Firs 5 Sapi é DSU aa 
த நவாயமலர்ர்சருளிய 

திருவேறகாட்டுத்தேவாசம். ¢ ‘ 

ee OI ய 

பண்-ப ழ் சக்கர கம், 

தீரு$்க் பமட்பலம், 

ஒள்னிதுள்ளக்க தரகாமிவனொளி 
aor ous T SD on Poa ps ர 

டமுள்ளியா யரர தாரிவவலக கினிற் 

றெள்வியசாவர்சேவரே, (௧) 

Pl C)BLOINT F Har sane தார் 

வேடங்கெரண்டவன் வேற்காடு 
பாடியும்பணிர் காரிவவுலகினிற் 
சேடசராகயசசல்வரே. (௨) 

பூதம்பாடப்புறங்காட்டிடையாடி. 
வேதவிக்தகனவேற்காடு 
போதஞ்சார்தும்புகையுக்கொடுத்தவர்க் 
சே .தமெய் துதலில்லையே, (a)



7 f ் "2 ‘ f திருவேற்காட்ிித்சேவாசம், 

ஆழகடலெனக்கங்கைகாக்தவன் 

வீழ்சடையினன்வேற்காடு 
தாழ்வுடைமளக்காற்பணிந்தேத்திடப் 

பாழ்படிம்மவச்பாவமே, 

காட்டினாுலுபயர் கீதிடக்காலனை 
வீட்டி௮னயதைறைவேற்காடு 

பாட்டி.னாற்பணிக்கேக்திடவல்லவ 

சோட்டிஞாகினையால்லையே 

தேோசலினலுடைமேவவல்லசன்சுடர் 

வேலினலஓுறைவேக்காடு 

நாலினுற்பணிர்தேக்தட வல்லவர் 
மாலினாரவினைமா:புமே. 

மல்லனமும்மதி அ மாய்சசவெய்கே தார் 

வில்லினனுைறைவேற்காடு 
செொல்லவல்லஈருங்கரமன த்தவர் 

செல்லவல்லவர்திக்கமே. 

ரூ. சல்வெண்மஇரூடுமுடியுடை 
வீரன்மேலியவேற்காடு 

வச. சமாய்வழிபாடுக்னைர் தவச் 

சேர் வர்செய்கழறிண்ணமே, 

(௬) 

(௭) 

(௮)
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பரக்கின் ப$ வெண்டலையிற்பலி 
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7 my ச் விரக்கினலுறைவேர்காட்? 

சரக்கணைமைய டரப்பட்டா ot on 

நெருக் கனைக் ளை மீனே, 

wor Devrion 77S en Bi tx ata 

வேறலானுறைவேற்கா 

12 Bex £பொழியேமொழியாவெழில் 

கூறினர்க்கில்லை குற்தமே, 

ஸ்ண்டமாம் பொழிீல்ரசூம்கிருவேற்காடு 

SAD DLO & a Biers 

சண்பைஞானசம்பர்தன்செக்கமிழ் 
உக்ர . 

Oe rawr. கதணமாமே. 
‘ 

~ 

த்நச்ச்ற்றம்் பலம். 
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உ 
இளபயம், 

தீரக்கிற்றக்பலம். 

வே.றகரட்டுட் i தருவே.றகாட்டுப்புசாணம். 
அவவர 3 டன நக்க அவா 

வலம்புரிவிநாயக வக்கம். 

கலம்புரிசா ராயணனன் முகனிக்தீராதியர்கணுளும் 
ஞானப், புலம்புரிமா தவரு ஒற்றிப் பற்பலற் RS. 
யெலாம் பொலிகின் வாய்ர்ச, குலம்புரியோகியர் சூழு, 
மெழிற்றிருவேற் காட்டகனிற் குலவாளின்ற, வலம் 

ம் ச a a # ன் து * ‘ 7 * 

புரிவி சாயகனை? மலர்ப்பாகமனமாரவணங்குவாமால். 

i ஸ், 

மெய்ப்பொருள்வினச்ருக்கம். 
a = 

கம்பைமாசதீசூழ்க்க காஜ சமாரகரிலே spies 
suse காமாட்ெம்மை சமேதராயெழுர் 
தருலிலிருக்கும்- எகர ம்பரகாசரை, அம்புயசனனாகிய 
கான்முகற்கடவுள் அருச்சனைசெய்துகொண் டிருக்கை 
யில், ஒருசாள் "லவைதிசசைய முனிபுங்கவர்கள் ௮௮ 
விடம்வச்,து பிரமனைவணங்கி ஐயா ! நாங்களிஅசாறும் 
இல்லறதருமத்திளைச் சசமாகாடத்தி வாழ்ந்து வர் 
தோம். இனியருமையான ஞானயாகமியற்ற விச்சை



PLDI TOUT நளவீனாச் ஈருச்ச:, 

கொண்டிருக்கள்றோம். அதற்குரியவொ 3 புண்ணய 
win sari. wha bona வேண்டிக்கொ 
ண்டனர். பங்கயன் Calta ofan Ger இவார்ச் 
சனைசெய்து கொண்டி ரா௪ தபு திருக்காத்தினால் 
ஒரு தருப்பைப் புல்லீனை யெடுத்து சேமீயாக (சக்கா 
மாக) வக்ப் பூமிபிலுருட்டி அறிஞர்களே! இதன் 

பின் $லகள் போமின், ந.ஃதுருண்டோட. கின்றகிட 
மே நீங்கள் தெய்வயாக மீயற்௮ுதத்கேற்தகொரு தல 
மென்றனர், அர்வேமி சழவ்றேடி மேருமலையின் செ 
ன்றிசை புள்ள ஒரு அழகிய வளச்திற் றங்கியது, 
முனிவர்களும் அதன்பின் ஜெடர்ச்துச்பா யவவனசு 
இனையடைக்து, தெய்வலோக்து விசல சன்பனைச 
கொண்டு ஒரு வைதச கிசிதஇு யாகசாலையினை கிய 
மித். துக்கொண்ம சத்திசேகரனாகிய சாம்பசிவனை மன 
இல் தியானஞ்செய்து அழகியயாகம் வளர்த்து வருவா 
சரயினர், ஒருசாளவ்வி_த்திற்கு, முரரி௮பூயெ புண் 
ணியமுனிவரசய், அங்கமனைத்தும் உரத்திசாக்க மணி 
நீதவ.ராய், பஞ்சாட்சர மகாமர்தார தியானஞ் செய்ப 
வராய், சடைமுடி. தரித்தவாய், தண்டொடுசமண்ட 
லர் தாங்னெ வராயச் சூதமாமுனிவர் வர்2கழுக்தபூளி 
னர், அவரைக் தரித்தவன். தவ௫சளியாவருமெ 
முர்தெதிரோடி. யழைத்துவர்்து கருப்பாசனத்தி கிரு 
க்கச்செய்து சோடசோபசராமியற்றி, வணங்கிச்சூழ்க் 
இருர் து சொல்லா. ராயினர், வேசாசும விதிகாச புசா 
ணக்களை ஈன்கு தோர்த விப்பிரசிகாமணியே ! லிரிக்



ay இருவேற்காட்டுப்புசணம், 

சன் கிதித்சபடி. வெகுகாலமாக இவ்விடத்தில் யாச 

மியற்றி வருகிறோம். எங்கள் சவப்பயனின் பிரயோ 
சனமாகத் தேவரீரிவ்விட மெழுந்தருளப் பெற்றோம், 
எங்கள் பூர்வரூறை யனைத்தும் நீர்ர்தோம். எங்க 
ளுக்குண்டாயிருக்கு மொரு பெரிய சக்தேகத்தினை 
றின்று கிவர்த்தசெய்தருள வேண்டும், அஃதாவதுகாக் 
கள் கெடுங்காலமாக வேதாகமங்களையெல்லா ஈன்கு 
படித்துவர்தும், சர்வலோகசைச சரண்யனாகிய சாம்ப 

தவத்தின் சரணைச்சார்வதற் கே.துவாகிய திருவருளெ 
ன்னு மெய்ப்பொருளிலுண்மையினை யறிதற் கேலாது 
கலக்சமுற்ற சர்தையுடையவர்களா யிருக்கின்றோம். 
எங்கள் சர்தை தெளியத்தக்க வொரு சூழ்ச்சி தெரி 
லித்தருளவேண்டு மென்றனர், கேட்ட சூதமுனிவர் 

தமதிருகண்களிலு மானந்தக் கண்ணீர் ததும்ப, உரோ 

மஞ் சிலிர் த்திட, அம்பலத்தின் சண்னே Hors BB fh 

தனம் புரிக்தருளும் ௮ண்டவனை மனதில் தீயானித்து, 
சறிதுசேரம் பரவா ॥டைத்திருக்.து கழித். துச் சொல் 

ஓவாராயினர். சைமிசாரண்ணியவாசிகளே ! நீங்கள் 

பலசலைக்கு மெட்டா பாம்பொருளையுணா விரும்பி 

ஷீர், உங்கள் புண்ணியமே புண்ணியம். நீங்கள் கே 

ட்ட மெய்ப்பொருவின் உண்மையிளைப் பூர்வகாலத 

இல், அர்திவண்ணனாகய அருட்பெருஞ் சோதியாம் 
அமலன் ஈர்தியம்பெருமானுக் குரைத்தனர், அவர் 

சனற்குமாரமுனிவர்க் குபதேசித்தனர், அவர் லியா 

௪மாமுனில/க் கருளினர், அவசடியேனுக் ச.லுக்கா



இத்தனச், அவவுண்மை பதனனபுராணதத சூலான 
ருகிய சாச்தத்திலே, சனற்குமாரசங்கிதையிலே, காளி 
காசண்டத்திலே, நீர்த்தக்காதையிலே உள்ள வொரு 
தலத்.துற்திம் முயர்பெருஞ் சரிச்திரத்தி அள்ளு, 
அதனை யுங்கட்கு விரித்துரைப்பேன், அன்புடனமை 
தியாயிருந்து கேட்பிசாக, 

மேய்ப்போரந விருச்சநுக்க ppidim. 

சனற்குமாரச் சருக்கம், 
tg Og 

சைவாசார தல்லியர்களே ! இலட்சம் யோசனை 
பாப்புள்ளகாகிய சாவல் தனிலே, இம௰யமுதளிய மலை 
களாற் சூழப்பட்டு, பதினயிரம் யோசனை யாழ்ந்து 
ஆஃவிரத்து நாதறுகான்கு யோசனை யயர்ச் தள்ள மேரு 
மலையில் சசுருங்கமென்னு மிடத்தில், ஈரன்முகளுக் 
குரியாகரில் ௮னேகமாயிரம் யோ௫கள் தன்னைச்சூழ்ச் 
அகொண்டிருக்க, சனற்குமார மூனிவர் நின்மலனா 
கய சீஎசண்டனை மனதில் தியானஞ் செய்துகொண்டு 
தெதொள் யோகத்திலிருர் து கொண்டிருக்தனச். ௮ல் 
கன மிருக்சையில் ஒருகாள் தேவாதி தேவனாகிய 
இரியம்பகன் gee தேலிபுடன் தருமலிடைமேலெ 

ச்தருளித் . தேவர்கள் பற்பலாசூழக்்துவர gare 
வழியே சதசிருக்கமலைக் ் Gurnee சென் அலலித் 
திருக்கைலாய மெழுக்தருளினர். அப்போது தண்ட



aw இருவேற்காட்டுப்புரணம், 

வன் ஜிருக்கோல வைபவக்இளைர் ALY gah svat arr go 
யோககத்கிலிருஈக சனற்குமா முனிவனை ஈர்தியம்பெ 
ருமான் கண்டு கோபங்கொண்? ஒட்டாம்போ எிரு 
ந்து ஈமது Momus வணர்சுர இருர்சுகனுல் 

ஒட்டகமாகக்கடவனை னர். சாபங்கொகம்க்க, BBD 
கென்னசெய்யலாமெனனியா உவா டைக் சடன் தமார 
முனிலர் ஒட்டகமாகி வனச்கோ.று் இரிர துசொண் 
ஒருக்கையில், நான்று கக்கடவுள் ஓ. நரலத்தி. லவ் 

வனக்இற் போக சேர்ட், அல் ொட்டகத்கினைக் 
கண்டு .ஐரசோ! என்புக்காலுக் கச்சன்மையான 
கதிலாய்ர்சகற்குக் கா ணம்யாகு? இவனுக்கு சன்மை 
தருவனவாக கானென் செய்வேன்? என அலேோசசத்து 
முன்னடர்தலைகளை எல்லாம் யோரக்காலறிச அத் 
தோடக்தனை CaaS TH GS கண்ணாசற் சுடவு 
ளைப் பூத்.துக் கரவை பங்கடவுளே! சங்கைவேணியா! 
கைமிடற்ரோேய் சகாமாரா காலகாலா சுபிலைவாசா 
கருணைசெய்க ON DTS «Yt, பேனுக் குன்வை 

யல்லால் வேறு இிக்கில்ல பென இரண்டு கண்களிலும் 
தாரைதாரையாய் நீர்சொரிய செக்கு ரகத் அதிசெய் 
amr, பீரமன்வாழ்க்சிய லவொளியானது அழகிய 
திருச்செலிபிற் சென்றேறிய மாத்திரத்தில் இருவருள் 
பெருகியதனுல் ஆதியாதமில்லாக அழகிய வம்பலவா 
ணன் பிரத்தியட்சமாகிப் பங்கயனே! வேண்டும் வர 
த்தினை வியைகில் விளம்புசுவெனத் இருவாய்மலர்ந் 
தருளுததும், பலரோன் ஈம்மகாதேவன் சர்த்தியினைப்



BAN GOVE TE BELO க்க 

புகழ்ந்து பாடியாடிச் சர்கோஷக் சர iu tery சோ 
ல தீசொடற்கிஞர், ரக்கா ஈனம் rie AH 

WS LOANS GO சேவர் இணையடிக் oe Gus களைந்து சிவ 

யோகஞ்செய்து FUER of. நந்தபோத, கட்டையில் 
மனாமுஈஇ பிர தமைய சல, தேவார் திருக்கோல 

வைபவ தளை யறிய. £மத்பே ரய்கிட்டான், DR FY TON 

2 oA Lf I ani ஈக்தியம்பிமான் TUT க்தபடி. 

யால் ஒட் டகவடிவாய் விட் டனன், ஸ் ச்சாபச்கிளைதீர்க 
ட 

கருள்க! வள் kB ras; BADGE 5 எம்பெருமான் 
இரணிய சர பனை சோக்கி, மரை யோே! எம்படியா 
ஈன்னபக் மீக தவாகரடசம்ய் தண்டனைகள் BUILT 
விலக்கமாட்டா, ௧ ஈந்இியே க்குவனென்றுபை 

க்கு Wyre helt, பிரமன் கக் கயம் மண்ணை 
ரோக்கிச் சிறிதுகாலம் சவம்புசிய அவர்மகிழ்க்து ௭ 

reso wnzaSan ! 4 at amin a sex சுண் எழீப்புடன் 
தஞ்செய்தும் கருணையட்கட லாகிய கண்ணுசற்பெரு 
மானைக் ௪ண்டு ௧௫ தருகி வணங்காதசாற்சபித்தோம 
இனியவெைட்டகவடிவி னிங்கி sug மாணவகனாகிச் 
சிவஞானமடைர் த சகலகலா பாரங்ககனுப் வாழ்வன் 
என்பால.னுப்டுக வெனச்-ூறிச் சென்றனர். பசாதி 
கொழுகள் பரவசமடைக்து கப.த சணங்களை பழை 
SH PULSE AMA *காங்கயுள்ள தன் மைர்தளே அவர் 
களுடன் Ht. SEBO ware ad gree $B 6 விடுமாறு 
கட்டளை பிட்டுச்சகமாக வாழ்ச்சுனர், 

சனற்தமாரச்சரக்க ழம்றிற்ற,



வ தவனச்சருக்கம் 

தததுவஞான தபசிகளே! இருப்பாற்கடலி ன ழகு 
மாறிப் பின்னிட வெண்சோதி விரிக்கும் வெள்ளியங் 
இரியிலே, பல்லா;பிரம் வெசணங்கள் சூழ்தாஈடுலில் 
தாயகமாக வெழக்தருளி யிருக்கும் உபயசீம்பு வாகிய 
கத்தி யெம்பெருமான் சச்கிதியில் பிரமகணங்கள் ஒட் 
டக வடிவத்துட னிருக்குஞ் சனற்குமார முனிவளைக் 
கொணர்ச்துவிட அம்முனிவர் ஈந்திதேவரைக் தரிசித் 
தமாத்திசத்தில் ஒட்டகவடிவ $கப்பெற்றுப் பழைய 
முனிவசன் வடிவமாக நின்றனன் கின்ற வம்முனிவளை 
நத்தீதேவர் முகக்குளிர கோக்கி தசா வதித்து வேதர் 
கம முதலிய சகல கலைகளையும் போதிக்.து.கத் சழது 
மாணவனக லவிருச்சச் சட்டையிட்மச் சமீபத்திறாக்து 
கொண்டிருக்க வாஞ்ஞாபித்சனர். அப்போது சன்ற் 
குமாரன் றனது ஆரியரின் ஜிருவடிகளிற் பற்பலதசம் 
விழுந்தெழுர்து கைகுலித்,த, எளியேனை யடிமையாக் 
சொண்ட வெம்பெருமா?ன தேவரீர் கருணையினாற் 
சசலகலைகளையு ஈன்குணச்க்தேன். மெய்யுணர் வுடை 
பவர்களே வெஞான மடைவரெனவும், அச்சி ஞா 
னத்தினலேயே முத்தியடைதல் வேண்டுமெனவும், 
சம்புசப்த வாச்சியார்த்தனுடெய செவபெருமாளை மண 
வாக்குச் சரயங்களா லறியப்படா தெனடும், ஞான 
மொன்தினேயே தெரிதற்கே,து வாகுமெனவுங் கூறி 
ளை, . அன்றியும் இவ்வுலகில் தேசமெடுத்தோர் பிணி



வேதவனச்சருக்கம் SK. 

யாகிய பெருங்கடலினை நீர்திப் பேரின்ப மடைதல் 
பெரி.தங் கஷ்டமாவதுபோல, திருவருட் பெறாதவர் 
வீடு பேறடையாரெனவும் வீளம்பினை இத்தகைய வரி 
யித்தியபினை படையத்சக்க பெரியரிவ் வுலகத்சி லரிது 
ஆசையால் யாவரு மீலேசாசப் பரிபூரண சச்சி தானத் 
தப் பிழம்பாக சிவபெருமான் றிருவடியை யடைதற் 
Cam எதாகலு முண்டோ கட்டளையிட்டருள வே 
ண்டுமென்றனர். ஈர்தியம் பெருமான், மைந்த 1 
ஈமது பெருமான் திருவாய் மலர்ந்தருளிய வேசாக 
மகக சன்குணர்ச்சத அர்தணர்கள் முதலில்பிரமசரிய 
கிலையிலிருர் து சசல கலைகளையுங்கற்று இல்லற கிலையி 
லிருக் து உலக தருமங்ககர நிறைவேற்றி, வானப்பிர 
ஸ்த நிலையிலிருந்து தவாடச்இ சக்நியாடு கிலையிலிரு 
ந்து 7வகக்இன் கருபசாண்ட ஞானகாண்ட உண்மை 
யினை த்தேர்ர்து பிணவப்பொரு ளின்னதெனத் தெரி 
ந்து கிட்டைகூடிடில் கின்மலன்ரோன்றி அலுக்காகஞ் 
செய்தருளுவன், இத்தசைய வொருக்கம் யாருமடைக் 
அய்சல் மிசு வரிசாகலின், பிராமணன் முதல் பஞ்ச 
மனீருச வுள்ளவரும்; புல் மு.கல் சிதலீருக வுள்ளவை 
களும் இலேசாசமோட்ச மடய வேண்டுமாயின் பெ 
குக்கருணைருடிசொண்டிருக்கும்ரமதுவபெருமான்ள 

ந்தருளியிருக்கும்திவ்பதலங்களில் வா ழ்தவினுலேயே 
மாட்சமுண்டா மென்றனர். இவ்வாறு தமதுதேசிசர் 

&. Suse t pen gutter முளிவர்சேட்டெ ம௫ழ்ர்அஅத்த 
சைய தலக்களூள் மே ச்மைபெற்றதலமி யாதென்றனர்



ar கிருவேற்காட்டுப்புமாணம் 

eR wns more PS werk Fura sew 
து பின்னர் சனற்குமாரமுனிவனை கோக்க, பகனே! 
ஒருகாலத்தில் மகாகைலாயக்திலே சிவபருமான் சக் 
SHIM HBO A NEO STATA VEIL LD எழுக்து 
ன்று வணங்கின் வாமி 1 பிரமாதி தேவர்களடைதற் 
குப் சிவஞானத்களைர் சிறிதுக்தெரிர்து கொள்ளக் 
ட்டாத புழுச்கள்முகலீய வடைவதெல்வாறு 2 வை 
கமோட்டயாடைத லெங்கனம்? என்ன, பார்வதிராமமங் 
கும். சச்வதியாபகமாக eS a BL, FiO PETITE aT 
உய்பம்வண்ணம் பற்பல தலங்களில் அன்படனமர்க்து 
வாழ்வோம். இத்தலங்களி லொருபொழுதட ஒருவன் 
வைகினும அவன்செய்த பாவமனைத்தும் சிஎ்கப்பெற் 
அச் சத்தை மோட்சமடைவலான்றனர். அத்தகைய 
தலங்களுள்ளும் உததமமாகிய தல2மான் நினைக் De 
அித்தல் வேண்மமெனக் சேட்க்கொண்ட அம்பிகை 
Bee wre sone கிவபெருமான் சொல்லுவ 
ஈசனார். பெண்ணே ! உலகமனைத்தும் புகழப்பெற்ற 
த ரஞ்சிமாககரத்திற்கு ஈசான இசையில் கான்று யோ 

சளை தூரத்திலும், சமுத்திரத் அக்கு வ:நணதிசையில் 
ஒருயோசனை தூரத்திலும், திருப்பாசூரினுக்கு அக் 
கினிதிசையிலும், இருமயிலைக்கு வாய இசையிலும் வலி 
தயத்திற்கு கிருதிஇசை ய] இம் உள்ள தலமொன்றுண் 
டு. அஃதெம்மாற் படைக்கப் பட்டது அதன் பெரு 
மையளைத்து மெடுத்துச்கூற மிகவரி த, அமலையே 
அத்தலத்திற்குமரிவண்ணாகர், பானுசர், பரசசாம



வேதனச்சருக்கம், கட: 

கர், வல்லீரகர், இரரகவாக/ கும்பரகர், மணவாள 
கர், முக்தாகர், தேவரகர், ததிரகா, புண்டரிகமா 

கர், ராதரகர், சோ தஇிக்கம், ஜானசசர், மாதஙவாகச், 

அத்தியனககர், வேகாகர், யுகவசசாசர், வேலவன 
° * * wt உ * 

மெனப் பற்பல பெயருண்ம, இத வடவாமூகரக்கினி 

ய்சலும், மகாப்பிரயக்காலும், சபன்.றானவர்களச 

அம் திபைபுரீயாதாகரம், கீடம், Gell, uF yeas 

வற்ற அுன்பஞி செட்யாதாகசம், ம ரபலினையவை த் 

அற் தீர்க்கத்சகுக்கககரம், இச்சலத்தில் ஒரு கீமிஷ 
கேரமிருக்காலும், இசையுடன் மனக்திலொருகரகிளை 
த்தாலும், இக்கலதஇன் வழீயாக வேற்.நாருக்குச் 
சென்றாலும், ௧௮௧ ௮.0 எச்சலப்பெயரைச் சொல் 

* ௩ . ச se 

லினும், அத்தகையார் புவியாளுமன்னரா*யமக்கசென் 
Bom Soar an NG Nae fe ் மத்திலிருக் த! பின்னர் முத்திச்செல்வச்தினை யடைவர். 

இத்தகைய அருமைபும் பெருமையும் வாயக்த இரு 
வேற்காட்டில், வேசசொருபமாகிய வெள்வேலமசத் 

+ + ௩ > க my « 4 இன் கூலக்கடிபில், காம்திருக்கோ பில் கொண்டெழுக் 
தருளி.பிரப்போம், அவ்சிடத்துள்ள சமது அருட் 
சசொாறுபமாகிய வெலிங்கத்திளை யசர்வேசம் அமார்பதி 

* * * 3 e * * யென அரையும், அத்தலத்தினைர் சாந்தோக்கியோப 
சடதம்பரமாகாசமெனவும் பிரம தாென௮வம்வேகம்; 

ந க ay ட செ ந கூட் 

அதர்வணவேதம் சொர்க்கலோக மெனச்சொல்தாம், 
ஈற்றைய ,ஆகமச்களும் உப், _தங்களும் இத்தல 
இளைப் பலவா தோத்தரிச்தக் கொண்டேமிருக்கு



௧௬ இருவே ற்காட்டுப்புராணம், 

மென்றனர். இங்லனமித்தலத்தின் மமமையிளை ஈர்இ 
தேவர் சனற்குமாரமுனிவருக்குச் சாற்றினர், 

வே தவனச்சரக்க ழற்றிற்று, 

இந்திசச்சருக்கம், 
(0) 

பற்றற்று விளங்கும் பரமஞானிகளே ! பிரா 
மணகுலத்திலே, குககோத்திரத்திலே பிறத்த கவுக 
னென்னும் பெயரிளைவாய்ந்த செவபக்தசரோமணியோ 
ருவர் வேதாகமபுரரண வீதிசாசங்ககா யெல்லா சன் 
குணர்ந்தவராய், சிவபெருமானையே இர்திக்குஞ் இர் 
தையுடைபவராய், விபூதியுருத்திராக்கக் திருமேனி 
யாய், மோட்சவிதாயகமாகிய பஞ்சாட்சரத்தினையே 
செபிக்கு ராவினராயுள்ளவர், இவர் இிருவேற்காடெ 
ன்னுச் இவ்லியதலத்தில் ஈடக்கும் பிரமோற் சவக் 
தளைச், தரிசிக்கும் பொருட்டுத் ஈன்மனைலி மக்களுட 
னே வெழுர்தருளிவந்தனர், அவ்வூர் சைவலேதயர் 
கள் அப்பெரியவரைக்கண்டு, அளவிலாமுசமன்கூறி, 
அஞ்சலிபுரிக்து, அவரடிவணங்கஐய ! தேவரீர் ஈல்வ.ர 
வினால் எங்கள் வீனையளை த்து எம்மிடத் தில் விடைபெற 
தேன, எங்கள் மாளிகைச்செழுச்தருளி கிருர்,துண்டு 
எங்களைக் கிருதார்த்தராக்சு வேண்டுமென் றழைச்,தக் 
சொண்டுபோயப் வேண்டிய உபுசாரமளை த்து மியற்றிச்



a 5a FT 4d dlp, ss 

சர்தோஷ்ப்பித்து ஆலயத்தின் பிரசங்க மண்டபத்தில் 
எமுக்தகுளச்செய்துதாங்களெல்லோரும் சூழ்ர் திருச்.து 
கல்லிக்கடலாய் கிளங்.குங் சுனிஷனே ! இத்திருவேற் 
கரட்டுத் தலத்தின் மமபையனைத்தையு மெங்கட்கு கிரி 
வாகவெடுத்து விளக்கவேண்மமென விரும்பினர். அப் 
போது அக்கவுரிகர் வேதியர்களைகோக்கிச். சொல்லு 
வாராயினார், ஐயன் மீர் ! காஞ்சிமாககரினுக்கு சசான 
இரையிலுள்ள இத்தலத்தில் வேகமானது ஒருவள் 
வேலமசமாக வீளங்குகிற து, இதனடியில் சர்வலேசக 
ஆதாரபூசறகைய Barc hors இவலிக்கருபமா யெ 
முச்தருளிபிருக்கின்றனர். அகலின் அத சலக்திற்குத் 
இருவேற்காடெனப் பெயருண்டாயது,இப்பெருமாளை 
விகயகர், சுப்பிரமணியர், விண்டு, பிரமன் இர்திரன், 
இள்னசர், முனிவர், தகர், கக்கருவ.் முதலிய வெண் 
அரிலர்பூசத் அய்ந்தனர், இத்தலத்திற்குத் தெற்கில் 
+ Bashi sa om gap, ௮அதன்மகிமையினையெடுத 
அச்சொல்ல வெத்தகையினர்க்கு முடியாது, gear 
£க்தோறு மித்திர்த்சத்தி லாடிவரில், அங்கங்குதைச்த 
பெருசோயாஎர் மனமதசைப்போல் விளங்குவர், இத் 

தட்த்து நீராடி உதையத்திலொரு தருப்பணஞ்செத் 
பேர் பரவபனை த்து ரீந்சப்பெற்௮ு எளிதில் Bes 

* இத்திர்த்சம் சோதிலூக்குர் தெற்டில் பெரிய சோபபில் 
ஈடைபாவியாசகிருச்சிற த, 

குசோசம் - கூப்பிடும், 

 



௪௮ திருவேற்காட்டுப்புராணம், 

கருவச், இத்தர்த்தத்தி கொரு,அளி£ர் அருக தினோ 
புத்தூப்பே௮ லேண்டிலும், ஜெல்வம் வேண்டி னு 

தடையிவ்றிப் பெறுவர், இப்பொயட்கையில் பிதிர் 
இனல்சனில் மூன்றுசருப்பணஞ் செய்யின் அலர்கள் 

லத்து முன்னோர்சள் RIES FOO AER DU MUTE) 

பாதே பருங்கயிலையடைவர், இச்சடத்திற்கு வட 
கிழக்கில் ஒரு ; குசோசதா£ த்தில் இந்தின். புசித்த 
தலமொன் anh அதன ருமையினை wan pi ater கே 

ண்மீன், — 
வரரகசற்பத்தில் ஆறுவது பனுவக்காத்தில் இபி 

யென்னு மரசன் இந்திரப்பட்டம்பற்.ற, இக் இிரரணி 
சமேதராய், கற்பக விருட்ச த்தின்*ழே, வானவர்வண 
க்ச, உருப்பசியாழ்மீட்ட, திலோத்தமைபடி.கீகழேக்ச 
மேனகையடைக்காயுகல, சோபளை சாமரையிரட்ட 
அரம்பை மணித்துகில்வ, வாணி பனிஃர்தெளிப்ப, 
௪டுகி விரிட்போட, விபலைபல்லாண்டு கூற, மற் 
மங்கையர் வீதயம்பாட, இச தாப்ணி, சங்கி, ப.த.ப 
கிதி, காமதேனு முதலீய வகிட்டவேலைசெய்ய, தேவர், 
பருத்துவ.ர், கின்னரர், உ௱கர், விடிவதேவர், வாக் 
கணம், அசவனிேவர், உபேந்தரன், சூதர் முதலிய 
ெண்ணிலர் சூழ்க்திறைஞ்சச் சிம்மாசன த்தி லெழுர் 
தருளி, அசுரர்களை அதஞ்செய்க அரியவச்சிராயு௪, 
உதத்தாக்கி, தன்னிகரின்றிலிற்றிருக்சையில் இர்திரன் 

தின்௦ன த்தி லடியில் வருமா௮ எண்ணினன், ஆ 1 ஆ: 
கான் இச்சசாகய ஆடம்பரச். துடன் இப்பொன்னு௭£ 

«



Qi porta hear, ௧௯ 

லிருச்நு, அசசாட்சிசெய்து செசண்டிருக்து, என்னு 
டைய காலமெல்லாம் மன்ச.னுடைய மலர்ப்பாணக் 
கவின்வழியே என பஞ்சேர்தரியங்களைச் செலுத்தி 
அஞ்ஞான சேற்றி லா த்தி, se DRT git gi மாத 

சென்னும் புரம்புகளின் வாய்ப்பட்2 மீளா தவனாகி 
வாள? இறப்பதற்கே சயாராயி நக்கின்றனன். இச் 
Arnaut gg நலையற்றகாக லிருக்கு து, இனி 
யெடர கிமிடமூம் இதிற் UD) Wag) அடாது, 

என்னுடைய UT TT ER Diwor-a,5 don) wr xe! மா 
Buwhap மொன்றுகொண்டது தேவர்கட்கு ஒரு 
சாள், இவ்வசைய இன்ங்கள் முப்பதகொண்டது தே 
வர்கட்ரு ஒருமாசும், இப்படி பன்னி ரமா சங்கவ்கெச 
ண்ட்து தேவர்கட்கு ஒருவருடம். சசவ௮.ரடம் ஈரலா 
யிரந்கொண்ட, ௫ கிருசுபுகம், தேவவருமம் இரண்டா 
யிரங்ககாண்டது துவாபரயுகம், தேவவருடம் ஆபிரக் 

கொண்டது சுலியுகம், இவ்வகையாகக்க நிய சான்சு 
யுசுங்கட்கும் தேவவருடம் பதினு.பீஈம், இவவகைய 
சஅர்யுகங்கள் எழுபத்தசொன்.ு கழிக்கால் ஒருமக்வக் 
தரம், ச.துர்யுகங்கள் தபிரங்கொன்டது ஒருகற்பம், 
ஒருகற்பத்திற்குப் பதினன்கு மன்வர் இரகங்கள் கழி 
கின்றன. : இத்தகைய கற்பங்க விதுவரையில் ஆயிரம் 
ப இனாபிரங்களாக் சுழிச்கன' ஒருகற்பமான்௫ பிரம 
தேவனுக்கு ஒருபசல், அத்தகைய பகல் *பிரங்கோ 
ண்டதிபிரமலுக்கு ஒருவருடம், அ.த்தசையவருடல் 
சள் எண்ணாபிரகசமிர்கால் பிரமனும் சோர்புசம்,
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அத்தகைய பீரமயுகந்கள் அன்த கம
் பிரமனுக் 

கேரர்சவவம். ர்சவளம் ஒன்ப, ஆயிரக்கழிர் கால்- 

பிரமதேவனைடைய அபுளமுடு யும். பி: மசேவனுடைய 

Darr Hus soe பதிவை கு ஒக்தரபட்டங்கழியும், பிரம 

லுடைய ஒருமா தத்தில் கானலூற்திருபத இச்திரபட் 

டங்கழியும். ல் வருடத்தில் ஐயா Dn pares pss Qe 

Gucci: ithe ஆபுன்முழுவார்கும் gis ஓட் 

சத்து நரற்பகுமை 2 gi gree ங்கழிபும், இவர்க 

a sr ges mass #7G oo, சானுமொருகாலச்தி 

ec fu war’) பவன்சானே, எக்களைகால மிருக்கிலு 

மழிவது நீ. ரய, இர்மாயாப்பிர பஞ்சத்தின் செயல் 

மீசவழக சாகும். அச எனின் தொடர்பினையதலே யொ 

மித்தல் GB was Rio tear! பலவரறென்ணிய 
[வுக்கும் 

௩ உட அட்ட உர் ச் ச ~ * 

Ba. Carh ge gens இம்மாசனச்தினின் ௮. சக்கி 
. . . rn 

ip . ர் த் 

EGU THO TEM I _தனித்திருர் த சீக.காயேகித் 

தனத தகிர்பாராசய பீரகஸ்பக பச வரனை யழைப்பித 

gs துனீக்குண்டாகய இக்தரலோகவாழ்கினை யெடுத் 

தரைக்கு அசரியர்சேட்? ue pie அமார் asus 

Gu ! பூர்வ புண்ணியச க்ினால் இத்தசையவெண் 

முனக்குண்டாயி', ஒருவரு மடைதற்சரிய பெருஞ் 

செல்வத்தில் வெறுப்புண்டாயன, 
மோட்சளிச்சையுனசி 

சுஇகரிப்பதைப்பற் திகான மிசகியக்கன்றேன் இவகிச் 

ena Gere ளெதனாத, முண்டாசாக), விண்ண்லர் 

: அரசே | ஈம்ருரடைய பழை! வினையை 
தனதயம் போ 
பரரூள் வேதச 

க்ச்ப்பர ube 17h Droit ன்றுண்டு, Huss



இர்தாரச் சருக்கம், ௨௧ 

களி, அபனைைம், மாலாறும், nsw d+ Fe) OM, 
வாக்கினுலும், அல ளிலும், அமிதற்கறுதாய் கிற்ற 
வின் எக்கசைய சாசுனங்களாலு முடியாது, அவன் 
ஆன்மாக்களினிடத் தில் வைச்ச கருணைபமினல் எருக் 
கருரிபி.ரக்கும் தலங்களிற்கசென்று பஞ்சேக் இரியல் 
களைய அமாருவழிப்படுத்தி URL Oe TRL Te barn 

குஞ் சியலிங்கப் பெருமாளைப் பூசிக்கின் மூச்திப்பே 
௮ண்டாமென்றனர, கேட்ட விர்தரன், ஐ.ப1 அத 
SATU முத்தியை யெளிகிற் கொ்க்கத்த குர் த சல 
மெங்குள௮:” கட்டளை பிடவேண்டுென, தேவகுரு 
say user B.5 ர்க்க வா ரவே!சேவ ர்களனைவஈலூம்தின 

மும்புசு ழப்பமும் திருவேற்சாட்டினை யடைக்கு மச்தச 

'கினி தீர்தசத்திற்படிர்.து வேகநரபகனைத் 2 தாருவச 
யாச, உன்னுபைய ul வென் மத்தில் ஆதவா 7 தீதில் 

அக்தக்தீர் க்கத்திம் நமாரகினை MHD வீர்”, மன்மத 
இல் இரதானுபிளை, இத்தீர்ச்கம் சங்காசதிபி வம் சிறக் 
த்து இத்தீர்ச் தத்தி லொருவன் உள்ளன்புடனே ஒரு 
தசகழ்கில் இச்தரனாபிருப்பன், இரண்டு கரகழ்கில்பிர 
மனாய்ப் பிரசாசிப்பன், மூன்றுகரமூழ்கில் விண்மிலாப் 
விளங்குவன், கான் குதாகூழ்கில் கமதாண்டவனாகியு 
சிவபெருமான் நிருலடியிற்சே குவசெவ்றனர், இவை 
யுனைத்ைையுங் சேட்டமாத்திசத்தில் தேவேர் தரன் தன 
தாசிரியரிடத்தில் விடைபெற்றுக் தருவேற்காட்டினை 
யடுத்து மர்தாகினிநிர்த்தத்தில் ஸ்.சாவஞ்செய்.து வெ 
ண்ணீறுதரித்து மகித்தியகன்மமுடித்்து வெள்லேலம்



* oye 6 
௨ தி நலேந்காட்டு ‘LEP TELL, 

Og pig 8 SK PSH: ளியிருக்கும் விமலகரயக$ை ௮ண 
eeu) apa tomy சத அர்சாயக க்குக் கிழக்குத்திக் 
கில் கன்பெயாரலொ He சிவளிக்கமும் ஒரு. sap 
முண்டாக்5ப் புசி இப் பல சா ம்வனணங்கி, 
“மரயவன Kinet od HFM வாழ்பதாம்। (பனேபோற்த் 

இயமும்பலர்கடர்க்தோர் சர்ம சய்செல்வாபோற்றி 
மேயகோ பாமாகாய வெளியசாம்சிளங்கார்ன்ற 
சாயனேபேச py Car asresrGusi wr த்தி!" 

எனத் கோச் தரித்தபோது கறைமிடற்றும் கண் 
அசகரசகடவுள மானபார சதுூபுத சரளகண்டாயத் 

இரிரேச்சிப. தாரியாய் நடபவாகனருடாய். அம்மை 
gs ராய் எருச். சளி இமைய வேக்கனளே!நின து 

HOTS. லியக்சோம் கனக்கு பேண்டும்வாம் யாது 
வினவுவாயாக ன்றனர். அபர ரங்கண்ணன் ஆச்சரிய 
மடைந்து அடிப்பாடி பற்பலகாம் விழுக்கொழர்து சன் 
னப்பனே! யெவ்னையனே! cr ன்னுதையே! என்சோதியே 
ஈமஸ்சா£ம்! சான்பெற்றபாச்சியமே பாக்கியம், வே 
தாாயகனே! சான்பூசித்களிற்சர் ௪ சிவளி ர்ப்சத்திற்ரு வர 
தருகிங்கமெனவும், இத்தலத்திற்கு Bi S219 மென 
வும் வழங்கக்கடவ.த, அடியேன் தேவரீர் இருவடி நீழ 
லிருக்கத் திருவுளம்பறதலேண்ு மென்றனர், wor 
இக்தானைசோக். கி அன்ப! அங்ஙனமே பெயர் வழங்கக் 
'சுடவதாக, இன்னர் Rigarah & Gas: Caras 

“சி இல்லிலிங்கமும. சத்தமும் Hous Doe சேர்சழக்கல் 
வெள்ளி, கொல்$வயி வீருச்கின் றன, 

 



காங்கேயச்சருக்கம், ௨௬. 

இனை பாண்? பின்னர் கெவெகணைக் தலைவழை ht OT 
ழ்க்து ஈமது திருவடிப்பேற்றினை -/டைவாயாகவெனக் 
சுட்டளையிட்?ி மறைக்தனர், இக்இரன் இருவேற்காட் 
).னைப்பிரிய மனமில்லாசவராகம் அவாமியின் oy 560.67, 
யை மீறக் உடாதவரசய்க் சன்னுலசமடைக்ற வாழ்த் 
சுனர், இவ்வாறு. இக்இரன் புரத்அப் பே௮ுபெற்ற 

அண்மையிவேக் கேட்ம் வேதகாயகலுக்குக் தென்கீழ 
க்குமுதல் ஈசான இசையிறுக அக்கினி, இபன, FHS 
வருணன், வாயு, குபேரன், சசானன் தலய 2வெழுவ 
நக் தங்கள் சுங்கன் பெயரால் % தர்க்கமும் அலயமு 
(pense கெம்ங்காலம் வேசுசாயகளைப் பூசித்து 
வச்சு தம்கள் தங்கள் உலகங்களையடைக்கு! சுகமாக 
வழ்க்துவச்தனர், ் 

டூந்தீரச்சரக்க ழங்நியறு 

கரங்கேயச் சருக்கம். 
வெ A 

மனம_ங்கப்2 பற்ற மாதவர்சளெ 1 வெண்மை 
கிறக்தங்யெ. வெள்ளியங்கிரியில் அகிலலோக ஈரயசனா 
கிய தண்டவன் அம்பாள் சமேதரா, யெழுக்கருளி யிரு 

* அசனி லிட்ரம்-தம்பலிலும. இயமனலில்சம் - செக்சீர்க 
குப்பத்இலும், கிருதியில்சம் - மேட்டுப்பாளயத் இழும் வருண 
வில்கம்-பாரிவாச்சத்திலும், வாயுலிங்கம்-ப்குத்திப்பேட்டிலும் 
குபேலிங்கம்-சு௦ தரசோழவாத்நிலும், எசானலிங்சம் ~ Ki 
கோயிலடியிலு ிருர் தசொண்டிருச்சன் சன. 

 



இருவேர்சாட்டுப்புசாணம், 

ந்சகாலச்தில் ஒருநாள் சத சசப்பிவ்ளையா ராகிய வீசாய 
shu. இளைய பிளா யசராகிய சுப்பிரபணியரும் தாய் 
தக்கர் மூன்னீலையில் பாதச்சிலம்பு கணிீல் ௪ணீ 
லென்னர். சத்திக்க அவர்கள் படிரீசேறி பாச்மீதுு் 
சோண்மீதுங் குதிச்துவிரையாட இருமூ.௪ குரவருக் 
sos அருமைப்பக்தார்களைச். தாகியெடத்து உச்சி 
மேர்க்து பரார்போடணைத்துச் மேலிட அவ்வ(ருமைப் 

புத்தர்கள் அலையத் இன் முசப்பில் வீளை யாடிச்கொண் 
டிருக்குனர், அச்சபயத்தில் பீரமாவானவச் கைளாயக் 
திற்கு ant 5) ஈச்தியெம்சபருப ஈனிடச்.து விட பெபற்.று 

ஆ௭எயத்திறசென்று சர்வதேவ சனுர்ப்புசனாகிய Ga 
பெருமாளையும் செசுதீஸ்வரியையும் சரிசிக்துத் Car 
SSDS GB விடைபெற்றுச்திரும்பி மிகுந்த செருக 
குடையலராய் அங்கு விளையாடிக் கொண்டிருந்த குழ 
ந்சைகளைக் சவனியாகவராய்ச் செல்லுசையில், சண் 
முகச்சடவுள் கண்டு பிரமனையழைத்துச் சமீபத்திரு 
சதி, farsi கின்பெயரொன்ன? கின்தொழிளியா,த:? நீ 
பெதில்வல்லவன்* என்றனர். பிரமன் கேட்டுக் குழ 

த்தையெனமதித் துச் சறிதிறுமாப்புடன் கான் மும்தூார் 
த்தினி லொருவன், என்பெயர்பிரமன்,' நான் சி 
ட்டிக்குச்தொழிலை * மேற்கொண் டிருப்பவன், என 
க்கு வேச ஈன்குவருமென்றனர், செவ்வேள் கேட்டுப் 
பிரமனே! கினக்குவேதம் ஈன்கு வருமாயின் ௮வ்வே 

சத்தின் முதலெழுத்இற்சுப் பொருளென்ன வென்ற 
ar. பிரமன் சிதி. அமயக்கி, ஐயனே!வேசத்தின் முத



காங்கேயச்சருக்கம், உ 

லெ த்தாய் வீ ங்குவ௫ ப்ரணவம் முப்பிரணவத்திற் 
ரூப் பரன் ( (props fi & Boar பாமென்றனர். ௮டனே 
கசல்கேயராகய் agi அப்பிரமன் கான்,க சரங்களுங் 
குதுங்கக் குட்டித் சன் சமீபத்திலி, நக்க கணங்களை 
யழைக்து இவனைக்கொண்டுபோய்க் க்க கிரியிலுள்ள 
வொருகுகையில் விலங்கிட்டுச் சிைசெய்மினென்தனு 
ப்பி யகன்பின்சானே அிருவ்டிக்தொழீலை யாரம்பித் 
னர், சேவர்கள் கேள்ளிப்பட்மிப் பயந்.தூ ஈடுகடூங்க! 

பொன்றுக்கோன். 9௮ மகா கயிலாயத் ஈீத்கே Tad at 
லைஸ்வரிய சம்பன்னசான ௪௮௨0௦ 'பருமான் சகி தியில் 
கடர்சதவற்றையெல்ல ச முசைக்கப் ட்ப மான கேட்டுக் 

ே தீவக்களே ! அப்பிரமன் மிசுூடன்.  பிசமனுக் 
கும் அன்னே ன இட ற்கு ப் திபனாகிப் பசப்பிரம மாசு 
விளங்கும் ஈம்பையே பிரணவக்திற்குப் பாருளெ.ன 
வேகங்க.றுவ,துடன். ௩மஅ குமாரனாகிய அப்பிரம்ணி 
யத்தை யாகத்தில் மூன் ௮தரங் கூறும், இவ்வுண்மை 
யினை யறியாது வேறுபொருள் பிசுத்றிய அவளைச் 
சிறையிழித்தல் தகுதசான். அயிலும் தும் வே 

ண்ட்கோளுக் கிரங்கி அவக விலிப்போ , மெனச் 

சொல்லி, ஈர்தியை யழைத்து நீ கத்தகரிக்குச், சென்று 
நமது புத்தளைக்கண்டு பிசமன் குற்தத்தளை மன்னி 
த்து அவளைச் சறையினின்றும் விடும்படி சொல்லுக. 
வென்றவுடன், அக்கட்டளையினைச் சரபே.ற்கொண்டு 
ஈர்தியெம்பெருமான் சண்முகக்கடவுள் சக்திதான் 
தை யடைர்து சவசமீயின். சட்டளைஎயர் செப்பும்.



Sa@aparc en jr resi. 

அம்முருகப்்பெருமான் கோபக் குறியை சோக்கிப் பய 
கத திரும்பிப்போய்க் கண்ணுதலிடத்துக் சுழற, சதா 
சிவன் சாம்பலியடனே இடபவாகனமேறிக் sh pS 
க்கு: எழுந்தருளச் காககேயர்கண்டு ப இரரோடிவக்து 
Ole HES (Hips am ganas பெடுத்து படிமீதிருத்தி அம் 

பிரமனைச் இரறயினின்றும் விரிவாயாகவென்றவுடனே 

அப்பிரமனைக்கொணர்ந்து சனது சந்தையின் சக்கிதா 
சத்தி oss கறைமிடற்றண்ணல் கருணை கூர்ந்து 
அவ்வேதனுக்கு வேண்டிய புத்திககாச் சொல்லி யலு 
ப்பியபிள் புத்திரனை சோக்கக் குழர்காய் ! ஈரம் சந்தி 
யை யனுப்பியபோது ஈம் சட்டளைப்படி ஈடவாது ஈஞ் 
'சொல்லிவை மீறினையாதலின் ம வேத வனத்திற்குச் 
சென்று ஈம்மைப்பூதனை செய்து வரக்கடவாயெனக், 
கூறிக் சுயிலைக்கெழுர் கருரினர். ் 

 சுப்பிரமணியக்கடவுள் தந்தையின் அஞ்டைப்கிர 
கரரம் திரூவேற்காட்டினைத் கரிடிக்கவேேண்டு மென்ற 
மிகுந்த விர்சையால் சுந்தரியை ிங்கிப் பூமியின்கண் 
சே தென்றிசைகோக்கி அனேகமான சவத்தலங்க 
ளைக் தரிசத்துக்கொண்டே. செல்லுகையில் சவகதா 
சங்கீர்த்தன சிலராய் வர்.நுகொண்டிருக்கற வியாக்கிர 
பாத முனிவர்கண்டு ஆனக்தமடைர்து சாஷ்டாங்க 
-கமஸ்கராஞ்செய்து வணங்கி ஆறுமா முகப்சபறாமா 
னே ! தேவரீர் தாய்தர்ரையர்களைப் பிரிக். து தனியே 
வருதற்குக் காரணமென்னை 4 எம்போன்ற முனிவர் 
செய்த புண்ணியமோ? அலகஞ்செய்்க பாக்கயேமோ



ச ரங்கேமச்சருக்க ம். ௨௪ 

வெனக் ட் Ds pa, a wae கடவுள் அம்முனிவரைகோ 
ச்சிஐய ! ஈடது அருமைத்தாய் சர்தையர் விருப்பத் 
இன்படி. இருவேற்காட் டினைத் தரிசிக்கப். பேசகின் 

தேன், HSER, க்தின் மகிலபாளை Fade got gS go 
சொல்லுதி யென்றவாடன் முனிபுங்கவர் களிப்புற்றுக் 
காங்கேயச்சடவுளே ! தேவர் ரறியாச.து முண்டோ? 
அடியேனை யொருபெசருட் டாக மதித் த தேவரீர் திரு 
விளையாட்டாகக் கேட், மையின் அடியேன் கூடிய 
வரையில் சொல்லுகிறேன் திருச்செகி சாக்கு யருன 
வேண்டு மெனகச்செசல்ல த் தொடங்கினர், 

சண்முகப் பெ; ருமானே t PHS: Tea த்தில் மகாப் 

பிரளய முண்டக உலகு முவதுள் சல தீதினால் ape 
of? _. மறுபடி பும் ௨ லக ச்ச் சி.ரட்டிக்கக் கருதிப் 
Caras Be 1S arse வெள்ளத்தை வற்றச் 
செய்து வெதர்க*, ஈப்காக்கி நீங்கள் போய் ஒருதல க 

தில் மாங்களாக ஈளை க்கக்கடவீரென்றனர், அங்கன 
மேேதங்கள்வேல மாமாகமுகை ச்குச்செழிச் சன அரவ 
மேவேலமரங்க மபொன்றினடியில்லிண்சைவர் or (ருமசன் 
சோதிசொரூபமானவொருசிவலிக்கமாகவெழுக்கருளி 
னர். அப்போதுஅவர்வாபபாசக் தல் ௮௬ண் பய்மான 
அம்மையார் ஒருவடி.வாகஙின்.று தன்யைகளை வணங்கி 
ஐயனே ! சான் செய்யவேண்டி ப சொழிலியாகெள்ன 
மாதே ! வேசமாகிய வேலகிருட்ச த்தின் ய ழ் wed egy 
எழூக்தருளியதால் இத்தலத்திற்கு வெற்கா?டனப் பெ 
யர் வழங்கும், Qs ser sory gears Canes gs



௨௮ திருவேற்காட்மிப்புராணம், 

தனைப் பழையபடி. ண _ப்பாயென்றனர். அம்மையார் 
அக்ஙனமெ செய்வேளெனர் சம்மதித்துத் தனது 
வலதுகண்ணில் ெமலையும், இடதுகண்ணில். விண்டு 
வினையும், கெற்றிக்கண்ணில் உருக்கரவையும், முகக் 
இல் அக்கினி, காயத்திரி பீராமணாமுதலி யேமையும் 
கோளில் இந்திரன் கஷக்இரியர் முகளியோசையும், 
துடையில் கிசவதேவர் வைசியர் மா கலியோரையும் 
தாளில் சூத்திரர்முதலிய பலரையம், மயிர்க்கால்கள் 
தோறும்அேசுகேசடிட.பிர்சளையண்டாக்கிஅண்ண 
அக்குச் சமீபத்தி லெ.முக்கருளி யிருக்கன... அங்கன 
முண்டாய பிரமன் முதலிய பலரும் உயஞ்சோ தியாகப் 
பிசசாசிக்.தம் சிவலிங்கப் பெருமானைப் பூசிகதுசிற்க, 
அவர்கட்கு வேசங்களை நன்கு போதித்து அவர்களை 
கோக்கித் தெவர்சுளே ! முன்னொருயுகத்தில்இுல்வால 
யத்தின் தெற்கில் பாலி இக்கரையில் தேவர்களனைகவு 

ருக்கும் வேதத்திளைச் சொல்லிவைத்தோம் ஆதலால் 
ஈமக்கு அத்தியொபசேசசனன வொருபெயர் வாய்ச் 
SH. இத்திர்த்தக்களையில் அனேகமான வசவமானி 
புக்வர்சள்வச்,து நீராடி யதால் * தேவர்கண்டப0 எனப் 
பெயருண்டாயது, சாமெர்த வுருவெமிப்போமோ ௮ 
தர்தக்காலத்திலதற்செற்ற வுட எடுக்கும்படி, வேதங் 
சட்கு ராம் வரங்ககொித்தஞர்ததனால், இரிபுசகசன 

 *இம்மலொனது ஒலல்ததத்குத்தெற்சே சூத்தாமன்ளிச்சொ 
வலைக்குச் ஈமீபச்துதுள்ள பாலிரஇக்சளைச்கு. வழங்குறெது, 
பூச்க,த்தில் தணி3ேயிருக்து பின்பு சதியில் கலர் ஐலிட்ட த. 

 



சாங்கேய.1 சருக்கம், ௨௯ 

STS Ape இவ வேதங்க கான் கு கு. திரையாயின. 
அருச்சுனன் 2பா; ரூட்டு வேவ: haus அகாண்டபோத 
தரய்களசபின, அம்பலத்தில் ஆனக்தசதாண்டவஞ் செ 
ய்த்பொ.து காற்சிலம்பா.பின, பிட்சாடன கோலக் 
கொண்டகாக த அக்கெளபினமாயின,இத்சலக்தில் 8 

லிங்கருபமாய் விளங்க கேலமாமரயினஇவ்வேசுவனத் 
இல் உங்களில் டப்படி பூசைசெய்மி சென்றனர், | 

பிரமன் முசளிய Grats சிலகாள் புசித்துச் 
KHL ட. cy seas வா ங்கக்யடைர் அதல்சளூல௪.ம்போ 
யடைந்தன ர். சிஎகாலத்திற்குப்பின் அப்சசமாசர்பலர் 
சிவசாயுர்சிய/க:மஇ உ.எசமாசாவசகிய வுமாசேலியை 
ப்பூசிச்அர் சிவலிங்க த்.துஎவிக்கியமாயின ர். அன்று 
முதல் Raita ew ௪ சட்பசப் பூமணமுண்டாயது. 

தேவேர்தானெருகாலச்தில் சிருத்திராசரவைக் கொ 
ன்ற சறைண்டாயபிரமக தீதியினை யொழித்துக்கொள் 
ளும் பொருட்டுத் தலங்கடோமர் தரிசனஞ் செய்து 
செசண்டே வருகையில் பூர்வபுண்ணியச்தால் தெய்வத் 
தன்மை பொருக் இய. இருவேற் சாட்டினையடைக்த, 
வேததீர்த்தக்கிற் படிர் சு சோதசெச ru rer பெரு 
மரசை வணங்கி அங்குச்சவஞ்செய்தூ காண்டிருக்தமு 
னிலா்கள Ooty we £5 tr Bow papa maG prs wR 
லகாலமங்குத். தங்கிப் பூசித்தப்பிரமகத்தி $ங்சப்பெற் 
௮த் தன்னுகடைர் கனா, 

இவையே பன்றி வேசசன்பானென்னும் பிராக்ண 
ஜொருவலுக்கு ஒரு புத்திமனிரு*$ sors, usw pies



அ ° ச ty ச e 

#0 திருவேற்காட்டுப்புராணம் 

பிடத்தில் கல்கிபயின்று சசலாகலா வல்லவனாகிக் செ 
ருக்கடைக்து அளேகமான முனிவாகளிடஞ் சென்று 
அவர்களுடன் குதர்க்கஞ்செய்ய அவச்கள் அவனை 
அதபவாயு ஞூடையவனாசக் சகடவையனர் சபித்தன ர் 
இதனைக் கேளளிபட்ட லே தசன்மர் பயந்து லாழ்ர்து 
வருகையில் அச்சிறுவ னொருகாள் சமீக்.தக்கொண்டு 
வரும்படி. காட்டிற்குச் செல்ல அ௮வன்மீதொரு புளி 
பாய்ந்து கொன்றுவிட்டது, Osis கண்ணுற்ற 
இடையர்கள் வேதசன்பரூக்குர் சொல்ல அவரோடி. 
புஞ்சென்று i ae லிரழந்து புலம்புகை!ில் ஒ! 
பிராமணரே 1 திருவளர்க்தோங்கும் இரு வேற்காட்டில் 
சென்று ஒருசிவலீஙகம் பிர இஷ்டி க்.௫ப் பூசிப்பையேல் 

நினது புத்தி னுபிர்பெற் O papas” என வெரரு 

அசரீரி ஆகாயத்தி ஓண்டாயது. கேட்ட பிராமணர் 
அப்பு திரனை யெடுத் துக்கொண்டு வேகவனமடைரக் ற 

*௮ருட்குறி பொன்றினை யெழுந்தருளரச் செய்து ௮ 
ச்சனை செய்து வரலும் ௮வ்வ.நட் குறியினின்றும் அப. 
லன் வெளிவர்து அர்தணனே ! உன்புத்தானைக் கொ 
ன்றது புலியன்,று மூனிவர்சாபமே புலியாக வந்தது 
இனி:யுன் பத்திர.லுடன் ஈசமாசு வாழக்கடவையென 
வழங்கி மறைக்தருளினர், 

இவை முதலீய பற்பல சரிதங்களை வியாக்கிர 
"வர் விளம்ப சாங்கேயக்கடவுள் சேட்டு ம௫ிழ்க்.து 

ச இஃ்விலிங்கம் அயனப் பாச்சத் இலுள்ள எட்டு ஸில்கத் 
தொன்று. 

 



கர.ங்சேயச்சருக்கம், ௬.௧ 

முனிவ; நக்கு வ்டைகொடுத்தனுப்பித் திருவேத்காட் 

பினை யடைந்து, வேத தர்த்தச்திற் படிக்கு Cas@u 
KOT (155 1, Bua ரலயக்திற்குச் G1 bu gee ; மா 

கக லிய்கமொன் 2றழுர்தருளச்செய்து அதற்குச் ச்சர் 
தறுபைகளரெனத் இ.ரகாமக்தரித்து, கீழ்த்திசையில் 
சமக்தாகினி' தீர்த்தமுண்டாக்?, மேம்றிசையில் சன து 
வேல £யுதத்இனுல் ஒரு கூ.வபெடுத்து, அதில் தேவா 
மிரு சத்தினை கிரட்பி அத்தீர்தசத்தனைக் கொண்டுபெரு 
மானுக்குக் இருமஞ்சனமாட்டி, அருச்சளை பஸரிந்து 
பலமுளை பணிந்து ௮ச்கே சயிலி ஜொருபாக ங்க Agra! 
haar 3 655 701g: 2காண்டிருக்கையில் சமகண்ட 

னாகிய | கலபெருமான் பெருங்கருணை குடி.கெொண்டிரு 
கும் பெருமாட்டி ட னே வெளிவக்து su gnc aden 
யருகழைக்து படியிருத்தி யு்சிமோக்து குழக்சாய் ! 
நினக்கு வேண்மிவது டாதென்ன -| தந்தையே இக்த 
லிங்கத்தில் தேவரீர் எக்காஞம் வீற்றிருந்து உம்பைப் 
பூசிப்போர் யரவர்கட் கும் கிருபை செய்ஈரளலேண் 
டும், நரனெடுக்க இர்ரக்கூவத்தில் அடினோ/கள் பிஇ. 
இலத்தில் கருப்பணஞ் செய்தோர்கள், பிதீர்பிண்ட 
ரெறியினீச்தோர் இவர்கட்குபிதிர்க்களினருள் ௧ Sens 

உ இலப்விலிட்கம். ஆலயத்தின் உள்பிரகாரத்தில் மேத்சே 

இருச்றெ.௮. 
ச இத்திர்த் தம் gon Canes Pree buss eins 

9, உ இச்ணெறு gousSar Copg oFgi@s பின்னிரும் 

De. 

 



th. ஒருவேற்காட்டுப்புாணம், 

இடவேண்டுமெனறும் அங்கனமமயாரகுக ஈவனக உறி 
அம்பைபப்பர் ' மாக தலிக்கத்தின் பறைர்தருரினர். 
கச்தப்பெருபானும் கக்தகரிக் சொழர்தருளினர், எங் 
சாயினாம் சோம்வாரதினம் இச்கிணற்று நீராடி சின் 
உலா கய சண்முசனை VON WHT cr த்த்கைய ures 

எ யினும் புண்ணியராசவே கிளங்குவர், 

காங்கேயச்சநக்கம் முற்றிற்று, 
Are Lan ENN 

பராசரச் சருக்கம், | 

  

தவபஞ்சாக்கிர காகினர்சுளே 1! விசாகப்பெருமார 
க்குத் தேலேனாதிபதி பட்டஞ் சூட்டுகையில், சச் 
தனியென்னும் பசுவானது சந்த.பாலினைத் தேவர்கள் 
அபிடேசஞ்செய்ய  வப்பால் ,அற்ஈதியின் மலையினி 
அ.அஜடிவக். து, பபலாறேனப்்பெயர்வாயந்து, கடவுளர் 
தொழுக கங்கை. கஇக்கிணையாகி, தன்னிடத்அ மூழ்கி 
எச் யாருக்கும் ,கண்ணருல் பாகிக்கும் தண்மையுடை. 
பதாக. விளங்கியது, இப்புண்ணிய ag .தரத்இல், 
அனேகாயிசமான தலங்களிருக்கினும் ௮வற்௮ளெரு 
டத்தமத், சவத்தனைப்பத்திச். சொல்வேன் சேட்பி 
ராச, ஒருகாலத்தில் அத்திரி, பிருகு, குச்சன்,, ye 
உரன், வ௫ட்டன், கெளதமன், காசிபன், oro ga. Gund 
மனிஒர்சளூட. இமயமலஇயி..தூர்சியிலிருர் சு sess 
2சய்.து கொண்டிருக்கையில் அவர்முன் ளிலையில்கான்



LISTE LET Fh SW, க 

முகக்கடவுள்தோன்றி, நீங்கள் தவம்செய்வசற்கு சார 
ணம்யாத? என்ன௮வரம் வேண்டும்? கேட்பிரரக்வென., 
முூனிவர்கள்வணங்கி ஐய 711இனிச்சென்மமெடாக வகை 
பான வரம் வேண்டுமென்ன பங்கயன் குறுல.கசெய் 
துபெரியோசே! யசனைமுதல் எழும்பிருகர் செல்லப் 
பட்ட உ.யி7மரவும் புண்ணியத்தினை யடையவேண்டுமா 
பின்தரும மியற்நவேண்டும். ௮ஃ திசண்3வசைப்பட்டி 
ருக்கும் ௮துபசதருமமெனவுஞ் பதிதருமமென௮ள் 
அசரல்லப்படும், பசதருமமாவறு விரதம்பூணல், யா 
ஈஞ்செய்தல், குளம்வெட்டல், தண்ணீர்பக்தல் லைக் 
கல், ௮ன்னதானஜஞ்செப்தல் முதலியவாம். பதிதாம 
மாவது ஒரு செல்கல்லும் எள்ளளவு சுண்ணாம்பு படு 
க்து. ஒரு சிவாலயத்தில் பணிசெட்ய கிலைத்தல் மு.க 
மிய பல இருப்பணிகள் செய்தல், சவார்சசவே செய் 
கஸ், சிவலிங்க காபித்தல், இருகிழாச்செய்தல் முதலி 
பனவாம், இதனினுவ் கோடியஇகபசனது Fray. 
பார்சுட்கு மடங்கட்டிக்கொடுத்து அவர்களை யுபசரித் 
கல், அதனினுங்கேோடிய திகமானது சிலக்தலங்களில் 
அடியார்கட்கு ஆடைமு கலிய வலித்தல், இலை யெ 
WHT ODD gi pute sg Bgea as ட்டினில் அடியா 
ர்சட்கா அன்னமளிச்தல், தெய்வா7யகளுக்குத் இரு 
விழாச்செய்சல் இதனிலு.க்க தாரமங் கிடையாது. 

ஆகலின் இத்தகைய அருமையான தலத்தில் மகர 
சென்று உங்கட்கில்டமானசசத்தியை படடையலாமென் 
மனச், உடசேே அவ்வோர முவிவர்களும் 'பிசமனீட



௩.௪ இருவே்சாம்மிப்புச ர்ணம், 

த்தில்லின_ பெற்றுத் திருேற் காட்டினைய டைக்துபக் 
காகினி நீர்ச்சத்திற் படிந்து வேசசரகன் நிருவடி. 
யைத் தொழுது பாலிஈஇிக்கரையில் கங்கள் பெயரால் 
இவலிக்கக் தாபித்து வணங்கிவருங்காளையில், வள்ளலா 
பெ மங்கைபாசன் பிரச்தியட்சமாம் முளிவச்களே ! 
லைவச்சு தமதவஃ கரம் வரையில்கீங்கள் சேவபூமியில் 
ாானிவர் களாயிருக்து,பின்னர் மீளாக்சதியடையச்கட 

வீரெனச்கட்டளையிட்டுக்காக்கருளினர்பு.ல் வன மேயவ 
ர்சளும் சில பருமான் ஜிருவருளிற் நினை & gus went, 

பின்சினாரு காஉத்தில், பீரமாலினு-)டைய மான 
சபுத்திானான வலு.டருடன் வீசுலாமித்தார். வீரே 
இத்து அவ்வசிஷ்டாசல் பலதாம் அவமானமூற்னு 
அசைக்திர்ச்த.க் கொள்வானெண்ணிக் கொண்டிருக் 
கையில், அயோத்தி மன்னனாகிய சவுகாசனென்னு மச 
சன் ஒருவனத்தில் வேட்டையாடிக் கொண்டிருக்சை 
ரல் இரண்டு அ௮சக்கர்சள் வக்தெதிர்த்தனர், அவ 
களில் மூ.த்தவனைக் கொன்றுலீட இளையவன் மானி 
டவேடர்தாங்கி ராசன்முன்வர்,த கின்று ஐயா! சான் 
அன்னஞ்சமைப்பதில் அளலிலாக் சர்த்தியுள்ளவனெ 
ன்றனன், வேந்தன் அவன் வஞ்சசுத்தளைச் தெசிக்து 
Lares suse” அவளை யழைத்தக்கொண்் டயோ 
ந்திச்குவக்து தன்னிடத்திற் சமையற்கரானா யமைத் 
நுக்கொண்டனன், அரசன் வீட்டில் ஒரு நாள் G8 
ர்த்தவ ம. வாறும் ௮ல்வரசன் வசிஷ்டலா யழைப் 
பத்த விருர் துபெய்கிச் சனன், அப்போது வஞ்சகவே



பராசரச்சருக்க ம், கூடு 

டக்தாங்கி வந்திருக்குஞ் சமையற்கசான் ஈரமாமிசத் 
தனைச் சமையல்செய்து முனிவனுக்குப் படைச்சனன் 
அதனை யுண்டமுனிவன் கோபங்கொண்டு உண்மை 
பினை விசாரியாமலே அ௮சசனளை அரச்ககை வாகும்படி. 
எபீத்தனர், ச்சாபத்தினையேற்ற வாசன் இராக்கத 
னாக வனங்களிற் திறிருதுகொண்டிருக்கையில் விசவா 
மித்தார்கண்டு கிருகனே ! 8 சென்று எனதுவிரோத 
யாகிய விட்டன் யாகத்தனைபழித்து வருவாயென 
அம் அவ்வசாரன் அக்கணமேயடைக்து அவயாகசசலை 
யிலிருர் ச வசிஷ்டர் புத்திரர்கள் நாறுபேர்களையு மெ 
டுத். விழுக்கலிட்டனன். வூஷ்டர் கண்டு அக்கினி 
யிற்பட்ட புழப்போற்றுடித்து ஒன்.றுந்கோன்றாதவ 
ரசகி, உயிரைறீக்கெ கொள்ளக் கருதிச் சுவணமலை 
மீதேறிக் ழே வீழுர்தனர். அப்போது முனிவாருக் 
குத் துன்பம் வாராதபடி. பூமிதேவிதாங்கக் சழேகிட் 
டனள, இனியென்ன செய்வதென வ௫ிஷடர்புலமபத 
தன புத்திரர் மனைலிமார்களுர் அக்கிக்க, மூக்க புக 
இரனாகய சத்தியின் மனைவிஎயசோக்கி௮ம்ம ! வயித்றி 
லடி.த்துக் சொள்ளாதே கின்வ;பிற்திலுள் கருப்பஞ் 
சன்னமாய் விடுமென முனிவர் தேறுதல் சொல்லிக் 
கொண்டிருக்கையில், அவள் வபிற்றிலிருக் து ஒரு பெ 
ருங்குரலிளைக்கேட்டு யாருங்கலம்கக்கொண்் டிருக்கும் 
போத, ரநாராயணகூர்த்தி பிரத்தியட்சமாகு வலு, 
டசே ! அக்குசல் உனத மகன் சத்தியென்பவன் பனை 
லியின் வயிற்றிலுள்ளபுத்தூலுடைய அ, அவன்கருண



fh. Se திருவேற்க £ட்$ப்புசாணம், 

சி. தயாகிய சண்ணுகற்பெருமானிடத்தில் மிருர்ச அன் 
பனாய் எனக்குச்சமானமானவனாக விளக்குவனேனச் 
செல்லி லிண்ணேனெர், லெசாளிற்கெல்லாம வசிஷ்ட 
அக்குப் பெளத்திரன் பிறந்தனன், அச்காலத்தில் 
ye 0 BR விரத. தமழை பொழிச்ச௫ அக்குழக்கைக் 
குச் சாதசரும முதலீய முடித்துப் பரரசரானெனப் பெ 
டயர்வைத்து வளர்த்து வந்தனர், ஒருசாள் wah py 
வன் தாய்மடி.பிலிருக்கையில் அவள் முசக்இனை போ 
க்கி ௮ம்ம 1 8மாங்கலீய மிழர்திருப்பசற்குக் காரண 
மீயரதெனக்கேட்டு, ஈடர்த வீரத்தார் சதையா. 
மூணர்ச் த முனிச்து இவ்வுச சுனை யிப்போசே: பெ 
Pg விடேலவேனென வூஷ்டர்சண்டு. ப்பா கூழக 
காய்! அசார் கொடுமைக்கு உலசமென்னசெய்டம். 
8, திவலியதேநொரூபமாட்ச் சிவபெருமான் இருக் 
கோயில் சொண்டிருக்கும் இருவேற்சாட்டினை யடை 
வாயாக, அத்தலத்தில் நானும் எளைேபபோன்ற பல 
முனிவர்களும் தலமியர்றிப் பலெெதிகளை யடை4 
சோம், சித்தர், கின்னார்.இயக்கர், சேவர்பகர் அத்த 
லதனைவிஃம் என்றும்பிரியாதுவாநழ்வபெல் னர், கே 
ட்ட்பராசர் அக்கணமே தன்பாட்டனுரிடம் விடைபே 
.ற௮ச் இருவேற்சாட்டினையடைந்து வேலாயத தீர்த்த த் 
தில்பர்அகாந்தசாயகளைப்பூசிக் அ கற்குவட்பாலில் 
கன்பெயசால் ச பராசசலிக்கமொன்றுமி 7 இல்டி த்து 

_ ௪ இவ்விலில்சழ்துலயத்தின் வெளீப்ப,௪ சதிதில் உடக்கே 
இருக்கறது.



திருவாழிச்சருக்கம், சள 

 தாணமுடிவாய்நின்ற வையனே ச ரனார்த1ய 
பேருணர்வாஇகீடும் பிஞ்ுகாசசணசாள்வாய் 
வாசணவுரிவைபேரர்தி.து மன னுமிர்க்குயிராவ்வாழும் 
பூண, சணமெர்தாய் புண்ணியசரண்மாமால்'' 

எனத்தோத் கரித்துகிற்க, காமதகனனான ண் 
ஹுரல்கண்முன்வர் சா உ)௮! கயொரு அசக்ககயாச 
மொன்று வளர்த்த பாது எண்ணத்திளைப் பூர்த்தி 
செய்து கொள்ளக் ௧ மாய், ©. a7 I தந்த கள் 

கர்பிமாருபன் எனை முழ்ம் இருத்தலை சோக்குவாய் 
அலர்யாகும் ஈன்முத்தி டடைந்தனர். மீயுண்டாக்கிய 
அவ்ளிலங்கத்தினைப் பூசிப்போர் எக்காலத்தினும்பனச 
வரின் மீ வாழக்கடவனக் கூறி வெழுக்தருளினர். 
| ரசரர் புக்கனமேயகம்வளர்த்தி ௮௪...சளைவசையு 
காசஞஷ்செய்து தனது லர சத்தினை முடித்து ஆனர்தம் 
கொண்டு தன்னிருப்பிடஞ் சேச்ச்.த சவேபச்சு ரோ 
பணியாய் வாழ்நதுவக்தனர, 

பராரரச்சருக்க முந்நிற்று. 

இருவா ழிச்சருக்கம், 

தவனர்றணிர்த சண்ணுளி புஉடபயரீேே 1-ஒருல 
காட கன்னில் புதபூபராக்செம சாலியாய் வாழ்ந்த 
டுவாரு அசானிமித்தமாக லிண்டுவான வர் சருடஹில் 
மேதி உச்அசேசமாயிரமான அம்புகளைச் சைவ



கூ தஇருவேந்காட்டுப்புசாணம், 

மூனிவசாகியததீசிபின்மீச லெவுகலும்அவையளை த்து 
மம்மூனிவர் மீதிற்பட்மத் தாசச.பின வுடன் ௮திசகேோ 
பூண்டு, அனேசகமாயிசமான அசுரர்கள் அடைநரொ 
டியில் ௮தஞ்செய்யத்தக்கக் கோடிரூரியப் பிரகாச 
மான தனது சக்கராயுதத்தினை முனிவர்மீது ஏவினர் 
௮.௮ ாறனிவர் தருமேனிபிற் பட்டுக் கூர்மயஙகிக் குப் 
புறக்ேவிழுக்தது, இதைக் கண்ணுற்ற காரணன் 
மிக்க விசனமடைர்து யுத்தக்களத்தி னின்றுச் திரும் 
பீப் பசசறையிற்சார்ர்.து இரவும்பகலுர் கக்கமுற்றுச் 
சமீபத்திலிருக்க தேவர்களை சோக்கி ஐயன்மீர்! இது 
கர௮ பென்னிடத்தி லிருக்க சக்கர மபொழிச்தது, 

கொம்பில்லா மாடுபோலாயினேன். இனிசீவெரு 
சக்கரம் அடைவதற்கு ஒரு சூழ்ச்சி ததோரன்றுகிற,து, 
அஃ) சன்னவெனில் ? மூர்தயொருகாலத்தில் *லச்த 
சாளூசன் பெசருட்டு உண்டாக்கு Hates wifes as 
ரிசன மென்னுஞ் சச்கரமொன்று, அசண்ட சச்சொ 
னந்த சனீபூகனாகய சமது ஆண்டவன் செவெபெருபா 
னிடக் திருக்கிறது, கசனவரைப் பூசிச். தவணங்கின் 
கருணாசாலியாகிய சண்ணுதல் கருணைசெய் தளிப்பர், 
அப்பெருமானை பவேத்தியனேே அனேகர் தரங்கள் 
விரும்பிய வரங்களை யெல்லாம் பெற்றார், சான் வைகு 
ண்டம்பெற்று வாழ்வதும் அவர் சடைக்சணிப்பா 
லன், அப்பெருமா னிச்சையின்றி யொரு அணு 
யுமசையாது, ' என்போன் ரார்கட்குச் சிறி.த.ஞ்செய 
லில்லை, கானில்வுலகத்தினைக் காத்துவருததும் அவ



திருவாழீர் சருக்கம், i, Fe 

ரனுக்காசத்தினலை அல்லவோ ? அவர்பாலஃ்சென்று நப 
மெண்ணத்தினைப் பூர்த்தசெய்துகொள்ளலாம், அதற் 
குதியகலம் அகிலலோகபூஷணமாய் விளங்குக இரு 
சேசத்காடேயாம். வம்மின் காபெல்லோருஜ் - செல் 
வோமெனயாவரைய மசழச் துக்கொண்டு வேச௨ன 
மடைந்து, தான் vue Sure பலடகரச் தெடியுங் 
சரணாகத பலளமால்வர போன்ற வெம்பானை முனி 
வர்கள் ஜாரயிசஞ் சதுர்பகம் பு௫ச்த வச, பனைத் தரி 
கிச். துப் பரவசமடைக்து உருத்திராச்சுமாலை பூண்டு, 

கரிய்பலைமீது வெண்டமயானமேசம் படிர்ததபோல் 
தீன்மேனி முழுவதும் ளிபூதி தளன் செய்த சோ 
ண்டு வாபுதிசையில் ஈசிவலிங்கம் தாபித். தத்தேவர்கள் 
சமீ.பத்இலிருக்து வேண்டிய வுபகசணகங்ககா எடுத்துக் 
கொடுக்கச் சோட சோபசாரத்துடன், வசகஸ் 
இச மர்இசமுச்சரித்துப் பூசித்துப் பின் வேதராயச 
eeu சிலலிங்கப்பெருமான் திருவடியில் தஙிரச் தாம 
௪.7 மலர்களைக்கொண்டு மலரொன்றினுக்.கு பத்திர 
மொன் நுசொல்லி யருச்சனை செய்து வரு கில் சிவ 
பெருமான் அவ்கிண்டுவின அன்பினை யாவருக்குர் 
தெரிலிக்( ம் பொருட்டு அவ்வாபிரமலரிலெ ரன்றினே 
மறக்க வொரு மர்திரச்தித்கு ஒரு புட்பக்க: ஈளூதவ 
க்யுடனே தாமசை மலசைப்போன்ற தன் சண் 
ணொன்றிளைப்பிடுங்கி யருச்சளை புரிர் தவடன், உமாச: 
கயன் வெனிலா விண்டுகார்த்து தன்னாமறர்து :கூச் 

9 இச்சி௨லிங்சம் சண்ண்பர்ளயத்தி லிருச்றெது, 
 



கருவேற்காட்டுப் ராணம், 

(27:9. HSI A SED வீழ்க்ெ தரும் gi Onc a hE கன் 
௮ வளங்கி, 

பொக்குவர விரண்டுமில்லாப் பூரணகாசனணா சர 
ணம் புவனமெல்லா,யாச்கியளிச்கமிசதடைன்லொடுக் 
கீயருள் புரிக்சசலா வமைதிகன்னை, கோக்கி யோம்ந 
கய ஈ.லகக்தனை மீளப்படைகத்தளுக்க அரசர்ச்சியாவுச், ் 
தாக்கியலத்திலுக் கயன்றகனு கரணமரரிக்கு மே 
காய் சாணமாமால்,” 

எனக தோத்தரிக்து எச்தையே! இன்று என் 
ஈண்ணினைக் தேவரீர் சரணத்தில் அருச்சனை Ors 
சீசீனால் இன்றுமுக லடியெனுக்காக்.. சண்ணன 
என்னும் பெயர்வழஙகி வருவதாச,  இிக்ச த்தன 
சுண்ணபாகசையமன யாருமழைச்சக் கடவர் எனக்? 
ட்ட்க்கொள்ள அங்கனமெயா (So Mee கருணை oe 

ப்தி, அருமையான சக்சாமளித்து ௮457 சசான மா 
ரர், அல்சிண்மவுடன் at eats oa es os 

Bi wap SHEE S HS Sin & Seah Bs i 
டைக்து தனது குலமாகய பாம்புகள் இச்தலத்த 2 சிலா 
ருவசையுஙு சடிச்கப்படாதென்றும் ஒருக்கால் யாவ 
ரதத SEES AL PUIG FHT SB குடிச்சாலும் 
ஃஷைமேறச் கூடாதென்.றுங் ap dexbar. Gare 
னன், இவளிண்:9 பூசித்த லிங்கத்தனை வணங்கும்பொ 
ரூட்டு இத்தலத்தி சிலாருதனர்தசசெபேர்௮அவர்பசசெ 
ன் மங்களிக்செய்தபாவமளைத்துமொழியப்பெறுவர், 

தீதலாழீச்சரக்க ந்தி,



அ/5,க்தியச்சருக்கம, 
ணெ செக்கை 

சவபக்ர சிசோபணிசளே 1 பீரமபச்திரராகிய 
கார கமுனிவசொருசாள் இமயமலையினிடத்துஎல்லாம் 

௮௫ வெமதுசிவபெருமான் நிருமணவைபவத்தனை ச் 
சரிசிக்கும். பொருட் ட ஆகரயலழியே செல்லுகையில் 
asi கிரியானதொரு மானிட வடி ௮நகோண் டெதீர் 
வது வணங்கி யுபசாசஞ் Gna a, முனிவர் ரர சா 

க்கி, விதையே! சேகவர்கள் £ பலருமூன்னை பகழ் & 
நடைக்க வென்மனம் புழூங்குகின்ற து, *உயனக்குப் 

Hie SBI! 7௪ ay. tT GR செய்தமையின், அனசு யன் 
னிடத்சிம். செ ல்லாம் ரக மனமில்லை MATS 
பசபதியாகய பாமெச்சான். பகதெவருடன் தீன் 
ow ie BoB erg கொண்டி. நதி சலன ள், சூரியர் 
கிர Ty sees &ransa கன்னைர் ll வருகி 

லைம், தனக், குமேலுயாமான மலையொ ன்று மில்லை 
யெசபொன்பலையானஅ இறுமாப்படைக் திருக்கிற ௮, 
கவர்கள் பலரு மகனையே புகழ்கினறாரகள. இக் 

கெற்ற whars த்தினை சீதேடிக் கொள்வாவெனக்கூறித் 
தன்வநியே பயெகினர், இதைக்கேட்ட விந்தியமலை 
பெசன்மலமீ௮ பொருமை கொண்டு ஆகாயமுகட்மி 
வளைய தயார்,து சூரியச ர்இரர்கள் விண்ணித் சஞ்சசி 
ச்சுவொட்டா சபடி oo swe ans. இகனுதுலகதக 
Rp பசிசகீல்லாம போகவும், எக்காசியங்களு கக 
ழ்தற் செலாமற் போய் விட்டது இகளைக்கண்ட 
தேவர்கள் இந்திரனிடம் பொய் முதையமிட அவர்



£2. இருவேற்காட்டுப்புராணம், 

பிசமாலிடத்திற் சென்று கூற, அர் லோத்து 
உடனே கண்ணுசலெொழர்களுளிபிருக்குங் காசிக்தலத் 
இற்குச்சென்று, அருக்கவமுளியாகெெ அகத்தியரைக் 
கண், தபோகன?ே ! நீருடனே தென்றிசையைசசடி, 
விக்தியமலையின் செருக்களை யடைக்கிவரக் ௪டவா 
வென்ன, மூனிவர், சான்முகத்கேவே ! முத்திக்கேசு 
வாகிய இக்கசசிச்தலத்தனை யெங்களனம் பிரியேன் * 
விருவே.சர்தரிசனமின்றி யெங்கனமுய்வேன் ? எனச் 
சொல்லித் துன்பமுற, பிரமன், குறுமுனியே 1 அஞ் 
ச௪ற்க 1! இப்போது ரீசெய்பப்போகுக சாரியம் விண் 
அமலசத்தினுக்கும், மண்ணூலசத்திலுக்கு முபகார 
மாகும், அன்றிபு் தென்றெயத்தில் வடமறைக்கா 
டென்னுர் இருவேற்காடுண்டு, ௮.து இக்காசிபினு 
மேம்பட்ட௫. அங்கெடழுர்தருளியிருக்கு கிகமேசப் 
பெருமானிடத்.௪, தேளினுமிக்கத் இத்திப்பாகிய தமி 
ழருபையினையு் செரிக்து கொள்ளலாமெனச் Gee. 
ன்னவுடன், அசத்தியசானர்தங்கொண்டு பிசமனிட 
த்து வடையேறந்றுச் கதென்றினசரோக்கி வரக்கண்ட 
விர்தியமலை ஓ 1-ஒ:.1 இம்பானிலசொரகடலை யேப்பமிட் 
டவரெகப் பயர்.து தன்வடிவத்இனைக் கு.றுகக்கொ 
ண்ழி எஇரிலிருர்து பலமுகமன்கூற, முனிவர் ஏம 
லையே! சான் Osagre mos, செய்யும் பொருட்டுத் 
சென்றேயம் போகிறேன் இரும்பிவருபள்வும் ரீ யிங் 
கனமே, .பிருக்கச். சடவையெனத் சனது உள் 
ளங்கையினை அகன் முடிமேல் வைத்தப் பாதாளம்



HES BUS F RESIN PR. 

வரையி எழுக்திலிட்டுத் திருவேர்காட்டினையடைந் து, 
மர்சாகினி தீர்த்தம் படிச் .து, ளிபூதி உருத்திராக்கம் 
பூண்டு, பிதரத்தாரப்பணஞ் செய்து வேலமரக்தடிஙி 
லிருக்கும் விமலலைப்பணிர்து, சசானதஇிசையில் தன் 
பெயரரல் ச அசத்தியலில்கம் பிர இஷ்டி த.துப்பின்னர் 
வேேதகசயகனை கோக்க, 

*அய்யிருபுபச் சபோற்றி யாறணிசடிலபோற்றி 
செய்தவழ்சருமென்சகடர்ச னேரிழைபாசபோ ற்றி 
மொய்புலனடகடஇவ்கா மும்மலங்கடச்2?சார்ச்சென்றுஞ் 
செய்யபக்ஈயத் தாணல்குஞ் செல்வனேபோற்றிபோத்தி." 

எனத் துதித்தமாத்திரத்து, உமாமகேச்சுரன் 
மூர்த்தியாய் முன்னொழர்தருள, அகத்தியர் சாஷ்டா 
க்கழசகப் பணிச்தெழுக்து ௮சகரசங்கரச தாசிவா ! 
என குலத்தில் பிறக்சவர் யாரும் சிவசம்போ எனு 
மொழியினை நிமிடமேனு பதுவா திருத்தல் வேண்டும், 
விபூதி உருத்திராக்கத்தனை யெக்காலத்துர் Cees 
னைவிட்டு ரீக்காதபடி தரித்திருக்கவேண்டும், சவ 

பெருமரனை கினையாதபுத்தின் எனதுகுலத்தித்பிறவா 
இருக்கவேண்டும், ஒருக்கால் பிறக், விட்டால் உட 
ளே யிறக்தவேண்டும், அளுதியே சென்றெய்தில் 

கிலைத் தள்ள தமிழ். மொழியினை நான். மேலுமேலுல் 
வளர்த்தல் வேண்டும், வடமொழ்வேசம்போலத் செ 
ன்பொழ்வேசமும்கிகபெர வேண்டும், தமிழில், டிர்தி 

ச இங்விலில்சம் அயனம் பாச்சத்கிலுள்ள எட்டிலிம்சக்க்ளி 
லொன்று,



res தரவெத்காட்டுப்புராணம், 

சம் செபிப்போர்க்கெல்லார் தண்ணருர காக்கவே 
ண்டி2மச வேண்டிக்ககொண்ட மாத்தாதது அங்கன 
மே யாகுகவெனவருளிச்செ யத Ki த்தானமா.பின/, 

அருக்கவத்து அசத்தியமூனிவர் அழகிய இ, 
கேற்காட்டி லம் இருக்கையில, கமா பட பப்ப 

த்தே எல்லாம் "வல்லப Fan nd sah sR Iyer are 
teBar 7, சவமெனத் தேவ. களும், முனிவரும் டல 

வறனைக் கேள்ளிபு றத் தானுமங்குப்பெரயம் Gri * 
கன், உலகக்தினிடத்துள்ள அனைவரு மக்கா உரிய 
இரய்பலைச்சரரலை யடைந்தவுடன் வடதிளை காம்பு 
மதன்றிசையுயசத் தெலர்கள் கண்டு பயந்து இட்ட 5 

ass சுவபெருமானிடத்து paps sor 
கருணைக /ச்து, சிலாஜயோகளச் செல்லரரகிய ws 4 
இயமனிவனை யழைத்.து, முனி னே ! உலகங் ழ் 

லாகிறது இது எமமாச வேண்டுமாயின் கானே பெதீன் 
நுடைக்குப் போதல் வேண்டும், எளக்குச். சமான 
மானவ *யன்றி வெறில்லை, சீயப்போகெ “பொதிய 

பக்குர்சென்று பூமியிளை் சமமாக்கக் கடவாசியன் 
னர், அசத்தியர்கெட்டு தச லியாகூலமடைர், அ, 
௮ப்பன 1 இத்தனைச் கோடானுகோடி உயிர்சள் தே 
வசிர் இருக்கல்யாண கக்காரத்தனைத் சரிசித் து, ஆனர் 
சங்சொள்ள பாளியாகிய ஈானெருவன் மாத்திரம் கா 
ணாதிருக்கும்படிசேமிடவேண்டுிமோவென்ன, சலாம்! 
முனிவளைப்பார்.த்.து அன்ப! வீயசனப்படவேண்டாம் 

உனக்கு மிகப்பீரியமாகிய திருவேற்காட்டில் உமக்கு



அச ச்தியச்சருக்கம், eB 

rie இ 5 நக்கல்யாணக்கோலக் , Sig oo WT TA. (க் 

“சால க்நடன் JG RS iB லெர்காளுமெழுத்தருளி 
பங்கு துனிமாத* சாபறுர். இரச்கக்யாண பகோரர்ச்சலங் 
ல்க 'ன்டாளூ௦ Caren om pont, கேட்ட கும்பமுனிவ.ர 

அனர் ச்ச ங்கெண்்ு விடைபெற்றுப் பா திகையலை- ய 

con: gy ileus சபமாகரிறுசஇனர், பின்னர் இரி 
போத்தி காரியாகிய சுவாமியச ன உர் இப பயலையீனிட 
க்கு ya RE ரித்துள்ள ஒருமண வரையிளிட்டி ருக்க இக் 

ரா உ லபிிடி னசக்குச சமீபி FSO, பேனைபால்கொ 

ணார்ர்து தி வரு. யினை யல ம்பிக் துடைச்.த அருச்சனை 

’ Tea பீடத்தில்மீது எழுக தருளியிருச் தளர். 
மாதே சேவர்சள் தங்கள் தீங்களுக்குிய ஆசன த்தி 

பி் gree, அச்சபயக்கில் FaCarswE rar 
யாகிய பா [ வம்ப யாருக்கு HUG TENS TL. OW 
போக்கி, கூர்கக்கோதி, பலாணிக்து, பட்டாடையடு, 
தீதி, கண்ணித் கஞ்சன. ச்தட்டி ar ei சேர்த்து, 
சட்டிக்கம் டி, பற்பலகலன்களை கத்தரித்து, இலட்சம் 
பக்கத்திலடப்ப மேகச்த, ரம்பை: சாமரையிரட்ட, 
சச்சகன்னியர் சிவிகைதாங்க, பணப்பக்தசி லெழுக் 
நீ முளச்செய்து கவாம்க்குச் aku gh இட்காரச்செய் 
தினர், பேனை சாக்தம், தூபம், மஞ்சனம், பலர்கே 
வார்ந்து பெருமான் Ban, யிசீன விளக்கிப் போத்லி 
யரூச்சசேபு சீர்து ஒருபுறகிற்க, சதாமுகன்சடங்களைக் 
2 மப்படி நிசைவேற்ற, பலவாத்தயமுழங்க, மாதர் 
உடன ஜ்செய்ய, மங்கள மெங்கணுருழங்கு, பார்வது



௪௬ திருவேற்காட்டுப்புராகம், 

யார் திருக்காச்தீனைப் பரமூவன் நிருக்கரச்தித்சேர் 
SH, இப்பெண் மணியினைத் தேவரீருக்கு அளித்தன 
மென மலையமன்னன் சொல்லினர். அப்போது அம 
சர் மலர்மாரி பொழிந்தனர், ர! அரவென யாரு 
மாரவாரித்தனர். உடனே சிவபெருமான் தேலியுட 
னே இடபவாகனமேறிப்பிரமாதியாசூழ, வேசபாசா 
யணம் விம்ம, பல்லாண்டு பவர்பாட, தஇிருவேற்காட் 
டில் வந்திறக்இ கல்யாணசுர்தரசாய் விளக்கினர், தேவ 
மாதர் தட்டினையேர்இ தலாத்தி சுழதறினர். விண்ண 
வர்கள் ஆரவாரிக்கனர் அக்கணமே பொதியமலைய 
னின்றும் அகத்தியாவக் து வணக்கத் தரிசித்து ஆடிப் 
பாடிப் பலவாறு தோத்தரித்.து இக்கோலத்.அடனே 
எந்காலும் இத்தலத்தில எழுந்தருளி யிருக்கும்படி 
வேண்டிக்கொண்டு விடைபெற்றுப் பொதியமலக்குச் 
சென்றுபிரதிதினம் வக்.து ஒருமுகூர்த்தகேரங் தங்கப் 
போயக் கொண்டி.ருக்கின் றனர், 

அகத்திமச்சநக்கழம்றிற்று. 

பரசு ரரமச்சருக்கம்', 

இவஞான த்சபோதனர்களே! பீரபலவைஇக்சிகா 
மணியாயெ பிருகுமுனியர் கொடுத்த சாபத்தினால் 
விண்கொர்த்தி யானவர் செமதச்கெனிக்கும் அவர்மனை 
விஇோணுகைக்கும்புத்தினாப்பிறக்க பரசாசமர் ஒரு 
காலத்தில் அவர். சந்தையின் கட்டளேயின்படி. தாயின் 

 



பசசுராமச்ச ருக்கம், Pit 

ரலையிளை யறுத்துத்தள்ளி வாழ்ந்து வருகையில், செம 
தக்கினி காட்டி நகுச்சென்று தவஞ்செய்ய அவர் தலை 
யைக் கார்த்தவீரியாச்ச்சனன்௮றுத்தெரிக்தனன், இத 
னைக் கேள்வியுற்ற பரசுராமர் கோபங்கொண்டு அரசர் 
குலங்களையெல்லா காசஞ்செய்யவேண்டுமெனக்கருதி 
புகழோக்கெ * பூதேஸ்லாத்தலத்தித்கு ஈசசன திசை 
பில் தெய்வமணங்கமழு ஈத்தவனஞ்சூழந்த திருவேத் 
காட்டினையடைர்து, மந்தாகினி தீர்த்ச த்தில் மூழ்கி, 
விபூதி உருத்திராக்ம் பூண்டு, வேலமாத்து மூலத்தி 
லெழுக்தருளும் விமலைய சிவபெருமானை வணக்க 
கிழெக்குத்திசையில் வாவி3யொன்றெடுத்து, மேற்றிசை 
பிற் கேசயிலொன்றுண்டாக்கி அதில் தன் பெயரால் 
ஒரு வலிக்கச் சாபீதது மலரிட்டருச்சனை புரிர்து பல 
காளி தவசுசெய்்.துகொண்டிருக்தனச். ஒருநாள் காலையி 

ழுந்துகித்தியகடன்களை முடித்துக்கொண்டு, பாலிக 
திக்சகரையில் சர்தியாவர்தன்செய்துகொண்டிருக்கை 
பில், திருவேற்காட்டுகாதர் மனைகியுடனும், புத்தி 
சர்களுடனும் பஞ்சமர் வேடக்தாங்கி மாமிச த்தனை 
யேர்திக்கொண்டு குறுந்தடிபிடி தத் சமீபத்தில் வக் 
தனர், தவகண்டு கைச்சாடையா எப்புறத்தே யொ 
தங்கப் போம்படி சாடைகாட்டின்ர், அச்சாடை 
யிளைத் தெரிர்தகொள்ளா தவர்போலச்சுவாமி hug 
தில்வர்துலீட்டனர்.மாமிச ததீனை த்தின் லும்அடி/பசன்! 
பாலிகிட்டவராதே! வராதேயென்றுபசக.ராமர்சொ 

௪ பூவிருர் சவல்லீக்கு கேரொருபெயர் பூபதஸலசம், 
 



சமூ இருவேற்காட்டுப்ப ரணம், 

ல்லிக்கொண் டி.ரக்கை.பில், சாய்கள் மேயெவற்து வீழ் 
ந்து சுஒிக்கவாரம்பிச்கன, இரண்டு பள்ச மப்பிள் க 

EN mt PD “oe oe Ow “7. fin me 
GORI ரறைக்காபகளை ப CF) GOB Corer 3 ரந 
~ » a ட் * ப * ௯ a) க ரூ ௬ y 

ET, BIG IT BF வம்மையார், 8பாரரசந்த யானுயா? 

பைக் சாற்றுமென்றனர், நான்யாவனுபினுமர 
‘ > ச ் உட ஓ 4 * 

கூச, மங்களேன்னைத்திண்ட வெண்டாம், Cai api 
அருபென்று பரசுராமன் சொன்னவுடன் சோடமான 

௩ 4 ° ட ௪ ந ௪ * a 

க்கா? எங்கட்காவரம், பிராமணனை? வேறுசா gurl 
உவ்னைப்பார்கதால் எங்கள் கு க்கவனைப்போமற் கா 
ணப்படுகிரறுயென்று லா ரொன்ன௮டன், ஏபன்) 
பசே நான் சம க்கினிருனிவர்புக்கான் அத்கசைய 

என்னை யங்கள் குலமென்ன விறுமாப்புடன் 22 2ய/ 

பெப் பசக ரரமன் கூற, அபாகவ? 1 Orit gee an 

மகனேனச் சொன்னதினவேயேனக்கு7 ninaas 
ைகிட்டாய், உண்கு Ta இசேணுகை எ ண்மனை சி.பி. 

தீதி லதிகப்பிரியமாக வி. தந்தவளென்று சுவாமி மொ 

ல்லும், பரசரரமன்கேட்ூ மனங்கெ 1 இத்து ட! 

சண்டாளா 1 பென்னஅரொன்னுப் மன்னனை யப் 
பேனென்றனர். அப்போது வாமி நயாமளைசோக்கி 
2 ஆ . ௪ . ° ° ' உ i. 

? தாயைக்கொன்றவன், ஈற்றத்தாபைத் தாதிக்கவ*ஃ 
Gor sry. dao bit, sav By sna யன்ன 
இவனே நண்டிப்பன் என்று ஈறி நாய்களா யுகே றி 
ஒட்டினுலெறிய அதனைக் தண்டினை லிராமன் நடத்தும் 
கண்டி சுவாமியினையும் புத்தார்களையம் நன்றுகப் 

புடைச்களர். சுவாமிசதுக Certs Baa gi நச௨்கஃாக்



as HLT IDEE HSS ௪௯ 

கடிக்கச்செய்அ பிள்காகளைகிட்? scamGer : எ 
யும் பிடிக்சச்2ரப் துடன் கோப ரண்டாக து ௫ 
மல்லுயுச்தஞ்சிரய்ய வாம்பித்து : ,வருச்கொ பச் 
தூக்கி பேலேயெறிர் ந, ஒருவரையொருவர் Cur 
படித அச் கொண்டிருக்கையில், அமையா சுலாமி 

யைப்பார்த்துக் கணாாரடைகாட்டிக் கோபஞ்செப்ய 
வேண்டாம் பாசரரமூனொருக்கா Spr gid. கேரிடு 
பென்று குறிப்பிக்க, அவாமி பெல்லமெல்லப்பு£ட்டி 
மெதுவாயடிக்க மூனிலன்பயச்து காமின், து இவளு 

விற் து கீிவோமென வெண்ணி! சுவாமியின் மார்பி 

வோங்கி யொருகுத்துவிட்டனர். வாமி கோபித்துக் 
கொண்டவா்பேச வடித்து ௮வனைப்பிடித்துச் சிறிது 
பிசைந்து உருண்டையாக்கம் காலாற்மாக்கி யாகச 
US BO 0.05 serv. பரசுராமர் கெடுக்தூரஞ்சென்று 

பூமீயில்கிழச் சிறுவரிருவருங கைகொட்டிச் சித் 
தனர், காய்கள் மேலெவீழ்க்து கவலின. மூர்ச்சை 
யாகவீழ்க்த அவர் முகத்தில் தென்றற்காற்று வீய 
வுடன் சிறிது. தெளிஃது மனத லிக்தப்பிரகார மெண் 
அுவாசாயினர், அந்தோ 1! என்ன அல்லலுத்றேன். 
என்ன அவமானமடைக்தேன், உயர் குலத்திற் பிதச் 
தேன், ஈல்லரெறியிணை யனுட்டி த்தேன், தந்தையிடம். 
வேதங்களையெல்லா முணரர்தேன், உலகமேசத். தா 
வைச்சொன்றேன், சவஞ்செய்துகொண்டிருர் த என் 
தர்தையை யொருவன் கொல்லப் பார்த்தக்? ர். 
இப்போ.௮. இப்பஞ்சமனா வடிபுண்டு மூர்ச்சையப்ச்



௫௦ தருவேர்காட்டுப்புராண.... 

தேன், இச்ககையவெனக்கு உயிர 8ஙகுகரலம் வர 
வில்லையே. என் சென்பமு மொருசென்மபோ ! சிவ 
ளைச் சிச்திப்பவரக்கு இத்தகைய அபாயம்வாலாமோ 
அடியார்கட்குத் துன்பம் வாசகென்று சொல்வது 
பொய்த்துப் போச்சோ ? பிறவித்துன்பத்தினை யொ 
ழித்தலால் உருத்திர னெனவும், சுகத்தினை ய்ண்டாக் 

குதலால்சம்புவெளவும், ஈன்வபயைச்செய்கலால்சங்கா 
னெனவும் பெயர்வாய்ர இருக்கின்றமை ந ப்பாகியி 
agen முன்னைவினையால் பீரயோசன மில்லாமர 
போய்லிட்டதோ? யினும் எத்தகைய துன்பம். வரி 

னும் அப்பெருமான் நிருவடி.மலர்களை யொருபோது 
மறவேன். : திருவேற்காட்டு சாகளையே சியானஞ்செய் 
வேனெனச் இர்தித்துக்கொண்டி ருக்கைபில், பரிபூரண 
னானீ பரமசிவம் பார்வ Buje gh ம ரரருஞ்சூழவெ 

இர்வர்து பரசுராமனைக் கையாலெடுக்து மன்மசவடி. 
வாக்கி அன்ப 1! நினக்கு வேண்டும் writ gen? 
ஐயனே ! ஆசாலுபறிதற்கரிய நின்றி ரவடியை பின் ர 

நரன் காணப்பெற்றேன், அடியேனை யொருபொருட் 
டாய் மதித்து கானத்தில் வரது காட்செதந்தீர் என் 

புண்ணியமே புண்ணியம், கான் தெரியாது செய்த 
பிழையனைத்து மன்னித்தருளவேண்டும், என்றந்தை 
வைக்கொன்ற கார்த்தலிரியார்ச்சன னிருபச்தொரு 
நிலைமுறைவ மையில் ராசஞ்செய்து] அவச்களிரத்த்த்தில் 

tear Eo hem 8 செய்தல் வேண்டும், சான் பூசித்த 
ay ர் பாகபபிமேலீங்கத்திளை 5 கர்சத்சவார்சள் புதி



அடிமுடி.தேடியச௪ க்கம், Ba, 

பெளத்தாருடனே வாழ்ந்து போட் மடையவேண் 

டும், கானெடுக்க தி i HSB SY அமால an Rem ie 

ap £&B sy 7 DGS ரல்வத்தனை யடையவேண்டு 

மென்றனர். ஆண்டவன் அங்கனமே யா.நகவனக் 
கூறிர்சிவலித்கக்இி லமரர்க ation. 

பரசுராமர்சருக்கமுட்றி று, 

  

அடி.மூடி. தேடிய சருக்கம், 
அவவ TINA cs cn 

சிலாக்கிரயோகிக(2 1 பண்டைய காலத்தில் 
திற்சில முனிவ Bul த்களுக்குண்டாகும் சனமத் 
கனை யொழித்துக் Sere Sith GD பிரம 

Carag) GsQuarns தவம் புரகன/.  பங்கையன் 

வெளிப்பட்டு முனில/களே ! ககாண்ட வெண் 
ணமிக வரியது, அது ௪. ங்கட்குர் சிக்கிக்க'2வண்டுமர் 
னால் அழியாத புக னைப் பெற் முற 5 மறக்க ஈட் 

டினையடைந்து, மாதொரு ப்கனை ar ரிட்டகுச்சசனை் 
புரிதல் வேண்டுமென் றன 1. அம்மொழிகேட்ட 
LES UTE He பூவைமாகக: A dS, வடகழக்கிஓள்ள் 
இருவேற்காட்டினை went 8), Bara Ris aun படிந்து 

இயுருத்திராக்கம் பூண்டு, வினி சுமானமலர்களேக் 
சொண்டு வேதகாயகளை ய ருச்சிக்து Gut bp, ares 
ராயகனுக்குச் சமீபத்தில் வடக்குத்திக்கில் 2 ஒரு சிவலி 

முனங்யென்பதி பூலிரு$தல்ல்லி,



Se. தருவேற்காட்டுப்புரணம், 

ககபேழுக்க மளச் மொய்து வணங்கிப் பலவ row pp 

மறலிபயம்ன்றி வாழ்க்கனர், வேக னென்பவன் 
அதத்கருகிலார் சிவலீங்கக்திளைக் மாபித த. சமன் 
பயமீன்றியி தக குனவ், மச7க்கண்டேய முனிவரும் 
இவள்டக தச் FUCHS பூசை OG WB காலன்றுனபதி 

இனைக்கடர்கன/. சாலங்காய னென்பவனுடைய பவு 

SSIS ni Odi MIA Va pine Cag dg 
பூச்த்து பஅபடியுக் சன் பக்திரலுக்கு உயவரும்படி 

செட்து கொண்டனன், நன்னர்பபே சிவனிடம் 

gE ED PIGS OO வாழ்ச்கார்கள். 

முன்னொருகாஉ நல் சபப்பீரராய மண்டாரகி 

உ 'சபனைத்து மூரழகிலட்டது, af த்தியவோகக்கிலுள்ள 

சதாழுகப் பீாமாவானவர் மறுபடியும் பூம்யிளைப் 

பழையபடி. ச.ருஷ்டிக்க வேண்டுமெனக்க-ந இத்கள் ஓல 
கத்இனின்று மெடழுப்பி ியங்குஞ் ஈற்தி வருகையில் 
இருப்பாத் கடலில் கோடன் los தூம்கிக்கொண்் 

ருக்கும் இருமாலினைக்கண்டு அவளா es Bon Qed 

orgy மெழுப்பி கீயா/ ? எனக்கெட்டன.். அவர் 
சான் விண்டு, உவ்றரை, உலகத்தனை இரட்சித்து 
ami sad 76s ponte பிரமாகேட்டு ரகைத்.து இஃதெ 

ன்ன வாச்சரியமாக விருக்கிறது சான் சிருஷ்டி.சாதா 
வாகலிருக்க, என் சுவுடியிலல்லாப் மடங்கிக் கடக்க 
யாவ. க்கு சான் றைதயாககிருக்க, 6 எனக்குத் நர் 
ன்ச்பென் தென்னை? எனவும், கிண்டுவுஞ்செனர்.௮ இரு 
வருமொருவரக் கொருவர்: வாக்குவாதம் புரிர்து



அடிமுடிதேடியச.ுக்கம், On. 

acne 'கி2ய7.ரவர்மேலொருவர் அசேோகமான பாண 
ங்களைப் பிரயோக க்த.து வலசை, FS TESS MSL Fw 

புசி து, ஒருவரை urnur ue gise Cus 
ந்து, பல்லுத்கம்புரிர்து. 2 பெரீயன், கான் பெரிய 
இனனக் உறிப் பதியை ரம் OBL AG SCL DIU GEST 

இங்கனம் 'பார்புிவோர் மத்தில் சோதி சொரூப 
மாய் பாங்க விக்கிரகமான சிவளிங்ககமான்று அண்ட 

கோள கைபின் முகம்ங்கிபப்பப  வெழுந்கு sor pgp, 
HOW. off Rar hin பயக்துருமி்தி செரி றம சேோன்னு 

தவராகி ந. செல்லை? மான்பெரியவன்் சான் 2யரீயவ 
சென ௮ Far hep 18, GH aia bi & Cua er 

வொ நாத்தி குமரி ருவர் மச்தியல்தோன்றியசே.த்ச 

எடிபினைபும் (1219. Para it சாண்போபெலச் ர்ங்களுக் 

குள் பே௫ிக்சசொண்டு, "Goin கலவாரனவர் பன மி உதவ 
Our sgn uit gs rma pairs UTI ORL தேடியும் 

அடியினைக்காணாது மிகளளை த்துப் பூகியின் பிது வத்து 
கின்றன, பிசபன் அன்ன வழிவபெம்சகது ers 
Spins ஆபிரவருடக் சேடிமலைஃது சறகுக Core 
லா மொடிம், து த. நம்பிக் உழ்வக்கு சன தன்ர வரு 
மொ.ருவை யொருவர் பா ர்த்து முமுடைய தன்மை 
மிகசன்ு யிருக்கிறது, கம்முடைய செருக்கெல்லா 
மொழிந்தது, ஆயிலுமின்னெ, Ber முயற்சித்துப்பாச் 
ப்போயோ 3 என்றுலொசிச்துக் கொண்டிருக்கையில் 
ஆகாயத்தில் இருக்கு வேகமானது தோன்றி, தேவ 
ர்களே ! உத்தம வேதியா்களாலே அுதிக்கப்படுபவன்



@r திரு ர்சாட்டுப்ப ராணம், 

ட ௬ 

யாவன்? ஆரியாக்கஇ-ர். மூசளியவைசளை ப பாகாக 
கச்சசட்பவன்யாவன்*பெருங்க. ரணையால்ய வருக்கும் 

பெரும்பதமனிப்பஉன் யாவன் * அலவனன்ே உங்கள் 
மக்கியிலஓுதிக்கவன், லனன்ேே உங்கள் பக்கத்தி 
ளைக் தீர்ப்ப ver ern gs, we Tare தோன ம, ஏதே 

வர்களே உள்களிருவரையா். சமது வலதுபக்கத்த 
அமிடது பக்கக்திலு சர்தோன் யாவன் ? தகசாகச 
WES Sa yi shal vs SFOS Krys துர் தொயா.தம் 
சுன்ேன் யாவல் * அவனன் 24. உங்கள். மத்திய 
அதிக்கலன்.  புவனன் 0 உங்கள். மயக்கக்கனைக் 

இர்ப்பலசனன்றது. ஈரமலேகம் சோன்றி, ஏசேவா 
சுளே 1! உங்களி ரு வ கதம் வை கண் டததனைய ள், ௪த் 

இயலேோகதக்தனை। மூண்டார்ஈக் கொடுக்தோன் யா 
வன் * மூர்ர ச்திகளை யம் மதிட்டிக்துரசின்மடயபைமாக 
களங்க ப் பிரபஞ்சத்திற்கு அதிட்டான 21 க்தியாயி 
ரத்து சிராக் குபவன்யாவன் * சீலை ரவட னனள்ஞான 

தையீக்க நல்பான தீஇ தந கருளுபவன் யாவன் 1 ௮ 
Bev Fors got வாரிபாடு செய்ய நினருன் யாவன் ? ௮ 

eal ewan மக்தியிஓஇத்சவன், அவனன்றோ 
உங்கள மயக்சுச்தனைக் திர்ப்பவனென்ற,து, மன்று 

கு களு.ஞ் சொன்ன மொழியினைக் கேட்டுக் சண் 
அதல் api secs தேர்க்து இருவரும் பயத்று 
One, | an 

முடி.விலா வின்பமான முதல்வனே சரணமுன்னாட். 
சடு,தசரர் தெம்பனோேசைக் காத்தன சரணம்காலன்



அடிமுடி. சேடியசருச்கம். Be 

Ligand OD LESTU aS UBT! சரணம்பண்பி 
wi? mi De vTRic உசுற்றினை சரணமாமாள். 

எனத்சோக்கரித்து 1௧, சர்சிகாரக் தனாகிய 
சாம்பசிவன் எதிர்தோன்றி £ங்கள் விழையும் வரமி 
பாகெள 2 அபருமானே ! அறியாமையா னாங்களியத் 
றிய போரினைத் தம்த்தாண்ட புண்ணிய சொரபியே 

எங்கட்குபெவுபேறு மிக்சகைய மயக்க மடிக்௩டி வரா 
மலும் சேயரிர் தெய்வமென்னும் கொள்கை நீங்கா 

பலுமிருக்கக்க நபைசெய்தள Cases 2 OSE Hh IK 

Ranger pa, ளாமி அவர்களை சோக்க, £ங்களிகு 
ww ATS yt விழைந்த ரளுக் கருவே காட் 
பினை யடைந்து ஈம்மையருச்சிக்து ௮வ்வன த்தின் பா 
wed இவெலிங்கமொன்று பிரதிஷ்படித்அப் பூசிச்துப் 
பழையபடிதியங்கள் கொழிலைப் பெற்று வாழக்கடகிர் 
களாக வுலகக்இல் தவம் சக்கியாசம் யாகம் விரதம், 
கர்ம நமுதகியவற்று இுண்டாகும் பலன், சிவலிங்க 
பூசையா ஓுண்டாகும் பலனுக் ஜீகார்கோடியி லெச 
கூறு மொல்வாது, எத்தசைய குலத்திற் பிறர்தவ 
போனும் இலிங்கவருச்சனை செய்வோர்க்குப் , பாவமே 
கிடையாது, எமபயமுக் கிடையாது, விண்ணோர், விஞ் 

சையர், அசார், அட்சர், கால் வருணத்தோர் முதலிய 
வெத்தசையரேனும் இவாச்ச்சனையிலும், விபூதி யுருதி 
இராட்சத்திலும், யாருக்கிஷ்ட மில்லையோ அவர்கள் 
சண்டாளன் வீட்டிலே காயைத்தின்னு மவசைக்காட் 
டி௮ மிழிலான 5 சன்மத்தினோடு பிறப்பர். ஆசலின்



@a இருவேற்காட்டுப்புமாணம் 

உடனே சென்றுிவபூசை செய்கவெனச் ரொப்பி வறை 

Seni, அவ்வண்ணமே இருவேற் காட்டிற்குச் 
சென். மர்சாகிளி சீர்ச்கக்கிற் பா i விதி பருக 
இராக்கம் பூண்ட Cun ar ger or பாய்து சிவலிங்கம் 
arg BS கி் 817 ள், தட க Pare. (3. [ச பித்து வண்? hre 

வரம பெற்றுச் HF WEI 8 dh [ராடை கனா, 

௮டிழடிதேடிய சரக்க முய்றிப்று, 

வலம்புரிசருக்கம். 

  

ரவ காஈண்ணிய முனிவர்களே. | அயோத 

இமா ஈகரினை யரசாட்சி மோய்கு வக்க தாரதசக்- 
வர்த்திபின் புத்திய இரஈமர Qa ties ® பதி 

யாகிய ராவணனைக் கெசல்ல uw en gis tra பிர 

மகத்திபினை யொரிக் ச்கொள்ளும் போருட்டுச் சே 
துலில் $ொஈமலிங்கப் ச, 2 சிவ். ட செய்து பூசித்து. சத் 
சேவா. 2 சேனனகிய சிவபெருமான் வெளிர் op இரகு 

சாபா ! கிளைப்பிடி க். துவக்கு பிரபகக்தி ரன்னை லிட் 

டொழிர்த.௪ு. உனது அந்இியகாலச்தில் இலக தியடை 

பும்படி. வேசவனமனடர் அ கம்மைப் பூசப்பாயாகவெ 
க் கட்டமாயிட்டுக் கார்தருளினர். இராமர் சிதா 
பிராட்டிபுடன் விமானபேோதித் இருவேர்சசட்றட 
யளடர்து தேவர்கண்ட மடுளில் நீர்ச்சகமாடி ரிசுமே 
சத் சரிசனஞ் செய்துக்கொண்டு சாக்கு கரயசன்



வலம்புரிசருக்கம், ௧௪ 

கோயிலுக்குக் சழ்பாலில் * இரசபேசலிஃகம் என 
ஒன்று தாபித் த ப்பூசிக்,து.ச் சிலகாள் வரழ்க்,து, அசிய 
வரங்களை யடைந்த, அயோத்திர் சேர்க, பதி 
ஞனாயிரமாண் டாசாட்சி செய்து பின்னர் ௧ சவத யை 

ந்தன, Rear sR HS, தப் பின்  அவகிர ரம புத்திரர் 
களி: வரும் த்தி தவத பரல் ச. தருவோர் காட்டு மகி 

மைக்க கதிரி! கி இச்சு த்திற்கு aly gr கேச தீர்த் 

கச்சா (1. ௮ வேச ras Fem புசிக்துர் லாரன் தவ 

sho Tar! காண்டு KT i டின்னர் தங்கள் அபயராரல் 

௦ரூச:” “௩ பெனவும் $ வன் வீற்கமெனவுக் gris ge 
துப் பூராசெய்து 2 Gat HHS HF OTe THE, 

முன்னொரு காலர்சன்னீல் சான்முசலும், காரண 

னர், இந்தரனும் பத றய சேவ மப கூடி அகார் த 

சட்கர் செய்யு ப்பத் சாவத்திலா $க்கிக்கொள்வசற் 

குபாயமெர்படு யுக FIRS BS oh Sor காரியஞ் 

இக்சிபொவும், அ வார்தக்கா பழிய வமெண்ணி மக்கா 
கிரிக் கொன்று unig aero far Lae ar சயில், 

தேவா்பெ மான் செனக்க் து,தேவர்களே 1 னர் 

நினை ச௪ சாரியம் நில்பெறக் கடவசாகவெனவாமீர்து 

தானை கன் பக்தினிபுமபாக அர்ச ழந்தாகமியி © ayy 
பாச்கர் ஓளியம்பல ட்டி யிருக்கவொரு பண்டபத்தி 
லொரந்க ளி வேடிக் -கயாகப் பார்த்து வருகையில் 
ஒருபக்கசடல் சாரகோடி மகாமக்கிரர்கள் சூழ கிரு 
    

உர பனிலீக்கம் பெருமாாக rik லிருச்கின்றது. 
௦ இ.௨உலிண்டு லில்சங்ச ளம் சோயம்பேட்டி விருக்இன்றன.



@ திரு9வற்காட்?ப்புசாணம். 

பிரணவ ம.ணுல்னைக்கண்டு இவை யென்னவெனப் பார் 
வதியாச் கேட்க, சுலாமி, பெண்ணே ! இவ்கிீரண்டு 
மனக்களே வேதாகமங்க ஞர்பத்து யா கிறதற்குக்கா£ 

ணமா யுள்ளன, அது சக்திப்பிரணாலம், இது San 
பிசணவமெனக் க.றி இருவருமுறையே ,இருமகாமச் 
தரங்களை சோக்கித் தீட்டித்த மாத்தாத்தில் ௮வ்கிர 
ண்டுபிரணவங்களுமொன்றுடனொன் உ௱வளாவ வலி 
சண்டினின்றும் பிரணால ரூபமாகிய யானைமுக த.துடன் 
ஒருபுத்தா னவதாரம் செய்தனன், அப்புத்தானை யம் 
மையப்பாி வரு ட மடுத் அத் தம்மு. மிதிருத்தியணைத்.து 

(முத்தமிட்டபின் அம்மையார் நாயகளை சோக்கிச்.ஈ வர 
மீ ! இப்புத்தா னெல்லாக் கேவர்கட்கு ம௫பதியாக 
விருக்க வேண்டிபெளப் பிரர ர்ச்திக்க ௮ கற்கிகைந்த 

பெருமான் பிரமாதி சேவர்களையும், அகத்திய ராதி 
முனி புங்கவர்களை/ம் யழைப்பிக்துர் சரீபத்தி லிரு 
த்தி மூத்தபிளளையாரை யொருபிடத்தி லெழுர்தருளச் 
செய்து, கங்கை சாட்டி, செழுங்கலன் சாத்த, மணி 
முடி சூட்டி. ஏ தேவர்கபோ இன்றுமுதலிச்குமாரன 
உக்கட்கெல்லாக் தலைவகை கீருக்கக்கடலன். கிண் 
ஆலகத் தவனும், மண்ணுலகத் தவோலும் யாதா 
மொரு காரியஞ்செய்பின், இவனை முதலில் பூசித்தே 
யசரம்பிக்க வேண்டும், இலையேல் அக்காரியஞ் சித்தி 
பாகாதபடிலிக்கள படையும், இவனுக்கு விக்கிரக 
யகனெனப் பெயர்வழங்கக்கடவதாசவென்றனர்.தேவ 
ர்சச்சோஷித்துப் பூசித் விடைபெற்றுச் சென்றனர்



பீன்னர் லிசாயகக்கடவுள் மகர கைலாயச்தில் 
விளையாட வாரம்பித்துச் சூரியண்டலத்தி snip p 

Hb, சந்திரமண்டலத்தில் வருகற.த.ம், மேருமலையில் 
புகுகிற,தும், மக் தரமலையில் வெளிவருகிற தும், இவ்வ 
ண்ணம் பல திறு குறும்புசெய்து, நீர்விளையாட நினை 
க்துத் திருப்பாற் கடலுக்குச்சென்று ௮ச்சடலிலுள்ள 
நீரெல்லாம் தன்னொரு துதிக்கையால் உறிஞ்சுதலும் 

அ.த்துதிக்கையி லுள்ளாக வெள்ளத்துடன் அதிசேட 
னும், அதன்மீது பள்ளிச்சொண் டிருர்த காஈணனும், 
அவருக்தியி லிருந்த பிரமனும், அ௮வர்மனைவி இலக்கு 
மியும் ௮வர்ரமீபத்தி லிருர்த கருடனும் அவர்கையி 
லிருக்தசங்குசக்கரங்களும் பிரவேசமாகச் சிறி.து ர 
SS PONT or விராயகர்பீளவும் பூமியின்மேல் வ்டுத 
வட், அவ் வெள்ளத்தில் சிசறுண்ட சிறு துரும்புகள் 
போல அ௮யனரி முதலாயி3னோர் எங்குஞ் சிதறி வீழுக்து 
மெள்ளமெள்ள ஒரிடத்தி லென்று சேர்க்து, தாக் 
கள் பட்டபாடுகளையெல்லாக்தமக்குள்பே? முன்பிறப் 
பில் செய்த புண்ணிய வசத்தால் இப்பொழுது புனர் 
ஜன்மம் பெற்றோம் என்று மயக்கக்தெளிக்து மகிழ்க 

இருக்கையில் திருமால் தனது கரத்திலிருந்கத பாஞ்ச 
சன்னியமாகய வலம்புரிச்சங்கை காணாது திகைத்துக் 
கொண்டிருக்கையில், அவ்வலம்புரி சத்திப்பதைச் கே 
ட்டு ௮.து வினபைகன் சணத்தலைவர்களிடத் திருப்பதா 
கத் தெரிந்து கைலை யடைர்து கண்ணுதலை வேண்ட, 
அவர் திருவேற்காட்டினை யடைந்து தவஞ்செய்சுகண



௬௦ இருவேற்காட்டுப்புசாணம், 

பதியினிடத்துப் பெருவாயெனக் கட்டளை யிடக்கே 
ட்டு விண்டு கிடைபெற்நக்திரும்பி வடவேகரண்யஞ் 
சென்று மக்துகினி தீர்த்தம்படிந் து விநாயகக் கட 

வுளை நெடுங்காலம் பூசித்து அவரிடத்து அவ்வலம் புரி 
யிளை யடைக் து, LIsva UD LIS BH மேற்றுத் து நப்பாற்கட் 

லினை LF KOT, ௮. ந்கலதீன விகரயகருக் கதுமு 

தல் வலம்; வீகாயக டேனப் பெயர்வழங்கலா.பிற்று, 

வலம்புரிச் சரக்க ipod am, 

முனிவர் பூரைச் ருக் BIL. 

  

சுவானு புதமான்சளே | விண்டு APT HBT sm at 
'சொருகாலத்தித் புச்காவதார மெடூக்து காரக முனிவ 

ருடன் சென்று செய்த ச சலங்களினால் திரிபரக்இல், கா 

மிய பச்.இியினை யுடைய அ.சரசெல்லா மயங்கிச் சிவபி 
ரரனை வணங்காது கெட்டனர். கில்காமிய பத்தியினை 
யுடைய சரன், சுகன்பன், சுபுக்கியாகிய மூவாமாத் 
இரமயங்காது 'வெபக்க சரோபணியாய் விளற்னெ 
மைபின், அளர்கள் லிழைபும் வரம் பாதெனகத் தேரிபு 
ரசர் தசகாழர்த்திகேட்க யெம்பெருமானே ! ராக்கள் 
தேவர்ருடைய திருக்சோயிலில் துவா ரபாலசா யிருத் 
சல் வேண்ிமென அம்ப வருங்கேட்டுக்கொள்ள, அங் 
னர் விரும்பில்திருவேற்காட்டினையடைர் துகிழ்பாலி 
ங்கள் பெயரால் சிலலிங்கப் பிரதிஷ்டை செய்து பூசி 

ப்பீரேல் வேண்சிம்வரர் தரவோமெனக் கூறி யக்தர்த்



முனிவர் பூசைச்சருக்கம், ௬௧ 

இயசனமாயினர், அங்கனமே யவர்கள் வேதவன 
மடைந்து வேததீர்த்தமாடி., கரந்தசாயகரை வணங்கி 
புவருக்குக் கிழக்கே % திரிபாரக்க கேசரென ஒருவ 
ரட் குறிதாபிக்.து அரசானை புரிக்கு தங்களுக் wep 
(டமான வரங்களை யேற்றுத் தவாரபாலராய் விளக்கி 

னர், 
அவாபர யுகத்தில் பாரசப்போரில் சுற்றக்தார்க 

ளொருவருக் கொருவர் கிசோதித்து ௮அகாமமாசக யுத் 
கஞ் செய்வதாகப், பலாரமர் கண்டு கோபங்கொண்டு 
DT BRUT KHOI செய்யக்கருதி, கடலாடை சூழ்ந்த 

காசினி முழுக.ஞ் சஞ்சரித்த, கோடி தீர்ச்கம்படிக்து 
அங்கும் பல கோயபில்களிருக் கக்சுண்டு அ௮வ்வாலையங் 
க “முக்கால் வலம்வந்,து, அங்கிருக்கு மாதவர்களை 
கோக்க, முனிவர்களே ! இவ்வுலகக்கிற் புண்ணியதல 
க ளெத்தனையுள, அவற்றுட் சிறந்தது யாது? என 
வவர்கள் கூறத்தொடங்கிளர், அலாயுத மேதந்திய 
அண்ணலே ! இர்சு ஈரவலக்கிகிலே தேலர் விழைவ 
தென்றும் பரதகண்டம், யாவரும் புகழ் ஈவகண்டத் 

அளளும் சருமஞ் செய்யக் கூடுதல் குமரிகண்டம்,ரும 
ரிகண்டத்திற் ணை௫டையாது, இக்கண்டத்தி லெண் 
ணிறர் ச தலங்களுண்டு, இவற்றுள் விண்டுதலங்கள் இற 
ப்புடைத்து, இவற்றுள் மார்தரியற்திய வலிக்கச் 
தலங்கள் இறப்புடைத்து, இவற்ற௮ுள்ளும் தேவர் பிரத 

"௪ இவ்விலிங்சம் அயனம்பாச்சத்திறுள்ள எட்டு விக்சத்தி 
லொன்.ற. 

 



௬௨ திருவேற்காட்டுப்புராணம், 

ஷ்டித்த சிவத்தலங்கள் றப்புடைத் ௪, இவற்௮ள் சுய 
ம்புத்தலங்கள் நறெப்புடைத்து, இவற்றுள் காசி இறப் 
புடைத்து, இசனினுல் காஞ்சி சிறப்புடைத்த, இத 
னினுக் திருவேற்காடு மிகச் சிறப்புடைத்து, இத்தலத் 
இற் பிறந்தோர்,வாழ்ர் 2தார்சொன்னோர்யாவருமுத்தி 
ய்டைவ சென்றனர்.கேட்ட பலராமர் பரமசந்தோஷங் 
கொண்ட தருவேற்காட்டினையடைக்துேேததீர்த்தமாடி 
க்காக்க சசயகனைத் அதிதது, உ.பமன்யபக வானிடத் 
துத் தீட்சை பெற்றுத் தரிபுரார்கு கோருக்குக் கெற் 
கில் பலராமேசர் எனச் சிவலிக்கம்மீர திஷ்டித்.து௮௬௬ ச், 
Fir ts gs unas po au gins கேகனர், 

மற்றொரு காலத்தில் இக்திருவேற்காட்டில், வால 
கில்லீய.், விச, விரதாக்கினி, வசிட்ட, கபிலர் பசா 
௪.ரர், பயிலா்? ) ஆர்த்தி, FUL AB, சனகர், கிர்மானி, 
சனாதனர், மதனாச்சனர், சனந்தனா, ஈனற்குமரசர், 

கிரு1ம்், காதிபர், டிண்டி,, வயிச்சகர், சகட்டினு, வாலி 
வான்மீகர், பார்க்கவா, வியாக்ரெபாதர், aT SHIT, 
சகோசாத்திரையர், கெளதமர்; உ௪னர், சத்தியதபர் 
முண்டீசரர், ஆபத்தும்பர், காத்தியாயனர், சற்கர்,சத் 
தசுவலாயனர்) நரர், பயத்துதர், சுத்தமர், நிரகர் 
கிறுகர், சம்பசர், 2ழலியர், ச தர்மர், முதலிய முனி 
வச்களூம் 0 பாண்டவர், சன்னர் சிபி முதலிய அரசர் 
  

* *்பாண்டவர் பூரித்த விடத ற்கு அருச்சுனமேடு என் வழ 
ந்குகத.ஐ, : இக்சொரு லிக்சமுமுண்டு;: ஆலயத்திற்குச் 'இழ்ச் 
சே இருக்தெத.



பலன்பெறுசருக்கம், ௬௧௩. 

களுப், MBM FSR? சாக வேகம், அகமம், பதி 
செண்புமாண முதலிய நால்கள் தேவ வுருவெித்து 
வந்தம், நவக்கிரகங்களும், மகாபலி வாணன் முதலிய 
அசுரர்களும் ஆக இவர்மூசலாக நாூற்றைம்பத் தைக் 

பர் தங்கள் ௪ ங்சுல் பெயர்களால் சிவலிங்கப் பிர 
திஷ்டைசேய்கு பூச்க்துப் பேறுபெற்றனர். 

மகிவபுபூசைச் கருக்கழங்றிற்று. 

பலன்பெ.று சருக்கம். 

    

F arr BL B பான்களே கவபணியினா வேலும் 

பொன்னாவேலும், சலையாவேளும் சிவலிங்கம் Fc Sep. 
டிக்கின் சிவ பகாடைவர், வாரசுமலுட்டி கீதல், சுமி 
மைக்கல், யாகம்பரிசல் ஏமுக்கி ஸ்கானஞ்செய்தல் 
கங்கைபடி கல், ௨ சீ/ச்சாாடல் முகலியவக்னு Siew 
டாகும் பலன் ௨௫ வலிங்கமமைக்கலுக்குச் ௪மமச 
காது, விண்டு, ளிஞ்சன்,இக்கான், தேவர்கள், இரு 
டிகள், முனிவர்கள் கிய விவர்சள் பூமியிலும், ௪£இக் 
சுரைகளிலும், மலைகண்மீதும் செவலிங்கப்பிரஇஷ்டை 
செய்து சவார்ச்சனை புரிச்சார்கள், மோட்சம் விரும்பு 
வசர் செவலிங்கப் ச இஷ்டையே செய்வா, இத்தகைய 
வலிங்கப் பிரதிஷ்டை இருவேற்காட்டிற் செய்யினும் 
பத்தலத்திலுள்ள இவலிக்கத்தளை யொருதர மிறைஞ் 

ம், லசுமனைத்அ புகழ .விமானமேறி, வசசவளு 
ர் வணக்க தேலர் Bey four யக் கைலாயமடை 

  

  



அச, திருவேற்காட்டுப்புராணம், 

வது தண்ணம், இருவேற்காட்டில் அம்மை பப்பரை 
யொரு பீடத்திற் செப்து வைத்தோர்மேலாமருணெறி 
யடைவர், அம்மனைக் தனியே பிரதஷ்டிப்போர் சக் 
சுதிவிளக்கர் சசலபோச மனபசஅித் தப்பெருமான்றிரு 

வடியை யடைவர் ஈடராஜ வலிக்காக மமைப்போர் 
அடையும்பலனுக் களவில்லை இரிபுசாக்ககர் வீக்காக 
பமைப்போர் இரதாரடாாய்ச் ெலேசகஞ் சேர்வர் 
கங்காதர மர்க்தியை யமைப்போர் மூத்தராய் விளங் 
குவர், சந்திரசீசகாரை யமைப்போர் சண்டாளசே 
யாயினும் ஜாதி.பி ஓயர்க்து சாம்பசிவன் நிருவருள் 
பெ௮வர் தட்சணாமர்க்தியை யமைப்போர் ஞானகாய 
கரரய் விளங்குவர், பிக்ஷூ£டனரை யமைப்போர் நீங் 
கர.ச் சிவகதி யடைவர். விகாயகரை யமைப்போேசர் 
யாதொரு விக்கெனமின்றி வாழவர், வள்ளி கேவசேனு 
திபதியை யமைப்போர் கந்தகிரி யடைவர், துவாச 

பாலகரை யமைப்போர் கயிஓயினலம் பெறவாழ்வர் 
பிரமனை பமைப்போர் சத்தியலோகமடைவர், விண்டு 
வை யமைப்போர் வைகுக்கமடைவர், இரதம் செய்து 
வைத்து அதன்மேல் வேதசாயகனை யெழுக்கருளச் 
செய்வோர் அடையும்பலன் அம்ம ! அம்ம ! மிசுபெரி 
௮. சாஸ்வதியினை யமைப்போர் ஈன்குபாட வல்லவ 
சாவார், இலக்குமியை யமைப்போர் செல்வத்தை 
யனுபவிப்பர், வயிரவனர யமைப்போர் பேய் முதலிய 
வற்றால் தன்பமடையார், இதுகாறுந் கூதிய esis 
களெயல்லாமல் அவசியமான வே௮ மார்த்திகளை Oe



பலன்பெறுரருக்கம், ௬(ந 

கலச்தி லமைப்போர் வானவர்குழ லியன்பதமமேவி 
வாழ்வர், பண்ணினால், மரத்தால், செக்கல்லால், ௧௫ 
எகல்லால் வெள்ளியால் பொன்னால், மணியால் கோ 
பிற் கைங்கரியங்கள் செய்யின் அவற்றவற்திற் கதகங் 
Fa rey. புன்ணிய பருலிச் சிவலோகத்தில் பன்னாள் 

மருவுவர், முன்சொன்ன ர்த்திகளைப் படத்திலேனும 
சித்திரத்திலே னும் எழுதி இவவாகஉயத்தில் வைத்து 
வணங்கினு முத்தியுண்டாம், சிறு பிள்ளைகள் இத்த 
லத்தில் விளைடாட்டிற்காக மண்ணினாம் சிவாலயம் 
பேலசெய்்௫ விளையாடுவரேனலும் அ௮னந்தங்காலமருங் 
கயிலையில் வாழ்வார், இத் தலத்தில் சீரணமாகிருக்குங் 
கோயிலீளைப் பு.த.ப்பிக்கின், மூர்தி நாதனமாசச் செய் 
சவரடைந்த புண்ணியத்இிலு நான்குபங்கதிக மடை 
வர், இத்தலத்தில் வயிற்றி னிமிச்தம்.கலயப்பணிசெய் 

தாரும், சாணமிட்டோரும், அலூட் டோரும் சார் 
திசாயன விரத பாயிரமும் யாக தூறும் செய்சோர 
டையும் பலனைப் பெறுவர், வேசாசம ஈன்குணர்த்து 
விபூதி யுருத்திராச்கம் பூண்டு, வேதகாயகளைப் பூசி 
த்தி ஆதிசையர்சட்கு இடமும், ௮ன்னமுரு:சவுவோம ம் 
மேற்சு.றித்த பலன்கள் யாவுமடைர் தவச தி தியடைவர் 
முத்தழலோம்பு மறையவர்கட்கும், சிறுவர்சட்கும் 
Osan ss லன்னமளிப்போர் இவ்வுலடலஃ்போக நி£ 
மப வைப s ws சித்தர் லிஞ்சையர் | சூழச் செம் 
பொன் வானுலக, மடைவர், இத்தலத்தில் எத்த சய



fi he திருமேவற்கர ட்டுப்பாரணம், 

ஜாதியாரேனும கரன் களாயனாககு ஒருகவளமனன 
மீடுவோர் எண்ணில் கோடி மகத்தின் பலனைப் பெறு 
வர். விதம்விதமான பற்பலவருமையான மலர்களைக் 
கொணர்ந்து வேசுகாயகன் நிருமுடி மேலருச்சனை செ 
wd oir விழைர்த வெல்லாப் பலன்களையும்விமலனளிப் 
பர், ஒரு தீபமேற்றிவைக்கின் gids orang uw 
னுண்டாம். சயிலம், கலவை, சாந்தம், பால், நெய் 
apgAu கொண் டபிடேகஞ் செய்யின் இவவுவச 
போகமும் ௮ வவலகவாழ்வுஞ் சித்திக்கும். வஸ்திரம், 
பட்டு, முக்நால், பிதாம்பரம் சாத்தின் அவற்றிலுள்ள 
யிழைக ளெத்தனையோ அவவளவுகாலஞ் சவலோகத் 
இல் வாழ்வர், அன்ன நிவேகனஞ் செய்யின் என்றுஞ் 
செல்வம னுபவமும், சிவகதியு மூண்டாம். ஏலம், 
தக்கோலம், இலவங்கம் தாம்பூல முதலிய வளிக்வ் 
போகபோச்கியமும், வெண்சயிலைவாழ் வுங்கிட்டும், 
கண்ணாடி, வெண்சாமரம், குடை, ஆலவட்டம் ஆகிய 
கொடுக்கின் புவியாளும் போசமும்புண்ணியவீடு முண் 
டாம், இத்திருவேற்காட்டில் வேற்கண்ணி யம்மை 
சமேதராக கிளங்கும் வேத ற சரயகருக்குப் பங்குனிமா 
தத்தில்: பிரமோற்சவ ஈடத்தி உத்தர ஈட்சத்திரித்தில் 
திருக்கல்யாண வைபவஞ் செய்து வைப்பவர்கள்பத்து 

யுகம்வரையில்பரமன்கயிலை யிலெழுக்தருஸியிருர்தபின் 
னர்பரமன் திருவடி நீழுலையடைவர், வசந்தோர்சவஞ் 
செய்கிப்பவர் பொன்னுலகத்தி லிர்திபத மடைவர் 
பலவித்திரோர்ச்சவஞ்செய்விப்பவர் ௮02௧ சன்மத்தில்



area Oey MIE SW, On BT 

முத்தராய் விளங்குவர், அரைச்கட்டுற்ரலஞ் செய்வீப் 
பவர் ௮வனியிற் செல்வராய் யிருப்பர்,ஈ௩டராஜஉற்சவ 
நடத். துலிப்பவர் நானிலத்அப் போகங்களை ய.னுபகிச் 
அப்....ன் நம்பெருமானடி. சேர்வர். ஊஞ்சல் மகோற் 
சலம் செய்விப்பவர் பாசமாகிய மாயையின் பயக்க 
மொழிவர், 8 சதோஷ வுற்சலம் சேய்லிப்பலர் சயிலை 
யிற் வெசணத்தலைவராயிருப்பர், வேதகாயகருடன் 
அடுத்த திவ்விய தலங்களிலுள்ள மூர்த்திசளையு மித் 
தலத்தி லெழுந்தருளச் செட்து பாலிஈதியில் திருஷூற 
அற்சவம் செய்லிப்பவர் இமையில் நற்குணம் வாயர்த 
மனைவியையும் கல்லியிற் சிறப்படையத் தக்க புத்திரர் 
களையும் செளர்தரியமுற்ற புத்திரிகளையும் வாட்த்து 

தர்க்காயுளுடன் செல்வத்தனை யனுபலித்்து மறுமை 
யில் இர்திரலோக வைபவங்களைப் புசச்சுப் பிஷ்னர் 
கைலாயத்திற் சவசா*பமடைவர், அம்பிகைக்கு ௮௩. 
பூறவுற்சவமும், ஈவராத்திரியுற்சவமும்சுச்சோவாரவுற்௪ 
வமும் செய்விப்பவர்மிகுர்சஞானச் தனையடைர் GIF HO 
போகங்களைபுமனுபலிப்பர், வலம்புரி விநாயகருக்குச்ச 

வுத்தியுற்சவஞ்செய்கிப்பவர் தாங்க ளெண்ணியவாறு௪ 
கல௫த்திகளையுமடைவர்சண்முகக்கடவுளுச்குச். சஷ்டி. 
மகோர்ச்சவமுங் கிருத்திகைவிசாகமகோர்சவம் செய் 
விப்பவர் அ௮ஷ்டைல்வரியத்திற்கு முரியராவா், மற்று 
மந்தந்த காலத்தில் வேண்டியகித்திய ரைமித்தியா ஞ்ச 
பர்வமுதலிய உற்சவங்களைச் செய்லிப்பவர் இம்மைக் 
குவேண்டிய வெல்லா போசகங் கர 11] மியையு, நடை



o இருவேற்காட்டுப்புராணம், 

யாதபடி. யனுபலித்துச் சிவானந்தச் செல்வசா யிருப் 
ul, இத்தலத்தினடக்குந்திருவிழா தரிசனஞ் செய்ய 
வருவோர் யாவருஞ் சவகணத் தலைவராகவே விளங்கு 
வர். சிவாலய தரிசனஞ் செய்வோர் விபூதி யுருத்தி 
சாட்சமின்றிச் சிவ)பருமானைத் தரிசனஞ் செய்தல் 
கூடாது, மஞ்சள பூச்சும் மாங்கலியமு மில்லாத மா 
தரை வித்து என்று கூறுவதுபோலகிபூதி யுருத்திசா 
ce மில்லாதலரை யங்கனமே கூறும் ஆகமங்கள், 

உருத்திராட்ச மின்றி யொருவன் சிவாலயத்தி னுழை 
bo வெளிவருதல், ஒரு சாயரனது கோ,பிஓக்குள் 
ளோடி வெளிவருதல் போலும், 

பலன்பேறுசநக்க ழங்றிற்று, 
இஸ அடதக்கரணவன் களக் 

உகந்தோன்றியசருக்கம். 

  

Te அவலை 

இவாரந்தச் செல்வர்களே ! இத்திருவேற் காட் 
டில்வேதராயகனுக்குபானைதானஞ்செய்வோர் விமான 
மேறி யுலகெலாஈண்ணி போகமார்திப் பின்கயிலையினை 
யடைவர். வெண்மை நிறக்குதிரை தானஞ் செய் 
வோர் அ௮வனிமேற் போச மருக்தி ஜ்யன்வாழ் புவ 
னத்தி லனேசுரா ஞூ றைவர், பசுவுங்சன்றுர் தான்ன் 
செய்பவர்பால் பரம$வ :மதிகபக்ஷம் வைப்பர், ஆப 
சணங்களைத் தானஞ் செய்பவர் புத்திரர் பலனைப் 
ப்பெற்று சதன்றரை கோடிகால நா த.லுலகல் வாழ்லார



உகர்தோன்றியசருக்கம், air 

நன்செய் கிலக்தானஞ் செய்பவர் வருட மொன்றில் 
Athos Be விசையும் கெல்லொன்றுக்கு ஆ.பிரங்கற்ப 
மருங்கயிலை வாழ்வர், அவ்வாலயத்தினைப் படத்தி 
லெழுதிப் பூசிப்பவர் செவகஇபுறுவர், இத்தல புரா 
ணத்தினைச் சந்நிதியில் படித்தவர் ௮தைக்கேட்டவர் 
போகபோக்கியங்களை யனுபகித்துப்புராணத்திலுள்ள 
எழுத்தொன்றிற்கு ௮பிரங்கற்பம் LOT BIAS gan Dour 
பெருமானுடைய நிலத்தினுக்குத் தீதுவராதபடி காப் 
பவர் அச்கிலத்தினைச் தானஞ்செய்த வரைக்காட்டிலு 
பதின்மடங்கதிச புண்ணியம் பெறுவர், -பெருமானுக் 
குரிய பொருளில் அறையணு அளவிச்சித் தவர் கரக 
த்தி லெர்காளு மூழ்கிக் பெப்பர், தடாகமும் ௪ெறு 
முண்டாக்கெனவர் சிவன்முன். னெக்காளூஞ் செறித்து 
நிற்பர், விதிபில்மடங்கள், மண்டபங்கள், சத்திரங்கள் 
தண்ணீர்ப்பர்தல் அமைத்தவர். மேலான: சிவபதவியில் 
மேம்பட்டுவாழ்வர்,கந்தவனமுண்டாக்கெவர்க ளடை 
யும் பலனைக் கோடிவரூடஞ் சொல்லிலும் முடியாது 
சிவனடியார்கட்குப் பூமி, பச, மடங் கொமித்தவரின் 
பெருமையினைச் சிவனே சொல்ல வல்லவன், அதிதி 
சுட்கு அன்னம் ஆடையளிக்கின், மேற்சொன்ன பல 
னைக்சாட்டி்: கோடிபம் கதிகம்,” "இத்தகைய தரு 
முற்கள் கலியுகத்தில் செய்ய முடியாதாகையால் (முத் 

இயினை விரும்புவோர் இத்தலத்தில் வாழ்ச்இிருத்தலே 
போதும். ஒருகணகேர மித்தலத்தி லிருந்தால் எத் 
தசையபாவஞ் செய்இருக்கினு மொழிக்துபோம். சலி



௪௦ திருவேற்காட்டுப்புசாணம, 

0ல் வேசவனக்தில் வசிப்பதைக் காட்டிலும் வேறு 
'புண்ணியமில்லை, 

௮ன்பர்சளே 1! கலிகாலத்தில் ஆசாரியன் உட 
'னென்கிற கீரமங்கெட்டு வைதீக மார்க்கத்தினை 
யிழர்,து சிவபெருமா னிடச்.தும், வேதச்தி னிடத்தும் 
லிபூதியினி. த்தும், உருத்திராக்த்தி னிடத்அம் பத் 
தயின்றி, பஞ்சராத்திரம், மாயாவாதம், பவுத்தம், சார் 
வாக முதலிய மதங்களில் விழுர்து கவுதமர் பூர்வத்தி 
விட்டிருக்கும் சர்பப்படி யுழன்றிடுவர், சில பாவிகள் 
ஒரு கால த்தில் அகிலமுழுவத.ம் மான்பா லொடு 

ங்கி மறுபடியும் முண்டாகும்போது முதலில் நான்கு 
யுகங்களையுஞ் சிருஷ்டி செய்ய ௮ர்கான்குந் தேவவுரு 
'வெடுத்.து வேதவனமடைந்து தென்றிசையில் பாலிஈ 
இதீரத்தில் இலிங்கமமைத்து பணிக் போற்றிகிற்கச் 
'செம்பவளம்போல் இவக்து விளங்கும் சடாமுடி யை 
யுடைய சிவபெருமான் வெளிவர்.த-விழைர்தவசமியா 
தென, சுவாமீ! நாங்கணடந்து கொள்ள வேண்டி.யது 
யாதென்று வேதங்கள் கேட்க், மறைகளே! நீவிர் ரால் 

வரும் முறையே முத்தி, தன்மம்' அருத்தம், காமம் 
என்லும் வடி.வங்களாசவும், HG Bone, மன்னர், வை 
Gust , சூத்திரராகவும், காமருபம் திரமுறுங்கலி யுங்கள் 
ெசைவு மிருக்கக் கடவ, உங்களிடத்தில் தரும 
விடையானது முறையே நான்கு, மூன்று, இசண்டு, 
ஒன்று ஆயெ பாதங்களினின்று உங்களைக் காக்கும், 
உங்கள் ரூவருக்கும் முறையே பிரமன், ரூரியன்,விண்



உகந்தோன்றியசருக்கம், ௪௧௪ 

டுதெய்௮மாக விருக்க, இக்கலிக்கு ரானே தலைவனு 
பிருப்பன், நீங்கள் கவரும் இக்கலியுடன் திருவேற். 
காட்டில் வாழ்ந்து கலியாலுண்டாகுர் தோடத்தினை 
நீக்கக்கொண்டு வாழக்கடவீர்க ளெனத் திருவாய்: 
மலாந் தருளி மறைந்தருளினர், 

முனிவர்களே 1! கலியுகத்திற் நிருவேற்காட்டி 
லின்றி முத்தியெங்கும் பலியாது. இத்திருவேற்கா 
ட்டு மானமியத்தினை யுங்கட்குச் சிறிதே syns gC gor, 
முழுவது முறைக்க வேண்டுமானால் வேதராயக னாற 
றேன் முடியும், இச்சரித்தாத்தனைப் படித்தோர் 
கேட்டோர் சிருஷ்டி கர்த்தராவா, இப்புசாணத்தி 
னைப் பூசையில் வைத்து மலரா லருச்சித்து வணங்கி 
னோர் இரட்சக கர்த்தராவர், அன்புடன் மூன்று 
முறை படித்தோர் வீட்டின்பமே யடைவர், 

இக்தப்பிரகாரம் திருவேற்சாட்டு மானமியத்தி 
னைக் கவுசிகர் அத்தலத்தினர் கட்குக் கூறியதாகச் 
சூதமுனிவர் நைமிசாரணியவரகெட்குச் சொல்லிமுடி, 
sour, 

| உகந்தோன்றிய சருக்கழம்நிய்றுட 

 



er. திருவேற்காட்டூப்புராணம், 

at if. 

iss வெள்வேல மரத்தடியிலேவிஎங்குஞ் 
செல்வன் வாழி, யோ்பூச்த வருளுருவ மாகவளர் 
வேர்சண்ணி யிலங்கி வாழி,பே்பூச்த வெண்ணீறு 
மணிபஞ்சாக் கரமக்சரம் பிரம்கி வாழி, பார்பூத்தசிவ 
சமம் சமிழ்வேதம் ஈல்லடி.யர் பரவி வாழி, 

தருவேற்காட்டுப்புராணம் ' 
முற்றிற்று. 

உ 
சிவமயம் 

மூர்க்கநாயகனார் FS Suto. 
UG FS களவயை 

வடசோழ நாடென்னுக் தொண்டை மண்டலத் 
திலே, திருவேற்காட்டிலே, தெடக்கொோண்ட வுயர் 
துளுவ வேளாளர் குத்தலே வைதீக சைவசா&£ய 
சவனடிடா சொருவ நீருக்தனர். இவர் விபூதி உருத் 
இிசாட்சம் பூண்டி சிவனடியார்களை த் தரிசித்த மாத்தி 
சத்தில் அவர்களைச் சிவமாகவே பாகித்து எதிர்கொ 
ண்ட வணக்கி யஓழத்துவர். து பலகீத உபசாரஞ் செ 
ய்து திருவமுது செய்கிச்,த.ப் பின்பு தா.லுண்டு பச்சி 
வனடியசர்கள் கிரும்பும் போருள்சளையுக் சொடுத்து 
உபசரிச்தலுப்பித் இருவேத்சாட்டு நாரளைத் தனமும் 
வணக்வெருங் கடப்பாடுடையலசாய லாந்ர்து: வர்த 
னர், இங்கனமிருச்குராளிலே சவெனடியார்கள் சாஞ



மூர்க்ககாயனார் சரித்திரம், ் ௭௩ 

க்குரா எதிசமாகவர் தகொண் டிருக்தமையால் அவர் 
தீம்மிடத்திலுள்ள இரலியங்க ளெல்லாஞ் செலவாகி 
டத் சனது வீடு, விளைகிலம், மாடு, அடிமைமுதலிய 
வற்றை விற். ஐஞ். Rau mrtg யார்கட்கு மகேச்சுரபூசை 

வழுவாது மனமிகிழ்ச்சியட னடத்திவர் தனர், சல்கா 
ளிற்குப்பின் ௮ங்கனமே செய்துவரப் பொருளின் மை 
யால் கவலைகொண்டு தான் முன்னேபழகூத் தேர்ச்சி 
யைந்திருந்த சூதாட்டத்தினலே பொருள் சேகரிக்க 
வெண்ணி, ௮வ்வூரிலே சூதாடவோரின்பையா லவவூ 
சையகன்று சிவத்தலங்கடோறுஞ் சென்று சுவாமி 
சரிசனஞ் செய்து, சூதாடலால் வரும்பொருளினைக் 
காண்டு மகேச்சாபூசை செய் துவக்து கும்பகோண 
த்தீனை யடைந்து அங்கே வெனடியாரல்லாத மற்றை 
யரீடத்துச் சூதாடிப் பொருள்தேடி மகேச்சு பூசை 
ஈடத்திவந்தனர். முதலாட்டத்திலே தான்தோத்றுப் 
பின்னுட்டங்களிலே பலமுறையும் வென்று பொருள் 
கொண்டு நற்சூசர், மூர்க்கர், என்னும் பெயர்களைப் 

பெத்௮, சூதினாலே வரும்பொருளைத் இருவமுதாக் 
குவோர்கள் கொள்ளத்தான் :சீண்டாராகுச் வெளடி 
யார்கள் திருவமுது செய்தபின் சான் கடைப்பச்தியில் 
அழு. தசெய்அவருவர்,இவரிப்பிர.சாசம்லெகாலம்வனர 

ில்முகர்சசபூசைசெய்துசொண்டிருர் அஅச்தம்கத்தா 
சபசிதுபா சணியத்தினாலேகார்த்இகைமாதத்தமூலாட் 
Tae ae to. சிவசாம்பிராச்செயமெப்தப் பெற்றனர்... 

ழ்்க்கநாயருர்சரித்திரழந்நிற்று.



௨ 
சிவமயம், 

திருச்சிற்றம்பலம். 
திருவேற்காட்டுகாதர்மீது 

எச்சரிக்கை, 

இராகம்-ஸ்கானை-தாளம்-நபகம்; 
அயன்மால்கித மிகவேத்திடும் ௮ழகாஉயர் குழகா 
வியன்மேலிய வேற்காட்டினில் விமலா எச்சரிக்கை, க 
நீலஞ்செறி சண்டம்பெறு நீதா அருட்போதா 
கோலம்நிறை வேற்காட் டினில் சோனே எச்சரிக்கை 
இமயாசல மகளுக்கொரு இறையே பெரு மறையே 
எமையாண்டருள்வேற்காட்டினில்எர்தாயஎச்சரிக்கை 
அமாமுக னணியைங்கரன் அத்தா மிகச் சுத்தா 
மதையோருறை வேற்சாட்டினில் மயபொஎச்சரிக்கை, 
புவிமீதினி லன்பர்க்கருள் புண்யா அதி கன்யா y 
தவமேவளர் வேற்காட் டினில் சாமீ எச்சரிக்கை ட 
திருவாழியைச்.கண்ணற்கருள் தேவே தேவர்கோவே 
மருவார்பொழில்வேற்காட்டினில்மணியே௪ ச்சரிக்சை 
பலசாமனுக் கபயர்தரு பதியே சிவ கதியே 
ஈல்மேமிகு வேற்சாட்டினில் ஈண்பா எச்சரிக்கை, ௪ 

கு௮மாமுனிக்கருள்செய்திடக் குருவேபெருர்திருவே 
அறவோருறைவேத்காட்டினில்௮ரசே எச்சரிக்கை, ௮ 
திருஷூறதுற் சவல்சொண்டுடிம் வமே௮றிஞர் சல்மே 
திருவாற்தரு வேற்கர்ட்டினில் சீலா எச்ச "௧. 
இடபர்தனி லினிதர்ய்கரும் ker Ore 

La@u Cu pe ஈட்டினில் லீமலா ச, 5௦ 

எச்சரிக்கை ழங்நிற்று



er ev, 

இராகம்-பைரலி-தாளம்-நபகம். 

HSB PS ளைப்பெற்ற முத்தனுக்கும் லாலி 
௮ம்பிகைதன் Cou eng at தூயனலுக்கும்லாலிலாலி, ச 

பத்தர்மகழ் ஐயனுக்கும் தய்யனுக்கும் லாலி 
பண்ணவர்தம் சேசனுக்கும் ஈச.னுக்கும்லாலிலாலி, ௨ 
கந்தமலா்ப் பாசலுக்குமிகீசலுக்கும்' லாலி 
கருணைபொழி௮த்தலுக்கும்கித்தனுக்கும்லாலிலாலிக 
எநர்தைகிசு வாசலுக்கும் தேசலுக்கும் லாலி . 
)ன் பணிக் தமெய்யலுககும்செய்யலுக்கும்லாலிலாலி௪ 

ஹன்னைவினை 6ப்பவற்கும் காப்பவற்கும் லாலி 
மழுமறையின் ரூத்லலுக்கும் சிலனுக்கும்லாலிலாலி, டு 

உன்னருரன் சாதலுக்கும் போதனுக்கும் லாலி 
ஒங்காரசொருபனுக்கும் கிரூபலுக்கும் லாலிலாலி, ௬ 
மணிமிடற்றுக் கண்டலுக்கும் ௮ண்டனுக்கும்.லாலி 
மதிதரித்த முடியனுக்குல் ிட்யனுக்கும்லாலிலாசி, er 
பணிரிறைர்த கோலலுக்கும் மூலலுச்கும் லாலி 
பகர்யாளை புமித்சோற்கும் on ஈத்கும்லாலிலாலி, 

தண்ணருளை பளிப்பவற்கும் கி usps லாலி 
தீமிழ்மறையில்மோகளுக்கும்ஏகலுக்கும்லாலிலாலி,௯ 
வெண்ச BP umpualp ம் நிறைபவற்கும் லாலி. 
Ca gah. சாதனுக்கும் ரீசலுக்கும் ordered, #0 

வாலி மற்திற்று



ye a cs ளம். 
பென்ச்” 

ட.ராகம்-அசாவேரி-த௩ளம்-இதீ. 

வேற்காட்டு வாசலுக்கு ஜெயமங்களம்-எங்கள் 

aun gor Cie gud GF சுபமங்களம் 

தோற்போர்வைகொண்டவற்கு ஜெயமகதளம்அன்பர் 

துனபொழித்த,ஆண்டவற்குச்சுப 
மங்கள ம் (௧) 

ஆறுமுகன் அத்தஇரக்கு ஜெயமங்களம்-தோளில் 

௮.ரவணிக்த ஐத்தனக்கு* சுபமங்களம் 

ஈ௮முதல் அற்ற்லக்கு ஜெயமங்களம்-உலகம் 
எத்சூகிறை உற்றவற்குச் சுபமங்களம் (5) 

இரிபுஉ த்தை எரித்தவற்கு ஜெயமக்கள ம்-மதி 

இகழ்சங்கை தரித்தவற்குச் சுபமக்களம் 

எசிமழுகை பிடித்தவற்கு ஜெயமக்களம்-கொ$ம 

இருள்விடத்தைக் குடி.த்தவற்ஞ்ச் சுபமங்களம் 6% 

9 நு.பனை மெய்யனுச்கு ஜெயமக்களம்-அதி 

கின்மலனுச் அப்யலுக்குச் எ பமக்களம் 

வீறுமறை மூலதுர்கு Fag" ஜயமங்களம்-தெய்வ 

 விண்ணவர்தம் சிள்லுக்குச் சுபமக்கிளம், 

ச எட்டுக் கன்றை ஜெயமல்சள மச் 

pO otf SA peer cone சாம் 

சிடையில்வரும் ந ல்ம நெயமன்களம்- anes 

Caper l® wreak ‘uu weed. 
மங்கு ழதநீதந். 

இருவேற்கா Ong perp HE.




