


ROOT Re 
coop plow, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

திருவுசாத்தானமாகிய 

சூதவனபுராணம். 
டைவசனம். 

இவை 

ப்ரீவன்றொண்டரவர்கள் 
மாணுக்கருள் ஒருவரும 

காரைக்குடி 

ராம. கு. ராமகாதச் செட்டியாரவர்கள் “4 
குமாரருமாகிய 

சொக்கலிங்கசீசெட்டியாரவாகள் 
இயற்றியன. 

ழே. இருவுசாச்தானமாகிய கோயிலூர் 

ஸ்ரீமந் தபுரீஸ்வரசுவாமிகோவில் தர்மகர் ச்தராகய 

் காரைக்தடி 

தி.௮௬.௮.வே. அண்மைலைச்சேட்டியாரவர்கள் 
விருப்ப இன்படி. 

ஷே. கோயிலூரைச்சார்ந்சத ஆலங்காடு 

ராம, சித, சிதம்பரச்செட்டியாரால் 

     

P
E
S
 

அ
 

al
y 

ஆ 

22
00
0 மதுரை: 

வ
ம
ர
 

0
0
0
0
 

ழு
 

தமிழ்ச்சங்கம் பவர்ப்பிரஸில் 
௮ச்டெப்பெற்றன. 

  

1905.    



&. 

சருக்க அட்டவணை. 
  

      

ணை 
ர 

    

  

  

. oo. : பாடல் 
BLD. சருக்கப் பெயர், 

ரொகை 

சு 1கடவுள் வாழ்த்து ட டட ve ௨௩. 

₹௦ பாயிரம் ய வடடல த ௧௯ 

off, திருகாட்டுச் இறப்பு... vss ட 52. A 

௯ இருகைரச் இறப்பு உட ௧௯ 

ர் 

DO புராண வரலாறு ல உட டட (HO 

)௪  தலவிசேடச் சருக்கம் 2.2. 

௬௦ தர்ச்தவிசேடச் சருக்கப த கள 

௨  ஞூர்த்திவிசேடச் சருககம் ட ௩௫ 
| 

97 ரூதுவன காமமா சணச் சருக்கும ட் «Af Ke 

| | 
eo . ச . 

ஷி அதிரேடபைதேசப்டு 110 Tih b DAD te ] எ ௮ 

. . . 
௯ அசிசேடன் சிவலிங்கபபெற்ற சருக்கம்... ௪௭௪ 

| 

. | (நி அதிசேடன் ரூ.மவனஞ்சென்ற சருக்கம் வ ரா(இ 

* 

௪ அஅதிசேடன் றிருப்பணிச் சருக்கம் 75. 0 

டக ஆதிரேடன் சிவாரச்சனைச் சருக்கம் ட ௧௨௧ 

எ வருணன் சாபமோசனச் ரருக்கம த 2. 

a |மார்க்கண்டேயச் சருக்கம் bes ve ௧௨௧ 

௩ [இராமன் மர்திரோபதேசம்பெற்ற சருக்கம் ௧௬௯ 

டூ பஅமுதரிலேசனச் சருக்கம் ப்ப ப ey 

௮ |இர்தஇரன் நிருவிழாச் சருக்கம் .., ve] சகச 
  

ஆ. திருவிருத்தம் ஐ௫௨௦



௨ 

சிவமயம், 

மூக a om I 

7ர்திசழ்வள சி னேர்கெழுகோழ 

எட்டினிலிர்திரன் வேட்டிடவங்க 

பூவிரிபொழில்கும் ar Aust mo 

னன்குரையஎஙுருச் தென்கரைச்சலஈ களு 

  

ளவர்சுனையகற் றஞ் சிவஞ்சுயம்பிலிக கச் 

'இருவுருச்கொண்டு மருவிலி ஈஙிருக்குருள் 

சுூசவனமென மாசவர்போற்றுங் 

காழிவாம் சேயி னேழிரைத்துதிபெறுர் 

தன்னையடைந்தோர் மன்னுபிறப்பொடு 

மருவுசாவகத.று௩ * இருவுசாச்சானம் 

என்னுந் இங்விய க்ஷேக்திச்கிற்கு நூற்றறுபச்தொன்பது பாடலுள்ள 

தமிழ்ப்புராணமொன்று சாம்புவனோடை ஸ்ரீ௮ம்பலவாண சுவாமிகள் சேர்ச் 

துவைச் இருக்கு CBA நூல்களோடிருந்தது. நல௩காட்டு4 இவபுண்ணியச் 

“சட்டியார் ௮அதைப்பார்ச்தெழுதிய பிரதியொன்று எனக்குக் கிடைச்சது, 

பபுராணம் இயற்றினாரின்னாரொன்று தெரியவில்லை.பின்பு ஸ்ரீஅம்பலவா 

ணசுவாமிகள் மாபில்வந்த வேலாயுத பண்டாரமவர்களிடமிருந்ச மேற்படி 

மூலப்பிர இயும் சித் தமல்லி ப்ஹ்மஸ்ரீ அப்பாசாமி சாஸ் இரியார£வர்களிடமிரு 

bs ழூவடமொழிப்பாரணமொன்றும் பின்னக் நார் ப்ஹ்மஸ்ரீ ௮ நாராயண 

* இந்தச் திருவுசாச்கானமானது சஞ்சாவூர் ஜில்லா கிரு த. துறைப்பூண் 

டிச் சாலூகா முத்துப்பேட்டை செயிக்வே ஸ்டேஷனுக்கு ௮டுச்த வடி 

சையில் ஒரு மைல் தாச்திலுள்ளது. இது கோயிலூ ரென்னு காமம் வழங் 

கப்பெற்றுவருற.து, இதச்சலதச்திலுள்ள ஸ்ரீமக்காபு "சுர சுவாமி இருக் 

கோயிலில் ராஈகோபாமும் ஸ்ரீகோமாஸ்கந்சுசுவாமி முன்மண்டபமு லான 

பலவிடங்களு மிசஙுஞ் ச॥ணப்பட்டு அதிர்க்கிரக்தில் சரணோத்சாரணஞ் 

செய்யவேண்டிய சிலைமையிலிருக்சின்றது. இதுஸ்சலம் தீர்த்தம் மூர்த்தி 

மூன்றாலும் அளவில்லாச அத்தியர்புசக அதிமகத்துவமுள்ளசென்பத ஸரீ 

ஞானசம்பந்த சுவாமிசள் சேவாரச்சாலும் இப்புராணத்தாலும் இனித வி 

ளங்கும், தனவந்தர்களாயுஞ் சவெபுண்ணிய €லர்களாயுமுள்ள சிவசேசச்செல் 

வர்கள் இசனைச் சரணோச்சாரணஞ்செய்து கும்பாபிஷேகஞ்செய்வது' அ 

இயாவசிய மகாசிவபுண்ணியமாகும்.



2. முகவுரை, 

சாமி அய்யாவர்களிடமிருந்து எனக்குக் இடைத் சன, வடமொழிப்புசாணம 

ஈற்றில் ஜீணமாயிருந்சது. இருவுசாச்தானச் தில் முன் தலபுராணபடன* 

செய்துவந்ச௪ பெருகவாழ்ந்தான் பிரம்மஸ்ரீ வனமாலி அய்யங்காரவர்கள் 

வீட்டிலிருந்த ஜீரணமில்லாச வடமொழிப் பிரதியொன்று சடைச்சத 

தீஞ்சாவூர்ச் சரஸ்வ இமால் மு சலிய பலவிடங்களில் தேடியும் சமிழிலாவ2 

சமஸ்கிருசச்திலாவது வேறு பிரதிகள் இடைக்கவில்வை. திருவுசாத்ச 

தானச்தல் பிரம்மஸ்ரீ வயிச்தியசாதக்குருக்களவர்சகளிடத்தில் ஒரு வட 

மொழிப்பிர இயிருந்து முற்றும் ஜீணமாய்ப்போய்விட்டதாகச் தெரிந்த, 

இத் தலபுராணம் இ௩ஙனம் அரூபதிசையடைந்துவருவசை நோக்கி இல 

அச்சிட்டு வெளிப்படுத்சாசவரைாயில் இந்த உச்சமோச்சம சிவாரித் திர. 

உலகோபசாரமாகாமல் மறைக்துவிடுமீமயென்ற கவற்சியால் இகனையச்?. 

டி வெளிப்படுத் சவேண்டுமென்னும் பேரை யென்னுள்ளங்கவர்ந்தெழு 

த்து, அசன் வழிப்பட்டேனாகலால் இதுவும் எம்பிரான்றிருவருளே 

யாமெனக்கருஇப் பெருகவாழ்௩தான் பிரம்மஸ்ரீ நாராயண சாஸ் இரியா 

சவர்களை*கொண்டு வடமொழிப்பிரதியைக் கடைக்ச (௧௬௯) செய்யு 

exer ar தமிழ்ப் புரணச்சோடு ஓச்துப்பார்த தில் தமிழில் மிசவுஞ் 

சுருக்கமாகவும் சில சரிச்இர௩்கள் விபெட்டு மிருந்கமையால் வட 

மொழியிலுள்ள விரிவின்படியே சரித் கிங்களும் விபெடாது தமி 

ழில் ஒருபுராணஞ்செய்விச்து அச்டடெவேண்டுமென்று யோசித்துப், பு; 

ச்சமயக்களைகணீஙகி, சுத்காத்அவித சைவடிச்சாந்த மென்னும் Ose 

பயிர் சழைச்ஜோங்க, மதுரை ஜில்லா காரைக்குடியில் ஒன்ப துகோயில் வகு 

ப்பினராசிய நகாத்தார்களுள்ளே, கல்வாசநாட்டில் இளையா ற்றக்குடியான 

குலசேகாபுரத்தில் இரணியூர் மருதங்கூரான ராஜஙாராயணபு த்தில் பிள்ளை 

மட்டி இருவேட்பூரூடையான் என்னுங்குடிப்பெயர் பெற்ற, ரா, ம. கு. ராம 

நாசசசெட்டியாரவர்கள் செய்க அருந்சவப்பயனாற் புதல்வராக அவதரித் ச 

வர்களும், யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் ஸ்ரீலஸ்ரீ அறுமுகநகாவலரவர்கள் தஇருவடிக் 

சன்பராய் அ௮வர்சள் இருஈச௩* சான ச் இல் நீடிச்சசால௩ சொண்டுபண்டொ 

முனெவர்களும், தேவிகோட்டை ஸ்ரீ வன்ரொண்டாவர்கள், அனவரதமது 

mays ரிவாஸஸ்ரீ மெமெய்யப்பசவாமிகள், மேற்கண்டகாவலர்பெருமான் 

மருகரும் முசன்மாணாக்கரும் விச். துவசிரோன்மணியுமாகிய ௪. பொன்னம் 

பலபிள்ளையவர்கள், சாலிவாடி புரரிவாஸ யாழ்ப்பாணத்து வட்டுக்கோட் 

டை ஸ்ரீ அம்பலவாண நாவலரவர்கள் முசலிய ஆன்றோர்களிடத்து இலச் 

சண இலக்கிய சாஸ்.இரா இகளை ஈன்கு கற்றுணர்ம் சுவர்களும், மதுரைச்சித்தி. 

விநாயகர் இருவிரட்டைமணிமாலை, மயின்மலைச்சந்சவிருத்தம், குன்றைச் 

சலேடைவெண்பா, காழிச்சிலேடை வெண்பா, தில்லைச்சிலேடை வெண்பா



முகவுரை, ௩ 

திருவாரூர்த் திரிபந்சாதி, இருவாலவாயமசவந்சாதி, இருப்புத்தூர் த் சல 

பு ராணம்,வீரசேகாமாமணிமாலை, செளந்தரோசசதயாரிஇிமாலை, பசுவந்தனை 

வெண்பாவந்தாதி, on இருவூசல் சாரைக்குடி மினாட்டிசுந்தரேசர் திருவ 

சல், திருக்கழுக்குன்ற பசிமாசஙகிரசஸ் சவம், இமய்யப்பசுவாமிகள் பதிற்று 

ப்பத்தந்சாதி, கற்பகவிசாயதர் பதிற்றுப். சாதி சித்தவட மான்மிய முத 

லிய பலநால்களை யியநீஇியலீர்களும், சும்மிட£திற் சற்குமாணாக்கர்கள் 

பிகவிரும்பிக்கேட்ப மிகவிருப்பர்சோடி சரமகோக்காது அரியபொருள் 

களு மெளிதில் விளக » சாரணா இகளோடு ஈ௩ன்குபோதஇப்பவர்களும் 

பெரியபுராணாதி சைவசாஸ் இர௩சளைக் கேட்போர். னந்தபாவசர்களாகும் 

படி விரித்துப் பிரச௩டிப்பவர்கரம் தள் குலவிருச்தியாகிய வியாபா 

ராதிகளிற் சறிஐும் காலஞ்செலுத்சாது 2 ள்ளபடி யே மெய்யன்போடு 

சிவபூசாதி வெபுண்ணியங்களையே gtr பூயற்பெ மிலாசக்சொண்டு 

ஒழுகுபவர்களுமான மகாஃர-௱-ஸ்ரீ. சொம்சலிடக.. செட்டியா/வர்களிடச் 

தில் அடியேன் கருத்தை வெளியிட்டேன்,  தவ்வேண்டுகோளுக்கிசைந்றது 

வ௨டமொழிபிலுள்ளபடி சரித் தி.ஙககா மொழிபெயர்ச துச் சிவாலயச் திருப் 

பணி மசாகும்பாபியே$கம் தெவபுஜாவி9ி முசல்யவைகளா பத்ததி முத 

லிய நூல்களைககொண்டும் விரிவாகஈசேர்க்து (டிபா௨௰) இருவிருச்தங்க 

ளாற் கெய்துதந்தார்கள். “ செய்யாமற் செய்கு சவிக்கு வையகமும் வான 

5முூமாற்றலைரிது ” 4 பயன்றூச்கார் செய்சவுகவிஈயன்மூக்கு னன்மை கட 

லிஜ் பெரிது?” என்று தெய்வ பபுலமைம இருவள்ளுவகாயனார் அருளியபடி 

அவர்கள் செய்கபேருதவிக்கு அவர்கள் பெரும்புகழை யெடுச்துப்பேசுச 

ன்றி வேறியாது கை௰்மாறுடையேன்.  இப்பெருஞ் சிறப்பினசாகய 

கதவன்புராணம் அச்சலக்தில் ஸ்ரீபிரககநகாயகி சமேசு ஸ்ரீமதிரபுரீசுவர 

வாரி சந்ரீ இயில் சாலிபவாகனசகாப்சம் ஐ௮ற௨௦௬ சோபூருதுஹ் 

Hoo” உ சுக்கிரவாமம் உச்திரகாஷிச்கும் கடகலக்ெங்கூடிய சுபமுகூ 

'தீசச்தில் சொடஙகி, நெமவனம் ப் ம்மஸ்ரீ சுகரேசபாரதிகள் முதலி 

உயார் கூடிய விச்துவச௩கச்துல் அடகேற்றப்பெற்றது, இப்புராணம் கற் 

2(ரர்க்குமாசஇரமன்றி மறபோர்£௩கம் பயனுகும்வண்ணம் என்வேண்டுகோ 

ன்படி இந்நூலாசிரியாலேயே சரிச்திரமாச் இம் விளங்கா சுருக்சமாய்க 

த் இியரூபமாகவுஞ் செய்யப்பெர்றப் பின் சேர்க்சப்பெற்றது. 

இங்ஙனம், 

ராம, இத, சிதம்பரச்செட்டியார், 
ஆலங்காடு.



௨ 
சவமயம் 

௦ ° 6 சிறப்புப் பாயிரம். 
பப பவடய EE cnt 

சென்னைப் பிரஷிடென்ஷஹி காலேத் சமிழ் (பண்டிதர் மகாவித்வான் 

ப்ரஹ்மஸ்ரீ ௨, வே. சா.நிநாதையரவர்கள் 
அஇயற்ரிப து, 

பூமேவுகடுக்கைமுடிப்பான் ரிருவசாத்சானபு ண ?சன்னைச் 

சேமேவுதமிம்மொழியிற்காமைகர்சசெ-கலிக சசெல்வன் நனிடீறு 

னாமேவபத்்தியமாநகடையா ¥ Sah yas é 4 A Fey eHM 

பாமேவுபழம்பதியாமால௩காட்டி ௨௩ yO BUI’ Moor wagers Go. (a) 

அப்பணியுஞ்செவ்வேணிக்கருமிடற்றுமாசேவர்சகன் பினோ 

துப்பணியு ₹ திருப்பணியா ௩௧ ர்பணியும்பொ_ பணி௰ஈதொண்டர்க்காய 

வெப்பணியுர தம்புரியுஞ்சிகம்ட வேள்சொர்ப மயன் சொவரும்போற்று 
\ மிப்பணியின் சியர்ு வித Awe vod ue capi Oso ow touatuner () 

ச . t ச rn க 

சிங்கவைம விததுவான் பரவாம(ரீ ௨ப்பபார[தியவர்கள 

குமாரரு திருவான? போரட்டம் பெர உபா தயாய ஈமாகிப PUTT IHS BOUT IITA OM or 8 CIT A மி 
ம் படு 

ம்மா பாரதம் 

இய vu gi. 

இருமருவும்பிபருமருமசசொருவஷெொருவன் 6, ADF 1b BILY 08! oC 

ஞூருமருவும்பூ க௨ச்தையுக ர௬ுவல்.. | MLeos Co on 46 2 vo T wos, 

மருமருவு இருவ கணோவம CR EMT eo) கியாமத் ழ்தா மாச வயா 

றஐருமரு]மாளிசைக்குசசஈசு௩ட சுருள் .பம்வாய ௧௮ (UY ol Go, b (௧) 

மாணாட்டுமூவர் BHIGTIL ca WUT FEI Bot uso T 4 

நாணுட்டுய் $ இடவடை தோர்; மகக hee LTA wet ABT AL GTM Hm | OS 

கோஞமட்டுப்பினமணியின் குவால்கொழிக்கும்பொன்னிஈஇகுரையின் நூட் 

சோனணுட்டுப்பலதலச்துளொருசஉமீதென்்£ நிமுர்சொல்உவப்பெற்று. (௨) 

சீ தவனக்குளிர்காவில்வடாது இசைபோய்வெம்மைசெ றி கைந்த 

வாதவனபரியேழுமவனுமவன்றோப்பாகாமருணன் ர னு 
ச * . உகு . ‘ 

மாத்வனமாற்புபுபின்நெரழு திலக்கேகுபெரு௨ளப்பம்வாயநச 

சூசவனமான்மியச்ைத்சென்மொாழியிற்புகக்ககெனச்தாய2வன், (௩)



சிறப்புப்பாயிரம். இ 

ஈகையன் புபொறையடைமை தன் மனையையேவிழைதலேற் றகல்வி 

யோகையுடன்விரு52தாம்பன்பு.சமலர்ச்சியெதுவரினுமுண்மைபேச 

லாகவுளவுடன்பாட்டுச்குணஙகளும்வெஃ்காமைவெகுளாமையாதி [ன். 

வாகவெதிர்மறைச்குணனுகறை-தொருஙகுதன்னிடத் துவள ரப்பெத்ரோ 

ஆலங்காட்டினில்வாபூவோனி ஈமமமிச்குரிலெருளுமைஈதன் 
க . 3. ச ச 4 

பாலங்காட்டியவிழியார்ு இசா சனவழியேபட் ர்வோன்கஙகைக் 

கூலங்காட்டியகாசிமு.ற்றல௩கடரிசச் சகுணவான் வேணி 

வாலங்காட்டியவரவாப ண்பமமாவா வணிரர்கோமான். (௫) 

பூபாலர்சமைப்போற்றுழும பொ நிலடன்முன்னம்பூமன் றக 

காபாலியிரு சல களெழுக கருளுமீழத்துககஉன்களுய் ச்சே 

தாபாலுள்ளனபெ முளெவாறட்டு இருவான் 54 விச்சகைமைசான் ற 

கோபாலனிடத்துமுன டதமிம்। ॥ம்பப்பயினறு 5டல்குடி ச்சோனன்னான் (௬) 

சிசம்பரவுமறைசாணாமாகனும்கு2சாயிஷொன்று ௬.மி.க்துப்பல் 

லிதம்பபவத்தாம் சஙும்கும்பாம்டேஃமு சலியர்றிவெள்ளை 

விசம்பரவமணிஈடைடமார் ஏமர்ூவிள PML WO SOS Ss சீர்க இச 
€ 

சிசம்பாமெய்ச திருராமமு. குய்யப்புமகு எவாண்செப்பவன்னோன், (௭) 

தன்னையே *காகுு் ப சான்வளிகு௩ திலகன் ருடழைச்சகண்ண 

ன்னை யெயிட ய ம்ம 6ள்ப ப்பு G dd be ) பரி b+ ofl ws ot db ito) 

ரின்னையேயுட வமதியா 2 ெபருவாம்க்சை மன்உனள்பரெண்டமேலோன் 

ரஈன்னையே டாப றும்மிமாண்டு க ரிபு தூம் பமின் £ வ ின்மிக்கான். (௮ 

இலககணமே யிலக்கியமே மு.சல உவாழி ம, இயர் ரினான்மா 

கவச்சணடைவதுத.ாெம் எவருமுசி பாந்கவம்புமாசி 

மலக்கணகன் ரிட om 6hsury bi, nous uw wa ot 
. . வ் tT 

கொலகம்கணமும்ம ம மம்ம உணாடிதாவு மா /கலி௩ ௧௪ ரணசில of, 

சொன்னயமம் பொருணயமு மெக்ச்சலட மெலாகதுதையக 

மன்னு௨உமவபு௬வக மமமு சல யவஎ்யியம ன்வலகையுஞ்செய்ய 

பன்னரியமடமகியமக௩ இர புபா ர ழும்பரவப்பசு இ மை 

யின்னறியதேன்றுளிக்சச்சகஃவி புலவர் சலையெடுச் அமெசச 

நாகெகரத்தினனர்பெருகவிரும்பாயிரச் இனலமுன்போன் நப் (4) 

3 பெறு ப-மனுக்குக் கோவி௨மைச் திட முறைமை பெருமான் தனனை 

வீடுபெறவவ்விடத்துச்சாப்ச் தமவிதியவற்கு விழாஈற்பூசை 

யோடுபுரி5இிடன்் மு சலவீரித் ஆ.லகோர் பேழெயதவுரைத்திட்டானே. (௧௧)



௬ கிறப்புப்பாயிரம், 

கும்பகோணம்டவுண் mare தமிழ்ப்பண்டிதர் 
பின்னத்தூர்ப்ரமஸ்ரீ ௮, நாராயணசாமியையரவர்கள் 

இயச்றியது. 
பொன்பூததபுவிவராப்பிற்புகழ்பூச் சபுனனாட்டிற் பொலிவுமிச்கோன் 

மன்பூத்தவுசாத்சானமாச்சளியிலேத்தெட சீ துவானோர்போற்ற 

மின்பூச் சமெல்லிடைபால்விளங்கவுறைவிடைப்பாகவிமலஜூர் த் இ 

தென்பூச்ச சேவடிக்கேசெழுக்சொண்டு செறிக்திலக்கு சிந்தைமேயான். 

வேவேது 

ம தியகடுரிஞ்சுமாட மல்கியவால௩கானப் 

ப திவயிந்போந்சோனாளும்பாவலர் பயிலுஞ்செந்காத் 

துதியமையிராமசா மித்தூயவன்றவச் இன்றோன்ற 

னி தியமை வணிகர்கோமாணிறைகலைபலவும்வல்லோன். (௨) 

சானுறைபதியாலீசன் நளியசொன்ராக்கியன் பின் 

வானுறுவாரணாசிவ1ஈ இமண்ணியாண்டேய் 

மானுறுசெங்கை.பீசன்வடிவ மொன்றேக் இப்போ ,2% 

* இனுறுகோயிலேற்றியியைபு நடப இட்டி ச இட்டோன். (௩) 

போசமேபொலயும்பு* இப்புண்ணியப்புளி சன்பூ்தாரச் 

€ சமேய்குவளை மார்பனசிதம்பரவள்ளல்கற்றோர் 

மோ தமேபெருசால்குமு,சஉ௨வனமு க்கண்முன்ளேன் 

சூதமாவனபுபாணக்தமிழினிற்மர குச் தியென்ன, (௪) 

‘(hg 55S DRS Ha devan sd oflyaran: ey gi g 

IG Ft GU Bus cow cr Pauly G gn Cm wi 

கீ தியன்் ர“சவிடகப்பெயா்பெறுமண்ணலென்பான் 
் 
obo wines 85ம விர்! தடரனொருஙுமன்னோ, (@) 

றன் - நவ்விடம். 

LOIT 660, 

காணாம் ப பேட்டை ப்ரஹமஸ்ரீ பெகமாழையரவர்கள் குமாரர் 

கோகு சுப்பிரமணிய அப்யாவர்கள் 
Cane இயற்றியது, 

Bho yo வலச்கணமை இருமுலைப்பான் மணங்கமழ்தே வாரமேய்க்த 
போருவாத சூசவன புமாணமதைச் சமிழ்க்சவியாந் புனைதல் செய்தான் 

தெருள்காரைக குடிபாம காதனருள் சொக்கலிங்கச் செம்மலன்பே 

ச்ரூுமால௩ காட்டினில்வாழ் சிதம்பரவேண் மனுவின்வணந்தரணிபோ தற,



சிறப்புப்பாயிரம், சா 

செம்படவன்காடு ப்ரஹ்மஸ்ரீ 

ரா, இராமானுசையங்காரவர்கள் 
இயற்றியது. 

பூமேவுசோலைதிகழ்பொன்னார்காசைச்குடியிற் 

ழேமேவுசாமகாதன்சேயா-ஏமாயேவு 

நாமணக்குஞ்சொக்கலிங்ககாவலன்செய்சூ தவனப் 

பாமணக்கும்பார்விசும்பப்பால், 

Cr hort Foon stor Bs ger or 

மூ. சா. அருசைலக்கவிராயரவர்கள் இயற்றியது. 

ஒர்க் தறிஞர் சலமு சன்மூன் றினுஞ்சிற௩் சுசானமெனவுசாவலாலே 

நேந்தவுசாச் சானமெனும்பெயர்படைக் சு சலப்பெருமைரிகழ்போன்பு 

கூர்ந்சறிவாற்கண்டுமகிழ்ர் சாலங்காட்டினில்வைசியகுல $ிபம்போ 

லார்ஈ,தபுகழுறுசாமசாமியருள்சிதம் ப வேளவனிசன்னில். (s) 

இனை ய சலமான்மியங்கண்முழுதுமோர்ர்செ இிரிறைஞ்சியாருமுய்ய 

நினைவுகொடுசெந்சமிழாந்புராணமொன்றுபாடுகென் நுநிகழ் த தக்கேட்டுத் 

தனைநிகர்காரைக்குடிவாழ்சொச்கலிங்கக்கலைவல்லான்றானேசொற்றான் 

அனையவலுக்கெவழக்சந்திருப்புச் தூர்ப்புராணமு தலறைந்கான் மன்னோ. () 

மதுரை விவேகபா.ு பத்திராதிபர் 

எம். ஆர். கந்தசாமிக்கவிராயரவர்கள் 

இயற்றியது, 

கங்கையினுபிகக்சிதக்சகாவிரிச் சண்புனனாட்டி ச்சனககாட்டிற் 

றஙகுமவர்முனிவர்பிறர்சார்ட்திறைஞ்சிப்போ ந்த பெருக்கலமாமேன்மை 

பொங்கு Bauer gsr eT wey GG Saar wh) aw Lad Dust CHES 

சங்கையிலா தறியவொருபுசாணமுயர் சண்டமிழிற்றருவாயென்ன. (௧) 

பாலங்காட்டியநீறுங்கண்மணியுநால்வாருட்பாடல்பாடுந் 

தாலங்காட்டியவொலியுங்கொவெருவார்ச்சவமெனவேதனதட்சகொண்டு 

சலங்காட்டியசுகுணன் வெபூசாலுரக்சாபூசிசனீர்சூழு 

மாலக்காட்டினில்வாசன் பலகலைதேர்சிதம்பரமாலன்பாற்கூ.ற, (௨)



Sy சிறப்புப்பாயிரம். 

தருவாய்வந் இவ்வுலகிவிசப்பவர்க்குரி திவாரிச் சருவானாமட் 

பெருவாய்மைச்சிகம்பா மால்வேண்டியாங்குஞூ ந்றல்பெரும்பேராமென்னா 

வொருவாதமனத்்துவகையுவட்டெடுப்பவடன்பாடியு சுவினான் செக 

திருவாரும்வளச்காரைக்குடி ஈகர்வாழ்வணிசர்குல திலகமானோன். (௩) 

பலகலையுஞ்செவிமடுக் தஅமனச்சகச்துச்செறிச துவைத FNC GO (LP GOT GBT 

மிலகலையுண்டவன்பொ இகையெய்சவெகு ராலிசைசசோ னெனஅகெஞ்சம் 

விலகலையுறா த சன்பாலுஈப்பிணிச்தோன்சிவநரேோெெமெய்ம்மையாள 

லைகலையும்படியடையும்பவப்பிணி*குமருஈ9 சன்வே. (ரைஃகுமவாக்சான்.() 

இன்னபெருக்சசையாகுஞ்டெொக்க + Gao yo மீசகொன்றே 

யன்னதனையெழுசாசவெழுகச்கில Piura /சயளிச் சான்முன்னஞ் 

சொன்னபுகழ்க் கிசும்பாம TA SAS CHAU) Ls CHEM tC ay iran Gk சொமப் வாரீியாசோ 

பன்னு சமிழ்வரைப்பினுக்கிப்பு T TOM £ wey WF வம்பண்மிற்மு 22 (௫) 

ஸ்ரீ வன்ெண்டரவர/்க iT IH RO MT maT Bus 

சானாககுபு 

ராம. மு. மெ. மெப்யப்பசெட்டியாரவர்கள் 
அயர்ியக,. 

பொன்னிருக்கும்பூவிருக்கும்செபொழிலிரு / ம்பு வுரிருர தம்பொன்னிசூழ்ந்து 

தென்னிருக்கும்ப %றல௩கள் செ.திஈஇருக்குஞ்செம்பிய/கோன்றெய்வகாட்டி. 

D, கொன்னிருக்கும்வலனிருச்கு ங்கோ சண்ட திய யிருக்குங்சொற்ு ச் இண் 

டோண், மின்னிருக்குஞ்செஈ கண்ணா 9வண்ணாரை WE! MS Fa OTT wer, 

BTL, FSET SOS STO HOTLY FS NG UAT. rer eas E70 sdieucs 

பூப்பூச்சபொலன்சொடியைப்பு அபூச்சபே ஈக்சன்புரிஈ அவவ்லி 

ஈரப்பூத்தவிலங்ை கபுக5லம்பூச்சுவிரவ9௮ ,இரண்ணாரா ௫௬௩ 
. ச டி * . ச் 0 ஈட . க் 7 

கோப்பூச்சசுக்ரீவன் குணம்பூச்சாலில் ॥ச்குழுக்களே டட, (௨) 

பொன்னிலங்கைபுகுமாறும்புணரியிட சீ சண பாறுட Pitre து 

மன்னிலங்கவுசாலிய ரனருள் பொலினுசாச் கான மாண்பே பூண்டு 

மின்னிலங்குிறைக்கஓு மனரிர்ககடக் சவ ஈசேகும்விரையிர்கிது 

தென்னிலங்கு இவலைமுளை சீசெழுகு சுமாவிருக்கர்செறிவிற்றா௫ி, (௧) 

மாலருளாற்பன்னூ ற்றுப்பஃ ரலையபணிக்காசுமரறுவியாட்கட் 

கோலமலி திருக்கோயினிருமித்த ப்பெருஞ்சாஈ இகுலாவச்செய் சாங் 

சேலவருச்சனைபுரிந்துபாமனருட்பேறடையுரியல்பிக்றாஇ 

ஞாலமெலாமுய்யவருள்பொழிபெரியகாயகியா௩௩ஙகையோடு, (௪)



சிறப்புப்பாயிரம், ௯ 

மாமந்திசேசேனருளமுசேசனுயர்கு சவனே சனன்பர்ச் 

சேமஞ்செய்வானென்றுமினிதுவீற்றிருந்சருளுமியல்பிந்றாகச் 

சாமஞ்சார்குழற்றிருவுஞ்சொற்கொடியும்விற்கொடியுந்துதைவதாகி 

நாமஞ்சால்கு சவனசா)சவாரியந் தமிழின ல்காயென்னா, (௫) 

அச்சு சவனக்குயர்பூருவ இிடையிற்குரோமமொன் நிலஎப்பில்ர் சதி 

வைச்சூதையிளர்ெ சன் தல்நய்ப்்பாவிஈஐ.ஞ்சகோலைமலர்த்தேன்வாரி 

யுச்சூ சச்சாரளியும்பொன்னளியுமிரைபாடவுலவும்பொரற்குன் 

றைச்சுசைப்பொருமுலையாம்மனையாட மிய ச் இன ழகுவாய்க்சே, (௪) 

வெருவாலக்காட்டிப்பின்விழைபமு.து காட்டாழிவிழியார்விஞ்சுக் 

இருவாலங்காஃடியலும்பாட்டியலுரிகழபந சின்ரிறப்பாற்சோத 

யுருவாலங்காட்டியெழுபணிமணியின் பேரொருியாலுயர்வானேய்க்கு 

மருவாலங்காட்டி லுறைபூவ௫யர்கு௮ சகாமணியாய்வந்தோன். (௪) 

வராமசாமிபுரிபெருந்சவர் களுரு கீ. தாண்டுவ௩ தாலொச்தோன் 

காவாசபெருங்சொடையாற்கள்னன் முகில்கற்பகப்பூங்காவைவென் ரோ 

னுசவாரும்பெருங்குணச்சாலொழுக்சத்தாலுஇட்டினையொப்பான்மூலக் 

குரவாருஞ்சேவடிக்கேமுக்கரணமொன்்றியன்புகுயிற்றுநீரான், (௮) 

இசம்பாவுஇரிசங்கு சனிக்குமானிவனேயாமென்னவாயற் 

புசம்பரவப்புரந்துசுவபூசனையா இயகிய இபுரீந த தொண்டர் 

பசம்பரவிப்பகட்டெருமைப்பாகனுளம்போச்சம்பதித்தோன்சர் ச் இச் 

ச சம்பரவேள்சைவசக- மணியுள ச் இற்பே ஈன்புசெறிந்துவேண்ட, (௯) 

சொன்னலனும்பொருணலனுஞ்சுவைலனுமின்சசலலு௩சொன்னூலோத 

மென்னலனுசியாண்டுமுறுமி கனலஜனோர்க் தினி தருக தியின் பமீக்கூர் 

பொன்னுமுயர்வெள்ளியுஞ்செம்புர கவரும்வானமு இற்புக் திவேரறாய் 

முன்ன ரலைகடைக்துடைக் சத வேம்பின் காயெனறேடு மாழியாரிற்ப.(௪0) 

சத சாந்சக்கோளுமுயர்சைவபரிபாடைகளுஈ இகழுமுண்மைச் 

சச் சாந்தற்பானடியார்பெருரிதமுமன்ன  டி.ஏாங்கொண்டாங்கர்ச் 

சித் சாந்சரங்கபத் திசெய்திரனுஞ்வெபூசை௱ப்புக்் சய்வச் 

சச் சாநதரிதுபுர்வபக்சமெனாணிவிளக்குக்ேெசெளிவுமல்க. (௪௪) 

வன்னனையுங்கற்பனையுமடக்கும்யமகமுக்திரிபுமருவத்தேருஞ் 

சொன்னயஞ்சேர்புலவெலாநக்தஞ்சே மரி தியி தனச்சொல்லயாண்டு 

மன்னுகவர தமுமொருபான்வனப்புக்சோமொழிக்துவயங்கமுக் நால் 

பன்லுசவொர்ச்சனை கும்பாபிடேசவிதிமு தல்வாய்மைபரவித்சோன் 2, (௬௨)



௧௦ சிறப்புப்பாயிரம், 

அருச்சரிரண்டேழாசத்கொகுச்துவகுச்சருளருமைவிரித்துச்சாற்றும் 

பெருக்கழமூறுவிருக்சுயாப்பாயிரச்ை சகநாற்றிருபான்பிற௩சச்செய்து 

மருச்சமழ்பூங்கலைமகளுமலைமகளாயாராய்ந்துமதஇக்ககாமக் 

திருச்செருஞ்சு சவனபுராணமெனப்புளைந்தொருநால்செய்தான் மன்னோ, 

இச்சகுநாலினிதியற்நியிசைபடை சீ சான்யாவனெனினியம்பு௪ பாம் 

பைத்தகடற்பாருலகிற்பன்ஞட்டுஈ தமிழ்ச்சங்கம்பல்குநாடாய்ச் 

FSO SIDA SE Kr oor s SAH AY OH TPM WL TEGO SOTO ww SF KTH 

மு. ச்தமிமுநான்மறையுமை *செழுத்துமறு தொழிலோர்முறையுமோங்கி, () 

கண்டிசழுமலங்கலினார்சாரிகழும்பூர குழலார்க.வினார்நீலக் 

கண்டிகமுமலர்முக ச்சார்ஈணியிகழுஞ்செவ்வாயார்சாமர்பூஞ்சி 

சண்டிகழும்லங்கடையுஞ்சாயலினாரகெரிமாறர்காசற்றேவி 

கண்டிகழுமலமுனிவன்சொர்பெற நீற்றொளிபாப்புகவின் சேர்காட்டில், () 

LIGHT CO Bit A BRU BB TT LILI OE Ae TRG WOO VOY LIT BET FOOT 

பொன்னகர்க்கும்புடைஈகர்க்கு௩ கர் பயக்கும்பொற்பிஏ சாய்ப்பொலிர்ெ தகு 

ஞான்று, மன்னுமற௱மு க ன்குபேு மலிமாண் பின காய்வள த சான்மிக்க 

அன்னுபுகழ்க்காரைககர்டனன 9 -ரளியம்ற சவக்சோற்ஈம்போல்வான், () 

வேறு, 

மதியோங்குமகுட சனவசியர்சிசாமணிசமையச் 

ச.தியோங்குசிச்சாஈசுரைவரிகாமணிெஞ்சொந் 

பொதியோங்குசீர்படை ச்சுபுலர்சிகாமணிதொழும்பின் 

௮ தியோங்குசவபெருமான்9ஈ ண்டர்சொமணியென்பான். (௧௪) 

தவத்சையொருவாதஇயர்றிச் ஈன தள ச இனமர்பா ¢ 

னவச்தையகற்றிடுமலர்த்சகாளரு-9/கு௩றிமஈவான் 

பவச்சதயொழிப்பதுநீ௮ும்பரி* இ௫சண் மணித்தொடையுஞ் 

வெச்தையருளெழுச் ஞ்சமெனச அணர் ,தசெம்மையினான், (௧௮) 

அவமலியும்புன் சமய ௩றிபமுசென் ew MASA gC & 1 wor 

றவமலியும்புகழ்ராமராசனருடசவப்புசல்வன் 

இவமலியுக் இரு வேட் பூரூடை யான்சென்னெறிப்படர்வான் 

பவமலியுமெனக்குமுசா த்துணை யாயபண்புடையான். (௧௯) 

பாவலர்நாயகன் மேலைப்பண்ணவர்காயகன் ம தஇக்குங் 

காவலர்நாயகன் றமியேன் கருச்தமர்நாயகன்சைவச் 

தாலலர்காயகனல்லையமர்ஈ சருணாயகன கில 

கா.வலநகாயகன்கருணைகாட்டறிைலம்படை ச்சோன், (௨௰)



சிறப்புப்பாயிரம், க்ச் 

மருணிலையி ந்றலையனெனமதித் இரங்இயெனை யாண்ட. 

செருணிலைசேர்வன்ரொண்டசேூகன்பாற்றென் உடற் 

பொருணிலைதேர்மெயூயப்பபுனணிசமுனிவா் பிருமான் 

னருணிலைசேர்ஈல்லையிற்பொன்ன ம்பலப்டேயாண்டகைபால், (௨4) 

ஒழிவில்ப திவமெனச்தொண்டுக குய்யப்பிரச௩கம் 
. e டி. ன @, 

பொழிதசருமம்பலவாணகாவலனாம்புடகவன்பாற 

பழி,சபுகல்லில க்கியமு ரிலக்கணமும்பரிக்காய்ஈகு! 

மொழிதருவள்ளுவர்கற்சககடாவென்மொ.ரி6 க; (கோண், (௨௨) 

காரெருமைகெய்யரிசாகம்பொள் ௭ றடும்பமன 

சோருமிள மதிய யும்போதிக்குக்கொல்வ5ு உ 

போறிவினன்னமாவென்வாக்கும்பெற்றியிஞன் 
௩ . . ச . ச 

யர மலித வவலியான் பிருகு H Fool PTA OT , (௨௩ ) 

பூமனுச்குமிள வறுக்கும்போ (ருமைப்பாகனுகரு 

மாமனுக்குக்சன்னளவிலயாலுயிர்க்குமாண்ப ரிச்தோன் 

ோொமனுக்குகவபுரிமான்மியமு சனூல்பசக ெ ிக்தோன் 

சோமனுகச்குமிகுதண்மைசொச்சல் ௩கசே௱டனே, (௨௪) 

BN SITS YD தமகிபாலன பட்டி ை ் : 
fo 4 e ச 

கும. மு. கதிரோச்கெட்டியார் 

இயற்றியது. 

மிபான்னிவளம்பொல்கோழா ன ஒம்டின் பீட மெணப்புகலள்சீரச் இச் 

தெ ன்னியமம்வழாொளிருஞ்சூசவனபு ராமு ரைசொல்லுந்தாய 

முன்னைவடமொழியோர்ர்துசெர்தமி்சேர் பலவமெலாமுகந்துகொள்வான் 

உன்னுமணிபொியலிழ்த்திர்ெெ தனெவஸால் மான் றரிழ்க்சவியாலுவன் யா 

பென்னின். (௧) 

பல்கலையம்பரவறிஞருளங்கொளுச் நமக் விப்போன்பனிமென்றாது 

பல்கலையம்பாடனனிபாற்றினோன்்காரைஉ ப்பதியோனற்பா 

னல்கலையம்பரநிகருயனவுமைபாகனையேகய/ஈதுமுத்த 

நல்கலையம்பரம௫ியிலிசைசிறவுசொஃ்கலிட்கமாவலோனே், (௨)



க௫ப்புப்பாயிரம். 

இல்லைவளாாகம் 

ட்ரீ சண்யூகசாணாலயசுவாமிகள் 
அயர றியது . 

BIB QUST & LOVED F LO LO COST (LPS yb 

Q 7 COU GOT NE QOS) HF) MB 

வாலவாயசசலக த் மர்ம 5 TEEN SES 

Carr WS Gon & Hig iy Col 1s Go Gs, 

erm © Olu seus STOO) uw 1G) si com 

Co OG wT vVb6O BOT aT Ss BF CF 1 COT 

இடாய்ச்சமயக.கசளேைப்பொக்கியாஃப 

இெயெய்சமைவச மயவி இகைக்ககொண் டட 

Won WSC) & 1 (LPB 6 svotl sr oot _LI LSI Gh GF d odT (MP ol"! 

oor ce 1 56Q) ST (bp ga at Rast coP TT 33) ws 

சேடியருச்சணைசெய்த ஞர் ப 

பாடிட்பணியும்புச இமயாபா௱ கரச 

UB) Ud LT A 5) Cee G0) Ne) ob FT b 

F BI 1G C1 + COI F UF) SFT BS ET BIG 

aS) ) a1 15] ) wii (op BD aS BF bil KIN + ne 

& Slevigjus) _g Dacor seni! Bion wos 

Dav cor ey ot wot Got FiOS KF இடவடஙக 

LD GOT LIL] SO GOT tw Cy LL IT sb SUE L GOD! OT 

(Fi GUST அ இன்சககோ இவன் மாம் மிய த்டல சுப் 

பேதி பிற்கிமிரா ௩ ட - செயது 

GBT Web LQ Uo) BM SO 2 ஆடத் த பண்ட க 

WIT SU ee TL Lp OV SUIT Lf (Mh LOA B gk EBT GOT 

சீவச் சிகம்பரசசெமமல்சவேண்டுகோனள 

FUELS QOD FB! Fb UIT LT ச் இயை 

Oar oi & SFL Bib H/o (Hav soy ort (o) Lo oot) ear 

ue MO ay RATS 6 ge HG gor Csr,



சிறப்புப்பாயிசம். on. 

அசாமகாதபுரம 

சமஸ்தானவித்துவான் 

சர்க்கரைப்புலவர்வம்ஸ் தராகிய 

கோடகுடி மு. சேஅப்புலவர்குமாரரும் 
ச 8 et ’ ட e 4 

ஆலங்காடு மகா-ஈ-௪-28 ரா. ம. சி... சிதம்பரச்செட்டியார் 

மாணாக்கருளொருவரும் 

மன்னார்குடி பிண்டலேகாலேல் தமிழ்ப் பண்டிதருமாயெ 

சர்க்கரை இராமசாமிப்புலவர் 

Bo mows, 

Fi Ss HeorwyOsS SUN Loop ss oot cpa wit CLO) Foo coer 19. 

லோர்பூத், ச திலகமெனவிலகாலக சாட்டில்வருமெவர்ச்குமென் மும் 

பேர்பூசசபலனுதவக்சருவா மேறரன 1 விசழிபில நரீர்ச்சென்னிக் 

கார்பூ ச சகண்டன்மலர்சகழல்போத்றுஈதவஞான௩்கதச்குமேலோன், (௧) 

தெருண் பணக்கு₹தமம் ம கரக்கணிய ஙகாய்ட்பசமயச்சந்கமாகி 

யருண் மனாக்குஞ்ரைவமெனுமரும்பயிர்க்கோர்முகிலாகியடியேன்போலு 

மிருண்மணக்குமுள த தவருக்கிருஞ்சுடமாய்க் தவரிகுமிராமசாமிப் 

பொருண்மணக்கும்வணிசபதிடச்இராச் இனமாகிப்பொருஈதுஞ்செல்வன் () 

௮ற்ஸுரர்க்குஞ்சிவபெருமானடியார்க்குநா* சேகரி; தளார்க்கு 

மள்றார்க்கு ஈ௩க்மெல்பாம்வர்சார்க்ரு ரி எல்வாணமுக்குமெய்கநூல் 

கற்ரார்க்குககவிபாசசண' சார்ச்பு உ மிழ்லேதங்கரைகண்டார்க்கும் 

வற்ர மலெப்பொருளும்வ ௩௫ தானவ. இயேமானும்வள்ளள், (௩) 

BOT SHAY Cor Wy ods. WIN eb (gH மகிழ்வாய்வட மறவ/ககுவாழும்வி!டா 

யுனற்கர் பவ யவருக்குணவமு willy Ho Todd, MAM WF FEO 

யனைச்கரியார்க்சவடாகியரும்பிணியாள ர௬ுக்ுமரும்சாகிச்செம்பொ 

னினச்குவியலில்வார்க்சவ்வினக்குவீயலாய்வாழும்சையார்பூபன், (௪) 

தாதா௫ிமிதழிமதிச்சடையாடச்குழையாடத்தாள்ற்சேர்த் ச 

லாதாடுமரி கலைமலைஈதாடச்குலைக்துச ககைமங்சையாடப் 

போதாடும்பொன்ன ,ஙகம்பொவிஈதாடுமீசனடம்புரியக£ரசான் 

மாதாடுஞ்சிவஞான மடாலயமு சினிதியற்நிவைத் தோன் றல். (௫)



௧௬௪ சிறப்புப்பாயிசம், 

மன்னியசீகாழியாகோவாக்கரசு சொண்டர் சொகைவழஙகும்வள்ள 

லுன்னியமாசவவாசவூாடிகண் முதலாயதாயமையோர்கண் 

முூன்னியருண்மழைபொழியமுறைபிறழா தடியர்க। முகிழ்த் தன் னோர்கள் 

பன்னியசர்த் சமிழ்வேதம்பகரவருட்குருபூசைபண் ணுமண்ணல், (௬) 

தலத்திலுயர்தாசுகர்சனக்சேடுத்திரிபசகை சன்னி Bey ய்ந 

பலத் திலுயாபலன் றருமோர்பாணல ங£2ஙகசொணர் ் துபரிவா.. “Gund 

வலச்இலுயபஙசயற்சண்மாசுயன் மேவுறச்கோவில்வகு த் துசசைவர் 

குல்த்திலுயரஈசணுாறகுறைவில் 47 திட்டைகெய்துகுவருமன்பன். (௪) 

இன்ஞுனென்றெக் யறியாதிரு* துமினியவகூ றியிருச்சவிடு 

மன்னா திபலபொழுளுமரு உளிபிழ்லி ந்பன முமுயப மிஞாஃட்புஞ் 

சொன்னா, கியெப்பொருனா:0, கால் ௮லகுமப்புகழமகிழ் அறாம்பகல்கி 

யெனஞளுமெமைப்புரககவெ $பெருதவப்பேருயிருஃகுஞ்€மான. (௮) 

தொன்று இிகழவடலனமுஈதொல்ஒஉகுஞ்செயத தவத்சொகு யாவு 

ஈன்றுருக்கொண்டுற்றெெதென்காவ ௬௩ காவஉருஈவி- பன் ரோன் (ன 

LET MY SYD ST DL TUG) WO) LT GO) MUI BH KB WG) LOG) uw) SOY GFF LM வாய்ஞா 

Qaer wy sorrow LMUTYS uO wYJ8F sous sn w donus subse, (4) 

ஏந்நாட்டுமூயாவள வனன்ளாட்டெ Uy 667 SOC ws mCuwws 

சென்னாட்டுமிகைச ர கசசெழு௩காட்மொன்மியகவசச்செவிக்கின்பாச்குஞ் 

சொன்னாட்கிஈதென்னாட்டிச் ॥மொழுியாற்றருகென ல ஞுசுகுணம்வாய்ந்த 

பன்குதட்டுப்பாவலருமுண் மட் சிம்படிபுகே ஈதுபகாநசான்மன்னோ,. (20) 

அன்னவனியாமானிதந்றிருவும(ந : கமிமுமபெரும்புகமுமமைந்தகல்லோன் 

பன்னுமறைகமிசபர்வெனவிற்பனாபு£ல் 95 சாஈச மெய்உநாற் பரவையுண் 

டோன், மிட னக, நிழ்ை ட்நநகவியினு மும்புவியினுக்குங் கண்ணாயு 

ள்ளோல, சொன்னிய /பொருண்ய of bBo mH Lod 6h Sw QW 6 தாய்மை 

யாளன், (௪௧) 

கடியிருக்குஈகாவமணிகினிருகழும்புயமழுடையான்௧கஃயார்சாரைக் 

குடியிருச்குசனவணிகர்மு௨ச் இருக்கும புகச்கொடையான்குறித் து நாளும் 

வடியிருக்குக் திரிரூல மகிழ் உதிருக்குமனமுா ஈவிமலர்கொண்டந்தத் 

அடியிருக்குஙகர ச் சமலன் சுடரிருக்கும்பதம்பணியு$ நாய்மையாளன், (௧௨) 

குணச்தானுக்சனதுருவில் வணச்சானு;துறைகடொதுங்குறையா தீட்டும் 

பணத்தானு $ இருவருளின் ம அணத சானும்பஉகையும்பயின் மாணாக்சர் 

கணத்தானுந்திருப்பணிசெய்யின ச சாஈக்குப்பொருளுசவிக்களிச்சச்செயயு 

மெணத்தானுஈதிரையுவவுவன சீ தார்க்கு௩சகடதுலகலிணை வேறில்லான், ()



சிறப்புப்பாபிரம், கடு 

கண்டெனப்பாலெனப்பிஈசா ஈம்மழையெய் ௫ள முருஇச்சனியக்காள 

சண்டனையேதின ம்பாவம்பலவாணகாவுர்சோன்சண்ணேயன்னோன் [ன் 
ரொண்டர் தமைச்சிவமெனவேதொழும்பியற்றிச்சிவபபுசை துலங்கச் செய்வ 

ரொண்டரிடசண்டரிழ்சேர்சொக்கலிங்கனெனும்வாய்மைச் தூய்மையோ 

னே. (௧௪) 

  

இர் நாலாசிரியர்மாணாக்கரு ளொருவருமழ்)கருப்ஏன் சாகரி 

சார்க்க கம்பிபட்டி சொர்னச்சாமக்கவிராயர் 

குமா ஈருமாகிய 

வேலுச்சாமிக்கவிரரயர் 
அயற்றிய ௪ 

பொன்னாலுமணியாலும்புவியாம* சலியாலும்போ சஷ;;ஓ” 

பின்னாலம்சசமுசனால்லிசச் சாஒ ரிசச்தாலம்வேசச்சாலஞ் 

சொன்னாலுமலமைமு ஈதாரர்ி முடையா அ௮ஙசகொடையா லு௩சோற்றதக்சாலு 

@ மன்னாலுரிரைசெழியரிறைமாண்பீ OT (yf றைவாய்மையியலுகாம்டில், (௧) 

விற்றிகழு,ப/ கன் மடவார்மிளிருமாகசமாடமிசைவாழ்தோற்றங் 

கற்றிகழுங்குடைமாஉகலமாக்சள்பலரோவென்சாட்டு ச சாய்ப்பொய்ப் 

பற்றிகழுமானடியார்குமாம்பெருகுசீர்ச்சாரைப்பதியில்வாழு 

மெந்றிகமுஈவர திக்கோனெனப்பொலியும்லசியர்குலச் தலங்குர் தூயோன் () 

இராமனாதசக்குரிசிலியற்று சவமேயுருவாயிரைர்சநல்லோ 

ணிராமனாசன்புரிறைமனச்சன்ப ன க்சன்பேயியற்வவான 

விராமனாசம்புரிஈது அிளிர்கக லைகுடரிர் திஙள் வேணியாண்டும் 

விராமனாசன்பகர்௩கவாசமான் மார்க்சலி திவிச்சாயுள்ளோன். (௩) 

எவ்வுழியுமேகனேயென hero WCE oo Wade IS Foor 

செவ்வுருவமுளக்ஈுமலத்தினிலொளிரரினைசொறுமெய்சிலிர்ப்பச்சண்ணி 

ரவ்வகலவால நிசையருவியெனப்பெரு கயெழவமையாவன் பிர் 

நிவ்வியநீறக்சமணிபனைர்செழுத்சை வழமாபிர்செபிர்குஞ்லேன், (௪) 

பலச்சானைச்சோலுரிச்சவலத்துனையருளொழுகுபாசச்சானைச் 

சலத்தானைச்சூர்ப்பகையைச்த*சானைவான் சஈரரிற்றக்கமுன்றாங 

குலச் சானைச்கூறுவார்க்கூ.ற தனைநீப்பானைக்கோவநீற்றி 

னலச்சானைச்சனசர்முனஞோர்ச்சகருண்ஞானபோதக.ஈளீன த. தானை, (6)



௧௬ சிறப்புப்பாயிரம், 

ஒருபோதுமரவா மலிருபோதுமுப்போ துமோங்குகான்காய் 

வருபோதுநு தலியசொண்டைம்போ தமத ற்கடஈது மாசில்ப/சை 

கருபோதரிட்காமச்சியற்றுவோன்டுக் சார்சுக்கலேறு ன்னூவிற் 

றருபோ வந் சாங்கப்பொருள்விளஈ ஈவிரிச்கரைக்குக்ககுதியாளன். (௬) 

நகண்ணியபொச்சாப்பொடுவஞ்சனை சோபமு சலரபாவைகட்கசெ்லாம் 

பண்ணியகொள்கலழமூய ச ரியேனுக்கொருவருநூ ஒ்பீசராெ ன்னாத் 

சண்ணியபேபருள் கூர்ந்துதகுதியுறநுஃ சள்படசள்ளாசநதோ 

சனண்ணியதொல்புகழமைந-கசொஃ உடடாசேசிகமெென் றரியம்பும்வள்ளமன், 

இத்தகையதோன்றறளை யெக்காளு &பெருஞ்ரெல்வவியல் பிற்ரஇக் 

கத்து இரைக்கடலுடுச்சபுடவியெலா பபுமழால ௩காட்டில்வாழ்வே 

னுத்சமமெய்யன்பறிவுகொடைவாம்மைபொலாநீதியோக கு£ர் 5 8) 

விச்சசமேம்பாடு சவமுகந்சிற சசி கம்பாப்பேர்மேசம்சகோன்னுன், (௮) 

தலமு தலமுூவகையமேன் மையமைகூ சவனசரிதமான 

பலமுதவுவடமொழியைசேெசன்அமாழியிற்பாரு௩ ப்பாயசெயவ 

நலமுசவுசமிழ்வளர்க்குசகாட்டகச்தாராயினுறுககை களெல்லாம் 

புலமு சவப்பொலியுமனப்பு$ இகொளிக்கருச தரா சதுப்புரிக்துவேண்ட, 

இப்பிறவியினுச்குறு இமீசன்ரோவென ச்துணிஈ சா இன் பமீச்கூர்க் 

தொப்புறலிலாவிருச் சயாப்பதனணிர்பொருண் மாணபுமோசைமாண்பும் 

வைப்புமுசொன்மாண்புமணிமாணபுபெழுவகைமதரமு ம்வனப்பஸாஈதுஞ் 

செப்புதுமுப்பா விரண்டு தியுகான்குபயணுடனே இசழாசெழ் சான்... (௧0) 

மு.ச் சமிழாசிரியனெனவுலகுபு௩ழகச் தியமாமு எிவனி 1 gy 

ஓய்த துணர்ந்இட்டினையவன் ஈனுமர்க? விவலிமையினையுன்னிகோற்குஞ் 

திச்சமுடன்மலையுற்றுன்சேடனெனும்பெயர் இிஈம்விசேடன்றானிவ் [சோ 

விச்சகன்வாம்ச*லமதிச்சதேமேதினியைச்சகேஃகொண்டான் விழைந்துமா 

அலங்காடூ ராம, சிக, கெொபபராசெட்டியார் 

மாதைககருளொருவ. ராகிய 

இ, குப்புச்சாமி ஐயர் இயற்றியது. 

மாமேவுமியம்ற ரிழாங்கடல்பருகுமஞ்செனுமோர்மாண்புவாய்ந்தோன் 

தமேவுமதியாவம்விளையாடும்வேணியான்றுகளிலா ௪ 

சேழேவுகளின மலர்ச் திருவடியேது தித்சே ச்துஞ்சீர்ச் யொளன் 

கூமேவிமிந்தொனென்றுரைசெல்வன்சன்னனைவெல்சொடைமையாளன், ()



சிறப்புப்பாயிரம், கள 

நாலலூரிறைசொண்டச்சொகையடியார்குருபூசையந்துகாளு 

மாவலாயுஞத்தன்பனாலவனககர்க்கிறைவன றிவான் மிக்கோன் 

சேவலூர்கொடியானை த தந்தான் நன்பதியனந்சஈ்செரிசத்தேச் இக 

காவலார்காசுமணிசன்னிகைசோய்க்தருளிவி௩கஙசையிற்சொண்டு. (௨) 

வந்.து,சனெ சழின கரிலாலயங்கண்டுரியபரிவார தீதோடு 

செந்துவாவாய்மீனாட்டுசக்சரேசுரர்ப திட்டை செயுஞ்சீராளன் 

முக்துமியலூல்சகளையென்மட்மைசெடவுளைத்திட் டடான்மோதுகீசார் 

சிந் துநிகர்கருணையினான் சம்பரப்பேோரண்டிசையு௩திகழுஞ்செல்வன், (௩) 

விண்டுமு ச ந்றேவர்களுமுனிவர்மு சலியாவர்களும்விரும்பிப்போற்றக் 

கண்டுமொழியுமைபாசனிலிங்கவடிவாயமர்க்சகவின்ரிக்கோங்கும் 

வண்டுமலிகு சவனமான் மியச்சைப்புலவெெொொலாமகிழ்ஈதுகொள்ளத் 

தண்டமிழிற்பாசெனவப்பரிரேபாடினன ச சவன்யாபென்னில், (௪) 

தீருகிகரு௩கொடையுடையான் ரன தனிகர் தனமுடையான் நவமிக்குள்ளான் 

பொருவரிய இருநீறுங்கண்மணியுமுடையவராய்ப்பொலியுகேசர் 

தருவுருவேயானென்னத்துஇச் தியமய்யன்புடையான் சிறக்சசீலன் 

பெருமைதருஈ காரைநகர்ச்சொக்சலி௩்கச் இருகாமம்பெபறுகாவல்லோன், 
ன 

  

ஆலங்காடு ராம. சிதமபரச்செட்டியார் மாணாக்கருள் 

ஒருவராகிய ஷ்டியூர் 

வைத்தியலிங்கச்செட்டியார் 

இயற்றியது. 

பொன்பூ ச சசெழுங்கொன்றைபுனன்மதிகூ விளமரவுபொதுளிவானின் 

மின்பூச்சஇருவேணிரச்சிகபெருமான் நரிகள் பலமிடை சலானுங் 

கொன்பூச்தஞாலபுருடனுக்குறுப்பாய்ப்பலகாடெஙகுஃவத்தானே 

தென்பூத்சசிரமா௩்சாணத தானும்பலர்புழுஞ்சென்னிகாட்டில், (௧) 

செல்லாரும்பொழில்வாவிசாலாறுபலவள முஞ்செழிப்புற்றோஙகி 

மல்லாருங்குழன் மடவார்விழிக்கடல்கள் குழை தாவுமாலங்காட்டில் 

வில்லாரும்பாணியிராகவனே சோன் பினனென்றுமேசக்கோர்கள் 

சொல்லாருமிராமசாமிக்குமிசிறவ ச் இனில்வந்து இ.ச சகோன் றல். (௨) 

அன்னையானவள்சேய்க்குப்பாலரு ச்தல்போலென நியாமைநரீக்கப் 

பன்னு, சமிழினையெனக்குமிகுநேயச் சாடுபொழிந்தோன்பாமன்?ர்ச் இ 

துன்னுசைவப்பிரசங்கங்கேட்போர்களுளங்களிப்பச்சொல்லுமாண்போன் 

மன்னுசைவகுசவருண்மைகாயனமார்குருபூசைவழாதுசெய்வோன். (a)



ow சிறப்புப்பாயிரம 

feo தவாயமைமிகுசெலவப்புகழ்வாயுசோன்லபூசைகேயனேத்ரோ [ன் 

குறை ரப்பொருள்பொழியுஙகொண்டலசவாலவயபபதிட்டைபுமிகசகோமா 

பொறைகேயமருவசிசமபமவளளஉ சிவஞானமபொவிஈதசஉன 

பிறைகுடுமபிஞஞ்சனவாழசூசவனமானியச இனபெருமைநோகக, (௪) 

அத தகையமானமி௰உ2 Fuld HC wT GSH ர்னபமடையவெண்ணிச 

RS SY ICIS A PUL [வாலியற நிகர 5வெனஃட எகான 

சிகீதனடிமனச திருக ஐ-9ச7ற்ரவையுமபொருடசுலையுஈ ரமபவாணோ 

புசசமு சமெனப்புலலோசிர துகி சசி பவெய தப்பாரணஞசெயதான். () 

அன்னவனடாரொணிறபாணடி எடடொருராதனவணிஃஉளப்பிலேராக 

பஇென்னியகான கதடிமயான்டசடிமலிா வச ண ரசொன் மாணாககன 

மனனுபெரு௩க௨லீயினிசகுறுமூனிடாாவேன்ப வன -மேயும 

பொலனைடியேபூசனைரெயவெச எொகசலி௩சுபபுலவசேரே (௬) 

இசதரஷாகசிரிய/ பப ஹைக்க How Ith Us) BU! 

வே. நடேச பிள்ளை 
Dw onus 4 

AGwer1@ Suassoor ofl oso rena ராப ௩ Get GEO + Buys 

சருவளாபொழில்கும்காணாயமபதிய ஈன மவளாட உவூயகு 52 இ 

லருளவளாகல்விர்ரறைபெ தைவாமமையன 4 உகு உ மடராமமைந்தசோன 

பொருள்வளரிராமசாகனமுனபன ட பர் ஈவ2 மனவவத ரிசதோன, (௧) 

BIEN Sor Cul YY L716 OUT F4+m bhi y tipT&d 2 h & UL wou 

Brae HACAVAY s UL cOTWew>r > Fo rijt tera alGo 

சாகநீள்ிபொாதியவெ௱பின tea ods wms ம மனிவனோகா த] 

நாசனோலா மூயகஇட பபு4 மண்ணி னெ ௨. (HEFT ST | 
ச் 

*திலவெண்டளீப டகணடிபுபடணப — oot ௫ 22 மு௧௦ ச௩தாபபயிக வோ 

னோதகெனெ ரனையு 2௫டரின or con 1 ஆ ச.இபடசெ. மிளலாடுமாழிப 

போன, கோதிலா மமசிவா. ௩ மூர்க்க டான மா மான்னிகூயோ 

னேசமிலபெரியோனினன உச 5 இழென ஈனைறபுகறு றச் தோ (4) 

௮ப்பெரு, சவனையாலஙகா.. _ மரு மன (௪௪ ௪மப காம 

வொபபிலான்கொடையேதனபெருஈசெ "திலோனோதுமாவனதஇன மான 
் ரியததை, யிப்புவீயுயயத சர்ப சொமிபெயாச இ ச்கெனா சூசனாண டிசை 
சீ,ச செப்பருமபொருளைசசெவலீச 12 unger டசமிழ்விரு ச தயாப்பாக,(௧)



சிதப்புப்பாயிரம், ௧௯ 

பாசமுமைவெல்பாதமோர்கான்கும்பசுப தியிலக்கணவளவு 

tom Plann wo gt BT HSE Boy L0H .0O LIT Cy aver ay ரசநலனு 

மீசனாருளுக் திருவருணலனு ரினியமெய்யன் பியனலனுக் 

தேசுறப்புகன்ருனனையசொக்கலிக்கதேசிகனுவலபேதே. (௫) 

CS ed 

இர் .ராலாசிரியர் மாணாக்கருளோருவரும் தாமரங்கோட்டையைச் 

சேர்ந்த செங்கப்படுத்தான்சாடு கிராமழமுன்சப் 

கோபாலபிளையவர்கள் குமா ரருமாகிய 

இருச்சிற்றம்பலபிள்ளை 
இயற்றிய. 

SiC wo தில்லாடஞ்ெயு்றைவன் நிருவருளேசே ஈமுய்ய 

நார்மேவுயா ழ்ப்பாணகல்லா ரிந்றிருவுருவாயயப்பப்போக,ச 

சேர்மேவுதிருவருள்கூ!॥£றுமுககாவலர்சோன் றிருச்சாட்சன் பன் 

பார்மேவுபாண்டியனாட்டெழிற்காரைக்குடியென்னும்பதியில்வாழ்வோன்.() 

முல்வையிள௩ கோச்குலச் தின்மொழிராமகாசன்கான்முளையாய்வகதோ [ன் 

னெல்லையிலாப்பாம்பொருளையெப்போதுஈதன்மனச்தேயிருச இவைப்போ 

வல்லைபிரமனைப்பிரிந்துகலைமகடன்னார்லை,ச் துவ தியப்பெற்றோன் 

குல்லையணிமானிறச் திற்குலவு திருமகள் குடியாககொள்ளப்பெத்றோன்.(௨) 

இிங்களணிஈடையண்ணல்றந்துவாழ்தலங்கடொறுஞ்சென்றுசென்றே 

யங்சவனையருட்பாவாலடுக் இிைஞ்சும்பெருமக்கள மை இபோலச் 

சஙகுல்பகலொழியாமற்களைககண்டன் ரிருவடிக்கேசகவிசள்சொல்வோ 

னங்கமெலாகதுருகீரிருன கத் கியன்் போலெக்கலையுமருள வல்லான், (௩) 

பந்தமுறுமகவிருளைப்புறவிருளைப்பாத்மு ௮பாற்கானேயென்னச் 

சிட் தியருள்வழிகா.ட்டியரு ணாலையொ ்கருளுஞ்சிறப்பான்றிக்க 
சுந்தர மாரருட்குரவன் மாயதயா ஈ திமதியஞ்சூடும்வேணிச் 

சுந்தரநாயகன் நிருப்போகொலப்பெறுசீர்சகொச்கலிஙகச் தாயகாமன், (#) 

சேனொழுகுெ பாழிலாலஙகாட்டினில்வாழ்சவரியமசசெல்வகேயன் 

வானொழுகுமழைச மழ்ப்பவளர்கொடைஞன் சசம்பாப்பேவணிசர்கோமான் 

மீனொழுகு மலர்விரிகாவிரிநாட்டிலுசாச்சானமென்னுமேன்மைச் 

சானொழுகுசூ. சவனக்காதையினைமீ தியெனக்கழதல்கேளா, (9)



  

2.0 

இர்சணிசெஞ்சடையானையிருங்கயிலைமலையானையிம
ையமாளைச் 

சுந்தரவா மத்தானைச்சுயம்பெழுந்தகு சவனரா தன் றன்னைச் 

8 சனைசெய்தச் நூலைத்தென் னூலாயுலகுவப்பச்செய்து.தந்தான்
 

நந்சருணானாமசளூ£தமிழ்முனியுஞ்செமேத்கொடச
ையதம்மா, (௪)



  

ஸ்ரீவீணாகாஈபு.ரஸ் சால் லூராக்யொகரகிவாச 

தராவிடபாஷா து£ண 

சுத்தாத்.துவிதசித்தார்கசைவவியவளஸ் தாபக 

ஸ்ரீம்காவலர்பெருமான்பாத தூளி 

சிசமேற்கொண்ட 

யாழ்ப்பாணத்துவட்டுக்கோட்டை 

ஆ. அ௮ம்பலாண நாவலரவர்கள் 

இயற்றியஅ, 

திருவுசாச்ு சானமெனவுலகுசாத்தானமான் சியச்சைச்செம்மை 

மருவுகாச் தான தமிழாந்றருகவென்ராலங்காட்டின்வாழ்வி 

னிருவுசாச்சானசவிமாலையான்சதம்பா வேளிசைப்பத்தந்தான் 

கரு*வுசாச்சானயந்தாற்கன்பாளன்சொகலிங்கச்சவிஞரோறே. 

பாடுவஇிற்பாடலாப்பாவெதேபாடுபுகழ்பயக்குமாமென் 

ருகெழன்மன்றுடையார்பாடுகொற்றங்குடியடிகள றிவித்தாசாத் 

பீடுபெறுசேச்சிழார்புராணமிசை ச சன்பர துபேணியாமு 

நரடுமிருபாவிசை ச் தவ்விருவர்கெழுசகைமையுமன்னயந்சாமன்னோ



  

    
பெரியபுராணம். 

தருஞானசம்பக்ததூர் தஇராயனார் புராணம், ௭௬௨௪-ம் பாடல், 

இருவுசாச்சானத்து ச்ேசேவர்பிரான்கழல்பணிக் ௧ 

மருவியசெகர்ச மிழ்ப்பஇக மால்போற்றும்படிபாடி 

யிருவினையும்பற்றறுப்பாரெண்ணிறந்சசொண்டருடன் 

பெருகுவிருப்பின ராடுப்பிறப இயும்பணிக் தணை வார் 

  

கிருவுசாத்கான ப் 

திருஞானசம்பர்தகர்க்தநாயனார் இருவாய்மலர்ச் தருளிய 

தேவாரம் பண் கொல்லி. 

நீரிடைத் துயின் றவன் £ பபிநீள் ாம்புவான் 

பேருடைச்சுக்கரீவன்னனுமன் ர ழல் 

சாருடைகஞ்சுண்டுகாச் சருள்செயசவெஞு 

சருடைச்சேடர்வாழ்திருவுசாச் கனமே, 

கொல்வையேறுடையவன் கோவணவாடையன் 

பல்லையார்படு தலைப்பலிகொளும்ப ர மனார் 

முல்லையார்பு றவணிமுதுப இநறைகமழ் 

இில்லையானுறைவிடந்திருவுசாச் சானமே. 

தாமலார்போலவேசக்கனார்வேள் வியை 
பூமனார் சங்கனாவாக்கினானொருகொடிஃ 

காமனாருடல்கெடக்காய்ந்சலெு கண்ணு சல் 

சேமமாவுறைவிடக்கிருபசாத் சானமே, 

மறிதருகரத் இினான் மால்விடையேறியான் 

குறிசருகோலார்குண ச் தின (டி தொழ 
நெறிசருவேதியாநித் தலுவயமஞ்செய் 

செறிசருபொழிலணிதிருவசாச்கானமே, 

பண்டிரைத்தயனுமாலும்பலபத்தர்க 

டொண்டிரைத்தும்மலர் தூவிச்தோச் தாஞ்சொலக் 

கொண்டிரைச்கொடியொடுங்குருனினல்லினந் 

செண்டிரைச்கழனிகுழ் திருவுசாச்கானமே, 

(4) 

(௨)



  

மடலால்பஙகெனன்மலைதனைமதியாது 

சடசடவெடுத்தவன்றலபத்துகெரிதா 

வடர்.தரவன் நியங்சேயவற்கருள்செய்தான் 

நிடமெனவுறைவிடந்திருவுசாத் தானமே 

ஆணலார்பெண்ணலாரயனொடுமாலுக்குங் 

காணொணாவண்ணத்தான்கருதுவார்மனச்துளான் 

பேணுவார்பிணியொடும்பிறப்பறுப்பானிடஞ் 

சேணுலாமாளிகைகச்திருவுசாச் தானமே. 

கானமார்வாழ்ச்கையான்காரம ண்டேபர்சொல் 

லூனமாக்கொண்டுநீருரைமினுய்யவெனில் 

வானமார் மதிலணிமாரிசைவளர்் பாழிற் 

ஹேனமாமதியந்தோய்திருவுசாக் சானமே, 

வரை இரிந்திழியுநீர்வள வயற்புகலிமன் 

Bent BN g Dar. oO Kala é 0 or cos 

யுரைதொ௱க்துணருஞ்சம்பாசனொண்ட.மிழ்வல்லா£ 

நரை இரையின் நியோன்னெ றிசேர்வரே, 

திருச்சிற்றம்பல ம். 

முற்றிறது. 

om. 

(#) 

(௧௦)



  

கணப் இதுணை, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

சூ த வன ப ரரரண பு 

IG FO Hs EL 

காப்பு, 

பூவரு மயன்மா லாத புணிதரு முனிவ ராதி 

யேவருஞ் சூழ்ந்து போற்ற வின்னரு ளெளிதி னல்கு 

மாவரும் பொழிற்பைஞ் சூச வனப்பெரு மகிமை கூற” 

மூவரும் பரவு மானை மூகச்சனை யகச்துள் வைப்பாம், (௧) 

இதுவுமது, வேறு, 

௪.௪ மாவன மார்பினன் ஜறெவ்வெலற் 

கேச மாவன Sig say ளீசன்வாழ் 

சூ.ச மாவனத் தோன்முகச் தோனம்பு 

சாச மாவனத் சாணமமக் தேத்துவாம். 

முதலடியில் மா - இலக்குமி, வனம் - துளபம். மூன்றாமடியில் மா 

வண்டு, நான்காமடியில் வனம் - அழகு, ஈமந்து - சுபந்தமாகிய வடமொழிப் 

பெயாடியாற் பிறந்த வின்யெச்சம், இசனை உமாபஇிசிவம் இருச்சொண் 

டர் புராணசாமம் (௪௧) செய்யுளில் “* வண்ணாளை நம௩சகோ ”” என்றருளிய 

வார்ருனுமூணர்க, ஈமஸ்கரித்து என்னும் பொருட்டு, (௨) 

தூற்பயன், வேறு. 

பூச நாசன் சூதவன புராண மீதன் புறச்கேட்போ 

சோது மவரப் படனஈ௩டச் துார்முன் னாமுச் சமரெவரு 

மேச மொழிந்து போதமுூணர்ட் இம்பர் வாழின் பெல்லாம்பெற் 

ர.இ யமலன் நிருவடிக்£ ழமாபே ரின்புற் றுடன்வாழ்வார், (௩) 

வாழ்த்து. 

வேச வேள்வி மழைவளங்கள் வீற்று வீற்று ருயிர்ச்கின்ப 

மாதி யறங்க ணனிவளர்க வைநதக் கரங்கண் டிகைநீறென் 

Cap g சவசா சனம்பொலிக வுயர்வை இச்சை வட். சழைச 

ரீதி வேந்தர் மனுச்செங்கோ னிலவி வாழ்க வுலகெல்லாம். (௪)



  

கடவுள் வாழ்த்து. 

wb BC ri, 

பூமா சமரு மணிமார்பன் புவனம் புரக்கும் புகழ்கிலைச் சற் 

காமா தாவிற் றசாசன்கா லாஙகா லோர்கா ஓகுள் வலிவேட் 

டேமாண் புறப்போற் றியவளி-௪ வெ ம௩இ ரோனடி 

நாமாற் சுழிப்பட் டுலேயாமே ஈடலைக் கடலைக சடததிடுமே, (im) 

இரு) சாச்சா ன௩தனயக இகழ்ச்ச வமாவோ னெமதுபவம் 

வெருவு சாச்சா னுசனய விளிப்போன் முகு௩ச நீபின்னாண் 

மருவு சாதீசா னுசனயன் வருமென் ஈருள்வோன் மெளலீயினிக 

துரவு சாசசா னஈசனய ஜனொறிபொற் கமலத் தாள்பணிவாம். 

இருவுசாச்சானமானஅ சன் ஈயக்சை விளக்கும்படி அமர்வோனென 

வம், எமதுபவம் ௩௩௪ வெருவு £ கைய விளிப்போன் எனவும், சாச்சா ஈம் 

தனயனாய் வருவான் எனவும், இது உருவச்சைசஎசாசது ஐனஉசன ஐயன் 

எனவும் பிரிசதுப் பொருள சொள்் ௧, (௬) 

பெரியகாயகியம்மை, வேறு, 

புரிய ஞாயகி லம்பா வருளெனிற் புரக்குக 

துரிய னாயகின் னாசலிர்ச தெமாகருள் சாசகும் 

பிரிய ளாயகி புனைபா னிடம்பிரி யாச 

பெரிய நாயகி தஇருவடிப் பிாஈமென் மலரே, 

ஆய இன்னம் - எம்மைப்பஈஇத்தகாகிய ௪ககம். ய ௮௫ - நால்களை 

இராய்ஈச சர்ப்பம்) அதிசேடனெனாக, அணகுழய அடிலம்பாவு அருள் பரி 

எனில், அட்பெரிய நாயகி இருவடிமலா புரக்கும் எனமுடிக்குச, துறியனும் 

பிரியனுமாகயபான் என்க, புரச்சல் கொடுச்சலுமாம், (ar) 

ஈடேசா. 

மடன குஞசத பாதவ₹ சனைககொண்மா வனசதெெம் 

மடன குஞ்ச uM SUC SUT LOM UK F gh; 

நடன குஞ்சித பாசவஈ சனைசெ.ற நலமார் 

௩டன குஞ்ச பாதவ௩ கனை இன ஈயப்பாம். 

எம் மடன் ஈகும் சிசம் பா சவம் தனை மூறை வகுச்.சு-எமது அறியா 

மையைக் கசெடுக்சின்ற ஞானச்சையும் பா£ச சவச்சையும் அளவையும்



கடவலாழ் தீது, ௩ 

மூறையையும் வகுச்சுச்காட்டி, அவம் சனைசெ.ற அவகுணங்களையும் Ca 

போசத்சையும் தெறும் பொருட்டும், ஈ குஞ்சி தபாது tw சிறந்த மூடி 

யின்கண்ணே நீங்காது (தன்னை) ஈடும்பொருட்டும், மடல் ஈகும் சிதம் பாத 

வந்தனைச் கொள் மாவனத்த: - இதழ்விரிகின்ற (மலர்செறிந்த) விண்மீன் 

அளவுயர்ந்த விருட்சங்களைஃ கொண்டகு சவன சுஇல் லிற்றிருந்கருளுகின் ற 

(௩டேசப்பெருமானுடைய) ௩உன குஞ்சித பாச : வந்தனை - ௩டனகுஞ்சித 

பாதத்திற செய்யும் வழிபாடடை, இனம் நயப்பாம் - தினந்தோறும் விரும் 

புவாம். ஈகுதல்-இகழ்தல்; ௮துகெடுத் சலைச்குறிப்பாலுணர்ச் இயது, தனை- 

சீவனை யென்னும் பொருட்டாய்4 சவபோச ச்ளைக்குறிப்பாலுணர்ச்இயது, 

காட்டிச் தெறும்பொருட்டும், நடிம்பொருட்டும் வந்சனை இனம் ஈயப்பாம் 

எனமுடிச்குக. மலர் செறிந்த விருட்சமென்றியையும், (௮) 

சிவகாமியம்மை, 

Lier e656 s74 mH ut Dour ys & heen wus) gym! 

கனககங்ர் சரனடங் காண்டுவ காமி தாட்கமல 

மனகம்க் தாரவிருள் வெளியுற மஉஃப்பகை மடிக்கு 

மனசர்ந் தாத மன்புசெய் இன்பு வடுப்பாம், 

பன்னகம் என்பது இடையக்குமையாயிற்று. முன்றாம் அடியிற் கந்சாம் 

குகை, (௯) 

செட்சணாழூர்த் இ, 

சிரவ னம்புயங கம்மதி யிகழியஞ் சிவளும் 

பிரவ ஊம்புய லளவுகல் லானிழற் பிரியா 

வாவ னம்புயர் நால்வர்ரு முறவமர் பாம 

குரவ னம்புய நகாண்மஃர்க் சேவடி குறிப்பாம், 

ஆம்பிரவனம் ஈறு உருபும் பயனும் சொசகது, வனம்புயல் ௪௫கை 

கோக்கி இயல்பாயிற்று. (#0) 

விநாயகர், 

சுவள வாரணம் புகறிரு நீற்றொரி தழைக்கும் 

பவள வாரணன் மேனிய னைங்கரன் பரமன் 

மிவள வாரண வுஞ்சடை வேஇயன் சிறுவன் 

கவள வாமண முகத்தனை யகத்தினிந் கலப்பாம்,



ருூதவனபுராணம். 

சவளநீஜழென்றியையும், நீற்றொளிசழைக்கும் பவளமேனி எனக்கூட் 

௪. ஆர் - ௮ரூமை, ௮ணல் இடைக்குறை, சூன்றாமடியில் தர - ஆத்தி, 

வார் எனப்பிரித்துக் கங்கை எனச்கொள்ளினும் அமையும். (௧௧) 

௬ப்பிரமணியர். 

செங்க டம்பணி புயந்தழீஇச் தேவகுஞ் சரியோ 

டங்க டம்பணி கொங்கையக் குழமின்வேட் டமர்கோ 

னெ௩க டம்பணி துணிமயி தூரிறை யெமச்கோர் 

ஈ௩௧ டம்பணி யாதசேய் சாடொழு செழுவாம், 

எங்கள் தம் இறை என்றியையும். ஈங்கடம் உம்மை சொக்கு சின் 

os (௧௨) 
வீரபத் இரா, 

தீர பதீத. விச்சுடர் வாளினாற் செசன் மால் 

சார பச்இரங காஇருண் மலப்பகை தடி.வா 

னீர பத்திர நாண்மல் ராதிகொண் டிறைஞ்சி 

வீ பத்து. னடிமூடி கொண்கொம் விழைவாம். 

தீரம் - சளராமை, ரவிபோலும் சுடரையுடைய பக்தியாகிய வாளினால் 

எனமாற்றிப் பொருள்கொள்க, சார் ௮பத்து எனப்பிரிக்குக, (௧௩) 

வைசவர். 

காரி யேற்றகங் சைக்கொணா கண்ணாக னிருலி 

காரி Gunman கைக்கொணொா இவர்கழ னிரகங 

காமி யேற்றகங கைக்கொணொா தன்காச் சளித்த 

காரி யேற்றக௩ கைக்கொணொாண் மலாடி சலப்பாம், 

(அரிபிரமேஇராதி சேவர்சளைச் துச் இககொண்டுவக்ச) விஷச்சை 

எதிர்ச் துச் (சென்று) உள்ளங்கையித் (கவர்ந்து) கொண்டுவந்து, கண்ணு 

தலும், நிருவிகாரியும், இடபச்தின்மேல் மனம் கசக்க வொண்ணாது 

இவருஇன்ற கழலையுடைய நிரகங்காரியும், சாங்கிய கடக்கையைக்சொண்ட 

நாசனுமாகிய சூதவனேசர் காத்து அளிச்சு காரியாகிய லைரவஷூர்ச்இயினு 

டைய, மிச்ச பாவச்சை வெழுக்கின்ற ஒள்ளிய நகாண்மலரடியை (நம்முள்ள 

SAG) சலப்பாம், எ௮ு- அகம்- எற்றகமென எதுகை கோக்கிப்பிறவினை 

போல் *ண்ஈது, விஷ ச்சைக்கொண்டுவ௩த நாசன் கரச்சளிச்த காரி எனக் 

கூட்டுக, (௧௪)



சடவுள்வாழ்கத்.து. டூ 

இருந் திசேவர், 

துள்ளி மாக்வரை வேணிமுச் சுடர் விழிச் தாயோன் 

வெள்ளி மால்வரை காத்தருள் விமலன்மெய்ச் தவச்தோ 

ரூள்ளி மால்வரைந் துணர்செவ ஞானபோ தந்தால் 

வள்ளி மால்வரை ந௩இதாண் மலர்முடி வனைவாம். 

மால்வமைந்து - ஆ்கயால் எழுதி. (௧௫) 

இலக்குமி. வேறு, 

௮மலை யாதியெண் செல்வ மருளுமை 

யமலை தன்வலச் சண்ணம ரன்னைபாற் 

கமலை மேற்றுயில் கண்ண னிறத்திசெங் 

கமலை பாதங் கருத்து ளிரு ச. தவாம். 

பால் கம் அலை - வெள்ளிய பார்கடல். (ss) 

கரசுவதி. 

முற்று மாவியம் மூகத் துவசமொரீஇச 

செற்று மாவிய லின்பரு ஹூரஜெரீது 

யுற்று மாவியனாசனொண் பாதமே 

பற்று மாவியச் கன்னையைப் பாடுலாம், 

ஆலிமூற்றும் எனவும், மாஇயல் செற்று எனவு மாற்றுக. மாஇயல் 

ஆணவமல சத்தி. மா- கருமை; அது ஐணவமலத்தை யுணர்ச்இற்று, 

உமா வியன் காதன் எனப்பிரிக்குக, ௧௭) 

சு3ிழா சிரியர். 

குலைய மாசவ னேரு௮ கென்றுகை 

Svs WN FA NOUS SIEM Moor Diy 

சலைய மாதவண் டந்ச ரிறைசமிழ் 

மலைய மாதவன் சேவடி வாழ்த்துவாம். 

குல்லையையுடைய அழகிய மாதவனே நீ குறுகு என்று சன்கையை 

அவர்தலையில் ௮ம்.மா மிகவும் வைச்தழுச்இி ௮அரனுரு ஈலைக்கும்படி ௮வண் 

அழகு தத மலைய மாதவ னென்க. மாதவனே நீகுலைக, குறுகுக எனவிய௩ 

கோளீருாசகனும், முன்னிகேமை கு&ையும்படி என எசசமாககிலும் , அமை



சூதவனபுராணம், 

யும் ௮ரன்றன்னுரு-சிவலிங்களுபம். மாது-விருப்பமுமாம். அப்படிக்கொள் 

ளுங்காற் சிவலிங்களூபம் நிலைக்கும்படி சன்விருப்பத்ை அவண் செய்து 

முடிச்ச மலைய மாசவ னென்க. (௧௮) 

ஆளுடைய பிள்ளையார். வேறு, 

காழி நாதனைக் கெளணியர் திலகனைக் கடையேற் 

சூழி னாதனை,ச் சொழுமுனம்' துடைச் துவெம் பவஞ்சப் 

பாழி னா சனை யாளுடைப் பிள்ளையைப் பாடின் 

வாழி ஞ தனைப் பன் முறை வணங்குவன் மன்னோ, 

இனா - இடைக்குறை, பவஞ்சப்பாழினின்றும் அசனாகிய என்னை எடுச் 

சாளுசலையுடையபிள்ளை, வாழ்வையுடைய இனிய நாவை. (௧௯) 

ஆளுடைய அரசுகள், 

வெய்ய னாவினை வசத்துழ லென்னுள மேவுஞ் 

செய்ய னாவிலவார் பானருள் பெறுநெறிச் செலுத்து 

மெய்ய னாவிக ஞயவருண் மேனிகொள் விமலன் 

தய்ய னாவின்வேக் சாளுடை யரசடி தொழுவாம், (2.0) 

ஆளுடைய ஈம்பிகள், 

கேவ லம்பதி சானெனக் களத்துபொன் ஸிதழிச் 

தூவ லம்பதிர் முடிப்பா chy yams gr Cun er 

மாவ லம்பதி ஈல5 இகழ் பைம்பொழில் வய௩்கு 
ச * 4 க ° 

காவ லம்பதி யாளுடை ஈம்பிசா ணயப்பாம். 

சுணிட்பொருளாகிய பாமபதி தானே யென்பதைப், பிமணவாகாரயாய 

மைந்த தனது ரூபக்சால் யாவருக்கு மினிது விளக்குகின்ற, இசழிமாலை 

யை யணிந்த சுக்சமாகிய வன்மையையுடைய க௩கையதிருகின்ற முடிப் 

user sors, gob sry in Gasser றியையும். (௨௧) 

ஆளுடைய அடிகள், 

பாஈ கச்துயற் ரூவிக ளருணெறி பற்றித் 

தோச கத்தியங் குரிஇச்சில மயமூறச் செய்யு 

மாச கதீ.இயக் சந்தெறு வாகமா ணிக்ச 

வாச கத்திய லாளுடை யடிகடாண் மலரே, 

பாக கஸ்தி எனவும், தேசு அகத்து எனவும், மாச க இயக்கம் எனவும 

பிரிககுக. (2 2.)



கடவுள் வாழ்த் து. 

சண்டேச ரராயஞார். 

ஓ.ச கம்பா சதிநெறி யுத்றிடா துய்வான் 

௪ கம்பா கஇர்வயற் சேய்ஞலூ டி சண் 

மேச கம்பர கஇர்நிலை யானருள் விளலைவாற் 

பாத கம்பா சதிரெபாண் டீசர்காள் பணிவாம, 

பாக - அக்ரியமார்க்கம், பாகர் - பாரமான கெற்கதர். மேதகு 

அம்பாம் - ஞானாகாசம், கஇர்ரிலை - வினை ச சொகை, (௨௩) 

அறுபத்துமூவர், வேறு, 

சோயன் மாண்சம லேசன் நிலையடி. 

MIU WIEN URS COMIN TF 

srucr wt Bias O sre. dé சொசையுளார் 

நாயன் மார்பக நாம்பணிஈ சே சதுவாம், 

இலை அடி. வாயன் - **இல்லைவாழர்சணர் சமடியார்க்குமடியேன்”' என்டு 

ன்ற அடியை மு.தலாகக்கொண்டு பாடியருளிய வாயினன். (௨௪) 

நம்பியாண்டார் நம்பி. 

விலங்கொ ணாவருண் மேவுபே ரின்பமா 

பலங்கொணொாவெமைப் பார்த்கரு மரத்கன்வாழ் 

ஈல௩்கொ ணாமாயூர் ஈம்பியாண் டார்ஈம்பி 

யிலங்சொ ணாண்மலர்ப் பாச மிறைஞ்சுவாம். 

பேரின்பமாகிய பலனைக்கொண்டுவ$க எம்மைப்பார்ச்து அருளுக 

ன்ற தீர்ச்சன் ஒஎன்சு, (௨௫) 

சேக்கிழார். 

உலகெ லாமென வோங்கொரு பொன்மொழி 

யிலகெ லாமென வீற்றிடை காட்டிமால் 

விலகெ லாழால் விரித் சுருள் சேக்கிழார் 

,இலகெ லாமலர்ச் சேவடி போற்றுவாம். 

மால் விலகு எல் ஆம் நால் - மயக்கம் நீங்குகின்ற ஞானப்பிரகாச 

மூண்டாகின்௱ நூல் என்ச, இலசம் என்பது கடைக்குறையாய்சீ BOG 

என நின்றது, எல் ஆம் மலர் - சூரியனால் மலர்கஇன் ற நீர்மலர், (உ௬)



சூதவன புராணம். 

மெய்கண்டசவாசாரியா. 

மைகண் டாவருண் மேனி வாவருள் 

செய்கண் டாவென வெண்ணெய்கல் லூர்ச்திகழ் 

மெய்கண் டானடி. மேவி யிறைஞ்சிரின் 

தஇய்சண் டாயுப தேசமி துள்ளமேட 

மைக்கண்டா என்பது எதுகை நோக்கு இயல்பாயிற்று, அருள் செய் 

சண் சா - கருபாநோச்சம் சந்சருளுக. (௨௭) 

அருணமக் இ௫வாசாரியார். 

இகல வாகமர் வீழ்ச்துமென் னெஞ்சுசே 

TED UTE WET UTE யருணந்தி 

சகல வாகம பண்டிதர் சாட்டுஇ 

புகல வாகம வாழ்விற் புகுத் துமே. 

இகல் ௮வா எனவும், ஆகம் மன் வாதை அசல எனவும், புகல வா என 

வும் பிரிக்குச, (௨௮) 

மறைஞானசம்பந் சிவாசாரியார், 

வாவு மாமண வாளன் மலர்க்கழல் 

விரவு மாமனம் வேட்டுமெய்ம் மாதவர் 

பரவு மாமறை ஞானசம் பக்தர் தாட் 

புரவு மாமலர் நாடொறும் போற்றவாம். 

வர உமா மணவாளன் எனப்பிரிச்குக. (௨௬) 

உமாபஇூவாசாரியார், 

கனக வம்பல நாசன் கவிபெறீழி 

யனக வம்பல னாக்கு முமாபத 

யெனச வம்ப லழிக்கு மிணையடி 

மனக வம்பலர் தாய்கிதம் வாழ்ச்துவாம். 

என் அகம் வம்பு ௮ல் அழிக்கும் எனப்பிரிக்குக, மன் - மிகவும், 5௧ 

விளங்கும்பம. (௩௦) 

௮.ரச த கவாசாரியார், 

௪7௪ வேச வரன்சவ னேப தி 

பாத வேச நமவிற் பகர்மெனச் 

சரச வேதங் குரையா தத்தர்தம் 

வரச வேதனை மாற்றடி போற்றுவாம்,



FLO] MM UT LP H Sis ௯ 

சிரம் ஏதம் சவு ௮ரன் வனே ப.இ - மேலாகிய எசம் நீங்கிய ௮ரனா 

இய சிவனே ஸர்மபதி; (இது ரிச்சயமே; இசனை இசந்குரிய வேசசிவாக 

மாஇிரிவசாத்இிரங்களால் நிர்ணயம் செய்வதொன்றோ ? எந்தக் சமயிகளும் 

தும் ஆசங்சையின்றி யங்கேரிச்சச்சக்க பொதுநாலாய் நடனவேறுபாடுகள் 

மாத்திரமே விளச்சவந்தசாயுள்ள) பாசவேகம்-பா சசாஸ் தரமும், ௩மவில் 

பகர்ம் என-௩மஸ்காரமுக் இராபிகயத் சால் விளங்கக் கூழுமென்று சரத 

மாகிய ஏதுவை அங்கே புரைச்சருளிய 95% 88 சிவாசாரிய சுவாமிகளு 

டைய வேதனையை மாற்றுடின்ற வரதபாதங்களைப் போற்றுவாம் (௩௧) 

பரத நூலிற் கூறிய விதிப்படி ஈடிச்கின்ற நடனியானவள் கணேசாதி 

தேவ சமுகங்களின்வாவை அவாவர்களுடையஆயுதாதிகளைக குழிப்பிக்கின் ற 

அதிசாதுரிய ௮கேக அபிநயங்களாற் காட்டி, ௮சே போலப் பாமசிவனு 

டைய வரவையும் அவர்க்குரிய இரிசூலாஇகளைச் குறிப்பிக்க தீதக்க ௮பிநயங் 

களாற் காட்வெசொழிக்து, நமமசேஷியன் சிவனே என்று சுரு திகூறிய௨ இ 

வாசசம் இனிதுவிளங்க, நமஸ்கார முத்இரையாற் காட்டுதலால், சச்சு 

சிவாசாரிய சுவாமிகள் சிவனேப தியென்பதைப் பரதவேதம் ஈமஸ்காம மூதி 

இரையாந் பகருமென்ற சாச எது உரைச்தருளினாயென் ௧, (௩௧) 

பட்டின ச்சடிகள், 

சாம்பு காரமலம் வீட்டிமெய சாரந்துய 

வோம்பு கார்கோ ஸாடுக்கும் வளர்திகழ் 

பூம்பு காரின்வெண் காடர்சம் பொர்கழ 

மோம்பு காமலர் தாய்ப்பணிக் தேத்துவாம், 

கார்மலம் - ஆணவமலம்; சாம்புகார்மலம்” வினைத்தொகை, சோம் புகா 
மலர் - எனப்பிரிக்குக, (௩௨) 

குருவணச்சம், 

மூங்கையைப்பே சுவித்தலினு முதுசெயலீ சென4ஈடமா மூட னேற்குக் 

அா௫கருளாலு ணர்ச்தியயவன் ரொண்டகுரு மணிஞான த் துறவுக் காணி 

யாக குலமெய் யப்பகுரு வருமண/கா வலநாம மகில மெங்குக் 

தேங்கியொளிர் பரமகுரு சசொமணிக டிருவடிகள் சென்னி சேர்ப்பாம் () 

கடவுள் வாழ்த்து முற்றித்து, 
கத் திருவிருக்சம் ௩௩:



பாயிரம், 

உலகெலாமு மறைப்பொருளொன் ஸறளொன்றா வுணரா்க்து நேஇகளைக் 

இரு வாய்மை யுபசார மிவையென் றுள்ள படிெெசளிந்து 

மலையில் பொருளொன் றேயிலையுண் மறைகாய் போலுள் வயங்குபதி 

்லவு மூடியு மாபஇியே ரிசமென் மோர் சு லருமையினால், (க) 

௮ன்ன மறையுட் பொருண்முடிவை யகில முணார்ந்தசாங் குய்யும்வகை 

ரொன்ன மூறைமூ வாறென்ப சோற்று பாரணஞ் சாநவற்றின் 

வன்னி புராண மொன்றிரவி மாண்சொல் பராண மொன் நயன்சர் 

பன்னு புராண மிரண்டரிசர் பகரும் புராண மொருகான்கே. (௨) 

ஈச னெமையா மரமைகேக னெல்லா மாகி யல்லனுமாய்தி 

சேசு, விரியக் துவிக லை தேற்றும் பரம திவன்மகிமை 

பேசு புராண மைந்தஇாண்டப் பெரிய புராணச் கதொன்றென்ப 

பூசு பெளடி யோக்காமா பாரண மஇற்சேச் இரகண்டம். (௩) 

இனிது விளங்கு மிதில்விளங்கு மெந்சை பெருமான் சூதவன 

புணிசன் பெரிய காயகிவாம் புரச்சன் வரச சன் பெருஞ்சீர் ச.இ 

வினைமும் ரொழிக்இின் பருளிஈக வியன்சகா சையைவேற் காச்தமலன் 

நனியன் புளஙகூர் நந்த னயாது Cau wal crap Gener, (+) 

rr oyoowaCar sony Smrg Ca Sars Spal s 

சேோச னுரைகேட் Mut son Hames Eso meesr a cra 

நேசன் எனற்கு மாரமூணிக் குரைப்ப வனைய ரிறைசவத்தகோன் 

பேட னானால் வியாசுனுச்கப் பெரியோ னுலாச்சா னெனக்கென்னா.() 

Ge முனிசொல் வடமொழியை சுவைக்சண் ட.மிழ்மா நிலமாந்த 

சோதுியுணர்ஈது திருவருள்பெற் ௮ுய்வான் றமிழின் மொழிபெயர்சத் இரு 

EH) டெனமெய் யன்புருவா யிலஙகும் பெரிய னியல்பானே 

இது நெறிக டானிருக்குக் இசையும் புகுசப் பெராசசிலன். (x) 

சிவனே பதஇியென் ஐள்ளபடி தோது தெளிஈத சிந்தையினா 

னவனா ரருட்புச் இரமார்க்க மாய௫ிவபூ சனைநாளுக் 

சவா சகத்தும் புறச்திலஞ்மிசய் சசசன் மார்க்க ரியமர்லைக் 

திவனே யொருவ னென்றலக மிரைப்பர் சறக்சு விசைப்புனிசன்.(௪) 

அறங்க ளெவற்றும் பாசுவப்பே ஈருள்பே ரநமில் லறமெனுநூ ர் 

றிறங்கொள் சலன் விச் துமிடல் வேண்டு மெனுமாண் டி.ருச்குறளே 

பிறங்க Berens சன்மனையெம் பிரான்மெய் யடியார் சம்மனையா 

மங்க வளர்ப்போ னழமு தரிக்கும் வகையி. கெவர்ச்கும் வகுப்பரிசே()



சூதவனபு ராணம், கக 

Gs வனச்தஇன் சழ்பாலோர் குரோச தூரத் சாலங்காட் 

டோதும் பூவை சியர்குலக்சா னுலப்பில் சீர்த்தி செறிராம 

நாசன் குமா னுயர்சங்கா ௩தஇசுழ் சாடு போய்க்கொணர்க்து 

சோதி லிங்க மீனாட்சி சுந்த ரேச னெனும்பெயரால், (௯) 

மன்னு மணிப்பொற் கோகில்புரிஇ aren ஜினச்இ லவ்விலி௩சு*் 

தன்னை யுமையோ டலறிமு தீ சற் சண்மீ சாந்தம் பஇட்டைபுரிக் 

சென்ன பொருளு நிறைகாமூன் றங்கள் இயல்பூ எனையென்று 

முன்னு சிவாக மக்நெறியி னுஞற்றி வருமா முதலாக, (ம) 

விளைசண் கழனி முூசற்பொருள்கண் மிகுச்து ஙநலைப்ப வகுச்சுமைச் 

பளகொன் நிலாகல் லறக்காத்றாற் பல்கும்பொருள்சகு ஷ்டோது( தோன் 

மளவொன் றிலாச செவெசரும மாதி யறங்கட் களிச்துவப்போன் 

களவொன் நிலாவிச் யாவிருத்து கண்ணா வளர்க்குங் கடமையினாண், () 

அன்பே யுருவன் குறிகுணமொன் றறியா தடியார்ப் பணிசீல 

னின்பே தருபா லாம்பகன்பே ரியையப் பெறுசீர்க் கோபால 

னென்போ ணிவனை யருந்சவஞ்செய் இன்ற மகவின் வாஞ்சைமிகச் 

தன்பாற் கல்வி ஈலன்மூமுதுக் சாவில் குணமுக் கரப்பெற்ரோன்,.(௧௮ ) 

இன்ன பெருஞ்சீரா சிசம்பாவே ளிரைத்தா னிவன்சொர் படியிந்சப் 

பன்னு சூச வனக்க-ச பகர்சுற் கறிவோர் சிறிதுமிலே 

னுன்னி யிசனைச் செயலொழிந்கா லஓுவன்ொன் மறுச்சு துள சாகு 

முன்னி முடிக்து மெளரினைந்கான் முடியாச் செயன்மேற்கொளகாகும், 

என்னான் புரிகே ணிரண்டிடைரன் ெெநெண்ணித் துணிஈேேக னெமையாளு 

முன்னோ னடியா ரெண்ணமெலா முடிக்கும் பாம னன்புசிறி ° 

தின்னான் ரொடங்கு செயர்கருளா விடினு மிசைச்சு விப்பெரியோன் 

றன்னா னடப்ப தாலமுளாற் ரானே யுமைகோன் முடிஈ்குமெனா. (௨) 

துணிட்தாங் கனைய வடமொழியைக் தாய பெரிய காயஇியைச் 

சணிந்சார் மூடிமந் இரகாதன் ஈத் துணைர்ரே வடிமலரை 

யுணர்க்கார் பெரியர் சபையெளியேர் குணர்ச்கா இிரியர் சாட்கணேயைப் 

பணிந்சா சருளி னடங்கிரசம் பாவிக் தமிழிற் பகர்கன்றேன், (௧௫) 

பகரும் புராண சருச்சமொரு பதினான் கொயவொழ்ச் ெெசெழினால 

நகர்பா யிரமே யவையடகச்க ஈண்ண முசல்வைச் இிவைவிரிபாத் 

சொகையாயிரகச்தைஞ் ஜாந்றிருபான் சொற்தே னளிச்சே னவா த்து 

ணகைகூ ரிரத4் சுவையுண்டி காவ லோர்க ணனியுவப்ப, ௧௬)



பாயிரம், 

அவையடக்கம், 

சசீசம் யாவுஞ்சிற் சக்தி யுருவமே 

யத்சம் யாவுஞ் சவனுரு வாமென்ப 

வித் த கைச்சொற் பொருள்க ளிடைவழு 

வய்ச்து ணர்பவர்க் கியாமென் னுரைப்பட£த, (௧௪) 

யாவர் கூற்றுநின் னேவலி னல்லசை 

மேவு ரூவென் றியம்பினர் மேலையோ 

ராவ தாலறி யாச்சிறியேன் புகல் 

பாவெ னாவழுப் பார்ப்பர்கொல் பண்பினோர், (௪௮) 

வழுரி றைச்திறை வைத்சு களஞ்சியக் 

குழுநி கர்ச்சவென் கூர்றெனக் கொள்ளினும் 

பழுது பார்த்தல் டபிப்பென்க பாவலோர்க் 

கொழிவி லொன்றின்மற் ரொன்றுற லின் றோ, (௧௯ 

பாயிரம் அவையடக்கம் முற்றிற்று, 

ஆச திருவிருத்தம் ௫௨, 

(0) 
தற்சிறப்புப்பாயிரம், வேறு, 

  

தேவை ஈகர்வாழ் வன்றரொெண்ட தேட கோன் மாணாக்கன் 

ரூவில் வளங்கூர் காரைநகர்க் சனமா வணிகர் குலஇிலகன் 

சேவில் வருவா ரடிக்கன்பன் றிகழ்சொக் கலிங்க சேசிகனிப் 

பூவின் மிகுசீர்ச் சூ. சவன புராணம் புகன்றான் புவிவாழ.



உ. 

இவமயம். 

இருகாட்செரிறப்பு 

  

பொது, 

பொன்னாலு மணியாலும் பூவாலுங் காவேரி பொலிதீர் நாடு 

LET CHOY WE MILT GY யானாலும் வானோதும் பயில்சர் நாடு 

வந்நாலு முகச்சாலு மயனாலு மியலாச வருள்கூர் நாடு 

வென்னறாலுஞ் சொலத்சகுமோ வெண்ணரிய திருச்சோழ ெழிற்பேர்காடு 

உலகமொருங் குதவியகீ ரோததியி லுவணகே துள்ளச் சோவா 

துலைவிறவச் துணர்வினிடை யுஇ.ச்சருளி யுவணைய சுரு யோசப் 

பலர்புகழ்பொற் பதியமர்க்தும் பாராசன் பால்வலியப் பசர்ந்து பற்றி 

யிலகு தியா கேசனுறீஇயிருப்ப இந்காட் டின்னசையே விசைப்ப சென்னே 

இருகநெறிய தமிழ்மூவர் சேவா.ச் சிறப்புயர்கேச் இரங்க எிகநா 

ளிருகிலமெங் கணுமிரு நார் ஜெழுபதின்மே லொருகான்சா மிவற்று ளே 

பரவுறுபற் பலநாட்டும் பயில்பஇியெண் பதினான்கே பண்பு நீடுஞ் [னைப் 

சுரர்பாவு மொருதாற்றுச் சொண்ணாறு தஇருச்சலமி4 சோழ நாடு, (௩) 

வைஇகசை வம்பொலிய வக்தருண்மூ£ வருந்சருதே வார மந்கா 

ளெய்துமிரா யிரமுடிச்கொ ரரிலச்சுமிவற் பிறையருளா விறக்த நீச்சி[சாய 

யுய்சருமூன்றொழியெண்ணாூ றுளவவற்றைஞ் ஞூ Dn LOLI gd Co) IT (IBM BET 

தசெய்விகமாண் டிருப்பதிகச் இரடனக்கே இகழ்சருரிச் சென்னி நாடு, () 

முக்காடு சம்.மினுஞ்சர் முன்ணாடு .ரி௩மாடு மொழினெ்சு வேச 

சொன்னீட0 முயர்சலச்சாற் சொன்னீடு வயனலச்சாற் ஜொகைநீ டின்ப 

மன்னீடு பலவளச்சான் மல்குபொருட் குலவளச்சால் வளர்சீர்ச் கென்று 

மெக்காடு மெவ்வுலகு மிணையாகா வென்பது கெல்லாஞ் சொல்லும், () 

வேறு, 

அரசிய ணீதிக் காணியாதஇ.மா மனுவி னீஇ 

யருவமான் நுயர்க்குச் தன்னோ ரும்பனமீ தரு *ளாய்ச் சரூர் 

வானருட் கருவூ லஞ்சீர் மனுநீதி கண்ட சோழப் 

புரவல னருட்செங் கோலிம் பொலிவஇச சோழ நாடு, (௬) 

உலகெலாம் பாவு சான்ரோ ரூடைத்செனு நாட்டி ருந்து 

மலைமலை நகிலன்வி னாயோர்க் தழைத்சன பாய காமச் 

இலைவலான் தலமை செய்யச் சேக்கிழார் குறிசி லாத்றும் 

வலனுய ॥மைசசு நீதி மாண்பதிர் கோழ நாடு, (ar) 

** உய்ச்சவென்னும் பெயமொச்சக் சசரகசொச்சுது,



he சூதவனபு.ராணம். 

அருண்மொழித் சேவ ராய வருளினீர்ச் தனைய வாய்மைக் 

குருபரன் வாக்கின் நீச்கை கொள்கெளாச் கொடுப்பிச் செம்மான் 

றிருவரு ணிறைச்,ச சோழர் சிகாமணி யனபா யப்பேர்ப் 

புரவலர் பெருமான் செங்கோல் பொலிவஇச் சோழ நாடு, (௮) 

மணிகளி லமல னங்கண் மணியணி யங்க” ராகக் 

குணிகளிற் றிருவெண் ணீறு கூறுமக் இரஙக டம்முட் 

கணிதஇரு வைர்செ ழுக்சே கவினுரீஇ வயங்கு மாபோற் 

றுணிபுயர் மேன்மைக் தான்றோர் துதிமிகுஞ் சோழ நாடு, (௯) 

மன்னுமே சக்க சோழ வளநாட சோறு டைச்சென் 

றன்னையா ரவ்வையாரோ சருண்மொழிப் பொருண்மை நோக்கி 

னென்னகன் னாட்டு மேலா யிகபர மோக்க வாழ்க்கைச் 

சொன்னிதி சானே மீச றலக்குமிச் சோழ காடு, (௧௦) 

நாசச்ச மடந்சை யென்றே நாவலர் பரவி யேத்து 

மூசக்க வாய்மை ஞான மு,சல்வியா மவ்வை மாதா 

மேசக்க வளரா டென்ன விசேடண முன்பின் கோக்திட் 

டோசக்ச வின்சொண் மேன்மை யுற்ற இச் சோழ நாடு, (௧௧) 

ஆருநீர் நாடென் ரோதி லனையது சனையே யன்றி 

யோருசல் பிறிதொன் நின்பா லுரு இட குறியே யாகும் 

பேருறீஇப் பலமாண்। செல்வப் பெருவளப் பெருச்ச மென்றுஞ் 

சேருபு இகழும் வாய்மை தேற்றுமிக் சோழ நாடு, (௧௨) 

அங்கண்மா ஞாலச் சாவிச் சருளிய கோயில் சொண்டா 

னெங்கணு மென்ப தேனை யிடங்கட்கு மூகம னாக 

வொங்குசன் பாலவ் வாய்மை யொளிர்சா விடம்வே நின்றிச் 

சங்கர னமர்பொற் கோயி றழைப்பதஇக் சோழ நாடு, (௪௩) 

செங்கம லத்தின் மேவுக் இருமகள் பொதுமை நீக்கி 

மங்கல வகைக ளெல்லா மலிசா வழங்கு மாண்பாற் 

பொட்குறு சிறப்பி னென்றும் பொவிதலாற் பொன்னி நாடென் 

றெக்கணும் இகழ்பேர் கொண்ட இசைமிகு சோழ நாடு (௧௪) 

அரியயன் முகுந்த னாதி யமரர்நா டவனி யேனை 

நிருபர்நா டுரூ.த்.தி. ராதி நேசர்நா டெல்லா மென்று 

மருவு சங் குறைக ணீங்க வரம்பெறச் சரமேற் கொள்ளும் 

பெருமையார் சென்னி காடென் பேருடைச் இந்நீர் நாடு, (கட)



ஓ திருகாட்டுச்சிறப்பு, க 

நாடெலாம் விளைவி னீட்ட ஈகரலாம் பொருளின் கூட்டக் 

காடெலா“மவர்ப்பூஞ் கோலை களனெலாம் பிறங்கு Qe mCunt 

மாடெலாம் தரும சாலை மறுசெலா மணிக்கு வால்கள் 

பாடுடலா காடும் போற்றிப் பணிதிருச் சோழ நாட, (௧௬) 

கற்பகப் பொங்க செங்குங் கர்பச வல்லி யெ (Hw 
ந ry ட டி ௫ e . கற்பகல் லூரி யெந்குங் கற்பக மாத செங்கு 

இ 

மற்பக மாந்த ரங்கு மற்பக லறக்க ளெ்கும் 

பொல்பக மாட மெங்கும் பொற்பகன் மணிக ளெங்கும், (௪௪) 

காச்இர நீழ லெங்குங் காத்தா வளங்க சொங்குங் 

காச்இர FEE Corn Fm காக்இ.ர வாமை யெங்குங் 

கோத்திர குலங்க ளெங்குங் கோக்இர ஈல௩க ளெங்குங் 

கோத்திர மேன்மை யெங்குங் கோத் இரள் பொழிபா லெஙகும். (௧௮) 

பார்ப்பவர் கண்கட் கென்றும் பசுமையே தோன்றும் யாண்டும் 

பார்ப்பயில் பயிர்முன் னாவ பலஹஜொடே பல்கும் யாண்டும் 

பார்ப்பணி யாதி FTP Lid gy) GD KET யாண்டும் 

பார்ப்பனச் சாஇயாதி பகர்நெறி கவரா யாண்டும், (௧௯) 

இரவிட வேதம் போற்று இருச்தகு மூர்ச்தி யீட்டந் 

இரவிட வேசம் போற்று தஇருக்தங்க டிரக். லங்கள் 

பரவிட பிடங்க டோறும் பல்குவ சோணாட் டென்று 

பவிடல் யாரு நேே பார்ச்சலா மின்று மென்றும், (2-0) 
® 

பரவுறு சரியை யாதி பக்குவர்க் கருண்மெய் ஞான 

குரவர் கம் ,பினங்கள் வாய்மைச் சங்கம குலங்க ளா G) 

வாமிகுங கூட்டங் கூட்ட மாக்தொகு வகையி கன் றிப் 

பரவூமெக் நாட்டு மின்றாற் பார்க்கலா மின்று மென்றும், (24) 

இன்னகாட் டியற்சீர் யாபே யிசைக்குகர் தொகுச்தி யாவு 

மென்னசாட் டினுமே னாட்டி னிலகுபே ரின்ப நல்கிப் 

பொன்னிகாட் டிட௩க டோறும் பொய்யுஈ முனிவர் வாக்கின் 

மன்னுகார் வளமுன் னோர்க்ச வகையொரு சிறிது ரைப்பாம், (௨௨) 

மழைவளம். 

உருவகா லருவ காலென் ரோ இய லுபய காப்ப 

ணிருமையும் பொதுமை யாகி யிலங்கெழிற் தாசி வன்நன் 

பெருகொளிப் பளிங்கின் ரோதற்றம் பிறங்கிவிண் ணோக் சொனச் 

செருண்முசப் பிரதி விம்ப மென்னவான் சேணிற் சென்ற, “(௨௩)



Gy FM ON Lf TT TLD, 

௩மசன்ப னாக மிச்ச நாலையவ் வாணை நீத்துக 

சமையம்பு கொண்டு பின்னுஙக் களிப்பது சாண்டு மென்னா 

வுமையன்ப னீற்றுக் கோலச் துற்ரொழிச் இடகேர் சென்ுங 

கஇிமையம்பு சஞ்சே ணின்று மெறிதிரைச் கடல்புக் கன்றே, (௨௪) 

கரு௩்கட ஈரங்கக் கையாற் காமரு தாளமாதி 

யிருந்கழ லிறைஞ்டிச் தூவியிரக்சலி னர றல் கேளா 

வொரு௩குணா இர௩க யெம்மா னனொழிக்சென வெழுக்து வானில் 

வருஙகனம் வேண்டு காறு மாக்திமே மலெழுகச்த மாதோ, (௨௫) 

வாரிதி குழியப் புக்கு வாரிவாய் மடுச்சு வானக் 

சகேரிய வீறஜைய கோரச் இருமூக arb B Cub Gs 

காரிய SHUI UWS FHI set Oe weno ATW HMw 

கேரியல் சம்பை மீட்ட மெங்கணும் பாப்பிற் ரன்றே, (௨௬) 

2இதி யிதழி வேணி வானவன் காச்செஞ் ஞான்றும் 

பொதுமையி னிருமை யாய புற்கல வர்க்க மெல்லா 

uw Sta சமரு கக்தி னபைச்சரு ளொலியே யென்னக் 

கஇர்விசும் பெழுச் ரூகங் கனையொல் பெருக்கிக் றன்றே, (௪) 

sor dip நிரைவன் மத்த கயத்துரி யெடுக்துப் போர்ச்கு 

முறையென பமிருஞ பைய மூதுவரை யெ/்கு ரூடி 
“ளையொளி நீல்லீ தான ரகறிலகச் சொடைரி ரைசத்சாங் 

குரைமலி சாரை யாண்டு மொய்யெனப் பெயயா ஈன் ச, (2௮) 

இறையமர்ம் தினிது வாழ்வெற் பிரு்ற கரிந்தோ மிக்க 

மிரையொழிக த.ய்து மென்னா விண்ணிறை மணிக்குடச்தி 

னறைகடற் கூ.வக் சாணை யாக்கயி றஈமைக்தெ டுத்துக் 

குறைசப வாட்ட லேய்ப்பக் கொண்டனீர் விண்ட மாதோ. (௨௯) 

சபாறிரிய சகாசி வன்ஈற் புரூடஉா சியம்போற் பொன்னின் 

ஜோர்கரிச் இஉட்கு சாபம் துலக்குவான் பெய்ந்தீ ரன்னோன் 

பாற்றிகழ் ஈக. யோசா சம்முக றப்ப ரப்பின் 

வீற்றுவீற் ஐருவி சைய வெற்பிட மெக்கு௩் காட்டும். (௩௦) 

விண்ணுயர் சைய நாம வெந்பிருஞ் சரந்சொடுத்துத் 

சுண்ணிய சாரல் காறுஞ் ௪கமக னிசம சாகக் 

Kom com wis San மல்லி கசைச்சொடை சாச்தி யேத்தும் 

பண்ணிசை யென்ன சூழ்க்சு பாவுநீ ரரூவி யோசை. (உ௧)



திருராட்டுச்சிறப்பு, ௪௭ 

தனையுறு வலியில் சீவர் சமையுமாற் சார மென்ன 

வினிசெடுச் தழுச்ச கற்றி யின்பரு ளாசான் போலச் 

கனைகுயி னுவசொ ழித்துக் anor ok mos மெல்லா 

நனியுணு மமு,ச மாக கானிலச் கொழுஇதழ் mero. (௩௨) 

நிலையிலா வுடலங் கையி னேர்ந்தவச் கணமே மிக்கோர் 

நிலையிலா வுடலங் cna ளெறியினுய்த் ஐய்து மென்னு 

நிலையிலார்ஈ் சளிச்சல் போலஜீள்பயோ தரநீர் * பெற்றக் 

நிலையிலாங் கெஞ்சா நீச்ச நீத்சமா வளிச்ச மன்னோ, (௩௧.) 

கணந்தொறு மாறி மாறிக் கருதுமுள் எச்தின் * மாலை 

ft யுணர்ந்திரு இல் வப்பே ருற்றசை யுசகவுவோரை 

மணந்தரு சீர்த்தி போர்ச்சன் மானநீர் முழுதும் வானக் 

சணந்துற வளிச்துமேனி சவளம்போர்த் சாககு நின்ற. (௩௪) 

பொருள்படைச் தருளா செய்தும் புன்மையு மளித்சார் தாய்மை 

மருவலுங் காட்டி யாங்கு வாரியுண் டேகு௩க் en gy 

மிருஞுநீ.இச் சைய மால்வெற் பெய்தஇநீர் பெய்த மாரி 

தெருள்பெறு தூய்மைச் சாகிக் இகழ்ர் துவான் சென்ற வன்றே.(௩௫) 

உடல்பெறுங் கணச்ச றத்தி ௮சவனூ னெதியென். தியாமிவ் 

விடைபெயி னீயாச் செல்வர்ச் கக்சுதா யறனு மின்றாய்க் 

கடல்புகு மூலக மெல்லாங் களிக் கநீ ரளிக்கும் வெற்பென் 

டையான் கொடைசெய் கொண்டூ£ வமலமா யகல்வான் சென்ற, () 

உருவுடைச் சீவர் யார்க்கு மூசவிய வுருக்கொண் % டெய்தும் 

பசமன்யா மவனி லன்ஜனோர் பயன்பெற வருவு கொண்டு 

வருவதே முறையென் நெம்மான் மலியருள் பிரவ இதக்தாங் 

கொருவுரறுாச் சைய வெற்பி,னொழுகுமா லருவி நீத்தம், (௨௪) 

ஈசன்மாட் டினித மர்ந்தே யிணையினீள் மலைய வெற்பின் 

வாசனார் கமண்ட லத்தின் மந்இர நீர தாகிச் 

சேசமார் கணேச னீண்டே செக்கெனச் இருவு ளங்கொண் 

டாசில்பூ முதல்வ எர்ப்பா னளித்சஇிச் செளித்த நீத்தம், (௩௮0 

* பெற்றவென்னலும் பெயரெச்சதக் சகரந்தொக்கது, 

* மாலை - தன்மையுமாம். 

1 உணர்தல் இரண்டிடச்தும் பொருடந்துரின் றது, 

ந எய்தும்வினைமுற்று.



௧௮ சூதவனபு ராணம், 

இக்௩தி சைய வெற்பி னிடையமர்ந் சருவி யாக 

மன்னியே குறுமா லீத மந்திர தோய * மாளாற் 

பன்னுமைர் சொழிலுநம் சானே பண்ணுமென் நியம்ப லென்னாம் 

பொன்னிசா விரிமுன் னாமம் புகல்பலிப் பொருவி ஸீர்க்கு, (௩௯) 

ஈ.தியெலாக் து.இிசெய் கங்கா ஈதியுமிச் கதிகெய் பொன்னி 

ஈதியினோர் கூர்றுக் கொப்பா நவில்வதும் புழுசா மென்னே 

நதியிவை யிரண்டும் பூவி னடச்குங்கா ரணத்சை நோக்கி 

ஈஇிவான் தலையன் னோர்மெய்ட் காவெடுத் இயம்பு முண்மை, (எட) 
பிறந்திறம் துழலுந் சேவர் பேணுமூ ரமர்ந்த கந்தை 

விறந்துபா ராசு வேண்ட மென்சடை 6 BEG. OGAL 

பிறக்சொரு முனிவன் மி4ச லாடுப்பின் காதிற் போக்தே 

யிறந் சவர் சாம்ப ரென்பி னெய்திய இரைச்சு கங்கை, (௪௧) 

பொன்னிமா ஈதியிப் பாரிம் போக்சருள் புனிசு மேன்மை 

முன்னொரு வாறி சைக்கா மூணொழித் சோர்ட்திப் பொன்னி 

தன்னிலை யுணர்க வானீர் தானுமோர் சிறிசொவ் வாவி 

நன்ன தி மேன்மை யோரா நாயினே னவில்வ செங்கன், (42) 

வானிடைச் தாரை யாகி மலையிடை யருலி யாடு 

மாணிலச் இடையே யாறு வாவியாழ் கூ.வ கோடை 

கானிலைச் தடமுன் னாமங் கடற்பன லொன்றே கொண்ட 

தானிடைப் பாமன் வர்க் கருடரப் பெறும்பேர் போல, (௪௩) 

கருமுகி லாய மக்சு கய.நிவர்ம் சப்பு மாரி 

பெருகவில் வாங்கி மின்வாள் பிநம்ஞசா ரெனும்பொன் மோலி 

யாசுறக் சண்ட வேணி லாக்குறம் பட௩கிச் தேய்ந்து 

சுரரிலத் சோர்காற் சென்னி தூச்கிநீர் சோக்கி மாயும். (சா) 

பெரியவர் மூனியி னும்மபின் பேறினி ஈடைச றிண்ணக் 

தெரியுறப் பொன்னி யீர்ச்து* செல்பிணை பிரிக்சு சன்கே 

ளறிணரேர் புகுந்சோர் பாக்கின் படைச்சகதால் வாச வ்பெம் 

புரவல ரொறுச்சா லொன்றும் போதுமென் ஐருளிந் ரோர்ந்சாம். () 

சணிமலர் சாசா கொன்றை கவின்பலா சலர்பூ முல்லை 

யணியணி பாவப் போர்த்சாங் கைவரும் சானா யைந்து 

பணிகளுக் சானே செய்யும் பான்மைரேர் காட்டி யேகு 
மணிகொழித் இலகும் பொன்னி மக்இரச் கரக நீத்தம், (௪௬) 

ஆனால் என்பது ஈண்டுசேற்றப் பொருடந்சு.



திருகாட்டுச் சிற ப்பு. ௪௯ 

ஆக்சமு மறையு முண்டா மானரு ளொன்றித் ருழ்ந்சோர் 

மீக்கொளு நலையர்க் கென்றன் மெய்ம்மையே தருப்பை யாதி 

தாக்குநீர்ப் பொன்னி முன்னஈ சாழ்க்சுதி விருக்தி யாய 

மேக்குற நிமிர்ச ருக்கள் விளிர்சன வேர்கீண் டம்ம, (௪௪) 

கடிகமழ் மாசர் மேனி கரட்டெழின் மலர்ச்கு ராவி 

ஸஞெடிவின்மஞ் சரிகள் புன்னை யொண்ணெ ருடன்கொண் டேகும் 

படியினீள பொன்னி காட்டும் பசும்பொன்முச் சாதி பூண்டு 

மெடியசண் புனற்ச நிக்கு bro waetlt Can m mw, (௪௮) 

வேறு, 

மூவரு முறையே யொருதொழி விரண்டு முச்தொழிற் குரியராய்தி துரிய 

சேவினி லொடு௩கல்காட்டிகெ குறிஞ்சிக் இணையி௨ வ்வொருர்லப்பொருளே 

காவகதக் இரண்டு பணையின் முப் பொருளே கவருபு காட்டியீர்த் சேடி 

யோவற வவைமுற் ௮ுசஇயிற் புகுமா றுய்ந்துறும் பைத்சநீர்ப் பொன்னி 

வேறு, குறிஞ்சி, 

ஐந் திணையின் முசற்றிணைம் சாலமாண் டிணைபேரின் பமைதி தேற்றா 

னந்தமிணை விழைஈ்சினிறரை ₹லச்இணையென்றைவரின் முன்னா கனெற்றிச் 

ெந்கழலாய்ச் சத்சமல சிக்ிடையா னநசமயக் இரட்சி யாய 

சுந்காவே ளமர்ந்தரு, ஈாந்சளிக்கப் பெறுஙகுறிஞ்சிசத் தூயவைப்பு, (௫௦) 

வேறு 

பூந்துணர் பொதுளும் வேஙலகைப் புடைசலா மெழுழி மீட்டஞ் 

சார்கஇற புரர்கு மாம உாறிசா பாறைஞ்சல் காட்டு 

மேகஈஇண ரொழுக்கு செக்சே னின்னரு ளொழுக்க மேய்க்கு 

மாந்துமா முசுக்சளாடன் மற்றவர் வெறியாட் டேய்க்கும், (௫௧) 

செயலையந் சருமே லோரபைஞ் சிகியுற வண்டி சைப்ப 

வயஃ்வளா வெடிப்ப விழ்முத் தாஙகுஃழிசன் றுதைக்கும் தோற்ற 

மியலிசண் மேலா லோல மெனசக்கு£ல் சவர்புள் ளோடக் 

கயல்விழிக் குறமான் முன்னாட் கவணெறிந் சமர்கச காட்டும், (௫௨) 

௮ருகமர் பராரை வேங்கை யடியுரு வொடுக்கெ ஈயங் 

கரியுறல் கண்டு வல்லே கரஈதுறை பான்மை செவ்வே 

ளிரலைமா மகண்முன் போக்தாங் கரந்திற வுளர்கோ னம்பி 

வரஜெொரீஇச் சணியொன் ரக மறைக் தொளிர் வாய்மை தேற்றும,



2. O சூதவன பு.ராணம், 

காமுறு பிணையொன் றோர்பாற் கதுவிய வொருபால் வேழ 

நாமுற மருப்பு நீட்ட காட்பணின் ஐலா சோக 

மோமுதல் வேழ முன்ன ரூன்றல்சண் ெயினர் ஈங்கை 

யேமுற வலிசணைப்ப விந்௩4 சேயை யேயும், (௫௪) 

புதுமலர் கணியிந் ரோன்றப் புளிக்கர்சு..ரீங் குயச்தி னேனல் 

கதுமென நிலத்திற் சாய்வ சகடம்பணி தட ம்பு யச்தோ 

னெதிர்பொரச் தொடர்கி சாசர் யாவருஞ் சேவ ரோன்ற 

விதிர்விதிர்ச் சாவிசோர்ந்து மேதினி வீழ்க்சு தேய்ப்ப, (௫௫) 

அரிகுர லருவி யாவு மாங்கெயித் நியரி னேர்பு 

குருமலர் வேங்கை நீழற் குவாலுற வீழ்வ வள்ளி 

யருளினா ருயிர்பெற் ஈன் னோ ரறுமுகன் நிருவ டி.த்சா 

மரைரிழ லுறமுன் வீழ்ந்து வணஈ இய வாய்மை காட்டும், (௫௬) 

சுறிச்கொடி யிணர்க்தும் குழ கருக்சரு விளர்ச்ச ரெம்மல் 

வெறிச்சரெொங் காக்கண் மீது விழ்ச்திரின் பெனிருக் தோற்ற 

மறிச்சசண் ணெறிக்த வோதி வள்ப்ரிமீயா டள்றாி யெம்மான் 

பொறிதச்சழ லிடையி வாசம் போகம் மண?தக தேய்க்கும். (Ger) 

தோற்றட மருப்பு கொங்கைக் துணைக்குடைக் துருவி சர்ச்துந் 

தோற்றவை யனை சுது மாங்குசி FCO FG) CON COO F BI மீது 

சோற்றமன் கொடி28) மார்சைக் சொடிச் மார் விற்றிருப்பர் 

தோற்றவர் வென்று ளாரைச் சுமப்பது மாபே யென்ன. (௫௮) 

மருங்குலைச் கொம்ப சோன்பர் வளர்பசங் கொடியே யென்பர் 

பெருங்கவி வாண ராகு போவை யேனை மாசர்க் 

இருங்கழ லெயினர் மாசர்க் கியர்ிபய ரேகொ லென்னத் 

தருங்குளிர் சழைசொடு*ுச் சாமசைக் குடுச்து வாரால், (௫௯) 

துயர்சரு கணைவேட் சந்து சோகஞ்செய் ரினச்ச சோகப் 

பெயர்கொலென் றெயின மாதர் பெரிதுள௩ கறுத்து சைப்ப 

மயர்வுறச் சிவந்து மேன்மேல் வா௭ர்தாய் வருக்கும் செம்மேற் 

செயலைசெய் செயலை யோதுஞ் ரெயலெவன் செயலை யேபேர். (௬௦) 

அழலெரி மடுப்பித் தாங்க ணகருமூன் னகழ்ர்செ றிந்து 

பழகுமை வனமுன் விச்குப் பயனனி பல்க வாழ்வார் 

தொழின்முய லெயினர் யாவுஞ் சுடுகெருப் பிருக்சு காடு 

'சமையுமென் ரோதம் சன்மைச் சனிமொழி யரிர்சு மாமோ. (௬௧)



இருகாட்டுச்சி ற்ப்பு. 

எனலூன் கழங்கொ ய லின்னற வாதி யாஷ் 

சானவ ரருச்தியொன்றே கருக இன ரருச் இட்வக்ளி 

கோனையுண் வெப்பர் யாலு/௩ கோதறக் a) Lom Ne aT 

ஞானியர் வரச வெல்லாம் சிவார்ப்பண ஈயக்கு மாரல் 

வேளெனுமுசனி லைப்பேர் வேடரான் நிழ இயாதி 

கோளுரீஇ யமைய-வாய்க்து குலமு கர் சூமா வேடன் 

சேளிசா யுரிய சம்ப௩் இகளெனக் களச்தப் பெத்ற 

மீபயர் மேன்மை யம்ம விளம்புசற் கெெளிய சேயோ, 

கண்ணப்ப ஹஜெப்ப கோரன் பின்றெனக் சரைஈச மெய்யன் 

புண்ணெஃக மணிவாக் செர்சை யுனாசக்கிலச் காய காய 

இண்ணப்பொன் னாம வாழ்வின் Sopa சா॥ மேன்மை - 

ஈண்ணப்பெற் முளார்கு பிவி நாயினே ணிசைக்சர் பாற்றோ. 

வேறு, பாலை, 

பாரி யேமுசற் சாரெலாம் பூருவ மட 

சுராரி யார்கொளாஞு சின ச்சுழன் முழுமையுஞ் சூழ்க 

பராரி யோருரு வாயவம் பணச்சியன் அரைக்கும் 

வரசாரி யூர் இயங் கமார்கருள் வயச்சு து "பாலை, 

கணமுக் தாங்கருஞ் சினச்சழ லுருவினள் சாக்கு 

மிணையில் பாலையு ஈண்பகற் பரன்முராம் பிட ச்சைப் 

புணர்பொ ரோர்பொழு குடற் wo aur ஈ.இரினாற் புலனாய்த் 

சுணவு மாலைய சல்லசை யுலகெவன் ர ங்கும், 
ஓ 

இன்ன பாலையி ணிஸாயழல் கமர்வழி Cus) 

யன்ன பாதல மூழுஅுமார்ம் தபதி யன௩தனா 

மொன்னி மீதுவன் ஜெரிவகை மணிமயென்பர் செரியா 

ரொென்னை நாமினி யிரைப்பசவ் வெரிசழல் விரிவை, 

உடலி ஜனோய்முழு சொழிதக்துய ராற்றன்முற் று சவுங் 

கடமை பாலையக இழச் இம்கென் போர கனேர் காட்டுத் 

கொடர்-ஈ மூலமு கோயெலாக் சசொலைச் தடம் பலன்செய் 

Bio any gi Castors golly me, Os Deg. 

வாகை யா௩்கணு5 தருந்திரு விந்சைமா மகளோ 

யாகை யால லமுமடை* தருள்பெறு கெனச்தஞ் 

சாகை யாற்றிகம் த௩கண்மூ லசஇற்பா தலம்விண் 

போகை யானசைம் தழைப்பது போல்வது வாகை, 

(௬௪) 

(௬௩) 

(௪௪) 

(௬௮) 

(௬)



(Fy HA sar Ly IT COD, 

பிரிந்து செல்லுகர் சனிமைதீர்ம் இன்பமுட் பெருகப் 

பரிந்து மல்குபூம் பாவையர் பஃறொகை காட்டும் 

புரிந்த நாயக சேடியர் குழாமெனப் புருடர் 

தெரிந்து மாதரார் தம்மின மெனத்திகழ் குரவம், (௭௦) 

சுரர்ரி லச்சமு கரிதுபல் சாவலுட் டுறுமிச் 

சுரரி லஞ்சுதைச் இரளைபல் கோடிமேழ் ெ்குச்சச். 

சார முண்கெளி சென்பபோற் ராச்இரி தருமஞ் 

சுரரம ரச் தினுஞ் சுவைப்பலப் பலம்பல சொரிவ, (a) 

பொன்னி னாட்டினைந் தருமலர் பொன்னெனு மொன்றே 

யன்ன தென்பெறு மலர்மல ராடக மரும்பு 

பன்னு' மாண்கிளிச் சறைப்பொனாஞ் சுசந்தமும் பரப்புங் 

கன்னி சார௩்கொப் பணியிள முலையெழில் காட்டும். (௭௨) 

மதுர வொண்களனி தாக்இரி மீக்துமுன் வலிய 

வ.இர நல்கவும் பாலுண வருந்துவ கபோத 

மதழு டற்குறு மெவ்வுணா வழங்கினு மறுத்து 

ததன் ரூங்கட காதியுண் மாதவர் வண, (௭௩) 

வேறு, முல்லை, 

முன்னம் பதினா றாயிரமேன் முல்லை யலைத்துந் துவரையினி 

லென்னும் புவனப் பழிசுமப்ப தெற்றுச் கஇினிச்தாச் சோழமுதற் 

பன்னுந் தேச்து முல்லையெலாம் பல்கப் புரர்சப் பழிதுரந்தங் 

குன்னும் பயன்.ரிச் குறுதுமென வுவண கேதேோம் புறுமூல்லை. (௪௪) 

ர வீரை பிரிவாற்முாக் இளர்பே ரன்பி னுடையானைச் 

சார வடுத்தாங் கானிறைக டாமே பொழிபால் குடத்தியர்கை 

யார நிறைபல் குடத்தியரா யடுத்து மடத்செங் கணும்பாம்பி 

யேச வளர்க்கு (Vays Sony குறிப்போர்ட் தொழுகுநர்போல்: 

கடியோர் சிறிதில் பொற்பூக்கள் கஞல்கற பகமு௩ தலைவணங்கும் 

படியோங் கார விதசூச பஞ்சாக் காங்காட் டி. சழியெனும் 

வடிவோங் கஇயகற் பகங்கள்பல மல்கும் துச்தோ ததியிதற்கந் 

கெடியோ னாழி நிசர்கொலென நிறைபால் வெள்ளம் பரந்தொழுகும்.() 

ஆயர் ம.இக்கு மண்டர்பல ர்க லாரிந் இரைபல்லோர் 

பாய விதழி செருந்இிபல்கற் பகமான் றேனு மச்சதொலிகண் 

மேய பூவைச் குலமரிகள் வெண்ணெய்ச் குடம்பால் வெள்ளமடுச் 

சேயும் புறலைப் பாற்கடலொன் றென்னு மிதுவோ விசன்பெருமை,



திருகாட்டுச்சிறப்பு ௨௩ 

வேலி கடவாப் பிறர்சொட்ட விசைப்பூங் குளத்து நீருண்ணாச் 

சீல மூடன் யாசகமாச் செறிபுல் லுண்டு குறுமுயலுஞ் 

சால விரச நெறியுறுமேற் சாற்றும் புறவம் தனிபுக்கு 

ஞால மட௫ண னருளினல ஈவிற்ற லெவனா மினிப்பிறகாம், (௭௮) 

வழிபா றரூமான் கன்றினமு மான்சன் நினமு முடன்விளையாட் 

டொழியா துகைப் மகரரினுமிக் குறமார் பணைத்து மடியிருத்திச் 

கழியா வுவகைக் கடதிளைப்பர் சனிவாய்ச் Sura nue Pure 

ளிழியா நீச்சோர் சளும்வாஞ்சிச் திப வெனிர்பி னிசைப்பானேன் 

ஏவனா .பின்சொ னிகராவ தென்றுட் கறுக்தாய்ச் சியரான்பா 

றுவரா ரழலிற் காய்ச்சியுமேற் ரோயா மக்இட் டது இரளு 

ஈவநீ தங்கண் டிச்சார லக்தா vor Cap Mery EF 

லிவணோர் கு௮மப் பெருமையுமென் றெரியிட் டுருக்கி யின்புறுவார், 

அடரு மிடரார் புரிந்சாலு மாகூழ் வலத்தார்க் கபிவிருகதி.தி 

தொடர்பே யாமென் நிடலோர்ந்சாம் சொறுவி மார்காய்ச்சான்€ர [யா 

மேடனே சு தியாய்கனிசுவையுற்ற டைமச்தினில்வெண் ணெய்ச்சுவை 

யிடா வுருச்க கெய்ச்சுவையா யின்றி யமையாச் சிறப்பமைந்த, 

அர்க்க னுதவிக் இதுகைம்மா ராகென் றண்ட ரவண்விளைக்கு 

மூர்க்க மாட மாடகமுன் முதிர்பச சைகணி லம்பொன் முசல் 

வர்க்க மிரவி யிளைப்பாற வஇபல் லிரவி யெனக்ருவிப்பா£ 

சொர்க்க மிணையோ பொன்னொன்றே சோம்பே றிகட்சேயிடம மால், 

உலகம் புரபப்போன் றனைப்பொருநீச் தொருசன் றனக்கே சிறப்பாக 

நிலவ வ௫த்துச் கொண்டொளிருலனென்மோவைக் இணை த துறையுட் 

குலவு மிருச்ச லசப்பொருணால் கூறிற் நிசனுச் சகென்றுபெரும் 

புலவ ரிசைக்கும் பெருஞ்சிறப்பிற் பொலிவ கனைய பூம்புறவம், (௮௩ ) 

மலரும் புறவச் சண்டர்கடம் மாமி gy Huu anew 

ரலஇன் றரிய தவம்புரிந்தோ ரனைய புறவின் றவமெளிசோ 

குலவும் பெருஞ்சீ சானாயர் குழலி னோசை கேட்டருளி 

நிலவொண் சடையோன் விடையிவர்ந்து நேரே வரும்பேர் der gow, 

Cag. was, 

பொன்னுலகைந் தருச்சுசன்மை புரியமர ரரமகளிர் போற்றுஞ்சீர்த்தி 

வன்னமுலைச் சசி௫க்காமணிமு சற்பன்னி திபோக வகையில்வாழ்க்சை 

,சன்னினுமிக் கார்வமுறச் சடமலர்க்கண் குளிர்காட்சி தாவா சென்று 

மன்னுவளச் சதெனச்சுரர்கோ வதிசேவாய் வழாரிலைத்துமருசமாசோ,



௨௪ சூதவனபு. ராணம். 

ஊடுதல்கா மக்கின்ப மெனுஞ்சுருஇி யிலக்கணமீ துண்மையேயென் 

நிபெம நிதரிசன விலக்கியச்தாற் நேற்று தலி gla wr 

னீடுதிணை யாய்வளஞ்செய் நிலையினுல கபிவிருக்தி ரிபமாய் நின்று 

கூடு இணையிம்மரு சக்குளிர் தணையே லிசன்பெருமை கூறற்பாற்றோ, 

பொன்னிரஈதி யெனும்பெருஞ்சீர்ப் பூட்கொடியொன் தரிசொனதி முதலா 

ப்போதும், பன்னதிய பெருங்கிளைகள் பந்பலகாற் சிறுகளைகள் பரம்ப 

நீட்டி தி, தன்னிகாரபல் வயறழைச்து த சகுபை/ கம் நிரைபூத்துச் தானி 

யாதி, மன்னியபற் பலவசைய வளம்பழுச்தே யெஞ்ஞான்று மல்கரகிற்கும். 

இன்னமுசம் பருச்கெவெளர்ச் தெடுச்தினிது பாராட்டி யினிய வூட்டித் 

சென்னருணறர் ருயெனவே சென்னிறைகாவிரிமுலைச்சாய் செவிலிகைத் 

சாய், மன்னியபாராட்டுறு சாயூட்டுறு சா யைவருஈதாய் வழிச்சென்மாபோற் 

தன்னிடையை யாறுகடாந்சனிச்சனியேகிளைக9 சாழுகத்தாவாதோசங்கும், 

வோ ௩ 

உலகெலா பளிச்திடந் குரிய போரு 

ணிலவுமா வெள்ளமே ருகர்செல் காவிரி 

வலனிம௰ிர் தருபிர வாகக் காயினை 

யிலகநேர் சண்டசே யெனககண் டார்ப்பமால், (௮௧) 

கண்டிடு முழவரச் கவேரன் மாமக 

ளொண்டொடி சறைபய மூணாசசெல் சேயென 

மண்டொலிச் கணையெழ மருவிச் குழ்ந்துசென் 

றெண்டரு கால்களி னினிதி யக்குவார். (௯0) 

௮ருள்புக கெகிமுமெ யன்ப ருள்ளெனதி 

தருபுனன் மடுத்தலு மள்ளர் சண்வயல் 

வருகமர் விரணாதீர் மருச்சொ முக்கலு 

மொருவியாங் கொழிந்துசா லுறக்கு ழைஈதன, (௬௧) 

பாவனை யுறைப்பவுட் பயிலு மைக்செழுத் 

தாவபன் முறையெழு தன்பர் போன்மெனக் 

காவுபல் பகடல நகத்தின் காத்பிணைத் 

சோவறு களமசா௩ குழுவர் பன்முறை, (௯௨) 

ஐந்தெழுச் இடையரு சமையு௩ தாமனச் 

துந்தொளி யெழுதலி லுழுச சாஷ்வழி 

வந்தெழு மணிகளும் வரம்பின் மாழையு 

மி$்து றழ் வளைகளு மிமைக்கு மெங்கஹும், (௬௩)



இருகாட்டுச்சிறப்பு. 

கமமொழிச் இதம்புரி சாலு மேலலத் 

தமாக” தச்தினு மபேச கெஞ்செனக் 

கமையென வோர்தாக் காட்டு மாண்பினொப் 

புமைசெயன் முறையெனப் பாம்பு கைப்பரால், 

இளகியை% தெழுக்தமைக் திலங்கு கெஞ்சினிற் 

பளஇலன் பசைவற நறுவும் பான்மையின் 

வளநிறை பற்பல சாவி வாலிய 

மூளையெழ விதைத்தனர் மூசு மள்ளர்கள். 

அன்பினில் வேறலா தவிரு மொண்டுவ 

மின்புற வெழுசலி னெழுக்ச வெண்மூளை 

பின்புறாத் இரன்முனோர் பிறச்ச மேவலவின் 

முன்பிச ழொன்றிரண் டாக மொய்ச்சன. 

பருவழமுற் றன்பெடுத் சமல பாதம்வைச் 

சருமையின் வளர்தீசலி னனைய காநற்றிணை 

வருபுனரந் கழனியின் மள்ளர் மாசர்கள் 

பெரு௫ய வாழ் ச்சொவி பிறங்க வன்றுவார். 

அருட்புன விடைவள ஏன்பின் ரோத்றம்போற் 

நஜெருட்புன லிடைவளர் இிகழ்பைங் கூழினை 

யிருட்பழ வாசனை யெய்ப்பச் சூழ்க் சண 

பொருட்படா இரிசாப் புணரும் பல்களை, 

அருண்முறை ஈவிலுமைக் தெழுச்ெென் வாளினா 

லிருண்மல வாதனை யிரிசுசல் போன்மென 

மருண்மது நுகர்கரு மள்ளர் மாதரதி 

செருண்மலர் வயர்களை சதைத்ச லார்றுவாரர், 

ஈசனா ரருள்வசச் இயைநதிட் டேபழ 

வாசனா மலந்தெதறு வாரின் ont Sus 

நேசநா தியமது வ௪த்தஇ னி ெழு 

தேசகாண் மலர்ச்களை இதைப்பர் யாங்கணும், 

பளகொருங் கொழிதலும் பாவு மொண்டுவ 

விளையனு பவமுளே விரவி நிற்றல்போல் 

வளர்பசுஞ் சாலிகண் மள்ள சோம்புறக் 

கிளரும்வெண் கருவகங் இடை த்தெ ழுக்சன, 

௨௫ 

(௬௯௪) 

(௯௫) 

(௬௪) 

(௬௯௪) 

(௬௮) 

(௬௯) 

(௧௦௦) 

(sos)



சூதவன புராணம், 

கருமு இர்ந் செழுந்தகெற் கதிர்கள் வெண்மைமுன் 

மருவியொண் பசுமைபின் செம்மை வாய்த்செழு 

தருமொளிர் சச்துவக் சமசு ராசதத் 

தரனரி யயன் முறை யவிருந் தோற்றம்போல், 

தனிநக ரனுபவந் தாவில் யாவர்க்கு 

மினித.ற விரிக்சரு ளிடல்பி னுட்கரு, 

ஈனியெழீறி நெற்கதிர் ஈலக்க முற்றிய 

பின ரரி5 தரிக்குவால் பிறங்கு போர்செய்வார். 

அரிசனக் கரியெனு மசலஞ் சாய்ச் இட்டூர் 

கருமுகிற் படைஞார்புக் குழக்குங் காட்டுபோல் 

'விரவுகெற் போர்கள்பார் வீழ்ச்ச மள்ளர்சூழ் 

நிரைசெறிந் துழக்குவ மேதி நீள்குலம், 

அழுக்கினை யழுக்கனா லகற்றல் போன்மல 

வழுக்கனை மாயையா லகநற்றல் சாட்ட 

வொழுக்கிய மேதிக ளுழக்கி யோய்ந்தபின் 

குழுக்கொளும் பலாலமுற் சோது நீக்குதல், 

தொழில்பல கருவிக ளோடு சோய்க் இள தீ 

தொழிபிளைப் பாடியா ருயிர்க ளுற்றெனக் 

கழிபலா லம்முசுற் கடி.௪ கற்றிய 

வழியொளிர் நெற்குவால் வயங்கும் யாக்கணும், 

ஈடிலா ரூடனுமி ஸிரியுக் சம்பெரும் 

(4டென4* சிற்றினம் பிரிந்து ஈல்லினு 

கூடா போற்பதர் நீத்துக் கோதொரிழி 

நீடுநெற் குவால்கள்பன் னிலையிற் சார்வன, 

ஆறினொன் ஐரசர்ஈன் னீதி யான்்மமை 

யாநினொன் நறனிறைக் தனைத்து மோம்புசில் 

வாறினொன் மியான்றி யயாக்தி டாமன்மு 

ஞாறினொன் நரஈருக் களப்ப ரா௩்குளார். 

ஐம்பெரும் பாககெல் லனைச்து௩ கொண்டுசென் 

றைம்பெரும் பாகமா யவைஞாற் இய்ப்பராந் 

றம்பொருள் பாத்துணச் சகுமெ லூற்பொரு 

ட்ம்பொரு ளாகவே தலைச்கொள் வாழ்வினோர். 

(௧௦௨) 

(௧௦௩) 

(2௦௪) 

(௧௦௫) 

(௧௦௬) 

(௧௦௭) 

(௧0௮) 

(50%)



இருநாட்டுச்சிறப்பு. 2.67 

கன்னல்கண் மஞ்சள்பல் கசலி யாதிய 

துன்னுமே னலைமுசற் ஜறொகுபஃ மூனிய 

(பின்னிலம் விளைவன வெல்லை யில்லன 

வன்னமுற் றுறவிரிச் கரச லாவசோ. (௧௧௦) 

அனை சதுல சூயிர்ரிலை யாக மல்கியே 

யின த்துயாந் சொளிஞுமிவ் வினிய சண்பணை 

யுனறர்கருந் இணையெனி லோக லெங்௩ன 

மனச்கொள நிறைபெரு வளனெ லாமோ, (௪௧௮௫) 

வேறு, கெய்தல், 

உ௪௧ வேந்சனென் ஜெமையுல குரைப்பமுழற் றுலகுக் 

குசக மீவதிவ் வுசுதியே யாசலி னுசைச்சா 

ர௬,௪க மோம்பினப் பெயர்சிலைச் துறுமென வருண 

ணுசக கோக்டிவீற் நிருப்பது மெய்சலி னுககம். (௧௧௨) 

பூதி சண்டிகை மு.சற்ெவ சம்பந்தப் பொருளி 

னாதி பூசையாக் ஐன்பர்போற் பாசுரவ் வருண 

ஹூர்இ முட்புனை ஈழற்றளி யூன்றியவ் வும்பத் 

கோது சா்விழா வெடுக் தவேண் வெனபெளர் ஐவப்பார். (௪௧௩) 

இசங்கு துன்பக்து னி தியே யின்பெனபம் பிரிக்கா 

நிரங்கு ரிச்திணை யெய்இரகா கோ்றிரு5 இரங்கி 

ணிர௩கி மேற்கொளு மீசனென் ெண்ணிமுண் டகக்க 

னிரககு வண்டெழிர் கண்டிகை நீறுபூக் இலங்கும், (௪௧௪௫௪) 

புன்னை நீழலிற் செடவாத் சிறு.ரியர் புணரி 

மன்னு சிற்றில் எசைப்பவுள் வருந்இக்சம் மார 

மன்ன வேலைமேல் வீசலுங் கொடுவெலு மான்ற 

தன்ன கொண்பொரு ளுறிற்கொள ச் காழ்க்குமோ சலி. (௪௧௫) 

௪௧ யாயமுழு தயிர்க்கரு விழஹறைவனே வலைஞ 

னாகி மீன்கவர்ந் இடினெமக் கடாகொலென்் றலைமேற் 

சோன் மீ அமிஇப் பாசவர் துதையுமீன் சால 

* மாகி னீள்பல சாலங்கள் வீசுபு வலிப்பார். (௧௧௬) 

விழியை யொப்பெனப் படுகட லுடன்விரா யாத்றல் 

கெழு.மி நிற்றிராற் காண்டுமமன் ஈலைஞர்மேற் செர்ந்து 

மழு கன்கசைக் குவிச்சபன் மீனெலா முசக்கூர்ந் 

செழு; ளைச்சிய ௬ணக்குவர் மேலுமவ் வினைய, (௧௪௪) 

மாகு - வலைமணி,



௨௮ சூதவ்ன புராணம், 

அதறைக டோறும்பன் மாக்கலச் சொகையிலுட் Cen gu 

நிறைபொ ருட்குவால் கொணர்ந்துகைச் கோணிக ணிசழ 

வறைக டற்கரை யளிப்பமா ணவர்குலச் காழ்ந்த 

பொழைக விப்பொரு எளெடுத்தரு ளாரியர் போல, (௧௧௮) 

உருவ நிட்கள ச் இற்கய லன்றென வுணர்ச்துங் 

இருக சாடினி யத்துட னெண்ணிய சிளையாய் 

மருவு கென்றுகொ லுமணராங் குவரிநீர் வாகப் 

பெருக வாற்றுமுப் போங்கலெப் பாங்கரும் பிறங்கும், (௧௧௯) 

என்ன சேச்சரும் பொருளெலா மியலும்பல் சலத்தாற் 

ுன்ன கன்சரைச் குவித்தெலா சலங்களுந் துதைந்து 

முன்னி யேர்பகா டொறுங்குறை வறத்தரு முதன்மைச் 

தின்னி ல.ச்தியல் பென்னிலா ரிதற்கிணை”யிசைப்பார், (௬௨௦) 

எம்மையாளரு ணம்பிபோற் நஇபச்த ரொனுஞ்சர்ச் 

செம்மை மாமணி யுலகெலா மொளியுறச் இகழ்ந்து 

தீம்மி யற்குலச் தவசரிச் இட்டமா தவஞ்சார் 

நன்மை யாளரிர் கிலச்சவர் பெருமையார் நவில்வார், (௧௨௧) 

இணை மயக்கம், 

குன்றி எந்தினைச் கதிர் நுகர் குரங்கக்கொற pena gor 

மன்ற ளிக்சலை யூர்தியை யினமென மருவுக் 

துன்று இண்பா லுண்புற வமையினஞ் சொரியா 

நின்ற வெண்மணி பாலெனச சென்௫ணு நிற்கும். (௧௨௨) 

வாயி எஞ்சிறு மறியுகைச் சான்முலை மடுக்கும் 

வரையு ழைப்பொலி முலையுணும் வனமிரை மழவு 

வரைமி சைந்துசென் நும்பல்கண் டுயில்வன மருதம் 

வரைய இன்னிழ லுறங்குமிக் குணாவரு மும்பல், (௧௨௩) 

அமைவெ டி.ச்தெறி மணிவிரைந் துணங்குமீ னாருங் 

கமைகொ டிக்குலத் துதைப்பவிண் பறந்துறுங் கழைமே 

லிமிர்பொழ் கோங்கிடைச் சயர்க்கொளிர் காதணி மீவ 

ரிமிர்பொற் கொன்றையம் பண ச்தியர்சசனை ச்சொழினிகழ்த் தும்: 

உழும்ப கட்டினை யோட்டுவ நெல்லியொண் கனிகள் 

வழங்கும் பூச,சந் துவர்க்கனி மறவருண் மகிழ 

வொழுங்கு மீந்திருங் கனிதரும் பாத்திய ர௬ுவப்ப 

முழங்கு வாரிமீ ஜெ.றிவன மறத்தியர் முசப்ப, (se @)



இருநகாச்சிதப்பு, ௨௯ 

மூல்லை யான்பொழி பால்புகு முளரியக் தடத்த 

ளொல்லை வாளைதாய்ச் செருந் இவீ யுகுப்பவவ் வுறுபால் 
வல்லை யச்சட நிரப்பிவா ரிஇப்புலான் மாற்ற- 

வில்லை மாலெனச் காசைமே லலைவளை லீசும். (ea. a) 

தாழை யின்கனி சதர்ப்பவீழ் மாங்கனிச் சாறு 

வாழை யின்சனிசஈ் சரறுமுன் னாலுற வளர்முட் 

டாழை தாதுகுச் தாங்குகோச் கு௩ுொலாந் தவள 

வாழை யாதியென் மோதிய விம்மிசம் வழங்கும். (௧௨௭) 

வேறு, 

எண்ணா.ப் பொன்சொடுச்்சா ளிசைபழிச்சப் புகும்புலவ ணியம்பு வாக்கற் 

றண்ணீருங் காவிரியே தார்வேந்ச னுஞ்சோழன் ரானே யென்று, மண்ணாவ 

அஞ்சோழ மண்டலமே யென்றுமுளறை வருமே லெக்சு, விண்ணாடும் பரவு 

மிந்த மேனாட்டின் பெருமையெம்மால் விளம்ப லாமோ, (௧௨௮) 

இருராட்டுர் சிறப்பு முற்றிற்று, 

ஆகச்திருவிருக்சம் (௧௮௦.) 

இரு நகரசீ சிறப்பு. 
பணக. அண் கர இன் கானை 

வேச மூன்றிடை விளக௩்கெசுர் வேத்தூ வேந்தர் 

சோதி நாட்டினுட் சோழகா டிசனிடைச் துலங்குஞ் 

சூ.சு சானன மதனிடைக் காண்டமே துணையு 

மோது ர௬ுச்இரஞ் சிவாலய மைந்செழுச் துமைகோன், (௧) 

உலசெ லாசிறைக் தொளிர்முனி வாரெலா மொருங்கே 

நலனெ லாமெளி தருள்வதிந் ஈகரென ௩ணுகி 

நிலவ லாலன வரதசா ருவமூனி நிவாசச் 

SOO WEN WEP Qups set இருவுசாச் சானம், (௨) 

அலை லோகத்து மவிர்சிவ இர்ச்தங்க எனைத்து 

மூல மாமுனி வரும்புகும் சழைப்பவக் சாங்கே 

சகல போகமோக் கங்களுக் தந்துவாழ் சலினாற் 

சகல தீர்ச்தவா சரயமிசத் இருவுசாத் சானம், (௩)



௩௨௦ Gh BAH புராணம், 

சகமெ லாம்வழி பாட்டின்மெ யின்பு£ீஇ.ச் சழைப்பச் 

சகள நிட்கள சசாசிவ னிம௫ரி தனையை 

சசன மர்ந்துவாழ் சலனெலாஞ்் சார்ந்துவாழ்.ச் சலினாந் 

sam Cas Grr தாரமித் இருவுசாச் சானம், (௪) 

உருவ காலரு காலென வுசைதகு முபய 

மருவ காப்பணின் ரொன்பது வகைமையும் வயக்கும் 

பொருவின் மூர்ச்திமுற் ற மூதிறை தனைச் சாழப் புகலாற் 

சருவ மூர்ச்இக ணிலயமிக் இிருவுசாச் கானம், (௫) 

கோயி வானும் பெயரிட குறியெனச் குலவும் 

வாய்மை யேயமு சோனா லயப்பெரு மாண்புக் 

தூய்மை கூர்சன இயர்ச்சியும் விளக்கெ somes 

சாய்மையாரரு ணிறைதரு தஇருவுசாச் சானம், (௬) 

விண்டு வாதிவா னவரெலா காடொறு மிடைந்து 

சொண்டு சற்றுபு குறையொரீஇுச் துகை சலிர் றனை நேர் 

கண்டு ளார்க்கும்வான் பசெலா மெளிதுறல் காட்டி 

கொண்டு சேற்றியாங் இலகுமக் குலவுசாச் தானம், (or) 

அூலை லோகமுக் சனையடிக் இிறைஞ்சவாங் கறங்க 

ணிகலை மூஙசொடுச் தெங்கணும் விரிச்சரு ணிலையாற் 

தகுதி சாலிசே கருமகோ சம்மெனச் சான்றோர் 

இசழ வோதிய பொலிசருக் இருவுசாக் கானம், (௮) 

உலசெ லாமுமெப் பொருள்விழைக் அுறினுமவ் வுடன்முற் 

றிலக ஈல்௫யு மெட்டுணை யெனுங்குறை வெய்தா 

நிலைய பல்வளக் தருச்தபண் டாரமாய் நிலவிச் 

சலைமை சான்றொளிர் சருவ தஇருவுசாச் சானம், (௯) 

நாம நீருல காஇய வுலகெலா ஈயப்பச் 

சோமி லைம்பொறி நுகர்ச்சிமுன் னலனெலாந் துசையச் 

சாம மிக்கன வாதருட் சருதலிற் சகல 

சாம தாயக நிலையமிக் கவினுசாத் சானம், (௧௦) 

மாயனாதியர் பததச்சழி மாலைய தாகாச் 

தாூயரித்திய சுச்சவச் Ses Karr oor 

கேய மாண்டிவ மோக்கமென் ருன்றவர் நிசழ்த்துஞ் 

சேய கூலபண் டாரமிச் இருவுசாச் சானம், (௧௧) 

* உம்மை சொக்க.து,



இிருஈகரச்சிறப்பு, ௩௧ 

வேறு, 

வார்கொண் டருமை காட்டியவா வளர்க்குஞ் சுபயோ தாக்குடைந்து 

வார்கொண் டிடாமுப் புடையிளகீர் மல்கப் பொறையாற் றநிலாங்கலிகள் 

வார்கொண் டோடி கெவொனின் மலா ணச்ச முூடனடுங்க 

வார்கொண்டளிச்கும்பயோசநீ£ஃ வார்கொண்டெனகூழ்ந்துடனுதவும் 

மண்ணின் மடவார் மு£லைச்கொவ்வா ப.பினெமைச்தாம்.ச்துரெவரே 

யெண்ணின் மடவார் சமுட்டேவ வீயல்பீற் பெருமை யெழின்மாதர் 

விண்ணின்மடவார்முலையொச்சேம்விழுப்பமூுடையேமெனக்களித்தா 

குண்ணின் மடவா ரிளநீர்ச,௧௩ குவணை முழுதுஞ் செறிந்தாடும். [ங் 

சேவ வழிபா டாஇயபல் ரெயல்கட் கெமையின் ஈமையாமை 

மேவு மெமச்கோர் சிரிசொவ்வா விண்உற் பககக ளெமக்குமே 

லாவ கறித மெனமேற்சென் ஈசனைச் தாழ்ச்தி மடல்சிறிதாங் 

கோவு பாளை ஈரையினகு மூவணை மேலு மிலா௩கலிகள், (௧௪) 

மூம்மைப் பயனுக் தருரிசமிம் மூதூர் செறியு மிலாஙகலிக 

ளம்மைப் பயன்வீ டறக்சளிக்கு மதனாற் றெருட்டு நூலளவை 

யம்மைப் பயனி னஎப்பிலகாய்த் தோம்பு வார்ச்குப் பெரும்பொருடநம் 

இம்மைப் பயன்கூட் டிதறெருட்டு மென்றுங் காட்டு யளவையரோ, 

இன ச்சா லைதென் நரைக்குமள வெய்தும் வான்சர் பகமென்னாங் 

சனச்சா லுரிஷி யதிமதுரச் கவினீர்௭ சுல்பெக் றி௨மென்னு 

மனசத்சா லச்சுற் ஈறல்பெயச்செய் வளஞ்சால் புலவீக்கற் பகஈரையின் 

வனதச்சா ॥௭ளவோ த॥/ெசெனுமா மல்கிப் பொலியு பி௨ா௩கலிகள், (௧௬) 

ஆற்று நீமை யம்முவயாச் காழி நீருண் டசைமாமு்றிப் 

போற்று நீராக் கெம்மின்மிசும் புனிக௨ சுவைச்சாக் இலாங்கலியென் 
XL (QF ட் ச ரர 

தேற்று நீர் மையப்பொழில்குழ்உ இல௩கு மெவர்சீ யினமுவர்த்சாற் 

பேற்று நீர்மை நல்லீன ச்சைச் சோந்து வய௩்கும் இறம்புங்யார். (௧௪ c 2௮ சீ re கு ட் Lf 

அறன் மிக் களிப்போ னெமக்குவணை உச னவகுத லு சவிபெரு 

ரிறையபொற் நருக்க சாவற்கோவா நீழல் பாப்ப வாளாகாக் 

சறையற் ஜறெழனன் ஈலவென்னாகச் காழை *ரைகண் மேலோடிய 

பொறையுற் றலர்பூம் தருமேலும் பொலியப் பரப்பு நறுநீழல், (௧௮) 

ஆய துணர்ந்தாங் கவர்பூக மாம்பை கரும்பு முதலாவ 

பாய விழியா யிர.ச்சவன்வான் பதியம் பகஙகட் இதஞ்செய்வ 

வாய பசிய தண்ணியவே மற்றவ் வுடையேம் யாமென்ன 
மேயங் நிழற்€£ம் வெளியெல்லா மிடைந்து நிரைக்சாங் கணிசெய்வ,6௧௯) 
் மை-மேசம்,



Mid. சூதவன பு சாணம், 

மருதத் தலைவி தனைப்புரக்கும் வானிற் றலைவற் குண்கலச்.இ 

னருமைச் தவள நறுஞ்சாலி யன்னம் படைச்தாங் ககல்வானில் 

விரவிப் பொலிபைங் சதலியின விரிமெல் லிளநெட் டிலையினிடை 

யுருமு£. ந்நியவெண் முழு,த்திநங்க ளொளிகான் நமர்ந்து இசழ்.தருமால், 

அனைய மதிமேற் செந்தா இட் டலராம் பிரந்சே னுகுச்துமுதிர் 

கனியும் வருகைச் சுளைகதலிக் கனியோ, டுகுட்பத் இகழ்காட்சி 

பினையத் தலைவி பருப்பொடுகெய் பேணுஞ் சுவைய முச்சனிக 

ளினித,ச் தலைவழ் கன்னரூட ஸனிலங்கப் படைச்சா லெனப்பொலியும், 

குளிர்பூ சசமேல் நிரையனத ௩ கொடிகள் படர்ந்து துவன்றியிஎக் 

தளிர்க ளடுக்சி யென ச்துதையச் தாவில் பழுக்காய்க் குஷையடுப்ப 

மிளிர்பூ மூகையோர் மெல்லிஉையின் மீது பொருந்து நிலைகோக்கி 

ஜொளிர்தாம் பூலம்வெண்சுண்ண ச்துடனாங்குசவிக் ஜெனவொளிரும், 

வேறு, 

சு.ரர்முழு சாண்புச் 2ண்டுச் துசைதலால் வெறிசா மன்ஜனோர் 

புரமுழு தவற்றை யெல்லாம் புஉப்பதெங் சடனன் ரோவென் 

அரமுழு தருளிச் கோயி லூர்முழு தடுத்து மேற்சென் 

மாமுழு தீண்டு சோலை வான்முழு சரணிற் சூழும், (௨௩) 

சந் இர காந்த மாடம் சருசுவை யமுத ரூப 

மந்திர நாத னீற்று வயங்கொளி மேனி மானு 

மி இர நீல மாட மிடையின்மா ணிக்க மாடந் 

தந்திர மயமா தேவி சாமிமா மேனி மானும், (௨௪) 

பொன்மணி மாடம் வானிற் பொலியவம் புதங்கீழ்ச் சார்ச 

லன்மணி நிறச்தன் ஐனமாட் டயனெழு தோற்றங் காட்டும் 

பின்மணி முட௫ன்மே லாகப் பிறங்குமம் மாட மன்ன 

மன்மணி மலரோன் றன்பான் மாலெழு தோற்றக் சாட்டும். (௨௫) 

நாகமீப் பொலிவி லோச னங்களாஞ் செங்கை நீட்டி 

மாகமீப் பொலிவா னோரை வருகென வழைப்ப வன்ஜனோர் 

தாகமீப் பொலிய வேள்விச் சாலைபுக் €ண்டி நாளும் 

யாசமீப்.பொலியு ணாச்கொண் டின்பமீப் பொலிவர் யாண்டும், (௨௭) 

அரிவைய ரல்கு னாக மசைக்குடுப் பதும்பொன் னாசக் 

தெரிவையர் மருங்கு னாகக் இசலைமென் மூலையு நாசம் 

வரிவிழி களுமைநாக மறைந்துறை கடலி னாகம் 

புரிகுழன் மிசைப்புன் னாகம் போதுமென் னடைபெண்ணாகம், (௨௪)



திருஈகரச்சிறப்பு. ௩௩ 

& இர்கிரி மைந்சர் வாகங் கரிபரி முதல வாசங் 

கதிர்மிகு மீணிய வாகங் காமனுஞ் சமழ்ப்ப வாச 

மதில்கண்மே * லெழுவ வேக மறைமுழு அுணர்வி வேச 

மதிமனத் தொளிரு மேக மாளிகை யிவரு மேகம், (௨௮) 

மாடமும் வாவி தாமும் வயங்கா விந்த நேரு 

மாடவிர் முகங்கா சோதி வயங்கா விந்த நேரு 

மாடவர் கற்பாய் மார்ப மணிநறுஞ் சாந்த நேரு 

மாடவர் சற்பாய் * மார்ப மணிநறஞ் சாந்ச நேரும். (௨௧) 

மாதர்வா னாம்பை யென்ப வண்சவா னாம்பை யென்ப 

மாதர்கூ ரியலுந் சோகை மனங்களி னியலுச் தோகை 

மாசர்செய் விழியுந் தசேனே வளங்கனி மொழியும் சேனே - 

மாகரம் பொருவ கொங்கை மலர்க்குழ ஐருவ கொங்கை, (௩௦) 

களை சமூ௨௩ குடியெ லாங்கைச் களைவழுஉம் யாண்டு மாதர்ச் 

இளை தழூஉங் கராம்பு யங்கள் இளைகழு௨.ம் 1 வராம்பு யங்கள் 

வளை ஈமூ௨ மடவார் கண்டம் வளை சமூஉஞ் ரசெவிக ளொண்சான் 

மூளை சமூ௨ மனையெ லாஞ்சொன் மூளையெழூஉங் கழணி யெல்லாம். 

கள்ளளிப் பனவா௩ கென்றுங் கடிமல ரினங்க சளேயக் 

கள்ளக டறப்பெ ரூச்கக் களிமயக் குறுவ வண்டே 

6 .சள்ளசம் பயில்வ மின்னார் சண்சளே யவைக ளாற்றுங் 

கள்ளகப் பலவ வன்ஜனோர் காளையர் மனங்க ளேயாம், (௩௨) 

நிறைமலர்ப் பொழில்க ளேசண் oot HO) Lng gs) ரிலையவென்றுஞ் 

இறையளி யியங்க ளாதி இறங்களே யிரங்கு நீர 

௩றைமலர்த் தருக்கண் மாட நிரைசளே கொடிய ஈண்ணும் 

பொறையின் வாய்ம் சலர்க டூற்றிப் பொலிவபூ மூ.சல்க ளேயாம்.(௩ ௩) 

வெறியன மலர்க ளேயாம் விளியிய ஓருபி னொன்றே 

யறிவில ஈடங்க ளேயா மமர்ச்சலா டவர்க டாவே 

முூறிதரல் விருக்க மாதி மூடஞ்சோ இடநூற் கூற்றே 

I Baus வினைக்கு மாமே பிணிமுச மஞ்ஞை யேயா ம். (௩௪) 
  

* எழுவவே கம் எனப்பிரிச்ச, 
* மார்பம்--அுகுபெயர். அள் சவர் கற்பு ஆய் மார்பம் எனப்பிரிக்கு௪, 
1 வராம்புயம்--வடமொழிச் சந்தி போல்வசொன்று. முருகேசனென் 

பதுபோல. 
6 கள்--மு.தனிலைச்சொழிற்பெயர்.



Mi சூசவனபு சாணம், 

செல்வமிக் குடையார் மாடச் இறப்பெலா நோக்கி யென்னா 

மொல்வது புரிது மென்பா ருஞற்றுபொன் மணிமா டங்கள் 

செல்வமே லுலகே ழப்பாற் சென்றவோ நின்ற வோமற் : 

ரொல்வதெங் கெம்மா லம்மா வுரைப்பசொண் பொருட்பெ ருச்சம் 

இன்னன வலக லாச வியல்வளந தவன்று மிந்த 

நன்னகர்ப் பொதுமை யாய ஈவன்மூழு Bons cui win G 

மன்னகச் இடைப்பு ஐச்.ஈ வகைசூறப் பாம்வ எத்துட் 

கொன்னுமென் னறிவோ வில்லிச் குட * மெனிறழ் கூற லென்னாம். 

வேறு, புறககர், 

warren! un gene, Fon mule லரிஈசனன் வேத 

னெண்ணி யஙசவை [ கோற்றெனு௩ கால்கள்பெற் றினிராம் 

மண்ணி யஙகுது 0ஃ%குல மலையெலா மொருஙகே 

யண்ணி யஙகுறல் போன்றன வவிர்மணி யிப௩கள், (௩௪) 

உலக மெட்டினீற் நும்பல்க ளும்பர்செ ஓம்பன் 

மலைமு னாவன சாஙகுமா சிலச்சைமென் மலர்ச்தார் 

மலைய வோர்புயச தகாற்றுமன் னவரைமேல் வ௫த்சாங 

குலவி யெப்பகை யுதெறு மும்பர்வா 1 மும்பர், (௩௮) 

சண்ணி ஞோகுவ இக௩தமே மூடிவிட௩ காணா 

விண்ணி ஜஷஞேககினு மன்னதே யென்னிலார் விரிப்பா 

செண்ணி னோக்கியக நீட்சியு முயர்- சியு மென்ப 

மண்ணி னோக்குரா ரொனசுதகு ிபச்கள மாண்பு, (௩௯) 

முத்தி ஐச்இப நிலைச்கள ,பிசைகசொண்மின் முகிலோ 

டச்சு வெற்புச யாசலத் இருசுட விர்கான் 

மச்தி ரிற்றல்சங காழிகை மருமமொண் டிருவை 

வைச்ச மால்கறிச் கருளமூன் வ௩சமை வயக்கும். (#0) 

உவமை யாகுபே QreruGs stg s லொழுகுற் 

றவிர்ம ருப்டுவிற் றிலகமின னதிர்முழச் கசனி 

இவள்க டாமழை யாதிய வியலுறு இறச்சா 

லெவன சாகுமண் ணியஙகுசா செனுகதிற லிபங்கள், (௪௧) 
rae ee seein reat Nett   

* எனில் என்பது சேற்றப்பொருட்டு;ஆலவாய் சிவனுலகானா லென்ற 
இற்போல. 

+ அவை ௮ரிக்கனனென்ரியையும், 
ர் உம்பரீறு போலி,



தருககரச்சிறப்பு, 

இரும ருப்பிரு பால்வளைம் இடைச்ச.ர மூலக் 

தெரியி பங்கறை மதிமிசைச் இசழ்முகி லெனப்பார் 

மருவு காரினைப் பிடியெனப் பிடி த சனர் வாயவிட் 

டொருவி லுட்பயத் சோடுமட் பயடுமலா முகுப்ப, 

avers Ss) யைக்தவெண் மகுப்பினைக் முற மண்மேற் 

லுளைஈச௪ சுண்டநேர் கண்டவர் சேய்மையி » நூயமை 

யளைந்த சீருப ராககா ளின்ெென்ப யிர்ப்பார் 

விளைந்த வங்கமைஈ துணர்ச்தில தென்னென வியப்பார். 

சுண்ட மேனிமிர் த.ரரிமிர் மதமழை சொரியுங 

கொண்டல் பற்பல வம்மச வெள்ளத்துச் குழுமூற் 

OQ pam ராதுநீண் டகன்றுள விபநிலேக் க௭ஙகண் 

மண்டு பற்பல சிதைக்கல வாரிதி மானும். 

வேறு, 

அ ரஙகமல் கறிவலி யடர்ககு மாற்றல 

**குரஙகம லுளைசிறு ரிசப்பிற் கொண்டன 

*ரஙகமன் னிரையெனச சாத்று சால்பின 

த.ர௩கமந் துரைரிரை துசைவ பற்பல, 

குலமசண் மூகமெனக கவிழ்௩க கொள்கைய 

Hoan ascrad mip) of diss Own Mu 

வலவனைப் படைப்பவ னமைகச்ச வாசென 

விலகுறு காசிய வெண்ணில் க௩துகம். 

பளிஙகினிற் கருமணி பதிச்து வைத்சேன 

விளஙகஇிரு விழிகரு செயதல் வீழ்வன 

வளங்கனி யாம்பைய மஉரி னணீண்மட 

லளங்கனி செவியின வளப்பில் கோடகம், 

மா௩தளிர் நாவின மார்புங கண்டமும் 

பாஈசளொண் படமெனப் பகரும் பண்பின 

போகசதெதிர் பகையுரங குருதி போகப்பாயக 

சேோதெழிந் குரச் தின வெண்ணில் பாடலம், 

வீ.திமண் டலமூதல் விரியு மீரொன்பா 

Corsa சாரிமுற் நறியைகச வைஙகதஇ 

யாதிய கஇகள்பற் பலவு wrt ser 

கோதற குணத்தன வெண்ணில் கு௩சமே, 

* குரங்கு மூ.சனிலை,ச் தொழிற் பெயர், 

௩ட 

(௯௨) 

(+e) 

(சக) 

(௪௬) 

(௪௭) 

(௪௮)



சூதவனபு.ராணம, 

எட்டிடம் வெளுத்துமுற் றிலக்க ணம்பெறு 

மட்டமங் சலமிட மைக்கில் வெண்மைவாய்க் 

திட்ளெ பஞ்சகல் யாண மென்பன 

கட்டம் கமைந்சன கந்து கம்பல, 

வெரிரிமிர் பல்லண மிதவை யும்விழி 

யிருகடை மறையச ளெனுஞ்சிற் ருமையும் 

புரையில்வால் வரால்களும் புரோத மஜெண்டமெப் 

பரிரிரை சரங்கமென் பான்மை தேற்றுமால். 

தெய்வத மணிமுத லாகச செப்பிரண் 

டைவிதச் சுழிகளு மவ்வல் வெல்லையுற் 

ஜெவ்வகை ஈலஙககு மினித ளிப்பன 

வவ்வகைப் பரிச்திற னறைவ சென்னினி, 

தருருட் டேறினை யோட்டி யும்பரி 

னேனும் பிறர்சொலி னிறுக்தி மேருவை 

யோரியற் புலமையோ சொப்பின் ஜறென்னுமா 

சரிய தேரினஞ் ெவணு மெண்ணி௰ல, 

(மிசையுலா வமாரும் வேறு ளார்களு 

ஈசையுலா௩ தம்பதி 7சஙக ளேயெனச் 

இசையெலாம் பரந்துமேற் கடந்து சேணெலா 

மிசையெலாம் விறிந்ததே ரெல்கை யில்லன. 

ஒச்கன மெனக்களித் துலாய வெற்பெலாங 

கொத்துழு சிறையரீஇ வீழ்த்ச சோனகர்க் 

கொச்செழுஈ சணிசெய்வ நன்றி யோர்௩சபோற் 

சொத்துறு மணிஈரை குலாய தேலாம். 

ஒய்வற மறுகெலா முருளித் கெம்பொனே 

சோயவுறப் புரி5இம்பர்க சுவர்க்க மாக்குமான் 

மீயெழு காளிபொன் னுலக மேவுவிச் 

சாயதை வையமே யாக்கும் வையமே, 

இக ரிரதகோக் இனர்மற் ஜறேனைய 

வென்னவு மருவரு,ச் இதயத் சோர்பொரு 

ளென்னமுன் வையமென் நிசைப்ப வப்பெய 

ரன்ன வைச் காடுப்பின் பொதுமை யாய்ச்தென்ப, 

(60) 

(௫௧) 

(6.௨) 

(௫௩) 

(௫௪) 

(௫௫) 

(௫௬) 

(௫௭)



“இருககரச்சிறப்பு. ௩௪ 

விதாச மரிரச மாதி வெட்குறு 

மதிரச மாரத வகைக ளேயவண் 

வஇரதஞ் சமரச மருத்த மன்பெயர் 

பொதாத மாங்கணெப் புறத்து மின்றரோ, (௫௮) 

வளையுறு கேரியங் கையின் OUT USI 

னுளையொரு நிறதஇின்மா வுவந்து மேற்கொளச் 

இளர்,கர வானமீக் கெழுவு தேரின 

மளவிலர் நெடியவ சென்ன வாங்குறும், (௫௯) 

பொன்னினு மணியினும் புனைந்த சேரின 

மின்னினுங் சஇரினு மமைத்த மெய்யின 

வென்னினை மியைவகன் ஜென்ம னாரொனின் 

மூன்னினு, மொழியினு முற்று Bs Cai. (௬௦) 

வீரமே யுருவினர் மேற்கொள் போர்க்கவி 

ஞாமே புயச்தின ரசைவற் றென்றும்வாழ் 

தரமே யளச்தார்தெவ் வினச்சை வீட்டுகெம் 

பரமே யராையினா பெருக்க மேயவே. (௬௧) 

எச்இசை வீரமே யெனினும் போர்க்குறி 

னத்திசை சமதிசை யாக்கி யன்வ 

gs Bons Quw Bene Quer 50s Gd) Hv 

சச்தஇிசை வுறு த் இசை காண்ப ராங்குளார். (௬௨) 

ose RH. SD ater sau H றம்முடி. 

fs Bucs Spiga s sheuSeor wror 6 

Gus MO கணைகளே முலக ஞூடுரு 

வத்தகெஞ் சுன்னுமுன் சடக்கு மற்றவை, (௬௩) 

விடுத. இட மனுவுமக் கணை கண் மீண்டுகை 

ய௫ச்.இடு மனுவுமுன் னாம்பல் பேதமுகங் 

தொடுச்திடு மொவ்வொரு தொடைப்பல் கோடிக் 

ளெடுக்திடு விசற்பமு மெளிதி னோர்ந்துளார். (௬௪) 

ழேன்னருய்ப் பனவிரு பான்மு டுச்னாவ 

பின்னருய்ப் பனமஹூ டுருவும் பெற்றிவா 

கன்னருய்ப் பனமுச னன்கு ணர்ந்துளர் 

சென்னருய்ப் பனவுகே ரின்றென் சீர்த் இயார். (௬௫)



௩௮ சூசவனபு.ராணம், 

வாளமர் வில்லமர் மருவு மல்லமர் 

சோளமர் வலியினிற் ரெரடங்கும் பற்பல 

சோளமர் வகையெலாக குறிச்சு மாணியென் 

par wt Sarre றடுக்கு மாற்றலார், 

இயற்கையே யிமைச்இடா ரயர்சசி யென்னவா 

மூயற்கருஞ் சமரிலவ் வும்ப ரும்புகழ் 

செயற்சையி னிமைச்திடாச் தீர மேபுரி- 
தயற்கரி தாயதென் நதைவி ளக்குவா. 

தெவ்வாரத் தருவுகோல் செலுத்சல் போலாம் 

பொவ்வுரச சாசனச் சாஙகு ணர்ச்துசொல் 

கைவிலிற் கோல்விடுச் தெழுதஇிக் காட்டிமீண் 

டவ்வுரை கொடுவர விஞ்சை யாற்றுவார், 

மறுவிழுப் புண்படா வைக ருமெலாம் 

வெறுவிய வென்னவே துணிய மேன்மையாத் 

ஹெறுபகை யின்மையிற் ஈம்முட் டெவ்வினின் 
துறுசமர் விகற்பமுற் றுவப்பி ளாற்றுவார், 

வடவையா ரழலுமா மறலி யாற்றநலுங 

கடல்வயி நழலமுன் ௧இ.க௪ ஈஞ்சமு 

மூடனிரை யிடியுமோ ர௬ருுகொண் டென்னவே 

,மிடலுறப் பொலிவராங கோரொர் வீரம் * 

மழுப்படை யுடம்பிடி நேமி வ௨ூெந 

கழுப்படை குஈதம்வில் வாளி கப்பண 

மெழுப்படை கோமா மேதியாதிய 

விழுப்படை நிறைபல சாலை வீறுவ, 

விற்றொழி லிர,சமா வேழ மூர்சதொழின் 

மற்றொழில் வாட்டொழி லாதி வான்றொழி 

னிற்றலுங கற்குரர்ச் இரயயாச நீள்வெளி 

௩ற்றலம் பற்பல நயப்ப மல்குமால், 

சசைஞகுசை கல்லணை ௧௪௪ மாதிபு 

IDFR CHE TWH OF GS 

'கசைத௬ இம்புரி மு,சன விழ்றியாங் 
இசைமிகு கைவலா ரிடங்கள் பற்பஉ, 

(௬௪) 

(௭௦) 

(௪௧) 

(௪௨ 

(௭௩)



திருககரச்சிறட்பு. 

அச்சுருள் பார். ஐகங் கால்க ளாங்குய 

ருச்சிமேற் கோப்பொடு மொளிர்வி சானங்கள் 

குச்சமேற் போர்வைபல் கொடிக ளாஇசெய் 

சச்சர்முற் றொழில்வலார் சதையி டம்பல, 

மெய்ச்செறி தருபல விதகுப் பாயம்வில் 

கைச்செறி யாதிய கணைக ern Sw 

தைச்செ.றி படைக்கிடு சடது முற்பா 

அச்செறி தரப்புரி வியலி டம்பல, 

இன்னன பற்பல வெல்லை யில்லன 
வென்னிலிப் புறகக ரிசைச்கற் பாலதோ 

பன்னரு மிடைககர்ப் பரப்பின் பல்வளக 

சன்னிலுஞ் சிறிசொரா மாபிற் சாற்றுதும், 

வேறு, இடை நகர், 

பன் மணிச் செய்குன்றம் பாசிள மாச்சண்சகா 

நன்மணித் திரைவாவி நறுவிரை மலரோடை 

வின்மணித் தகழ்மேடை வியன்மணி நீண் மாட 

மென்மணிச் கரங்கூம்ப வெல்லையில் லனமல்கும், 

பளிங்கினிந் புரிகுன்றம் பைஞ்சிறை மயிலும்பர் 

விளங்கிய வமர்தோற்றம் விரிநல முழுமஇயங் 

களங்கற வருள்கென்னாக் கண்ணுச றனையுன்னி 

யுளங்களி வுறகோற்றாங குற்றென வொளிர்தருமால், 

அன்ன தன் புடைவாவி யலையெறி சாளை 

“மன்னுதம் மிறைபாஙகர் மருவுடு ரிரைமானுக 

துன்னுவெண் மணற்குன்றிற் றுசைமல ரிசழிவிடை 

யின்னவர் கருளவமுூ சேச்சனுற் ஜறெனச்சோன்றும், 

மேனிலை யமர்மின்னார் விரிகுழல் புலர்ச்சுமஇற் 
நூறும் புகையவர் தஞ் சுவணவண் பொடியோடும் 

வானெழு தருசோத்றம் வார்குழற் குளகாணி 

மானிமிர் மினலோடு வல்வியைந் சோடுசல்போன்ம், 

மடவிய சாடவர்தா மாறுற Ca ied sé, 

சுடர்கெழு பலவண்ணச் சுண்ணமங் கவாடிக்கீழ்ப் 

புடவியின் வளைந்துறலப் புருவவிழ் குடைவான ச் 

சடநெடுஞ் சலையன்னார் சாள்பணிந் துறல்போலும், 

(௪௪) 

(எட) 

(௪௬) 

(௪௭) 

(௭௮) 

(௮0) 

(௮7



¥0 சூதவனபு.ராணம், 

 நாற்பு ஐ மலர்ந்தொளிர்செந் ஈளினக்க ளிடையடையின் 

மேற்படர் வளையொன்று மிளிர்வசம் மடநல்லா 

சேற்புறு முகத் தெழ்லெய் இயம.தி கனனாப்பட் 

பாற்படு கமடம்மேற் பயிறவச் இயல்சாட்டும். 

மீயுயர் மாடமிசை மெல்லியர் மிகவூடி 

நாயகர் பணீதோறுநட் நளினங்க ணனிதிவர்சார் 

காயமுன் வருபணிக்கோள் சாண்டலுங் கடிதோடி. 

யாயவர் புயத்திறுச வணைச்சகை கெடழார்பின். 

பவனவா ளரியைவெரீஇப் படர்பிடி யனையார்தம் 

மெவனவா எரிமார்பத் இணைமருப் பால்வடுப்பப் 

புவனமுத் ஜொருங்கேன் ற புனிசநா யடிகொாஞ்சித் 

சவனமார் பெமச்கருள்கே சரிஈனி வாழ்சென்பார். 

திறிது5ம் மூலையொவ்வாச் இறியரசின் றலையெடுப்பீண் 

டறிதுமென் நடிப்பவெழுந் சம்முலை மிசைமோச 

மறுவலு மடிச்சடிச்தேே மடைந்தையர் பந்தாட 

ஜெறுசம ரிளையாம லிருவர்செய் திறம்போலும். 

கைம்மண மலரென்னாக் கடுகுபன் னிறவண்ட 

ரம்மல ரெறியவுமே லலமரு செயனும்பா 

லெம்மவர் செயல்போன்மென் நிளையவர் சொலமடவார் 

சம்முக நகையாடச் தாங்கழட் காடுவரால், 

எம்மன வூசனும தெழில்வளர் கயிருர்ச் இட 

டம்மவொர் சணநீங்கா சாடல்சண் கூடாக 

வெம்மவர் தெரிதற்கோ விதசெய லெனகச்கொண்கர் 

தீம்மூடி. ஈனியாட வாவர் தடங்கண்ணூர், 

இளமாதீ சண்சாவுக் காம்புன றரும்வினைஞர் 

விளைபுனல் பாய்ச்சிலமிவ் வீரமென் னெனவியப்ப 

வளமதிச் சிலையால வாலங்கண் மதியெதிர்கால் 

பளகறு புனல்பெருகிப் பாய்வன நாடோறும். 

இனவளிகச் குணாகல்கா விவறன்மை ஈனிநோகூச் 

சினமிசக ஈம்பொழிலைச் செறவிவண் வருகின்ற 

செனமக பதிதாலூ மெழிலீயை யுய்த் இடவக் 

சனமிசை சடுத்தாங்குக் சவிவன பொழிலெக்கும். 

(௮௨) 

(௮௩ 

(௮௪) 

(௮௫) 

(௮௪) 

(௮௮) 

(௮௧)



தருககரசகிறப்பு. ௪௬ 

மலர்செறி வாவியினின் வாவிவிண் ணெழுவாளை 

பலழமுலஸ்க மோதமிசைப் படிட்சவம் புசங்கள் வெரீஇ 

விலகலு மப்பொழிலவ் வியனலச் செதிர்செய்தாங் 

BOT LO Zi கியா இ யட்வெ பட்டமெலாம். (௯௬௦) 

FOS நிற௩்கவருந் சபனிய௩ தனைவெகுண்டாங் 

இம்மெனச் சுகரீப்பார்போன் நிடிச்இத பொத்சுண்ணத 

தம்மகி பொன்னுலகா யவர்குழற் புகைசூழ்வான் 

விம் மிக மூறவிருள்சூம் வியலிட மெனச்சோன்றும், (௯௧) 

வேறு 

ஒண்டொடி மகளிர் மைக்க போடுநீ ராடு காலை 

மண்டுபல் சேல்வ rive மடங௩ஈகுளிர் தட௩கம் பாது 

சண்டிரிர் தொளிப்ப வம்மா சஇிக்தெழு பகைகே சாந்றல் 

விண்டி6 மெளியர் செய்யும் விசமிசன் மேல்வே றென்னேோ (௬௨) 

பங்கயம் வலயம் *லீசி பா௫ுபைக குவளை யாம்பல் 

கெங்கடை வளைய னேசகண் செறிதல்கண் டிளையா ரொன்னே 

யெங்களிற் லெரீண் பிற்றே மெண்ணிலர் செறிகின் cap On oor 

ச௩்கைகொண் மனக்சர் சத்சம் சலேவரோ டூடு கற்பார், (௬௯௩) 

அங்களை வாவேற் குகா லறிஞர்செய் செயலே போலப் 

பங்கய மூகம வர்ந்த பணிலவின் மூறவல் சாட்டி & 

தங்கடை மரச சுத்தா சனமளித் அடற்பொ டிப்பிற் 

பொக்குபுந் புசஞ்செ றிந்த பொலிவன குடை உக்கள், (௯௪) 

உயிரனார் கொந்கை றேறிங் குறுதர்கொ டென்ன மைக்கு 

ரயன்மினார் கொ௩கை யம்பு யக்சரும் பென்று பற்றிக் 

சயிலுறா மையின்மே லீர்ப்பக் கனன்றிரு கோருஞ் சீறச் 

செயலறகச் சவன்று காணிச் திருத்துவ ரிருவர் சம்மை, (௬௫) 

நனைந்சறுண் டிதிலீற் ரரோன்ற வுறப்பெலா காணி மீண்டும் 

கனைந்தெழு தினாசா சென்னா கனைந்ததைக் களைந்நிட் டந்சோ 

வனைந்கது மலேகொண் டோட மடவியர் வாட மைந்தர் 

புனைந்சசொன் நுச்தின் பாசப் புயசழீ.இக் கராயிற் செல்வார். 

* வீசி. இரா,



Fe. ChB UOT Ly OT OT LD, 

தளரிடை வளர்மென் கொங்கைச் சையலார் தங்கட செல்லாம் 

பளகறு செய்வர் சச்சம் பதிகளே யென்ப தோர்ந்தே 

யுளமுறுப் பூசிச் சாங்கவ் வுரியாமேன் மடவார் தங்கை 

ளகமொண் டிரறைகச்துப் பல்பூப் பறித்தெறிந் சாடு வார்கள். () 

வாவியின் மைந்த ரோடு மாகர்சோயந் சதன்கை மாரறுத் 

தூவிராை கமழ்கந் சாதி சொச்சன எளித்து மீண்டு 

மேய லுடைபூண் வேறு வேறணிந் சலர்கொய் வான்பூங் 

சாவினி ஓதுவர் மாரன் கவின்படை யினஞ்சேோர்ர் தென்ன(௬௮) 

புரிசன மிடைமி ஞர் சம் பூம்பட மொதுங்கத் தோன்றும் 

கசர்சனக் கொ௩கை காணுங் சாளையர் பாவை யாகச் 

செரிஈனப் பெ ரும்பி ஸணிப்புட் ெல்குலா சென்றா oes Cer 

பின மூற்றுஞ் செய்யும் பரிரெனோ வம்ம வம்மு, (௬௯) 

சொம்பால் பெயரொரப் பாலிக கொம்பர்யாக் சீண்டற் பாற்றன் 

றெம்புயச் சமார்த;ு கொய்பி னென்றுகொண் டக்க லார்கா 

மைபுயங் சண்டன் னோெம் மகலவெற் புசைக்து சைச்சே 

செம்பச மாய்க்சென் ஈ௩கை சண்டியுட் குழைப்பர் மைந்தர், 

மைக்கரா ஓட்கு ழைக்௪ மங்கையர் செங்கை நீட்டி 

யக்தினிள் வளார்கு மைச்சாக் சலர்பலர் இஉ௨கொய் போது 

சிந்துபோ அடனச் கொம்பர் செல்வவேம் விடுமி னென்று 

தி5இடு பாச காணிக் கையென தயங்கு ium Hw. (404) 

சளவாம் ayy Corre sana Qaca Or Hie mauu 

வளவ௱ச் சடை ச்ச ரும்பி யகர்பெசுதிர் ககைகசல் கண்டத் 
ம் ப . ச ௪ ச 

சளவெழீஇுப் படா சோசநக் தனைவெகுண் சுப்ப வன்ன 

தளவில மசன்கோ லர்ச வாயின wriGu nm நூவம், (௧௦௨) 

மலர்செ.றி குராகேர் கோக்கு மசகளீர்சம் மினமென் நள்ள 

மஉர்தர வணைப்ப வன்ன சலக மகளிர் uy Fg 

ந௩விகு மடவா ரள்ள ஈயப்புற வணைக்குங் கூட்டச் 

திலகில்ஈ௩் சிவி ரூச்தி யாமெனல் சண்கூ டாக்கும். (௧௦௩) 

நாசியை கோச ருச்கு நாமினிக் காண்டு டுமன்னா 

மூசனர் கொய்யச் செல்லு மொட்யிழை wane ணீழன் 

SAa same மிச்கு வீபல மிடையப் பூத்துக் 

காய்சினந் சணியர் ரண்ப சம்மல ரடியிற் நூவும், (௧௦௪)



திருஈகரச்சிறப்பு, ௪௩ 

புவிதரு பிரம னூரிர் பொலிபுஈ நகரின் மேலு 

மவிர்தரு மூகுஈச ஜூரே யாமெனு மிடைந கர்ச£ர் 

நவிலு,சற் கெளிசதோ வி5ச ககசொரு விசஙக டஈதாஞ் 

சிவக ரதுவே யாமுண் ணகரினிச் செப்பு இன்றும், (௧௦0௫) 

அகநகர், வேறு, 

® ர, . @ ௯ . a 

௮ண்டமெலாம் படைச்இட்ந்காஉ கயனைமுனம் ௨டைச்சருளு மமுத நாச 

னண்டமதி லதுசூழ்பே ராழியைநீ யிவ்வளவிற் ராக காளு௩் 

கண்டனைசெய் கென்றமைகச்துக் காட்டிவைக்ச மாஇரிகைச் சருவியென்றே 

கண்டவாசொல் வாரொளினிக் கவினகாமா ம இலகழ்கா௩ கழறர் பாத்ரோ.() 

உயர்வசல௩ இண்மையெவ ருக்குநூறற் கஈருமைமூக லுடைய சாமிக் 

செயலரிய சணிமதிஞற் ரிை வாயி ரெறுஙகளிறு இண்டே மாத ் 

யியலு சல்போன் மேணனிலைவா யில்ாஈளினடவண் கரிபரிவா னிரவிதோமுன் 

வியன்மறுஇிந்செலுமனைய மிரிர்மணிகோ புச£ர்ச்தி விளம்பற் பாற்றோ, 

வகசைவசையா விரிஈதுவளர் வளமெனுஈ்ச் தியவாயு வாஹோர் கம்பி 

WEEMS CEILS) யாம்வதுவை மணம்புணர்ஈச வாதி நாளின் 

முெடுநீட் விதான ரிசை மூதுவான மணப்பர்சர் முழுதும் தாங்குக் 

சகையபல காம்சகளெனச் சதைதுச௩ச of HW HSN MH றயஙகா சிற்கும்.(௧0௮) 

எவராலு மெஞ்ஞான்று டெவ்வழி.பு மேற்றுறலின் றெனினு மிரதச 

திவராச சாணியயனுஈ இருகர மயற்கிறைமா இரிகை யா£செய் 

புவிராச ஈசராகப் பொலிதலினம் மதன் சிசைப்பல் பொறிக்கு ழாங்க 

டவிராது ரறைசருமித் சகைமாழுதும் பகர்வரிதெச் சாக்இி ஜனோர்க்கும். () 

முூடியிடை வெண் டிஙகளும்வான் முதுகஇயுங கோளவு மூயங்கா நிற்ப 

வடியின கழ்ப் புன லுமொரா சமைசலீன்மா துமைகோனம் மானைக் காவெண் 

பொடியணிசா ஹுவைப்போலும் பொன்மதிலின் றன்மையெவர் புகல்வ 

உம்மா, வடிவுயெயல் ளொலினிளைஞர் * வபுபொஜுயிர் சவர்மடவார் வளமை 

சொல்வா 4. (௧௧௦) 
பாததையர் வீதி, வேறு 

ஐயவென் சோறும் யாது மைய.ரின் றுள்ளக் தேர்த 

மெய்யரு மோர்கா னோக்கின் மெய்மற£ சவச மாச் 

செய்யகால் விழவுள் ளாற்றுங கலவியின் நிறட்ச டீட்டும் 

பொய்ய௫த் இரம்பு றத்தே பொய்சொலார் போரச்செ நிப்பார் 

* வபு சரீரம்,



௪௪ சூதவனபு.ராணம், 

புருடராங் கரும்பின் மல்கும் பொருளுடற் சாறு முற்றும் 

வருமள வுறுஞ்சிச் கோது மறுசவாய் மறுகயாரும் 

பரிக௫த் இடவே வீசும் பாச்தையர்க் கன்ன கன்ன 

லிரதம்வே ஈச்ச லொன்றே யியற்றுமெட் இரந்தா னொப்போ, 

சீம்பொரு டம்பா லாகச் தருணர்க்கு விலைசெய் கன்னார் 

தம்பொருண் முற்றம் வேண்டிச் சாப்பெற விலைமின் ஞர்ச்கு,த 

தம்பொருள் கொடுத்து முன்னீ டவணையின் விலையோ மீட்டுக் 

தம்பொரு ளோகொள் வாணி கரையுரோர் சாற்நற் பாந்றோ. 

அருதி.திகூ ££வர்ப ரச்சை யளிப்பரென் பதுதி ரிந்து 

பரச்தைய ரென்று நாமம் பரிக்சுவ ரொருவீட் டின்பிற் 

Garg HO மெடு, துக் காட்டிங் குவர்ப்புண ரின் பே யென்னாச் 

தெரிச்சநால் வாய்மை யென்று சொட்லிய றெரிப்பர் மைந்தர், 

வஞ்சகஞ் சூது பொய்மை மதுநுகர் வாத யாவு 

மெஞ்சலில் லனகா டோறு மினிதுகொள் சலனா மின்னோர் 

விஞ்சுகா ரிகைக்கு டைந்சோ வேறேனோ கப்ப மேபோற் 

கஞ்சமின் நிரு லாமிக் கணிகைய ருழைக்கு விக்கும், (௧௧௫) 

சாதனம் வரைக்ச ளித்துக் சருபொரு ணாளும் பெற்றும் 

வேசன மாந்ச ரேவற் இடைமீடு மிகவுண் டந்சோ 

சாசன மிலாது மைந்சர் பொருளெலாம் தரீஇக்குற் றேவல் 

வேசன மின்றி யாந்றி னிவர்செயல் விளம்பற் பாந்ரோ, (௪௧௬) 

ஆவணவி தி, 

இன்னது கொடுமின் கொண்மி னென்றுளை யேவ லல்லா 

வின்ன துண் டெனுங்க டாவு மெதிர்கரு விடையு மென்றுக் 

தன்னகத் தியாண்டு மிலலாத் தகையவா வணச்ச ரம்மா 

சன்னமோ வுரைப்ப வெம்மாகத் றல சாற்று இற்பாம். (௧௧௪) 

விலை£னி விரிச்குஞ் சொன்ன விலைபகர் வோர்கள் சொன்ன 

விலைநிலை யேகொள் வார்முன் மேவிகேர் செய்த rr Ap 

கலையொரு சட்டிட் டாட கம்மொரு சட்டிட் டீவார் 

கலைெெளி ஞான மிக்கோர் சமசசக் காட்டு வார்போல், (௧௧௮) 

உண்டோ வென்பது வினாவிடைச்சொலீது தொச்ச து,



இருகக.ரச்இறப்பு. ௪ 

செம்மணிப் பதக்கஞ் சங்கம் இகழ்கவுச் தவம்பொன் வாச 

மம்மபல் கோடி கோடி யமரிட மண்ட கோடிக் 

கெம்மிறை யேவுங் கோடி யிந்இிரை கேள்வர்ச் வான் 

சொம்மணியாழியாதி சொகுச்சுபண் டாரம் போலும். (௧௧௯) 

மணிகளொன்் பானுஞ் சொன்ன மரபினேர் வைச்து வைகும 

வணிகர்முன் னால வாயெம் வள்ளன்முூன் வழுதி காச 

லணியறது போலு மென்ன வாசள௩ குமார் செல்லக் 

குணிவிலை பகசா சள்ளிசக் கொடுச் நினி அவப்பர் வாழ்ச்.தி (௧௨௦) 

பலவகைக் துகில்விர் போரிர் படர்ந்துளா சொன்று காட்டிக் 

குலவுமீ சளிச்தி பென்னச் கோடியென் றளிப்ப வம்மா 

விலகதொன் ஈளிச்துக் கோடி யென்றசெட் டழகி சென்ன 

வல.ரிது பெயர்க்கு மேவன் மூற்றுமா மமைக வென்பார். (௧௨௧) 

நென்மலை கொள்ளச் தார ர் டையினின் றுறுவோ சாக்குப் 

பன்மலை செறிகு றிஞ்சிப் பரப்பென மீள நேர்நசோர் 

சொன்மலைக் கு.மென் மேரச மொன்மலை வுறகேர் கிட்டி 

நன்மலை யிவைகாம் வேட்ட சாவிய நு ௩ யப்பார். (௧௨௨) 

அ௫கெரி துரகம் வைய மச்இர சத்தி ர௩கண் 

மிடைரிரை ரிரையா மல்க விற்ஞுரர் கொள்வோர் பல்க gs 

கொடர்களம் பாடி வீட்டிற் ரோன்றுகா ரணக்சாற் போலும் 

படர்பகை யவ்ஷர் மேற்செல் பயன்றுணிந் தருமை யம்ம.(௧௨௨௩ ) 

கைச்குடச் கொடுசென் மின்னார் கடைமறு கு௱ச்சென் றிந்தப் 

பொற்குடம் விலையா சென்னப் பூங்கொடி சளாச் கொண்மர் LS é ட் ‘ 
மூக்குட மேலு௩ கொள்ளின் மு.றிகருட மென்மீ ரென்ன 

நக்குடன் சென்றா ரன்ன ஈலச்குூடன் முலழ்ச்சார் மைக்கர். 

பூவிலை பகர்வார் மு ன்போய்ப் பூவையர் பொருளை நீட்டி 

மாவினஞ் செறிந்து தாங்கு மல்லிகைச் தார்கேர் காம்டி 

யீவிரிந் நீவச் சாரை யென்னறுக் நீலத் சகாறா 

யேவினாம் புண்ணிற் கோ௩கொச் இடின்முழு சளிச் மென்பார். 

கலனுலாம் வாரி வெற்பு சானகா டென்னு நான்கு 

நிலனுலாம் பொருள்க ளெல்லா கிழையக்கொண் டளிக்கு நீரா 

ஓுூலகெலா ுகர்பல் போக வொண்பொரு டன்பா னல்கும் 

வலலுலா மாயை போலு மாவணம் வழுச்சற் பாற்றோ, (௧ட௯,



(Ay BON OF 1.) TT GON LD, 

வேளாளர் வீதி, வேத. 

சருமு.கிலான் மணிமுசல தாவிமலழு வோர்முத மலா 

சருள்கொடைமை சவாதமர்ந்து மடைவரிய சனிாம 

மொருதமக்கசே யிடுகுரியா யுறப்பெறுவே ளாளர்குல 

மருவிவளர் பெருமாட மணிமறு னணிபகர்வாம், (௧௨௭) 

எச்தொழில்செய் வார்க்குமுணா வினிதளித்து சிஷேரிறு த்தி 

யத்தொழில்கட் கர்ருபிரா மருக்தொழிறம் தொழிலாக்கொண் 

டெச்சொழில்க ளினுமுழவே சவேயெனதா லிசைவாய்மை 

கைச்சலமெல் லியிற்றேற்றுங் காராள ரிவரம்மா, (௧௨௮) 

நிலமலைநீள் கடல்வினவு கேரியர்க்சீட் சமை2சாகி 

யுலஈமு தஸ் கொடுபபெருழா ஓுலகமெலா முூயவளித த 

மலர்புகழ்சோ் சேக்கிழார் மாமணியிம் மு சவியார் 

குலமணிமய யெணிலீணிகாங் கூறுநிறன் வேரெவனோ, (௧௨௯) 

இன்ன இரு மணிவாயி னிடைகேச ஈடராசன் 

றன்னருளால் விரி௫செழுந்க சனிமணிக ளேழொன்பா 

னன்னவற்று ளொருபதின்முன் ஈருமணிச எவதரிப்ப 

முன்னமரும் தவம்புரிஈ்ச மூதகுசிர்கி குலரிதுவே, (௧௩௦) 

என்னினிகா முஸாத்துகனி யிம்மட்டோ வீராண்டிற் 

பொன்னகர்மாண் வெண்ணெயமர் பபால்லார்பே ரருட்சகடலுண் 

டந்ச்கரில் சிச்காகச வமு.துபொழி மெய்கண்ட 

நன்னாருகி லவதரிக்ச ஈற்குலமு Wi gare Cop, (௧௩௧) 

உழுதொழிலே சலையெனக்கொண் றெலொன்மோ வுமாபதிசா 

டழமுவியமெய் யன்புறுபூ சனைச்சொழிலும் வழிச்சொண்டர் 

வீழு.ரியபூ சமைத்சொழிலும் லிருக்துபுறக் FCT Up GON 

Gepadsriffey op g4#)6 Garii HNC ore வளர்தருவார்.  () 

டே.ச்்9ிசாழிலி னடுச்சொழிலா மூழுத.லத மளிச்தருளு 

மத்மிசாழிலோ னரிசச்ச ராமாார்கீ காறினிலொன் 

றுய்கீசவர்கோல் கோடாமை யுசையிச்சம் குயிர்ச்துணையா 

பித்சகையோர் பெருஞ்சர்த்தியிசைப்பரிசே யெவரலும்,  () 

வணிகர் வீதி, 

குலச்சாலு நலச்சாலுங கொடையாலு ஈடையாலும் 

புலச்சாலுஞ் சிவரியமப் பொறையாலு றிறைசல்வி 

வலச்சாலும் வளர்செல்வ மாண்பாலுஞ் சிமோட்டிகளென் 

றலச்தாலு முற்றுரைபே ரணிவணிகர் மறுகுரமைப்பாம். (௧௩௪)



திருககரச்சிறப்பு. ௪௭ 

இருகி தியாற் றன தர்பல ரென்பாஃ இவர்ச்சியைமோ 

வொருவருமுண் ணாதவுவர்ச் கூ.வனீ ர௬வணிதியம் 

பெருகுசுமை பூரூணிபோற் பிறஈ்குவஇங் இவரர் இதய 

மிரு சலைவே௱் துமையணுவு மண்டமுமென் னினுமேலா. (௧௩௫) 

FOAnar லவணுவெனும்பொன் ஸனிரவியென வேமீட்டி 

மீட்டசனுக் கெதிர்கறையா விழு நிடிபல் வ௱கெறியி 

னீட்வெரொஞ் ஞான்றுஈடு நிலை இம்பா நிலைதுலைக்சோல் 

காட்டுமிவர் கையினு௱££றி யென்னினியாங் கழறுவசே, (௧௩௬) 

அம்மையே யெனவெல்லா மளிக்சப. னழைக்சருளு 

மமமையா ரியக்பசையா ரமர்நிஇ கவிச்சம்பர் 

மூம்மையா ஓலகாண.._ மூர்ச்ீதியா வாவர்செக 

மெம்மைவாழ்ச் இவர்குவஞ்ெய் மூறஜுசுவச்சா உ வதரிச்தோர்.() 

பயன்மரமுள் கரர்ப்பழுச்சு பான்மைதக்சே பகர்செல்வ 

நயனுடையான் கட்படினெனம் னன்னூவி ணிலம்கணமிவ் 

லியஃ் பினர்தீ எரிதியு க்கா றேகு மிலக் கியங்கண்டே 

யுயவுலக மூறரைாச்சசெனி னுவர்மகிமை யெவருரைப்பார். () 
6 க } 

அர if a fi. 

உலகமெலா மோம்புகொழிற் கொருமுருட்ச னுருவினோ 

குலவை ௭ சொனதால்்9ல் டற்று கோ சேர் wy & a Cun oor 

மலர்சலேய நிலமைகளை மணிப்புயச்து wens FORE 
உ ௫. ௫ ௩. 

ர்லபுமணி மூடியரசர் ஈயமமொரு சிரிது ரைப்பாம். (௧௩.௯) 
e 

அமைச்சுமுறா றஞ்சாமை மாவே மியா ரன்மூகுத் 

கமைச்சொமழினான் குளர்காட்டிக் கெள்யர்கடுஞ் சொற்ஈடிந்சோர் 

அமைச்சுவ௱ன் இறிஇழுக்கா ரறரிசொடடை கோல் குடியோம்ப 

கிமைப்பள வு் சவரா சல் உவைநிீச்கி யினிசளிப்போர். (௪௪௦) 

,கஇறைகொசொ ரய பசர் இரளொருபா ௨உனையரி இப் 

பொரையொருபான் மாொருபாற் போற்றுறுபல் லதனொருபா 

விரறையொருபான் மறையொருபா மீன்னனமுற் ரொெவ்வொருபா 

னிறைதருமக் கு வேக்கர் ரீ£ம்பிவளர் இருச்கோயில், (௧௪௧) 

புகழ்ககுங் கட்மோழர் புகழ்்சோழ ரிடட்கழியார் 

நிசுிலருண் மானியார் கெடுமாறர் சேோரரொனச் 

தகுமிவரோ ரிருமூவர் தம்பிரான் ரோழர்் so 

தொசையினுளா ரவசரிச்ச தூயசவள் இவர்குலமே, ௧௪௨)



# சூத்வனபு ராணம், 

வேறு, 

உலசெலா மாசர் குலமெலா மேற்கொண் மடோர்ந்துசெய் நீதிநா லுரைச்ச 

குலமனு வேந்து இருமுறை கண்ட கோவொரு சேய்மிசைச் தேசூர் 

** தலகில்ச ரரசு பொதுவெழு சனிச்சொ லருந்திறை யிவர்குலச் சவரான் 

மலரு வேந்தர் சமிலுயர் சோழர் மகிமைகாம் வழுத்துசற் கெளிதோ. 

அந்தணர் வீதி... 

மூற்றுல கொருங்கு படைச்இடு பிரமன் முசோற்பன முனிவர்சக் சதியோர் 

(pmo சொருங்கு வாழ்வுற வேள்வி மூனுமறை நமூறைபுரீடு மூகில்கண் 

தேற்றுல கொருங்கு நிறைபயி ரோங்க மும்மழை பெய்ம்முறை முயல்வார் 

தேற்றுல கொருங்கு வாழ்ச் தவே இயர்வாம் முழுமணி மறுகனி மொழிவாம், 

ஒருவரு மிருமை ரும்மையு (மின்பே யுறப்பெது நிலையர்கா லொழுக்க 

மருவுசற் குரிய னாம்பெரு வேள்வி வயச்குக ரறு தொழி லாளர் 

பெருகுசீ ரலகசே ழெட்டுறு மேனும் பின்னரு நவமுறப் புரிவார் 

இருரிறை சருவார் ஞானசம் பச்தே தேடருஞ் செல்வமா வளர்ப்பார், 

ஒருபது புராண முழுவது மோர்க்தோ ரொன்பசா யெண்குண முடைச்தா 

யருமையேழ் பவந்தீர்ச் சருள்பெரும் பொருளை யாறங்கச் சைக்தெழுச் 

அண்மைப், பொருளென நான்கு மறையினுட் டெளிக்து பூசனை முப்பொ 

மூதுஞற்றி, யிருபசச் தொன்று மன்பினா லின்பே யெய்துவார் திரனெவ 

திசைப்பார், ௧௪௯௬) 

திருவளர் வாச ஷார்சம் பரதர் ஜொச்சொண்டர் நீலக் கடிகள் 

மேருகர்சோ மார கலயாப் பூதி மிந்தி மொழிஈண நாசர் 

செருள்பசு பதிண் டேச/வண் பூசல் சிறப்புவி இல்லைய சணர்கள் 

குருமறை ஞான சம்பந்தர் கொர்றங் குடியடி களு சிவர் குலத் சோர்.(௧௫௪) 

Bens aut aS), 

உலகெலா ரூய்யு மூபாயமே செய்யு மொருபெரு£ சொழிற்சசா சிவன்றற் 

புலனுற முப்போ துந்திரு மேனி ஈீண்மொ பரார்ச்சபூ சனைதா 

னிலகுசன் சாதி வேதிய சேசெய் இிடன்மா பெனவிதிச் நைந்து 

மலர்மூகச் துஇப்பிச் இட்டவை௰் இருடி மாபினர் மணிமறு ருளைப்பாம்.() 

சிலவரு வுருவ ச சாவ சிருட்டி. நிமலவே இயர்களா மிவரை 

யலாவரு பிரம திருட்டி வே தியசே யாதிகாற் சாதிய ரொவர்க்கு 

மலர்சவ தீக்கை மு.சற்சமக் கார வகைமியலாம் புரியதி சார 

.லணினா லன்றோ குருக்களென் துலக நயக்இூ குறியென ஈவில்ப, (௧௪௯) 

* ஊாரக்த வென்னும் பெயசெச்சத்தகாநதொக்கது,



இருஈகரச்றப்பு, ௪௯ 

அரிபிர மாதி யரு.மிவர் பரார்த்த மாப்புவி யதில்வழி பாடு 

புரிசிவ லிங்க தெரிசனா இகளாத் புன்மை£ர்ந் துய்வபே ணியில் 

சுரருலகொன்ேேசருமறைவேள்விதுணிவரோடூவாக்கினிச் சொகையே 

வருசிவா கமஞ்சொன் மாபினெஞ் ஞான்று மல்குற நியதியின் வளர்ப்பார். () 

வேசவிச் இரய மாதி.பாற் றேவ லகத்துவ விளைவினர் முதலோர் 

தீதற லாதச் கியற்றுறு பிராயச் திச்சமே ரிச்திய மாதி 

யோதுபூசனை கள்பிறர்பொருட்டுஞ்செய்துலெ சலாமுய்விக்கு ங்கருணை 

யேசகு முருச்கொண் டுற்றவ ரிவொன் றெவ்வுல குந்சொழுநியல்போர்: 

நம்புகழ்சி துணையா ரூரர்சீர்ச் சடைய னாரிசை ஞானியார் காரை 

நம்பியாண் டார்மன் னருணந்இ யிவரிக் ஈற்குலச் சவரென லொன்றோ [து 

ஈம்பியொன் பதின்ம ராத்சொகை தொகுச்ச நாயன்மார் சம்.மின்முப் போ 

ஈம்பிரான் மேனி திண்டுவா ரிவசே னாம்பிற நவிறிற வெவனோ. (௧௫௨) 

மறைமொழிப் படியே வைசியப் பிரமன் வசனச்திற் மேன்றியான் மார்ச் 

முறையல துலக மூயச்செயும் பரார்ச்ச முறைக்குரித் துரா£வர் புகழே 

யறைவரிெெசெனிலம் மறைபிரா மணனென் ஐருள்சதா வென்முகத் துதித்து 

நிரையினவ் விரண்டும் புரிசிவச் துவிசர் நீதிகாமோதுசர் கெளிகோ.(௧௫௩ ) 

இச்சகு சிறப்பிற் பெருக்சவத் விச ரிருகஅவாழ் மணிநெடு மாடப் 

பச்திவான் சமழ்ப்ப வொளிர்திரு வீதி பா௩்கினி லண்மிமன் சூழ 

மச்இி3யம் பெருமான் ம*திர நாதன் வாழ்மணி: செனகர மன்னு 

மச்திருச் கோயி னலனெலாம் வகுச்,ச லம்மவோ வெம்மனோர்க் சாமோ, 

பற்பல கோடி யண்டமும் விரி%து பாக்துவாழ் பல்லுயிர்ச் தொகைக்கும் 

வெப்பிறு கவிகை யாமலர்ச் துணை ச்சாள் விரிரிழ நஈருமமு சேசற் 

கொப்பிலா மாக தம்மணிக் குடையா வுலகலொம் விரிக்துயர்ந் சோங்கு 

மற்புச சூத பூருக மம்மா வாங்கொரு பாங்குசின் றவிரும், (௧௫௫) 

நக்சன வனங்க டடங்கள்பல் கழக நன்மணி மேடையா டரங்க 

மூந்தன சாலை யன்பர்வாழ் WL BEST (Lp FLU வுறுப்பெலா சிறையு 

மிந்தநன் னக விராட்டெழிழ் கோயி லேயித யாம்புய மென்றே 

சந்தச மறக நாயகன் சருணை தந்துலீற் றிருக்சா சியற்றும், (௧௫௬) 

இீயவல் விடமுண் டமூசருள் வனென் பொதுச்தனக் கேரிறப் பென்று 

தாயமு தேச காமமே தேற்ற நுணிவுறச் காழிவாழ் மணியிங் 

கேயருள் பதிக மு,சலிலச் செயலிவ் விறைசெய லெனுஞ்சரிச் இரஞ்சேர்ச் 

தாயசா ர௬டைகஈஞ் சுண்கொத் தருள்செய் சவனென வருளிய தம்மா



@o சூதவனபு ராணம் 

செறீடொழி லணீசெய் திருவுசாச் சானந் செண்டிரைச் சழனிகூழ் சான 

மிறைதிட மெனவே யுரைவிடஞ் ரேணினெழுர்தலா மாளிசைச் சான 

நிறைமதி யந்சோய் மதிலணி சான மென்பன வாதியா நிகழ்சென் 

மரையருண் மொழியா லனையசேய் வழுச்து மாண்பதிச் இருவுசாச் சானம் 

ஆயவிக் நகரச் சரும்பெருஞ் சிறப்பிவ் வறிவிலா வேழையே னுரைச்கு 

ளாயதோ வம்மா வச்சணி* காழி யருமணி குருமணி யயில்வேற் 

சேய்மணி யமுசு வாய்மணி கமலச் சே வடி சென்னிசேர்ச் செளியேன் 

வாயில்வ$ சனசிர் லெபொறுச் சருள்வீர் மாஈறச் செளிக்சமாண் புலவீர், 

AGF poy முற்றிற்று, 
அட திருவிருச்சம் ௩௩௯. 

ல 

1. WT GY of TF vi Lyle 

TAO Te OSE வணைவையைை 

சிச்.தி யெட்டுரின் சேவல் செயும்வனம் 

பசச்.தி வேலி யருட்புனல் பாய்வன 

முதிதி வான்டயி ரோங்கு முசல்வன 

நசஇி மாசவர் வாழ்கை மிசவனம், (௧) 

வேறு, 
இன்ன விப்பரு வச்.துறு மெனும்வாம் பின்றிப் 

பன்னு மூவிரு பருவச்தும் பனிமல ராஇ 

யென்ன பற்பல பொருள்களுங் குறைவு சென்று 

மன்னி மல்குபு வீளைவது பைமிச வனமே, (௨) 

காட்ட மாவன மேசருப் பாதிய சலப்பை 

* மீட்ட மாவன மேதமி ணியமங்கட் இசையக் 

கூட்ட மாவன மேசரு மெனமுனிக் குழாங்கள் 

வேட்ட மாவன மேக்கு கைமிச விபினம், (௩) 

சேய மாதவ நேச்தி! னிமாசலை நிமிர்வேந் 

சேய மாதவழ் கடக்களிற் ரடுனனன் நிருச்சாட் 

Gaw tT மாதவப் பொறிகெறி தொலைத்துரின் நிழைஞ்சுந் 

தூய மாதவர் வாழ்வது நைமிகத் தடவை, (௪) 

* ஈட்டம் ஆவ ௩ம் ஏதம் இல் நியமக்கட்கு எனப்பிரிக்குக, 

ர மாதவ ° ஆணவமலவிருள்செட,



புர்ணவரலாவ். Qs 

எஙகள் வானுல சென்பெறுக் துன்பமே யேற்கு 

மிங்கு ளார்கள்பே ரின்பமே வேறறி யாபென் 

றங்கு மான்முதத் சரரொலா மவியமு தாசை 

பபொங்க மேவலி னுலசபண் ட.ரரமப் பொங்கர்,. (6) 

சரியை யாதஇகாற் பாதறூஞ் சாற்றுதா லபாம் 

பரம சாமிரு Cen Bem wb மூகனை யோர் ௫2ஃப்பண் 

பொருவி லாதுணர் வாலொன்று மூறிவராங் Spar 

வரன கோபுரம் போலுமவ் வில்லையார் வல்லை, (௬) 

வன்னி வேதியின் வயக்குவ வன்னிமுன் னாவ 

வன்னி யோதுகான் மறைமுழு தோதுவ வன்னி 

யன்ன நூலயம் தீர்ந்துயு மயன் விடு மன்ன 

மன்ன மாதியெண் டி.ருகிறை யக்ஈகு மடவி. (௪) 

அங்கி ஞூன்றவ ணகந்சண ரோம்புவா ரவரா்௪ 

மங்கை மாரவற் ரோடுதம் வாயகற் பாய 

துங்க வங்கியு மேற்கொடு நான்செனகச் துலங்கத் 

சங்க ணாவளர்ச் சொழுகுறச் இகழ்வசக் சவமே, (௮) 

இன்ன பல்வளஞ் சொல்வள க் இயம்டொணா தென்று 

மன்னு மப்பெருங் ககனபூ வாசமு£ னீசர் 

பன்னு மாசவு னகமுனி மூகமெனப் படைச்சாங் 

குன்னு மோர்வடி வமைந்ெெசென வொன்ற வாழ் மனச்தோர் (௯) 

இத்த வப்பெரும் பண்ணவ ரித்தவச் சென்று 

Oss ws ஞானாஈட் காமியச் துடனாய் 

மூச்ச ழற்பல வேள்விக டொடங்குபு முடிப்பார் 
சக்த மக்குள மரபுல குணருமா சாச்சால், (40) 

இனைய மாதவ ிமாகல மாதம ரிடச் தான் 

வினைக ழற்றியற் கனைகழற் றிகழ்மனம் விழையும் 

புனிக சத்தம நித இய நியமங்கள் போறர்றி 

யினிய ச,ச்திர டயாகமக் இயற்றின ரிருக்சார் (௧௧) 

௮ன்ன காலையிற் சூசமா மூனிவர்கோ ளாங்கே 

துன்னினானது சாண்டலும் அண்ணென வெழுசார்க் 

சென்னி கூப்பிரு கரத்தனர் வாச்தெதிர் சென்றார் 

முன்னி றைஞ்சின ரின்னுபை முகமன்ருன் மொழிந்தார். (௧௨)



ரூதவனபுசாணம். 

HOLES வ5தன ராதனச் இருத்தி ரன்பாற் 

றழைத்த தூமலர் பாத்தியா சமனமர்க் இயமுன் 

விழுச்.ச கக்கொடு வழுச்துபூ சனைமுறை விளைச்தார் 

முழு த்த வன்பினா லின்புற முன்பிவை மொழிவார், 

ஐய மெய்ச்சிவ புராணநாற் போதமுற் நளிச்சே 

யுய்ய வெம்மஜேர்ச் கருளிய மேனிகொண் டுற்ற' 

மெய்ய வேழையேங் குடிசைநீ விழைந்துபோட் சருளீச் 

செய்ய ரூற்றவ ௩ற்றவம் பெர்றவென் சிறியேம். 

கருணை மாரிசே முற்றுணர் கந்றவ Crem 

பொருண யக்தரின் வாக்கட னாக்கடை புசாணச் 

தெருண யக்சவா ரவியுணா வுண்டுண்டுந் தெவிட்டா 

தருண யந்த லார்வமீக் கூர்வசா லண்ணால், 

மேன்ன ரொண்ெ கேச்இிர விரிட்டமுற் நியற்சர் 

சொன்ன லம்பெற விரித்சனை சுருககனை சொலுட்கா 

னன்ன ராம்பிர வனமதநு நாசற் றலமொன் 

றஜென்ன மாசலச் இினும்பெருஞ் சிறப்பின இதன்கண். 

இனி விற்றிரும் தருளுமா சேவனெம் மீசன் 

புனிச மான்மிய மளப்பரி செனப்புகன் றுரைத்தா 

யனைய மாண்விரி வுணர்விழை வஇ விரி வென்னா 

வினைய வாய்மையின் லேட்டனர் கேட்டனர் மேலோர். 

அன்ன வாய்மையின் வாய்மைகேட் டருணிறை சூத 

னென்னு மாதவன் னென்னுமா சவன்மறை யாவும் 

பன்னு மந்திபேச் சுரன்பச பங்கயம் பரிவாற் 

சென்னி வைகத்சரு ணிலச்துலாய் ஈன்றிது செப்பும், 

முனிவர் கேண்மினும் வினாவுல கனாவொழி மூ.தலா 

மெனது நெஞ்சக முஞ்சச முஞ்சக மிரித்து 

வனிதை பாகனா சருள்பெறற் காகநார் மலிந்த 

இனி,த ளிக்குமிச சரவணம் பரவண மெயர்க்கும், 

நீவி ரிங்குரை தாவிரி மாவிரி by pangs 

சேவி எங்குமான் மியமபச் குவர்க்குரை செய்யாசத் 

தூவி எங்கஇ குய்யமித் துய்யமான் மியச்ைத 

நாவி எங்கு£ர் நந்திதே முந்இிசை நவின்றான். 

(௧௩) 

(௧௫) 

(௪௪) 

(௪௯)



பு சாணவரலாறு, (௩ 

போச னேத்கு புத்தி சிகாமணி பொருவின் 

மாச போசனர் வழுத்து?ிந் தாமணி வரந்த 

வாச சீர்ச்சனர் கும: ரமா மணிமூனிக் சவ்வா 

ரோ வாமினி அணர்மினென் நுறுவர்சோ னுசைக்கும். (௨௧) 

கண்ண கன்புவ னங்தளாங் காக்குயர் கரும் 

கண்ண கன்புற8 செம்பயன் கைபெநீழிச் களித்சே 

கண்ண சன்புரிர் தமர்களை ௨ண்ணுதரற் சண்ணங் 

கண்*ண கன்புடைத் தருடிருக் கைலையஞ் சைலம். (22) 

காள கண்டனை மொழியிமா சலையிடங் சவின்செய் 

காள கண்டனை மண்டனை விண்டனைக் கலந்த 

காள கண்டனை யண்டருக் கொண்டருக் சழுவத் 

* காள கண்டனை யருள்வது சைலையஞ் சைலம், (௨௩) 

சுரூ.தி யானளப் பரி 1 செனும் பாமனிற் நாயோர் 

வருதி யானச்இி னாற்பது கோடியோ சனைமாண் 

கருஇ யானதிற் பாதிய கலமெனப் பரவிச் 

தருதி யானம வெனப்பெறுங் கைலைமா சாமே, (௨௪) 

விண்டு வாதிய விபுதர்வாழ் பசமெலாம் விளிகாத் 

கண்டு மேனகும் காட்சியிர் கவின்செய்வெண் கஇர்தா 

னண்ட மெங்கணு மகண்டனாக் சன்னகச் சமன்போற் 

ண்டு ராதொஸி பயில்வது கைலையஞ் சைலம், (௨௫) 

ROM FOV ராதியரா்க கஞ்சுமா லாதி 

சாற்று வானவர் சாருமா சாரமா சாரம 

போற்று மொண்கன கங்களெப் புவன க்துள் ளனவுக் 

தேற்று மாண்புயர் திருக்கயி லாயநீள் சிலம்பு, (௨௬) 

பன்னு மூவுல கச்துள பறம்பெலா முகாக்தச் 

இன்ன நீர்சரச் ச.ரண்புகு மினியகோ வென்ப 

சொன்ன மேருவு மேருவக் தின்னும்பஃ gy Seer 

சொன்னன் மான்மியச் இருககயி லாயகீள் சுரும்பு. ௨௪) 

* அகன் - பாவம், 

* சாளகண் - இருவடிஞானம், 

* எனும் - இடைக்குறை,



@r சூத்வனபு சாணம், 

வேறு, 
இன்னன பலவே ரய வியல்வளச் தொகுதி யார்க்கு 

முன்னரும் பெருஞ்ச றப்பி னொளிர் திருக் கயிலா யத்திற் 

பன்னருட் சோதி லிங்க பரமன் சண்ட காமத் 

தென்னையா ளிறைவன் யாவு மீன்றரு என்னை யோடும. 

வியனுல செல்லா மூய்வான் மேதகு குடிலை யாதி 

வயகிறை தத்து வச்திண் மணியரித் சவி$ன் மன்னிப் 

டயனு£ வமர்பொற் கோயிற் பான்றிருச் சந்நி தானத் 

இியலருள் வெள்ள மாமீ சென்றுல கெல்லா மேச்சு, 

உடலிடர்சக் கடகோ யாரு முட்கொள நீண்டல் காண்ட 

லிடனுறின் மடனெ லாமு மிரிச்தயி ரிடாமுத் றோட்டித் 

திடனரு ளமு.த தோயந் இிகழ்சிவ தீர்தீ,.ச மொன்றெச் 

சடமுமன் புடன்சென் றேச்துந் தனியா சாச மன்னும். 

பேசுமித் தடாகஞ் செம்பொற் பித்இிகை காப்பட் டேனுக் 

தேசுறு பரிசச் சன்றிச் சென்றுசோர் நின்றுங் காணார் 

மாசறச் சென்றார் சில்லோர் மதிலலான் மர்ொன் நில்லா 

வாசறு சளியொன் றுண்டோ வண்ணறன் கைலைச் சென்பார். 

வ.ப்ச்தொண் சோபா னஞ்செம் மாணிக்க மிழைத்த சந்து 

பயிலச்இண் பளிக்ச கஞ்செய் பாவுமவ் வாவி தீரச் 

தயர்பத்து நாறு பைம்பொ னொண்மணிகஅ் தம்பச் தும்பர் 

நயனுந்ற விந்து காந்த ஈகுமணிப் பரப்பு வாய்க்ச. 

மண்டப மொன்றி லங்கும் வி.ச இயா மயமீ சென்றே 

யெண்டரு முனிவ ராதி யிறைசிவ ஞான வேட்கை 

கொண்டெழு மன்பர் கூட்டங் குறைவற நிவ தாங்கே 

பண்டரு மறைகான் காதி பலகலைத் அழனி மல்கும், 

வழுச்துமம் மண்ட பத்தின் மத்தியிற் புண்ட ரீக 

சூழுக்சரு மாத னச்இன் முற்றுல கெல்லாம் வந்து 

தொழச்தகு மம்பு சாசச் தணையடி. வெப்பப் போந்து 

விழுச், தச வற்றி ௬ு௩்கான் விழைதிரு ௩௩இ தேவன், 
வேறு, 

(௨௮) 

(௩௧) 

(௩௩) 

(௨௪) 

சிவமுணர்பன் முனிவர்குழாம் இவியர்பிர மசகணங்கள் செறிக்து சூழச் 
சிவதரும மகாத்இியட்சன் சவனர்சப் பு/பாலன் வமெய்ஞ் ஞான 

வகுரவ னருளபர சவனாகும் பிரபு.இரு ஈந்தி தேவன் 

சிவ்மு சவுக் திருவுளமே இகழ்.தரவிற் நிருக்சருளும் திருமுன் னாங்சே.()



olf 27 aver வரலாறு, இடு 

மலமகனற குலவிரதன மாசவர்தம் போதறிதி மலாக்த செட்ச 

மலமகன் றன் மகன்சிவமே மருவுமக ஜனொருவுமசன் மமழைசொல் சீர 

மலமகன்றம் மனவிழையும் வனமூனிவர் வனம்போற்று வரனன் பான 

மலமகன்ற சனர்குமர மாமுனிவ.க் ரோமுனிவன் மயன்வக் சானால், () 

வந்தசனற் குமாமுனி மாமேரு*வாமேனி வள்ள லாய 

நக். தி.திரு வடிமலர்க்€ழ் ஈலனுறு சண் டெனவீழ்ந்து ஈமந்து போற்றிச் 

*சந்தமலர் கமலமலர் கரவின் மலர் கலப்பமலர் கருச்ச COB 

ப$ சமலர் படச்செறுமப் பாசமலர் மீசமலம் படப்பூ சிச்தான். (௩௭) 

பின்னுமடி பணிந்தெழுக்செம் பெருமானே யருளாழீ பிறெ வர்க்கும் 

பன்னரிய வேதார்ச பாரகனே பரியாய சிவனே பன்னூ 

லின்னுரைமா சிவதரும மெல்லாமெம் மவர்க்குணர்சக்து கினிய போசா 

வென்னுரிய குருகாசா வெள்யேன்விண் ணப்பமுள மிர௩கக் கேண்மோ 

பு,சீ தித்தி யருளகல புனிசசவ சலங்களினுட் பொருவி லிட்ட 

சிச்திழுத்தி தருமேரு சைல மாசைலச் இரள்சென் ரேச்து 

மே. ச்சமப்பொற் றிருக்கைலை யொண்கைல மரச்சாமூ னுலப்பில் சீர்த்தி 

வித்சுகப்பஃ றிருச்சலத்தின் விசிட்டமுமைச் தருள்காலை விளம்ப வற்றுள், 

ஓப்பரிதா யெப்பரிசு மூரைப்பிதாய் வரைப்பரிசா யுண்மைச் காச 

,இப்பியமா யனவாத செவறித் இயவிளச்கச் இரப்ப சாஇத் 

சப்பரிய காரணப்பேர் சான்பலஅபெற் நுளதாகிச் தரையின் சேம 

வைப்பெனலாய்ச் திசழ்சூ. 2 வனப்பெருமாண் புகன்றுராச்தாய் வள்ளான் 

[மூன்னாள். (௧௦) 

சொன்ன தல* தீர்ச்சமருட் சுயம்பிலிங்க மூர்ச்திவான் சொல்விச் தாரச் 

,இன்ன.மியம் புறச்கேட்பா னிசைய மிசை ச் தூசையார்வ மீர்ப்பப் போந்துன் 

பொன்னடிப்பூம் துணைபணிஈத பூசிச்சே னேசிச்சென் புக்தி வேட்கை 

மன்னருளாற் கைஉட வழங்குகெனப் பணிஈசெழுந்து மலர்க்கை கூப்பி.() 

இருமுனமப் பெருமுனிவர் சிசாமணிரின் றேச்சவருள் செய்து நோக்கி 

வருதியயன் பொருட்கு மா மற்றெமக்கோ ரருட்குமா வைய(முய்யச் [டோ 

SGU Eg றெருட்குமர சனற்குமர நினக்குரைப்ப,ச் சடையொன் pew 

வருஇிருச்தி யெனவிருச்.தி யம்முனிடைச் செம்முனிபே ௪ருணர் இசன்,() 

  

0௦7ர் ௮மல் ௮ம் மகம் எனப்பிரிக்க, ௮துமகன் எனப்போலியாயிற்று. 

* கரங்களின் மலர்கொண்டு பூசித்தானென்ச.



@ சூதவனபுாணம். 

ஈனியருள்கூர்ந் தினிசுருளு ஈ௩்குமர பாக்கியமே ஞான நேசா 

மனி௰சிவ முகாம்புயதூன மகாந்த பானமது காமாய் வாய்ந்த 

தணி௰யில்வேற் சரகார சாரியருட் சண்முசன்மா சாம டிச்ச 

ணினிசமர்பு சாதையனைச் சயம்புசல்கேட் டெனக்கிசைச்சாங் இசைத்து 

(மென்ன. (௪௩) 
அய்யனையு மன்னையையு மாறிருமா பலர்வசனச் தாறி ரண்டு 

கையனையு மொருகோட்டுக் களிற்றினையு மூள ச்திருச்திக் கனிவா யோதம் 

பையணி3வம் பணியணிகள் படர்ஈ இவண் சுடர்மதியம் பாவு £ர்ச்.இச் 

செய்யமதஇி யிதழிமுடிச் சிவபாசாம் புயார்ச்சகமெய்ச் ல கேண்மோ, (௪௪) 

பரவியலவ் வியாஈஇரு பாகரமா சேவனருள் பவன மெல்லாம் 

வரரமு£றால் கியவென்று மன்லுபுவீற் றிரு&சருளம் மாமன் கானப் 

பரமதல மச்இயகச பாவனமா யாமினிய பாரா வாரத் 

திரமுழுமால் புரிராம சேதுவினீ சான இரை இகழ மன்னும். (௯௫) 

இப்பரம சிவசலமே யிப் அவிக்கா ஈருட்ணேயா யிலங்கு முச்.இ 

சைப்பொருளாச் கடுஞ்: கல காசியருக் தரும்பாவங் கழிக்கு மிக்சச் 

திப்பிடமா தலப்பெருளம 0. ப்பரிசெவ் வெவர்ச்கெனினுஞ் சிறிது நரீகொ 

ளப்பெரிய கரைமறுக்க லாற்றது சொலச்துணிஈசா மருமை மைக்ச, (௪௯) 

இன்ன திருச் தீல5தீர்ச ௪ மில௩கமாக சுயம்பிலிங்க மூர்ச்தியென்றா (ர 

மன்னருளிச் சலஞ்சூச வனமெனும்பேர் பெறுசிபஞ்சொல் வாய்மை யென் 

பின்ன௫சோன் பாற்கடலீந் பிறங்குபசே சம்மால்பார் பெறு€ சென்றா 

பன்னனைய குரவனிடை£ சிவலிங்கம் பண்ப திகொள் பான்மை யென்றா, 

வசரணிசையவ் வகி.பாசம் மாவனச்தற் பாவனக்தின் வருச சென்றா 

பரவ இருப் பணியாங்கப் பணிவேட்ச னெணியாய்ந்அு பயிற்ற லென்றா 

கரவில்சிவ பூசனையச் கட்செவிவேர் சாங்கியற்று காட்சி யென்றா 

நரலையர சுறு. £ப ஈடலையொழிச் தாரருளே ஈண்ணிற் றென்று, (௪௮௦ 

கூயறன்மார்க கண்்டமுனி சோய்ந்துடன்மா சிரிச்சருள்சார் தாய்மை யெ 

ன்று, சேயசெகு குலபதிமந் இரப்பேற்றிற் பகைதொூைச்இன் புறு€ீ ரெ 
ன்ரா, மேயவமு தங்கொணர்ஈது விண்டுசிவ நிவேசனஞ்செய் மேன்மை 
யென்று, வாயதிரு விழாசசிறப்பு வானவர்கோன் புரிந்சருள்சார் வாய்மை 
யென்ரா, (௪௯) 

இவ்வகையோர் மூன்று தலை யிட்டபதி னோர்காதை யியல்பு முற்று 
மவ்வகையே மைரந்தநினச் கறிந்தவகை விரித்துரைத்து மமையக் கேளென் 
றய்வகைசெய் ௩௩5௪ னுரைச்சனனென் நுடன்சூச வுறுவர் கோமான் 
செய்வசைமா சவர்ச்கனைய இருந்தி மொழிப்படியே தேற்று கின்றான். () 

புராணவரலாறு மு: ந்.றிற்று, 
ஆகத்திருவிருத்தம் ௩௮௬,



Swans சடசீசருக்கடூ 

    

மரைமகன் மைக்ச கேணின மனம்விழை இன்ற அஷ 

கிரூமல மந்தி ரோ ஷிலவுச ல௩ங்சொண் மேன்மை 

யுரையில டங்கி டாத தோருிறி சன்பூ நீ_ 

வருளுது மென்று வாய்மை யறைதரு நந்தி நாதன். 

வேறு, 

மலரவன் நனையருள் வயங்கு மாதவர் 

திலகனென் றுலகுரை செம்மல் கேண்மியா 

நிலவுல கலைவற நிறுவு சந்இர 

வலகிரை *யிரவியி.னவாசி வம்பலில், 

தருகிறை நாவலஈ தீவின் மேவிய 

பரவிய வரனுறு பரத கண்டத்துற் 

பொருவறு இரவிட பூசி womens sor 

றிருமுக மெனப்பொலி சென்னி நாட்டினில். 

கண்ணெனச் திகழ்தரு HF கானனம். 

புண்ணிய மாரிப் பொன்னி மாநதிக் 

கண்ணிய செனாதுமூன் ரய யோசனை 

பண்ணிறை மறைவனக் கூடாது பா௩கரின், 

ஓரிரு யோசனை யோங்கு @ sors 9 

சேரியல் வடாதுமா இ.௩்கு ரோசமை* 

தேரிய லெல்கையி னிலங்கு மிஙவ்வன ¢ 

தோரிய லகலமு£க் குரோச மோதுப. 

தெவ்வனச் தஞ்செய்மால் சென்று சாவலார் 

செவ்வன சச்திரு வாதி சேர் சலா 

லெவ்வன நச் இய வின்ப மீதரு 

மிவ்வனக் இருவுசாத் தான மென்பவே, 

பு.ச.தஇிசள் வேண்டினும் பொருவி னாலிரு 

சத்திகள் வேண்டினுஞ் சச்சு சுத்தமா 
மூதீ.இமுன் வேண்டினு முற்றும் பெற்றுளா 

ரிச்இிருச் சலம்புத வெண்ணி யா௩கரோ, 
    

* ou விமலை, 

(2) 

(௬) 

(௭)



ity சூதவன பு. ராணம், 

இச்தல மெத்தலச் இருந்து மெத்தகு 
சு,ச,சமா முனிவருஞ் சூழ்ந்து போந்துமை 
ws ster ensues. வமரும் பூதல 
சத்துவ மெனச்சகுஞ் சனற்கு மாரனே. 

ஆசாத் தடைர்தம ரஇல சீவாசம் 
பாசகக் குழுத்துசட் பருப்ப தக்களைப் 
பேதுறச் சரைச் துயர் பேரின் பேசரு 
௪௪௧௪ துவமெனச் சிறக்கு மித்தலம், 

எ,ச்துணை மூடரு மெய்தி னீண்டவா் 
கச். திசெய சூசவ னக்க ணக்கலொக் 
கொச்தெலாக் தூிச்சருள் கூட்டு மாரபூற் 
தத்துவஞ் சூதவ னச்சண் மாதவம், 

சேகதி மனச்சவ மெனினுஞ் Qsor ra 
ணீகதி யெனப்புக ஸனிகரில் பாலரீண் 
மாகதி ரட்குல மைகள் சாடுஞ்ச 
தாகதி தச்துவஞ் சாற்று மிச்சலம், 

அம்பா வான்புவி யாஇ போந்றுசோ 
லம்பா சிவனிரண் டந்ற வன்பருக் 
கம்பரா வின்பளித் சமருஞ் சிரற்சன 
வம்பர தச்துவ மாகு மிச்ச௨ம், 

கண்டவ ரிச்சம கிரயங் கண்டிடார் 
தொண்டெலவ ராற்று௩ உனையர் குழ்ந்தவா 
னண்டர்கொண் Lit sw வமர்ந்து பேரரு 
ளெண்டகு புவனம்வீழ் திருப்பர் வேஈசராய், 

இத்தல துர்ரவ ரினிச்ச லத்.இலுர் 
us Huo roche Ue 6) wy owt 
மு.சீதிபெற் றுய்வரான் wy ohA sr ucat 
$$ Huey oF Bue $$ 5) wots, 

மன்றலெண் டிசைகம ழமிர்த மாவன 
மென்றொரு முறைதிரு நாம மேவா்வாய் 
Kear my gy Pani’ Pus நா மழே 
டன்தவர் சம்மையு மமிர்த ராச்குமே, 

(௧௪) 

(௧6)



. க . on தலனிசேடச்சருக்கம், 5௯ 

மாதகு இருவுசாச் சான மாண்பெய 

சோதுகரீ புகழ்ச் இரு வுரைசெ யெண்டிரு 

மேதகு பரசிவ ஞான மெய்ச் திரு 

வாதிய இருவுசாச் சான மாவே, ௬) 

ஏனைய தலங்களி ணியற்றும் வேள்விகண் 

ஞானீமா சவம.தநுரவிற்றல் பல்லறக் 

தானமா தஇியவெலாஞ் சாற்று மாம்பிர 

கானனச் இயந்றினொன் METS SA காண்ப, ( Fol) 

எனைய கலங்கள் லெண்ணில் கற்பா 

ளீன மின் மாதவத் செய்தும் பேறெெலா 

மான சன் னேணியா ருறினு மச்கணக் 

சானுவக் சருள்வது சூச மாசவம், ௪௮) 

சன்னுழைப் போக்கன் ூழகி4 சம்புவை 

மூன்னுகர்க் கன்னமா மூளரி மீபல 

னென்னுரை யளவுகொ லெண்ணின் மேலையோ 

ருன்னுரை யுட்டொகைச் சிகையு முட்படா, (௧௯) 

இன்னினி யென்னிசைசக் இன்ன மாவன 

முன்னியன் னையைமனு மூசலை யென்றும்போர் 

ஜின்னிய இயர்ுனோ ரெய்தும் பேறெலா 

மூன்னுகை முதிகச்,தா *லுறழ்வு முற்றிடா. (2.0) 

என்றரு ணக்திசா ளிறைஞ்சி வேசன்சேய் 

பின்றற னீருணர் பெற்றி வேண்டிழு 

னின்றன னென்றுபி னிகழ்ச்து வான் நனை 

மூன்றனொழு மூனிவர்க்குச HE மாமுனி, (2.4) 

வேறு. 

ஆத ரச் இணி மாவன 

மீ தலச்தினின் மேன்மையை 

யோசத லுற்றவர் கேள்வியர் 

தீசொழிதக்சருள் சேர்வரே, (2.2.) 

சல விசேடச் சருக்க முற்றிற்று, 

ஆகச்இருவிருச் தம் ௪௧௬, 
  

ஈ உறழ்வு ஈண்டு எண்ணின் பெருக்கல்



தாத்தவிசேடச் சருக்கம், 
ens TN SB TN DC tre 

ஈர்த்த மாவன பின்புற வோதினாஞ் 

சீர்ச்ச மாதவ சிந்தைய கேண்மியா 

gigs wierd: FeO ger Cat gir 

cones wracr 6689 srar@rn, (௧) 

வேறு, 

இத்சல மூன்.று குரோசவெல் &ையினுளெண்ணிலாப் புவனங்க ளிடை நின் 

றுத்சம தீர்ச்சு முற்றும்வம் இலகு முரைப்பதெத௩ கஇவையெலா று வற்றி 

னத்தகு நாம ரிகரமே யளவின் ருதலாலாருயிர்க் சருண்மா 

௮,த்சமே யனைய சிற்சில சீர்ச்சஞ் சோறுமாற் றேறுமா தோன்றால், (௨) 

அருயிர்ச் கருளு மந்இார £ஈ- ச னாஉயச் தட்கியம் பரச்இற் 

சாருமோர் சரசு ரிருமல மளிக்கும் சன்மையி னிருமல தடமென் (பெரிதுஞ் 

பேருமெம் பெருமான் பிரைமுடிப் பிறங்கும் பெரும்பனற் பெருமையிற் 

2ருடை மையினான் மணிகரு ணிகையென் நிருப்பெய ரும்பெறீஇச்இக 

(மும். (௩) 
அத்துணை நாமச் தால&்வள ரேல்வை யாமுரு வாயினு மடைந்து 

பச் இயிற் படியும் பண்புடை யவர்தம் பவப்பொருக் தவப்பெரும் பாப்பைத் 

துய்கீதி ளாகச் துய்ச்இடுந் தூம் தோயுறாச் தயெனச் தலங்கு 

மிச்திற மிதுசேர் மாதாச்சாலு மிலக்குமா லெனைவர்க்கு மின்றும். (௪) 

இம்மணி கன்னி கைப்புன நீனந்சோய்ந் இடக்டை.ப் பரிதருட்சவட்க 

ளும்மையாற் நினர்க்கே வாய்ப்பசா மெனினு மு. சண்மதி மதிரிறைபருவச் 

சம்மணி நீரி லாண்டொரு இனம்வந் சன்பிஞன் மாபினி லாடுஞ் 

செம்மையோர் முந்நூற் ஐறபத்தைந் தினமுஞ் ரென்றுசோய் பயன்பெற 

[திண்ணம். (௫) 
இறை திருத் சளிரேர் வெளீயினிற் €ழ்பா லவில௩்குமோ ரலந்சையங்கிசன்பே 

ரறைகுப வனும குண்டமென் நவன்மு ன திர்படிட் செண்ணியாங்கடைந்தா 

னிறையுமவ் வுநையிர் பெளமவா ந்தா னிகழ்திர வாரமிவ் வீரண்டின் 

மூறைபுரி நான முச்சிய மென்ப மூதுணர் மேச்கு முனிவ. (௬) 

சொன்னவா ரத்தின் வார்இன் மூழ்கும் தாய்பன் னோயெலாக்தொலைத்து 

வின்னிகழ் இடகாச் இர சயி ரியமா வீரிய மாதியெவ் விழைவு 

முன்னியாங் கொருங்கே,யுறுவரொந் ஈகலமு முசவுமிவ் வுதகச்தின் £ழ்பாற், 

பன்னருஞ் சிறப்பெண் டிகையினு* தசையாப் பயிலுமோ ரியலெழித்படு 
[கர், (௪)



திர்த்கலிரேடச்சருக்கம். ௬௪ 

இிவளுறு மனைய வுவளக மாதி சேடன்மா தீர்ச் சமென் னாமச் 

தீவிருமவ்வாழி யாழிய சூழி யன்புமிக் இன்புற வடுத்து 

நவிலுறு மாக மதியிலர் காளி னானழான் முறைமையின் மூழ்குக் 

திவியரொண் போக மாதிபல் போசச செறீவெலாம் பிறிவறச் சேர்வார்.(௮) 

ரில்வுபோ இர தீர்ச்சமமன் பெயரே ஈய மென்றதை 7றத்த 

மல$ூலொப் போக நக்கிய செனென்ரோே வருமறை யாகம மாதி 

கலையெலாமுள்ள படியுணர் தெளீவு௨ கைவ வுண்மைஞா னத்தாற் 

செலவரும்வீடுங கூடெ Csr Sis sun பெயரிது தேற்றும், (௯) 

வளர்திருக் கோயிற் புறம்பிர இசி வம்பலி னும்பரும் aps gi 

ஈளினியொன் நுளது மார்க்கண்ட தீர்ச்ச நாமமவ் விலஞ்டசிுயை நவில்ப 

பளகெலாம் பாற்றும் பவமெலாம் படுக்கும் பாவனம் பவித்இரம் பரமம் 

புளகரிச் கருளிவ் வளகம்பல் கோடி புவனமும் போற்றுமா புவனம், (௧0) 

சாசவெப் பார்றிச சள சாண்டந தைம்மதி சருகுரு பூசத் 

சே.சறு விஇயின் மூழ்கு5ர் பேர்றை யார்கொலோ விசைப்பரிப் பெரிய 

மேசகையாளர் விழிரெலு *மூலகின் மேவி.ப வாவியும் வெருவுங் 

கோதற வுலக மெவற்றினு மாவிக் குவால்சவர் சவாச்திறற் கூற்றும், (௪௧) 

இன்னினி யிதன்£ ரிரைப்பசை யெற்றுக் சிவ்வொரு இற ச் தினாலேனை 

நன்னல ஈுகர மென்னவு மின்ன காரமே சோமே னவிற்ழு 

மூன்னிய வளிக்கும் வசையவிரஈ தீர மு,சவிடாப் பலன்களொன் றில்லை 

யென்னலாம் பொதுவாற் சிறப்புற வகுச்,௪ல் மஎவர்க்கு மரிதாி/தம்ம, (௧௨) 

யாமிய ககுபத் தல௩குமோ ரலஈதை யிதன்பெயர் கெளதம தீர்த்த 

மாமிதிற் ரோணி பவாம்புதி கடத்து மரும்பெறற் மோணியா மனைய 

சே.பிகு பாணி சஇினைப்பெலா பளிக்குர் இறக்.இனிர் பாணியா மூ. சமாந் 

சோமிலிக் சமல ரிமலமிக் கருனா தோயமாக தோயவ% சவர்க்சே, 

இன்னன வெனன வின்னமா வனச்தி லெண்ணிலா வெண்ணிலா வேல்வை 

மன்னுமச் சொகையே பகர்வரி செனிலவ் வாழிய குழிகள் வழங்கு 

நன்னலன் முழுது மாயிரத் இரட்டி நாவுளா னோவுளா னவித்றற் 

கென்னிலா ருரைப்பர் தாலிபு லாகத் திருமொழியொருவகை யிலக்கும்.() 

  
அட அண. 

* உலகு- இசை,



௬௨ ரூ.தவனபு. ராணம், 

அறந்தரு மருச்ச மாதிய திருத்த மருத்துமிச் இருச் தங்க எருத்தி, 
சிறந்துகூழ் கெமுன் னுரைத சகா எலசெச் இனமுழு குறினுமச் செல்வர் 

கிறைர்துள விட்ட காமிய Os 8) நிசாகோ டிகளெலா நினைவின் 

விற$்தொளிர் தரப்பெற் றிம்பர்வாழ்ந் தீற்றின் வீடுபே ரடைகுவர் மெய் 

[மை. (௧௫) 

என்றெமை யளிக்கு நந.திவாய் மலர்ந்த வின்னுை சன்னுள ச திருச் தி, 

wade செந்தாய் நின்றனி வாக்க மூசந்ெவிட் இதலிலை யெனமுன் 

னின்றுபே ன்பு நிமிர்சனத் குமா நிறைதவற் கறைதரு நிமல 

நன் றிசெய் நந்தி காசன்மே லென்னா ஈற்றவ£* சூசன்பி னவிற்றும், (௪௬) 

வேறு, 

தீர்ச்ச ore dw மீதுமை ACE 

சார்த்தி ரவி னாவின ராதியோர் 

கார்த்ச மாமல வாதனை காது இ 

யோ்ச்ச போருள் வாழ்வினி லேறுவார். (௧௪) 

தீர்த்த விசேடச் சருக்க முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருச்சம் ௪௨௮, 

  

மூர்தீதிவிசேடசீ சருக்கம், 

  

மலர் தலை யுலகருண் மரைமக னுதவிய மைக்ச சீர்ச்சமேல் 

விலகரு மகிமையி ஜொளிர்சில வுணா௩ வின்த மேற்சொல்வா 

மலி வானிறை மனுவிறை யருள்குறி யர் சண் epi é DET 

நலனிடை யொருகிறி துளமுற வினவென ஈக்தி சாம்றுமால். (க) 

வேறு, 

நிருமலமாய் நிர்க்குணமாய் நிராலம்ப நிர்த்தொக்ச நேய மாக 

நிருவிகற்ப நிராதார நிர்க்சோட நிட்களங்க நிருவி கார 

யருண்மயமா யகண்டைஇக சுயம்பிரகா சப்பொருளா யனக மாட 

யருவுருவா யருவுருவுக் க€ தமா யச்அவிதா னந்சமா௫, (௨) 

As Suwon ten pay gems ரிராமயமாய் நிரஞ்சனமாய் நீளமாகிச் 

சச் தியமாய்ச் தத். துவமாய்ச் த,த்துவா இீ.தமாய்ச் சாந்த மாடுப் 

பதத்.தியமா யத் தமுமாய்ப் பராபரமாய்ப் பாவனமாய்ப் பாம ot Gs 

து.த்தியமாய்ச் சோபனமாய்ச் சுமங்கலமாய்ச் சூக்குமமாய்ச் தாலமாக, (௩)



மூர் ததிலிசேடசசருககம, ௬௩. 

சே தனமாயச சிற்பரமாயச சறசுகமாயத இவ்வியமாயத திருதத மாச 

சாதனமாயச சாத தியமாயத தாயகமாயச சமயமுமாயச sour Sg 

மாதனமாய வளரழமு தாய லிசுவையாய ௨வருமணுவாய மகத்து வாடி 

தூ. சனமாயப புராதனமாய நுதாத வொணசுடராய நொதுமலாக, (௪) 

சமரசமாயத Satin சலாயச கராசாமாயக தருமமுமாயத தருமி யாகித 

தமரசமாயத "சமரமுமாயசீ ஈதாரீக தியாயத சருபரிச௩ தானாய ரூப 

நிரிரசனலா யிரதமுமாய நீராகிக ககசமசாய ஈலனு one gs 

திமிரமொழித திரிமபரஞ சிவமபெருசக்கும பரஞான ௪ தெளிவு மாசி, (௫) 

சகலமதாயக கேவலமாமச சுசதமூமா யவசதைய$ goer னாடு 

யகலமதாய விகலமூமா யா இடு வஈகழமுமா யனாதி யாகி 

யிகலரிதாயப புகலரிகா யெண்ணரிசாய ஈண்ணரிதா யெவ்வாத றானும 

பகலரிசாயப பினமுனசூழ பசசமேல €ழகாசோற பவமின ராகி (சு) 

எல்லாமா யல அமா யெவவுயிககு மூளளுயி.ா டெவைககும விச.தாயச 

சொல்லாரும விசதினறிக சோனறுவதாயக சமீபமாயத தூரமாகி 

விலலாரு மணிமாபன விரிஞசனரி முதலவாய விபுத ராதிப 

பலலாரும பஉபுவனம பலகோடி மகிலாணடப பகுதியாவும, (௪) 

ழலரிமுனஞ சலசமெனச் தனமுனஞசேட் டிககவம ரசல மாகிக 

குலமறைக டனிச சனியே கோடிகுழாங கோடியெனக கூறிக கூறிப [.துச 

பலமு£றையும் பலநெறியிற படாஈதுபடாஈசெட்டியெட்டிப பாததுப் பாத 

செலமுடியா திளைததிளததத தஇியஈகுரநீண 'டொளிசதெங்குக Haya 

[sr (௮) 

eer Bu uvar& Qurula 7 QuuGurpg GionCru wo # gnu 

நனறாக யெவராஓ, மெவ்விதரு' மெவவீடையு ஈவிறரொ ணாதாய 

ரின்றாரும பிரமமென சிகழதது ப. சிவஞசவ ரசிகாம மாவு 

தன்றாவி லருளெளிஇிற சாாஈதயவான நிருவுளததிற றதும்பியோ௩க () 

பெருகு,திரு வருளாலிப பிறஙகமூ.த சூதவனப பிரம சேசத 

சுருண்மயமா யொளிபபிழமபா உமூ.தசுயம பிலி௩கவடி வாகி வான்றோய 

தெருண் மலியாம பிரவிருசக,ச இருவடியின முளைசசெழுஈது திகழ்செஞ் 

[ஞானறு 
மருமலிகூ விளமிதழி மாக திமுன புடைமலாதூய உளைபப மனலு ம.” (௧௦)



௬௪ சூதவன புராணம் 

தன்னருளாத் சுவேச்சையினாற் றனிமு சலா யெவ்வுலகுக் தழைப்பப்போந்த 

தொன்னிலைய வன்னவருட் சுயம்பிலிங்க மூர்.சஇபகஞ் சூழ்க்துபோற்றி 

யின்னருள்பெத் றவர்புயங்க விழறைவருணன் மார்ச்சண்ட ஸிந்திரேசன் 
மூன்னரிவர் தொகைசானு மொழிவரிசா லிவ்விலிங்க மூர்த்திநாமம், (௧௧) 

வரனிறைமார்ச் கண்டேசன் வருணேச னனக்சேசன் மக்திரேசன் 

மருமலா மூதசூத வனகாத லுசாச்கான மாச லேசன் 

மூருகுமல ரமுதலிங்க மூர்த்தியிவை முசலன 3௧ மொழியு மிக்கத் 

,தஇருவருணா ம௩கனிசேன் ரெள்எமுசா தியவெனச்திச் திப்பமாதோ.(௧௨) 

இன்ன வரு ணாமங்க ளெழுகோடி மகாமனுக்ச ளெவற்று மேலாம் [றை 

பன்னுமுறை பண்பினுரைப் பவர்முறையே UG) wo Bio) au exer பல்வாய்க் கூறீ 

வென்னலமே பலரோக வெப்பொழிக்து தட்பரிறை விழுச் சவின்ப 

மன்னலமே சகலகலா வல்லபமா விச்தைகலம் வாழி மாதோ. (௧௩) 

பூசமகா வேசாளம் பொல்லாத பேய்முதல புரிபல் கோடி 

யேதமெலாக் தெறுகலமே யின்னருளாங குளிர்ர் ழூ டிரு௩து வாழு 

மோ தலம் தனிப்பரம முத்திமு௪ற் றிருக்களெலா முன்னு சாவி 

யாதரமீ சருலமே யசிர்தகல மு. சல்யாவு மடைந்து வாழ்வார். (௧௪) 

இத சகும* இரநாதற் கன்னுமள வீன்னாம மிசைப்ப விந்தச் 

ச.ச தியவா னமு.தலிங்கத் தனிமு சலித் தலமொன்றிற் சமட்டி யாகும் 

விச்துருவா யுலகமெலாம் விரிக் தமுளை ச் சாங்காக்கு வியட்டி யாகு 

Ys sow am eur முதுபுவிகீண் டேகினுகே சொளிரு மின்றும். () 

திருவமு,ச லிங்கமெனுந் திறனடைந்தார்ச் கருள்செயலாற் நேற்ற லன்றி 

யுருவமும்வெண் ணிறனேயா யொருவாம லெஞ்ஞான்று முலகர் யாரு 

தெருளியசேற் நுறு மிந்தர் சிவலிங்க கூர்ச்தியைப்போற் கறக்ச மூர்த்தி 

யிருரிலத்துந் தருஙலச்து மெ%ர்லத்து மில்லயென வெரிகை யேற்பாம்,() 

நவிலருமிச் சூசவன மாசனடிப் போதிதய நளினப் போதி 

லவிர் சரமெய் யன்பொடுமவ் வாலயஈற் காலையினி லடைந்த சூழ்ந்து 

பவியமுறச் திருமுன்பு பணிந்சேத.தம் பண்பினர்பாற் பதிநான் முத்றுக் 

லள றம்பல் சோடிகளுஞ் செறிந்துளகுற் ஜறேவலெலாஞ் செய்த குழும்.() 

பனகமணி மனுவிறைவன் பசப்போது பகற்போது பாவிப் போது 

மெனவருமெய் யன்பொடுசென் றேர்துஈசெச் சேச்துமுல கேழுஞ் சூழும் 

வனசிதிசொன் னவரிதிபொன் மணிரிதிமுற் பொருள்சுகுண வளரீ டாயுள் 

புனைபொருள்சண் மு. சலாய பொருள்களெலாம் சமைச்சூழ்ந்து போற்ற வா 
[ழ்வார்.



மூர்ச்திவிசேடச் சருக்கம், சுரு 

மதியிசழி மலருமுடி மனுவிறைபொன் மலாடிசண் மாலைச் காலை 

யஇகவிக து. திபணி3மய் யன்பர்பல வின்பவகை யனை சதஞ் சூழப் 

பு.தி.அபு.தி சாரிறைபல் *போச்திருவா குவாருச்ச யாமப் போதல் 

விதிமுறைபோற் gsr மெய்வீட்டிற் பேரின்ப மேவி வாழ்வார், () 

மகரமதி குருபூச மதிரிறைகாள் வானுணர்ந்தம் மந்தி ரேசன் 

பகரநிய பசமுறையிற்*பணிக்தேச்தும் பண்பினரெப் பாவ சாவ 

நிகரமுூம்போய் நிகாரிய நின்மலராய் நினைச்சவெலா நீக்கா தோங்கச் 

சிகாமலி தீபமெனச் சேசமெலாஞ் சீர்பாவச் சிறந வாழ்வார். (௨௰) 

வேறு. 

இக்சுமா மந்தி மேச னிம்பரோ டும்பர்ச் இன்பக் 

சந்தெழுக் தருள்வி ழாக்கொள் சைச்திரோற் சவகாண் முற்ழும் 

வந்துவந் இறைஞ்சு மன்பர் மண்மசார் செல்வ மாதி 

செந்திரு விழாமுற் றெய்இச் சவக் செல்வ ராவார். (௨௧) 

இருவளர் சூச கானஞ் சென்றுகா ம௩தி ரேசன் 

மருவள ரம்பு சாத மலாடி. பணிது மென்னா 

வருவளர் நெறிச்சென் ருரும் வந்தினி திறைஞ்சி னாராய்க 

கருவளர் பெளவ நீந்தக் கதிக்கரை சேர்வர் இண்ணம். (௨௨ 

கண்டவ ரலக்சண் யாது௩ கண்டிலர் பணிக்சார் சம்மை 

யண்டங்க ளெல்லாம் போற்ற வமர்வரா னினைந்து ளாரி் 
௫. %, e ந் . 

மண்டனி வலின்னு மோர்கால் வருரினை வடையார் வாய்மை 

வண்டரு சூத கான மந்திர மாகன் பாதம், (௨௩) 

இன்னவர்ச் செர்சை மீயு மின்னரு ளின்ன வென்னின் 

முன்னவனமுத 'சூச மூளரிவாழ் மந்தி ரேசன் 

நன்னடி யம்பு சாதம் சளிபுகும் தளிமீ தூர 

மன்னுஈன் னியதி வாய்ப்ப வழிபடூஉ வழுச்துஞ் சீலர், (௨௪) 

அலூடன் மெழுகல் பூக்கொய் தலகிடா வலங்க லாற்ற 

னலனிறை காலந் தோறு நல்குச னல்கு வித்தன் 

மலர்ஈறும் தூப தீபம் வயக்கலப் பாச னம்பொற் 

சலசமூற் கலமின் னோசைக் கண்டைமுன் னுசுவல் செய்வோர். (உட) 

  “எ. 

* போத் இரு- -போகறுகர் கர்.ததா.



சூதவனபுசாணம், 

மறைமுக லிறைசி வாக மம்முறை வழாகி பந்தங் 

குறையற வளிச்து காளுங் குலவிய ஈடாத்து மேலோர் 

Be puch பொற்றே ஞார்ட்.து நிமலனெவ் வுலகு முய்வான் 

மூறைபுமி தஇருவி ழாவம் முறைபுரி இதமை யாளர், (௨௬) 

மக்கி மாச னென்று ம௫ழ்ந்துவீற் றிருர்து வாழு 

மந்திரச் திடைச்சி லஙகண் மருவினா௩் குனார் வஞ்ச” 

மக்இரங் குளம்ப சைப்ப மணிபொனா இகளி னாலே 

மந்தர மாக மூல மக்திர மெனவ யங்க, (௨௪) 

பு.துக்யெவ் வுலகும் போற்றப் பொருவில்பே ரறத்தி னீண்டு 

நிதிச்குவை, மனைம கார்மு னணிரையக்சா மொன்றை வேண்டா 

ம.இச்குளிர் நிட்கா மச்சான் மலர் இருப் பணிமெய் யன்பான் 

முூதுச்குறைக் சருணா லாற்றின் மூதமிகப் புரிமே சக்கோர். (௨௮) 

அணிமணிச் சாச கும்பத் சணிகள்பம் பலவ ளிப்போர் 

சணிவிலா னிரைவ எர்ச்துச் தக்சபா ஈருவோர் நந்த 

மணிவனம் பெருகவைத்த வளர்ப்பவ ரிவைமுன் னாம்பல் 

பணிபுரி பவர்தம் பேறு பகாவோ ரளவிற் முமோ,. (௨௯) 

.மேரிவிலா வளியோ டேனை மூர்ச்திகண் முன்ன ராற்றுஞ் 

சரறியையே இரியை யாஇசாற்றுபஃ் றிருச்சொண் டெல்லா 

மேரிமையித் நருபல் பேறு மொப்பிலா வமுச லிங்க 

செரிசன மொன்றே ஈல்குஞ் செப்பிய துண்மை மன்னோ. (௩௰) 

மந்தா மெவையு நாவின் வருமுறை பகர்பே ரெல்லா 

மந்இிர வேள்வி மாவ மரபிணிற் புரிபே ரெலஃ்லா 

மந்தர ஈரைக ளேவன் மலியுமெண் இச்தி யெல்லா 

மந்திர நாதன் பாத வணக்கமே யருளு மாதோ, (௩௧) 

இம்பார்வாழ் வனைத்தும் வானச் இமிர னயன்மா லேனை 

யும்பர்வாழ் வனைச்து மேலை யுருக்திரா இயர் புரக்கு 

மம்பர்வாழ் வனைத்து மப்பா லமலவாழ் வனைக்து மெல்லா 

நம்பர்வாழ் மக்கி சேசர் சியமபூ சனையே ஈல்கும். (௩௨) 

இன்னருண் மக்கி ரேச னீண்டுசெ யருள்வி லாச 

நன்னிலை யுள்ளத் சாலு காடரி தந்ப மேனு 

மென்னிலென் னளவோ முற்று மிசைப்பதுங் இசைச்ச வெல்லை 

பன்னணு வொன்றிற் கோடி பஙகலொன் றேனுமின்றால், (௩௧)



சூகதவனகாமகாரணச் சருக்கம், ௬௭ 

என்னவாய் மலர்ந்த ஈந்தி யெந்சைசாள் சனற்கு மாரன் 

மூன்னமக் இன்ப வாரி மூழ்கி நீடார்வங் கூர்வ 

அன்னுபு பின்னு நந்தி யோதுமென் ஜறேதில் சூசு 

மன்னருண் முனிவர் சோமான் மாதவர் கேட்ப வோதும். (௩௪) 

வேறு, 

Dib waar cor epi é Get னின்பினளி யாற்சொலுகர் 

முூந்துசெவி வாய்க்சிகாரகர் மூன்செய்லினை பாத்றிறறை 

யுந்துலக வாழ்ச்கைமுழு தண்டருளி னீற்றின.ரா 

னந்சண்மலர் சாட்சுமல வங்கணிழன் மேர்பொலிவர். (௩௫) 

ஜேர்ச்தி விரேட... எருக்கம் மூற்றிற்று, 

அகத்திருவிருக் சும் ௬௩ 

  

சூதவன நாமகாரணசசருககம், 

    

எந்சை தாயா தங்கொண் மேனியி வீங்க மேன்மையி சைச்சன 

மிந்ச மாசல மகச்சண் மாவன மென்ற நாமி சைக்சமூன் 

வந்ச காரண முந்து காசைவ ழங்கு வாமனெ னகசு்திரு 

௩௩ இ நாயக னன்பி னோட௩ யந்ச வாவின விற்றுமால் (௧) 

வேறு. 

இனிது கேண்மதி முனிவார் மார் இ யெணுஞ்சீாப் 

புனிசு மாண்சனற் குமானே பூருவச் தலபோனண் 

னைய னாய காசிப மூனிவாம் ஈழுவு 

மனையர் கச்துரு வினதையென் வனிசைய ரிருவர். (௨) 

மனன மர்க்தன ரோர்உயி ணிரு* அழி மசவான 

றன து வானித வச்சயிச் ஏரவமென் றகுபேர் 

SU CEST GI Tm Bb GF சேய்மைசண் டனையமங் கையருண் 

மூனைய ளாகிய கத் ௫௬ வினகைகேர் மொழியும். (௩) 

எ௩்கை யொப்பரி யிப்ப 9! யினதிலாங் கூலம் 

பொங்கு வான்மைகொ னீன்மைகொல் புசல்கென வவடன் 

ங்கை வான்மைய சென்னவக் சுரசையின்றா ச் சவடா 

னங்கை ரன்சொலொக் உாமகணி ரிறச்சென நவின்றாள். (௪)



௬௮ சூதவனபு. ராணம், 

இன்ன வாறவர் முரணுழி யெம்மிலார் தோற்றா 

ரன்னர் வென்றவர்ச் கடிமையா குகவென வவண்குள் 

பன்னி னா£வர் தம்மிலக் கத்துரு பரநது 

அன்ன ஸந்தன்முற் பணிச்சிராப் பார்ச்இது சொல்லும், 

வருக நம்பணி மரறுப்பணி மைந்தர்காள் வானப் 

பாவி வானிற வானிறங் கரிசெனப் புரிச் 

குரிய தெவ்வழி மவ்வழி புர்சென வுளாச்தா 

ளவ மைக்தரா௩ கடாசென மறுத்தன ரவருள். 

அனைமு னிரக்துரை சாபவெம் மொழியினை யஞ்சுக் 

சனைய னாயகார்க் கோடகன் முயடி பணிந்து 

மசுூணிய லன்னைரின் கருத.இனை முடிப்பவென் றதன்வாற் 

துனைபு Der Dy ENS EP Ds sNO gore Gps sner. 

பின்னை முன்னையள் பின்னை கோர் பின்னைய ஞடனே 

யன்ன வான்பரி யுலவுபா லாழீயின் புறம்போக 

தின்ன வாலதி யெந்ற்றத் செனத்ெதறிக் இளையாள் 

சொன்ன நீன்மைய தேயுனக் கடிமையான் மோகாய், 

என்று கூறிமுன னவள்பணி பணிசடா ஸனிய௰ற்று 

இன்ற நாளவ டனையன்வான் களர்சிறைக் கஓழன் 

ன்ற TIL} Ms FGM EH தன்முனைச் தாக்கி 

(@) 

யொன்று மெய்ம்மொழிச் கனகையாம் வினசைபாக குற்றான். (௯) 

உடன்பி றந்தவச் சத்துரு கத்துரு வதுகண் 

டடங்ச லாச்செருக் கக௩மகொளீஇி யிளையளை யழைத்தேே 

சடம்ப ணித்சலம் புகுதகம் மூளஎதக்சவாச் SOLES 

மிதாடர்ந்துன் மைந்தனஞ் சிரார்க்சுமம் சேகுறச் துனையா, 

ஈம்மை நீசுமநங் தேகுதி யென்னவன் னணமே 

யம்ம பின்னவ டன்னிள மசர்பணித் சவளை 

யிம்மெ னச்சுவன் மிசைச்சுமந் தரம்புகும் இறுப்ப 

வெம்மை மக்களோ டக்கொடி யவள்விரைக் திழிந்சாள் 

ஆங்க ணிச்சையி னுலாவறு மப்பணிச் சிறுர்தம் 

பாங்க ழைச்தனர் கலுழனை நாமிவண் பலவா 

யோங்கு தீவங்கள் காண்விருப் புற்றன மெமைநகீ 

சாங்கி யேகுதி ஈம்பணித் சாஇிசன் நனைய, 

(௧௦) 

(௪௪) 

(௧௨)



சூதவனகாமகாரணச்சருக்கம்,. 

என்ன வோதின சரப்பணி யிழிபுரை யெனுக்இக் 

கன்ன பாகச்சைச் சுட்டிடப் பொறாமையக் சலுழ 

னன்னை பாலு யென்னையிவ் வறிவிலாப் பணிக 

ணின்னை மீண்டுதக் தாதி3யன் மோதிய நிமிச்சம். 

உள்ள வாறருள் சென் ஈடி பணிந்துரின் துரைப்பக் 

சள்ள வாமதுப் பொழிமலர்க் கருங்குழத் சனை 

வள்ள வார்மணி மலைமூலை வழுக்கிலா மனதை 

வெள்ள வான்மலர் மதிகிக மதிமாக வினசை,. 

அருமை மைக்தசே ளென்ருனா ளெனைமுனா எககேர் 

இரிய வஞ்சகக் சடிமையாக் கொண்டவச் செயலா 

லுரிய மைக்சனுக் தாயுமா மிருவரு மொருவர் 

புரிய லாவிழி தொழில்புரி இப் புன்மையே பூண்டேம். 

என்ன வாய்மொழி சாய்மொழி கேட்டிகற் கலுழ 

னன்னை முன்னையள் கத்துரு சத்துரு வாகி 

நின்னை யேவல்கொள் கொடுமையா மடி.மையி ஸீஈ௩கற் 

(௧௭) 

(௪௫) 

கென்னை செய்தொழில் சொல்லுஇ வல்லையென் இிசைச்சான். () 

தனையன் வாசகர் தனைவினாய்க் தனையிலா வுவகை 

யினைய டைந்சனை மைந்தவப் பணிச்சிறா ரிடையென் 

னனைய டைந்தவிவ் வடிைநீங் கயறுமக் காற்றும் 

வினையு ரைத்திராற் நவலென வினவென விடுச் தாள், 

அன்ன பன்னக மைந்சரை வினவின னவ்வா 

றுன்னி யன்னாக் ககபதி மூகமதிச் துரைப்பா 

நின்ன வந்தரு வானமு செமக்கிவ ணீதி 

யென்னி னின்னனை யடீமையை நீக்குது மென்முர்,. குது ரே 

Muay லாம்பொறைக் கனதையார் மனசையார் வினதை 

வயரி லாவுசேய் வந்தவட் பணிந்கனாய் வானத் 

இயலு மாமு தங்கொணர் வான்வழி யிளைப்பின் 

துயவு ணாவிலொன் நுதவுதியாலென வுைச்சான். 

உதவி ளைவற் குரைசக்குமென் னும்பவே யும்பர் 

பதவி நீபுக வாற்றுணா விழைவுறித் படுநீ 

GEE suger Cau Oa ரண்டுநீ யுணுங்காண் 

ம.தர்ரெடுங்கண்வேட் வெொரமினை வேட்டொரு மறையோன். 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௧௯)
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* தில்லார் - வேடர். 

சூசவனபு ராணம். 

ஆங்கு வைகுமா லவனைநீ யெடுச்துணா தைய 

வோங்கு வான்புகுக் தமுதுகொண் டுறு யிங் குறு இ 

தேங்கு நின்சிறை முன்னுறப் பியாவையுஞ் இறப்பப் 

பாங்கு வாயுமுற் சுரர்புரந் சருள்செனப் பகர்ந்தாள். 

அன்னை பேசிய வாசயனார்கவி யணுூச் 

துன்னு *சில்லரா யுண்டனன் கண்ட மீச் aOE 

யென்ன வேதியன் கனன்றிடக் சான்த்ன னெழுந்தம் 
மன்னர் முன்னனென் பன்னியும் வற௩ரு.ள் வள்ளால், 

(வேறு), 
என்னலு௩ கிராசு மாதை விகங்கவேந் இினித கான்றிம் 

மின்னொெடிங இராது சேறி லேதிய வெளுவிடுத்துப் 

பன்னுசன் ராதை காச பன்னிடம் புசச்சண் டன்னோ 

டு ய்
 

னென்னிலட் சேறி மைந்ச வென்னமுன் ஸிகழ்வி ons senor. () 

சொல்லுவான் மேலு மெந்சாய் சுபெ௫க் காற்றா தாற்றி 

னெல்லையில் சில்லர் பல்ல சென்வயிற் றெல்லை யிட்டும் 

வில்லழல் கொளுச்சு கொந்அ மபெலிஈசனன் சிறைக ரிர்ச 

வொல்லைகல் ஓணாவொன் றைய வு.சவென வுசவு தாசை. 

பன்னுவான் விபாவ சுப்பேர்ப் பனவனு மிளவ வான 

வுன்னுசுப் பிரதி சன்றா னும்பொருள் குறித்துப் பூச 

வன்னிய வீளைச்துச் சம்மிற் சொற்றனர் சாப மற்று ஈன் 

முன்னவன் சமட மானான் முரணிப மானான் பின்னோன், 

புகலுமிக் கமடம் வேழம் பூருவ வயிரக் Fon 

இசலியிச் தடச்தி ணுற்ர விக்கரியுச்ச மாறு 
திகுமூடற் பரூ௨வி ஈட்டி யோசனை IT DD கூர்மத் 

FsoCunt us sn acess gon couCun சனைமன் cap ie 

ஏதியிங் கிவத்தை யுண்டாங் கெரியழத் பசிதர்க sun 

போகிநீ போடல் வேந்த போகிய ரமரி கொண்டு 

வேகியாய் மீள சென்றான் விராஈசவண் விக௫௩்க ராசன் 

ருஇ.யா யவ்வி ரண்கெ சாரளுகி ரிடையே சவ்வி, 

விசைகொடு சளம்பி நூறி யோசனை மேக்கு யா்௩த 

பசையுசோ இணிகா மச்சொண் பாசவ விடபச் BI DUP 
னசையுமகச் சோட சந்தா னார்றொணா Hous போசச் 
,நகசைகொண்மா தவத்திண் வால இல்லிய விருடி. கூட்டம். 

tain படட. பய். ஒல வலைய கவா,   

(௨௪) 

(2-5) 

(௨௮)



(GBM காமகா ரணச்சருக்கம், ets 

வாவலி னப்ப ணைக்சண் மன்னுபு தூங்கக் சண்டா 

னாவிவர் வீழ்வர் £ழென் றகடடுக் குற்றக் கோடு 

மேவு வுடன்த மீஇவிண் மீச்செலக் சாரி பன்கண் 

டோவிலிவ் விடப மெல்ல வுத்ர*சாச் சமைய வைத்தி, (௨ ௯) 

ஐயநீ யென்றா னவ்வா றச்சாச் இனிது வைத்து 

மையிகல் வேழ மாவுவ் சீமடமோ சகமும் வாய்ப்பெய் 

சொய்யென வுவணை மேலவ் வுவணவேக் துறுங்கா லன்ன 

செய்வகாட் டுந்பா சங்க டிகழமுன் கண்டான் வேக்சன், (௩௦) 

அச்சமிக் கண்ணா லெனனீ தவம்பல காட்டுந் பாத 

நிர்சயிச் சருள்கென் ரசா னேர்பணிகர் இயம்ப வன்னோளன் 

மூசாகம் பாவு வேச முந்துகா செபன்றா னாற்று 

மெச்சஈற் பண்டங் கொண்டாங் கெய்திய வேவச் சென்றார், (௩௧) 

வாலகில் லியர்க ள௩கைப் பெருவிரண் மானு மெய்யர் 

சாலமன் சுமை) ரக்திந் ரா௩்குபு சரிசெல் சாலான் 

காலுறுங் குரநீர் டூழ்கு காகச் இர் கரையே றிச்செல் 

Carok we gen கண்டார் விழியெரி சதுவ நோக்கி, (௩௨) 

இவற்கொரு விரோதி சோன்று கென்௱வி சொரிந்து நோர்ருர் 

சிவத் சுவர் கறுப்ப நீசெய் தீமையாற் காசி பன்பாற் 

ஈவப்பெருங் குமரன் போந்தான் றன்சிறையிரண்டி லொன்றாற் 

புவிப்பாப் படங்க மூடும் புள்ளம சனைய மைக்தன், (௩௩) 

அமரிகொண் டே லிங்௩ னணையுமவ் விசஙக நாச 

னிமிருமூற் பாச மிற்றா ணிகழ்ந்தவென் நுரைப்ப Cars gar 

கமையொலி யழலோ ளுதிச் சடவுளர்க் கூவிக் சாமி 

னமதுல கமுது புள்ளி ஞதன்வேட் டுறுமிங் கென்றான், (௩௪) 

௮துவினா யமார் யாரு மமர்விழை யனிகஞ் சூழ 

மூதுகய வாவு நீப்பான் முயலுபு முயல் கூழ்க் தாங்குக் 

க. துமெனச் சுசையைச் சூழ்ந்து ENF SOOT UGH SWE 

பதிநூ.இர் வரைகள் சாயப்ர் ப௩கனோ பலத்தின் வீழ. (௩௫) 

  

34 தரம். மலை, 

[பம் விண்மீன்,



era. ரூசவனபுராணம், 

அண்டமுங் இடுகி டென்ன வரிப்பிர ளயமே யென்ன 

மண்டொலிச் சிற ரீற்றின் வளரொலி இள வீசிக் 

கொண்டுறல் கண்டா ரண்டர் கூறுமாச் திரையொன் றப்பேர்க் 

கண்டக ரத்இற் கூடச் கைகுலைக் தோடி யெய்ச்சார், (௩௬) 

நின்றவர் லரம் சோவெக் நீள்விழி மூ௫ிழ்ப்பி லாவூம் 

நன்றல மூ£௫ிழ்க்கு மேலி௩ நடுவற்கு நடுங்கா துள்ள ' 

மென்றினி யோடினாலு மிவன்விடா னென்று நின்றார் 

வென்றீயி னமர்வா ரென்ன வெரிழமுனாம் விபுத ராங்கே, (௩௭) 

ஆர்றல்சால் சகுன வேக்ச னவர்ச்கப சகுன மென்ன 

வேற்£னன் செஞ்ச ரந்சாம் பஞ்சா மென்லி லேகர் 

oper imagem uses துணையினா லுக்க பின்னர்ச் 

சீற்றமேல் கொடுப தங்கச் செம்மறன் சிறகர் வீசி, (௩௮) 

வலனுறக் குவிப்ப வோர்கான் மாஇரத் சளவும் போசு 

னலிவுஈ வருதல் பல்சகா னண்ணின ரமா ரப்பேர்க் 

தலையெழுச் இரிக லன்னோர் தலையெழுச் சாக வப்போ 

சலகுள ௮ண்ட மொன்றா லலகிலாச் தஅுண்டஞ் செய்சாண், (௩ ௯) 

உம்பர்சு மும்பரெல்லா மொழிதலு மங்கி நாணால் 

வெம்புள௩் துரப்பத் தாண்டி வெம்படை யேற்பப் புள்வேந் 

தசெம்பர்மா ௩இ5 தங்கள் யாவுமுண் டுமிழ்ந்தா னங்க 

யம்பர்மெய் கரிந்தி ராசை யாய்ச்செய or gy நின்னான். (௪௦) 

தணிவினோரிமையில் வென்று னிமையிலவ் விமையோர்சோர்ருர் 

சணிசரு மிதற்கு மானே கரியென்பான் போற்க ரிந்து 

பிணிமுகச் இறையால் வன்னி பிணிமுச ய பின்னர்ச் 

தீணிவிலா ரமு.த மன்னுர் தகுமிடம் புகுங்கா லாங்கே, (௪௧) 

பன்னக கிரைக எ௩கி படுவிடங் காரி ரம்பா 

லன்னவா ரமுசைச் சூழு மாணங்க டிரண மாகச் 

சூன்னல காற்று ணிக்துச் சனியுட லொடக்கிச் சான் 

ரொன்னலர்ச் திசைச இக்கு நேமிகண் ண்ணு ழைந்தான், (௪௨) 

தருப்பைசூ ழமுச பூரி சச்கன கடங்கைச் கொண்டு 

பொருப்புவேர் பறியச் செல்காற் போந்துமா சவனே ரண்ணால் 

விருப்பமீச் கூர்ந்சா மீண்டுன் விறறெரீஇ வேண்டிற் றென்கொ 

லொருப்பட. வளிச்து மிற்றென் றுரைச்தியா லுவண வென்றான்



HUT GT DET TOMES RS Ld, Gm. 

மாசவநீ நமைச்சுமக்கும் வாந்சருகென் ஐதுபெற்றச் 
சீசனை சினக்களித்துஞ் செப்பு இரன் வேட்கையெண 
வோதினனக் ககபதிமா லுதுகசேட்டாங் கூர் இயெனக் 
காதிரயென வமுதிதசென் நளிச்தபின ராதுமெனா, (௪௪) 

தகருவரமால் கொண்டுறப்பொறழ் நருவாமால் வெருவாகெஞ் 
சருவரீவா னமுஇிழக்சம் சாற்றாமைக் அணிஈசொருவா 
ஹஜொருவரும்போர் ஈணிபுரிக்ச௩ கொருவகையு முய்வின்றி 
வருவயிரப் படையாவி வா௩குசென வெறி,சார்ச்சான், (௪௫) 

வருருலிசக் ெரிகலுழன் மகப இநீ ககவ.இிகன் 

மருவுகின அயிர்ச்குலிசம் வறிது றன்மாண் பன்றெனது 

பொருசிகையி னிரகொன்று தருதுமெனப் புகன்று இர்ச்சாஸ் 

பெருசொளியெண்டிசையாம்பப் பிறக்கியசா லிறசாங்கே, (௪௬) 

ஊழ்ச்சவிற கொளிப்பெருமை யுள்ளபடி யுணர்ச்ெெதெவரும் 

வாழ்ச்தினராற் சுபன்னனென மகபதியக் சகபஇியைப் 

போழ்தி வல இலகுபடைப் புள்ளரசே செள்ள up gsm 

சாழ்ச்சமனச் இனர்ச்களிப்பக் கைக்கொடுகெல் இன் றனையால், () 

அன்னவருண் டெமையடர்ப்பா னஇகரிச்சா லுனச்சந்தோ 

வென்னவருஞ் சுதையிசையிங் €தியென விரந்துரைச்சான் 

பன்னவரு௩ இறற்கழலுன் பரிகதுரைக்கும் புசந்கானே 

NET CT UG S சுசணக்கு நிதையமாச கடமிதனை, (௪௮) 

யாயடிமைச் தொழிலொழிய யான்கொடுபோய் வைக்குமிடச் 

சேயுடனீ கோடியென விசைக்தரிபி னசைஈதுவரப் 

பாயவசன் காயநெறி படர்பு தற லடல்வயின 

தேயன்பகி தலழுடுக்த சென்சடன்மீ- செல்கின்றான், (௪௯) 

அப்பெரிய திறற்கலுழ னசல்வானச் துறுகாலை 

யொப்பரும£ இரநாத னுலவுதிரு வருள்பொழித 

லிப்பரிசே யெனவுணர்கத்த விருசிறைக்கால் விரைசெலவாற் 

றுப்புறுமச் கடதக்சமூசத் துளிசிகறி சிலம்வீழ்ம்2, (௫௦) 

அத்.இிவலைச் குலவிரிவீழ்ம் சமரிடமுச் குரோசம,சா 

மெச்இவலை யம்பெறுமவ் வியலிடந்தான் €ட்டிசையி 

னத் இவலை யொச்தமுலை நகமகள்பா சன்றொண்டர் 

பச். திவலைப் பபெரமன் பயிலுமிடும் பாவனமே, (டக)



சூதவனபு.ராணம், 

ஆதியருள் கடிக்குளம்வே சாரணிய மமர்ந் திலங்க 

வீதிகோச் இரசகுப மிசைக்கோடிச் குழகர்களி 

யோதகத்தி யான்பள்ளி யுற்றிலங்க யாமினிய 

மாதிரத்திர் றாளககர் மறிதிரைவா ரிஇ இகழ, (௫௨) 

வருநிருதி யம்பாச்தின் மறைபாவுந் கனிச்சேது த் 

திருவிரா மேசசலம் இகழ்சாப்பச Aware 

லருள்பொழியுங் சொடுங்குன் ஐ மமர்ந்திலங்க லரியரிசம் 

பரி.திரிய மம்பூவ லூர்பயிலக் குபேர இசை, (௫௩) 

பன்னரியபொன்னின தி பாதாளீச் சுரந்திகழ 

மன்னுஇிற லீசான வம்பலிடைச் சிற்றேமக் 

சன்னிகாச தளகந்த சாபாரி சாசவன 

மென்னவளர் இருச்சளசென் நியம்புசல மினி திலங்க. (௫௪) 

YF Ase திருவருட்பா மொழிதலமிவ் வெண்டிசைசுழ் 

மத். தியரா யகமாகி வயங்கருண்மா தலமாமா 

லச்சனரு ளெனவானின் ருங்குபரம் புறவீழ்ந்த 

புச். தமு,ச,ச் துளிரின்றும் பொலிசூத முளைத்தெழுந்த. (௫௫) 

வாச் இருவடி.கள் வாய்மலர்ந்ச தமிழ்ச்சுர௬,இ 

மீசாண விச்சின்றி காறுசெய்வா னெனவிதந்ச 

மாகசாசின் மொழிப்பயனேர் வயக்கியவெம் பிரானருளா 

லேகாணச் தோற்றினன்கொ லெனவெழுக்த சூதநிராை, (௫௪) 

௮ண்ணலுயிர்ச் களிப்பகரு எணுவெனினு மசண்டமதா 

யெண்ணரும்பல் பயனளித்சாங் இணையிரிய விரிக்இிடல்போற் 

றண்ணமுதச் சிறுதுளியிற் தழைச்செழுமாம் பிரநிகாம் 

விண்ணரி,ச முற்றளந்து விரிந்சபலன் புரிந்தபல, (௫௭௪) 

எண்ணியவா கலுழனடந் இன்சுதைப்பொற் கடராகர் 

சண்ணெதிர்வைச் சனையடிமை கடிக்சளிக்ச கடனளிச்சான் 

விண்ணவர்கோ னன்னவன்சொல் விரகனா லச்சட௩ங்கொண் 

டுண்ணிறையு ம௫ழ்ரெப்ப வுவணைபுகுக் இனி ,சமர்க்சான். (௫௮) 

அ௮ணுவுசவி செயினுமலை யளவு,சவி யவர்ச்சருணற் 

Gori Asc செயல்காட்டுங் குளிரமுச,ச் அளிய சவிக் 

ணையிறல மிதுஇபட்டி யின்னமுதும் பருக்களிச் சாங் 

ster Benn wo Rass தீணிதருசே EI GET LD, (௫4)



ரூசவனகாமகாரணச்சருக்கம், «@ 

௩மதமுசத் துளிபரக்த ஈறுந்கலமந் இரமாதர் 

தமதருளிங் sof சமக்குச் சார்மெனவக் தடற்சண்ணர் 

கமரு£றல்போன்ம் விரவுசுவா ௪சமாஇ பாஇிறுசர்க் 

திமைதருபல் வடுக்கணிறை யிாரதம£ ருகரிசாம். (௬௦) 

வித் இன்றி முளைச்செழுர்ச விறுபிர தாபநிறைந 

தெத்திசையும் பரட்சதெதென விளக்களிர்கான் ரொழிர்மாழை 

யச் சனலோ தஇிமமுச்சி யலவன் மறை யோதிமமே 

யொகச்தவடிக் குடாவடி *விண் ணோச்சுமடிக் கடாக்படெயே, (௬௧) 

இிசைச்கரிய முசச்சவளச் இரள்கொடுக்கும் பாகரென 

விசைச்கரிய சுவைக்கணிதாங் கஇருஞ்சாகை இகையுரிஞ்சு 

மிசைக்கரியன் சுகன்மைமுனம் விரவுகுளிர் நிடூல்பாப்பு 

நசைக்கரிய முசுக்கலைபன் னலனுகர்கே மாந்துருமம, ( ௬௨) 

சேசார முகந்தெறிபஃ நிரைச் தடநீர் பருகுபல 

சேதார முகந்துஇர்பஃ நீங்கணியா இயநுகர்வ 

சேதார முகவடிவுஞ் கேராத தீர்க்காயுட் 

சேதகார முகந்துறுமிச் சீர்ச் த ருமஞ் செப்பரி சால், (௬௩) 

புன்னை5ற வங்ககுபம் பூகமிலாங் sal GF 

முன்னை வமை வில்லம்விளா முண்டகமா ரஞ்செருக்தி 

வன்னிகளா விகழிபலா வகுளஈக் கஞ்சாளம் 

பண்னிலகு சங்கோங்கு பாடலமுூன் னீடலவண். (௬௪) 

மாதவிசண் மெளவன்மன மா௨இச மால இகள் 

போதவிர்வண் சாதிமணம் பொலிமயிலை -ண்பகமே 

யாதியபைக் சாதவிழு மல்லிமலர் வல்லியெலாம் 

பாதவமீப் பிரிவின்றிப் படர்ந்சொளிரு மடந்சையர்போல். (௬௫) 

குதுகுல்கோ இலெக்காளக் குயிற்தமிரு சங்கமரி 

மதுகரம்யா ழிசைப்பமுசு மலர்காசா எம்மசைப்பச் 

சதிமுறைமை வழாமையயற் ஐடமஞ்ஞை நடம்புரிய 

முதுகனிப்பொற் நிமளையருண் மு.சவமுச சேகரங்கள். (௬௬) 

மாசவர்கை யிளநாறும்புன் மடிநுகரு மாணிளங்கன் 

ஜோதுடச மலகிடுவ வழுவைரிசை வாலதியாம் 

போசகரீர் தெளிப்பவரி பூக்சொய்பணி தருஞ்சரபர் 

இ இலிணைச் சறைச்சிவிறித் திரு ச்கொண்டு செயுமாங்கே, (Ker) 

* விண்ணோச்சுமடிக் தடாக்கடி. விஷ்ணுவாகிய ஈுகரிலா வராகம்? 
 



Gf air சூதவனபு.ராணம், 

இளையமர்பைங் இளைபுணர்தன் சளேறுகரக் இளைவானின் 

விளைமலர் தாய் விளை சருவின் விரைக்சனிகொணு,த்தாவஃ 

துளையெழிந்துள் ஞளைவுறவேம் பணச்சொடுத்தாங் கூடன்மிகு 

மளையினுமிக் களை சருமா விலைச்சுவையு மிலையதனால். (௬௮) 

வேறு, 

இன்ன சனிச் சூசங்ரை யின்சுவையா ஏமூசம௰ மிதுமர்ச் ரேசன் 

ன்னருளா சலின்வானக் சருமருதி னுடற்குறு தி சருதலன்றி 

மன்னுமுயிர்ச் குறு தயையும் வளர்ப்பசெனு முளப்பொலிவ மருவுவாஞ்சை 

துன்னுதபோ சனர்மலதச்இன் ஜொகைமுூனியு5 தகைமுனிவர் சூழ்ந்தாரங் 

(கே. (௪௪) 
காபெ்மார்ச் சண்டர்கெ௱ தமர்பிருகு சட யோனி 'கர்ச்சக ரேவி 

யாசர்சுக ரச்இரிகுற் சகர்புலகர் யஞ்ளபா வகர்பா ॥த்து 

வாசர்சனார்ச் சனர்சனகர் வருணர்சனந சனர்சச்் இ வாம சேவர் 

கோசிகர்ப ராசார்க கோளர்புல் இயர்வ௫ூட்டர் குற்ச ராதி. (௭௦) 

சிவமுணர்மா சவமுனிவர் இரு௨மூச சூசுவன௩ இகழா சோநதே 

யுவமனிலா வுவசையாா யொருபோது மொருவாச வுளச்சு ராகி 

யவணுறைப& லாகசாம மாருடச மாககியினி சமர்ஈசா ரஈகத் 

திவியமூனி சிகாமணிகள் £லகுணச சிறப்பெவர்வாய இறசக வஃலார்:(௪௧) 

HN TT BT Leo cor ww 7 ரட்சைலை ம௩த மே ர௬ுவைமுன் றாய 

வென்னூவ தலஙகளினு மில குசிவ தீர்ச்சமெலா மிவஸ்் வ௩ சென்று 

மன்னுசவென் றன்னினாம் மாண்புணாஈசாங கனைத்துலகும் வயங்கு மந் 

சப், பன்னரிய நீர்ச்சமெலாம் படர்௩சவண்பல் ஈட௩சளெனப் பாம்பி 

[ நின்ற, (௭௨) 

களியளியுண் வெட்டெடுப்பச் கமழ்பிரசப் பெருவெள்ளங கான்று நாளும் 

வளர்கமலச் துணைகுராத மலர்த்துணைகு வளைச்துணைசை வலச்தை யுள் 

ளிட், ளெபொருள்கட் குறையுளென வொளிர்தருமவ் வுயர்தடந்க ஞலவா 

சென்றும், பளகநவிப் படியிலயர் படியினுள்சுழ் பாவமறப் பலன்ச ணல் 

[கும், (orm) 

மாதர்வன சம்மனையின் மராளமணம் புரியயன மல்வெண் ஈஙக 

நாதமிசைப் பனகுமுூச ஈற்சுடபேஈ தவே ஈறுநதேன் பாடும் 

சீ. சமர கசக்கலுச் இலநீராஞ் சனந்துளிகள் செறிய மம்பு 

சாத,சமா உம்வளைப்பதச் தககமுர கொலிப்பனபோ தக௩க ளாஙகே, (௪௯)



சூத்வனராமகா.ரணச்சருக்கம், ௭௪ 

வாளைகள்*வான் நவரெனவவ் வாவியினும் வாவியெழில் வளர்சூ தத்தின் 

ருளதிர மோதுதலும் தகுஞ்சுவைமாண் கனிகள்பல தருவ தாமே 

கோளுறுநெஞ் சனர்$ீமை குயிற்றிடினும் பொறுச்சசனை குணமாக் கொ 

ண்டு, மீளவுஈ௩ற் பலனுடனே மிக்களிக்குக் தக்கவர்செய் மேன்மை காட்டும், 

வாவிசட மாநிரைசெவ் வனசரிசை மீசுயல்வெண் மலர் சண் பூகக் 

தூவியசம் மடைந.தியாற் சுரும்பாற்றக் கனிகனிதேன் நூவா நிற்றன் 

மேவியவம் முனிவார் நால் விகிமநுவோ டொண்டுபாரிதூய் விளங்கு செம் 

பொற், ராவிரிவட் டகைறுகெய் சசச்சொரிர்சா குதிசெய்மகச் தகுதி காட் 

(டும். (௪௬) 

இச்சகைய பற்பலமா ணெழிற்நடங்க ளிடையுலக மெனைத்து முள்ள 

வுச்சமமா சீர்ச்கமெலா (pus Sew பாவனமாயுர்வெஞ் ஞான்றுஞ் 

தத்திபுத்தி பச்திமுச்கி£ சிநப்பெவையு மொருஙகருளு* திறச்தினாலு 

மெய்ச்சகைய புண்ணியமா விருக்கமெலாம் பெருக்கலாம் வியப்பி னாலும், 

தஇிருவமுக சூதவனச் இருகாமச் கொருவாத சிறப்பி னாலுக் , 

தெருளமுக் மீட்டியருட் டெள்ளமு,௪ ரூட்டிவளர் சிவப்பே ராய 

பொருளமுத சிவானந்.ச போகமடுத் தடுச்சவர்ககோர் புறச்தின் வெற்பின் 

வருபெரிய நாயககேர் மந்திரா யகனருளு மாண்பினாலும், (௪௮) 

கத்.து. தினக் சடலாடைக் காசியினிர் கண்ணுசலோன் கலந்து வாழு 

மூச்சமமா தலமெவற்று முத்தமோச் சமச-மென் லத போற்று 

ரிச்இியமா சல.ரிதுவே நஞ்சொன்னேன் முகமனென நிணையே லென்னா 

வச்சகைய திருதி யடிகள்சனர் குமாரமுனி௰ கருளி மேலும், (௭௯) 

இவ்வருமை பெருமைதிக ழிரு௩்காசை யதிகுய்ய மேனோர் சம்பா 

லெவ்வகைய வேதுவினு மியம்பேலன் பொழியாச விதய ல 

மெய்வருபக் குவம்பழுத்த விச்சகாங சமககளுச்கே விளம்பு கென்று 

தெவ்வடுவேற்பணிகொண்டசெவ்வேளிங்செனக்கருளிசசெய்கான்பன்னோ, 

அணித் துணர்விச் சுகரினக்கு அவல்வானேன் விரிச்திதன நதற்க ணக்தி 

யினிச்ச.இரு மான்.சியமீ இசைச் சனைகேட் டளவாத வின்புற் ஜேனப் 
பனிச்சவள மதிவேணிப் பானருள்பெற் நுய்ந்தவர்சரப் பண்பி னோடிச் 

சீனிச்சவன மாண்பினுச்கே சனிக்கவன முூளனின்னுஞ் சாற்றுகெந்தாய். 

என்றுஈனற் குமாமுனி யெழுந்திழயைஞ்ச ரின்றானென் நிசைத்ச சூத 

வென்றிபுனை மாதவனை விராக்கமலச் சாள்பணிந்து மேலு மெந்தா 

யன்றருணம் தீசனவத் கருளியவா ஜெமக்கின்னு மருளு கென்னா 

நன்நணர்ச ரச வுனகாதி நற்றவர் போற் தியகுத னவில்வான் மன்னோ. (௮௨) 
eth miter வதம் mt te 

oO வான் றவர் ் . வானவில்,



௪௮ சூதவனபு ராணம். 

வேறு, 

ஒது சவுனக ராதி முனிவா ரோகை ஈகனிபெற மூதுணர் 

சூச மூனிமுன மோதி யருளின சூத வனசிப மான்மிய 

மீது கனிமன மாக ரவின்மிக யாவர் வினவின சோதினர் 

மேச கவர்புவி வாழ்வு முழுவது மேவி யுதவசொர் வீடசோ, (௮௩) 

சூசுவன நாமகாரணச் கருத்கம் முற்றிற்று, 

ஆக திருவிருச்சம் ௫௭௬. 

ஆதிசேடனுபதேசம் பெறறசருக்கம். 

    

படட வக, 

தேமிகு மாமனு நாயகன் மேவீய சிவமாசல 

மாமிர கானன மாரிப மோன மூகாயக 

னேழமுப தேசமு CarQum SQ sor 1 eran 

நாமிகு காவல ஞான காமணி ஈவில்வானரோ, (௧) 

வேறு, 

இந்திரை இந்தி ராணி யீரிரு கோட்டு வால 

சதுர சினைத்தாங் கயுஞ் செம்மணி காம தேனு 

முூந்துமை௩ தருக்கள் வான முசமூகற் பொருளெல் லாம 

மைந்தவா கரமாங £ர சாகரம் வழுத்தற் பாற்றோே, (2) 

தொக்கமு துணம, இச்சார் மதிச்சடி தொழாமைக் காவி 

நக்கமுன் னாலங் காட்டி ஈயந்தடி பணிஈச பின்றைச் 

தீக்சபே ரமுச மீர்து சண்ணருள் புரிஈச நீரா 

லிக்கட லிபரு சத்செ மிறை திரு வருட்செங் கோலே, (௩) 

இத்திருப் பாற்க டற்கணிடைமணிச் வ மொன்று 

பு,ச,திசழ்.ச் சவள மாவம் புயப்பொகுட் டெனத்து லங்கு 

மெய்த்தகத் தீவி னிற்சு வேகமா புரம்பொ குட்டின் 

ws ses சமர்வெள் ளோதி மச்தொழில் காட்டு மாதோ, (௪) 

வழுச்துறு மச்சு வேச மாபுரச் செம்பொற் கோயின் 

மூழுத்தவம் மராள வேந்து முதுகம ரம்பொன் மேணி 

பழுச்.தனாப் பயினால் வேசப் பண்ணவ னென்ன மேவு 

விழுச்சகு மனைய செம்பொன் வியன்பணிச் கோயி ஞாப்பண், (௫)



அதிசேடனுபதேசம் பெற்ற சருக்கம், ௭௯ 

உருவளர் சவள மேனி யு£கவேந் துடல்வ ளைத்து 

மருவுமெல் லணையவ் வேதன் வயங்குவெண் ணீறு பூச்த 

திருமுக மதிய மென்னத் இகழுமா விதன்பா vor Cen 

னிருவிழி மணியின் சோதி மெழுக்சொரு௩ இலங்கு மாபோல், (௬) 

மாலிசை மாலின் மேனி, மாலினி சமரு மாலிக் 

காலயில் கால சல்பூம் காலொளிப் பரியங் கத்இன் 

மேலறி அயில்கொள் வேலை விண்ணுயர் மைகா சத்தின் 

பாலொரு பால பானுப் பான்மையிற் படர்நது பல்க, (ar) 

மின்னொளி யுலகம் போர்ப்ப மிளிர்மணிச் செம்பொன் மோலி 

சென்னிசேர்ம் இலக்க நீற்று ச் இரு நசல் பரிதி யோடு 

துன்னுவெண் பிறையை மானக் தாமணி குண்ட லங்கள் 

மன்னுமவ் வென்தூ ழின்பால் வகுமிரு குழவி மான, (௮) 

இருவிழி யப்ப சங்கனெதாரு ணறவெஜஞ் ஞான்றும் 

பெருகுசெங் கமல மானப் பிறைமூன மலர்செவ் வாம்பல் 

பொருவிய இருவா யென்றும் பொலிந்திரு மதிற் பாய்ந்துங் 

சருணைநீ ரணுவுங குன்றாச் கவின்றிரு வசனங் காட்ட, (௯) 

மைம்மலைச் களைச்சு நான்கு மாமணிச் சிகாமெனண்ன 

விம்மு. திண் டோனி லங்க வெக்ககுிர் சன்கி ழச்தி 

யம்முலை மணந்தாங் கோர்கை யரச்சவெம் பரிதி சோன்றச் 

செம்மரை மராளச் சாங்கோர் செங்கையிற் சங்கி லங்க. (௧௦) 
ர் 

UT SEY லபயம் ATW ANS Sm ew one ETL 

வரச௩ முதல மைக்க வங்கச கங்க CoG) 

யுக வைசயந்தி யுயா்மணி யார மாதி 

௪ரச௩ வொளியெங் கெங்கும் சனித்தனி சகான்றி மைப்ப, (௧௧) 

சவினிளை மணிவேக் தாகுங் கவுச்துவ மணிமா இப 

மவிர்தா வனவ னச்சண் ணணிரிழல் பாப்பு மார்பாக் 

இவியவா சனச்தி னீல மணிமிசைச் செம்பொன் சேர்ச்தாங் 

குவமனே யுலகெ லாந்தசேற் ரொருபெரும் இருவி எங்க. (௧௨) 

மறுவெனப் படுவ யாவும் வர்ச்சிச மெவர்க ளாலு 

மூ.துமிடச் துயர்வா லன்றோ வுலசெலா முணர்ச்சி மேன்மை 

பெறுபெருங் கவிக ளெல்லாம் பேணுமா பெறுமி தென்னச் 

த மெழின் மழவொன் றம்ம தூயவம் மார்பி லங்க, (௧௩)



+ mn 

4 

சூதவனபுசாணம, 

உல்செலா மாபி ஜனோங்க வுற்பவீப் பிக்கு மூல 

குலமகப் பசும்பொன் றேசு கூர்மல ருந்த யோடு 

சலமெலாம் போற்று சாமோ தரபதப் பொருளின் வாய்மை 

vara சளிர்மே லாந்தன் மல்கெழி ஓுதரங் சாட்ட, (௧௪) 

மாற்றுயர் சுவண நாக மருங்கொளிர கரசசெங் கேழ்ப்பன் 

னூற்றிதழ்ச் சமல நீரி னோற்றிசற் கொப்பான் பன்னாட் 

சேற்றிரீ இப் பங்கச் கோற்றஞ் சிவணிய வுலகமெல்லாம் 

போற்றிய லெழின்மென் பாதப் போசருட் டேன்ற தும்ப, (கட) 

பரிபுர மாதி யம்பொற் பன்மணிப் பணிப ஸணிந்சார்க் 

கருள்செயல் பலமுன் கூறி யழைத்தென வொலிப்ப நீலச் 

திருவுரு ர்றனு மேற்கொ டிருவெண்ணீதற் றொளியுக் சன்னை 

மருவியற் குணனு௩ காப்பின் வரை வரை குணனுங் காட்ட, (௧௪) 

கடிமல ராசா ரத்தின் சதிரொளி படைப்பும் சானே 

கடிமலர் மகற்கொண் டாற்றல் காட்டிரா சதம்வி எக்க 

கடிமலத் சவர்பல் லோர்முன் கண்ணருள் விழைந்து போற்றக் 

** கடிமல விகங்க ராசன் சைகுவிச் தெதிர்ரின் றேச்ச, (௧௭) 

சேனல £ம்பு சாசச் செம்மல ரயன்மா லாதி 

வானவர் சென்னி தாழ்த்த மாதவர் சூழ்ந்து வாழ்ச்சு 

வானவர் பன்னி மாராங் கா௩குபல் லாண்டு கூறக் 

கானவர் சைவ எச்தின் சைவளச் இசைக ளே. (௪௮) 

இன்னிய முள்ள வெல்லா மெழுந்திசை யெடுப்ப விண்ணிற் 

கன்னியர் மாபி னாடச் சைவ) சார்ங்க மாதி 

பன்னியற் படைக்க லம்பற் பலகுழீஇப் பணீயி ணிற்பக் 

கொன்னியற் சேனைக் கோன்பொற் கோல்கொடு கெருக்கொ துக்க, 

மாமறைச் அழனி மல்க மற்றுள கலைகள் பல்க 

சேமலர்ச் குழற்பூ சேவி சேற்றெழி னீளா தேவி 

மாமலாப் பூம்ப சங்கள் வருடியாங் இருபா லோகை 

யாமல ௬த தி மூழ்க வமர்ந்தரு டிருவோ லச்சம், (௨௦) 

  

கடி. - விரைவு, மல - வளப்பமுடைய,



ஆதிசேடனுபசேசம் பெற்ற சருக்கம், YS 

வேறு, 

சன்னுளங் கவர்ந்து கண்ணீறை காட்டுத் தக்கபே ரூவகைநோர் தரச்கண் 

டென்னுடை காசா விருஞ்செகா காசா விந்தில- வக்தி௪ காதா 

மன்னரு ணிதியே வைகுண்ட பதியே மாசிலார் பெறுபெருங் கஇயே 

யின்னருட் டி.இயே யியற்றுதண் மதியே யாவையு மூணர்க்சமா நதியே, () 

e ‘ ௩ 6, ப் ச . ‘ 

என்றினி சனந்த னனம்சமாண் O Bs often: ¢ oh O etm sCu Quer w 

படொன்றுரு ரிச்இி யானந்ச பாம போகமே புரிவதாய் விரிவதாட்ப் போத 

நன்றிலாச் சனன சாகரங கடச நஈலச்சுகாய வலத்தவே சாக 

மூன்றிகழ் சகலா கமக்கள் ஈம் மகமாய் மொழியுமெப வழியினை மூறையே, 

அ௮றிவிலாச் இறியேர் கருள்கென வியப்ப வன்ன சன்னிரு செவியேர் 

றிறைவனா மனைய மூகுகதகா யசன்போ சீசர் குணரிசே Wl 5 Ca sam 

மேறையினின் வினாவுக் கிரையென வருளு முற்றுணார் பராப மூ சலாய் 

நிறைசமு சார வுசஇசா ரகமாய் ுச்தியானஈச ன் ம௨மாய், (௨௩) 

ஆதிமச் இயாந்த ரசிகமா பனாதி யாய்ர்ரு Wafer wera 

சோதஇயாய்க் ஈமயா தீ கமாய- சிவசக் தவழுப காஈ்சுமுன் ரய 

நீதியாய் வேசு முடிலீனிற் பீம சேயமாய பைசா Ra kong 

யோ தியா லுள்ள படியுணர்ஈ துபாசித் துறுக்லே பெறழமவ ரெவபோ. (௨௪) 

அவர்கணீ வினவு ரக௫ய நெறிமுற் றறிவரி சறகதிலா ரெஷர்மற் 

ஐவசொரு சிறிது மன்பிலார் RIG Of BW ITM! கவார்களேோ யாஉார 

சவமிகு மனக்ச வாசலா லனைய ஈ சாவ மூர்ச் இப வையே 

தவறின வேட்கை சிருமலால் வேறு காதன் மிஷையி த 4 சம். (௨௫) 

பாவரே தரச் துவம்பெறீடு யோரைஈக இஉஇய *புபுட்குக்களாகா 

தோவியே ஈ்ராசை யொடுபயன் கருசா ௫தக்சம பச்திெர் பய்வோ 

மாவே யரிய ழுமூட்சுக்க Dean oor (apm! EH LD DDI GY CHM WIE Lb 

வாவறும் விடய நுகர்சசிமுன் னாவ மாற்றுசற் சாச்சுமே வவாசாம். (௨௬) 

விதிவழி வழாமன் மஇதி வேணி வீமகனை யமலமா விழைவாநற் 

லு திவழி பாட்டிற் பதிமன மாட்டித் துரிசறப் பூசிச்ச லதுவே 

கதிவழி யாமா லிதுதுணிஈ சென்றுங கைவிடா துய்வுறக் காணஹாஉ 

மதிவழி யுடலுள் எளவிரு வினையின் வருபய கெதருவ௱ நுகர்ஈது, (௨௪) 

€ பபுட்சுக்கள் - புசிக்கும் இஈசையுடையார்.



டே சூதவனபு ராணம். 

நியதிசெய் பூசோ பாசனா பெலத்தா னிமல௰மெய்ஞ் ஞானமுன் னிகழு 

மயர்விலா வாய்மை மலர்சவ ஞான வலியினான் மருவுசே காந்தத் 

தீயர்விலா சென்று மழிவிலா தமரு மத்துவி சானந்த போக 

நயனிறை மோக்க ஈகண்ணுப இண்ண ஈன்குண ரங்கத நாத, (௨௮) 

ஆதலாற் சமூசா ரோததி சடந்தே யருளினா னிச்தியா னந்ச 

போதகவீ 0௮சற் கேதுவச் சிவனைப் புலமொரீழூ ஈலமரீஇப் புனித 

பாதமெய்ச் சவஞா னம்பெறீஇ யுள்ள படியுணர்ட் தாண்டமப் பயிற்று 

மோதபூ சனையேயன் றீவே நிஉ&ையான் முடிபிெதென் றுணரடி மு.தல்வ.(௩௯) 

செப்பியாங் கனைய சச் தவ மூணர்ந்து செச்துவம் பெறற்கிடை யூரு 

யொப்பரும் பசுத்து வம்மூயி மெவற்று மொழிவுறா வழிவிரிந் அளசா 

லிட்பசுச் துவந்கா னெச்சுவச் தாலு மிரிகதிடா இரிச இடு மிவனே 

யப்பர மோக்க விருப்பனிட் களங்க னகமிலா னெனுமறை யாதம். (௩௦) 

வேறு, 

இச்சகை.ப பசுத்துவச்சை யிரிப்பத சான் பாசுபச தீக்கை யேயா 

மு.ச்தமமா மிதுவிரசா வோமமுட ஸனிகழ்வுறச்செ யுண்மைச் சாமா 

பச்திமையால் விரசகெறி பன்னிருகா ணியமமுறப் பயிற்றல் வேண்டும் 

னித தகவம் மகதீகச்கை விதியினைகா முூள்ளபடி விளம்பக் கேணீ, (௩௧) 

இன்னவிர சாமகத்துக் இடுஞ்சமித் துக் கோமயமன் னிதுகொள் காலம் 

பன்னுமூவா விருஈான்கு பதினான்காம் தினகான்கு பாம மிந்த 

மன்னு தினத் தீன் றணிமை வருபிணிமீ னாக்கன்னி மலடு மூப்பே 

யுன்னுறுசன் மிறப்புமல மூண்பஇவை யுழு்ரைஈன் குணர்ந் தசார்ஈது.(௩௨) 

அனையாறுங் கோமயச்சை யளிக்கு௩்காற் பின்மரைமெல் லடையிற் சாத 

மனுஈவிஃ்பேற் றம்மயமேல் வழும்பகந்றிக் கோசலம்வா மச்சாத் மிபய்து 

பினைஈவிலு மசோரச்சாற் பிசைந்துருட்டி யுலர்த்திருனம் பேணிச் கொண் 

டே, முனனவிலோ மந்தொடக்கன் முறையாகு மம்முறைமேன் மொழியக் 
[கேட்டி. (௩௩) 

அச்சினிகோத் இரமுளரி யாணிசுசி சாணி௫ிலை யழலிம் சூன்றிற் 

புக்கசொரு வசுவெழுப்.ப் புருடத்தான் மயசுட்கம் பொலிய மூட்டிச் 

சொக்கா கியமாகுஞ் சூத்திரக்திற் சொன்முறையித் தூவேள் விக்குச் 

சீக்கமனு நகாலொன்பான் றச்துவா இயசுச்தி சயங்கக்கூறி, (௩௯) 

சொல்லியவான் இருகத்தார் சொல்லீயவா ராகுஇிக லெக்க வாற்றி 

வில்வியலுஞ் சயாதியோ மச்செயலு மீற்றின்முறை விளங்க வாற்றி 

நல்லியன்முர் றமைந்தபிர திட்டையிலா வோரிலிங்க மாடிக் சொண்டாங் 

செல் லீய லூல்விதிட்படியேபி7 இட்டைபுரிர்சருசசிச்தினிதுபோர்றி.(௩௫)



அதிசேடனுபசேசம் பெற்ற சருக்சம், ௮௩. 

மேவுபசுத் துவ$ச்க விருப்பொ௫ென் னெறியொழுகும் வேதி யாக்குச் 

தாவருகால் வகைய்ண்டி சக்கணை சாம் பூலாது தகமூ னல் 

சேவுடையான் பாசுபத தீக்கைமுறை ய/கிசிகாத் நிணியா மச்துக் 

சேவியலவ் வருட்குறியைச் தியானமிடை யரா சன்பு திகழப் போத்றி.(௩௬) 

வேண்டுமுப கரணமெலாம் விருப்பமிக ஈனியீட்டி விளஙகப் பூசித் 

சேண்டருமெம் பெருமானே யி5துசே கானேயெம் மிறையே மன்றிற் 

ரூண்டவகுஞ் சிதபாதா தகுகரிசை மஒழ்நாசா சரியே னிஈகாட் 

பூண்டவிர சம்முடிச்துப் புணர்பசுச்து வம்முழுதும் போச்டி மேலும்,(௩௭) 

உள்ளபடி. சவெச்துவப்பேற் றுண்மைதிகழ் சரவருளே யுதவு கெரதாய் 

சள்ளமனச் சேனெனினுங கைவிடனின் னடிமையெனக் கசைகதஇவ்வாறே 

கெள்ளுமுளச் தீராறு தினஙகளும்பூ சனையோமச செயலோ டாற்றி 

கள்ளருளாற் பதின்மூன்றா நாளுசய ஈத தியமு நடாத்தப் பின்னர். (௩௮) 

கேசனையாப் பூசனையா னிலவியவக் குலவிலி௩க நிமலன் றன்னை 

மாசனைவ ரு௩தெறவே மதித்தமை-த சிவானுபவ மனஞ்சேர்ச் தென்று 

மீசனையே பசுத.துவநீக் கடுதிறமை யொடு இகழு மெழிலா சாற்கு 

பாசனையாற்றக்கணை சாம்பூலமொடுபரிஈதளிசதுப்பணிஈதுபோற்றி. (௩௯) 

பின்பனைய குரவனைகாற் பெருமறையோர் மாபினரைப் பேதி யாமெய் 

யன்புறுமா கேசுரரை யறுசுவைகால் வகையுண்டி யயில்விச் சன்போ 

டின்புறுதக் கணையாதியினிசனித்தி யகர இரநீ யிவ்வா மாக 

மூன்புரிய பாசுபத தீசகையிடை யூறின்றி முடிச்தி யாலோ, (௪௦) 

வேறு, 
முூறைமையினிச தீகையினை முடிச்தியெனித் பசுச்துவம்போய் 

நிறைலிரசர வோமச்சா னிருமலகாச் இரனாதி 

யறைசதரு.மிச செயன்முடிவி லாசமன மிருமுறைசெய் 

,நஇிறைவிரசா வோமாஈசச் தெடுத்தொளிர்வெண் ணீருசல், (#8) 

அ௩கஇகோச் இ.மெளபா சனலீதிகோதசதிரமக் 

துஙகசிவாக கினியிவற்றின் தூய திரு நீரா சல் 

செங்கையில்யா கதொன்றேனுக இரு5சவமைச் சஙகயென ச் 

சஙகுபத முதவமைகக சக்கமது வோரோழால். (௬௨) 

வலச்சனிக்கை மேன்மூடி were mip con pel gg 

வலச்தொடபி ம௩திரிசசோ மாபோவென் மனுவாலு 

நலத்தகைய * வாபோவா மனுவாலு ஈறுநீனாச 

செலசத்ததிதே வினைரினைஈது தெளித்தனைய இருநீறத்றை, (௪௩) 

் வகரம்-உடம்படு-மமய், 
 



adhe சூசவனபு. ராணம், 

ஒப்பவொரு முப்பாக முறப்பகுச்சோர் பாகச்தைச் 

செப்பருமீ சானச்சாற் சென்னியிற்றற் புருடத்தாற் 

றப்பின்முசச் தகோரச்சாற் சாற்றிசய மகடிசோ 

டிட்பியவா மத்துந்து சாசச்சாற் ஜிரள்சானு, (௪௪) 

இருகரங்க ளாமூறுப்பி னெழிலுறலே பன மாகப் 

பெருகுறப்பூ சுபுபி cor cores Ns தளமற் Om mura s 

இருவருள்காட் டிடநீற்றை சென்னிழு சற் பாதம்வரை 

யொருவறமெய்ப் பூசுபுபின் புடனிருசா லாசமிச்சே, (௪௫) 

அனந்தாமற் மஜொருபாகச் தணிநீற்றை4் சென்னிமு ௪ 

லினக்சருமைம் திடச்சாச லெண்ணிரண்டெண் exes an gd 

வனக்சரு கச் துவவசையின் மழுவாரு நிடனாசல் 

மனக்சாமுன் மனுமூறையின் மலிதஇரிபுண் டாமாக, (+ a) 

சரிச்திசன் மாபாமித் தகுநீறு தரிச்சுவயேோ 

யிரிசி இவர் பசுச்துவமிவ் விரும்பாசு பசதச்கை 

யுரைச்சவிதி வழாசன்பி னுஞற்றினுமுள் ளூயிர்போல 

வாத்சகுமாண் புளசொன்று வழங்குதுமற் ஐதுகேட்டி, (௪௪) 

செபமூலம் யாகாதி செயன்மூல மருமுனிவோர் 

சபமூல ஞானசா கனமூலஞ் சிதம்பரமா 

ஈபமூல மறைக்குயிரா நன்மூலஞ் இன்ோல 

மூபமான /சிலாசென்று முயர்பஞ்சாக் சரமூலம், (௯௮) 

நவிலிஃசேழ் கோடிமனு ராசாதி ராசமனு 

இிவியமனுப் பாசுபச தீக்சையினாம் பலனளிக்சுற் 

கவிர்சருமுக் இயரிப/மா மஇிகார மிசன்பாலே 

கலிதுருமிவ் வருட்பஞ்சாக் கரமுறைநீ பெறல்வேண்டும், (௪௯) 

பரமசிவப் பிரகாசம் பரிந்சருளிம் மனுவேக்து 

வரமிகுமா றக்காமா மருவுகொகை வகைமலரு 

மான இக னேயெனைமுன் னாள்சாரு ளெனின்்மனுவுட் 

டீரன இக மிதுவென்று செப்புவசென் நெளிமன ச்சோய். (௫௦) 

வேறு, 

வேச மூடிசொல் கைவலிய விமல மோச்ச தசாயசமிப் 

போத மயமக் இரமேயாம் டனி,ச முனிவர் சனிமன த்திற் 

பேச மறவீற் நிருக்குமிதிற் பிரக்கோ பெழுத்தின் பெருமையெனு 

மோச லரிதே யுன்னரிசே யும்ப செவர்க்கு மயத்செனக்கும், (டு)



ஆதிசேடனுடதேசம் பெற்ற சருக்கம். “A 

சகல வேச கோடிகளுஞ் சாற்று சங்க ளெல்லாமூஞ் 

சகல கலையு மெப்பொருளுந் சன்னு எமைந்து sealer ts 

வகல மளிக்கு மாதா மாகு மவற்று ளெஞ்ஞான்று 

மசல வரிய வாருயிரா யவிரு மகாமக் து£மிதுவே, (௫௨) 

சச்து ௪௫்சா னந்தவுப சாக்த பரிபூ ரணவிமல 

சுச்ச மூக்க றரித்சமா FRETS Ho Ss பாப்பிரம 

வசத கானென் றுபர்டஞ்சொல் வாச பாம ூவனென்று 

சூச்தி முசலாய் வீற்றிருக்கு மூல மகாமக் இரமிதுவே. (௫௩.) 

ஏனை மனுக்கள் குடிலையுஞ்சேர்த்்ெசெண்ணப் படுவ தச்சமெழுக் 

தான வள வை இற்சிலசம் மந்த மருவா சளப்பனவா 

மான மறுவீ தக்குடிலை மருவா ச௪௩சம் வராமெண்ணு 

மேன இருவை% தெழுச்செனவே விளக்கு மியற்£ர் பெறுமனுவாம், 

இசகனாலிதுகா சகஞ்சேர்ந்சா 9ெெழுக்சா யெண்ணப்பெறினுமிமை 

மூதனூ லாதி கலையெக்லா மொழிவ இருவைஈ செழுச் சென்றே 

சிசமா முனிவ ரிதுபேணி. ரிவாபி வியக்குப் பேறுற்றா 

புதர்பற் பலரு மிதுகசொண்டே பொருவில் பசஙகள் பலபெற்றார். 

இன்ன மறுவி னமவென்னு மிரண்டச்கரங்கள்பசுச் அவக்தீர்க் 

அன்னுமான்மாபாசிவச்சோடொன்றிவாழ்மெய்ப்பொருளுணர்ச்து 

மன்னு bie வாயமிவன வழுத்தும் மனுமா மலபந்தத் 

இன்ன வொழிக்துய் வுறவுயிர்சட் சசன் ரானே தருமனுவாம். (௫௬) 

யாவ ரிசுயச் இம்மனுவீற் நிருக்கு மவரு&் குபரிட தத 

சாவில் பொருளா லருந்தவக்சாறத் ஈருதீர்ச் தாதி யாகாதி 

யோவி லறனாற் றமக்காக வேண்டும் ப.பன்வே ரொன்றிலையான் 

மேவிம் மனுவோர் மூறையேனு மெய்யன் புறவோ சாவிடிலோ, () 

கணிப்பி லபார துச்ச பயங கரசங் கலவா கரமாய 

சணிப்பில் சமுசா ரப்பெருஞ்சா கரநீக துறவே அபாய மிலை 

சணிப்பில் சகல வுபரிட்பூ டணவிம் மனுவே சகலசுகக 

சணிப்பில் பரம சிவஞானோ தயமுச் கஇயகா ॥ணமாகும், (Gx) 

தகுசை வலிய சிர்சொருபம் சன்னை விளக்கு மணிவிளக்கு,ச் 

சகுபல் குரூர பஞ்சபா ௪௧ வாங்கி யென்றுரைச்சச் 

தகுமிப் பிரண வஞ்சார்பஞ் சாக்க ரம்மே மோக்கம்விழை 

தஞுகால் வருணர் சங்கரருஞ் சாற்றும் வரோப காசமலு, (௫௯)



௮/௬ சூதவன பு.ராணம், 

தூம% இரமீ தெப்போதுஞ் சுக், மயமேயாதலினா 

லோம முதல பூர்வாங்க முசிச கால மூதல்வேண்டா 

சேசமமலியக்கொடு த சல்கொளவிசைச்சலெவைச்கும்பொருத்தமுள 

தாமமிகுமா சுயம்பிரகா சத்து மகாமக திரமிதுவே, (௬௦) 

வேறு, 

இம்மாமனு வித்சிவவென்னுகிரண்டெழுத்தின்றொகைவகைவிரியிற்றிகமு 
மம்மாபொரு ஞண்மைய எப்பவரா *ரயனான்மு.ச னான் மறையா தியெலாஞ் 

சும்மாவெனலல்லசென்சொல்லுவதிச்துவிதாக்கரமீசருதூயபல [சொல்.() 

னெம்மானவிலச்சகுமோவிடர்முற்றிரிச் இன்பொருங்கமெலாமொரு 

மானர்தரு மிம்மனு சற்குருவால் வழங்கப்பெற லன் நீயெம் மாசலச்இன் 

பானந்து வீல்னு மெண்ணியவெப் பலனும்பெறு இற்றில ராதலினாற் 

சானந்சரு சற்குரு வாலுபசே சம்பெற்றுயர் சைவத லத் இனடைநக் 

இனக் சவிரச்செபமாற்றினுடனெல்லாமெளிதிர்பெறலுண்மையசே, (௬௨) 

எல்லாவுயிர் கட்குமு எத்இிலுந்துன் பெண்ணார்கள்ச ளங்கமுன்னோர்சிறிது 

மில்லாதவர் காமமுூன் னாயதுரி சரிச்சோர்பய ணின் மொழி பொய்ம்மொ 

ழிமுன், புல்லாசவர் நூலுரைசீலர்களைம்புலனீத்சவர்போந்றுற£டர்கள்பா, 

னல்லாசாவாற்புரிதிச்சையினான வைநீச்குமெய்ஞ்ஞான௩ லச்.சசையோர். () 

இல்வாய்மைக ளாதிய மைந்தவசே யிசவாய்மைய சற்குரவோரிவர்பாற் 

செவ்வேபெறு மந்திர மேவிளையு* திறனெண்ணிய வாறுட னல்குமெளி 

தவ்வாய்மனு வோதிட னோதிடகல் லருண் மாசல CE லாங்கவைசா 

மிவ்வாழ்கட னீள்புவி வாழ்வு௱வே யெழுசாரக மானதி ருக்கைலை, (௬௫௪) 

சனிமேருவி மாசல மந்த.ங்கே காரந்திரு வாண வாசியரு 

ளினிதார்பிர யாகைதி ரச்சயில மிசைபுட்கார மல்லிகை யர்ச்சுன மே 

முூனிவோர்பணி கை சிசங் கோகனமே முதுகுன் றரு ளுசலக்இல்லையரு 

ணனிசேர்.திருச்காள ச் தொஞ்சிபுரஈவில்பஞ்சஈதம்மிடைமாமருசார். (௬௫) 

புவிவாழ்சவ லோகமெனும்மதுரா புரிவேசவ னம்புகல் சேதுமுத 

லவிர்மாம,தி வேணிசு யம்பிலிங்க மமர்மாசல மாவன கூவிரமா 

சிவமாசவி ரக்சமு தற்பலவாஞ் செப்பும்மிவை கைப்பொரு எாகச்குழு:ன 

நவின்மாமனு வின்செப மெய்ப்பயனை ஈவின்றும்மிது ரிற்குல கன்புறவே,() 
8 

௮யன் நான் என்று பிரிக்குக,



ஆதிசேடலுபதேசம் பெற்ற சருக்கம், yer 

எனமாரண னோதிய வாய்மையமு இருசட்செவி வாய்நகர்க் தேயமுத 

நணிகூரகி நாயக னோதுறுமென் னாசாதிரு நாதவெ னக்குயிரி 

னினியாரினி யாருனை யல்லசையிங கெளியேனுயு மாறிரங காரருளாற் 

ஐனியோ திய யாவுரின் பாற்பெறவே த.மியேற்குள மார்வமிக் கூர்வதரோ, 

அண்ணாலெனை யேன்றுகொண், டின்னருளே யளித்தோயக லம்முமளித்த 

ருளங், கண்ணாவருள் சென்றுப: ணிஈதடிமேற் ,சைகூப்பிய சென்னியன் 

வீழ்கதுபணிஈ, செண்ணேர்பெற வேண்டலு நீண்டவனாங இரும்பைப்பதி 

யெண்ணமு டிச்துமென வொண்ணாரிதி பெற்றென முற்றுவசை யுதஇப் 

[புனன் மூழ்கின னூ௩குடனே, (௬௮) 

பின்னேயமொடன்னபணீஈஇிரனப்பெருமான் றிருசசுரிதிமுன்னுறுமோர், 

மன்னேர்மிகுபுண்ணியதீர்ச் சமலாவாவிப்புனலும்படிஈசாசமியாத், சன்னே 

ர் இிருரீறணிஈெ தல்லைபெரு ச்கண்மாமணிமெல்லிலைகோலமுூடன், கன்னே 

ர்கவிகைச்இருமாலடிக்€ழ்ககாணிசககையகாசமுன்வைச் தனனால், (௬௯) 

மேலுஈது தி விண்டுமு னின்றனனவ் வியாளேசனுக் சச்.திரு மாசவனெக் - 

நூலு துதி செய்விர சானலமார் _நவல்பாசுப தஈசிவ தககைமறை 

நாலுகது இமஈதிரமா தியெலாஈயப்பப்புரிஈ சச் திருரீறளிததெசச் | மனம், (௪௦) 

காலுஈத தி செயதிரு வைஈசெழுச்தைச் கரு இப்பொருள் வாயமைகனிஈது 

வேறு, 

ஏகசசிவ மாகத்தனைப் பாவித் இரு கண்ணாற் 

பாகத்துற நோககித்தமு பார்வைததிரு வமுதாற் 

சேகற்றுப வாசக்சனி விரசசசெயல் கோளந 

நாகர்க்கிறை தேசுசதினை கானம்புரி விததே. (௪௧) 

சன்னோழுகங் கிழக்தாகவங கதக்கோவினை யிருத்தி 

யன்னோன்சிர மிசையநகைவைத் சருண்மாசிவரூப 

மென்னாவரு இருவைஈதெழுச் துபதேசமு னியந்றி 

மன்னேரசிவ மடமாச்செென் மகயேசக வேஈசை, (௪௨) 

உரையாதுிச ளாலும்மள வுணராவொளிர் மனுவேக 

அரையாலொரு செவிவாயினு மொருவாச்திரு வமுதாய் 

*வரையாமுன மெனமாதவம் வாய்த்கோமென மகுிழா 

வசையாதமெ யறிவானஈத மயவாரிதி படிநதான, (௪௩) 

* வாயாம் எனப்பிரிககுக,



௮ 

இிருவைப்புணார் மாசவ னர்புமிகு திறணுற்றெழு சேட னுளககளிகூர் 

குதவனபுராணழ், 
சானென்றொரு சிவமென்றிரு வேறின்றெழு தருமெ 

யான௩தமம் மாநாதம ரங்கைப்பெரு மான்றன் 

பானன்றருள் கரமத்தச பரிசாதிய பயனான் 

மானச வெல்லாஞ்சிவ மயமாயவயங கினனால், 

௮இகாயக னலர்நாயகி யணிகாயக னடியிற் 

றிகுமாசா மிககிழ்கசடிக் Big Fp BSB US று திசண் 

மிகவோ இ.பவ் வரிதாட்பணி 3 டைமிக்குளம் விழைஈசா 

னிகவாழ்வயன் முசலோர்பத மெல்லாநதுரும் பெனவே. 

மதியாஈதி மதிவேணி௰ன் பசவம்புய மலே 

கதியாமனம் பதியாவொரு கணமும்மற வாசப் 

பதியாரு... குறியாஞ்சுயம் பில்௩கேசபொற் பதமே 

விதியோடருச சனையேபுரி விழைவேமிக வமர்ஈதான், 

என்றோ திய நந்தீசனை யிருதாள்சனற் குமர 

னன்ராதர விறைஞ்சாகவில் சசைமேஓா ய₹தே 

"ன்றானென வருள்சூசனை நேயம் ரிகு மூனிவோர் 

பின்ருன! விரைசாதையென் னெனவாஙகவன் பேசும், 

வேறு, 

ons 

(௪௪) 

(எசு) 

(௭௭) 

தீரமுற்றுப சேசமு ரை கசசை சனையற்பில் வி னாவினா செப்பினர்தாங 

குருவைப்பெறு வார்கள்ப சுச்துவமில்குவமெயசசில ஞானமுப்பெறுவார் 

பருகுற்றிச வாழ்வுகண் முற்றுமொரு பாமுத இியு மேவுவர் ரிசசய0௨.(௭௮) 

ஆதிசேடனுபதேசம்பெற்ற சருச்சம் முற்றிற்று, 

ஆகச்திருவிருச்சம் (௬௨௪)



அ திசேடன் சவலிங்கம்பெற்ற சருக்கம், 

நிலமுழுவதுமுடியின்கண் லாழ்தாரிறுவியபணிபதியன்பு கூர்தர, மலாமச 

டழுவுறுகொண்கனாருள்வருமொழிகுருமொழிகொண்டசோதினங், குலவு 

௮. மனையன விண்டுபாலெரளிர் Gets ag Gai லிங்க மேலு, ஈலனிறை 

செயன்முறையின்ப மேதக bad gy gi மெனவரு ணக்இகூற மால், (௧) 

வேறு, 

அருச்இமிகு சனற்குமர வருந்தவகேண் முகுந்தனடி யடைவின் போரறுற் 

றிருச்சகுபாக்கிெயன்விரசா திக்சையினைந் செழுச்தினுப சோ சீலன் 

கரு ச்தொருமைச் வெஞானக் சடற்படிந்தா னந்தமு சங் சளிச்துண் டன்பு 

பெருச்தெழரின் றனந்தனரி பிரசமலர்ச் சாள்பணிஈது பேசு இன்றான்.(௨) 

குவலையமுற் றளித்சருளென் குருநாதா நிருமாசா கோதெ லாம்போய்ப் 

பவலையமா கஇியபாக பததீக்கை யிசமேற்கொள் பரிவி னன்போர் 

,திவலையள விவேனெனினுஞ் சிறியனமை யலதுசதி சேரு னென்றென் 

கவலையற வினிகளிச்ச சகடமையின்மே லருளஓரின் கடமையன்றோ, (௩) 

ஆதலினா லெளியனெழுச் சைந்துபசே சப்பேந்றிற் கமைய வீசன் 

கா சுலினா லனவார தங் சலந்துறையுஞ் சஉலி௩கங் சைக்கொண் டென்றுஞ் 

சாகலினாச் அடை ச்சருள்பூ சனைபுர சற் கேவேட்கசை சழைச்சே னாஞ்ஞை 

ய். சலினா ஓளங்குளிர்விச் சென்னையருள் பின்னை யமாக் இலங்குமார்ப, (௪) 

எனவகிவேந் திறைஞ்சுபுுன் நினிதிசைக்க வேத்துரைகேட் டிஈதி ரேசன் 

கனியடிய ரெணமுடி.க்குங் கருத்த வகை நனிபூப்பக் சருணை கூர்ந்சப் ச 

பனகபுதிக் கருள்பரிஈஇப் பரிசுரைச்கு மனந்சகேள் பாரிற் கோணாட் 

டினிலீரைவ னருட்பெருக்கே யெனப்பொலியுங்காவிரியாற் றினுக்க வாசி, 

ஆசையினில் யோசனை௩ூன் நலர்பாரி சாகவன மசர்குச் சென்மேற் 

கோசனையொன்றெனப்பெறுயேோர்ருழியமு தாம பிரகுல௩்களுலவாசென்றுக் 

சேசுவிரி சரப்பொலிந்து திசழ்சூச வனமெனும்பேர் ௪றப்ப வாய்க்தாங், ச 

னருண் முழுசடைந்தார்ச் கினிசளிப்பிச் சமலமதா யிலங்கா நிர்கும், (௬) 

வேறு, 

ககுபமக் தாரங் சன்னி காரம்பா டலஞ்செ ருந்தி 

வகுள்கூ விளங்க டுக்கை மராகுரா நாரங் சஞ்சண் 

பகரிப ஈறவ ஞாழல் பன்னிதா தப லாச 

மகில்வழை லிகுசம் வ.ர்னி யாரமா விவிஙகை புன்னை, (ar)



சூதவனபு. சாணம், 

சாலமா இனியி லந்சை சாத்திரி பாரி சாச 

மாலமா துளைய சோச மரசுகர்ச் சூர மாத 

மாலமஞ் சாடி மாவன் மதாகஞ்சே வோமை வெள்ளி 

லேலமி லவங்கஞ் சாதி யிலாக்கலி பூச நாகம், (௮) 

ஆதிய நிராக எந்த வாம்பிரா டவிச்செ றிநது 

சாதிசா டிமஞ்சம் பங்கி சண்பக மயிலை சந்தன் 

மாதவி மல்லி முல்லை மதுரமுன் வல்லி தச்ச 

மீசழீஇப் படர்ந்து பல்க விண்ணெலா மள*ஈது மல்கும், (௯) 

வேரிகை நிமிர மாந்தி மிழற்றிசைச் சுரும்ப ராதி 

சாரிகை காள கண்டக் தத்தைசா சகஞ்ச கோரங் 

காரிகை யோதி மஞ்சி சாவளஞ் சவல்க போசம் 

* வாரிகை யிரைமுற் ஈத்ச மாண்செடல் வழக்க மல்கும். (௧௦) 

வாலிபல் வலந்த டாக மடுச்சா சேரி கேணி 

யாவியு வளக மேல்வை யலந்சைமுன் enw Gaver wm 

காவிப் கயஙகல் லாரங கைவ மாதி தாகப் 

பூவிரித் துளங்க வார்ந்து பொலிவினெட௩் செக்கு மல்கும். (௧௧) 

மிருகண்டு சூனு வாதி விழுச்சுவ முனிகு மாஙக 

எருள்கண்டச் துவிசு போகச் சமர்ந்துவா முடச5 தோறும் 

பொருசுண்ட வேழஞ் சீயம் புண்டரீ சாதி யாங்கே 

வருதொண்டு பலவுஞ் செய்சே மாறொழிக் தமர்நது சூழ்வ, (5௨) 

இன்னன பலவ எங்க ளெல்லையின் றென்றும் பல்கு 

மன்னமா வனச்தி லெங்கு மரூதமுன் னடுச்ச தூய்மை 

யுன்னியோ வுலகெ லாழுய்க் துறச்திரு வுங்கொண் டோரின் 

மன்னுபுண் ணியவி சிட்ட மலபரி பாகச் சாலோ, (௧௩) 

சானருண் மறைக ளாலுஞ் சாற்றுமற் நளவை மாலு 

ஞானமா முனிவ ராலு மெனைமுன்வா னவர்க ளாலு 

மேனவின் மனம்வாக் காதி வேறெவற் முலு மெட்டா 

மானமெய்ச் சிவமே லிங்க வடி.வமாய்ச் சுயம்பு வாசி, (௧௪) 

௮வ்வன காப்பட் டோன்றி யாரமு செனச்சு வேத 

மெய்வ்வள சொளியி னீடி விளங்குமவ் விலிக்க மூர்த்தி 

இவ்விய சரண பூசை சிவாகம விதியாற் செய்தி 

யிவ்வருட் செயனீ வேட்ட தஇன்றுறு புதுமைத் தன்றால், (௧௫) 
  

* ef) - இசைக்குழல்.



ஆதிசேடன் சிவலிங்கம்பெற்ற சருக்கம். ௯௧ 

ப,சஞ்சலி யாகி முன்னம் பரமனார் முன்ன மங்கை 

(ps erred கூப்பச் சென்று முறைமுறை யிறைஞ்சிப் பூசை 

நிசஞ்சலி யாம லாற்றி நிரு ச்சகேர் காணப் Qu papm 

கிசஞ்சலி லங்கொள் வேணி யிநையருள் செயப்பெத் ஸாயால்.(௧௬) 

வேறு, 

இப்பகஓ மப்படியே யாஃ்புகலிச் சூதவன ச் 

சொப்பரிய மெய்ப்பொருளை யுமாபதியை யெமாசருமை 

வைப்பினை நால் செப்புகெறி வழாமலருச் சனைபுரிதி 

யப்பரம னெப்பொழுது மமரமூச வருட்குறியில், (௧௭) 

பணியசசே சிவார்ச்சனையாம் பணிபுரியப் பணிவொடுநீ 

யெணியனைய சூசவன மெய்துமூன மெய்தகுபன் 

மணிசனக நிதிவகைகள் வாம்பிலகொண் டருமறைக 

டுணிபுணர்த்து சிவாகமழமுற் றுரிசறததோக் துளந்ெெதெளிந்ச. (௧௮) 

தீதறுபோ சகராஇி சவமறையோர் வைஇகரை 

மூதகுசர்ச் சாசியப முசலாய முழுதுணர்ட்ச 

நேதகுபல் விமானாதி கிருமிசசா சகது 

சோதுலெள கிசம்வல்லா ர௬டன்றேவர் கம்மியனை. (௧௯) 

உடனமைக்துக் கொடுவிரைந்தவ் வுத்சமமா வனஞ் சேர்ந்தங் 

கடை இன கத்திக் கேச ரபிண் டாஇயுப வாசாதி 

கடனமைத்து மடனகற்றிக் கதபுகுத்து மான்மார்ச்தச் 

இடனிலைக்த சிவலிங்க இவார்ச்சனைசெய் கு. இவிஇயால். (௨௦) 

௪கல,சல சிவலிங்க விபட்டிபூ சனைப்பயன்மு£் 

DEX YD வளிதக்திடமான் மார்ச்சபூ சனையகனா 

விசலரிய மரசசமா விலிங்கமுனக் களிக்கின்றோம் 

புகலருமன் பாலென்றும் பூசைவழா இயற்று இயால். (௨௧) 

என் றருளி மூருந்தன7,விறையிறைஞ்சி யெதிர்கிற்ப 

wer marin ராதிகொடு மரபின்மர க விலிங்கத்' 

தொன்றியபூ சனைபுறிந்தீத் மோமாங்கி வினைநிரப்பிச் 

சன்றிருமென் கரச்.தாலச் சாலிங்கம் தனையளிச் தான், (௨௨) 

௮௫யாச னடிவணஙக்கி யநங்சையிணை விரிச்தேக்இ.ச் 

திகுமலரா தியகொண்டா சானெ இரா ணையின்விதியான் 

மிகுகிறரியா தியகெரிப்ப விழைச்குபூ சனைமுடிச்.து 

கெகுமுளச்தாற் குருபூசை நேரியத்றீப் பணிர்ெெெழுந்சான், (௨௩)



ரசூதவனபு.ராணம்,. 

குரவெதிர்ர்ன் உரவிறைபின் கூறுகன்றா னான்மார்த்ச 

சரவிலிங்க பூசனையே சகலசல சிவலிகக 

பரமபூ சனைப்பயனைப் பாலிக்கு மென்றனையாம் 

பிரவனகா யகன்பூசை பேணுகெனப் பணிச்சசை யென். 

அடிகளடி யேனுளச்தி னையமொழிச் சருளுகென 

முடிவணங்கி யெதிர்ரின்றான் முகமோக்கி மொழிகன்றா 

னெடியவனங் கத6வந்த நீகேட்டி நிபந்செரிப்பாங் 

கடிவருமான் மார்ச்சுநெறிச் காசறுமா பூசனை சான், 

சுரு திவா கமமாதி து. தசருவ சம்மசமே 

கருதுமது கைசக்கொண்டோர் கனிவுறு,சா வாலிக்க 

பரம$ூவ வழிபாடும் பரிவுமிகக் கொளல்வேண்டும் 

வரமிகுகசா வரலிங்க வசைபலவா மவை கேட்டி, 

வேறு, 

மனு... சாபிச லிங்கமே மானுட லிங்க 

முனிவர் தானவர் சிருசரான் முளைச்சசா ரிடமே 

யெனைமு னாஞ்சா சாபிதந் சைவிக விலிங்கங் 

சனிக ணேசகு காஇிதசா பிசங்கண விங்கம், 

உலகெ லாமுய வருளிதந்றா னுதிச்சசே சுயம்பு 

விலகு மிவ்விய லைவகை யொன்றுக்கொன் நேற்றங் 

குலவு மாயிர மயுசமி லக்கமே கோடி 

நிலவ னந்சமா மடங்குயர்ந் தரும்பய னிகழ்ச்தும், 

வழுத்து மிவ்வகை பன்றிவே ரொருவகை வயங்குங் 

குழைச்சு மண்சுடு மண்டருச் சலைகொள்சீ ர௬ணமு 

னிழைச்ச ரச்தின மொண்மணி வாணமேயிரசம் 

பழு,ச்,௪ மெய்ச்சுயம் பெனவிரண் டைந்தொரு பகுப்பாம், 

இன்ன ப,ச்தினுண் முன்னைகான் கொன்றினொன் றேற்றக் 

துன்னு மொவ்வொரு பதின்மடங் கனையதாச் சைலக் 

சன்னி னூறுபங் குலோகமாங் கதினிரத் Sore gn om 

மன்னுமாயிர மதின்மணி யிலக்கமே வாணம். 

அன்ன கற்கொரு கோடிமே லிரசமாங் ster ses 

யின்ன ருட்சுயம் பிலிங்கமாங கசனிலு மேற்ற 

மென்ன லாமலா லளவுசண் டிஎ-ப்பரி தெவர்க்கும் 

மன்னு பூசையீற் நினில்விடு மிலிங்கமோர் வகைகேள், 

௨௪) 

(௨௫) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௧) 

(௩௧)



ஆதிசேடன் இவலிங்கம்பெற்ற சருக்கம், ௯௩. 

மண்ணு சண்டைல மன்னமாந் றுமணல்சோ மயமே 

வெண்ணெய் சண்மணி சந்தனங் கூர்ச்சம்பூ விரைச்தார் 

நண்ணு சர்ச்சரை மாவென நஈவில்பவா றிரண்டு 

ளெண்ணி யாதொன்றிற் புரியினு மிலிங்கபூ சனையே, (௩௨) 

போச ருச்இர ராதிய புனிசராற் பூவில் 

வேச ளாதிய வளப்பிலா விபுத.ரா லென்னான் 

மாத போதனர் தானவர் நிருதர்மற் றவராற் 

கோச றப்புரி யிலிங்கங்கள் கோடிமா கோடி, (௩௩) 

ஆய வெவ்வகையிலிக்கத்துஞ் சுயம்புரிக் க.இகக் 

தூய மெய்வகைப் பயனெலா மெளிதுடன் நுறுத்து 

மேய விவ்வியன் மெய்ம்மையா லமுதமா விபினம் 

சேயமூய்வுற,ச் திவ்விய வமுூதலிங் கேசன். (௩௪) 

அருளி னிற்கள வில்பலப் பிரசனே யாகத் 

தெருள்சு யம்புவாய் வீற்றிருந் சுருள்பெருஞ் சிறப்பா 

விருளி ரிஃகுமச் சேகர வனம்புகு கென்று 

மருடு ரச். வேந்சவம் மந்தர மாசன், (௩௫) 

அவ்வ னச்சன வாசசா நித்தியனாடத் 

இவ்வியக்சனி யமுதலிங் கச்.இனிந் றிகழ்வற் 

றெவ்வு கத்.துநீங் குழு இருக் சருளுமிவ் விழைக்குச் 

செவ்வி முற்நநீ முன்புரி திருப்பணிச் இறங்கேள். (௩௬) 

வேறு, 

வாட்புனிச தருப்பணம்போற் கருப்பசல மருச்ச மண்டபமா மண்டபஞ் 

சோ பனமண்ட பாது, புபப்பகைவிற் பொருப்பெனவிண் பாப்புயர்பற் 

பலகோ புரவகையா வரணவகை பொன்னெயில்கண் முன்னா, சரப்புசகனூ 

ல் பற்பலதேர் சிற்பர்மூடி வணக்க% சருமயனா னிருமிகஞ்செய் விச். தஇியனை 

யசின, சரப்பவன ச் தமரமூச௪ மூலலிக்கச் சட்ட கனந்சருபம் தனம்புிஇ 

காசறு நால் வி.இயால், (௩௪) 

சணகாதர் குறப்பிடிசன் மணநாதர் கபால கரகாதர் பரநகாதன் கடைகாவ 

ளாதர், சணவாத துசம்பீடஞ் செளராஇ ஈண்டீ சாந்சபரி வாரசாரர் சமை 

சிருமித் சாங்காங், கணவாரின் ராவரிப்பத் சாவனஞ்செய் தரியூ லாயை 

மத வெள்ளிபஆஜ ரையனிவ ரவ்ஷூர், மணவாநின் றனவசசம் புரப்பரிறீஇ 

யிமய மலையருணின் மலையுலக மலையறவீன் ஐருள்வாள். ௩௮)



௯௪ சூதவனபு. ராணம் 

உம்மையினு மிம்மையினு மம்மையினு மெம்மை யுண்மையுு வண்மையுத 

வொண்மையுறச் திண்மை, செம்மைசிவச் தன்மையெனு நன்மையருள் 

வின்மைச் சவைகெவுரி பவைகுமரி பெரியகா யகியெம், மம்மைதிரு வுரு 

விதியி னிரு பிசஞ்செய் சவட்கெமையனமர் தய்யசின சரவிரிபோற் செய்ய 

கொம்மைதிகழ் கருப்பசல விமானாதி பலவுங் குலவுரிகே சனமெழுப்பிப் 

பதிட்டைமுறை குயிற்றி, (௩௯) 

பரவுஏிவா கமகநெறியிர் வெச்துவிச விசிட்ட பாவனரைக் கொண்டேமுற் 

பகர்பதிட்டை யாத, புரிபுசுப தினச்.துலகு புகழுமகா சாந்தி புனிசவினை 

யனுஞ்ஜைமுசற் கும்பாபி டேகம், வரைஇரியை மக்இரம்பா வனை இரவி 

யாதி மறந்துமொரு குறைமருவா வகைவயங்கப் புரிவித், சரவிறைநீ யும்ம 

னைய மனுவிறைவற் பூசித் சக்கணரூண் மு.சலாய வனைச்துமியற் று தயால். 

அனகந்சாமக் கனந்சரமா கந்தரற்குப் பன்னீ ராயிரநிட் கம்பொருளொவ் 

வொருவருடக் தோறு, மினக்கரவம் இடத்தகுபல் வகையவிளை கிலங்க ளில 

ங்குமா வணச்துடனீட் இிசன்மேலு முவகை, மனக்சாமா மணியணிகள் 

சுவணா9 சாதி மலிதருபா சனவகைமற் நுள்ளவெலாம் வயச்கிக், சனர்தர 

ரிச் தியமூசன்மூன் றுஞற்றுசிவச் துவிசர் கனிதாகெஞ் சினிதளவில் கன 

கர்.இி மனைகள். (௪௧) 

வளனணிறைபல் விளைரில௩கண் மற்றவெலாஞ்் சாசு வசாநுபவ சாதனச் சான் 

மறுத் இடினு மருத்தி, கொளவினிது புகன்று சவி யாங்கவரெஞ்ஞான்றுங் கு 

லவியவாழ்் தரப்ப இட்டைகுயிற்றியொருவாசே, பளசொழியுரீயுமவணமர்க்த 

னையான்மார்த்தமரார்ச்சமா கசவமுதூவலிஙக மூர்ச்தி, சளைரிதமு மளவி 

லுபசரணவகையெல்லாங்கவினியபூசனைகள்சிவாகமவிதியாந்புரிதி. (௪௨) 

இவ்வியல்பிற் பூசனைநீ புரியமுச லிங்கச் தின்னினிமா சவப்பெருஞ்ச் நிரு 

ழூகணீர்ச் கறைமுற், றிவ்வியபூ சனையாற்றி யிட்டமெலாம் பெறுவர் சென் 

றினிா மிரவிகுலோற் பவராம நமாமச், சவ்விறையாய்த் தெவ்விறச்செய் 

மெய்வலிபெற் றுய்வா னவ்வமுச லிங்கசிவார்ச் சனைபரிந்தின் படைவே 

மெவ்வமிலொன் பதுகோளு மெவ்வுலகும் பூசிச் இன்பமுழு தும்பெறுவ 

சென்புகல்வ இனிகாம். (௪௩) 

ஆசலினாற் பணிராச குணி௫கா மணிகே எத்சகுமா வனசத்தமுச லி௩்கேச 

சரணங், காதலினா முமைக்சவிதஇ ஈருச்துறவெண் ணீறு சகண்மணிமுற் சவ 

சின்ன காச்இானா யார்ச்இு, * யோசலினா வரைந்தருளு மனுராச ராச வுத் 

surg தமசீவ ரசத்இனமாய் வேதச், 5 சலினார் வம்பெருகைநர் செழுத்தை 

மூறை யோதியினிது இன இனம்பூடத் இன் பினமாம் இருச்இி. (௪௪) 

ட ச ஒது ௮ல் இன்னாவெனப் பிரிக்க,



ஆதிசேடன் சூகவனஞ்சென்ற சருக்கம், கூடு 

இத்தகுதி யோடுபரி சுத்தசன்மார்ச் சக்தி னியைந்துமா சசலீக்க வான்மார் 

நீச மெனுமல், வு் சமபூ சனையும்வழா துஞற்றிவரு குதியே ஓ வாத வினை 

யொப்பு மலபாக மேலுஞு, சத்தினிபா சகதுயர்சுத gis gia en ores 

சாநதபர சிவமாவை பாகசள்குல் வேக, த.கதியமன் றிதுவாடமை யென 

மாத வாசான் சூசவனச் துயகசனன்கா கோதமே௩ இனை, (௪௫) 

வேறு, 

என்ன வோதிய க௩தி நாசனை யெண்ணி வாமுறை வ௩தி யாவய 

னுன்னுகான்முளை பின்ன னாசன வொண்மை மாவனம்வஈது ளானவி 

னன்னர் கெள்விபி னுஙகு மாசா ஈண்ணினானெ இாஈ௩தஇிகாயகன்,சொன்ன 

வாறுவி எம்பு வான்விழை தொன்மை மாதவா முன்பு சூதனே, (௪௬) 

அமரர் வானமு தன்று சீவர்க ளமிாத ராயமூழு வின்ப வாழ்வினி 

லம மேவமு சென்று மாசவ ரளியி னீடீய விஈச மான்மிய 

wis வோதின ரொன்று கேள்வீய ரகல போகமு முண்டு மாமல 

மமர ஞானமெய் கண்ட போசர்பி னழிவில் வீடிற வொன்றி வாழ்வமே,(௪௭) 

ஆதிசேடன் சிவலிஙகம் பெரீற சருககம முற்றிற்று, 

ஆகச திருவிரு ச சம்-௬௭௪,. 
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அ திசேடன் சூதவனஞ்சென் ற சருக்கம், 

  

மதியி ௨௩௫ வேணிஞமுகக ணிரலை யஙக சூரல் கட்க மருவு செங்கை 

நீன்மி டற்றன் முதுவானவா, த திவ ழநக நாதன்' முர்செ லருள்பு ரிது 

anger apna துணைசெய காதி கோ னர்பினககோனமா, கதலி ame 

மீது பெர்ற சசைபு சன்று மாலு ரைசத கவினி ௨ஙகு சேக ரச்கண் மலர் 

கானன, மசைவிழைஈது கேயமிச்ச மனனின் முநது போய செத வருமை 

யன்பி னோது சர்ப மென வோது மால், (௧) 

வேறு. 

வினவுஇ சனற்கு மார விச்சக முனிவ ரேறே 

வனசைகோன் புகன்ற வெல்லா மகிழ்மிக வினவு சேடன் 

* பனியுறா தவணி மாஈதர் பசஞ்சலி யுருவந தா௩கி 

௩னிம௫ழ்ஈ சரிபொற் பாத ஈளினம்பன் முறையி றைஞ்ச, (௨) 
  Wee a 

% பனி-நகெகம்.



 * Seinen - gtvacr * கண்டு ௮ல்கை கழல் எனப் பிரிக்க. 

சூத்வன்பு. சாணம், 

விடைபெதீஇச் சென்று லேத வித்தகர் வாக மாதி 

தடையறத் துணிந்து நான்குஞ் சமைந்தபோ தகர்முன் னோ்தநா 

னடைசரு மயனுள் ளிட்டோர் ஈவிலுமற் றுள்ளா ரெல்லாம் 

புடைவா விலைகட் செட்டாப் புனிசவண் மணிக்கு வால்கள். 

வகைபல வளக்க வொண்ணா மாகிதிப் பொருப்பு மற்று 

மிகையெனக் கைச்கொண் டச்சு வேசமா பாச்இ னின்று 

வகைமிகப் புறப்பட் டோஙசல் வகையெலாம் பணியு மோங்கற் 

சகைரிரா நீராடல் கோடித் இருக்கையி லாயம் புக்கான். 

(௩) 

(௪) 

கண்டமர் மொழியோர் பால சண்டனை யெண்டோள் கொண்ட 

சண்டனிப் பால நீல சண்டனை முண்டச் இந்து 

சண்ட கண்ட நாம * சண்டனை மண்டு தொண்டர் 

சண்டரு மங்க ணானைக் * கண்டனை கழவி றைஞ்9, 

அருள்வலி யெண்ணி யெண்ணி யாங்குற வேண்டு Cano 

பொருண்மலி துதிபு சன்று போக்சவி முத்கஞ் சார்ந்து 

செருள்பொலி க௩கை தோய்ந்து சவந்திகழ் விசுவ மாகன் 

மருணலியுகள பாத வாரிச௩் தொழுது வாழ்ந்தான், 

அங்குகின் றரிதி னீஙகி யருட்பருப் பதஙகி ராதர் 

தேங்கமலாம்ப கங்கொ டிருப்பதுி பொருப்பி லன்னை 

கோங்குவண் டினில்வ டச்சு குளிர்பதி யிருவர் காப்ப 

ணோங்கன லோஙக நூய வொண்மணி முத்தாற் ரோதி, 

புலிபசஞ் சலியா னிச்சம் பொவிபசஞ் சலீயா ஈத்தங 

சலிசிலம் பொலியா நிர்பக் சணியருள் வலியா நிற்ப 

மலிசிவ காமி யுள்ளம் வ.ம்பிலானந்ச வெள்ளம் 

பொலிதார வமன்ற மன்றம் புரிந்சருள் கின்ற மன்றம். 

ஆமுத்ச மாந்கத் தேந்தி யருசசனைத் தவத்தின் பேற்றாற் 

சோழுச்தி வாய்ப்ப வக்நாட் கொடுச்சரு டிருச்ச லம்மா 

னேமித்தண் படைச்கி டந்த நேச்இரார்ப் பணபு ரஞ்சீர்ச் 

காமித்த வாஞ்சை யன்பர் கைக்கொள்ச வாஞ்சி யந்தான், 

௮ரியுரத் அச்சு வாச நிச்சுவா சத.இி னாங்கே 

புரிதரு மசபா நித்தம் புரிரு£சு குந்த வேக்துட் 

பரிவெனும் வலையி ஸீர்ச்கப் படூஉப்படி மூலா தாரத் 

துரிமையி னொருவா அம்ப ரச சம னுஞற றி வாமூர், 

(௫) 

(௮) 

(௧0)



ஆதிசேடன் சூ.சவனஞ்சென்ற சருக்கம், 

ஆ.திபஃ றலங்க டோறு மடுக்சடுத் சாங்காங கன்பி 

னேதுசேச் சாபிண் டாதி யுஞ்ந்றிமா மணிமி டந்று 

மாதுபா இியனை வாழச் தி வழிககொளீஇ மறைகணான்கு 

நீதியி னருசசிச் சேத்தி ரிலவுமா ஈணியம் புக்கு. 

வேசநா யகனைப் போற்றி விளம்புமவ் வனச் இன் மேல்பா 

லோ இரு யோச ணைசக்தா யொப்பிலாச் சனது முன்னை 

மாதவா௩ குரமே சாகை வசைவிரி5 அயராது விண்ணின் 

மீசெழுஈ சனைய சூச விபினமே கோக்க செல்வான். 

செல்லுழி யகிகு லேசன் நிருக்குகேர் திருக்க லாச 

நல்லன சுபரி மித்ச ௩ற்சகு னஙகள் பல்வே 

ஜொக்லையங குறுவ கண்டா னுலப்பிலா வுவசை வெள்ளத்' 

தெல்லைகாண் கில்லான் நறசூ ழெனையரோ டேகு இன்றான் 

£ஈவஙர்கடச் துவன்செல் சூச நறு௩ஈடற் றினிலு மேதப் 

பவ௩கடத் துறுமா வாயென் பாக்கியன் மார்க்கண் டாதி 

சவஙகடச் துவமோர்௩ தாற்று சற்சனர் முன்ன ராஙசே 

சிவஙகடத் துரறாகி மிச்தச் திறம்பல இகழ்ஈச மன்னோ. 

தனிச்சனி ரிமித்தங கண்ட தகுமகிழ் வலது தம்மு 

ளினிதெெ தழு மின்பகசேஙக விருகணீ somal gr mau 

பணிசதுடல் பூச் தோஙகப் பாவுரோ மஞ்சிலிர்சச 

௯௭ 

(௧௧) 

(௯) 

(௧௩) 

(௧௪) 

லுனித்தவ மாகசண் டாசானுடசம்வ௩ தொருஙகு சூழ்ஈதார்.(௧௫) 

Cam. 

அன்ன மாதவர் யாவரு மெம்முட லககதினும் புத்து 

முன்னு நன்னிமித் தம்பல வேககா லச்திலிம் முளரி s 

துனனு ஈம்மவ பொவ்வொரு வருக்குமிக கின்புறத்சோன் நற் 

கென்னை யோற்ப மென்னயோ.சனைபுரிம் இருஈஇடு மெல்லை, 

வான த.௩துபி யோவென வழஙகுகெம் பீரவான் வாணி 

யான சஙகெழுஈ தரியருள் சேடனாஞ் சேடன்மெய யன்பாற் 

கான மின்ன தில் வாழுறநும் புண்ணிய கெளரவ சகனச்சான் 

மேனி மிா5செழு சூ.சமூ லச்சொளி மிளிசசுயம் பிவிககம். 

Hons mun cade arden Os Ss gaps say 

நிமிர்ச ர௬ுஙகரு கா௩தரத் திலஙகுமக நிமலமா விவிஙகத் 

தமைமணாளனைச் இருமணா என் ரணி யருள்பெறீஇி யுவஈ இங 

சமைய நேர்சொழற் காதர மீதரப் போதரு மகிகோன், 

(௪௪) 

(௯௭) 

(7௮) 
  

* கடம்-வழி.



Gn ab (Gj BAST LT ENT LD. 

அன்ன சேடனிங் குறுசனு மருஃதவப் பயனென வறிமி 

னின்ன காரண மேநரிமித் சம்பல நிகழ்ந்ததும் மெதிரே 

யென்ன வோதிய வுடலீலாச் தஇடமொழி யமு தமுூண் டிலங்கு 

நன்னர் மாசவர் வேறினி யாதுகொ லின்பென ஈயக்தார். (௧௯) 

அளையர் சூழன்முன் னனந்தர மனந்தனு மனந்தால் லினந்தன் 

றனைய ளாவிய வெதிர்வா முதிர்வா முனிவரர் சாஞ்சென் 

நினைய சென்பதி லின்பமெ யன்பு முன்புறீஇ யிம்பர் 
வினையை யோவிய மேவிய காவிய நாவியல் வேந்த, (௨௦) 

இந்ச மாவனச் தெல்லையில் வாச் தினோவினி௫அவீற் நிருச்கு 

மக்கி ரேசன சருட்பெருக் சாச்தினோ மறாசமர்ம் ண்டு 

வந்தி யாம்புரி யருந்தவ வுரச்இனோ மற்றெனோ வமையு 

மெந்ச வாய்மையு மின்னரின் வாச்துயர் விசைப்பசை யெவனாம், (௨௧) 

என்ன வின்னன வின்னுரை முன்னுரைச் செதிர்தழீஇ ஈமந்சா 

ரன்னர் யாராயு முன்னம் சடிக்கடி யருந்தவப் பெரியீர் 

பொன்னை நாசனைப் பல்லுகம் வெரிந்மிசைப் பொறுத்சபுண் ணியமோ 

பின்ன சாந்கவ னருள்பொழி கரு9வொழி குருமொழிப் பேறோ. (௨௨) 

எத்த லங்களும் பத்தியான் மிக்கிறைஞ் சச்சகு மிருஞ்ச 

ரிச்ச லச்தெலை புகப்பெறீஇ யெளிதுட னித சவப் பேற்றால் 

வித்ச கச்திரு * மும்மையா லருளுல சாட்டி செய் விமல 

“oss மச்தவ குலசரி சன க்சனிப் பேறுபெற் றுவந்சேன், (௨௩) 

இணிப்பெ நற்கரும் பேறுமர் றுண்டுகொ லெனக்சென விசைச்சாங் 

இனிப்பு றக்கலந் சழைச்துறு குலக்சழைச் செழுமுனி வார்சாக் 

சனிப்ப ரன்சரு ணாகான் மிருகண்டு தனையனாச் சரமக் 

சனிற்பு கப்புகுக் தருந்சவ விருச்இச டமில்வினா யமர்சால். (௨௪) 

நான மாதிகட் கெவருமிக் கன்புற ஈயப்பது suds 

கான மார்ச்சண்ட தீர்க. சமென் உவர்சொல வினவியவ் வசேன் 

ஞான மாதவ ரோடுநீஇ யங்குமா சங்கற்ப ஈவின்றவ் 

வான நீர்குடைக் தவட்புரி நியகிகண் மாபினால் வய. (௨௫) 

வேறு, 

கோதான முசலாய குலதானம் பலதானங் குளிர்வ தான 

மேதாக முனிவோர்கள் வெறுச்கையுரறு வகைவேண்டி வெறுச்கையோடு 

மீசானச் தருவாதி விருசாந௩் சானமெனா வெள்ச ஈல்கஇ 

யாதானம் புரிந்கனல்வேட் டரு*சானக் சம்முனிவர்ச் சார்வஞ் செய்தான், 

* மூம்மை-விபூதி ருத். இராக்ஷம் சடை, 
 



ஆதிசேடன் சூதவனஞ்சென்ற சருக்கம், ௬௯ 

இவ்வாறு செவ்வாறுறந் றியன்மூனிவர் பயன் ரூனிவக் சேற்ப நல்கு 

மல்வாதி சேடன்மதித் தமுதாதி காளளிச்ச வாசான் சொன்ன 

மைவாழுங் களச்சமூச மயவிலிங்க சரிசனத்தின் வாஞ்சை கூர்க் இங் 

செவ்வாயின் னமு சுயம் பிலிஙகம்வீற் நிருந்சருளு மியம்பீ சென்றான். () 

அகியாசு புகலுறுமவ் வாசைமொழி சேசமொ.ழறி வரவி ஞய 

தீகுமுனிவ ரககெகிழ்பு சாற்றுகின்றார் மூன்சாகோ தரகு லேச 

மூகழமுருவங் காண்மோவ மூச்லிஙக தரிசனமிம் நூளரி யிற்பல் 

லகமுறினு மெமச்கெவனா மு.ற்றெமது கண்ணாக வுணர்ச் இலாயேல்.(௨௮) 

இங்குரினைக் கொண்டினிய விலிங்ககரி சனப்பெரும்பே ரெய்த லாலே 

எங்களிரு கண்ணீமெய் யேமூகம னன்றுகரி மினிவே றென்னே 

தீங்கியும்பன் னெகொளித் சலச்சிறப்பு ன கருமைத் சவாங்கு ரம்மே 

யொங்கியெழுக் சீனவிலிங்கக் துயாவேது மூணர்ந் இடும்பே ஐ ஈறிலேமால், 

என் நனைய முனிவருவர் இனிதிசைப்ப வவரோடு மெனைய மோடு, மன்றி 

னிய சூசவனச் சமு,சமய சுயம்பிலிங்க வரும ருந்சை, ஈன்றுதுரிஇ யெங் 

கெங்கு ஈடக்து.றுங்சான் மார்ச்சகண்ட களினி தாச, தென்று சுய திசையணித் 

சா யிசைப்பரும்பல் வளஞ் செறிந்கோ நிடஈதோன்றிற்றால், (௩௦) 

ஆங்கதுசண்டுறும்டொழுதசாசமு இனினிச அளக சனிலித்கருள்வக்தீர் சீ சாங் 

கோங்கியெழு மின்னிசைகேட் டுவ்விடமோ வெவ்விடமுண் டும்ப ராவி 

தாங்குகளச் சுமலனமர் சானமவ னமுசவுருச் சவறா சென்றுக் 

சேங்காாசம் பொழிதிரனோர்ச்ரிதுவென் றுள௩ களிப்பச் செல்லா நின்றான். 

வ7வரவவ் வொலீயெழுச் இன் வடிவாக மாசேவா மணிசண் டாசங 

கரவாவு மாகாஈதா கைலாசா சைலேசா கங்கை நேகா 

பரவச பூசேசா பாசுபசே சாசுவசா பாமே சாபூ 

ச..வாபூ டணசாம்ப சதாசிவமர் இரகாகா காணு ஈம்போ, (௩௨) 

Bb GCE STAT சாண்டவமுற் ருண்டவபஞ் சாக்க ரேசா 

சந்இரகாச் இரவிலோ sa தூ்திராய வினச்துயர்மா சரும வேகர 

சந்இாளம் புயதரகோ சராசனபல் சாதிபனே ஈருவே சாநெஞ் 

சரமா மன்பருளத் சனிக்கோவி ஈனர்கோலிவ் சாந்த வாழ்வே, (௩௩) 

என்பனவா இயம் இலங்கொலியா யெழீ 3 சுகமா யிளிச்ச லான்மெ 

யல்புதை சுகவொலியீ சாமெனவுட் காமுறவாக கணுகுங்காலவ். [கன் 

வின்பவொலவி பன்னிறச்ச விருஞ்சிறைப்பைஞ் சுகவொலியா யினிதூ மல் 

முன்புசெரீழுயிரநி பித் ச முன்னியது முடிக்குமெனர்முடிந்துகொண்டான், 

* Gr == gal. 
ர் முடிதல் - ஈண்டுமுணன் ருனையின் முடிதல்,



200 சூதீவனபு.ரரணம், 

அனந்தரமா தவாசூழ வாஙககணுகி மாஙகுயில்க ளழைக்குமோசை 

கனநதருசா ரிகைசுவா சதஙகலவென் பனவாதி கழறு மோசை 
நினை தருக மயினடமுன் னிலைரினைப்பி௪ துலைமெழுகி னெகிழ்சசி சாட்ட 

வினநதருவண் டிசையாஇ யேச்துறுமக ௩டனாஙக மெனமுன் கண்டான்.) 

சாதிமா லதிமயிலை சளவுமுச லளவிஃ கொடி சதசைஈது wr 

மீதுபடாக சகர. த; மபல் விருசசமுள முருககரு௪ விமல லியச 

ure sh earth desu vB) sem ரநிரைகளினும் பயிலா ரீன்ற 

வாதிதிருக சயிலைகிபை உடை B SAU (HLS SOTHUDY OT MEO WWIS FONG, 

சேகாபூ ௬கரிகாஞ் செறிசளிரீன் நிருவாமுனஈ தேட நீடஞ், சேகாவெற் 

பொனறஃப% றி ள்கொலென நினரொ.ளிச சேயமைகண்டான் 

சேகாவா இவாபரமன நிருவருளி௱ பெருகருவிச செளீசேங கணடான் 

சேசாண மிரககுனிச ௪ மெம்மலைச ளெனவிசழிச செறிவு கண்டான (௩௭) 

இசக்தலகத்சோ ரணுவளவா இனுமீகை ம கஉளவா மிருமப யனச 

ட,சசமகை யுறனிக.!! .னமெனவேயிலாககலீக டமககு- னெனீ£ 

அ.பசுதிடமுன னலகியவா சுகாசியமா சுகனமைமான௩ துலககப போரது 

பத தியினல லிளகீாகள பறப௨த5 சல௩கரிககும பர்சு கணடான (௩௮) 

உச்சமர் நாற்கவிசுல. க தணாவரிசாயவெரறெனனாத.னதாசி, மெயசசகு 

சொற்றொடருடை சசாயவிழுப் பொருளாழ்-தினிபபுுளவிளக கஉபோறக 

விச்சமிசற்கெதாமரையாவீளைகாவஉபல சகோட€௦ 2சாவகண்டான,மொ.ப 

திதெழுமுசகனிகதொகைகண்டூவகைநாறற/ க திகு ைமைகணடான் 

சம்பீர மிலிகுரமென் ஐனபெயாசகேற் நிடஈசன்னிச சைய வாசஞ 

சம்பீர மிலிகுாமாச தணனிகாட்வெ சனிகாட்டி சசானோ இககுஞ 

சம்்$ர ந ரைகளைசசா மீகாப்பஃ நிரளேசளைச ச௩கைநீட்டிச 

சம்பீர வடியருகக சாலெதாபாச அரஙகொடைசா தாமாககண்டான் (௧0) 

நீபெல பொருள்களெலா ரிறைஈதிருகது£ சாழ்கசட௩கு கிவஷமை வாயநது 

பீிபெறுமணிதொகையாயப்பெருமுடிபபாயருளகொடைஞா பெறறிகாட் 

0, காடிமமூம் டெயராஓக கானிழிஈது முளபீசஈ கனைமுன் சாட்டி 

யீடி.விடம பரைப்போன ௩ இவஈகுறுரு௩ இரிவிருககச் இி.பல்பு௩ கண்டான். 

இவ்வசையின் மற்றுமவ ணிஉஈ௩குபல 5௨௩ களெலா மிசயான௩த- 

.சசெவ்விமிகக கண்டுசண்மி செல ஞ்சேட னெதி.வணகிசேடமேன்மைள் 

தஇிங்வியசேச கயாவீருகக C a1 onwgs Cana Prana Crs s5g0 

னவவியனமா வணிக இதழி யருணமலிகூ விளமபார் சாக மாதி (௪௨)



ஆதிசேடன் சூதவனஞ்சென்ற சருக்கம், ௧௦௧௪ 

சூழுபுவா னிவந்துறவச் துருமஙகண் மீப்படர்ந்து துவன்றி யெங்கும் 

வாழியன்மா லதியாஇ வல்லிகள் பே ரில்லீசெனு மாண்பிற் சூழ 

வேழிசைய பிரமரங்க ளிருஞ்சாம £ ச. ரினி திசைப்ப மல்கு௩ 

கேழிசைய வொருசூழல் கெழுமுசல்கண் ஒழுவஉன்பின் இழமைகூர்ஈதான். 

அளிகிளர வா௩குறுஙகா லாசூழ லுட்சார்;தங கறிது நீ௩க்! 

யொளி௫ளரு மடிமடைவிண் டுறநகாலின் மறுகாலி னுயர்பால் வெள்ளங 

களிகிள ரப் பிரவகிப்பக் கற்ரினஙக ளூடன்பல்வலங * கண்டு தாழ்ஈது 

தளிளளரப் புறம்போது சன்னெதிரே பனனிரைகள் சார்வ கண்டான, 

பாற்கடலின் மேற்படப்பெய் பசுச்கடம வசுச்சளூடன் பாவி முன்செல் 

காறத்கடவுளருள்வெள்ளங சைம்மேல்வ% துய்ம்மேன்மைச்சனம்பெற்றாஙகு 

நாற்கடனீத் இலகனஈக னுவலரிய சிவானஈ௩தா னுபவி லாச 

மேர்கடவா சென்றாஙகு விசப்பருமற் புசப்பரம விளைவு சண்டான். (ஈடு) 

தோற்றுறுமக் சூழலிற்சார்ச் தாலகுலம் வாலஇயார் சோச னிச்9சொாண் 

டாற்றமுய லிரலைகுடா வடிஈரைகுழம்; தஇறைஞ்சுடயோ சாதிமசாண்டு 

போற்றியசா மும்பணிஈது புரியோகச் இினிசமாப் புழைககை நீர் நா 

யேற்றபணி சயஞ்செயச்சண் டீரவம்பாங குபசாகசச் இறைஞ்ச சூழ.(ஈ ௬) 

இன்னனபல் விஉ௩௫னமு£ மிருஙககமுற் கு.௩களுமவ் வெல்லை யாற்று 

முன்னருமற் புதச்செயல்் கண் டு௨வாசு வானகச வுக இ ey ye 

யென்னை யுடை. யானமூச விலி௩்கேோ னெழுஈதருளி யினிது வாழு 

சன்னிகர்மா சலசிதுவோ சரும்பணிசெ ய்லபெம்மா சவாக ளேயோ,.(௪௭) 

என்றுவிரைஈ தன்புறமு னேகியயெது ரடிக்கடிவீழ௩ திறைஞ்சி யெம்மான் 

மூன்றிகரும் பணிகாளு முய இன் ரீர் இரு. ச்தசொண்டீர் முன்னா ளென்னா 

வின், ஈம தரிசனப்பேற் நினுச்கென்மா சவமென்னோ வெளிய னேனைக் 

கொன்றைமுடி யானேன்று சோடல அஞ் சககமக்தின் குணமே யென்னா, 

௮ன்புனாபற் பஉபுகன்னாக கருளீர்ப்ப வுட்புகுஈசா னமு.௪ மாண்பே 

ரின்பமய சுயம்பிலிந௩க வின்னருண்மா இரகாக னெழிறந்கோ லந்தன் 

மூன்பிலகு மூறைகண்டான் முதமகோ ச .இூழ்கி முன்ன மாத 

தன்பழைய கரணமெலாக் சணககொழிய மணஈாசவு சானேயானான். () 

சீவகுண சேட்டிதமோர் சிரிதுமிலான நிருமுனஈகான் 0 யகர்லோசல் 

யாவதுமோர் வரிசாயப்பற் றிலாகசொரு தம்பமென வெட௫ரிழ் மாழ்ந்தா 

னோேவரிய சிவான வுச தியினுங கரையிவ ர கொன்றி வாழ்ஈசான் 

றேவர்பிரா னருளெடுப்பக் இரையூடு கரையேறிச் Hage னின்றான், () 
  

* தண்டு-ெயந, வச௫ஃபசுக்கன் று, 

ர ததல்-நீஙகல,



௧0௨ சூத்வனபு.ராணம். 

அருண்மேணி யமு.சவொளி யழகெறிப்ப வணித்சதகண் டண்ணா லிந்தச் 

திருமேனி இகழ்கரவிச் செசருழுதும் புகழ் சாரி இவிய லீங்க 

வுருவாகி வுிகெெழுந்திங் கொருவாம ஓுலகமெலா மூலவா வின்பப் 

பெருவாழ்வு பெறவமர்ந்ச போருடரிப் பேசையுணர் பெற்றிக் தேயோ. 

உராையாலு முளச்தாலு முணர்வாலு மொருநானகி ஸூச்சி யாலும் [தே 

வரையாகின் னருட்பெருக்கெவ் வகையாலு ம தக்துணையும் வழுச்தொணா 

புராயோடு தரையோடு புன்றொழிலே துன்றிடவிப்புழுக் தநாயேன்,கறரையா 

வன் மனத்தெளியேன் கருதுவதோ விதிர்விதிர்ச்குங் உடையேனுள்ளம்.() 

அகிலேசா சுயம்புலிங்க வமுசேசா முழுதருளம் பாகே சாவிவ் 

வகிலேசா யினுமளியு ருதெனா செனையுமளிச் தருள்சு சேசா 

மூகிலேசா மூடிச்தாசா மூசேசா பூசேசா முன்னா என்னை 

நகிலேசாச் தியவடக்கொ ணடரகேசா படனேசா நானூல்வாசா. (௫௩) 

என்றினையது இிகள்பல வெதெகிசைக்குக் சொடுச் திசைக்கு மிடையேயின் 

பந், துன்றிருக ணீர்மாரி சொரிக்திகொச் சழுசழுப்பக் சொற்கள் சோரு 

முன்றிலடிக் கடியிளைஞ்சு பொழிகுழறம் பினுஃது இக்ரு மூகமாகு 

மன்றவே௩ துற்றுளவா ராமையெவ ரளக்குகர்முற் நரிசேயம்மா, (௫௭) 

இவன்செயலிங் இதுவாக வினி தடன்சா ரிருடிகுழாமெல்லாங் கண்டாங் 

குவந்கனர்பன் மூறை யிறைர்சி யுருகெனரிவ் வழு தேச னுருவங் காணுஞ் 

சிவக்காரவக் சருார்யவிச் சேடனே விசேடருல தெய்வ மென்பார் 

பவந்தெறு 5௩ குருவென்பார் பாகதிச்கு விர்செல்பார் பாமனென்பார். (, 

பன்னாளிங் கமர்க்துளகாம் பரிந்துபுரி யருந்தவமமய்ப் பலனோ வென்பா 

சன்னோவிப் பணியரசுக் காந்றுறுகைம் மாறெம்மா லாமோ வென்பார் 

முன்னாளிங் குளசெனிலிம் முளரிமுழு தலாவியவம் முர்ப டாதோ 

வின்னாகர்கோனன் பே யிவ்விலிங்க வுருவாகி யெழுக்ச சென்பார், (௫௬) 

அன்னோவென் புகன்றலா ஈருதசுயம் பிவிங்கமிக தகாத யே 

முன்னாசரற் சென்னதவ முற்றினமுற் படலெளிசோ முளரி வாழ்க்கை 

மின்னா குரவனருள் வியனுபதே சப்பேற்றின் மெய்ம்மை சேர்ந்த 

வின்னோன்வ௩ திலனேலிவ் விலிந்கமதி தூரஈமச் சின்னு மென்பார். (௫௪) 

இவ்வசைபந் பலபுசன்றாங் இன்புறுமெ யன்பினரமு சோபாத 

.இவ்லிய சோருகம்பன் முறையிறைஞ்சிச் சிவானந்தம் இளைக்து வாழ்ந்தா 

ரவ்லிருடி குழாம்பணிவே6 கழமுதலி௩்க தாரஈனம்பெற் நடுக்க வந்காட் 

டைவருபூ சஙகுருவா ரம்பருவ மாயவதி யத யோர்தான். (௫௮)



ஆதிசேடன் ரூதவனஞ்சென்ற சருக்கம். 

Ca mn 

முன்னும் இல்லை மூளமியின் மா௩டக் 

தன்னை நாக்தரி சப்பச் சருந்தின 

பின்ன மாவன் சசனைக் காட்டிற்றா 

லென்னை யோவிசற் கியு௩ங்கைம் மாறியாம். 

யாது நல்கினு மின்னசந் சோணு 

வாச லொப்பரி தாசலினிச்சகு 

மூதி னததிம் முளரியி லீசனைப் 

பாச சேவை பரிந்து புமிந்சவர். 

ஆச ரச் சபி டேக மருச்சனை 

மாச ருற்சவ மாஇ வயக்கனெர் 

காதன் முற்றுமுன் பெற்றருள் காட்டுமா 

மோச வுச்சும மோக்கமு மேற்கொள்வார். 

என்ன மாண்பல வாசக மீதுனாக் 

சன்ன வாராரு சேசனை யாசையிற் 

பன்னு மாமலர் பைங்கனி யாஇகொண் 

கன்னு பூசை முறையி னுஞூற்றினான். 

என்று ஈந்து யியம்ப வெதிர்சொழா 

ரின்த வம்புய னும்பல்பி னேய க் 

கொன்றி மேற்பன்ன கேச னுஞூற்திய 

நன்றி யெர்சை salar monet கென்றனண். 

FO OG OTT BYUOE FEripruC esr 

மனக்கு OTyss தீசன் வழங்கியா௩ 

இனச்சகு ழாங்கொ.ளிருடிகள் சேண்மினீ 

செனகச்கு ணாகா கூச ணியம்புமால், 

Cow. 

இனைய காசையி சைச்துளா ரினிது கேள்விம டுச் தூளார் 

வினைசள் யாவும்வி டுத்துமேல் விளைபல் போக.ந கர்ச்சியார் 

பனக கோவின்மு£ டிக்சணீள் படியி ளாயுண்மி குச்துவாழ்க் 

தனக பாதரி ழற்கணே யமல யோகினி லைப்பரே, 

சூ. தவனஞ்சென்ற சருக்கம் முற்றிற்று, 

ஆகத்;இருவிருச்தம்-௪௩ ௬. 

SOK. 

(௫௯) 

(௬௦) 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௬௭)



அ இிசேடன் நிருப்பணிச் சருக்கம். 
J 2 துஷா. 
i Oy Gas 

அ௮ன்பேறு சேடன மாவன மன்றேகு காதையி தோஇனம் 

பின்பாதி சேதிம மாதிய பின்றாத நீள்பணி டுயர் 

கும்பாபி டேகமுனாயசெய் கொன்பேசு வாமினி மேலென 

நம்பாவ நாசசு போசக நர்சீச னாசா Cam gad, 

வேறு, 

சாசை மைந்தனென் ரோது சபோநிசே 

* போத னக்சன னர்சரம் போற்றுமா 

நாச னெந்சை நயந்சமர் கோயில்செய் 

காச லுந்து கருச்சனி தாற்றுமால், 

பாங்கி னின்ற சாச பதியைநீ 

யோங்கு சேதிம மோது மூறுப்பெலாக் 

சாங்கு வானவ ரூருஞ் சமழ்ப்புற 

வீங்கெ மீசற் கியற்றுகென் றேவினான், 

பின்னு மெந்தை பிரானடி யர்ச்சனை 

யுன்னி யாநநற் குழுவலன் புந்இதிய 

வன்ன பூரைமா சாந்இசட் காம்பொரு 

ளென்ன வு௩்கொணர் மின்னென வேவினான். 

உழைய ராங்கவ் வுரைாசரங் கொண்டுசென் 

ஜொழிவி லாவவ் வுபகார ணம்மெலாங் 

குழுவின் மல்கக் சொணர்தரு முன்னவட 

செழிய புற்கொடி யாதிய சீச்தரோ, 

பாலு மாய்மருக் தாய செனும்படி, 

கோல முற்றுஞ் சுராதிகொள் கோக்களன் 

பால ருந்த வருச்சிக் சருதிதுபு 

சாலு மெய்ப்பயன் பற்பல சார்ந்சனன், 

பளிக்கு மேனிப் பானமு சேசனுட் 

களிக்கு மப்பிர சேச௩்கண் ணாடிபோ 

லொளிக்கு லாவிய வொப்பச் சமன்செயாச் 

தெளிக்கும் போழ்சச் தினகரன் நன்கரம், 
  

* போசனக்தன்-சென் ற அனந்தன், 

(2) 

(@)



ஆதிசேடன் நிருப்பணிச் சருக்கம். 

சிறிது மெல்லென தீண்டுறச் சாண்டலு 

மிறையிலிங்க முடிச்ச னிருகாம் 

பொறைசெய வெண்குடை பொற்ப நிழற்றும் வாழ் 

வுறரி னைந்தார கேசன்மு னுற்றனன். 

அசற்கு முன்ன ரமரர் தபஇயங் 

இ௫சற்கு நேரிலை யெந்சவண் டச்துமென் 

பசற்க ணங்கொரு பைம்பொன் மணிக்குல 

விசுத்சொளிச்செய் விமான நிநீடுயினன். 

யாமி யத்தசொ ரிலங்குபொன் மேருவிப் 

பூ.மியுற்றதுத கொல்லெனும் பொற்பது 

தேரிகுச்செழு இண்கயச் செண்குல 

காமி கப்பொறை யாற்று 60S SH. 

அனட்சன் கூர்மன்முன் னாயவ ரண்மியாங் 

இனந்தி கழ்ந்துஉ வேண்டு மிடந்தொறுங் 

கனக்க ரட்பொலிந் சோது கவின்மிக 

Lor Fs ருக்கி வகுத்துறு மாண்பு. 

பானு வான்செல் பரிசுகேோர் பார்த்துமப் 

பானு வொன்றிவட் பற்பல் பசுங்க தரப் 

பானு கின்றொளிர் பான்மையி சென்னையென் 

பானு ஐும்பொர் கலீசம் பறிப்பது. 

வாணி ராசியு மல்லவிம் மண்ணுலா 

மானு மல்லவச் கோபுமதி சானல 

வேனை யாண்டைய வென்னப்பல் வேற்றின 

மேனி லைச்செழில் செய்ய மிளிர்வது. 

ஐ௩தஇி விங்கத் து Sener pS) தாலமா 

மூக்தி லிங்க மெனலின் முடிரிறை 

யிர்ச ணிந்த தெனரித் திலத் தினச் 

கந்து மொண்குடை சென்னி யொளிர்வது. 

அன்ன தழற்ூரு பான்மு,ச் சவிர்மணி 

யின்னி யற்றிரண் டேழையர் சாமா 

மூன்னர் வீசுபு கிற்றலம் மொய்தஇிரை 

மன்னு சங்கைமின் னாென வாய்ந்தது. 
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(௮) 

(௧) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(கடு)



SOR சூதவனபு. ராணம். 

மாற்று யாந்தவட் டாபச மாமணி 

யாற்றி கழ்ந்து சவொாகம யுச்சமாய்த் 

தேற்றி யெங்குஞ் வனே பாமென 

வீற்று வீற்றொளிர் விம்பங்கண் மேயது, (௧௬) 

நிச் திலச்சொடை சூழ நிறைஇ ௩வ 

168) om § flay 1 pyme #8 Sia 
பத்தி மிக்கெழச் செம்பது மச்சணி 

மச்தி வைச்ச விதானமுள் வாய்ப்பது, (௧௭) 

பு.சீதி சற்றுமில் புன்மைய னோதுத 

7தி.ச ,சாந்கொ னவிற்கறி தோர்ந்துண 

ரு.க.௪ மப்புல வோர்ச்கு முறுப்பெலாஞ் 

சுத்த யோகருட் டோன்றவ் விமானமே, (௧௮) 

இனைய மான விமான மிலங்கமேற் 

புனைக ருப்பக் இரகம் பொலியுமவ் 

வனக னைம்முச னாதலி னாற்றிசை 

யினிலுங் கண்ணடி யேரினாச் சகாலென. (௪௯) 

BT pL றத்து ஈலந்திகழ் பிச்திகை 

யேர்பு றப்பளிங் காலுறுப் பியாவையு 

மேற்படுக்தி வியன்மணிச் சாளரம் 

யாப்பு று, ச்செழின் மல்க வியற்றினான், (௨௦) 

வேறு, 

இவ்வகையி னமுசசுயம் பிலிங்கசசா சிவார்ச்கனைச்கவ் விறைவனைர்து 

தெய்வமுகோற் பனமுனிக டிருக்குலத்தார் சவசா இச் செல்வ ராதி 

சைவிவ சமக்கார சர்வாதி சாரெனந் சணசே யல்லா 

லவ்விடையுட் புகுதும்விதி யார்க்குமிலாச் சருவின்முடிச் சமைத்ச பின்னர். 

அரனரியம் புயன்மகவா னாமிவர்நாற் சாதியரென் ருரணஞ்சொன் 

மரபினில்வை செயவயன்றன் வச்திரோற் பவழுனிவர் மாபிலங்க 

வருமறையோர் புகுமருச்ச மண்டபஞ்சத் இரியமனர் வணிகர் சநற்சூதி 

இரர்புகுமா மண்டபமுன் நிகழாறு காற்மீடஞ் சேரச் செய்சான். (௨௨) 

அடுக்குமா ளிகைநிராவிண் ணசடுபோழ்ட் துவணைசா னமைச்ச வேணி 

கடுச்குமா றெழிீழிச்சுழ்ந்து சவினமு.தற் பிரகாரங் கண்டான் மேன்மேற் 

றஜொட௫ுக்கும்வா னகருமிவட் டின்னுறப்ப, லேணிவைச்ச சோற்ற மென்ன 

மடுக்குறுமைக்சாவரணமதில்களின்மேன் மேலுயர்கோபுங்கள் வைச்சான்,



ஆதிசேடன் நிருப்பணிச் சருக்கம், ௧௦௪ 

ஆவரண மைக்தினுமாங் காக்குபரி வாரகுல வமரர் வாழ 

மாவரண வுறையுள்பல மணிபொன்னாற் புரீஇப்பளிங்கு மணிச்சி லாதி 

யாவிரிபன் னிலங்களுமொப் பமைதக்தனைய குட்டிமஞ்சக் சரும்பொனாற்றிச் 

சேவினமுஞ் செவகணமுக் இருமதில்க டொறுந்திகழச் செறிவித் தானால். () 

மூரணிடப ஈந்தியபி மூகவாயி ரொறுமருவ முதிய செம்பொ 
னரதநமா தியதிகழ்மண் டடங்கள்புரீ.இ மூதல்வாயி ees Sar 

பாசலமேற் பொன்னாலம் பாதலமேனிமிர்துசத்சம் பக்ரி நீடுமா 

இரமிருமான் கஇலுமனைய சேவேறு கொடிச்சம்பதச் இறந்தா பிச்சான்.(௨ட௫) 

அனசன்விழாச் கொண்டருளு மணிவசந்ச மண்டபஞ்சி வாக மாதி 

புனி ச, சமிழ் வேதசிவ புராணாதி இருமுறையைப் 19,50 gor wm 

சனிசருமன் பருண்முனுநீஇக் சளங்கறரு£ற் றுணர்ஞானக் கணாவ: லோர்பு 

வனமுய்வெப் பிரசங்கம் வயங்குறச்செய் வித்தியா மண்டபந்தான், (௨௬) 

ஆயிரவிற் கானிற௫ுவு மணிமணிமண் டபஞ்சததம் பாது மேய 

மாயிருமண் டபம்யாக மண்டபமா மறை£€த மண்ட பாதி 

தாயபல வங்கமெலாட் துசைக்திலங்க வழுதலிங்க சுயம்பு நாசுற் 

சேயமகா சிவலோக மிதுவேயென் ஜெடுத்தோச வியற்றி னானால், (௨௭) 

இம்முறையே மும்மையினு மெம்மையமுண் மெய்ம்மையுல கெல்லா மீன்ற 

வம்மையமர் செம்பொன்மணி யாலயமகு£ மாலயன்முன் னமர ராதி 

மும்மையுல் கமும் வியப்ப மூசண்ட ப௫ரண்ட முழுதும் வாழ்ச் ௪௪ 

செம்மையபல் லங்கமெலாஞ் சறந்தோங்க நிறந்தேங்கச் செய்து மேலும். () 

காய்மையதாய்க் இண்ணியசாய்த் தொழிற்கினிகா யிழுக்கிலசாய்சக்் தொன் 

ஜூல்சொல்லும், வாய்மையதா யொண்மையசாய் வயங்கெழின்் மாண் சிலையி 

னிபமாமுகச்சோன்,ருய்மயிலூர்பரன்ரூவர்செளமாஇஈண்டாகதசபரிவாசச், 

சேய்மையாமருமுருவச்திருவுருவோவெளவியப்பச்செய்துமேலும், (௨௯) 

அ௮ண்ணறனச் காவிடையா வருட்ச க்தி பீடமுஞ்செய் தாங்குக் கண்டோர் 

சண்ணடியோ மாகதமோ சருஞ்சிலையோ வன்றெனவே கழறி முற்று 

மெண்ணரிதாயிறுவரையுமீ தலவென்றேமறைகளிறையையோதும், வண்ண 

மெனச்துணிக்துரைக்கும்வகையெவர்க்குமரிசாகுமாண்பிற்றந்தான். (௩௦) 

இருவிழாச் கொண்டருள்சோ மாக்கந்தர் மதிமெளலி சிற்௪ பேசர் 

கருவிழா செமையருளுங் கணேசர்வான் பிடிகுறமின் களிக்கு நேசர் 

மருவிழா விதழிமுடி வாங்கச் இரசேவர் மு. சலோர் வண்சீ 

GGA gn a G ean tee er ஸிருமிச்தாங் சொளிர்விச் சானால். (௩௧) 
  

  

+ ள்கரம் எ.துகைகோகச்இ ழகாமாயித்து ; ; உழ்சயென்று ஈயதுடோல,



௧0௮4 சூத்வன புரர்ணமு 

இருமணியி னிருமிசஞ்செ யிருவகையிம் மூர்சதிகளுக் கெல்லாஞ் செம்பொ 

னருமணியின் வருமணிக எளப்பிலசெய் தமுழேசாக் மை சென்னிக் 

குருமணிய சுடிகைதிகழ் கோள.ஈப் படஙகவிக்குங கோள காதி 

இிருமணிய வுபவீசச் திருவணிமு னெல்லாமுக இருச௪ செயதான்.(௩௨) 

இப்பறிசெல் லாம்புரிஈதாங கெதிர்சின் ந மயனுடல மிறுகப் புல்லி 

யொப்பரிதாய நீயபிவண்செ யுசவியுரை யளவைகளினுணர்ச்தொ ணாதா 

லெப்பெரியவருச்குமெனில் யான்கொலணு வெனுங்கைம்மா நியற்ற வல்லே 

dus னருள்வீடு மதற்கணேயோ வன்ரோமற் றறியேனம்மா, (௩௩) 

என்றுபல புகன்றிணையொன் நின்றெனினு மரபிஃச௪ங க நிப்பா 

யென்றுபல பலபொருளி னிருஙகுவைக எரும்பணிரமு£ னெல்லாக ச௩தாங 

கென்றுறழ்மா மணிப்பணிவேக இன்புறமெ யன்பினமு சேசன் பாதச் 

தென்றுணையேகும்பாபிடேகமினிககொண்டருள்சென்றிறைஞ்சிப்போந்து 

மூனிவர்ரிச மாகநான் முற்றுணருஞ் சவத்துவிச மூசச் கோர்மற் 

ரெனையரொடுஞ் சூழ்கசனுஞஜை மெழுவாயமா கும்பாபி டேக மீரா 

மணியூவ மகாபாக மசாசாஈதி புரிபோரை மாசொன் றின்ராயப் 

புளி சமதசாய்ப் பொன்மதிமுற் புணர்சுபகோக் சணவுகலம் பொலிவ தாகி, 

திரிகோணங கேநஇரமா தியகலன்பல் பயன்மலிஈது சிறப்பச் தககோண் 

மருவாது நுனித்துசிறை மதிகாணிச சயித்தனைய மாசு ணேசன் 

பெருகார்வச் தமுதேசன் பேணுசளிப் பூர்வதிசை பிரஙகப் போககாங 

கொருவாதொன் நிலஞ்சசென்பே ருறப்புரிஈது. மயனாலவ் வுயர்௪ டாகம். () 

மேற்றிசை மார்க் கண்டமுனி வியன் நடமிவ் விண்டினுக்கு மிளிசோ பான 

நாற்திசைமா மதிலாதி ஈயப்புறுச்தி வியப்புறமெயஞ் ஞானம வாயஈது 

போற்றிசையுஞ் செவச்துவிசர் பு௩திமகிழ்௩ தனவாதம் பொவிஈது வாழ 

வேற்றிசைவான்றொடுகுடுமியெழின் மணிமர்ளிகைபலவாககியற்றுவிச சான், 

மு.ற்பெறவச சககுடும்ப மு.தியசிவ மரையவரை முழுச்ச நன்னா 

ளித்பரவு பறந்பல்பொரு ளெல்லாமு ஈனிரிறைக்தவ் வில்வ௩ தோறும் 

பொற்புமுமா பிரதிட்டை புரி சமைச்தா௩க கேனையவும் புரிஈது செயயு 

மற்புயிகு மகிவேகச னஈநாட்டு மகவேஈசா மபயர் கோமான், (௩௮) 

சாற்றுறுபே ரிராசசூ டாமணியென் பான்றனையிச் தலச்தினாம்போக 

சாற்றுசெய லுனணாச்சழைபி னஈசணர்சா ளெனவீடுத்சா னவச௩ கேதிச் 

தேற்றினாகேட் டன்புவகை தஇிளைப்பவளப் பரிய இச் இரளி னோடும் 

போறழ பரி வர்ச்கமெலாம் புடைசூழ மாவனத்த ட் பொருக்சென் றுற்றான்.



ஆதிசேடன் விருப்பணிச் சருக்கம். ௧0௯ 

Assos னிராசசூ டாமணிபோக் சூவேக்ச னடிதாழ்ந் இந்த 

வுக்சமமா தல.பிதுவோ கொப்புயர்வில் வெபுரமென் Maes wa ond 

பொச்்,தநடக் சனந்சனொடும் பொன்மணியா இகடிகழும் புனிசன் கோயி 

லெத்தலமுஞ் செவச்துவிச ரிருக்கைகளுக் சனிச்தனிகண் டின்புற் ரானால், 

என்னுரைச்கே னின்னருமை யெப்பெரிய புலவோர்ச்கு மெடுத்துக் காட்டா 

முன்னுரைக்குமரிசேகீ யுவந்துபுரி இருப்பணியி னுயர்வென் ரூனின் 

முன்னுரைக்கு மாறேழை மூனனுஇனு முற்றுவதோ மூதக் கோயென் 

தின்னுரைச்குஞ்சென்னிதனையெதிர் சழுவிப்பணியர சோரிருச்சையீந்தான், 

வேறு, 

அத்சலத்தமாக்தா Forge Cena 

ணெச்சகு செயலுங்கண் டிருப்ப வவ்விடை 

மொய்த்சபல் பொருளெலா முன்கொண் டேகுவா 

னுய்த்துள வேவல ௬வைசகொண் டுற்றனர், (௪௨) 

அ௮ரிசனப் பெருங்குவா லாங்கொர் பாங்காப் 

புரியிடி. யரிசிமாப் புலாந்த தாத் இரி 

விரியிடி. குங்குமம் வியன்மி டாக்களிந் 

நறெரியொரு பாங்கரிற் செறித்து வைச்சனர். (௪௩) 

. அலதஇில்பன் மிடாக்களெட் டைல மார்த்தனர் 

பொலியும்*வற் சலரிரை வேண்டும் போதெலா 

மிலகுதோ சனமுற யாச்திட் டாரவைக் 

குலவில்பல் லுணாரிறைக் சொளிர்பல் சாலையில். (௪௪) 

அப்பொழு சப்பொழு தாங்கு வேண்டுபால் 

பொற்புறு தயிர்மிடா நினாகள் பூரித்தா 

் ரொப்பறு சுகந்தமெட் லெகுஞ் சூழ்பசுதி 

இப்பிய கெய்க்குட oCorag Cats sors. (௪௫) 

கெச்கெழ வின்சுவை adage on gal & 

முக்கனிச் தொகுஇபன் ஜூரி ay LM) cor aun cor 

மிக்கெழச் செறித்சன பேனை மேதகு 

மெச்சனிக் குவாலுமங் கெய்த வைச்,சனர், (௪௯) 

மதுக்குடம் பற்பல மலிபல் லாயிர 

மு.துக்கழை ரசகண்ட மூழுச்ச சர்க்கரைப் 

பொதிக்குல மனேகமுப் புடையி லாங்கலிக் 

சதிர்க்குலை கோடி மேற் கவினச் சேர்த், ரனா, (௪.௪) 

eee ett — 

ஆ வற்சலம் - இளக்கன்றுப்பசு,



E50 சூதவனபுராணம், 

இணியசாழ் நறுங்குற டுறிஞ்சு தேங்கமழ் 

சணியபூர் சேய்வைப்பொற் றசும்ப னேசகமாங் 

கெணியவில் வாதியின் வடிச்திமோசக 

மணிகட மளப்பில வாக்கி வைச்சனர். 

பன்னிறப் பல்வகைப் பளகில் சாலிக 

Oar oor cor ay மனேகவெற் பெனக்கு வித sort 

தன்னிக ரின்னியற் தூய சண்டுல 

மன்னவம் றெண்மடங் கதிக மீட்டினார். 

வாடச வொவ்வொரு வகையு மாசுதீரச் 

காடச மாடமுர்க் கந்தி லாதிய 

படகச் தாணியம் பிறங்கு பற்பல 

*நீடக மெனகிரை நிறைச்ச மைச்சனர். 

வில்லுவம் பாடலம் பலாசம் வேணுமா 

சொல்லுதும் பாஞ்சமி யிச்தி தார்வையம் 

புல்லா சால்பலாப் போற்று சந்சன 

மொல்லைவெள் ளெருக்குகா யுருவி மூவைந்தும், 

,இிகழ்கருங் காலியே தேவ தாருவே 

யகருவா மலகஞ்செஞ் சந்த னாதிய 

பகாசமித் தெலாக்சனித் சணனிபற் பல்இறி 

வகையெனச் துணித்சவண் மலிவித் சாரரோ. 

மலிபசுந் தருப்பைஈண் மரபிற் கொய்து கொய் 

தலகில்பன் முடிகொணர்ம் தாங்குப் பைம்மணி 

மலையென வுயர்த் தினர் வகைபற் பன்னவ 

கலசமுன் னடுக்கினர் கணக்கி லாசள, 

அறிவரும் பொன்னினால் வெள்ளி யாதியாற் 

சிறியன பெரியபஃ றிறக்க பாசன 

denna uray சாஇக் கேய்வகை 

யறிமய னிருமிச் சாங் களிப்பச் சேர்ச்சனா், 

கூவிரம் வாரிசங் குமுதங் கொன்றையிம் 

தீவாஞ் செங்கழு நீர்முற் சரிய 

பூவின மீனினம் புவன கூர்மமுன் 

னறாவன பொன்மணி யால மைச்சனர், 
  

* ௮கம்- மலை, 

(௪௯) 

(௫௦) 

(௫௧) 

(௫௩) 

(௫௪) 

(௫6)



ஆதிசேடன் நிருப்பணிச் சருக்கம், ௧௧௧ 

சூதப,ச் இரங்கண்மும் மூன்றிற் சொல்லுப 

வீ. சுபச் இசண்முடி விளங்கு கூர்ச்சங்க 

*ளாசபத் இறச்சதேங் காய்க ளாதிய 

பூசப் இயின்மணி பொன்னிற் சேர்த்சனர், (௫௬) 

பொன்னினும் பட்டினுமம் பொருவி லாமணி 

தன்னினுங் சவிகைவெண் சாம ot Rae 

மின்னுமிழ் சுருட்டியா லவட்டம் வீசன 

முன்னிவை யளப்பில முற்றி eon sor ray, (௫௪) 

விலைசெல்காற் பாசமெல் வாசம் வீத்றுவீர் 

றலகில்பன் ணிறத்சபட் டாட சாம்பரங் 

குலவுமொவ் வோர்வகை கோடி கோடியாக் 

கலைகளி னளவுறுச் கலைக ளார்ச்சனர், (௫௮) 

ம இப்பரும் வின்னவ மணிக்கு வால்பல 

கதர்ச்ெசெழு வனகன சக்கு வால்பல 

நிதிச் சொகை பற்பல மிமிர்ச ரக்கொணா 

விதிர்ப்புற வளகையு மிசக்கு விச்,சனர். (௫௧௯) 

வேறு, 

கற்பமுறை யமைச்துவடிச் தெடுத்துதி தூய கமழ் தரு சளவிரைப்பூங் கல 

வை சேர்த்துப், பொற்புறவாய் தாச தலி னிறுசச் சூழ்க்ச பூரிசவெண் டி.ர 

நீற்றுப் புனைபொற் கும்பம், , பற்பலசேர்த் சனர்கானங் குங்கு மப்பூப் பாளி 
தங்கோ ரோசனைவெண் பசுக்கர்ப் பூரம், விற்பெறு சண் புழுகுமுச லளப்பி 

லாத விரைவ்ருக்க நிரைரிரையா விளங்கச் சேர்த்தார். ( ௬௦) 

விரைகமழு நறுந்தூபம் விரிச சாங்கம் விரவுறுபூம் பொடியேல விசர்சக் 

கோலம், வரமிகுசா இச்சாய்பச் இரில வங்கம் வான்மிளகு மு.தல்வாச 

வருச்சு மெல்லாம், பெருகநீரைதீ தனர்யாகசத் திரவியங்கள் பெட்புறவொவ் 

வொன்றாகப் பேணி யாராய்ட், சமியவெலா மிகச்சுலப மாக வாங்க ணளப் 

பரிசாம் படிரிழைய வமைச்தப் பின்னும், (௬௧) 

அரம்பையெடுக் குருத்தலரும் பருவம் வாய்ப்ப வரிக்துசுமை சுமையாக வனே 

சஞ் சேர்ச்சார், வரம்பிலகாய் வகைமூல வகைக ணாக வல்லிபழுச் காய்வகை 

கண் மற்றுஞ் சேர்த்தார், விரும்பு,தளிர் வகை.துவர்ப்பூ ரக்,” சொக்கன் 

விதமிருச்.தஇி கைவகைவா லுகவி தங்க, ணிரம்புசிவ தீர்த் தவகைப் பொற்கு 

டங்க ணிகழ்ச்து ரிவை மூ.சல்யாவு நிறையச் சேர்ச்தார். (௬௨) 

* சூுரியரொணம் போலும் ஒளியைச் செய்யுந் தேங்காய்,



௧௧௨ (Gj BUST Ly IT BOM Loe 

இவ்வகையே வலர்வேண்டும் பொருளெ லாமவ் வெல்லையெலாஞ் செறிசாச் 

சேர்த் இடுங்காற் சேட, னவ்வமூத லிங்கேசற் குளரி ரம்ப வருண்மேனி 

குளிர் தாமா வபிடே சாதி, இவ்வியபூ சனைபுரிந்து மேஈ்றொ ies Aas 

தீருமா கும்பாபி டேசச் செய்கை, யெவ்வமுறா தியலுறக்கொண் டருள்ச 

வென்னா வேச்திறைஞ்சி வேண்டுபுமே லிதனைச் செய்யும். (௬௩) 

திவத்துவிசர் முகமாக மயனைக் கொண்டு திருந்திாண்டாம் 'பிரகாரச் சா 

னத்இ, னவச்சகுமா குண்டங்கள் வேதி காதி மாவிருமங் சகலக்தசா யுதங்க 

ணுட்டி, நிவச்சகுநாற் றுவாரங்கூர் மாச னாதி நீறு மேல் விமானமே நிச 

ழ்வி தான, முவச்சுகுபல் லஓுறப்பெலா மணிபொனாற்கொண் டொளிர் 

யாக சாலைகளாங் குஞந்று விப்பான், (௬௪) 

ஒருகோட்டு முதிர்வேழ மலகல் கோட்டு மிருகோட்டு வான்பிடியோ லொவி 

wings, திருகோட்டு மாறுமுகங் கண்டுட் சோட்டந் தீரவருண் மசவேழம் 

வேதன் சென்னி, யருகோட்டு வண்கைவடு கேசன் மற்று மருக்கன்முதற் 

சண்டீச னந்த மாக, வருசோட்டு பரிவாரர் விமான மாதி வகைக்கெல்லாங் 

தனித்தனிமா மகப்பொற் சாலை. (௬௫) 

அருண்மலரும் பிரகககா யகியெம் மன்னை woe se னிருவருக்கு மருமை 

வாய்ப்பத், திருமலரும் பிரசான யாக சாலை இகழ்தரச்செய் விச்தரம்பை 

சழைதிண் பூக, மருமலரும் பஃறொடை பொன் னரிய மாலை வளசொளிப் 

பன் மணிமாலை மணிப்பொற் குச்ச, மூருமலருந் சோரணமுன் னணிக 

ளெல்லா மொப்புயர்வி லாவகை௰ாங் கொளிர்வித் தானால், (௬௬) 

இன்னனபற் பலமூன்ன ரமைய வேண்டு .ிருந்தொழில்க டிருக் தாயக் 

செல்லாஞ் மசெய்காங், குன்னிரிக மாகமமுன் னோதிக் கைவஙந் துறுமனுப்பா 

வனைசெயற௩ இரமுன் னோர்ந்து, சொன்னமர பங்க€ ளாதி குற்றக் சோயாம 

லகம்புறமுக் தாயோ ராக, மன்னுசபத் இனிக௫வச் அவிசர் நான்கும் வாய்ந் 

தவரை யாய்ந்து தெரீஇ மாபிற் போற்றி. (௬௪) 

தவெமாகும் பெருவாழ்வு பெற்று வாழுஞ் சிவத்துவிச மசச்துவமான் செல் 

வா காளிப், பவமாகக் தவமாகும் பாபி டேக பரமமகா சார்தி செயும் பணி 

மேற் கொண்டே, னவமாவ தணுவுழுறா வண்ண மன்ன தாற்றியரும் பய 

னெனக்கு மளிப்ப தும்பா, னவமாவ சன்றிதுமேற் கொண்டு நீரே நடத்தி 

முடிச் தருள்கவென ஈமந்து பின்னர், (௬௮) 

அத்தகைய சவச்துவிசர் தமையெம் பெம்மா னமுசேசன் பெரியகா யஇ 

யைங் கையோன், சத்திசான் மு சலானோர் வேள்விக் கெல்லாக் தனிச்சனி 

யே நவகவமாச் சாருங் குண்ட, மெத்சொசையச் சொசையமல போத 

கேச ரிருச் தவொடு சாதகபென் றெண்ணி,யின்னா, ரிச்சகுகுண் டத்தோ 

மம் புரிச வென்னா வெல்லையுற சியமித்தா னிரும்பை வேர்சன், (௬௯)



அதிசேடன் றிநப்பணிச் ரருக்கம், ௧௧௩ 

அஙகசன்மேல௩கசவேர் துரைக்கி கைக்சாங் கருச்இிரிகு குருச்துவப்போ 

,இகா ரச்சீர்ப், புஙகவர்சாஞ் செய்விக்கு மிறைவ னாமப் புயகபதி யிடைராச 

BU BY GAO Ly GOI, துகவினைமுறளைமையிர்செய்சந்காண் முன்னாச் சொ 

டங்குபுசென் மான இச் சொகைகண் முற்றும், ப௩குபத னெனைபாசப் பாப் 

பிக் காய்மை பணஞ்செயலாக் சனபூரை பா௩டிக் செயசார். (ato) 

பின்னுரிய பிராமணர்ச டிைஞை பெற்றார் பெருகுர் இ சக்இணைமுன் 

பேணி Wi sr, ஈன்னையரு எமுசோர் சமைமெ யன்பர 2 பிடேசா இகணர் 

ஈழ வருச்சிச் தேக்கு, யுன்னுஇரு வருள் கேண்டி யனுஞ்ஜை பெர்ரு௩குநு 

செயலெல் லாமிடையூ மென்று மின்றி, மன்னிருடி புரவேண்டி வி.கே 

ஈன் மலாடிக்கு மாபூளை வம௩ ௩ வாற்றி, (எக) 

சேர்கதுபாாரய்ப்போகமுசுகாசனஞார்சகர தியின்மகா ஙகற்பர்௩ழ்தி வாச், 

சாபி. வோபலி ரரமசரகஇ சரற்றிரட்ரோர4 கனஞ்சீவ சுயைமீச்உாச், 

சேோரதளபூ சினிக்காய்நூன் னாவ கொண்டு செய்ளெம்புன் up solar gs 

தான் ஜிரட்குல௩க, ளார்நதுதருக் மீோகாயிலிட மெஈகு மல்கி மமர்சருகோ 

வாஈமுறை யாற்றினாரால், (௧௨) 

HMC TD ருவபுண்ண் யாகவாச னஞ்சொெயசரு மறையாக மாஇயாயாக, 

கனா சருலிப் பிரவுண்டிமாபிற் செய்சார் கவீனு£வுச்சரபுண்ணியாகக கண் 

டார், சனு௩சருமா இருகமகம் புரிஈசார் சக சாவோமாஇசாவோமஞ் சாஈஇ 

யோமம், வனஈகருமா வருணிரறையு மூர்.ச்இ யோம மலீ சாவாக கரஙகு லி &) 

வயங்க செய்தார். ( ௭௧௩ ) 

வேறு, 

அருசேய்ச ளொருசாயெம் மமுசேசன் விழைண் மசணிவ ர.ர்சவ௩கொண் 

டெழுாசருண்மூர்ச் இகளை, வருசேோ இரிசூுல வ/இரமா சேவை பலியுமபி 

டேகாதஇ வயக௩குறப்பு சிச்சா௩, கொருவாவெள் விடையாகி சளிலாரோ 

கணிப்பிச் தொளிாலீ.இ விழவாசெய துடன்போகது வில்வச், சருமூலசி 

செழுஈசருள்விச் அதுமாபி லனைய சருநமூல மிரு ச்திகைபொற் றட்டசனிற் 

கவர்ஈசேச, (௪௪) 

மாற்றுயர்பீ சாம்பாமேல் வய ஈவிரிச் சனைய மண்கவரஈச வண்கனக பாச் 

திரச்சை மரபி, னேற்றிவர்பா௩ கமர்கதருளு மழமுசேசா தியரோ டெழுக 

சருள்விச் சாலயம்புச் கெழில்யாக சாலைப, பாற்றிகழா சோமகட தாபன 

மூன் னிகழப் பாலகைபூ சனைபுமிஈசப் பாவனமிர்ச் இசையை, வீற்றுவிற் 

௮ளபாலி கையினிநீஇ யான்பால் விராயபல சானியஙகண் மீது செளிச் 

JOOS SIM, (௭௫)



௧௧௪௫ நதவனபுராணம், 

அவிர் கரு ரிவ் வகைமிருச்சங் இரகணச்சோ டங்கு ரார்ப்பணஞ்செய் சனைய 

சிவச் துவிசரொலா மன்பா, லிவர் சருபொன் ஞாணிரட்&ா பக்சனங்கைக் 

கொண்டாக கெமதிறைவ னமுசசுயம் பிலிங்கேச ளிமய, ஈவிரம்வள ரவே 

சேய்மு னெவர்க்கு முயர் செம்பொன் ஞாண்காப்பு யாப்புமுறை புரிஈசமி 

டே காதி, இவியபி! என்னபூ சனைபுரிஈசாங் கனைய சேவோன் முதலா 

னோர் திருச்சுகுசக் ர. இயில், (௪௬) 
தூயதுகி லான்வடிச்து மணங்கள் பல தொகுச்ச abt iy, As slot um 

குட௩கள்பிர தான, மேயவருச் சணியட்ட விச்தியே 78 oN gap m seo 

பனம்புரிஈசாங் கமுசோ விபுவை, யேயசுவி- சுயம்பிலிங்க விம்ப௱ன் றிக் 

கும்பச் செர்சையே வாசருள்கென் இிரஈகிரர்து சின்னா, ளாயிசணி wore 

செளியே மட்டபக்ச னஈசா னமைர் ஈமின்மீண் டெழுகசருளியமர்ட கரும் 

க வண்ணாம். (௭௭) 

ஒருவாச சணியமு ௪ லிங்கு விதா மொருவகிசென் ஐமர்$சருளேல் 

பொற்குடமீ துனது, இருமேணி மலர்சிகையொர் ஜேககாய்மா விடேசூழ் 

கெறிநாலா தியவேனைச் கிருவுறப்பாச் இகழ்வ, வருணீரிக் குளிர் தமண 

கிறைஈதுபூ ரிசமா யமர்இருச்சு இருத்சகுடட் டகக்தினிகொன்் ரமே, 

பெருமானே இருமானேர் வருமானேர் பாகப் பெம்மானே யம்மானே 

இயசாச்தெம் பிரானே, (௭௮) 

வேண்டுவார் வேண்வெசே பரும சொழிலென் விபவமெடுச் இருஞ் 

சுருதி விரிப்பசையுன் னையே, யாண்டருறாு மண்ணாலோ வண்ணாலோ 

வெனவே யடுச்சடுச்சாங கிரப்புமொழி யளப்பி௨ சொற் ரழைச்கு, மாண் 

டருமம் இரங்களெடுச் தோஇரியா சாதி மாபினிற்செய சனையகுடச் தாவா 

இச் சேனை, யேண்டருபபொற் குக் ஈளினாக் கவாவர்நூ சனமா யேய்க்தரு 

ள வம்முறையா வாகனமுன் ஊியரற்றி, (௭௯) 

அருளுருவா யமர்ாசுருெம் பெருமானை யுருகு மன்புருவாய் ரின்றிாக்து 

வேண்டியலிர் குடச்தின், வருசன்முனக் செரிசமலைனப் பரிகலினால் வயக் 

இ மற்றனைய பொற்றசும்பை யருசச்சாங சேனை, யொருவில்கடங் களும் 

பூசிச் துடன்யாசக்தஇி ராதி புபர்கானம் புரிகதுசணிச் சனியுட்டி ணீட, சர 

மேலர் வேச்துவிஎ ரயிர்மேலும் வச் துச் செல்லடிமே லடி.துவன்றமெஃ்ல 

நடக் Ber cpr, (௮௦) 

மூச்சாரா விருசுமுழுக் குடைகள்சா மார்கண் மூரிவிடைக் கொடியாத 

வரிசையெலா ௦ மாய்ப்ப, விக்கார மாகதர்வ் இயர்கசுகர் வீர மேதகுமங் 

கலம்புகழ்கள் விசசெடுச் துப் பாடப், புத்ேேகளிர் கற்பகப்பூ மாரிகணி பொ 

ழியப் பூதேவ ரக்கசைதூ யாசிமொழி புகலச், சுச்சோச கம்பனிநீர் ப.௨ர 

நறும் சோயஞ் சுவணமணி சாலிபொரி பூமழைமுன் தூர்ப்ப, (௮௧)



ஆதிசேடன் நிருப்பணிச் சருக்கம். ௧௧௫ 

வேதியர்கள் சிலரொதஇரட் டாங்கமுற வீழ்ந்து வீழ்ந்திறைஞ்சப் பின்காட்டா 

விசஞ்செலச்சிற் சிலவர், மாதகுசேங் சாய்சிசுறப் பச்குவஞ்செய் மூர்க்க வர் 

க்கமது வாச்கஈறும் பானகக்தூ நீர்மோர், மேசூள நீர்வருக்க வோதனம்பல் 

கனிகள் விழைபசுப்பால் பாயச௩தாம் பூ௨மூஈ வாச, மாதியன வளப்பிலன 

வடுச்தடிக்து வேதிச் சாதிசைவ குலமமையோ பணிமைலிடா தொழுக 

ரூருபாலு * பரிருமறைக ளெடுக்கிரைப்பார் போரு வெகிரானிறு பம 

MPG சுவக்துகளாங கிலப்ப, மிலாருவாம லெய்பாலறுள் சிவாகமங்கண் 

முழங்க வுருச்சி.மா நமக உசநகபரரிஊி கொக சப், பெருவாழ் ப கருபஞ்சாக் 

கம்டஈக பஞ்சப் பிரமா௩க சாமனுக்கண் முசுலாயபெருகக், இருவாருஞு 

சிவகாம ஈர்ச்சனஙசள் பொல்யக் இருக்கிடையா மாருக்கால ம இயின 

மலிய, (௮௩) 

மாமுனிவர் போற்றெடிப்பப் பன்னியராகள் வாம் ச மன௩ககெக கெககுரு 

குக் ரககதிருத் தொண்டர், காமருவி விழியொழிடகா ரர்க்துவ. வேனைக 

சார ப பற்பகியு துபை நு. சவெக்௨ா, மேழமு mb room ig tao Cum 

யான்செய்கவப?் CUD moat மெயயாக வான௩க Dita aing uy Gkr Hes, 

sy Mat Cumm pues, லீயாமெ யனகதன் dpe EMT od MI 

1 rit oot LS! oat மிரட I, (அ) 

ETO ATE DH Heo mana Dot ot vomits DUAA & கா௩இககி னடைபுமறி 

atl an&i savor, wamOurd unc SuR uiTainant Crp hr ib we 9 mals 

கொரு கேகி மகாயாச சாலைன், தண்ட pus Siam au aun) போக 
. . . hoe ச . ச் ட 

சசி சுசும்பின௩கள் விற்ரிருப்பத் தனிச்சனியாங களம த, வெண்டருவே 
ச் . ஜி ௬ ௫ ச ம் (ச 

இகைகடமிற் டென்னியினின் நெடும் காந இருதக்திர்கேவே தனமுக ad off 41 

Ut) wool pagar, (௮0) 

ட் v ௪ க ௩ 

பரிவார கலசமொயபோர் மகாலை கோறும் பண்பு £வாக தாங்கு ழும் பூர 

னையோ மாஇ, மாபோடார் PuG snr baparas (சீசாரம் மக டிரே 
. ச } . t ரூ சூ ட . . . 

பிடைப்புண்ணி யாகவா ஈனமான, ரு ௨7௩ BOWL 7 GOI LY SOT 6b o) Ls ge 
' c ue? 7 

பொர் நசும்புகயினமர்நககருளம் மூர்ச இசாக் செப்லா, மருளா.. வம்டே. 

கம் பாவனையிர் புரிவா ரரணிமச முற௩இியிது MEL ADUYS சமைப்பார். 

அன்ன சனி வன்னியிகைப் பி!கான குண்டர் தாமுலாதகா பனம்புரிமதா 

ரதினின்று மெடித்சே, பன்னுளவே னைடமுண்டங் களினுசா பிரசார் 

பிறங்குவரி ரைக்காமப் படியோமச செயல்கள், பன்னரிய விக்கார மாக 

மலி சமித்தின் பகுதிகள்க 4 தான்னு றை யவிசுசோ கிரு, மூனனுபல 

ச் 
கோக்கடரு சுத்சகளை நக்க முதர்சள கய கஉதுமாவ ச் ததியாவி உடம், 

* இருமை: புரியவேம், சமிழ்ம்ல தய.



௧௧௬ சூதவனபு. ராணம். 

இிலமதுவா னெல்லெவைநீ வாரரிறை சாலிச் தரள்வகையக் சதைசாமை 

தனை ரஙக வரிச, யிலகுமவல் சச்துமா மூர்க்கமா மாட மிராகமா டஞ்சண 

கங கோதுமையா டகமுர், குலவு௮சா ணியவகைபல் சரும்புசருச் கரையின் 

குளநீமீலாற் பலங்கழுநீர் குரு சாதி நூல, ஈகைருணை பலவள்ளி சகுடாதி 

பூலா ௩ழ௩கிழஈகு முகலான இபூஙகின்வகை யெஃலாம். (௮௮20) 

மாகு ர௩கமரம் பாறிமியான்டமுருன் நிலுூடபல் வகைய5று௩ கணிகண் 

மூஇர் உருக்கைகற ௩ sofan, etn» sohlan@Qsrn Cre Sian & 4 Gh 

சுவனால்கு ாஇவகை தூயஈ கண்ட, மோசனகற் பாகநாந் புஉவர் பளி 

கோர்நதோர்ஈ துஞற்று வபல் வருக்கவகை யுலப்பிலனை வெல்லா, மோசகமா 

டாபூபஞ் குபபூ ரணமே முதிர்சுவைகா னாகோணஞ் எட்குலியயே *மர்க்கம், 

பாய-மெமள் ஞுண்டை மனோ கரகொகைய இிரட்டுப் பானிறைசக் ,இராபூபங 

கனாபூப முசு, மேயவளப் பரும்வகைய பண்ணியஙக ளெஃலாம் வெட்டி 

வே ரிலாமிசசம் வோபனிநீர் புழுகு, தாயசுகோ ரோசனைகங குமப்பூக்கசு 

மாரி தூகறுநகர்ப் பூராதி கச்தூரி! மஞ்சள், பாயகறுங கு௩குலியஞ் சடா 

மஞ்சி மட்டிப் பால்கோட்ட மெரியரி௫ப் பான் முநநீர்ப் பசை, (௬௦) 

MEW An Bote UF GNSS Cary சிவைஈகம் வான்மிளகு மூதல்லாச 

மெல்லவாஞு, சாஉர்றை தாம்பூல மூகவாசஞ ச௩இத் சண்கொடி 9வெற் நிலக் 

சொடிமுன் னாய ங கொடிக, ணீலமலர் கல்லா தவயபது மாதி நீர்ப்பூ 

bb தாம்பா டவஈகன்னி காரக, கோலகறும் புன்னாகம் பாரிசா தம்பூங 

கொன்றைர்பஞ செொரு௩திம௫ழ் கூவிள ஈண் பகமே, (௬௧) 

பன்ிகா டீடன்ஈவே சார்க்கககே ககைசண் பலாசுரசூரா வடம்பு ணா பலா 

வலர! ஈறவம், வன்ளரிதாக இரிலிகு. கரா/௩கஞ் சமை மாவிலிஙகை ௫௬௫5 

துலிளா மாகாவன் பருது, பொன்னினா விரைகிளுவை சநதுமுசற் கோட் 

பிப் பூவகைமென் றளிர்வகைகள் புனிகவலம் புரியே, துன்னுகறுஞ் வெவ் 

வ₹இ ஒமிகாககிறகு படகை தும்பைமருக் கொழுநதுசிவ கர௩சைகஇர்க் தள 

[ Jie. (௬௨) 

மூசலாய ரீலப்பூமா சவிமயிஷ மக்வி (yor ev B.D GF ஈம்பஙதி சாதிழ தற் 

கொடிப்பூ, விதமாதி பற்பலவுஞ்* எண்ணவதி யென்ன விளம்பளவின் 

மேலுஈனி மிச்சதிர வீயமற், புசமாக மனுமுறையா குதஇசெய்தீர் நினிந் 

ரம் பூலமுக வாசமூதிர் புதியத௩ சேஙகாய், பசமாரின் சுவைக்கனிக 

டுகூலமு௪ லாய பட்டினம்பொற் பூலிகுச பவமு சற்பல் பொருள்கள். (௬௯௩) 

* மூர்க்கம் ஈண்டு *வேதனாருகமாப்பக்குவஞ்மெய்யப் பெற்று. 

* ரண்ணவதி -சொண்ணூர்றும,



ஆதிசேடன் நிருப்பணிச் சருக்கம், ௧௧௪ 

இனியசுகோ ஏிருசமுதற் சுருக்கினிறைச் சதன்மே லிருஞ்சுருவ மூடியெ 

டுச் செழுதுமனு” வெடுத்தே, பனிவனிகண் முூறீறுமே லெழுக்அவலஞ் 

சுழிதீதாண் பாரித்ச ரிறையுணவின் பான்மையுணர்த் சேப்ப, நனிபுரிச 

ெனவொலிப்ப வின்னியங்க ளொருங்கே மான்றெழமா பூரணா குதிசெய்து 

BUEENm, SO SH. KAN சோர்முத லோபையவாவர்தங கடங்களிற்பூ 

சனையாற்று இற்பார். (44) 

மணங்கமழும் தாபகறு கெய்த்தீப௩ கோட்டி மலிசுவைப்பால் வருக்கவோ த 

னமாதி பூட்டி, வணஙகலைபின் னருாநீட்டி மாதீப நீட்டி மலிகானான் 

குபசராம் வயங்குவழி பாட்டின், குணங்களிமெ யன்பின்மனுசு இரியாதி 

கூட்டிக் குலமறைசொ நிரிசுபன்னங் கொன்றைமுதற் சூட்டிக், கணங்கெ 

முகா மாவளிகா வெடுச்தினிதிஞாட்டிக் கர்ப்பூர மாதீபக குடிலைவபை காட்டி, 

அன ஈசரமஞ் சலிசரமே லினந்தாகேர் சின்றா௩ காரியமுஞ் சொசமிூ மாய 

பானுவக்ச, கனர்தருமா ரியவேச மின்சுவைமா துரிய கவின் றரு£ ரியவேசு 

மிரண்டுமெடுச்சோதி, யினநர்சருமா தெரிசனச் இன் பெரும்பேறு பெற்றாங 

கெதிர்ஈற்பா ரெவர்க்குமிரும் பூதிபி! சாத, சனந்சருவர் இன$9தாறுமிவ் 

வகையிருகாவமுநூல் சாற்றுபூ சனைபுரி௨து போற்றுவருண் மகிழவார்.(௬௬) 

இ சகையின் மகாயாக பூசனைமா டொழுஞ்செய இடையிடைதநா சனவிம்ப 

ஈயனோேன்மீ லனமே, சுச்சசல சிவாசககர்ப் *பசச்கணந்தா னிபமேத் ஜோய 

வாசஞ் சயனாரோ கணமாக புரிவார், பொச் தாலம் புரியட்ட பந்சனபூ சனை 

மன் புரீஇுவிம்ப சூச்இரவிட் எணகேர்வா லுகமே, சத்தினமா ரியாகமே 

ய5இரதா பனமே நாலிருபக தனமேஓஞ் சுவணப/த னாதி, (௬௭) 

வந்து ,வேபனமே சைலாப்பி யங்க நனளிற்றுறும7 சகசெபமிஉ வீம்பாக 

யாதி, யலிர்சருசஞ் சோசனமே விமபசுத்து யாதி யவைபுரிலார் புளியயமு 

னுனித்சசுப தினத்தி, ஓுவமனிலா விம்பாட்சா பரகனஞ்சொய துவப்பா 

ருரைபரிசா கு.இருயா சார் சனை மெய் தெழுவார், இவியமகா பூரணா கு.இிகள் 

பூ சனையாத் திராதான மகாதான மாதபுர் இ4 சறப்பார். (௬௮) 

பின்புசிவச் அுவிசதவா சாரியர்க டாமே பிறங்குமமு சோகட YF FEL ms 

Gar MOT, Wer Ly se EIvyL_ ணீடடர மேற்கொண் டாலயஞ்குழ் பதக் 

சணந்சம் மடியுரிஞ்ச வடிபோச், இன்புமலி சரப்புதுப்பூம் பாவாடை யிடை 

வைச் தயஙகியிணைச் கவீகை। ரை கடஙசளின்மே விலக, முன்புவருங்கானி 

spre புபசாரத் செண்கான் முதிர்கருபசி பல வகைய புபசரா மொய்ப்ப,



க்க ஞ்தவன பு.ராணம. 

வேறு, 

ஆர்வ.மிக வுடலசையா வழகுமிகத் இருக்கோயிற்' 

பூர்வ நசை சனிர்றிசர்கோ பாவாயி னெறிப்புகு௩து 

கேர்வருமச் கடங்கடமை ரிகழ்ச்துமுறை யாங்காக கு 

சார்வளாவ் விம்பகுல சமீபமுறச் சாபித்தார். 

3 *திமார் சாதகும்பத் சலிர்கும்பங் களீனமரு 

மர்திரமா மயமர்த்தி மானவிம்பங் களிநர்பிரம 

சக்இரமார்க் க இிகய ஈளினமு நீடு வீற்றிருப்பச் 

தந்திரமா மனுவினியா சம்புரீழி யன்புருவாய், 

Dr Bit sh யாசகமுச் இரைகாட்டி யினிதே சதி 

ரீரக்கரசா ஈத்தியமா ரிலையுறவர் நிரைகும்ப 

* தரக்தமிரு கரந்சனின்மேற் நூக்கியெடிச் சாக்கமொடு 

கஉரந்சருமா கும்பாபி டேகமுறை வயக்கினார், 

பதஞ்ஈலியா தாங்காக்குப் படர்ந்துபடர்ட் த வகைமிு 

ப,சஞ்சலிடாம் பணிவேக்து பார்வைகளி கூர்வகையன் 

பிசுஞாலி.பா ரிமிரஈதுளின் நிருமகடிற் பெருகியெழ 

லிசஞ்லியா யாசகமா வெனக்குவித்த வித் இருகை. 

எதி/சொழு தின் புறவபய னிராசரு டாமணிவேர் 

ச.திம௫ிழ்வுற் றுடன்சார வமுதேச னுமையாதி 

ப.தி3சாளீர்பல் விம்பாதி புச்சேளிர் சமச்கெல்லாக 

கஇிசருகும் பாபிடே கம்முழுதும் புரிக்துவந்சார், 

அங்குடனே ஈவவாச மணிக்தருச்சித் சமு சருச்தஇப் 

பாங்குறுபா ளிசதீபம் .ணிமாறப் பணியெகர்க்குக் 

தேங்கொளிவெண் டிருரீறு இருப்பாதோ சகமளிச்சா 

(00) 

(௪௦௧) 

(402 ) 

(௧௦௩) 

(௧௦௪) 

ரோங்குறுமித் இருப்பணிமுற் ஐஞற்றுலிச்ச வொருரேடன்.(50ஐ) 

உட னேயச் வமறையோ ௬வ௩துமகா வபிடேகக் 

தொடர்பாய பொருளயுச ரியுகமெனுக் சொகைபெருசத் 

,திடனோடு செயவளிச்துச் செய்கி ச் சாந் கவர்புரிபு 

மடனோடு மாபூசா வகைகண்டு வசைகூர்க்தான், (௧௦௬)



ஆதிசேடன் நிருப்பணிச் சருக்கம், 

அப்பெரிய சிவத் துவிச ரனைவனராய மவர் * வ௪இ 

யிர்பிரிய மற ககர்விக் இருக் சளியிற் ஜிருக்சவழை சி 

சொப்பரிய பெருவாழ்விங் குவஈசளிச்சீ ருமக்கெளியே 

னெப்பெரிய வகையெல்லா மீர்சாலு மெ இராமோ, 

சிகர்வரிய பேருசுவி கீர்செய்திர் Gi LECH Bp 

பகரவரிய சென்னிலுகால் பகர்முறையேச் ஈருள் கவெனாப் 

புகர்வரிய சந்சனசாம் பூலாதி மேலோரு - 

மிகவரிய கண்டிகைமா ணிழைசுவணாம் பரவரைகள், 

பர்பலமுத் இரியாரம் பச்சளிக்ச சன்றியுமே 

தைபமல வாயிரமா யிரமாக வள்ளியள்ளிப் 

பொரட்புறுசச் இகணைகணணி புணிகமூற வினி க.ரி$ சான் 

பிற்பாவி யவர்ரிறைந்க Que Bay tac. டம்பணிட் கரண், 

முற்றினமே மூசலாக மூ சுகு ஈருஷாலோர்க 

சர் றவருச் கற்றசிவ னருள் பெருகு சிவதீச்கை 

பெர்றான்பூ சனை*யினிமை பெறுவேக இரவணமு 

ஊுுறமசே சாபூசை யுச்சுமவிப் பிரவுண்டி. 

முூசவலியபல் வகைர்சமு முூறைமையிற்சொய் விக் வக்கு 

வசுணிலுமும் மடிபெருக வக்காட்செய் விச் சனை யோர்க் 

கி சமலிதச் இணையாதி யினிசளிச்சா னேனையபல் 

விசுமலிபற் பலர்க்குமவர் விழைவினுமே சகவளிச் கான். 

இவ்வகையே கும்பாபி டேகதினச தெனையவெலா 

மெவ்வமறப் புரிக்சன் றே யிபமுகன்னே யிறையிறைவி 

யைவருஞ்சண் டீரனோ டவனியுயப் பவனிவரு5 

இவ்வியகன் மகோற்சவம்பல் சீர்பெருகச் செய்விக்சாண். 

வ.நிகாளு௩் கலியாண மதோற்சவ GEO அிச்சன்பின் 

மொழிஞான ௪ இவச்துவிச மோசசிவா சிரியர்குழாஞ் 

செழிநீறு கண்டிகையழுற் வ வேட iS oof Bove 

விழிகேர்சண் டவருருக மிளிர்மணிப்பொற் திவிகைகளில், 

வீற்றிருந்து ககர்வலஞ்செய் மேசகைய வுற்சவமும் 

போற்றுமுறை மையிர்புரிக்சப் போ, தவச் துவிசர் இன 

மாத்றியன்டீண் டலரியம வபிடேகார்ச் சனையா இக் 

கேத்றபொருள். பல க்ளூ மினிதளிக்து ஈ நட ச். துகிர்பான். 

ஆ வச.தி--வ ரசஸ்.சானம், 

* இனிமைபெறுவேசம்-- சமிழ்வேசம். 

BEF 

(௧௦௮) 

(௧௦௮) 

(௧௦௧) 

( FAO) 

(௧௧௧) 

(௧௧௨) 

(௪௧௩) 

(௧௧௪)



42.0 CH OBI Lf TT COL , 

இவ்வியல்பி ௫ுடொறுமவ் விறையமுச சுயம்பிலிங்க 

மைவருமா மணிமிடந்றெம் மாசேவன் மாசேவிக் 

செவ்வரிய பொருள்களுங்கொண் டிருமூன்று STOKED 

,இவ்வியபூ சனையென்றுந் இகழ்வுறுமா ரியமிச்தான். (௧௧௫) 

6¢ தியநை மித் இககா மியமெனநூ னிகழ்த் துமிய 

லுத்தமபூ சனைவசைக ளொருவாது இனம்வாரம் 

பச்திரிறை பக்கமதி பரவுவரு டோர்சவமுன் 

னெத்துணையுஞ் சிறப்படடம் இயலுறுமா ஈயமிச்சான், (௧௧௬) 

எல்லாமு மெர்காளு மிடைதளரா இயலுறுமா 

விலலாரு நிகிகோடி மேலுமமு சோன்மு சற் 

பல்உவாரு மணிகலன்பற் பலவகையு ரிறைச்செல்லாம் 

வல்லான்ம௩ இரகாசன் மலிபொருளாம் படிவகுச் சான் (௪௪௭) 

பின்னளைய வமூதேசன் பெரியகா யகிதளிக்குப் 

பன்னிரண்டா யிரரிட்கம் பல்குபொரு ளொசோர்வருடக் 

சன்னிலுமாங் குறுவிளேவாற் றப்பாது கரற்குரிய 

நன்னிலமவ் Sorte டாமணியா நேர் இரனாஃ், (௧௪௮. 

அவணச்சன் பாலளிப்பிச் சானயு சு ரிரையோடும் 

பாவணத்த சிவத்துவிசர் பல்லோர்ச்கும் பரம்பரையா 

மாவணச்ச வனுபவச் தின் வருசருவ மானியமாப் 

வணகச்ச நிலம்பலவப் புவலனா லளிப்பிச் சான். EE I ய் ச்சீ Lf சக்த ௯) 

இன்னனமற் றென்னெனகன் றிணிதாய்க்சச் இருக்கோயிற் 

சென்னவுமேன் மேனிறைய வெல்லாமும் வகு சமைச்சான் 

பின்னனைய கசூசவனப் பிரசேச பாலகராச் 

கன்னிகெண் வடுகோர் சாச்.சாசண் டிசையிவரை, (௧௨௦) 

விதிவழிமுன் றனிச்சனியவ் வியனகரி னாங்காங்கு 

வஇிதருவான் பதிட்டைவினை வயக்கியகாண் முசலனையோர் 

மதிசருபூ சனைவகையு மனுகாச னிமாஈலைவாழ் 

மூ திர்மணிப்பொற்கோயில்களின் முறைபுரிபூ சனைவகையும்,(௧௨௧) 

தன்னால் நகரிடைமுன் ருபனஞ்செய் செவெச்துவிகர் 

மன்னாரின் ரெந்காளும் வழிவழியா மாபின்வழா 

இன்னாமுற் ரொழிந்தன்போ டின்போங்க வியத்றிவரு 

சென்னாகின் றெதிர்வேண்டி யியைவித்சா ணியமித் தான், (௧௨௨)



ஆதிசேடன் நிருப்பணிச் சருக்கம், ௫௨௪ 

இப்படியிட் படியுய்வா னியாவரியற் நியசேடன் 
மைப்படிவ னளிச்சருளான் மார்த்சமா ssa Sass 
தப்படியர்ச் சனைபுரிந்செ மன்னையிட ச் தழு தேசன் : 
௮ப்படிச டினந்கோறுந் தொழுதவந்தங் கன்பு.றுகாள், (௧௨௩) 

வேறு, 

wile லையொன்”பானாண் மண்டல வபிடே காதி 
தீரமிக முடிப்பிச் சோசை சழைத்சன னுடனின் ழெல்லா 

நரபதி தரிசிச் இன்ப நரலையுட் படிந்து வாழ்ந்து 
பரவியப் பன்ன சேசந் பணிந்தரி தகன்ழூர் புக்கான், (௧௨௪) 

மகயர சராச சூடா மணியவ ணகன்றந பின்ன 

சதியா சனைய கான மகலரி சாக யுள்ளம் | 

பகிர்மதி வேணி யண்ணல் Lig we சருட்டே னுண்டு 

சு ௪௫ பமச மாகச் Gipaun mi சமர்க்சா னென்னா. | (#2 ௫) 

வே.ச்திர மலர்க்கை யெம்மான் விளம்பவே இயன்சே யெக்தாய் 

நேத்தி Care ror Soar னிகழ்வருள் கெனவன் னோனக் 

கேச்தச் சவன்பின் செய்கை ள் இயாங் (GENTE GI மென்னாச் 
சாச்.இர முனிவர்க் கன்பு சவாசவச் சூத னோதும், (௪௨௬) 

வேறு, 

உரைச்சவர் வினவினர் இருப்பணி பணிபதி யுஞற்ழிய சரிசமி தொருவாத 
வரத்திரு மனைமக நிதிக்குவை சிறைசுக மடுத் இக நலன்முழு துறவாழ்பு 
பரச்இனு நக்ருபு முழுச்சுக வசைபல பவத்தொடர் பறவரு பலபோச 
og Hw ரானடி மலர்த் துணை நிழன்மரு வியச்துவி தரிலைபி னுறுவாசே. 

ஆதிசேடன் நிருப்பணிச் சருக்கம் முற்றிற்று, 

ஆசச்திருவிருச்சம் ௮௬௩. 

அ இசேடன் சிவாரச்சவளசீ சருக்கம், 
a ae een 

ee ee sitll atin) 

அ௮னக்சனி யற்றிய திருப்பணி யான்கொடி றத தினை யுனாத்தனம் 

பினந்சனு எற்பெழு சாச், சனி பிறங்கும ருச்சனை நவிற்றிய 

சனந்சருமிக்சசையினிச்த.றகவின்பெறு பொற்பு செனச்சொலு 

மினச்சரு மச்வ சண,த்திறை யெனந்திமனச்சளி மிருத்சரோ, ()



௪௨௨ ரூதவன புராணம், 

வேறு 

அனஈநதாஞ சனறகு மார வனநசனாங௩ கமாகது காள 

சனாசா கரசதி னோடாச சனை இகழ் கால மெலலா 

முூனஈகர விமவை கோயின முறைபுகு௩ இறைஞூப பினனா 

வனா சான றளியுட சென்று வழிபடு ரியதி பூணடான (௨) 

போறறுமிப படியான மாதச பூசனை பராசத சேவை 

யே௱௱மோ டென்றும பகு மிருகவக இரு ௪ வஙசட 

டேறறமிக கெழுமுளசதஇற றிகழுமெய யனபின மல 5 

வாதறிவா ழனைய சேட£உ காணடுமூன ஈ௧னஈ சாஙசே (௩) 

Flor so Fue Cela Ohlsen coreg Bam 

ரினகர மணிசெய சூட 7 இரு பபைமவ௩ கொருகாண முக்க 

டினா விமக tnm@« இவொசசனை வாக மச்சா 

கதியாறு மாவ௩ சமைசஅுப காண மெலலாம (4) NOTE) F 
ட் € 

பெருகிய வமைபபிச கா குப VonGu சனபோ வாலிப 

பருகிய னீ ரினாறறிற படாசணித திருஈது கூல 

இருகிய கஷொழிசகு நீறு இருமணி கணடி பூனாடு 

ஞருகய சைவ சாதஇயு முறை யுஞுறி யேகி ( ) 

பெரியநா யகிசாள போறறிப பேணிரின Seo rer Cacripeu 

பிரியமா யகனபொற கோயில பெரிகவ௩ சடைஈதைக கையோன 

நுறியனா ய€ச னாகு5 காயமா மூகனைப பூரிச 

துரியனா யிவியாதி புசனை யுஞறிப போர (௬) 

வேறு 

திருவமு சேன நிருமுனம வடாது இரைமூக னாகவாங கமாகசா 

Dena He இக்கு ப௦சன மவகுண ௨னமனு வொயெபுரிஈ த௨ ன 

LO HOY Ly சனைசெயிடசதிட ரொனறும வராவசை காவலா வயகஇ 

யிருகா ரியாசஞ செயதுமே லிருகா விருபெருவிரவினினறெழுுசே (௪) 

வானரனி ரூவா தா மட டி.ணடு வடிவசா யுசிபட டொனரறாயச 

சோனறவ தாகி யுடடிளேச காய சுழுழுனா காடி. மின சொடியே 

போன்மொளிரக இதயங கணடகா வடியே புரு5பெ பிரமாக இரை 

தேனறிடச திடைபி௩ கலைடெனு காடியிணடொடுமபினனியகாகி (௮) 

கருதுமவ விருசயாஇியை5 இடசு ௮௩ சமலவைஈ சருமபதோ மூகமா 

யொருவாச சனபாற கொண்டது வாகி யுடபுறம பரு,௪௩௱௦ முரை 

தருவசாயப பரம வியோமமா ரூப சசுதியாயப பச தியாயச இியானிச 
சீராமையிற கொமந இரத தனிப ச மாயவூங காரமா மனுவை, (௯)



இதிசேடன் சிவார்ச்சனைச் சரு க்கம். BO, 

இருதய கமல நடுவினிற் நீப மெனச்சொலிக் கின்றதாப் பாவித் 

சொருமையின் வளியைப் பூசச் திடமூச்குட்புகவேற்றிச்கும்பகத்தாற் 

பிரிவற நிறுச்இ யனையவுங் கார பீசச்தின் மனச்சையவைச் துடன்முன் 

மருவுகா றுவாத சாந்தமேற் சுழுனா வழியுகைக் தும்படு மனுவை. (௧௦) 

துரிசற வைங்கா லடுக்இியுச் சரித்துச் சோடிகா மூச்திரை யதனால் 

விரிவுதி௮ு யதோமு காம்பும் மூகுள மேணிமிர்க் இலகு௱ப் புரி இமுன் 

மருவுதா லடங்கிப் பிங்கலை வழியின் வரு சிமி சகம்புி/ஈ சுசன்மீமற் 

பொருவளி பின்னும் பூ!கம் புரிந்கப் பூரக வளியினான் மனமாம், (௧௧) 

தனிவன சத்தி லமர்ந்திருப் பவனாய்ச் * சாரகா காரம்போன் றவனா 

யினிதுறு சாந்த பீமா மயனாயிதயாம் புடிதசே geo nu) 

முனிபுரி யட்ட சச்இனின் மழொரிஇய முத் கனாய்; சூக்கும னாகிப் 

புனிதவூங் கார முடியனாய்ப் மிந்து பூசனாய் க் தீணிஈரா மயனாய். (௪௨) 

சிலவுமான் மாவைப் பாவனை புரிஇமுன் னி௮ுச்.துமவ் வளியைமே லேற்றி 

பிலகுசங் கார முச்திரை யசனா விசயன் ஐனையச வனையக் 

குலவுபல் 3ஈ ச௫க௰% இயச்தைக கூறியாங கெடுச்துமேற் கொடுபோய்ச் 

செலுமுகை வாசு சாக்சவம் புயமேற் நிசழ்பா திவனிடைச் சேர்த்தி, () 

அயணிடை ம் சத்தம் பரிசமே ரசமா லவனிடை ரூபசக் தங்கள் 

வயவுருச் இரன்பார் புச்தியாங் காம மசேசன்பான் மனமும்விந் ௮அவுமே 

யுரைஈதா சிவன்பா லொடுக்கியித் 2தொகைசேர்ந் தொன்றிய சூக்கும தேகச் 

செயல சுத்தி செய்துபின் மால சேசகதச் இயுமுறை செய்வான். (௧௪) 

பொன்னிற சவிர்ச் இ சலாமயங் கடினம் புகலுகாற் கோணமுன் Coa 

மன்னுறு மியல்பிற் பிருதிலி பூச மயச்சுசாச் கன்னுட றனையோர்க் 

துன்னு, ரகஈகும் பசச்தினைம் பீசத் அடனிவிரம் இயின்௧கவா மனுவைத் 

துன்னுமும் படநகச் சைம்முறை கூடித் A wach gar gars BoC wx. 

எறிய வைங்கா கே ர்றிப்பின் வஃஞூக் இரேசகத் arges)i Halen 

டீறில்க௩ சாதி பிருதிவிக் குரித்சா யியைகுண மைச்சைநீச் இனைய 

வீறுமண் ணணில மயமதா யொழிபு மேவின பாவனை புரீஇப்பின் 

மாறில்வெண் ணிறமே பிர இட்டா கலையின் மயகெடுழ் பான்மதி வடிவம். 

ஆதிய வியல்பி னப்புபூ சந்தா னாககச்சன் ரேகச்சைப் பாவிச் 

சேசற முன்போ லிடையினால் வளியை யிலங்குகாற் பீஈத்சோ டியைய 

வோதுறு பிரஇட் டாசலா மனுவை யும்பமீ முககான் முூறைசொற் 

omen துவாத சாந்தமட் டே ற்றி யதனைப்பின் பிங்கலை நாடி, (௧௭) 

* தாரகைஆகாயம் எனப்பிரிச்துப் பொருள் கொள்க,



Sar ரூ தவ்னபு.ரசாணம், 

வழியிரே சகத்தாற் கழித்து தாதி மலிகுண நான்குநீத் சனைய 

பொழிதரு மப்பு பூ,சந்தீ மயமாப் புக்கொழிந் தெனகினைக் சதன்பி 

ஜனொழிவில்செக் நிறமே லித்தியா கையி னுருவமுட் டின் திரி கோணக் 

சீழுவிய லங்கி பூதம தாசத் தன்னுட றன்னைப்பா வித்தே. (௧௮) 

சேசமுப் பீச வித்தியா சகலாமந் இரமும்ப டீற்றுறச் செபித்தே 

யேச௱ முன்போல் வளியைமே லேற்றியிரேசி௩து ரூபமுச் னாமக் 

கேசமுக் குணநீச் சவ்வனற் பூத நீர் மயச் தொழிந்சசா ஈனைந்து 

are ous பின்பு ௧௬ ஞ் சாந்தி கலாமயஞ் சலித்சல்சட் சோணம், (௧௯) 

ரர தீலியல் வாயு மயமதாக் தனது மூர்ச் தியை ஈனைர்த முன் போலக் 

கதுவிரு (44 ச௫தமர் சாந்தி சலாமனு வும்படீ றாக 

விசருற விருகாற் yar yy ant Wer Wenn yrs மியற்றி 

முதிசுமு முனையா விருமுறை யேற்றி ரூசகு துவாசசாக் கச்தில், (20) 

பின்னிே சகஞ்செய் தப்பரி சாதி பே௫ரு குணங்களு நீக்கி 

யன்னுமவ் வளியப் பிரு திவி மயமா யொழிந்செனப் பாவிச்தாங கதன்மேற் 

சன்ன வில் படிகஞ் சாக்கிய த கலாமய மிடக்தால் வட்ட 

முன்னிய னபமாச் சன்னுட றன்னை முன்னிமேர் பீசமொன் நடனே,.() 

சரந்திய 8.5 கலாமனு வம்ப டக்சமா வொருமுறை சாத்றிச் 

தோய்க்தி வளியை யிடையிர்பூ ரிச்துச் சழுனையா லோர்முறை யேற்றி 

மேய்க் சபி. சலேயா லரேசிக்சா காயக் தியைகுண ச சமொன் நினையுங 

காய்ந் த.பின் னனைய காயமேற் பரமா காயமாம் விந்துவிற் கலந்து, (௨௨ 

இச்சகு விந்து மயமசா யொழிஈ௩க கெனந்னைந் இவ்வகை கால 
me கு ao ச் ப ‘ ர் 

சுசீ.தஇிமொய் தனைய பிரா£ச்சு தேக் சொடர்புறு துரிசெலா௩கசொலைய 

வத்து மனுவை யும்படீ ௬௧ வரைநஈதுகால் வலப்பெரு விரவிற் 

சித்தி பானு வெழுப்பியவ் வெல்லாந் தீந்தச்சகிச்சசா ர்னைச்து. (௨௩) 

ஆயபின் சிவாய வெளசடென் மோதி யரயஈற் றுவாதசாக் கச்தின் 

மேயமாண் பாவிஈ அவிமினழு மமுசு வெள்ளிய சாரைக ளாலக 

காயமுட் புறம்பு ஈனைந்சதா நனைஈது கருதிய விருசய ௩டுவி 

லேயசண் டிலபொற் கருணிகை மூசல Sous சலசமென் மலரை, () 

ஆசன மாக முக்கலைக் குடிலை யாலமைச் தகன்கரு ணிசையிற் 

சேசன இிரியா ரூபகுக் குமமெய் இகழுகாற் கலைப்பிர ணவச்சான் 

மேசுக வச தாரினைந் தனைய மிளிர்கரு சூச்கும வுடவி 

லேர்துமு துவாதசாடகத்திற் சவமாயுடன மர் சொளிருமான் மாவை. (௨௫)



ஆதிசேடன சிவார்ச்சனைச் சருக்கம். 52.) 

அனைய? வான்ம மனுவுரைச் தெடுச்,நாங் கவிரொளி யுருவுடை யவனா 

யினிதுசா பிச்சே ச,த்திமங் இரக்சை யியம்பியாங் கசனினாந் சலக்குண் 

டனகமாய்ப் புருவ நடுவினின் ரொழுகு மமுசவெள் எச்சபி டேச 

நனிபுரிர் ௩௧ ரியாசமே லியற்றி காடுறு மிவ்வெலா மமைக்த. (௨௬) 

விரவுமைம் பூத சுச்திமுற் நியபின் விசுத்சதே சச்சனாய் விழைந்து 

பாவுமன் பொடிமக் நா பியர் தீடத்திற் பதிகிழங் கஇிடைமுளை ச் Bey sacar 

மருவுமக குலச்சோர் காளநீண் டி. சுய வரையு௱ வ்சுனிலெட் டிசழோ 

டொருசனி* சுவேசாம் புயமிரு சயமேலொளிர்தர வரைச் இமெசன் மேல், 

இணியவங குலகான் இரண்டுயர் படிச விலி௩கமொன் நிருப்பதா நனைந்து 

புனிசபூ சோப காணஙகண் மனத்தார் பொலீவுற வமைச்துளக் சமலத் 

சனிமல ரிடையே விசேடவர்ச் கியமுன் ருபன முறையமைச் தனைய 

பனிமலர்க் குரிய கந்சநா எங்கள் பச்இர கருணிசா இகளில், (௨௮) 

சாற்றுமா சார சத்தழுற் குடிலா சச்இமீ ருயவா சனமிட் 

டே ந்றவப் படிக விலீஙக£சுற் றிடையே யெழிற்ெ சூரர் இயை ஈவே௫ித் 

சாற்றுகண் டபங்கி முூண்டபங் இரயா சம்புரிஈ தவ்விலி௩ கத்திற் 

றேற்றுறு நெடுமை மூர்ர்தியின் விஃயா சேகச்சை நியசித்சாங குடனே,() 

நேக்இர ஈயாஎம் புரி௩தபினஈத ஈுகரிஉாப் படிகமா விலிங்க 

மர்சிதிகன் பிரம ந்த! நெறியின் முதுபா திவைமேற் கொணர்ந்து 

ரார்த்தவா வாக னாஇ.பர்ச் இியஙக ணவிற்றிச யாய ஈயாசம் 

பாச்தியா சமனார்ச் கியமலாத் சானம் பயிந்றிரன் மாலியக சழித்சே.(௩௦) 

நவமல ரணிந்து ைலமுன் னாவ ஈனிமிக மனுமுறை யாட்டிச் 

சுவளவொற் ராடை சாச்திவெண் ணீறு சாககமுன் னணிர் இல யாங்கந் 

இிவியபோ கா௩க பூனை யாற்றிச் இருவரு தாதிய நிவேதிச் 

தலிர்ரெப நிவேச னம்புரீஇ முக்கா லஞ்சலி சிறைமல soflgCs. (௩௧) 

& இபுரீஇ நாபி குண்டச்தி லோம் சொடங்கிமே னின்றடொழு கமுதே 

புதியகோ இரு,ச மாமுடிச் தனைய புண்ணிய மண்ணல்கைக கொடுத்சே 

சீ.தியுறு மட்ட புட்பமுஞ்சாத்இி௨ எச்தியோ சாசமுன் CHa 

பதியருண் மூல மனுமலர் புனைந்து பராமுூகார்ச் கியங்கொடுத் சுசன் மேல்: 

முன்னுபோ காங்க சேவர்ச்கு மளிச்சம் மு.இயம௩ இரர்சளை யெழுப்பி,ச் 

சன்னிகர் சிவமூர்ச் தியினிலுஞ் சவா௮ சனமனுக் குவங்களை மெழுப்பி 

யுன்னுமக் விவிங்க பீடத்தும் யோசித் கொண்டுவ ஞூமைக் இரச்தாற் 

பின்னு சிததுத் இக்குபஈ சனமுசமம் பிர௩்கவ குண்டனக் தாலும், ௩௩)



௧௨௬ சூத்வனபு ராணம், 

சேனுமூச் இரையும் புரீஇப்பா வனை ச் இகழ்புரு நடுவமாக் சொளிரும 

வானிரிர் சார காவடி வாக மன்னு; நினைந்தினிப் புறத்த 

மீனமில் பூசை புரிசார வருள்சென் றநிரக்சனு மதிபெறீஇ yusGw 

மானமார் வகைய வந்தரி யாக மாண்புறப் புரிந்துபின் மாதோ, (௩௪) 

௮,த்திர மலனுக்காளத்இர யக்கா லாங்குறு விச்சின மகற்றிப் 

பத்துள இஃத பந்தனம் புரிர்தப் பணிபினா லொளிர்சழன் ot Foy 

ஸத்தகு மகழ்தர். ஈணிவலக் சூர் மம் முறைபுரீறு£4் கவசத் இனால 

மைத்துறு சேனு மூத்த த மனுப்புகன் று ஒற்றியம் மாண்பால், () 

தாவிலாச் ஈத்தி சதூ௩மேல் கீழிற் சார்ந்துசுழ் சாலமா சிணைந்து! 

மாவருக் கியவ * டகையையச் இ..மா மனுவினிந் கழீஇயபி டேக 

பாவன GO) sary, பி்சமணிம் கலாம் பயிலபுரு நகிவளா யுயாச இ 

Gur al wa Saad தானான ஹஜொழுக்கு மொள்ளமு சுச்சல சத்தின்.(௩ ௬) 

உள்ளுறர் கொண்டு மெல்லென விழிச்சவ் வுசசச்சை யிகயமக் இரத்சவ் 

வள்ளவட ent பூரித்து் சாக்க மகரறு கக்கசை வில்வ 

கள்ளப் பெய்அ சிவாசன மூர்ச்இி ஈவிற்றுமு பிரமபஞ் “குமே 

யொள்ளிய வித்யா சேகநேச் இரமே யொண்சிவ மூல மீகச் இிபமில், (௩௪) 

அ௩்கபஞ் சகமே மூலமீ செட்டா ஈருடி௫த்து. ச௩௫இதா மனுவாறி 
* . ச a wr 

Qa go aus BAe Bic s1u Goro us BT eas 

மேங்குரைச் இ.யர்றிக் தேனுமுச் திராத௩ துறுசிவ apr Bai of aa 
‘ . D 2 2 ர தீங்குகன் றஈலைமேக் YL ட்டும் ௧௧ அஇாத்சாற் றகுஇ॥ வியசமூ ஈத்தும், () 

அதுபுரீ இக் கவா தப்பியுட் சணஞ்செய் சவற்ரையாங் இருசுய மனுவாத் 

றிதமுற வபிமக் இரிக்தவ குண்ட மசேனு மச் இிரைகொடுச் தவைய 

மூதமய மாக்கி யருக்கிய ச௨ச்கோர் மூழுமலர் கோய்க்துமஞ் சனஞ்சா 

ரிசகடச் தமைச்துச் சேனுமச் தினாதஈ இன்னமு தாச்கியிவ் வகையே 

BRS FS தானசுச்இிபின் வியே. சிவார்க்கிய காபனஃ செய்கை 

கருத்துற நரைத்த இரவிய சுக் தி கண்டுபினமுசநா யகணை 

யுரு,ச். திரு ே மேனி 8ண்டுபூ எனை சா hes san இயனுஞற் ௮ சுலே 

யருத்திசால் விதியன் றச்சுவ சாதி யாசர்சா னாஞ்செயல் புரியும், (#0) 

நலனுறு சனசா சனச்தினிர் வாச னம்மனுப் புகன்றஈ நிட்டு 

மலர்சன இசயக் சனிற்தெ கார் தி மனுமலர் புரிந் ௬௪% தனத்தின் 

நிலககெற் நிபினேச் இரம்புகன் றணிந்து சரத்தினின் மூலச்சார்சேர்த்தி 

யலாகிவ காதி யாகவே தனைச்சண் டசன்பின்பட திரசுக்தியாற்றும், (௪௧)



ஆதிசேடன் Pam i ee ans சருக்கம், ௪௨௭ 

கரமிரண் டிதயத் சஞ்சலி யாச்டிக் கவினுஉ மெஎனியா யிருந்து 

வ.ரமிகு மூலா தாமமூற் புருவ மச்இியாம் விந்இிடம் வராயும் 

பிரமபஞ் சகமேற் பிரமரக் சீராம்சம் பேசுறு சடங்கமென் நிருபாத் 

மிகு. சங்கி தாமனுப் பிராசா சம்மனு வோடுமூச் சரிச்சே, (௪௨) 

மந்தா சுச்தி யிம்முறை முடிக்கு மார்புற வஞ்சலி கங்கண் 

மநதிர மாசா சேவசே வேரா வள்ளலே Guat at Ca wr Gu 

மந் இர.ச் சமர்ந்தோ யாசையா லேழை வழிபட. வேலற்ஈருள் செனக. 

மந் இரக் சன்பி னககெடழ்ட் தருக மாபினின் வேண்டுமிகாண் டசன்மேல், 

அரிய௩ற் சிவசா யச் இரி மனுவா எட்டபுட் பாதியர்ச் இச்சே 

பாவுமைஞ் சிரதீ.து மருக்கியங் கொடுச்அப் பரிமள காபதி பாதி 

புறிபுரின் மாலி யங்களைம் ௪ சனைப் புனிசுபாச் இரத இனீ சானச் 

அியசண் டீசார்ச் சும்மிரு சயஞ்கொற் நுவப்புற வைல் சனன் மாதோ. 

பன்னுமச் இரமச் இரச்இலிங் கச்சைப் பாசுப சாச்இர மனுவா 

லன்னபிண் டிகையை யஸம்மியர்ச் இயரீ ரசஇரச் சாட்டியட் டசப்பூப் 

பின்னரும் புனைந்து தூபதி பம்முன் பேணி௫ஏின் மாலிய நீச்தோர் 

துன்னல ரடனே யிலிங்கமீ சணிஃ£து தாயநீ சாட்டிமூ Og ere, (௪௫) 

FIG சுகந்சு சைலமே யெவைகெற் ஈண்டுல சூரணக் சசைநீ 

ரரிசனப் பொடிநீர் சாக்இரி மாநீ ரவிர்கரு பஞ்சகவ் வியமே 

யிரசவைம் சமூகம் பலபஞ்சா முசமா னிலகுபா னிறைசயிர் ys) bus 

விரவிள வெத்நீர் கேன்சருக் சரைநீர் வியன்கழைச் சாறுசம் பீரம், (௪௯) 

பலவகை நரந்தம் சகாடிமமாதி பல்கணிச் சாறிள நீரிவ் 

வலூல வாக விடையிடைச் தாய வரும்புன லொடுஞ்சுவா காந்த 

குலமனு மூலக் தாலபி டேசங் குயிற்றிப்பி னம்மனுச் தாய 

suse arti பின்னரச் ச௩்கி காமனு வொருமுூறை யாட்டி, (௪௪) 

பின்னரு மெண்பச் சொருப :மனுவாற் பிறங்கிய வாயிசர் துவாரக 

துன்னுபொற் கலச்தின் ருரைமூன் ஒவ துலங்கு£ ௬,கஇர ஈமகம் 

பன்னுறு சமக மாதமா மனுவாற் பண்பு வாட்டிமேரற் சுகந்த 

மன்னுற சர்ச னோதக மிமநீர்மணமலர்ப் புனன்மணிவயுசகம், (௪௮) 

உவமனில் வில்வோ தகம்விசே டார்க்கி யோசக மேக வாட்டிச் 

சவளவண் டி.ரூவொற் டாடைதான் சவசச் சணிமனுப் புகன்றுமென் மெல்ல 

வவிர்சரச் துடைச்சக் கணத்தினச் இரச்சா லாமல ரணிக்துவெண் cof py 

'இவியசந் சனமச் கசையறு கரிய திருத்சகு வில்வம்புட் பாதி, (௪௯)



BE ol சரூசவன பு.ராணம், 

ிருச்சகச் சிவமூ லச்தினா லணிந்து வொசன பூசனை முறையா 

தர்திதினா தார சத்திமுற் குடிலா சச்இமீ ருகவொவ் வொன்றுங் 

கருத்து ற வவ்வம் மனுக்களால் யாவுங் கரிசத விரிவு௱ப் புரிபு 

வரத சபன் மலர்க ணிறைகராஞ் சலியை மருவிய விருசயச் சமைத்து, () 

அறிவொளிச் சண்டா கருதியே யுருவா யச் மூர்ச்தியை ரினைந்தக் 

நறைமலர் நிறையஞ் சலிமலப் புருவ Dain naps ws His sro 

முறைமையி னுயர்த்தி யஞ்சலி சனிலம் சூடர்ச் தவம் செனநினைந் இறக்இ 

யிரையிரு தயச்தின் மெல்லென வழூச விலிங்கச்சூழ் வுறரிவே சிச்சே, () 

இரமுக மிசய காபிசா னுவெனச் திருத்தகு மைந்துறுப் பமையச் 

Bode பஞ்சப் பிரமச்தா னியாசஞ் செய்யுமச் சண்டபங் இம்மேற் 

பரவுலூர்ச் தாய ஈமார்சமாப் பிரம பஞ்சரி யாசமைஞ் சரத்தும் 

புரி சுரு மூண்ட பங்கியைம் முகத்தகப் புகன்மனு வக்தா பட்சி, (௫௨) 

விதிபுரீஇப் புட்பாஞ் சலியிரு தயச் இன் விரவவைச் தஇஅசழியிந் சாதி [த்த 

பொதிஈடா முடியைம் இலக்கெழிற் பளிங்கு பொன்கரி சருணவெண் ணிற 

வசனமைக் சைம்மூன் றம்பசு மொருபான் மலாக்கா மாஇய மருவுங 

கதிர்பளிக் குருவாண் டெண்ணிரு வயச்சு காகன மாதஇய கவினும். (௫௩) 

வி.ச்தியா சேகந் சனைக்னைந் சனைய மெய்ம்மனு ஈமாந்தமா விளம்பி 

யத்சசஞ் சலியை யுச்மட் யர்ச்இ யசனுளாங் கத்தனு மின் ஹே 
சொச்துவந் செனவோர்ந் இலி௩கவா கார முன்னுறு சஞ்சவிப் புகுந்த 

வித்சகு முருவே ஈனைஈதிலிங் கச்தி னியைபுற ரியாாஞ்செய் சாங்கே, () 

வதனமைம் இனிலு கேச்இர நியாசம் வயக்கிமேர் புட்பவஞ் சலியை 

யிசயமே னிறுக்தி மூலம% இரச்தை யிசைச்துமேற் றவாதசாக் சச்சம் 

முூதுமனுப் பொருளே யாம்பர வனை மோசமெய்ப் போதரிட் கள்வ 

நிசுவியா பகனாச் தியானிச்சஞ் சலியை நீட்டி மேற் mangers £5 A. () 

ஊரக்குரின் றனைய பரசிவ னிரவி யொளியனாய்ப் புருஈடு வராயுந் 

ருங்குமென் மெலரின் நிறக்கிவம் இசயச் சமைக்சபுட் பாஞ்சலி யசனுட் 

டேங்குபல் கோடி யிந்தசொளி யினனாயச் இகழுமப் புருகட நின்றும் 

பூங்குமிழ் வலமூச் இமரசக வழியாற் புசு ரீஇப் புகுந்சசா நனைக்சே. 

அகளரின்மலவிவ்விலிங்கமர்ச் தியின்வ1 சமர்ந்தருள்கன்முவேண்டழைப்பு 

இகழ்புவி மு.சலுன் மனைவரை வியாப்த இவபரி பூரண வியல்பை [ச் 

நகவிரி யறிவி லழுத்துமா வாக னம்மித யம்மனு ஈவின்றே 

சகுமுறை யாவா கனியிலச் சினையாற் சாற்றுமச் சகா௫ிவ மூர்ச்தி, (௫௭)



ஆதிசேடன் திவார்ச்சளைச் சருக்கம். ௧௨% 

பிரமாக் இரத்தா லுட்புகு௩ இதயப் பிரசவம் புயத்துவீற் றிருப்பப் 

புரிபுசா பனிமுச் தரையின்முன் னழைச்த புனிதனை யிருத்துச லாகி 

மாபின்முன் னழுச்து மதுரிலை பெறுச்சல் வயக்குசா பனமுமப் பரணை 

வரமுறச் சனக்கு நேர்முக மாக்கு மாண்பதாய்ப் பரன்வியா பகச்இல்(௩௮) 

தனதுபே ரறிவு மதில்வியா பகமுக் தங்கியொன் ஜரென்றை யாசரிக்கும் 

புனிதமாய்ச ச$ரி தானமு,ர் இரையாற் புரிசரு set ar ancy Cw 

லனசவர்ச் சனைமுற் ஈளவுவே உசலா சமர்கென வேண்டுபு தசையும் 

வினையசாய்ச் சன்பால் வியாபச போசம் விலகுரறாச் சுசைவிளச் கு௮தாய். 

சாற்றுட் சோ முக்திரசை யார்செய சஈரிரோ சனமுமென் நிலையு 

மேரற்றிரு சயமா மனுப்புகன் நியற்றி யிமாசலை யுமாபசே யாவு 

சேற்றுமா சேவ சுவாசகக௩ இலவென் நிருஈ-துவிண் ணப்பழமுன் புரிஈது 

போர்ரு மை நன்குவு சனமென் பொன்மொழி புகன்றதா ஈனைகது 

வேறு, 

௩மசு வாமிஈ சர்வசெகட நாசா நீசா போதாவிவ் 

வருச வீலிஙகச் சேழைபுரி யர்சசனாவ கானவரை 

*மல பீரீதி மிிவெளியே னேன் ஈருளு கெனமீட்டு ப 

விமல னெதிர்விண் ணப்பமுரளை விளங்கப் புரிகதுகள௩கம௫. (௬௧) 

மொழியைஞ் சாத்துஞ் ௪வாகாகச மூஃ மனுவா வருச்சியமு ம் 

வழுவில் சாள கன்னிலிஙக மருவஞ் சலிமக் தியைசஈது 

தழுவு மிசயா இயரியாு ௩௧ எவ்வம் மனுவார்செய 

கொழிவி லைக்கி யம்மூலச் துஞற்றி யிரட்சை யச்திரச்தால். (௬.௮) 

அவகுண் டனம்பின் கவசக்சா லாற்றித் சேனு மூ.ச்இரையுக 

,திவளு மகாமுக் இரையுமுடன் சிவூ லச்சாற் ற௩து௩ம 

சுவச சுவாகா தம்மூ௨ச் தூய மனுவாற் பதஙகண்முக 

மவிர்ென் னியினு முறைபாத்தி யாச மஞார்க்கி யம்புரிஈசே. !௬௩) 

விரைசெய் மலாச் கதைதூர்வை மிளிர்கூ விளமெள் எ்ஷையிருகை 

ச மு னிறைத்தா௩ கருளபுட்ப தானம் புரிகது கண்டையிடக 

காரனின் ரொலிப்ப கறு௩தூபங ௧ இர்கெய்ச் Eu eng gra 

வரசன் முூகஙக ணாள மார்பு பசகேர் சணிகழடி ற்றி. (௬௪) 

தொகுச்தப் பிரண வாகா தாலரிதுவோ வெனமுக்கால் 

வகுத்.துச் கோட்டி மலவலியை மடிச்து ஞானப் பிரகாக 

மிகு்து விள௩க வருளுகென வேண்டு குறியா முைவிள க்கி 

முக்துதுஞ்சிர த்துழூன்பே 1உமாழிமாசபஞாககியமளிச்தே, (௫)



சூத்வன புராணம, 

பாவ னாபி டேகமுறை பயில மீட்டும் சைலாதி 

சாவில் சந்ச னாந்தமுறத் தக்க வரிசை யாலாட்டி.ச் 

தூவி சேடார்ச் கியமனுமா சோய மாட்டித் தூயகிறத் 

தேவில் லீலகு மெல்லிமவண் டிருவொற் முடை கவசமனலு, (௬௬) 

புகன்று சாத்தி ரூலச்தாற் புனித நீறு விரைக்கலவைச் 

சுகந்ச பமர மக்சதைபைஈ நூர்வை வில்வம் புட்பாதி 

யுகந்த சாத்திப் பொன்னனாஞா ஸஹெளிருஞ் சுவண செளபீன 5 

இிகந்சமிலகுவிசிச் தாவச் தாம்பொற்பூணூன் மணிகச்குழைகள்.(௬௭) 

அ.இி.புனைஇப்புட் பாளாலிஜூன் ஐளித்து மூலச் இண்டைமுதற் 

கோதை புனைகது புகைசுடர்முன் மீகாட்டி யாக மனார்க்கியந்தக 

Pang wens gman யுயரசங் இசையா லீலயாஙகங 

காதல் வேண்டல் போகாங்க௩ சவினப் பூசிச் தருக்கியஙகள் (௬௮) 

செறிய வனைய போசா௩ஙக சேவர் பலர்க்கு இகழவளித 

இரையீ சான மு கன்முகமைக் தினிலு முறைதே ஸவுப்பதும* 

இறன்முச் சூர் இகழ்மகாஞ் இருக்க மெனுமுக் இரைகாட்டி 

முறைய சலிக டளிச்சனிய௰ம் yarns Crane சவர்மனுவால், 

ஒதயக் தமையப் புரீறிமூலச் இனிது புட்பாஞ் சலிசாத் இ 

யெதிரின் மகாமுச் இரைகாட்டி யினைய சாரா தியரொஃ்லாம் 

விதியி ணிமல ஈசாசிவன்பான் மேவு மேச பாவனைசெய் 

ச.தன்மேற் நாப £பமளின் தாச மனார்ச்தி யங்கொடுச்சே. (௭௦) 

ஆங்கு ரரைச்ச ஈவேசனஈ்க எனைச்தும் புரோச்கித் gv FG Ban 

லோங௩்கு ஈமச்கா ராட்டகங்க ஞூற்றி மிருச்திஞ் சடமனுவாற் 

பாங்கி னபிமக் இரிச்சாசு பாற்றி யமு ௪ மயமாச்சித் 

தேங்கு சபரி உாராய சிவாய நைவேக் இயஞ் * சுவகா. (௭௧) 

எனவவ் உவர்றின் பெயரிடைவைச் இயம்பி வேதிச் திம்மனுவாற் 

புனிச பானீ ய௩்கொடத்தப் புகா சமன மாத்திரக்தந் 

சனகன் கரஙகள் சந்சனச்தா ளாலே சவசச் சாற்றுவட்டி 

யினமெல் லிஷைசாய் முசவாச மீனிதஈ சருச்சி யம்மளித்சே. (௭௨) 

பூசிச் சொருகான் மூலத்தார் புகையுஞ் சுடரும் பினுங்கோட்டி 

நேடிச் சாஃ மனார்க்கியமு நேர்ந்து மலாச் சசை தூர்வை 

Chin சிரந்த வில்வாதி இகழ்கைஈ ஈறைச்சஞ் சலியாவு 

பாசித் தகில தத்வாதி பசயே சிவாய ஈமவென்னா, (௭௩)



2} இசேடன் இவார்ச்சளைச் சருக்கம். ௧௩௧ 

புகன்று பவித்தி ரஞ்சாச்இப் பொருவின் மாதி பா இயயேலாக் 

இிகழ்க் து பாம சிவஞான சேசு ரிரைக வெனச்சோட்டிச் 

சுகந்ச நீறு சாச்திமுறை தாய சருப்ப ணங்கவிகை 

தொகுக்ச கவரி சிவிறிமுசற் சோட சோப சாரமெலாம். (௭௪) 

மாபிழ் புரிந்து சிவச்துவமே வயங்க வேண்டர் கறிகுறியாப் 

பரவு புளிச மாதீபம் பகரும் வி.தியிற் பணிமாறப் 

புரிபா சமனார்க் கியமளித துப் புட்பாஞ் சீலிதாய்ப் பினமாமுச் 

,திரைபஞ் சமுக முச்திராக டி.ருக்த வளித்சா யிரகாமம். (எரி) 

சாற்றி யளியா ணிறைவில்வார்ச் சனைசெய் துருச்இி ராக்கவடம் 

போத்றி யெடுச்து வலக்காதச்காம் புட்ப மமைக்து வாமகரத் 

சாற்று செபநூற் ஜெட்கிருச்செய் கருக்கி யோசு கம்வலக்கை 

யேற்றம் மலரு மூடண்வாங்கி யினிது.ற் பவமு,ச் இரையாலே,. (௪௬) 

அனைய செபமே கன்மமே யான்மா வேயென் றிம்மூன்றும் 

புணிசன் வாச காத்இின்மனுப் புகன்று HCG se gs FS 

வினை மெய் தனைய மலர்சாத்தி மீட்டும் சங்கி சாமனுவை 

நினை போர்பதின்சாந்செபித்களிச் தம் ிமலவிலிங்கச்சென்கூழ்பால். 

அணக சவொச னாஇதியமைச் ௪௬4௪ சேச்இிக் சன் குருவைப் 

பினர்மேர் றிசையிற் சிவயோக பீட மேல்விக் தியாடம் 

சனையர்ச ச்சே சவொாகமமேற் நயங்கப் பூசிச் இவையாதி 

வினைசண் மனுப்பா வனைமுூசல விதியோர் சிறிதும் வழுவாமே, () 

அருமை பெருமை பாராட்டி யன்பு பெருகி ஈம்பெருமான் 

சருணைப் பயோஒ ௪ .இதஇியாய்க் கலக்தாங் இருகண் ணமுவியெழ 

வருக வுளழு மிருகமங்க ளொளிர்சென் னியின்மேர் குவிச்சேதச் 

| இருமு னமூத சுயம்பிலிங்க சகேவோச் சமன்டுபாற் றிருக்கோலம் 

கண்கள் குளிர மெய்குளிரக்கருச்துங் குளிரக் கண்டிமையா 

செண்கள் குளிரச் ௬,சஇரா னெல்லாங் குளிரு மிருந்து திகள் 

பண்கள் குளிர வெடுக்தோதுப் பணிஈ௩து பணிந்து பலமுறையு 

மண்கள் குளிர வாய்குளிா வழுச் இ மீட்டும் பெருகன்பால், (20° 

வேறு, 

இருமுனம் பணிநர்தெ முது இருவருட் சலதி மூழ்கி 

யொருவரி தாக haw anor சேசச னந்த 

வருவுருச் சுயம்பு லிங்கச் சருளுரு வாயெழுக்து 

பொருவில்சும் சரப்பொற் கோலம் புயங்கர்கோண் காண சின்றான்,



௧௨ சூகவன பு.ராணம், 

மலவிரு டுணிக்குநம் சேசு மலிதிரு வேணிசகண்டா 

னிலவு௮ு மசனிற் ரானே நிகழ்பிர ணவசொ ரூபி 

பலரிலை யென்று சேற்றும் பைங்கொன்றை மாலை கண்டான், 

குலவுபஞ் சாக்க ரத்தின் குறியுமத் தாரிற் கண்டான். (௮௨) 

கங்சையு மதியும் சானே சணகடூலாச் சீவர்க் கெல்லாம் 

வெங்கொடும் பிநவி வெப்பம் வீட்டிமெய்ஞ் ஞான ரல்குக் 

துங்கமி௩க் கெவருங காணச் துலங்குமக் கவினேர் கண்டா 

னங்கதம் பலவு மிந்சோ டளாவுஈண் பருமை சண்டான். (௮௩) 

பிறைமதி யொன்ற லாலெம் பிரானரை மதியு மென்று 

சிறைமதி யழும்பூண் டாங்கு ரிகழ்து, சன் முகமுங் கண்டான் 

முறையினமும் மலமுச் குற முக்குண முப்பு மாதி 
பறையகன் நரு௪ றேற்று பாலபுண் டரகேர் கண்டான். (௮௪) 

உலகசெலா ரஈறைவி யட்டி யொளிச்கெலா மொளிசக் சென்று 

நிலவறு சுசிச்ச மட்டி நேத்தாக் இரய௩க் கண்டான் 

குலமறை சிவாக மாதி குழாங்கள்வீற் நிருந்தெஞ் ஞான்றும் 

விலகுரு சமர்ந்து வாழும் விமலமென் நிருவாய் கண்டான். (௮௫) 

பொதுமறை யரிமுன் னோர்க்கும் புகல்பாச் துவங்க ளேனோ 

ர தகி யாமைச் கெம்மா னருளுப சாப மேயப் 

புதர்பிறக் இிறும்ப சுச்கள் புகல்பசு பதியே மீச 

னிதுமுடி பென்று தேற்று மெழின்மணி கண்டங் கண்டான்.(௮௬) 

மிட ற்ெெழு மோசை மூன்று விசமெனு௩் குறிப்போ சீறும் 

விடச்இனும் புர தோர்மூன் றுலகெனுங் குறிப்போ வீயா 
துடற்றுமும் மலவி குட்டை யொறுக்திடெ குறிப்போ வென்ன 

விடத்துறு மிமீகை மூன்றவ் விருங்கள ச் தில௩ சச் சண்டான். () 

அருளுதும் வருக வென்றாங் கழைச்சலி ஜனொலியா நிற்கு 

மிருகமு ர்சமென் றேந்து மிளிர் தழன் மழுவு முற்றோர் 

வெருவரறா வபய மும்பின் வினைகவர்க் சளிக்கு மாண்பு 

மருவுறு மம்பு சாச மலாக்கா சதுர்த் தங் கண்டான். (௮௮) 

உலகெலா முறையிற் றன்பா லொடுங்குறத் தனையொ டுக்க 

ரிலவுமேற் பொருளொன் றில்லா ரித்தியன் ஐச்வா ததன் 

மலா்ப.ர சிவனே யென்ன மறைமுடி யழையும் வாய்மை 

விலசகேர் காட்டும் வெண்ணீ நிலங்கெழின் மார்புசண்டான். (௮௯)



ஆதிசேடன் தஇவாரர்சனை? சருக்கம், ௧௪௨௯ 

அண்டகோ பூகளெ லரமா௩ கமர்புவ னேச பெல்லா 

மண்டுபல் பொருளெ லாக்சன் மகைசவ நியலே சம்மென் 

றெண்டகு மறையெலாஞ்சொ லீஈனே யெவந்லும் வாஞ்சை 

விண்டமர் திருச்ச னென்ன விளங்குபல் லணிகள் சண்டான் (௯௦) 

புரசிசலின் றொறுச்சா லொன்றும் போதுமென் ஐுபங் டஞ்சொல் 

கருச் இனை யேனச் கொமபு சமடவோ டிலகு மீன்கண் 

ணாச்தனி மடங்க லந்சோ னகைசரு கபால மாதி 

இருச்சகு மு௮ப்பிற் ஸரங்கும் இற ரின் அணர்ச்சக் சண்டான் (௬௧) 

சானலா துலக.மில்லை சகமலா சடிமை யின்றென் 

ஹேவில் சுருதி வாய்மை யில௩குஈ வகல மெங்கு 

மேனி.ிர் சாவி யாபிச் தவைலியாப் பியச்இன் மேவுக் 

சேனிமிர் கமலத் சண்பூர் இருவடிச் துணைகள் கண்டான், (௬௨) 

சன்னில்வே றற்ற மர்க்தும் கானுமு மு ருவிற் கேற்பப் 

பின்னையா யொருங்கு சாரும் பெரியகா யமா கேவி 

யன்னையா யில மீன்ற வமலையா௩ கமாக்து மேவு 

மென்னையா எமுச காச னிடச்திருச் கோலங கண்டான். (௧௩) 

வலமிடம் பொலிஈது தோன்றி வளாருட் கோலங் கண்டான் 

மலர்சரு மந்சு காசம் வழங்கருள் வெள்ள௩ சண்டா 

ஊாலகிலா னந்த வெள்ளத் தாழ்க்சனன் கரைபின் காணான் 

சலனணிகஃ்வீழ் சண்ட மாகச் சாழ்ந்சனன் றணையுங் காணான், (௬௪) 

பரவச னானான் சவப் பண்பொரு சிறிது௩ காணான் 

வானரு டாமுன் போக்க வள்ள ஈன் குறிப்பு முற்ற 

rors சனன்கொலென்ன வுணர்க்ெழுந் சா௩்கெம் பெம்மான் 

பிரசமென் மலர்ச்சாள் போற்றிப் பேணியிச் து.இஈள் கூடும், (௬௫) 

ஒருவனா யுலக மெல்லர் மொழிவ௱ ஈறைக்காய் போற்றி 

யருமறை யுபர டம்போத் ஐச் தவி சீயபோ கற்றி 

வருபரா பாமெய்ஞ் ஞான வள்ளலே மாவணச்தின் 

மருவிவா மாதி கேட வசமா யகனே போற்றி, (௬௬) 

நாயக மறைசொன் ஞான ஞாதுரு ஜேய ரபி 

யாயவற் சதீசு தாய வகூலழும் விரிந்து How gE 

சேயவ வணிய சாவா சரயவாம் பீரவ னச்தின் 
4 

வாயம off C+ வாசரா யகனே போற்றி, (௬௭௪) 
  

 ௮ணிகள்-௮ஸ் இயா இ,



BR. சூசுவன பு ராணம், 

மூதுணர் விப்பி ரேசர் முறைபுரி gums Cog 

மாதியால் வழிபட் டேச்து மண்ணலே யனைய வேள்விச் 

இ.சறு பலன்ச ணல்கு சேவசே கரவ னத்து 

மாசவ வாதி சேட வரதா யகனே போற்றி. 

விரிசலை யாவுமோர்க்ச விச்சச ரெவன்றி யானச் 

தொருவுபு கன்ம பந்த முறுவர்தூ மூச் யன்ன 

அரியனீ யென்ன வேதக் துதிக்கிறைஞ்ாதச சூச 

மருவனக் தாதி சேட வாசகா யகனே போற்றி, 

(மிருகண்டு சூனு வொன்றி விதஇியினர்ர் சப்ப வன்னோ 

னருகண்டு .௦௱லை வீட்டி. யாசினிச் இயமா வின்ப 

திருகண்ட காள வொண்சே சாரமா விபினச் சென்ற 

மருகண்ட வாதி Car. வாசநா யகனே போற்றி, 

வனசமா சவன்றன் ஸஷோக்கம் வனசமாப் பூசக் கும்பா 

வனசமா ராச னச்தசான் மகிழ்வுறிஇச் இஇரி தந்சோய் 

வன-ஈமா னங்க டக்ச வள்ளலே மாழை சூழும் 

வனசமா வாதிசேட வரசகா யகனே போற்றி, 

(௧௦௦) 

(௪௦௧) 

தொழில்களைந் துனையன் நின்றச் தகொகைவகை விரிய எப்பின் 

ரொழிவில வால னீயிவ் வுளவறி வரிசென் ருன்மோர் 

மொழியுமெய்ஞ் ie mes apts Buca Sow னத்தின் 

வழியரு ளாதி கேட வரதா யகனே போற்றி, 

சன்னில்வே றுயர்க்த சொன்றுஞ் சஈசாஇக துவிச மாகக் 

சன்னில்வே ரொன்று மில்லாச் சர்வபூ தேச ரேச 

மன்னிய வமூச சூச வனக்சன வாத வாச 

மன்னிய வாதி சேட வாசகா யகனே போரத்றி, 

போதரு மெவர்க்கு மோர்காற் புரிகம மாச்தி ரச்இற் 

காசா பவார்ண வச்சைச் கடப்பிக்குங் கருணை வள்ளால் 

பேத சர்வ இத்இப் பிரசனே யிரதக் கானின் 

மாதவ வாத சேட வரதா யகனே போற்றி, 

நித்திய ரிர்வி கார நிராலம்ப ரிராம யேச 

சத்திய ஞானா னக்ச தற்பா சாதுர் வேச 

துச் திய சிமல சர்வ சோபன சூத கான 

மத்திய வாதி சேட வாசமா யகனே போற்தி, 

(௬௦௩) 

(௪௦௩) 

(404) 

(௧௦௫)



ஆதிசேடன் சிவார்ச்சனைச் சருக்கம். SG) 

அனந்த ayes நாத வட்டமங் களசொ ரூப 

கனந்தர சந்த ராதீ சாருணி யாம்பு தீச 

FOOTE EH FOOT S (GAM oor wa சூத் கான 

வனந்தா வாதி சேட வரதநா யகனே போற்றி. (௧௦௬) 

சங்கர நீல கண்ட சக்இ_, சடில சார்௩்கங் 

கங்கர மந்திபேச சாரணடூிபெரிய ஈங்கை 

பங்கர சூசு கான பரவா பவர்ச மீசார் 

ames arg) Co வாத நாயகனே போர்றி, (௧௦௭) 

வேறு, 

என்றகிகோன் நுதிச்திரைஞ்சி யெெிை*னையா § om ib Bm Cag 6) Cu 

னன்றிமகச் செனிலண்ட மணுவெனுமா ஈணுகின்றா யணுவே யாதி 

யென்றரிடிலோ வ௩சண்ட பெனச்தூலச் செழுகின்ு யேக மினன்னில் 

வென்றியுஉ வரேசளாய் விரிகின்ற யென் நீளைக்கும் வேச சகான்கும், (௧௦௮) 

காண்பாரார் கண்ணுதலாய் காட்டாச்சா லென்றனைய கலக்சக் தீர்த்து 

மாண்பார வச்சுரூஇ சாரமெடுச் இரைப்பசெவர் மறுக்க வல்லா 

மேண்பாவு சூசவன ம் செக்சாயென் நீணையடிக்க மிறைஞ்சிக் சண்ணீர் 

சேண்பாயப் பரவாளாய்ச் இருமுனமக் சாங்கருளிற் நீளைக்சான் மன்னோ, 

அடிராசன் செயனோக்கி யர சேசன் Su Bien ஐனந்த கேட்டி 

த்குராக த இகடுவா க-மாமஞ் சரிசெட்டுக் தழைக்கு மார்வ 

பிகுமோகை wy in oor dau விழு,ச்துதிசொர் ரனர்கேட்டோர்விழைத யாவு 

தொகமேலி யொருவீடுந் துன்னுசநீ வேட்டலாஞ் சொல்லு கென்றான். () 

அளைய இரு வாச்கரமுக மக ந்சனிரு கட்டிசவிவா யா மாந்தி 

யெனையுடையா யிமக௫ிரிசை யிடச் துடையா யமுசேோச வேமையேனி 

னினை வரிய இருச்கோல நேர்காணும் பெரும்பேறு ஈரம்பப் பெற்றே 

னினியி சனி m பெதுபெரும்பே' ரென்பகர்வ சமுசசுய.॥ பிலிங்க நாசு.(௧௧௧) 

ஆனாலுஞ் சேடமா யகவருளால் வேண்டுவசொன் சார்யே னெஞ்சாக் 

சேனாச ர்னதுபச செம்பதுமத் திருவருளா ன*கச் சேனுண் 

டேனாளுஞ் ஈலீயாம லிவணமரும் பெருவாழ்லி கென்று சாழ்க்சான் 

urge மொழிபாகப் பாமேச னகிமீச பகர்கல் கேட்டி, (௧௧௨) 

அன்புடையா சொவரினு-கிக கன்புடையா னாகின்றா யானா ஓு௩்கே 

ணின்புடையே நப்பததக்தி னிரையன்பு குறைவின்றி நீடிமல்க 

முன்புசசம் பரங்ருக்கு மு. தமர் த்தோ ரினக்கிம்மா முளரி கைப்பி 

லீன்பமு த சுயம்ப்வி௩கச் செழு5தருணடீ கரிசனப்பே றினித சநதோம்,



௧௩௬ சூதவனபு ராணம். 

௮னகரினக் Heer nto SHAG mH சிவஞான வாச்க மோங்க 

பனகபதி நீமீண்டுப் படர்க் தமு௪ னமைச்கண்டு பணிந்து போற்றி 

நினககெகிழ் சைமதியி னிறைமதியிற் குருவார நிலவு நாளெம் 

முனகமுரு கியவிரிவின் முறைபூசா இரவியங்கண் முழுது மீட்டி, (௧௧௪) 

வழிபடிவோ ரிகபோகம் வழுவாது மூழுசார்ந்து மாபின் வாழ்ந்து 

நழுவரிய தனிவீடு ஈண்ணுகநீ மேலுசினி ராச சூட 

முழுமணிவேக் சனைக்கொண்டு மூறைசைக்தி ரோற்சவமிம் மூ தார்ச்சென்று 

மெழில்வளர்பூ ரணை முடிவா யியல்விப்பா யென்று பினு ரியம்பு மாசோ, () 

ஈமசருளா லுகைபூ டணமாக யோககுச் இரச லின்று 

சமைவு௱ன் பெயரினிற்பா சஞ்சலமென் ஈகற்கியற்பேர் சாதறி Cw gin 

சமைதருமா கேற்றுவியா காணமகா பாடியமுங் கவின. செய்சே 

யமைவுறுமா சாசுவச மாயகிலப் பிரசித்தி யாச வைப்பாய், (45%) 

நம்முரிய கொருபவிய னன்குணாக்கோ னாணனே ஈவின்ற துண்மை 

யெம்மிலவ னபேசனென வெண்ணு தியா னினச்சகவனே யெம்மை நல்கும் 

மும்மலமோ எனகுருவா மூன்னுபசே சாதியருண் மூ.திய னானா 
னம்முறையா லும்மவன்பாங் சமர்க்துவழி படலேஈத் கமைதியாகும், () 

ஆசலீனா வவனையடைநக் சனையகுரு பச்துவழா சமைந்து வாழ்த 

கோசறலீர் தினினம.த குளிர்கமல பசதநீழல் கூடு இ ரிபாய் 

போதுசகென வருள்புரிந்தப் புணிதசுயம் பிலிந்சாடுப் புகுந்து வெற்பின் 

மாதொடுமக் நஇாகாசன் மறைக்துலிற் றிருக்கனணிவ் வையம் வாழ, (௪௪௮) 

பின்னருளா லூபதியம் பியர்கூவீ யமுதேசன் பெரிய வன்னைக் 
கன்னமகோர் சவம்விதியி ஞற்றவிச் சாங் சசல்பிரிவிர் காற்றா னாகிப் 

பன்னருளா ணையுமறக்கும் பான்மையசோ வென்றிரண்டு பாகு முள்ள 

மன்னவொரு வாறமுச வள்ளலைச்சாழ்ம் அள்ளமெலாம் வைசத்திட்டாங்கே 

வெர்றுடல்கொண் டேகுபுபால் விரையிற்றன் குரவனடி விழ்ந்து முற்றுஞ் 

சொற் meteor wear பணியா ற்றிச்சன்ளினனென் ஐருணர், திசசொாலக்மிகட்டின்ப 

முற்றசனற் குமாமுனி யுழுவலன்பா லடிகளினி பசக லோசன் 

று. ் வண்மூன் பெத்றபயன் சொர ரருள்கென் நிறைஸ்சிடவக் தூய ஈந்த: 

வேறு, 

மேலிளி சருளின னென்று சூ சன்மூன் மேலிய மூனிவா rer Ht es 
ning கசைபினு மங்க ணோதுறு மாகிரி சரிதமி துந்து மாசர 
மேலு வினவினர் ஈன்ற கூறின ரேவரு மிகசுச மென்ப யாவையும் 
வாலிதி னுகருபு பின்பு மாபதி வார்கழ ஐடிரிழலொன்றி வாழ்வே, (௧௨௧) 

ந திசேடன் இவார்ச்சனைச் சருக்கம் முற்றிறிழு, 

ஆகச் திருவிருக்சம் ௬௮௪,



ச சூதவனபுராணம். 

குடபதி கேண்மதி யில்வருட் குறியைரி னுடலள விடையரு 

இடர் சப மிடையுப காணமுற் றியைதா நியதியி னாுடொறுந் 

இிடமிகு மளிமிக வுளஈனி இகழ்்சா வருச்சனை மு.ற்செயச் 

கடலையென் றெதிரிறைஞ் சவளிரு க௱ிசை யருளினன் மாதவன், (௨௪) 

௮ரிபிர மாதிய தேவரு மருமறை யாதிய நால்களுக் 

தெரிவொழிர் சன்மைசொற் றோலிடச் ச௮9ங வுணர்பவ ருணர்வையு 

மொருவியெக் நெறியினு மதிசமா மொருபொரு ளிருகாச் தொருமையின் 

மருவியிங் கெளிதுஉ வெப்பெரு மாசவ கோடிகள் லாய்ச்சனன். (௨௫) 

வேறு. 

என்னாவெழு மாகா மீதுறவவ் விலிகங்சேசனை யாரி யன்சொல்வழி 

மன்னாமனுப் பாவனை யாஇயெலாம் வழுவாதருச் சித்தப தேசமுரைத் 

தின்னாவற நீள்குறி நல்கியரு ளியசேசிக பூசனை சோர்புரியா 

வின்னீண்மணி யாய வாயதிர வியகேர்தொழு காலுறை ஈல்கயரோ. 

தொழுதா௩்கெழுஈதஞ்சலிசென்னியினிரற்கசூடி சீ திருமுன்னு௱ரின் ஜனனம் 

முழுமாதவ ௪9. னவ்வருணன் மூகநோக்குபு சேண்மதி நீர்க்கிறைவ 

வழுவாசமர் சாபச சாபவினை மாற்றுஞ்செயல் போற்றுதல் வேண்டுமுனச் 

கெழுவாரிதி சூழ்புவி மின்கணலா விவணீசெயி னாம்பய னின்றதனால். () 

புகுபாரினும் பாவன மாவனமே பொருச்சம்மெளி திற்பய னாமூடன் ச் 

சகுமாவன௩ காவீரியாமிய இ சையின் மாமறைச் கானன மேற்றிசையிற் 

றொகுயோசனை யோரிரண் டின்னுள சச் சூசாரணி யத்சமர் தாமணியைச் 

சுகபோசக ரூபவ மாமயனைச் தோன்று ச்துணை யாகும காதியனை. (௨௮) 

படிவாழு மணிச்சுடி கைப்புனிக பணிராசசற் பூசிச பாச்கெனை 

யடியாருளச் தாரமு தக்சுவையை யமுசோனை யளிற்றை மனமுருசக் 

கடிமாமல ராஇவி ராயவுப காணம்பல வோடள வாமணியா 

லொடியாதமர் பூசனை யாற்று திமே லுவணோடல லிங்கமு முன்பெயரால், 

மாபாற்பிர இட்டை புரிட் கிறைவன் மகிழ்வேள்வியும் போற்றுஇி யிவ்வகைநீ 

புரிவாயெனிற் சாப நசித்திமிமப் பூசைச்சிருச் தொண்டது வன்றியுமே 

லொருவீடுமளிச்குமெனப்புகன் னு சகேசனெழுக்தெ திர்சாழ்ர் இறைஞ்சிப் 

பெருவாழ்வு தாப்புகு சற்குரவ பெரியோய்* ன இருவிரை யாக்கலியை, () 

எவர்மாற்றுகர் சொல்வழி ஈற்பனின்வாச் தடையேழைவிண் ணப்பமொன் 

றையதிருச், செவிசாச்தியெ னையம கற்றியருள் செயவேண்டுவ லென்னவ 

தென்னையெனச் இவசாத்திரம் யாவையு ஞானமலாற் றிகழ்மோக்சமின் 

தென்னவச் சூசவனச், செவமாற்றமு தேச சுடம்பிலிங்கச் இறைபூசனை 
ஈன்றருண் மென்றதெனோ. (௩௧)



‘SD சூதவனபு ராணம, 

அழலினை மடி.தனின் முடி தலீ சலஇிலை யெனஙிறை யார்கலி 

விழலுறு மவர்களை யறிவெலாம் விழலுற வொற்றுவ ரார்ப்பில 

வழியவ ஹுறப்புரிக் தன்னிய மகமகங் கொதிச்சதெழு மாறென 

வெழவழ லாகுதி யாதிசெய் செண்ணிய செயன்முடிச் சனமெனா, (௮) 

முறுகரின் றெழுசெருக் கறிவினை மூடவம் மூடபுச் இயினிலவ் 

வுறுவர்ச டமையுரை யமர்மபினு முஞற்றுட: நீ0மை வெல்லுகா 

ளறுஇயி௩் கமர் தனுங் கடனெனா வவர்தகை யறிவிலி தகைஇயினா 

னுறுவது தவிர்வசெவ் வருந்தவ வுறுவரு முறுவான் றென்பசால், (+) 

பின்பவ ணமர்தரு ககோளர்தம் பெருந் தவ மோருரு வாயினோ 

னின்பமிக் கருமறை யாஇிய யாயவையு முணர்ந்துமெய் சேர்ந்துளான் 

றன்பெய ரட்டவச் கரனெனுக் சாபச னாபதுச் சாண 

மென்பஃ தேனையர்க் காற்றுவா னீன்றவற் குறு அயர் பொறுக்குமோ.(௧௦) 

சாசைபா தலச்தினை செயறெரீழுச் தரிப்பற வுளமிகு பதைப்பொடு 

மோதுமக் கணமவ ஹுற்றெதி ரொருசொலி னச்சமர் வெற்றிகொண் 

டேசறு சாசைமு னாகவங் இருந்தவ ரிருந்தவர் யாரையு 

மேதினி புகுந்துதந் நியதிசண் மேவிய வமர்கென விடச் துமேல், (௧௧) 

குட்பதி கேண்மதி பாழ்மதி கோண்மதி யாதுகொண் டேமது 

மடமைய ரெனவதி பாதச மலிவினை புரிந்சனை யாசலி 

னுடனறி விழக்சனை பிச்ச யுடலழி குரூபமுற் நுவேதரக் 

சடவையென் நினை தரு சாபமுன் கழறின னேகனன் முதைபின, (௧௨) 

வருணனவ் வீழியறி வழிக் கடன் மலினமுற் றலைநிலை மனைமுனோர் 

தெரிபழி மனத்சரிப் பாதகம் Sia ger றென்றுநைந் தினைந்சன . 

சொருவிலிப் பழிெ.ற நீகொ ளுழலுமவ் வருணன்முற் புண்ணிய 

மூருவினுற்றெனவிரூபாக்கனென்றொருபெருமுனியவ ஹுற்றுளான், (௧௩) 

எதிர்தொழன் மு,சலுப சாரமின் றிருந்கன னறிவழி குடாதுகோ 

னதுதெரிந் துடன்வினாக் தவன்மனை யமைச்சரம் முனிவர னடி.பணீஇ 

மூது.தவ முனிவரர் கொமணே முழுதுரி னடியல சாணிலேங் 

சதுமென ஈ௩ச)ச்குமா மேதையோர் காட்சயெச் தீமையு மென்பரால், (௪௪) 

அடிகளை மு.ற்றவப் பெரும்பய னாசவிங் கடிதொழப் பெற்றனங் 

கடிகவெம் பதிமதி மயலெனக் கழ.றுவ சென்னினி யேழையே 

மொடிவற முழுதுணர்ம் சருளெனு மொண்கல னணிசல னெனக்சொடே 

நெடிதருள் பெருந்சசைக் கெனப்பினு நேர்பணிர் சனடிச் சடியசோ (௪௫)



வருணன் சாபமோசனச் சுருக்கம், ans 

எழுமிலும் மிறைபுரி பாசக மெவற்றினும் பெரிதது பிராமண 

ருழியவ மானஞ்செய் அற்ற இவ் வுறுபழி யகற்றரி தாயினும் 

வழிபடு நம்பொருட் டிரக்கமும் வளர்ந் சழு மள௩னி யாதவி 

ஜனொழிதரு முபாய.மிங் கோதுது முணரு.ரி னெனப்பினு மோதமால்.(௧௬) 

அமதிறை மனமழி சாபமு னுவன் றரு டாப.த னியாவையு 

மமைத. முழுதுணர் தாயனன் வட்டவச் கரப்பெய ரண்ணல்சொ 

னிமிர்பெரு வலியின தாசலி னிறைபரி காரமுற் நு.றினலா 

தெமதியல் வலிசகொடு மாற்தரி: இப்பரி காரமு மிவனலால், (௧௭) 

ஏனையர் புரிசுரி னிரிகரா இதவன்மது பானவுன் மத்தனா 

யீனரிந் இதசபா பிட்டனா யினனறி வுற்றல இயல்வுறா 

தானமி லனையஇப் பாதலச் துஞற்று சன் மூறைமையன் ஐம்புவி 

மேனல மாதல மீது விதி மறை புரிவதென் ரோ திமேல். (௧௮) 

மாமலர் புரைசன காமவன் மத்தகக் தணின்முறை வைச்சனன் 

கரவிலவ் வச்தமத் தகசய்யோ கப்பெரும் தீக்கையி னாக்கமிக் 

கொருவுணர் மூழுதுறப் பழுதிலவ் வொருமுனி மயிரு சொழு திருவடி 

திரசுை வரவிழுந் இிறைஞ்சுபு தீயவிப் பேயனை நீயலால், (௧௯) 

அருள்பவர் பிறரில ரரணின சடியல இலையென ஈமக்துள 

மூருகய மேசகு 2 சள வுதகமென் பத பிசை யாட்டியப் 

பொருவில்பா தோசகஞ் சென்னிவாய்ப் புரோக்கணா சமனமு ஸியற்றுபு 

மருமலர் மதுவருச் சாதியான் மாபிணி லருச்சனை யாந்றினான். (௨௦) 

பூசனை புரிந்துட னஞ்சலி புரி௩செதிர் சொழுவரு ணானன 

கேசமு னீடிய கோக்குபு ரிறையருள் செலுத் தவப் புனலிறைக் 

காசறு மூ.ச்சம மந்திர மாற்றினின் வடத்திடு மாற்றன் மூன் 

மாசற நல்கிவெண் ணீறுமெய் வயங்குமுச் தாளன மாமனு, (௨௧) 

,தஇிறன்மல,ச் திரையமொய் ௩௫,த2'தாளிர் வெ.ச்துவப் பேற்றினை யளிச்திட 

லறிகுறி யெனுக்திரி புண்ட ர மணிமன நியாசங்க ளிருடிகள் 

குறியதி தேவதை சந்தமுன் கொளவுப சேசமுன் றந்துபின் 

மறைநூ மத்தியின் மச்தியின் வய௩குயி ரக்கா பஞ்சகம், (௨௨) 

பிரணவச் துடனுப சேோசமும் பிறங்கிய புரிந்து சன் னோக்இஞற் 

கரிசுமுற் ரொழிந்தொளிர் மு.ச்தனாய்ச் சவினுறு மவனுழி மேலுந்ச 

னருள்விரி சலினுயர் சவாகமச் தவிர்முறையிந்திர நீலமா 

பரசிவ லிங்கமொன் றனையவண் பஇட்டைசெய் தருச்சனை புரிந்துபின், ()



Se சூத்வனபுராணம், 

குடபதி கேண்மதி யில்வருட் குறியைரி னுடலள விடையரா 

இடர் சப மிடையுப காணமுற் றியைதா நியதியி னுடொறுக் 

இிடமிகு மளிமிக வுளஈனி தஇிகழ்சர வருச்சனை மூற்செயக் 

கடவையென் ஜெதிரிறைஞ் சவனிரு க௱சிகை யருளினன் மாதவன், (௨௪) 

அரிபிர மாதிய தேவரு மருமறை யா.திய சால்களுக் 

தெரிகொழிர் சன்மைசொற் றோலிடச் ச௫9ங வுணர்பவ ௬ணர்வையு 

மொருவியெந் நெறியினு மதி சமா மொருபொரு ளிருகாச் தொருமையின் 

மருவியிங் கெளிது£உ வெப்பெரு மாசவ கோடிகள் லாய்த்சனன். (உடு) 

Cay. 

என்னாவெழு மாதர மீதுறவவ் விலிங்கேசனை யாசிரி யன்சொல்வழி 

மன்னாமனுப் பாவனை யாஇயெலாம் வழுவாசருச் சித்துப தேசமுரைாத் 

தின்னாவற நீள்குறி நஈல்கிெயரு ளியசேசிக பூசனை சோர்புரியா 

Sox oF cor went! wor Gu வாயதிர வியகேர்தொழு காலுறை ஈல்கெயரோ. 

தொழு தா௩்கெழுஈதஞ்சலிசென்னியினிர்சூடி த திருமுன்னுரின்றனனம் 

மூழுமாகவ ௪9.. னவ்வருணன் மூகநோக்குபு சேண்மதி நீர்க்கிறைவ 

வழுவாதமர் சாபத சாபவினை மாற்றுஞ்செயல் போற்றுதல் வேண்டுமுனச் 

கெழுவாரிதி சூழ்புவி யின்கணலா லிவணீசெயி னாம்பய னின்றதசனால். () 

புகுபாரினும் பாவன மாவனமே பொருச்சம்மெளி இற்பய னாமுடன த் 

தகுமாவனங் காவிரியாமியஇ சையின் மாமறைக் கானன மேற்றிசையிற் 

றளொகுயோசனை யோரிரண் டின்னுள சச் சூதாரணி யக்சமர் தாமணியைச் 

சுகபோசுக ரூபவ மாமயனைச் தோன்று ச்துணை யாகும காதியனை, (௨௮) 

படி.வாழு மணிச்சுடி கைப்புனிக பணிராசாற் பூசி பாக்கெயனை 

யடியாருளச் தராம தக்சுவையை யமுசோனை யளிர்றை மனமுருசச் 

கடிமாமல ராவி ராயவுப காணம்பல வோடள வாமணியர 

லொடியாதமர் பூசனை யாற்று திமே லுவஜோர்சில லிங்கமு முன்பெயால், 

மாபாற்பிர இட்டை புரிந்திறைவன் மகழ்வேள்வியும் போற்று இ யிவ்வகைரீ 

புரிவாயெனிற் சாப ஈடத்இிடமப் பூசைச்சிருச் கொண்டது வன்றியுமே 

லொருவீமெளிச்குமெனப்புகன்றானு,சகோளெழுந்தெ திர்தாழ்ர்இிரைஞ்9ப் 

பெருவாழ்வு சாப்புகு சற்குரவ பெரியோய்* ன இருவிரை யாக்சலியை, () 

எவர்மாற்றுரர் சொல்வழி ர்ற்பனின்வாச் இடையேழைவிண் ணப்பமொன் 

றையஇருச், செவிசாச்தியெ னையம கற்றியருள் செயவேண்டுவ லென்னவ 

தென்னையெனச் இவசாத்திரம் யாவையு ஞானமலாந் நிகழ்மோக்சமின் 

தென்னவச் சூசவனச், சதெவமாற்றமு தேச சுடம்பிலிங்கச் இறைபூசனை 
ஈன்றருண் மென்றதெனோ. (௩௧)



வருணன் சாபமோசனச் சுருக்கம், sate 

எனவேவரு ணன்புசல் கின்ற தகேட் டிறைகூறுமுன் லூலுளா ச,ச்தியமே 

யனஞானமப் பூசனை உன்றியுறா சகத்தும்புறச் தம்புரி பூசனையான் 

மனதாய்மையச சுத்திப ரம்பரையின் வருமாண்டுிவ ஞானமப் பூசனையே 

முூனமேதுவென் ரோசலுஞ் சத்தியமே மூ£ச்இக்க௫ பரம்பறாயேதுவதாம், 

அவிரோதமுன் சொன்ன துக௩்கேட்டதுமமன் றறிநீபினுமச்தெளிவோ து தங் 

சிவபூசையொடஃ நியலெக்சவருஞ்€வன் -ழிதேகமென்றோே துமரை (கேள் 

யவமேயவை யுச்சம பூனையா மத வேசிவ ஞானமென் ஜோரு யச் 

நிவபூசையுண் மந்திரம் பாவனை தாச செயறந்திர மாதிய வாயமையெலாம். 

முன்னூலுணர் வன்பருள்சாஈசமுதன்முற்றுங்கொளுமுதச்சமசச்.துவனா 

யன்னேர்மிடற் ரோனருள் புக்குஎன்றாலரிவான சனருமைபல்பெருமையெ 

மென்னேயினிப் பூளையேயலசொன் றிறவாகவின் பிவதுமுண்டுகொ[லா 

வின்னேகர பிெல்லயி னத்துளிச விரும்போகரிப் பூசனை யேசாலால்,[லோ 

இசன்மேலுமெய்ப்பேறுயிர்க்குள்ள துகொலெட்நா லுமிசைச்திலதண்டென 

நசையேபுஈதத்துவிசான சஉரழ்வைலானெனவோரு இமீசல.து5 [வென் 

துதிசேோர்சில மாசல வாசமுறீஇா சுயம்பிசவ Hees கேர்சொழுசி 

யதிமேவினுமுச் திபரம்பரையினருண்மென்றுணருண்மையிையமுறேல், 

அல்லாமலு மத்தகு சூ௫சவனச் தமூதாகா சுயம்பிலிங கேசனையாங் 

செல்லாருமுச் snag கேர்தரி௫த் இரியாதுவ சதி சீலனெவன் 

மல்லா£வன் றேகம்வி ம்பொழுசம் மனுகாயகன் றேவி யொடும்பகுஈசே 

வில்லார் தரி சனமளிச் கொப்புயர்வில் வீடுஈசர௬ வாணிது சிச்சயமே, (௩௪) 

இவ்வாய்மையை யோர்வறி னிச் சலமேயிதங்காறும்வச ச் அுமெனும்விர தஞ் 

செவ்வேகொசொக்சமன்பா இனக் இனமோங்கியவிட்டலிங்கார்ச்சனையோ 
டவ்வாரமு தோ தெரிசனமை£தெழுத்இன்செபக் ச்யானமுன்னாயபுரீஇச் 
செய்வாதி.. ஞாருண் சூழ்குக*்க்கச் சேவேச னளித்தல் விரிப்பலசார்.(௩௪) 

வேறு, 

கேண்மி யாவுத கேசகாம் விரிப்பதென் ளெ ச்துஞ் 

சேண்மு னேகுமம் மாவனஞ் சென்றமு சோன் 

ராண்மு னேபணிஈ அுன்பெய ரிலிஙகதா பனமும் 

வாண்மு னீலலிங கேசவான் மார்த்தபூ சனையும். (௨௩௮)



SH 2. சூசவன புராணம். 

மாபின் கேளவியுஞ் செயினட்ட வச்சிர முனிவன் 

இரமுன் னீளிடர் புரிந்து சாபமோ சனமாம் 

வரச மெய்ச்சுவ ஞானமா மகோத தி ரழகுக் 

தரமு மாமவ ணுறலொரு தலையெனச் சாற்றி, 

௮மல னாம்விரூ பாச்கமா மூனிவா ளகன்றான் 

சமல நீக்குமச் தாபத முனிவரன் ஐஸசட் 

கமல மன்புறச் தாழ்ந்தருகம் து. இ.ரிஇக் சனிந்து 

நமல நீப்பதித் சலமல இலையென ஈமக்தான். 

அணிவு கொண்டெழும் வருணன் முன் சூழ்பரி வாயக் 

சணிவில் பற்பல பொருட்குவை புரோகிதர் சம்மோ 

டணி றந்ததன் பத்தினி சக தனா யனைய 

பணிச லச்தினாம் பிலத்தவா ரச்தின்மேற் படரும். 

பிலச்இன் மேல்வரு மவன்முன மருமையித் பேணு 

நலச்தினத்சகு பாவன மாவன நாமத் 

தல,ச்தி னோர்தடச் செழுக்சன னச்திருச் சடமுன் 
புலத்தின் மேதகு கெளதம முனிதரு புவனம். 

௮னைய தவ்வமு தேசலிங கச்தின தவாசி 

தனிலொர் முப்பது விற்திடை தாரக்இற் றன்பா 

லனக சானவி யாகுமா தீர்ச்தமுற் நடுச்தே 

யினிது ரிச் திப வாசஞ்செய் தறச்சனி யிலக்கும். 

தேவ சீர்ச்கமென் பெயர்பிர சிச்சமா மனைய 

வாவி மேற்றன மனைபரி வாரமோ டெழுந்த 

சவ னாதிபன் மரபினச் திருத்தம்தோய்க் சார்வ 

மேவ நித்திய ஈயஇகண் முடி ச் துமே.னிலவும், 

மணியி லிங்கவான் மார்த்தபூ சனைமுூறை வயக்கிக் 

சணிசத மில்லுப கராணசங் குலச்தொடுங் சாந்தை 

பணிச னங்கள் பின் வ..ச்செலீடுப் பணியணி வேணித் 

இணியி ருட்களச் சமுதிறை சினகரச் திருமுன், 

தூல லிங்கமாங் கோபு தவாரச்இ னிருபாங் 

கேல வைங்கா னாறிரு செங்க னெனுமப் 

பாலர் பைங்கழன் முறைபணீழப் படர்ந்துசோ புரத்துட் 

சால வந்தி காரநந் தீசர்தாள் சார்ந்து, 

(௩௧) 

(௪0) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬)



வருணன் சாபமோசனச் சருக்கம், ௬௪௮௩ 

படியு நப்பணி௩ துட்புகுக் சருள்பெறப் பரிந்து 

விடைய ளித்சருள் கெனப்பராய் வேண்டுகொண் LBs grt 

இடப நந்இதாள் பத் இர விலிங்ககே ரிஜஹைஞ்சி 

முடியி னஞ்சலிச் காறிரு முறைவலம் புரிந்து, (௪௪) 

இரவி யாவினு மிக்குய, ரிமாசலை யெமையாள் 

பெரிய் நாயகி திருமுணம் பெருகுமன் புய்ப்ப 

வருண்டா னீர்ச்செழ விருவிழி யருவிநீர் வெள்ளம் 

சொரிய வுள்ளூதீஇ யள்ளெழிகர் றிருவுருக் தோற்றம். (௪௮) 

கண்கு எளிர்ப்பநேர் சண்டனன் றண்டெனச் கடிதே 

மண்கு ளிர்ப்பவீழ்க் துயிருணர் வொழிபர வ௪னா 

யெண்கு ஸிர்ப்பவா னந்சவா ரிஇமித௩ தேறிப் 

பண்கு எளிர்ப்பநே ரெழுந்துகின் நின்னணம் பராவும், (௪௯) 

அூலை மீன்றரு என்னைசே யறிவிலாச் சிறியேன் 

றகையின் மைந்தர்ச்கே கிர்ச்சதி கினைந்துளக் சயைகூர்க் 

Fans ராசளிப் ப திலனைக் கார்வமே லென்ப 

புகலி லேழைகான் புகல்வகெ னென்றெதிர் டோற்றும். (௫௦) 

வேறு, 

மலப்பகை யொன்றே சீவர் மாட்டொரு வாது பற்றுக் 

கலைப்பகசை யசனை மாற்று சலைச்சலை யாவ இத்தா 

மலைச்துமென் நளக்க றுத்தம் மலவிருள் வடிவே சான்சொண் 

டலைத்தென நெறிச்தொப் பெல்லா மாற்றுகா ॥ளகம் போற்றி.(டு௧) 

இருண்மல வெப்ப நீக்கி யின்னருட் டண்மை யாவிக் 

கருள்வ;௫ செரிக்கு மெண்ணா எவிர்மதி யளிசம் போற்றி 

தருமலக் காடு Onn & தித் ச்கிச்துமேன் ஞானப் பைங்கூழ் 

பெராயே வமுசம் பெய்து பேணுமுச் கண்கள் போந்றி, (௫௨) 

துக்கதுர்ச் ௧௩த நீக்கக் சுகமெனுஞ் சுகக்க மோந்தே 

யொக்கவா ருயிர்முற் ௮ய்வா னுயிர்ப்பெழு நாசி போற்றி 

சக்கசொல் லமுச காசன் றடஉஞ்செவி வழியே யுள்ளம் 
புக்கு.” ராண்டப் பைங்கூம் போற்றெழிற் றிருவாய் போர் றி(டு௩) 

சமர்புரக் SHES மூரல் சமழ்ப்பவாங் கவர்கும் பேரின் 

பமைவிலா ரமு.தம் வாச்கு மணிமணி முறுவல் போற்றி 

ரநிமலனே காந்த னாக நிகழ்தீதுப தேச வாய்மை 

யமூதுல குயமடுக்கு மஞ்செவித் துணைகள் போற்றி, (௫௪)



௧௪௪ G waren புசாணம்,. 

செண்ணிறை மதியான் ஞான சோசமுற் றளித்த நேற்றுக் 

சண்ணிறை மதிமு கத்தின் சயம்பிர காசம்போத்றி 

வண்ணவான் மடிமூ லைப்பான் மான3மெய்ம முகரிறைக்து 

கண்ணிரு மதூற் பாயுங் கருணையா ரமுதம் போற்றி, (௫௫) 

உருவுக டோறும் வெவ்வே நுயிர்க்குயிர்ச் குயிர்சா னேயாக் 

தருணமங் கலப்பூண் டாங்கு சன்னிகர் கண்டம் போற்றி 

யருள்பர 'வபர ஞான மாருயிர்க் களிப்பப் பூரித் 

Agua நீல மூடி யிசைத்தபொற் றசும்பு போற்றி, (௫௬) 

ஆயிர கோடி யண்ட_ச் சாவிமுற் ரொவ்வோர் சூலின் 

மேவிய பெற்றுஞ் சற்றும் விகாரமி லுதாம் போற்றி 

தாயிற் றுசாச் தாவிச் சொகையினைப் பிணிக்கு மாற்ற 

லோயிருள் புறத். தி னோட மொழுக்கம்போன் முரோமம் போற்றி, 

இருதய கமலங் €ழ்கின் ஜெழும்புநீர் நிலைய வாவி 

மருவு*மா வர்ச்த மேயாம் வலம்புரி நாபி போற்றி 

புரகான் சேமச் தேரிற் பொலிகடி. தடச்சீர் போற்றி 

யிரசமே லாம்பை யாக வியைசவா னிணைகள் போற்றி, (௫௮) 

பருமுலைக் குடைந்து £ழ்வீழ் us Hos சாது சேய்போ 

லருணனி நிறுச்தி வைத்தாங் சவிர்முழம் சாள்கள் போற்றி 

யிருவரால் வனப்பு வெள்ளச் இலங்கனேர் கணைக்கால் போற்றி 

பெருகெழில் முதிர்சம் பீரம் பிளவுசெய் பாடு போற்றி, (இஃ) 

ஆமையொவ் வாமை மாமைச் கைந்தொடுச் இயும்வி ரிச்தும் 

* போமெனப் பலகா னோக்கும் புறவடி விரல்கள் போற்றி 

தூமறை யுபரி டங்கள் சுமாதிடப் பெறாச ohms 

சேமிகன் புளத்தி லங்குக் இ.ரவடிக் கமலம் போற்றி, (௬௦) 

உரைசெயி னலெைபோக மூடனனீ.இ வீடு நல்கும் 

பெரியகா யகியென் மோதும் பெருந்திரு நாமம் போந்றி 

இரிசைரின் னருளி னல்லாற் இட்டரு மமுத நாதன் 

றிருமுனுற் ஐருண்ம டுத்தல் சிறியனேழ் குறுவ தண்டோ. (௬௧) 

  

% ஆவர்ச் சம்-நீர்ச்சுழி. * போம் என்பதில் வினாவிசை paris Ogre 

கது “OeuyspsrQuotion” coru 6 mGurre.



வருணன் சாபமோரசனர் சருக்கம், க௪(ட 

சேயரை யணிய ராகச் சேர்ப்பது தந்கை பாங்கள் 

சாயருட் கடனே யேழை சாற்றியும் பிழையி மைச்சேன் 

ிீயவெஞ் சாப நோயார் நியங்கிய சிறிய நாயே 

ஞயவிப் பிழையு மாற்றி யருடியா லன்னே யன்னே, (௬௨) 

என்றுமுன் று.இர்துப் பல்கா லிரைஞ்சியா ரருள் பெற் இ 

மன்சறுன் றிசழி மேவேணி மர்இர நாசன் கோயில் 

சென்றும் €சசபாத செரிசன முூரைசெய் தட்போய் 

சின்டுமுளி ஈமுச ரூப சவிறையருட் குலிமீஈர் சண்டான். (௬௩) 

சண்டனன் கரண மெொன்றுங் கண்டிலன் றன்ணைம் சாணாண் 

றண்டெனப் படிந்கா னந்ச சாகாக சுனிதி சோசல் 

கொண்டெழு சிவானு பூதி கூர்பா வானா யொன்றிப் 

பண்டர் வங்கு ரிப்பப் பைப்பயக் சரையி வர்ந்காண், (௬ ௪) 

அண்ணலின் னமூச மேணி யம்பகங் குரரிர மோக்கி 

யுண்ணெகிழ்௩் துருசர் செங்கை யுசிமிமம் குவிய நேர ஈன் 

றெண்ணரும் பிறவி சோறு மெப்பெருக சவம்பு சிந்சேன் 

கண்ணெ இர் காணப் பெற்றேன் கருணையா ஈமூதசு ரூபம், (௬௫) 

எனமுனம் துதிய னேக சிறைச் ௪டில் குடியி றைஞ்சி 

மணமு£வக் சமூக லிங்க வாதனுக் காகி சேடன் 

புனை இருப் பணிக ளோடம் பொன்மணி யஈரிக ளாஇ 

ஈனிவிளை நிலங்களா இ ல்குபு பெரும்பே றற, (௬௬) 

அரு ட்டிறண் முதற்ுங் கேட்டாங் ச௫மிகு வசையன் புக்குப் 

பிபொாருட்டிறன் முற்று மீட்டிப் புனிசமா ருயாச மாஇ 

மிசருட்செ ருருச்கி மாதி செபமகா ௨பிடே கா 

OGD மேச னாஇ வயங்கவா கமநூன் மாண்பால் (௬௪) 

போற்றுமா பூசை மாசிப பூரணை யாய வாகா 

சோற்றிவ ரமுச் நாதர் இயற்றுபு மீவண்டு சோட 

லாற்றினன் பதிதா வோதி யாய்ககமைக் ச௪ன்பின் வாய்ை௰ 

தேற்றுவிப் பிபர்க்குச் கானஈ இறப்பட ம௫ம்ச்சு பர்ச் சாண், (௬௮) ்் 

இன்னண மரபினாளு சியற்றியத் தலங் வாச 

மன்னுறக் காலந் தோறும் வந்துவக் FUP SB BI Foot 

தன்னடி பணிக்ச மர்ந்து சாருகாட் பிலச்கி னின்று 

மூன்னெழீஇப் போந்த வாவி முதுதட மசனி லேக, (௬௯)



௧௪௭௬ சூதவனபு.ராணம், 

சாலைநான் மரபிற் கோலச் சாற்றுறும் வேள்வி யொன்று 

மாலற வியற்றி யார்வ மலிதிருப் பணிகள் பல்ல 

காலொளி யணிகள் பல்ல கவினுறப் புரிந்த ளிச்து 

வாலிய வமுசு நாதன் மாபூசை மேன்மேன் மல்க, (எ௦' 

புரிதெ.தி ராண்டு மாசிப் பூணை காளி லன்ன 

வாந்தரு பூசை முற்றி மறையவர் வெறுப்ப Bot BL 

பரிங்தெ.இர் கோகி யந்தப் பார்ப்பனா Gyn sons யென்பா 

லரந்சை செய் சாப நீக்கி யருண்மினோ வென்று தாழ்ந்தான், (ers) 

வேறு, 

ஆங்கது வினவிய பனவலா மார்கலி நாயக சகேண்ம தியா 

லீங்கமூ சேசசு தரிசனரிற் கெப்பொழு செய்திய தப்பொழுசே 

நீங்கரு& வினை யாவுமூட னீந்கிய மாமுனி சாபவினை ச் 

தோக்கழி பாக்கினி வேண்வெதென் நாயவ னாயினை நீயென வே. (௭௨) 

ஒ௫இன ரோகதுமக் சொன்முடிமூ னும்பரி னெம்பெரு மானருளா 

லேசறு மேத்றிசை சாவலகே ளெம்மூன மெய்திய வப்பொழுதே 

யேதமு னியற்றிய சாபமொன்றோ வெப்பவச் தொப்பறு வெப்பிடருக் 

Esp OPO Or GS கற்றனவாற் றிடமிது நின்மல னாயினை நீ. (௪௩) 

இன்னினி யெண்ணிய காமியமுற் றெய்துபு வாழ்ந் திருக் தீற்றினினஞ் 

சின்மய ரூபமெய்ஞ் ஞானமு.றீஇுச் இகழ்பா மோக்சமுூஞ் சேர்கவெனாச் 

துன்னரு மின்னமு கதொழுச்கெனவே சொடர்புற வெழுந் சன தூமொழியப் 

பன்னச ரீரிச னிருசெவியாற் பருகின னுருகனன் பாடினனே. (௭௪) 

ஆடின னோடின ஸீடியபே ரானக்சு வாரிதி மூழ்சியெழுஈ 

தீடிரி பீடைகள் சாடியெளி யேனையு மேன்றுகொளக்சகுமோ 

பீடிரி தீவினை புக்இயுறப் பேணிஈன் ற்றிய பீழையினேற் 

கேடவிழ் சுவன்னஈ வேணியமு சோசனிங் சுருளிய சென்புகல்கேன், (௪௫) 

எந்சைசெயாரு ளென்றாமோ வெத்தகமை யோர்க்கு மியம்பரிென் 

றந்திலவ் வம்பு காயகனவ் வமுசலிங கோன்மெல் லடிக்கமலஞ் 

சிந்சையுஞ் சென்னியும் இகழ்தாமுன் மிருச்சக வீழ்ந்தடிக் ஈடியிறைஞ்சி 

மூந்துபஃ று திபுகன் நரிதுசெலீஇ முனமிரு கண்டரு _னையனவண்,(௪௬) 

நிறுவிய வருட்குறி யவாசியினி னிலவுசன் பெயரினி லோரிலங்க 

மூறுவிதி வழியினிர் ப.இட்டைபுரிக் துளமிகு மளியுறப் பூசனைசெய் 

தறிவுள மடு சலங் கேசனடி யமைக்துறப் புறம்புகுர் FEY (pH 

பறிகொடுச் து மவன் சுவாசொய பா சலம் போர்சமாந் திருந்சனனால், (௪௭)



மார்க்கண்டேயச்சருக்கம். ௬௫௪௪ 

௮ாதலந் சணிற்சிவ Siegler Cur er Fons uy Gh சவமெனச் கண்டமையும் 

பாசிவ ஞானமொ டமர்ந்சனனப் பனிச்கட லாசைவிட் பொழிசாபம் 
டட 

வருபயங் கரவுரு வாயட்டா வக்க மாதவற் ரொடர்ககன் மா 

லொருவரு மனையவெஜஞ் சாபத்தி யுருவினை யெதிர்மெெரிக் திதுவென்னே.() 

carte கருதிமெ யுணர்ந்தன்னோே னெச்தகு பாசக வினையாபுஈ 

தனசெலை புகுமுனக் சொலைத்இன்பே சருவது 422௧7 வடவீமியனா [தாங் 

war syns goles) sim கொடியாங்கே வ5சறன் மூழ்திவெண் ண்ணிக் 

கினி கழுக் சைக்செணி யமுசேச னிணையடி முூறைபணிஈதெெட்ச்சே ச் இ, 

அரு சீலிங் கேசப£ இமபாகதசி தருட்குறி ஈறுவியாற் சினி7பூடிக் 

தி பிர்பய௩ கரவுருச் கொம்முன்சா மிடர்முழு துடனா வினிகாஙகே 

கமலம இரமுதல் வனைகமாளு நீடளி நீடவ! யோடிரைஞ்சி [ona 

விமலஅமய்ச் சவமுதல் வளர்ந்தோங்க விழைந்தமா5 சனமனனு முபைகே 

அயன்மசக னக்திே வடிசாம்ஈமிசம் மண்ணலிவ் வருனால் மார்க் கண்டேசற் 

Buia @ sso Boos Wel & HS 3) uSlc0 Oooo 0/504 db HUGO! UDELL oof aU 

னுயு மவழி யருடரு சிவலிகக முற்றிவ ணிதுவிய வுதன்உரயமை 

UTD UG OHS) யோடுவன்ன மறுவலு மறுவறு ந௩த்சன். (௮௧) 

கடிமல டி.யிணை மூடிகொண்டு களியளி யொடுமிசாழு கருள்மிசன்ர 

படியருள் 4தைபக ௬ மன்று பழமை சொன் முளிமுணி குவமுன்பு 

கொடி.கரு .4வணரு எியவிஈத ஐவல்கசை வினவினர் புகவன்பா 

addaryy Ss5n முூழுதுண்டு மருவுவ ரிணையறு ப॥வின்பே, (௮) 

வருணன் சாபமோசனக சருக்கமு TD Ty. 

௮ கச்துருவிருள்ச தர ௬, 

டெ ற ௦ ௫3 ௦ ௦ (0) 
DTT BHO L_UIFF (DBL. 

i OE <p ———-- 

Brg ips atu@wn Foe காதை யோ தின 

6S னேரு மாமிரு கண்டு கூறு மாவன் 

மது பேச மீ வைய வந்த பேறு கேளென 

ு௩தி வாச சாரு ணந்திமாத னோதுமால், (௪)



௧௪௮ சூதவனபுராண்ம், 

வேறு, 

வரு இசனற் குமா₹ம வளர்குரல பரம்பரையின் 

மருவுமழ வுருவதரு பணியொன்று வந்து இப்பப் 

பெருகியமா தவம வாயப்பப் பேணிவளர் பெருஞ்சிறப்பி 

ஹொருவரிய இிரெண்கா டிவரிர்லம் சொளிர்சருமாக், 

எமனை 7/௪ பன்னுவாலா யெழுமுனெழுஈ, இணையடி காழ், 
4 

தொன்றுளைசகுன் சன/குமா னும்பர்மணி முடியுரிஞ்சிக 

கன்றுற௪ெ ய மென்சுப௧க கடிமலர்ப்பூங ALA GFT 

நன்றுரைச்ச குருரணர்தா ப wisi Ue wet Cure , 

HILT AS ded wu cst u vow F Ghose an 

டிறிலுதிசச கா ணமெபன் னிளம்பருவ முது குரலப் 

புணமஎர்யிலேெ மஃமாது புஎஃன்சருரி மீமலெடுக்ச 

Bot & hig. wosr wo ao a7 Han » Gra F OY TRE “oor, 

Bisa விக ஊிான்று நீவேட்ட படிபகர்து 

பபினணியசிவா மம மிருபா \o) oor டினுளுஞ் சா மதா 

யனகருரு முனி பல வருிடதென் பட 9 கரிபோ 

புனைப் வாகமச்தி* பகஃ்பட ௨ம் பலஃவரீறள் ‘ a =, 4bo — O Le வலவ bol, 

LI UH Gh ॥ மாற்மாபம் பாவல ம்மா சனபட ம் 

வரையப் படட (மி: வளர்சவ ரச இனமா 

யருள்பதியு முக டாம் தாழ் து டம்கறக குரா வகாகக்க 

கருகருமிமயப் மிபாருள்வீ ரித்துக் காட்டுமிபருஞ் சிறப்பை ௩௫, 

தொகையுரவோ பன்னிபணடு சுலோக$றை% இல குமது 

புகல கருஞ் சிவஷான போசமிமனு£ இருகாமர 

தகம்சிருமிமன் மப் இ௱ச்தனரும மபொருள் வீ/'த த 

Haye cb red BAe a oo UAL pm dp OO THU, 
ர 

ஆயதிரு வருண்றடுறை ம் சாசழமு௱ பாமுன் 4 

ணேயரிகு மக்கா முல ண நக்காதி 

துயலவகை பு சபர்ப்பத் 2 சாமறுநி யாபாசனோம 

சேயமா- ௪ தியரான மிசரிசனியன் பெருமுளிக்கு, 

சிந்சனையம முூடையனைய சவ மனிசவம் பவமுனிபு 

வ௩கனைசெய பரஞ்டோதி ig has s தனனிச 2 

னிசகளை யிஃ கல்லால ௩ழற்பாம குமவசிவ 

திஃதனை? பன நி * பெச்றக ை உச் இச... பப படிம J or Lod! ட் நீலி லலம்ய்ப LIM MGT LW oe, 

(௮) 

(4)



பார்க்கண்டேயச்சருக்கம். 

பரவருமிச் கைலாய பாம்பரைபூ வுலகனிடை 

மருவிவளர் தரப்டுபறுக மன்னுயிர்ச ளின்ன றரு 

மிருண்மலநீச் சருணெறிசென் நின்புறுகென் றெம்பெருமான் 

றிருவுளம்வைச் சமர்கதனனி& செடலிவ்வா றிவணிகழ. 

பண்ணிவை சரறிழ்வேசம் பரவுபெருஞ் சிறப்பினமர் 

மண்ணுலகிற் நாஙகானை மாடமெனுக இருக்கோயில் 

கண்ணிலவு இருப்பபெண்ணா கடமெனுஞசாச் இருப்ப தியி 

gen cite ௮ மொருவர்பப மோல் சமபுண் ணியச ர், 

இவர்பெயாச சுகரெனமுன் னிலகுகளப் பாள ரிவர் 

திவமகிமை யாமுமுரை சரலரிதில் லறக்இவர்வாழ் 5 

சீவமறான் மசப்பேற்றி னார்வமுறிஇக் தமக்கென்று 

மிமவமகலுக தீச்காதி யாவையுஸ்செய குலகு வண், 

திருத்துறையூர் ஈகர்ச்கதிபன் செவச்துவிசர் குலக் தலைவ 

னருத்திவளர் சிவாகமமே யருமரமுன் லூலனை ச்துங 

EBD SHAS CFI COME காட்சிரிறை காரணத்தாம் 

Od GF லாகமபண் டி.தகாமச் சிழப்புடையோன், 

ஆயவரு ணக்இசிவா சாரியனை யடுக்கிறைஞ்ரி 

சேயமலி சங்கருசதை ர்கழ்த் தவன் மொன் செறிய 

காயசிவ ௪ரும9மஉாக் தொகப்புரிஈது பகப்பேறு 

சேயசல தளர்த்சாகாக் இரத்தான்மீட் ர தவல், 

. ny ® . ர 
Hig UD Sts புகன்றமைசோட் eminem rut Cen fold) 4) 

. Log ; 
UG BID Y UT Wed MY oD EOL UF coor y, FUR A oA 

AIQWA TA UR Fi Fee SoM OLIN TT hot) ble BTA B) 

ெடியதிருக் கயிறிகணி விவர 7 F & கெல, 

அச்சு தாச் களப்பாள ரம்முனணாயினம்முரையி 

ரகர தெடுக் இமய நஙகையொரு ப௩கனையுள் 

வைச்சுரிய மூவரையும் வழுச் இயன் யேரஇனிய 

மெய்ச்சுகனல் குஃவென்று வேண்டிவூர்ந் இட்டனமால், 

அனையதிரு வடந்சன்முறை யகணிஉவ 11 maul py 

சனையடையா எச்தெரிந்து சணக்்தியவண் முன்பியெறவ்வோர் 

பனையிதழ்க ளெடுத்துடன் முற் படியோலை மீர்றெழுந்து 

பினையிசழின் முடிவு மப் பெருக திருப்பாட் டெடுச்துறைப்பார், 

௧௪௯ 

(௧௦) 

(௪௪) 

(௧௩) 

(47) 

(3) 

(௧௬) 

(௧௭)



௧(௫௦ சூதவனபு.ராணம், 

பேயடையா பிநிவெய்தும் பிள்ளையினோ டுள்ள ங்னை 
வாயினவே வாம்பெறுவ ரையுறவேண் டாவொன்றும் 

வேயனதோ னாமைபங்கன் வெண்காட்டு முக்குள நீர் 

சோய்வினையா ஈலர்சம்மைச் சோயாவாம் சீவினையென். (௧௮) 

பெறலரிய காழிபருட் பிள்ளை இருப் பாட்டுகிக்ச 

இிறணினைபச் சவகாவ சிகாமணியுள் Ona gas wb 

,இறையருணின் பான்மாழுது மியைக்கனகேள் களபபாள 

௩றையொழுகு வெண்காடு ஈண்ணுதியிக் கணமென்ன, (௧௯) 

அருளியவச் ஈ சர்களப்பா எரும்வியக் சாக் கன்புகனி 

பெருகியதம் பன்னியொடும் பேணு பஉஃபயபொருளோடு 

மூருகுமனச் கொடும்புகுர்சொவ் வோர் இனமு மூச்குள ஈகோய்ந் 

திருள௮பூ Fico gai air sr! டிறைய்குகனி இஈட்படாய். (௨௦) 

வேறு, 

ஆன்னண (யம விரதன் னெறிரின் நியலுற வாங்கொரு நாளிற் 

௮ன்னுமவ் வேளாண் குலமணி யாமர் சுதர்களப் பாளர் ௧௩ சனவிற் 

பன்னுவெண் ani oi மிறைபுக௩ சன்ப பரிக்துநி யருந்சவம் புரிக 

நனண்ணிலை யுவக்சா ரின்னுளம் விழை கலஅனாருங் acs Go முறையாம், 

ஆயினு நினுக்கிப் பிரப்பினின் மசப்பே நரிதுரின் கருமச்துினளவான் 

மேயரின் னபிய சவம்பழு சாகா விகமொரற் புசமக மேலைக் 

கேயுற வளிக்கு ப மைசெனக் சேட்டவ் விரு௩சுவப் பெரியவர் இரிசை 

காயக விணிய ௧ பதிழ நகாப்பண்வைச் FTE EC COT, (௨௨) 

எர்மனேர் ொயயபக்இபப் பேரன் நிலாமையா லென்னைகொலேதங 

கர்ப வருள்சி பாஸமயா ம் வழ கருச்இனிற் BU HF OWT Cor WB evusn sn 

ஜெடர்வுஈ வவ? யம்ெபெரி உண்டு. 9 ப்புவிண் ணப்பஅிமான் மிா௩சா 

யொளிரசி: லீ ஈச்தியருள் ககனெேேண்டி பு ம்பர்சோன்றிருமூனமு டைப்பார். 

WE Oud oor ஈளிஃத வ்னைபா லம௰ர்கச வையபல் சோடியா மாவி 

ர்லெமு *ன்கே யெனய்புதி சன்னா னிசமிசே யாகலு ச்கர்வன் 

னூலமர் குரி ஞயகச் சேயை sol IG argon orm 

மூகிலம ரிமவெர் பன்னையு நீயு முனந் இரு ஈன$தலை முதமே, (௨௪) 

மருவவைச் கொருவா சமர்திரா வனைய மைந்சனே வக்தருண் மாபாந் 

QR oot wields aa Jung woot tear குலமணி சேய்மணி குமுத 

வருமைவாய பலர்சச வருட்டிரு வாக்கு மஈர்தமா யொழிவசோ வந்தோ 

கருமமார்ஈ தழலவ் வேழை.பா லெனுமச் சக௨ர்சியே சணிப்பத வெழுந்து



மார்க்கண்டேயச்சருக்கம், SHS 

முழுதுமென்னுள ததைவாட்மொலினியான்மொழிவதொன்றுண்டுசொலெ 

ன்னாஃ், கழலிணை சொழலுமுலூனுக்கன் புகாட்டியாடி ச் சவெண்காட்டெ, மழ 

லிவிர்சாத்தோனன்பநீவேட்டவரும்மிபாருள் வரும்பசுரிதுவே, மழவின்மா 

ன்மியநாம்வகுக்கொணொா அனக்குவாய்ச் சென் றருளுபுமறைந்சான், (௨௬) 

விழித்செழுந் சனாச் சுதர்களப் பாளர் மிக்கெழு முவகையின் மிசற்தாங் 

கொழிச்திட லருமர் நியமன் னெறிரன் ரஜொழுகுநா ஈரலகெலா முய்ய 

வழுத்.தசுச் சாத்து வைதசிச் சாக்சு வாய்மைமாண் சைவமீ வாழ 

விழுச்சகு தாய பாம்பரை யருளான் மேதினிமீ இனி விளஙச, (2௪) 

இருவருள் பெருக வனையசம் பதிகள் செய்சவச் செய்விகக் சிவா 

யருளொளிப் பிழம்பா யவதரிச் இடக்கண் டன்னையுக் சாசையு மளவாப் 

பெருகுமா னந்த வாரிதோய்க் சருமைப் பெருக்தவச் குருக்கினைப் பேணி 

யானரு ணினைந்து சினைஈதுள முருகி யார்வநீ- டினமடுச் சணைச்தார்.() 

இன்னவென் பருஞ்ச் ஈருமைபா ராட்டு நிருஞ்செய லின் புறப்புரிவார் 

சென்னில முயச்சார் இருவவ காரச் இறப்புயர் இருவிழா மூதல 

பன்னரும் பெருமைச் இனவிழா வனைய பதியினர் இளைஞர்க ளேஹணோர் 

சன்னிக ர௬ுவகை பெருகிய புரிந்து சாசகண்மாதிகள் சமைச்சார், (2.4) 

பல்லுக மொருவா ௪சருஈசவம் 9பொரிஅபயிற்றினுஙகிடைப்பரும்பொருள்கைக் 

கெல்லியக் கனியிற் இடைச்சுசென் ரேசைநீர்முழு இருமூது கரவ 

£ல்லினு நீங்கா வருந்துணை யெ எஃ£கொண்ட விர்மணிப் பணிரிறா யனைச்து 

நல்லுறுப் பணிரகா ருயிரினும் போற்று நலெவர் ஈலிற்றுவா ஈம்ம, (௩௦) 

வைஇஈ சைவ சாபன குருவாய வக்கருள் புரிக்தெ.இர் மறையுஞ் 

செய்துற ரிறுவி யமாஈசன முன்னா ' மடய்விச சுச்சவச் அவிச 

சைவ தாகச் சணிக்குரு மணியாய்ச சாாகசரு ளெபுரி குதுமென் 

ூய்வரநுள காறி வாம்வுபின் னருமீண் டுதிக்சசன் நுவப்பு தேசம், () 

வழுத்து.ிச் தாய சேயினை. ஈவேசு வனப்பெரு மாளெனு நாம 

songs Be வழைச்சுப் பதியினிற் சன்னாட் டங்கிய KGa gar Coors 

கிழைச்திடு விசேட பூனை யாதி யியற்ியா ஈருள்விடை பெறுபு 

மழத்இரு மகவு மனையொடு தம்ஜூர் வந்கமர்க் சனர்களப் பாளர், (௩௨) 

ஆங்கமர் வுழிநன் மாதுலர் கமக்கின் னருண்மக வின்மையி னனைப 

சேுகுச௪ லையஞ்சொன் மகடையே தமச்குஞ்சேயெனப்பெறுரையீர்ப்பச் 

தாங்குசோ தரிமைச் தனரிடை வேண்டிச் தீம்பதிவெண்ணெய்கல்தூரிற் 

பாங்குறப் பெற்றா ரொடுந்தனிச் சேயைப் பரிஈ்செடுச் சழைச்துடன் படர் 

[ர சார். (௩௩)



௬௫௨ சூதவனபு. ராணம், 

மாதுலர் சமது மனையலங் சரா வசையெலாக் சகைபெற மலிவித் 

சாதா நமுகச நேர்புகுங் சாலு சுமர்பெரு௩ இளையெலா மடுச்சே 

சாதிமங் சலங்கள் பெருகு நீராஞ் சனம் வளைத் செதிர்சுழீஇச் சதைய 

வோசகம்புகுக்சவ்வரும்பொருண் மணியையொண்மணிமஞ்சமீதுய்ச் சார், ( 

ஆங்குளார் சுமக்கே யருமையிர் கிடைச்ச வருஈசவ-ஈ சேய்மணி யாகப் 

பா௩குபா ராட்டி யன்னை, தா சையைசும் பாகஇியம் பாக்கிய! மென்பா 

ரோங்குறு முபய குலமணி வீளக்கவ் வொண்டிக மணியென புவப்பார் 

தேங்குரிச் களேமுன் போற்றிய வனைய சேய்மணி ராய்மணி இகழும்,(௩ ற) 

அம்மணி WT mL LIN AY ot 7A) W107 SID) யருட்ரெயலாதி 

யெம்மனோ ரெவர்க்கு (ியம்பரி சாஈ வின்பமீ அ௱வளர்க இகொட் 

செம்மழ உையஞ்சொ ெனுஈ கரா சமர திரகசிச7இக் சாசைழ ர்இளைளூ 

ரிம்மக மணியு மூ௩கையா௩ ஓசால்.பிடா வென்றுளச்சண்ண Sia) சார். 

இவ்வகை யிரண்டாண் டெயதிவா மிள ஞ்மீஎ Luimeius wai) பேடி 

யவ்வருள் பெருகும் ளவெண்ணெய£ப் லூரினணிமம சைமா யாடி ச 

திவ்விய மேனிக் இருமிவாரர் dupes separ? Subs ser மொவ்வி 

யுயவரு டருமிக் கயிலான் மீ மியாண்மடடயாககஉ முூனிபாக், (௩௭) 

அளவளா யினிய ஈண்புரை யாஒ யமர்ஈஅுபி னிவண்வாக சருதி 

வளனுலாஈ செயவ மிவண்மணி வி மானமருவிவிண்வழும் 9- ஸ்பா ஷொருவன் 

பளகறு மவனின் னருள்பெற சீடர் பணிரகருள் பெறுபாஞ் சோடு 

சளெொர்சரு மவணிவ்விமானம்லீர் மிருத கெழுமுவா ler Wye» கா.) 

வெண்ணெயால் தூரினவ்விளஞ் சேயசான் வீற்ரிரு௩கொடரிஉ. கதனேோர் 

விண்ணிலம் மானஞ்செல 9வொழிஈ து௱வுண் சிளாபாஞ்சோதிமாமுளிவன் 

றுண்ணென வியாசம் மூளப்படியாண்டுு £ tam Senor oso Jeu a » 

sam cmasr Siuncrs gama T2 tmgn soir Qua arora sre unrar, 

இரசைகமிளான் பாச செயா *வேைமை சோத பினசோமுக னாக 

நகை சரு புவியை சீராககிச்சன லீமா என்னிழ போய்புறப் பெத்ருங 

இசைகரு மிளஞ்ம அசிடாண்டிருபப்் ப ழமபாயிஈகக்கண் டினையசேய வி 

மான, மரமைவாப் பிர் ச மிபருவட ரிழல்போ ல௫ிர்வசே யல்லதசொன் 

[ Diver. (௪௦) 

* எனும். இடைக்குறை,



மார்க்கண்டேயச்சருக்கம், am. 

என்றுளந் துணிந்தாங் சன்புமா ரருளு மின்புமற் புசமுரின் றியச்சச் 

சென்றொளிர் விமானச் தோடுமம் மறுகழ் சறார்வெருண் டோடவு மசையா 

தொன்றொளி விரியச் சணியமர் சேய்பா லுற்றுநேர் நோச்சியவ் வொருசேய் 

தன்றனிச் குருவாஞ் சத்திய ஞான சரிசனி யுருவெனச் தயங்கும், (௫௧) 

பெருகுமற் பு.தகேர் சண்டினி தெடுச்சப் பிள்ளேயி னொள்ளிய மேனி 

மருவிய துகடண்ரானையாற் ௮டைச்து மடிபில்வை ச தணை சத்துடன் மஇழ்ந்சே 

யருளின்மூழ் குவித் சாங் கறன்முழு குவித்இின் பளிக்கும்வெண் ணீறுமெய் 

யணிுத, இருவருட்சச்தியோரிருவாணதீக்கையாகோக்கமுற்றளிச்சே,(௨) 

தஇீச்கைசெய் யுழியா சிரியனச் சீடர் சவமக வாக்கிருஞ் செயலுக் 

கேற்சன் னாம காணஞ்செய் முறையா லெப்பெய நிர துமென் றெண்ணி 

கோச்குசன் குரவன் சாயையே போலு நகோன்மையாற் றந்சைபேர் மைந்தற் 

சாக்குசன்மாபான்மெய்கண்டானெனவேயனை யசன்குரவன்போமைத்தான்., 

புனிதவச் துவித நிகழ்சிவ ஞான போதநாற் பொருண்மூழு தமைய 

வினிதுப தேசத் இிதனைநீ மைக்ச விருக்தமிழ் மொழிபெயர்ச் இசற்கோர் 

சனியுரை வார்த்தி கம்மெனும் பெயராற் சாற்றுகென் நருளிமே லனைய 

நனியொளிர் சேயை யுடன்சொடு மேலு நஈசையெழ வாங்கணிச் 5௫, (௪௪) 

பிறைரிக ரொருகோட் டைந்துகைப் பொல்லாப் பிள்ளையார் இருவடிச் கமல 

௩றைமல ரனைய பிள்ளையோ டிறைஞ்ச ஈயத்துதி பலபுகன் நெதிர்சின் 

றிறைவனே யடியா ரெண்ணியாங் கருளு மெந்தையே யிட்துசே கானே 

மறைவா கமார்ச்ச சொருபனே யிக்ச மைந்கனின் னடைக்கலமைய,.(௪) 

காமிக மு.தனா லேழ்சிவா கமரிக் கான்மாளை சருச்.சமைக் இலங்க 

நீரிச வருள்கென் றத்சனிச் சேயை நேருற விருச்இமீண் டனைய 

சோமிசன் முனிவ னீங்கெ னாங்கச் சோன்றலை யேன்றிப முகத்சோ 

னேயிச வாசு சிவாகம முழுது மினிதரும் பொருள்விரித் இசைக்கும்.(௪௬) 

இன்னண மாங்க ணிபமுகச் சொருவ னிருங்குரு சிகாமணி யாகச் 

சன்னமர் சளியி னன்னமெய் கண்ட தனையனமுன் வினாவிடையாஇ 

நன்னருற் நிடப்போ இச்.இூங் காலந் நாயகன் ஈளிப்பு நளினி 

சன்னினீர்கொளுமோர்சையலச்கோயிறனி9லழு9மாலிமசெவிச்சார, (௪௪) 

௮,ச்சளி கோரின் நுந்றுநோச் சனெளாங் கனையசேய் தன்னையே சண்டா 

ளிச்சனிச் சேயை மூங்கையென் நக்சோ வினைவதென் நந்தைதாய் முத 

விச்சக மொழிபற் பலபுகன் நீண்டு விளங்குமீ துணர்ந்திலர் போலு (லோர் 

மித் சகையவர்க்காங்குமாச் துமாமென்றாங்கேகெள் *சேய்மையிற்கண்டாள். 
கெவவதைவவவயவவளகடை Stim வடை: eines மம் மலைய me 

* சேய்மையிற்கண்டாள்-வினையாலணையும் பேர். 
  

 



௧௫௪ சூதவனபு ராணம், 

ஏஇயொங் கவர்மு னென்னைகொ னீர்.ற மிளந்தனிச் சேய்மணி மூங்கை 

யாகிய செனத்துன் புறலொரு கோடி யருண்மொழி தருவதன் pee gem 

மீகெழு பொல்லாப் பிள்ளையார் கோயின் மேவிரீர் காண்மினென் றனளவ் 

வோகைவா சகந்தஞ் செவிப்புகு மூன்ன ரோடுபு சாசையச் கோயில், (௪௯) 

முன்னுமச் சேய்த்தாய் வருமபொழு தாங்கு மொழியெழு மொலியெதிர் கேட்டார் 

பின்னராங் கொருவ நிலாமையுக் கண்டார் பெருந்தகைச் சசுகொமணியும் 

பன்னுசீர்ப்பொல்லா மகரியுமே யுடனாய்ப பரிந்துவீற் றிருச்சலுங் கண்டா 

சென்னெனவணிச் சாயேகினர்முன்ன ரெழுமொழியிலாமைபின்சண்டார், 

ஆங்கவர் வரவு மாசம முடிவு மமையமொச் தமைந்சசோ வயலார் 

பாங்குறி னேசப் படாசெனு மாபைப் பாதுகாக் இடுமுளஎ ச் சானே 

நீங்க முழுதும் செருள்கென வுளங்கொள் செய்்தியான் முற்றிய இறனோ 

வீங்குகாளடைவிற்றனிக் துணர்ச த துமென்்்ெண்ணியோயா)ெ செனவுண 

[சேம், (௫௧) 
வேறு, 

பொல்லா மணியுஞ் சேய்மணியும் புகலு மொழியொன் நின்றியமர் 

வில்லார் தோற்றங் கண்வெகை மேன்மேர் பெருக வீழ்க்திறைஞ்சி 

நல்லார் பரவு மிபமுகத்தெட் காசா வேசா கமப்பொருமேளே 

யெல்லாமுணர்ச்துமெந்தாயெம்மிள ஞ்சேய்மவுனமிரிச்சனையோ. (௫௨) 

மாமன் மலைப்பாம் புருவொழிதச்ச வாச சரத வள்ளாலோ 

சேம நிதியே நின்றிருமுன் றிருவாய் முதலிற் A yu seo 

சேமன் விரத நெறிரின்றுன் றிருமுன் றிருவாய் மலர்சேயை 

யூம னோவென் றளந்கொண்டோ முண்மை யுணரு முரனில்லோம். (௫௩) 

என்று அதிச்சா ஈருட்சேயை யெடுத்தா ணைத்தா ரின்புற்றார் 

நன்று பியன்மேர் கொண்டுவந்தார் ௩ணுகுங் இளைஞர் ஈற்பதியோர் 

துன்று மோகைப் பேரோதை அதையச் சூழத் தம்மனையிற் 

சென்று மணியா சனத்தனைய சேய்வீற் நிருப்ப நேர்பணிந்தார். (௫௪) 

ஈன்ற பொழுதிற் பெரிதுவந்சா ளிஎஞ்சேய் சான்றோ னெனுமகிமை 

கோன்ற ரேர்கண் டின்புற்றா டூக்கி யெடுச்சா ணோக்கமைத்தா 

ஞூன்று மன்பான் மார்டணைச்சா ஞச்சி மோந்தாண் முச்சமிட்டா 

எான்ற தாய்செ யருஞ்செயல்க ளஎறைத லெளிசோ வம்மமம, (@@) 

நாளு நாளு மப்பதுியோர் நவிற்றற் கருமிவ் வற்பு தங்கேட் 

டாளுங்குலதெய் வத பிதுவென் றடுக்கு மேனைப் பல்ப தியோர் 

கேளிர் முதலோர் வந்துவந்து இடைச்துக் காண்டன் மாத்திரையே 

களு மிடர்நீத் இட்டமெலா முன்னி யாங்குப் பெற்றுவப்பார். (௬)



மார்ச்கண்டே.யச்சருக்கம், க௫டு 

மதிவே ணியனே பொருளென்னும் வாய்மை யுணர்ந்து மனந்துணிர த 
வஇூ விரசச் இனிபாகச் தமைதி வாய்த்த வுத் தமர்கண் 

3, தரமா மனவா சகங்கடந்சார் முதலோ ரடுத்துச் குழ்ந்திறைஞ்சச் 

இதியா ரருணோச் களித்துரிய தீக்கை இகழ்பச் குவகோக்இி, (௫௭௪) 

அருள் செய் குரவன் மொழிப்படி யே யருமைச் சமிழின் மொழிபெயர்த்ச 

பொருள்செய் புனித சவஞான போசம் தனைவார்ச் இசமுடனே 

௮ தருள்செய் சுருளி யவ்வடியார் செறிந்து சூழ brie wih 

திருள்செய் மலநீச் சத்துவிச கின்பே தருமச் சேய்மணிதான். (௫௮) 

இவ்வா றனைய மெய்கண்ட வின்ப மணிகா டொறும்பொல்லாக் 

கைவா ணமா மூகத்)தகதை கழல்போற் நமைதி மூ சனியம 

மய்வா ரடுப்பப் புரிந்தமர்ந்தாங் குறவீற் றிருக்குஞ் ரெயல்கேட்டார் 

சைவா தஇிபர்.தங குலகுரவர் சசலா கமபண் டி.சாபாங்கர், (௫௯) 

ஆக மாதி யருஷால்க ளஎமைய வோது மன்பர்சிலர் 
* 

சோக மாறி யமைந்துமனம் தாய்மை யுறுமா வஞான 

தாக மாகி யதுபுணர்த்தும் சன்மை யவர்பா லின்மைெ தர£இ 

யூக மாக வெண்ணெய்கல்தூ ருற்றார் காணப் பெற்ரு ரால், (#0) 

மூன்ன மமர்சச் இர்பாத மூதியர் பெறும்பே நுநத்றா௩கு 

நன்ன ॥ருளம் மெய்கண்ட நாதன் கழருழ்க் துடன்சுழ்க ளார் 

பின்ன பனைய தஇிருத்துறையூர்ப் பெரிய ॥வர்சார் புணர்ஈதுட னே 

பினனர் சமைமீண் டடழைத்அுறுகென் ரேயினார்மா ணவர்சிலபை, (௬௧) 

ga மனைய ராயினர்பின் னருஞ்சிற் சிலரை யனுப்பினயச் 

சிவமா மறையோ ரனறவருஞ் சென்ருங் கவ்வா றுடனமாக்தகா 

ரிவர்மா ணாக்ச ரெல்லாரு ரிவ்வா நடுச்து வெண்ணெய்ஃல்லூர் த் 

தவர்போற் நியன்மெய் கண்டமணி சாணே சாணாச சார்க்தமைநக்தார். (௬௨) 

தம்மா ணாச்க பெல்வாருந் தமைவிட் டேகச் சனித்தமரு 

மம்மா தவரீ தென்கொ.மை யடுத்து ஈமந்த களப்பாள 

னம்மா ரருளார் பெறுசிழுவ னவிற்றுங் கு. சலை யினுசிரம்பா 

னெம்மாண் பினனென் றஐடுச்சமர்ந்சா ரெம்பான் முழுதோர் மாணவகர்,() 

நன்று நன்று சலிப்பெருமை ஈவிற்றற் கரிய தேயென்பா 

சொன்று மூணர்ச்சி நண்ணியர்சென் நற்ற தாகித் இடர்பாற்றே 

சென்று காண்டு மென்பார்ஈஞ் சீடன் சிறுவ னெ திர்புகுக்து 

நின்று சாண்ட னம்பெருமை நிலைமைச் கடுக்கு மோவென்பார்., (௬௪)



௧௫௬ சூதவனபு ராணம், 

இவ்வா நனைய செவெமறையோ ரெல்லை கடஈது முறுவளர்5 

FAUT ணவவல் லபஞ்சாயு மமய மணித்தா சலுச்சிசைய் 

வொவ்வா வுரைகள் பலபுகன்றாங குறலே துணிஈசா சொருதலையா 

யெவ்வா யுறினு£ சாமுனஞ்செ லெழுசச யணிக ஞூறசசென்றுர், (௬௫) 

சிவிகை சைத புத்சகஙகள் செறியுஞ் ஈட மசசொடிஈத 

கவிகை மூ.கல் முரிஈதபெருங சாற்றாற் சதகாம் பலதடுச்ச 

குவிகை யினரும் விட்டசன்றார் கூறு மிவற்று மாணவகோ 

யவிகை செளியப் பாதுகையோ டதெதா தவு௩ குகிழ்தெகிதச௪. (௬௬) 

கருவி கழன்று சிவத்தோடு ஃஃவுஞ் சுசசாச் அுவிதர் வே 

மருவும் பெருஸ ௨ தசமகமணிச்இின் வாயச்ச HOMIES குடன்குழும் 

பொருள்க ளொழிய௫ சனிச்சேகும் புனிசர் வெண்ணெயப் பதிமேவித் 

தீருஈல் ௨உருளே யுருவாடசு சனிமா குரவ சிசாமணிவாம். (௬௪) 

திருமா ்கைமே॥/ண்ிசதாகக சென்றா ரனைய மெயகண்டா 

னருளா னனரேர் புவிகோக்க வமர்ஈது நாப்பண் வீற்றிருப்ப 

வொருவாப் பெரியர் இருமநுறையே தொண்கை யினாபீர் பலாசுழ் உது 

பொருளா முதுண் டசன்வசமாயப் போற்றுங கொலு மே ௬ ௱ககண்டார், 

யாமுட் புகினேர் கண்டிைஞசா னிருககை மெழானோ ரிருககைசரான் 

ோமற் நிரம் வாயமையினாற் ரோன்று மிவனேர் ஈுற்றலடா 

STO புசஙகாண் பதும்லேண்டு மதற்கிீண் டிதுவே யுபாயமெனத் 

தாமப் புறதமீதாரா மெயல்பிறிசாற் சற்ப்பார் போல௩ குலவினராள், (௬௯) 

அப்போ தனைய மெயகணடா னமைகது சூழு மப்பெரியாக 

கொப்போ தருமா ணவ. சிமிழப்பினுண்மை யுணர்சது இறஙமகட்டா 

ரிப்பேர் மலச்தி னியஷயெனனை யென்ருா௩ குப்பி வீனவினமச 

சொற்போ யுறலு மமயகண்ட நாய மணியாங சோ£றிது, (௪௦) 

பொழு தாழ்த்து உிரிர்கதிதுவே போலு மெனமகோ பார்த்தி_லு6 

சொழுது லீழ்ஈசா சென்னிமலாத துணைச்தா ஞூரிஞசக இடஈதா௩ககே 

யழுது பொருரி மயெ௩சாயோ வறியாக சிறியே னாற்றுபிழை 

முழுதும் பொறுத்சாள் கென்றுபல மொழியாற் றுதித்து நேர்பணிஈசார்.() 

கேயம் வற௩து இரசுருஙகு லேமைச சுடர்மிக கெழுதொளிர்ஈசே 

மாயு மூடனாங சதுபோல வள..்ா ணவமே லெழவினவி 

யோய நிரீக்க ண௩கண்டாங குடனா ரடிவீழஈ செழாமலமா 

தய சட ககொமணியைத நூககி யெடுததொண் டீககைமுறை, (௪௨)



மார்க்கண்டே WEF (HES, a@er 

,தஅிகழ மலர்ப்பூம் திருவடிகள் சென்னி சூட்டிச் சவம்புணாச் இப் 

புகல வருஞ்சீர்ச் சிவஞான போச் தெருட்டி முன்புகுக்தாங் 

ககல வருமா றெண்மருச்கு முதன்மை யளிச்தவ் வேழெழுவர் 

நிசர்மா ணவகர் சூழ்ந்திறைஞ்ச சிலவு மனைய விளங்குழவி, (௭௩) 

திருவார் துறையூ ரருணந்தி இவனக் குரவ சகொமணிபாற் 

பொருவா வினவுஞ் சிவஞான போதச் சாழ்துண் பொருளெல்லாக் 

தெருள்வாய்ந் இலங்கச் சிவஞான சித்தி யாரொன் றுச்சமர்போற் 

ரொருமாண் லழிநூல் வழியடியா ர௬டன்கொண் டுய்வான்விரித்துரை த்தார். 

இந்தா லுடனார் ஈன்னூலொன் நிருபா விருப% செனலும்புளி த 

மெய்க்நா றன குருமணிபான் மேவுந்து தியாச் சிவஞான 

முன்னூற் போகத் இிருவிழியா முறைசெய் கமைத்தச் குருமணிதா 

ளன்னூல் சமர்ப்பித் சாங்கொருவா தமர்ச்சார் துறைய ஈருமதையோர், () 

சாற்று மிவர்பான் மறைஞான சம்பந் தருமா௩் கவர்பாங்கர்ப் 

போற்றும் பெரிய ருமாபதியும் புணர்ந்து திச்சை யுபசேசப் 

பேற்றின் வாழ்ந்தா ரிந்நால்வர் பெயர்ச5 தான குரவென்ப 

தேற்று மனைய வூமாபதஇபாற் றிகழ்சம் ச.இகள் பற்பலவாம், (௭௬) 

குலவு மினைய ஈந்தான கு.வர் நால்வர் பெரும்புவியி 

னுலக மெயையும் வந்இிறைஞ்சி யுய்க்த வாழ்சென் நிருவருளா 

னிலவு கோயில் கொண்டமர்ந்துன் hua » Sasser ௬ பென்று 

மலரு மனைய மெய்கண்ட மணிவகங் துதிப்ப மாசவள் மெய், (௪௭) 

பெருமை யுடைமை யான்முனகாம் பேணியுரைக்சா மேலினியச் 

திருவெண் காட்டிற் கண்மையினிம் நிகழ்ச் புமென் பென்றதசர் 
௪ ட ' ௩ ‘ 5 ர் ட >) 

UG Sct Sop QrgydGuiusndy awHg wesw Spi GS) sor 

மிருகண் டருள் சேய் மார்க்கண்ட விமல முனிவம் தடுக்கா௩கே, (௪௮) 

தன்றே காவ சானசிலை தணத்ழி நீடா யுகந்தருவான் 

மன்ரா டமலற் பூசித்து மன்ரு செனா டொறும் புரிந்து 

Bern cage Gen nue ss Oe Sur usd Bw gs) coreg! 

குன்றா விறலின் மறவியவட் குறுகி முழுக வள.ளியான் (௪௯) 

ஒவா துஞற்று சிவார்ச்சனையி Geng sg சமர்மார்ச் சண்ட இர் 

வாவா வென்னும் விளிமாற்றம் வழங்க வனையான் விளிமாற்ற 

மேவாய்ப் புறச்செ யர்ச்சனைரின் றெஇர்கோச் கலன் மேற் பிதிர்கோக்சச் 

தாவாக் இனிசென் நுடல்வெதுப்பச் சன்கைப் பாசம் பிணித்தீர்ச் சான். ()



௧௫௮ சூத்வனபு ராணம், 

வேறு, 

ஈரத், பாசமுன் னிடைவெளி நீத்திமா சலைகோன் 

றீர்த்ச மேனியிற் வொச்சியம் போன்மெனச் சேர்த் 

நாரச்ச சிந்தையர்க் கெவரெனும் புரியிடர் ௩ணுகா 

கூர்ச்ச வின்பமே யாமெனச் கூ.றுநா றுணிந்தாம், (௮௧) 

குழக னொெண்கட வூரிறை போருட் குறியைச் 

தழுவி யேத்தினன் நனை யனாங் கனையனைச் தளரேல் 

பழுது தொண்ட ருக் காந்றினார் கெவெொன் பான்மை 

வழுவில் கூற்றையிக் கூற்றினித் காட்டுது மைக்ச, (௮௨) 

என்று வாய்மலர்ந் இறலினம் மறலவிவீழ்க் இனைவா 

னன்று சைத்தன னும்பர்கோ னம்பிரான் றன்மே 

லொன்று வெஞ்சின மடங்கலான் மடங்கறன் னுடலங் 

கன்று வித் தவச் கருமையோர்ம் கருமைமார்க் கண்டன், (௮௩) 

ஐய விப்பழு செப்பொழு சகலுமென் ஐடி.தாழ்க் 

துய்ய மெய்ப்பழு தொருங்கொழிச் தடுத்தவர்க் குதவி 

செய்ய முர்துறு சிநதுறழ் கருணையோய் தஇிறம்பா 

மெய்ய செய்யபொன் மேனிய வானியல் விமல. (௮௪) 

ler sf His oy மன்பகே ளிப்புவி பிடையே 

மனத்து இச்சபல் வானெலா மளிக்குமா வனமால் 

இனத்து இிக்தபன் முனிவர்கு முிடனதா மனைய 

வனத்து இதச்சவண் பர்சிம வானிமியான் நுள தால். (௮௫) 

ஒனை நீருட...த் புறச்சமுக் இரித் இடு மெல்லை 

சானு ௦ வேண்டுமோ மூழுகுமி ஊக்கணக் கனிலுன் 

மேனி நீன்மையோ மேமிழின் மேளொளரி மேவு 

மான வாய்மையா லத்தட நீரினீ யாடி, (௮௪) 

ஆங்க ர௬ுட்சுயம் பமுதலி௩ கோனை யன்பு 

சேங்க கேர் சொழு சமர்குதி இரலிவம் மறலுன் 

பாங்க ரெப்பொழு இனு சினி யுறாதசர் படைச்சே 

போக்கி வாழ்சிஞ் சீவியா யுறு இமீ துறு இ, (2௪) 

௮னைய தீர்ச்தரின் னாமமே யகிலமும் போற்றப் 

புனையு மென்றுருக் கரந்தவா சகமிசைப் பொலிய 

வினித வாய்மைதன் செவிபுகுந் துள ௩்குளிர்6 தீர்ப்ப 

வினை த பும்முனி பணிந்தருள்விடைபெரீஇ மீண்டான். (௮௮)



மார் க்கண்டேயச்சருக்கம். 

சூத கானனச் செய்கினன் ௮ண்ணென மேல்பார் 

€ச வாவிசோயக் செழுமுன மலினமெய் தீர்ந்து 

பூச மேளிமிச் கொளியெழப் போக்தமு சேச 

பாச வம்புய முடியுறப் பன்முறை பணிந்சான். 

எழுந்து சின்றமு துருவகோக் கிருசணீ ரருவி 

பொழிந்து பாய்தரப் புரையிலான் புமைந்துள மூருகஇ 

வழிந்அ சென்றருட் டுணையடிக் கமலமென் மலநி 

லழு$த மன்பினாற் றிருமூனின் ஐருந்துதி புகலும். 

சோம ருத்தி வகலமா ஈஇிபசே சுர.இ 

நாம வுக்கிர வக்கிரோ சுரபர நாச 

பீம சாருவ வனபதே பிரணவ ரூப 

பூமனாம்பிர வனேசரின் பொன்னடி போற்றி, 

பரசு பாணிய பசுபதே யிரணிய பாகு 

வரசு பச்சுகா மியபரி பூண வரசு 

தாசு சற்பக விரச்சமா மீலாகபாம் gsuQuan 

புரசு காம்பிர வனேசரின் பொன்னடி போற்றி, 

வனச நேத்திர குசுமமா பூசெ மாற்குசி 

சனச ராம்புப சகர சாயக சடில 

கனக சம்மியா கர்கா க௩சர காள 

புனிச வாம்பிர வனேசரின் பொன்னடி போற்றி, 

அடிய ரெண்ணிய வெண்ணியாங் கருளமு சேச 

வடி சொள் குலசார் மிருகண்டு வ.ுரி- பால 

முடிகொள் வானதி மகிபொதி மூக்சண இருவெண் 

Gump aden ளாம்பிர வனேசரின் பொன்னடி போ றி, 

உலக முற்றுமின் பளிச்தனி கோம்பரு ஞரிமை 

நலன்மு னாம்பல வரும்பொரு ணிறை௫வ நாமர் 

தலைகொளாற்௱ல்வே றெவர்ச்குமின் மொருசனகச் சேயாய்ப் 

பொலியு மாம்பிர வனேசரின் பொன்னடி போற்றி, 

aor Pad or Sic று திபுகன் றடிக்கடி யிறைஞ்சு 

நன்றி கூர்மிரு கண்டுசே யானன ஈ௩ளின த 

தொன்றி முச்கணும் பானுவாய் மலர்ச் திட வுவகை 

தன்றி மந்திரேச் சரனெதிர் சோன் றிமீ சருளும். 

௧௫௯ 

(௮௯) 

(௬0) 

(se) 

(௯௩) 

(௬௪) 

(௬டு) 

(௧௬௪)



௧௫.௮ .  சூதிவனபுரா ணம், : 

வேறு, 

ஈர்ச்ச பாசமுன் னிடைவெளி நீத்திமா சலைகோன் ! 

றீர் ச்ச மேனியிற் வொக்சயம் போன்மெனச் சேர்த்த 

நார்ச் த சிந்சையர்க் கெவரெனும் புரியிடர் ௩ணுகா 

- கூர்தீச வின்பமே யாமெனச் கூ.றுநா நுணிக்தாம், (௮௧) 

குழச னொண்கட வூரிறை போருட் குறியைச் 

தழுவி யேச்தினன் றனையனாங் கனையனைக் சளரேல் 

பழுது சொண்ட.ருக் காற்றினார் கெவெடுன் பான்மை 

வழுவில் கூற்றையிக் கூற்றினிற் காட்டுது மைந்த, (௮௨) 

என்று வாய்மலர்ம் இறலினம் மறலிவீழ்க் இனைவா 

னன்து சைத்சன னும்பர்கோ னம்பிரான் றன்மே 

லொன்௮ வெஞ்சின மடங்கலான் மடங்கறன் gry! dm 

சன்று வித்தவச் கருமையோர்க் சருமைமார்க் கண்டன், (௮௩) 

ஐய விப்பழு செப்பொழு சசலுமென் றடி.தாழ்ந் 

துய்ய மெய்ப்பழு தொருங்கொழித் தடுத்சவர்ச் குதவி 

செய்ய முந்துறு இந்துறழ் கருணையோய் இறம்பா 

மெய்ய செய்யபொன் மேனிய வானியல் விமல. (௮௪) 

எனச்து இக்கலு மன்பகே ளிப்புவி பிடையே 

மனத்து இச்சபல் வானெலா மளிக்குமா வனமொன் 

நினத்து இச்சபன் மூனிவர்கு மிடனசா மனைய 

வனச்து இத்சவண் பச்சிம வாலியொன் றநுள தால். (௮௫) 

ஏனை நீரும் புறச்சமுக் இரித் இடு மெல்லை 

சானும வேண்டுமோ முழுகுறி னக்சணம் தனிலுன் 

மேனி நீன்மைபோ மேலெழின் மேலொளி மேவு 

மான வாய்மையா லச்தட நீரினி யாடி... (௮௬) 

ஆங்க ருட்சுயம் பரமு தலி௩ கேசனை யன்பு 

மேங்க கேர்சொழு சமர்குதி இரலிமஓவம் மறலுன் 

பாங்க ரெப்பொழு இனுமினி யுரா,ச£ர் படைச்சே 

Cure வாழ்கிரஞ் சீவியா யுறு இமீ துறு இ, (2௪) 

௮னைய தீர்கதரின் னாமமே யகிலமும் போற்றப் 

புனையு மென்றுருக் கரந்தவா சகமிசைப் பொலிய 

வினித வாய்மைதன் செவிபுகுக் துள ௩குளிர்க் சர்ப்ப 

வினை ௪ பும்முனி பணிக்சருள்விடைபெறீஇ மீண்டான். (௮௮)



மார் க்கண்டேயச்சருக்கம். 

சூத கானனச் செய்கினன் ௮ண்ணென மேல்பார் 

€ச வாவிசோயக் செழுமுன மலினமெய் தீர்ந்து 

பூச மேளிமிச் கொளியெழப் போக்தமு சேச 

பாச வம்புய முடியுறப் பன்முறை பணிந்சான். 

எழுந்து சின்றமு துருவகோக் கிருசணீ ரருவி 

பொழிந்து பாய்தரப் புரையிலான் புமைந்துள முருக 

வழிந்த சென்றருட் டுணையடிக் சமலமென் மலரி 

லழு$த மன்பினாற் றிருமூனின் ஐருந்துதி புகலும். 

சோம ருத்தி வகலமா ஈஇிபசே சுர.இ 

நாம வுக்கிர வக்கிரோ சுரபர நாச 

பீம சாருவ வனபதே பிரணவ ரூப 

பூமனாம்பிர வனேசரின் பொன்னடி போற்றி, 

பரசு பாணிய பசுபதே யிரணிய பாகு 

வரசு பச்சுகா மியபரி பூண வரசு 

தாசு சற்பக விரச்சமா மீலாகபாம் gsuQuan 

புரசு காம்பிர வனேசரின் பொன்னடி போற்றி, 

வனச நேத்திர குசுமமா பூசெ மாற்குசி 

சனச ராம்புப சகர சாயக சடில 

கனக சம்மியா கர்கா க௩சர காள 

புனிச வாம்பிர வனேசரின் பொன்னடி போற்றி, 

அடிய ரெண்ணிய வெண்ணியாங் கருளமு சேச 

வடி கொள் சூலசார் மிருகண்டு வய்ரிஈ பால 

முடிகொள் வானதி மகிபொதி மூக்சண இருவெண் 

Gump aden ளாம்பிர வனேசரின் பொன்னடி போ றி, 

உலக முற்றுமின் பளிச்தனி கோம்பரு ஞரிமை 

நலன்மு னாம்பல வரும்பொரு ணிறை௫வ நாமர் 

தலைகொளாற்௱ல்வே றெவர்ச்குமின் மொருசனகச் சேயாய்ப் 

பொலியு மாம்பிர வனேசரின் பொன்னடி போற்றி, 

aor Pad or Sic று திபுகன் றடிக்கடி யிறைஞ்சு 

நன்றி கூர்மிரு கண்டுசே யானன ஈ௩ளின த 

தொன்றி முச்கணும் பானுவாய் மலர்ச் திட வுவகை 

தன்றி மந்திரேச் சரனெதிர் சோன் றிமீ சருளும். 

௧௫௯ 

(௮௯) 

(௬0) 

(se) 

(௯௩) 

(௬௪) 

(௬டு) 

(௧௬௪)



௧௬௦ சூதவன புராணம், 

கேட்டி யாலெமக் கனியமெய் யன்பநீ இளத்தும் 

பாட்டி ருந்ஐ.தி யாலெமச் கன்பமே பலித்த 

வேட்ட சென்கொலோ பகருதி Quem more விமலன் 

றேட்ட மிக்கவன் பின்னரும் பணிந்திது செப்பும், 

பெரிய நாயகி மணாளறின் பிறங்காண் டெழுத்தா 

மரிய வண்சிவ நாமமா மனுத்துய ரனைச்துட 

மிரிய நீச்சமெய்ச் வெத்துவப் பேறரு ளியற்சை 

தெரிய வாய்றிக மாசமத் துணிபுரார் இழியர், 

எந்தை மின்பசு மன்றிமீண் டெப்பொரு ளெனினுஞ் 

சிந் வேட்டிலேந் இண்ணமே யேழையேஞ் சறியேம் 

புந்தி யான்மறை யபுச்இ.பார் பேசமெம் புத்தி 

வந்தி யாகப சாரமேற் புரியினும் வள்ளால், 

இருந்து முற்றுணர் வற்றிலாச் சிந்நறி வுடையார் 

புரிர்ச செய்வினை கோச்கலென் னாமெனப் பொருமை 

பரிந்து செய்சசெமை மறுசருள் புரிகெனப் பாவி 

wis us BG முனிபுகன் றிரையாலு மமலன், 

வேறு, 

வருதியா லரிய தோன்றால் வர்இவண் முந்து நீசோய் 

சரசுரின் பெயரி னாலெர் சசமும்போற் றியரின் மோங்க 

மருவிமூழ் குறப்பெற்றோர்க்கு வல்வினை யணைத்து நீக்கி 

யரியன புத்தி மு.ச்தி யங்சையா மலக மாக, 

என்றினி தருளி மேலு மின்னுரீ வேண்டிற் ஜறென்னை 

நன்றுனா யெனவெம் பெம்மா னமக்துமார்க் கண்டன் கூறும் 

துன்றியா ருயிர்க சொல்லாக சோய்ந்துய்வா னீண்டென் மூன் ரீ 

நின் றருள் வாமென் றென்று சிலையுசல் வேண்டு மண்ணால், 

அடியே முளதீதெ முந்துன் னடியழும் சன்பெஞ் ஞான்று 

மொடிவிலா இது யாவிச் குறச்சகு சிடருற் லு 

கெடிதும Alar I வேண்டு ங்ம௮ நீ யருளு மென்னாப் 

படியுறப் பணிக்து பின்னும் பாவினன் பரனி யம்பும், 

மைகந்தரிற் கெனமவான் ரோசா மாண்பினை பரோப கார 

இட்காயை யாச வேண்டுந் இறச்்இனி துவகை கூந்சா 

மூக்தற மெவற்றி னுள்ளு முக்கிய மிதுவே யின்ன 

தய்ந்தொளிர் சீவன் முச்சு ரிலச்சகண மூணர்ச்சி மிச்சகோய், 

(wor) 

(௬௮) 

(௧௪) 

(௪௦௦) 

(௪௦௧) 

(௪௦௨) 

(௪௦௩) 

(௧௦௪)



மார்க்கண்டேயச்சருக்கம். 

எவ்வகையுயிர்க ளேனு மிறையுமோ ரிடருக் சமமா 

லவ்வுயிர்க் & cop bw யோம்பி யளிப்பது சீவன் முத்தர் 

தெய்விக வியலென் ரோ து இருந்து நா லிசனின் மேலா 

முய்வரு எறன்வே றின்மை யுண்மையே வண்மை மைக்த, 

சாற்றுமிப் பரோப கார சுரும£ம பெரிய சென்னப் 

போற்றிதஇி சாச மொன்றி புகலுது௩ கேட்டி மைக்சு 

பேநற்றினி லுயர்ந்ச சேவப் பிரியனோர் விப்பி ரோன் 

தேற்றுமவ் வேது யற்குக் திருமறு மருமச் சோர்கும், 

மூன்னிசழ் சம்வா தச்தின் மூதுமறை யவனவ் விண்டு 

தன்னெ இ ரல௫ில் யாவன் சாற்றுகைம் மாறு நோக்கா 

துன்னிய பரோப கா மூஞற்றுவ னவன்பா லீச 

னின்னரு ளுவகை கூரு மென்றனன் வினவு மாலோன், 

நன்றுஈன் நுலகில் யாவர் நஈயந்துசம் பொருட்ட லாம 

லொன்றிய முயற்சி யேஷனோர்க் குஞற்று௩ HB ET GR me 

வென்றிவெள் விடையோ ஊணற௱்றால் விழைக்கதினாவ சென்னை 

சன்றனகச் கலாமு யற் சரினவ ரறிலி லாரே. 

சேவர்சண் முனிவ பேஷோர் செய்யருக் சவம Core 

மாவன யாவும் ததத மனுபவக் கவசொன் றுண்டோ 

நீவிழைந் துரைச்ச கொல்லா நிலையசென் அமைப்ப மாலத் 

சாவரு மறையோன் கூறுஞ் சாற்றிய சற்பு ௪ச்சே, 

Yau யசனின் முன்னோ ஈஞ்சியோ டோட. வாட்டிக் 

சஞுஒிட மயின்ற மாண்பு சன்பொருட் () L.6or om போலும் 

மிகவிழைர் துறுநீ £ர வீரைபல் விடருற் ரோய்க்து 

மிகவுறா சமுச மத்திட் டீக்கது மற்றே போலும், 

மலையமா தவனெம் பெம்மான்' மணப்பெருட் இருவோ லச்சம் 

புலனுறச் தெரிசச் தேத்தும் புனிசவாழ் வையும் விட ச்துத் 

சலையற னிதுவே யென்னாச் சமங்லை Yaa SEH 

நிலைமு சற் புரிய னேக ரிகழ்ர்சியு மற்றே போலும், 

சாற்றுப மன்னி யப்பேர்த் தகவனாம் பசவன் சார்ந்து 

போற்றிய கண்ணர் கின்பப் பூங்கழன் முடடியிம் சூட்டி தீ 

தேற்றுபு சைவ தீக்கை தஇருச்திமெ யருச்தி வாய்மை 
யாற்றினிற் புகுச்ச சாதி யனைச்துமாங் சற்றே போலும், 

ERE 

(௪0௫) 

(௪௦௬ ) 

(௧௦௪) 

(௧௦௮) 

(40%) 

(௧௧௦) 

(௧௧௧) 

(௪௪௨)



௧௬௨ சூதவன புராணம், 

இருமுறை கண்ட சோழர் இறன்மனு நீதி கண்ட 

வரசருட் சிபிவேக் சாதி யருட்பெருஞ் செல்வர் செய்த 

பரிவெலா மற்றே போலும் பகர்ந்தது நன்று ஈன்று 

சுரர்முனி வரர்மு னின்னோர் சாச்செய லுணர்ந்தி வாய்சொல், (௪௧௩) 

வன்னுள௩ தெரிய வோதிற் றென்றிது துணிந்தேன் பூவின் 

மின்னுறை மருமச் சண்ணான் மேசகு பசோபு காரக 

தன்னின் மேற் றஐரும மில்லை சாற்றிய துண்மையாகு 

மன்ன சுவார்ச்த மூற்று மளிக்குமே லிசைப்ப சென்னாம். (௧௧௪) 

என்றரிக் கனைய விப்பி ரேசஜனோர்த் செதிர்ம றுச்சா 

னன்றருண் மைக்க விஙங னவிந்றிய போப கார 

வென்றிமா சரும மேன்மை விளம்புவ தினியெ னென்னா 

வன்ஈரு எழுத நாத னருட்குறி யஇற்க சக்கான் (௧௧௫) 

,இருவமு சோன் ருன்செய் இருவரு ஞன்னி யுன்னி 

யுருகெய லுள சச னாடவ் வுறுவர்கோன் (பிருகண் டும்ப 

லொருவிலான் சூத கானச் துறைக்சருண் மதி ரேசன் 

மருமல ரடிமுப் போதும் வழுச்இவீற் றிரு௩சான் மன்னோ. (௧௧௬) 

வேறு, 

வீற்றிரு௩ சமர்மிரு ஈண்டருள்சேய் மேலெழு மன்புள முந்தவெழு5 

தாற்றினி ௨முத்றை மேற்றிசையோ ரருட்குறி யச்சளி யுண்ணிதவிப் 

போற்றியர்ச சனை இனம் புரிசருமுட் புரிவொடு மச்சிவ லிங்க த்தைச் 

சாற்றுப மார்ககண்ட ல்ஙகமெனச சாற்றரி ச,சன்பெரும் சசைமையென.() 

செங்கையி ஜனொளிர்கரு பொன்புரிவேச் தாப்படை யவனிவை யியம்புசலு 

மஙகவை வினவிய எனற்குமர னடிகணு மடிசொழு மடியனெனைச் 

சங்கையி னொழிவுற வருளுகெனாத் சாழ்ஈதிது புகலுவன் பெரியன்னை 

பட்கனை மாம்பிர வனேசனெனப் பகர்ஈசனை யெக்சைமனிதுகாறும்.(௧௧௮) 

ம௩இர சாயக மெனும்9பயரு மச்இியின் மச்தியின் வழங்கனையான் 

முநதபி சானத்தின் பரியாய மோவிது வேழெனி லிடுகுறியோ 

சிந்தைசெய் சாரணப் பெயமோயோ இகழ்ரிப மேலதை விரிச்ெெேதெளியேன் 

புக்தியி னயிர்ப்பற வருளுகெனாப் போற்றினன் ருதைதன் புதல்வனரோ () 

வினவிய வேச்திரப் படைக்கான்முன் விளம்புவன் கேண்மதி சனற்குமா 

மனுவிறை டெனும்பெய ர திகுய்ய மாண்டுபாரு ணிறைசரு சிபநாம 

மெனவுண ருதியிக தெளிதருவா னியம்புது மோரிதி காசமெனா 

முனமவ னருளிய வாசேண்மின் மூனிவர்ச ளெனமொழி தருஞ்சூதன். ()



மார்க்கண்டேயச்சருக்கம். ௧௬௩ 

Ca» 

இச்சகு மாகதை சொற்றவர் கேள்விய ரிச்சையர் சாசக பெவமேனு 

மெத்திய னீணிதியுச்சம சேய்பல மிக்குய ராயுக முதலாய 

நச்.திக வாழ்முழு துற்றமர் வார்செவ ஈற்குரு வாரருள் பெறுவார்பின் 

பி.ச்)சய வாவொழி புய்த்துணர் வாரொரு மெய்ப்ப! விடெளி துறுவா 

| yad. (a2 6) 
மார்க்கண்டேயச்சருச்கமுந்திற்று, 

HEF DGS GSO BEY, 

இராமன் மந்திரோபதேசம் பெறுற 

ம் ம] க க ம் 

எடி) ம 

சூர்சிச காலை வென்ற சூனு துலங்கு காதை யோதினாஞ் 

சீர்த்த ராமன் மந்துராஇ இறங்சொள் வாய்மை யோதுவா 

மார்த்ச பாத வன்பு கூ॥ வமாந்து கேண்மி யாவெனொா 

நார்சீத பாத நந்தி நாத னயந்து கூறு மாலமோ. (௧) 

வேறு 

sors மார கேண்மியா தனக்கு மாரன் மைந்தனா 

மெனச்கொண்் மாயனாமூன மிழைச்ச சீமை யீனரு 

மனச்கொளாத பாசக மதித்து மாத வப்பிரு 

குனக்சி சாகு மென்டுறமை யுலப்பி லாச யோனியில். (2. ) 

சென்று சென்று லைகெனாச்செப்பு சாப முறீறுடை5 

தின்று ஏன்று வேண்டநீ யையி ரண்டு சதோர்றமா 

கென்ற வாணை லஙகன மெம் னாஉ சன் மினி 
. ச உட ரூ ௪ ச ச 

நன்றி னுள்ளுந் தீமையு ஈவையி னுள்ளு நன்மையும். (௩) 

ஆவ செய்கை வகையினென் பகுபி ரச்தி யக்கமே 

யாவு நம்மி னோர்ந்தனம் யாது தான வக்குவம் 

வீவ தாற்று நகன்மையுள விளைந்த சாப மேர்சொடப் 

பாவ மாமு ணச் செலுர் பவச்து ணன்மை வாய்ப்பதாக், (௪)



௧௬௪ சூதவன புராணம். 

நிருச ராதி துட்டர நீதி நீக்கி நீதியிற் 

பொருவிலாச சிட்டரைப் பாக்கு நன்மை வாய்ச்குமா 

பிருகு சாப மீ.தருள் பிறந்தை கோக்கி யான் றவர் 

திருகு கோப முர்கலஞ் செய்யு மென்ப தேர்ந்தனம், 

என்றி வாதி யொவ்வொன்றா யாரு மோர்ந்து எக்துணிக் 

தின்ற யோக்தி வாழ். 5ஈ ॥ சப்பெ யர்க்கொளாற்றல்சால் 

வெனறி நாம வேக்சர்கோன் விழுச்சு வப்பெ ரும்பய 

ஜொன் றி ஈன்மு வம்மெனா வு்றெ இர்க்ச லமச்.இட. 

ஆத வன்கு வக்கண்முற் ற்ற ரும்பெ ரு்சவங 

கோசொ ழிஈக கோசல மாட்டி ங்கொ முஈதவம் 

பூச ௨ஞ்செய் மாதவம் பொலிஈசொ ௬௫௪ cop gs Hi 

காசல் கொண்ட வீகதிரை காச லன்னெ முஈசனன், 

உரைச்சு வோகர் கோளரியு-சி மேற்கொளும்பலாய்த் 

சரைத்தலத்து திச்கனன் ஐனய னாக்கொ டாசைதன் 

வமைத்த டம்பு யச.தினான் மகிசு மக்கும் வென் 1D) BMT Lb 

விரிச்ச லென்ன வன்பெயர் விளக்கு மாற்றல் முற்றுமே, OP 

அதி ருக்கு மகக ரளவி லெத்து ணைச்திர 

லச ருக்கு ே மேனைய ரனைவ ருக்கும் போர்கு 20 

வ.மு தற்க ணெல்லையும் மருவொ மாச சர்ச்திசன் 

மி குச்சு பேரினால் வயக்கு மேலு மைப்பதென், 

சன்னி கர்ச்ச சுகர் தன்னின் மாலு இச்சபின் 

ன்னின் (மிக்க சென்னும் ஈகங்க ளது இச் இடு 

மென்னி லன்ன மோயிசனெண் ணிலாச சீர்கீதி யாதமொன் 

றென்னி லாவ தேகொல்வே Pura மாணு மாவழிகால், 

அண்ட. மியாவு௨ தேசமும் மகா மியா) முற்றும்வாழ் 

மிசாண்டர் யாரு மாசவர் சக்க யோகர் சக்கர 

தண்ட மரிர்க்கை யாருமைகஈ சரும மிச்இ௫௩களிப் 

பெண்ட ரச்செய் நீர்மையா லிராம நாம மெய்இஞன், 

வேறு 

தாம நாமமி ராம காமமுன் சார மாவைகும் சப்பிரான் 

சாம ஜொவருட் ௩௪ னோவெனக் கவிடனொ டேகலை வள. வே 

மாம னாமென வுணாவ ருவண மனுட மென் வளர்ஈதுபின் 
ao 

பூமன் மாமக ஹம்வ சிட்டனப போற்றியாதர வேற்றியே, 

(sr) 

(௮) 

(௧௦) 

(55)



இராமன் மந்திரோபதேசம் பெற்றசருக்கம், ௧௬(௫ 

போத நூல்பல கேட்டல் இந்தனை புந்தி சேறு னிட்டையே 

யாத யாவையு நிரம்ப வாய்ந்துகா மாதி யாவை யொருங்குரீத் 

சே.ச மில்பொறை கருணை சத்திய மின்சா லாதிய யாவுமேய்க் 

சோகதொ ணாசசர்ச் 2௪ வாசமா முரையி னுள்ளூல கெலாமு௱, (௧௩) 

அனுசர் மூவமோ டகன மர்ட்தகரு என்னை தாசைசொ லவைமுடி.் 

இனிது மேவுழி முனிவ னாஙகவ௩ திளவ லோடனடுக் இடப்புகுந் 

துனல ர௬ுந்திறக் ட ang yy oop Coord sg லாபுரிப் 

பொனைம ணந்துவக் கன்னை தாதையைப் போற்றி வீர்றிரு கானமோ.(௧௪) 

வீற்றி ருக்குகாள் வேர் காணணி விரும்பு சாைசொல் கரும்புதேன் 

போற்றி இத்துடல் பூரிச் தொண்செவிப் புகுத முன்னெழீறுப் போம்பிரி 

வாத்ெர ணாதுரு இளவல் சானகி wig gr ர் இடக் கடி. துசென் 

றேற்ற கான வாச மேகமக் கென்று முள்ளமிசன் சேகினான், (௧௫) 

க்குச்ச மாமா பிலங்க வர்சருள் காளை யேகிய கானன 

மிகுச்ச நம்மதி தெய்வ மானிட மேனி மிகாண்டிவண் மேவமுனண் 

ரொகுச்சு மாசவ மென்சொ லென்றளி துலங்கு நாண்மஉர முகங்கணீ 

ருகுத்து நீடலை வண௩கி பொண்பகத் சொடியு மாமலர் பொழிவன. (௧௯) 

மாணி னம்பல பின்பு சானகி வாஞ்ரை தீர்கெனு மாெழு 

மானி னம்பல வோ பாலனென் நிக்க போனனியார் ௩9 கழுக் 

தேணி னம்பல விறைபி காவனக் o alos போற செ ய்பெழும் 

வானி னம்பல மேணி கண்டின மாமெனச்ொடர் வானெழு/. (ar) 

வேழ ஈங்குலங் காக்சு தெய்வச மேய சென் 2இர் வீழ்ஈ2,௧௪(முங 

சேழனக்றாரு மேற்கொ 00 red Bl iy Coola 9 Set Hho) F(Y ம் 

பாழி மாவரி நாப சீயவுற் பவி மோவெனப் பசாசிசாழும் 
ட 

வழ்கு பாவடி 1 ரம்ப வன்ம்னர் வண௩கல் போர்பக மல To) SA (lpi, (4) 

குணங்க ணிள்குறு Cyotlrip னேபெகு குலாதி பன்புதஈ இன்னினி 

யணங்கு முற்மிருழிச் இன்ப aL சோர்தெ (pb BU OB Kar 

மணக்கொளுஞ்செயல் வாய்க்கு மாண்பினை மனங்கொளத்சொர்பீ மிக்சமா 

Wen ei Bs oar sys Seyi) மாமகர் காட்டுமே, (௧௯) 

நெடிய நீகுற மூனியைச் தாழ்ந்இடர் நீக்கு கென்றுட னேவவ்போ 

னெடிய L{ Ge நிரையி ராகவ னீள்க முற்கணி றைஞ்சுமால் 

கடிய மெளவல்சே வடிப ணிஈதன காகண் மாயன்கை வாளியாயக் 

சடியை யென்முல கோது நும்பழி கடச்து கென் நலிர் ச௨வுமாக். (௨௦)



க்௬௬ சூதவனபு ராணம், 

இன்ன சானனச் தேகி ராகவ னிளவல் சானகி பின்வ 

முன்ன பேபல வளங்கள் கண்டுமென் மொழியு வப்புறக் காட்டுபு 

மன்னு தண்டக வனம்பு குக்தவண் வாழு மாசவர் சூழல்வா 

யின்ன மந்தவ ராசி பெற்றினி தேட மாமல யேசன் வாழ். (௨௧) 

உடச முன்வின விப்பு குந்சவ ணொண்ம லர்ப்பதர் சாழ்ந்செழுக 

தடிச ணும்மடி யடிய ளேன்றொழற் கடியின் மூ.௪வ Gerdes ens 

தடம லர்க்கைகு வித்து ரின்றசா சரதி யானன மோக்குபு 

நெடிய பானுகு லேச மாசறு நின்வ ॥த்துகல் வாத சனா, (௨௨) 

மூகமன் பற்பல கூறி யாரிசண் மொழிக்தி ௬த்.துபு முளரிவாழ் 

தகவி தெம்மனோர்ச் கேய OSes சாத சக்கர வர்ச்திமா 

மகனி னச்கவண் உவ டுச்சசெம் மாதர் மாதவங் கோதிலா 

துகம்வ மும் சுன் றியலு மாறிட மொழிச்ச ளிப்படை யுன்னியோ, (௨௩) 

வேறு, 

மைந்த சின்னிள வடிவு கோச்கலை மல்கு பல்லுணா வகையு Cords rev 

தந்த காயர்போற் றுதலை கோச்சலை சார்வ பெளமனீ தமியை போலவே 

Wes மாவனம் வரச காரணம் யாதி யம்பென வெழுக்தி ராமனு 

மந்த மள லார்ச்கு மோ சருக்ச வச்தினோ 1௬ நீயரோ, (2௪) 

௮கில லோகமு மடிப ணிக்திடி னவ. வர்க்குளகுறைசண்டு ச்ரொழித் 

இக லங்களும் பர லங்களு மிணையின் மோக்கவா யிலும ளிச்திடச் 

தகுமொர் பேரா சாய நீயொரு துரிய னேளையு மாசனென்பசோ 

நகையி தாகுமெம் மாச லக்கண நவின்ற துண்மையே சச நி லாசவன்.(௨.௫) 

te ஆ . உரு . . . n° . - | 

என்னு மார்குமேல் யானச்கா of F KH © whem a © ear cor | செக்தகாளிணு 

WaT oy TF GW Goo யாபக ௨௪ மாசிவ ஞான வான 

சென்னிமிலமழையேனிசைப்படு சங்கன மன் ரமைந்துதன்னசர் ன்பேகிய 

தன்ன சென்றுமுற் ஜிடைத்துபேலுமோபேழைவிண்ணப்பர்ன் றிருர்செவி. 

சாத்தி யாருக தாணு மேேரிகர் உது முற்றுணர் சாக்த வேச வென் 

றேச்திஈன்றெதி ரோது மையவிங் கெத்து ணைக்தவர் சான மாஇயி 

னீச்தி டற்கரும் பவஞ்ச வாஞ்டையா ரிறைக டற்கடம் இடுமுூ பாய மொன் 

igh) சீர்சா வருடி. யாலென வடிப ணிந்தன னலரி மைக்சனே. (௨௪) 

அதுவி னாய்மல யாச லச்சசமையாள கத்திய மாழு னீந்தஇன் 

கதிர்கு லாதிப பு.ச்ச மக்குண கணக்கள் சேர்கரு வல சேண்மதஇி 

யதிர்ச டற்புவி யாளூ பாயமுன் னாய காழமுழு மாக ௬ள்ளக 

மெதிரி லாமறை சிவாக மந்துணிர் தியம்பு மசண மினிது கேட்டனை. ()



இராமன் மந்திரோபதேசம் பெற்றசருக்கம், ௧௬௭ 

dp fa சட்டனிற்குணர்ச்துபோ சசன்முதுச்குறை$ேெெசெழுசனகன் மாதுலன் 

மிதமில் கேள்வியொண் கதிரின் மைந்சனீ விசைச் ச தொன்றுபின் விளை 

வொன் ராகுமோ, வஇவி ருப்ப௱ன் கேள்வி யின்னமக் சைய துய்யவான் 

மெய்ய செய்யவள், பதியு னகஇது பசரும் பாச்கயம் பலித்த இன்றெமகச் 

சென்று பன்னு.மால், (௨௯) 

சாதி யாச்சர மாதி யொன்றினுக் தவறி லுச்சம ஞரன சலராள் 

காதல் கூர்சமு சார சாகரங் கடந்த ௬ட்கரா யிவர்க்து வாழவுறற 

கேச மின்னிக மாக மந்துணிக் தச னேயெவ ரினுக்தி யேயனென் 

ளோஅ மாபதி யொருவ னேயுள முருகு பூசனைக் குரிய நாயகன், (௩௦) 

௮ூலை முந்சன துடைமை யாசவைச் சாளு மீசனுக் கனைய பூசனை த் 

தீருப ணிச்சண லாதி யாதினுஞ் சாரு மார்வமொன் கில்லை யாசலா 

னெகுமு எச்தகொடு மகம்பு ஈச்இனு haw anew முறைவ ழாமலப் 

பகவ பூசனை யாற்று வானெவன் பவஞ்ச வாரிதி பாற்று வானவன். (௩௧) 

அனைய பூசனைச் கன்றி யேயமை யாத முக்கிய மாகு மங்கமொள் 

றஜெனைய சென்றிடி லரிய மக்சண மினிய தோதுதுங் கேளி ராகவ 

வினையை வெல்வஅ பவஞ்ச நீர் ச்சட மேலெடுப்பது வேச வொண்டுரந் 

தனைய டு ச்சமெய்ப் பரசி வத்தஇின சணிச்சொ ரூபரிச் சயார்ச்.த uf ew. () 

பரம வாசக மாயொ ளிர்வது பஞ்ச பாதச நாசஞ் செய்வது 

வாம காசிவ ஞான சாசன மக்கி பேசமாய் வயங்கு நீரது 

இரம சாதியம் சேவட் மாசுவர் சேர்ந்து ளோர்ச்குமே செப்பு தற்கு 

வாமன் மத்திய மரையின் மத்திய வருச்திரத்தொளி விரித்த ரகத் இனம்.() 

ஆய ரச் இனம் தூய மெய்ச் திரு வைர்செ முச்சென வறிய வோதுமான் 

மேய வன்னமா ம௩இ சேசசின் மிளிர்செ விச்சணே குளிர வுய்க்கு தும் 

வாய விம்ம. நீசகொண் மூன்னரோ மற்ற சற்சொரு முக்கு யாங்கமுக் 

தோய வேண்டுமன் னதும னுச்சக, தாய வெண்டிரு நீறு காரணம், (௩௪) 

பூதி சாரண மின்றி யிம்மனுப் புகலி னிட்பல மென்னு மாமறை 

யாச லால்விர சாங்கி யின்விளை வாய ஏிச.இ.சா யகவெண் ணீ த்றினை 

யோது நான்முறை பாவப் பூசிமே லொளித ருக்திரி புண்ட ரங்களு 

மேதிலாசணிசென்று கூறியா௩் கசைச்ச வாவி. சாங்கி நீற்றினை. (௩௫) 

முறைவி ளைச்தெடுத் தள்பரி யீகலு முளரி கூம்பிமேர் மலா வாங்குபு 

ரிறையுச் தாளன புண்ட ரஙகஹூ னெறிய ணிந்தெதிர் முறைப aot is gs Gor Gor 

கறையி லாமனச் இறையி ராகவன் கலச யோனிய௰க் காகுச் தன்றனைக் 

குறைதெ நுஞ்சிவ Séms urppl Gis 4 மக்க வமு௮ குச்சனன். ()



Fr Dy சூசுவனபு ராணம், 

தூய சன்செவி வாயு குக்சவரச் சுவைய மந்திரா ஈமூச மாக்இினன் 

வாய பேரின்ப வாரி யிற்றனை மறந்த மரஈசொரு வாறெ மழுக்துட 

னேய வாரியன் பாக சாமரை கோப ஸணிம்சடிச் சடியெ முந்துரின் 

ரோய்வி லாக்சுரு ணாம்பு சேயென துடலு மாவியு மூடலு முன்னசே.(௩ ௪) 

செய்கை மாறிலாச் சிறியனாயினேன் செய்கை மாறுரின் றிருவ ருட்பெருஞ் 

செய்கை கொள்கிலாச் FA O strug Crp மாசநேர் தெரிய லந்தசென் 

Discos Qu hme mio னோதவவ் வு._ச னாசனாங் கூடச மாதவ 

ஞய்கை செய்சிவ காம மாயிரக் துண்மை மாவையு மூணார நல்கினான். (௩ ௮) 

௮௪ றச்சிவ ச௫்து வார்ச்கஙச னை சது முள்சாகச் சமையச் சேற்றிமே 

லீச னேயொரு வன்றி மயேயன்மர் ரறேவை யோர்களெவ் வெவருஞ் €வே 

wre mex Quin காக்க ளென்றுமா மறைசொல் சூசி. வாக்கி யர்சனைத் 

சேசு றக்தணி யோது மாசிவ சை நூலையு செரிய ஈல்கினான், (௩௯) 

இன்ன வாநகச் இயமு னீஈதிர னிராம ஹுசகுநீ ஐளிக்சு மேன்மையாற் 

அன்னு றஐம்பசச் துவச்சை மாற்றிமேச் ௮லஙகு சாராக ஈக mus saps 

சென்னு மதி! ரெபச்இினாாசிவச் நவவி எக்சமே லே௱ வேற்றியப் 

பன்னு மர்இரஞ் செபிக்கிடும்முறை படி வார்சசனை விதியு ணர்ச் இிமேல். 

வேறு, 
பொறு தி யாககாம் புகன்று னக்குமுன் 

பெறு தி யென்றமெய்ப் பேறு கொள்சவென் 

Dash நீக்குமைம் இருஞ்சா தாச்கியத் 

துறு இ SmaQion cr Oy alls 6G cones, (க) 

இரவி மைக்சகே ஸரிவ்வி லிங்கநீ 

யுரிய வாயுள்கா ரெருவு மலே 

பாவி நாடொறும் பயில ருசசனை 

வரச வாகம மரபி னாற்று இ, (#2) 

மேபு மிங்வெலாம் வேச நிற்ககக் 

காவ லாம்புறக் கவ லாகலவி௫, 

சிவ கொள்கெனா வே. கார்மூக 

மாவ காழியா௩ கவன்கை நல்கினான், (௪௩) 

சருவ சச்திமா னாய ௭௩௧ 

னொருவ னேரிக ராயபுக்சமன் 

றருச சாசனம் சாவி ளாந்சகம் 

பொருவி லாவசேர் புகலற் பாலதோ, (௪௪)



Qrrwcs wi FCat us grin Qu H mF MHasun, 

மூன்று நல்கிய முனிவர் சேகர 

னான். உ கேள்விய னாய ராமனைச் 

சான்ற பஞ்சவ டிச்ச லத்தைநீ 

யேன்று காண்கென வினி கூறினான். 

முனிவ ரச் சமன் மொழிந்த செஞ்சொலு 

மனைய ஸணக்கிரி யம்பு சா சீழுக் 

சனது சென்னியிர் தழைப்ப ராகவ 

ahah &) றைஞ்சின னேச்இ நின்றனன். 

பிரிவை கோக்டடும் பெரிது மேங்கிடும் 

வாசன் வாசக மறுக்கொ ணாமையும் 

பெரிது கோக்கிடும் பேதுந் றஞ்சும,ச் 

சாணி பன்றிறஞ் சாற்றொ ணாதரோ. 

அரிய நூல்களாமய்ந் சகந்செ ளிக்துமெய்க் 

சாவ ரானணிறை குணக்இி ராமனே 

பெரும டர்ப்படிற் பெரிய வர்ப்பிரி 

வருமை யிற்றென வளக்க லாவதோ, 

இருச லைப்படு மிசுய ராமனாக 

சொருச லை ச் துணரிக் அழுவ லன்புளம் 

பொருசு உப்பெரும் புணரி வாயனை 

மருதி லைப்புரீஅ வணங்கி யேகினான். 

ஏதி ராகவ னிளவல் சையோ 

டாகம் வேற்றுமை யறியோ ணாதுநீண் 

மாக நீகொன் வழிக டந்துபோ 

யோகை மிக்கபஞ் சவடி யபுற்றன 4. 

வேறு 

வரம(ச்சகோ சாவரி .மாக.இ.ஃ 

கரைய டூிச்சவப் பஞ்சவ டிக்கணே 

பரையி ரிச்ச Yooh Ses ரசாசவன் 

விரலி Ours gif) Sn base gro or, 

அங்க ணாடொறு மைக்செழுச் தின்செபக் 

.இங்கள் வேணி யிலிக்க சிவார்ச்சனை 

துங்க தசை பராயணந் தோமற 

நங்கை சான நாச னவிற்றுபு, 

௧௭௬௯ 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௪௬) 

(இக) 

(௫௨)



௧௭௦ சூதவனபு. ராணம், 

காளு மீளுமெய் யன்பு ஈதியொடே 

யாளு மீச னருட்கடற் புக்குலாய்ச் 

சாளின் ஞானானம் ௪ச்சனிச் சண்சுசை 

மீளி யுண்டு விளச்சமிச் சானரோ, 

இன்ன வாறன் னாள்க ளிரிக் திட 

மன்னி ராமனை யாஞ்டுச் இராவண்ன் 

பின்னை Conta பிசற்றின என்னசாற் 

மன்ன நாசி சனஞ்சிசை வுர்௱னள். 

அசனி னாற்கா தூாடண சார். ச்தெழ 

வதைபு நிக்க௩ நிரு.சர் வரு இனி 

சிசைய வென் ஈமை சேர்ஈதங் இராவணன் 

கதி குந்துமா ரீசன்ச சாயத்தால், 

எரி நெருட்பை மடியிலிட் டாலென 

வரிய கற்பிற் காதி யணுவுக்தற் 

பிரியொணாத பிரியை எனஇயைக் 

காவி லுற்றுச் சவர்க்சனன் கா சுகன், 

¥ 

அவனி மாதவ மாய பிராட்டியைகச் 

கவர்பு சென்றபின் காகுச்சன் ஈம்பியோ 

டவாச ஞாய்ச்சரிச் சங்ககர் சாட்டிடம 

சவரி யஞ்சனை சன் னை யன் ஈனா, 

சுக்கு ரீபனை தி துன்னி யவன்பகைக் 

தச்ச வாலியைச் தான்செகுச் சாங்கவன் 

ஓக்க லோடுறு வாழ்வங் குசவவம் 

மிக்க பேருசு விக்குள் ஞவந்சரோ, 

ராக வன்செய் BA GO Lom வாமலன் 

போகையு௪ வுடன்வட மேருமூன் 

ஞை நீளச லதச்சமர் வானா 

வாகி Pear Gog pi aru dter, 

வாவிளித்தச யாத்ச மனவறா 

விரயு &ட்டிசை மேஈ்றிசை யாசாம் 

பரமன் வெள்ளிப் பருப்பசங் கூற்றிலூர் 

வமையி னுத்சா யாமிய வம்பலா, 

(௫௩) 

(8௬) 

(6௮) 

(௬௪௦)



இராமன் மச்திபோபதேசம் பெற்றசருக்கம். 

இடையி ட௩்களெங கெங்குு துருவிகங் 

குடிபு ரதி கொற்றவன் ரேவியிப் 

புவி வாயச்தபொன் பு௩கொம் பிருப்பிட 

Uf Lr DEO 6 Td %or (8 TQ Got ribs F FO GOT 

சென்ற ai டென்றிகை மாருஇ 

யன்றி வீஙகை யமைக்கணச சே௫ிகோன் 

பொன்மி மேனி QunOn® tar net onus 

இன்ற ாமணிதயத் இருப்பவும, 

௦ ° . ௦ 
ர் சோக மூர்ர சென் மீருகையிராகவ 

Com Betts wens al ant of MMF 

CU TEM’ WTO) bot Bowmrt , FS Conn HE 

Cine ai soresticons pod oP ipa 

DOO KF Mert cm 6 என இயையப் 

போற்றி சோசண் டணுிப் புகு-ச சாண் 

மரேரற்றி ராசவன் மாசெனச மசள்ென்ச 
Oo . ச் ் க த் ஆட 5 . 

Cer J Be B) GOT cot ரி துரி மமாதிரம், 

வா௩கி. இரட்னிகண் மாரமப்ன் மணகதுலைக்கு 

தாகி சகோக்குபு சால ப.இதசர 

டாக ககன வன்பில் பெருஇபய 

Com /நின்பக டவிர் நினை க்கள். 

வருதி யையவவென் மாகவ வாழ்வீன 

சீருமை மேனி யணுபும் விகதந்பியா 
* 

அரிய sls! up aysne Can@ mG yr 

ana தேகா லணித்சமா வாழ்க்கை யோய. 

ச ச + . க 
என்த கேள்விக கறைமுறை மயயிசைச் 

சன்றி . ரமற் களித்தகரு டாமணி 

யொன்று கைக்கொண் டுடன்விடை Ghar sd aris 

சென்று சேயமை-௪ செயஇனன் மீண்ட. 

கண்டு வரசனன் காகுத்த சாயினை 

யொண்ட எீர்க்கையுசப[ ௬ டாமணி 

யெண்ட மும்ரி”? தென்செொ gi tl வள் 
, 

கொண்ட கோொனபுமாண் யாவையு* bh DeHor, 

Sol db 

(௬4) 

(Fe) 

(௬௩ ) 

(௬4) 

(+) 

சப)



Sota சூதவனபுராணம். 

வினவி ராகவன் மீச்செழு மூச்சமோ 

டனகி யாய சனக யமர்ரிலை 

துனைபி னே௫ச் துறுமிடர் மாத்ரியாக 

கினிது மீட்டற் கெழுஈதனன் முன்னெழும். 

தம்பி பானு tow oo ey Ceo 

பம்பு வானா வீர பதாஇியோ 

டும்பர் போற்றுற Gana ௯ூயி எண்மிகறு 

ஊம்பி ராமன் ரெனாது 69% Cu, 

வேறு, 

ஆங்கரு மறைகள் போற்று படனியினகல மீன்ற 

தேங்குயாம் பழிச்ச வின்சொகத் நிருந்திழை பாகக் செம்மான் 

பூங்கழ லறைஞ்சும் வாஞ்சை புகுச்சவலா வரப தாதி 

பாங்குற சவணி ர௬.த.இப் பானுே யனுமன் mis, 

ச 8 nos ச ௪ க 

புடைவாக் குணச்கி னீள்கோ புபப்பெரு வாயின் முன்னா 

படியுற ௩மாது மீவண்டிப் பரவிப்போய் வேத சீர்க் ௪ 

மூடிய வண௩ மூழ்கி முறையின் உண் ணீறு கண்டி ச் 

தொடை எனைக் செழுச்தோ ரை£துந் துகள்: செபிக்க ௨. 

ஈத. திய ரியமம் யாவு நிகழ்தீதுபு ரொத்த மாதி 

சுத்சகேச் தரபிண் டாதி guile oo yy Qe oot uy ங 

கத்தனை யமல வேதா ரணியனை யகல மல 
(ஆஅ Sg Fle al eo கான விராடணி யுணி றைஞ்சி, 

௮க௫ெடழ்கர் துருக ரன்்ர௩ கழுத இபலமுன் கூறி 

யிகலருமன் பின்மேலு ரிரைஞ்சியா௩ கரிது நீ௩்கிக் 

ச்குமு[நி யமர்ந்து வாயு சனயன்முன் ங்கு ॥ச்ன் 

ஜொகையினை யாழி மீகோர் தாக்குரம் பிலங்கைக் Car. 

ஆற்று வெனப்ப ஸிச்சானாண ச ரென்னி மேற்கொண் 

டேற்றெழு சவிச ளெல்லா மிரவனிதோ யி.விவான 

மேற்றழை விருச்சக மாதி வேரொடும் பி௫டெடுப் போகம் 

டூற்ஈவார் சலியித் சேதோர் இனச் தமனா சனையேழ் செய்சார். 

வரம்பறு வலிமு கத்த வலிமுக பலச மூகம் 

வகம்பறு பராரை வானீண் மாம்பல சுரும்ப னேகம் 

உரம்பறு மாழி மீதோ உாதுவிழ்ச் பெய வே கச்தாம் 

வரம்பு, தடையாற் பொ௩கி வருப்ர ளயமோ வென்ன, 

(௬௯) 

a) 

(or & ) 

(௭௩) 

(௪௪) 

(௭௧) 

(௪௬)



இராமன் ப க்திரோ பசேசம் பெற்றசருக்சும், 

பிரவக,ச் தியாண்டுஞ் சென்றெம் பிரானிகே தனச்தி னீள்கோ 

புரதுவா ரத்துஞ் சென்று புகுசவப் பொழுதி யாரு 

மரகர மூழக்க மேலோ ரார்கலி யென்ன வாய்விட் 

*டாகரன் ரன ரத்து எர்சமுன் ஸீர்ப்பப் புக்கார். 

புக்கவ ரண்டம் வீண்டார் பேசன்மெனம் சுசறு மோசை 

யச்கணந் துரதீஇச் சென்ருங் கரர்சலி கோயில் வாயிற் 

ஹழொகச்குளார் கலிபே ரோசை சூரல௩ காதிதன் காணா 

நக்கன னுரப்பி னான்மன் னுலைநீ வர%; யென்பான், 

௩௩ இநா யகனுங கார நாசமச் மேது Camis 

சிந்திய தகாத்ச தாழி சென்றடங் இற்ற முன்போ 

லந்திஃவா னரச ணங்க ளசசமிக் குலைந்து நோக்கி 

கசைக்கிரா சவன்பின் மேல்பா னான்கியோ எனைசென் ஸர்கு, 

பின்னரு மன்னு சென்பேோர் பே/ணை யமைப்பிதக் தான்மற் 

சன்னதம் பெருங்கான் மீன்க ளகூகளா னிலைகு லைஈகு 

சசென்னினிப் பரிது மென்னா வேக்கரிக் குளஙக லங 

யின்னசதென் ரென்றும் தோன்றா தஇிருந்சன ணிராமன ஈத, 

அம்புதி சடச்இின் பாஙகோ ஈகமமீன் பூர வென்ன 

விம்பரின் விளங்கும் யாண்டு மிடாற வியல்வான் மீன்ஃ 

டம்பெரு வாலிற் சேது சனையடிச் துடைச்சு நீரா 

னம்பியவ் விராமன் முன்பின் னவிற்றுமச் கூரம்பி ரண்டும். 

தைப் பெற்றும் வாய்மை சீல மர் குணஙக ளா 5) 
> 

யிகரிகு புனித ராமனியர்றிய நீரா ௨ன்ன 

ததைகுரம் பமைஈச வாழிச் தடம்புன லிட பி ॥ண்6 

து.இிதிகழ் கோடி £ர்ச்த மெனும்பெயர் துலங்க மன்னும், 

மூன்னவில் கோடி தீர்க்கு மூ; மறை வனபு ராண 

தன்னலன் விரித்துச் கூரத் தய௩்கும்பின் னவிறீர்ச் FMS 

மன்னல மணமேற் கோடி. தீர்ச்சமென் Ma Gio any & 

யின்னல௩ கொழிய மூழ்கி யின்னல மெல்லா மெயதும், 

* அர - குறிற்தமோகார௩ குருகிற்று, 

| நீரால், விளீ௩குமென் றியையும். 

Sot th. 

(௭௮) 

(௮) 

(ci +») 

(௮0) 

(௮௧) 

(௮௨) 

(௮௩)



௧௪௭௭௬ சூசவன புசாணம், 

காண்ட லுங் கரண மெல்லாங் சைகெகிழந் இரிய வன்பு 

பூண்டவன் ரனது போதம் போய்ர்சவெபோத பேச 

மாண்டமெய்ஞ் ஞானா னந்த மயபர வசனாய் நீண்ட. 

சேண்டரு வடியற் ராங்குச் இருமூன ஈமந்த மாக்தான். 

எழுந்தொரு வாறு முன்னின் நியம்புவாய் குழ௱க் சண்ணீர் 

பொழிக்துட னனைப்ப விய்மிப் புரிவதொன் ரோர்தல் கூடா 
ee 

சழுந்துமா னந்ச வெள்ளச் சரிசெழும் வழுக்கி விழுக் 

தொழுந்சகை யிராமனாக்க? சுயம்புகே ருற்ற அய்மை, 

இன்னவா ரென்ன யாரே யிசைக்குஈர் நெரிம்போ இ௫்க௩ன் 

பன்னருு் இறச்த மைக்ச பானுகு லேச அனம்மான் 

றன்னரு எதனா லாற்று சபரியைச் சொண்டினார்வக் 

துன்னவேண் வன வெல்லாக் சோம விணிதி னிட்டி. 

உழுவலன் போ௩க மேன்மே ஓயர்சவொ சகமதநா லாற்றின் 

வழுவறச் சுச்சு யாகி வயச்வெற் பிச்ச காயோ 

டழலவிர் மேனி யெர்சை யமு Wy கேசண் மாய 

கழலடி பூசிச் துள்ளு சரைஈசடி௰் கடிஈ மக்க, 

தருமுனின் நினிய வாய்மை இகழ்துதி புகன்று வேண்டு 

மொருவனே யோவா கூவ ர௬ும்பனே மெம்பி ரானே 

யருவனே புருவனேதா யருவுரு வனேய சச் 

இருவனே குசசானச் செல்வனே போத்றி போ்ரறி, 

உலகனே யுலகெ லாமா ஞடையனே விடைய னேயன் 

பலகனே யலகி லானே யமலமீேனை விமல வன்பாக் 

கலகனே யிலகி லானே யேனைய ரெவர்க்கும் வானோர் 

,தலகனே ரூ.௪ கானச் செல்வனே போற்றி போற்ி, 

ஆரண மூதல்வ போற்றி யாணன் முடியாய் Cun pul 

சாரண நீர்ற போற்றி தாண பவஞ்- போத்றி 

பாண சாள போற்றி பாண ஈல போத்றி 
ட்ரூ . . ன் . Cs sm ane கான சேோசரச் செல்வ போற்றி, 

இருவருப் படிக மோர்வச் இாமது ரொெம்பொ னொன்று 

கருமையொன் தருண மொன்று கரு றுபா னிஈமொன் ருரின் 

னுருவமே துணிதல் கூடா துறிலஓுன சொருபம் யாரே 

தெருளுவர் சூத கானச் செல்வனே போற்றி போற்றி, 

(௬௯) 

(௧௦0) 

(௧௦௧) 

(௧௦௩ ) 

(௧௦௯) 

(௪௦௪)



ஜ்
 இராமன் மக்திரோபதேசம் பெற்றசருக்கம், ௧௪ 

பூங்கொம்பொர் கவிசன் பாங்கர்ப் பொன்னிறம் பழுச்ச வின்றே 

மாங்கனி கொடுசென் நுற்ற மந்இியை வாவி வீட்டி 

யாங்கது சைச்கொண் டே.கி யமர்பணை யமாக் கண்டா 

னீ௩்சது போனி மிச்ச மெமக்குவே றென்கொ லென்றான், (௬௧ 

செறியுல கடவிச் கெல்லாஞ் சேகா மென்னு மேன்மை 

யறிசாச் தெருட்டு சேக ராடவீச் கணிய ஞகப் 

பெறபுமாக் குயிலெ லாமெம் பிரானரு ளுவர்தி ராம 

வுறுதியிங் குழ தி யென்றா௩ சழைச்சென வொலிப்பச் சென்றான். (௬௩) 

பூவைபைங் இள்ளை சாம்ப புராசன புனிசு னேமா 

சகேவச௩ காசம் போசச் சிசாரக்க வமுக காசு 

சேவக விமல சே-ம சேகர மர்இியேோச 

மாவன ஈவாச சேச மாதவ பூச காச. (+m ) 

ஈண்னாமர் நெற்றி யானே சக்சா சச்சு பேச 

goon cor io fi xs) வேணிக் ஈற்பா ரசைல ராசன் 

பெண்ணா சஇல் மீன் ஈ பெரியகாயச மேச 

வண்ணரறுஞ்ரூச சான வாகவென் ரிரைப்பம் மோட்டான், (௬7) 

இன்னன பக. ரங்க சொண்ணில சண்டு கேட்டுப் 

பண்னருங் சளிப் | மேன்மேற் பல்கிய போன் புக்க 
e Oe. . . ச . 1 உ ச . 

மூன்னரு ளீர்ப்..! சென்றம் முனரியின் வருண £1 & wh 

சன்னினூன் மாமி மைிச் * எபலவெண் ணீறு சாத்தி, (௬௫) 

கண்டிகை பலபண் டைக் காமுறை செபித்து நீல 

சண்டனீ ணிகேச னச்சங் கைச்சளப் பிலகொண் டேஇல் 

சண்டருட் ர் விங்கங் கைதொழு இறைஞ்சி யின்சொர் 

கண்டமர் வளவை நேச கணேசன் யிளைய சேயை, (௬௬) 

பணிந்தும் தீசர் போற்றிப் பராயனு மதிபெர் றேஇத் 

சுணிந்துசே காசு கக்கா சாவமூு சேச நாம 

hs NM BMT EH மருந்துணை இருந்து வேசம் 

அணிர் தரைப் பரிய சோ இசுயம்பிலி௩ கேசர் கண்டான், (௧௭) 

* மூன்னிரு நெடிலுங் குழொெவாக் கொண்டு சாபால வெனக்சோ 

டலு மொன்று,



௧௪௭௭௬ சூசவன புசாணம், 

காண்ட லுங் கரண மெல்லாங் சைகெகிழந் இரிய வன்பு 

பூண்டவன் ரனது போதம் போய்ர்சவெபோத பேச 

மாண்டமெய்ஞ் ஞானா னந்த மயபர வசனாய் நீண்ட. 

சேண்டரு வடியற் ராங்குச் இருமூன ஈமந்த மாக்தான். 

எழுந்தொரு வாறு முன்னின் நியம்புவாய் குழ௱க் சண்ணீர் 

பொழிக்துட னனைப்ப விய்மிப் புரிவதொன் ரோர்தல் கூடா 
ee 

சழுந்துமா னந்ச வெள்ளச் சரிசெழும் வழுக்கி விழுக் 

தொழுந்சகை யிராமனாக்க? சுயம்புகே ருற்ற அய்மை, 

இன்னவா ரென்ன யாரே யிசைக்குஈர் நெரிம்போ இ௫்க௩ன் 

பன்னருு் இறச்த மைக்ச பானுகு லேச அனம்மான் 

றன்னரு எதனா லாற்று சபரியைச் சொண்டினார்வக் 

துன்னவேண் வன வெல்லாக் சோம விணிதி னிட்டி. 

உழுவலன் போ௩க மேன்மே ஓயர்சவொ சகமதநா லாற்றின் 

வழுவறச் சுச்சு யாகி வயச்வெற் பிச்ச காயோ 

டழலவிர் மேனி யெர்சை யமு Wy கேசண் மாய 

கழலடி பூசிச் துள்ளு சரைஈசடி௰் கடிஈ மக்க, 

தருமுனின் நினிய வாய்மை இகழ்துதி புகன்று வேண்டு 

மொருவனே யோவா கூவ ர௬ும்பனே மெம்பி ரானே 

யருவனே புருவனேதா யருவுரு வனேய சச் 

இருவனே குசசானச் செல்வனே போத்றி போ்ரறி, 

உலகனே யுலகெ லாமா ஞடையனே விடைய னேயன் 

பலகனே யலகி லானே யமலமீேனை விமல வன்பாக் 

கலகனே யிலகி லானே யேனைய ரெவர்க்கும் வானோர் 

,தலகனே ரூ.௪ கானச் செல்வனே போற்றி போற்ி, 

ஆரண மூதல்வ போற்றி யாணன் முடியாய் Cun pul 

சாரண நீர்ற போற்றி தாண பவஞ்- போத்றி 

பாண சாள போற்றி பாண ஈல போத்றி 
ட்ரூ . . ன் . Cs sm ane கான சேோசரச் செல்வ போற்றி, 

இருவருப் படிக மோர்வச் இாமது ரொெம்பொ னொன்று 

கருமையொன் தருண மொன்று கரு றுபா னிஈமொன் ருரின் 

னுருவமே துணிதல் கூடா துறிலஓுன சொருபம் யாரே 

தெருளுவர் சூத கானச் செல்வனே போற்றி போற்றி, 

(௬௯) 

(௧௦0) 

(௧௦௧) 

(௧௦௩ ) 

(௧௦௯) 

(௪௦௪)



இசாமன் மர்திரோபசேசம் பெற்றசருக்கம், 

அவனவ ளஎதுவொன் றன்றென் மருமறை யிசைப்ப துன்னை 

யவனவ ளிரண்டு மொன்றி யவிருமோ ருருவாய் நிற்றி 

யவனெனப் போற்று Carp றவளெனப் போத்று சோமன் 

சிவசிவ யாசென் மோர்துஞ் ரோசா வனச்சாய் போற்றி, 

அரிபிர மேக்கு ராத யகல€£ வருமோ ரொன்றே 

யுருவழுதி ௮.இதீதுன் பாஜே யொடுங்குவ ருவர்க்க சப் 

பொருளென லிருமை யாரின் பொன்னுரு விடச் தங் கண்டுக் 
செருளிலா மூடர்ச் கெண்னோ தேற்றமா வனச்தசாய் போற்றி, 

அரு௩ர காழு ழா லளவிலஷ்சா மூகனென் நந்தோ 

வுருவுகண் இரைகிர் மூடர்க் குரைப்பதெ லூடல் கூட 

லொருவடி வினிலெங் செய்த மூணர்ச் இனீ யன்றி யாவர் 

தகெருளுவர் சூ௫ கானச் செல்வனே போற்றி போற்றி, 

சீவர்க ளெவரு மின்பஈ இளைக் இட விதஞ்செய் தேவ 

பாவியேற் இன்று போச்சு படரெலாம் படர வீட்டி 

யாவிகாச் தருடி uss rem be arent Cutt 

சேவனே சூத கானம் ரெல்வனே போற்றி போற்றி, 

Cam, 

என்று போற்றிரின் றடிச்சடி யிறைஞ்சின னிரா.ம 

னன்று மாதவ னனியுவக தழுசலிங் சகுத்.இ 

னின்று .ரி௩சமர் வேணிய னீலமா மிடற்ற 

ent yp நாற்கான் சாம்பனேத் றிவர்க்சரு ளொருவன், 

உள)த்தின் ரிக்கெழு மூவகைகே ரணர்த்துமொண் முறுவல் 

வளத் இ னன்சிர மாவிசா பாணன்பால் வண்ணன் 

இளெச்து மித்தகு GUUS Goof wom oor றனையுட் 

டளத்தி ருத்.இரா மனையரு Ceneey er Hm. 

வருதி ராசவ சேண்மியா மலயமா தவன்முன் 

கரு இ மிற்குணர்ச் தியவரு ணெறியதேே கவற 

சரூ.இ றற்பவ சாகர தரணவாஞ் சையாக்குச் 

சுருதி சொல்லுபா யம்மிது சஈுத்தரிர்த் தோடம், 

இசயத் தான்றுக வின்னதசே யென்றுமீ திருக்கத் 

ததசையற் கஉ௩தலஞ் சானகி பிரிவினிச் சமய 

மூ தயச் சூரனை மு௫ன்மறைச் சாலென வுன்பாற் 

துதையப் பேரிடர் தொலைப்பசம் குபாயமுஜ் சோறும், 

க்ச்ம் 

(40%) 

(௧௦௪) 

(704) 

(40%) 

(#0) 

(௪௪௧) 

(௬௮௨) 

(sem)



BGT hy ரசூகவனபு ராணம், 

ஈண்டைச் கோசனை யெட்டினிற் றென்றிசை யிலங்குஞ் 

சேண்டக் கார்சொழு சேவிபட் டணத்திரு Bar 

மாண்டைக் கேிநீ யலகில்சச் இகளுட னமருக் — 

சேண்டற் பாலளாம் விந்ையைச் சிந்தைசெய் சன்பால், (௧௪௪) 

அழி மீதணை யணை இறன் குறித தனை. யருச்சத் 

அாழின் வேண்டுதி யேலணை யுற்ற சற் குரிய 

பாழி யாந்றறம் இன்னருள் புரிவளப் படியே | 

வாழி ராமநீ யவ்வுழிச் குரம்பினை வயச்சி, (685') 

ஆய பேரணை வழிச்செலீ இ யிலங்கையை யடைந்து 

இய ராவண வசம்புரீஇச் சசையை மீட்டு . 

Con Mb Gs arg தினார் போர்வயிச் விளிந்ச 

பாய வாணா கணமுயிர்த் ெழும்வகை பயிற்றி, (௧௪௬) 

உரிய சீதையோ டிளவல்செங் சஇர்மக ஜூசை 

பிரியன் வானரப் பெருந்தொகை பீடணன் முன்னோர் 

விரிபு சூழ்வா விரைகமழ் புட்பக விமானம் 

சுரிதி வர்ந்துசென் றயோச்இயிற் பாகனே டமர்க்சே, (௧௧௭) 

த வேத்தஇயல் புரிந்துவிற் லிருந் தயிர் ரிரைகாக் 

சே லாமகஞ் சவப்பிர இட்டைக ளியத்றிச் 

கோதி லிச்சிவார்ச் சனை இனம் வழுவறக் குயிற்றிப் 

பேதி யாதவிப் பல்வசைப் பெருந்சவப் பேத்றுல், (௧௪௮) 

கற்றி னம்பதத் இமண்டறு நித்திய வின்பப் 

பேற்றின் வாழ்கென வாய்மலர்க் சருளியெம் பிரான்முன் 

மோற்றி யாங்கருட் குறியிடைக் கரந்சனன் றொழுது 

போற்றி ராகவ னள ப்பருங் களிப்பெரும் புணரி, (௧௪௯) 

சோய்க்து மக்இர லிங்கபச் சிமச்தொரு தாய்மை 

வாய்க்ச லிங்கமார்ச் கண்டலி௩் கத்சுணி வடபா 

லாய்ந்து தாபனம் புரிந்சருச் இச்துமீண் டனைபா 

லேய்க்ச வாரரு,தோனைப் பினும்பணிர் சே.ச்.௫ி, (62.0) 
\ 

பொருமி யன்பின்மிக் இருகணீர் பொழிந்துள முருகப் 

பிரிவி ணைந்சொரு வகைபுந விடையருள் பெந்றாங் — 

கரிது போந்துசோ யிலின்புறச் சொருசிறை யடுத்தவ் 

வான சேசலிப்ட் டணம்புக..மதிச் சவ ணிருக்சான், (௧௨௧)



இராமன் மந்திரோபதேசம் பெற்றசருக்கம், ௧௪௭௯ 

வேறு, 

ஈதவ்வா முக விசுற்குமு னணிளவ லிரவிசே யனுமன்சாம் புவனே 

யாதிய மாங்காங் கருட்குறி நிறுவி யருச்சனை புரிந்துவம் சடுத்தா 

சோதவம் நிலக்கு மணனருச் சக்த வோரருட் குறியமு தேச 

சே சனசுயம்புலி௩்கச்தின்றென் மேற்றிசையினார்குரோச ச்திச்றிகழும், () 

ஈவிலுமக் குறிவாழ் ஈகாஈதம் மிக்கு நல்லவன் கோட்டையென் னாமத்[யோர் 

தவிர்தரு மசன்ூட் டிசையின்முச் குரோசச் சமுசலிங் சேசசென் நிை 

திவள்குமோ சச்தி னெல்ஷையிற் றிகழுக் இருக்சகு ௬௧௫7 வன்செ 

யுவமைதீற்லிஃகமுவ்விடமு ச்துப்பேட்டையென்௮ரைப்பகின் மொளிரும், 

இருந்துபூ சனைசெய் சக்கி7 வன்ருன் நிருமுனின் ஐருந்து இ செயுக தார் 

பெருக்சகை யிலிங்கச் கொள்ளொள்ப் பொல்வும் போழ் கமைதியு கேர்கண் 

டருஈதுணை யெந்தா யருட்டிரு மேணியமகனே யென்றகா ரணப்பேர் 

பொருக்துியே பொளிகள் ஈகரிலா தோக்கிப் பெலிதனேர்காணலாமின்றும், 

௮5. இரு மேணி யழகனுச் கிசைக்ச வழகியெம் மன்னையு மனைய 

துதீதிய காமங் சான்வடி. வழக Quer wv கஇறைஞ்சிடச் துலங்கு 

மதச்திரு மேனி யழகனு மனையு மேச்துரர்க் கருணலங் களுமவ் 

வுச்தமதலத்தின் சப்புமோபளப்பின் றுரைத்சலப் பெரும்பதஇக்டீழ்பால். 

வருமொரு குசோசச் தெல்வேயிற் ஈாம்பு வன்றெொழுங குழியிலங் இடுமவ் 

விருஈகர் நாமஞ் சாம்புவ கோடை யென்ப்பொலிமர் இலஙகுமிவ் வகையே 

யொருவிகோ சொருவ ரும்புரி யிலி௨க பூவூப்பில பலப்பல ககரின் 

மருவ ரின் நிலங்கு மேலினி ராமன் மதித்தவா புரிரெயக் வகுப்பாம், . () 

இ௱வலகஷேோ டனுமன் சுக்கிர வன்மற் ரேவரு மேவச் தேவி 

வளக்காக் கேது மந்இ௰॥ நாதன் வழங்கருள் வழிகுரம் பியற்றிக் 

Slant மிலங்கை புக்கா வணன்முர் கெழுமு பன் னிருகரைப் பொருதக் 

சளனுற வீட்டி ராவணப் பி!மகச் திரா மேச்சுர மாகும், (௧௨௮) 

மாதலத் இராமலிங்கதா பனச்மான் மாமறுபு விரகச் இயினை 

வேசசா னன ச்சைங் க॥க்தொரு மீகாட்டு விமல பூ சனையினால் விலக்கிக் 

காதமர் குடக்கா சவனிழ லாசளைம் காவிறை பூசையார் கடிந்து 

கோத வயோச்தி புக்கமு தேசன் குளிர்திரு வருணணி குலாவ. (௧௨௮) 

மலயமா தவன்றன் பசமலர் சி!மேன் மல்-வீத் றிருந்கரு ணெறியே 

டலகெலாம் புபந்து சிவார்ச்சனை யாதி யத்தம ெறிலமு வாது 

நிலவிய வியற்றி வாழ்ந்தன னவரற்கு ஈரிலமக் இருப தேச 

வலனளித் தமையாற் ரூதவ னேசன் மக்திபே ரப்பெயர் வாய்ஈதான்.(௧௨௯)



€5/0 சூதவனபு. ராணம், 

௮ன்னமா வனமவ் விராமன்சா Geo யடுத்துமீட் பதற்குள வுபாய 

மென்னென வுசாவி யெம்பிசா னருளா லெண்ணியாஈ கெய்து 2.ற் சடனாய் 

மன்னிய வதனாற் நிருவுசாச் சான வண்பெயர் பெற் ஈதான் மலமோன் 

ஐன்னருந் தனய வென்றுவேச் இ.ரக்கைச் சற்குரு நாதனோ இனஞரல்,() 

வேறு, 

என்றரு ணந்தி வாய்மை யிருஞ்சனற் சூமடன் கேட்டாங் 

Baer Ou rot Fo oS) யுத்தம குரவ ரேறே 

ரின்றனி முகாம்பு சாத ரிறைசொதற்றே னுகர்ம்து மேலு 

கன்றி லார்வங் கூர்வ நாடுமென் னெஞ்ச மன்னோ, (௧௩௧) 

இன்னுமிச் சூச கானத் இறைவனை யிறைஞ்டி யாவர் 

தன்னுசம் மிட்ட சித தோய்ந்தன ரெந்தை யாற்றும் 

பன்னருள் விளக்கம் யாவை பகர்ந்சருள் பெரும வென்னுான் 

மன்னரு ணர்தி காதன் வாய்மலர்க் தருளூு மாதோ, (௧௩.௨) 

அருந்தவ மூனில கேண்முன் Charts சாண்ட உச்திர் 

புரிர்தெழு மனச்தன் காதி புசல்வன்பொன் மன்றி னின்று 

பெருந்திரு ௩டஞ்செ மீசன் பிரசமென் மலர்த்தாள் பேணித் 

இரு சரும் தவம்பல் காலஞ் செய்துவேட் டமர்ந்சா னன்தே. (௧௩ ௩) 

௮ன்னவன் தவக்கி ரங்கி யருட்டில்லை யம்ப லத்இற் 

பொன்னடம் புரியெம் மான்முன் போந்தருள் கூர்க்து காதி 

தன்னரும் புசல்ல நீசெய் சவம்பெர் தவந்தும் வேட்ட 

சென்னுமை யென்னச் தாழ்ஈதிட் டிருசைகூம் புறான் மோதும், () 

யாவரு முணர்க றேற்ரு விறைவனே மேமை நாயேன் 

ரவரு ரின்னா னக்ச சாண்டவ தெரிச னத்தின் 

மேவிய மனந்து ரப்ப விழைந்துனை யடைந்து ளேன்மா 

தேவரின் ஜிருவ எச்தின் செயலென் வீரைஞ்சு என்முன், (௧௩௫ 

வருதிகோ சிகனேயிந்ச வாம்பெறு இதம்ப உதற 

பெரிதுள முவந்து முன்னாட் பேணிரு முனிவர்ச் கல்லாத் 

புரிதரு ஈடமின் ர.ற்றென் புணரியந் சடச்து நல்லோர் 

கருதுமோர் ஈறிய சூச கானன மிலகு மாங்கே, (௧௩௮) 

ரீவிழை நடனம் காட்டி சினச்கருள் புரிது மென்றே 

யேவிய ஈமந்து போற்றி யெம்பிரான் விடைபெற் C me) 

மாவனம் புகுர்து கோசி கன்மனங் கரைந்து வாழ்த்தி 

யோவழ தடம். காடி யோதிய பூ.இ யாடி, (ener)



இராமன் மந்திரோபதேசம் பெற்றசருக்கம், க்க 

கண்மணி புனைந்து பஞ்சாக் கரக்கருச் துறச்செ பித்து 

வண்மணிச் கோயில் புக்கு மந்திரேச் சரன்வான் போற்று 
மொண்மணி கண்டன் முன்சென் முளநெஇழ்க் தருக வேச்தஇத் 

கண்மணிக் சழலி றைஞ்சித் தாண்டவம் விழைக்தி ருந்தான். (௧௩ ௮) 

முன்னருள் புரிந்தா௩ சன்ன முனிவர்கு ௩டன நாசன் 

றன்னருக் பெருக்கி னறாலச் சாண்டவக் தரிசிப் பித்தான் 

பன்னரும் பரமா னமட்தப் பரடையுட் படிந்து பல்வே 

றின்னருட் டு.இகள் கூறி wig day Woo mere வாழ்ந்தான். (௧௩ க்ஷ 

இழரையவ யார்ச்குங் கிட்டா விப்பெரு ௩டன நாயேன் 

குறைதப வளிச்சா யெக்சாய் கோதிலா வருட்டெ (448) 

னிறைவெவர் சொல்ல வல்லார் நீசன்செய் கைமா முண்டோ 

மழறையெலா மளப்பி லாச வள்ளலே யென்று தாழ்க்கான், (௧௪௦) 

அளவிலா னந்த மீக்கூர்ம் சனையனா டோறு மன்ன 

பளகிலா போது ரூ.௪ பாதவ கானக் தாலங 

Hatt GOP SOT வண்ணக் பாதங கைதொழு தமர்ந்சான் பன்காாள் 

வளனுலாம் புன்னை வேலி மறைவனச் சடைந்தான் பின்னாள்.(௧.7௧) 

கோரிக னட௩கண் டன்பு கொண்டுவாம் சாசை மீதான் 

மாசறு தவச்தோய் பானு மதிமுக லொன்பான் கோள்கள் 

பேசுமில் வனத்தோர் காலெம் பிரானடி. பணிந்து போற்றித் 

தேசுறு சவஞ்செய் இட்ட சிச்இபெற் நருளின் வாழ்தார். (௧௪௨) 

உத்தம முனிவ வேடுரன் ஐரைத்துநீயும்..க் கேண்மோ 

முூச்தொழின் மத்தி வாய்ந்த மூதுதொழிர் றிதிசெய் சேஉன் 

ாத்துவ மார்க்கம் யார்க்குள் சாம்றுமா குரவன் வாய்டிம 

யுய்ச்துணர் மழைகான் காஇயுள்ளவா முணர்க்த மேலோன், (௧௪௩) 

இப்பெரும் தவ ஓய Hb Bey Ceara gor if) 

னப்பெரு வலிக டத்சர் கருமையா லாதி காவித் 

அப்புறு மசுரற் காற்றுச் சாரர்கட லமுதுண் டார்றல் 

சைப்பெறு மாபா லாழி கடைந்திடச் தொடங்கு சா, (se 7) 

MéGor tis xcréan வீளைத்துடும் பெரிய தேவை 

யக்கணம் பூசத் தேச்சு வயர்ச்சமு துணவின் வாஞ்சை 

பரிக்கெழ் லவமரர் சூழ வேண்டும்பல் கருவி கூட்டித் 

தக்கபா லாமி மாலோன் முன் கடைக் தியல வாஈ சே, (#235)



குட சூதவனபுராணம், 

இருதிரை யிதி ராணி யிலஙகுவெள் ளிபமூன் னாவ 

வந்துவந் தெழலு மீது மற்றெமச் செமக்சென் ரோதி 

முநதுமுந் தொவ்வொன் முக மூற்றும்பெற் warws ளித்தார் 

தி;தனை விழை௰*,ச வாறச் செள்ளமு தெழச்சாண் இல்லார். (௧௪௬) 

மெய்விசைச் தீர்த்து வானோர் விசைதாக் கடைநதா ரத்ருற் 

பைவிரி யாவாம் தப் பரவையும் வறப்பத் சன்வாய் ௨ 

மைவி// யால௩ கால மற்றெமக் கெமக்செென மிருர்முன 

கைவிரிச் து.தறி யஞ்சிச் சால்விசை கால்வி சைச்தே. (௧௪௮) 

முழுவிசை யிதுவே யென்ன முற்பொ ௬ கோடி னா-ப் 

பொழுதிளை பாணிக் சான மா னுணித்தான் பொருக்சென் சேரேடா 

உழுவினல் வாக மீறின் வன்னியிர் சகடவெண் மேனி 

பழு தா£இக் கரிய னாகிப் படர்கதி வலயி னுய்ஈகான், (௧௭௮) 

வருவிடஈ தரப்ப சென்ற மாயன்மூன் வானோ ராக 

மமொருவிடா தோடி யோடி யுலகெலா மூழன்று ம6தோ 

லெருவிட மன்றி யாண்டும் வேற்றிட மின்றி நைஈது 

பொருவிடை யமலன் முக்கட் புசாரிபே ரருள்கை கூட, (௧௪௯) 

௮6 ச்சவ ரிகிககண் டீர்க்கு மமு. சா சீவி யாயிப் 

படிக்கணே உய௩குஞ் சூச பாதவ கானச் தெயதி 

ஈகிககமுற் ரொழிஈது மைம் கோபுர வாயி னண்௭ார்ப் 

பொடிக்கொள்பொன் மேணியெம்மான் கோயிலுட்புக்கமோலிட்டரா 

அண்ணலெம் மகதி ஈ டியின்க youd aly ben 

ருண்ணெகிழ் 5 துருகு மாசீயோ னோதுமீ தும்பர் கோவே 

துண்ணென விரிகக கஞ்ச துபப்பகொக தகா ௯ நிர் 

சண்ணரு ளீர்ப்பப் போநதுன் சகர இ யடைநகமீத மெடதோாய. (க +) 

ஒருகணஈ௩ தாழ்ச்சி னெம்மை யுடன்படன் மொலைககு ஈன்சம் 

வருசண மீற்றி லாடு மயானமித் சான மாடப் 

பெருகண வுசாத்சா னப்பேர் பிரியுமால் விப்யு நஞ்ச 

மருகண வுரம லெம்மை யளிததியா லருளின் வள்ளா&, (௧௫௨) 

வேறு, 

என்று மாதவ னிப்ணயடி மாசவ ளிறைஞ்சி 

ந்ன்று வேண்டலு ர்ன்மல னாரு ணிலையா அ 

ஜென்றி சாமு வாயிலின் வழிவெளிச சென்று 

பொன்று ராத்திறல் வைவச் செம்மன்மேம் Poors uns, (௧௫௩)



இ.ராமன் மர்திரோபதேசம் பெற்றசருக்கம்,. 

ஐங்கு ரோசச்தி னெல்லையி னவ்லிட மமர 

சங்கு ளாபென வினவலிமற் கொதிச்திரைந் தெழலுஞ் 

செங்கை நீட்டுபு சவர்க்சனன் நிருவுசாச் சான் 

சங்கணாசனாயிடைப்புச வருட்காச் களித்தான். 

அனைய வல்விட ம கையி னங்கயின் றல 

னைய நீலகண் டே்கா மங்கொடஙக் நிலையிற் 

புனைய ருட்டிரக் கோயில்கொண் டருளியப் புராரி 

யெனையு மாள்பான் வீற்றிருந் சருளுவா னென்றும், 

இக்த மாசலச் தவ்ளிட மெர்தைகை யளிச்ச 

மைக்ச னாம்வடு கேசன்றென் மாஇர முசனா 

யெக்ச காளுமச் சளியில்லித் நிருக்கருள் புரிய 

மந்ச ஈற்றலத் துற்ருள் பெற்றுளா ॥னேகர், 

அன்ன ௩ற்றஈ சாமாங் சோட்டையென் றிசைப்ப 

லின்ன இயாவையுக் சருமய னகரின் பிக இலங்கு 

மன்னு சீகண்ட காசனாங் கருள்செயல். வாம 

மன்னு சாயும் வளர்ச்தரா யகிபெயர் வயக்கும், 

அறம்வ எர்ப்பது நாமிரு நாழிரெல் லாலெச் 

இிறனி வர்க்சொடா செயல்லிரிக் குதமென க் செரிக்கும் 

முறையளிர் செல் லாஓல கூட்டுமூ seer 

ிிறைவளத்தவேளாளர்கூட் டம்மவ ணிலஓாவும், 

என்னை யாளறம் வளர்ச்சவ ளெண்ணிய செயலை 

முன்னி யாங்குமுற் நிவரிவர் மூசக்தினெம் மணிச்சாய் 

மன்னி வாம்கெனச் இருவுள௩ கொண்டமாண் பாலோ 

வன்னர் கூட்டமிக கவிருமக் நகருமப் பாக்கும், 

Siw ler ray on ci cot mar sion a! Seo 

God பைஈசமான் மு சலினோர்க் கருள்புரிக் இணிநீர் 

கடல்ச டைக்இடிர் கணேசனைப் பூசிக்சே கடைரி 

ஊரிடரொ ழிந்திடஞ் சென்மினென் மிசைத்சன னெம்மான் 

அன்ன வாறரு டலைக்கொடு மான்முக லமரர் 

நன்ன ரே௫ன சயண்றிருக் குமாமே னலங்கேண் 

முன்ன ரோர்பகர் கெளதமன் மனுவிறை முளரி 

யன்ன சேவடி. பணிந்சக லிகைதனை யடைந்தான். 

க 

(௧௫௪) 

(௪௫) 

(௩௫௪) 

(௪௫௮) 

(௪௯௦) 

(௧௬௪)



௧௮௪ சூதவனபு. ராணம், 

குருகு லச்தினில் வருதிஉ லொருகுலக் கோமா 

னுருகு மன்பினிம் மந் இரேச் சாரனடி யுன்னிப் 

பெருகு பூனைப் பேத்றின்வா னுருப்ப9 பிரியா 

தருகு வாழ்மளை யாப்பெதீஇ யின்பமுற் ஈமர்ந்தான், (௧௪௬௨) 

ச௫ிழு கத்.துவான் சசிமுனா ணகுடன்றற் சார 

ஈசைமி குச்சமை யுணர்ந்சொரீஇ வெரீதுயிவ னாண்ணிப் 
( 

பமைமி குத்துள மக்இரே் சானடி பணிந்தே 

வசை யி குச்சவம் நகுடற்கு விபத் இனை, வழங்கி, (௪௬௩) 

அண்ணன் ம௩திரோர் உானருள் பெற்றினி கடைந்து 

விண்ண் லாகண்ட லன்றனை வேட்டெதகி ௬வப்ப 

வண்ணி லாவரின் புறப்பெ-லி£ அடன்றழீடு யமர்க்சா 

ளெண்ணி யிஈஇரன் மக்கிரோ சானடி யிறை ஞ்ச, (௧௬௪) 

Arun mie St Sos Doh vy Re suits roar 
இதருள்செயாயுள்வே இயர்களச் சுவினிதே விருவர் 
மருவி ம: திரேச சானமடி வழுச்திவா னவமோ 
டொருவ ரா சலீப் பாககோ பெர்றினி srk ai, (கந) 

Cam. 

இப்படி யளப்பிலாசா ரிணையடி oe GTO gs 
தப்படி மூடியாற் போற்றி யடிச்கடி மலர்வாழ் வுற்ற 
செப்படி யுரைப்ப தெம்மா விருட்கடி மனக்சோ யென்றான் 
ப்படி வேண் நக்கி சொழுசம பாவிஈ கேட்டான், (௪௬௯) 

Bue i+ corns unt wy dls aor Ga gio Ou won or 
மாயமான் மியச் தின் மேன்மேற் ரொடர்ந்செழு மார்வர் சாண்ட 
மாயன்முன் மந்தி ரேசன் வாரிமா முகற்பூசித்தே 
நீயரி கடைஜென் ஹேய ஈறையருள் Qu map னன்றே, (ஈ௪௭) 

பின்னாம் முராரி செய்க பெற்றியெ னுற்ற சென்கொ 
லன்னது மருடி யாலோ வண்ணலென். ஐடியிர் மும்ர்சான் 
மன்னரு னாந்தி யெந்சை மற்றவற் சவைவி ரித் அக் 

மசான்னவா சேண்ரி னென்னஞாச சூதீன்மா சவர்கட் கோதும், (௧௬௮) 

வேறு, 

அளியி ஸீடிய ராகவ னஞர்முன் வீடியவாம்வுஉ வருள் செய் சாசையை 
யாதிய, வொளிரி மான்மிய மோதின ர௬டன்வி னாயினர் ரீள்பகை யொ 
வொணுவிட மாதிய, பளகெலாமெளி தோடிய படியில் €ரெழி லார்மனை 
பலம சார்முத லாரிக, வளனு லாவபல் போகமு மருவி யேசிவ ஞானமெய் 
வமழிசெல் வாரொரு வீடரோ, (௪௬௯) 

இராமன் மந்திரோபதேசம்பெற்ற சருக்ச முற்றிற்று, 

ஆகத் திருவிருச்சம்-த௩௫,



அமுத நிவேதனச் சருக்கம், 
டண ஆடத் 

தச.சன மைஈச ஞனமீளி சளர்வொழி புய்௩து நீவொழ்வி 

னிசைதரு ம௩தி ரோபதேச மினிது.று ஈன்றி யோ இனாமுன் 

னசையமு தீஙகொ ணுமும்ராரி ஈசமகள் கொண்க ஞாமுனீயு 

சரி சகஞ்சொல் வாமெனாவு ணிகழ்தா நந்தி நாதனோதும், 

    

வேறு, 

சூசவன நாச னமர் தாசசரிதச் இடைமேன்மேற் 

காதல்வளர் சனத்குமா கரிசறுமா சவகேண்் முன் 

மாசுவனெம் பிபானளிச்ச மலியருடன் ஈலைமிசை வைத் 

சாதாமிச் குறு இியினி யமுூ.து௮ தி யெனாகுமும், 

சரரசுரர் குமாரகசொடப தும்பிழுக ஈம்பியிரு 

வரகமல மலாரடிகண் வாம ஓறவாமழ்ச்இப் 

ப. அபொருள் பலகாடு? பரியைவிஇ வழியாற்றிச் 

கரமலாஞ் சலிமுடிமேர் உவினுறான் றனன்று இப்பான, 

பிமணவமாஈ சனிக்கூ._ம் 9பெயராத குஞ்ச. மே 

பிரணலமா மாளானம் பிரியாத புகர்முகமே 

பிரணவமா மலர்வாலிப் பெரிசாடும் போதகமே 

(4. ரணவமாஞ் சேவகக்இர் பிறஙகுமணி வாரணமே. 

,ஙகார வோங்க௨க்கு துஇத்துல,பு௩ கிரி பபே 

வோ௩காரத் இ௫குடழிஞஜையுல்ளவிரு 5இசபமீப 

யோரஈகாத் சேருகான மொருவாச வனசமமே 

யோங்காசப் பெருலதி யுஃர்வருச௩ சாவள மே, 

சாரகமே முகமாகத சயங்குபெரு மதஙகயமே 

தாரகமே தஇருவுருவாத் சணிவிளக்கு மாஇரமே 

தாரகமாம் பிடிகளிர்மிர் ஈனிமயமுஈத சயமுணிம்ய 

சாபசத்தினுள்ளுபி ராய, உ உணவரிய குணகரிமய, 

இருவருளா மதவெள்ள௩ துல£சகொழிக்குங சவபையே 

இரியையறி விசசையெனுங கிளர்மசமூன் ரரெழுக்பெமே 

யிரவுபக லந்ரொளிரு மிட த்தமருங்| கடக்களிறே 

வரவொடுமிபாச் arta enw “ha tour wana,



Sf or ரூதவனபு. ராணம், 

பரவுமலப் பெருஞ்சேர்றைப் படர்ந்துழக்குந் கறையடியே 

விரவுபலப் பெருங்காட்டை விரைந்தழிச்கும் புழைக்காமே 

வாரவயிரா வணமுகைச்து வருங்களப நால்வாயே 

யரவுதா பந்தனமா யார்த்சுபெருஞ் சீர்ச்சகயே. (௮) 

ஐ௩கரநால் வாய்முச்ச ணருளிரு,சா ளொருமுனியே 

சங்கரனீள் சடைச்காட்டி.ற் ஐணிவிளையாட் டியல்கயழே 

காகையத கம்புழைக்கைக் கவர்க்திறைக்கு௩ SUES" Cw 

@amasCair Carn Cun O m8 so rg Cw, (+) 

. - க 
பன௱ழமுடிப்பா அுகையினடி மலாசாததுஈ தடியடி 

, 7 a மரைமணி IR) Lys AT areoo Westin Careoiy Cut 
« e ப னி a ர 

மறைபுகன்டு லப்பொருளா வழுச் இுயன்மா த௩க பம 

மரையுமண குகர்கருஞ்சர் உளர்பளப Co agen, (20) 

FOO ITF FOOVT? BNDVF Yo) una 

பணராச சடிஉ௨மக௫ பதஇராச ஈதி 14 

வணாச மலரிதழி UOT HAT Glen dr ana 

மணராச துூணர்வாச மலாடிச ள்ணை போர்றி, (ae) 

அகிலமமெலா முபகச்சொமத் தன்பினினை மேயிறைஞாச் 

ச்கவுறுமச் செயன்முழுதக் சனிழுடிப்பாய் வனிமுடிப்பாய் 

இகழுறயார் சொடங்குறுமிச் செயன்முடிப்பாம் பயமொழித்செம் 

பகவதிரு வருள்பொழிபூம் பசச்தூணையே தண யென்ன, (௧) 

இன்னலாப* ௮ இபுகன்ஈக் Seo yu ment hoo mu, ene 
ன் nee 

துன்னியசென் நம் முகுக்சன் சு சவன BT KATY 

சொன்னியா டாவாச சிக்தையளுய்ப் பாடாழி 
* * . ம் . a 

முன்னிஷையிர் சு ராக.பான் மோசமுரம் சடை வீத தான், (௧௩) 

௮ கெழுகத தஇணியசவை யராமுகு மற கட த்தின் 

பாக௩்குறப்பூ ரிசம்புரிந்து பாஙகுறவைச் சனன்பின்னர்த் 

சேரக்குசுமா சராணைய தஇருமார்ப னடி சாழ்க்இவ் 

வோங்கமு ச முறைபகிர்க்கிங் குசவுகென வேண்டினால், (௧௪) 

அதுவினவு மரியவசை யழைத்தசுர சாகுலங்காள் 
. ர] . ’ « 

விதுமுடியாம் பி/வன ச்செம் Swa.co cm, ளாலித 
Yh சுவையா ரமுசெமச்கு முர்றுறப்பெம் என்மவனுக 
அத மிக தனம்பு//கக் விரும்பிய. த௩சாசாகே, (கந)



அமுக கிவேதனச் சருக்கம், ௪௮௪ 

மரபாகும் பொறு இருமின் வல்லையமு சளிப்பலென 

வுரையாடி ய்மு,சகட மொருங்குடன்கைக் கொண்டேகி 

விரையார்தண் சூ௫சவனம் வியையாவக் சனையசுவைச் 

சுரையார்பொத் றசும்பொருபாற் நுரிசறவைச் தழமுசேசன், (௧௬) 

கழன்மறவா மனத்தொடுமார்க் கண்டதோ யந்தோய்ந்து: 

நிழன் மணீறயாச் கண்டிகைவெண் ணீறணிந்தைந் செழுத்சோ இப் 

பழமறைபோகச் நருமமு,ச பரமசுயம் பிலிங்கோற் 

ொழன்முறையா னயந்சேச்இச் தாகறுமா மலரா. (௧௪) 

அருச்சனைக்காம் பொருள் பல. மமைகச்தடிபூ சச்சனைய 

மருச்சுவைச்சண் ணமுககட மலிகாகசேர் வைச்சண்ணால் 

கருச்சுழியி லுறா சருட்செங் கைந்நீட்டி யெமையெடுக்குக் 

இருச்சடசோ யமூசேசா சிறியோன் நிருவருளால், (௧௮) 

அழிகடைஈ செ௦ச்ச திரு வழு இதுஞ் மு. சாச்கொள் 

வாழிதஇிரு£ குழு சமலர் மதுவாக்கொண் டருளிடியம 

பாழிவினை சிமாழிச் இனருள் LITO LCT LY UM ELEN METS 

2சழிசைமா மறையனாச மெடுச்சேச் தி மயதிரிறைஞ்சி. (௧௯) 

பூசனைமுற் றுறமுடித்கப் புணிசவே சனவமுத 

நேசனையாச் சண்மார்க் குளபாக ஈவேதனஞ்செய் 

இசனைகல் வாசனையா ரிதழிமதி ஈதிவேணித் 

சேசனைமீட் ிம்பாவிச் சென்றனனவ் வழு இனொடும். (> 0) 

HTH Hie uy நகர்க் ச௪சனாலோ வதுமேனிச் 

அுன்னியோ முற்கலுழன் நனையமுாசச் துளியானோ 

மன்னமிர்தம் சருசானவ் வடிவினுணர்ச் திடவதுவாய் 

முன்னரே மூளைச்ெெெழுக்த மூறையேயோ நாமறியோம். (௨௧) 

அதி சகைய மாவனக்சவ் வருளிலிங்க மழு தமய 

சுச்சவடி வாகவே தலங்கயொளிர் தருமென்றும் 

af i gaCa ளவ்வமு£ச மிளிர்சடங்கொண் டேகியமால் 

கொத்சுசா ர௬ணிலமார் குலக்கிடா மெனக்குறிச்சே, (௨௨) 

அவ்வசரர் சுமைவஞ்சிச் தமாருக்கே யமுதமளிக் 

தொவ்வரும்பாற் கடலடைந்தாக௩் குரகபஇக் கொளிர்சூ ௪ 

இவ்வியகான் விடந்துரச்சச் சென்றதுமக் இரகாசன் 

றெல்விடமுண் டுயிரளிச்ச இருவருளஞு மசன் மேலும், (௨௩)



5 D9} ஆதுவனபு ராணம், 

எண்ணியவா நமு.துசகொளற் இடர்புகு தா வுபாயமினி 

அண்ணிலவ வுரைச்தருளி யுதுடைப்பிச் சருளிய-துக் 

சண்ணீயவின் னமுதநிவே சனங்கொண்டு பிரசாத 

மண்ணலரு டாப்பெற்றாங் கமாருண வளித்சதுவும், (2.5) 

ஆதியவர் சூசவனச் தமுதேச னருளனைத்து 

மோதியமர்ந் தனன்கேட்ட வுரகேச னோதியுள க் 

gi eihs Gongs Bt for ஈமுதேச செரிஎனமெப் 

போதுகிடைச் இடமினுமென் ஈப்பாமன் பசப்போசே. (௨௩௫) 

மனச்இருச்தி வேண்டியவா மரதன்பர்க் கருடொழிலோய் 

சனத்திருச்கதி வைக்சமண் கண்டவெனச் கஞ்சலேநீ 

யெனத்திருத்தி யு௱வருளி யெளியேனைக் குளிர்சூச 

லனச்இருத்தி ரின்காட்டி வழ௩்கியநான் பெறுவேனோ, (௨௬) 

என்றுரைத்தங் கன்புஈனி யெழுந்துசெல வினிதிருக்சா 

னென்றுரைச்ச ஈம் இகழ லிறைஞ்சியவம் முனிச்சகசன் மே 

னன்றுரைத்ச வாற மக்கு நாமுரைகச்தல் சேண் ரினென 

ஈன்மஸாசச வர்சூச நற்றவர்சோ னயக் தரைக்கும். (> er) 

வேறு, 

முகுக்ச னுசவுரி வேசனா மூஈங்கொள் சரிசுமி கோ இனோ 

ருகந்து வினவிய சீரினோ ருளங்கொள் செயல்கள்கை கூடுவார் 

மிகுந்து வளரிக வாழ்வெவாம் விழைந்ச படி நகர் வார்பிளீள் 

சகச மலாடி நீழல்வாழ் துலங்கு சிவகஇ சேர்வரே, (௨௮) 

அழுத ்வேசனர்சருக்க முற்றிற்று, 

அள் இருவிருக்சம்-௬௩ ௮௪, 

epee er 

Q) 6 Br oor D(Hadipré E(B BID 

    

சந்திர சேகா னாமு சங்கொள மாலருள் ரிது 

wb ST நாசனு லாவரு மங்கல நீடுவி ழாமுறை 

Wt Go Corsa Cay யின்பினி யோதுது நகாமென 

நந்திரள் பாசச மோசக நந்இிபி ரானவில் வானரோ, (௪)



இக்தான் திருவிழாச் சருக்கம், 

வேறு. 

மைக்சகே ள்னந்ச னாங்கு வந்தமு சேசற் கக்நாண் 

மைக்சம ரிராச சூடா மணியெனும் SOT Ol) FW 

மைக்தபல் வளந்து வனற மாபினி லுவகை மல்கி 

* மைந்தறப் புரிம கோற்ச வச்திரு மாண்பு முற்றும், 

வானகா ட்ளிக்குஞ் ஊதச்தி, மகபதி யுணர்ந்து சூச 

கானகா டளிக்கு ணத்திந் சனிக்சமு சேோன்சாள 

பானனா டளிச்குட் போந்து பாவியச் இருவி ழாச்சீர் 

மேனனா டிக்கு லாவ விழுத்சக விதியாற் செய்சான். 

அனக்சன்முன் னியற்று விச்தாங் சனந்தாம் வலாரியாற்றம் 

வனக்கரு மனைய வாய்மை மகோரச்சவச் இறஞ்சொல் வாமென் 

றஜினந்தரு மூனிவர் வானோ பேோனையர் சமையொ துக்குங் 

கனந்கரு வேத்தி ரச்கைக் சண்ணுதல் கழறு இற்கும், 

வினவுஇ torre wns ig ee poh ரேறே 

உன கனாம் பனக வேந்ச னாற்றுமச இருவி ழாச்சர் 

சனகமோர்ந் செழுசு நாசி சண்ணரு எமுச BT KOT 

கனசவம் போரு syn sp hu Gl sae se னாக, 

சுழைச்தெழு மன்பு முன்போ தாச்சசா சுதியைக் சனமுன் 

னழைச்சனி லேச கேட்டி யாம்பிர கானத் தெம்முட் 

குமைச்சரு ரருவாய் மன்னுங் குலவழு தேசத் இக்காண் 

மழைக்சரு சைக்தி ரோற்ச வம்புரி வாஞ்சை யு்றாம். 

அ சலினமூச சூச வணிவனம் விரையச் சென்று 

மாசலினாங்கு மூன்னர்க் ஈகலினிறை செயல்க ளெல்லா 

சோசலி னஇ௪ மென்ன வளர்ற ெண் றனன்கேட் டாக்குப் 

மீபாசலி குதர்வ ரிர்குப் பொருக்கென வெழுக்கான் மன்னோ, 

ஆச மளிப்ப இர்ச வருட்சிவ பணியே யன்றோ. 

வாசுகர் மளித்து மாற்று மழு சலிங் கோ னம்பா 

லாசுக வளிப்பா னாக வருட்டொடர் பிணிச்சதான் போன்மென் 

ராசுச வேக்சன் மீதா ரார்வமூக் துறர்செல் இன்றான், 

3 மைந்து - மயச்சம். 

* உகம் - உலகம், 

& Yi 

(6) 

(௩) 

CG, 

(௬) 

(௪) 

(௮),



kN Ty HMM! HN SOT LP. 

செல்வுழி மயற்கூ யீவு செப்பும்வான் mus Cary 

மஃ்வரு சைச்தி ரோற்ச வந்சனிக் சூசக கானச் 

தெல்வள ரமுச நாதர் இயற்றிய விழைந்து மாங்கட் 

பல்வகை யணிசண் மூன்போய்ப் பயிற்று தி வல்லை யென்னா, (௯) 

இந்தா னாணை யாமீ சென்பத மிசைச்சான் கேட்ட 

தந்இர வழிசார் பெல்லாம் சணவறச் செளிவான் றச்சன் 

மர்இர நாதன் சூசு வனச்துட னனா ரோடும் 

வந்இர வகற்றுந் சாய மார்ச்கண்ட Cetus Caries, (a0) 

தடரிபுகும் சழக காதன் 254 இ சாழக்கி றைஞ்சி 

யரிசிகு5 தங்கச் சான்மூன் ஞற்௮ுமச் கோயிலெல்வாங 

sh des Qgylral tra gern arama tor கன்னைக் கண்டா 

மிகாளிபுகுர் இழுக்கக் கண்ணுற் ஐரைப்பரு மூவகை கூர்க்சான், (௧௧) 

இயலெழி லுகை மெல்லா சிலக்கினு மிளஞ்டேய்ச் & oor Copa 

செயலெழில் புணர்ப்பர் காசற் ிறதிதின* செய்தி போல 

வயலெழில் வேண்டா சென்று மவிருமச இருக்கா யிற்கு 

வியலெழில் வசைக ளெல்லாம் விழுச்சக விழைவது செய்வான் (2.௨) 

Nery en Cary roger னர்திமண் ட.பத்து FR 

LAM Hans WE ஈந்த மண்டபக் FF HE) Cogs 

ணுவமனெல் வுலகைச் துள்ளு முள்ளசன் Ns hQam Cup sg 

இவியமா மணிப்பொன் வேதி சிற்பநூ நிகழக் கண்டான். (௧௩) 

"லவொளி வயிரச் சம்ப ர்ரையதி னிறுவி மேனின் 

றிலகொளித் துகிர்க்கு டஞ்சா ரிந்தி நீலப் போதி 

குலவொளிச் தரள விட்ட௩ கோதில்செம் மணிலி டக்கங் 

சலவொள பஉமேன் மூன்௮ கவினவோர் விமானங் கண்டான், (௧௪) 

கசாமணிக் தூபியச்சிச் சொழமணி* ஈராக்சா எந்தச் 

சேமணி விமானச் கேற்கு௩ திறமணி யு௮ப்பெ லாமுங் 

கோமணிரஸாயின் யாசீதம4 குலமணி இரிமை யோடு 

மாமணிகண்டன் மேம் வனமணிட௩ எண்டான். (68) 

அச்சகு வேதி கைக்காக காயபொன் மணிச்சோ பானம் 

வைச்சு சூழச் தாரீர் வந்துபோம் வழிய மைக்க 

$66 0758 wis Hs shoo waiu so9s 

இச் இர ரிரைக ளெல்லாக இறச திற னாக கண்டான். (௧௯) 
முகை Aree tin satin een ce ne ar ar ee 

* மணி.. இடைக்குறை,



இந்திரன்றிருகிழாச் சருக்கம். ௧௯௧ 

பிறங்குகண் ணடியோ வென்னப் பித்திகையாதி யேனைத 

இிற௩்குல வூணிக ளெல்லாந் திருச்ச வமைத்துள் ளாலம் 

மற௩குசெவ் வியவ சந்ச௪ மண்டபப் புறம்பு சூழக் 

கறங்கு? ரிளம ரக்காக் கமழ்ந்துல களப்பக் கண்டான். (௬௪௪) 

இருதச்தகு மபிழமு£ சச்சீர்ச் செனாதுவா யிவ்னே ரெம்மா 

னுருச்சக வெழுந்து பத்தி யுலாஈடைச் காவ ணந்தான 

குருத்சகு வீசான மாதி குலமணித் தொக்க லாதி 

மருச்தகு மால யாதி மலிந்தொளி வய௩கக கண்டான், (௧௮) 

மரகசத் தஇிலைக டண்டு மணிபொனாற் குரிய மைத்து 

விரபுபூத் துற தூக்கும் விழு சிய வாழை வெண்பொ 

SFO HUI பழுக்காய் முத்தி னலர்முகை யாதஇப் பூத 

*௯கள்பல் வகைய கன்ன னிறைஈரை யாகக் கண்டான், (௧4) 

*லனெலாம் ப௱ிஙகிற் சோதி ॥லவெழச் சமன்செய தன்ன 

சலனைலா மதித மூ௨ம்ப% ரகா கணங்க ளென்ன 

௩லனெலா நிறைந்த தாய ஈகுமணி tents on tw 

குலனெலாம் விளக்க மாகிக் கொழுஞ்சுடர் பரப்பக் கண்டான். (20) 

விரையெலாம் விராய சாந்த மெழுக்கெவலா முசனுஷஞ் செய்தான் 

விரையெலாம் விராய பன்னீர் மேலெலா மணப்பப் பெய்தான் 

விரையெஃாம் விமாய நூபம் விசும்பெலாக கமழச் செய்தான் 

விரையெலாம் விமாய சுண்ண விசுமெலாம் விய்யப் பெய்தான், (௨௧) 

ge dis gry ec செம்பொ ஜெயூின்மணி குயின்ற காய 

aig cor slams s+ Decaf Taya wets dure (Cry சாய 

முரசு கருப்பை வாச மொயம்மடர் மாக ே்௪இ 

வடிசதொயார் பூரகும்ப 1௯. ஈர பாக வைச்தான். (௨௮) 

இன்னன மேலு மேலு மம்ண்2ணிஎ௰ வெண்ணி யெண்ணி 

மன்னிய புரீஇவ சந்த மண்டப முகர்கோடித்காங் 

கென்னையாண் மக்திரேச னிமாச& யாவ மீன்ற 

வன்னைவாழ் கேச ன௩கட் களவிலா வணிகள் செய்தான். (௨௩7 

கதினமரறா தமர்ந்து போற்றும் இருத்சொண்டி ஸணிலையர் தாமு 

(கினமரு இயாமுன் ெண்டாற் நிருசளி யிதுவன் ரென்னா 

மனமரறா தையுந் றெக்தை உடிலினார் ஜெரிவ பென்றா 

லன மரு வீஃழல் ஞர்மு மணிர்வே யஎச்சர் பார்ரோே, (௨௪)



௧௯௨ சூதவனபு சாணம். 

உலசெலாக் சழைச்ச வெம்மா னுலாவாரச் தவஞ்செய் வீதி 

*லனெலாஈ தருப்ப ணச்தி னிழலெழச் தூய்மை செய்தத் 

சலனெலாம் வெண்ம ணற்றூக் தன்மையிற் ஈரள நண்மைச் 

குலனெலாம் பாப்பி வேணிகஅ குடிஜையென் நுவப்பச் செய்சான்.(௨௫) 

அம்மறு கிருபாற் கன்ன லாம்பைபூ கசவொ ழுக்ச 

மம்மறு கனைய கங்கை யாற்றிரு கரைசி லாவூஞ் 

சசமமலர்ச் கதலி யர் இச் செறிவென' ஈறுவி மீது 

செம்மணிச் தொடைய லாதி இிகழ்மக ரிகைகள் சேர்த்சான், (௨௪) 

இவ்வகை யேனை யாவு மெழில்வகை நிரம்ப முற்றி 

யவ்வகை மயன்முரற் சென்றாக் கனிலனுக் குணர்ச்சத வன்னோ 

னுய்வகை மூன்ன மேய வும்பர்கோற் Gomis = வொல்லைர் 

செய்வகை யமபர் சூழக் சேவர்கோ னாங்குப் போர்தான், (2.67) 
ஙு 

ஆரு ளீர்ப்ப முன்னின் நன்புபின் ஐள்ள வள்ளம் 

போரு ஸலகெலாஞ்செய் பெரியா யகிபான் மேய 

சாருளமுச நாதன் சேவடி சாழ்ந்து பல்கா 

னே ருள் வெள்ள மூழ்கி ஈன்றுபஃ நுஇ வின்ன். (௨௮) 

காளக௩ தாம கேச ௧னக௧௩ *த7மா னேச 

ர்சாளக௩ தார்க்கு மோச கவினக௩ தரமா னாச 

*காள*கந் தாசு தேச ௧ன௩௪௧௩ தாச பேச 

|காளகக சாக ர௬௪ கானக௩ த17* வாச, (௨ ௯) 

வ௩சனை Bam மூன்று மாறு ர உழிசெய் வராககு 

angi Way Sins alu yor Quid us arn 

வசனைதச் இன்பமுர்றும் உப௩கஈமூ தேச வானி 

வாசனை 4 லகும் போர்று மாகன் சாசே போர் ரி, (mo) 

*நாகவரசகன வாத KF woos FiQens wre 

௩ரகவ ஈன பூசை நயாசவ சருமே காக 

நாகவ ரகன காதி நற்றவ குரவ வாரை 

நாகவ ரசனம் போற்று ஈறியமா வனச்தாய்போர் நி, (௨௩௧) 

  

nt nee 

- - * தாம் மலை. 7 காளகம் - கரியபாவம், 1 காளம்- மேகம், 4] சம் - 
சிரசு. | காளம்- சூலம், 

** நா - சுவர் எனப்பிரிக்க,



இந்திரன் றிருவிழாச் சருக்கம், ௪௧௯௩ 

SG pwned விடையாய் போர்றி சைலையோர் புடையாய் போற்றி 

யிருண்மனச் சடையாய் போற்றி யிகழியந் சொடையாய் போற்றி 

சருமமுற் சடையாய் போற்றி சதுர்மறை ஈடையாய் போற்றி 

வருமயிற் படையாய்போற்றி மாவன முூடையாய் போற்றி, (௩௨) 

அரிவளர் மனக் சாம் போற்றி யடையலர்ச் இனச்தாய் போக்கி 

சளிவள சின க்சாய் போற்றி காளபோ சனச்தகாய் போற்றி 

smart கனக்சாய் போற்றி காயசோ பன தாய் போற்றி 

நரிவளர் சனதக்சாய் பேரற்றி ஈவிலுமா வனச்சாய் போற்றி, (௧௩) 

வேறு, 
என்றிவ் வாகு 51 &)s வரியம்பிகேர் 

ரின்று செங்கா நீண்முடி மேலெழீழிச் 

மொன்று கூம்புஈ௰் சஇக்சை மலர்ந்துசா 

னளொன்று மன்பி னுவர்கிஐு வேண்டுமால், (௩௪) 

ஐய வாமு சேச வசலைபாண் 

மமய்ய மக் இா காச வி.க ௩இக் 

செய்ய வேணிய சின்னஞ் சஏறியனே 

னுய்ய வேண்டிரின் சக்ரிஇ யுற்றனன், (௩௫) 

உற்று ளேனின் சைச்தர வுற்சவ 

தேற்று நான்முறை சொட்டு முடிக் இட 

பெற்றி வாழ்லிருப் பெய்க னேழையேன் 

பெற்று கந்சரின் போருள் வேண்டுமால், (௩ ௬) 

௩மை தகொன்றுறற் செண்ணி னடுவிடர் 

பலபு குர் இடும் பண்பினர்க் கும்மெனி 

னலம சொன்றுரி னாயினேநர் கன்னவை 

பலமு ச் நெய்சல் பகர்சலும் வேண்டுமோ, (௩௭) 

செய்ச லோக லியாதுந் செரிசராப் 

பைசல் வாழ்ச்கையுட் பட்டு லேழைபா 

ஓய்ச லில்பை ராசுமொ ராயிர 

நைக லெய்து௱ ஈண்ணினு மண்ணலே, (௩௮) 

இருவு எம்பொறுச் சாள்கெனச் சேவர்கோன் 

மருவு சம்புயச் சாளின் வணங்கிமேல் 

வெருவு எச்செறு நஈஇமுன் வேண்டுபு 

சருவு ளம்புரி யாணை சலைச்கொளா, (௩௯) 

* பெற்று - சடைச்குறை,



௧௬௯௪ சூகவன பு. ராணம், 

தன்ன சேவர் குழாத்தினைச் சானழைடச் 
தன்ன மும்மனம் வேறொரன்றிற் சார்ந்திடா 

இன்ன வற்சவத் இன்புற நீர்விழைஈ 

இன்ன ரின்ன வியற்றுகென் றேவினான், 

ஆகை யாசையிற் போற்று மமாரை 

நோ மிக்க மல நமர௩கா 

ளேசி லாச விழாவி௩ இயற்றுசல் 
௬ . 

பேரி ஐர்தணைப் பேறகொண் டே.யெனா, 

முகமனோதி யவருண் மு திர்ர் இச் 

சகவற் கோவன் ஈக்கிணை யாஇய 

சொகுபொன் னாடொறு௩ காலு சொறர்சொற 

aa எரிக்கும் வினை “னச் சென்றனன், 

உ மு நாக்கொ ளெரியிளை கோக்குபு 

வாழி வேண்டிடஈ சோறும் வகைப்பல 

கேழின் மிக்க சுவையிர் செழுமுணா 

வூழி னாக்கு௩ சொழிலனக் கென் நனன். 

௮னில கேட்டி யனசன் Horas w 

புனிக வீதிகளாதிய பூலா 

கினிய கண்ணடி. யென்ன விளக்குமவ் 

வினைப ரிச்குகி யென்று விளம்பினான், 

வருண வாசுனா சோசனி மாண்பணி 

புரியி டந்சொறும் பூம்புன நூம்பணி 

மருவ முக்கின் மெழுக்கு மலர்பணி 

யுரிய வுன்௱ன$ கென்றன ஓம்பர்கோன், 

நிரு இ யீண்டு ௬௪ ரசுரர்கள் 

பெரிய பூதர்முற் பேச வகையினோர் 

புரியு௩ தீவினை யாண்டும் புகாரின் 

றரிதி னோம்பனிர் காமென் ஈறைச்சனன், 

௩கிவ கேள்வரு நாற்புறச் தோர்களு 

(மிடைநெ ருச்கை நடுவின் விலக்இரின் 

றிடரு முநெறி செல்ல வியக்குகோ 

அடைய கைச்சொழி னிற்கென் நுரைச்சனன், 

(#0) 

(+2) 

(௪௩) 

(25) 

(ச்சு) 

(௪௭)



இந்திரன் நிருவிழாச் சருக்கம், SB 

கோதி லுந்சவங் கொண்டருண் மண்டபத் 

தாதி வீதி யெழுச்சியி லண்மிரின் 

Cog கோற்றுருழி லாற்று மூரிமைரிந் 

கேத கும்பணி யீசகொள் கென்றனன். (௪௮) 

ஏற்ற வேற்ற பணிக எியம்புபு 

சாத்.து சோதிடர் யார்க்கும் சனிக்குரு 

போற்று தீன்குரு வாம்பொன் னவன் மலர்க 

ADM By COT Eb ணமந்து கழறுவான். (4 4) 

ஐய மக்இிர நாச னருள்விழார் 

செய்ய லாந்தின மோரை இறப்புற 

அய்ய வோர்ந்துரைச் சாள்கென வோர்ந்கவம் 

மெய்ய னாளையென் மோ இனன் மேக, (௫௦) 

நாளை யென்று தொடங்க நலந்தரு 

நாளை யோதிய ஈற்றவர்ப் போற்றியக் 

காளை யேசன் னவையொழித் இன்பரு 

* ணாுளை யென்று ஈயக்தன னாகர்கோன், (௧) 

வேறு, 
SiO நாதன் வேக ச ச்துவப் பொருளாய் ரின்ற 

மந்திர நாதன் செய்ய மசோற்சவகத் இருகா ளிக்காள் 

வந்திர வகற்று காட்டி மனம்விழி குளிர்ப்பச் காண்கென் 

மி5இரன் முடங்க நீட்டி யெங்கணு மினிதுய்தி தானால், (௫௨) 

உய்கீ.இட மூடங்கம் சண்டா ரொய்யென மண்ணேர் விண்ணோர் 

பசிகியி னிஸ௱ட யேற்றுப் பணிமலர் காய்ப்பு சிக்தா 

ர்ந்த்திரை யன்மோ சர்ச்ச செதஇரை க௱ினு மென்னா 

வச்இகழ் சூசு கான மடிச்துகாற் றிசையுஞ் சூழ்ந்தார். (௫௩) 

புல்லொடுஞ் ௪ரிசை யோடு நூலொடும் போது வாரு 

பில்லொடும் வேள்வித் £ீக்கை யியைபொடு மேகு வாருஞ் 

ெல்சொடு தோய்கா னின்று சவத்கொடுஞ் செல்லுவாருங் 

ஈல்லொடு தோய்க்க வாசக கதிரொெ கமனிப் பாரும். (mt) 

சமையம்வாய்ப் பநப்பெற் ரறெம்மான் ஈகும்பணி செய்கிற் பாரு 

மமைவிசே டாதி வாய்ப்புற் றகம்புறத் தருச்சிப் பாருங 

கமைஈட.ச் ெம்பி னோசை கண்டுகேட் டுருக்கொள் வாருக் 

தமையுணர்ந் சமைந்து சார்ந்து தாரிரண் டறவாம் வாரும், (௫௫) 
    

* ஐ-சாரியை



௧௯௭ சூதவன புராணம், 

எற்புடை வேட்டன் முன்மூ விருதொழி லியத்து வாரு 

Br nus சூழ வாழு நானிலப் புயத் தி னாரு 

மேற்படை துலாக்மீசா லாக மிளிர்ஈ இ விளை வி ஞாருஞ் 

சாழ்படைச் தொழின்மீச் கூர்நது சகழமுழு துயவிப் பாரும். (Gs ) 

களிரொடு பிடிச ளென்னக் களியொடு நடவ வாரு 

மிளிர்மு கி லோடு நீஙகா மின்னென வீரவு வாருய 

ளியொடு மின்சொடஷலாடிக் ௪ளர்வொடு மேகு வாரு 

மரியொடு பூயச்த ல௩க லலஙகநே ரண்மு வாரும். (oer) 

ha ot wie 0a aig மா௩காங கன்பாண் 

மாமகிழ் பூப்ப வன்னோர் மாபுறு ஈடையுட் கொய்கை 

தாமுணர்ஈ தவா வர்ச்காக சாக்தஇுனெட் ணெயுக கும் wr 

சேமுூற வித்தகர் கொக்க வாதியி எிருப்பா செயதான். (௮) 

இன்னன வேனை யாவை யெழில்விழா விற்கு வேண்டு 

மன்னன வங௩ னக வமைச்சன Coe at cot 

மன்னன. சிறப்பு கோககி வான்வரு பானு சாணுஈ 

ஆன்னன விழவு காண்பான் மேோேயமேனாவே புக்கான், ( 4) 

புள்ளின காளை யென்னப் புபாரி/சன் றிருவி மாவைத் 

* செளளின நமக காணா தெரிசஞ யத் க மாக 

* வள்ளினம் வருசல் வேண்டும் வம்மின௩ குடமபைக் கென்று 

ஈள்ளின வழைக்சல் போனறு நகான்றன செல்வ வானி. (௪௦) 

உலகெலாம் பொகுவிற் கொள்வா ஜெள்ளமு Blo maar 

நீலவுகண் டோபுள் மோை ஈமிரமு மோபுள் எதோ 

ஈஙிபஉ லக லோ சாயான் கரு யொன்டே 

பொலபுறு சின்ப இனபம் விணைவழிப் புட்டம் காட்டும், (ஈச) 

ு)யகதோர் காலை மாலை யவீர்மஇ யமா: கோமான் 

\S
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 மயதோர் பணியு நம்பால் விதிச்தில ளாச வாஉச் 

ச 

nw gor வீழாவினாள்செப் ரப்பணி ஈகரின் O mes writ & 
+ 

சேயதோர் பணிசெய சென்னாக் தெளிகடற்குள தசெழுஈசான். (௪. ) 

ot FO u Pluner O-rw se கென்னென் புரைத்து மம்மா 

கழுந்தம wewtholaw an con தாம்வழி வாசு வேனோ 

Dy bs ib சேோசனாதி யனைவர்க்கு மழு ச மாப் 

பொழிஈசயா வொமிக க மேலம் புரிபணிம் சார்ரக் ரொட்கான் (௬௩) 

* செளள்ன-முறரெசசம் * வளளினம்-திதுவுமது,



இர் தரன் நிருவிழாச் சருக்கம், ௧௯௭ 

புனிதன் முன் னால வாயிற் புரிந்சருள் புண்ணி யாக 

Sey wy எரகஇ போர்றன் விழுத்சகு இரண F gm 

கனியமு சனைய சூத கானன முற்றும் பெய்தாங 

கினியமா புண்ணியாக மியற்கினன் மதியோ னென்பார், (௬௪) 

சார்நக்தகன் வண்ண மாதல் சாற்றுயிர்க் உஇயல்ப தென்ப 

சார்க்ததன் வண்ண மாமுன் மழலக கொடுஙகா றிஙகட் 

சார்டீசசன் வண்ணஞ் செம்ச சாற் வுயிப்மீபாற் முனுஞ் 

சார்ந்சசன் வண்ணத் சாலோ red ser துவப்பித் சால்வார், (௬௫) 

வாட்ட மிக் கனிக்கு௩ காம் பிரிவென்ப ம௫ழ்கூ ரின்ப 

ஞட்டநிஈ கபரிக்கு௩ கரலங க௨ப்பென்ப வுண்மை தெய்வ 

pitt de aches மெம்லி ஈலியஈம் பணிகள் ெயதேரா 

கூட்டமிக் களிக்கு மல்லி தெனக்கலாய்க் குலவி னாரால். (௬௬) 

காளொன்றை யொருபால் வெப்ப ஈண்ணவோர் பாதி தட்ப 

மாளென்று வைச் தயவானாவிகட் கெனட கண்டாம் 

வாளொன்று வெயிலி னெய்க்ச வருக்சமூற் ஈவிர்வெண் டிஙகண் 

மீளென்று விலக்கிற் றென்னா விழுச்சுக வழுக்து வாரால், (௬௮) 

Qe. sic மிர்ற செய்கையின்னன வாக விப்பான் 

மு௩த கண் பறெக்கு டாது மூரிநீர் மூம்ஞும் பாணு 

வுதுகண் மைகோன் செல்வ மலிவிழா வின்பு துயப்பா 

oT bg) Som Oy மற து நாலைமீ ெசெழுாதான் மன ௮10. (௮) 

ails EP Carry மீசாயகரான் மா போன் 

ரிம் மாப கோம் உ கடிரிடடமயா கி அமமா 

வ்ரியமம | சடரிகு ப ருோசோ ணவணியாம் bt. oe (Lp B bl 
மு உ ட வ | ற . ர டு 

துரிசறுச் சரள மம்பர் சோகோறகமு௩ கணையப் பெத்ருன். (x +) 

நாயிஸ்ரங குச்சுராய ஊத்தாம உவோ 

ஞயினு மருளாற் உழை யார்சலி யெழிஇ விழாவி 

னேபரிக் சாகச லால ஈஷையொழி5 சமுக நாகன் 

கோயிலூர் ரோ சாகக் குறித்துவா னிவ௩து வுகான். (௭) 

UUs Cay மெககசை மக! காசுன் செயய 
ட்டு , . 

Qh hh wo- & 5) Grp me Ona fl RF சாக்கு 
ச ர * . 

மரு புதன் wy cus coor Cu raat tet & yy oor ரண்டு தால 

செரு..ஈக விரவி சே27-ல்வென் ுரைப்பா மாகோ, (௭௧)



௧௯௮ சூதவனபுராணம், 

நாயக னுளத்திற் கேற்பஈடதக்சலே குலத்திற் போந்த 

தூயசற் பினர்மாண் பென்ஸுக் துணிவினைச் காட்டி பாங்குத் 

சோயமுற் ஜெழுந்து கொண்கன் சுடர்முக மலர்ச்சி நோக்கி 

மேயமுண் டகங்க டஙகண் மிளிர்முக மலர்ந்ச மாதோ. (௭௨) 

சாவில்சீர்ச் குலமா தர்க்குத் தந்துணை கோவி னோதல் 

சாவினி௰் சாத லேயார் கலையளி யென்ப சேற்று 

மேவிய விரலி கேரிஓ் விதுமுக வொசரிம முங்கக் 

காவிய QB Cur go கண்முகங் கூம்பில் றம்மா, (௭௩) 
a 

செயகொழி பு௱க்க மீண்டு செயடஃ்வி.ழிப் பன்றி வேழ 

மயறரு முறச்சு மில்லா வானவ மோடு மேனை 

முயல்வினை மாந்தர் யாரு மு6துறப் புரியு ச்ச 

மியல்பணி யுள்ள மூச்சு வெழுஈசசா நியற்று இற்பார். (எச) 

சேவர்கோன் கூவன் சொன்ன சித்திரைத் இங்க alls gs 

மீவளர் பச்சச் சந்தின் மிருகசீ ரிடகா டன்னி 

லோவறு செயமு கூர்ச்சு மொன்றரு ணோச யந்கான் 

மேபமப் பொழுதே யன்பு மீச்சளர் செழவெ முக்தான். (௪௫) 

ரீத்திய மாதி மூன்று ரமலனா சமச்இனாற்ற 

லொக்திய றமக்கே கல்சபுறுமஇ காயம் வாய்ஈதோர் 

சஜ்திய சிவக காதி சமசகா£ முற்றும் பெற்றோர் 

மு த்திரொய் பாமனைந்து முகோற்பனர் வழிவக் கற்றோர். (௭௬) 

வேறு, 

ஏப் அல் ர குழிது யமர்க்சுஇரு& உட்ட முன்போய் 

Crum ret cheat oo kip ey பகர்பண்டவ் வானவர்போ 

யக மானிமராஉ ஈம் பார்க கமண ஈவீற்றிருபாற் 

அ£யசிவார்?/ உடேபுரிந்கிசு யுலகமலா5 தொழ. இறந்தார், (௭௭) 

எரதையம சே னுசாண் டியற்றுவிழாச் தொடக்கமுது 

லஈசம்வ்பை புரிசெயலு மன் நியு சு இயமு கலு 

Ub do) பன் முழுவதும் பாண்மாயரே யென வோர்டீது 

மிஈதவிழா வியர்றரகென யான் வேண்டன் (பிகையன் ரே* (of wv, 

அமாயெலாஈ சொழுவானச் சாசே௱ன் மொயிியன்னே 
u 

Huda? sh 4a) J tar Farsi wi $ 9 Bar 

லெமதுசெய லியாநுதொழி லேவுபொாரஞ் செ யனின சாற் 

கமதருகாச் இுருச்துவரன் எண்ணதென ௮உக்சதோஇி, (௭௯) 
  

* என்றராென்பசவாய் & la யாற்கொள்க,



இந்திரன் நிருவிழாச் சருக்கம். ௧௯௯ 

அ௮னுமதிபெற் றகமதியா லதைராசா வனுளையெனும் 

வினைவிளக்கி யோஇயுணர் வேதியர்கம் மனுஞுயும்பெற் 

றெனையருச மமுசேச னிமாசலைபூ சனைசிறப்ப 

வினி தபுரி செதிர்வேண்ட லெனுக்தேவா னுளைபெத்ருர். (௮0) 

அகச்கடவுண் மாமறையோ-ரனையமகோர் எவமிடையோர் 

விக்கினமு் முறாதினிக வேண்டியவா முடித்சருள்வான் 

மிக்கமறை முசற்பொருளாம் விநாயகனை விஇமுறையாற் 

பொக்கமிலாப் போன்பாக் பூசிச்சா ரஈருள்பெற்றார். (௮௪) 

பின்னனைய விழாலீனுக்காம் பெருரி இயக் காய் சாக 

வன்ன சனாச் எனைபுண்ணி யாகவா சனமாஇ 

மூன்னருஞர் றமினர்வாக்து சாம்இவினை cy co muds wrt 

கன்னிகர்மா மறைபாவுஈ சனிவில்வ சூலம், (௮5) 

சனிலமூச காசுனிரு சனையசொட மிடச்சமர்க்க 

வணிசையொடும் பிசாவிருகால் வா௩கியவோர் காவினொடும் 
பனி சவயிற் C mal@ eo புடைரிமிர்பல் வரிசையொடு 

மினிதினெழுர் சருிவீற் நிருகசருளமப் புரிக்கு சற்பின், (௮௩) 

விதிமுறையிற் பூசனையவ் விருக்கஞூ OF Hu pp gs 

அதிசெய்மிருச் திகையசன்பாந் ரொட்டெடுச்துப் பட்டடுச்சு 

கஇர்மணிசூழ் பொற்கலம் இர் கைக்கொண்டு பக்கமுறப் 

பு. தியமதி வேணியபொடும் பொற்கோயில் புக்காரால் , (௮௪) 

இன்னமுறை யேமிருக்சங இரகணமாங் கியர்றியபின் 

னன்னமிருச் இகைமுச்கூ. றாக்கியவை யொவ்வொர்வசைச 

சொன்னமுளைப் பாலிகையிற் நாயேந்றின் ுவாமொடு 

மன்னுவிழாச் சர்ச்சமென்ரு வசைக்குரிச்சா முளைசெரிச் சார். (2௮6) 

இவ்வகைசெய் ௪௩ குரார்ப் பணமிரட்சா பந்சனமீற் 

ரெவ்வமறப் புரிந் தவிடை யெழுதபடம் பூகத்து ச 

சவ்விறுவ சாஇவா சனம்பேரி சாடனரு.ற் 

கைவருபல் வினைகளுமக் கரிசறுமெல் லீயின்மூடி. ச்சார். (௮௬) 

எண்டிசைகா வலர்களுமாங் சருந்சொண்டு புரிந்துறினும் 

பண்டிசை நால் வழாது இசா ப௩தனமம் மூறைபயிற்றி 

வண்டருமக் கராமசே வார் *்சனமு மாமபியக்றிச் 

தொண்ட.ர்மகிழ் சாவிமயசத் தோகையொடு மமுதேசன், (௮௪)



2.00 BP OST 1] TT GOT Lb. 

தனச்சளொய விசேடபூ சனையாற்றி மகிழ்சேத தி 

மனக்கினிய வருடருசோ மாக்கஈகர் தமைச்சொண்ட 

ரினச்சனிய மண்டபசதி னெழுஈகருளவிச செதிர்மாபின் 

வனச்கினிய மாக்விடைமுன் வரை-தபடஈ தாத்துயர்த் சார். (௮௮) 

ம். உ 4 

ஒ.அுமுறை மாஅவசா சோகணமீ அளனுற்றியுடன் 

மேசுகவெண் சொடிகளினும் சிடையுயாச் சா குடன்யாக 
ரூ . / 5 தி . 

Caf Gap rayne மேவுபரி வாரநூடன் 

மேசுகுயா சகோசகடம் விதிமுறைபு சளையாற் றி, (௮௯) 

Can gier SEs ba குண்டமுற முரைய௩ 

wr kre (Lp stor aun h Nuit GHG) sO a oa 

மீசானம் புரிஈசீண்டிவ் விசுக் ௩௫ வினை சழ 

மாசான மமாகசருள்ளசோ மாச்சகசர் தருமு சிறு, (#0) 

அளிபெருக ஈனிர௱ப்பி னம சுருபூ எணையார் Deb 

சரிபெருக வாகமி காளி சவினவிபண் டணிஈகவற்றி 

ஜனொரிபெருக வெமபெருமா ஜனொன்டினுமை யொன் நிவர்ஈது 

சிடபருக வஃம்ேே பாஈறு சசவின்பக. சாலைகுரில், (௯௧) 

எழுஈகருி வடசனைய விருஞ்சாமை யபிமுகமாய்த 

சீழுசசகைய ப-சிமசோர் கான்பூர்வ மூகச்சுருளே 

பொழிஈகருளி *ன்றருளப் புரிஈதுமசகம் ons Buyer 

மொழிகதமுறை பாணா குதியினி௫ முடிச்சசன்மேம், (௬௨) 

ஆன்னமகம் சாலைஈடு வமர்கசுயராச வேஇசையின் 

மன்னுக காசனிடம் வளர்பெரிய நாயகி சஞ் 

சொன்னாடத இரும்பூளை கொடாவிரு பார ஈரினு 
௩ . a ன் 6 ௩. 

நன்னர்மகா தீபாகி :லம்பெருகு முறைபுரிஈதார், (௯௬௩) 

are mPa dg Sas « faut சம்பஞும்ப ot LUG) 1 soy 

மூன்றினுரிம் மூறைபூரை நுடிக்சிடவச் இருச்சாட்ட 

யேண்றுலகுக் சரரிச்சவணின் ழு சரி யெம்பெரும 

னான்ற கிரு விதியிலம் மனனையொம முலாத்தருவான். (aa) 

பானுமதி யெனு கிருவர் பல்லஓுருக்கொண் டெம்பெருமாற் 

கானபணி புரிஈதுய்வா னடுச் இருபால் வாலேய்ப்ப 

மேனிமிர்வுற் றவிர்செம்மை வெண்மையன விரிசவிகைக் 

சானரிரை நிரையாகச் சவிந்துநிழ னனிபாப்ப, (௯௫)



இந்திரன் நிருவிழாச் சருக்கம், 

ஒருபாறன் பாலாக வுமைகவர்க்தா டவம்புரிந்தர 

ளிருபாலும் பெறப்பணியீண் டியர்றுவலென் ற சனள்பல் 

அருவாகிக் கங்கைதன தொண்டிரைலீ ஈுறுசெயகஃ்போத் 

றருவான மகளிர்பலர் சாமரைகள் புடையிரட்ட. 

பின்புசமை மடிக்டெச்.இிட் பெருஈசானைச் இழுசால்செய் 

இன்புதவு மம்மையபபாச் கீண்டிதுசெய் இடன்முறையென் 

தன்புதரு சொண்டர்பல வருஞ்செயல்லீ சன௩செரண்டு 
முன்பு சனிச் சனிவிசற' முழுமணக்கான் முகமடுட்ப, 

தொடர்பிருபா லாலவட்டஞ் சுருட்டிகிசை யாதிெல 

2.08 

( % a) 

(௯௭௪) 

மிடையுநெருச் கொதுக்குமுூடி விடையொளிர்பொச் கோலுலவ 

விடியகல்வான் பறந்சோடு மியலிருபுள் ளிவைமு,சல 

கொடிகடமக் கோராகாயக் குலவுவிடைக கொடீமுனு ற, 

wird gan mo@ sree மிரு௩டனச் திறனோரா 

வூமர்முன ௩டிச்சலு ச்சோ Cor ge விகற்பமெலா 

மேமுறவோர்ச் திரமமெம்மா னிதுவன் ரே பெருமபேசென் 

ரூமகல்வா னரமகளி ரா௩ஙனெதிர் ௩டி.த்துவர, 

நாசமெலா மொடுங்குழிமுன் னண்ணியவா பின்புபல 

பே,கமுத விறைவன்மூனம் பெருகவிரிந் தெழுவென 

வேதவொலி தரிழ்வேச மிக்கவொவி தொக்சபல 

தீ, சவொலி பல்லியச்தின் களெரொலிகள் wari’ sas, 

இருபாலு மெசுர்வேச மமடுச்சோத மிசைபயபருக 

ம்ருவாரின் ஜேறேனையமா மறையொலீபின் மல்கவவெச் 

தருவாய்மைச் ச.மிழ்வேசஞ் சர் இயின் மண்ணிவ. 

வொருவா,ச சிவகாம சீர்ச்சனச்இ னோசையயழ. 

வீணைமுசற் றந்திரிகண் மேயபல கருவியிகை 

காணமர்வேய்ங் குழலாஇி தளைவகைய சருவியிசை 

யேணமர்தோற் கருவியிசை யியைசருசா எச்தினிசை 

கோணரிசாய் மிடற் ழுந்து குலவு மிசைக். ர௬ுலம்பெருக. 

வந்இியாமா கதர்சூதர் மலிதருமங் கலம்வீரம் 

பந் தியமா புகழ்முறையே பண்புறரின் ஜறெதிர்பாட 

முந்தியசிீர்ப் பாவாணர் மு.இர்சுவைநாற் கவிசூட 

விந்தியரீச் சவர்போற்று£ மிருந்து இபற் பலகூட. 

(௯௮) 

(௧௦௦) 

(௧௦௪) 

(௧௦௨) 

(௧௦௩)



2 Oe ரூதவனபு ராணம், 

குருக்சொண்ட மதிமெளலிக் குழகனரூட் டூவெள்ள 

மூருசக்கொண்டம் ரிறம்பொவீந்செவ் வுயிர்ககுமளிச் துறல்போலச் 

இரு, ச்தொண்டர் திருமேனிச் திருவெண்ணீற் ஜொளிபாவக் 

கருக்சொனறு மாவோசை கண்மலாநீர்த் இனரவிரவ, (௧௦௪) 

‘ அருளி னடக்இமலர் இர் ் சன்புருகுக் இருவருளி னடக்கிமலர் சந்தைசெளி* சன்புருகு 

காரமிகுமெய யடியா்கவே சசபுா ண ச்சீடைவின் 

வருமரிய பெருமகிமை உகைனியு வகைறப்பப் 
4 

பரலிலின வுர்களிப்பப் பரிவினெடுச் தோ இவா. (௪0௦௫) 

விண்மாரி! மயெனப்பொழியும் விழிமாரி உன்பர்.௧௫௩ 

கண் மாரி சொரிவிரைப்பூங் கவின் மாரி வஞான 

வண்பசாரி சருசம்ழ்மா மறைமாரி யடன்பதினெண் 

பண் மாரி பூ. சுலாய பலமாரி ஈக ம்பெருக, (௧௦௯) 

எமதுரியு மேசாச மெனவடித்து- சிதப்பளிசக்சோ 

செமையருளு மெனவ?ச சா௩் பபெமணிந்து மூன்போசக் 

கணா கருமா மறைபரியாக் காசலித்சா னா சலினா- 

னயையருள்வா னெனப்பரிக ணடம்புரிக்சங் குடன்போக, (௧0௪) 

Aa cr cys மாசுனக்கே யுரியனென மறைதெளிச்ச 

இவிப,ச.ரிழ்ச சுரு. திபுகல் மசழும்பொருணேர் தேற்றுசுல் போற் 

சுவணகட முகர்ேவ மங்கலமாரக் தொகையெட்டு 

மவிரிழைவான் மடவார்ச எணிச்சாச வெடுச்சேக. (௧0௮) 

என்னெனவோ அதுமெல்லா மூடையபிரான் நிருவெழுச்டக் 

இன்னனமற் ரென்னவுமாங் கெய்கமலர் மணிமற இன் 

முன்னவன்மா சேவனிறை முக்கணன் வ௩ சானென்று 

என்னமெலா மெடுத்சோசச் திருவுலாப் புறம்போந்தான். (௧௦௯) 

திருக்கோயின் முன்போந்து தேவரின மொடுச்சேந்துங் 

கருப்பூரச சுடா்முச௨ கவினுறமும் முறைசூழச 

தீருக்காதி சைவர்செய்பூ சனையேற்றுட் சென்றருளி 

விருப்பூரூ மணியணைமேல் வீற்றிருந்சா னமுசேசன், (௧௧௦) 

எஇம்முறைநா ளேறேற விருஞ்சிறப்பு ஈனியேற 

வம். 2லிரு பொழு.துமெழுக் சருள்பவனி யெவரிசைப்பார் 

ஈம்மையரு எனைபெரிய நாயகியோ டமுசேசன் 

மும்மையு ॥ குயவரு முறையூர் இ வசைமொழிவாம். (௪௪௪)



இக்தான்றிருவிழாச் சருக்கம், ௨௦௩ 

Cag. 

பின்னர் வழிகாட் காலையிலைம் பிராட்டி யோடு மாந்தோளி 

தன்னி விறைவ னுலாக்காட்சி சந்தக் காளின் மாலையினி ற் 

பன்னவரிய நித இிலப்பூம் பர்கர் ரிழற€ ழராசேசன் 

மன்னு காழி மணியெழுச்டு மாண்பு நீனைப்பிச் துலாப்போக்சான். (௧௧௨) 

மூன்றா நாளிற் காலையுலா மூன்னை மூறைபோக் நன் றிரவிற் 

ருன்றாழ்ந் தல்குற குடைக்சபணி சன்னைரச் சுமப்ப வுமைபோதக் 

கோன்ரா னிவண்சார் பிரிவாற்றாச் குணச்தினடைகது சரிச்சசெனச் 

சான்றோர் பரவு கயிலாயச் சனிவா ஈனமெம் பிராலூரக்தான், (௪௧௩) 

வருகான் கெனுகாட் காலையுளா மரம்ற் போர்தவ் லிரவினடை 

தெருளோ திமஞாக் துமையபோசச் தஇிகழ்சே வடிரான் முடிசூட்டும் 

பெருவாம் வினுமீ சதிகமெனப் பேணு 168 மிரையவற்குப் 

பொருவா முன்னூற் சிவஞான போச மளிச்சோ னுலாப்போக்தான்.(௧௧௪) 

ஐு$ென் றிகொட் காலையுலா வடைவிற் போந்த ரிசிகாத்து 

சந்தின் சொல்லா ஈஞுசுருத்து கருணைக் இதுசைம் மாறெனல்போன் 

மூக்துங் இளியூர் சரவுமையெம் மு.ச॥வன் கணேச னெனற்கிசைய 

வுதும் பூதம் தனைவசாக விழாக்கொண் டூரஈதா னும்பர்பிரான், (45@) 

இருமூன் றெனுகாட் காலையுஉா வெ.நிலார் சரப்போந் சந்ரிசுயெம் 

பெருமான் நனையூ டலின்9வல் ஓம் மிபற்றி ums gb Os ger 

வரியூர்ந் துமைபோ சரவெம்மா ஊயிரா வணமூர்க் ச துகயிலைச் 

இரியூர் பட்ட வர்ச்தனமாங கிழமை தெரிச்சாங் குலாப்போந்தான், (௧௧௭௬) 

௮றமே வேழா நாட்காலை யருமை யுலாப்போட் தன்றிரவி 

லறமே யுருவா யென்றும்வள ரறமே புரிவா ளஎதுதெரிச் சாங் 

கறமே யுருவாம் விடையூர வண்ண HGS HO 40s Hace Hh 

இறமே வியதோர் கொடர்புணர்ச்சாங் கருமால் விடையூச்க் தருள்புரிந் தான் 

இருகான் கெனுகாட் சாலையுலா விண கப் போந்செகவ் வுயிர்க்கு முணு 

வொருவா சாட்டி வளர்க்குழுயிர்ச் சாய்சானென்ப துணர்ச்தாங்குத் 

இருவார் காம சேனுவுமை செலுச்சு மால்பின் னவதாரத் 

அருவா யருள்வேட் டிவண்மேற்கொண் டுற்றா னெனப்பாய் மாஷூர்க்சான், 

ஒன்பா னாளி னுமையொருசோட் டும்பன் மயிற்கேய் சண்௨ச 

னென்பா ரொவ்வோர் மாமணித்சே ரிவர்ந்து இருமா மணிமறுஇ 

லன்பா லுடன்போ சாவெம்மா னமூச நாச னணிமணிச்சே 

ரின்பா லூர்ந் சாங் சருட்கோலச் செழிலார் காட்சி யினிசளித் சான், (௪௪௯) .



௨௦௪ சூகவனபு.ராண:௦, 

ஒருபா னாளித் றுகாலை யுடையா னுடையா ளூடன்கசாட்டு 

தீருவாழ் வருளி யுவ$ஐசனிச் கனிவெள் விடைமே ணிருமலமாக் 

தெருண்மா ர்ச்தம் தனித்போந்து தீர்ச்தங் கொடுச்தாங் குலகமெலாம் 

பெருவாழ்வளிச் சாங்கருள்வெள்ளப்பெருநீர்தோயக்்இன்பு ப் புரிசான், () 

பின்னர் யாக விசர்ச்சனதுல் பிறங்க வாற்றி மாசேச 

சொன்ன கடநீ முேச சயம்பு eis Be சபிடேக 

நன்ன ரியற்றி விசேடார்௪ னைமுன் புரிந்தவ் வமுசேசனண் 

முன்னர் விடைமான் கொடியிறச்கி மு தமீக் கூர்ந்தார் சிவச் அவிசர். (௧௨௧) 

ஈற்றிற் புரிசண் மீசவிழா விலக்கப் புசிக்க ரெண்டிசையும் 

போற்றுபால ர௩கு ரங்கள் புனைந்த விரட்சை விசர்ச்சனங்க 

ளாற்றிற் புரிந்தா ஈமு சேச னன்னை பெரிய நாயகிசன் 

சாற்று கலியா ணேர்ஈவமும் தயங்க மரபின் மூறைபுரிம்தார், (௪௨௨) 

வருசா டோறம் சணிவகந்ச மணிமண் டபச் இல் வீற்றிருந்து 

இருவார் விழாக்கொண் டருளியவச் இிறப்பி னனந்ச மடங்கின்னாட் 

பெருகா அற்பப் பு.துநீர்குழ் பிறங்க யாத்து ஈறு மலர்பெய் 

தொருவா காட்பண் மணி.டச் அமையோ டெமையா எழுசோன்,.(௧௨௩) 

தனக்கு நபன கும்பாதி சாபிச் தருச்சிச் துறமாபின் 

மனச்சொண் டினி௰ய வபிடேசு வகைகள் பெருச ஈனிபுரிக்தசோ 

தனக்கு வால்வர்ச் சாதிரவே சனமா பூசை? சறப்பியற்றி 

மனக்கு மகிழ்கூர் விடாயாற்று மாண்பின் ௮ மாச்சீர் வயக்இனார், (௧௨௪) 

உடனாங் செழுக்துட் சூழன்முச௪ லோணாம் சாவ ॥ணங்களினும் 

புடைமா மறைசே வாரகிவ புராண ௫.௪௧ வாசீ.தியங்க 

ளிடனீ ளோசதை யோசொன்ரு யிலங்கி மூறையே சொடர்ந்துவா 

நடநா யகன்சூழ் போக் திருக்சை ஈணிவி ர் திருக்கு கலம்புரிக்தார். (௧௨௫) 

சாத்து மிவ்வா ரமுதோன் மைத்தி ரோர்ச வஞ்ெப்ப 

வாற்றின் முடித்த செவெச்துவிஈ ரலிர்வெண் பூதி பிரசாதம் 

போற்று வலாரிக் களிச்சாசி புகன் நில் வரிய பெரும்பயனீ 

யேற்து வாழ்கென் புபசரிச்சா ரிரைஞ்சியேற் ஈ௩ குடல்பொடி த்தான். 

பிண்ன ரனைய திவச்துவிசப் பெரியர்ச் கரிய வணியாதஇ 

மன்ன வணிந்து மாபூசை வயச்கிச் சிவிகை களி ணிவர்க்காங் 

கன்னர் வீ.தி வலம்போக்தாங் கமரா சிரியோற் சவமுறையே 

நன்ன ரியத்றி யடியுரைக ணயப்ப ஈணிசந் அளமஇம்ந்சான். (௧௨௪)



இர் திரன் திருவிழாச் FREED, 2.08 

அடைந்து நெகிழ்ந்து நெ௫ிழ்ந்துருகு மன்பு பெருக வருள்வெள்ளவ் 

குடைந்து பணிந்தாங் கமுசேசன் குளிர் சா மரைச்சே வடிரிழற்€ழ்' 
மிடைந்து சணிவீற் நிருக்குமன மீட்க லாற்றான் புறவிடைபெற் 

றுடைந்து வினைநீங் இயமசவா னும்போரடு மும்ப ர௬ற்றான். (௧௨௮) 

என்னை யுரைக்சாள் சூசுவனச் செய்தியுய்க்சார் பெருக்கசொகையோ 

ரன்னை யினும்பே ரருரரடையா னழு௪ நாச னடைக்கள வே 

முன்னை வினைநீச் சருள்வகைஈண் முற்று மூகம்பற் பலகோடி. 

sents ர்லைசெய் அரைப்பினுமர் சேடன் றனக்குஞ் சார்கறிசே. () 

மலர்மெய்ஞ் ஞான சனற்குமா மைக்க விணிகாம் விரிப்பையென் 

னுலகி ஒயிர்க டிருவருள் பற் இயமெய்க நால்சொல் சாகனம்பத் 

பலவன் னவைபா வருச்குமுறை பயிற்ு லருமையவைக்செசக் லாக் 

Axa dune hp BO மிகு சிவபாரண இரவணமே, (௧௩௦) 

Maiy சாண போவணமேசெள தால் பலசொல் எறங்க செலாஞ் 

திவபு ராண சரவணமே சேர்ச்குஞ் செல்வத் இரஈகளெலாறு 

இவபு சாண சாவணமே சேர்க்கு மனை ஈன் மக்களெலாஞ் 

Fa creer இாவ்ணமே சேர்க்கும் பலவா மின்பமெலாம், (௧௩௪) 

சிவபு ராண சாவணமே திக்கு சு௪இ மு சுலளிப்ப 

சிவபு ராண இாஙவணமே da Dupo wo gone é Os na was 

சிவபு ராண சாவணமேே சீவ Gomks soho a Ca 

சிவபு சாண இாவணமே Sap lu நின்ப மருள்வஅ வே. (௧௩௨), 

அன முறையா லவற்றிடைமிக் கருமை இரழிக் சூ.சுவன 

மோன புமாண முூழுசேனு மேவு சருக்ச மொன்னேனு 

மான சவிகள் பலிலவ மற்றொன் மேனுகியதி பெற 

நான முூறவோ து.சல்சேட்ட னயக்கு மவசே பிறந்தவராம், (௧௩௩) 

இன்ன சூத வனச்காசை யெழுது மவரே டீந்தவர்மேற் 

பன்னு முசவி புஙிநதவர்சீர் பரவு மவர்பூ gs Sant 

சொன்ன முரையிம் பஇட்டைபுரி தாயர் மூசலோ சமுதசேசன் 

றன்ன தருள்ா னினை ச்சவெலாஞ் சார்ந்து வாழ்வார் சர கமிதே.(௧௩௪) 

என்றாங் கெமையா ணந்திமுடிச் இசைச் முறையா லெழுவேட்கை 

குன்றா செனினுக் இருவிரையாக் கலியைச் கடந்து மேற்கூற 

னன்றா காதென் றமைந்திருந்சா னான்கு முகன்சே யெனச்குச 

னன்ரு தரிச்ச முனிகுலச் தக் கறைந்தா னாணைச் சமைந்சாரால், ()



௨0௬ FFU LITT MLD, 

வேசம் வாழி முகில் வாழி விளை கூழ் வாழி யுயிர்கடின்ப 

சீதம் வாழி திருச்கொண்டர் செல்வர் வாழி பூதிமுசற் 

சாதம் வாழி சித்தாந்ச சைலம் வாழி யருளமு ௪ 

நாசன் வாழி யனைபெரிய ஈங்கை வாழி வாழியவே, (௪௩௪) 

௩ » 1 ! ப் ப 

இக்தி 2 றிருவிழா 1 Fada malin Di, 

GFMOTY THEM YF MAN, 

Ob aa 543 மாஞ்ரு2 0,



a 

சிவமயம், 

Gh HOUT LIT GON OFT LD. 

பாரயபிரம், 

ஈுதிசசாட்குண்ணிய பரிபு ரண wow Run யெ வெபெருமான், உலகர் 

யாவரும் வேசார்த் தங்களை ஒன்றொன்றாசஆராய்ர்து *நே இெளைந்து அவற்று 

'எளே இத உபசாரம் இதுஉண்மையென்றள்ள படி செளிர் ௪, அத்செளிலி. 

னால் மலைவில்லாத பதிப்பொருள் ௨ன்றே; அது இலைம ஈகாய்போல்' வே. 

சத்தள்ளே விளங்குவசாம்; அப்பதி உமாபஇயேயாம். இதுவே எவ்வா ற்றா 

னும் நிச்சயமென்று சேர்க்துசொள்ளு சல் மிகவும் அரிகாசலால், அக் சவே 

சதிதிலுட்பொருளை அவ்வுலகர்யாவரும் எஈர்தினுணர்க்துய்க வென் ஐ mae 

:வுளப்பெருங்கருணையினாலே வெளியிட் டருளிய புராணங்கள் பதினெட்டா 

கும்; அவற்றுள்ளே அர்கினிபுராணம் ஒன்று, சூரியபுராணம் ஒன்று, பிரம் 

பாரணம் இரண்டு, விவ் ணபுராணம் சான் கு, சிவபாரணம் பச்சாகும். அச் 

'இவெபுசாணங்களஞுளொன்றாகிய பெளஷ்யோச்சாபுராணச்திலே க்ஷேத்இர 

சண்டத்திலே ஸ்ரீபிரசந்காயசெமே தஸ்ரீமந்திரேஸ்வாஸ்வாரி அவரச சாந்ரி 

,தீதியராய் விற்றிருந்தருஞூன்ற இருவுசாச்சானமாகய சூசவனஸ் தல மா 

ண்மியம் விளங்குகின்ற க. 

இசைச், சிவபிரான்௨ மாசேவியார்க்குபேேசரச்கும்போது, அவர்மடி/8த 

வீழ்திருக்குகேட் டருளியஸ்ரீசுப்பிர மணியப்பெருமான் ஈந்திதேவர்க் outs 

   
த்சருள, அவர் சனற்குமாரருக்கு, அவர் வியாசமுணிவருக்கு, அவர் என்க்கு; 

பதேத்தருளினென்று கூ. தமுனிவர் சொல்லிய இச்சு தவன மான்மியமசீரீழி 

ெவடமொழியைத் கிநிழ்சி௦ லச்தாருணர்ர், இய்யும்பொருட்டுத், சமிழ்மெதுள்ள 

பெயர் த்துச்சருசவென்று ௮சீக் சவன சதன் மழ்பால் ஒருகுசோசத் இ. 7குணங்க 

அலக்காட்டிலே,பூவைசியர்குலசீ திலே, கொடை ஈடையாதியுத்தம BASH, 

errafenpis ர் இராமநாசம் Qt aun OFF ந்சலப்பயா 
2 ் 10 பணப் பொருள் 

* நேதி- ௩ - 2. இதி எனப்பிறிபட்டு, 1 ae ல என்று” எத பதியிலக்கண 

ihe. வடமொழி; எனவே லேசப்பொருள்சளை ஆராயுக்காற்வென் நநீக்சி என் 

ட்டட்பதி EO DUQUE தனவற்றை இது பிப்பொருளல்லமக்கள குணங்களாம். 

நாம், ப.தியிலக்கணங்கள் அகா திபோதாதி Hh, ஈசனெனிலும் 

+ இவரை ராமசாமி ச்செட்டியாரொன்றும் வழா 

ஷமி! ியனினும் பொருளொன்றே. 

     



2. கவன பு. ராணவசனம். 

உச்தமோச்சம சத்துவகுணவிலாச சிவரியமாதஷ்டான சிவா.நுக்ிரக சம 

பந் திலபூஜாதுரஈசராாய்ப்பிரசிக் இிபெற்று விளங்குகின்ற ஸ்ரீமாக்-சிதம்ப 

ரச்செட்டியார் கேட்ப, அசனை மறுச்கமாட்டாமையால், அன்பும் H Bey @ 

திமிதுமில்லேடயினும் மெயயன்பர்சள் எண்ணியசாரியம் இனிது முடித்த 

ருளு௩் இருபாவள் எ லாகிய சிவபிரான், அம்ெய்யன்பர் பொருட்டு இசனை 

Bao sry ig ச்சருளுவாரென்று அணிஈது ஸ்ரீ சாம்பசிவகுரவசாணாவிகந்தங் 

தளை வண௩கித் இருவருகாலேண்டி ஒசனுள் ஆடக இரின்று தமிழ்மொழி 

பெயர்த்து ரூயிஈச்சைஎ்வாற்ரிருப த. இருவிருச்சுகளாகச் செய்கமைத் 

சேன், 

அவையா_க்கம். 

மபரொார்பொருமி ஈப்டாம் ௪2இ ௪வரூபே மயென்ப ௮ சர்வா௩சகோரம், 

ஆதலால், இப்பாரண? சொதடிபாருள்சளைச சஎச்துவகுண விரஷ்டர்களாகய 

சாதுக்கள் ஈத்த சிவரா பமாகவேகரு கி அவற்று ர்சிவ5ரிஃ காமகமையைச் 

தெளிந்து எத்துவப்பயளைப் பெறுவார்கள், மற்றையோர்யாகதுகாரணச்சா 

லாயினும் ௮சை மறஈது குற்றம்சோக்குவா ஈயின அ சர்குக்சமாசானஞ்சொ 

ல்லுசல் பா ௪௨௫. வழிப்பட. “மச கடமையன் ர, அனதியும் சமஸ்த வாக் 

இயஙகளம் Pain cpm cruire or tour பணன்ம பெரியோர் சொல்லு சலா ர ஸ்ர i EY F 

இப்புராணச செய்யுட்கள் யான் செய்கசாக ரனைத்து£் குணவான்கள் குற்ற 

ஞ்சொல்லார்கள். 2 பபடியன் றி ol GT Gull Bio) ஈண்டேபிசர் Tr ரினும் YER DD 

oLwuni QesSacheg nmouriager 9 G Bards peru gw, oreo Bor * 

மானோவென்ருரல் இரைவளுற் GM 0% HO) MT MY Tal hen re) Poors HOUSES 
ப்பெற்றஅகேகக கள ன்சியககளை ஈகாக்குள் ளேன். குற்றமே வடிவாகிய என் 

Ngo. és முற்ற குசசமேயன் ரி வேற சோன்ப்ரவாசவின் , 

புராண வரலாறு, 
. a . 7 ௪ « க உல்கெலாம்புகழ்கினஈ சச்அவகுண விரஷ்ட புண்ணியபூமியாடு 

கைரிசாரணியக்இிே முன்னெகருகாஉ த்திய, ொளனகா மேதல்ய (6 
வாகள் சதூிரயாகஞ் பெய்து வஈதார்கா., புப்போது சூதமுனிவர் சுவேச் 
அ அல்குல் கோர் முனிவர் யாவரு ப இருக்கைவீட்டெழுஈது, காஞ்சிரே 

௪ ff , ௫ , ட . a க ந e ற்குவிய ௪, "சன்று 2 WFNS Gs MOE UES ஆசன க திரு ச்இப்பூடி,். 
நின்று முனிவர் பெருமானே : அடியேங்களுக்கு அசேகமுறை FC COT a. 
2 * சு ௪ oF க . ட ௭ 5 த/சவபுராணாமிர்,ச:% புகட்டினீர்கள், சிறிதும் தெவிட்டிஎல ஐ; நமூன்சிவகே 

ச ர் ரு co ‘ . டி ழ்.இ.ர மஇயைகள் eu திசிச் துவரு௩ கார் SUED மென்டுமுரூ உள்சம இ 
ன் a ச ச . உடு . ’ . * ச ஸ்தலம் உளளஅ, ௮௮7 ஈத்தலத் தனுஞ்சிறக்சது, அச்தலச்.இல் SoBe



சூதவனபு.ராணவசனம, ௩ 

திருளுஞ் சிவபிரான் அன்பாகளுக்கு அருளிய தஇிவ்பசரித் தி மகிமைகள் 
அளவில்லாசனஉஷாகுமெனறு சொலலியருளினீ£கள, ௮ம்மடமாவிஸ்தாரங் 

கேட்பதில் மிகு௩ச ஆசையுடையே 2, அநக ததருளுக எனறு வேண்டி 

க்கொண்டாகள. 

கு. சமூனிவா, மிகச விருபபோடு ஸ்ரீபிரசகஈகாயகி சமேதஸ்ரீமாதிரேஸ் 

வரஸ்வாமி பாதப௩ கயஙகளை சசரமேறகொணமிதியானித இரு5துபின முனி 

வாகளே ௨ ௩௧ள சேளவி _லகெலாம யத் கு மு முக்கிய! ணழமுமா 

கும எனமனமுமதசனையே விருமபியவு இரசவபாரராணடி7வணமே யாவ 

Tego ian 1) ஷட௩களுஙகொபெபது நஙகள கேட்ட இசகூசவன மான்மி 

யம அபககுவாகளுககுக சொல ௰ச்கூடாச அதிக ரகசியகரிசதிமாகும இச் 

னை ஸ்ரீ 5ஈதிசேவா சனறகுமா! முணிவாககு 2 பதேிசதருளிஷெனறு 

௮மமுறையே சொஉலககொட கனா 

ஸ்ரீகைலாகததி௨௨, செமபொ நிருககோமிலிம, ஸ்ரீகண்ட பப மேஸ 

வு சஈநிசானசதிஷே, இருவரு ரவெளளடமிமனேே யாவரு ர இககனற 

௮முகமேரிளைஃநுளளசிவசாப 5 9மானள தன க யிலே, ஆயி 

ரகசான மணடப மொன் பண்டு ஈத சல் சதுயாமயமெனறே மாவபாலுநது 

தஇிசசபபெறும. அகஈளி_கத *௪2 மணனிலாஉ டமூமவேசுசிவாகமாஇசா 

ஸ.இர முழககரமும எபமிப பூ. மரரைது மகாணடேயிரு கும அமமண் 

டபமததியிவே, வியாககராசனத தி உறமிரு5தருளுசினற ஸ்ரீதிசேவ 

சைச சனறகுமாரமுனிவா வணஙகிப பூசிசது! ர இகது அஞ்சலியஸதராய 

நின, எமபெரு மானே * சா௩கள முன் ப பதேித கருளியகு சவன மானமி 

யசதை இனறும விஸசாரமாககேட பதில விருபபம மேலிடு௫ன நது, இரு 

வருள புரிகவெனு வேண்டிசமியாளள ௪, இருநஇதேவா, ௮சசலதசையும் 

விநாயக சுபபிரமணிய மாஃபசிவ பாச௩களையும வண௩இச துதிகது, நமது 

அருள வழிபபு,த இ. சிகாமணி டாகிய சனறகுமானே * அவவியாஜகருபாமூ 

ஈச தியாகியயாமவ 8 ௨ ௨ 4%வா 2 யயுமசபாருடடு ௮௩வ.த.ஃ £ஈரித தியா 

ய வீறறிரு௩ ஈருளுகினற சூசுவனமாகிய 2 தசம எவ௭எதலமானது, அத 

இயகத*ு மல எ தானமாயத மெசனசமுசு தாகதஇிஓளள சாமசேதுவின ஈசா 

ன.திசைவிள௩கவீறறிருபபது இச - தசம வெஸ,சலமே இபபூ சிக்கு இரு 

வரு... இணையாய விளஙகுவ $உ தனளை மடைகாரஈ௫ மசாபாசகாஇசமஸத 

பாவஙகளும howe சாவா 3 நட ௩௧௩ கொடுகது மோக்ஷ சதையு௩கைப 

பொருளாசமுகது ௫௮௪ எதா. பெருல ம துயர சறககோமாலும 

எத தனை கறடகாலம இருஈது சொஃலிறுமுடியாது அங௩னமாகஙும நீ ௮த 

fees Cat ug கொண பேரா) யைம/௰க மூடியான பயால ஒரு சர 

து சொத தனர் சேம இசசசம சம்மம டஇரனகு பகுதியாட உள



- ஆ.தவ்ன பு.சாணங்சனம், 

ளன, அவையாவன, தம், இர்சசம், மரசஇ விசேடமென்றும், சூதவன் 

காமகாரணசசருசகம, அதிசேடனுபசேசமபெறறசருக்கம், ஆதிசேடன் இல், 
விஙசம பெற்ற ௪௫௪கம, ஆதிமேடன் ர௬ூ.சவனஞ சென்ற சருக்சம், ஆதிசே 

டன்திருப்பணிசசருகசம, ஆதிசே டன் சவொஃசசை ச௪ருகஃம, வருணன் சாபு 
மோசனச சருககம, மாசகணட. சருகசும, இராமன ம௩திரோபதேசச் ஈ௫ 

கம, யச வேசனசசருகம், இருவிழாசசறாககமெனறுமாம இவற்றை 

வரிசைமகிபமமாம அறிரசவாறு விரிசதுபைககனெமோ டி, கேட்பாயாக என்று 

Boge @ CrarQeto He @ sta Benn 
cee 

தலவிசேடம். 

ஈன றகு டாப உண மக் ரர? //பி உ கென்றிஸாபி3, ஈமபுத விலே 

பசதசகணடக திலுள்ள கர்ம நாட nfl (HO (BL YAO Wool a) at hm (GR GOT N 

சோழ காடடிமீல, புமமுகசதிறகண போல இசரு சவனம பிரசித இபெற்று 

விளஙகும அது காவேரிமகுச செறமேமூனறு யோசனை தாமூம வேதா 

Vetus hag Cures, toms யோசலை நூ முமதென்சமுச இரததிற்கு 

வடக்கே தாத குமோசதார மமாகயவா டயிலுளளத அ௮சதலசதின ௮சலம 

மூன குசோசமாகுட , சூசக ட முறமாஉ௪இ௨ ஸ்ரீராமனஇராவணனா 

இயபகசைவனைவெ௨௦ உச, குபாயவவஃபமபெ £வேணடித தனனிடமவந௫ஸ்ரீ 

மநதிரேஸலாஸவா.ரிதிருவரு௭ பெொப.௨சா தல் செயதமையாலும,செல்ல 

ம சல்விஞானம முசலியஇருககளஎப 2பாதுமஉசாவிககொணடிருச்சலாலு 
ம், இராவிடவேசப பிஇபாத கியமாகிய திருட சாசுசானமெனனுஈ *திவய 

prion Ou rong Qese soe WIT IMUM அட ச௫௪இகள gape 

போகந்களதிதசச சதியா ப ya ay a Wt clare» Cacmig gybCarcir 

மயபடிபெபவாாசள F Lon F Glan FV vf ॥3 ௪ ஈட மேயாகுமென சதுணி 

நதவலடாதத. நகளிலுமவசசச உலவா முனிவமும பூங்கு வநது இருவருள் 

பெற்றுபபபோதுமவசிசசஃ ௨, பருத்வீசகஓவ coor nerves 

ச்கும வீருபபசசோகி தனனை அடைக சவாகளாடைய பாவஙகளாகிய மண் ம 

லைகளை முழுகுுகபைததுப பேர்னபமாகிய தள சுதுவசதைககொடுத் தவா 

ல்௮அபபுசசதுவசமன றுசொலலவமபடும எவரானாஓ மதன்னையடைற் வாச 

ஞூடைய பிறவிசகாடடைச ச௫சசலாறரோயுச௪தவமென்று சொலிலவுமப 

டம, சனனையடை ஈகாருடையபாவமஉகளைபபோததுஎறிசலாலிவாயுசதது 

வமெனறு9சொ-கவுமபரிம தனனையஐ ng அனபாகஞசு ஞானாசாச 

®t Blu rot ha டார் சசுலா5 காகா: சசதுவிமனறுசொ௫ லிவும்படும், இ 

AMA FOO Gh oor Ara Uy oO bra மீ ரபதழமாக உ சகசப சசஙசள் எத்த 

சாவு செயதிரு சாறு ம ௮வவஎ வும் நீஙகபபெழுவாகள Discs Hd ve



சூதவனபுரரணவசனம், ௫ 

த்திருந்து சவெதிருத்தொண்டு செய்பவர்சள் திருவருட்புவன ராஜாக்கபுஇி 
சளாய்ச்தேவ?ெல்லாக்சமக்குச் சொண்டுசெய்யவி நறிருப்பார்கள். அமிர்ச் 

குதவனமென்னுக்ருகாமத்ைை ஒருமூறை ஜெபிச். தவர்கள் மிர்தம் நீங்கப் 

பெறு தலால்௮மிர் தராகன்முர்கள், திருவுசாச்சானமென்னும்காமம் ஜெபிச் 
இறவர்கள் €ர்ச இிலெக்ஷாமி அன்னாஇ அஷ்ட லெக்ஷ்௩மி சவஞான லெ 

க்ஷாமி முதலிய லெக்ஷ-பசிசளெல்லாம் உசாவுகின் றதான மாகப் பெறுதலா 

ல் அவர்களும் இருவுசாச்தானமாவார்கள். இச்சலத்இிர்மியகின்ற செபத 

பயாகாஇதர்மங்கள் எனறு அுக்சமாகும். அக்ரியசலங்களில் அசேசகற்பகாலு 

ம் பஞ்சேக இரிய *ச்கச்தோடு செய்யப்படும் பரிசுத்த சவப்பிரயோசனம் 

Qs sug Hor 1d? cow துடை ஈகமாச்தாத்துற் உட்டெவதாகும். இப்படியா 

னால் இத்தலத்மை யை.௩த இவதிர்த்த ஸ்நானள் செய்து கு.சவனேசர் சம் 

ச் இவக்து தரிசித்தல் தஇயானிக கலாதி செய்கின் றவர்களுக்கு இத்தலம் கொ 

டுக்இன்றபலன் என் சொஃ்உளவுட்படுமோ. கணித நூல் வக்லார் நினைந்டுச 

டித்துக்கூறும் பெருந்தொகையுள் அப்பலனின் பெருந்தொசைச் * கையும் 

உட்படா, இணிப்பலவாழு விரித்துக் கூறுவதென்னை. இச்சலச்தில் இடை 

யமுது வசிச்துப் பெரியமாயகியையும் சூதவனேசமையும இனமும் வழிபடு 

நியமமுடையோர் பெறும் பிரயோசனம் *கைம்மு£.திக சியாயத்தால் ண்பெ 

ருக்கிச் தெறி௩துகொள்வதும் ௮சாத்தியமே. இதனை மெய்யன் ழே," ௮வப்பூ 

வர்களுங கேட்பவர்களும் சமஸ்த தமைகளு நீங்கித் இருவருள்வரய் வாழ் 

வார்கள். 

Brera! May, 

  

oh be Gar Wh. 
-—(or)-- , 

சனர்குமரமன! மார்ண்டாஇருனிவர் உளாம்உ௧௨ புவனங்களினு 

முள்ள வர்ச்ச௩கமிளல் வாம் பத்தி சதினுள்ளேவஈது கூபசடாசாதிரூ 

பங்களாய என்றும் வசிக்கின்றன. இவர்றின் காமவரிசையே அள வில்லை மா 

தலால் ௮வழ்றுட் சில தர்ச்தமீத்தி.ம் வீளக்குகன்றோேமென்று இருந்தி 

சேவர் கூறுகின்றார், 

திருச்சோயிலினுள் ளே,௮, இி.இரையிலே ஒரு சவதீர்ச்தம் உள்ள். 

அது, சிர்மல தீர்ச்சமென்றும் மியெர்ணிகாதீர்ச்சமென்றும் பெயர்பெறும், 
வேவ oF WL) see ts te emt என வக, வவ்விய வலடச்க்வகமர் அண்கவஸ வகளாக அரவக் நின். 

யூ ஈண்டு சிகையென் ஈ.து ஆயிட த் இருநூற் றைம்பத்து மூன்று என்ப 

தில் ரன. என்னலும் இலக்கம் போல் வருவனவற்றையென்க. : 

ர கைம்மூ இகம் டு றகு இப்படியானா னால் Vet Marva sou. Qs 

ன்னுநதாற்பரிபத ௮ விளக்குவது, 

 



சூதவனபுராணவசனம, 

இ௫ நீர் வடிவாயினும், சன்னிடச் தவந்து அன்புடன் விதிவழிமூழ்குவோ 
ருடைய பிறவிப் பெருங்காட்டைப் பஞ்சுபோல எளிதிற்றடிச்.அு விடுசலின் 
அக்கினி யென்று சொல்லத்தகும். யாவர்க்கும் இத்தர்த் சச் திலே இனமும் 

ரியதியாக ஸ்கானஞ் செய்யச் இடைப்பதரிது, ஆயினும வருஷச்துக்கு ஒரு 

மூறை * சச்திராபருலத்திலே இத்தர்த்சஸமானஞ் செய்தால் முந்நூற்ற 

றுபச்தைதுகாளிலம் ஸ்கானஞ் செய2 பலன்முழுதுஞ் சித்திக்கும். இருச் 

கேயிலுககுப்் புறத்தே ததி. யம a. 4 Soh .-மென்டுறரு தீர்த்த 

சேள்ளத, அதில் (3௩ அனுமன் மூழ்(/ இஷ்ட இத்இகள் முற்றும்பெற்மு 
ன். இதிலே omsot ans ov) வாரஸ்கானம் மூக்கியம, இத இனஙகபர்ல் கூ 

ம்குவோர் இடகாச்தா தைரிய வீரி.பாதி இஷ்டகாமிடமெல்லாம பெறுவார் 

கள். இசன்டீழ்க இசையில் 9இரே. மாச்சமென்று ஒன்றுள்ளது. இதிலே 

மாசிமகராளிலே அன்பு மிக விஇப்படி மூழ்குவோர் அஷ்டபோக மு;தலிய இ 

ஷ்ட சிச்திகளெல்லாம் பெறுவார்கள். அன்றியும் வேதசிவாசமாதி சகல சா 

ஸ். இாபா7௩கசர்களாய உண்மைஞானக்தாற் செவரயுசசயப் பெருவாழ்வும் 
பெறுவார்கள், கதிருக்சோயிலுச்குப் புறசசே மேழறிசையிலே மார்க்சண்டதீ 

ர்ச்த மென்றொரு தீர்த்தமுள்ளாது, இது சர்வபாதகஙகளும் நீக்கத்சக்கது. ௪ 

கலா உண்௩ளாலுக துஇககச்சக்க ஐ,இ.திலே சைமாச குருவார பூச ஈக்ஷ்த்தி 

ரத்்சைவ. ௮னபோடு வ திப்படி கடழ்குவோருடையபார்வை செல்லுக்திசை 

WT nO Nake அஞ்சுவான்; ஈர்வச்வாகளையுங கவருஇன்றயமனு மென்றால், 

அலர் பெறும் பலன் மழு அம் யாசான்சொல்கவல்லைர்கள். தஇருககோயித் 
புறதிசே தென்றிரையிலே செள சம நாசச மென்பெரு நீர்த்த முள்ளது. 

இது நூழகுவோர்ஈகு ,ஷ்டசித்தளொல்வாம் உடனேகொடுட்பது, இன்னு 

ம் அவையபோன்றறுகேச செவ 0ர்சச௩கள ரிச்சத்துள்ளன, இவ்வளவென் 

பாதாகில் மகிமைசயெரிததுசசொஃ்ல சினை 

௯ 
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"யத காது & good. புச்தீர்சசஙகளெல் 

2பாடுபடிபபவா Ga nan yung Oly இல ம்பெற்று ஆண வமலவா சனை நீங் 

IS Sopa GCM, cor வாம்கிபெழுவ. கள், 
* > 
Lig S Cal Py A bay, 

Cot 

* இச்தினததிலேழுச்தீர்ச்தத தி் 
தசவாந்தமாகிய நீர்த்தோத்சவங கொண்டருளும் வழக்கம் என் றுமுள்ள ஐ, 

மடலை இவக அ, மலம் வைய அடி. டதத கிவகவலத் 

ஸ்ரீ 5 திபேபஸ்வரஸ்வாமிமகாரசோ 

* ஸ்தாலிபுலாகம்--ஒருபானைசோற்றுச்கு ஒரு அவிழ்பதம்பார்த்து, எ 

ல்வாம ௮துபோலவெனப.செரிவதுபோன வீளச்குவதோரஞாடம,



ரூதவன பு ராணவசன்ம, 

மூர்த்திவிசேடம். 
சனற்குமாரனே? இனி மூர்ச்திமசமைகேட்பாயாகவென்று AG 

தேவர் கூறுகின்றார், “ஷ்கள மாகிய பரமூவன் ஜனனமாணப்பட்டுப்பற்ப 
ல சரீரமெடுச்துழல்கின்ற வ கோடிகள் எளிதித்திருவருள் பெற்றுய்கவெ 
ன்று திருவுளக்கொண்டருளிடீ பெருக் ஈருணையினாலே, ஒளிப்பிழம்பாய் ௮ 
மிர்சமய suk galing CHET Uy அச்சூசவன க்கில் ஒர் மாவிருக்ஷ நீழவி 
லேதோன்றி, வில்வம் சொன்றை மல்லிகை முல்லை முசலிய மரங்களுங் 
கொடிகளும் மலர் காலி-சூழ்ஈது நிக சொருக மதி திமிலேவீற்றிருந்சருளும். 
இங்குலக்த இசசுடம்பு மூர்சிதியை அதிரேடன் வருணண மார்க்கண்டன் 
இசாமன் மூச் அ௫ேகர் லழிபட்டுக en ஈ்ள் சகன் Daye Ga Har d 
லாம் பெற்றார்கள். இச அரிர்த சுயம்பு மூ கதிக்கு மார்ச்சண்டோன், 
வருணேசன், ௮க௩சோன், ம௩இரோன், அமிர்சகு சவனோன், இருவு 
சாச்சானேசன், அமுசலீங்கேசன் முசவிய அசேசக திருக மங்களுண்டு, Cp 
ற்றும் விசுக்துகூறுகல் வவர்க்கும் அசாச்கியமே, இசச்சிருகாமஙகள் சப்சு 
கோடி மகாமகஇ£ர௩்கமரினு மேண்மையுள்ளன, இவர்றள்ளே, மார்ச்-ண் 
டே சாமஞ் செபிச்கவாகள் யமனையும் வெல்லும் பெருவலிழிப ஈறு லாம் 
வார்கள். வருணோ ஈா மஞ்செபிக்சேோர “ர்வரோகமுநீ௩்செ சுகமுற்றுவாம் 
வார்கள், ௮னஈசேோச காமஞ் செபிக்கோர் கலகல ரவல்லவர்களாய் உண் 
மைஞானம் பெற்று வாழ்வார்கள், மஈகிசேசகாமஞ் செபிக்சோர் பூசவேதசா 
௭ பிர்மராக்ஷ்சாஇகளால் வருஙகஷ்டஙகள் முழுஅம் நீர்சப்பெறுவார்கள். 
ஆசவனோ காமஞ்செப்ச்சோர் திருவருள் வி௨ாஈமாஇய குளிர்ரிழலிவிருக் 
து வாழ்வார்கள், இருவுசாச்சானேச ஈாமஞ்செபிச்தோர் Ys Cp son or 
சதலதிரு£களு5 கம்மைசேர் ஈ திருக்கப் பெறுவார்கள். அமிர் சல் ௩்சேசநா 
மஞ் செபித்தோர் மிர்சும் நீங்கி ரி தியான வாழ்வபெறுவார்கள். 

Degen இற் “மஷ்டிரூபமாய விளங்கும் ிரசுயம்புலிங்கமொன்றே, 
எல்லாச் சலங்களிலும் வேறுவேறு FUL LAG சங்களான வியஷ்டிரூபஙகள T 
ய்விளஙகுகின் றது, வழிபங்கின்மெயயன்பர்க்கு.ஆ மிர்சக் FIO) SF 50D சச்கொடு 
க்குஞ்செயலாலன்ரியும வெண்ணி காலம் அமிர் சலி௩கமென்பசை விள 
க்குகின்ற து. பலவாக்கூ.றவசென், அர்சஅமிர்சசுயம்புமூர் ச இயைப்போந்டி 
றந்௪ மூர்க்தி எங்வுலகச் துரில்லையென் று அக்சனியைக்கையிலேக்திச் ad 
யஞ்செய்வோம். இக்வெபிரானை உதயகாலச்திலே மெய்யன்போடு தரிூக்சப் 
பெற்றோர்உண்மைழால் களித்கூறுகின்ரசமஸ கசர்மங்களுசம்மிடச் தில்லி 
சங்கபபயெறுவார்சகள். உச்சிச்சாலச்திலேசரிசிக்கப்பெர்ரோர்சமஸ் கறி Haw 
ம் கிறையப்பெறுவார்கள். சாயங்காலச் திலே தரிசிச்சப்பெற்மோர் சமஸ்ச இ 
ன்பங்களும்பெறுவார்கள், அர்ச்சயாமகாலச்திலேசரிசிச்சப்பெகு௯ர் 024



“oy ுுகவனபுசாணவசனம், 

அஇறவாப்பெருவாழ்வாயெபாமுச்இியைப்பெறவார்கள், எதும்? குருவாரம்பூர 
5கஷிச் இரம்பெளர்ணமிகடியஇன ச இலே தரி BI) Ls mC capa orduedl 6 Gem 4 
பாதகங்களும் நீஙகபபெர் ர ௮இபரிக ச சார்களாம கனை ச சவெல்லாம்எளிதித் 
கைகூடப்பெற்று Cx ரகப்பிரச * இபாயவாழ்வார்கள், மை ச திரோற்சவச் இற் 
பத்திநாளும் ய இியா அன்போடு தரிசிச்சகப்பெற்டே ர்பூ மி-செல்வம்புச்இரச் 

செல்வம் பொருட்செல்வம்மு சலியசெல்வச்சிஈப்பெல்லாம் பெற்றுவாழ்க்து 

சேசாக்சச்திலே வெசதிச் செல்வ ராயவாழ்ஈ திரு ப்பார்கள், இசசூசவன ச்சை 

ப்போய்வணஙகுவோமென் ©) meter ext] கயதி-சென்ு ரும், அங்கே மெய்யன் 

போடிதரிர்கப்பெபெர்ரோர்பெற ம்பயணைப் பெறுவார்சள். இச்சிவவிஙக ஞர் ச் 
இயைச் காணப்பெற்றவர்கள் ஜெனன மாமு இ எவ்வகை 9 துன்பங்களையுங் 

காணமாட்டார்சள் பணிஈசவாகள் சாவாண்ட ங்களா சம்மைப்பணியலீ ற் ஸி 

ப்பார்கள். உண ௩ சுவர்க் ப்பு நியில் ரண்ணு ப்பி ஈர ரர்குரிய ரினணேவஙுகொ 

ள்ளாார்கள், 

இம்மாத இர ச்செய்யும் இர்சொண்டர்/கே இப்பலனெலாம் அருள்இ 

ee GOT, ot ிவ்வமு ஈக சேசு அச புரி ரா nok Rar 6G & ma ttt 

யதியாக வழிபடுவோர், இருவலகருப்பணி இருமெழு£ருப்பணி இரார்தனவ 

னப்பணி இருமாலைப்பணி காபப்பணி ரிபப்பண் cy அலியன செயவோர், 

சொர்னமு,சலிய வத்ரு வாகிய குட௩ள் ௧௨ஈ௩௪ள் ஏபக்கால் திபக்சால் மணி 

முதலிய பூஜாபாச்.இார க் கொடுப்போர், ரிச் இியபுஜைக்கு வேண்டியசமஸ் 

தீ.இரவியக களும் சிறிதும் பழுதில்லாமல் ஈகனசாசாய௩த காக௩தோறுக்கொ 

டுச்.தவிதிவழுவாமற்கெயவிச் து, uy Cues சிச்ுதமாகியமகா oC gr he 

வாதி இருவிழாக்கள் வி.இப்படி சவிஸ் சாரமாக ஈடக் தவோர், ,தஇிருச்கோயிலி 

லேபழு.துநீச்குகல் மூசலீய இருப்பணிஈள் உணிபொ ன்னா செளார்செய்வோ 

ர், சொர்ன.ரத்னாபாணாதஇிகள் ெயசரரிப்போர், 2. தீ சீமமானபசுக்கள் வளர்த் 

தி நாடோறும் பாப்கொடுப்போர் மு சல்ய திழுச்சொண்டர்க்கருஞம்பலனை 

அளவிட்டிக்சொட்ல யார்வல் உவாசர் அகப௰யசலங்களெம் லாவற்றிலு முள்ள 

அவ்வுவ்விலிக க ஈரி கடரிற்பெய்யு ஞ். ரிடைகிரியாதி இரு௪் சொண்டெல்ல 

ந்சரும் பலன்முழுதும் இல்வமுதலி௩ச செரிசனம் உன் ரேகொடுச் அவிரம் 

இகலோகவாழ்ச்கையும் பி! மனிஷ் அவா இயர் பாலோகலாம்க்கையும் ௨௫ 

இராதியர் வாலோகலாம்க்சைடம் அமுமோக்ஷவாம்ச்சையும் அமிர் சலிங்த 

சர்ச்கு ராடோறும் அன் போடுவி இப்படிசெய்யும் பூசனை யேகொடுச் துவிடிம் 

இவ்வமு தலிங்சேோர் இர சேசெய்சமுளாகின் ற தஇிருவருள்விலாச ச் தியறந்சையீ 

ல் ஜாணுமாச்.இரங்கூ _ அள வி ig யாசானால்நுழுஅஞ்சொல்ல யார்வல்கு 

வார்கள். ௮னபனே நாம்2 னக்சூ௫ு௩ சேசெரல்லியது அணுமாச்தியையிர்கே 

டியிலொருபங்கேனுமில்லை. இசனை அன்போபெபடி.ப்பவர்கேட்பவர் dread



(5 BOI COT bf TF OMT NE GOT LD, 

மூன்செய்திவினை முழு.தும்ரீங்கி இம்மையிலேபலபோசங்களுமஅனுபவித்னு, 

ச்சேசாக்த ச் திலே இருவடி சிழலிற்கலந் துவாழ்வார்கள். 

மூர்த்இவிசேட ருக்க முற்றிற்று. 

  

சூதவன நாமகாரணச்சருக்கம் 

சனறகுமாானே 2? இனி இத்தலம் குசவனரொீமன்னுபம் பேர்பெற்ற சா 

ரணங் கேட்பாயாக என்று AGRE DS gori கூடு இன்முர், முன்னொருசால 

த்திலே காபெமுனி ப இினிகளாகிய ஈ்.தரு வினு சயென்னுமிருவரும் 

சதிறேகாரச்சே இஇரனுடைய குதிரயை//ண்டு மூச்சாளாரியகத்துரு 

இக்கு தரைவால் வெண்மையா ஈருமையா வென்று கெம்சு, வினசை வெண் 
மையென்னக்கச்துருகருமையென்ருள். இப்படி இருவரும் மா பட்டும்மு 

ள்ளே தோற்றவள் வென் வளுக்கு அடிமையாய்விரிவசே-பசமாகும்;டிக்கு 
திரையை இன்னுமொருமுறைசமீபச் இற்பார்த்துஉ -யிப்போமென்று பிர 

இிஞ்ஞைசெய்துகொண்டார்கள், பின்பு சத்துரு, சன்மக்களாயெ௮னந்சன் 

ue தலியசர்ப்பர்களை நோக்கி நீங்கள் பக்.இரன்கு திரைவாவைக்கருமையாகச்செ 

நபங்களென்றுள். அடாதசாரியமென்று அவர்கள் மற ச்ச தகண்டு Cand g 

நாள். அவருள்ளே கார்க்கோடன் அவள்கருச்இன்படி அக்கு இரைவால் ௧௫௬ 

(ஹமயாகும்படிசா ன்இறுகச்சுற்றிக்கொண்டான், பின்புகத் தரு வினையை 

ப்ழைச்.துச்சொண்டுபோய்ச்காட்டினாள். பார்த்து கான்்உனக்கு அடிமைதசா 

தினன்று கூறி அன்றுமுதல் அக்சத்துருவம்கு,அடினமவே செய்துவருவா 

prowl ener. 
ர 

ப அப்போது கத்துரு நான் பாசலலோகம் போகவேண்டும், என்மக்க 

ராயெ சர்ப்பர்களை உ ன்மசன் கருடன் ஈமந்துலா நீ வன்னைக்காக்து செல் 

ர்யாச என்றுகூட ற, அப்படியே வினசையும் அவள் ஈசன் கருடனுஞ்சுமக்கு 

சல்லப் பாகலச் இற்ரென்ற இளாவிலே, சஈர்ப்பர்கள் கருடனைப்பார்ச்,து இ 

குள்ள பலசிவுகளும் பார்ச்சவேண்டும ; எாரட் டிமைச்சாரி மகனாகிய 

எங்களைச் சுமர்கரொல்டென்ருர்கள், கருடன் அதுபேட்டு உடனே சாயை 

கநாக்கி இவர்சள் உன்னைஅடிமையென் ஈசாரணமென்னென்று Caria, af 

மை (POR CRS LEED KE DM, PLC கருடன் எர்ப்பர்களோகோக்கு என் 

ராய் உங்களுக்கு O19. COMUTUIG A Be. KGa ot oF iN F gu % LaoRA 

eg
 

எ தசெய்யவேண்டுமென்றான். சர்ப்பர்கள் தேவாமிர்தம் தருவாயானால் 

லச்சிவிிிரோமென்று மொல்ல உடனே கருடன் மார்க்கச் இிலேசில ஆ 

ரியகாரியஙகள் செய்துகொண்டு சுவர்ச்கத்தையடை ஈதுயுச் ௪,ச்திலே இந் 
Der Ae fais யாஅஸாப்பக்வண் ட சர் "Ce mia unt ov. fe) ee) ala oan (Neer



௧0 (i, BGM Lf TT COM AIF SOT Lg 

மூ. சலியன ஓவ்வோர்மதில்போலசகுழ்ந்தகொண்டிருப்ப, அவற்றின் நடுவில் 

அ௮க்ினிமயமான சக்காவட்டச் தினுள் ளே உடலை ஒடுக்க்க்கொண்டுசென் று 

தருப்பையினுற் சூழபபெற்மள்ள அமிர்சசடச்மை எடுச்துச்கொண்டு பூற 

ப்பட்டான். அப்போது இஈஇரன் தடுக்சவும் val Ser A SU Oal roy werd 

ன்றி வருஈதி இணகஈகச்சாற்பெற ர்ணைஈது அக்கருடனருகேவாது சாழ்க்த 

மொழிகூறிப் பசசிுளாகாவே” நீ. இக அமிகச்சை சாப்பர்களுக்குக்கொ 

ச்ச அவர்கள் அையன்* of Fan வருத இஞல் உனக்கு என்ன லாபமு, 

ண்டு, தய! 0 5 என்ற Garam go oro, Soho lo இஞ்ஜைப்படி 

நான் நஇிக்கடத்ஜை- சாப்பர்களுககு எ.இரே வைச்துவிட்டு ஒரு உ பாயஞ்செ 

யகிறேன். அப்போத நிச துகொள்ளென்றுபொஃ்ல,இதஇரனும பின் 

ஜொடர அசாயமராக்கமாக வரும்போது செல்லும வேகத்சாலும் இறகின் 

சாற்றினாலும் அவ்வமு சஞ்சிசறி இச்சலச இனெம்் லைமுழுவதம் பரம்பின, 

அவ்விர்சச அரிசிளின்றும அளவிம்காசமாய௩கள்முளோசசெழமுஈசன, 
Cr ee 

j 

சான் நனை ச்தபடியேசருடன்சென்றுசாப்பாகளுககெதிரே அமிர்சகட க்சை 

வைத்துசு சன்சாயின அடிமைசெயக Fog sQaer aim 4 அவாகளை கோக்க 

இக்க அமிரசம் oy Subse ௪ ௪மாசு௨ால் ஸுரன்சசெயஅ கியோடுபுசியுஙக 

ளென்ன,அப்படியேஅவாகள்ள்கான* நிச்சம் புயரொென ரசமயம்முஈ இன் 

அமிர்சகடககசை எக அசகொண்ட சென்றுவிட்டான் 

wt og TEAC a HEE¢H PA LY ot BO KP eG AFT SD gS 

யளாவி விஸதாரமாக வெள்யின்றி செ ஈத டி உரும் Hyd ப்பி ॥்ற்கின் ஈ 

மூமை, கு அரவாத ஈாகா sF Swe cu ௮ர்றிமுரகருளுின் re hw HM 

ஸ்வாஸ்வாரி இருவருளாஉாமசென் உண்மை யுணா;சவாகளாயக, காசிபர் 

மார்சசண்டர் கெ௱ சமா பிருகு அசா இய ட கர்க்கா வியாடா var og Bi 

குற்சகர் புலகா யஞ்சூபாலா ப சதுவாசர் FO FFT எனகா எனநசனு 

வருணார் ஈக்கு வாபமசேவா கெளிகா பராசார்கமோளர் yas But வசிட்ட 

gars அளவிடவாசமுனிவாகள், சாக சவத இரு சமேநமசராஇகசம 

ஸ்ச சிவக்ஷேத்இர௩கசையும்விட்டுநீ௩கி அசசலச்து வசு அளவ்லேவசித்த 

ந்குரிய சிரப்பெலா கிறைஈமு ௪௪௪௪ இயா இறு மலாபமாரற்ற ம் எளிதின் 

அரிக்க ச்சச்க ராமல க துவாஇலிஎட்டகுணங்களோடு விளங்குவதை உ ௩ 

கோக, இது யார்மன சதையும் வசிக௩ச ௪௧௧ தீசமோச சமஸ் லெமன் ர 

செயலாலுஈசெரிஈ௩௪ teal se a, 4 ry ணிவரல்லாரும் 9௩கா௩குப் பர்ன 

சாலையுண்டா$கிக்கொண்டு ஒருகாலச்தும்இுச்சலத்சை நீஙகாத மனத்தோடு 

வசித்துஎஙகுமுள்ளசிவசர்ச்சஙயகளெஃ்லாம் அத்தலத்தில் வாது தஙகக என் 

லு நினைக்கார்கள். அப்படியே ஈரவலோக௩களினுமுள்ள சமஸ் சசவதர்,ச் சம் 

களும்இச்சலச்தின் முக்குரோசவிஸ்சார எல்லைக்குள்ளே அகேசவாவிகூபா,



சூதவன புமாணவசனம் SE 

B tiiwerrsasshiea pg தம்மிட த்துவநது SHAS SONS SO கூழ் 

குதல் மூ. சலியனாஈ செய்கின் நவர்களுடைய எ,ச்சசைய பாதகங்களையும் உட. 

னே நீக்கி ௮கேக பலன்களைக்கொடுத்துக்கொண்டிருகடின் ரன, 

௮மிர்த சதுளியினின் றும்முளைக் ச மாவிருக்ஷ௩கள் செறி திருதி. சலால் 

இதற்கு அமிர்தகு தவனமென்றும் ஒருபேரியை-க.து. --லகைமெல்லாம் அமி 

ise sur ucs gy Hause F micouys எகற்கிணங்க அமிர்சலிங்கே 

சர் அஙகுஅடிச் சாக்கு௮ருளுகின் ற பலவகையான இகபோச விஸ் சாரஞான 

மோக்ஷ்ப்பெருச்கத்சையும்கேரக்கிகிவக்ஷேச்திரஙகளெல்லாவற்றினும் உச் 

sora sug மென்று போற்றுகின்ற இவ்யஸ்தலமிகுவேயாகும். இவ்வரு 

மைபெருமை விளங்குகின்ற இத்தவமகிமை அத கசியமாயுள்ளது. மெயய 

ன்பு நீஙகாத அஇுதீவி। பரிபககுவசிலர்களுககேயவவா மல் அஈகியர்களுக்கு ௭ 

(வ்விச காணததாலும் இச்சலமகிமா ரதசியச்தசை- சொல்லாதேயென்று 

॥குருமாசனாகிய ஈப்பி) மணியப்பெருமானஎனகக௫ு உபசேசிச்சருளினர். மிச 

வும் நணுகியுணாடின்் உ அதியூகபு இமானாகிய 2 னஈககு காம்சொல்லவும் 

வேண்டுமா” இதனை ஆன போடு படிப்பவா கேட்பவா யாவருமஇும்மையிலே 

புக்திமிசுதி ser & G) 9G) 4X4 ws Gib Our pany sgl gars ss Blo 

i ॥றகஇறவாபபெருவா[ வாரிய /ததியான:க ப!மேமா.ஷஆமடுபற்று வாழ்வார் 

ீத்வன கரமபாபண்டி ஈ௬௧க௧ முற்றிறத 

a டட வல்ல 

ஆ திசேடனுபதேசம்பெற்றசருக்கம். 
—— Ol 

சனர்குமானே இனி தி மாடனுபமசேசசமபெற்ற ஈரிசு இரக௩்கேட்பா 

பாசளெனெற திருகதிசேவாகூறுன்றா. இருப்பாற்படலிலே wells Fall 

ல சுவேசப। இலளள இிருஈகோயிம்கே, தேவாமுனிவாமுசலியோர் வ 

நத துதரொயதுசுபு ஸ்ரீவி பூசேவி ரீளாசேவிசமேத.ரய வீற்றிருக 

[்கஷின் ற விஷ்ணுவர்ச இபாச்௩களிலே xy PCror உணஙகுித்துதஇத்து 

ஈன் ற எமபெருமானே ' பிற பிப்பெருந கட ககடநளு பிறக இறவாப்பெரு 

பாழ்வாகிய "சீ தியானகக பரமோ3 *௩கொகிட்பகாயும் வேசுவேதாகக சாஸ் 

கிரசம்மத மாயுமூளள் . ண்மைமாாககம் இன்னதென்ம அடியேனுக்குபதே 

AS spor Cavam bo pool YW Inn BS gram. oF 1s way | & Bm or Bl ost cap 

். சற்குண எம்பககவிசேடனாகய ரேடனே? சாவஞ்சாகங்லாஇ அஷ்டம 

நள இவ்யதண பராப1ூலகாரண ஈ-௫தானகச நாமல ஈர்விசகற்ப » Moe 

ியாகதாகிக அகாதி* 4 இய ஈர்வவியாபக சமயாதீத சுயம்பி/காச இவகத்து 

$வாபமாநதாதி திங்வீயவ।1- லார சயலாகியமாஉ ?௩முூராமகாகம தழைககட



#2. சூதவன புசர்ணவச்னம், 

தீதிவசாய் வேசமூடியில்விளங்குவதாயுள்ளச சாவ் ச்சை யுள்ளபடியுணர்ச், 

த உபாூத்து ரிலைநிற்கும் உச்சமரெவரோ அவர்சளே நீசேட்ட உண்மை 

மார்ச்சம் உள்ளபடி. அறிவார்கள், இது அறியாசாரெவரோ அவர்சிளே ௩௪௫௬ 

ள்ளே ௮சமராவா£, ஆதலாற் சதாசிவபூசனையே விருப்பத்தை முடிப்பது. 

இது சத்தியம், எவர்கள் ௮சையாநிலையினராய் விஷயங்களிற்செல்லாது இ 

ந்திரிய ரிக்பெசஞ்டெய்து|ி  ரரைமேற்கொண்டொழுகுவார்களோஅ௮வர்களே 

முகட்சுக்களாவார். ௮௪ சர்சளானால் இயன் ஐளவு ரிஷ்கபடப் ச் இயோடுசில | 

பூஜா இரியதிமேர்கொண்டொழுகலே முறையாகும். இட்படியேதேகாந்தம் 

வரைவினைப்போகா ஈபவக்தோடு ரொயஅவரூம் ॥யமபுஜாபெலச்தாற் சிவ 

சநானம்பெற்ற அகளு 3? ஈத்காடிதுனிகு பபமு த்திபெற்றுவாம்லார்கள். ஆ 

வாதி OUP eT சாபர்க நதுர் உரியான௩க பப முததஇிபைப்பெற தற்கு மூக, 

கியசாரணம் இஃஇரிய tad so vee சிவஞானலாயிலாக உண்மை௰ 

aT பெயகிலி ஐ சிவபூஜனையன றிமிவறில்லை. 

உண்மையுணர்ஈவ சிவச்துவப்பேற்ரையடைதற்கு இடையூமுகச சாவ 
ச் 2 ௩ ௩. க ப * * * க் ot 

சீவர்களிட த அம்பக சதுவம்ஓழிவின் சிவிரிஈ இருக்கின் றது, இப்பசுச் துவரீச் 

சஞ்செய்வது பாசுபசுச்கைஷையாகும். இதுவிரஜா ஒஓமசதோடுசெய்வதாகும் 

இத பன்னிருகாள லிர தரியமச்தோடுமெய்யகதக்கது, இச ஓமத். தக்குட 

பெரும்பாலும் -மிச்துகசோமயமேயாகும். ரககோமயம் பசுச்சளினின்்ு 

ம் எடுத்துககொள்ளுகிரகால o அமாவான, பெளர்ணமி, அவ்டமி, சதா 

சீ தியென்னு நான்குஇனமாகும், இத இனஙகளிலே, சமீபித்சநாளிழ் கன் 

கின்றபசு, கோயுளளபசு, ஈனாதகன்னிப்பக, ம௫ட்டுப்பசு, இழப்பு, சன்த 

தக்கப்பெற்றபசு, மலகஇன்னுமபசு அய இவையல்லாத பசுக்களிற் கோய 

யம் வெளிவருஞ்ஈமயம் ஈலத்திக் விமுழுன்பு சாமரையிலயிலே சத்தியோ 

இாசமகதிாஞ்கவொட்லிவாக?ி, கககோமயததின்மேஓள்ள வழும்பை நீச்க 

அதிலே வாமக்சா்சோ. ம்விட்டுிறுகோரத்சாற் பிசைநதுருட்டி உலர்த்த 

வைத்து )வொண்சி, நனபினபுசகான புவவோமஈ தொட ௩கல்வேண்டும் 

க்சிதியாச்சிரி...ண்யிறகடைாெெடிக ச௮சகினி சூர்யகாகசசகல்லிலலட2 

சீ அகி நடு வரிடொனமிறடிததுசசத்புருட ம௩இரத்தால் முன் ௨௦ 

ர்சதிகைசச கோமய கடகி பர்பவித வப் போதாயன சூத்இராந் 

௮ிலுவகைககு ச இரஙகளுளளே ஏவவாககுச சொரசமாயெடுத்துக்கொள்6 

ப்பட்டரு தீ.திரவிதிப்படி ஈசச௦௩ிர௩ச௭ால் (௩௬) தச்துவாதியகத்தி 

ய்துபசுகெய்யால உரிம நருஇிகள்செயது, புதிய இவெலிஙகமொன்றை ௮ 

Ca Vn Beam Oru 9 விஇப்படி பூஜிச்துச, சஈற்பிராமணபோஜனா தி செய 

வித்து, அன்றி காலுயாம௩ கிலு ப அவ்விலிஙகபூசனை விஸ்சாரமாகச் 

YALE ees ANGE,



சூத்வன பு.ரராணவசனம், ௧௩. 
. { 

ய்து, பசுத்துவரீக்கமும் சிவ த்துவப்பேறும் அருளும்படி ஒவ்வொரறுகாலமு 

ம் வேண்டித்துஇத்து வண௩க, இப்படியேபன்னிருகாளும் ஓமச்தோடு பூஜ 

னைசெயத, பதின் மூன் ராகாள்கித் இயரியதிமுடி ச் துக்கொண்டு பூசித்தஅச்சி 

வலிங்கத்சை அசாரியனிடத்சே உரியமுறையோடு சானஞ்செய்து, ௮வ்வா 

சாரியனோடு சந்பிமாமணபோஜன மாகேசாரபூஜை தெக்டணையாஇகள் சிறப் 

பச்செய்து இப்பாசுபச கையை டுடையூறின்றி முடிப்பாயாகில் பசுத்துவ 

நீங்கி ராமலனாவாய, 

இசஈசெயல்முடிவிலே, இருமுறை ஆசமனஞ்செயது இரசவிரஜா ஓம 

குண்டகதுளள லீபூதியாவது சிவா ஈகிணிகுண்ட௩களிலளள விபூதியாவது 

கையி வைகதுவு கையா டமேல் மூடி சகொணமி கணி என்பதுருத்த 

AP NDASH. HAIG AA 0 (YMA MIP boa EY of icy om my LS 106 B) A a go 

“ம மாபோவா, பூபோவா ் |ன்னுமஈதிர௩்களாக் நீதெளிது, அத்திரு 

கீற்றை மூன்றுபாகமாகக ஒருபாகதசை Taner sgn PHIP Qo, சற்புருட் 

த்தால் நெற்றியிலும், அகோரச்தால் இருதயச்திலும் வயிற்றிலம் சோள்ச 

ளிலும், வாமச்சாம் நாபியிலும்ச க தியோசாசச்சால் மூழநதாள்கள் சசங்களி 

இம் லேபன மாகப்பூரி, மற்றொருபாகச்ைஈ ரிமு தலாக உடலெக்கும்பூசி 

இருமுறை அசமனஞ்செயது, மறபொருபாசத்ை சரமுதல் ஐ௩திட்த்தா 

வது பதினாறு மூப்பஈ. இரண்டு முபப/தாறிடஈதாவது தஇரிபுண்டாமாகத் 

தரிட்பத முறையாகும் டு இருநீ௮ு தரிப்பவே பத துவநீந சப்பெறுவார் 

கள். இப்பாகபசதககைமுா௱றும் மெயயன்போடு விதஇப்படி. செடயிலும் இத 

ற்குள்ளுயி போல்வசொன்று பெறவேண்சிவது அவசியம், 

அதாவது - தகமோததம வெல பஞ்சாக்ஷா மகாமஈஇபமே, இது 

சஈப்சகோடி மகா மஈதிரஙகளுளமார எ சித ராஜாகு ராஜம௩திரம, இதுவே 

பாசு பத தராபலனைக கருதற்கு முககிய காணமாகும2,. ராமலமோக்ஷ 

சாயகமாய 2 wT) AS We suis Hd Sam Hwy Db wot we Gs gs 

Boe aC ol (lp & G)otr மையே ot Ganda ara dé! ரீலை ககவாவது எண் 

னாலும் அயனாலும ஏவ!ாலுமியடாது. இமமாதி!ம்வேச௫வாகமபுபணே தி 

தாசாதி௪கஈ சாஸ! களுககும் சனனுள்ளே இட௩கொடுச்து வைத்துக் 

கொண்டுஅவற்றைவிள ககிககாட்வெது, டஓம்மஈஇிமசகிகானநத சுத்தாத் 

துவிச பரிபூரண பரம௫வம தன்னிடததே அகவசசம் வீற்றிருசருளப்பெ 

அகன்றது. இது பிரணவஞ்சோகக அதெழுததாகும, மற்றுநசேவகாமநஇ 

ரங்களாகிய அஷ்டாக்ஷராதிகள் பிரணவமுளஞூ சேர்தசேசச்சம அளவு எண் 

ணப்பலவென இிலம௩இ௩சள் ௮ந௩ததஇலுள்ள ஈமாதிகள் சோரமலே தச்ச 

ம் அளவு எண்ணப்படவன, பிரணவததோட சோநது ுசெழுத்சாயிருநது 

ம் வேதசிலாசமாதிநறுவகளெல்வாம நிருவை;தெழுததென்ே வழங்குவ,



௧௪ குத்வளபு. ராணவசனம், 

அள்வில்ளாச சிவளானமூனிவர்கள் இச்திருவை$ெெெழுச்தைப் பேணியே 

இவத்துவப்பேறு பெற்ரூர்கள். அளவிலாத் சேவர்கள் விரும்பிய பதவிக 

ளைப் பெற்றார்கள். இம்மகாமஈஇரம் சீவகோடிகள் மலபந்தம் நீந்தி உய்தற் 
ட ௪ ச ச ச ௩ ச் சு காகவே பாமசிவனார் கொடுக்கப்பெர்றது. இது யாருடைய மனச்தில் நீங் 

காதிருக்குமோ அவர்களுக்கு வேச புராணா இகளால் அரியதவங்களினால் கூர் 

தீதிசல தீாச்சஙகளால் யாகாடி சர்ம௩களினால ஆகவேண்டி௰தொன்றுமில் 

லை, மெயயன்போச பூசுள்ப மாமல வேறு wads சாகனோபாயங்கள் செ 

ய்யினும், அபராது கபூணபயஙகாராகாரமாயுளளன சஎழுசாடமகோத இயைச் ௪ 

Faun sy இத பாவர்ககும் உள்ளபடி சிவசொருபத்சை விரஙககசெ 

ய்யும் சதினதீபம், நிறுவே வானகுகாதயார் மூதலிய பகரும்செபித்துய்ய 

Seat மாவொபகா! மட ிமாகும இலவு wes gs சுத் சமயமாகலினால் ம 

முசவியபூவா௩க௩கள் 2 ககா. முதலயமாஅம் வேண்டாமலம் - பதே 

சக்கககூடிப பஇபரிஈத்ச ஈயம்பிரகாச மகாம௩ிபமாகும். இஇவே “Ae” 

என்னும் இரண்டெழுச்தின் பசிமாவிஸசாரம் பிரமனாலும் என்னாலும் எம் 

முனிவாரலும் வேச வேசாகசங்களாலும் ஒருசிறிகேனும் உள்ளபடி யுணர்ஈ 

துளைச்சல் ௮சாத்தியமே. இது சரிகருவால சேூகஃப்பெரு மல்யார் செபி 

தீ சாலும் எண்.னிடகாரியம் பரு சிறிதும்கைகூ டப்பெழுர்கர், ஈர்குருவாற் 

அபற்றுஉசசமோதசம வெசேகச்இ உளிலிரு துசெபிக கால் நனை ச்தவெ 

ல்லாம் மிகலெகுவாக - டனெ man sag உதிய, எல்லா உயிர்களுக்கும் 

மனத்தாலும் தாவு, அன்பரினையாகஉாரய ஈஷ்களகாரயக்காமக்குமோ 

தாதிகள் பொய கூறல் பரத மிய ஈம் சு £மையுமில்கா வராய இதே இரியர் 

bar rugs, சம்மைவா கடுகின் ஐ ௪டாகபரிட சகே மிகுக ) தரவோடுி செய்யுக 

சீகைையினாமே பழுது முழுது நீசதி ஐகமவரபத்ைககொகெகச்கூடிய மெ 

பஞ்ஞானமுகலிய _ தசம சதுவ கு ண கமில்லாரில நயபபெற்றவர்சகளே 

இிம்மகாம eines சூயகர்குரிய இராரியராவராகள், இ௫வம் இரு 

வருட்பர்புபணவினா  தீமொச 5 ம௫வள் ௧௨௪ இர்பெற்ப்ல் னை ததவை 

கள். நிகட்டூ3டட.. ( அிகைகட்டிய, அதகு௨ங்களா வ, ஸ்ரீசைகாயம், மே 
. oe 6 ற . க ச ச 

(Gh, wee ம, இமா, சாம, சரச, பிரயாகை, ஸ்ரீவை௨ம், புஷ்காம், மல் 

லிசார்சசம், கோகானம், இருக்காளச்கி, விரும சாரலம், காஞ்சிபுரம், அரு 

Gad, 20 LD, இசும்பபம், திருவையாறு, இருவிடைமருதார், வேசாரணியம், சூ 
. பூ ச ரி * | 

தாரணியம், ம omit a சலிய சுயம்புலிஈ கங்கள், லிதற்றிரு௩த ருளுகன் ந சிவ) 

ஸ்சலஙகளும், மைரிசா தி. ச சமாரணியங்களும் வில்வம்கொன்றைமு சலிய௫ 

aginst Ju விருக்ஷி மூலா நகளறாமேயாகுமென்றுகூறிய விஷ்ணுரூர்ச் இபா,ச 

ந சளிலே, 3௫0 டன்பலமுறஜறைவண௩ுி இப்போது அடியேற்கு-சொல்லிய 

ஸ்உாம்்எசசதுப இயாகியத௩ கரி. மேபெற்றுககொ ஸம்விருப்பமிக்குடை 
“ க 5 * ¥ ௮ ் க . . > மயன் ௮ிருளுக்ென்று பீராத திக, விஷ்ணுறுயத்து ஓப்படியே செயவோ



சூதவனபுசாணவசனம். கட 

மென்று ௮ர௬ள, அ௮ச்சேடன் மிகம௫ழ்ந்து எந்ரிதியிலுள்ள புண்ணியர் 
Se ஸ்நானம் விபூஇருச்திராக்ஷ்சாரணஞ் செயதுமிகாண்டு, தாம்பூலச்தோ 

சென்துமாணிக்சாசிநின௩ களசாப்பாசகாணிச்கையாகவைச்துவண௩கிச ஐ.இ 

sg former. அவனுக்கு அச்குருமூர் சதியாக விஷ்ணு பாசுப gS RH 

திகள் விதிப்படிரொயஅ ௮ இருநீறு கொடுக்து௪ சம்மைச சிவமாகப்பாவித் 

அக்கொண்டு சமக்கு நேரே ) இசேடனைக €ழிருச ஈாசசெயகி அஸ் சுமஸ்தக 

மையோகாதி தீக்ஷாஈமஸ்கராகாளெல்௨உாம் விசப்பட செய்கு தருவைஈச 

முச்சை யுபசேசிக்து? சிவமயமாசகிஞூர், உடனே ௮ சீசேடன் சான்வேது 

சிவன் வேரென்னும் பேசநீ௩கி அவனே சானேயாகன ஈ ஈ ச்தியானாதப் 

பெருவாழ்வு பெற்று மேலுங்குருபாசககளி௰் வணர இ,முன்சொல்லியபடி 

சுயம்பு லிங்கபூசனையிலேமிச விருப்புந்றிரு௩சான். கணை அன்போடு படிப் 

பவர் கேட்பவர்கள் இசுவாழ்வு முற்மம் பெற்றுவாழ்வசோடு சற்குருவின் றி 

ருவருள் பெற்றுப்பஈச்துவ நீ௩கி. வெச்குவப்பேரு டையர்களாய்ச்சேகாக் 
ததிதிலே பாமுச் தியுமபெறுவாரகள். 

ு/சேடனறுபதோசாருகஈ முற்றிற்று, 

ஆதிசேடன் சிவலிங்கம்பெற்ற சருக்கம், 
எனற்குமானே ” dost) oy BIG’ so. or சிவவிஙகம்பெற்ற ahs Bow 

Cacumune Query DEAE san eo Berri. asgr zw ungue F 

ச்ஷ£சமஸ்கா.. ்ரீபஞ்ாக்ஷ்ராப்தோ தவம் வம். பேறுபெற்று ஏனக்கு 

சாகரச் சமிழ்ஈ இய y BIE + oor விட்ட soy Lar Sm EMC a Cu ay io வணஙகித்து 

இதது வம்பெருமானே* அடியேற்கருபரிய இ  இருவுட்பேற்றிற்கிசைய 

இனிர் சிவலி௩ஈமும பெற்றப் பூறிக்சாவரும பெரும்பேறு அளிச்சருள்க 

very Sori gs Rea விஷ்ணு கூறுகின்ற. மேடனே பூமியிலே சோழகாட் 
ஓலே ர சவனமென்னும் உதகமோத்கம எவஸ்சல சிலே, சர்வச்வர்களும் 
.யயும்பொருட்டு வர்றிருஈகருளுஇின் உ அமிர சமய சுயமபுவி௩க மூர்த்தி 

Due சிவாகம விஇபபடி. பூஜிப்பாயாக, அகலத் LAGA O&A gy mare ௮ 

Asan Geraint s 96 IvAur@G QumeCars, Caah Fain atom §) 
உறிறுணராகச அதுசைவா சோயும, சற்பிராமணா உளையும, கா௫ியப Cf FOOT 

Fi சிற்பநூலுணாஈத அவ்வி இப்படிசிவாஉ௨யக இருப்பணியா இசள் செளிவாக 

fendi s கை-சாதுரிய பரிசனை சாமர்சுதியச்கோடு செயயச்சுக்ச லெள 

/சண்தும் வல்வ.வர்களாகிய மாசுசாசகளோடு சேவகம்ரியனையும், மற்றம் பரி 

ச்ன௩களையும் அழைச்துக்கொண்டு விரை வாக அஈகு சுவன தீ.இந்சே ர்௩து, ௮ 

சீ தினத்திலே க்ஷ்ச தரபிண்டா திசெயது உபவாசாதி ஈயதியோடு ஈன்மார் 

தச ெலிஙக் பூஜனைசகெயவாமாச, அது ஃமஸ்த Bm Bley seo on ~ LOOM 

சிஉலிக்க பூஜா பலனையுஙகொடுக்கும். ஆதவினால் இகசே உனக்கு ஒருமா



35% (hy BOON 1 IT COTO ST Got IT. 

கத் சிலலிஙசம் சகருகன்றோம , இசனை எகசாக மூம ரியஇயாகப் பூஜிச்சி 

வருவாயாக என்று அவவிலிஙகசசை ஓமாதி ஈமஸசரா ௩ [மபபபூஜித்துச் 

கொடுசக, உடனே ஆஇசேடன மீட்டுமவண௩இ இருகையும விரிசசேதஇ 

விதிப்படி மகக. ௪௩இர கரியா விசற்ப மெக்லாம அவவாகானே காட்டத் 

தெரிஈது, அமமுூறையே அம மாககவி௩்க பூஜனையைச செயது முடி௪த, 

மேலும ஆசானை வணஙகி எதா ரீனறு எமபெருமானே இரச ஜனமா தத 

சரலிஙக பூஜனையே சகல சல சவெலிஙக பூஜாவ௨ன முழுது ௪௩௪ விடுமெ 

ன்ற சா௩கள௱, மூன(ரசவன ௪41௮ அழு தசுயமபுலீ௩ஈபூஜனை செபஉாமடென 

அசெனன * இசச௩சேக.ம நீ;யருரஷவெனறு வேண்ட விஷ அவனை 

கோகி ௮இரேடனே? aro Qiu ips maw or. ௪௪ புஜாமகி 2 

வேசசிவாசமாதிரிவசாஸ.இிர: மமசமேயா ட எ. துமேளபொணடோ காவ 

மரிய பாராசச லிஈசவழிபாரிசெயயவேணடியத உவ சாள இரச டடசமே 

யாசலால அசனை முறகூறினோம ௮ ஈசாலா 3 சககளபசபஉவகையாகும 

அவை யெல்லாவருறிணும சுயமபுலி௩கப மிக(லாட அவையெஈஈரவதறி 

னும இசசூசவனகதுஅமுக ஈமமடம் ௩௨2 அஇகமாசலால உனளை ௮௩2 

செல்லுக வெனரோம அப்படியே நீ செனறு, சிருககோயி ஈரிருபபணி கும 

பாபிவேகாதஇியெலலாம வீ. இபபடி 2 மல் சுதுநீயும அ௨வபூ சல்௩சேோசனைப 

பூஜிசது, ஓவவொரு ௨ருஷ6சோழம டனனீசாயிம வான வருமபடிகடை 

கீக௪,சகக விளை ஈ்ல௩கள சாசனயெயது கொசெகு 5, சவாண 1 சு இனாபர 

ணாதிகள பாசகஇர௩கள வேணடி௰வெ.௨லாமர்றைவீகக, ர்சர்மகைரிகஇ 

கரதிபூசனைகள எப்போதும௩டஈகதுவ 0 மது, yuu ans சபூசளை வெயது 

வருகினற ஆதிரைவ।காா௫யகுர௬ு*2 £ ரா ஓவவொருவருககும சகுதிமான 

மாளிகைகளும ௮மைசது, அலை மமொவசிலான மிஓம எல உப பொரு£க 

ஞம் நிறைசதுவைக ௪, ராண ஈஇஞெபாணா திகா ம அவாகளு ௪ 

சீர்சசூசெயது, மிகுஇிபான விசா ram to ராரிம _ வை மயெகமாக சம ௮. 

வாகளூககே சரசுவசானுபவம।க: சாசனச் யக செ சத, நீயு௰ னம” 

ர்சச மாககலிககபூளையுடப ஈச்ச Vy THe ry Vrs srg @ ws 
சொணடு ௮௧௪௨-௫ wPssunk outs sa swin nh Of Area me? 
இருவினை யொபபுமஃபரிபாசசச 9 பாசக ராசச 42 8 உறிய (வாதப் 8 
போகப் பெருவாழிபபெ)ஙாய இச மட நீ பூஜிகு உருவவழு சவி 2: 

சத்சை இனி௮கேச ரிஹீஉா சேவாக் புதிசது நட, இசசோ பபெறறி 

வ்ார்கள நாமும பினவரும ௪௭1௪ மாவ் இல. அவவில கூகபூதுவே யாடல் 

வலெண்டியஈண்னைபயெ௨ ட 200... ரரி பலவா SHUG gor BD 

தும் சாமதிமாமஃ அசசூசனைஞ செஃவயாக எனப கூறிஞா இதனை 
மெயயனபோடு படிபபவா கேடபவாசா ,, மையிே சசகபோஈ௩ச ளூ.ம 

அனுபவிசது உணமைஞான் சுசாற பாமுசஇியை- பெறு வாஈகள 

ஆதிசேடன் சிவவிஙகமபெறற ௪ருகக முறறிற்று, 

|



Ser 

ஆதிசேடன் சூதவனஞ்சென்ற் சருக்கம். 

சனற்குமாரமே இனி நஇசேடன் குசவனஞ்சென்ற சரிச்இிரங்கேட் 

பாயரகவென்று இருநாதிசேவர்கூறுகின்றார். விஷ்ணு மூன்கூறியவெல்லால் 

கேட்ட ஆதிசேடன் பெருமகிழ்வுற்று அன்புமீ தாரசசூ சவனஞ்செல்லுங் ௪௫ 

தீசளாய் உலகர் சனது ரூபஙகண்டஞ்சா தபடி முன்போலப் ப ச௫சலிரூபங் 

கொண்டு விஷ்ணுபாசு௩களில்வணஙக விடைபெற்றுககொண்டு அவர்கூறிய 

படியே அளவில்லாச சொர்னரதீதின இரவியாதகளோடும் அதிசைவப்பிராம 

ணர் வை இகப்பிராமணர் தேவகம்மியனா தியரோடும் புரீப்பட்டுச் இிருச்சை 

லாயம் மு, சலிய சிவஸ் சலமெல்லாகசெரிஏி௪ தக்கொண்டு வேசாரணியத்தி 

னின்றும் மேற்றிசைநோககவருமகால் அஇிகாரச்சே ஒசாயச்சை அளாவி 

ரிற்குஞ் கு. சவன௩சோன்றக்கண்டு உடனேமிகக ஆராமையோடு கிலச்தில்லீ 

ழ்கது வணஙகியெழுகது அகேகசுபரிமிச ௪ சகுனஙகண்டு பேரனாசத்தோடு 

வருகின்றான். அப்படிவருஙகாற் சூ.சவனததுள்ளே மாச்சண்டாஇ சசல ௫ 

ணிவர்களுசகும ௮கேக ஈன்னிமிக,த௩ களுண்டாயின, அம்முணிவர்யாவரும் 

மார்ககண்டமுனிவரராஈசரமச தில் ஒருஙகுகூடி இகரிமித்தஙகள் ஏசகாலத்தி 

ல் ௩மமிலயாவருககு௩ககோனறியகாணம என்னென்று யோச்சகும்போது, 

மே£ரிவர்களே / விஷணுவாலுபதேிக்கப்பெற்ற ௮அதிபரிச சதனாகிய அ.இசே 

டன் அமி சசுயம்புலிஙக செரிசனான ஈசப் பெரும்பேற்றிற்கணியஞய இவ்வ 

னத் அசகணிமையில்வருகின்றான் , அவன்வாவு உஙகள் ௮ரு5சவப்பயனே 

யாகும்; அப்புணணியசீலன் வாப்பெறு தலால் ௮சனைககாட்டும் உத்பாதமா 

ச நன்னிமித்தஙகள் சோனறினவென்று ஆகாயத Sellen pipes se Aen 

ச்சைச்கேட்டு, முனிவர்யாவரும் மி,மசிழ்வுடையரசாய எதிர்கொளசசெல்லுக் 

சால், அவாகளெதிரே ஐதிரோடனும் கூட்டசசோடுஅஙகுவாககண்டு யாவ 

ம் பேரானாஈதப்பெரு௩சடலிற்படிகதவாகளாய வணஙக, ௮.தற்குமுன் சேட் 

'னும்வண ௩௫ அன்புமிகச உபசாரஈ கூறி அவாகளோடு மாகசண்ட முனிவரா 

sing As avrg தவவிருச்இிகளை விசாரிச் துகசொண்டி ரது, சலழமுணிவ் 

சோடுசென்று மாாசகண்டதீர்ததததிலே விஇப்படி ஸ்நானாதிரியதிகள் முடி 

சீ அககொண்டு௮மா சலிஙகதரிசன திற பேராசைசெலுத்சசசெல்லுஙகா ற், 

நாதுக்கனிமையான ஒரொலிதஇரட்சிகேட்க, அ.த்திசைநோரக்கி வவர அவ் 

வாவி அச்ஷ£வொலியாயத, இவ்விய ம௩திர சிவகாமகோஷமாய்க, இளிமுச 

லிய பக்ஷிசளாந் செபிககப்பவென வாயத் தோன் றநோககஒிப் Qu ups pm 

சசமீபித்து ௮கேக விருக்ஷ்ஙகள் கொடிகள் பகஷிகளின் அருஞ்செயல் நோக் 

எச்சென்று, மிச உநகதமான ஒருமாவிருக்ஷச்சோடு கொன்றை வில்வமுச 

லிய மரகள் செறிநது, மேலே மல்லிகைமுல்லையாஇிகொடி.கள் நெருச்சமா 

ய்ப்படாப்பெற்று, ஒரு ஆலயம்போல ௮ககொரு குழல்தோன்றச்சண்டு, மி



௬௮ சூதவனபு. சாணவசனம் 

சவிரைந்து வரும்போத* சன்றுசளோடு பலபசுச்கள் அச்சுழலினுள் ளே போ 

சீலும் பணிதலும் வலம்வரு சலுஞ் செய்யப் பலபுலிகள் , திருவலகுப்பணி 

செய்யப் பலியானைகள் நீர்தெளிச்ச மறறும் /கிராசு பக்ஷிகள் இியான யோகா 

Baar செய்யக்கண்டு, போரசூரியமும், பேரானாசமும், போன்புமுடைய 

னாய் எம்முனிவர்களோ இவ்வ ருவககொண்டு இப்பணிகள் செயகின்றாசென் 

று துணிஈது பணிஈது சசி௩துருகுமனச்் சாய, உபசா£ம் பலகூறி உள்ளே 

புகுந்து அரிர்சலி௩கத் இருவுருவங காணப்பெற்றான், உடனே தன்வசமிழக் 

அ பரவாமாகி சிவானஈதசாகாரத்தமுநஇப் பலமுறை நிலமு வணங்கி யெ 

முந்து, அசசவல௩க த திருமேஃரியழகும், இருவருட்பொலிவும், அமிர்தமய 

மேயாகியவிளகசமும், வெள்ளொரிிப்பிடிம்பாய் விளஙகுமேன்மையும், மற் 

அமற்பு சஙகளும், உ௱்றுகோகடி அன்பே ருவமாய அருளையேகோக்டிக்சண் 

ணீருஙகம்பலையும் உண்ணீமைதோற் பன்ற அளவிலாச்து இபுரிஈதான். 

அச்தினம் சைமாசம் குருவாரம் பெளாண்ிமைதஇதி பூசாக்ஷச் இ மாயிருப் 

பது தெரிநது இச்தினமல்வவா ௨மககு முன்னும் இசம்பாக்திலே ஆனத 

நடன ௩காட்டியெ சன்று மிகமகிழ்பற்று, இச்சுலச்இல் இச இன ச திலே இவ் 

வமு.தலிஙகதெரிசனாதி 2 நசவாதிசெயசோா புகதிரமிச்சாகளகஇராஇ ௪ 

கல்சம்பச துச்களுடனே இம்மையிலே அசோரகதிடகாக்இ£ சீர்ச்சாயுசுமான் 

சளாய்வாழ்ஈ.இருஈது சேகாஈக கே சுவர்க்காதியின்பெல்லா மனுபவிச் துப் 

பின்பரமுச்திபெற்று வாழ்வாகள என்ற கூறி அசன்மேற் புஷ்பபலா இிகொ 

ண்டு அமிர் சலி௩கேசனைப் பூசணைசெயதுகொண்டிருஈதான், இசனை அன்பு 

டன்படி.ப்பவர் கேட்பவர் தீவினைமுற்றும நீ௩சப்பெற்று இகபோகமெல்லா 

மெய்திப் பின் வொதற.பூதிரரெல்லாகளாயச௫ இருவடிங்ழலிர்கலா அுவாழ்வார் 

கள், 
ஆதிசேடன் சூசவனஞதென்ற சருஃக முற்றிற்று, 

ஆதிசேடன் மிருப்பணிச் சருக்கம். 

சனரற்குமானே இனி அ இசேடன் திருப்பணிகெய சஈரிச் இஙகேட் 

பாயாகவென்று தஇருக௩இதேவர் கூறுகின், அமு கவிஙகபூசனை புரிரது 

கொண்டிருத நதிசேடன்புறம்போஈது உடன்வுச சேவசம்மியனை கோக் 
மயனே எம்பெருமானுககு௪ சுவாணாச் இனாதிகளாலே சகல அ௮ஙச௩களுகு 

பொருகதத் இருக்கோயில் செய்வாயெனறும் மற்றை ஏவலாளரைநோக/வ 

நீல்கள் இன்றுமுசற் கும்பாபிஷேசத்து ௩கு வேணடுஈ இர விய௩கள் முழுது? 

ஞ் சவிஸ்சாரமாகக சேர்ப்பிர்களாகவென்றும் அஞ்ஞாபிசு சான், அவரவர்கள்? 

அவ்வச்சொழிலிற்சென்றார்சகள. பின் அவ்வாதிசேடன் செடிகொடிபுல்லய 

இகளைச்2 ச்சொழிச்துப்பாலுமாயிற்ற மருஈதுமாயிற்ென்பதுபோல அடை 

களை அங்குள்ள பசுச்சளுண்ணக்கொடுததுகிலச்சை ஓப்பஞ்செய் துவருங்கார்



அதிசேடன் நிருப்பணிச்சருக்கம்,' ௬௯ 

ல் அமுதலிங்கச்இருமேனியிலே சற்றேகுரியரணம்படவருவ.து தெரிந்து 

உடனே மிகவிபைந்து அணிமையிற் குடைபிடித்து கின்று நிழல்செய்தான். 

அக் தரிமிஷமே தேவகம்மியன் அனந்தகோடி.சூரியோ தயம்போல் ஒருவிமா 

னம் மேலமைய வி.இப்படி சுவா்ணா ச் இனாஇகளாற் கெர்ப்பக்கரகச்சை நிரு 

மித் த, அர். த்தமண்டபம் மகாமண்டபம், அறுகாற்பீடி சை, இருமாளிகைப்ப 

ச்.திசேர்ந்து அநேகரிஷபங்கள் சவசணங்கள் மேல்விளங்குக்திருமதிலுயர்ந்த 

மேதற்பிரகாரம்இரண்டுமூன்று சான்கு ஐஈதுபிர௬௩கள், ௮௩சங்சே சோபு 

சங்கள் பரிவாரசேசேவாலயங்கள் , ஈர் இிமண்டபம் துஜஸ் தம்ச்பலிிடங்கள்,ரிரு 

சீ சமண்டபம், சோபனமண்டபம், இருவிழாக்கொண்ட ௬ளும் வச் சமண்ட 

பம், வேசவொகமா தி சாஸ் இரபுஸ் சகரூபத் கிலே பாமசிவப்பிரதிஷ்டைசெ 

ய்து, அமிர் தலி௩சோர்க்குப்போவவேகாவங்கடோறும் வத்துவிஜர்களாலே 

பூஜிச்சகப்பெற்று நூல்பலகற்று முற்றுணர்ஈக உத் சமகுணவிச் சசர்களாலே 

அ௮ச்சிவசாஸ் இரப்பிரஃங்கஞ்செய்துவர ப்பெ௮ும்ளிச் தியாமண்டபம்,அரியவே 

தீம் அருந்சமிழச்ரியவேதகமாஇியுரண்டுங் கசடறப்பயின் ரே ர்டிறிதும்வழு 

வின்றி உரியசாமும்பண்ணும்பொருஈச ௮௪ இயயன ஞ்செய்துவரும் வேசம 

ண்டபம், திராவிடவேசமண்டபம், யாகமண்ட பம், ஆபிரக்கான்மண்டபறுத 

லிய சமஸ்க அஙகங நிறய அமு தமி ்சசிவாலயச் தப்பூலோகசிவலோ 

கமேஎன்று கூறும்படிசெய்து,பெரியமாயகயம்மைகோயிலும் அப்படியே வி 

ஸ்.தாரமாகச்செய்து, விகாயகஈப்பிரமணிய அம்பிகாசிலாவிக்சொக௩கள்,மற்து 

ம்செளமாதஇசண்மகரஈக ஏொவி௰்கிரகங்கள் முழுதும், கோமாஸ்கந்தர்மு லிய 

உற்சவவிக்கொஈஙகள் முழுதும், சொர்ணா த் இனாபப ன இவாகனாதிகள் முழுது 

ம், மற்றும்யாவும்௱ிருமிசஞ்செய்துமுடி த்துவிட்டு, நதிசேடனெ திர்வந்த சின் 

ன். அச்சேவ௩ம்.ரியனிடச்து சிகப்பி! தி சொண்டு ௮கேகஉபகாரங்கூறி நீ 

செய்த௮ருஞ்செயல் கரக்கு உ கசமுழுது்கமாகா; யினும் முறைமைகோச் 

இ என்னாற்றரப்படும் இவற்றைப்பெறுவாயென்று அளவிலாதசொ ர்னரத்இ 

ன இரவியவஸ் இ. ரப மர.இகள், கொடுச்துமகிழ்விச்துப், பின் அவ்வாஇசேட 

ன்னு திரைவரா இதியோர் கூடியசபையிலேகும்பாபிஷேக சுபமு-உர் 2.5 இனஙி 

சயஞ்செய்து, மீம் சி திசையிலேசன் பேரால் ஒருதீர்ச்தமுண்டாக்கி,௮த ற்கு 

)மார்க்கண்டதீர்த்கா இகளுக்கும் தேேவக ம்ம்யனார்படித்துறையாதிகள் செய் 

சது, மேலும்அுவனைக்கொண்டேவெத் அவிசர்சளெல்லாருக்கும்இருக்கோ 

ச்ம் திருமாளிகைகள் செய்வித்தும், *மஸ் சபொருளுகிறைவித் துச், 

இன ச்திலே௮வர்களை ௮ம்மாளிகைசோழம்பிர இலஷ்டைசெய்தான் பின் 

சிலபிராமணர்களை நோக்கி ி இராட்டாரசகளுகிய சாஜருடா மணியென்னுஞ்சோ 

மராறஜாவுக்கு நாம் இங்குவந்துசெய்யும் நிகழ்சசி மிதரிவிச் சழைச்துவருகவெ 

ன ஜனுப்ப, அயர்கள் சென்றுசெரிவிப்ப, ௮வ்வரசன் ௮வர்சளோடும். தள



a0 சூதவனபுசாணவசனம் 

விலா மூழ்ச்சியோடும், ௮கேச தரவியங்களோடும், அஇிவிரைவோடும், ane 

சரியமகள்சூழ ௮.௪, தலச்.இல்வந்து ஆஇசேடனைவணங்கி, அவனோடுஞ்சென் 

௮, இருச்சோயிற்றிருப்பணியாதி யெல்லாமுஙகண்குளிரக்கண்டு கண்டுபே 

சானந்சப்பெருங்கடலிற்திளைத்த, ஆசசரியமுடையனாய் இதுவோசவலோக 

மென்று ஆதிசேடனைப்பலமுறைதோச்இரஞ்செயது உபசரிப்பதானான். ௮ 
ங்வரசனோடு ௮திசேடன் அளவளாவிககொண்டிருகதான். 

முன் ஏவப்பெற்ற ஏவலாளாகள குமபாபிஷே.கத்துககுவேண்டியதஇரவி 

யஙகள் ஒவ்வொன்றும் அமைக்கின்றார்கள். வெர்மஞ்சட்குவியல், அதன் 

பொடி, அரிமொாப்பொடி, நெல்லீமுள்ளிப்பொடி, குஙகுமம, எண்ணெய்மூ£ 

சலியன பற்பல மிடாக்களினிறைததுவைத்தராகள். திலா அகேகம் இளங் 

கன்ழுப்பசுக்களை வ-இயானஇடத்தில ஈறைதது உணவுகொடுத்துப்பாதுசா 

சீ௮ அப்போசப்போநுவேண்டும் பால்தயிகொடு ச துஉருவாராயினார். இலர் 

பசுநெயயைககுடகளில்கிறைத் துவைப்பாகள, சிலா வாழைபலாமாமு சுவி 

யகணிகளெல்லாம் மலைமலையாககுவிப்பாகள, ஏலாதேன கரும்பு கறகண்டு 

சர்க்கரை சேஙகாயமுசலியன, கலர் சஈதனம பன்னிா£மு சலியன, இலர் பல 

வி. சநெல்லுககள அரிச துவசை உழுஈது பயத எளளுமுசலியன, சிலா வில் 

வம் பாதிரி புரசு மூஙகில் மா அததி வன்னி இக தி அறுகு அரசு நல் பலா 

கருஙகாலி வெள்ளெருக்கு காயுருவி சஈசனம் சேவதாரு ௮௫ல் நெல்லி கெ 

ஞ்சந்சனமு,சலிய௪மிச தககன, சிலா சர்பபை ஈவபாணடம் நாலரு£சலியன 

அளவில்லாமல் நிறைசதுவைச தார்கள். சலா பொனவெள்ளியாதஇகளாற் பூ 

ஜாபாச்திரா இபலவகைப்பாத இஙகளும், சொனாசுதினவகளால்-”லவம்சா 

மசை கொன்றை குமுசம்நீலோற்பலம் செஙகமுகீ£ ம சுவியனவும், மசசகூர் 

wn Seno, மாவி உர்சசம தே௩காய பூணூல் பவி இரமகாகணிசாப்டமு 

தலியனவுஞ்செயவித்துக சோகதுவைத சாரகள் ரிலாபொன் (பணி பட்டுவ 

கைகளார் குடைசுருட்டி ஐல வட்டமு ச ஙியவரிசைமியல் ராமு, வஸ.இரஉகை 

மெல்லாம, £॥ த இனவகையெல்லாம், இபவியவை ஈயெல்வாம, நிறைச துவைத 

தார்கள். இலர் விபூ சியைககற்பமுறைப்படிசெய துவடி 50 566 a வாசனை 

சேர்த்துப் புதுமிடாககளில் நிறைசது வெள்றியபுஅவஸ திர ச் தால்கூடிச்சட் 

டிவை,ச்தார்கள். சிலா கஸ்.தாரி பசசைககர்பபூரம் குஙகுமப்பூ கோரோசனை 

புழுகு கற்பூரம் தசாஙகப்பொடி. ஏலம்தககோலம் சாதிக்காய US OA லவங்க 
ம் வால்மிளகுழு சலியவெல்லாம நிறைசதுவைச்சார்கள், சிவாவாழையிலை, 
பல்விதகாய்வகை, கிழஉகுவகை, வெற்றிலைபாககுவகை, அவர்மாஙகளின் த 
ளிர்வசை, அவற்றின்பட்டைவகை, மிர்சதுகைவகை, மணல்வகை, சவழீர்த 
தி வகையெல்லாஞ்சோ த.தாரகள. இசசெயவிப்படி ஈகழ்துகொண்டிருகக, 
திசேடன் ஸ்ரீபிரகஈமாயசமேத ஸர அமிரதலிஙகேசச்ஈகதியில்வணங௫யெழு



ஆதிசேடன் நிருப்பணிச்சருக்கம், Re 

ந்து -.ம்பெருமானே இககும்பாபிஷேகஙககொண்ட ருளுகவென் ழுபிரார்.த்.இ.த 

திசகொணடு, இரண்டாமபிரசாம சு திலீசான இசையிலே௫வ த தவிஜர்முன்னி 

லையில மயனைககொணடு ஸ்ரீபிரகககாயகி௮முதலிஙகேசா சுப்பிரமணியாதி ௪ 
மஸ் சமா சஇிகளுககுஈசனித சனிஈவகுணடா திகுண்ட௩கள, வேதிகைகள,௮ 

ஷ்டம௩ஙகல௩கள, தசாயுதஙகள காற* றுவாரதோரண௩கள, கடாமாசனாதிச 

ளா, வேதிகைககுரியவி௰ (னாதிகள, எலலாமுமற்றை;ு விளஙகுமபடியாகசா 

லைசெயவிசத, இவையபோவ முனபு 9கவேணடிபவையெலவாஞ்செயதுமுடி 

தீ. சான 

பினபு வேசூவாகமாதி சிவசாஸ இர பாரஙகசாகளாய ம௩திர த௩ இரகிநீ 

யாபாவனாஇ ப ிசயசலாகளாய. ௮௩௧ ஊனா இகுறறமிலவாசவாசளாய உளளு 

ம புறமபும பரிசுதசாகளாயச சபசதினிகாகளாய சமய விசேடரிாவாண இவ 

திக்ஷ£சமஸகா... சமபூபணாகளாயுளள அதிசைவாகளாகிய சவத துவிஜாசளை 

ஒரு-௩குகூடடிசுதுதிகது உ பசரிதது, இ?குமபாபிஷேக மகாகாரிபததை 

நீஙகளே வ௫சதுடததி அடியேனுககும அபபவனைத த௩சருளுக என்ற 

Yrs hag, அவருளளே இனனா இனனயாக ௩டததுச இன்னா இன்ன 

சாசகாதசெயக என கிமமிசுசான அதுவே ராஜானுஜஞையாகககொண்டூ 

சிவ சதுவிஜா யாரும அசகுமபாபிஷேகத ௧௪ செ௨ உமான பொருளமுடு 

தும பதினொருபஈகாக வைதது அவறறின சுசதியெனபசாகய தனபூதை 

செயதாகள பின பிராமணாறுை பொறுத, சஷிணனையாதி பெருகககொ 

டித.தப, பெரியகாயகிககு உ அமுதலிக கேசாககும Se eae 

விசேவுபூஜைரொயது, CacmgaCan arhu CrangmnagQuny iAeg 

சகொண்ட மகாகாரிய அஷடபஈகனகூமபாபம் சம ‘eer 

தூமபடி விககினேசுரபுஜை ரெயது பியாசதஇிசதசகொணடு, அழு தலிகசே 

சசக௱்தியிகே யாவருமகருக௬ுோஈது மகாச௩கரபயசெயதுகொண்டு, வாகு 

த சாதி பீ பே பலி கிராமசா₹இ ரமஈராகன ம கோ ஙாசம மூறையேசெ 

உ) ட ராவபுணணியாகவாசன ௨, ஈறும் ரமணபோஜனம, 2 ததர 

ணணியாகவ।!சனம, இருகவகமும ச௩கிதாதமம, இசாதமம, சா இமம், ர 

ஈச திதமஞ்செயது, ற௪வஞுா2 இகளாகிய விகாயக சபபிரமணியா சவம் 

௮மபா சண்டே சயகிய பளு? மூக .திமளுககும, ௮ஸ.திரசேவருககும, கும 

ஷேகாதி விசேஷபூஜைசெயது, guucryr gs ssenw sou S10 ea சூசி, 

ஷபா இவாசனஙகளிலெழுகதருளர் வது விலவமாசசடியிலே விழ !௫சசா 

ளசசெயது, ௮மமாததடியிலே பூதேவியை விஇபபடி பூஜிசது, தலவகை, 

சையைச செொனபாதஇரததிகெடுசது மேலே படட இர /ஹபவகை 

கொணடு, அப்பஞ்சஞாததிகளோடு மீணடுபியத-கஷி மாய அரியது, முடி 
ae ட ee 

ர” ” சான குமபங 
* துவாரசோரணம--வாயிலிலுளள நிலைசகோபபு. ்



௨௩௨ ரூதவனபுராணவ௪னம் 

சாலையுள் வரு சலாகியமிருச௪௩ இரகணமும, யாசச1*லயிலவேசோமகும்படதா 

Ves ௮மமிரச தஇிகையை விதிபபடி. பாலிகாபாச இி.ஙகளிலிடடுப் பசுப்பா 

லொடுகலாச 5வதானியஙகளை அவறறிறறெளிசசலாகிய அஙகுராபபணமு 

ரூசெயது, ௮அசசவெசதுவிஜா யாவரும த௩களககும பினஅமி தலி காதிசம 

ஸ தமா சுஇசளுககும சொனாக்ஷ£பகஈதனஞூசெயது, HALEY TS HE CREO) Ed 

லாம்சவிஸசாரமாகபபிரசனனபுசனைசெய as a5 geer ge v5 Sule, u 

ரிமளசுசதோதகபூரிசமா௨ சொனகுமப௩$ளவாசசனிஅஷடவீத இயேசு 

ராஇருமப௩களோசசோபி௪௯, அமு சலிங்சேசாஅவவிலிஙக சஇனின்றும கும் 

பச தில வஈ௩தருஞமபடி அ௮அனபேவடிவாய மன௩ககக தருகுபபலமுறை தாழக 

அ வேண்டி ௮௪ ஈகுரியஈமாசாஇகிரியாச வாபமு முதும விதிபபடிரிகழ் ஆவா 

சனாதசெயக, மறலறையகுமபஙகார் ஓம அ௩த௦சமூாசஇகள ஈா சனமாய வக 

சிருளுமபடி உரியவிதிபபடிஆவாகிகதுஅககுமபவசகளஓவவொன நினும வ 

வமஞூாச.இசளை விதிபபடிபூஜிகது, யாக திபாகானாகிரசல சானமுளருசெயது 

லச துவிஜாகள குமபஈ சளொவலொன்றையும மிகபும அருமை பெருமை 

தோன இருசா ,சளாவம மெஃஃவாக5 இறிதும பரைவீனறிஃ சாவதான 

மாயெடுசறுப UL aie பெரா. குழாகளள சி/மே. வைசதுச சமமுயிரினும 

மிகபபேணு சோடு ருகைகளா உமபிழி ॥துகொணடு,படிமே- டிபொருக 

சப்பகசதசேசினகாணகின ஈவாகள ஈ௩டஉாமலா ச௫னமு பெனறுசொலலும 

படிம aducaverafer Jury 'யி௩விர் தசமண கிரக புஷ்பர்ைகத பா 

மீ தமேகேருடைா டு ஈநவருவா ment Ques கிலு மசாமரைக 

எசைய விலாமிசசா ரினிசிரிகள உச ப்பெற, ॥ பொடி சருடடிதல 

வடடமும்சுல்ய வரிசைசொரு 5, வீ.மபாடுவோசாகிய மாக சாகறாம ம௩கலம 

பரடுவோ ரசிய உஈதிடயாகளமாக பாடி 7 ஈய ம. காகா ॥ வாயாக 

மூழாடிவாத, மசவாசளமேணினபபுஷபமமைபாழியப,பிபாமண கரி ரசிஉா 

'ஆசிவானஙகூர-, டா அசுசை சாக சதோகம ிகொாபனனா சிரரசாத 

னககுழமபு ₹லாசொன. கள சிவாரசுதின௩கள சிகாரிகலஓககள சலாகெ 

நபொரிகள சடா பல வகைஈசுமாதபுடத்பக/சள் பொழிய, சிலா எதிமே அஷ 

a சாதியாக ஈமஸகரிச;ககொணூ€ பீனசாடடாதுஎரமுகமாயவ7௪,சிலா 

வகாயசிதற, 3இசைவா பலா - ரியகூடடிபபக தவசு செயதுளள*முமா 

மகம மதுவாகசமபானசம பாதர் பபுஷ்பா 8) arate Coreg ogee aa gs 

Lye ww £இளகநீராபலவாககா எனஙசள பக உணிகள பசுபபால பஃ அபூபவாச 

| ம் வாயசமதாமபு௨ முகவாசாஇு அேசசகைவேசதியயசளை ௮தெதடுதது 

பலவி2கொணடு மிசசாமீபசதிலவச, இருப?சததும வேதகோஷம சே 

ளிர்வகைா தி சமிபுவேதகோல?ம வள இவாசனகோடிம இவொாகமசோ 

தவ்கைெ 

இசேடன 
ஊர ல்ப ருப்பு
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ஷம்ஈமசசமகாச்மகஸ்ரீருச்கரகோஷம்மு சலியவைரிறைக் அமுழங்கப்,பஞ்சா 

க்ஷ£மந்இிரம் பஞ்சப்பிரமசடஙகசஙக சாமகஇராதி மாஇரரெபஙகள் பெருக, 

ருச்ிதிவிணாஇரரப்புக்கருவியெல்லாம், காகசின்னா 9 அளைச்சருலியெல்லாம், 

பேரியாகி தோற்கருவியெல்லாம், சாளமாஇகஞ்சச்கருவிெ பல்லாம், வெகாம 
Bis FCS) மிடந்றுககருவியெல்லாமுழஙக; மகரிஷிகள் குழ்கதுங்ன் று ௮.இச்சு, 

அவர்ப,ச இனிகள் வாழ்ச்செடுப்ப, மனஙகசிஈதுருமு5 இரு ச்சொண்டர்கள் ௮ 

னநதபாஷ்பம பொழிஈ தகொண்டு கெருடிவா டுவை மு சலின்னுமளவிலா 

வைபவஙகளோடு ௮ 5கும்பயகள எழு சருளிவரு மபடிமைசூபா சண்கள்குளிரக் 

சண்டு௮வ்வா இிசேடன அத ஙன்ரோரான்செயத பெருஈகவப்பேறென்று கூ 

றி அனாதானாசகசடலிற் மிளைததுவ., இராஜசூடாமணிசோமனுகதொடர்ஈ 

தவா, ரலயபபி! தரரிணமாக யாகசாலையின மேலைவாசல் வழியா சசரென்று 

ஆஈகாயகுள் FICO LUE ச பிப்பரப்பமை களன் அகச௩தவே திசைசளிீ 

லே அஈசா௩சககுமபஙகளேச சஇரசினின் ௮ மிக்சபயபக இியோடு அசைவின் றிக் 

சாவசானமாயிஈ௱ககிவைச௮, 2உடனேரைவேசதியக௱பூராதிசெயத,ஓவ்வொ 

ர யாகசா௯யினும சப்தவிம்ஸ தியாகு உலசஸ சாபனமுஞூசெயது, மேக்ரித்தி 

ய யாகபூஜனை கதொடஙகி- செயதுவருவாராணாசள. 

காலுசோறம புணணியாகபமு-சவ்விய பாவனுபிஷேகாஇகள்செய்து, 

அ௮ரணிகடைசெடிதச அககினியைப் பிர சானகுண்டஙகரிக் ரூபிச்த, அதி 

ஸின்றுமெடததும௱றை குணட௩செொல்லாவற்றிலு5 தாபிசது, விஇப்படி 

வரிரையாச ஓமஞசெயயாசாயினா அவ்வோமசஇரவிய௩சளாவன சமிச்து, 

அவிச, பசுசெய, பால், கயி, எள, சேன், வாட்சொல் எவைகெல் நீவாரநெல் 

மூசலியகெல்வகை, சாமை, இனை, மூவகவெரி9, அவல், சசதுமா, பயறு உழு 

ந.து மொச்சை சடை கோதுமை துவபை முசலீய சானியவகை, சுரும்பு, சா 

க்கை, வெல்௨ம், கீலோச்பலககிழயகு செஙகழுநீா சாமரை குழு சழ சலிய 

இழஙகு கருணை இழ௩கு பலவள்ளிசுகிழககு பூலாயகிழு௩ கு மு. சலிய இழங்கு 

வகை, பலவகைமாதுளை, ட4.௮கை நகாரசசை, பலவகை ஈலுிசசை, பலவ 

கை வாழைபலா மா கொடி ood பேரீஈதுமு தலியயழவசை, கற்கண்டு, ௮ 

கேகவிச அஇவிசித்தி! வாககானனவகை, அசேசளிச மோசகாஇபண்ணியவ 

கை, வெட்டிவோ, விலாமிசசமவோ, பனிநீர, புழுகு, சோரோசளை, கு௩கும 

ப்பூ, கஸ் தூரி, பசசைககர்பூரம், கன தூரிமஞசள், குடருலியம், ஈடாமாஞ்சு, 

கோவ்டம், மட்டிப்பால், நெரியரிசிப்பால், சமுச்ிரப்பகசை, ஏஉம்சா இக்கா 

ய பத்திரி சதசகோ௨ம் லவங/கம் வால்சிளகு மூ. சலிய மூசவாச சாம்பூலலகை, 
ச ந ஙு . ச சீ.இச்கொடி வெர் .நிலைசசொடி முதலீய கொடிவகை, அச புஷ்பவகை 

தளிர்வகை மூதல்ய அ விலாசஇரவியவகைகளினால் He HOrig, gow 

விர் பூணாகுதியுஞ்செயதுமுடி ௪௮, அசன்மேல் அஈசாதப்பிர சான கும்பங



௨௪ சூவைன்புராணவசனம் 

சளிலே அழமுசலிங்சோர் மூசலிய கூரர்த்தகளைத் தாபதிபறிமவ் சன சோட 

சோபசாச விஸ் சாரபூசனைசெய்து, சக்நிதியினின்று ஆரியமுஞ் செந்தமிழுமா 

இய உபயவேசங்களுமெடுச்சோ இ, ஆசீர்வா சஞ்சொல்லி யாவருச்கும்விபூ தி 

பிரசாதங்கொடுச்சார்கள், அ௮ன்றுமுசலிரண்கொலச்திலும் ௮இசேடன் யா 

கசாலையுள்ளிருந்து வச் அுவிஜர்செய்யும் பஞ்சாக்ஷ£மக்கா ரந தாம*$இரா 

இஜெபமும், யாகசாலை அ௮பிமகச் திலே வெட ஈமஸ்காரசீலர்களிருந்து 

செய்யும் தேவார இருவாசகாதி சமிழ்வேசுபாராயணமுமம், அவர்களுக்குரிய ம 

கேசாபூஜையும், சத்பிராமணர்கள் சூழ இரு௩ செய்யும் இருக்கு எஜுார் சாம 
வே,சபாராயணமும், அவர்களாச்குரிய பிராமணபோசனமும், செவபுராணாதி 

பாராயணங்களும், ௮இிவிஎ சாரமாகப்பொலியும்படி ௩டச்திவகசான், அப்ப 

டியே காலாசோறும் மெய்யன்போடு செய்துவரும் இடையிடையே ச் 

சவச்அுவிஜர்கள் நா சன விமபங்களுச்குய ஈயனோன்மீலனாஇ, அஷ்டபக்த 

ன சொர்னபகசனாகு, விம்பசுத்தியாகி சகவக௫ிரியைகளும் செயதுமுடி த்துக் 

கும்பாபிஷேக இனச்இலும் ௮அஇகாலையிமலை யாகம் கும்பபூஜனையா இயெல் 

லாஞ்செய்து, யாத் இரா சானாகுி3யெ: லாஞ் செயது கும்பட௩களைஈ சவத்துவி 

ஜார்கள் சரமேல்வைத்துக்கொண்டு முன்னிலும் பதின்மட௩்கு அதிகமான 

உபசாரஙக ளெல்லாம் பொலியப், பிரசகதிணமாசச் இருக்கோயிலுளளே 

அபிமுகமாவந்து ௮ாசக்ச விம்பஙகபரினெதிரே ௮௩த5தக் கும்பங்களைச் சமீ 

பத்தில் வைத்துக், கும்பயகசளினின்றும் விம்பஙகபரின் பிரமரக் திர வழியாகச் 

சென்று இருசயகபல் இல் இுவாதசாகரிச்தியமாக வீற்ரிருக்கருள வேண்டு 

மென்று க௫நதுகசஈது பிரார்ச்.இக்கு௩ சாற்பரியமுற்ாமைகக மு இரபூர்வச 

சியாசா இகள் செய்து, அழு சலிஙகேசா இழூர்ச் இகளிலே இருகைகளாலும் சா 

வதானமாகத் தூக்கியெடுச் துக் கும்பாபிஷேகஞ்செய்தார்கள். உ.-னே புது 

வஸ்திரசாரணம் அர்சனை ப்மீவசன கத்பூரதீபாதிசெய்து விபூ திவபாகதோ 
தகமு. தலியன ஆதிசேடன் இராசகுடாமணிசோழன் மு.சலியோர்க்குக்கொ 

டுச்து மகிழ்வித்தார்கள். உடனே இச்சகைய மகாமககள மகாவைபவ மசா 

காந்தி மசாகும்பாபிஷேச தெரிசனானநதப் பெரும்பேறுபெற்ற ஆதிசேடன் 

அளவிடற்கரிய வொனட்சப்பெருஙகடலின்' மூழ்கி ௮இவிஸ்சா॥மாக மகாபி 

ஷேகமுஞ் செயவிசது ௮ன்நுமுகல் என்றுமஆறுகாலபூஜை பிர இதினமும் 

நடநதுவரும்படி. நியச்த்கான், 

போசனான தரம் அசசவச்துவிஜர் யாவரையும் திருக்கோயிலீனோரிட 

த்சழைத் திருத் இ வணஙகி அளவிலாஉபசரரக்கூறிப், பீசாம்பாசொர்னசத் 

இனாடாண இிரவியாஇகள் எண்ணமுடியாயண்ணா௩கொடுத்து மேலும்வணங் 

௪, மறுக்கமுடியாமையின் அங்ககரிக்து அனேக ஆரர்வாதஞ் செய்தார்கள். 

ஆதிசேடன் ௮ன் றிரவுரிஷபத்துவய மூஷிகமயூரா தஇிவாகனங்களிலே ஸ்ரீபிச



அ கிசே.டன் சிவார்ரசசீன ர ாருக்கம். உடு 

சநராயகி அழகி கோவி ரயக ளகாச எண்டோ பராசமூாாசஇகள எழுகச 

ரூனி மசாரசலீதியிகே ப௩னிவா சுருள ௨உமகோரசவரு ெயனித துப், பின 

கஙியாணோ ஈசவம சார் 3யாறாவமுரடெயலீ சம மமகாட டொட௩ட விமீச 

வப் சே புவனா சா டமி uals vate atau ஈசைககசாகாள Maes ives 

மாகா & Fu ul prep உதி மமிசா௱ாவழுாளா யக மணடலாபியோகசமாப 
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அ சோன் /வார்ச்சனைச்சருக்கம், 
ஈரா ரமா சேர? இபப Mam reas Gewgoru மேட்பாயாக 
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UES yo GIy po எ. ஏழுமதன் மாசக மாரக ம். Fry tes முழு 
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கர மிய ந லருஙு.. Wer ox apap yorm o of wobic ot பினபு ரகா 

el முசராயக வாள ச7 293 ரகுமமிபாது அப்பெருமானை : சிவாகமனிி 

பப்டி லல ஈராமாசப புர ந ஒனபும் உ ரூடைமானாய வேண்டிஉபுமபோ 

ப2ரணாபகளெலகாமர்றமரொெயது, 2 சாயகபூஜனைமுடி சதுப பிராளு.இத



௨௬ பூதிவனபு.ராணவசனம், 

துக்சொண்டு, சூரியா பரிவாரபூசனையுமூடிச்து, அமு தலிங்க சந்நிதியிலே 

வடக்குமுகமாயிருந்து பிராணாயா மசகளீசரணஞ்செய்து, பாத் தியாசமஞார்க்கி 

யங்களமைகத்துப், பூ,சசுதீதியாதிகள் செய்து அந்சரியாகமுடி ச்துப் புறத்சே 

யும் பூஜிச்சற்குவேண்டி ௮னுளைபெற்று, விஇப்படி ஐசனங்கற்பித்துச் ௪௪, 

சிவமூர்த்தி நிவேசனாதிமூர்த் திமான் ஆவாகனா இசெய்து, சைலம் மாப்பொடி. 

மஞ்சட்பொடி. நெல்லிப்பொடி. பஞ்சகவ்வியம் ரசபஞ்சாமிர் சட்பலபஞ்சாமிர் 

தம் பரல் சயிர் கெய் இளவெர்நீர் சேன் சர்கீசரை கருப்பஞ்சாறு எலுமிசசை 

£ாரத்சை urge up sous பலவசைப்பழச்சாறு இளநீர் சர்சனச்குழம்பு சக 

ஸ்.இரதாராதி வில்வோதச சுசக்சபுஷ்போதக ரத்தினேசகாதி ௮பிஷே£கங 

கள் இந்தவரிசைப்படியே செய்து, உடனே விபூதசந்கனம் அறுகு அக்ஷடை 

வில்வம் ௮ணிஈது வஸ்.இிராபாண புஷ்பமாலாகி இவ்வியாலங்சா£ம்செய்து 

தாபதீபரிவேசனவர்க்க மகாதீபாதி சோடசோபசாரங்சளுஞ்செய்து சகஸ் இர 

நாம வில்வார்ச்சனரெபரிவேசனாதிசெய்து பலமுறை ஈ௩மஸ்கரித்ேசழுந்து 

அஞ்சலியஸ்சளாய் நின்று இருக்கோலப்பொலிவைக் கண்கொள்ளாமந் றிரு 

ம்பாவண்ணம் தறிசித்துரின்று வாய்கொள்ளாமல் அருமைபெருமைபாராட் 

டிப்பன்னிருகவிகளாலே தோச்திரம்புரிந்து மேலும்பலமுறைமஸ்கரித்து ச் 

இிருவருள்வெள்ள ச் தமிழ்க்திப் பரவசனாய நினருன், 

உடனே அமு தலிந்சேசர்வெளிவந்தருளி ஆதிசேடனேநீதுதிச்ச இக் 

துவாசசமஞ்சரிகேட்டு மிகமகிழ்சோம். இசனை ௮அன்போடுசொன்னவரும் 

கேட்டவரும் இம்மையிலே இஷ்டகாமியமுற்றும் பெற்றுவாழ்ஈ இருந்துபின் 

பாமுச்தியும்பெறக்கடவர்கள். ௮ஃ இழுக்க, நீவேண்டியவாம்சேட்பாயாகவெ 

ன்று ஆஞ்ஞாபித்தருளச், சேடன் அன்புபெருக வணஙக எம்பெருமானே 

இட்டுதற்கரிய இச்திவ்வியசாரிசன ௩கிடைக்கப்பெற்ற எனக்கு இசைச்சாட்டி 

லும் பெறும்பேரறொன்றுண்டோ? ஆயினும் ஆஞ்ஜையின்படி அடியேன் வே 

ண்வெதொன்றுண்டு, அதாவது இடையருப்பேரன்போடு இத்தலச்தில் எச் 

காலமும் அடியேன் வத் திருக்கும் பெருவாழ்வு சந்தருளாக என்றுவேண்ட , 

எம்பெருமான் சேடனே கீ வேண்டியவாறு உனக்குஈம்மிடச்து இடையரறுப் 

பேசன்புபெருகுக. நகாராயணனோ ௩மதுசொருபலக்ஷணம்உள் எ படியுணர்ந்ச 

சிவஞானி. உனக்கு இவ்வெல்லாம்விளங்க உபசேசிச்த குருவுமாயினான. 

அவளை யடைந்து அவன்பணிசெய்தொழுகுசலேசமக்கும் பிரியமாகும், ஆத 

லால் ௮வனையடுத் திருஈது வாழுவாயாக, முடிவிற் சுத்தாச்துவிசுபாமுச்இயு 

ந்தருவோம், நீ இ௩சே வாது ஈம்மை முதலில் தெரிசித் ச சைமாச குருவார 

பூசதினத்திலே ௪,ச்சமச்செயன்ரவாறு தெரிசனாதி இரவிய விஸ்சாரபூஜாதி 

வழிபாடுசெய்கின் றவர்கள் இகபோகமுழுதும் ௮றபவித்துப் பரமுச்.இயும் 

பெறச்கடவர்கள். இனி இத்தலத்தில் என்றும் நடந்துவரும்படி. ராஜசூடாம



வருணன் சாபமோசனச்சருக்கம். ௨௭ 

ணி சோழனைச் சைத்திரோற்சவ நட.ச்திவாச்செய்வாயாக, நீ மசகாசவியாத 

லால் யோகவிளக்க சூ.த்இரூபமாக ஒருதநூல்செய்து உன்பெயர் விளக்க ௮ 

தற்குப் பாசஞ்சலமென்று பெயரிட்டு வியாகாண மகாபாஷியமும் ஒன்று 

தெய்து இரு நூல்களும் சர்வலோசபூஷணங்களாய்ச் சாசுவசலோகப்பிர சத்தி 

யாய் விளவகவைப்பாயாகஎன்று அனுக்கரசித் கருளி மறைந்தருளினார். சே 

டன் மிச்ச ஆராமையோடு மேலும் பலமுறைவணங்கிச் சிவாஞ்ஞையின்படி 

ரானிகடாமணியென்னுஞ் சோழராஜாவையழை சத விதிப்படி சைச்திமோற் 

sae Geis swe லகாள் அங்கிருஈது பிரிவாற்றாதுஒருக்தி ஆஞ்ஞையை 

மறுத்சற்கஞ்சி ஒருவாறாக மனமு முதையும் மக்இிரேசர்பாகத்தில் வைச்து 

விட்டொோரொன்று பாற்கடலிலே சன்குருவாகிய விஷ்ணுபா சஙகளிற் பன்மு 

றஹைவணஙடு ஏீசழ்ஈக தவெல்லாஞ்சொல்லி ௮அவன்பணிசெய்துகொண்டிருக்தா 

ன், இசனை அன்போடு படிப்பவரும் கேட்பவரும் இம்மையிலே சகலாம்ப 

தீதும் நிறையவாழ்ஈது சவசாயுச்சியப்பெருவாழ்வும் பெறுவார்கள். 

ஆதிசேடன் சிவார்ச்சனைச்சருக்க முற்றிற்று, 

வருண ன் சாபமோசன ச்சருக்கம். 

சனற்குமா.னே ? வருணன் சாபமோசனசரித்தரங் கேட்பாயாகவென் 

து ஈஈஇிகேவர் கூறுகின்முர். முன்னொருகாலத்திலே வருணன் பாசலத் இரு 

5 ஒருயாகஞ்செய்யக் கருதி அதற்குரிய பிராமணர்களை அழை த் .துவரும்ப 

டி ெலதாசர்களைப்பூமிக்கு அனுப்ப, அவர்சென்று யாகத்திற்குரிய சற்பிராம 

ணர்களை அழைப்ப, அவர்கள் நாஙகள் பாதலம்வரு தல் எங்கள் சஷ்டாசாரவி 

சோசமாதலால் வாமாட்டோமென்று கூற, உடனே தாசர்கள் வந்து உள்ள 

ப்டிசொல்லச்கேட்டு வருணன், எப்படியும் இங்கே நாம் குறிச்சயாசஞ்செய்ய 

வேண்டியதஅவரியம், உபாயத்தால் அவர்களை ச் சருவிச்சவேண்டுமென்று 

பின்வருஙகேடு தெரியாமல் ஊழ்வலியால் ஒருவஞ்சகயோசனை செய்து, சன் 

னிடத். அள்ள வித்துவானொருவனை யழைத்துச்கொண்டு பூமிக்குவந்து ஒரு 

ரரஜஐவாசலின் சமீபத்தில் அவனையிருச்தி, இவ்வரசனிட தஆ.ப் பொருள்விரு 

ம்பி அகேகம்பிராமணர் வருவார்கள் அவர்களை சிகுபொருள் சருவேன் என் 

rg args Drang gD மெல்லுவீர்களாயின், என்றுகெர்ல்லியிழுத் துவெற் 

றிகொண்கெடவிற்றள்ளிவிவொயென்று அஞ்ஞாபித்துச் சென்றான். அவ்வ 

ரூணன் சொற்படி. அவ்வித்துவான் ககோளர்முதலிய அகேகம் பிரா மணோ 

தீதமர்களைச் சாஸ்இராவாகத்இல் வென்று அப்படியே செய்தான், உடனே 

அவர்களை வருணன் காதர்களாற் பிலச்துவாரவழியாகச் தருவிச்து எண்ணி 

ய யாகத்தை முடி ச்துச் சாஸ்திவாத.ச்இல் எங்களைவெல்லும்வரை நீங்கள் 

இ௩கேதானிருச்சவேண்டுமெனத் தடுத்து இருச்திவிட்டான்.



Does ரூதவனபு.ராணவசனம, 

பின் சசோளமுனிவர் புசு இரராகய அஷ்டாவக்கரமுனியர் தெரிந்து, 

மிகுபசைப்பினராய்ப் பாசலஞ்சென்று, ஒரு சொல்லளவிலேயே வருணன் 

முதல் யாரையும்வென்று, பிசர்முதலிய பிராமணர்கள் யாவரையும் பூமிக்கு 

அனுப்பிவிட்டு, வருணனை கநோச்கி அடாபாதசா? இச்சகாத காரியஞ்செய்த 

நீ அறிவுமுற்றுமிழந்து பைத் தியகாரனாவதுமன் றிக் குஷ்டசோகியுமாகக்கட 

வாயென்று சபித்சனர், உடனே வருணன் அ௮றிவகெட்டு மூரயுசோகியாய்வ 

i Meng, ௮வன்பத் இலரி மக்இரிமு.தவியோர்சண்டு ச௫ிக்கலாந்ராது துச் 

இப்பாராயினார். அப்போது ௮வன் பூருவபுண்ணிய மேலீட்டீனால் விரூபாக்ஷ் 

முனிவர் அங்குவந்சனர். வாரவெதிர்கண்டும் வணக்கமுசலிய யாஅமின் நி௨ரு 

ணனிருக்சான். பச்தினிமுதலானோர் ௮ம்முனிவரை வணயூரின் ற, மூன் 

ணிகழ்- சமுற்றுந்தெரிவித்து, வந் சதுக்கமுழுதுக் தீர்த்சருள்கவென் ற அவர் 

பாதட்களைப்பற்றிக்கொண்டு ஈமஸ்கரித் சபடியே நிலச் திற்டெந்தார்கள். மு 

னிவர் ௮த கண்டு மிசஇரக்கங்கொண்டு அ௮வர்களைகோக்கி உங்கள்பதியாகிய 

வருணன் செய்தபாசசமோ மிகப்பெரிது, ௮ன்றியும்சபிக்ச அஷ்டாவக்கிர 

மூனிவர்வாச்கோ அ௮சனினும்மிகப்பெரிது, ஆதலால் அவர்சாபத்தைச் சக்க 

பிராயர்சித்சமின்் றி நமதுவலியால்நீக்கமுடியாது ; பிராயக்சித்தமுூம்இவனே 

செய்யவேண்டும்; இவனோ௮றிவுமுற்றுங் கெட்டிருக்கிறான்; அதுவும்பூமியி 

லே உச்சமோத்தம தவெக்ஷ்ச்தரச்திலே மெய்காறறான் பியோசனமாகு 

மென்றுகூறித், தமது இருச்கரச்தை அவ்வருணன்சிரசில்வைதக்சனர். உட 

னே அறிவுமுற்றும்பெற்று ௮ம்முனிரிரோஷ்டர் பா தங்களில் விழுந்துபலமு 

றைவணங்கி, உபகாணமுழுதுநங்கொண்டு பூஜித்துப்பாதோககம்உள்ளும்புற 

ம்புங்சொண்டு து இச்துரின்றான். முனிவர் இருபைகூர்ந்து அவனுக்கு விபூ இ 

யாதி சவசன்னங்களை வ௫த் துச்கொள்ளுகற்குரிய உற்றலைக்கொடுத்து, விதி 

ப்படி விபூதிருச்துராக்ஷ்சாணஞ்செய்விச் த, ஸ்ரீசிவமூலபஞ்சாகுரோபதே 

சமூஞ் செய்வித்து நீலத் தனமயமான இவலிங்கமொன்று பிரதிஷ்டையா இ 

செய்துகொடிச்து, இசனைஉன்ஆயுள்வன ரயும்நடையமுதுவிதிப்படிபூசித்து 

வருவாயாகவென்றுகுச்ஞாபித்தனர்., உடனேவருணன் ௮ப்பெரும்பேறெல் 

லார்சனக்குஎளிது இடைச்சமைநோக்கி மேலும்மேலும் அன்புபெருக ௮ம் 

முனிவர்ச௩றி தியிலேயே, மந்திர தந் திரகிரியாபாவனை கள் முற்றும்சவொகமவி 

இப்படி.௮வர்சாட்ட , ௮வ்வான்மார்த்சபூசனைசெய்து, குருபூஜையும் நேரிலே 

செய்து, ச் தினா திபா சசாணிக்கைகொடுச்துவணங்கிறின்றான். முனிவர் ௮வ 

னைநோக்கவருணனே நீசாபநீக்கச்துக்குரிய பிராயச்சித தம்பூமியிலே உச்ச 

மசிவஸ்சலச் திலே செய்யவேண்டியது அவசியம், ௮.௪. கலம்சு சவனசவக்ஷ 

ச்திரமே,௮து காவிரியின்றெம்கே வேசாரணியச்துக்குமேற்ரெண்டியோச 

னையிலுள்ளது. ௮த்தலத்திலே௮கவர த ரச்கி,ச் இயராய்லி நறிருக் தருளுகின் 

ற அமுதவிங்கேசரை௮அன்போடுபூசித்ு,௮ ங்சேஉன்பேரால்ஒருவெலிந்கப்



வருணன் சாபமோசனச் சருக்கம், ௨௯ 

பிர திஷ்டைசெய்௮, சவயாகமுஞ்செய்வாயாக., இவ்வசையாவுஞ் செய்வாயா 

கில் ௮ஷ்டாவக்சொமுனிசாபம்ரீங்கெவிடும் என்றுகூறிஅவ்விரூபாக்ஷ்மு னிவர் 

அங்குரின்றுஞ் சென்றனர், உடனே வருணன்பாதலச்திஓள்ள. ஒருபில 

த்துவாரத்தின்வழியாசப் பதச்தஇினிசசசனாய் அளவிலாத இரவியபரிவா£ wy 

சோகிதவர்ச்கச்தோடு மேளெழுந்துவந்தான். ௮வன்எழுந்துதோன்றிய இ 

டம் அமிர் தலிங்கரவாலயந் இன், தெற்கிலுள்ள கெளசமதிர்த்தமே. அத்த 

டாகத்திலே மனைபரிவார இயோெழுந்த வருணன் நியஇிகள் முடி.ச்துச்செ 

ன்று கோபுரம்பணிந்து கோயிலுட்புகுக்து ஸ்ரீபெரியகாயகி ஸ்ரீ௮மு தலிங்கேச 

ர் திருவுருவந்சாணப்பெற்று அன்புமீதார அடிக்கடி பணிந்தெழுந்து பூஜோப 

சாரணமுழுதுங்கொண்டு மாசிமாசம் பெளர்ணிமையாகிய௮,ச் இன ச திலேசவி 

ஸ்தாரமாகப் பூசிச்துக்துதிச்துச்தனந்சோறும் இக்நியதியோடு ௮ங்குவ௫ த் 

இருந்து செளதமதீர்த்தக் கரையிலே சாலைசோலிவிதிப்படி வேள்வியுஞ்செய் 

அ பலதிருப்பணியா திகள் செய்து எதிராமாண்டு மாசிமாசம் பெளர்ணிமை 

யிலே ௮மிர்சலிங்கேசபூசை முடிச்து அங்குள்ள பெரியோரையும் பணிர் 

சாபமோசனமாகும்படி. அருளுக என்றுவேண்ட, அப்பெரியோர்வருணனே 

நீஎப்போது இங்குவந்து௮ழு,சலிங்கக்காணப்பெற்றாயோ, அப்போதே உன் 

னைப் பீடிச்ச சாபமுசலிய சமஸ். ததிமையும் நீங்கி விட்டனவென்றுர்கள். 

அக் தரிமிஷமே அசரீரிவாச்காலும் எம்பெருமான் அப்படியே 9 HEB IE FB 

வருணனேரீ நிர்மலனாட்விட்டாய் இனி நீ எண்ணியவெல்லாம் பெற்றுவா 

ழ்ந்திருந்து தேகாக்தியத்திலே ஈமஅபாமுச்தியும்பெறுக என்று இருவாய்ம 

லர்ந்சருளக்கேட்டு, ஆனந்தமேலீட்டினால் ஆடிப்பாடி அளவிலாச்துஇி புசன் 

லு, ௮வ்வமு தலிங்சேசருக்கு மமேற்கிலுள்ள மார்ச்கண்டசாபிசலிங்கச் துக்கு 

தீெற்டில் ௮ணிமையில் ஒரு சிவலிங்கம் சன்பேராற் பிரதிஷ்டை செய்து 

பூஜிச்து ௮மு சலிங்கேசனைமீண்டும்பணிந்து நீங்காவிடைபெற்றுப் பாதலம் 

போய் இடையறாச் சிவக் தனை யோடிருக்கான். 

அவ்வருணனைவிட்டுநீக்கிய சாபவினையான த, மிகப்பயங்காமான ஒரு 

வடிவமாய் அஷ்டாவக்சரமுனிவரை வந்து நெருங்க, உடனே அவர் உண் 

ou stg, எச்கொடும்பாசகமும் தனது எல்லைபுகுக் சள வே நீக்குவது ௨ 

தீசமோச்சம சூ. தவனமல்லவாவென்றெண்ணி வந்து ஸ்கானஞ்செய்து திரு 

வெண்ணீறணிந்து பஞ்சாக்ஷ£ம் முறையே செபித்து அமுசேசனை யடுத்து 

வணங்இப்பூ9க்து, மேல்பச்சம் ஒர் சவலிங்கப்பிரஇஷ்டைசெய்து பூத்து 

மூன் நெருங்கிவக்ச படங்காரூபம் முன்னசேநீங்கப்பெற்று எம்பெருமானரு 
ட்பெருமை நினைந்து அங்கேயே அமர்ந்திருந்தார். இதனை யன் போடு படிப் 
பவர் கேட்பவர் இகபோகசமுற்றும் பெற்று வாழ்க்இருந்து முடிவிற்பரமு த்தி 
யும் பெறுவார்கள். 

வருணன் சாபமோசனச்சருக்க முற்றிற்று,



௩.௦0 

மார்க்கண்டேயச் சருக்கம், 
சனற்குமாரனே ? மார்க்கண்ட சரித்திரம் கேட்பாயாகவென்று இருந் 

இஅிதேவர் கூறுகின்றார். பூமியிலே திருவெண்காடென்னும் ஒருவெகேஷேச்.இ 

ரம் மிகமேலதாய் விளங்குகின்றது. ௮து ஈமது குருபரம்பரையில் ஒருபால 

ரூபகுருமணி வக்சவதரித் சற்குரிய அரும்பெருந்தவம் புரிந்துள்ளது என்று 

கூறும் அவ்வளவிலே சனற்குமாரமுனிவர் எழுந் ஆவணங்கி எம்பெருமானே 

நமது குருபராம்பரையிலே பாலகுரூமணி மென் றதுயார் ? அக்குருமணி அ.ச 

தலத்தில் அவதரித்சகாரணம் யாது? இச்சரிசக்இர,த்சை முன்பு இருவாய்ம 

லர்க்சருளி ௮சனமேல் எடுச்ஐக்கொண்ட சரித்இிமம் திருவாய்மலர்க்சருளு 

ம்படி பிரார்ச்திக்கின்றோேனென்றுவேண்ட, அதுகேட்ட இருநந்திதேவர் வா 

ராய் சனற்குமாரனே 2? ௩ம௫பரமாசாரிய மூர்த் தியாகியசல்லாலங்ழலில் வீற் 

றிருந்தருளுகின் ற சிவபெருமான், சிவாகமங்கள் இருபத்தெட்டினுள்ளே, 9 

pbs ரெளரவாகமத்திலே, அ௮சன்சாரமான பாபவிமோசனபடலச்திலே 

சாராற்சாரமான பன்னிரண்டு சுலோகம் உள்ளன, அவை சவஞானபோத 

மென்னுக் இவ்யநாமத்கால் விளங்குமென் தருளித், தீசுஷாசமஸ்கா£பரிபூர்த் 

,தஅியோடு அவற்றின் அரும்பொருளெல்லாம் விளக்கி யுபதேஇத்தருளிஞா ; 

அப்படியே நாம்உனக்கு உபதேடுத்சோம்; நீ சச்தியஞான தரிசனிக்குபதே 

சிச்சதாய்; அவன் பாஞ்சோதிச்குபசேசிச்சான், இசனாலே நாம் இருக்கயி 

லாயபாம சிெலகுருபரம்பரையினமாயினேம். இத் இருச்கயிலாய பரம்பரை பூ 

வுலகிலும் பாம்பியோ௩்குக என்று எம்பிரான் றிருவுளங்கொண்டருளினன் 

போலும்; இங்சிகழ்/சியிவ்வாறிருச்சு, 

பூமியிலே, ஈிகொட்டி கே, திருப்பெண்ணாகடமென்னும் ௨ த. தமசிவக்ஷே 

சீதிக்கிலே, பெருஞ்ெப்புவாய்$சு பரம்பரைச்சைவவேளாளர்குலத் திலே 

சற்குணங்களெல்லாம் அமையப்பெற்றசிவரியமா நஷ்டானப் பெருர்செல் 

வராகிய௮சஈ சர்களப்பாளரென்பவர், தமக்கு கெடுகங்காலமாகப் புச்திப்பே 

றின்மையால் அசனைலவிரும்பிச்சமதுகுலகுர்வாகியஇரு ச் துறையூர் ௮ர௬ுண 

ந் இிசிவாசாரியரை அடுச்இரைஞ்ி ௮அவர்சொற்படியே அதற்குரியசவக்கான 

முூ.தலியபற்பலசெய்தும்சாச்தியப்படாமல், மீட்டும்சாரியரை அடுத்து வி 

ண்ணப்பஞ்செய்ய, அவர்யோசித்துச் தமிழ்வேசமாகிய சேவாரச் திருமுறை 

யை விதிப்படி பேரன்பினராய்ப்பூசித்து, இச்திருமுறையிலேசயிறுசாத்துக 

என்று௫ஞ்ஞாபிக்க, உடனே ௮அச்சுதர்களப்பாளர் அன்புமீ தாரப்பிரார் சீ சனை 

யோடு அ௮ச்திருமுரையிலேகயிறுசாச் தினார். உடனே அருணந் இிவொசாரிய 

ர், அக்கயிறுசாச்திய இட த்தையகிர்ந்து முன்னொன்றும் பின்னொன்றுமாச 

இரண்டு ஏடுகளைஎடுச்து மூன்ஏட்டின் ஈற்றிற்றொடங்கிப் பின்ஏஉட்டின்முத 

லில் முடிந்திருக்கும் இருப்பாசுரம் * பேயடையாபிரிவெய்தும்பிள்ளையினோ



ப டக * ச ச . 

மார்க்கண்டேயச்சருக்கம், 

டுள்ளகினை, வாயினவேவாம்பெறுவரையுற வேண்டாவொன்றும், வேயன 

தோளுமைபங்கன் வெண்சாட்டுமுக்குளநீர், சோய்வினையாரவர் எம்மைச் 

தோயாவாந்தீவினை யே, என் றிருக்கக் கண்டு, மிகுக்சறுனந்சக்சோடு அச் 

சு சர்சளப்பாளரை நோக்கிக் களப்பாளனே உனக்குச்சற்புத் இரபாக்கயம் சி 

ச்சயமாகஉண்டு; நீ இப்பொழுதே திருவெண் காட்டை அடைவாயாகவென் 

௮ அஞ்ஞாடுச்சார். அதுரமேற்கொண்டு களப்பாளர்சம்பச் இனியோடும் 

அளவிலாச்இரவியச்சோடும் அங்குச்சென்று விதிப்படி இனந்தோறும் சோ 

மரூரியாச்கினி நாமமுக்குளங்களிலும் ஸ்கானஞ்செய்.து சவேசவனேசருக்கு 

விசேஷபூசை செய்விச்துச்செபதபா இரிவகைங்கரியங்களும் மிகு தியாகச்செ 

ய்து அச்சலச்சைநீங்காதுவசிச் துவந்தார். 

சுவேதவனேசர் ஒருகாள் அவர்கனவித்றோன்றி, அன்பனே நீசெய் 

துவருகின்ற விசேஷ பூஜா சிவகியமகைங்கரியங்களுக்கு மிசமழ்ந்தோ 

ம், இவ்வருந்தவத்துக்கு நீ விரும்மியசை உடனே சருவதே முறையாகும், 

ஆயினும் கர்மவசச்தால் இப்பிறப்பில் உனக்குப் புத் இாணில்லையாதலால், நீ. 

செய், சஅருந் சவம் பழுசாகாலண்ணம்இனிவரும்பிறப்பில் ௮௪ ற்சென்று ஒரு 

சவமும்செய்யாமலே சற்புத் இரபாச்கியக்கருவோமென்றுஆஞ்ஞாபித்சருள, 

உடனே களப்பாளர் எம்பெருமானே? பல்லாயிரங்கோடி சீவருள்ளே எழை 

யாகிய எனக்குப் புச் கரனில்லாமையால் உலகச்துக்கு உரணுவும் பழு இல்லை 

எண்ணியபடி. அருளாமையால் ஒரு சிறி துங்கவலையுமில்லை ; ஆனால்இச்சமயம் 

ஒருவிண்ணப்பங்கேட்டருளவேண்டிப் பிரார்ச்இக்ன்ெறேன், அரிப்பிர்மேந் 

இராதி பிபீலிகாந்தமானச மஸ் ச€வர்களும் தங்கள் பிள்ளேகளே. அ௮ங்ஙகனமா 

கவும் வள்ளிநாயகி தெய்வகாயகிக்குப்பதியாகிய குமாநாயகப்பிள்ளையிடத்து 

நிக்கவாஞ்சைகொண்டு இடைவிட்டசலாமல் மச் இயில்வைச்துச் சீராட்டுகி 

ன்றீர்கள். அச் சகையகுமாரமகாயகனேசீகாழியில்வர் சவசரிச் சருளியஸ்ரீஞான 

சம்பந்சப்பெருவாழ்வின் றிருவாக்கும், ஓன்றுக்கும்பற்றாத புழுச்சநாயினுங்க 

டைப்பட்டஎளியேன் மூலமாகப்பொய்யாய் முடிவகோவென்னும் பெருங்கவ 

லையேஎன்னுள்எமுழுதுங்குடிகொண்வெருச்துகின் சென்று மிசமெலிந்துவ 

ணங்இஞனார். உடனே உலகர்ச்கு அவான்புகாட்ட இவ்விசம் நடித் தருளிய 

சுவேசவனேசர், ௮ன்பனே? நீவிரும்பியபடி உனக்குச் சற்புச் இரபாச்சியம் 

இச்சமயமே இடைச்கின்றது. அப்பிள்ளேயின் மசிமைமுழுதும் ஈமதுசொல் 

லளவினுமகப்பெெசன்றென்று இருவாய்மலர்க்தருளி மறைந்தருளினார். 

உடனே விழிச்செழுந்ச அச்சுதர்களப்பாளர் மிகுமகிழ்வினராய்ச், சம 
க்குரிய நிச் இயரியமகநெறிரின்றொழுகுவாராயினார். அக்காளில் ஓர்காள் உல 
கெலாமுய்யவும், சுத்சாச்வைதூத் தாந்தசைவமார்ச்சம் சலையெடுச்சோங்க 
வும், அதற்குரிய இச்திருசக்கைலாயபரம்பரை இனிப்பூமியிலே பாக்துவிள 
ங்கவும், வேசசிவாகமசாரசிவஞானபோகாதி சைவூச்சாந்கத சாச்இரங்கள்



2. BUS Lj 01 coor as oot LD, 

எம்மொழியினுஞ்சிறக்ச செம்மொழியாகிய சமிழ்மொழியில்வக்து தெளிவா 

ய் வழங்கவும், அச்சு, சர்களப்பாளரும் பத்தினியாரும்புரிக த றுரும் சவப்பயன் 

பெறவும், இருவருளே ஒரு ஒளிப்பிழம்பாய்ச் தெய்வக் இசுவடிவா யவதரிச் 

இடக்கண்டு, இருவரும் அளவிலாப்பேரின்பசாகாச் சழுக்தி, எம்பிரான் வந் 

௮ சொப்பன )த்தருளிய இருவருளைகினைந் துரினைந் ௧௫௫, ,அவ்வருளே இவ் 

வுருவாய் வந் சதென்றுதுணிக்து, எடுச்தணை தது உச்சிமோந்து உவசையிற் 

றிளைத்தார். ௮த்திருவெண்காட்டிலுள்ளார் பாவரும் தாங்களே அப்புச்இர 

ப்பேறுபெற்றவர்களாகச் திருவவசார ச் இருவிழாக்கொண்டாடினார்கள், பல் 

லூழிகசாலம் இடையருது அருக்சவம்புரியினும் இட்டாஒருபொருளே ஈமது 

கைப்பொருளாயசென்றுளம௫ூழ்ர்துவகையிற்றிளைத்த பிசாமாதாக்களிருவ 

ரும் சாதுகர்மாஇகள்செய்து ரத்தினுபாணா தியணிந்து சம்முயிரினுக்குயிராய் 

ப்பேணி வளர்த்துவருவாராயினார். அவர்கள் ௮ச்சிசாரச் தின ச்தசைச் Fars 

,நஇினமாகச்சகொண்டு காளொருவண்ணம் பொழுதொருமேனியாச அடிச்சடி 

வேறுவேறு அல௩்காசாகிசெய்து சம்முயிரினும்பெரிசாய்ப்பேணிவரும் ௮௬ 

மைபெருமைகள் எவராலும் இக்சன்மையவென்று கூறவதரிசே, இப்பெ 

ருஞ்சிறப்புவாய்ந்ச புச்இரரச்தனத்சைக்காணப்பெற்ற பெரியோர் யாரும் 

ஸ்ரீஞானசம்பந்சப்பெருவாழ்வே நிச்சொகஞ்சிறிதுமின்றி ௮தச்சாகமாத்.இர 

மேசெய்தற்கு இப்பாலரூபங்கொண்டுவர்சதன் றி வேறில்வேயென்று துணிக் 

அ பலவாறுது இச்தார்கள், அசசுதர்களப்பாளர் இப்பாலரூபகுருமணிக்குச் 

சுவேசவனேசர் தஇிருவருளாழ் இடைச்சமையாற் சுவேசவனப்பெருமாள் 

என்று நாமகாணஞ்செயது மேலும் சிலநாள் அஙகிருந்து நீங்காவிடைபெற் 

௮ மனையொடும் சேய்மணியோூம் பெண்ணாகடம்வக்சனர். 

அங்குவந்தபின் ௮: சேய்மணியின் ரூய்மாமனார் தமக்கு வேறுபிள்ளை 

யில்லாமையால், தங்கைபிள் ளேயாகிய சுவேதவனப்பெருமாளையே தமச்கும் 

பிள்ளேயாக்கொண்டு பாராட்டுங்கரு தீஇினராய் வந்.து, ௮த்தெய்வச்சிசுமணி 

யோடு தங்கையையும் மைதீதுனரைாயும் அழைச்துக்கொண்டு தமதாராகய 

இருவெண்ணெய்கல்லூர்க்குச் செல்வாசாயினார். அங்குள்ளார் ௮வ்வாவு தெ 

ரிந்து திருவருளின்பெருமைகினைந்து மாடமெலாம் வீ.தியெலாம் அலங்கார 

வகையெலாஞ்செய்து எ திர்சொண்பெணிந்துபுகழ்க்தகொண்டாட, அப்பால 

குருமணியைச்கொண்டுசெல்கின் றமாமனார் சர்வாலக்காரமுரிறைக்ச சமது 

மாளிகையுள்ளே சுமங்கலைகள் மணிநீராஞ்சனம்வளைப்பச் சென்று இவ்யாச் 

இனமஞ்சச்இன்மீது வீற்றிருந்தகருளவைச்சார். அ௮ச்சசுமணி௮ங்குச்செய்த 

பாலலீலா திவைபவமும் மாமனார் முதலியோர் அன்புமேம்படப் பேணி 

வளர்த் ச ௮அருமைபெருமையும் இப்படியென்தஎம்மனோரால் இசைப்பரிது, 

இப்படி வளர்ச் தவருகாளில் வார் ச்தைபேசச்கூடிய பறுவங்கடந்தும் மழலை



மார்க்சகண்டேயச்சருக்கம். ௩௩ 

மொழிகூடப்பேசா இருக் சல்கண்டு, களப்பாளாமுசலியோர் மிச அருமையி 

ற்ிடைத்ச இவ்வொருபுக்திராச் இனமும் ஊாமையாய்விகிமோவென்று எண் 

ணமிக்கிருஈசார்கள். இரண்வெயக ॥/றைக௪ த. ஒருநாள் அசரேய்மணிமற் 

றைச்சிறுவர்சளோடு வீதியிம்சென்று மேணியொபரி திசையெலாம் விளங்கவி 

ளையாடிக்சொண்டிருகக து, சனர்குமார னே? அசமமயம்பொதியமலையில் அ 

கஸ் இியரைக்கண்டு இஷ்டவார்ச்சைகள் பேசிக்கொண்டிருஈதுவருதற்காக உ 

ன்ஷ்யப்பிர சஷ்யனாகிய பாஞ்சோதஇமுணிவன், 9வண்மணிவிமான ச்தேறி 

DIA piensa Woh or oid ஒகாசமார்க்கமாகாசெல் வானூயினான். அப்படி 7 

செல்லுங்கால் அத்திருவெண் மண்யல் wie Sui Ca இசமையெலாம்விளஙக 

ிளையாடுஇன் ஐ 0 யமணியிஷனொளிப்பிழம்புகன்மேர்பட்டவளவிலே, அவ் 

விமானம் அப்பாற் அலாது ஈன்றுவிட்டது, உடனே ஈள்ளிருஈச பாஞ் 

சோதிமுணிவன் காம் /ளோக்சபடி வங்விடக் ம் சடையின்றிஎரொல் லுஇின் m 

இசுசெயவலிமானம், இவ்விடச்சே சடைப்படக்காரணம் என்னென்றுகளு 

2), வானெலாஈஇர, யலாம்பார்ச்துகசாண*ெ கரியாமற், பின்பு நேபேச 

ழ்கோகஇப் பூ ரியைப் பார்/குமளவிம் அல்விமான , இணிமல் மேளியிற்பொ 

(BRE அ ச்தெயவ Deana gs Toro, 3.௬ ஈமதுவிமானத்சைப்பி 

ணித கிமு, எ இலிபுவடஈகான் மேணியின் ட te Fil Quine விமானச 

og ay gor mo gop விய துசகொண்டாடி, விமானசதகோடு ழேவககதார். 

மற்ற ழுவாயாவரும் வீமானகதகொள! கண் ஷபர்யைமழுஈக ஒன்றுமு 

பாத வெருண்டே ஈடிகதாகள். அங்வொளர்ககுர் ளொளிப்பிழம்பாய் இன் 

பட்பொலவுகாட்டி வற்றிருஈகின்ற ௮ ி௬மணி சாயல் முசலீய எல்லாவற்றா 

லம சன்னாடிரியஞகிய ஈக்இியஞான சகரிசனியபோல் இருப்பர்கணடு J) aio 

பூன்சிகொண்டு எகிக்சணை தறுசசமோரதுள்ளககுபரிாஈது ஸ்மகானம் விபூதிகா 

மணம்முதலியனசெயலிக தக, சன் அகான்போலிருப்பகால் அவன் பெயயே 

யாகமெயகண்டானென்று நாமகபணரம்செயது, சசதியோரிர்வாணதிக்ஷாவீ 

க்ஷ்ணாதி சிலசமஸகா7 வத்துவாபிவியா திப் பெரும்பேரெல்லாமளித்துச, 

சிவஞானபோசமுற்றும் ஈலிஸ்சாரமாக வுபசேடிச்து, அன்பனே 1 இகசனை 

நீதுரிழ்மொறிெபயாகதுவார்சுஇகமாகபுமையுஞ் செயவாயாகஎன்று ஆஞ்சா 

பித்துத், சனி துவிட்டு செல்லுதர்கார் ரமையால், ௮ணிமையிலே கோ 

யில்கொண்டு சிவாரு பியாயா சுயம்புவாய விதிறிருஈசருளுகின் உ பொல்லாட 

பிள்ளையரா சகர இியடை து, பணிஈத.துஇஃ; எம்பெருமானே * இமசிறுவ 

ன்தஙகள் அடைக்கலமாகிெனரமுன், இவனுக்குஈ-காறிகாதிவாதுளாஈகமான இ 

ருபக்தெட்டாகம௩களு மூபமீதசிக்சருணறா வென்று பிராரச் இத்து, இனி 

யொருபிறப்பிற்ளெல்லாப்பிள் மோயாரைப் பொலலாப்பிள்ளையார் பசக ௪இரு 

கி.இவிட்டு, அப்பாஞ்சோ இ.ரனிவன் தன்விமானத்தேறிசசென்ரனன். பி 

ன்பு பிள்ளையார்மெய்கண்டகாமவிமலமாமணியை அ௮ணிமையிலழைச்து ஆச



௩௪ ரூதவனபுராணவசனம். 

நித்து அருள்வெள்ள ச்சமிழ்ச்தி ஆகமப்பொருண்முழுதும் வான் முறைவிரி 

தீதுஉவமான உசாரண வினாவிடையா இரிகழ உபதே்சருளுவாராயிஞர். 

அப்பொழுது அக்கோயிவின்புறத்துள்ள தடாகத்தில் tiara ora’ gsr 

சளொருச்சி, கோயிலினுள்ளே சத்சங்கேட்பசென்னென்ற புறத்தே நாத் 

சே எதிர்வந்துஈ்ன்று, பிள்ளேமாச்திரம் இருப் பதும் லோகாதீதமான அரும் 

பெருங்சேள்விகள் கேட்பதுந்தெரிந்து, இப்பிள்ளையை ஊமையயென்று விச 

Mes பிசாமாதாமு சவியோர் இவ்வற்புத௫௦ கரிர்திலஎர்போலமென்று வி 

ரைந்துசென்று, உங்கள் பிள்ளை பிள்ளையார்கோயிலுள்ளே அளவிலா அற்பு 

சவார்த்தை பேசுகின்றசே௭ன்றாள். என் ரசொல்முடியுமுன் சளப்பாளர்முத 

வியோர் மிகவிரை ௧ கோயில்வாயிலுக்கு நேரே புறத்சே வரும்போசே த் 

கள் பிள்ளைவாய்ரின்றுவரும் அச்இயற்புச அ௫மதுரஞானமொழிகள் கேட்க 

ப்பெர்று, அள விவாமகிழ்வொடுகோயிலுட்சென்றார். உடனே குருிஷ்யரி 

ருவர்பேச்சும் நீங்கிவிட்டது. நகமமுழுதுமுபசேடுத்துமுடிந்சசோ, அது 

கேட்டற்குரிய சிகயன்கா ர௫சொம்பெருசார் பக்கத்து ந்சொல்லப்ப 

டாசென்னும் விதிபர்ியோ, ௮கமாஇசமஸ்தவசாஸ்இரமும் இவனுள தீ.இ 

ிெளிவாய்விடாய்குகஎன்று ஒருசொல்லால் அரு ஞாபிச்துமுடிந்தகோ. வே 

றுயாதோ, இன்னசென்றுணாத்தக்கசன்று. சாம் உட்புகுகசுவளவிலே பே 

ச்சொழிர் சமைசகண்டகளப்பாளர், இதுகிருவருளேயென்றுஅுணிகது பொல் 

வாப்பிள்ளையார் Augers wo முமறவணஙய்கித்துஇக்துரின்று எம்பெ 

ருமானே? இருக்சக இயிலன் மி முதுவில்வாய் இறப்ப இல்லையென்று எண்ணி 

அவதரிதச்ச கா. ப்டொடங்கி மெளன மாயிருக்சு இக்குருமணியி னருமைபெ 

ருமை இரிஙுமுணராச வமசுரியாடமயை நீக்கியருரியஇருவருரினியல்பை 

என்னென்றுசொல்வசென்று பலமுரைதுதிச்துச் சமது புத்திய ச்கினத் 

ையெடச்துமாபோடணை ச்துச்சிமோஈதுள் எங்குபிர்க்து தந் தோளில்வை 

தீதுக்கொண்டு, பச்இனியார் சுற்றத்தார் அப்பதியிலுள்ளார்யாவரும் பேர 

னந்சப்பெருங்கடல் போலம்குழ்ஈதுவாகசென்று, சம்மனையின்கண்ணே இவ் 

யாதீதினசயனத்தில் விற்றிருசருளவைச்அ அன்புமீ காரப் பலநமுறைவண 

ங/.கிஞர். சூழ்$துவக் காரொெல்லாரும்வணமஇிஞர்கள். சான்றோனென்பது கே 

ட்டறியவேண்டாது மேரிலறிந்து ஈன்றபொழுதிலும் பேருவகைவாரியிற்ப 

டிந்துங்ற்கும் அன்னையார் இதுவன்மோ ஈங்குலமெல்லாம் பல்லூழிசாலம் ப 

ரிந்துபுரிந்த அருகசவப்பயனென்றெடுத்சணைக்து இன்பமீதார அன்புரிமை 

பாராட்டி ஆனர்சபாவச ராயிஞனார். 

இப்படிற்கழுகாளில் அப்பதியிலுள்ளார்பலரும் இவ்வற்பு சங்கேள்வியுற் 

அவரும் அயற்ப தயார் சுந்றக்சார்பலரும் இனந்தோறும் அங்குவக்து மெய் 

கண்டமணியின் இளக்திருக்கோலச் திருவருட்பொலிவுகாணப்பெற்று, அந்த 

நிமிஷமே சத்சமக்குமுன்னுள்ள எவ்விசகஷ்.டங்களுநீங்கி இஷ்டசிச்இிகள்



மராக்கண்டேயச்சருக்கம், ௩௫ 

மூழுதும்பெற்றுவாழ்வாராயினார். பாமசிவனே பொருளென்றுள்ளபடியுண 

ர்கதுள்ளாதுணிந்ச தீவிரசாசச்திரிபாதச்துச்சமர்களாகிய மனவாசகஙகட 

தார்முசலியோர்கேள்வியுந்று வரதுதரிகிக்கப்பெற்று வீக்ஷ£ணீமாத்இரையே 

தற்போத மிப௩த சூழ்நது இருவடிபற்றி வண௩ூய்ற்ப அம்மெய்கண்டமணி 

ஒப்புயாவிகாச 2உத்தமோச்சும சீவிரசரபரிபாசம்மோசகி 2 நியதீக்ஷா£சமஸ் 

காரமூலசிவஜுதுவாபிவிழக்திப்பே௱ளிக்து, நரானுரைப்படி ௪ ரிழிலமொழி 

பெயர்த்தருரிய சிவஞானபோகதத்தை வார்க அஈப்மிபபிப்புலாயோடு டப 

தேடச்துக் இனுசகோறும அவ்வடியர்பணிஈதுகுழ ஈநகொயகமளியாயலி தறி 

ருது லோகப்பி॥ 9) ச தியாயவிள ஙகுகின் ஈது, 

அப்போது இருக் பைபர் அருண௩இசிவா ஈரியபிடசதே சிவாகமாஇ 

வைகாஸதஇிரபாட௩கேட்டெ ட கசாகஇயடை (க செவளான வேட்சையுடைய 

சாய, ௮! அவ்வாசாரியரா நிகிடைக்கப்பெறாமல் வருஈ௩துகின் றமாமககா்ச 

ர் இம்மெய்கண்டகுருமணிமின் மசிமைகேட்டு அயகுவாது தரிசிசகப்பெத் 

௮ மனவாஈசஙகடநாதார்மு தலிய முன்னையோர்பெற பெரும்பேறுமுற்றும் 

பெற்று அவசோடுககஈது யாவரும் சவமயமாய அர்குருமணியைசசரூழ்ஈதார் 

கள். பின்பு அருணாஇர௫ிவாசாரியர் சம்மாணாககர்சிலர் வெண்ணொயகல்லூர் 

சென்றதும் மீண்டுவாயாமையுசொிஈது அழை க்துவரும்படி பின்னுஞ்சில 

மாஸரக்கையனுப்ப, அவர்சளா்சென்று சரிசாகப்பெற்று அவ்வா ரயினார். 

பன்னுஞ்சிலர் ல. ரக மாயகக/யாவமையுமனுப்பிவிட்டு அருணஈஇரிவா 

உரியர் துணிக சலபாய இட“டுசுனனை ரடகரியம் Bug அருளால் இஷ்யனாகி 

ய உளப்பாளன்பெற்ற லருசி.ரவன் இன்னும் க.க மொழிதானும் மரம்பப் 

பெந்றிவான், இவன் என்னசாஸ்இரபரிச்வணறரூ .யானென்று, ஈம் நிடத 

சே சாஸதிரமுழு வ முணர்* சமாணாககர்யாவருஞ்ரசென்று மீண்வொராவழி 

பெற்னமை சனா, ஈன்று ஈன்று இதுகலியின் மபபெருடையேயென்று பெருமி 

கஙகொண்டு, பின்௩ஈம்மாளுக்கர் இிவசாஸ இரமுற்பு மணா சசீலாகளல்லவா, 

அச்சிறுவனிட க்.இல் ௨.து௩ச பகளுக்குவேண்டிய ஈன்மைப்பாடில்லாவிட்ட 

ல் அஙகிருப்பாகளா ? நாம் கேமீரபோயக்ெெரிஈ॥ துவருவோமுமன்பார், ஐனா 

ல் ௩மது இஆ்யன்பு சுல்வுறகிய இர சிறுவனை காம் வலியப்போயசின்றுகாண் 

பது ஈம்பெருமைககு அச்சு தக்கவேயென்பார், ூ&்வா௮ு இருபாற்பட்வொ 

தாடியமனம் இருவெண்ணெய்கல்லூர்க்குஃ செல்லும்படி ஒருவாறு துணியப் 

பெற்று முன்பை BY டிபோலஃப் பல்லிஃ்குமூா ௪ Ww ரஜஅஙவிரையோடிசெல்ல 

தி தொடஙகுஙகால் எறியிருகசசுவிகை கொமபு முறிஈகது.  புள்சுகஈகடம் 

௮சசொடிஈதது. பெரு௩காற்ருறகுடைசுருட்டியாது சசஈசன இவையெ 

ல்லாஙகண்டும் அகூழ்வலத்சகாற்றிருவருள்செலுச்துசடல் தனித்துப்பாது 

கைமேற்செல்வாமாயினர். அவையுஙகுமிழ்தெறித்தன. க்மகருவிமுற்றுங் 

கழன்று பரிசுச்சமாயச்சனிக்சே வெச்தோடு இரண்டறக்கலஈதின்புறுமெ



௩௭ ரூதவனபுராணவசனம் 

ன்று வெஸ் இாங்கூறும் அதிரிகயெச்தைச் இரிரியமாசக்காட்டினாற்போல 

மேர்கூறியசிவிகையா தியெல்லாப்பொருளுநீங்கின. பின்பாதசாரியாகச்தி 

ருவெண்ணெய்ால்லூர்சென்று மெய்சண்டபாலகுருமணி வீற்றிருந்தருளுகி 

ன்ற இருமாளிகையின் புறச்சேவாதுலாவிக்கொண்டுஈன மார். 

அப்படிஙிற்குங்கால் வயசுமுஇர்க சபெரியோர்படர் சிவசானபோச புஸ் 

சக௩ளையின ராய அசன் அரும்பொருண்முாழ அர கேள்வியாலுண்டு அதுமய 

மாயப்பிரசோச்னெி பூம் ஈதிருப்ப, அப்பொருள் விரிச் சருளுமெய்கண்டகு 

ரூமணி ஈடுமாயகமாயகத்இிருமுகம் பூமியைரோச்க அித்றிருப்பதுகண்டார். கா 

ம் உட்புகு௩சால் இகஇறுவன் ஈமககோராசனாசஈதுபசரியான், இருக்கைவி 

ப்டெழபுமாட்டான் ; இருஈசபடியோரஞ்சஙிசானுள்ளபெயயான், ஈமதுசெய 

ரல் நம்சிஷ்டபுத்காடயவகச இசசிறுவனெ இிரே காம்வலியப்போயகிற்பது 

ஈம்பெருமைக்கடுப்பகல்ல, பணால் பவணிடத்துள்ள ஈ௩௩ தரியபும்வேண்டு 

மென்று பலஃவாறுயோடித்து, ஒருவாறு அணிந்து, அயலில் ஓர்காரியரிமித் தம் 

அவ்விடச் துலா௮வார்போலுலாவினார் ; ௮-௭ மயம் அம்மெயகண்டகுருமணி 

யால் ஆணவமலத்தியல்பெடுச்அணர்ச்சப்படுகின்றது் சரிஈகார்; இதுதான 

நல்லசமயம் இசசி௮வன் ஈ௩மஅ ஒருொல்லிலசப்பட்டுவிவானென்றுவகதர 

ர்; அசசெருக்கொடுசென் ரர், உணவமலமென்பதுயா 4 அ௮கணிலக்கணமெ 

ன்னையென்று உப்பியசொனிபொ௫க கேட்டார், அ-சொல் இருச செவியிற் 

புகு சலும் ௮ம்மெட்கண்டபாலகுருமனர், மூன்போ௨ப்பூமியைகோக்கியே ச 

இிதுசேமிரு௩ற, பின்பு சன்பார்வை அவ்வருண5திமேல்விமும்படி சிமிர்க்து 

பார்த்து இப்படியே இருக்குமென்று இருவாயமவாஈதருளிர் ர. முன்கருவிக 

ள்கேற்ைகழன்றும் சிரிதுசேயக்க் இரச புணவவல்யும்கீககப்பெற்று உட 

னேதன்சென்னரி திருவடியிற்பொருஈசவிழுகதார், எழு- கார், பலமுறைபணி 

சா. எம்பெருமானே 1 எயகுருகாசா ” க௩தாயே ? எம்மிறைவா ? இருவ 

டிக்கபசாரமிழைச் சுசீவிர பேன்யாது செயகேன் புகாயேன், எழையேற் 

கொருபத்று. ரில்லாமைகண்டு இரவி எளியேனை யுயயகடுகா னண்டருளவெளிவ 

ஈது இிருவருட்பொலிபகா, :டிசகொலுலி கிரு சருரரம் அருமையறியாசே, 

அ௮ஈதோ அடிகளெ திர்வாதும் அபசா£ நிழைக்து அருநாகிற்காளானேனே இ 

னியென்பெயகேன், என்னொெயசேன் அண்ணாவோ” “பொறுப்பான்்ரேபெரி 

யோர் கிறுநமாயகடம்பொயயினை யே ?' புழுச்சகாயிறைசடைப்பட்ட அறிவி 

ஸாசசிமியேன் அறியாதுபுரிா ச அபசாசம் பிபொறுத்சடிமைககொண்டருளு தி 

யோ அண்ணாடோ அ௮ண்ணாலோவென்றலறி ஈமஸ்கரிச்தபடியே திருவடி. 

யைப் பற்றிசகொண்டுகிடாதார். எண்ணெயகுறை௩து இரியுஞ்சுருஙகிக்கெடு 

கின் றதீபம், அசாமயம் சுடர்விட்டுமிசப்பிரகாசிச்அக்கெலவெதுபோல், ஆண 

வமலவலிஞுற்துங கெடுகின் உ ஈமயம் சலையெடுப்போடு மேற்கண்ட கேள் 

விகேட்டு, ௮க்குருமணியின்பார்வைமாச்திரச்சே ௮ம்மலவலிழுற்லுவசெ



மார்க்கண்டேயச்சருக்கம். (GT 

டப்பெத்றுத், திருவடியைப் பற்றிக்கொண்டெழாது இடந்து லவருஈதுகின் ற 

௮ச்சஷ்யசிகொாமணியைச், சமது அருமைச்திருக்காச்சாந்தூக்கியெடு துத் 

இருவடிரூட்டி, ௮ஸ்சமஸ் சச சய்யோகாதி சச்தியோ ரிர்வாணதக்ஷாச மஸ் 

சாரசிவச் தவாபிவியச்திப் பெரும்பேறுமுற்றுமளிக்துச, சிவகானயபோத 

முப்சேடிச்ச, நுதற்கு முன்ஓந்து பேறபெர்ரிடையறாது குழ்ந்திருக்கும் 
ர் 

Frei so gots WHE aC mas aC சன்மாஸரக்கராயிருக்கும் பெரும்பேறுங 
. ௪ ச * . ° 

கொடுச்சருளப் பெற்றவார் சார். அடியாருடன்சகவ ஈன்! fe CuO My 

இடையருது குருசுரினாஇுசிவாஈபுஇி IDumeOa Nati earcpslor ந 

௮ வருணஈதஇுவொசாரியா, சமதுகுருமணியிட சதிர் சேட்ணொகத இெவஞா 

னபோசச்தில், ம்ஈதுவிரிவுகட கின்ற அரியயண்பொருளெலாம் விள 

ப 5௭, சாஸ்இரருூபமாய. சிவஞான தடூயாமொன்றொரு செருஹாலும், சகோ 

கீரா பமாய் இருபாவிருபசென்டு ஈரு அரு ஷாுமபாடியருள், அவ் 

விருநூல்களையும் சமககுருமணியின் ஸ்ரீபாதங்களிற் சமர்ப்பணஞ் செய்து, 

உடனுறையும் பெரும்பே்ற்றவுவப்புத்வவாழ்வாராயிடழர். பின்பு இவரிட ச் 

சகேமரைஞான சம்பககடிவாகாரியரும். அவரிடத்சே உமாபஇூிவாஈரரிய 

ரும் வர்சடைஈது இவர்பெர்ற பெரும்ப்பறுமுற்றும் பெர்றுவாமழ்கசார்கள். 

௩மது இருக்கைலாய பாம்பைக் குரு௭ஈச களாய் வ௩கபடியால் இக்கால வ 

ரும் ஈந்தானகுரவரொன்று Corand 12s தியாயவபுஙகப்பெர்றார்கள். பின் 

உமாபதிசிவா: ரரியர் வரிவ௩சப !ம்பரைக்குருசஈ௧ இகள் அகேகமுண்டு; விரி 

ப்பிர்மபருகும் அமைக, 

இச் துணைப்பெருஞ்சிறப்பு வாயாக மெயகண்ட ரமணி வடிசவகய/க 

கும் பெரு. ஈவ்முடைய அச்ருவெண்ராட்டிர் கணிவாயிலள்ள இருக்கட 

ஷாிடேட மார்ர்கண்டமாணிவட் சதேகாகடியம் மீபிச்சுதென்று x acon Daim 

ச்ொகககாம் ung Me dant ot + THM, ஸ் மரு ஒட இலிங்க செ 

யவாபாயினா. எண்ணீயபடிமீய அச்சா எல்டயிலே சன் ேப்பிடிக்கொருங 
ச 

இய யமனை, எம்பெருமான் “அவ்வி கதம் ரின்றம் வெபர்வகது உத்த 

சிருபித், தனு ஈச்தியாடுள்*தாப்பெர்பு, மூன்புசன் மேல் கநெருநஇிய ய 

மனுடைய கோபாச்கினியிஞலே சன்மேணி எற்றே கருமையுற்றிருப்பது 

நோக்கி, பம்பெருமானே இசனையம் மாற்றியகுளுகவென்று பாரர்தடுப்ப, 

அன்பனே காவிரிக்குச்சககெற்கே ஜூன்றுயோ  னையிலள்ள சூசவன க திலே 

Con Noon WM et Eid su இருக த; அசிலேரு 1 இனொல் உன்மேனியிலு 

ள்ள கருமையும் போய்மேலும் இவ்யதேறசும் உண்டாமாதலால், அச்தீர்த் 

FSEACH ஸ்கானம்செய்து அச்தலச் இர்சுயம்புவாயுள்ள அமு சலிங்க கறி “ஐ 

இிசெய்துகொண்டு அஙகேயே வசிப்பாயாக, பினி யமன் எக்காலத்தும் உண் 

பக்சச்தும்வாமாட்டான், அக்திர்கசம் உன்போல் லோகப்பிரதிச் இயாய்வி 

ளஙகுமென்று இருவாய்மலர்ந்து, அவ்விலிங்கச்சுள்ளே மறைநதருளிஞார்,



௩௮ சூதவன புராணவசனம். 

உடனேமாககணடமுனிவர்பணிந் தவிடைபெற்றுச்சென்று, சூ. தவன த.இல் 

அத்தீர்ததத் தில் ஒருமுறைமூழுகிமேலெழுந்தவள விலே, கருமைஞாற்றும் நீ 

ங்க மேனிமிகப்பிரகாசிச்சப்பெற்று,வநதுகோயிலுட்புகுந்து சந்ரிதியடைந்து 

அமு சலிங்ச இவ்யரூபர் சரிஏச்சப்பெற்றுப்பெருமகிழ்வுற்று, அன்புபெருக மூ 

ன்புரின்றுபலமுறைபணிஈத இவ்வியவாக்கெறகளா ந்ரோச் இர ஞ்செய்துநிற் 

ப, எம்பிரானெழுந்தருளி௮அன்பனே? நீகூறும் அருகது இகேட்டுமகிழ்கதோம் 

நீவேண்டும்வாம்யாே சென் ௨ருள, மார்கண்! ர் மேலு மபணிந்து எம்பெருமா 

னே வ?” என்னும் இரண்டெழுச்தும் நிஷ்டதாமியமு ற்றுஙகொடுச்சருளு, 

ஞ் சவாச்தினமாமென்று வேசசவாகமஙகள்கூறும் உண்மையுணரார்சிலர்);; 

அடியேஙகள் ஈன்றிருவடியன்றி யெசையுஞ் சிறிதும் பொருளெனமதிச் இ 

லேம்; இதுரிசசயம்; நயினும் ஒருகாற்புச்திபேதிக,3 அபசகரசஞ்செய் இடினு 

ம், இவர் அறியா-சிறியொன்றிர௩டுப் பொறுச்சருள வேண்டுமென்றுபிரார்த் 

இச்சார், அப்படியேருகுக, அன்பனே?நீமூழ்கியமேலைக்சர்ததம்௨உண்பேரால் 

விளஙகுவதோடு,வநதுருழ்குமிவார் இஷ்டகாமியமுறந்றும்பெறவழஙகுவதாக, 

இன்னமும்சீவேண்டியசைக்கேோளெனறு ஐஞ்ஞாபிச்தருள, எம்பெருமானே 

இருவடியில்வைக்ச அன்பு எச்காலத்தும்௮டி யேயள்உள்ளச்சைவிட்டு நீங 

காதிருக்கவேண்டும்;௮ன் நியும் என்பெயர்ச்தீர்த் சக் தில்குூழ்குஞ்ச்வர்யாவரு 

ம் உயயும்படி இப்பொழுதருளியவ ம் எக்காலச் அம் பலைபெற்றிருகா வேண்டு 

மென்றுபிரார்ச் இப்ப, அப்படியே௮ குகஎன் ஈருபரிமி சலுஙகூறுஇன்றார், அன் 

பிற்பெரியஅரு௩ சவ. இதுவ” : வ ஃென்னைலறவலேண்டாது 2 உகழமுூயயவே 

ண்டிப்பரோபகாாசு இலவே கருசுதுை யனாகினற2 ன்பெருசன்மைகோகடி 

நிகம௫ிழ்நகசோம், இப்பமோபகாார! மல்லாக நறுிலுமு ,/இயசருமம். எவ்வித 

உயிராக சகும்மனவாக்குக்காய௩ களாஉஒருசிறிதும்ஓட குரு மற்பா காப்பது 

சீமன்பு கசரிலச்கணமெ.ன்று சிவாஸ் இராக கூறுமாசலால் நிப்பரோபகாமர 

மே முபப/ சதன்பதுசொல்கபும்வேண்டுமா, 3 wav ny ந ஒர nen Qa rar 

ங கேள்) முன்னொருகாலச்திலே,சேஉப்பரியன என்றொருமிராமணனுக்கும் 

விஷ்ணுவுககும் ஈ௩டகசுவாககதிலே, தேவப்பியயன் பமோபகாாமே முககியத 

ரமம், அதுசெயபவனிட சே பரமசிவன் பேருவகைசெயவதென்று கூற, வி 

ஷ்ணு ஈன்றுகனறு எநதருலகில் யார் சன்காரியமன்றிப் பிறர்காரியஞ்செய 

வார்; அஇிருககட்டும். பரமசிவன் அவரிட க தில்மகிழ்சசிகொண்டுஅவதென்னை? 

தனக்கல்லாதகாரியம் அறிவிலார் யவாரன் றிஷேறில் க. சேவர்முளிவர்மு 

தலிடயாவருஞ்செயயும் அரு௩சவமெல்லாமஅவரவர் ஈன்மைகுறித் சன்றி வே 

றுண்டோ: என்றுக ஐச்சேவப்பிரியன் மல்லது சயகளைமுூசலியபெருக்சேவ 

செல்லாம டோ... தீதுரச்தியுடற்றிய விஷச்ைப்பாமசிவனுண்ட தும் அவ 

ர்பொருட்டேயென் 3ர்களோ? தாஙகள தன்பின் அவராஞ்ஞஜையின்படி கடல் 

கடைஈது சேவர்ச்கமுதளித் த.தும் சஙகள்பொருட்டென்பீர்களோ? ௮கஸ்.இி



இராமன் மர்திரோபதேசச் சருக்கம், ௩௯ 

யர் இமயமலையிலே பரமசிவஇருக்கல்யாணமகோற்சவ இவ்யதெரின ச்சை 

யும்விட்டுப் பொ தியமாமலையிற்போயிருக்து பூரியைச்சமன்செய்கதும் ௮வ 

ர பொருட்டென்பீர்களோ? உபமன்னியபகவான் தங்கள் அம்ஹியாகிய இ 

ரூஷ்ணருக்குச் இருவடிரசூட்டிச் சவதிக்ஷாசமஸ்காரா இசெய்தருளியதும் அவ 

ர்பொருட்டென்பீர்களோ! இருமுறைகண்டசோழர் மனுநீதகண்டகோழர் 

சிபிச்-க்சாவத்ச் இிமு.சவிடழ அருட்பெருஞ்செல்வர் ௮அருஞ்செயலெல்லாம் அவ 

ரவர் பொருட்டென்பீர்களோ? ன றுஈன் ற. இன்றும்சேவர்முனிவர் ap gas) 
யோர் அரசேகர் ெய்ச பசோபகாாஈ09. யலெ௨ாஈ தெரிஈ திலீர்சளோ? அனால் 

இது என்ளைளக்குறிப்பறியச் கூறியகாகவே கினைக்கின்றேன்; ௮ துஎப்படி. 

யாயினுமாகுச.பரோபகாரமே எல்லாவற்றினுமுக்கியதருமமென்பது எவ்வாற் 

ரூணும் ஈம்சயமேயாகுமென்றான். அன்பே? னிப்பரோபகாரமேன்பை 

யை லிரிப்பானேன் என்றருளி எம்பிரான் அருசலிஙகச் துள் மறை தருளி 

னார். மார்ச்கண்டமுனிவர் தமக்கு அமு சலி௩மேே ௨ ॥ “எபரிவகதருளியஅருமை 

பெருமையை பினைக வருகி, அச்சுயம்புமூர்ச் இர்ரு மேற்றிசையியே கோயிலு 

ள்ளே கதன்பேல் ஒருவெலிங்கப்பி இஷ்டைமெய்து வழிபட்டு அச்தலக் 

சதைவிட்டுநீ௩காது ௨வ9த்துவருவாராயினாரொன் ஐருபர்ய இருாஈ இிதேவராக ச 

னற்குமாரர் வனா௩ எம்பெருமானே” அச்தியற்புசுச்இிருவருள்விலாாச்து 

த தமசரிச்இரம் சங்கள் இருவாக்கினாற் கேட்ஈப்பெற்றேன். பெரும்பாக்கிய 

மூ.ற்றேன். இதுவரையிலும் சூ.சுவனேசர் அழு தலீங்கேசர் என்றருளிய கா 

மகாரணந்செ//த்ததுபோலமகதிசேோரென் உ காமகாரணமுர்செரிகச்சருளுக 

வென்று பிரார்த் இப்ப, ஈ௩ இதேவர் அன்பனே? அப்படியே செயவோம், ஸம் 

சரித்தஇரமுற்றும் அன்போபெடிப்பவர் கேட்பவர் இச௫ிப்பவர் சா சசஞ்செய் 

வோர்யாவரும், அள விலாப்பெருஞ்ரெல்வங்களும்கன் மணப்பேறம் சர்புச்இ 

"பாக்கியங்களும் அயுள் விருச்தியுமாசலிய இகவாழ்புமுழுதும்பெற்றுச சற்கு 

ருவின் நிருவருஷேச்சமு ற்ற, மூறையே சுத்சாச்தவைத டித்சாக்சடைவப் 

பெருகெழிபநரிச் இருவடிரீழலிலிரண்டறக்ககைதுவாழும் பரமு ச்இப்பெரு 

வாழ்வும் பெறுவார்கள். . 
மார்க்கண்டேய. சருக்கமுற்றிற்று. 

இராமன் மந்திரோபதேசச் சருக்கம் 

ஈனற்குமாரனே !? நீ கேட்டபடி மந்திரேோச காமகாரணத்சை ராமகரித் 

இரச்தாற் றெரிவிக்ன்ெறரோம் கேட்பாயாகவென்று இருஈக்திதேவர் கூறுகி 

ன்றார். மூன்னொருகாவத் திலே, தன்னொடு போர்செயலாற்றாது புறஙகொடு 

சீதோடிய அசாரர்களைச் துாரச்திச்சொண்டுசென்ற விஷ்ணு, அவ்வசுரர்கள் 

பிருகுமுணிவர் அச்சாமச் இற்சென்று, அவர்பத் இனி௮பயஙகொடுச்க அடை 

க்கலம்புகுந்து மறைக்இருப்பதுதெரிந்து சென்று, தச் சஅ௮ப்பச்இனி கெர்



£0 சூதவனபு.ராணவசனம், 

ப்பவதியென் றறிர்.தும் பின்வரும் பெருங்கேட்டைச்சிறிதும் ிினையாது Fh 

காரயுசத்தாற் சொன்று பின் அசுரர் யாவரையும் கொன்றுசென்றார். புறம் 

போயிருந்த பிருகுமுனிவர் ௮௩்குவந்து உண்மைதெரிந்து இப்பெரும்பாத 

கஞ்செய்ச விஷ்ணு அளலவிலாப்பிறப்பெலாம் பிறந் துழலக்கடவனென்றுசபி 

Sgt. APO sHogalas co இடையரு து Kaw mays sr செய்குகொண் 

டேயிருந்து சிவா நக்கரக சீகால் அப்பிருகுமுணிவமோயிரங்இ அரகேகமென்ப 

சொழிஈது பத்துப்பிறப்ட பமைகவென்றாஞ்ஞைரொய்யபபெற்று இணி எம் 

பூயற்சிசொயயினும் ஈம்மால் இதசனைக்கடக்கமுடியாது; அனால் செயல்வகை 

யால் ஈன்மையுள்ளேதிமையும் தீமையுள்ளோன்மையும் விளையுமென்பது 

தெரியவாகது. OY ATU BW சாதுஎனாக்ஷ்ணார் சதம் பாவிசளாஇய அசுர 

ரைக்கொல்கை9 சாடஙகிய ஈன்மையுப்ளே ஈரபமாகயதீவின கிடைச்ச ௪. 

அச்டவினைப்போகம்அனுபவிக்கஃெல் லும்பிறப்பிலேதுபடடர்சளாஇியமாவ 

ணா இராஈஉ சசம்மாா ஈன்மைவாய்ப்பசாகசதெெரிகிறக ; பெரியாசோபம் மூ 

டிலில் ஈன்மையுஉரருமென்பசைப், பிருகுசமாபச்சார்கிடைச்த இப்பிறவி 

யே விளக்கியதென்றிவ்வாறு பலபும்யோிக்து, சயோதஇமாஈகரிலே சார 

சதமகாராஜாசெமதுவாத அ௱வில்லாகசசான சர்ம சுவலி. சயாகா இ புண்ணிய 

ப்பியோசனமே யுருவாயவாசசென்னப் புச் தானாய்வாது ராமரகாமக்தரிக்ச 

ப்பெர்று, வசிஷ்டரிடச்கே கர்பனவெஃலாககற்றுப், பாதகெக்ஷாமண 

சத்துருக்கரோடு பிதாமாசாச்கர் மகிழ்புறவாழுகாரிலே, லிசுவாமிச்இரர் 

வேண்டுகோளின்படி லெக்ஷ ஈமணவஸோரசிமொன்று தாடகாவசஞ்மெயது, மி 

துலைசென்று சதாகலியாணமுடிச் து, மீண்டெையோச் இவக்துசின்றை ௩இரு 

ஈதுபின்பு, பிசாவாக்கிய பரிபாவனசலஞரய்ச் காட்டி ற்செல்லச்சொடங்குஙு 

காற், பிரிவாற்ரு து லெக்டராமணனும் சீசையும் உடன்வாசசென்று, அகஸ் 

இயமுணிவரைவணஙகி எம்பெருமானே? ஜஇப்பிபஞ்சதுக்காமுசாரசாகரங் 

கடத் சற்குபிய உபாயம் இதுவென்றருாரி, அடியேனை அவ்வழியில் ங்றுச் 

இயருள வேண்டு மென் பபிமார்ச் இப்ப, அசஸ்இியா் அன்பனே? நீயோலோச 

ர்க்ஷ்சருரகின்ுய்,உனக்குவார்சி தியகுருவோ அறிபுமு இரஈ௪ வசிஷ்டனாகின் 

ன், உன்மாத.௨ேச அறிவாற்கிறகக எனகனாகின்முன், சகலசாஸ் இரபா 

ரங்கசனான சூரியனுடையவமிஈதஇல் வந்சநீஅியாசவிஷயம் யாஇருக்கின் 

து,உனக்குஉபசேசிப்பதில் ஈமக்குமிகுவிருப்பமுண்டென்று உறுகின் ஸர். 

ராசுவ? சமுசாரசாகரஙகடந்து இருவருட்கரையேறிப் பேரின்பவாழ்வு 

பெறு சற்கு, வருணாசிமாதிசகரிலேரிறிதுசவர து உண்மைநெறியிலுறை 

தீ.துர்ற்கும் ஞானசலர்களாலே பூ௫ிக்தற்குரிய நாயகன், வேசசிவாகமா இச 

ளாலே ஈ்ச௭யித்துணர்ஈது ஈசனே அறிப்பிமேககஇாராதி யாவராலும் இயாணி 

க்கப்படிவோனென்ெடுகசோதப்படுகின் உ உமாபதிஒருவனேயாம்; ௮வனு 

க்குப்பூனையைக்காட்டிலுஞ் சற1சசொண்டுவேறில்லை; ௮சச்தும்புறச்தும்



இராமன் மந்திரோபசேசச்சருக்கம், ௪௪ 

வேசசிவாகமவிதிவழுவாது வெபூசனைசெய்பவனெவனோ அ௮வனேஅப்பிரப 

ஞ்சதக்கசமூசாரசாகாங் கடத்சர்குரி.பமன், அப்பூசனைக்குஇன் றியமையா த 

மூக்கயொங்கமொன்று. ௮2 அ .திரகசியம யுள்ள து; வினைமுழுதுநீச்குவது; பி 

ரபஞ்சசாகாச்தினின்று மேலெடுப்பது; சிவசொருபமாயுள்ள து; பஞ்சபாதக 

நமாசஞ்செய்வது; ஞானசாசனமாவது; எப்சசோடிமகா மஈஇரஙகளெல்லாவற் 

இிர்கும் ஈஎயுசமாயிருப்பது ; மச்தியவேசமாகியஎசர்வேசமச்தியிலுள்ள ஸ்ரீ 

ரச். தரமச்இயிலே சவா ச் தினமாய்விள ஙகுவது),இச்சசையஸ்ரீபஞ்சாக்ஷ£ த் 

சைஉபதேூர்கின் 2ர ம. நனால்அ சற்கு//யமுகச்கியாங்கடுமான்றுண்டு, அது 

விபூதிசாரணமே. ரெபம்சவம் மு சலீயஎ-“செயலும் பூதிதொண மின்றிச்செ 

ய்யின், அசசெயல்முழுதும்ஜா ணுவும்பிரயோசனமாகா, இதுசுரு திரிச்சயமெ 

ன்றருளி, விரஜாக்கினியிலேவிதப்படி விசோச்ச வீபூகியை எடுக் துநீட்டினார். 

உடனே ாமன்௩மஸ் கரிக்தெழுஈது இ நகையும்விரிததுவாஙகிலி இப்படி ௨ 

Awws Ara men co €C KB» ச் தாளன இரிபுண்ட ரமாமணிஈதுரிர்ப,மேற் 

உறியபடியேஸ்ரீபஞ்சாகடிரோபசேச- ஞ்செய்கருளினார். உடனேபரவானாயா 

னர தசாசாக்சமுஈஇப்பலமுறைபணிஈ௪.தா*ன்௮ துஇச்.தனன். மேலும்௮ 

கஸ்இயர் அவ்வி ராமனுக்கு. சிவாசஸ் இரசாம॥க௫ியார் த்தவைபவங கள் விளங்க 

உபதே௫த்து-, செவசச்துவார்க்சஙசளெல்லாமும் மனச் இஉமைந்துகிடப்ப 

சீதெளிவிச்து,-சனொருவனே *இயேயன்;மற்றெவருக் | தியாசாக்சகளென்று 

சுருதிூறுகின்றஎ தார்த்சசிவப1 தத வமகிமையைச்,)ெேசெளிவாகவிரிச்சோது 

இன்ற சிவ£ சாசாஸ்கிரோடசேசமுஞ்செய்து, ஒருரிவலிஙக ச்தைப் பிர Hag 

டையாதமாய்து பூஜித்து, இசனைநீறுயுள்வமை ஈயதஇயாப்பூசித்து வருவாயா 

கவென்று ௮வ்விராமன்கையித்கொடுக்கருளிஞரை. அதனையும்பெற்றுப் பெரு 

மகிழ்வுறிறப்பன்முறைபணிநது து.இச்.துநீட காவிடைபெற்றச்சென்றனன். 

சென்ற ஸ்ரீராமன்கோதாவரிச்சரையடுச்சபஞ்சவடியிலே ஆன்மார்ச்த 

சிவலி௩கபூஜை ௪யக காபா சாயணாஇிசெய் கொண்டு லெராளிருது, இச் 

துவக்கசூர்ப்பககியைப்ப௩கய்படுச்இக், சர தாஷ0த இகளைக்கொன்மு,மாரிஃன் 

சசாயததாலிராவணன் £ீதாேவியைச்சவரா துசசல்ல, அசனால்மிகுகசசோக 

முற்றும், சவரிவழிகாட்டஈமெசன்று அனுமனாற்சுக்கரீவலை ஈண்பளனாக்கி, வா 

வியைச்கொனறு, அனுமனால் சீதாசேவி இலஙைகையில ர௬ப்பததெரிந௩து, இல 

ங்கைசொல்லக் சுர இ இலக்குமணன் சுஈகரீவன் அனுமன் வானரசைகரியங்க 

ளோடு சென்சமு க௫ரராமீபஞ்சென்று, மவேசாணியமடைஈது வேசரீர்ச்ச 

ஸ்நானாதி ரியதிமுடி ச்து, வேசாரணியே னை வண௩டிப்பிரார்.ச்திச்து வெளி 

வந்தோரிடச்திரு அ, அனுமனாதிலான லி ரர்களை ே கோக்கிஇலக்கைக்குப்போ 
  

* இயேயன்..- இயாணிக்கப்படுவோன். 

| இயாதாச்கள்- தியானிப்பவர்கள்,



௪௨ Gh BRON LIT Oo ou Fer tb, 

கும்படடுக்சகடலிலே ஒரு௮ணைசெய்யுங்களென்று.ஆஞ்ஞாபிச் சான்,ஆஞ்ஜணை 

யின்படி ௮வர்கள் ௮ணைசெய்யுங்கால் ௮அண்டமூசட்டளவுயர்ந்ச மரங்கள் மலை 

களைப்பிரங்கிககொண்டுவந்து போடுகிறவேகச்சால், அக்கடல் பிரளயவெள் 

எம்போலப்பிரவூச்ச த, அதுசண்யொவருமாடுங்கிக்கோயிலுட்புக்கார்கள். 

பிரவாகமுங்கோபுரவாயிலாலுட்புகுசல்சண்டு, ஈர் திசேவர் ஒரு உ௱சாரஞ்செ 

ய் சருள, உடனே ௮ர்கடல் பிரவகிச்தல்நரீ௩கி முன்போலிருந்தது, உடனே 

ஸ்ரீராமன்இ£ம்பித்தகாரியம்இடையூ௫ ந்றதேயென்௮விசனித்து, ௮௩ குறின் 

று மேற்றிரைகாலுயோசனை நார ென்று,இவ்விடத் இலாவ,து௫சைவின் றி 

நிலை பெறுசவென் போர் அணை செய்விக்க, அதுவும், சடையின் நியுலாவிய பெ 

ருமீன்களுக்குச்சடையாயிருகதபடியால், அம்மீன்கள்வால்மு சவியவுப்புச் 

களா லடித்தும் மோதியுஞ்மைககப்பெற்றது, அசனால் அவ்விடமமீன் பூச 

லென்று விளங்குகின்றது. அவ்வணனைகளிரண்டும சிசைர்துபோயினும், சர்கு 

ணவிசிஷ்டனாகிடஸ்ரீரா மனாற் He ய்விச்கப்பெர றமையால், அவ்விரண்டி Ly 

ங்கோடிதீர்ச்சமென்னறும்சபயர்பெற்றுவிளய்குகின் ரன. இவ்விரண்டில் மூக 

இய ('வசாணியகோடிதர்த்சமகிமைஅப்பாணச்கால் விளஙகப்பெறும், பி 

ந்தியதுமணமேற்கோடி தர்ச்தென்னு காமப்பிரசிக இயோடு, யாவரும் மிக 

மேலசாய்மதஇச்துவகதுமுழ்கி இஷ்டகா ரியஙகெல்லாம்பெற்றுவாழும்படி 

விளங்குகன் றது. இம்மணமேற்கோடியென்னுஈஇவ்யஸ் தலம்பாண்டி யாட் 

டின் எல்லையாயுள்ளது. இம்மட்டேோ? உண்மைசாயன் மார் அுுபச் அமுவருள் 

ளேகுலச்சிறைகாயஞார் இருவவ சாரஞ்செய்யப்பெற்றது. அம்மகமையைகோ 

சக்தியே ௮௩ஙகசகேஎமுஈதருளிய ஸ்ரீஞான ஈம்பகசப்பெருவாழ்வு, ம௩கையர்க்கா 

தியார் நெடுமா றநாயனாரோடுகெடுசாள்வீற்றிருசருளப்பெற்றசென்ஸ்ரல், இ 

சன்மிமையாவர்கூ வல்லார், அமைச.முன்போட வேபின்செயவிச் ச அணை 

யுஞ்தைதமைஃஈண்மிஸ்ரீராமன்பெருஙகவவைகொண்டு, இினியாதசெய்வோ 

மென்று பலவா யோடச்து ௨ன்று௩சோன் ர இருர்கனன். 

அப்போது ஆகாா த் இிலே வாராய் இரகுகுலோனாகியராமனே! நீ ௮கஸ் 

இியமுனிவனிடச்சேபெற்ற ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷ£ ஐபபூஜா திரவசைங கரியங்களினா 

லே, ஞூசவனேசர் ரிகப்பிரீதியுற்றிருப்பதால், நீ ௮2 சலத்சையடைவாயாகி 

ல் உன்காரியமெல்லா௩ கைகூடிமென்றெழுஈச இவ்யவாசக௩கேட்டு, அளவி 

லாப்பெருமாிழ்மவோடி இட்டுகார்க!/ய திருவருள் ஈமக்குஎளிஜிந்கிடைச்ததே 

யென்றெழுமன்புமீகார அவ்வனஞ்சென்று வருணாதீர்ச்சச்சிலே ஸ்சானாதி 

சிவரியமங்கள் முடிச் துச்சென்று, சோயிலுட்புகுக்து-௩௱ இயடைந்து அமு ச 

லீங்கேச இவ்யரூபங்காணப்பெந்ரான். பாவசமுற்புன், வொனந்தசாகாத்த 

முந்தி ஒருவாறெழு௩த பலமுறைபணிஈதுபூஜோபகாணம்ரிறையச்கொண்டு 

விதிப்படி பூஜி,ச்் சழுந்து, அஞ்சலியஸ் சளாய்ஈின் நரியவாக்கெங்களாற்று இச்



இராமன் மர்திரோபதேசச்சருக்கம். ௪௩ 

தான், எம்பெருமான் அமுதலிங்கச்தினின்றும் உருவய்கொண்டெழுக்தரு 

வரி அன்பனே % நீ ௮கஸ்இியனிட ச்திற்பெற்ற பஞ்சாஷ்ஷா மர் திரோபதேசசி 

வபூஜாதி சுத சசன்மார்க்கமே ஒப்புயர்வில்லாசது; ஜனனசாகா௩்கடத்தற் 

இன்றியமையாது ) இதனைச்சிறிதும் ஈழுவலிடாது உன் உள்ளத் திலழுக்த 

ஊன் றிச்கொள்வாயாக ; சூறரியனே மேஈமறைத்சாந்போல இப்போது உன் 

றிவைப் படத்தினிவியோசச்சால் வந்ததுச்சம்மளைச்துமயக்குகின் ஈது; ௮ 
க ‘ ச் அக ‘ ப . ப ங் ர் ச 

துநீங்குமுபாயற்கூறு இ௩கேள்ஈ இதற்குச் சென்டில சஎட்டியோசனை தூயத் 

துள்ள தேவிபட்டணத் இற்சென்று, ௮௩கே ௮அனேகஞ்சூரஇகள் சூழவீ ற்திரு 

க்கின் றதுர்க்காசேவியைச், சடலிலேஅகைரிலைக்கவேண்டிப்பூறிப்பாயா.1ல், 

அதர்குரிடதுந்றலெல்லாக்சருவாள், இடரின்றி.உணைசெய்து அவ்வழியே இ 

லங்கைசென்றிராவணவசகஞ்செய்து, சையைமீட்டு இலக்கு Gor Bu Cun@ 

வியோச்திசென்றுமபெரிகொள் அபசுமெய்இருக்து அளவிலா” சிவசர்மஙகளோடு 

ஆன்மார்ச்சசிவலிங்கபூஜாஇகரரம் வழுவறச்செய்துவர்து, முடிவில் ஈம்பதம் 

பெறுவாயாகவென்றிக்தியா திமக்திமோபசோர்செய்தருளி, அரு தலீங்கத்தி 

ல் மறைந்தருளினார். 

உடனே ஸ்ரீராமன் துக்கமெல்லாம் அப்பொழுசே நீய்கினவளுக ஆண 

ந்தசாகரம்சுழுக்தி, மேலும் பன்முறைபணி௩து மேல்பச்கஞ்சென்று மார்க்க 

ண்டலிங்கச்தின் வடபர்சச்தொரு சிவலிங்கப்பிரதிட்டை செய்து பூஜிச்து 

மீட்டும் அமு தலிங்சேசரைப்பணிஃது நீங்காவிடைபெற்றுப் புறசிசேவந்து 

சேவிபட்டணஞ்செல்லுங் கருத் சளுயிருந்கான். முன்னமே இலச்குமணன் 

சுக்கிரீவன் சாம்புவன் முூசவியோர் அங்கங்கே ஒவ்வோர் சிவலிங்கபூசனைசெ 

ய்தருள்பெற்ழுவந்து உடன்கும்ர்தார்கள். அவர்களுள் ளே இலக்கு மணன்பூஜி 

இதூவஸ்்சலம் சம்பிக்குல்லலன் கோட்டையென் ௮லவழிங்கப்பெழுகின்றது., 

சுக்கிரீவன் பூஜிச்ச சிவலிங்கப்பெருமான் இருமேணியழகொன்று அவஞுல 

நாமம்கூடசுப்பெற்று, வடிவழகியன்னை யோடு மு ச்துப்பேட்டையென்னும் தி 

வ்யஸ் சூலத் இல் விளய்குகின்'உனர், சாம்புவல் பூஜிச்சஸ்சலம் சாம்புவனோ 

டையென்று வழங்சப்பெறுகின்ற து. இப்படியே ஒவ்வொருவரும் பூஜிச்சன 

பலவைள்ளன. இவைரிற்ச. இலக்குமணதஇயமோடு ஸ்ரீராமன்சேவிபட்டணஞ் 

சென்று துர்க்காபூஜனையால் ஆற்றன்முற்றம்பெற்று, ௮ணைசெய்துசென்று 

ராவ இவசஞ்செய்து சையைமீட்டுவந்று, மாவணப்பிர்மலா ச்.இிராமேசுச 

த்.இல் சாமலிங்கபூசனையால் நீய்கப்பெற்று, வீரதச்் திவேசாரணியச் இல் வி 

க்ினேசாபூசனையால் நீங்கப்பெற்று, கும்பகர்னஹச்தி இருவானைக்காவிலே 

ஐம்புகேசுரபூசனையால் விலகப்பெற்றுச், திருவருள்பெற்று அயோத்திசென் 

று, ௮கஸ்இயகுருபாசசரபூஷணனாய்ச், சிவார்ச்சனா இ சிவசர்மங்கள் விளங் 

ச அமசுசெய் இருந்தான். ௮வ்விராமனுக்கு மந்திரோபேசஞ்செய்தமையால்



௪௪ சூதவன பு.ராணவசனம். 

மச். திசேசர் என்னும் நாமம்வழங்கப்பெற்றது. சதையைமீட்பதர்குபாயம்யா 

தென்று எம்பிரானருளைவேண்டிஉசாவின படியால், அச்சு சுவனம் இருவுசா 

தீசானமென்றும் இிவ்யமகாமம்பெற்றதென் றருளிய திருந்தி சவரை, மீட்டு 

ம் சனர்குமாரமுனிவாவண௩கி எம்பெருமானே 1? மேறுமிச்கு சவனேசர்ம 

இமாசரிச்திரம்கேட்ப கிலேயேஆரைமேலிடின்றதென்றுவேண்ட ஈந்திசே 

வர் கூறுகின் மூர், 

அன்பனே ? மூன் 6ீஸைவா ரிச்திமமூணியன், சிசம்பப:டனெ சரிசன aul 

ருப்புடையஞய் பெடிங்காலந்சவஞ் 9ி-ய் தாவரச், சிர்ஃபேசன் எதிர்வக்சருளி 

முனிவனே? இச்சலச்தஇிலேோமது ஆனாஈசாடனம் பதஞ்சலி வியாக்கிரபாதர் 

க்கன்பி வேறுஈடப்பதில்லையாதலால், நீ சூதவனஞ்செல்லுக ௮௩்கு உன்வி 

ருப்பச்சைமுடிப்போமமன நருள, உடனேவணங்கிவிடைபெற்றுச்சென் நு 

சூசவனம்வந்து, வதூீர்ச் சஸ்காயா தரய இகள் முடிச்.துஃ4 கோயில்புகுந்து, அ 

முூதலீங்கோ தரிசனங்கிடைச்கப்பெற்றப் பெருமகிழ்வுற்று, அச்சந்கி இயலே 

வடகுகோக்கெடன சரிசனம்வேண்டிச்துதி எய்துசொண்டிருப்ப அவனெ 

திசே ஈடேசப்பெருமான் ௮னக்ததாண்டவஞ்செய்தருளஎக்சகண்டு, பேரின்ப 

சாசாத்தழுந்தி ஒருவாறெழுக்தபலமுறைபணிந்து அளவிலாத்து இகள்செய் 

௮, அப்படி யேகாலதோறும் ௩டனசெரிசனஞ்செய்துகொண்டு அத்தலத்தி 

லேயே கெநொள்வூச் இருந்து பின்வேசாரணியஞ்சென்றான், சூரியன் முத 

லான ஒன்பது கிரகஙகளும் ஒருகாலத் தியே இங்குவந்து ச௨ள்செய்தஇருந்து 

தாங்கள் எண்ணியகாரியமெல்லாங்கைகூ_ப்பெற்று வாழ்க்சார்கள். 

அன்பனே! மீவமிமுன்றுசொல்வோஙகேள் ; விஷ்ணு, சான்வேதாதி 

சாஸ் திரமுற்றுணர்ந்தும் பற்பலர்க்குப்போ திக்குங்குருவாயிருநதும் ஊழ்வ 

லியினாலே, விக்கினேசுபபூஜனை சேய்யாமற் கடல்கடைந்சமையால் விஷமெ 

முக்துதுாரச்ச, தப்பொழுது சேவடஉட்டமு ற்றுமோடலம், சன் சலைமைகோ 

க்கிச்சிறிதுகோமரின்று டெப்பந்சாச்கப்பெற்று மேளிகருஇவருக் இப்பயந்து, 

அதிவேகமாய்முன்னோடிய தேவரெயர்க்குமானஷேோேடப், பர்பல டே மலா 

முலைந்து இருவருள்கைகூட்ட பிக்சல் துவது கோயிலுட்புகுுதோலமிட் 

டலறிட, அழு, சநாடகன் வை-வபைஅனுப்ப, வர்ம சற்குசக்கோபுரவாயிலா 

ல் வெளிவாத மேற்றிலஈமோக்கிப்போய், அவ்விஷம் ஐந்துகுமோசத்துச்கு 

அப்பால்வருவதுதெரிர்து, அக் மிஷமே அவ்விட ச துப்போய் சமது திருச்ச 

ரரீட்டிக்கவாக்சனர், அப்பொழுதே மக்திமோசரும் அவ்விடத் துவர் சுருள, ௮ 

தனை அவர் இருச்சாச்துசக்கொடுச்சனர், உடனே அந்த விஷச்சைப்பானஞ் 

செய்சகருளி ௮ந்த இடத்திலும் ௮ம்மர் இரேசர், நீலகண் டேசசென்னும் காமச் 

தோடு 2 இயசாக்ரி த் இயராய் வீற்றிருக்கருளுவாராயினர். விஷச்ைக்கவர்ர் 

துகொடுத்த அவ்வைவரும் ச் சலசதிலேசென்முகமாசவிற்றிருக்சருளு



அமுதநிவேதனச்சருக்கம். ௪டு 

ன்ரார். ௮ச்தலசிையடைஈதுவழிபாடுசெய்து இஷ்டகாமிய௩ஙகள்பெற்றுவா 

ழ்ந்தோர்௮ஷேகர். ௮ச௪.௪லம் சாமராங்கோட்ன _யென்னும்பெயரால்வழங்கப் 

பெறுகின்றது, பின்சு.சவனேசர் ஒலமிட்டலறிய சேவர்யாவர்ச்கும்அருள்பு 

ரிந்து, அவருள்ளே சலைவராயவிஷ்ணுவைகோக்கி இனிவிச்கினே கரபூசனை பு 

ரிந்து கடல்கடையுங்கள் அமூசங்கல டச்குமென்றருள, அப்படி யே செய்யு 

ம்ப விஷ்ணுரமு சவியோர் (மல மவணஙுகி விடைபெர்று்சென்றனா, 

குருகுல ச்சாசனொருவன் அச்சலம்பருகிலு ப௩திரோனைப்பூசிக்து க 

சேவஸ்தி7ய-கய ஊர்வசிசனச்கு மனை வியாகப்பெற்றின்புற்று வாழ்ஈதான். 
இ5திராணி இச்சலச்துக்குவஈதுமா இரேஈபூசனைப்பேர்ரு ல்துஷ்டனாகிய ந 

கு..னுக்கு அபச்சைவிளைக் தப், பிரிபுற்க இுஇரன் சன்னை நீ௩காது மருவ 

ப்பெற்றுவாழ்ஈசாள், இஈஇின மாதமோ சானுககாகச்சால் விருத்கிரல கிய 

பகைவனைக்சொல்லப்பெற்றுவாழ்ஈ சான். அறவிணிசேவரிருவர் மக திசேசபூச 

னையால் பற்றைதசேவர்களோடு சஙசளுச்கு ௮விப்பாகஙககிடைகப்பெற்று 

வாழ்ஈதார்கள். இப்படியேடுக ச௨ம்புகுஈசருர்பெர்மேோர்-ள விலாதோர்; மு 

ற்று௩கூறுவது ர்ச்கும் அசா ச்தியமேயென் றருளிய ந௩இிதேவரைமேலும் 

சன ர்குமாரர்வண௩க), மகதிரேசாஞ்டைசி மேர்கொண்டு9. ன் ஈவிஷ்ணுருா 

சலியோர்செயல்யாது கூ றியருளுசசவனறுவேண்டிகூர், இரத இரமுழமுது 

ம் ௮ன்பொபெடிப்பவர் கேட்போர், ஈ௪ அருக்கள் விய2ஙகள் மு. சமிய எவ்வெ 

UDG MoU moO HEA Evol) wr oll ிணீட ஈப்பெற்று, உன மனை மக்கட் 

பேறு முசலிய இகவாழ்வுமுற்றும்பெர்றுவாழ்ந்து தேகாஈதற்கநிலே பபமுத் 

தியும் பெறுவார்கள். 
மாமன் பர்இம்பராபதகோ சருக்கீமுற் ரம. 

அமுத நிவேதனசரருக்கம், 
௮8. இறத னுகைவய கை மாம் 

  

?ஊற்குமா மீன? BS»! “LABIA அவ்விய மு BY 8 * Co Geol CHO TH 

மையேட்பாயாகெவன்று இரு-ஈதிவர்கூழுகினருர். . முசடி பபேசர் இரு 

வருளபெற்று- சென் ஈலிஷ்ண, வழிபடிவார்க் , “சாவவிகனெஙகருநம் நீக்கிய 

ருள்வக்ல - ரவசக்இுமானாகிய பிரணவாசாரபி.ணவாராத்தசொரு ப பரம்பொ 

ருளாயுள்ள ஸ்ரீவிக்கின ாஜப்பெருமானை முன்பு௮அபா£கவு மைவேண்டிர்ன் 

லு, சமஸ்சபூஜோபகாணவரஞாு கொண்டுவிதிப்படிபுஜ குது, அனியேனும் இ 

டரினறி அமு தஙகிடைக்கும்படி அனுக்கிரசரகவேள்நங்மென்றுபிராச்இச் 

௮, ௮ளவிலாத்துஇகள்மசயது திருவருள்பெர்று சென்று, முன்போலச்சே 

வர் ௮சுரபென்னும இரு இிறச,சராற்பாற்கடல்கடை விச௫, அமிர் சமெழப்பெ 

த்லச்செயானகடயகளினிழைக்து, ௮சனை எமக்குப்பகாாது5 ௬கவென்று



௪௬ சூதவன புராணவசனம்,. 

சூழ்ந்த சேவாசுரர்களைநோக்கி, இவ்வருசம் மக்திசேசர்திருவருளாற்டை ச் 

சீமையால்அப்பெருமானுக்கு ரிவேசனஞ்செய்து காம்௮அச்சிவ.ப்பிரசா கங்கொ 

ள்ளலே முறையாகுமென்று குசவனஞ்சென்று, மார்க்கண்டதிர்க்சச் இலே 

ஸ்கானனம்செய்து விபூ இரு ச்திராக்ஷ்சாரணா இரியஇகள் முடித்து, அமிர் சகட 

௩சளோடுகோயிலுட்புகுஈது அழு தங்கச் இயடைகந்அபலமுறைபணிஈத, 

சமல் சபுராச்இிரலியப கொண்டு அன்ெபொபெித் 4, அமு சகடமெலாமெ.த 
ச . . ஆ . . . ~ 4 

ர்வைத்து எம்பெருமானே இருவரு றக பைப்பர்திசரபபிய இவ்வமுதை ௮ 
ச od கடட துட க % . 

மேவ்கொண்டரு ருலவென்று Wong Deg, அளவிலாச்அஇசள்ளசெய்கு பூச 

னைமுடிக்வகாண்டேகாபாகமும் வேதிக் ௪, மேலும் அம சலீக பகர் இய 

DL BSE atime உ வீ்டையெர்மு ரென்று, கசாலாவஞ்சித்து ௮ சமூழுது 

ம் இகதிரா இபசவர்யால) 1 கு௩மிகாொிக்துவிட்டுப் பார்கடலடைநது பு. இயே 

டனும்குமுன் விஷரதாக்ச2 குசவனஞ்சென்றதும், ரு. சவனேசகர் அசலையு 

ண்டருளியதும், பின்னுச்சகடல்கடைனு அழு சங்கொள்ளுசர்குபாயாதெரி 

விச்தருபரியதும், ௮ப்படயோடைதுஅரு சமெழப்பெற்ாரதும், ௮சனை அமு 

தலிஙகேசர்ச்கு ஈவேடக்அுப்பி.சாச௩கொண்டு சேவர்ச்சனிச்சதுமாகய சூ 

தவனேசர் இருவருட்பெருமையெல்காவர்ரையும் விரிக்துரைச்சனன். கே 

ட்ட நுதிசேடன், தன்உள்ள ச்கழுகஇிக்கிடாச பேரன்புகொழுஈதோடிப்ப 

Lib gor pss a ory ரூ. சவனேசர்திருவடிக்கொளுகொம்புபல்றியிறு 

சசகு்ஈதுகொளள, ஓன்புபையாடி எம்பெருமான் ரு. சபுனேசன் இவ்யதெரிச 

னம எரியேதுர்ரு இன்னும் என்ப இட்டுமோயென்னுபகருச்சேமேற்கொ 

ண்டி அமர்கஇருஈசனன், இரசரித்இாம் தன்பொடுபடிப்பவர்கேட்பவர் இச 

போகமுற்றுமமிபர்றுவாழ்ஈது பின்பபமுச்தயும் மெபமுவார்கள். 

அழுகரிவேகணா. ஏருக்கமு ற்றிற்று, 

இக்கு ன் இரு விழாசசருக்கம், 
ON ON le oe 

  

copter? 3G) or 2 கூ. சவனம்விஈமு இருவிமா- ரெய்கமை 

கேட்பாயா சிவன்று ph Gro Be gut a poledimy ti, Cy or -% BIC Lem ofa 

னத்துமே, ராஜருடாமணிசயென் ௮ம் சோழனாநசெய்விக்கத ong # HMC an Dra 

விஸ்சா। வைபவமுளற்றும் ஆ௦இ ன் கேளலியுற்று, அசை ச் சான்செய்யச்கரு 

இவாயுசேவனைகசோக்கி, நீ ரூ.சவனஞ்சென்று நாஞ்செய்யச்சருத அன ற இரு 

விழாவுக்குமிய அலஙகாராதிவகையெல்லாஞூ சிரிதுஙகுறைவின் நிசசெய்வா 

யென்ேவினான். அப்படியே வாயுசெல்லும்போது தேவகம்சியனுக்கு ஆஞ் 

ஞாபிக்க, அவன் குசவனஞ்சென்று மார்க்கண்டதர்ச்சஸ்கானா இரிய இீழமுடி 

தீது, Apso nad sero மபெற்றுப் பரவாமுற்றுப் பன்முறைபணிநது 

துதித்து, தானே முன்செயச ௮ச்கோயின்முழமுலும் பார்த்துவாது, பிள்



இந்திரன் நிருவிழாச்சருக்கம். ௪௭ 

சோகளுக்கு இய ச்சையழகு எவ்வளவிருஈகாலும், செயர்கையழகுரொய்வ இ 

லும் பிசாமாதாச்களுக்கு ௮சைமிகுவதுபோல, இயல்பாகவே அலங்காரவ 

கையெலா ரிறைந்ச அச்திருக்கோயிற்கு மேலும் ௮கேக அலஙகாரஙகள் கெ 

ய்துவருகின்றான் 

முதற்கோபுரவாயில் ஈந்கிமண்டப த்கின்வட இசை வசக்தமண்டபமச்தி 
ட 

யிலே, சொரீனாத்ெமஙயமர்ன வே திகையொன்செ ஈடுச் து, அதன் மேள்ஷயிர 
௦ 

Lt & Som gb தாணிறு ததி, மேற்பவள BRL CLIT EB ‘ar Bakar un Bes 4 Gail 
. ‘ . ச ச ௩ . ‘ Dd . 

த்து, மேல்முச் இமைச்தவிட்டங்கள்கோ கத்து, ே WoO LD மூன்றாக மாணிக் 

சக்கொடுங்கைஈள் * மைத்து, மே£சொர்னாம்கினஸ் காபிசளவமைத்து, மேலு 

ம்உரியஅஙகமெகாஞுிொு/க்னச், சற்பநூ ர் பாகுளெலா ம்விளங்களுவிமா 

எஞ்செய்து, மரி தியிலே Haws Gg) Fin ayo come MLS 5), 2 aiCw Geng 

உயாத்துச்குச் சொர்ன ரக்இனஈ௩ + ara wh படிஉராமைத்து ஐ சாமையொன்ற 

மைச்சஇருமஇலைெகக்து, அவ்வழியேவே எ பூழ் நீர்நிறைத்து (wus iw 

வர்பாப்பி, இப்படியே இனிமாஇோசர் உ ர்சவ௩ொண்டு வீர் ரிரு௩க ளும் 

போது செயயச்ச!/2 சென்று யாவ/ஈரும்வ் நுச£ர்சாட்டி, மதில் முூசமியஇட 

மெலாம் செவபரச்துவவிளக்கமான சி௮ இரபுபக கணிரைக் அ, அவ்வச௩ சமண் 

LU FCO FO GLP ௮ சமா பரிமா சுக*சஙகள் அஷ்ட இக்குகளினுஙகமழ ச்சக்ச 
ம டர : oe ச் 5 தி புஷ்ப பலா இகணிரறையு ரிள ம! எளோலையுண்டாக்கி, அபிமுகமாகிய தெற்கு 

வாயிலினேமோ சொர்னாச் ன் மயமானமேரற்கட்டிரத் தினமாலை மிபான்னமி 

மாலை புஷ்பமாவைமுசலிய வெல்லாப்செறியாடைப்பாசர்நீளச்செய்க, மாக 

சீசீசால் இலைகள் தண்டும்வை்துப்பமமணிசகளாலும்சிபான்னாலும் கலைக 

ள்செய்து பவளத்சராபூவமைம துள்ள அமேகம்வாழைகளும், இப்படியேமொ 

ர்னாத்தினங்களாக் எற்ப ரெயதுள்ள கழுகுஈரும்புமு SV UD MEOH, அப் 
டு 5 ப . . ட டக * ௩ ௩ உ ச 

| ஈதலே வரிசையாகரிறு சதன-ான. ரில௩களெொல்லாம் பர்வகுச்கர்படுக் அ 

ஓப்பஞ் சசெயெகான.எல்லா இடஙகபனுஈஇவ்யா /இனங்களே சபஈசளாசரற்ரை 
* 

ச்சான், மணறிகுகச சன சீசேதோசிரி) தயர்ககவாஈானாஇரவியமமெல்லாஞ்சே 
டட . ம » ச . a உ Bo. ச . டி . 

ர். ச்துக்கரைக்து எஙகும் ॥மழுகுவிச2 மேர்பன்னீர்தெெளிப்பிச்சான், இவ் 

ய வாசனை இரை யலாம் வானெலாம்சென்றுலாயும் ஈறும்புகைசமழசெய் 

சான், இறிதுலர்௩ச அவ்விடபெல ம வாசனையெலாஞ்சோஈச பொர ிபாடி 

யாதிகளார் ரிவ்வியால௩ காரமான சோலஒய்ஈளெல்லாமசெய்விச்சான். சொ 

ர்னகும்பங்களிலேநீர்ர்றைச்து சொர்னா சீதனவசையாக்் ற௩காய் மாவிலை 

தீர்ப்பை மாலைமூசவ்ய அலநகரிக்து அஙக கேபூ ரணகும்பப்ரனேவரிசையா 

சவைச்சான். மேலும்எண்ணிஎண்ணி அளவிலாறுலங்சா ரவசையெலாஞ்செ 

பதான். 

இப்படியே மர்இிரேசர் பெரியகாயகிகோயிலிரண்டிலும் அலங்கரித் gs



௪௮ HAO பு ராணவசனம். 

இருவீதிமுழுதுர் இருச் சஞ்செய்து, வெண்மணல்பாப்பினதுபோல மிகசசி 

றியமுச்துப்பொடிகள்பரப்பி, வாழை கழுகு கரும்பு தோரணம் பூம்பந்தர் பு 

ஷ்பமாலை பொன்னரிமாலை ஈத் இனமாலைகள் கோலங்கள் பூரணகும்பங்கள் 

காபதீபா இகளால் அலங்காரவசைமுழுஅஞ்செய்துமுடிச்துச்ேவகம்மியன் 

வாயுவுக்கு செ சரிவிப்ப, அவன் இ இரனுக்கு செ ெரிவிப்ப, உடனே 'இக்தரன் 

அன்புமிதாா அருள்உழிசசென்றுசேவ-ூட்டச்சோடு கு. சுவன ம்ஒர்.த, கோயி 

ஓட்புகுஈது அமு. சலிஙக ஒவ்ய் சரிசனஙகிடைக்கப்பெற்று ஆனந்சசாகர க் 

eps எழுஈதுபல்ைபணிடது துஇச் எஎம்பெருமானே? எழைகாயேன் 

சேவரீருக்குன சைச்திரோற்சவஞ் செயதுயவழிபெறவிரும்பிச் இருச்சஈரிதிய 

டைஈசேன்,ஈன்மையொன்றடை சர்ிடையுறபலவண்டாமென்று உன்மை 

நிறைஈச பெரியாரு॥ அஞ்சுவராயின், ஓருஈன்மையு சில்லாசு ஏழையேர்குர் 

சொல்லவும்வேண்டுமா? எவ்விடாவரினும் அவை 5 துநீக்கி புச்திருச்தொ 

ண்ெ விதிட்படிமுற்றுப்பெ செய கரச எநசையே * செயவதுதவிர்வ து 

இிறிதுஃசெரியாக அறிலில்யா ஈடால் எளியேன் ஒருவாறு அறியாது ௮பசாராஞ் 

செய்திடினும் அனை ச்து2பொறுக்சருளி அநச்சிரரிக்கருள வேண்டுமென்று 

பிரார்த் இச்துக்கொண்டு, வெபரிவ௩ அ ஸ்ரீக்கிசேவரைவணஙகித்துதிச்து, ௨ 

சவடடச்துசற்குரிய அஆஞ்ஜஞைவேண்டிப்பெற்றுக்கொண்டு, புறம்போந்து த 

meatus prs cular வ௩ இரு ௩சனன்,. 

HEDGES நு௩இபன் சேவர்களைஅழைச்து உபசாரங்கூறி, அவருள் ளே 

ஒவ்வொருவரைகோச்கிக்கறுடின் ஈன்.குபேரனே? நீ2சொர்ன... சீதினெ தக்ஷ 

ணாதிவசையெஃலாம் மிகாடுக்துவருக. அக்சினிசேவனே ? நீ௮ன்னா இஈகலப 

தார். ச சஙகளும் பாகஞ்செய்துவருக, வாயுதேவனே? நீதிருவீ திமு உலியஇட 

மெல்லாம் சண்ணாடியபோற்பிரசாசிர்குமபடி இருவலகுப்பணிசெய்துவருக, வ 

ருணனே? நீ௮வ்விட 9மல்லாம்ப//௪ க தநீர்பணிரீரெெ தளி ச சல் சஈசனாஇியால் 

மெழுகுதல்மு சவியசெய்து வருக, கிருதியே! நீபூதவேதாள பிசாசா இகளால் 

EGP gid இடர்வாராமற்காவல்செய துவருக், யமனே ? நீ திருவீ.திமுதலி 

ய இடறகளிலே சனசெருசகசதைலிலக்கி இசஞ்செயதுவருக, ஈசானதேவ 

னே? நீ எம்பைபருமான இருசாஉர் தியிவே பொற்கோல் பிடித்துலாவி நெருக் 

கொதுக்குகதிருப்பணிமேர்கொள்ளுக ; என்றிவைபோல மற்றையோர்க்கும் 

அவாவர்தகு இக்குரிய இருப்பணிசள் பொழப்பிச்தான், பின்டு சன் ஆசானாகி 

ய வியாபகுருவால் உற்சவாரம்பாதி சுபமுகூர்ச் சரி*்சயிச்து, எல்லா இடங்க 

ளுக்கும் இருமுகமனுப்பிஞான். ௮அம்மகோர்சலச்இருமுகங்கிடைச்சகப்பெற்த 

சேவர்மானுடர்யாவரும், அதனைச்சரமேற்கொண்டு சண்ணீலொற்றிப் பீட 

சீதில்வைச்துப்பூறிச்துப் போன்புசெலுச்சப் பெருமகிழ்ச்சியோ கு. சவன 

த்துக்குவருகின் றார்கள், வரவாஉபசரித்து ௮வரவர்மாபுமுதலியசகுதஇக்குரிய



(A) 6 BT Go றஐருவழா சருக்கம், சிஸ் 

இடங்காட்டீ அங்கங்கேவூச்சச்செய்சான். மேலும் ஆகவேண்டியவெல்லாம் 

நன்காராய்ந்துஅவைமுழு தும்சிரம்பச்செய்தான். ச.ச இரைமாச ம்சுக்கலபக்ஷ 

ம் பஞ்சமிதிது சிருகசீறிடஈக்ஷச்தி இனச். இலே, வியாழகுரு சொல்லிய சுப 

மூகூர்ச்சமாகிய அருணேசயகாலஜெயமுகூர்த்சம் சமீபிப்பதெதரிக்கான்: 

உடனே அவ்விக்திரன்டுவத்துவிஜாயாவரையும் பணிந்து இம்மகோ ர்சவள் 

செய்ய நான்லிரும்பினேளுயிற ம்,முழுதும் உங்கள் செயலேயன் றிஎனச்கொ 

FF FEE) Ap BA Cv HSA ல்துதனைவ௫ச்த ந௩டச்இியருளுகவென்மு மான் வே 

ண்வெதுமிகையன் றோவென்று உபசரித்தான். 

கலச துவிஐாரயாவரும், அசனையே ராஜானுளையாச்கொண்டு இஃ இர 

லக்கு உபசாரக்கூறி, அசன்மேற் பிராமணானுளை தேவானுஞ் ரீர்வீக்கி 

னசமாப்தியின்பொருட்டு விச்சமீனசாரபூசனைசெயத அருள்பெத்றுத, சன 

பூஜை புண்ணியாகவாசனாதிவாஸ்துசாந்து மிருத்-ங்கரகணம் அங்குமார்ப்ப 

ணம ரகஷ£பக்சனம் ரிஷபசிச் திபடபூசனை துவசாஇவாசனம் பேரிசாட 

னம் இசப்சனம் இரொமசேவசார்ச்சனாஇி3யெல்லாம் வரிசையாச/ செய்து பி 

ரார்ச்திச்துக்சசொண்டு, சோமாஸ்கர்சரைத் துவசமண்ட.பச்துஈ்கு உரியவரி 

சைகளோடெழுக்சருளிவாச்செய்து, அவரொதிரே முன்பூறித் இருக்ற ரிஷ 

பசிச்தூபடச்தை விதிப்படி துசஸ்சம்பத துக்சியிலேற்று சலாகி.ப கொடியே 

தறஞ்செய்தார்கள். அம்முறையே மற்ற அஷ்டச்துஜங்களிலும் ரிஷப௫த் 

இரபடமேற்றுதலாகிய எட்டிக்கொடியேற்றமுஞ்சொய்து, பின்யாகசாலைபுகு 

து அதன்மச்தியிலே சர்வாலங்காரமுமமைந்த இங்யா சீ தின மயமவ இகையி 

லே, பரிவாரசகிசயாசகேோகடஸ் சாபனாதி ஈவகுண்டஙகளிஓ ம் அச்கினிஸ்கா 

பனாதிசெய்து, ஆகுதி௨டடந்துகொண்டிருக்கச் சோமாஸ்க5எருக்கு வசேடபூச 

னை செய்து ஆலம்கரிக்கப்பெற்ற ஆந்தோளீயிரண் டில் ௮ம்பிகையோடெழுக் 

சருள்! விராயகசுப்.ரமணியசண்டேசாகசம் கேோயில்வகமாகவந்துஅவ்யாக 

சாலைஎஇரேரன் றருளச்செய்து, முக்தியேமர்மையகுண்டமெட்டும்௮ச்கினி 

காய்யச மாப் தியாகி ச்சன்னிலொடுங்கப்பெர்ரபிரசானகுண்ட சீதிலேபூரணா 

குதிசெய்து, மேர்குமுகமாக அீவ்வேதிகைமீதுள்ள கும்பபூரனையும் கிழக்கு 

முகமாக கின்றருளுடின்ற சோமாஸ்கர்சவிம்பபூசணையும் ஏககாலச் இலே கே 

27 மசாதீபாதிசோடசோபசாரங்களோடு செய்தார்கள். இந்சப்பிரகாமம் இ 

ச்சிவத்துவிஜர்கள் ஸ் சம்ப விம்பகும்பமென்னுமூன் நிலும் வீ இப்படி செய்த 

பூசனைகொண்டருளி எம்பெருமான் ஸ்ரீசோமாள் காதர் அம்பிகா விராயக சுப் 

பிரமண்யசண்டேசசகிதராய் ௮ங்குரின்றும்திருவீதியிலேபவனிவக்சருளுவா 

ராயினார். 

௮0ேக சூரியசந்இரர்கள் போலஅளவிலாதகுடைசள் ஈழல்செய்துவமச, 
ாாமரை விசிறி அலைட்டம் சுருட்டியாதி வரிசைகளிருபச்சத்துகெருங்கெர



Go சூதவனபு ராணவசனம். 

4, கருடக் கொடி ௮ன்னக்கொடியா இசாடிக்கூட்டஙகள் பணிஈதுசுழ௮ை 

கசெல்லாம் அசசாகிய ரிஷபகச்கொடிககொயசமாய் முன்செல்ல, சதேவஸ்தி 

ரீகள் பாதசாஸ் இர விகற்பமெலாம விள௩கச்திருரமனனே ௩டனஞ்செய்து 

வர, இருபக்கச்தும் எசர்வேதமும பின்பக்சசது மர்றவேசஙகளும் முன்பக் 

சச்சே செக ரிம்வேசமாகிய தேவார இருவாசகா இ இருவருட்பாச்களும்ரூ 

ழஙகிவாப், பதிெட்டுவகைவாச்தியகோஷமும்டெருகிவா, வ௫ுதியா மாசசர் 

ரூசரென்னும மூவகையாரும் ம௩சளம் வீரம் சாச்தியென்னும் மூன்றும்மு 

றையே எடுத்துப்பாடி௨ர௪, இரு சசொண்டா ,இரு மணித திருவெண்ணீற் 

ரொளிதிருவருஎ வெள்ள 5 இருவுருகசிகாண்டுசெல்லுசலபோற செறிநதுபர 

துவா, ௮ச்இருத்சொண்டா இருவாயர்சமஹரறர பறாதேவ சஙகர 

உமாநாத நீலகண்டாதி சவமகாமகேோஷம் சிறைநதுவசக, கற்பனகற்றுஉள்ள 

நதெளிஈத: உண்மையுணா 5,52௨ த சமசசதுவ குணவிசஷ்டாகள் சவசாஸ்திர 

சிவபாத்துவப்பிரசஙசாரிர்ச மழைபொழிகதுவ., தேவஸ் திரீகள்சாம.ம் பூ 

ரணகும்பம் கண்ணாடி. ஆஙகுசம முரசம தீபம் ரிஷபசகொடி இரட்டைக்கய 

ல்மீன்களாகிய அஷ்டம௫ுகலஙக 2 ஈஇவரப், பஉயானைகள் உரியஅல௩ கார 

தீமிசாடமுன்செலக, குதிபைகளும அப்படியே பற்பலுடனஞ்செயதுவரக, 

சாளம சின்னம சாரைமுதலியன அமுசநாசன்வ௩சான் சூசவுனேசன்வ5 

தான மாதிமரசன்வாதான் எனபனமு தவிய இவ்வியகாமககளெடுததோதுி 

வ, இவைபோலின்னும அளவிலாவைபவஙகளெொல்லாம் பெருகிவ2, எமபெ 

ரூமான் ௮மு,சகாயகன இருவீ.இவல மாகச இருககோயின் மனவாதருளித், சே 

VUNG) Pam கற்பூரதீப௩களவரிையாசகொண்டு மூன்றுமுறைகும்சதுவணப 

ச, அ,சன்மேல் நஇரைவர்செயசசனையேற்று உட்செனறு வச சமண்ட 

பச்துலே இவ்யரகஇனாசன ௪ திலே வீற்றிரு௩சருரினா, 

இப்படியே அலஙகாரா இரறப்பெல்லாம் காளுககுகாள் 4 கப்பெருக இம் 

மகோர்சவம்நடகதுவருநகால் மறுகாட்காலையில்௮ம் பா சுவாமியிருவரும்ஆ5 

கோளியிலும், அன றிரவுமு சுதுப்பல்லசகிலும், மூன் ரு நாட்காலை முன்போ 

லவும்௮ன்திரவுஅம்பா ஐஇசேஷவாகனம் சுவாமிகயிலாசவாகன்் த இலும், நா 

லாநாட்காலை மூன்போலவும் அன்றிரவு ௮ம்பாஅனன வாசனம் சுவாமிகஈதி 

வாகனத்திலும், ஐுகாநாட்கா*ல மன்போலவும் ௮ன் ஜிரவு அம்பாகிளிவாகன 

ம் சுவா.பிபூசவாகனச இலும், ஐராகாட்காலைமுன் போலவும்,அன் நிரவு ௮மபா 

சிஙகவாசனம் சுவாமி இரண்டாயி நசொமபுள்ளஅயிராவணமாகியயானைவா 

சனசத்திலும், ஏழாநாட்காலைமுனமீபாலவும, அன்றிரவு ௮மபா தர்மளுபரிஷ 

பவ/கனம சுவாமிவிஷ்ணுரூபரிஷபவாகன சஇலும், எட்டாகாட்காலை முன் 

போஃவுப ,௮ன்றிரவு௮ம்பாகாமசேனுவாசனம் சுவாமி குதிரைவாசனத்திலு 

மாகத்திருவிழாச்கொண்டு திருவி இப்பவணிவஈதருளி, ஒன்ப தாகாட்சுபமுகூ



இந்திரன் றிருலிழாச்சருக்கம், Ga 

ர்ச்தத்திலே விமாயகசுப்பி॥ மணியர் சண்டேசார்பெரியகாயகிகால்வரும் நான் 

கு சொர்னாச் இனமயதிவ்யா தங்களிலாரசோகணிக்து வீற்றிருர் சருளியுடன் 

வர,அழுதலிங்கேசர்அசத்சகைய மகோச்சசமகாலஙகார மகாவைபவமகாசத 

த்திலாரோசணித்து வீத்றிருர் சருளிச் தருவீதுவலம்வர்து, மாவருச்கும் ம 

சாரதோர்சவ சர்வால௩்காரடிசேஜோமயதிவ்பம௩்களத் இருக்கோலச்சகாட்டி 

கொடுச்சருளினர், பத்தகோள் அதிகாஷையிலேஅம்பிகை ரிஷபஉாகன மேலு 

டன்வா விகாயகசுப்பிரமணியசண்மீசாகிசராய்ச் திருக்கோயிலள்் ளே ௮க் 

இனிதசையிலுள்ளர்ருமலதாக் சச்திமில ரிஷபாரூடராய்வர்து£ீர்சீசங்கொ 

டுச்சருளி யாவரும்திருவருட்பெரு9வள்ள ச்துள் சூழ்கிறின் புர/செய்சருளி 

ஞர். 

பின்பு சிவச்துவிஜர்கள் யாகஓஜர்ச்சன ம்விதிப்படிசெட்து, அரச யாகே 

சகும்பதிவ்மோ 65 gms 0p son Casiéa CO & 9, விசேடபூசனைசெய் 

த கொடியிறக்குசவாகியதுஜாவரோசணமும், சண்டே ௪௨ ர்சவமும், இச்பர் 

சனஅங்குசரக்ஷாவிஜர்ட்சனமும்,இருச்கல் யாணமகோர்£வருஞ்செட்து அத 

ன்பின்னாள், அவ்வ. ச்சமண் டபமச்தியில்ல் மானஞ்சூழரிறைச் இருக் ச நீர்மு 

ற்றும் போக்கிப் பதுநீர்ரிைச்துச்சுகர் தடஷ்பங்கள் முன்ளஞட்கள்ஓம் ௮ இக 

மாகரிறையப்பாப்பி, அல௩காரவகைகளும்முன்னில் அகிகமாகச்செய்து, ஸ்ரீ 

பெரியகாயஇிமர்திசோருர்கு விதிப்படி துளவீவாத்திரனய௩கொண்டு ஸ்்௩பன 

கும்பாதி அ௩௧௩௧களோரடு, அபிஷேகாதி பூசனை வகையெலாம் - வீஸ்தாரமாக 

ச்செய்வசாடிய விடாடாற்று இருவிழாவும் சரப்ப? மெம்து, எம்பெருமான் 

வாசிதியகோஷமாச்இரம் ஐர்சாம்பிராகாத்திலும் ஈர்ச்சனமாத்இரம் மான் 

காம்பிராகாரத்இலும், சிவபுராணபாமாயனணாமாக்இரம் மூன்ரும்பிராகாரத்தி 

லும், வேசசோஷமாச்இரம் இரண்டாம்பிராகாரத்திலும், சேவாரஇருவாச 

காதி செர் சமிழ்வேசகோஷமாச இம் மு சர்பிராசாரச்திஓம்முழங்க, உட் 

பிராகாசம்ஐர் திலும் வலம்வந்து,௪ காஸ்சான த்தல் வீற்றிருர் சருளச்செய்து 

௮ன்புமீ தாரப் பன்ரு(றைபண்ச்ந்துறர் திரனுச்குவிபூதிப்பாசாசா திகொடுத்து 

ஆர்வ இச சார்கள்,. 

தின்கருக்தின்படி நசை கதிரோர்சவத்சைர்செய்துமுடிச்துப் பெரு 

ம்பலனளித்த அச்சிவச்துவிஜர்களின் அருமைபெருமைகளும்,அவர்செய்து 

வந்த மர் இரச இரஇிரிமாபாவஞு இகைச்சா தரியவ் இக்கிரமடரிசலன அபாரப 

கீதிசிர தசாவைபவ௩களும்,மற்றுமெல்லாம்நினை ச்.தங்னை ச. தப்பேரன்புடை 

யனாய்ப்படமுறைவணை ௩௫, அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தவ்யவஸ் இர பூஷணா 

இஅலங்காரவகையெலாஞ்செய்லிக்த, அவர்கள ஒவ்வொருமுச்துப்பல்லக்கி 

ல் எழுர்சருளிச் இருவீதிஉலம்.ரு”தலாசியஅசாரியோ ர்சவமுஞ்செய்து,சொ 

னமச்னாபாணாகி ச்க்ஷ்ணைவகையெலாம் அளவிலாமற்கொடுத்துவணங்கி,



@e- GBA L ThE CUE BT LD, 

அமுதேசசர்ரிதியடைச்து Hers susaseyldvuantls g Shen pop தவளய்ப் 

புறவிடைபெற்றுச் சுவர்க்கத்திர்தென்று ௮முசசாசன் றிருவடி மறவாச்9ச் 

சையோடு அசசுபுரிக்திருர் சான், 

வசாய் சனற்குமாரனே ? இக்சூசவன ச்சைஅ௮ைந்து இதிருவருள்பெ 

திறுய்ந்தசோர் தள விலாப்பெருக் 9 சாகையே ர்.நா. மஎம்மாச்திரஞ்சொன்னே 

ம்,அருா சலிங்கேசன் இச்தலத்தை அடைர் சர வே €வீனைகள் முற்றும்ரீக்கி 

அவரவர் விருப்பச்இன்மேலும் கொடுச்சருளுகின்ற அருள்வகையெல்லாம், 

பலகோடிகற்பகாலம்ஆயுள்பெற்றிருஈஅு இரண்ட மிரராவுள்ள அதிரேடன் 

சொல்லத்துணிர் சாலும்சிறிதும் ரடிவுர ௮. நசலால்அன்பனே? இனிநாம் 

விரிப்பசெப்படி? ௮மைக, உ லக த்திலுர்ளகர்வான் மாக்களுர் திரு பருள்பெற் 

றுய்கற்கு உண்மை நால்களாலே3சொல்லப்படுகின் சாதனங்கள் அனேசமு 

ள்ளன; அவை 3யெல்லாமும்எல்லாராலும் மேர்சொண்டெ.த்துவது ரிச அரி 

து. ௮வையெல்லாவற்றினும்மேலாயும்செய்தற்கு ககஇலகுவாயுறுள்ளது இ 

ச்சிவபுராணசிரவணமே. இது௨ ண்மைநூலிற்உறுர்சர்மககளெல்லாமாகும். 

இதுவே பலவகைச்செல்வககளும௩ன் மக்கட்பேறுமு சலியவைகளும் இகபர 

இன்ப௩களுர் சருவது இதுவேசிச்சசு த்தியாதிரறையேசந்து மலவலிசெடு 

த்துப்பசுத்துவரீ4கிச்செவச்துவாபிவி.யச்திப்பெரும்பேறும் அளிப்பது, ௮ச்சி 

வபுராணக்களுள்ளே மிக 2மலாகிய இச்சு. கவனபாரணமுழுதுமேனும், ஒரு 

சருக்கமமனும், பலசிலகலிக ளேனும், ஒன்றேனும்ரயதியாகப்படிப்பவர் கே 

ட்பவர்சளும், இசனை எழுதுகோர், எழுசஎடுகொடுப்போர், உரிய. சலிசெ 

ய்வோர், இதன்மகிமை எடுத்து ப்பேசுவோர், பூஜிப்போர், பி।திஷ்டைசெய் 

வோர்யாவரும் இஷ்டி கள் முற்றும்பெற்றுவாழ்வார்களென்று திருஈர்தி 

சேவர்முடித்துக்கூறின தால், மேலும்ஆசைபெருகபும் வ்வாஞு/ஞையைமறு 

சீ. சற்கஞ்டெயமைர்திருர் தா *னத்குமாரசென்று எனகாதிமுனிவராளுச்குச் 

ரு. சீமுனிவர்கூறிஞர், அம்முணிவர்களு ளும் அவ் வா ாகு அமைர்திருந்சார் 

கள், 
வேதம்வாழிருகில்வாழிவிளை கூழ்ல்£ழியுயிர்ச்கின் பர் 

சீ சம்வாழிதிரு ச்சொண்டச்செஃ் வர்வாழிபூதிமு சற் 

சாசம்மாழிசிச் சார் தசசைவம்வாழியருள மூச 

நாதன்வா ழியனைபெரியநங்கைவாழிவாழியவே. 

இருச்சிற் றம்பலம், 

இந்தான் நிருவிழாச்சருக்க முற்றிற்று, 

கூ. சவனபுராணவசன முற்றிற்று,
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