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கடவுள் துணை . 

சிறப்புப்பாயிரம். 
  

இரிசிரபுரம் விழ்துவானும் 

5. 1]. %. ஸ்டேஷன் மாஸ்டருமாகிய இ. ராஜ. 

காத்கபெருமாள்பிள்*ள யவர்கள் இயற்றிய து. 

தனையேகிகர் இருக்கூவல புரமேவீய சதுரன் 
முல்பம்கயம பணியுஞ்ச”வ தருமக்குண முடையான் 

அனையேவெனப் பலவன்பர்க ளடி.யின் மடி. சூட்ட 

வரு: _ம்கிய குருசு* ர மூறர்ம்தஇருப பெயராற் 

கனைபாற்கட லமுபோவென வுண்டோருளங் களிக்கக் 
கட்டி த் தயிர் பால்கெய்கறுங் கனிவர்க்கமுங் சலந்து 

இனமேபொழி ௮னதான இன் செயல்தம்கிய கதையைச் 

செய்தான்ற.ர ய ரைக்கவெயர் இகமோபுல வீரே. (௧) 

(ே வ MI.) 

கம்டரொட்டக் கூத்தர்புகழே$்தி யவ்வை 

காரிதண்டி படிக்காசு காளமேகம் 

உம்பர்புகழ் புலவர்சிகா மணிகளெல்லா 
மொழிடதனரென் மயர்ந்துமன மொடுங்குங்காலை 

யெம்பெருமான் றிரு த ருளோ குமாரசாமி 

யியம்நியநற் தவப்படனோ விருர் சூழந்த 

௮ம்புவியோர் தமிழருமை யறியவென்றே 

அவதரித்த கலைமகட்கோ ரரங்குகானே, (௨) 

என்னபல கலைப்புலவ ரிறும்பூ தெய்த 

வியலிசை கா டகத்தமிழ்க்கோ ரிஹைவ னாகித் 
தன்னிகரில் லாகதவ மம பூண்ட 

சட்டி முனி கட்டளையைத் தலைமேற் மொண்டு 
மன்னவருஞ் சபாசெனவே யன்னதான 

மகத்துவம் புராணமதை வகுக்இட் டானாற் 

சொன்னமொழி தவருத கீர்த்தி வாய்ந்த 

சுப்பயயக் கவிராஜ சுகுணன் மாதோ. (௩)



௪ சிறப்புப்பாயிரம், 

பிரமகபாலம் 

இருவருளானந்த வள்ளலாரவர்கள் மாணுக்கர் 

தருநாகை வெளிப்டாளையம் 

மல்க ந்தரசுவாமிகளியற்றிய து. 

மஇியைவென்றவர்பானண்ணி மயச்குருமதியைசாளு 

மதிகமாயுற் ௦2) சா லரியசுந்தரரொண்டேனைக் 

கதி 'டைசெவி வாயுண் சக் கர ச்தெ னும்வளையாலள்ளிச் 

EO SHS EGU LOU Fre சுப்பையககவிஞன்மன்னோ. 

இராமகாதபுரம் சமஸ்தானச்மைச்சேர்ந்த 

தாமோதரபுரம் மகாவித்துவான் - ம-ஈ-ஈ£-ஸ்ரீ 

சுப்பிர மணியபிள்ளையவர்க ளியற்றியது, 

  

சொல்லைக்கன்னலைத் ஈருமாச் சூழ்கூவர்சுக் சரகரர்த்இயின 7.நாய, 

வெல்லைச்€ருரையென்ன விஃயிஃகுணச்சட்டிமுனியிசைப்பத்பொன் 

னூல், வில்லைக்கொண்கள்ளிருளை விலச்கறிரன் பால்வனமே விரும்பி 

வாழ்வோன், Gam so sme கலின்மவுலி யனையான்சுப் பயக்கவிஞன் 

கூறினானே. (௧) 

இதுவுமது - வேறு; 
எண்ணர்க்கா மெழுத்தர்க்கா மறைவலோர்க்கா மிருமூன்று சாத் 

இரர்க்கா Dens gr Sov i dard, Gord wo SSW விரிஞ்சர்க்கா முக்கண் 

ணர்க்காங் கணபஇககாய் கம்£ர்க்காங் கலைவலோர்க்கா, மண்ணிர்பால் 

வனத்துறைசுப் பயவேள்கூவன் மாககரின்மேவியசுக் தரரின் வாயமை, 

பண்ணிர்கொண் டன மான மகத்துவத்தைப் பாலித்தநூறனையே பகரி 

ன்மாதோ. (௨)



சிறப்புப்பாயிரம், டு 

குழந்தாபுரிக்கராமங்கணிகரும் 

மகா வித்துவானுமாகய ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ, 

இருஞானசண்முகம்பிள்ளை யவர்களியற்றிய து. 

i:   

பானம௩த்துவட்பண்ணும் படிய ம.இம்சுப்பையப்பண் பாவலோன்மே 

லானமகத்துவகைதரு மரும்பயஃின்மிக்கெஈனு மடைவாலன்ன 

கானமகத்துவமுயர்சுக் தரமூர்த்தசரிரையுறக் தமி யாப்பான்மெய்ஞ் 

ஞானமகத்துவமையற நண்ணுசட்டிமுனியருள நன்&ீஈதானால். 

குட்மிகொட்டி. 

ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ, மது ரகவிதாசு 

அழூரிசாமிரெட்டியா ரவர்களியற்றிய_து. 

SS § 

கடலமூ,கனைய வினியவோ தனமிக் காசினியாவையுமருர்தப், பட 

ங்குயர் தருக கூவலப்புரப்டெருஞ்சீர்பாடினன்புஉமையோர் மகிழக்,கு௨ 

ங்கவிழ்மதுவாமென 4 துளிமலர் தேன் குடைந்தளியபுண 5, ககுசோலை, 

தடந்திகழ்கோவி பி! ங்குபால் பனம்வ.ழ்தருவெலுஞ்சுப்பயமதனே. 

விருதுபட்டி. மா-ஈ-ஸ்ரீ, டி. யன். 

கந்தசாமிபிள்ளே யவர்களியற்றிய தூ. 

—-:*; —— 

நன்னலஞ்சேர் கூவனகர்ச்சு। தரேசர் ஈல்லருளானிகழுமன தான 
ட ப ௫ (ஆ வ ர ர் {> 

மேன்மை, சன்னைமதஈதியணிவோனருளினாற்செ கமி, ரில மானமக 

தீதுவ நூலசொழற்றான், மன்னவர்கள்புகந்தென்பால்வன த் இலென்றும் 

வாழ்வுறுசுப்பையாவலவனி ச், சொன்ன ஃமாகியவமிர்தமுண்போர் 

நாளா துகளில்செல்வம்பெத்திற்றிற்சுவர்க்கஈ துய்ப்பார், 

neers



௬ சிறப்புப்பாயிரம், 

விருதுபட்டி ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ 

பொன்னம்பஉதேிகரவர்கள் மாணாக்கர் 

ஸ்ரீஃத். இரா மலிங்க சுவாமிந ஸியற்றிய து, 

தேமணக்காஞ் செழுங்கமலத் இருவளர்இண் புயத்தேவுஞ் சர 
நான்காலுல், காமணச்குங் கடவுணகர்க் காவல்செயா யிரங்கணனுவ் 

காணம்கெட்டாப், பூமணுகுமபொ பத தைப் பூசைபுரிசுந்தரர்பொ 

ற்புடனவாழ்வும்றப், பாமணக்குா பலவாபதி ௩ வன்மான் மியத்தை 

ய்ரு5 தமிழ்ப்பாவாயே. (௧) 

செப்பவென ரரனமூயர் சட்டிமுனி யிசைப்பவெற்குச்சிறற் தன் 

GODT» நப்பறவேயோ துவி தோன் ங்ம்பொ னு ச௨இகரைகண் டவங்க 

மெப்புவியு மஇக்குமுயர் பாலுவனப்பதுமேய வெங்கோன் செல்வச், சு 

ப்பையநற் சுவிரனன்னசானமகம் து௨மென்னச் சொன்ன நாலே. ௨) 

அரசருக்கு மனுமூலா மணிமாவா இயி்சர்க் சான நாலாம் 

பரகிலைதேர் ஞானியருக் குபடிடத வேகாந்மப் பண்பார் நூலாக 

தெருளுளசோ இடாதமக்காக் கணிதமதாம பூசுரர்க்குச் சிறந்தவேதங் 
க பச ட4 . ௩ டி . . ச { 

கருணிகருக்கெண்ணாருங் கவிஞர்களுக்கிலக்கணமாங் கருதும்காலே.() 

வாசு வால்லூர் மகாவிழ்துவான் ம-॥-ஈ-ஸ்ரீ 

டபழனியாண்டிப்புலவ ரவர்களியற்றிய து. 

அ௮ன்னத்துவசன்விது தவுயிர்க் கன்ன, துவசராட் டியனம் 

கன்னற்டாகுகனிதேன்பால் கலர்துகளிஈ்தெக்கா லுமருள் 

செர்கெற்பழனவளவஞ்சேரும் தெப்வத்இர க்கூவஃப்புரஞ்சர் 

மன்ன த் 5ரும()சாணமென வரைட்தான்ம௰ழ்சுப்பையவேளே. 

பால்வனம் ஸ்கூல் மாஸ்டர் ம ஈ.-ஸ்ரீ 

வாழவந்தபிள்ளை யவர்களியற்றிய நு. , 

செல்லினங்க£்£ பொ[நிலணவ மயில்களாடுஞ் செட்நெல் கன்னல்க 
தலி பலலேலிகுழுஞ், சொல்கரிய கூவன்மா nation way cr Gb ST Lpi 

த இயினனமட. பதிபினாளு, ஈல்லவன தான கழ மடிமைதன்னை ஈன்கு 

ணர்வோர் செவிக்க-புது நல்கள்மானத், தொல்லுல கெலாம்புகழ் புரா 

ணமாகச் சுட்பையவேள செந்ஃமிழாழ் சொம்ருன்மாதோ. 

சிறப்புப்பாயிர 

முற்றிற்று.



உ 

௪ வ மயம். 

பிழைகிருத்தம், 
  

பக் | eA oud பிடைழ. | இருததம. 

10 | 18 ௦ | 1 பனை. பணை 
95 51 1 | பொருவானவை பொருளானவை 

30 18 A | Gop Bui 0G op Suir 

8° 119) 8 மெற்ருர் பெற்ஞுர் 

88 | 27 |? | கொணடவழேனு கொண்டவரெனினலு 
96 | 27 S 2 | வரர்போ வறிஞர்போ 

96 9 | ‘hy இருப் ,தலென்ன இருப்ப தென்ன 

35 a() | | வ் Lai ou GO) exter பகர்வசிதென்ன 

140.4) தாம்பவன் DI LOU aot 

41 | 50) 95 வரமினொான்று வாஜென்று 

41 51: 1] களைமாம்றி கலைமாற்றி 

41 | 86! 2 மூனிவதயபோ முனிவர்ப்போ 

40 18! 3| வியதுறும் னியற்றும் 
52 | 40 | 3 ஐயர் நிலை முூயர்விலை 

53 | 44 1 அள்ப்பரு அளப்பரு 

௦4 57 4 னந்தனவிலு ன தர்கவிலு 
௦௦ | 1 |8  தருமமிரத கிருமமிர்த 
06 20 4 ! கலாயினையே கலானாயே 
04 | 12 5  சார்வர் ei evar 
07 | 84 4 । பறிநஇடாப் பறிந்திடப 
80 11 4! மிரண்டிட்கல் மிருண்முட்கல் 
69 1511: பாசத்துள்ள ure & gion or 

71) 213 ண்ணா நயிர் இனனாருயிர் 

10 98! 8 ஸிருபரையும் னிருமரபையுங் 
77 | 87 8 | ஈவஞ்செறி நலஞ்செறி 
80 68 3 புரித்தான் புரிந்தான் 
59101! விசும்பில் விளம்பில் 
01 72 4 சுவசும் தீ சுவசந்த 

ன் 918 1! சீன் கள 

21 18 னலு ண 
96 | 2414 Carani Banton 
Yu | 30 | 2 பம்பு நம்பு 
96 | 31 | 2 துரிழைப்பது துயரிழைப்பது 
07 பிமனிநரயவாமை பிறனினயவாமை 
917 184/1 பின்னருலோப பின்னருமூலோப 
901 84) ] பெற்றிராம் பெற்றியாக் ,, 
ve | 88 | 4 Loan exyeu மன்ன 

  

  

              

  

  

  

  

    
     



பிழை திருத்தம். 
  

  

  

பக் | களவிவரி| LY em Lp. | இருத்தம. 
பு | 41 | 3 எளளனவெனு | எள்ளளவெனு 

U8 1 4 | மகிழ்சி மூழ்ச்சி 
1001 12 ] | இளையஞ தளை ர 
100113) 3 | வாணா வானா 
100114 1 | னிசைத்தாடி னிசைத்தபடி 
1001 14 2] காண் கான் 
100) 16) 2 செங்கமலர் செங்கமலமலர் 
1011 18 1] | மவளை | மவனை 

101) 1813 | மரமை | மரபை 

102 | 28 9 | விளம்கு | விலங்கு 
108 | 30 4 | னன்னிய னன்னைய 
109187, 3 !ணாளே லே 
108 | 40 ! 3 ae Prevent 

105 50/8 wef அ, கனா? 
100 88; 2 | மூகமுனி மிகமு£னி 

111 | b4 | 4 | சூன சூழ் 

112 ! 47 3 | னடைவி ளடைவி 

1183 9 1 கழந்த கழைக்க 
118: 7 1: மவைத்த மமைத்த 
114'5& 3 வெண் வென் 
1160 2 1] Cen gar G ex gen 
122 : 25 1 | மென்றி । மின்றி 
180 1111 நீறள்னி ட நீறள்ளி 
127 | 1 (3 ! கன்னிடர் கன்னடர் 
1௦0 , 86 1 | கண்டு கணடு 
180 | 42 1 பங்கரி பாங்கரி 

180 , 43 2 நீரங்கறவ | Smee peu 
122 2 2 கூாரதன கூரநதன 

132 6 3 மின்னிய மன்னிய 
182 | £ ..] நல்வோகம் நல்யோகம் 

180 8 83, விளைவிற் விளைவினிழ் 
137 | 34 4 | ன்மால் இன்பால் 
139 ! 4 | 3, Cara தொறு 
1389 11113 வாரறி வாற்றி 

  

  

  

பிழை திருத்தம், 

முற்றித்று,



    
கணபஇதுணை. 

ஸ்ரீமத் கூ.வலப் ரம் 

9 ட்] ர க Se அன்னதானமக்த துவபுசாணம் 
ee தி eR NTT Fg ஸ்ட எடுக் வக 

பாயிரம். 

விநாயகா வனககம, 

சொல்லாருச/படைத்த சுர் ,ரரன்பாகவ.எ 1 துவசராட்டி, 

யெல்லாருமி னிதுறவினன₹மூ fl ho) தண்ணாகமபழமிய்று நூதேர் 

வல்லாரும்புகழ்சரிதந் னைம?ப் வி ஏிசைப்பரிகுமனமாசற்ற 

நல்லாரும்பரும் ஊிவிராயகன 2 ஈப தமல। ஈட லையே /கொள்வாம். 

பரமேரரன்று நி 

௮ஞ்சக்கரத்தா சலாதரனை யட॥ம்செருப் ரவரியகத்தி 

லஞ்சக்கரத்தா .றஇப்பவுவந ரூ உ பமரட்பு னிவரர்கண் 

டஞ்சக்கர ம BIT or oer Li wip HUI iS, peoveur 

னஞ்சக்கரத்த।லமபுரக்ரு மரன்பொம் ரணர் லைக்கணிவாம். 

அம்பட்கை நுதி, 

தனபதஇியைமஇயாது தக்சன்வேள வி 

தானியம்றவவ மக wie தன்மையோவிப் 

பின்பதிகதவ.புரியு ந।கவேந்தன 

பெருங்களிப்புமேவவ வ. மகவாயத்ேே பன்றி 

மனப /கடழைம சாங்க வரு ரான்மேனாள் 
வாரிவிடமுண்ட கண்ட மூழ்நனவனனோ 

டன்பஇிகமாகவென் றுங் கஃடர்துவாமு 

மம்பிகைடொழ்பா மட ரக்துட்கொள்வாம். 

கணபதி நத, 

பொன்னாகத்துடையனயன் புகழஈ। க ,இரைநாகர் போற்றநாக 
மின்னாக த் இடனாகமிளிர் நாகம் பூஷைவி ர்க் கும்ே வணி 

தன்னாகம்இளம்பிழையு நஇயுமணியரன்மகபுக்கனயனாட 
முன்னாகமுகனாகடிலனாகவென்றருண் முன்னவன் ருள்போற்தி.



a. அன்னதான மகத்துவபுராணம். 

குமரவேள் துதி, 

பொன்றாளையுடையானை வாமளந்திர்த்காண்டானைப்புகமுளானை 

யன்ரானைமுகம தானையடர் த் பானை புன்னாகவன்புற்றானை 

வன்றானையசுரர்தமைமாயக் ரானை யமரர்ப உஊரிவானைவஞ்சச் 

மொன் முனையிரு- மன் ருனன தானை யிருதயத்திலுன்னிவாழ்வாம். 

தருமாறு, 

அன்றுழியருளிலயாம் நூல் விரவலர்த முநையுளறிக்தரிகளோடுஞ் 

சென்ரழிகடங் பரக்க deme rani புனைந் மாயர் சேரிமேளிப் 

பின்னி யு. னொரு ப..ஈ பெ, வீடு தந்து மறை பிழழ்ந்தோர் தம்மை 

வென்றாழி சரத்து ரூம் வி, ஏகி ரப் LI hil Noo விரும் யுய்வாம். 

FIGS 5D) 

உலகில்வா முய/(கள்யாவு பதவிய கமஷன முல் 

னிலகிரொன்மமைக 119 யியம்புறு பொருளகட்கெல்லாம் 

தலைமைெ 11 bbl பின் 2) } FB \ 1G பாணாவுகல்குங் 

கலைமகள் சரண்களென்றுங் கரு $இ.விலிரு2இ வாழ்வாம. 

நந யவர் நு. 

வி$தைசேர்புயன் ேே ப on apt ரக் 

துக்துே 1. இர தாம POMIT eT வாய்டலி 

னெந்தையாம்பர அின் ப பவைஇய 

நந்இிபொன்மல தீ தாடினா£டுவாம. 

தமிழாசிரியர் துதி. 

௮லைகொள்வாரியை யங்கையிற்கொணடுநன் 

னிலைகொ ளு $ மி ணீணிலமமோ தே ய 

மலையமால்வரை வைகுய்கு றுமானி 

யிலகுபா2ங்க ளேத்தியுயவ। யோ. 

திருஞானசம்பந்தர்த்தி நாயனார் துதி, 

பொயமையான வமணெ நறிபோக்கிமே௰் 

சைவநன்னெறி யெனறுஈ _ழைக்கவே 

துய்யமன்மனை ச௦)த துயரச் 

செய்யுமண்ண திருவடி.யேத்துவாம்,



ப் ர யிரம், ஈ, 

திருநாவுக்காசு நாயனார் துதி. 
அன்பின்ஞானத் கழுதுகுமபாடலா 

லென்பினார௩்கொ ளீசன௫ருபையால 
வன்பிற்கட்டுங்கல வாிிமிதககஈல் 

லின்பமெய்திய வேர்தலைப்போ / ுவாம 

சுற்தரமூர்த்திநாயனார் ததி. 
தெள்ளிதாகிய ிரதையிர்காதலசெய 

தளளருமமெழி > opie 1a wat! 

னள்ளிராவினி னா னைத்தூதுகொ 1 

வள்ளறாய மலரடிவா! தி துவாம, 

மாணிக்கவாசக ஈவாமிகடு நி, 

நீதியாரகிமபத் ாரின னேரு :1 

காதுஞசமபு களைப்பரியா Buy 

நாகனாரடி ஈனகு வுனனிய 

OUT DAT 9 பாரடுவா ! துவர்ப 

சிவதெசாகடுஇ. 

தலமதிமபுலையராச௪ ௪.வித்தவ'?ர ரி றாமயபொலலாக 

கொலைக ஈவியமரியெனற। கோடுமநுநுகா ரேனு 

இலைமலை.பாகககொண்டோன் சேடி ஈகனபுசெயயு 

நலமிகவுடையரெனனி! னமமையா ரூடையராமே 

சுந்தா வாமிக$? இ. 

எந்கலமுஞ்செழி53 தாஙவகு சதுரவ OTUs Fort 2 Wen veprGu s Re 

கன்னலினறசுவைகாவுக் கினிப் ப துடோட / இ.மன ந BoP OY FL 

வன்னதானததையென்று ம௫ஃபிசை। லை5வுத்தி யபலலை££தஇ 

மன்னியசுஈத.ரமூர்,இ பொமகமலமலர உயை வணஙகிவா ழவாம 

அவையடக்கம். 

தருவென த்தகைசா மண்ணளியு படவே FT} b B19 தெ £முமவ [கசூலக 

விருளகலொளியா யிருதயத்திலங்கி யிஷயில ரசசுகச்இனிலிரு ERs 

கருவுறைகயகதி லாழாதிடாத ரிய கருலைசெயசாளுமெய்ஞ்ஞான ம் 

இருவுருவாகி யெங்கணுிறைத சிவப்பிரகாசதேசகெரே.



௪ அன்னதான மகத்துவபுராணம். 

ஏங்கணுஙநிறைற் 2 சிவப்பிரகாச தேகெரிணையடி மலரைச் 

Hie? gon 6G சே/்த்திமெய்ச்சாம்2லிங்க தேகென்மலர்ப்பதத்தைப் 

பொங்கயவுவகை யாந்தின/தோறும் போற்தியன்னவரருளுள sao 
தங்கியயழனிமனியெனவொருபேர் சார்ந்த ந/சூமர சேவரையே. 

GS a mw! 

இனிய ?கராய்ச்செயய விருதய இரு / இியாண்டும் 

தனையநிகரில்லாச்? । இச் அிதம்பரசாமிதன்னை 

வினையகலுளத்து। கொணடு விம் ருஞ்சண்முகரபொற்றாளைப் 

புனைசெனியுடையோ॥ ராளாம புஇயானொழுககான்மிக்கோர். 

மீ வறு, 

எழு,$தொ சொ பொரு பப்பீனணியுமென்னா விலங்குபஞ்ச 

விலக்கணமர்களி //ஜோ்து, விழு பரு த்தாந்தமரை நூலகடேர்க் 

நுவேதா b BF EM GE 7, L011 i LB YE LD, L(Lp 5 5 Peau ygpaere நாதரெ 

ன்னாப் பகாகர் ,சாமிபதப வ/கரபோறி௪, செழித்பபுகம்டடைத்தச 

ட்டிச்சாமீயென்னாச செடபு 2 1 சசாமியருட்/ஈதைகூர்ந்சே. 

கார்தவழுஞ்ச து;வரையீசன்பாதய் கருத்துறுஞ்சுஈ;ரமூர்ச்தக 
ருணையாலே, 3! தகழும்வேயத। ழு த்தவன்ன தானமொடெ 

ண்ணான்கஈமுடதவத்தோ வாம் 1 டி, வோடுகழவெஞ்ஞான்்.றுகிகழ்வ 

தான விப்பெருபை தனைமு.உனோரில சரா ர்கேயப், பார்புகழுமன தான 

ப்புராணமென் பை பகர பம ரவினி௰நூல்பகா $ததாமால், 

2 வறு. 

இழிவுட௪2சா கமரா யியான்சொலபுனகவிகளேனும 

வழுவிலக்கணத்துக்கென்று மார நூலோ | Fa. cup 

Laps aouiblen கடே ஈதோ | பாலக பிழம்றஇன்ற 

மொழியையுமகழ்ஈ்துகேட்டு முகமலரொளிருமாமே, 

போலீயென்றுண தும ப் போலியைப்புலவரெல்லா 

நாலினுமபுகலுமாேே! நுவலிலககணங்கடே ந்தோர் 

சால்புறும்பதியையேனுஞ் சரா $தலாப்பேதையேன்சொன் 

மேலவர்கொள்வரென்னா விருப்புடனுரைத்ததகாமால், 

கோகிலங்கூவக்கண்டுகுள தியகோட் டான்்போலும் 

தோகைமாமயில்களாடசசுமலும்வான்கோழிபே லும் 

வேகமார்கவம/ கண்டுவிசைத்தெழுமறுகாம்போன்றும் 

பாகமாரமுன்னூன்மானப்பகரயான் புகு தவாறே.



பரயிரம், டு 

நல்லவர்நெறிபினா£றும்பூசனைஈயா துமில்லான் 

கல்லினாலெறியச்சிந்தைகனி/ தருளீசன்மான 

வல்லவரிசைகுன்முமல்வமுத்து நாலொப்பகாயேன் 
சொல்லிய நா லுட்கொள்ள றூயவர்வழக்க ர ரமே, 

வானவர்மு.ளிவ/க்கான் ஊவரந்தருமீ னன்பா!॥ 

மோனசு65ரரென்றோது ப த்திதன்ச | Ceri,» 

மேனலமான யிர் நூல்வி.॥ம்புவோவிரும்பிக்கேட்போ॥ 

தாநமவாசையின்றிசசமபுதாட்கணியாவாரே. 

இமமையில ங்கணி௰ிமிருிலத்தய/ரதவா/ வுய் 

செம்மைசே புதல்வர்! றுஞ் "ந்தைகூ/பொருள்கள்யாவுங் 

கொமமைெம் மலையாள் பாக ரூ றி (கொளுமடியரன்பும் 

பொமமெனவலடு நுராளுமபுகமுடன் ராம் வா மன்னே. தளும்ப BED Pp @) 

DPCM A | fi 55 பாய்ச்சொன மழவரண்கடந்தறுவர்க்காய(து 

er oxy ்கரியசோ இிக்கமலமாமஃரினமிீ நு 

மாணுகள்னடன ங்செட்பு! தன்மையு மணர்ந்துபாரில் 

வேண ]த்பெளுர்தே।! !நுவிண்ணவ।ப௫ 5 வாழ்வர், 

பாயிரம பே றிப்று, 

sername YE வணைகமை 

HOLA CILAMY I Le 

THA Lew 1) LD T&G) VT இுந்துவங்கியர உ ரர் த்திகுணை ச & ( 

யூ லே, பல்லுப் கருமி தான ட்! ரிவினா,! அமி .ண்பனை $தெனபாலுவ 

னப்பஇயினாளுங், கல்விய நிவொழுக்க மய/புகர்பெழ்றோங்குங்கவின் 

கலதோ கன் ஈங்கு) வல்மதுிழ்நாவலன்சுப்பையவேளி 

ந் மமாரிலத்திம்புராணம மாய குத் யால. 

(ழி ் றி ப் து 

சர்வம்



GS LBUEVELYELLO LLL BEBE 
papas ளக கல்ல கமலக ககக ee 

௨௨ 

மயம், 

இ] ற LM tp cp LL ம், 

ee OO Ca LOVES) oe 

ஈல்லாங்களுமொழுக்கமு நாளஞமேலோய்ச் 

செல்வமேதிகழ் இருப்புகம்ப்பாண்டிகன்னாட்டில் 

வல்உவையையும் பொருரையென் நிருஇவனப்பிற் 

பல்வளங்களுஞ் செறி தரப்பரிப்பதுபகர்வாம். க 

அ௮ண்ணலாரடி யார்திருகீ ்றினையணிர் b 

வண்ணமேனியை மானஈ௨வான்விபட1ந 

வெண்ணி. த்தன முஃஃக ராழ்விரிகடவபருகிக் 

கண்ணனமே.-ரி யக் ௧ ப்பமீண்டகன்வெளிகரந்தே. ட 

பொன்னி $துளான பொன்னி $தண்ணலைக்காண 

மன்னிகேர் வரு செயலெனமாவிர ககா 5 

BION BIG UF gh ராசலமீதி 7 றன Lf OD LALIT 051 

மின்னிஈம்கவி னோமிவா எவெளிபி LF Gs ழ்ந்பே, க 

கானழ் நேரொடய் கடும், இ!4் ௧இ/கபோ படையாய் 

வேனி௰் மூனிருந் ஈர ஈசெய விச தினை யுணர்ந்து 

வானற் ரூரையாம் படக் கோடையை மாய்க்கத் 
al Spy முலெபா ழ் தொடு ம்ம கிதுமின் னிய (தே. a 

கனக மால்வரை வில்லயைக் காமன்மன் னுவந்து 

புனிச மஞ்சன மாட் டிப செயடனைப் பொருவ 

நனி தவ 4 ॥கண் மூதலகா ரில தவக் கெல்லாந் 

துனி யரச்சது ராச மேன்மழை சொர ந்த். டு 

மானி LS Bus கரத்நூனன் மேவுமால் ௮ரைகழ்ப் 

பானி ௮த்திய குறிஞ்...க் க்பான்மை யிற்பரவ 

மேனி அுத்திய வண்டம்தின் கடம வெளித்தூண் 

டானி றுத்திய மாமெனும்படி. மழைக் தாரை. Gir 

பெய்த வான்சதுர்ப் பிமங்கலி லுடம்பெலாயங் குளிரச் 

செய்து கோடையைச் சினந்தெய்கும் மொடர்வது கடுப்ப 

வைய மெங்கனுஷஞ் சிமப்புற வான்றினம் டொதிய 

வெய்ய வேனிலின் பருவமும் Dad enews er



: ஆற்றுப்படலம். GT 

போத மேலிடப் புல்லிய மல௰ப்பகை நவிர்ந்தும் 

வாதனை தமை தீதாக்குமா அுயர்மழை கரந்துங் 

கோதின் மாமிரு கங்களும் பமவையின் குழாமு 

Cri ல அண்டு.ரி துவர்றும். நாத ரும்படி மரமபல அண்டு ரி துவர்றும் wy 

வறு, 

உள்ளன பொருள்கள் யாவு மவ இர வலர்கட் கெல்லாம் 

(o 
wa) 

வள்ளலாங் கொருவ னீந்து மம்றுங்கைப் பொருளி லாமல் 

விள்ளரு சாணம் தாலே மெட்யு உ வெரிறுமா போம் 

கள்ளமின் மாரி dus atts Gato வெளிறி மனதே. ௯ 

வழுவிரென்பால் வன த். வானவன் ஈஉமேு்மேனு 

டொழிதருபாலினவெள் (ம பொன் of த்ததியுமாபோ,ப 

குழுவியயமுகில்கள் wus Gari ர௬ுசதுரகளுன்றைத் 

தழுவிவெர்ளருவிியெ௦ ர உரமிசைவதிர் மாதோ ௰ 

அ௮க்தறல்வரையினமே.ளின்  இ.ர்துவி ர ருவியாவு 

சுந்தரட்பொருரையவையை யெனு/ ௬ லலாறுர் து 

மூந்துறுு)$தும்பொயனு சதறிதி ஊாககரத்தால்வி4ி 

வந்தனமற்றுமுள்ள வான்பொருளவவவிமாதோ. கக 

வேனிலைமடிய மாக்! வெ சோ 11 யகஸ்ரழ. 

மேனிலையுண i Bal s ரிரு ale உரவிருமப tl? 

மீனுயர் துவசனாட்டை வி॥ ட ப்புரகுமாறு 

தேனுய/தெரியல்வீர/ ]மப்சபெபா/வருவே ர தனு மத்ப்யலம் 74 1/0 வருவ Tool Le உ 

மின்னியமணிபொ ழுத்து வேயகி/ சர் துகம்பூ 

மன்னியவாசநாவி மயி பீடி ஏயக 4 தூரி 

யின்னனபொருள்கள்ய வு மெடுித்துக்கொண்டேகுநீராம் 

பன்னரும்வணிகமாக்க ' டானமைஃ.யக்கித் 5நீ3தம, ௧௩ 

கல்லொமெரங்கடாக்கக் கல்செனவெ)லிம துப்பொங்கிப் 

புல்லியவேகத்தோடுி புணரிமே,/போருமாற்முல் 

வல்ல29சஞ்சிலையிராமன் மகிழ்வினி சே துசெய்யச 

செல்லுறுஞ்சேனைவெள்ள மாமெனசசென்றவெள்ளம். ௧௪ 

தணிவறுமசமாம,(றுஞ் சா தருமாக்க்யாவு 

மணிவருஞ்சேனையாக வான DC eB ox" tu Bl i னே 

மணிவரும்படைகள।க வழங்கொலிமுரசமாகப் 

புண்ரிமேற்பொருவானுன்னிப் போ பரும்படைஞர்போன்ற. கழி



அனனதானமகத்துவ புராணம், 

மாக்குறிஞ்சியினு ப் புக்கி வளர் தருவேக்கைராக* 

சேக்ககசோகங்காந்தட் டினைசெர்ேன் ெங்குமற்றுக் 
தாக்குறக்குகவர்டிற்றிம் சாடியே %* வெட்டிரூடிக் 

காக்குறு உ தலைமைபூண்ட a ு சவேட்.பணிர் பமீண் டே. 

(ல்லையுட்புகுஈதுகாயா மொய்மஃர்க்குரு்துகொன்றை 

நல்வசகரூடனேசாமை ps Oe rem rb gi 

மெல்லிடையாயச் யாரி வெண்ணெய் பாறஇயும்வாரிக் 

குல்லை ந்த | ரரியைப்போ மறி கூப ரு்சிவவ்் வேய் தே. 

பாலைபுட்புஞர் உ£ சூ. 52 பாலையோ 7 ரூப்பைம ப்று 

சாலுர்பு விளைவுரா ௧1% தளி। த் டமாவர்வேடர் 
லமாயப்பயமபெ, *_பய்யச செய் , மூன்மய் _ர்காய்ந்த 

நீலியைப் ணி! துதேன்்க அிபை ஏரு 4 கரகறரைவேய்ட்தே. 

மருதம் Gav fon 6 லாப ஈப்போ கு 

சரியிலாக்க.௨/செகெ ழ் வ. ப்பரவிச்செடறு 

பரிகரிமு மலமலாய படையுை வே உ/யார்க்ளுக் 

இருவு, டப LUI DBA nS ம் Pail (கோவர் i i yn. (0). 

வாசமா & ருழிடை பப்து ௨ளப்செற்கெய்தன்மேவி 

சேசமா/வருணமபோ றி நீ2 மப்பு பனைலகதை 

மாசறுடொருள்கொல்லாம வரம்? ரீதால்?ப் 

டேசருமபாத1 கக்்பம ©) ௫ bow! & நும்பைவேயற்தே. 

முதுவரையிடத்திர்றோ எரி முருகவிழ்மல/ப்பூ சோலை 

புதுமண / | ங்கண்மிச்க பொய்.ககள்கு சங்காவேரி 

மதுமலர்ப்.ஃ கனெய்பு மருவி. பெ வநீரிற் 

இதைவிலாவுட 9 ஈன் சே//தெ.ச்சோந்தமாதோ. 

அற்றுப்படலம் முற்றிற்று, 

terres sts SIE வவவவயவைல 

ஆ படலம் க-ஈ௫ இருவிருத்தம் ௨௧. 

% யெட்!/-- குறிய! த்தலைவன துவெற்றிமாலை, 

* வஞ்ை-பகை வரமே, செல்வோன்சூடமோலை. 

% கரக்தை--பகைவரோட் டியரிரைமீட்டமோலை. 

3 உழிலை--பகசையர ண்பிடிக்சச்சூமொலை. 

* தும்பை போர வென்றோர்சூடமொலை. 

கள் 

SOT 

வி] 

EI 

௨உ௰



திருநாட்டுப்படலம். ௯ 

இனையவாகய விருகஇயய இன லெங்கணுஞ்சிசப்பெய்த 

மனையறங்களு மநீறுளவழங்களு மபை கெற்குன்ளுதாய் 

வினையகன்றிடக் கயற்கணியுடனருள விமலனசெஃகோவோச்சுக 

தீனைிகர்க்இடாட் பாண்டிஈன்னுட்டணி சாம்றுத/கெளிதாமோ. ௧ 

முூன்னைநாண்மழை வறத்லிப ப்ப்ணி மண்டிடாவகைசெண்டாற் 

பொன்னின்மேருவை யடத்தருறிதய பம் புகரபெறச்கொடுவந்து 

மன்னுமாக்தர்கள் யாவர்க்குடிகலிகெட ;) றடியத ஏிசபத்இத் 

தென்னனாட்டிட்கு நிகரிஈ வு.” செப்பு த,&வைமாதோ. ௨ 

ஆதிராயகன் திருமணங்கா று ற் கமரா யாவரு,பெ ய் b& 

கோதிலாவடஇசைகணிந்திடவர 1 Go ly il g%etOn 1a? 

போதிரீயவட் பொதி ௦கயி?னைய் பப் புவி.ப்ளைசசமப்செய்யென் 

ரோதவைகய தகைமைசே Ae aml. டெ ப்புவே ௮ ஈதாமோ. ௩ 

ம வறு, 

மீனவன்மனையுய குலச "கவலை பர் 3 சி2மயமகி வு? பமண। 

மேனிமிர்சமய மழிஈ்தி பைக மீ Cr Oh Bigs gi ih a pieys 
தேனம! கரிக்கைச [ரனைட்டெட்டா இருவிளையாடல! செய் ,.தவும் 

வானவர்க்கிறைவன் மே ஏிசாப ௮ ருத் நீயமயதுமிர்நாபே. ௪ 

பன்னுதற்கரிய பரமபொரு ச யுமபாண்டான்னாட் டணியெமையுஞ் 

சொன்னய மூணரு பறரிவர।/சலை$ De 11 dae sam வரு [க 

மின்னதன்மைய அர Dione lug க. ங்கா தெழி லு, ர ட ) ரங்குபல் வள 

மின்னுமர்நாட் டின் சிமப்பினைமன 7/5 ஜோ றியமா /லசொல்லாம்.௫ 

வறு. 

செர்நெலேகன்னல்காட்...௪ செழுங்கு கமூகுகாடட 

மன்னியபூகமேலாய் வள தரு தேங்குகட்ட 

நன்னலமிகு$பென்னை ந ஏிபுய। தலங்காட்டத் 

துன்னியவமைகள் வானைத் தொடா தருமேிகா ட்டும். 

பனிபடுசோலையுத்ற List ine (HE + 1B gaps: 

கனிக?்தொழுகுஈதேனுவ் கருமபி மிசேனுமேதி 

மனஇனிழ்கன்றையுள்ளிவழி ருபா லீ?மல் வா 

நனிபணைபாயமீன்க ணன்குண்டுகளிக்குமாதோ. 

பனையுறுகனிகள்விழப் பாங்குறுமிளகீர் தள்ளிச 

ரினைதுங்கமு்டாளை சிதைத்துமாக்கனிகளோடும்6் 

2



கட் அன்னதான மகத் துவபுராணம், 

புனைகனித்,சா ற்றைமோஇப் பொருவறுங்கனிகள்வி ழ்த்து 

நனிவரா.றுல் ளியோட ஈறுஞ்சுனையய 1 இலாழும். 

பங்கயம்விளக்காய்கிவோம் பலக்களேகண்களாகப் 

பொங்கர்வண்டினங்கள்பாட பருணிமர்புகல்மாட்டேயக் 

கங்குபாகலின்பழத்தைக் கடுவன்மத்2ளமுழக்கச் 

சிங்கலின் மயில்களாடு$ இருஈடமரு தங்காணும். 

மங்கையர்மஏழ்்ஈரோடு வாவிநீர்படிம் துசெல்லக் 

கொங்கையிம்புனைநதசந்தக் குங்குமமலரின்றேனும் 

டொய்கிரீர்புரண டுசென்ற புதுமணவோடைமத்று 

மெங்கணும்வாசம்வீச வெழின்மதுகரங்கண்மொயக்கும். 

பங்கயமுளையு ம$தும் பசு.பொன ஓம்பு ரண்டுவீழச் 

சங்கேட்ெ காமு முன் மன்ே னர் தானுழமு! பாறுபோதச் 

செங்கயறுடி ப்பவாமை பலைபுடை சுரிப்பமர் று 

மங்கணம்வரா லுணணடுி மளை 4ரவுழுவர்மள்ளர். 

கன்னலையொடி.&்துமேஇக் கட £வினையடிப்பக்கன்னன் 

மன்னியமுத்தம௩த வயலக ரி/பெரிந்துமின்.எப் 

பின்னவையனைத்துமள்ளா 32ம் ,ரசசேறுசெய்து 

செர்றெலைவாரிவாரி, தெளிப் ./கண்ப கிம் Heston gr. 

கொங்கையினபாதர்தீன்ற குழவியைவளர்க்குமாறு 

தங்கணற்பனையினாறு மமைக்இடத் never ooh wi. Fa) 

மங்கைபங்கமாவோனஹமொண்டர் மஃப்பகை துறப்பதேய்ப்பச் 

திங்கல்செய்களைகளைந்து ரிமப்பொடுவள ப்ப) மள்ளர். 

பூசையோரி_த்இலீன் உபா மைத்தான்புரக்கவேண்டி 

யாசையாற்பஃலி_த். து மமைப்பத)பொருவகாம்றைக் 

காசணிமன த்துமின்னார்கைகளால்வாரிச்சென்று 

G தீசுடைக்கழனிே தா LICH சருமஈடவைசெய்வார் . 

பரவைநீர்படிந்துசெல்லும் பசுகிறக்கொண்டனாப்பண் 

விரவிபகாட்களோடு வெண்மஇ.சல்வெெ தென்ன 

மரகதக்களிர்த்காற்போலும் வளர் தருபைங்கூமூடு 

சர ge த் இலங்களீன்.று சங்கின் சவழுமாே த், 

மே வேறு. 

பகஷராக்சீக்ளே களை மாற்றுவி செனாக் 

Bartha eri: இளையொடெய்இயே 

௧௰ 

க்க 

லட 

Sh. 

குச் 

கடு



திருதாட்டுப்படலம். கக் 

வெள்ளனம்பெடையொடு விலங்கப்பண்ணையிற் 

கள்ளமில்லாது..றுங் களை களைஈ தனர் ௧௬ 

பங்கயங்குமு தகீ லோற்பலம்களுஞ் 

செங்கைகளாற்பறிம் தெறிர் துஞ்சேயிழை 

மங்கையர்தம்முகம வரய்கண்ணீரிடைக் 

தங்கூவகளையினும் தளிர் $பதென்பரால். ௧௭ 

அல்லிசெட்தாமரை யலர்ந்தபூவினம் 

புல்லியமதுநுகர் பொறிகொளவண்டினம் 

வல்லியா -மகங்கண்வா யிதழின்மொய்ம் இட 

மெல்லியகைகளால் விலங்கய் சுவார். கவு 

நனைமலர்ப் பங்கயங் களையநட் கையர் 

சினமொடுமள் ஞு கொடியைத் இணடலும் 

புனைகரங்கிறித் துப்பல் புண்படுத்தி 

தனைவதைப்பவர்க்க_॥ மாஞ்செய்யார்களோ. ௧௯ 

விரிமலர்க்குவளையை விச்கச்சென்றிடு 

மரிவையர்கால்களை யணைத்துப்./ அரப் 

பரிவுடன் ரன்றரும் பாவர் மேஃவரும் 

விரவலர்கான் பிசை விழுவமானவே. ௨௰ 

அம்புயங்குமுகஞ்செவ் வாம்பலா இயாய் 

வம்டவிழ்மலரவர் வசனம்வாய்கண்க 

இம் ரின்மாறு ந் இமைக்குமேலதைக் 

கொம்_ஸனார்களை தலிம் குமையுண்டாகுமோ, ௨௧ 

பற்பலநிஈத்,ன மலரும்ை 10/0) 1 19. 

சித்சிலமருங்கெங்கு6 செ.றிந்திருப்பது 

நற்பயிர்த்சோட்யு நாகம்வா ற முகில் 

விழ்பலவுடனிம்ப/ வி.ஏங்கி59நன்னவே. 2.2. 

இன்னனகளைபறித் பெறியுமாதரா॥ 

மின்னிடைத்துவ.எவம மிளி/பைங்கூழிடைச் 

தன்னடி படுத் துவண் டினங்கள்சா/வு2 

மன்னியகரைமிசை வருகுவாரரோ. ௨௩. 

பாசிழையார்களை பறி , பண்ணையி 

னேசமாயமுன்புபோ னேர்ஈமவன்னங்கள் டன் 

கூசிமெய்வாடின கொெடுஞ்சமர்த தலை att ah” 

a at’, 
all oS 

  

யாசைகாயகர்த்தவி ரரிவைமாரினே.



௧௩. அனனதானமகததுவபுராணம். 

தீன்னுயர்பொருள்கெடத் stp ger ot gp 

ஈன்னலக்கிளைக்கரு ணலமாழ்ே முரெனத் த் 

துன்னியமஃர்வள மிழக்துொல்பணை 
யன்னய்களுண்ணமீ னளித்துக்காக்குமால், 

மாநிலக்கிழத் தியின் வணமைகண்டகா 

மேனி௨த்துறசெயல வி. ட்கக்காண்டமமென் 

மேனைய/சண்க ஹல் இ.௮ி.௰யா நிய 

மேனலமுமப்பபிர விணினுய/ந௩ 5. 

Gaim 

கென்முளை.பனைத்தும்வெள்ளை 6,1 bO G0 DF ov 5 Bs C cope dhs 

பின்னவைபசலையு 02 Bo £ 'கதி/கனெலலர7க 

தம்கிமம்வெளு துப் ॥௱னே சா। டருமபசுமைகாட்ட 

லன்னை நன்கு 3601 dod) , சசேயா லறிகுதியாயி உ ன்றே. 

ஆடவர்க்கண்ரொணி யஞ்சலி-பேதைமான 

காடிவிண்ணுய/துசெனற ரவிறரும்பைங்கூழெல்லாம் 

தேடருமங்கைபா.அச் ஈ ரங்க யரிற௦துண ல்போலக் 

கூடியகஇர்ச்செர்சால்க் குலை மகங்கல் 7௩ மாதோ 

கருமூதிமாதராமெய் கலினொபசு ௦ காட்டும் 

பரிசெனக்கொசெஞ்சாலி பழு $டப்பருவமோர்ந்து 

கருவிகள னான் மன் ஈர் கதிர 8ிபலரு சேர 
வரிகுவர்தலைவாக்கு 22 / டு] தவா மர்ருமாம்போல 

ஆற்றல்சால்கஃ்விேர௬ மறிஞாரைமரபெண்ணாது 

போற்றுதல்செய்துமே யோர் பொருவறுமிடத் துப்த்தென்னச் 

சேற்றிடைபிய 3 பலான செர்கநெலினகஇர்களெல்லா 

மே்றலைசும%துமள் னா! வெங்க ॥ாமத.வினுப்ப்பாா. 

முன்னைநாட்டெனத்தினார்த மூல களைச்ரிறைசெய்தாண்ட 

மன்னவர்புகழுநிம்ப மாலையான்வரைக? ஈல்லா£ 

துன்னியசிமைவை்தென்னச் சொல் உருஞ்சுமைகளெல்லாம் 

டொன்ளுயாமேருகாணப் போர்கனந்கிய்றுவாரால். 

மலையெலாநிலதில்விழ்த்தி வானவர்க்கிறைவனூாரு 

முலைவுருஞு௫ல்காே ல யுணங்குறமிஇத் 2லேயப் 

பலபலபோரைமள்ளர் பயன் கருங்கள,3 இற்றள்ளி 
வலமிகும்பகட்டினம்க: பிணிச்தவைபுழக்குவாரால், 

உடு 

௨௮ 

க௰ 

கூக் 

கட,



திருநாட்டுப்படலம், wt 

உடலிடையுயிருஞ்சேர வுறுபெயரொன்றகாய்ப்பின் 
னுடலிடை.யுயிர்கீட்டும்றே லுறுபெயர்வேருமாறு 

மடலிடைச்செர்நெல்சேர வழங்கெயபெயரொன்ஞய்ப்பின் 

மடலிடைச்செ்நெனீங்க வழங்கயபெயாவேருன. க: 

வையினையகற்றியார்ஈ்த வளியெஇர் தூ. ந்றலோடுங் 
கையகல்பதர் தூண்மற்மைக் கழிவையும்பு2த்திலோடு 

மையை தன்பாகன் பெரண்டர்க் கன்புசெய்பவ ரத்தத் 

பொய்முதம் நீயவெல்லாய பொருக்கெனப் போகுமாலே. ௩௪ 

மூ வறு. 

மூடியுளவரசர்க் காறிலொன் 221து முது லதிரவர்க் கருளன்னக் 

கொடிபடைத்தஇிலங்குஞ்சு* தரு! தீதகோவிலுக்கொருபங்குகொடுத்து 

வடுவிலாநன்னூ லுரைப்ரமைப் டியே மம்தையோர் சங்கட்குமுதவிப் 

படி.யினிற்சகல விளைவுங்கைஃகொண்டு பாவல/புக;ற வாழுவரால், 

2 வறு. 

மேக.தங்கரியு ம்மிளி/சோலைவா 

யாகமுஞ்சடங் கட்தணரிர்கணே 

யோகமூதவ மும்முய/ர்தோ/கள்பாம் 

டோகமும்படொலி வும்புரமெய்குமே. ௭ 

ஓ.துவாரக ளஞூயரெழுத் 1 எசுமே 

வாதனைப்பிணி யும்வர பஞ்சமே 

நீதிமன்னர் Oe Bu 1 vise DB oor 

மாதராரும் மருவுவர்கப்பினே. ௩௭ 

பூவின்மேவும் பொறியொடுவண்டினங் 

காவின்மேவும் கலையொடானின 

மாவின்மேவுவ வன்9பொாருே ங்கற 

நாவின்மேவுவ ஈன்மொழிமெய்மையே ௩௩௮ 

கோடனைத்துங் குழையுஞ்சுரும்புகள் 

காடனைச்துங் கழையுங்கரும்புகண் 

மாடனைமறும் வளையும் குவளையே 

பீடனைத்தும் பெறும்பெருகாட்டினே. ௨௯ 

சோலையிற்படி. யுஞ்சுரிவண்டினய் 

கோலவாவி மலர்ம துக்கொள்ளுமாற்



Be அன்னதானமகத் துவபுராணம். 

சாலுமத்தட மீதுறத்தாவிய 

சேலுமக்கனி இன்.றுகளிச்குமால். ௪ 

தளமலர்ப்பணைச சார்பிற்பலாக்களே 

வளமிகுந்த வனத்தம்பலாக்களே 

குளனிருங்கரை யுங்குளிர்மாக்களே 
தளையுடன்யற் சகேற்ொர்மாக்களே. ௪௧ 

மாடு போதகம் வண்டிமை போதகம 

பாடு மம்மனை யேபயி லம்மனை 

தேடு மாலை தஇகழ்மண மாலையே 
நீடு கேதன நீடவர்க்கே சனம். ௪௨ 

கோட ரங்கள் குஇக்க வனச்குதாந 

தாட ரங்கம் பமல சோவியே 

யாட ர்க; தரிவைய/ச் சேர்ஈதவா 

பீட ரம்பொரு வேஃகட்குப் பேதுறும். ௪௩ 

இன்னி யற்கனி யாரிசை ADA oy 

மன்ன மனனவ TT UTS BWI SICH 

நெக்நென் முகத் பொடுசெறி கண்டருங் 

கன்னன் மும். சங் கழைதரு மூ. ம்தமே, ௪௪ 

ஆலைவாயக் கரும் பா/ ௫ மோழையுஞ் 

சோலைவாம்ச் சுரும் பாட்த்தெழு மோதையுய் 

காலைவாய் மறை கம்பவ ரேோரபையும் 

வேலையோ டையின் மிக்குவி ளய்குமால். ௪௫ 

வறு, 

விண்ணினுய। கெரவளா மே நத்தின் கட்டருகம இலங்களோட) 
மண்ணிஞயர் ஈறும்புன்னை விரையரும்பும அலை 4 தலையே மயங்கிச்தோ 

ன்ற, வெண்ணிழமாய்ச் தாயி! த்த மட்டை.தனை யுணர்வரிழாய் வெ 

ருவிகாணிப், பண்ணிறைவண் டனம்பயிலு ஈளினமலர் மீசனம்போய்ப் 

பரிவுகூரும். ௪௬ 

வெண்கொடியோர் பாறழுவக் கருங்கொடியோர் பாலில்வந்து வி 

ரவப்பணணை ம், மண்பசிய கொடியொருபாம் பவளவல்லி யோர்பாலித் 

தழுவராப்பண், வி னபரவு நெடும்கமுடன் மஞ்ரஜையுறப் பெருங்காத்று 

விசிக்குந்தோற்றம், பண்பகோம் நிசைக்கயிழ்றிம் பரவுகழைக் கூத்தி 

யரின் பரிசுகாட்டும். ௪௪



திருநாட்டுப்படலம், கடு 

பலமுருக்கின் மலர்சொரிய வுன்மீஇம் போகைமயில் பரவு$தோ 
றந், த௨மஹனின் மாத! இருச் சாயலுக்கு நாணியழல் சார்வபேய்ப் 
பப், புலமதனில் வேற்கைஈறும பூவினமிஎ சக் கரியமிஞிர் பொருந்துக் 

தன்மை, கிலமையுறு பொம்மொழிலசெய் கமமியர்க ளூலைக்கரியைகிகர் 
க்குமாதோ. ௪௮ 

மே வறு, 

மங்கையா ஈ௫குராணி வானுற வோம்குக பேங்கு 

தட்கிய குரும்பை ஈன்னீ । தருபல மொழிக்குமாழே 

சிங்கலி றடைகலா டனரோ செறியுமபைங் கலியெல்லாரஈ் 

த்ங்களி னாணும் பென்னத் மா, புகய கவிழ்ப்பமாமால். ௪௮௯ 

பங்கய முகங்கண் டஞ்சப் பவாவாயக் கலலிாராணச 
செங்கய னீல வீயுஞ் செவ்வரி விழிக்கு காணப் 

பொங்களி மூரலுங் காக் பொருவிலாக் ஐகக்குகாண 

மங்கையர் ஈதுயி லெனறு ம$ழந்துரீ ராடு வாரால். @0 

மேனடை, கஃபா துவ வெள்ளனம பிடிபி செல்வப் யா னு ie 
பான்மொழி தெரிதம் கு.௨னிப் பைங்கிளி சூயிலும் போத 

மான்விழிப் பாவை ௧/பான மருங்குறச் தோகை மஞ்ஞை 

யூனமில் சாயல் காண வுலவுவ ரொ.ரிகொண் மாதா, டூக 

காரொடு மிகல்வ மி.எனா। கமலாக் கூக்;ல் பெளவ 

நீரிடை நுரையை யன்னூ நெடுந்துகி லீகலவ செக்நெத் 

போரொடு மிகலவ மாத/ புணாமுலை பொருவில் வீரர் 

தாருடை மார்பை யனனார் உடங்கணக ளிகல்வ மன்னோ. Ge 

ஊர்கழி சய்கைப் பேதை யாருயா பாண் மாச 

மீன்களோ டிறையு மாமை வெரின்மிசை யடுப்புக் கூட்டித் 

தேனுலை நீரா யஃஇம் நிகழ்ருத்தி னரிசி பெய்து 
மேனலைக் தல்லி வீ£ததி யெனவிளை யாடு வாரே. டூ 

வேதநன் குணர்வோ சாற்றும் வேள்வியின் புகையு மாதர் 
கோதைகட் கடவ தான குளி!ஈ௩றும் புகையும் பின்னு 

மோதன மமைக்கு மட்டிழ் புகைகளு மொன்றாய்க் கூடிச் 
தசங்கொண் முடல்க ளென்னச் சென்றுவிண் படர்வ தாமே.



“a அன்ன தானமகத்துவடராணம், _- 

க௬6தடம் கண்ணி னாருங் காளைய ரெவ்ரு மேன்மை 

பொருந்திய கல்வி செல்வம் பொருவறப் படைத்த வாற்றால் 

விருந்தினர் தமக்கு மீசன் மெய்யடி. யவர்க்கூ நோயால் 

வருந்தினாக் ரவ லோச்கு மனம$ூழ்ந் துதவு வாரோ. இடு 

தேவ பொருஞஜஞ் €1ச்இ செய்குவ தறமு ஈன்மை 

நாடுவ தரனபொற் பாத நவிஃவது கதை புராண 

மோவெ பலங்க டீமை யொடுய்குவ பகைகண மூன்று 

மாடுவ மயில்க டென்ன னகன்புன ஸனாட்டி. னெய்கும், டர 

குந்றமில் லாதா லீற்றி! கூமமத்இன பயமு மிலலைக் 

கற்றில ரிலாதா னெஞ்சி£௰ கமிஞ்சினம பொருமை யில்லைப் 

பற்றல ரிலாதா வென்றும பயிரருஞ சமரு மில்லைச | 
Roos Banh oi gro Fi ) இதேய வில்லை மாதோ @er 

சந்தன மஉரின வாசங் கம] தரு சாலை சோலை 

நந்தன வனங்கள் பேரு। ராடியவபாக௦ TECHS 

சுந்தர மாத்தி நாஞந் தொஃலமம அளாக்க ே வண்டிப் 

பதி பர்திபி னெம்ருய்ிப் பண்டிச ணிமையு மாதோ. டு௮ 

௦ விறு 

எநகாட்டுப் பெருவளமு மெனஞட்டும பொன்னாட்டி னியல்புமெல்லா 
மின்னாட்டும் இருமே.ரி மின்னாட்டி மரனரசாண மேன்மையாலே 
யிச்சாட்ட்கெயாகா பெனவுயரும்பெரு 88 இ பிசைகொள்டாண்டி, 
நன்ஞட்டிற் €ர்சிறந்த கூவனகா வளஞ்சிலது ஈயாதுசொல்வாம். ௫௯ 

none 

திருநாட்டுப்படலம் - முற்றிற்று, 

nnn eer 

ஆ. படலம் ௨ க்கு - திருவிருத்தம் - 0.



  

இவமயம். 

திருநகரப்படலம். 
om (5 CA Hil OS YEAS ee 

இட்திரனுறையும் பொன்னகர் மன்னோ டெழின்மிகு மளகைமாககரு 

மிந்தகன்னகருக் ேபெருதெனவே யாவருரியம்புதம யேல்பாய்க் 

க$்சுமாமலரா ளென்றும்வீற்றிருக்கும் கடி.மனைப பல செறியச் 

சுந்தரமூர்த்தி யினிதமர்ந்தருளுக் தூயசர்க்கூவன்மா நகரே. 

எத்திசையிரு௩்து மெத்திசைகருதி யேகுவோ(முத லிய வசையு 

மித்திசைகருதி வருஇ!கீர பதிம் இனிதுநசசெல்லுமி னென்மே 

யத் தசைகருதி யழைப்பதுறிகர்ப்.ப! வனக்கொடியுலவு மாற்றலினா 

லித்தலத் துயர்ந்ே சார் கூவன்மாககிரென் நியம்புத£கியைந்துஏ தாமால் 

பொன்னகர் தனையே நன்னகரென 4 ௨ம் பு£தியிம்கரு திய வமர 

ரிம்ககரெழிலைக் கண்டகமகிழ்வா லிருக் சதொன்னகரைத் ॥£ மிகழ்வார் 

முூன்னுறுமமணர் சமயகன்பெனவே பொழி /வ/ சம்பந்த சருளாம் 

அுன்னுஈற்சைவ முணர்மது மன்மதம்கைத் தாக் துப்பேசமாயேய.௩ 

வண்டினங்குடையமுகையுடை eB NT Sh மலரு.றுே தன்மை ழ்பொ Buse 

தண்டலைமிசையி௰் கருமு௫ல்கள் சார்வதுகன். விட த் தறுகாம் 

பண்டரமதுவை யளித்திடாஈறுங்க£ பகங்களைப் பிம்ருமென் கஞ்சி 

யண்டர்கட்டிநைவ னேவலாலிவணும் ori Flot ws துகடுக்கும். 

் சந்தல/குழலார் மாடமீஇி.னி/தங் குழற்சிரேறும்புகை பருப் 

பந் இப் இயின்மீப் பரவிய ம. லகள் பெளவூ ப ிசைபடிந் தெழலு 

மந்தமிலாழக் ௧_மபய ழு ம௫ன் மணம் கமழ் தரு மெ.சினக் 

கந்தமார் தூமம் புகுக்பசா பரத்தின் 2௮௯௧ மல யக்க று 2ற்செளியோ . 

கைவளைகற்ங்கக் கன, உசனமசையம் கார்சிகர்கூதல்கள் சோர 

மெய்யணியிலகச் சிம்நிடை துவள மெய (பெழவு.01 ப்புமேலோங்கச்| த் 

செய்யகாலணிகள்கலக9ன்றொலிப்பச் 1 ந்து பந்த உக்கு. மங்கையரை 

துய்யவரெனினுங்காண்டொறுமதனன் றெரிமலர்க்கணை க்கிடைகுவயே 

மாடமாளிகைகள் மண்டபம்பலவே வானுயர்சிகரங்கள் பலவே 

நீசொள.ரங்கொ எரங்குகள்பலவே கிறைமணிச்சாலைகள் பலவே 

தேடருஞ்செர்கெம் களஞ்சியம்பலவே சிததிரக்கூடங்கள் பலவே 

யாடரங்குகளும் பலபலதேவ/க் கமைத்தவா லயய்களும் பலவே. ௭ 
+



அன்னதாமைகத் துவபுராணம். 

ே வறு, 

வேதவோசையும் வீ£ஷேயினோசையுங் 

இீடிவோலஃ௪ இர/ப ரம வாசை ob Crip wf 

மாதரா தம் மணிச் /லம்போசையுஞ் 

தி ழ்வாரி யொலியி 1 ய் NL Tin. ‘ cf) TDS) 

தேரினோசைய (ரீ ல்லிபினோசையுங் 

கார்நிகா த கரிமணியோ.௦சயுஞ் 

8ருளைப்! ரி ரெல்குர , சாசையும் 

வீரர் மாரொலி வீஇகளெுமே. 

கரிநடக்துவர் கார் பையுர்்மெனப் 

பரிநடதீதுவ। பாய்இை ப்ப இய 

இரிஈ௩ட $துவ மாக் 2, lun Os 

இ ரண்ட த் துய ராப் f ருவெ ந ௫௦ ம் 

௪ . ச ஸு + 6 7G oe 

ட்ட rhs PIL PY DPOF 

தருக்குமக்கக ர ர்ய்துபிரவ or | த் 

குருக்கமாக வரவு, Bole 

புரக்கும் பத ரெனப்பு "வா ர வரே. 

ஈதலென்றும் விருமபு? | வு 

காமலென்றும் விரும்பு /காமுக 

சோதபென் றும் விருமபுவெ॥ ரியோ i 

Cur Bolo em gen ளிரும்பும் ரஎன்னக.. 

கரிமகம்படக் காண், ராறுபா ஈரம் 

பரிகரங்கள் பவல் நசே ட. கூ ் —_ ODOT OT 

மெரிமணிட்பொறியெய்துமர்தான ராம 

விரிமணிச்சுட/ al Gas) ஈங்குமே. 

வளையொலிப் பன பான்தஇி விடடசயின் 

இளையொலிப்பன கன்னரமா ப்ப. 

துளையொலிப்பல் லயத் 9) பாகிதூரியம 

விளையொல், தொட! வீஇகளெம்குபே, 

ம வறு 

பண்மஈக்கங்குயர் பனையின்கள்ளொடு 

தண்ணீ/பானெயதேன் சாம்.றுமோர் தஇ 

யெண்ணெய்மக்மவு மேஜ்றபல்குட 

ஈண்ணிவி இபின பசிமயங்குமே, 

௧0 

க்க 

௧௨ 

SK. 

ar 

கடு



திருசகாப்படலம்: 

கன்னிமாபலாக் கனிவருக்கழும் 

பன்னருங்கறிக் இசைபஃ்பண்டமுற் 

துன்னும்வாசகம் ஜெங்கன்ம வு 

மன்னிவீ£இயித் நலைமயம்குமே. 

உருப்படிக்குரே ரொனிகொண்மாரார் 

பொருப்பிணை த்தனக் கலன்பொலி ட 

விருப்புறத்தெரு AP Ha? a 6 

கருப்புரத்தொடுங் ௧௨௪ வராறுமால். 

பாலோர்பலர் பண்டடைப்பு, ச் 

சூவொபலர் வாச 49 ஈ/ம்கல்க 

சநகிவார்பல ரூடி, ரீம் 

கூடுவா£ LJOV i Gaerne | ப்க்ணே 

கொங்கைளே/வரக am) Oa.) 

பொக்ரு, தாளமப்ன் ஜனொல்ப்பா 1 லைமா | 

மங்கஃச௪தி வரமப்டைட ரம் 

கெங்குதாபுரத் Bogus Po 1 Br 

eh pan UG) பொறுப கவின்சுவ 

தும் பனமணி செழிய ௭ er war 19-0) eT 

மது வீசலு மொ யத் , பனம ப! 

தந் 2 மேருவின ॥௰ம பென உம ப. 

இருது ஈற்சிரா। செயய பான்படம 

பொருது மீதுவிட் உரம் பொ/புமுன் 

OG லின்னந்தி pik ue வர த்தம் 

பரு%து ழன்றிரிம் பரிசு காட்டுமே. 

2 வறு. 

மூன்னைகா சொருவன் செய் ப பூவினை யனை துங் கூட்டிப் 

பின்னைநா எவனுக் கீயும பெய/ஃகரு மாய போல 

வெட்கலப் பொருளும் வி fF Gil Bro த்தி பொ ருளீ 6G agp 

பின்னதை விலையும் பேடிப் டெ.றும்டெயருட் குகவல் செயவார், 

தவறிய தெடுத் சம் கொல்லாச சனங்க௱। வெரும்கும் வீதி 

பவமிலா மடவார் aio bi பலகயிவறி capt he Cam mids 

குவிமுலை புய 4இம் ரூக்கக் கொணடக ம ழ்வ। பல்லோ 

தவமிலாச் சிலர்க ளாற்றா தழுங்கிசொய இடைவர் மாதோ. 

௯ 

கள் 

க் 

௧௮ 

௨ 

௨0 

2.2. 

2. Fn



2.0 அன் னதா ன் மகத்தவபுர ரணம், 

மின்னிய மணிபொன் மம்றும் வேண்டுவோர் வேண்டு மாறே 

யின்னன பொருளீங் கல்லை யென்பதம் இலதாய் காளுர் 

துன்னியே வாட்கு வோரும் விம்பவ। தொகுதியாக 

மன்னுவ வளகை நேராப் வழங்குமா வணம னநதம். ௪ 

மங்கல வொலிகண் மிக்கு வழங்கும sb நகரி லென்றும் 

பங்கய மலரின் மேவும் பண்ணவன் மனது செய்ய 

டொங்கொளி முகமேயாமி பொ/சாண கடையாய்ச் தோன்றுஞ் 

சம்கைகொள் வரு ௨ கானகோட ௪11௬ மியல்பு சொல்வாம். உடு 

ஒத லோதுவிக் ) லுவப்பொமி மணங்கல் செய்ஏல் 

பூதலர் த.சின்மம் ்ரோ/க்ளும் 9 ராலிவுஉ மணஞ்செய் வித்த 

லீதலு மீவோ। தம்பா Cal ௦லிவ் வறுவாம் னும 

வேதிய! மகிழ்வி அந்த ஈகரிஐ_ மேவு வாரே, ௨௧ 

வில்லொடு வேல்வாள் யானை வெம்பரி பொறியா தென்னச 

சொல்லிய படைக போய், சுட்டங்கண் முதலா யாறு 

வெல்லு ம கூரியசேனை வி த்ிதொடு "னமா ற்று 

நல்லற வின்பத தன்ன பபொருளைரா டோறுக் பேடு... ௨௭ 

கூடிபடை யமைசச நட்பு கூடிரணாறு மோங்கத் 

இடமுட னோன் மன்மல் செய்குதல் படை பயித்த 

லடன்மிகும் போ செய் தீட்ட ௨வனியைப் புரம2 லீத 

லஓுடனக ம வான மன்ன ௬௮ஹவர॥ நகரின் மாதோ. உ௮/ 

காவலாக் கமைச்சு மாக் காய்க ப ஞூல்க டேந்து 

நாவலக் கிழமை பூண்டு ரானிஃ விளைவுஞ் செய்து 

தேவர்கட் க.ளிதாய் ஈவா செ..பிய வேடமோஇகச் 

தாவில் காராாா ரந்த$ பண்பஇ மேவுவாரே. ௨௯ 

பன்னில விளைவு செய்து பா/புக புங்க ளாமறி 

மன்னிய 24. ச திநாளும வராம் செல்வ மோங்க 

மன்னர்பின் னர்க ராக மிழிரெட் டிய/க ள$்தம் 

தொன்னகர் தன்னி வென்றும் துலங்கியே வாழ்வர் மன்னோ ௩0 

பூவர சருக்கின் னட்புப் பொரு£இயும் விளைவு செய்துக் 

தாவறும் பொருளு£ தேச சார்ந்தவர்க் இனிதி னீதே 
சே ருக் கால யங்சள் அஇிறப்புற விய ர்றி நாய்க்கர் 

மேவருஞ் செல்வ மெய்இ ய%ஈகர் மேவுவாசே, hs



d 

தருநகாப்படலம். உக 

மின்னவிர் மணிபொன் முத்தும் வேண்டுவ பொருள்க ளெல்லாம் 
கன்னலின் சுவைபோற் பேடுக் கனிவுற வாங்க விஃறும் 
பன்னரும் கலைக டேர்ந்து பரமன்ருாட் கன்பாற் €ர்த்இ 

மன்னுமம் நகரி லென்றும் வாழ்வ/பெரன் வணிக! மன்னோ. ௩௨ 

சன்றொ டான்வ ர௬டைசாளுங் களிப்பு வோம்பல் செய்து 

மின்பிறழ்து சுப்பின் மா5। வெண்டயிர் கடைத லோடு 

மொன்றிய பலர்க்கும் பானெய் யுயர் யிர் மோரு மீந்து 

நன்றிகொ ளண்ட ரர நகரில் ஞான்றும் வாம்வர். i. 

நாட்டினிழ் பொருந்து மைந்து நகர்படு பொரு ஈக ளைந்தும் 

காட்டினிழ் பொரு$து மை%துஙப் கடஃபடு பொருர்க ளை[து 

மீட்மியர் வரைகண் மீது விளப்குவ பொருள்ஃ orm gyal 

கூட்டிமே லவர்க்கு மீது சூம்திர/ குழுமி வாழ்வா, BF 

Go ml. 

கன்னல்வின்மதன னூன்ழுமைப்படி யே காளையர் கோளுறக் ௧ 

லந்து, நன்னலம்போல லீலைக ॥ பலவா னடி த்துண வடரமு மளித்து; 

மின்னுதூ ரியத்தாம் புணர் பங்கலவி விமெல்லாஞ் சித் தரத் த 

மைத்துப், பொன்னவி! மாடப் பழக ரிலங்கும பொதும. வாரியல் 

புகல்வாம். a) 

மனையிடை யமர்வோர் மனையியர் ஈறுநீ ராடிய வாறிரு இனமும்; 

புனைநலத் துடனே புணர்து 9! வரைவில் பொதுளிய ரகம்புக வவ 

ரைச், சனமொடு முனைசா ணீத்தன செ.ஈவே சேடமூவறு இனங்களி 

னு், தனமெனுந் தாம்பா பிலி கனி ம்பத் மடஞ்ரிறைமப் படுத் 

துவர் மன்னோ. ௩௬ 

வணடுகள்படியா வாமிர மலர் $ ரா வானவ ரெனக்கண்க ளிமை 

யா, மண்டனின் மிதியாப் பாதங்க ஞ.ரவாய் வயங்கிய இத்திரக் காட் 

௪, விண்டனி துறைவோர் பொதுவியர் கலவி வேட்டெண் ணுலடஇ 

டை யுற்றுத், தண்டலின் மனையினப்பொது வியர்தஞ் சமயம் பார்த்த 

ருப்பது மாலும். ௩௭ 

விளக்கடைவிமு௩்க விட்டிலைப்போலும் வெம்பிடி. ஈசையினாற் ௧ 

யத்தற், அளக்குறுகயமு மெனவவர் மயக்குக் மொழில்கரான் மனஞ் 

சுழன்றநிடவே, யிளக்கமினெஞ்சும பாடலாலிளக வினியனஈடங்களும் 
பபிழ்தி,யள ப்பரு£ இயமனை தமையுங்கொள்ளையாகவேகவர்வர்களம்மா



#2. அன்னதான்மகத்துவபுசாணம், 

ஈல்வளஞ் சறந்தகூவன் மாககரி னுடொறுஞ் செல்வமேலோல் 
கப், பல்வகைப்டொருளஞம் படைத்துளரெனினும் பரத்தையர்மனநிலை 
யிலதாய்ச், சொல்லுறு மரபிர்சகீந்மை யோரெனினுக் தொலைவிலாப் 

பிணிபுளரெனினும், புல்லுவ!பொருஸக் களவையிமசுகத்தைப் பொ . 

லனுற் கிறுத்தளஈபெடுத்தே ௩௯ 

நிலை.பிலாமன,சதுக்கணிகைபர் ப ॥ னேயங்கொளாடவர்தமக்குப் 
புலனுகாசுகத்தையளி 5 திமம£விம் பொரு£துவர்தாமுமவ்வளவே 

விலையென சஇியம்கோடலுககை %த யியஎ ஜொழில்புரிட்துயர்வாக [பர் 

மலைநிகர்தன ங்சள்கொூப். வக்ரினிதாய மலை 0௧॥ பனங்கடாங்கொடுப் 

விலைகொிமுசணாள்விறி91 ன ௦௦ மீளவு௩)த௦ெனக்கொண்டு 

கலைகொ௫மடிமம்ைகாள்வி/ குங் கணிகையாவிலைக்கரவையின்மே 

லிலையிமியளவுமெனவ.மாவி-/௧க 2 ॥ரினுமவ்வ ஜாயறமையுளராய்த 

திலமிசைப்பொருணீத் /வ)உளைமனத்தி ? ஸர புரீத்தமகருறைவார் () 

EHUD woo gy GWE ஈ,//கூரக்தான்மதிய। சந்தத முனிவரர்புகன்ற 

விருப்புறு நாலகள்யாஃயுரணபாது விரயஅியநாம்கவித்இமழும் 

பொருக்செனப்புகலுப்வ-கணர்தெயா உயுல ய) பா ்காவிகவொருவித் 

இருக்கறச்.றுவ। இரஞுடன கலைக பிடரி ௫௧_௧(/ மபலவால். ௪௨ 

கன்னலவிலவனைத்துமலரக்கஃ2 பொத காமனைநீ௦மக்காய்ந்த 

பொன்னவி।ேபிப்புபார் தவபஎம் தப் புமயி, சர் தம்புனைந்து 

மன்னுகணடிகைபி.எமாலை 9 பன்ஷ௭ர்று வனப்புறுக (வியுமணி£து 

தன்னிகரிலலாச் ॥/வனடியா। கள் சா। I வாம்மா மபலவு வால், ௬௩ 

மழ்றும்பல்குடிகள்யாவரு$ தமது மர.ினுக்கி ௦சதரும் படியே 

யுத்தமேலவர்க்குமுமைவபா£ பொழு யோய்கமஞ்சான் உ மாய்காளு 

நற்றவராயமுன்னவரர் ) நகரினாப் ளினு௦மம்ரோ | 

சுற்றிலுக்சங்கட்கிருகலககளிய றித் ெரன்னக। பன்னில்வைகுவரால் 

வறு, 

இந்இரன்றிக்கனிற்பணைசூம் வட்டஈதியட்டொழிக்கு ஈஇயிரண்டு 

முந்தனலோன்றிக்கூஞ்சா ௩4 ஈஇயுடன் கொடிந்கா னதயுமுண்டா 

லந்தகன்றிக்ிலுயா ந் சனவனமுஇயிரண்டா நிருஇத்இக்கழ் 
சந்திமேங்கொடுபன்மரட் பொழிலும்முங்காம்கூபர் தானுண்டாமால்



துருதகர்பப்டலம், ந், 

மேதற்றிசையிந்க௲ணடஇரொ சணன்கருப்பனிருளன்வினம் கூர்காப்பா லுக் 

தோத்றமுயர்செகரங்கள்கரையான்றரோப்பொடுகொடிக்கா லூற்றுக்கா 
மேத்றமிகும்வாயுஇக்கி ன$தவன ஃதொடுநஇக விலங்கும்பண்ணை (லா 

நாத்றிசையும்புகதழண்ணா மலைகாசன்சோவினறும் பொழிலுஈண்ணும். 

வடபுர$திலேரியதன் கரையினி£பலவிருக்கங்கண் மருக்கிற்புட் 

பச், செடி.களயற்உடமடுவும 2 டக? ம்செககெல்வய னஇகளுண்டா 

த்றிடமுளவிக் சீர்த் நமூம் (ல் வரந தாரினுங்குயில்கள் How gigas, 

மடல்விரிய தீபேன்சொரியு ர் சோலைகளு முயயான வனமுமழுண்டால், 

மீ வறு. 
இன்னபல்வ ஏங்க ளோம் குமாஈகரி 6 em, வாம் றியாவரும் டோற்றப் 

பன்னு தர்கரிய ரமபொருளி ரிய பாத 1 கயங்கருத் இருத்இத் 

தன் னுகல்ல/ மென் ணன்.கையுரிய/று /சுந்தர-ம। தஇசேர்௩ இலங்கும் 

பொன்னுகன்மணியா கோவிலின் "ப் ;பப்புர்தஇியிலறி/ தவாபுகல்வாம் 

2 வறு, 

பற்ற வாவெருவு௮ ¢ Lorin BB 

து. 00௮ பொ றியுட அய வினோ இன 

மூம்றுணாசுார்தர பூ தீ்ி்கோவ்லைச 

GD 19) 0) 2. Catt 1 ous ol VERO wy யே. ௪௯ 

ஒம்ரையாழிய? ,ட/பே ராய் ரம 

வெறிசோகதிரொடு வி £டருமவெண்டிலா 

மற்றுளசிரககா எணவ.; ரனவரை 
யுற்றுய। கரிக ளூ௨ப்பிலா வே. Go 

ஆழிசூழபு.ரிப்னை யனப்! கா ரூ 

ஈரழியா என்னக ரம ஈதுவாவிய 

பாழியஞ்சிரையு உடப் ப) ௦௨வ 140) gear,» 

தாழ்விவாவனககொடி. தயயகளிண்ணினே. டூ 

இரவல (ip, 590 வெண்ணிலே ர களும் 

பரிவுடன்படிப்பிணி யக.ஈறுபண்பினாம் 

கரைசெயலரியஈம் களிப்பின்மேவு,௦ 

முரசொலிச௩் த முழர்குழுன்றிலே. டு௨ 

கண்ணகனுலூடைக் கமலனுய் உ தன 

வெண்ணிலோர்களும் வந்தோ ரிமைப்பிற்சேர்வன 
வண்ணமாமணிபொனுல் வயங்குகாட்சிய 

விண்ணளவுறுவதாய் விளங்கும் வாயிலே, டு.



அன்ன தானமக்கதுவட்ராணம். . 

ஒரெழுகடல்வரைப் புலகமெல்கணு 
மீசெழுதலத்தினு மீசன்மாலயன் 
சேரூம்பல்பஇயினலுஞ் சென்றுலாவுவ 
தார்பெ௮ஞ்சோத்தியட் தனிப்பொற்றேரரோ. 

இந்திரன் தலவி' சானனீறதா 

யு்துமெணடிகையினு ரரழ்.நுநீடிய 

பர்இபக்தியினுறை பம்பனாட்டவர் 

இந்தையினுறசசெலுஞ் செயமெனுக்கயம். 

பச்சைமாப் பொறியுடைப் பகல்செய் பண்ணவ 

னிச்செயங் இனஞ்சுா னேமிஃ£ ரூன்றினை 

ய௪௪ பில்லாதரைக் கணத்துலாப் வரு 

மெச்சமி னீதபென் றிசைக்கும வாசியே. 

செயுக்கொழி உறிகலா இகழு அுப்பில 

ருயும்வகை யுணாகிலா துமலு மாக்களின் 

பயமொழித் இனியன பகாந்துலா வுவ 

தயையெனுஞ் சேனையி? தரணி யெச்குமே. 

தொல்லுல கஃதிடை போன நிச சூழகலி 

யெல்லுறுங் கடிங்கறாக் கிடைஈது வாடிய 

பல்லுயிாக் குலங்களும பரிவு கூர,க.7 

நல்லருட் குபை_கிழல் கவிககு நாடெலா.௦. 

துன்னிய பண்ணையிம் நுலங்க வுய்,தன 

மன்னிய நாட் ளோ மகிழவிம் om seo 

மின்னிய முடியுள வேந்த ரீ மன 

நென்னிறை களஞ்சிய நிரை துலங்கவே. 

பன்னலிம் மொகு 4கன பம்ப னாட்சிறை 

மன்னவா கொடுிம்கன மற்றுளோ ரெலாந 
தன்னக மகழ்வொடு தக் 2) வெள்ளிபொன் 

மன்னிய சாலைகள் பல வயங்குமே. 

கன்னலிழ் றந்தன GOOLE cb Lew 
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பன்னரு மிரத்தனச் சாலைப் ப5்இயே. 
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பற்பல நிறத் சன பரிகளுக் குந்தன் 
பொற்புறு ஈடையினைப் புரிந்து காட்டுவ 
கெம்பொலி பண்டிக ணிரையை மீர்ப்பன 
வெற்றியே .நுறுநிரை விளங்கும் பற்பல ௬௨, 

வெள்ளியல் கிரியென விளங்குமோ கனம் 
தெள்ளிய ஈறுநெய்பால் செறிக நித்த 
ளொள்ளிய பாயச முதல வூ வவெ 
தெள்ளருஞ் சாலைக லக்க லாதவே. ௬௩ 

அருந் தவத் இனரொடு மரிய யோகக 
டி.ருந்திய துறவினர் சவனமெய் யனபர்கள் 
வருட்து,ச லின்றியெர் காளும வாழவினிற் 
பாருந்து மண்டபம்பல பொலிந்து வோன்றுமால். ௬௪ 

அ.தன்வடக் இலக்குமி யமரு மண்ட பஞ் 
சதிருட னதற்கயல சாருக் ராணஈல் 

லிதமுட னதத்யே லினிய போனகம 
பு துமையி னருளிடம் பொலிச்து தோன்றுமால், ௬டு 

CG oa mo. 

இனையஇருக் கோவிலுக்கு நாப்பணிம் சுந்_ர மாச்தி யினிதின் 

மேவும், புனைமணிக ளாலிசைத்2 கெம்பெகமுமவஉது புரத்இம் சேர 

ந்தோர், வினையகம்றுங் கணபதிபு மிடப்புர$ திம் சொக்கலிங்கம்விளல்க 

முன்னால், வனைமணியா லியனற வம் தமண்டபமா மண்டபமும் வயல் 

@urG ar. ௬௬ 

ஆதுகான் மண்டபமு மதனயற்சபாநாக ரமருங் கோவிநத், கூறு 

முன்னை மண்டபத்தின் குண்டாழநீ। தத மும் பாங்கர்க் கொடியுற் ரூ 

ங்கு, மாறிறிகழ் மண்டபமுஞ் ௪௦௩ இகே! வ.ற௩குசங்கப் பலகை யார் 

EG) தேறு கல்செய் யனக்கொடியு ம.பனாதபூசைசெய் மண்டபமு 

முண்டால். ௬௪ 

தென்மேற்குத் கூபமதன் வடக்கினிலிச் செகத்திலுள்ளோ ரெவ 

ரும்போற்.று, நன்மார்க்க மிகுமிராமலிங்கதேசிகர் கோவி னண்ணும்பா 

ங்கர், மின்சேர்க்கை யெனவொளிசும)ரசாமி கோவிலுமுன் விளமபு 

ங்கூபர், தன்€ட்டி.க்கனிம் பழனிக்குமரசாமியின் கோவில்சாருமாதோ, 

அனையவமன் இழக்குயர் சுந்தரசாமி யதற்கயற்சுப்பையசாமி, நி 

னைவிலுயர் மெளனகுரு சாமிபுகழ் நிகழ்வுறும் குமாரசாமி, வினையகலு 

மிரவணப்பசாமி இருவாலயங்கண் மேவபபாங்கர்ப், புளைபுகழ்க்குமார 
சர்மியு மினிதிற் பொருந்திய கோவிலுமூண்டாமால், ௬௯" 

4



ச் அன்ன தானம்கத்துவபுராணம், 

வேறு, 

கல்லடித் தடுக்க யிடையிற் காச்சாந்து கவின்பெறப் பெய்தழகு 

டனே, பல்விதவுருகக எமை; துக்கான்றுவிப் பணபிழ்போ இகைகளு 

த்இரங்கள், புல்லுறவிசை,2து மீதுகபகலலாற் பொலிவுற வேய்ந்த 

னப்ப, ணெல்லுறுமணிகள் குயி௦தி;்கஇ/போ விலங்குமண்ட பம்பல 

வுளவால். எ௰ 

இனைய?ர்படைத்2 சுந்ஃரருறாஃஇக் கிலங்கயமேடமா மதியிழ், ப 

னிமஇவளரும் பக்கமதிம்றுசாரோ san Foor இருவிழாப்பயிற, னனி 

புயர்கடக மதிகதாமஇியு நனகுமக்கூரொ எதனிற், கனிவுடனினிய தே 
திகபூசை களிப்புடனியம்றுவ துள தால். ௭௧ 

கன்னிஈன்மஇயி னோனபுடை த்இருகாட் கார்த்இகை ஈற்றிருகாளு? 
மன்னியமகர மதியுயாபூச ம௫யுடன்கூடுரா ளினுமீன, தன்னிடைக்க 

இரா ருத்திரம்திருகா ளொடுபினுஞ் சாற்றுதம்கரிய, நனனலத்தினக்க 

டொறுமதிதோறு ஈனியுயா இருவிழ ஈஈடககும, ௪௨ 

நன்னலமிகுந்த சு௩் பரமா த்தி ஈன்கு.று மாலயக் சனிலே 

பன்னு ற்கரிய பல்லிய மு ங்கப் பண்மிகுய கருவிக ளிசைப்ப 

மன்னவர் முழலோர் கரஞ்சரஙகுவித்து வனய்க நாடொறுகதிரிகாலந் 
தன்னிலுமுன்னூ லுரைபலைப்படியே மான்புரி பூசனையுளவால். ௪௩ 

ஈதலான்மறையோ முபலீனோ। தயகட் யெம்றிய வன்னசஇரத்த 
லோதன நூமுட்குபாஇனந்இழு முதவுதம்கருளி மம்றதனின் 

மீதுறவரினு மகிழவுடனருளி மேதினி தவினம ஜோக் கெல்லாம் 
படோதுறவிரண்டு கால மமன்னம பொருவற வுதவுவதுளதால். ௭௪ 

மத்தியான தில் வருமகுதிகட்கு வயிற்றழனமாறற நாடோறுங் 
குத். துவர்மூன்று கோட்டைபுலலென்விம் கூ நிடுமுறையினை வகுத்தே 

யித்தலத் துரப்ப தெவ்வணம்பினுகல் லெழின்மிகுசுந்தரமூர்த்தி 

மெயத்தநற்புகழை முழுவதுபமரை தீடல் விரிமலரயனுக்கு மரிதால். 

நல்லியன்மிகுந்த சு௩2 ரகம தீதி ஈன்சூ.றுககாவள மதனி 

புல்லியவறிவிம் இயை$3மாதீதரமே புகன்2ன மாலைந்துடனே 

யெல்லையில் புகழ்சே ரிரொட்டியாமேனா ஸிந்தகாடெய்தியவிதமுஞ் 
சொல்லுகுந்கரிய சுர் .ரவாத்தி சோம்பு மறி$தவாசொல்வாம். ௪௬ 

திருநகாப்படலமுற்றிற்று, 
  

இத்கிலலம் உக்கு இருவிருத்தம்-௧௫௬



  

௨ 

கணப.இ துணை. 

சுற்தரமூர்த்திசுவாமிகள் 

திருமராபுசைத்தபடலம். 
க்ளா CLG GMO A OF EN ரச அவ சமை 

தருமஈன்னெறி யென்றுந் அழைக்கவு 

மருவில் €ர்தீஇயிம் மாநிலத் O gui gays 

இருவுலாவிய சுந்தரமூர்த்தி €ர 

மரபினீர்மை வழுக் உலுற்றாமரோ. 

௮.ரசெலாம்வக கடிமொழுபேத்.துவ 

மூரசின்டேரொலி யென ு(ுழங்குவ 

கரைசெயற்கரி தாகயகாட்டிய 

விஷாமலா த்திரு மேவுமயே க் இயே. 

ஓன்னமாகக। தன்னிலறநெறி 

துன்னவா Ae; டொலலுஉகாண்ட, ௬ள் 

கன்னல்வின்மச னென்னக்கவின்கொாளு 

மன்ன மன்னன் யர பவள். 

ஆறினொன்றுகொண் டண்டரிறைமிசைச 

€ீமிவந்த வசுரர் இரளெலா 

நூறிவிண்ணவர் கொயமை யகந்திய 

மாறிலாவென்றி மாலைகொண் மார்பினன். 

துன்னு?£ர்த்தி துலங்கும் தயரடன் 

ஜென்னகர்க்கணிம் Ones) sr Gb gu eer 

மன்னர்பின்ன ரெனுமரபா௨வன் 

றன்னகத்திடை ஈண்புமச்சாரந்தன॥. 

முத்தொழில்வை? யர்க்குமுன்மேவினு 

மத்தொழிற்கவா தம்மையமைத்திடா 

துய்த்தநான்டுறை யாலுயர்வேர்மாபா 

லெத்தலத்இனு மெய்தியிருப்பர ov 

வெத்திவேர்தன் வியன்படையா நினுட் 

சுற்றடண்ணும் துணைப் படையாகயுய் 

கற்றுணர்மதுயர் காவலன்மக்இரச் 

திற்றுமாவெ தோர்ந்துரைப்பாரரோ, 

ருத்ர சிரிய சிடிசியரியசிபமியதத்



இல்ன அன்ன்தரனமக்த் துவபுராணம், 

பின்னும் பம்பல பேருதவித் தொழின் 
மன்னன் சிந்தை மழெ வியத்தலா 

லின்னுயிர்த்துணை யாகுமிரொட்டிய 

சென்னவேமகழ் வெய்தரட்டானரோ. 

நண்புகொண்டமர் சாடனில்வேந்தர் சோன் 

பண்புடன்புரி யு$தவப்பான்மையாற் 

ஐண்கடமழ்றுயில் வோனறயை செய் துநல் 

விண்படர்ப் புகறச சேயென மேவினான். 

பின்னுமூன்் று ,னயா பிறந்இட. 

மன்னும் பின்னெவ ரும்மகிழ் வெய்கவே 

பன்னு.நால்க எனைத்தும வசிட்டன்பா 

னன்னலத்மொடு கற்றுயர் நாளினே. 

கோகென்பினர்க் கோதண்ட வத்தனு 

மாசிறமபியு மன்புடனேடுியே 

நீசிசாடகை தன்ஞுயிநீக்கியத் 

மேசிகன் குறை தீரவியழ்றியே, 

கருங்கல்லாகுய Cervo நன்மனைக் 

கொருங்குசாப மகற்றியுயர் ,வன் 

மரு£ குசென்று மிதுலைமனகன்னியைத் 

இருந்துகன்மணஞ் செய்துதிருமபியே, 

மழுவலாலும்பின வாங்ககாண் வாங்குவிற் 

தழுவுதோ.ஏ னயோத்துயிழ் சார்தலும் 
வழுவினமனனன் மனமகழவெய்தயே 

பழுதிலாப்புவிப் பாரமபெறுகெனா. 

தந்தை வார்.) ஐத் றகாதென 

மைட்தன் தை மகிழவி வியைதலு 

மந்தணு௭ ரமைசசா மறியாவரும் 
வந்துசேரும வ.ஈப புரி்சானரோ, 

Bevuine gent மற்றுமுள்ளோர்களு 

,றவன்ழுன்னரி னெய்இினர்நாளையே 
"Stages சூகெவென்ன லும 

பிறையை இடப் டார்த்தென்கூறிஞன். 
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அரசன்கூற்லும் யானையின்மீதமர் 
மூரசன்பேரொலி யெங்குழுழங்கவும் 
வரிவின்மைந்தரைப் பார்த துயர்சைகைபால் 
விரைவின்வந்து விளம்பலுற்ருளரோ. 

  

உற்றுரைத்தமை கேட்டுயர் கைகையன் 
பொற்றொடிக்குப் பொருமையுட்டோன்றலு 

முற்மன்கொண்கன் மொழிர்தவரங்களால் 
வெத்றியெய் துவ லென்னுமல்் வேளையில். ௧௭ 

மன்னர்மன்ன னவணுறமா துநொட் 

இன்னலெயதினள் போஃவிருதலு 

மென்னகாரண மீதெனமன்முனீ 

நன்னலம்இ னவில்வரமுண்டரோ. ஆ & by 

ஒருவரம்பரதன் புவியோம்பமற் “te 3 

ஜெருவரத்தி னிராகவனோய்கிய ல் ௦. = 

தருவு.றும்பழு வத்திடைசார்கவென்் ] 6 54 

ஐரிவைகூற வரசனுஞ் சோர்ந்தனன். . be ௧௯ 
வ 

அனையகாலை யிராகவனத்தனை ட் 3 க 

நினைவினேடின னவவிடைநோ தலும் 8, த 

வினையிற்கைகையன் மெல்லியலெய்தயே 2 % 8 
யினையபூமி பரதனுக்கெனவவும e “வ i ௨௰ 

ட Go» 8 
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கொத்றமாதவர் கூமவன 3 இடை ௮ ம் 

யுற்றுமீடி. யெனவுயர் மன்னவன . 

சொற்றனன்னென த் தோகையியமபினாள். al ௨௧ 

சிற்றவையிவை செப்பி_க்கேட்டுடன் 
பெற்றதாய்க்கும் பிறர்க்குமுரைச்துயர் 

வெற்நிமேவிய வீரனுமகம்பியும் 

பொக்றொடி.த்இருவும் வளம்போயினார். ௨௨ 

ஆய்யன்€தை யருள்செ.றி தம்பியும் 
வெய்யகானிடை மேவின சென்றலும் 

பொய்யின்மன்னன் டெொரறிசலம்கித் துய 

ரெய்தமாககர் மாற்தரிறவ்கனார் em.



0 அன்னதான மகத்துவபுராணம், 

௮ன்பின்மன்சுத னானவிராமனை 
யென்பிலூற்ற மிவனெனவுன்னிய 

மன்பினென்னு மரபினர்யாவருக் 

துன்பினோடந்தத் தொன்னகரோவியே. 

Cam. 

மனுமுதலாக வித மரபினி லிலக்கிலா தார் 

புனைமணி முடி.கடாங்கிப் புவியினைப் புரப்பதானா 

ரினையன ிகழ்6ததில்லை யிராமனைப்பிரி$இவ்வூர்வாழ் 

மனைஈல மென் னுமென்னா விரெட்டியர/ வ(நிக்கொண்டாரே. 

ரலைநுதம் சழைபின்னோ வுடனுபென்றிகையைகாடி. 

மலையொடுஈஇகணீங்கி வராளலேனெனென் முங்கட் 

இலர்சொலுமொழியைக்கேட்டுத் ாமும$இகையைநாடிப் 

பலபலவளங்களோட்கும் பாண்டிநாடு ரன்றே. 

தென்னவனரசுசெப்பும் இருவளர் மதுரை மன்னின் 

மன்னிய சொக்கலிய்க ருடன்மிழ் கய கண்ணம்மை 

துன்னிய கோவிலையஇத் தொன்முறைப் படியேபோழ்றி 

கன்னல மானசோதி மக துஇ ஈவினறு ஏன்னு. 

அனையவாறிருக்குங்காலை ய௩கரரசு செய்யும் 

தனைகிரில்லாநிம.த தாரினு னாங்கண்மேவி 

யினையவர் செயல்களெல்லா மியம்புறவறிடது பின்னர்க் 

கனிவொடு மன்பினோர்கள் களிப்பு௦ வரிசைசெய்தான், 

௮ங்கயற்கணியொடீசர்க் கத் (சாமதீஇலா றும் 

பங்கமில்பூசைக்கன்பாம் பாண்டியன்மாலையீக் து 

துங்கமுளிரெட்டிமார்தர் மொங்கலைசசூட்டிப் பின்னும் 

சங்கையில்லவர்கணல்கும் தா॥புனைவ்' । களென்னா. 

மீனகேதனனுங்கூம விளங்கிய வாஇசைவர் 

பானலின் மொழியாள் பாக/க் கம்முறைப். டியேசூட்டத் 

தேனலர் தாரான்பின்னுஞ் செப்பின னிதுபோசென்று 

மேனலமாக மாலை சூடுகல்மேன்மை யென்றே. 

அன்னநன் முறையிஞற்று OU DDI Bi மென்று கூறி 
நன்னலமாகவென்று மமமுறைகன்டு ©) B,D. 

கின்னியற்பொருளு ஈல்கயேர்ச௰ம் விடையும் பெற்றுப் 
புன்னுமீனோக்கயீசன் பதமலர் பணிந்த மீண்டார். : 

C.F 

உடு 

௨௮ 

உ 

௩௰ 

கக தி



திருமபுரைத்தபடலம். ௩௧ 

மற்றுமர்நாட்டினெங்கும் வளர்புகழ்க் கொருவனான 

வெற்றிசேர் புயனை த்தங்கள் வி,நியிடைக் காண்கொம 
லெத்றினியியகமலென்னா வெழில்கொள் ப1ல்வன_இசெய்்இக் 

கொய்றமதலுரத்தின்கழா/ சிவலிங்கக் குதியைக்கண டாம். கூட 

கண்டக ம௫ிழ்விழ்பாங்கர்க் கயலினங்களித துச் துள்ள 

வண்டை மலர்க்கைலாய கய்கைகீ! மருவியாடி. 

யண்டர்கட் இதைவன்போம்று மணணலைப்பணி*துவாழ்த்துத் 

தண்டலை மருங்கிலும்ம கோவிர், முனியைசசாஈதே. ௩௩ 

அவன்மலர்ப் பதங்கள் போ£.றி யையவிராம ஈம்பி 

ஈவையக றம்பியோடு நாயடியுட னும போஈதான் 

புவிமிசை யவர்கட்காணும் பெருவறு நெறியைக்கூறுக 

திவமுயர் முனியேயென்னா மாதயன சாழ்மலும் மூன ௩௪ 

தயரதன் சிறுவன்றன்னை௪ சாவ ம்கரிது நும்நா 

லயல்செலாஇ தநாட்டி. லமர்வதே ஈன்மையென் ர 

னயமிகு மிவராலிங்ப னல்லகே மாங்கு மென்றும் 

புயல்வணன்விளைக்குமேலைப் பொருளு£ ன்மனத்துட்கொண்டே.உடு 

அம்முனிபுகலக்கேளா வனைவருமனந்துட் கொண்டவ் 

வெம்மைதீர் மூனிவற்போ ர்றி விளமாழிம் குரிமைபூணடு 

பொம்மென வவரவர்க்கும் புந்தியி ஸி ௦சவ,தான 

செம்மைசேர் ஈகர்கடோறுஞ் சென்றிவி துஹைவதாஞார். ௩௬ 

இந்தகன்னெறியினுமற விரெட்டியர் மரபிற் ஜேன்றும் 

சுந்தரானந்தரென்றோர் சுகுணர்பற்பலநா லாயந்து 

கந்கமார் பொழிலினாளுய் கார்தவழ்பெ1 இகை யெய்இச் 
சிந்துவை யொருகைக்கொண்ட செழு தவ முனியைப்டோம் றி. ௩௭ 

அ௮கத்தியல் பகையைவென்ற வம்்முனி விடைபெத் நேடச 

செகத்தினி லெவரும்போற்று$ இகட்மகா லிங்க/மேய 

மகத்துவ முயர்ராந்கோண வனாமிசையுறு கோரக்கர் 

மூகத்தினி லெய்தியஈ 5? முனிகழலிறைஞ்ூயேத்இ. ௩.௮ 

பின்னுமம்மலையிலுள்ள பெருக்தவ% இனர்களோடு 

நன்னலத்துடனேகூடி. நட்புமேகோய்ச நாளும் 
பன்னுதற்கரியகாய கற்பங்கள் பலவுஞ்செய்து 

மின்னவிர்வேணியானை விரும்பியாங்கமருகாளில். ௩௯



pc அனின்தானமகத் துவபுரர்ணம், 

௮ந்தகன்றனையும் வென்ற வம்மூனி மாபுதன்னிற் 
சர்த,தம்வெங்கடேசன் சாருஞ்சா,த்.தூர்க்குக் 8ழ்பாற் 
சுந்தஞ்சேர் பொழில்கள் சூழும் கரா, ழஈகரிலென்று 

நந்தலிறவத்இராம லிங்ககன்ளலம்இன் மிக்கோன். ௪௬0 

மன்னவர் புகழுட்தூயன் புரிந்தமாதவ இன் பாங்கான் 

முன்னொரு பு,மல்வம்பெம்று முகமஃர்£இருப்பப்பின்னே 

கன்னியோர் பாகனன்பா£ கவின்கொள் சுர் 5$ரருவக்.து 

நன்னிலக்கத்இநாளு BET (Dey இத்தார்மாதோ. PS 

வெறு. 

கலியுக நாலாயிரத் கெண்ணாம் நிரண்டாய்க் கழறும்விசுவருட 

மூயர் கடகபானு, பொலிவு மிகுக்திதிவரமயோகரளும் புகலரியகசண 

மெலாஞ் சு௮மேயாகக், கலைரிகாண்மதிபிரவி முகம் கோட்களெல்லாம் 

கவினுறஈட்டாட்டியுச்சங் கேர்ச்ரங்கோண, முலவுசென் மந்தனம் பாக்ய 

மிலாபந்தன்னி லு,்றவிவன் யோகபிரபல னென்ளுரால், re. 

வேறு, 
மைந்தனு,மமை கண்டக மகிற்பி3ா வனையுஞ் 

சிந்தையிற்களிப் பெய்தெம் சிறுவன்மெய வனப்பாழ் 

சுந்கரம்மெனப் பெயரி $ சொலலுலகறியத் a 

தந்துவேஇயர் பெறப் பல.தானமாந்தந்தரா. ௪௯. 

வெறு, 

பாலகன்றோேன்றலோடும் பக।(மெயமையிருக்தம்கான 

லமாயிருத்தலோடு௩ இக நன்மை ,வ நதற்கான 

நோலமேஜ் றவழ் லோடு ௩னமறைநிற்௦ற் கான 

கோலமாய் நிற்தலோடுய் குணம்பொழமை வளர்ந்தமாதோ, ௪௪ 

டாரிழ் சேய்வளர்தலோடும் பயிலறநடத்தம் கான 

ருடனஉத் தலோடு£ இவினைசெல்லம் கான 

வீருடன்செல்லலோடும வெங்கலிபய 4 இனேட 

வார்தரு நால்களியாவு மறிந்தன ரென்பமாதோ. சட 

வேறு. 

எழிலினாலுபர் மதனென யாவருமுன்ன 
வழுவிலா க்கலை வலக் இனல் லுசானைமானச் 
தழுவும் வெற்தியாதற் நயர தன் சிறுவனை கிகர்ப்ப 

பழுஇலாப் புகழ் த.ர்ணியித் படர்தர வளர்கரீள். | Fe,



இருமரபுரைத்தபடலம். 

எண்ணிரண்டெளும் பருவம்வந்தெய்த ஈன்மடவார் 

கண்ணிரண்டினலுங் காண்டொறு மயலெழக் கவின்சேர் 

வண்ணமேனியன் றனக்கு நனமரபினி லுஇச்,ச 

வெண்ணைவேட்டன ரனைபிதாபெருங்களிப் புதவே. 

அரியுன்மணக் கோலத்து னணங்கனா ரூடனே 

பரிசனங்களூஞ் சூழ்வரப் பலலக்கி னெய்து 
தோரசுகாகள முதலபல் லியங்களு Lp pis.) 

பெருவினுற்றமை கண்பெஃபெரியைய। சூழ்ட்சார். 

ஈசன்கட்படா வெழின்மிகு ௨ னன மென்பர் 

வாசவன்றரு மதலைவாள் விசையனா மெனப 

காசணித்தனக் கன்னியா கலைகஃ௨ன்புனை டது 

வாசரறுமுண மயலெழ வநதுவக்துறுவா 

ஒருத்இசுங்தர மூர்த்தகன் வனப்பு _கோகட 

யருத்தியாலவணும் தரிவையாகளைப் பார்மதுக் 

கருத்தைசசந்துரை ௩ருமபடி, கடிஇனேவினனயான் 

திருத்தியிவ்வழி மீண்டமை தெரித்திரோவென்றாள். 

௮.ரம்பைகாணுற வழூனி ஞயாந்த வோரரிவை 

ச்ருமபு சோருழல சோரஈம்கலை கலனசோரந்தாள் 

விருமபிம்தன்னகம மேவிய நாண்முதனீத்தாட் 

கருமபுறப்டொரு வானவைரிககுமாறுளதோ. 

சுதைநிகாத் பகன் மொழியினையுடைய வோ தோகை 

புதஇபபலலணி புனைநதுயா வித.ரிழ போது 

கதுமெனக்கவின் காணடலுங காதனமீதூற 

மஇமயக்குற மண்மிசை யயாந்து வீழ்டதனளே. 

இனையபற்பல மடந௩்மையா மயலினா லிடையப் 

புனைமணிக்கலன் பொலிவு,௦ வீ£இயிம் போந்து 

மூனைமுறைப்படி௪ சடஙருகள் யாவையு மடித்து 

மனைவி தனனொடும் ம௫ழ்வு௰ வைகுநாளினிலே. 

Ga ml. 

ஆதஇிதேவன தருளினாற்சகத்திடையனைவருமகழ்வெய்5 

மாதுதன் வயிற்றுஇத்தனரழகயெமைந்தர்களவயம்விஞ்சுவ் 

௪ள் 

௪௮ 

௫௮௯ 

டும் 

டுக 

@e.



௩௪ அன்னதானமகத் துவபுராணம். 

கோூலாக்குணக்குமரசாமியும்வயட்கொள்ளும்பாப்பையாவென் 

ரோதிகாமமும்வேதியர்க்கரும்டொருளு தவிவைகுுகாளில். Re 

தன்னகத்துறு மகிழ்வினாம் சுந்தரர் தமைமானை நாளீன்ற 

வன்னை தந்தையு முன்னயன்விஇப்படி யமரர்வாழுலகெப்தப் 

பின்னவர்க்கூறு சடட்குகள் யாலையும் ெெ ருஈலத்துடனாற்தி 

மன்னுமுன்னவன் சு) 9ராடுங்ளேயொடு மருவிவாழ்ந்தனர் மாதோ. 

சு$தரஹர்த்சேவாமிகள் 

இரமரபுரைத்தபடல முற்றிற்று, 

டட 
ஆ படம ௫ க்ரூ Banal, ரதம் - DES. 
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Yoana. 

சுந்தர ரர்த்நு நவாமிகள் 

துறவுப்படலம், 
PO AO IR அவை 

பாரெலாம்புகழ் கம்மம் பதிதனி 0 IBC exile 

சீரெலந்தழைக்க முனனோன் சேய சன்னுடன வாழகாளிம் 

காரெலாவுயிக்குகல்குய் காட் /டோஃடம இ எந்தை 

கூரவந்தவ/கட்கெல்லாய் கொடும (ரன்ன தனம, க 

அ௮ன்னநாட்டன்னின் முன்னோ னருளியதனய। பாகக் 

தன்னையே பீரி) துவேறு தனு ஈம pide jong 

நன்ன௨மானமைஈத। சங்கள்பானயநதுபந்து 

மன்னிய மணஞ்செய்யித்து மக / வுடவிருக்கசசெயதே. ௨ 

இன்னிய£பதயையோவி Ou) be gy । வரைக்குக் கீழ்பான் 

west oie i செழித்தகூவன மாஈகரமனையு றுக் 

கன்னகுபுயத்தர்சின்னாட் கனஜொடிபசுக்கண மேய்த்துப் 

பன்னுதற்கரிதா யோட்கும பழுவ,*இம் சரிக்குகாளில் உ 

கொற்றஞ்சேர் கருப்பனா/ந்த கோவி பூசாரிதன்பா 
லுற்றவன்றன து நீதைக் குவப்புரவி.௩ங்கி$தோன்ற 

நத்றதவன்மனத்இன்மிஃக ஈண்புகெ.ண்படயமீர்டோய்க 
கும்மமிமண்ணி ர்ப்பந்தர் குவஃய த்திய றுகென்னா ௪



துறவுப்படலம். 

குருவருளென த்தர) கொண்ட கமூழ்வினோர். 

இருவுலவியநற்கூவ னகரிடைச்சேர்ந்துராச த் 

தீருநிகர்கரத்தராங்கட் டண்பு ர்பந்தா் ன OS BI 

பருவரல்கெடவெஃே லார்ச்கும பாங்குடனீ த்தமீ iG g. 

பரமன்மேற்பத்இயு [2 யிம்றை (பரிவி/சொன்ன 

டொருவறுகருப்பன்காளி? பூசனை ய று ரன்பா 

லருள்செறிமன த்தி2ீன 9 1D I Bp. de var quasar 8 

யிருளகல்பரி இமான விலங்கிய/ணட மருராளீல் 

பின்னுமப்பூசகன் பன் பேரருளு _வியாலே 

யன்னமாமுணவைநீக்கி யாமின ஏல் படியரம்காம் 

பன்னுதற்கரியபாசிப் பயறுமப்படியுட்கொண்டு 

முன்னுறுற் சண்ணீ/ப் பந்தர் முமறைவப ரிய றுராளில், 

கோவிழ்பூசகனன்பார்ஈது சு றியமூடையி னூட்பி 

Cy Aloo ives QED Wap wich (மல முண்ணா் 

டாவிலா மாலிங்கேய। சா।வு௮்சா வோங்க் 

மேவிமெய்படிய/ப்போ றி மீடரெனறுமைம லோடும், 

BVO) Fo றுவ௩தாங்கச எண்புடைய பரைாடி 

தொல்வரைக்கருகதாகச சுந்தரா த்மென்பாப் 
செல்லுறுமளவையின்கட் டிகழ்கட்டிர்ர 1. /இஜோன்்ம் 

வல்லவிர மலிங்க மாதவர் ரம்மைம்ஏரண்டா/, 

கண்டக மகிழ்ந் துசெய்ய கமலி சபணிஈறு G ro 

யெண்டவர்ேடிக்காணா வெறின்ம பம் ரதசேவை 

கொணடருளமேவநாயேன் குணபபொரையு றே மனாண் 

மண்டலம்தன்னிலாத்று மாதவம்யதோவெ/ 3. 

இனகர னவிர்கண்டேகும் இர ரபபோம் வம்கிெல்லா 

மெனையகன் றேருமாம்ரா லினனரு 1 பரிதா (ன்னா 

மன துகெக்குருக்கிக்கண்ணீர் மன 7 யென ாரசின்று 

துனியறத் தேறிப்பின்னும தே.7க/த் மாழுதுசொல்வார். 

வேறு, 

௫ 

EE 

தா.தாருமலர்க்குழலார் மண் ரன்னென்ச் சாம்.றுகன்ற ஈசைமூ 

ன்றிற் சார்ந்துகாளும். கோதாரும்வினைகள்பஃபயிற்றியி£தக் குவலயம் 

இன் மிகுகொடிய னெனவுங்முலும், வேதாவு இருமா லுந்தேடி.க்காணா 

விரிசடையோன் ம$ழ்க்துளத்தின் மேவப்பெம்ற, நா தாடின்றிருவடி.க 

ள்போத்றப்பெழ்ற நான்பெழ்றபெயரெவரானவிலற்பா தறே. உ



Fir அன்னதானமகத்துவபுராணம். 

செய்யமறைப் டொருளேயஃதுண ர்வோர்நாடுஞ்செவ்வமேதெள்ள 

மிர்தேதேனேபாகே, துடயசுகானர் வெள்ளப் பெருக்கேபூமேத்றோம் 

றுமுயிரனை தீஇனுக்கு ் துையேசா OID, ல.மயஉரிகடக்து கஇக்கரையி 

னுய்க்கு மரக்கவமே வளரொளியே வயம்குமவாழ்வே, யையகினதருட் 
ச் பதங்கள்டோம்றப்டெ...௦ யான்பெஃ்பபெயரெவராலறையற்பாற்றே. ௧௩ 

வேறு, 

தொண்டனானெனையாளென்னாத் தொழுதலுமனத்இலன்பு 

கொண்டுமெய தழுவியு ள்ளங் குளி தரவினி துகூறிப் 

பண்டுறடிகழ் 2 9வல்லாம் பரிவு உயினவிப்பின்னட்த் 

தண்டலிறுபவின்றன்மை சா ்றுதுங்கேண்மிமென்றே ae 

AroscOe D4 g,/Cepriipapabeower gic 

சொல்லநநெறிவ நாமம்றுலஐகு தனன்மையாகு 

மல்லதுதுறவினு, மர வற்றி /மைவழாம 

னல்லறநெதியிமஃ-௩தை போரு தவ முமனன்றாமால் கடு 

மெய்யைமெய்யென் போது வியனுலானைத்துமெய்யே 

மெய்யும்பொய்யானபேயது விரிவுறுவுலகமெட்கே 

தையலர்சுதர்கபொய்கே தம9பொருளென்பழெங்கே 

யையவீதுணர்துயெனனாப் பினனருமறைவதானார் ௧௬ 

புவிவிண் கான்மஇ.பம பானு பொய்முதல்விடுருனே 

தவிசுயரணைமேம்கட்டி. சாமரம்விளக்கில்லாளா 

யவமில்கேவஉமேயின்ப மாகவோ.ரரசன்மேனாட் 

ads Spon Deen cap னெனமுன்னூல்சாம்றுங்கண்டாய். 

வேறு, 

ஈதலதுவீர/த்தென்றோதும்வேர்த னில்லவாழ்வினைவெறுத்து 

க்கானிலேூத், தீ தகலக்தனித்திருந்தைம்புவனைவென்று சிவனையகத்த 

குத்தமச்சிவய வென்ன, வோஇபவண்மேவுஈப்பெண்ம ணியென்றோது 

மொண்டொடிடஜோழியர்களடனேவந்து, மா5ரெல்லாமோர் மருங்கு 

செல்லத்தானம் மாதவச்இ்சிந்போனைமகழ்விற்கண்டாள். கவு 

கண்டவுடனிவ/(. ரமன் கட்படாத காமனோவெனமனத்தற் காத 

ன்மீறக், கண்டுசிகர்மொதியளவனருகனய் இக் கழுகின் டட வம்புரி 

யுங்காளைவீர, பண்டுமைவதெர்.தநகர் மெற்ருர்யாவர் பண்மிகுனும் பெ 

யர்யா துபகர்மினென்ன 4, தண்டரளமாலைமின்னவிர 'இமாலுர் ௪ தயலை 

க்சண்டளெராணிசம்தலைகவிழ்ந்தே, ௪௯



துறவுப்படலம், th, Gf 

ஏந்தைஇருப்பெயர் வீரசேனனென்னை மீன்றவடன்பெயர்வீரசூ 

வெஃபார்க, ணர் தலிலாவென்மனைவிம்கூற் ராம ஈர்கமலகோசனைநான் 

விரசித்து, இந _மயக்கறவிஓ $வன 2 மவென்றுநே Haider த் இருத்தி 

யரு£் தவகான்செய்ய, வந் சனனென் wp mse Glenn மிகேட்டெநன்ராய் மா 

துபினுமாதவனைப்பார்த்துச்சொல்லார் ௨௰ 

மாமணிப்பொன் மண்... ஸஞ்/த் ரகூடங்கள் வ ங்ரூபஃபாக்கிய 

ங்களனை த் துமவிட்டுச், கோயுரைசெய. வீயரசுந்தவி। க்துமிக்க குண 

மூடையமனைவியர் பம்பேகநரீ/ நத, 1m வ யு)மவிடம்ப் பனாள்கா 

னித pool a Sm Fits மொன் ௩ மில்லா! போலச், சேமமதிலா௨தெ 

ன்னோமருளுந்தீர்காள் செப்பு ன் பொ?) /யைய் சேரூன்மை.௨௧ 

மதனனென ் இருவ ற்கு மிரமைபெ ம மானுடர்க் நிவ்விரண்டு 

மூறவருமையன் (ர, வி) மாறவிஓவி ॥)_ய?/7 i Debs ரிப்பவரும 

சன் நுயர்மூப்பெய்இினா மபிஏ, சு௨த பம்ுமொ ழியுடையமாத/போக 

ந்துய்ப்பசற்கு வருபோருர்து Murer, ff Gr. பவமகிலவளோ 

வாகலென்னை மருவியினடசுகத்துட மேோவாபலாமே. ௨௨ 

என்னழகுதும்மழகுச்கெ.த் பரு மிரு, உம ிலிருவருக்குமிணை 
ே “6 . eT) 5 of ப G . 

வறில்லை, கனனலததநுனு_ அபயா 0) யை ரர) ௮௫) வனுமக்கு 

வேண்டுவன வெல்லாம், பின்னுமொ னமனைய் விகடப புலிப்..ாலுண் 

டி பிறங்குமுமதுடஈரா பளிப்பலு பீ, ரெனனைமணமபுரிஈ் தவனைமரு 

நீதுநல்கி யின்றிரவேகொளறிஃவேனி ட । வேறிஃலை. ௨௩ 

அ௮ன்னவனாடனைத்துரீராளவாரு மரண்மனையேமுதலாயபொருள் 

கட்கெல்லா, மனனவனுசீராகமய்சமீது ப ருவி3வைகூசரச வொய்யாரங் 

களாகத், தன்னிகரின்மத நூலின் மழையார்போகம தருவனுமக்கனிம 

திறோர்தமக்குகல்கேன், பொ என்வி। பூணணி3க ரபெண்மணியென்னா 

மம் புரவலனேயென்றுபினுமபுகல்வதாஞள். ௨௪ 

இந்தகந்தவனஈதனிஎன்ம௨ரின் வாச பின்பசுகம்விளைப்பதற்கோ 

சே.துவாய, சஇிரன்டோஷொளிதுஃப॥ குமபட்மிமெ$ை ,தலையணைகடக் 

கபலபடங்கள்கொண்டு, வடஇகிஃ/0ே பதிய களஞமதுசிற்டை ம௫ழ்ந்து 

ரைத்தகுற்றேவல்வகுக்கவல்லார், புர்இ)ிலெளளளவும்பயமில்லாமற் 

பு_வலேயென்ழுகத்தைப்புரிந்துபாரீர். ௨டு 

வேறு, 

செய்யதாமரை மலருளாளொடு ேவர்மங்கையர் யாவரு 

மையவென்னெழில் கண்கொணின ரந்தரத்இனடைங்துளார்



னி] அன்ன்தா்ன் மகத் துவபுராண்ம், 

மையின்மாதவ செனினுமெந்தன் வனப்புநோக்கின் மயங்குவார் 
வையமானுட ரென்னைநோக்கன் மயங்குறாதவர் யாவரே. ௨௬ 

மின்னைப்போலொளிர் கின்றவென்றிரு மேனிகண்டிடி. லலியுருத் 

தன்னைக்கொண்டவ ழேஜுமெய் தளர்வெய்திரொந்துவருக்துவார் 

பொன்னைக்கண்டுடன் கைக்கொளஞ்குய/ புந்தியற்றவரர்போ 

லென்னைக்கண்மிகேர் கோம்கலின் றியிருப்பதிலென்னபாவமே, ௨௭ 

ஓ.துபேரழ களெமையாயையு முடையகீர்கனி யேயுளப் 

பேமைமாத/கள் கண்டபின்னுமை வியெரோவிடி.ற் பெருமையோ 

காகலாலிவ ணுற்றுளேனொரு கணமெனுதநுமை யகல்கிலேன் 

போதவே ஈடுவ தெவணினென்னிலும் யானுநும்மொடு டோதுவேன் 

என்றுமாதுரை கூறவேட்தனு பி) யவன்செய லென்னவே 

நன் றுஈன்றுகீ சொற்றவசக நாறுதுன்பல வுடறனை 

யொன்றுமெவ்வன மென்றுகூ றில இன்றுநாளையொ.ழிநஇடு 

நின்ற€ீவ னகன்றிடிந்சவ மென்றுகீணில மோ துமே ௨௯ 

பொற்றொடி வெகு சுர் தரம்மெனப் புகலுகின்றவித் தனுவினை 

யுற்றுநோக்குதியென்புகோனரம் பூண்பொதிர்கஇனுள்ளுறக் 

குற்றமாயெமலசல ; புழுக் கொள்ளொணா மடைகாற்றமே 

பற்றும்பொய்யுட றன்னைமெய்யெனப் பகர்வதிலென்னபாவமே, ௩0 

சிட்டரானவருடலினசையுக் தெரிவை ஈர்ஈசை தீர்ப்பராற் 
கெட்டதாம்பலதெரிவை மார்ல மெள்றுகேள்வியுற்றறிலொர் 

ஈட்டமேதருகாறுமியாக்கைபை ஈச்சுவாரவைநஈச்சிலேன் 

றட்டபுத்தியைவிட்டுநிபய நாரவேகுதிதோகையே. ௩௧ 

ஆசையுக்றயன்மாகர்போக மக இனுன்னினுமன்னவன் 

மாசுறத்தந்தைகாயுடனகும்பி பாகவன்னரகெய்துவ 

னேசமுத்றயன்மா தரார் ழக கோக்கன்றெளரினைகுவோ 

னீசையொருகற்பகாலம்வன் னி வமாயமெய்இயக்குழல்வனே. ௩௨ 

கரசிகாதுகண்புருவகெற்றிசோ ணடல்கண்மற்றுளவியாவையுவங் 

கூசலின்றியேவேறுவேறுகேர் கூ தியேம௰யல்கொண்டுபின் 

சீமத்றவர்மலசலக்குழி மீதிலிச்சைசெலுத்துவோர் 

பாசந் தீர்பாலோக9 தனை யழ்றபாமரராவசே. [அ 4 

கலவியுற்ற கன்மா,தரார்குறி காணும்பன் நியின்குதியென 
வுலனெல்லதீதல்லவென்பகை யுன்னுமாறென்னகன்மமோ... .



. i 
துற்வுப்படலம். ௩௯ 

கிலவுசெஞ்சடைகொண்டவிீசனை கெஞ்சகங்கொளாகெட்டே 
தூலவுபன்றியினுடலினுங்கடை யாகுமென்னவுரைப்பசால், ௩௪ 

ே வறு, 

செல்வமுற்றுக சிறப்புறவாழுகாட் 

பல்ளை த் தணை ஈட்பும்பலலா.று.று 

மல்லலெய்இ னகல்வரணுகல 

லில்லறத்தி னு௮ஞ்செயலின்னகே, கூடு 

இமக்தகாலையின மைக்தர்மற்றியாவருஞ் 

இற் இறனகுறை செபபுவஇன றிகல 

எறம்புரிஈதிலை யேயரனமெய்பபக௫் 

செறி து_று5 தவஞ் செய்திலையேயெனார். ௩௬ 

௮ தமேவுறு காலையரிவையா 

தர் கமக்குறு தாழ்வெரகோதுவர் 

நந்தமக்கொனறு காடாரவர்களைச் 

சிதையிற்கொளல் சீரிய சாகுமோ, ௩௭ 

ஆதலாலவ் வரிவையர்பொனபுவி 

Eggers well sg விருபபுடவ 

fof BIE 001 Lp. Gr 'மாலைபுனைகதுகா 

னாதிதேவ னருட்சரணாடினேன. ௩௮ 

கண்களண்ணல் வடி.வினை க்காணுறப் 

பண்கொணாவவ னா1௦௦பகர்வுற 

வெண்கொள்காதவு னி புகழ்கேட்புறத் 

தண்கொள்செம்பகக செனமனஞ்சார்6ததே கடச 

தாகததோடுதன மேல்விழுர்தாடனைப 

் போகச்சொல்லு கல புண்ணியமனழென 

நீகம்றோஇிலு நீதியண்ணாற்பரர் 
டோகத்தாற்பவன் பேோவனரஇமீன ௪) 

காலவேலவிழி யார்கணம்தனபமே 

wired Buy மருங்குமபி பாகம்இழ் 

சாலவேபல கம்பங்களசா ர்விக்குங் 

கோலகீள் விழி யாயெனறுகூறலும. ௪௧ 

மின்னனாளும் விரும்பியனை த். துங்கேட் 

டன்னதேயுறு இப்பொருளாமெனச்



Pid அன்ன தானமகத் துவபுராணம். 

தன்னகத்இரு ணீங்இத் -ளர்வொரீஇக் 
அன்னுமன்பிம் நுலங்கெகாலையில், 

பொருந்தும்பெண்மணிட் பூவையொடெய்திய 

வருக் சலிலலா மடந்தையாயாவருக 

இரு துகானிடைத் கேடியப்பெண் மணி 

யிருர;சோலையி னெய்பலுற்றா சரோ, 

மீ வறு, 

இனையவாறவ ணெய்தஇப மடக்தைய செயலரும் 

வினையைவென்றுயர் வீரத் சழகெல்லா கோக்இத் 

தனைகிகர்ச்திடா மகனிவனுருக்கொசி சார்க்கா 

னெனகினைந்தவன் றனைப்புணர்கஇரிவழாய் வளைச்தார், 

வந்தொருசத்திமன் மகிழ்ஈசென்றேகரம்பிடிக்துச் 

இந்தைமீதுறு காகலைக்தீர் ம இயென்தீர்த்கா 

ளி துகேர்முகத் கேக்திழையொரு க்திமம்மொருகை 

யுந்தியென்னிடத் லுறுதியென்னாவிழும்இம்றுள். 

மானையொக்ககண் ணொரும்திபோய் மடி.பிடித்திழுத்தா 

ளேனையோர்பலர்களுஞ் சென்றாங் கவரவாக்இியையு 

மானவரொரு பொறியினை யனவருமிழு சன் 

மானவேபல மங்கையர் தவனை பிர் தனரே, 

ஆயகாலைபல் விரசித் தம் கசைவில ஏாய்க் 

இயசெய்சன ரெனசசற்றுஞ் செறுக்கல் செய்பாம 

னேயமெள்ளள வெனனினு கெஞ்சகதக்இலகாய் 

மேயயாயையுஞு சி௨னசெயசலன வியர் இர மான. 

ஒருக்இதன்னகில் புபச்தமுஈ து ௦க்கட்டி யணை 58 6 

யருத்திபயானமகக் மொடுமகஜ் சேர்த்தன ளகலா 

டி.ரு.ச்கமாயிஃழ் சுலைம் சண்புட்குரல்களு£ தெரிம்தாள் 

வருத்தமின்மனல் கலங்கு இருக் தனன மன்னே. 

அ௮ன்னகாலையிலவளை 65 Ox TR bBovt 4 evr dg 

வன்னவாடையி லாத௨உன்மடியின்மே லேறித் 

துன்னுகற்குறி அபாருத்திப்பூ ரிததரோன்ராமன் 

மன்னுமாசை நீம் ௧௧௪ நனளம்மடமாதே. 

பினும்பல்பூலையர் பெட்பு.று௩சையிஞம் ரமும் 

புனுகுபூசைபோற் புகும்தொழ்றி யொழ்றிப்பார்த்இனிகா 
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துறவுப்படலம். 

நினைக தவானொன்று முடி.ர்இலையெனநிற்குங் காலை 
வனைக்தபூக்குழம் பெண்மணிமா துரை வகுப்பாள். 

மாதரீர்கணிீ ரித்தனைபெயர்களைமாற்றி 
மோ இமேல்விழுர் இடவுமே யவன்சழ்.றுமுயங்கா 
கேதுகாரண மியத்.றுகற்றவக்தனோ வன்றேம் 
கோ.துதன்மனங்குறித் இக் 5 வேடங்கொண்டனனோ. 

மலமுணாயக்குறி பார்த்துவப்பார் மணிற்புருட 
ரிலகுமெய்யொளி யிளமைசேரிக் னைமடவீ 
சலூலொவிதமியத் றியுமசைவிலா இரு but 

னுலஇனுள் ளிவனொருவனேயு Ds, BLO (A) B27 iG brea. 

அ௮ன்னவன்சொலு மொழியெனு£மிர்இனை லெனக்கு 
மன்னுமோகமே முதலியபிணியெலா மாநிழ் 

நட ட ே 
துன்னுநோனவாரிஇயிபை_ப சேய் பவளானே 
னன்னவோ தலும் யாவருமகழ% இனி இரும் சார், 

ஆதலாற்றுறவடைபவ ரரிலையர்பயக்கும் 
காகல்வாரியைக் கடந்தவருயர்பதங்கரண பர் 
கோதிலாதவ af evans Gt BLE மரு 

மாதவக்தரைப் போம்றிமீஞஇ3யெனவகுத்ழார். 

வறு, 

இருக்இயதவக்இரா மலிங்கதே கரைப் போற்றி 
யருத்திகொண்மன இன 2மே /கரருள்பெற்றுச் செய்ய 
கருச்தொடுமாலிங்கேயர் மேவு றுங்கனகக்குன் றி 

னிருத்தமெய்யன்பரோடு மினிதுதமேவின ரால, 

அ௮க்தகல்வரையிற்சித்தர் கம்முடனமருகாளிழ் 
சும்கரானம் சரென்னு£ துகளறு பனிவமபோழ்றி 
மந்து கஞ்செயல்கள்யாவு மொழி லரருளுமபெத்லே 
யிர் தமாக்கிரியினமேனமை யாவையுமியமபுமெனனா 

சுந்கரமூர்த்திகூமச் சுந்கரானர்மர்கேட்டுப் 
புந் இபிழ்கனிவுகூரப் பொருவதுகி ரிபினாளு 

முந்துறுபொருள்கடம்மி மிலான்றையுகொ Way ap unser 
முக்துதம்மரபினும்றோர் தமக்செல்லாமொழிவதானார். 

சுந்தரர் ச் இிசுவா மிகள் 

துறவுப்படல முற்றிற்று. 

“ஆ படலம் ௫-க்கு திருவிருத்தம் - ௨௬௮. 
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சிவமயம். 

சதுரவரைகா ட்சிப்படலம். 

காலுஇக்கனு காற்சது.॥ துடன் 

Coo gs peg ரத்துவிளங்கலாற் 

கோலமாமல சோனன்றுகூ ere 

சாலுறுஞ்சது சாசலமானது. 

  

சவபரஞ்சுடர் சேர்க் தருண் மேன்மையா 

னவையின்மூன்றுல கும்மறைகான்குமே 

பவமின்மாதவ மாற்றியபண்பினுற் - 

புவனிமீதெழும் புண்ணியம்போல்வது. 

அரியயன்னம ரர்க்கிறைகன்னொடும் 

பரிவினெய்இத் இனழும்பணிரஈஇடக் 

கரியுரித்.துயர் கட்செவிபூண்டுபல் 

வரந்தரும்பரன் வைகுக்கிரியிறு. 

குலவுவெண்மதி யம்முதற்கோட்களு 

முலைவில்விண்ணி னுறையும்பன்மீனகளு 

மலையின் மீது வளருக்தருக்களின் 

மலரும்பன்மல ராமெனுமாண்பது. 

BORO career முழங்குங்கெ ரொளி 

யிடி.கண்மின்னொடு மெய்துமுலெது 

பிடி.கள்கள்றொ் பெய்மகவோக்கல்கள் 

கடி இனெய்துறு மாறுகடுப்பது. 

சேவர்னெனரர் சித்தர்விச்யாகரர் 

பூவில்வாமும் புவலர்மற் அள 

யாவருங்கடி. தெய்தியடி தொழும் 
தாவிலாத பெரும்பு£ழ் சார்க்தது, 

ஈன்றிகான்மறை காதழும்விஞ்சையர் 

வென்றியாகிய வீணையினோசையுல் 
கன்றி2மகங் கலங்கக்கரிபுலி 

யொன்றுங்கோளரி யோசைமிக்குற்ற.



  

தேரின்மேல்வரு செல்கதிரோன்மஇ 
சாரும்விண்ணுற்று மேற்றிசைதாழ்தலும் 
பரரின்மீது படர்ர் துயர்டேடிசை 
வாரிமேனிழல் செலலவளர்ந்த.து. 

. கனிதவத்தர்பொன் னாட்டுறைதேவரும் 

கனிவுடன்றொழக் தாழ்கவின்மாலையும் 

புனிதகற்பகப் பூவுறுமாலையு * 

முனிவசஞ்சலி மாலையுமொய்த்தது. 

ந௩்தலின்மரம தோறுஈறுமலர்ச் 

சிர துதேலுண்டு தேன்பண்ணிசைப்பது 

கந்தமார்பன சக்கனியினசுளே 

மந்இமாக்தி மூழ்ந்து குறிப்பது. 

விலையின்மாதரை மேவும்பஇதர்தன் 

ஜொலைவில்செல்வ மவர்கொளுஞ்சூழ்ச்சிபோ 

லல்கில்!றறை யகழ6துகுடாவடி. 

யுலைவிலாதுவாய் வைத் த.றிகனற.து. 

ேே வறு. 

மழையெனமதம்பிலிற்றும வாண்மருப்புயரும்வேழங் 

குழையொடுமுமபர்காட்டுக் குளிர்தருக்கோவொங்கிப் 

பழையனவென்னவண்டு படி.வுறவதனைத்து 

பிழையிலாப்பிடி களுண்ணப் பெருங்கர,த்.களிப்பபாராய், 

அ௮ல்லிஈன்மலர்களென்ன வதரங்கெர்ள் கொடிச்சிமார்க்கு 

வல்லியம்பயக்துகாளும் வழுத்திய தொழில்கள் செய்யக் 

கொல்லியல்வாட்கணல்லார் குழலிகளுடனேவான 

நல்லியற்றிங்கட்சேயு நன்குறத்தவழ்வ காணாய். 

பற்பலமரத்தின்காட்டின் பாங்குடன்மலர்ந்து கோன்றுஞ் 
சிற்திலமலரிலனுள்ள கேனுண்டு களித்த தும்பி 

யற்புதமாகவிணணி னஞருமீன்றன்னைப புன்னைப் 
பொற்பு. றுமலரென்றுன்னிப புலியுடன்மீள்வ பாராய், 

சந் இரகாந்தப்பாழை தனையுற்றுக்குறவர்மாதர் 
சும் தரமுகத்தின்சாயை துரிசமகோக்குகதோறு 

மக்கரகாட்மொத சணிளெர்முகங்கடோன்றச் 
சிக்தைபுட்களித்துத்தங்கண் முகமெனச்சிற த்தல்காணாய், 
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wep அன்ன தர்னமகததுவபுராணம. 

காளையர்காணுந்தோறுங் கவின்மலர்க்கணைகள்பாய 

வேளைவெல்லரம்பைமினனார் விருப்பொடுபுனைந்துபின்னர்ப் 

பாளைகேர்கூர்தனீச்த பனமலர்த்தொடையலெக த 

வேளையுமவாடுருமல விளங்கித்தேனதுளித்தல்காணாய். 

மதகயமடங்கநீண்ட வயிற்றுவெவ்வரவின் சட்டை 

சிதைவிலாக்கோட்டினாலுஈ இகழ்கொடியாடைமானக் 

க.சமிலாக்கவரிமான்்௧ள கவினொமிசெலவாலீட்டஞ் 

சுதைககெரருவிசெல்லு மாறெனக்சிதொடர்வபாராய் 

சம கனத்தருக்களோல்கிம் தனவிகடுப்பகோக்கித் 

தர் திரமாகவல்லோன மூனுழைக்தகலவசெய்க்கு 

மக்தரன்மஇபாலுற்ற வவிர்கதிரொளிகளீணடு 

சிந்தயதெனனவேழஞ் சிறுமும்திமைத்தல்காணாய். 

குன்றவர்டுழங்ககழ்க்கும் குழிகளைக்கனிச்சாரோடு 

மன்றதல்கொண்மலரினமேனும வழி, துபோய்கிறைக்குமாறுந் 

தன்றினைப்புனங்கள் காக்கும் தை.பலர்மணிக்கல்வீச 

வொன்றியவிண் மீனமண் மீ துறுவதுகடுப்பகோக்காய். 

மாணிக்கட்பாறைமீதில் வளர்கழையுயிர் மகமுத்க௫் 

சேணுற்றபிரபையோடுஞ் ௪௦௩௪ வணிலங்குந்தோற்ற 

மாணுற்றசெக்கர்வானில் வழங்கியமீனகளென்னக் 

காணுற்றசெயல்களியாவுவ் கருச்துறவினிதுகோக்காய், 

சே வறு, 

அருக்தவத்தின ரளவிலாவயதினின் மு.இர்க்சோர் 

இருகதுசெய்கையாக் கிரவகயேதரிகட கயல்கள 

பொருக்துபூட்கையா லருவியினபுனலினை முகம்து 

வருக. தலின றி6ம் குண் டிகைவழங்குவ பாராய். 

ஒளிமழுங்கெ கண்ணின ரொடுங்கிய வலிய 
சளவின்மூப்பின ரருக்கவருறு நெறியடைய 

வளைவிலாதுநீள் வாலினையவர் கையிற்கொடுத்துத் 

தளர்விணமக்தக ணெறிசெ லுந்தகைமையுமபாராய். 

மறையுணர்நதுநன் மகங்களுக்கியையு மந்இரங்க 

ளதையுகாவின ரியத்றுறுமாகுஇக் வயைந்த 

முறைகொள்குண்டத்தி ஏழலெழமொய் மயிலினக்கள் 

சிறைகள்கோலியே வளியெழுப்புவதுகீ தெரிபபாய், 
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சதுரவரைகாட்்சப்படலம். 

GOO Apt sa ராஏயிக்குவலையச் தெவர்க்கு 

நலஞ்சிறக் துற கான்மறையோதுமக் தணர்க்குச் 

சிலம்பிபஞ்சினாற் சிக்கமவிழைம்க நாலெடுத்து 

வலஞ்செய்மர் இகண் மஏழ்வொடு கொடுப்பதும்பாசாய். 

அரியமாபலா வாழையின்கனிமுத லனைத்தும் 

வரிசையாலுயர் வானரத்தொகு இகளளிபபக் 

கரியமாக்களுல் கடி இனிற்றறையினை யகழக்தாங் 

குரியமாக்கழங்குயர்தவர்க் கு.சவுவபாராய். 

நற்றினைக்கஇர் முதகலியரானில விளைவு 

பெற்றபல்கதிர் பிறல்கெயரு௩்டன் மெல்லரிசி 

மத்றும்பல்பயறிவையெல்லாம் வசாரும்பைங் கிளிகள் 

கொற்றமாதவர்க் குவப்பொடுகொடுப்பதும் பராய், 

ம.தங்கொள்வேழத்சை யெயிம்மொடும விழுக்கும்வல்ல.ரீவ 

மிதங்கொனூலுணர்நம் தயன்மனமடங்கினோர் சிவணப் 

பதங்கண்மெல்லிய பரனடியவா மிதித்தேறத் 

துதைக் க௩ற்படி. போலவைதுலங்குவ தோர்வாய், 

கேவர்தம்பகங் கருஇயிவ்வரைமிசைச் சேர்ந்து 

தாவறுந்தவ முற்றுறுமறிஞர்க டமக்குப் 

பூவின்மாரிகள் பொழிச.ர மானமிங்குற்றுப 

போவகாஇய புதுமையைப் பொலனுறகோக்காய், 

பனிகிலாவி5தப் படர்வரையுச்சியிற் பரவ 

ஈனியதிர்ஈ துவீ' ழருவிகளிவ ணணுக்தோற்றம 

வனிதைதன்னிடப் பாகத்தன் மருவவீந்றிருக்கும் 

புனிதன்செஞ்சடைக் கங்கையைப்பொருவுவ பாராய். 

மே வறு, 

பாதவமொன்றினின்று கவர்பஞ்சவிழத்இனீண்டு 

கோஇலாவடையுங்காயின குணங்களைவிதஙகளாகத் 

தாதவிழ்மலருமனன தன்மையின்மலாகதுதோனறு 

மோதரும்புதுமைதனனை யும்சமகுணகீபாராய், 

மசம்பலவகையுகோய்கிர் மருக் இனமூலிகைக எியாவும் 

வுரம்பெறுமுனிவரியாரும் வனப்புறுமாக்களியாவுக் 

இருந் இயபறவையாவுஞ் சிறப்புறுமலர்களியாவும் 

பொருர்.துவதிவணின்மிக்க புகழுடையவ$ூ நோக்காய். 

சுடு 

AF 

௨டு 

௨௪ 

௨௮ 

உ 

0)



சிஸ் அன்ன தானமகத்திக ராணம்! 

ேே வேறு, 

ஆழியொன்றுளா னாழிமால்வசைச் 

சூழ்வதிவவரைச் சூழலெய்தியே. 

ேே வறு, 

காகமுற்றவர் நலனுமிக் 

நாகமுற்றவர் ஈண்ணுமின 

பாகமுற்றருள பரமனின் 

பாகவுற்றஇட் பருவமா. 

சூழியும்பல லாருகத்தோய்வது 

சூழியுமபல்க ணாஞர்தோய்வது 

பாழியுமபல்க ணும்பரப்பு.றும 

பாழியும்பல்கோ எரியும்பாங்கினே. 

8 

Gar gi. 

வான மபயில வாட்கண்ணிமைப்புர 

வானரம்பைய ரூருவின்மாணபிலா 

வானரம்டையின் மாக்குலைதாழ்க்தென 

வானரமபழிக் குஞ்செயன்மானுவ. 

சோலைகோறுக் கொகுமானமரைகளே 

காலைதோறும் களிபபமறைகளே 

வேலைகோதட மீத்துள்ளும்வாளையே 

பாலினெங்கு கெருங்குமபல்வாழையே, 

ே வறு, 

இன லுமபற்பல வளமுள இயாயையுக் தெரிக்க 

மனனுசுர்தரமூர்த்தியு மனமிகம௫ழ்ஈ.து 

பொன்னைகேர்சு$ ச ரானகதன்மலாபபதம் போற்றி 

யென்னையாளுடை யையரேகேளுமென நிசைப்டான. 

மீ வறு, 

வையகக்கன்னின்மிக்க மானுடபபிறவிபெம்மோர் 

வெய்யவிப்பிறவிநீத் து மேவரும்பகத்தினண்ணச் 

செய்யுமாறினனதெனனென் ிச்தையுட்களிக்குமாறு 

உடு 

உ 

மெய்யுணர்வுடையீர்சொல்க வெனவிவைவிஎம்புவரரால், ௮௯.



சிதரதரகாட்ரிப்படலம், ௪௪ 

Gal Ml 

எண்ணறுபிறப்பின் மாதுடப்பிறவி யெய்துதலரிது பின்னவற்றிற் 

பெண்ணுறுவகற்றிப்பிறப்பதேயரிது பெறினுமெய்யெச்சமெட்டகற்றி 

ஈண்ணு,தலரிதா மசனினுக்இருவி னதலரி.தண்ணிலுகம் 

பண்ணுறுக்கல்வியறிவுறலதனிமழ் பத்இயுற்றிடன்மிகவரி 2௧. ௩௨௯ 

பத்தியுற்றிருக். து சரியையேமுதல பதங்கணான்கனுக்குமே லுளது 

௪,த்தஇயம்பொறையாமதனினும்பெரிதுசாத்தரும்..ரவுபகாசஞ் (டையே 

சித்தகன்மகிழ்வாம்ப லபொருட்கொடையிற்ி றந்து)கோதனக் கொ 

யெத்இசைதனிலும் புகழினைச்செலுத்தி யிலங்யெகஇயிலுய்ப்பதுவே 

அன்னதானத்தின் மகத்துவமெவர்க்கு மளவிடற்கரியகாயுயரு 

முன்னைகாணிகழ்க் த சரிதமொன்றகனைமுகும்உனோடுதட்டி ரன்கேட்ப 

மன்னவைபுகுக்து 8ரிகூரியகை மழ துரைட்பேனுணர் கென்னாச் 

சொன்னலமுணர்ந்தோளசுந்கரமூர்,/ இகேட்புபச்சொல்லலுற்றனரால் 

சதுரவரைகாட்சிப்படல-முற்றிறுற்று, 

ஆ_ படலம் ௬-க்௬-இருவிருக்தம் - ௩உ௱௯. 

  

  

a a கய டய க? 

சதீதுப்பிரத்தன் மாத்தானப்படலம். 
me 5 CSL, OSI NEA err 

JS é Bor foowwsr em, மருள்செறி பாண்டுவேந்கன் 

புச்தொருடன் கண்ணில்லான் பு£ல்வர்கணூாறுபேரும் 

பத்திகொள்பஇனெண்பூமி யரசர் உம் வடைஞரோடும் 

Us gt Aer Benen பரிவுடனருமபோர்செய்தார். & 

இருதஇற த் தரும்போர்செய்ய விசை கழுபாண்டுமைந் தீர் 

குருபிதாமகன்மற்றுள்ள குருகுலத்சவர்களோடுங் 

கரிபரிகாலாளியாவும் களத்தஇடைமடிய நூறி 
யிருகிலமுழுதுந்தன்ம னெழிலுறப்புரக்குநாளில். ௨ 

முந்இயயுகங்கடன்னி னிகழ்க் தன்யுறைதப்பாமற் 
.இத்தையிலறங்கள்பேணிச் செய்தவமெங்குமோக்கச்.



௪௮] அன்ன தானமகத்துவபுராணம். 

சந் த.தமு௫ல்கள்பெய்யச் சசகலபோகமுமுண்டாக 
வந்தணர்முதலோர்5த்தம் தொழில்வழாதாற்றினாரால். 

பின்னும்பல்வளங்களெங்கும் பெருகவேசெர் கோலோச்சித் 

தன்மனாடாளுராளித் றஐவவனத்தவர்களோடுக் 

துன்னியவியாசனென்னும் தொன்முனிவரராட்கெப்த 

மன்னியற்றருமன்றம்பி மாரு _ன்வணக்கஞ்செய்தே. 

ஆசனத்தஇருக்தியான்றோர்க் கருண்புறறைமுடி தீதபின்னர் 

மாசறுவியாசனென்னு மாமு sii pal Ce im 

தேசுய/ தருமனீன் 2 சேய்தருமூக /தைசோக்டுப் 

பூசுசர்வேந்தர்யாருங் கேட்பராய்ப்புகல்வதானான். 

தருமபு$தரகீயா்றுஞ் சமரிடையநுசர்தம்மாத் 

குரு மு தலரோேக/ வாணாள் கொண்டவெம்பவங்க உரப் 

பரிமகமிப2றுகென்னாப் ப பகார்துமாமுனிவரேக 

வரியரூளாலே தன்ம எசுவமேதஞ்செய்த £னால். 

மட் டவிழ்குழலாள்! JT & sat வும்வரைக்கயல்வலாரி 

யிட்டபொன்னுடனேமன்ம னெழின் ம்குங்கனி ட்டா ரனோ 

சட்டதிக்கினைவென் ரங்க ணரச। Gort ov) மபொன்னு 

நட்டவர்வே.ர்விக்காக ஈயந் ுதவியபொன்னெல்லாம். 

எண்ணிருகோடி பேலா யிருகான்கலக்கம்பொன்னும் 

வண்ணமாரறுவைமிக்க மணிக்கு ன்மூதலவாய 

வெண்ணருக்தான।! ரியார் க்கு! பின்பு பவ ரிக்குங்காலை 

ஈண்ணரும்பிலக்துணின் ரர் ஈசூலம்வஈதுமறமாதோ. 

மறைய வர்முனிவரியாரு மனமிகமக௫ிழ்ந்துகன்ம 

விறைஈலவேள்வியிர் த விரு லர் இய கறலான் 

முறைபுரிந்தார் கள்செய்ய மூவுலக ந துமில்லென் 

நதஜைமொழிசெவியிழ்சா ர உருள்செறி£ீரிகூறும். 

இக்கவேள்வியைப்புக!/ %தீ ரியா த பார்படி.மாத்கானம் 

தந்தவர்க்கலையோவென்று சாற்உலு$) ॥னத்தராகி 

யந்தணரெவருமியாங்கள் புகல்வை யஉதென்தேகீ 

நிந்தைசெய்குவகென்னென்னாப் பின்னருநிகழ்த் துவாரால், 

Ca mi. 

HUNSOHCHES BH பிரத்மன்முன் னளிஃசமாப்பலனு 

மினியவென்னினு மிருரிவத்தியாவருமகழப்



'சத்துப்பிரத்தன்மாத் தர்னப்படலம், ௪௯ 
புனிதமாயறன் புதல்வன்செய் வேள்வியின்டெருமை 
தீனைநிகர்க்குமோ வொருபடி.மாவரு டானம். கச 

மந்திரம்.ல பழயெம்முமைமக மாற்றித் 

தந்தரம்பல கைவர,த்தவம்வெகு நாட்செய் 
துந்துமந்தண ராஇயீறிடையுறு நலனே 

வந்துசேர்.தர வியற்றலால் வழுவொன்.றுமிலையே. ௧௨ 

மே வறு, 

Rov oC தவர்க் இயறறுபூசனையா லிருடி.கள் செய்யுமாசிகளா , 

லிறப்புறுமுன்னைப்பிதுரர்களெவரு மினியஈம்கதியினேறுவதா, யறத்இ . 

ன்மெய்ப்புதல்வ னியறு௮ுமவேள் வியினடா கடைந்தகால் வருணத்த 
னெவர்க்கு, மறப்பதற்கிலதாயவரவ। மனமும் வெறு த்திடவழங்கனொன் 

னம். SiR 

ஆனவுண்டிகளுமணிதிகழ்டணியு மாடைளன் அிதிழு தலெயையு 

மூனமூற்றவர்கள்வ றிஞாகணமு பகலோ ரியாவருமபெறும்படி uy ell 

மேனலமாறவேயியத்தியவரிய வேளவியின், பய. ம்பமெனவே [ர் 

தானலவவையிலுரைத்தஇரிமவித தைச்சா றுவாயென்றன / தவத்தோ 

உலகனையிடக் துமளந் துண் Bilin i ga (pr gu deine Corer db gi 

மிலகியவிருடிகேசனாமூராரிமுதலிய வியாவருப்கேட்ப 

வலமிகுங்கீ ரியுசைசெயுே மனா ண்மறையெஃ ஈமுண/சத்துப்பிர த்த [ே தா 

னலமிகுங்குருககேஃஇரர் தனினமாவோனலத்்தினுமொழுக்கனுஞ்சிதக் 

௮ருந்தவத்தினர்கட்கேவலூ[(தியங்க எவரகமகிவுறநெடுராட், பு 

நிந்துகற்பிரமசாரியமுறையும் பொறையுறவிய மறிய்ல்ல4 இற், பொரு 
நீஇியம்முறையுந்தவறு ஃலிலதாய்ப் புரிஈதுலவி£ -மாஇகளிம், திருந்து 

செய்கையினாலிளை த்தமெய்புடையான் செப்பரும்புகழினாம்சிதந்கோன் 

இன்னநன்முனிவன்கம்புயாமனையா ளிசைடெறுமைந் தனன்மருக 

யென்லுகால்வருகல்விர தஐ/செயப.ரா யென்றுநற்புராக்களைமான,ஈன் 

னிலம்தனிற்தேடுந்தானியத்ை நகாழிகையையைரந்துகழித்துத், கன்னி 

கரில்லாக்கரியைகண்முடி.த்துச் தகுமுழையினிழ்பினர்ப்புசிப்பர். ser 

் செய்யும்வேள்விகளானோன்பினா்கொடையாந் சறக்குமில்லதநெ 

தியதனான், மெய்யினாற்புகழா லுயர்சசிபெற்றவராய் மேஇனிதன்னில் 

வாழ்ராளிற், பெய்யுஈன் மாரிகுறைந்தனவதனாழ் பியங்யெபயிர்வளமிறப் 
பக், கையினிம்பொருளு மில்லதாம்கொடிய கலிப்பிணியுடற்றுதற்ட 

டைந்சே.



Gd அன்ன தானமகத்துவபுராணம், 

Ca m. 

எ௩தகாளுண வுக்கியையும்பொருள் 

வந்ததேனு மூழ்வுடனால்வரு 

மககாளின் முறையினருகஇரழ் 
சிர்தையன்பிழ் செகம்திடைமேவுகாள். ௧௯ 

ே வறு, 

உணவினுக்கிசைம 2 பொருள்ரின்னாளிலகா யொருஇனம்டைப் 

பமற்2சளைக், கணவன்செ//கடவாமருபொர்கொடுப்பக் கனிவுடன் 

வாங்ியோர்படியு, மணிபெ 2இரித் நமமாவினையெ௫த்தாங்கருமைசே 

ர்மாமன்பாற்கொடுப்பத், உணிவிலாமுதுமைபடைத்த வம்மறையோன் 
றன்கையின்மாவினைவாய்3. ௨௰ 

நாலுகூருகப்பிரிக் ) இல | ன்மை ஈனரு£ப்புசிக்கவென்நெடுப்பச் 

சாலுகான் மமையோஹூலுமா!பிலங்கத் தளாவெடடு மூப்பினினுயர்ந 
தோன், போலும்வெமப.ிபினெயஇனே னெனக்குப் போ துறவனமரு 
ளெனக்கதம், பாலின்வ% ' வர்கும௫ிழ் ॥ துகா்ட (தன் பட்குளமாவையீந் 

தனனே. ௨௧ 

முதுமறையுணருக?சத்துப்பிரத்தன் முகமலர்ஈதளித்தமாவதனை 
க், கதுமெனவருரந்தஇம்காம்படிப ரிக்கும் காணுமோ வெனவவன்கழற, ம 
இயினாலுயருமறையவனக/பா। மனைவிதன்பக குமாவெடுத்துப், ப இய 
வருணவிற்கருளஞுமென நினிய புகமபெறுகணவன்பாம்கொடுக்தாள். 

வறு 

வாங்கரும்பரியா னொர்த மனைவிதன்முக த்தைநோக்கி 

ரீங்கருமருளான்மிக்கோ னிகழ்த்துவான்மா தகேளாட்த் 

தீங்கொடுதருமம்தன்னை த் பெரிவுருவிலகே கன்ருலும 

பாங்குளமனைவி ன்னைப் பரிவுடன்புரக்குங்கண்டாய். ௨௩ 

பத்தயிற்றவத்தின்மிக்க பாக்யெம துயர்ந்தோர்க்கேனு 

மி,ததலந்தனினற்டாரி யெய்துதஉரிதுகண்டய் 

மெய்த்தபுண்ணிய 1 தினோடு மேங்பதமிரு௨ ருக்கு 

மொத்ததென்றுணாவின்மிககோ ருரைப்பர்நூன்முறையுமஃதே, 

என்னுஈன்மொழியைக்கேளா வியறவன்மனைவிசொல்வா 
ளன்னையத்தன் முன்னோர்க்கு மதக :ஈங்கொழுகனென்பர் 
பின்னுயர்கதியைப்பெற்ஷோர் பெறுவதந்யெம்றலான 

.அின்ளவல்வலல்வர் தம்மை நானிலத் து தவலாலே. _@



சத் துப்பிரத் தன்மாத் தானப்படலம். 

என்றுரைத்தவள்பாகத்தை யினிதுடன்பதுபாலீய 

BO) Mer oT MBE நான்மறையவனுக்கீ£து 

இன்றருளையவென்னச் சரித் தைவாங்கியுட்கொண் 

டெ ஈன்நியபெரும்பசிக்இவ் வுரியின் மாவென்னாமென்னா: 

புச்தின்றன்பாகத்தைப் டொருககெனவெடு) த.கீட்டி. 
மிதஇரராகிவஈ்ம வேஇப/ க்கருளுமென்னா 

வத்தன்பாலகுளலோசுி மர, சணன்மகனைகநோக்கச் 

சுத்,மீதுவகைபொங்கச் செப்புவனென்பமாதோ. 

ஆயிரம்வயதானாலு மருளினோன்் ௦னக்சூமைந்தன் 

சேயெனவுரைப்பதல்லாற் செப்புவபெயர்வேதில்லை 

யேயசின்வலம்தஇனெனபா லி௰ப்புவ$இடி.னுமஞ்சே 

னீயன்றோபிதுரர்பூசை நீலை9றுததுவத்கு மமுய். 

பாலகனேகீயென் முன் ப௫ியு_னிருக்ககாமோ 

காலந்கோறினுகோன்பாலே கடந்துபவோன்பசியைவென்றே 

னூல்கடே ம ருளுமைந்தா வெனவவனுவலக்கேளாச் 

டுக 

௨௮ 

ஈலஞ்சேர்மைக்தன் உந்தை ரிமதையு௱்ளுவப்பச்சொல்வான். ௨௯ 

என்னையீன் ற்ருளஞுமைய உிசைமிகுமுன்னை நாலி 

னன்னையுமபிதாவுயுன்னை யறிவுறு? தய்வமாகு 

மென்னுஈன் முறையினாலு மினிய பிதுரர்பூசை 

மன்னுவகடமையென்னா மகி ழ%துதன்மாவையீடதான். 

BBO FY LOD HS GID GFE ஐக் தமாவதனைவாங்கி 

க௰ 

மூந்துறுமமையோன்கையின் முறையினிஃகொடுத்தலோடுஞ் 

சிந்தையின்மடுழ் ம துவாகங்கிச் ரரி தையருக்இப்பின்ன 

ரிந்தமாவெங்கேடோது மென்பெருமப 9க்கென்முனால். 

அம்மொழிபுகலக்கேள ர வருச) சவன்மருியான 

செம்மைசேர்மனததள்பாகஞ் சேர தமாவதனையந்த 

மும்மையாய்காஉஈகேரு முனிவரர்க்கருளுமென்னா 

வெம்மை தீர்மாமனகையில் விருப்புடனளிக்குய்காலை. 

மழையவனுவங்துகற்பார் மருகியானன ததைநோக்கி 

யறைவனீசிநியைபொல்லா வரும்பசிபொறுக்கமாட்டாய் 

குமையிலென்சளையையிந்தக் குவலயக்கனிலெஞ்ஞான்று 
நிறைவுறவியத்றலான கேரிழாயின்னும்கேளாம். , 4“. 

கூல



qe. இன்ன தர்னமகத்துவபுராணிம்.! 

வறு, 

சிறியளாயி னும் பொறையினானோன்பினா ற் இற் தா 

யறிவினாலுய ரரிவையே யிருகளையவரைப் 

பிதியஞ்செயவிக்கும் பெருமையாய் நின்பல்குமாவை 
கெறியினுணணென கேரிழைகிகழ்த்த லுற்றனளால், 

ஆவியோடுட லரிவையர்க்கவர்பதி யெனினு 

மேவரும்பதி தமைப்பெறுசக்தையாய் விளங்குந் 

வ 2வர்கீர் குருவிம்குங்குருவெனுஞ் சிறப்பான் 

மாவைநான் 2௬ வேனெனவழய்கலு மேற். 

ஏற்றமாவினை மூதுமறழையவர்க்கினி தளிபப 

மாந்றரும்புகழ் முனியுண்டு மனக்களிப்புடனே 

யாற்றல்சாலும£்கால்வரை யன்பும்றுப்பா£ க்கத் 

தோற்றும்வெமபசி யகன்றுஈம்சுதையுண்டார்நிகர்த்தார். 

அன்னகாலையி னம்முனியருக்தவத் துயர்ந்தோன் 

ஐன்னைநோக்கிரநின் ஐனைநிகர்தனைசுதன் மருக 
யென்னு£ வரும் பொற்புளாம் 8ீரிவணியற்று 

நன்னலத்திலும் பிது.ரர்ஈஃகஇயி னண்ணினீரால். 

புண்ணியதுரு வாகுகின் போலுயாபுனிதர் 

மண்ணக_இனு மிலையிருசதியுயர் வகைசேர் 

விண்ணகத்இனு மிலை பிகு மெய்த், வமுடைய 

பண்ணவர்க்கறை மூழ்தரும் பரவுபகாரி, 
மீ வறு 

தானந்தனையுளார்க்குத் தருமமாடோறு மோங்கு 

ஞான?ந்தனையுளார்க்கு ஈல்குரவொழிபுகாளு 

மீனமில்பதத்திற்சேர்வ ரென் பழையேழைமாம்தர் 

தரனறிர்தயற்றாரான்; சான்றவருண/ வரன்றே, 

பத்துநாறுடையோலூம்றைப் பரர்க்களித்திட தாறுள்ளோன் 

பத் தும்பத்துடையோனொன்றப் பரிசினிற்கொடுக்கத்தன்ம 
மொத்தனவன்றி4 தாழ்வு மூயா£லையிரந்திவேட்தன் 
சுத்தமாஞ்செர்£ ரீடது சுவர்க்கத்தின்மன்னினானால். 

Gr த்துணை ப்பெரிசென்றா லு மறநெறியியல்பிழ்நேடு 
மத்தத்தாலியற்றுந்கன்ம மசன்மமாம்பயனின்றாகு 

முத்தமப்பொருளான் மேலோ ரொருவருக்கனமீர்தாலு 
மெய்த்தவத்தவர்க்குமேலாய் விளங்குவரென்பர்மாதோ 

௩டு 

௭ 

௩௮ 

றில் 

௪0



  

சத்துப்பிரத்தன்மாத்தர்னப்படலம்; 

கிருகனென்பவனுடோறு நெறியினாயிரம்பசுக்க 

ளருமழையகர்க்குசன்ரா யளிக்குங்காலொருநாட்டன்னி 

லொருமழையவனுக்ககோ வுமததையுணரான்பின்னாள் 

வருமதையவனுக்கீந்து வந் துவீழ்ந்தனன்பாழ்ம்கூவல். ௪௨ 

இறந்தநற்புகழின்மிக்க சிவியெனுமர சன்மேனாட் 

புறஞ்சுழல்புதவிடைக்குப் போது,௨ 4 சசையைகல்க 

யறம்பெரிதுடையனாட யருண்மிகுசு உர்க்கமுழ்முன் 

டெறுந்தவமனமாசற்றுப் பிறர்க்கு தவு சலேமேலாம். சக 

அள்ப்பருமிராசசூய மசுவமேதமுூமநேக 

முூளப்பொலிவுடனெண்ணான் கூ தருமமமுவப்பதாக 

வளத்தொபெயிற்றலான மாந்த?.வின்னைகோவா! 

கிளர்ச்சிகொளுலகினிலலை யெனமுனி௰ ஈம துமவேலை. ௪௪ 

வானவருலகனின்ோர் மானமவாஇஉகித்தோன்ற 

மேனலமூளகால்வோரும் விரிமலா மானமீஇம் 

போனபோதவணுத்தேமகுப் பாதிபொனனுருவமான 

நானவணின்றுகீங்கி ஈன்மகமனைத்து மோன. ௪ 

தா.தவிழ்மாலைமார்பன் ஈருமசெய்மகம்இனுத்றாம் 

டாஇயும்பொனனாமென்னாப் பரிவுடனிவண் வந்தும்மே 

னேகதமில்பாஇபொன்னா யெய்துதற்லைமாத் ந்த 

மாதவன ps துக்கொவ்வா பெனப்பிலவரைப்பிக்சென் ற. ௪௭௬ 

வண்ணவான்கீரியிந்த வகைசொலிப்பில 4 துட்செல்லக் 

கண்ணனேமுதலாயுள்ள காவலரெவரும்கேட்டுத் 
தணணளியுடையனான தருமன்செய்மகமீகானான் 
மண்ணின்மற்றவர்கள்செய்யு மகப! ப லனென்னாமென்முர். ௪௪ 

௮ந்தணர்முதலோரிவ்வா றழைந்இிடவாமியோன்றன் 

இந்தையினினைப்பச்சென்ற ஈகுலம்பின்னவையிழ்சேர்ந்த 

தந்தைதன்றந்தைநோக்கிற் சடமுழுவதும்பொனனாக 

யிந்தவேள்வியுஞ்சிெறர்த தெனவுரை 1 தகன்றதென்பர். ௪௮ 

மாவலியென்பான்்மேனாண் மறையவஞனாகியு ற 
மூவலிலரிக்குவர் து மூன்றடி மண்டானீஈது 
*தாவிலாச்சீர்த்கொளும் தழைத்தி.ச்சு2லந்தன்னிழ் 
கேவலமின் நிவாழ்ந்தா னென்பதுங்கேட்டிலாயோ ௪௯ 

விருத்தொசுரனென்றோதும் வெயயவன்றன்னைக்கொல்லு 
மருத்தயொலமரர்கோமா னடையநற்றதிஏயென்னும்



Ge அன்ன தர்னமகத்துவபுராணம். 

வருக்சமின்முனிவன்டந்தை ம௫ழ்ந்துதன்மு துகனென்பை 

மருத் துவன்றனக்குகல்கி வளர்புகழ்க்கொருவனானான். 

செழிப்புடைப்புகழினோங்குஞ் மோ.கவாகனென்னும் 

பழிப்பிலாவரசர்கோமான் பாம்புகளுய்யுமாறு 

விழுத்தகுகலுழனுண்ண விருந்து ரன்றசையைல்க 

யொழிப்பரும்புகழையிந்த வுலகுள சனையும்பெ்ரான், 

இனை பனமேனாளுற்ற வியல்பினாவவனிஃன்னில் 

வனைகழலரசர்க்கேனு மற்றுளார் ரங்கட்கேனு 

மனையறங்காத்துகாளு மன்னுயிர்க்குறுதகல்கு௩ 

இிளையளவெனினுமன்ன தானமேசெய் தற்பாம்றே. 

மன்னியவுயிர்க்காதாரம் வயங்கியவுடலமாகும் 

பன்னியவுடற்காகாரம் பாங்குளவுணவேயாகும் 

மின்னமெய்வலத்தாலார்ந் 5 வியாவையு முடிக்கலாகுஞ் 

சொன்ன துபெரிதியைய சுஈதரவெனப்பின்சொல்லும். 

ஈந்தவர்புவியிலென் து மிரு, சவராகுமீயா 

மா்தர்கள்செல்வமெய்தி வா ழினுமவரேமண்ணில் 

af தவராகுமென் று விளம்பு நூன்றுமையும்பின்னும் 

பாந்தண்மேலுல$ின்மிக்க பரு.ணி 1 பகருமாலே. 

எண்ணான்கதாகும்கான மெஞ்ஞான்றுமியம்மலான 

புண்ணியர்தனினுமன்ன தானமேபுனிதமாகுய் 

கண்ணகனுலூனுண்டோர் களிப்புகவியமலானு 

நண்ணலர்கலராற்கொள்ள முடிவுருலத் இனானும. 

முன்னுமிவ்வுலலலன்ன ானய்கண்முழையினாறி 

Loser oof தீதியாளர் வரம்பிலா5வர்க பாருக் 

தொன்னிலமதனிழ்ஷோன்றிம் புகழொடு சான் மலில்லா 
ரிந்கிலங்தனிலுருமை யினிதெனவுரைப்பர்மேலோர். 

என்றிவையனைத்துங்கூறு மெழில்கொளா?ிரியர்முன்னர் 

நின் நுகைகூப்பிவே 1) நெறியொடுசுருதிகேர்மை 

யொன்றுமிவ்வுலகிர்கான வொழுக்கநீயு.கரயுமென்னா 

நன்றெனமகிழ்ந்துசுந்த ரானந் னவிலுவாரால். 

சத்துப்பிரத்தன்மாத்தானப்படல- முற்றிற்று; 
  

ஆ. படலம்எ-க்கு இருவிருத்தம் - ௩௬௭௬. 
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Yl, AR, pa, EI, I 
இலமயம். 

ஒழுக்கங்கறியபடலம். 
i 

சுந்தரமூர்ச்தகேளாய் துகளறுமுஃ-இம்ரோன்றி 

வந்தநால்வகையகான மா லுடரெவர்க்குழுய்தன் 

முந்துதுமிருசச்மோடு மொழிதரும்சிர் மென்று 
முர்துறுமிருதமம்று (pitt | பிமம்ரு மென்றும். க 

'சாற்றுவததற்குப்பின்னே ௪4 இயா?ரு மென்று 

மேற்றகாய்விரு5 இயீரா யிசைப்பர்க ॥.றுவகைத் பாத் 

தேம்நமேமிகு£்துதன்போம் வகோடிகளொென்றுன்னி 

மாற்தரும்வண்மையா ரல் வங்கியவிரு மாமே, ட 

பிறவுசவியையுன்னாம? பெயயுமா(ு;ஏில்கவென்னப் 

பிறரிட?இரத்தலின்றிப் பெருமபொருஎரிதி்மேடி. 

மததெறியின்திகாளு மாகில துய bE Gai om [pss 

apo dQ¢e oy 4 sorhde ar நமென்றுரைக்கலாமால். i. 

Dedos gui sri gem uTCoy, hyn Nem glo4 G 

நன்னிலவிளைவுசெய்த னவில்பிநமீரு மாகு 

மன்னியவாணிகங்கள் வருசம் பாரு 2)மன்ப 

சன்னிய/ க்கேவல்பூண்ப சருளினா ட் ர ! நியாமே. ௪ 

உத்தமங்கல்விமேன்மை பா லுயர் பொழில்களென்று 

மத்திமங்கரிரியோடு வாணிகம$பொமில்க வொனறுஞ் 

சத்தமிலதன்பமாகுஞ் சேவக சமைகடாங்கல் 

பத்தயின்மிருகசீவி யென்௮ச்॥ன்னூல்பக/வதுண்டால். டு 

ஆன தாலருளான்மிக்க வருமதையவர்களென்று 

மேனலமான தாய விருத்இயா 5, மமையே மபித் 

தேனினுமினியவான கெள்ளியநூல்களாய்£து ் 

வாஜுயர்சீர்த்தமன்ன வாழ்வதுமரபாமன்னோ. ௬ 

மே வறு, 

மத்திர.நான்முறை யுணர்ட்துமாசறு 

சிந்தனையுடையராய்த் தனழுக்காலமுஞ் 

சந்இவந்தனைகளாம் apo Gu gy 

ரந்தணர்பாம்பவ மடுக்கவொண்ணுமோ. ௭



wa அன்னதான் மக்த்துவபுராணரம், 

செய்யவுடாசனம் தேவபூசனை 

பெய்தியவுதிஇபூசனையு மேத்றதூற் 
ுய்யவேதந்தனைச் சொற்றனற்செ. 
மையமிலைந்தெச்ச மாற்றுந்தூயராப், ௮ 

தனதுநற்பாரியின் போகந்தானயஈ 

தனகராய்ச்சதுர்த்தர்தம் மன்னநீத்தனு 

இனமுமக்கினிக்தொழில் செயவலார்கடீ 

வினையைமவனல்சுட விளங்குவார்கே of. ௯ 

ஈறிலாச்சீர்த்தகொ ளிவரயன்பஇக் 

கேறுவரமரர்மம் றெவருமேத்தவே 

கூறுமாப்பிரளயங் கூகொளினும 

வீறுடனயன்பத மேயிவாழ் வரே. ௰ 

௮ந்தணர்முறையி சா பரச। நீதியான 

மூந்தியமநு மழை புரந்துமு எனராம் 

செந்தழன்மகங்களுஞ் செய்துமாடொறுஞ் 

சிர்ழையின்ம3)/ ௩௦ /ணணாுனகமங்கள்செய்தலே. கக 

பிறன்மனைசிநதியாப் பெருமையாக நா 

னெறியினையடைடதுநீ ணேரவலாரொடு 

மறநெதியானவை மாஃதிமாண்புடை 

நிறைமொழியென் நுநீம் காதந்மையாய், ௧௨ 

மாற்றருமசாமை வழியினெய்திய 

வேற்றஞ்சானிஇகளை யிஷியசு 6௦0 

மேற்றிகழ்மறையவ ருணவிருஈ சளித் 

தாற்றல்சாலபுகழுட னவனியாள் வரால. ௧௩ 

௮.ரசர்கம்மொழுக்கதொ மரியவைசியர் 

வரிசையிற்பயிரிட லான்வளா இடல் 

பொருவறுவாணிகமபுரி » ey Om gn 

தீருமான்னெறிகளு௩ தழைக்கவாழ்வரே, SF | 

மறையவர்முதலிய வகுத்தமூவர்க்கு 

முறைவழிபடுந்தொழி னாளுமுழ்தியே 
நிறைதருந்தருமழங் கொடுத் தனிய்டொ 

துறைவதுச துர்த்தருக் குள்ள ,கன்மமே. கடு



 ஒழுக்கங்கூறியப்டலம். Ger 

இத்திறகால்வரு ணத்தினெய் இஜோர் 

சுத்தராயவரவர்க் யென்றதொன்னெரிப் 
ப,த்தயின்்வழுவின்றிப் பாரினுய்வரோ 

ன த்தியகாலன்வாய் நண்ணலில்லையே,. ௧௬ 

புண்ணியம்பாச பந்தக்தைப்போக்குயும் 

மெண்ணிலாப்பவங்களை யிட.ழிக்குமாழ் 
பண்ணியநல்லறப் பயன்செய்மாந் க்கு 

நண்ணுங்காலரி தெவையனை த்துகல்குமே. ௧௭ 

உலகனால்வருணத்தி னுள்ளவர்க்கெலாம் 

வலமிகும்பவங்களை வெஃலஃவல்ல 4) 

நலமிகும்புண்ணிய மன்றிகாடினவே 

திலையெனவுணர்ந்த வரியம்புவாரரோ, ௧௮ 

குலத்தினசாரமே யெவ। 4குங்கு, 4௦% த 

நலத்தினையு கவுல் லறய்கண்மீதுறும 

வலத்தினுறபைவமறு மாபவட் பே ॥ 

நிலத்தின்மீ துறச்செயி னறமுநீங்குமே ௧௯ 

தருமபாவங்க.ரி னருமை நான றிக் 

தொருவருஞ்சொலவரி நுஉ௫ன்மீ தப் 

பெருமைே WETS Goo பெருக்கும்பாவமே 

மருவுறுமிிவொடி வறுமைால்குமே. ௨0 

இன்னனவாகமீ இலஙயகும்புணணிய 

மன்னியவுத்நம மத்திமத்தொடு 

முன்னருமதர் மமென் நுரைக்குமவகை 

யன்னவையியறுறு மடைவுகூறுவாம், ௨௧ 

மே வறு, 

சாத்திககுணத்தா£ுசெய்யு£ , சருமமு 4 தமமாமென்றும் 

வாய்த்தராசகத்தாற்செய்யும வண்மைமத்இமமாகல்லோர் 

நீத்ததாமதத் தாற்செய்யு சீளறம சன்மமென்றுஞ் 

இர்த்தநூ லுணர்ந்தமேலோ சிறப்புடனுரைக்குமாதே. ௨௨ 

GC a ml. 

பண்ணவர்முனிவர்பிதுர | FM இகத்தாம் பண்ணியபலனனுபவிப்பர் 

இண்ணியவசுரரிராக்கதரொலித்துத் இகதிராசகப்பலனடைவ 
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இல] அன்னதானமக்த்அவபுராணம், 

'ரெண்ணரும்பேய்களொபெசாசுகளு மேத்குந்தாமதட்பலன்பனையே 

நண்ணுமு,த்தமமத்இமமதன்மமென ஈவில்குணமூன்றுமிவ்வகையே. 

அ௮ருமறையவர்நல்லறிஞர்பாலணுட யன்புறக்கொடுத் 5 லுத்தமமாம் 

வரவழைத்துதவன் மத்இமங்தன்பால் வந்தனுசரி$தபின் கொடுத்த 

லிரகமிலதன் மமுன்௧இதேவ ரியலுமத்திமகஇமெனுடர் 

இரிதருவிலம்னெகதியமாமதன்மச் செய்கையினாத்தரும்பலனே,; ௨௪ 

அ௮.றிஞராயுயர் தோர்கதற்றுணர்ந்தவர்கட் கருள்வகொன்றெனினு 

ங்கோடியதாம், வறியராயிரப்போர்க் இனிது£வளிக்2 னோயறமருந்து 

ணுமுறையே, நெறியுடனீவோன் செய்பவமனைத்து நீணிலத்்இரப்ப 
வன்மனக்காம். வெறிஇரப்பவன்செய் புண்ணியமனைத்தும் விரும்பி 

யீந்தவர்க்கெனலாமால். 2@ 

சொடியதாமதசத்தாம்கொடுத்இடும்பலன்முன் கருப்பத்திற்கூடிப் 

பின்னகலும், படியிழ்காரண, 1, வறனிலாப்பொருளைப் பரிர்துதவிய 

கொடைப்பலன்முன், வடி.வுறுமிளமை தனில னுபவிப்பன் வருகதுறு 

கோயினால்வழங்கன், முடிவுறுமுதுமை தனிலனுபவிப்பன் மூன்றினும் 

வழங்கலாயினையே. ௨௭ 

சுத்தியாப்மசழ்வானியமத்தாலளித்_றுய்க்குவரெவ்வனந் தனிலே 
பத்தியாய்ஈமபா த்இரமறி$துதவலஃ்பண்ணியபாவத்தையகற்று, முத்துர 

ந்சானம்பலன்கஇமூன்றா முதுகில 4 இரப்பவன்குமிமபி, மெய்த்தநா லு 

ணர்வோனிவர்கள்டாலேக யிருப்பொடுகொடுத்தல்சாத்தகமே. ௨௭ 

ஆகினுமபுவியினமருயிரனை து மருந் து.றுமுணவினாலோங்கு, கா 

கம்வாழமரரவியுணவதனை ஈன்குணயிரும்புவ ரெனினன், பாகவேபுரி 
யெண்ணான்கறந்தனினு மன்னதானத்தர்குகிகராப், போகபூமியினுமி 

லையவனுறைவோர் புவிடையேற்குமாற்றலினால். ௨௮ 

கொடுப்பதைத்தடுத்கல் கொடாகலோபமுரக் குரவரந்தணர்களை 

ப்பழித்தல், விடக்கனை நுகர்தல் பிறர்மனையவரை விரும்பு தல்பசகசோ 

டிணங்க, நிடத்துடன்பொய்ச் சான்.றுரைத்தனட்டவர்க்குத் தீங்யெற் 

அு,தனறவருந்த, லடித்தவர்க்கருளாதருக் துதன்மெய்ந் தாலநிஷரைவண 

ங்கிடாஇகழ்தல். ௨௯ 

நான்கொடுக்கின் மதெனசசொல்லிக்கொடுத்த னல்கயபின்னதைடி 
னைதத, லேன்கொடுக்தோமென்றெண்ணுதல்டொய்கொடீட்டியகளவி



ஒழுக்கங்கூறியபடலம். ௫௯ 

னிற்கவர்ந்த, மேனலனில்லாப்பதகர்தம்பொருளான் மெய்யதன்விரும் 
புதல்பிறர்சேர், மானமின்மனைவிபுடனும்வாழ்ந்இருத்தன் மடந்தையர் 
வார்த்தைகேட்டமர்சல். mW 

வே,தசாத்திரங்களில்லை யென்றிகழ்தல் வெறுத்துயர் தருமத்தைவிழ் 

தல், பூகலக்தனிலாசாரத்தைவிசிதல் பொருவிலபின்னவருடன்பு?த்த 

னீதியில்வட்டி. வாங்குதலஇக6€ச (வாஷரிடையிருத்தல், கோதுறுவஞ்ச 

மியற்றலீதெல்லாங் கெ1டிதெனவகற்றுவறிவே ௩௧ 

இ,த்தி,ச் 2வரும்பூமியிம்மிலவாறியம்றும்புண்ணியஞ்லெவுஎவேம் 

சுத்தமிலசுராபசாசுமப்பலனைச்சூழ* துகைக்கொளுமலா க்கிலையான், மெ 

ய்த்தவம ம்னு, செருக்க VE wort pesto) 1 ம்புதல்பொய்யு உரசா மற), லெ 

தீ. துணையுயிருப்கொலைசெயல்பி/பா லிசிககணயுறுச்சலும்விலக்கே, 

பூக் தமங்கையரை ஃசீண்டுதவவ। ௧ ஈபுரிக்கும்வேளையின்முகம்பா 

ர்த்தல், சரத்தசெங்கதியைமகிழக்கெழுங்காலைம் இகழுச ரஈண்ணுங்கா 

லையினு, 8॥ த்தசுமபெனஈனனிம202 சமேல்பா னீஎகடலிடையடைபொ 

'முதும், பார் மனீளுடையிலா துகல்லயத்இ.ம் படிவதுமவிலக்கெனப்ப 

டுமே. ௩௩ 

மே வறு, 

ஒருதுகிலுநிததியண்ண லுடையிலாமாதைகோக்கல் 

டொருவறும%தஇயுஃற பொழுதினிலனமரும் ம 

லிருவி FLL Boo LG முன்று மிந்திரததுவைசோக்ூிப் 

பரர்களுமறிவதாகப் பகர்வதும்பழுதென்பாரால், ௩௪ 

தலைவடக்காகவைத்துச் தரையிடைக் துயிமன்மம்ேோப 

கலைசெருப்பணிதன்மிக்க கள்வர்களிதிகுலக்கோர் 

நலமிலாப்பஇதர்மேவு ஈகரிடையிருத்தனாளும் 

பலரொடும்பகைத்தல்கையாம் பயமருந்துகலுமாகா. ௩௫ 

செந்தழற்கடவுள்பாண்டி றேவர்கண்மறைவலாளர் 

சந்இரன்சூரவாமிகக சான்றவர்தமக்கு-மன்னுற் 

சிக்தையிற்பொருக்துமிசசை தீர்தரவெறிதரு;ம ௧ 

னிந்தனைபிறரைக்கூற லிதுவெலாகீக்கலாமே. ௩௭௬



  

* குண்டகனுடனேழொல்லாக் 0 கோளகனியல் * கானீனன் 

இண்டிறற் 0 பிரதலோமன்றிக % ழநுலோமன்மத்றும் 

விண்டரு 0 எந்தராளன் % விராத் தியனிவர்களெல்லா 

மணடர்க்கும்பிதுரர்தங்கட் காந்தொழிற்குரியராகார் ௩௭ 

உணர்வுடைமதையோனேனுஞ் சதுர்க்தர்யோனியிலுங்கூடிப் 

Ly coor ru est ove னுக்குற்ற புதல்வ ங்கிரியைக்காகான் 

குணமனையெனினஞசாய்வாய் கொண்டிடிஞ்சுகைநேராகத் 
இணைடமுதுமவேயன்னான் நிரளெல்லாகரகில்வீழ்வார். கு 

செகம் இலந்தணருக்கும்ம தருமத்பை *லைக்கச்செய்வோன் 

மிகுத்தப,த்தியிற்காமக்தை வென்றுயர்விரமாந்றி 

யகத் இனிலன்புபேணி யற$இனைவாப்பானாஇின் 

மகத்துவஞ்சீர்க்இயாயுள் வலிமரபொழுக்கதாமே. ௩௯ 

நாலுவேசங்கள்பின் னு ஈவிஈருகலைகளியாவுஞ் 

சாலவேகம்றுமிக்க சம[த 1௧௦ எனவு முலு 

மேலதாய்விளயங்குங்காயம் இிரசெபமில்லாவிணே 

நூலுணர்யிலருங்காயத் இரியு ஜினுண்ணியோரே. சய: 

ஆதஇகாலத்இந்றேவ ரருள்செறி மனிவிெல்லாம் 

வேதமோதட்டுங்காயத் இரிரனைவேோ மட்டின் 

மீதுறவைம்துத் தூக்க மிகுங்காய 1 இரியைகாளு 

நீதியினுயாந்கமேலோ நெறிபுடனதுட்டிப்பாரே. ௪௪ 
    

3 குண்டகன் வே! & G9) ow சுவன 

0 கோளகன் கைமைபெற்மபிள்ளை 

% கானீனன் கன்னிபெற்றபிள்ளை - 

0 பிரதிலோமன் உய/குலப் பெண்ணி னுமிழிகுலத் தாணிலும் 

பிறந்தவன் 

* ௮.நுலோமன் உயர்குல்சாணினுமி ிருலப்பெண்ணினும்பிற 

நீ தவன் 

0 ௮௩2ராளன்௮றுலோமததாணிலும்பிரதஇலோமப்பெண்ணினு 
ம்பிறந்தவன் 

* விராத்தயன் ௮நுலோமப்பெண்ணினும் பிரதிலோமத்தாணி 

gin pe seven



  

அருமறையவர்க்குக்காயத் இரிதனினஇகமான 
டொருவறுமக்தரல்க ஞளதெனப்புகல்வஇல்லை 
யிருகிலகன்னிலெண்ணான் கறத்தினுமினியவான 

இருவுறுமன்ன கானம் தனக்குநேர்தெரிக்கினியாசே. 

கஇரவலு:இக்கவைந்து கன்னன்முன் நுயிலைநீத் துக் 

கதுமெனவெழுந்துகையிய் கரகம் சண்டுக்கொண்டு 

பஇபுறகிர௬இ.ஃ இக்கிம் படர் மது ம்பகல்வடக்கும் 

வித மறைப்படியேகங்குல் வேளையிம்ெமஞூகோக்கி, 

இரு திரண்டியககரீத்தே யிவகுரீமுக/இட்டோர்காம் 

திருந்துமண்ணீராம்பின்னுங் குறியினைசசெவ்விழமாக்கிப் 

பொருந்துமண்முக்காலிட்டும் கு.தங்கழிஇப்புனலைவாமக் 
கரந்தனிற்பதுகா பெய்து கையிரண்டுபவேழ்காலும். 

பதங்களிலேமுகா லும் பயம்பெய துசுத்தசெய்த 

லிதம்பெறுமனையோர்க்க சா Ain ip en, nti gui tos 

ய் தன்மமில்பிரமசசாரிக் ககுய்காட்கிறைவோர்மறுவ் 

கமகறுறவியின்னோ ரெழுமுமையியமறல்கண்டாய் 

தூயான்னீர்வாய்ப்பெய்து நு ரவீனோராலெண்காலு 

மாயை த ர்பிரமச்சாரி வழங்கியவீெ ர்ண்கா லு b 

தோ யுமில்லத்தினோ க லெட்சியே வாரெண்காலு 

௪ 

HF 

-@ 

மாயநன்முறையால்வாயசொம் பு.ரிப்பெெ ன், றைவர் மேலோர். 

மலசலம்விடுக்ரும்போ து மங்கைய/ கஃவிப்டோது 
மிலகுபல்விள க்சுமபோது மி.சைமதுகீ ர்ஞூடையும்போ துங் 

குலநெறிக்கியைந்தவாம்மு லோமனங்கொள்ளும்போது 

மலவலிதுறக்குமேலோர் வசு க்தொன்றும்பேசிடாரே. 

மழையவர் தமமால்வேள்வி மஈதிரமுமையினீ தல் 

குறஜையறுபிதுரரோடு கோதிமேவருக்குமாகு 

மிறைவர் மம்றவர்கடம்மா லீ யு மெண்ணான் கறத இன் 

றுறையுளபலன்களெல்லா மனுடர்க்காஞ்சொல்லுச்காலே 

இவ்வு__ற்பொழைக்குகாளு மீட்டடியபொருள்களியாவுஞ் 

செவ்வையிழ்புைத் துவைத்த நிடமெனக்கருகார்கல்லோ 
செவ்வமிலறங்கள்பேணி னீறிலாவுயிர்க்குகல்கும் 
பெளவ$ூருலூன்மாண்டு பழந்தன த துற்முர்யாரே, 

For 

௪௮ 

௪3



௬௨ னின் தர்னமகத்துவபுராணம், 

என்பினைஈரம்பித்கம்டி, யிழிவுறுதசைதோல்போர்த்துப் 
புன்புழுமலர் தன்னீரும் புண்ணசும் பொழமுகொறித் 
துன்பகோய்விகாரங்கோப முதலியதொகுத்துவாழும் 
வன் புலையுடம்பினாலே வந் இடும்பலன்கள்யாகே. டு௰ 

எய்துதற்கரியவான வெழிலுறும்பிறவிபெற்ரும் 
செய்வதற்கரியவான வறங்களைச்செய்துவிட்டி. 

னுய்வதற்கரியாதார்க ளுடம்புயர்பொற்கலத்இம் 

பெய்வ,த்கரியபாலைக் கமரிபை ப்பெய்தனேராம். Ge 

நிலையிலாவுடலென்றோ து நெடும்பொறைக்குறுொடா 

துலைவிலாவுயி/க்ராராளு முறுதியைகாடவேண்டும் 

வலமாளவுயிர்க்கா தாரம் வழங் ய உன்மமஃதுட் 

டலைமையாமன்ன தான மெனமறைசா மறுங்கண்டாய், (டு௨ 

ஏனவிவைபுகலக்கேட்டாங்கிதங் கொள்சுந்தரமூர்,தஇக்கு 
மனமிகமகஇிழ்ச்செடர்ந்தவ் வாரிய மலர்த் காள்போத்றி 

யினியனவானவெண்ணான் கறங்களினியல்பையெல்லாம் 

புனைாகலமூடை யீர்சொல்க வென்ன லும்புகல்வ தானார். டூ 

ஓழுக்கங்கூறிய படல முற்றிற்று, 

(த) 
ஆ. படலம்-வுக்கு இருவிரும் தம் - ௪௧௯. 

AGS ou urtew uti uy HE yore நட பசய்ய ம ea 
௨௨. 

சிவமயம். 

புண்ணியபலப் படலம். 
me £0 FSET OF DIA eer 

நலமிகுந்தசு௩2ரமேகேணீசென்ற நன்மைசெறிதுவாபரயுகாந்தர் 

தன்னி, னிலமுழுதும்புரர்தருளுக்தருமன்கேட்ப நெடியமாலுளத் இல 

ணிறைவுற்றன்பாற், சொலுமினியவ சநெறியீதென்றுமுர்தூத் மொகு 
யெலா-மணர்ந்து சுகானந்தபோத) வலமிகுமந்தணர்சுந்தரானர்தப் 

பேர் வள்ளன்மனம$ழ் தூங்கவழு தஇனாரால். 

ஆதுலருக்கனங்கொடுத் தல்சாலை சோலை யருந்தவரோாட சமயத் 

தவர்க்கூணல்கன், மாதர்டோகம்மகப்பாலறுவைசெம்பொன்ழதப்பே



  

ஸ். 

னுமகவுவளர்த்திடனோய்தீர்த்த, கிசறுகன்னிகைதானம்பிதரைக்காத் 
தல்ிறைசசோறுவண்ணார்காவி தர்கண்ணாடி, யா.தரவாய்விலங்கித்கூண் 
பசுவண்டண்ணீ ரரியமடட்தடங்கண்ணோய்க்காமருந்தும். டெ 

௮குஇயாம்பிணமடககறலைகட்கெண்ணெ யளித்தலுடனாவுரிஞ்சுக 

நிகள்வைத்தன், மிகுமிசைப்பல்லியஞ்சுற்தூண்குடைசெஞ்சாநது மித 

யடி.கண்முகலியவம்பிகைமேனாட்செய்,தகுதியுளவெண்ணான்கு தருமமீ 

தாய்ச் சாற்றுவர்களவ்வ௦ங்கடழைப்பதாகச், செகமகனிலுறைதருமா 

னுடர்கள்செய்து சேருனெுகஇவிசமுஞ்செப்பக்கேண்மோ. i. 

Co mM. 
வனப்புடைக்கன்னி உய உஃவலோன்பெற 3 

கனச்பொவெழல்யெ கும சீர் த்தியோன் 

மனத்துனியறவிமா னமஇன்வை 4 தன் 

னினத்துடஓயாபத4 இனிதினெய்துவான். ௪ 

பொன்னோல்லுயர்மறைப் பு.பிரரேம்பதாய் 

நன்னலக் நுடன் மிக Gov கே ஈவர் 

மின்னவி।மணிவிமா னத்இ3றனளை 

மன்னவிண் ணுலகிடை மருவுவாரரோ. டு 

இனியவர் தணு பெற வெள்ளிய வர் 

நனிபுரிபவமெலா நாசமாக 

புனிதராயமர।பொன னுலகிழ்புக்கியே 

கனிவுறவவரொடுய் கல%துவாழ்வரால, Sir 

கன்றொபெசுக்களைக் கரங்கமினமபை 

நன்றுணாவேதஇயாக் களிச்கூரானிலத 

தொன்றியமேலவ ரமப । வாழ்ந்துபின் 

வென்றிவேஇியாக ராய்த் தரையின்மேவுவர். or 

வேதியரிருக்கவி' டருளிமெமைக 

ளாஇயடொருளெலா மமைத்துவைத்தவா 

கோதிலாப்பிதுரர்க ளெவருங்கூுறுறழ் 

வாதைதீர்ந்துயர்பச மனனுவாரரோ. வ 

மே வறு, 

உல$ூனித்தருமசிந்தை யுடையராய்ப் பவங்கடீ/6து 

கலமிகுகுருவைத்தேவை கான்மறையவரைப்பூசை 

வலமிகவியற்றிகாளு மனையறநெறிவ மாதோ 
சலகல்ிங்காரமாக வரம்பையரே ச் தீவாழ்வர், ௯



கள அன்ன தானம்கத்துவபுராணம், 

வாயினாற்பொய்மறுத்சோர் வானவர்பஇயிற்சேர்வர் 
தூயதாசுவந்து தந்தோர் துலங்குவரமரர்காட்டி. 

லேயுசல்கட்டி.லாஇ யெழிந்குடையணிகண்மிக்க 
கேயமாயுதவினோர்க்கு நிறைமலர்மானமெய்தும். 

உண்பனவுபசாரம$தோ டுதவுவோரமரரசாட்டி 

னண்புடனமிர் தமூண்பர் நாளும்பாறேனெய்வெலலம் 

வெண்டயிமோருமிக்க விருப்புடனளிக்குமேலோர் 

பண்டழைக்கருவியார்ப்பப் பண்ணவருஉூல்வாழ்வர். 

புனிதரீரன்பாய்ஈல?ம் சந்இரன்போல் விமானம் 

பனிவிசும்பூர்ஈதுவானோ பாட விண்ணுலூஜ்சேர்வர் 

வினையறுகடவுளா க்கு விளங்கவாஃயங்கள்சார்வர் 

முனிவர.ரமரரெல்லா மொய்ககவிணபத த்துற்சார்வர். 

நழுமலர்சசோலைவைத்போ। ஈர்மனவனய்கள் செய்தோர் 

பெறுமுயரூ/ இமீதிம் பிறங்கும்பொன்னுலடி்சேர்வ 
செறிகஇரப்பவளமு து மீ௩பவ। தடங்கள்செய்றோர் 

நெறியினன்மானஷூபந்து நிகரிலாப்பத_1இர்சோவா. 

அ௮ணியு.நுங்கலவைசாத மழஞூா வளி த் பல்லோ 

மணிபொன்பூவலங்காரத்தின மருவுவரமரர்காட்டிற் 

திணியிருளகலுமாறு இருவி ரககேற்றிவைப்போர 

துணிபட விருெக்கு 0 சோஇபாலமர்வரன்றே 

இருக்கவில்லூ। திபாண்ட மெளியவர்க்னிஇனீந்தோர் 

மருப்புடைப்பொருப்பினவான ம 1 பரா£வாழ்த்தச்செல்வர் 

வருத்தந்தா குடைகள் தி மிதியடி வழங்கனோ கள் 

கருத்துறுமூர் BESS கஃபககாட்டி.ந்சோவர், 

பின்னரும்விரமமாதி பெறுபவர் திர்ம்தமாடன் 

மன்னியவேள்வியாற்றன் மூழ்க துபூசனைகள்செய்த 

லிந்கிலந்தன்னிற்றேவ ெரிசனமுதலயாவு 

நன்னலத்தியம்றினோரு ஈண்ணுவர்கஇயின்மாதோ. 

இன்னனவறங்கள்செய்ா செய்துவர்கஇயென் ரூலு 

மன்னவரியற்றலானவ றங்களுக்கென் உவாறே 
பொன்னுலகதனிற்சின்னாட் பொருஈஇப்பின்புவியின் மீது 

மன்னுவர்மமைவலாளர் முதலமூவருணந்தன்னிஷ் 
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புண்சசியபலப்பக்ப்லிம், 

ேவேறு, 

பஅமிதானத்தனைப் போலமற்றிலை 
யாமதைத்தடுத்தலி னஇகபாவமாய் 

காமஞ்சேர்மற்ததோர் காலததீறுறும் 

பூமியெஞ்ஞான் றினும் பொன்றலில்லையால். 

உத்தமப்பூமியை யுய/௩் துளோர்ெெபறத் 

தத்தஞ்செய்தொருவர்பாம் ரும்பெருரெனி௰ஐ் 

சத்தமார்கடம்புவி முழுதுக்தானஞ்செய் 

வித்தவர்பெறும்பலன் மேவுவார்களே. 

பொன்மணியணிகலன் புனிதவாடைக 

ளென் னும்பஃமுனமு Lb) » Coot யொக்குே மா 

பன்னுதற்கரியநற் பஞ்சவேள்வியு 

மன்னுபூமான த்தின் பலன்வழங்குமோ. 

உலகுளோர்மகழும்பூ சானமோக் கிய 

பலன் றரும்பயிரொடும் வழய்குமபண்புளார் 

குலமாளபிதுரெலா மகிழ்வுகொண்டிந்தத் 

தலமுளமட்டும்விண் பததஇம்சார்வரால். 

பூதலதானமும் டொருவிலாதுநல் 

லாதரவுடனுமோ சாவுண்ணீர்தரு 

மூதறிவோர்கண்மூ வெழுதலைப றை 
கோதறுமமரரிழ் கூடி.வாழ்வரே. 

ே வறு, 

சீவ னுக்கெலாஞ் சிவனமெனப்பெயர ௮,ம8ங் 

காவதீபவர்க்கீற்றினி உமரர்களெதிரின 

மேவிவேண்வே யாவையும் விருப்புடனுதவிப் 

பூவின்மாரியும் பொழிந்துவிண் புகுமபடி புரிவர். 

தண்ணுும்புனல சுகந்தரும்பிலயயு 6 தீணிக்கும 

புண்ணியம்மிஇம் பெரிகென்னோ கொடுக்குகம்புனலா 
னண்ணும்வெங்கன லகன்றுயிர்வள ர்கருகலத்தாம் 
பண்ணுநன்மகநர் தவம்புரி பலனிதம்ணையோ. 

அறுசுவைப்பகெறியொமி மனஞ்சிலர்க்கு தவித் 
பெறுமுடம்கத னான.றுந்தாதுக்கள்பிறற்காவ் 
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௭௬௭ 

  

குறுமுயிர்க்கவை இடம்பு த்திமூழ்ச்சியுமுளதா 
கெறியினன்ன த்இன் மயமுயிரல்இன்றேனீங்கும். 

ஊணினலன்றோ வுடலுயிர் க்குறுஇயும் வலியுஞ் 

சேணுறுந் வ ஞாளமுஞ் செய்வனவெவையூு 
நீணிலத்துறு மானுடர் நெறியறினிபுதர் 

காணுமாவிற்கு முண்பனபிரமமாங்கருஇன், 

உடற்பிராண னம் பாநனுதாகன்வியாஈன் 

'நிடச்துக்காஞ்சமா ஈனுமிவர்ே,கததம்குரிய 

விடத்தினிற்ரொழி லிய லோடுுங்குதலெழுத 

னடத்தல்.ம்பவஃபடை த்.ப.லுமன் அமேநாடின். 

ஈசனா Bw saucy மழறையவரியமும் , 

பூசையின்னவி யுணவினாம் புகலக/பம்தோறும் 

பேசுமுத்தொழி னடத்துவர் பெருகிலத்மவர்க்கு 

மாசிலாவறம் டொருளின்ப மாவதுமதுவே. 

வருடமொன்மொரு மமையவன்றனக்கனமளி தீதோன் 

பருவமாயிரம் பண்ண வருலகினித்பரவிப் 

பொருவில்வேண்டிய போகமுந்துய்த் துப்பின்புவியி 

லரியவேதஇிய னாகவந்தவதரி,, Gover. 

அருந்துமுன்வனிக் கொருபொழுத னமளி2 இடி. னர் 

இருக தே வாரிரணடாண் டோ ரமறையவ ம்கன்னம் 

டொரு£,அவூட்டி.னுங் கோடியாண்டமரர்பொன்னுலட 

னிருந்துகானமறை வேதுயனாவனிவவுலகன். 

நல்வவேஇியன் ஐனக்குப்பத் மாண்டனகல்இ : 

னல்லதீர்ந்துய ரமராவாழுஉகடையடைந்தாங் 

கெல்லையில்சுகத் காயிரய்கோடியாண்டிருந்து 

வல்லவேஇய னாகமாகிலத்இனில்வருவன், 

நடந் துவந்தனங் கேட்கனெவ்வளவெனு ஈல்இழ் 

படர்ந்துபொன்னுல கேறுவர்$ரையச் துப்படரார் 

தொடர்ந்துசென்றழைச் ததிதிகட்கூட்டிவோர்தோடம் 
கடந்துஈற்ததயடைவிதங் கழறுமாறெவனோ. 

அ இதியேதெய்வ மெனமனம்பரிவுத வவரை 

யெதிர்கொடேத்இலல் லிருபதம்விளக்கி யின்புமவே 
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   pitas ருடன் துலங்கும் 

கதியின்மேவுவ ரரம்பையர் sofa arog. ௩௩ 

அறிர்துவந்தவன் யாதுமற்தவனறி யாதோன் 

செறிர்துறும்பெய ரஇஇகளாமிவர் சேர்ந்தாற் 

பிறிதிடாவன்பிந் பூசித் தாண்டரும் பெரியோர்க்சூம் 
பறி$்தஇடாப்பவம் மானமீப்படர்வர்வைகுநமம். iF 

wsBurc 5G) னுறுமஇதிகட்கனம் வ நம்கி 

ன த இதம்பிது ராமரர்பாகரு? துவ சாரு 

மித்தியத் தினி னிலைபெ.ஈபே। / 92ரயமதெயதப் 

பு4தயீனராயெசரிலுண் ஈ௮ரனப்புகல் பா. கூடு 

இல்லின்பக்கலி ட i Cor CKO Lat lew fp) Cay 1 a GE 

செலவமில்லவ Oreofaywu nous FriGs 

லல்்ஃகோடுங்கீழ் ௩ரலொயிரப்பம் சாண் டஆடு 

நல்குரவுக்கோ ௬ுறையுவா சே. ராய்கலிவர். ௩௭ 

ஓமவிற்றினிலஇதிக்கூ ணிடா ப வர்கீச 

ராமமற்கையமிலலைக் தேசா இரியானோன் 

முழுண்வேளையில்வர்இ உ, Ph wed) 1 67H) 1 

டோமுன்பன்னிரு செனனகாயாவரம்புவியில். ௩௭௪ 

வரத்துகீசனே யெனினு மண்வேளையில் வைக 

ற்ரத் ம்காெ தன்ே பா। தாமூஞ்சன்டா ॥ரஃதின றி 

யருத் இகூர் தீர வெ இரி நிசென்பழைக்தனய் கொடு த்மோர் 

இரு விண்ணவ ரெஇ।(3கா வு பபபமஞ் சேம்வட கம 

Gal Ml. 

நற்குலம்.துஇத் து நன்னெறியுணர்க்த ஞானியானவர்கட்கோர்வருட 
மற்புதவுண்டியாடையுமக நவி ன நளினோரரம்பையர்சூழப் 
பொற்புறுமானமீதில் வைகும் பொருந்தியேகோடியாண் டதன்மேற் 
றற்பரமுணருகான்மறையவராய்ச் தரணியினெய்துவரன்மே. ௩௯ 

உயிருளகாறுஞ்சாத்தககுணத்தி னுத்_மப்டொருளினாலுயருஞ் 

செயிரறுமன தானத்தினைஈட தீதுஞ் செஃ்வ(க்ே டவருக்கரசாய்ப 

பயிதரு௩டனத்த ரம்பையர்கவரி பற்றிரின் நிருபுடையிரட்டக் 

குயினிக! மொஜியர் பலாண்டிசைபகரக்கோககர்தனையென் DUD TUNA



௬௮ 

   இ, யின்புறவணங்கெயம Sage nt யிசை,ச்இட க்கேட்ட.கம& | ea 
picin amr Aan esto பாவமும்பதகர் கொடர்கதியையுஞ் சொலுென 

வே, யன்புமீதூறச்சு்த்சானநத ெெ னுமரும்தவச்இனரருளவார். 18௧ 

புண்ணிய ஃப்படலமுற்றிற்று, 

ஆட்ட 

ஆ. படலம-௯க்கு இருவிருஃதம் - ௪௬. 

பழத ட 1 ப1 ம பப 
பா வபலப்பா லம், 

ee ON EOD Doom 

    

a 

220898 eae 

சுந்தரநீகே ள்௩த.ரவுலகம் துனிநாளுஞ் 
சந்மைகளிப்பால் பாழ௩।களும்2 செயஃசெரழ்மு 

மிஈதகில5ே ரிழிமொழி. பாவ பிவைசெய்தே 

நிர்தையுறுமவெற் ையமதுறுவன நெறிசொல்வாம். & 

கூத்தன்சங்கீதன் விகடன் னய! கொலைசெய்வோ 

னேத்துறுவிர ம விட்டோனபெண்களை மிகவீன்ோன் 

நீதொழிஷபுரியு மமையவபொருடி ர டுய்கோளன் 

சேர்த்து பெருளின் வட் டூயினா 8 விப்டோனும. a. 

தன்குருவின்பா லச்சமிலாது சடஞ்சொல்வோன் 

பின்பொருவன் மன் மனைவிபொனனிசசை பெரிதுள்ளோ 

னன்றிமற£தோ ஸனுலகாயு னாடு sree 

னென் றிவரெல்லா நிரையமதும்றிடரடைவாரே. க. 

மித்தரபேசன் குலகியமங்கை விட்டோனுஞ் 

சுத்தமுறுமமறை விம்பேன்சீழவர் தொழிலசெய்வோன் 

புத்தியிலாதவ। நட்புறுவோன்புக மறம்விற்போன் 

பத்இயிலாக்கொடு £ச।பெறப்பசுபால்விம்போன். ௪ 

பொறுமையிலார்க்குத் தவர்களிழைத்தவா போக்கில்லார் 
சிறுவர்கடங்கட் கனமளியாமற் தநீதாகு 

மறுசுவையுண்டிக டாமுணபவராழ் கிரையத்தி 

னுறுவர்களெனநன் மமையறிவோர்க CHO LIM S160. @ 

ஊருந்தேர்ப்பா கன்மிகுகட்டிய முறைசெய்வோ 
னீருமருத்தன் கணிகைசூதாடி. யிருவோரைச்



'பாவ்பலப்படலம், ௬ 

சேருமனத்தா எவள்சணவன்மூத் தவன்செய்யா 
காருமணத்தா னரசர்தம்மனையி னனங்கொள்வான். ௬ 

திந்தையுடன்ரா யுண்ணவுணாதுறு சண்டாள 

நதையுடன்கள் ளொமேது.நுகரு கெறியில்லான் 
புந்தியினஞ்சுத லின்தித் இருடும் பொறையில்லான் 

பந்தமுறுங்கொடு நிரையமஇம்போய்ப் படாவாரே or 

இன்மையி னானை யுண்ணவழை % இங்கலை யென்ரோ 

நன்மைகொள் வேதியர் தொழிலைம றுத் சவர் நகர்வீடு 

தொன்முனி வோருழை யாச்/ர மங்கள் கடுவிப்போர 

மென்பசு வுணகீ ரளியாரும் கொடு ஈரகிடை மேவுவரே. ௮ 

நெறியு௮ு வேதிய சமை௰ிர் இப்பவ। ஈகடையில்லா 

ரறிவி லர௩்க ரின்பொருள் கவர்பவ ரளியாக 

மூதையறி வித்2ருள் குருபொழி கொள் ரா। மினனா(பாம் 

குறிகொளை காண்முற் கூரவொ கொலலாக கொலையோரே. ௯ 

கோலொரு மூன்றுஞ் செஞ்சடை குடுமியு மி௨ரேனு 

மேலுள காவித் துகிலுள்ள வரைவிருப பாகா। 

சீலஈற் நுறவாஞ் சிந்தைய) 7/வேபடம் போரைப் 

பாலரையாத ரிய[தவ!। நரகம் பாய்வாரே ௧0 

வேறு, 

பூதலம் தனக்குங் காலன் புரிககுமெண் பானா நென்ன 

வேோதுமா யிரங்க ளூம்ந யோசனை யாவி னுள்ளாய் 

மீதுறு மரங்க ணீழ லிலல பாய் வெருவல் காட்டமிம் 

பூதமு மிரண்டுட் கல்லும் பொரும் இப நெறிய தாமால். ௧௧ 

உள்ள முன்வினை வயதா லுடலுறு முயிரைம் தூதர் 
திள்ளுறத் தூல நீங்செ சூக்கும தனுவி னோடும் 

விள்ளரு மெரியி னாலும் வெஈஇிடா விளைப்ப யாவும் 

கொள்ளுறும் வலிமை யு௰௰ குடம்பையைப் பிணித்சல்செய்தே, 

கோரமாய்க் காலதூதர் கூட்டும் வெம் பாசத் துள்ள 

யாரு மாதார மின்றி யிருவினை யகலா தா௫ச் 

சேரும்பல் லுறவும் விட்டெ செய்வினை கினைந்து நைந்தாம் 
சீரமில் பத்கர் செல்லு நெறியிருட் டியாகீங் காதால். eu,



எல அன்ன தானமகத்துவபுராணம். 

வரையறை காலம் வந்தான் மாத்திரை தருக வொட்டா 

ருரைசெய் கால்வகையின் ரேத்றத துற்றுவா முயிர்க ளோடு 
நரர்மிகு மசுர ராதி யாவர்க்கு ஈமனூர் த்ப்பா 

கொருவறு முதுமை மட்டு (pm up இனதென் றின்றால்.௧௪ 

இடமிது கால மீத) செய்கையீ தென்ப இன்றிக் 

கடைவரி னஞ்சு மாறு கட்டுவ ரடி.ப்ப/ சுற்ற 

மிடைவிமு௩ தல வெய்ய முர்ளார்றிம் கதையா லெற்றிக் 

கொடுமணம் கொஇப்பிம் பள்ளிப் பா,க/க் கொடுபோ வாசே. 

கொலைபுரி கெரடியோர் பம்மைக் கோரமா யுலக்கையாலே 

தலைமுத லுடஃ௨ முற்றும் BOF அிரத்சங் கால 

நிலையறக் கைகான் (மக்கு நெறிவாய நெறியத் தோள்க 

ளலைவு£ம௦க் கவுண்பா। பென்பு மொடிந்துக வை ரடிப்பர். ௧௬ 

அளவருங் கறுவி தம்மா றுத்துல் குத்தியு மடி£து 

முளமது Ven JIE Fd Ger wor HB rus BIH டள்ளக் 

களமுறத் பேணாய் பாமபு கடட வட்டை காக் 

தளர்வுறம் தஇன்னு£ சதாபு௨ண் பிலய் கெலரந் மம்மைத் இன்னும். 

திறியரைக் கொன்று ளார்க* Geum, p யவனாக் கொன்றோ 

ரறிவு௦ Bio IG gy i நட்ஃபயா நரி Gt தோர் . 

வெறிமஃர்க் க poll 6B) 1b விரு 2பிம்ராம் மேவல் செய்வோர் 

தறிசெயுங் கருவி தமமா4 மண் க்கப் பகிவமாமால், கு 

இல்லுறு பொருளை வெய்ய விருளிடைக் கவ/வுற் முரை 

வல்லுரத் இத்து மோதி வயங்குகொள் ளியினாற் காயவர் 

நல்லவர்க் கிடரிழைத்து மிகழ்$து கோவசசொன் னுவைப் 

பல்லினை விகஉன் காகம் பறிக்கப்போய் ஈர பாய்வர். ௧௯ 

உள்ளவ ராக வாழந்து முயர்5 வரக் கூதவா தோரை 
யொள்ளிய கழுத்இம் பாச (5, ;வடி.த் துடற்றி மென்மேல் 
கொள்ளரும் பரியாம் றுன்பங் கொண்டுநீ ரன்னங் கேட்பத் 
தள்ளிப் போய்க் கும்பிபாக நரகத்தச் சார்விப் பாரால், ௨0 

கொடிய பா.சகர்க டம்மைக் கூறுகூருக வாட்கொண் 

ட்டிமுகன் முடியின் காறு மரிந்துவெட் ழலி லிடடு 

மிடியென வஇர்த்துக் காயு மிருப்புக்தூ ணோகட்டி. 
நெடியவாங் இரு பி யாவு நெருக்கிய குழியிற் சேர்ப்பர், 26



பாவபலப்படலம். எக் 

இவ்வகை யந்த கோடி. நிரையத்து ளேங்கி யேங்டூச் 

செய்வகை யுணரா ராட் Genes ger தழுது துன்பப் 

பெளவமுற் அணங்கும் வெய்ய பாகர் பதைக்குற் தோறு 

முூய்வகை செய்திலோமே யெனவுணைம் திவைசொல்வாரால்.௨௨ 

வெறு, 

பெண்டீர் தனய/சும்றமு மோ! பின்னேயுதயி செய்வரெனக் 

கொண்டு மங்கைவிட்டிக் கொடியநரகம் காளாே த்ரு p- ர (4 2: 
முண்டா (HO) b Gal மற்றுபற்று Pap ற வேளையில்ஙம் 

தண்டார் புரிந்தவஉம்பாவ மதுவேபுயி பக்கா. ரவென்பர். ௨௨ 

தேடிபபொருளையறநாளுஞ் செயா ந /றிய தொழிர்களிக்துப் 

பாடிவிழலுக்கிறைத்ததுபோ ம பவமேபுரிர் , ஈமுயிரை 

நாடியினும்போய்ப்பூவுலி வண ஸரூகெ ரிறுகரமினுறுங் 

கேடி. ப்படி.க்குவிளை க்சூில ன் /ட்டோமெனறுலர்சொல்வார்.. ௨௪ 

எந்தநாளுமிறவாம லருப்ப/க மனத்தினை 

தந்தோகொடிய பவம்வ ர WO 1G oni gin ia செய்தோ 

மூந்தவிசனையுணரி/பொருண ஈழழு நம்வரிஞாபெ வு5விச் 

சிந்தைகளிக்க /தேவ/பத.) சே.வோமெல்று॥லர்சொல்வார்.  ௨டு 

அய்ய(முனரிர MEO Or தி wl றியாமையி னாம்பவம்விளை த் Bh 

வெய்யவெமைப்பேபய்ப் pis or 4இன் மேவவருளிவீட் டீயேற் 

பொய்யின்மேனாட்டேடிமனை புத நு 1h I (1 COT BH BI Oh 

Aeuwomestr MUG vet Ce 1 Cour dce wy /ல। சொல்வார். ௨௬ 

பிறநதபிறவியீடே ப் ரம மணர்கது ப மமலதீனைத் 

துதந்இந்ககர்க்கெய்தா தகநெறி யென் றுதோன்றுமென்பர்சில 

Hot Heder gs | முஈதுவ 1 யிமைத்ே பம்பவ )/)தயெழிலத்தை 

மறந்கோமக்கோவி 1 துயா மா அமோவென௨ழுவ இலர், ௨௭௪ 

நரகஞ்சுவர்க்கமென்பதனை நாடிப்பா/த் துமண்மீத 

லுரைசெய்தவராரென்.றும துணர்வைக் கெடுத் துச்சார்வாகன் 

வளையும்வித,ச் சானமைஈரகன் வரு, ப்புரிந்பமிகுகொடிய 

பரமபதகரிந்ரகிற் படர்வரெனவே கர வர்சிலர். ௨௮ 

இன்னும்பலவாரு௧௩ர கெய்தியுழலுமா£த॥ செயல் 

பன்னவரி காமா ரலினாம் பமமோர்பொழுத ம்பண்ணாம௰் 

றண்ணாருயிர்போலெவ்வுயிருர் தாமென்றக 4 இஉன்புநவே 
யெக்காளினுகல்லறங்கள்புரி ெய்துவா (ஈம்கதியிலுளார். ௨௯



ere. அன்ன தானமகத்துவ, ராணம், 

சொன்ன தருமம்பலவவற்றுட் ெலல்கோ சனமேயதிகமென 

முன்னருரைத்தமுறையாக முக்ரீராடையுலகினிடை 
மன்னுதருமமியைந்தமட்டும் வழங்குமவரேகஇக்காவ 

டரன்னவுயர்சுந்தரகமாத்இக் சசைத்தார்யாவுமுணர்ந்தோரே. m0 

வேறு. 

௮ன்பொடு சு 5ரானந்தா கூறலு 

மின்புடனவரிரு பகங்களேத் 2 இயிவ் 

வன்கலியுகசசெயல் வழுத்துவீரெனாச் 

துன்பகன்முனிவரா சொஃ௨லுவாரரோ. கக 

பாவபஉப்படஉ முற்றிற்று, 

  

ஆ. பட௨ம ௰-கக-இருவிரு த்தம் - ௪௯௨, . 

வளர் கனி வயா nage Meme mon 
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லி யுக வியற்படலம்: 

eer Ty LT a 00? 60 மடு நரச க்வூப வா 

நலமிகுசு௩தர மூழாத்தி ஈனகுறுய் 

கலியுகச்செயலினைக soll: g கேட் டியே 

லுலைவறுமுன்னைய யுக ஈதினாறுபோ 
லைவிமனபெருமையை யமையககேட்டியால், க 

(PET Gp) DE ELLIE BOT vj BBE eS A) ith 

துன்னினர்கல। லா சுருதிதான்முறை 

மன்னியவறஞ்சில மருவிற்றெனனினும் 

பின்னுறுமிஇம்கலா பெருக்கமிக்கதே. 2. 

வேதய। தம்தொழில விருமபிமம்றுள 

சாதிய புரிவாக டாழ்ஈதுளார்களை 

யூதியமபெறுவதம் குனியுயாகதவர் 

Car gi pms ier Ga (pei Bar. ௩. 

(குறையுகீசரிக் குவலயத். இடை. 

மறையவருணரசசோ இடம்வகுப்பரா 

னெறியு௮ுமரபினல்லொழுக்கநீங்டெ 

முறையறுஙம் தொஜழில்சிலர் முயலுவாரரோ. ௬ 

ப



கலியுகவியற்படலம். 

தன்மனை தனம்விஃறுத் சனங்கடேடினு 

நன்மைகானெனச்சிகர் நய நவாழ்வராற் 

ன்மமென்பதன ரூட் டன் மையோர்வுமுக் 

SOT DCTS LUI TAH MAN GT sah aor. 

அிக்சியகோடி பொன்பெறிஷுமானகம் 

சூடிக்கியலா உன ருஜைர்ருடன்பட பர் 

Ly pd ரூணமேல வ னப் பக। பள் DID 
ந் 

மிடி. க்ரூடன் பதிவ மீ ப்பதியுமே பரல். 

கூன் றினையனையபொன் கொண்டிளார்க ளுங் 

குன்றுவருன்் றி. odT ONO de wD spins 

குன்றுவ 2 ரன்பு] Cor | கூறுமாப்றியி 
௬ ™ ச ௬ 

நன் Dru Cer vi ப்ப, பார்னே 

தலையிடையிழிதரு ம்ட் Post nus <3 ULI 

நிலையிடை தீ ரிவு று நெறிபி. rol Toot 

பு.-மையினோ பூ புகவு i GET Od nul 1 
9 க . 

குலகஉமறிவுரா டபக் ர நீயே. 

ஈட்டியபொருளால் ல.) / துகிலை / 

வாட்டமி ரியர/க மமிழு ரல்௨ர் 

கே.ட்டம்கொண் பனம் ராய்) கொடிறுடைப்பவ/ 

கேட்டனகொடுப்பராப் மராத்தி அற்யே. 

தானுமணாசு ம், தீ வர குந்தா IT 

ரூனுடையுடம் பனை வருஃதயொண்டொரு 

ளேனையபுதை, ம,வ/க் ॥ிடாசெய்வா/கட்சரூ 1 

தேனு.றுமளியினி£ OUT 12 Pari 

சிறப்பினை த்தருவது5் செல்வ / துய்ப்பது 

மறச்இனல்லா ம நினை டன்றிபின் பென 

மதத்தினையகற்றுநால் உரும் பன்னெறி 

மறுத்தவெமபவத்தினை வ௱ர்பபரா்சலர், 

என்பிலாப்புமுக்களைக் கஇ3ெரிப்பபோ 

லன்பிலாவுயிர்களை ய 0) சுசிம்பென 

முன்புரைதேர்கிலா மூடராய்ச்லெர் 
வன்கொ Aci Qeu: லுடன் வாழ் வர்மண்ணினே. 
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ora அன்னதான மகத்தவபுராணம். 

புன்னுனியுறுபனி நிரைப்போலவு 
மின்னிடையொளியென விளங்குமிவவுட 

றன்னிடையுயிரதன் றன்மைேர்கிலா 

இநர்நிலத்இீறில தெனக்கொள்வார்ிலர். 

ஒருபொழு தானும் வாழ்வ மோர்கிலர் 

கருதுவகோடிமேற் கணக்கிலாதன 

மருவருமுலூயல் வழக்கமா தலைப் 

பரிவெொடுமே/கொளார் பயனுனாச்அலர். 

வறு, 

தனையரேவிய தொழில்களை த் தட்மையர் புரிவர் 

மனையின்வற் துன் மருகிசொன மாமீகேட்பதுவா 

யனையவில்லவண் மொதிய்னைக்கேட்ப ராடவர்கள் 

புனைகல $தவ! ஈட்ட! குறைபுகன் திடவே, 

நசையுரைத்திட நாவிலரா3யும் பிநர்பால் 

வசையுரைப்ப ம் ரடம்பெல்லாம் வாயெனப்பிதழ்றி 

யிசையறத் ன சூற்றற்காண்பத குக் கண்ணிலரா 

யசைவின் மழ்றவர் ரூம மாயிரர கணாய்க் காண்பர், 

Spun Bus மொழிகளேம் கோடிமேளுழையும் 

கற்றமே வர்சொலுமொ/மி காதிடைநுழையா 

துற்நசெஃ்வமேகிலையென வுண/வின் நிட்லேமை 
யத்றது லழுமழிவுரா தென 8னைஈ £மர்வர். 

ஏற்றவர்க்கொன்று மீங்திடார்பி.ரிடர்தாம்போ 

யேற்றற்கென்னினஃ தெப்பொருளாகினுமேம்ப 

ராற்.றுகல்வழிச் செலமசிருகாலழி மூடமா 

மாற்றும் தீவழிச் செலவெனின் மரத்திலும் விரைவர், 

அடுத்துளோர்களைக் கெடும தவர் பொருள் கவர்பவரு 

நடுத்தரிந்தவை கனிலொரு பானவில்பவரும் 

வடுத் தவிர்ந்த மேலவர்களை வசைபுகல் பவருவ் 

கடுத்தசொல்லினர் கவர்மனக்இனர் லெர்காணே, 

தேவாலயங்களை மமைசெப்பும் வேதயரைசத் 

தாவினன்மறை சுருஇநால்களையிகழ் சளக்கர் 
கோவைமேலவாய் குலத்தைநிந்தனைசெயும் கொடியோர் 
பாவமேயுரு வாயெ பககர்கள் பலரால், 
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'கலியுகயற்விபடலம, 

பெத்றதாய்மனம் பேதுறவியற்றும் பேதையரும் 

பெத்தசேயினை விரும்புராப் பேயனையவருஞ் 

சுற்றமுள்ளவர் சமை யென்றும்பகைகொ த்தர்களும் 

வெற்றிவேந்தர்பாம் பகைகொளும்வெறியரும்பலரால். 

மனையின்மம்றொருவன் வரமனமதற்கியைவோர் 

பினையொருஃகன்வா் மனையிடைநுழையும்பேதையர்க 

ணனைமலர்க்கு£ம் பொதுவிய/ கலஃவியைகயப்போ 

ரனையவ/க்குக் கு மேயல்செய் யசடர்கள்பலரால். 

கல்விமேன்மையு ஈன்மையுஈ சருமெனக் கருதா । 

பல்விதங்களிகஞ்செல வதன்வறிபாடாந்து 

நல்விதஞ்செயு முணர்விலா மையிம் பலகை ண்ணக் 

தொல்வியா௫த்சம் பொருள்கெடத் துளங்குவர்சிலரே, 

செவியினானறுஞ் சொ சுவை தேறு மலராய் 

கவிலும்வாயுண வினின்சுவை நன்கசுணரசட 

சவிகிலா இரு£ 2 திஃபய னிலையென்பதறியாப 

புவியினித்கொடு$தொரழதில் புரி துய்குயர் சிலரே. 

அச்சமின் றியே மதுநுகர்வா/களு மறிஞ 

ரெச்சமென்றிக.ு் சூதிசை௰ மாடுகின் ஐவரும் 

பச்சமின்றித்தந்தாதைடாம் பாகய்கொள்பவரு 

ஈச்சராவெனப்பல/கட்கு நல்வுய்ப்பாபவரே. 

வருணபேதமின் ுமெனவுழல்கின்ற மடி ய/ 

கருணையின் யே வறிஞரைக்கடிந்துசொல் கொடிய। 

புரியுமவெங்கொலை யாளர்கள் பொய்க்கரியுரைப்போ 

செரிகொளுங்கனன் மடிக்குறுே மழைய சிவமே. 

இருடுசெய்பவ/பிதர்ச்கு த் இய்கிழைப்பவ/ பலரை 

மருவும்பெண்களை மனையில்வைம் இருச் ன்ற மடையா 

மருவினற்சூல மடந்தையர் கர்ப்னைய(நிக்கக் 

கருதுமுடர்கள சில/களிக்காசினியமர்வர். 

இனையவாகய வெண்ணறும்பாவிக ஞறினு 

மனையறத்கொடு ஈன்னெறி வழுவிலா வராய் 

கனைகடற்புவி சனிலெய்குங்கஉந்து ஈல்லறங்கள் 

சனிவுறச்செயுங் சருணையோர் மிகுதியாங்காணின், 

யர Hon 
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GT Sir அன்ன தானமகத்துவபுராணம். 

துன்னுஈற்றவஞ் செபஞ்செயவோர் கொகுஇயுமருளா 

லன்ன தானங்கண் முதலியவுஞ்ெெட்வோர் இரளுங் 

கன்னலின்சுவை கை இடக்கனிவுறப் பகர்வோர் ் 

மன்னுந்கேவர்க்கா லயங்களும்வகுப்பவ/ பலரால், ௨௯ 

ேதவராலயங்களை த இன% மெரிரிப்போர்பலரே 

யாவல। யத்திருப் பணிகளாம்றுவிப்பவ[ பலே 

தாயின்மாதவர் தமக்கு _சரிப்பவர்பலரே 

டாவமின் நிரல்லதத்தினைப் பரிப்பவர்பலரே. m Ww 

கண்ணுறஙகுூவ போலவந்துறுவ சாக்காடக் 

கண்விழிப்பது பொருவுவ பீபப்பெனச்க/ஷோர் 

பண்புஉப். படப் பக!// தரான்முமைப் பயனுணர் ஈது 

சண்புனற்பட முதல்யவறஞ்."லர் சமைப்பர் டக 

அகுஇதெய்வமென் ஐடி மதுர டொழுதனங் கொடுப்போர் 

தொகுதியாகநம் சும்றத்தோ , ருந்துறு£ தூயோர் 

பகுதியின்றித்தன் நுயிரெனப்பஃ லுயிர் காப்போர் 

மிகு தியாகவிம்மேஇ.3ி ம௦ல்விளங்கு வழர. ௨ 

இனையபம்பல வறய்களுஞ் செறியிருகில இ. 

புனையும்பற்பல வணியினுப் &, ்ப்னைப்பு துக்கி 

மனைநஈன்மாட்சியி ஓூடவிருபகசயுங் காகருந் 

தனைநிகர்ம்திட ர மேனஅமைகொடையலா பலரே, ௩௨௩ 

இல்லதென்ன தம்மில்வண்மாண்புட வருக்க 

னில்லண்மாண்பினை யில்லளே லள? த.னனென்னா 

வல்லகாவலர் மன்னைகாம்வழுதது ம றுணரந்து 

நல்லறத்துட னில்ல௦ 2 வ/பலர் நாடின், ௩௪ 

வே, வேதியர்மு5லியயனு௨கம/வோ॥ 
சாதிமேன்மையுமொழுக்க முந்த வறு சலிலராய் 

நீதியா ய்ப் பெரும்பா லு பல த்திடைச லார்கள் 

கோதுறம்கேதுவெதுவெ.ிம்கூறு துட்கேண்மோ. கடு 

மே வேறு, 

மன்பதைபுரக்குமெல் லுமிரவுகேர்வ£ங்கல்போ லு 

மின்பமுற்துன்பம்யார்க்குஞ்சமமெனவிசை்தலாலு 

மன்புடன்கலியுகக்தீலஈன்மிகவள / தலாலே 

தன்புசெய்கலருமீறித்துவன் நினரென்பபதோ. ௩௯



கலியுகவியற்படலம். 

முந்தியபுகத்இம்டாரின்மொ ழிதருவருணமின் மூம்ச் 
செந்தழல் மகங்களின்முய்த்தேவராலயங்களின் முய் 

நட்தலாம்பவங்களின் ரயஈவஞசெறிய முமின்றாய் 

வந்துற £ீர்த்தமின் ரப்வழங்யயதென்ப/மேலோம். 

இரண்டதாம்யுகத்தினான்குவருணத்திரியல்பண்டா? 

மருண்டதன் மையினைமா /றுமனைகண்_ மரம் களுண்டாய்த் 

தெருணடவ/மகங்களாஇசெய்வ கே நுஉரடு 

யருந்தவஞ்சிலர்க repo WOW , வளியெ ரபர். 

மூன்றதாம்புக இ எமிக்கழுநும உ கருடு/கேர்ப 

வான் பதேவாலயங்கம [த் 2ப்க ஈர ரல மைந்த 

TH BT DANI Tor (௬ ।தன்மா ம ப, சம்மோ ரக 

தோன்றியசென்ன பே மேலவர் Qaida yon gro 

இந்தநம்கலியுகக் 2.9. ர) காவிரிவட க்கி 

மந்துதுிவெனா/கோ பன் பொழிதருமறுபான் பூன்று 
. * “7d உ ௪ 

(pi gO senses, Ceti soar oI i Samus sap 

1 5A) nove os று. நரதொண்டஹா। றார் ருமன்ே, 

பாண்டிநன்னாட்டிலீசன்பறிப இன தாரும் 

வேண்டியதநுுவு /சேரனட்டி_லிரய்பூிிமொன்றுங் 

காண்டகுகொட்ருகா ட்டி ப குயி NG, LO) களேமுர் 

தூண்டருவிஎக்கமன்ன அமு உட ப்லொனறும். 

தொண்டமண்டலத்இ௰/॥எசசோதிசே! ) -மெண்ணான்ளு£ 

தண்டலின்மக தநாட் இட்றல! ( ChE T05I (0 

மண்டலம்புகழுனெறவடபு. 14) துமீசன் 

பண்டமர்தலமிரண்டு 9 மு.பனளுலாமால், 

இருமலிமா/ பன்மேவு திரு 2 ௩ல ந்சோ நாட்டின் 

மருவுவகா சபான் முன்றும்வ பர்பாண்டித்னமவாறும் 

பெருவளமலையாாட்டி மபி.பங்கய SALMA Lf TT Ob 

தருமலிதொண்டராட்டி ற்றலமிருபததுகான்கும் 

வடபுலந்தன்னி Cover mice iB cou ga ith 

தடம$ற்காளியன் தன் நலைதொறு௩டனஞ்செய்து 

படமுயரரவைகாளும்பாயலாய்ப்பர்ளிகெ)ள்ளு் 

இடமிகுமரியு wo ரட்ஞுந்தருப்பதிநா ம்றுப்பத்தே, 

௭௭ 

கூள் 

௩௮ 

௪0 

பக 

௪௨ 

௪௯ 

FH



ன்ன அனன் தர்னமகத்துவபுராணம். 

தொன்மர£ழலுற்.றுத்துகாதுமீசளன்டான் 

மூன்னுபதேசம்பெற்றமூவரான்ழுனிவர் தம்மாம் 

சொன்முறைபாடற்பெமறமலங்களாய்சசொல்வர்பின்னு 

நன்மையேவிளைக்கும்பல்சேத்தரங்கணானிலத்இனுண்டால். 

ஈதலானதிகளி£ தவிருகிலவரைப்பினாப்ப ள் 
மீதுபரந்செழுஈ்தமேருகரிமேல் ர சச்குவென்றுக் 

இதறுவடக்கி்பத்தி ராஈதிஇக £ட்டிக்கிற் 

தையென்றுரைக்கவான்றசெழுஈ இசெல்லுமன்றே. 

அன்னமால்வரையின்மென்பா ம்பாவினியலை.ண்மோத 

கன்னலமாகசசெல்லுமிலாஇனிக ளினிஞன் யச் 

சொன்னவைகளுச்குத்தென்பா | ஜ்.றுல! பூவபர.தகண்டந 

தன்னிலேழ் சிவு மண்டாலதன்பெயாசா5 க்கேண்மோ 

நாவல்கண்மிகு உலானகலயசெறிசம்புக் வே 

தாவிலா & விறலியு றகாக்றாம்பிலச்க $ வே 

மேவுறுமிலவு: மிச்சுவிளம்ரு குஞ்சானாலியாற் §Gey 

Ceram iF bari i gq_ucluqe gs, Feumonr ev. 

தரிகண்மிக்குள துசெய்ய Dre,ere ons coe FB ay 

விரிதருமடைகொடேச்குவிருக்கஞ்சே/சாக, 4 சிவே 

வரிகொள்வணடி ன டூரூ.ழசோலைவ ஈ। வபுட்பகமாக் தீவே 

தெரிதருமிவ்வேட்தீவிசெல்றுறா இகள்சொல்வாம். 

தாம்பிரபரு ஊிவையைகவுண்டணித.! a | தீ இ 

யோம்புஈத்?ருதமாலையுய/ காய? காவேரி 

யேம்பலில்பெண்ணை பாலாரினியசக்கரவர த்தை 

தேம்படிதுங்கபத் /7தப்புறுவேணியாே, 

இருவிமாஈஇக/கோதாவிரிஈரு வ bom nF [சா 

னிருமகைபருட்டெணிக்கோணீசகு£ காவிசரத்தோடு 
விரவைவேத௫ின்மிருதிமென் நிரிசாமைஞுல்லை 

। பிருடிகெளசிகைசுகோ£ணயிலம குஞ்சாஈவிதைவம்தை. 

3 ரீளயமுனைசஈஇரவகைக/சதமாலைசச/ 

a 'இச4 அுருவையொடுவிசுவைசெம்மை 

4 மருத்து ரமைசாம்றும் விகரணி யுடனேதக்க 

ee லுறும்பஃநீர்த் தஞ்சாற்று, ற்கரிதுமன்னோ. 
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*- இலி- இச்திமரம்,



கலியுகவியற்படலம், Gt die 

இவ்வசை,தனின்மாலிங்கசெ ழினலம்விளம்குகின்ற 

செவ்வியின்மலைகளெண்ணிலா தனடறப்புவாய்ப்பப் 

பெளவநீசாடைசூழுந்தரணியிம்பஃலிடத்து 
மெவ்வடீத்தின்பஈஃகுமபடியினிதருட்பதுணடால். Qn. 

ஈதலான்மேனாட்சென்றயுகடகளிலிருகில/இ 
னீதிமிக்குள்௪தென்னாரிக[,ச் இனுங்கலியுக இன் 

மாதவநதருமக்தானமறைர றி ம sor LIT aid 

படோது.ற மப டியெஞ்ஞான்றும்பொரு  துமென்றுரைப்பாமேகோர். 

வேதநன்முறையா ச்சொ்றவிஇப் ட மகங்களாத்று 

ரீதிதேர்நிமிமன்னுச்குெ நியு LOUD | NFB 

CrsiFtadys iQedaaaGra.@ wg s 

காதல்கொள்வார்கயொன்னாரு ஏி௨ர/க ஈறினஞாராக். @B 

பின் னுமம்முனிவ/சொல்வாரபெருகில௨ரைப்பினுள்ளும் 

பொன்னிஈற்டொருகையென்னபுகலிருஇகள்கு மு 

மர்கிலநாப்பட்பத்திய மிவொழு ர்க? கினமி! கோர் 

மன்னுவரென்னச்சொன்னமரெறீமொ.ரிபுறண்டால். (௬ 

ஆதலாழ் கலியுகக்த லரமெங்குமலிஈ் து தோன்றுக் 

தீதறு வஞ்சகெஞ்சர் ிிலருளரென் ரூலும் 

பேதுறு மிருளிலாதுவிளக கொளிபேணா சற்றே 

யீதலு மிரட்போரினறே லிலதனவிசைக்கு மாறே, @er 

Gar mm. 

எக்காலமு மெர்தயுகல் களினுக் 

தக்காருயர் விண்பதஞ் சார்குவரான் 

மிக்காயெ பாவம்விளைப் டவாகள் 
இ. 8 ௬ . [oe 

சிக்கார் ௩ரக,ம் தடை சேர்குவரே. இ 

காரார்விட மன்னகடுஞ் சொலரை 

நீராருலகோ ரிவணிர்தை சொலச் 

இராச துயர்க்கடல் சேர்ந்தெவரும 
பாராதவெம் பாழ்ஈர கெய்துவரே, 

  

பொல்லாதவர் ஈன்மை பொருந்துவது 

கல்லோர்கள் கொடுக் துயர் com gma git 

தொல்லார் வினையால்வரிலுந் தொடர்பாய் 
நில்லாதென£€ ணெர்வோர் மொழிவர், eal)



Hid அன்ன தானம்கத்துவபுராணம், 

ஏன்தின்னன டன்னுமெழிற் குருவின் 

பொன்றுன்னு மலர்க்கழல் போரிறிசெயா 

வென்றிந்நிலள் யா வர்விரும் புதுகாட் 

குன்று நெறிபாவது கூ.றுமெனா. ௬௧ 

வறு, 

இருவுளம$ூழ்ந்து ௬௩ 2.ரானந்தர் செப்புவாறிக்கலி யுகத்தின் 

பருவமுமூஇருங் காலறாசாரப் பஃகராமனாமிகர் புவியை 

மருவியாணாளில் வருணமுமில தாய் மறைகெறிசா./இர முறைக 

ளிருளறப்பு சாண கெறிகளுமிலமா யமன கவ் நிடப்பவ ரடர்வர், ௬௨ 

இருளுறுமனத்,சாகி யேமணைங்களி.ப ளெறிப்படிசெய்வ இலதா, 

யரிவையர்பலரை யலை திடவதுவு மமனெனச்சம்மத மாவர், தெரிச 

ரும்பருவ மெட்டினிம்சிருவைப் பயக்திடச்செச/ தனி னரர்க்குப், பரு 

வழுப்பதுகற் புருடவாயுளு ॥பொய் பமங்கொலைவிருஃ்இயா மெனவும், 

கலர் இரளுவரி மணலினுமஇகங் சலிம் இடக் காரினிமடந்தை, ௩ 

லிவுரு,கருளாற்காஃ்இடவரிவாம் சாரண எஈகம்சியினுருவாய்ஃ, தலமதற் 

கலரை வதைத்துயரறத்தைம் அளிர்ம்இடப்புரிகுவ னெனமுன், னல 

மிகுக்தவனுக் இவையெலா௩ இருவினபகனேயுரைம் கனனால், ௬௪ 

எந்தநாட்டனினுங்க ப/மிமினபனேப்ட(மி) மவனிஃயப்புரப்பன் 

முூந்துபொழ்கணனையே.ஈமாய் மடித்தானமுரண்மிருரிரணியராமன் 

சிந்தையுட்கலங்கஈரவரியுருவாய்ச்/தக்தன கம் .த்தோனுடனே 

மந்தரூரிக்கு உ க/ளும்பகருண அ£னையு டர பனாய்மர தமான. ௬௫ 

மாமனாங்கஞ்சன்பவுண்டரன் ஈ$தவக்மிரன்சிந்துநாட்டரசன் 

சேமமினரகன்மு தம்பல/்களையு? இறன்மிருகணணனாய்மடிழ்துங் 

காமனைட்படந்தோன்காமன்சேய்க்ளுவமதுகவிவிலோ ௩ ப்பொறிகடவி 

ப்,பூமனுமரசர்திரளொடெலரைப்டொருகளத்தடைமடிக்தனனால்.௬௬ 

லேலையினெழுந்துமதுகயிட்வரைவீட்டிவிண்ணவ/ துய/ தவிர்ந்தான் 

மூலமென்றழை த்தகரிக்கருள் புரி தான்முன மசரேசன்கொண்மஜை 
யைச், சேலுருவாடுத்தசைமூகம்களி 4 மான்செகதலமுழு துமுண்டுமிமு 

நீலன்னிறம்தோன் செயலளை 1இனையு கிகழ்நு.து வதனந்தற்குமரிதே, 

வறு, 

புவிபிஞயகனாதவிர்புவிபகடனக்கோ 

சவமுருதுகாக்தருள்வ துமவன்பரமவனுற்



யோகமுறைப்படலம். AS 

தவம்பு 16 துமா கவனெனப்பெ.ய/கொடன்மையினாம் 

பவமகற்றுநட்றவமின்றேற்பலிப்பகொன்றின்றால். ௬ல் 

சிறந்தமெய்த் தவமென்னினு செகதலமநனி 

லறந் ,வத்தினுக்கககமாமவற்றுளுமன்னா 

துறந்தவ/க்குமம்றெவர்க்குநம்சுகமுா வளி தோர் 
பிறந்தந ப்பலனுளபெனவுரைப்பரா ப்பெரியோர். ௬௯ 

என்னக்கூறியவாமெலாமி.ரிதுமக்கேட்டுத் 

தன்னக ம இனின்மடுழ்வுத்ேே பிகர்த்த 1p 

rer cro & gioh Gun கக்திஎன்குறுவிதங்க 

ளின்னதென் ெனககருளுவிரென Rub Gone cium. எம 

கலிபுகவியற்படலமுற்மிற்று, 

சவகு இவய 

ஆ. படலம்-௧க ௫ தஇருவிருதீ ம் ௫௬௨. 

நரச 105090 982920 00092208 20020: தக ப ள் கர கரத 
யோகமுறைப்படலம். 

ee TG RONG OK ORD eet 

நிலம்புகழ சரப 3 தியோக 1 உற தனைவிரி 1 துகிக ழ் / தும்காலை 

வலந்தரு வதியம( தலெட்। _ாருமவ்வியமம்வகு, ர்நுக்கூறி 

னலந்இகழ்ச மதியத் துடனேபல.ரய கழ துரையா ுகவைகணிங்குத் 

துலங்குபிற ।மனையடையாசசத்தமுடவித்தபந்தூமமையையோதல்.க 

பொய்யுலரயா இடர்கள்ப.ம ul [று ப வ பெ றத் நுவெ.றுப்பின் 

திகாளுந், துய்யமல *னிலுதுசஞ்சலமக்றி ெவ்வுபிர்க்குக் துயர்செய் 

யாமன்மையகலுங்கருணையுடனவிலக்குகாண்மாதாகளச/ நின்பநீத்துக் 

கைதவம்வஞ்சனையகற்தலாகுமெனவு ணாவுஉடயோர்கழதுவாரால். ௨ 

தவமகிழ்ச்சியுண்மையொடு தானம் குபூசைகளும்யவாய்ச்செய்த 

னவையகனன் ஜால்கேட்டலிசசையகனமஇகோன் புகன இனாத்தல் 

பவமகனன்னியமம நாமி$திரியமொடுக்கறவம்பம்.றுகீத் த 

லவனிபுகழ்சந்யாசங்காமாதியொ மித லுயர றிரனாமே,. tk. 

இவ்வகையவெண்ழாலைக்குமிசை, தவிமம்புரிம்துபினரா தனம்கள் 

செவ்வியமும்மூன் ருகுஞ்சோ த்திரங்கோ முகம்பதுமம்வி ரஞ்டிங்கள் 
11 ்



He. “அன்ன தானமக்த்துவபுசாணம். 

கெளவையகல்பத்இரசன்முக்தமயூரஞ்சுகமாங்கனிவாற்சிர்தை [சால் 

யொவ்வியியத்றுறுவிதமுமவிரித் துரைப்பாங்கேளெனப்பின்விளம்புவா 

ஊருவுக்குமுழர் தாட்குகவொகவுள்ளங்காலிரண்டுமேற்றிச் 
ருடனேயிருமாந்துவீத்திருத்தக்சோத்திரஞ்செஞ்சகனப்பக்கத் 
தாருமிருகாத்பரமொறியன்பெருவிரல்கைமாறிப்பற்றி 

நேரிலதுவளைந்துமமேல்வி?த் தம $தல்கோமுகத்இனீர்மையாமால். ட 

இரண்டுதுடைகளினமீதுமிரண்டெங்காலைமா£ நியேஈ்றிவைத்த 

தெருண்ட.வர்கள்பதுமமெனச்செப்புவரால்வல துபுறத் துடையின்மீது 

முரண்கொளிடக்காற்பறட்டைசா, /இியேமாப்படை ஈன்மொழிபுமவீர 

மரண்டருமமெனமகிழுமருண்மிகுசு$தரவினிநாமறையக்கேண்மோ. 

பீசக்8ழ்ச்வினிபாம்காலிரண்டி.ன்பரரிகளும்பிறங்கச்சேர்த்த 

யாசையுடனிடமுழங்கைசாணுறவைத்தங்குலியைவிரிக் Cer 

நா௫ிநுனிபார் த இருத் சல்சிங்கமெனாவிலுவா களப்பிசக்கீழ்ப் 

பேசுநு?வினிப்பு௦த்துப்பரடிரணடுமபிடி த் தசையாஇருத்தல்பதரம். ௪ 

இடப்பரட்டைசசவினிபாவழு பவை மே பயிசையாகவலதுகாலின் 

திடப்பரட்டையபன்&ழாப்சசே। த௫ருத்தன் முத்தமிருமுழங்கைசேர 
மடக்கியுந்இப்புறத் மமுக்சவைம்திருகைதரையூன் நிவன்மையாக 

மூடக்கமின் றிக்கானீட்டிம்தலை சிமி சனமொழிகுவாமயூரமென்றே, லு 

அ௮கமழெத்தறுவினுக்கெவ்வாறிருக்க சுகம பவவ்வாமுகச் 

செகமதனிலிருப்பதுஈத்சுகமெவவேசெப்பு வரா தனங்களின்ன 

வகைபெறுமொன்பதுமாகுமவாசிரலைத் துமேலோர்வகுத்தவாதே 

யிகலில்பிராணாயாமவிதியையுகீபுணருமாநியம்புவோமால். ௯ 
CG oi wo. 
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னட்தநாடியின்கண் ஹணுதியாறிம்கு 

மிர்தகாடியெழு பத் தீராயிரம் 

வந்துகீழ்நின் று மேல்வளாசோய்குமால, ௰ 

அந்தவாசிமே னாபிமருங்கமைந் 

து துகேமியென வுடன்முற்றுலாய் 

வந்துசுழ்ந்து ONL A) MILD bse! 

முந்துறுந்தச arr gb Barre pemton ev. We 

அன்னநாடி.த சத்இம்குமாம்பெயர் 
துன்னிடைப்பிம் கலையுஞ்சுழிமுனை



யோகமுறைப்படலம், 

மன்னுகாக்தாரி யத இமன்சிங்குவை 
தன்னலம்புடை. யார்குருசங்கினி, 

இனையவாந்தச காடியிவம்தினுண் 
மூனையுமைப்பெறு காடிகணமூன் ௮ுமே 

புனைஈலநஈதரு ரூ£க்கின்புழைவ மி 

தனைநிகர்தஇிடா மேன்மையிம்சாருமால். 

இ_ககைப்பெறு ராடியெல்லாதணாக 

துக்தமத்தி னுடன்வெயிலகாமறுரு 

மெயழ்தரைக்கணின் மேயியிருக் 2.0 

சுத்தமான -னுவொ6 தோன றியே, 

பொய் சலில்லா நியாசப புரி துபின் 

வைத மெல்லை மீதிஃவரிசையா 

QIU 5 DELHI YASrT pset LB 

மெயத்ுதோலை விரித்த. எடையே. 

௮ ம்இமாமுகத் பணணலைப்போ,! நிசெய 

துத்தமக்குரு வின்பதமுன்னியே 

தித்துமொத்துக் கிழம்பும் நி.௦கயனறே 

லுத்பரத்இிகை ரோக்கியு$ யரோ, 

பழக்கவாசனத் தொனறும்பகந்திடா 

இழுக்கமின்றித் தனுவலமெய்தவே 

துழம்தலாகியித் தூல சைவுஞூ 

aN hs துணைச்சுழ லாதுவிழித் துமே. 

புருவான்னடு மீதுபொருர்.துற 

வுருகநோக்கி யமுதமாகசூபபதாய் 

விரிகொணொாரிாழ் சாஃகிரமேவிவே 

ஜொருவித்து முருதும்றுநோக்கியே, 

ே வறு, 

இடை காடியினால்வாயுவை மீ[தமேயு5ரத்தைக் 
இடமாகவேபூரித் தெழில்சி௦க்கும் வகைபுரிர்தே 

வுடனாப்பணினழன் மேவுறவுய் 4 -வ் வழறனினே 

யடைவானவிந்துடன் கூடு;வதி ரேசகம்புரிந்தே. 

மனும்பிங்கலையா லுற்றனவாசி தனைவிடுக்தே 
பபினும்பிந்கலையால் வாரியை யு.கரக்திடைபெருக்க 
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௮௪ அன்னதானமகத்துவபுராணம். 

யுனு5லலிடையான் மெல்லெனவுட லின்புறம்போக்ூப் 
பினுமெல்லென விடையாலுடல்பெறுங் காற்தமைப்பதுவே.௨௰ 

என்.றிவ்வகை யொருடோஇனிலிரு ஐன்றுறவியத்றி 

னன்றிவ்வகைநா ளொன்றினுமுக்கா ௨ன்றிகாற்கா 

லொன் ற ம்வகைபுரி£்தா னலவுய/நாடி.சத்தியதாந் 

தன்றேகழம்வயநாதமாஈ தழைக்குஞ்சுடர்சொலிக்கும், ௨௧ 

வறு, 

பண்ணவர்களுரை நாஞ் செயலுந்தோன்றும் பண்புடையாாடி 

இதழ் இயானாம்பின்னே, யெண்ணிருமா கதராயளவின்வாசிதன்னையிடை 

யினாலுடல்பூ ॥ித்திடவேறாரு, மண்ணதிருமக்்இரமான்மந்துரர் தானாகி 

லுந்தன்னுளத்திருத்தியத 'குப்பின்னர்த், தண் ணு.றும்பிய்கலையான்றா 
ப்பத்திரண்டுமாச் இராயிம் சார்நமெல்ப்போகச்செய்தே. ௨௨ 

சே௱ஈம்பிராணயாமமெனவமேலாய்ச் செப்பின் நகம்பகமென் ௫ னா பூகன ற்கு 
ருவி தததுட், பரக பிரேசகச் இஃ (1 (Bi, ToS) (yb கும்பகமிவ்விரண்டு 

டனும்பொரு। மா தாகுஞ், ஏரியகும் பக தனக்குப்பூரகந்தான்செப்பரு 

மிரேசகமுஞ்சினக்கவாஞூா, பாரிடைகின்றெழு 2லுடனுடல் கம்பித்த 

ல்பயிறல் வெயர்வருமபலிப்பா£பிரத்யாகாரம், ௨-௩. 

பேரும்விட.யத் ரகஞ்செயாமற்பற்றும் பின்னுர் தாரணேமனவியாபார தீ 

இற், சாருதலுமக£றியுகம் தியானச்சாரு॥் தகுமாமுதாரர் தேயங்க 

டேச், னேருறுமாருதாரகுலாதாரமுகலாகநிகழ்த்துவரம்மூலாதார 

மாருமிலிங்கத்தின் 2ழக்கு5த்தின் மேலாயாயெழுக்கோண வடிவமை 

OUST GOs ௨௪ 

இத்தகையஞுலா தாரததுண்மேவியிருப்பது குண்டலினிசத்திப 

டங்கொணொாக, மொத்தயன்மும்மண்டலமிட்டுறையுமாங்கணுறை தெய் 

வமாவதுகணேசனாகு, மெய்த் ஈசுவாதிட்டானராலு கோணமேவியேவி 

லிங்கஷலத்தினண்ணு, மத்தகையநற்தலத்துக் கதஇுதெய்வந்தானரி மல 

ரு$திபிலுதித்தபிரமனாமே. ௨௫ 

உந்தியிடைமணிபூரகமு மைக்கோணச்கொளிருமதற்குரியசெய் 

வந்இருமாலாகு, மிர் துவட்டமதஇ்டா இமார்பகத்தினிலங்குமனாகதந்தெ 

ய்வமீசனாகுங், சந்தரச் இன் மண்டிலமாய் விசுத்இமேவும் கடவுளதற் 

குரிய துநற்வான்மாவா, ௩ தலில்வாக்கனைபுருவநடுவிலா தே காணமுற 

ஈணுந்தெய்வம்பரமான்வே, ௨௭௬



யோகமுறைபடலம். ௮௫ 

இடமிகுஞ்சமாஇயினிவ்வாரு,காரஞ்டுக் கெனவேகடந்ததற்குமே 
லாய்ச்சென்று, கடவுடிரு௩டனசபைபிரமானந்ங்காறும்போயத் தேய 

நீதன்னின்மோஇி, யடர்கதலிமுகையொப்பாய் முகங்கவிழ்ஈ்த வாயிரங் 

கோடலர்ந்தகறுமலரின் மீது, படரசோஇவடி.வாகவிளக்கு மொன்றைப் 

பத்தியடனேவணஙய்ூப் பணி ுல்செய்தே, ௨௭ 

மாசிலாச்சாக்கரத்தின் மதியந்தள்னின் வயங்குமாகுஞ்சனவக்கி 
னிபீசத்தாற்டி பேசுறுமூலாக்டினியை யெழுப்பிராடி. பிறக்கும்வலையத் 

இனையும்பேஇத்தப்பா, லாசுரூவகைமஇயை யிளக்கியாங்க ணமிர்தமி 
டையற்றிடா துகுக்குமாறு, சேசுறவேயியற்றியபின் னமிர்கவெள்ள% 

தேக்குறவுண்டகக்களிப்புச் செய்தலாமே, ௨௮ 

இவ்வகையவியமா இயங்கமெட்டுமிசைவுபெம விய,தியப்பா லங் 

இியோகச், தவ்வகையங்கங்களிம் ஜோன்றொளிகள்யாவு மருக்கனெஇ 

ருடிக்களவி ரென்னமட்க, மெய்வகையசன்னொளியே யிடங்கடோறு 

மேவுறுகல்லொளியாக விளவ்குமாறு, செய்விஇம்பாவித் இருக்தலாகு 

மென்றுஞ்சிறாஈ வதன் பலனுமினிச்செப்பக் கேண்மோ, ௨௯ 

GC ou yl 

எத்துணைப் பிணியும்வ் தெயத லில்லது 

சிம்இகள் யாவையுஞ் சேர்க்க வல்லது 

மூக்இரம் துலனு முடுக லானது 

பத்இயிற் பலதொழில் பயில வல்லது. ௩0 

மூவரும் புரிகொழின் முடிக்க லானது 

தேவர் தஞ் செயலெலா௩ நழெரிக்க லானது 

காவரும் பிறவியங் கடலுக் காண்டுதற் 

காவதென் நுரைப்பர்க ளதுவலா தோ, ௩௪ 

FUBIG)US முறை, i 

FraGu (poris sui sr Die தன்மையு 

மீங்குனக் குணர்வுற வியம்பக் கேட்டியாற் 

பாங்குள பகுதில் விகுதிப் பண்பிரண் 

டாங்குறை விதங்களை யறிழல் வேண்மோல், ௩௨ 

முன்னியல் பகுதியின் முக்குணம் sexe 

துன்னுவ ததி னின்பதுன்ப மோகமு£ 

மன்னுவ செகமதன் வகையிற் காரியத் 

தன்னியல் காரண மின்றிச் சார்வுறு. ௩௩



இச் அன்ன தானமகத்துவப்ரரணம், 

பகுதியின் வடி.வமே பகர்ச டங்களாம் 

விகுதியே யசலமும் விளங்குஞ் சேதகம் 
பகுதிபோகமு முத்தி பபந்து பாரினைத் 
தகுஇயிம் ஐருஞ் சு,சந்தரம தாகியே. 

இனையன பகுதியி னியல்பின் மூலமும் 

வினைதெ!॥ யட்டகம் விகுதின் றென்று 

மனையது பரத்துட னான்ற சூக்குமக் 

துனியுறு தூலமிம் மூன்று௫ூ சொல்லரால். 

வறு, 

மூலமிதுவாமென்ன முனமொழிபும் புரியட்டகம் கூறித் 

இலழயர் சத்தமே யாஇயைம து£ இகழுமனம்புக் இ 

யாலமனைய வகம்காரமாகும விருஇி22 காஇக் 

கேலவியையும் பிரபஞ்சக்கூ மீ9மனனவிசைப் பார்கள், 

நிலைமையாஇவேஜொன்றினின்றுசோன்றாமெப்பொருட்கு£ 

தலைமையாஇயுறும்பகுதிபென ும்பகு இரானாகா 

துலைவிறன்மாத்இரைகளைந்மசோடொத்தபுச் இபகங்காரம 

தொலைவில்பகுஇயிடைபகு 4 விகு நியாகச்சொல்வதுவே, 

தன்மாத்இரைகளைக துமர் தக்கரணமிரண்டுபகு£$ சசனின் 

முன்மாத்தற1இம்ரோன்.றிவருமுறைபால்விகு தஇியெனலாகும் 

பின்மாவிகாரஈ மம்மிடச் இர்பிறக்குஞ்செயலாற்பகுஇயுட 

னன்மாநிலத் இற்கற்றுணாக்தோ (விக இயெனவுகாட்டினசால், 

பகருமகங்காரத்தஇன்வருமனத்தினோடி௩இயங்கள்பத்தும் 

புகரிறன்மாத்திரைகளைக்தாற்பூகமைந் துமுணடாகு 

நிகரிலிவைகளிருகசழுறிகழ் த் இல்விகு தியல்லாமற் 

திகழும்பகுதயொகாவாஞ்செய்யபுருடன்வசத், தவே, 

அச்தப்புருடனொன்றினின்றுதொன்முமையினாலவனிடத்இல் 
வர் துகோன்மலொன்றுமின்றான்மஇக்கிம்பகு இவிகுதிமுக 

னிக்தையகனின்மலனாகிரிம்சின்றவனாயேகலுமாய்:ப 
பந தமகலுமவனி 4 தனாவனெனவும்பகர்வரால், 

ஆனபுருடனுடன்பகுதியனா இ.பாகுமப்பகுப்பாழற் 
ருனுண்டாகுங்காரணமுர்தகுங்காமியமுங்கருத் சாவென் 

தீனமின்முன் நிதுற்றோன் ௮ுமின்பதுன்பழு தலெவையும் 
தானன்௮ணர்தம்கேதுவுடன்றக்கபுருடனுறைவனால், 

n@ 

௯௦ 

௩௮ 

௩௯ 

௪0 

௪௪.



யோகமுன்ற்ப்படலம், விர் 

பகுஇதனினின்றசனிடையேபயிலுமூன்றுகுணங்களையு 
நிகரில்புருடனுகாவனவணிகழுங்குண த்இற்பற்நிலகா 

யகழுள்ளவன் மன்செயலனை த.துமறிவார்க்கிலைவெம்பிறவி 

புகலுமவனையுணராதார்புவியில்யோனிசறுஞ்செனிப்பர், ௪௨ 

சாழ்.றும்ப௫இிவிருஇயுடன்புரு। ன்றன்மையாவையுமே 

பகுத்துணர்வோசெய்துவார்௩ம்க தியெனவு£ 
கர்ப ததி வரிதுவவ்லாற்றர்க்க௩்ே ம்ர்நதோர்சொன் 

    

மாற்தற்தேய்கிதத்தினையுமுரைப்பாமறெ் துகீகேளாய், ௪: 

SUES UIP SO PD 

CS al 

இரவியங்குணஈற்கன்மஞ்சோசாமானியமவிசே... ம் 
வருசமவாயம்வைசேடி கமெளவழங்குமேழிற் 

றிரவியர் தன்னினைந்துபூ2ம்கள் காலக் இக்கு 

மருவியவான்மாமிக்சமனமெனவொனபதாமே ௪௪ 

அனையஇழ்பூதமைந்துச்கருட்குணமைமப தாகும் 

வினைநிகழ்காலத்தோடுஇிக்கிற்குமவிள ங்கும்பம்தே 

துனியறுமான்மாவெட்டுக்குணங்களிற்றோன்றுமென்று 

மனமுமெண்குண த் இனார்ட்துவைகுவகாகுய்கணடாய், ௪௫ 

yh sore மாவிற்வோன் மாப.ர மான்மாவென்.று 

ழூந்துறு மிரண்டிலிக்த வுலயெம் கியலுமிச்சைச் 

சிந்தையிற் பொருக்இரிற்குஞ் வானமா வெனவுகாளும் 

பந்தமின் மோக்கவிச்சை யு௮ம்பா மான்மாவென்றும், ௪௬ 
ே வறு, 

சார்க் தசமவா யமுதன்முவகைக் கா. ரணங்களினாம் சகத்தையாற்.று 

மார்ந்தகுண மூன்றா லும்படைத்துச்காம் தழிம்சேக மாகவெல்குஞ் 

சேர்க் சழிவி னித்தியமா யகண்டபரி பூரணமாய்ச் சிதைவிலன்பு [வே. 

கூர்ந்தளவில் கருணையுடன் குவலையக்தைப் பரிப்பதுஈம் பரமான்மப 

நல்வினைக ௨வினைக ணானிலத்திம் புரிர்கவர் தஞ் செயலுக்கேக்பப் 

பல்விதமா முடல்களெடும் இக3இனுஈம் பரச்னுமே வேறுவேறு 

சொல்லரிய வினபமொடு துன்பமுமே துய்க்ன்ற பேதச்தாலே [ சால் 
தொல்லியல்€ வான்மாச்க ளெண்ணிலகோ டி.களெனவுஞ்சொல்லுவர 

ஆயெபல் லுடல்களினு மணுவுருவாய் நிழ்தியமா யாங்காம்குற்ற 
வாகுடைய மனதுமுதன் மம்.றுமுள பலபகுஇச் தொகைகளெல்லார்



வனி] அன்ன தானமகத்துவபுராணம். 

தாகமுட னிலக்கணவி சாரத்தா லறிர்துணருர் தன்மைதானே 
யேகமாய்த் சானாகுர் தத் துவமெய்ஞ் ஞானத்தி னியல்பாமென்றும். 

அன்னவித ஈல்லறிவாம் பொய்மையெலா மகல்வுறுமாம் கதுபோ 

ங்காலை, மன்னியவா சாஇபீலசோடம்போ மதுவொழிக்தான் மற்றுமு 

ள்ளசக், தன்னுதரு மாதருமப் பிரவிருக்தி தோடமெல்லா மோடுஞ்செ 

ன்மப், பின்னம்போ மவைகழிட்தாழ் பேரிடர்கண் மூ$வழும் பெயரு 
மென்பர், ௫0 

மமாஞ்சை முறை, 

௮வ்வகைய லாதுபின்னு மீமாஞ்சை விசம் இனையு மருளக்கேளாய் 
செவ்வையுறு கருமமொடு கித் தகைமித் தந் இகழும் காமியம்பின் 
னெவ்்வமறு பிராய? %த மெனவைங்து வினைகளினாத் €வகோடி, 

யொவ்வியியற்றியவகையி னின்பதுன்ப மளவையறிட் துதவுமென்றும், 

நித்தநைமிம்தியஞ் வேனிவ்வுடலி லிருக்கு மட்டுநெறியிற் செய் 

தாற்,றுய்த்தபிராரக்தங்க டொலைம்இமிம்பின் காமியத்தாற் சுவர்க்கமெ 
யத், தத்துறலி லாதுசுக மனுபவிப்பர் விலக்கனைத்துச் தவிர்த்தான் 

மோகம், தொத்துறு பிராயசி/ மஞ் சஞ்சாதிகளனைத்து மொழிக்கு 

மென்றும். @e. 

அனையசஞ்சி தாஇகளாம்்ப%$த பாசக்கனை யைங்கரு மத்தாலும் 

தினைறிகரில்கொடு கெருப்புப்பஞ்சை யெரிச்சென்னச் சாராமனீக்க 

வினையகலச் ச௩ததமு மெஞ்சுரமுச் சுவர்க்கமதன மேவிவாச 

ஈனைமலர்க்கற்பரீழ லிரு்£ன் மும்தியென மறைகணவிலுமென்றும். 

இக்.தூலவினை யனை,ம்துங்கெட்டுச் சூக்குவினையா யியைய மாயை 

யத்கேகம் தனிற்கரத்தே யவரவர்க்கு மின்ப துன்ப மளிப்பதாகு 

மெய்த்தால மிசையெருக்கள் கெட்டுகிலன் மேவியஇன் விரைக்கலான 
விச் தூற்றமிகப்பைங்கூ ழினைவளர்,க்இிவிளைவிக்கும்விகம்போலென்றே 

வேகதகாந்தமுறைப்படலம். 

சைவசித் தாநீதமுறை, 

Go mM. 

இன்னவாறுமீ மாஞுசையியம்புவ 

துன்னுசைவித்தாக்இிகள்சொன்முறை 

தீன்னிலுஞ்சிலசா௦று துங்கேளெனாப் 

பின்னருஞ்சுந்மரானந்தர் பேசுவார். @a



வேதாந் தமுறைப்படலம், ௮/௯ 

    
சே வறு. 

நீங்கா திதி ட் 188 5 Glow ல்வியத் $ தங்குணமூன்றுகிகழும௦ இற் 

Lin aD gab சத் தமஇழ்புத் 5Gu@veuer ruil > gC sremp 

வாங்காரசசை தன்யவஇகாரிபூதா இயனை ச் துமாகுந் 

தீங்கிலான்மாமனம்சோனேரச்தியம்வைகாரியிடைசெறிவதாமே. ௫௬ 

சித்தமொடுபுத்திபகய்காரமனநான்குழுயர்செவிவாய்கண்மூக் 

கொத்பவைகதும்வாக்கெொயபோதமபாணிபாயுரு பாடு_.த்தமைந்துஞ் 

சத்தம்பரிசமுருவமிரசங்கந்தபைந்துமண்காமழுனீ/யிண்ணைக 

இத்தகையதத்துவங்களறுநான்கு௦சு தமெனவியம்புவாரால். Ber 

ஆந்தின்வருகபோலவிடையுதனாஇயாய்சசடங்கடோறும் 

தோற்று /சூ ௩ரிப் ,தம்குங்காரணமா யுடல்கடொறு[தொடர்ந்தான் 

னேமாமஇமபக்காகப்பலவிதமாயின் துன்பமிசைத்துவைய [மாவி 

மாறத்றுநாளமமாயைவயினடட்குபதுஉன் மமலமாமெனபர். Gry 

மந்திரங்களெழுகேடி அசங்கணான்குடன் மறையையுண வோர்சொழ்ற 

தரங்களை £துமுய। தத். துவர்ிதொண் வ ற்றாறுக் தலமீரேழு 

நட தலிலாக்கலைகண் மூ $வாபவெல்வாபகத்ுறுநசையீனோரி 

னந்தமிலா தாமெ்றுமவ, 'நினுக்கு i ொன்றுக்கொன்௦இகமாமே. 

அன்னவைகளொன்றிமனொென நு விய। ச்இயுறும்பந் பமெல்லாமகன் 

அமேலாய்ச, சொ.எனநிரோமானசத்நிதன்வயத்இற்சா । நஇிடவேதொ 
ன்னாண்மன்று, ணனனைடனய்் Det cine ego Ch Oh TFA WM so b SULT OT 

நம்பன், றன்னிகரில்லா தவின்பமரு £வுய/ப, அமதினிற்சய। வரென்பர். 

வேதாழ் கமுறை, 

இம்தகையயோகழுதல்யாவையுமேகறுத் 2 மனமேலிசைக்கவார்ந்த 
விஃதகவேதாஈ தீமுமைவிசமபி av ருவாயுருவாய்விகற்பமின் டய்௪ 

சத்தா தியகணடபரி பூரணமாய, திகழொளி தம£பரமாயெய்கும் 

வித் தா௫நின்மலமாய்கித் முமாய்வி ॥ங்குவதுபிரமமென்றும், ௬௧ 

மதியமொன்றுபலகடச்இனிரும்புனலுட்டன துவிம்பமருவுமாபோல் 

விஇமுழையிற்சகமுழு துமேவுகனவுடல்கடெ. அும்விளய்யொங்கட் 
பஇஃ்மொழுகும்பொறிகளிஞ ன்மஇத்தறி,ற்கரிகாகும்பணபினார்ர் து 

சஇயகலுங்காட்2முதற்பிரமாணங்களுமுணராத்தன்மைச்சாமே. ௬௨ 

மாலையொபெழுதைவிட வரவென வேபயட்கொளும ம்மயக்கமெல்லாங் 

காலையவிர்ககிசெழலுங்கண்டபணிபொய்யாடகப்பழுதும்வாச 
12



௯ அன்னதானமகத்துவபுராணம். 

மாலைநிசமாவதுபோன்மாறிலத்தினவித்தைமெய் பாமயக்கக்கீர்ந்தான் 

மேலைவருபிறவிமயக்ககன் திடவிவ்வுலகுபொய்யாய்விளங்ஐு ரா 

அப்பிரமந்தனின்வானந்தோன்றுமதிற்காறோன் ௮ுமக்காறன்னிறீ 

செப்பரியவழோன்றுமாலவற்றுட்புனறோன் றுஞ்சிமப்பான்மிக்க 

வப்புவினிம்செகதோன்றுமஇற்பயிராய்ப்பயிரினமுகந்தோன்று [ய் 
மொ .ப்பிலஇற்றுவக்காஇதா தனை 1 துர்தோன்.நுமெனவுரைப்பர்கண்டா 

   

௮.த்தாதுக்களினகுழுவினிகழுமன்னகோசமயமதனின்மல்கச் 

சித்தானபிராணமய£*தோள்றுமஇனமனோமயர்தான்செனிக்குமஃதி 

னெத்துபருமவிஞ்ஞானமயர்ேகா.௭அ௮.மாங்கவம்றினுயர்வான்மிக்க 

பத் திமிகும.அ௩்த.பபகோசஃசோனறுமெனப்பகாராவல்லோர். ௬௫ 

தீன்னிட து ்தோன் நியவானவாயு (நதனான்கனையும் ந்துசகானே 

மன்னியுளுமபு,௦ச்து சிறைந்தருப்ப னைமானவுய) பிரம, சனபான் 

முன்னுஇத்சவைடகோசவுனாரு படல்கடொறு மமைவநாமற் [மாதே. 

அுன்னியுளுமபு ஈத் துமெங்கு 6 /ை நீதியலுமெனவுண (ஈர் சொல்லு 

நீடொளிமொண்மஇகட£ கடொறுநின்ஞும் போம்பிரமஙிறைந்துத் 

ருலுஞ், சாடிகுடமுடையவயந்2।ன்கெடுவதலதுவிமபம்சாழ்வருமற், 

பீிடைத்தாய்வி-ஈங்குமன்னபெ 'நியேசடக?த்தல் பறுவதல்லாம், கூ 

டி.யிருந்தனவெனினுமபிரமமொன்றுு குறைவிலதாய்விளங்குமென்றே 

ம வறு, 

பற்பல்விதமாயொருகோவைபயி /றுங்காலைய/ங்காட்கே 

பம்பல்விதத்தமொரு நாலே பயிலுமதுபோம்கோசவுருப் 
பம்பல்விதமாகையிுபரமும்ம்பலவிதம்போனிம்குகின்று 

பற்பல்விதவைங்கோசதன்மமபம்றுமஇத்ரான்பற்றாதால். ௬ 

செய்யுக்தொழிலா /பலகாமஞ்சேர்* துபோகபோக்கியத்து 
னுய்யுகனவுகனவினுடனுறுநசுமுத் தது ரியமதி 

னெயதுிவற்றிற்குறுங்கரணமீரேழொடுநான்கெனுமிவைக 

ளையமகலுங்காலையெல்லாமழியக்கஇயினமர்வாரே. ௬௯ 

இன்னபலவாறிசைக்கவருமீ தலாமல்வெள்வேறு 

பின்னும்பலவாறிசைப்பவரும்பிராணமயத்துக்கா தார 

மன்ன மயமேயென்டபரிசாலாங்காரியகாரணமனைத்து 

மன்னமிலதேற்பிராணமயமகலுமென்பரான்றோசே, a



வேதாந்தமுறைப்படலம். = a 
ஆதலாலேயன தான த்தஇகமுலூனில்லையென 
வோ துமுறைசுந்தரமூர்த்தயுளத்துட்பதிக்துத்தேசிகர்தம் 

பா தமலரிற்பணிர் து? இபலவுங்கூறவேண்டுமெனக் 

காதலுடனேகேட்டியெனத்தவக்இம்ிறர்தோர்கழறினர். ere 

இ நபத்துமூன்றுரித் துக்களின்விதம். 

Ga a. 

syoMonund eGo onGenoe 'Cupr ch re flonw Wes ged 

as genie, தணிவிலபிரா। த்தியும் பீரகாமியமமட்டித்தயிவை 

யாஞ்சாற்றுநாறுமி $வம், பணிகொண்மனோசெபங்காமரூபஃகோடும்ப 

ரகாயப்பிரவேசமியல்சங்கங்! , மிணையிலாச்சுவசு! தவிருக இயாக்னையெ 

ழின்மிகுந்தசரீடா னுதெரிசனமமே. ௪௨ 

27 மிகுமப்பிரதசெதாகஇபுர் தூரசிரவணமிப்ப ர துமியோககெட்காம 

நீறு, நேரிறிரிகாலலசசனத்துவமபினிகழுமபரத்துவர்துவச்வ?த்இ).்ா 

ர்புகழும்பரர்செயமா நரி, இமேலும்பகா / (HLS இ,சியாஇத்தம்படித்து, 

தேர்பரிசித் ர இயவிக்கின $4ையென்சைசெப்புமிவை யிருபமதுமூன்ற 

தாமே, GTM. 

தக்கவிவைசெய்குணங்கள்பகரிலண்ட நதரணியெய்குஞ்சார்விக்கு 

மணிமை?த்து, மிச்கபுவிதன் வினமகாமா। தீ ;யென்னவிரர் ரறவேசெ 
யுமகிமையென் னுஞ்சிக்தி, மொக்கபசரணடமெல்லாமணு ரூபததாற் 

ஜோன்றியறிகரசசெயுமாலகிை 9௪ இ, இக்கனை ம்.தும்புகழவுயரானக்த 

தீ தறசோச்இயெல்குமிருக்கவைக்குள்கரிமைசி௮ இ ore 

அரியபுவிவிண்ணுறைவோர்நினைவையெல்லா மதிவிக்குமீசத்துவ 

மாகுஞ்சித்தி,பொருள் டலவுஞ்சுவையுறுபதார்?தத்கோமிம்போதரவே 

யளிக்கும்வசித் துவமாஞ்சிச்இ, கரணியுறைவோமனமிக் தயங்களெல் 

லாக்காணுணர்த்கவல்லதுபிரார்த்தசித் தி, வருபவர்கள் புகன்மொழிகள் 

செயல்களன்னார்மனமறிவிக்கும்பிரகாமியமாஞ்சித்து. எடு 

இன்னனவாமட்டடித்தவிசங்கள்சொன்னோ மினியோக9்பெத் 
துமியம்பக்கேணீ, துன்னுபசிதாகமுடலவெயர்த்இடாமற்றுலங்கவருள் 

வது.நாறுமகத்வசிததி, பினனுமனஞ்சென்றவிட மெல்லாஞ் செல்லும் 

டெதற்தியருளுவதுமனோசெபமாஞ்*தஇ, கனனகச் இனினைக்தவுறுவொ 

கெடத்துந்தன்மையருள்வதுகரமரூப7த. இ. ௭௬



௯௨ அன்ன தர்னமகத்துவபுராணம். 

பன்னு சமதுடலைவிட்டூப்பரகாயத் தும்பரவும்பரகாயபிரவேசித் 

இ, யுன்னும்பல பொருளினையுந் இனமுமாங்க ணுதவுமிகு சறபபுடை 
ச்சங்கற்பசி$இ, பின்னமிலா துலலென்றுமிறந் இடாதபெற்திதருஞ்சு 

வசந்தவிருக்இசித்இ, யன்னவர்கேட்பனவெவருமிலலையென்னாதன்புட 
னே தரச்செயுமாககனையாஞ்சி த்தி, ௪௭ 

விண்ணவர்கள் கலவிமுதலாயவெல்லாம்விள க்குங்கரீடாலுதெரிச 

னமாஞ்சிஇ, மண்ணவர்கடேவர்கண்மற்றெவர்க்குமேலாம்வயந்தரும 
ப்பிரதிகதாகதியாஞ்சி% இ, யெண்ணிமந்தோர்புகன்மொழியுஞ்செவியி 

னேற்பவிசைப்பதுஈத்நூரசிரவணமாஞ்சிசஇ, பண்ணமருமொழியாயீ 

தலதுகுத்ரபஞ்சரித் இவிகத் இனையும்பகரக்கேண்மோ, எலு 

எ .இர்காலநிகழ்கால பிற் தகால மெனுக் இரிகாலத் இினுறுமியல்பி 
யாவு, மதியாலேயுணர்ந்துவினவுவர்க்குக்கூற வருக்திரிகாலக்னெதத்து. 

மாஞ்சித் இயு சு.இகிளாக் திடினும்வடவனலு LOR லுமுயருவெட் புச்சீசன 

கு.துக்கொல்காமா ௪, யிசமுடளேயவற்றிலஓுளுமெலிவுராமலிருத்துமபர 

த்துவந்துவத்வசித. ௪௭௯ 

எவர்க்கேனும்வெற்றிபெறக் கருதனவ்வாதிசைப்பதுவேபரர்கள் 

செயமாகுஞ்சி,த, யவனிதனிற்பலர்கள இசயிப்பகீரிலக்இனியிம் றரிப் 

பதுதம்பனமாஞசிம9ி, பவர்களைப்போலெவர்மனமுங்கனியப்பேசித்த 

ன்வசஞ்செய்வதுபரிசித்கா இயாசு, மிவைகளெலாகம்பதவி (pu gyGaur 

ர்கட்சிடையூறென்றரியுரைத்தவியல்புகண்டாய், ௮0 

எத்துணையவினை கண்முயல்வோர்க்கானாலுமினியவுயிருதவிபெறுழு 

டல்கொண்டன்றோ, வழ்.துணையவுயிர்க்கு சசியனமேயானாலதற்குமேற் 

றவமியோகம்விர5:0ிபாே, யி$சரையிறபினும்பிறனில் வேட்கைவி' 

ழாஇயற்.றுவதேஈத்றலமாமென்னக்கூறு முத்தரடி.த் துணை வணங்யெ 

தனைஈன்றாய்மொழிகவென௩ற்மவருமொழிவார்மன்னோ, க 

வேதாந்தமுறைப்படல- முற்றிற்று, 

(#8) — 
ஆ படலம் ௧௨ க்கு இருவிருத்தம் ௬௪௩,
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பிறனினயவாமைகூ நியபட லம். 
அணைய GN OMY) a கயைை 

நன்னலஞ்செறிசு௩் ரகானிடந் 

தன்னிலவாழுக் ரூஇயு் பா !க்கெலா 

பின்னல்கூர்பிமரிமகரு மையே 

யுன் ஒஈல்லலமெனனவுரைப்பரால் ச 

இற் சமர் ரரு வன்புன 8 /வியென் 

தறிந்துமற்றவட் ௧) ?கொாளபேயனா 

Anes தவர்க்கணை யன்று ட் வி ன் வு 
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எனைத்துணைசசெல்வமெப்ிஙமேபி | 

மனைக்கண்வேட்கைசத்துற வரெடர் ம 

தினைத்துணைதீெ௮ (தே!/விஉராபென 

வனைத்துமோருமறி ரூ.2 ர /பரால். i. 

௮ன்னம ன்னவரின்னலனா.அமருண் 

மன்னுவார்கண்மருவி 9 GC. Fin 

துன்னுந்தாவிறய। முமெய்நுமென் 

றன்னுகல்லுணவோ।களிஈ சப்பதே ளு 

அட் டைபற்றுவூே ma ail yen 

நட்டலென்பறைமுூனறு நாடியே 

கஇட்டிலாருய। iG baie சிழுவ) 

பட்டமுந்துவரீயயப் ாட்டினே, டு 

பின் னுமின்னபெரு Po tb G sil 
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பன்னருந்துயாபட்டவ। மாணடவ 

ரின்னரென்னவிசைக்கவொண்ணாசரோ, ௬ 

தேவர்பூமனரம்பைய। செய்க _ 

மாவலோடுமமைவு நோக்குங்கா 0 

முவிலாவவன்றன்குருவின்பத 

சேவையின்றித் தியங்கெனாமரோ. ௭



௬௪ அன்னதான மகத் துவபுராணம. : 

௮ளகைமன் சுதனாகளகூப.ர 

னிளறன்னொடுமேஈ் இடை யாருடன் 

குளனிருங்கரையித்குணனின் நிரின் 

றளிவருந்தவனான்மரமாகினார். 

மாதவன்றிருவூருவில்வஈ மின் 

காதலான்மெய்கலட்கிமபூருவென் 

ஹஷோதும்வேதனகபா௨வோடேந்திமே 

Lp FOUGHT SOL Gy sronG rr. 

காஇதகாதலம் கானிடையெய்இயாங் 

கோதருர் 2வஞ்செயயவுருப்ப 

மாதுநோவரக்கணடுமதன்கஸைக 

கேதுவாய்த் தவ 4 தீடறிவுற் பனன், 

வேறு. 

மின் னுல்கயிலைவரையெ?ி /தவெய்யோன்ளைஞருடன்மாண்டான் 

பொன்னினுலகாளிக$ிர னு ( புகனாமெயயனை த்துங்கணணாஞன் 

றன்னைநிகரிலாஈகுடன்சா ப்பமாகிவனஞ்சாயஈமான் 

கன்னம்சொலீரே .௮ுகைகமினாம்கா 4 வீரியனுமாண்டான், 

முன்னாளயனோசி ரமிழா மான் ஈரட்சுர்மோபசுந்சருமோர் 

மின்னான்மடிந்தா (சமபரனுமிரதி பபலால்விவு முன் 

தன்னேரிஃலாவென றிபுனைசயம$த.யனுமோகண்ணிழங்கா 

னென்னேபெண்ணாலிழிவுமமோரி$ பவுலமியிலக்குண்டோ. 

விளக்கினொளிமேம்கா 2லு, று” நரதாங்கழியுமவிட்டிலமுக் 

துளக்கில்பிடியைத்தியக ர்சூநியில்விமு£் து துன்பமுறும் 

துளைக்கைக்கபமுர் தூண்டிலிறைதுய், துவரு$துமீனினம்போல் 

வளை க்கைமடவாரசெயுமயககவலைச்குட்பசிவோ । வருந்துவார், 

மாதர்மயக்கின்வீழ்ந்தவா க்குமதியு்கதியுவான்பொருளும் 

போதமுதலவாயவெலாம்போமென் 5திவினுயாந்தோர்க 

ளோது.நாலின்முறையாகவுலகத்பவமேபெண்ணுருவாய்ப் 
பேஇப்பார்ஈற்குண த்தையன்னார,தஞம்பெயரும்பேதையராம். 

கோட்டி.ஜுயர்பூச்சூட்டி.னுஈ குணமின்றாமொ ம்றவ ட்குக் 

காட்டப்புனை$ தமெனமிகவுங்கனன்று? றுங்காரிகையார் 

கோட்டமானகுணங்களொடுமடமைகீ ங்காக்கொள்கையினா 

ஞட்டினவரைமடவா/்களெனவோர்காமாவில்வாரே, 

EE 

&2, 

௩ 

ம்



- பிறனிதயவாமைகூறியபடலம், oul 

் இீறனிற்கடை.யரானவர்க்குமஇகக்கடையர்யாவசெனிற் 
பிறனிழ்புகுவாரெனமேலோர்பேசுமுறையின் நிநத்தா லு 
நெதியத்றுணர்வின் மு௫யிந் ,ரீ.ரார்கடல்சூழ்கீளுலடன் 

முறையிற்பிறழ்ந்தோர்க்கிறிவுடனேயுயி?க்குமுடிவுரேருறுமால். ௧௬ 

அனையமடவார்தங்குழலையறவலோழுகிகோவிருட்பிழமபோ 

வெனகெஞ்சகக்இனையாமலிழியு௩கரியபுமுவடாந்து 

இனமுஞ்சவிமுடி கீதா லுஞ்கெருகா5தமிருமம “குப் 
புனைவர்மஉரையாடவர்தமபு௦£மபச்குமபருடடன்மோ. ௧௭ 

சீரில்குறுமபியு றுக்காதை ச் இகழும்வள? £ Neos corey 
நீரும்பூளையொமுகும்விதிநிலோ 2பபலமவேனிகரெனவு 

மாருமழுக்குப்பலலைமுல்லையருமபு பவி) 8, இலமெனவு 

ரேரில்சதிசகொண்டுமகையெட்பூகராமெ எவுக 7 த்துவரால், கலு 

காறுமெச்சிலுறுமிதழைஈ வில்வாகடலார்பவளமென 

மீறிக்கருங்கட்சிலர்தியெனவிம் ம௩லபொழ்கலசமென 

மாதின்மதயகிகரென்னவாய்கீரொழுச்சு ரிக்குமுகங் 
கூறுமெலும்புகரமபுடைக்கோள்கொண்டலணவுங்கழையென்பர், ௧௯ 

நா.ற்றமிகுர் தமலசலமுஈரமபுகுடர்சுக்கெய்குருஇ 

தேந்தமெனுமெய்ததசைபலவுஞ்செ றி£ துதுளைகள் பலவற்றி 

னுத்றற்கரியதுன்னாற்றமார்க் துகசியுமசனமேலோ 

சேற்றமிலதாந்தோம்போர்வையி துவேமகளிரெனபதுவே. ௨௰ 

மெய்யிலெழுதுற்கர் தமதைவெளியிற்ரோ அருவகைமறைக்கப் 

பொய்கொணமடவார்ம௫சண றும்டொடிகளுடலினமிகப்பூசி 

யையாதருகான்முதஞனகுகுனனுமிலாயவர்பயிறல் 

செய்வதலதுபசிகாக% ரக்குமெனவோதெரியுங்கால், ௨௧ 

வாயைக்திறக்குமுன்னமெழுகாற்றமதனைமாற்றுதற்கு 

, மேயபற்கடினந்தோறும்விளக௫ரீராற்கொப்புளித்துத் 

அயதுவர்க்காய்வெற்றிலையுஈ் றுகளிலவல் கழு தல்வாச 

மாயவனைத்துங்கொள்வதுவேறரியகுகலை சாக்சுமென்றோ . ௨௨ 

கோலப்புடவைபுனைந்துஈறுங்கொங்கைகளின்மேத்கலைஇருத்இச் 
சாலப்பணிகளவையவல்கட்டுயையப்பலவுர் தானணிர௫ஈது 

கிலக்குழலுமுடி த்.துவருகெ றியா லவருக்கழகலது 

1தூலைப்பருவமடவார்க்கும்வாய்த்தவியல்பினழசகெையே, ௨௩.



௬௬ அன்னதானமகத்துவ. (ராணம், 

வாலைவய திற்காமுகரைமயக்கும்வேற்கண்மாதர்களுங் 

காலமகன்றபினனவரைக்கண்டோரெவருமிழிவுசைப்ப 

கீலக்குழலு5ை ரக்குழலாய்கிமிரு£ 5 வு$ கவாகக் 

கோலம்கரையினானறிபஃேசகணணாயுழலுங்கொள்கையசாம். 

=
 

Com. 

செந் 'திருவின ண்பனெரிலுா்ெருளிலாது 

நிந்ையுறுமங்கையர்நெடுங்க.உடயினூடு, 

வந்துடொருட*இலரெனி oaP LP WOM Sr 

ous seule யமெளவழுத்த। ௮ செப்வாரால், 

நெய்தீபம்துள் £ ஈவுநீ9பொனிருமது்ே ர் 

கைசேர்பொனனு ஈவு ॥றுகாரிககய/ சேய 

நெய் £ீபத்தின்றியொறியினறுசிை : செல்வங் 

கைரீரினவ1மன முகைத்தகறுரே பம் 

சாதஇகுணமூ nS vin BOE? SoG ww 0169.0 

யாதுமுணராா Num (th ரிறாசை பசமாவபோ 

ரேதுிலசவ1 னையிருட்டரைம் Gort BU 

போதுவ। கள்கூ,கறசயாவன துபெ। ருவ 

ஆ ஈலினவ்வரியைய/ வப it Fer cen நுகர 

Bg sda vd po wil suit of si pene 

இதகலுயி க்குதவிசெய் வ, ஈது 

Biol! soafl “1 1 601 (MD DI M9! ?டாரு Hest cap av. 

உலூடைபியந்துழியுடனவருாரீ௨லை 

லகியயி/போமபொரு துய் வக ந லை விலகி [யி G o) pd Pe) ர 

யலூல்களை தாய் ர on gure) வசயல்லா 

மிலியிடையேவ bf தென் னவு அர வாயே. 

இம்_ரினமைத் ந்த மாய களெணணிலலார் 

பம்புமனைவிபர்மை௰தர்கவிலமு உவிஎர்பின் 

பம்புமவர் தம்மாவைபகரவெளிதாமோ 

ஷெம்பிறவிமாயைவசமேவுவதுகண்டாய், 

CG a MU. 

ஆயவையன்றியுமவனிமீ துறு? 

தூயவர்க்கென்னினு/ துரிழைப்பது 

தீயவையனைத்இனுமிகு ம தீயது 

காயளெ த்தொடும்புகல்கடஞ்சொல்லாவதே. 

உ௪ 

௨டு 

உள் 

௨௮ 

2... Fn 

கூ௰ 

KF



பிறனிநயவாமைகூ றியபடலம். 

இனியசொரல்லிருக்கவின்னா துகூறுகல் 

கனியினைத் தவிர்க் ததி்காயைத்தஇன்டபோம் 

அனிபிதரியத்தினுந்பொறுந்தறாய்கென 

முனிவகன்மேல வர்மொஜியும்வண்ணமே. 

அ௮தன்மமொடிடும்பைகூ௱றிவிலார்க்கென் அஞ் 

சிதைவிலாக்துக்கமேசெறியு மாதவா 

லிதமறப்பற்பகூரி கரக்துகூறினும 

ப வி.ப, /கூரியவய/பொறுப்பர்பண்பினே. 

Serrano i Gah Io பல 

மன்னவரி! ஈட்தன I DOWIE FB sf) 

லன்னதுதவனையு கம்றிர் ங்கபான் 

மன், ரியவா ்செயன்மா னபுமாவதே. 

மாவலயெனபவன்மர லுக்க;சபுட ன 

மூவடி மண்ட ரவுசான் rp Qu 

தாவர [ததி சமொருசபி நா ர 

னாவினா செ (சிப்பை J (மிக்திடாாடேபா 1 

Ld BU dg emo op BI oy Buyest of) coves 

பொறு,ம் ॥வர(நிவுுபபுஃ நின மேவுவ | 

இறு தெ £சமில்புரீந்தல | பரியோரதை 

Aa mle ros muir aie rou vieG 4. 

நல்வினையியம்றினுகஃ வயு ரரவகப் 

பல்விசஞ்சூம்ச ரியும்பார் ந்திய/ ௮ல் 

வல்ல,$ரமலதுகன்் மாடப்பா னைப் 

புல்லியய/தியெனட்பொரு£ துமென்பரால் 

பாரிடை ப்பாககியமொருவ। பால 

மேருவை ிக/மனைவெளிய _ாமவெறி 

யாருஈன்மனைமனரிரப்பராவலாய்௪ 

சேரிரவலர்களுஷ்செகமண்ணாவரே. 

இவ்வு... லுயி! க்குறுதுயின்றாமெனிம் 

செவ்வியடொருளெய்கன்சேர் இருப்பது 

நவ்விகேர்விழியர்ஈன்மைக்தர்சுமறயம் 

பெளவரீருலூயற்பாசத் தாயவே. 
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- அன்னதானம்கத்? 

ஆயதாற்பவத்தொழிலகம்நியத்தொழிம் 
தியவர்சேர்க்கையுர்தவிர்க்து திதறு 

தூயநற்குணத்தினர்தொடர்பு.மநியே 
தாயெலாவுயிர்க்கெனுஈ்சகைமையாற்றுவாய். 

கெள்ளியதவம்பலசெயதுளார் களு 

மொள்ளியதறவினிலுப்றுளார்களு 

மெள்ளனவெலுமனமீர்இவாரெனில் 

விள்ளருமப தீது ற்றுமபடியின்வெம்புவார். 

மூன்னைராட்சுவேஈனென்றுரைச்குமொய்கழன் 

மன்னவன்தவத்இனன்மஉருளோன்படு 

மன்னியும்பிதர்க்கனம்வழம் குறாமையா ம 
தன்னுடைச்சவத் இனைசசார்£து.நுங்கினான் . 

என் றிலை யாவையும்புகஃ0௫% தவ 

நன்றிகொள்காதரானாடர்தாள்களி 

லொன் நிய ௩டையினுவர்துபோ£றியே 

லென்றியீரதைவிரிஃ தரைசெப்வீரெனா. 

சுந்தரர்பரிவுடன்சொய்,௦வாசகஞ் 

இந்தையினுவதுபன்னூ லு ர துயர் 

விந்மைசேர்ஞானால்விளச்கெனத்இகழ் 

சுந்தரான$தருஞ்சொல்லு வாரரோ. 

பிறனினயவாமைகூறியபடல-மூற்றிற்று, 

அ a tat eee 

ஆ படலம் -கஉக்கு னன் ௯௮௪. 

௪௬0 

௪௧ 

௪௨ 

fF hi. 

௪௪ 

கவே சன்சரித்தெப்படலம், 

  

~ on ‘ 

ISO DN BOUF Gb BT (L601 Coot TL 

Leder Nee cur SIt WD gps 

தொகுமரக்கர்தரடொலைத்தேயக 
மிகுமூழ்ச்கியித்றன்ப இமேவியே. 

வங்கர்கொங்கர்மராடர்களாஇயாஞ் 
சிங்கமன்னஇறலுடைவேந்தெலாம்



கிவேதன்சரித்திரப்படலம், 
பொங்கிருங்கடலென்னப்புடையுற 
வல்கண்மாரிலமன்புடனாளுகாள். 

௮கத்தயன்மு சலாகியமுமமல 

மகற்றுமா தவர்யாவருமாங்குற 

வகத்திராவணற்செம்றவனன்னவ/க் 

ககத்திலன்புறப்டோ ற்றினனாமரோ. 

வணங்கியீக்கமனிஇகழாதனத் 

துணங்கலின்முனிவோரும் திராக்கமாக் 

கணய்குறுஞ்செயல்யாவு மியமபிஈன் 

மணங்கணாம்வன ததவ (சென் ௦பின். 

தேவர்கட்டெடர்செயுமிலவணனைத் 

தாவில்சத்துருக்கன்ரனால்வீட்டிஈம் 

பூவின்மாரிபுலவ/பொமிந்நிட 

வாவலாயுலகாள்கின்;காளினே. 

மன்னுமாமமையோன்்றருமைந்தனை த் 

துன்னுகாகங்கடி தீதவன்றுச௪லும 

பன்னிதன்னெடப்பா |புஉழ்வேதிய 

னின்னருட்டனையன் னுடலே௩் தஇயே. 

வர் இிராகவன்வாழ்வு றய்கோவிலின் 

முந்துவாய்தற்கண்மொய்$மவர்யாவருஞ் 

சிந்தைகோவச்சிறைசுதன்றஉன்னைவை_ 
தந்கோவென்செய்வதென்தமுதாரரோ. 

ஒருமகன்தனைகம்பியுலகிமை_ 

யிருவரும்முயலாமெனவெண்ணினோ 6 

இருவருஞ்சுகனேயென்னசெய்தனை 

யிருசிலக்துனையென்றினிக்காண்பதே. 

உனையிழர்இவ்வுயிர்வை த்தருப்பசோ 

கனைய$ன்னொடிஞ்சாருதும்யாங்களு 

நினையழைத்தநெறியிலனெம்ழயிர் 

தனையழைத்தறகாதென்றுசொல்வனோ. 

நம்றவம்பம்பனாளினுஞ்செய் தனைப் 

பெத்தஇத்துணைட்பெம்தியைக்காணவேர



a அன்ன தானமகத்துவபுராணம், 

குத்றமொன்.றும்கு றி2 த துமிலலைக 
யிற்மகா.ரணம்யாதெனவோ துவோம். க௰ 

மே வறு, 

பூகலத்திலிதற்குமுனர்தந்டையர்ச்குமுன் னயாபொன்றலின்ா 

லேகமுறவரசருக்குணிீ ியின்ுமா மலினாலிற்மான்மைந்தன் 

சீதைடஇயாதியவிராமனலுக்கேபமியாய்கா / தே வாமெனனா 

வோதுகின்றமொழிகேட்டோரோடியிராகவன் பனக்கிதுறைப்பதானார். 

கேட்டவுடன்றம்பிய । களுட னல மசச [ம பலா wader use, 8 x7 Oa 

G காட்டைமுபல்வாயல்ே லசேய்ஃமிரங்பியமுமபை ஈ்குளச்துள ரானை 

நாட்டமுறநோக்கியவன்பனைவருா து செயஉறிதுகளினக்கண்ணன் 

வாட்டமுறநி*பளவினார சமா முனிமு சலோவக் சார்மன்னோ. ௧௨. 

வ தமுனிவரா WE POUT IPD) NB, ருளுமன்னர்மன்னன் 

சந்தையுறு துயரறிந்துகார2மாமுனியுவர்துசெப்புவாணூ 

லிந்தநகர்பபுறத்தொருசூத்இரனப ரபுக்கியலாதஇியற்றுகின்ரு 

னந்தமுறையான்மறழையோனமக லி.ந்தக। ரணநரீயறிஇபின்றும். ௧௩ 

சூம்இரர்க்குச் SHOEI SAT pm, us ong a தாடி சூழ்வுருாமற் 

காத்திரத்தைமிசவுல। த் நித்தலை$ ராயக்காண்மேலாய்த் தான்வநதுற்ற 

கோத்திர தீ த துதியையா தகொடிய தவம்புரிவதினா ‘erie. Gur tad காமல் 

பார்த்தெபருக்குரியதெனவுரசைத்துப | விவரர்பழுவத்தெய்தினாசே. ௧௪ 

கூறியகன்மொழிகேட்டுக்கொண்டல்வணன்கவசலைவிண்டுகுளிர்ப் 

புண்டா௫,மாறில்புகழ்த்தம்பியரையருகபை த். துச்சிலமாத்றம்வசூத்தல் 

செய்வான்,மீ ௦ துயரிடையமு* நுமவேஇயனை மனைவியு ன் விலக்கிநீ விர், 

தேறுதல்செய்வித்இத௩் Amory ॥தயி௨மதிசேர்மினென்றே. கட 

இந்தவிதமவ/க்குரைச்துவிடணனாண்டிந்சவிமான ச் இலேறிச் 

செந்துவர்வாயி ழ் துடிப்பச்செங்கமலராயனய்சேட்துகாட்டச் 

சட்இரனிலஇகவொளிதயங்குகின் ஈகூர்வாடன்கரத்இம்பற்றி 

யிந்திரைநாயகனகர்க்குக்குட இசையிலஇிவிரைவினெய்தனானே, ௧௬ 

குடஇசையிற்றேடியம்் குகாணுமல்வடஇசையிற்குருடப்பார்த்துக் [அ 

இடமுடனே$ட்டிசையுற்பேடியங்குமிலையென த்தென்றிசையிற் போம் 

பெடையொடுகல்லனமூழப்பிரசமுண்டுசேன்டாடும்பெழ்றியாய [| டான் 
தடமருங்கோர்பா தவத்இந்தலை£ழாய்த்தவஞ்செய்வோன்றன்னைக் கண்



சுவேதன்சரித்திரப்படலம். ஈக 

அம்மரத்தற்றலை$ழாய்வாவலெனக் 3வம்புரியுமவளை நோக்கித் 

தெம்மடங்கும்வடி வேலான்செம்பவளவாய்இம$துசெப்புவானீ [ன்ன 

விம்மிதமாய்த் தவம்புரிந்தாய் நின்மரமைப்பொய்மையின்றி விளம்புகெ 

செமமையிலாத் தவத்தோனு£ சன்னையுள்ளபரிசனை £தும்செப்புவானால் 

வாசமலர்த்கொடையல்புனைமன்னவயான் சூத் 2ர/ தமமரபில்வந்தேன் 

பேசுவாரன்பெயரினைச்சம்புகனெனவி]தவம்புரியூப் பெழறிமிக்க 

தேசுயர்விண்ணவரு௨௫/சடததுடனேசேரவெ எறசெப்பகோடும் 

வீ சினன்கைவாளினண்ண_வனுடல* வேவே அப்வீழமன்னோ. ௧௯ 

வானவர்பூமடையபொதியம உயவராரிசள்கூ. மண்டரிஃ்வாழ்வோர்க் 

கானவருண ம், ௬ுமம்லையமித்தோன்றனைய/ த்தோனருகி/றேவர் 

கோனிருடி.கணத்தவரு ர்திறந்ே ரனஅபொன் 5லிக்கூடான்வேறு 

மேனலமாகியவரய்கேளெனவியாதுதாசரதஇவிளம்பு வானால். ௨0 

மே வறு, 
ஆ 

இ தவன்றன்னான்மாண்டாபெழின்ரிருமடை யோன்பால 

னத்தகைசிறவலனுயய 1 (0) நந 9ரன்னஷோடும 

வித்தகத் நவத்தோனியரு வீயானபலறயோனீன்,௦ 

புத்ெனுபந்தானென்.-ப்புக /2னனபுஃவர்கோ மான். ௨௧ 

நல்லதென் நிராமகம்பிா£வங்ளெ மற ப்வரதேவ/ 

வல்லவிந்இரன்றம்மோட ॥்வளஞ்செறிபொய.ககநீங்கி 

யெல்லையிறவத்தனானறு மு. யிருமகையெய்த 

யல்லறிரவனொடாங்கணகமகிழ Bhs eb காலை. ௨௨ 

அம்முனிவரனாலாக்றம்புசனையமாரோ றப் 

பொம்மெனவெழு ்நுதங்கள்டொன்னு௨சடைந்தபின்னர் 

வெம்மைதீர்முனிவன் சர்வ )விய/ (யன் ।னையனீன்ற 

செம்மலைய.னிகவென்னாச் கெழ்மணிககோவையீரதே. ௨௩ 

இன்ன துதன்னைவிண்ணே/ச்க௨ இரு ௨த்தின்மேவு 

மன்னவர்மறைவலவாளர்மதையோ | தரிக்கல। கா 

துன்னருமரக்கரெல்லாமொ.தியவிலவளை 2, கோவே 

நின்னியர்குரியவாகுமெ IT Por hi க றக இனானல், OF 

பின்னருமுனிசொல்லானிப்ப், ஈங்கொளிமணியின்காவை 

யிந்நிலத் துள்ள கன்றாலிமையவருலகனின் று 

பன்னருமறைகளோங்கும்பங்கபனுஃகிலுள்ள 

இன்னதென்றுரைப்பக்ே கட்டிராகவனிதனைச்சொல்வான். உடு



அன்னதானமகத்துவபுரர்ணம், 

இவ்விமலரின்மேலோனிருக்குகாடதனிலுநத்ற 
செவ்வியமணியின்காவைஙின்னிடைச்சேர்க்ததன்மை 

கெளவைதீர்மன த்தோயெக்குக்கழறுகவென்னலோடும் 
பெளவரீரகரத்துட்கொண்। ..முவிவ்ரன்பகர லுற்றான். 

இருசக?ரமாம்வெள்ள %இராக்க தீ இரளையெல்லாம் 
பெ.ருசரமாரிபாவேபொன்றுவி துலகமயாவும் 

பரிவுசசசெய்கோலோசசும்பார்த்திபதவான்செய்ய 
விரிவுறுமிடங்கணா உவிளங்கெகானிஈ்செனறேன். 

செல்லவோரிட 4இன்.பிக்கசிங்கங்கண 1௦ நலவாய 

பல்விளங்குகளு.பினறிப்..மவை.பின்குலங்களின் றிச் 

சொலஃலுறும ஏி5ரின் தித்துலங்யெவன த் இனாப்ப 

னெல்லுறுமலா களோடுமில£ இயபொய்கைசண்டேன். 

Dy TEE 2,1 டத்தினன்ருய௨ । ௬மமளிமீது 

லன்னமுமபெடையுாதூய்கவா /கடலெனவிசால 

மன்னியவனின்பாங்க ௦ ஏித। மம்றெவருமில்லா 

துன்னு பகரியகாட்டியு , 0யாச.ிரமங்கண்டேன். 

Cam. 

Qpusrcarttel (கதி / 07 [யிற iD 

Burm in i dareoin fu? irs eau 

Bu /பாவஞ்செறி Lo) goat or 13 (Th 0ST 

மேயதாலுய/ வேதி பெயருமே 

ஆயகங்கு) LO) 1p Ger ww hig ito 

SNUOTEF T 0 1B ot gyoorer! Georesr 

மேயபினனாவிடியலின்வெயய பன 

நீயவல்லிரு௮8ம்துவி ஈய்கினான் 

விடி யல்காண விரிவுறுமடெொய்கையி 

னவணோ । சவரானகணி 'கண்டத 

னடைவுபயக1 ண்கவெனபர ங்கு wun இன்வா 

யிடைகிக.£ 0 ததயம்பு துட்கேட் டியால், 

மே வறு, 

அரம்பையரஈடனமாடவமரர்களினிதுசூழ 

வரம்பெறுமுனிவ/வாழ்க்பமாகதர்துவன்றியேத்தக் 
கரம்பயில்வீணைவஃலோர்கஉர் துபண்ணிசைபயிற்நப் 

புரக்தரன்வருவசென்னாப்டொன்லுயர்தேரில்வந்தான். 

௨௮ 

உஸ் 

௩0 

Rs 

கூட 

௬௩



| *வேதன்சரித்திரப்படலம். 

விண்ணிடைகிள் ௮ுவக்தவேக் கஷவ்விர ம்விட்டு 
மண்ணிடையிழி௰ தசெய்யமவர்பிருகஇலம்கு ம்பொய்கை 

நன்னியச்சவத்தைப்பிய்ச் துகவிவபிரர த்இன்று 
தண்ணுறும்புனலுட்கொண்டுதன்பசிதணிங்தோனாக. 

தேரின் மீதே£வுனனிச்சென்றிடுமள வினான்போய்க் 

காரணம்யாதோயிர்தக்கய,/இடைசவத்ைத இன்ன 

வீ ரநீயாவனுற்றஇியாமை யும்விஎமபுகெனனாச் 
சூரரிம்சூரவன்னானுறை *ததுசொல்லக்கேண்மோ. 

இநிலங்்ன்னிலு£்தவியலுயிருள்வ ெலவரந் 

தன்னுயிரென்னவுன்னி. சா கமுறையி/காத்த 

மன்னனவைமடனீன. மைந்தனென்பெய। சுவேத 

னன்னியரிருவராகுமவர்சரின்கா£* சாள்சேட்ரான, 

பின்னவடனக்கே। , பாலன Dot Be Qour gy 17 ens 

Quret ga cune 6 ரானப்ஏன பொருவ றுரெறியிணளே 

மன்னியவீரைஞ்டத DD ரூடநானு டறகயாஃஷ், (2) 

நன்ன௨மாகப்பின்னாள்சுதனுக்கவ்வரசைா வலி. 

இந்தநல் வன SAG ou Sear Cw, thn வுபூண்டு 

பந்தடாசங்க ணிங்கப்பவவி2- dum mau பாட 

விந்தியமொ டுக்கியூவாயிரமெயமவருடசரோஃுே 

யந்தணனருளாவான்;வவனுஃ கம வதா னேன். 

தாதைதன்னுலகினு£ நும் தாகமும்பசியுமென்னை 

மோதிமெய்வருத் நொ தோ ரிநாண்மஉரில்வக்தோன் 

பாதமீப்பணிர துவெயயப?ப்பிணியெனையிவ் வாறு 

நோதகவரும்து£ தன்மைநு வலுத்தெரியவென்கேன். 

மழையறிக்துலகக்தன்னின்மனனுயிரனை 4 துமால்கு 
மிறையெனைகோக்கிழுன்னியிரு ிலவவனாப்பிலன்னம் 

துறவினரிறவலாளர்சுந்தமுற்றவர்க்கு௩லகா 
நெறியினாற்பசிமாகங்கணினைமிகவருத்தற்கான. 

செய்தநற்றவத்தாலி£தச்சீ (மிகும்பக த் இனீவம் 
தெய்இனையெனினுமன்ன மிரவஃஉர்க்கீயாவாற்றா 

லுய்தரவன கீர்நிழ்கங்கொருவருமஃவல்செய்யா / 

வெய்ததுட௫யு£ீல்காததம்குகாம்விஎம்பக்கேண்மோ, 

nie. 

கூடு 

கள 

௩௮ 

௩.௯ 

௪0 

FS



are அன்னதானமைகத்துவபுசாணம். 

சூக்குமதனுவோடிங்குசகோன் நினைமுன$£த்,ச 

வாக்கையாஞ்சவம்தைத்இன்றுன்னரும்பசஇனமுக்தீர்ப்பாய் 

Csaba eer spi qe இருக்குர குமபே யானி 

பார்க்கவோர் இன இ றின்னப்பசிப்பிணியகல்வாயென்றான்.௪௨ 

௮ற்டை காண்முதலாயெ்மனரும்பரியகலுமவண்ண 
மிற்றைநா ஈளவுமீம் குமறிப்பிண $ பனைநான் நின்மே 

னற்றவமுனியேின்ஞானலிவுசெய்ப கோய சீர்ந்பேன் 

மம்றுளவினையு 7 ॥ LG 59) stot Na Diy ச பொங்கி. ௪௩ 

இர் தமாமணி.பிகோலைுன்னையன்னிடத்னல்கி 

நந லிலிரதபடேிசா 1 றகறுஉ௫ிபுமக ன் 

சு$நரமிகுமிராய।பெ ப ரமுனிசொல் சகேட்டுச 

சந்ையினம4ி ;7இராம எறிக மணியாரம் பூண்டே. ௪௪ 

வாரியையொரு. கயாலேவரியூண்டுனியேயநதச் 

சீருபர்வன ரி பயயாபுப்சேர்வத/லேபாபான 

காரணமவி ரூமா றற கவெ.௭ வோடு 

மாரணாா எராதோவாவிரராகஙழ்கருள்வ னான். ௪டு 

ேே வறு, 

மஜஞுருலதீதி ஏில்வா நு /௦ந்தவன் 

ஐனுவலகத்தி/ உஊரணியயய। ண்டவன் 

புனிதகனனெறிப்பு எணிய Our esr 

மனிவுது$ மண்டனென் ரர 2 -ய்ம்பனே. ௪௭ 

அன்னமன்னவ.ன் பருவாமிய 

பன்னருமபுக(நாலுய/பாக்கவன் 

தன்னிருங்க றர] வுஈதிரனமன sb 

துன்னியேவன தீது, NET GB) p@yt. ச 

வண்டிலாவிமஉர்ப்பிரசா ரனை 

யுண்டுபாடுகேயர்ச். 3காள் சே லை.பி pb 

றண்டன்வெள் எரியருளியை தயலை4 

கண்கொழகனாகிக்கலம்கியே. ௪ல் 

செய்யதாமமைமேர் றிருவோளிவ 

டெய்வநாட்சிறைசேயிழையோயிவ 

னெய்இகையுமிடையுடைவாட்கணு॥ 

தையலியாவளென ச்களர்வெய்இயே, ௪௬



சுவேதனசரித்துரப்படலம, 

் பவளவாயி தழும்பு த்துப்பற்களுங் 

குவளை£ள்விழியும்மறற்கூந்தலு 

நவையிலா நு மணா௫ிபுருவங்கள் 

குவிதலாகிசிமிருர் குயங்களும் 

மற்றுமும்றுமம்மம்கைவனப்பெலா 

முற்றுநோக்டயுய (மர னம்பினால் 

வெம்றிமன்னன்மிகமெலி3வெய்துயக் 

கு ற்தமற்று பா கோல தயைண்ணியே. 

மதியு ப்வெட்ரும ப மூகச்செல் பியு ம 

FIDE SSI GM ரா ெபொி/கோகையே 

யிஃம தாய்கனேப் பை வரியாவ/ 3 

குதலைஈன் 3மொநிகூறுகவென் னன். 

௮ ரசனிவ்வுரைகூ௰வம் ங்கையும் 

புரசையானையு பாய்புகரீ பர 

ளரிவைஈ /சுரல சப்பெயராபொ 

வுபைசெயத்தண்டணு,! அரொருங்கியே. 

கண்டுநேர்பொழியாய்ம i ben oad) 

கொணடேயுஈ கணையா. கூலை/மேனு மன் 

செண்டிணைம்தனஞு்சே।த்தெனைக்காவெனத் 

தண்டன் மெல்லியல்கான் பிசைத்தாழக மனன், 

புகலும்வார் 4ைபைக்கேட்டலும் வைமெய் 

மிகஈிய்கிவிளம்புமறிவி் மா 

யக.௦இல்வென 4, மன்ா னிர்தி pl 

செகமெலாமோ/கணத்தஇிகட தியுமே. 

இவ்விடத்திலிரா இக் கணத்தின்வே 

நெவ்விடச்பெனினுஞ்செல்கவென்ன லு 

கொவ்விடைக்குயிகேமனகோவ கு 

செவ்விதன்றெனசசே கெருய்ினொன். 

மீறிமேல்வ.ரக்கண்டஃஈ தமெல்லியல் 

பாறினாள்பின்றொடர்ந் மவன்பண்புடன் 

கூறும்வார்த்ையின்ராயக்கு றல்பம்றியீ£ த் 
தூறுமாசையொழித்தகன் ருனரோ, 
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ee அனன தானமகததுவபுராணம, 

வேறு, 

கொடியோனிவைசெய்_,கலவந்தக்கோதையமுதுகனைமீன்றோ 

னடி.மேல்விழுர் துஈடர் தவெல்காமறையவுசநன்முக5மனிர்து 
படிமேற்றீராப்பழியையிர் தப்.டிசெய்பண்டன்சளைநாடு 
முடிவில்பொருளும்டொடியாகமுடி கவெனவப்படி முடிந்த, டூ௮ 

ஆதலாவத் சணடனரசாண்டபுவியேதண்டகமென் 
ஜோ.துமடவியாய துறல்லுசகன்மொ.ழியாலவ்வனத்தும் 
காதுஞ்னெக்கோளரி ப சலவிஉங்ருபமவைகாண்பரிது 

சீ தமலிகற்றவ $மோர்கள்சேந்துகாளுப் வாழ்வதுவே. (௫௯ 

நன்றித் தவஞ்செய் ழனிவசொதராளுமவணின்மேவுவமா 

லென்.றுமுகல்கள்க[/ப்பருவமேஃச்.."மந் துவான்பிலிற்றும் 

வென்றிபுடையாயி துமுனைகாள்விளைர் ததெனபாழுனிகூறத் 

துன்றுகதழலோனவ_மஜொழுதுதுல் குமையோ %இயி£சேர்ந்தான். ௬௦ 

ஐயவிவைகண்முன்னிகக்தபெனசசொல்கசும் ரான%தர் 

செய்யகம௨மலர்ப்பதத்இிற்சரத்மைப்பொருத்தச 1ம்மறிவே 

னுய்யமாறுபலவிதமுழுரைக்கத்செளிவுமேனிஷியான் 

செய்யுமாறுசொல் லஓுமெனச. ந்தைமகிழ்ந் நாரிய/சொல்வார். ௬௧ 

சுவேதன்சரித் திரப்பட௨- யு ற்றிற்று, 

  

ஆ படஉம்த௪-க்கு, இருவிருத்மம் - ௪௪௮. 

Puen eu poy Py wu 2 Rey Arg Mn Py wg 

விடைபெற்றுமீண்டபடலம், 
ஷை ற சட போறதே ௫ & 

  

ஆதிதான் முறையா றவம்மகம்யோகமனைத்தினுமுயர்ந்துளதறனே 
யோதுமவவமமெண்ணான்்சனுமய/$ததோதன தானமா தலினாம் 

பூதலமதனிலிளை தீ துவந்தவர்க்சுப்போ துமவோ தனமருளி 
மாதவர்மகிழவனக்கொடி.படைச் துவாமுதிடோ Bowen Done த்தார். ௧ 

அன்புடன்சுந்தரான%தரிவ்வாறறைமஇடவனைத்தையுக்கேட்டாம் 

இன்பசாகரத்இலாழ்மதவரென அ.சம்மிரூ தயங்களிபபுறவவர் தம் 

மென்பதமலரின்முறையுடன்வணங்கவிடைபெற்றுச்ச துர்வரைமீசன் 
ஐன்பதம் பணிர்ேேயிருகரஞ்சிரத்இம்சாதெற்றுஇகள்சாற்தினரால்,உ



விடை பெற்றுமீண்டபடலம், are? 

ஆஇபுஈடுவுமீ.றுமாயலெபுவனங்களனைத்தந்தானா? 

நிதியிந்படைத்தல்காத்சலோட மிததலெனுரெறிமூன் றிற்குமிறையாய் 
மாதொருபாகமா$கின் ஈருளும்வள் கேமறைகணேடரிய 
சோதயேசதுரவரைமிசையோங்குஞ்சுந்தரமாலிங்கராதா. 

காமனையெரித்தாங்ரெதிகொர் த௨க்கருணையினவட்கருள்புரிந்தாய் 

சோமனைரஇயின்மரு£ கூற தன த.துய்யசெஞ்சடைமிசையணிக்தாய் 

வாமமேகலையார்மயக்கினி௨ழு௰் . ஈவல ககினதருடந்துகாவாய் 

பூமலனும்பொழிலார்சதுரமால்வரையிற்பொரு*இயமாலிங்கராதா. 

வாசவன் றுருவாசன்கொடுஞ்சாபஈ ரூத் ௦% க ந்திடவருள்பு]ந்தாய் 

கூ 

௪ 

காரினிப்டொற்மேற்கொண்டு புன்முன ற புரய்களுகீறெழக்காய்ந்தாய் 

தேசுயர்விசையன்ஈனக்குக்பாசுபதச்கலை சி ப்புறவளி 4 தாய் 

மாிலாச்ச து ரவரைமிசையமரும்வளளலேமாலிங்ககாதா 

காருகாவனத்தா த௨வல்ச்செருச்லகத் வி/ப்பத /குன்னிமாநன்னை 

நேரிழையுருவயேவியாங்கவா ,ஈநெறியீனையச திம வர்.நல் 

காரிகையார்பானககனுபப்புகாரதுகமட நிதரப்பனுங்காத்தாய் 

சீர்சிதந்தோங்குஞ்சதுரமாஉவரையிழ்றிச ர் தருமாலிங்ககாதா. 

பூவுலகதனிழ்பற்பனாளிஞம்புன் புலைத்பொநில்புரிபவரிட த்.து 

மாவலாய்கே?ித்தெட்.ேயெனினுமறிவிலா தஇகழ்வினைபுரிந்த 

பாவிகானெனிஞநீன் றிருககருணைபாலித்துக்காப்பதுன்பார 

மாவிநாயகனேசத.மால்வரையி௨மர்ஈதருண்மாலிங்கராதா. 

வேனிலைகீரினசையினானாடி.விரி.ருகானிடையுமலு 

மானெனவுலகவியலெளுமயக்கவாரியி முக் துரு தருள்வாய் 

தேனிலுமினியமொ ழியுடையுமையா$தேவியோடாகமாய்விளங்க 

வானவர்புகழுஷ்சதுரமால்வ ரயில்வைகியமாலிங்ககா சா. 

Ga. 

ஆனூர் தயொடுயர்கேதனமுடையாயதமுடையாய் 

பானேர்மொழிசூயர்செய்மயல்டாறும்படி.பா ரும் 

வானானிலங்கெடி னுமலைவில்லாய்மடைவில்லாய 

தேனார்பொழிர்ச துராசலச்?வாமகதேவா. 

கற்ருரணிர்துரை நாம்கரைகண்டாய்கறைக்கண்டா 

முற்று. ரணித்தேர்மீப்புரமுனைவாயெக்தன்முனைவா 
விற்டுரணிகோளாகனபஇமீதருட்டோழா 
மற்றாரணிசது. ரா சலம்தேவாமகதேவா. 

டு 
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௮ன்ன தானமகத்துவபுராணம், 

அரிமுன்பெறவடலாழியையளித்தாய்துயரழித்தாய் 

சரண்சேர்க்தவர்க்கருளீ ௩இடச்சடையாய் இகழ்சடையாய் 

பரிவானவெண்மஇயோய்மபனியுர் துவெண்மதயோய் 

இரமேவியச துராசல த்தேவாமகேவா. 

ையாடரவணியாரய்இகழ்பரனன்சரணணியா 

யையாவிவணடைஈதேனெனையாளாயகிர்பையாளா 

மெய்யாரணிகீற்ுய்வியேவ் டும்வேடனை நீற்மய 

மையார்டொழிந்சதுராசலம்தேவாமகதேவா. 

விடையார்கொடியானேவிரவலர்ச்சுய்கொடியானே 

நெடியோனுடனயன்பேடு றுடீதாவருணீமா 

இடமாயுமையிடமேவியகாவுவர்தேகா 

மடலார்மலர்சசதுராசஉத்ேவாமகதேவா, 

பொன்னேஇகழொளியேபுகல்புவிவிண்ணகல்வெளியே 

தன்னேரிலாவளியேமிரு /கழவின்னு,தஃ்விரதியே 

யன்னேயுயரளியேயுமையாமாம௨ ரளியே 

மன்னேபுகர் ச்சதுராசலத்ேவாமகதேவா. 

நந்தாவொளிமதி Sw Bey ஈஇம்கும்மொ ருபத்பே 

பந்தார்தனத்துமையன்பு அபதுயேயருள் கதே ய 

யெந்தாயுனை த் துநயேசெய9வ/கீ௩ஃமதியே 

சே௩தேன்மலிசதுராச௨த்ழேவாமகதேலா. 

பணியமபுலிக்சைர்தாடியபா தாருழைக்காதா 

பிணயொன்றுகைகாமாவ ம்பெருக்கும்வரநீதா 

விணையெங்கணும்டோ தாமெயினெஜழிலார்ம் தவினோ தா 

Boia non Bie gig ree தீதேவாமகதேவா, 

௮ணிகொ ன்றையின்முடியாயெலாமழிவெய்இனுமுடியாய் 

கணை தங்யெவிழியார்மயல்களையவருள்வீளைய 

தணிவின்மறைப்டபொருளேயுய/சரணாயினெ,/ கருளே 
மணிபொங்கொளிசதுராசலத்ேவாமகதேவா. 

வாரா.ப்வரர்காராய்மனம௫ழ்வாயெனைப்டாராய் 

ராயருள்கூராயுறுசெகமாயையுந்தீராய் 

தேராருஎஞ்சேராதவசே/ஈமோர்க்கருள்விரா 
தீராவுயர்ச துராசலத்தேவாமகதேவா. 
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விடைபெற்றுமீண்டபடலம்; 

மே வறு, 

மானிஎமீதிலுற்றுமாமாயையீனெய்தினரு 

மானுயர்கே தனனேகின கடிக்கன்பு நினா. கரை 

பீனமுறும்பவங்கபொயையும்விட்டே.குமென்தேமறைக 

டானவில்ன்றத;வேச துர்வரைத்தம்பரமாதேவா. 

அ௮ண்டங்களைண்ணிஎவுகிலஈவுத்ா ௬ுவயுருவா௫ித் 

தெண்டிரை சூம்புவியிலுயி jb dom PuGyrumior® 

வெண்டலைமாலைபுனை% இரண் சிவினைக்கயிற் ஒட்டி வைக்குக் 

தண்டலைவண்டிசைகொரம்சதுர்வரத் ம்பரமாே வா, 

ஒப்பிலாமா மணியேயுய/ஈதோரு,டக்இிருடீிராளியே 

யெப்டோ துின்பதமே ந (மசெயுமேமையெனையாளாய் 

கைப்போதகவுரிபோம் 3 2யில்கெள்கவி௪ 7௧7 1 லெகச் 

Fil ப். ரபரணமுா il WF i) (Oo ச்சங்கர ப ரதேவா. 

அன்னைபி சாகுருவு பனையன் திவேஜென்.றுமின் ௫ம் 

பொன்னிக। மேனியனேயக  த.ஈபு ப பொங்கவெனையாளாய் 

முன்னசுரேசர்்தஇரளனைம பமுருகனாஃவிட்டியரு 

டன்னிகரில்லாசச தும்வஃ.ரச்சங்கரமாபேவா. 

வாசமலரிச(நிக்தொடைபுளைவளளலேூ ள் எமிர்தே 

பாசமகற்தியெனை ன ருட்பார்வைபுரி/ காலாய் 

தேசுயர்வேணியனே ?னதுஇருவடிக்க.அபுசசெய்சேன் 

முசனென்மேயெனையாள்சதுர்வரைச்சங்கரமாதேவா, 

Gam. 

பண்டுமாமறைகால்வர்க்கரு ரிய. ரமேச1 

வண்டறைகுழன்மா கர்மய௰வி।! த்தெனையாவா 

யண்டர்கண்முனிவ.ரயன யறிவரி சாய 

தண்டளிர்பொழின்மேவுப்சது/ரைமாதேவா,. 

பூவையரொடுகிலன/பொருளெனுசைமுூன் நி 

CHU api por gener glo he ஈளா 

LuTEUEvii epbG தத் தும்பற்பலவள தே தாகி 

தாவில்€ர்சழைதீதோங்குஞ்சதுர்வரைமாமேவா, 

பெண்ணிடச் து ு)மேலோர்பெண்ணினை த் தலைமேலார் 

தண்ணளிமிகுந்தோம்குர் சாணுஷேயெனையாளா 

IT Fe, 

௧௯ 

௨௰ 

மே 

உடு



nd அன்ன தர்னீமக்த்துவபுராண்ம். 

ஈண்ணிணையகழ்ந்தீயுங்கண்ணப்ப *க்கருணல்குர் 

தண்ணுறுஞ்சுனையாருஞ்சது/[வரைமாதேவா. ௨௬௭ 

மூங்கலினிடைகோன்றிமுன்னமவிண்ணிரைகாத்த 

இல்ககனின்பாகசேவைதந்தெனையாளா 

யோங்கறஞுசான்றுன்னையுயபொருளெனவுளன் ஜ் 

தாங்கரு$தவ/மேவுட்சது। வரைமாதேவா. ௨௭ 

தூதுசு$தர। க்கயோரதோகைகன்னிடஞ்சென்றோய் 

பாதகருதநீயபம்மறவெனையா ரா 

மாதவா ।டொ நுமவைகயபொழநிரோறு 6 
தாதலாமலா தூவுஞ்சநு। வரைமாதேவா, ௨௮ 

2 வறு 

எனவிவைபலவும்புகன் நெ BOG Duo Re? ip த் ளிலுரீ ரசொரிய 

மனத டன்பொறிகளியை%து ஈாடொழலுநஇாஇகொள்ை தயுந்திகழ தீ 

தனஇடப்பாகத்துமையுடன்விடை. மே ச்சது/ப்புய%துலங்குறத்தோன் 

தின துநெஞ்ச க$இற்கரஇபயா தக த் துவாயென்றனனிமலன்.௨௯ 

மால்விடைப்பாகன்புகன்மொழிகேரமனமகர் சு தரமூர்த்தி 
சால்பு ம்ப. த்தி்பிவனருக்தொழுதுசயகரசம்புமாதேவா 

மேல்வரும்பிமயி ,/ப பாயிமமேதஇனி 2னனில்வந்துறினும் 

வேல்விழிமடவா [மபல்கநீத் றன்மெய்வி ளக்கநல்லருள்புரியெனவே, 

சொல்லியமொ ஹிகள்கேட்டுஈமுவந்துசுந்தரவனக்கொடிபடைத்து 
நல்லியலபுடன்பஉலூதிகாலமுசின்னாமமூஞ்சோத்இல்லலனு [் 

மெல்லொளி.சலுத்து பிடனெலாமபரவியிலங்குசின்மரபினிலுதித்தோ 

செல்வமேலோய்வொழ்வரென்றுரை 1 துமறை்தனன் சிவபெருமானே, 

மே வேறு. 

வேதநாயகனுாங்குக்றுவி ஈம்பய இருவாககேமறுக் 

ar EOE sr oF NECN கனவிற் ன்ப த்தையுன்னிக் 

கோதிலாக்குணத்தோர% நக்குன தினின் நிழிந்தோ!வேணி 

மீதுறவிலகித்தோன்றமேஇனிதன்னைச்சார்ந்தார். ஈடே 

அம்மலையருலுள்ளவரு$தவ। முலோர்வச்த 
செம்மலைவணங்கயேத் தச இருமுககோக்க3யெய்கள் 

விம்மலைத்தவிர்த்துக்காச்கும்வெள்விடையரனன்பார்ந்த 
கைம்மலையனையாயென்னக்கழறினருவகைமிக்கார். சட: 

PLE



'விடைபெற்றுமீன்டபடலம், 

. தன்னவர்க்கினியவானஉசனங்களனை த் லுங்கூறிப் 
பின்னவர் தமையுமோவிட்பெருயேகருணையோடு 
முன்னுயர்சதுரவோங்கத்கேகெனமொழிஃல்செய்த 

பொன்னவிர்கருப்பன்காவிமபூசகனிட ம் இழ்சார்க்தார். 

கண்டகமகிழ்ச்ரிபொம்கக்கனிவுடனெஇ/சென்றுன்.ற 

தொண்டைவாயுமைபினபாகனற மல ப்ப? ம்தின்சேவை 

கொண்டனை சின்னைரே।வா।குவலையத்ெ 2/வரேயென்னாக் 

தண்டலில்கருணையே (மந்சமூவினனெனடமாதோ,. 

தழுவினோன்்தன்னை, சானு மழுளியுள் எனபுகூர் டது 

வழுவிலாக்கரியினு ம்! வாழெல்லாமவமுத்இப்பினனர்ப் 

பழமுஇலாப்பூசகன 2வபாஃ்விடை ! றுமீணடு 

குழுவியவன£! சூன்பண் ஃ்கூவனபராகரையு ஸூர். 

அ௮ன்னகர்நன்னிலுள்ரோரனை : ரம ப சென்மேஇ 

மின்னவிர்பரா நூ நீரால்வியர பிநரன்ம ய ச 1 / து 

மன்னியவனபினோடிப வணர் கலுய்.ரூபைகூ து 

துன்னியகனை ர சூழத் து௩்கவாண்டம ருடவேலை, 

இந்திரன்காதஃ கூருபெநிலவ | பபலவுமெய்த ஞே 

சந்கையூர்பன்னின்மேவி / பருமுபையுலக௰்கா க்ஞூம் 

விந்கைசோபுயக்கூழப்_வேக ன் றவமளையூசோடும் 

leurs Bo. wie, rT Gichnye_omr வதுகணடான், 

மணிடொனாலிழமை ததவிஞ்ரி உளை HL. ons ll 

லணிவரு சர சஇயாகவரச॥ களெ. ரும்போத்தித் 
துணையமனெனகாடாளா (தும்பையகமிபூமன் 

பணையொலிழுழட்கச்சேனைப்பரனையான் வ துகண்டான். 

பல்வளஞ்செதிஈஇலக்குமபாப்பையாபு இன்மேவி 
யெல்லையில்செல்வமு ம (யாக ரும்வ$துகண்டார் 

நல்லதஞ்செழிக்கு£தெய்வராயகபுரத்திலுள்ளோர் 
சொல்உருமஇழ்வித்கண்டார்சு? தரமூர் இன்னை, 

இந்தநல்வசனட்கேளாவெ.தநவம்புரி£ துமீண்ட 
HST epi SOS Ww துணைப்பச ம்பணியடெண்ணிக் 

சந்தமார்டொழில்கள் சூழுங்க்ளு ழக ரினின் நு 

மைந்தருமற்றுளோரும்வரிசையின்வர்துகண்டார், 

ஈக 

கூ 

௩௮ 

டெ 
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mp2. அன்ன தகானம்கத் துவபுராணம், 

பின்னும்ப2்பலவூர்நின் றுடபெருங்களிப்புடனேவர்த 

மன்னருமதற்றுளோருமலர்ப்ப தம்போ 0 நிரிற்பத் 
துன் வியவன்பினோடுஞ்சு* ரு த்தநோக்கி 
யன்னவர் _-மமைபெல் லாமிருக்கவென்கருளிச்செய்தே. 

துனியறவிருக்கும்காலைத் தும்பையசாமிபூம 

னனிமுகமலாஈதெல்வோருங்கேட்பதாய்கவில்வான்மிக்க 

கரிவுறுதவதசரெனற யக) 1) ழ்சயிலந்தனனிகம் 

புனைாலதது।! நுமீன்டவா) பமபுகலுமெனரான். 

௮னனதுமொழிப (8 ராலக ॥ருமகிழவினோடுர் 

துன்னியகருணை ரங்காசொ டலுவ। ாமேனாளிழ் 

றன்னிகரில்லாதோட்ரு 1சறுரமால்வரை.பினெயஇ 3 

தொனனலஞச ந்! 1 தரான௦31। உ மாமுதவாறம. 

ப நிமிககவரான் பானமபடரவவ்வ 3 ரயினா ரஞ் 

திச்தாகள்பரவவை 17 வபர ரசடபைப்போ. 
தி (Od we c 

UG & Gov bO) 5M இயனன தா.சான யர் றுகெனஞைச 

சிழ்தசன்றனனைக்காய்ஈே £. நிரு வரு புரி தவெல்லாம். 

கூறலுமவெ நிமி-ககூட ப் படமனோடு 

மாறிலாச?) | திமேன மேல்வ ந௩ கூர்துமபயம€ப 

னீறிலாசசெல?ராளு மெப்தும பன்னக) "ன்றும் நர் 

வேறுவேறுள்ளோராயாரு கம 7ர்ந்தரா தா1மாதோ 

சுந்தரரரு ராலாங்கட்டொருக்1) ரெவாச்கும்பின்னும் 

வந்தவ [வருே வா [க்கெல்லா வரிசை ிஷிருக்கையாற்றி 

யந்தமிலோ | னததின்சாலைகனடை வினா. ௪ 

சிந்தையிம்களிப்பானோ க்சி ப்புட ரிருக் காலை, 

விடைபெற்றுமிண்டபடல முற்றிற்று, 

ஆ. படலம் - க-க்கு-இருவிருத்தம் - ௭௯'இ. 
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அன்ன தானப் பட.லம், 
NAN De — 

இனிதுறச்சு$கரமூர்த்இி3நஇருவாய்மல/$சருள்செய்யேவலாலே, 

ஈனிபருப்பு 4 தண்டுலங்காய்வகைகண றுகெப்ச்ருடங்கள்பாற்குடங்க, டு 
னியகத்றுமோர்க்குடங்கடயிர்த்தா(நிவெறிலைநம் அுவர்க்காப்மிக்க, ப 

னிவரைகள்பலவவனிழ்பட/ம்ததெனப்பல்டொருளும்டரிவிம்சேர்த்தார் 
ம வறு, 

ஆயகாலையரிசிக(௦% தர 

ேயகாலைகிறைவுசெய்பே௰ியே 

தூயசோலைகள்சூழ்வுறும்பண்ணையி 

பாயுகட்டடயி/கடழைக்கவே ட 

அ௮ட்டினன் மனையார்௦ெெ2மு. தூமமே 

லிட்டுக்கார் ற, $சகுமியலது 

வட்டகநேமிவரைநின் பெழுர்துவிண் 

டொட்டுலாவுறுஞ்சூன்மு௫ல் போலுமே உ 

ஒள்.ரிதகாயெவோதனக்குப்பல்கள் 

வெள்ளிமால்வரையென்னவிளங்குவ 

தெள்ளிதானபருப்பிரசஞ்சிறந் 

தெள்ளருங்கறியாவுமமைக்தனர் ௪ 

பாயசத்தொடு_பங்குளபச்சடி. 

யாயகூட்டுக்கறிகளமைத்தனர் 

தூய மாங்காயம் துவட்டலும் பூசிக் சு 

காயுங் கத்தரிக் காய்க்கறி ew geri. டு 

கன்னி யின்னறும் காயைப் பொறித்தன । 
பின்னும் பம்பல் கறிகளும் பெட்புறக் 

கன்ன லொன்றிற் கடிதமைத் தாரந்த 

நன்னகர்க்கணறுமணம்வ சவே, Se 

முன்னை காணள னென்னு முடியுடை 

மன்னும் வீமன் மடைத்சொழில் செய்தது 

மின்ன வன்ன மவைத்தவர்க் உடல 

வென்ன வுற்றவர் யாவரு ஆவே. Gr 

1௦



nie அன்ன தானம்கத்துவபுராணம், 

கண்டு சுந்தர மூர்த்தி சனிவுற 
வுணடி. கொள்பவர் யாவரு முண்கவெண் : 
ஜெண்டி சாமுகத் தெங்கணுங் கேட்பதாய்க் 
கொண்ட. னேர்மூழ வங்கு ஒமிமுக்கெனா. 

முரசின் பேரொலி கேட்டலு மொய்சடை 
யரன்மெய் யன்ப ரகேகரும வட்தனர் 

புரியு மாதப் புண்ணியர் வந்தன 
ரிரவ லோர்கள் ப௨ரும்வா மெய்இஞார். 

கண்ணி லார்களுய் காலன முட வரு 

முண்ணிகழ்ற் வு ணர்வறியார்களு 

மண்ணின் மேவ பேவரு வோர்களு 

மெண்ணி லோரய் இ.ரிதும வெய்இனா. 

காது கேட்டி உருங்கையி லோ களு 

மாதுலர்க் ம்பம யாதமில் லோர்களு 

மோதும் வார் 4மையி லூமை யுருப்பிலர் 

இதின் மூப்பின ௬ ௦பல/ சோ ளார் 

தனது நாயகன் வீந்தவா முன்றருக் 

தனைய ரோடவண் சா/குவ ரார்பினு 

மனையி லாடவர் மை௩ தரைக் கூவிக்கொண் 

டினிஇன் வைகுகு,? கெண்ணியும் சரோ. 

இந்த வாறுபல ர௬ும்வர் தெய்தவே 

முந்து சுந்தர மூயதஇயும பராத்துகம் 

சிந்தை யிற்களிப் பாற்றிரு 6றவண 

வ%து ளோர்க ளெவர்க்கூம் வழங்கியே. 

வந்த மெய்யடி யார்க்கு வரிசையான் 

முந்த வாற்று முறைகள் புரி£துபின் 

னந்தமில்லர னன்பர்ச்சுப் போகம் 

தநஇடும் மெனச் சாற்,று மளவினே. 

மே வறு, 

அரனடி UNMIS காங்க ணாக்கிய வடி.ரி தன்னைக் 

கரமிசைக் கூடை கூடை யாகவே கடி.இ Geni Qe 
(ரவுறு மடைகண்மீது படைத்துச் சர்க் கரையி Ce 

டீசை நிரையாக வாழைக் கனிகண் மாங்கனி கிறைத்தே, 

௧0 

&& 

௧௨ 
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அன்ன தான்ப்படலம். ஈறி 

அப்பழம் வடைகண் மிட்டா யறுசுவைக் கனிக ளோடுஞ் 
செப்பரு பருப்பு நெய்யுஞ் இற்லர் டடைக்க லுற்று 
சொப்பிலான் பாநேன் மற்று முதவீனர் சலர்க என்பா 
லப்பணி சடையேோ னன்ப சகமூழ்ம் தரூந்து மாறே. ௧௭ 

அனமரு£ இனர்க்குப் பின்னு மனமளிப் பார்கள் சில்லோர் 

பினும் புளிங் கறியினேடும் டெ.ருகய தபிரு மோரு 

மினிதுத வளிப்பர் சில்லோ ர; ரவர்க் இயையுமாறு 

கனிவுது பண்ட மெல்லாம் கனிவு௨ வளிப்.ுூு சில்லோர். கள 

இட்டவர் தமக்குப் பின்னு மனமிட விரைந்து செல்வோர் 

இட்டெனக் கறிகணஃகச் செல்பவர் தி/மோ ரீவோ 

முட்டுவர் மூரலோன்ற முடுகுவர் கைமாற் மூகம் 

தட்டுவ ரனர்தையுண்டேோர் தமமன வக்கு மே. கனு 

இன்னணம் படைத்துப் பின்ன ரினிடபா யசழு ௩ல்்இக் 

கன்னலின் சாறும£றுங் கனிவுட னருந்த வட்டிப் 

பன்னரு முபசாரங்கள் பலபல புரிந்த பினனர் 
நன்னல மாகவன்னே ரரு£ இன் ௧௦/7 காலை ௧௯ 

CG a mi. 

அரசர்மற்று மவணடைந் போர்க்கெலாம் 

வரிசையாக வழங்கின ரோதனம் 

பரிவுதீரப் பலருமுண் டொன்சுை 

விரவியுண்டவ ரொழ்து விளங்கினா/. ௨0 

ன்னசாலை யநேகம் படையுடன் 

சன்ன னேர்கொடைக் காபயபூபதி 

மன்ன வேம$ூழ்வால் ௨௩ தவ/க்கெலா 

நன்னல௩தரு மோகன நல்கினார். ௨௧ 

முல்லை மாஈகர்மேவி மனுமுறை 

நல்லறத்தொடு நானிலம் காத்தருள் 

சொல்லரும் புகழ்ச்சொக்கலில் கேந்திர 
னெல்லையில் படைசூழவக் தெய்தவே, ௨௨ 

மனஇத்சுந்தர மூர்த்தி மகழ்வுட 
னினீய டோககம் யாருமுண்பிரெனக் 
கனிவு டன்வந்த காவலன்சேளையு 
சனிம$ழ்ச்சியி னல்விருந் துணடனர். ௨௩



iv Dar அன்னதானமகத்த வபுராணம். 

விருந் தரு௩்தி வியந்துறும் வேளையிழ் 
பொருந்து ஈல்வளப் போடி. நாயக்கனூர்த் 
இருந்துசீர்ச்இி யுடைச்செக வேந்பர்கோன் 
வருட தலில்படை யோடும்வர் தெய்இனான் 

சிறந்சமாப்படை சூழச்சேத் தூரில்வா 

றந்தவாமனுமமட்குவ$தெய் 5 லுக் 

இல் மிச, சிவகிரிமன் ௩யம 

பெறம்படை த் தரட்பெட்புடனெய்இனான். 

பார்த்துசசஈ தரார் த்திபரிவுட 

னீர்த்தவேணிநிமஉனைகெஞ்சகஷ் 

சோத்தியேதருரீத்திளை த தூவிய 

மாத்திர / இல்வளர்ஈதனவோ ஈனம். 

வர,தவேதர்ச்கும்மாட்படைவீ ரர்ச்ரம் 

ப! இப இயிற்போரகமபாய்குடன் 

றந்தகாலையினும்மன௩மசா [விலா 

துந்திமேலுயர்ந் தோய்கியமாமரோ. 

நாட்டிள்ரோருககரிலுல்்வோர்களு 

மாட்டி ற்பற்பனகருறைமாந்தரு 

மீட்டிமீட்டும்விரும்பிவ௩ே சார களும் 

வாட்டந்திரவமு இனை மா இனர் 

பின்னுமன்னஈற்பெற்றியணோ, உன 

மன் னும்வெளளிமலைநிகராகவே 

துன்னுகின்றதுகண்டுசொன்னீதியார் 

மன்னர்பின்னெவருமகழ்வெய்இியே, 

இனையவாச்சரியமமெர்தராளினுங் 

கனைகடற்புவிமீதினாங்கண்டில 

முனைநிகழ்ந்ததெனமொழிய்தாரிலை 

யெனமகிழ்ர் இவையீசன்செயல்கொலோ, 

ஈவிலுங்காலையினட்டுப் றத் துளார் 

குவிதலாயந்தக்கோககரெய்தலு 
மிவர்கட்கன்னமினிகளிமின்னென 

நவையிலோ தனமியாவர்க்குகல்னொர். 

௨டு 

௨௪௭ 

௨௮ 

2.4% 

௬.0 

ஈ௩ஏ



Io தானபபடலம. arBer 

சேவபோநகர்தேக்கவுண்டாரென 
யாவருங்களிப்பெய்இரல்லன்புடன் 

அூவரும்புகழ்ச்சுந்தரமூர் தஇமம் 
் மேவருங்கழல்போற்றிவிஎம்பு வார், கட 

Cal Ml. 

கன் றி eG oral iQ கன்று நவி லுதெற்பண் டய ர்த்துச் 

சென்றுறுமெருத,செநெ,றிரவியமு தலவாய 

குன்றலில்டொருள்கட்டியாங்கள் கூர ருங்காவலாக 

வென் றும்வாழ்வு றுவோம்வேரொன்ேெ ண்ணுவ இல்லையென்ளார். ௬௩ 

டோனகமண்ேே ர க்கெல்லாம்புனைஈ.று॥ கலவைச்சர்க 

மேனலமாகத்த* துமென்மலர்ச்சரங்க.ரீங்தே 

யானவெள்ளிலைபடைக்காயன்புடனரு௱லோ mh 

தானலமாகவாயங்கட்சகலரு பிர துபெற்று! ௩௪ 

அருந்தவர்மு தலோர்க்கெல்லாமாடையா root SC IA i 

இருக் துபல்பொருளுமன்னா [ந்டையி/களிச்குமாறு 

வரு$தலின்மனத்இினோடிம்வ நங்கினன்புவிக்குவர் து 

கருந்தடமுகில்களென்றுங்களிவுதப்பொழியுமாறே, உடு 

இடைகடைமு,பலென்ே G Bolo) 2. Bray weir ott or tGe@n i 

படியிடையினையவா முபகர மம்புரிர் தாரில்லை 

துடியிடையுமையாள்டபாகனன்பு.றுதொண்டரன்னக் 

கொடைரஙிகரியற்றுவோரிக்கூவலைய4வரேயென்னா. ௩௬ 

தன்னிகரில் லாவென்றித் நும்பைபசாமியன்பாற் 

டொன்னவிரரிமுகத்து 1 த.ண்டிகையுடன்டல்பொன்னும் 

பன்னலவிளைவுமோங்கும்பூமிக /பண்வேஎயெல்லா 

மன்னவர்மன்னன்சர்த் BOM TES தர க்குத்தஈ் மான். ௩௭ 

வம்பவிழ்மாலைவேயுமார்பினன்பினுங்கூ மே 6 Slr 

நம்பரனருள்பெற்றோங்குகல்லசு£ தரூர் த்இிச்குச் 

செம்பொனாற்குடை ௪ருட்டி.சேர்க்து.றுபொருள்களியாவு 

மும்பரும்வியப்பதாகவுசவினனென்பமாதோ ஈவு 

மண்டலம்புகழ்சாப்பிட்ூ। மருவுங்காமயம&பன் 

விண்டலம்விளககுமீன்களெனமிளிர்முத் துமாலை 

தண்டலிலணிகண் மற்றுஞ்சாற்றுதற்கரியபொன்னுங் 
சொண்டனேர்கரச்துவள்ளல்கொடுத்கனனென்பமாதோ. ௩௯



   
மருவலர்தம்மைவென்றுமது மறைசெங்கோலோசூப் 
பரிசனத் துடனேமுல்லை.தயமர்வேர்தன்பார்ந்து 

சரிகைசேர்ர்இலங்கும்பட்டுவத்திரஞ்சகலமான 
வரிசைசு்தரமூர்த் இக்கும் 5 இனிதளிப்பதானான். 

மற்றுளவேர்தரியாரு2வரவ/மன2இலன்பா 
லுற்றபல்பொருள்களெல்லாமு.தவின /செல்வமோங்குப் 
குற்றமின்மனைநல்வாழ்க்கைகொண்டவர்மன மஇலன்பு 

பற்றசசு$3ரநூர் இக்குப்ப பல்க ணிஃ்கையி (தார். 

இனையன சிகழும்காலை9யழின்மிகும்ே (ரையூ1 வார் 
தளைசிகரில்லாச்£ர2இ சழைக்குந்தும்பையசாமி 

கனைகழலரசமற்ே ரியா வருங்கணிந துகேட்ப 

மன இனிம்கருணைபொங்கிமக நரதிவைபுரைப்ப நானான். 

இவ்வறமெந்கஞான்.றுமினிதுுவள[வாகச 

செவ்வியவருடர்தோறுமவரு$தஇிரைப்பெருளிம்காற்பங் 

கெவ்வமின்றாகநாளமீ துமென்றுரைக்கமற்ரோ 

ரவ்வகையாகயாமு௰ளித்து பன் றுரைப்ப ரான, 

மற்றுளோரெவருந்தங்கண்மன / இடையுவகைகூர்ந்து 
பத்றுடன்யாங்களா 2.றும்ப.பி/ சா தில்விளைவு தன்னிம் 
குத்தமிலமத்திமகைநதிவொருபங்குகொடுப்போமென்னா 

வெற்றிசேர்வணிகர் மற்ரோ ரம்முறைவிு ம்பனொரே. 

ஆயவைபுகன்றெல்லோருமக 1(தடைமூழ்சசிபொங்க 

மாயை $/ சுந்தரேசர்மல/ப்பபம்பணிர் துபோறித் 
தூயமா தவர்களீசன்றொண்டர்கடுகடீரன்பர் 

மேயமெய்யடிபரோடும்விருப்புடனுறைவ சானார். 

அன்ன தானப்படல முற்றிற்று, 

 வககவததக கத் பண்ணை அவனை 

ஆ. படலம்-௧௬-க்கு இருவிருத்தம்-௮௪௦. 
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இலமயம். 

பரிகலப்பிரசா தமகிமைப்பட்லம். 

  

2 னை 
காருவக்.துபல்லுயி!ச்குகல்குமாறுகருணை கொள் சுந்தரமூர்,? இகனி 

நீதவன்பா, னீருலவுகட லாடையு லகுளோர்க்கு 5 சைவுதவோ,மனமடுளி 

மூழுங்காலைச், சருயர்கட்டிக்குள 4 சொமலியக தேசிகராம்கெய்துதலு 
ஞ்சிதப்பான்மிக்க, தாருலவுவே/ தர்முதலெவருமேச்தஇுத்தாடொமுதோ 

ராசனத்இற்சா/வித்மாரே. க 

௮ந்தவாமனத்தின்மிசையிரு/ து செய்யவரு ௨ தவ சுந்தரர் இவத 

னகோக்கசெ, சட்ைம௰ழ்வா /சதுரவல.ரயினெயஇ_ இரும்பியவாமனை க் 

தைபுகீசெப்புகென்னாச், சந்தரபுறா தீ தியுமவரை வணம் கிபதத்பொலவ 

ரையினிகழ்ர் தனம ௰்றெயையு சொல்லப், பந்தமறுமுனிவர்மிகு மகிழ் 

ச்சியெப்இப் ஈாாவேட்மாமுதலெவ। சகுமபகவதானா.. ௨ 

இன்னணஞ்சு்தரமு। பதியனப்னாலணடியஅுமனதானச்இனன் 

மைபெத்தீர், கனனலமூற் 6 (பவய்கானைத்று2 தீர்க தீர்கானிலக்நிலும 

க்ணையார்ஈவிலுங்காலை, யன்ன லுமதகபஃளுய் 42 பகேய்ந்த தரனடி. 

யர்பரிகலத்இன்மிச்சிலாரு, முன்னு 3, குமரியகுட் ட முடலெண்குற்றமு 

தறவருமருந்திஉகன்றுயாவசாபால, ௩ 

ஆயபலடா தகமமகலுமென்னாவர ஓ.மைக்குக்க. நியதையறைதுகீ 
வீர், தூாயமன ம்துடனிருந்துகேண் மின மேனாட்டுலங்கயுயர்காந்இருவர் 

க்கேந்தலான, தேய்விஉபுகமகுவென்பான்மகழ்வாலெட்தததேயத்்தன 
இசெயழுந்தெரிவானுன்.அி, யோயவிலகடுப்புட்பகவிமான த்தேறியுயாற் 

தவொருவரையின்மிசையும்௦க1லை, ௪ 

வறு, 

௮ம்மாமலைமீத௨ம। ॥கருள்வோன் 

செம்மான்௧ரத்தோேதியவாதொழு 
மெம்மான்ம$ழ்பூசையியழறுதல்செய் 

மெய்ம்மாதவனவ்விடையேவுதலும். டு 

௮ வண்டே மவியகந் இருவாக்கரசன் 

றவன்மேனீயெழில்கண் தென்மன இ 
லிவன்டோல்பவரெவ்வு௨கச் துமிலர் 
சவனேயிவனென்றுதன்சிந்தைகொளா, ௬



Rye! 4 
‘ நீ 

உம் அன்னதான்மகத்துவ்புரர்ணம். 

௮ன்போடவவரும்தவன் ருளின்மிசை 
துன்டோடப்பணி௰துதுஇத் துவீணோ 
சென்டோடரவம்புனையீசனைமிக் 

கின்டோடி,கய 2 இலிரும் திய. 

மின்னார் தருவேணீகொளெம்பெருமான் 

தன்னாரருண்மேவுதவம்துளவா 
வென்னாவிவணுற்ந்தெனக்கிசையா 

யென்னாமகழ்வெய்தியவன்புகலவான். 

இவண்மேவியரன்மையியமபுது&கேள் 

பவகாசனெனாமைநூல்பகருஞ் 

சிவனிவ்வரைமேந்திருலிய்கம தாய் 

நவையின் நியெ/நாளுமிருப்ப துவே. 

முன்னாட்புரமூன்றெரிசெய்தரொன் 

நன்னாற்புரிதன்மைகள்யாவையுமே 

யென்னாற்புக ௦£்கெளின்றெனினு£ 

தொன்னாணிகழ்வு ம ॥மைசொல்லு தும்கேள். 

மேனாளவன்செய்வினையின்வலியாத் 

கூனாயுடர்குட்டமிகுர்துள தா 

பூனாறியபுண்ணொடுக ண்ணிலதாய்த் 

கானாயுழல்வானிக் தரணியினளே. 

விரதன்னெனுகாமங்கொள்வேதியே னு 

கரமின் றிக்கலிக்கோரிருக்கைய மா 

யொ ருதூறுகிழிவுகொளளும்முடையான் 

திருவில்லவனிவ்வரைசே/$ தனனே. 

இவனெய்்ியிருட்... துணர்ச் இிலனோ | 

நவைநீம்கிபமன்னரனின்னகமவாழ் 

இிவனன்புுத் தீஞ்சுவையோ சனமாய் 

கவனைவேதனம்புரிர்சகானபினே. 

GC at mi. 

ந$தமீ௪னறனக்குஈன்கா ற்றிய 

வநதநற்பிரசாசமருக்தியே 

சிந்தையன்பிற்டரிகலசேடத்தை 

யிந்தகலவரைமீதெ றி்ேகினான். 

கக 

க்டே 

௧௩ 

oF



BOLT Sr geo nao, ne a 

isso Ss Sof raven Aus 
வந்தணாளன்றனக்கபல்விழ்தலு 
மூந்தும்வெம்பசியா லுளம்வாடி. மெய் 
நொட்துளான்செவியா லும்.றுநோக்குயே, கடு 

ஒருகையாலவனுஹ்.ற.த்தடவிரற் 

பரிகலத்தைப்டரிந் துகொண்டானமுகக 

தரியான்மணங்கண்டுசுவை£ தஇன 
வருஈறுஞ்சுவைபா£ த்துடன்மாந்இனான. ௧௭ 

அன்னகன்னிதசளிரினைப்பிய்த் தய்கான 

றின்னவேசெய் 5, தீவினயோடவன்  * 

மன்னும்வெம்பசிசீ ஈ துமகிழ்க்,ன 

OEM TAFE uy soot eu) sor ov x). ௧௪ 

பொருக்துமுன்பினியாவும்பு ஈஞ்செல 

வரு துமப்புாறைதிறைமாநவே 

இரு துகண்ணொளிசிககெனத்ேே ன்௩வாங் 

இரு கனனல்லிளமையுமெயஇயே கவு 

இன்னவாயவெழிலுருவெய்து 2. 

கென்னமாதவமயாமபுரிஈ சோாமென 

வுன்னியேயிவணுற்றுய। கோவிலின 

மன்னியீசனமலரடிபோ்றியே ௧௯ 

மலைவிலோன்றன் மலரடி.ககன்பனுண 

ணிலைகொலாமக்கிவவுருவுய்க் கென் 

ைகிலாமகிழ்வெய் தியகனுநீ 

ளிலைகொளோர்மரத்இெமருங்கெயஇனான. ௨0 

பின்னுமன்னபெருந் தவனுசசியிற் 

பன்னருங்கதாப்பா நுவ௩ெெய், லுங் 

கன்னலின் சொலிபாகன் கனிவுற 

வன்னகைவேதித் சாங்கவனுண்டரோ. ௨௧ 

பரிகலத்தினைப்பக்கத் துவிச லு 

மரியவேதியனங்குற்றுகோக்கியே 

விரைவினெப்்இவிரும்பியருக் இற் 
பொருவிலாவுயர்பொன்வடி.வா னான். ௨௨ 
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“௨௨ அன்னதானமகத் துவபுராணம், 

ேே வறு, 

கன்னல்விர்கொண்மதனெனக்கவினகொள்வேஇியன்் தனைக் 
இன்னரன்பரிர் துநோக்கிக்கேடிலாத் தவத் துளோய 

யென்னகாரியத்தினிங்கனெய்தனானெனாமனச் 

துனனியன்னவன்மருங்கினு்.றுநின்சபோஇன்வாய், ௨௨௩, 

வ%துகின்றகின்னரண்மல/ப்பத ம இன்முட்டியுறச் 

நிந்தையன்புகொண்டுபோத்றிசின்நேேசுளான்றனைப் 

பஃதமற்றவிவனுமன்புப்நநோக்கியையரீ 

ரெந் நாடி. LG (2,26 ன்மைபா துகூறுமென்னவே, ௨௪ 

ஐயவெங்கோர்நாடுமென்றியாகமெங்குங்குட்டமா 

யுய்யவேதும்வநியிலே ௫ Gad pen IG wt sa WIC over 

செய்யுமாறுமுணாகிலேன்முன்செயதசெ யயவினையினாற் 

பையவே௫யுஈ வ / நதும்படர்வரைக்கணெய்இனேன். 2 

இந்தமால்வரைக்க று விசன் பூசைசெயதநீர் 

ேந்சவிசும்பரிகல 4 தன்காழுமெர்தனபவமெலாஞ் 

சிந்தியிந்தவா றுமேனிதிகமவெயதினேனெனா 

வட்தவார்க்தைகேட்டகமமகழ்ந்துபின்னரறைகுவான். ௨௬ 

ஒங்குசை வ/பரிகலம்பெற்றோர்க்குவிணணோருறையுளுந் 

இீங்கக றிமேவுமென் றுசெப்புகா லுவே மும் 

பாங்குடன் ஈநகெஞ்சிலன்புபம்நவன்னோ /ப்பணிகுவோர் 

நீங்கரும்பதததிலுமஅுரிவொழ்வான்பரால். ௨௭ 

மே வறு, 

ஆதலாலீசனறொண்டப்பெருமையாரதிகதுசொல்வார் 

வேங்கள்விஇத்.தற்கில்லைவிண்டுவுமுண ரற்பாற்றோ 

ச நமாமஇயஞ்சூடுஞ்வென றிவானோவன்௫ரோ 
கோது ற்கெளியவன்ராலறி? தவா.றுரைப்பக்கேளும். டெலி] 

ஆணவம் தவன்ப/சன்னிதியடையப்பெர்போர் 

பூணரும்பவங்கடீர்ஈதுபுண்ணியராகவாழ்ந்து 

வேண?த்இகளுமபெற்றுவிண்ணவரொ௫ர்சென்றேத்தக் 
காணருங்கஇயிற்சேர்வர்பின்லுகாங்கழமக்கேண்மோ, ௨௯ 

தொண்ட ர்மமமுருவேயீசன்றுகளுவடிவமாகும் 

விண்டவெவ் .ினையோர்மற்றோர்மெய்யினைக்கையாற் நீண்டிழ்



பரிகலப்பிரசா தமஇமைப்படலம். Ws gt 

ம்ண்டலில்பவமுஞ்சென்மசாகரந்தனையுகீஈஇ 
யண்டர்கடமக்குேலர்யமர்வரென்றுரைக்கும்வேஃம். ௩0 

௮ண்ணலார்மகுமைதன்னோடன்பர்கள்பெருமையெல்லாம் 

பண்ணுயர்வேதகான்கும்பகர்வதம்கரியவாகு 

ஈண்ணருங்கல்விதே/ஈ்தகாவிரண்டாயிரத்தும் 
இண்ணஞ்சே னர் னா லுஞ்செப்பு,2 யலா ஃன்றே. a 

ஏங்கணும்புகழ்பெம் ரே ம்குமீசன்மெய்யடியரானோ 

பங்கமின்மே.ிதன்னைப்பரி 1க்கவேண்டாமன்னோ்॥ 

செங்கைகள்வீ /யாண்டுஞ்செல்லுறுங்காலையாக்கை 

தங்குகால்படப்பெம்ே 1 கள்பவமெலா உ விரும். ௩௨௨ 

மே வறு, 

இன்னனவாகமுன்னிகந்ஈ வின்்௧ை 

யுன்னருஈ வத்தி/ராமுரை_£ / தும்வேடர்கண் 
மன்னியமரபினன்புரி௦,கமாபவ% 

தன்னையிவ்வ£வெனச்சாஃறலா வதோ. TI. 

அனையவனொருபகலடவியெய் இதன் 

முூனைவருஹயிரெவாமொய்ம்பினால்வதை தீ 

இனியகூவிளகிழவெய்த லுறானன் 

றினகரனுச் சியிற்சேரு £ காலையே. me 

Aor bi nGon ur cConiGer 

னாவலாயிவ்விடையரியண்புனன் 

மேவவோர்சடம்வெகுவிரைவினா மறுமென் 

மேவலாளருச்குசைத்தேகனைரோ. ௩௫ 

மன்னவன்கூறியமா ற௩கேட்டவண் 

தன்னிகரில்லசார்த _முண்டாக்கினர் 

பின்னருஞ்சிலதுநாட்குநிச்சபின்தையோர் 

ஈன்னலச் வத் துளானவணிண் ணினான். ௩௩௭ 

வெய்யலித்சென்றுளம்வரு£ இவேர்வெழு 

மெய்யினனறும்புனல்விரும்பித் துய்த் துப்பின் 

மையகன்் ெனளிர்வில்வமர,த் இனி றலிற் 

அய்யவன்மடழ்வொடுதுலம்கும்டோ தனே. ௩.ள 

வேடர்கட்கரசனும்வேட்டையாடியக் 

காடெலாமலைக்துசண்ணீரின்காகலா



முக... அன்னதானமகத்துவபுராணல்ா ‘ ‘ ந me | 

லோடிவந்தத்தடத்துதகமுண்டதன் 
மாடுறுவில்வமாநிழற்குவர்தனன். 

௮ த்தவத்துயர்ந்தவனருனெயதலு 

மெய்த் தவன்மேம்படுகாழ்றிவ்வேடாகோன் 

மித்தையாமுடலிடை கழுவவெமபவ 
மத்திகள்போலவெரந்தயலின் வீழ்க வே. 

  

கண்டனன்வலேடா கட்டிரைவன்கண்களாற் 

றண்டலிலிவன்பெரு£ தவனென் நுன்னியே 

கவொண்டனனுனசகெனத்மொழுதகாலையி 

லண்டருமகழ் கவனறைகன் ரனரோ. 

மூனனாகநீபுண்ணிய ழயன்றதன்மையா 

லின்னகூவி.॥கிழலெய்தப்ெ மனை 

யுனனுமிவவிகையினீரோ துளிப்பெறின் 

மனனியபாவங்கள கோடி.மாயுமே. 

இனையவிலவ ம துறுமிலைகணமூன்.றுமே 

வினையகலீசசுரன்ல் நிகண்டூன்றெனறு 

மனையதுவேயரனுருவம। மென் று௩ 

தனைநிக। பிறிலொமறைக௱சாத்றுமால் 

இம்மரத்தொருவருக்கனனமீட்இ.ல் 
வெம்மைதீ£ உரவெகுகோடிபோக்கனஞ் 

செமமையினுதவியபலன ப்பு று 

மெய்மழுறையியற்றெனயிர மபியே௫டனன். 

தவனுபைமுறைப்படி தன துநெதையி 

உவமகனறி_வன கானமாற்றியே 
நவையகல்சும்மமுநன்குசூழ்வரச 

சிவன் மலர்ப்பகத்திடைசோந்துளானெனா. 

Cam. 

நான்மறையுணருவோர்தகற்குலக் துதச்தோன்கேட்ப 

மேனலமானகின்ன ரா இபனவிரித்தவெல்லாம் 
தா னுயர்சைவனூகு.தனக்குரை த் தானென்றீ சன் 

ேன்மொழியுமைக்குமேனாள்செப்பியவுண்மைகண்டீர், 

ஏன் றிவையனை த் துங்கூறியிராமலிங்கையரேக 
நன்மெனவுவந்தெல்லோருஈனிம௰ழ்ந்இருக்குக்காக 

க 

wu) 

FE 

௪௨ 

Fa. 

PH



    
் பொன்றியரோயா செய்யவுருப்பிழர், தயர்களெல்லாஞ் 

சென் அமேலவர்கணித் தபரிகலஞ் செப்பின், ந்தர் 
i (ப் 

ஏற்றவையருந்கத்தம்பாலிரும்குறை மனத்து 8 29. 

மேத்திகழ்வடி வத்தோடுவிஈந்கியசெயலைநோக்க ' 

காற்றிசையிருக்துத்றோருஈம்பசனடியார்பாதம் 

போம்திசெயஇவர்கண்மேன்மைபுகலுதற்கரிதாமென்றே. ௪௪ 

  

சு$தரமூர்5்இசெய்யதுணை மலர்ப்... பங்கள்போற்றி 

வந்தவரெவருந்தங்கண்மாககர்க்கேகப்பின்னர்ச் 

சிர்சையின்மகழ்வுபொங்க_ இனந்இனமவருவோர்க்கெல்லா 

நந்தலிலன்ன தானகன்குமவிய றினா ரால், ௪௮ 

இனையனறநிகழுகாளிலில௩ குஞ்சு தரரன்பாஈந்து 

மனையறம்வளர்க்குமாம்முன்மாகிலத்துபைவோர்க்கெல்லாந 

துனியகல்கருணை ஈல்கச்பொல்புவிவலமமாகப் 

புனைாலத்துடனேவ ௩ தசெயலினைப்புகலலு றாம். ௪௯ 

பரிகலபிர சா தமடுமைப்படல- முற்றிற்று, 

(535 
ஆ படலம் ௧௭ க்கு இருவிரும்மம் - ௮௮௯, 

னை எவை ஷைனைஞைம் 
புவிவலஞ்செய்தபடலம், 
EON OE OAT ee 

௮த்இருககரின்8ழ்பால)யயகோவிலாம்றிப் 
பு த்திரருடனுமிக்கபுகழ்பெறுங்களைஞர்பின் னு 

மித்திரராசயுள்ளோர்மேவுஉமேவுவோர்க்கு 

- தித்தயமன்ன தானநிகழ்வுறவருளிச்செய்மே. க் 

கேசரிமுகத்தையும்தளரொளிமானஷரர்ந்து 

மாடில்சாமரைசருட்டியா இயவரிசைசூழப் 

பேசரும்பல்லியங்கள்பிரளயங்கூநொளில் 

வீசு௮ இரையாராநியொலியெனமுழக்கம்விமம. a. 

பரிசனஞ்சூழ்க்துசெல்லப்பாவையர்பல்லாண்டோதப் 
ப்ரிவினெத்பொட இகடாங்கற்டியைந்தபண்டிகள்பின்டோதத் 
இருவுறைமார்பனாங்கட் ip. gpm காவிர் தநல்லூர்க் 

கருமையினெய்துக்கன்மையறிர் தகமழ்வுபொய்க ௩ 

  

 



WO. Fr அன்ன கானமகத்துவபுராணம், 

சகலசெல்வ மழமுற்றோங்குநிமாண்டவராயபூமன் 

psa, Cen Bi சென்றே தீது மாளிணைபணி௰துசெய்ய 

முகமன்செய்தழைதீஇன்மேவிமொய்மலரமளிமீ இன் 
மூழ்வுடனிருத்திபபின் னர்வழங்கினன் விரு $ தமன் ரோ. ௪. 

சுந்கரமூர்த்திபக்கம்றுன்னினெவருமாங்க 

ணந்தரஈ। ட்டிலுள்ளவமிரதுண் டிகளி 1 தா/மானச் 

இந்தையின்ம$ழ்ச்சகூர 1இகனமருத்துப்பின்னர்ச் 

சந்சொடுமல/ மாம்பூலஞ்சகலர்ச்ருஉிிழ்வினல்லி, ௫ : 

ஒருபத்துக்கோட்டைரெஃலு ம பெரு ரண்டும் சான்னுஈ 
தருநிகர்கரத் துவள்ளரூண்ட வராயனல்கப் 

டரிவுடே எழ்றுமம்றோர்காணிம்கைபஃவு பகொண்டு 

Bod nal oy nw ॥ர்யாவாச்கு இரு 8 நீரே ர. ர 

சுக் சரபு த்தயேக_து பங்கெரெறியின்வாப் வோ । 

சிந்தையினுவஈ துமிக்க ) பப்புடனெ நிர்சென்றேம்இுத் 

தந் மமக்கியையுமானகாணிக்கைதகவயி & 

நந்தலிறவத்இன்பிக்கோ (ஈனிமூ௰ப் வுடனேகொண்டு, ௪ 

கண்டவரெவரும்போ றிக்கவிவிமெக்க? 2ஈகணல்கம் 

கொண்டகபகிர்வின்மீனா பி உகவளர்கூடவெய்தி 

யண்ட/கண்ம௰முசொக்கலிங்கரக்கயகண்ணம்சம 

தண்டலில்பதய்கள்போழ்றி 4 / ருங்கொட GOs ob சார்ந்தே. வு 

ஓதனமமைக்துவம்தோர்யாவர் IGP su rr) 

wor gous Gomi ww per nt Oger i a@rA of Gosh Aé 
காதன்மீதூ ரவன்புகனிந்தவணிருக்கு பகாலை 

சோதனைதெரியக்கானன்ஜொல்படை தீதரடோடும்றே. ௯ 

சுதரமுர்ம்இதன்னைகோக்கியேசொல்வானிய்கு 

வதவ/ தங்கட்கெல்லாமனமூழ்ந்தன்னதானர் 

தீந்தருளுதிரென்றன்டா,! சார்ந்பனம்யாங்களுண்ணப் 

பந் இவைத் தஇினிதினன்னம்படையுமென் நுரைக்குங்காலை, ற 

சிவபரஞ்சுடரைகெஞ்சிற்றுஇத்துஈற்நிருகீறள்னி 

நவையககோ தன ம் இனல்டவற்தவர்கட்கெல்லா 
மிவைநிகரென் றுங்காண்டற்கரிதெனவினிஇனல்க 

வவர்களெல்லோரு£ே,5வவமி/ துண்டுகளிஃ காரொ க்தார், கக



புவிவலஞ்செய்தபடலம். 

இனையபோககங்கண்மாக்இயின்பமெய்இபவெல்லோர்க்கும் 

புனை றுமாலைசம் தம்பொருவிமுமபூலகல்க 

வனையகான்சாய்புகோக்கியகத்இனின் மகம் (போ தி 

வினையறுதவத்தோர்க்காண்டுவேண்டுவருளினானால். 

மத்துே ளாரெவரு;தங்கண்மனட்களினியைக்கவாமே 

கெம்டொதஇுயொடுபல்பொன்னுகிரை ரை ௬தவோடும் 

வெற்றிகொள்சு$ பச /விருப்புட னனை த் துமே மறு 

ஈத்றவரறிஞர்சூழரல துட ிருச்கு ப்காலை, 

வறு, 

வங்கர்சிங்களகுருக। சீனர்மராட। டுச்சலரொட்டியர் 

கொற்க/கோசகர்குட.க[குக் உ ராகூர்சாகேகய/ கேர 1 

சங்கரா (தர! துரவ/சோனக/யவன கன் விட பமாாவ। 

சிங்கமன்னவர்யா ௨௫ bon 0 BERD NC) PWIOFIE LD boot. 

பரிகரிப்படைபொறியெனப்புகல்சதுவிதப்படை பலவு மா 

னரன்விருப்புடனுறைஇருப்் பஅதியுடனருட் புவிகாவலன 

மருவல। க்கரியேவனா ருயாமமனென த்திக் வடிவு ரான 

பரிவுறப்பலகலைகள்கம்றுயபருணித பிகுய பாயை. 

இழிகடென் நுலகஇர்வுறும்படிடி 1। மணிப்பொறிகடவுவோன் 

திதி. .ன்னவுகாந 2வாரியுறக்கின்மேற்றிகழ் உர "னான் 

ஐடிதடென்றுகுரங்களோடை தயங்குவெம்பரிகடவுவோன் 

முடிபுனைந்துயர்வாரிசூம்புவிழுமுதுமாண்மன மன்னவன். 

புனைநலங்கொளிராமாரதபுரத்தின்மேவுபுர$ தரன் 

pect hei /கதிடட்கொள்சேது .இகுமறி உவசாத.லு 

ட மனையசு௩தரமுர்த்திதன்னையழை த்திவண்வருவீ ரெனா 

அினையநந்றிருமனுவுடன்சி௨ா தர். தம்௰ மபுமேவவே. 

மே வறு, 

வ்துதூதர்வணங்கிரர்சுந்தரர் 

சிந்தையுட்களிப்பெய் ) 4இருமனு க் 

தந்தபோ ஈவைடாட்துத்தயையுடன் 

தேந்துளோர்க்குைகமன்கள்கூ தியே, 

மதுரைமாஈகர்மேவியமாந்த/கள் 

சதருடன்வந்துதாடொழவார் த்த 

meet 

௧௨ 

கட் 

க௫ 

௧௬ 

௧௭ 

௧௮



HOR a ph om Oi Ie YS tl Lh 

பதியையோவிப்படர்நெறியுற்றுளோர் 

கீதுமெனத்தொடர்ந்தேகழல்டோற்றலும். 

இிந்தையிற்கனிவாம்றிருநீற்நினை த் 

தந்துமிக்ககயையுடன்வாழ் த்தியே 

வற் துமன்னகர.த்தினமருக்குற 

முர்துதாதரிவைமெ. ழி5மாரரோ. 

சேழுபூபதிகேட்மித்திர் கய 
மீதினு /றுமிகும்படை சூழ்வர 

மோதுமபஃலியம்யாவுமழங்கா 

காதலோடெதிசென்றுகண்டானரோ. 

கண்டுபோழ்றிக்க ஜிவுறுமன்பினா,[் 

கொண்டுதனனுய।ே காமனையெய்இயே 

பண் ௬ுமகிழா (னத வித் 

துண்டிமம்வுவ! தருள்செய்டிரோ. 

அரிமுகர்நரிவிகையணிகளும 

பரிகளுமபஇனா பிரம்பொன்னுல் 

விரிமணீசசுட வெண்மாத்துமாலையும 

பரிவுடனபலபாணடி லுநல்கவே 

இனிதுவா தவையேற்றுப। சுநதரச் 

கனிவின்வ। ழ் தீஇக்கடிா கமாந்த/க 

எனை ருமவ% டித்து எவாழ்த ப லு 

மனம Zi த வாச்கா? வப ங்ருயே. 

முன்னுறுககளையானவாமொய்மபுடன் 

மன்னிவாழும்வஈகரெங்கணுர் 

துனலு.2மகுனிசசு 62 ரன் பினா 

னனனலப்படைசூர் வரநாடியே. 

முரசுகாக ஈமெம்குழுழங்கொலி 
விரவக்கேட்டவாமெய்புகெய்மாம 

பரிவிற்சு௩சரர்பா தங்கள்போற்றிசெய 
தருளஞுடன்விடைபெற்றகன்றாரரோ. 

ஆயகாலையிலாம்றங்கரைப்பஇ 
மேயபெத்தணபூபதிமெயயுரை 

௧௯ 

௨௰ 

2.5 

2,2. 

2. ih. 

உரி 

உடு 

உளர்



புவிவலஞ்செப்தபடலம். 

கூயினானெனத்தூ துவா கூறலுந் 

தேய்வில்€ர த்தயுளோ ரங்குசெல்லவே. 

ேே வறு, 

சுங்கரமூர்த் இவர தாரெனுமுரைசொல்லக்கேட்செ 

திந்தையின்மகிழ்சசகூர்ந்துசென்றெஇ! கண்டிடபோத்றி 

யிந்திராலயத்துக்கொப்பாயிலய்குங்கோமனையிலுய்த் து 

வந்தவர் தங்கட்கெல்லாம௫ந்வுட ஈவிருந்துசெய்து. 

வேண்டியபொருள்களெஃலாம்விருப்புடன்கொடுக்கவேம்றுக் 

காண்டகுமேனிவள்ளல்களிப்புட.அிருக்குயகாலை 

யீணடியபுகழான்மிக்கவிளசைமாஈகரையாளுக 

தூண்டருவிள க்கமன்னாவேவியதர தரவ தா. 

GI Di Ub POTS SOME NES ba Typ தீதுகேட்டு 

மீதுறுகா தலோடுமேவின/ககாசிகூடறித் 

தா தழுதுகுக்கும்வெ./றித் சாயபுனைர்தருபொட்டே. தர. ஒ 

னாகரவாகவைகும்ப.இக்கருகமருங்காலை 

வேர்தர்கள்புகமுமவேோ தன்மிகுபடைவீ ரர ஸ் 

வார்ந்தபக்லியங்களோய்கவன் புடனெ இர்்செனே இ 

யேந்தலையிஞ்ிசூழுமெழினமனை சனியுய்த்தாய்கட் 

சேர்ந்கவர்சங்கட்கெல்வாஞ்சிறப்புடனச.ஏமீ தே. 

நித்திலவடமும்பின்னு கழ்த் பரும்பொருள்கள்யாவுஞ் 

சித்தமிச்சூவர் துநல்கத்திருவும௰ம்வினே 6றப் 

பத்இயிற்ப விபோ ககெல்லம்பரிவுடனா?ிகூறி 

யத் இருஈகரைநீய்கயருளெ !6செல்லுய்காலை. 

சிவஞானபு த் துமாங்கட்சே/ரொமங்கடே று 

தவநெறிச்சுந்தரேசர் உனியறம்வளர்க்கால்குர் 
தவசங்களனை த துமவ்வுர் உனிற்களஞ் சியர் கள்சேர்த்துப் 

புவியிடைப்புகழ்சேர்வீரபாண் டியபுரததிலும்றார். 

அன்னகர்தன்னிலு ம ளோர்க்கருளுடன்வெணணிறிந்து 

தன்னிகரில்லாதோங்குஞ்சந்இரகிரியுமற்றும் 

பன்னகர்களிற்சேர்ந் துழ்ரோர்பலர்க்குகல்க ருணீ தீது 

ஈன்னலக்களைஞர்மேவுககர்தொறும்பரிவிழ்சென்ே௦. 
17 
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rm அன்னதானமகத் துவபுராணம். 

அூலொண்டபு த துமாங்கண்டுக் துளஈகர்கடோறும் 

புகழ்மிசுவள்ளலெய்தப்டோற்றிமதீறவர்களெல்லா 

மகமகழ்வுடனேகல்கும்காணிக்கையருளினே தறுத் 

தகவுடனவர்கட்கெல்லார்ஃகுழுறைவெண் ணீ தீந்தே. 

டாஞ்சாலாகரில்வீ ரபாண்டியனெதர்சென்றேத்தத் 

தாஞ்சால்பினெய்இமிக்க சயையுடன்வெணணீ தீ6்து 

தேஞ்சாலியுகுக்குர்தாலஞ்செறிவளநாட் டையாளு 

மாஞ்சாலியுவர துநல்குங்காணிக்கைமடழ்வினே பே. 

சிலமார்நெறியினுற்ே (pi சென்மடிபணியவாழ் தீ இக் 

கோலமாககரினபக்கற்குளி! பருபெ! திலின்மேவ 

ஞாலமீதுயர்க 26 4 இரா .ட்டிய்கெசசலப்ப பூமன் 

சா லும்பல்லியங்களோட்கத்சளச் துடன்வட்துகணடே. 

கண்டகமூழ்ந்துபோட்றிக்கனிவுடன்காவின்மேயித் 

தொண்டழ்மற்றெவர்க்சூமிக்கசு)ை நிகர தஃ௫க் 

கொண்டனேர்கரம்கனாம்கோர்காமுங்கொடுத் துப்பின்ன 

செஸ்டருபொருள்கள்யாவுமீட்தனனென்பமாதோ, 

nen bene pier io wenden Quon oon ride; 

ஈனியுவக்தாசிகூறிகன்னலக்களைஞர்காளும் 
புனைநலமா கமேவுஈகரங்கடோறும்டோர்தாங் 

சனை வருமகழ்ட் துஈல்குங்காணிஃகையன்பினே மே. 

செநர்நெனன்னகரிஎ பாங்க/சோ, 1) லுய்கொடையான்மிக்க 

மன்னர்மன்னவஈ ஜொட்டப்பபூபதிவர் துபோறி 

நன்னலமிகுர்சகோவினண்ணிப்பின்வந்தோர்க்கெல்லா 

மன்னமுமீர்துவேண்டும்பொருள்களுமனபாலீந்தான். 

சுந்தரர்மகழ்வினேம்த$தொன்னகர்த£ னிலுள்ளோர் 

வந்தடி பணியவாழ்த் தவள ஞசெறியவ்வூர்ரீ ம்க் 

கொர்தலர்சோலை சா௮ங்குயிலொமெயில்கள்கூவ 
விந்தரனகரமென்னாவெ மின்மெட்டுக்குண்டினபாங்கர், 

பங்கரினுயர்வான்மிக்கபனிமலர்ச்சோலைதன்னிம் 

தீரங்கறவத்தோரும்தசேனையொடிருக்கும்காலை 

யோம்யெகிதியம்பெற்றவுயாஎகேசன்மான த் 
தாங்யெசெல்வமும்ோர்சகலருமிசைந்தொன்னாக 

கூடு 
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௪ 
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புவிவலஞ்செய்தபடலம். 

கொடிகுடைவரிசையாவுங்கொண்டெஇர்சென்றுபோற்றித் 
இடமிகுஈகரிஞய்ச் துச்சேர்ர் தவர்க்குணவுஈல்டு 
மடலவிழ்தாரினார்க்குமசழ்பல்காணிக்கையீந்தாய் 
கெடல்கள்பலவுஈஃடயினிதுமவிருந்,போழ்இன். 

சு$தரர்மன துவந்துதுகள று இருகீ”ள்ளி 

வ தவரெவர்க்குஈல்கெ,% துபல்வசனங்கூ றி 

யந்தகன்னகரைநீட்குபருட்கபிலாயகாகர் 

சிந்தையினுவர் துவைகுஞ் ௩ தபால்வன, தனெய்இ, 

அருண்மிகுட்கைலைகா தன மன்னொடான (தவல்லி 

மருமலர்ப்பமங்கள்போம்றிமகழ்$ து தரா கற்செய்து 

டபரிவுடனிருக்கும் காலையப்ப) சன.னில் பாழ்வோ 

ரருமையிம்செனறுபோ / நியன்பு அமை மதுவந்தே, 

வந்தவர்தர் கட்கெல்லாமவரில சயின்விருக த,செய்து 

சுந்தரமூர்,ம் இக்காண்மிதுகள் ல்காஏமிம்கையீர் தாப 

சிந்தையின் மகிழ்வாலேற்றத் இருகருநைவோ॥ க்கெல்லா 

மந்இரமுறையினவெண்ணீுருளுடன்வழங்கப்பின்னர். 

௮வ்வளநகரின்பாங்கரணிகெ/ககர்கடோ.றுஞ் 

செவ்விஇனுற்றாட்கு கோ சரறபவளக்கவேண்டி. 

யொவ்வியீதஉசம்யாவுமுவந்துஈகி காகவாங்காங் 

கெவ்வமில்களஞ்சியங்களிசை க், நணிறையச்செய்தே. 

நால்வருணத்துளோருஈவிலரும்டொருள்களீந்து 

சாலவும்வணங்கியேழ்தத்தகவுயாசுந்தரேசா 

G காலழுன்னெயிற்றி£ேெ காணடகுவஃயம்வலஞ்செய்தன்ப 

மேலதாயுவந்துகூவனகரிடைமேவுப்காலை. 

௮ரீநகர்தன்னிலுள்ளோரனைவருமெஇர்சென்றேத்ச 

நென்னிறைபண் டி.மிக்ககிரைநிரையாகமேவப் 
பொன்னொடுமணிகள்யாவும்டொருவறுசாலைசேர்1து 

நள்னலச் துடனேயந்தாகரிடையிருந்தார்மாகோ. 

டுவிவலஞ்செய்தபடல- முற்றிற்று, 

Aan cerned Senescence 

ஆ. படலம் க௮-ச்ஞூ. இருவிருத்தம் ௯௩.௮. 

Th. & 

PK. 

௪௪ 
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௪௮ 
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இவமயம். 

மோொோொக்கப்படல ம். 

# 
Crbeatg@ rei Gasp _uUGOlew sme 

பேர்மிசுமதையோருண்ணப்பிறமங்குசஇர முண்டாக்கி 

யே/மிகும்பண்ணையாவுமினிதுறவமைத் த,வெழ்றித் 

தார்மிகுமார்பர்ெஞ் னய ௦2ல் லவை£யென்றுனனி. க 

பற்பலசமயமெ ௫னப்பகரிருளகம்றுமபானு 

தற்பரமானவிசனவெனமறைசாற்றுமென்னப் 
* e+ . th ° eo. * க 

பற்பலர்க்கையம் தீரப்பக!/ நதுரானிலத்இமசைவ 

நற்சமயத்தையென்றுந ஈகுறவிரு 'திெயழே. ௨ 

சேர்ந்தபல்லுயிர்க்குநாஞந்திகழ்முல்காக்தலேயக் 

கூர்சன தானமனபாற்கெ.டுத்திரிதமருராளி 

லா.ந்தசுந்தர/மேனாளிஉரு ஏீயருமரசாமி 

தேர்ந்துபன்னூ லுகெஞ் ரிம்செருக்கடைந்இிருப்பதோர்ந்தே. ௩ 

மை தனையழைத்துநீயிம்மை)கொள்வதுதகாதா 

him gS seo pounce dn Ow og gions ssa re 

Shen Fu) ஒனிர்துகோக்க /தனையனாவியும்விண்சேரச் 

Risen Suj_ eos Bue @oys01 veers For Gu /சேர்த்தாரால், சா 

சுதரரருளான் மம்ஷோர்சுகனெனும்பாப்பையாவு 

தந்தளனிராமலிய்கசாமியு தகையாற்பினனு 

மைந்தர்கள்சலரையனபின்மகிழ்ந்இனிதருக்குட்காலை 

முந்தயனவிதியாற்பாப்பையாவுயர்மோட சழுற்ுன். டு 

௮ன்னவனறனக்குவேண்டுஞ்ச டங்குகண்முறையினாற்றி “ 

யினனியற்றனயன சேயர்க்கியைந்சசா இரங்களயாவு 

மினனியமர் இிரங்கண் மற்றவுமகிழ்விற்சொல்லி 

யன்னநற்டுனமென்றுமருளுடனிய மறுநாளில். ௬ 

இந்நிலத் துயர்ந்கோர்க்காருமெழிற்சமா இயினல்லோகந 

தன்னித்ராமிருத்தற்குனனித்தகுமுறையரங்கைகத்து 

மன்னியசுதன்சேய்தன்னைமகழ்வுடன்றழுவியார்க்கு 
ஈன்னலவசன ந தோமோடிகணவிறல்செ.ப்தே. ௭



மோக்கப்படலம். ௩௩ 

ே வேற, 

ஆனகலியுககாலாயிரத்து/பொள்ளாயிரத்தனே ழாகயவட் செயா 
ல்லாண்டிற், பானுததுவினின்மேவுஞ்சேயின்வாரம்பகர்கேட்டையன் 
அதயகாலந்தனனில்,வானவரு முனிவர்களுமலரின்மாரிவழங்கவிர்தமா 
நிலத்தோரெவருமபோழ்றக, கானமிகூபல்லியங்களிசைப்பமிக்ககவின 
பெழச்சென்றவ்வரப்ிற்களிப்பால்லைகி. wy 

இவ்வரங்செய்பசமாஇபிறு உவூயிருப் தையோ, மண்டலம் 
பின் நிறத்சல்வேண்டுஞ், செவ்வையாவ ரு (உனாஇத்தல்கூடாதெ 

ன்றுபினு ௫செப்புவ.ஈ வளை த்து கூறிடி கெளவையகன மனத்ரர்புல 

ஜனெடுக்செசெயயகமல மபாமீதுாடம்காட் (9 சோத, யெவ்வப gn (ந்த 

இலிருவினையுகீ 2 தாய் "ய. பரிய! ரமசுகத்3தய்தனாரால் ௯ 

அனையகண்டி ரர்மலிங்கசாரி/ பபையய/வ ரா ஜையி சங்க 

னைத்துமாற்றி, முனையருல்் பெய்கரனப?) பண்டலா/பூசசமுடி 6 தற் 

பின்றிருக்கோவிறிற௩ துபா£க்க /, ஸ்னோ கரிடாவி, டங்கவுருவ மு EDL 

லத்இம்டுன்றோன்றக்கண்டுடோ, ரி.) கவிவுடனேநரீகா.ப)சையென் 

அங்களிபபுறசசெயதன மிரு! தகருயானே. கய 
டி 

் வறு, 

இன்புறுந்ேேேவி,ரி நு. கோவிலை 

மின்போலெட்குரிளிரப்பு துசதியே 

மூன்பிசீரத்தமண்டபமு ராம 

மன்பின்மாமணட மமமை டோ. கக 

கூறுதர்கரிமா யகோ 5மகொள் 

GNM IGM SOT UDOT If IE UL GING OT 

வேறுவேறுவியன்மண்ட பா காரா 

சேறுஞ்சிம்ை யுளா ரா தார றியே Ga. 

முன்னவர்க்கியை கேபவிலினமுனனரிம் 

பன்னலந்தருவா/ இயட்...௧ண்ணொலி 

நன்னலத்தொடுகாளுழுழங்குதழ் 

இன்னலற்றவரீ ட்டுதல்செய்பரோ. ௧௨ 

அனையசுக்கரகூர்த்தியாலா இயி 
னனிம$௰ழ்ந்தவணாட்டுமனச்கொடி. 
யினிதினோங்கவிருிலத்தெங்கணும் 

புனிதமிக்கபுகழ்தெங்கோங்கவே ௧௪



nr அன்னதானமகத் துவபுராணம். 

௮ன்ன தானமவனியுளோர்க்கெலா 

மின்ன நீரவினிமையினல்கிமெய் 

துன்னுநெஞ்ச 1 துறவுடொரு£இயே 

மன்னர்யாரும்வணங்கிடவாழுகாள். 

வறு, 

தமதிஸைமலர்ம்தாணெடுிற் ரிச் தருடம்பியான 

குமரசாமியின்வல 5 ஈர்கூ ரும் ரருள்கனேடி.த் 

தமரர்கம்வாழுதெய்வாயகபு த்த /சார்தாங் 

சமெயகேருய/சசிமிக்கவெறின்மனையிசைத்துப்பின்னும் 

பண்ணைகள்பலவுஞ்சே! த்துப்பாண் உல்களொருவோடாக்க 

ளெணணிலாதனவாங்கெப் வி. யத்துச்தங்களைடருள்ளார் 

ஈண்ணாறப்புரிந்துப். இுராடொறுமாத்தையோம்பி 

மண் றுக் ள் த் நிவ Til வு, HDF od) FM av 

செகமதி i GG) ராமலிய்கேகர்பினன்பா 

உக௰இிலுவஃது?ரசேரருணைபியன்ன சாப் 

புகதபெறுமடமொன ந றிப்பொருவமவனமெஞ்ா£ன் று 

நிகழ்வ சாயியம்றிமிக்கநெறியுபவாமுகாளில் 

மே வறு, 

தரணி ன்னைவல்செய்நுமக்கவர் 

பரவுின்றபவாகரய் உரின் 

மருசியாய்கவரன்பின்வ, தங்கிய 

பொருவில்காணிக்கைப்பொன்மூ ரர்தேந்தரோ 

மன்னரமற்ே ஸமூம்மகிழ்வி௮வ ங்கிய 

வுன்னரும்டொருளேம் றண்மூர்சசியா 

லன்ன சானமெஞ்ஞான் றிறுமன்பினீ 

துன்று ஞ்சேதுவிலு ம்.றுநீராடியே. 

தேவ/ேவன்உன்சேவடிபோ மறிமீண் 

டாவலாகஙருணிறைசே துவி 

காவஉன்னுறைகார் 2வழிஞ்சிசூழ் 

காவின்மாகக/சார்ந்தபொழுதனே 

அக்நகர்க்கைபன்புடனசேனைடயோ 

டின்னமிரவெறர்சென்றுகாண்டலும் 

துன்றுமன்பிற்றுலங்குஞ்சன.2? துடன் 

மின்னவிர்க்கொள சண்மனை மேவியேடி 

கடு 

& Fr 
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௧௯ 
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மோக்கப்படலம். ஈங்டு 

௮ ரசிளுற்றருமாசன:$துற 

வரிசையிறழ்பலகோடியர்உர்தவண் 

விரைமலர்ச்சரண்போழற்றவிளல் கய 

இருவுளத்தி4 மகிழ்ச்சிசிறந்சரோ. ௨௩ 

மாலுரக்கனிக்குண்டி கையின் வருக 

சாலுமாக கரெவர்க்குக்ககுழுறை 

சிலமான திருவென ணீதீவதை , 

ஞாலமன்கண்மிரனருமகழ்ம் சோ. ௨௪ 

டே வறு, 
அனையவா இயபூஇபின்கு?ிக் எகயயரசவ[ துற ச்கரக்கி 

ஈனிரிறைக் துறுஞ்செயலினையுண 1 இ. நம்பரன்செயலென்னாப் 

புனைமலர்ப்பகம்போற்றிவக் ரஉர்க்கெலாம்போநகமினிசந்து 

கனிவிற்பம்பலபொரு mn களும் கொர தி கத ் இனின்மகிழ்ந்தேம்றே 

சேதுகாவலன்றனக்குவக் மா௫ியுஞ்செய்துசண்டிகைமீஇம் 

பூகலக்இனிற்கண்டவரெவாகளு போற் இடுல்செயவாழ் இக் 

காதலோடுதம்பஇபினி 9௨ய்இ.பிக்காகி.ரிபவர்க்கெல்லாம் 

போதுறும்படிமுனர்புரியற 59 துமும்மடி புரிகசாரால், ௨௭௬ 

கார்க்குவக்திசைகாட்டி யகர, இன/களிப்புடஃ (வாற்காளிம் 

சாத்ததம்பினோருளிபசு2ர்களி! ஜிரழ்வு றுகலைழோங்த 

கூர் த்தகன்மஇயுடைப்புறனி னு மாரசா பியயக்குணமதன்பாற் 

பார்த்துமர்திரமுமைகண்மத்றுள்ளவும். வுமவுலாசெய்தே, ௨௭ 

கலிராலாயிரம்துச்கொள்ளாய் ரம்இனமேற் அழமைமபத்தெட்டாகும் 

பொலிவுறுகளவரு.ந்சைமஇியொனடான்புடழெய்திசேய்காளி 

லிலகுக்சேவருமுனிவரும்புகற்டதிடயா வரும் பணிச்ேத2த 

வலலொச்சுகமருள்சமா இயினிடையடங்கின ரருண்மிக்கோர். உவ 

ஹ்னைய வாறுணர்கதேபழனிக்குமார்சாமியன்புடனு 6) & soot 

முனைமுறைப்படிச்ச_ங்குகள் யரையு மடிக் துட்னே னுயர்கோவில் 

வினையகற்றினோர் கமக்கமைழ்தென்.றுநூல்விளம்புபூசனையாற்றி 

யினியவோகன கால 'மஞ்ஞான் தினுமினிது௰ம$ழ்£ 625, ௨௯ 

பன்னருக் இறற்படையுடையச ரா தம்பதியைவீ ட்டியவேலோன 

ன்ன்னுகற்றிருச்செம்தலம்பஇயிடைத் தாயனம_ஞ்செய்தாங் 

கன்னதானமெஞ்ஞான்றினுகிகழ்வுமவருள்பு 6 ன்பாக 

விக்கிலத்இனிழ்புகழ்பறர் துலவகலலின்பமது டன், ௩௰



WF - அன்ன தானமகத்துவபுசாணம். 

முன்னுளோர்புரிமுறையினினக ரல்கண்முழுவதுமினிதெய்தி 

மன்னா்மற் துளோர்யாவரும்ம௫ழ்வுடன்வழங்பெபொருளாலுக் 

துள்னும்பண்ணைஈன்னிலல்களின்விளைவிம் ுலங்கடெடொருளாலு 

மன்னகானமேழுதலவெண்ணான் கமமருளியாங்கமர்காளில். 

மனதுவ*துகற்றுவாதசார், ௪4 தலமருவி நான்டுாறையாகக் 

கனிவிம்சொக்கலிங்கம் துடன பகபறகண்ணிபொழற்பதம்போற்றி 
யினிதினோரிடத் இரு தவணுமறவரெவர்ச்குமோதனக௨ூஇப் 

புனிதவாசகங்கேட்டுவந்தவாசக கெலாபோனகமினிதிர்தார். 

இனையதன்மையையுணர்கலேக்கட்டமுமெழிற்றுரைத்தனக்கார 

சனைவரும்வரவங்ககர்மாா தர்கள்ய/வருவணெய்த 

வினையின்மாத aut BR மூகேரக்கி 8ர்வி, he இவணெல்லோர் EG 

ஈனியருக்துதற்கருளுஇசெ- வுயர்கபூடிம் பர்கணவிஃ காலை. 

ஆதிசு௩் உ ரர் தமைகினைக் துயா ணணிறன்ன (இன்மிசை தூவிக் 

காதலாயவணவ%6தவ/ ஒமக்கெலாங்களிப்புறவனகல்இ 

மீதவோதனக்தனையுணப்பலரினும்வேண்டுமென் றிடவி.து 

மாகஞர்செயலெனத்துரைத்தனம் இனர் உனிமனமகழ்வெய்தி. 

ஆயபத்பலபணிஇகளாடைகளம்பொனு நிககல்கி 

மேயமேலவரகல்வுறவவ்விடைமேபிஷோர்க்க நணஃூழ்- 

த£யதம்படை சூழ்வுறப்பல்லியம் தவ ப்டவ ப5கர்நீ் இ 

மாயைகீத்தவ। கூவ மாககரி௨ட மசழ்வின௮உனெர்மாகோ, 

வைடுபவ்லயின்வருபவர்தமக்கெலாம௫ிழ்வினோ goo ov 

துய்ய ச் இயெம் உட்டினும ரவு /ககமுடனவ, ழகாளின் 

மெய்கொள்சுப்டையசா மியையழை்துநால்வி இழுறை களாங்கூறி 

வெய்யமாயையினபற்தவீசனைவிரும்பிச்சம்மகஞ்சேர்க்தே. 

சே வறு, 

சொல்லுங்கலிகாலாயிர1ஐசொள்ளாயிரதழேழ்பத்காண்டிற் 

” செல்லுமபிரசொழ்பதிவ நடந் இகழாவணிமுவேழ்இ5இ 

வல்லசெவ்வாய்க்கிழமையன்_றுவரய் கொள்பழனி க்குமார்சாமி 

யல்லலகல்சமாதியினிலடைஈ தார. ரனருட்கணியாயே, 

தந்தையடையச்சுப்பையகழ்சாமிமுறைகடவிராமற் 

இ௩்மைகளிட்ட। ற்சடங்கனை துஞ்செய்துமுடி சதுமுன்டுறையா 

லிம் தநிலத் இனெவ்வயினுமெய்தஇியடைஈதோர்க்கரு até gi 

முக்தபபுரிந்தோர்தம்மிலுமும்மடங்கோதன தானம்பிரிக்து. 

கக 

௨௨ 

ள் 

உடு 

கஸ் 

KOT 

Raby



மோக்கப்படலம், AT (Be, 

சேவர்க்னெறவன் பயந் தசெழுல்கொடியைமணச் துதேவசெலா 

மாவலுடனேபோற்றிசெயவாரானன த்தோன்மஇூழ்ட்தமருக 

காவில்பரங்குன்ற,க்தலன்ன தானமடமொன்றுண் டாக்கி 

மேவுமவர்கட்கெட்போ தும்விரும்பியனஈல்்கடவுய்த்தே, ௩.௯ 

ஆதியுயர்சுஈ தரமூர்த்இக்கன்பாற்பூசைனடத்தி 

கீதியடனேமற்றவர்க்குகெதறியிற்பூசைமுறையாற்றிக் 

காகலுடனெண்ணான்கறமுங்கனிவாறபுரிர்்துகளிபபெய்தி 

போதுசுதராமெளனகுருசாமிக்கனை த்துமுறைசெய்தே. ௪௦ 

Ca 

சாசிறர்பகலிகாலாயிரத்இனமேலாய்ச் செடபுக்தெரள்ளாயிரத்தெ 

ண்பத்தெட்டகாக வார்சருவ௫ிச் நுவருடச்திற்பானுவருட்டலோொ£ கனிலி 

ருபத்திரணடாக்தேதி, சேர்செவ்வாய்ககிழமையிற் சுப்பையசாமிசெக 

மாயைகீர்க்தரன்செமபகத்கையுனனித், தீர்வ.றுகற்சுகமருள்சமாஇதன் 

ole சேர்ந்தனராற்றேவாமலர்மா பெய்ய. ௪௧ 

மே வறு 

௮த்தரடங்கமவுனகுருச ரமியருளாலாமுறையே 

சித் தமகழ்வாலியற்றியென்.றுர் இகழ்பூவரசர்போம்றிசெய 

மூச்கராஞ்சுந்தரமூர் 4 இழருகார்மலர் த் தாணெஞ்சில்வைத்து 

நத் இவருவோர்சமக்கெல்லாகனஇனுணவாங்கமுதீக்தே, ௪௨ 

முன்னோர்புரிம தமுறைஉழியேமுஈகீராடையுலகனை தது 

தர்கேரில்லார்சென்றெவருக்சருமபல்பொருளுமேத்றுககர்க் 

கெந்கே ரத்தி சலணணிலஃர்க?ளை ய்தினைலுமினிதுதக ல் 

லன்னம। டைமுதற்பலவுமரு.ரினுடனாங்கருள்செய்தே. ௪௩ 

அன்பாலறம்தையே ம்பி, இருவண்ணாமலையிலருளாரு 

மின்பாலமரவமர்* த்ரு ணீளவேணியரனசன்னி இப்பா ங்க 

ரின்பாலடைந்தோர்க்கிறுக்கையுமாயிடர்செய்பசிகோய்மாத்றுவதற் 
இன்ம। லமுதுமருளமன ஃ,ருளான்படமொன நியற்நியே, ௪௪ 

அறியாமையினாற்றமைமஇக்காசவரைெறியாலடர்த துமலு 
முறையாலரசுபுமியரசர் முழு துட்புமேலோகங்கப் 

பிறியா தவறயக்கலைமா துபிறங்குஞ்சென்னிகுளக கரி 

லுறைசு₹$தரசாமியையாங்கட்குபசாரக்கோடழைத்துலக்2த. டு 

அசைய இருச்சுர் தரசாமியருள்செய்முமையின்யாவர்களு 
மினியதொழில்களியற்.றுமெனவெழிற்சுஈ சசரும்வியப்பெப்இ 

16



17 5 அன்னதானமகத்துவபுராணம், 

முனையுளிளவாகள் புரியறத்துக்கதகமூன்றுபல்குறகல் 

லன கானம்கண்முசலவெணணான்கறமுமியற்றி.பமர்காள ௬, ௪௬ 

மன்னும்கலியேழின் றியயயாயிரு பன்றுளா ௩௫ சன வருட 

தஇன்னுங்கதிரோன்கோலிருபான்றான் ர் இகதஇசூர்காளிற் 

பொன்னைகிகர்க்குமெளனகுருசாமிபுவிமாயையைநீத்து 
மினனாசரன்ருடனை சாடிமிகஞ்சமா இமேவின ரால் ௪௭ 

அடங்குமவுனகுருசாமிக்கன்டால்வாலசுகக.ரராழ் 

சடங்குபலவுஞ்செய்வீத் துகதகுஈன்முறையுஞ்சாற் றிமிகு 

இடங்கொண்மனச்சு£தரசாமிசென்னிகுள த்இற்சேர்க் து தம 

இடம்கொண்மடத்தினன தானமென்றும்புரிக்தாங்வெதுற்றார். ௪௮ 

மோக்கப்படல - முற்றிற்று, 

  

HY UL Ow கக்கு - இருவிருத்தம் * Jn} i. 

rN கட ட ட் 
வாலசுந்தரா 

  

புண்ணியபரிபாலனப்படலம். 

அகமடழ்ஈ்தாளுமத்தன்சமாதயிஉடைகோடுஞ் 

செகமெலாம்புகழும்வாலசுந்தர॥ தயக்கங்கண்டு 

மிகுபுகம்படைத் ச தங்கண மரபுளோர்விருப்பிற்கூடி. 

முகமன்களபவவுங்கூறிமுகமலரொளிரச்செய்தே. 

யாவருங்கூடியோடுச்தெழிலறம்வளர்த்தர்ககேம்ற 

தாவருங்குணத்தான்மிக்கோரெவரெனசசாந்றுங்காலைச் 

சேவுயர்.துவசனன்பன்சென்னமரெட்டிபட்டி 

மேவருணாசலப்பே/வளன்மிக்கானென்றார்சில்லோர். 

சகலருமிசைந்பேயன்னோன்றன்னையாய்கழைத் துநீயே 

யிகழ்வறுங்குமாரசாமியெறிழ் றுரைசாமியன்பிந் 

நிகமுஞ்சுப்பையசாமியுடன் சிறப்பு.றுமித்தன்மஞ் 

செகமெலாம்புகழுற்ரோம்காட துதல்2 த்ததென்னா. 

அனையவரிசைங் துவாலசு* தரரருளினாலே 

முனையுளோர்புரியரத்இன்மும்மடியஇகமாகப்



வாலசுத்தரர்புண்ணியபரிபாலனப்படலம். ௭௩௯ 

புனைாகர்தோருஞ்சென்ருங்கட்பொருந்துறுபொருள்களாலும் 
தனை 9கரில்லாவன்னதானநாடொறுஞ்செய்வாரால் 

மன்பதைபுரக்குமா ம்ரல்வாலசுந்தரருமிக்க 

வன்புட னுயர்பல்லக்இனமர்ந துபல்லியங்களோங்கக் 

தன்களைச்சுற்றமும்றோர்சகலருஞ்சூழ்ர் துசெல்ல 

மின்ளெரொளியித்பற்பல்விரு துகளுடனெழுந்தே. 

மனுநெதிமுறையினிட தவையகந்தன் னையாளாய் 

கனைகழலரசர்மற்ரோரியாவருற்கண்டுபோழ்தட் 

பனிவளர்மஇியமென்னப்பண் புயர்ஈகர்கடோறும் 

புனிகமதாகச்சென்றுபுனைவெண்ணீ றினிஇனல்கி. 

௮ணிபுட.னாங்காங்குோ! அளி நறற்பொருள்களெல்லா 

மிணையிலாம$ூழ்வினே ந்௫டய்சை தபண் டி.கண்மீதேம்றி 

மணிமிகக்கணகணென்னவொலிப்பமாக்கங்கடோறுக் 

கணிவிலாக்களஞ் 7 யங்கணிறைவுறச்சாருமென்.றும். 

வடக்குவேய்கடங்குணக்கின்வாரி3ப)ன்பொ திகைபின்னுங் 

குடக்குயர்கட லுமென்னக்கூ றியபரம்பினெங்குக் 

இடத்துடன்பினுஈ தஞ்சீர்ம்இிசெ லுமிடங்தோறுகின்றே 

யடக்கருமபொருட்காணிக்கை.பாகவாங்குறுவதாமால். 

வாலசுந்தரரு6ரரிதைமலிழ்வினாடனை க. துமேவிச் 

சீலஞ்சேர்குடிகட்கென்றுஞ்சிெப்பு சவாசகூறிக் 

கோலமார்ககறினு றுக் கொணடனேர்்முழவதிர்த்து 

மேலவர்முறையினா மறும்விஇப்ப யறங்களசெய்தே. 

ஆதசுந்தரமூர்த்இக்குள்ளன்பின்றுக்கால பூசை 

கீ.தியினியற்றிமுன்னோரியம்மியனெறியினாவே 

காகலாயச்ச துரவோங்க/கினிதுடன்கடகத்திய்கட் 

போ .துவோர/ தமக்கு£வேண் டும்பொருள்களுமினி இனி நே be 

மீண்டவர்வரும்டோமன்புமீது௦யிருக்கச்செய்து 
காண்டவம்புரியுமீசன்றன்னடியவர்மமோர்க்கும் 

வேண்டியவாரறினெண்ணெய்த்தானங்கள்விருப்பிற்செய்து 

காண்டகமேலோர்சிக்தைகருதியவுணவுமீஈ்மே. 

சிந்தரமூர்த இசெய்யதுணேமலர்ப்பதங்களன்பாற் 

Disan தயிம்கருதகொளுஞ்செல்வமேன்மேலுமோங்க 

க௰ 

க்க



ஈஈ௪௰ அன்ன தானமகத் துவபுராணம். 

வந்தவரெவர்க்குஞ்சிந்தைம௰ழ்வுறவசனால்கி 

யிந்தமாநிலத்திலென்றுமிசையுறவாழ்வதாமால். ௧௨ 

பல்வளஞ்செழிக்குமெட்டுக்குண்டெ லும் இயிலென்றுள் 

செல்வமென்மே லுமோங்கச்சறக்குஞ்சுப்பையபூம 

னல்வளமனையினும்றகாவலர்கமைக்காத்தாற்போற் 

செல்பவர்வறுமை தீர4இனமனமு_வுவாரே. Sh. 

மங்கைபங்கமர்வோன்மேனாளருளியவரத்இனாலே 

தங்களின்மரபின்வ௩்தோர்தமக்கெலாம்புகழுண்டாகத் 

இம்கண்மும்மாரிபெய்யச்செகமெலாஞ்செழிப்புற்ஷோங்கத் 

துங்கமிக்கன்ன தானகாடொறு£ துலங்குமாதோ. ௧௪ 

மாதவர்முஃ2லாயிந்தமாகிலத்துயர்ந்வோர்க்கெல்லாம் 

போ துறவன்னகல்கும்புண்ணியசரித%தன்னை 

நீதிசேர்முனிவராலுநிகம்த்துதகரிதாமஃ்தை 

யோஇினேனெனதுபுன்மையுயர்ந்தவர்தெரி க்குமாறே. கட 

சுருதிகள்வாழீயீசன்றுணைமஉரடி.கள்வாமி 

யரியயனமரர்வாழியருண்மிகுமுனிவர் வாழி 

பொருவிலாச்ச₹ தரேசன்டொபதம்வா ழியன்னார் 

மரபுளோரெவரும்வா(நிவழங்கன மானம்வாழி. ௧௬ 

செற்நெலின்பணைகள்சூ!, iB) 1ழ்கூவனகர ம்வாழி 

மன்னவ/வாநியி தமாகிலமாழுதும்வாழி 

யின்னல்மான.நாலையினி துறப்பகர்வோர்கேட்போர் 

நன்னலமிகுந்ே தயெந்தகாளினும்வாழ்கமாதோ. WOT 

வாலசுத்தரர்புண்ணிபபரிபாலனப்படல- முற்றிற்று, 

ஆ. படலம் ௨௰- க்கு இருவிருத்தம் - ௬௩. 

ஸ்ரீ மத்-கூ வலப்புரம் 

அன்னதானமகத்துவ: (ராண முற்றிற்று. 

சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகளது 

திருவடிகள் வாழ்க, 

  

மகாமகோபாத்பாமய, டாக்டர் 
௨. வே. சாமிநாசையர் நூல் நிலையம்




