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உட 

கணபதிதுணை. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

சேதுபுராணவச நம். 

சாப் பு. 

திங்களங் குழவி ன்னத்திகழொருமருப்பிந்சோதி 

தங்குகிம்புரிவபங்கத்தடாமணிமகுடந்தாங்கித் 

துங்ககல்வரங்கணல் குந்தூ.பசீரிராமசேகுப் 

பங்கவர்வணங்கும்யானை முகத்தனைப்போற்றல்சேய்வாம். 

இ.ள், பரிசுத்தமான ஸ்ரீரமபிராறு3 கட்டப்பட்ட சே தவில் 

பாலசர்சரன்போலப் பிரகாரிக்கின்ற ஒற்றைர்கொம்பினிடத்து 

ஓியமைக்த இம்புரி விளங்காகிமசப் பெரிசாரய ரத்தகரிதமான 

திட்டத்தைச்சரித்து எழுர்தருவியிரு. தன்னைவர்து தரிசிப்ப 

வர்க்கு அவர்கள் விரும்புவள்வாரிய மீமலான ஈன்மையமைத்த சல்ல 

வரங்களைத். தடையின் மிச்கொித்சரூர் வாரும். தேவர்களால் 

௨ணங்சப்படிவோரும் ஆய யானைமுசச்சடவுளாகிய ஸ்ரீவியைத 

ழர்த்தியை, இர்நால் இனிது முடிதற்மபாருட்டு, யாம் வணங்கு 

வோம், எற, (க) 

சைவசமயிகள் யாதானும் உர் நூல் செய்யப்புக்கால், அர் தூல் 

இனிது மு உதற்பொருட்டி முத்ற்சண் விசாயகச்சகடவளை வாழ்த்து 

தல் மரபாதலால், இர நூலாசிரியரும் சாம் எச் துச்கொண்ட சேத 

புராணக் என்னும் இர்நூல் இனிது முடிதற்பொருட்டு இம்லாழ்த் 

துஈ்கூறினார் என்றுணர்க, மருப்புவளைலினாலும் சிறச்சாலும் பால 

சந்திரனுக்கு உவமையாயிற்ற, இதனை வண்ணம் வடிவு என்பன 

வற்றைப்பற்றி வர்தபண்புவமை யெனபர், 

சயமகாசரனைச் சங்கரித்தற்ொருட்டி ஒருமருப்பை முறித்துக் 

சைம்கொண்டார் என்றம், வேசவியாசமுவிவர் பாரதகதையைக் 

சகூறுங்கால், அதனை மேருவின்புறஜ்இில் எழுது தற்குரிய எழுத் தரணி 

யாகக் கோடற்கு முறித்துக் சைக்சசொண்டார் என்றும் புராணங்



க செதுபுசாணவாநம்,. 

சளில் கூற்ப்புதலாலும், மூகச் துள்ளது ஒற்றைக்கொம்பேயாத 
லாலும் **திசழொருமருப்பின்!? என்றார், !'சோஇதக்குகம்புரி!? 
என்றதனால் மணிசளிழைத்த இம்புரியென்றதாயிற்று, இம்புரி, 

யானைக்சொம்பிற் கட்டும்பூண், வழங்குதல்-ஏ.ராளமாகச்சொடத்தல், 
சேதுவில் மூழ்கனோர் பெரும்பாவங்களையெல்லா மொழித்துப் 
புனிதர் ஆதல் திண்ணமாதலாலும், அவர்க்கு ௮ப்பனிசத் தன்மை 

தருதல் உண்மையால் சேதுவைச் தாயசீரிராமசேது வென்தப் கூறி 

னர். வயங்க, தாங்கி, நல்கும் யானைமுசத்தன் என்றும் புங்கஷர் 

வணங்கும் யானைமுகத்தன் என்றும் இயைத்துச்சொள்க, 

போற்றல் செய்வாம்--என்னும் வினைக்கு யாம் என்னும் வினை 
முதல் வருவிச்சப்பட்டது., இனிவரும் கடவுள்வாழ்த்தில் 'பூமாது'? 
என்னும் முதற்செய்புளின் ஈற்றில் ?சர்ப்பாம் என்பதற்கும் இரண் 

டாஞ்செய்புள் முதலானவற்றின் ஈற்றிலுள்ளவாழ்வாம் என்பது 

மு.தலியவற்றிற்கும் இவ்வாறே அமைத் துச்சொள்க, தாம் ஒருவசே 

மாதலால் தனித்தன்மைப் பன்மையென்றாயினும் தம்போல்வாரை 

யூம் உளப்படுத்குச் கூறுவதால் உளப்பாட்டுத் தன்மைப்பன்மை 

யென்றாயினுங் சொள்ச, 

தோடர்கின்றவிடக்கண்வெற்புத்துகள்படத்தளைக்குமேலோ 

னடர்கின்றவதற்குகாதனாகியவைங்கைமுக்கட் 
படர்வேன்றிட்பகவன்முன்னைப்பவமுதற்படியினேல்லா 
விடர்ரின்றும்புக்கவேம்மையேங்கணுமேந்தஞான்றும். 

இ-ள். ஆன்மகோடிகளைத் தொடர்ர்துவருத்துகன்ற பிறவித் 

துன்பமாகிய மலையானது பொடி. படும்படி. அதனைத் தெர்ளைக்கன்ற 

மேலோனும் வருத்துன்ற அ௮த்துன்பத்திற்குத் தலேவனுமாகெ 
த்ச்.து.இருச்சரங்களையும், மூன்றுசண்களையும், மிகுர்த வெற்றியை 

ஜம் உடைய விநாயகக்கடவுள், அராதியாமத் தொடர்ர் துவருன்ற 
பிறவிமுகலாசச்சொல்லப்பட்ட இவ்வுலசத்திலுள்ள் எல்லாத் தன் 
புவ்களினின்றும் எம்மை எவ்விடத்தும் எர்தச்சாலத்தும் காத்தருள் 

வாசரக, எ-று, (6) 
மீறவித் தன்பந்திற்குச் சா.ரணமாகயகினை, ஆன்மாக்கள் 

Reet ge ips ge பிறவிதோழும் விடாது சொடர்சின்றணவின், 

/இதாடர்சன் தவிடச்சண். . என்றும், 'அவ்விசெசண் பாங்ரரனும்: 

ந்௯சச்சப்படிரது ரிலைபெலுதலால் ௮.சனை வெற்பு ஏன்.ழம், ௮௯.



சேதுபுசாணவசநம், ௪. 

அன்னதாயினும் மூத்தபிள்ளையார் தம்மைய?த்தாரது ௮ன்பத்சை 
ரிர்மூலமாச நீறுசெய்வது இண்ணமாதலால், :த.கள்படத் தளைச்கு 
மேலோன்!? என்றும், தம்மைவழிபடாதார்ச்கு ௮த்துன்பதை புண் 

டாச்குவோராதலால் (அதற்கு நாதன்'? என்றம் கூறினர். வழி 
படாதார்க்குத் துன்பஞ்செய்வர் என்பதனைத் தஇிரிபுரசங்கா.ரசாலத் 

தில் தமது தர்தையாரது இரதத்தின் ௮ச்சிறுத்தமையே விக்கும் 

எங்கணும் என்றது மூன்றுலகத்தினும் எனவும், எர்தஞான்றும் என் 

இது முச்சாலத்தும் எனவும் சொள்ச, படி, பூமி, மேலோன், காதன், 
பகவன் என்பன ஒருபொருள்மேல்வர்த பலபெயர்கள். இவற்றுள் 
ஒவ்வொன்றும்புரகீக எனினும் வியங்கோள் வினையோடு சென் 

நியைர்து முடிவுபெறும், இதற்கு எம்மையென்பது செயப்படு 

பொருள், 

  

HL OYA QTL FS Fie 
A OG 0-atee— 

சபாபதி, 

பூமாதுபோலிவேய்தமுகுந்தன்காக்கும் 
புவிமாதுவளம்பேருகப்புலமைசான்ற 

நாமாதுநலந் தழைப்பவிருள்கால்சீக்கு 
நகைநிலவுதவழ்மவுலிஈன்னீர்க்கங்கை 

மாமாதுபுனறுளிப்பமறைகள்வாழ்த்த 
வளர்தில்லையம்பலத்துள்வாமநீங்காத் 

தேமாதுவிழிகுளிர்ப்பவமரர்போற்றத் 
திருடஞ்சேய்நூபுத்தாள்சேன்னிசேர்ப்பாம்; 

இ.ள், தாமரமைமலரில்லாழ்கன்ற திருமகள் பிரகாசத்தை யடை, 

யவும், இருமாலினால் காக்சப்படுிற பூதேவிமின் பலவகை வளங்க 
ளும் செழிச்சவும், கல்வி யறிவுபிகுக்த சரஸ்வதியின் அழகு செழிச்ச 
வும், இருட்டையோட்டுின்ற ஒளியையுடைய பாலசர்திரன் 'சவழ் 
தீற்டடெமாயெ சடாமகுடத்திலுள்ள பரிசுத்தமான நீரையும், எல்லா 
டைய பாவங்களையும் இர்ச்சலாகுய பெருமையையும் உடைய கஸ் 

சாதேவி 8ீலாச் துளிச்சவும், சான்குவேதங்களூர் துதிச்சவும், எப். 

௫டர்.தம் ஒருகுறைகம் இன்றி அபிலிர்த்இயடைச் துலரு9ன் ற நில்லை. 
யம்பலத்தில் சனது: இடப்பாசத்தை நீல்சாதிருக்ிற தெய்வத்



ச். Cat gy atten tue gb, 

தின்மைபொருர்திய உமாதேவியா?த சண்சன் குளிரவும், இர்இரன் 
முதலாய தேவர்கள்வர்து வணவ்சவும் இருஈடனஞ்செய்ன் ற 
ீசபாபதியினுடைய சிலம்பணிச்த இருவடிசளே் எமது சிரத்தில் 

அமைத்துச்சொள்யோம் யாம், எ-று, (8) 

பூ எனப் பொதுப்படக் கூறினாராயிலும் பூமா.து என்பது திரு 

மகளை யுணர்த்தி நிற்றலால் ௮ஃது ஈண்டுத்சாமரை மலருக்காமிற்று, 
இவ்வாறன்றிப் 'பூவெனப்படுவத பொறிகவாழ்பூவே"? என்றம், ‘ பூர் 
தவிரில் வீற்றிருசக்கும்பொன்!? என்றம் பிறவிடங்களிலும் பூவென் 

பதத தாமரைமலரையே யுணர்த்திரிற்றல்காண்ச. பூமாதுபொலி 

லெய்தலாவது இவ்வுலகத்தில் செல்வம்மிச்குப்பொலிய என்றதா 
யிற்று, புவிமாது வளம்பெருகுதலாவது பைங்கூழ்முதலியன செழித் 

அப் பயன்தருதல், ராமாது ஈலந்தழைத்தலாவது சல்வி அபிவிர்த்இி 

அடைதல். சரஸ்வதி, கல்விக்கு ௮திதேவதையாகலரனும் ௮வளின் 

மிச்ச புலமையுடையோர் ஒருவர் இல்லையாதலானும் **புலமைசான்ற 

சாமாத!' என்றார். சங்கைமாமாது புனல்துளித்தலாவ து, இறைவன் 

இருரடனஞ் டுசய்தலால், அசைவுற்றுத் ததும்பிக் திவீலவிசுதல், 

அன்றிச் சாலமழைபெய்தல்.ஆம். :*வாம$ங்கா?' என்னும் விசேட 
ஊத்தால் மாத”? என்பது உமாதேவியாரை யுணர்த்திற்று, எய்ச, 

பெருச, தழைப்ப, துளிப்ப, வாழ்த்த, குளிர்ப்ப போற்ற என்னுஞ் 

செயவெனெச்சங்கள் இருஈடஞ்செய்தல் என்னும் வினைகொண்டு 

முடிச்தன. திருடஞ்செய் என்பது ஒருசொல், இஃது ஈண்டுப்பகுஇ 

மாத்திரையாய்ச் கொள்ளப்படுதலால், காலங்க.ரச்த பெயரெச்ச 

மாகிய வினைத்தொகையாய்த் தாள் என்னும் பெயர்சொண்டு முடிச் 

சி 

மறைகள் வாழ்த் தலாவது இல்லையம்பலமும் அதில் திருடஞ் 

செய் அபுரத் தாளும் நீசீழிவாழ்கவென மங்கலவாழ்த் தச் கூறுதல், 

வாமரீங்காதீதேமாது விழிருளிர்த்தலாவத, திருஈடஞ்செய் grits 

தர்ளையுடைய எம்பெருமானது திருமேனியின் பேழசைச்சன்9 
சனித்தல், *தடத்சோட்டி மயத்சேஜேச்சரிற்கு மெழிலுடையான் !! 

என்றார் பிறரும். அமார்2பரற்றுசுலாவ,த இச்.தரன்முதலிய இறைய 

“ரத்தம் புசப்பேறகளுக்கு தர் இடைய ஓண்டாகாலண்ணம் சாத் 
mye aims t Gaur peepee, அம்பலம்ஃ-பொது, அம்புஇத்துள் 

'அிர்ரடிஞ்செ் ள் இனயரும்,. 
ieee



சே அடிராணவாநம். ட 

டரமநாத்சுவாமி, 

பூரீதவிசினிருந்தபிரான்மு தலோர்காண்ட்' 
புண்டரிகமகள்கோழுான்புகழிலங்கை 

வேந்தனுயீர்ப்பழிகழுவுமுகத்தால்யார்க்கும்- 
: விடையவனேயுடையவனாம்வேதவாய்மை 

யாக்தரங்கம்வேளிசேய்வானனைவரோட 
மணைக்துகந்தமா தன த்திலருச்சித்தேத்து 

மேந்துபுன்ற்சடிலமுடியீராமநாத 
னிணையடிச்சேர்தாமரைகளிறைஞ்சிவாழ்வாம். 

இ-ள். தாமரைமலராகிய ஆசனதச்இல் வீற்றிருக்ளெற பிரமன் 
மூதலிய தேவர்கள் காணும்படி, இருமசள் ஈரயசனாகய ஸ்ரீராம 

பிரான் பராக்ரமம் முதலியவற்றால் பெருங்8ர்ச்தியமைந்த இலம் 

சாதிபனாயெ இராவணன உயிர்க்கொலையால் சேோர்ர்ச பாவத்தைப் 
பரிகரிச்சலாகயெ வழியால் எல்லார்க்கும் இடபவாசனனா௫யெ சவ 

பெருமானே தலைவன் என்ற வேதங்களின் உண்மையா௫ய இரக 
சியத்சை வெளிப்படத் தும்பொருட்டுச் சுக7வமகாராஜன் முதலிய 

எல்லாரோடும் வர்து கர்தமாதனபர்வதத்தில் அருச்சனை செய்தற் 

குரிய மலர்களைச்சொண்டு அருச்சித்துத் துதித்த கங்கையைத் தாங் 

கிய சடாமகுடத்தையுடைய இராமசாதசுவாமியினது, இரண்டு திரு 

வழ்.சளாசய செர்தாமரைமலர்களை வணங்கி வாழ்வோம்யாம், எ-று, 

பூந்தவிரின் இருர்த என்னும் விசேடணதச்தால் பிரான் என் 
பது பிரமனையுணர்த்திற்று, முதலோர் என்பது இந்திரன் முதலி 

யோரை. உயிர்ப்பழி-உயிர்$க்ியபாவம், கழுவுதல் ஈண்டுப்பரிகரித் 
தல். என்னும்பொருள்து, அர்தரல்சம் என்பது அர்தரங்சம் என 

எது சை கோக்க ரீண்டத. வெளி செய்வான் என்பதல் வான்-எதிர் 
கால rg தும் செயவெனெச்ச விகுதி, சர் சமாதனம். இசாமேச் 

கிறு ஜர் குன்று, ௮ச்செக்தாமரை என்றாபேலும் செர் 

தாமனாபடியெனச்சொல் முன்பின்னாகமாற்றிச் செச்தாமரை் மலர் 
போன்ற இருவடி எனப் பொருள்கொள்க, 

பஸ்ட் மகன், கொழுசன் அருச்சித்து. ஏழ்.தும் இராமராதன் 
இோயடிரி செக்காமஸ்ள் இறைஞ்ச வாழ்வாம் என வினையுடிச்ச், 

பூனா



௬ சேஅபுராணவசறம், 

பரீவத்வர்த்தனியம்மை, 

தண்ணேன்வும்வேச்சேனவுந்தர்துசாயாத் 

தகைபயின்றுவிடரீக்கித்தலைவற்கேன்று 

முண்ணமுதந்தனையுதவியிமையமேரு 
வுயர்சிகரமந்தரத்தையோருவிச்சேர்ந்துங் 

கண்ணுதலைவிளர்ப்புறலாற்கயிலையேள்ளிக் 

கெளணியர்க்குத்தமிழ்சுரக்குங்காட்சியாலே 
வண்ணமுலைமலயமலைமானுங்கன் வி 

மலைவளர்கா தலிமலர்த்தாண்மன த்துள்வைப்பாம். 

, இ.ள். தட்பவெப்பங்களை புடையனவாகியும், சாயாத பெறு 
மையை யுடையனவா௫யும், மதனாசமப்படி விடரிலையை£க்கி ௮1௪ 
நிலையைத் தனது சாயகனாகயெ ஏவபெருமாலுக்குத் தர்தும், முறை 
யே தட்பம் ஒன்றனையேயுடைய இமயமலையையும் இரிபுரசங்சா.ர 
காலத்தில் வளைஈ்த மேருமலையையும் இருப்பாற்கடல் சடையப்பட்ட 

காலத்தில் ௮தில் உண்டான விடம் அமுதம் என்னும் இரண்டனுள் 
அமுதமிருச்ச, விடத்தைச் ஏெவபெருமானுக்குச் தர்த உயர்ர்த Ha 
சங்களையுடைய மர்தரமலையையும் இசழ்ர்தம், தலைவரைப் Wes 

தலைவியர் உடல் வெளுச்திரூத்தல்போல நகெற்றிச்கண்ணையுடைய 
சிவபெருமானைச் சேர்ர்திருந்தும் வெளுத் இருத்தலால் கைலைமலை 

யையிகழ்ர் தம், திருஞானசம்பர்தமூர்த்தி சாயனார்ச்கு ஞானப்பா 

தூட்டித் தமிழ்ப்பாடல் சுரக்சச்செய்த (உலகச்தாரச்குத் தமிழைத் 

தந்தருளிய சாட்சியளவையாலே பொதியமலையை நிகர்க்கின்ற 

௮ழயெ தனங்களையுடைய இளமைவாயர்த பர்வதவரித்தனியம்பை 

பின்: தாமனாமலாபோன்ற இருவடிகளை யெமது மனத்தின்கண் 
இருத்துவோம் யாம். எ-று. (௫) ச் 

தண்ணெனவும் வெச்செனவும் என்பன ஈண்டுத் தொழிற் பெ 
யசாய்த் தண்ணென்றிருத்தல், வெச்சென்றிருத்தல் எனப்பொருள் 
கொள்ளச்சிளச்தன. சாயாத்தசை-இறுமாப்பு, மாதர்தனம், தலில் 
மு.தலாயின உஷ்ணசாலத்தில் சண்ணென்றும்?தளகாலத்இல் வெச் 
சென்றும் இருத்தல் இயல்பாதலால் தண்ணெனவும் வெச்செனகும் 

தர்து எனதி சனத்தை விசேடித்தார், தர், நீச்ச, உதவி, ஒருவி, 
அள்ளி என்னும் செய்செனெச்சய்கள் சுரச்ரும் என்னும் வினை
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கொண்டு மூடிரதன, சண்ணெனவும் வெச்செனவும் தருதல் மு,தலிய 
குணங்களையுடையதும், தமிழ்கூரச்ரும் சாட்டுியில் மலய மலையை 

ரிகர்த்திருப்பதும் ஆய வண்ணமுலை மைவளர்சாதலி மலர்த்தாள் 

மனத்துள் வைப்பாம் என் வினை முடிபுசெய்க, பொழிப்பாதலான் 
இச்செய்புளின் ௮சலவுரை வரையப்படவில்லை, செளணியர்- திரு 

ஞானச்ம்பந்தமூர்த்தசொயனார்; பூமியிலுள்ளோர். பர்வதவர்த் தி. 

மலைவளர்காதலி, 

விநாஙகக்கடவுள். 

வேணிமுடிப்பகீர திரீர்புழைக்கைவாங்கி 
விடுத்தயன்வேண்டலையுருட்டிமிளிர்வேண்கோட்டாற் 

கோணிளையமதிக்குழவியுழுதுமேருக் 
கோமடூமுடியிற்கிளை த்தவேண்டோள்குழையத்தாக்கிதீ 

தாணேடியவிடைமுனிந்துகயிலைமுக்கட் 
டாதையோடூம்விளையாடி த்தன்பாலன்பர் 

மாணிலவுமன த்தறிநின்றுலாவுக்தேய்வ 
வாரணத்தைரினைந்திறைஞ்சிவழுத்தல்சேய்வாம். 

இ.ஃள். சடைமுடியில் அணியப்பட்டிருச்சிற கங்கார்தியின் 

நீரைத் தனது அ.திக்கையினால் உட்கொண்? உமிழ்ச் தம், பிரமனது 

வெண்டலையை உருட்டியும், விளங்குகின்ற வெள்ளைச் கொம்பினால் 

சோர்ணிய இளமையாகிய பிறைச்சர்இரனை உழுதும், மேருமலையின் 
கொடு முடிகளைப் போலச் இளைத்திருக்கிற எட்டுத் தோள்களும் 

ரூழையும்படி தாக்கியும், நீண்ட கால்களையுடைய இடபத்தைகி 

சோபித்துச்குத்தியம், இருச்சைலாயமலையில் எழுக்தருளியிருக்கிற 

மூன்றுசண்களையுடைய சன்சர்தையாகய சிவபெருமானோடும் விளை 
யாடியும், தன்னிடத்து அன்பு செய்பவரா அடியார்களுடைய 

மாட்சிமைதல்கயெ மனமாகிய சட்டுத்தறியில் கட்டப்பட்டு ரின்று 

உலாவுன்ற தெய்வத்தன்மை பொருர்திய யானைமுசத்சோனாகஅிய 

விநாய$க்கடவுளை மனத்தால் கினைத்துக், காயத்தால் வணக்க, 
சாவினால் சோத்திரஞ் செய்வோம் யாம், எ-று," (௪) 

பரஇ-பட௫ரதனால் சொண்வேரப்பட்டது. புழைச்சை வாங்கி 

விடுச்ரும் கீருச்கு விலாழி யென்று பெயர், இது **இவளிவாயிலும்



வி] சேதுபுராணவசநம், 

யானை க்கையினு மு.ிழ் நீர் விலாழி யென்றுரைச்சப்பரிமே!! என்பதீ 
னால் இனி விளங்கும், 

'சிவபெருமான் தம் திருமிடற்றில் ௮ணிர்திருப்பது அரேச 

பிரமர்களுடைய வெண்டலையாற் சமைத்த மாலையாதலால் அயன் 

வெண்டலையென்றது பன்மையைச் குதிச்சின்றத, அதிலுள்ள தலை 

களை எடுத்து விசோயாட்டுச் கருவியாகிய பந்துபோல உருட்டுத 

லால் அயன் வெண்டலையுருட்டி யென்றார். ப£ர இரீர், வெண்டலை, 

மதச் குழவி, எண்டாள், விடை என்பனவற்றை முறையே வாங்கி, 

உருட்டி, உழுது, தாக்கி, முணிச்து விளையாடச் வெபெருமான் எவ் 

வாறு பொறுத்திருந்தனர் எணின், மூத்தபிள்ளேயாதலால் இர் 

மீது தநதையாயெ தமது அன்பின் மிகுதி தோன்றப்பொறுத் இருர் 

தனர் என்க, தர்தைச்கு மூச்சபிள்ளைமீதும், தாய்ச்கு இளைய 

பிள்ளைமீதும் அன்பு மிகுத்திருச்தல் உலசவியல்பு என்ச, 

இவ்வாறு விளையா?ம் விளம்பருவ மூள்ளவராயினும் அன்பர் 

ம்னம் விட்டசலாதவர் என்றுணர்த்துதற்கு, 4*தன்பாலன்பர் மா 

ணிலவு மனத்தறி நின்றுலாவும் தெய்வவாரணம்'' என்றார், 

நினைந்து, இறைஞ்சி, வழுத்தல் செய்வாம் என்றது முச்காணத் 

தாலும் வழிபடு£வாம் என்றவாறு, 

வாங்கி, விரித்து, உருட்டி, உழுது, தாக்க, மூனிக்ன, விளை 

யாடி உலாவும், தெய்வவாரணத்தை நினைர்து, இறைஞ்?ி, வழுத்தல் 

செயலாம் என வினைமுடிக்கி, 
Cure, 

சுப்பிரமணியக்கடவுள், 

குலவுமலை௦கள்கலசமுலைப்பால்வாசக் 

குழுதமவள்கோழுரர்மறைகோழிக்குஞ்சேவ்வி 

கிலவு ழகமலர்கமழச்சேய்து மன்னோ 
னேடூந்துளைக்கைபிடி த்தேறிகேற்றிப்பட்டத் 

துலவியிவரோருமூவருவப்பமாலோ 

டூம்பர்கணங்களிதூங்கவுலகமூடங் 

கலப்மரகதமயிலூர்கழற்கால்வேன்றிக் 
சுந்தனைவக் தனைசெய்துகருத்துள்வைப்பாம்,
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இ-ள், விளங்குசன்ற மலையரையன்மசளாரகிய உமாதேவியின் 
பொற்சலசத்தை நிகர்த்த தனங்களிற்கார்த பாலையுண்ட மணச்தை 
புடைய செவ்வல்லிமலரை அசத உமாதேவியின் சாயகரரடய சிவ 

பெருமானது வேதங்களை வெளிப்படித்துகன்ற அழகு நிலைபெற்ற 
முசமாயெ தாமரைமலரில் பரிமளிச்சச்செய்து, தன் தமையஞடய 

விரசாயசக்சகடவுவின் நெடிய துவாரத்தையுடைய துதிச்கையினைப் 

பற்றி யேறி ௮வது நெற்றிப்பட்டத்தின் மீது உலாவி, இரத ஒப் 
பற்ற மூவரும் மனம$ூழவும், திருமாலுடன் மற்றைய தேர் கூட் 

டம் களிப்படையலும், எல்லா வுலகங்களையும் மறைத்சற்குரிய 

சோசையையுடைய மரகதமணியின் நிறமுள்ள மயிலை யேறிஈடத்து 

இன்ற வீரச்சழலை யணிர்த திருவடியையும் வெற்றியையும் உடைய 
ஸ்ரீசுப்பிரமணியக்கடவுளைத் சோத்திரம் பண்ணி யெமது மனத் 

துள் இருச்துவோம் யாம், எ-று, (௪) 

செய்து, ஏறி, உலவி, உவப்ப, களிதாங்க, மயிலூர்கந்தனை 

வர்தனைசெய்து கருத்துள்வைப்பாம் என வினைமுடிச்சு, 

சிவபெருமான் திருமுகத்தில் தம் திருமுகத்கைச் சேர்த்து 

தமது செல்வல்லிமலர் போலும் திருவாய் முத்தம் அளித்தலை யுணர் 

த்துதற்குக் *குலவுமலை மகள்கலச முலைப்பால்லாசச் குமுசமலள் 
கொழுகர்மறை கொழிக்குஞ்செவ்வி நிலவமூக மலர்கமழச் செய்து? 
என்றார், 

மூச்சபிள்ளையாரோடு இவர் விசாயாதெல் இயற்கை யாதலால் 

முன்னோனெடு்் தொளைக் கைபிடித் தேறி ரெற்றிப்பட்டத் ஓலவி? 

என்றார். இவ்வாறு இவ்விருவரும் விளையாடுதலை அடியில்வரும் 

செய்யுளாலும் உணர்ச, 

௮ரனவனிடத்திலே யைங்கரன்௨ஈ்து சானையவென் செவியை 
மிகவும், அறுமுகன் கிள்ளினானென்றே சிங்கிடவுமச், சன் ேல 
வனைகோக்கி, விரைவுடன்வினவவே யண்ணனென் சென்னியில் 

விளங்குகண் ணெண்ணினனென, வெம்பிடும்பிள் ளையைப்பார்ச் த 

ரீ யப்படிவிசடமேன் செய்தாயென, மருவுமென்சைச்$ள முழமளர் 
சானென்ன மயிலவனசைத்துநிற்க, மலேயரைய னுத௨ரூ மூமைய 

வளைசோக்கி ரின்மைர்தரைப் பாராயெனக், கருசரிய கடலாடை 

புலகுபலவண்டல் கருப்பமாய்ப் பெற்றகன்னி, கணபதியை யரூ 

சமைச் சகம௫ழ்வு சொண்டனள் களிப்புட னுமைச்சாச்சவே,



&9 சேதுபுராணவசநம், 

இம்மூவர், என்றது தர்சை, தாய், தமையன் என்பவரை, கலா 

பம் என்பது கலபம் எனச் குறஇற்று, 

  

சரசுவதி, 

கவளமதகரியுரிவைப்போர்வைமூடங் 
கண்ணுதலோன்புகழ்விரிக்குங்கலைகள்யாவும் 

பவளவிதழ்ப்பசுங்கு தலைமோழியிற்காட்டூம் 
பைந்தொடியையந்தணன்றோய்பருமவல்குற் 

றுவளுமணிமருங்குலிளரிலவேண்மூரந் 
சுந்தரியைவேண்கமலத்தோட்டூவட்டத் 

தவளமதிஈடூவமர்வாலேகினம்போலுக் 

தையலைமையலையகற்றித்தாளிற்றாழ்வாம். 

இ-ள், சவளங் கொள்ளுகின்ற மதயானையின் தோலாகிய 

போர்யையினால் தன் திருமேனியை மறைக்கின்ற நெற்றிக்கண்ணை 

யுடைய சிவபிரானத புகழை விரித்துச் சொல்லுகின்ற எல்லாக்கலை 

களையும் பவளம்போலச் செவர்த திரூவத. ரத்தில் உண்டாகியமிரு து 

வாகிய மழலைச்சொற்களால் வெளியிடுகின்ற பசும் பொன்வளையலை 

யணிச்தவளும், பிரமதேவன் தழுவப்பெற்ற பருமம் ௮ணிந்த நிதம் 

பத்தையும் துவளாரின்ற அழகிய இடையையும் இளகிலவை யுிழ் 

இன்ற வெள்ளியபற்களையும் உடைய சட்டழூயும், இதழ்களோடு 
கூடிய வெண்டாமரை மலரினிடையே யெழுக்தருளி வட்டவடிவை 
பும்வெண்ணிறத்தையு முடைய பூர்ணசர்திரனுக்குரரிவேபொருக்தி 

யிருக்கின்ற வெண்மையாகிய ௮ன்னப்பெடையை நிகர்க்சின்ற சை 

புனை யப்பட்டவளும் அகிய சரசுலதிதேவியின் திருவடிகளில் எமது 

மனமயச்சத்தை யொழித்து வணங்குவோம் யாம், எ-று, (௮) 

கவளம் - யானைக்கு ஊட்டும் ௮ரிசித்திரளை. உரிவை, தோல், 

பைந்தொடி, பசும்பொன்னாற் செய்த வளையல், பருமம்-பதினெட்டுக் 

கோவைமணி, இது மாதர் 2மகலைமுதலிய இடையணியுள் ஒன்று, 

பைந்தொடி, சுந்தரி, தையல் இம் மூன்றும் ஒரு பொருள் மேல்வர்த 

பல பெயர்கள், இவற்றின் ஈற்றிலுள்ள ஐகாரங்கள் மூன்றும் 
சஎண்னுப்பொருளஎன, தையலைத் தாளிற்றாழ்வாம் என இயையும், 

வை
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திருநந்திதேவர். 
போதனுறைமலர்முகிழா தமார்கோமான் 

புரநிலைமைகுலையாதுமருதுபோழ்ந்த 
பாதனுறைகடல்சுருங்கா தரிணஞ்சூரல் 

படைமழவண்சுரிகைகரம்பரித்துப்பாந்தட் 
காதனுறைசிதறுபுனற்கங்கைகுடங் 

கண்ணுதலேம்பான்மதியுங்கதியுகல்கு 

நாதனுறைதிருக்கயிலைகாவல்பூண்ட 
நந்தியைகம்புந்தியின்கணயக்துவாழ்வாம். 

இ-ள். பிரமதேவன் வாசம்பண்ணுகிற தாமரைமலர் குவிந்து 

போகாமலும், தேவர்களுக்கு இறைவனாகிய இர்திரனது ஈசரத்தின் 

ரிலைமை குலையாமலும்; இரண்? மருதமரங்களினிடையே சென்று 
அவ்விரண்டையும் முறித்துத் தள்ளின இருவடிகளையுடைய இரு 

மால் அறிதுயிலமர்ச்த இருப்பாற்கடல் சுருங்காமலும், மான், பி£ம்பு, 

மழுப்படை, வளவியகரிகை என்பவைகளைத் சமது திருக்கரத்தில் 

தரித்து, அதிசேவனைக் குழையாயணிர்த திருச்செவியை யுடையவ 

னும் திவலைகளைச் சிதறுகிற நீரையுடைய கங்காஈஇியைச் சடாபாரத் 

இல் தரித்த கெற்றிச்சண்ணனும் எம்மால் விரும்பப்பிமவனாஇய 

மேலோனும் ஈல் அறிலையும் ஈற்கதியையும் அூத்தார்ச்கு ௮ருள் 
செய்கின்ற இறைவனும் ஆகிய சிவபெருமான் வாசம்பண்ணுின் ந 

இருச்கைலாயமலையைக் சாவல் செய்யும் சொழிலை மேற்கொண்ட 

கிநநந்திதேவரை யெமது மனத்தினால் விரும்பி வாழ்வோம் யாம். 
எ-று, (௯) 

மூகிழாது, குலையாத, சுருங்காது என்னும் எச்சங்கள் பரித்து 

என்னும் வினையையும் பரித்து என்னும் எச்சம் காவல்பூண்ட என் 

னும் வினையையும் கொண்டு முடிர்தன, பரித்து காவல்பூண்ட 

ஈந்நியை நயர்து வாழ்வாம் என வினை முடிபுசெய்ச, போது-தாமரை 

மலர். அதை இடமாக உடையவனாதலால் பி.ரமனைப் போதன் என் 

ரூர். அமரர்-கற்பத்தளவும் இறவாதவர். மருதுபோழ்நத. பாசனுறை 

என்ற விசேடணத்தால் கடல் என்றது திருப்பாற்கடற்சாயிற்று, 
பார்தள் பாம்புக்குப்பொதுப்பெயராயினும் பார்தட்கடதன் என்ற: 

குதிப்பால் ஆதிசேடனுச்சாயிற்று, வபெருமான் திருச்செலியில், 
குழையாச ௮ணியப்படுவது ஆதிசேடனாகையால் இவ்வாறு பொரு



௧௨ சேதுபுராணவசநம். 

ஞரைச்சலாயிற்று, ::அர்தகனைச செற்றதசாளர் திசழ்சனசாதின கர 

னச்தஈடனர்'? என்றார் பிறரும், இவ்வாறு கூறினமையால் இவர் 
இருக்கைலைக்காவல் பூண்டமை?யே உலகரிலை2பற்றுச்குக் காரணம் 

என்றதாயிற்று, 
ee ி கரன் 

தீருதானசம்பந்தழ*த்திநாயனார். 

சங்கமணிக்குழைதயங்கத்தழைந்தகாதுக் 
தனிவிடையுமு தலபல தணப்பில்காட்சி 

போங்குமடையாளங்கள்புகன்றுபோற்றிப் 
போருவிறந்தபரஞ்சுடரைப்புந்திக்கேட்டா 

வங்கணனைவழுதியுடல்வெப்புநீங்க 
வணிதிகழ்வேண்டிருநண்டேள்ளிச்சாத்துஞ் 

சேங்கைவிரல்கோொடூகுறித்துத்தேரிக்குந்தோன்றல் 
சிற்றடியின்பேருந்தகைமைசிக்தைசேய்வாம். 

இ-ள், ௮ழகாயெ சங்கக்குழையானது அ௮ணியப்பட்டு விளங் 

சாகிற்கச் செழித்த திருச்செவியும் ஒப்பற்ற இடபஉாகனமும் முத 
. லாகிய நீங்காத அற்புசத் தோற்றமானது விளங்காரின்ற அடையா 

ளங்களைப் புகழ்க்து சொல்லி வணங்கி, ஒப்பற்ற பரஞ்சோதியும் 

மனதிகளுச்செட்டாத அங்கணனும் ஆ௫ூய சிவபெருமானை, பாண்டிய 

னது சரீரத்திலுண்டான சாரமான தணியும்படி sp sian ae 

தின்ற இருவெண்ணீற்றை அள்ளிச் சாதிதும் செம்மையாகிய கைவிர 

லைச்கொண்டு சுட்டிக்காட்டின பெரியோனாயெ திநஞானசம்பந்த 

பூர்த்திநாயனருடைய சிறிய திருவடியின் பெருமையை யாம் As Acs 

போம், எ-று, (௧0) 

இவர் ௮ம்மையின் தஇிருமுலைப்பாலுண்டகளுற் சரர்த தமிழ்ப் 

பதிசங்களுள்ளே முதற்பதிக முதற்செய்யுளின் முதற்சண் தாடு 

டைய செவியன்விடையேறி?' என்று தொடச்சஞ்செய்தகசை மனச் 

துச்சொண்டு **சங்சமணிச்குழைதயங்கச் தழைச்தசாதுச் sofa 

டையு முசலபல சணப்பில்சாட்டி பொங்குமடையாளங்கள் புகன்று 

போற்றி?! ஏன்றும், அச்செய்யுளி ஸிழுஇயில் இறைவனை £:'பீரிடைய 

பிரமாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே'' எனச் சட்டினதை மனச் 

அ்ச்சொண்டு, பரஞ்சுடரை அங்கணனை செங்கைவிரல் கொடுகுறித்
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துத் தெரிக்குக்தோன்றல் என்றும் கூறினர், agp Suro வெப்பு 
நீங்கவணிதிகழ் வெண்டிரு நுண்டேள்ளிச் சாத்தின வரலாற்றைத் 

இிருவிளையாடற்புராணத்துப் பாண்டியன் சூரர்தீர்த்தபடலத் தில் 

விரிவாய்ச் காணலாம், 

காதும் விடையும் முதலசாட்சி அடையாளங்கள் புசன்று 
போற்றி பரஞ்சுடரை அ௮ற்சகணனை வழுதியடல் வெப்பு£ல்க இரு 
omar அள்ளிச்சாத்தும் செங்கைவிரல் கொடு தெரிக்கும் தோன் 
றல் ரிற்றடியின் பெருந்தகைமை சிர்தைசெய்வாம் என வினைமுடிபு 
செய்க, 

  

திநநாவுக்கர்சுநாயஞார். 

தேவரையுமுனிவரையுக்துளவமார்பிற் 
நிருவரையுங்குரவரையுஞ்சேல்வமிக்கோர் 

யாவரையுமேவல்கோளுநேற்றிநாட்டத் 
திறைவரைமுன்னிகந்திருந்தவேண்ணந்தோன்றச் 

சேவரையுநேடங்கோடியின் தகைமையேல்லாத் 
திசைவரையுஞ்சேலத்தமிழின்சேய்யுள்பாடூ 

நாவரையர்புகழ்மோழிகள்வரைந்துகூறி 
நயக்தவர்சேய்திருத்தோண்டூவியந்துவாழ்வாம். 

இ-ள். பிரமன் முதலிய தேவர்களையும் சஈசாதிமுனிவர்சளையும் 
அளசிமாலையைத்தரித்த மார்பின்கண் திருமகளை யமைத்துக் 

“கொண்ட திருமாலையும், திருக் திதேவர் முதலிய அசாரியர்களையும், 

செல்வத்தால் மிச்சோராகிய குபேரன் முதலிய எல்லாரையும் ஏவல் 

சொள்ளுகின்ற ரெற்றிக்கண்ணராகயெ சிவபெருமானை முன்னே 
நீங்கியிருக்க தமதுகருத்து வெளியாகும்படி ௮ர்தச் சவபெருமானது 

இடபக்சொடியின் பெருமையான எல்லாச் திசைகளிலும் சென்று 
வியாபிச்சத் தமிழ்ச்செய்யுளால் பஇசங்கள் பாடியருளிய திநநாவுக் 
காசுநாயனுருடைய புகழ்மொழிசள் யாயையும் எடுத் துச்சொல்லி 

விரும்பி ௮வர்செய்த திருத்தொண்டினைப் பாராட்டி. வாழ்வோம். 
ஏறு, (௪௪) 

மூணிவர்- இறைவனை மாாஞ்செய்வோர். இவ்வாறு மாஈஞ் 

செய்வோருள்:சாகாதியர் றெந்தமையின், முனிவர் என்பதற்கு ௪ஈ 

சாதியர் எனப்பொருள் கூறலாயிற்று, சாகாதியர் என்றது சாகர்



கத சேதுபுசாணவசம், 

முதலிய சால்வசை, அச்சால்வரரவார். சரகர், சஈந்தகர், சகற்குமாரர், 
சாத்சுஜாதர் என்போர். இசர்கால்வரும் பிரமன் மாஈஸபுத்திரரும் 

கல்லாலின்$ழலில் சவபெருமான் தக்ஷிணாமூர்த்தியாய் எழுச்தருளி 
யிருந்து பிரமப்பொருளைச் சொல்லாமற் சொல்லப்பெற்றவரும் ஆத 

லால் இவர்ச்கு முணிவருட் சிறப்புப்பெறப்பட்டது, இவருள் சநற் 

குமாரர் தன்னிடத்தில் மிகு£ச அன்புபாராட்டிவோனான வித.ரனால் 
பிரார்த் திக்கப்பட்டு திருதராட்டிரனிடம்வர்து அவனுக்கு ஞானோப 
தேசஞ்செய்து போயினர் என்பது புராணசதை, இவ்வாறன்றி த் 
இிரிமுதலிய முனிவர் எனினும் அமையும், குரவர் என்றது நதஇ 

தேவர்முதலிய எழுவரை. செல்வப்பெரூச்குள்ளோரில் குபேரன் 

சிறர்தோனாதலால், செல்வமிச்கோர் யரவரையும் என்பதற்குச் குபே 

ரன்முதலிய எல்லாரையும் எனப் பொருளுரைச்ச லாயிற்று, இகச் 
இருச்ச என்பதற்கு ௮வமதித்திருரத என்றுரைப்பினும் அமையும் 

சே-இடபம். வரைதல்-எழுதுதல், தமிழ் என்றது நேவாரப்பதிகங் 

களை, தமிழின்செய்புள் என்பதற்கு இனிய சமிழ்ச்செய்யுளா 

லமைந்தபதிசம் எனப் பொருள்கொள்க. சாவரையர் என்பது நாவுக் 

ரசு என்பதன் பரியாயம், இவரை வாக்சர் என்பர் வடநூலார். 

  

சுந்தரழர்த்திநாயறர், 

தாதுகோண்டமலர்ச்சுரியந்பரவையேன்பா 
டன த்துணைமேன்மயற்குளிரின்றளர்வுதீர 

வேதுகோண்டூவிழையுநேறிவிரும்பிமாலும் 
லிரிஞ்சனுமுன்றொடரா தவேளியையாரும் 

யாதுகொண்டூமறிவரிதாயேங்குமான 
விரும்போருளைநேருங்குமிருளிரவின்மீளத் 

தூதுகோண்டார் தமையேமையாட்கோள்வீரேன்று 
சொல்லியவர்பதம்புல்லித்தோழுதல்சேய்வாம். 

இ-ள். சகாமமயக்சமாகிய குளிரினால் தமக்குண்டான தளர்ச்சி 

நீங்கும்படி மகரந்தத்தைசக்கொண்ட பூமாலையைத்தரித்த கூர்தலை 

புடைய பரவையென்பவளுடைய இருதனத்தின்மேல் வேது 
கொண்டு சலவிசெய்யும் நெறியை இச்டத்து, இருமாலும், பிரம 
தேவனும் முற்காலத்தில் சொடரவொண்ணாத ஒளியுருவனும், எல் 

லாரும் எதைச்சொண்டும் ௮றிதற் சருமையாய் எவ்விடத்தும் வியா 
'பித்திருக்சற  பெரும்பொருளும் ய சிவபெருமானை மிகுர்து.



சேதுபுராணவசநம், 6. 

இருளையுடைய இராசகாலத்தில் ௮வளிடச் இிற்போய் மீண்டுகச்து, 

மீட்டும் போம்படித் தாூதுகொண்டவராகிய ஸ்ரீசுந்தரழரித்திநா யன. 

ரைந்தறித்து, எம்மை ஆட்கொள்ளக்சடவீரென்று சொல்லி ௮வ 

ருடைய திருவடியையடைந்து வணங்குவோம் யாம். எ-று, (௧௨) 

சுறியல்-பெண்மயிர், துணை-இரண்டு, வெளி-ஒளி, இருளினும் 

வெளியினும் என்புழி, வெளி ஒளியெனப் பொருள்படுதல் காண்ச, 
வெளி ஏதாகாயரூபி எனினும் அமையும். *பரவைதன் புலவிதிரப். 

பான் சமுதுசண் படுக்கும்பானா ளிரவினிற் றாதுகொண்டோன்?!? 

என ஆன்றோ கூறுதற்கேற்ப இவரும் *'கெருங்குமிரு ளிரவின் 

மேவத் தூதுசொண்டார்'? என்றார், மாலும் விரிஞ்சனும் முன் 

தொடராத என்றது அவ்விருவர் மாறுபாட்டை நீக்குதற்கு நெருப் 

புப்பொருப்பாய் நிமரர்த வரலாற்றைச் குறித்தது. தீர, வேது 

கொண்டு, விரும்பி, தாதுசொண்டார் என இயையும். விழைதல்- 

கலவி செய்தல், (புணர்தல்.) வே.துகொள்ளல் ஒற்றடங்கொள்ளல், 

என்பாள் செயப்பாட்டு வினைப்பெயர். இறைவனைச் தூதுகொண் 

டார்ச்கு எம்போலியரை ஆட்கோடல்சால எளிசாமென உட் 

சொண்டு, வெளியைபொருளைச் தூதுசொண்டார் தமை எமையாட் 

கொள்வீ ரென்றுசொல்லி யவர்பதம் புல்லித்தொழுதல் செய்வாம் 

என்முர், 

வெளியை, பொருளை என்னும் இரண்டனுருபுகள் தூது 

கொண்டார் என்னும் வினைசகொண்டன. எம்மை என்னும் காண் 

டனுருபு அட்சொள்வீர் என்னும் வினகொண்டத, 

  

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள். 

செழியர்குலபதிகோடுத்தமாடுகோண்டூ 
சென்றுதிருப்பேருந்துறையிற்சேறிந்தசம்புப் 

பழிவிரவுபரித்திரள்கோண்டணைந்துமாறன் 
பணித்தலிடர்க்கிரங்கியருள்பாடிப்போற்றி 

வழியமுதகிரணநிலாமகுடமீதே 
மதுரையமர்பரம்பரனைவந்திக்காகச் 

சுழிபேருகுபுனற்றரங்கவைகைவாய்மண் 
சுமப்பித்தார்பதந் தலைமேற்சுமத்தல்சேய்வாம்,



கச் சேதுபுராணவசநம், 

இ-ள், பாண்டியர் குலத்திற்பிறந்த அமர்த்தநன் என்னும் 
அரசன் குதிரை கொள்ளக்சொடுத்த பொன்னைக்சொண்டுபோய்த் 
இருப்பெருர் துறையில் மிகுந்த பழிக்கடமாயெ ஈரிப்பரிகளின் கூட் 
டத்தைச் கொண்டுவந்து பாண்டியன் தண்டிச்ததனாலுண்டான 
துன்பத்துச் சரல்கித் திருவருளைப்பாடி வணங்? வர்தியாகய செம் 
மனச்செல்வியென்னும் பிட்டுவாணிச் சியின்பொருட்டு வழிர்தோடு 
கின்ற அமிர்தரணங்களையுடைய பிறைச்சர்திரனையணிர்த சடா 
மகுடத்தின்மீது மதுரையில் எழுர்தருளிய சிவபெருமானாகிய 
ஸ்ரீ சோக்கலிங்கப்பேரமானைச் சுழிகள்மிகுர்்த நீரையும் அலைகளை 
யும் உடைய வைகையாற்றங்கரையில் மண்சுமக்கச் செய்தவ.ராகிய 
ஸ்ரீமாணிக்கவா சகசுவாமீக;ருடைய திருவடியை எமது சிரத்தின் 
மீது தாங்குவோம் யாம், எ-று, (௧௩.) 

செழியா-பாண்டி௰ர், குலம்-வமிசம், பதி-அரசன், மாடு- 
பொன். சம்பு-ஈரி, வர்.௫-மலடி, தாங்சம்-அலை, சென்று, அணைந்து, 
இரங், பாடி, போற்றி, சுமப்பித் தார், என வினைமுடிபு செய்க, 
பரம்பரனை என்னும் இரண்டனுருபு சுமப்பித்தார் என்னும் வினை 

கொண்டது, ::அக்கடுவிடத்தை யரனுக் சருள்வதென்றே மைக் 
கடலில் வைகலொழிவையை வளகாடு!! என்னும் செய்யுளில் சவ 
பெருமாலுச்கு ஈஞ்சளிச்ச சொடுமையைப் பொறாது கடலை 
வெறுத்து அதனோ? சங்சமம்செய்தலை யொழிர்த கையை திபோல, 
வழியமுதரண நிலாமகுடமீதே மதுரையமர் பரம்பரனை மண் 
சுமப்பித்தாரை வெறுத்துச்சோடல், தமக்குக் கடமையாயிருக்க 
(வரத) பதச் தலைமேற் சுமத்தல்செய்வாம் என்றதனால், இச் 

தாலாசரியர்ச்கு இறைவன் மண்சுமர்தமை உவப்புப்போலும், இறை 

வன் மண்சுமந்தமையால் யாம் பதம் சுமப்போம் என்றாராயிற்று, ' 

  

sar Cr KIB ws, 

மனாதிகளுக்கெட்டாதபரமானந்த 
வாழ்வினையங்கோரிலிங்கமணலாற்கூப்பித் 

தனாதிதயந்தனினின்றுந்தாபித்தான்பா 
றழைத்தவன்பாலாட்டவந்துதடக்கத்தாதை 

யெனாதவன்றனிருபதமுமழுவாற்றுண்டித் 

திகழ்ந்தவனைப்பரபதத்துளிருத்தித்தாணும் 
பினாகியருளடைந்தவிறற்சண்டேசன்றாள் - 

பிரசமலரிறைத்திறைஞ்சிப்பரக வாமே,



சேதுபுராணவாநம், கள 

இ-ள், அவ்விடத்து மணலால் ஒருலிங்கவடிவத்தைச் செய்து 
மனமுதலிய முச்கரணங்கட்கும் எட்டாத மேலான இன்பவாழ் 
வாய சிவபெருமானைத் தமது இருதயத்தினின்றும் ௮ரத லிங்கத் 

இல் தாபித்துத் தமது மிச்ச அன்பினால் பசுவின்பாலைச் கொண்டு 

அபி2ஷேகஞ்செய்யச்சண்ட தர்தையானவர்வர்து த0ச௪, அவரைத் 
தர்தையென்று அன்புபாராட்டாமல் அவருடைய இரண்?) பாதங் 

களையும் மழுவாயுதத்தால் வெட்டி வைது அவரை மேலான் சிவ 

பதத்தில் இருச்சித் தானும் ெவெபிரானது தஇருவருளையடைஈத 
வெற்றியையுடைய சண்டேசுரநா.பறாது தஇூருவடியைத் தேன் 

பொருந்திய மல[சகாத்தாஷி வணங்டப்புகழ் 2வாம் யாம், எ-று. () 

மனாிகள்-மன்முதலியவைகள், அவை மனம், வாக்கு, காயம் 

என்னும் முர்கரணிங்கள், இவைகட்கு எட்டாமையாவது மன்ச் 

இச்கு நினைச்சலாகாமையும், வாச்குச்கு வாழ்த்தலாகாமையும், கா 

யத்துச்கு வணங்சலாகாமையுமாம், பரமாகர்தம்-பேரின்பம், அங்கு 

என்றது-அனிரைமேய்த்த விடத்தை. கூப்புதல்-குவித்தல், “தனாதி 

sus தனினின்றுர் தாபித்து.?” என்றதனால் இறைவன் இவரது 
இதயத்தில் இடையுமற் குடிசொண்டிருத்தல் பெறப்பட்டது. ஆ 

னகரச் சாரியைபெற்று ஆன் என நின்றது, மழு தர் ஆயுதவிசேடம், 
ப. ரபதம்-மேலானப,தவி, பிஷகைம் என்னும் வில்லையுடையராதலால், 

இறைவனைப் பினை3யன்றார். தாதை யிருதாளைச் துண்டித்திகழ் 

தல் தலையாய திமை3யேயாயினும் ௮2 சிவலிங்கவாசாசன பங்கத் 

தைப் பங்கப்படுிச்தின பெரிதாகி சிவபுண்ணியமாதலால், ௮த் 

தாதையைப் பாபதத்துளிருத்திச் தாமும் இறைவனருள் அடைதற் 

குரியராயினர் என்க. கூப்பி, வாழ்வினை, இதயர் தனினின்றுர் 

தாபித்து என இயையும், பிரசமலர் என்றது பேரரும்புகளை. இவற் 
றைப் போது எனவும் மொட்டு எனவுங் கூறுவர். *மொட்டறா மலர் 

பறித்திறைஞ்ூ9'' என்றார் திரவ தஷாடிகளும், 

  

மேய்கண்டதேவநாயனார். 

அல்லாதபரசமயவலகைத்தேர்விண் 
டகலவகல்புனற்பெண்ணையயல்சூழ்வேண்ணேய்ப் 

போல்லாதவிபமுகத்தப்புத்தேடன்பாற் | 
புனிதசிவாகமப்போருண்மைபோருந்தவாய்ந்து
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நில்லாதரிலையிதுமற்றேன்றுமோன்றாய் 
நிற்குரிலைபிதுலேனமெய்க்நேறிதேர்ந்தியாரும் 

வேல்லாதசிவஞானபோதஞ்சோன்ன 
மெய்கண்டான் சரணமுடிமீதுகொள்வாம். 

இ-ள், சைவசமய மல்லாத பிறசமயங்களாகிய கானற்சலமர் 

னது $ங்ச அசன்ற நீரையுடைய பெண்ணைநதியானது பக்கத்தில் 

சூழப்பெற்ற திருவெண்ணெய் ஈல்லூரில் எழுச்தருளி யிருக்கின்ற 

யானைமுசத்தையுடைய பொல்லாப்பிள்ளையாரிடத்தில் வழிபட்டுப் 

பரிசுத்தமாக சிவாகமங்களின் அர்த்தங்களைப் பொருத்தமாக 
வாராயக்து, நில்லாத நிலை.பிது அவ்வாறன்றி எக்சாலத்தும் ஒருப் 
யாயநிற்கும் நிலைபிது என்று உண்மைமார்ச்சத்தைச் தெளிர்துணர் 

ர் த, எவ்வகைப்பட்டாராலும் வெல்லவொண்ணாத வெஞான்போதம் 

என்னும் வீட்டுநாலைத் இருவாய்மலர்ஈ் தருளிச்செய்த மேய்கண்ட 

தேவநாயநைடைய தஇருவடிசளை எமது சிரத்தின்மேற் நித்து 
கொள்வோம் யாம், எ-று, (5௫) 

அசல, ஆயர்து, சேர்ர்து, சொன்ன, மெய்சண்டான் சரணம் 

முடிமீது கொள்வாம் என வினைத் துச்கொள்ச, அல்லாத-சைவ 

சமயமல்லாத. பரசமயம்-வேற சமயங்கள், அவை பெளத்தம், ஜைசம் 
முதலியவைகள், சானற்சலம், பேய்களுக்கு இரதமாதலால் ௮தனை 

அலகைச் தேர் என்றார், அலகை-பேய், தேர்-இரதம், பூத்தாரும் 

பொய்சைப் புனலிதுவே யெனக்கருதிப் பேய்த்தேர் முகச்குறம் 

பேதை குணமாகாமே”! என்றார் திநவாதவூடிகள் *அலகைத்தேரி 

னலமருகாலின் உலகப்பொய்வாழ்ச்சை யுடலையோம்பற்க!! என்றார் 

இருவெண்காட்டடிகள், இதனை வடநூலார் பசாச.ரதம் என்பர், 

வெண்ணெய்-திருவெண்ணெய் ஈல்லூர், இபம்-யானை, புத்தேள்- 

தேவன். ஆசமம், பதிபசுபாசங்களி ணிலச்சணங்களை விரிவாயச் 

கூறும் நால். இது இறைவன் திருவாச்சாதலால் புனிதசிவாகமம் 
என்றார். பொருர்த-சுருஇயுக்தி அறுபவங்களுக் ணங்க, யாரும் 

மெல்லாத என்றது எச்சமயத்தாராலும் வென்று பூர்வபக்ஷ.ம் செய 

யப்படாத என்றபடி, சவஞானபோதம்-வீட்நொல்களுள் முதலூல், 

இத சைவடத்தார்தநால்களுள் ஒன்று, ஏிவாசமப் பொருண்மை 

பொருர்தவாய்ர்து மெய்க்ரெறி தேர்ர்தோராதலால் இவர்க்கு மேய் 

கண்டார் என்னுஞ் நறப்புத்திருகாமஞ் சூட்டலாயிற்று, 
Gareth



சேதுபுராணவசநம்., நத 

திருத்தொண்டர், 

முன்னடையவரியசிவமு த்திபேற்றோர் 
£ மூதுலகிலதுவிரும்பிமுயலாரின்றோர் 
பின்னடையவருமவர்கண்முத்லாயுள்ள 

பிள்ளையிளவேள்ளைமதிபிறங்குவேணி 
மின்னடையுமணிமேளலிவேதக்தன் 

வேண்ணீறங்கண்டி கையுமேய்விடாமற் 
றன்னடைஈன்னேழிதம்மைபடைர்துளார்க்குக் 

தீரு௩ே தாண்டர்பெருந்தே தாண்$தலைமேற்கோள்வாம். 

இ-ள், அடைதற்கரிய சவமுத்தியை முன்னே யடைச்சவர்ச 
ஞூம், பழமையாகிய இவ்வுலகத்தில் ௮ச் வமுத்கியையடைய விரு 

ம்பி இப்போது முயல்சன்றவரசளும, அதனை இனி அடைய வரு 
வோர்களும் முதலாகவுள்ளவர்களும், இளமைபொருந்திய வெண் 

ணிறமுூள்ள பிறைச்சர்திரன் பிரசாசிச்சின்ற சடாடவியாகிய மின் 

னற்கொடிகளாற் செய்யப்பட்ட ௮ழூய மகுடத்தையுடையவரும், 

வேதத்தை யுடையஙவரும் அய சிவபிரானது திருவெண்ணீறும் 

உரு த்திராச்ச மாலிகையும் திருமேணியை நீங்சாதிருத்தலாச்ச் தா 

மடைந்துள்ள ஈன்னெறியைத் தம்மைவக்தடுத்தவர்களுக்கும் அருள் 

செய்கன்றவர்களும் ஆய திநத்தொண்டாது பெருமைபொருநர்திய 

இருத்தொண்டினை யாம் சரமேற்கொள்வோம். எ-று, (sa) 

பிறங்குசல்-விளல்குதல், வேணி-சடை, மெளஎலி-மகுடம். மேத 

சன்-வேதமாகிய திரூப்பாட்டையுடையவன்; வேதமாகிய திருப் 

பாட்டினால் புகழப்பட்டவன், சண்டிசை - உருத் இிராக்கம். முதலா 

யுள்ள தொண்டர் என வியையும், தொண்டர்ச்குத் தொண்டின்மேல் 
விருப்பமாதலால், யாமும் அவர் இருவுளத்துச்கு சப்பாசத்தொண்ு 

செய்தலே எமக்குய்யு நெறியென்பார், தொண்டர்பெருர் தொண்டு 
சலைமேற்கொள்வாம் என்றார், சிவ௫ந்ஈங்கள் பலவற்றுள்ளும் சிறச் 

தமைபற்றி வெண்ணீறங் கண்டிகையும் என்றாராயினும் மற்றைச் 

சிவசிர்ஈங்களுவ் கொள்ளப்படும், 

கடவுள்வாழ்த்து முற்றிற்று. 

  

ஆ. திருவிருத்தம்-௪௬,



é. 

க்ணபதிதுணை, 

| திருச்சிற்றம்பலம். 
9 சேதுபுராணவச நம். 

நைமிசாரணியச்றப்பு, 

ரைமிசம் ௮ரணியம்-ரைமிசாரணிபம், இது ஒரு சிறந்த 
வாம். முற்காலத்தில், மரீசி, அத்திரி, பிருகு, வ௫ட்டர், 

கிறது, ௮ங்8ரசன் என்று சொல்லப்பட்ட இவர்களுடைய 
வமிசத்தில் பிறந்தவர்களாக இ றுவசையினரும், தாம் நிச்சல 

மாயிருந்து தவம்செய்தற்குத்தகுர்க் இடத்தைக் காட்ட 

வேண்டுமென்று பிரமதேவனைப் பிரார்த்திக்க, அவர், அவர் 

களுடைய பிரார்த்தனைக்கு மனமிரக்கி, ஒரு மகோமய சக்க 

ரத்தைச் சிருஷ்டித்து, அதனை உருட்டிவிட்டு, அவர்களை 

நோக்கி, நீங்கள் இந்தச் சக்கர்த்தின்பின்னே தொடர்ந்து 

செல்லுங்கள், இது எவ்விடத்தில் நிற்குமோ 0 iL Lb உங்க 

ளுக்குத் தவம்செய்யத்தகு்த இடமாகும் என்று நியமித் 
தார். அவ்வாறே அவர்கள் ௮ந்தச் சக்கரத்சைப் பின்தொடர் 
ந்து போகும்போது, அதுகெடுந்தூரம் வரைக்கும் உருண் 

டோடி, அ.தன்மேலுள்ள இருப்புக்கட்டானது கழலவே, 

தடைபட்ட நின்றுபிட்டது, சக்கரத்துக்கு ரநேமியென்னும் 
பெயர் உண்டாதலால் ௮ந்த நேமிரின்ற இடம் கைமிசம் என் 

அம், ௮வ்ிடம் வஈமாயிர த்தலால் நைமிசாரணியம் என்றும் 

சொல்லப்படும், இது புராணப்பிரரித்தமான அ௮ரணியம், 
இதில் ௮கேக இருடிகள் கெடுங்காலமிருந்து தவஞ்செய்தலால் 
இதனை மகாபுண்ணியக்ஷத்திரமென்று அறிஞர்கள் சொண் 

டாவொர்கள், இவ்வாறன்றி, பிரமதேவன் தன்கையிலுள்ள 

சருப்பைப்புல்லிஸல் ஒருவளையம் உண்டாக்கி அதனை
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யுருட்டிவிட, ௮து ஓடிரின்ற இடமே ரைமிசாரணியம் என்று 

சொல்லுவதும் உண்டு, இக்தவேறபாடு புராணங்களில் கா 

ணப்படுகின்றது, இந்தரைமிசாரணியமானது, சான்சு மூகங் 

களையுடைய பிரமதேவர்கள் ஒருகோடிபேர் பிதச் தையும் 

இறந்ததையும் கண்ட பெரிய தபோ தநர்களூக்கு உதையிடமா 

யுள்ள௪, இந்தத் திபோதார்களுடைய தொகை, திருப்பாற் 

கடல்கடைந்த காலத்தில் ௮திலுண்டான அமிர்தத்தை நாள் 

தோறும் புத்து வாழ்வோராய தேவர்களுடைய தொகை 

யினும் மிக்ககாபிருக்குக், குறைந்ததொகையுள்ள அச்சத் 

தேவர்களுக்கு இடமாயிருப்பதாகய தேவலோகத்திலும், 

௮ தஇகதொகையுள்ள இவ்விருடிகளுக்கு இடமாயிருப்பதாகயெ 

Gos நைமிசாரணியம் இறந்ததென்பசைச் சொல்லவும் 

வேண்டுமோ; ஐம்பெருக்துன்பங்களையுடைய பிறப்புக்கு 

அஞ்சிச் தன்னிடத்துவர்து அடைந்தவர்களை , சூரியன் உதித் 

துப் பிரகாடிக்கிற பகற்காலமும் சூரியன் ௮ஸ்தமித்து 

மறைந்துபோகற இராக்காலமும் என்று சொல்லப்பட்ட 

இரண்டும் இல்லாததாகிய ௮கண்ட சிற்பரம்பொருளாகிய 

சிவத்துடன் சேர்க்கின்ற செய்கையால் இர்த நைமிசாரணியம் 

அளவில்லாத சுற்பகாலங்களைக் கடந்துள்ளது. யானைக்கூட். 

டம் முதலாடுய பெரிய்மிருகங்களின் சத் தசக்சையும், பல 

துறைகளையுடைய கானாறுகள் அலைகளோடு தாவியெழுகின்ற 

பெரிய நீர்ப்பெருக்கின் சக்சுத்சையும், நெருங்க மரங்களின் 

மேல் தவழ்கின்ற மேசக்கூட்டத்தின் சத்தத்சையும், இந்த 
நைமிசாரணியமானது தன்னிடத்தில் நீங்கா இருக்கிற 

வேதமுழக்கக்தைக்கொண்டு அ௮டக்குகின்ற பெருமையை 

யுடையது 

மேன்மேலும்பெருசு,கன்ற காமம்வெசு ளிமயக்கம் என் று 

சொல்லப்பட்ட மூச்குற்றங்களையும், இறப்புப் றப்பு என்று 

சொல்லப்பட்ட இரண்டினையும், தன்னிடத்தில் வர்சஎடர்த 

வர்களுக்குக் கொடாத உழுஇப்பாட்டினை யுடமிதாசலால், 
இர்தனாமிசாரணிடமானது எல்லாவுலகத்இனரோடும் போர்



2.2. OF SIL FCT ALF Bir. 

செய்கின்ற மன்மதலும் யமனும் தரிசஈஞ்செய் தறியாதது. 

உவர்ச்சுவையுள்ள கடல்வற்றினாலும், மேகங்கள் மழைபெய் 
யாமல் வறுமையடைந்தாலும் தான் வறுமையடையாமல் 

எல்லாவளங்களையும் பூர்ணமாகப் பெற்றிருக்கும், அன்றியும் 

காமமுதலிய குற்றங்களில்லாத சறர்த மாதவர்களுடைய 

நித்திப நைமித்தொதிகளுக்கு ஒருகுறைவு கேரிடாதவண் 

ணம் நீர்வளமுதலிய எல்லாவளங்களாலும் ஒப்பற்ற ஆதரவா 
யிருக்கும். ஆதலால் Digs நைமிசாரண்யமானது இந்தப் 

பூமியிலுள்ளார்க்குப் பெருமைபொருக்தய £வறிதஇிகளை நிகர்ச் 

இருக்கிறது. தேனை ஆராய்கின்ற வண்டுக்கூட்டங்களும், சளிக் 

கூட்டங்களும், குயிற்கூட்டங்களும், தபோதார்கள் தல்குற 

சாலைகளைச்சூழ்ந்து ஒலிக்கும் ஒலியானது, அழகுக்குப் பிறப் 

படமான மன்மதனுடைய கரும்பு வில்லுக்கு நாணாகயும், 

அவனுக்கு வாகஈமா௫ியும், இருச்சின்னமாடியும் அலைந்த எ 

au பாவத்தையொழித்து எங்களை அண்ட.ருளவேண்டு 

மென்று தோத்துரம் பண்ணுவதை கிகர்த்திருக்கும். அவ் 

விடத் துள்ள தபோதரர்கள் தமக்கெதிரே வந்இருக்கிெற பிரம 

சேவன் முதலான தேவர்களுக்கு, அவர்கள் முன்னோர்கள் 

பெருமையுடனே முற்காலத்தி லிருந்ததையும், அவர்கள் 

நடந்த ஈல்லலடையையும் சொல்லுவதைக்கேட்டு, அுச்சொற் 

களைப் பாடம்செய்துகொண்டு, அவ்வாறாகவே பேசுகின்ற 

நாகணவாய்ப் புட்களும் இறக்தகாலத்தை அறிந் இருப்பது 

போன்றிருக்கும். மீட்சியையுடைய பாம்புகள் பகையில்லாமல் 

மயில்களோு கூடி, ஆடிக்கொண்டே, வேதசாஸ் இரங்களை 

யறிந்த தபோ கார்களுடைய சாலைகளுக் கெதரில்வருதல், ௮ர் 

தத் தபோதகர் தாம்செய்யும் விரதரூபமாக.ப தவத்இனால் 

ஐம்புலப்பகையை யொழித்துவிட்டார்கள் என்னும்பொருளை 

எ இரேரின்று காட்டுஞ் செய்கையை நிகர்த்திருக்கும். அந்த 

கைமிசாரணியத்தில் சஞ்சரிக்கிற கரிய எருமைக்கடாக்களின் 

கூட்._ங்கள் நமக்கது தகுந்த காரியமல்லவென்று நினைக்காமல் 
அம்குள்ள ௮ருமையாயே தபோதார்மீது,  அகேகநதரம்



சேதுபுராணவாநம், ain 

படையெடுத்துவந்து அவர்களுக்குத் சோற்றோடின காலர் 

கள் விட்பிப்போன பல வாகனங்களை நிகர்த்திருக்கும். வண்டு 
சுள் வேதவொலி3பாலச் சூழ்ந்தொலிக்க, ௮வ்விடத்துள்ள 

மூனிப் புதல்வர்கள், நெருப்புப்போலச் வந்து மொட்டு 

விரிந்த அழகாயிருக்கிற செங்காந்தட் பூங்கொத்தின்மேல், 

பலாச்சுளை த்தேனை கெய்யாகக்கொண்டு, நீண்ட மாவிலைச் 

சுருளினால் வார்த்து யாகஞ்செய்து விளையாடுகிற இடங்களே 

எங்கும் விளங்கிக்கொண்டிருக்கும். ஐம்புலவாசியை வென்ற 

தபோதரர் வசிக்கிற பர்ணசாலைகளின்மேல் படர்ந்து அசையா 

நின்ற மெல்லியகொடிகள் அவர்கள் செய்கிற யாகாக்கிரியின் 
சிகையினாலும், அவர்களுடைய கருணைகோக்கத்தாலும், பல 

முறை வாவெதும் தளிர்ப்ப துமாயிருக்கும்.% 

துதக்கையினையுடைய யானைபும், இங்கமமாகிய இவை 

கள், தபோதரர்வாழு மிடங்கள்தோறம், தமக்கு 2/60 Bur 

யுள்ள பகைநீங்கி ஒருதுறையில் கீர்பருகும். இதை கோக்கு 

மிடத்தில், உபசாக்தியடைந்த மனத்தையுடைய மேலோர் 

கொண்ட கோட்பாட்டை மூன்றுலகத்தாரும் கொள்வார்கள் 

என்கிற அநிஞர்வார் த்தை விளல்காநிற்கும். அங்குள்ள முனி 

வர்கள் பலவகையாகயெ பூஞ்செடிகளையும் கொடிகளையும் 

வளர்ப்பதனோடு முல்லைக்கொடிகளுக்கும் நீர்வார்த து வளர்க் 

குஞ்செய்கையை கோக்குமிடத்து, பகைாட்புக்களைப் பாராட் 

டாத சம$லையானது அ௮வர்மன த்இற் பதிர் இருப்பதை வெளிப் 
படுத்துவதுபோ லிருக்கும், ௮ந்தவன த் இலுள்ள பிரமசாரிகள் 

கூட்டமோ, இல்லறத்தார் கூட்டமோ, வானப்பிரஸ்தர்ச 

ளஞூடைய கூட்டமோ, முற்றத் துறந்த சந்நியாசிகள் கூட்டமோ, 

யாதோ பெரிதென்று கண்டோர்சொல்லும்படி. ௮ர்.௪ நைமிச 

வனம் சிறந்இருக்கும். 

._.. அந்தவனத்தின் ஒருபக்கத்தில் பாகம்செய்றெ ஒமகுண் 

டங்களிருக்கும்; மற்றொருபக்கம் யோகீசுவரர்கள் யோகஞ் 
செய்யுமிடமாயிருக்கும். மற்றொருபக்கம் ஆகமமீ முதலிய 

தூல்களை ஆசாய்றெ இட.மாயிருக்கும், மத்றொருபக்கம் யோக



௨ சேதுபுசாணவாரம், 

நிஷ்டாபரர் இருவருளோடு இரண்டறக் கலக்கும்படியான இட 
மாயிருக்கும். அழகான தண்டகாரணியம், பதரிகாசிரமம் 

மூ.தலான இடங்களிலிருந்து, தம்ழடைய மனைவி மக்களோடு 

௮ரிய தபோதாராயெ உறவினர், கூட்டம் கூட்டமாய் விரும் 

தாகவர்து மீண்கிபோடன்றகனா லுண்டாகிற ஓசையே ஈரள் 

தோறும் ௮வ்வனத்துல் மிகுந்இருக்கும். ௮ழகாகய அந்த 

கைமிசவனத்தில் வாழ்கின்ற பெருஈதவத் இனையுடைய cy dei 
கள், ஆன்மாவில் மறைர் இருக்கும் ஆணவமலத்தைப்போல 

மண்ணில் மறைந்தஇருக்கிறசென்று .இடைத்தற்கரிய இக்கு 

களைத் தோண்டி யெடுப்பதும், துன் பஞ்செய்யும் மனத்தைப் 

போலக் களை த்இருக்கிறதென்று செழுமையாகிய சமித்தை 

யொடிப்பதும், ஊழ்வினை மூஇர்ந்து கனிந்தாற்போல முதிர் 

ந்து கனிக்திருக்கின்றனவென்று ௮றுமையான கனிகளைப் 

பறிப்பதூமா யிருப்பார்கள், ஈன்மை தீமைகளையும், பகை 

உறவுகளையும், இன்பத்துன்பங்களையும் நாடாத முனிவர்கள், 

தேவர்களும் சென்று காண்பதற்கரிய சிவபிரானை, உயர்ந்த 
திருவருட் கதயானது உணர்த்த, தம்மனத்திற் பொருந்திய 

அன்போடு கண்டு, ௮த்திருவருளோடு இரண்டறக் கலந்து, 

விளங்காநின்ற இத்திரப்பாவைபோல எப்பொழுதும் ௮சை 
வற் றிருப்பார்க ளாகையால், கைமிசவனத்இல் முனிவர்கள் 

இல்லையோ வென்று கண்டோர் எண்ணவும் சொல்லவும் 

தகுதியானதா யிருக்கும், மனமொழி மெய்கள் என்ெறயா 

வும் சிவபிரானுடைய உடைமையென்று ௮ம் முனிவ 

ருணர்ச் இருந்தாலும், சாருவாசன் மூதலானோ ருடைய 

மதங்களைச் சிலர் எடுத் துச்சொல்ல, வேறு இலர்வக்து ௮.5 

மதங்களை மறுக்கும் நால்களை யெடுத்துச் சொல்ல, கண் 

டோர்களுக்கு இந்த நைமிசவனத்தில், வைஇகர்கள் சைவர் 

கள் என்பவர்கேயன்றி, எல்லா மதத்தர்களும் தங்கயிருப் 

பார்களோ என்தற சந்தேகம் உண்டாகும், பெருக் த்வத் 

தோராயெ முனிவர் நீராடி. அந்த நீர் புலரக் தடாசக்களை 

களில் நிற்கையில், அவருடையாடைகளின் தனிபிலிருந்து
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வடிந்து விழ்வெற நீர்த் துளிகளை நோக்குமிடத் இல் யோகிகள் 
மூலாதா.ரத்இல் மூண்டெரி௫ன்ற ரூலாக்கநியைத் தமத முயத் 

சியால் மேலெழுப்பி, இடை பிங்கலைகளை யடைத்து, சுமு 

மூனையைத்திறர்தபோது, சம் தஇரமண்டலத்இ லிருந்து அமுத 

தாரைகள் இர்துவதுபோலிருக்கும். முறறுக்களிழ்ந்து: விரிந்த 

செந்தாமரை மலர்போலச் செர்கிறமா யெரி௫ின்ற யாகாக்கி 

னிக்கெஇரில் நிலைபெற்றிருக்குற மாதவர்களை கோக்குமீடத் 

இல், அந்தக்காட்டு செந்தாமரைமலர்மேல் வீற்றிருக்கின்ற 

எண்கண்ணராடய் பல பிரமதேவர்களுடைய காட்சியை நிகர் 
தீதிருக்கும், மிகவும் ௮ருமையாகி)ப தவத்தை யல்லது வே 

ஜொன்றை விரும்பாத முனிவர்களும் விரும்பி வாழ்கின்ற 
அந்த நைமிசாரணியத்தின் பெருமையை யெடுத்துப்பேச 

வல்லவர் யாருளர், ஒருவருமில்லை. ௮ப்படி.ப்பட்ட பெருமை 
யுள்ள புண்ணிபக்ஷம்்தரமாகிய #56 நைமிசாரணியத்தில், 
ஸ்ரீவேசவியாசபகவானுபடைய (மாணாக்கராகெய சூதபு.ராணி 

கர், செளககாதஇகளாகிப இருபத்தாராயிர முனிவர்களுக்கு 

அ௮கேகமான தலமான்மியம், மூர்த்திமான்மியம், தீர்த்தமான். 
மியம் முதலியவற்றை யெடுத்துச் சொல்வது வழக்கமா தலால் 

ஒருநாள் அந்தச் செளாகாஇமுனிகர்கள் சூதபுராணிகமரை 

வணங்கி, சுவாமி, சவரீர் இதுவரையில் எங்களுக்குச் சொல் 

லிக்கொண்டுவந்த புண்ணியகதைசளுக்கு ஒரு எல்லையில்லை, 

௮ வற்றைக்கேட்டு மனங்களித்த எங்களுக்கு ஸ்ரீரகுகாதனால் 

கட்டப்பட்ட இருவணையாகிய சேழுவின் மகிமையையும், 

அங்குள்ள தீர்த்தங்களின் மமிமையையும், ௮ங்கு' எழுந்தருளி! 
யிருக்கும் ஸ்ரீராமா சனாகய மூர்த்தியின் மமமையையும் கேட் 
டுக் களிக்கவேண்டுமென்ற. : ஓசை மிகுக்திருப்பதனுல் 
அந்தப் புண்ணியக்ஷ த் ரமாக சே துவின் மான்மியத்தை 

'அடியோங்களுக்குத் இருவாய்மலர்ந்தருள வேண்டுமென்ற 
பிரார்த்திக்க, சூசமூனிவர் அவர்களுடைய வேண்டுகோளுச் 

இரங்க). அவர்களைசோகக) நான் இந்தக்கன்தயை ' இதற்கு 
மன்னே ஒருவருக்கும் சொல்லவில்லை, இப்பொழு, த நீங்கள் 

8
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மிகவும் ஆசையோ கேட்டுக்கொள்ளுவதனால் உங்களுக்குச் 

சொல்லுகிறேன், சாவதாஈரித்தத்தை யுடையவர்களாய்க் 

கேளுங்கள் என்று சொல்லி, தமது ஆசிரியராபெ ஸ்ரீவேத 

வியாசபகவானுடைய இ ருவடிகளை s இயாறித்துக்கொண்டு 

சொல்லத் தொடங்கினார். 

  

இருநாட்டுச்சிறப்பு, 
அனு: ௦420 மச 

தலைமைபெற்ற தமிழ்மொ.நிக்கெல்லை பிரண்டி. லொ 

ன்று தன்னிடத்ததாக நிலைபெற்றுநின்ற வேங்கடமலைக்கு த் 

தென்பாலில், உலகத்இற் கபாய£க்க இறைவன் ஆணையால் 
வச்ச அகத்தியர் வீற்றிருந்கருளிப பொதியயலையினின் gt 

தோன்றின பொருகையாதென்னுர் தாமிரபருணிஈஇயால் மிகு 

வளம்பெற்ற இருப்பாண்டி நாட்டிலே, இருவருள் மிகுதியால் 

அறுபத்துநான்கு இருவிளையாடல்களைச் செய்தருளிய நினை த் 

தற்கரிய பரம்பரனை, அங்கயற்கணம்மையொடு நெருங் 

இச்சூழ்ந்து, மலரினையிட்டு வழிபட்டுத் தேவர்கள் இடம் 

பெருது புறத்தேநிற்க, மாதர்கள் ஆடவருடன் தொழத்தக்க 

அம், ஞானசொரூபியாகிய உமாதேவியை epost py geome lon 
யுடைய தடாதகைப்பிராட்டியாராகத் தந்.து, அளவிடற்கரிய 
ஆனந்தவடிவா௫ய இவபிரான் பாண்டியனாகி முடி.தரித்து 

௮ரசனை யாண்டுவரச்செய்து, சங்கப்புலவரெதிர்கின்று சக் 

தேகமொழிந்து நிற்கத்தந்ததும், என்னாலும் பிறராலும் ௮ள 

விடுதற்கரிய புகழினையுடையதுமாகிய மதுரையும்; ௮ற்பமா 

இய சமணசமயத்தவர் ஏவலால் பாண்டியர் பெருமானாகிய 

கூன்பாண்டியன்மீது படர்ர்சத கொடியசரப்பிணி தணியத் 

'இருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் எழுந்தருளிய இருமடம்விளங் 

குங் காட்சியையுடையதும், ௮லையாற் பொன்னைக் கொழித்து 

அரும் னவைகையாற்றின் வடபாசத்துள்ளதுமாயெ இரு ஆப்ப 
தூரும்; உமாதேவியின் இருமூலைப் பாலருவாயராயெ ஆளு 
டைய பிள்ளையார் பொய்யாயெ சமணமதத்தாரசோ வாது
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குறித்தெழுதிவிட்ட இருப்பாசுரமெதிரேறி வரப்பெற்ற தும், 
மாதர்கள் ஆடவருடன் நீர்மூழ்கி விளையாட் டயர்வதுமாகிய 

திருவேடகமும்; தாமரைத்தடாகத்தும், சோலையிடத்தும், 

பளிக்கறை நெருங்கே இடங்களிலும், மாதரும் ஆடவரும் 

போல, மதவெள்ளம்பெருக இளம்பிடிகளும் களிறுகளும் 
விளையாடுகின்ற கொடும்குன்றமும்) முத்தினைச் சொரியும் 

சங்குகள் சவழ்க் து இரண்டூமாளிகை முற்றங்களின் எந்தப் 
பக்கத்தும் மாதர் ௮டிபெயர்த்துவைக்க இடமில்லாமல் we 
த ரமலையாகிய மீத்திட்டுக்கடைர்த பெரிய திருப்பாற்கடல் 

போலச் தாமரைச்சடாகங்கள்சூழ்ந்த புத்தூரும்; பிறப்பிறப் 

பில்லாதவலும், நினைப்புமறப்பில்லாதவலும், வேடுரூன்ழே 

டும் கூடகலுடன் பிரிதலற்றவலும், குணங்குநியத்றவ்னும், 
௮றுமுகப்பிரானையும் ஆனைமுகப் பிரானையும் அ௮ளித்தரு 
crags gf வப ரஞ்சுடரைவழிபட்டுக் வர்கள் தங் 

கள்வறுமை நீங்கப்பெற்ற இருவாடானையும்; மனா இகளாச் 

செட்டாததாய் ௮கண்ட சுடர்ப்பிழம்பாய், பேரின்பமயமாய், 
யாவராலும் நினைக்க ௮ரிதாகி, அவர் உள்ளம்புகும் ஒன்றை 

திருத்தொண்டர் கூட்டமாகிய வாயிலாற் பெறுவோர் பெற 
வழங்கும் பெருந்தன்மையால், யாவரும்போற்றும் இருப்புன 

வாயிலும்; தேவர்கள் உயர்வாகிய மாளிகையாகிய சோபானப் 

களின் வழியேவந்து கடல்சூழ்க்த நிலவுலகத்தைச் சேர்நத, 

தீந்திமடுவிற்புகுந்து 8ீராடி.த் தலையால்வணங்கும் ஞானத்தை 

யுடைய மூனிவர் மனத்திருக்கோயிலில் வீற்றிருக்கும் சிவ 

பிரானஅ இருக்கானப்பேரும்; கோவணமுஃங் கீளும்பெற்று த் 

இருவெண்ணீத்றினிடத் தன்புடையார் கூட்டம் கூட்டமாய், 
வசிக்கும் மடாலயங்கள் மிகரெருங்கி ௮ளவில்லாத சாட்ட 

யைப்பெற்று, செநர்இயி னிறம்விளக்கெெ சடைமூடியை யுடை 
யார் புகழ்கூறுமொலி தேவர்கள் காஇற்ழுக்கப்படும் திருப் 
பூவணமும்) பருமையாகயே சுழியிலே மிதக்கும் யாளைபிலத் 
இற் செல்லப்பாய்க்து படரும் அழமாயெ ஆற்றுச்சிறிவரிசைப் 

பட, வளையலணிக்த மாசருர்தியிடத்து ரோமவரிசையைக்
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காட்டும் கங்கையாறுபுனைக்த சடைமுடியையுடைய இறை 
வன் வாமுர் இருச்சுியலும்; தாசகனும் அவலுச்கு முன்ன 

வனும் பெற்றவரங் கெட்டழிய வேலேவிய மயில்வாகனக் 

Sena இளையபிள்ளையார், வள்ளிசாயயொரைகத் இரு 
மணஞ்செய்வதற்கு மூன்பு தெய்வகுஞ்சரியைத் இருமணஞ் 

செய்துகொண்ட திருப்பரங்குன்றமும்; வானோர் கடல் 

கடைந்தபொழுது அலாலவிடந்தோன்ற வருந்துவதுகண்டு, 
அதனையுண்டு அவர்களைக் காத்தருளிய கூர்த்இயும், சனகாதி 

கால்வருக்கும் வேதாகமமூடி.வா௫ய தத்துவீப்பொருளைக் கல் 

லாலி னீழலிலெழுக்தருளி யிருர்து சொல்லாமற் சொன்ன வனு 
மாகிய வெபெருமான் எழுர்தருளிய இருக்குற்றாலமும் இருக் 

(கு௮ம்பலாவும்; செர்.தீயினிறம் படைத்த தேமாங்கனி 

புடைந்த செந்தேன் மணக்கும் வாழைச்சோலையையுடைய 

பாண்டிநாட்டணியை விளக்குர் தன்மையதாடு, பிரமனாலும் 
அளவிடற்கரியுதாய், வேயீன்ற முத்தம் ஒளிவிட்டெறிக்கும் 

இருகெல்லைப்பதியும் ஆய பதினான்கு தஇிருப்பஇகளையும் 

தன்னிடத்திற்கொண்ட தமிழ்காடு உலூற் இறந்இருக்கும், 

இ$சகாட்டில், த பிழ்ச்சங்கமூன்று மிருந்தன, அன்றியும் 

எம்மிறைவனே பாண்டியனய் மகுடஞ்சூட விரும்பினான், 
சென்றிசையிலுள்ளகாடு தென்னாடாயிலும், அழகுடைய 

நாடென்றும் பொருள்படுதலால் இந்தத் தமிழ்சாட்டையுணர் 

த்துவதாயெ தென்ஞடு என்னுஞ் சொல்லே இக்காட்டின் 

வளத்தைத் தெரிவிக்கும், கடல்சூழ்ந்த இவ்வுலகத்தில், எம் 

மால் புகழப்பட்ட மதுரைமுதலாகயே இருப்பதிகளை யுடை 

பதும், பொருகையாறு சூழ்ர்சதும் தயெ தமிழ்நாட்டின் 

சிறப்பைத் தொகுத்துச் சொல்லினோம், இனி வகுத்துச் 

சொல்வோம். அ௮ல்தென்னையெனின் :--கொடைக்குணம் மீக் 
சொண்டு தம்மைவிடா திருப்பதினாலே கைம்மாறெவ்வளவு 

மெதிர்ரோக்காது கரையா தளிக்கும் வள்எலைப்போல 
வெண்மைநிறம் பொருசக்திய மேகக்கூட்டங்கள் தரு ங்கு 

சேர்ந்து, கடலிற்படிர்து, அதிலுள்ள சலத்சையரூர்இ, ௮க்



சேஅபுரர்ணவசநம். ௨.௯ 

சடீல் வண்ணமாகக்கறுச்.து, மீண்டும் ஆகாயவீதியாகவர் ஐ, 
பூமியிலுள்ள வுயிர்க்கூட்டங்கள் சோர்வடைந்இருப்பதைக் 
காண்ப.துபோல, மின்னலாடிய விளக்கையேர்தஇ, கோடை 
யரசனை யதட்டிச் சிறி வைவதுபோ லிடி.முழக்கஞ்செய் த. 
வானவில்லை வளைத்துப் பலவித ஆயுதங்களைப் பிரயோடத் 
தை யொப்பத் இசைகளெங்கும்பரவி, தவ௫ரேஷ்டரான 

அகத்தியமூனிவ ரிருக்கையெனப் பலராலுந் அஇக்கும் [7122] 

மையினையுடைய பொழஇுகைமலையாகிய யானையைவளைந்து, 

போர்க்களத்தில் ௬த்தவீரன் விடும் சரமாரியைப்போல நீர்த் 

தாரைகளைப் பொழிந்தன, அதனால் பெருகியவெள்ளம் ௮ம் 

மலையிலுள்ள ஈவமணிகள் மூதலிய சகலவிழுப்பொருள்களை 
1ம் வாரிக்கொண்டு, அதன்மேலிருக்கும் நெருங்க சந்தனச் 
சோலைகளின் வேர்களைக் கல்லிப்பொலிவுற்று, பொருளை 

ஈதியித்சேர்க் து, அஇலிடங்சொள்ளாமல் கரைபுரண்டு, பெரிய 

அணைகளையுடைகத்து, சமுத்திரச்தை நோக்கச் செல்லுகை 

யில், வநியிலெதிர்ப்பட்ட மிரூகங்களை யுருட்டிக்கொண்டும், 

செங்காக்தட்பட்பங்களை வேறஙகைமரத்இன்மேல் சேர்த்தும், 

வேங்கைப்புட்பங்களை வெண்கார்தட்கொடிமேல் சேர்த்தும், 

கொடிச்செடிகளை மரங்களின்மேல் சேர்த்தும், இங்கன 

தா.றமாமுகச்செய்து, பெரிய விருட்சங்களை வேருடனே கல் 

லிச்சாயாமல் அடித் துக்கொன்டுபோவஇனால் ௮வத்திலுள்ள 

பறவைகள் ஓடிப்பேரகாமல் நித்தியப்படி. பூடாடிக்கொண் 

டிருக்கவும், சந்தனமரங்கள் பொஇுகைமலைப் பாறைகளில் 
உராய்ர் துதேய்க்து வெள்ள த்துடன்கலந்து குழம்பாடப்பாய 

௮ இல்தோயும் மனிதர்களுடைய தேகத்தில் படிந்த சந்தனச் 

சேறுபோகும்வண்ண மழுக்தத் தேய்த்துக் கழுவிலமே 

யென்று கரையேருமல் மீளவும் குளிக்கவும், மலைபடுஇரவி 

பற்களை வரிசைவரிசையாக மாலையைப்போல இருபக்கங்களி 
லும், ஒதுக்கியும், பலவாய்க்கால்வ(தியாகவும் பலஇக்கலும் 
சென்று வயல்சள் முழுவதிலும் பரவி உழவர்களைம் பூரிக்க 
செய்யும்,



to சேதுபுரர்ணவசநம், 

பொருகைந] குறிஞ்சி, முல்லை, பாலை, மருதம், கெப்த 
லாகிய ஐர்தஇணைகளின் வழியாசச்சென்று, ௮வ்வவற்றுள்ள 
இரவியங்களைக் ரெடத்௮ச் சமுத்தரத்இற் கலப்பது, குறிஞ்சி 
நிலப்பெண் பொருகை5-இயா௫யெ கன்னிகையை 'வருணனுக்கு 
விவாகஞ்செய்துகொடுப்பதை யொத்தருக்கும் 

இவ்வாருக வெள்ளம்பாயும் ஆரவா.ரமூம், ௮இலுற்ப த்தி 

யாகுஞ் சங்கின்கூட்டங்களினுடைய வோசையும், உழவர்கள் 

கொண்டாட்ட ஓசையும், உழும் கால்நடைக ளுடைய 

சகோலாகலமும், பட்சிகளின் ஓசையும் வலிமைபொருக்திய 
கடலின் முழக்கத்தை யடக்கியவாம், 

மள்ளர்கள் எருமைக்கடாக்களின்மேல் ௮ழூய பெரிய 
நுகத்தடிகளைப்பூட்டி, வைரத்தினாற்செய், கலப்பைகளை ச் 
தாங்சிச்சென்று, பூமியைப்பிளக்கக் இருமாலெடுச்ச வரா 

காவதாரமும் அ இசயப்படும்படியாக ஏருழும்போது பேர்க் 

கப்படும் செம்பொற்கட்டிகளையும் சாலின்வ(நியிற்டடக்கும் 

சங்குகளையு மெடுத்தெறிர். ௪, இனிமையாகய இசாகத்துடன் 

தேவேர்இரனைப் புகழ்ந்துபாடி,, சே.றுபழமைப்பட., நாற்றங் 
காலில் செர்நெல்லைவிதைத்து, ௮துமுளைகளம்பும் பக்குவ 
மறிந்து, தாய்மார் குழந்மைகளுக்குப் பால்வேண்டும் கால 

மறிர்தூட்டுவதையும் வேண்டாக்காலந்தெரிந்து நிவர்த்இப்ப 

தையும்போல, வேண்டுங்காலத்தில் நீர்பாய்ச்சியும் வேண் 
டாக்காலத்தில் நீரை வடி.த்தும்வர, அப்பயிர் நாளுக்குநாள் 

சகல மேம்பாடுமுள்ள செல்வக்குழந்தைகள்போல வளர்க, 
முன்வெண்ணிறமாடுப் பின்பு பச்சென்று தளிர்த்து வரு 

வைகோக்டு, வாணிபர் மூதலைக் கையில்வைச் துக்கொண்டு 
லாபம்கிடைக்கும் வதியைச் தேடிச்செல்வதுபோல வேறு 

கழனிகளில் இந்காற்றை ஈட்டு இலாபமடையக்கருதி, நாற்று 
களைப்பதித்து, சத்துருக்களின் முடிகளைப் பாண்டியன் 
கோண்ர்நீது குவிப்பிதுபோல அற்நாற்றுமூடிகளை யிடமில் 
லாமலெக்கும் நிரப்பி, கழனிகளிற் சேடையுமு*, பாம்



சே.திபுராணவசநம், ௫௧ 

ப்டித்து, Harness, பக்குவப்படுத்த, கடைசியர் 
பலபல களியாடல்களுடன் அற்ராற்றுகளைக் கதழனிகடோறும் 
வரிசையி னொழுங்குபெற ஈடவுசெய்து, துன்மார்க்கர் மானிட 
வுருவங்கொண்டு ௮தேயுருவம் பொருந்திய சன்மார்க்கருடன் 
கலந் இருந்து அவருக்குத் தீங்கிழைப்பதுபோல, தழைத் 

சோங்குவரும் பயிர்களுக்கு விரோதமா யவற்றுடன்கூட 
அடர்ந்து வளர்ந்து அவற்றின் வளப்பத்தைக் கெடுக்கும் புல், 

கருநெய்தல், குவளை, தாமரை, ௮ல்லிமுதலிய பல களைகளை த் 

தலைவரேவலா ஸலுழத்தியர் வெகு கோலாகலத்துடன் களைர் 
தெறிந்து, பயிர்களைக் காக்கவேண்டி௰ முழைமைப்படி. காத்து 

ar, அர்தப்பயிர்கள் தமக்குச் சத்துருவாயிருர்த களைகள் 

நீங்குதலும், ஒருவனைத்தொடர்ந்த பெரும்பாவம் தொலைந்த 
வுடனே அ௮வன்செப்இருந்த நல்வினையானது அவனுக்குப் 

ப.பனை த்தருவதுபோல, பசுமைபாகிய சுருள்விரித்து, தாம் 

கொண்டிருந்த கருவை வெளிப்படுத்தி, கதிர்த் தொகைகளை 
யின்று,காளுக்குகாள் விருத்திபடைர்து, சாக்கியய்போல த்தலை 

நிமிர்ர்து, ஆளுடையபிள்ளையாரோடு வாதுசெய்.து தோல்வி 

யடைந்தபிறகு, அவர்கள், பிள்ளையாரை வணங்கும்பொருட். 

Os கலைவளை தீதாற்போல, நெற்பொறையால் தலைசாய்ச்தன, 

அவை முதிர்ந்து தலைசாய்ர்த பக்குவமறிர் து, மள்ளர்கள் ஆரி 

வாள்கொண்டு செர்கெல்லை ௮ரிர்து, அரிபரப்பி, சிவபெரு 

மான் வளைக்காத பல மேருமலைகள்பேரலப் பலபோர்கள் 

செய்து, அவைகளை, இந்இரன் மலைகளைச்டுறகரிர்து வீழ்த்தி 

னாற்போல இரண்டுபக்கங்களிலுஞ் சரித் துவிழ்த்தி, கொற்சை 
Gat got மேகங்களை விலல்கிட்ட துபோலக் கரிய எருமைக் 

கடாக்களைப் பிணித்து, வளைவித்துத் துவைப்பிக்து, வைக் 

கோலை உதறியெறிர்து, குற்றத்தையும் குணத்தையும் வே.று 

பிரித்தறியும் விவேகெள்போலச் காற்றுவரும்போது ௮வற் 

றைத் தூற்றி, ஆகாயத்தை அ௮ளாவும்படி உயரப்போட்ட 
கெற்திரளின் பொலிக்கூ.ட்டங்கள் எவ்விடத்திலும் செருக்கி 

நிறைந்தன. பிறகு அவற்றைக் கலைத்தெடுத்து, அறிலொரு



Bs சேதுபுசாணவசநம், 

பங்கு ௮சலுக்குக்கொடுத்,து, மற்ற ஐந்துபங்குகளை, தெய் 
வசத்.அக்கொரு பங்கும், தென்புலத்தார்க் கொருபக்கும், விருந் 

இனருக் கொருபக்கும், உறவினருக் கொருபக்கும், தனக் 

கொரு பங்குமாக உபயோடுத்துப் பெருங்குடிகளாய் வாழ் 
வோருக்கு உறையிடமாயுள்ள பலஷர்கள் அந்தப் பாண்டி. 

நாட்டி.லுண்டு, இப்படிப்பட்ட பாண்டிநாட்டின் பெருஞ் 

சிறப்பானது ஆயிரகாக்களுள்ள ஆதிசேடன்சொல்ல, ஆயிரங் 

கைகளுள்ள வாணன் எழுஇனாலும, அவர்களுடைய சொல் 

லுக்கும் எழுத்துக்கும் ௮டங்காது,, ஆதலால் ௮தை எமது 

௮.றிவிற்குப் புலப்பட்டவரைக்கும் ஒருவாறு சுருக்கிச்சொன் 

னோம், இனி இந்தநாட்டில், தேவர்கள் ௮முதவுண்டியில்லா 
மல் பசித்துவர் தடைந்தாலும் அவர்களை த்தாங்கும்படியான 

செல்வப்பெருக்கனால் உயர்ச்துள்ள சேதுவில், ௮லைகளை 

யுடைய சழுத்திரநீரால் சூழப்பட்ட கந்தமாத௩மலையின் 

திதப்பை, சிவபெருமானது இருவருளால் ஒருவாறு சுருக்கிச 
சொல்லுவோம்,கேளுங்கள் செளாகாஇ மூனிவர்களேயென்று 

சூதபுராணிகர் சொல்லத்தொடங்கினார், 

கநீதமாதநச்சிறப்பு, 
np 

அந்தப் பாண்டிகாட்டில், கந்தமாதாம் என்னும் ஒரு 
மலையுண்டு, து, அழடூற்சிறந்த ஸ்ரீ. ராமமூர்த்தியானவர், 

மூற்காலத்தில், இராமநாதன் என்னும் பெயருள்ள சிவபெரு 

மானைப் பிரதிஷ்டைசெய்து அருச்சித்து வணக்கின எல்லை 

யாகும். இக்த மலையின்மேல் மழைபெ(பியவரும் மேசக்கூட் 

டீங்களைக் கலைக்கவரும் வாடைக்காற்றினால் ௮ந்த மேசக்கூட் 

டங்கள் இரத மலையையீங்கிக் குமுறிக்கொண்டு நெடுந்தூரம் 

பேரவதை கோக்குமிடத்தில், ஆலகாலவிஷ்த்தை யுண்டரு 
ஸளின சிவபெருமானது இருவருளால், ஸ்ரீராமமர் த்இக்கு 
இராவணசமக்காரத்தால் கேரிட்டபா தகசம்தொலைந் கோவே gs 
திகர்.தீதிருக்கும். மேசக்கூட்டில்கள் ஆகரய த்திலெழும்பி, மின்
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சேதுபுராணவசநம். க்க 

னலைவிரிக்து, இர்தமலையைஞடி. இதில் ஒடுங்குவன 5 கோக்கு 

மிடத்தில், ஈடுராத்இரியிற் சஞ்சரீக்கிற யோகினிதேவியின் பரி 
சாரகர்களாகிய கொள்ளிவாய்ப் பசாசங்களின் கூட்டற்கள் 

ஈன்மையைக்கொண்ட வீடுகளின் முற்றங்களில் உலாவு தலை 

நிகர்த்திருக்கும். இ௫்த மலையின்மேல் நெருங்கி வளர்ந்திருக்க 

மூங்கில்கள் தூண்களாக, அவற்றின்மேல் கரியமேகங்கள் கவித் 
இருக்கிறதை நோக்குமிடத்தல், ஸ்ரீராமதர்த்தயானவர் முந் 

காலத்தில், சிவபெருமான் இருமேனியின்மீது 'வெயில் படா 

இருக்கும்டி. கரிய துலினாற்செய்யப்பட்ட கூடாரங்கள் 
அமைத்திருப்பதை நிகர்த்இருக்கும். ஒளிபொருந்திய மின் 

னல்களோடுகூடி. வெவ்வேருகப் பற்பல மேகங்கள் பரவிழ் 

சோன்றுதலை கோக்குமிடத்தில், பிறவிகள்தோறும் சிவபெரு 

மானது திருவுருவத்தை வணங்கி வழிபட்ட பல UB reinapt 
தீ.திகளின் கூட்டத்தை நிகர்த்இருக்கும், இர்த மலையின்மீ 

துள்ள யானைகளை நோக்கினால், இடித்தல், நீர்த்துளிகளை எவ் 

விடத்திலும் இறைத்தல், பொடி.த்தலையடைய துளிமழை 
யைச் சொரிர்துலாவுதல், இவையாவுமிருர்தாலும், இதனிட த் 

இல் மின்னலொன் நில்லாமையால் இது மேகத்தின் சாத 

பேதமா யிருக்கலாமென்.று ஏம்மலையட.வாரத்தி லிருப்பவா் 

பே?ிக்கொள்வசற்குப்பொருத்தமாயிருக்கும். பலவகையாய்ப் 

பெருகிவரு$ற நீரில் வெண்பாம்புகள் அகப்பட்டு இந்தமலை 

யின் கல்முதலியவைகளைப் பற்றிக்கொண்டு தொங்குவதை 

நோக்கெவர், ஒலிக்கின்ற அருவியாறுகளித்்ல, ஆகாயத்தி 

லிருக் து சீழேயிறங்காமலிருத்தற்குக் சாரணம் யாதென்று 

பேசிக்கொள்வார்கள். பலபாம்புகள் அம்மலையின் மேலிருந்.து 

சழேவிழாமல் கல்முதலியவற்றைப் பற்றிக்கொண்டு தொங்கு 

வதை நோக்கினால், இர்தமலையின்மேலுள்ள மாதவர்கள் விரித் 

துலர்த்தின சடைத்திரள்களை நிகர்த்திருக்சும். கடலின்டகீரை 

மொண்டுகொண்டு மேலேறின கரியமேகங்களும், ௮ வற்றோடு 

கூடவே யேறின யாளைசளும் உருண்டுவீழுவசை சோச்கு 

மிடத்தில், மிகுர்த ஒலியையுளடய ௮ருவியா.ற களில் சூழ்கு



me சேதுபுராணவாநம், 

இன்ற மக்கரடைய பாவத்துண்டங்கள் அவர்களைவிட்டுத் 
தொலைந்து உருண்டுவிழுவதை நிகர் த்திருக்கும். வெள்ளை வஸ் 

இரத்ததை விரித்தாற்போலவும், இந்தமலையான துபட்டு உரிஞ் 

சுகலால் ஆகாயத்திலுள்ள பூர்ணசந்ெனது ௮மிர்சதாரை 

கள்போலவும், தொண்டர்களுடைய மெய்ஞ்ஞானச் சுடர்த் 

இரள்போலவும், இர்தமலையின் எல்லாவிடங்களிலும் வற்றாக 
௮ருவியாறுகள் விளங்கக்கொண்டி ருக்கும், Sis மலைக்கு 

கேராகப் பீரகாடிக்ெ பூர்ணசர்இரனைக் கண்டோர், உண்மை 

யாக இதிலுள்ள நீலகிறச்களங்கமான து? இயற்கையன் று, 
நிறைமதிக்குக் களங்கமுண்டோ, இம்மலையின்மீதுள்ள உயர் 

ந்தசோலைகளின் பச்சிலைகள் படுதலாலுண்டான பசுமையே 

யாகுமென்பார்கள். இந்த மலையின்மீ துள்ள மரக்கூட்டங்கள், 

தம்மீது வாழ்சன்ற மேகங்களே கூர்தலாகவும், வெண்மையா 
கிய ஈக்ஷத்திரங்களே அந்தக்: கூந்தலிலணிர்த மல்லிகைப் 

பூங்கொத்துக்களாகவும், ௮சையாறின்ற கொடிகளே இடை 

யாகவும்கொண்டு, வில்லைநிகர்த்த நெற்றியையுடைய மாத 

ரைப்போலச் தாரப்பார்வைக்குக் காணப்படும். யாசர்கள், 

இந்தக் கந்தமாதாத்திலுள்ள தேவதாரமரங்களைக் கற்பகமர 

ங்களென்று நினைத்துத் தாம்வேண்டியவற்றையிரந்து ௮வை 

கெரடாமையால், இவை சாம்விரும்பினவற்றைக் கொடுத்தில 

அ,கலால், இவைகளும் ஈம்மைப்போலவே வறுமையடை 

தனவோ என்பார்கள். இருபுறத்திலுமுள்ள மரங்களின்நீண்ட 

கிளைகள்மேல்படர்க்து பின்னிக்கொண்டிருக்கற கொடிசளின் 

மீது மயிற்கூட்டங்கள்பின்று தம்தோகையைவிரித்து : ஆடு 

வதை கோக்குமிடத்தில், ௮ழகாடிய கயிற்றின்மீதேறி யாடு 

கின்ற கழைக்கூத்துப்பெண்களை நிகர்த் திருக்கும், தம்மீது 

ஏ.திகிற்கும் வானரங்கள் கூக்காடும்படி, ஈடுவே அலங்கரிக்கப் 

பட்ட படர்கொடிகளின் ௮பலில் கொம்புகளில்லாக மரங்கள் 

காணப்படுவ sg, சுழைக்கூத்தாடிகள் ஈட்டகம்பங்களை நிகர்த 

இருக்கும், சூரியன் நாள்தோறும் இக் தமலையின்மீ துள்ள சளிர் 

த சுனை டூரில் மூழ்கியும் செவர்த வெங்கதீரென்,.று சொல்லும்



சேதுபுராணவசநம், ag 

படியாகவே இரிவான், அதுகோக்குமிடத்தில், துஷ்டர்கள் 
நல்லோர்களுடனே சிரேகத்தாலும் தமக்கு மிகு இயாயிருக் 

கிற துற்ருணத்தை விடார்கள் என்பதை விளக்குகின் ற. 

குயில்களும், வண்டுகளும், களும், மயில்களும் நெரு 

ங்கி யிருத்தலால் இம்மலையிலுள்ள பரிமளப்பூஞ்சோலைகள், 

மன்மதனானவன் அங்குள்ள மூனிவர்மேல் படையெடுத்து 

வந்திதக்கின மதில்ரூம்ந்த படைவிட்டி.ன் ௮ழகைக்கொண் 
ஒருக்கும். இந்த மலைச்சுனைகளில் சேல்முதலிய .மீன்கூட்டல் 

கள் உலாவித்இரிவதை "கோக்குமிடக்தில், இச்சனைகளைக் 

கண்டு களிக்கின்ற தெய்வப்பெண்களின் கண்ணிழலை நிகர்த் 

இருக்கும், சுனைகளில் நீரை முற்றம் மறைத் இருக்கிற பலய 
தாமரையிலைகளை நோக்குமிடத்தீல், இம்மலையான து, தாமரை 

மலராகிய தன்பெண்ணுக்குச் சூரியன் கணவலும், தனக்கு 

மருமகனும் ஆகலால், நாணத்தால்; அவலுக்கு எ இரில் நிற்க 

மாட்டாமல், பச்சைவஸ்இரத்தால் தன்னைமறைத்துக் கொண் 

டதை நிகர்த்இருக்கும். வாசனையுள்ள கீரோடைகளில் இக் 

இரன் விக்கிற தேவலோகமுழுதும் பிர தபிம்பித் தலை Carag 

மிடத்தில், முற்காலத்தில் ௮ரியதவத்தையுடைய துருவாச 

முனிவர் சாபத்தால் ௮ற்தம் தேவலோகமுழுதும் கடலில் 
விழுந்த செய்கையை நிகர்த்திருக்கும், இஇற் பிரவேடத்த 

வர்கள் பேரின்பமடைந் இவ்விடத்திற்றானே நிலைபெறுத 

esr i Seng லில்லாமையால் இம்மலையானது பரம$வே 

னுடைய இருவடியை நிகர்க்கும், ஆனால் இதையறிக்தால் எல் 

லாரும்வந்து பிரவேளிப்பார்களென்றெண்ணி, வித்வான்கள் 

இகை மலையென்று மறைத்துச்சொன்னார்கள், வாழை, மா, 

பலா என்னு ம மூக்கனிகளின் தேனும் ஒன்றாய்க்கூடிப் பெரிய 

ஈஇிகளாயோடும். முற்காலத்தில் நாங்கள்செய்த இீமைக்காக 
தேவரீர் எங்கள் சோலையுரித்துப் போர்த் துக்கொண்டீர், இனி 

யாகிலும் எங்களைக் காத்தருளவேண்டுமென் ற சொல் இவன 
போல, மான், யானை, புலி, ரங்கம் என்பவை இம்மலையை 
யடைந்து குழ்ச்இருக்கும், அ௮ருவியாறுகள் கொழிக்கின்ற



fh Se சேபுசாணவசநம், 

பொத்குவியல்சள் அழகாகப் பக்கங்களில் விளக்குவன்த் 
கோக்கினொல் பொன்னாலா செ மேருமூதலாகிய மலைகள் : இந்த 

மலையோடு நீங்காத ஈட்புக்கொண்டிருப்பதை நிகர் த்திருக்கும். 
மான் கன்றுகள் புலி முலைப்பாலுண்ணும், யானைக்கன்றுகள் 

சிங்கக்களோகூடி. கித்இரைசெய்யும். வெயிலைப் பொறுக்க 
மாட்டாத பாம்பன் குஞ்சுகள் கருடன்சிதைநிழலில் ஓ.துக்கி 

நிற்கும். சூளிர்ந்கபளிக்கறைபோலக் காணப்பட்டுத் தம் 

மிடத்து வர்தவர்களை ௮மிழ்த்திவிடுகிற பூஞ்சைகள், முனிவர் 

வேடம்பூண்டிருந்து, தன்னிடத்துவரும்' பெருந்தவத்தின 

ருடைய உருவுயிர்களைக் கவர்இன்ற வில்வலனை நிகர்த இருக்கும். 

மிகவும் பகைகொண்டு வாலைவளை த்துக்கொண்டி.ருக்கிற பச் 

சோந்திக்கெ”இரில் மயில்கள் ஈடித்துக்கொண்டிருக்கும், தம் 

மூடலில் இனவுமீங்க விரும்புகிற சிங்கங்கள், எட்டுக்காலுள்ள 

Fru பகஷியின்கக்கில் உராய்ந்துகொள்ளும். வளைந்த 

கொடியகில்லையுடைய குறவர்கள் மான்களோடு புலிகளும் 

அ௮கப்படும்படி. வளை த்துக் கட்டினவலைகள், ஈல்லோர் தியோர் 
என்னும் இருஇறத்தாருக்கும் ஒபே.சன்மையாய் மூடிவை 

(புண்டாக்குகி யமனுடைய கொடுங்கோலை நிகர்த்இருக்கும், 

அருளையுடைய முனிவர்போல அவர்களுடைய புதல்வரும் 
யாகங்களைச் செய்து விளையாடுவார்கள், அப்படி. அவர்கள் 

செய்வது பூர்ணசந்துூன்போலவே இளம்பிறையும் அழுத 

இரணத்தையே விசுவதுபோன் நிருக்கும். இந்தக் கந்தமாத 

நத்தி லுள்ளவர்களுடைய உயிரைக்கவர்க்து சுவைத்தயமனு 

மில்லை, இங்குள்ள முனிவர்மீது புஷ்பபாணங்களையேவி ௮வ 
மாஈமடையாத மன்மதனுமில்லை, பெரியோர்வ௫க்தெ இம் 

மலையின்மீது அருகியாறுகள். குஇத்துப்பாயும் ஓசையும், 

யானைகளின் முழக்கமும், யாகாக்கிரிகள் சுவாலித்துக் ளை 
விட்டெரிபு மோசையும் ஒன்றோடொன்று. சலக்தொலிக்கும், 

ப இலைகள்கெருக்னெ / மரங்கள் அடர்க்து வெயில்புகுதழ் டெமர 
மிருத்தலால் ஒருபக்கத்தில் என்றும் இராக்காலமாகவே 

"விருக்கும், மாணிக்கங்கள்: 'விளங்கிக்கொண்ட் ரச் கலால்' 66



சேதுபுராணவாரம், ௩௨௪ 

பக்கத்தில் என்றும் பகற்காலமாகவே யிருக்கும், திரிகசர்த்தி 
களும் சேடிக்காணாத பொருள்கள்யாவும் இந்தக் கர்கமாத 
நத்இலுண்டு, இதல் இல்லாதபொருள் ௪ வ்வுலகத்திலுமில்லை. 

பவளக் கொடிகளின்மேல் நெருங்கியிருக்கிற முத்துகள், துக் 
கோடியில் குளித்தோர்ககுடைய பாவம் தெறித்தோவெழு 
கண்டு கடலாகயபெண் புன்னகைசெய்வ துபோன் திருக்கும். 

பனைமரங்கள் தலைகிரித்தெமுக்,௪, விளங்கும். உருவமொன் 

(7B, ண்டு, தம்மீதுள்ள அண்டங்களையும் அவற்றிலுள்ள 
தவராசிகளையும் ” தாங்குதலால், அவை இந்தப்பூமியைத் 

தாங்குகின்ற அதிசேடனை நிகர்த்திருக்கும். புன்னைமசங் 
களின்மேலுள்ள அரும்புகளின் காட்சியான, மரகதமணி 

அழகும் பசுமையுமுள்ள பச்சிலைவடி.வமா யமைர்தருக்சன்று 

தென்று, முத்துக்கள் காமூம் வெண்மையா௫ூயே ௮ரும்புருவங் 

கொண்டு கெருக்கியிருப்பதை நிகர்த்திருக்கும், வாசனையுள்ள 

குங்குமமரங்களினின்றும் விழுந்த மகரந்தப் பொடியின்மேல் 

புரண்ட சங்குக்சு ட்டங்கள், இங்குள்ள சங்கங்கள் செந்நிற 
முள்ளனவென்று சண்டோர் சொல்லும்படி. காணப்பட்டுப் 
பெரியோர்களையும் அறிவிலிகளாக்கும். நுளைச்சியர், நீர்க் 

குடத்தில் உள்ள இரண்டு சேஃமீன்களேர்டு தமது கண்ணிழ 

லிரண்டையும் சேர்த்து கான்கு மீனென்றுவிற்க, விலைகெ 
டுத்து வாங்னெவர்கள் டீரையூற்றிப்பார்த்து இரண்பே 

யுள்ளன, மற்றிரண்டுமீன்சளைச் சண்டிலேம், இது என்ன 

௮இசயமென் நெண்ணுவார்கள், pleut தாழைச்செழி: 
களின்மேல் வலையை கிரித்துலர்த்தும்போறு, அந்த வலைக் 
குள்ளே ௮டங்குத்தோன்.றகன்ற தாழைப்பூவின் அரும்புகள், 
அர்த வலையிலகப்பட்ட கொக்குகளை நிகர்த்திருக்கும், ஸ்ரீ 
கோசண்ட இ௯்தாகுருவாயே ஸ்ரீராமகூர்த்தியால் உண்டாக் 
கப்பட்ட சேதுவாகிய கந்தமாதாமலையின்வளமும், அசைச் 

சூழ்ச்த கடலின்வளமும் ௮ளவைகளைக்கொண்டு அளக்கப்படு 
மோ, அ௮ளக்கப்படா, வபெருமான் தானே வேதமு,சலாயெ 

மூால்களைக்கொண்டு சன்பெருமையைச் சொன்னாற்போல, 

4,



கறு சேதுபுராணவசநம், 

இந்தக்கர்தமாதஈமும் தன்பெருமையைத்தானே வாய்திறந்து 

சொன்னால் எல்லாரும் அறியலாகும் என்றுசொல்லி முடித்து, 

மலே சே துவின்சறப்பைச் சொல்லக் கொடல்கனார். 

  

சேதுசருக்கம், 
OOo 

கேளுங்கள், செளாகாஇமூனீவர்களே, இந்தக் கடல் 
சூழ்ந்த உலகத்தில் சகு என்னும் அரசன்மரபில் அவதரித்த 

நீ ராமமூர்த்தியால் வாஈராஇபர்களைக்கெரண்டு உண்டாக்கப் 

பட்டதும், கடல்£ர் மோதப்பெற்றதும் ஆய சேது வீரா 

மேச்சுரம் என்றொரு இவ்யக்ஷேத்திரமூண்டு, ௮.இல், மேன் 

மையாகிய பலதிர்த்தங்கள் உண்டு, அ௮ந்தகோேத்ரமும் தீர்த் 

தங்களும் பிறவர்களிலுள்ள க்ஷேத்ர தீர் த்தங்களினும் மிகவுஞ் 

இறந்தன. அந்தச் சேது விராமேச்சுரதீர்த்தம் தன்னைத் தரி 
ச.ச சுவர்களுக்கு உடனே மோனானந்த முத்தஇியைக்கொடுக்கும். 
அன்றியும் சங்கரன் திருமால் என்பவர்களிடத்தில் அன்பு 

முண்டாகும். முத்தொழிலை நடத்தும் வல்லமையும் உண் 

டாகும், இதில் ஒருசர்தேகமில்லை, இந்தப்பிறப்பில் எவன் 
இர்தச்சேதுவைவந்து கண்டாலும், ௮வன் சிவபெருமான் 

சந்நிதியில், தர்தைதாய்வமிசத்தோராகிய கோடி. உறவின 

ராடு மூன்னே இன்புற்திருந்து, பின்னே மோக்ஷத்தையும் 
அடைவான், பூமியிலுள்ள நுண்ணிய துகள்களும் ஆகாயத்தி 
லுள்ள ஈக்ஷத்தரங்களும் ஆகிய இவற்றின் தொகையிலும் 
விக்கு விளங்குறெ தேவர்களுடைய கொகையும்போல, இந்தச் 
சேதுனவத் தரிசித்தவர்களுக்கு உண்டாகும் ௮சேக பலன் 

சளையெண்ணிச் சொல்லவல்லவன் யாவன், ,ஐயிரகாவுள்ள 

ஆஇசேடனும் சொல்லவல்லவனல்லன். பெருமைலாப்ர்த 
ஸ்ரீராமர் த்தியால் உண்டாக்கப்பட்ட அழ்ர்த ரிரையுடைய 
இந்தச் சேதுகவ 'ஒருசரம் கண்ணிஞற்கண்ட- உனிதன், 
இளவில்லர௫ யாகங்கள், தவங்கள், இர்சசயாத்திரைகள் என்ப 

வற்றைச்செய் ௫ மூடி. த்சபயனை புடையவனாவான், உலகத்தில்
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ஒருவனைநோக்க, 8 சேதயாத்திரைபோவென்று சொன்ன 

வன் இக்தப்பலன்௧களை யெல்லாம் ௮டைவாளுனால், வேறு, 

பற்பலவகையாக நாம் எடுத்துச்சொல்வதில் என்னபிரயோஜ 
ஈம், இந்தச் சேதுவில் மூழ்னெமாநுடன், தன் 'ஏழுகோழ. 

வமிசத்தாரோடும் புனிதனாக, மாயாரூபமான பிரபஞ்சத் 
தொடர்பை நீக்கி மேலான முத்இப்பயனை யடைவான். 

இந்தக் கர்தமாதகமலையையும், ௮இலுள்ள சிவபிரானையும், 

சேதுவையும், நினைத்தவலுடைய இயினைப்பகுஇகள் யாவும் 
மூடிந்து அவனும்! உயர்ந்த பசவியையடைவது உண்மையே. 

யாகும். ௮. துவுமல்லாமல், ௮வன் தன்னைப்பெற்ற தாய்தந்ைதத் 

யென்லும் இரண்டுபேருடைய வமிசத்திற்றோன்றின கோடி. 
லக்ஷம் தொகையாகய உறவினரோடு, மூன்று, கற்பகாலம் 
வசைச்கும் சவெபதமடைந்திருர்து, அதற்குமேலே ௮வ் 

FAA, உயர்க்த முசத்திய்பேற்றையும் ௮௮டவான். 
சே துவில்மூழ்னெவன் பஞ்சமஹாபாதகங்களைச்செய்சாலும்,, 

பிரமதேவ்ன்வா்ழ்கின்ற மூன்றுதினங்களாயெ ஆறாயிரம் சதுர் 
புகங்கள்வரைக்கும் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில், தன்.தந்தைதாய் 
உறவினர் நூறுகோடி பேர் என்பவர்கள் விரும்பும்படியிருக் து, 
பந்தவிமோசாமடைவான். சேதுவைத்தொழுது தில் 

மூழ்கெவன், துன்பத்தைக் தருவதான உலைக்களத்தின்மே 
லிருந்து உருகமாட்டான், வழுவழுப்பாக நிணக்ணெந்நில் 

மூழ்கி யழுர்தமாட்டான். இழுமென்னும் ஓசையுடி னோடு 
கின்ற வைதரணிகதஇயில் இறங்கமாட்டான். ஆசையோடு 
இந்தச் சே. துவில் மூழ்னெவன் வளைந்த வாலையுடை.ய. காய்.த் 

திசையை. உண்ணமாட்டான், தானும் அந்தநாய்க்கு இரை 
யாகமாட்டான், மூத்திரபாஈத்தையும் நினைக்கமாட்டான், 

முன்னே சேதுவில் மூழ்னெலன், உலைக்களத்இற்காய்ட்சு 

சூலத் இனால், கருவ்கல்போலக் கறிர்துபோகமாட்வான், ௨இ 

சத்தோடும் புழுக்களை யுண்ணமாட்டான்,.முள்ளிலவமரத்த 

லேதமாட்டான், ,மலமடுவில் மூழ்சமாட்டான்,. சேதுவில் 

வந்து ,தங்னெவன், சல்மழை, கெருப்புமழை, வெடரீர், கடும்



Pa சேதுபுமாணவசநம், 

காரர், உஇர£ர், என்பவை நிறைத்திருக்குற ணெந்நில் 

குளிக்கமாட்டான், இீப்பாயமாட்டான். சேதுவுக்குப் போன 

வன், தலை$ழாதத் தொங்கமாட்டான், செக்கலிட்டரைப் 
புண்ணமாட்டான், நெருப்பின்மீது புரளமாட்டான், வாயு 

வினால் ௮லைப்புண்ணமாட்டான்... சேறுவுக்குப்போனவன், 

விந் துநீரைக் குடிக்கமாட்டான், பலத்திரளே யுண்ணமாட் 

டான், உடல்மீதும் பூசிக்கொள்ளமாட்டான், தடி.யாலடிக்சப் 

பெருஈ்துயரடைந்து வருர்தமாட்டான். சேதுவில் மூழ்னெ 

வன், கூர்மையாகய ௮ரிவாளினால் உ அிதியப்பட மாட்டான், 

பித்தம் கோழைகள் பெருகாதின்ற கைப்பான உணவுகளை 
யுண்ணமாட்டான், எலும்போகூடிய தசையை விரும்ப 

மாட்டான். ௮றுப்புண்ணமாட்டான் பாச விமுக்கனாவான், 

போய்ச் சேதுவில் மூழ்னேவன், பாம்புகளின் கெருக்கெ 
தொளைகளோடு கூடின பற்களால் சடிக்கப்படமாட்டான், 
மலையைஙிகர்த்த யா னைக்கொம்பினால் குத்தப்படமாட்டாள், 

சாய்ந்தபாஷாண த்தெண்ணெயைக் குடிக்கமாட்டான், அதல் 
விழுந்தெழுர்இருக்கமாட்டான், முனையில் ரெருப்பையுடைய 
ஓசியின்மேல் இருக்கமாட்டான், முகத்திலும் மூக்கிலும் 
மிருர்தகாரம் சிர்தமயங்கமாட்டான். ms dons Se gidiev 

மூழ்செவன் , தன்சரீர த்தனின்றும் எலும்பைப்பீடுக்க ஒடுங்க 

மாட்டான், மரத்இன்மேலிருந்து மலப்பள்ளத்திற் க.இக் 
தழுந்தமாட்டாள், ௮ச்சத்தைக்செய்கெ pF SOP GO ATH 
இறக்கமாட்டான், பரிசுத்தமாகய Ca gGy appeOuagis 

பரிசுத்தன், கொடிய யமபாசத்தினால் சரீரம் கட்டுண்ணமாட் 

டான், லெப்பமாகிய புசையினால் கூடப்படமாட்டான், காய் 

ந்த இருப்புப்பலகையின்கேல்ஈட்ட ஆயு தங்களின்மேல் படுத் 
துறங்கமாட்டான், செடிய சீரால்கிறைர்ச சேழுளில் சேர்ர்து 

டல்ன், ஆண்ருநியில் இருப்புண்டைகளைக் சுட்டி ச்தொல்கலிட, 

ஹ்டீமாட்டான், மூசம்இலும், கண்களிலும், சர்.துச்னிலும், 
ஊசிறைச் செருகவரும்கமரட்ட nett இப்படிப்பட்ட இசாடிப 

நரசம்கள் திளவற்றனவாரினும், Corie. ame PaO,



சே௮புசாணவச:றம், ௪௧ 

சே.துவில் நனைந்த சரீரத்தையுடைய மாதுடன், இந்த ஈரகவே 

தனைகளை மனத்தால் நினைக்கவுமாட்டான். சேதுவின் அலைக 

ளோடுகூடிய நீரில் மூழ்கப் போவேனென்று நாறடி.பெயர்த்து 
வைத்தாலும், அப்படிவைக்தவன் மஹாபாதங்களைச் செய் 

தாலும், ௮ரட்சப்பாககற்களினின்றும் நீங்குவான், நரகத்தை 

யடையமாட்டான். அழயே ஸ்ரீராமழூர்த்தியால் உண்டாக் 

கப்பட்ட சேதுவின்மேல் கண்ணுறககுவோர் தம்சரீரத்தில் 
ஒட்டிக்கொள்ளுறெ மணலின்தொகையாகிய அ௮ந்தணரைக் 
கொள்றபாவழு£முதும்” அற்றுப்போகும், இதற்குச் சந்தேக 
மில்லை, கோசலகாடனாயே ஸ்ரீராமமூர்த்தயொல் உண்டாக்கப் 
பட்ட சேதுவில் வீசுன்ற குளிந்த காற்றுனது மேலே 
பட்டால், கள்ளுண்டலால் உண்டாகிற பதஇினாயிரம்பாவங்கள் 
அ்தக்௲ணிகத்திலேயே தொலைந்துபோகும். முத்துக்களைக் 

கொழிக்கிற குளிரந்ததீரையுடைய சேதவில் சரமுண்டசம் 

செய்துகொண்டால், பஇனயிரம் குருபத்நீ கமர்ஞ்செய்த 

பாவம் நீகவீ$ம், பசும்பொன்னைக்கொண்டுவர்து கொழிக் 
கின்ற அலைகளையுடைய சேதுவில், தம்முடைப புத்திர 
பெளத்இரர்களால் தம்முடைய மரணத்திற்குப் பிறகு தமது 
சரீரத்தின் எலும்புகள் நனைக்கப்பட்டால் ௮ர்தகணமே 

ஸ்வர்ணஸ்தேயம்செய்த பஇஞயிரம் பாவங்களும் நீக்சவீடும். 
வளைந்த விலலைபுடைய ஸ்ரீராகவனால் உண்டாக்கப்பட்ட 
இருவணையாகெெ சேுகில் சரத்தையுள்ள மனத்தோடு 
சென்௮ மூற்கனொல் பெரும்பா சகர்களோடு புணர்ந்தபாவமும் 
விரைவிலே ஒழிந்துவிடும், ஈல்வழியை மாறுபடுத் துகறலனாட 
மாதவர் வேஇயர் என்பவர்களை பமுதுசொன்னவன், உடன் 

பிறந்தார் முதலியோருடைய பாகத்தைத் தனக்காக்கிக்கொள் 
ஞூூவன்,' பேறுண்டியுண்பவன், வேதசாஸ்இரங்களை விற் 

இறவன்; ௮க்சணரைச் , கொலைசெய்தவன் என்றே ஐவரும், 

டிராடணகுக்குப்! , பொருள்கொடுப்பேனென்று , சொல்லிப் 
பதருஇல்லைபென் ௮சொல்லுறெ அறிவிலி, தன் ஆசிரியரை 
வணத்காத்வள், Dds கோஒமுள்ளவன்,. பிரமகச்திசெய்



௪௨ சேதுபுராணவசநம், 

தவன், தாகத்தோடு 8ீருண்ணச்செல்லும் பசுக்களை வெருட்டி. 

யோட்டுகிறவன் என்ற இந்தப் பாவிகளும் இவர்போல்ப 
வரும் சேதுஸ்காஈத்தினால் ஒப்பற்ற பாவத்தொகுஇயி 

னின்றும் நீங்குவது நிச்சயம், நாள்தோறும் கேதியர்கூட்டம் 

செய்கின்ற அக்கிநிகாரியங்களுக்கு விரோதம்செய்தவன், பத 
தனும், தாசியும் ஆயெ இவருடைய உணலையும், தேவ 

௫ணவையும் உண்பவன், கள்ளுண்ணும் மாதுச்குக் கணவனா 
யிருப்பவன் என்று சொல்லப்பட்டவரும, கள்ளுண்டவரும், 

சிவபெருமான்முதலியதேவர்களுக்கென்று ௮மைத்துவைத்த 

கந்தமூல பதார்த்தங்களையும் கனிகளையும் தாம்பூலத்தைபும், 

பட்டாடையையும், சந்தம் கஸ் தூரிமுதலிய சுகர்தவர்க்கங் 

களையும், தாமிரம் வெள்ளி பொன் முதலியவற்றாற் செய்த 
பூள்பாத்திரங்களையும், தேன் கெய் பால் முதலிய இரவியங் 

களையும், சண்டிகைமுகலிய பூஷணங்களையும் அபகரித்துக் 

கொண்டவன், சிற்றன்னை, சிரேகன்மனைவி, மகன்மனைகி, 
நாற்றவாயினளாகய தூரஸ்த்ரீ, ஈம்பினவள், இழிந்தசாதஇப் 

பெண், பிறன்மனைவி என்று சொல்லப்பட்டவருடைய சுகத் 

தைவிரும்பி அவர்களைத் தழுவினவன், குருமனைவியை யிச் 
இத்துப் புணர்ர்தவன் என்று சொல்லப்பட்ட இவர்களுடைய 

பாவங்களெல்லாம் சேதுவில் மூழ்னெமாத்திரத்தில் பற்றற 
வொழிர்துபோகும். தேவதைகளையும், அக்கிரியையும், பூமி 
யையும் பூசித்தலும், யாகங்களை ச்செய்கலும் ஆய இவைக 
_ஜில்லமமவே germ கா தர்களுடைய போகத்தை விரும் 

பினவர் யாவரும் சே துயாத்இரை செய்யுங்கள், பூமி பொன் 

தானியம் அரிசி என்பவற்றைத் தாஈஞ்செய்தலும், விரதமூ,ச 
லியவற்றால் உடம்புவாே.லும் ஆயெ இவைகள் வேண்டிய 
இல்லை, சேதுவைக் தரிசித்து ௮இல் மூழ்கினால் தேவர்களாக 
ஸ்ம், சேதுல்காபலமானது இம்ம் யாகம் ஜபம் தபம் என் 
னும் இவற்றின் பலனைப்பார்க்கிலும் ௮ இகமென்று புராணங் 
கள் செ்ற்லுனெறன. மனத்தில் வேறு எண்ணம்க ளில்லா 

மல் Died Be துவில் மூழ்கொல், அப்படி. மூழ்னெவர்களுக்கு



சேதுபுராணவச நம, ௪௩ 

மனுபடியும் இவ்வுலகத்தில்வர்து பிறக்கவேண்டியஇல்லை, 
அலைகளையுடைய இர்தச் சேதுவான, செல்வத்தை விரும்பி 
னாலும், தெய்வப்பெண்களுடைய சுகத்தை விரும்பிஞலும், 
பத்றற்றமனதீை விரும்பினாலும் தடையில்லாமல் கொடுக் 
கும். திவினையை௰ீக்கு ஈல்வினையை மிகவுர் தருவதாதலால் 
இந்தச் சே துவில் மூழ்னெகர்கள் தாம்விரும்பும் இன்பங்க 
ளெல்லாவற்றையும் அடையலாம், இந்தச் சேகவில் மூழ்கு 
தல், எல்லாயாகல்கள் செய்தலிலும், எல்லாத் இர்.த்தங்களில் 
மூழ்குவஇனலும், 'பிறவியீச்சத்தை bag cies காரணமாகிய 

யோகங்களைச் செய்தலினும் மிகவும் இறந்தது, சுவர்க்கலோ 
கத்தையும், திருமாலுலகமாகய வைகுண்டத்தையும், வ 
பெருமானுலகமாடிய கைலாயத்சையும், பிரமலோகத்தையும் 
விரும்பீனவர்கள் இர்தச் சேதுவில் மூழ்கக்கடவர். இந்தச் 
சேதுஸ்நாகமான ழு, செல்வம், ஆபுள், சிறப்பு, கல்வி, மஈஇர 
சித்திமுதலானவைகளையும் தரும். இர்தச்சே துவில் அன்போ 
டாயிலும் அன்பின்றியாயிலும் எப்படி. மூழ்னொலும், ape 
னவர்களை இம்மை மறுமைகளில் துன்பமானது) தொடர 
மாட்டாது, ஆதலால் இந்தச் சேதுவானது தன்னிடத்தில் 
மூழ்கனவருடைய வறுமையா$ய பாப்புச்சுக் கருடனை நிகர் 

க்கும், இதைத் தரிரிக்கிற உயிர்களுக்செல்லாம் இளம்பீறை 

போல எல்லாத்தருமங்களும் சழைத்துவளரும், காமதே.நு, 
கற்பகவிருக்ஷம், சிக்சாமணி என்பவை தம்மிடத்து வந்து 
இசப்பவர்க்கு ௮வர்விரும்பின எல்லா எத்து சொடுப் பது 

போல, இந்தச் சேதுரீரானது தன்னிடத்தில்வந்து மூழ்கு 
வோர்க்கு அவர்விரும்பின எல்லாவற்தையும் கொடுக்கும். 
சேதுஸ்காகத்துக்குப்போதெவன், கையித்பொருளில்லாமை 
யால் பெரியோரிடத்தில் வாங்கிக்கொண்டு போகலாசாது, 

போனால் பொருள்கொடுத்தலர் ஸ்நராஈபலத்திற் பாதியச் 
கைக்கொள்வார், சே. யாத்திரை போடறவர் கைப்பொகுள் 
கூறைச்ததானால் அக்தணரிடத்இல் வாங்கலாம், அன்றி அச்சர் 

வைடியரிகர்களிடத்இலும்: வாங்கலாம், சூத்திரரீடத்தில்



௪௪ சேதுபுராணவாநம், 

வாங்கலாகா 2, ௮ப்படி வாங்குதல் பெரியபாவமாகும். ஆடை, 
பொருள், பலவகைத்தானியம் இவைகளை மனமிசைந்து 

தாஈஞ்செய்து சேதுயாத் திரைக்குப் போவென்று ஒருவனை 

இசைவித்தேவினவன், வேதபாராயணத்தா லும் ௮சுவமேத 

முதலிய யாகங்களாலும் சொர்ணதாஈத்தாலும் அடை$ற 

பயன்மூழுதும் அடைவான், Ge guts Gens போய்வந்தால் 

உனக்குப் பொருள்கொடுக்கறேனென்று ஒருவனுக்குச் 

சொல்லி, ௮வன் போய்வந்தபிறகு கொடாமல் இல்லையென்று 

சொல்லுகிறெவஞ்சகனை, பிரமகத்திசெய்த மகாபாதகன் என். 

அறிவுடையோர் சொல்வார்கள். சேதுயாத்திரை போகிறே 

னென்றுசொல்லிப் பொருள்யாடுத்து அவ்வாறு போகாத 

வலியரெஞ்சமூடையவனை, பூசரரைக் கொன்றவனென்று 

உலகஞ்சொல்லும். செல்வஞாயிருக்தம் சேது ஸ்காாம் செய் 

யப்போகடுறேனென்று யாசிச்தப்பொருளைச் சேகரிப்பவனை, 

பொற்கள்ளன் என்று சொல்லுவார்கள், பூசாரரைச் சேது 

யாத்திரை போவதற்கு வேண்டிய பொருள்முதலிய வுதவி 

செய்து ஏவினால் ௮து றற்த புண்ணியமாகும், யாகங்களைச் 

செய்வதற்கு யாவரிடத் இலும் பொருள்முதலியவத்றை யேற் 

ago தீமையுண்டாகாசதுபோலச் சேதுயாக்திரையின் 

பொருட்டும் எவரிடத்திலும் பொருள்வாம்கலாம், அதனால் 

ஒரு குற்றமுமில்லை, இந்தச் சேதுவானது கரேதாயுகத்தல் 
ஞானசொருபமாயிருகம்து யாவருக்கும் மோக்ஷச்தையும், 

இரேதா யகக்திலே வேதசொரூபமாயிருந்து மேலான 

புண்ணியலோகங்களையும், துவாபரயுசக்தில் சவசொரூபமா 

யிருந்து சக்கரவர்த்இித்வம் முதலான சம்பத் துக்களையும், 

கலியுகத்தில் சேறு சொரூபமாயிருந்து அவரவர்கள் நினைத்த 
காரியங்க ளெல்லாவற்றையும் தருதலால், இதின்பெருமையை 
'பாவர்சொல்லவல்லவர், ஒருவருமில்லை, ஆனாலும் ஒருவாறு 
சுரு&கிச்சொன்னேம், இனி யிந்தச் சேதுவந்த வரலாற்றைச் 

'சொல்லுவோம், கேளுங்கள் என்.று செளாகாதிமுனிவர் 
சளுக்குச் சூதபுசாணிசர் சொல்லத்தொடங்கனார், 

gamete
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சேதுவநீதசருக்கம், 
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ஆ 

  

கோசலதேசச்.த:க் கரசனாகிய ஸ்ரீரகுகாயகன், தந்த 

யரணையால் ஏன்காதலியாகிய சீதாபிராட்டி பின்தொடர்ந்து 

வரக் தம்பியாகிய இலக்குமணனோடு தண்டகாரணியத்சை 
யடைந்து, பஞ்சவடி சரத்தில் வாசங்செய்யுங்காலத்தில் மாரீ 

சன், பொன்மானாய்வர்துசெய்க மாயையால் இராவணன் 

பீராட்டியைக் கொண்டுபோக, ஸ்ரீராமரும் தம்பீயுமாக ர் 

திக் காடெல்லார்சேடியும்' காணாமல், பம்பைக்கரையில் வந்.து' 

ஒருவாஈரம் கிற்பதைக்கண்டார்கள். அப்போழுது, அந்த 

வாஈரமானது கோகண்டபாணியாய் வருகிற ஸ்ரீராமதூர் த் 

இயையும் இலக்குமணனையும் கண்டு, மிகுந்த ஆசையோடு: 

நின்று, உம்மையொத்தவர் இந்தவனத்தில் இதற்குமுன்னே 

வந்தஇல்லை, நீங்கள் யாவர், உமது இருப்பிடம் யாது, உம்மு 

டையபெயர் யாது, வர்தகாரியம் என்ன, என்று Cece gy 
௮. துகேட்ட கேள்விகளுக்கு ஸ்ரீராசவன் விடைகூறினபின்பு' 

அ இன்வரலாற்றை விவை, கலைக்கடலாகய ௮ந்தவாஈரம் ' 

என்பேர் ௮.நுமான், சூரியன் பு,தல்வனாகிய சுக்க£வமஹாராஜ 

ணுக்கு கான் மந்தஇரியாவேன். எங்கள் ஆரசன் உன் னேடு ட். 

புக்கொள்ள நினைத்து என்னை இங்கே யேவினான், ௮வனிடகத் 

துக்கு வந்தால் உம்சடைய காரியங்களெல்லாம் ஈன்மையாய் 

மூடியும் என்று சொல்ல, அவ்வாறே ஸ்ரீராமமூர்ச்தி அரத 

அநுமானோ€சென்று சுக்கி£7வமஹாராஜனைக்கண்டு வார். ச்சை' 

யாடினபிறகு, தானும் தம்பியும் ௮க்கினிசாகூதியாய் ௮வஜனேடு 

£ஈட்புக்கொண்டார்சள். இப்படியிருக்கையில் ஸ்ரீரகுராயகன்' 

வாலியைக் கொல்வேனென்று உறுஇமொழி கூறினன், சுக்கிர 

வனும் ஜாஈகியைத் கடிக்கொண்டுவ௩்து சருவேனென்ளான். 

இவ்வாறு மிருத ௮ன்போடு அவ்விடத்தில் இருக்கையீல், 

ஸ்ரீரகுராயகனது வலியையறநிய விரும்பிச் சுக்கிரீவன் பிரார்த் 

இக்க, இவனது பிரார்த்தனைக்கிசைந்து அங்குக்கிடிர்த துர். 
துபியின் யேருடலைப் பத்துயோசனைக் கப்பாழ்சென்,று விழும்



oe சேதுபுராணவசநம், 

படிக் கன் திருவடியின் பெருவிரலால் உந்இனதுமன்றி, ௮ 

சேயிரு$த மராமரங்கள் ஏழும் தொளைபடும்படி. ஒருபாண தீ 

தால் எய்தனன், இந்தப் பேராற்றலைக்கண்ட வாநரவேர்தன 

இய சுக்ரீவன், இனி இர் இரனாலும் எனக்கு அச்சமில்லை, 

உனது ஈட்பைக்கெரண்டு ௮ரக்கனுெ இராவணனுடைய 
வலியையழித்துச் சாகயைத் தரவல்லேன், இப்பொழுது 
வாலிவாழ்கின் ற இட்டிர்தைக்கு என்னோடு வரவேண்டுமென்று 
9ரார்த்திக்க, ஸ்ரீரகுகர்தனன் ௮தற்டிசைந்து வாலியின் இருப் 

பிடத்துக்கு இலக்குமணனோடும் சென்றனன். அப்பொழுது 

சுக்கிவன் கோலித்துச்சென்.று வாலியைப் போர்செய்ய வா 

வென் றறைகூவினன். அதைக்கேட்ட வாலிவர்து போர்செய் 
யவே, அவனளுக்கெதிர் நிற்கமாட்டாத சுக்கிரீவன் பயந்து 

ஸ்ரீசகுமாதனைவர் தடைந்சான், ஸ்ரீரகுமாதன் ௮வனை ௮ஞ் 
சாதேயென்.று ஆசரித்து; ரீல்களிருவரும் கலந்து போர்செய் 

யூ. எகாலத்தில், கான் ௮வன்மீது ௮ம்பெய்வேனானால் உன்மீது 

பட்டாலும்படும், ஆகையால், அவனுக்கும் உனக்கும் வேற் 
றுமை செரியும்படி. இதை அடையாளமாகத் தலையிற் சுற்றிக் 
கொள்வாயென்று ஒருகொடி.யை ௮/வன் தலையிற்சுற்றி அனுப் 

பிஞன், சுக்ரவன் அவ்வாறே சுற்றிக்கொண்டு மறுபடியும் 
வாலியை ,அதட்டி.ப் போர்க்கு ௮ழைத்தலும் அவன்வக்து 

போர்செய்துகொண் டருக்கையில், ஸ்ரீரகுநாதன் ஒரு அம்பி 
னால் வாலியினுபிரைக் கவர்ந்தனன், சுக்கிரவனும் தனது பட் 

டணத்தல் பிரவேடுத்துக் கார்காலம் ீங்னெபிறகு, தன் வாகர 

சேனையுடன் ஜாஈகியிருக்குமிடத்தைக் கண்டுபிடிக்கும்பொரு 

ட்டு ஸ்ரீரகுமாபகன் எழுர்தருளியிருக்கு மிடத்துக்கு வந்த 

னன், வந்து அங்கிருஈ்துகொண்டே வாகரவீரரை நாற்றிசை 

யிலுந் தேட விடுத்தான், ௮வர்கரக்குள்ளே வாயுகுமாரனா 

இய ௮.நுமான் ஜாஈகியைக்கண்டு சூரமணியையுக் கொண்டு 
வந்து ஸ்ரீராகவனுக்கு அறிவிக்க, அந்தச் சூடாமணியைக் 

கண்டு துன்பக்கடலிலும் இன்பக்கடலிலும் ஈழழ்கனென், பிறகு 

சேதின ஸ்ரீரருகா.தன், தன் தம்பியாடுய Cees near, «487.
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வன், சாம்பவன், ஈளன், ௮நுமான், அங்கதன், மீலன் முதலிய 
வாஈரவிரரோடும்சேனைகளோடும் GiGi snub ne, oar 

இரமலையையடுத்த தென்கடற்கரையில்வந்து சேர்ந்தனன், 
இப்படியிருக்க, இராவணன் தம்பியாகிய விபிஷணன் அலன் 

முதலிய மந்இரிமார் கால்வரோடும் இலங்கையிலிருர் துவது, 

தாசரதி, ௮டைக்கலம் என்று வேண்ட, அவலுக்கு அபயம் 

ஈல்க, ௮வனிட த்தல் சுக்கரீவன்கொண்டிருந்த சந்தேகத்தை 
நிவர்த்திசெய்து, மூரசம் சத்இக்க, அவனுக்கு இலங்காஇபத் 
தியமருளி, முடி.ச்ட்டி.த₹* தனக்கு அவ்விபிஷணனையும் ஒரு 

அமைச்சனாக்கிக் கொண்டனன், அஇன்பிறகு, ஸ்ரீரகுகாதன் 

அவர்கள் யாவரும் அறியும்படி. ஆலோசித்து, ஈமது சேரா 

சழுத்துரமோ ௮ளவிடப்படாதலு, சடற்பரப்போ மிகவும் 

அகன்றுள்ள து, மலைப்பாம்புகள்போல அலைகள் புரளாறின் 

தன, பிளந்தவாயையுடைய முதலைகள் ௮ரேகமாகச் தரியா 

நின்றன, சுழுமீன்கள் மோதாநிற்கும், சடுங்காற்றுவீசம், 

கடிய முசலைகரம் நீந்துதற்கரிதாகிய பெருங்கடலை நீட்து 

தீற்குவியாதோ, கண்ணால் நோச்கவும் பயமாயிருக்கின்்றதே, 
மனமும் ௮ஞ்சகம்படியான நாறுயோசனை யகலமான பரப் 

புள்ளதென்று கணிதஞ்செய்இருக்கரர்களே, இடியேறுகள் 

கூடி. யொலிக்கப்பெற்ற மேகத்தொகுஇகள் கெருக்கி வருண 

னுக் இருப்பிடமாகிய கடலைப் பேருதவி யொன்றில்லாமல் 
கடந்து கரையே௮ுவதாகய உபாயம் வேறுயாதோ, துன்பம் 

பெரிது, சேனையோடு கடப்ப சற்குவழிபுமில்லை, இவ்விட த்இல் 
தெப்பம் விடுப்பவராய துணைவரையும் காண்கிலேம், சாக 

யையும் தந்தையையுமிழந்து படுந்துயரத்திலும் சடல் 

கடக்கும் துயரம் பெரிதாயிருக்கின்றது, இர்தக்கடலை எச்ச 

விதமாய்க் கடப்போம், அகத் தியமூனிவர், Gower sue Bu 

இசாவணனைக்கொன்று, ௮ந்தக்கொலைப்பாவம் நீங்கு தம்குரிய 
இடமாகிய சந்தமாத௩க்தைச் சேர்வாயென்று சொன்ன 
சொல்லும் பொய்யாகுமோவென்று சொல்லி மகம் புழுங் 
Beyer, இப்படி. இராகவன் இரங்குதலும், சுக்ரீவன்மு ஆஷ்
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மயன் என் தாயைநோக்க, ரஇற்பத்தொழிலில் ௮திக சமர்த்த 

னாகிய என்னைப்போல ஒரு சிறுவனைப் பெறுவாயென்று வரர் 

தர் துபோனபடியே பிறந்த நான் தேவரீர் கட்டளையிட்ட 

பிரகாரம் செய்து முடிக்கிறேன் என்றனன், ஸ்ரீராமபிராலும் 

வாஈரவீரரை கோக்க), நீங்களும் உம்முடைய சேனைகளோடு 
கூடி. ௮ணைகட்டப்போங்கள் என்று நிபமித்தான். உடனே 

வாஈரக்கூட்டங்கள் கருடனைப்போலவும், கரற்றைப்போலவும் 
எழுந்துஸ்ரீராமபிரானிடத்தில் விடைபெற்று, உலகமுழுதும் 

ப.ரவிச்சென்று, காட்டுமரம் கொடி. செடிகல் முதலிப எல்லாப் 
ிபாருள்களையும் எடுத்துக்கொண்டுவநக்து, கொடுக்க, தெய்வத் 

தச்சன் மகனாகிய நளன் கடலைபடைக்கான், இவ்கிதமாகச் 

செய்யப்பட்ட அணை எழுநாற்றுமுப்பதுயோசனை நீள 

முள்ளது, இந்தச் சேதுவின்&ழ்ச் சந்திசடாகரனாகிய சவ 

பெருமான் எழுக்தருளியிருக்து, இதில் மூழ்குவோராகிய 

முக்தாத்மாக்களிடத்தில் கருணைவைத்து, அவர்கரைடைய 

மகோரதங்களையெல்லாம் நிறைவேற்றுவர். பலவகையான 

விரதங்கள் யாகங்கள் தவங்கள் முதலானவற்றைச் செய்கிற 

உண்மைகநெறியை யூடையவர்களும் இதில் மூழ்கினால் சர்வ 

பாபவிமோசாத்தை யடைவார்கள். அ௮ச்சத்தைத்தருகற. 

இருட்கூட்டத்தைக் பெயித்தெழுகின்ற சூரியனுடைய gail 

போல நிகரில்லாததாகி.ப வெற்றிப்புகழையுடைய ஸ்ரீரகு 

நாயகன், வாஈரங்களால் கட்டுவித்த சேவின் கரலமாகிப 
இடத்சை ஈன்மையைத்,தருகற தருப்பசயாம் என்று உலகம் 

டிசால்லும். முற்காலத்தில் கடலில் சேதுபந்தஞ்செய்ச 
கதை யிதுவேயாகும். ஸ்ரீராகவன்வகுத்ச இந்தச் சேதுவில் 

அளவற்ற இர்த்தம்கள் இருக்கின்றன, அவற்றின் அளவும் 

பெயருஞ் சொல்லுதற்கு, அவன்விட்டுவந்த ௮ணையாகிய 

ஆதிசேடனாலும் முடியாது, இந்த அளவற்ற தீர்த்தங்க 
ஞூள்ளே முக்கியமானவை இருபத்துநான்கு, ௮வை சக்கர 

தீர்த்தம்," வேதாளதிர்த்தம், பாவவிராசம், சீதாகுண்டம், 

மங்களதீர்த்தம், அமுததீர்த்தம், பிரமகுண்டம், ௮ம்
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குண்டம், ௮கஸ்தியசீர்க்சம், இராமதிர்த்தம், இலக்குமணா 

இர்த்தம்,சடாபுதீர்த்தம், இலக்குமிதீர்த்தம், அக்கிறிதிர்த்தம், 

கக்ரிவீர்த்தம், வர்க்கம், சங்குகீர்த்தம், கங்கை யமுனை 

கேகயகோடி.தர்த்தம், சாக்கியவமுத்சரவதீர்த்சம், தறுக் 

கோடி திர்த்தம் என்பனவாம், இவற்றில் தம்மனைவியரோடு 

க£ழ்னெவர்கள் பாசவேரறுத்துப் பரகுியடைவார்கள். 
இந்தக்கதையை யெடுத்துப் பேசுவோரும் பிறப்பிறப்பில்லா 

தவராய்ப் பேரின்பவாழ்வை யடைவார்கள் என்று சூதபுரஈ 

ஊிகர் செளாகா இழூனிவர்களுக்குச் சொல்லியருளினார், ' 

  

சக்காதீர்த்தச்சருக்கம், 

—4+——~ 

கேளுங்கள் முநிவர்களே! முன்னொருகாலத் இலே சாலவ 

மகாரிஷி; தென்பாகத்துற் புல்லாரணியப் பாலோடை யென் 

னும் நஇக்கருகல் விஷ்ணுவைகோக்கித் சவஞ்செய்யவேண்டி. 

ஊணுறக்கமின்றிப் பொறிபுலனடக்கி, மவுன ந்தோடுஞ் சாந்த 

மடைந்து வாயுபகூணம் பண்ணிக்கொண்டு, அகாயத்தினின் 

நிலங்கு மேழுமேகங்களில் ஆவர்ச்சமென்னு மேகக்கதால் 

பெய்கின்ற மழையோமெழையாயும், காத்றோகொற்றுயும், 

தீயோடு தீயாயும், மகாவிஷ்ணுவினது a HET FOS 

இடைவிடாமல் தஇயானித்துக்கொண்டு, தேவவருடத்தில் 

ஆயிரம்வருடம்வரையில் தவஞ்செய் தசொண் டிருக்கையில், 

அம்முவிவரர்மீது ஸ்ரீமக்காராயணன் கருணைசுரந்து, சங்கு 
சக்ர கசாபாணியாய், கருடவாகனமீது, மகாலட்சமிசமேத 

சாய், மூப்பத்துமுக்கோடி தேவர்சள், நாற்பத்தெண்ணாபிரம் 
ரிஷிகள், கின்னரர், கிம்புருடர், கருடர், காந்தர்வர், இத்தர், 

வித்யாதரர் உரகர், அகாயவாசிகள், போகபூமியர் யாவரும் 

புடைசூழ வெழுர்தருளி, புல்லாரண்ய க்ஷேத்திரத்தில் பஞ் 

சாக்கினி மத்தியில் தவஞ்செய்துகொண் டிருக்கும் காளவ 

மூநிவனுக்கு ப்ரசன்னமாக, அப்போது முரிவன் கண்ணை



Ga. சேதுபுசாணவாநம், 

வி;பி.ச.தக் - தடவுளேகோக்கி யெழுந்து, மகாபக்இலிாயம் 

தோடும் ௮ஷ்டாங்க பஞ்சாங்க இரியாங்கமாய்ப் பணிர்தெழு 

ந்து, இருகசங்களையுஞ் சரத்தின்மேற் கூப்பி, அனர்தக்கூத் 

நாத புளகால்கிகங்கொண்டு இருகண்களினின் றும் ஆனர்தக் 
கண்ணீர் தாரைதாரையாய்.. பெருக, ஆண்டவனை ஸஹர 

நாமங்களாலுர் சோத்தாஞ்செய்துகிற்க, ஜகதீச இரு 
மால் மனமகழ்ர்து, காளவமுனிவனைப்பார்த்து, apis Ge! 

கீ செய்தகவத்திற்கு யாம் மெச்சியதால் உமக்கென்னவரம் 

வேண்டுமென்றுகேட்க, காளவமகாரிஷி, வாமி, வேதாந்த 
மூர்,த்தியே, அடியேன் தேவரபைப்போல வுருவங்சொண்டு 
வைகுண்டத்தி லெப்போதும் உம்மைவிட் டகலா இருக்கவும், 
உமது சரணாைவீந்ததீதை நித்யமுத்தராகிய் பரமபாகவதா 

ஞடனே வணமய்கக்கொண்டிருச்சவும் வாக்கருளவேண்டு 

மென்.று கேட்டனன், அப்போது ஸ்ரீமர்நாராபண்ன், காளவ 

ஸுரியே! நீஒருவருங் கேளாதவரச்தைக் சேட்டமையால் 

நாம் ௮ப்படியேகொபெபதற்குத் தடையில்லை, ஆயினும், இக் 
கர்மபூமியிலே யின்னஜ் சலன மநுபவிக்கவேண்டி. யிருப்ப.இ 

enter, ௮வை தொலையும்படியாய் கீரிப்போது தவஞ்செய்து 

கொண் டருக்குமிடத்திர்குச் தரம் உத்தரபாரிசத்திலே, 
தருமபுட்கரிணியென் age stn ad) க்கின்ற து. அந்தத் 

தடாகத்தினிடம் இதற்குமுன் ஷோர்காலத்திலே, த௬ம 
சேவதையானஜது, தான் அன்பால் சவபிரானைகோக்கித் தவஞ் 

செய் gi கொண்டிருக்கையில், சிவபெருமான் மான்மழு சதுர் 

ப்புஜ காளகண்ட இரிகேதர சூலபாணி௰ாயும், சர்்இரசடாதர 
ூர்த்தயாயும், பார்வதிசமேதராயும், சவெகணங்கள்் சூழ, 

கெள்ளைவிடைமீ தெழுந்தருளித் தருமதேவதைமன் ப்ரத் 
யக்ஷமா€) உனக் கென்னவர ம்வேண்டு மென்று கேட்க, தரும 

இசவதைபும் வணக்கத் தோக்திரஞ்செய்து, சுவாமி, வடி. 

Quer சர்வகாலமும் Gaelrg இருப்பணிசெய்து தேவ் 

ரீரைச் சுமக்துகொண்டிருக்க ஆவல்கொண்டமையால், அவ்வா 

சருள்செய்யவேண்டென்ற கேட்க, அதற்குப் பரமரிவன்



சேஅபுராணவாநம் இம். 
சந்கோஷமடைந்து அவ்விடத்து லோர் தடாகத்தை, தெய் 
வீகமா யுண்பெண்ணி அதல் தருமதேவதையை மூழ்கக 

சொல்லினன், ௮வ்வுரைகேட்ட தருமதேவதையும் அப்படியே 
தூழ்கையில், மூன்னிருந்த வுருவமாறி, நந்தியுருவமர்ய், 

நான்குகால்களும் இரண்டுகொம்பும் வாலுமாய்த்தோன்றி, 

சுவாமியின் முன்னிற்க, அதுகண்ட நீலகண்டமூர்த் இயாடுய் 

பரமசிவன், பார்வதியாருடனே அ. ஏன்மீதெழுந்தருளி யாவ 

ரூக்ரூங் காட்சிகொடுத்து, இழ்ரடாகத்திலே தீர்த்தமாடி, 
ஈமமைத் தாங்கசெமையால், இத்தடாகதஇற்கு இதுமுதல் 

கருமபுட்கரிணி யென்று காமம வழங்குகலோடும், இதில் 

இர்த்தமாடியபேர்கள், நினைத்தபடி. எல்லா நன்மைகளையும் 

பெ.றவார்களென்று தருவாட்மலர்ச்சருளி, பின் தேவர்களுட 

ஜ் சிவகணங்களஞுடனும கயிலாயத்திற் கெழுஃதருளினன். 

ஆ கலால் ௮த்தடாகத்துற்கு ௮ன்றுமூதல் தரும புட் 

கரிணியென்றும, செய் வீகத்தன்மை யுடையதென்றும், மகத் 

துவமிருப்பதால், நீரும அதில் ுழ்செ சதாகாலம் ௮க்கரை 

பிலே தவஷசெய்துகொண் டிருந்சால், ஈம்முடைய வுருவம் 

பெற்று வைகுண்டச்துச்ரு வருவீர், மேலும், ௮வ்வண்ணம் 

நீர் தவஞ்செய்கையில், ௮ன்னியரால் இடையி லேதேஜுர் 

தவத்.தூக்குப் பின்னம் மோரிட்டால், அப்படி. நேரிடச்செய்க 

வசை, ஈம்முடைய சக்கரம் உடனேவர்து, அக்கொடியரைக் 

சங்கரித்து விடுமென்று இருவாய்மலர்க்தருளி, மாயப்பிரான் 

பீர்வைகுண்டத்துக் கெழுக்தருளினன், பின்னர் காளவமூனி 

வனும் ௮வ்வாறுசென்று, உதபாதஇ ௮க்இரேரத்திற்குள், YF 

சருமபுட்கரிணியில் ஊன்றுகாலர் தீர்சதமாடி, 9 Ber gong 

பில் தனது தேவபூசையாகிய சாளக்கிராமங்களை வைத்துப் 
பீரஇஷ்டைசெய்து, பூசைபண்ணிக்கொண்டு, சம்ம க்ஷ்டி 

அகடமி சதுர்த்கசி பூர்ண அ௮மரவாசை மூதலாகிய தினம் 
கில தர்ப்பண முசலாகயெ ரரியைசளை ஈடாத்இத் சலஞ் 
செய்துகொண் Psa, அம்முநிவனை. ஒரு அரக்கன்



‘esr சேதுபுராணவ்சநம். 

wig மாயையால் பாய்ந்தெடுத்தான், ௮ப்போது காளவ் 
ெனிவன் ஸ்ரீமர் நாராயணனை நினைந்து துதிக்கையில், உடனே 
விஷ்ணுசக்கரம் கோடி.சூரியப்ரகாசம்போல் கரகரவென்று 

சுழன்றுவந்து, ௮வ்வரக்கனைச் சங்கரித் துக் காளவமூனிவனை 

விடுவித்துவிட்டது, அப்போது அ௮ம்மூநிவன் மிக நடுக்கங் 
கொண்டு, விட்டே சக்கரத்தைப் பணிந்து, நீ யெர்நேரமு 

மென்னை பிடைவிடாமற் காக்கவேண்டுமென்று வேண்டிச் 
கொள்ள, அப்போ சக்கரஞ் சொல் லுின்ற து, யான் எந்தை 

யாகிய ஸ்ரீம் நாராயணனது உத்தர்கின்பழ்வர்து ௮ரக்களைச் 

சங்கரித்ததுசரியே, இனிமேல் உமதுவேண்டுத ஸிமித்சகம் 

கான்வந்து இருக்கவேண்டுமாயின் எம்பிரானிடம் விடை 

பெற்றுக்கொண்டு உன்னிஷ்டப்படி. வந்இருக்கின்றேன் இப் 

போது கானிந்த அரக்கனைக் கொன்ற பாவர்தீர எனக்கொரு 

வகை சொல்லுமென்று சக்கரங் கேட்க, ௮தற்கு அம்முறிவன் 

சந்தோஷமடைந்து, இத்தடாசத்திலே மூழ்கென்,றசொல்ல, 
அதுபோலச் சக்கரம் உடனே மூழ்டுச் செப்வீசுமாயச் தன் 
கருமத்தையொழித்து, பழையபடிப் பிரகாசம்பொருர்தஇச் 

சொல்லுகின்றது, நானித்தடாகத்தில் முழுகியபடியால், 

இன்றுமுதலாக இதற்குச் சக்கரதீர்த்தமென்.ற பெயர் விளங் 
கக்கடவதென்று இருவாய்மலார் தருளி, இன்றுமுதல் இத் 

இர்த்சத்தில் யார்கம்னெலும் அன்னவரைப்பற்றிய பேய் 

பசாசம் அலகை வேதாளங்களெல்லாம் விலகப் போகக்கடவ 
சென்றும் வாக்குத்தர்து, ௮சிர்வாகஞ்செய்து, காளவமுனிவ 

விடத்தில் விடைபெற்றுச் சக்கரம் வைகுண்டம்போம்ச் 
சேர்ந்தது, 

அவ்வாறுண்டாிய சக்கரதிர்த்தம் தஇயிழ் சேதுபர்த 

காஞ்செய்த தருவணையி லுண்டாக்கப்பட்டு, தரும புட்கரிணி 

யென்று பெயர் விளம்டிக்கொண்டிருக்கின்றதன்றி, இத் தீர்த் 
தத்இன்டுபருமை யொருவரா லுஞ் சொல்லிமுடியா.து. ௮ன்.றி 
யுஸ், ஆயிரன்கோடி, ஜன்மங்களிலே செய்தபாலங்களை யெல்



சேதுபுராணவசநம்.' இரு 

லாம் ௮ச்சேஅவிலுண்டாயிருக்சூ.ஞ் சக்கர திர்.த்ததீை தநினை ச் 
தாலும் விமோசனமாகும். மேலும், உல$ூழ் சொல்லப்பட்ட 
கங்கை யமுனை துங்கபத்திரை கிருஷ்ணை ஈருமதை கோதா 

வரி காவேரிமுதலியவும் இதற் சேயல்லவென்று ரூதமுனி 

வன் சொல்ல, ௮தைக்கேட்ட நசைமிசாரண்ய வாசிகளரகய 
முநிவரர், பிரமானந்த பரிதராய் இச்சரியங்கொண்டு சூத 

முநிவரை கேக்கி சுவாமி, இத்தன்மைபொருக்திய சக்கர 
Bigsé கரையில் தவஞ்செய்்திருந்க காளவமுனிவனை த் 
தூக்கிய அரக்கன் யார் அதனையும், ஸ்ரீமர்நாராயணன் அவ் 

வரக்கனைத் தனது இகிரியை விடுத்துக் சண்டித்கசாரணக் 

தையும், ௮டியோங்களுக்குப் புலப்படுத்தவேண்டுமென் நு 

பணிய, அவர்கரைக்றாச் ரூதபு ராணிகர் சொலலத்தொடங்கினர். 

சக்காதீர்த்தச்சருக்கம் 

டூற்றுப்பேற்றது. 

  

துத்தமச்சருக்கம், 
00h OO 

நைமிசாரணிய வாசிகளாதிய முனிவர்களே, இவ்வுலகின் 

நாற்றிசையினுள், சென்பாகமாகிய தென்றிசையில், தருவா 

ல்வா பென்னும் இருராமமுடைய மறுராபுரிச்சலத்தில் திரு 
வுருக்கொண் டெழுர்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீமதுரேசனாுகிய சோம 

சுர்தாக்கடவுளைப் பூசைசெய்துசொண்டு, சதாகாலமும் எக் 

இியங்களும் யாகாதிகர்த்தியங்களும் வழுவின்றி சிறைவேத்றிக் 

கொண்டுவருகின்ற வரிஷ்டமுூனிவர் மூகலிய இருபத்துகாலா 

Wr முறிவர்களும் தீவினைக்கெட்டா தவர்களாய், நற்ிரியைகளை 
யநுட்டித்து வருகையில், விசுவாவசுமென்னு மோர் காந்தர்வ 

ராஜகுமாரனகய துத்தமனென்பவன், தன்னுடைய கர்வத் 

நால் அநேகம் காந்தர்வமாதரைக்கூடி. யுலாவி, தான் பிடி. 
யானையின் கூட்டத்துள் மும்மகங்கொண்ட யானையைப் 

போலும், மான்கூட்டத்துள் கலைபோலும், பசுக்கூட்ட 2 தள் 

இடபம்போலும் கர்ஜித்துக்கொண்டு, பூலோகத்திற்கு வந்து



(EN சே துபுராணவசநீம்௰ 

லேப்பமரங்களா லும் கடப்பமரங்களாலுஞ் சூழ்ந்து நெரு 

யிருண்ட காவேபோற் பிரகாடுக்கின்ற அம் மதுராபுரி யென் 

னும் தலத்தில், விகால,த்தோடும் விளங்கிக்கொண்டிருக்கும் 
பொற்றாமரை யென்னும் தடாகத்திலே, நிர்வாணமாய்த் 
தானுக் தன்மாதர்களுடனிறங்கி ஐலக்ரீடை செப்துகொண் 

ட.ருக்கையில், அத்தலத்தில் வாசஞ்செய்துகொண் டிருக்கும் 

வஷ்டர் மூதலிய மகாரிஷிகள் இருபத்துநாலாயிரம்பேரும், 

ஸ்காஈஞ்செய்து நித்தியகருமங்களை முடிக்க ௮. த்தலத்.இலிருக் 

கும் பொற்றாமரைத் தடாகத்தை காடிவருங்காலையில், அவர் 

வரவுகண்ட சாந்தர்வமாதர் யாவரும் ௮இ௧ காண த்தோடுந் 

தடாகத்து ணின்றுங் கரையேறி, அவரவர்கள் சேலைகளை 

யெடுத்து உடுத்திக்கொண்டனர், துத்தமனென்னும் கார்சரு 

வன்மாத்திரம் இறுமாந்து சிறிதேலு மச்சமில்லாமலும் காண 

மில்லாமலும் ௮சட்டைசெய்து நிற்கககண்ட மகாரிஷிகளியா 

வருங் கோபங்கொண்டு, கண்களில் தஇீயெழ நோக்கி, ௮டா 

காந்தர்வா, நீ யெங்கள் வரவுகண்டும் நிர்வாண மாய்நின் றெங் 

களை யலட்.சியஞ் செய்தமையால் அரக்கனாகச் கடவையென்று 
சபித்தனர். 

தபோதனர்களாற் கொடுக்கப்பட்ட சாபத்தைத் துத்ச 
மன் கோடைகாலத்இடி. முழக்கங்கேட்ட கட்செவிபோலும், 
௮ரிமாகென்னுஞ் ஈங்கத்இன் கர்ஜனைகேட்ட யானைபோலுங் 
கேட்டு நடுங்கி, உள்ளம்பதைத்து, யாதுந் தோன்றுமற் சத் 

இரப்பாவையென நின்றனன். இப்படி. நிந்்ற மணளனைக் 
கண்ட காந்தருவமாதர் யாவரு மிரக்கக்கொண்டு, அந்தோ 
அரசே; ஏன்செய்வோம், உம்மைவிட் டெவ்வா றழய்வோம், 
நீர் ௮ம்மகாமுரிவர்களே ௮ணைந்து அவர்கள் பாதபத்மங்களிற் 
௪.ர்ணுக இயென் ஐடைந்தால், உமது குற்றத்தை மன்னிஜ் 

தரட்கொள்வரன்றோ, மேலும், “சிறி$ியார்செய்த ச.றயிழை 

இெல்லாம், பெரியோராயிற் பொறுப்பதுகடனே!' என்னும் 

கீதிவாக்கெ மிருக்கன்றமையால் எவ்விதமும் ஆமிப்பார்கள்,



சே ௫புசாணவாரம், ள் 

போய்ப் பணியுமென் றுரைத்சனர், அதைக்கேட்ட துத்த 

மன், மூறிவரர் சாபத்தினால் இக்பிரபைகொண்டு யாதுக் 

தோன்றுது மிர்க, அம்மாதர்கள் மனமவெதும்பித் துக்சசா 

சரத்தலாழ்ந்து, காயசனைவிட்டுப் பீரியமாட்டாதவர்கள£ 

யாவரு மொருமிதச்துச்கூடி, வஷ்டர்முதலிய மூநிவர்சகளை 
ரொருக்கிக் கண்ணீர் விடுத்துச சண்டமாருசத்தாற் சாய்ர்த 
தாப ரா.இகளை ட்போல் இருடிகள து பாதபத்மங்களிற் சாய்ர் து, 

தேவரீர்பெருமை தெரியாமையினாற் செய்த துத்தமனது ௮ப 
சாரத்தை மன்னித்து, விமோசனஞ் செய்யவேண்டுமென்று 

அரேகமாய்த் துஇத்துப் பாதத்தடியிற் பணிய, வ௫ஷ்டர் 

முதலிய யாவரும் கூறுவார்கள். 

பெண்களே, இக் கொடியவனு$ய துத்தமன் எங்களால் 
கேட்ட சாபத்தை யநுபவித்தாலொழியத் தீராது, ஆலும் 
உங்களை வேண்டிச்சொல்லுகன்றோம், இவன் இந்த அரக்க 

வுருவத் துடனே பதினாறுவருடம் வரையில் ஈரமாமிசமூ சலிய 
ஜீவ இமிசையாற் ப௫ிதணித் துலாவி, பின்னர் முடி.வில் சிறப் 

போக்க சேதுவி லிருக்கப்பட்ட சக்கரதிர்த்தக்கரையீல் 

தவஞ்செய்துகொண்டிருக்குங் காளவமுனிவனைப் பட்சணஞ 

செய்யவேண்டி, ஐவரைக் குறுகியெடுப்பான், அப்போது 

௮ம்மநிவர் ஈடிக்கமுற்று ஸ்ரீமந்நாராமணனைச் இந்திப்பார். 

௮ச்சந்தனைகேட்ட ஜக£சன் தன்சக்கரத்தைப் டீரயோடுப் 

பன். ௮ச்சக்கரம் ௮ தவேகத்தோடுங் கூடிவர் து (FO on இரத் 

சைக்கண்டிக்சவுடனே சாபவிமோசனமாசும், டீன்பு காக 
தர்வ வுருவங்சொண்டு உங்களைச்சேர்ந்து சுகித்து ப்பானே 
ன்.று சொல்லி, உசிஷ்டர் முதலிய யாவருர் தங்களாசிர மக்தீற் 
கெழுந்சருளினர், உடனே துத்தமனாகிய கார்தர்வலும் கான் 
ரம் பிறைபோன்ற வக்ரதந்தங்களும், அர். தகாரம் போன்ற 

சேகமும், செம்மேசம்போன்ற சேசங்சளாம், உளைரத பரு 

வாழம், இலர்த்தியைப்போன்ற கண்களும், பலைபோன்ற 
மூக்கும், இவைபோன்ற ராச்குமுல டயலஞய்த் தன்னை ரோடத் 
திருச்த மாதரைப் பசமினாம் பக$க்கஷேண்டிச் துர சீநீஞன்,



ட. சேதுபுசாண வாநம், 

உடனே காந்தர்வமாதர் யாவருங்கண்டு ஈடுக்குற்ற, மெய்சோ 

ர்ந்து, எவ்வணமீள்வோமென்று ௮திவேகமாயோடிக் கார 

தீர்வலோகம்புகுக்தார்கள். அப்பால் காந்தருவனாகெய ௮ரக்கன் 

காடுமலைவனம் வனாந்தரங்களிலும் கானாறுமுதலிய பல இடம் 

களிலும் பஇிகளிலும் சுகொடுகளினும்” ரூருவளியென்னுங் 

காற்றைப்போற் படப்பிணியாற் சுழன்று, மான், மரை, காட் 

டானை, சிங்கம், கசடி., புலி, மூட்பன்றி முதலியவற்றை யருச் 
தியும், பறவையின மகளைப் பசித் தும், ஜலத்தில்வாழ்ன்ற மச் 

சங்களை ஜலத்தோடே வாரிவாரி யருந்தியும், தனக்குச்சிக்கெ 

மூரிவர்களைப் பிடித்துக்கொன்று இன்றும், உதிரங்களைக் 
குடித்தும், மல3மத்திரங்களைப் புசித்தும், ஊர்வனவாகிய 
ஜெர்துக்களில் மலைப்பாம்புமு.தலிய சர்ப்பங்களையும், உடும்பு, 
மலையுடும்பு, பல்லி, ௮ரணைகளைக் கையினாற்பிடி.த்துக் கடலை 
போற் கொறித்தும், தன்பசிநோ யடங்காமல், ஓர்நாள் சக்கர 

தர்த்தக்கரையை நாடி, அதன்கரைமேல் தருப்பாசனம் பர 
ப்பி, அதன்மேல், ௮ங்கவாதனமாகய பதுமாசனஞ்செய் துட் 

கார்6து, மனத்தைச் சுத்தசத்துவத்திற்பொருச்தி ஸ்ரீமச்காரா 
யணனது அ௮ஃடாக்ஷரத்சைச் செபித் துக்கொண் டருக்குங 

காளவழுவெனைக்கண்டு, ௨௧ ஆவக்கொண்டு, இடீரெனப் 

பாய்ந்துபற்றித் தூக்கினான், அப்போ து வசிட்டரால் நியமித்த 

சாபத்தின் பிரமாணங்குறடச் சமீபித்தமையால் இவன 

கர்மவிமோசன மாம்பொருட்டுக் காளவரும் மிகஈடுங்கி, acy 

ணைக்கடலாகய இருமாலைச் இந்திக்க, அப்போது ஆபத்பந்து 

வாகிய ஜகதிசன் தன் இகரியைப் பிரயோகஜஞ்செய்க மாத்தி 
ரத்தில் அச்சக்கரம் கோடி. சூரியப்பிரகாசமாய் ஜொலித்துக் 

கொண்டு ௮த வேகத்தோடும்வந்து, ௮.ரச்கன் தலையைக் கண் 

படித்துக் தள்ள, அத் தீர்த்கத்தி லழுக்தியவுடனே, அரக்க 

lw துத்தமனுங் கார்தர்வ சொருபங்கொண்டு, ௮ருசே 

யிருக்கும் காளவமூனிவனது பாதகமலங்களை வணக்கத் 

கோத்திரஞ்செய்து, சுவாமீ, தேவரீராலே அடியேனுக்குச் 

சாபவிமோசனங் ॥டைத்ததென் றுபணிர்துசிற்ச, அதுகண்ட
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மூறநிவர் இத்தங்களித்து, துத்தமனாெ காந்தருவனைப்பார்த் 
அக் கூறுவார், ௮ப்பா. காந்தருவனே, உன்சாபவிமோசனம். 

எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருப்பதால், ,8 இந்தச் 
சக்கர,£ர்த்தத்தில் மூழ்கென்றுசொல்ல, அதுபோல். அலு! 
மூழ்பயெவுடனே, தெய்வலோகத்திலிருந்து அக் 4 
௮ தன்மீதேறிக் காளவரிடத்தில் விடைபெத்றுக்கொனி 
கார்தர்வலோகம் போய்ச்சேர்ந்து, முன்னே தன்னைவிட்டு 

பிரிர்இருக்த காந்தர்வ மாதருடனே கூடி. BsBorarc, — 

   

இத்தன்மைவாய்ந்த சக்கரதர்த்தம் இந்தத் சேவிபட்ட 
ணத்தில்மாத்திர மிருக்றெதென்று யோசிக்கவேண்டாம்; இது 

போலவே தர்ப்பசயன த்இலும் ஒரு கடைப்பக்க மிருப்பதன் 

நியும் இதனது விசாலங் கழக்ருமேற்கு ஒருயோசனை யுள்ள 

தாயும் விளங்கியிருக்கையில், பிரமூருட்டியிலுண்டான மலை 

களுக்கெல்லாஞ் சிறகுகளிருக்கும்போ௫, ௮வைகள் லோகா 

லோகங்களெல்லாம் பரந்து இரிர்தும் ஊர் நாடு தேசங்களை 

யும், கோயில் குளங்களையும் இருடிகள் வசிக்கும் பன்னசாலை 

மூதலிய மடங்களையும் இராக்காலங்களிலும் பகற்காலங்களி 

லும் ஆகாயமார்க்கமாய்ப் பறந்துவந்து, இடீரென்று ழே 

தாழ்ந்து, யாவற்றையும் காசப்படுத்திக்கொண்டு இகிச்ததுமல் 

லாமல்யாவருக்குற் துன்ப த்தைக்கொடுக்க, உலகிலுள்ள தபோ 

தனராகிய இருடிகண் முதலிய யாவருக் சேவர்கட் இறைவன 
கிய இந்இரனிடத்தில் முறையிட, ௮ம்முறைகேட்ட தேவரா 
ஐனு் கோபங்கொண்டு, வச்சிராயுதபாணியாய் பூலோகத் 

இலே ப்ரவேடுத்துப் பார்த்து உண்மையெனக் கொண்டு, 
ஆகாயவீதியிலெழும்பிவரும் பருவதங்களையெல்லாம். வளைத் 

துச் சின்னாபின்னப்படுத்தியும், சிறகுகளை வெட்டி யெறிக்தும், 

பலவிதமாகத் துன்பப்படுத் அகையில், அ வற்றிலோர்மலை தன் 

இரண்டு செட்டைகளு மிழந்தமையால், .நகாயத்தினின்றும் 
பூமியில் பிரகாசித் துக்கொண்டிருக்குஞ் சக்கரதர்த் தத்தில் 

Sig அழுந்திப்போனபடியால், ௮ம்மலையால் fica
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இடந்தகிர இரீண்டு கடைப்பக்க/மங் கொஞ்சமிருர்த Big 

தர்தானிப்போது ஈங்பாஷாணத்திலும் தர்ப்பசயன த்திலும் 
தகிச்கொனண் டி.ருக்கன்றது. இதுவல்லாமலும் இச் சக்கர 

Bie hes இல் அலஷ்டலசுக்களி லொருவனகிய விதாமனென்ப 

ae இம் ௮அலம்புசை டென்னு மோராம்பை மா துக்கும் ஈர 

      

   

  

த சனிக்கும்படிப் பிரமதேதவனால் நேரிட்டசாபமும் வீமோ 

சீமா யிருக்க்றதென்று சூதமூனிவன் சொல்ல, நைமிசா 

சண்ய/ வாருகளாகய மூனிவர்கள் கேட்டு இனர் தித்ததோடும், 
பிரமதேவனால் ௮ஷ்டவுக்களி லொருவன்கிய கிதூமனுக் 

கும அலம்புசையென்னுந் தெய்வலோகத்துக் கணிகைமா தக் 

ரூம எவ்வகையாய்ச் சாபம்ரேோரிட்டதோ, அதைபும், ஆவ் 

விருவரும் பூலோகத்தில் எப்படி. உற்பவித்சாரோ ௮தையும் 

சேவரீ£ திருவாயமலர்ர்தருள வேண்டுமென்று கேட்கச சூத 
முரிவர் சொஷ்லத்தொடங்கினர், 

துத்தமச்சருக்கம் 

ழந்றுப்பேற்றது. 

  

விதாமச்சருக்கம். 
௮௧09940-௨2 

ரைமிசாரண்ய வா௫ிகளாடப மூரிவர்களே, ஸ்ரீவைகுண்ட 

வாசனாகவும, சர்வார்தரிபயாமியாசவும், சகலஉபுவன கர்த்தாவாக 

வம், அனாஇவஸ் துவாசவும், ஆதிமலப்பொருளாகவும், ௮ஷ் 

ட7.க௲ரனாகவும், அடியார்க கெளியவனாய் திருவருள் சாரர் 

தட்கொள்ளும் ஸ்ரீமர்காராயணனருளா விலங்கும் அண்டப் 

பரப்பின்கண் ஓங்கும் ௮சரசரச்களைப் படைக்கும்பொருட்டு 

தர் புதல்வனைவேண்டி.த் தன் உர்தியாகெய பழுமத்தினின்றுஞ் 
ஜ்னிப்பித்து, பிரமலோகத்துக் கதிப யோக்கப்பட்டுக் கலைமகள் 
eB seu விளங்கும் ச.துர்முக்ப் பிரமனென்னுஞ் சிருஷ்டி. 

சுர்த்தனும், அம. ரரலஇக்கிறைவனாயே தேவேர் இலும், | oe 

பத் துமூகிடகோடி தேகர்களும், நாற்பத்தெண்ணாயிரம் ரிஷி 
Send, இனர் இம்புருடர் கருடர் காந்த்ருவர் -அும்ப்றாரார்'
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தர் சித்தர் வித்யாதரர் பன்னகருரக சா ரணர்களும், ஈவகோடி. 

இித்தரும், சப்தரிஷிகளும், அஷ்டவசக்கள் அஷ்டஇக்குப்பால 

காள்முதலிய தேவதேவருஞ் சூழ்ந்தகாலையில், கணக்கூட்டங்க 
ளணியணியாய் நின்று, ஆலவட்டர் தாலவட்டம் aps gs 

குடை பீலிக்குடைகளை கவிக்க, சாமரை களாஞ்ச கன்னரி 

தீம்புரு சுரமண்டலி வீணை முகவிணைகளும், காகள பூரி 

பேரி தவுண்டை துத்தாரி புள்ளாங்குழல் காகசு முதலிய 

வாச்சயங்களும் முழங்கவும், அரம்பை யூர்வசி மேனகை 
இலோத்தமைழுதீலிய ௮ங்சரஸ்இரீகள் பரதநாட்டிய சங்சேம் 
பாடவும், இருக்கு, யசுர், சாமம், ௮.தர்வணமென்னும் நான்கு 

வேதங்களும் ஒலிசெய்ய, தேவரிஷிகள்முதல் யாவரு மாட 

a Dips, மகரகுண்டல கேயூரமணி மகுடங்கள் பிரகாசிக்கப் 

பல்லாயிரங்கோடி. ௮ண்டபுவன சராசரங்களிலும் எறும்பு 
கடை யானைமுதலாடய எண்பத்துகான்கு நாருயிரம் ஜீவாத் 
மாக்களின் ஈரத்திலே அவரவர்கரேடைய நல்வினை தீவினை 

களும் எழுதப்பட்ட எழுத்தாணியானது வலக்கரத்திற் பிர 

காசிக்கவும், தான் ஆரோகணிக்கு மன்னமானது கவரிமான் 

கற்றையைப்போன்ற தோகையும், ஒப்புவமையில்லா வனப் 

போக்கிய சிரமும், பவளம்போன்ற கால்களும், மெல்லிய வடி. 

களும் ப்்ரகா௫ிக்கத்தக்கதாகவும், சத்தியலோகத்திலே பிரம 
தேவன் கொலுமண்டபத்தி லெழுக்கருளி மிருக்கும்போது, 

அ.ரம்பாஸ்இரிகளில் ௮லம்புசை யென்பவள் பரத சாஸ்இர 
விதிப்படி. சுத்தமத்களம் புள்ளாம்குழலோடும் காலகதி 

பிறழாமல் ஈடனஞ் செய்கையில், அர்௩டன இங்காரத்சை 

விநோத விசித்திரமாகப் பிரமதேவன்முதலிய யாவரும் கண் 

இமையாமலும் வாய்பேசாமலும் கரசரணாஇக ளசையாமலும் 
பிரமைகொண்டவர்போற் பார்த்துக்கொண் டிருக்கையில்,' 
அலம்புசையின் தேகலாவண்ய விசித்ரவஸ்இரத்தை வாயுபக 
வான் விளையாட்டுமிமித்தம் அவிழ்ந்து 8ழேகிழும்படி. செய்க 
மையால், அம்மாது நிர்வாணமாய் ௮திகாணத்தோடும் நிற்க, 
மிரமன்முதலிப- சேவர்களிபாவரும் வெட்டுத் தீலைகுனிந் 

0



௬௧ சேதுபுராணவசநம், 

இருக்க, அவள்ஈடிக்கையி லவள்மீது அதஇுமோகத்தைக் 
கொண்டும் தான்கொண்ட மோகசக்குறிப்பை யவளறியக் 

காட்டியுந் தானும் மோகங்கொள்ளவுமாய் இப்படி. யிருவரு 

டிமாருவர்க்கொருவர் கொண்ட மையலையறிந்த மன்மதன், 

இருவர்மீது மலர்ப்பகழியெய்ய ௮தனைச் ச௫க்கமாட்டாத 

வஞய் மூர்ச்சித்திருந்க ௮ஷ்டவசுக்களி லொருவனாகய விதாம 

னென்பவனையும் அ௮லம்புசையினது கோலக்களிப்பையுங் 

கண்ட பிரமன் உடனே விதாமனையும் அலம்புசையையு 

மழைத்து, நீங்கள் தேவசபையிலே நகாணமென்பதை மோகத் 

இனாலே மறந்து, இக் தேவசபையிலிருக்கு மெங்களையும் 

குறியாம லொருவர்க்கொருவர் கண்ஜாடைகள் செய்இருஈத 

மையால், இக்கணமே நீங்க ளிருவரும் பூலோகத்இலே ஸ்த்ரீ 
புருஷராகப் பிறந்து பாணிக்கரகணம் பண்ணிக்கொள்ளக் 

கடவீரென்று சாபங்கொடுத்தனன், ௮வ் வுரைகேட்ட வி.தர 

மனும் அலம்புசையும் திடுக்கிட்டு மெய்சோர்ந்து, யாதுங் 
தோன்றாமல் பிரமனைவணங்கிப் பலவகையாய்த் தோத்திரஞ் 

செய்து, சுவாமி, ௮டியேங்கள் செய்தபிழையைமப் பொறு 

ஜ்துக் காக்கவேண்டுமென்று ௮னேகம் வேண்டுதல்செய்சகும் 

அஷ்டாங்கமாய் பூமியிற்படிர் தும் வருந்திரின்றனர். அவர் 
மீது பிரமன் கருணைகூர்ற் து சொல்லுவான். 

காமாந்தகரே, நாமிட்டசாபத்தை விலக்கக் கூடாதா 
யினும் 8ீங்களிருவரும் ஈம்மை வணங்கத் துன்புறுகின்றமை 

யால் உங்கள்மேற் கருணைகூர்ச்து புகலுவ தியாதெனின். ௩ம் 

மாற்கொடுத்த சாபப்படி. பூலோகத்திலேபோய்ப் பிறந்து 

மணஞ்செய்துகொண்டு சிலகாள் இராச்சியபரிபாலனம் பண் 

ணிக்கொண்டி.ருர் து, உங்களிருவருக்கும் பிறக்கும் பிள்ளைக் 

குப் பட்டாபிஷேகஜ் செய்துவைத்து, பின்னர் துறவடைந்து 

யாத்தரைவாரிகளாய்த் சேசசஞ்சாரஞ்செய்து eu Bein 

போது, தெட்சணபாகமாகயெ தென்றிசையிலே தசரதகுமா.ர 

னாகிய ஸ்ரீரகுகுலோத் துங்களுற் செய்விக்கப்பட்ட சேறு 

விலே விளங்குஞ் சக்கரதிர்த்தத்திலே நீம்களிருவரும் Biss



CF Gil 718M UE FLD. ௪5, 
மாடுவீர், அப்படி திர்த்தமாடியபீன் புடனே பாம்பின் 
சட்டையகன்று பளிங்தாவதுபோலக் கர்மத்தாலுற்ற வுங்கள் 
(மானிடதேகம் நீங்கிப் பழையபடி.யே தேலவுருவத்தோடும் 
பொன்னுலகம் புகுந்து வாழ்வீர்களென்று சருஷ்டிகர்த்தா 
வாய இசைமுகன் திருவாய் மலர்ஈதருளினன், மேலும் இவ் 
வாறு பிரமன் பன்னியதோ நூரைகொண்ட விதூமனோடு 
அலம்புசையுந் (தரைகண்டார் பிறவியல திச்சார்ந்து' என்பதற் 
கிணங்க பிரமனாற் கூறிய வாய்மையைக்கேட்ட விதாமன் 
துன்பமுற்று, பிரீமனைப்பணிம் து, தீன்னிருப்பிடஞ்சேர்ந் 
யாம்பூலோகத்தில் யாருக்குப் பு.ததிரனாகட் பிபப்போமென்று 
கருதித் தன் தம்பிமாராயெ மாலியவரன், புட்பதந்தன், பலோற் 
கடனென்னு மூன் றபேரையு மழைத்து, பிரமதேவனாற் 
றனக்குக்கிுடைத்த சாபத்தை யறிலித்து ௮சன்காரணத்சை 
யுஞ் சொல்ல, அதுகேட்ட தம்பிமார்கள் இடுக்கிட்டு மனம் 
கலங்கித் தூக்கசாகரத்தி லமிழ்ந்இத் தமயனைகோக்கிக் கூறு 
வார்கள், தேவரீர் பூலோகத்திலே மாரிடயோனியிலே யுற்ப 
வித்துப் பிரார்இியையஸ்டர் தெங்களையும் மறந்து தனித் 
தருக்க, நாங்கள் மூவருமிவணெவ்வா றும்மைலீட்டுப்பிரி து 
துன்பச்சை யடைந்்இிருப்போம், இஃதன்றியும் நாங்கள் 
மாணமின்றிக் தெய்வசபைக் கெவ்வாறு செல்லுவோ மாத 
லால் நாங்களுங் கூடவே பூலோகத்இற்பிறந்து தேவரீரு& 
கூழியஞ்செய்துகொண் டி.ருக்கும்படி. கட்டளையிட வேண்டு 
மென்று கவரும் வணங்கிச்சொல்ல, அதுசேட்ட விதூமன், 
தீம்பிமரர்களே நான்தான் வினைப்பகு தயால் நரகத்துக்குச் 
சமானமாகயே மாரிடயோனியி ஓுஇத்து வினைப்போகங்களை தீ 
தொலைக்கப் போடுன்றேன் நீங்களேன் விருதாவாய் மாநிட 
யோனியிலுதத்துத் ின்பத்தைய நுபவிக்க நினைக்கின் தீர்கள், 
வேண்டாமென்று. அனேகவிதமாய்க் கூறியுங் கேளாமை 
கண்டு, உங்கள்மனத்இன்படியே யெனக்குத் துணையாய் 
பூலோகத்திலே பிறப்பீர்களென் று. சட்டளையிட, %ரல்வரும் 
அலம்புசையும் பாரிற்பெக்க வுன்னினர்,



சச் சேதுபுராணவச நம், 

இவர்களிப்படி. சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் காலையில் 
பூலோகத்திலே வேதங்களாலோதும் சோமசூரியாக்கினி 

என்னு மூக்குலத்துள் சந்தாகுலசிகாபணியாய் தேவேர்திர 

குமர் ரனாகவும் பாண்டுவின் புதல்வனாகவுஞ் ஜனித்த அர்ச்சுன 

ம்காராஜனுக்கு சுபத்திரையினிடமாகப் பிறந்த அ௮பிமன்னு 

மகாராஜனது புதல்வன் பரிட்டுத்து, பரிட்டித் துவின்புதல் 

வன் ஜெனமேஜெயன், ஜெனமேஜெயன் புத்திரனாகவும் கெள 
சாம்பிதேச,த் இறைவனாகவு மோங்குஞ் சதானீகனென்பவன், 
இராச்சியபரிபாலனஞ் செய் துகொண்டு மதுரீதியுடனே குக 

ளிடத்தில் ஆறிலொருகடமை வாக்குத் தன்னுயிர்போல மன் 
னுயிரையும் பாதுகாத்துத் தரணியாண்டுவரும் காளில், தனக் 

குப் புத்திப்பே றில்லாமையால் மிகவுக், துன்பமடைர்து 

யாதுந்தோன்றாம லிருப்பதோடும் கன மந்திரியாக சுகர் 
தானுக்குஞ் சேனாபஇியாகிய விப்பிரதிபலுக்கும் அரண் 

மனைப்புரோகெதெனாகிய ஞானவல்லவனென்பவனலுக்கும்புத்.இ.ர 

பாக்கியமில்லாமல் வியாகூலப்படுவதுகண்டு, கால்வருங்கூடி. 
யொன்றா யோசித்து, தனது செங்கோற்குளடக்கெ தேசத் 
தைச்சார்ந்த வனத்திற் பன்னசாலை யமைத்து a see 

ணிருர்து தவமிழைத்துக் கொண்டிருக்கும் சண்டில மகா 

ரிஷியை யழைத்துவறந்து, புத்திரகாமேஷ்டியாகஞ் செய்யக் 

கருதி, அப்படியே யாகிறைவேற்றிப் பூணாகுதசெய்து, 

அவரவரது மனைவிமார்களுக்குப் பிண்டங்கொடுக்க யத்த 

ச்ரிச்தபோத, பிரமஞானமுடைய வம்மூறிவரர், தெய்வ 
லோக்த்இழ் பிரமனுடைய சாபத்தால் புவியிற் பிறக்கவேண் 
இச் டந்இத்துச் கொண்டிருக்கின்ற விதாமன்முதலிய நான்கு 

பேஃர்பும் நான்கு பிண்டத்திலே தியானித்துக்கொடு த்தார், 

அதுபோ லலர்களுடைய மாதரும் அ௮ன்றுமூசற் செர்ப்ப 

மாக்கிருர்து, பூரணமானவுடன், ச.தானிகனுடைய சேவி 

யாகிய 'கிண்டுகாமஇ வயிற்றிலே விதூமனும், சுகர்தரன் 
மனைஜியாயெ சர்இர.இிபிகைவயிற்றிலே மாலியலானும், சீப்ர 

இபன் மனைவிபுரடிய சுகர்த்லாவணி வயித்திலேப்ட்புகர் தலும்,



சே அபுசாணவசநம், a@ 

ஞர்ன்வல்லவனுடய மனைவியாயெ சுகந்த. ராவதி வயிற்றிலே 
பவோர்ணாகடனும்வந்து பிறந்தனர், இவ்வகையாய் ஜனித்த 

வர்களுள் இராஜகுமாரனுக்கு சகத்தஇரானிகனென்றும் மந்திரி 

குமாரனுக்கு யூகவல்லவனென்றும், சேனாபதிகுமாரலுக்குச் 

சதுரங்கனென்றும், புரோெகுமாரனுக்கு வசக்கனென்றும் 

நாமகசணஞ்செய்து நாளொருவண்ணமும் பொழுதொரு 

மேனியுமாக வளர்த் துவர்தனர். இவ்வண்ணம் வளர்ந்துவரும் 

பிள்ளைகளுக்கு Spr Dow gi பூரணமாகுங்காலையில், wy Gur & 

தயா பட்டணத்துக் இைவனகய இருதவன்மாவென்னு 

மரசன் புதரபாக்கெய மில்லாதவனாய்த் தவஞ்செய்ய அவன் 

மனைவி மனோவஇயென்பவள் வயிற்றிலே ௮லம்புசையென்னு 

ம ரம்பாஸ்இரீ மிருகாவதி யென்னும பெயரையுடைய பெண் 

anu பிறந்து வளர்ந்துவருகையில், தெய்வலோகத்தித் 

பாம்புப் பல்லனென்னு மிராக்கதனும் அ௮வன்தம்பியரகிய 

தூலசென்னி.பனும் தெய்வகாயகனாகிய இந்திரனையெதிர்த்தூ 
புத்கஞ்செய்கையி லப்போது தேவேக்இரனுக் கவர்களை 

வெல்ல முடியாது பூலோகத்தில் கெளசாம்பி தேசத்தற் 

இறைவனாகிய சதானீகனென்னும் வேந்தன் புஜபலப.ராக்ரம 

சாலியென்று கேள்வியுற்று ௮வனை அழைத்துவரும்படி. 

யாகத் தன்சாரதியைத் தேர்கொண்டு போகும்படி. உத்தர 
வளிக்க, ௮வனு மப்படியேகொண்டுபோய் பூலோகத்திலிருக் 

குஞ் சதானிகனுக் கறிவித்து, இர கத்தன்மீ தேற்றிக்கொண்டு 

கெவ்வலோகத்இற்குப்போய்த் தேவராஜன்முன்பாக விடுத்த 

னன், அப்போது தேவேந்திரனும் பூலோகத்தரசனாகிய சதா 

னீகன் சவுரியங்களையுர் தேயசுகளையுங்கண்டு தன்னிடமிருக்கு 

மர் இரிமார் குவர்களி லிவனுமொருவனாகவிருக்க மந்தரிபட் 
டங்கட்டி. முடிசூட்டிச் ெசயின்யங்களுடனே கானும் சதா 
னீசுனுமாய் புறப்பட்டுப் பாம்புப்பல்வன் தூலசென்னிய 

னென்னு மாக்கருட னெழர்த்து யுத்தஞ்செப்யும்போது, 
தொக்தயுத்தத்தஇலே பாம்புப்பல்லனையும் தாலசென்னிய 

னையும் சதானீகன் கொன்று பொன்லுலகத் இறைவனுயெ



௬௬ சேதுபுராணவசநம். 

தேவேந்்இரனுக்குச் சதானீகன் வெற்றிமாலைபயச் சூட்டி, 
னான், ௮.துகண்ட இர்இரன் சம்தோஷமடைந்து ஜெயமுச, 
சறைந்து சதானீகனுடனே அ௮மராவஇிப்பட்டணம் வரது, 

சேர்ந்து சதானீகனை மிகக் சாதலோடும் நேத்து வருகின்ற 

காளில், பிரமசற்பனைப்படி. சதானீகன் மரணமடைந்தான், 

அதுகண்டு இந்திரன் இரக்கமுற்று ௮வனுடைய ஆத்மா 

வுக்கு தேவரூபத்தைக் கொடுத்து வைத்துக்கொண்டு தூலத் 

தைக் கெளசாம்பிய தேசத்இலிருக்கப்பட்ட. அ௮வன்குமார 

னாகிய சகத்திரானீக னிடத்திற்கு இனு.ப்பிளிட்டான் ௮ 

கண்ட புதல்வனும் ௮வன் தாயும் மர்இரிமுதலிய யாவரும் 

வருத்தமடைந்து செய்யும் விதிமுறையாவும் வழுவின்றிச் 

செய்து, பின்னர் சதானீகனுக்கு இல்லாளாக விருர்த விண்டு 

மாவதி நாயகனில்லாளாக வகிருக்தாள், பின்பு இராச்சியத்துக் 

கரசனில்லாமையால் சகானீகன து மர் இரிமார்களுஞ் ல பெரி 

யோர்களூங்கூடி. மந்திராலோசனைசெய்து அரசன் புதல்வனு 

இய சகத்திரானீகனுக்கு ஈல்ல சுபமுகூர்த்தத்துல் பட்டாபி 

ேகஞ்செய்து முடிசூட்டிவைத்தார்கள், ௮ப்படிவைத்தபின் 

தன் தந்தையிலும் எண்மணங் கதிகமாய் மறுநீதி வழுவாமல் 

இசாஜரீகஞ் செய்துவருகாளில், சில ராட்களுக்குள், தந்ைத 

யரசாளுகையிலிருந்ச முதியோர்களாகிய மந்திரி சேனுபதி 
புரோகிதன் இம்மூவரும் மரணகாலமடைய, அதுகண்ட 
சகத்இரானீகன் தனது ஆளுகைக்கு மந்திரி முதலிய யாவரும் 

கேண்டியிருப்பதால் இறக்தவர்களத புதல்வராெ கடவர் 

களில் யூகைவல்லவனைத் தனக்கு மர்தஇரியாகவும் சதுரங்கனைச் 
சனை திபதியாகவும் வசர்தனைப் புரோடுதனாகவு மமைகத்து 
இரதகஜ துரசபதாஇகளென்னும் கால்வசைச் சேனைகள்சூழ 
எண்டிசையு௨ சர்த்தியோம்கத்தக்கதாய்ச் செங்கோ னடாத்த 

வ்ருகையில், தேவேந்திரன் தெய்வலோகத்தல் தனக்கா யேற் 

படுத்தியிருக்கன்ற கார்ண்டாவனத்தில் நர்தவனச்சிங்காரம் 
பார்க்கும்பீடியாய் சகத்திரானிகனைக் கூட்டிவரும்படி. BF gi 
வனுக்கு ஆஞ்ஜைசெய்ய, 'அவ்வாறே gu gasses பூலோ



சேதுபுராணவசநம், சுள் 

கத்திற்குப்போய் சகத்திரானீகனைக்கண் டுரைக்க, அதற் 

கவனுஞ் சந்தோஷடித்தனாப் இரதமேறிச் தெய்வலோகம் 

போய்ச்சேர்ர் து தேவேர்இரனைக்க்ண்டு வணங்டனான். தேவே 
நதிரனும் வர்சபுதல்வலுக்கு வேண்டிய வெகுமஇகளுஞ் 

செய்து ஈந்தவனங்களையெஷ்லாங் காண்பித்து ௮வன் தசப்பன் 

சதானீகன் தேவரூபம்பெற் நிருப்பதையும் காண்பித்தான். 
அப்படி. காட்டியமாத்திரத்தில் சகத்திரானீகன் மிசவுஞ் 

சந்கோஷமடைந்து தகப்பனைக் சகண்ணினாற்கண்டு இந்திரன் 

சபையி லிருக்குமபோத] அச்சபையில் ஈடனஞ்செய்து 

கொண்டு நிழகிற திலோச்தமையின்மேல் மோகங்கொள்ள, 

௮ வள மிலன்மீது மோகமூற, இக்ரு நிப்புகளை யெல்லா மாண 

ர்ரத தேவராஜன் குறுககைசெய்து, ஏதோ மாச்சர்யமா யோர் 

கை சொல்றுவதுபோல மூன்னடாத சவிஸ்தார மெஷ்லாற் 

செரியசசொல்லி, உனக்கு மனைவியாகும்படியாய் ௮லம்புசை 

யென்னு மரம்பாஸ்திர் யோத்தியாபட்டண த திலே, மிருகா 

வஇ யென்னும் பெயருடைபவளாயப் ப்றந்இருக்கின்றனள், 

அவ டைய ரூபலாவண்யகத்தைச் சேடனலுஞ் செபபிமுடி. 

யாது, அப்படிப்பட்ட ரூபவஇயை உனக்கு ராயூயாய்ப் 
பிரமன் விதித்திருப்பதினாலே நீ பூலோகஞ்சென்று வளை 
மனைவியாக்கிக்கொள்ளென்று உத்தரவுகொடுக் தனுப்ப, ௮வ் 

வார்த்தையைக்கேட்ட சகத்இரானீகனுக்கு தேவேர்்இரனால் 
லர்ணித்துச் சொல்லப்பட்ட ௮லம்புசையென்னும் ௮ரம்பா 

ஸ்திரீயினது வனப்பின்கண்ணேசென்ற மனத்தைக் இருப்ப 

அ௮சக்தனாய், ௮இகாதல்மீறி, எப்போது ௮வளைக்கூட்லோ 
மென ஏக்கங்கொண்டு தேவராஜனிடம் விடைபெற்றுத் தன் 

பட்டணத்துக்கு மீண்டுவருகையில், அங்குள்ள பூங்காவன ழ். 

இல், இலோத்தமை யென்னும் தெய்வகணிகை நின்றிருக்தவ 

ளாய் பூலோகத்திற்மச் செல்லுஞ் சகத்திரானீகனை வழிமறித் 

we சொல்லுவாள், தேவரீர் ' இர்தரன்சபையிலே நடித்த 
நின்ற என்மீது மோகங்கொள்ள யானும் தங்கண்மீழது மோக 

முற்றுச் சபொதவளாய்க் காமகோயால் வருர்துகன்றமையாஷ்



றந் சேதுபுசாணவசந்ம், 

சித்தமிரங்கி இப்பூங்காவனத்தி லென்னைக்கூடிச்சுடுத் தென்மீ 
தமர்செய்யு மனங்கனைக் கனங்குலைந்சோடும்படியாய்க் கருணை 

செய்விரென்று கூறும் திலோத்தமையினது மொழியைத் 

இனைத்துணையேனுங் காதஇற்கொள்ளாதவனாய் ஏறிட்டும்பாரர் 

தவனாப்த் தன்பட்டணத்தைநேரக்கி மிருசாவஇயின்மேல் 

மோகமாய் இரும்பிவிட்டான், அப்போது தஇலோத்தமையா 

னவள் ௮இலிரகத்தால் மனமானது கொதிப்பேறித் தன் 
சொல்லையுஈ் தான்சொண்ட காதலையுக் தணிக்காமற் செல்லும் 

வேர்தனைகோக்குக் கூறுவாள், வேர்தே! பெண்ணாயெ யான் 

உன்மீது மால்கொண்டு இயக்டச்சேரும்படியாக விரைந்து 

கூறு மெனதுவார்த்தையைக் கேளாமலும் என்முகத்தைப் 

பா.ராமலும் போதகின்றமையால், நீயும் உனது பெண்சாதயும. 

கூடிச் சுகித்துவாழ்கையில் ௮வள்முகத்தில் 8 விழியாமலும் 

உன்மூகத்தில் ௮வள் வி(நியாமலும் பதினா லுவருடம் வரை 

பிற் பிரிர் இருக்கக் கடவீர்களென்..று சாபங்கொடுத்தாள். ௮வ் 
ato கடுப்கோபத்தாற்கறிய திலோத்தமையின் சாபத்தை 

யுங் கேளாதவனப் வாயுவினுங்கொடிய வேகமாய்த் தன் 

கெளசாம்பியபுரியென்னும் பட்டண த்தைச் சேர்ந்தான். ௮வ 

வாறுசேர்ர்த சகத்திரானீகன் தன்மந்தரியாகுப யூகைவல்ல 
வனை யழைத்து அருகேவைத்துக்கொண்டு, தான் தெய்வ 

லோகம்போயிருக்கையி லங்கு தேவராஜன் சொல்லப்பட்ட 

அலம்புசையென்னும் பெண்ணை கான் அணைந்தாலல்ல 

தெனது ஆவி தரியாது, என்செய்வேன், பஞ்சபாணன து சமரி 

னின்று மெப்படிபுப்வேன், எனது மதியூகியாயெ மர்இரியே 
யென்று சவலையுறும் காவலனை மந்தரிபணிந்து கூறுவான், 

அரசே! தங்களுக்கு இக்இிரனாற் சொல்லப்பட்ட: பெண் எவ் 
வுலகவாசியோ வறியோம் என்று கூறிய மர்இரியைநோக்க, 

அப்பா, இவ்வுலகன்கண் எனதாருயிர்த் துணைபோன்ற யூகை 

சுல்லவனே; யான் காதல்கொண்டிருக்கும் அலம்புசை ௪ன்னு 
ம்ர்ம்ஷ்ப்பானவள் ௮அயோத்தியாபட்டண த்இல்.கோடிசக்திர 
ச்வண்யம்போன்ற. வதனமும், கரும்புபலையுள் .சாள்கோடி.



சேதுபுராணவச றம், ௬௯ 

விஷக்தையும் அ௮ல்லையும் யானைக்கூட்டத்தையும் ௮லம்விழு 

தையும்பழித்த கூந்தலும், இந்திரத.நுவையொக்த புருவழும், 

மானையுஞ் சேல்மீனையும் ஒள்ளியவேலையும் நீலோற்பலத்தை 
யும்பழித்ச கண்களும், மகரத்தைப்பழித்த செவிகளும், எள் 

ளிளம்பூவைப்போன்ற இழூய நாசியும் கண்ணாடிபோன்ற 

கன்னங்களும், பவளத் துண்டையும் கொவ்வைக்கனியையும் 
நிகர்த்த அகரமும், வலம்புரிச்சக்கம்போன்ற கழுத்தும், மூங் 

கிற்கணுவையொத் த்த தோட்கரரம், மேருவையுக் தங்கக்கிண் 

ணத்தையும் .யானையினுகடய மத்சகத்சையும் தென்னங் 
குரும்பையையுங் கூவிளங்கனியையும் பம்பர.த்தையும் பக் 

கையும் பூச்செண்டையும் புற்புதத்தையும்பழித்த குசங்க 
ளூம், நீர்ச்சுமியைப்போன்ற வுட்இக்கமலமும், சீங்கத்தையுங் 

கொடி.மின்னலையும் உடுக்கையையும்பழித் இலகாநின்ற இடை 
யும், பாம்பீன்படம்போன்ற வல்குலும், கதலியைப்பழித்த 

தொடைகளும், அலவனைப்பறிக்கு முழக்தாளும், வரால் 

மீனைப்போன் றகெண்டை.க்கால்களும், செம்பஞ்சைப்போன் ற 

புதந்தாளும், கராசைப்போன்ற'பர0களும், சண்பகமலரைப் 
போன்ற தேககாந்இயும், பிடியானையைப்போன்ற நடையும் 

படைத்து, மிருசகாவதி வென்னும் அழூய பெயர்வாய்க் து, 
என்மனசைக் கவர்ந்துபோய் வைத்திருப்பதால் ௮ம்மங்கை 
யை யான் மணமர்லை சூட்டும்படி. பிசைவிப்பாயென்ன, அது 

போல் யூனகவல்லவனென்னு' மர்இரி வேர்சனிடம் விடை 

பெற்றுக்கொண்டு, தாலுஞ் சில பெரியோர்களாகிய பிராம 

ளுளுங்கூடி.. வாகனாரூடராய்ப் பிரயாணப்பட்டுக் காமமலை 
வனம் வனுக்தரல் கானா, முதலிய யாவுங்கடக்து, Guns 

இயாபுரிசேர்க்து. ௮வ்வரண்மனைவாயிற் காவலாளிகளிடற் தங் 
கள்வரவை.த் தெரிவித்து, அரசன் இஞ்ருயின்மீது: கொறு 
மண்டபஞுசேர்ச்து,. பெரியோர்களாகய பிராமணர்: வேர்த 

னைக்கண். டாசிகறியும் யூககைவல்லவனெலு: மர்இீரி பணிந் 

அம்: அங்குள்ள வர்சனங்களிலாரோகணித்து ௮ர்சனைநோக்கு, 
சகத்திசானீகலுடைய:ரூபலாவண்ய சவுர்தரீய குணா தீசயங்



ere சேதுபுராணவசரம், 

களையும் புஜபலபராக்ரமங்களையுக் குலவரன்மூறையாவுஞ் 

சாங்கோபாக்கமாயத் தெரிவித்து, வேந்தனைச் சம்மதிக்கும் 

படியாய்ச்செய்து மூத்துச்௪விகையிலேந்திச் சல படைக 

லோடும் கெளசாம்பியதேசத்துக் கழைத்துவக்து நல்ல சுப 

மூகூர்த்தத்தில் செய்முறையாதும் பிறழாது, முப்பத் இரண்டு 

மேளவாத்தியங்களும் தாம்தாமென்று மூழங்க மிருகாவதி 

யென்னு மணங்கைச் சகத்திரானீகனுக்குப் பாணிக்கிரகணஞ் 

செய்து அவ்விருவரும் கிலாமணிமுற்றத்தினின்று இரதியும் 
மன்மகலும்போலும் மானுங் கலைபும்போலும் அன்னமும் 

பேடும்போலுங் கூடி. இன்பசுகங்களை யநுபவித்துக்கொண்டு 
அளவில்லாத போகபாக்கியங்களோடு மருவிக் குலாவிவாழ்க்.து 
வருகாளில், பொன்போன்ற காந்தியைத் தராநின்ற மிருகாவதி 

யின்மேனி பூணசந்்தரனைப்போல் வெளுத்தநிறங்கொடுத்த, 
நிமிர்ந்து விம்மிப் பூரித்து வட்டமிட்டுத் தங்கக்கண்ண த்தை 
யொத்த கனதனத்தினத அ௮ஞ்சூராணிபோன்ற முலை முகங் 
கறுத்துப் புபல்போலொளிரவும், கைத்சல் புளித்தல் கார்த் 

தல் உவர்த்தல் துவர்த்தல் தித்திக்கலென்னும் அறுசுவையில் 

புளித்தலையே ஈனி காதல்கொள்ளும் பருவமாகிய காலமும் 

நெருங்கிக் கருப்பிணியாயிருக்சுஞ் சங்கையை, நாயகனாகிய 

சகக்திரானீகன மிக் த, தீன்னாளுகைக்குள்ளடங்கிய தேசங் 

களுக்கெல்லாம் வரியிறை வேண்டாமென்று நிறுத்தி, அது 

மூதல் அறகெறியினின்றும் அ துலர்க்குச் சாலை, ஓதுவார்க 

குணவு, அறுசமயத்தார்க் குண்டி , சிறைச்சோறு, ஐயம், இன் 

பண்டால்கல், ௮றலைச்சோறு, மகப்பெறுவித்தல், மகவுவளர் 

த்.தல், ௮றவைப்பிணஞ்சுடுசல், சுண்ணாம்பு, கோய்மருரது, 

வண்ணான், காலிதன், கண்ணாடி, காதோலை, கண்மருக்து, 
சலைக்கெண்ணெய், பெண்போகம், பிறர் துயர்காத்தல், தண் 

ணீர்ப்பந்தல், மடம், தடம், சோலை, அவுறிஞ்சு கறி, விலங்கிற் 
குணவு, ஏறுவிடுத்தல், விலைகொடுத் துயிர்காத்தல், கன்னிகா 

தானம், : இவ்வகையாகிய மூப்பத்திரண்டு தருமங்களையும் 
யாவரு மர்னர்நிச்கும்படி. தினப்படி.செய்து சொர்னத்தியாக



சேதுபுராணவசநம், அக 

யாய் இன்னிசைக்குயில்போன்ற மிருகாவஇயைக் கணப்போ 

தெனினும்பிரியாமல் இன்பக்கடலுட்டாழ்ந் து, இனிதுவாழ்ர் 

இருக்கையி லோர்காள், கெர்ப்பவதியாயெ மிருகாவஇ பூங்கா 

வனத்துக்குச்சென்று ஓர் தடாகத்இலிறக்கிச் சலக்கிரீடை 

செய்யவேண்டுமென் ரவல்கொண்டு தன்மணாளனுக்கறிவிக்க, 
௮ தபோல் வேந்தனு மப்பூங்காவனச்திலுள்ள வோர் பொய் 
கையில் இவ்யவாசம்பொருந்திய குசும்பாப் பொடியையுவ் 

கும்குமங்களையுக்களைத்து இளஞ்சூரியனைப்போற் பிரகாடக் 

கும்படிச்செய்து” அந்தப்புரத்துக்கும் பூங்காவனத்துக்கும் 

புட்பங்களைப்பரப்பி மெல்லிய பட்டாடைகளை யதன்மேல் 

விரித்துச் சேடியர்கள் நான்குபக்கமுஞ் சூழ்ந்து கைலாகு 

கொடுத்துவரவும், மயில்விசிறிவி சிப் பனிநீர்தெளிக்கத் தனது 

நாயகனுடனே பூங்காவனம்போய்ச்சேர்ர்து பொய்கையிலிறற் 

கத் தானும தனதுமணளனும் நிர்வாணிகளாய் ஜலத்தல் 

விளையாடுகையில், ௮ப்பொய்கையிற் கொட்டிக்கலந்திரூா் ௪ 

குசும்பாப்பொடியுங் குங்குமமும் இவ்விருவர்களது தேகக் 
இனு மூறிச் சுவறியிருந்கமையால் பொன்போலிருக்த தேகம் 

செக்கர்வானம்போலும் வர்ன்னரேக்கைப்போலும் பிரகா 

சிக்க, சகத்திரானீகனைச் தடாகமழ்டுல் விடுத்துத் கான்மாத்இ 

16 தனிமையாய்க் கரையேறிகின்றாள். மிருகாவதியானவள் 

௮க்காலையில் ஆகாயமார்க்கமாய் இரைவேண்டி. வட்டமிட்டுக் 

கொண்டிருர்த மகடனென்னும் ௮ண்டரண்டபட்சியான து 

மிருகாவதியினது சரீரத்தை மாமிசமென்று கருதியும், ஈமக் 

இன்று நல்லவுணவு இடை த்தசென்றுக் தாழ்ந்து இடீரெனபி 

பாய்ர் து காலினாலெற்றி யிடுக்கக்கொண்டு ஆகாயமார்க்கத்துற் 

பரந்து உதயடூரியிலே கொண்டுபோய் அ.தன்சார்பி லிறங்கிப் 

பார்க்கும்போது, ஈரஜன்மமான பெண்ணாபிருந்தமைகண்டு, 

அங்கனே விட்டுவிட்டுத் தன்னிச்சையாய்ப் பறந்துபோய் 

விட்டத. பின்னர் மிருகாவதி ௮கஸ்மாத்தாய் தனக்கு இன்ன 
தெனச் தோன்ளாமற் பட்சியின துகாலி விடுக்கப்பட்டு தகாய 

வி.இயி லெழும்புகையில் மூர்ச்சசகொண்டிரர்தமையால் அப்



எ. சேதுபுராணவசநம். 

பட்டி தன்னைவிட்டுகீங்யெ வோர்கடிகைப்போதுக்குள், ௮ம் 
மூர்ச்சைதெளிந்து கண்விழித்துப்பார்த்துச் சித்தம்பிரமித்து, 

யா.தும் தோன்றா தவளாய், தன்கணவனையுஞ் சேடிகளையும் 
ஜலக்கரீோடைசெய்த தடாகத்தையுங்காணாது, பருவதத்தன் 

மேல் காடி. புலி சல்கருதலிய மிருகக்கூட்டங்கள் வாசஞ்செய் 
யும்படியாயெ தானமாப் பயங்கரமாகிய அடாரந்தகாக்கள் 

சூழக் துஞ் சூரியன துரணமுர் தோன்றா௮ இருப்ப துகண்டு, 

மிகவுஞ் சிந்தாக்ரார்தியாய், ஈமதுகாயகர் ஏதோ கெகொள் 

ஈம்மை வஞ்சிக்கக்கருதி இவ்வாறு செய் தனரோ, கணப்போ 

தேனும் பிரியாதவர் கானகத்தில் ஈம்மையெப்படிக் கைவிட் 

டார், அவர்சித்சத்துக்குப் பாபியாகிய யான் யாதும் குறை 

செய்தறியேனே, தெய்வமே, இதற்கோ யான் ஜலக்கரீடை. 

செய்ய வாசைகொண்டேன், என்செய்கேன், எவ்வித மிவ் 

வனத்தினின்று மீடேறுவேன், ஐ பிரமனே, இதுவும் நின் 

இருவுளச்செயலோ, வஸ்இரமூமில்லாமல் மெய்யைக் கை 
கொண்டுமடும் மிடிக்காளானேனே, தெய்வமே தெய்வமே 

யென்றும், பின்னும் காம்இ துபரியந்தம் நாயகனே கூடி வாழ் 

ந்த வாழ்காளெல்லாஞ் சொப்பனம்போ லிருக்கன்றதே, என் 
ஜென்மப்பிரகருதியே யிப்படி. தானோ, பிரமன் இக்கோலத் 

தோடுதா னம்மைச் இிருஷ்டித்தானே, இல்லாவிடில் நான் 

ஜலக்கரீடைசெய்த குளமும் பூங்காவனமும் கோட்டைக் 

கொத்தளமும் ௮ரண்மனையும்.ராயகனோடு சுடித்துச் சல்லாப 

லீலைபுரிர்இிருக் த ரிலாமணிமுந்ற மூதலிய யாவுல் காணாமற் 

கானலின்நீர்போல் மறைந்துகிட்டதே, ஐயோ என்காலிற் 
பட்டதைச் கண்ணிற்பட்டதுபோலும் உடலும் உயிரும்போ 

லும் பாலும்ீரும்போலும் பூவுமணமும்போலும் எள்ளும் 

கெய்போலும் - கரும்புஞ்சுவையும்போலுங் கலந்து வாழ்ந்த 

மணாளன் கானகத்திற் றனியாயும் வஸ்இிரபங்கமாயும் வஞ் 
இச்அ விட்டுப்போசு யாச்செய்க சற்பனையோ, அந்தோ தெய் 

வமே, இக்காளகத்தில்"ஒருவஎரயுல் காணோமே, ஈரம்வாழ்ந்த 
ப தியெத்தனைதூர மிருக்கன்றதோ,. வீரகண்டாமணிபொருச்



சேதுபுரர்ணவ*.தம, ஐ 

இய பாதபத்மங்களையுடைய ' நமது நாயகன்று' விசாலம், 

பொருந்திய மார்பும் இமாசலம்போன்ற இணிக்தபுயல்களூம் 

பூரண்சந்திரோதயம்போன்ற முகாரவிர்தமும் நானெம் 

போது காண்பேனோவென்று அழுது கூக்குரலிட்டு மூகத், 

இலும் வாயிலும் மார்பிலு மறைர்து புலம்புகின்ற சத்தம் 

கேட்டு, ௮ங்வன.த்இல் வாசஞ்செய்கன்ற மிருகக்கூட்டல்களூம் 

பறவைக்கூட்டங்களும் நெருங்கிநின்றுபார்த்து, மதபடியு 

மோடி.ப்போய்விடும்; இவ்வாறு ௮ணியாய்வந்து பார்க்கும் 

படியான மிருகங்கீளைக்கண்டு, நாம் இப்படித் துள்பப்படுவ 

தைப்பார்க்கலும் இம்மிருகங்களுக்கு இரையாடுவிடுவதே ஈல 

மென்று மனத்தை இடப்படுத்துக்கொண்டு, ௮ம்மிருகங்களின் 

அருகே யோடுவாள், ௮வைகள் ஐயறிவோடுக்கூடி.ய மிருகங்க 

ளாக விருந்தபோ இலும் இவள் தேவபிண்டமென்றும் இவளை 

பாம் இச்சிக்கப்போகாதென்றுஞ் சந்இத்து பயற்தோடும், 

இப்படி மிருகாவதி தனது பிராணனைப்போக்குவதற்கெவ்விதி 

முமில்லாமல் பிரலாபித்துக்கொண் டி.ருக்கும்போது, அவ் 

வரணியத்இல் நீழேியாய்த் தவஞ்செய்துகொண் டிருக்கும் 

தர்முனிவருடைய குமாரன் இவள் பிரலாபிக்கு மோசையைக் 

கேட்டு, ௮வ்வோசையின்வழியே காடிவந்து, மிருகாவதியைக் 

கண்டு, இரக்கங்சொண்டு, அருட்கடலாகிய ஜமதக்கிரிமுனிவ 

ரிட மிவளைக்கொண்டுபோய் விடுவோமென்று அழைத்துக் 

கொண்டுபோய் அவரிடத்தில்விட, ௮.துசண்ட ஜமதக்கினி 
முறிவுர் மிருகாவதியினுடைய சவிஸ் தாரங்களையெல்லாம் ஆதி 

யோடந்தமாய் விசாரித்துத் தானுமறிர்தவராய் என்னைக் 

இருதவன்மாவாக நினையென் றுசொல்லி தன்பத்தினிமுதலிய 

ரிஷியத்தினிகளுடனே சேர்த்த ஆதாவுசெய்அவருகையமில், 

Spire ays தன.து விதியை நினைந்து வாழ்ந் துவருகையில், 

கெர்ப்பகோயுற்று .இரூஷிப த்இனிகளின து சடாக்ஷ வீட்சண் 

மத்தால் 'யர்.ஐல் குறைலில்காமல் ஆண்குழர்கையைப்பெறு, 
உடனே.உ;தய௫ரிக்சாரலிற் பிநந்தமையால் இக்குழரசைச்சு 

உதயுகன்: என்னும்: பெயர் தகுமென்று ஆசாய்த்தில் ஐரு



en செதுபுராணவசநம், 

அசரீரிவாக்குண்டாயிற்று, அப்படியே முனிவர் இக்குழற் 

தைக்கு உதயானென்று நாமகரணஞ்செய்து வளர்த்துவரு 
கையில், மூன்றாம் பிறைச்சர்திரன்போல் வளரும்பிள்ளை க்கு 
ஐந்துவயது பூரணமாக, அப்போது மூநிவரர் சறுவனுக்குச் 

சவுளவுபாயனமும் வித்யாப்பியாசமும் ததுர்வேகங்களும் 
மந்திசப்ரயோககல்களும் பூரணமாகக் கடாக்ஷித்து உணரச் 

செய்து, பா.தகாத்துவருகையில், உதயகனென் லுஞ் சிறுவன் 

அவ்வன.த்இல் வாழும்படி. யாய மிருகங்களின்மீது வேட்ட 
மாடி.வரும் கோலக்சைத் தாயானவள்கவீ் கலிப்புறம் தக்க 

தாயிருந்தபோஇலுந் தனது மணாைனைவிடுத்துத் சான் தனிச் 

இருக்குர் துன்பத்தையே பெரிதுபாராட்டிவருகாளி லோர் 

நாள் , அவ்வனத்தில்வாழு மோர்வேடன் ஒரு பாம்பைப்பிடி. த் 
துக்கொண்டு வருபவனைக்கண்ட உதயான் அ௮வ்வேடனை 

கோக், நீயேன் இக்தப்பாம்பைப் பிடி த்துச்கொண்டு போடு 
யென்று வினவ, அதந்கவன் சி.றுவனைநோக்க, அப்பா 

இசை யான் பட்டணங்களிற் கொண்டுபோய் ஆட்டிவைப் 

பேனாகில் என்ஜீவா விர்தஇக்கு கசூறைவில்லாம லிருக்கு 

மென்.றுசொல்ல, ௮துகேட்ட உதயான் ௮துபாவத்கொ.ி 
eur sere) அ சனைநீ வளையில்பெட்டுவிடு, இர்தக் கடயத்தைக் 
கொடுக்கநேனென்௮ சொல்ல, ௮வன் விட்டுவிட்டபிறசு, 

அன்னையாற் போடப்பட்டிருந்த இரத்தின கடயத்தைக் 
கழற்றிக்கொடுத்தான், பின்னர் வேடன்கையினின்றும் விடு 

பட்ட நாகமானது உதயானென்னும் இராஜகுமாரனிடம் 

வது வணங்கி, வேந்தரிளக்கன்றே, உம்மால் இன்றையஇனம் 
யான் உயிர்பெற்றேனாதலால் உமக்கு யானென்ன பிரதியுப 
காரஞ் செய்யப்போடின்றேன், நீர் தயைசெய்து என்னுடன் 
வாருமென்று இனியவார் த்தைகள்சொல்லி யழைக்துக்கொண் 
மேபபோய் அவ்வனத்தில் இராஜரீசஞ்செய் கொண் டிருக்குர் 

தற்களுடைய காசராஜன்முன் விடுத்து தனக்குக் சடைத்த 
வாப.த்தினின்று மீட்டதையும் ௮வனது குளுஇசயக்களை பு 
மறிவித்து நிற்க, அப்போது சாகராஜன்முன் உதயானென் ணு



சேதுபுராணவா*நம், or) 

மிராஜசுமாரனது ரூபலாவண்ய சவுந்தரியங்களை க்கண்டு 

சக்தேர்ஷங்கொண்டு, இன்னானென்னு நாகத்தைநோக்கி, 
தின்னரா, நான்சொன்னபடி. ஈமதுகுமாரத்தியாகிய லளிதை 

யென்பவளை இவ்கிராஜகுமாரனுக்கு மணஞ்செய்துவைக்க 
வேண்டுமென்று சொல்ல, ௮துபோல் அந்தநாககன்னியை 

மணஞ்செய்ய, உதயானும் சந்தோஷூச் see கலியாணஞ் 
செய்துக்கொண்டு லளிதைபும் தாறுமாய்க் கூடிவாழ்ந்து சுக 

சையோகங்களை யநுபவித்்துவரும் நாளில், லளிதையென்னு 

நாககன்னி கர்ப்பவுற்பத்இபா யோர்புத்தரனைப் பெற்றாள், 

பெற்றவுடனே காககன்னியாகவிருக்த லளிதை தேவகன்னி 
கையானாள், ௮வ்வா.று உருவங்கொண்டபெண் உதயனைதோ 

க்கி, ௮ரசே, நான் முன்பு வித்யாதரர்குலத்திலே உற்பவித்த 
தேவகன்னி, என்பெயர் சுகண்டியென்பர், நான் ஒருரிஷி 

சாபத்தினுலே நாசகன்னிகையாய் பிறந்திருந்தேன், என் 

வயிற்றிலே குழந்தை பிநந்தவுடனே சாபவிமோசனமாய் 
விடுமென்று முன்ன ரந்தரிஷியினிடத்திலே கேட்டி ருந்தேன், 

இப்போது அப்படியே சாபவிமோசன மாடவிட்டது, இனி 
யான் தெய்வலோசம்போகவேண்டு மாகையால் உமது குமா 

சனை நீர் ஒப்புக்கொள்ளுமென்,று சொல்லித் தன் குமாசலுக்கு 

சகலவியாதிகளு மெப்போது மணுகாருக்க ஓர் அமிர்தசஞ் 
சீவிக் குளிகையும் தன்கையிலிருந்த வீணையும் ஒருகாலங்களி 
னும் வாடாத அல்லிமாலையையுங்கொடுத்துப் புருவனிடத் 

இலும் மற்றுமல்குள்ள தந்தைமுதலிய யாவரிடத்திலும் 
விடைபெற்றுக்கொண்டு தெய்வலோகம்போய்ச் சேர்ந்தாள். 
அப்பால் உதயானென்னு மிராஜகுமாரன் தன்னுடைய 

குமாரனுக்கு வளிதையாற் கொடுக்கப்பட்ட மூன்.றுவஸ் தக்க 
ளோடும் குமரனை யழைச்துக்கொண்டு ரிஷியாசிரமத்திலிருச் 

குந் தனது தாயாரிடம்வர் அசேர்ந்து ஈடர்தசவிஸ்தாரங்களை: 

மெல்லா மாஇயோடந்தமாய்ச்சொல்லத் தாயாகிய மிருகாவத 
கேட்டு 'மிகவ்ஞ் சந்தோகிமாயிருர்தாள், இப்படியிருக்கும் 

போது; முன்பு தெய்வலோசத்தில் சகச்இரானீகலுக்குக்



௭௬ சேதுபுராணவசநம், 

திலோத்தமையால் நேரிட்ட சாபத்தின் பிரமாணமாகய 

பதினான்கு வருடத்துக்குச் சமீபித்தபடியால் உதயகிரிச 

சாரலிலிருக்கும் மிருகாவஇியின து பு தல்வனாந்கொடுக்கப்பட்ட 

இரத்தினவளையை வாங்கெ வேடன், ௮வ்வளையை விற்பனை 
செய்து ஜீவிப்போமெனக் கருதி, களைக்கிராமங்களிலுளு 

சிற்றூர்களிலுந் இரிந்தும் விலைப்படாமையால் அதனைக் 

கெளசாம்பிய புரியென்னும் பட்டணத்திற் கொண்டுபோய் 
அங்குள்ள வியாபாரிகளுக்குக்காட்ட, அவ்வியாபாரிகள் இவ் 

விலையில்லாமணிக ஸிழைத்தொளிராநின்ற வளையைப்பார்த் 

தால் ஈமது வேதன ௮ரண்மனைக்குரிய துபோ லிருக்கன்ற 

தேயென்று ஒருவருக்கொருவர் பேரிக்கொண்டு,வளையோடுஜ் 

கொண்டுவர்த வேடுவனையழைத துப்போய் இராஜசமுகத்இல் 
விடுத்தார்கள், ௮ப்படி.யிருக்க, முன்னம் ச.ரசகலாப மயிலைப் 
போன்ற மிருகாவதி ஜலக்கரீடைசெய்த தடாகத்தினின்றுக் 
தன்னை அ௮கஸ்மாத்தாய் மாயமாய்ப்போன நாண்மூத லிது 

பரியந்தம் ஊணுறக்க மில்லாமலும் இராஜரீகஞ்செய்யாமலும் 
வஸ்திரபூஷணங்களை த் தரியாமலும் மஞ்சத்இன்மீது சயனிக் 

காமலும் தாம்பூலர் தரியாமலும் மஞ்சனமாடாமலும் மக்தீரி 

முதலிய சுற்றத்தாரோடும் பேசாமலும் பித்துக்கொண்டவ 

னைப்போல் சரீரமுங்கறுத்து, அ௮ழகுக்குன்றி, அல்லும் 

பகலும் ஒசே?ிர்தையாய் அயர்வெப்தி துக்கக்கடலி லழுச்இ 

யிருந்த சகத்திரானீகன் வியாபாரிகளாம் கொண்டுபோப் 
வைத்த இரத்தினவளையைக்கண்டு தன் மங்சையினது கை 

வளையென்றறிர்து, சொற்பனங்கண்டு விழிச்தவனைப்போலுந் 
இடுக்கிட்டெழுர்து, அல்குவைத்திருக்கும் இரத்தினவளை 
யைக் கையிலெடுத்துக்கொண்டு, அதனைக் கண்டுமிட்டாமழ் 

பார்த்து, தனதுமங்கையினது சரம்போலப் பாவித்து அடிக் 

கடி. பவ்வசாயை முக்தமிட்கெ கண்ணிலொத்திக்கொண்டும் 
அடங்காமகழ்ச்ட யுடையவனாய்ப் பெருகூச்செறிக்து, ௪இ 
ரில்ஙிற்கும் வேடுவனைப்பார்த். து, இந்தவளை உனக்குக்கடை 

த்தலிச மெப்படியென்று கேட்க, அப்போது வேடன்
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Osre லுவான், சுவாமீ, யான் உதயூரிச்சாரலில் வாசஞ்செய் 

யும் வேடுவனஞுதலால் ஓர்நாள் எனது ஜீவாவிர்த்தியின் பொரு 
ட்டு வேட்டமாடச்சென்று ௮த்இன மியர்் தும் இடைக்காமை 

யால் எனதுகண்ணுக்குமுன் தோன்றி யோடிப்போய் வளை 

யிற்புகுந்த நாகனைத் தொடர்ந்து அ௮இபிரயாசையோடும் 

பிடி த்து ரொமங்களிற் கொண்டுபோ யாட்டிவைத்தால் நெல் 
கேழ்வரகு முதலிய தானியங்கள் கடைக்குமேயென்று ஆவ 

லோடு கொண்டுவருகையில், என்னெிர்ப்பட்ட ஓரிராஜ 

குமார னென்னைப்ாரர்த்து? அப்பா, இதையேன் பிடித்துக் 

கொண்டு போடழுய், பர்வமாத்லால் விட்டுவிடு எனது கை 

வளையைக் தரறேனென்று சொன்னமையால், யானு மது 

போல் விட்டுவிட்டேன், பின்பு ௮வர் சொன்னதுபோல் 

எனக்கிந்த வளையைக்கொடுத் தவிட்டுப் போய்விட்டமையால் 

இதை விற்பனைசெய்து ஜீவிக்கலாமெனக் கொண்டுவந்தேன், 

மற்றயாது மறியேன், ௮ரசேயென்று நனதிருகரங்களையுஞ் 

எரமேற்கூப்பித் தொழுது நின்றான். அவ்வாய்மொழிகேட்ட 

வேந்தன் தன நுமந்திரியாகிய யுகந்தராயணனையுஞ் சல பெரி 

யோர்களையும் அ௮ருகலெழைத்து வைத்துக்கொண்டு, கேங் 

கள் பெரியோர்களே, இவ்வேடுவன் சொல்லியவார்த்தை 

உண்மையெனத் தோற்றுகின்றறு, ஏனெனில், எனழுமங்கை 

கெர்ப்பிணியாகவிருர்தது உண்மை, ௮வள் உயிர்பெந்திருக் 

தால் புத்தரனைப் பெற்றிருப்பாள், ஆயினும் உதய௫ரிச் சாரல் 

வரையி லவள்சென்றமாயம் இன்னதென்று செரியாமையால் 

இவ்வேடுவனைத் ஜூணைகூட்டிக்கொண்டு போவோமரயின் 

யாவுக் தெரிந்துகொள்ளலாம், உங்களுடைய கருத்துயாது, 

௮: தனை வெளியிடுக்களென்று கூறிய வேர் கனை மர் இரிமுசலிய 

யாவரும் கோக்க, ௮ரசே, தாக்கள்கூறியதே சரி, அப்பதயே 

சென் றறிவோமென்ன, உடனே செெசயின்யங்களோடும் ௮௪ 
சன் மந்இரிருதலிய யாவரும் இர தாருடராய் வேடுவனையும் 

கூட்டிக்கொண்டு ௮ன்று இரவு போ துபோக்கு, மறுகாள் ௮௬ 

ஷஜேதையத் துக்குமுன்பிரயாணப்பட்டு த் தன்பேையச்சகடர் த)
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காடுமலைவனம் வனாக இரங்களோடும் கூடியிருக்கும் உதயகிரி ' 
யைச் சேர்ந்து, வேடுவன் இராஜகுமாரனைச் சர்இத்த இடத் 

தைச் காட்டச்செய்து, . அவணின்று ரான்குஇிசைகளி gids 
சுற்றிப்பார்ஜ்து வரும்போது, ஒர் பூங்காவில் முனிவராசிரமங் 

களம் பன்னசாலைகர மிருக்க, ௮ப்பன்னசாலையில் ௮னேகம் 
இருடிபத்தினிகள் ஈடுவில் மதிபோற் பிரகாடுத்துக்கொண் 
9.ருக்கும் தனது நாயகியரகிப மிருகாவதியைபும் இளஞ்கூரி 
பனைப்போன்ற குமாரனையு ப கண்டு பூரிச்துப்பொங்கி, ஆனந் 
கக்கடலுட் டோய்ர்தவனாப், இடீலென்று இரத்த்தைவிட் 

19. பிற் நூ, கன்றைக்கண்ட காலியைப்போலோடி.ம் தனதுநாயகி 

யைக் கட்டியணைத்து முத்தமிட்டு விம்மிவிம்மி யொருவர்க் 
(கொருவர் படுந்துபரங்களை அவ்வாசிரமத்தி லெழுக்தருளி 

யிருக்குஞ் சமதக்கினிமு தலிய ரிஷீசுவரர்களும் Pug Bef 
களுங்கண்டு இச்சரியங்கொண்டு, இதுவரையில் ஈம்டைய 

பன்னசாலையில் வாழ்ஈ்இருர் த மிருகாவதியென் கிற பெண்டேை 
ஒரு ராஜனனைவன் சதுரங்கதளத்துடனேவர்து ஈம்மையுங் 
காணாமல் என்னசாரணம்தாத் ௮யரப்படுகரானென் று பன்ன 

சாலையைவிட்டு நீங்கி, தூணையாய்வற்கவர்களேக்கண்டு அவரச 

ளுண் மர்இரி யின்னானெனவறிர்து, இசென்னகாரணமென்று 
யினவ, ௮ப்போத] மர் இரிபானவன் ரதநிவர்ககா வண்டி, 
அதிவியத்தோடும், கேளுங்கள் சுவாமிகளே, கெளசாம்பீய 
ேசத்தையாளுகின்ற சகச்திரானீகனென்னும் வேற்தனிவர், 
அரத மிருகாவதி யென்னும் பெண் இவருடைபதேலியார், 

இவ்விருவரும் பட்டணத்தில் வாழ்க்துகொண் டி.ருக்கைபிஎ், 
கெர்ப்பவதியாயிருந்த காலத்இல் பூங்காவனக்கில் தடாகத்தி 

லிறங்க கீராடிக்கொண்டிருக்க, அரசன் கண்டதேயன்றி, இறு 
பரியந்தம் எங்செக்குக் தேடியுங்காணா துசிந்தைவருக்தியிருர் த 

வேந்தனுக்கு ஒருவேடன்மூலமா யிங்கிருக்குஞ்செய்தியறிச் ந 

வந்தனரென்று மந் இரிசொல்ல, அதுகேட்ட ஜமதக்கினியூி 

வர், ௮ரசனைக் இட்டவழைக்து உட்காரவைத்து தேறு கலை 
செய்து, ஒய்வேர்தே, உமதுமனைவியாகிய மிருகாவஇ குங்கு 

மக்குழம்புதோய்ந்த தடாகத்இல் நீராடிக் கரையேறிகிற்சை 
பில், விகடனென்னலும் : ௮ண்டாண்ட புட்யோானது மாமிச
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மென்று gréGaQeranGet 5 இவ்வுதயகரியின்பேரில் வீட்டு 
விட்டது. இவள் கெர்ப்பவதயாகலால் டங்காத்துயாத் 
கோடும் பீரலாபிப்பததிந்து யாம் எமது பத்தினியினிடம் 
ஒப்புச்சொல்லிப் பா துகாக்கச்செய்தோம, உடனே குமாரன் 

பிறர் சான், அவனுக்கு உதயநனென்று நாமகரணஞ்செய்து, 

uma Sig வித்இயாப்பியாச முதலியவும் தறுர்வேதமு 
முணரச் செய்தோம் இதுதா னிங்குஈடந்த சவிஸ்தாரமாத 
லால் இறுபரியர்தம், வால்மீகர் சம்தாசிரமத்தையடை ர்க 

ச தாபிராட்டியையு oat ior hsm (FFVUTS Com iyo 
LIT ABT FG Sr iner னுக்கு ஒப்புவித் த தபோல், எமது ஆர 

உம்தையடைந்த மிருகாவதியையும் ௮வள்பு தல்வனாகிய உதய 
ஈனைபும் பாறுகாத்துவர்து ஸ்ரீராமனுக்றுச் ச்சாயெ சகம் 
கிரானீக வேர்தனென்னும் நின்னிடம் ஒப்புவிச்கோமாக 

லால், நீயுனது தேவியை.பு மைக்கனையு மழைச்துக்கொண்டு 
போய் சுகஜிவியாக விருக்கக்கடவையென்று ஆனேக ஆசீர் 

வாதங்கள்செய்து, தம்மிடத்திலிருக்கும் அரிதாகிய லெபதார் 
கிகங்களையுங் கொட ்து விடைகொடுக்க, சகழ்்இரானிகன், 

முூநிவரைப்பணிந்நு, தனது மனைவியாமய மிருகாவஇயயயுங் 
குமாரனாகிய ஈஉ_தயா௩னையும் அவன் ௫ ques corn ors pail 
கையி லேற்றிக்கொண்டு நான் ரதாருடனாய் மாதிரிமுசலிய 

தளங்களைக்கூடிப் பிரபாணப்பட்டுக் கெளசாய்யே பட்டணம் 

வாதுசேர்ந்து இராச்சியபரிபாலனடசெய்துகொண் டிருந் 

கான். இவ்விதமாப் வேர்தன் மனைவிமக்களோடுங்கூடிச் சசல 

சர்தோஷங்களையு மநுபவித்று வருங்காலையீல், கன து Guts 
ஞகிய உதயாளுக்கு ஈல்லசுபமூகூர்ச்தத்தீற் பட்டாப்ஷேக 

செய்துவைச் து, செங்கோன் முறைமையாவுக் தெளிவுறதச் 

சொல்லி, சாமபே.த.கானசண்டமென்னுஞ் ச துர்வித வுபாயங் 

கரினும் வள்லவனாகிய மர்இரியையு மமைத் த, பீன்னர்யுசர் த 

ராயணன் வசம்ஆன்மனைவீயாயெ மிருகாவதி என்னு மூவுரோடு 

கூடி துறவடைந்து பட்டணம்கிட்டுப் பீரயாணப்பட்டு இவ்ய 
சோஷச்இரங்களைக்கண்ே தெரிசத் அ இவ்ய£ர் த்தங்களாடி வரு 
நெபோது,சேதுவைச்சார்க்ச புல்லாரண்யமென்லும் கேத்தி 
த்தல் தேவிப்பட்டணத்திலே வழங்காறின்ற சக்கரதீழ்த்தத்
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இல் மூழ்கனொர்கள். ௮வ்வாறு அத்தர்த்தத்தி லாடியவுடே, 
தேவதுக்துமி முழங்கவும் தேவர்கள் மந்தாரம் பாரிஜாத 
(2 தலிய மலர்களை மாரிபோற் சலசலென்று வருவிக்கவும் 
தாங்கள் முன்செய்த வினைப்போகங்களையெல்லா மொ ழித்துச் 

சாபமனைத்துந்தர்ந்து பழயபடி.ேதேவசொரூபம்பெற்று இராஜ 

னாய சகத்தஇிரானீகன் அஷ்டவசுக்களில் விதூமனாசகவும், 
யுகந்தராயணனாகே ம௩தரி மாலியவானாகவும்,சேனாப தியாய 

சதுரங்கன் புட்பகர்தகைவும், புரோடுசனாகய வசந்தன் 

பலோற்கடனாகவும், மிருகாவதியென்னு மாடி அ௮லம்புசை 

யென்னு மரம்பைமாதாகவும் உருவம்பெற்று, பொன்னுல 

கதச்இி லவரவர்கள் தொழிலிற் பிரவே௫த்இருந்தார்கள், ௮௪ 
லால் இத்தன்மையாகிய மகிமைபூண்ட சக்கரதீர்த்தம் தேவி 

புசத்திலுண்டாயிருக்கன்றதென்று சூதமஹாரிஷி சொல்ல, 
நைமிசாரண்ய வ।1களாடய முரநிவர்கள்கேட்டு மிகவும் களிப் 
படைந்து பிரம்மானந்தபரிதராய் முகிவரைகோக்கி, சுவாமீ, 
செப்பு தற்கரிய விச்சக்கர தீர்ச்தம் விளங்கக்கொண்டிருக்கு ம் 
பட்டணத்திற்கு தேவியினது நாமத்தாற் பெயர் பிரகாசிககுங் 
காரணமிபாதோ, அதனையும் ௮த்தீர்த்தத்தில் ௩ரராய்ப்பிநா ௪ 
வர்கள் தீர்க தமாடினால் அவர்கள் ௮டையும்படியாகயெ பலனை 

யுஞ் சிறியோங்களுக்குப் புலப்படுமபடியாய் இருவாய் மலர்க் 
தரள வேண்டுமென்று விரைந்துகேட்க, சூதமகாமழூிவர் 

சொல்லக் தொடங்குஞர், 

விதூமச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பேங்றது. 

  

தேவிபுசச்சருக்கம். 
—p 

(கேளுங்கள் நைமிசாரண்ய வா௫களாயெ மூகிலர்களே, 

விண்முதல் ஐக்தாடயும், விமலமாடியும், ஆமல்மாஇியும், விள 

ல்கர்ரின்ற ஜக.$சன து கிருபாநோக்கா லிலகும் காசிபமகாரிஷி 
யினது தேவிமார்களாகிய இஇயென்பவள்வயிற்றிலே பிறந்த 

தேவேந்இராதி தேவர்களும், அஇதியென்பவள் வயிற்றிலே
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பிறந்த இராட்சதர்களும் ஒருவருக்கொருவர் தொர்தயுத்தவ் 

கள்செய்து போராடி. இராட்சதர்களியாவரு மடிந்துவிட்ட ச 
னாலே அ௮இஇயென்னப்பட்டவள் மிகுந்த விசனத்தினாற் 

சோபக்கடலுட் டோய்ற்து சகிக்கலாற்றுதவளாய்த் தனது 

குமாரத்தியையழைத்து, அடியம்மணி, இனியாகலு மூனது 

வயிற்றிலே கெர்ப்பமுண்டாகும்படியாய் வனத்திந்போ யரி 

தாய தபஞ்செய்து வரம்வாக்கெருவாய், மகளேயென்று 

சொல்ல, ௮.துகேட் டவளும்வணங்க விடைபெற்றுக்கொண்டு 

வனத்துட் பிரவேடுத்.து? சுபாரிசமுநியைகோக்கி, மலெருப த் 
தோடுந் தபம்புரிந்தாள், அப்போது சுபாரிசமுரிவரானவ ரவ 

ளூக்குப் பிரசன்னமாகி, வாரும்பெண்ணே, சத்குணீ, 8ீசெய்,* 

தபத்தா லுன்பேரி லெனக்கு மிகவுஞ் சந்தோஷமாய் தெரி௪ 

னந்தந்தோம், இனி நீ விரும்ப்யவண்ண முன்வயிந்றிற்பிறச் 

கும் பிள்ளையானவன் சுத்தவீரனாகவும் ௮திவீரபராக்ரெம 

சாலியாகவும் ௮னேகவரங்களைப் பெற்றவனாகவும் உன்னைப் 
போல் மகிஷமுகத்தோடும் பிறப்பானாதலால், ௮துவரையி 

னும் நீ என்னிடமிருவென் வளையும் கூட்டிக்கொண்டு 

போய்த் தானிருக்கும் பன்னசாலையில் வைத்துக்கொண்டி ரக் 
தார். இவ்வகையாய் சுபாரிசரிட த்தீலே யிருக்கிபோ து, 

அவள் வயிற்றில் கெர்ப்பமுண்டாய் ஆலகாலவிஷம் பிறந்தது 

போல மடஏஷமுகத்தோடுக்கூடி. யோர்பிள்ளை Spi sg), ௮ப் 

பிள்ளைக்கு மகிஷாசுரசனென்று பெயரிட்டு வளர் தீ.துவருசையி 

லப்பிள்ளையானவன் சகலவல்லமைகளு முண்டானவசைவும் 

பராக். ரமசாலியாகவு மிருக்கிநதபோது, முன்பு தேவர்களோடு 
யுத்தஞ்செய் து ஜெயிக்கமாட்டா தவர்களாய் தப்பி ப்பினழத்து 

ஐடியொளித்திருந்ச இராட்ச.தர்களில் விப்பிரசித தவினுடைய 

குமாரன் லித் துத். துமாலி யென்பவன் மகாபராச்ரமசாலிகளர 

திய சில.ராட்சதப்படைகளோடுங்கூடி. இர்த மஷொசுரனிட த் 
இலே சேர்ர்து, அவனைகோக்கிக் கூற வார்கள், ஐயா, ம$ஷா 

சாரே, எங்களையும் எங்கள் (ழன்னோர்களாகிய சல ராட்சதர் 
சளையும் அமரா வஇிக்டுறைவனா$ய தேவேக்இரன் கில்ணு



ஹட சேதுபுராணவசநம், 

ஜே. சல1கய நேவர்களெல்லா மெரிர்த்துப் போராடி, நாசப் 
படுத்தியகாலைபில் நாங்கள் ஒடி.க தப்பிப்பிழைத்தோம், என் 

செய்வோம், வேறு துணையிலலாமற் அன்பப்படுகிறோமென் ௮ 

சொல்ல, அ௮வ்வார்த்தையைக்கேட்ட மஷெொசுரன் கடுஞ்சென 
மடைந்து, கண்களிற் தீயெழும்படிகோக்கி, பயப்படாதீர் 

கள், கணப்போதுல் தேவர்களையெல்லாம் காசப்படுத் துிறே 

இனன்று சிறியெழுக்து, அவ்வரக்கர்களைக்கூட்டிப் பிரபயாணப் 

புத் திக்கொண்டு, செய்வலோகத்சைச் சுற்றிவளைத்து இந்தி 

ராதிதேவர்களுடனே தேவவருடம் நூறுவ்ருடம்வரையில் 

சொக்தயுக்கஞ்செய்தான். அப்படி யுத்தஞ்செய்கிற காலையில் 

இந்திரன் பிரமன் விஷ்ணு முதலாகிய தேவர்களெல்லாம் மட 

ஷாசுரனுக்கு முன்னின்று நிர்வடிக்கமாட்டாதவர்களாய், தவ 

கள் பதியைகிடுத்து உத்தரபாகத்திலோங்குங் கயிலாசூரியிற் 
சேர்ந்து, சந்திரஜடா தரமூர்த்தியாயெ உமாமகசேசனிடத்தில் 
மேறையிட்டார், ௮. ம்முறைகேட்ட பரமசிவன், ரவுத்ராகார 
மாயக் கோபங்கொண்டு, தனதுகோபாவேசமாகிய தணலை 

வடவாமுகாக்கினியினுங் கோடிபங் கஇகப்படுத்த, அதனை 

யோர் பெண்ணுருவின் மூசமாகவும், மகாவிஷ்ணுவின து 

கோப,க்கியை தேகமாகவும், இயமனதுகோபத்தை உதடாக 

வும், பீரமன நுகோபத்தைப் பாதங்களாகவும், கயிலாசகரியை 

யிரண்டுகுசல்களாகவும், ௮ருணன துகோபத்தை மூழர்தாள்க 

ளாகவும், ௮%டவசுக்களைக் கரசரணா இகளிலுள்ள ஈகங்களாக 

வும், அஆடஇக்குப்பாலர்களை விரல்கவாகவும், சந்திரனை ராசி 

யாகவும், வடவா 3காக்கினியைக் கண்களாகவும், சண்டமாரு 

தததைப் புருவமாகவும், இர இராதிதேவர்களிடத் துண்டாகிய 

சோபத்தியே சதுர்ப்புஜங்களம் ௮ஷ்டகரங்களு மாயு தங்கள் 

பிரகாடிக்கும்படி.பாயும், ௮%டதஇசையும் ஈடுங்கும்படி. பரஞ் 

சோஇவடிவாய் நின்றவளைக்கண்ட தேவர்முத லியாவரும் 
தோத்திரஞ்செய்தார்கள், அவ்வாறு தோத்தஇரஞ்செய்த.துமல் 

லாமல், அவரவர்களது மக்திரசக்தகளையும் ஆயுதங்களையுங் 

கொடுக்க, ௮வைகளைப் பெற்றுக்கொண்டவளாய்க் கோபா
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வேசத்தோடும் ௮ண்டகடாகங்களும் ஈடுங்கும்படியாப் கெர்ச் 

சனைசெய்து, விசுவசொரூபங்சொண்டு நிற்பவளுக்கு, பரம 

சிவன் தனது மூவிலைவேற் சூலத்மைக்கொடுத்துச் ரங்கத்தை 
வாகனமாகவும், பூதவலேதபைசாச கணக்களைப் படையாகவும், 

மாமிசாதிகளை பட்சணமாகவும், பாலைவன த் இலிருர்து மலர 

gine சங்கரித்துவரும்படி. யருள்செய்சனுப்ப, விடை 

பெற்று, பூதவேதாள பைசாசக்கூட்டங்களுடனே இங்கவாக 

னத்தி லேறிவருகிற துர்க்கையை, மஷொசுரன்முதலிய ராட்ச 
தர்கள்கண்டு, மகீரகோபற்கொண்டு, மகா துர்க்கியைவந் தெதிர் 

தீதுச் சூழ்ர்துகொண்டார்கள், அப்படிசூழ்ர்த வரக்கர்களைக் 

கண்டு, அண்டமுகடும்திடக்டெ, சமுக்இரஜலமுல்கலங்குச் சுவ 

அும்படியாய் கெர்ஜித்துகின்ற நுர்க்கையின்மீறு அரக்கர்கள் 

வில்லைவளை நதா ௮னேகமாயிரம் பாணங்களைச் தண்டோப 

கண்டமாய் பிரயோகஞ்செய்தார்கள், அதைக்கண்டதேவர்கள், 

கங்கள் வில்லைவளைத்து குணத்தொனிசெய்து ஒன்று ws gi 

நாறு யிரம் பதினாபிரம்லட்சம் பச் துலட்சம்கோடி பத்துக் 

கோடி. சங்கம் மகாசங்கமென்பதாட்க் கணக்குமிதமில்லாமல் 

கம் பாணமயமாய் வ் 
நிரப்பி இராட்சசக்கூட்டங்களைக் கால்வேறு, கைவேறு, சிரம் 

அளவிறந்த பாணங்களை ஆகாயம் பூமி எங் 

வேறு, உடல்வேரரகக்கண்டி த்து, எங்கும் பீணமலைகளாகக் 

குவித்து, காய் ஈரிகழுகு கூளி பூதவேதாள பைசாசகண.௰்களு 

க்குவிருக்இட்டு, இன்னமுண்டோவரக்கர்சேனைகளெனச் சிந்க 

நாதவட்டகாசஞ்செய்தார்கள். ௮துகண்டமகிஷாசரன் or fii gy 
விழுந்து பற்களை நெறகெறவென்.று கடி.த்துக்கண்களில் Gacy 

ப்புப்பொறி குபில்குபீலென்று சத் தும்படி யாய், வில்லைவளை 

த்து காணேறிட்டுக் குணத்தொனிகாட்டி, எஃகினாற்செய்து 

விஷங்தோய்க் திருக்கும்படி.யாகிய நாராசய்களை வில்லிற் சந் 

இத்து, கர்னபரியர்தமிழுக் து, ேேதவேந்இரன்பேரிலாயிர.மம், 

வருணன்பேரிலாயிரமும், வாயுவின்பேரிலாயிரமும், ௮ஷ்ட, 
வசுக்கள் முதலிய தேவர்கள்மீ தும் ஆயிரமாயிரமாகத்தொடுத் 

ge சிங்ககாதஞ்செய்தான், அப்போது தூர்க்கயொனவள், மிக



as சேதுடிராணவாதம், 
வும் கோபங்கொண்டு, தன்னைச் சூழ்ர் இருக்கும் பூதவே தாள: 
'பைசாசற்களைத் தாண்ட, .அவைகளாக்மித்துச் சண்டமாரு 
த்க் காற்றைப்போலெழும்பி.ம்டென்விடுத் டாணக்களையெல் 
லால் குபீலெனப்பாய்ந்து கையிஞற்பிடித்தும். மூதித்தும் 
இரர்க்கதர்கள்பேல்மோதி யதன்றியும் தங்கள் கைகிலிருர்த 
கை சூலம் இருப்புலக்கை பிண்டிபாலல்களால் இராட்சதர் 
கூட்டங்களை ௮தாஹதப்படுத்இக், கைவே௮ு சால்வேராகச் 
செய்து, அவுணர்களைக் துண்டு துண்டாய் சதைசதையாய்ப் 
பெயர்த்தெறிர்து, அ௮ட்டசாசங்கள்செய்து' நின்றன, அப் 
போது சாட்சதப்படைகளெல்லாக் கோவென்று கூக்குரலிட் 
டுக்கொண்டு மடாசுரனைநோக்கி, ஓடிவருறபோ.து, ௮வனு 

டைய மர்இரிகளாயெ மகரகாதன், ௮ரேகபாதன், கராவில்லன், 
சண்டன், மகோதரன், மவியுணன், கற்பகச்சூடன், மகோற் 

கடன், ஒற்றைக்கண்ணன், சுலோசனன் இவர்களெல்லா மொன் 

முய்த்தொண்டு, தேவியைவந்து சங்கத்தை நாய்கள் சுற்றிக் 
கொண்டதுபோற் சுற்றிக்கொண்டு, அவரவர்கள் வில்லைவளை 
தீது, இடிமூழக்கம்போலப் பேரொலிகாட்டி, அ௮ஸ்.இரங்க 

ளைச் சோனைமாரிபோற் டிந்இனார்கள். அப்போது அர்க்கியான 
வள் கோபல்கொண்டு, வீரசிம்சகம்போ லார்ப்பரித்த, வில்லை 

வளைத்து, அ௮ண்டமுகடுஞ் செவிடுபடும்படியாய் குணத் 
தொனிசெய்்௮௫, வச்ொயுதத்.துக்குச் சமானமான ஒரு பிறை 
மூகக்கணையை வில்லினிடமாகச் சந்தித்து, ௮பிம௰ஈ்இரித்த, 
கர்னபரியர்தமிமுத்துப் பியோகஞ்செய்தாள்; ௮க௪௮ஸ்இர 
மானது மஷொசரனுடைய சேனைசளிலே பிரவேத்த, 
யானைசளிலே லட்சம் குதிரைகளிலே பத்துலட்சம் காலாள் 

களிலே சக்கஞ்சங்கமர்ய் மலைமலையாய்க் Ges wae gz. 
அப்போது: மாயவனென்னப்பட்ட தரிராச்கதன், அனேகள் 
சேனைகளோடும் கபடி. எதிர்த்து திர்ச்சையின்பேரில் அள் 

விந்ர்தபாணங்களைத்தொடுத்துப். பிரயோகஞ்செய்ய, தேவி 
யார் கோபங்கொண்டு, . அரிமூகலாளியை 'வில்லினிடமாகச் 

ச்ர்இத்து சட, அர்திபாணமானறு, ஐம்டட்மென்லும் ஒடி



சே துபுராணவசநம், BD 

புடன் எங்கும் பொறிகளைச்சிந்இு, மாயவனது மார்பிற்றுக்கி, 

முதுலுருகிப்போக, ௮தனாலவன் இரத்தங்களைக் கக்ூக் 
கொண்டு பூமியின்மேற் சாய்ந்து உயிர்கிட்டான். அதுகண்ட 

மகிஷாசுரன் அதிக விசன்ங்கொண்டு, தின்னண்டையிலிருச் 

குஞ் சண்டகோபனென்லும் ராட்சதனைப்பார்த து, அடா 

சண்டகோபா, ஈமது மாயவனைக்கொன்ற இந்த துர்க்கியை நீ 

போயெதர்த்துக் கணப்போதினிற் காலன்வசப்படுதஇ, 
வெற்றிமாலை தரித்து வரவேண்டுமென்றனுப்ப, ௮ப்படி.யே 

சண்டகோபனும் மகர் அக்ருஷத்தோடு மனேக ராட்சதப் 

படைகளுடனேவந்து தேவியையெதிர்த்து, அகேகமாயிரம் 

பாணங்களை பிரயோகஞ்செப்ய, அப்போது தேகியார், 

சண்டகோபன்விடுத்த அ௮ஸ்இரங்களையெல்லா மோர் தலீ 

முகககணையால் நாசப்படுத்தி, அவன் கைவில்லையுங் கண் 

9. 5 I, துவசத்தையும் வெட்டிச் சாய்த்துக் குதிரையையுப் 

கொன்று, இரதத்தையுஞ் செக்கை செக்கையாய்ப் பேர்த் 
தெறிந்து, மற்றொரு அர்த்தசர்இர பாணத்தினால் அவன்டுரத் 

தையுக் துண்ித்துச் சாய்த்தாள், அவ்வாறு சண்டகோபன் 

சாய்க்தவுடனே, சச் ரபாநுவென்னு மோரரக்கன் கோபாவே 

சஙகொண்டு, கையிழ் சக்கரா.புதமெடுத் துச் சிங்கம்போற் 
பாய்ந்து, கரகரவென்று சுழற்றித் தேவியின்பேரில் விட்டெ 

றிந்தான், அச்சக்கரமானது கிரிச்சலிட்டுக்கொண்டுவரும் 

வேக த்சைக்கண்ட தேவி ஐர்பகழியை வில்லினிடமாகச் சர் 

தித்து, அவன்கிட்ட சக்கரத்தை வெட்டிச்சாய்த்து, மற் 
ஜொருபகழியா லவன் தலையையும் வெட்டித்தள்ளிஞள். ௮ப் 

போது பாடகனென்னப்பட்ட ராட்சதன்சண்டு, Gene 

கொண்டு, தன துகையிலிருக்க வில்லையும் வேலையு மெறிந்து 

விட்டுத், தேரைவிட்டுக்குஇத்து, கோள்தட்டித் தேவியின் 
முன்னின்று மல்லயுத்தஞ் செய்யும்படியாய் ௮றைகூவிறின் 

ரன். அதுகண்ட SU SBT oH evan, கோபச்சிரிப்புக்காட்டி., 

இடக்கையாலோங்கி அவன் தலையிற் புடைத்தமாச்திர த்இல் 
த்லையிலிருக்த மூளையானது கலங்9ச் காஇன் வழியாகவும் வா



Sf ae சேதுபராணவசநம்; 

யின்வதியாகவுஞ் சந்தி நாக்கைத் தொங்கவிட்டுக் கதறிப்ப தறி 
மாயந்தான்,' அன்சச்கண்ட அர்தகனென்னுமோ ரரக்கள் 
வந்தஇர்க்க, அவனையு மோர்கணையினாற் கொன்று இவ்வாறு 

மலெொசுரனுடைய இரதகஐ.த.ரசபதாஇகளாகய நால்வகைச் 

பேசனைகளையுங் கால்மாடு தலைமாடாகச் சாய்த்துப் பனிக் 

கூட்டத்தை விலக்கியெழும் பா.நுவைப்போல இருட்கூட்டம் 
போன்ற இராட்சதக்கடலினின்றும் தேவியானவள் சூரியனைப் 

போற் பிரகாடித்துக்கொண்டிருப்படத மகஷாசுரன்கண்டு, 

வடவாமுசாக்கினிபோற் €றியெழு£து, காற்குளம்புகளினாலே 

பாசாளலோகம்வரையில் வெடி.ப்புறும்படியாய் வெட்டிப் 
பிளந்து, கொம்புகசோயசைகத்து..., புருவங்களை விதிர்த்து, 

கண்களில் அ௮க்கனிப்பொறிகள் இத்தும்படியா யுருட்டிப் 
பார்த்து, நிலரியைப்போலும் மேகக்கூட்டம்போலும் 

இரண்டு கடைவாய்களினின்று மிரத்தங்கள் கொப்பளித்துச் 

இந்தும்படியாய் உதட்டைக்கடித்தும், முன்கையைக்கடி த் 

'தும், வாலையுதறி யாகாயத்திற்ளெம்பியும், யுகாந்தகால சழுத் 

இரம் புரண்டுவருவதுபோ லிராட்சதப் படையுடனே தேவி 

யைவந்தெதிர்த்தான். அப்போது அர்க்கியானவள், இனியிர் த 

மூஷாசானைப் பூமியிலிருத்துவது ௮ழகல்லவென்று ௧௬௨௫, 

நீலரெியை ஆதிசேடன் சுற்றி வளைஈ்சதுபோல நாகபாசத்தை 

யெடுத்து மகிஷாசரன்பேரில் வீசினாள், ௮ர்தமாகபாசமான து 

ேவியினது கரத்தினின்றும் வெளிப்பட்ட தெப்படியிருநத 
தென்ஞுல், ஆலகாலவிடம்போலும் அந்தகார விருளைப்போ 
லும் சண்டமாருதம்போலும் ௮ இவேகத்தோடும் கூடி, மட 

ஷ்ாசுரனைச் சுற்றிவளை த். துக்கொள்ள, கட்டுண்டு கண்பிதுக்கி, 
வாயிலே ரத்தங்கள் குபில்குபீலென்று Rigs, ௮ம் மெ 
ரூபத்தைகீல்கி, சிங்கவுருவமாடிப்பாயந்து, ஆக்ரமித்து தேவி 

யைவந்தெஇர்த்தான். அப்போது தேகியார் அகோர ருத்ரா 
காரமாய் நாரம்மாஸ்இரத்தைப் பிரயோகஞ்செய்து, ௮ச் 
திங்கவுருவை யிருபிளவாகப்-பிளர்தெதிக்தாள். பின்னும், மகம் 

ந 

கொண்ட பானையைப்போ ல் வந்தெதிர்த்து, சேவியயைச் Gans



சேதுபுரர்ணவசநம், ர 

வாகனத்துடனே துஇக்கையாந் சுற்றித்தூக்கனொன். wu 
போது தேவியார் யானையாகிய ம௫லொசுரன து அதிக்கசையைச் 
சக்கராயுதத்தின லறுத்துத் தள்ளினாள், பின்னும் மகிஷாசுர 
னாக்ரமித்து, ஆகாயத்இற் செம்பி, பூமியிலே லாகுகொண்டு 
குதித்து, மகஷருபத்தோடும் தேவிமுன்னின்று ஆர்ப்பரித் 

தான். ௮. துகண்ட துர்க்யொனவள் பற்களைக்கடி.த்து, வில்லி 
னிடமாக வனேகபாணங்களை த் தொடுத்துப் பிரயோகித்தாள். 
அ.துகளையெல்லாம் மகிஷாசாரன் தன,துகெரம்பினாற் ட்டி. 

விட்டு, பருவதங்களையும் 'கிருட்சங்களையும் சொம்பிஞ்ந்குத் 
இக் Ben! பித் துர்க்கிேதேகியின்பேரி லெறிந்தான், ௮ப்போது 

தேவியானவள் தனது தண்டத் இனாற்றட்டித் தவிடுபோற் 
செய்து காற்றிலலையவிட்டு, மஷெனைப்பார்த்து, மகாவுக்ரத் 
தோடும், ௮டா, உனது ஜீவனைக் கணப்போஇில் மடித் து 

தென்றிசைக் சடவுளாயெ எமபிரானுக்கு வாசனமாக் வனுப்பு 
கிறேனென்று வீராவேசத்தோடுங் கையை மேலேதாக்கி 

மஷொசுரன் தலையிலே கோடைக்காலத் இடிபோற் குத்தி 
னாள். ௮க்குத்தினல் ௮சுரனுடைய கபாலமானது கலங்கிக் 
கண்கள் தெறித்து தேகத்திலுள்ள வெலும்பெல்லா முதிந்து 

நெக்குவிட்டு, உள்ளம்பதறி, நிலைநிற்கமாட்1_ரமற் தென்றிசை 

யைகோக்யோட்டமெடுத்தான். ௮ துகண்டு, தேவியானவள், 
மிகவும் ௮க்ரமித் து, குருகென்னும் பறவையை பிரைகொள்ள 
கெழுர்த கோவாகிய இராஜாளியைப்போற் மொடரச் ங் 

சத்தை யேவுகையில், ௮ப்போது அசுரனானவன் ஒடுவதற் 

SFE SEU, இனி ஈம்மால் ஓடமுடி.யா தனக்கருதித் தான் 
ஐடுந்திசைக்கு எ இரிலிருர்த சேதுவுக்குச் சம்பந்தமாகவிருக் 
கும்சக்கரதீர்த்தமான து வெகு விஸ்காரமாய்ப் பத்துகாஜிகை 

தூசம் பரப்பும் ஆழ*ழருூள்ள தாயிருந்ததைக்கண்டு குபிலென் 

ற்த்தடாகக்தற் பாய்ர்து, ௮ழுர்இவிட்டான். அப்போது பின் 
தொடர்ந்து க௫த தேவியானவள், ௮சுரனைக்காணாமற் Same 

த்.௮, எவ்விதமாயையினுலோ மறைர்தானென்.று யோ?த்துக் 

சொண்டு, வந்தவழினமைப்பார்ச்ச வுத்தரமூகமாகச் இரும்பி



eo சேதபுராணவசநம், 

யந்த சக்கர இர்த்தக்கரையிலே நிற்கும்போது, மஷொசர னிச் 

தடாகத்து லொளித்திருக்கிறுனென்று அகாயத்தில் ௮௪7ரி 

தோன்றியது, ௮துகேட்டவுடனே, சன் லுடையவாகன மாகிய 

சிங்கத்தையேவ, ௮ச்சிமங்கமானது தடாகத்தில் வாயைவைத் 

அச் ௪லத்தையெல்லாஞ் சேறுபடக் குடி.த்தமையால், அப் 
போது அசுரன் பதுங்குவதற் இடமில்லாமல் வெளிப்பட் 

டான், உடனே துர்க்யொனவள்கண்டு, விடப்படாதென்று 

ருத்ராகாரமாப் ஆக்ரமித்து எழும்பி, ௮ண்டாண்டபட்டு 

யானது யானைகளின்மீது பாய்ந்து சாலினா லிடுக்குவதுபோல 
மகஷெொகரன்மீது பாய்ந்து ஒர்கால் உடலத்இிலும் ஒர்காற் 

சிர.த்திலுஷூன்றிச் சூலச்இனாற் குத்திப்புரட்டி, கத்தியினால் 
வெட்டி. அவனது உடலகத்கைக் காலா லெற்றினமாத்திரத் 
இல், மகிஷாசுரன் யுகாந்தசாலப் பேரெசலிபோ லிரைச்சலிட் 
டுக்கொண்டு, இரத்தங்களைக் குபிலென்று கக்டிக்கொண்டு, 

மரணமடைசர்தான், ay Same தீவியுக் தனது வாளாயுதத் 

Bente அவனுடைய வுடன்வேறு கால்வேறுக வெட்டி. 

யெதிர் து, தலையைக் காலால் மிதிக்துக்கொண்டு, சவுத்ராகார 

மாயத் தனது தேகமனைம் தஞ் வந்து செக்கர்வானம்பேற் 

பிரகாசித்தாள். அதுகண்ட தேவர்களெல்லாம் ஆச்சரியக் 
கொண்டு மெத்தவுஞ் சந்கோலுூத்தோடுங் கற்பதமலர்களை த 

தேவியின்மீது சோனைமாரிபோற் சலசலவென்று அருஷித்தார் 
கள். அவ்வாறு வருஷித்ததன் தியும் தேவர்களுக்கு இவ்வசுரன் 

மரணமடைந்தது எப்படியிருந்ததென்றால், இண்யாட்சதர்ச 
ளைப்போ லொருகோடி, பேர்கள் இராவண கும்பகர்ணர்களைப் 

போ லொருகோடி பேர்கள் தாருகாசுரனைப்போ லொருகோடி. 
பேர்கள் மடிந்தால் எவ்வளவு சுளிப்புண்டாகுமோ அதற்கு 

ஏண்மணங் சஇகமாயெ சந்தோஷங்கொண்டு, சேவியைம் 

தோத்திரஞ்செய்து, ஆனந்தக்௩ூத் சாழினாக்கள், அன்றியும், 
பூத்வேதாள பைசாசதஹற்கள் முதலிய யாவும் மலையைப் 

போத் குளீந்இருக்கும் மஷொகரனது இரத்தமாமிசங்களைத் 

இன்று, இன்று நமக்கு கல்ஓ விருக்தென்று சொுலிச் கூச்



சேதுபுரர்ண்வரநம், ௮2% 

தாடின, லோகா லோசம்கசரிலுள்ள சகல ஜீவாதமாக்களுஞ் 

சந்தோஷமடைர்தார்கள், அப்போது தேவர்களெல்லா மொன் 

ரய்க்கூடி. மஷொசுரனைச் சங்கரித்த மகாஜேவிகருச் சக்கர 

இர்த்தக்கரையிலே ஆலயமும் பட்டணமூமுண்டாக்க, ௮.இற் 

குடிகளையேற்றி, ௮தற்குதேகிபட்டணமென்று பெயரளித்து, 

தேர்திருவிழா முதலிப யாவுமுண்டாக்க, மஷொசுரமர்த்தனி 

பென்று பெயர்கொடுத்து, தேவியைப் பூசித்து வணங்க 

யெங்களுக்கென்ன இடுக்கண்வர்தபேர்திலும் இர்ச்கவேண்டு 

மென்று வரப்பிரசாதம் பெற்றுக்கொண்டு, அவரவர்ச் 

ஞூடைய லோகச்துக்கு போய்ச் சேர்க்தார்கள், பின்லும் 

அன்று மதல், ௮ப்பட்டணத்திலே யாதொரு குறைவுமில்லா 

மல்சசலருக்கு மிஷ்டசித்திகளை தீ தந்து வெற்றியைத் தருவன 

மல்லாமல் அச்சக்கரதிர்த்தமானது இங்கங்குடிக்கச் சுவறிப் 
போனமையால், தேயிதனறு ௮ருளால் அதிலமுர்தம் பெரு 

க்சசெய்னு, சகலரும் தீர்த்தமாமுமபடி. உபயோகப் படுத்தின 

படியால் ௮.மற்கு ௮மிர்ததிர்த்தமென்றும் பெயர்கொடுத்து, 

HAH மூழ்னெபேர்களுக்கு நினைத்த காரிபங்களெல்லாங் சை 

கூடிவரும் படியாய்ச் செய்தும், மோட்ச சாம்பிராச்சியமுங் 

கொடுக்குக் தேவிப்பட்டணமுண்டான் வர்த்த்ம்ரீன மிப்பழ், 

யென்றும் தேவிபட்டணத்திற்றான் ஸ்ரீராமர்ச 6 தரன் இரு 

வணைகட்டும்போது ஸ்ர்ன்னா க்ணேசரையும் நவக்ரகல்களை 
யுமபூஜித்துச் சேதுபர்தனஞ்செய்ய வாரமப்த்தான். அப்போ 

தந்த தேவதச்சனாகிய ஈளன் ஸ்ரீரமச்சர் திரசிவாமிக்கு ஒரு 
சிம்காசனம் செய்துகொடுத்து, ௮இலே ஸ்ரீராமஸ்வாமியை 

யெழுர்தருளி யிருக்கும்படிசெய்து, பின் ஐர்துகாளைக்குட் 
சேதுவைக்கட்டி, முடித்துச், சகல தேவதாசொரூபமான 
வானரர்களஞும் ஸ்ரராமச்சர்திரனது பிரசாதமுங் கூடிய இரு 

வீணயினது தொடக்கக்துக்கு சழ்ப்பாகத்திலே ஸ்நான 
விதியா யாத் இசை செய்பப்பட்டவர்கள், முகல் கசணசரைப் 
பூசித்துப், பின்பு சேதுமூலத்இல் ஸ்சாகஞ்செய் து, க்ஷேத்திர 
பிண்ட மூதலானதுங்கொடுத்துப், பிறகு சக்கரதீர்த்தத்தில் 

Cpe, அங்கும் க்ஷேத்இரபிண்ட முதலானதுகள்செய்று,



௬௦ சே அபுசாணவசறநம், 

அந்த"சேதுவுக்கு நாயகனாயெ ஸ்ரீராமச்சக்இரனைப் பூசித்து, 
இரமப்.படி. ஸ்காஈஞ்செய் ஐ, ஜபதப நியமநிட்டைக எதுட்டிப். 
போக்கக் சென் மாக்தரந்களிற்செய்த கன்மாதுபவங் 

ம்நீல்கி, மோட்சத்தை யடைவார்கள். அன்றியும், தர்ம 
ses font Quisir gut தீர்த்தத்துக்குச் சமானமானது எந்த 
மலோகத்இினும் கிடையாது, உலூலுள்ள சகலாதிகளிலும் 

ற்னெபோிலும், இத்தீர்த்தக்திலாடிய புண்ணிய பலத் 
ல்ப இனுநிலொருபக்குச் கீடாகாது, யாத்திரைசெய்யப் 

பட்டவர்கள் முன்பு ஈவபாஷாணமாகய  சேதுமலச்தல் 
மூழ்8), அப்புறஞ் சக்கரதர்த்சத்திலாடி, இவ்கிரண் டி.டங் 
களிலும் க்ஷேத்ரபிண்டங்கொடுத்து, தர்ப்பணங்கள்செய்து, 
ஸ்ரீராமனைப்பூரித்து, வணங்கி, ௮ப்பால் தர்ப்பசயன திற்குப் 

போய், கனலே நியமிக்கப்பட்ட சம்காசனக்தை தெரி)த்த 
வர்கள், நரகவேதனை யடையமாட்டார்க ளாதலால், இன்ன 
மதிலுடைய ம௫மையைக்கேளுங்கள், யாதெனில், அந்தச் 
சேஅவானழு மோட்சமார்க்கத்துக்கு ஏதுவாக, £தாலட்சுமி 
யினது இசயசமலத்தை விகட சஞ்செய்றெதற்கு இளஞ் சூரிய 
னைப்போல் விளங்டிக்கொண் டருக்குமென்று சூதபுராணிகர் 

சொல்லி, மறுபடியுஞ் சொல்லுவார்,கேளுங்கள் மூகிவர்களே! 
இத்தன்மைவாயந்த சேது மூலத்திலே விளங்குஞ் சக்கர 
இர்தீதத்திலே மூழ்யெ புண்ணியர், ௮.தற்கு த௲ஷிணபாகத்த 
லிருக்கும் வேதாளவரதர்த்தம் ஆடவேண்டிய விதியாத 
லால், அத்தீர்த்தத் துக்கு உத்தரபாகத்தில் சக்கர தீர்த்தமும், 
தக்ஷிணபாரிசம் கர்தமாசனபருவதமூம் விளங்கிக்கொண் டி. ௬ 

க்குமென்று சூதமுமிவர்சொல்ல, அதைக்கேட்டு ஆனதந்தங் 
கொண்ட ரைமிசாரன்யமூகிவர், சுவாமீ! ௮ த்தீர்த்தத் அக்கு 
வேதாள தர்த்தமென்று பெயர் வந்தகாரண த்தையும் அதன் 
மழையையும்” ௮டியோங்களுக்குத் இருவாய் மலர்ந்தருள 
மேேண்டுமென்று பணிட்துகேட்கச் சூசமகாமூரிவர் சொல்லத் 
சொடங்கினார், 

தேதவிபுரச்சருக்கம் 
ழற்றுப்பெற்றது, 

ரவ pon மே
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வெேதாளவாதச்சருக்கம், 
oem ep yep, 

கேளுங்கள் நைமிசாரண்ய வாசிகளாகயே முனிவர்களே, 

ஸ்ரீறுகண்டபரிபூரண சச்சதொனந்த சன்மயல்வரூப சாட்சாத் 

காரமாக விளங்குஞ் இிக.£சன், கயிலாசவாசன், உமாமசேசன், 
பவகாசன், சன து மங்கையாகயே பர்வதராஜகுமாரிக்குைத் த 
கதையை யாம் உங்களுக்குரைக்கின்றோம், ௮தெப்படியென் 
ரல், சண்டகாரண்யத்தில் வாசமாஙிருக்கும் காளவமகாரிஷி 
யானவர் பஞ்சாகீகினியிகைநின்று தபஞ்செய்துகொண் டிரக் 

குங்காலையில், அவர்பு த்திரியாகெ காந்திமதியென்பவள் அதி 
ரூபலாவண்ய சவுந்தரியத்தோடுல் கூடியிருப்பாள், ௮வள் நித் 

இயபடியாய்த் தனது தாதையாகிய காளவமகாரிஷியின் தேவ 

பூசைக்கு வேண்டிய தீர்த்தம் பத்திரம் புட்பம் சமித்து முத 

லாகியவைகளைக் குறையின்றிக் கொண்டுவர்து கொடுத்துப் 

பணிவிடைசெய்துகொண்டு வருவாள், ௮துபோ லொருகாள் 

வன த்திற்பிரவேடித்துப் பத்தரபுட்பமெடுத் துக்கொண் டி.ர௬ 
க்கும்போது, காந்தர்வலோகத்திலேயிருந்து சுதரிசனன் சுகன் 
னன் என்னு மிரண்டு காந்தரவச் சிறுவர்கள் ஈவமணிவெயில் 

பரப்பி யிலகாரின்ற விமானத்தேறி ஆகாயவீதியிற் செல்பவர் 

கள் இப்பெண்ணினுடைய ரூபலாவண்ய சவுந்தரியதக்தையும் 

அன்னப்பெடைபோன்ற ஈடையையுங்கண்டு மயக்கி, மூத்தவ 

னாகிப சுதரிசனனென்னப்பட்டவன் விமான த்தைவிட்டு பூமியி 
Boas, அந்தப் பெண்ணிடத்தில்வர்து ஒ பெண்பாலாம், 

இவ்வன த்இலிருக்கும் நீயார், உன்தகப்பன்பெய ரென்ன, 
சொல்லுவாயென்று கேட்டான். ௮தற் கவளொன் ழஞ்சொல் 
லாமல் மவுனமாகவிருஈதும் அவ்வித்யா சரன் து.ராக்ருதமாய், 

வாராய் ஓப் பெண்கள்காயகமே, எனக்கு உன்பேரில் மிகவும் 
மோகமாயிருப்பதால் நான் காந்தர்வலோகத் இலே விஞ்சையர் 
களஞக்கரசஞய கோசானலுடைய குமாரன்; என்பெயர் சுதரி 
சனனென்௮ சொல்லுவார்கள், யரன்மன் மகனுடைய பாராக் 
சனியால் கெழம்பித் துன்பப்படுின்தழையால் - ஆசைத்



௬௦ சேதுபராணவசநம், 

தவிர்த் தாட்சொள்ள்வேண்டுமென்று வெகுவாய் வரு£தப் 
பிரலாபமுற்றான். அதுகேட்ட அப்பாவை கூறுவாள், வாரும் 

சுகரிசனனே, கான் தண்டகாரண்யத்தில் தவஞ்செய்துகொண் 
டி ருக்கு் காளவமகாரிஷியினுடைய குமாரத்தி, என்பெயசோ 
காந்திமதியென்று சொல்லுவார்கள், யான் அவருடைய பூசை 
க்குப் பத்திரம் புட்பம் ர௬ுசை முதலானவைகள் கொண்டு 
போய்க் கொடுக்கின்ற வழக்கமாதலால் இன்றைக்கு வெகுமே 

ரம் தாமதப்பட்டுவிட்டது. Mas GH பூசாகாலத்துக்கு கணப் 

போது தாழ்க்குமாயின் கோபித்தச் சாபங்கொடுப்பா ராத 

லால், அவ்வாறு ஈடர்தபின்னே பேதையாயெ எனச்கு ௧௫ 

யாது, ஆனதால் நீர் என்தகப்பனிடத்திலேவந்து என்னைக் 

கேட்டுக் சலியாணஞ்செய்துகொள்ளுமென்று சொல்லிக் காள 

வரிருக்கும் பன்னசாலையைகோக்கு ஈடந்தாள், அப்போது 

சுதரிசனலும் பின்தொடர்ர்து துராக்ருதமாய் ௮வள் கூர்சு 

லைப்பிடி த்.து.த் தூக்கிக்கொண்டு போகும்போது, கார்திமத, 

கோவென்றலறிக் கூக்குரலிட, அவ் வோசையைக் காளவமகா 

ரிவிகேட்டு, பன்னசாலையைவிட் டோடி.வந்து தன்மகளை வீடு 

வித்துக் கோபாவேசச் நுடனே சுதரிசனனைப்பார்த்துச் சொல் 

லுவார், டா பாதகனே, நீ மலமூழத்திர ராற்ற மாமிசங்கர 

டனேகூடின பெண்பேரில் மோகமாய்க் இஞ்சித்தேனுமஞ்சா 

மல் பூதவேதாளங்களைப்போற் பற்றியிழுத்து இம்சைசெய்த 

Fonte நானாகப்பிறந் து வறுமையடைந்து பின்னர் வேக! 
மாகவும் உன்னுடையதம்பி ஈரனாகவும் இன்பதுன்பங்களே 

ய/துபவித்து ௮ப்பால் விஞ்சையர்க்கு ராஜனை விக்கெ.தஇக 

வு.துகனை நீங்கள் காணும்போது உங்களுக்கு இச் சாபவிமோ 

சனமாமென் றுசொல்லிச் டர்களூடனே தன்மகளையு மழைத் 

துக்கொண்டு பன்னசாலையைப்போய்ச் சேர்ந்தார், அப்பால் 
சுதரிசனனும் ௮வனுடைய தம்பியும் மிகவுக் நன்பமடைந்து 

தங்களுடைய லோகம்போய்ச்சேர்ர்து இருவரும் பூமியிற் 
பிறக்க வேண்டியதற்கு யோசனைசெய்த யமூனதீரத்திலே 
கோ வி*்தசாமியென்றுல் பி சாமணலுக்குப் பிள்ளைகளாய், கஈ௩த்



சேதுபுராணவசநம், ௧௩, 

தவன் விசையதத்தனென்.றும் இளையவன் அசோகதத்த 
னென்றும்பிறந்து வளர்ந்துவருநெபோது, அர்த யமூனாதிரத் 
இல், மழையில்லாமற் பன்னிரண்டுவருடம் பஜ்சமுண்டாய்ப் 
பிரஜைகள் துன்பத்தையடைந்து யாதுஞ் ஜீவனத்துக் டெ, 
மில்லாமல் இறந்தபேர்கள்தவிர மற்றவர்கள் திசைக்கொரு 

வரா யோடிப்போனார்கள். அப்போது கோவிந்தசாமி யென் 
னும் பிராமணன் தனது பெண்சாதி பிள்ளைகளை யழைத்தக் 
கொண்டு, காசிபட்டணத்துக்கருகே வரும்போது, சூரியாஸ்த 

மாக விட்டபடி.ய்ா£லும் பரிமின்கொடுமையினால் ஈடப்பதத்கு 

௮/சக்கர்களாய மிகுந்த இளைப்போடும் கால்கள் பீன்னலிட, 
அவணுள்ள கபாலமாலாபரணன் என்லும் ஒரு தபோதனரு 
டய பன்னசாலையைக்கண்டு, ௮இற்போய்ச்சேர்ந்து, ௮ல் 
திருக்கு முரிவரைக்கண்டு பணிர்து, தங்களது குறையனைத் 

அஞ்சொல்ல, அம்முரிவர் இரக்கமுற்று, அவ்வேதியளை 
கோக்க, ஓப் பிராமணோத்தமா, உனது தந்தை மெச்சவும் ஈல் 

ல௮ரென்றுயாம் கேள்வியுத்றிருக்கள் றோம், உமக்கு ஈசுவரன் 

பில்ளைகளையுக் சாரித்இரத்தையும் கொடுத்இருக்கிறார். உன் 

2 ம தமகளனுக்கும் உனக்கும் பிரிவுண்டாகும், வினைப்போகப் 

களை யநுபவிக்கவேண்டியிருப்பதால் ௮.நுபவித்தே தீரவேண் 

டும். இதோ நம்மிடத்இலிருக்கும் உணவைப் புசித்துப் பள 

யாறுங்களென்று தர்த அன்னத்தைப் பெண்சாஇபிள்ளைக 

ஞடனேபுண்டு ஜலபானஞ்செய்த, ௮ந்ச முனிலரிருக்து சவஞ் 
செய்கிற ஆலமரத்தருகே ஒரு பாழ்க்கோமீலில் சயனித்துக் 

கொண் ரருக்கையில், நடுராத்திரியில், ஈழத்தபிள்ளையாகேய 
விசைபசத்தனென்பவறுக்கு, குளிரும் காச்சலுமுண்டாக, 
௮ தனால் ச௫க்கலாற் று சுவனாய்த் தனது தாகையையெழுப்பி, 

இவ் வளை ரொருப்பெடுத்துவர்து ' விரகுகள்தேடி. செடி 

போட்டாலொ.ழிப வென்பிராணன் சரியாதென்று சொல்லு 
வசைக்கேட்ட பிராமணன், புத்திரவாஞ்சையால் அல்வேளை 
யில் எம்மு.ந்தேடியுங் இடைப்பதரிதாகவிருர்சமையால், எங் 

ங் இடைக்சகில்லேயே என்செய்வேன் சுதளேயென் று துய



ear Oe gary rant aur pits 

ரங்கொள்ளா, அப்போது விசையதத்தனென்லுஞ் சிறுவன் 
பெருந்துன்பத் துக்குள்ளானவளுய்த் தனது தகப்பனைப்பார் 

த்து, கீர். பொய்சொல் லுகின்தீர், ௮தோ வெளிச்சம்புலமப்படு 
இன் மமையால் எவ்விதமேலும் போய்க்கொண்டுவாருமென் று 
சொல்ல, ௮ துகேட்ட பிராமணன் அடா குழக்தாம், கீசொல் 
லுகிறது உண்மைதான் ௮து சுடலைக்கரையாதலாலும் ௮ங் 

கோர் சவம்வே௫ன்றமையாலும் ௮த்தியைத் தொடப்படா 
இென வந்துகிட்டேன், ஏனெனில், ௮ப்புகை ஈமது தேகத் 

இற்பட்டால் ஆபுஞஞ் ஜீரணன்வதோடும் வியாதிகளும் 

விசேஷப்படுமென்று வர் துவிட்டேனென்.து சொல்ல, ௮.து 

கேட்ட விசையதத்தன், அந்தோ நீ ரென்னை யரியாயமாய்க் 
கொல்ல நினைக்கின்தீர், அச் சவஞ்சுடுர் தீயே இர்தவேளையி 
லென்னைக் காப்பாற்றும், போய்க் கொண்வொருமென்று 
சொல்ற, அதுகேட்ட பிராமணன், மிகவுக் துன்பத்தோடும் 

புத்திசிசோகத்தால் எழுந்து மசானத்தைநகோக்ப் போகை 
யில் விசையதத்தனும் யானும் வரு$றேனென்று பிறகே 

செல்ல, அப்போது பிராமணன், பிணம்வைத்தெரிறே விட த் 

இற்போய் அர்தச் சவகெருப்பில் குளிர்காயச்செய்து, புதல் 

வனுக்கு இதஞ்செய்தபிறகு, அப்பிணத்தின் தலைமூளையில் 
அக்கினிபிடி. த்துப் பச்சைவர்னமாகளும் நீலவர்னமாகவும் பிர 
காசந்தோன் றுன்றைக விசையதத்தன்சண்டு, சகப்பளைப் 

பார்த்து, மபா இதுவென்ன, இப்படியாகப் பிரகாசிக்கின்ற 

தென்று கேட்க, ௮ப்போது தந்ைதையானவன் புத்திரனைப் 
பார்த்து, அடா குழந்தாய், அர்தப்பிணத்தினது தலையிலிருக் 

கும் மூளையில் அக்கினிபிடி.த.து எரினேதமையால் அவ்வாறு 
பிரகாசம் தோற் றுறதென்று சொல்ல, அதுகேட்ட விசைய 
தத்தனென்பவன், உடனே யொருகட்டையையெடுத்து அப் 
பீணத்தின்றலையிலேயடிக்க, மண்டையானது செறித்த அம் 

ருசாயிற்கொஞ்சம் தன் உதட்டின்பேரிற்பட, அதனை வீனைப் 
போகத்திலல் அதயோவலோடும் நகச் சுலையாயிரூர்சமை 

வால் மதுபடியு மக்தடிண்டையைக் கையிகெடுச் துக்கொண்டு



சேதுபசாணவசநம், கரி 

அஇலிருக்ச மூளையனை த்தையுஞ் சாப்பிட, உடனே ஆகாயத் 
துக்கும் பூமிக்குமொன்றாய் கிலகரிபோல காத் திரமாகய வுரு 
வங்கொண்டு, மூன்றாம்பிறையைப்போன்ற வக்ரதந்தங்சளும் 

சவர்சமயிரும் உருண்ட கண்களுமாய் வேதாஎருபக்தோடும் 
அண்டகடாகங்களெல்லா மதிர த்தக்கதாய் கெர்ச்சிதீதுப் பாய் 
ந்து, அவன் வெர்துகொண்டிருக்கும் பிணத்தைத் க்கி 
வாயிறத்போட்டுக்கொண்டு அங்கிருந்த தனது சாதையாகய 
பிராமணனையும் பட்சணஞ்செய்ய நினைத்து, கெருகங்கும் 

போது, ஆகாயத்திலே யகனைத்தொடாதேயென்று ஒரு ௮௪ 

PA யுண்டானமையால், ௮வ்வோசையைக் கேட்டவுடனே 
பயர்து அகலச்சென்று அகாயமார்க்கமாய்த்தாவி, ௮ம்மயா 

ன த்திலுள்ள காளிகூளி பூதப்சேச பசாசகணக்களுக்கு ௮7 
சன் மகிழும்படியான காணிக்கையாக, கபாலபோடன் என் 

ணும் பெயர்பூண்டு, ஈராத்திபூடணனென்டுற வேதாளராஜஐ 
னிடத்திலேபோய்ச் சேர்ந்து, அவனுடைய சேனைகளுச்கெல் 
லாம் சேனுபைதியா யிருந்தான். 

இப்படி யிருக்கும்போது அர்த லேதாளரர்ஜஞ்டிய 
ஈரா.த்திபூடணன் ரித் இரசேன னென்பவனால் மடி. துவிட்ட 
படியால் இக் கபாலபோடன் ௮ப் பட்டத்துக் குரியவளு௪: 

விருந்து சஞ்சரித்துக்சொண் டி.ருக்கும்போ.து, முன்ன ரம் 

மபானத்திலிறாஈர்த கோவிந்தசாமியென்னும் பிராமணன் 

தனது பிள்ளைக்கு நேரிட்டகாரணத்தைகோக்கி, மகர்வியச 

னத்தோடும் ௮ம்டீயானத்தைவிட்டு நீக்கித் தாங்கமிற்ங்கி 
யிருக் த பாழ்ங்சோயிலைச்சேர்ந்து, தனது பாரியாளிடத்திலும் 

இளையகுமாரனாகிய ௮சோகதச்தனிடத்திலும் ஈஉடஈத சவிஸ் 
தாரல்களை யாதியோடந்தமாய்ச் சொல்லிக் கொடுந்துன்ப த் 
கோடுர் தங்கள்மனதைக் தாங்களே தேறுதகை. செய்து 
கொண்டு, அவணின்றும். பிரயாணப்பட்டுக் சாசபட்டண்த் 
இத்சேர்க்து, ஒரு ஐருடகாலம் வரையில் மூஷ்டியெடுத்து 

ஜி.வித்துக்கொண் டிருக்கையில், தனக்கு நெடுகாள் நேசளூச 

விரு$ச சமுத்தாதத்தனென்னு மோர். செட்டி யைக்கண்டு,



& te சேதுபுராணவசநீம், 

தனக் கு போரிட்ட துன்பங்களையெல்லாம் ௮வனோடுசொல்லித் 
துன்பப்பட, அவலும் வியசனமடைந்து பிராமனானுக்கு ச் 
சேறு தலைசொல்லித், தன்னிடத்தில் வைத்து அன்னவஸ்இரம் 
களுக்குக் குறைவில்லாமற் பாதுகாத்து வருகையில், ௮ம் 

மறையவனுடைய இளையகுமாரனாகய அ௮சோகதத்தனென் 
பவன் தன் மரபுக்குரிய வேதசாஸ்திர புராணங்க எியாவு 

மோஇபுணர்ந்த தன்றிபும் 'க்ஷ்த்தரியதர்மத் துக்குரிய தரர் 
வேதங்களையும் கற்று மகாவல்லவனாய் ஒப்பொருவரீல்லா தவ் 
னாபும் யாவரும்பார்த்துச் சக்ேதோஷப்படும்படியாகிய வல்ல 

மைபொருர்இ யிருப்பதை யப்பட்டண த்துக் இறைவனாகிய 

வேர்கன் கேட்டுச்சச்ேதோஷங்கொண்டு, அசோகதக்தனை வரு 
வித்துப் பலவகையினு மவனைப் பரீட்டுத்து, ௮வனது பரா 

க்ரமத் துக்கு மெச்சி, வேண்டிய பரிசுகள்செய்து, தன்னிடம் 

வைத்துக்கொண் டிருக்கும்போ து, தென்மிசையிலிருக்து ஒரு 

மல்லன்வந்தான், ௮வனைக்கண்டு, ராஜசதூலுள்ள மல்லர்கள் 

அஞ்ச, அரசன் அசோகதத்தனைகோக்கி, இந்தமல்லனை வெல் 

வையானால் உனக்குவேண்டியவற்தைத் தருவேன் என, 

அப்படியே அந்த மல்லனை ஒரு ௮றையால் கொன்றதைக் 

கண்டு, அரசன் இவனிடத்தில் சந்தோஷமிகுந்து இவனை 

தனக்கு உயிர்த்துணைவனப் வைத்துக்கொண்டான். இப்படி. 

யிருக்கையில், ஒருகா ஸிவ்விருவரும் வேடிக்கையார்த்தமா 
மிரண்டு குதிராகளின்பேரிலேறி வனக்தைகோக்டச் சாரி 
மார்க்கமாய் வனத்துள் நெடுந்தூரம் குதிசைகளைவிடுத்தப் 

போ.துபோய்லிட்டதுகண்டு இரும் வெருகையில், அவ்வனத் 
இல் இவ்வரசனது ,ஆஞ்ஜையினாத் கழுவேத்றப்பட்டிருக்கு 

மொருவன் எட்டுதினமாய் அ௮க்கழுவினின்.று மரணமாகாமற் 
பிராணுவஸ்தை யறுபவித்து, காவறட்”கொண்டு, இன்னு 

சென் நிவர்களை யதியாதவஞய், ஐபா புண்ணியர்களே, பாபி 

யாக வெனக்கு இவ்வேளை ஜலக்தருவிர்களாடுல் பெரும் 
புண்ணிய முண்டாமென்று கூறியலத்க்கேட்ட : அரசன், 

அசோகதத்தனைப்பார்த்து, அப்பா, இனன்படும் பிராணவேச



சேஅபுராணவசநம், ௯௬௪ 

னைக்கு இவ்வேளை ஜலந்தேடிக்கொடுப்பது புண்ணியமாத 

லரலும் ஜலஞ் சமீபத்தற் இடைப்பது ௮ரிதாயிருப்பதாலும் 

கொஞ்சம் பிரயாசையெடுத் துக்கொண்டு ஜலமிருக்குமிடங் 
தேடிக்கொண்டுவந்து அ௮வனருகந்தியபின்னர் வந்துசேரக் 

கடவையென்றும், போதுபோய் விட்டமையால் நான் பட்ட 

ணம்போய்ச் சேருகறேனென்றுஞ் சொல்லித் தான் குதிரை: 

யை வேகமாய் விட்டுக்கொண்டு பட்டணம்வந்து அரண்மனை 

சேர்ந்தான். பின்னர், அசோகதத்தனுன௨ன் அ௮ரசலுத்தச. 

வின்படி. யவ்வனமுழு துஞ்சுற்றி யோர் தடாகத்நைச்கண்டு,' 

பாத்திரமில்லாமையா லக்கானகத்.துள்ள தேக்கிலையைப்பறி 
த்து, தொன்னைப்போல் தைத்து, ௮இற் சலத்தை மூகந்து 

கொண்டு, குதிரையேறிக் கழுவை சாடிவருகையில், ௮ச்சமு' 

மரத்தினடியில் மிகவும் ரூபலாவண்யத்தோடும்கூடிய வோர் 
பெண்ணானவள் படுத்திருந்து இவன்வருதலைக்கண் டெழுக் 
இருக்க, ௮ப்பெண்ணைகோக்கி, அ௮சோகதத்தனானவன், ஓ 
பெண்பாவாய், நீ யார், 8 யிங்கிருப்பசற்குக் காரணமென்ன 

வென்று கேட்க, அதுகேட்ட அ௮ம்மாது, ஐயா, நான் இக் 
கழுவிலிருப்பவ.ரது மனையாளாதலால், எனது கணவன் இக் 

கழுவினின்றும் பிராணன் விடுத்தவுடனே யானும்பிராணனை 
விடுவதற்கு எண்ணங்கொண்டு எட்டுதினமாய்வர்து காத்திருக் 
கின்றேன், ஆவர் தாகவிடாயைத் தணிப்பதற்கு கமுமரம் 

உயர்வாயிருப்பதால் யாதும் வசையில்லாமல் வருக்துகிே 

னென்றுசொல்ல, அ௮ல்வுரைகேட்ட அசோகதத்தன், இவள் 
உண்மையானவளென்று மதித்துத் தன்னிடமிருர்த ஜலத்தை 
யவளிடங்கொடுத்து இதளை யுன்புருஷலுக்குக் கொடுத்து 
தாகத்தைச் தணிப்பாயென்றுசொல்ல், அதற்கவள், ஐயா, 
கழுமசம் உயர்வாயிருப்ப தால் எவ்வாறு எட்டிக்கொடுப்பே 

ளென்று சொல்ல, BY SMS; அசோகசச்தன், ஒ பெண் 

பாகாய், கானிர்தக்- கழுமர த கடிய னித்கின்றேன், € எனது 

சோனின்பேரிலேறி நின்றுகொண்டு உன்சணவனை ஜலமருர் 

கச்செய்வாயென்றுசொல்ல., ௮ துபோலவளு மிவன் ஜோளின் 

9



KS Qe gy Tarr as Fld, 

பேரி லேறிரின்று சன. கணவனுக்கு ஜலம்சைச் கொட 
தி.தம்.கழுனிழ்னொங்கு மவ லுடையசேச த்திலிருக்து: பெருகு 
மு.இசக்தை வாபினு.லவளுரியும்போ து; இதுவென்னவென்.அ 
அசோகதத்தன் அ௮ண்ணார் து.யார்க்கைபில், அவள் இசாட்சத 

வுருவக்கொண்டு. சர்ச்சித்து ஆகாயகி இயிலெழும்பும்போ து, 
அளைது கால்களை கெட்டியாய்ப் பற்றியிருந்சவனாதிலால் 
இல் ஆசாகாயத்திற்கூடவே செம்பி யவள் சாலிலிருர் தெம்பு 

சனிலோர் காற்சிலம்புவிபெட்டு இவன்கையிற்சிக்க, ௮ச்சலம் 

பபேசடும். பூமியில் வகுவாய்குஇத்து இம்மரத்தடியிற் படுத் 
இருந்தவளை யாரச்கியென்றதியாமல் மோசம்போனோமென் று 
ககக, மனதைத் தேத்றிக்கொண்டு குஇிரைமேலேறி, சிலம் 

போடும் பட்டணம்போய்ச் சேர்ந்து, தான் கொண்டுவந்த 

லெம்பை யரசனிடல் கொடுத்து, ஈடர்தசவிஸ்தாரங்களை 
யாஇியோடரந்தமாய்ச்சொல்ல, ௮அசேட்ட ௮ரசன், சோக 

சத் சனுடைய தயிரியபராக்ரமத்துக்கு மெச்தவுஞ் சந்தோஷ 
மடைந்து, தன அபுத்திரியாகிய மதனலேகை யெனபைபைவளை 

ய;னுக்குக்கொடுத் து விவாகஞ்செய்ய, ௮துபோலலனு மப் 

டுபண்ணை மணர்து ௮வ்வரசனுக்கு மருமகனாக வாழ்ர்துவரு 

நாளில், ஒருசாள் அசோகசத்தவ து மாமனாயே வேந்தன், இவ 

னஞக்கொண்வேந்துகொடுக்கப்பட்ட பெசந்சிலம்புக்ணையான 

வம்பு சம்பாஇத்துத் தன்னுடையதேவிக்குக் கொடுக்க 

(ண்டுமென்னு மாசையோடும்கூடிச்சொல்லிக்கொண்டிருக் 

னகமின், அதைக்சேட்ட அசோகதத்தன் யோசித்து, இதம் 
'ணயசயெ லெம்பைக்கொண்டு வருேனென் ற பிரயாணப் 
பட்டுச் தாங்கள் முன்பு தங்களது சுசேசத்னதவிட்டு பர 
யாணமாட வளும்போ, த தங்கயெகோயில்ச் சார்ந்து மயானத்: 
5 திசர திஇிரியித் பேய்ச்செர்ச் துடி தனக்கு ச்செகிர் ௪ 

"Midi கிரிவோகஞ்செய்து, டா௫னிமு,தலாயெ. பூத 
சேசகற்களைவும்: பேய்பசாசங்களையும். வசவழைக்க,. ௮, 

ஜேன் சமுமரத்சதிகிலிருக்து. இராட்சச வருஎத்தொடும். 
ஓப்பேன்! அரகிதியுள் வற்ழமிற்கு, அலளைச்சனிய ௮மேோள: 

   



சேதுபுராணவசநம், oe 

சகரன் மர்நிர பிஜங்களா வளளைக்கட்டிக்கொண்டு, வாரும் 
பெண்ணே, ரீ முன்னுளே யென்னைவிட்டுப் போதெமோஜு 
தலதிப் போட்டுகிட்டிப்போன வுள அ.சிலம்பில் -௮ருசிலம்பர 
எனனிட திதிலிருப்பதால் .மற்றொருல.ம்பையும் .செடிப்பர 
வென்றுகேட்க, அசசேட்ட அரஃயுஞ் சச்தோஷமைச்து, 

அவனுடைய சவுரிமபராக மாங்களைக்கண்டு sees gi, 
சன்னிடமிருக்க பொத்கிலம்பைக் கோடு த்ததோம்ம் அ௫ன.து 
சோக்ரமுத் துக்கு இலச்சிய் பொத்ரனரை ப்லரொன்ைதைய 0, 

தள்னுபைவ சூமாசுத்இிமாகில. வித்துத்தூப் பிரபைபையயுல் 
கொத்துப் பேரய்வாருமென்று சொல்லை, அப்படியே 

அசோகதத்தன் மசாசக்தோவத்தோடுஞ் லெம்டையெதத்துக் 
கொண்டுவித்துத்துப்பிசபைவென்னும் பெண்ணுடனே.காசி 
பட்டணம். அக்துசேச்க் து, அரசனைக்கண்டு, சாவ் போய்வர த 

சங்கதிகளை யாநியோடக்தமாய்ச் சொல்லிச் கென்பைய மாச 

னிடங்கொடுத்துச் செலவுபெத்றுக்கொண்டு வித்தத்தும் 
பிரப வென்பவளைக் சனறுபத்ினியாயே மதனலேசை 
புடேசேர்த்துச் சுகமாய் லாழ்ம் துவரும் காவில், ஒருகாள் 

வித் துத்துப்பிரபை வென்பலளும் அசோகதத்தனும் அம்ல 

தூளிகா சயனத்தஇிற் சயனித்துக்கொண் டிருக்குக்போகு, 
அவள் குழலீலேதரித்திருக்க பொற்றாமரை மலரைக்கண்டு 
அச்சசியக்கொண்டு, அ பெண்ணே, இம்தப்பொற்றாமரை 

மலகுனக் கேதென்றுகேட்க, அதற்கு வித்துத்தும்மிரபை 

பரனவள், காயகா, இம்மலர் இப்பட்டணத்துக் கருகாமை 

யாலிருக்கும் வனத்திற் கபயாலடோடனென்னும் (வேதாளகி 

இனத பூர்சோட்டத்திற் பொங்கையீலே யுண்டாயிருக்கறெ 

தென்றும், யாரோகொண்டுசக்து உன்மாமஞுசாயெ Cares 
னுக்குக் கொடுத்ததாப் எங்களுக்குக் கொடித்தனுப்பிளு 
சென்று சொஸ்ல, அதுகேட்ட அசோசதத்தன். .பிவகாள 

மாவதுபூக்கோட்டனால து பார்ப்போம் வருவரியென் று கூட் 

டிக்சொன்டு, பஅற்கப்பட்டணக்குடர்து, எனத்துத் மிரு 
8க்௫, வேறாளக்லாழ்க்முவரும் லத்நித் பூர்னாலைச்சன்ட,



#00 சேதுபுராணவசநம், 

வுக்காவிலிருக்கும் தடாகக்கரையின்மீதுவந்து நின்றார்கள். 
துகண்ட அப்பூங்காவின் காவலாளிகளாகிய பூதப்பிரே.௪ 

கணங்கள் கோபக்கொண்டு, கொல்லுவதந்கு நெருக்கி மட்ட. 

காசஞ்செய்வதைக்கண்ட அசோகதத்தன் சங்கம்போற் பாய் 
ந்து தன்னிடத்திலிருக்குஞ் சந்திராயுசத்தனால் ௮வைகளைச் 
சின்னுபின்னங்களாய் வெட்டிச் இதைத்துத் தலைவிரிகோல 
மாய் நான்குஇக்கனு மோடும்படிசெய்ய, அப்போது அவை 

கள் மிகவு மச்சங்கொண்டு ஓடி.த் தமது இறைவனாகிய கபால 

போடனிடத்தில் முறையிட, ௮ம்முறைகேட்ட வேதாளமுங் 
கோபாவேசங்கொண்டு, கர்ச்சித் தாரவாரத்தோடும் ௮சோக 
தத்தனை யெடுத்து விழுங்குவதற்கு நெருங்கின அப்போது 

அசோகதத்தன் மந்இரவாளை யுருவிக்கொண்டு வேதாளகத் 

சைச் சின்னாபின்னமாகும்படி.வீட, மயங்கச்செய்து கொல்ல 

வேண்டுமென்று வாளையுருவி யோங்குகையில், ௮ப்போது 
ஆகாயவீதியிற்செல்லும் விக்க தஇிகவு துகனெனலும் விஞ் 

சையரரசன்௧ண்டு, ௮டா அசோகதத்தா, வேதாளத்தை 

வெட்டிக் கொல்லாதேயென்ருன். ௮ துகேட்டவுடனே ஆகா 

யத்தை நோக்கையில், விஞ்சையரரசனான விக்க ததிகவுது 

கனைக் கண்ணினற்கண்டான். ௮வ்வாறு கண்டவுடனே யிவன் 

சாபகீங்கிக் தன்நினைவுண்டாகிப் பழயசொருூபமுடையஞய்ச் 

சுகன்னனென்னப்பட்டவனாய் விளங்கினான், அப்போது இக் 
தச் சுகன்னனைப்பார்த்து, வாரும்பிள்ளாய் சுகன்னனே, இடத 

வேகாளசொருபம் பெற்றிருக்கப்பட்டவன் உனது தமயனா 

Bu சுதரிசனனாதலால், உங்கரரக்குக் காளவமகாரிஷியினு 

டைய சாபத்தால் இப்படி. கேரிட்டிருக்தது, ௮.இல் உனக்கு 

என்னைக்கண்டவுடனே சாபவிமோசனமாச்சுது. உனது தம 

யன் சாபக்தீரவேண்டியிருப்பகால், அதஇியிற் பிரமதேவன் 
சனகாஇயர்களுக்குச் சொல்லியிருக், த)த உனக்கு நான் சொல் 

ஓறேன் கேட்பாயாக, யாதெனில், ஸ்ரீராமசந்இரசூர்தடு 
யாற் சட்டப்பட்டு விளங்குஞ் சே அவிழ் சக்கரதீர்ததச்இற்கு க் 

தென்பாகத்திலே ஓர் புண்ணியதீர்த்சமிருக்க்றது, அப்
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புண்ணியதர்த்தத்திலே இவ்வேதாளத்தைக் கூட்டிக்கொண்டு 

போய் திர்த்தமாடும்படி. செய்துவைத்தால் இதனுடைய சாப 

விமோசன மாமென்றுசொல்ல, அதுகேட்ட சுகன்னனும் 

மந்இரசக்தியினல் வேதாளத்தை யழைத் துக்கொண்டு தென் 

றிசையை நோக்கிச் செல்லும்போது, விக்கி ததிகவு துகளும் 

அகாயவீஇபில் விமானத்தை வீடுத்துக்கொண்டு தன்னு 

டைய லோகம்போய்ச் சேர்ந்தான், அக்காலையிற் சுகன்னனா 

னவனீ சக்கரதர்த்தத்இற்குத் தென்பாலாகவுங் கந்தமாதனத் 

இற்கு வடபாலாகவுமிருக்சூம் புண்ய ர்த்தக்கரைவற்து சேர்ந் 

தார்கள். அச்சமயத்தில், காற்றினால் ௮லைசளானவை ௮தி 

வேகமா யெழுந்து, அவற்றினின் ௮ு£ இவலைகள் வேதாளத் 

இன்மீது தெறிக்க, உடனே சாபநிவர்த்தியாய் வேதாளசொ 

ரூ..மாறிப் பழயசொரூபத்தோடுஞ் சுதரிசனன் தம்பியாகிய 

சுகன்னனைக் கட்டிக்கொண்டான், இப்படி. யிருவரு மொருவ 
சையொருவர் கட்டி த். தழுலி யானந்தங்கொண்டு ௮ப் புண் 

ணிய தீர்த்தத்தலே சங்கற்பலிஇப்படி. நீராடித் தவ்யசொரூ 

பத்தைப் பெற்றுக்கொண்டவர்களாப் அ.த்தர்த்தத்திற்கு 

வேதாளவரதகீர்க்கமென்று வீளங்கக்கடவதென்று பெயா 

கொடுத்துப் பின் பிரண்டுபேரும் விமானத்தேறி, தேவர்கள் 

மலர்மாரிதூவத் தேவதுக்.துமிமுழங்க ௮ப்ஸ்ரஸ்த்ரீகள் ஈட 

னஞ்செய்யும்படியாய் காந்தர்வலோகம்போய்ச் சேர்ஈ தார்கள். 

அன்றுமுதல் HEB SSSR Oe Casinos soi Fewer pi 

பெயர் விளங்டிக்கொண்டிருப்பதனறியும், Be மூழ்கப் 

பட்டபேர்களுக்கு, பூதப்பிரேத பசாசகணங்களின் உபத்திர 
வல்களிருந்தபோதினும் விலகுவதோடு மவர்கள்செய்த பாபக் 
களும் நிவர்த்தியாம். ௮.இன் மஇமையை யளவிட்டுச் சொல் 

லப்போகாதென்று சூதமகாமூறிவர்சொல்ல, அதைக்கேட்ட 

நைமிசாரண்யமுகிவர்கள் சக்தோஷமடைந்து, ௮ம்முறிவசை 
நோக்க, சுவாமீ! இன்ன மச்சேதுவின் மகிமைகளைச் சொல்ல 
வேண்டுமென்று பணிந்து வினவச், சூ.தமாமுநிவர் சொல்லச் 

தொடங்கினார், 
வேதாளவரததீர்த்தச்சருக்கம் 

முற்றுப்பெற்றது, 
md)



aoa. OF gi 11 Get Ue BID. 

பாவுதாசச்சருக்கம், 
——4+— 

தேஷங்கள் வமிசாரண்ய வாசிகளாகய (pian களே, 

இப்போது பாம் சொல்லிலா்சு புண்ணியதீர்த்தங்கள் தகிர 
இன்னர் இர்த்தங்களு மனேக பூமைகளுல் கந்தமாதனபருவ 
தித்துலே விஏங்கெகொண்டிருக்கும், ஆச் சந்சமாசனபருவ 
தீம் மாழிப்போறு சொல்லிவந்த வேசாளகரதர் 22, இற்கு 
தெட்சணபாசுமாயும் கமிலாசபஇயாயெ , சாம்பமுர்த்திக்கு 
இருப்பிடமாடுபும் விசவுகர்மாவால் நிருமிக்கப்பட்ட மேகா 
ரண்யமுதலிய சவஸ்சலஙகளிலும் விஷ்ழறஸ் தலங்களிலும் 
சிமரக்டமாப்த் தென்க _ல் சழ்க்சகாய் சகல தேவர்களும் 

நவகோடி சித்தர்களும் 94 அபு நஷர்களும் ராத்பத்செண்ணா 

யிரம் ரிஷிகளும் கின்னர ஐீம்புரூட கருட கார்சருல சித்த ஊத் 

யாதார்களும் ௮அஷ்டலகக்களும் ஒன்பது கோட்களும் வாசஞ் 
செய்துகொண் டிருக்கப்பட்டதாம் ரோக ஊளம்பொருர்இ 

VOI Gwe கர்தமாதனபருவகழ்இிலே, சாஇரஜடாதா மூர் ர்தி 

யாய பரமேசுவரன் பார்வசிசமேதராய் மகாவிஷ்ணு மாத 
லிபவர்கஞடனே விளங்குக்கொண்டி ரூப்பார், அச்சர் ரமாகன 

பருவகழ்தைக் கண்ணிஞர்கண்ட புண்ணியா களூச்கு நித்தியா 

னந்தமோட்ச௪ சாம்பிராசசியற் இடைப்ப நன்றியும் பரஸ்த்7 
கமனத்தால்வந்த பாதகங்களும் சசெஹுக்இ பிரமகத்ுகள் 
செய்த பாதகங்கஞம் மாதாப்தா குருமு ரலாகய பெரியோர் 

களை நிக்தனைசெய்த பாதகங்களும் பரப்பிரம்ம சொருபமாய் 

விளக்கப்பட்ட கந்தமா கனபருவதறத்தை தெரீசித்சா ஓம் ௮வ் 
வெல்லையை மிஇக்காலும் ௮இலுண்டாகய காற்றினது பரி 

சம்பட்டாலும் மசாபுண்யசாலிகளாய் தவ்யசொருபக்களை ப் 

பெத்த புண்யலோகக்களை அடைவார்கள். அக்கக்தமா சன த் 
இலே குூடிசொண்கிருக்கது வாழப்பட்ட ஈரஜென்மல்களும் 
மிருகஜாஇகளும் பட்டிசாதகளுமாயே யாவும் சதேவதாசொரு 

பங்களைப்போலும், விருட்சக்களெல்லசல் கற்பகவிருட்சங் 

களைப்போலும், நஇர்சிசம்களெல்லாம் புண்ய£ர்ச்தங்களாக
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வும், அப்பருவதத்திலுள்ள மணால்களெல்லாஞ் சிவலில்க 
சொழுபங்களாகவும் விளல்கெகொண்டிருக்கும், அக்கக்தமா 

கன பறாவ,சச்திலே வடக்கும் தேவர்களை த் தெரிரித்தலர்கள் 

சக்கர கீர்ர்தத்தினும் வேதாளவர ததர்த்ச,த்தினும் விதிப்படி. 
றக, பின்னர் அப்பருவத.ம்இன் எல்லையைக் கண்டவுடனே 
வணங்டுப் பூசிக் து, அடியோங்கள் கடைத்தேறும்பொருட்டு 
யாத்திரைசெய்து வருறெவரைக்மு௬ம் எல்களுடைய கால்கள் 
உன்மீதிற்பற குற்றத்தைப் பொறுச் த] ரட்சிக்கவேண்டு 
மென்ன சோத்றி! £ஞ்செர்து, பின்பு தங்களுடைய கால்கவிற் 
LIT gu GUT OU LAY Mpapaer dB Sime மெல்ல டாது 

அக்கர்தமாதனத்துலே விளங்புடின்ற புண்ணிபுதிர்த்தங்களி 

லாட, இராமலீங்கள்தை தெரீசித்து, வருபவர்கள் ஒருகடு 
ண்டமாகிலும் அக் கர்தமாசனபறாவதத்இல் ௪௩ களா 

டைய பிதீர்களை னே றது ம தர்ப்பணருசெய்று Bb ruse 

Hav ay | 

ணிஞல், வர்கள் கற் பகோடிகாலம்வரையீலும் புண்ணிய 

லே THB Sav AGACOD THO GLICO OUTT GAM, oD! DBT Lp செட்ப 

வர்களுக்கு அதுமுதல் பி.ழுர்சளில்லா இருப்பசோடூம் அவர் 

கள் வரத்தில் கோடிதலைபரறைவரையிற் Cans தபேர்களெ 

ன்ன சென்மபெடுச்து மென்ன பாபங்கள் செய்திருர்த போதி 
ணும அவர்களுக்கு எமதரிசனமூர் தெண்டனையும் கிட்டாமல் 

விலகிப்போம், இவ்வித மகமைவாயர்க கந்தமாதனபருவக 

மானது ஸ்ரீராமாதர்த்தியின் வாக்கியப்படியே செய்வச்தச்ச 

eras .நுமார்முதலிப வானரவீரர்களக்கொண்டு சேலு 

பர்தனஞ்செய்கிறபோது தென்சமூத்திரக் கரையோரமாய் 

சமத்தா த திலிருந்ததை ஸ்ரீராமாழர்த்திக்னாத்தெரியப்படுதி, 

அவருடைய ஆக்கனையின்படி. யதனைச் சேதுவின் மம் இயிலே 

னவத்து ௮ணைகட்டினா/சளாதுலால் அச்சே துவின் மத்தியில் 

விளங்கு கந்தமாதனமலையிலே அரோகங்கோடி, இர்த்தக்கம் 
விளங்குவதில்.பாவகாசமென்றொரு தீர் த்தமிருக்கன்ற, அச் 

இர்த்துக்தில் முன்னோர்காலையில் இமயமலைச்சாரலில் பிரம 

வாசிசமமென்று விளங்கப்பட்டிவனத்தில், சுற்பகவீருட்ச நு
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களும், சண்பகமுசலிய மரங்களும் பருவ;தங்களும் நெருங்கக் 
சோலைக ளாகர்யத்தை யளாவவும், வண்டுகள் கீதம்பாடவுள் 

சிங்காரத்தோடுல் கூடியிருக்கு மவ்வனத்தில் ரூஷீசுவராள் 
முதலிய தபோதனர்களும் பிரமசாரிகளும், வானட்ரல் தருஞ் 
ச௩்யாரிகளும் அடர்ந்து கூடியிருப்பவர்களிடத்திலே, தட 
மதியென்று பெயரையுடைய ஒரு சூத்திரன்சேர்ந் து ௮வர் 
களா லோதப்பட்ட வேதசாஸ் இரங்களைக்கேட்டு, அன்னவர் 
களைப்பணிய்து நமஸ்கரித்து, ஓ பெரியோர்களே, நீங்கள் 
செய்கிற இரியைகளெல்லாட் யான்செய்யவேண்டு மென்று 
மிகவு மாவலாயிருப்பதால், என்னை உமதுசொண்டனாக வடி. 
மைப்படுத்தி, எனக்கு வேதங்களை யோதஇவைத்து, நீங்கள் 
ஈடாத்திவரும் யாகா இ௫ர்த்ெங்களைப்போல் யானுமநுட்டிக் 
கக் கருணைசெய்யவேண்டுமென்று அவர்களை வேண்டுதல்செ 
ய்ய, அதற்கவர்கள், அச்சூத்திரனை நோக்கி, errr, Siw 
யே, 8 சூத்இரனாகப்பிறந்து மாமிசா இகளைப்புசித்து ௮ரோக 
பாவங்களைச் செய்திருப்பதால், உனக்கு யாகா இ௫ர் த்தியங்கள் 
செய்யப்பட்ட வேதமா இரங்களை யுபதேசஞ்செய்யப்படா 
தா.தலால், 8 மறுசாஸ் ரவிதிபின்படி. நடக்கவேண்டிய சரி 
மையை யறுட்டியாமல் வேதயுக்தமான காரியங்களைக் கேட் 
கிறது சரியல்ல, மேலும், ஈன்மார்க்கத்திலேஈடந்து, மேலான 
தென்மமெடுத்தால், இக்காரியம்கள் கைகூடுமென்று பெரி 
யோர்கள்சொல்ல, அவ்வாய்மையைக்கேட்ட திடமதியான 

வன், விசாரமடைந் து, நாம் ஆசையோடும் கேட்டகாரியம் சை 
கூடாமற்போய்விட்டதேயென்று நாணமுற்றுத் தலைகுனிந்து 
தனது செகத்இற்போய்ச்சேர்க்து யோசனைசெய்து, மேலோ 
சாற்சொல்லிய சரிை தமார்க்கங்களில் ஈடக்கவேண்டு மென்று 
மனதை இடஞ்செய்துகொண்ட வழை, அதுமுதல் ஈந்தவனங் 
கள்வைத் தம், தீட்கங்கள்வெட்டியும், விரசங்களை யநட் 
ழ.க.தும், தலங்களைத் தெரிசத்தும், இர்த்தயாத்இிரைகள் செய் 
தும், பெரியோர்சளுக் குபசாரம்செய்தம், புண்ணியமான 
காரியங்களுக்குவேண்டிய இரவியங்களைக்கொடுத்தம், சத்து



சேதுபுராணவச ம். கடு 

புருஷர்களுக்கு கர்தகலப தார். த்தமுதலியவற்றை உதவியும், 

மார்க்கங்களில் சத்திரங்கள் மடங்கள் புதுக்த் தண்ணீர்ப் 

பந்தர்க ளமைத்தும், வேதவிதியிற்கூறிய முப்பத்திரண்டறம் 
களையும் வழுவின்றி ஈடத்இவருங்காலையில், ௮ம்மார்க்கத்தி 

லெர்நேரமும் வரத்துப்போக்காயிருக்கும் சுமதியென்னலும் 
பிரமசாரிக்குவேண்டிய வுபசரணைகள் யாதுங் குறைவின்றி 

விசுலாசத்துடனே ஈடத்திவருகையில், அவருக் கெவன்மீது 

பிரியமுண்டரக கேத் துவருகையில், ஒருகாள், இ,டமதியென் 

பவன், சுமதியென்பவ ரெழுந்தருளியிருக்கு மாசிரமத்.தக் 

குப்போய் ௮வரைக்கண்டு பணிந்து, சுவாமி, அ௮டி.யேலுக்கு. 

நெகொளாய் ஓர்கருத்துண்டாயிருக்கின்றது. ௮ து யாதெனில், 

வேதவிதிப்படி. யாகா இடர் ததியக்கள் ஜெபதப ஹோமங்கள் 
முதலிய யாவு மடிமையேசெய்யும்படி. யெண்ணமிருப்பதால் 
அதற்குரிய வேதமந்திரமூலங்களைத் தமியேனுக்குக் கடா 
கழிக்க வேண்டுமென்று வினவ, ௮ப்போது சுமதியென்பவர், ' 

அவன்மீது வைத்இருக்கும் பீரியத்தனாலே பிரம்மசுலத்தற் 

குரிய மந்திரதந்திரயோகங்களையெல்லாக் இடமாக ௮வனுக்கு 

போக்க, ௮வனு மூணர்ந்இருக்கையில், இச்செய்தியை இமய 

மலைச்சா ரலி லெழுந்தருளியிருக்கும் பெரியோர்கள் கேள்வி 
யுற்று, ௮ச்சுமதியை யாவருக் தூஷிக்க, அதுமுதல் அவருக் 

கூத் தேதசுகுறைந்து வியாகூலத்தோடும் மரணமடைந்தார், 

அவ்வாறு மரணமடைந்தவர், யமகர்கிலியர்களத செண்ட 

ளைச் குட்பட்டு, இரவுரவாதி ஈரகங்களிலே கற்பகோடி. காலம் 

வரையி லுழன்று, பின்பு தாபராஇயிற் சம்பர்தப்பட்ட புல் 

பூசி முதலிய விருட்சங்களாய் ௮ரேக ஜென்மமெடுத்து, 

அதனினின்றும் நீங்கி, கழுசையாகவும் பன்றியாகவும் கா 

யாகவும் பிறக் அ, ௮தனினின்றும் 8௩, நீசனகவுஷ் சூத்தா 

ஞைவும் வைடயனுகவும் கூஷத்திரியனகவும் பிறக்து ௮ரோக 
துன்பங்களையெல்லா மதுபவித்து, தனது கன்மங்களைப் 

போக்கப் பழையபடியே பீரமகுலத்திற்பிறந் திருக்கிறபோ_ு, 

தனக்கு ஐக். துவயஇற் சவுளவுபாயனங்களும் வித்யாப்பியாசக்



கள் சேதுபுராணவசநம். 

களும் பண்ணிக்கொண்டு, யாவுமூணர்ந்தவனாக விருக்கும் 

போது, ஒருகாள் தர்ப்பை சமித்து வேண்டியிருந்து வனத் 

துக்கருப்போய் சேகரஞ் செய்துகொண்டு வருதெபோ து) 
அவளை யோர் பிராமணப் பேய்பிடிக்க, அதனா லியாது6 

தோன்றாமல் பிரமைகொண்டு கண்கள் சுழலமிட்டு, நாத்தடு 

மாறிப் பிதற்தலுண்டாய் கானுவிச சேட்டைகளுண்டாகி 

UP கூக்குரலிட்டுத் காவிக்குதுத் ௫, நாளுக்குமா எதிக 

ரித்து, மூச் இரங்குடி.த் துப் பயித்தயங்கொண்டவனாய், HRS 

துன்பங்களை யநுபவித் துக்கொண்டு வருகையில், அவளைப் 

பயத்த த௲தையானவன் கண்டு, மகாவியசனமடைந்து, துக்க 

சாகரத்தில் மூழ்க, இந்தவினையை யெந்தவிதக் நீர்ப்போ 

மென்றுகருதி, அவனைக் கூட்டிக்கொண்டு யாத்திரைவாகி 
யாய் சிவஸ் தலங்களையும் விஷ்ணுஸ்தலங்களையுர் தரிசித்துக் 

நிராததாய்கச், தென்றிசையிலேயோங்கும் பொதிகைமலைச் 
சார்பில்வபருதறெபோது, முன்னொருகால் சமுத்திரத்தை உள் 
ளங்கையிமேந்இச் சாப்பிட்ட ௮சுத்தியமகாருூறியானவர் அல் 

வனத்தில் வரக்கண்டு, அவருடைய பாதாரலிச்தங்களிலே 

வீழ்ந்து ஈமஸ்ஈரி1து, சுவாமி, அடியேனுக்கு கெகொளாப்ப் 

பீள்ளையில்லாமல் ௮கேக விரதங்ககளை யநுட்டி த் துப்பிறக் த 
இப்பிள்ளைச்கு எட்டுவயது மதல் பயிழ்தியங்கொண்டு தீரா 

மற் றுன்பத்தை யநுபலித்துக்கொண்டு வருகின்தமையால், 

தேவரீர் க்ருபைசெய்து இ.துகிரும்படி. கடாக்ஷிக்கவேண்டு 

மென்று தோச்திரஞ்செய்ய, அப்போது, ASS Rasp Hout 

கருணைபுள்ளவராய் ஞானதஇருஷ்டியாற் பார்கது, வாரும் 

ப்ீராமண, இவனுடைய சரித்இரக்களைப் பேசினாலும் மகர 

பாபம்வரு மாதலாலும் இவனெடுத்த ஜென்மங்களு கணக்கு 

வழக்கில்லை யாதலாலும் இவன்பாபங்கள் காசமாகவேண்டு 

மாகலாலும் ௮சற்கொருவகை சொல்லுகிறோம், யாதெனில், 

சேதுவிலோகருல் கந்தமாதனபருவதழ்தரூடில் வேசாளவரத 
தீர்த்தத்திற்கு ஈசான்யபாகத்தில் ஓர் புண்ணியதீர்த் தமூண்டு, 

அப்புண்ணிய இர்த்தத்தில் இவனைக் கொண்டுபோய் ஸ்காம்



சேதுபுராணவாநதம், Hot 

பண்ணிவைத்தால் உடனே இவனுடைய பாபங்கள் விமோ 

சனமாய் இப்பயித்தியம் நீங்குமென்.று சொல்ல, ௮. துகேட்ட 

பிராமணன், சந்தோஷூமடைர்து, முூகிவரைப் பணிந்து, 

விடைபெற்றுக் கொண்டவழயைப், பிள்ளேயைக் கூட்டிக் 

கொண்டு சேதுவைச்சேர்ச்.து, அ௮வஹணோக்குல் கர்தமாசன 

பருவ,சச்சாரலிலுள்ள புண்ணிய தீர்த்தங்களைக்கண் டாச்சரிய 

மடைந்து, சங்கற்பவிதியின்படி. பிள்ளையை மூழ்கச்செய் து, 

கானும் நீராடியவுடனே, பாறுவைக்கண்ட பனிபோலும் 

அனலைக்சண்ட குளிர்போலும் அப்பிள்ளேயினத பாபங்க 

ளெல்லாம் நீக்கிக் இருகார்த்தனுப் சரியான மானச்தோடும் 

ககப்பனைப்பார்தறுப் பணிர்நு, ஓ பிதாவே, றாம் இங்குலர்ர 

FDIS காரணமி.பாதென்று கேட்க, அதற்குக் தந்தையான 

வன் மகாசம்தோவூத்தையடைந்து, ஈடர்ச சவிஸ்தாரங்களை 

பெல்லா மவனுக்குரைத்து, கறன்றுநாள்வரையில் அங்கிராது 

இீர்க்கமாடி, கான்காராட் பிரயாணப்பட்டுத் தன இருப்பிடம் 

வர்துசேர்ற் த, அளவிரர்த செல்வத் சாடும் வாழ்ற, பின் 

னர் நானசொருபதிதையடைர்கது மோட்சம்ளசை யகடர்சான், 

பின்பு இவனிட த்தில் வேதமர்இரங்களைக் கேட்னொர்ர்ச இட 

Rout wey ALB re, wo Hips Lara gerund sore 
யையடைச்து oti ey, ௮ரேோக சற்பசோடிக்ர்ள்மள 

வும், இரவரவாஇ ஈரகவேளைக்குள்ளாகி அரோககோடி ஜென் 
மங்களிற்பிறர்து, அப்பால் கழுருருலமரப் பிறர்து பிண்ட ச 

லிப மாம்சாதிகளைப் பு9ித்துச்கொண்டு இரிறபோது, ஒறு 

மாள் தானே சுயமாப்க் சந்தமாசனிச் சார்ப்லே வீளங்குகன் ற 

புண்ணிபதிர்த்தத்தில்வர்து தாச்த்தினாு”ல் தண்ணீரருட்த, 
வெய்யிலின் தீட்சண்யத்தாள், அப் புண்ணியதீர்ச்சத்திலே 

சிறகைவிரித்து, ஜலச்னதி மேலெல்லா மிறைம் துக்கொண்டு, 
அச்சல்த்திற் றலையச்தோப்ச் ௬, மூக்ினுலே சண்ணீடைக் 
கோது கிளையாடுதெபோது, ௮இனுடய பர்பக்கள்ல்லாம்' 
neers (piel Banta புன்ணிய விசேட ச்திறால் சேவ? 
செருபம்பெற்று,, SAMUS களுடன் arm Ben or
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னய், தெய்வகிமானத்திலேறி, தேவர்கள் மலர்மாரி௫ந்து 
தேவதுந்துமி முழக்கவும், தேவசணங்கள் ஆலவட்டம் பீலிக் 
குடைபிடிதக்துச்சாமரம்வீடிவரவும், அரம்பை யூர்வசி தலோ 

த்தமை மோகைமுதலிய ௮ப்ஸரஸ்த்ரீகள் ஈடனஞ்செய்து 

வரும்படி.யாயும் தெய்வலோகம்போய்ச்சேர்க்து, தேவபோ 

கங்களை யநுபவித் துக்கொண் டி.ருந்தான், இவ்வாறு இவ்விர 

ண்டுபேர்களுடைய அளவிறந்த ஜென்மங்கடோ.றஞ்செய்த 
பாவங்களையெல்லாம் காசப்படுத்திய புண்ணியகீர்த்தத்திற் 

குப் பாவகாசமென்று ௮துமுதற் பெயர்விளங்கிக்கொண் டி.ர௬ 

க்கிெறபடி.யால், ௮ப்படி.ப்பட்ட புண்ணிய தீர்த்தத்திலே sans 
காரியல்கள்செய்து அதனால் பாபிகளானபேர்களும் மூழ்கி 
னால், உடனே யவர்கள்செய்த பாபங்கள் நாசமாய்ப் புண்ணி 

யர்களாக, இவ்யசொரூபத்தைப் பெறுவார்கள், அத்திர்த்த.த் 

இற்குக் 8ழ்ப்பாரிசத்தில், தாதிர்த்தமென்று ஒரு தடாக 
மிருக்கன்றது, ௮த்தடாகத்தில் ௮மராவதிபட்டணத்துக் 
இறைவனறுகிய தேவேந்திரனது பிரமஹத்தி விமோசனமா 

யிருக்கிறதென்று சூதமாமுநிசொல்ல, ௮சைக்சேட்ட கைமி 

சா.ரண்யவாடிகளாகிய முநிவர்கள் சந்ேதோஷூமடைந்து, சுவாமீ! 

தேவேந்திரனுக்கு பிரமஹத்தி சம்பவித்தவிதமும், சதோதிர்த் 

தத்தினால் ௮வை விலகயபெருமையுக் தேவரீர் தருவாய்மலர் 

&தருள வேண்டுமென்று கேட்கச், சூதமூறிவர் கருணைசுரக்.து 
௮/வர்களுக்ருச் சொல்லத்தொடங்கினார், 

பாவகாசதீர்த்தச்சருக்கம் 
ழற்றுப்பேற்றது. 
  

சிதாகுண்டச்சருக்கம், 
IO 

கேளுங்கள் ரைமிசாரண்ய வாசிகளாகயெ முநிவர்களே, 

மூன்னொருசாலத்தில், வைஜயர்தமென்னும் பட்டணத்இலே, 
சுயாவசணனென்லும்: ஒரு ராக்ஷதன் பிரமதேவனை நோக்கத் . 
தவஞ்செய்து ௮கேசு வரப்பிரசாதங்களைப் பெழ்.றுக்கொண்ட



சேதுபுாணவசநம், சக் 

வனாப், குணபவணனென்னு மந்திரியுடனேயு மசேசராகஷதப் 
படைசகஞ்டனேயு மரசாண்டுவருகையில், இக்குவிஜயஞ் செய் 

யவேண்டுமென்று ௧௬, மனவலிகொண்டு, ரதகஜ seu ge 
திகஞ்டனே யுத்தசந்ஈச்சனாய்ப் பிரயாணப்பட்டு ௮மராவஇ 
பட்டணத்தைப்போய் வளைந்தான், ௮.துகண்ட தேவராஜ 
னும் யுத்தகோலக்கொண்டு, ௮னேக சேனைகளுடனே வந்து 
எதிர் ர். அ,இருதிறப்படைகளுல்கலந் அயு த் தஞ்செய்தறெபோ து, 
சுபாலபரணனுடைய மச்இரியாகய ரூுணபவுண ளென்னு 
மிராக்கதன், ஓர் தண்ட த்தைக் கையிலேந்தி, Di Breuer, 
யிற் சண்டமாருதம்போற் பாய்ந்து, கொக்கரித்துக் கதையைக் 
கரகரவென்று சுழற்றி இரதங்களையும் யானைகுதிரை சேணை 
களையுஞ் சின்னுபின்னமாய்ச் இதைத்து மோர்கணப்போதில் 
முபபதக்குரோணி சேனைகளையும் பெருங்காற்றிலகப்பட்ட 
பஞ்சுபோற் பறக்கயிடுத் துக் இயாவென்று சிங்ககாதஞ்செப் 
கையில், ௮ப்படைவீரனாபெ வருணன்கண்டு மன ம்வெதும்பி, 
சவுத்ராகாரனாயத் தனது தேரைக் குணபவணன்மீது செலு 
த்தி வளை ச் துக்கொண்டு, தனு விஉலினிடமாக ௮ கேச 
மாயிர மெரிமுகக்கணைகளைச சர்இத்துப் பிசயோகஞ்செய.த், 
அவன்கையிலிரு்த தண்டத்தைப பொடிப் பொடியாய்க் 
செயது, தர் அர்த்தசர்தரபாணத்கா லவன்சிரம்சை வெட் 
டி.த்தள்ளி, அட்டகாசஞ்செய்து, குலாலனது இ௫ரியைப் 
போலக் கரகரவென்று இராக்ஷதசேனைக் கடலுட்புருந்து 
இரிந்து காசப்படுத்தும்போது, அவன் தம்பியாயெ கோர 
இவத்தியென்பவுன்௧ண்டு ஆலகாலம்போத் தியெழுந்து 
வருணனையெஇர்த்து வில்லைவளைத்து குணச்சொனிசெய்து 
சோனைமாரிபோல் அம்புகளைக் கணக்கல்லாமற் பிரயேோகஞ் 
செய்.து,வருணன் கைவில்லைக்கண்டி த்துக் கண்ணைகிழித்தப் 
பார்க்ககொட்டாமற் சள்கஞ்சல்கமா யம்புகளை வாரிமியறைச்கை 
யீல், அ.தசண்ட வருணன் கோப.இப்.தனா யொெரிர்து விழுக் ௮, 
ஒர்காளாயு தத்னத்ச் அசயிலேர்திச் தலைவிட்டு பூமியிற்கு2.ச 
அ ளோர,லேத்தியின்பேமிற் சக்கம்போழ்பாய்ற்து, அவள் 

10



௧௧3 சேதுபுராணவசநம். 

கர.த்திலிருந்த வில்லைத் துணித்து, அவன்தலையையும் கெட்டி. 
அவனை யமபுரத்துக்களுப்பி, அரக்கர்சேனையிற் கொக்குத் 

இிரளில் இராஜாளிபுகுஈ்கதுபோற் பாய்ந்து Bros RSG gues 
சுழ்ன்று இராட்சுதர்களைக் கால்வேறு தலைவேறு உடலவே 

ரர்கக்கண்டித்து எங்கும் பிணக்காடாக்கச் சில்கராதஞ் செய் 
கைகில், ௮துகண்ட அவன்தம்பிமார்களாகெய எரியூணலும் 

gan aor gor வக்தெதிர்த்து யுத்தஞ்செப்ய, அவர்க ளிருவரை 
யும் வருணன் வாளுக்கிரையாக்ு, ரத் | அரமூர்த்தியைப்போற் 
கோபாவேசத்தோடு மிராக்கதர்களை காசட் பட டுத் தும்போத) 

அதைக்கண்ட கபாலபரணல் சகிக்கமாட்டா தவனாப் வடவா 

முகாக்கனியைப்போலெழுட்து மேருவுக்குச் சமமாகிய தன து 

இரசத்தை இந்இரன் சேனைகளின்மீது செலுத்தச் கோடை 
காலத்திடிபோல் கர்ஜிக்து, வில்லைவளைத் துக் குணத்தொனி 

செய்.து, அவ்வில்லினிடமாகக் கணக்குமிதமில்லாமல் காள 

மு௫யென்லு மேகமானதெழுர்து வருஷிப்ப துபோல எங்கும் 

பாணமயமாகச்செய் த தேவசேனைகளைச் சின்னாபின்னப்படு 
த் இமலைமலையாய்க்குவித்து oF SHC ரோணிசேனைகளையும 

பாழ்படறூறிப் பாற்கடலைக்கடைந்த மந் த ரமலைபோற்பண்ண 

வர்கள் சேனையாகப கடலைப்பங்கப்படச் சிதைத்துத் தனது 

வெற்றிச்சங்கத்தை வாயினிடமாகவைத்து ௮ண்டகடாகங் 

களு மஇரும்படியாய்ப் பம்பம்மென்.ற பூரித்தான், 

அப்யோது அயிராணி கேள்வனாகிய இர்இரன்கண்டு 
அடங்காக்கோபங்கொண்டு அரக்கன்மேல் வெகுண்டு, பளா 

பளாவென்றுகூறி, ஆலகாலம்போற்சீதித் தனது தேரைக் 
கபாலப.ரணள்மேற் தாண்டி, வில்லைவளை த்து ௮வ்வில்லினிட. 

மாக வச$ராயுதத்துக்குச் சமமாயே சலீமுகக்கணைகளைக் 
கணக்குமிதமில்லாமற் Oma sa, கர்ணபரியந்தமிமுத்துப் 

பிரயோடுத்துக் கயாலபரணனுடைய தேரைத் தூளாய்க் காற் 

திற்பறககவிடுத்து, கவசத்தைக்கழித்து, கைவில்லையமொடித் 
தர் சாரஇத்தலையைவெட்டிச் சண்டனென்னு-மியமனுக்குக் 
காணிக்கையாகவனுப்பி, யொவெள்று ரிக்கா கள். செய்யும்
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போது, கபாலபரணன் கண்களினின்றும் நெருப்புப்பொறிகளி 

குபீல்குபிலென்று சரதுமபடியா யுருட்டிவிழித்து, யுகாந்த 

காலப் பேரொலிபோற்கர்ஜித்து, ஓர் சூலாயுதத்தையெடுத்து 

தேவேந்திரன் மார்பிறபொருக்துமபடியாய் விட்டெறிஈதான்ஃ 

அதுகண்ட தேவேந்திரன் தன துவில்லினிடமாகவொருபிறை 
முகக்கணையைச்சந்தித்து, ௮ரக்கனெறிரந்த சூலாயுதத்தை 

வெட்டித் தள்ளுகையில், உடனேயவன் வேறொரு தேரின் 

மீதேறித் தேவேர்தரனறு சேனையிற்புகுர்று, விலலினிடமாக 

அம்புக்கூட் டம்களைக் ரு கும்பில் கும்பலாகச்சொரிர து, தேர்கரி 
பரிகாலாள்களைத் தும்புதும்பாய்ப் பறக்கச்செய்தது மன்றி 

இந்திரனைப் ததேராவொரிக் 8ீழேயடி த்தான், அப்படி யடி.த் 
தளவில் ௮வனுடைய தேர்பரிமுதலிய யாவுமொழிந்து, சவுக் 
குச்சரியான மூர்ச்சையடைந் திருக்கையில் ௮சைச்சண்ட 

தேவர்கள் உள்ளம்பதைத்து, ௮ருகற்சென்று, வேண்டிய 

சயித்யோபசாரங்களாற் றேற்றுகையி லவனு மூர்ச்சைதெளிற் 
தெழுந்இருர்து, அயிராவதமென்னு மியானையின்மீதேறிக், 

கபாலபரணனை யெதிர்த்து, வில்லைவளைத்துக் காளமுகி 
யென்னு மேகத்தைப்போற் பாணங்களைச் சங்கோபசற்க 
மாய்ச் தொடுத்துக், கமாலபரணனது கரசரணாஇகளை யாட, 
வொட்டாமத்செய்து, கரீடத்தையுடைத்து, வில்லையுமுறித்து 

தேரைச் செக்கையாய்ப் பெயர்த்தெறீந்து, நூறுபாணத்தி 

னாலே ௮வனுடைய மார்பைச் சல்லடைக்கண்களாகத் துளை 

தீது பின்பு வச்சராயு சத்தால் ௮ரக்கன து சரமற்றுவிழும்பட, 

யாகச் செய்தமையால் தேவேர்்இரனைப் | ரமஹத்திதோஷம் 

பத்றியதென்று சூதமாமுநிவர்சொல்ல, அதைக்கேட்ட சைமி 

சாரண்யவா௫ரிகளரகய மு௫வெர்கள் ஆசசர்யமடைந்து, சூதை 
நோக்கி, கவாமி, இந்தகபாலபரணனென்கிற அரக்கனை வதஜ்' 
செய்த இர்திரனைப் பிரமஹத்தி பற்றியதென்பது ஏப்படி,' 

உலகின்கண் பிரம்மகுல சி$ரஷ்டாளையெல்லாம் வைப்பதே 
தொழிலாகப்பெற்ற இராக்கதனைக் கொன்றவலுக்கு பிரம்ம' 

ஹத்தி யெப்படியுண்டாம் மேலும் பசுவைக்கொன்ற புலி



G52. சேதுபராணவசநம், 

யைக் கொல்லுபவனுக்குப் பசுவைக்கொன்நதோஷஜஞ் சம்ப 

வித்தசென்பதுபோல், தேவரீர் சொல்லுவது எங்களுக்குப் 

புலப்படவில்லையேயென்று வினவ, அதற்குச் சூதமாமுகிவர், 

ஓ முறிவர்களே! இந்தரகசியம் காம் சொல் ஓுகிழோம், கேளுங் 
கள், யாதெனில், விந்தாரண்யத்திலே இரிவக்கிரனென்னு 

மோரிராக்ஷதன் சுலையென்னும் பெயர்பெற்று ௮ இருபலா 
வண்யத்தோடுங்கூடிய ஓர் ௮ரக்கியைக் கூடிக்குலாவிச் ௬௫த் 

இருக்குங்காலையில், இவ்வரக்கி ஒருகாள், ௮வ்வரண்யத்தில் 

தவம்செய்துகொண்டிருந்த சுசியென்னு மூனிவனது ஆசிர 

மத்துக்கு வந்தாள். பிரமனுக்குச் சமானமாகய ௮்தமுநிவர் 

அவளைக்கண்டு மோகங்கொண்டு, ௮டீ, பெண்ணே, இங்கு 

கீ தனித்துவர்தகாரண மியாதென்று கேட்க, அதற்கவள், 

சுவாமீ! அடியாள் இரிவக்செனென்னு மிராக்ூகசனுடைய 

மனைவி, என்பேர் சுலையென்று சொல்லுவார்களாதலால், 

அடியாளுக்கு நெகொளாகப் புதீரசக்தான மில்லாதுகண்டு 
எனதுமணாளனைக் கேட்கையில் அதற்கு என்மணுளன், ஐ 

பெண்பாவாய், இவ்வனத்தில் சுயென்னும் ஓர் முநிவரிருக் 
இன்றார், அவரைப்போயடுத்து அவருடைய ௮ருள்பெறுவை 
யாக லுனக்குப் பு.த்திரபாக்ய முண்டாமென்றுசொல்ல, அப் 

ப்டியே பேதையாகயேகான் தேவரீரைவந்து செரிசித்தமை 

யால், தேவரீர் இருவுளங்கனிக்து, அடியாளைக் கூடிச்சுகிழ் து, 
புத்திரபாக்ய மளிக்கவேண்டுமென்னு பணிய, அவ்வுரை 

கேட்ட மூவர், சந்தோஷமடைந்து, ௮வ்வரக்கியாகிய ௪ 

லக்கு வேண்டிய வுணவுகளைக்கொடுச் தாதரித்துத் தனது 

பன்னசாலையில் கூன்்றுகாள்வரையி லவளைக்கூடிச் சுகித்து 
அவள்மனம்போல வேண்டிய இன்பங்களைக்கொடுத்து காலா 

நாளவ்வுனிதசையைகோக்கி, ஒ பெண்பாலாப், உனது மனம் 

போல், இதுமுதல் உன்வயிற்றில் கருவுண்டாகி, மகாபுஜபல 

பராத்ரமத்தோடும் கபாலபரணனென்றொரு புக இரன் பிறப் 

பரன், அவன் ,பிரடினால்- வேண்டியவரங்களைப்பெற்று இராஜ 

ரிகஞ்செய்துகொண்டு இந்தரனையன்றி மற்ற தேவர்களியாவர்



சேதுபுராணவச௪நம. ௧௨ 

க்ளாலுஞ் ஜெயிக்கமுடியா தவனா யிருப்பானென்று சொல்லி, 

௮ வளை விடைதந்சனுப்பிப் பின்பு பிரமகுல சிரேஷ்டராயெ 

சுசியென்னு மகாமுறிவர், ஸ்ரீகயிலாசபதியாரிய உமாமகேச 

னைத் தரிசிக்கவேண்டி. வெள்ளியங்கிரிக் கெழுந்தருளினார். 

பீன்பு சுலையும் முரிவரருளியவண்ணம் கெர்ப்பருற்று கபால 

ப. ரணனென்னும் பெயருடைய பீள்ளையைப்பெற, அவனும் 

யாதொரு குறைவின்றி வளர்ந்து, பிரமனைநோக்கித் தவஞ் 

செய்து, அப்பிரமனால் வேண்டிய வரப்பிரசா தங்களை ப்பெற்று 

இராஜ7கஞ்செய்நுகொண் டி.ருக்கும்போழு, இக்குவிஜபஞ் 

செய்யவேண்டிப் புறப்பட்டி தேவேர்இரனை யெதிர்த்து சமர் 

செய்து தேவர்களையெல்லா மசதப்படுத்திப் பின்பு அவ்விர்இ 

ரனால் மரணமடைர்தான். இரத அரக்கன் பிரமகுலோத்துள் 

கராகிப சிபென்னும் மகாரிஷிக்குப் பிறந் தவனா கலால் இந்து 

ரனைப் பிரமஹழ்றி பிடித்ததென்று ரூகமகாரிஷிசொல்ல, 

YD FEB நைமிசாரண்ய ேரிவர்கள் சந்தேகறிவர் த்தி 

[ரப்ர் சக்ீதாதைமடை_க்தார்கள், ௮.்பால் கேளுங்கள் கைமி 

சாரண்பழுகிவர்களே, அமீராவதிக்கிறைவனாரிய தேவேர்தி 

sat Naat துன்பமடைக்அு பிரமனிடத்இல் முறையிட, ௮ம் 

ெறைகேட்ட பிரமன், வாரும் தேவராஜனே, பூலோகத்தி 

லோய்ரும் பரதகண்டத்தில் ஸ்ரீராபலூர் த்தியாற் கட்டப்பட்ட 

ரேதுமிற் கர்தமாதனகிரிச்சார்ப்ல் பாவராசன தீர்த்தத்திற்கு 

சிட்பாலாக ஸ்ரீராமசந்திராறர்த்தியின் தேவியாகிய சீதாபிரா 

(_).யாரால் உண்டாக்கப்பட்ட சதைகுண்ட மென்னும் பெய 

ை ராபுடைய இர்ச்சத்திலே நீபோய்ச் தீர்ச்சமாடுவையாகில் 

உன்னைப்பற்றிப பிரமஹத்திரீங்கு மாதலாற் போய்வாவென்று 
சொல்ல, அதைக்கேட்ட தேவேந்திரன் பூலோகக்இற்குவந்து 

சேதுவைச்சார்க்த கர்.தமாதன த்இல் வழற்குஞ் சதைகுண்டத் 

இற் சங்கற்பவிஇயின்படி. இர்த்தமாடி, ஸ்ரீசயிலாசபஇியாகப 

உமாமகேசனைத் தெரித்துக் தன்னைப்பற்றிய பிரம்மஹத்தி 

கோஷத்தை நிகர்த்இசெய் துகொண்டு, தன துலோகம்போய்ச் 

சேர்ர் து, சுசமாயிருர்சான், அத்தன்மைவாய்ர்த சசைகுண்ட



கள சேதுபுராணவசநம், 

மானது, உண்டாகிய காரணமியாதென்று வினவுவீ சாகல், 

முன்னர். தோபிராட்டியை இராவணன் கொண்டுபோய் 
அசோகவனத்தில் வைத்திருந்ததகனாலே அத்தேவியினது, 

கற்பை உலகத்டுற் பிரசித்தப்படுத் தும்பொருட்டு இராவண 

னப் புத்திரமித்ர பவுத்ராதிகளோடும் காசப்படுக்தி தேவியை 
மீட்டுவருகையில் ௮க்கினிகுண்டமேற்படுத்தி யஇற் 6தாதே 

வியை மூழுகச்செய்து, முழுயெபின், ௮தறகுச் தைகுண்ட 

மிமன்று பெயர்கொடுழ் இருப்பதால், அதில் ரூழ்கனவர்கள் 

பா3கங்களெல்லாம் விமோசனமாய்ப் புண்ணியசென்மம் 

பெ ற்று அஷ்ட அ௮யிசுவரிப தோடும் விள ங்கிக்கொண்டி.ரூப் 

பார்கள். மேலுமச் தைகுண்டத்திற்குச் சமீபமாய் மங்கல 
நர்சு தமென்றோர் இர்த்தமிருக்கின்றது, அத் இர்த்தத்தின் 

பெருமை இன்னதெனச்சொல்லி முடியாதென்று சூதமகா 

ஈமனிவர்சொல்ல, அகைக்கேட்ட கைமிசாரண்யமுனிவர்க 

ளாசசரியமடைந்து, முநிவரைப்பணிந்து, சுவாமி, அடியோங் 
களுக்கு அத்திர்த்தத்துற்குப் பெயர்வந்த காரணத்தை யீனன 

தென்த் தெரியப்படு 2 நவேண்டுமென்று வினவ, சூதமுவிவர் 

'இர்வுளங்கனிர்து சொல்லத்கொடங்கனார், 

சீதைகுண்டச்சருக்கம் 

ழந்றுப்பெற்றது. 

  

மங்கல ர்த்தச்சருக்கம், 
2000 

கேளும்கள் கைமிசாரண்ய வாசிகளாகய முனிவர்களே, 

உலூன்கண் ஓங்கும் சோமசூரியாக்கினியென்னு முக்குல 
தரசருள் சந்திரகுலகீகாமணிபாகிபும் சயிந்தவமென்னும் பட் 

படீணத்துக் கிறைவனாகிபும் விளங்கு மனோசவனெனனுஞ் சக்ர 
-வர் த்தியொனவன் சுமித்திரையென்லும் தேவியுடனேயும், சற் 
இசகார்தனென்னுவி குமாரலுடஜம், மர்இரிபிரதானிகள் 

முதலிய இரதகஜழுரகபதாஇகளோடும், மதுக.இி தவருமற்



சே.துபுராணவசநம், சந 

குடிகளிடத்தில் ஆறிலோர்கடமைபெற்றுத் இங்கண் மும்மாரி 
பெய்துவர, அளவிறந்த கீர்த்தயோடு மிராச்சியபரிபாலனஞ் 
செய்து வருவதன்மியும், தன்னுடைய நகரமானது சதாகால 

மும் வேதியர்களா லோகதப்பட்ட வேதபாராயண வோசை 

யடன் யாகா தகர்த்தியங்கள்ஈடத்து, தேவர்களுக் கவிர்ப்பாகங் 
கொடுக்கையில், வை பெறும்படியாய்வந்து நிறைந்து 

வாசஞ்செய்துகொண்டு தங்களுடைய பொன்னுலகவாழ்வை 
விரும்பாமல் மறக் இருக்கும்  தவர்களினோசையும், ஸ்ரீகயிலாச 
பதியாகிய பரம௫ஏிவன், லங்குண்டவாரியாகிய மகாவிஷ்ஹு, 

சிருட்டிகர்த்தாவாகய பிரமன், இம்ஈ௦வரும் தத்தம் பத்தி 

னிகளோடும், ுவ்வவர்களது தொழிலையும் பதியயயு மற 
ந்து, இப்பட்டணத்தி லெக்ேரமும் வாசஞ்செய்துகொண் 

டிருக்கு மற்புதச்தோடுங் கூடியிருப்பதன்றியும், வேந்தன் 

கொடுக்கும் நித்தியசிரார்த்தங்களைப் பெறவேண்டிப் பிழுர் 

லோகத்தை மறந்துவர்து காத்றுக்கொண்டிருக்கும் பி.றுர்களு 

க்கும் முநிவரர்முதலிபய தபோ தனர்களுக்கு மிருப்பிடமாகய 

அனந்தம் பூங்காவனங்களுஞஜ் சோலைகளுள்சூழ்ந்து, பாது 

வின் கிரணத்தைபுமறைத்து, இலகாகின்ற பட்டணத்தை யர 

சாண்டுவருஞ் சக்ரவர்த்தியினது செங்கோற் பெருமையால், 

சந்திரசூரியர்களை இராகுகேதுவென்பவர்களும் இண்டுவதந்கு 

௮ச்சப்படும்படியாய் மனோேசவனென்பவன், இராஜரீகஞ் செ 

ய்துகொண்டு வருகிறகாலையில், தேவாமிர்தத்துக் கொப்பாகிய 

இம்பாலில், வேம்பன்றயிலங் கலந்ததுபோற் புராதனவிளை 

யானது சக்ரவர்த்தியையணுக, ௮தனற் றன துவிவேக முதிர் 

தும் செங்கோன்டாறைமை யாவும்பிறழ்ச்து கொடுங்கோலாகி 

யும், அ$தியிற் பிரவேகித்தும், வேதசாஸ்திரபுராணகங்களை 

மறர்றும், யாகாஇர்த இதயங்களை நீக்கியும், ௮.றங்களை நிறுத்தி 

யும்,பிராமணாளுக்கு கீடப்பட்டி க்கும் காணி பூமிகளை யவர் 

சளிடத்தில் துராக்ருதமாய்க் கவர்ற் தும், சிவாலயவிஷ்ணுவா 

லயமூதலிய தேவாலயங்களுக்கு ஈடந்துவரும் இருகிழாக்களை 

யும் நித்யகட்டளைப் பூசைகளையும் நிறுத்தியும், ௮வ்வாலயல்



tee சேதுபுராணவச நம். 

களி.லுள்ள கடவுளர்க்குச் . செய்தளித்திருக்கு மர்டையாபரீ 

ணங்களைக் கவர்ந்தும், குடிகளை துராக்ருதத்காற் நுன்பம் 

படுத்தியும், யாவரும் நிட்இக்கும்படி. யரசாண்டுவருலகயில், 

கோலபனென்னு மோரரசன் படையெடுத்் துவர் தெதிர்ச்-தப் 

போர்செய்து, மனோசவனது ராச்சியத்தைப் பிடித்துச் 

கொள்ள, அதனால் மெத்தவுந் துன்பமடைந்து, தான் தன் 

பத்கினிகுமாரனுடன் வெளிப்பட்டுப் பட்டணத்துக் சருசே 
யிருக்கு மோர்சோலையில் எட்கொள்வரையில் ௮ன்னபானாஇ 

கவின்றி யொளித்திருந்து மொருவரும்போ யெட்டிப்பாரா 
மையால்,மிகு துன்பத்தோடு மவணிருக்தும் பிரயாணப்பட்டு, 

தேசார்இரிகளாய், ஒர் ௮ந்தகாரமான காட்டிற் பிரவேடுத் து, 
வெப்யிலின் இட்சண்பந் தாளாதவர்களாய், விடாய்ப்பட்டு 
சோப த்தோடும் பிள்ளையானவன் த௫ையைகோக்கி, ஐயா, 

படிநோயானது என்னைவருத்திக் கொல்லுகன்ற?த, என்செப் 

வேன், எப்படி. Bisse yg சொல்ல, அவ்வுரைகேட்ட 

வேந்தன், திடுக்கிட்டு, மன துகலங்டிப், பலவாருகச் சிர்இழ் அ, 

இக்குறையை யாரிடத்திற்சொல்லி யாறுவோமென ஏக்கள் 

கொண்டு, தனதுதேவியாகிப சுமித்திரையைய்பார்த்து, ஓ 

பெண்பாவாய், ஈமதுகுமாரனாகிய சந்திரகார்தனது பசியை 

யெப்படி.தணிப்போம், எங்கேபோயிரப்போம், யாம்செய்த 

,வினையாதோ,பிரமன் நமக்கு இப்படியாய் விதித்துவிட்டான். 

அந்தோ, ஸ்ரீகயிலாசபதியாகிய பரமசிவலைப் பணியாமலும் 

பக்திசெய்யாமலும் மறையவர்களுக்கீந்த மண்பொன்முதலிய 

நிதிகளைப் பறிக்துக்கொண்டதனாலன்றோ பெருந்துன்பத்துக் 
காளானோம், இதல்லாமலும் பசித் 2தார்முகம்பார்த்து ௮ன் 

னங் கொடுக்கா இருக்தேனே, உருத் திராட்சமாலிகா பரணச் 

'தோடுக்கூடிச்வசொருபமாய். விள்ங்குஞ் சிவனடியார்களை 

சிர்தியாம னிக்தஇித்தேனே, .ஏஜறைச்சோற்றை யிடவொட்டா 

மன் ஜத்தேனோ, தேசார் தரிசரக் டெங்கொடாமல் . துரச்தி 

ஷே, ஜெபிள்ளேகளின. உணவை பருக்தகொட்டாகற் 
அடுத்தேனோ,கோயில்,குளம்,சர்சவளமூ தலியவைகளைப் பாழ்



சேதுபுராணவசரம், க்கீள் 

படச்செய்தேனோ, யாதோ உலை௫ன்றேன், என்செய்வேன் 

தெய்வமே தெய்வமேயென்று வேக்தனானவன் மூரர்ச்சித் த; 

பூமியிற்சாய்ந் ஐ, பிேசம்போலிருக்கும் மணாளனைக்கண்ட 

கமித்திரையானவள், இட்டு, மெத்தவும் கலேசத்தோடும் 

பூமிமேற்சாய்ந்த தன்மணுளனது மேனியித் புழுதியடைர் 

இருப்பதைக்கண்டு, சடக்கப்படாத துன்பங்கொண்டு, தங்க 

ளுக்குவந்து சம்பவித் த வினைப்பகுதியைவிண்டு, என்பிராண 

நாயகனாகிய மகாமண்டலேசவரா, சந்தனகளப கஸ்தூரி புழுகு 

ஜவ்வா.தணிந்து மேருவுக்குச்சமமாய் பிரகாசியாறின் றறின து 

தோளிலும் மார்பிலும் புழுபெடர்ந் திருப்பதை யான்காணும் 

காலம் கேரிட்டதேயென்று உள்ளம்பதைத்துப், பண்டுயான் 

செய்தவினையோ, முண்டகனாகிய பிரமன் இவ்வாறு விதித் 

தானோ என்றேங்கப் பரதவித்து, ௮ரசே, தேவரீர் என்னை 

விட்டுப் பிரிர்தபோகவா எத்சனப்படுகறீர், அந்தோ தாங்க 

எடியாளை விட்டுப்பிரிந்தால் இமைப்போதேுமுயிரைவைக் 

இருப்பேனே, வைத்திருக்கமாட்டேன், இகோ யாஜனுங்கூட 

வருவேனென்று புலம்புவசைக்கேட்ட பிள்ளையானவன், 

தன துதர்தை கூூர்ச்டுத்திருப்பசைக்கண்டு, மிகவும் வருத்தம் 

கொண்டு, g எனது தர்தையே, மிகுபந்தமோடும் பெற்று: 

வளர்த்துப் பாராட்டியவென்னைப் பர் தவிக்கவிடுத்தப் போவ 

த்ழகோ, ஐயோ, கான் படிப்பிணியால் மெலிர்துவா$கின்றே 

னென்று, உள்ளம்பதைத்துச் சோர்ந்தீரே யென்செய்வேன், 

இிறுவனாயே யானிப்புகியினின்று மெவ்வாறுய்வேன், தா 

ன.தயே தாதையேயென்று புலம்பிக்சொண்கி ருக்கிறகாலையில், 

அம்மார்க்கத்இில் சக்இிர சடாதரமூர்த்தியாகப சிவபெருமா 

ஊனைப்போன்ற பராசரமகாமுநியென்பவர் : விபூதிருத்சாட்சு 

மாலிகா பசணராய் தண்ட்சமண்டலத்துடனே யத் தீடத்டுல் 

வருபவரிவர்சளைகீ$ண்ம) க்ருபாசோச்கத்தோடூம், இவ்வனத் 

இல் ஆகரவின்றிப் பரதவித்துக்கொண்டிருக்கும் நீங்களா 

ரென்௮ கேட்க, அம்முரிவர.து கருணையாக ரோரச்கம் பட்ட, 

மாத்திரத்தில் சமிச்திரையு மலள்சுசனாகயெ சந்திரகாக்கிதுஞ்



BE சேதுபுரானாவசநம், 

சோபந்தீர்ந்து எழுந்திருந்து, பராசரமுனிவரது பாதபத்மங் 

களி$லவிழமுந்து நமஸ்கரித்துச் சொல்லுவார்கள், சுவாமி, 

நாங்களிருப்பது சயிக்தமாஈகரம், அந்தககரத்தையரசாளு 

மேசைவனென்னும் பெயர்வாய்ந் து இவண்ஷீர்ச்சித்தருப்ப 

வர் எனதுநாயகர், இச்சிறுவன் என்குமாரன், இவனுக்குச் 

சந்திரகார்தனென்றுபெயர், எளியாளைச் சுமித்திரையென்று 

சொல்லுவார்க ளாதலால் நாங்கள் இராச்சிய பரிபாலனஞ் 
செய்துகொண் டி.ருக்கையில் எங்களது பீராரத்தவினையால் 

கோலபனென்னலும் வேந்தன் படையெடுத்துவச்து அமர் 

விளைத்து, தோற்கச்செய்து, இராச்சியத்தைக் கைப்பந்றிக் 

கொண்டமையால், யாங்கள் பராரிகளைப்போல் நிர்ப்பாக்டு 

யத்தோடும் அன்னபானாஇகளுக்கு மேதுவில்லாமல் இவ் 

வனத்தில் வந்துகொண்டிருக்கும்போ து, குமாரன் ப௫ிப்பிணி 

யால் வருந். துவதைக்கேட்டவரசர் சயொதவராய்த் தாமூம் 
பூபால்மெலிந்து மூர்ச்சித்து நிலத்தின்மேற் சரய்ந்தனர், 
இதுபற்றி யெவ்வகையுமில்லாமத் பரதவிக்கன்றோ மென் 

செய்வோம், சுவாமியென்று இரக்கத்தோடுங்கூறிய சுமித்தி 

ரையின் மொழியைக்கேட் ட பராசரமூறிவர், வாராய் சுமித்தி 
சையே, இவ்வகைத்துன்பங்களெல்லாஞ் சம்பவித்ததற்குக் 

காரண மியாதெனின், உனதுகாயகன் அரசுரிமையில் மநு 

டீ.திக்கு விரோதமாய்கடந்தும் வாக்னெலுஞ் சொல்லப்படாத 

கொடிய கர்மாநுபலங்களுக் குடன்பட்டமையால், HU 

விக்கவேண்டிவந்தன வாதலால், நீல்கள் விணே துன்பப்படு. 

வதில் : என்னபிரயோசனமூண்டாம், இப்போது உனது 

நாயகனை யெழுப்பித்தருகிறோம், வியசனமுரு இருவென்.று 

கூறித், சமது கமண்டலத்திலுள்ள ஜலத்தை மஷனேசவன் 

பேரிற்றெளிக்க, உடனே மஜஷோேசவன் மூர்ச்சைதெளிக்தெழுர் 

இருந்து, எதிரில் சாம்பவர்த்தியைப்போற் சேவைதந்து 
நித்கும்-ப.ராசரரை, பக்திவினயத்தோடும்பணிர்து, சுவாமீ, 
அடியேனது ஜென்மசாபல்ய மாச்சுதென்று பலவாருய்த்' 

தோத்இரஞ்செய் து; தனக்கு கடந்த காரியங்களைபெல்லர்:



சே.துபுராணவாரம், Shh 

மாதியோடந்தமாய்ச்சொல்லி, இத்துன்பம் மீல்கும்படியாய் 

தேவரீர் கடாக்ஷித் தருளவேண்டுமென் று பணிக்துகிற்கும் 

வேர்தனை நோக்குப், பராசரமுனிவர் கூறுவார், 

கேளும் மனோசவனென்னும் வேற் களே, இனி யுனக்கு 

ப்ரீகமிலாசபஇயாயெ சந்திரஜடா தரமூர்த்தயி னருளாஸ் 
உனது அன்பமியாவுடூங்கியுன்சத்ருவாகிய கோலப னென்பவு 

னையுஞ் செயித்துப் பழயபடி. இராச்சியத்தைப் பெறவேண்டு 

மாயின், தென்றிசையில் சமி ராமார்த இயாற் கட்டப்பட்ட 

சேதுவில் வழங்குங் கந்தமாசன பருவதச்சார்பில் ௪ தாகுண் 

டத்துக்குச் சமீபமாய் ஒரு தவ்யதீர்த்தமிருக்கின்றது, அத் 

தர்த்தத்திலே நீயு முன்னுடைய தேவியும் குமாரனுமாய்ப், 

போய்க் தீர்த்தமாடி.ச் சங்கற்பவிதியின் படிச் சிரார்த்தமுகலிய 

யாவும் வழுவின்றிச்செய்து வருவாயேல் உனது துன்பங்க 

ளெல்லாம் நீங்குமாதலால் யாழும் வருகின்றோம் வாருங்க 

ளென்று சொல்ல, மனோசவன் மிகவுஞ் சந்தோஷமடைர்து, 

அவ்வாறே முறிவரோடும் பிரயாணப்பட்டுக், காமெலைவனம் 

வனாநஇரங்களெல்லாங்கடந்து, அனேகர் இவ்யக்ஷத்துரல் 

கடையும் தரிசிக்து, சே. துவிலோக்குங் கந்தமாதன பருவசச், 

சார்பிலிருக்கு மங்கல ர்க்சக்கரையில்வர் து சேர்ச் தவர்களாய், 

அத் தீர்த்தத்தில்பராசரமகா.ழநியின் சொற்படி. மூன் றுமாதம்: 

வரையிற் தீர்த்தமாடி, சரொர்த்தங்கள்செய்.து, ஸ்ரீராமமந்இ. 

ரத்தை யிடைவிடாமற்செபித்து வாசஞ்செய்துகொண் டிருக் 

கும்போது, ௮வ்வேர்தனது ரீடமகரகுண்டலங்களும் உடை , 

வாளும் வில்வேல்முதலிய. படைகளும் பட்டச்.துக்குதிைர* 

யும். இரதகஜதுரகபதாஇகளும் . மர்திரிகண் மு.தலியவர்க 

ளோடு. சமஸ்தநிஇகளும் ஒன்றொன்றாய் மங்கலதீர்த்தத்திற்: 

ஜோன்றிக் கரையேறுகையில், அதைக்கண்ட வேந்தனும்” 
அவனது பெண்டுபிள்ளைகளுஞ் சந்தோஷங் கொண்டவர்க- 

ளாய, பட டக் rere ee பாதப்த்மல்” 

—— me



௧௩௦ சேதுபுராணவசநம், 

போது பராசரர், ஆனர்தக்கடலுட்டோயற்லு, அம்மங்கல 

தீர்த்தத்தில் வேர்தனுக் கபிலேகஞ்செய்துவைத்து, தனது 

தபமூமையால் தெய்வகாயகன் முதலிய சமஸ்ததேவர்களையும் 

வருவித்து, ௮ன்னவர்க ளாசிகூறி ஜெயாவிஜமீபவவென் 

ரோதித் துற்துபிமுழக்க, மலர்மாரிதூவி, ௮க்ஷதையிறைக் 

கையில், அரசனுக்குமூடி.சூட்டி, இந்திராதி தேவர்களிடத்தி 

லகேகவரங்களூம் ஆயுதவகைகளும் வாங்கியளிக்து, தானு 

மா?ர்வதித்துச் கன்னுடையககரத்துக்குச் செல்லும்படியாய் 
விடைகொடுத்தனுப்ப, அதுபோலவே மனோசவன் தனது 

சேவியோடுங் குமாரனோடும் பராசரமுனியைப்பணிக் து, 

சதுரங்க தளத்துடனேபிரயாணப்பட்டுக், காடுமலைவனம் 

வ்னாந்இரங் கானாறு முதலியவைகளும் பதிகளுங்கடர்து, 

தமதுபட்டணம் வந்துசேர்ந்து, கோலபனென்லும் வேந்தனை 
ஜெயித் துப் பழயபடி. இராச்சிய பரிபாலனஜ் செய்துகொண் 

ட.ர்தார்கள், இவணிவ்வாறிருக்கையில், பராசரமகாமூனிவர், 

அம் மங்கல தீர்த்தக்கரையில் நெடுகாள்வரையிற் றபஞ்செய்து 

கொண்டிருந்து, அப்பால் தெய்வலோகத்தை நாடிச்சென்ஞுர். 
பின்னர் மனேசைவனென்னும் வேந்தன் தன துதேவியோடும் 

ஆயிரம்வருடம்வையில் ஆரூகையிலிருர் த, அப்பால், தன து 

குமாசனாகிப சந்இரகாந்தனுக்குப் பட்டாபீலேசஞ் செய்து 
னவத்து, இராச்சிய பரிபாலனஞ்செய்யும்படியா யமர்தஇப், 

பின்னர் தானுக் தன்தேவியும் பிரயாணப்பட்டுச் சேதுவைச் 

சார்ர்த கந்தமாதன் பருவதச்சாரலில்விளங்ரும் மங்கலதீர்த் 
தத்இல் கூழழ்கி, அத் தடாகக்கையில் இருவருமிரு*து, ஸ்ரீக்யி 

லாசப்தயாகிய பரமரிவத்சை இதயகமலத்தலிரூத்தித் தபஞ் 

செய்துகொண்்டி.ருக்தார்கள். .' இப்படியாய்த். ' தபஞ்செய்-து 

கொண் 'மிருக்குங்காலேயில், uGenraGerc guin Gans sett: 

சட.த்தைவிடுத். துச் - சாரூபத்தைப்பெற, : அ.துகண்ட அவன். 

தேவியாபெ சுமித்திரயென்பவள் கரபகனைவிடுத்து். தான். 

தனித்துவாழ்வதற்கு. மனமில்லா சவளாய். தன து. மணா ag) > 
சடச்சோடு தாலுஞ் சசகமனஞ்செய்துகொள்ள யத்கனித்து,ஃ



சேதுபசாணவசநம், Sask 

ஹ்தீதீர்த்தக் கரையில் மங்கலத்துடனே ௮க்கினிப்பிரவேச 

மானபடியால் அப்புண்யதிர்க்குத் துக்கு அன்றுமுதல் மங்கல, 

தீர்த்தமென்று பெயர்விளங்கிக்கொண்டி.ருக்கின்ற து. oy bine 

கலதீர்த்சத்தில் மூழ்னெபேர்களுக்கு அஷ்டமங்கல Carer RB 

சய விராச்டுபபாரங்களும் நித்தியமங்களசுபகரமும், உண்டா 
யிருப்பதால் அ௮கேகமஏமைகளோடுங் கூடியிருக்கன்றது, 

அத்தன்மைவாய்க்த தஇர்த்தத் தக்குச் சமீபமாய், ஏகாந்தராம 

மென்று ஒருசலமும், அத்தலத்தில் அழுத,ீர்த்கமென்று 

ஒரு தீர்த்தமு முண்டென்று சூ. சுஙிவர்சொல்ல, அதைக் 

கேட்ட கைமிசாரண்ய plateau, சந்தோஷமடைநது, 

சுவாமி, ௮ததலத்தினது பெருமையையும், ௮அதுவந்தகாரணத் 

தைபும், அடியோங்களுக்குதக் இருவாய் மலர்க்கருள வேண்டு 
மென்,று கேட்கச் சூதமகாழமுநிவர் இருவுளங்கனிரந்து சொல் 
லக்தொடக்கினார். 

மங்கலதீர்த்தச்சருக்கம் 

ழற்றப்பேற்றது. 

  

அரூததீர்த்சச்சருக்கம். 
EDP ODO Re 

கேளுங்கள் நைமிசாரண்ய வா௫களாகிய முறிவர்களே,. 
மெடி.பகடல்சூழ்க்த இவ்வுலகன்கண் வழங்கும் உக்கரபாகத் 

இல் இலகாறின்ற இம௰யமலைச்சாரலில் சந் இரஜடாகர மூர்த்ட 

யினது நுதல்விமியினின் று மாறுபொறியாகவெழுர்த சவ 

சண்முகக்கடவுளா லுபதேசம்பெற்றுக் குறுமூறியென்றுள் 
குடமுறியென்றுங் கும்பமுநியென்றும் கலசழுகியென்றும் 
அங்குஷ்டமுரியென்றும் ௮கஸ்தியமுநியென்றும் காரணப் 
பெயரெய்தி தக்ஷிணபாகத்திற் பொதஇகைமாமலையி லெழுஈ் 
தீருளியிருக்கும் மகாமூநிவர்க்கு இளையோனாகயெ காரணமகா 
ரிஷி யென்பவர் நாலுவேத மாறுசாஸ்திர மறுபத்.தரான்கு 

கலைக்கியான மது.விக்யொன முதலிய யாவுமுணர்ற்து காமக். 

குசோ.சாஇ - பறுவிதப்பகைபு ..மகற்றிச் சுத்ச்சத்துவத்தித். 
11



௧௨௨ சேதுபுராணவசநம், 

பொருந்தி ஸ்ரீகயிலாசபதியாயெ மீலகண்டக்கடவுளைத் தனது 
இ௫சயகமலத்திலிருத்தி யரேககாள்வரையிற் பூசைபண்ணியும் 
வந்இத்தும் சவனடியார்களுக் கன்னக்கொடுத்தும் வேகபா 

சாயணஞ்செய்தும் மறைவிதஇயினின்றும் இனைத்துணையே 
லும் பிறழாது நித்திய சிரார்த்த அக்கினிஹோத்ர வேள்வி 

(முதலிய யாவும் ஈடாத்இயும் ஈசுவரகடாக்ஷமூண்டாடுப் பிரம 
சொருபம்பெற்று முத்திவீட்டைப் பெறுவதற் கே .துவில்லா 
மையால் ௮ன்னபானாஇி முதலியவற்றையும் சருகு ஜலபட்ச 

ணங்களையும் வெறுத்து, தேகாபிமானத்தையறுக்.து, மழைக் 

கும் வெய்யிலுக்கு மெலியாமற் பஞ்சாக்கனி இடைநின்று, 
ஆயிரவருடம்வரையிற் றபஞ்செய்துவருகையில், ஜக$சனாகய 
பரமசிவன் கருணைசரர்து முவெர்காணும்படியாய் மான்மழு 

சதுர்ப்புஜ காளகண்ட திரி3ேத்தரங்களோடும் பார்வதிசமேத 

ராய் வெள்விடையேறிப் பிரமன் விஷ்ணு தேவேந்திரன் முத 

லிய தேவர்களுஞ் சிவகணங்களும் புடைசூழத்தக்கதாய், நார 

ணமகாரிஷிக்குப் பிரசன்னமாஞார். அவ்வாறு தரிசனந் தந் 

ததை காரணமுகிவர்கண்டு, இடீலென்கெழுர்து, தனதிருகரங் 

களையுஞ் சிரத்தின்மேற் கூப்பி, மகாதேவசம்போ, சங்கரா, 

காளகண்ட இரிகேத்ரா, சந்திரஜடாதரா, சயம்பூ, கங்காதரா, 
காமகோடி.நாயகா, கெளரிமனோகரா, கருணாகடாக்ஷ£, நிர்மலா, 
நிஷ்களானந்தா, பார்வதிசமேதா, பசுபஇ, திரிபு ராந்தகா, இன 

*யாளா, கடையேனைக் காத்தருளவல்லகாயகா, பிரம்மாண்ட 
காயகா, அலெபுவனகாரணா, ஹசாஹராவெனத் தோத்திரஞ் 
செய்து, நிலத்இன்மேல் ௮ஷ்டாங்கபஞ்சாங்க இரியாக்கராய்ப் 

பணிக்தெழுர்த, பக்திவிரயத்தோடும் கைகட்டி, வாய்பொத்இ 

Hog மூரிவரைப்பார்த்து, வாரும் காரணமகாரிஷியே, தீர் 

செய்ததபுத்.துக்கு காம் சந்துஷ்டியடைந்ததாக விருக்கபோதி 
வும் இப்போது. உமக்கு முத்திவீடுரு.து, ஏனெனில், .£ர் 
செட்சணபாகத்தி .லோக்குங். கந்தமாதனச்சார்பில் மங்கல 

இர்த்தத்துக்குச். சமீபமாம்.. ஒரு இவ்யதீர்த்தமிருக்கின்றது, 
அத்த்த்தத்தில் மூழ்டு -அள்சராயிறே வாசம்பன்னிக்



சேதுடராணவசநம், Boat: 

கொண்டிருந்தால் உமக்கும் பிரமசைதன்யமாயெ முத்திவிடு 
இடைக்குமென்று இருவாய்மலர்ர்தருளி, உமாமகேசன் தேவ 
கணங்களோடும் ஸ்ரீகயிலாயத் துக் கெழுர்தருளினார். 

கேளும் முநிவர்களே, அப்பால் நாரணமகாரிஷியும் ஐச 
இசனாகிய உமாமகேசனது கட்டளையின்படி. ௮வணின்றும் 

நீங்கிக் காடு மலை வனம் வனாந்தரம் கானாறுமுதலிய நதிகளும் 

ப இகளுக் .இவ்யஸ் தலங்களுங்கடந்து சே. துவைக்கண்டு தரி 
சித்து அவ்விடத் இலகும் ,கந்தமா தனபருவதச்சார்பில் வழங் 

கும் அமுததர்த்தத்இில் மறையிஇப்படி. மூழ்டு அத்தீர்த்தச் 
கரையில் மூன் றுவருடகாலம்வரையில் நிஷ்டைசெய் துகொண் 

மூ. ௬ுக்கையில் பிரமசொருபமாகய ஸ்ரீ௮கண்டபரிபூரண . சச்] 

தானந்த சின்மயசொருப சாட்சாத்காரமாகிய பரமரிவத்திற் 

கலந்தமையால் அப்புண்யதீர்த்தத்இற்கு அன்றுமுதல் அமுத 
இர். த்தமென்.று பெயர்விளங்கக்கொண் டி.ருக்தறெதென்று சூத் 

மகாரிஷிசொல்ல, ௮ துகேட்ட நைமிசாரண்யர், பிரம்மானந்த 

பரிதராய், முரிவரைப்பணிக்து, சுவாமி, ௮த்திர்த்தம் விளங்கு 

மிடத்திற்கு ஏகாந்தராமமென்று பெயர்வந்த காரணத்சை 

யும் புலப்படுத்தவேண்டுமென்று வினவ, சூதமூநிவர் கருணை 

சுரந்து, ஒ முநிவர்களே! அயோ த்தொபட்டணத்துக் இறைவ 

னய த௪ர.தமகாராஜன் குமாரனாயெ இராமமூர்த்தயினிடச் 
இல் இலல்கையினின்றும் அடைக்கலம் புகும்பொருட்டு விபீ 
௲ணன்வந்துசேர்ந்து, சேதுபந்தனஞ் செய்தஇன்பேரில், 

தானும் தன்தம்பியாகிய இலட்சுமணலுஞ் சூரியகுமாரனாயெ 
சுக்சீவலும் விபீஷணனும் மகாபலம்பொருச்திய ௮.றுமானும் 

வானராஇகளுமாக வொருக்குகூடி.ச் €தாேேவியைக்கண்டு வர 
வேண்டிய காரியங்களைக்குறித்தும் இரரவணனை ஜெயிக்க 

வேண்டிய காரியங்களைக்குறித் தும் ஏகார்தமாயிருர். து யோசு 

னைசெய்துகொண் டிருக்கும்போது, மசாமச்சங்கள் கத 

கொண்டு.விளங்காறின்ற சமுத்திரம் ஆரவாரத்தோடு மிரரச் 
சலிட்டிருர்தமையால், . இரகசியமாகப்பேசும் வார்த்தையர



௧௨௪ சேதுபுமாணவசநம், 

னது ஒருவர்சொல் லொருவருக்குக் கேளாதருக்க, அப்போ.௮ 

ஸீராமனிடத்தில் இவ்கிரைச்சலால் ஒன்றுங் கேட்கவில்லை 
யென்று யாவருஞ்சொல்ல, அவ்வார்த்ையை ஸ்ரீராமகூர்த்தி 

கேட்டுக் கோபல்கொண்டு தனது இரண்டுபுருவங்களையும் 

பிரித்துச் சயிக்ஞையாய் சந்தடி யடக்கும்படிகாட்ட, ௮க் 

கணமே சமுத்திரமானது ௮ச்சங்கொண்டு ராமமூர்த்இியின து 
ஆஞ்ஞையின்படியே கோஷமடங்கு யிருர் துவிட்டபடி யால், 

அவ்கிட, தீஇற்கு ஏகார்தராமமென்று பெயர்விளங்கக்கொண் 

ழ.ருக்கன்றதோடும் அதற்கு வட்பாரிசத்தில் வில்லூன்றி 

பென்று மோர் இவ்யதீர்த்தமுமுண்டாதலால், இத்தன்மை 

யான மடமைபொருந்திய அமுததீர்த்தத்திலே நாரணரிஷி 

யானவர் யோகஞ்செய்து ௮மிர்தங்களைப் புரத்து முத்தி 

யனடைர்ததினுலே அத்தீர்த்தத் தற்கு ௮மு.ததீர்த்தமென்றும் 
முத்திகீர்த்தமென்.றும் பெயர்வீளங்குவதோடுக்கூடி, 9 Bo 
கீர்த்தமாடி யங்கனம் வாசஞ்செய்பவர்களுக்கு சந்தேகமில் 
லாமல் மோட்சங்கடைக்குமாதலால், கந்தமாகன பருவத 

இலே யுண்டாயிருக்கற மடமைகளைச்சொல்லி முடியாது. 

மேலும், இதைப்பார்க்கிலு மகாமலிமைபொருர்திய பரம 

குண்டமென்றோர் தடாகமிருக்கின்றது ௮த்தடாகத்தில் உண் 

டாயிருக்கின்ற மிர்த்திசையை யாசொருவ ரெடுத்.துக்கொண் 

டாலும் புசித்தாலுக் இர்த்தமாடினாலும் அவர்களை மகா 
புண்யசாலிகளென்று சொல்லுவதல்லாமலும் சதுர்வேதங் 
களையு: முணர்ந்தோதவல்ல கோடிதேவப்பீராமணுளை வதஞ் 

செய்த பாபிகளாயினும் ௮ப்பாபமனைத்தும் பெருங்காற்றிற் 

பஞ்சுபோற் பறந்துவீடுமென்.று சுருதிவாக்கியங்களாழ் சொல் 

கப்பட்டிருக்கன்றகென்று, சூதமுமிவர்சொல்ல, அதைக் 

கேட்ட சைமிசாரண்:பழறிவர்கள், ஆனந்தபரவசராய், முநிவ 

௯ரப்பணிக்து, சுவாமி, தேவர் இருவாய்மலார் தருளியவண் 

ணம், அ௮ப்பிரமகுண்டத்நிலே விளங்குகின்ற மிர்த்திகையை 
௬டுத்து தரித்துக்கொண்டாலும், புரித்தாலும், ௮இற் நீர்த்த 
தோடினாலுவ். கோடி பிரம்மஹத்தி கோஷங்களாயிலும் நீங்கு



சேதுபுரர்ணவசநம். ௬௨௫ 

மென்றுகூறிய மமை அச்தடாகத்துக் கெவ்வகையாயுண்டா. 
கியதோ அதைத் திருவுளம்பற்றவேண்டுமென்று மிகு காத. 
லோடு கேட்க, அவர்சண்மீது கருணைசுரந்து சூ.சமகாமுகி 
வா சொல்லத்சொடக்னார். 

அமுததீர்த்தச்சருக்கம் 
முற்றுப்பெற்றது. 

  

பிரமருண்டச் சருக்கம். 

கேளுங்கள் நைமிசாரண்ய வாரிகளாயெ மூநிவர்களே, 
பண்மீடோர்காலத்தில் ்ரீவைகுண்டவாசராபெ மகாவிஷ்ணு 
வு அவரது உக்இக்கமலத்தினின்.று முஇத்ச பிரமனும் ஒரு 

வருக்கொருவர் சகலாண்டங்களையும் படைச்களிக்கவல்லராத 
லால், கான்பெரியவன் கான்பெரியவன் என்னு இறுமாப்புக் 

கொண்டு வார்த்தையாடிக் சோபாவேசம் கொண்டவராய் 
பூலாகசத்தில்வந்து இமாசலக்துக் கொப்பாயே இசண்பெரு 
வகங்களைப்போலும் இரண்டு இங்கங்களைப்போலும் மும் 
மதம்பொரிபு மிரண்டு யானைகளைப்போலும் உகாந்தகாலப் 
பேரொலியைய்போற் கர்ச்சித்துத் தோள்கொட்டி, தொர்சு 
யுத்தமூதலிய யுத்தங்கள்செய்து, ஒருவருக்கொருவர் தோல்வி 
யின்றி நெகொள்வரையில் அமர்செயதுவருகையில், சமுத்இ 
சங்களும் வறண்டு, ஆகாயத்திலுள்ள ஈட்சத்இரங்களு முஇர் 
ஈது, சூரியசற்திராளுங் கதிமாறி, புவனத்திலுள்ள மன்னுயி. 
சனைச்துங் கலங்கிப் பரதவித்து, உயிர்விடுவதைக்கண்ட தே 

வேந்திரா இமு.கலிய வும்பர்சு எனைவரும் பயர்,து, ஈடுசெய்ய 
மாட்டாதவர்களாய், ஸ்ரீகயிலாசபஇியாகயெ பரமரிவத்தினிடஞ் 

சென்ன, சரணகைஇயெனப் பணிந்து, தம துகுறையைத் தெரி 

விக்க, அதுகேட்ட சந்இிரஜடாதரமர்த்தஇயாகெய பரமூலம் 
கோபங்கொண்டு, காலார்தருக்தரனைப்போற்9றி, இவர்கள 

மமதையைப் போக்கவேண்டுமென்று கருத யெழுந்து, அக் 

சினிபருவசம்போல வுருவக்கொண்டு, யுச்சஞ்செய்தசொண்



2. 5 சேதுபுராணவசநம்; 

டூருக்கு மிருவர்கள் மத்தியில் வந்து தோன்ற, ௮துசண்ட 
பிரமன் விஷ்ணு இவ் விருவரும் ௮ச்சங் கொண்டவர்களாய், 
இதென்ன அச்சர்யமென்௮ நிதானித்துக் தோற்றாதவர்ஐ 

ளாய்ப், பின்னர் மகாவிஷ்ணுவானவர் பன்றியாக உருவங்: 
கொண்டு யானிவ்வரையின அு ௮டியைக்கண்டு வருஜேனென் 
௮ம், பிரமன் அன்னவுருவங்கொண்டு மூடியைக்கண்டு வரு 
இிறேனென்றும் வாதஞ்செய்துகொண்டு, ௮வ்வாறே பன்றி 

யாய மகாகிஷ்ணுவானவர் பாதாளபரியந்தக் தேடிச் சென் 

றும் பிரமன் தான்கொண்ட அ௮ன்னப்பட்டு'யுருவத்தோடும் 
ஆசாயத்தைகோக்கச் சென்றும் கற்பகோடி.சாலம் வரையிற் 

டேறகையில், விஷ்ணுவானவர் தனது கோரைகளால் பூமி 

யைத் இட்டுதிட்டாகப் பெயர்த்தெறிந்து பாதாளம்வரையில் 

சல்லடைக் கண்களைப்போற் றுளைத்துப் புகுந்து பார்த்தும், 

அவ் வரையினுடைய அடியைக் காண்பதற்கு ௮ரிதாய் தனது 
ோரைகளாகய தந்தங்களுங காற்குளம்புகளுந் தேய்ந்து ஆற் 
ஐப்படாத தயரத்தோடும் ௮க்கினிவடிவமாகிய சொரூப த்தை 

யின்னதென்று யோடப்பதற்கே சக்்தயற்றவராய் wy Be on ox 

த்தோடும் இவை பரமூவத்தின் பெருமையென் ௮ணர்ந்து, 

தான்கொண்ட மமதை யிழந்து பூலோகத்துக்குவந்து ஆகாய 

வி£இயினிற்கும் தேவேக்திராதி முதலிய வும்பர்களைக் கண்டு 

கூறுவார், 

கேளுங்கள் தேவர்களே, யானும் பிரமலும் கீ என்படைப் 

பூக் குரியவனென்றம் 8 என்படைப்புச் குரியவனென்றும் 

ஒருவருக்கொருவர் போர்புரிந்திருத்கையில் அகஸ்மாத்தாய் 

எங்கள் மத்தியி லெழுர் த இவ் வக்கனி பருவதத்தைக் கண்டு 
இர்சர்யமூற்று இதனது அடியையாூலும் முடியையசஇலுக். 

கண்வெர். தவனே பெரியவனென்றுபேரிச் சம்மஇத்து அவ் 

wip யான் பன்தியாகவும் அவன் அன்னப்பட்டியாகவும் 
/்பரூவள்கொண்டு :. ஏர் சாளத்தையெல்லால் 'கெல்லியும்...அடி. 
did சான்பதத்ச்ரிதர்ப் இழ்தள்மையாகெ. துன்பத்தோடும்



சேதுபுசாண்வசநம், ஸ்கர் 

பூலோகம்போய்ச் சேருமளவும் இப்பொச்இயில் உயிர்பொருச் 
தமோ பொருர்தாம லகலுமோவென வச்சங்சொண்டு பரம 

சிவத்தருளால் இவ்கனம் வந்துசேர்ந்தேன், முடியைக் கண்டு 

வருதேனென்றுசென்ற பிரமன் என்னகதயானானோ, யான் 
கொண்ட. அகங்காரத்தரல் நைந்தேன், இனி சூயேன், என் 

செய்வேன், தேவர்களே யென்று சொல்லிக்கொண் டிருக்னக 
யில், அன்னரூப்கொண்டு முடியைக் கண்டுவருறேனெனச் 
சென்ற பிரமன் மசாபராக்ரமத்தோடும் ௮ வேகமாய் peti 

வி.இயிற் செம்பி” பூலோகஞ்தல் தட்டுசட்டா யுருவிப் புகுந் 

தும் இணுக்கிணுக்காய்ச் சோதித்தும் ௮கப்படாமையால் 

அக்கினிவடி.வமா யிருக்கின்ற பருவதத்தின் பிரமாணத்தை 

பிவ்வளவென் நறியக்கூடாதவனாய் இறகுகளெல்லா மூதிர்ர் 
அங் கால்களசைந்தும் சரீரம் வற்றியும் பறப்பதற்கு வலியில் 

லாமல் மறுபடியும் பூலோகத்தை கோக்க மகா துன்பத்தோ 

டும் தனது மனத்தில் ௮டியைக்காணச்சென்ற விஷ்ணு யான் 

கண்டுவரக்தேனென்.று சொல்ல, நான் முடி.யைக் காணவில்லை 

யென்று சொல்லுவோமாகில் ஈம்மை தேவர்கள் முதலிய 
யாவர்களு மதியாமற்போவதோடும் ௮வ DESY Ger gum 

கெர்வமுங் கீர்த்தியும் உண்டாகுமன்றோ, மேலும் கான்கண்டு 
வர்தேனென்.று பொய்யேனுஞ்சொல்லி மேம்பாடுபெறுகவோ 

மென்றால் அதற்கோர் சாட்சிவேண்டுமாதலால் இசந்சென் 

செய்வோமென்று யோசனைசெய்துகொண்டு வருறெபோது, 

ஆகாயசத்இலிருர்து ஒர்தாழம்பூவான து வருவ துகண்டு ௮தனை 
மதித்துக்கொண்டு, வாராய் தாழம்பூவே, 8 யெல்டருர்து வரு 

இன்றாயென்று கேட்க, அதுகேட்ட அப்பூவானறு, கேளும் 
பிரமனை, யான் அகேகங்கோடி கற்பகாலத் துக்குமுன் ஸ்ரீகயி 

லாசப.இயாகயெ சாம்பசெமர்த்தியினநு சடாடவியிலிருக்கும் 

கோது, பூலோகத்இல் நீரும் மகாவிஷ்ணுவும் ஐருவருக்கொரு 
வர் கீபெரியவன் சான்பெரியவனென்று வாத்கிட்டு யுத்தஞ் 

செய்ததின்பேரில் பூலோச முதலிய யாவும் காசுமுதக்கண்டி 
சேகர்களச்சல்கொண்்ெ சர ம்யெமூர்,ச்தியீடம்கர் அபணிர் து



கக சேதுபுசாணவசதம். 

சுூறையிட, அம்முறை கேட்டவுடன் உங்களது கலகத்தை: 

நிவர்த்தசெய்யவேண்டி, ௮க்கினிமலையாக வடிவங்கொண்டு 
உங்களிருவர்மத்தியில் பூமியிற் குஇக்கையில், ௮வருடைய, 
இருமுடியினின்றும் ஈழுவிய யான் இதுவரையிலும் நிலையில் 

லாமல் பெருர்துன்பத்தோடும் வருசன்றேன், இன்னம் பூமி 

யக்காண எத்தனைகாலஞ் செல்லுமேர் தெரிகலேன் யான் 

செய்த பாவச்இனால் பரமசிவனத முடி.யைவிட்டுப் பீரிந்து 

இப்படி.ப.ரதவிக்கன்றேனென்றுசொல்ல, ௮ தகேட்டபீ ரமன்,, 

மகாசந்தோஷங்கொண்டு, அப்புப்ீபத்இனிட்த்தல் தங்களுக் 

குள் ஈடக்தகாரியங்களையெல்லாஞ் சொல்லி, மிகாயத்தோடும், 

ஒதாழம்பூவே, நீயென்மீது தயைசெய்து எனக்கோருபகாசஞ் 
செய்கையாகில் ௮தனை யெனது ஆபுளுள்ளபரியர்தம் மத 

வேன், உனக்கும் பெரும்புண்ணியமண்டாம், அது யாதெ 

னில், நான் தேவர்களிடத்தில பரமேசுவரனுடைய இருமுடி. 

யைக் கண்டுவர்ததாப்ச் சொல்லுகின்றேன் அதுபோல் நீயும் 
இவர்வக்துகண்டடது உண்மையென்றும் யானு மகடுருந்து 

தான் வருனென்றுஞ் சொல்லுவாயேல், உனக்கு மெத்த 

வுஞ் சுகிர்கமுண்டாமென்று மெத்தவும் உபசாரவார்த்தைக 

ளாற்சொல்ல, அதுகேட்ட தாழம்பூவானது, ஐயா, பிரம 

தேவை, or ௮ ஞசவேண்டாம், உமது மனம்போல் யான் 

சொல்லு92றனென ஒப்புக்கொண்டு, பிரமனுடனேகூடி. 

பூலோகத்திற்கு வருகிதபோ த, அகாயவிஇயில், இர் இராத 
தேவர்களும் மகாவிஷ்னுவு மிருப்பதுகண்டு, பிரமனைவன், 

சந்தோவூத்தோடும் மகாகிஷ்ணுவின் முன்னின்று ஓப்விஷ் 

ணு?வ, நீரிந்த ௮க்கனிமலையினுடைய அடியைக்கண்டு வக் 

திரோவென் துகேட்க, அப்போது திருமால் பிரமனைகோக்க, 

ஓய் பிரமனே, கான்காணவில்லை, &ீ யாவது முடியைக்கண்டு 

வர்ச.துண்டோ சொல்லெனக்கேட்க, அதற்குப் பிரமன், தம் 
கான் முடிகண்டுவர்தேன், அதற்குச் சாட்சிமேவண்மொயின் 
இச்தாழம்பூவைக்கேட் . டறிர்து கொள்ளு மென்௮ சொல்ல, 

*சத்குச் சாழம்பூவும் கண்வெர்தது. உண்மைதான் யானு



செதுபுசாணவசதம், ௧௪௨௯. 

அவர் மடியினின்றும் கூடவே வந்தேனென்று சொல்லிய 
சைக்கேட்ட இந்திரன்மூதலி.ப தேவர்களெல்லாம் அச்சரியல் 

கொண் டிருக்கும்போது, அக்கினிவடிவாய் நின்ற மலையி 

னின்றுமோர் ௮கண்டாகார ஜோ இபோற்றோன்றி மான்மழு 

ச.துர்ப்புஜ காளகண்ட இரிரேத்இிரங்களோடும் ஸ்ரீகயிலாசபதி 

யாதிய சாம்பமூர்த்தி எமூர்து, பிரமனைநோக்கி ௮டா பிரம 

னே, 84 என்னசொன்னாய், இன்னொருகாற் சொல் லுவாயென்.று 

வி.ராவேசத்தோடுங் சேட்க, அ௮வ்வுரைகேட்ட பிரமனும் 
காழம்பூவும் உள்ளம்௩ஈடும் மெய்சோர்ந்து பிரதி உக்சாஞ் 

சொல்லுவதற்கு நாவெழா தவர்களாய்த் தலைகுனிர்து நிற்பது 
கண்ட மகாவிஷ்ணுவும் இர்இராஇதேவர்களூம் இசென்ன 
காரணமென்று பிரமித்துப் பார்த துக்கொண்டி ௬ுக்கையில், 
சாம்பர் த்தியாகயெ உமாமகேசலும் ச..றுலார், ஓ பிரமனே, 
நீ ஈம் மடைய முடியைக் கண்டுவந்தோ மென்று இத்தேவ 

சபையில் பொய்சாட்சி யேற்படுத்தக்கொண்டுவர்து €ஞ்சித் 

சேனும் ௮ச்சமில்லாமற் சாதித்தபடியால் இன்றுமுதல் 

புவனத்தில் உனக்கு அலயமில்லாமலும் யாரும் வணங்கா 
மலும் போகக்கடவதென்று சாபங்சொடுக்ததோ$% காழம் 

பூவைப் பார்த்து, ஐ புட்பமே, நீ இப் பீரமன் வார்த்தை 

யைக்கேட்டு பொய்சாட்சியாசவர்து சாதித்தமையால் இன்று 

(ps ஈமதுகண்ணீற்படாமலும் தேவர்களுக் குபயோச 

மில்லாமலும் போகக்கடவையென்று-ூறி, பின் மகாகிஷ்ணு 

வைப்பார்த்.துச் சொல்லுவார், வாரும் பரந்தாமா, ரர் இத் 
தேதவசபையில் சத்தியமாய் உண்மையை கெளியிட்டமை 

யால் இப்புவனத்இல் 8ீர் மேன்மேலாபெ புகழும் பூஜிசமும் 

ஜெயமும் மல்களாகரமும்பெற்று வாழக்கடவீரென்று மூக 

மலர்ச்சியோடுவ் கூறியதல்லாமலும், நாமேக£ர், நீரேகாம், 
என்றும் விஷ்ணுவை காடசலிங்கனஞ்செய்து அசேக .வுபசார 
வர்ர்த்தைகள்சொல்லிக் கூட்டிக்கொண்டு தேவேக் இரா.இயர் 
புடைசூழுூம்பழயாய்க் கலிலாயத்துக் கெழு தருளும்போ.து 

பிரமதேல்லும் மசாதுன்பங்கொண்டு சந்தூஜடாக.ா மூர்ச்டு



&nd Ce Sibi cot Ane eb. 

பாசிய பரமசிவத்தினது பாதபத்மங்களிற்பணிந்து இருகரங்க 
ளாலுங் கெட்டியாய்ப் பற்றிக்கொண்டு, சுவாமி, ௮.றிவிலி 

யாயே சிறியேன்செய்த குற்றத்தைப்பொறுத்து சாபறியர்த்இ 
செய்ய வேண்டுமென்று தோத்திரஞ்செய்ய, அப்போது பரம 
இவங்கருணைகூர்ந்து, வாராய் பிரமனே, உனக்கு ஈம்மால் 

நேரிட்ட சாபநிவர் த்தயாக வேண்டுமாயின் பூலோகத்இலீலங் 

கும் பரதகண்டத்தில் தெட்சணபாகத்தில் சேதுலிலோல்கும் 
கர்தமாகன பருவதச்சார்பிலிருக் து யாகா இ௫ூர்.த்தியங்கள் செ 
ய்.ஐ தேவர்களுக்கு பூரணூகுதிசெய்து வருவையேயா௫ல் இச் 

சாபவிமோசனமாகுமென்று இருவுஎம்பற்ற, அதுகேட்ட பிர 
மன் சச்தோஷங்கொண்டு, அவ்வாறே. தேவர்கண்முதலிய 

மகாரிஷிகளையும் சித்தபுருஷர்களையு மழைத் துக்கொண்டு 

சர்தமாதனஇரிச் சார்பில்வக்துசேர்க்து -வேள்விக்குண்டமுகத் 

லியவைகளை விஇப்படியமைத்து-யாகாஇிகளைச்செய்து முடிக் 
கையில், பரமேசுவரன் விருஷபவாகனாரூடரா யெழுந்தருளிப் 

பிரமனுக்கு தெரிசனந்தந்து, அகேகவரங்களைக் கொடுத்து 

இன்றுமுதல் உன்னைச் சுருதிவாக்ய ப்ரமாணம் களினாலே 
பூசுசாள் வர்தனை வழிபாடுசெய்யக் கடவதென்று இருவாய் 
மலர்ந்தருளிப் பின்னும் தன்னுடைய சாபவிமோசனமாகும் 

படி யாகள்செய்துசொண்டிருந்த ஓமகுண்ட சரணாகதிசெ 

யது, அர்த இடத்தில் கிரம்பியதர்த்தங்களிலே யாவரும்கூழ்ட 
அவற்திலுள்ள மிர்த்திகைமூ.தலான நீற்றையெல்லாமெடுத்து 

தரித் துக்கொள்ளக் கடவதென்றும் இவ்வோமகுண்டம் உன் 
டைய நிமித்தம் உண்டாகயெபடியரல் இ.துமூதலிதந்கு 
பிரமகுண்டமென்று பெயர்விளம்சக்கடவதென்ம் இப்பிரம 
குண்டத்தில் மூழ்னெவர்களுக்கு. பேரின்பவிடு டைப்ப 
தோடும்இஇல் உண்டாயிருக்றெ அளியை யாரொருவர் தரி 
தீ.துக் சொள்னாஇின்றார்களோ* அவர்கள் புண்ணிய சென்றும் 
shat suited GeO pg சொல்லியசோடும். சூரிய 
ஈர்இச்ச்ஞள்னவன்ரலில். அக்கனனரிகா 4 ephadatin Cee 

 



கேதுபுராணவுரநம், ௧௩ 

ஸ்ரீகபிலாசத்இற் கெழுந்தருளினர், ஆதலால் அதுமுதல் 
அதற்கு பிரமதீர்த்தமென்று பெயர்வழக்க வருகின்றதென்.௮ு 
சூ.சமூிவர்சொல்ல, கைமிசாரண்யர் சந்தோஷக் கொண்டு, 
சுவாமி கந்தமாதனத்தில் இத்தன்மையவாகெ ம௫மைகளுண் 
டாயிருக்கின்ஐதன்றோ வென, அப்போது முறிவர், அவர் 

தமைகோக்க), ஓழுறிவர்களே, இப்பிரமகுண்டத்துக்குச் 

சமானமாகிய அ௮.துமகுண்டமென்று ஒருபுண்ணிய தீர்த்த 
மிருக்க் ற, ௮ தன்பெருமையைச் சொல் லுகிரோக் கேளுவங் 
களென்று கைமிசா ரண்யருக்கு சூசமூநிவர் சொல்லக்கொடக் 
Bent, 

பிரமகுண்டச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பேற்றது. 

  

அ நுமகுண்டச்சருக்கம், 
eee EK HOADHONOT Cee 

கேளூமகள் நைமிசாரண்யவாசிகளாகிய முநிவர்களே, 

தீசரசகுமாரனாயெ ஸ்ரீராமதூர்த்தயும், இலட்சுமணலும், 
விபீஷணனும், சுக்ரீவன் ௮நுமன்முதலிய வானரவி சரும், 

எழுபத்திரண்டு வெள்ளம் வானரசேனைகளும் ஏகாக்தராம 

மென்லும் ஸ்தானத்திலிருந்து ஆலோடத்தப் பின்னர் பிர 

யாணப்பட்டு இலங்கையிற் பவளமாமலையிற் சேனை களையிறக்கி 
இசாவணாஇகளை யெிர்த்து வதஞ்செய்து கிபிஷணலுக்குப் 

பட்டாபிஷேகஞ்செய்த பிரமஹத்திதோஷமானது இராம 
னைப்பிடித் துக்கொண்டு சடுக்கப்படாத துன்பங்கள் கேரிட்ட 
மையால், அது நிவர்த்தயாகும்டொருட்டு மகாரிஷிகள் கூறிய 
வண்ணம் சே. அவின்மத்தியில் சந்தமாசனபருவத.த்இில் சவ 

பூசைசெய்யவேண்டி. யோ௫ுத்து, இலிங்கல் கொண்வெரும் 
LAND TALL SRR ET UIT OOD ஈர்2தாதிக்கனுப்பிலைத், அதற்குரிய 

காடக்கிசளெல்லாஜ் சேகரஞ்செப்து, அ அஉன்வரகை யெ 
அக்க தர அப்போது இலிய்சப்பாசிஸ்டைச், 

குரிபஇலக்ளெம். ரேரிட்டுச் சப்பிப்போருசென்௮ கருதினவு



Rn» Ce git Them ous pid. 

சாய்ச் சோபிராட்டியினது கையினாற்பிடித்து Alot wri s 
கொண்டிருக்க மிர்த்திகையினாலே பார்த்திபலிங்கமாகச்சமை 
நீது, ௮தனை ஸ்ரீராமன் பூசைசெய்ய, அப்போது ஸ்ரீகயிலாக 
பதியாயே சாம்பமூர் த்தியானவர் இராமமூர்த்இக்கு தெரிசனம் 
தீர்து வேண்டி.யவர்ங்களையுங் கொடுத்து கயிலாச.த்திற் கெழுர் 
தருரியபின்பு, இலில்கக்கொண்டுவரச்சென்ற ௮.நுமாரானவர் 
நர்மதா தீரத்திலிருந்து ௮ தபிரயாசையோடும்இலிங்கச்சைக் 
கொண்டுவர்து இராமநூர்த்தியினெஇர்ரின்று வணங்இறிந்ச, 
அவ்வதுமானைக்கண்ட இராமன், வாராப் இநுமானே, 8 
வருவதற்குள் மூகூர்த்த௩் தப்பிப் போகறதாயிருர்தமையால் 

சிையின் கையினாற் பிடி த்இருக்த மிர்த்தகையிலே சிவபூசை 
செய்து முடிந்தது, இப்போது நீ கொண்டுவந்த இலிங்கத்தை 
நாம் பூசைசெய்இருக்குமிடத்தில் உத்தரபாரிசத்திலே பிர 
இஷ்டைசெய்து உன்பெயர்விளங்கத்தக்கதாய் பூசைசெய்வா 
யென்றுசொல்ல, அவ்வார்த்தையைக்கேட்ட அதுமான் ச£க் 
கப்படாததுன்பமுங் கோபங்கொண்டு முகம் வேறுபட் 
டி.ருப்பைக்கண்ட ராமன் ௮கேகவிதமாய்த் தே.ற தலைசொல் 
லிபும் கேளாதறுகண்டு, பின்னும் இரக்கத்தோடும், ஏப்பா 
அதுமானே, உன்பெயராற் பிரதிஷ்டைசெய்க இலிங்கத் 
துக்கு மூதற்பூசையும் நிவேதனமும் ஈடந்தபின் ஈம்முடைய 
இலிக்கத்துக்கு ஈ௩டக்கும்பட.யாய் கட்டளை யிட்டோம், 2 ser 
றியும் இவ்விரண்டிலும் பரம்பரன் பேதமில்லாமல் விளக்கக் 
கொண்டிருப்பார். அப்படி. யிருப்பதிலும் உன்னால் தாபிக்கப் 
பட்ட லிங்கத்தைச் சகலருக் தெரிசனஞ்செய்து பின்னர் யான் 
பூஜித்தலில்கக்தை தெரி௫த்தால் அவர்களுக்கு அகேகம் பல 
லுண்டாம். இதன்றிபும் கீ தாபித்தலிங்கச்தை தெரிஏயொமல் 
யான்பூஷித்தை தமாத்திரம் தெரிசிப் பவர்களுக்கு யாதொரு 
பஸ்ல மூண்டாசமாட்டா து, ஆதலால் இதனை சீ உண்மை 
யாககம்பி பான்செல்லியவண்ண முடிப்பாயென்று சொல்லி 
ப்ல்சேனாதுபுந்மாரானகர் இராம்ஜூர் த்தியைரோக்சவாமி, 
தேவரீர்: பூஜித்த "இலில்கத்தைப் .பீடுக்கமெதிர்து;: அகிபேன்.



சேஅபுசாணவசநம், கத 

கொண்டுகர்த இலிங்கத்தைப் பிரதிஷ்டை செய்யவேண்டு 
மென் ௮சொல்ல, அக்கணமே இசாமஜூர்த்இ சிவசிவா வென்.று 

செவியைட்புதைத் துக்கொண்டு, அதுமானைப்பார். த, வாருழ் 
அ.துமானே, சர்வாந்தரியாமியாகவுஞ் ஜக தீசனாகவு மிலம்சஞ் 
Payal guns deat cs பிடுந்கவும வைக்சவு ஈழம்மாச். கூடுமோ, 

என்னவார் ச்சைசொல்லுகுழுய், சரியல்லவென்று சொல்லியுஞ் 

கேளாதுகண்டு, இராமதூர்த இக்கு மன த.இற் ஜெூத்து வரு 
த் சமூண்டா௫, ௮ப்பா அதுமானே,யான் பூவித்சலிஜ்கக்தைப் 

பிடுங்கிப்போடுமபடி யாக -வல்லப முனக்குண்டாயிருர் தால் 

அவ்வாறே செய்யென்றுசொல்ல, s gore அவ்வுரைக்குக், 

சம்மதல்கொண்டவனாப் விசுவரூ.பங்கொண்டு தன தவாலை 

வளர்த்து இராமமூர்த்தி பூஜித்த இலிங்கத்துக்கு மூன்றுசுற் 
ய் வளைபச்சுறறி இ.றுககப்பிடி த்துககொண்டு தனது பூரண 

வலிவேோடு மசைக்க, ௮ணுவளவேனு மசையா ததுசண்டு, மகா 

கோபங்கொண்டு,பின்லுக கெட்டியாய் வாலினாலிறுக்கிச் தன 

இரண்கொலைபும் பூமியின்மீது வலிவாயூன்றி இருகரங்களா 
லும் வாலைப்பிடித்துக்கொண்டு மகாபராக்ரமத் தோடும் 

ஆகாயவிதியில் விசைசொண் டெழும்புகையில், ௮துமான் 

வாலானது அறுபட்டு அவ்விலிங்கத்திற்கு வடபாலாகக் கூப் 
பீடு தூரத்தில் பூமியின்பேரில்வர்து apt sCur gr அப்பூமி 

யானது பத்தல்பத்தலாய்ப் பிளந்து பாதலமளவும் பள்ள 

முண்டாகி அவற்றில் நீர்ணற்றுத்சோன்றியது, ௮தஇல்வீழ்ர்த' 

அதுமாதுடைய வாயினிடமாகவுஞ் செவியினிடமாகவும் 
பெருகிய உரமும் நீரும் ஒன்௮பட்டு அ௮ப்பள்ளமான து 

நிறைக்து பிரவாகம்போற் பெருவெழியும் பள்ள,த்இற் சாவுக் 
குச் சரியா மூர்ச்சைகொண்டிருப்பதை இரர் மமூர்த்தி மூ, 
லிய யாவருங்கண்டு வியாகுலங்கொண்டு Racer 9 Our 1/7] 

அதுமானைக்கிட்டி செருக்கு அந்தோ, பண்யோன்' ர்க 

nectar மெலிந்தாயேதெள் வி க்கத்தரமே ஆறு 
மாளையெரி Ay அம்மனும் சுவாமியுமாக அசும்ன இ.சர் 

சக்லதள் சடஜிர்சித்க அவரது Ser sm guar pp; 
‘12



gue சேதபுசாணவாந்ம், 

அரக வுபசார வார்த்தைகளைச்சொல்லித் தே௮ தலைசெய்த) 

தனது புதல்வனுக்கொப்பாகய அ.நுமானுக்குற்ற விபத்தை 

நீக்யெ அப்பள்ளத்திற்கு குழந்தைகளுக்குவர்த துன்பத்தை 

யும் குழக்தைகளில்லா தபேர்களுக்குக் குழம் தகளுண்டாகும் 

படியா பெருமையை.பும அகேகபாபங்களும் இதில் மூழ் 

இயெபேர்களுக்கு விலகச்கடவதென்று வாக்களித்ததோடும் 

அத்தடாகத்திற்கு ௮ நுமகுண்டமென்று காமஞ் சூட்டிப் 

போனமையால் அ௮த்தன்மைவாய்ந்த அறுமகுண்டத் Bigs 

மானது உலகத்திற் பெருமையோடு மிருக்குகாளில், கேகய 

GB தீசமாளப்பட்ட தரும௪கன் என்னும் வேந்தன் நூறுபெண் 

களை விவாகஞ்செய்துகொண்டு இராச்செயபரிபாலனஞ் செய்து 

வருகையில், தனச்குப் பிள்ளையில்லாததுகண்டு ௮கேகவித 

நோன்புகளை யநு$ஷ$ூத்தும், மறைவிதியிற் கூறியவண்ணம் 

முப்பத்திரண்டறங்களை வழுவின்றி ஈடாத்தியும் வருகையில் 

தன்று மஹிஷியின் வயிற்றில் ஓர் பிள்ளேயானது பிறக்க, வேக் 

தன் மிகவுஞ் சந்தோஷங்கொண்டு அப்புத்தினை நாளொரு 

மேனிபும் பொழுதொரு வண்ணமாய் வளர்த் துவருகையி 

லோர்காள் அந்தப்புரத்தில் ஈவரத்ன aA guru Oger per 

நித்திரைசெய்துசொண் ஒ.ருக்குங் குழந்தையின.து காலில் 

ஓர் தேள்கொட்ட, உடனே யக்குழர்தை வீறிட்டமுதவோ 

சையைகேட்ட குழவியின் தாயாகிய பட்டமஹிஷியும் பாக்கி 

யர்களுமா யோடிவந்து தொட்டிலைச்சூழ்க துகொண்டு, யாது 

காரணத்தால் அமுதென்று பார்க்கையில், ௮த்தொட்டி. 

லின் ஒர்பு தத்தில், தேளிருக்கக்கண்டு, இத்தேளின் கொடுமை 

யால் பிள்ளைக்கு உபத்.இரவம்கேரிட்டதென் தறிந்தவர்களாய், 

அிக்கமகட்டாமற் கதறுகன்ற ௮ரும்புதல்வன து,கோரத்தைக் 

சண்டயாவருல் கோவென்று வாய்விட்டலறுகையில், அவ் 

கவோசையானது கொலுமண்டபத்தி லகேச ராஜாக்கணெரும் 

இப்வணிர்து நிற்கவும், ஈவமணிவெயி லெறிக்குஞ் சில்கா௪ 

ree dale  வித்திருக்கும் ௮ரசன துசெவியிற் கேட்டி 

ல, இடுக்ிட்டு, அருகேபிருக்கு மர்திரி முதலிய காரிபர்கிளை



சேதுபுசானாவசநம், an@ 

கோக்க, அந்தப்புரத்திலெழுக்த கூக்குரலினது காரணத்தை 

யின்னதென் நறிந்துவரும்படியாய் ஆஞ்ஞஜைசெய்ய, ௮ல் 
லாறேயவர்க எந்சப்புரத்திற் கதிவேகமாய்ச்சென்று, விசா 

ரணைசெய்கையில், சந்திரனென்லுங் குழந்தையைத் தேள் 

கொட்டியதாகச்சொல்ல, ௮.துகேட்ட மர்இரிமுதலானோர் 

துன்பமடைச்து ஒடோடியும்கந்து, ௮ரசனுக்குரைக்க, ௮ 

சன் கலவ, அங்குள்ள மணிமர்இுரசித்திபெற்ற வல்லவர் 

களையும் பூசுராள்முதலிப பெரியோர்களையு மழைத்துச் 

சொண்டு, ௮ந்தப்புரஞ்சோந்து, தொட்டிலிற்கதறுங் குழர் 

ையையுக் தன்மனைவியரும் தோழிப்பெண்களும் படுந்துப 

சத்தையுங்கண்டு ச௫க்கலாற்றாதவனாய்த் தானுஞ் சலனமுற் 

றிருக்ச, ௮ துசண்ட மணிமந்இரவல்லவர்கள் ஒவ்வொருவரும்; 

தங்களுக்குத்தெரிர்த மூலிகைகளினாலும் மந்திர உச்சாடனம் 
களாலும் குழந்தையின் துன்பத்தைத் தணிச் துவருகையில், 
வேந்தன் தன்னிடமிருக்கும் மறையவர் முதலான பெரியோர் 
களைப்பார்த். து, ஐயா கான் நாறுபெண்களைமணந்தும் நெடு 

நாட் பிள்ளையில்லாதசைக்கண்டு பற்பல விரதங்களை யநுட் 
ட.,கீ.து ஸ்ரீகயிலாசப இயினருளால் உண்டாயெ எனத அரும் 
புதல்வனுக்கு இப்படிப்பட்ட இடுக்கண் சம்பவித்தால், எவ்வா 
அுய்வேன், மேலும் எனக்கு விருச்சாப்யதிசையாதலாலும், 

வேறு பிள்ளையில்லாமையாலும், இவ்வொருகுழந்தைக்கு யா 

தொரு திங்கும்சேரிடாமற் கடவுள் அதுக்ரரிக்கப்படாதோ, 

பாதகனாகிய வென்மீது பரமசிவத்துக்குக் கருணையுண்டாக 

வில்லையே, அக்தோவென்.று கவலையுற்றிருக்குங் காவலனைக் 

கண்ட பூவலசாகயே பெரியோர்களும் பூசுரர்முதலிய பாவலர் 

களும், வாரும்வேந்தே, உமது இச்சையின்படி. மணஞ்செய்* 

தூறுதேவிகளுக்குள் குழந்தைக ஸூண்டாகும்படியாயும் 

அவர்களுககு யாதொருநிங்குக எனுகா இருக்கும் படியாயும் 
எசண்ணமிருச்சால்; இவ்வுலன்சண் தெட்சணபாசுத்இல் 
ஸ்தீசாமகார்தீயோல் சட்டப்பட்ட சேதுவிலோல்கும் சாத 
ம்சதனபருவ்தச்சார்பில் வழக்கும் அறுமகுண்டச்சைக்கஸ்



5௩ சேதுபுசாணவசதம். 

தெரிசித்து அத்தீர்த்தத்துல் lab உம ழதேவிமார்களும் 

நீராடி, அதன்சளையில் பு.த்ரகாமேஷ்டியாகஞ்செய்.து முடித் 

த்ர்ல், யாதுங்குறையின்றி புத் ரபாக்யமும் வண்டிய சம் 

பத்துகளு மூண்யாமென்றுகூற, அதுகேட்ட தீருமசகன் 

மிரம்மானக்தபரிதனுப், மிருகாதலோடும் பெரியோர்கூதிய 

வண்ணம் தனது குழந்தை முதலிய பேர்களையும், மச் இரிழத 

கியபேர்கசையும்,மறையோ தும் வேதவாயினர்களையும்,சேன 

சயினயள்களையுங் கூட்டத் தானும் ரதாரூடயை பீரயாணப் 

பட்டு, தன அபட்டணத்தைகிடுத்துக், காமேலைவனம் வஞர் 

தரல் எனாலுஈகெண்முதலியவைகளையுர் தலங்களையுல் கட, 

ந்.து, சேதுவைச்சேர்ர் து, அவறோங்கும் கர் தமாதனபருவதச் 

சார்பில் ஆ.துமகுண்டத்தைக்கண்டு தீரிசித்.து, அக்குண்டக் 

தடையில் தன. தேவிமார்களோடும் பு.த்திரன்மூதலிய பேர்க 

ளோடுமிறம் வேதவிஇட்படி, யஇந்தீர்த்தமாடி, பின்பச் 
கரையில் புத ரகாமேஷ்டியாகள் செய்யவிரும்பிச், இத இரை 

ars san அரேகர்தேவப்பிராமணுள்முன்னிலையில்யாகத்தை 

நியமப்படி நிழைவேற்றிப் பூராணாகுதசெய்த, பிண்டசேடத் 

தைச் தனது .நா.றுதேவிமார்களுக்குங் கொடுத்து, ypu 

குண்டத்தை ஒலஞ்செய்லு, பின்பு சாம்பசிவமர் த் இயையுக் 

தரிசனஞ்செய்து, அவணின்றும் பிரயாணப்பட்டுத் Ken yy 

பட்டணம்வாறு சேர்க்து, இராச்செயபரிபாலனஞ் செய்து 

கொண்டிருக்கும் நாளையில், யாகத்திற் பெரியோர்களாற் 

கொடுக்கப்பட்ட பிண்டத்இன் பெருமையால் அதே கர்ப்ப 
மாதமிருந்து; பத்.துத்திங்களும் பூரணமாய் முடிச்தமின், 

தருடிசசன் தேவிழார்களாகப praenstegsh அ.றபிஸ்ளை 
தசைபப்பெற்மூர்சள். அதுசண்டவேந்தன் , மெக்தவுஜ், சர் 

இதாரகனடக்து அரேகம் பிராமணர்களுக்கும். பெரியோர் 
தருர்கும் தேககானபூசாள கன்னிகா தானமு;தலிய முப்பத் 
கெண்டி தருலங்களையும். குருறரலில்திச்செய் ௪, சணபத்கி 
சர்கரினுடை ஷாக் இரனைல்போன் உழுண்ககிக்கக்கீள. 

A கண்டு ஆடக்கால்ளா சண்னு, ஆச் 
     

     ப 

ug



Cost gry cit are? fat. க்கள் 

புத்திரரும் மற்றவர்க் கொவ்வொருபுத்தரருமாக நா த்றொகு 
குழ்தைகளையும் சாளொருமேனியாய் வளர்த்து இராச்சிய 

பரிபாலனஞ் செய்துசொண்டு வருறேபோது, பிள்ளைகள் 
மூன்றாம்பிறைபோல் வளர்ந்து இசாஜவர்க்கத் துக்குரிய சகல் 
வித்தைகளினும் வல்லவராய் உலாவிவருகையில், தருமசகன் 

கண்டு, பேரானக்தங்கொண்டு, ௮ண்டையிலிருக்கும நூற் 
ஹெருபிள்ளைகளுக்குந் தனது பண்டாரஙகளையுந் தேசத்தை 

யும் நாற்றொருயாகமாக்கிக் கொடுத்த, ருாகல்மனைவியின் 

(ந்தற்பிளளையாகிய் சந்இரனென்பவலுச்கு இவ்யமுகூர்த்தத் 

இல ௩டரூட்டிப் பட்டர்பிம்ஷகஞ்செய்து, அலன்கையினா, 
லேகதா௫த நமங்கள்செய்லித்துப், ெளைசளுக்குவேண்டி:ய 

நீதிவாக்கியககள யுசைத் , ௮ன்னவரிடஞ் செலவுபெற்றுச் 

தானு? தன்னுடைப Gs மார்கள் மூனு பேருமாய்ப் பிரயா 

ணப்பட்டு, தெட்சணபாகத்ததோர்குங் கந்தமாதனபருவதச் 

சார்பில், அநுமகுண்டத்சைச்சேர்ந்து சரிசித்ச, Bi gar, 

அத்திர்ச்மக்கரையில், ஸ்ரீகயிலாசபதியாகிய பரமசிவத்தை 

யிதயகமலத்திலிருத்தி, தர்ப்பாசனத் நிலி ரது, சிலகாலரஈ 

தபசுசெய்து, பின்னர் வேர்தன, சேகயியோகமாக, ௮ 

கண்ட அவனு டய தேவிமார்கள் நாறுபேரும் ௮ரசனோேடும் 

அச்ெிப்பிரவேசமாகயெதைக்கேள்வி.புற்ற சந்திரனென்பவள் 
தன ஓ.ஈமுபிமார்களாகப நாறுபேரோடும் மாதாபிதாக்களுக் 

ரச் செய்யவேண்டிய "கரியைகளைச செய்துமுடித்து, ௮வர் 

களை வைகுண்டப சுவிசேர்த்து, தனது மந்திரி தலியபேர்க 

ளோடுங் காரியர்களோடுல்கூடி. மறுரீதிகுனறவின் நி இராச்சிய 

பரி.பாலனஞ் செய்துகொள்டிருந்தா ஞூதலால், அத்தன்மை 

பாகய மடமைவாய்ந்ச. அதுருண்டத்தின்: பெருமையைச் 

ரர் தூக்க யாலராற் சொல்லிமடியுமென் து. சொல்லியஎஹச் 
சேட்ட கைமிசர்சண்ய நகிவர்சள், : மெத்தவுஞ். சந்தேதோகத் 
baie cg; சூதடற்ளிகபபய் பணிர்து, சுவாமி தெவ்ரிர் 

 



& Bi 3} சேதபுராணவசநம், 

வினவி.பகைச் சூதமுரிவர் கேட்டுக், கருணைசுரந்து, ஓ முர 

வர்களே! ௮கஸ்இயர்த்தமென்றோர் தீர்த்தமுண்டு, ௮சள் 
பெருமையைச் சொல்லுகிறோம், கேளுங்களென்று திருவாய் 
௦லர்ஈ தருளிஞர், 

அஙநமகுண்டச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பேற்றது. 

அகத்தியதர்த்தச்சருக்கம், 
ogc 

கேளுங்கள் ரைமிசாரண்யவாசெளாபேபே முகிவர்களே, 
பண்டோர்காலத்தில், ஜக தீசன து க்ருபரரோக்க.த்இனா லுண் 

டாய இலவணம், இட்சு, சுரா, சந்பி, த, க்ஷீரம, சுக் 

தோதகமென்று சொல்லப்பட்ட எமுகடல்சூழ்ர்த இவ்வுல 
இன்கண் வழங்கும் பருவதங்களில் விந்தியகிரியென்னும் மலை 
யானது ஸ்ரீசந்திரஜடா தரகரர்த்தியின;து வாமபாகத்திலொவி 

ரும் உமாமகேஸ்வரிக்குத் தாயகமாகிய இமாசலத் தக்கொப் 

பாக வேண்டுமெனக் ௧௬௫, ஆகாயமளாவிபுயர்ஈ்து வட்ட 

மிட்டுப் பரகிப் பூரித்து, தாபராதி முதலியவைகளுக்கும் 

விலங்கெங்களுக்குஞ் ஜீவர்களுக்கு மிடுக்கணைக்காட்டி,, இறு 

மாப்புக்கொண்டி.ருக்கும் தன்மையை நீலகண்டதூர் த்தியாகய 

பரம்பர னறிந்திருர் தும் பருவசராஜகுமாரியை மணஞ்செய்ய 

வேண்டித் தம்மூடன் ஸ்ரீகயிலாசகரியி லெழுக்தருளியிருக்கும் 

இரண்டாஞ் சங்கரனாடுப ஈக இதேவர் பிருங்கி நாரதர் சப் 
ரிஷிகளாதி சவகணங்களோடும் தேவேந்இராதி முப்பத்து 

மூக்கோடி. தேவர்க ணாற்பத்தெண்ணாயிரம் ரிஷிகள் ௧௬ 
காந்தர்வ சித்தவித்யாதர ருரகாஷ்டவசுக்களோடும் விருஷப 
வாசனரூடராய் பிரயாணப்பட்டுக் சயிலையினின்றும் வருகிற 

போது, பரமேசுவரன் ௮கஸ்இியமை நினைந்து வருவித்து, 

அன்னவனைகோக்க, வாருமகஸ்இயே, இப்பூவின்ரண் வீர் 
இஷஷிரியான து-மேர்வுக்கு ரிகசச்சவேண்டுபெளச் கருவளம் 

கஇிஜியசிள்மு வில யாருக்கும் இடுக்கணச் கெலித்து கெல



சேதுபுராணவச௪நம், கலக் 

எித்திருக்கன்றமையால் நீர்போய் அதனை கெர்வபங்கப் 
படுத்தி வரக்கடவீரென்று இருவாய்மலர்க்தருள, அதுகேட்ட, 
அசஸ்தஇயமுறிவர் கங்கா தரனைப்பணிம்து, சுவாமி, கடையேன் 
சேவரீருடைய இருமணக்கோலத்தைக்கண்டு தரிசிக்க ௮இ 
யாவலோடுக்கூடிலக்த வெனக்கு இவ்வாறு MENG FHSS 
எளியேன் வினைப்பகுதியென்று துன்பு றுகன்றேன், என் 
செய்வேனென்று வியாகுலத்தோடுஞ்சொல்ல, அதுகேட்ட 
சோமசுந்தரக்கடவுள் இரக்கமுற்று, ஓய் ௮/கஸ்தியமுலிவசே, 
£ீர் நம்முடைய மணக்கோலக்சைப் பார்வதியுடனே வேதா 
சண்ய மென்னுச் தலத்இில் தரிரிக்கலாமாதலால் நீர்போ 
மென்றுகூற, ௮வ்வுரையைச் சரமேற்கொண்ட அகஸ்இயர் 
பிரயானாப்பட்டு, அகாயத்இற்கும் பூமிக்குமொன்ரய் வளர் 
ந்து இறுமாப்புக் கொண்டிருக்கும் விக்தியகிரியின் இகரத்இல் 
தனதுகரத்தை லைத்தமாத்திரத்தில், அப்பருவதமான து 

நெறநெறவென்று நெறிந்து பூமியிற்றாழ்ந்து பூமியோடு பூமி 

யாய்ப் போய்விட்டமையா லதுகண்ட வகஸ்தியர் சந்தோஷத் 
தையடைரந்து, அவணின்றும் நீங்கித் தென்றிசையை ரோக் 

இட் பிரயாணப்பட்டு சே துவைச்சார்ர்க.கந்தமாதன பருவத் 

தைசசேர்ந்து, ௮தன் மமகிமையையுஞ் சேதுவின துமசமையை 

யும்கண்டு, அனர்தங்கொண்டு, இங்கனம் ஈம்முடைய பெயரால் 
ஓர் தடாகமுண்பெபண்ண வேண்டுமெனக் கருதி, ௮அதுபோ 
லோர்தடாகமுண்டுசெய்து, ௮ சகடாகக்கரையிற் ன்றிது 

காலர் தபஞ்செய்துகொண்டிருந்து ௮.இற் தீர்த்தமாடி, அதற் 
கேச வரங்களைக் கொடுத்து, பின்பு பொஇகைமா மலையை 
கோக்கிச்சென்ரார், 

கேளுங்கள் நைமிசாரண்ய முரிவர்களே, மகா சபோசன 
ரசிய அசஸ்இயமுனிவசால் நியமிக்கப்பட்ட , அத தடாகத் 

இத்கு அன்றுமுதல் அசஸ்இய ரத சமென் ௮.. பெயர்விளல் 
சிக்கொன்டிருக்கும், அத்திர்த்தமானது அகேககோடியுகக் 

சங்கரை ப் போக்குவ?ரடும், செல்வம், சல்லி) அழகு, ஆன்



wits சேதுபுரரணவ சதம் 

oni, Setar sh முதலிய இஷ்டகாமியக்களையும் மோக்த 
காமியங்களையும் நினைத்து அதில் இர்த்தமாபேவர்களுக்கு 
அவர்வர்சளெண்ண்ப்படி. யளித்துவரும், ௮து எப்படிபென் 

ரூல், நேசார்ண்யமென்லுர் தலத்தில் விக்கும் வேத்வாயின் 

ராகிய மன்நயவருள், "தீர்க்கதருமனென்றொரு பிராமண் 
லுண்டு, அப்பிராம்ண்னுக்கு £பர்னென்னு மோர் பு Bach 

பிறந்து எளர்ர் தவருகையில், அப்புத்திரனுக்கு சவுளஉபர்யன் 
மூசுலிய கருமங்களை வி௫ுப்படி. முடித்துப் பிரமசரியத் தில் 

நின்றும் வழுவின்றி வேதபாராயணஞ்செய்து வருசையில் 
இன்னஞ் சாத்திரங்களை யறியவேண்டுமென்லும் விருப்பங் 

கொண்டு, உகங்கமாரிஷியிடஞ்சென்று அவரது பாதபத்மங்க 

ad பணிந்து, தனநுகருத்தைப் புலப்படுத்த, அம்மூனிவ 

சது. கருணையைப்பெற்று creas மாறுசாஸ்இரம் பத 
னெண்புசாணமுதலிய சாஸ்இரங்களனை த்தும் ௮.றுபதுவரு 

டம் வரையிலிருந்தூ ௮ன்னவரிடமோஇயுணர்ச்து தெளிர் 

தவராய்ப், பின்பு தன்னுற்கூடிய பதார்த்தங்களைக் காணிக்ளச் 
யாகவைத்து.। பணிர் து, சுவாமி, ௮டியேன் இதுவரையிகர் 

தேலிரறு பா திபத்மற்களுக் கற்பிதமாரும் பணிசெய்த செப்' 

பத்தரிய வாசமசேதபுராணங்களை புணர்ந்தேன், இர, தக்க 

ஞீடைய அ.றுக்ரகத்தினலை பாணிக்கி/கணஞ் செய் துகொண் 

மல்லது தர்மத்து லிருக்கவேண்டுமென்று Gri creda” 
இன்றபடியால் அருள்செயயவேண்டுமென்று பணிர்தரின்ற 

மீரண்வகளை உதங்கமாடிவர்கண்டு, சர்சோவூற்சொண்ே 
கூறுவார், வாராய் பேரனென்னு மன்பனே, உன்னுடைய 

மன இன்படியே இல்லறத்தி லிருக்கவேண்டமாமின் உனக்குக் 

சலியாணஞ்செய்து கொள்ளூவதற்கு ஐர் வககசொல் லுூன் 
ஹோம், தெச்ச்யாதெனில், Rrra es Bits alison. 
சேதவிற்: “we தமர்தனரிச்சார்மில்! உமரே" நுல் 

a dab sal woe nt a neue 

 



சேதயூராணவகரம், க்ர்கி 

சீர்த்தமிருக்கின்றது, அச்.ரர்த்தம் இஷ்டகாமியன்களையும் 
மோக்ஷகாமியலகளையுவ் கைகூட்டிவைக்குமாதலால் Jf அத் 

தீர்க்கக் துக்குப்போய் சங்கற்பவிஇயின்படி. தரிகாஉழமும் coor 

ஈஞ்செய்து வணங்க, மூன் ௮வருடம்வரையில் வருவரயாூல் 

முடவி லத்தடாகத்துவின்௮ும் சேவராஜனுடைய அயிராவத 
மென்னும் வெல்ளேயானையானது எழுக்து. மகாபராக்ரமத் 

தோடும் உன்னெ]இரிழ் பாய்வதுபோல் வருவதைக்கண்டும் 
Bua rice நிற்பாயேல் பின்னர் அக்கதயானையானது உன் 

னை/பஷிக்து தலைகுனிடிம், ௮க்காலையிலதன் அதிக்சைஎயப் 

பற்திக் கால்வதியாயேறி மத்தகத்தின்மீது தேவே இரனைப் 

போல் உட்கார்ந்து ஆனையை ஈடத் இனால் அப்போது மதுரா 

Ra Ren soar exes சுவகயனென்னும் வேந்தன் வேட்டமாடும் 

பெர்ருட்டுக் கக்தமாதனடரிச். சாரலில் வரூபவன் உன்னைக் 

கண்டு வக்தனைவறிபாடேட னழைத்துக்கொண்டுயோய் தனது 

ரூமாரத்தியை உனக்ரு மணஞ்செய்துவைப்பா சூதலாற் ௪௪ 

இ யியரய்ப்போய் வரக்கடவையென்று விடைசொடுத்சஷக் 

கேட்ட பேரன், முநிவரைப்பணிக்து, சுவாமி, தேனீர் இரு 

வாய்மல்ர்க்கருளியவண்ணம் அடியேன் அசல் இயர்த்தத்இ 

னின்௮ுலெளிப்படும் வெள்ளையானையின்மீதேறிச் செல்லுகை 
யில் கந்தமாதனூரிச்சாரலில் வேட்டமாடவரும் வரதன் 
தன குமாரற்நியை எனக்கு விவாகம்பண்ணிக்கொடுக்குவ் 

காரணத்தை இன்னதெனத் தமியேலுக் கருள்செய்யவேண்டு 

மென்௮ கேட்க, அ.தற்ரு. உதம்சமாமுகிவர் சீடனைப்பார்த்து, 
வாராய் போனே, அவ்வேர்தன் yordunGu புண்யவஇ 

பென்பவள் தான் பிரவியையாத;தற்கு முன்னமே இவ்வுஉடன் 

கண் அடசலோகத்துக் இறைவளுபெ தேவராஜனைப்போல் 

யுசெசகுவர் வெள்ளேயானையில்மீது. ஏறிவருகன்னுர்களேச 
ஷன்னவர்களை கான் , மணம்புரிகனேயன்் நி மித்சாளைச், கன 
வினி சினை பேளனென்அ மெஇிக்களை செய் இருந்தகண் ணம் எவ் 
REM முடியும் ௮ அவள் தந்தை பெருக துன்ப த்சோடும் 
intial gt சலம்வத்டிந்ப் பம்ரலுள் சலிமபன்நுஞ்-கெ்யா
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மலும் இத்தொல்லை யெப்போ.து நிவர்த்தொகுமோவென்று 
எ.இர்பார். த் இருக்கையில், நாரதமகாமுநிவர் ஒர்ராள் ௮வ்வேற் 

தனிடஞ்செல்ல, அன்னவர் வரவுகண்ட வேந்தன் Hoare 

னத்சைவிட் டெழுர்து எதிர்சென்று முரிவரைப்பணிரஈது, 
சோடசோபசா.ரத்தோடு மழைத்துக்கொண்டுபோய், ஈவரத் 

இனக தமாகய சங்காசனத்தி லெழுக்தருளச்செய்.து, க்ஷம 

லாபங்களைப் பேசிக்கொண்டிருக்கையில், ௮ரசன் தனது 
குமா ரத் தஇிசெய்தருக்கும் பிரதஇக்கனையை நாரதருக்குரைக்க, 

அதுகேட்ட காரதமகாமுகிவர், ஞான இருவ்டியினந்பார்த்௪) 
வாராய் வேர்தே, உனது புதல்வியாகெய புண்யவதியென்ப 

வள் கருத்தின்படி. கலியாணம் ஈடக்கவேண்டியதாய் பிரமகற் 

பனை யிருப்பதால் அ௮ப்பெண்ணின்வாக்கி லவ்வாறுஇத்தது, 

௮ துபோலவே வெள்ளையானையின்மீ தேறிக்கொண்டு பேர 
Dara புருடன்வருவான், ௮வனை நீகண்டு அழைத்து 

வந்து பாணிக்கரொகணஞ்செய்து கொடுக்சக்கடவாயென்று 

கூறி, நாரதமகாமூரிவர் தெய்வலோகஞ்சென்றபின், வேகத்த 

னும் தனது கவலையொழிந்து எர்பார்த் இருப்பதால் நான் 
சொல்லியபடி, 6 கந்தமா தன$ரிச்சார்பிலிருக்கு மகஸ்தியர்த் 
தீக்கரையில் கன்றுவரூடம்வரையிற் காத்திருந்தால் கைவல்ய 

மாகும் போய்வாவென்று உத்தரந்தந்த உதங்கமகாரிஷியைப் 

பணி்மு, விடைபெற்றுக்கொண்டு, மகாசக்தோஷ்ச்தோடும் 

கீபரனென்பவன் ௮வணின்றும் பிரயாணப்பட்டு, கந்தக 

தனபருவதச்சாரலி லோங்கும் அகஸ்தியர் ச்த.த்தைக்கண்டு 

தீரிசிக் து, அத்தீர்த்தத்தில் இரிகாலங்களிலும் ஸ்காஈஞ்செப் 

தம் ஜதபல்களை யநுஷ்டி தீதும் மூன்றுவருடகாலம் வஸ்ச 

யிற் கார்த்திருந்து அத்தீர்த்தத்தினின்றெழுந்த வெள்ளை 
கிரனையின்மீது ஏதிஈடத்துகையில், மதுராபுரிக் இறைவனாய 
சுவனயனென்னும் வேந்தன்௧ண்டு இடுக்கட்டு, அப்பால் 

தெனிக்,௪, ஈமக்கு  காசதமசாமூகிவர்சொன்ன வாக்வயெய்படி; 
அமைந்தமையான். ஈமதுபுதல்லியின௮ சபதமூம் இன்று 
ரிறைவேதியீட்டசொக்கருசச். சச்தோவங்கொண்டு, 3 Gar



சேதுபுராணவசநம், ௧௯3 

வதத்தின் டுன்பாகவந்து அதின்மீ காரோகணித்துக்கொண் 
டிருக்கும் புண்ணியவடிவமாகய வே.இயனைக்கண்டு, வாரும் 

பிராமணா, நீரெங்கேபோகன்நீர், உமக்கு இந்தவெள்ளையானை 

யேது, சொல்லுமென்றுகேட்க, ௮ப்போது €பரன்சொல்லு 
வான், ஐ வேந்தே, யான் உதங்கமாமுனியினுடைய சீடன், 

என்பெயர் €ேபரனென்று சொல்லுவார்களாதலால் என்னைப் 

பயந்த தாதையாயே தீர்க்ககருமனென்பவரிடத் இருந்தும் 
விடைபெற்று முரிவரையடுத்இருர்த செய்கெளையெஃலாம் 
ஆதியோடந்தமரீப கேர்தனுக்குரைச்க, அதுகேட்ட வேர் 

தன், புளகமுற்று, வாரும் பிரமகுலோத்.துககரே, இதுமுதல் 

நாமுமக்கு மாமனாகவும் நீர்நமக்கு மருகராகவு மிருக்கவேண்டி. 

என்னுடைய குமாரத்தியை உமக்குப் பாணிக்கிரகணஞ் 

செய். துகொடுக்கிறே னாகலால் இத*வரையிலும் பிரமசாரிய 

யிருக்தீர், இனிமேலெனது கருத்தின்படி மணஞ்செய்து 

கொண்டு இல்லறதர்மத்தில் வழுவின்றி சுகசந்தோஷத்சை 

யநுபவித்துக்கொண் டிருமென்று ௮கேச வுபசாரவார்தை* 

களைசசொல்ல, அதுகேட்ட பேரனுஞ் சந்தோலமடைந்து, 
௮யிராவதத்தை விட்டுக் கீழேயிறங்க, அதற்கு மகாபக்த 

விரயத்தோடு மனேக வுபசாரங்கள்செய்து, ஓ ௮யிராவதமே, 

எனக்கு கலிமாணமாகுமளவும் நீயுஞ் சர்துஷ்டியாகவிருக்து 
போகவேண்டுமென்று சொல்ல, அதுபோலவே யானையும் 

சம்மஇத்து நின்றுவிட்டது, ௮இன்பேரில் சுவாயனென்லும் 
வேச்தலும் பேரனும் மற்ற மர்இரிபிரதானிகளு மொருல்கு 
சேர்ச்து ஆலோசனைசெய்து, Digs கந்தமாதனபருவசுத்தித் 

ருனே சுலியாணஞஜ்செய்யவேண்டுமென் று தீர்மானித்.௪, Bus 

னுடைய தாய்தந்தைமூதலியவர்களை வேதாரண்யத்தினின் 

லும் வருவிக்கும்பொருட்டுத் திருமுகமெழுதி, சுதரிசனனென் 
இற ஒர்பிராமணனிடத்இற் கொடுத்தனுப்ப, ௮வனும் வேந்த 
விடத்தில் விடைபெற்றுக் காடுமலைவனம் வனாக்தரமியாவுல் 

சுடக்து வே தாரண்யத்தைச்சேர்ந் து, திர்க்கதருமனைச்கண்டு, 

இிருமுகத்தைக்கொடுச்சு ஈடர்தசவிஸ்தாரல்களையெல்லா மறி



தாச சேதுடிராண வசம்) 

வில், அதுகேட்ட திர்க்குதருமனுஞ் 662 srarse gwen, 
ற்று, பிராமணனைப்பார்தது, சுவாமி, உம்மைக்சண்டு வெகுகா 

எாடன்றமையாற் பார்க்கும்படி. மிகவபேட்சைகொண்டிருந்த 
வெனக்கு உமது தரிசனங்கடைத்தது யாள்செய்த பூதாபல 

மெனக் கரு;து௫ன் ஜேனா தலால், உமதுகோ்ஷேமலாபங்களென்ன 

acs plan, ௮.தற்ளூ சுதரிசனன், தேவரீருடைய ஆர் 
வாதத்தினால் யாதல் சூதையின்றி உமது சம்பந்தஇயாகய சுவ 
ஈயவேக்க னரண்மனைப் புரோதெனாக கிருக்கிதேனென்ன, 
இர்க்க தருமன்கேட்டுச் சச்ேதோஷமடைர் து) தன துகுமாரன் 

கலியாண த்துக்காகவேண்டிய சாமக்கிரியைகளைச் சேகரஞ் 

செய் தகொண்டு வேதாரண்யத்தைவிட்டுப் பிரயாணப்பட்டு, 
அஇ.இவிரமாய்க் கர்தமாதனபருவதச்சாரலில் சுவனயவேக் 

தன லமைத்திருக்கும் லிடுதியில்வந் துசேர்ந்தார்கள். இவ்வித 
மாய்வர்த தர்சையைக்கண்ட பேரன் ஈனிகாதகோடும் பிதா 

வின் பாதகமலங்களிலும் ௮ன்னையின து பாதசமலங்களினும் 

பணிந்து, பக்திவிடியத்தோடும் நிற்கையில், தீர்க்க தருமன் 

புதல்வனது முகாரவிந்தத்சைக் கண்குளிரக்கண்டு, ஆனந்தப் 

கொண்டு, ௮டாசுதனே, பண்டு ம எங்களைவீதெ்துவர்ச பின் 

னர் ௩டந்தசங்கதி யாதென்றுகேட்க, பேரன் தான் ஊரை 

விட்டு நீயென் ௩டந்தவையாவு மாதஇியோ டந்தமாய்ச் 

சொல்லிஏற்கத், தாதையானவன், தன அகுமாரன் கற்றுணர்ச்த 

வேதாகமங்களுக்குப் பேரானர்தந்கொண்டவனாய், மசனைக் 

கட்டியணைத்து முத்தமிட்டு சச்தோஷித் இருக்கையில், அவண். 

சுவசயனென்.லும் வேந்தன்வர் று தீர்க்ககருமனைக்கண்டு5மஸ் 
ரித்து, அன்னவரிட மாசிபெற்று, பின்ன சவர்கநடைய 

கேதலாபங்களையெல்லாம் விசாரித் ஐ, பேரனுடைய குரு, 
வாயே உதங்கமாமுதிமுசலிய பெரியேர்களையெல்லாம் வரு 
விச்கும்பொருட்டுத் இருமுசமனுப்ப, , ௮ இபோலவரும், Se 

யர்ணப்பட்டுத் fer gO toon ang சல பெரியோர்சரூ.. 

eee GM gi, Hireiegt; serdar Mey Bid ase dney 
: reply ‘shor Bi aaah: wie Bidets,



Ce gity ror are ppt. ச்சு 

ளெல்லாமாடி, பின் ௮கஸ்இய திர்த்தத்திலே இர்த்தமாட 
வேண்டுமென்.று வருகையில், பேரஞன வன் தனஅ குருவாயெ 
உதல்கமாமுரிகர் வரவுகண்டு, தாயைக்கண்ட சேய்போத் சக் 
கோஷ்த்தோடுமெழுக செதிர்கொண்டோடி., அவருடைய 

பாதகமலங்களில் அஷ்டாங்க பஞ்சாங்க தஇரியாங்களுய்ப் 
பணிக்தெழுந்து, இருகரங்களையுஞ் செத் இன்மேற்கூப்பி, 

அனந்தவிதங்களாற் ரோத்திரஞ்செய்து நிற்பதுகண்ட இர்த்ச 
தருமன்மு.தலிய வேந்தன் மந்திரி பிரசானிச எளியர்வருக் இடக் 

இட்டெழுந்து இரிகரணசத்தியோடும் உதங்கமாமுகிவசைம் 

பணிங்து நிற்கையில், அதுகண்ட உதங்கர் யாவருக்கு மாள 
கூறி யிருக்கச்செய்து, சகேஷமலாபக்களை விசாரித்து, பின் 

௩டக்கவேண்டிய காரியங்களுக்கு ௪ ச் தனஞ்செய்வீர்களெச அ 

சொல்ல, அதுபோல் வேந்தனும் வேவுக்காரரைவருவித் த, 

அவர்களுக்கு வேண்டிய பரிசுகொடுத்து, மதுராபுரிக்குப் 

போய் தன.ுருமாரக்தியாகிய புண்ணியவதிமுதலிய பெண் 

களை யெல்லா மழைத்துவரும்ப்டியாய்த் இருமுகங்கொடுத் 
தனுப்ப, அசைப்பெற்ற வேவுகர் கர்தமாதன பருவதத்சை 

விட்டுப் பிரயாணப்பட்டு காடுமலைவனம் வன் தரங்களை யெல் 

லாங் காற்றினு மதிவேகமாய்ச்சென்.று கடர்தவராய், மதுரா 

புரியைசசேர்ட்து,இராஜ னரண்மனையி லர்தப்பு 7 ச்இலிருக்கும் 
இராஜபத்தினி மூதலியபெண்களுக்குத் தங்கள்வரவை யறி 

வித்து, திருமுகத்தைபுக்கொடுக்க, ௮த்திருமுகக்தைவாடித்ச 
இராஜபத்தினிகள் சந்தோலமடைர் த, குமாரத்தியாயெ 
புண்ணியவஇயினது பெருமையைக் கொண்டாடி, யாவரும் 

பிரயாண?ித்தமாய், அளவிறந்த முத்.தச் சவிகைகளினும் 

இசதங்களிலுேறிச் சர்வாடம்பரச்தோடும்பிரயாணப்பட்டு, 

அஇவிசைவோடும் கந்தமாதன பருவதச்சாரலில் வந்இதல்இ 
ஞர்கள். ௮துசண்ட வேந்தன்முதலிய யாவருஞ் சே சாலு 

மடைச்தது, உடனே இமையாகாடருக்கிறைவனாகிய Qt Br cir 

aivaptr கெொலுமண்டபமும் இதற்தணேயோவென்று சொ 
ஒத்ச்ச்சள் பவ துசைமண்ட்பஞ்சோடிடத் த, மசரசோரண்று' 
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௧௪௬ சேதுபுராணவச நம், 

கள்கட்டி எங்கும் கொடிகள் தூக்கிப் பூணகும்பங்கணிறு த்த) 
லாழை கமுகு. பலா கூர்தற்பனை மூதலிய சோலைகளையுங் கட் 
ச் சரஞ்சரமாய் முத்துக்குஞ்சங்களை,த் தாக்க, ஈவமணி 

வெயிலெரிக்கு மாசன ங்களை யணியணியாய்ப்பரப்பி, எங்சுஞ் 
சுகந்தமூலாவும் பனி£ர்களைத் தெளித்து, ஈல்லசுபமுகூர்த் 
சத்தில் பேரலுக்கு மஞ்சனமாட்டி ஆடையாபரணங்களைப் 

பூட்டிச் சிங்காரஞ்செய்து, ௮.துபோலிராஜகுமார த். தியையு 
மலங்கருதஞ்செய்து, இருவரையு மணவறைப்பகந்தலிலே 
அகேக மேளவாத்தியங்கள் மூழங்கக் தோழிப்பெண்கள் 

பூடைசூழ்க் து கவரிமீசும்படியா யழைத்துவர்து, ஈவரத்தின 
பீடத்தின்மீ துட்காரவைத்தார்கள், ௮துகண்ட உதங்கமா 

மூவர் மிகு களிப்போடும் வேதாகமல்களுணர்ந்த பெரியோர் 
களுடனே கலியாணச்சடங்கின் விதிமுறைவழுவா துசெய்து, 

விநாயகமூர் த்தியை ஆவாசனப்படுத்து, தூபதீப dG gen 

காட்டி, அயிராவதத்தைவருவிச்து, அதற்குப் பூசைமுடி த் 
தக் பே. ரனையதன்மீ தாரோகளிக்கசசெய்து, பேரி, பூரி, 

தாரை, தவுண்டை, மல்லரி, குடமுழா, கொம்பு, காளம், எக 

காளம், ரன்னங்களென்னு முப்பச் தாண்டு வாச்இியங்களையும 

பேசொலியோடு முழங்கச்செய். த, பேரனை மணக்கோல௰் 
காட்டி, பந் தரிற்சேர்ந்து, வெள்ளையானையை விட்டிறங்கி ஈமஸ் 
எரித்து, மணவறையி லுட்கார்ந்தபின், வேதவாயினர்களாஇய 

பெரியோர்களால் ஓமகுண்ட முண்டுபண்ணி, - ௮.இல் ஓமச் 

சமித்துகளாலே யக்கனிவளர்ப்பித்து, விதிட்படிஈடத்இி வேர் 

கனாற்றனது குமாரத்தியை பேரனுக்கு தாசைவார்த்துக் 

கொடுக்கும்படி சொல்ல, அதுபோல் ஆகாயவாணி பூமிதேவி 

அத்சனிசாட்சியாகவுக் தேவப்பிராமணாள் மூன்னிலையில் வேத 

பாராயணத்துடனே தாரைவார்த்துக் கொடுக்கும்போது, 

பூசராள்முதலிய பெரியோர்ச ளியாவறாம் ஆசிகூற அட்சதை 

பிறைச்கவுர் தேவதுக்துமி முழங்கவும் புண்யவதிக்கு 8ப.ர. 
ஸல், சருமங்கள்யதாசணஞ் செய்அவைத்து, . அசுன்பேரிழ் 
செய்யவேண்டிய சடங்குகளியாவுல் குதைதின்தி கடத்திப்



சேதுபுராணவசநம், கள்ள 

பின்னர் மங்களவாழ்த் தழு சலியவுஞ்செய்து கலியாணமண்ட 
பத்.தினின்றும் இருவரையும் வேறே மண்டபத்திலிருக்கச் 

செய்து, பால்பழங்கொடுத்து, ௮ தன் பேரில் இருகண த்திற்கு 
வர்இருர்த உதங்கமுரிவராது பெரியோர்கள் யாவருக்கும் 

முப்பழச்சற்கனரயோடும் சட்சுவைப் பதார்த்தங்களோடும் 

லிருக்தமுதுண்ணசசெய்து, பின்பு சந்தனபுடப தாம்பூலாநி 

கள் கொடுத்து, இவ்வாறு ஜர் துநாள்வரையிலுஞ் சடக்குக 

ளியாவுஞ்செப்து, பின்னர் மூநிவராதி பெரியோர்களுக்கும் 
பிராம்மணளுக்கும் வேண்டிய டீரியாதைகள்செய்து, அவ 
சவர்களிருப்பிடம் போகும்படியாய் ' விடைகொடுத்து ஈமஸ் 

கரித்து நித்கையில், குருவா உதர்கமாமுறிவர் தம்பதிகளே 
யா£ர்வதித்து, தன.து டர்களுடனே இராஜனிடத்இறும் 
கீபரன்முதலிய யாவரிடத்தும் விடைபெற்று சேதுவிற்றீர்த்கு 

மாடித் தமது ஆரிரமத் துக்கெழுந்தராவினார்கள். ௮ தன்பேரீல் 
தீர்க்ககருமன் சன துகுமாரனை வேதாரண்யத்துக்கழைத்துக் 
கொண்டுபோகக் ௧௬; வேக்சனிடத்திற்க ற, வேந்தன் சந் 
தோஷமடைந்து தன்மசளுக்குச் சீதனமாக இரதகஜ.தரச 

ப.தாஇகளும் தடையாபரணங்களுந் தோழிப்பெண்களுவ் 

கோடி பசும்பொன்னுக் கொடுத்ததுமன்தியில், Gee va 

நிசைகளையும ஏவலாளிகளையுங்கொடுத்து, சுகஜீவிச்வாம்ப் 

போய்வரும்படி. விடைதர, அப்போது பேரனு மவன்தேவி 
யும் இராஜனையுர் தன துதாயையும் பணிர் து, அவர்களாலாரி 
பெற்று, இரதகஐ துரகபதாஇகளோடும் வே.தாரண்யம்வந்து 

சேர்ந்தார்கள்.  அ.சன்பேரில் சுவாயனென்ளஸும் லேர்சன் 

தனது தேவிமார்களோடும் மர்திரிபிரதாணிமூதலிய இர.தகஜ 

*சகபதாகெளோடும் பிரயாணப்பட்டு, மதுராபுரியைக் சேர் 

து, இரசச்சயெபரிபாலனஜஞ் செய் துகொண்டிருக்தான், Car. 

டீர்களோ முகிவர்களே, இப்படியரகவர்த அகஸ்இயதிர்த்த 

மானது அகெசுமமையோடுக்கூடி. இஷ்டகாமிய, மோகா 

காமியக்களையெல்லா மவுசவர்களெண்ணப்படி, Gen pier sgh 
கொண் டிருப்பதால் அத்தீர்த்தத்இலே மூழ்கிய புண்ணிய



OF 2 சேதுபுராணவாநம், 

புருர்களுக்கு மூன். றுவருடத்இல் நினைத்தகாரியக்கள் கை 
கூடுமென்று சொல்ல, அதுகேட்ட கைமிசாரண்யவாகெளா 
இய முகிவர்கள் சந்ததோஷமடைந் ௫, சூ.தமுகிவரைப்பார்த்ஆ4 
சுவாமி, தேவரீர் இருவாய்மலர்ந்தருளிவரும் சர்தமாதன த்.இன் 
பெருமையைக் கேட்சக்சேட்கப் புன்மையோக்களது செவி 
யாய வாயினிடத்து தேவாமிர்தத்தை யருந்துவதுபோற் 

சுகாகந்தத்தைத் தருன்றமையால் இன்னு மப்பருவதத்து 
லுள்ள இர்த்தங்சளின் பெருமையை எளியோங்க ஞய்யும்படி, 
சுருணைசுரக்கவேண்டுமென்று பணிர்து முகிவரைப்பார்சது, 
ஓ முரிவர்சளே, அக்கந்தமாதனச்சார்பில் இராமர். த்தமெள் 

ரோர் இர்த்தமுண்டு, ௮தன்மமையைச் சொல்லேன். 
கேளுல்களென் gy சொல்லத்தொடிக்கஇளார், 

அகஸ்தியதீர்த்தச்சரக்கம் 
ழற்றுப்பேற்றது, 

இசாமகர்த்தச் சருக்கம், 
een NOOK 

கேளுங்கள் கைமிசாரண்யவாசிகளாயெ மூறிவர்களே, 

சசரதகுமாரனாயெ ஸ்ரீராமமூர்த்தியு மிலக்குமணஜம் அது 
மன் சுக்ரீபன் முதலிய வான சவிரர்களுங்கூடி , இராவண கும்ப 
கரணாளோடு மளவிறர் த இராக்ககசேனைகளை வ.தஞ்செய்து, 

இலங்கையை வியிஷணலுக்குப் பட்டங்கட்டி, தோபிராட், 

தய; மீட்டுக்கொண்டு, புட்பகவிமானத்தேறி வருகையில் 

இரசமமூர்த்தியை பிரம்மஹத்தி தோஷமணுக, அதனை Masi 
ண்டி; கந்சமாதனபருவதச் p ிவலிங்கபிர 

இஷ்டைபெ த் பூசைமுடி ததச் சாம்பளெமூர்த்இியா லேசு, 
; தளை ப் ஆெச்அக்கொண்டு, அயோத்தியா. ல்ட்டி 

   
eemoonnbi “gi pe ஓுண்செசய்யவேண்டுழெனக் 
க்தி ஒங்லாதே மேஸ்பத்இ,; அதிகமும் சம்நீதத்சலியு 
sandra tert gayi, Bi abies. Mgt apy ATER



சேதபுராணவசறம், 41% 
ல்ரங்களைக்கொடுத் அ இரரமதர்த் சமென் து பெயர்கொடுத்.து 
அயோத்தியாபுரிக் கெழுந்தருள, அதுமுத லத்.தீர்ச்தத்திலே சீராடியபுண்ணிய பிருஷீர்களுக்கு கான்குவேதம் ஆறுசாஸ் 

திரம். பஇனெண்புசாண கலைக வியாவுஞ் சம்பூரணமாய்ப் 
பலிசமாவதோடுஞ் சரில ௪ கிரியை யோக ஞானமென்னு 
நான்குகிலையுவ் Gana Quen தீற்கு யாதொரு சந்தேகமு 
மில்லை, அதெப்படியெனில், வேத்குலத்திலுற்பவித்த சுக் 
கண்னென்றொரு பிசாமணன் எப்போதும் ஸ்ரீலைகுண்ட. 
wre ra Ba) ஸ்ரீம்காராயணஃழர் த்தியைத் தனது இதயகம 
லத்திலிருத்தி தோத்திரஞ்செப் து, இரியையின் விஇப்படி, 

பூசித்தும், யேர்கசா தனங்கள்செய்தும், மகாவீஷ்னுவின் 
சொரூபத்தை தெரிரிக்கவேண்டுமென்லு மபேட்சையோடும் 
பிரயாணப்பட்டு, கந்தமர் தனூரிசசாரலிலே விளக்கும் இராம 
தீர்த்தத்தில் தீர்த்தமாடி, அத்தடாகக்கரையிலே யிருந்து, 
இசாமமர்இரத்தை இடைகிடாமற் ஜெபித் துக்கொண்டும் 
அதீதடாகத்தில் இர்க்தமாடிக்கொண்டும நியமத்தோடு மிருக் 
குங்காலையில், லம் மதையவனுக்கு கு'ருவினுடைய உபதேச 
மில்லாமல் தனக்குத்தானே தன்னுடைய அறிவை குருவாகப் 
பாவனைசெய்து ஸ்ரீராமனுடைய கிருபாசகடாக்ஷத்இனாலே 
பி.ம்மானாத சொருபத்தையடைந்து, வேதாகமக்க ளொவ்ற்றி 
வுர்தேர்க்து, ஞா னஞாதுரு ஜேபங்களையுங் குருவில்ல்ாம் 
லகிர்து, ௪டத்தோடந் ே தவலோகத் துக்குப்போய்வரச் $48 
களைப்பெற்றுதேவர்களோடொப்பாய் பிரம்மலோகம் விஷ்ணு 
லோகம் கயிலாசம் என்னு மிடங்களுக்குச் சென்று, அக்குள் 
ம௫ல்மசளையெல்லாம்றிக து, அ தனோடும், அணிமா, இலமோ, 
கரிமா, முதலிய அடம் டத்இகளிலுர் சேர்ந்து, பிரம்மர 
னந்ததீ்கைய்க்டைந்த? பூலோக திக்குவர்து, காரெெட்டணத் 

oh ADs? Cs eda. கேளூக்கள் முநிகர்களே, 
அம்மிடதயவன் தத்துாதலனுச விருர்அம் அச்ச ராத அர்த்சத்தில்.! இர்திறிகிவ ட. பெருமையால் 'அணிமாகர்தி PHAR மிஞ்பாம்கமோசமும்பெத்து சர்ச் 

   

 



௬௦௦ சே.திபுராணவச நம், 

னறத சொரறாபத்தையடைந்து பேரின்பவாழ்லிலே சுதீக்கண 
னென்னும் Gari? gen த்தமன் வாழ்ர் துகொண்டி.ருக் தாதை 

லால், அவ்வண்ண மேன்மையான புகழையும் புண்ணியத் 

ையு முடைத்தாயிருப்பதோடும், பாபவிமோசனஞ்செய்யத் 

தக்கதாகவும் பாதசாளலோகத்தையளாவி இஷ்டகாமியமோக்ஷ 
காமியங்களையுக் தரச்தக்கதாய் ஸ்ரீராமனுபைய பாதாரவிற் 

தத்தின் மகிமைகளைக் கொடுக்கப்பட்டதாய்கிளங்கு மத்தடா 

கத்தினிடமாக ஸ்ரீராமன் தோசமேதனாய் எப்போதும் வாசம் 
பண்ணிக்கொண் டி. ருப்பதோடு மத்தடாகத்திற் குர்இுமக்களா 

இய பாண்டவர்களைவரில் தருமபுத்திரனுக்குண்டான பாபமா 

னத இத்தடாகத்தில்வர்௮ தீர்த்தமாடி ஸ்ரீராமர் த்தயாற் 

பிரஇஷ்டைசெய்து வணக்க பட்ட இலிங்கமாகிய இசாமகா 

தனை தெரிசித்து வணங்கித் தன்னுடைய பாவங்களைப் பறக்க 
வடித்து, பிரம்மானர்தத்தோடும் ௮ஸ்இனாபுரம்போய்சசேர் 
நத, இராஜரீகம்பண்ணிக்கொண் டி.ருந்தானென்று சூதமகா 

மூரிவர்சொல்லியதைக்கேட்டரைமிசாரண்யர் சதோஷமடை 

௩௮, முகிவனரப்பணிரத, சுவாமி, பாண்டவர்களி லொருவரா 
திய தருமபுத்திரருக்குப் பாபம்வந்தகாரணத்தைபும் அன்ன 

வர்க்கு சம்பவித்தபாபர் தீ நம்பொருட்டு இராமதீர்த்சத்தில் 

தீர்த்தமாடும்படி, உபதேடித்தவர்களையும் அடியோம்சளுக் 
குத் தெரியும்படியாய் ௮.நுக்ரகஞ் செய்யவேண்டுமென்று 
பணிந்துவினவிய முகிவர்கள்மேற் சுருணைசுசக்து சூகமாமூறி 

Kin gant, கேளுங்கள், ரைமிசாரண்யரே, பஞ்சபாண்டவர் 

கள் அவர்கள புத்ரமித்ச களத். ராதிகளோடும் ௮ரோகபோக 

1பாரக்ிகிெயல்களோடும் கூடி வாழ்க் துவருகையில், அவர்கள் தாயா 

இச்லாசய துரியோதனைஇயர்கள் வஞ்சமன த்தாற்பாண்டவரை 

வருவித்து மாயச்சூசாடி. அவர்களுடைய ப இிரிஇிமுதலியயசவு 
மமகரித்துப் பரர்ரிசளாக்கிப் பன்னிரண்டுவருடம் வனவாச 
Ge ஒருவருட, HEU Sarees, sg Conger Sawn p 

ஆயா யதுப்பி, அல்வா௮ அவர்கள் சஞ்சசித்துவக்த 
அளி்பொருககுவிராுவ பாரதப்போர்சுடக்ி  யுச்சஸ்



Ct gy sitotr ote baby ata 

செப்தவருள்சமிம் பக்காராட்சண்டையில், துரியோதனாதி 

பர்சள் மெத்தவுர் துன்பமடைந்து, பின்னர் துரோணாசாரிபு 

ருக்குச் சேனுபதிபட்டங்கட்டிப் பதஇினோராகாள்முதல் தொர் 
தயுதிதல்களாய் ஈடந்துகொண்டிருக்கிறபோது பஇனைந்தா 
நாள் துஷ்டத்துய்மனை துரோணரெதர்த்து அமர்செய்து 
பாணங்களைச் சரமாரியாக வருஷித்து பாண்டவ சயின்னியம் 

களைக் சின்னாபின்னப்படுத்தத் துரத்நுதறபோது, சேனைகள் 

பயற்து நான்குதிக்கினுஞ் சிகறியோடுவசைக்கண்ட. துஷ்டச் 

துய்மன் மகாகோப இப்தனாயெரிந்து விழுந்து கவுரவசேனை 

யென்னலு மாட்டுத்திரனிற் பெரும்புலிபோற் பாய்ந்து பாண 

வருடம்பொழிர்து சின்னாபின்னப்படுத் துகையில் ௮ துகண்ட 

அர்ச்சுனனு மவனுக்குத் துணையாய்க்கலந்து இருவரும் ௪௨ 

கோபசங்கமாய் பாணங்களை யாகாயம் பூமியெங்கும் நிரப்பிய 
தன்றியும், இரகத்தை துரோணாசாரியின்மீது தூண்டிச் சிலை 

யாசிரியரை யெதிர்த்து இரண்டூடிம்கங்களைப்போலும் இர 

ண்பெருவதங்களைப்போலும் இரண்டுவடவாமுகாக்கினியைப் 

போலும் போர்புரிகையில், ௮ண்டகடாகங்களெல்லா மதி 

ரத்தச்கதாகவுஞ் சமுத்திரஜலமுஞ் சுவமிப்போகும்படியாயும் 

அர்ச்சுனனும் துரோணரும் விடுக்கும் வாளிகளின் கொடுமை 
யால் லோகாலோகக்களெல்லாந் சத்தளிப்பசைப் பொன் 

னுலகவ்ா£சிகளாகயே இந்திராதிதேவர்க ளியாவரு மர் ச ரவி தயி 

னின்று பார்ப்பதற்கு பயப்பிரார்இயுந்நவராய் ஈமிக்கங் 
கொண்டிருக்கையில், அர்ச்சுன ராஜனைச் சோர்வடையச்செய 
வதற்கு ௮சக்தராய், அவன்பக்க த்திலிருக்கும் BOR 6 pl 

மன்பேரிலெதர்த்து பாணம்களைத்தூண்டி, ராலுபாணங் 
களினா லவன் சதத்இற்கட்டி.மிருக்கும் குரிரைகளைத் துண் 
9.68, இரண்டபபாணச்இனல் தேரையுமுடைத்து, ஒரு 

பாணத்தினுல் சாரஇியைக் கண்டித்துக் கயொாவென்று Hae 

காதஞ்செய்தார். அத்சண்ட மிம்சோனன் தனது ரத சித் 

தாண்டி, துசோணருக்குமுள் கொண்வெர் துகி. தஇ, துசோ 
ஏனல் ளேோக்கி: காருனமயர், எமது: ஆசிரியரே) பிதம்மராலச்



& Fe. சே.துபுராணவச நம், 

இற் பிறச்தவர்களாடயும் வேதாகமங்களை புணர்ந்தகர்களாயு 

மிருக்கும் பெரியோர்கள் பிறருக் பெர்செய்யமாட்டார்சள் 

தாயாஇகளா யிருப்பவர்கள் புதீரமித்ர களத்ராதிகளோடு 

மொன்று கூடி. யிருப்பவர்களை வேறுபடுத்தவுமாட்டார்கள். 

உல$ன்கண் ச௫ூக்கப்படாத துன்பம்வந்தபோதிலும் தங்கள் 

குலமுறையிநின்றும் பிறழார்களாதலால் தேவரீர் ௮தீதன்மை 

வாய்ந்தவராக விருந் தும் மரபுக்சுரியதொதிலைவீடுத்தூ க்க 

இரியர்களுக்கொப்பாகக் கொலைபா தகங்களுக்கு மு. தன்மையர் 

யேற்பட்டு, இராஜ£கஞ்செய்யப்பட்ட அரசர்களை யனியா 

யமாயெதிர்த்து உயீர்வதைசெய்து எக்களிப்போடு மிருப்பஅு 

பிராமண தருமமல்லவே, மேலும் ஒருவருக்குப்பிறந்து மற் 

மொருவருக்குப் பிள்ளையாய்ப்புகுந்து இப்படி. யனியாயஞ் 

செய்வது நும்போலியர்களுக் கழகஃலவே, ஓ வேசகுலோத் 

'தும்கசே, வனசரனுக்கொப்பாய் வில் ஓ மம்புல்கையிற்பிடி தீ.து 

ஜீவ இம்சைசெய்து ௮.தனால் வயிறுவளர்ப்பது சுகாதகாரிய 

மன்ரோ, தேவரீர் மறைவிஇப்படி யாகாதி இர்த்தெயங்களைச் 
செய்யவும் வேதாகமம்களை மரபினருக் கோஇவைக்கவும் இக 

பரசாதனத்துக் சேதுவாகிய பகவத்தியானஞ்செய்து 2.08 

னசை உச்?லிக்கச்செய்யும் நியமத்தை சாசப்படுத்தவோ ஏற் 

பட்டீர், இசோ உமதுமுதுகன்பேரிலிருக்கும் அம்புக்கூ 

டென்ன வேதசாஸ்இரங்களோ, கரத்தினிடமாகவிளம்குங் 

தீறுசென்ன ஒஓலையோ, வலக்கரத்திலோல்ரு.ஞ் சலையென்ன 

எழுததாணியோ, ௮ந்தோ இப்படி ரணரக்கத்தினின்று இஞ் 

சித்கேனு மிரக்கமில்லாமல் வதஞ்செய்யும்படி.யா யுமக்கு உப 

தேசத்தவர் யாவர், மேலும் பெ.றுதற்ருரிய உமது புத்திரனா 

சிய அசுவத்தாமன் யுத்தகளத்தில் மடந்துபோயிருக்க we 
சலன த்தைபும் நினையாமல் யுத்தழுனையில்கிற்பது மெத்தவும் 

ஆச்சரியமாயிருப்பதோடுந் தங்களைப்போன்றவர்களைப் பார் 

திதுமறியேன் கேட்டெநியேனென்று சொல்லிய பீமன துலை 

னயைக்கேட்ட சிசையாடிரியர், அசுவத்தாமன் மடிந்தானென் 

பழைபுள்னித் இகைத்துச் சரத்இனிடமாசகிருர்ச வில்லத்



சேதுபுராணவசநம், ௧௫௭. 

திரையில்விடுத்து, ஒன்றுக்தோற்றாசவராய், பீமலுரைலை 

யெவ்வாறுஈம்பலாமென்று யோடுத்திருக்கையீல், பீமசேனன் 
தனது ரதத்தை துரோணருக்குப் பின்புறமாய்த் திருப்பி, 

சேனைக்கடலுட் புகுர். து, இரதங்களை தும்சப்படுத்தயும், 
யானைக்கூட்டல்களை காஷ்வேறு தலைவேற உடல்வேறு துதி 

க்கைவேருகத் நுண்டித்தும், குதிரைகளை காசப்படுத்தயும், 

காலாள்களைச் சண்டமாருதக்காற்றி லகப்பட்ட சருகு போல் 

நான்கு. இக்குகளினுஞ் சசெமீயோடச்செய்தும் மட்டகாசம் 

பண்ணிக்சொண்டு, சக்ராகாரமாய் சழன்றகொண் டிருச்கை 

யில், பகதத்தன்கண்டு, கோபாவேசக்கொண்டு, தன்னுடைய 

யானைப்படைகளோடும்வந்து பீமராஜதனைமறித்துப் போர்புரி 

யத்தொடங்கி, பாணங்களை மாரிபோற்பொழிய, 2 pace, 

பீமன், பகதத்தன்பேரி லெரிந்துவிழுர் து, சிங்கத்தைப்போற் 

கர்ச்சித்து, வில்லினிடமாக ளவிறந்த தக்கணைகளைச் சந்தத் 
துப் பிரயோகஞ்செய்து, அவனுடைய யானைக்கூட்டங்களை 

தும்சப்படுத்திக்கொண் டி.ருக்கும்போது, துரோணர் பீமன் 

வார்த்தையைக்கேட்டு யுத்சஞ்செய்யாமல் திகைத் துக்கொண் 
டிருப்பதை கிருஷ்ணஷர்த்தகண்டு, இத ஈல்லசமயமென்று 
மனக்களிகொண்டு, ௮ர்ச்சனனுடைய ரதச்தை தருமராஜன் 

ரதத்இற்குச் சமீபமாய்க் கொண்டுபோம்நிறுசஇ, தருபனைப் 

பார்த் த, ஒய் தருமாந்தனா, இச்சமயம் கான்சொஃலும் வார்த் 

தையைத் தடுக்காமல் துரோணரைப்பார்த்து அசுவத்தாமன் 

(பரணமடைந்தானென்று சொல்லுவாயாகல், லையாசிரீியரை 

வெற்றிபெறலாம், மேலும் பீமன் வ்வாறுசொஷ்லியதைக் 
கேட்டு ஈம்புவசற் இடமில்லாமல் ஏசோ எப்படியோகென் று 

இகைக்இருப்பதால் உன தவார்த்தையை உண்மைடென்று 
ஈம்பி வில்லைவிட்டுவ்வொர், ஈமக்கு ஜெயமுண்டாபென்று 

சொல்ல, அதுகேட்ட தருமார்தனன், ௪வரிவாவென்ற செவி 

யைப்புசைத்து ஐயோ இப்படிக்கெல்லாம் வருபென்று ௮இ 

யிற் தெரிந் இருர்தால் இர்த பாரதயுத்தத் இரத் சொடங்கா 
மல் வனத்தித்றானே மிருர்துவிடலாமன்றோ, பொய்சொல்



௧௦௮ சே௮புசாணவசநம், 

லியா, ராச்சியமாளவேண்டும், அப்படிக்கொத்த இராஜரீகங் 

கிடைத்தாலென்ன டைக்காமற் போயிற்ருலென்ன, ஒய் 
சுவாமி, இப்பேர்க்கொச்த ௮பவாதமான வார். த்தைசொல்ல 

வென்னால் மூடியாசென்றுசொல்ல, அப்போது இருஷ்ண 
ரூர்த்தயொனவர் கோபங்கொண்டு, ஓய் தருமாக்தனா, உங்க 

ளால் நான்பட்டபாடெல்லாம் .ரழாகிப்போய்விட்டது;, 

அந்தோ நீம்கள் சவுக்கயத்தை யடையவேண்டுமென்று கான் 

அேகம் பொய்சொல்லியும் இதராளைவஞ்டித்தும் தாது 

சென்று சங்கடப்பட்டும் உங்களோட வன திீஇிற்றிரிர் தும் சா 

ரத்யஞ்செய்தும் என்னபிரயோசனமாச்சுது, கான் சொல்லிய 

படி. ஒரு சொத்பகாரியத்திந்கு உடன்படாமல் என்னால் மூடி. 

யாதென்று சொன்னால் எனக்காவதென்ன, இங்குயாருக்காகப் 

பாடுபடுகிதேன், யாருக்காக்க் கெடுகிறேன், பளாபளா நன்றா 

யி நக்கறது, உலகின்கண் பொய்சொல்லா தவர்சளார், சமயோ 

௪௪ மறிஈ்தல்லவோ ஈடக்கவேண்டும், இப்படிசொல்்லுவா 

யென்நறிர்சால் இர்தவிண்காரியங்களுச்குப் பிர வேடுிக்கமாட் 

டேன், இப்போதும் எனக்கென்னவர்ததென்று மெத்தவு 
மனஸ்தாபங் கொண்டவரைப்போல் தேரைவிட்டு பூமியிற் 

குஇத்துவிட்டார். ௮.துகண்ட சுருமாந்தனன் இடுக்கிட்டு, 

மன துகலங்கி, தாலும் பூமியிற்குதித் து, இருஷ்ணசமர்த தியை 

தீழுயிப் பிடித்துக்கொண்டு, ௮னேக உபசாரவார்த்தைகளைச் 

சொல்லிக் தேரின்மீதிருக்கச்செய்து, ஓப் ஜனார்த்தன, வேத 

வேதாந்தகமர்தயொகுய தேவர் கானே யிப்படி செய்தால் 

இங்கு யாங்கள் செய்வதாவதென்ன விருக்கின்ற.து, அடியேன் 

பொய்சொல்லவேண்டுமென் நுரைத்ததைக் கேட்ட எனது 

செவியும் மனமும் குழைந்து ஈடுக்கமுற்றதே, என்காவினாலே 

பொய்யைச் சொல்லிகிட்டு உலூலெப்படி. பிராணனை வைக் 

இருப்பேன், சுவாமி, பேதையே னிச்செய்கைச் குடன்பவெ 

ளேயாில் புவனமுள்ளளவும்.ஏிர்தைக்காளாவதன் நியும்இகபர 
சாகனத்துக் கேதுவில்லாமம் போய்விடுவேனே என்செய் 

சேவன் எவ்வணமுய்வேன் என்று தருமாம். னன் துக்சசாக



சேதுபராணவசநம், கட 

சழ்து எழுந்தியிருப்பததை மாயவன்கண்டு, வாரும் தருமரா 

ஜனே, கஞ்சித்தேனு மும்மிடத்தில் க்ஷத்இரியதன் மமில்லை, 

எவவிதமேனும் ௪ தர்த்தபகைவரை வெல்லவேண்டுமாதலால் 
நீர் ஒன்றும் யோசிக்கவேண்டாம் யினும் கான் ஒருதர்இரஞ் 

சொல்லுகின்றேன், ௮ யாதெனில் பீமசேனன் பகதத்சனு 
டைய யானைத்தளத்தலே சிங்கத்தைப்போற்புகுர்து சர்வசங் 

கார மூர்த்தியைப்போல் அதப்படுத் துன்றானாகலால் அந்த 

யானைத்தொளுண் முதன்மையாயிருக்கும் யானையின்பெயர் 

அசுவத்தாமமென்று வழங்குகின்றபடியாலும் ௮சனை பீட 

சேனன் கொன்றுவிட்டபடி.யாலும் நீர் துசரோணாசாரிச்கு 

முன்னம்போய்மின். ற, அவரைப்பார்த்து, அசுவக்சாமா 

ஹ,தா குஞ்சரமென்றுசொன்னால், யான் சங்கம் பூரிக்தறே 

னென்றுசொல்ல, அதுகேட்ட சருமாந்தனன் இதுவுமொரு 

தந்தஇரந்தானென்று நினைந்து, தனதுரதச்தை சிலைக்சு ருவின் 

முன்னங் கொண்டுபோக யெத்தனிக்கையில், ஈருஷ்ணமூர் த்தி 

தருமன் தேரினின்றுங் கீழேகுதித்து, அர்ச்சுனன் தேரிலே 

றிக்கொண்டு வரும்போது, தருமராஜனை துரோணர்கண்டு, 

அப்பா தருமந்தனா அசுவத்தாமன் மடிந்தானென்று பீமன் 

சொன்னது வுண்மைதானாவென்றுகேட்க, அதற்குச் தரும 

ராஜன் அம்சுவாமி, கவுரவகளத்திலே அசுவத்தாமன் பட்டா 

னென்றுசொல்௮, ௮துகேட்ட துரோணர் புத்ரவாஞ்சையால் 

வில்லையெறிந் துவிட்டுமூர்ச்சுத்து தழுவணையின்மீதுசாய, ௮ப் 

போது தருமநந்தனர், சுவாமி, பகதத்தனுடைய யானைத்திர 

ளிற் றலைமைபூண்ட அசுவத்தாமமென்னும் யானையல்லவே 

பட்டது, நீரேன்கூர்ச்சித்திரென்று சொல்லுவதத்குள், இரு 

ஷ்ணபகவான் துஷ்டத்துய்மனை சைகையால் சிரத்தைக்கண் 

டி.த்துவிரிமென்றுகாட்ட, துஷ்டத்துய்மனும் மூர்ச்சிச் இருப் 
பவர்மீ து(ஒருசக்திராயு தத்தைப்பிரயோகஞ்செய்து ர.த்தைக் 

கண்டித்துக் சழேசாய்த்தான், அ௮க்காலையில் சிலையாசிரியனைக் 

கண்டித்த வாளியானது நம்மை யாதுசெய்யுமோ வென் று 

அச்சங்சொண்டு . ஒளித்ததுபோல சூரிபன் மேற்றிசையிழ்



௧௬ சேதுபுராணவசநம், 

புகுந்தான். உடனே அ௮ஞ்ஞானிகளது இதயம்போலக் காடா& 

தகாரமாகய விருண்மூடினமையால் அ௮வ்3வேளையிற் பாண்ட 

வர்கள் வெற்றிச்சங்கம்பிடித்் து சந்ேகோஷத்கோடும் பாசறை 

போய்ச்சேர, அதுகண்ட கவுரவர்கள் தசோணர்பட்டாரென் 

னும் துன்பத்தலாழ்க்து அவர்களும் பாடி.வீடுசேர்ந்தார்கள் 

இவ்வாறு, அன்றையதஇனமுடி.ந்து மறுகாள்மூதற் கர்னன் 

சல்லியன் துற்சாதனன் துரியோதனாதியரோடு பதினெட்டு 

நாள்வரையில் யுத்தஞ்செய்து பாண்டவர்கள் ஜெயத்தை 

யடைந்சவர்களாய் வெற்றிமாலைபூண்டு ௮ஸ் இனபுரஞ்சேர்ந்து 

தருமநந்தனருக்குப் பட்டாபிலேகளஞ் செய்யவேண்டி. யத்த 

னிக்கும்போது, தவுமியாசாரியார் தருமராஜனைப்பார்த்துக் 

கூறுவார், வாரும் கருமாந்தனா, பதினைக்தாராள் துரோண 

ரு_னே யுத்தஞ்செய்றெபோது உமதுவாக்கிலை பிறந்த 

சொல்லினால் அவரிறர்தபடியினுலே ௮க்தோஷம் உமக்குண் 

டாயிருப்பது மன்றியில் துரோணருக்குமுன் நீர்கண்டது 

போல் மாயப்படரேறங்படுத்தச்சொன்ன பொய்வார்த்தையி 

னால் உயிர்€ீங்கிய தோஷம் உம்மைச்சார்ந்திருக்கப் பட்டாபி 

ஷேகஞ்செய்து கொள்வது சரியல்ல வாதலால் ௮ரததோ 

Op FOS நிவாரணஞ்செய்து பின்பு மகுடந்தரித்துக் கொள்ள 

வேண்டுமென்று தீவு பியர் சொல்லிபதைக்கசேட்ட தருமார்த 

னர் மெத்தவுஈ துன்பமடைந்து, தன்னுடைய தம்பிமார்களை 

யுங் இருஷ்ணபகவானையும் வரவழைத்து, தவுமியர் கூறியதை 

யவர்களுக்குசைத்து யோசித்துக்கொண்டிருக்கையில், அவண் 

வேதவியாசமசாரிஷியானவர் வந்தார். அப்போது தருமர் 

முதலிய யாவருமெழுகது வா தனைவழிபாடுசெய் து ஆசன த் 

இருத்தி நடந் தகாரியங்களை யன்னவரோடுரைக்து பின்ஈடக்க 

வேண்டிய கட்டளையென்னவென்று வினவ, அதற்கு வேச 

வியாசர் சற்றுநேரம் யோடித்து நிட்டையிலிருர்து ஞான 

இருஷ்டி.யினாற் பார்த்துச்சொல்லுவார், கேளூர் தருமார்த 

னே, நீர்செய்திருக்கும் பாவச் இரவேண்டுமாயின் பாத 

சண்டதெட்சணபாகத்இழ் சேதுகின்மத்இயிலோக்குங் கர்௪
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மாதனபருவதச்சாரலில் ஸ்ரீ. சாமரதர்,த்.இயினா லுண்டாக்கப் 
பட்ட ராமதீர்த்தத்தில் இீர்த்தமாடிப் பின் இராமகாதனை ச் 

தெரிரித் துவந்தால் பொய்வார்த்தைசொல்லிக் கலங்கச்செய்து 

குருவைக்கொன்றபாபமும் மற்ற எல்லாக்கர்மல்களும் நிவர் 

த்தயொாவதோடும் நீர்நினைத்த இஷ்டகாமியத்தையும் மோட்ச 
STi Fen FUG தருமென் றுசொல்லி விபயாசபகவான செலவு 

பெற்றுக்கொள்ள. பின் கருமராஜன் மெத்தவுஞ் சந்தோஷ 

மடைந்து, தனது கம்பிமார்களுடனும் தவுமியர்மு லிய Rey 

சயின்னியங்களுடீனும் பிரயாண ப்பட்டுக், காடு மலை வனம் 

வனந்இரம் கானாறு CBCP GU vais puto புண்ணியகேஷேத் 

இரங்களை.பு$ தலங்களை.புஈ செரிசிந்துக்கடற்று, சேதுவைக் 

கண்டு, அதன்மத்தியில்வினங்குங் கர்தமாதன பறுவதச்சார 

லில் இராமதிர்சத்ரக்களையில் வர்ற சேர்ந்தார்கள், அப்படி, 

Crit IDE அ௮க்தராமதிர்த்த மதில் சருமர்தனன் முதலிய 

யாவரும் தவும்மியர்சொல்லிய சங்கம்ப பிதியின்படித் இர்தீ௪ 

மாழி., அேேககோதானபூகான கன்னிகாகானமுதலிய முப்பத் 

இரண்டறங்களையும் வழுவின்றிச் செய்து, ஸ்ரீ. ராமநாதனையுங் 
தெரிசிஃது, அர்திசந்தி இரண்டுவேளையினும் இசாமம௩இ 

ரத் யிடைவிடாமற் செப்ழ்அக்கொண்டு, இப்படி யொரு 

மாதகாலம்வரையித்கடர் துவருகையி லோர்காள், ஆகாயத்டி 

னின்றும், ஒப் தருமராஜூனே, நீர்சொல்லிய படராநிய பாபம் 

உம்மைவிட்சி 8ீங்கியதென்று அசரீரியாக, அ௮வ்வாய்மை 

யைக்கேட்ட தருமராஜன்முதலிய யாவருங்கேட்டு 6t@ sro 

மடைந்து, தம்பிமாருடனும் ஸ்ரீராமமாகனுடைய்பா தப ச்மற் 

களிற்பணிந்து, ௮கேகவிதமாயப்த் தோத்திரங்கள்செய் த அவ 

ணின்றுந்தஇரும்பி ௮ஸ்இனாபுரம் வங்துசேர்ர்து இவ்யமூ£கூர் 

த்தகாலத்தல் வியாசமகாமுடிவர்மு கலிய பெரியோர்கள் 

முன்னிலையிற் பட்டாபிலேகஞ் செய்துகொண்டு இராச்சிய 

பரிபாலனஞ் செய்்.துகொண்டிருர்தா ராதலால், ௮த்சன்மை 

யாய மமைபொருக்தய இராமதீர்த்தத்தில் மூழ் ஸ்ரீராம 
மூர்த்தியையுஞ் €சாதேகியம்மளையும் செரிசித்தால், அவர் 
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களுக்கு வைகுண்டபதவி சித்தியொாமாதலால், அத்தீர்த்தத் 
துக்குச் சமீபமாய் இலட்சுமணநீர்த்தமென் ஜோர் தீர்த்த 

மூண்டு, அத்தீர்த்தமும் இவ்வாறே மகிமையுத்ததென்௮ ரூ.௪ 
மகாமுறிவர் கூறியதைக்கேட்ட நைமிசாரண்யர், மெத்தவுஞ் 

ச௩கதோஷமடைந்து, முவரைப்பணிக்து, சுவாமி, தேவரீர் 
இப்போதுசொல்லிய இலட்சுமணதீர்த்தத்தின் பெருமையை 

அடியோங்களுக்குத் இருவாய்மலர்க்தருள வேண்டுமென்று 

வினவிட் பணிர்துரின்ற மூவெர்மேற் கருணைகூர்ந்து சூத முறி, 

வர் சொல்லத்தொடங்கினார். 

இராமதீர்த்தச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பேற்றது. 

இலட்சுமணதர்த்தச்சருக்கம், 

eC 

Caen mach நைமிசாரண்ம வாசிகளாகயெ முகிவர்களே, 

இமையாகாட்டரென் லுக் தேவர்களுக்கு இராக்கதாளாலுந்ற 

இடுக்கண த் தவிர்த்தாட் கொள்ளவேண்டி. ஸ்ரீவைகுண்ட 

வாசனாயெ ஜகதீசன் கருணைசரந்து இல்வுறடன்கண் ஓங்கும் 

பச.தகண்டத்தில் வயல்கும் ௮யோத்தியா' பட்டணத்துக் 
இறைவனாகிய தசரதமகாராஜனுககுச் சுதனாகவந்தவரித்து 
இராமமூர் தீதியெனப் பெயர்பூண்டதன்றியுட் தனக்குத் துணை 

வனாக ஆஇசேடனை இலக்குமணனென்லுக் தம்பியாக வரு 

வித் துக்கொண்டும், இலக்குமியைச் சீதாபிராட்டியென்லும் 
பெண்ணாய் ஜனிப்பித்து ௮ன்னவளை மணந்தும், மூவரும் 

வனத்இற்ப்சவேித்து, அம்மனை இராவணனாற் இறையிடச் 
செய்து, வானசவீரர்களைக்கூட்டி இலங்கைக்குச் சேதுபக்ச 
ஈஞ்செய்.௮, இசாவணா ிராகூதர்களை யெல்லாம்வதஞ்செய்து, 
அம்மனது ஈறையை மீட்டு ௮வணின் அர் இரும்புகசலையில், 

சே.துவின்மத்தமித் கந்தமாகனபரு௮.த.த்இல் ,வெலில்க பிர



சேதபுராணவசநம், கக 

இ௲்டைசெய்.து வணங்யெபின், இஉட்சுமணரானவர் தனித்து 

சிவபூசைபண்ணக் கருதி ஸ்ரீராமகாதலுக்கு மேற்பாகத்தில் 
சவெலிங்கபிரதஷ்டைசெய்து gi தடாகமுண்பெண்ணி, ௮ 6 

24,222 னற் சுவாமிக்குத் இருமஞ்சனஞ்செய்து, சந்தபுட்ப 
தப.தீபங்களாற் பூடுத்து நிவேதனங்காட்டிப் பணிந்து, பின், 
அத்திர்த்கத்துத்கு இலட்சுமண இர்.த்தமென்று காமகரணஞ் 

சாற்றிச்,சென்றமையால் அதுமுதல் இலட்சுமண தீர்த் தமெ 
ன்று வழங்வெருவதனோடும் ௮.இற் நீர்த்தமாடியபேர்களுக்கு 
வேதாகம சாஸ் இரப்பயிற்ியும் தனகனகவஸ்து வாகனவ் 

களும் பு.த்ரசம்பத்தும் தயாளகுணமும் அணிமரவாதி யஷ்ட் 
சித் இகளும்௮ஷ்டால்கயோகங்களும் ௮துகூலட்படுவதோடும் 
பிரமசொரூபம்பெற்று, ௮அகண்டபரிபூரண சச்சிதானந்த சின் 

மய ஸ்வரூப சாட்சாத்காரமாகெய பரரவத்தைக் கலப்பார்கள், 
மேலும் ௮த்தடாகத்தில் மூழ்கி யதன்கசைமீதிருக்குஞ் சிவ 
லிங்கப்பெருமானைப் பஞ்சசுத்தியோடும் பூசித்துப் பணிக்க 

வர்கள் ௮கண்ட ௮மயிசுவரியத்தைப் பெறுவதோடுஞ் சுத்த 
சத்துவத்திலிருக்து இடைப்பதற்கரிய சாயுச்யபமென்னு முத்தி 

விட்டையடைவ சாதலா லத்தீர்த்தத்தில் வசுதேவசனயனாக 

at தவதரித்துக் கஞ்சனைக்கடிர் து காலிகளோடுமோடி த்இரிர் 
துங் கருதற்கரிய அீலாவிநோதங்களைப்புரிந்க கண்ணபிரா 

ளாகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணமூர்த்திக்கு ஈந்தன்மனையில் caper ges 
தோனாகிய பலராமன் தீர்த்தமாடி. பிரம்மஹத்தி விமோசன 
மாயிற்றென்று சூதமாமுகிவர் கூறியதைக்கேட்ட ராமிசா 
சண்யவாசிகளாயெ முநிவர்கள் அதிகாதலோடுஞ் சூசழுநி 
வரைப்பணிட்து, சுவாமி, தேவரீர் கூறியவண்ணம் பலராம 
லுக்கு எவ்விசுமரய் பிரம்மஹத்தி பற்தியதோ ws ster wy. 

யோக்களுக்குத் இருவாய்மலர்ச்தகருள வேண்டுமென்,று கினவ 
முரிவர் சொல்லத்தொடங்கிளர், 

கேளுங்கள் சைமிசாரண்யேே, கு$்மெக்களாயெ பாண்டி 
வர்சுளூக்கும். கலரவர்களுக்கும் . பாரசயுத்தர் கொடங்குல்



& m0 சேஅபுசாணவசநம். 

காலையில், ஸ்ரீகிருஷ்ணகார்த்தியானவர் பாண்டவர்பட்சத் இல் 

அர்ச்சுனனுக்குச் சாரதியாகவமைந்ததுகண்ட பலராமர் 

தனது தம்பியாகிய இருஷ்ணமூர்த்தி யை வெறுத்து, இருஇறத் 
.தாரோடும் வார்த்தையாடாமல் யாத்திசைசெய்யச்' கருதப் 
பிரயாண்ப்்பட்டு வஸ்தலங்களையும் விஷ்ணுஸ் தலங்களையும் 

தெரிரித் துக்கொண்டு, கங்கை யமூனை கோதாவரி இந்து கா 

கேரி ஈர்மதாமு.தலிய ஈஇகளி லாடிபுஈ் இவ்விய கேஷேத்திரங் 

களில் வாசஞ்செய் து மிருக்கிறகாலையில், கைமிசாரண்யத்தில் 
இர்க்கசத்ரயாகஜ்செய்வசாய்க் கேள்வியுத்று fy SIM UTES 

வேண்டி, நைமிசாண்பத்தை கோக்வெருககையில், பலராமர் 

வருதலைக்கண்ட நைமிசாரண்ய வா௫களாயெ முசிவர்களெழு 

ந்து சாதிர்கொண்டுபோய் வந்தனை வழிபாடுசெய். தழைத்து 

வர் £து, ஆசனத்திருத் த, தோக்திரஞ்செய் துகொண் டி.ருக்கை 
பில், அம்மூகிவர்களுக்குள் தலைமைபூண்டு அவர்களுக்கு 

வே.காகமசாலஸ்இர ரகஸ்.பங்களை யுபதேடத்துக்கொண்டி ருக் 

கும்சூதமாமுகியென்னு மியான்மாத்தரம் பலராமரைக்கண்டு 
எழுச்இசாமலும் வணங்காமலுமிருக்கதுகண்டு, இத்தனை 

பேருக்குள் இவலுக்குமாத்திரம் இரத கெர்வம் எப்படிச் த 

தென்றும் இவனை உலூல்வைக்கப்படாதென்றும் சங்கரித் gi 

விட்வேண்டுமென்றும் மனத்த லுன்னியமாத்இரத்ுல் உட 

னே தனக்குமுன்பாக sy Sean gar வரப்ர்சாதத்தோ 

டூங்கூடிய மூசலமுக்க்கலப்பை காணப்பட்ட து, அப்படித் 
சோஸ்றியமாத்தரத்டுல் அதையெடுத்துக் கையிலேர்தஇக் 

கொண்டவராய். அ௮தன்பிரயோகத்தினால் தெற்பாசன த்த 

லிருந்த பு ரணிகனுபெ என்னைக் கொன்றுவிட்டார். கொள்ற 
மாத்திரத்தில் அங்குள்ள யாவருங்கண்டு இடுக்கட்டு மெய் 

மதந்து நடுக்கத்தோடு மெழுர்து, பலராமருடைய-பாதகமலத் 
களிற் பணிர்து ஈமஸ்கரித்து சைகளைச். கட்டிக்கொண்டு, 

சுவாமி, பலராமசே, தேவரது மஇிமைதெரியாமல் திறியோர் 
களாக விஞ்க்ஜெலர்கள் செய்தபினழயை: ' பெரியோர்கள் 

பொறுத்தாட்கொள்ளக் கடனன்ஜோே, ஆதலால் 'தேலரீரே



சேதுபுராணவசநம், கக 

யிப்படி, கோபஞ்செப்தால் வேதங்கள் நிலைகுலைர் துபேர்வதன் 

தியும் ௮ண்டவ்களும் வெடித்துசமுத்தொமுஞ்சுவறி சந்திர 
சூரியாளும் கஇிமாறி வியர்த்தமாய்விடு மாதலால இப்பிள்ளை 
யின்குற்றத்தைப் பொறுத்து ரட்டுக்கவேண்டுமென்று மூகி 
வர்கள் வணக்கத் தோத்திரஞ்செயய, அப்போது பலராமர் 

கொண்ட கோபந்தணிர்து கூறுவார். வாருங்கள் மகாரிஷி 

களே, உங்களுக்கெல்லாமிவர் பெரியவரென்று யோசித்துப் 

புராணங்களைச் கேட்டுக்கொண் டி.ருப்பதேயன்தி ஈமக்கவர் 
பெரியவரா, சத்தியலஇகுமாரராயெ பராசரர் முதலாகியபேர் 

களும் ஈம்மைக்கண்டு உபசாரஞ்செய்யும்போது இவர் எம் 

மாத்திசமென்று பலராமர் சொல்லக்கேட்ட மகாரிஷிகள் மது 

படியு மவசைவணக்டுத் தோத்திரஞ்செய்து, சுவாமி, புராண 

காலக்ஷபஞ்செய்துகொண் டிருக்கிறகாலையில், அங்கன 

மெத்தன் மையானவர் வந்தபோதிலும் பிரசங்கத்தைவிடுத் ௪ 

உபசரிக்கவேண்டுவ இல்லையென்று சுருஇவாக்கியங்களால். 
சொல்லப்பட்டிருக்கன்தபடி.பினாலே சூதரதையோடத் திருந்து 
தேயன்றி கெர்விச்இருர்தவரல்லலே, ஆயினும் தேவரீரரைக் 
கண்டு மதையோடத்இருக்கக் கூடாமையாதலால் இவர்செய்த 
தீப்பிதத்திற்கு ௮டைர்ததெண்டனை போதுமான தால் 
பழையபடி. எழுப்பித்தருவதன்றியும் இவ்வன த்தில் எங்க 

ஞூக்கு இம்சையைக்கொடுத்துவரும் வில்வலாசரலுடைய 

குமாரன் வற்கலாகானைச்செயஞ்செய்து எங்கள் துயரத்தைப் 

போக்கவேண்டுமென்று வினவிய துகேட்ட பலராமர், Segui 
தணிந்து, குழந்தைகளாய் ஈமச்சுவிளங்குகின்ற நீல்கள் 

கருதியவண்ண மூடிப்போமென்று யோகாழக்ரகத்இஞ்லே 

யும் மூரிவரகளது யாகாதிமகிமைகளினாலும் என்னையெழுட்ே 

எனக்கு, வேண்டியவரல்களைக்கொடுத்து மூநிவர்களைப்பார் 

தீது, ஓ மூரிவர்களே, இன்தயபோது தவாகர இதியாதலா 
லும் இன்று. ஈம்மாற் சூதரூகிவர் வசஞ்செய்யப்பட்டு உங்க 

ளூக்கு ஈட் ஐவரும். புராணகாலசேஷபஞ் சூன்னியப்பட்டுப் 

பேோசனனமையாலு மி.துமுதல் :உலன்கண்மரும், பிரதி இ.
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டோம் 'காலக்ஷபமில்லாமல் புராணசூன்னியஇதியென் 9. 
விளங்கக்ச்டவதென்று ' கட்பளையிட்டுச் . சூதமாமுநிவர் முத. 
லிய சகல்த்ராளோடும் தஇிர்க்கசத்திரயாகத்தை நடத்துகின்ற, 
விகோதங்களைப்பார்த் துக்கொண்டிருந்தார். ௮ப்படியிருக்கை. 
யில் வற்கலாசுரனென்பவன் பவரணையாகு . மத்இன த்தல். 
மூரிகர்களால் ஈடத்துக் இீர்க்கசத்திரயாக ஐமகுண்டத்தஇல் 
மலமூத்இரங்களும் மாமிசாதி யென்புகளுங் கொண்வெக்து. 
சொரிந்தும்,- மதுக்குடங்களைப்போட் Ger sg கிணங்க, 
ளைச்சொரிந்தும் யாகசாலையில் இம்சைசெய்யும்போது, முகி 

வர்கள்கண்டு வெகுண்டு, பலராமரிடத் இற்சொல்ல, பலராமர் 

கேட்டெ கோபங்கொண்டு, ஆகாயத்தை யேநிட்டுப்.பார்க்கெ 
போத, அகாயவீதியினின்.றும் வெளியெலலாம் நெருக்கடி. 

கன்னங்கரேலென்று நீலபருவதத்தைப்போன்ற தேகமும் 
செவ்வானம்போன்ற சடைகளும் கரத்திற் சூலாயு தழும்பிடி. 

த்து சத்தாடம்பரத் துடனே நிற்கும் வற்கலாசுரனைக்கண்டு, 

'கோபாவேசங்கொண்டு, தன்னுடைய கரத்திலிருக்த கலப்பை 
யை வற்கலாசுரன் கழுத்இலேமாட்டிக் ழேதள்ளிக்கொண்டு 
வல்துகையிலேயிருர்த உலக்கையினலே வொரேயடியா 

படிக்க, ௮வ்வசுரன் .வாயினா லுமூக்னொலு மிரக்தங்களைக் கக் 

இக்கொண்டு. தேவேர்இரனாத் சிறகறுப்புண்டு விழுந்த பருவ 

தங்களைப்போல. வெத்இிசையுமிரத்தங்கள் கொப்பளித்கோட 
வலறிவிழுந்து மரணமடைந்தான், ௮ப்போ.து நைமிசாரண்ய 

மூநிவர்க ளியாவருஞ் சச்தோஷமடைந்து, 'பலராமரைவணக் 
இச் தழுவி தீர்த்தமாடச்செய்து பட்டுவஸ்இரங்களை த் தரிக்கச் 

செய்து விபூதிருத்திசாகூ மாலிகாபரணங்களை. யணிந்து 
சோத்திரஞ்செய்து, வாருமையா சுவாமி, டலராமசே, . இந்த. 
சாசவூதன். பிரம்மபிஐச் துக்குரியவனு தலா. .லிவனைக்கொன்ற 

பாபம் இரும்படியாய்ப் புண்பாஇகளிலேபோய்த். தீர்த்தமாடி. 

லவேண்டுமென்று: சொல்லியசைக்கேட்ட: பலராமர், அப். 

ப்டியேயாசப்புவென்.று: கைமிசாரண்டிசிட த்தில் விடைபெற 
லச்சொன்டு, தோதாலரி, பிீரமாகை பகா வேகிபச்சஸ்வதி,
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நீர்மசா, தங்கபத்தராமுதலிய ஈஇகளில் சங்கழ்பவிதியீன்படி.. 
ஸ்காஈஞ்செய்.து, . ௮ல்இனுபுரத்தை கோகூப் பிரயாணப்படு: 
கிறபோது, அ௮ண்டீகடாகங்களு மதிர்ச்துபோகும்படியாய்ச் 
சததாடம்பரஞ்செய்துகொண்டு நீலபர்வதம்போல பலராம 

ருக்குமுன். மறித்துக்காட்டி.ப் பின்பக்கத்தில் ஆகாயம்வரையி 
இரயர்க்து வற்கலாகரலுடைய பிரமஹத்திதொடர்ந்துபற்ற, 
அப்போது. பலராமர்கண்டு பயந்து, இதுவென்ன காரண 

மென்று யோடித்துநிறத்கிறபோது, ஆகாயத்திலே, ஓ உரோ 

கணிகுமாரா, பிரீம்மகுலத்திலே யுற்பவித்த வற்கலாசுரனைக் 
கொன்றதோஷம் சிறிது$ங்கியும் நீல்காமலு மிருக்கிறபடி.யி 

னாலே ௮ந்தபிரமஹத்தி உன்னைத் தொந்தரவுபண்ணுகன் ற 

தென்று அசரீரியுரைக்க, ௮வ்வார்த்தையை பலராமர்கேட்டு 

மறுபடியுர் தாருகாவன த்தைகோக்கி பிரயாணப்பட்டுப்போய் 
ரிஷிகளைக்கண்டு, இங் வனத்தில் வற்கலாசுரனைக் கொன்ற 

தோஷம் ஒருவருடமாய்ப் புண்யஈஇகளிற் நீர்த்தமாடியும் 
இவ்யசேஷேத்தரங்களிலே வாசம்பண்ணியும் என்னைவிட் டச 

லாதிருப்பது யாதுகா.ரணமென்று ஈடந்த வர்த்தமானங் 

களைச்சொல்ல, முரிவர்கள்சேட்டு யோடித்துச் சொல்லுவார், 
வாருமையா சுவாமிகளே, தேவரீர் மன இன்படி.யே இத்தோஷ 

நிவாரண மாகவேண்டுமாயின் சந்தமாதன பருவதத்தில் 
ஸ்ரீராமசந்திரனுடைய சகோதரனாகிய இலட்சுமணன் இர்திர 
சித்தைசெயஞ்செய்து தன்னுடையதோஷங் தீரவேண்டி சிவ. 

பூசைசெய்து உண்டாக்கப்பட்ட தடாகமாகிய இலட்சுமண 

தீர்த்தமென்று ஒருபுண்யதர்த்தமிருக்கின்றது, அத்தீர்த்ததி 
தில் ஸ்காகஞ்செய்தமாத்இரத்தில் தோஷஙிவர்த்தஇயாமென் று 

மூகிவர்சொல்ல, பலராமர்கேட்டுச் சந்ேதோஷமடைச்து அவ 

ணின்றும் பிரயாணப்பட்டு, காடுமலைவன ம். வனார் இ.ரமுதலிய 

யாவுங்கடக்து சே.தவிலோக்குல்.. கந்தமா தன$ரிச் சாரலிலே 

விளக்குல்.இலட்சுமணதிர்த்தத்இல்வர்து விதிப்படி ஸ்ரரஞ் 
' செய்து, சத்தியாவர்ச்ன பெமரிட்டைகளை முதிதுக்கொண்டு,



௧௬௮ சேதுபுசாணவசநம், 

யாபசணமுதலிய யாவும் பிராமணாஞச்குக்கொடுச்.ஐ, இலட் 

சுமணேசனை பிர,தட்சணஞ்செய்து ஈமஸ்சாரம்பண்ணி அபி 
கேகமு.தலிய யாவு ஈடப்பித்து ஆசாதனைசெய்து துதித்த 
நிற்கையில், ஆகாயத்தினின்றும், ஓ பலராமதூர்த்தியே, உன் 
னைப்பற்றியிறாந்த பிரமஹத்தி நிவர்த்தயொசிவிட்டதென்று 

அசரீரிதோன்ற, ௮வ்வாய்மையைச்கேட்ட பலராமர் மெத்த 
வுஞ் சச்தோஷமடைந்து, துவாரசையைநோக்டுப் பிரயாணப் 

பட்டுப் போய்விட்டாரென்.று சூதமகாமூ௫வர் சொல்லிய 
கைமிசாரண்ய ரிஷிகள்கேட்டு, சுவாமி, தேவரீர் சொல்லிய யா 

gata. டானர்தமடைக்கோம், ஆயினும் பலராமர் ஸ்ரீராம 
நாதனைத் தெரிசியாமல் வற்றுவிட்ட காரண மியாதென்று 
வினவ, சூசமாழமுநிவர், கேளுங்கள் றைமிசா ரண்யரே, சேது 
வின் மத்தியிலே விளங்குந் இர்த்.சங்க ளாடப்போனவர்கள், 
ஸ்ரீராமாாதனைத் தெரிசிக்காமலும் சேது தறுக்கோடியிலே 

மூழ்காமலும் வருறெபேர்கஞுமுண்டோ, இலட்சுமணதீர்க 
தத்தின் மமைகளைச்சொன்னோம் அல்லது மற்றமடமைகளை 
இக்கரையிலே சொல்லவில்லை யாதலால் பலராமர் நிஃயப்படி, 
யாய்ச் சேதுகோடிக்கரையில் மூழ்டி ஸ்ரீராமகாதனைத் தெரி 
சித்து விடைபெற்றுக்கொண்டு ௮ஸ்இனுபுரமார்க்கமாப் தவா 
சகைக்குப் போய்விட்டாரென்று சூதமாமுவெர்சொல்ல, முகி 
வர்கள்கேட்டுச் ச்ேகோஷமடைந்மு, இன்னமர்தச் சே துவில் 
விளங்கிய இர்த்தமமைகளைச் சொல்லவேண்டு மென்று 
வினவ, சூதமுவெர் சொல்லத் தொடங்குளார். 

இலட்சுமணதீர்த்தச்சருக்கம் 
ழற்றுப்பேங்றது. 

சடாதீர்த்சச்சருக்கம், 
க்கிற வலை 

கேளுங்கள். ரைமிசாரண்யவாடுகளாபெ 'மூறிவர்களே, 
அயோத்தியா பட்டனத்தினின் றும் ஸ்ரீசாமமூம்த்தியானயர் 
பி.துர்வாக்வேப்படி இதோபிசாட்டியோடுல்.
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மாளோடும் பிரயாணப்பட்டு ' வனத்தைநோக்கச்.. செல்லு 
male, அரசுக்குரிய சட மகரகுண்டல வாகுலலயமு தலிய 
யாவும் .நீகடச். சகையைக்கோதுச் சடைமூடியாய்:.வகுர்து 

சுட்டிக் கக்தமூலபலா இகளைப்பு9த்.துச் சஞ்சரிக்கையில், தவி 
யைச்'சின்றகொண்டுசென்ற இராவணனை வசஞ்செய்யுகிமித் 
தம் இலங்கைக்குச் சேதுபந்தனஞ்செய்து வானரப்படைக 

ளோடுஞ் சென்று அன்னவனைக் சளையோடுக்காய்ர்து Fong 

யின் சறைமீட்டுத் இரும்பிக் கச்தமாதனரிச்சாரலில் வரும் 
போது, தன து. சடாமகுடத்தில் இரர்வணாஇ சாட்சதர்களு 

டைய இசத்தமாமிசத் தூளிக எடர்ந்திருக்குமெனக் கருதி 

யவ்விடத்இலோர் கடாகழுண்பெண்ணி யஇற் தீர்த்தமாடி 

ச்டைமுடிகளைச். சுத்திசெய்து அத்தர்த்தத்இற்குச் சடாதீர்த் 

நிமென்று நாமகரணஞ்செய்து சென்றமையால் அ௮.துமுதல் 
ன்த்திர்த்கத்தில் மூழ்குபவர்களது ஈர் இசை மூப்பும் காமக் 
குசோதாதி யறுவிசப்பசையும் 8 ங்குவ்ே தாடும் ஆணவகாமியு 

மாயையென்னு மலம்களுமற்று, சரினத சரியை யோக ஞானக் 

களையநுட்டித்து நித்தியொனந்தசொரூபராய் முத்திவீட்டைப் 

பெறுவார்கள். அத்தர்த்தத்தில் காழ்டிச் சிக்தபெற விருப்ப 

மில்லாதவர்கள் தங்கள் உச்சிவெடிக்கும்படியாய் வேதாகம 

சாஸ்இரங்களைப் பாராயணஞ்செய் தும், பிரதமை சல்டி ஏகா 

த பிரதோஷம் அமாவாசை பவுரணை சார்இராடனலிரதங்க 

ளிருக்தும், வனங்களிலும் மலைநுழைவுகளிலும் ஜலத்தில் 

மூழ்கியிருக் தும், கர்சகலங்கள்மு தலிய ௪ரகு ஜலபக்ஷண வாயு 

பட்சணங்களைச் செய்தும், தலை£ழாகநின்,றும், ஒற்றைக்காலில் 

நின்றும், மான்றோல் புலித்தோல் வெண்டுதில் இரத்தினக் 
கம்பளம் தருப்பைமாதலிய அசனல்களிலிருக்தம், பத்திரம் 
வீரம் குக்டெம் பங்கயம் சோமுகமென்லும் அக்காதனஞ் 
செய்து உருதீஇிசமுகமாயிருக்தும், இயமரியமாஇ யல்டாங்க 
வோகக்களைச்செய்தும், பஞ்சாக்களி இடைகின் ௮ தபஞ்செய் 

தும், மூத்திபெரமல் இராச த்ேவேஷல்களைப்பெற்று, பீதவிப் 

மீரரியிலுழன் அ. இரிவரர்கள், மேலும் தருகாளச் சடாநீர்த்தத்



Bim சேதுபுராண் வசம். 

Be apip@enw ௮ அப இஞயிரம்வருடம் கோதாவரிதீர்த்தத் 

தில் ஸ்க்ர்னஞ்செம்சபலன் படைக்கும், நித்தியப்படி. மூழ் 

வர்களுக்கு ச்சை யமூனை கோதாவரி சிக்து காவேரி ஈர்ம 
தா துங்கபத்திரா 'நிரதயாகை முதலிய புண்ணியதீர்த் தங்களி 
லே ஆடிய பலலுண்டாம், அன்றியுமச் சடார்த்தத்தில் மூழ் 

செபேர்களுக்கு அர்சக்கரணசுத்தியாப் அஞ்ஞான நிவர்த்தி 
யாகி அபரோட்சஞானத்தை யடைந்து சாயுச்சியமடைவதற் 
குச் சந்தேகமிரா.து, மேலும் இத்தன்மையாகேயே மமையைப் 
பெற்றிலகு மச் சடி தீர்த்தத்தில் பண்டோர்காலத்தில் வேத 
வியாசம்ஹாரிஷியிலுடைய குமாரர் சுகரென்பவர் வந்துது ழ் 
யந்தக்கரணசுத்தியாய் நித்தெயொனந்தசொரூபத்தைப் பெற்று 
விளக்கினார், அஃசெப்படியெனில், ஒருகாள் வேதவியாச 
ன்ரச் சுகர்வர்.துவணங்கு பரேகதோத்இரங்கள் செய்து சுவாமி, 
வேதவேதார்தமூர்த்தியே, அடியேன் அ௮கண்டபரிபூரண சின் 

மயத்ன்து படையவேண்டி. அரேகதபங்களும் யர்கா இகாமங் 

களூம் தீர்த்தயாத்திரைகளும் செய்தும், வேதாகமசாஸ்இர 
புராணங்களை யறிந்தும் மனச்சந்தேகமகன்று சுத்தஞான 

மடையும் விதியைத் தெரியாமல் உள்ளக்கலக்கமுற் திருக் 

கன்றபடியால் அ துகீக்கும்படி. யோருபாயஞ்சொல்லவேண்டு 

மென்று பணிந்துநின்ற புத்இரனைப்பார்த்து, வேதவியாசர் 
கூறுவார், வாராய் சுதனே, தெக்ணபாகத்இல் ஸ்ரீராமரார்த் 
இயாற் கட்டப்பட்ட சே துவிலோங்குங் கந்தமாதனபருவதத் 
இல் சச்சிதானந்த சொரூபமாயுஞ் சடாதீர்த்தமென்று. பெய 

ருடையதாயும் விளல்கு மோர் தீர்த்தமுண்டு, அத் இர்த்தத் 
இல் சபோய்மூழ்டு இராமமர்தரத்தை இடைவிடாமத் செபித் 
திக்கொண்டு வருவாயாூல், உனது அந்தக்கரணகத் நபெ io 

பேரின்பத்தைச்சார்ஈ்த புண்பலோகத்தை யடைவாய், அது 

எப்படியெனில், முன்னொருகசலையில் . உன்னைப்போலவே 
வருண்சாஜலுடைங்: குமாரன் பிருகுமாமூகியென்பவன். அர் 

தக்காண சத்திய ககேள்டியதால். சன் து சாணதமினிடத்தில் 
மந்இிசேடடித்சம்த்ற். சொள்ளலேண்டுபெனக் " கருநி



சேதுபுசமாணவசநம், க்சிள 

வணம்கும்போது, வருணசாஜன் புதஇரன்மேற். கருபைகூர் 
ந்து, வாராய் பிருகுவே, உனது ௮ர்தக்கரணசுத்தியாகவேண் 
டியசற் கோருபாயஞ் சொல்லுகின்றேன் ௮.து யாதெனில், 
உலகின்கண் வயங்கும் பரதசண்டதெட்சணபாகத்தில் சேது 
மத்தியில் ஒங்குங் கர்தமாதனபருவதச்சாரலில் இராமலிங்க த் 
இற்கு வலப்பக்கத்தில் இராமலட்சுமணர்களால் உண்டாக்கப் 
பட்ட சடாதீர்த்தமென் றோர் தீர்த்தமுண்டு, அத்தர்த்தத். 

தில் நீபோய் தீர்த்தமாடினால் உன௮ ௮ஞ்ஞானமசன்று பிரம 

சைதன்யத்தை யடைவாயென்றுரைக்க, ௮ துபோற்பிருகுமா 

மூகிவர்சென்று தீர்த்தமாடி, காமக்குரோதாதி பகையைக் 

காய்ம்து பிர்மலடித்தராய் நித்தியானந்த சொரூப த்தையடைந் 

தார், இதுவுமல்லாமல் தூர்வரசமகாரிஷியு மிப்படியே இர்த்த 
மாடி. இராமமந்இரத்தை யுச்சரித்து மகாவிஷ்ணு சொரூ 
பத்தையடைந்து வைகுண்டபகவியைப் பெற்றிருக்கின்நபடி, 
யால் நீயும் அவ்வாறே சென்று மூழ்வொக்கடவையென்று , 

வேதவிபாசர்சொல்ல, அதுகேட்ட சுகரும் தாதையைப்பணி 

ந.து விடைபெற்றுச்சென்,று, இர்திதத்தில்ம£ழ்ச, இராமமந்இ 

ரத்தைஜெபித்து, ௮ந்தக்காணசுத்தியாய், மெய்ஞஜ்ஞானவிட் 
டையடைந்து பரப்ரம்மசெசரூபத்தைக் கலந்தாராதலால், 

ஓ நைமிசாரண்பர்களே, நீல்களுமதுபோற் சடாதிர்த்தத்தில் 
மூழ்குவீர்களாகில் உங்களைப்பற்றிய அஞ்ஞான மியாவுமகன் று 

காமதேனு ச்ரபிவடிவாய் தேவாமிர்தங்களைப்புடித்துப் பேரின் 
பத்தை யடைவிீர்களென்றால் ௮த்.தர்த்௪,த்தின் பெருமையை 
யாவராற்சொல்லி முடியும், மேலுமத்தீர்த்தத்தில் பிதர்களுக் 

கும் பிரீதியாய்த் இலதர்ப்பண இவசமுதலானவைகள்செய்.து 
பிண்டம்வித்தால் ஒன்று கோடியாய் பி துர்க்களுமானர்தா இ 

போகல்களை யஇபவிப்பார்களென்று சூதமுறிகர் கூதியைக் 
கேட்ட: ரைமிசாரண்யர் சக்சோஷ்சாகரத்இல் மூழ், upia 

சைப்பகளிர்து, சுவாமி, அடியோங்களுக்கு இன்னமக் சந்தமா 

தனத்தில் இளக்கும் ௫ிமைகளைத் இருவுஎம்புத்தவேண்டு 
மென்று விசால, மூரிவருளவ்கனித்து, அன்னவபைரோம்இ;



௧௬௮௮ சேதுபுராணவசநம், 

ஒ np hes sr, இலக்குமி இீர்த்தமென் ஜோர்தீர்த்தமுண்ட, 

௮ தன்பெருமையைச் சொல்லுகிறோம், கேளுங்களென்,று 

சொல்லத் தொடங்கினர். 

சடாதீர்த்தச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பேற்றது, 

  

இலக்குமிதர்த்தச்சருக்கம். 

EP LOAHOIO HS அவை 

கேளுங்கள் நைமிசாரண்ப வாசிகளாகய முகிவாகளே, 

முன்னொருகாலக்இுல் சர்வலோகசரண்யனாகவும், ஐச தீசஞக 

வும், சர்வாந்தரியாமியாகவும், சலசலோசனனாகவும் விளம்சும் 

வைகுண்டவாசனாகய மகாவிஷ்ணுவுக்கும் அவரது தேவியா 

சிய மகாலட்சுமிச்கும் ஊாடல்விளைற்து ஒருகருககொருவர் 

கலகமிட்டு, இலக்குமிதேவியார் தன துகாயகனைவிட்டு 8௨௫, 

உலகின்கண் சே துவிலோங்குங் கந்தமா தனகிரிசசாரலில் வக் 

கும் மூிவர்களிடம் வந்துசேர்ந்து, தனக்கோர் பன்னசாலை 

பு துக்கக்கொடுக்கும்படிகேட்க, ௮ன்னவர்க ளதுபோ லமைச் 

திக்கொடுத்த பன்னசாலையி லெழுர் தருனியிருக்கையில், காரத 

மகாமுரிவ சலவண் விஜபஞ்செய்து, ௮ம்மனைக்கண்டு பணிஈத 

கூறிச்சென்ற வண்ண மங்களம் ஓர் தடாகமுண்டுபண்ணி, 

௮த்தடாகக்கரையிழ் வெலிங்கர இஷ்டைசெய்து, பிரதிஇன 

மூட் தான் ௮த்தடாகத்தல் மூழ்டுச் சிவலில்கக்துக் கயிஷே 
கஞ்செய்து, மூன்றுகாலமும் பூசித்து நிட்டைசெய்துகொண் 

டூருச்ெநாளையில், மகாவிஷ்ணுவானவர் வருத்தமுற்று, 

தேவியை யெக்குந்தேடிக்காணாு, மூடி.வில் கந்தமா தனூரிச் 
சாரலிற்சண்டு, மனக்களிகொண்டு, ௮ம்மலுக் கரேக வுபசார 
வார்த்சைகளைச்சொல்லி யழைத்துக்கொண்டு ஸ்ரீவைகுண் 

டத்துக் கெழுந்தருஞம்போ து, மகாலட்சுமி தன்னாலேத்படுத் 
இய சடாகத்துக்கு த சன்பெயர் விளக்கும் படியா கவும், ௮:இல் 

ஞ்னீஞ்செய்.த இலிம்சுத்தை தெரிசிப் பவர்களுக்கு: சலிப்பட



சேதுபுசாணவசநம்.' ௧௬௯ 

ரணுகாமலும், அஷ்ட ஐசுவரியங்களூ் கைகூடும்படி. வரங் 

களைச்சொடுத்துச் சென்றமையால் அதுமுதல் அத்தீர்த்தத் 
இந்கு: இலட்சுமி இர்த்தமென்றுபெயர், அதில் மூழ்கெபேர் 

கள் மேன்மையாக போகபாக்கயெங்களும் ௮ஷ்டைசுவரியங் 

களும்பெற்றுச் சக்ரா இபதிகளாய் ௮ரசாட்சசெய்து பரத்துக் 

கே. துவரயெ மோட்சத்தையு மடைவார்களாதலால், அது. 

போல் கச்தியாவட்டமாலையையுடைய துரியோ தனாஇகளும் 

பாண்டவர்களும் ஒருவருக்கொருவர் மனஸ்கதாபப்பட்டு பாண் 

டவர்கள் இர்இரப்ரஸ்தத்இலிருக்கையில், அவர்கள் பிதா 

வாய பாண்டுபூபதியை இர்.திரசபைக்கு வசப்படாதென்று 

தேவராஜன் நீக்விட்டமையால் தேவர்களியாவருஞ் சந்தோ 

ஷிக்கும்படி.யாய் இராஜரூபயாகஞ்செய்து நிறைவேற்றினால் 

தேவசபையிற் சேர்த்துக்கொள்வார்களெனக் கருதி, காரத 

ரிடம் தன்புத்திரர்களுக்குச் சொல்லியனுப்ப, ௮துபோல் நார 

தர் பூலோகத்துக்குவந்து, பாண்டவர்களுச்குரைக்க, ௮து 

கேட்ட பாண்டுமக்களாகய வைவர்களுந் துன்பமடைர்து, 

ஸ்ரீகிருஷ்ணமூர்த் தியை யழைத்.துவட்து ஆலோக்கவிரும்பிச் 

லெ தூதர்களைவருவித்து நிருபமெழுஇக்கொடுத்து துவார 

கைக்குப்போய் ௮ இ£விரமாயழைத்துவரும்படியாய்உத்தரவு 

செய்தனுப்ப, ௮வர்களுங் களிப்புடன் பிரயாணப்பட்டுக் காற் 

நினுங் கொடியவேகமாய துவாரகையைச்சேர்ந் து, இருஷ்ண 

பமவானைக்கண்டு பணிந்து, இருமுகத்தைக்கொடுக்க, அதை 

வாடித்துணர்ந்தமாயவன், அவ்வாறே இரதாரூடசாய்ப் பிர 

யாணப்பட்டு இந்இரப்பிரஸ்.த.த்தைகோக்கி வருகையில், பரக் 
தாமன் வரவுகண்ட பாண்டவர்கள் பரிவோடு மெதிர்கொண்டு 

வக்துவணக்), வர் தனைவழிபாடுசெய்று, அழைத்துக்கொண்டு 

பேரய், ஈவரத்தினகச)ிதமாயெ அரியாசன த்தி லெழுர்தருளச் 

செப்௮,,சங்கள் மனக்குறையையோதியபோது.அ.ஐகேட்ட 
வுரமனன், பரண்டிவர்சளைநோக்கிக் கூறுவரர், ஓ பாண்டவர் 
குரே, உங்கள் சாதைய்ஈசிய பாண்டுபூப இிசொல்கியளுப்பியது 

சரிதான் ஏனெனில், அடவி £பராக்ரமசாகிகளாம் ஒப்பொருவு 15 .



௫௭௦ சேதுபுசாணவாநம், 

நில்லாமல் விளங்கும் உங்களை அவர்புத்திரராய்ப் படைத் 
தும்தேவசபைக்குப்போகயோக்கெயெதையில்லா இருப்ப த/4௮ழ 
கல்ல வாதலால், இந்திரபதவியினு மதஇகமாயிருக்க வேண்டு 

மாயின் இசாஜரூயயாகஞ்செய்தாற்றான் இெடக்கும், மேலும் 
அர்தயாக்ஞ் செய்வதற்கோவென்ளால், வேள்விக்கு வரும்படி. 

யாயே பிராமணர்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் இரதங்களி 
ஸலொன்றும் யானைகளிலொன்றும் குதிரைகளிலொன்றும் ஒரு 

கூடை பசும்பொன்விழுக்காடு முன்னூற்றறுபதுகாள்வரை 

யிற்கொடுத்துக்கொண்டு வரவேண்டுமாதலால் அப்படி. 

கொடுப்பதற்கு உங்களிடத்தில் ஒன்றுமில்லாமையால் மகா 

விஷ்ணுவின் தேவியாகிய இலட்சுமிபாகிலும் கருணைசெய்து 

இவண்வக்இருப்பாளாயின் யாகத்தை நிறைவேறச் செய்யலா 
மென்று கிருஷ்ணபகவான் கூறியதுகேட்ட தருமராஜன், 

வாரும் சுவாமி, ஸ்ரீமக்காராயணதூர்த்தியாகிய பகவானே பிர 

சன்னமா யெழுந்தருளி யெங்களிடத்தில் விளையாடி. க்கொண் 
ஓ.ருக்கிறபோது மகாலட்சுமிவந்து குடிகொள்வதா பெரிய 

காரியமென்று தருமராஜன்சொல்ல, அப்போது ஸ்ரீகிருஷ்ண 

பகவான் சொல்லுலார், வாரும் தருமாந்தன, நீர்சொல்லுவது 

சரிதானுபினும் உங்களிடத்திலே லட்சுமி பிரசன்னமாய் 

அரேகபாக்யெங்கள்வந்தடைக்து இராஜரூபயாகம் நிறைவே 
ணும்படியாய் நகாமோருபாயஞ்சொல்லுகன்றோம், அது யா 

தெனில், தென்றிசையிற் சே துமத்தஇயிலோங்குல் கந்தமாதன 

இரிச்சாரலிலே இலட்சுமிதீர்த்தமென் றோர் தடாகமிருக்கின் 

றது, அத்தடாகத்துக்கு நீங்கள் யாவரும் பிரயாணப்பட்டுப் 
போய் ஒருமண்டீலப்போது வரையிலிருந்து பிரஇதினம் புநி 

| தவாசார நியமத்தோடும் மூன்றுகேளையும் இர்த்தமாடி தான 
தருமங்களைச்செய்தால் அஷ்டலட்சுமிகளுங் கைலசப்பவெது 
மல்லாமலும் இக்விஜயஞ்செய்து அளவிறந்த இரவியக்களை 
யும் இசதகஜதரகபதாஇகளையுஞ் சேகசஜ்செய் தகொண்டு 
இன்னர் இராஜ்கூயயாகத்துக் செத்சனிப்போமென்௮ கூதிய 
கிருஷ்ணபகவான் வாய்மையைக்கேட்ட தருமசாஜன் மெத்ச
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வுஞ் சச்தோஷமடைந்து, புரோதெரைவருவித்து, ஸ்ரீகிழுஷ் 
ணமூர்.தஇயின் முன்னிலையில் பொருந்தின இனம்பார்த்துப் 
பாண்டவர்களைப் பிரயாணப்படுத்தி, ௮வர்களிடத். தில் செலவு 
பெற்றுக்கொண்டு பகவான் துவாரசைச்குச்செல்ல, அப் 
போது பாண்டவர்கள் சுபமுகூர்த்தத்தில் இரதகஜதுரச 

ப.தாஇகளோடும் இந்திரப்பிரல்ததசைவிட்ட கீல் காடுமலை 
வனம் வனச்தரம் கானாறு5இகள் முதலிய பஇகளையும் இவ்ய 
க்ஷத்இரங்களையுர் தெரிரித் துக் கடந்து,சே துலைச்சேர்ந்.த, 
கந்தமாதன பருல்தச்சாரலில் விளங்கும் இலட்சமிதீர்த்தக் 
கரையிலிறங்கி, பகவான் திருவாய்மலர்ர் தருளிய தபோல் ஒரு 
மண்டலப்போதுவரையிலும் உபவாசமாய்க் கந்ததூலபலாஇ 
களைப் புசித்து, இரிகாலமுந்தீர்த்தமாடி, நியமத்தோடும் 
நித்பபடியாய் பிராம்மணாளுக்கு கோதான பூகாஈ கன்னிகா 
தான வஸ்இரதானமுதலிய முப்பத்இரண் டறங்களையும் 
விசேஷமாகாடத்தி, இராமராதனை அந்இசந்தி தரிசித்துத் 
தோத்திரஞ்செய்து, ஐருமண்டலப்போது நிறைவேநியபின் 
னர், ௮க்கரிச்சார்பிலுண்டாகயே தீர்த்தங்களிலெல்லாக் தீர்த்த 
மாடி, உடவுளைவணங்க, இரசகஜதுரகபதா இகளோடும் பிர 
யாணப்பட்டு இந்.தரப்பிரஸ்தம்வர்துசேர்ந்து, துவாரசைக்கு க் 
தெரிவித்த, ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானை வரவழைத்து, வேண்டிய 

உபச.ரணைகள்செய்த, தாங்கள் தீர்த் தமாடிவர்ததை ஆஇியோ 
டந்தமாய்த் தெரிவிக்க, அதைக்கேட்ட இருஷ்ணமூர்த்தி 

மெத்தவுஞ் சந்தோஷமடைந்து, பின்பு பீமசேன மர்ச்சுன 

ஈகுல சகாதேவர்களோடும் சேனாபதிமுதலிய இரதகஜதுரச 
ப.தாஇகளோடும் இக்குவிஜயஞ்செய்.து வரும்படி.யாய் பிரயா 
ணப்படுத்இிவிட்டு, சசயயாமையோடும் இர்இரப் பிரஸ்சத்இ 
லிருந்து யரகத்,தக்குவேண்டிய சாமக்கிரிகைகளைச் சேகரஜ் 
செய்துகொண்டி ருக்கையில், வீமசேனன் அர்ச்சுனன் ஈகுலசகா 
தேவர்க எி£்கால்வருஞ் சேனாசயின்யக்களோடும் பதினெண் 
பூமியிலுள்ள ராஜவர்க்கங்களையும்ஐம்பச்தாதுதேசத்து பொச் 
கெபண்டாரல்களையும் இரசகஜதுரசபதாஇகளையுர் தங்கள்
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கைவசப்படுத்திக்கொண்டு, இக்இரப்பிரஸ்தம்வர்துசேர்ர் ௮, 

அசேகமாயிரக்கோடிவெள்ளமாய் அனை கு இரரமுதலியவை 
களும் ௮நேகங்கோடி.பார ம் பசும்பொன்னும் இ௫ற்கைவேர் த 

னாயெ விபீஷணனுற் கொடுக்கப்பட்ட அளவிறந்த ௩வமணிக் 
குவியல்சளும் பொற்குவியல்களும் ஆடையாபரணாஇகளுஜ் 
சேர்ப்பிக்க கிடமில்லாமல் நிறைத்துவைத் தசை ஸ்ரீகிருஷ்ண 
மூர்த்தியுர் தருமராஜனுங்கண்டு சக்தோஷுமடைர்து, ஈல்லசுப 

முகூர்த்தத்தில் இராஜசூயயாகத் துக்காரம்பஞ்செய் து, இிரெள 

பதைசமேதராய் தபோதனர் ருஷீசுவரர் மூரீஸ்வரர்கள் மூன் 

னிலையில் பந்துமிக்ராதயர்கள் சந்தோஷிக்கும்படியாய் நித்ய 
வுபவாசமாய் மூன்றுகாலமும் வேதாகமகிஇப்படி. ஸ்நாஈஞ் 

செய்து, முன்னூற்ற.றுப துநாள்வரையில் யாகத்தை wi. 

டி.5து, பூரணாகுதிசெய்து, தேவர்கள் சந்தோஷப்படும்படி. 
யாய்க் கொடுத்து, பிராமணாள்முதலிய பெரியோர்களுக்கு 
ஒவ்வொருவருக்கும் இரதசகஜதுரக முதலியவைகளும், பசும் 

பொன்னும் ஆடையாபரணங்களும் கொடுத்து திருப்திசெய் 

வித்து, யாகமூடிந்தபின்னர், இவர்கள் தர்தையாகிய பாண்டு 

பூபதியை பொன்னுலகத்தரசனாகயே இந்திராதிதேவர்க ளெ]ிர் 

கொண்டுபோய் ௮0ேக சயித்யோபசாரங்களோடு மழைத்து 
வ்ந்து தேவராஜனுக்கேயாய் இர் இரகீலமரகதவெயில்பரப்பு 

மரியாசனத்தில் உட்காரலைச்துக்சொண் டி ருக்கையில், 'இக்ங 

னம் தானங்தாங்யெ பிராமணாள் முதலிய பெரியோர்க ளியாவ 

ரும் பேரானந்தமூற்றப் பாண்டவர்களைப் புகழ்ந்து கிடை 

பெற்று அவர்களுடைய ஸ்தானல்களுச்குப் போய்ச்சேர்ந்தார் 
கள், பின்பு குந்திமக்களாகெ பாண்டவர்கள் ஸ்ரீகிருஷ்ணதூர்த் 
இயை யுள்ளன்பேசடிம் புகழ்ந்து தகோசத்இிரஞ்செய்து, துலார 

ருக்கு அப்பி) தாங்கள் அஷ்டலட்சுமி சடாகஷம்பொருந்தி 

வாழ் இருச்தனமையால் அத்திர்தீததீஇன் பெருமையை யாவ 

ர்ரத்-இசால்லிமூட்புமென்று சூதமுகிவர் கூறியதைக்கேட்ட் 
மூேர்கள் சர்தேர்ஷந்கொண்டு, சுவாமி, பின் இம்க்குளதிர்த் 
*ம்டிஸ்மகளைச் இசால்லவேண்டுமென் ௮ வினவ) சூதர் உளம்
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களிகூர்க்து, ஐ முரிவர்களே, அக்ிதீர்த்த மென்று ஓர் 
தர்த்தமூண்டு, அதன் பெருமையைச் சொல்லுகறோமென்று 

சொல்லத்தொடங்கிளார். 

இலக்குமிதீர்த்தச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பேற்றது. 
ee] 

HEAM FAG SE FHSS. 
eee NOL 

சேளுங்கள் நைமிசாரண்யவாரிகளாயெ முறிகர்க்ளே 

செப்பு தறகரிய சிறப்புற்றிலகுங் கர்தமாசனபருவதச்சாரலில் 

தருமசொருபமாயும் செல்வவடி.வாயும தபோதாராஇபுண்ணி 
யர்களுக்குத் தாயகமாடியும் சமுத்இரக்கரையருகில் விளங்கர் 

நின்த அக்கினிதீர்த்கமென் ஜோர் தீர்த்தமுண்டு, அத்தீர்த்தத் 

தில் ஈாழ்பெபேர்களுக்கு உண்டாகிய அஞ்ஞானங்களகன்று 

தேஜோமயமாய் விளங்குமபடிசெய்பு மதன்பெருமையை 

யாவராற் சொல்லப்பமென்று சூதமகாமுகிவருரைத்த வாய் 
மையைக்கேட்ட மாமிசாரண்யர் மிகவுஞ் சந்தோஷமடை, 
ர்து, சுவாமி, தேவரீர் கூறியவண்ண மத்திர்க்தம் செல்வவடி. 

வாயிருப்பதற்கு அக்கினிதீர்த்தமென்று பெயர்வந்த காரண 

மியாதோ, ௮ சனை௮டி.யோங்களுக்கு த் இருவாய்மலர்ந் தருள 
வேண்டுமென்று கேட்க, அதறகுக் கூறுவார், ஓ முறிவர் 

களே, ஸ்ரீராமகமர்த்இயின் தேவியாகிய தோபிராட்டியை 

இலங்கைவேக்தன் கொண்டுபோய் மசோகவனத்இம் றை 

யிட்டி.ரு்கபோ தி அன்னவன் தம்பியாகய விபீஷணனை 

இசாமமூர்த்தியானவர்௮டிமைகொண்டு இலங்கைக்குச் சே. 

பந்தனஞ்செய்து வாளசவீரர்களோடுஞ் சேனைகளோடுஞ் 
சென்று இராவணன௮ பத்துமூடியும் பனக்கொத்துர்போல் 

அத்றுவிழச்செய்து, அவ்விலங்கைக்கு விபிகணளைப்புட்டாபி 
வேனுக்கு, . அவணின்றுஞ் ச தாபிராட்டியோடும் மீண்டு, 

கந்தமாதனிச்சாரலில், வழக்கும் வனத்தில் வத்துசேர்க்து,
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உம்பராஇ: யிம்பர்களுக்குரிய் வுளக்கலக்க: நீல்கும்படியாய் 
மன இல் நினைத்தும் இராமதார்த்தியானவர். ௮க்னிதேவனை 
வரும்படியாய் நினைத்தமாத்இரத்இல்,: அக்னிதேவன். தன் 

னுடைய இச்சாசொரூபமாய்: சிவந்ததேசுத்துடனுஞ் சிவந்த 

கண்களுடலும் வக் ரதந்தங்களுடலும் ஏழுகாவுடலும் சிவந்த 

ஆடையாபரணங்களுடலும், 9வரதவில்லும்௮ ம்புங்கொண்டு, 
ஈாற்றிசையு மக்கனிச்சுவாலையான து விசும்படியாய் இராம 
மூர்த்தியின்முன் வந் நிற்கும்போது, ௮வனைக்கண்ட தசரத 
grunt சந்தோஷத்தையடைந்து, தோபிராட்டியைப்பார்த் 

துக் கூறுவார், வாரும் சனகளுக் இருகண்மணிபோல் விளங் 

கும் பெண்ணே, உனது பஇவிர தாதன்மம் யாவருக்கும் விளங் 

கும்படி.யாய் இந்த ௮க்னெியிலே மூழ்ு வரவேண்டுமென்று 
சொல்ல, ௮. துகேட்ட தேவியார் மகாசந்தோஷத்தை யடை 

றது யானையைக்கண்ட சம்கத்தைப்போலும் கலையைக்கண்ட 

புலியைப்போலும் அக்கினியிற்பாய்ந்து நாற்றிசையுமுலாவ, 

அதை தேவேந்இராதி முநிவர்கள் முதலிய யாவரும் சுண்டு 
௮ம்மனுடைய கற்புக்கு ஆச்சர்யமடைந்து பாரிஜாத மந்தார 

மு,தலிய மலர்களைச் சோனைமாரிபோத் சலசலவென்று வரு 

ஷிக்கும்படியாய்ச்செய்து தேவதுந்துபி முழக்கும்போது, 

அக்கனிபகலான் அம்மனது கற்பாகிய கடூங்கனலைத் தான் 

தாங்கமாட்டாமல், தாயே, நினதுகுழந்தையாகிய எனக்கு 
தேகங்குழைரந் துவெட்து கொந்துபோடின்றதே, என்செய்வே 
னம்மணீ, .கடையேனை யிவ்வேளை காப்பாற்றி ரட்சிக்கும் 
ப்டிக்கருணைசெய்து வெளிப்படுவாய் தாயேயென்று துன்புறு 

லசைக்சகண்ட இராமசர்இரமூர்த்தி சந்தோஷத்தையடைற் 

இருக்கு, அப்போ து; அக்னிதேவன் பபபக்இகிகயத்தோடும் 

சுவாமியின்பாதத்திற்பணிர் த கூறுவான், சுவாமி, இந்த சதா” 
- லட்சுமிமினுடைய மடமையை ஆயிரஞ்செமு மிரண்டாயிரம். 
நாவும்படைத்த ஆசேடலுக்குஞ்சொல்ல ஒரிதென்றால் ஏழூ 
நானைபுடைய கானெவ்வா.று சொல்லுவேன், மேறும், இக்த 
"ஐசாலட்சுமியைப் பரிசோ இக்கவும் கமோ, சஸ்லோசங்களி



சே ௮புராணவசந்ம், கஷடு- 

லும் விளல்கும் பெண்களுச்குட் ரோமணியா் மிருப்ப தஸ் நி 
யுக $தவர்கண்மு.தலிய யாவருக்குக் தாயகமாயிருப்பவள், ௩7 
வுருவாயவதரித்து சேவரீருக்கு பாரியாகத்தோன் நிய மாயா 
சொருபி, ரித்பமங்கலகலியாணி, சகலஜனபரிபாலினி, ஜெகன் 
மோடனியே யிந்தவுறாவங்கொண்டு தையென்னும் பெயர் 
பூண்டு இந்தயுகத்கு லனந்தவற்பு தங்களையெல்லாம் ஈடப்பிக் 
கும்பொருட்டு ௮வதரித்இருக்கு மம்மணியை, தேவரீர் பரி 
சோஇப்ப தெவ்வாறெனச்சொல்ல, அப்போது தேவேர் 
திசன்முதலிய யாவருஞ் சச்தோஷமடைந்து, ௮ம்மளை மேன் 
மேலும் புகழ்ந்தார்கள், ௮ துகண்ட இசாமஷூர்த்தி மனமகழ்வு 
கொண்டு தனதுசேவியைக் கருணையோடும்கோக்க), வாரும் 
பெண்ணேயென்றழைக்க, உடனே சீதாபிராட்டியார் தன.து 
கூந்தலிலே யணிந்திருந்த புட்பங்களெல்லாம் அன்றலர்ந்த 
புட்பம்போம் பிரகாசிக்கும்படியாய் க்கனியைவிட்டு 
வேளிப்பட்டு தன துகாயகனா9ப இராமஷூர்த்இயைப்பணிர்து 
நிற்கையில், ௮க்னிதேவலும் சி தாலட்சுமியைச் சோஇத்த 
பாபந்திரும்படியாய் சமூத்திரத்திலே ஸ்காஈஞ்செய்து இராம 
மூர்ச்தியைவர்துவணங்க, ௮ப்போது இராமர், வாருமக்கினி 
பகவானே, நீர்சமுத்தரத்இல் முழுகனமையால் அந்த இடத் 
துக்கு இன்றுமுதல் அக்ூனி£ீர்த்தமென்று சந்தீரசூரியா 
ஞூள்ளவரையில் விளங்குவதோடும் மகாம$மைகளை ப்பெற் 
அம் எவ்வகைப்பாபிகள் வந்து தர்த்தமாடி.யபோ இலும் ௮வர் 
களுடைய பாபங்களியாவு மகன்று புண்யதேகத்தைப்பெந்று 
சாலோகசாமீப சாரூபசாபுச்யமென்னும் பதவிகளைப் பெறுவ 
தோடும், பெண்களாய்ப் பிறந்தவர்கள் கற்பும் மக்கட்பேறும் 
பெற்று பரிசுத்தராவ தன்றியும் அன்னவர்களைப்பற்றிய பிரம 
சாக்ஷஙிமுதலிய பேய் பிசாசுகளும் விலப்போகுமென்றும் 
வாக்களித்து, இராமமூர் தீஇயானவர் சதொபிராட்டி, மூதறிய 
யாவரோடு மவணின்செழுக்தருளிக் கந்தமாகனபருவதத்தித் 
சேர்ந்தருக்தாரென்று சூதமூறிவர்சொல்ல, அதுசேட்ட ரைமி. 

சாசண்பர்,சுவாமி, தேவரீர் பூதபியேத பிசாசசணால்களும் விலகு.



Git சேதுபுராண்வச நம், 

மென்று கூறியது எவ்வண்ணம், அதைத் இருவுள்ம்பத்தவே 
ண்டூமென்று வினவிய மூநிவனர்ப்பார்த்து, ஒ மூநரிவர்களே, 

இர்ச பூலோகத்திலே பாடலிபுரமென் ரோர்பட்டண முண்டு) 

௮ரதப் பட்டணத்திலே பசுமானென்னு மோர் செட்டியான 
வன் மிகவு யோக்பதாபட்சமூடையவஞைவும் புத்திசாலி 

யாகவும் வெள்ளி பொன்முதலிய பலபல வியாபாரல்களிலுங் 
கீர்த்தி வகித்தவறுகவும் இராஜ சன்மானமுடையவ ஸஞூகவு 
மிருபபவனுக்கு இரத்தினவதியென்றும் சொர்வைதியென் 

௮ம் குணவதிபென்றும் பெயரையுடைய மூன்று பத்தினிக 

ஞூண்டு, அம்மன் நுபேர்களுள் மூத்தவளாகயே இரத்தனவஇ 
யென்பவளுக்கு சுவ்ண்பனென்றும் மண்யனென்றும் சொரூ 
பண்பனென்றும் மூன்றுபுத்திரர்களும், ௮வளுக்கிளையாளா 
சிப செர்ன்னவதியென்பவளுக்கு சுகோசகனென்றும் கோசக 

னென்றும் இரண்டுபிள்ளைகளும, அவறரக்கிளை யாளாகிய குண 

வதியென்பவளுக்கு பண்ணியனென்றும் கோசனனென்றம் 

.அற்பன்னிபனென்றும் மூன்றுபிள்ளேகளுமாக எட்மிப்பிள்ளை 

கள் பிறந்தமையால் அவர்களது தாய்மார்களுக் தந்தையு மிக 

வுங் களிப்போடு சாசொருமேனியாய் வளர்த்து மூன்றாம் 
பிறைச் சர்னைப்போல வளர்ந்துவரும் அப்பிள் ளைகளுக்கு 
ஐர்துவபது பூரணமாகக்கண்டு, விக்யாரம்பஞ்செய்யக்கர௬ இ), 

சுப ழகூர்த்தங்கொண்டு, பள்ளிக்கூடத்தில்லைத்து, கல்வீப் 

பயிற்சி செய் துவருகிறயேர து, தம் முடைய குலாசார வித்தை 

சளையும் போதனைசெய்துவைத்துச் சமர்த்தராகும்படிசெய் 

இ, சுவண்பன் முதலிய. எட்டுப்பிள்ளேைகளுந் தாய்தர்தைபர்க 

Hd சக்சோஷடித்தர்களாய் வாழ்க்துவருகாளில், அப்பிள்ளை 
களின௮ சமர்த்றுகளைத் செறிர்த தர்தையானவன். வர்ச்தகஞ் 
செய்யும்படியாய்ச் செய்யவேண்டுமென்று யோசிக்கும்போது 
யர்வ்றுக்குமிளையவனுயே துத்பன்னியஞானவன் மிதவுஞ் சிறு 

வுஜ்கிமிருப்ப சால்:அதிவினத்தால் தன்மார்க்கத்இற் பிசவே 
சிழ்து இளம்கள்று பயராறியாதென்னார் ன்வாபோல், பாம் 

பிச் கய்டுமைப்போல் மனத்தில் விஷத் தக். கெர்ப்பசடுப



சேதுடுசாணவசரம், ௧௪௭ 

துர்ப்புத்தியை வ௫த் துக்கொண்டு, தன்னிச்சையாய்த் இரிக்து 

வருவதைகோக்! லெல்வாிருர்ததெனில், அஷ்டதிக்குப் பா 

லர்களி லொருவஞகய ௮ந்தகனென்லும் எமன் எப்படி. உல 
னருக்கு LIMBS SO GE SF if FESO CDS விருப்பானோ ,வ.து 

Cun AEA gare ௮ப் பாடலிபுரத்தில் வாழும் பிரம்ம க்ஷ்த் 

இரிய வையே சூச்திரரென்னு நரன்குவருணத்தினும் தன் 

னைப்போன்ற சிறுவர்களையும் தனக்கு ஒருவருட மிரண்டுவரு 

டம் பெரியவர்களாக விருக்கும் பிள்ளைகளையும் கேசித.து, 

அப்பா நேசரே இவ்வூருச்குப் புறம்பாகவிருக்கும் ஏரிசளி 

லுங் குளங்களிலும் மடுக்களிலும் விசேஷமாய்த் தாமரை 

அல்லி நீலேற்பலஞ் செங்கழுடீர்மு,தலிய புட்பங்கள் ௮பரிமித 

மாய் புட்பித்தருப்பதால் நாம்போய்ப் பறித்துவர்து விளை 

யாடுவோம் வாருங்களென்று கூட்டிக்கொண்டுபோய, ஊருச் 

குப் புறம்பாய் இரண்டுகா.நிகை தூரத்திலிருக்குங் குளங்களி 

லேனு மடுக்களிலேனு மிழியச்செய்து ஜலத்துள் எழுத்தி 

மிதித்துக் கொன்றுவிட்டு இதராளறியாமல் மவுனமா யிரு் 

தும் இதே தொழிலாய் அவ்துரிலுள்ள சிறுவர்களை நாசப் 

படுத்இவருகையில், பிள்ளையை மீழக்தகா்க ளிச்சங்கதியைச் 

தெரிர்துகொள்ளமாட்டாமல் கூகூவென் நலறியும் வயிற்றி 

லறைக்துகொண்டும், ஐயோ, இப்போது தயிருஞ் சாதமும் 

சாப்பிட்டு வெளியில் வர் தவனைக் காண்டெலனே, என்செட்வோ 

மென்பவர்கள் Gogh, இதோ பட்சணம்வாகங்கி யண்ண 
வேண்டுமென்று படரதபாபெடுத்திக் சாசுவா.ல்வெர்சவனைக் 

கடைவிதியிலும் காண்கிலோமே யென்பவர்கள் சிலரும், 

ஐயோ, அடியக்கச்டு, கேற்றையஇனஞ் செய் துவைச்திருர்த 

பட்சணச்தைக் கொடுக்கக்சொல்லி வாக்கெற்த மைர்தனைக் 

சாண்டறெ மென்போர்கள் பலருமாய் இறைச்சலீேவகோடும், 

ஐயோ, காலன்தான்வர். து ஆவியைக் கொண்டியோண வே @ 
னும் யட்டணமுமு தந்தேடியும் . உடலத்தையில் சாஜேமே 
மென்ய்சரும், பசில்ல ன பட்டணமா விழுக்கிட்ட தென்பர 

Ry kt 

5 ayep எல்க் இிப்பேர்று தா ளென்ஜெரு சுழர்தைத்சத்



BO Oy CH SIL) TNERT ALF BLD. 

தயிலமிட்டு மஞ்சனமாட்டி. ௮ூற்புகையூட்டி விடுத்த பிள்ளை 
மாயமானால் இக்கொள்ளைக் சென்செய்வே னென்பாரும், 

ஐயோ, என்மகன் கடாவிளையாட்டுப்பார்த்துக்கொண்டு ௮.ண் 
மனைவாயலில் நின்றவன் இதற்குள் எற்குசென்றானென்று 
தடி.ப்போய்த தேடுவாரும், சிலர் ௮ரைக்கணமேனு மென்னை 
விட்டுப்பிரியா தவன் இப்போதென்ன மாயமானானோவென்கண் 
மணியைக் காணோமேவென்பாரும், இவ்வாறு பற்பலிதமா 

யத் துன்பப்படுவதைக்கண்ட துற்பன்னியனானவன் இருபது 

நாள் முப்ப துமாள்வரையி லசரப்போட்டுத் தானுமவர்களோடு 

கூடிக்கொண்டு பிள்ளைகளை த்தேடி. விசனமடைந்து மெத்தவுக் 

அன்பப்படு மவனைப்போலிருந்து, ஊரிற் சர்தடியடங்கெபின் 

முபடியு மவ்வாறுசெய்து ஒன்று மநியாதவனைப்போ லிருப் 
பான், மேலு மிவன்றர்தையாகய பசுமானென்பவன் இரவிய 
வந்தனாகவும் பெரியவியாபாரியாகவும் தயாளகுணமுடையவ 

ஞ்கவும் ௮ரசலுக்கு கண்மானிபோ லிருக்கின் றவனாகவு மிருப் 
ப.துபற்தி அவனுடைய புத்திரன்பேரிற் சந்தேகநினைப்பசற் 
இடமில்லாமல் அவரவர்கள் பிள்ளேகளை த்தேடிக்காணமலமுவ 

தும் சருமஞ்செய்வதுமே தொதிலாயப் ௮ப்பட்டணமுழுமை 

யும் புத்ரவிர்த்திபில்லாமல் காளுக்குகாள் க்ஷீணப்பட்டு இழா் த 

யாகருமரசனிடத்தில் ஒரேகூட்டமாய்ச்சேர்க் துவருஞ்சல்கத 
களைச்சொல்லி, வயிற்நிலறைர்து கூக்குரலிட்டார்கள். அறு 
கேட்டவரசன் ஆச்சர்யமும் அடக்கப்படாத துன்பமுங் 

கொண்டு, உடனே காவலாளரைவருவித்து, அடா காவலாளி 
களே, நமதுபட்டணத்திற் கிஞ்சித்தேனு மச்சமில்லாமல் பிள் 
ளைகளைப் பிடித் துக்கொண்டுபோரும்படியாயெ கள்ளரைப் 
பஇவிருக்து பார்த் துப்பிடி தீ துக்கொண்வொருக்களென்று ௧ 
டளையிட, அப்படியே அக்காவலாளிகள் அவர்களாற்கூடிய 

நத்ெல்கள்செய்து.ம் கள்ளனகப்படாதது யாதெனின், இச் 
சளொடுமைக்குரிய .துற்பன்னியனானவன் குழந்தைகளோடு 
சுழக்தையாய்க்கூடி. “விளையாடி. யிழுத்துக்கொண்டுயோய்க் 

கொல்லுவ்தை போசியாமலு மதன்பேரித் மலவரப்படாமலு



சேதுபுராணவாநம், RE % 

மிருப்பதனால் மேலும்மேலும் கிர்த்தபட்டு மறுபடியும் 
பிள்ளகளைப் பறிகொடுத்தவர்கள் அரசன்கொலுமுகத்திற் 
போய்க் கூச்சலிட்டுழல்வதைக்கண்ட வேந்தன் மிசவும் பரி 
தாபங்கொண்டு அயர்வுத்திருக்கையில், ஒருநாள், துற்பன்னிய 
ஞனைவன் அந்தப்பட்டணத்துப் பிள்ளைகளிலே ஐந்துபிள்ளை 
களைத் தாமரைப்பூப் பறித்துக்கொண்டுவரலாம் வாருங்க 
ளென்று ஊருக்குப்புறம்பா யோக்கும் காட்டிலே யழைத்துக் 

கொண்டுபோய் மெத்தவும் ஆழம்பொருர் இயதாகவும் ஐம்பல் 

நெய்தல் கொட்டி மூதலிய புட்பங்கள் புட்பித்இருக்கு மோர் 
மடுவில் இவ்வைந்து பிள்ளைகளையு மிறங்கசசெய்து தாலுங் 

ALG Ne கழுத்தளவு ஜலவரையி லவர்களைப்பற்றிக் 

கொண்டுபோய் ஒவ்வொருவராய்ச்சேற்றுள் எழுக்தும்படி. 

மிதித்துக் துவைத்துவிட்டுக் சான் கரையேறிப்பட்டண த் 

துககோடி.வர்து ஐன்றுந்தெரியா கவனைப்போ லிருக்கையில், 
சேற்றிலமுந்திய வசசிறுவர்களுக் குயிர்$ீககாமல் ஜலத்தைக் 

குடித்துத்திகைத்து ஒருவரையொருவர் பற்தியிழுத் ஐத் சட 
மாறிச் கடவுளினருளாற் கரையேறித் தங்கள் வீடுவந்துசேரு 

வதற்குத் தடந்தெரியாமல் ௮ம்மடுக்கரையிற்றானே கோவென் 
தழு. துகொண்டிருக்கும் ஓசையை வழிப்போக்கர் 1H gy, 
பாடலிபுரத்தம் போய்ச்சொல்ல, முசசங்கதியைப் பட்ட 
ணத்திலுள்ள யாவருங்கேட்டு, ஐயோ என்பிள்ளையென்று 
ஓடோடியும்போய்ப் பார்க்கையில், ௮ப்பிள்ளைகள் கேகமெல் 
லாஞ் சேருகவுஞ் ஜலமானழு கானும் மூக்கிலும் வாய்வநி 
யினுமேதிப் பெருமூசசெறிர்து வயிறுகளுப்பிப் பேசுவதற்கு 

மசக்தராயும் துற்பன்னியனது காலினால் மிதிபட்டிருக்கும் 

வருத்தத்தோடு மெலிர்இருப்பதை யக்குழக்தைகளின் தாய் 
தற்தைகள்கண்டு, ஐக்கமேற்கொண்டு, ஒருவாறு சேர்ர்து, 
அடா, கீங்கள், இல்குவர்தலிதமென்ன, உங்களைக் கூட்டிவர்த 
வர் யார், உங்களுக்கு உடம்பெல்லாஞ் சேறுகயவிதமெப்படி , 

சொல்லுக்களளை., குழர்தைகாளென்று கேட்க, அதற்கர்தப் 

பிள்ளைகள் நத்தம். சாய்கந்தைகளோடு ஈடர்தசங்கஇதளை



௧௮௦ சேதுப்ரர்ணவ*நம், 

யாதியோ டர்தமாய்ச்சொல்ல, அவ்வார்த்தையை யாவரு 
கேட்டுச் இடுக$ட்டு, அடாறுப்பா, இர்தசண்டாளச்செட்டிப் 
ப.பலா,சூசெய்து ஊரிலுள்ள்பிள்ளை கசாமெல்லா க்கொன்று 

வருரனென்று ஈடு மெய்சோர்ந்து பெருமூச்செறிந்து, 
ஒன்றுக் தோற்றாதவராய், ௮வ்வைநதுபிள்ளேகளையு மெடுத் 

துக்கொண்டு பட்டண்ம்வந்துசேர்ச்து, கொலுமூகச் துக்குப் 
போய் வேந்தனிடத்தில் முறையிட்டார்கள். ௮வ்வாறுரைத்த 

மொழியைக்கேட்ட வேந்தன் இடுக்கட்டு மன துகலல்கிச்"ஏிவ 

இொகென்று செவிகளைப்புதைத்தும், இப்பாதகத்ை யெவ் 

வகை துலைப்போமென்று யோடத்தும் மக் இரிபிரகானிகளுட 

னே யோடத்துப் பசுமானென்கிற செட்டியைக் கூட்டி வரும் 

படியாய் தூதர்களை யனுப்பிவைக்க, அதுபோலத் தூதர்க 

ளோடிப்போய்ச் செட்டிக் கறிக்கையிட்டளகிற் செட்டியான 

வன் கேட்டுத் இகைத்தெழுந்திருந்து மிகுர்.த பயத்தோடு 

அரசனைவந்து வணங்க, அ ரசன்கண்டு, வாராய் பசுமானே, 

உனது இளையகுமாரனுகிய துற்பன்னியனானவன் பிள்ளை 

களைக்கொஃலும் பெரும்பூதமாய் இதுவரையில் ஈம பட்ட 

ணத்திலுள்ள நான்குவருண த்தவர்களது பிள்ளைகளை காசப் 

பட தூறிவர்சதுமல்லாமல் இன்றையதன மைந்துபிள்ளே 

களைக் கூட்டிக்கொண்டு ஊருக்குப்புறம்பாயிருக்கு மடக் 

கரைக்குப்போ யம்மடுவி லவர்களைச் சேற்றிலமுத்இவிட்டு 

ஓடி வந்துவிட்ட தாப்ப் பிரசைகள் சொல்லுகன் றமையால் 
அதற்கு நீ என்னசொல் லுகிராயென்று கேட்கச் செட்டியான 

வன் ிக்தைகலந்9) ஒ வேர்தே, யானென்செய்வேன், கடவு 

செனக்கு இத்தன்மைபூண்ட கொடும்பாவியாகிய பிள்ளை 

யைக் கட்டளையிட்டிருக்ன் றபடியாலும் இராஜநீதிக்கு வழு 

வில்லாமற் 'கொன்றவனைக் கொல்லவேண்டுமென்றுச் தன்மை 
யின்ப்டி தேவரீருக்குப் புண்ணியமுண்டாகும்பிதகாம் அப் 
பவ ன ெ்செய்யாமல இச்சிஸம் வெர் 

tus bu டியாயித ட்டிவிடும்பீம் SRP nite aindets 

பல்லும்  வெல்பென்லும் மாச்கல்பேர்டு- நா. 

   

 



சேுபுராணவ்சநம், Be 

கெர்லையுண்டுவிகவொ ஸஞுதலால் தாயென்றுர் தமரென்றும் 

பெண்சாஇபிள்ளேகளென்றும் சகேகதொளென்றும் பார்க்கப் 
படாதாதல்ாலும், அப்படி. ஒருவேளை அபிமானத்தால் யோ 

சிச்தாற் செங்கோல் கொடுங்கோலாய் இலட்சுமியும்வில9ச் 

செய்தபுண்ணியங்களும் பாழ்படுமாதலால தேவரீர் எனது 

தாட்சண்யத்தை மனதிலே நினைத்தால் இச்சண்டாளன் 

செய்துவரூங் கொடுமையினலே இப்பட்டணமும் நாசமாய் 

என்குலத் துக்கும். கெடுதி சம்பவிக்குமென் றும், கொல்லாமல் 

துரத்இிலிடும்படியாய்ப் புத்தரவாஞ்சையாற் சொல்லுஞ் 

செட்டியைசோக்க, ௮ரசனானவன், ஐயா, செட்டியாரே, 8 

சொல்லியவண்ணம் உன்பிள்ளையை விடலாமோவென்று 

கேட்க, அதற்கு செட்டியானவன், மகாராஜனே, தேவரீர் 

கூறியமொழியை யடியேன் கேட்டவுடனே கானேயவனைக் 

கொல்லவேண்டுமாகலால் தமது இத்தம்போற் செய்து 

கொள்ளுமென்ற கூற, ௮ப்போதரசன், ௮வடமிருக்குக் தூ.து 

வர்களைகோக்கி, ௮டா தாதர்களே, துற்பன்னனைக் கொண்டு 

வாருங்களென்,றுகூ.ஐ) உடனே தாசர்க ளோடிப்போய் துற் 
பன்னனைப் பிடித்துவந்து இராஜசமுகத்இல்விட, இராஜன் 

௮க்கொடியவனைகோக்கி, ௮டா துற்பன்னா, நீ ஈடர்தசாரியங் 

களை ஒளியாமற் சொல்லடாவென்.று கேட்க, அப்போது gp 

பன்னன் தான் நடத்திவக்தகாரியங்களை யாதும் ஒளியாமல் 

வேந்தன் மூன் உண்மையாய்க்கூற, ௮வ்வுரைகேட்ட அரசன் 

சனங்கொண்டவளாய் அங்குள கொலைஞரைப்பார்த் து, அடா 

கொலைஞர்களே, இச்சண்டாளனை ஒர்கணப்போஇலும் வையா 

மல் 'இவ்வெல்லைக்குப் புறம்பாய்க் கூட்டிக்கொண்டுபோய் 

இவ்வ திமறுபடியும் நோக்காமலிருக்கும்படியாய் gis sa 

விட்டூ வாருக்களென்றுகூற, அதுபோற் தலையாரிகளும் , re 

னது உத்தரகின்படி, அவ்வூரிலுள்ள ஜனங்கள்  கானும்புடி. 
ய்ச்ய்் துற்பன்அதில்டிய பிடநியைப்பற்றி முன்னும் பின்னு 
ச்ழுத்து ia foronpaniaariisie gi, அப்பட்ட 

( ர்ளி இரக்சளியர்யரு மவளைப்பார்த். து; மண்ணை. 

 



௧௮௨ சேஅபுராணவசநம், 

ரித்தா pp, என்பிள்ளையை அனியாயமாய்க்சொன்ற இச்சண் 

டாளனை ஜாக் ரதையாயக் கொண்டுபோக்க எில்லாவிட்டால் 
உங்களையும்மோசம்பண்ணிவிட்டு வர் து விரவொனென்பாரும், 

இவன் இது.ரியந்தஞ் செய்துவந்த விசித்ரமொருவருக்குச் 
தெரியாமலிருதபடியால் நாம்செய்தவூழ்வினையெல்லாம் கூடி. 

இவ்வுருவாய்வர்.து ஜனித்தானோ வென்பாரும், ஐயோ, தரும 

சொருபியாபெ பசுமானனுக்கு இக்கொடும்பாவி பிள்ளையாய் 
வந்.துஜனித்தது அவனது பண்டைவினையோ வென்பாரும், 

ஐயோ, இக்கொடும்பாவிக்கு இத்.துற்புத்திகய யார்போதனை 

செய்தாரோ வென்பாரும், ௮டியம்மா, இதோபிள்ளையைக் 

கொல்லும் பெரும்பூகம் வருகுதடி. யென்பாரும், இப்படி. 

பலபலவிதமாய்ப்பேசி யவரவர்கள் தத்தம் விடுபோய்ச் 

சேருகையில், இவைகளையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டே வர 
இற துற்பன்னியனைத் தூதர்கள் பட்டணத் துக்குப் புறம்பாய் 

இரண்டுகொதம்வழிக்கப்பாற் கொண்டுபோய் அத்திசையி 

லுள்ள .சாவலாளிகளுக்கு இவனுடைய சேதியைத்தெரிவித்து 
இவன் இத்தசைகோக்கிவராமல் சாக்ரதையாய் பாருங்க 
ளென்றுஞ்சொல்லி, துற்பன்னியனை விரட்டிச் துரத்திவிட்டு, 
அ ரசனிடத்இல்வர்டது வணங்கிச் செய்தியை யநிவித்து விட் 

Laat ர்க்ள் 

அப்பால் தற்பன்னியனானவன் நெருப்பு எவ்கிடத் 

இருந்தபோது மதன்குணத்தைக் காட்டுக் தன்மைபோல 
இராஜனது காவலாளிகளால் தன்னைத்துரத்தெபின்ன se 

வனமெல்லாஞ் சுற்திக்கொண்டு தலைதா£ஞ் செல்லும்போது, 
மிகுதியும் பசியுண்டாகெதால் ௮வ்வன த் இலுள்ள காய்கனி 

இழக்குகளைப் பதித்துத்தின்றும் இவ்வனத்தலெல்கேலும் 
பிள்ளைகளகப்படுமோவென்னு மெண்ணத்தோடும் அலைந்து 

இரிறெபோது, , ஒர்காள் வனத்துள், மஜையடூவார த்தில் சபரி 
eon Bes பெரியோர்களிருக்கும்... பன்னசாலையி ஸிடம்போய் 
நித்சையில், அம்முடிவர்களது பிள்ளைகளித் இலர்கூடி, பூகைக்



சேதுபுரர்ணவசநம், SOF 

குப் பத்திரபுட்பக்களைக் கொண்டுவரும்படியாய்ப் போகை் 
யில், அப்பிள்ளேகளில் ஒருவனை செட்டியாய் மத்கட்டாசம் 
பிடித்துக் கட்டிக்சொண்டுபோய் ௮வ்வன த் இலேலிருக்குங் 

குளத்தில் அழுத்திமிதித்துக்கொல்ல, உடனே அச்சிறுவு 
னுடன் கூடி.வர்தபிள்ளேக ளியாவருங்கண்டு பயர்துகோவென் 
றலதியபயமிட்டுக்கொண்ொ டோடிப்போய் தங்களுடைய 
ஆிரமஞ்சேர்ந்து, இறந்துவிட்ட சிறுவனது Bien gis Bus 

உச்சிரவாகு முறிவரிடத்இற்சொல்ல, அதுகேட்ட முறிவர் 
இடுக்கட்டெழுந்து, குளக்கரைக் கோடி.வந்து பார்க்கையில், 
குழந்தை சேற்நிலழுந்தி யுயிர்மாய்ந் திருப்பதைக்கண்டு,, 
பெருக்துன்பங்கொண்டு, ௮டங்காக்கோபத்துடனே வ் 
இருச்த துற்பன்னியனைப்பார்த் து, அடா சண்டாளா, நீ கஞ் 
சித்தேனும் போரியாமல் என்பிளளையை அனியாயமாய்க், 

கொன்தபடியால் நீ பெருந்துன்பத் துக்காளாடு ௮லகையாகசக் 
கடவையென்று சாபங்கொடுக்க, ௮தகேட்ட துற்பன்னியன் 

மனக்கலங்கு தயிரியமுமிழந்து ௮ச்சமுற்றவனாய் தான் முன் 

செய்தருக்தகொலைகள் இவனைச்சூழ்ந்து வாதிக்க, 21660 
யாதுக்தோற்றாுமல் வெறிகொண்டவன்போல் அக்காட்டில் 
வாழும் கழ. புலி சில்கம் காட்டெருமைகளுக் கொட்பாய், 

அ௮வைகளோடுஜ்சேர்ந்து சஞ்சரிச்.த, இரைமுதலியவும் ஜல 

பானமுங்கடைக்காமல் அலைந்து இரிகிறபோது, ஒருகாள் ௮வ் 

வனத்திற் சண்டமாருதம்போன்ற ஓர்சூழுவளிக்காற்றும் ௮௪ 
னோடு மழையுமுண்டாச ஊ.ழிக்காலம்போல்மோ த, அதனால் 

மரல்கள்முதலியவைகளும் மான்மரைமுதலிய விலங்கெவ் 

சஞூம் பெருல்காத்றிலகப்பட்ட சருகுபோற் ழேமோதி 

விழுந்து மழைவெள்ளத்தில் உருட்டிக்கொண்வெருகையில், 
துற்பன்னிய னானவன் எவ்வகையுமில்லாமல் வெள்ளத்தி 
லுருட்டிவரும் விருட்சங்களையும் கற்பாறைகளையும்பற்றித் 
துன்பமடைக்தும் கரசரணாஇகள் விலவிலத்தும் தேகள்குளிர் 

தும் பசிப்பிணியான் மெலிந்தும் கான்குகாற்பரய்ச்சற்போழ் 
தவழ்ச்துகொண்ட வருகையில், அவனது பார்லைக்குமுன்



¥ oa சேதுபுசானாவசநம். 

அவ்வனத்திற் பர்வசாகாரம்போல் மூம்மதங்கொண்ட: யானை 
யானது இறந்து டெப்பதைக்கண்டு சர்ோஷகங்கொண்டு, 
அ.தனருகில்வந்து, அதன்வாயினிடத்இல் உட்கார்ந்துகொண் 
நூருச்னகயில், ௮ர்சுபானையினது வாயானது கிழிபட்டி ரக்த 
மையால் அறு இவன்கண்ணுக்கு ஒர் மலைக்குகையைப்போஜற் 

ரோன் நியதைக்கண்டு குளிர்வாவடயைச் சயோதவஞைய அவ் 
வழியாற் பிரவேடித்து வயிற்றில் கான்குபுறமும்போய் முட் 
இ.ப்பார்த்து, மதபடியும்வெளியில்வருவ தற்கு வழிதெரியா 
மல் தன்பல்லினாலே யானையின் ௪ குடல்களைக்கடி த்தும், என் 
புகளைகொறுக்கியும், தோலைக்கடித்தும் ஒருபக்கத்தைப் பிறிக் 
சொண்டு வெளியில்வந்து பசிபொறுக்கமாட்டாமல் அர்த 
யானையின து வயிற்நிலிருர் துவழியும் நிணமூதலிய மாமிசல் 
களைத் இன்கையில், அ௮வையிவறுக்கு மெத்தவுஞ் சுவையாச 
விருந் சமையால் அதனடியிலே உட்கார்ர் தகொண்டு, காய் 
கரி மிருகல்களுத் கொப்பாய், தனதுகசைகளாலும் வாயினலும் 
பற்றி மாமிசத்தைப் பிடும்கித்தின்று சந்தோஷித்தக்கொண் 
ஓ.ருச்சும்போது, மழையாளது மேன்மேலும் யானையின் 
றுஇக்கையினின்று சொரிவதபோல ஜலம்கொட்டுந் தன்மை 

யாலும் சண்டமாருதமும்விசேஷித் ததனைக் கலர்தமையாலும் 
வெள்ளம் தி ஆகாயத்திற்கும பூமிக்குமொன்றா யினரச்ச 
லிட்டுவர் து aya oor enue துத்பன்னியனையு ' மூருட்டிக் 
கொண்டுபோப் சமுத்திரத்திற்சோக்க, அப்போ௮ அச்சமூத 
இரத்தில் அலைகள் விசேகித்தெமுச்து “ ஆரவாரத்தோடு 
மோ துநீதன்மையால் ௮ன்னபானாதிகளுக்கு.மயலாய் லெய்யி 

லிலும் சாத்திலும் மழையிலும்நெருக்குண்டிருர்த அற்பன் 
னியன் அலைகளிற்கிக்கி மீளா தவனாய் உயிர்மாடந்தொழிக் 
தான், 

கெளும்கள் முரிவர்களே, திவ்வுல்இன்சுன். தல்ும் மான 
வர்களின் முவ்ரல்ரநள்செய்த நல்கிளை இயின்பின்படி அலர் 
ச்ஞ்க்கு இக்த்திற்ருளே மூன் ழல்குட்ட் கூகிறுமாதம் ன்றது
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பட்சம், அல்ல்து மூன்றுவாரத்இற்குள்ளாலலும் சுகதக்கற் 
கள்.சம்பவிக்குமென்லுஞ் ,சுருதிவாக்யெத்திற் சொல்லியபடி, 
தப்பாமல் ஒரு பொய்யேனுஞ் சொல்லா த . பசுமானென்றெ 

செட்டிக்குப் பிள்ளையாகப்பிறந்த துற்பன்னியன்செய்த கொடு 
மையால் படுப்பிணியாலும் ,சசுஹத்தியினாலுங் காடு மலை 

வனம் வனாக்இரமெல்லார் இரிர்தும் முறிவராற் சாபரேர்ந்து 
காற்றினாலு மழையினாலும் மெலிந்தும், மிருகத்தோ டொப் 

பாய் மீமிசாஇகளைப்புசித்தும், வெள்ளத்தாற் சமுத்திரத் இற் 

சேர்க்கப்பட் டி.ஐர்தவன் ௮லகைவடிவாய் வனங்களில் நூரு 

யிரங்கோடி. கற்பகாலம்வரையில் ஓரிடத்திலும் தங்காமற் சுழ 
ன்றுஇரிர்து பொதிகைமலைச்சாரலில் வருகிறபோது, ஒருகாள் 

௮.கஸ்இயமகாமுநிவர் ௮ங்குள ஓர் பொய்கையில் ஸ்கானஞ் 

செய்து, ஜப தப நியமரிட்டைகளை முடி. த்றுக்கொண் டிருக் 
கையி லவரைக்கண்ட ௮லகைவடிவாதிய துற்பன்னியன் பரி 

யின்கொடுமையாற் கொன்று இன்னவேண்மென்று கருதி, 

(மகாவுகரத்தோடு மவர்மீதிறபாய்ந்தெடுக்க மேலையில், ௮கஸ் 

இயர் கண்விரித்து ஏறிட்டுப்பார்க்க, ௮ம்மகாழுறிவாது பார் 

வையான து இவன்பேரிற் பட்டவுடனே அ௮வனைப்பற்றியிருர் த 

கொடுமையிதற் கிஞ௫த்து விலகிரின்றது, ௮து எப்படியிருர் ௪ 

தெனில் உலகன்கண் மானவர்களைப்புணர்ந்த பாபங்களெல் 

லாம பரிபூரணமாய் உணர்ந்த ஞானிகள து விழிபட ஓடுமென் 

லும் வாக்கயம்போல் அகன்றமாத்திரத்தில், துற்பன்னியலுக் 

கறிவுதோன்றி ஈற்குணத்துடனே அ௮கஸ்இயமகாமுநிவரைப் 

பிரதட்சணஞ்செய்து சாஷ்டாங்கமாய்ப் பணிர்தெழுந்து 

நின்றுதோத்துஞ்செய்தான். ௮ப்போது அகஸ்தியர் ஞான 

இருஷ்டியினுற்பார்த் த, அவன து ஜென்மாறுபவங்களையுவ் 

கன்மாதுபவங்களையுமதிர்து, அவன் துன்பத்தை நிவர்த்தி 
செய்யவேண்டுமென்று சுருணைசுரர்து, தன்னுடைய டர் 

குஷி சுஇச்சணஜென்பவளையழைத்து, அப்பா சுஇக்கணா, 
ரீ இந்த. பாபியைகூட்டிக்கொண்டுபோய் கர்தமாசுனரிச்சார 
லி கோர்குத்சே.அமச்இியிலே சமுத்திர இரத்தில் ஸ்ரீராடி
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நாதனுக்குமுன்பாகவிளங்கும் அச்சனிதீர்த்தத்தில் சங்கற்ப: 
விதியின்படி. Cappa பின்னர் அத்தீர்த்தத்தையள்ளி ௮பி 

மர்இரித்து இவன்தலையிற்புரோட்டித்து) அப்பாலிவளையுஞ் 
சல்கற்பவிதியின்படி. மூழ்கச்செய் து வாவென்றுகட்டளையிட, 
௮ துபோற் சுதிக்கணலும் அலகையாயிருக்கும் துற்பன்னி 
ஊனை யழைத்துக்கொண்டுபோய், கந்தமாதந பர்வதத்தைச் 
“சேர்ந்து அங்கனம்விளங்குகன்ற அக்கினிதீர்த்தத்திற்குப் 

போய் முன்பு தனதுகுருஸ்வாமிகள் விடையளித்தவீண்ணம் 

அ.த்ர்த்தத் இல் சங்கற்பவிதியின்படி. சான் ஸ்கானஞ்செய்து, 

பின்ன ரத்தீர்த்தத்தைக் கையினைைள்ளி ௮பிமந்இரித்து துழ் 

பன்னியனது சரத்திற் புரோட்டுத்து, அதன்பிறகு ௮வனை 
யும் சங்கற்பவிதஇியின்படி. மூழ்கச்செய்,து, இராமமர்இரத்தை 
ஜெபிக்கும்போது, துற்பன்னியன் பேய்வடிவமாறி தேவ 
சொரூபம்பெற்று ஞாஜேதயனாப் சந்தோஷமடைந்து மறு 

படியும் அத்திர்ததத்தில் சல்கற்பவிதியின்படி மூழ்க, 24 
கணமே தெய்வலோகத்திலிருந்து விமானம்வர, அந்தவிமா 

னத்திலேறி, ௮ரம்பா ஸ்இரீகள் ஈடி.க்கவும், மேளவாத்தியங் 
கள் முழங்கும்படியாய், துற்பன்னியன் ஆடகலோகளஞ்சேர் 

நத, ஆதிசேடனலுஞ் சொல்லுதற்கரிய ஆனந்தவாழ்வை 

யநுபலித்திருந்தான், பின்பு ௮கஸ்இய மகாமுறிவரது உட 
னாகிய சுஇக்கணன் ௮வணின்றும் பிரயாணப்பட்டு பொதிகை 
யைச்சேர்ந் து ௮கஸ்.தியரைக்கண்டு ஈமஸ்கரித்து, ஈடந்தகாரி 

யங்களைச்சொல்ல, ௮வருங்கேட்டு சந்தோஷவூமடைர்தா ராக 

லால், ௮த்தன்மையாயெ மகமையைப்பெற்ற அக்கினிதீர்த 

தத்திலே யாதாமொருவர் தர்த்தமாடினாலும் அவடமிருக்து 
தான தருமங்களைச் செய்சாலும் பிதுற்களுக்குப் பிண்டமளித் 
தாலும் இரண்யிரார்த்தஞ்செய்தாலும் ௮சேக அக்கினி 

ஹோதீரயாகாதி கர்த்தியங்கள்செய்கு பலலுண்டாய் புண் 
ணிபலோகத்சை படைவார்களென்.று சூதமாமுரிவர்சொல்ல, 
அதுகேட்ட கைமிசாரண்யர் அடக்கப்படாக ஆச்சரியமூஞ் 

'சர்தோஷமுமடைர்து, சுவாமி, இதுவரையில் யாங்கள்கேட்ட
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சைகளைப்பார்க்ல்ம் இதுமெத்தவும் விசேஷகளிப்பைத் 
தர் சமையால் இன்னமக்கந்தமாதனத்தல் விளங்குமமை 
களை த் தேவரீர் இருபைசெய்யவேண்டுமென்று கேட்க, மூகி 

வர் மூகமலர்ச்சியோடு மன்னவரைரோக்கி, ஓ முலவெர்களே, 
சக்கர தர் த்தமென்றோர் தீர்த்தமூண்டு ௮தன்பெருமையைச் 

சொல் லுகிரோம், கேளுங்களென்.று சொல்லத்தொடக்கிளார். 

அக்கினிதீர்த்தச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பேற்றது, 

  

FEET SIS FEF HEED 

eee EADIHIOIN 3 ணை 

கேளுங்கள் நைமிசாரண்யவாடிகளாகய முநிவர்களே, 

இவவுலகன்௧கண் பண்டோர்காலத்தில் வேதாகமசாஸ்இிரப் 

பயிற்சியிலும் ௮ணிமாவாதி யஷ்டஇத்திகளினும் இயம நிய 
மாதி யோசங்களினலும்வல்ல தபோதனராய்விளங்கும் wip 
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தானந்த சின்மயமாய்விளங்குஞ் சயிதன்யத்தைத் தரிசிக்க 
ஆவலுற்றவராக அப்பொருளைகாடி நிஷ்டைசெய்யும்போது 
தமக்கு அசுரர்களாலும் மற்றஜெர் துக்களாலும் யாதாமொரு 
இடர்சம்பவியாமலும் ஒருவேளை சம்பவித்தால் உடனே வ் 

விடர்செய்தஜெர் துக்களைச் சம்மாரஞ்செய்யும்படி.யாய் ௮நேக 
மகிமையும் வரங்களும்பெற்ற சக்கரத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு 
கந்தமாதனச்சாரலில் ஒர் தடாகமுண்டுபண்ணி ௮த்தடாகச் 
கரையில் சக்கரத்தை நிறுத்தித் தாமும் ௮க்சுரையிலிருர் து 
சபஞ்செய்துகொண் டிருக்கும்போது, யாதாமொரு இடர் 

கேருமாயின் உடனே அவ்விடர்செய்தவர்களைச் சக்கரமான து 

சங்காரஞ்செய்து முகிவராலேற்படுத்திய திர்த்கத்தில் குழ்கி 
தடாசக்கரையில் காவல்செய்.த கொண்டிருக்கு தன்மையால் 
அக்ததிர்த்தத்இற்கு முரிதீர்த்தமென்.றும் சக்கரதர்த்தமென் 
இம்பெயர்காயர்த அத்திர்த்தத்தில், ௮ரேசு கற்பசோடிகால
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மாம்ப் பற்றியிருக்த பிரம்மஹத்தி தோஷங்களும் பூதவேதாள 
பைசாசகணறல்களும் கூன் குருடு செவிமிமுதலிய குற்றங் 

களும், ௮கேககோடிபாவங்களும் நிவர்த்திசெப்து விளக்கக் 
சொண்டிருக்கும், அத்திர்த்கமானது ஒருகாலத்தில் சவிதர 
வென்லும் பெயர்கொண்ட ஐதர் சூரியனுக்கு அற்றுப்போன 

இசண்கொங்களையும் பழயபடி. வளரும்படி.செய்த . மமமை 
பொருந்தியதென்று சூதமகாமுகிவர்சொல்ல, ௮தைக்கேட்ட 

கைமிசாரண்யர் ஆச்சரியமடைந்து, முரிவரைகோக்கி, சுவாமி, 

சவிதாவென்னுஜ் சூரியனுக்கு என்னகாரணத்தாற் கரங்க 

ளற்றனவோ, அதனை அ௮டியோங்களுக்குத் தெரிபும்படியாய்த 
இருவுளம்பற்றவேண்டுமென்று கேட்கச் சூதமூநிவர் சொல்லு 
வார், கேளுங்கள் நைமிசாரண்யசே, மூன்போர்காலத் திலே 
உம்பர்களுக்கறைவனறய தேவேக்இரன் முதலிய யாவரும் 
இராட்சதர்களால் பெருந்துன்பத்சை யடைந்து சகிக்கப்படா 

தவர்களாயும் பொன்னுல்கத்தில் வாசஞ்செய்ய ௮ச்சமூற்றவர் 

களாகியும் யாவருமொன்ருய்க் கூடித்திரண்டு, பிரமலோகம 
போய்ச்சேர்ந்து பிரமனைக்கண்டு வணங்கத் தோத்திரஞ் 

செய்௮, சுவாமி, நாங்கள் அசுரர்களால் துன்பமடைந்து எங்கு 

மிருப்பதற்கெடமில்லாமல் வீணேமடிர் துபோகும்படி. காலம் 

சோரிட்டதால் அத்துன்பம் நீங்கும்படியாக வோ ருபாயஞ் 

சொல்லி யெங்களை மீடேற்றவேண்டுமென்று சொல்ல, sy 
கேட்ட பிரமதேவன், இந்திராதிதேவர்களுக் கபயாஸ்தங் 
கொடுத்துக் கூறுவார், வாருங்கள் தேவர்களே, ௮சுரர்களா 
இரண்டாகிய இந்த உபத்இரவம் கீற்சகவேண்மொயின். சகஇர 

ஜடாதரமூர் சஇியாய் விளங்கும்படி.யாகிய ஸ்ரீகயிலாசபஇயைக் 
குதித்து ஒரு மாகஞ்செய்தீர்களானுல் அப்போது உங்கள் 
பேரில் ௮வருக் கறுக்ரஹமுண்டாடு இட்த இடுக்கணை த்தவிர்ப் 
பார், நீங்களும் சுசமாப் வாழலாமென்றுசொல்ல, அதற்கு இர் 

இரன் பிு.மசேவனைசோக்க, சுவாமி, ,சாங்களவ்வா௮.. பாகஞ் 
'செய்யத்தொடக்கினெல் உடனே இசாட்சுசர்களதிக்க! உக்கத் 
தோடும்வச் அகயிர்நு பாகத்தையின்னப்படுத்திொர்களே,
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அதற்கென்ளசெய்வோமென்றுக ற, அதைக்கேட்ட பிரமன் 

ஈஈலாவிதமும்யோசித்து, வாருக் தேவர்களே, நீங்கள் செய்யும் 

மாகத்தை விக்கெழில்லாமல், நிறைவேற்றுதற்கு பூலோகத் 
இலே சேழு.மத்தியில்விளங்குல் ககமா தனடரிச்சாரலில் கேர் 
ந்து, ரக்கர்காசப்படும்படியாய் மாஹேசுரமென்னப்பட்ட 

பாகத்தை ஆரம்பித் துச்செய்வீர்களாகில், ௮ர்த இடத்திற்கு 

அரக்கர்கள் வருவதற்கு பயப்படுவார்கள், ஏனெனில், ௮௫ற் 

புத்தரென்னுமுறிவர் ௮வண்சபஞ்செய்யவேண்டி.த் தனக் 

சோரிடரும்வாராமலிருக்கசுதரிசனரைக்கு.றித்து தபஞ்செய் து 

சச்கரத்தைப்பெற்றுக்கொண்டு தாமதை தனக்கு காவலாக 

வைத்துக்கொண்டு தபஞ்செய் துவருகன்றமையால் நீல்க ளவ் 

விடம்போயிருந்து யாகஞ்செய்தால் நிறைவேறுமென்று 

சொல்ல, அதுகேட்ட தேவேர்திரன், சுவாமீ, அந்தசக்கரத் 
தற்கு ௮வ்லளவுவலுவு யாதென்ன, அதற்குப் பிரமன், ஓ 

தேவராஜனே, மகாவிஷ்ணுவால் முமிவலுக்குக் கொடுத் 

இருப்பதால் ௮ந்த இடத்தில்வந்த இராட்சதர்கள் முதலிய 
துஷ்டர்களைவசஞ்செய்யுந் தன்மையுண்டா யிருக்கின்றபடி. 

யால் நீல்க ளஎல்விடம்போய் ஈடத்துங்களென்று கூறியதைக் 

சேட்ட இந்்இரன்முதலிய யாவரும் மகாசந்சோஷச்தை 

யடைந்து பிரமதேவனைவணங்கி விடைபெற்று யாவருக் கந்த 

மாதனத்தில் வர்துசேர்ந்து அ௮௫ற்புத்தரென்னு ம்காரிஷியைக் 

சண்டுஈமஸ்கரிக் த ௮கேகதோ த இரங்கள்செய்அு ௮வருடைய 

பன்னசாலைக்குச்சமீபமாய் யாசசாலை தமகுண்டம் யாகஸ் 

தம்பு தலிய யாவுமேற்படுத்தி, தள்களுடைய சத்துருக்சளா 
இய விராச்சதர் காசமடையவேண்டி. மாஹேசுரமென்லும் 
யர்கச்தை வேசோக்தப்ப்டி யாரம்பித்து இந்திரளை wrerB 

பதியாக இருத்தி, ரிந்துவேசாள் போதர் ௮நுபோதீர் 'உங் 
சாத்ச் பிரகாதர் அத்கரி மூதலானபேர்களோடும் சியாழ 

பகவான் இர்இரன்குமாரனாயே. :சயரீதன் விசுலாமிச்இிரன் 

எட்டரம்சசு குபேரன் அக்கினி எமன் வருணன் 'லாயு 
சத்இியம்கரிஷி புர்ர்சீரர்:. அகுவினிதேவதைகள் eh OF et
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புசன் ௮ஷ்டலக்கரன் சண்முகன் ஆய பதினாதுபேர்களும் 
சேமுகமாயிருக்து யாகத்.துக்கு சாட்சிதேவதையாக மசா 
விஷ்ணுவை வைத்துக்கொண்டு, யாகத்தை யாரம்பித்து 

மக்தரவித்தாய் ஈடப்பித்துவருதறபோது, அக்குண்டத்தி 

னின்றும் பன்னிரண்டுகோடி. சூரியர்கள் உதயமான துபோல் 

மாஹேசானென்னுஞ் சுயம்பிரகாசமாய்வர்து விளல்யெது 

அவிற்பாகல்களை பானம்பண்ணி எழும்பித்தேஜசுகள் ஜொ 
லிக்கும்படியாய் தோன்றிப் பூரணாகுதிகொடுக்கும்போது 
புறோேடாச சேடத்தை அந்தயாகத்துக்குரித்தாகெய ரித்லே 

சாள் முதலாகயபேர்களுக்கும் பாகஞ்செய்து எவரெவர் 
களுக்கு எந்தெந்த பாகத்தைக் கொடுக்கவேண்டுமோ sya 
விதிப்படி. அத்.துவரியாயிருர்து யாகத்திலே விளங்கப்பட்ட 
அஷ்டவக்ரரானவர் அவரவர்களுக்குக் கொடுக்கிறபோது, 
மகா உக்ரத்தோடும் பிரகாசத்தோடும் பார்ப்பதற்கு பயக்கர 

மாயும் ௮கேகந் தேஜசுகளோடும் விளல்கும்படி.யாகிய பிராச் 
சிச்ரமென்னப்பட்ட பாகத்தை உருவாய் கையித்கொடுக்கப் 

படாதென்று யோடித்தும், சவிதாவென்னப்பட்ட, சூரியபக 
வான் பிரம்மசொருபமாய் விளங்கப் பட்டவரான படி.யினால் 

அவராலே யதனைத் தாஐ்கமுடியுமென்று யோடத்து அப்பி 

ராச்சித்ரமென்னும் பங்கையெடுத்து சூரியபகவான் கையிற் 

கொடுக்க, அப்போது சவிதாவென்னுஜஞ் சூரியன் பக்திவிஈயத் 
தோடும் ௮ஞ்சலிசெய்து பின்பு இரண்கேரங்களினாலும் வாங் 

கியவுடனே அந்த பிராச்டுத்ரத்தினுடைய தேஜூனுக்ரமா. 

ஊது காலாதீதமாயும் கொரேமாயும் விளங்னெ படியால் 
அதைச் சலிதாயோடியாமல் அவரவர்கள் பாகத்தை gin 
குண்டத்தடியிலிருந் துபுசிக்க பத்கனிக்கையில், உடனே ௮ச் 

சூரியன துகரங்களிரண்டுமற்று விழும்படியாகச்செய்து மகா 

உக்ரத்தோடும் அப்பிராச்சித்ரமான து ௮வர்வாயிற்குஇத்த து, 

அப்போது சவிதாவென்னுஞ் சூரியபகவானானவர் மிகவுங் 

தன்பமடைந்து கோபத்துடனே இக்இரன்மூதலிய தேவர் 

களைப்பார்த்துக் கூறுவார், ஓ தேவர்களே, €ீங்சளியாவரும்
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பார்த்இருக்கும்படியாப் ஏன்னிருகரங்களும் அற்றுவிழுர் 
தமையால் யாவருங்கூடி. எனக்குக் கரங்கஷண்டாகும்பழடிச் 

செய்யாவிடில் இந்தயாகக்தை அழித் துப்போடுவேனென்௮ 
மிகவுவ் கோபத்தோடுவ் கூறியதைககேட்ட தேவர்கள் இதழ் 
கென்ன செய்வோமென்று யோடித்து யாதுக் தோற்று தவர் 

களாய் பிரமித்துமயங்கொர்கள். ௮க்காலையில் அ௮ந்தயாகத்தி 

னிடமா யெழுக்தருளியிருக்கும் ௮ஷ்டவக்்ரமகாரிஷியானவர் 

கலக்கமூற்றிருக்குந் தேவர்களுக்குத் தே.றுதலைசொல்லீி, ஓ 
தேவர்களே, கான்சர் திரஜடா தரகூர்த்தியாகிய பரமேசுவரனை 
கோக்க அகேகமாகியதபங்களும் சாந்தராயணமுதலிய விரதங் 

களும் தீர்த்தயாத்்திரைகளுஞ் செய்இருக்கன்றேனா தலால் ௮க் 

காலையில் எனது தவப்பெருமையினாலே அ௮ழியாவரக்களைப் 

பெற்றும் பின்னுர் தபத்திலிருக்கும்போது கோடா.நுகோடி. 

பிரம்மாக்கள் பிறந்து பிறந்து இற் தும் ௮வர்களுக்செல்லாம் 

பெரியவனாகிய உலகேசனென்னும் பிரமனது படைப்புக் 

குரியகாலத்தில் அன்னவன் இருவ்டிப்புக்குள் எகப்பட்ட 

சாமளாபுரமென்லனும் பட்டணத்திலே பிரம்மகுலத்திலே 
யவதரித்த ௮ரியானென்றொரு பிராமணன் வேதாகமங்களை 

யுணர்க்து யாவரும் உத்தமனெனச்சொல்லும் பெருமை பூண் 

டி.ருக்கையில், ஒருரசாள் மகாரிஷிகளாய தபோதனர்களைக் 
கண்டுதெரிசிக்கவேண்டுமென்னுமாவலோடுு தெண்டகாரண் 

யத்தைகேரக்கி வருறபோது, ௮வ்வனத்தில்வாழும் மான் 

மரை பன்றி முதலியமிருகக்களை வேட்டைமார்க்கத்திற் 
பிடித்து ஜீவித்துவரும் வேடர்கள் வேட்டமாடி.க்கொண்டு 
வருகையில் ஓர் மிருகத்தைக்கண்டு அதன்மீது லட்சியம் 
வைத்து வில்லினிடமாசக் கூர்மைபொருந்தய ஓர் வாளியைச் 

சந்தித் து கர்ணபரியந்தமிமுத்துட் பிரயோடக்கும்போ.து ௮ல் 

வில்லினிடமாயிருந்துவிபெட்ட பிறைமுகுக்கணையான த ரீங் 
காரத்தோடும் அஇவேகமாய்வுந்து வனத்இலெதிர்ப்பட்டு 
வரும்படி.யாயெ அரியானென்னலும் பிராமணனது இசண்டு 

தால்களையுர் அணித்தப் பின்புறமுருயோடிப்போகைகில்



S950. சேஅபுராண்வசுஈம், 

அப்போது பிராமண்ன் சடவுளைநினைந்து, ௮, சவ்மே, இப் 
படியும்வரீது கேருமோவென்று இடீலென்று மண்மேற்சாய் 

ந் தபிராண்பாதையோடுர் கூக்குரலிட்டு அழுதான். அவ்வாறு 
கதற சாலையில் அவ்வன*் அள் தபஞ்செய் துசொண்டிருக் 

கும்பெரியோர்கள் ௮ல்லோசையைக்கேட்டு ஏதென்று வந்து 

பார்க்குமிடத்து இந்த ௮ரியானென்னும் வேதியன் கால்றுப் 
புண்டு டெப்பசைப்பார்தது ௮வளுக்குத் ச, தலைசொஎலி 

தீங்களிடமாககிருந்தக்மண்டலத் இலிருக்குஞ்சல த்தைமதைய 

வன்மீது புரோட்டுத்தசனால் ௮ம் மதையவனுக் குண்டாகிய 

வலியையுச் துன்பத்தையும் ரீக்கத் இடமுண்டாகும்படிமாய்ச் 

செய்து கூறுவார்கள், வாரும் பிராமணா, கீ ஒன்.றக்கு மஞ்ச 

வேண்டாம், உனக்குப் பழயபடி, காலுண்டாகும்படி. நாங்க 

ளோருபாயஞ் சொல்லுகின்றோம், அது யாதெனில், இந்த் 

பூலோசகத்திலே செட்சணபாகத்திலோங்குஞ் சேதுவின் 

மத்இயிற் கர்தமாத்ன பருவசச்சார்பில் சக்கரதிர்ச்தமென்று 
வழங்காம் மூரிதீர்த்கமென்னு மோர் தடாகமுண்டு, ௮த்தடா 

கதீஇல் நீ பிரபா சைபெடுத் துக்கொண்டுபோய் மூழ்குவையே 

யாடல் உனது இரண்கொலும பழையபடி. உருக்கொள்வ்தன் 

தியும் இருதார்த்தனுவாயாகால் விரைவிற்போகக் கடவை 
யென்றுகூற, அம்மொழிகேட்ட வேதியன் மெத்தவுஞ் ௪ந் 
தோஷமடைந்து முடிலர்களைப்பணிர்து அன்னவர்கள் 
ஆரீர்வாதமுல் கைக்கொண்டு, அவணின்றும் கான்குகாற்பர்ய் 

ச்சலாய்த் தவழ்ர் தகொண்டேபோய்க் தக்கவர்களாற்புகழுக் 

கந்தமாதன்பருவதத்தைக்கண்டு தரிரித்து, அம்மலைச்சார்பி 

லோக்கும் சக்க? தீர். த்தக்கரையிற்சேர்ந்து அ.ச்திர்த்தத்திலே 
மனற்விஇயின்படி இர்த்தமாடிக் க்ரயேதியவுடனே பழய 
படி, தன இரண்டு காலும்வளர்க்து பொன்போற் றேகமிருக்கச் 
கண்டு மகாசக்தோஷங்கொண்டு, ஸ்ரீராககாதனைப்பணிரஈது, 
நனிமாதலோடும்” தண்டசாரண்யத்தைரோக்க _ வயுகிலுள் 
சோடியவேகமரய்விர்துசேர்ந்து' முரில்ரர்கிள்வசிச்ஞம் பன்ன: 
சரஅிகெப்பேய்ழ்' *லச்குபசரனை செய்த “தேள்



Ce gis THA ALF HD. ௧௬௫ 

னர்களைக்கண்டு திரிசசணசுத்தியோடும் அஷ்டாங்க பஞ்சால்க 
இரியாக்கனுப்ப் பணிந்து எழுத்திருந்து ஈமஸ்கரித்த, தான் 
போய்வந்த காரியங்களைச்சொல்லிச் தோத்திரஞ்செய்தநிற் 

கையில், அதுகண்ட ருஷிகணகங்கள் ௮ரியானென்னு மறைய 
வன்மீது மெத்தவுஞ் சநக்ேதோஷமடைநக்து ஆர்வாதமும்வேண் 

டி.பவரல்களுங் கொடுத்து, சுகஜீவியாப் உனதுப இக்குப்போய் 

வருவாயென் றனுப்ப, அவற்றையேற்ற வேதியன் பிரயாணப் 
பட்டு தனதுபதியாகய சாமளாபுரம்வம் துசேர்ச்சான். 3௪ 

லால் இந்தசூரி.பபகஙவாளையு மித்திர்த் கத்தில் மூழ்கும்படியாய் 

நீம்களனியாவரும்வாக்களித்து தீர்த்தமாடச்செய்தால் உடனே 

௮ வருச்சற்றுவிழுர் ச இரண்டுகரங்களும் பழயபடி. உண்டாகு 

மென்னு ௮ஷ்டவக்ர மகாரிஷிசொல்ல, ௮வ்வரர்த்தையை 

அங்குள்ளமகாரிஷிகணக்களும் இந்திராஇ தேவர்களுங்கேட்டு 
சச்தேரஷப்பட்டு அதுபோலவே சவிதாவென்னுஞ் சூரியபக 

வானை அ௮த்சுடாகத்தில் மூழ்கும்படியாய் தேவர்கள் முதலிய 

ரிஷிகணக்கள்கூற, அவ்வாறே அச்சூரியன் சங்கற்பலிஇயின் 

படி. தடாகத்துற்மீர்த்தமாட, உடனே யவரஇரண்டு கரஸ் 

களும் எப்போதும்போலவளர்ந்து நஐயிரத்தெட்டுமாந்றுள்ள 

பசும்பொன்னைப்போற் சொலிக்க, ௮.துகண்ட சகலதேவர் . 
களும் மூரிவர்களும் சந்கோஷமடைஈ ௫, மாஹேசுரமென் 

னும் யாகத்தைப் பூரணாகுதிசெய் துகொண்டு, தெய்வலோகக். 
குடி.புருக் இருக்கையில், அன்னவர் சத்துருக்களாகய.இசாட்௪ 

தாள் நாசமடைந்தார்க ளாதலால், இப்பேர்க்கொத்த ம்மை 

தங்பெ சக்கரதிர்த்தத்திறுடைய பெருமை யாவராற் சொல்லி 
முடியு மென்று ரூதமகாமுடிவர்சொல்ல, அதுகேட்ட .ரைமி 

சாரண்யர் 'மெத்தவுமானந்தல்கொண்டு முநகிவரைவணக்க, 

சுவாமீ, தேவரீர் இன்னு மக்கந்தமாகனத்திலுள்ள மடமை 

களை அடியோக்களுக்குத் இருவாய்மலர்ர் தருளஎவேண்டு 

மென்று வினவ, .அதுசேட்ட ,சூதமுரிவர் மனமூழ்வோடு 
மம்முகிவலாகோக்கி, ஐ முமிவர்களே, இன்னுஞ் சிலதர்க்ச 
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4௯௪ சேதுபுராணவசநம், 

மென் ரேர் இர்த்தமுண்டு ௮தன்பெருமையைச் சொல்லு 
கரம் கேளுங்களென்று சொல்லத்கொடங்கினார். 

சக்கரதீர்த்தச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பேற்றது. 
  

Fai SiS SEF HSS. 
OnE O<I0 OKRA 

கேளுங்கள் நைமிசாரண்யவாரிகளே, தேவர்கள் முதலிய 
மூவருக்கும் மற்ற யாவருக்கும் பந்தபாசத்தைப் போக்கப் 

பன்னுதற்கரிய பிரம்மானர்த பாசத்தைத் தரத்தகுங் கர்மா 

தனச்சார்பில் கருதுவதற்கரிய ௮ண்டாண்ட பிரம்மாண்ட பக 

'ரண்டங்களினோம்கும் நால்வகையோனி எழுவகைத்தோயு்றம் 
crams sera promise, ஜீவபேதங்களுக்குற்ற வினைப் 

பகுதியால்வரு& கலிப்பிணிபாஇி பவப்பிணியையும் பற்றறக் 

களைந்து தஇனைத்துணையேனும் நாடவொட்டாம லோட்டி, 
அகண்ட பரிபூரண நிலயத்தைகாட்டவல்ல சிவதீர்த் தமென் 

மோர் தர்த்தமுண்டு, அத்திர்த்தத்திலே முன்னமோர்காலத் 
இல், நாயின்மீ தாராகணித் துலாவும் வயிரவமூர்த்திக்குப் 

பிடி.த்த மகாகொடி.தாகய பிரம்மஹத்தி விமோசனமா யிருப்ப 

தோடும் அத்திர்ச்சமானது சந்திரஜடா தரர். தயொயெ ஸ்ரீ 
கயிலாசபதியானவர் கந்தமாதனபருவதச்சார்பில் தன்னைப் 

பூசித்துவங்த பொதிகைமுகி யென்னும் அகஸ்இயருக்குங் 

கெளதமருக்கும் இஷ்டசித்துக ணிறைவேறும்படியாய் தமது 
சூலாயுதத்தினால் ௮த்தீர்த்கத்தை யுண்டாக்கக் கொடுத்தமை 
யால் அதற்கு ஏவதீர்த்தமென்று மகாரிஷிகளாலே பெயருண் 

டாகிவிளங்குன்றதென்று சூதமுனிவர்சொல்ல, அதுகேட்ட 
கைமிசாரண்யர்கள் மெத்தவுஞ் சக்தோஷமடைந்து, சுவாமி, 
நீலகண்டனாயெ பரமேசுவரனால் நிருமிக்கப்பட்ட தீர்த்தத்தி 
லே வயிரவசூர்த்திக்கு பிரம்மஹத்தி நீக்கியதென் ௮சைப்ப 
தால் ருத்ராம்சையோடுக்கூடிய வயிரவருக்கு பிரம்மஹத்தி 
ள்ந்தவிசமாய் வர்தனுபெதோ ௮.தனை தேவரீர் இருவுஎம்பற்ற



சேதுபுராணவசநம், SEB 

Can DQ ue y Pera, @suruphat சொல்லுவார், வாரு 

கள் மகாரிஷிகளே, பண்டோர்காலத்இலே பாற்கடற்றுயின்றோ 

னாகிய மகாவிஷ்ணுவும், பதுமத்தனாயெ பிரமனும் ஒருவருக் 

கொருவர் இர்இிராஇதேவர்கள்முதலிய யாவருமறியும்படியாய் 
பிரமனான் வன் வைகுந்தவாசனாகயே மகாவிஷ்ணுவைப்பார்த்து, 

ஒ விண்டுவே, இந்த ௮ண்டசராசரங்களையெல்லாம் நிருமித் து 

அவத்தில் ஒங்கு மெழுவகைத்தோற்றத்தித்கும் இரட்டிப்பு 
செய்யும்பொருட்டு உன்னையும் யான் சிருஷ்டி த இருப்பதால் 
எனது படைப்புக்குட்பட்ட 8ீ ௮.துபோல் ஈடத்திவருகருய்) 
அப்படியிருக்க இப்போது 8 கிஞ்சித்தேனும் யோசியாமல் 
பெரியவனென்று எப்படி.சொல்லலாம், அந்தோ, சசலபுவு 

னத்தையும்படைத்த என்னையன்றி வேறுதெய்வமும் உள 

கோ, ஆதலால் நீ கொண்டமதியை விட்டுவிரிவாய் என்று 

ஒஇயகைக்சேட்ட ஜனார்த்தனன், அடா பிரமனே, இர்ச 
அ௮ண்டபிண்ட சராசரங்களையெல்லாம் நீயே நிருமித்ததென் 

னும் உன்னாலே சகலலோகமும் விளங்கப்படுவதென்றும் 
உன்னையன்றி வேறுசருஷ்டி.க்க வல்லவரில்லையென் றும் சொல் 
ஓுகிரயன்றோ, பளாபளா கெட்டிக்காரன், உன்னுடைய ௮வ 

லமஇக்கு நானென்சொல்வேன், அடா பிரமனே, இந்த சகல 
புவனங்களையும் சிருஷ்டிக்குந் தொழிலாளியா யேற்படும் 
பொருட்டு உன்னை என்னுடைய உந்திக்கமலத்இல் ஜனிப்பிக் 
கச்செய்தது மன்றியில் சகலலோகங்களையும் என துகெர்ப்பத் 

இல்வைத்துப் பாதுகாத்து ஏகசக்ரா இபதியாயிருக்கு மென்னை 

யுணசாமல் சொன்னவார்த்தையைப் பொறுத்தகாரண மியா 

தெனில், ௮ந்சோ, நீ எனதுபிள்ளேயாதலால் மன்னித்தேன் 
மன்னித்தேனென்றுகூறி, ஒருவர்க்கொருவர் பின்னும் வாதி 

மிட்டுக்கொண் ட.ருக்கிறபோது, ஸ்ரீகயிலாசபதியாகிய உமா 
மஹேசனு லுண்டாக்கப்பட்ட இருக்காதி கான்குவேதங்களும் 
இவர்கள் முன் வந்துகின்று, ஓ ௮ரிபிரமர்களே கேளுங்கள், 
யாதெனில், வீணாக ஏனுங்களுக்கு இர்த தூர்ப்பு.த்இயும் இறு 
மாப்பும் உண்டாயிற்று, சரியல்லலே, மகாமேன்மையுற்ற
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குணமாகவும் ௮ன்பர்கரூடையசெவிக் கமிர்தமாகவும் ௮ஞ் 
ஞானவிருளை யகற்றவெழுந்த ௮ரியபிரகாசமாகவும் சகலகலை 

கரக்கும் பொருண்முடி.வாசவும் மோனருணா இதமாகவும் 
உலூன்சண் ஒருவரால் அளப்பரியதாகவும் கான்சூவேதம் 
கரம் சோடாதுசோடி. யுகங்கள்வசையிற் சொக்லீமுடியா 

தாகவும் இருக்கிற கிச்சயார்த்தத்ை உங்களிரண்டுபேருக்கும் 

கால்கள் சொல்லுகன்ெறோம், ௮ஃதெப்படியென்றால், eras 

ளில் ஒரு வேதவாக்யப் பிரமாணத்தை கோடாகோடி. பங்கு 
செய்து அவற்றிலொருபல் கெவ்வளவோ அவ்வளவு பொரு 

ச்ரக்னுச்சமமான மாணாக்கராயெ அ௮ஞ்ஞானபிராந்தாளாக்கு 

சாரியா ௬பதேசஞ்செய்வார். அப்படி. ௮ணுப்பிரமாணமா 
யெபொருளை நிச்சயார்த்தமாய் லட்சணாவிர்த்தியிலேவைத்து 

பூத்ச ௮ஞ்ஞானபிராட்காள் ராகத்வேஷா இகளை விட்டுவிட்டு 
சுயம்பிசகாச,த்தை யறிவார்களாளால் நாங்களே பிரத்தகுறு 
வாய் வர்இருர் து சொல். துறெவாக்யெல்களை நீக்கள் யூகமா 
யதிர்துக்சொள்ளவேணும், ௮ து எப்படியென்றால், மூன்றாம் 

பிகறச்சர்திரனைச் சடைபிற்றரித்தவராகியும் விருஷபத்துவச 

மூடையவசாடியு மோல்கும் பரமேசுவரனுடைய பாததாம 

ரயி லணிக்திருக்கப்பட்ட பா.துகையான து சகலதேவர்ச 
ரூடைய மூடி.யிலும் உங்களுடைய முடியிலும் ஏங்கள் மூடி. 
பிதும் இருக்கெ றபடியால் நீங்களிரண்டுபேரும் உலகமெல் 
லாம் சருஷ்டிக்கறேனென்றும் சட்சிக்கறேனென்.றும் சொல் 

ிக்கொள்வதெவ்கிதம், சரியல்லவே, மேலும் சர்வலோகசச 
ணன்யன்கவுர் தாணுவாகவும் பரம்பரனாகவுஞ் சம்புவாகவும் 

தப்புவமை யில்லாதவனாகவும் சுயம்பிரகாசமாகவும் வேண்டு 
தல்வேண்டாமையிலா தவகைவும் ஸ்ரீகயீலாசபஇயாகவும் உள் 

களுக்கு மெல்கருர்க்குல் சகாரணவஸ் துலாகவும் பார்வதியை 
வாமபாகத்து லுடைபவகைவும் ஒருவசாலுல் காணப்படாதவ 
ஞ்கவும் மலரின்பணத்தைப் போன்றவளனுகவும் அல்களாந் 
௮இக்கப்பட்டதருவளே சகலகாரணவல் துவாயிருக்கந்துவளை 
opty சீக்சளிசண்டுபேருமே இப்படி. வாதம்பண்ணும்படி.
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யாகிய அஞ்ஞானம் குடிகொண்டால் மற்றயாவமைத்தான் 
விட்டது. அன்றியும், முன்னந் இரிபுரசம்மாரஞ் செப்யப் 
போம்போது, அக்தபரமஏவமானது மஹாமேருவை வில் 
லாய்வளைத்.து வாசுயை நாணாகப்பூட்டியதை நீங்கள் பார்க்க 

வில்லையோ, ௮வைதெரியாமற போனபோஇலும் மகாவிஷ்ஹ் 

வாகியகீயே அவ்வில்லுக்கு அம்பாடு ஈசுவரனுடைய கையி, 
லே விளவ்கவில்லையோ, அப்போது பீரமதேவனாகய ரீ இரத 

ersQuirs விருந்போது ௮ப்பரமரிவத்திதுடைய பாதார 

விர்தம் உ௱தபுய்க்இற் படவில்லையோ, அவையிருக்கட்டும், 

ஜ்.பா மகாவிஷ்ணுவே, உமதுகரத்தினிடமாக விளங்குஞ் சக் 

கதை உமக்குயார்கொடுத்தது, எங்களை யாருண்டுபண்ணி, 
யது, இப்போது எங்களை உம்மிடத்இலிருக்கும்படி. செய்தவர் 
யாவர் இதையாவது அறிந்துகொள்ளும், இதல்லாமலுமு, 

முன்னொரு காரணத்தினாலே ௮ந்தபகவான் தாருகாவனத்து 
முரிவர்களது பக்தியைச சோதிக்கப்போம்பொழு.து, மோ 

செனியுருவங்கொண்டு அப்பெருமான்பின் தொடர்ந்தவர் யா 

வர், இத்தன்மையாவுமறிர்தருந்தும் சான் அதஇகாரியென்று 

சொல்லலாமா, இதுவல்லாமலும் பாற்கடலைகசகடையும்போறு 
ஆூசேடஞலுண்டாடியு விஷாக்கியினால் சுவேதவர்னமா 
யெ வுமதுதேகம் கன்ன்ங்கரேலென்று கறுத்துவிடும்படியாய 

விடம் மண்டிவருறெபோது அவ் விடத்தையெடுத்துச் சாப் 
மிட்டிச் சகல தேவர்களையு மிரட்டுத்து நீலகண்டனென்று 

காசணப்பெயசெய்தயவர் யாவர், ஐயோ, சகலலோசக்களை 

யும் ரட்சிக்கும்படியாய் நின்னையும, படைக்கும்படியாய்ப் 

பிரமனை பும், சங்சாரத்துக்கு ர௬ுத்தரனைபும் ௮மைத்அச் சூத் 

இரப்பாவைகயப்போல உங்களை அட்டிக்கொண்டிருக்கும் 
வஸ்துவை யோடியொது விணே யேனிப்படி. இ௫மாப்புச் 
கொண் டலைூன்திச்சள், அரிபிரமர்களேயென்று வேதங்கள் 

கன்னத்திலறைந்ததுபோற்கேட்க, அப்போது, அரிபிசமர்கள் 
கன்சசெய்து: அஜ்ஞான் தசால் தல்வளைக்சேட்டதென் ௮ண 
மாமல்.இக்குளியோடும் வேதல்களைப்பார்த்.துச் சொல்லுவார்
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கள். ஒமறைகளே! நீங்கள்சொன்னது சரிதான், ஆயிலும் 
அப்பசமசிவன் மயானத்திலே குடியிருபபதன்றியும், பூசி 
வேசகாள பைசாசகணங்களோடு கூத்தாடியும், என் புகளையும். 

எருக்கம்பூவைபு மாலையாகவணிக்தும், பசுமைகிறங்கொண்ட 

பெண்களை இடையிலும் தலையிலுஞ் சுமந்தும், மண்சுமக்து 
அடியுண்டூம், இரந்துண்டும் இரியப்பட்டவனை எங்களோடு 

ஒருவளாய்க்கூட்டின.து ஈன்மையல்லவே, மேலும் ௮வன் ௨ ங் 

களுக்கு என்னஈன்்மைசெய்தான் நாங்களென்ன கொடுமை 

செய்தோம் யாதுமில்லாமலிருக்க நீங்களேன் இப்படி. பொய் 

வார்த்தைசொல்ல ஏற்பட்டீர்கள் என்று பிரமனும் மகாவிஷ் 

soya கூறியதைக்கேட்ட வேதங்களானவை, அவர்களது 
வார்த்ன தக்கு பதிலொன்று்சொல்லாமல் இதுவென்ன விப 
ரீ.சத்துக்ிடைமோ தெரியவில்லையென்று நினைந்து மவுனமா 

யிருக்க, மறுபடியும் ௮ரிபிரமர்கள் பழையபடி. வாதமிட்டுச் 

கொண்டிருக்க, அப்போது நான்குவேதத்தன.து முடியி 
னின்றும் ஒர் சுயம்பிரகாசமாகிய ஜோஇயுண்டாகி வான த்தை 

யளாவிரின்று ௮ரிபிரமர்களை கோக்க, அ௮ண்டங்களெல்லர் 

மஇரத்தக்கதாய், ஓ அரிபிரமாஇகளே! உங்களைப்போலும் 

வியவேகிகளுண்டோ, ஏனெனில், வேதவாக்கியங்களைக்கடந் து 

விபரீதபுத்தியினலே பழையபடி. வாதமி3௫ன் நீர், பண்டோர் 

காலத்தில் கல்லாலின் நீழலி லினிதுவிற்றிருர் து சனகாதி 

தபோதனர்களுக்கு அரிய ஞானபோதனைசெய்தறும், மார்க் 

கண்டேயரைப்பற்றவக்த மறலியாகிப எமனையுதைக்த தும், 

கரும்பைவில்லாகக்கொண்டு கடிமணமூலாவு மலர்ப்பக)பியால் 
கீகனவாடுிகளாக.ப வுங்களையு மற்றசராசரம்களையு ஞ் ஜெயங் 
கொண்டுலாவிப சாமனென்னு மன்மதனை நெற்றிக்கண்ணால் 

நீறுபடச்செய்ததும், முப்புராஇகளை ஈசைசெய்செரித்ததம், 
கங்கையைச் ௪டையிற்றரித்ததும் கைலாசசரியை வேருடன் 

கெல்லிபெடுக்கவர்த இராவணனைக் கால்விரலினாற் கடிக்இருத் 
இபதும், சதுர்வேதங்களை யுண்டாக்ெதும், சுடலையில் 
வாழ்ச்துசொண்டிருப்பதும், ஏன்புகளை மாலையைப்போற்
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தரித்திருப்பதும், எருக்க மாலையை யணிர்திருப்டதும் நீங்கள் , 

தானோ, அ௮ப்பரடிவம் நடத்து மிக்கோலங்களெல்லாம் உங்க 
oe கேச்சாயிருக்கெறபடி.யால் நீங்களிறந்தகாலையிற் சேரு 

மிட. மின்னதென்பதாய்ப் புலப்படவில்லையோ, ௮ப்படி யுங்க 
ளுக்குத் தோன்ராமற் போனபோதினும் புவனத்திலோங்குஞ் 
சகலவுயிர்களும் சைதன்யத்இி லொடும்குங்காலத்தில் மிஞ்சி 
ய.து பேய்ப்படைகளல்லவோ, மேலும் உங்களுடைய பாதாதி 
சேசபரிய்ந்தம் விளங்கக்கொண்டிருப்பது என்பல்லவோ, 

அ௮வ்வெலும்பல்லாமல் ச! ரமுண்டாயிருக்கின்றதே, ஐயா, 

மகாவிஷ்ணுவே, நீர்எடுத்த தசாவதாரத்தில் மச்சாவதா.ர 2தி 

னுடைய எலும்பும் கூர்மாவதாரத்திலுடைய ஒடும் வராகாவ 

தாரத்தினுடைய கொம்பும் ஈரசிம்மாவதாரத்தினுடைய ஈக 

மும் யாவரணிர்திருப்ப து, ௮லைதெரியாதோ, இவையல்லா 

மலும் ௮ப்பரமரிவத் இதனுடைய வாமபாகத்தில் விற்நிருக்கப் 
பட்ட பார்வதியல்லவோ உம்மிடக் இல் இலட்சுமியாகவும் பிரம 
னிடத்திற் சரஸ்வயொகவும் உருத் இரனிட த்தில் உருத்ரியா 

கவும் விளங்குவது, இ.துவல்லாமலும் பூமியா இயாகவும் காத 

விர் தாகவும் ஏகவுருவாயிருக்கப்பட்ட வஸ் துவிலே பீ ரமாண் 

டங்களையெல்லாக்காட்டி, ஒூிக்கப்படுத்திவருவலு உங்களுக் 

ரு.க் தெரியவில்லையோ, ௮ந்தோ, இராகத்வேஷத்சால் மதி 

கெட்டுழலுன் நீர்கள் இனி3யேனும்௮ம்மதியைஅ௮கலவிடுத்து 

ஏகமனதாக விருங்கள், இதல்லாமலும் ஆணாகவும் பெண்ணாக 

வும் ௮லி.பாகவும் வாசாமகோசரமாகவும் ரூபியாகவும் அ௮ரூபி 

யரகவும் வேதாகமங்களுக் களவுபடாத வற்பு தன் மயசோ த 

யாய்விளக்கும் ப.ரம்பரனென்றறியுங்கள், மேலும் ௮வ்வச்து 

வினிடமோக்குர் இரிகுணத்தில் இராசககுணத்தாற் பிரமனை 

யும் சத்துவகுணத்தால் உன்னை.பும் தாமதகுணத்தால் உருத் 

'இரனையும் கிருமித் துத் தான் நிர்மலளாய் ஈடி.த்.துக்கொண்டி ருக் 
குமாதலால் ௮வ் வத்துவினது விளையாட் டொழிர்சால் யாவு 

மகன்றதென்றநிக, : இதன்றியும் அவ்வஸ்துவை ஆணுருவ 
மென்று இர்தித்தாற் பெண்ணுருவாம், பெண்ணுருவமென் ௮



௨00 சேதுபுரர்ணவசர்ம், 

சிந்தித்தால். ஆணுருவாம், ௮வ்வாறோக்குஞ் சந்தசசடாதர 
மூர்ச்ிதியாயே உமாமகேசனை அடியார்க்செளியளை காமும் 

நீற்களூம் சான்குவேதம்களும் இந்திராதி முப்பத் துமுக்கோடி. 

தேவர்களும் நாற்பத்தெண்ணாயிரம் ரிஷிகளும் தும்புரு காச 
தாதி சப்தரிஷிகளு மஷ்டவசுக்களும் இன்ன ரசம்புருட கெருட 
காந்தர்வ சிச்தவிக்பயாதர உரகராகாயவாசிகளும் போசபூமி 
யரும் சிவசணக்களூம் நாட்களுங் கோட்களும் elem DEL! 
பட்ட வஸ்து ஒருவனிருக்க அவனைத் தோத்இரஞ்செய்து 
வணஜ்காமல் 8ீங்கள் இப்படி. ௮மர்புரிவது' சரியல்ல வாத 

லால் இனிபாகிலும் உங்கள்மனத்துவுண்டாடுப சந்தேகத் 
தையும் ஆண்மையையும் விட்டுவிட்டு உங்களிருப்பிடம் 

போய்ச்சேருங்களென்று அகேகமகிமைபொருந்திய அசரீரி 

யுரைத்ததைக் சேளாமற் பின்னும் விஷ்ணுவும் பிரமலும் கீ 
பெரியவன் நான்பெரியவனென்று அண்டங்கள் செவிடு படும் 

மடியாப் உத் சண்ட கெம்பீரத் துடனே தர்க்கமிட்டுக்கொண் 

Pte எப்படியிருக்ததென்றால், சென்மாந்தரங்களி லவ 

வர்கள்செய்த பிழைகளையெல்லாம் பொறுத்து ஈல்வினைக் 

குத்.சக்ச ஈன்மையையும் பதவியையும், இகினைக்குத்தக்ச 
இனணையையும் ஈரகத்தையும் கொடுத்து, யோகஞானவழிகளி 
லே இறப்படச்செய்து உண்மைபோதங்களை யறிவித்துச் 

தெளிவில்லாச ௮ஜ்ஞானிக ளசொருக்காலுர் தெளிபமாட் 
டார்க ளென்பதுபோல வைகுந்தவாசனாகய விண்டுவும் மரை 
மலர்த்தேவாடுப பிரமனும் த௦து ௮ஞ்ஞானநீங்கா தவஃ்களாய் 

தாங்கள்பற்றியதே பற்றுகவிருக்கையில் உடனே அகத இடச் 

இலிருக்து ஒராயிரங்சோடி. ஞுரியப்பிரகாசம்போல ஆகாசம் 
பூபியெல்லாம் நிறைக்து பத்துஇசையும்பரலி எக்கணுஞ் 
சோதிமயமாப் உருவெளிக்தோற்றமாக, அத்தோற்றத்தைச் 
சுண்ட மீரமன், . இதென்னகாரணத்தால் உண்டாயித்ரோ 

(வென்று இ௫க்கிட்டுப்: பார்ப்போமென் ஜெண்ணக். கொண் 

தழுக்கையில், பிரானது மனச்சஏறக்கமானது அர். அசோஇயிற் 
கலந்து அவ்னுடைய' முகமும். அச்னிகொருபமாடு. அக்ச



சே தபுராணவசநம், ௨௦௫ 

அக்கனிக்குள்ளே கீலகிரிபோல ஓர்புருட ஸிருக்கக்கண்டு, 
உடனே வெருளி மேற்கொண்டு, அஞ்ஞான த்திலாழ்ர்து, 
மகாவிஷ்ணுவைகோக்கி, ஒ விஷ்ணுவே, உம்முடைய அக்க 

ையிஞலே என்னேடு விண்வா துகூறநின தால் இர்த ௮க்னி 
யிலே எரிந்து பற்பமாய்ப் போகும்படி, நேரிட்டசென்று 

எவ்வளவுந்தோற்றாமலும் மனவாக்கு காயங்களினாலே எண் 
ஊப்படா தவஞயிருக்கும் பரமசிவன் விஷ்ணுவிலுடனே 

கலந்து கற்பூரதீபம்போற் காண்பிப்பதை ௮றியாதவனாய் 
அகங்கரித்துப்பேச, உடனே ௮வ்வக்கனிசொரூபமான பருவ 
தத்தன் மத்இயிலேரின்ற ப.ரம௫ஏவத்இந்குக் சோபமுண்டாக, 

காளவயிரவாவென்றோர் சப்தமுண்டாடுச் சூலகபாலத் துட 
வேயும் ரில்கப்பல்லும் கோர மீசைகளும் சவெர்தசடைகளு 
மாகச் காளவபிரவனெழுக்து ௮ண்டல்களெல்லா ஈடுக்கும்பழ. 

யாய் வாயினிடத்தும் மூக்னெடத்துங் கண்களிடத்தும் ௮க்கி 

னிப்பொறிகள் குபீர்குபீரென்று இக் தத்தக்கதாய் தாவித் இடீ 

சென்று குஇத்தான். அப்படிகு.தித்த காளவயிரவனைப்பார் 
தீ.அ'பரமேசுவரன் கூறுவார், ஐ காளவயிரவா, 8 இக்தபிரமனை 
ஜெயஞ்செய் துவரக்கடவை யென்றுசொல்ல, உடனே காள 

வயிரவனும் கோபாவேசங்கொண்।_வனாய் பிரமனை வக்தெதர் 

தீதுப்போ ராடி. ஒருவருக்கொருவர் தங்கள்கரத்தினிடமா 

யிருக்ச அயுசங்களால் கநெகொள்வரறையிற் போராடிக்கொண் 

நி ருக்கறபோ.௫, காளவயிரவர் கடுக்சோபங்கொண்டு வீசுவ 
சொருப.த்தோடும் எல்கும் வயிரவசொருபமாய் சூலகபாலங் 

கையிற்கொண்டு நிற்பதை பிரமன்கண்டு பயர்.து ஈடுநடுக்கி 

ஒடிப்போக எண்ணங்கொண்டு இடம்பார்ச்கும்போரது, பார் 

த் தவிடமெல்லா.ம வயிரவசொரூபமாய்த் தோற். தறஇனாலே 
பின்னும்பயர்து அகாயமார்க்கத்து லெழும்ப்யோட யச்சனிக் 

கையிலதுகண்ட வயிரசர் மமகாகோபங்கொண்டு: அவன்ிரத் 
இல் கமுமையாகவிருப்பதை இரத்தவெள்ளம் பெருகும்படி 

யாய் தனதுகைாகத்தாற் ளெளிலீட ௮,தனலே பிரமதேதவ 
னுடைய பிராணிக்கு பூமியின்மேழ் சாயர்கான், அய்



௨௦௨ சேதுபுராணவசநம், 

பேர்து அதை மகாவிஷ்ணுவானவன்சண்டு இடுக்கிட்டு இது 
வெல்லாம் பரமூவத்தன் செயலால் ஈடந்ததென் றிந்து 

தனது அ௮ஞ்நானத்தைநீக்கி ௮ச்சத்தோடும் பரமசிவத்தைக் 
தோத்திரஞ்செய்ய, உடனே ஸ்ரீகயீலாசப யாகிய பரமசிவன் 

வெள்விடையின்மீது பார்வசசமேதராய் ககனத்இலெழுர் 
தீருளிவந்து பூமியிலிருக்கும் பிரமதேவனை எழுப்பும்படி. 

யாய்க் கருணைசுரர்து பிரமனைப்பார்த்தபோது, உடனே பீர 
மன் உயிர்பெற்றெழுர்து பரமசவனைத் தோத்திரஞ்செய்து 
அவரதுபாததாமரையைச் சிரமேற்சூட்டி. இனந்தக்கூத்தாழ. 
னான். இவ்வாறு வயிரவகழர்த்இயின நுகரத்தால் வதஞ்செய் 
யப்பட்டு பரசிெவத்தினுடைய அருளால் மறுபடியுமுயிர் 
பெற்று தனது அ௮ஞ்ஞானநீல்சச் தோத்திரஞ்செய்தமையால் 
இப்படி.கொடுமையான தண்டனைசெய்கறதே ஞாயமென்றும் 
இவ்வாறல்லாமல் என்போலியர்களுக்கு வேதசாஸ்இிரபுரா 

ணங்களை ஐதுவதிற் பிரயோசனமில்லையென்றும் பிரமனான 
வன்கூறி உமாமகேசனைப் பலவாருய் தோத்திரஞ்செய்கை 

பில், அப்போது விடையூர் இயாகிய பெருமான் புன்சிரிப்போ 

டும் பிரமனையும் மகாவிஷ்ணுவையும் டார்த்துச்சொல்லு 

தரர், வாரும்கள், அ௮ரிபிரமர்களே நீங்களிருவரும் வேதங்க 
ளாற் கூறப்பட்ட மொழியையு& கேளாமல் அதிக்சமித்து 

ஈடர்தமையால் துன்பத்துக்குள்ளாய் நின்றீர் இனிமேல் ௮ச்ச 

மூராதிர்களென்று அபயாஸ்தங்கொடுத்துப் பின்பு வயிரவ 
ரைப்பார்த்.து சந்ேசோஷத்ையடைந்தவராடுயும் ஐ வயிரலா, 

8 இந்தபிரமனுடைய சிரத்தைக்கிள்ளி ys Ash om gars 
திலேஒட்டிக்கொண்டிருக்கின்றமையாலும் ௮து இனியுன்னை 

மிகுந்த இம்சைபடுத் துமாதலாலும், ௮ந்ததோஷநீங்கும்படி. 

யாய் ஒருபாயஞ்சொல்லுகின்் றோம், அதுயாதெனில், இந்த 

பிரமகபால.த்ைை கையிலேயேர்தி உலகன்கண் ஒருவருடம் 

வசையில் ஐயமெடுத் துண்டுஇரிர்து, வருடமானபிறகு பூலோ 

கத்திலுண்டான தஇிர்த் தமெல்லாமாடிப் பிறகு காரிக்குச்செ 

ன்று கங்கையில் இர்த்தமாடினால் உன்னைப்பற்றிய பிரம்ம



சேதுபுராணவசநம், 2,08. 

ஹத்இயில் நான்லோர்பாகம்விலகும், மற்ற மூன் றுபாகமூம் 
விலகும்படி. யவணின்றும் பிரயாணப்பட்டு தென்றிசையிற் 

சே.துமத்தியிலோங்கும் கந்தமாதனகரிச்சார்பில் ஈமது ஆல 

யத்துக்குழுன்பாக ஈம்மாலுண்டாகய ரவெதீர்த்தத்இல் மூழ்கி 

னால் உடனே ௮ர்சபிரம்மஹத்தி யுன்னைவிட்டு நீம்கப்போம், 
இதற்குச் சந்தேகமில்லை யாதலால் பயப்படாமல் நாம்சொல் 

லியபடி. செய்யக்கடவையென்று பரமேசுவரன் இருவாய்மலர் 

ந்தருளி ௮ரிபிரமர் முதலிய தேவர்கள் துஇக்கும்படியாய் கயி 

areas கெழுக்தருளினார். அப்பாற் பிரமதேவனுடைய 

சிரம் கள்ளப்பட்டு மறுபடியும் பரமடிவனால் உயிர்பெற்ற 

௮ந்தஸ்தானத்துக்குப் பிரமாபுரமென்னும் பெயர்விளங்கச் 

செய்து அவ்வாறு வழங்கவெருன்றபடியாலும் ௮வ்கிட 
மிருந்த வயிரவர் பிரமகபாலத்தைக் கையிலேர்தி வணின் 

மும்பிரயாணப்பட்டுச் சசலலோகங்களிலேயும்பிரகேடித்துப் 

பிச்சையெடுத்துச் சாப்பிட்டுக்கொண்டு இரிதிதபோ து, பிரம்ம 

ஹத்இயும் ௮வர்பின்னே தொடர்ந்து இரியப் பரமரிவத்தின் 

கட்டளைப்படி. ஒறாவருடமானபிறரு ௮.தன்பேரில் பூலோ 

கத்திலுள்ள தீர்த்தமியாவுமாடிப் பின்னர் காசிக்குச்சென்று 

கங்சையிற் நீர்த்தமாடும்போது நீலகண்டமூர்த்தயின் கட்ட 

ளைப்படி. பிரம்மஹத்தியில் நான்கிலோர்பாக மகன்று மற்ற 

மூன்றுபாகம் வயிரவரைப்பற்றி வா இக்கும்போ.து வயிரவரும் 

பயந்து ஈடுக்கு ௮ இஜாக்ரதையோடும் காசியைவிட்டுட் பிரயா 

ணப்பட்டுத் தென்றிசையிலோக்கும் கந்தமாதனபருவதச்சார 

லில் சிவதீர்த்தக்கரைவந்துசேர்ந்து ௮த்.இர்.த்த.த்இல் கழ்யெ 

வுடனே வயிரவரைப்பற்றிய பிரம்மஹத்தியாவும் நீங்கெனபடி, 

யால் தன துகரத்தினிடமாயிருர்த சூலகபாலத் துடனே ஸ்ரீகயி 
லாசபதியைத் சோத்திரஞ்செய்ய, பரமேசுவரலும் விருஷப 

வாகனமீது பார்வதிசமேதராயெழுக்து வயிரவஷார்தஇக்குப் 

பிரசன்னமாய்ச் சொல் லுவார், வாராய் காளவமிரவனே, உன் 
னைப்பற்றியிருந்த பிரம்மஹத்தி நீக்கெவிட்டபடி.யினாலே கீ கா 

சிக்குப்போய் ௮ர்.ச இவ்யக்ஷேச்தரத்திற்றுனே இர்சபிரம



oF சேதுபுராணவச தம், 

கபாலத்தை ஒருபக்கம் ஸ்தாபனஞ்செய்து விடுவாயென்று 
விடையளித்துப் பரமூவன் கயிலாசத்அக்கெழுக்தருளிஞர். 
அதன்பின் காளவயிரவர் மசாசந்தோஷுத் துடனே கர்தமாதன 
இரியினின்றும் நீங்கு காபட்டணம்போய்ச்சேர்ந்து சந்திர 
ஜடாதரமூர்த்தியினது ஆஞ்ஞையின்வண்ணக் தன்னிடமிருர் க 
பிரமகபசலதீசை அங்கன மோரிடத்தில் ஸ்தாபனஞ்செய்து 
விட்டு ஒர் தடாகமுமுண்டுபண்ணிப் பின் ௮ர்தவிடத்துக்கு 
பிரமசபாலமென்றும் பிரமகபாலதீர்த்தமென்றும் காமகர 

ணஞ்செய்து தானும் அவ்விடத்திற்றானே: வாசஞ்செய்து 
கொண்டிருந்தா ராதலால் அந்த காசிக்ஷேத்திரத்திலே ஓய் 
கும் பிரமகபாலதிர்த்தத்தில் யாவரேலும் தத்தம பிதர்களுக் 

குப் பிண்டமளிப்பார்களாகில் அவரைப்பற்றிய பாபங்களி 

யாவும் விலகுவதோடும் இகபரசாதன த்துக்கு மேதுவாவார் 
களென்றும், ௮ப்பால் இர்தகந்சமாதனபருவதத்திலே விளங் 
குஞ் சங்கதீர்த்தமானது அரேககோடி. பிரம்மஹத்திகளை 
யெல்லாம் விமோசனஞ்செய்து மிக மகிமையோடு மிருக்கின் ற 

தென்றும் சூதமகாமுநிவர்சொல்ல, ௮.துகேட்ட நைமிசாரண் 

யர் மெத்தவுஞ் சக்தோஷமடைந்து, சுவாமி, இன்னுமப்பரு 

வதச் சாரலிலோங்கும் புண்ணியதீர்த்தமகிமைகளை தேவரீர் 
இருவாய்மலர்ங் சருளவேண்டுமென்று வினவ௪, சூதமுறிவர் 
சொல்லத்தொடங்கிளார். 

சிவதீர்த்தச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பெற்றது. 

  

சங்கதீர்த்தச் சருக்கம். 
em IO 

கேளுங்கள் கைமிசாரண்யவாடிகளாயெ முலிவர்களே, 

வேதாகமங்களால் விளங்கப்பட்ட சே துவின்மத்தியிலே இல 

கும்: கர்.தமா.தனூரிச்சார்பில் பொன்னுலக வாசிகளககியெ 

தேவர்களாலு மற்ற மூவர்களாலுஞ் சாற்று தற்கரிய சல்கமா 
முரிபென்றோர் முகிலர் தபஞ்செய்அகொண் ஒருக்கித்போது,



சேதுபுதாணவாநம் ௨௦1. 

அத்தபோதனர்ரல் உண்டாக்கப்பட்ட ர்.த்தமா கலால் ௮௧ம் 
குச் சங்கதிர்த்கமென்,று. பெயர்வழங்குவதோடும் அத்தர், 
தத்நில் யார்மூழ்னொலும் ௮வர்கள் மாதா பீதா குரு தெப் 
வங்களை நிந்தனைசெய்த தோஷமும் செய்கன்திமதர்த. தோஷ, 

மூம் பஞ்சமாபாதகங்களுக் துலை து புகிதராவார்கள். அதெம் 
படியென்றால், முன்னொருகாலத்தில் வேதகுலத்தி லற்ப 

வித்து வாசசாப்னென்று சொல்லப்பட்ட ஓர் பூகரன் குண 
சிலனாகவு% மாதுர் பிதுர்க்களினி௨த்தில் ௮த்யர் தபிரீஇ யுள்ள 

வாகவும் பிரம்மக்கிபானமுடையவனாகவும் யோகவாஞனாகவும். 

தீர்மசொரூபனாசவுமிருக்கு மவ்வேதியன் பிரமசீர்யம் ரகஸ்த் 

தம் வானப்பிரஸ்தம் இவைகளி$லை ஒழுக்கமாய் நடந்து 

அ நேககாலம் நிருவிகற்பசமாதயிலே அசைவற விருக்துகிட் 

டான். ௮வ்வாநிருக்கும்போது ௮வனுடைய சரீரத்திலே 

புற்றுவளர்ந்து மூடிக்கொண்டு அப்புற்றிலே ௮கேகம் புற்பூடு 

கள்முளைத்து பறவைகளுக்கிருப்பிடமாய் ௮ப்பறவைகளின் 

எச்சத்தினின்று தற்கய வித்துகளாலே ௮கேககிருட்ச சாஇக 
ளுண்டாய் வளர்ந்து ஆகாசத்தையளா விக்கொண் டிருச்சை 

யில், அவற்தின்வேர்களில் மூடப்பட்ட புற்றுக்குள்ளே யோ 

கத் இலிருக்கும் வாசனாபமுறி யிருக்தசெப்படி. யிருக்ததெனில், 

பலாமரத்தின் வேரினின்றும் பூவுண்டாடிப் பின்னர் பிஞ்சாய் 

காயாய் பழமாய்க் கனிந்திருப்பதுபோல சரிகை கிரிகை யோ 
கங்களினின் றும் பருவங்கடந்து கனிந்த ஞானப்பழமாய் மஇ 

யமிர்தமுன்டு சுகத்திருந்தார் அப்படியிருக்கும் வாசனாப 
னென்னு முகிவர்தன்னுடைய ச£ரத்திலே புற்பூரிமுதலியு 
விருட்சங்களுண்டாயிரு£் தம் தேகாபிமானமற்றுக் தன்னை 

மதநத சச்சி தானந் தமயமாய் விளங்கிக்கொண் டி.ருப்பதை 

ஆடசலோகத் இறைவனாிய தேவராஜனறிந்து சப்.தமேகப் 
களையும் வருவித்து, ஓ முகிலினங்சாள், பூலோசத்திழ் றபஞ் 

செய்துகொண் ; ஒருக்கும் வாசனபனுடைய _,சபுத்தை, கா. 
ம்தியவேண்டி.. ப விரும்புதால் - கீ்கள்போய் உங்களுடய 
உ.லுக்சொண்டவளயில் கோர.சானரயாய் மழை வருஷியுங்க, 
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௨௦௭௬ சேதுபுராணவசநம், 

ளென்று சொல்லியனுப்ப, அதுபோல் ௮ர்த சப்தமேகள் 

களும் மகாகெம்பீரத்துடனே ஆகாசவீ'தியெக்கு நிறைந்து 
இடைதெரியாமல் மறைத்துக் கருக்கடலுடைந்ததுபேஃல 
அண்டகடாகங்களும் வெடிக்கும்படியாய்ச் சத்தாடம்பரஞ் 
செய்து அடிக்கடி. மின்னலும் கெற்டுகமும் இடைவிடாமற் 

செய்துகொண்டு இராப்பகலாய் கல்மாரிபோத் சந்தும்போ 
தும் புச்லுக்குள்ளேயிருக்றெ வாசனாபனுக்கு எவ்வளவு 

தோற்றுமல் உயுத்தரங்கத்தில் ௮த்இரங்களைச் சரமாரியாய் 

வருஷித்தபோதிலும் அவைகளைத் தாங்குகிற சுத்தவீரலுக் 

கொப்பாகவும், தேவேர்இரனா லேவப்பட்ட ௮வர்ததமென் 

னுஜ் சோனைமாரிக்கு கிஞ்சித்தேனலுமஞ்சாமல் தேவேர்திரனே 

தன்னைப் புட்பங்களா லர்ச்டுப்ப துபோலும் நீரிடி நெருப்பிற, 

முதலிய மேகங்களின் கெற்டுதழமூம் மின்னலும் ௮ன்னவன் 

செய்யுந் தோத்திம்போற் கருதியவராய், வாசராபமுறிவர் 
சமாதியோசத்தி லசைவறவிருப்பை இந்இரன்கண்டு ஆச் 

சரியமடைந்து, மகாமேருவைப்போ லசைவில்லாதிருக்கும் 
வாசநாபனது சரீரத்தை ௮சையும்படியாயும் நிட்டைநீங்கும் 
படியாயுஜ் செய்யவேண்டுமென ௮ இபிரியங்கொண்டவனாய், 

வாயுபகவானை வருவித்துத் தனது கருத்தையுரைத்து எவ் 

விதமேலும் ௮ம்முரிவரன.து நிட்டை கலையச்செய்யவேண்டு 

மென்றலுப்ப, அதுபோல் வாயுபகவானுனவன் யுகாந்தகால 

த்திலோ௩ எழுஞ் சண்டமாருதத்தினுல் சோடிபங்கு ௮தஇ௧ 

மாப் மேருமுதலிய ௮ஷ்டகுலபருவதங்களும்ஈடுக்கி கலகலத் 
துப் போகத்தக்ககாக மாரியோகெலந்து புவனமூழுதும் 

காடாந்தகாரத்தைப்போற் இட்டியடர்ந்து பேரிடியோடும் 

Coreg Agr சமஸ்தஜீவராசிகளும் உயிரிழக்கும்படியாய் 

வருஷிப்பதோடுஞ் சண்டமாருதவேகத்தால் ஆகாசத்தையளா 

வித் தழைத்த விருட்சங்களையெல்லாம் வேரோடுகல்லிக் ளே 
ப்பி பூமியைக்காணாமல் கொக்கைப்போற் பதக்கும்படி.யாயும், 
பருவதங்களைக்ளெப்பிப் பொடித்துக் காத்றோகொழ்றாய் FUPS 

இரத்தத்கறந்து நீடிய ஆதியினது ஆழத்தை. அடைத்துச்



GF SIL 1M GRT ALE fF Lbs ௨௦௭௪ 

சேறுபடுத்தும்படியாயும், இடிகளின் கொடுமையால் லோகங் 

கள் பஸ்மீகரமாய்ப் போவதோடும் பாதாளலோகம்வரையில் 

ப.த்தல்பச்தலாய் வெடிக்கும்படி.யாயுஞ் செய்துவரும் கொடு 
மையால், வாசகாபமுகிவர்மீ து வளர்ந்தோங்கிய விருட்சங்களு 

மொழிந்து, புற்றுமிடிஈ்து, பதுமாசனத்தின் சந்நிஇிமுன் 
வைச்இருந்த கமண்டலமும் துகள்பட்டு ௮ல்லோலகல்லோ 
லப்படுத்துவதை ௮ம்மூறிவரது புண்ணியபலஞன துகூடி த் 

இரண்டு தருமதேவதையாய் ஓர் எருமைக்கடாவைப்போற் 
சொருபமெடுத் து' அண்டமூககெளெல்லாம் பொடிபடும்படி, 

யாய்த் தனது கொம்புகளையசைத்து வாலைச்சுழற்றி வீசுர் 

தன்மையால் மேகச்கூட்டங்கலைந்து ஈடுல்கெதிமாநி வாலினிட 
மிருக்கும் உரோமங்களுக்கு தயிலமிட்டதுபோற் கலந்து 

போகவும், இடிகளை வாலிஞற்றட்டிச் சளுந்தின்பொறிபோற் 

நிசாதிசைகளிற் இக்தும்படியாய்ச்செய்து, வாசகாபமுநிவர் 
மீது ஒர் தவலையேனுமணுகவொட்டாமல் தன துவயிற்றின் 8 

ழிருத்தி கெற்சனைசெய்து தருமதேவதையானவள் நிற்பதைக் 

கண்ட தேவேர்இரன் அச்சரியமடைந்து, இவன்றவச்தை 

யழிக்க ஈம்மால் முடியாதென்று நாணமுற்றவனாய் மழை 

பொழியாமலிருக்கும்படியாய் மேகங்களுக் குத்தரவுசெய்ய, 

அதுபோல் மழைகின்றுபோனசைக்கண்ட பகடிபமானது 

முனிவரைவீடுத்துப் பத்தடி தூரம் விலகப்போம்போது, 

வெள்ளல்களினால் பூமியைப்பிளந்து சேறுபட்டிருக்கும் வெடி. 

ப்புக்குள் எருமைக்கடாவாகவிருக்குர் தருமதேவதையின து 
நாலுகாலுஞ்சிக்கிப் புதைந்து பெயர்ப்பதற்கு ஏ.துவில்லாம 

லிருக்க, வாசாபனென்லுமுனிவர் உடனே தத்செயலாய் 
நிட்டைநீங்டுக் கண்ணைவிழித்துப்பார்த்து எங்கும் வெள்ள 

மயமாகவும் பூமிகள்வெடிப்புண்டும் கிருட்சங்களும் ௮ரகே 
யிருந்த பருவதக்களுமில்லாது இசொஇசையிற்போய்ப் 'படிர் 

இருப்பதை மூகிலர்கண்டு ஆச்சரியங்கொண்டு, இசென்ன 
காரணம், ஈமதுபேரில் ஒருதிவலையேலும் படக்காணோம், 

உலகம் கழ துமேலதாய்ப் புசண்டி ருக்கன்நதேயென் று ஞான



8.02 சேதுபுரரணவச நம், 

'இருத்டியாற் பார்க்கையில், தேகேர்திரனாலாடர்த தீமை 
மென்றும் அதற்கு சருமதேவதை யாதொரு இடருமூருமல் 

தன்னைப் பாதுகாத்ததென்றுர் தெளிர்.த சுற்றிப்பார்க்கையில், 
பகீடுருவல்கொண்டி ருக்கும் தருமதேவதைனயக்கண் டெழுக் 
ததனருகேசென்று தருமசேவதையின்மீது சந்தோஷூமடை 
ந்து, ஓ தருமசேவதையே, நீ யென்னை இரட்சிச்ச பண்பால் 

கீ் வாழக்கடவையென்று சொல்லி, பின்பு சிலதாரத்தஇற் 
சாய்கதிருக்கு மோர் விருட்சத்தடியிற் போய்ச்சேர்ர் து பழய 

படி. தவம்புரிய மேவுகையில், கண்ட தருமே தவையானவள் 

மன ம்வருந்தி ராம்செய்த ஈன்றியை யோசியாமலும் புதைபட் 

ஆருக்கும் ஈம்மைவெளிப்படுத்தாமலும் போய்விட்டானெனக் 

கருதியும் நாம்செய்த சருமமென்றும் தன்னை த்தான் வெறுக் 

துக்கொண்டு ௮திமிரயாசையோடும் புதைபட்டிருக்த கால் 
களைப் பிடும்கெ்கொண்டு மெதுவாய் தேகவாதையோடும் மன 

மெலிர்து ஈடக்குஞ் செய்கையைக்கண்ட முறிவர், இடுக்கட், 
டெழுர் இருந்து, தருமதேவதையினிடம் வரது, ஓ தருமதே 

வனதையே, பாவியாயே கான் அஞ்ஞானத்தால் உனதுகால் 
புதைபட்டிருப்பை யறியாமற் போய்விட்டபடியால் எனது 

'குற்தத்தைப்பொறுத் தாட்கொள்ளுவாயென்று பலவாருகத் 

சேரத் இரஜ்செய்தும், ௮ந்தோ, நான்செய்தபாபத்துக் கென் 
இசொல்லுவேள், உலகின்கண் யாசொருவர் உபகாரஜ்செய்கின் 
ர்களோ அவர்களுக்கு அபகாரஞ்செய்பவர்கள் பிரம்மா 

விஷ்ணுமுதலிப தேவர்களது காலவளவுவசையில் ரவுரவாதி 

கரகத்துள் ளழுக்இக் சகரைகாணாதவர்களாப் துன்பப்பட வரு 
மேயென்றும், செய்கள்றி மறக்தவர்களுக்கும், வேதாந்தசாஸ் 

*இசல்களை. உபதேசஞ்செய்த குருவுக்கும் மாதா பிதாவுக்கும் 
ீச்சுடின்! நீர்க்கடன் முதலிய சரியைகளைச்செய்யாத பாவி 

களுக்கும் வண்டாயிருச்சிற்பாசசம் : அலருையய உயியை 

மாவ்த்துக்செரண்டாலொழிய வேறே அதற்கோர். பரிகாரம் 
கஷஜி சொல்லவி்லேயே,, ஆதஸரல் ஈம்மூடைய உயிசை.மாய் 

த்துக்சேரள்விதே சமக்குப் பரிகாரமென்அ.. நினைந்து, ws



சேதுபுராணவ*தம், ற்கு 

இவிரமாய் அவணின்றும்சீக்டு ஓர் பருவதஉச்சியிந்போய் 

தலை£€ழோய் பூமியில்வீழுந்து மரணமடைவோமென்று போ 

கும்போது, தகருமதேவதையான மூஆம்கண்டு, அக்கணமே 

தன துசொருபதீதையெடுத்து வாசகாபனென்னு முநிவனுச்கு 
முன்பாகவந்துடின்று, வாராபப் வாசகாபனென்னு முறிவனே, 

நானோ தருமதேவதை, நீயேன் இப்போது வீணாய், செய்நன்றி 

மறந்கமையால் இவ்வுயிரை வைக்கப்படாதென்.ற நினைந்து 

மடியப்போகன்முய், வேண்டாம், உன்னையறியாமல்வர்த ௮ப 

சாரத்தை நீககிக்கொள்ளும்படியாய் ஈர்னோ ருபாடஞ் சொல் 

லுகின்றேன், ௮து யாதெனில், பரதகண்டத் தென் நீசையிற் 

சேதுமத்தியிலோலங்ரங் கந்சுமாதனகரிச் சார்பீல் முன்னோர் 

காலத்தில் சங்கமாமூரி என்பவராலுண்டாகய சங்சுதீர்த்த 

மென்று ஓர் தீர்த்தமிருக்கின்ற து, அத்தர் ச்தத்திலே நீபோய் 

மூழ்கி ௮ங்கு எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீராமாதனைத் Qa fe 

னஞ்செய்து வருவையேயாடில் உனது பாவங்களெஃலாம் 

விமோசனமாமென்று தருமதேவதைசொல்ல, அவ்வுரை 

கேட்ட வாசநாபன் மகாசந்தோஷமடைந்து, ரான்செய்த ௮ப 

சாரங்களை யெண்ணாமல் இப்போது எனக்கு உபகாரஞ்செய் 

தனையேயென்று பணிற்து ௮ரோக உபசாரவார் த்தைசொல்ல) 

அதை தருமதேவகதைகேட்டு மகிழ்ச்சியடைந்து, நான் யாருக் 
குந் தருணாதருணங்களிலே உபகாரஞ்செய்வதே என்னுடைய 
உண்மையாதலால் கான்கூறியவண்ணம் கந்தமாதனரிச்சார் 

பிலே விளங்சுஞ் சல்கதீர்த்தத்திற்குப்போய் சங்கற்பவிஇியின் 

படி. கழ்வொவெனச்சொல்ல, அவ்வார்த்னை கயின்படியே வாச் 

நாபனென்னு முனிவன் ௮வணின் றம் பிரயாணப்பட்டு தென் 
நிசையிலோய்குங் கந்தமாதனரிச்சார்பிலே விளல்குஞ் சங்க 
'தர்த்தத்தில்வர்து கழ்ியவுடனே, ஈன்றிமறந்த்பாதக் மவன் 

விட்டகன்று ந்த ob stor gen பருவதத்இற்றுனே அ்ன்ச்த 

கோடிகாலர்- தவஞ்செய் துகொண்டிரும் தி மோட்சசரிம்பிரர்ச் 
சியமர்கம் முத்திலீட்டைப்பெற்ருர், ஆதலால், அத்தீர்த்திச் 
Peron பெருமையை மர்வ்ராத்: சொல்றிறுடிப்மென்று



௨௧7 சேதுபுமாணவசநம், 

சூதமாமுரிவர்சொல்ல, ௮சைக்கேட்ட நைமிசாரண்யர் மெ 
தவுஞ் சக்தோஷமடைந்து, முரிவரைகோக்கி, சுவாமி, இன் 
ன்ம் ௮வ்வரைச்சார்பிலிருக்கும் இர்த்தங்களின் மகிமையை 

அ௮டியோங்களுக்குத் இருவுளம்பற்றவேண்டுமென்று கேட்க, 

சூதமுவெர் சொல்லத்தொடங்காார், 

சங்கதீர்த்தச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பேற்றது, 

மூத்தர்த்தச்சருக்கம், 

  

கேளுங்கள் நைமிசாரண்யவாசிகளாகிய மூறிவர்களே, 

மூன்னொருகாலத்திலே பிரம்மருலத்தில் உற்பவித்து இரயுக் 

குவனென்று பெயர்படைத்த ஓர் முடவன், ஒற்றைமாகெட் 

டூய வண்டியில் ஏறிச் சஞ்சாரஞ்செய்துகொண் டிருப்பவன், 

கந்தமாதனபருவதச்சார்பீலே தவஞ்செய்துகொண்டு தனது 

அஞ்ஞான த்தைநீக்கி நிர்மலனாப் லோகத்திலுள்ள சகலதீர்த 

தங்களினுமாட எண்ணமுற்றவஞனாயினுக் தன்னால் 6 gue 

வதற்குச் சத்இயில்லாமையால் தானிருர்த கந்தமாதனத்இழ் 

ரானே பஞ்சாக்கினிமத்இயில் நின்று ௮ன்னபானாதிக aflever 

மல் சருகு ஜலபட்சணங்கள்செய்து நிட்டைசெய்.து வருபவ 

னுக்கு தேகத்தில் வறட்சிகொண்டு, எந்கேரமுஞ் சொறிந்து 

கொண்டேயிருக்குர் தன்மையால் இரத்தம்பெருகி வருவதை 

ஈகத்தினாலெடுத்து த் தெறித்தும், மனத்தை வேறுபடுத்தா 

மல் பிரமசொரூபத்தினின்றும் ௮கலாமல் தவஞ்செய் துவருப 

வன், சங்கை யமுனை கயை இம்மூன்.று௩இகளிலுக் தீர்த்தமாட 
எண்ணங்கொண்டவனாப், தன்னிடத் திலிருக்குஞ் சிதியவண் 
இூ.யான.து ஈஇகளிலும் காடு மலை வனம் வனாச்தரங்களிலும் 
போகமாட்டாஜறே, என்செய்வோம், ௮ம்மூன் ௮௩இகளையும் 

இவ்கிடத்திற்றானே வருவித்துக்சொள்ள வேண்டுமென்று 

சுத்தத் துவத்இலிருக்து சரஜ்ிய்து ிள்மமானச்ச கொரு
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ப.ததையடைந்து ஒருமர்திரத்தைஜெபித்து கங்கை யமுனை, 
கயை என்னு மூன்று சீர்த்தங்களையும் மனதிற் எந்இத்த 

வுடனே ௮ம் மூன்றுஈஇிகளும் பூமியைப்பிளந்து பாதாள 
லோசமார்க்கமாக கந்தமாதனகரிச் சார்பீலே விளக்கு மோர் 

பூஞ்சோலையிற் 8ீட்டிசையைநோக்கிக் கண்களைமூடித் தவஞ் 

செய்துகொண் ஓ.ருக்கும் இரயுக்குவனென்னு முறிவனது 

தேகமெல்லாம் குளிரும்படியாய் அலைகளை வீடச் செறி ஆடம் 
பரஞ்செய்து சொல்லும், வாருமையா முநிகொமணியே, நால் 

கள் மூவரும் உமதுதவப்பெருமையாற் பிரயாணப்பட்டு 

வந்தோ மாதலால் இனி உமதுசித்தத் இன்படி நிறைவேற்றிக் 

கொள்ளுமென்று சொல்ல, அப்போது இரயுக்குவமுகிஒன் 

கண்ணை விழித்துப்பார்த்து நதிகளைக்கண்டு சந்தகோஷமடை 

ந்து, ஈனிகாதலோடும் ௮ம்மன்றுகஇகளுக்கும் அற்கியபாத் 

திய சோடச உபசாரங்களுஞ்செய்து மந் இரவித்தாய் மகா 

நிவேதனங்களுங் கொடுத்து அவற்றில் மூழ்கயெழுர் இருர்.து 

சந்தியாவந்தன நியமிட்டைக ளியாவுமூடித்து கக்கையமுனை 

கயை என்னு ஹன்.று நதிகளையும் சோத்இரஞ்செய்கையில், 

௮ம் மூன்றுநதகளுஞ் சக்தோஷத்தையடைந்து, இரயுக்கு 
வனைநோக்கி, ஒ முறிவனே, உமக்குவேண்டிய காரியமென்ன 

வென்.றுகேட்க, அதுகேட்ட முறிவன், ஓ தாய்மார்களே, £ய் 

கள் மூவரும் இவடம்வாசஞ்செய்திருந்து என்னைப்போன்ற 

பாபிகளுக்கு உங்களுடைய பரிசம்பட்டமாத் இரத்தில் ௮வர் 

களைப்பற்றியிருந்த கர்மமியாவு மகன்று புகிதராகும்படியாகயே 

வரர் தரவேண்டுந் தாய்மார்களேயென்று வினவ, அது 

கேட்ட மூன்றுஈஇகளும் இரயுக்குவமுஙிவன் தவப்பெரு 

மைக்கு அஞ்டுத் தீடுக்காதவர்களாய் சர்சோவமடைர்௪, 

ஓ முரிசொமணியே, உமதுகருத்இன்படி. நாங்கள் மூவரும் 
இல்விடத்இலிருர்து எங்களிடத்தில் எவ்விதமாக பாபிகள் 

வந்.து திர்த்கமாடியயோதும் அவர்கள் கருமமகன்.று புண் 

ணியசாச விஎக்கக்கடவசென்,று வாக்களித்த, பின்பு, மாதுட 

அருவல்கொண்கெர்த முன் பெண்களும் ஈஇகளில் மூழ்க



8.௧2. சேதுபுசர்ன் வதம், 

மறைந்தார்கள், அதுமுதல் அம்மூன்றுஈஇயிலும்வந்து இர் 
தீதமாடுகறவர்சளரக்கு அஞ்ஞானமுதலிய கருமங்களாகன்று 
பிறவிகோப்க்கெட்டாதவர்களாய் சைதன்யத்திற் கலப்பார்ச 
ளாதலால் செப்புதற்கரிய இரயுக்குவமகாமூநிவனது தபோ 
மகிமையால் ஞூன்றுகஇகளையும் வருவித்து தஇரிகாலமும் 

அவற்றில் தீர்த்தமாடிச் செய்விதியாவுமுடி.த்து தவஞ்செய்து 
கொண்டு வருகிறபோது, ஈந்தனென்னும் தர் வேந்தனுடைய 
பு.த்திரனுயெ சானசுருதியென்பவன் மன்னுயிர்களைத் தன் 
லுயிர்போற் பாவித்துப் பா.துகாத் துவருவதோடுங் குடிகளி 

டத்தில் ஆறிலொருகடமைவாங்கி 8திவழுவா து இராச்சியபரி 
பாலனஞ் செய்துவருபவன் கந்தமாதனச்சார்பில் விளம்கும் 
கங்கை யமுனை கயை என்னு ஈன் ந௩இகளிலுச் தீர்த்தமாடி. 

தனது அஞ்ஞானத்தை யகறறி மெய்ஞ்ஞான த்தைப் பெந்து 

பிரமசொரூபத்தை யடைர்தான். ௮துஎப்படியெனில், இராச் 
சியபரிபாலனஞ் செய்துகொண்டிருக்குஞ் சானசுருதியென்ப 
வன் மகா தருமகீதியோடும் சகலஜீவர்களுக்கு மாதரவர்ய்த் 

தன்னுடைய ராச்ெயத்இல் ௮ன்னசத்இரங்களமைத்து பிரமம 

சஷத்ரிய வைய சூத்திரரென்னு நான்கு வருணத்தவர்களுக் 

கும் கைத்தல் புளித்தல் காத்தல் உவர்த்தல் துவர்த்தல் இத் 

இத்தலென்னும் அ.றுசுவையோடுங்கூடிய பதார்த்தங்களோ 

டும் ௮ன்னதானஞ் செய் துவருவதோடுர்* சன்னுடைய சேச 
மூழுமையும் சிவாலய விஷ்ணுவாலயங்களில் பிரம்மோற்சவ 
நித்யோச்சவங்களும் ஈடாத்தயும் பூசுரர்களால் யாகா தியெக்கி 
யங்களும் வேதபாராயணம்களுஞ்செய் தி நாடோறும் வேள் 

விச்சாலையிலிருந்து neh pad BG bw. Su தீருமங்களில்; ஆது 
லர்க்குச்சாலை, - ஒ.துவார்க்குணவு, அறுசமயச்தார்க்குண்டி, 
சிறைச்சோறு; ஐயம், இன்பண்டால்கல், அறலைச்சேர்.ச், 
மசப்பெறுவித்தல், மகவுவளர்.த்தல், மகப்பால்வார்த்தல், “அத் 
ஷைப்னைல் சுடுதல், சுண்ணம், ரோய்மருந்து, வண்ண்றின், 

௭, சண்ணுடி) கர்தோலை, பெண்போகம் *த்லக்வெண் 
ணே, கண்மருர்றி,. ழ் ுமர்காத்சம், சண்ணிர்யர்சம், கடக்
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தடம், கீலைசெொடுத் துயிர்சாத்தலேன்லு முப்பத் இண்டு 
தீருமங்களையும் வழுவற ஈடாத்இவருகிறபோது, சனத செங் 

கோலுச் ருட்பட்டதேசமுழுமையும் நான்கு வருணத்தவர்க 

சரம் தத்தம் விட்டில் ஆஅடுப்புவூட்டிப் பன்னிசண்டு வருட 

காலமாகியும் ௮வரவர்சளுக்கு யாதுங்குறைவில்லாமல் ஆன்ன 

தானஞ் செய் துவருகையில், ௮வ்வரசனால் ஈடாத்திவருக் சர. 

மமானழ மான்றுலோகத்திலும் மேம்பாடுகொண்டு எங்கும் 
வேர்தனது பெருமையைச் கொண்டாடும்படியாகிய புசழ்ச்ச 

யை பூலோகவாசிகளும் தெய்வலோகத்தில் விக்கும் தேவே 
இராதி பெரியோர்களும் முநிவர்களும் ஆகாசவாணியும் பூமி 

தேவியும் கண்டு ௮ ரசன்மீது சந்தோஷமடைந் இருக்கும் 
நாளையில், சானசுருஇயென்னும் வேக்தனுடைய ஈகர.த்சை 

ஆடகலோகவாடிகளாயெ தேவர்களும் தேடு தற்கரிய முரிவார் 
சித்தர்களும் சருடகாந்தர்வ சித்தவித்யா தரர்களும் பார்க்க 
வேண்டி ஆவல்கொண்டவர்களாய், ௮ன்னப்பட்சியைப்போ 
லுருவங்கொண்டு மண்டலத்துள்ள மன்னர்களினது மகுட 
முடிகளை இடறத்தக்க விரகண்டாமணி தரித்த கால்களை 

யுடைய சானசுருதிவேர்சன்வாழும் பட்டணத்தின் பூங்கா 

வனங்களிலோக்குர் தாமரைத்தடாகங்களில் வந்இரக்இி, அவற் 
நிற் பூட்பித்இருக்கு மலர்த்தாதுகளை யருர்தி வீளையாடிப் 

பகற்காலத்தைப்போக்கி, ௮ன்று இராப்போ துவந்சகாலைபில் 
அப்பட்டணத்தை யாளாுஞ் சானசுருதியென்னும் வேந்தன் 

வசந்தசாலமாதலாலும் பூர்ணோதயமாகய சந்திரன் "பிரகாசமா 

யிருப்பதா லும் தான் பூங்காவன த்தில் ஆகாயச்தை டளாவி 
யோம்கும் மக்களவாசமாதலிழ் பின்னுதற்சரிய சந்திரகார்த 

மணி மேடையில தனதபட்டத்துத் தேவியோடுஜ் சேர்த்து 

பே௫த்கொண் டி.ருக்கையில், அப்பூங்காவன ச்இல் ௮ன்னவுரு 
வக்கொண்டு வக்திருக்கும் ஆட்சலோகவாசிகளாயயே தேவர் 
கள் தமது லோக த்டதச் செரலேண்டி. அப்பூலிகரவன் த் தடர் 
சுத்இனின்றும் சீங்கிக் “சக்ள்மரர்ச்சத்தி கெழும்பும்பேச.த், 
ெர்தளைச்சண்டிலபட்டுகள். தமத கூட்டத்துக்கு த்-த$
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வேந்தன் தயாளுவாதலால் இவனைச் சந்இத்துப்போவதே 

சுருணமென்றுரைக்க, அவ்வார்த்தையைக்கேட்ட ராஜபட்ச 
யாகிய இந்திரன் மன்னனுக்கு ௮.நுக்கெகஞ்செய்ய மனசில் 

நினை த.துப் பின்னுந் தன்னினங்களாகய அ௮ன்னங்களைப்பார்ச் 

அக் கூறு்றது, ஓஒ அ௮ன்னங்களே, என்னவார்த்தை சொன் 
னீர்கள், இவ்வேர்தன் என்ன நற்குணத்தையுடையவுன், என் 

ன தவஞ்செய்தான், எந்தபெரியோர்களுக்கு உபகாரஞ் செய் 

தான், தான் மறுபிறப்பிற் சுகத்தையடையவேண்டிச் செய்யுந் 

தீருமமேயன்றி மோட்சசாம்பிராச்செயத்தை விரும்பவில்லையே 

ஆதலால் இத்தன்மைவாய்ந்தவனை யாம் எவ்வாறு சந்திப் 
து, உணராமற் சொல்லுடன் தீர்களேயென்று இராஜபட்டு 

கூறியசன்றியும் பின்னுஞ்சொல்லும், ஓ இனங்களே, பூலோ 
சுத்திற்பிறர்து ௮ஞ்ஞானநிவர்த்தசெய்து மனவாக்குக் கெட் 
டாத சுயஞ்சோதியாய் விளங்குஞ் ஜகதீசனது பாதநீழலிற் 
குடிபுசவும், ரதாகாசத்தைக் கலக்கவும் எண்ணக்கொண்ட 
ஓர் புண்ணியபுருஷன் இவ்வுலகிண்கண்ணேங்கும் பரதகண்ட 

தெட்சணபாகத்தில் ஸ்ரீராமமர்த்தியாற் கட்டப்பட்ட சேது 
மத்இயிற் கர்தமாதன$ரிச்சார்பில் தவஞ்செய் துகொண் டி.ரூக் 

கும் புண்ணியனை ஈம்போலியர் சர்இக்கலாம். ௮ப்படி. அவனை 

பிரயாசையோடு சந்தித்தபோதினும் பெயருண்டாம், அன்றி 
யூம் அவன் எவ்விதமானவனெனில், இரண்டுகாலுமில்லாத 

முடவன், இரயுக்குவனென்லும் பெயர்படைத்தவன், மூடவ 

னாகவிருக் தும் கங்கை யமுனை கயை என்னு மூன்றுஈ௩திகளை 

We தனது தவப்பேற்றால் தானிருக்கும் கந்தமாதனகரிச்சார் 

பில் வருவித்து, அவற்றில் தீர்த்தமாடி, அவைகளை அங் 

இருந்து இன்னும்வந்து அ.த்தீர்த்தத்தல் மூழ்குபவர்களுக்கு 
இட்டடித்தியாகும்படியுக் கேட்டுக்கொண்டசாது, ௮னிலே 
னது தவத்திலே பஇஞயிரச்திலோர்பல்கு மிவன்செய்தறியா 

ச், ஆகலால் இவனை யாம் சர் இக்கவேண்டிய இல்லையென் நு 
சொல்லி அசட்டைசெய்து யாவு மொரும்குசேர்ர்து தெய்வ'



சேதுபுராணவசநம், உத 

லோகம்போய்ச்சேர்ந்து தத்தம் சொரூபத்தையெடுத்து ௮௪ 

வர்கள் இருப்பிடம்போய்ச் சேர்ந்தார்கள். பின்னர் இவ்வித 
மாய் அந்த அன்னப்புட்கள் கூறிச்சென்ற வார்த்தையைக் 

கேட்டிருந்த சானசுருஇிராஜன் வியாகுலங்சொண்டு சோர்ந்து 
துக்கக்கடலுள் மூழ்கிப் பெருமூச்செறிந்து யோ௫த்து, இவ் 

வன்னப்பட்டுகள்சொல்லிய இரயுக்குவமாமூகியை நாம்போய்க் 

கண்டு சரணாக தியடைந்து ௮வராலே நாம் கதிபெறவேண்டு 
மல்லது இவ்விதமாய் நாம் செய்யுந் தருமங்களால் யாதும் பிர 

யோசனமில்லை, அந்தோ, ஆகாயத்தில் உலாவும் பறவையினம் 
களுக்கு முதன்மைபூண்ட அன்னங்கள் சொல்லிச் சென்ற 

வார்த்தையே சரியாம், ஏனெனில், காமிதுபரியந்தஞ் செய்த 

தானத்தில் என்னதேடிக்கொண்டோம், ஒன்றுமில்லை யாத 
லால், மேலோர்களைக்கண்டு சேவைசெய்து அ௮வாளுடைய 

௮நுக்ரகத்தைப் பெற்று ௮னித்ப சரீரத்தை யெடுக்காமல் 

மோட்சசாம்பிராச்சியததை யடையவேண்டுமென்்.று இராப் 

போதெல்லாம் யோடத்திருந்தவஞய், ௮ருஷணேதயமானவுட 

னே எழுக்து,காலைக்கடன்முதலிய நியமகிட்டைகளைமுடி த்.து, 

தேவேந்திரனது இரதசாரதியாகய மாதலிக் இணையாகிய 

தனது தேர்ப்பாகனை ௮ழைத்துக்கூறுவான், வாராய் எனது 

வலவனே, நீ ஈமதுரதத்திலேறி தெட்சணபாகத்திலோக்ுங் 
கந்தமாதனுரிச் சார்புக்குப்போப் அவண் விளங்கும் வனப் 

களிலேலுஞ் சோலைகளிலேளும் இரிகேத்திரதாரியாகெய பரம 

வத்தை இதயகமலத்தி லிருத்தித் தவஞ்செய்துகொண் 
டிருக்கும் இரண்டுகாலு மில்லாக முடவராடுய ஓர் முகிவர் 
அ௮வடமிருப்பதும் இல்லாததும்சண்டு, அப்படி. மிருப்ப 
சரயின், ௮வரைக்கண்டு வணக்கி வார்த்தையாடி,. அவரது 

பெயரையுர் தெரிர்துகொண்டு, அஇவிரைவி லிவடம்வஈது 
சேருவாயென்று வேந்தன் கட்டளையிட்டனைக்கேட்ட, தேர்ப் 
பாகன், அவ்வாறே இசதாரூடனாய் பட்டணத்சைவிட்டுப் 
பிரயாணப்புஜ்மி, கர்டு மலை வளம் வனாச்தரம் கானாழுமுச 

லிய ஈஇிகளும் பதிகளுர் இவ்யகோஷத்இிரங்களுக்கடர்து, சேது
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மத்தியி லோல்குக் சந்தமாதன்இரிச் சாரலிற் சேர்ர்து, அவ 

டத் இலுள்ள வனங்களிலும் பூங்காவனங்களிலும்காவுகளிலும் 
மலைதுழைவுகளிலும் தடாகக்கரைகளிலும் ௮ரசன்சொல்லிய 

அடையாளப்படி ஐருவையுள்காணாமல். துன்பமடைந்து இரி 

ந்து பார்த்துக்கொண்டுவருகிறபோ து, ௮ங்கன மோர்வண்டியி 

லுட்கார்ர் தகொண்டு தீர்த்தமாடவேண்டிப் பிரயாணப்பட்டு 

வருதெ இசயுக்குவரென்னு முகிவரைக்கண்ட சாரஇயான்வன் 
சந்தோஷமடைந்த, இரசத்தைவிட்டுக் 8ழேயிறங்கி .மகா 
பக்இவிரயத்தோடும் மூரிவரை அஷ்டாங்க பஞ்சாங்க. இரி 

யாங்கஞுய்ப் பணிந்தசெழுந்து, இருகரங்களையுஞ் சரமேத் 
கூப்பி அஞ்சலியஸ்தனாய்ப், பலவாராகத் தோத்திரஞ்செய்து 

சுவாமீ, தேவரீைத் தரிசித்தபோதே கடையேனைப்பற்றிய 

கர்மமியாவுமகன்றன, ஆதலால் தேவர்சித்தங்கனிக்து நுமது 

நாமகரணச்தைப் புலப்படுத்தவேண்டுமென்று கேட்க, அப் 

போது மூநிவரர் வலவனைப்பார்த்து, ௮ப்பா, என துபெயர் 

இரபுக்குவனென்று சொல்லுவார்களென்று புன்சிரிப்புடனே 
சொல்ல, ௮வ்வார்த்தையைச் சாரதியானவன் கேட்டு, சுவாமி, 
மெத்தவும் களிட்படைந்தேன், அடியேன் போய்வருறே 
னென்று விடைபெற்று, இசதமேறி, அ௮வணின்றும் பிரயா 

ணப்பட்டு, வாயுவேகத்இலுங் கொடியவேகமாய்த் தேரை 
ஈடாத்திப் பட்டணம்வந்துசேர்ந் து, தனது இராஜனைக்சண்டு, 

வணங்கத், தான்போய்வந்த சம்கஇக வியாவு மாதியோடந்த 
மாய்த் தெரிவிக்க, அ௮தைக்கேட்டவேந்தன் மெத்தவுஞ் ௪௩. 
தோஷூமடைந்து, மூநிவரசைக்கண்டு தரிசித்தகஇபெறவேண்டு: 
மென்னும் காசல்கொண்டவனுய், இராச்சியமூதலிய பண்டி. 
யண்டா.ரங்களையெல்லாம்வெறுத்து அம்முகிலருக்கு காணிக் 
கையாக காமதேலுவுக் கொப்பாயெ ஆயிரம் பசுக்சஞும் ஒரு' 
பாரம். தல்கமூம் ஈவர் தனகதமா௫ியு :ஒர்தேரும்: இப்பம் 

படுத் திந்கொண்டு, இராச்சியமூ சலியறாரவும்'- மந்இரிகள்ளசம். 
படுத்திவிட்டு, ..முநிலறுக்குச் கொண்டுபோகும். .வாணிக்கம் 
வுஸ்துச்கசோ முன்னோடச்ி இராப்பகஷாய் கால ம௪.



சே.துயுராணவசநம், ane? 

லிய யாவுப் கடந்து: சேதுமத்தியிலோல்குங் கந்தமாதனரிச் 
சார்பில் க்கை யழூனை சயை என்னு மூன்று௩இகளும் விளக் 

குக் தீர்த்தக்கரையில் சவஞ்செய்துகொண்டிருக்கும் மூடி 

வரைக் சண்டு, இரசத்தை விட்டிழிரஈ்து, தான்கொண்வேந்த 

காணிக்கைகளை பூூவரர்முன்னிருத்தி, ௮ தரங்கபக்தியோ 

டுஞ் சாஷ்டாக்களுப்ப் பகளிர்து எழுந்து கைகட்டி. Qublr 
நின்று, பலவாறாகக் தோச்இரஞ்செய்து, சுவாமி, அடியேன் 
கொண்டுவர ச காணிக்கைகள் அற்பமாயிலுக் தேவரீர் இரு 
வுளல்கனிச் து ஒ- ப்புக்கொள்ளவேண்டுமென்றும், அடியேனையு 

மாட்கொள்ளவேண்டுமென்றும, பக்இவிஈயத்தோடு கூறிப் 
பணிக துரற்கும் பார்த்தபனைக்கண்ட முடிவர் ௮கம௫ூழ்ட்து, 

முகமலர்ந்து, ஜுபதியைப்பார்த். த, வாருமையா வேந்தே, 
இந்த அற்பமாக பதார்த்தத்தை யெங்குத்தேடினாய், நித்ய 

மல்லவே, அடித்யமாயிற்றே, மேலும் நாம் கனகக்கடலுட் 

டோய்க் இருக்கின்றோம் ௮க்கடலில் ஐர் இவலைக்குமிணையில் 

லாத விதனை விரும்பினாம் றுன்பார்த நமாதலால் யான்வேண் 

டேனென்று கூறிபதைக் கட்ட வேதன், சுவாமீ, தேவரீர், 

நாயேனுக்கு சடாகூிக்கும் ரித்பானர்தவஸ் துவுக்கு ௮ணிவிற் 

கோடி.பங்கி லோர் பங்குக்குமிணையில்லாதாயினும் எளியேன் 

தந்தவையை ஒப்புக்கொண்டு இரட்டுக்க வேண்டுமென்று 

வணக்கித்தோத்திரஞ்செய்ய) அப்போது இரயுக்குவர் மன 

ம௫ழ்க்து, வேந்தன்கொண்டுவர்த காணிக்கைகளை ௮வணெ 

முந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீசாமகா தக்கடவுஷக்கு அர்ப்பிதஞ்செய் 

தவராய், வேந்தனைகோக்கி, ஐ வேந்தே, உலகின்கண் யா 

சொருவர் இல்லறதன்மத்திலிருக்கும்போது பாபபுண்ணிய 

மென்று சொல்லப்பட்ட இரண்டையும் கினையாமற் பரிசுச்த 

மாக மனத்தோடும் இருக்கின்றவர்களே புண்ணியராவர், 

மேலும் ஞானமோட்ச த்தையும் பெறுவார்கள், , அதலால் நீ 
௮க்௪ "இரண்டுகர்ரியத்திலு. மிச்சையுடையவஞ்கவிருக தம் 
ஈம்னமைவச்: தடுத சுமையால் இக்கர்சமாதனத்திலே விள்குவ் 
சங்கை யமுனை யை என்னு, மூன்று இர்த்தங்களிலும் கூழ்டு'



௧௮ சேதுபுராணவசநம், 

விளையகன்று நிர்மலவஸ்துவை யடைவாயென்றுசொல்லி, 
வேந்தனுக்கு ஏகாட்சாத்தை யுபதே?த்தருளினர். உடனே 

சானசுருதிவேர்தன் மகாசர்தோஷத்தோடும் கங்கை யமூனை 
கயை யென்று சொல்லப்பட்ட மூன்றுநஇகளிலுச் தீர்த்த 
மாடி, அஞ்ஞானத்தைப்போக்கி, பிரபஞ்சவாழ்ச்கையைச் 

சொழற்பனம்போற் கண்டு தெளிக்தவனய், நேமநிஷ்டையை 
முடி.தீதுக்கொண்டு, தனதுகுருவாக எழுர்தருளியிருக்கும் 

இரயுக்குவமாமுரியைவணங்கி தோத்திரஞ்செய்து, ௮வரு_ 

னே தானுமிருந்து, அவர்கட்டளையின்படி. மெளனமக்இ 

றத்தை இபானஞ்செய்து, ஒருவராலு மடையப்படாச ஞான 
சாகரத்திலழுக்தி, பேரின்பத்தையடைந்து கந்தமாதனத்இற் 

ருனே வாசஞ்செய்துகொண் டிருந்து, பிரம சொருபத்சை 

யடைந்தா ராதலால் இத்தன்மையாகிய மடமையைப்பெற்ற 

கங்கை யமுனை கயை என்னு ஹூன்றுதர்த்தத்துக்குச் சமீப 

மாய்க் கோடி தீரத்தமிருக்கன்றது, ws ei ses pera Qu 
மையைச் சொல்லுகி£றன் கேளுங்களென்று Gsnariptet 

சொல்லத்தொடங்கிளார், 

முத்திதீர்த்தச்சருக்கம் 
ழற்றுப்பேற்றது. 

  

கோடி தீர்த்தச் சருக்கம், 

  

கேளுங்கள் நைமிசாரண்யவாசிகளாகயே முடிவர்களே, 
இவ்வுலகன்கண் ஓங்கும் இப் புண்ணியதீர்த்தமான.து Heri 

போங்க கோசலதேசத்தை அரசாட்சிசெய்துவர்த தசரத 

மகாசாஜகுமாரனாயே ஸ்ரீராமசந்இரமூர்த்தியின த கரத்தினிட 
மாக விளங்குங் கோதண்டமென்னும் விற்கோடியால் உண் 

டாக்பே இர்த்தமாதலால் கோடி.இர்த்தமென்று விளங்கப் 

“பட்டு, புவனசராசரத்திலுள்ள புண்ணியசாஇ சகலத்சாளுக் 

“கும் உற்ற ஆகாமியசஞ்சச பிராரத்வவினைசளைப்போக்கச்



சேதுபுமாணவரரம், ௨௧௯ 

சகலலோகங்களும் புகழும்படியாய் இஷ்டகாமியங்களையும் 

மோட்சகாமியங்களையுக்கொடுத்து மமமையோடுமிருக்கு மித் 

தீர்த்த மெவ்வணமுண்டாயிற்றெனில், மிதிலாபுரிக்கிறைவ 
ஞ$ய ஜனகமகாராஜனுக்குப் புத்திரியாகவாய்ந்த ஜானியை 

இலங்கைவேந்தன் வஞ்ூத்தெடுத் துக்கொண்டுபோய்ச் சமை 

யிட்டிருந்த இங்கால் ௮ப்பாதகனாதி யரக்கப்பூகிகளை, பாற 
கோடி. சரணம்போலோகங்கும் ஸ்ரீராமசந்திரகூர் த்தியானவர் 

பற்றறக்காய்ர் த. பல்மீகரப்படுத்தி ௮வணின்றுஞ் 9 தாபிராட் 
டயுடன் கந்தமாதனகரிச்சார்பில் சவலிங்கபிர திஷ்டைசெய்து 
௮ச்சிவபெருமாலுக்கு ௮பிலேகஞ்செய்யவேண்டிப் Yds 
மாய தீர்த்தத்தின்பொருட்மித் தன்னாற் பிரதிஷ்டை செய் 

இருர்ச இராமலிங்கத் துக்கருகில் தன து கரத்தினிடமா விளங் 
குங்கோசண்டமென்னும் வில்லை பூமியிலிருத்தி, ப£ர தியென் 

Oia கங்கையை அ௮வண்வரும்படியாக இயாளஞ்செய்து, 
ஊன்றிய தனது லைக்கோடியை எடுத்சமாத்திரத்தில் ௮வ் 

வழியினின் நுங் கல்கையானவள் பாதாளவாகினியாய்ப் புறப் 

பட்டு திவ்பவாசத்தோடும் வந்து பிரவேசித்தபோ.து, ௮தைக் 

கண்ட இராமமூர்த்தி மெத்தவுஞ் சந்தோஷுமடைந்து, உட 
னே இராமலிங்கத்துக் கபிஷேகஞ்செய்.து, அக்கடவுளால் 

௮0ேக வரங்களைப்பெற்று, அங்குள தீர்த்தமியாவற்றிலுக் 

தனதுசேவிமுதலிய யாவரோடுஞ் சேர்ச் துமூழ்கிச், சசல 
வான ரவி ரரோடுஞ் சேனைகளோடும் பீரயாணப்பட்டு யோ 

த்தியா பட்டணம்போய்ச்சேர்ந்து, பட்டாபிஷேகஞ்செய்து 

கொண்டு, தேவியோடுங்கூடி இராஜரீகஞ்செய்துவந்தார், ஆத 

லால் அ௮ந்தராமழர்தீஇயினது விற்கோடியையூன்றி யுண்டாக் 
இய தீர்த்தமானது சொர்க்க மத்ய பாதாளமென்னு மூன்று 

லோகங்களும் புகழத்தக்கதாய் தீர்த்தமாடினவர்களது பிற 

வித்துன்பத்தை£க்கிமுத்திவீட்டைத்தரும், இத்தீர்த்தத்இல் 
மூழுகயபின் வேதேதிர்த்தத்துல் கூழ்குவார்களாகில் அவர் 

களுக்கு யாதும் பியோசாமிராதென்ற சொல்ல, ௮. துகேட்ட 
கைமிசாசண்யர்கள் ஆச்சரியமடைந்த, சூதழுகிவரைப்பார்



Rao GR Sty Tea OF BLD. 

தீது, சுவாமி, தேவரீர் வியாசபகவானுடைய வாக்கியத்தின் 
ட்டி, பதினெண்புராணகங்களையுமறிந்து எங்களைப்போன்தவர் 
கஞக்கு போதித்து வருவதில், தரம் தமடமையென் ற் மூர் 

தீதமகிமையென்றும் தலமஏமையென் ஐஞ்சொல்லிய இம் 

மூன்றில் ஒன்றுக்கொன்று மேன்மையாய்ச்சொல்லிவர் ஐ, 
இப்போதுசொல்லிய இக்கோடி தீர்த்தத்தில் மூழ்கெவர்கள் 

பிறகு வேறே தஇீர்த்தமா டி.னால் ஒருபிரயோசன த்தையு மடைய 

மாட்டார்களென்று சொலலிய தெவ்வாறெனக்கேட்*, அப் 

போது சூதர் முகிவரைப் பார்த்து, ஓ நைமிசாரண்யர்களே, 
ஈீவிரிப்போதுகேட்ட சங்கையானது ஈற்சங்கையாடு இருப்ப, 
தால் அதைப்பற்றி யான் மெத்தவுஞ்சம்தோஷமலடைந்தேன், 
ஏனெனில், ஆ.இயில் எனக்கும் இச்சக்கை உண்டாகிரு் ௮ 

அச்சங்னகயை நான் நாரதமகாமுறியால் அறிந்து உள்களுக் 

குச் சொல்லப்போடன்றதால் தயாபகசுத்தியோக் கேட்கக் 

சடவிர்களென்று கூறிப் பின்னுஞ்சொல்லுவார், கேளுங்கள் 

முரிவர்களே, இப்போது யான்சொல்லப்போகும்படியாகெ 

கோடி. இர்த்தர்தவிர மற்றதீர்த்தங்களெல்லாம் ஒவ்வொரு 

மமைகளைப்பெற்று இஷ்டகாமியங்களை ௮வரவர்கள் கருதிய 

ட்டி சொடுப்பதோடூம் மோக்ஷசாம்பிராச்சியச்துச்கும் ஏது 

செய்பவைகளாக விருக்கிலும், இக்கோடி தீர்த்தமாத்தரஞ் 

சுயம்புவாய் ப£ீரதியான கந்காபவானியானவள் தானே பிரத் 

ய்கதகய்ப் பாசாளவழியாப்வர்,து குடிகொண்டிருப்பசனாலே 

இர்கதீர்த்தம் ௮கண்டபரிபூரண சச்டிதானர்தசொருபழாய் 

விளங்குகின்ற ஆகாசத்தின் ௮ண்டமுசட்டினின்று மிதக்க 

மகாமேருவீற் பிரவேசித் தப் பரமவத்தினது சடாடவியிற் 

குடிசொண்டிருக்து ததும்பி கான்குபிரிவாய் இழக்கு வடக்கு 

மேற்குத்திசையிலே மூன்.றுவகை ரசாமதேயத் துடனே சமூத் 

இரத்திலே விழுவதோடுந் தென்பாகத்திலே பிரவேடத்த 

சு்கையான்வள் பாகர இயென் ம் பெ (ருடையதாய் oF 

க்ஷத்திரத்திலே. மோக்ஷ துக்கே.துவாய் விஎம்டுக்கொண், 
ஒருக்க பாரோஇியை பா.தாஎலழியாய் ஸ்ரீராமழூர் ச்தியானவர்
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வ்ருலித்து, அத்தீர்த்தத்தை மறுபடியுஞ் சவத்தினது Arp 
தித்குடிகொண் டிருக்கும்படி.யாய்ச் செய்வித்ததோடும் தனது 

கோதண்டமாயெ வில்லும் தன்னுடைய ௮ஸ்.தங்சளூம் ௮வற் 
நிற் சந்திக்கும்படியாய்ச்செய்த பண்பால், அக்கோடி.தீர்தீ 

தீத்திலே தீர்த்தமாடிய ஜீவாத்மாக்களுக்குசித்தமாய் மோட்ச 

சாம்பிராச்சியல் இடைப்பதோடும் ௮ன்னவர் பூமியிலிருக்கு 

மளவும்ஃஇ3%டகாமியங்களையுர தரவல்லதாதலால் இத்தீர்ச் 

குத்தில் கூழ்யெபின் வேதேகிர்த்தத்தில் நூழ்கப்படாதெனீ 

உரைக்கலாயிற்று, மேலும், இப்பெருமைபொருக்இய தீர்த்தர் 

தவிர மற்றதீர்தங்களோவெனில், இர்த்தமாடியவர்சளூக்கு 
அகேகஜென்ம சுர்தபலவிசேட புண்யானந்தபோகபாக்கி 

ய்களைத் தரும்பொருட்டு ஜென்மங்களை உண்டாக்குமர்த் 
லர்ல் மோட்சக்கை விரும்பினயேர்கள் மறுபடியுற் தாழ் 

வடைய விரும்பார்கள், அ௮ப்படிகிரும்பி கோடி தீர்த்தத்தில் 

மூழ் மறுபடிபும் வேறேதிர்த் தத்தில் கழ்கனொற் பிறலீரோ 

யையநுபவித்துத் இீரவேண்டும், ஆதலால் இதையுணர்ந்தி 

ராமதூர்தீதியானவர் முன்பு மற்ற இர் த்தங்களிலெல்லா மூழ்கி 
(ppd Carb Sis asd Beorwry@ யோத்தியா பட்டணம் 

போய்ச்சேர்ர்தார். கேட்டீர்களோ மகாரிஷிகளே, மேலும் 

பூலோகத்திலே வசிப்பவர்கள் அவரவர்கள் கர்மாறுபவப்படி. 

யாத்நிசை செய்யப்பட்டபேர்கள் எத்தலத்திலாவது எந்த 

மூர்த்தியை எக்ச.தீர்த்தத்தக் காணுகன்றார்களோ அவற் 
றில் உடனே ஸ்காஞ்செய்து வண௩௫ழ் துதித்து வரவேண் 

டும், ௮அவ்வாழ வருகிறபேர்கள் இதக் கோடி.தீர்ச்தத்திலே 

மூழுகவிட்டால் பிறகு ௮த்தலத்திலே வேழேயொரு தீர்த் 

தீங்களினும கூழ்கப்படா த, ஆயினும் அவரவர்கள் காலதேச 

வர்த்தமானங்களைக்குறித்தும் £ல்வினை திவினையைக்குறித்தும் 
பி.தர்சிரார்ச்த தேவபூஜாவிதிகளைக்கு றித் தும் அர்த்விடத் 
இலேவிஎல்குன்ற 'இர்த்தங்களிலே கூழ்க் ரியைகளை ஈடப் 

பித்த்ப் பொழுறுபேர்க்க்கொண்டிருக்தாலும் வரவர்க 

சூடைய்ஆயுள்ந்டிகிலேயரலது இந்தக் கோடி Bids sors
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தத்தம் ஆத்மாவுக்கு ஸ்ரானபானமாகவேண்டியதாய் இத 
இர்த்தத்சைக் கமண்டலங்களிலே கொண்டுபோய் பத்திரப் 

படுத் இவைத் இருப்பார்கள், ஏனெனில், ௮ந்த பாசோஇயான 
வள் சதாகாலமும் ஸ்ரீசாமலிங்கச்தினுடைய சச்நிதானத்திலே 

குடிகொண்டிருப்பதாலும் எப்போது மப்பெருமானுடைய 

சட.ரடவியில் விளங்குவசா லும் காமெகாக்ஷேத்இரத்தில் விளங் 

கும் பா£ரதியிலுடைய பிரவாகக்தை பூலோ கவாடனியாய்ப் 

புண்ணியபுருவாளெடுச் அவந்து ஸ்ரீராமகாதனுக்கு அபிஷே 

கம்பணணினால் மகத் துவமிருப்பதினாலே ௩ர்ஜன்மங்களாய்ப் 

பிறந்தவர்கள் ௮ தைக்கொண்டுவந்து ஸ்ரீராமகாதனுக் கற்பி 

சஞ்செய்கதெ சங்கையைப்பார்கலும் சுயம்புவா யிருக்கன்,ற 

கோடி.தீர்த்தமானது அகேகங்கோடி. விசேடமென் றிக்து 
௮) எடுத்துக்கொண்டுபோய் வைத்திருப்பார்கள், மேலும் 

அந்த ப$ரதியானவள் ஆஅத்மலாபத்துக் ருடையவளா யிருப்ப 

தால் ௮இனின்றும் ஒங்க கோடி. தீர்த்தத்தின் பெருமையை 

அளவிடப்போமோ, மேலும் பண்டோர்காலத்தில் யாதவ 

குலத்தி லுற்பவிச்த ஸ்ரீகிருஷ்ணூர்த்தியானவர் தனது ம் 

மானாகய கஞ்சனைக்கொன்ற தோஷர்தீரவேண்டியதாய் இக் 
கோடிதீர்த்தத்தில் தீர்க்சகமாடினுசென்று சூகமுகிவர் சொல் 
லியதைக்கேட்ட நைமிசாரண்யர்கள் சூதழுறியைகோக்கி, 
சுவாமீ, ஸ்ரீருஷ்ணபகவானானவர் யாதுகாரணத்தால் ௮ம் 

மானைக்கொன்ருர், அப்படிகொன்றபோதிலும் அவருக்கு 

தோஷமுண்டென்று விதஇித்தவர் யாவர், யாவருடைய வாக்கி 
ய ச்தைக்கேட்டு இக்காரியத்திற் பீரவேசித்சார், இவைகளை 
யெல்லாந் தேவரீர் ௮டி.யோங்க ளறிந்துகொள்ளும்படி.யாய்ச் 
இருவாய்மலர்ந்தருளவேண்டுமென்று கேட்க, சூதமாமுடிவர் 
சொல்லத்தொடங்கனொர். 

கேளுங்கள் மகாரிஷிகளே, வடமதுராபுரி என்னலும் பட் 

டணத்தை அரசரட்சிசெய்துவக்த சூரசேன மகாராஜாவின் 
சூமாரனாயெ வசுதேவலுக்கு உசோகணிதேவி என்றுக் தேவ 
BC ad என்ழும் இரண்டுபெண்களைக் கலிபாணஞ்செய்து
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வசுதேவனோடும் இரதத்திலேற்றி ஊர்க்கோலங்காட்டு நிமித் 
தம் மைத் துனனாகிய கஞ்சன் சாரதியாகவமைந்து இரதத்தை 

கடாத்தி வீதிப்ரதட்சணமாய் வருகையில், அப்போது அகா 

ச.த்தினின் தும், ஓ கஞ்சமகாராஜனே, இவவிருவர்கள்வயிற்றிற் 

பிறக்கும் பிள்ளைகளால் உனக்கு மரணமுண்டாமென்று ௮௪ 

ரீரிகூற, அவ்வாய்மையைக் கேட்டராள்முதற் கஞ்சன் மெத்த 

வுந் துக்கசாகரத்துளழுந்தி, பின்னர் ரோகணிேேவி தேவ£ 

தேவி வசுதேவன் இம் சுவரையும் வதஞ்செய்ய வேண்டு 
மென்று நினை த்து ஆரவாரஞ்செய்துவருகையில், வசுதேவ 

னானவன் ௮க்கொள்கையைக்கண்டு சஞ்சனுக்கு ௮ரேகவித 

உபசாரவார்த்தைகளைச் சொல்லி ௮வ் வெண்ணத்தைத் தடுத் 
௮, ௮ப்பா மைத்துனா, உனக்கு இவர்கள்வயிற்றிற் பிறக்கும் 

பிள்சோகளால் மரணம் நேரிடுமென்று எண்ணமிருப்பதால், 

அப்படி. பிறக்கும் பிள்ளைகளை வையாமல் உடனே கொன்று 
விடென்று கூ.றியகைக்கேட்ட கஞ்சனும் அதுபோல் சமம 

இத்து, ௮ம் கறவரையும் ஏிரைச்சாலையி லடைத்து காவ 

லமைத்து, அவர்கள் வயிற்றிம் பிள்ளைபிறந்தவுடனே எடுத்து 

வரச்சொல்லி தனது மந் தஇிரலாளால் இ.ரண்டுதுண்டாய் விச 
மகிழ்ந் இருப்பான் இவ்வாறு ஆறுபிள்ளைகளைக் கொன்றுளிட் 

டதின்பேரில், பிறந்து பிநந்து வாளுக்கிரையாகு் தனது 

குழந்தைகளினது சோபத்தால் மெலிந்திருச்சும் வசதேவ 

னுடைய மனக்கவலையை அகற்றவேண்டியதாயும் பூமிபாரர் 

தீர்க்கவேண்டியதாயும் ஸ்ரீவைஞுந்தவாசராகிய ஸ்ரீமர் நாரா 

யணசழர்த்தியானவர் ஆதிசேடன்முதலிய தேவர்களுடலும் 

வைகுக்தத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டு ௮வர்கள்வயித்றிற் ஜெனிக்க 

வேண்டி. யோடித்து தேவ£தேலிவயிற்றில் ஸ்ரீமர் நா.ராடண 
மூர்த்தியும் ரோகணிவயிற்றில் ஐதசேடனும்வர் தவதரித்த,த 

மன்றி தனதுகளையில் ஒன்றையெழுப்பி ஆயர்பாடியில் ஈந்த 

சோபன்மனையில் ௮வன்பத்்தியொயே யசோதையம்மன்வயிற் 
தில் தர்க்க என்ஐம் பெண்ணுருவாய் பிறக்கச்செய்து, தான் 

மிறர்சவுடனே வசுதேவளுக்குச் சொற்பனமூலமாய் ரோகி
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யையு மெடுத் துக்கொண்டுடோய் நந்தகோபறுடைய வீட்டில் 

அச்ச்மயம் யசேர்தையம்மன் பெண்குழந்தைல்யப் பிரசவிதி 
துப் பிறந்திசுழந்தை யின்னதென்று தெரியாமற் சோபித் 
இருப்பார்களாதலால் அச்சமயத்தில் இவ் விரண்டு ரு.ழந்சை 

களையும் ௮வளிடத்தில் விட்டுவிட்டு ௮ங்கனம் பிறச்இருக்கும் 
பெண்குழந்தையை யெடுத்துவர் து இங்கே சேர்க்குமளவும் 

காவலாளிகள் மு,சலிய பதியிலுள்ளோர் யாவரும் மூர்ச்சித 

இருப்பார்க ளாதலால் அறுபோற் செய்யக்கடவையென் று 

நாராயணமூர்த்தி சொல்லியவுடனே, வசுதேவன் விழித்துப் 
பார்த்ழு, பிள்ளைபிறக்து பேசாமலிருப்பதுகண்டு கடவுள் கட் 

டளையிட்டதுபோல் சகலஜீவர்களு முறங்கியிருக்க, அத்தரு 

ண்த்தற் சுழந்தைகளையேர்தி ஆயர்பாடியில் நந்தன் மனையில் 

யசோதை பெண்குழக்தையைப்பெற்று ஒன்றுந்தோன்றுமல் 

சோபிதஇருப்பது கண்டு, தெய்வச்செயலென்று சந்தோஷம் 

கொண்டு, கான் சொண்டுபோன பிள்ளைகளை அவளிடத்தில் 

விட்டு ௮ங்குள பெண்குழர்தையாகிய துர்க்கியையும் மற்று 

மோர் பிள்ளையையு மெடுத்துவர்து தேவ£?தவி உரோகணி 

சேவி யிவர்களிடத்தில் விட்டபிறகு, யாவருச்குந் தெளிவுண் 

டாடிப் போதும் விடி.ர்கவுடனே, இங்கு. ற்ற இரண்டுகுழா்ை த 

களு மழக்கேட்ட கஞ்சன் பிள்ளேகளைக்கொண்டுவரும்படியாய் 

காவலாளிகளுக் கறிக்கையிட, .அவர்களுமதுபோல் ப் பிள் 
ளைகளைக் கொண்டுபோய்க் கஞ்சனிடங்கொடுக்க, அவன் இஞ் 

சித்தேனு மஞ்சாமல் அப்பிள்ளைகளைக் கொண்டுபோய் தர் 

பர்ணைறயினிடமாக நின்று பிள்ளைகளை உயரவெறிர்து வாளை 
பேர்க்கும்போத, ஒருபிள்ளை மாய்கையாய் மனறயவும் மற் 
ஜோர் பெண்ணாகிய. அர்க்யொனவள் அஞஷ்ட்புதத்தோ bd 

மூவிலைவேறத் கூத்தோடும் அந்தரவி தியில் நினிறு, அடா" 
மூடஞ்பெ'க்ஞனே, உன்ளைக்கோல்லுக தறித்: இர்ண்டுளே 
நரிகள். வள்ருகினிழுர்ம் எர தலால் “சர்க்க ஸ்தயரிக்ளடா, 
ழ்ந்தபோவர்வெள்று உறி புசசச்ம்ககந்களிவைற்ர்சாள்.
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அவ்வாறு. துர்க்யொனவள்சொல்லி மறைக்தகாள்மூதல் சஞ்சி 
ஞனவன் மெடுத்கவலையுற்று ஆயர்பாடியில் வளர்ச் ற பிள்ளை' 
களைக் கொல்லவேண்டுமென் னுல் கருச்துடையவஞாய் 6 இர் 

பார்த் இருக்கையில், ஆயர்பாடியில் .ஈர்தகோபன் வீட்டில் வள 
ரும் பில்ளைகளில் பெரியபிள்ளை க்கு பலராமனென்றம் இளைய 

பிள்ளைக்கு இருஷ்ணனென்றும் காமகரணஞஜ்செய்து வளர்த்து. 
வருகதழோது, கஞ்சனானவன் பூதகமூதலிய சாக்ஷதர்சளுச்சு 

௮0௪ தந்இரங்களை ச்சொல்லிக் கொன்றுவரும்படியாக வலுப் 

பிவைத் தும் அவர்களால் முடியாமல் கருஷ்ணன்்கையிஞல் 

ம்டிந்தபின், ஆயர்கள் ௮ச்சமுற்று, அப்பில்ளைகளை எடுத்துக் 

கொண்டு, கோகுலபிருக்காவனத்திம் போயிருக்கும்போது, 
ஆபர்களால் இந்திரனுக்குச்செய்யும் பிரார்த்தனையைத்தடுத்து 

கோவர்ச்சனத்துக்குச் செய்யச்சொல்லி, ௮ப்படி. யவர்களாற் 
செய்த பூசையையுற் தானே தேவதையாகவிருர்து ஒப்புக் 
கொண்டு, தேவேர்இரனாற்பெய்வித்த சோனைமாரியை, கோ 
வர்த்தனகரியைக் குடையாகவெடுத்துப் பிடித்து ஏழுகாள் 

வசையில் ஆனிரைகளைக்காத்து, கோபல்இரீகளுடனே கூடி. 

விளையாடியும், அவர்கள்வஸ்இரங்களை யபகரிச்தும், அவர்கள் 

வீட்டிலுள்ள வெண்ணெய் தயிர் பால் முதலியவைகளை த் 
இருடியுண்டும், ௮அரேகச் இருவிளையாட்டாகிய லீலாவீகோதங் 
களைச்செய்தும், காளிங்கனை கர்வபல்கப்படுத்தியு மிருக்கும் 

போது, கஞ்சஞனவன் பலராமனையுக் இருஷ்ணகார் தீஇயையும் 

தன்பட்டணசத்தில் வரவழைக்து சூதுமாக்கமாய்க் கொல்ல 
வேண்டுமென எண்ணல்கொண்டவனாய் அக்சுரூனென்னு 

மொருவளை பலராமடிருஷ்ணாளிடர் தூசனுப்பி ௮னழகத் துக் 
கொண்டுவரும்படியாய்ச் சொல்ல, அவனும் அவணின்றம் 
பிரயாணப்பட்டு கோகுலபிருக்தாவன க.இலிருக்கும் பலராடி 
இருஷ்ணாளைக்கண்டு பலபலவாய்த் தோத்இரஞ்செய்து கஞ் 

சஸ்சொல்லி பஜப்பியசைக்கூறி அழைக்கச் சம்_ாஇத்சவர்க 
லாய் rE mega இராதபேட்டியைக்காலும் 
உமோாருக்கணேடும். பிரயாணப்பட்டு மதுராபுரி வா்.
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சேர்ச்து ௮அப்பட்டணத்தை பலராமனும் இருஷ்ணஷூர்த்இயும் 

கோபாலர்களுடனே சுற்றிப் பார்த் துக்கொண்டு வேடிக்கை 
யாய் வருகிறபோது, ஸ்ரீகருஷ்ணபகவானுடைய அழகுகளை 

யும் நடைநொடி. பாவனைகளையும் அ௮ப்பட்டணத்திலுள்ள 

பெண்கள் கண்டு மயக்கத்தை யடையும்படியாயும் வெகு 

கோலாசல கெம்பீரத்துடனே சிங்கக்குட்டிகளைப்போல் ௪௬ 
தெறபோது, கஞ்சனானவன் ௮கேக மல்லஜெட்டிகளையம் இரத 

கெஜ துரசபசாதிகளையும் ௮ணிபணியாய்லிடுத்து வருபவர் 
களைக் கொல்லும்படியாய் உத்தரவுசெய்தலுப்ப, ௮துபோ 

லவாகளும் வந்தெஇர்த்து கோரமாகிய சமர்விளைக்க, அது 
கண்ட பலராமகருஷ்ணா எிருவருங் கோபித்து யுகாந்தகால 

ருத்தரரைப்போற் றி எஇர்த்ச படைவீரர்களையுஞ் சேன 
சயின்யங்களையும் பாழ்பட .நாறி, க்யாவென்று சிங்ககாசஞ் 

செய்து, கஞ்சனிருக்குங் கொலுமண்டபம்கோக்கி வரு 

போது, கஞ்சன்கண்டு, குவலயாபீடமென்லும் யானைக்கு 
மதங்களஞட்டிக் கொல்லும்படியாகிய சைகைகளைச்சொல்லி 

விடுக்க, ௮ந்த யானையைக் இரு8ணபகவான்கண்டு வெகுண்டு, 
இரு அண்டாகச் செய்து, ௮தன் தந்தங்களைப் பிடுங்கி கையிற் 

பிடித் துக்கொண்டு இருஷ்ணபகலானானவர் கஞ்சனிருக்கும் 

படியாகய சப்பிரமஞ்சத் சுடியிற்போய் க ஜசனது இரண்டு 

காலையும் பற்றித் தூக்கிக் காகாவென்று, சுழற்நிலெத்திலே 
யறைந்து தன்கரத்தினிடமாயிருர்த யானைக்கொம்பினாலே 
தலைமண்டைதெறும்படியாக வடி.த்துக்கொன்று, பின்னுமவ 

னுக்குதி துணையாகவெழுந்த சூரர்களையும் சேனாசயின்யக்க 

ளையும் காசப்படச்செய்து சர்வசங்காரமூர்த்தியைப்போற் 

கெழ்சித்து ௮ட்டகாசஞ்செய்து யாவருமுடிந்தபின்னர் தமது 

தந்தையாகிப வசுதேவனையும் தாய்மார்களாகய போகணி 

தேவி தேவ தவியையும் சறைச்சாலையினின்றும் ககக, 

அவர்களுக்கு ௮கேக உபசாரஞ்செய்து, வடமதுராபுரியை 
கஞ்சன் தாதையாகயே உக்ரசேனனுக்குப் பட்டாபிஷேகஜஞ் 
செய்துவைத்து,  சச்பபாமைமுதலிய கோபிசரஸ்த்£களுட
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னேயுங் கோபாலர்களுடனேயும் ஆயர்பாடியிலும் மதுராபுரி 
யிலுமாகவிருந்து, அ௮ரேசலீலாவிகோதங்களை ஈடப்பித்துக் 
கொண்டிருந்தார். 

கேட்டீர்களோ முவெர்களே, இங்கன மிவ்வாறிருக்க, 
செய்வலோகத்திலிருந் து பிரமதேவன்புதல்வனகயெ நாரத 
மகாமூரவர் இருஷ்ணபகவானிடத்றுக்கு வருகையில், ௮ன்ன 

வர்வரலீவக்கண்டு, இருஷ்ணமூர்த்தியானவர் நாரதருக்கு 
வேண்டிய உபகஉரணைகளைச்செய்து, ஐயா நாரதமகாமுரியே, 

யான்தங்களைக்காணும்படி யாய் எண்ணியிருந்தவண்ணர் தேவ 

ரீ2ர இவடமெழுந்தருளினமையால் என் மனத்திலுள்ள கவலை 

யை மிவர்த்திசெய்பவேண்டுவசென்னவெனில், என்னுடைய 
அம்மானாகிய கஞ்சனைக்கொன்றதோஷம் எனச்குண்டாயிருப் 

பதனலே அ௮றுதீாவேண்டியதற்கு ஓர் பரிகாரஞ்சொல்ல 

வேண்டுமென்றுசேட்ச, ௮வ்வார்த்ையைக்கேட்ட நாரதபக 

வான்முகமலர்ந்து, வாரும் சுவாமி, வேதவேதாச் சமர் த்தியே, 

ஆஇப.ராபரவஸ்்நுவாகிபும் அகிலாண்டகோடி. பிர்ம்மாண்ட 

நாயகராடபும், ஆதிமத்இயொந்தர௫தெராயும், சின்மய னந்த 

சொருபமாடுபும், ஆண்பெண் அலியாடுபும், சகலஜீவான்மாக் 
களிலும்சலர் துரின்றதாடுபும், என்போன்ற ஏழைகளுக் கெட் 

டாதவஸ் துவாடபும் ஒளிரும் தேவரீருக்கு, பாபமேது புண் 
ணியமேது, அடியேனுடைய மனதைச்சோதிக்கவோ இப்படி. 
கேட்டகாரியம், சுவாமி, என்று நாரதர்சொல்ல, அதற்கு 

ஸ்ரீகருஷ்ணபகவான் கூறுவார், ஐ.பா நாரத மகாமூநிவரே, 

நாம் ஈரயோனியினிற்பிதந்.து, நானாவித சுகதுக்கங்களை யடை 
வசனாலே யான் கேட்டகாரியம் உண்மைதானென்று ஸ்ரீரு 

ஷ்ணபசவான்சொல்ல, அதற்கு நாரதர்சொல்லுவார், வாரு 
மையா பகவானே, தேவரீர் வினவிபவண்ணம் உமதுமாம 
னாய கஞ்சனைக்கொள்றதோஷம் நீங்கவேண்டுமாயின் தென் 

திசையிற் சேழுமத்தியிலோங்றாம் சர்தமாதன௫ரிச்சார்பில். 
இதத்குமுன் தேவரீரெடுத்தருந்த ஸ்ரீராமாவதாரத்தில் 
இசாமலிம்சப்பிஇன்டைசெய்து ப£ரதியான கங்கையைப்



Baa Orgy 10 ait ue pb. 

பாதாளல்£ரினியாய்வரவழத்து சலபெருமாறுக் கபினே 
கஞ் செய்துவைத்த கோக தீர்த்தமென்று ஒருதிர்த்தமிருக் 
கின்றது, ௮ர்ததர்த்தத்திலே, ராமனாய்பிறாது ராவணனைக் 
கொன்றபோது சம்பவித்ததோஷர் தீரவேண்டி. ௮இற் நீர்த்த 
மாடி. ௮ துபரிகாரமானதால் இப்போது இந்தகருஷ்ணாவதா 
த்திலே கஞ்சனைக்கொன்றதோஷம் இரும்படியாய் Ib SS 

கோடி தர்த்தத்இலேபோய்முழ்ொல் தோஷவிமோதனமாகு 

மென்ற காரதர்சொல்லி, ஸ்ரீகருஷ்ணபகவானிட த்தில் விடை 
பெற்றுக்கொண்டு பிரம்மலோகத்தை யடைந்தார், Geny 

இருஷ்ணமூர்த்தியும் நாரதர்வாக்யெப்படியே தமையனான யல 

ராமனு_.லும இரதசஜதுரகபதாதஇகஞெடனும் பிரயரணப் 

பட்டு, சேதுவைசசேர்ந்து, அதன் மத்தியிலோக்குங் கந்த 

மாதனக$ரிச்சார்பிலுள்ள இீர்த்சங்களிலெல்லாம் வேதகிதிப் 

படி கூழ்ுப் பின்னர் கோடி.தீர்த்த.த்இல்ரூழி, ௮கேகதான 

தருமங்களைச்செய்2, ஸ்ரீராமராதனை வணங்கி விடைபெற்று, 

வடமதுராபுரி வந்துசேர்ந்து சுகமாயிருந்தார்க ளாதலால் 

இப்பேர்ககொத்த மகிமைதங்யெ தீர்த்தத் துக்குச் சமீபமாய் 

சாத்தியாமிர்ததீர்த்தமென் ஜோர்.தீர்த்தமுண்டு, ௮தன்பெரு 
மையோ அளவுபடுத்திச்சொல்ல அஇசே லுக்கு மரிதா 
மென்று சூதழுறிவருசை த்ததைக்கேட்ட நைமிசாரண்யர்கள், 
முநிவரைபபணிநஆ்து, சுவாமி, தேவரீர் இருவுளங்கனிந்து ௮. 

யோல்களுக்கு த்திர்த்சத்தின் பெருமையைச் சொல்ல 

வேண்டுமென்று பணிந்து?ின்ற முரிவர்களுக்கிரல்கிச் சூ. சமகா 

மூநிவர் சொல்லத் தொடங்கிளர். 

கோடி.தீர்த்தச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பேற்றது. 

சாத்தியாமிர்க இர்த்சச்சருக்கம் 
ரைட் ண்ட 

கேளுங்கள். பறைமிசாரன்வு காடுகளாக aspirate, 
தெம்சணபாகத்திதி சே அமத்தியிலோல்குடு தக்தமாதனரரிர்
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ச்ரர்பில் விளல்குஞ் சாத்தியாமிர்த இீர்.த்தமென் ரேர் தீர்த்த 

முண்டு, அத்தீர்த்தத்தில் மூழ்னெவர்களது பாபமனைத்தும் 

பருதிமுன் பனிபோல்விலகிப் போவதன்றியும், இகத்தில் 

அவர்கள் னை தத காரியங்களெல்லாம் கைகூடி. யாகாஇக்கரி 

யைகள் செய்தபலனைக்கொடுத்து, பரத்துக்கேதுவரசெய ஞா 

ஜஷேதையத்தையுக் கொடுக்குமாதலால், அந்ததீர்த்தத்திலே 

புரூரவச்சக்ரவர்த்தி யென்பவன் தீர்த்தமாடி, தனக்கு தும்புரு 

மூரிவராற் கொடுக்கப்பட்ட சாபத்தை நிவர்த்தஇசெய்து 

கொண்டு, தெய்வலோகக்கணிகையருள் ஒருத்தியாயெஊர் வட 

என்பவளைக்கூடிச் சுகபோகஙகளை யதுபவித் துக் சொண்டிர 

ந்தானென்று சூதமாழமூடிவர்சொலல, ௮ துகேட்ட நைமிசா 

ரண்யர்கள், மூரிவரகோக்கி, சுவாமி, புரூரவச்சக்ரவர்த்இ 

என்பவனுக்கு தும்புருமுரிவராற் சாபம்வக்த காரணமும் 

தெய்வலோகக்கணிகைமாதாடுய ஊர்வ என்பவள் பூலோச 

ராஜனை சசேர்ந்தவிதமுக் தேவரீர் இருவாய்மலர்ந்தருளவேண்டு 

மென்றுகேட்க, அப்போது சூதமுறிவர்சொல் லுவார், வாருவ் 

கள் இருடிகளே, மூன்னொருகாலத்திலே புரூரவனென்னுஞ் 

சக்ரவர்த்தியானவன் மகாகுபேரசம்பத்தோமம ரூபலாவண்ய 

சவுந்தரியத்தோடும் ஓப்பொருவரில்லாத பராக் ரமத்தோடும் 

மகாமண்டலேசுவரனாய் கோலோச? இனிது விற்றிருக்கும் 

காளையில், தெய்கலோகத்இல் இந்திரன்சபையில் நடிக்கும் 

ஊர்வசி என்பவள் தேவர்களிலொருவனாகய மித்தராவருண 

னென்பவனை இகழ்க்துபேரினாளென்று அவளுக்கு பூலோச 

மாந்தரைப் புணரும்படியாய் சாபம்கேரிட்டதால், அச்சா 

பத்தையநுபவித் து நிவர்த் தசெய்யக்கருஇ, துன்ப ச்தை 

படைந்து, தெய்வலோகத்தினின்றும் நீல்சி, yore she 

புரூரவச்சக்கரவர்.த்.தி யரசாட்சிசெய்,.துவரும் பட்டனாத் 
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சேர்ச்.து, சுரலயதாளவழுகின்றி வீணாகானம்பண்ணிக்கொண் 

ழ.ருந்தாள், அவ்வாறு ஊர்வயொனவள் வீணையைமீட்டி வா 

சிக்ெெற ஈயகுணக்சளினா£லே ஆவ்வனத்தித் பட்டமரங்க 
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௨௩௦ சேதுபுராணவாநம், 

ளொல்லாக் தரிர்த்தும் பூத்றும் காய்த்தும் பமூத்துக் சனிக் 
fib, yup dolor gt ேேதேன்கள்சகஇ யாறுபோற் பெருகவும், 
கரடிபுலி எல்கங் காட்டானைமுதலிய மிருகங்களெல்லாம், 
அவகளது விராவேசத்தைகிடுத்து உறங்கச் சுகானக்தத் 

OES கலக்இருக்கவும், பறவைச்சா இகளெல்லாக் தவனிசெய் 

யாமல் தன்சையின்வழியிற் செவியைச்செலுத்தி பிரமித இருக்க 

வும், ஊர்வாாஜெர்துக்களும் பாம்புகள் முதலிய யாவும் இன் 

னிசையைநாடித் தன்னிச்சையை விடுத்துப் பொன்னைப் 

போன்ற படச்களைவிரித்துச் சென்னியைச்சாய்த்தாடவும், 

தாபராதிகளாகய பாரைகண்முதலிய வெல்லாம் நீராயுர௬8, 
ஜ்டும்படியாப் வாரித்துக்கொண்டிருக்குஞ் சமயத்தில், அப் 

பட்டணத்தை யாளப்பட்ட புருரவனென்லுஞ் சக்ரவர்தஇ 

யானவன் தனித்து வேட்டமாடக்கருதி, தனதுகையில் வில் 
லும் வேலுங்கொண்டு, குதிரை ஏறி வேட்டமாடி, மீண்டும் 

அச்சிங்காரவனத்துட் பிரவேசித்து, ௮ங்கனம் சிருவ்டி கர்த் 
தாவின் தேவியாகிய சரஸ்வதியைப்போலும் இர் இரன்தேவி 

யாப இர்திராணியைப்போலுஞ் சுந்தரமமைந்து இலகா 

நின்ற சித்தரப்பாவையைப்போன்ற ஊர்வரியைக்கண்டு ஒன் 

அந் தோற்றாதவனாய்த் இக்பிரமைகொண்டு, sor gi sO 
னாற் பிகு பெண்ணென்றறிர்து, ௮ப்பூவையை நாடியகண்கள் 
அரைக்கண்களாகச்சோர்க்தும் நாவானது வறண்டும் உரை 
குளாதியும் ௮ன்ங்கன் கணை வலியை ஆற்றமாட்டாதவனாய் 

மோக்க்கட்லுட்டோய்ந் த மூன்பின்யோ usr ev ஊர்க8] 

யினது அ௮ருற்சேர்ந்து கூறுவான், ஓ பஞ்சரத்இனின் நிலகும் 
முஞ்சகம்போத்கொஞ்சுங்ளெயாகிய வஞ்சியர்காயகமே, உனக் 
கத் தஞ்சம்தஞ்சம், இக்.து கோடிகரணம்போன்ற மூகாரவிந் 
தத்னைதையுடைய இஎல்குயிலே, கந்தர்ப்பன்கணையால்வருந்இச் 
*ர்தையுழலும் என்னை இக்சகேளையிற் கந்தமூலாவும் உளது 
னா தனங்களைக் “கொடுத்து நிர்தையாளஞுூய ஷெ்போன் 

ஷ்னை காணச்செய்புக் கருணைசெய்வரம், ாயகமே என்று 

x Bus கராஇெபன்மேற்றாலுல் 'சாதல்சொகிர்டவளாப்ர்: வேறி
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வாள், வாராய் லோகாஇபனே கான் ஆடகலோகத்இிறைன் 

யே ௮யிராணிகேள்வனென்னும் தேவராஜன்சபையில் ஈடிக் 

கும் ௮ப்ஸரஸ்த்ரிகளில் ஒருத்த, என்பெயர் ஊர்வசடுபன்௮ு 
சொல்லுவார்கள், கீபூலோகத்தில் உற்பகித்த ஈரஜன்மமர் 
யிருப்பதா வும் என்மீதுமோகங்கொண்டதாலும் என்கருத் 

இன்படி, ஈநடப்பதாய் பரவசஜ்செய்து கொடுப்பையேயாடல் 
உன்னைச்சேருவேன், இல்லாவிடி ந்சேசேன், ௮ துயாதெனில், 

கான் இப்புவியின்கண் உன்னோகேடிச் சுத் இருக்கவேண்டு 
மாயின், இந்தலோகத்்துள்ள பசுவின்டகெய் சர்கசை வாம் 

பலா மாங்கனிமுதலிய கனிவகைகள் தவிர மற்றவஸ் துக்களைப் 
புஏயேன், ஆதலால் நீ எனக்கு மூன். றுகாரியங்களுக்கு உற இ 
வார்த்தை செய்துகொடுத்தால் உன்னுடன் கூடிவாழ்வேன், 
இல்லாவிடில் என்னிருப்பிடம்போயச் சேருவேனென்றாள், 

அதுகேட்ட புருரவவேக்தன், வாரும்பெண்ணே, ஊர்வசியே, 

ரீ என்னகேட்டபோதிலும் அவ்வாறு பரவசஞ்செய்து தரு 

வேனைதைலால் உன்கருத்திலுள்ளதை வெளியிடுவாயென்௮ 
சொல்ல, ௮ப்போது ஊர்வடயானவள் புரூரவனைப்பார்த்து, 

ஐ வேந்தே, கான் இவ்வுலடன்௪ண் இருச்கு.மளவும் இரண்டு 
ஆட்டுச்கடரக்கள் வளர்ச் துவச எண்ணங்கொண்டிுக்கிதேன், 

அப்படி. வளர்ததுவருகையில் ௮தையாரும் அபகரித்துக் 

கொண்டு போகாமற்பஇலமாய்க் காத்துவரவேண்டும், இதல் 

லாமலும் மீ எர்தக்காலத்திலும் என்சண்ணுக்குமுன் வஸ்இரி 

ீனனாய்வம்அ நிந்கப்படாது, இதன்றியும் உனது ef Ar 

டத்தை கானருர்தும்படியாய் செய்யத்தசாது, இச்த மூன்று 

காரியந்தான் என்மன திலிருப்பசாதலால் என்ன்சொல் லுகிரா 

பென்றுகேட்க, அ௮சற்குவேர்தன் சம்மதித்துப் 'பரலசஜ் 
செய்து கொடுத்தவஞைய், ஊர்வசியை அழைத்துக்கொண்டு: 
பட்டணாம்வக் துசேர்க்து, தனத மக்திரியை அழைத்து, மூசி 

இரைமோதிரத்தைக்கொடுத்து மத$ீ.திதவராமல்-இராஜரிகள்' 

செய்துவரும்படியாய்க்.கட்டளை விட்டுப், பின்னர் Bow gee! ve! 

சத்.துக்கறுதேயிருக்குஸ் சரஸ்லதி ஈதிக்கனரமிலோக்குஜி



௨௩௨ GE KIL THOT UF BLD. 

Guerrue இல் ஓர் ரிலவறையமைத், . ௮ர்ரிலவறையில் 
ஊரர்வசியோடும் போய்ச்சேர்க்து, மகா உச்சாகத்தோடும் 

மோகக்கடலுண்மிழ்தி இரஇகேளிகளை நடாத்தி யாதுங் 
குறையின்றி வாழ்க்துவருன்றபோது, ஆடகலோகப்பெண் 
ணாய ஊர்வசியானவள் தனதுமணாளன்மீது மெடுங்காதல் 

கொண்டவளாய் தெய்வலோக வாழ்க்கையைமறந்து பூலோச 

மங்கையர்கட்கொப்பாய் மனம௫௰ழ்வோடும் அனங்கனும் கா 
ணிச் தலைகுனியும்படியாய் இஷ்டபோகங்களை யதுபவித்து 
வருறெபோது,  உம்பருலகிலுள்ள தேவர்களியாவரும் ஊர் 

வசியைப்பிரிந் திருக்குர் தன்மையால்விரகர்தணியாதவர்களாய் 

வருத்தமுற்று, இவளை எவ்விதமேனு மிங்கு வருவித்துக் 

கொள்ள வேண்டுமென்று யோடத்தவர்களாய், அ௮ங்குள் கார் 
தருவர்களில் விசுவாவசுவென்னு மொருவனையழைக்௮, றி 

விசுவாவசுவே, பூலோகத்தில் புரூரவச்சக்ரவர்த்தியினிடமா 
யிருக்கும் ஊர்வசியினிடம் நீசென்,று ௮வளை எவ்விதமேலும் 

இங்கு ௮ழைத்துவரக்கடலையென்று சொல்ல, ௮வ்வாய்மை 
யைக்கேட்ட காந்தருவன், ஐ.பா தேவர்களே, உங்கள் கருக் 

இன்படி.யே பூலோகத்லுக்குப்போய் புரூரவவேர்தனிடமிருக் 
ரும் ஊர்வசியை இமைகொட்டுவதற்கு முன்னமே இவண் 

சொண்மிவக.து சேர்ப்பேனென்.று விருதுகூறியவனமய், வ 

ணின்றும் புவியில் ஓங்கும் சரஸ்வஇக இக்கரைவந்துசேர்க்து, 
சம்காரவனமென்னு 'தயிகராவனத்திலே அமைத்திருக்கும் 
பளில்குமாமணிமேடையிற் புருரவவேர்தனேடும் .படுத்துக் 

கொண்டிருச்கும் "ஊரர்வசியினது ஆட்டுிக்கடாக்க விரண்டில் 

ஒன்றை இரர்த்திரி ஈரிஜாமவேளையில் தூக்கிக்கொண்டு we 

தரமார்க்கமா .யெழும்புமபோது, ௮க் கடாவானது பயக்து 

கூச்சலிடுகையில், ௮வ்வோசையைக்கேட்ட ஊர்வசியான வள் 
விழித்துப்பார்த்.து, தன துகடாவைக் காணாுமையால், ஐயோ, 
சடாவை யாரோ பற்றிக்கொண்டு போய்விட்டார்களே என் 

செய்வேனென்று கோவென்றவரும்போது, அச் சக்தடியைக் 

கேட்ட புருரவவேர்தள் விழித்து திக்டிட்டெழுர்து, அருகே,



சேதுபு ராணவசநம், dina 

பிரலாபீத்துக் கொண்டிருக்குர் தனது: சரசியாகிய eat i ot 

யைக் கேட்குமுன்னமே, மறுபடியும் ௮ந்த Eb Sheu eo Gus: 

விசுவாவசு என்பவன் பூமியிலிறங்கி மற்றுமோர் கடாவையும்' 

பிடித்துக் கக்கத்திலிடுக்கக்கொண்டு ஆகாயவீ' தியி லெழும்பு, 
நெபோது, அ௮க்கடாவும் இரைச்சலிட, அதைக்கேட்ட ஊர் 

வசியானவள் அந்தோ யான் இக்கற்றவளா யிருப்பதால் இரண் 

டையும் _ பிடி த்துக்கொண்டு போய்விட்டார்களே யென்று 

மனம்பதைபதைத்து இடீலென்று மண்மேற்சாய்ர் து சோப் 
மடைக்தாள். ௮ப்போது புராவச்சக்ரவர்த்தியானவன் மகா 
கோபத்துடனே அக் நிலாமணி மேடையின் பக்கலில் ஒர் 

அறையில்வைத்திருந்த தனது உடைவாளையுங் கேடயத்தையு 
மெடுத்துக்கொண்டு உக்ராவேசங்கொண்டு யாதுந்தோன்றாம் 

லோடிவரும்போது, தனது இ டயிற் நரித்திருந்த வஸ்திர 

மானது ஈழுமிப் பூமியில் விழுர்கதை யறியாதவனாய் நிர்வா 

ணத்தோடும் ஆட்டுக்கடாவைக் கவர்ந்துகொண்டு போகும் 

கள்ளனாரடாவென்று அதட்டிக்கொண்டே ஒடும்போது, மிக 

வும் ௮ர்தகாரமாகுப இருண்கூ£டியிருப்பகால் அவ்வேளையில் 

மேந்தன் தனித்தோடுகன்றானே யென்று ஊர்வசியும் பின் 

ஜொடர்ந்தோட, ௮.துகண்ட விசுவாவசு என்னும் காந்தருவன் 

ஓர் ஒளியையுண்டாக்கி அவ்வொளியினால் இருட்கூட்ட த்தை 

நீக்கிப் பிரகாசத்தைக் கொடுக்கச்செய்தான், அவ்வாறு வெ 
ளிச்சமூண்டானபடியால் மூன்னதாப் தடுகன்ற இராஜலு 

டைய நக்கெருபத்தைக்கண்ட ஊர்வசியானவள் நாணமுற் 

அத் தலைகுனிர்த நின்றுகிட, அப்போது காந்தருவன் தட் 

டுக்கடா விரண்டையுக்கொண்டு தேவலோகம்போய்ச் சோம் 

தான். அப்படி. சேர்க்தவுடனே ௮வனுலுண்டாகே வொளியும் 

மறைர்து பழையபடி. இருண் மூடினமையால் வேந்தனுக்கு 

ஆட்டுக்கடாவைச் கொண்டுபோனகன் புலப்படாமலும் வழி 

புக் தோன்ருமலும் அலைர்துகொண் டி.ருக்கையில், ஊர்வடு 

யானவள், -அரசன்காப்மை தப்பிப்போய்விட்டதே, 'இனி 
சீம்க்கு இல்சென்னவேரீல் யென்று வெறுத்தவளாய் செய்வ்



உரி சேதபுராணவசரம், 

லோகத்தைகோகப் போய்விட்டாள். அச்சமயத்தில் வேந்த. 
ஞானவன் தன்னாற் கூடியமட்டும் ஆட்டுக்கடாவைக் களவு, 
செய்துகொண்டுபோன இருடனைத் தேடியுல் காணாதவனாய்ச் 
இரும்பி இருளைக் துணையாகக்கொண்டு தனது பள்ளியறை 

வர்துசேர்ந்து மஞ்சத்இன்மீதிலகும் ௮ம்ச தூளிகாசயன த்தல் 
ஆடகலோகப்பெண்ணாயே ஊர்வசியைக்காணாமல் பின்னும் 

அங்குள மாடகூடங்களிலும் பூஞ்சோலைகளினும் நதிக்கரை 

யினும் அன்றிராமுமுதும் தான் நிர்வாணனாகவே தேடிக் 

கொண்டு தஇிரிகிறபோது, சூரியன் உசயமானான், அவ்வாறு 

ரூரியனு தயமானபிறகு தான் நக்தெனரூ.பமாக விருக்கிறோமென் 

௮ம் தோன்றாமல் ஈனி?சோகங்கொண்டு சரசியைப் பீரிர்த.துய 

சத்தாற் காமமஇகரித்தவஞய் ஊர் காடு தேச முதலிய வனம் 

களிலும் குகைகளிலுந்தேடித் இரிதறபோது, ஐர்காள் சுரு 
கேஷேத்இரத்தில் ஓங்கும் பூர்சோலையில் வயங்கும் தாமரை 
தடையில் அகேகம் தோழிகளுடனே ஊர்வசியானவள்வர்து 
மஞ்சனமாடிக்கொண்டிருக்க, அவளைக்கண்ட புருவச் சக்ர 
வர்த்தியானவன் ஒடோடியும்வர்து, ௮டி.மானே, இதபரியற் 

தம் நீ என்னைப்பரிர்து எங்கேபோனாயென்றுகேட்க, அப் 

போது ஊர்வடபானவள் புரூரவன் நிர்வாணமாய் நிற்பது 

கண்டு காணமுற்றவளாய், உடனே ஒருதிவ்ய வஸ்திரத்தை 
யெடுத்து வேந்தன்மீதுபோர்க்,, அப்போது புரூரவன் 

வெட்கமுற்று, தான்சொண்டிருந்த மயக்சமியாவுந்தெளிந்து, 

அவளாற் போர்க்கப்பட்ட வஸ்திரத்தை யுடுத்இக்கொண்டு 

கூறுவான், ஓ பொன்போலிலகும் பூவையே, பவளத்தைப் 

பதித்திலகும் நின துகனிவாயும், கள்ளையைப்பழிக்கு மொழி 
யும், குயிலின் னோசையைப்போன்ற குரலும், அன்னம் 
பேடொத்த ஈடையையுங்கொண்டு இலகும் என் ஒருவித 
துணையான நீ என்னைக் தனிவிடுத்தேகனொல், என்செய்வேன்; 

erie pitas, யாஜெருகுத்தமுஞ் செய்ததிவேனே 
யென்௮ மிகுர்த தயரத்தோடும் பாசவித்தோதும் வேந்தன் 
வாய்மையைக்கேட்ட _ஊர்வுரயானவள் ,,க.௮கரன், . லாரு
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மையர்வேந்தே, ஏன் விண்வார்த்தைபேசு௫ன்கீர், உமதுவாகி 

குப் பிசவவிட்டதனலே யான் வந்துவிட்டேன். ஆதலால் 

இனிமேல் உமக்கும் ஈமக்கும் என்னவார்த்தையிருக்கின் ஐ.அ, 

போம்போமென்று சொன்னாள். அப்போது இவர்களிருவரும் 

வாதத். தக்கொண்டிருப்பதத தோழிகளறிர்து, இதென்ன 

காரணமென்று அவர்கள் தலைவியாகிய ஊர்வூயைக்கேட்ச, 
அதற்கு ஊர்லஏியானவள் நடந்த வர்த்தமானங்களையெல்லாந் 

கோழிமார்களுக் காதியோடர்தமாயோத, ௮வைகளைக்கேட்ட 

பாங்கிகள் மிகவும் மன இரக்கமூற்றுச் சொல்லுவார்கள். வார 

யம்மா ஊர்வசியே, இவ்வேந்தனும் நீயும் ௮றுபது௪௬ட 

மாயக் கூடியிருக்கும்போது அவர் உனக்கு யாதொருகுற்ற 

மூஞ் செய்யவில்லையே, இராக்காலத்இல்நேர்ர்த தன்பத்துக் 

கென்னசெய்யலாம், மேலும் ௮வர் உன துபரிசத்தைநீக்கச் 

சகியாசவராய் இடையிலிருந்தவஸ் இரம் ஈழுவியுந் தோன்றா 

மல் தன்னைத்தான்மந*து நிர்வாணமாய் ஆயத்தப்பட்டு வரத் 

வர் இதுவரையினு மக்கோலத்துடனே இரிந் த ழ.லுகின்றாரல் 

லாமல் வேறல்லவே ஆதலால் இதன்றி வேறே ஏதேனுப் 

குற்றமினழைத்திருப்பரோ, அப்படியிருக்க, ௮வரைநீ ௪ ப்படி 

வஞ்டுத்துவரலாம், வந்தும் உன்னைகினைச் துருகி ஊரெக்கு 

மலைந்து தெய்வாதினச்கால் இங்குனைக்கண்டுந் தடைசொல் 
வது தருமமல்லவே, மகாபாதகமாச்சுசே, ஆனதால், இனி 

யாஇலும் இந்தராஜனை நீ அங்கேரிக்கவேண்டுமென்று ௮ரோக 

உபசாரவார்த்சையோடுஞ்சொல்ல, அதைக்கேட்ட, ஊர்வரி 
யானவன், புன்சிரிப்புக்கொண்டு மனமிரங்கெவளாய் புரூர 

வ்னைநோக்குக் கூறுவாள். வாரும் நாயகா, கான் இப்போது 

உம்மால் கெர்ப்பமாயிருப்பதால், ௮.துக்குப் பத்.து. திங்களும் 

பூரணமாபெபிறகு £ீரிவ்விடம்வர்தால் சுழந்தையைப்பெற்று 

உமக்கேகொடுத்து உமது மனோபிஷ்டப்படி, ,இருரளேலு 
மூம்மைச்சேருகதேன், நீர் ஒன்றுக்கும் யோக்கவேண்டாம்9 
ஆதலால், உமது: இசாச்யெச்.துக்குப்போயச் $ில்சாசன த 

இினிதுவிற்திருர்து. - செல்சோனடாத்தமென்று சொல்கி,



& a சேதுபுராணவசநம், 

வ்கேச உண்மைவார்த்தையோடும் உபசரணைசெய்து இரர்தீ 
னுக்குச்செலவு தந்தாள், ௮ துகண்டவேந்தன் மகாசந்தோஷ 

தீதையடைந்து, அவணின்றும் Gags ger gre tern 

போய்ச்சேர்ந்து இராஜரீகஞ்செய்திருக்கையில் ஓடையில் 

திர்த்தமாடிக்கொண்டிருந்த ஊர்வரிமுதலிய யாவரும் அந்த 

குருக்ஷேத்திரப் பூங்காவன த்றுக்கும் தெய்வலோகத்துக்கும் 

வாசஞ்செய்துகொண் டருக்கும்போது ஊர்வ௫ிக்ரு ப் பத்து 

ங்களும் நிறைர்ததுகண்ட புருரவவேர்தன் பட்டணத்தி 

லிருந்து பிரயாணப்பட்டு குருக்ஷேத்இரம்வர்து சேர்கையில, 

அப்போது ஊர்வசியானவள் பீரசவவேதனையுற்று ஆயுசா 
வென்னு மோர் ஆண்குழர்தையைப்பெந்று இராஜனிடங் 

கொடுத்து, பிறகு தன்மனதுக்கு ரம்மியமாகிய காளிலே தர் 

நாள் புராரவவேக்கனேடுகூடி.ச் சுகலீலைகளை ஈடாத்திக்கொண் 
.ருக்கையில், ம.றபடி.யும் ஊர்வசியானவள் ஜா்துபிள்ளேைச 

ளைக் கெர்ப்பழூற்று ௮ன்றிராத்திரிப்போது நித்திரைதெளிச் 

தெழுர்இருர்தபோது, இராஜனைவன் இவளினி ஈம்மைகவிட் 

டுப் பீரிர்துபோய் விரிவளென்று நினைந்து கொடுர்துன்பத்இ 

லாழ்ர் இருப்பை ஊர்வசிகண்டு, வாரும் வேர்தனே, கீரிப் 

படி. துன்பப்படுகிமித்தம் கான்பூலோகத்தில் வாசஞ்செய்து 

கொண்டிருந்தால் தெய்வலோகத்தார் மிகவுஞ் சின்னஞ் சொல் 

லுவாராதலால், எங்களுடைய லோகத்துக்கு உமக்கு வரும் 
படி.யாடிய இிறமிருந்தால் எப்போதும் வரப்போகயிருக்கலாம், 

அவ்வாறு நீர் தவஞ்செய்யவில்லையே, அ.கலால் உமக்குகான் 

அத்திறம் உண்டாகும்படியாய் ஒர் உபாயஞ்சொல் லுகன் 

றேன், ௮து யாதெனில், என்னைப்பயர்த தர்தயானவர் மிக 
வு் ஜீவகாருண்யமுடையவராதலாலும் ௮வரைச்சிந்தித்து 

தபஞ்செய்தால் அப்போது அவருக்குக் கருணைசுரக்து அம்பு 

ராதிகளுடனே உனச்கு தெரிசனந்தந்து யா னும்மைச்சேரும் 

படியானமார்க்கஞ் சொல்லுவார், அதன்பேரில் சீரும் சீனும் 

'கூடியிருக்கலாமென்௮ ஊர்வட வேக்தனுக்குசைத்து தெய்வ 

'லோக்த்தைகோச்9ப் போய்விட்டாள். அப்போறு: புரூரவ்ச்
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சக் ரவர். த்தியானவன் மகாகளிப்புடையவனாய் சனது புத்தி 
சனையெடுத்துக்சொண்டு பட்டணம்போய்ச்சேர்க்து முழக 
தையை அர்தப்புரத்இலிருக்குர் தேவிமார்களிட மனுப்பீப் 
பதிலமாய்ப் பாதுகாத்துவரும்படி. இட்டஞ்செய்து பின்பு 

ஊர்வசி தனக்குரைத்தவண்ணம் LEV sree Bien (Lp EO 

தும்புருவைக்குறித் அ அகேகவிதரோன்புகளும் நிட்டைகளும் 

மேலோர்கள்சொல்லிய வாக்கியப்படி உபாசனைசெய்தான், 
அப்படி. செய்.துவருங்காலை, தும்புராதியோர்கள் இவன்தபக் 

இற் இரங்னெவர்களாப் தெரிசனர்சந்து, ஒ ௮சே, உனக்கு 

வேண்டிய வரமென்னவென்றுகேட்க, ௮தற்குவேர்த னவர்க 

ளைப்பணிந்து, சுவாமீ, எளியேன் உங்களுடையலோகத்துக்கு 

வரப்போச வகிருக்கும்படியாயும் ஊர்வசி என்னும் நடனப் 

பெண்ணை யான்சேர்ந்து சுடிக்கும்படியாயும் கட்டளை யீட் 
வேண்டுமென்று கேட்க, அதற்குக் தம்புராதியோர் கூறு 

வார்கள் வாரும் வேந்தனே, நீர் யாங்கள் வடக்கும் பொன்னுல 

கத துக்குப் போகவும் வரவும் ஊர்வசுயென்னும் பெண்ணைச் 
சேரவும் எண்ணமிருக்குமாயின், யாகாஇ௫ர்த்தியங்களை ச் 
செய்தால் ௮ப்போ.த தேவர்களுக்கு மமை௫ழ்ச்சயுண்டாடி 
நீர் கினைத்தகாரியங்களைக் கைகூடச்செய்வார்கள், அதலால் 

அக்காரியம் நிறைவேறவேண்டும்பொருட்டு நீர் இர்த௮்ககித் 

தாலியைக்கொண்டு சாஸ்த்இரவிஇப்படி மூன்று கூறாய் ௮௧ 

கினியையெடுத்து யாகஞ்செய்வீராயின் உமதுகருத் இன்படி 

உம்பருலகம் போகவும்வரவும் ஊர்வசியானவள் எப்போதும் 
உம்மைவிட்டு நீங்காமலிருக்கவும் இத் தியாகு மென் ற சொச்லி, 

அக்னித்தாலியையும் கொடுத்துப் பின்பு தும்புராதிசள் 

ஆடகலோகம்போய்ச் சேர்ர்தார்கள், பின்பு வேர்தலும் ௮.௫ 

அக்னித்தாலியை வாங்கிக்கொண்டு வனச்தாடே வருகிற 

போது, தன்மனத்தஇல், அந்தோ காம், ஊர்வரியைளிட்டப் 
பீரிந்து ச௫ிக்தப்படாத துன்பத்தோடும் மழபடியும் அவளைச் 
சேரும்விதத்திற்கு தபஞ்செய்தும் இர்த அக்கனித்தாலியை 
பூடைர்சஇினால் என்னபிரயோசனம், ஐயோ, இசனாலே இ.
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8Osg யாகஞ்செய்தால் செய்வலோகத்திற்குப் போகலர 
இருக்கலாமென்.றும் ஊர்வசியைச் சேரலாமென்றும் தும்பு 
சாதிகள்சொன்னது வீணேயாடூவிட்டத, மேலும் ராம்பட்ட 

பாடெல்லாம் இதற்குத்தானோவென்று நினைந்து அத்தாலி 
யைக் காட்டில் எதிந்துவிட்டுத் தன்னுடைய பட்டணம்வக்து 
சேர்ச்தான். இவ்வாறு வந்துசேர்ந்த புரூரவன் அன்திராத் 
இரியெல்லாம் நித்திசையில்லா தவஞய் நாம் ஊர்வசியின் துய 

த்க் சால் சவஞ்செய்து தம்புராதகளிடத்இற்பெற்ற தாலியை 

அவள்கமுத்திற் சட்டியிருந்த தாலியென் றுன்னாமல் yet 
டைசெய்து வனத்இலெழிந்தது ஈல்லசல்லவே என்று யோடத் 
Siew, எப்போது சூரியுவுதிப்பானோகென்௮ விழித்துக் 
கொண்டேயிருக்து, அருணோதயமான வுடனே எழுந்து 
குஇிரையின்மீதேறி அ௮வ்வனத்துக்குப்போய்த் தாலினய் 
ியதிர்தவிடமெங்குந் தேடிக்காணுமல் வருத்தத்தோடும் 

வனக உயத்துகோக்க, ௮ங்குளவிருட்சங்களை குறிக்கொள் 

கையில், நேற்றையஇனம்யிருக்த விருட்சங்களுக் கஇகமாய் 
இன்று ஐர் ௮ரசமரமூம் வன்னிமரமும் இருக்கின் றஇனலே 

காம் எறிக்துவிட்ட அக்கினித்காலிகானே இந்த இரண்டு 

விரு சமாக யிருக்கன்றதென்று இந்திக்து, பிறகு இர்சமரங் 

களால் ௮க்னியுண்டாக்க யாகஞ்செய்வோமென்று இடம் 

கொண்டு பட்டணம்கவந்றுசேர்ந்து, பூசுராளையும் பெரியோர் 

சுளையும் வருவித்து, வேதவிஇப்படி. ௮ர்த ௮ரசமரத்திலும் 
amen gS ous ௮க்கினித்தாலியை உண்டுபண்ணி, ௮தை 
இருபத் துகான்கு அங்குலப்பிரமாணஞ்செய்து, அஇல் கன் ௮ 

கூருப் AAs, wos ௮க்னியினுலே அ௮கிவ் 
லாத யாகாஇகர்த்தியக்களைச்செய்தான், அப்படி மேன்றை 
பொருக்இய யரகங்களைச் செய்யுமபோ௮, அடசலோகவாசிக 

ரய அமார்களியாவரும் பிரசன்னமாய் யாககுண்டத்இி 

ளிட்ஞ்சே, அகச்களைக்கண்ட புருமவன்பணிக்து பலவாரு 
சத்கோத்திரஞ்செய்யும்போலு, தேவக்சளவன் தோத்திர. 
இந்கு பிழ்ச்க தல் வேந்தனே, உளக்ிகள்வைம் பேஸ்டு
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சென் நுகேட்டி, அதற்குப் புருரவன், சுவாமிகளே, எளியேனு 
பெயான் உங்களுடையகோக த்துக்கு வரப்போகவும் அப்ல 

ஸ் ச்ரீசளிலொருத்தியாகிய ஊர்வசி என்பவள் என்னுடன் 
கூடி. இருக்கும்படியாகவும் வரம்வேண்டுமென்று கினவ, ௮2 

ற்கு தேவர்கள்சம்மதித்து உள்பினம்போல் ஈடக்கக்சடன்வ 
யென்று விடைதர்ததன்றியும் ௮வ்வேக்கனைத் தமதுலோகத் 
அக்குக்கூடவே அழைத்துக்கொண்டுபோய், பொன்னுலச 

மெம்கும் புகழச்செய் தி, பின்னர் உனது பட்டணத்ழக்குப் 

போய் வருவாயென்று செலவுதந்தலுப்ப, DUA ஈடவாத 
வனப், புருரவவேர்தன் ஊர்வடியிருக்குமிடம்போய் அவளைக் 

கண்டு ௮வரூடன்சு9த்து தனதுகாதல்தணிபும்படியர்ய் மன 
மகழ்ச்சியோடுக் தெய்வலோகத்தித்ரானே வாசஞ்செய்து 
கொண்டு தடையற்றபோகத்தோடும் வாழ்ந்திருர்தான். ௮ப் 
படி. இருக்குங்காலையில், தெய்வலோகத்திலே தேவேர்இிர 
னுடையசபையிலை ௮ரம்பை மேனகை இலோர்தமைமுத 

லிய நாட்டியப்பெண்களெல்லாச் தனித்தனியாய் காட்டியஞ் 

செய்து பின்பு ஊர்வரிபும் மேனகைபு॥ன்,று ஈடிக்கையில், 
பார்த்திருந்த தும்புருகாரகாதி கருடகாந்தர்வ Asa sur 
தரர்சளோடும் புரூரவனும் பார்த் துக்கொண் டி.ருக்கையில் 
ஊர்வபானவள் பரதசாஸ் இரவிஇிப்படி. நாட்டியஞ்செய்று 
வரும்போது,புராரவவேட்தன் இமைசொட்டாஅ பார்த்இருப் 

ப.துச்ண்ட ஊரர்வடிக்கு லயபேதப்பட்ப்ப் போனதன்லே 
அவர்கள் காடகசாலைக்கு ஆசானாகவிளங்குக் தும்புருவானவர் 
கோபங்கொண்டு, இப்புரூரவவேர்கலைன்றோ பேதப்பட்ட 
தென்று கினைர்து, கடுங்கோபத்தோடும் இந்த புரூரவவேத 
னும் ஊர்வடியுஞ்சேராமலிருச்சக்கடவசென்று சாபமிட்டார், 
௮ துசேட்டபுருரவன் இடுக்க்டுபயர்து, தேவசாஜளைச் சண 
கதியென கடைந்துதோத்திரஞ்செய்து, சுவாமி தேவராஜ 
ளெ, கானிந்தன்ர்கயைச்சேர்வேண்டுமென் ௮ எத்தனையோ 

மிரவ்சசைக டைந்து .யாசாஇசளுர் கான .சரும்ல்களுஞ் 
செய்ழு (புண்ணியன் சயமைச்து அவளுடைய போசுபாக்
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பொருந்திய சாபம்கேரிட்டால் என்செய்வேன், எவ்வாறுய் 

வேன், ஆ சலால் தேவரீர் இச்சாபத்தை விமோசனமாகும்படி. 
யாயச் செய்யவேண்மமென்று பணிந்துநிற்ச, ௮ப்போது இக் 

இரன்சண்டு க்தைமடூழ்ர். து சொல்லுவான், வாரும் புரூரவ 

வேந்தனே, இப்போது உனக்குகேரிட்டசாபட் இிரவேண்டு 
மானால், பூலோகத்திலோங்கும் பரதகண்டத்தில் தெட்சண 

பாகத்தில் ஸ்ரீராமார்சதியாற் கட்டப்பட்ட சேதுவின்மத்த 
யில் வயங்குங் கர்தமாதனகரிச்சார்பில் ஸ்ரீராமலில்கம் துக்கு 

தெட்சணபாரிசத்திலே சாத்தியாமிர்த இர்த்தமென்று ஓர் 

இர்த்தமிருக்க்றது, ௮த்தீர்த்தத்ை நாடிச்சென்று சங்கற்ப 
விதியின்படி. ௮இல்மூழ்ூப் பின்பு ஸ்ரீராமகாதனை தெரிசனஞ் 

செய்தால் இச்சாபவிமோசன மாவதன்றியும் உஊர்வசியையுங் 

கூடிச் சுகத்திரப்பாயென்று தேவேந்இரன்சொல்ல, ௮வ் 

வார்த்தையைப் புரரவராஜன்கேட்டு மெத்தவுஜ் சக்கோஷ 

மடைக்து, உடனே பூலோகத்திலிறங்டுத் தனதுபட்டணஞ் 
சேர்ந்து, இரதகஜதுரகபதாஇகளுடனே பீராயணப்பட்டுப் 

போய்ச் சே.துமத்தியிற் கந்தமாதனச்சார்பில் விளங்குஞ் சாத் 

இயாமிர்தக்தீர்த்தத்தில் நாற்பத்சஞ்சுமாள்வரையி லிருந்து 

வேதகிதியின்படி. தீர்த்தமாடி, ஸ்ரீராமகாதனை தெரிசனஞ் 

செய்துகொண் டிருக்தறெபோது, ஆகாசத்இனின்றும், ஓ 

புருரவவேர்சனே, £ பக்திகிகயத்தோடும் இந்தசாத்இயாமிர்ச 
இர்த்தத்தல் ஸ்காஈஞ்செய்து ஸ்ரீராமசாதனை Oshblss 

பெருமையால் உனது சாபவிமீமாசனமாகி விட்டதென்று 

அசரீரியோத), அவ்வசரீரியைக் கேட்ட வேந்தன் சந்தோஷ் 
மடைந்து, ஸ்ரீராமகாதளைப்பணிர்து விடைபெற்று ௮வணின் 

றும் நீல்த்ேதேவலோகம்பேய் ஊர்வூயைக்கலந்து சு௫த்து 
வாழ்வதோடும் பூலோகத்திற் னது இராச்செயத்தையும் ௮2 

சாட்ரிசெய்துகொண்டி.ஞர்தர்ன். ஆதலால் இத்தன்மைவாய் 

ட்த சாத்தயொமிர்த ;தர்த்தத்தினருகே சர்வதர்த்தமென்றோர் 
புண்யதீத்த்தமிருக்இன்றது, _ அதன்பெருமையும் அளகிட்ப்
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படாதென்று சூதமூறிவர்சொல்ல, அதுசேட்ட ரைமிசாரண் 

யர்கள், சுவாமி, தேவரீர் ௮டி.யோங்களுக்கு ௮)த்தீர்த்தத்தின் 
பெரூனமயைத் திருவாய்மலர்ந்தருள வேண்டுமென்று கேட்க, 
மூரிவர் சொல்லத்தொடங்குனார். 

சாத்தியாமிர் ததீர்த்தச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பேற்றநு. 
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கேளுங்கள் நைமிசாரண்யவாசிகளாகய மூநிவர்களே, 
விண்ணாதி ஐந்தாகவும், அல்லவாசவும், விமலமாகவும், விளங் 

குஞ் ஜகதீசனழு அ௮ருளாலுற்ற இள்வுலகன்கண் இக்கும் 

நான்குவருண த்துள், வேதகுலத்தில பிறவிக்குருடனாகவும், 

மறையோதும் நாலாயிரத்துநானூற்று சகாற்பச்தெட்டு sol 

களுக்கும் ஈண்பனாகவும், ஈரைஇரைமூப்புக்குரிய கேவலத் 
தோடுஞ் ஜனித்து சுதரிசனென்னும் பெயர்வாய்ந்த ஓர் பிரா 

மணன், இப்புலியின்௧ணுள்ள தீர்த்தங்களிலெல்லாம் ஸ்காஈஞ் 
செய்யவேண்டுமென்லும் விருப்புற்றவனாய் எப்போ.துஞ் இர் 

இத்துக்கொண் டிருப்பதோடுந் தீரிகாலமும் மனதிலே 

ஸ்ரீராமகாதனைத் துதித்துப் பிரார்த்தனைசெய்தும் சிவனடி, 
யார்களுக்கு சீ தளர்வின்றி அன்னமளித் தும் கந்தமாதனத்திலே 
அகேகராள்வரையில் வெய்யில் மழைமுதலிய யாவுக்கும் 
அஞ்சாமற் பஞ்சாக்கனியிடைகின்று தவஞ்செய்துகொண் 
டிருக்்றேபோது, ஸ்ரீகயிலாசபதியாகய பரமசிவன் சுருணை 
சுசச்.து, மான்மழுச துர்ப்புஜ காளகண்ட இரி3த்திர சந்திர 

ஜடாதாரியாய், பார்வதயாரோடும் முப்பத்துமுக்சோடழி. 

சேவர்கள் நாற்பத்தெண்ணாயிரம்ரி.திகள் தும்புருகாரதாஇ 
என்ன ரடம்புருட கருடகார்தருவ் சிதீதகித்யாசச ௬ரகராசாய 
ae Resse போகபூமியர்மு தலியவர்களும் புடைகுழ, வெள் 
லிடைபின்மீ தெழுந்தருளித் தபஞ்செய்யும் பிராமண்னுக்கு" 

al
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முன்னின்று, வாகும்பிள்ளாய் சுதரிசனே, நீ ஈம்மை ஏறிட் 

டுப்பாரென்று சுவாமியானவர் இருவாய்மலர்ந்தருள, அப் 
போது ௮ம்மறையவலுக்கு ஞானோதபமாகி ஓர் தோதியைப் 

போற்ழோன்ற, உடனே கண்ணைலிழித்துக் கடவுளைத் தரி௪ 

னஞ்செய்து ஆனர்தபரவசனாய் இருகரங்களையுஞ் சென்னி 

மேற்கூப்பிக் கும்பிட்டுக் குதித்துக் கூத்தாடிப் பாடிப் 

பணிழர்து, பரமசிவத்தினது பதாமபுயங்களுக்கு அஷ்டாங்க 

பஞ்சாங்க இரியாங்கனாய் பணிந்து எழுக்து, இரிகரணசுத்த 

யோடு, சங்கரா, சம்போ, ஜகதீசா, சர்வ்லோகசரண்யா, 

தாணு வே, மங்கையோர்பாகா, அடியார்க் கெளியையாகிய 
ஆதியே, ௮நாதரக்ஷகா, ௮ரவாப. ரண, சந்தரஜடாதரா, சர்வ 

ஜஒனபரிபாலனா, பார்வதிசமேதா, இரிபுராந்தகா, சின்மயா 

னந்தசொரூபா, கருணாகரா, கடாக்ஷவிக்ஷண்யா, தமியேனைப் 

பயந்த தாயுந்தச்தைபுமாப் எழுந்தருவி யாட்கொண்டதற்பரா 

என்று தோத்திரஞ்செய்பும்போது, உமாமகேசன் மனமகழ் 

ந்து, உனக்சென்னவரம் வேண்டுமென்றுகேட்க, அப்போது 

சுதரிசகன், மிகுபக்திவிுயத்தோடும், சுவாமி, அடியேன் ஈரை 

இசை மூப்புகளினாலேயும், கோயிஞலேயும் தளர்ந்தது மன் றி 

யில், பிறவிக்குருடனாகவும் ஈடப்பதற் கே.துவில்லா தவனாயும் 

இருக்கும் எளியேனுக்கு, சகலதீர்த்தங்களையு மாடவேண்டு 

மென்னும் ௮பேட்சையைக்கொண்டு தேவரீரை கோக்த் 

தவஞ்செய்த வெனக்குத் திருவருள் சுரந்தமையால் எளியேன் 

கருத்தின்படித் தர்த்தமாட அருள்செய்யவேண்டுமென்று 

கேட்க, சுயிலாசபதியாகயெ சாம்பதூர்த்தியும் மனம$ழ்ந்து, 

வாராய் பிராமணோத்தமா, ஸ்ரீ.ராமனால் உண்டாக்கப்பட்ட 

சேது மத்தியிலோக்கும் இக்கக்தமாதனத்திற்றானே சகலதீர் 
த்தங்களையும் வரவழைக்கிறோம் ௮.இற் நீர்த்தமாடுகிறாயா 

வென்றுகேட்க, அதற்கு வேஇயன், சுவாமி, மெத்தவும் பா 
க்யமென்று ஆனந்தபசவசனாப் தோத்திரஞ்செய்ய, உடனே 
பரமசிவம் இிருபைகூர்ந் து ௮ண்டசராசரங்களிலுள்ள வஸ் 

தல் விஷ்ணுஸ்தலமூ.தலிய இவ்யவேஷத்திரங்களையும் இவ்ம.



சேதுபுராணவசரம், ௨௪௩ 

இர்த் தங்களையும் திவ்பஇகளையும் கந்தமாதனத்தில் தனக்கு 

மூன்வரும்படியாய் நினைத்தமாத்திரத்தில் யாவும் பாதாள 
வாகினியாய் பிரயாணப்பட்டுவர்து சேர்ந்தன. அவ்வாறு 

வந்தபிரவாகம்களையெஃலாம்ஒன்ழய்ச்சேர்ந்து நிற்கும்படியா 

யமைக்கத் தமதுவெள்விடைக்கு உத்தரவுசெய்ய உடனே 

விருஷபவாகனமும் தனது மூன்னங்காற் குளம்புகளினலே 

பூமியைக்கல்லிப் பெரியதடாகம்போற் செய்துநிற்க, அது 

கண்ட நீலகண்டன் சுதரிசானைப்பார்ச்து, ஓ வேதியனே, 
நீ இந்த தீர்த்தத்தின் கழ்கக்கடவை என்ற கூற, ௮ப்போது 

மறையவன் இரிகரணசுத்தியோடும் ௮ந்த சர்வதீர்த்தத்தைப் 

பிரதட்சணஞ்செய்து வேதகிதிப்படி. ௮தில் மூழ்கி எழுற் 
திருந்தமாத்திரத்தில் நரை இரை மூப்புமுதலிய யாவும்நீத்டி 
கேகமானது பசும்பொன்னைப்போற் பிரகாடக்கவும், உஉ௫ 
னர்கள் மன்மதனே மகாவிஷ்ணுவோ மான்மழுதரித்தோன் 

மதலையாகய மயில்வீரனோவென்று மதஇிககத்தக்கதாய் உருவன் 

கொண்டு, கரைமீதுவந்துசேர்ந்து விபூதி உருத்திராக்ஷந் 

தரித்துப் பரமசிவனை சகஸ்ர காமங்களாலுக் தோத்திரஞ் 

செய்ய, நப்போது சாம்பவமூர்த்தியானவர் சொல்லுவார், 

வாராய் சுதரிசுனே,காம் உனக்காக இந்த லோகா லோகங்களி 

ஓுண்டான சர்வதீர்த்தங்களையும் ஒன்றாய் இவண்வருவித்க 

மையால் இத்தீர்த்தத்துக்கு இன்றுமுதல் சர்வ.தர்த்தமென் 
லும், மான ததீர்த்தமென்றும பெயர்விளங்குவதோடும் இதனை 

பாரொருவர் தரிஈத்தாலும், மூழ்கினாலும், அருந்தினாலும், 
அவர்களுக்கு இகத்தில் போகபாக்கயெல்களும், பரசக்இல் 

மோட்சமும் கைவல்யமாம், இதன்றியும் ௮னர்தகோடி பா 

பந்களைச் செய்தவராயிலும் இத்தீர்ததத்தின் பரிசம்பட்ட, 

மாத்திரத்தில் ௮ப்பாவங்களெல்லாம் பாநுமுன்பனிபோல், 
விலகி கிருதார்த்தசாவார்களென்று பரமசிவனானவர் வர 
மளித்தபோது சுதரிசனது தேகமானது இளஞ்சூரியனைப் 
போலிருப்ப துகண்ட தேவர்கண்மூசகிய யாவரும் இக்ப்ரமை 
கொண்டு, இவ்வேதியன் முன்னரிருர்தவனல்ல இவன்யாரோ
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தெரியவில்லையென்று எண்ணத்தக்கதாயும் அல்லது இத் 
தீர்த்தத்தின்பெருமையே இவ்வகையுற்றதோவென்று எண் 
ணத்தக்கசாயும் மமமைபொருக்இய தீர்த்தத்தையும் மறைய 

வனையும் சண் இமையாமற்பார்த்து ஆச்சரியமடைர்் இருக்கை 
யில், ௮வ்சேவேளையிற் சந்இரஜடா தரமர்த்தயாயெ உமாமகே 
சன் சுதரிசானைகோக்கி, ஓ பிராமணோத்தமா, நீ சகாகாலமூம் 

இத்தீர்த்தத்திற்றருனே மூழ்டு நம்மைப் பூசித்துக்கொண்டு 

வந்தால் முத்திவிடாகிய ஈமதுபதியைச், சேருவாயென்று 

விடையளித்துச் சகலதேவர்களோடும் சவகணக்களோடுக் 

சயிலாசத்துக்கெமுந்தருளினர், அப்பால் சுதரிசுனானவன் 

அந்தகந்தமாதனத்திலே வாசஞ்செய்துகொண்டு இரிகாலமும் 
சர்வதீர்த்தத்தில் ஸ்நாஞ்செய். து ௮ங்கனமெழுக்தருளி யிருக் 
கும் ஸ்ரீராமா சனைப் பணிர் துவருிறபோ து, ஸ்ரீகயிலாசபஇ 
யின தருளால் பெறுதற்கரிப ௮கண்டபரிபூரண சச்ரிதானந்த 
சயிதன்ய சொருபத்தைச் சலந்தானாதலால், ௮.துமுதல் உல 
கன்கண் உள்ள ஈரைஇரை மூப்புக்குரியவர்கள் முதலிய பஞ்ச 
மா பாதகராயிருந்தபோஇனும் அர்த சர்வதீர்த்தத்தை தரி 

சித்தாலும் ௮.இற் தீர்த்தமாடி னாலும் ௮ர்கீரை யருக்தினாலும் 
அவர்சளுடைய பாவங்களெல்லாமகன்று ௮கேக யாகாதி 
இருத்தியங்கள்செய்த பலனைப்பெற்று வாலைப்பருவராய் மே 
ஞான புண்ணியலோகத்தைப்பெறவார்கள், மேலும் இவ் 

வளவு மகமைபொருக்இய தீர்ச்தத்தினோ6ர் தனுக்கோடி 

என்னுமோர் புண்யதீர்த்தமிருக்க்றது, அதன்பெருமை 

யைக் கூறுவது சேடனுக்கும் அரிசாமென்று சூதமுநிவர் 
சொல்லிபதைக்கேட்ட கைமிசாரண்யர்கள், சுவாமி, தேவரீர் 

அடியோங்களுக்கு அச்தீர்த்தத்தின்பெருமையைத் தருவாய் 
மலர்ந்தருள -வேண்மே்மென்றுகேட்க, சூதமூிவர் சொல்லச் 

தொடம்கினார், ' 

சர்வதீர்த்தச்சருக்கம் 

- ழற்தப்பேற்றது. 
where



செதுபராணவசநம், உடு 

தீநுக்கோடி தர்த்தச்சருக்கம், 
வகைய வரவ இத்ல் இட்பத் ஜோக்கு ~~ 

கேளுங்கள் ரைமிசாரண்யவாெளாகயெ முநிலர்களே, 
இவ்வுஎ௫ன்௧ண் ஓங்கும் பரதகண்ட செட்சணபாகத்தில் 

ஸ்ரீசாமமூர்த்தியிஞத் கட்டப்பட்ட சேதுவே கறுக்கோடியா 
Wa சமுத்திரரூபமாயும் பிரகாடுத்து ஆகாயத்தையளாவியு 

மதில்குழீநத கோட்டையையுடைய இராவணா இிராக்ஷதர் 
களை கொக்குகொக்காய்ப்பிளர் த சதுவினாுலே உண்டாச்சப் 

பட்ட இந்த தநுக்கோடியை யாதாமொருவர் நினைத்தாலும் 

கண்ணினாற் கண்டாலும் அதில் தீர்த்தமாடினாலும் ௮இஞ 

னுண்டாகயே காற்றின்பரிசம்பட்டா லும் ௮வற்றில் ஒர் இவலை 

தேக ்திழ்பட்டாலும் அவர்கள் யமபுசத்திலிலங்கு மிருபத் 

செட்டு ஈரகங்க*ளக் கண்ணாற்பாரார்கள், இதன்றியும் லோகத் 

இற் பாவிகளாயிருப்பவர்களுள் ஸ்த்ரீகளுடைய சொத்துக் 

களையும் பிள்ளைகளின் சொத்துக்களையும் ௮யலார்களுடைய 
சொத்துக்களையும் இருடப்பட்ட பாதகர்களை எமன் தனறு 

தூ துவர்களால் தமம் என்று சொல்லப்பட்ட நரகத் இலாழ்த்தி 
அன்பப்படச்செய்வான், வேதாகமங்களையுணர்ந்த வேதியர் 

களையும் பெரியோர்களையும் ஆசாரியர்களையும் meres ga 

அவர்களது பொருள்களைக் கொள்ளைகொண்டவர்களை ரவுர் 
வாஇரகத்இல்வீழ்த்துத் துன்பப்படச்செய்வான், இதல்லா 

மலும் எவனொருவன் தன துபில்ளைகசோவஞ்சித்து தான்மாத் 
இரம் பூரணமாய் புசித்து இரிகின்றானோ அவனை கரடி. புலி 
சி்கமுதலியவைகளால் இம்சைப்படுத்தி மீளாஈரகத்துக் 

காளாக் உலையச்செய்வான், இதல்லாமலும் காட்டித்சஞ்சரிக் 
ச:ப்பட்ட மிருகங்களையும் பறவைகளையும் எவனொருவன் 

அம்புமுதலியவத்றால். காசப்படுத்துருனோ அவளை எம் 
படாள் கடுல்கும்படியாய்ப் பிடித்துப் பாசக்கயிற்திஞற்சட்டி 

இருப்பு த்தண்டங்களிஞலே மண்டைதிறச்கும்படியாயடித்து 
கும்பிபாகமென்று சொல்லப்பட்ட நரகத்திற்றள்ளி அள 

விதர்சகாலம் -வாதைப்படும்படியாய்ச் செய்வார்கள், வேதம்



QP Fr சேதுபுராணவசநம், 

பிராமணாளையும் தாய் தந்தையர்களையும் தமயன்முதலிய பெரி 

யோர்களையும் மதியாமல் அவமானப்படுத்தி வைதவர்களை 
குண்கெட்டாகக்கட்டி. சூரிபரணந்தோய்ந்த பாலைநிலக்தில் 

உருட்டிவதன்றியும் ௮க்கினிவளர்த்தி ௮தினடுவிந் நாக்குப் 
போட்டும் வதைப்படுத்துவதோடும காலகுஸ்இரமென்னப் 

பட்ட ௩ரகத்திலேகள்ளி வதைப்பார்கள், இதல்லாமலும் ௧ட 

வுளா னியமிக்கப்பட்ட வேதசாஸ் திரபுராணங்கள் ஒருவழி 

யீருக்க தாஜொருவ(அியாய்ச் செல்லப்பட்டவனை ௮வனது 

பிராணார்தியகாலத்தில் காலதூதர்கள் வன துகால்களிற் 

பழுையைக்கட்டி. தடங்களினின்றும் மாறிமாறி இழுத்துக் 

கொண்டுபோய விஷாகூனியென்று சொல்லப்பட்ட ஈரகத் 

இலேபோட் மிஇிப்பார்கள், இதல்லாமலும் மகாமண்டலே 

சுவரனாயிலும் மகாராஜனயினும் அவனது மந்தீரிபாயினுங் 

காரியக்காரனாபிலும் தனக்குக்£ழ்ப்பட்ட ஒருவன்மீது யா 

தொருகுற்றமில்லா இருந்தும் ௮வனை துராக்ரு தமாய்ப்பிடி த்து 

இம்சைசெய்தால் ௮ப்பேர்க்கொத்த ௮ தமரை எ மடக்கலியர் 

கள் பிடி.த்துக்கொண்டுபோய் இருட்பாஉையிற்போட்டு ஆட்டிச் 

சாறுபிழிந்து பின்னர் பன்றிமுகமென்னப்பட்ட நரகத்திற் 
ள்ளி நெடுங்காலம் வருத்தப்படச்செய்வார்கள், மேலும் உல 

தன்கண் ஈடக்கப்பட்ட காரியங்களையெஷல்லாங் கடவள்செய 

லென்று நினைந்இருக்கும் பெரியோர்களுக்கு திங்குசெய்யும் 

பாவிகளை கூவமென் ற சொல்லட்பட்ட கரகத்திற்றள்ளி இரும் 

பைப் பாகுபோலுருக்கி ௮ன்னவர்களது ரோமத்துவாரத் 
இன்வழியாயக் கரண்டிகளினால் அள்ளிவிடுத்து தேகத்துட் 

புரும்படிச்செய்தும் 5 5S 0B ஈயங்களைக்காய்ச்சி ஈவத் துவா 

சங்களின் வழியாய்விடுத்துப் பெருக்துன்பப் படுத் துவார்கள், 

இன்னமும். இப்புவியின்கண் இராஜர்களாகப் பிறர். தவர்களா 

யிலும் பிராமணர்களாயிலும் ௮வர்களுக்கு வேதவிதியில் நிய 

மித்தவண்ணம் யாகாதிகர்த்தியங்களை கடத்தாமல் தத்தமக் 
குதிய பரக்கெல்களைத் தாங்களேபுரித்துக் காலத்தைப் போக் 

குவரர்களாயின் ௮வர்களை எமபடாள் மலபாண்டமென்லும்



சேதுபுராணவசநம். ௨௪௪ 

நீரகத்திற்றள்ளி ௮வர்களுடைய மலங்களையும் கூரத் இரல்களை 
யும் ௮வர்களையே புசிக்கும்படியாய்ச்செய்து துன்பப்படுத்து 

வார்கள், இதல்லாமலும் லோகத்திற்சனித்த மானவர்கள் தம் 

மோடொத்தவர்களைக்கலக்து போஜனகாலங்களிற் சமபந்இ 
யாய்: வைத்துக்கொண்டு சாப்பிடாமல் தாங்கள்மாத்இரர் 
தனியாயிருந்து அறுசுவைப்பதார்த்த அன்னங்களேனுக் 

தால் தெங்குமுதலிய தருக்களின து மதுக்களேனலும் அருந்து 

வார்களாயின், அன்னவர்களை இருமிபூணனென்று சொல்லப் 

பட்ட உரகத்இநீறள்ளி புழுவோடே புழுவாய்ப்போகும்படி. 

செய்தும் ௮க்கரகல் வாழப்பட்ட பெரும்புமுக்கள் இவர்களை 

விழுங்கவும் துன்பப்படச்செய்வார்கள். இதல்லாமலும் லோக 

தீதில் பிராமணாஞடைய சொத்துக்களையும் தந்களோடொத்த 

அயலாருடைய சொத்துக்களையும் துராக்ருதத்தினாலாவது 

சோரத்வத்தினாலாவது அபகரிப்பவர்களையும் அபகரிப்பவர் 

சளுக்கு உதவிசெய்பவர்களையும் தாதுக்குழியென்று சொல் 

லப்பட்ட ஈரக.ந்இற்றள்ளி நலகாலவிடங்களை அவர்வாயில் 

உஊற்.றுவதல்லாமலுந் தீயினும் வீட்டிக்கருக்கி ௮ந்ககசத்திற் 

சஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்கும வேதாளங்களின.து பற்களுக் 

குப்பதமாப் ஈகட்டும்படி.ச்செய்வார்கள், இதன்றியும் புவியின் 

மீது புருடராய் ஜனித்தவர்கள் தனக்குமேலான குலஸ்த்ரீகளை 

யாகிலும் இச்சையில்லாக ஸ்த்ரீகளையாகிலும் தான் இச்சை 

கொண்டு பொருள்விரயத்தாலாவது இதரதந்இரங்களினா 
லாவது அவர்களுக்கு இச்சையுறம்படிச்செய்து புணர்ந்தா 
லும் அல்லது 8ீழ்மச்களைப்புணர்ந்தாலும் ௮ப்பேர்க்கொத்த 

பாவிகளையும் விதவஸ்த்ரீகளைச்சேரும் பாவிகளையும் கால 
தர்கள் கொண்டுபோய் இருப்புக் கம்பங்களை அக்கினியிற் 

காய்ச்சி அந்தஸ்தீரீபுருகாளை அ௮ரதக்கம்பங்களைச்சட்டி யணே 

த்து மூத்தமிடும்படியாய்ச் செய்வார்கள், லோகத்தில் ஐர் 
புருடனுக்குப் பத்தினியாகவமைந்த பெண்ணானவள் தன் 

மணாளனை எதிர்த்து வாதுசெய்தும் ௮வன்சொல்லுக் ணெவ் 

காதும் தீங்குஙினை த்தும் அடங்காமற்றிரியும் பெண்களை சால



2:௫௮) சே௫புராணவசீற்ம், 

அதர்கள் கொண்டுபோய்க் கற்பாறையின்மீது படுக்கவைதி 
தச் கருக்கரியாளினாுல் அவர்கள்தேகத் திலுள்ள மாமிசங்களை 

யெல்லாம் அரிந்து குப்பலாசச்சேர்த்துப் பந்துபோற்றிரட் 
டத் தியிற்போடுவார்கள், இதல்லாமலும் புருஷர்கள் தமக்கு 
இணங்காத கர்ப்பஸ்தரீகளை 5 தொர்இரவுசெய்து புணர்ந்து 

அதனாற் கர்ப்பத்திலுற்ற சிசுக்களுக்கு நாசமுண்டாகும்படி.ச் 

செய்யும் பாவிகளையும் லோகத்தில் தன.து இல்லறதர்மத்தக் 

குரிய புருஷனிருக்கப் பரபுருஷனையிச்டத் து௮ சனாலுண்டா 

இய கறாவை௮ழிக்கும் நீலிகளாகிய கொடும்பாவிகளையும் பர 
புருஷன் இச்சையால் தனது மணுளனைக்கொன்ற பாவிகளை 
யும் புருஷன் ஆக்கனையைக்கடந்து தேர்இருவிழா முதலிய 

வற்றிற்குப்போகும் பாவிகளையும் எமடங்கிலியர்கள் பிடித் 

அக்கொண்டுபோய் ஆனைக்காலி லிடறச்செய்தும் இருப்புத் 
தண்டங்களைக்கொண் டோங்கிப் பஞ்சுபஞ்சாய் கையவடித் 
துக்குழப்பி மலத்தோடேசேர்ததுப் புழுக்கவைப்பார்கள், 

இதல்லாமலும் யானைமுசல் எறும்பீழமுக அடக்கிய உயிர்களை 
வாதைப்படுத்தினலும் வதஞ்செய்தாலும் ௮வ்வா.று செய்கை 

யித் பார்த்இருந்தாலும் அவர்களுக்கு 'உதகிசெய்தாலும் ௮ன் 

னவர்களை யமபடாள் கெக்கரிகொட்டி இழுத்துக்கொண்டு 
போய் விடந்தோயந்த கழுவிலேற்றித் தொர்தரவுசெய்வார் 
கள், இதல்லாமலும் லோகத்துற் புருஷர்களாயினும் ஸ்த்ரீகளா 

யினும் பிள்ளைகளாயினும் மானாவமானமில்லாமல் கெட்ட 

நடத்தைகளிற் பிரவேசித்தும் மதுமாமிசாஇகளைப் YRS gh 

சூதாடியும் கொலைகளவுகள்செய்தும் மிருகங்களுக் கொய்பா 

கத் இரிபப்பட்ட பாவிகளை அவர்களது பிராணார்இயகாலத் 
இல் .சாலதூதர்கள் பிடித்துக்கொண்டுபோய் மலலத்திரல் 
சோழை 2 இர்ச்சமூதலியவைகள் நிரம்பிமிருக்குல் குளிக்ளிற் 

நள்ளி வா௯தப்புதீதுவதோடும் - பயல்கரமாகய .பெருகரகள். 
சிலம் எமத்்ைய கட்பளையின்படி! லிப்டித் துன்பப் 
பதிதலார்கள், இதன்திபும் வனங்களித் சஞ்சரியாறின்ற மான் 
மரை ஞுதமியவற்கற்யும் பறவைச்உட்டல்களையும் வேம்பை!
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மார்க்கத்தில் நாயகளையேவிக் கடிக்கச்செய்தும் கவண்கற்களா 
இம் ௮ம்புகளாலும் உருண்டைவிற்களாலும் வதஞ்செய்தும் 

புசிக்கப்பட்ட பாவிகளை பகட்டின்மீதேறி யுலாவாரின்ற யம 
படாள் பிடித்துவந்து இருப்புத்தண்டங்களா லடி.த்து என்பு 

களை கொறுச்குவதன்றியுச் துருவத்திலேத்றியாட்டியும் கழுவி 

லேத்றியுஞ் செக்கிற்போட்டுத் இருப்பியும் உரலித்போட்டு 
இடித்தும் ௮ம்மியிலிட்டரைத்தும் ௮வர்கள் உயிர்நீங்காம 
லிருக்கும்படியே தோலோடுதோலாகவுஞ் சதையோடு சதை 
யாகவும் என்டோடு என்பாகவும் கத்பகோடி.காலம்வசையில் 

இமிசைசெய்ழு வருவார்கள், மேலும் புருடர்களாய ஈற்குலத்இ 

லுஇத்தவர்கள் தமது பத்தினிகளையாவது இதரஸ்த்ரீகளை 

யாவது தம்முடைய இந்திரியத்தை அருச்தும்படியாய்ச் 
செய்த பாவிகளைக்கொண்டுபோய் ௮வர்சகளுடைப காமநீசை 
யேபுசச்கச்செய்து ௮கேககோடிகாலம் ரவுரவாதி கரகத்தி 
லழுந்தியிருச்கும்படிச்செய்வார்கள், இதல்லாமலும் கையத் 

தின்மீதோங்கும் வியாபாரிகளிடத்திற் பொருளைப்பெத்றக் 
கெரண்டு ௮தனைமறுபடியுமவர்களுக்குச் செலுதக்காமலும் 
அ௮யலாருடைய இல்லங்களை ௮க்கினியினாற் சொளுத்தியும் 
விடங்களையூட்டியும் உயிர்களை காசமுறச்செய்த மகாகொடும் 
பாவிகளை யமதூதாள் வச்சிரக்கொள்கையென்று சொஃ்லப் 

பட்ட ஈரகத்திற்நள்ளி நையவடித்துக் கொடுந்துன்பத்தைச் 

செய்வார்கள், இன்னமும் சவசொத்துக்களை மோசஞ்செய் 
தும் ஒருவசறியாமற் களவுசெய்துங் காலங்கழிச் துலவும் பாவி 

களை காலதூதர்கள் எப்போ தம் மீளப்படாத காலசங்சகடமென் 

லும்ஈரகமாபெ அக்னிகுண்டத்திலேகள்ளிவாதைப்படுத்.து 

வார்சுளாதலால் இவ்வாறு பாவங்களைச் செய்பவர்கள் அடை 

யுக். துன்பங்களைச் செப்பவேண்மோயின் நெரொட்செல்லும்; 

த. மூரிஏர்களே, பஞ்சமாபாதகர்களாயிலும் மாதா பிதாக் 

களுக்கு சிசார்த் தழு தவியவைகளைச் செய்யா தலராமிலும் (௬௬ 

இன்டர் - வேசுசாஸ்இரக்களை புணர்ர்தவர்சளுச்கு.ச். இங்கு 
செய்தவராயினும் அப்பேர்க்கொத்தவர்கள் ஸ்ரீராம, தக்சோடி,



௨௫௦ சேதுபுசாணவசநம். 

யில தீர்.த்தமாடுவராயின் அவர்கள் ஒருகாலத்திலும் மேற் 

கூறிய ஈரகங்களைக் கண்ணினலும் பார்க்கமாட்டார்கள், எம 

தண்டனைக்கும் ஆளாகார்கள், அத்தன்மைபொருக்திய மகமை 

யைப்பெற்றுகிளங்குர் தநுக்கோடியிலே மழ்ெபேர்களுக்கு 

மேலான அறிவுபொருர்துவதோடுஞ் சாலோக சாமீப சாரூப 

சாயுச்யப தங்கள மெளிதாய்க்கிடைக்கும், அல்லாமலும் ௮ன் 

னவர்களைப்பற்றிய ஊழ்வினை யகலுவதோடும் ௮கேகவின்பம் 

களையும் பிராமணர்களுக்கு பாரம் பாரமாய் பசும்பொன் 

கொடுத்த பலனையும் ஐயிரங் கோசானஞ்செய்த பலனையும் 
கன்னிகாதானஞ்செய்த பலனையும் கொடுத்து, அவர்கள் 

வசத்திலுண்டாகய பாதசங்களைத்துரத்தி இச்சையை சப்த 

சாகரத்துக்கப்புறம் விலகச்செய்து சுத்திர்மலராய் மன 

தைப் பிரகாிக்கச்செய்து பரிசுத்தராக்கும், கேளுங்கள் முநி 
வர்களே, இக்கடல்சூழ்ஈ்த உலகின்கண் கோதண்டமென்னும் 

நெடியவில்லையடைய ௮இவிரபராக்ரமசாலியாகய ஸ்ரீராம 

மூர்த்தியால் உண்டாக்கப்பட்ட தறுக்கோடியிலே தீர்த்த 

மாடியபேர்களுக்கு இப்போது நாம் சொல்லியவண்ணம் 

துன்பமனைத்தும்சங்கி இன்பத்தைத்சருவதற்குச் Fide 

மிராதென்று ௮க்கனியிலே வேகப்பட்ட இரும்பையெடுத் து 

எனதுகாவின்மீது வைத்துக்கொண்டு சத்தமாய்ச் சொல்லு 

வேன், யான் சொல்லுமிதை உண்மையென்றுஈம்பாமல் யாவ 

பேனு மிறுவீண்வார்த்தையென்று கினைப்பார்களாயின் ௮வர் 

கள் சால்கரீயமரபிலேஜெனித்து ௮தற்தசைந்ததொழிலிற் பிர 
வேசிததுப் பெருந்துன்பத்தை யடைவார்கள், உண்மை 

யென்றுஈம்பியபேர்கள் அவர்களது கரு௦த்தையும்போக்கி 
நல்லப ரக்கியங்களைப்பெற்று மோட்சவீட்டையு மடைவார்க 

ளாதலால் இப்படிக்கொத்த தறுக்கோடியாயெ புண்ணிய 

இர்.த்தமிருக்க வேறேதிர்ச்சத்தை சாடிப்போடன்றத பேனை 

களைப்போல ஒருபயித்இியக்காரருமில்லை,' அவர்களுடைய 

வி3வேகதீ௫ த.நாம் ரன்னசொல்லுகோம், மூகிவர்களே, அத 

தீதுக்கோடிக்குப்போய் அப்புண்ணிய தர் த்தத்னதக் அகமினல்



சேதுபுராணவசரம்; உட் 

தொட்டாலும் கண்ணிஞற்கண்டாலும் ௮சனைப் புகழ்ந்து 

பேசினாலும் மனஇல் நினைத்தாலும் அவர்கள் பூமியில் மறு. 
படியுஞ் ஜெனனமெடார்கள். நைமிசாரண்யரேயென்று as 
மகாமுவர்சொல்ல அதைக்கேட்ட முரிவர்கள் மெத்தவுஞ் 

சந்தோஷமடைந்மு, சூதமாமுகியைகோக்கி, சுவாமி, தேவரீர் 

சொல்லிய சேதுவானது சமுத்துரசொருபமா யிருக்கப்பட்ட 
புண்ணிபதீர்த்தத்திம்கு தநுக்கோடி என்று பெயர்கர்த 

காரணமியாது௮தனத் இருவாய்மலர்ந்கருள வேண்டுமென்று 

கேட்க, சூதமூ வர்சொல்லுவார், கேளுங்கள் மகாரிஷிகளே, 

கோதண்டமென்லும்வில்லைக் கரத்திலேர்தி யிலகாறின்ற 

ஸ்ரீராமமூர்த்தியானவர்பத்துசிரங்களையும் இருட துகரங்களையு 

முடைய இராவணனைச் சம்காரஞ்செய்து பன்னுதற்கரிய 

தசக்ரீவனென்னும் ராவணனாலே பரிக்கப்பட்டிருந்த சரீ 

டத்தை விபிஷணனலுடைய சிரத்திற்றரித்து பட்டாபீஷேகஞ் 

செய்து இலங்கைக்கு ௮ரசனாக்கச் சமூத்திரத்திற்கட்டியிருக் 

குஞ்சேதுமார்க்கத்தில், 2சாதேவியோடுக் தன து தம்பியாகிய 

இலட்சுமணன், ௮நுமான், சுக்£வன்மூதலிய வாரைவிரர்கள் 

யாவரும் புடைசூழ்ந்திறைஞ்சப் புட்பகவிமான த்இிலேறிச் 

சந்திர சூரியாளும் விலகலிற்கும்படியாப் கருடகாந்தர்வூத் த 

வித்யாதரர்கள்போற்றச் சேதுவைக்கடந்து கர்தமாதனதஇ 

லிறங்கத் இருகிளை.பாடல்செய்ய வெண்ணி யிருக்கையில், 
ஸ்ரீராமசந்திரனுடைய பாதபத்மங்களை விமீஷணனானவன் 
பணிந்து கூறுவான், சுவாமி, வேதவேதாந்த கூர்த்தியே, 

தேவரீரிப்போது இராவணாஇ ராட்சதர்களைக் சண்டி.க்மும் 
பொருட் வான ராதிவீரர்களாற் செய்யப்பட்ட இச்சே துவை 
இவ்வாழே இருத்திச்சென்றால் இலங்கையில் உள்ள இராக்க 

தாளியாவரும் இம்மார்க்கத்தில் ஏங்கும் போக்குவரத காக 

விருர் து உலகிலுள்ள ஜீவர்களை இம்சைசெய்வார்சளா தலால் 
இச்சேதுவாயெ ௮ணையை பேஇக்கவேண்டுமென் றுசொல்ல, 
அப்போது ஸ்ரீராமமூர்த்தயொனவர் ௮வ்வாய்மையைக்கேட்டு 

மெய்தானென்று ஏிர்இத்து மனக்களிப்பினோடுர் சன துகரத்தி



a. Be. சேதுபுசானாவசநம். 

னிடமாக விளங்கும் கோதண்டமென்னும் வில்லினலே ஈல்ல 
சர்ப்பத்தை கருடன் தன் கால்ககம்களினாற்ஞக்கிக் கிழித்தது 
போலவும் முன்னர் இலல்லகையில். இந்திரசித்துவினால் விடப் 
பட்ட நாகபாசத்தை கருடபகவான் பொடிபடச்செய்தது 

போலவும் இஜித்துச் சேதுவாகிய இருவணையை உடைத்துப் 
போட்டார். அப்படி. தறுவினுடைய கோடியினால் உடைக்கப் 

ப்ட்ட சேதுவுக்கு தநுக்கோடியென்று ஓர் நாமம் விதிக்கப் 
பட்டென்று சூதமாமுரிவர்சொல்லிப் பின்னும் கூறுவார், ஓ 

முவெர்களே, இர்தமசமைபொருந்திய த.நுக்கோடியை தரி 
இத்தபேர்கள் பிறவிச்சாகரத் துக் கரியவர்களாக விருப்ப 

தோடும் அவர்கள் பெறும்பேற்றை ஈம்மாற் சொல்லிமுடி. 

யாது, மேலும் ௮ந்ததறுக்கோடியி லிறர்தபேர்களுக்குப் பிறவி 

கோய்மீங்குப் புண்ணியசரீரம்பெற்றுப் பொன்னுலகவாழ்க்கை 

யையடைந்து முடிவில் முத்திவீட்டையும் பெறுவார்கள். 

இதன்றியும், ௮ச்சேதுவிலே விரதாதஇிகள், தானதருமங்கள் 

முதலானவற்றை நடப்பித்துவைத்த புண்ணியர்கள் குறித்த 

ட்டே யாகங்களும், ௮ட்டசித்திகளும், ௮ட்டலட்சுமிகடா 

க$ற்களும்பெற்று மோட்சானர்தத்தையும் அுபலிப்பார்கள், 

மேலும் ஸ்ரீராமமூர்த்தியானவர் தமது தறுக்கோடியினாற் 

இறிக்காட்டிய கூறிப்பானது பிரமலோகம், விஷ்ணுலோகம், 

வெலோசமென்லும் மூன் றுலோசங்களூக்கும் யோகுமார்க்க 

மென்றதியுங்கள், உலகின்கண் ஆவலோடுஞ் செய்யப்பட்ட 
யாகாதி அக்னி ஷஹோத்திரக்கள, தான தருமல்கள், wt Orr 

இகள், விரதாஇ முதலியவைகளிலே அகேககாலம் பழக்கஞ் 
செய்து அடையும் பலன்களையெலலாம் மகாபாவிகளாயிலும் 
இந்த ததுக்கோடியினது பரிசம்பட்டால் ஒர் இமைப்போஇற் 

பெறுவார்கள், ஆதலால் இதன்பெருமையை '' நாமென்ன 
சோல்லப்போடுன்றோம், மேலும், கற்கை, யமூளை, சற்ற, 
காவேரி, கோதாவரி, பம்பை, சரஸ்வஇிஞுற்லிய கதிக்கு 
தியபரிட்டை யோடும், விரதத்தோடும்: 'போம்வகுலத்த்கு 

எண்ணமூற்தவர்கள் - Dig spite pie நர்பொழுற்:



சேஅபுராணவசநம். உடுக. 

திர்த்தமாடிவிட்டால், அவைகளுச்குப் போகவேண்டிய இல்லை 

அன்றியும், இஷ்டகாமியார்த்தங்களைத் தரத்தக்க இர்த த.றுக் 

கோடியிலேமழ்னெபேர்தளும, கண்ணினாற்கண் டபேர்களும், 

பின்னர் காடுக்குப்போய் இறக்கவேண்டுமென்கற .இச்சை 

கொள்ளவேண்டியதஇல்லை; இசல்லா மலும், உலகல்வரும கலிப் 

பிணி.பிற்டுக்குத் துன்பமடையுந் தரித்திரனானவன், இந்த 

திறுக்கோடியிலே, மூன்றுகாள் தீர்த்தமாடி.னால், அவனிடத் 
இல் ௮ஷ்டலட்சுவிகள் வாசஞ்செய்வதோடும் ௮எகேசனை 

நிகர்த்தவனுபிருப்பான், யாதாமொருவன் ௮.இல்லேதியர்களுக் 

குத் தன்னாலிபன்றமாத்திரம் தட்சணை தாம்பூலங்கொடுத்து 

மூழ்கத் இறமில்லாகதவனாக கிருந்கபோதினும, ஒருபோதே 
னுந் தன்னுடைய கோரிக்கைகளை மன HEC BAS ge 

கொண்டு அந்தராமதநுக்கோடியில் மூழ்கினால், மறுபடியும் 

மூழ்குவதற்குள் அரேகபாக்கெயங்களைப்பெற்று, கோடிசோடி. 

தான தருமங்களைச்செய்யுக் தஇறமுடையவஞனாய் விளள்குவான். 
ஆகலால், பன்னுதற்கரிய தறுக்கோடியில முப்பத்து முக் 

கோடிதேவர்கள், காற்பத்தெண்ணாயிரம் ரி.திகள், அஷ்டவசுக் 
கள், கருடகார்தருவ சித்தவித்யாதர ராக ராகாய வாூிகள், 

போகபூமியர், நாட்கள், கோட்கள், சவகணங்கள் புடைசூழும் 

படியாய் இரிமூர்த்திகளுந் த.த்தந் தேவிமாரோடும் வாகன 

ரூடராய் விஜயஞ்செய்து தறுக்கோடியிற் சேர்ந்து ரமணீய 

மாய் வீற்றிருந்து ௮சசேதுவைப்பார்த்து கண்களித்இருப்ப 

தால், அ௮வ்விடஞ்சென்ற யாவருந் திரூமபிவர மனமில்லா தவர் 

களாய், கரச. ரணாஇகளை யசைககாமலும், வாய்பேசாமலும், 

சித்்தரப்பாவைபோற் படுதாக முதலியவைகளும், எண்ணள் 
கஞுமற்.று ஞானசொருபத்தை யடைரந்தவர்களுக்கொப்பாய் 
பிரமானந்தக்கடலுட் டோய்ந்திருப்பார்கள், மேலும் உலகன் 
Ct PIGS ஜீவர்களில் ஒருவருக் கொருகாசேலும் Reva tgs 

அலத்தனாணும், அந்த ,தறுக்கோடியை தரிசிப்பானாயின், 
வன் தனக்கு FSR Burman seater யணு,சனது 

வினாத், இலரகமாய்க்கேட்டியோஇனும் கொடுக்கச்தக்க
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மனசை உண்டாக்குமாதலால், ஓ கைமிசாரண்யசே, og ap 
கரிய அதன் மையை யாமென்சொல்லுவோம். மேலும், 

சகலரிஷீசுவராளுக்கும், தேவர்களுக்கும், முத்தியைத்தரத் 
தச்கதாயும், அணிமாமுதலிய அஷ்டித்தகளையும் yap 
டா.க்கயோகங்களையும், பரகாயப்பிரவேசங்களையும், இந்தி 
சாதஇிபோகங்களையும், கேசாவதான வித்தைகளை யெல்லாம் 
கொடுத்து அதனாற் சு௫த்திருக்கின்றார்களேயன்நி வேரு 

ALE SHON அவர்களுக்கு மகமைசடைத்சதல்ல, இந்த 
சாமதறுக்கொடியின் கரையிலே யா காமொருவர் பி துர்தர்ப்ப 

ணம், சொர்த்தம், பிண்டமுகலிபவைகள் கொடுப்பார்களா 
இல், அப்பிதுர்க்களுக்கு யாதொருிர்தகளையும் வேண்டிய 
தில்லை, மறுபடியு மவனாலே வருடார்தரங்களிற கொடுக்கப் 

பட்ட பிண்டங்கள் அவர்களுக்கு மேலானகடனாகக் காக்.துக் 

கொண்டிருப்பதோடும்௮தனுலேமோட்சசாம்பிராச்ெெ த்தை 
யடைந்து சின்மயானந்த சொருபக்தைப் பெறுவார்கள். அல் 

வாறு பெறுவதல்லாமலும் அக்குலத்தில் உண்டான இருபத் 

தொருகோடி. ஜென் மங்களிலுள்ள ஜனனமரண துக்கங்களும் 

இரவுரவாஇரரகங்களும் விட்டு8ங்கப் புண்ணியபுருஷரசய் 

எுன்னவர்குலங்கவியாவும் பவித்திரமடைரந்து ஜன்மசாபல்ய 
மாய் மேலான புண்யலோகங்களையடைர்து எழுபத்தொரு 
மீகாடி, ச துர்யுகம்வரையில் ஆனந்தாஇபோகங்களைத் தடை 
யற அதுபவித்துக்கொண்டிருந்து பேரின்பத்தை யடைவார் 
கள், மேலும் ௮க்த தநுக்கோடிக் கரையிலே ஒருபிராமண 
னுக்கு ஒருவேளை ௮ன்னங்கொடுத்தால் அப்படி.கொடுத்தவ 
னு, சனனமுதல், மரணபரியந்தம், பிரதிதஇனம் ௮ன்ன.தா 
னஞ்செய்துவந்தால் எவ்வளவு பலனோ, அவ்வளவு பலளைப் 
(பெற்று, மேலான புண்யலோகத்தை யடைவான், இதல்லா.ம 
னும், அக்கரையில் நின்றும், வேதியர்களுக்கு யா.தாகொரு 
கன் பச்இிகினயத்தோடும், சாய்கறி பத்சர்த்தம்சளேலுள் கர்த 
குூலபுலர்இசளேனுக் கொடுப்பானுகின், அவள்: பாகாஇ.இர்த 
இயங்கள்ளெய்த - வரனைப்பெ.த/வல்; மின்னும், அட ஆவ 
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லோடும், ஈல்ல புண்யகாலல்களில், ௮ச்சே.துவில் தீர்த்தமஈ 

டயபேர்கள் ௮சுவமேதயாகம்பண்ணிய பலனைப்பெறுவார் 
கள், மேலும், அர்த தறுக்கோடியிலே மாசிமாத சல்கமத் 

தில் தீர்த்கமாடப்பெற்றவர்கள் பெறும் பலனைக்கூறு வதற்கு 
யான் பாத்திரனல்ல, ஏனெனில், கும்பமஇயிலோம்சும், 

புண்யதிதி ஈக்ஷத்இரங்களில் யாரொருவர் அச்சே துவின் 

ததக்கோடியில் இர்ததமாடுன்றார்களோ, அவர்கள் Gy 

யாகை கங்கைமுதலான தீர் த்தங்களாடின பலன்களை ௮டைவ 

தோடும், உன்னியகாரியல்சளெல்லால் சைக்கூடி., சுவர்க்காதி: 

போசல்களைப் பெறுவார்களென்௮, சுருஇலாக்கியப் பிரமா 
ண்களிலே சொல்லப்படுமா தலால், இரகுகாகலுடைய கரத 

இல்விளக்குந் தநுவினலே உண்டான தநுக்கோடியில், யா 

சொருவர் கோபாவேசத்தோடும் கூடி.யிருப்பவர்களாயினும், 

இர்த்தமாடுவராடில், ஈக்த்திர புண்யகாலத்தில் அந்த தறுக் 

கோடியைக் கண்ணினாற்கண்டவர்கள், பிரம்மஹத்தி மு தீலிய 

பாதகங்களுக்குரியவர்களாக விருந்தபோதிலும், அதனைத் 
தரிரித்தபலனால், ௮ப்பாதகங்களெல்லாம் அகன்று, பரிசுத்த. 

ராவார்கள், இதன்றியும், செவராத்திரிப் புண்யகாலத்தஇல், 
யாதாமொருவர் நான்குஜாமமும், சித்திரைசெய்யாமல் விழித் 

இருக் து, இந்திரியங்களையடக்கி இராகத்வேஷா இகளில்லாமல் 
ஸ்ரீராமசந்திரனாற் பூரிக்கப்பட்ட ஸ்ரீராமராதனை அர்க்கெபாத் 

திய சோடசோபசாரங்களினாலே மனமகழ்ச்சிசெயது, ௮௬ 
ேஷணைதயத்திலே அந்த: ததுக்சோடியில் தீர்.த்தமாடி, தன் 

னுடைய நித்தியகருமங்களை விதிப்படிாடாத்தி, மறுபடியும், 
ஸ்ரீராமகாதலுக்கு ௮பீஷேச அலங்கார நிவேதனமுதலிய 
சோடச உபசா.ரல்களுஞ்செய்து, தோத்திரம்பண்ணி, அன் 

போடும்வணங்டுப் பணிர் து, தன்னாலியன்றமாத்இரம், அன்ன 
தானம், சோதானம், பூதானம், சொர்ன தானம், நெல், அசிசி, 

சத்சரை, கோதறும்பை, இலம், ஈவதான்னியம், குடை, பாத 

அய்சை முதலானதும் நீர்மோர், விரிறி, சச்தனம், புட்பம்; 

அஇனைவயாவுர். இருப்நியடையும்படியாய்க கொடுது, பின்னர்
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தாம்: பாரணைசெய்து, அன்று பகற்போதும், நித்திரைசெய் 
யாமல் புண்ணியசதைகளை சிரவணஞ்செய்துகொண்டி.௫ம்.௮, 

பொழுதுபோக்கிய பேர்களுடைய புண்ணியத்தையும், இன் 

பத்தையும் ௮ர்சீ இராமராதனே வர்ப்பிதஞ செய்துகொள்ள 
வேண்டுமேயன் நி, இல்வுலகின்கண் ௮வர்சள் பெருமையை 

வேஜொருவராற் சொல்லிழுடிபுமோ. ஆதலால், இச்தன்மை 

பொருந்திய தறுக்கோடியில், என்ன வருத்தப்பட்டாவது 

ஆத்மலாபம் வேண்டி. மூழ்னெபேர்களுக்கு முத்தவிட்டைச் 

சித்தமாய்க்கொடுத்து, சின்மயானந்த சொரூபமாக்கஇிகீடும்; 

அதற்குச் சர்தேேகமில்லை, இதல்லாமலும், படைப்புக்குரிய பிர 

ப்பதேவனும்; பாலிப்புக்குரிய விஷ்ணுவுஞ், சங்காரத்திற் 
ரூரிய உருத்திரனும், சுருஇகர்த்காக்சசூஞ் சிசேஷ்டமாம் 
விஇ.ச்திருக்கும்வண்ணம், ௮ர் த்தோ.தய மசோதம் புண்ணிரு 

காலங்களில், அழ்குபொருக்திய அந்த த.நுக்கோடியிலே இர் 
திசமாடினிபேர்கள் மறுபடியும், பூமியில் தாய்வயிற்றினிட 

மாய்: உதயமாகமாட்டார்கள். மேலும், வேதமக்இர விஇகளி 

னாலே செய்யப்பட்ட யாகாஇபலன்களைக் கொடுப்பதன்றியும், 

சந்திரசூரியாளை அ ரவர்தீண்டுங்காலமாகய இரகணகாலங்களி 

ல்ரவ.து, ஆடி.மாதம் சங்கரம அமாவாசை பவரணை கரலங்களி 

லாவது, த.நுக்சோடியிலே மூழ்னெபேர்கள் கேச பிரம்ம 

ஹத்தி செய்தவர்களாயினும், அவையாவும் விமோசனமாக, 

அவர்களடையும் பெருமையை இரண்டாயிரம் காவைப் 

புடைத்த ஆதிசேடனாலுஞ் சொல்லமுடியாததாய் விளம்குவ் 

தோடும், அவர்களுக்கு ஆடையாபரணமுதலிய் suds 
களும், இராஜபோகங்களும், உண்டாகி மேன்மையுத்றிருப் 

ப். தி மல்லாமல், நெடியகடல்சூழ்ர்த பூமியிலுள்ள சகல தர்ச் 

தங்களுமாடிய புண்ணியபலன் கிடைக்கும், இதற்குச் ௪ர்தேகி 
மில்லை யாதலால், அன்னவர்கள் இப்புவியின் ௬: ணிருக்கு௦ள 
வும்), தமது இக்ட்காமியங்களை வதுபவித்து. ப.றுனமய 

கோட்சசுசசனதவுஞ் சித்தமாஉறுப்விப்பார்கள்; அ தலால்; 
இவ்வள்வு ம௫ர்படுபாருந்தெ, சேதுவின் மத்தியிலோற்குள்



GE GN TRG ON F Bike. உள: 

சந்தமர் தன&ரிச்சார்பீலே விளங்கயெ இராமதநுக்கோடியீலே 
இரிமூர்த்திளும் வாசஞ்செய்துகொண் டிருப்பார்களாயின் 

யாம் என்சொல்லுவோம். இரச தறுக்கோடியிலே சாக்ஷாத் 
ஈசுவரசொரூபீயாகயே ௮சுவத்தாமா தீர்த்தமாடி. வஞ்சனையாய 

பஞ்சசிகுக்களை வதஞ்செய்த பாதகத்தை போக்கிக்கொண்டா 

சென்று சூதமகாமுநிவர்சொல்ல, ௮வ்வாய்மையைக்கேட்ட 
நைமிசாரண்யரிஷிகள் மூகிவரைப்பணிர்து, சுவாமீ, ௮சுவத் 
காமாவான்வர் சசுக்களை வசஞ்செய்தகாரணமியாதோ we 

னைத் இருவாய்மளர்ர் தரள வேண்டுமென்றுகேட்கச் Gaye 
வர் சொல்லத்தொடங்கிளார், 

தநக்கோடி தீர்த்தச்சருக்கம் 
ழற்றுப்பேற்றது. 

  

அசுவத்தாமாச்சருக்கம். 

  

கேஷஞங்கள் றைமிசாரண்ய வாசிகளாகிய முகிவர்களே, 

கெடி.ய கடல்சூழ்ந்த இவவுஉ௰ல மறைவிதியிற்கூறஞ் + git 

யுகல்களில கனூவது புகமாகப துவாபரயுகத்தில், சோடி 

சூரியாக்கனி எனனு முக்குவேசருள் சந்இரருல ௪காமணி 
யாய் விளங்கும் பாண்டுமகா ராஜன் பு.த்இரர்களாகய பாண்ட. 

வர்களும், அவர்கள் தாயாதிகளாயெ துரியோதனாதிகளும், 

இராச்ரியபாரத்தைக குறித்து ஒருவருக்கொருவர் துவேவு 

மாய் பாரதயுந்தத்திற் காரம்பஞ்செய்து. இருஇறத்தாரும் 

௮0கேக சேஞயின்யங்களோடுங்கூடிக் குருக்ஷத்தத்இல் 

அமர்விசை த்தபோது, அ௮வ்வமரில் பத்தாராட்சண்டையிலே 
வீல்மெரும், பஇனைக்தாகாட் சண்டையிலே அரோண்ரும், 
பதினேழாகாட் எண்டையிலே கர்னமசாசாஜ.ல மடிர்தமிறகு 
பழினெட்டாகாள் சல்லியன் மூ சலிய ௪,ச௧ஜ.அசசப,சாஇணைல் 
ஜாஷ்ஷிக்து துதி$யாநன வுடனே. விமகேோனானவன் , பூர் 
இயர் செய்யப் புகுர்து துசி்பாதனலுடைய இதான்ட முதி



௩.௫௮ சேதபுசாணவசஈரம். 

யும்படியாய்க் சதையிலைடித்.துக் களத்தில் வீழும்படிசெய்.து 
பாண்டவர்கள் தமது சேசையின்னியங்களுடனே பாடி.வீடு 

போர்ச் சேர்ர்திருக்கையில், ஸ்ரீகிருஷ்ணமூர்த்தியானவர் சாத் 

தூ.புடனே பஞ்சபாண்டவர்களை யழைத்துக்கொண்டு ஓர் 

வன த்தைகோக்கிப்போகையில், ௮வ்வனமெல்லாம் ஸ்ரீகிருஷ் 

ணபகவான் வருகறதையறிந்து தளிர்த்தும், பூத்தும், காய்த 

தும், மகா சிற்காரத்தோடும், விளங்கவும், ௮வ்வனத்இல் 

வாசஞ்செய்யப்பட்ட பறலைச்சாஇகள் முதலி யாவும் தொ 

மூது நிற்கும்படியாய்க் கண்ணனாக ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவான் 

சாத்த முதலியவர்களோடும் வேடிக்கையார்த்தமாய் வனவே 
டிக்கை பார்த துக்கொண்டிருக்கையில், துரியோசனாஇயரைச் 

சார்ந்த இருபர், கருதவன்மா, அசுவத்தாமா, இம்மூவரும் கவுர 

வாதிகளது போர்க்களத்திலே தப்பியிருச்ன்றவ ராதலால், 
அவர்கள் அன்றிராத்திரிவேளையிற கடுஞ்னெத்தோடும, 
அமர்க்களத்தில் தொடைமூறிந்து குற்றுயி?ரோடுகிடக்குக 

துரியோதனனைக்கண்டு ச௫க்கப்படாத துன்பங்கொண்டு ap 

கும்போது, அரலக்கொடியோனாயே துரியன் அவர்களைக் 

கண்டு தாயைக்கண்ட சேய்போற பரதவித்துக் கண்ணீ ரா 

ருய்ப் பெருகும்படியாய்க் கதறி ௮சுவத்தாமாவைப்பார்,த்.2, 

ஐ.பா ஆரியா புத்திரராகிய ௮சுவத்தாமசே, என்செய்வேன், 
/ிராணவேதனைக்கு அளானேனென்று கண்ணீருகுத்துச் 

சொல்லியதைக்கேட்ட ௮சுவத்தாமா மனம்பதைத்து, துரி 
'யனைகோக்கு, ஐயா, வேந்தே, பாண்டவர்கள் வஞ்சகமாய் 

உமத உயிர்நிலையைக் கேட்டறிந்து இவ்வாறு உமக்குத் துன் 

பத்தைக் கொடுச்தமையால் இப்போதேனும் 8ர் எனக்குச் 

சேபைதஇபட்டல் கொடுத்தால் இக்கணத்திற்றானே பாண்ட 

அர்த் ளேர்துபேரையும், அவர்களுடைய இச சகத.ழு.சசப;தாதி 
சையும், பருஇமூன் பனியோல்.சாசப்படுத்திவருவேன், அப் 
பழுமான் முழுக்காவிடில் யான்செப்த, புண்ணியுமளைத்தும் 
இழக்துமிம்ச்சேல்வேனென்று கூதிய 'உஅஜொர்த்ையைக் 

'நேட்ட தரங்கள், வஞ்சசத்க௫ பகற்குதவளுப், Be



சேதுபுசாணவசநம், oir 

பாச்சாரியரைப்பார்த்து, ஐயா, நீரீர்த குருகுமாரருக்குப் பட் 

உங்கட்டுமென்றுசொல்ல, அவரும் ௮துபோல் ஈடத்த, பின்பு 

வசுவத்தாமா துரியனிடம் விடைபெற்று, ஈருபாச்சாரி Bane 

வன்மா, அசுவத்தாமா இம்மூவரும் பாண்டவர்களிருக்கும் 
பாடிவிடுகோக்கி ௮ருகேவருதெபோது, அக்கனங் காவலாக 

விருர்தசண்டகோவென்றெ பூதமானத வருபவர்களைக்கண்டு, 
ஆக்ரமித்து, கோடைக்காலத்இடிபோல கெந்)ித்து, ௮ண் 

டங்களெல்லாம் நடுங்கத்சக்கதாய், ௮ரடா வருகறவனென்.று 

அதட்டி எழுந்திபோது, அவ்வோசையைக்கேட்ட கவத 

தாமா முதலிய குதவரும், நெடுநடுப்பயர்து சாவறண்டு மெய் 
சோர்ந்து யாதுந்தோற்றாதவர்களாய் ௮வணின்றும் ஓட்ட, 

மும் ஈடையுமாய் தடி.வந் ௫ ஐரிடத்திலிருந்துகொண்டு, சு 

வத்தாமரானவர் ஐயோ, காம் வீணே அரவக்கொடியேோ 

னிடத்தில் வீரவார்ததை பேரிவநங்தோமே, என்செய்வோ 

மென்று பலவாராகச் சிந்இத்து அவ்வள த்தைகோக்கி வரு 

இெபோது, அவ்விடத்தில் ஜா பூஞ்சோலையைக்கண்டு, ௮ப் 

பூரகோலையில் போய்க்சேர்ந்து, a Koreas He apace 

தமது கரசரணாஇகளைச் சுத்திசெய்து சந்தியாவர்தன முதலிய 
வைகளை மடித்து கரவறட்டரிதிரும்படியாய்தி தண்ணீரருந்தி 

அக்குளக்கரையிலிருக்கு மோர் ஆலவிருட்ச த்தடி.யித்சேர்ர் து 
இருக்றெபோ.௪, பகற்காலம்களிற் சஞ்சரியாகின்ற காக்கைகள் 

யாவும் இரவு வர்தபோது அம்மரகத்இற்றங்மேருச் தமையால் 

அதுகண்ட அவைகளின்வயிரிகளாயெ ness Boorse 
கூடி ஈமது பகைவரைமுடிப்பதற்கு இத சான் சமயமென்று 

அம்மரதனதவக்து சுற்திக்கொண்டு .இிலுள்ள காகங்களைக் 

சொத்இச்.ன்னுன்னப்படுக்துகையில், ௮ச்கரகல்சன் இரவு 

'காலங்களிற்சண்தெரியா இருக்குஞ்ஜெக் துக்களா தலால்பறக்து 
இடிப்போளதற்குஞ் சக் இயில்லாதலைகளாய் : அக்கூசைகளி 

ற் சிரங்களறர்துஞ்: செட்டைகள் ஒறிர் அம் உடற்பீ௮ண் 
இம்கால்கள்த்திக்துல்.கால்ச இயைச் சிக்இத்தன்வுகளாய்க கசறி 
கிலத்்இல்விழ்கையில், ஓக்சொடுஞ் செய்லக்களைக்கண்டிருந்த



6௩.0. ச் துபுரானாவசந்ம்ஃ 

குருபுத்இசராகய அசுவத்தாமா முதலிய மூவரும் இக்பிரமை 
கொணடு வெருகநேரம்வரையில் விழித்்இருந்து நித்திரைவங் 

தமையினாற் இருபாச்சாரியருங் இருதவன்மாவுஞ் சற்றே சுண் 

ஹணுறக்கக்கொண்டபோது, மரத்இன்மீதிருந்து விழும்படியா 

இய சாக்கைகளினது செட்டைகளையுஞ் சிரங்களையுங்கண்ட. 

அசுவத்தாமா தனது மனத்திலோர் எண்ணங்கொண்டு, நீத 

இரைசெய்பவர்களை எழுப்பிக்கூற௮ுவார், ஐயா இருபாச்சாரி 

யச, பார்த்திரா, இக்கூகைகள் தங்களுக்கு வைரிகளாகவிருச் 

குங் காக்கைகளை இராக்காலங்களில்வர்.து வளைத்துச் சின்னு 

பின்னமாய் எப்படி. சங்காரஞ் செய்துபோட்டகோ ௮து 

போல காழும் நமது பகைவராகிய பாண்டவர்களது பாடி 

வீட்டில் இவ்விருட்டுவேளையிற்டானே பிரவே௫ித.து சகலரை 

யு்கொன்று நிர்ூலப்படுத்திவருவோம் வாருங்களென்று 
அமழைக்கையில், ௮ அகண்ட கிருபாசசாரியரும், இரு தவன்மர் 

வும், ௮அசுவத்தாமாவைப்பார்த்துக் கூறுவார்கள். வாருமையர் 

அசுவத்தாமசே, தருமமேஜெயமென்று படுத்து நித்திரைசெய் 
யப்பட்டபேர்களை வஞ்சித்துக் கொல்லுகிறது தருமமல்லவே, 

சுத்தவிரரா யிருக்கப்பட்டவர்கள் தங்களுடைய எ தீரிகள் 

சயின்யத்சோடுமிருக்கையில் ௪ இர்த்து யுத்தஞ்செப் துவெற்றி 

பெறுவார்களேயன் றி நித்திரைவேளையிற் கபடமாய்க்கொல்ல 

மாட்டார்களே, அதலால் நீர் சொல்லுகிறது சரியஷ்லவென்று 

சொல்ல, அதற்கு குருபுத்இரர் கூறுவார், வாருங்கள் ரஇகா 
ளே, நீல்கள் சொல் லுங்காரியம் ஈன்றாயிருக்கன்றது, பாண்ட 

வர்கள் குருக்ஷூத்திரமாகெ யுத்தபூமியில் அமர்புரிர்தசெல் 

லாம், ஞா.பப்படி தானோ புரிக்தார்கள், அவர்கள்செய்ததெல் 

லாஞ்சூென்று தெரிந்திருர்தும், இப்படிச்சொல்லுவது 

உரியோ; மேலும் । என்து] தந்தையாகிய துசோணாசாரியாரை 
பாண்டவர்கள் படமாய் கான் ஜிவித்இருக்கையிற்றானே யுத். 

களத்தி லிதர்துபோனானென்று தருமருலடைய வாக்கனொலே 

சொல்லும்படிக்கற்பனை யேற்படுததி அவரைப் புதரசோபத் 
fie onde வில்லையெறிந்து நிசாயு.சராய் நிற்கும்போது ௮ஸ்



சேதுடிராண வசநம், ௨௫௮: 

இரப்பிரயோகஞ் செய்யச்செய்து சொன்றுபோட்ட து சருமக் 
தானே, சொஃலுங்கள், இதல்லாபலும், வீஷ்டுமாச்சாரிய 

ரைப் பத்தாராட் சண்டையிலே பாட்டனென்றும் சுரூடென், 

அம்பாராமல் அர்ச்சுனன் முதலிய யாவருமெதுர்ச்து வளைக் 

துக்கொண்டு சகண்டியினாலே கொல்லும்படியாய்ச் செய் 

விக்கதும் ஞாயர்தானோ, பதினாலாகாட்சண்டையீலே சயிர்த 

வனைக் கொல்லவேண்டி. கிருஷ்ண£ூர்ச் இயானவர் ௮ஸ்த்.த 

மானமாகும் போதுபோற் மோன்று?மிச்தர் தனது தகரியை 

வீடுத்து மறைத்து வெளிப்படும்படியாய்ச்செய்து வீல்லெடுக் 

காமனிராயுசனாய் நின்றவனை ஸச்சுனனால் அஸ்திரப்பிர 
யோகஞ் செய்யச்செய்து கொல்லுகித்ததும் ஞாயந்தானோ; 

சொல்லுங்கள், இவைகளும் போதாமல் ஈமது இறைவனாகிய 

துரியோதனனை ஏகாங்கியாகவிருக்கன்றுனென்.றம் யோசி 

யாமல் கபடமாய் ஸ்ரீகருஷ்ணபகவானால் ௮வனுடைய உயீர் 

நிலையை சயிக்ஜஞைசெய்து காட்டக்கண்டு வீமனானவன் 

கொடை இரண்டு முநியும்படியாய் அடி.த்.துக் இட த்இவிட், 

டது என்ன ஞாயம், ஆதலால் இக்காரியங்களை யெல்லாஞ் 

செவ்வையா யோடிழ்துப்பாராமல் கூ.றியவிதமெப்படி. யிருக் 

Howl gery ௮சுவத்காமாகேட்க, ௮துந்ரு இருபாசாரியர் 

சொல்லுவார், ஐயா ௮சுவச்தாமரே, நீர் சொன்ன காரியங்க 

ளெல்லாம் உண்மையாயிருார்ச போதிலும், அவைகளெல்லாம் 

சணரங்கபூமியில் எ தீரியின்டுன்பாக ஈடச்்இிய காரியங்களே 

யன்றி ஒன்றாவ,அ ௭ இரிசளுக்குத் செரியாமல் Hater tL gg 

விலலையே, நீர் இராக்காலத்தலே பாசரையிற்படுத்து நித் 

திரை செய்யப்பட்டவர்களை கப(டமாகக் கூகைகள் காச்சை 

களை வஞ்சித்து. சாசப்படுத்தியதுபோல ஈடசுதவேண்டு 

மென்று எண்ணங்கொள்ளுவ.து ரஈன்மையல்லலே, அப்பால் 

உம்மூனடய இஷ்டமென்று. இருபாச்சாரியர் சொல்லியசைக் 

கேட்ட சுவத்தாமா கோபாவேசங்கொண்டவஞய் எழுக 
திருக்.து, அங்குளபொய்னகயில் ஸ்காஈஞ்செய்து,சியமகிஷ்டை, 

களை முடித்துக்கொண்டு ஸ்ர்ீகயிலாசப தியாய உமாமகேோச



௩௬௨ சேதுபுசாணவச நம். 

நோக்கித் தயொானஞ்செய்து மிருத்தியுஞ் ஜெயம்ர்இரத்க 

நெபிக்கையில், சந்திரஜ_டா.தர மூர்த்தியினருளால் ஓர் மந்திர 

வாள் ஆகாசவிஇயிலிருக் து இறங்க, அசுவத்தாமாவின.து 
கண்முன் தோன்ற உடனே அ௮வ்வாளைக் கரத்திலேந்திக் 

கொண்டவராப் பாண்டவரிருக்கும் பாசறையைநோக்க நடக் 

கையில்,5ரு தவன்மனும்,கருபாசாரியரும் கண்டெழுச்இருந்து 

பின்்தொடரும்போது, ௮சுவத்தாமர் பாடிவீட்டின் வாயிலிற் 

போய்ரின்று, இருதவன்மாவைபும், இருபாச்சாரியரையும், 

அவ்வாயிலிற்றானே நிறுத்திகிட்டு, தன துகரத்தி லொளிரா 

நின்ற மந்திரவாளை வீசும்போது, அப்பாடிவிட்டைக் காத் 
திருந்த பூதமான துகண்டு இடுக்கிட்டு அம்மர்தரவாளினுடைய 

வலுவையறிந்து, மெய்கடுக்கப்பயந்து ஓடிப்போய்விட்ட து, 
அதுகண்ட அ௮சுவத்தாமர் பாசறைக்குட் பிரவேசித்து, பாண் 

டவர்களை நான்குபுறமும் பார்த் தத் தேடுறெபோது, துஷ் 
டத்.துய்மனும், பாஞ்சாலதேசத்தரசலும், படைவீரரும் கித் 

இரைசெய்இருக்க, ௮வர்களைக்கண்ட அசுவத்தாமர், பாஞ் 

சாலதேசத்தரசனைக் காலினாலெட்டி. யுதைத்தான். அப்படி. 

உதைத்தவுடனே நித்திரையிலிருக்கும் பாஞ்சாலத் துறைவ 
னாகிய தரு..தராஜன் 'இடுக்கென்றலறி எழுர்து குருபுத்திர 

னைக்கண்டு ஆயத்தப்படுமுன்னமே, ௮வலுடைய சிகையைப் 

பற்றியிழுத்து பூமியிற்றள்ளி, தன து இரண்டு கால்களின லும் 

புரட்டிப்புரட்டியுதைக்து பூமியோடு பூமியாய்த் தேம்த்து 

விடுகையில், ௮வனுக்கருகேபடுத்து நித்திரை செய துகொண் 

டிருந்த துஷ்டத்துப்மன் விழித்துத் தலையைத்தூக்கிப்பார்த் 

துக் செம்பும்போது, ௮சுவத்தாமா தனதுகரத்தினிடமா 
யிருக்த வில் காண ௮வன் கழுத்தில்மாட்டி, இறுக்கி துஷ்ட த் 
துய்மனை விறிபிதுஎ்கும்படியாய்ச்செய். த, ஒள்ளிய வாளி 

Sea ௮வன்' தலையையறுத்தெறிந்து, ௮ட்டகாசஞ்செப்தவ 

ஞய்,பின்னும், அம்படைவிட்டுக்குட் பிரவேடித்து, நித்தின்ர 

செய்துகொண்டிருக்சம் ரஇகரையெல்லாம் படுத்தபமிக்னக 

கிற்ருனே கர்ளிஞ்ல் தலைவே.று: உடல்வேறுசெய்து, பின்பு



த சேதுபுசாணவசநம், ௨௬௪௭ 

பாஞ்சாலியின் புத்தரராயெ உதாமன்னியன்முதல் ஐந்து 
பேர்களையும்) பாண்டவர்களென்றுநினைக்து மந்தரவாளினாலே 

அவர்கள் தலையையறுத்து, ஐந்து தலைகளையும் கையினாற்.ூக் 
இப் பார்கதெயோ.து, பாஞ்சாலியினிடம் ஐவருக்கும் பிறக்த 
பிள்ளைகள் வேற்றுமையில்லாமல் பாண்டவர்களைப்போலவே 

உருவமும் கிறமும் பொருக்தியிருக் ததனால் ௮சுவத்தாமருக்கு 
வேற்றுமை தோற்றாமல் பாண்டவர்களென்றே நினைந்து இத் 

தலைகளைக் கொண்டுபோய் துரியனுக்குக் காட்டவேண்டு 

மென்று, எண்ணை ங்கொண்டவளுய், அ௮ப்பாசறையைவிட்டு 

நீங்கி வருகையில், ௮சுவத்தாமரால் கலக்கப்பட்டு பயந்து ஐடி. 

வரூன்ற படைகளையெல்லாம், வாயில் காத்.அக்கொண்டிுக் 

குங் இருதவன்மனுங் கஇருபாச்சாரியருங் கண்டுபிடித்துச் சிரல் 

களை உடைவாளினால் கெட்டியுருட்டிச் சர்வசங்காரசமர்த்தி 

யைப்போற் சக்கோஷம்கொண்டிருக்க, அவர்சளுடனே சு 

வத்தாமருங் கலந்து, மூவருமாய் துரியோதனன் வீழ்ந்திருக் 

கும்யுத்தபூமியைகோக்கி நடக்கிறபோது, நாம் நல்லகாரியம் 

யோசித்தோம், பாண்டவர்பூண்டு இன்றோ டே. ௮.த்ததென்று 
மனக்களிப்போடும் பேசிப் படுகளத்தைச்சேர்ந்து, அரவக் 

கொடியோனாகிப துரியோதனன் முன்னிலையில், ௮சுவம் 

STO MOOT al பாண்டவாளாகிய ஐவரது தலையையும் 

வைத்து, ஐயா துரியோ தனமகாராஜனே, கான் சொல்லியவண் 

ணம் பகையை முடித்து இதோ ஐவருடைய திரங்களையுவ் 
கொண்டுவந்தேன் பாருமென்.றுசொல்ல, அவ்வாய்மையைக் 

கேட்டி அ ரவக்கொடியோன் மனமகஇழ்ச்டு யடைக்தவனாய், 

இராப்போதைப்போக்க, ௮ருணனேதய மானவுடனே மிக 

அபேட்சையோடும், ஐவர்சிரத்தையும் பார்க்கிற்போ.௪, உப 

பாண்டவாளென்றறிந் த, அடாபாவிகாள், அந்தோ எள்ளுந் 

திண்ணிபு மிறைப்பதற்குங்கூடப் பிள்ளைகளில்லாமற் செய்து 

விட்டீர்களேயென்று மசாவியசனத்தோடே துரியோதன 
.றணனவன் மரண த்ையடைந்தான், ௮வ்3வேதனையைக்கண்ட, 

அசுவத்தாமர், இருபாச்சாரியர், இருசவன்மா, இம்மூவரும்



Berg ‘OF Gk TM AF BD. 

நாம் பட்டபாடெல்லாம் பாழாஏவிட்டதே என்று பெருர் 
அன்பத்தை யடைந்தவர்களாய், வனத்தைநோக்கித் தவத்துக் 
கு.ு் போய்விட்டார்கள், அப்படிப்போனவர்களில், ௮ ௪௨ 

தாமாவானவர் சிசுவதைபண்ணி யிருப்பசனுலே மனதிலே 

பிரமையடைந்து, துக்சசாகரத்துள்கூழ்கி, தண்டகாரணயத் 

இற்போதிதபோது, அ௮வ்வனத்திலே தவஞசெய்துகொண் 

டிருந்த பெரியோர்கள், ௮சுவத்தாமாவைக்கண்டு, ௮டாபாகி, 

நீ சசுவதைசெய்த சண்டாளனாதலால், எங்கள் மூகத்இல் 

விதிக்கவுஈ்கூ.டாதே, தூரப்போவென்றுசொல்ல, ௮ துகேட்ட 
அசுவத்தாமர் ௮சசமுற்று, ௮வணின்றும்நீங்டுக் காசபட்ட 

ணத்தைசசேர்ந்து, ௮ப்பட்டணத்து விஇயில் வருறெபோ து, 

அங்குள பெரியோர் பிராம்மண ளியாவரும் ௮சுவத்தாமாவைக் 

கண்டு, ௮டா சண்டாளா, உனக்கெதிர்ப்பட்ட comes uf 

ரதியில் மூழ்கித்தவஞ்செயது இக்கொடும்பாவத்தைத் தொலை 

க்கவேண்டுமேயென்று பரதவித்துச் கங்கைக்குப்போய் 

மூழ்குவதையெஷ்லாம் அசுவத்தாமர்கண்டு ச$க்கப்படாத 

துன்பத்தையடைர்தவராய், அப்பட்டணத்தில் வாசஞ்செ 

ய்து, அதன்மருங்குள்ளவனத்இற் பன்னசாலைபு துக்க, ௮இல் 
வாசமாயிருக்கும் வியாசமகாரிதியைக்கண்டு வணங்கித்தோத் 

இரஞ்செ ப்கையில், வேதவியாசர் அசுவத்தாமரைப்பார்த் துக் 
கூறுவார், ஓ ௮சுவத்தாமனே, நீயிங்கு வருவதற்குக் காரண் 

மியாது, ௮ந்கோ இராக்காலத்திற் பாண்டவர்களில்லாத பா 

சறையில் நித்திரைசெய்துகொண்டி ருந்த ரதிகரையெல்லாம் 
அதமாயக்கொன்றதுமன் றிபில், உபபாண்டவர்களாகயே சசுக் 

களையும் யோடிபாமற்கொன்ற பாவியாதலால் உன்னோடு வார் 

த்தையாடினாலும், உன்னைக்கண்டாலும், அர்த தோஷமா 

னது ஈம்போலியர்களுக்குஞ் சித்தமாய்க் டைக்குமாதலால் 

நீ ஈமது ஆசரமத்தைவிட்டு ௮கலப்போவாயென்று ஈடுஞ் 

இன த்தோடுங்கூறியதைக்கேட்ட அசுவத்தாமர் மனந்இடுக் 
இட்டுப் பயந்து, உடம்பெல்லாம்வியர்த்து, ஒன்றுந்தோற்றாச 
அரரம், வேதவியாசரைப்பார்த்துச் சொல்லுவார்... சுவாமி,



சேதபுசாணவசநம், ௨௬ 

கொடும்பாவியாகிய யான் தேவரீருடைய ஆரிரமத்தைராடிச் 
சரஷகைஇபயடைந்தும், அ௮ங்கீேரியாமற் றள்ளிவிட்டால், என் 
னைக்கண்ட யாவரும் நிர்இப்பார்களே, பிறகு யானடையுவ் 
கஇியாது மேலும் தேவரீர் என்னை நீக்டுவிடுங்காலத்தில் சகல 

நீ.தகளும் நீங்கிப்போய்வீமெ, பசுக்கள் தத்தம் கன்றுகளை x 
தேடா, சமுத்இரமுங் கட்டுககுட்படாது, பறவைச்சா இகஞம் 

ஆகாயத்துிற் சஞ்சரியாசே, ஆன தால் சகலரும் நிந்திக்கும்படி. 
யாகிய இழிவைத்தராநின்ற எனது வினையைப்போக்கி தட் 

கொள்ளாமல், தேவ£2ர இப்படி. கோபித்தால், பாதகனாயெ 
யான் என்செய்வேன், எவ்வாறுய்வேனென்று யாதொரு 

பதற்றுமில்லாதவனாப் அ௮சேகவிதத்திம் மோ.த்திரஞ் செய்யும் 

போது, வேதவியாசர் கருணைசரந்து கூறுவார், வாரும் ௮௪ 

வத்தாமரே, நீர் பிரமமகுலத்திற்பிறந்தும் க்ஷத்திரிய தர்ம 

விர்த்இயிழ் பிரவேசமாய், ம.நு£திபுரண்டு யோசியாமல் படை, 

முகத்தையறியாத பாலர்களைப் பரண்டவர்களென்று எண் 

ணிப் பொழுமையிறைசெய்த சசுஹத்தியானது உன்னை 

விட்டு ீங்சமாட்டாதாயிலும், நீ ஈம்மைவணங்கி wr gi 

கஇயில்லையென்று கூறியதனாலே காம அ௮ருள்செய்யலாயிற்று, 

யாதெனில், நெடியகடல்சூழ்ர்த இவ்வுலகன்கண் ஓங்கும், 

பரதகண்ட தெட்சணபாகத்தில் கந்தமாதனரிச்சார்பில் 

சே.துரபமாய் ராமதறுக்கோடி. என்னும பெயர்பூண்டிலங்குக் 

இர்த்தத்இல் யாரொருவர் தீர்த்தமாகென்றார்களோ அவர் 

களை பூலோகமெல்லாக் துஇக்கும்படியாகிய சீர்த்தி அமைவு 

கோடும் கொடும்பாதகங்களெல்லாம் விலக மெத்தவும் புண் 

ணியசாலிகளாய்ச் செய்வதுமன்றியில், இராஜநீதியாலுற்ற 

துன்பங்களையும் ௮ஞ்ஞானத்தையும்போக்கி மனதைச் சொற் 

காஇபுண்ணியலோகசதை அடையும் ஏதுயாதோ அவற்றிற் 

சேர்த்து அனக்தத்தையும் சுயம்பிரகாசத்தை யறியும்படியான 

விவேகத்தையும் தேவர்கள் புகழமும்படியான மேன்மையை 
யும், சாந்திமுதலிய தவநெறியையும்சாட்டி., மதுமாக்காஇக 
கிழத்தாலும் இறவாமலிருக்கும்படியாகிய சிரஞ்சீவி பட்டத் 
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3௬௪: சே௮௫புராணவச நம்: 

தைக்கொடுத்து வெற்றியைப் பொருக்தச்செய்யுமாதலால், 
அ.தன்மமையை ஒருவராலுஞ் சொல்லமுடியாது, ௮தெப் 
படியெனில், வாசாமகோசரமான சுயஞ்சொரூபமாய் விளங் 

சிக்கொண்டிருப்பதால் யாவருக்கும் ௮ரிதேயாம், ஆனபடி.யி 

னாலே 8 ௮ர்த ராமதநுக்கோடியிலே ஒருமாதகாலம்வரை 
யிற் போயிருந்து ௮ல் தீர்த்தமாடி வந்தால், நித்இரையிற் 
சிசுஹத்திசெய்ததோஷம் உன்னைவிட்டு நீங்குமென்று வேத 
வியாசமகாரிஷியானவர் சொல்ல, அவ்வாய்மையைக்கேட்ட 
அசுவத்தாமர் சந்தோஷமடைந்து வேதவியாசரை வணக்க 

விடைபெற்று, அவிடமிருந்து நீங்கித் சென்றிசையைநோக்கி 
நடந்து, சே.துவைச்சேர்ந்து தரிசித்து, வியாசபகவான் கூறிய 
வண்ணம் முப்பதுகாள்வரையில் தநுக்கோடியிற் சங்கற்ப 

விஇபின்படி, நியமரிட்டையோடு் தீர்த்தமாடி, ஸ்ரீசாமசக்திர 
னாலே பூரித்து வணங்கப்பட்ட இராமலிங்கத்தை முப்பது 

நாளும் இரிகாலமூம் பூசித்துவணங்டத் தோத்இரஞ்செய்து, 
தனது இருகண்களினின்றும் ஆனந்தபாஷ்பற் தாரைதாரை 

யாய்ச்சிந்த உருகக்கரைந்து சவபெருமானைப்பணிந்து, நிழ் 
BeCurg, சிெவபெருமானாகிய இராமநாதன் கருணைகூர்ந்து, 
முப்பத்துமுக்சோடி. தேவர்கள், நாற்பத்தெண்ணாயிரம் ரிஷி 
கள், சப்தரிஷிகள், ௮ஷ்டவசுக்கள், கருடகாஈதருவ சித்தவித் 

யாதர ருரகராகாயவாகள், போகபூமியர், ஈந்திதேவர், பிரு 

ங்கிமுதலிய சிவகணங்களெல்லாம் புடைகுழும்படியாய் உமா 
மகேசுவரியோடும் வெள்கிடையின்மீ செழுர்தருளிக் சகனத் 
இன்கண் அசுவத்தாமாவுக்கு தரிசனமாகும்படியாய் ஆகாய 
விதியிலே நிற்தெத்போது, அசுவத்தாமாகண்டு, பிரமானர்தம் 
கொண்டு, ஆனந்தக்கடலுட் டோய்ர்தவராய் உளரைகுளறி, 
உடலம்வியர்க்கவும், மபிர்க்குச்செறியவும் சரத்இன்மேற் றன 
இருகாங்களையுங்கூப்பித் தோத்இரஞ்செய்கையில், சர் இர 
ஜடா.தரமூர்த்தியாகெ பரமசிவன் இருவுளங்கனிக்து, வாராய் 
னுசுவத்தாமனே, மீ இராக்காலத இல் நிர்'ரைசெய்துகொண் 

டிருந்த சிசுக்களை யோசியாமல் வசஞ்செய்கதோவூமாளது



சேதுபுராணவசநம், ஆகூள் 

இரத ராமதநுக்கோடியில் வியாசன்வாக்கியப்படிவந்து தீர் 
தீதமாடி. நம்மைப் பூரித்துவந்தமையாற் பருதிமுன்பனி 

போல விலூப்போய்விட்டது. இனி உன்னிடத்தில் யா 

தொருபாதகமுமில்லை யாதலால், உனக்குவேண்டிய வர 

மியாதோ அதனைக் கேளென்றுசொல்ல, ௮ப்போது sang 

தீரமரும், சுவாமி, வேதவேசாந்தகமர்த்தயே, அடியேன் 

தேவரீருடைய பாதபத்மங்களை எப்போது தரிரித்தேனோ 

அப்போதே எனது கருமக்களெல்லாம் விமோசனமான தன்றி 
யில் சகலபாக்கயங்களையும் புண்ணியங்களையும்பெற்று மூத் 
இயுங் சைகூடியதாயிலும், சிறியேன் இனி இறவாமலுஞ் 

ஜெனனமெடாமலும், cor pe, சிரஞ்ஜீகியாக இருக்கும்படி. 
யாயும், இடைவிடாமல் தேவரீருடைய பாததழலங்களைப் 
பணிக்துகொண் டிருக்கும்படி.யாயும் ௮ருள்செய்யவேண்டு 

மென்று ௮சுவத்தாமாகேட்க, அவ்வாறே சிவபெருமான் சட் 

டளையிட்டுக் கயிலாசத்துக் கெழுந்தருளினார், அதுகண்ட 

அசுவத்தாமா பணிந்து, ௮விடம்மிட்டுப் பிரயாணப்பட்டுச் 

சகல புண்ணியக்கேத்தரங்களையுர் தலங்களையும் தரிசித்துக் 

கொண்டு வருகிறவ.நியில், அநேகம் பெரியோர்கள் பிராம 

னாள் யாவருக்கண்டவெணம், உபசரிக்க, ௮சுவத்தாமாவான 
வர் ௮ேக ரிஷியாசிரமங்களுக்குச்சென்று அவர்களது ஆடி 

களைப்பெற்று சுகஜிவியாய் வாழ்ந்திருர்தாரென்று சூதமூநிவர் 

சொல்ல, ரைமிசாரண்யமுறிவர்கள் சக்ேதோஷமடைந்து, முறி 

வரைகோக்கு, சுவாமி, இன்னம் ௮ர்தததுக்கோடியில் யாரார் 

வந்து தீர்த்தமாடி. முத்திபெற்றனரோ அவர்களை த் தேவரீர் 
திருவாய்மலர்ந்தருளவேண்டுமென்று கேட்ச, சூதமுறிவர் 

சக்கோஷங்கொண்டு சொல்லத்தொடங்குஞர், 

அசுவத்தாமாச்சருக்கம் 

ழந்றுப்பேற்றது, 
 



உ௬௮ சேஅுடராணவசசம், 

தருமகுத்தச்சருக்கம், 
NTN OO 

கேரூங்கள் ரைமிசாரண்யவாசிகளாகயெ முகிவர்களே, 

நெடிய கடல்சூழ்ந்த இவ்வுலகன்கண் ஓங்கும், மூக்குலத்தரச 
ருள் சர்திரகுலத்திலுற்பவித்த தருமகுத்தனென்று பெயர் 

வாய்ந்து ஐரரசன், நீதிவழுவாமற் ருடிகளிடத்தஇல் அறிலோர் 

கடமைபெற்று, மாதமும்மாறிபெய்துவரவும், மன்னர்கள் 

வணங்கிக் கப்பற்கட்டி வரவும், சிவாலய “விஷ்ணுவாலயங்க 
சரக்கு, அ.றுகாலபூசைகளும், பிரம்மோற்சவ கித்யோற்சலல் 
களுங் சூறையின்றி ஈடந்துவரவும், யாகாதி இர்த்தியங்கள் 
செய்த, ச,காகாலமும் தேவர்களுக் கவிர்ப்பாகங்கொடுத் துவ. 
வும், மறைவிதஇயிற்புகலும் முப்பத் திரண்டறங்களையும் குறை 

வின்றி ஈடாத்து இரதகஜ.துரகபதாஇகள் சூழும்படியாய் ஒன் 

னலருக்ளையாது, உக்கரவி.ர கேசரியைப்போல ௮சையா 

மணிகட்டி,, ௮.இயூகிகளாகய மந்திரிகளோடும், ஏகசக்ராஇ 

பதியாய் தனது தேசத்தில் தற்செய்கைகளைக் கனவினுங் 

கருதாம லிருக்கும்படியாய் ௮ரசுபுரிந்து வரும்படி யாப 
நாளில், ஓர்காள் வனவேட்டமாடக் ௧௬இ, வேட்டமாடும் 

கோலம்பூண்டு, குதிரையின்மீதேறிப் பஇியைக்கடர்து வனத் 

தைகோக்கி வருகிறபோது, ௮வ்வனமானது சண்பகம், க் 

தாரம், கோங்கு, புன்னை, தேவதாரி, பாரிஜாதம், அகில், சர் 

தணம், கூவிளம், ஆக்இ, பலா மூசலிய விருட்சல்களாழ் 
செறிந்து படர்ந்து தளிர்த்தும், பூத்தும், காய்த்தும், பழுத் 

தும், அவற்றினின்றும் பெருகி ௮ருவிபயோற் பாயாகின்ற 

டேதன்களை வண்டுகள் அருந்த, ரீக்காரஞ்செய்யவும், பட்டுகள் 

சளகளவென்று சப்இத் துச் சம்ேகோஷமடைச் தலாவும் மான், 
மரை, கலை, கவரி, பன்றி, மூட்பன் றி, கடம்பை, கரடி, புலி, 

செச்காய், காட்டெருமை, யானை, சில்கமுதலிய விலங்கெங்க 

ளூக்குத் தாயகம்போ லிலகாகின்ற வனத்தில், விலக நினவ் 

கள் ஒன்றுக்கொன்று Bruty, ஆரவாரஜ்செய்யு மோசை 
யும், மயில்கள் முகிலினங்களைக்கண்டு சர்தோஷங்கொண்டு,



சேதுபுசாணவசதம, ௨௬௯ 

$ேோகைகளை விரித்து நடி.க்கும்படியாகெய உன்ன தங்களும், 

குயில்களினது இன்னேசையும், காடைகவுதாரிகளின் ஒசை 

யும், தூக்கணுன், பூஞ்சிட்டுகள், பந்இபந்இயாய் மரங்களில் 

ஊரசலாடி. ஒலிசெய்யவும், அங்கங்கு பன்னசாலைகள் புதுக்கி 

யவற்றிற் பெரியோர்கள், தபிகள், முடிசிரேஷ்டாள், ஓம 

குண்டங்க ளேற்படுத்தி வேள்விசெய்து, வேதபுராணங்கள் 

செய்யும் , மறைமுழக்கங்களும், புராண காலக்ஷேபங்களும் 

கூடி, வைபவத்துடனே விளங்கப்பட்ட வனத்திலே, தரும 

குத் தன் வேட்டையாடி, அரேகஞ்செர்துக்களை வதைசெய்மு 

இரிகிறபோது, சூரிபன் ௮ஸ்தமனத்தை யடைய அவ்வேளை 

யில் தருமகுத்தராஜன், ௮வ்வனத்திலுள்ள ஒர் தடாகக்கவபை 

யிற் சேர்ந்து, கரசரணாஇகளைச் சுத்திசெய்து, சந்தியாவா 

தன மூதலிய யெமரிட்டைகளை மூடிக்துக்கொண்டு, எங்கும் 

இருள் செறிர்தமையால், தனது பட்டணம்போய்ச் சேருவ 

தற்குக் கூடா.மையென்றறிர்தவனுப், அங்குள்ள BH FHS 

ளில் மிகப்பருத் தும், தகாயத்தையளாவியுபர்ந்துக் தளிர்த்து 

மிரரரின்ற ஒர் விருட்சத்ழைக்கண்டு, அதன்மீதேறி, விசா 

லமாயிருக்கும்படியாகிய ஓர் கிளையில் உட்கார்ந்து, கணிவர்க் 
கங்களை யருச்திக்கொண் ஒ.ருக்கையில், ஓர் கரடியைச் சிங்க 
மானதுகண்டு, மகா! கோபத் தாடு மதனைக் கொல்லவேண்டு 

மென்னும் எண்ணங்கொண்டு துரத்$க்கொண்டு வருகிற 

போது அக்கரடியானது பயந்து நடுங்கு ஏங்கி யிளைத்து, 

ஒட்டம ம் ஈடையு மாச ஒ௫.வந் து) தருமகுத்தனிருக்கும் விரு 

எஷித்தைப்பற்றி ஏமி, அங்குள வேர்சனனக்கண்டு கூறுகின் 

றத, வாராய் மகாராஜ, இவவனத்தில் எங்கரரகீகெல் 

லாம் அரசனாயிருக்குஞ் சி௫கமான.து என்னைக்கொள்று பட் 

சிக்கவேேண்டிக் துரத்தினமையால், யான் பிராணபீதிகொ 

ண்டி ஓவக்து, இம்மரத்தி லேறிக்கொண்டேன், ௮ச்௫ிக்க 
மூம் மரத்தடியில் வற்இருக்கன்ற து, என்னைக்கண்டு நீ பயற்து 

நிலத்தித்குஇப்பாயாடுல், இல்கத்தினால் ஒருவேளை உனக்குத் 

, துன்பம் நேரிசிமாதலால், இன்.நிராப்போது காமிருவரும்.



௨:௭௦ சேஅபுசாணவசநம், 

இம்மரத்தின்மீதிரு$ த, காலத்தைப் போக்குவோமென்.றி 
சொல்ல, ௮ம்மொழியைக்கேட்ட வேந்தன் சந்தோஷமடை, 
ந்து, அப்படியே யாகட்டுமென்று சம்மதிப்பட்டிருக்கும் 
போது, வேந்தலுக்குக் இஞ்டுச்.அ நித்திரையுண்டாடு, இடுச் 

கென்று விழித்து, தேகம் நடுக்குற்றமையால், அதனைக் 

கரடியானது அறிந்து, அரசனைப்பார்த்து, ஐயா அரசே, 

நீரிப்படி. நித்தியராகொண்டு தப்பி விழுந்துவிட்டால், மரத் 
தடியில் இருக்கின்ற இங்கமான து, உம்மைச் கொன்றுவிடும். 
ஆனபடியினாலே, என் மடியிலாவது படுத்துக்கொண்டு நித 
இனரைசெய்வீராடில், நான் ௮இ ஜாககரதையாய் நித்திசை 
செய்யாமல், பாதுகாக்கின்றேன், பின்பு உமக்கு நித்திரை 
தெளிந்தால், நான் சற்றுநேரம் நித்திரை செய்கின்றேன், 

நீர் அதுவரையில் விழித் இருர்து, என்னைக் காப்பாற்று 

மென்றுசொல்ல, அதுகேட்ட வேர்சன் அப்படியே சம்ம 

இத்தபடி.யால், கரடியான,து இராஜனைக் தன்மடியிலே படுத் 
துக்கொள்ளச்சொல்லிழ் சுனது கரங்களாற் நடவிக்கொடூத்து, 
அரசனை நித்இிரைபண்ணும்படியாய்ச் செய்து, தான் மகா 
ஜாக்ரதையோடும் விழித்துக்கொண்டிருந்து பாதுகாத்து 

வரும்போது, கண்ட இங்கமானது கரடியைப் பார்த்துச் 

சொல்துடின்றது, வாராய் கரடியே, உனது அவலமதிக்கு 
என்ன சொல்லுவேன், ஐயோ என்னைப்போன்ற பராக்ரமர் 

களையெல்லாம், வேட்டையாடிக்கொன்று ஜெயங்கொண் 
ஆ.ருக்கும்படியாகெய வேந்தனை ௮றியாமல், பேதைமஇயால் 
மடியின்மீது வளர்த்தக்கொண்டு காத் துவருசன்ராயே, அவன் 

றித்திசை விழித்தவுடனே, உன்னை வாஸினல்வெட்டி. எறியப் 
போன்றான், ஆதலால் ௮வனை 8 நம்புவது சரியல்ல, மேலும் 
எ.த்தனைகாள் நீ இம்மரத்தன்மீதருந்தபோதினும், யான் உன் 
னைக்கொல்லாமல் விடப்போடறஇல்லை, உன்னுயிர்தப்பித்துக் 
ொள்ளவேண்மோயின், , உன் மடி.யில்படுத்து கித்திரைசெய் 
யப்பட்ட வேந்தனை ஏீழேதள்ளிவிட்டால், கான் எடுத் தக் 
;சொண்டுபோய்விரேன். ீபும் உயிர் கப்பிவாழ்வாயென் ௮,
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இரகமானது சொல்ல, அதைக்கேட்ட கரடியானது, சிங்கத் 
தைப்பார்த்து, ஐயா எங்களிறைவனே, ர் காட்டில் வாசஞ் 

செய்யும் என்னைப்போன்ற விலங்னெங்களுக்கெல்லாம், ௮4 
சனாயிருர் தும், இதுபாவம், இதுபுண்ணியமென்.று யோசியா 

மல், கொடும்பாதகமாயே, வார்த்தையைப்புகன்ீரே, Ogi 
நீ தியோ, ஐயோஈம்பினபேரைக் கொலைசெய்வது ஈலமஷலவே, 

இரவுரவாஇரகத்துக் சேதுவாகுமே, ௮ப்படி. ஈரகப்பிராப் தி 

யாவதன் றியி ஓம் தஅதீதுன்பமானது, ௮அகேகங்கோடி, யாகா இ 

இர்த்தெயங்கள்செய்தாலு மகலாதே, ஆதலால், இவ்வன த திலே 

சஞ்சரிக்கப்பட்ட பெரியோர்கள்சொல்லியவண்ணம், பிரம்ம 

ஹத்தி மூதலிய பாவங்களையெல்லாம் போக்குவதற்குப் பரி 

காரஞ்சொல்லி யிருக்கன்றார்கள், ௮டைக்கலம் புகுர் தவர்களை, 
அவலப்படுத்தியவர்கள், அடையுர் துன்பத்திற்குமாத்திரம் 
பரிகாரஞ் சொல்லவில்லையே, ஏனெனில், ௮வ்வாறு அவலப் 

படுத்திய பாதகமான, மேருவுக்கும் பெரிதாய் ௮ளவுபடா2 
தாதலால், கீரதை வாயினாற்சொல்லுவதற்கு எப்பட. உமத 

மனந்துணிந்ததோ ௮றியேள், ஆ, கெடுமதியையுடைய மிருக 

ராஜனே, என்று, அதற்கு விடைகொடுத்திருக்கும்போ ௪, 

அச்சமயத்தில், திருமகுக்தனென்லும் ராஜன், நித்திரை நீங்கி 

எழுந்து, கரடியைப்பார்த்.து, வாராய் என் மனக்ைர்த 

கரடியே, இனி 8 என் மடியிற்படுத்து, நித்திரை செய்யென்்௮ 

சொல்ல, கரடியும் ௮வ்வாறே, அரசன் மடியிற்படுத்து நித் 

இசைசெய்யுஃபோது, மரத்தடியிலிருந்த இல்கமான து, வேந்த 

னைப்பார்த்து, வாராய் வேந்தே, இக்க.ரடியை நீ காப்பாற்,து 

வதனாலே, உனக்குண்டாகும் பிரயோசனழென்ன, ஐயோ 
உலகாஇபனாகவிருந்துங் காட்டிற்சஞ்சரியாரின்ற, துஷ்ட 
மிருகங்களஞச்சடெங்கொடுக்ககலாமோ, இப்போது வஅக்காடிக்கு 

நித்திரைகலைத்தவுடனே, உம்மைக்கொள்று: பட்டிக்கப்போ 

fist mae, இ)$£ர் உண்மையாய் ஈம்பும், மேலும், சீர் எத்தனை 

காள் இம்மாத்தின்மீதிருந்தபோதஇலும், உங்களிருவசையும், 

கான் கெரன்றுபட்சணஜஞ் செய்யாமல் விடப்போடுறதில்லை,



௨௭௦ சேதுபுசாண்வசநம், 

ஆதலால் நீ பிழைக்கவேண்மோயின் யான் சொல் லுவதைகி 
கேள், ௮துயாதெனில், இப்போது உமத மடியின்மீது நிச் 

இரைசெய்யுங்கரடியைக் 8ீழேதள்ளிவிட்டால், யான் அதைக் 
கொன்று, பட்சணஞ் செய்துவிட்டுப் போய்வீடுகிதேன், 

பிறகு கீர் உமது 'பட்டணம்போய்ச்சேர்ந்து, சுகஜீவியாய 

வாழ்ந் துகொண் டி.ருக்கலாமென்று சொல்ல, ௮சைக்கேட்ட 

தீருமகு க்தன் மேல்வரும் வினையை நிதானித்து யோயொமல், 
சிற்கத்தினது வார்த்தையைச் சரியென்றெண்ணித் தனது 

மடி.பிற்படுத் து நித்திரை செய் அகொண்டிருக்குக் குற்றமற்ற 

கரடி பைப்பிடி.த்துக் தே தள்ள, காடிபானது இடுக்கென்று 

விழித் துக் தழேவிழமுர்சமபத்தில், கால்களையும், சைகளையும் 

விரித்துப், பிராணபீதியோடும், மூன்செய்த புண்ணியத்தால், 

நிலத்தில் வீழாமல், அ௮ம்மரத்தைக் கெட்டியாப்ப்பீடி.த் தக் 
இளையிற்றொற்றிக்கொண்டு, மனதை இடப்படுத்தி பின்பு 

தருமகுத்த னென்னும் அரசனைப் பார்த்து, புன்அரிப்புக் 

கொண்டு, ௮டா வேர்தனே, என்னமதி படைத்தாய், ஈம்பின 

பேரை நழுவவிரிவது ஞாயமல்லவே, கிருமூடர்சளுஞ்செய் 

யாத வேலையல்லவோ செய்தாய், உபகாரஞ்செய்தவர்களுக்கு 

அபகாரஞ்செய்யலாமோ, ஐயோ என்னைப்போன்ற புல் 

லறிவையுடைய விலங்கினங்களுக்கும், இர்ச எண்ணமிராசே, 

நீ மான்செய்த நன்றியை மறக்று, என்னைச் சிங்கத்துக்கிரை 

யாக்கி, £ உயிர்வாழ நினை தீ தனையோ, மடமையோய், உனக்கு 
நற்கதிபுண்டாகுமோ, ௮டா பித்தனே, நீ என்னை யாரென்று 

எண்ணியிருக்கன் ய், நான் இருச்குமகாரிஷியின் வர்க்சத்இல் 
உற்பத்த சரனகாட்டமுகி என்று என்னைச்சொட்லுவார்கள், 

ஆதலால், நினைத்த வடிவங்கொண்டு, வனங்களிற் சஞ்சரிக்கும் 
வழக்கமாதலால், இன்று இக்கரடி. உருவங்கொண்டு, இவ் 

வனத்தில் வருகிறபோது, இச்சிங்கமானது கண்டு, என்னைத் 
துரத்திக்கொண்டுவந்தபடியால், இம்மரத்திலேறி உன்னைக் 

கண்டேன், நீ என்னையோடியாது, வஞ்சமனத்தால், கரன் 

உனக்குச்செய்து ஈன்றியையுமறந்து, என்னைச் Ross ge
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போதினும், கெஞ்சத்இற் குடி.கொண்டிருக்கும் நீலகண்ட 

கூர்த்தியாயய உமாமகேசரும், அப்படி. செய்வாரோ, ஈன்றி 

யற்றவனே, உலகுக்கெல்லாம் தாயகம்போல், ஜீவகாருண்யம் 
பொருந்தி, மநுநீதிபிறழாது செங்கோனடாத் இவரும், ஈரா 

இபனென்று நம்பிமடியிற்படுத்து, நித்திரைசெய்துகொண் 

டிருந்த என்னைச் ஈங்கத்துக்களையாய் வஞ்டிக்துத் தள்ளிய 

படி.யால், 8ீ பயித்தியம்பிடி த்துக் கேவலஞனய் திரியக்கடவை 

யென்று சாபக்கொடுத்து, பின்னர் மரத்தடி.யிலிருச்சுஞ் சிற் 

கத்தைப்பார்த்துக்கூறும், வாராய் சிங்கமே, நீ உன்னுடைய 

கதியை அறியாமல், என்னைக்கொள்று பட்சணஞ்செயய 
ஆவலோடுக் துரத்திவந்தாயன்றோ, அந்தோ, நீ உன்னையா 

சென்றிருக்கின்னாய், அளகாபுரிக்றைவனாகிய,குபேரலுடைய 
பரம்பரையில் உற்பவித்து, பத்திரனென்னும், நாமம்பூண்டு, 

உனது தேவியோடும், இமயகரிச்சாரலிலேவயங்கு மோர் 
தடாகத்தில், ஜலக்ரோடைசெய்து விளையாடிக்கொண்டிருக்கும் 

போது, சவுதமமகாரிஷியானவர், வேள்விக்குரிய சமித்து, 

தர்ப்பை முதலியவைகளைக் கொய்யும்பொருட்சி, அவண் 

விஜபஞ்செய்ய, ௮வரைக்கண்டவுடனே, உன்தேகி காண 
முற்றதவளாயக் கரையேறி வஸ்திரமெடுத் துடுக்திக்கொள்ள, 

அ துகாலையில், நீயும் ௮வ்வாறு ஈடவாபல் ௮சட்டைசெய்து, 

நிருவாணனப் நின்றபடி.யினாலே, அம்மூறிவருக்குக் கோடம் 

டிறந்து, உன்ளை மிருகமாகப்போரும்படியாய்ச் சாபங்கொடு 
த்தபடியால், நீ இப்படி டங்கமாகப்பிறந் து, என்னைப்போன்ற 

வர்களைத் துரத்திக்கொண்டு தீரிகின்ரயென்று, கரடியான து 
சொல்ல, அதைக்கேட்ட சிங்கமான து, கரடியின்வாய்மையை 

உள்ளத்திலுன்னிப் பூர்வக்கியானமுண்டாட, உடனே ஆச் 

சில்கவுருவத்தினின் ற ம்மாறிப் பணழயபடி,பத்்தரனென்லும் 

பெயரோடிம், தேக ரூபங்கொண்டு, கரடியாகய முறிவனைப் 
பார்த்துக்கூறவான், ஐயா, கான் தாங்கள் சொல்லியதுபோல, 
குபேசலுள்பய உந்இரியாகவிரும் து, மேருவின்சாரலில்,



௨௭௪௪ சேபுராணவாநம், 

எனதுதேவியோடளே ஜலக்கரீடைசெய்துகொண் டிருக்கை 
யில், கவுதமருடைய சாபமெனக்குண்டாக, அ.தனாத்பயர்து) 

யான் ௮வரைவண௩ூ, விமோசனமியாதென்றுகேட்க, அதற் 
கவர் இருவுளமிரக்கச் சொன்னது யாதெனில், அப்பா, நீ 

சில்கருபமாய்க் சாட்டிற்சஞ்சரிச்கும்போது, சானக்காட்ட 

'சென்பவர், கரடி, உருவங்கொண்டு, வன த்இல்வரும்போ 2, 

CB ௮வரைக்கண்டு துரச்திக்கொண்டுபோவாய், அப்போ, 
அவராலே உனக்கந்தச் சாபவிமோசனமாகுமென்.று சொலி 
யிருந்தமையால், ௮துபோற் றங்களை sales எனக்கு, எல் 

லாப் பாக்யெமுக்டைத்ததென்று, கரடியுருவமாயிருக்கும், 
இருடியை வணக்க, அவரிடத்தில் விடைபெற்றுக்கொண்டு, 
அளகாபுரிபட்டணம்போய்ச்சேர்ந்தான், அப்பால், சானக் 
காட்டனென்லும் மூகிவர், தனஇச்சையின்படி. வனத்தை 
கோக்செசெல்ல, அப்போது, தருமகுத்தனென்பவன், முகி 
வர் சாபத்தால் வெறிகொண்டு, யாதுந்தோற்றாமல், பட்ட 

ணத்தைரோக்கி வருறெபோது, அங்குள்ள மர்இரிபிரதானி 

மூததலியவர்கள்கண்டு பயந்து, மிகவுந் துன்பத்தையடைர்து, 
தருமகுத்தனைப்பயந்த தகப்பனிடத்திற்சொல்ல, அவ்வார்த் 

தையைக்கேட்ட அ௮ளனும், துக்கசாகரத்துட் டோயந்து, 

அந்தோபெறுதற்கரிய ஈமது ஒருபிள்ளைக்கும், இப்படி. ஈசன் 

விதித்தானே என்று சடக்கமாட்டாதவஞய், பெருங்கவலை 
யோடும், மக்இரிமுதலிய லெ காரியக்காரர்களுடனே, குமா 
சனைக் கூட்டிக்கொண்டு, சயிமினி என்னு மகாரிஷியினிடத் 
திற்குப்போய், அவரைப்பணிர் து, ஆிபெற்று, சுவாமி, 

எனது தவப்புத்தரனா.ப இவலுக்கு, அகஸ்மாத்தர்ய் பித்து 
பிடி த்தருக்கவேண்டிய காரணம் யாதோ, ௮.சனைத் தேவரீர் 

ஆய்ர்ததிர் தோதவேண்டுமென்றுகேட்க, அப்போது சயி 
மினியானவர், ஜான இருஷ்டியாற்பார்த் து, ஈகடந்தகாசியல்களை 

யெல்லாம், படிப்படியாய்ச்சொல்ல, அங்வார்த்தையயக் 

கேட்ட சகலரும், பெருந்துள் பத்தையடைச் ௪, சுவாமி, இது 

திரும்படியாய்த் தேவரீர் கடாட்சித்தருள லேஸ்மிமென்று



சேதுபுராணவசநம், எடு 

புணிஈது, வினவிநிற்கையில், சயிமினி முரியானவர் கருணை 
சுரந்து கூறுவார், வாருங்கள் காரியக்காரர்களே, உங்கள் 

இறைவனா இவ்வரசன், வனத்திற்கு வேட்டமாடப்போன 
விடத்தில், தேடிக்கொண்டபித்து தரவேண்மொயின், ஒரு 

அ௮வுஞ்சொல்லுன்றேன் கேளுங்கள், ௮து யாதெனில், 

இவ்வுலகன்கண் ஓங்கும், பரதகண்ட தெட்சணபாகத்தில், 
ஸ்ரீசாமமூர்த்தியாற் கட்டப்பட்ட சே. தவென்னுக் தறுக்கோடி. 
யில், சங்கற்பவிஇியின்படி.த் தீர்த்தமாடியபேர்களுக்கு, சகல 

பாபங்களும், நிவரீத்தியாவதன்றியும், பூதப்பிரேத பசாசடா 
இனி காளி கூளிகளால், வந்த துன்பமும், பிரம்மஹத்தி, ௪ 
ஹத்தி முதலிப சோஷங்களும்டீங்டு, நினை த்தகாரியங்களெல் 
லாங் கைகூடி, பேரின்பமுங் கூமொதலால், ௮வ்விடத்திற்கு 

உன்குமாரனைக் கூட்டிக்கொண்டுபோய் தீர்த்தமாடி, ஸ்ரீராம 
நாதனைப் பணிவாயேல், இச்சாப விமோசனமாமென்று 

சொல்ல, ௮வ்வுரையைக்கேட்ட தருமகுத்தன் தந்தைமுதலிய 

யாவரும், மெத்தவுஞ் சந்தோஷமடைந்து, மகாரிஷியை 

வணங்கி விடைபெற்று, தங்கள் பட்டணஞ்சேர்ந்து, இரத 

கஜதுரகபதாதஇகளோடும், தருமகுத்தனை இரதத்இலேற்றி, 
அவன் தந்ைத முதலியவர்களும், பிரயாணப்பட்டுக் காடு, 
மலை, வனம், வனாந்தரம், கானாறு, ஈதிகள், பதிகள், இவ்ய 

க்ூத்திரங்களெல்லாங்கடர்த, சே.துவைச்சேர்ந்து தரிசித்து, 
௮வணிலகுந் தநுக்கோடியில், தருமகுத்தனை மூழ்கும்படி. 
யாகச் செய்தளவில், ௮வனைப்பிடி.த்இருர்த பித்தான து, பருதி 
மூன் பனிபோல்விலூக் கருதார்த்தனாப் தனது கையினால் 

வேண்டிய பிராமணர்களுக்கு தான தருமங்கள்செய்.து, மூன்.று 
நாள்வரையில், சங்கற்பவிஇயின்படி மூழ்க, மறைவிதியிற் கூறிய 
வண்ணம், முப்பத்திரண்டறங்களையும், குறைவின்றிஈடா தத, 

ஸ்ரீராமராதலுக் கபிஷேகஞ்செய்து பூசித்து, நிகேதனங்சாட் 

உச் தோத்தஞ்செய்து, அக்சடவுளிடத்தில் விடைபெற்ற, 
சேஞசயின்யங்கள் சூழத்தக்கதாய், இரதமேறித் சன துபட்ட 

,சம்வர்துசேர்/ச, சிமினிமகாரிதியைக்கண்டு வணங்ஜெர்



௨௭௭ சேதுபுராணவசநம், 

கள். ௮ப்படி. வணங்யெ இராஜனை முரிவர் ஐ£ர்வதித்து, ௪௪ 

ஜீவியாய் இராச்சியபாரஞ் செய் துவரக்கடவையென்று விடை 
கொடுத்தனுப்ப, அவ்விடையை ஏற்ற வேந்தன் தன்னுடைய 

இராச்சியத்தை ௮ரசாண்டுவந்தான். கேட்டீரோ நைமிசா 
ரண்யர்களே, இப்படியாய் ௮நத ராமதநுக்கோடியிலே, உன் 

மத்தபிரமை, பயித்தியம், குமரசகண்டமூசலகம், இவைகளெல் 

லாம் பஞ்சாய்ப்பறந் துவ்மொதலால், இர்த தநுக்கோடியை 

யன்தி வேறே நீர்ச்சத்தை விரும்புவது எப்படியாகுமெனில், 

பசுவின்பாலிருக்க அதைக்குடியாமல், கள்ளிப்பாலைத்தேடிக் 

குடிக்கச்சென்றதுபோலாகும், ஆதலால், இந்த த.நுக்கோடி. 

யில ௮ன்புடனே தீர்த்தமாடியபேர்கள், சுயஞ்சோ இமய 
மான ஞான த்தையடைந்து, மகாதேஜசுடனே விளங்குவார் 

கள், இதன்றியும், இர் ச,தநுக்கோடி.யைச் சந்இத். துக்கொண்டு 

வேஜொரு.தர்த்தங்கள், நதிகள், குளங்கள், கூபக்கள், மு.தலிய 

வைகளில் சூன்றுவிசை தீதுக்கோடிசேதுவென் 'சொலலி, 

பத்இிவிரயத்தோடும், யாரொருவர் தீர்த்தமாடுகின்னுர்களோ 

அவர்கள் தாமரைமலரில் வாசஞ்செய்யாநின்ற அயனைப் 

போன்ற வாழ்வும், ஆயுளும், இலட்சுமி கடாட்சமும், தவள 

மயமாய் அர்த தள கரணங்களையுடைய சந்திரனை சடா 

பாரத்தில் தரித்திருக்கட்பட்ட பரமசிவனுடைய பாதாரவிக்த 

(pa இடைத்து, ஆனந்தபோகங்களை யடைவார்களென்று 

சுருதிவாக்கெப்பிரமாணங்களாலே சொல்லப்பட்(..ாரல், அந்த 

இசாமசதுக்கோடியினுடைய மடமையை யாராலே ௮ளவிட் 

டுச் சொல்லக்கூடும். இத்தன்மை பொருந்திய தறுக்கோடி. 

யிலே, பராவசு என்று சொல்லப்பட்ட ஒருவன், தன gl 

தந் தையைக்கொன்று அர்த தோஷத்தை தறுக்கோடியில்மூழ் 

இத் இர்த்துக்கொண்டானென்று சூதமகாரிஷியானவர் சொல்ல, 

அதைக்கேட்ட ' நைமிசாரண்யர்கள் மூரிவரைப்பணிர்து, 
சுவாமி, ப் ராவ்சு என்பவன் என்னகாரணத்தினால் தசப்பனைக் 

கொன்ருன், என்னமாபிலே ஜனித்தவன், அவலுச்ரு இம்மஇ,



சேதுபுராணவாநம், உளள 

வந்தகாரணம்யாதோ அதனைச் திருவாய்மலரர் தருளவேண்டு 
மென்று கேட்கச் சூதமுறிவர் சொல்லத்தொடக்கஞார், 

தீருமகுத்தச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பேற்றது. 

  

LITT RFF (HS BLD, 
FS Oe OR 

கேளுங்கள் நைமிசாரண்ய வாரிகளாயே மூனிவர்களே, 

நெடியகடலகசூழ்ர்த இவவுலடன்கண் உத்சரதேசத்திலே பிரு 

கத்துய்மனென்னு மோரரசன் மகாமநுகீதியோடும் இராஜா 
சஞ்செய்து வரத்தக்கவன், சதாசாலமும் பூமண்டலத்த 

லுள்ள இவ்யக்ஷத்இரங்களிற்போய் யாகா இகர்த்தியங்களை 
இர்திராதிதேவர்கள் மனமகிழும்படியாய்ச்செய்௮, கேச 
£ர்த்திகளோடும் விளங்கப்பட்ட வேர்தன், சிர்தையிலுன்னிய 

யாகங்களெதுவோ ௮தனை மறைகிழுப்படி. நிறைவேற்றும் 
வல்லவனாகிபும், பிரம்மகுலசிரேஷ்டனாகியும், சசலசாஸ்இரங் 

களையுழணர்ந்து விஞ்சைமக்திரத்தையே பாராயணஞ்செய்து 
ard ges சைப்பியனென்னும் பிராம்மணனுக்கு ௮ருவாவசு 

என்றும், பராவசு என்றும் பெயரினையுடைய இரண்டுபிள்ளை 

கள் தகப்பனைப்பார்க்கினும் எண்மணங் கஇிகப்பட்ட வல்லவ 
ராய மேன்மையடைந்து இராஜனல் நடத்தப்பட்ட யாசாஇ 

இர்த்தியங்களை அவ்விருவருமேயிருக்து வழுவின்றி நடத்தி 

வரும்காலையில், பிருகத் துய்மனென்னும் வேச்சன், காடுபட்ட, 

ணத்இல் இர்க்கசத்திரயாகளஞ் செய்யக்கருஇ, அருவாவசு பரா 
வச என்னு மிரூவர்களாலும், ௮ தற்குவேண்டிய சாமத்ரிகளஸை 
யறிந்து, அவ்வாறே சேகரஞ்செய்து, ௮ங்களனம்வரப்பட்ட 

முரிவர்களுக்கும்,' பெசியோர்களுக்கும், பன்னசாலசளைப் 

பு.துக்கச்செய்து, இசாஜன் அருவாவசு, பராலசு munis 
சோப்பயர்த தர்தையரோடும், மர்இகிபிரதானிமுதலிய சேன 
சயினியக்களோடும் பிரயாணப்பட்டு ௮விடம்போய்ச்சேர்ந்து



உளவு] சே௮அபுராணவசநம். 

விதியின்படி. யாகசாலைமுதலிப யாவுமமைத்து இன்னம் 
லோகத்திலுள்ள பெரியோர்களை வருவிக்கவிரும்பித் தூதர் 

களையனுப்பி, கவுதமர், அத்திரி, காசிபர், நாரதர், பராசரர், 
மார்க்கண்டர், புலத்தியர், பிருகு, வடிட்டர், சதானர்தர், 

வேதவியாசர், அகஸ்தியர், கபிலர், சவுமியர், சாபாலி, விசுவா 
மித்தரர் முதலிய பெரியோர்களை எல்லாம் வருவித்து, ௮வ 
வர்களுக்கு அர்க்பெபாத்தியாதுி சோடசோபசாரங்களுஞ் 

செய்து,விடுதிகளிலெழுர் தருளப்பண்ணி, ௧%தமலபலா திகளை 

வர்கள் மனமகழும்படிபிரதிதனமுங் கொடுத்துவரும்படிக் 

காரியக்காரர்களுக்கு திட்டப்படுத்த, யாகத்தைக்கண்டு தரி 

சிக்க விருப்பல்கொண்டுவர்த இராஜராஜாக்களுக்கும் ௮வர் 
கள் மந்இரிபிரதானிமுகலிய காரியக்காரர்கள் பந்துவர்க்கத் 

தவர்களுக்குக் தக்கவிடுதகள் விடுத்த, அவர்களுக்கு அறு 

சுகையுண்டியும் தாம்பூலமும் மனம$ூழும்படியாய் i 5 
வரத் இட்டப்படுத்த, பிருகத்துய்மனென்னும்ராஜன் ௮ருவா 
வசு, பராவசுவென்னும் இருவர்களால் சுபமுகூர்த தவேளையில் 

யாகத்தை ஆரம்பஞ்செய்து, ஈடத்திவருங்காலையில், ௮வர்கள் 
செய்துவருங் சரமங்களையும் மந்திரசக்ககளையுங்கண்ட வூட் 
டர்முதலிய பெறியோர்களியாவரும் இவ்விரு சிருவர்களுக்கு 

மிஞ்சியவல்லவர்க ளொருவருமில்லையென்.து சிரக்கமபஞ் 

செய்த புகழ்ந்து, பெரும்பாலும் ஆச்சரியமடைந்து யாகம் 

நடந்ேேதறிவருவதைப் பார்த் துக்கொண்டிருக்கும்போது, ஒரு 
நாள் பராவசு என்பவன், கங்காகஇக்கரையிற் பன்னசாலை 

பு. துக்கக்கொண்டு அதில் வீற்றிருக்கும் தன.து தாய்தந்தை 
பர்களிடம் விடியுமுன் னெழுந்துபோய்க் கங்கையில் ஸ்காகஞ் 

செய்து சந்இயாவந்தனமுதலிய நியமரிட்டைகளை முடித்துக் 

கொண்டு ' வருவோமென்று யோடித்துப்படுத்தவன் இராப் 

போ திற்றனே எழுந்து நித்திரை கலக்கத்துடனே தனது 

தந்தையிருக்கும் பன்னசாலையைகோக்கி வருகையில், அப் 

பன்னசாலையிலே பராவசு என்பவன் தரதையாகயெ சயிப்பிய 

ளென்னும் பிராமணன், ஒர்புலித்தோலைச் சரீரற்தெரிபாமத்



சேதுபுராணவசநம், ௨௭௯ 

போர்த்.துக்கொண்டு இருப்பதை பிள்ளையானவன்சண்டு இது 
வனமாகையால், ஈமது தாய்தந்தையசை அடித்துக் கொல்ல 

வன்றோ, இப்புலியான துவந்து காத்திருக்குதென்று யோடத் 

அச் செவ்வையாய் நிதானியாமல் தன்கரத்திலிருந்த தண்டத் 
தினால் மெல்லப் பதுக்குப்போய்ப் புலியினது பீடரியிலே 

ஓங்கி அடித்தான், அப்படி. அடி த்தவுடனே புலித்தோலை 

பணிந்திரூந்த மூப்பனாயெ ரயிப்பியன், வாயினாலும் மூக்கனா 

லும் இரத்தங்களிக் கக்கக்கொண்டு மாணத்தையடைந்தான். 

௮ துகண்ட பராவசு ௮ருகேபோய்ப் பார்க்கும்போது தகப்ப 

னென்றறிநர்து அடித்துமோதிக் 8ழேவிழுந்து புரண்டுபுரண் 

உழுது ஜூர்ச்டித்திருக்கையில், ௮வ்வோசையைக்கேட்ட் 
௮வன்றாயானவள் தடி.வந்து தனது மணளலுக்குநேர்ந்த மர 

ணத்தைக்கண்டு சடஒக்கமாட்டாதவளாய் துன்பசாகரத்துள் 

ளழுந்திக் கதறிப்பரதவித்திருப்பதத இளையகுமாரனாகிய 

௮ ருவாவசுவென்பவன் கேள்விப்பட்டு ஒடோடியும்வந்து பார் 

த்து பெருந்துயரத்தோடும் அழுது பின்பு மூவரும், மன 

தைத் தேற்றிக்கொண்டவர்களாய் தாதைக்குச் செய்யவேண் 

ய இரியையனைத்துஞ்செய்து சமாஇயில்வைத்து இஷ்டிக 

ளைச் சாஸ்இரவிதஇிப்படியே பரிகாரஞ்செய்து, இராஜனுடைய 

யாகத்தை நிறைவேற்றவேண்டி. யிருப்பதனாலே சன துதம்பி 

யைப்பார்த்துக் கூறுவான். வாராய்தம்பி ௮ருவாவசு, இப் 
போது வேர்தனது தீர்க்கசத்திரயாகர்.துடங்கி நடந் துவருவ 

தில் ஈமக்குச் சம்பவித்இருக்குர் தொல்லையோடும் யாகத்திற் 

பிரவேசிக்கப்படாது. அப்படி. பிரவேசியாமற்போனால் யாகத் 
துக்கும் பின்னம்கேரிடும், 8 தனியாக ஈடத்.துவதற்கு உன்னாம் 

சக்தியிராதாதலால் ககப்பனைக்கொன்ற எனதுதோஷத்தை 
கீ ஏற்றுக்கொண்டு ௮ துபரிகாரமாகும்படியாய் தவஞ்செய் து 

கொண்டிருந்தால், கான் வேர்தனுடைய யாகத்தை யாதும் 
குறைவின் றி நிறைவேற்றுகன்றேன். ஒருவேளை இச்செய்தி 

அசசனுக்குத்தெரிர்துகேட்பானாகல், கீகொன்றதாகச்சொல்லி 

விடுறேன், உன்னைக்கேட்டுல், யும் ௮ப்படி.யே சொல்லி



2.9/0 சேஅபுரானாவசநம், 

விகோய், ஆதலால், இதுவே ஈல்லயோசனையென்று சொல்ல, 
'தம்பியானவன்கேட்டு, தேவர் ௪த்தம்போல ஈட் துகொள்ளு 
இேேனென்றுசொல்லித் தனது அ௮ன்னையோடும், வனத்திற் 

தபஞ்செய்துகொண்டிருர்கான், அப்படியிருக்கையில், பரா 

வசு என்பவன் கங்கையில் ஸ்கானஞ்செய்து, ஜெபதப நியம 

நிட்டைகளை முடித்து யாகசாலையிற்சேர்க்து, ஒமத்துக்குரிய 
தொழிலிற் பிரவேசித்திருக்கும்போது, இக்சாரிபங்களைக் 

கேள்வியுற்றவர்கள், இராஜனைப்பார்த்து, சுவசமி, இச்சிறுவன் 

தனது தகப்பனைக்கொள்று, பிரம்மஹத்தியுடையவனாய் 
இருக்கின்றமையால், இவனை இந்தயாகச்திலே வைக்கப் 

படாது, இக்தகணமே, இவணின்று நீங்குவது உத்தம 
மென்.றுசொல்ல, ௮ம்மொழியைக்கேட்ட வேந்தன், இதெ 

ன்னகாரணமென்று இர்இத்துப் பராவசுவைக் கேட்கையில், 

அப்போது பராவசுவும் இசாஜனைகோக்கி, ஐயாமகாசாதனே, 

எனதுதந்தையை நான்கொல்லவில்லை தம்பிகொள்றமையால், 

அர்ததோலம் நீங்கும்தபத்இி லி ருக்கன்றானென் று சொல்ல, 

அதைக்கேட்ட வேந்தன், இதனைத் திரவிசாரிக்கவேண்டு 

மென்னு வேவுக்காரர்களாலே அருவாங்சு வென்பவனைக் 

கூட்டிவரச்செய் து நடந்தசவிஸ்தாரமியாதென்றுகேட்க, ௮ப் 

போது. அருவாவசுவும், ஐயா மகாராஜனே, எனது sheng 

யைத் தெரியாமையினால், எனது, தமையன் கொன்றுவிட்ட 

படியால், நரன் ௮ப்பழியை ஏற்றுக்கொண்டு தபஞ்செய்கிே 

னென்றுசொல்ல,' அதைக்கேட்ட வேந்தன், ப.ராவசுவைக் 

குற்றமுடையவனென் று நிதானித்து, யாகசாலையைவிட்டு மீங் 

கும்படியாய்த் தாதிக்கொண்டகாலையில், அதைக்கண்ட யாவ 

ரும்நிந்தித் துப் பராவசுவை வெறுச்துக்கொள்ள, அப்போது 
அருவரவசுவென்புவன் மெத்தவுங் .ஏலைசமடைந்து, இசாஜ 

விடத்தில். தனக்கு விடைகேட்கும்போது, இராஜன் அருவர் 

வசுன வகோத்தி, அப்பா, உனது தச்ைதனயயைக்கொன்றபி உன் 

ப னச். சார்ந்ததேயன் றி, உனக்கு . யா.துர தோஷமில்லை, 

போய்காவென் சொல்ல, அதைக்கேட்ட இருவரும் wre 

 



சேதுபுராணவசநம், ௨௮௧ 

சாலையைவிட்டு 8ீல்குவதற்குள், பராவசு என்பவனுக்கு பிரம் 
மஹத்தியானது தொடர, அதைக்கண்ட அவன் தம்பியான 

வன், ௮வனைவிடாமல் கெட்டியாய்ப்பிடித் இழுத் துக்கொண்டு 

வனத்திலிருக்கும் தாயினிடத்திற் கொண்டுபோய் விடுத்து, 

அ வனுக்குப்பற்றிய பிரம்மஹத்தி டீங்கும்படியாய் சூரியயக 
வானைக்குறித்து தபஞ்செய்கையில், சூரிபபகவானும் கருணை 

சுரந்து இந்திராது தேவதைகளுடனே ௮ருவாவசு என்பவ 

க்குப் பிரத்தெய&சமாய் தரிசனந்தந்து, வாராய் ௮ர௬வா 

வருவே, ூ உனது தமயன்செய்த பிழையைப்பொறுத்து, 
அ வன்பொருட்டு நீ இழைத்த தபத்துக்குச் சச்ேதோஷமடைந் 

தோமாதலால், உனக்குவேண்டியலவரத்தைப் பெற்றுக்கொள் 

ஞூவாயென்றுசொல்ல, அவ்வாய்மையைக்கேட்ட ௮ருவாவசு 

வென்பவன் மெத்தவுர் சந்தோஷமடைந்து, சுவாமி, சிறி 

பேனைப்பபந்த தந்தையானவர், உயிபெற்று எழுந்திருக்கும் 

பழூபாயும், ௮ன்னவரைக்கொலைசெப்ச எனது தமையனைப் 

பற்திப பிரம்மஹம்இமீங்கிப் புசிதறகும்படியாயு் கருணை 

செ.ப்.பவேண்டுமென்று, கரங்கூப்பித் தோத்தரஞ்செய்து நிற் 
கும் ௮ருவாவசுவென்பவனைச் செஞ்சுடர்க்கிரணனாயெ சூரிய 

பகவானும், இந்திரன் தலிய தேவர்களுங்கண்டு கூறுவார் 

கள். வாரும்பிள்ளாப் ௮ருவாவசுலே, நீ எங்களைக் கோரிக் 

கேட்ட வரமானது, மெத்தவும் ஆச்சரியத்தைக் கொடுக்கன் 
றது, ஏனெனில், .உலின்கண் இறந்தவர்கள் ௮கேசராளைக் 

குப்பிறகு உயிர்பெற்றுவரவும், கொலைசெய்தவன் ஒருவ 

னிருக்க, மற்றொருவன் தபஞ்செய்து சொலைஞனது பிரம்ம 

ஹச்இயைப் போக்கும்படியாய்க் கேட்ப தும், வேடிக்கையாக 

விருக்கின்றதாதலால், ஓ சிறுவன, நீ எத்தனை தபஞ்செய்த 

போதினும் அவனைப்பிடித்த பிரம்மஹத்தியானது நீங்கப் 

போூறடுல்லையென்.று சூரிபபகவான் முதலிய தேவர்களியா 

வருஞ்சொல்ல, அதைக்கேட்ட அருவாவசு ச௫ச்சப்படாத 
துன். .த்திலாழ்ர்தவனப் தேவர்களைப்பார்த்து, மறுபடியும் 

கூறுவான். சுவாமி, சிறியன் எனது அன்னைபடுர்துயரத்
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ng, Harare துயரத்தையுங்கண்டு, உயிர் கொண் 

டிருப்பதாய் தோற்றவில்லை யாதலாள், எவ்வகையேலு மருள் 

செய்யவேண்டுமென்று மிகப்பரிதாபப்படுகைபில், ௮ துகண்ட. 

தேவர்கள் கிருபைக.ர்ந்து ௮ச்சிறுவனைகோக்கு, நீமிகவுர் துன் 

பப்படுகின்றமையால் இப்புவியின்கண்ணேங்குர் தென்றிசை 

யிற் கக்தமாதனகரிச்சார்பில் சேதுபக்தனத்தில் இராமதநுக் 

கோடியென்று ஓர் புண்யதீர்த்தமிருக்கின்றது, அத்தீர்த்தத் 

இலே உனது தாயைபுர் தமையனையும் ௮ழைத் துக்கொண்டு 

போய் நாற்பத்தைர்துநாள் பரியந்தந தீர்த்தமாடச்செய் து, 
அங்குள ஸ்ரீராமநாதனைப்பணிர்து பூரித்து, இவண் வருவீர்க 

ளாயின் உங்கள் தந்தையும் எழுந்தருப்பான், உனது தமை 

யனைப்பற்றிய பிரம்மஹத்இயும் நீங்குமென்றுசொல்லி, சூரிய 

பகவானாதி சகலதேவர்களும் விசும்பிடை மறைத்தார்கள். 

அதைச்கண்ட அருவரவசு என்பவன் மிகவுஞ் சந்தோஷங் 

கொண்டு தாங்களிருக்கும் பன்னசாலைக்குவக்து தாய்தமைய 

Came sigs சயிஸ் தாரங்களைச்சொல்லி, அவர்களைக் கூட் 
டூ.க்கொண்டு காடிபட்டணத்தைவிட்டு நீங்கிக் காடு, மலை, 

வனம், வனாந்தரம், கானாறு முதலிய நதிகளையும், பஇகளை புக் 

இவ்.பக்ஷத்திரங்களையும் விடுத்து நீங்கிக் கந்தமாதனகிரிச் 

சார்பிற்சேர்ர்து, சேதுவை தெரிசனஞ்செய்து தேவர்கள் 

கூறியவண்ணம், ஸ்ரீராமத.நுக்கோடி.யில், சங்கற்பவிதியின் 

படி. நாற்பத்தைந் துகாள்வரையில் தீர்த்தமாடி, இராமகாத 

னைப் பணிர்துவருகையில், உடனே, அங்கோர் அசரீரி உண் 

டாயிற்று, ௮ துயாதெனில், ஓ பராவசுவே, உன்னைப் பற்றி 
யிருந்த பிரம்மஹத்திகோஷம் நீங்கக் இருதார த்தனா$விட் 

டாய் என்று ஒலித்த ஒசையைக்கேட்டு, மூ.வருஞ் சந்தோ 
ஷத்துடனே அ௮ர்தராமதலுக்கோடியில் தங்கள் மனமான து 

இருப்தியடையுமளவுக் தீர்த்தமாடி, ௮தைவணங்கி, இராம 
நாதன் சக்கிஇவந்து பிரதக்ஷணஞ்செய்து, இராமலிங்கத்ைைத் 
தகோத்திரம்பண்ணி, ௮க் கடவுளிடத்தில் விடைபெற்று 

மீண்டு, அஇதீவிரமாயக் காடெபட்டணம் வர்துசேர்ந்து தங்க
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ளது தகப்பனை அ௮டக்கஞ்செய்த சமாதிக்கருகாய் வருகிற 

போது, ௮காலமரணமா யிறந்த ௮வர்களது தாதை உயிர் 

பெற்றுச் சமாஇயினின்றுமெழுந்து, பிள்ளை களிரண்டுபேரை 

யும், பெண்சாஇயையுங்கண்டு, ஆனர்தங்கொண்டு, தழுவி 

முத்தமிட்டு, ௮டங்காமகழ்ச்சியோடும், ஈடர்த சவிஸ்தாரங் 

களையெல்லாம், ஆதியோடர்தமாய் ஒருவருக்கொருவர் பே௫த் 

தமது பூட்டணம் வந்துசேர்ந்து, சுகஜீவிகளாய் வாழ்ந்திருர் 

தார்கள். ஆதலால், இத்தன்மையான ம௫மைபொருக்திய 
தீறுக்கோடியினது பெருமையை ஒருவராலுஞ் சொல்லிமுடி. 

யாது, இதன்றியும், சுராபானமுதலிய லாஇரிவஸ் துக்களை 

இச்சித்து, ௮தனால்வர்த பாதகங்களெல்லாம், ௮ந்த தறுக் 

கோடியைக்சண்டவுடனே, புலியைக்கண்ட மான்போலும், 

இராஜாளியைக்கண்ட கொக்கைப்போலும், பருதியைக்கண்ட 

பனியைப்போலும், விலகப்போவதோடும், அ௮த்தீர்ச்சத்தை 

தரிசித்தாலும், அப்படி. தரிரித் துவந்தவர்களை மற்றவர்கள் 

சுண்டு தரீசித்தாலும், அ௮வர்களைப்புகழ்ந்தாலும், ௮ச்சேது 

வின் மசமையை சொல்லிக்கொண்டி.ருந்தாலும், சொல்லிக் 

கொண்டிருப்பதை சிரவணஞ்செய்தாலும், அவர்கள் புண் 

ணியசாலிகளென்று பெரியோர்களாற் சொல்லப்பட்டிருக் 

இன்றபடியால், ௮ந்த தநுக்கோடியிலே, முன்னொருகாலத் 

இலே, ஒர்ஈரியும், வானமும் சிமன௫ிதஞ்செப்திருக்து, இநத 

திதுக்கோடியில் தீர்த் சமாடி. தவ்யரூபத்தைப் பெற்றுர்க 

ளென்று சூதமுநிவர்சொல்ல, ௮வ்வாய்மையைக்கேட்ட கைமி 

சாரண்யமு வர்கள் சூகமகாரிஷியைப்பணிந்து, சுவாமி தேவ 

ரீர் அடியோங்களுக்கு அவைகளின் பெருமையைத் திருவாய 

மலர்ச் தருளவேண்டுமென்று கேட்கச் சூதமுடிவர் சொல்லத் 

தொடங்கினார், 

பராவசுச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பேற்றது. 

 



உருள் சேஅபுராணவா தம், 

கவிசம்புச்சருக்கம். 

  

கேளுங்கள் ஸ்ற்மிசா.ரண்ய வாிகளர்கயெ முநிவர்களே, 
செடிய கடல்சூழ்ர்த இவ்வுலகின்கண், நீர்வளம், நிலவளம் 

முதலிய நான்குவளமும் பொருந்தி இலகாடின்ற, ஐர் பட்ட 
ணத்இற் கருகாமையாய் வழங்கும் வனத்தில், நெடராளாய் 

கேத் துவராகின்ற தர் குரங்கும், நரியும், ஒன்றுக்கொன்று 

இணைபிரியாமல் நகமுஞ் சதையும் போலவும், பூவும் மண 

மூம்போலவும், பெ்ருந்தி விசுலாடுத் துவருராளில், ஓர் நாள 

௮ப்பட்டண த்திற்குப் புறம்பாயிருக்குஞ் சுடலையிற் புதைக் 
இருந்த பிண த்தைப்பற்றி யிழுத்துவர்.து, இனறு நமக்கு ஈல்ல 

விருந்தமுதென்று ஈனி இன்பத்தோடும், புஏத் துககொண் 

ஓ.ர௫ந்த ஈரியைக்கண்ட குரங்கானது, உய்த்து நோக்கச் சற 

இத்துக்கூறுகன்றது, வாராய் எனது நற்றுணையாகிய ஈரியே, 

8 என்னபாவஞ்செய்தனையோ அறியேன், அந்தோ, இர்த 

மபானத்திலிருக்கும், பிரே தங்களை ப்பிடத்தின்பதே தொழி 

லாயுனக்கு லபித்திருக்கின்றது பற்றி, யான் மெத்தவுஞ் சஞ்ச 
லப்படுகிறேனென்று கூறிபசைக்கேட்ட, சம்புவானது சொல் 

லும், கேளாயெனது பீரியனாகிய குரங்கே, ஐயோ எனது 

கர்மாநுபவத்தை என்சொல்வேன், ஈண்பனே, கான் மூந்திய 

ஜன்மத்இல் வேதாகமங்களை யுணர்ந்தோங்கும் பிராம்மண 

குலத்இற்பிறர் த, தேவசன்மாவென்லும் பெயர் பூண்டு, குல 

விதிப்படி, வேதங்களை யுணர்ந்து வாழ்ந்து வருதநபோ௮, 
ஒர் பிராமணனுக்கு என்னிடமிருந்த ஒரு வஸ்துவைச் தர 
இழேனென்று வாக்குத்தத்தஞ்செய் ௫, ன்பு த.ராமல் தப்பி 

விட்டபடியால், அப்பாபத்தால் இப்படி சம்புவாப்ப்பிதந் து, 

தரணியின்மீது பிணங்களைப் பிடுங்கத்தின்னுஞ் சண்டாளத் 

வம் லபித்ததெனவோடிப் பின்னும் கூறும், ஓ ரேசனே, உல 
Stes ஓங்கும் மாந்தருள், எக்குலத்தனாயிலனும், எவ்வள 

வேளும், ஒருவனுக்குக் கொடுக்ததேனென்று, ஆசைவார் த்தை 

சொல்லிப் பின்னர் கொடாமற்போவானாயின், ௮வன் இவ்
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வாறே ஜனித்து, என்போல் பிரேதங்களைப் பீடுல்குத் இன் ற; 

உழலவேண்டுவது மன்றியில், பிறருக்குகொடாமல் தேடி. 

வைத்த ௮வன் பொருளும் நாசத்தையடைந்து, கர்ப்போற் 

ப.க்தியில்லாமற் கெட்டதுபோல, ௮வன் செயயும் புண்ணிய 

மனைத்தும் வியர்த்தப்படும், மேலும், ஒர் வேதட்பிராணனுக் 
குச்சொன்ன வாக்கை மீடேற்றாமற்போனவர்களுடைய பாப 

மானது, நாறு ௮சுவமேதயாகங்கள் செய்தபோதிலும் தீரா 

தென்று, வேதங்சரோற் சொல்லப்படுமாயின் என துகர்மத்தை் 
யெவ்வாறு நீக்கக்கொள்ளுவேன், அந்தோ, கொடும்பாகியர் 

இய கான்தான் இப்படி. ஜனித்தபோதினும், எனது ஈண்ப 
ளாகிய நீயும் கு.ரங்காகப்பிறந்து, பருவதங்களிலும், பற்பல 

விருட்சங்களிலுந்தாவிக் கா யிலை பூ பிஞ்சுகளைக்சடித்துத் 

இன்று, காலத்தைக் கறிக்கன்றனையே, இதுவும் நீ செய்த 
கருமர்தானே என்றுகேட்க, அதைக்கேட்ட குரங்சானது 
கூறும் வாராய் என் மனதுக்கசைந்த சம்புவே, நான் முன் 

சென்மத்தில் ஈம்பியார்மரபிழ் பிறந்திருந்த விசுலலாகனென் 

னும்வேதியனுக்குப்புத்திரகைப்பிறர்து வேககாதனென்னும் 

பெயர்பூண்டு குலவிதியாவுமூணர்க் து, கமலாலயத்தல் குரூக்க 

ளாகவமர்ந்து, சவபணி செய் துவருகாளில் தேவசன்மாவென் 

றும் பெயர்கொண்ட. நீ என்னிடம்வந்து என்னை நேரத்து 

வருங்காலத்தில் ஒர் பிராமணன்விட்டுச் கொஷ்லையிலிருர்த 

காய்கறிபதார்த்தங்களைக்கண்டு காதல்கொண்டு, ௮க்த பிராம 

ணனைக் கேளாமலும், ௮வ்னுக்குத்செரியாமலஞ் சோ. ரத்தன 

மாய் அவன் கொல்லைச்சுவரேறிக்குதித்து அங்குள பதார்த் 

தங்களை அபகரித்துக்கொண்டுவர் து சமைத்து பட்டுத்த் 

LIF STE, இவ்வாறு குரங்காகப்பிதம் து, மலைகளிலுஞ் செடி. 

சளிலுமேறிக் காய்கனிகளைத் இன்னும்படியாய்க் கஞ்சன் 
விதித்தானென்௮ கலுழ்ர்ததல்லாமலும், பின்னும் கூறும்; 

கேளாய் ஈரியே, இவ்வையசத்இன்மீது இலக்கும் எவர்களர் 

பினும், இருக்கா இவேதக்களுச்குரிய இருபிறப்பாளருடைய் 

சொத்துக்களை அபகரிச்தாள், இவ்வாதே ஜனித்த ச் துன்பங்



2 6D] tr சேதுபுராணவசநம். 

படவேண்டும், இதல்லாமலும், உலகத்தில் ஜீவர்களை இசட் 

சிக்ரும்பொருட்டுத் இருக்கோயில்கொண்டெ முர்தருளி யிருக் 
குக் தேவர்களுக்கு நியமித்த சொத்துக்களை அபகரித்துப் 

புசித்தால், அவர்களது குலமுழுவதுக கெயுவதோடும், கும்பி 

பாகமென்று சொல்லப்பட்ட ஈரகத்துக்கும், ஏ.துவாவார்கள், 
ஆதலால், சுக துக்கள்களை ௮றிர்த தூயவராகிய பெரியோர்கள் 

ஒருவர்பேரிற் பொருமையையடையார், புறங்கூழுர் பொருள் 

களை அ௮பகரியார், பிராம்மணாளுக்கு குறைவுறிளையார், Mat 
கள் குற்தமிழைத்தபோதுலும் பொறுப்பார், ஆதலால், கான் 

செய்த இ6கனால் இப்படி. குரங்காகப்பிறம் து உழலுகின்றேன், 

என்செய்வேனென்று அக்கசாகரத்துட்டோய்ர்து, ஒன்றுக் 

கொன்று பேசிக்கொண்டு, இரை தண்ணீரருக்தாமலும், 

அதுவே சிந்தனையாய் இருக்குங்காலையில் அம்மார்க்கத்தில், 

காவிகாம்பர ஜடாதாரியாப் விபூதிருத்திராட்சந்தரித்து சண்டு 
சமண்டலத்தோடும் பாதுகை தரித்து பரமசவத்தை தயா 

ன்ஞ்செய்துகொண்டு வியாக்ராஜிசத்தோடும் ரந்துதீபனெ 

ன்று சொல்லப்பட்ட அ௮கஸ் இயமாமுகிவர் வரும்போது ௮வ 

ரைக்கண்ட இச்சம்புவுங்குரங்கும் எழுந்து ஓடோடியும்வற்து 

மூரிவரது பாதகமலகங்களிற் படிர்து ஈமஸ்காரஞ் செய்து, 

எழுந்து கைகளைக்கட்டி. வாய்புதைத்து நின்று சொல்லும், 

சுவாமி, மூகொதரே, ௮டி.யேங்கள் கடைத்தேறும்படியாய்க் 

கிருபைசெய்.து, இரட்ெககவேண்டுமென்று மிகத்துன்பத் 

தோடுஞ்சொல்லித் தோத்தாஞ்செய்யும்போது சிர்துதீபரும் 

அி/வைகளின்மீது கருணைகூர்ற்து, வாராய் கவிசம்புக்களே, 

உங்களிருவர்களுடைய கர்மாநுபவங்களை யறிந்துகொண் 

டோம், யாதெனில், ரீல்களிருவரும் வேதியர்களுக்குச் செய்த 

குற்றத்தால், கரியாகவுங் குரங்காகவுஞ் ஜனிக்துக் காலத்தைக் 

கதிக்க்தீர்கள். இப்போது, உங்களுக்கு இர் தஜன்மம் நீங்கி 

ஈற்சன்மம்பெறவேண்டுமாயின், காமோருபாயஞ் சொல் லுஇன் 
Cupid, ௮துயாதெனில், இர்தபூலோகத்திலே தெட்சணபா 
சச்திலேரங்கும் க் தமா.தன$ரிச்சார்பில் வழம்குஞ் சே துவில்,
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தீறுக்கோடி. என்று ஓர் புண்ணியதிர்த்தமிருக்கெறது, ௮த் 

தீர்த்தம் மகாமகுமைபொருந்தியதாதலால், அதில் நீங்களிரு 

வரும்போய்த் தீர்த்தமாடி.னால் இச்சென்மம் நீம்குவதோடும், 

இதுவரையில் உங்களைப்பற்றியிருக்குஞ் சகல கருமங்களும் 
நாசப்பட்டுக் இருதார்த்தராய் விடுவீர்கள், ௮ஸ்தெப்படி. 
எனில், அந்த தறுக்கோடியிலே மூன்ஜொருகாலத்தில் சுமதி 

என்னும் ஒர் பிராமணன் சுராபானஞ்செய்.தும், வனசர ஸ்த்ரீ 

யைப்புணர்க்தும், ஐுவளுடன்கூடி. உணவுகொண்டும், சேடிய 

பாபங்களையெல்லாம் இந்த தநுக்கோடியிலே எளிதாய் தீர்த் 

துக்கொண்டான், அது எப்படியெனில், மராடதேசத்திலே 

எ சசுதேவனென்னும் ஓர் பிராம்மணன் ௮ரிபூசை, குருபூசை 
யிலே, மகாபக்தியுடையவனாகியும், வேதாகமங்களையுணர்க்து 

அக்நெறிகின்றுற் தவரமலிருக்கு மவனுக்கு ஓர் புத்திரன் 

பிறந்து சுமதி என்.றுகாமம்பூண்டு வளர்ந் துவருபவன் ௮னங் 

காகமநூலைக்கற்று, அதனாம் காமவெறிகொண்டு, தனது தாய் 

தந்தையர்களை மதியாதவஞகியும், அவர்களது வார்த்தையைக் 
கேளாது மீறிகடப்பவனாடிபும், துன்மார்க்கத் தன்மைபொரு 

ந்தி தன்னிச்சையாய்த் தாய்தந்தையர்களையுங் தானிருக்கும் 
பதியையும்விட்டு நீங்கி, புற்கலமென்று சொல்லப்பட்ட, 
தேசத்திற்போய்ச்சேர்ர்து, பிராம்மண கருமங்களை யநுட்டி. 
யாமல் தன்னோடொத்த இளைஞர்களோடும், ஸ்த்ரீவிஷயங் 

களில் ஆரம்பித்து, மோகாந்தகாரனாய்த் இரிகிறபோது, ௮ம் 
மார்க்கத்தில் ஒர்காள் வனத்தில் வேடிக்கையார் த்தமாய்ப் 
போகையில் அவிடத்தில் ௮திரூபலாவண்யதக்தோடுங்கூடிய 

ஓர் வேடுவஸ் இரீயைக்கண்டு காதல்சொண்டு, அவளைச் சிநே 
கஞ்செய்.து, நாளுக்குகாள் அவள்மீது மையல்மீறி இருவரும் 

இணைபிரியாமல் இன்பலீலைகளை யநுபகித்துவருபவன், ௮வள் 

நிமித்தம் பொருள்வேண்டி. களவுவிஆயத்திற் பிரவேூத்து, 
அகப்பட்டவைகளைக் கொண்டுவந்து கொடுப்பதும், வனத் 

தில் வேட்டமாடச்சென்று பறவை முதலியவைகளைப் பிடி. த 

துச்கொன்று பட்ரிப்பதும், தனது சரசியோடு g@ruraQ
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நீதீஇல் உணவு கொள்வதும், ம௫ முதலிய லாரி வஸ்துக் 
களை உண்டு, வேவெ?ரோாடு தானுமோர்வேடுவனாய்த் Bis 

தொழிலை மேற்கொண்டு இரிந்து, பிராம்மணியத்தை மறந்தவ 
னாய்த் இரிகிதபோது, ஒருநாள் இச்சுமதிஎன்பவன், லவேடுவ 

ருடன்சேர்க்து அ௮ர்ச்சராத்திரிப்போதில் அப்பட்டண த்தி 

லுள்ள ஓர் பிராமணன்வீட்டிற் கன்னமிட்டுப்புகுக்து, அங் 

குள்ளபொருள்களைக் கொள்ளைகொண்டு அவ்வேதியனையுங் 
கொன்று ௮இக சந்தோஷத்தோடும், சுருண்டு நெரித்தகுழ 

லும், செக்கர் வானம்போன்ற சிவந்த பற்களும், நீருண்ட 

மேகம்போன்ற தேகத்தையுமுடைய தனது சரசிமினது 

இல்லத்திற்கு வருகிறபோது, ீலகிறம்போன்ற தேகமும், 

மூன்றாம்பிறையைப்போன்ற தந்தம்களும், சிவர்த UB con oy 
கோரரூபழுழூடைய பிரம்மஹத்தியானதுவர்து மறித்துக் 

கொண்டு ௮வனைப்போககொட்டாமல் ௮கேேக இம்சைகளை 

செய்தறபோது, சுமதி என்பவன் பிரமையடைந்து wi ge 
கோற்றாகவனுப் தன்னுடைய எண்ணங்களை மறந்து ஊர், 

நாடு, சேசமுதலிய வனம், வளுக்தரங்களெல்லாக் திரிந் 

கலைந்து, ௮கஸ்மாத்சாப் தாய் தந்தையர்கள் வாழுர் தன் 

னுடைய சு3சம்வந்து சேர்ந்து பெருந்துன்பத்தோடும் இரி 

இறபோது, ஆவன் தர்தையான பிராம்மணன்கண்டு, தனது 

பிள்ளையென்றறிஈ த, பு.த்திரவாஞ்சையினாலே ம௫ழ்வுசொண்டு 

நெருங்கி, அவனுக்குற்ற வினைப்பகு இியை-த்தெரிர் ௧, we தா: 

௮டா குழந்தாய், இவ்வினைக் கென்செய்வேனென்று துக்க 

சாகரத்றுட் டோய்ச்தவஞய், பின்னர் ஒருவாறு தேறி, இவ 

ளைப்பற்றிய பிரமையை எவ்விதத் இனாலாவது, ரீக்கவேண்டு, 
மென்னும் எண்ணல்கொண்ட சுமதியின் தர்தையின த கருத் 
தைய நிற் ச பிரம்மஹத் இயான 2. கூறும், வாராய் பிராம்மணா, 

ரீ இவனைப் பிள்ளாயென்னும் பிரியத்தால் நதரவுசெய்யக் 
amg amen, அரக்சாரியஞ்செய்வது- சரியல்ல, எனெனில், 

மகாபாலியாயெ. இவனைப் பார்க்கவும்படாது, பிராமணனைக், 

சொலைசேப்ததோஷமானது இவனையிட்டு மீங்கத்தச்சதல்வ,
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அதன்றியும், இவன் பிராமணபீஜமாக விருந்துங் கடைச்சாத 
யாய வேடிச்சியைச்சேர்ந்து, மதுபானமுதலிய லாசரிவஸ் 

அக்களை யிசடத்துக் களவுசெய்து காலத்தைக்க(நித் துவரு 
மிவனுடைய தூர்மடத்தைகளை ஒருவராலுஞ் சொல்லிமுடி, 

யாது, மேலும், இவன் தாய்தந்தையர்களது வார்த்தையைத் 

கேளாமலும், அவர்களைப் போஷியாமலும், ஊரிந்கொள்ளை 

யடி.த்து வேடுவ ஸ்த்ரீயினிடங் கொடுத்து, ௮வரூடன்கூடிச் 
சுடுத்திருக்கும் இக்கொடும்பாவியைச்சேர்த்து ஆகரவுசெய்து 
வக்கால் இவனாலே உன்னையும், உன குடும்பத்தையும் நாசப் 

பதித்துவேைதலால் வீணே காசந்தேடிக்கொள்ளவேண்டாம், 

யான் சொல்லுவதைச் செவ்வையாய்க்கவனித்துக் கடைக் 
தேறுவாயெல்று கூறியதை பிராம்மணன்கேட்டு, பளாபளா 

ந்ன்னுயிருக்இன்ற து, ஓ பிரம்மஹத்தியே, என்னவார்.த்தை 

சொன்னாய், உனக்குபயந்து யான் பெற்றபிள்ளையை இழப் 

பேே,; இ3தா உன்னை இமைப்போதுற் றரத்தும்விதக் 
தேநிகி2றன் பாென்று பிராம்மணன்சொல்ல, அவ்வார்த்தை 

யைக்கேட்ட பிரம்மஹத்தியானது, உக்ரத்தோடும் பிராம்ம 
ணனைகோக்கி, ௮அடாபித்தனே, குலமறைதப்பிநடர்த கொடும் 

பாதகனூய இவனைப் பிள்ளையென்று அ௮பிமானித்துப் பெருக 

துன்பத்தைக் தேடிக்கொண்டாப், இதோபார், என்னுடைய 

பிரதாபத்தைக் Er bai plex yw அவன்புதல்வனுயெ 

சுமதி என்பவனை இடீரென்று பூமியின்மீது மோஇவிழுக்து, 
என்புகள் கெக்குவிமிம்படிமுருக்கிக் கண்கள் பிதுங்கித் துன் 

பப்படும்படியாய்த் காக்பப்தை அ௮வனைப்பயந்த தாய்தந்தை 

யர்கள்கண்டு, ச௫க்கமாட்டாமல் இருவரும் ௮டி.த்துமோதிக் 

கீழேவிமுந்து புரண்டுபுரண்டழுது சோபமூற் திருக்கும், 
போது ஸ்ரீகயிலாசபஇயாடுப சாம்பஜர்த்தியைப்போல் தா.து 

வாசமகாரிஷியானவர், விபூதிருத்ராட்சமாலிகாபரணராய் அவ் 

வி.இயி லெழுக்தருளக்கண்டு சோபழாற்மிருக்குஞ் சுமதியின து 
தாய்தர்தையர்கள்கண்டு இடீரென் மெழுந்தோடி.வந்து, Hor 

ருடைய பாதபத்மங்களிற் பணிந்து ஈமஸ்காரஞ்செய் a 
25
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அழைத்துவந்து, தமதுகிரகத்திலே தர்ப்பாசனமிட்டு ஆரோ 

கணிக்கச்செய்து, இருவருமெஇர்நின்நுகைகட்டி. வாய்புதைத் 

அத் தங்களுடைய பும்திுரனது ஈடத்தைகளியாவு மெடுத் 

தோது, அவனைப்பற்றிச் துன்புறுத்தும் பீரமஹத்தியை 

மாற்றும்படி யாயே மார்க்கத்தை ௮ருளவேண்டுமென்று சரணா 

கஇயடைந்து நிற்பவர்களைக்கண்ட தூறுவாசமகாரிஷியானவர் 

கூறுவார். கேளும், ஒ.ப் பிராமணா, டீ இத்தன்மையொருர்தய 

துன்மார்க்கனைவிரும்பிக் துன்புறுகின்றது ஈன்மையல்லவே. 

நன்மார்க்கனுக விருப்பானாயின், அவன்பொருட்டு இம்சை 

எடுத்துக்கொண்டபோதிலும் குற்றமில்லை என்றுசொல்ல, 

அதைக்கேட்ட பிராமணன், தூறுவாசரைப்பணிந்து, சுவாமி, 

அடியேன் நெடுநாள் பிள்ளையில்லாமல் தபஞ்செய் 5 Qu Bip 

இவன் ஒருபிள்ளையன்றி, வேறுபிள்ளை யில்லாமையாலும், 

எங்களுக்குப்பிறகு எள்ளுந்தண்ணீரு மிறைக்கும்படியாயும் 
இவன் ஒருவமனோடே குலகாசப்படாமல் விர்த்தி யடையும்படி. 

பாயும், இருவுளங்கனிய வேண்டுமென்று மிகத் துயரத் 

கோடும் வணங்டுக்கேட்கும் அவர்களது பரிதாபச் துக்கரங்டு, 

தூறுவாசமகாரிஷியானவர், வாரும், ஒய் பிராம்மண, மூப்புப் 

பருவத்தைபுடைய நீ மெத்தவு் துன்பப்படுகன்றபடியால், 

யாம் ஒருவார் த்தைசொல்லுகின்றோம், ௮.து யாதெனில், உன் 

குமாரன்செய்கிருக்குங் காரியங்களை யோடுத்தால், இவன் 

செய்திருக்குங் கெட்ட௩டத்தைகளுச்குப் பரிகாரம் வேதவாக் 

இபங்களிலுஞ் சொல்லவில்லையா தலால், என்வாக்கியப்படி. இப் 

பூவுலகின்கண் தெட்சணபாகத்திலோங்கும் கந்தமாதன௫ரிச் 

சார்பில் ஸ்ரீராமார்த்தியாற் கட்டப்பட்ட சேதுபர்தனத்இல் 

ஐங்குர் தறுக்கோடியில் உன்மகனைக் கூட்டிக்கொண்டுபோய் 

இர்த்தமாடச்செய்வையேயாகில், அவனைப்பற்றிய பிரமஹத்தி 

யானது நீக்கப்போம், அது எப்படியெனில், ஒருகாலத்இல் 
துருவீதனென்லும் ஒர்வேதியன் தனது அன்னையின் மோகத் 

துக்குட்பட்டு அதனாற் சம்பவித்ததோஷ்த்தை அந்த ததுக் 
கோடியில் இர்த்தமாடி. நிவர்த்திசெய்துகொண்டமையால், ம
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மைபொருந்திய ௮ப்புண்ணியீர்த்தத் துக்கு உன்புத்இொனைக் 
கூட்டிக்கொண்டுபோய் மழ்கச்செய்வாயென்று மகாரிஷி 

சொல்ல, அவ்வாய்மையைக்கேட்ட எசசுதேவனென்னும். 

பிராமணன், சுவாமி, தேவரீர் இருவாய்மலர்க்த துருவீ.தனென் 

பவன் யாருடை.யபுத் திரன், ௮வனுக்கென்னகாரணத்தினால் 

மாதாவைப்புணர மனமுண்டாயிற்று, அவ்வாறு செய்த 

வனுக்கு இந்தபுண்ணிய தீர்த்தத்தில் மூழ்கும்படியாய்ச் 

சொன்னவர் யாவர், அவைகளை எல்லாம் ௮டி.யேலுக் கருள் 
செய்யவேண்டுமென்றுகேட்க, தூறுவாசர் கூறுவார். கேளும் 

ஓய் பிராமணா, வலைகைவளநாடென்று சொல்லப்பட்ட பாண்டி. 

நாட்டில்,பிசமகுலத்திலுற்பலி த்து, இத்துமவாகனனென்னலும் 

நாமகரணம்பெற்று, கான்குவேச ஆறுசால் திரங்களையும் ஒஇ 

புணர்ர் துவல்லவனாகய ஓர் பிராமணன் அவனுடைய வாலைப் 

பருவத்தில், பொன்போன்ற தேசகரந்தியும் சந்திரபிம்பத் 

தைப்போன்ற முகமம் தேவாமிர்தம்போன்ற இக்கிதவார்த் 

நையுமுடைய வானி என்னும் ஓர் வனிதையை . மணந்து 
கூடிச் சுத் துவாழும்காளில், ௮ம்மங்கையானவள் ௮வளது 

பதினாறுவயதுக்குள் கெற்பமுற்று ஓர் ஆண்குழந்தையைப் 

பெற்று அக்குழந்தைக்குத் துருவிதனென்று பெயரிட்டு 

வளர்த்துவருகாளில், ௮வள்மணளனாகிய இத்துமவாகன 

னென்பவன் மரணமடைந்தபடியால், வாகினி என்பவள் மிக 

வு் துன்பமடைர்அ, குழந்தையும் தாயுமாய்க் காலங்கழித்து 

வருகையில், ௮ர்தகாட்டில் பன்னிரண்டு வருடம்வரையில் 
மழையில்லாமற் பஞ்சமுண்டாகிப் பரதவிக்கக் காலம்கோஈ்த 

படியால், மிகவும் ப௫ிப்பிணியுற்றவர்களாய் மெத்தவும் மெ 
லிர்து, இத்சேச.த்தி லிருக்கப்படாதென எண்ணங்கொண்டு, 

௮கேக பிரஜைகளுக்கு ஆதாரமாயும், தானியவகைகள் கூடிய 

வரையிற் இடைக்கத்தக்கதாயு மிருக்குங் கோகரணமென்று 
சொல்லப்பட்ட பட்டணத்திற்குத் தனத பிள்ளையோடும் 

போய்ச்சேர்க்து ஜீவித்துவரும்காளில், பிள்ளையாகிய துருவி.த 

னென்பவன் சமர்த்தனயும், ௮திரூ.பசவுந்தரனாயும், பற்பல



௨௬௨ சே தபுராணவச நம், 

பாலைகளையுணர்ச்து விடயானந்தப்பருவமுற்றவனா யிருப் 

ப.தகண்ட அவன் தாயாகிய வானி என்பவள், தருணியாத 
லால் பிள்ளையின் சவுர*்தரியக்தைக்கண்டு மோகங்கொண்டு, 
இச்சையைக் ருறிப்புகளினற்காட்ட, ௮தையறிர்ச குமார லுங் 

தாயென்பை தமறந்து ஒருவருக்கொருவர் சிநேகஞ்செய்து, 

காம்வின்பத்தை நகர்க் இருர்தார்கள், இப்படி. பிருக்குங்காலத் 

தில், His துருவிதறைனைவன், பூர்வபுண்ணியவசத்தா லுண் 

டான் ஈல்லநிவினால், ஐயோகான் தாயைப்புணர்ந்தபாவச்ை் 

பெப்படிசொலைப்பேனென்று பரிதரித்து, ௮ங்கே யொரு 

வ்னத்லுள்ள மூறிவர்கூட்டத்தையடைந்து, தன் வரலாந் 

றைச் சொல்லியவுடனே, அதைக்கேட்ட முகிவர்களெல்லாம், 

இர்சப்பாவியைக் சண்டாலும் பாவமென்.று கண்களைஞாடி கீ 

கொண்டும், இந்தச்செய்தியைக் கேட்டாலும் பாவமென்று் 

செவிகளை க£டிக்கொண்டுமிருந்தார்கள், இதைக்கண்ட துரு 

வி£தன் மெய்கடுநகி, மெத்தவும் வியாகூலத்தை யடைந்து, 
பின்னும், ௮ம்முரிவர்களைவணங்கிச் தோத்திரஞ்செய்து, ஓ 

மாதவர்களே, வினைவலியால் தெரியாமல் நடத்திய எனது 

குற்றத்தைப்போக்கி யருளவேண்டுமென்று சரண்புகுர்க 

சான்னைச் சறித்துரத்தினல் வே.றுகஇயில்லையே, அந்தோ, 

லீணே யான் கெட்டுப்போடுன்றேன், என்செய்வேன், சாகர 

மானது, ஜலதாரையில் வீழும்$ரைத் தள்ளாமல், ௮ங்கேரிக் 

சூர் தன்மைபோற் சண்டாளனாரய என்னைக் கடைக்கணித் 

தாள்ர்விடில், தமியேன் எவ்வாறுப்வேனென்று துக்கசாகரத் 

'துட்டோய்ர்துறிற்குர் துருவீதனை, அம்ழுகிவர்களுச்குள் 

*ஓருவ்ராயெ வேத்வியர்சர் நோக்குப் புகலுவார். அடா பாத் 
க்னே, நீ உனது பாப கதைப் போக்கவேண்மோயின், யான் 

சொல்லுவஷ்த்க்கேள், யாதெனில், தசரசமகாராஜன் புதல்வ 

௫ ஸ்ரீராம்தூர்த்தியால் உண்டாக்கப்பட்ட த.நுக்கோடி 

என்னும் புண்ணிய இீர்த்தமானது லோகத்தில் வ௫க்கும் 

ரனிவர்ச்ளின து பஞ்சமர்பா த்கங்களையும், செய்தரன் றிமநர்த் 

பாதகங்களையும், குருகிக்தைசெய்த பாதகங்களையும், மேகத்



சேதுபுராணவசநம். ௨௬௩, 

இரோகத்தால்வர்த பாதகங்களையும், பரஸ்த்ரீகமனத்தால் 

வரத பாதகங்களையும், சிவாலய விஷ்ணுவாலயங்களுக்குரிய 

சொத்துக்களை யிச்டுத்தகால்வந்த பாதகங்களையும், வேதப் 

பிராம்மணுளுகச்கு ஏதேனும் ஓர் வஸ்துவைச் தருகிழே 

னென்றுசொல்லித் தராமல் வஞ்சித்ததனால்வந்த பாதகங்களை 

யும், தாயையும், சகோதரிகளையும் இச்சித் துப் புணர்ந்ததனால் 

வந்த பாதகங்களையும், சமையன்பத்தினி குருபத்தினி ௪கே 
கன்பத்தினி முதலியோர்களை இச்டித்ததால்வர்த் பாதகங்களை 

பும்போக்கிப் பு 8 சனாக9), (ps? om ர்தருமென் று, ௪௬. 

வாக்கிபங்களாற் சொல்லப்பட் டி.ருக்கின்றபடியால், யான் 

சொல்லும் வண்ணம், நீயும், உனது தாயுமாகச் சேதுவுக்குச் 

சென்று, அவண் இலகாநின்ற ஸ்ரீராமதறுக்கோடி என்னும் 

புண்ணிபதிர்த்சச்தில் இர்த்சமாடி, இராம லிம்கத்தைப் 

பணிர்து வருவீர்களாயின், உன்ளைப்பற்றிய தோஷங்க 

ளனைத்தும் பருெறன் பனிபோல்விலிக் இருதார்த்தனு 

வாய், போய்வரக்கடவை என்றுகூற, ௮வ்வாப்மையைக் 

கேட்ட துருமீ£தன், மெப்ப்புளகங்கொண்டு, ஸ்ரீவேதவியாச 

ருடைய பாததாமரையிற் பணிந்தெழுந்து, பலவாஞுய்தி 

சோத்திரஞ்செய் ற, விடைபெற்று, மீண்டு, மெத்தவுஞ் ச 

தோங்கொண்டு, கோகரணம்வந்துசேர்ந்து, தனது ௮ன்னை 

யாடுப வாடினியைக் கூட்டிக்கொண்டு, பட்டண த்தைவிட்டு 

நீங்கு காடு, மலை, வனம், வனாந்தரம், கானாறு முதலியவை 

களைபும், பஇகளையும், தலங்களையும், திவ்ப க்ரத்திரங்களை 
யெல்லாங்கடந்து, கந்தமாதன பர்வசச்சார்பிலோங்குஞ் சே.து 

வைக்கண்டு, ௮ங்ஙனமிலகுந் தநுக்கோடியைத் தெரிசத்துப் 

பின்பு, உத்தராயன புண்ணிபகாலத்திற் சூரியன் மகத்துக்கு 

வரும் ௮ மாவாசைஇனஜ் சூரி2யோதயவேளையிற் சங்கற்பவித 

யின்பதத் தாயும் பிள்ளையுமாய் இர்த்தமாடி, இராமலிங்கத் 

தைப் பூசித்துப்பணிர்து, அவ்வாறு முப்பதுகாள்வரையில் 
இர்த்தமாடி வருிறபோ து, ஆகாயத்தின்௧ண் ஓ அருவி. தனே, 

டீ தாயை இச்சிச்ததோஷம், நிவர்த்தியாகியிட்டது, புறிச



௨௯௪ சேதுபுரர்ணவச ஈம், 

னுஞையென்று அசரீரியோத, அவ்வாய்மையமைக்கேட்ட இரு 
வரும் மகா சந்தோஷூக்தையடைந்து, ஸ்ரீராமகாதனைப் 

பணிர்து தோத்தரஞ்செய்து, விடைபெற்று மறுபடியும், 
வே சவியாசர் எழுந்தருளியிருக்கும் வனத்துக்குவக்து, ௮ம் 

முஏவருடைய பாதகமலங்களில் இருவரும்பணிந்து, தோச் 
இரஞ்செய்து, ச.நுக்சோடியிற் நீர்த்தமாடிவந்தோம், சுவாமி, 
என்றோத, அம்மொதியைக்கேட்ட வேதவியாசர், களிப் 
படைந்து கூறுவார், வாராய் துருவீ.தனென்லும் புதனே 

நீ எனதுவாய்மையின்படி. தாயும் பிள்ளையுமாய் தறுக்கோடி. 

யில் மூழ்யெபோதே, உனது பாபமனைத்தும், பரிகாரமான 
தோடும், எம்போலியர்களைக்கண்ட புண்ணி.பத்தால் விசேஷ் 

கீர்த்தியும், அஷ்ட அ௮யிசுவரியமும் பெறுவாயாதலால், ம 

உனது தேசம்போய்ச்சேர்க்து ம துணர்ந்தோர்களால் வேதா 

சம௫களை.புணர்ர்து, வல்லவனுப் உனது குலத்தில் விவாகஞ் 

செய்துகொண்டு, மறைவி௫ பிறழாது, தருமங்களை ௩டத்தி, 
ஸ்ரீகயிலாசபதியாகெய பரமூவத்சையும், மகாவிஷ்ணுவையும் 

பூஜித்து, சுகஜீவியாப் வாழ்ர் துவரக்கடவை, போய்வாவென்.று 
விடைகொடுச்தலுப்ப, ௮வ்விடையை இருவரு மேற்றுப் 
பணிந்து, அவ்மிடத்தினின்றும் பிரயாணப்பட்டு, தங்கள் 
தேசம் வந்துசேர்ந்து, தன்குலத்திற் பெண்ணைகிசாரித்து க் 

சுலிபாணமுடித் த, மாபுரெறி தவராமல் வேதசாஸ்இரல்களை 
விசாரணைசெய்து, ௮ம்றைப்படி. நடந்து புத்ர மித்ர களம் 

ராதஇகளடனே வாழ்க்துகொண்டிருக்கையில், தருவதன் தா 

யானவள் பரமபதமடைந்தாள், அவ்வாறு அடைந்து, Re 

காலத்தின்பிறகு அருமிதனும், மோட்சசாம்பிராச்சியுக்தை 
யடைர்தானாதலால், ௮.த்தன்மையாகய மடமையுற்ற தநுத் 

கோடிகிலை நீ உனது புதல்வனைக் கூட்டிக்கொண்டுபோய் 

இர்த்தமாடி, வருலாயென்று, தூறுவாச மகாரிஷியரனவர் 
oo அர்தப்படியே எசசுதேவன், தனது புத்தரைக், 

கபட்ட்ச்கொன்பேோய் சங்கற்ப விஇயின்படி. ஆதம் 

க்ன்ர்பிலிருந்தி; ' அ பபுண்ணிப இர்க்தத்தில் மூழ்கெருறெ.



சேதுபுரரணவசநம், ௨௭௯௫: 

போறது, ஆகாயவிஇயினின்றும் தர் வாக்குபிறந்தது. அழு 
யாதெனில், ஓ எசசுதேவனே, உனது குமாசனைப்பற்திருக் 2 
பிசம்மஹத்தியானது சென்றிசைகோக்கி ஓடிப்போனதன்நி 
யும், வேெஸ்த்ரீயைப்புணா்ந்த பாபமும், கொலை, களவு, 

கட்காமத்தால்வந்த பாபமும், இந்த புண்ணி.பதீர்த்தத்இழ் 

கரைந்தோடிவிட்டபடியால், மகா புகிதனானானென்று ௮௪ 

ரீரியோத,, அம்மொழியைக்கேட்ட,, எசசுதேவன் தனது 

குமாரனுடைய மூததவிலா சத்தைக்கண்டு சந்தோஷங்கொண்டுி, 

தறுக்கோடியைபும், ஸ்ரீராமராதனையும்புகழ்ந்து தோத்திரஞ் 
செய்து, விடைபெற்றுக் தன்னுடையபட்டணம் வந்துசேர் 

ந்து, தனது புதல்வனுக்கு விவாகமகோற்சவஞ் செய் அவைத் 

துச் சுகஜீவியாய் வாழ்ர்இருந்தா னாதலால், நீங்களிரண்டு 

பேருந் தறுக்கோடியிலேபோய்த் தீர்த்தமாடினால், உங்க 

ளஞூடைய பாபங்களும் விலக, இச்சன்மமு மொழிபுமென்று, 

Rig Su மகாமூறிவர் உரைத்துச்செல்ல, MUON ZOE 

யைக்கேட்ட ஈரியுங் குரல்கும், மகாசந் தோஷ த்தையடைந்து, 
அவ்வனத்திலிருந்து பிரயாணப்பட்டு, காடு, மலை, வனம், 
வனாந்சுரக்களெல்லாம்கடந்து சேதுவிலோம்குந் தநுக்கோ 
டக்கு வர் துசேர்ந்து மிக உச்சாகத்துடனே அத்தர்த்தத்தில் 

விழ்ந்து மூழ்கு எழுக்இருக்கும்போது அவ்விரண்டுஞ்செய்.த 

பாபங்களெல்லாம்நீல்ச மேன்மையடைகது,தேவருபங்களைப் 

பெற்று இவ்.ப சொரூபமாய் மகரகுண்டல கேயூரமணி மாலைக 
ளோடும், விபூ௫ு, உரு,த்இராகூமாலைகள் பிரகாசிக்குபடியாய 
ரம்பாஸ்த்ரீகள் சாமரையிரட்ட, ௮ரோக கோலாகல இவ்ய 

கசங்கருடனே, மகாமேருவைப்போற் பிரகரிக்கப்பட்ட 

விமானமானது ஆகாசவீஇயினின்றுமிறங்க தேவர்கள் மலர் 

மாரிரிர்த, அவ்சிமானத்திலேறிக் தெய்வலோசம்போய்ச். 
சேர்ந்து வாழ்க் தகொண்டிருந்தார்கள். கேட்டீர்சலோ கைமி 
சாரண்யர்களே, ஈரிபும் குரங்கும் பெறுதற்கரிய புண்ணியச். 
ஒதப்பேத்த, அளக்க போசங்களை அதுபவித்திருக்கும்படி 
யரய்கேரிட்டத் மாதி ரணமெனில் ,்ரீசாடரந்தலுடைய



௩௭ சேதுபுசாணவசதம், 

அஸ்த விசேஷத்தினாலும், வரப் ரசாதம்பெற்று விளங்கும் 
சைதன்யசொரூப ராமததுக்சோடி. மகிமையை, ஆஇசேட 
னுக்கும் சொல்ல ௮ரிதென்றால், மற்ற யாவராற் சொல்லக் 
கூடும், இதல்லாமலும், அந்த தறுக்கோடியில், துராசார 

னென்றொருவன் தீர்த்தமாடி, மோக்ஷசாம்பிராச்சியத்தை 
யடைந்தானென்று முநிவர்சொல்ல, அவ்வார்த்தையைக் 
கேட்ட, ரைமிசாரண்ய முறிவர்கள் முநிவரைப்பணிந்து, 

சுவாமி, ௮வன் யாவன், அவனுக்கு என்ன காரணத்தால். 

வினைப்போகம் Grit gon, எவ்வாறித்திர்ததத்தலவர் அ மூழ்க 
ஞூன், ௮ைதை தேவரீர் இருவாய்மலர்ந்தருள வேண்டுமென்று 

கேட்கச் சூ.ரமகா மூவர் சொல்லத்தொடங்கனொர். 

கவிசம்புச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பேற்றது. 

  

அரசாசாரச்சருக்கம் 

ee 

கேரூங்கள் கைமிசாரண்ய வா௫ுகளாயெ ஒநிவர்களே, 

கெடியகடல்சுழ்ந்த இவ்வுலகன்கண், ௮லைகள்கொழித் சருவி 

பாய்ந்தொதுக்கும் நித்இலக்குன் நின்மேல், மு€லினக்கள் 

தவழ்ந்து விளையாடப்பட்ட வளம்பொருர்திய கவுதமிஈதி 

இீரத்திலே, துராசாரனென்னு மோர் பிராம்மணன் தனது 
குலாசாரவிதியைச் சொற்பனத்திலும் நினையா தவஞய், எப் 

போதும் இழிவான காரியங்களிற் பிரவேடித்து, விஷக் 
இயம். கலக்ததுபோல், தன்னோடொத்தவர்களின் கட்புச் 

கொண்டு, பிராம்மண சங்கற்பத்சைமறக்து, தன்னுடன் சேர் 

க்ச ஈள்மார்க்கரையும் தன்மார்க்கத்துக் கே.துவாக்குர் இற் 
(pio உலாவுங்காரணமியாதெனில், காள்குவேதங்களைய் 
முணர்ந்த வேதாகடிபுராண சம்பன்ன வைதிகப் மிசாம்மணனு 

gga ab gy, ப்தொஞுடன் HGS, சாலதாசஞ்செய்சால் 

தருபக்கும், இரண்டொட் சாவகாசஞ்செய்தால். இரண்பேக்
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கும், மூன்றுகாட் சாவகாசஞ்செய்தால் மூன் றுபங்கும், நான்கு 
நீர்ட் சாவகாசஞ்செய்தால் நான்குபல்கு மாக இவன் புண்ணீய 

மனைத்தும் வீயர்த்தப்பட்டு, அவனைப்போல் இவனும் uss 

னாகிவிரிவானென வேதங்கள் மூையீடுகன்றபடியால், அத் 

தன்மைபொருந்திய துர்ஈடத்தையும், துற்சாவகாசமூம், மிகு 
இயும் விளங்குவ்தனாலே, ௮வனை ஓர் வேதாளமானது பிடித் 

துக்கொண்டு, ௮ரேஃராள்வரையில் இராப்போ இிலிருந்தவிட த் 

இல் பசுற்போதிலில்லாமலும், பகற்போ இலிருர்தவிட த.இல் 

இராப்போ திலில்லாமலுஞ் செய்வதோடும், முட்களிற்கொண் 

முபோய் விடித்தும், கற்களிற்கொண்டுபோய்மோதியும், மல 

மூ.த்இரங்களை ஊருந்தச்செய்தும், தண்ணீர்கண்ட இடங்களி 
லெல்லாம் கொண்டுபோய் அழுத்தியும், இப்படி. சானாலித் 

உபத்திரவஞ்செய்து வருகிறபோது, ஒருநாள் அவன் முற் 
செய்த புண்ணியபலத்தினால், அவனை வேதாளமான்து தன் 

மீது ஏற்றிக்கொண்டு, தென்றிசையிற் சமூத்திரக்கரையோர 

மாய்வருகிற்போ து, ஸ்ரீராமமூர்த்இயாற் புதுக்கப்பட்ட சேது 

பந்தனத்திலோங்குற் சறுக்கோடி. என்னும் புண்ணிய திர்த 
தத்தைக்கண்டு இதுவும மற்தஜலங்களைப்போன்றது தானென 

எண்ணங்கொண்டு, துராசாரனை ௮இல்சோய்த த, ஒருசாம 

பரியர்தம் ௮முத்தக்கொண்டிருக்கு ம்போது, ௮வ்வேதாளத் 

துக்கு அ௮கஸ்மாத்தாய் ஏதோ ஒர் துன்பமுண்டாக, துராசா 

ரனை விட்டுவிட்டுக் கோவென்றலவறிக் கூச்குரலிட்டுக்கொண்டு, 
தரும்பிப்பாராமல் ஓடிப்போய்விட்டது. அவ்வாறு வேசா 

ளம் தடினவுடனே, துராசாரன் அப்புண்ணியதீர்த்தச்இல் 
epipaw பெருமையினாலே, அவனுடைய அஞ்ஞானங்களெ 

ல்ல்ர் மகீன்று, செளிவுமிறர்து ஆலைகளை யெறியாநின்ற சவு 

தமிஈதி இரத்திலிரூர்த நரம், இப்போது சரழ்த்திரக்கனா 

யோசத்திலிருப்பத்த்குக் சகார்ணமியாதென்று யோரித்துக் 
சொர்ண்டு நிற்கும்பேர்று, மகர உத்தம்குண த்தையுடைய யோக 

சிஷ்டாபரராகவும், ச,ச்தியஞார்ன பரிபூர்ணராகவும், சகல் 
கேத்சரின்தரவர்க்மே குண்சீலராச்வும், விற்கும் தத்தாச்



௨௯௮௮ சேதுபசாணவசதம், 

சேயரென்பவர், வலம்புரிச்சல்னெங்களும், இடம்புரிச்சங்கெய் 
களுந் தவழ்ந்து கிளையாடாறின்ற, ச.நுக்கோடியில் தர்த்தமாட 
வேண்டுமென்று மெண்ணத்தோடும் அவண்வருகையில், 

௮ வரைக்கண்ட துராசாரன்பணிந்து தோத்இரஞ்செய்து, 

கைகட்டி. வாய்புதைத்து நின்று கூறுவான். சுவாமி, அடி. 
யேன், சவுதமிகதிக்கரையோசத்தி லிருப்பவன் ௮சஸ்மா த் 

தாய் இந்த சமுத்திரக்கரையிலிருப்ப து எனக்கு, ஒன்றுந் 
சோற்ராமையால், தேவரீர் ௮டி-மை இவ்கிடம் வக்தவிதத்தை 

யருள்செய்யவேண்டுமென்று கேட்க, அவ்வார்த்தையைக் 
கேட்ட, தத்தாத்ரேயர், கருணையோடும் துராசாரனைகோக்கப் 
புகலுவார். ஓய் பிராமணா, நீ பிரம்மகுலத்திற்பிறந்து இதுவ 

சையிலும் பிரம்மக்யொனமில்லாமல் இழிகுலத்தோரைச் 
சேர்ர்து இரிர்தபடியினாலே உன்னை யோர் வேதாளமானது 

பிடி தீ துக்கொண்டு நானாவித துன்பங்களுக்காளாக்கி, இந்த 

திதுக்கோடியினது மடமையை அறியாமல், உன்னை இங்குக் 

கொண்டுவந்து, இப்புண்ணியதீர்த்தத்தில் அழுத்துகற 

போது, இந்ததநுக்கோடியிலுள்ள வடவாமுகாக்னெியான து 

வேதாளத்தைக் கொளுத்தித் துன்பப்படுத்தியபடி.யினாலே, 
அவ்வேதாளம் பயந்து ஈன்மார்க்கத்தையுணர்ந்து, ஓடிப் 

போய்விட்ட. ஆதலால், இப்போது உன்னிடமிருர்த துன் 

பங்களெல்லாமகன்று, பரிசுத்தனாய் கிளங்குடள்றதல்லாம 
லும், உன்னைப்பற்றியிரு்த வேதாளமானது முர்இய ஜன்மத் 
இல் பிராம்மணனாகப் பிறந்தருக்கும்போது, சூரியன் கன் 
னியாசாசியிற் பிரவேடிக்கச் சந்திரன் களை குழைந்துவரும் 

பக்ஷம், மாளையபகஷமாதலால், அப்புண்ணியுகாலத்தில் தன் 
மாதாபிதாக்களைக்குநித்தும், பிதுர்தேவர்களைக்கு நித்தும் 
அவர்கள் சந்தேரவிக்கும்படியாப் மாளையரார்த்தம், பதக் 

சனிஹோத்இசங்கள் செய்யாமலிருக்க. நூடத்தன்மையினுலே 
ee piggies, moder, வேதாஎமாய்ப்போகக் அடவ 
இதன் ௯. அஏப்கிிகொடுக், அமுதம், ௮௭1. ராகசசழ்த்து 
மல்தர்ளமாசவ்பிறர்று, உல்கோகண் பிறந்து நிரிகக்மிர் 
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உன்னைக் கண்டுபிடித்து பல்பல துன்பங்களைச்செய்து இர்த் 
தீறுக்கோடியில்வந்து கழ்னெபல.த்தி்ஞ்லே, உன்னை Saw 
னம்விட்டு ததவசொருபம்பெற்று தெய்வலோகத்திலிருக் து 
வ்ந்க புட்பகவிமானத்திலேறி பர்மபதம்போய்ச் சேர்ந்தர் 
ஞதலால், இந்த பூமண்டலத்தீன்கண் எ்வ்ர்ச்ளாயினும் ஏதி 

தேவர்களாயினும் பிறந்திருந்தால் க்ன்னிமர்தத்தில் மாதா 
பிதாக்களுக்கு எவ்விதமேலும் மாளையசிரார்த்தம் ஈடத்த் 

வேண்டும். அப்ப. ஈடத்தாத பாபிகள், இப்படியே நாச 

மடைந்து வேதாளமாசப்பிறற்து சர் இரசூரியர்களுள்ளளவும் 
அலைந்து துன்பப்பவொர்கள். அதற்குச் சந்தேகமிராது, ௮௫ 

தக்கன்னிமா தத்தில் பிதுர்தேவர்களுக்குரித்தாய் உத்தமராயே 
பிராம்மணர்களுக்கு போஜனஞ்செய்யும்படி. கொடுக்கப்பட்ட 
புண்ணியவான்கள் சொற்கலோகத்தையடைவார்கள், அப்படி. 

செய்யாதவர்கள், உன்னைப்பற்றி யலைத் துக்சொண்டிருாத 

வேதாளமாய்ப்பிறந்து இரிவார்கள், இதல்லாமலும், இந்த 
மாளையபட்ச சிரார்த்தங்களைக் கன்னிமாதமூதல் விருச்சக 

மாதம்வரையினும், செய்யவேண்டியகாளாய் விஇத்திருப்பதி 
னுலும், புரட்டாசிமாத survey பிரதமைமுதல் ௮மா 
வாசை பரியர்தம் முக்க தினல்களாய் விளக்கப்பட்ட பிரத 

மையில், மாளையஞ்செய்தபேர்களை அக்கினிபகவான் முதலிய 

தேவர்களெல்லாஞ் சந்தோஷப்பட்டு, தக்களுடைய லோகச் 

இல் சுத்தசீலரய் விளங்கும்படி. செய். துகொள்ளுவார்கள், 
அப்படிசெய்யாத பாபிகளை அவர்கள் பாக்கியங்களையெல்லா 
மழித்து, பிதர்தேவைககளாலே, ஓர் கற்பகோழி.சாலம்வரை 
யில் மீளாத்துன்பத்துக் கேதுவாகும்படியாகெய சாபத்தைக் 
கொடுப்பார்கள், ௮.இல் இரண்டாவது மாளையத்தைப் பி.தூர் 
“தேவ்தைகள் சந்தோவிக்கும்படியாய் நடத் திவைப்பார்சளா 
யின், dj duit ater இரிகேத்திர.தாரியாயெ சாம்பமூர்த்தி எழுந் 
த்ருளரியிருக்கும் ஸீசபிலாச$ரியிலே எப்போதும் விளங்கச் 
செய்வார்கள்: அப்படி, செய்யாதபேர்களை உமாமகேசனது 
apiece tale எணம், யமகெெலெயர்களாலே வாதைப்புடச்
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செய்து, ஈரகத்இற் டெத்துவார்கள், மூன்றார்இதியாகெ தரி 

இகை இனத்தில் மாளையத்தை ஈடத்தி அதனால் பிதுர்தேவ 
தைகள் மனமகழ்ச்செயடைந்தால், அவர்கள் ஈசுவர கடாகூம் 

பெத்.று, கவரிதச/ளுடனே out Pe BCE து முடிவில் பிரமமா, 

விஷ்ணு, உருத்திரன் என்னும் இம் கூ£வர்களுக்குரிய பதங் 

களை.பும்பெற்று, கூவாயிரம் வருடம்வரையில் சந்தோஷத் 

தோடு மிருப்பார்கள். அப்படி. நடத்தாதவர்களுக்கு, ௮கவர்க 

ஞூடைய மனமானது வெதும்பவும், இடைத்திருந்த பாக்கு 

யககள் காசப்படவு௦, சாபங்கொடுப்பார்கள். காலாட்இஇி 

யாகிப சதுர்த்திதினம மாளையஞ்செய்து, பிராம்மணாளுடைய 

மனங்களிக்கும்படியாய்ச் செய்தவர்கள், கன்னமதம, கபோல 
மதம், பீஜமதமென்னு மும்மதம் பொழியத்தக்க யானை 

முகத்தையுடைய விகாயகக்கடவுளின து ௮ருணோக்கமூற்று, 

போகபாக்கியங்களையும், புத்தரமித்தெ களத்ராஇகளோடும் 
வாழத்தகக பெருமையையு மடைவதோடும், அவர்கள்மீது 

பிதுர்தேேவதைகள், இருப இனாயிரங்கோடி. கற்பகாலம்வ ர 

யு மகிழ்ச்செயடைவார்கள். ௮வவாறு செய்யாதவர்கள், 

சண்டகோலாகலமென்று சொல்லப்பட்ட ௩ரகத்.இற்டுடர் தலை 

வார்கள். ஐந்தாவது, பஞ்சமியில் மாளையஞ்செய்தவர்கள், தங் 

களுடைய இல்லத்தில் மகாலட்சுமியானவள் எப்போதும் 

வாசஞ்செய்யவும், சசலபோகபாக்கெல்களையெல்லாம்பெற்,று, 
சத்திரசூரியாளுள்்ளவரையிலும், நெடிய8ர்த்தபொருந்இ, ஐம் 
பதிஞயிரம் வருடம் வரையில் அவர்களுடைய சந்ததியார் 

குறைவின்றி வாழும்படி.யாப் பிதுர்தேவதைகள் வாக்களிப் 

பார்கள், ௮ப்படி.செய்யாதவர்கள், மூச்தாளென்னும் மூதேவி 

யின்.து ஈட்புக்கொண்டு, மனக்சலக்கத்தோடும் பெருக்துன் 

பத்தை யடைவார்கள். சஷ்டி.இனத்தில் மாளையஞ்செய்தபேர் 
கள், ஸ்ரீகயிலாசபஇயாயெ , பரடிரிவத்ன.து நுதல்விழிகி 

னின்றும் ஆ௮பொரதிபாக.வெழுக்த சண்முசக்கடவுளினது 
கரு பபயிஞுல் அஷ்ட அயிகவரியமும் பெற்று, முடகில், அக் 
சடவளின்.அ பகக்சைப்பெற்ற வாம்வார்கள்; அவ்வா ஐசெய்
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யாதவர்கள், எரிகுடுமி என்னப்பட்ட நரகத்துக் காளாச 

விருப்பதோடும், ௮ன்னவர்களுக்கு உற்பலிக்குல் ருழக்ை் 
களையெல்லாம் சுப்பிசமணியக்கடவுள் ஈசிக்கச்செய்வதல்லாம 
லும், பூமியில் ௮நேகவித தன்பங்களையடைர்து, பிதுர்தேவ 

தைகளாற் சாபககொடுக்கப்படுவார்கள், சப்தமியில், மாளை 
யஞ்செய்தபேர்கள், சூரியபகவானுடை.ய கருபையினாத் போசு 
பாக்யெய்களும், புத்ரமித்ரகளத்.ரா இகளும்பெருக, சகலநோய் 
களுமணுகாமல் புஜபலபராக்ரமராயும் தருமபரிபாலனரசாயும் 

மேன்மையான பாக்பெற்களைப் படைத்து வாழ்வதோடும், 

பிதுர்தேதேவைகள் எழுபதினாபிரம்வருடம்வரையில் இருப்தி 

யடைவார்கள், அப்படி. ஈடக்காதவர்கள், க்ஷயரோகத்தை 

யடைந்து அதனாலே தேகமிளைத்து, மாளும்படியாய் பிதுர் 

சேவதைகளாலே சாபழுற்று, இரவுசவாதி ஈ௩ரகங்களையடை 

வார்கள், அஷ்டமியில் மாளையஞ்செய்தபேர்களுக்கு, அஷ்ட 

மூர்த்தியின்கருபையினால் மிருச்.துக்களடையாமல், புண்ணிய 

லோகமுதற் பதினுன்குலோசத்திலுள்ள பொருள்களையும் 

எளிதாகப்பெற்று வாழும்படியாய் ,நயிரவருடம்வரையில் 
அவர்களுடைய பிதுர்தேதேவதைகள் சர்தேோஷத்ையடைவார் 

கள், அப்படி. ஈடத்காதவர்கள் கோழைமலமூத்திரமாயெ 
துன்பசாகரத்திலாழ்ந்து கரையேறமாட்டாமல் ஈட்சத்திரல் 
களும், சந்தனு மள்ள வரைக்கும், வைதரணியிலழுக்இ, 

நாசத்தையடைவார்கள், ஈவமிதினத்இல் மாளையமாடித்தின 

பேர்களுக்கு மாயாசத்தியாயெ துந்கையிவுடைய இருபை 

யினால், குமரசண்டம், குருத்திரம், வேதாளமுதலிய பேய், 

சயசோகம், இப்பேர்க்கொத்த வினையாவுமணுகாமல் சுகஜீலர் 

களாயிருப்பதோடும், முப்பதிஞயிரவருடம்வரையில் ,௮கர்ச 

ஞூனடயு பிதுர்தேவதைகள் சந்தோஷத்தை யடைலார்கள். 

அய்படிசெய்யாதலச்சள், மேற்சொல்லிய கோய்சருச்குரியவர் 
களஈடு, காசமடைவதன்தியும், மிளாரரகல்களுச்சும்.. ௪.துவ்£ 
அரர்கள்,, சசமிஇன த்தில்:மாளையஞ்செய்சயேர்களுக்கு சர்ச. 
நிசகான்டைய/ருபைநிதுலே. அவர்சள். இட்ட பமிசெல்லாஞ்!



08. சேதுபுராணவசநம், 

Aart, சகலசான்யங்களுமபிவிர்த்தியாய், லட்சுமிசடாக்ஷ 
மூண்டாகும்படியாய் ஆயிரம்வருடம் வரைபில், அவர்கள் 

பிதுர்தேதேவதைகள் சந்தோஷத்தையடைவார்கள், அப்படி. 
நடத்இவையாதவர்கள், தங்களுடையதேஜசும் ஆயுசும் வே 

ளாண்மையும், 8ர்த்இ.பும், புகழும், நாசமாய்ப்போகும்படி. 
யாய்ப் பிதுர்தேதேவதைகளாலே சாபம்நேர்ந்து, இரவுரவாதி 
நரகத்தையடைவார்கள். ஏகாதஇன த்தில், மாளையஞ்செய்த 

பேர்கள், பரமேசுவரனலுடைய இருபையினால் அவர்களைப் 
பற்றிய பிரம்மஹத்தி தோஷங்களெல்லாம் நிவாரணமா௫, 

அரேகம்யாகாஇ இர்த்தியங்கள்செய்த பலனைப்பெற்று, அரா 

நரம் வருடம்வரையில் தங்கள் பிதுர்ேதேவதைகளாற் சந்தோ 

ஷத்தையடைவார்கள், ௮வ்வண்ணமிழையாதவர்கள் மேற் 
கூதியபலன்களை எல்லாமிழந்து, ஈரகமே கதியாகவிருப்பார் 

கள், துவாதரதினத்தில், மாளையஞ்செய்தபேர்கள், மகாலட் 

'சமி சமேதரான ஸ்ரீமா்காராயணமூர்த்தியின் இருபையைப் 

பெற்று, சதாகாலமும் சரஸ்வதியும், இலட்சுமியும் தாண்ட 

வஞ்செய்யும்படியாயும், சகலஜீவராசிகளுந் தங்களை வாழ்த் 
"தும்படியாயும் சசலகோய்களும் நிவாரணமாய் பாக்கியசம் 

'பன்னராய், புத்ீரமித்ர களத்ராகெளுடனேயிருச்க பிதுர் 
'சவதைகளும் மனமகிழ்ச்சியடைந்து, இலட்சம்வருடம் 

வரையில் அனந்தபோகங்களை அறுபவிப்பார்கள். ௮ல்வாறு 

அ த்திஇயிற் செப்யாதபேர்கள் பூதவேதாளபசாசகணக்களா 

'லும், குமரகண்டமுதலிய வியாதிகளாலும், துன்பப்பட்டு 
க்ர்கமேதங்சளுக்கு சொந்தபூமியாகவிருந்து ஈலிவார்கள். இர 

யோ த௫தின த்தில், மாளையஞ்செய்வா ராயின், அவர்கள் ஸ்ரீவை 
கர்தகாதன் புத்திரனாயெ பஞ்சபாணனுடைய அருளால் கூல் 
கும “சதம்ப காபகஸ்தூரிகளென்னும் வாசனைத் இசவியக்க 
“ளோடும், ௮இிருபலாவண்யமுடைய அரேசம் ஸ்த்ரிகளோ 
புஸ். மன்மதனைய்போல போகயாக்யெங்களை அறுபலிக்கும் 
ப்ட். பிதர்தேவழைசள் கோரிச் சர்தோஷ்த்தையடைவார்கள். 

ஜவ்தாறுஉடக்கிதியர்கள், உருவங்கள் குறச்து,யுற்இரயாக்கி
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யங்களுமற்று தனகனகவஸ் துவாகனங்களுக்கும் ஆயலாக ௧7௪ 
தீனதயடைந்து, எத்தனை ஜன்மமெடுத்தபோதிலும், ஈடே 
மல் நாசத்தையடைவார்கள், ச.துர்தீதசிதினம் மாளையபக்ஷம் 
செ.பவரராயின் அவர்கள் ஸ்ரீபரமேசுவரலுடைய ௮ருளிஞல் 
வேண்டியபாக்கெககளை யெல்லாம்பெற்று ஞானேதயராய் 
பெறுதற்கரிய மோட்சவீட்டை யடைவார்கள், அவ்வாறு 

செய்யாதவர்கள், அவர்கள் ஜன்மங்கடோ.றும் கொலை, களவு, 

கள், காமம், வஞ்சனை, சூது, பொய் முதலிய துற்காரியன் 
களுக்கெல்லார் தலைமைபூண்டவாகளாய், £சஸ்த்ரீகளைச்சேர் 

ந்து, வேண்டாதபோகங்களை நுகர்ந்து, ஆயிரம் யாகங்களைக்; 

கெடச்ச தோஷத்துக்குரியவர்களாய், நூறுகோடி. வருடஈ, 

சாத சூருவளியிலகப்பட்டும், ௮வர்கள்செய்த பாபங்களுல் 
குப் யரிகாரமில்லாமல், செய்யாமற்ஜெனிக்கத பாதசங்களும், 

உண்ணாமலுற்றபழிகளும், அவர்களுக்கே யுண்டாகும்படி யாய், 

பி.தர்க்களினுடைய சாபம்கேர்ந்து, வாக்கினாலும் மனத்இ- 

னாலும் அளவுபடுத்தப்படாத நரசக்சை யடைவார்கள். ௮மா 
வாசையில் மாளையஞ்செய்து, பிராம்மணாளும், பிதுர்தேவை 

கரஞ் சந்தோஷப்படும்படியாய், அன்னமிட்டு தட்சணை 

தாமபூலங்கள் தளர்ச்சியில்லாமற்கொடுத்து மகிழ்வுறச்செய்த 

வர்கள், ஸ்ரீகயிலாசபதியாெ சாமபநூர்த்தியின் கருணை 
பெற்.று மகிழ்வதோடும், அவர்கள்பிஅர்க்கள் ௮டையு மகிழ் 

ல௦வச்சொல்லிழுடியாது, ௮திலும்சமுத்துர தீரத் திலாயிலும், 
நதிக்கரையிலாயினும் பருவதங்களிலாயிலும், புண்யக்ஷத் 

இரங்களிலாயிலும் சென்று மாளையஞ்செய்வார்களாயின் அவர் 
கஞடைய பிதுர்க்கள் மெத்தவுஞ் சந்தோஷத்தை. யடைந்த. 

பிரம்மஹ$த்திமுகலிய பஞசமாபாதகங்களும் சிவா ரணமாடி, 
யாகாஇதிர்த்தியங்கள், எக்கியல்கள், ௮ளவுபடாச தான்தகு 
மக்கள் செய்சபலன், டைப்ப தன்றியும், ஜானமும்கைகூடும், 
அப்படி. ௮மாலாசையிற் செய்யாமல் மவுடீகமாபிருந் தவிட்ப் 
வர்தள்,, எஐர்களோ, அவர்சளுடைய பிதுர்ச்களியரவரும், 

விரமலோசமடைஇருர்தாலும், அவர்சளை யாசொரு கனவு
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தாட்சண்யமில்லாமற் பிடித் தக்கொண்டுபோய் எமூல்ூலி 
யர்களாலே இரவுரவாதி ஈரகல்களிலே தள்ளுலவதல்லாமலும், 

அவர்பரம்பரையிலுள்ளா யாவருக்கும், பிள்ளேைகளற்று காச 
மடையவும், கொள்ளியற்றுப்போகவும், கருக்களநியவும், 

கோய்கள்மேலிடவும் இரவுரவாதி ஈரகங்களும்வாய்க்கும், 
இதல்லாமலும் சன்னிமாதமூழுவழும், நித்தியப்படியாய் 
பிதுர்க்களைக்குறித்து ஓர் பிராம்மணனுக்கு ௮ரி9) காய்கறி 

ப.தார்.ததங்கள் கொடுத்தாலும், தேவதைகளுக்கு ௮பிஷேக 

முதலிய நிவேதனங்கள் பிதுர்க்கள்பேராற் செய்தாலும், 
மஹேசாபூசைசெய்தாலும், அவர்புத்ரமித்ர களத்சாஇக 
சூடனே வாழ்க்துசுகிப்பார், இதல்லாமலும், அர்த புரட் 
ஆாசிமாதல்களில் அமாபட்சசப்தமி, துவாதரிக்கு முன்னும், 
அஷ்டமி இரயோதசிக்குப்பின்னும், மூன்றுபிரர்ம்மணாளுக்கு 
அன்னங்கொடுத்தால், அவர்களுக்குப் பெரும்புண்ணியக்க 

ஞூண்டா வாழ்க்இருப்பார்கள், ௮வ்வாறுஈடத்தும் மாளையக் 
களில். லோபமில்லாமல் தன்னுடைய சக்இக்ணெங்க கொடுப்ப 
இலும், பால், பழம், சழ்கரை, வெல்லம், எள்ளு, கோ தும்பை, 
ப்ருப்புமு தலியவைகளை த் தளாவில்லாமல் பிராம்மணாளூக்குக் 
கொடுக்கவேண்டும், அப்படிகொடுக்கும் பதார்த்தல்களில், 

தம்கள்மனமறிய எச்சீவனு மவைகளை இச்சியாமலிருப்ப 
தாகப் பார்த்றுக்கொடுத்துச் சாப்பிடும்படி யர்ப்ச்செய்* 

புண்ணியர்களை பிரம்மா விஷ்ணு,.ருத்ளெலுர் இரிமூர்த்இ 
களும், பிதுர் தேவதைகளும், சந்தோஷத்தையன்டந்து வாழ் 
தீதுவதோடுூம், சொற்கமத்ப பாசாளமென்னு மூன்.றுலோச ச் 

அள்ளலர்களுஞ்:சச்தோஷூம்தையடவார்கள், மேலும், அக் 
கன்னிமாத.திதில்.. தாய் தரை சயர்வழியி லுண்டானவர்களைக் 

குதித்த, அங்சளாலியன்றமாத்இிரம், அன்னம் Ft gonad grt 

தக்கர் 2S sien. கான்ட் சொடுக்க “ஜக்கி 
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னுடையபத்தாவைக்குறித்து ௮க் கைம்பெண்ணாகவிருப்பலிச் 

மாளையஞ்செய்பலாம், ௮வ்வாறுசெய்தால் தெட்சணைசொடுக் 
காமற் செய்யவேண்டும், மீறிச் தெரியாமற் கொடுத் துவீடுவ 

ளர்யின், ௮வள்செய்தஇிருர்ச தருமமனை த்தும் வியர்த்தப்பட்டு, 
மரபுமொழிந்து, பிரம்மஹத்தி தோஷங்களுண்டா, இரவு 
வாதி ஈரகத்துக்கேதுவாம், ௮க்கன்னிமா தமுழுவதும் செய்ய 
வேண்டிய மாளையங்களைச்செய்யாமல், இருந்துவிடுவாராகின் 
௮ வர்கள் மூற்செரில்லிய கருமங்களுக்கு பாத்இரசாவார்களென் 
பதை மிச்சயமாக எண்ணவேண்டும், செய்தவர்களூக்கோ 
வெனில், ௮0கேக சுகிர்தங்களும், மோட்சகங்களுங் கைவல்ய 
மாம், ஆதலால் மாதாபிதாக்க ஸிறர்தஇதகளிலே #45 Bags 

செய்யவே௯்டும், செய்யாமல், சந்தர்ப்பம் ரேரிடுமாயின், 
கடையாய்வரும் அமாவாசைத் இனமாவது, அகத்தியம் 
நடத் திவைக்கவேண்டும். ௮ப்படியுமாடத்துவசற்கு ஏ துவத்ற 
தாரித்திரராகவிருக்தால், விசிட்டாத்வித விசாரணையுடைய 

பெரி3யோர்களான பிராமணுளிடத்திலாவ.து, பொருள்கேட்டு 

erie. seer, ௮வர்கள் கொடாதபட்ச த்தில், கல்லநிதி 
யையுடைய கதத்திரியரிடச்தீற் பொருளேத்றாடத்தலாம், 

அவர்களு மில்லையென்று சொல்்.லுவராயின் வாணிபஞ் செய் 

யப்பட்ட கை௫ிபரிடத்திற்பெற்று நடத்தலாம், அன்னவர் 

கொடாவிடில், மேழிச்செல்வத் துக்குரிய வேளாளரிடத்திற் 
பெற்று கடத்தலாம், இவ்வகையாவரு மீயாமத்போவாராமின், 

மாளையரார்த்தத்தைக்குநித்து ௮ன்றயதஇினம் ஈல்லசோக்க 

ளுக்குத் தன்னாலியன்றமாத்திரம் உணவுகள் கொடுக்க்வேண் 
டும். இவ்வா மில்லரவிடில் காடி, புலி, ஏக்கம், சாட்டாளை 

மூதலிய -விலக்ளேல்கள் சஞ்சரிக்கும்படியாயெ சாட்டகத்திற் 

குச்சென்௮ தன்மபினுண்டாயேபிது ர்தேவசைக்ளையும் அ 
வன்க gi gnt parm sa Cor, con Scie Gu, 

டல்சளுக்கு: இன்றய இனம் onder tae Oca 
ttiontpaeneyope dove ங்களிலுன்கெயபிப், 

ஆர் re மன், ட ர என்செப்வேன்,. . ஏவ்வாழங்வேள். 
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என்று, Sa உண்மையிளஙக்கும்படியாய், 'இருகண்களி 

னின்றும் தண்ணீர் தாரைதாரையாய் பெருக, இருகரங்களர் 
(லும் வயிற்றிலும் முகத்திலுமறைநக்து துக்கசாகரத்துட் டோ 
ப்ப்ந்துகின்றால், ௮ப்பிதுர்தேவதைகள் யாவு மொருகங்குகூடி. 

கோக்கு, அந்தோ, என்செய்வானென இரக்கமுற்றுச் சந்தோ 
ஷங்களுண்டாடி ௮0ேக மாயிரங்கோடி. பிராம்மணாள் மகிழும் 

வழ.யாய் மாளையிரார்த்தஞ்செய்த சந்தோலூத்தையடைர்து 

HUMES, ௮ரேகம் வரங்களைக்கொடுத்துப் போவார்கள், 
அவ்வணஞ்செய்யப்பட்ட மாளையடிரார்த்த மாதங்களிலே 

அன்பத்தைத்தராமின்ற சூதகமுதலிய இடையூறுகள் உண் 

வாயின் இன்றயஇனம் ஈ௩ல்லதலங்களுக்குப்போய் அஸ்த 

மிக்குமளவும் ௮வணிருக் து வேதாகமங்களை'யுணர்ந்தபிராம்ம 
CHORES; போஜனஞ்செய்து வைக்கவேண்டும், அவ்வாறு 

நடத்தாமற் கேவலமானவர்களுக்குச் செய்துவைத்தால் ௮த 

னாற் செய்துவைத்தவர்களுக்கு க்ர்ணமுண்டாகு மாதலால் 

அத்தினத்தில் பிதா பிரபிதா மகாப்பிரபிதா மாதா மகாமாதா, 

'பிரபிதாமாதா இவ்வாறுபேர்களுக்கும் பிண்டங்கள்செய்து 
அதனோடு தருமபிண்டமுஞ் செய்யவேண்டும். அதில் முன் 
சொன்ன ஆறுபேருக்கும் ஆறுபேர்களும் இரண்டுமரபுக்கு 
இரண்டுவிசுவதேவரும் ஒரு விஷ்ணுவுமாயெ ஒன்பதுபேர் 

கரூக்குஞ் சட்சுவைபோஜனஞ்செய்து வைக்கவேண்டும், ௮ப் 
படி. செய்வதற்கில்லாதவர்கள் மாதாவின்கால்வதிக்கு ஒரு 
வரும் பிதாவின்கால்வழிக்கு ஒருவரும் விசுவதேவரிருவருக் 

இகாருவரும் மகாவிஷ்ணுவுக் கொருவரும் ஆயெ நாலுபேர் 
பளுக்காவது உணவுசெய்துவைக்கவேண்டும், இதுபோல் 

பாளையத்தை கிறைவேற்றுவானாயின் அவன் அரேதயரகாத 
கிர்த்தியல்கள் அக்னிஹோத்இரற்கள் சாக்தரொயன ars 

பமுதலிய சான் தருமல்கள், நர்த்கபாத்தினகள் செய்தபல 
ு்னு்பேரியேர்களை தெரிசித்சபல னும் லேதமத்திசபாசா 
பணல்கள் ஈஇதிகாசமுகலிய' புண்ணியசதைகளைக்.கேட்ட 
seston eae அிரம்மலோசம் வில்லோ மென்னும் :



சேதுபுராண் வசநம்; உச் 

இவ்விரண்டுலோகவாழ்வையும் பெறுவார்கள். மேலும் நில் 
இயகருமமாகிய இந்த மாளையசரார்த்தத் சால் இஷ்டகாமிய 
போகபாக்கெக்களைப் பெறும்படியாய் அவர்களுடைய பிதுர் 

தேவதைகள் அிகூறுவதோடும் பூகப்பிரேதபசாச சணங் 

களியாவும் அப்புண்ணியரைக் கண்டாற் காதவழிவிலடிப் 
போம், ஆதலால் இந்த மாளையடரார்த்தவிதிகளை வூஷ்டர் 

வாக்யெப்படி. தசரதமகாராஜன்செய்து ஸ்ரீமர்காராயணன் 
முதலிய நான்கு பிள்ளைகளைப்பெற்று ௮கேகமேன்மைகளை 
யடைந்தார், ஈளச்சக்ரவர்த்தியும் தனது மங்கையாகிய தம 

யந்திதேவியைநீ ௧௫, ச௫க்கப்படாத துன்பத்தையநுபவிக்சும் 
போதும், அயோத்தியாபட்டணத்திலே தான் சேவகாவிர்த்தி 

செய்துகொண்டு வருறெபோதும், தான் செய்யவேண்டிய 

மாளையசரார்த்தத்தைத் தவரும னடத்இவர்தபடி.யினாலே 
மறுபடியுர் தனதுமங்கையைக்கூடி. ௮கநேகபோகபாக்கியங்க 

ளோடும் இராசசியபரிபாலனஞ்செய்துவர்தான், இதல்லா 

மலும் முரிச்சந்திர மகா.ராஜனிடத்தில் விசுவாமித்திரனான 

வன் வஞ்சத்தினால்இராச்சியக்தைப்பறித் துக்கொண்டு ௮வன் 

பெண்டுபிள்ளையோடும் வனத்துக்கனுப்பையில் ௮ப்போது 

அவ் வேந்தன் மனைவியைக் காரிபட்டண ச்தல் கீலைப்படுத்த 

யும் தான் புலையனுக் கடுமைபட்டும், பிள்ளையை பரிகொடுத் 

அம், பற்பலதுன்பங்களுக் குரியவனாகவிருந்த காலையில் மா 

ளையிரார்த்தங்களைத் தவராமல் ஈடத்திவர்தபலனாற் பழய 
படி.இசாச்செத்தைப்பெற்று சுத் துககொண்டிருந்தார், இதல் 
லாமலும் தசரதகுமாரனாயெ ஸ்ரீராமழூர்ச்இயானவர் ser gi 

பத்இனியோடும் தம்பீயாய இலட்சுமணனோடுஞ் சித்திர 
கூடபருவததஇலேயிருச்,௪ பிதாவுக்குப் பதினான்சூக்ர௬ுடமூம் 
கால்ங்களிற் றவரஞுமல் மாளைய$ரார்.த்தங்களை ஈடத்இவர்5த 
னஞலே "இசாவளணுராட்சசாளை ஜெயங்கொண்டு சதையின் 
இழறைகிடுத்து அயோத்தியா பட்டணம்வந்துசேர்ர்து பட் 

டச்பிலேசஞ்செய் தகொண்டு இராச்சியயரிபாலனஞ் செய்து 
வந்தார். இ.சல்ரமலும் சுர்திமக்களாகெ grat senin wir gi



கூறு சேதுபுரர்ணவசநம், 

பத்தனியாயெ அரெளபதையோடும் பன்னிரண்டுவருடம் 
லரையில் வனத்திற் நிரிநேபோது மாளையிரார்த். தங்களை த 
தவருமல் ஈடத்திவர்தமையினாலே அவர்கள் தாயாதிகளாயே 

துரியோதனாதிகளை எல்லாமூடித்து ௮ஸ்தினாபுரியைப் பட. 

டார்பிஷேகஞ் செய்துகொண்டு வாழ்ந்திருந்தார்கள், இ.துவு 

மல்லாமல் கவுதமர் ௮த்இரி வூஷ்டர் பரத்வாசர் வேத 

வியாசர் பிருகு ஆங்8ரசு ௮ஷ்டவக்ரர் மிருகண்டேயர் காசிபர் 
மூதலான இருடிகளும மூரிவர்களும் தபோ.தனர்களும் இரத 

மாளையசிரார்த்தங்களை விதித்தகாலங்களில சத்தம் தேவி 
மார்களுடனே தவருமல் நடத்தப் பிதுர்த தேவதைகளிடச் தம் 

வு.திதேவதைகளிடத்தும் பெற்றக்கொண்ட வரப்ரசாத 

ம௫மைகளினலே௮ணிமாவா தி௮ஷ்ட9த் தஇகளும் அஷ்டாங்க 
யோகங்களும் பரகாயப் ரவேசங்களும் ககனமார்க்கத்துற் செல 

இர்தன்மையும்பெற்று ஆனந்தபோகங்களைக்கடந்துமோட்ச 
சாம்பிராச்சிெயத்தை யடைந்திருக்கிறார்கள். இவ்வாறு ஜீவன் 

முத்தரானபேர்களும் மாளையிரார்த்தங்களை க் தவருமல் 

நடத்துவராயின் மற்நபேர்கள் எப்படி. ஈடத்திவைக்கவேண் 

டும் ஆதலால் மறைவிதயிலோதுங் கன்னிமா தங்களில் மாளை 
யங்கொடாததனல் குச்சாதேசத்தில் வாழ்ந்துகொண்டிருர்த 
பரத்வாசனென்னும் பெயரினையுடைய பிராமணனது குமா 

சன் வேதநாதனென்பவன் வேதாளசொருபங்கொண்டு இது 

வரையிலுமஉன்னைப்பிடித்து தன்பப்படுச்திக்கொண்டிருர்து 

உன்னைவிட்டு நீங்கி, ௮வன் மோட்.சத்ைை யடைச்தடடியால், 

இப்போது உன்னுடைய துன்பம மீக்கிவிட்ட தன்றியும், உன் 

Pets புதனாக்யெபடியால், சீ இதுமுசற் கன்னிமாதள்களிலே, 
மாளையர்தவரரமல் செவ்வையாய் ஈடத்திக்கொள்டு வருவா 

Gud, ௮௧ செல்வங்களை யதபலிப்பாய், இத்தன்மை 

புடைய பூதவேதாளக்களும், உன்னை அணுகமடாம்பாது 

போய்அரச்கபிலயென்று சத்தாத்திதேயரும், , ஜராசாரா 
Se விலைகொடுச் சச் செள்றலிறரு, தான்... தக்கோடி 

பில இர்த்தறம், கபடு ருத்தொட்சம் சரிச்சம்கொண்ட,



சேதுபுசாணவாநம். abr 

ஸ்ரீராமகாதனைவணங்கத் கோத்திரஞ்செய்௫, தன்னுடைய 
பட்டணம்வந்துசேர்ந்து வாழ்ர் துகொண்டி ருந்தான். கேட்டீர் 
களோ, ரைமிசாரண்யர்களே, பீன்னர் தனது பட்டணச்திற் 
சேர்ந்து சுகத்தராரின்ற துராசாரன், தத்தாச்தீரேயர் வாய் 
மையின்படி. வேதப்பிராமணாள் முசலிய பெரியோர்களுக்கு 

தனது பிதுர்க்களைக்கு.றித்து, மாளைய ரரார்த்தங்களைத் தவ 

மல் ஈடித்திவைத். த, ௮,சனாலே கேக போகபாக்கயவ் 

களைப்பெற்று வரர்ற்ந்து, ச.நுக்கோடியிலே ஸ்ரா£ஞ்செய்த 

பலத்தால் மோட்சவீட்டையடை.ட்தான். ஆதலால், ஒ மூறி 
வர்களே, இந்த தநுக்கோடியிலே மாளையஞ்செய்யாத பாபங் 
களையும், சூத் இசாளுக்குச் சிவலில்கபூசையால்வந்த பாபங் 

களையும், சவசொரூபத்தை விஷ்ணுசொரூபமாயச் செய்சவர் 
களுக்கு கேோந்த பாபத்தையும், தேவர்களையும், தேவப்பிரா 

மணாள்மூதலிய பெரியோர்களையும், தாய்தந்தையர்களையும், 

நிந்தனைசெய்து, அதனாற் சம்பவித்த பாபல்களையும், தன் மர 

னர்கரடைய சொத்துக்களை யபகரித்து ஜீவனஞ்செப்து, 

௮ சற் சம்பவித்த தோஷங்களையும், குருபத்தினி, தமடன் 
பத்தினிகளை இச்டித்தசனால்வந்த தோஷங்களையும், செய் 

நன்நிமறக்த தோஷங்களை.பும், தான் ஏறிசசவாரிசெய்த (௪ இ 

ரையையும், தான்வாடித்த சாஸ்இரங்களையும், தேஉருபச் 
சிலைகளையும், தடாகங்களையும், தருமாலைபங்களை யும், பிறருக்கு 
விற்பனை செய்ககால்வர்த தோஷங்களையும், வேதசாஸ்இரப் 

பரிசாரல்களிலுர் தீரப்படாச பாபங்களெல்லாம், இரத ச.நுக் 

கோடியைக் கண்டவுடனே, பஞ்சுபஞ்சாய்த் தூள். தூளாய் 

சிகறிப் பறர்துபோய்விடுமாதலால், மூரநிவர்களே, அரத ராம 
தீதுக்கோடியிலே, இத்தன்மை பொருந்திய மூமைகள், 

கோடாதுசோடியரிய் விள்ங்கக்கொண்டிருப்பதோடும், உல 

இன்கண்ஜேங்குஞ் சகல முறிவர்சளூம், சிததர்சளூம், Guns 
சுவர்: மூதலிய! சேகர்சளாஜ் சக்ரவர்த்இசளும், மசாராஜாக் 
கணும்) பீரயாணம்பில்லெர்துசேர்க்து, சறுக்கோழ நில் இடன் 
SRL Big ti; நெழ்ம்டும்' தீர்சீசமாகோர்கள்£மின், யாம்   



௩௧௦ சே.துபுசாணவச நம், 

௮ தன்பெருமையை என்னவென்று சொல்லப்போகன்றோம். 

ஆதலால், அச்சேதுவுக் கருகாயோக்கு் கந்தமாதனச்சார்பில் 

வழங்குஞ் சக்கரர்த்தமூதலாக, இருபத்துநான்கு தீர்த்தம், 
தீதுக்கோடிவரையில் மேன்மைபொருந்தி விளங்குவதோடும், 
அதற்கு மேற்பாலாகச் சேதுவிலே பாலோடை என்று ஐர் 

புண்ணியதிீர்த்த மிருக்கன்ததென்று சூதமுறிவர் சொல்ல, 
அதைக்கேட்ட நைமிசாரண்யர்கள் மூறிவரைப்பணிந் து, 

சுவாமி, தேவரீர் ௮த்திர்த்தம்வக்த காரணத்தை ௮டி.யோங்க 

ரூக்குத் திருவாய்மலர்ந் தருளவேண்டுமென்று வினவ, சூத 

ஊகாமுறிவர் சொல்லத்தொடங்களார். 

துராசாரச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பெற்றது. 

  

பாலோடைச்சருக்கம், 

ET OG OFS som 

கேளுங்கள், நைமிசாரண்ய வாசிகளாகய முஇவர்களே, 

மூன்னர் மகிஷாசுரனை௪ சம்மாரஞ்செய்த தேவியானவள், 
குடிகொண்டிருர்த தேவிபட்டண த்துக்கு மேந்பாலாய் சேது 

வீல் புல்லாரண்யமென்றோர் வனமிருக்கின்றது, ௮வ்வாரண் 

யத்திலே, ஸ்ரீராமலூர்த்தியானவர் தெற்பசயனஞ் செய்சத 
னாலே, ௮வ்கிடத்தில் ஒர் ஆலயமும், புல்லக்ராமமென்று 
ர் க்ஷேத்திரமும்விளங்கக்கொண்டி.ருப்பதால் ௮ர்சக்ஷச்தி 
ர்த்திற் 8ரகுண்டமென்று: சொல்லப்பட்ட பாலோடை 

யென்னும் ஒர் புண்ணிய தீர்த்தம் உண்டு, த்.தர் தத.த்தைக் 

சண்ணிஞற்கண்டாலும், அத்திர்த்தத்திலோர் இவலை மான 
வர்கள்மீலு பட்டாலும், அதனைப் புகழ்ந்து பேரினாலும், 

ன்னவர்கருக்கு அஞ்ஞானம்களெல்லாம்கன்று, அவர்கள் 
க்ருதிய: *இஷ்யபோகபாக்கிய்ல்களும் அே௪' யாகா இி௫ர்தஇ 
மக்கள்ப் செய்தலும் ! பண்டாஜென்று சூதமாமுதிவர்



சேதுபுசாணவச*ரம், கக 

சொல்ல, ௮கைக்கேட்ட கைமிசாரண்ய மூடிவர்சள் சர் 
தகோஷமடைந்து, சுவாமி, ௮ப்பாலோடை என்னுங் தீர்த்தத் 
இற்கு என்னகாரணத்தால் அவ்வளவு மகிமையுண்டானதோ 

அ.களைச் இருவாப்மலர்ர் தருளவேண்டுமென்று சேட்ச, சூத 
முறிவர் கூறுவார், கேளுங்கள் மு௫வர்களே, முற்காலத் திலே 
உற்கலனென்.று சொல்லப்பட்ட ஓர் வேசமூகிவருடைய 
௮கரெகத்தினாலே விளங்சப்பட்ட த, ௮ஃதெப்படி. எனில், 

வேதாகமசாஸ்இரங்களையெல்லாங் கரைகண்டவரா௫யும், மகா 

தபதிதை யுடையவராயுமிருக்கும், முற்கலமுகிவர், தென் 

சமூத்திரக்கசையிற் புல்லாீரண்யமென்று வழக்கும் Capes 
சத்இற்குவந்து, நிர்மலமான மனத்தையுடையவராய், மகா 

விஷ்ணுவைகோக்கி அரிதாகிய தபமும், யாகழுஜ்செய்யும் 

போது, ஸ்ரீவைகுந்தவாச.ராகய மகாவிஷ்ணுவானவர் சந் 

தோஷத்தையடைந்து,,ேேவர்களெல்லாம் புடைசூழ இலட் 

சுமி சமேதராய் கெருடவாகன த் இலெழுந்தருளி, முற்கலமகா 

மூரிவருக்குத் தெரிசனந்தந்தார். அப்போது முற்கலமகா 

(plat, ஸ்ரீவைகுந்தகரதனைக்கண்டு கண்களித்து, மிகுபக்தி 
விகயத்தோடும், வேதவாக்கெயங்களாலுஞ்சகஸ் ரகாமங்களா லுர் 

தோத்திரஞ்செய்து, கைகொட்டி, ஆனர்சக்கூத்தாடி, ௮ஷ் 
டாங்க பஞ்சாங்க இரி.பாங்கராய், ஸ்ரீமக்காராணதூர் த்இயினது 

பாதகமலங்களிற் பணிர் ௫, ஈமஸ்கரிகத்து கண்களிலும், ஆனந்த 
பாஷ்பமானது தாரைதாரையாயச்சிந்த மகா உற்சாகத்துட 

னே ஸ்மரணைசெய் துநிற்கையில், மகாவிஷ்ணுவானவர் இருபா 
கோக்கத்தோடும், முகிவரைகோக்கிக் கூறுவார். வாராய், 
மூற்கலமகாரிஷியே, நீயும் ஈம்மைவேண்டி. அருமையா 

தபங்களையுஞ்செய்்தமையால், யாம் சக்தோஷமடைந்து, உம் 

மூடைய யாகத்தில் அவிர்ப்பாகம்பெறவேண்டி வந்தோ 
ஸென்றுசொல்ல, அவ்வுரையைக் கேட்ட மூற்கலமுஙிவர், 
ஆனர்தசாகாத்துட் டோய்ர்தவராய்க் கூத்தாடி, ௮ண்டசரா 
சரக்தளையெல்லாம் உண்ட அழிய வாயினாலே அவிர்ப்பாக 
முண்ண்ஙேண்டுமென்று சொன்ன வாக்கியச்சை கிளைக்கு



ட 
ates | ¥ ௩௧௨ சேதுபுராண வறம். 

நினைச்சது, ஆனந்தத்தை யடைர்தவராய், அம்புராடு என்று 
சொல்லுர் இவ்.பான்னங்களும், பதார்த்தங்களும், மதா 
விஷ்ணு ம தலிய சேவர்களெல்லா மகழும்படியாய பக்குவஞ் 

செய்தமர்த்த, ம்றுபடியுர் . தோத்துரவசனமாய், சுவாமி, 
வேசவேதாந்த3ர்த்தியே, தேவரீருடைய ௮ருனோக்கர்ல் 

எனது தேவியும், யானும், இருதார்த்தராகிவிட்டோம், கால் 

கள் இப்புல்லாரண்ய க்ஷேத்இிரத்திலிருர் துசெய்த ,தபமும், 
ஈடேறியதால், மகா யோடகெளாகிய மாற்கண்டேயர், பிர்தலா 

தாமுதலிய சித்தபுருஷாள், பாமபாகவதாள், இவர்கஞ்டைய 
இருதயமும், அடியேனுடைய யாகசாலையும், ஒத்திருக்கும் 
படி.யாய்த் இருவுளங்கொண்டு ஆட்கொள்ளவர்ததே போதும் 

போதுமென்று, பாரிஜாத, செண்பக, மந்தாரமுதலிய புட் 
பக்களினலே அ௮ற்சனைசெய்து, பின்னர் சுகர் தமூலாவுஞ் சற 
தன களபகல் தூரி மு.தலிய வாசனைத் இரவியங்களைக்கொண்டு, 

பாதாஇகேசபரியந்தம் மகாலிஷ்ணுவுக்குத் இமிர்ந்து, யாகத் 

இம் குற்றமற்றதாய் விளங்கும் ௮விர்ப்பாகமளித்த, மூற்கல 

மகாமுகிவர் உபசாரஞ்செய்ய, அப்போது மகாவிஷ்ணுவான 

வர் மாவலிச்சக்ரவர் த்தியினிடம் மூன்றடி.மண்சேட்டுத் தாரை 
பேற்ற கரல்களினாலே அவிர்ப்பாகத்தை வாரிபுண்டு ம$ழ் 
VAST, அவ்வாறு ஸ்ரீமக்காரயண மூர்த்தியானவர் மூற் 
கல மநிவர்கிமிக்தம் ௮அவிர்ப்பாகமு தலியஉணவுகளையுட்கொள் 

ஞூவைச் சகலதேவர்களும் பெரியோர்களுங்கண்டு ஆனர் 

தத்தையடைந்தார்கள், அப்போது மகாவிஷ்ணு வானவர் சகல் 

அண்டபிண்ட சராசரங்களும் அவற்றிலடங்கயெ உயிர்களும் 
இருப்இயடையும்படியாய் உணவுகெர்ண்டருளிச் சந்தோஷ 

மடைர்அ: கூறுவார், வாராய் முற்கலமகாரிஷியே, ' உமது 

ஜிஷயத்துல் பரம் மிகவுச் இருப்இயடைர் தமையால் இனி 

உழக்கு வேண்டியதைச் கேளுமென்றுசொல்ல, “அப்போது 

பன துவ்புயங்கள் கண்டையேன்செய்தப்ரக்சர்ச்கவ் 
த வெரும்பாச்பெடள்றோ,. இன்னம் வேயின் 

  

       



சேச்புசர்ணலச்தழ், Bi. 

என்ன விரும்பப்போ௫ன்தேன். ஆயினும் இன்னஜ்,௨ 
BIG of gor gaps. அ. துயாதெனிக்.சூரி$யோகிப 
முதல் அஸ். சமிக்குமளவும் ௮ஸ்தமாகமமுதற் சூரியோதவ் 
மளவும் இடைவிடாமல் தேவ £அரக்குதித்து வே.தங்களாற் 
கூறப்பட்ட சுஷீரயாகம் பண்ணவேண்டுமென்று, எளியேன் 

சிக்தைபி லுத்தேடிக்தவண்ணம் அதற்குத் துளர்வில்லரபும் 
பால்கொடுப்ப தீற்குப் பசுக்களும் அவைகளுக்குப் பாலுள் 

குறைவின்றிப் பெருகவேணடியகாய் எண்ணமிருப்பதால் 

அவை மீடேறச்செய்யவேண்டுமென்று கேட்சு, அதற்கு ஐவ 
குந்தகாதன் சந்தோஷக்தையடைந்து, தெயவலோக விசுங் 

கர்மனை வரும்படியாய்ச இர்தையில்கினைத்தார். அப்படி. 
சினைத்த மாத்திரத்தில் உடனே விசுவகர்மன் ௮தையறிக்து 

அக்கணமே தெய்வலோகத்தினின்றம் நீங்டுப் புல்லாரண்யம் 
வர்துசேர்ந் து ஸரீவைகுற்த நாதனைக்கண்மி esr wl ee ar, 

வணக்கெ விசுவகர்மனைப்பார்த் து, விக்ணுவானவர், ஒ விசுவ 
கர்மனே, இவன்பரிசுத் சமா மிருக்குமபடியாய கற்களிஞ்த் 
படிகள் பரப்9, உன்ன தமாயிருக்கத்.தக்க ர் தடாகம் உண்டு 

பண்ணித் தருவாயென்று கட்டளையிட, அதுபோல் Pag 
கர்மனுக் சடாகத்சைக்கட்டி. முடிச்தான். அதைப் பன்னதை, 
சயனன்கண்டு சச்கோஷற்கொண்டு, பொன்னுலகதீஇல் வடுக் 

குஞ் சுரபி என்னும் பசுவை வரும்படியாய் நினைத்தமாத்தி 
சத்இல், ௮ச்சுரபியும அதுபோல் வற்துசேர்ந்து மதாவிஷ்ணு 
வைக்கண்டுவணக்கத் கோத்தரஞ்செய்கையில், விஷ்ணுவை 
வர் கரபியைப்பார்த் த, வாராய் சுரபியே, இம்புகிகராடிப 
(தீத்சல மகாரிஷியானவர் ௯தீரயாகஞ்செய்யச் கருதிய, 

அந்தயாகம் நிறைவே. னுமளவும், நீ ந்தி சந்த் இரண்டு 
மேலையினும், இத்சடாகச்சைப் பாலிலே நிரப்பிஷககிள 

சுபன்கடியள்ள் உத்தரவுசொடுக்க, அவ்வாறே.சர்கியும் ஸரி 
தபாதும் கிறையுமபடியாய்த் தனது மடி seh    
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மென்னைக் சுறிதறுச்செய்கன்ற யாகமானபடியினாலே, எப் 
போதும் இம்றிவரிடமிருந்து இத்தடாகத்தை நிரப்பக் 

கொண்டிருக்கக் கடவையென்று கட்டளையிட்டு, பின்னர், 
முற்கலமகாமுவெனைகோக்கிச் சொல்லுவார், வாராய் மற் 
கலனே, உமக்கு @igsd சரபியானது எப்போதும் குறைவின் 

திப் பால்கொடுத் துவரும்படி.யாயும், இத்கடாகம் ஈம்முடைப 
இருப்பாற்கடலுக்குச் சமானமாய் விளகடுக்கொண்டிருக்கு 
மாதலால், இதுமுதல் இத்தடாகத்தில், இர்த்சுமாடும்பேர் 

களுக்கு அவர்களைப்பற்றிய அஞ்ஞானமியாவுமகலச்செய்து, 

நமது லோகத்தைத்தருவதோடும், இதற்குக் குண்டமென் 
றும், பாலோடை, என்றும பெயர் விஎங்கிக்கொண்டிருக்கும். 

மலும், நீ இதல் ஒங்கும் பாலினலே நினைச்ச யாகங்களை 

முடித்து, பின்னர் ஈம்மூடன்வந்து கலந்இருக்கக் கடவை 

யென்று வாக்களித் து, தேவர்களோடும், மகாவிஷ்ணுவானவர் 
ஸ்ரீவைகுஈதத்இிற்கு எழுந்தருளினார். ௮துமுதழ் சுரபியான து, 

விஷ்ணுவின் உத்தரவின்படி. களர்வில்லாமல் தடாகத்தைப் 

பாலால் நிரப்பிக்கொண்டிருக்க, மூற்கலமுசியும், அப்புல் 

லாரண்ய சேழ்திரச்தி3ல வாசஞ்செய்துகொண்டிருக்கை 

பில், ஒருகாள் அவ நடைய தேகத்தை பாம்பானது தனது 

சட்டையை மாற்நினதுபோல மாத்தி எதிக்துபோட்டு, 

,தனதுசேவியுக் தானுமாய் விஷ்ணுசொரூபம்பெற்று ஸ்ரீவை 

கூம்தவாழ்வைச் சேர்ந்தார், கேட்டீர்களோ நைமிசாரண்மர் 

களே, இப்பேற்கொத்த மகமைபொருந்திய பாலோடையின் 

பெருமையை யசவராற்சொல்லி முடியுமாதலால், அப்புண் 

ணிய தீர்த்தமாடின பேர்களுக்கு, ௮கேக புண்ணியங்கள், 

பாகாதிகர் த்தியக்கள் செய்தபலன் இடைப்பதோடும், ஸ்ரீமகா 

அிஜ்ணுபினது.பா தகமலங்களும்சொர்தமாம், ஆதலால், மன் 

இனெருகரிலத்தில் இந்தப் பாலோடையிற் கத்துருகென் று 

கசொல்லப்பட்டவள் . தீர்த்தமாடித் , தனது பெருர்.தன்பவ் 
களைப் போக்கிஞெளென்௮ சூதமாமூநிவர் . சொல்ல, . அதைக் 
மட் சைமிசாரண்யர்கள்,. வாமி” அக்கி. துருலெள்பவள்
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யார், அவஞக்கு ஏன்னவிதமாய்த் தன்பஞ்சம்பவித்தன, 
அலைகளையெல்லாம், அடி யோக்களுக்குத் இருலாய்மலர்ந் 

சருளவேண்டுமென்று கேட்கச், சூதமுறிவர் அம்முறிவர்கள் 
வினவியவைக்குச் இர்ைம௫ழ்ச்து கூ.ற.வார். 

பாலோடைச்சருக்கம் 

ழந்றுப்பேற்றது. 
Qe 

கத் துருச்சருக்கம், 
பர். Oo aie’ 

கேளுங்கள் கைமிசாரண்ய வாசிகளாகிய மூறிவர்களே, 

மறைவிதியிற்கூறும் நஇரேதாயுகம், திசேதாயுகம், துவாபச 

யூகம், கலியுகமென்னும் நான்குயுகத்தல், முதல்யுகமாகிய் 
இ?ரதாயுகத்தில், சருஷ்டிகர்த்தாவாய் விளங்கும் பிரமலுக்கு 

சதக் துருவென்றும், வின தையென்றும்இசண்டுபெண்களுண்டு, 
அப்பெண்களை காசிபமகாரிஷி என்பவருக்குப் பரணிக்கெ 

கணஞ்செய்து கொடுத் இருந்ததில், மூ,த்தவளாகயெ கத்துரு 

என்.பவள்வயித்றில் அனந்தன், வாசு, தகஷகன்மு கலிய. 

அஷ்டமாநாகங்களும், இளையவளாஏிய வினதை என்பவள் 

வயிற்றில் கருடன், அருணன், கரடி, 8ரி, கூகை, மான்முதலிய 

சத் துருக்களாயெ , ஜெர்.துக்களும்பிறக்து, பாதாளலோகத் 

திலும்,பூலோகத்இிலும்வாசஞ்செய்து கொண்டிருந்தன. அப் 

படி. இருக்கையில் கத்துருவும வினதையும் ௮௧ த.ரங்கமாய், 

இல்லத்திலிருக் அ வாழ்க் து வருகாளில், ஒருகாளிசண்டுபேரும், 

மாலைப்போதஇல் வேடி.க்கையார்த்தமாய் பூங்காவனத் இற்குப் 

போய், சுகந்தமூலாவும் மலர்களைப்பதித்து விளையாடிக்கொண் 

டிருக்சையில், தெய்வலோகத்தினின் றும் தேவசாஜலுடைஃப 

உச்சைச்சரவாவென்னும் புரளியானது அவ்வனத்துக்கு 

கேராய் அக்தசமார்க்கத்திம் பறர்துபோகிெறபோது அதைக் 
கண்ட கத்துருவென்பவள் வினை யைரசோக்கி, அடி.தக்காய் 

அதோ ககனத்தின்கண் பதந்துபோகும்படியாயெ குந்



௬௧௭௬ சே௮புராணவசநம், 

மின் வால் சதுப்போ வெள்ளையோ வென்றுகேட்க, அதற்கு 

வினிறிதமர்ன்வள் தன துதமக்கையை நோக்கி, அடி ௮க்கச௫) 
அ்ப்புரகிச்கு. வால் சுத்தவெண்மையா விருக்குசென்றாரள். 
அதற்குக் கத்துருலாகுய ரூத்தாள், ௮. தங்காய், ரீ சொல்லு: 

வது ௮பத்தம, அதற்கு வால் கறுப்பென்றாள். இப்படி 

ஒருவருக்கொருவர் தர்க்கஞசெய்து பின்பு தங்களுக்குள் 

உண்மையைச சொன்னவர்களுக்குப் பொய்சொன்னவர்கள், 

அடி.மையாகெசென்று சபதஞ் செய்துகொண்டவர்களாய், 

தங்கள் வீடுபோய்ச் சேர்க் இருக்கையில, கத்துரு வென்பவள் 

தங்கைக்குத் தெரியாமல் இரகியமாய் சனது பிள்ளைகளாகிய 

அனிந்தன், வாசுகி என்னும பாமபுகளை வருவித்து, தங்க 

சரிரண்டு பேருக்குள் ஈடந்திருக்றெ சபத வார்த்தையைத் 

தெரியப்படுதஇ, அப்புரவியின்வாலை உங்களுடைய விஷத்இ 
ளாற் க.ழுப்பாகசசெய்து வைக்கவேண்டுமென்று தாயானவள் 

சொல்ல, அதைக்கேட்ட நாகககள்கோபித்து தாயைகோக்க, 
தனங்பணி, ரீதேவல்!யாயிருஈ்து பொய்வாத்தைசொன்ன து 

மன்தியில், எங்களையும ௮தற்குடன்படசசொன்னது த௫.இ 
யல்லவே என்று மறுத்துச்சொலல, உடனே அர்காகங்களின் 

தாயாகிய கத்துருவென்பவளுச்குக் கோபமபிறர்து, அவை 

களைப்பார்த்து, நீங்கள் எனபிள்ளைகளாயிருக்தும் என்வாக் 

கைப் பழுதுவரும்படியாய்ச் செய்ததனாலே கீறகளியாவரும் 

இதற்குகான்காவது யுகமாகியசலியுகத்திற பரிகூஷித் துமகாராஜ 

ஞத் செய்யப்பட்ட சர்ப்பயாகத்தில் நாசப்படக்கடவிர்களெ 

ன்துசபித்தாள், ௮ச்சாபத்சை ஏற்றவைகளித்காற்கோடகனெ் 

ன்னும்பாம்பானதுபயந்து தாயைகோசக.ஓ ௮மமணி,யான் 

உன்மன்ம்போற்செய் துவைக்கறே சென்றுசொல், சைக் 

சேட்்டதாயானவள் ௮ர்நாகச்ைதைகோக்கி நீ அவ்வாறுசெய்வை 
பேயால், அர்தயாகத்தினின்றும் நாசப்படாஈமல உயிர்பெறக் 

ச்ட்தையென் துவாழ்த்தினள். ௮வ்வாழ்க் ததலைப்பெற்த காற் 

கோடசனெள்னுஜ்  சர்ப்பமானது தெயவலோசச்ழுக்கும் 

டூபர்ப், அங்குள்ள புரவியைக்கண்டு சிரேதத்து, அதனுடைய
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வாலைமாத்இரம் தனழுவிஷூத்திரற் கறுப்பாகும்பட்ச்செய்று, 

மீறகு ௮அவணின்றும் மீண்டு தனதுதாயாயெ சத்துருவெண் 

பவளிடத்தில் வந் துசொல்லிச் சர்தோவிக்கச்செய்து, தனது 

இரு. பிடமாகய பாதாளலோகம்போய்ச் சேர்ந்தது. அப்பாவு 

கத்துருவென்பவள், தனது தங்கையாகிய கினதையை ௮ஜை 

தீது, வாராய் தங்கையே, சநாமிருவருஞ்செய்திருந்த சபதத் 

இன்படி. தெய்வப்புரவியினுடைய வாலைப் பரிகூநிக்கவேண்டி, 

யிருபபதால், அதனோடும் சர்தாமணியையும், மகாலட்சுமி 
பையும், ஒயிராவதத்தையும், சந்திரனையும், உச்சைச்சிரவா 
வென்னுந$ அப்புரவியைபும், பாற்கடலுக்குப்போய்ப் பார் 

தீதுவருவோமென்று வினதையை அழைத்துக்கொண்டு 

குமீராப்தியினிடம் வர்துசேர்ந்து, ௮ங்கே உலாவிக்கொண் 
டிருந்த தெய்வர்புரவியைப் பார்க்கும்போது, அதன்வால் 

கறுப்பாயிருக்கக்கண்டு, வினையை, சபதத்இன்படி கத்துரு 

வென்பவள், ௮டி.மைப்படுத்திக்கொள்ள, துபோல், வ 

ஞ் சம்மதித்து ௮டிமைப்பணி செய்துவருகையில், அவள் 

பு தல்வனு.ப கருடன் தபத்இலிருக் துமமீண்டு, மகாஉத்தண்ட 

கெம்பீர சவுரியபராக்கரமத் துடனே சகலருக்கண்டு இக் 

கும்படியாய் வருகையில், தனது சொரூபத்தை ஒடுக்கிக் 

கொண்டு தாயாகிய வினதையையும், பெரியதாயாகய கத்துரு 
வைபுங்கண்டு வணங்னொன். அவ்வாறு வணங்கியபோது, 

கம். துருகவென்பவள் மனதில் வினதை நமக்கு அடிமைத் 

தொழில் செய்வதால் ௮வளுடைய பிள்ளை சளும் ஈமக்கு அடி. 

மைகளாகவேண்டுமல்லவோவென்று யோடத்தவளாய் ௪௫ 

டனைப்பார்த்துச் சொல்லுவாள். ௮டா கருடனே, நீ எனது 

பிள்ளேோகளாப சர்ப்பங்களை உன துபிடரியிற் நூக்கக்கொண்டு 

போய்ச் சகல லோசங்களையுங் காண்பித்து வருவாயென்று 
சொல்ல, அதுகேட்ட கருடன் ஈமதுபெரிமதாப், தது 
பிள்ளைகளுக்கு உலகங்களைக் சாட்டும்படியாய் 'விருப்பதிதோ 
Ce கூறிய்வார்த்தையென்று மனதில் வஞ்சசம்வையாமசிழ் 
துல்வரதே சர்ப்பங்களே எல்லாந் கன அபிடிரியிற் odd
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கொண்டுபோய் சகலலோகக்களையுஐ காண்பித் துக்கொண்டு 
வருறெபோது, சூரியமண்டலத்்இற் சூரியனுடைய வெப்பத்தி 

னாலே ௮க்காகங்கள் ச௫க்கமாட்டாமல் ௮வஇப்படுவசை கருட 
ணானைவன்பார்த்து, தேவராஜனைச் இந்திக்க, ௮ஃதுணர்ந்த 
இர்இரன், சித்திசேனனென்னு மேகத்தையழைத்து மழை 

பெய்யும்படியாய்க் கட்டளையிட, அதுபோல் மழைத்துளி 

சுளை மேகமானதுபெய்துவர, அப்போது அந்நரகங்களுக் 
குதி தாபசோபக்களெல்லாக்கீர்ந்து பழையபடி. கெம்பி 

சச்சையடைந்து இருக்கையில், கருடன் சர்ப்பக்களைக் 

கொண்டுவந்து தனது பெரியதா.பாராகயெ கழ் துருவென்பவ 

தரிடத்தில்விட, அவளும் கனதுபிள்ளைகளைப்பார்த்து மகா 
சந்தோஷத்தை யடைந்தவளாய்ப் பின்னுஞ்சொல் லுவாள். 

அடாகருடனே, கான் தேவலோகமுதலியவைகளைப் பார்க்க 

வேண்டி. இருப்பதனாலே உனது தாயாயெ வினதையின்பேரி 

லேறிக்கொள்ளுடின்றேன், நீ இன்னொருவிசை சர்ப்பங்களை 

எடுத்து உன்தோளிற் போட்மிக்கொண்டு 'வருவாயென்று 

சொல்ல, ௮சைக்கேட்ட கருடன் இதென்ன Danse, Hs 

மீ,சனு மிரக்கமில்லாமல் ௮டிமைத்திறம்போற் பேசன் (ள், 
இது யாதுகாசணமென்று தனதுதாயைக்கேட்க, அதற்கு 
அவன் தாயாகிய வினதையும் கருடனைப்பார்த்து, ௮ப்பாபுச் 

இரனே நாங்களிரண்டுபேருந் தெய்வலோகப்புரவியாயெ உச் 

சைச்சிரவாவென்னும புரவியானது ஆகாயத்தில் வரக்கண்டு 

அ.தன்வால் நரன் வெண்மை என்று சொன்னேன், உன துபெ 

ரியதாய், கருகிறமூடையதென்றாள், ௮.தன்மீது ஒருவர்க்கொரு 

வர் தர்க்கங்கள்கேரிட்டுத் தோற்றவர்கள் கெலித்தவர்களுக்கு 

ஹ்டிமைத்தொழில் செய்டிெறதென்று சபதம்பண்ணி அப்பு ரவி 

யைப் பரிக்ஷிக்கும்படியாய்ப் 'போய்ப்பார்த்தபோது கறுப் 

பாசவிருந் தடையால், தாால்வியடைந்த யான் துடிமைசெய்து 

அருகன்தேனென். த சொல்லி, வியாகுலப்பட்டாள், அவ்வுளை 
oO segue. தூன்ப.மடைரச்து, ப கோபித்துகிற்தைக் 

ண்ட வின்ன் தக்துவகள், வாராய் அப்பாபூத்நொனே, இணி



சேதுபுராணவரரம், Reh Ka 

காம் அழுது ஆவதென்ன ஆனபடியினால், 8 உன துபெரிய 
தாயாரையும், அவளுடைய பிள்ளைகளையும்கோக்க, pi வசச் 
ததைகேட்பாயாக ௮துயாதெனில், நானும் எனதுதாயும் 
உங்களுக்கு ௮டிமைப்பட்டுப் பணிவிடைசெய்து வருவதால், 
எ ங்களுக்கு ஓர் குறையுமில்லை, ஆயினும், இர்சசபதவார்த் 
தைக்கு எப்போது விமோசனகாலமென் று நீயாய் கேட்பது 
போலக் கேட்டுவருவாயென்று சொஃலியனுப்ப, அவ்வாறே 

சருடலுஞ் சம்மதித் த, கச்துரு முதலிய சர்பபங்களைசோக்கி, 
ஓஒ அம்மணி என் சாயானவள்செய்த வாக்குவாதம் தப்பி 
விட்டபடியால், காககள் உங்களுக்கு ௮டினமைத்தொழில் செய் 
கின்றோம், இதற்கு விமோசனம் எப்போசென்று கருடன் 
கேட்க, அதற்கு கத்துருவானவள் கருடனைப்பார்த்.து, அடா 

கருடனே, பாற்கடலிற கடைந்தெடுத்த தேவாமிர்தத்தை நீ 
கொண்டுவந்து எனககும், என் பிள்ளைகளுக்குங் கொடுப்பா 
யாகில், ௮த்இனமே இச்சபகம் நீங்க, எப்போதும்போல் 
வாழ்க்திருககலாமென் நு சொல்ல, ௮வவார்த்தையைக்கேட்ட 
கருடன், அப்படியே யாகட்டுமென்று, கத்துருவினிட த்தில் 

விடைபெற்றுச் தனது தாயாகிய வினதையினிடம் வந்த, 
கச்துருகினது அபிப்பிராயத்தை யறிவித்து, யான் போய் 
அமிர்தககெண்டுவர்து கொடுத்து, ௮டிமைத்தொழீலே நீக்கு 
இெேேனென்றுசெரஃலி தீ தனது தாயாரிடத்தில், ஒ அம்மணி, 
கான் பெரியதாயின் பிள்ளைகளாக விஷஜெர்துக்களை எடுத் 
துக்கொண்டு, லோகா லோகங்களெல்லாம்போய்த் இரிந்து 

வா சமையால்/சேகமானது வருந்இ,மெத்தவும் பரியாயிருப்ப 
தால், என் பசியடங்கும்படியாய் உணவு எங்கேயிருக்கின் ஐது 

சொல் லுலாபென்று Cae, அதற்கு வினதையானவள் கூறு 

வாள். அப்பா புத்தினே, நீ போகும்படியாயே லழியில், 
சழுத்திரக்களைக் கருகாமையாகவிருக்குஇம் ஆரண்யத்தில, 
ஸ்த்ரிகளும், புருஷர்களுமாய்க்கூடி வாழ்ர் துகொண்க்ருக்சும், 
பாபிகளாபெ வேலெர்ளரில், ஒரு பிராமணன், தர். லே ந்த 

எயச்சடிச் சத் துச்கொண்டிருப்ம தரர்) ஒங்லே யன ப்ரத   
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ஆயினும், பிரமதேஜசோடுள் கூடியவதைலால், ௮வனளைமாதி 

இரம் ரீக, மற்நவர்களையெல்லாங்கொன்று, உன்பசி கோ 

யைத் தணிப்பாயென்று வினதையானவள் சொல்ல, அவ் 
வார்த்தையைக்கேட்ட கருடன் சந்தோஷத்தை யடைந்து) 

தர்யினிடம் விடைபெற்று, விசுவரூபங்கொண்டு, மகா பராக்ர 

மத்தடனே ஆகாயவி இயிற்ளெம்பி வருநபோது, அன்னை 
சொன்ன உரையின்படி, அவ்வாரண்யத்திலே ,௮ரேகங் 

கோடானகோடி. ராட்சதாள், பெரியோர்களீரிய தபோதனர் 

களை யெல்லாம், இமிசைசெய்த தோஷத்தால், வேட வராக 

ஜனித்து, அக்கானகத்தில்வாசஞ்செய்து வருவதால், அவர் 

களைக்கண்ட கருடன், வடவாமுகாக்னியைப்போற் FA 

எழுந்து, தனது கால்களிலுள்ள கூர்மைபொரு£திய ஈகத்தி 

னலும், மூக்கிலும், செட்டைகளினாலுந்தாக்கி மோதியும், 

ப.த்கல்பத்தலாய்ப்பிளந் தும், சறக்னாற் கொத்தயும், செட் 
டைகளிலுள்ள காத்றினால், இசா இசைகளிற் போய்விழச்செய் 

தும், கால்வேறு, கைவேற , உடல்வேறு, தலை வேருகச்செய் 

தும், பிடி.த்துவிழுங்குகிறபோது, தனது ௮ன்னை உரைக்த 
பிராமணனையும், ௮டையாளங் தெரியாமல் விழுங்கும்போது, 

கருடனுடைய கண்டத்தில், ௮க்னிச்சவாலையாய் பிரம்ம 

சேறசுசொலித்சமையால், உடனே இதென்ன காரணமென்று 
யந்து, விழுக்கயசைக் கக்கியமாத் இரத்தில், பிராம்மணன் 

உயிரோடி ௬ தமையால், கருடனைக்கண்டு ௮ச்சங்கொண்டு, 

நடுக்க் கூறுவான். ஐயா கருடனே, கான் ஒரு வேவே ஸ்த்ரீ 

யைச்சேர்ஈ் த, வாழ்க்திருந்ததனு தலால், இப்போது என்னை 

இசட்த்சதுபோல, அவளையும் ரட்டிக்க வேண்டுமென்று 
பணிர்து கேட்ச, அப்போது கருடன் கருணை கர்ட், அர்த 
பிசாம்மணனை சோக்க, ஒய் பிராம்மணா, நீ உனது பிராம்மி 
ணிகக்கப்ி,.. எவ்வாறு. ஈடச்தபோதஇலும், பிரம்மதேஜச 
பஇபாருந்ி, யிருக்க் தபடியால், நீடும் உனது ஸ்த்ரியும், 

உப்போய்விடுக்சுளென்௮கூ.ற, அவ்வுரைஙைக்கேட்டபிராம் 
ள். கடதவுத்தையடைக் து, அப்படியே, தானும், தன.து



சே௮புராணவசநம், ௬௨௧ 

கேசியாகெ வேடிச்ியும், ஓடி.ப்போய்லிட்டார்கள், அப் 
போதபிராமணனைக் கருடனானவன் தூக்கிக் கண்டம்வசையில் 

லிழுங்குக் கக்னெபடியால், தனக்கு ஏரமுசற் கண்டீம்வுணர 
யில், பிரம்மேதஜசு பொருந்தி, தவளகிறமாய் வெளுத்தது. 
பின்பு ௮ல்குள வேடர்களை எலலாம், சங்காரஞ்செய்து, பதி 

ஞயிசம், இருபஇனாயிரம், முப்பதினாயிரமென்றும், அள 

விறந்தபேர்களை அழித்து பட்சணம்பண்ணி, அதாஹதப் 

படுத்தி, அக்கணமே அவணின்.றுர்' தனது தர்தையாகிய 

காசிபர் தயஞ்செய்துகொண்டிருக்கும் வனத்துக்கு வந்து 

சேர்ந்து, தாதையைக்கண்டு ஈமல்காரஞ்செய்.து, தங்களுக் 
குள் ஈடந்திருக்கும் வர்த்தமானங்களையும், இப்போது தான் 

ets காரியத்தையும் சொல்லியதல்லாமலும், தனது ப9யின் 
பொருட்டு வழியில் வேடுவரைக் கொன்று இன் றதையும் புலப் 
படுத், இன்னம் எனது பட தணியா இருப்பதாற் பரிகோய் 
தணியும்படி.யாய் ௮ நுக்கரகஞ்செய்யவேண்டுமென்று கேட்க, 

அப்போது காசிபர் கருடன்கூறியதைக்கேட்டு மமை௫ழ்ச்சி 

கொண்டு சொல்லுவார். படாபுத்தரனே, நீ போரும் மார்க் 
சத்திலே, மகா விசாலம்பொருக்இயதாகவும், பார்ப்பதற்கு 

பயகங்கரமாகவும், சமுத்திரத்தைப்போல விளம்பமென்லும் 

பெயருள்ள ஓர் சுடாகமிருக்கின்றது, அத்தடாகத்தில் Gur 
வசுவென்் ஓுமோர் பிராம்மணன் தனது தம்பியாகிய சுப்பிர 

தீகனென்பவனோடு பொருள்விலய த்தைப்பற்றி, , ஒருவருக் 

சொருவர் விகாதம் நேரிட்டு அடி.த்துக்கொண்டும், கோப 
மடங்காமல் ஒருவரையொருவர் சபித்ததின்பேரில், அவர் 

களில் விபாவசுவென்லும் பெரியவன்ுன்ுயோசனை உய 

மும், பத்துயோசனை நீளமுமாகெயெ ஆமையாகவும், இளை யவன் 

ஆதறுயோசனை உயரமும், பன்னிரண்டுயோசனை நீளமுள்ள 
யானையாகவும் (நதெர்து, ஆமையான து சுளத்திலும் யானை 

யானது வனத்திலுமிருக்து, ஒர்நாள் ஜலம் அருர்.தும்பொரு 

ட்டு, குள்த்துக்றுவர்த தம்பியானையை ஆமையாகவிருச்சுர் 

நீழயன் முன்கொண்டிருச்தமத்சரதீதை விடாபல் தலத்துக்கு



Rasa Ge Sit) 7 toot QtF Bw. 

வக்த யானையைப் பிடித்;துவிடாமற் போராடிக் கொண்டிருக் 

இன்றபடியால் அவர்களை எடுத்து பட்சணஞ்செய்து உள் 
ப கோயைத் தணிப்பாயென்று தநத சொல்ல, ௮தைக் 
கேட்ட கருடன் மகாசக்தோஷத்தையடைக்து, தந்தையை 
வணங்கி விடைபெற்று, ஆகாயவிஇயில் எழும்பி, மகா உச் 

சாகத்தோடும் வருகிறபோ ௮, லிஎம்பமென்னும்பொய்கையில் 

தனது கந்தை உரைக்கவண்ணம் யானையும், ஆமையும், ஒன் 

அக்சொன்று இழு க்துக்கொண்டிருப்பதைக்கண்டு கருடனான 

வன் பூமியிற்றாழ்க்து தனது இரண்டகொலினால் யானையையும் 

ஆமயையு மிடுகடுத் தூக்கெறுபடியும் ஆகாயலி இயிற்ளெம்பி 

அளுதவைக்து பட்சணஞ்செய்வதற்கு இடங்கடைக்காமத் 

றேடிக்கொண்டுவரும்படி.யாகிய மார்க்கத்இல், அகேசக்களேக 
ளோடும், விழுழுகளோடுந்தளிர்த் து, நா.றுயோசனை உயரமும் 

தூற்தைம்பதுயோசனை கிஸ்தாரமுமூள்ள ஓர் ஆலகிருட்ச 
மானது, உரோகணி என்னும் நாமதேயத்துடன் வளர்ந்திருப் 

பதைக்கண்டு, இவ்லிருட்சத்இன்மீதிறக்கி இதை பட்சணஞ் 
செய்வோமென் மெண்ணங்கொண்டவராய், மெதுவாய் 
அம்மரத்தின்மீது இறங்கும்போது, அம்மரத்தின் சொகள் 

சருடனையும், ௮வனாற்கொண்டு வரப்பட்ட வஸ்துக்களை 
யுஞ் சுமக்கமாட்டாமல், முறிந்து நிலத்தின்மேற் சாயும் 

போ, அ௮க்கைகளிலே வால்கில்யரென்னு முடீசுவராள் தலை 

கீழாய் கின்று நிட்டைசெய்து, தேகாபிமானமற்றுத் தம்மை 

மறந்திருப்பை கருடன் கண்டு, இடுக்கிட்டு, அடடா இரத 

களைகள் கிலத்தின்பேரில் விழுமாயின், ௮ இற்றொங்கும் மகி 

வர்களுக்கு ௮பாயம்வக்து சம்பகிக்குமே, பிறகு என்செய்வோ 

மென்று, சந்தித்து, ௮க்கிளைகள் பூமியிற் சாயா1மன்னம் ,நாற் 

ஜைம்பதின்காத விஸ்தாரமுள்ள ௮.தனைழ் தனது மூக்கினால் 

அக்கிப் பின்பு, யானையையும், ஆமையையுர், சன்னிரண்டு 

காலினாலு மெந்திக்கொண்டு, ஆகாயவி இயிலெழும்பி ஒருகை 

(நில் அுல்ன் தர்னசயாயெ காடெபமகாரிஷியான ஓர்கண்டு, அடா 

தனே, 'ீ ஏர்இவரும்,' 'ஆலக்களே யிலிருக்கும் :மூகிலர்சஞூ



சேதுடிராணவறம், ௧௩௩ 
     க்கு, அபர்யம்வராதபடி, அதோ இருக்கும் இசண்பேருஆ 

களுக்கு மத்இயிற் கொண்டுபோய்வையென் ௮ சொல்லித் 

வார்த்ைனயைக்கேட்ட கருடன், அல்லாறேகொண்டுபோல், 

மகாவிசாலம்பொருர்திய அவ்விரண்டு பருவதம்சளுக்கும் 
மத்தியில் தூக்குச்சட்டம் போட்ட தபோல வைத்துவிட்டு, 

அப்பர்வசத்இன் கெரத்தில் தான்கொண்டுவந்த பட்சன்ங் 
களை வைழ்துக்கொண்டு, பூரணமாய்ப்புசித்து, பீன்பு, அவ 

ணின்றுங்ளெம்பீ$ மகாஉற்சாகத்தோடுஞ் சிறகுகளை வீக் 

கொண்டு வருெபயோது, தெய்வலோகத்தில் உற்பாதமான 
சில அவசகுனங்கள் காணப் பட்டமையால், ௮ துகண்ட தேவ 

சாஜன், இஃதென்னகாரணமென்று Fifeg, வியாழபக 

வானையழைத்து, ஐயா, சுவாமிகளே, ஒருக்காலுமில்லா த 

இ$த அவசகுனங்கள் இன்றுகாணும் காரண மியாசென்று 

கேட்க, ௮சற்கு வியாழபகவான் கூறுவார். கேளூமையா 

தேவராஜனே, முன்னமோர்காலத்திலே காசிபமகாரிஷியான 

வர் யாகம்பண்ணவேண்டி. இர்இராதி தேவர்களையும், முகீச 
வரர்களை.பும், இருடியர்களையும், காந்தர்வ்னரர்களை எல் 

லாம் வரவழைத்து, யாகத்துக்குண்டான சாமான்களைக் 

கொண்வெரும்படியாய், ௮வரவர்களைத் தனிக்தனியே அனு 

ப்பிவைக்கையில், அப்போது ஒரு ௮ங்குஷ்டப் பிரமாணமாய் 
விளங்கப்பட்ட வால்கில்யமகாரிஷிகள் அ.த்தேவர்களுடன் 

கூடிக் தாமும் சமுத்துகளொடி.க்துப் பெரிதான சுமையைக் 

கட்டித் தலையிலேவைகத்துக்கொண்டு வருதபோது, அம் 
மார்க்கத்தில் ஒர் மாட்டின்குளம்படிப.இற்.த, ௮.இற் ஜலம்கின் 

திரூப்பதனால், அதிலே வால்கல்லியர் இடறிகிழுந்து, சுமை 

'யோர் புறஞ்சாயத் தாம் ௮க்குளம்படியில்நின்ற ஜலத்இல், 
அழுந்தி எழுந்இருக்கமாட்டாமல், தவித்துக்கொண்டிருப் 

பச ரீகண்டு ஈசைக்க, அப்போது ௮ம்முவெருச்குக் கோபம் 
பிதந்து, “இக்தயாகத்துக்குரிய காசியருடைய பிள்ளைகளால் 

நீஜ்சளெல்லாந் அன்பப்படக்கடவிர்களென்று - சபித்தார்,” 
அவ்வாறு 'சபித்ச்துபோல சாபெர்வயிற்றில் பிதக்திருக்ச கந



௧௨௪ சேதுபுராணவச நம். 

னவர், கதீதுரு வினதையினிமித்தம் இங்கனமிருக்குக் 
இாமிர்தச்தைக் கொண்டுபோகவேண்டியதாய் வருகின்ற 

க௫ுடனாலே உங்களுக்குத் தன்பழுண்டாகப் போடுன்றபடி. 
யரல், தற்சகுனங்கள் காணப்படுகின் தென்று சொல்ல, ௮வ் 

வுர்ர்த்தையைக்கேட்ட தேவராஜன் மகாபயமடைந்து, அக் 

சனிபகவான் முதலாகிய அஷ்டதஇக்குப் பாலகாளையுக் தேவர் 

களையும்பார்த்துக் கூறுவான், ஒ தேவர்களே, காசிபமகாரிஷி 
யினுடைய பிள்ளையாகெய கருடனானவன், தேவாமிர்தத்தைக் 
கொண்டுபோக வருகின்றபடியினாலே, நீங்கள் இயுதயாணிக 

ளாய்ரின்நு அவனை இவிடம்வரவொட்டாமற்றுரத்தி, ஜெயங் 

கொள்ளுமிர்களென்று சொல்ல, அவ்வாய்மையைக்கேட்ட 
தேவர்கள், ௮வரவர்களுக்குரிய கத்தி, கட்கம், தோமரம், 
பிண்டிபாலம், பாசம், அங்குசம், தண்டம், வில் வேல் முத 

லிய ஆபுதங்களையெல்லா மெடுக்து மகா உக்ரத்தோடும், 
தேவாமிர்த மிருக்குமிடம்போய்ச்சேர்ர்து, ௮தனை எழும்பு 

மொய்ச்துக்கொண்டவைபோல, ௮மிர்சுக்தைச் சற்றிக்கொ 

ண்டு, மகாஜாக்ரையோடு மிருக்கையில், கருடனானவன் மகா 

வுக்ரத்தோடும் வருகறவேகத்தகால் பர்வதங்கள்;ம தலிய வெல் 

லார் தலை£ழாகச்சாப்ர்.து இசா இசைகளிற்போய்விழவும், ஈட் 

ச.த்திரங்களுஇரவும், லோகாலோகங்களெல்லாக்பூடென் ௮ 
தத்தளிக்கவும், தெய்வலோசம்வந்து சேர்ந்தான். அவ்வித 

மாய்வந்த கருடனுடைய உருவத்தைக்கண்ட, இக்திராதி 

தேவர்களெல்லாஞ் சிந்தாகுலராய் எப்படியாமோவென்று 
சிந்தித். து, அவரவர்கள் ஆயு தங்களோடும் அமர்செய்ய வெதர் 
த்தார்கள், அப்படி எதிர்த்த தேவர்களுடனே கருடனான 

வன், உக்ரெத்தோ0்.தனது செட்டைகளையு தறிக் Genin 

பாய்ந்து, கால்ஈகங்களினாலும், aps@en gd, செட்டைகளி 
னாலும், தேவர்கள் எறிர்த ஆயுதங்களைப் பொடிச்௪, அவர் 

களையும் கால்வே.று, கைவேழு, உடல்வேறு, சிசம்வேருசச் 
சின் றின் னப்படுத்தி, செட்டையில் உண்டாலே Sr idles 
ger சையிற்போய் கிழும்படியாய்ச் செய்றெடோது, ஈ0மு



சேதுபுராணவசநம். ஈ௨டு 

பதினான்குலோகத்இலுள்ள யாவரும், ஒருசட்டிலிருந்து, ஓர் 
தட்டில்மாற, சொற்க மத்திய பாதாளமென்னு மூன்றுலோ 

சங்களுங் 8ழ்மேலாய்ப்புள, அ௮ஷ்டஇக்குகளுங் காத்ராடி 
யைப்போற்பறக்கச் செறடுலுள்ளகாற்றின்விசையினால், ௮ல் 

லோலகல்லோலப் படுறபோது, அ௮தைக்கண்டதேவர்கள் 
தயிரியம்விடாமல், அவரவர்கள்விற்களைவளை த்து நாண்பூட்டி,, 

Hodson seed கூர்மைபொருந்திய வாளிகளைக் 

சணக்குமிதமில்லாமற் ஹஜெடுத்து, பாணவருஷம் பொழிகை 
யில், வினதையின் குமாரனா9.ப கருடபகவான்கண்டு, அவர்கள் 
விடுத௪ பாணங்களையெல்லாம், தனது செட்டைகளா லடி.த் 

துப் பொடிபொடியாய்த் தரையிற்படியும்படிச்செய்து பின் 

லும் காற்நினல் பூமியிலே தாளிபடலமெழும்பி, அகாசவீத 

anus தேவர்களுடைய கண்களையும, சமுத்திரஜலக்சையும், 

வறட்டி.ச்சேறுபடுத்து, அஷ்டகெஜங்களும் வாய்விட்டலறவும் 

௮ஷ்டமாநாகங்களூம் விஷங்களைக்கக்கித் துன்புறவும், A 

சேடன் தோள்சாய்க்கவும், பயங்கரமாகிய போர்செய்யும் 

டோ பன்னிரண்டுகோடி.சூரியர்களும், இரண்டுகோடி ௮௪ 
வினி தேவதைகராரம், எட்டுகோடி. வயிரவர்களும், பதினெரு 

கோடிருத்திரரும்ஏகோபித்து ஒன்றாய்த் இரண்டு, சமுத்திரம் 
போல் கருடபகவானை வந்துவளைத்து, தங்கள்தங்கள் விழ் 

களைவளை தது; காளமுக என்னும், மேகத்தைப்போற் பாண 

மழை சொரிந்தார்கள். ப்படி பாணப்பிரயோகஞ்செய்யுங் 

தேவர்களைக்கண்ட கருடபகவானானவர், வீரபத்திரன், ஆயிர 

மூகக்கொண்டு தக்கனுடையவேள்வியை தகர்க்கப் பிரவே 
AgsgiGure, அ௮க்கினிப்பொறிகள் குபீர்குபீரென்.றுபறக் 

கும்படியாய் கற்ஜித்து ௮ட்டகாசஞ்செய்து, தாழ்ர்துநெருங் 
கும்டோ௮, கருடபசவானுடைய கோபாக்கினிகளையுஞ் சகி 

னால் ஒங்குங் காற்றையும் தேவர்கள்கண்டுபயற்து, எ.இர்நிற்க 
மாட்டாதவர்களாய், சில்கத்தைக்கண்ட யானைகளைப்போலுஞ் 

சூரியனைக்கண்ட பனிக்கூட்டம்போலும், அவசவர்களுடய 

சவுரிய பராக்ரமங்களெல்லா மொழிர்து, பலதிக்லுஞ் ததி 
26



“௩௨௭௬ சேதுபுராணவசநம், 

தடிப்போகையில், அப்போது, கருடன்மகா உற்சாகத்சோ 
இம், ௮ங்குள்ள அ௮மிர்தகலசத்ை எடுக்கும்பொருட்டு, கெருங் 
தியது எவ்வாதிருர்ததெனில், ஸ்ரீவைகுர்தவாசனாகயெ மகா 
விஷ்ணுவின் கரத்இலிருக்கும் சுதரிசனமென்னுந் திரியைப் 
பால், கோடிசூரியப் பிரகாசமரய் மகார உக்ரத்தோடும் 

நெருங்கி ௮க்கலசத்தைக்கண்டு, ௮தில் காளகோடி விஷம் 
பபாருந்திய சற்பவுருவத்தோடு இரண்டுராட்சதாள் அந்த 

அமிர்தத்தைப் பு௫த்துக்கொண்டிருப்பதைக்கண்டு, கருட 
பகவான் கோபங்கொண்டு, தனது விசுவரூப் த்தையொடுக்கிச் 

சிதறிய உருவமாய், சிறகுகளிரண்டையுங் கூட்டிக் கீழேதாழ் 

து, தன்னுடையகூக்கனொால் ௮ர்த இரண்டுசற்பங்களையும் 

தூக்கிக் 'கால்ககத்தனால் உளன்றிப்பிஎர்து, அவைகளின் 
உயிரைவாங்கி, அவ்விரண்டையும் புசித்து, மகாபராக்கரமத் 
தோடும் ௮க்கலசத்துக்குச் செய்திருக் த கவசங்களை எல்லாம் 

வேறுவேரக்க கெம்பிரக்தோடும் ௮வ்வமிர்தகலசத்தை காலி 

ளுலிடுகடுத் தூக்கிக்கொண்டு, ஆகாயத்திற்செம்பி வருறெ 
மேபோது, இருப்பாக்கடலில் சயனஞ்செய் துக்கொண்டி ருக்கும், 

ஸ்ரீவைகுர்தவாஸராகிய மகாவிஷ்ணுவானவரறிர்து, தான் 

சயனித்அக்கொண்டிருந்த சயனத்்இனின்னும் நீலகி, கருட 

பசவர்னுக்கெ திரில்லர் தன்று, அவருடைய உருவத்தையும், 

புஜபலபராக்ரமத்தையுங்கண்டு சக்தோஷங்கொண்டு, உனக்கு 

பேேண்டிய வரத்தைக்கேள் தருகறோமென்று சொல்ல, ஆவ் 

வார்த்தையைக் கருடபகவான்கேட்டுச் சந்தோஷங்கொண்ட 

வனும், (்ரீமர்சாராயணமூர்த்தியைத் தோத்திரஞ்செய்து 
கூறுவான், சுவாமி, தேவரீர் சகாகாலமும் ௮டி.யேன்பேரில் 
எழுந்தருளி வாசஞ்செய்துகொண்டிருக்க வேண்டுமென்து 

கேட்க, அதற்கு பகவான் இருவுளமகழ்ந்து, அப்படியே 
கொடுத்தோம், நீயும் ஈமக்கு அதுபோல் வாக்குதத்தஞ்செய் 

வாயென்௮ கேட்க, அதற்குக் கருடபகவான், சுவாமியை sy 
தக்கரணசுத்தியோடும் ரோக்கி, சுவாமி, அடியேன் சேவரீரது 

போ தப்பணியினின்றும் அகலாது வாகனமாகவும், துவசடாக



சேதுபுராணவச நம், ௩௨௭ 

வும், இருப்பேனென்.௮சொல்ல, மகாவிஷ்ணுவானவர் மெத்த 

வுர் திருப்தியடைந்து, பின்னுங் கருடனுக்கு ௮0கேக வரப்பிர 

சாதம்களைக்கொடுத்துப் போய்வருவாயென்று விடைகொடு 

க்க, அவ்விடையையேற்ற கருடன், ஸ்ரீவைகுந்தநாதனை வண 

ங்கி, ௮வணின்று அகாயவீ இயிற்செம்பி, தேவாமிர்தத்தைக் 
கொண்டுபோகும்போ து, மூன்னங் கருடபகவானால் ௮டி. 

பட்டு மெலிட்து தடிப்போன தேவர்களால் அறிந்த தேவரா 

ஜன், மகரீசினல்கொண்டு, தனது வச்சீராயுதத்தோடுக் ௧௫ 

டனைவந்து மதிதிது, அடா தேவர்களுக்கென்று நியமித்து 
வைச்ச ௮மிர்தத்தை 8 கொண்டுபோக வல்லவனோ என்று, 

அதட்டிக் கெருடபகவான்மீது தனது வச்சிராயுதத்தைப் 

பிரயோகஞ்செய்தான். அதுகண்ட கருடன், தேவேந்திரனாத் 
பிரயோகஞ்செய்யப்பட்ட வச்சிராயு தத்தை தனது ஏறகுகளி 

ற் றட்டிவிட்டுப் புன்சரிப்டோெ தேவேக்இரானைப்பார்த் 

துச்கூறுவான். ஓப்தேவராஜனே, உனது வச்சிராயுதத்தை 

என்பேரிற் பிரயோடித்தும், பிரயோசனமில்லாமற் போய் 
விட்டதே, வீணிலேன் பிரயாசைப்படுரொயென் று ரித்துக் 

கூறி, அ. திவேகத்தோடுர் தனது இருப்பிடம் கோக்கிச்செல்ல, 

அதுகண்ட வாசவன் மாற்சரியக்தையடைநஈ்து, இவன் மகா 

பராக் ரமனாதலால், இவனை ஜெயிக்கமுடி.யாதெனக் கருதயும், 

மறுபடியும் தனது வச்சிராயுதத்திற்கு வேண்டிய மந்இிரசத் 
இயைக்கொடுத்து, அவனுடைய சிறகைகெட்டிச் சாய்த்து 
வ.ரக்கடவையென்று பிரயோடித்தான், அப்படி. பிரயோடுத்த 

வச்சராயுதமானது, மகா உக்ர த்தோடும், இசாதிசைகளெல் 

லாம் ஈடுங்கும்படியாய் ஜொலித்துக்கொண்டுவரும் வேகத் 

தைக்கண்ட கருடபகவான் புன்சிரிப்போடும், தனது செட் 

டையால் வச்சிராயுதத்தை வந்ததிசைதெரியாமற் போய் 
விழும்படியாய் தட்டிப்போட்டு, ௮ம்கெதர்த்த தேவர்களெல் 
லாமதிய, ஓர்வார்த்தை சொல்லுவான், ஓய் தேவராஜனே, 

உன்னைப்போல் அ(கேகமாயிரம் இந்திரர்கள் வந்தெதிர்த்து, 
அவரவர்சளுக்குரிய வச்சிராயுதங்களையெல்லாம் பிரயோசஞ்



Ki 2.9) சேஅ௮புராணவசநம், 

செய்தாலும், ஓர் இமைப்போஇல் ௮வைகளை:! பொடித்துக் 

காற்றிற் பறக்கச்செய்யும் வல்லப மெனக்குண்டாயிருப்பதால், 
நீ யேன் வீணிழ் பிரயாசை எடுத்துக்கொண்டு அவமானப் 

பட்டுப்போகின்ருய், அரசோ, உன து பஇக்குப்போய்ச் சேரு 

வாயென்றுசொல்ல, அவ்வார்த்தையைக்கேட்ட இந்இரன் 
கூறுவான். வாருமையா கருடபகவானே, நாங்கள் பிரயாசை 

யடைந்து சம்பாதுத்த ௮மிாதத்தை நீ கொண்டுபோய் இதரா 

சக்கு கொடுப்பாயாகில், அவர்கள் ௮தை உண்டு, ஈரை, 

இசை, மூப்பு முதலிய யாவும் நீலகி, ௮௪ வலுவைப்பெற்று 

எங்களை மதியாமல் வர்செதஇர்த்து துன்பப்படுத்துவார்களன் 

ரோ, அதனால், உனக்குவரும் பிரயோசனமென்ன இருக்கின் 

றது ஒன்றுமில்லையே, ஆதலால், நீ ௮தைக்கொண்டுபோகா 

மல் எங்களிடற் கொடுச்துப்போவாயென்றுசொஃ்ல, ௮தைக் 

கேட்ட உவணமரர்த்தியானவர் சந்தோஷங்கொண்டு, உம்பர் 

நாதனைப் பார்த்துக் கூறுவார், வாருமையா தேவராஜனே, 

எனது தாய்மார்களிருவரும் ஒருவருக்கொருவர் சபத வார்த் 
தைகள்பே?ி ௮ல்வாறு நடர்து வருவதால் அவை தீரவேண்டி. 
எனது பெரியதாயாகய கத்துருவென்பவள், தனது பிள்ளைக 

ளா அனந்தன், வாசு, தக்கன், சங்கன், குளிகன், ப.து 

மன், மகாபதுமன், காற்கோடகனென்னும் எட்டு பிள்ளை 

களூக்கும் தேவாமிர்த.த்சைக் கொண்டுவந்து கொடுத்தால், 

எங்கள் அடிமையை நீக்குகிறேனென்று கூறியிருப்பதால் 

அவை தீரவேண்டி யான் கொண்டுபேவதற்கு நீ மெத்தவும் 

வருத்தப்பகுன்றபடியால், கான் ஐரு ani gengQend gy 
இறேன் கேளும், அது யாதெனில், லோகத்திற் சற்பம்களூக் 

குரிய விஷாக்கியைப்பற்றி, எனக்கு கஞ்சித்து ௮ச்சமுள 

தாதலால், அது இதுமுதல் திரவேண்டி என்னைச்கண்ட சற் 
பல்களுக்செல்லாம் வலுவழிர்து, விஆமூங்கெட்டு, நிற்ஜீவ 
ஞய்ப்போகும்படியாய் ஒட்வரந்தருவையாடல், அதைப்பெற்ற 

யான் எனது பெரசியதாயின் உனைப்படி, இர்த அமிர்ததன ௪ல் 
கொண்டுடோய் அவர்கள்முன்னிலையில் வைச் ஐலீட்இின்றேன்,



சேதுபுசானாவசநம், ௩.௨௯ 

€ என்னுடன் மாயவுருவங்கொண்டு வந்திருந்து, அமிர் ச,ச்தை 
அவர்கள் ௮ருந்தாமுன் கொண்டுவந்து விவொயென்று. 

சொல்ல, ௮தைக்கேட்ட இமையவர் வேர் தீன் eC grap ons 
யடைந்து, ஐயா கருடபகவானே, நீ கோரிபவண்ணீம் ous 

மளித்தேன், ஆதலால், இதுமுதல் உனக்கு சற்பங்களால் யர் 
தொரு துன்பமும் நேரிடாமல், . சுகஜீவியாய் வாழக்கட்வை 
யென்று கூறிப் பின்பு தான் வாயுசொரூபமாய் கருடபகவான் 

பின்செல்ல், உவணமர்த்யொ௫யே கருடபகவான் மகா உற்சர் 
கத்தோடும், ஆகரயவி இயித்ளெம்பித் தனது பெரியதாயாகெ 

கத்துருவீனது ௮ரண்மனை வக்துசேர்ந்து, பெரியதாயையும், 

அவளுடைய பிள்ளைகளையும்பார்த். த, ஓ அம்மணி, உனது 

வாக்யெத்தின்படி, இதோதேவாமிர்தங் கொண்டுவந்தேனாத 

லால், ஒப்புக்கொள்ளுவாயென்று தற்பையைத் தரையீற் 

பரப்பி, ௮ தன்மீது தான்கொண்டுவந்தஅமிர்தகலச்க்தைவைத் 

தான், அப்படி. வைத்த ௮மிர்தகலசத்தைக்கண்ட கததுரு 

வும், ௮வள் பிளளைகஞ௫ ந சந்ேதோஷ்த்தையடைந்து, கருட 

னைப்பார்த்து கூறுவார்கள், வாராயப்பா, நீ எங்கள் எண்ணத் 

இன்படி.யாய் மெத்தவும் பிரபாசை எடுத்துக்கொண்டு, பெறு 

தற்கரிய தேவாமிர்தத்தைக்கொண்டுவர்து கொடுத்தபடியால், 

இன்று மதல் நீயும், உனது தாயாகிய வினதையும், ௮டி.மைப் 

பணி மீம், உங்களிச்சையின்படி. வாழ்ர்.தகொண்டிருங்க 
ளென்று விடைகொடுத்தனுப்பிப் பின் கத்துருவானவள் 

தன தீபிள்ளைகளாகய சற்பங்களைகோக்கி, அப்பா பிள்ளை 

களே, உங்களுடையகூட்டத்தார், எல்கெல்கு சஞ்சரிக்கின்றுர் 
களோ அவர்களை எல்லாம் வரவழைத்து, யாவரும் இவ்வமிர் 
தத்தைப்பகுர் துபுசிபுங்களென் றுசொல்ல, ௮வ்வாய்மையைச் 

சேட்ட காகல்கள், அவரவர்கள் பந்துக்களையும், புதரமிதர 
களத்திராஇகளையெல்லாம், அழைத் துவரும்படியாய்ச் செல் 

லும்போது, கருடப்கவரன்... ௮வர்களைப்பார்த.து, ஓ சற்பங்க. 

ளே, உங்களையும், உங்கள் தாயாரையும், இதுமுதல் உங்கள் 
தாதையாயெ கரிபர் தனது பணிவிடைக்கு விரும்பாமல்



௩0. சேதுபுராணவசநம், 

வெறுத் துநீக்கக்கடவதென்று சபித் துவிட்டுத் தாலும் தன த 

தாயாபெ வினதையும், தமது இஃலம்போய்ச் சேர்ந்தார்கள், 

௮க்காலையில், இவைகளை எல்லாம், வாயு உருவமா யிருந்து 

பார்த்துக்கொண்டிருந்த இக்இரன், இதுதான் சமயமென்று 

௮வ்வமிர்தகலசத்தை மாயையால், ஒருவருமறியாம லெடுத் 
துக்கொண்டு ௮/நதர்த்தானமாகப் போய்விட்டான், அப்படி. 

இருக்கும்போ ௮, வற்கங்களைக் கூட்டிவரச்சென்ற சற்பங்கள், 

பூலோகத்திலே புற்.றுகளினிடத்திலும், மரப் பொக்துகளி 

னிடத்திலும், முட்செடிகளினிடத்திலும், மலைகளிடத்திலும் 

குகைகளிடத்துஞ் சஞ்சாரஞ்செய்துகொண்டிருந்த சற்பங் 

களையெல்லா மழைக்துக்கொண்டுவந்து தேவாமிர்தத்தை 

பார்க்கிறபோது காணாமையினால், எங்குந்தேடிப்பார்த்து, 

மகாவியாகுலத்தை யடைந்து, அந்த தேவாமிர்தத்தை 

கொண்டுவந்து வைக்கும்போ தும், ௮தைக்கவர்ந்துகொண்டு 

போகும்போதும், ௮தனடியிற் பரப்பீயிருக்த தருப்பையின் 

பேரிற் துளி துளியாய்ச் ச இயிருப்பதைக்கண்ட சற்பங்கள், 

அதை அடர்ந்து, தர்தம் நாக்குகளினாலே sabi gs song 

நக்குதிறபோது, அத்தருப்பைப் புல்லிலுடைய கருக்குகள் 

நாவுகளித்றுக்கி, நாவுகள் இருபிளவாய் பிளர் துபோக, ௮தைக் 

கண்ட சற்பங்களெல்லாம் பயந்து, ஈடு௩டூங்கி ஓடி.ப்போய் 
விட்டன. அதலால் அதுமுதல் ஒ முரிவர்களே, உலூன்கண் 

உள்ள சற்பங்களுக்கு, காக்கு இருபிளவாச இருப்பதோடும், 

அவ்வமிர்தம் தருப்பையின்மீது சர்தினமையால், அத்தருப் 

பைக்கு புநிசமூம், மடமையும் உண்டானது, கருடலும் 

தபஞ்செய்யப்போச, அதுகண்ட வினதையானவள், தனது 

பர்த் ?,தரவாகய காபெரிடத்துக்குவர் துசே.ர, கத்துருவென்ப 

வளம், அதுபோலவே வந்தாள். அப்படி. வந்தவர்களைக் 
கண்ட காருக்கு அப்போது, சத்துருவுக்கு கருடனால் 

சோந்திருக்குஞ் சாபத்தினத தன்மையால், தேகமனைத்தும் 
அக்கினி சுவாலைபோற் கொத றுப்பொல்டுப் புமுக்கதீ துட 

னே தனது மூத்த பாரியாளாயெ சத். துருவைப்பார்ச் து, அடி.
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பெண்ணே, நீயும், உனது தங்கையும், ஒரு' சிப்வயிற்றிறீ 

பிறந் தவர்களாகவிருந் தம், உடன் பிறந்தாளென்றும், இளையா 

ளென்றும், இஞ்சித்தேனும் இரக்கமில்லாமல், அரீதமாய்ப் 
பொய் வார்த்தையொன்று ஏற்படுத்தி, உன் கொடுமைக்குத் 
தக்கதாய், உன்வயிற்றிற்பிறந்த பாம்புகளாலே அவ்லார்த் 

தையை நிறைவேறச்செய்து, வினையை ௮டிமைகொண்ட. 

படியால், மகா வஞ்சகியொகய நீ, என்கண்முன் வரவேண்டாம், 

போய்விசிவாயெள்று கடிந்து கூறியதைக்கேட்ட சத்துரு 
வானவள், பயந்து நடுங்கிக் கருத்தறிந்து, யாத் தோற்றாத௫ 

ளாய் காசிபருடைய பாதகமலங்களில் வீழ்க து, நமஸ்கரித்து, 

அரக தோத்திரஞ்செய்து, அடியாள் செய்த பிழையைப் 

பொறுத்தாட்கொள்ள வேண்டுமென்று வணங்க, ௮தைச் 

கண்ட கார், கத்துருவைப்பார்த்து, அடி. பெண்ணே 6 

இளையாளை ௮டி.மைத்தொழில் புரிபவைத்ததோடும், இரதி 

ராதி முதலிய யாவருக்கும், இம்சைகளைக்கொடுத்து, ௮0ேக் 

முயிர்களை மடி.பும்படியாய்ச் செய்தசனாலே உனக்குப் பெருந் 

துன்பமாகிய இரவுரவாதி ஈரகங்கிடைக்கும். ஆதலால், 
அத்துன்பத்துக்குரிய உன்னுடன் நாம் கூடியிருக்கலாகா து, 

இதல்லாமலும், இப்போது நீ மெத்தவும் பரிதாபப்படுகின் ந 

படியால், உனக்கு வேறே சாபங்கொடாமல் மன்னித்தேன், 

என் கண்முன் வராமற் போய்விரிகிறதே உத்தமமென்று 
கூறினர். அதைக்கேட்ட இளையாளாகய வினதை என்பவள், 

சாசபருடைய பாதகமலங்களிற் பணிந்து சுவாமீ, என்னுயிர்த் 
துணையாஇப தேவரீர், அடியாட்களின்மீது இவ்வா றுகோபி 
தால், பின்பு எங்களுக்கு கதியென்ன இருக்கின்றது, ஏதோ 

என தமக்கையானவள் தெரி.பாமையாற்செய்ச குற்றத்தை 

தேவரீர், இருவுளங்கனிக்து, பொறுத்தருளவேண்டுமென் று 

பணிந்து, நிற்பதைக்கண்ட காசிபர் சருணைகரர்மு, மனக் 

களிப்போடும் வினழைனயரோக்கி கூறுவார். வாராய்பெண் 

ணே வினதாய், உனது தமக்சையாயெ சுத்துருவானவள் 

உன்க்குச்செய்சகொடுமையெல்லாம், பொறு த்த.து. மன் தியில்,



௩.௩௨ சேதுபுராணவசத்ம், 

அ வளைவேண்டி. இவ்வளவு இரக்கப்படுகின்றப்டியால் ௮வ 
ஞக்கு இப்போது நேர்ந்திருக்குந் தோஷம் யாவும், ௮கன்றா 

லன்றோ ஈம்முடன் சேர்ந்இருக்கலாமென்றுசொல்ல, ௮வ 

வாய்மையைக்கேட்ட வினதையானவள், சுவாமி, அவளைப் 
பற்றியிருக்குக் தோஷங்கள் இரும்படியாய், ேேதவரீர் பரிகாரஞ் 

செய்யவேண்டுமென்றுகேட்க, அப்போது காிபர் வாராய் 

பெண்ணே வினதாய், உனது தமக்கையைப்பற்திய தோஷங் 

கள் தரவேண்டுமாயின், பூலோகச்இிலோங்கும் பர்தகண்ட 

மென்றும், பாலோடை என்று, சொல்லப்பட்ட ஒர் புண் 

ணிய ீர்த்தமிருக்கன்றது, ௮ப்புண்ணிய தீர்த்ததலுக்குப் 

போய் சம்கற்பலிதியின்படி. கத்.துருவானவள் தீர்த்தமாடுவா 

ளாயின், ௮வள் செய்த கொடுமைகளெல்லாமகன்று இருதார் 

தீதையாவளென்றுஉற, அதைக்கேட்ட கத்துருவென்பவள், 

சந்தோஷமுற்றவளாப் பர்த்தாவினிடத்தில் விடைபெற்று 

அ௮வ்வாறேபோய் தஇர்த்தமாடி, வருகிறேனென்று பிரயாணப் 

படும்போது, ஆகாயத்இனின்றும், ஓகத்துருவே நீ உன் 

பிள்ளைகளாகிய சற்பங்களோடுஞ் சென்று, ௮ப் பாலோடை 

யில் தீர்த்தமாடி.னல், உன்ளைப்பற்றியவினை நீங்குமென்று 

அசரீரியோச, அவ்வாய்மையைக்கேட்ட கத்துருவும், ௮து 
போல் தனது பிள்ளைகளை அழைத்துக்கொண்டு, புல்லா 

சண்ப கேத் இரம்போய்ச்சேர்ர்து, ௮வணோங்கும் பாலோ 

டையில் இர்த்தமாடி. எழுந் இருக்கையில், மறுபடியும், ஆகர 

யத்தினின் றும், HES HHH, நீயும், உனது பிள்ளைகளும், 

இப்புண்ணிய தீர்க்தத்தில்வந்து மூழ்னெமையால், உங்க. 

ரூடையபாபக்களெல்லாம் நீக்கிப் பு9தசானீர்களென்று, ௮௪ 

ரீரிகூற. அதைக்கேட்ட கத்துரு சச்தோஷமடைர்து, பிள்ளை 

களோடும், அவ்விடமிருர்து பிரயாணப்பட்டுக் காபெரிடம் 
வர் சேர்ந்து, வினதையோடும்,காபெருக்கு வேண்டிய இருப் 
பணிகளைச் செய்துக்கொண்டிருக்தாள், சேட்டீர்களோ நையி 
சா£ண்ய: மூறிவ்ர்களே, இப்பேற்கொத்த மமையொருர்திய 

பாலோடைபின், பெருமையை, யாவராற் சொல்ல முடியும்,



சேஅபுராணவசநம், ௩௩௧ 

இதல்லாமலும், ௮ச்சேதுவில் கவிதீர்த்தமென்டோர் புண் 
ணியதீர்த்தமிருக்கன்றது என்றுசூதமுடிவர்சொல்ல், அதைச் 
கேட்ட ரைமிசாரண்யர்கள் முறிவரைப்பணிந்து, சுவாமி, 

சேரீர் ௮டியோங்களுக்கு அந்த கவிதிர்த்தத்தன் பெருமை 
யைத் இருவாய்மலர்ர் தருளவேண்டுமென்று கேட்கச் சூத 

முிவர் சொல்லத்தொடங்டுனார். 

கத்துருச்சருக்கம் 

ழந்றுப்பேற்றது. 
  

கவிதீர்த்தச்சருக்கம், 
~ ஆ 

மா்ூல் அ. ச. ௯௮ 

கேளுங்கள் நைமிசாரண்ய வாசிகளாகிய முகிவர்களே, 

ப.ரதகண்ட தெட்சணபாகத்திலோங்குங் கந்தமாதனகிரிச்சார் 
பில் வான.ரங்களால் உண்டாக்கப்பட்ட கவிதீர்த்தமென்றேர் 

புண்ணியதீர்த்தமுண்டு, அத்தீர்த்தமானது ஸ்ரீராமச்சந்இர 
னும் வானராஇகளும் இலங்கையில் இராவணாதிராட்சதர் 

களை எல்லாஞ் சங்காரஞ்செய்து விபிஷணனுக்ருப் பட்டங் 

கட்டியபின்னர் சேதுமார்க்சுமாய்க் கந்தமாசனத்துக்குவர்து 

இலிங்கப்பிரதிஷ்டைசெய்து அவ்விலிங்கத்தஇன் மூன்னிலை 
யில் வானரங்களெல்லாம்-ூடி. ஐர் தடாகம் உண்டுபண்ணி 

அதற்கு வரப்பிரசாதகட்டளை இடவேண்டூமென்று ஸ்ரீராம 
மூர்த்தியைவண௩டுத் தோத்இரஞ்செய்யும்போது, சாமச்சந் 

இரன் சந்தோஷங்கொண்டு சகலவானரங்சளுடலும் சகல 
தேவர்களுடனும் சகலமுநீசுவராள்முதகலிய தபோசனர்க 

ளஞூடலும் அ.த்தடாசக்கரையில் வந்.துசேர்ர்.து கவிக்கூட்டம் 

களைப்பார்த்துக் கூறுவார். வாருங்கள் வானரங்களே, இர்த 

தீர்த்தத்தில் ஸ்காஈஞ்செய்யட்பட்டபேர்சளுச்கு sheng 

யழூனை சசஸ்லவஇழமுதலிய புண்ணிய சதங்கள் தடினபல 
லும், நான்குவேகம் ஆறசாஸ்இரம் பதினெண்புராணங்களை



aap சேதுபுராணவசரம், 

அநிந்தபலலும், பார்வதசமேசனாயெ பரமசிவளையும் மகா 

விஷ்ணுவையும் பிரமசேசவனையும் பூசித்தபலலும், 3 Gnas 

தபங்கள் சாக்திராயனங்கள் விரதங்கள் ஹோமங்கள் யாகம் 

கள் எக்கியங்கள் பண்ணியபலனும், ௮கேக தானதருமங்கள் 

பண்ணினபலனும் இடைக்கக்கடவதென்று வரமளித்தவ 

ராய்த் தான் தனதுதேவிமுதலியவர்களுடனே சங்கற்பவிது 
யின்படி.த் இர்த்தமாடுகையில், சகல வானராஇகளும் பிரம 

தேவர்மு தலியவர்களும் கருடகாந்சருவ சித்தவித்யாதர ௬ரக 

ராகாயவாசிகள் போகபூமியர் சாரணர் அத்திரி பிருகு கவுத 
மர் கண்ணுவர் கெளகர் வியாசர் பராசர் சனகர் நாரதர் முத 

லான சகலத்திராளும் அக்கவிதீர்த்தத்திற் சங்கற்பவிதியின் 

படிமூழ் சர்தியாவந்தன மு.சலிய நியுமமிஷ்டைகளை முடித் 

துக்கொண்டு சகலருஞ் சக்தோஷத்துடனே ஸ்ரீராமநூர்த்இ 
மனமகிழும்படியாம் அத்தடாகத்துக் காசீர்வதித்தார்கள், 
இப்படி. ௮0ேக வரப்பிரசாதங்களைப்பெற்று விளங்கப்பட்ட 
அத்தீர்த்தத்துல் முழுனெபேர்களது எத்தன்மைபொருந்திய 

பாவங்களையும் தொலைத்து மேலான புண்ணியத்தைத் தருவ 

கோடும் இஷ்டபோகங்களை யநுபலித்து புத்ரமித்ரகளத்ரா 

இகளுடனே வாழ்ந்துகொண்டிருந்து முடிவில் புண்யலோ 
கத்தைப் பெறுவார்களாகலால், அப்பேற்கொத்த மகிமை 

பொருந்திய ௮க்கவிதீர்த்தத்திலே ஒருகாலத்தில் ,டகலோ 
சத்திலிருக்கும் ௮ரம்பையானவள் விசுவாமித்இிரருடைய 
சாபத்தினாற் கல்லாயிருந்தவள் இக்கவிீர்க்தத் தல் முழுயெ 

பெருமையினாம் சாபவிமோசனமாடிப் பழையபடி. தெய்வ 

லோகத்தைச்சேர்ந்மு சுகமாய் வாழ்ந்துவந்தாளென்று சூத 

முறிவர்சொல்ல, அதைக்கேட்ட கைமிசாரண்யமுறிவர்கள் 
மூரிவரைப்பார்த்து, சுவாமி, அந்த அரம்பைக்கு என்னகார் 
ணத்தால் விசுவாமித்இரர் சாபக்கிடைத்ததும் பிறகு ௮வள் 
கவிதீர்த்தத்தில் மூழ்கும்படியாய் சேரிட்டதும், ௮டி யோங் 
களுச்கு ஆதுயோடர்தமாய்த் தெரியப்படுத்தவேண்டுமென்.து 

வினவிப் பணிக்க முரிவர்கள்[மேத் இருபையுள்ளவராய் சொல்
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லச்தொடங்கினார், கேளுங்கள், சைமிசாரண்யர்களே, குசகர் 

குலத்திற் காஇயர்வயிற்றிற்பிறந்த விசுவாமித்தி.ராஜனென்ப 

வன் மகாபுஜபலபராக்ரமசாலியாகவும் இரதகஜதுரகபதா இ 

கள் சூழும்படியாய் இராச்சியபரிபாலனஞ் செய்துகொண் 

டி.ருக்கிறகாளையில், ஒருநாள் சகலசயினியங்களுஞ் சூழும்படி. 

யாய் தனது பட்டணத்தைவிட்டுப் பிரயாணப்பட்டு தண்ட. 

காரண்யத்துக்குப்போய் நானாவித மிருகங்களின்மீது வேட் 

டையாடிச் சூரியவெப்பத்தால் மெலிச் து தாபசோபத்தோடும் 

வருகிறபோது, ் அவ்வனத்இற் றபஞ்செய்துகொண்டிருந்த 

அருந்ததிசமேதராகிய வரஷ்டமகாரிஷியானவர்கண்டு, கோடி 

கராஜன் முதலிய சயினியங்களுக்கெல்லாம் தெய்வலோகத்துக் 
காமதேநுவைவருவித்து ஒர்கணப்போஇல் ௮.றுசுவையுண்டி. 
யும் கந்தபுட்பதாம்பூலா திகளுங்கொடுத்து மனமகிழும்படி. 
யாயச் செய்கையில், ௮க்காமதே.நுவினது பெருமையைச் 

கண்ட விசுவாமித்திரவேந்தன், அதன்மீது இச்சைகொண்டு, 
வசஷ்டரைகோக்கி, இக்காமதேநுவை எனக்கு ஈல்கவேண்டு 
மென்று கேட்க, ௮.தற்ரு வசிஷ்டர் இராஜனைகோக்கி, Cas 
தனை, இது தெய்வலோகத்துப்பசுவாதலால் இதை ஈரம் 

பூசிப்பதற்குப் பாத்திரரேயல்லாமல் ஓருவருக்குக்கொடுக்கப் 

பாத்தஇரரல்லவேயென்று சொல்ல, அதற்கு விசுவாமித்திர 

வேந்தன் ௮க்காமதேநுவின்மீது ஈனிசாதலுற்றவனாய் தனது 

படையிலுள்ளவர்களை அ௮கேகரைவிடுத்து பலவத்காரமாய்ப் 

பிடித்து தன துதேசத் துக்குக்கொண்டுவரும்படி.யாய் கட்டளை 
யிட, அதுபோல் இராஜனால் ஏவப்பட்டபேர்கள் காமசே 
நுவைவளைந்து சுற்றிக்கொண்டு கால்மீறவொட்டாமல் நெருங் 
ஈட் பிடிக்கப்போகும்போது, வசிஷ்டர்கண்டு வியாகுலக்ை 

யடைந்து ஸ்ரீகயிலாசபதியாகய உமாமகேசனைச் சிர்இக்கை 
யில், ௮க்கணமே பரமேசுவரன் பினாகழென்லும் வில்லிற் சந் 

இக்கப்பட்ட பிரம்மாஸ்தஇிரத்தை ஏவுகையில், wdc sr 

மானது மகாஉச்ரத்தோடும் வெளிப்பட்வெர்து காமகேலு 
வைச்சுற்றி வளைந்து பிடி.ப்பதற்குமேவியபேர்களை எல்லாஞ்



87.௬ சே௮புராணவசநம், 

சர்வசங்காரஞ்செய்கிநபோது, அதைக்கண்ட கோிகராஜன், 
இவ்வளவு துன்பமும் இர் சவசிஷ்டனால் வக்தசன்றோவென்று 
கோபல்கொண்டவளாய் தனது சயின்யங்களுடனே வ9ஷ்ட 

ரைச்சுற்றி வளைச்துக்கொண்டு அநேக ௮ல்.இரசல்.இரங்க 
ளைப் பிரயோகஞ்செய்து வரஷ்டரையுற் காமதேதுவையுல் 
கைப்பிடியாய் பிடிக்கவேண்டுமென்.று ௮மர்செய்யும்போ த, 

வ௫ிஷ்டர் ஈன்மைசெய்யப்போய் கள்மம்வந்துவாய்ந்ததே 

என்றுயோ௫ித்தவராய் அவர்கள் பிரயோகஜ்செய்யும் பாணங் 

களை எல்லாம் ௮தப்படுத்தும்படியாய்த் தன்னுடைய யோக 

தண்டத்தை எடுத்துத் தனக்குமுன்பாக நிறுத்இவிட்டு தான் 

நிஷ்டையிலே இருக்கையில், அப்போது விசுவாமித்திரன் 

முதலிய ரஇகாளியாவருர் தங்கள்தங்கள் வில்லைவளைத்து நாண் 
பூட்டி சங்கோபசங்கமாய் அநேகம் ௮ஸ்இரங்களை வாரிவாரி 
சோனைமாரிபோற்டுர்த, அவ்வஸ்இரங்களெல்லாம் வூஷ்டர் 
நி௮ுத்திவைத்த யோகதண்டத்தைப் பிரதட்சணஞ்செய்த 
கமஸ்கரித்து ௮த்தண்டச்இின்முன் ௮சைவற்று நிற்ன்றதே 
யன்றி ௮ப்பாற்செல்ல வல்லமையற்றிருப்பதைக்கண்ட கோச 
கராஜன், அந்தோ, ஈமதுவல்லபமும் நமதுசேனாசயின்யத்இன் 
இறமும் ஓர் பிராமண சன்னியாசியின்முன் செல்லமாட்டா 
மற்போய்கிட்டதேயென்று மிகவும் காணமுற்றவனாய் கூறு 
வான், இந்த வசிஷ்டனய பிராம்மண சன்னியாரியானவன் 
தனது ஒரு கையினாலெடுத்து கிறுத்தவைத்த யோகதண்டி 
னாலே நாம் தொடுத்த ௮ஸ்.இரங்களெல்லாம் நாசத்தையடையு 
மாயின் இனி ஈம்மால் ௮க் காமதேறுவைக் கைவசப்படுத்து 
வது ௮ரிது ஆதலால் காம் இந்தவசிஷ்டனைப்போல் தவஞ் 
செய்து வல்லவனானால் பின்பு சாமதே.நுவைக் கைவசப்படுக் 
இக் கொள்ளலாமென்று யோடித்தவனுப் தன்னுடைய ராஜ 
ரீகத் துக்கு 'மதீஇரிபிரதானிகளை நியமித்துத் சன்னுடன்வர் 

| இருந்த சயினியச்களை பட்டணம்போய் சேரும்படியாக 
வனுப்பிலிட்டு, தவவேடம்பூண்டு தீரன் பிரம்மகுல ஈரரஷ்ட 
"“னாகவேண்டியதாய் €ட்டிசையைகோக்கிச் சூரியனைப்பார்த்துக்



சேதுபுசாணவாதம், ௧௩௭ 

கொண்டே அகேககாலர் தபஜ்செய்தும், பின்னர் தென்றிசை 
யைநோக்குச் லெகாலந் தபஞ்செய் தும், பின்பு மேற்நிசையை 

கோக்டுச் லெகாலமிருக்தும், அப்பால் பிராம்மணருச் குரித் 
தாகிய உத்தர இசையில் கவுஏகாஇக்கரையில் தேவர்களுவ் 

கண்டு அஇசயிக்கும்படியாய் ஐம்புலா இகளையுமடக்கி ஈவத 

வாரங்களையுமடைச்து இராகத்வேஷாதிகளைப்போக்கி விருப் 

பும்வெறுப்புமற்று வாசியையடக்கி ஆனி ஆடி.மாதங்களிழ் 
பஞ்சாக்கினிமத்தியிலேயும் ஆவணி புரட்டாசி இரண்டிலும் 

மழைகளிலிருந்தும் மாபெங்குனிமாதத்இற் குளிர்க்தஜலத் 

இடைகின்றும் மற்றமாதங்களில் வெயிலிலும் தேகத்தின்மீது 

யாதொருகவசனையுமின் நிகருங்கல்லைப்போல் ௮சைவறறின்று 

சங்கற்பவிகற்பங்களற்று த்ரதபத்ைப்போல தேவவருடங் 

கரிலை ஆயிரம்வருடம்வரையில் உச்.தரதிசையைகோக்கித் 

தபஞ்செய்துகொண்டிருக்தான், அப்படி. இருக்கிறபோது 

இவன்செய்யுந் தபத்தன் இறத்ைக தேவராஜனஞகய இந்திரன் 

ஆறிர்து உடனே தனது சபையில் நாட்டியஞ்செய்யப்பட்ட 

அரம்பையை வருவித்து, ஒபெண்பாவாய், பூலோகத்தி 

லோங்குற் சவுகெொதஇதிரத்திலே விசுவாமித்திரராஜன் அரி 

தாய தபஞ்செய்துகொண் டிருக்கெபடியால், © ௮வண் 

சென்று MF தபத்தை றித்துவ ரவாயென் நுசொல்ல, 

அப்போது ௮ரம்பைகூறுவாள், சுவாமி, அவ்மீவந்தன் மகா 

கொடி தாகயெ தபத்தையுடையவனாதலால் என்னால் அதற்கு 

விகற்பந்தேடமுடியுமோ, வீணே யான் அுன்பத்துக்காளா 
வேன், என்னால் முடிபமாட்டாதென்றுசொல்ல, அதைக் 

கேட்ட இச்இரன், அவளுக்கு இதழுண்டாகும்வார் சை 

களைச்சொன்னதோடும் அவளுக்குச் சகாயமாய் மன்மதனை 

புஊ்கூட்டியனுப்ப, அதன்பேரில் ௮ ரம்பையானவள் தேவ 

ராஜனிடம் விடைபெற்று பூலோகத்திற் கவுரிகஇ.£ரத்திலே 

*பஞ்செய் கொண்டிருக்கும் விசுவாமித்திரருக்கு மூன்யாகு 

வந்துகின்.று, இன்னிசையினோடும் அநேக £தல்களைப்பாடியும் 

விணாசான்ஞ்செய்தும் ' நிற்கையில், அச்சமயத்தில் மன்மகு



௩௩௮ சேஅபுராணவசநம். 

ளூன்வன் முல்லை ௮சோகு முழு£லஞ் சூதம் முளரி என்னு£ 
தன்னுடைய பஞ்சபாணங்களையும் சருப்புவில்லினிடமாகக் 
சந்தித்து விசுவாமித்செர்மீது பியோகஞ் செய்யும்போ து 
விசுவாமித்தரருடைய சேகமெல்லாம் மெழுகுபோ லுருக் 
கரைந்து மனமான துகலைந்து நிட்டைநீல்டு இதென்னகாசண 
மோ தெரியவில்லையென்று கண்களைவிழித்தப் பார்க்க 
போறது, அரம்பையானவள் மிற்பசைக்கண்டு, இவளாலன் மே 
இக்காரணம் விளைக்ததென்றறிந்து கோபுக்கொண்டு அடி. 
பாத£, நீ என்து நிட்டையைச் கெடுக்ககேர்ர்தமையாற் கல் 
ஸ்ய்ப்போச்க்கடவையென் று சபித்தான், ௮ துகண்ட மன் 
மதனானவன் நமக்கு என்னகேடுசம்பவிக்குமோவென்று மெய் 
ந்டுவ்கி அரூபியாய்மறைந்து தடிப்போய்விட்டான், அக்காலை 
யில் சாபத்தை ஏற்ற தெய்வகணிகையானவள் விசுவாமித்ர 
சீவந்தனது பாதகமலத்திய்பணிந்து ே தாச்தஞ்செய்த, 
சுவாமி, தெரியாமையாற்செய்த அடியாளது குற்றச்தைப் 
பொறுத்தாண்டு இச்சாபவிமோசனஞ் செய்யவேண்டுமென் நு 
கேட்கும் ௮ரம்பையினது பரிதாபத்தைசக்கண்ட விசுவாமித் 
இரன் சற்றே கரபைசுரந்து கூறுவான், வாராய் அரம்பை 
மாதே, ஈமது சாபத்தின்படி. நீப இனாயிரம்வருடம்வரையித் 
கருங்கல்லாகவிருர்து, பின்பு ஓர் பிராம்மணனால் இச்சாப 
விமோசனமாய் தெய்வலோகம்போய்ச் சேருவாயென் நு 
சொல்ல, அப்போது ௮ ரம்பையுங் கற்ிலையாய் நின்றாள், 
இப்படி. விசுவாமித்திரருடைய சாபத்தனாலே ௮/சம்பையான் 
வள் கரும்கல்லாய்5த்க, அப்போது விசுவாமித்தரர் மகா 
ேன்மைபொருக்திய தபத்தினல் மெத்தவும் மமைகளைப் 
பெற்று வரிஷ்டர்முதலிய சகலரிஷிகளுக் தன்னைப் பிரம்மரிஷி 
என்றுசொல்லும்படியாய் செய்வலோகத்திலுள்ள asuG ¢ pr 
westu ஈவரிஇகளுர் கனக்கு அற்பமாய்க்டைக்கும்படி உ9ஃபெற்நிருந்தர்ர். அப்படியிருக்றெகாகுத்நிலே, அரே 
ச்ரளைக்குப்பிறகு அிகஸ்தியமகாரிஷிமினுனடடைய மாணாக்காபெ 
சுரதனெல்று சொல்லப்பட்டவர் உமாமசேசனைச்சக்தித்து
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மோட்சசாம்பிராச்செயத்தில் இச்சையைவைக்.து செளதமகஇ 
தீரத்திலே தபஞ்செய்் துகொண்டி ருக்கெகாலையில், smart 
சை என்னும் ஓர் ௮ரக்கியொனவள் ேலேகரியைப்போன்ற காத் 

இரமாகயருபமூம் கோடைகாலத்திடிபோன்ற கெற்ஜளை 
முழக்கத்தோடும்வர் து சுவேதனென்லும் பிராம்மணன் தபஞ் 

செய்யுமிடத்தில் மலதூத்திரங்களைக் கொண்டுவர துசொரிஈ் 

தும், மதுமாமிசம்களைக் கொணர்ந்துசொரிந்தும், சுவேச 
னுடைய “திருமேனி எல்லாம் ௮கோரசின்னங்களை படையும் 
படி.யாய்ச்செய்தம், தபத்தைகிட்டோடும்படியான Ber ge 

களைச்செய்தாள். ௮ப்போது சுவேதன்மிகக்கொதுத்தெழுர்து 

சண்களைகிழித்து ஏறநிட்டுப்பார்க்கி்றபோது அவ்விடத்இல் 
கோரருபத்தோடும் நிற்கின்ற ௮ரக்கியைக்சண்டு மகா உக்ரத் 
துடனே அச்சிலையைப்பிடும்கி மர் இிரப்பிரயோகஞ்செய்து 

அங்கராசை என்னும் அரக்டுயைக் கொல்லக்கடவையென்று 

எ திந்தான், அப்போது, அக்கற்டிலையானதுபுறப்பட்டு அங்க 

ராசையைத் துரத்துநெபோது அவளும்பயர்து, இக்கற்சிலைக் 
குத் தப்பித்துக்கொள்ளவேண்டுமென்று தென்றிசைநோக்கி 
ஓடினாள். ௮வள் அப்படி. ஓடியுங் கற்ிலையானது விடாமல் 

துசத்திக்கொண்டு வேகத்துடனே காடு, மலை, வனம், வனாக 

தரக்களிலோடியும், விடாமத்துரத்திவருறெபோ து, அவ்வக் 
சியானவள் தென்றிசையிலோங்குஞ் சேதுமத்தியில் விளல்கா 
நின்ற, சவிதீர்த்தத துககு சமீபமாய்ப்போகையில்,சலையானது 
விடாமற் ஜொடருவதைக்கண்ட அரக்கயொனவள், ௮க் சவி 

இிர்த்தத்திலே அடித்துமோதி விழுந்தாள். அப்படி. விழுந்த 
தைக் கற்சிலையாயெ அரம்பை கண்டு, அக்கீரினின்றும், இராக் 
க,தஸ்த்ரீ எழும்புவதற்குள்ளாச குபீலென்.று அவள்பேரில் 

லிழுந்து, மண்டை$தறும்படியாய் நொறுக்கி, அவள் பிரா 

ணனை வாக்ககிட்டது. அப்போது அரம்பையாயெ கத்ிலை 
யும், அர்த கவிதீர்த்தத்தில் கூழ்கவே, பழயபடி. அரம்பா 
ஸ்த்ரீயாகெள், கேட்டீர்களோ மூறிவர்களே, இவ்வாறு ப.இ 

பிரம் வருடம்வரையிற் கோசிகரர௫ிய் விசுவாமித்திரருடைய
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சாபத்தனொலே, சிலையாகவிருர்ச ௮ரம்பை, ௮கஸ்இயருடைய 
மாணாக்கராயெ சுவேதமாழுறியினாலே ௮ங்கராசை என்னும், 

இசாக்கத ஸ்த்ரீயையுங்கொனள்று, பழயபடி. தேவதாசொருபம் 
(யெற்றுளென்கிற செய்தியைம் தேவர்களாலறிர் த, அரம்பை 

யின்மீதிருக்கும் மோகத்தினாலே மகா சந்தோஷத் துடனே, 
௮ப்ஸரல இரீகளோடும, ௮ ரமபைக்கு வேண்டிய ஆடையா 
பரணங்களுங் கொண்டுவந்து கொடுத்து, உபசரித்து உடுத் 
இக்கொள்ளும்படியாகச்செய்து, இந்திரவிமானத் திலேற்றிக் 
கொணடு, தேவர்கள் துர்துபி முழக்கப், புட்பமாரிரிர்௪, 
ஸ்ரீராமகா தனை தெரிசித் துப்பணிர் ௫, விடை பெத்றவர்களாய, 
ெதெய்வலோகம்போய்ச சேர்ந்தார்கள். பின்பு, ௮ங்கராசை 
எ்ன்னும் அரக்யொனவள், அரமபாஸ்த்ரீகளில் குருகாசி 
என்னும் பெயருடையவளாகவிருக்து, அகஸ்தியருடைய 
சாபத்தினாலே அ௮ரக்யொாகி அலைச்தவளாதலால், அவளுக்கு 
அகஸ்இயர் மூன் சொல்லியிருந்த வாக்கயத்இன்படி. தமது 
மாணாக்கரான சுவேதமுகியின் தபத்துக்கு இடையூறுசெய்௫, 

அதுரிமித்தங் கவிதீர்த்தத்திலவிழுந்து மடிந்த, பழயபடி, 
குருதாள என்றும் பெயருடனே, தெய்வலோகமபோய்ச் 
சேர்ந்தாள். ஆகலால், ௮க்கவிதீர்த்தச்தின் பெருமை யாவ 
சாற் சொல்லிமுடியும. இதல்லாம லும், அச்சே துவின்மத்தியி 
லோய்குங் கந்தமா தனச்சார்பில், காயத்திரி, சரசுவதி என்னும் 
'இரண்டு தீர்த்தங்களிருக்கின்ரன, அத்திர்த்தங்கள் ௮ரோச 
புண்ணிபபலன்௧களையும Corie enone Ru gens.) a 

கொடுப்பதோடும், அவைகளைப் புகழ்ந்து பேசப்பட்டவர் 
களுக்குண்டான பாபங்களை விமோசனஞ் செய்துக்கொண் 
ஓ.ருக்கன்றன வென்று சூதழுநிவர் சொல்ல, ௮வ்வாய்மையைக் 
கேட்ட ரைமிசாரண்பயர்கள், சுவாமி, Cgett op Cure 

களுக்கு அத்திர்க்கல்கள் உண்டாகிய விதமும், வற்றின் 
பெருமையும், ஆதியோடங்தமாய்க் கூ.றவேண்்டூமென்றுகேட் 
கச் சூதமாமுரிவர் ரிஷிகளின்மீது கருணையுண்டானவராய்ச் 
சொல்லத்தொடங்கொர். 

கவிதீர்த்தச்சருக்கம் 
ழ்ற்றப்பேற்றது.
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காயத்திரி சரசுவத் இர்த்தச்சருக்கம், 
அம்மலை டுத் ஏமைகவுயயயயயயமை் 

கேளுங்கள் நைமிசாரண்ய வாசிகளாகிய (மூநிவர்களே, 

ப்ரீவைகுர்தவாசராசிய மகாவிஷ்ணுவின து உர்திக்கமலத்தின் 

உற்பவித்ு பிரமதேவன், கன்னுடைய சிருஷ்டியினால், தர் 

வாக்கு என்னும் பெண்ணைப்படைச்து, அவளது ரூபலர் 

வண்ய சவும்தரியத்தைக்கண்டு, வளைச சேரவேண்டு 

மென்னு மோகங்கொண்டு ௮ வளைப்பற்றி யிழுக்கையில், ௮வ் 

வனிதையான வர் மிகவும் ராணமூதறவளாய், ஐயா, தேவீ 

ரால், நான் சிருஷ்க்கப்பட்ட தால் றான் தங்களுக்குப் பெண் 

மூறைபன்றோ, ஆதலால், காமவெறிமீறி, என்னைத்தொடு 

வது ௮ழகல்லவே என்று கூற, அவ்வார்த்தையைக் இஞ்டத் 

தேனு கேளாதவனாய் மறுபடியும, அவளைப்பற்றி இழுக்கும் 

போது, அவள் மானுருவங்கொண்டு, காட்டகத்இல் go ear. 

அதைக்கணட பிரமன், உடனே கலையைப்போல வடிவங் 

கொண்டு, அம் மானைத்தொடர்ந்து துரத்தும்போறு, ௮வ் 

வாக்கினிடயானவள் .ஐவ்வுரவத்தினின்றம் 8௧௫, ௮ன்னவடி. 

வங்கொண்டு உயரவெழும்புகையில், அதைக்கண்ட பீரம 

னும், அன்னமாக உருவற்கொண்டு, தானும ஆகாயவிஇயி 

லெழும்பீம் தொடர்ந்தான். இப்படி. வாககனியானவளும், 

ப் ரமனும, எறும்புழுதல் யானையிறுக ரூபங்களெல்லாம் மாநி 

மாறி எடுத்துத் இிரிகிறபோத, வாக்கனியானவள் மெத்தவுக் 

துன்பமடைற்து, சடுக்கமாட்டாதவளாய் வாய்விட்டுக் கோ 

வென் றலரிக்கொண்டே ஓடி.த்திரியப் பின்னும், பிரமதேவ் 

னுக்கு மோசளவிகாரமடங்காமல், வாக்கினியைத் துரத்இக் 

கொண்டு இரிவை சகலதேவர்களுங்கண்டு கைகொட்டிச் 

சித், ஒருவரையொருவர் பார்த்துச் சொல்லுவார்கள், ஓ 

தேவர்களே, இந்த பிரமதேவரானவர் சகல ஜீவான் மாக்களை 
பும், படைக்கத்தக்கவராக இருக் தம், இப்படி மோகவிகாரன் 
கொண்டு தன்படைப்புக்றுள் அகப்பட்ட பெண்ண வேண்டி. 

மையல்கொண்டலைர்தால், முற்ற யாகர்சான் ஞாயமாய் ௩டிக்
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கப்போடுன்றூர்கள். இப்படியுல் கஇதப்பி கடப்ப துண்டோ 

வென்று கெக்கரிகொட்டி. ஈகைக்கும் ஓசையான து, ஸ்ரீகயிலா 
சபதியாகய உமாமகேசன் செவியிற் புகுர்.தமாத்திர த்தல், 

அப்பரம௫ிவன் புன்ரிப்புக்கொண்டு, தான் ஒர் வேடுவனைப் 

போற் சமைந்து, கையில் வில்லு மம்புமெடுத்து வருகிற 

போது, அவர்களிரண்டுபேரும பறலை களுருவங்கொண்டு 

கானசத்திற் றுரத்இக்கொண்டு ரீரிவதைக்கணடு, அவர்கள் 

வரும்படி.யாயெ மார்க்கத்தஇில்வர்து மறித்து, வில்லினிடமாக 

ஒர் சிலையைப்பூட்டி. கர்ன்னபரியரந்தமிமுதிறு, இருவர்பேரி 

லும் பிரயோகஞ்செய்தார். அவ்வாறு பரம௫வச்தாற் பிர 
யோகஞ்செய்யப்பட்ட வாளியான ௮, பினொகமென்ஞனும் வில்லி 

னிடத்இருந்தும், ௮திவேகத்தோடும் வெளிப்பட்டு பிரம 

தவனுடைய உயிரைக் கவர்ந்ததோடும், பேதையாகய வாக் 

தினி என்பவளது தேகத்தையும், இரண்டுபிளவ। க எறிந்த, 

பரமசிவத்தினது அம்பறாத் துணியில்வந்து சேர்ர்தது. ௮ப் 

போது கலைரபமாயிருந்த பிரமனு ம, சுயரூபத்தோடும் நிலத் 

இற்சாய்ந்து மரணத்தையடைர்தான், அவனுடைய தேஜசும் 

பிரமத்தை யடைந்திருக்தது, ௮க்காலையிற் பரமேசுவரனாயே 
வேடனும், பிரமன் பூமியிற்சாயர் தவுடனே, மான்மழு சதுற் 

புஜ காளகண்ட தரித்திர சந்திரஜடாதாரியாய் தேவர்க 
ளெல்லாங்கண்டு மகழ்ந்து தோத்இரஞ்செய்யும்படியாய் நின் 

ர். அவ்வாறுநின்ற கயிலாசபஇியானவர் தேவர்களை நோக்டு, 

ஒதேவர்களே, இன்றையஇனம் ஆதிரைகாளானபடியினாலும், 
நீங்களியாவரும் ஈம்மைப் பூரித்தபடியினாலும், இதுபோல் 
எக்காலமும், இத்தினத்தில் ஈம்மைப்பூசித்.து வணங்களெல், 
உள்களுக்குச் சகலகாமியங்களுஞ் சித்தியாகுமென்து வர 

மளிததுக் கயில்சசத் துக்கெழுந்தருளினார். ௮ துகண்ட தேவர் 

கள்ல்லர் மன்மடழ்ச்சியோடுந் தல்கஞுலகம்போய்ச் சேர்ர் 
இருக்கையில், பிரம்தேவன் மரண்மடைந்தசெய்தியை அவன் 
தேயிமாராயெ சர்யத்திரியுஞ் சர்ஸ்வ்இயுமதிர் து, மசா அம்க்த் 
சோர் தால்கள்;புருதனையிழர்து, கைம்பெண்களாச விருப்
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ப துபற்தித் தங்கரூக்குத்காக்களே, ஐயோ, மசாவிஷ்ணுவும் 
இலட்சுமிதேவியுமாகவும், இந்திரனும் ௮யிராணியுமாகவும், 

பரமேசுவரனும் பார்வஇயுமாகவும், சர் துஷ்டியாய் வாழ்ந்து 

வர, நாம்சானோ பாவிகளானோம, தெய்வமே, இப்படியும் 

ஈடப்பதுண்டோவென்று தங்களுக்குத் தாங்களே நொந்து 

கொண்டு, பதுமாசனத்தையுடைய ஈமதுமணாளனைப் பழைய 

படி. எக்காலையிழ் காண்போமென்று சிர் இத் தவர்களாய், அதற் 

காகவேண்டி௰ எண்ணங்களை முடித்துக்கொண்டு, சசல 

லோசங்களுக்கும மேனமையான மகிமையைப் பெற்றதாயும் 

விளங்குங் சுந்கமாதனபருவதச்சாரலிற் போய்சசேர்ந்து, 

ஸ்ரீகைலாசபஇியைகோக்க, ௮சேக நோன்புகளை யறுல்டித் 

தும், அவண் தங்கள்பெயரினால் இரண்டு தடாகங்களையுண்டு 

பண்ணி, ௮ த்தடாகத்திலே இரஸ்டுபேருமாய்த் திரிகாலமுக் 

இர்த்தமாடி. நிபமகிட்டைகளை முடி.த்தும, உவர்ப்பில்லாமல் 

ஒர்போது உணவுகொண்டும், காமக்குறோதமூதலிய அறு 

விதப்பகைகளையுநீக்கி, பஞ்சாட்சரத்தை இடைவிடாமல் 

இயானித்துக்கொண்டு, ஸ்ரீபாமேசுவரனுடைய பாதாரவிந் 
தத்தை மனத்கலே இடைவிடாமலிருத்தக்கொண்டு, wh 

கந்தமாதனிரிச்சார்பில், ஒகேககாலச் தபஞ்செய்து வந்தார் 

கள். அப்படி. இருக்கிறபோழறு, சந்திரஜடாதர மூர்த்தியாகிய 

பரமசிவன், ௮ப்பாலையர்களின்மீது கருணையுண்டரனவராய் 

கயிலாசத்இனின்றும், முப்பத் துமுக்கோடி. தேவர்கள், நாற் 

ப.த்தெண்ணாபிரம் ரிஷிகள், ௮ஷ்டவசுக்கள், கருடகாந்தர்வ 
சித்த வித்யாதர ௬ரக ராசாயவாசிகள் போகபூமியர் முதிலிய 

தவகணங்கள் பு௬டசூழும்படி. பார்வதிசமேதரரய் வெள் 

விடைமீதேறிக் கந்தமாதனச்சார்பீல் சபஞ்செய்துகொண் 
டி ருக்கும், காயத்திரி சரஸ்வதி என்னு மிருவர்களுக்குந் தெரி 
சனந்தந்தார், அப்போது காயத்திரியும், சரசுவஇயும், பாமே 
சுவரனைக்கண்டு சந்தோஷ்சாகரத்துட் டோய்ந்தகர்களாய், 
அற்யெபாத்ப சோட்சேர்பசாரத்தோடும் பூஜித்து; கிலத்இத் 

பண்றிந்தெழுர்து ஈமலஸ்கரித்து, அண்டச்ராசரக்களையெல்லர்ம்
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ஈன்றளித்தறிக்கன்ற பரமேசுவரியை வாமபாகத்தில்வைத து 

விளங்கப்பட்ட கருணைப்பிரவாகரிதியை சுருதிவாக்யெங்க 

ளாலே தோத்திரஞ்செய்து, வணகூப்பரவசமடைந்து, ஆனற் 

தக்கூத்தாடினர்கள். அப்போது உமாமகேசன் ௮ன்னவற 
களின்மீது உள்ளமகழ்ர்தவராய், உயகளுக்குவேண்டியவரம் 

யாதென்றுகேட்க, அவ்விருவர்களும், சுவாமி, இதத்கு மூன் 

ஜோர்காலத்தில் தேவரீருடைய பாசகமலத்தையும் இருமுடி. 

யையும் காணவேண்டுமென்று எங்கள்காயகனும், இலக்குமி 
சமேதராய் மகாவிஷ்ணுவும், ௮ன்னமாகவும்ர் பன்நியாகவும 

ஜனித்து எத்தனையோசாலமலைந்துங் காணூத பரஞ்சோதி 

சொரூபமானது அடி.யோங்கள்பொருட்டாய் சரிசனந்தந்தும் 

அப்புணைத்தாளறியாத செயலுமுண்டோவென்றும், கூறின 

வர்களாய் மறுபடியும் கூறுவார்கள். சுவாமி, தேவரீர் பதாம் 

புயத்துக் கோர் விண்ணப்ப செய்துகொள்ளுகின்றோம், 

அதுயாதெனில, எங்களைக்கண்ட யாவரும் மனவெழுப்புக் 

கொண்டு எக்கள்முகத்தில் விழிக்கப்படாதென்று, pros 

கொள்ளுகின்றமையால் எங்களுடைய நாயகனை எழுப்பத் ௪ர 
வேண்டுமென்று ௮கேகவிசமாயத் தோத்திரஞ்செய்தார்கள். 

அப்போது சாம்பமூர்த்தியுங் கருணைகூர்ர்து பிரமனுடைய 

உடலத்தையுஞ் சிரத்தையும் எடுத்துவாருங்களென்று சிவ 

கணஙகளுச்கு விடைகொடுக்க, அவ்வாறே அவர்கள்போய்க் 

கொண்டுவந்தவையைப் பரமசிவன் தனதுசரத்தினால்வாங்கி 

உடலையுஞ் சரத்தைபு மொன்றாகப்பொருத்தஇக் காயத்திரியுஞ் 
சரஸ்வதஇபுங் காணு௦படியாய் பிரமனைப்பார்த் து, ஒபிரமனே, 

எழும்இருக்கக்கடவை என்று தருவாய்மலர்ர் தருளிய மாச் 

இரத்தில் வன் உடலிற் பிரமதேஜசுவந்துபொருந்தி தூங்கி 
விி.த்தவன்போல் நெட்டுயிர்ப்புக்கொண்டெழுர்து, சென்னி 

மேற் கரங்களைக்கூப்பி, சுவாமி, அடியேன் புல்லறிவிஞஷல் 
அ.தர்ம்மமாய் கடத்திய பெரும்ழையைப் பொறுத்து ரட் 
ரிக்கவேண்டுமென்று பாதப்புணையிற்படிர் து அநேக தோத் 
இரம்களைச் செய்பும்போலு, பரமரலமாயெ மகேசன் கருண
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யோடும்கோக்கி, வாராய் பிரமனே, இனிமேலாயிலும் நீ இத் 
தன்மைபொருந்திய கவனத்தை நினையாதே இவ்வாறு இன்ன 
மெவர் செய்தபோதிலும் அவர்களை நாம் சங்காரஞ்செய்வோ 
மென்றும் ஒ௫, சரல்வதியைப்பார்த்துச் சொல்லுவார். வா 
சாய் சரஸ்வதியே கா.பத்ரியே நீங்களிருவரும் உங்களுடைய 
நாயகனோடும் பிரமலோகம்போய்சசேர்ந்து வாழ்ந் துவரக்கட 
வீர்களென்று இருவாய்மலர்ந்து பின்னும் கூறுவார். ஓபாவை 
யர்களே, நீற்களிருவரும் இக்கந்தமாதனச் சார்பிலுண்டாக்கி 
நூழ்கக்கொண்டிரர் ச இவ்விரண்டுதீர்த்சமும் உங்கள்பெய 
ரால், விளங்கக்கடவதென்றும் இதத் நீர்த்தமாடப்பட்ட 
பெண்பால்கள் நித்யசுபமாங்கஃ்யத்தடனே அகேககாலம் 
வாழக்கடவர்களென்றும் ஐண்பாலா யிருப்பவர்கள,து சகல 

கோஷங்களும் நிவர்த்தியாப் நித்யானர்த மோக்ஷத்தைப் 

பெறுவார்களென்றும் வரம்களைக்கொடுத்து சகலதேவர்க 
ளோடும் ஸ்ரீகயிலாசத்துக் கெழுந்தருளினார். அதைக்கண்ட 
பிரமதேவன் தனது தேவிமார்களுடனே கூடிச்சத்தெயலோகம் 
போய்ச்சேர்ந்தார். ஆசலால் ஓ மூநிவர்களே இவ்வாறு கா 

யத்திரி என்றுஞ் சரஸ்வதி என்நும்பெயர்வாய்ந்து விளங்கும் 
மடிமைபொருந்திய தீர்ச்தங்களிலே காபெரென்னும் மகா 

தபோதனனாய தர் பிராமமணன் இப்புண்ணிய தீர் ச் தங்களில் 
வரது தீர்ச்தமாடி. அ௮வன்செப்த பாதகங்களை யெஈலாமகற் 
றிப் புரிதனுனனென் றசொல்ல, ௮வ்வாய்மையைக்கேட்ட 
ரைமிசாரண்யர்கள், சுவாமீ, சேவரீர் இப்போது உரைத்த 
சாடுபரென்பவர் யார், அவருக்கு தோஷங்கள்வந்து சம்ப 

விக் தகாரணமியாது ௮ைகளையெல்லாம் ௮டியோங்களுக் 
க,த் திருவாய்மலர்ந்சருள வேண்டுமென்று கேட்கச (G5 

மூநிவ சொல்லத்தொடங்கினார், 

காயத்திரி சரஸ்வதி தீர்த்தச்சருக்கம் 
ழற்றுப்பேற்றது, 

ள்ள ளு
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காசிபச்சருக்கம், 
ovo beqooa 

கேளுங்கள் நைமிசாரண்ய வாரிகளாகயே முனிவர்களே, 
பாண்டவகுலத்தி லுற்பலித்த வாளபிமன்னன் குமாரனாயெ 

பரிக்ஷித் த மகாராஜன் சிறுவதகை இருக்கும்போது தர்காள் 

தமதுபட்டணத்துக் கருகாமையாககிருக்கும் வனத்தில் 

வேட்டமாடச்சென்றவன் ௮வ்வனத்தல் சமீகனென்னும் 

பெயரையுடைய ஓர் மகாரிஷியானவர் தபுஞ்செய்துகொண் 

மூ.ருக்கையில் அவர்மகமையறியாத இச்சிறுவன் தனது 

வேட்டைமார்க்கத்டு லகப்பட்ட ஓர்மிருகத்தை வசஞ்செய்து 
அவ்விருடியின் ஆசிரமத்இற் கொண்வெந்துசேர்க்து ௮ச் தப 
சியை கோக்க, அடா பிராம்மண, டீ ஏன் விருதாவிலே 

அன்னபானாஇிகளைமறக்தும் கண்ணைத் தஇறவாமலும் வயிற்றை 
எக்கிக்கொண்டு துன்புத்திருக்கின்றாய், இந்தமிருக,த்சையாகி 
லும் புரித்துப் பசிகோய் தணீயென்றுசொல்ல, அப்போது 

அம்முடிவர் ஐம்புலா இகளையும் அம்புவிவாசனையையும் அடக் 

,த் தன்னைமறக்து ௮அகண்டபரிபூண சச்தொனந்த பரப் 
பிரம்ம சைதன்னியத்தில லயப்பட்டு இருப்பதால் யாது 

தோற்றுதவரசாய் இருந்ததனாலே மறுபடியும் wo uals 

தென்பவன் விளையாட்டுபுத்தியால் ௮வண் உயிர்நீக்க இருர்த 

ஒர் பாம்பை எடுத்துவந்து ௮ம்முநிவர்கழுத்தில் மாலையைப் 

போத்போட்டுத் தனது பதிக்குப்போய்ச்சேர்ச் தான். அங்கன 
மவ்வாறிருக்கையில் ௮க்கோலத்தைக்கண்ட இரீசனென்லும் 

ஓர் தபசியானவன் அம்முமிவர.து குமாரனாபெ சிருக்மெ 

முரிபினிடத்இற்சொல்ல, அதற்கவன் கோபங்கொண்டு ௮2 

வேசுத்துடன் தகப்பனிடம்வர் துபார்க்கும்போ து அப்படியே 
இருப்ப துகண்டு இவ்வாறுசெய்கவனாரென ஞான இருஷ்டியி 

ஞுற் பார்க்கும்போது பரிக்ஷித்தென்றறிர்து மகா 2.655 

சோடும் எனது தந்தையைக் இஞ்டுத்தேனுஞ் AA Burs 
இக்சோலஞ்செய்கவன் காத்சோடகனென்னும் பாம்பினால் 
மரணமடையக் கடவனென்று சாபங்கொடுத்தான். அச்
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Osifiew Aceukigis அவன்றாதையாகிய முறிங 
னதிந்து கண்விழித்துப்பார்த்து, அடாிருங்கியே, என்ன 

கவேலைசெய்தாய், ௮க்தோ அவன் 8ழலிற்குடி.யிரூர் துல் இஞ் 
சித்தேனும் பொதுமையில்லாமல் அமதமாய் சரபத்தைக் 

கொடுத்தனையே தருமமல்லவே ஐயோ, உன்னைப்போழ் 
கோபத்தைப் பொருளாய்க்கொண்டவர்கள் எவ்வசையாய் 
ஈன்மையைப்பெறுவார்கள், கோபத் தினைலன் ர பிறப்பிறப்பு 

முதலிய துன்பங்கள்சமபவிக்கும், இதை 8 அறியாமற் சிறு 
பிள்ளைபுத்தியாப் சபித்தனையே என்று மனவருத்தமுற்ற 
வராய் தன்னுடைய மாணுக்கர்களில் ஒருவனா கவுரமா 

முகனிடத்தில் ஈடர்த சவிஸ்தாரங்களை யெல்லாக் தெரிவித் 
துப் பரிக்ஷித்துராஜனுக் கறிவிக்கும்படியாய்ச்சொல்ல, ௮.து 
போல மம்முரிவன் பரிக்ஷித்துராஜனைக்கண்டு தனது குரு 

வானவர்கூநிய சங்கதிகளைச்சொல்ல, அதைக்கேட்ட பரிட் 

சித்துவானவன் இறுபிள்ளையாதலால் யா gitG தாற்றாதவனாக 

விருந்தான், அப்படி. இருக்கையில் அதன்பின் சிறிதுகாள் 

கழித்து இவன் இராஜ£கஞ்செய்துசொண்டிருக்கும்போ.து 

அங்குளபெரியோர்களிடத்தில் தனது காலபலனை விசாரணே 

செய்கையில் இராகுகேதுதோஷங்கள் போகாதெனவறிந்து, 

௮, த்தோஷளஞ் சம்பவிக்குங்காலத்துலே உவரி என்னுஜ் சழுத் 

இரமத்தியில் ஒற்றைக்காலின்மீது மண்டபம்புதுக்கு ௮ம் 
மண்டபத்திற் முன் ஒண்டியாகவிருக்தும் அதைச்சுற்றிலும் 
தனதுமக்தரிபிரசானீமுதலிய படைவீரர்களைச் சற்பமுதலிய 
விஷ்செற்துக்கள் உட்பிரவேிக்காவண்ணம் காக்கும்படியாய்க் 
காவலமைத்துக் காத்தும்வருகைழில் விதியை விலக்கொணா 

சென்னுமொழிபோல் காற்கோடகனென்னும் பாம்பானது 

சிருங்கியின்சட்:டளை ப்படி. பரிகூரித் து ராஜனை த்,சீண்டவேண்டி 

பிராம்மணசொருபமாய்ப் பீரயாணப்பட்டு வருறெபோது 
விஞ்சைமர்இர.த்தையுணர்ந்த வல்லவனாகியும் எக்கும் பிர 

சத்தனாயு மிருக்குங் காடபெனென்னும் ஒர்பிராம்மணன் 
ப்சிட்டுத் தராஜனைக் காணவேண்டுமென்று வருறெயபோது
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காசிபெனைப் பிரரம்மண உருவங்கொண்டு ஏகுங் காற்கோட் 
கன்கண்டு, சுவாமி, எங்குபோடின்றீரென்றுகேட்க, அதற்கு 
காசிபன் கூறுவான், ஐபா, கான் பரிட்சித் துமகா ராஜனை 

விஷர் தீண்டப் போகுதென்று சமுத்திரமத்தியில விடுகட் 

டிக்கொண்டிருப்பகால் அவ்வேர்தனை ஒருவேளை சற்பச் 

தீண்டி. உயிரிழந்து பிரேதமாயிருந்தபோதினும் அப்பிரே 

தத்திலே என துவல்லமையினாலே ஜீவனை வருவித் ஐ எழுப்பி 

அவ்னிடத்திற் பரிசுபெற்றுக் கொண்டுபோக எண்ணங் 

கொண்டு வந்தேனென்றுசொல்ல ௮வ்வார்த்தையைக் காற் 

கோடகன் கேட்டு ஈகைசெய்து ௮டா பயித்தியகொண்ட 

பிராம்மணா, என்னவார்த்தைசொன்னாய், ௮ந்த காற்கோடகன் 

திண்டுவானாயின் உன்னைப்போன்றவன் நூறுவருடம்வரை 
யிற்கற்ற மந்இிரங்களைக்கொண்டு ஓஇயபோதிலும், ௮வ் 

விடத்தையிறக்கும் வல்லபமூளகதோவென்று கூறியதல்லா 

மலும், பின்னும் கூறுவான். ஐ பிராம்மணா, அவ் 3வேர்தனை த் 

இண்ட எத்தனித்திருக்குங் காற்கோடகனென்பவன் நான் 

தான், எனது சொரூபத்தைப் பாரென்று தன் சொரு 

பத்தையுங்காட்டி, பின்பு ௮வனுக்குறும் துன்பத்தை நீக்கி 

உயிர் கொடுப்பது நிச்சயமாயின், யான் ஒரு வார்,த்தை 

சொல்லுேேன்கேள். அது யாதெனில், ௮தோ ஈமக்கெதிரிற் 

தளிர்த்தும், பூத்தும், காய்த்தும், பழுத்.துமிராகின்ற மாம 

ரத்தை ரான் இண்டி. எனது விஷாக்கினியினால் பஸ்மீகரப் 

படுத்திவிடுகன்றேன், பின்பு ௮தனை நீ உனக்கு வல்லபமிருக் 
தால், பழையபடி. தளிர்த்திருக்கச்செய்வையேயாகில் பரி 

கீரித்தை எழுப்புவாயென ஈம்புவேனென்று காற்கோடச 

ஞூூப பிராமணன் சொல்ல, அதற்குக் காசிபன், நான் அப் 

ப்டியே செய்கின்றேன், உனது திறத்தைக் காட்டென்று கூற 

ஷ்பனே காற்கோடகன் தன்னுடைய சொரூபத்தை எடுத் gl 
ம்கீர் கோபாக்கெொியோடும், ௮ம் மாமரத்தருகேசென்.று அதன் 

வேரைத் தனந. வாயினுற் பத்திக் சடி.த்தமாத்திரத்தில், ௮ம் 
மரமானது திர்கென்றெரிர்து சாம்பலாக வீழுந்த து, ௮ தைக்



சேதுபுசாணவசநம், ௭௬ 

சண்ட. காடெபனென்னும் பிராமணன் உடனே தனக்கு கைவல் 
லியமாயிருக்கும் விஞ்சைமந்துரத்தை யோதிப் பழையபடி. 

தளிர்த்தருக்கும்படியாய்ச் செய்தான். ௮ப்போது, ௮தனைக் 

காற்கோடகன் பயந்தவனாய், அவனுடைய பாதாரவிந்ததஇந் 

பணிந்து நமஸ்கரித்து எழுந்து கூறுவான், வாருமையர 

சுவாமி, கேவலனாகிய நான் அந்த பரிரூநித் து ராஜனை க் கடித்து 

௮,சனா லவன் மரணத்தை யடைந்தாலும், ௮வன் பிரேதத் 

தைக் கொண்டுபோய்க் கட்டையின்மீ துவைத்துக் கொளுச் 

இச் சாம்பலாக்கின்ீ லுக் தேவரீர் எழுப்பித்தருவிரென்பதம்கு 

யாதொரு சந்தேகமுமில் ஆதலால், தாங்கள் அவ்வாறு 

செய்வீர்களாயின், மகாரிஷியினது வாக்கும், என்னுடைய 

இறம் கெட்டுப்போம், அப்படி கெடாமலிருக்க நீர் எக்களை 

வேண்டி. ஐர் காரியஞ்செய்பவேண்டும், ௮.து யாதெனில், நீர் 

அந்தபரிக்ஷித்துவுக்குப் பிராணபிட்சைகொடுத்து அவனிடம் 

பெறும்படியாயெ பரி௫ினும், பதின்மடம் சுதிகமாய்த் தரு 

இிதேன், தேவரீர் ௮தனைப் பெற்றுக்கொண்டு, இப்படியே 

வர்தவழி போய்விட்டால் மெத்தவுஞ் சுகுணமாமென்று 

சொல்லித் தன்னிடமிருந்த நாகரத்நினத்தைக்கக்கி அவ் 

வேதியன்கையிற்கொடுக்க, ௮தை ஏற்ற சாடிபனென்னும் 

பிராமணன்  மகாசக்தோலுத்துடனே நிரும்பிப்பாராமல் 

போய்விட்டது எப்படி. இருந்ததென்றால், பொருண்மீதவர 

வுற்றோன் புண்ணியம்வேண்டானென்னுர் SON on ing Rigor hat 

அ௮வ்வேதியன் சென்றவுடனே, சாற்கோடகனானவன் வந்த 

காபனென்னும் பிராமணனால் பரிட்சித தராஜனிருக்கும் 

இடமூ மறிர் துகொண்டவஞனாய், அவ்விடத்தினின்றே தனது 

உருவத்தைமாற்றித் தெய்வி கம்பொருந்திய ஓர் எலுமிச்சம் 

பழம்போல உருவங்கொண்டு, குபீலென்று ஆகாயவீதயி 

லெழும்பிக் கடலில்வீ£ழ்ர்,து, மித் துகொண்டிருக்கிறபோது 

அதைக்கண்ட காவலாளிகள் ஜலத்தில்குதித் தெடுத்துச் 

கொண்டுபோய் பரிட்சித்-து ராஜனிடத்திற்கொுக்க, அதைக் 

கண்ட வேந்தன் மதா அ௮பேட்சையோடும், இவ்வளவு காம் 
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௩௫௦ சேதுபுராணவசநம், 

இரங் காந்தியுமுள்ள பழத்தை யான் இதுவரையிற் கண்ட 
இல்லையென்று சர்தோஷத்துடனே கரத்தினால் வாகூக் 
கண்ணில் ஓற்நிக்கொண்டான். அப்படி. ஒற்றிய உடனே 
எ லுமிச்சம்பழமாக இருந்த காற்கோடகனென்னும் பாம்பா 

னது ிறிப் பரிட்டித்தைக்கடித்து மறுபடியும், வேந்தன் 

கரத்தனின்றும் 8ீழேகிழுந்து, கடலிற் குதித்தோடிப்போய் 

விட்டது, ௮க்காலையிற் பரிட்சிக்து ராஜனுக்கு விவந்தலைக் 

கேறித் தண்ணென வீழ் மரணமடைந்தான். “அக்காலை 

யில், அவனைச்சுற்றிக் காவலாகவிருர்்த யாவருங்கண்டு, அபய 

மீட்டுக் கோவென்றலறி மகா துக்கத்தோடும், அவன புதல்வ 

ஞூய ஜெனமேஜெப ராஜனிடம்வந்து, நடந்த சவிஸ்தாரங் 

களைச்சொல்லி துக்கித்தபோது அவனும் ௮வவார்த்தையைக் 

கட்டு ௮பயமிட்டலநி மகாதுக்காக்ராந்தனாப் ஓடி.வரது, 

தனது தந்தையைக்கண்டு இடீரென்று பாத த்தடியில்வீழ்ச் து 

பததிக்கதறி மூற்டித்து, அங்குள்ளவர்களால் ஒருவாறு தேறி 

எழுந்து பெருக்துன்ப த்தோடும், கடலினின்றும் பட்டணத் 

இற்குக் கொண்டுவந்து, செய்விதி யாவுமூடித்து தகனஞ் 

செய்து, கர்மக்கரியைசகள் யாவும்வழுவற நடத்தி, பின்பு 

தான் அவ்வரசுக்குரியவனாய்ப் பட்டாபிலேகஞ் செய்துக் 

கொண்டு, இராச்சியபரிபாலனஞ் செய்துகொண் ட.ருக்கற 

நாளையில், ஓர்காள் பரிட்சித்சை எழுப்பவேண்டிச்சென்ற 

இக்காசிபன் சத்துருவாகிய காற்கோடகனிடத்தில் காகரத்தி 

ன த்தைப் பெற்றுக்கொண்டு ௮வ்வரசனை நாசப்படச்செய்து 

விட்டு வர்தானென்று ஊரில் வதந்தி உண்டானதால் அற் 

நிந்தைவார்த்தையை அவனுடைய புத்ரமித்ர களத்திராதிச 

ளுஞ் சுற்றத்தாரும் பெரியோர்களும் முநீசுவராள் மூசலிய 

தபோதனர்களும் இராஜராஜாக்களுங்கேட்டுத் துன்புற்றவர் 

களாய் இச்சண்டாளனைக் கண்ணினாலும் பார்க்கப்படா 

தென்று யாவரும் நிர்தக்கத்தலைப்பட்டார்கள். அக்காலையில் 

அக் நர்தையைக்கேட்ட காசிபன் ஒருவர்முகத்தில் விழிப்ப 

தற்கு நாணமூற்றவஞய் மனஞ்சலித்து ச௫க்கப்படாத துன்



சேஅபுராணவசநம், ௫௧. 

பத்தையடைச்து பிரமைகொண்டு இரிதெபோது ஒர்காள் 

சாகுல்யரென்னும் ஒரு தபோதனசைக்கண்டு ௮வருடைய 

பாதகமலங்களிற்பணிந்து தோத்தாஞ்செய்து, சுவாமி, அட: 

யேன் பிரமஹத்திமுதலிய ஓர் பாபமுஞ்செய்தறியாமலிருக்க 
என்னைக்கண்டயாவரும் மஹாசண்டாளன், இவனைப்பார்க்க 

வும்படாதென்று கிந்திப்பதோடும் என்வற்கத்தவரும் என்னை 
8ீக்கிவிட்டார்கள், என்செய்வேனென்று துன்பத்தோடும் 
வணல்ென் றவஜேப்பார்; தீ௮, சாகுல்யமாமுறிவர் ஓர் முகூர் 
க்சகாலம்வரையில் Anais tues BuIA aie go பிறகு அந்நிட் 
டையினின்றும் நீம்டு காபெனைப்பார்த்துக் கூறுவார். வாராய் 
ிராம்மணா உன்னிடத்திலே ஒருகாரணமுமில்லாமல் வீணே 

உன்னைநிட்இக்கமாட்டார்கள் ஆதலால் பரிட்டுத்து ராஜனை 

விஷ் திண்டுங்காலையில் எழுப்புகறேனென்றுபோய் அவனைக் 

கசொல்லும்பொருட்டாய்வர்த காற்கோடகனென்னுஜ் சற்பத் 
இனிடத்தில் காகரத்்தனத்தைப்பெற்றுக்கொண்டு கொடிய 
சண்டாளர்களுக்குங் கடையாய், போனவழியே இரும்பிவர்.து 
விட்டபடியால் ௮க்கொலையானது உன்னைப்பற்றி யலைக்கின்ற 

தென்றறிவாப், இதல்லாமலும் உலகத்இற் பஞ்சமாடா தகஞ் 

செய்தபேர்கள், கன்னிகைகளை விற்பனைசெய்த பேர்கள், 

தனதுகுதிரையை விற்பளைசெய்யும்பேர்கள், செய்ஈன்றி 

மதந்தபேர்கள் ஒருவருக்கு விஷக் ண்ட அவ்விஷத்தை மாற் 

றத்தக்கவல்லபமிருர் தும் ௮வற்றிற் பிரவேசியாமல் வஞ்சித்து 

வர்தபேர்கள், ஒருகாலங்களிலும் ஈடேறமாட்டாமல் துன் 
பத்தை யநுபவிப்பதோடும் இரவுரவாஇரரகத்துச் கேதுவா 
வார்களென்று சுருஇவாக்கியங்களிற் சொல்லியிருப்பதை 

உணர்ந்திலையோ,பதகனே, இகல்லாமலும்இவ்வுலகத்திலுள்ள 
நான்கு வர்ணாசிரமங்களில் ௪ வர்களுக்கேனும் அப் துரேரிட் 
டால் அவ்வாபத்தின்பொருட்டு எந்தவல்துவைக் கேட்ட 
போதிலுங்கொடுத்து இரட்சிக்க்வேண்டுமென்று சுகர்முசலிய 

பெரியோர்களாலே கீகேட்டிருந்தும் ௮வ்வாக்கெத்தைமநர் து 

உல்கையாளும் வேர்சலுக்கு கேடுகிளைஈ்தமையால் அப்பெரும்



௩௫௨ சேதுபுராணவசரம், 
C 

பழியானது உன்னைத்தொடர்ந்து சசலராலும் நிர்திக்கப்படு 

Bp Quer gr சாகுல்யமகா(மறிவர்சொல்ல, அசைக்கேட்ட 

காரிபன் மகாவியாகுலத்தை யடைந்து முரிவரைப்பணிர்து, 

சுவாமி, ௮றிவிலியேன்செய்த இப்பாதகக் தீரும்படியாய் ஓர் 

உபாயஞ்சொல்லவேண்டுமென்று தோத்திரஞ்செய்ய, அதைக் 

கேட்டசாகுல்யமாமுநிவர் கூறுவார், வாரும் பிராம்மணா, 8 

செய்திருக்கும் பாபர் திரவேண்டுமாயின், காம், ஒர் உபாயஞ் 
சொல்லுகின்றோம், அ.துயாசெனில், இந் தபூலோக.த்தலே 

தென்றிசையிலோங்குங் கந்தமாதன௫ரிச்சார்பில் ஸ்ரீராமகாத 

னுக்குமூன்பாக காயத்ரி என்றுஞ் சரஸ்வதி என்றும் இரண்டு 

இர்த்தங்களுண்டு அத்தீர்த்தத்திலே நீபோய் சங்கற்பவிதி 

யின்படி. மூழ்குவையேயாகில் உன துபாபவிமோசனமாக இப் 
பழிவார்த்தையும் கீல்கிவிடுமென்று சாகுல்யர்சொல்ல, ௮வ் 

வாய்மையைக்கேட்ட காடிபன் முநிவரைப்பணிந்து விடை, 

பெற்றுத் தானிருக்கும் பதியைவிட்டுப் பிரயாணப்பட்டு 9B 

இவிரமாயக் கக்தமாதனபருவதம்போய்ச்சேர்ந்து சாகுல்யர் 

சொல்லிய தீர்த்தங்களைக்கண்டு பணிந்து அத்திர்த்தத்திலே 

சங்கற்பலிதியின்படி தீர்த்தமாடி. அங்குள ஸ்ரீராமகாதனை 

வணங்கத் தோத்திரஞ்செய்துவருகையில், ஒர்காள் காடுபன் 

தீர்த்தமாடிக்கொண்டு நிற்ிறவேளையீலே காயத்ரியுஞ் சரசு 

வஇயும் இரண்டுபிராம்மணப்பெண்களாப் உருவங்கொண்டு 

காபெனுக்கெதிரில்வந்துகின்று ஒய் பிராம்மண நீ செய்த 

கோஷங்களெல்லாம் ஈமதுபரிசம்பட்டமாத்்இரத்தில் der 

போய் விட்டபடியால் இனி உனக்குவேண்டிய வா.த்தைக் 

கேட்பையேயாகல் தருரோமென்று கூற, அவ்வார் த்தையைக் 

கேட்ட, சாடிபன் பிரம்மானர்தபரிதனுப் அவ்லிருவசையுக் 
தோத்இிரஞ்செய்து, ௮ம்மா தாய்மார்களே, அடியேன் இம்ப 

ருலகத்திலும் உம்பருலகத்திலுமோக்கும் வேதாகமசாஸ்இர 

புராணகலைகளில் ஒப்பொருவருமில்லா தவனாக விருக்கவும், 

இனி இவ்வுலஏன்சண் இருக்குமளவும் அதர்மகுணத்தைசீக்கி



சேதபுராணவசநம், i i. 

தீருமகுணத்தோடு இருக்கும்படியாகவும், உலடூலுள்ளயாங 

ரும் என்னைப் புகழும்படி.யாகவும் இம்மூன் றுவர்முகி சடா 

க்ஷித் தருளவேண்டுமென்று காடிபர்கேட்க, அதற்கு அவ் 

வாறே காயத்ரியம்மனுஞ் சரஸ்வதியம்மனுங் கருணைசெய்த 

வர்களாய்த் தங்களுடைய லோகத்ழுக்கெழுக்தருளியபின், 

காபன் மறுபடியும் காயத்ரி சரஸ்வதிழுதலிய தீர்த் தங்களி 

இஞ் கேதுதறுக்கோடி.பிலும்மூழ்கி ஸ்ரீராமரா தனைவணங்ட 

விடைபெற்று அவணிருக்தும் மீண்டு தனத சுதேசம்வந்து 

சே்ர்து சகலத்திராளும் புகழும்படியாய் வாழ்ந்துகொண் 
டிருந்தான். கேட்டீர்களோமகாரிஷிகளே, இப்படியாய் அக் 
கந்தமாசன த்திலே விளங்குங் காயத்ரி சரஸ்வதி என்னுர் 

தீர்த்தங்களின்பெருமை யாவரரற்சொல்லிமுடியும் இதல்லா 

மலும் இன்னும் ௮ச்சேதுவின்மத்தஇயிலே கோடானுகோடி. 

தீர்த்தங்கள் பற்பலவிதங்களாய் மகாமகமை பொருந்திய 

சாகவும் ௮ற்புதமுள்ள தாகவும் விளங்கும் இருணமோசன 

மென்னும் பெயருடைய ஐர் புண்ணியதீர்த்தமுண்டு முப் 

புண்ணியதீர்த்தத்தில் மூழ்சனெபேர்களுக்கு முக்கடன்களூரம் 

விமோசனமாம் அவ்வாறு மூன்று இருணங்களும் விமோசன 

(மா௫ன்றபடியினலே இருணவிமோசனமென்னும் பெயரினை 

யுடையசாய் விளம்குடுன்றது, இதல்லாமலும் மற்றதர்ச்தங் 

களும் அப்படியே ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொருமகமை 

பொருந்தி ஒவ்வொருகாரணகீமித்தமாய் விளங்கு. வதால் ௮க் 

கர தமாதனகிரியில் உண்டாயிருக்கும் மகிமைகளை என்ன் 

வென் றுசொல்லப்போகின்றோம், மேலும் ௮ப்புண்ணியமலைச் 

சார்பில் கண்டயிடங்களெல்லார் தர் த்தங்களாகவும் இலிங்கல்க 

ளாகவும் இருத்கலால் ௮தற்கொப்பாகிய பூமி எம்குங்கிடை 

யாதெனச் சொல்லுவோம் என்று சூதமுநிவர் சொல்ல, 

அவ்வார்ச்ன சயைக்கேட்ட நைமிசாரண்யர்கள் கந்தோஷ 

மடைந்து, சுலாமி, ௮ந்த இருணவிமோசன த்திலே மூன்று 
வித இருணக்திருமென்று சொன்னவிதமும் மற்ற பலதீர்த்
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தம்களின் மமையும் ௮டி.யோக்களுக்குத் இருவாய்மலர்ந 

தீருளவேண்டுமென்று கேட்க, சூதமுகிவர் சொல்லத்தொடக் 
Beni. 

காசிபச்சருக்கம் 

ஐற்றுப்பேற்றது. 

பலதீர்த்தச்சருக்கம், 
SIP OG? OES 

கேளுங்கள் நைமிசாரண்ய வா௫ிகளாயெ மு$ிவர்களே, 

ரெடியகடல் சூழ்ந்த இவ்வுலகன்கண் தருமபூமியிலே ஜனன 
மெடுத்தபேர்களுக்கு மூவசைக்கடனுண்டு, ௮வை யாவை 
யெனில், தபூகள்கடன் தேவர்கள்கடன் பிதுற்கள்கடனென் 

னும் இம்மூன்றில் வேதசாஸ்இிர விசாரணைகள் செய்யாதவன் 
தபசிகடனுடையோனாகும், யாகாஇ௫ர்த்தியங்கள் செய்யாத 
வன் தேவர்கடனுடையோனாகும், பிள்ளைப்பேறில்லாதவன் 

பிதுற்கடனுடையோனாகும், இவ்வகைப்பட்ட முக்கடன்௧க 

ளும் கற்பகோடி.காலஞ்சென்னுலும் தாக்கப்படாத.தாக இரு 

க்குமாதலால் அ௮த்தன்மைகொண்டவர்களும் இத்தீர்த்தத் 
இலேவங்து சங்கற்பவிதஇப்படி. கூழ்குவராயின் அவர்களுக்கு 

உடனே அந்த மூன்றுகடன்௧களும் விமோசனமாகுமென்று 
வேதங்களால் முறையிடப் படுகின்றபடியால் EBT SSE BI 

க்கு இருணவிமோசனமென் று பெயர்விளக்குகின்றது, இந்த 

இருணவிமோசன த்திலே பிரமசரியவகை இரண்டிலும் யாகா 
'இகள் செய்யாமல் மகாதாரித்திரராய் இருந்தாலும் அவர்கள் 
வந்து மூழ்கியவுடனே குூபேரசம்பத் துடையவர்களாய் 
விளம்குவார்கள், ஆனபடி.யினாலே சகலதராளும் ௮ந்த இருண 
விமோசனத்திலே தீர்த்தமாடி.னால் காம்சொல்லிய கூன்,றுவி 
இருணமுக்திர்ந்து பின் சே து தறுக்கோடியில்மழ்ெ ஸ்ரீராம 
காதனையும் வண்ண்ெருவார்கள், இதல்லாமலும் பஞ்சபாண்ட 
வாள் இராஜ்சூம்யாகஞ் செய்பவேண்ட். அதற்குமுன்பாக் இக் 
கக்சம் கன் த்நிலே இலட்சுமி சரத்தமாடவந்த்போழு-அகர்க
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ளால் உண்டாக்கப்பட்ட பாண்டவதீர்த்தமென்னும் தர் தீர்த் 
தீம் விளங்கக்கொண்டிருக்க்றது, அத்தீர்த்தம் பஇினாயிரர் 
தீர்த்கத்துக்கும் மேலானதீர்த்தமாப் பலன்களைத் தருவது 

மன்றியில் அத்தீர்த்தத்திலே பன்னிரண்டு சூரிபசக்இராளும் 

அஷ்டவசுக்களும் பதினொருகோடி. ருத்ரா இதேவர்களும் கித் 
தியப்படியாய் மீங்காமலிருந்து ௮.இற் தீர்த்தமாடி. தேலபூஜை 

rate பின் தேவர்களும் பிது ற்களும் மனிதர்களாலே 
சந்தோ க்கும்புடியாய்த் தாங்க ளவிடமிருந்து அந்ியமும் 

அவிற்பாகமும்" பெறுவ தீனுலே அந்த தீர்த்தக்கரையிலே 

பிராம்மமணபோஜனஜஞ் செய்துவைத்தால் கோடாலுகோடி. 

புண்ணியமூண்டாகும், இதல்லாமலும் உலகத் இற்பிறந்தவர் 
களில் கடை.க்குடியிற் பிறந்தவராயினும் அத்தீர்த் தத்இல் 

வந்து மூழ்குவார்களாகில் ௮வர்கள் மேலானகுலத்இந் பிறப்ப 

தோடும் எமத்ண்டனையுமற்று கங்காஸ்காகஞ்செய்தபலனலு 

முண்டாகும், இதல்லாமலும் (முன்னொருகாலத்தில் தேவர்க 

ளெல்லாங்கூடி மஹேசுரயாகஞ் செய்யவந்தபோது ௮ந்தகக்த 
மாதனச் சார்பிலே அவர்களால் உண்டாக்கப்பட்ட தேவ 

தீர்த்தமென்றோர் ,ீர்த்தமுண்டு, ௮த்,கீர்த்தத்திலே மூழ்கும் 
புண்ணியபுருஒர்களுடைய பாபங்களெல்லாஞ் சுழற்காற்றி 

லகப்பட்ட பஞ்சுபோற் பறந்தோடுவதோடும் திவ்பதேதஜசம் 

மேலானபோகபாக்கியங்களும் கடைப்பதல்லாமலும் தேவர் 
களில் மகாவிஷ்ணுவானவர் எப்படி. மேன்மையுற்றிருக்கன்ற 
னரோ அதுபோல் பூலோகதீர்த்தங்களிலே இதுதெய்விகம் 
பொருந்திய இர்ச்தமாதலால் இதில் மூழ்னெபேர்களுக்கும் 

அவண்வாசஞ்செய்தபேர்களுச்கும் தானதருமஞ்செய்தபேர் 

களுக்கும் ௮சுவமேதபலனைக் கொடுக்கும், தப்சிகட்சும் 
தேவர்கட்கும் பிதுற்களுக்கும் மனமகழ்ச்சியை உண்டாக. 

வைகுந்தப,தத்ைக்கொடுக்கும், இதன் றிபும் ஒருவா ரம்வரை 

யில் ௮இல் வாசஞ்செய்வாரர்களாகில் அவர்கள் ம௮படியு5 

தாய்வயிற்றில்ஜனிக்கும் பிறவிரோயை அணுகார்கள். ws 

லால் அதன்பெருஸ்ம அளவிறக்ததாக. இருப்பதால் ஒருவ
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சாலுஞ் சொல்லிமுடியா,த, இதல்லாமலும் வாலியின் சகோ 

த.ரனாகிய சுக்ரீபனென்பவனுல் உண்டாக்கப்பட்ட ஒர்தீர்த்த 

முண்டு, அத்.தீர்த்தத்தில்மூழ்யெபேர்கள் ௮வன் தர்சையாயெ 
சூரியனது. லோகத்தைப்பெறுவார். ஆயிரங் கோதானஞ் 

'செய்தபலனும் அ௮சுவமேதயாகள்.செய்தபலனும்பெற்று அத் 

இரத்தத்தை மனஇல் இயானஞ்செய் தவர்கள் வேதாகமங்கள் 
யோதி யுணர்ந்தபலளைப் பெறுவார்கள். உலகத்தில் உற்ற மனி 

தர்களுக்கு வாய்ந்த பிரம்மஹத்தி முதலிய , தோஷங்கள் தீர 

வேண்டுமாயின், அத்இர்ததக்கரையில், உபவாசமாயிருக் து 

தர்க்தமாடினால், உடனே விலடிப்போம், : மேலும் அத்தீர்ச் 

தத்தில், பிதுற்களைக்குறித்து தற்பணஞ்செய்தால், ௮0ேகம் 
யாகாதி கர்த்தயஞ்செய்த பலலும், ஈரமேதயாகஞ்செய்த 

பலனும் பெற்றுப் பேரின்பத்தையடைவார்கள். இதன்றியும், 

நளனாலே உண்டாக்கப்பட்ட ஈளதிர்த்தமென்றோர் தீர்த்த 

முண்டு, : ௮த்தீர்த்தத்தில் மூன்றுமாள் உபவாசமிருந் ௮, 

தேவர்களையும், பிதுற்களையும் நினைந்து, ஆராதனைசெய்து 
தீர்த்தமாடினால், யாகாஇகள்செய்தபலலும், கோடானுகோடி. 
புண்ணியஞ்செய்த பலனும் பெறுவதோடும், ௮வர்கள் பி.றவி 

கோயுமொழிர்து, சூரியப்பிரபைபோல் விளங்குவார்கள், 

இதனோடும், £லனென்பவலுல் உண்டாக்கப்பட்ட நீலதீர்த்த 

மென்றோர் தீர்த்தமுண்டு, அத்திர்த்தத்தில் முழுயெபேர் 
களுக்கு சொர்ன்னயாகஞ் செய்சபலன் இடைப்பதோடும், 

அக்கினி லோகத்தையடைவார்கள். இசல்லாமலும், வானர 

வீரர்ககுள், பசுக்கண்ணனென்பவனால் உண்டாச்சகப்பட்ட 

ஒர் தர்த்தமுண்டு, ௮இல் தீர்த்தமாடி யபேர்கள், இக்குவிஜயல் 
செய்தபலன் கடைப்பதோடும், தெய்ஙலோக்க்தையடைந்து 
கற்பகவிருட்சரீழலில் வாழ்ந்துகொண்டிருப்பார்கள், இத 

னாம், அச் கந்தமாதனச்சார்பில் அங்க ததீர்த்தமென்றும்; 

"கயன்தீர்த்தமென் தும், சாம்பவ;இர்த்தமென்றும், or Rt gs 
மென்றும், பனச௫தீர்த்தமென்றும், கவையர்த்தமென்றும், 

குமுததீர்த்சமென் றும், ௮மு.ததர்த்தமென் தும், தேவர்களா
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லும், வரன ரவீரர்களாலும், உண்டாக்கப்பட்ட தீர்த்தங்கள். 

அனக்தம் உண்டு, அச் தீர்த்தங்கள் தம்மிடத்தில் முழுகிய 

பேர்களுக்கு - வேண்டியபலன்களைக் கொடுப்பதோடும், 

௮ ரோக ம௫மைகளையும் உண்டாக்கும். இதல்லாமலும், பிரம 
துடைய பவுத்தரனாிய விபிஷணனால் உண்டாக்கப்பட்ட 

விபீஷண தர்த்தமென்றோர் இர்த்தமுண்டு, ஆத்தர்த்தத்இல் 
மூழுயெபேர்களினுடைய பழிபாவங்களையுக் தாரித்தர த்தை 
யும் பேரீக்குவது மல்லாமல், ஞான.முல் eels tO: so wy 
வைகுக்தவாழ்னீவ யடைவார்கள். மின்னும் HOS Fag er gp 

டைய மக்திரிமார்களாகிய நாலுபேர்களும் வீரம் வீரகேத 

னம், நாரணம், நாரணீயமென்னும், கான்குபேர்கள்பேரால் 

மகாமனையோடு விளக்கும், அத்தீர்த்தங்களில் மூழுயெ 

பேர்களுக்கு புத்தியும், யோசனையுமுண்டாவதோடும், பெரும் 

புண்ணியங்களும் பேரின்பமுங்கடைக்கும், கேட்டீர்களோ 

நைமிசாரண்யர்களே, மகாமகமைபொருந்திய ஸ்ரீராமசந்திர 

மூர்த்தியானவர், கங்கையைச் சடையிந்தரித்திராரின்ற சாம்ப 

சிவழர்த்தியை ந்த கர்த்மாதனச்சார்பில் பிரதிஷ்டை 

செய்து, பூசிக்தபடியினாலே ௮வண் அரேகங்கோடி தீர்த்தங் 

கள், தமக்குத்தாமே dasa விளங்கிக்கொண் டிருக்கும். 

இதல்லாமலும், ௮ச்சே.துவிலே ஒருகாள் தீர்த்தமாடியபேர் 

களுக்கு பதினாயிரங்கோடிவிசை கங்கை, பிரயாகை, யமுனை 

முதலியதீர்த்தங்களாடிய பலனும், சிவாலய விஷ்ணுவாலய 

பிரம்மாலய முதலிய தேவாலயங்களைச் சேவித்த பலலும் 

பெறுவார்கள். மேலும், ௮க்கர்தமாதன த்தில் பொன்னுலக 
வா௫களாூய சேவர்களும், பிரம்ம ருத்திரர்களும், தும்புரு 

நாரத, கெருட காந்தர்வ, சத்த வித்யாதர ௬ுரகராகாய வாசி 

கள்போகபூமியரும், ஸ்ரீராமனுடைய கட்டளையின்படி சதா 

காலம் வாசஞசெய்து, நித்யபடி. தீர்த்தமாடி, ஸ்ரீராமகாசனைப் 

பூரித்து வணங்கி வருவார்கள். இவ்வளவு பசிமைபொருந்இய 
சேது முதலிய தீர்த்தங்களெல்லாம், அச்சர் சமாதனகிரிச்சார் 

பில் பொருர்இயிருக்கும். பெருமையில், ஆயிரத்திலோர்பாசம்.



௩௫௮ சேதுபுசாணவசநம், 

உங்களுக்குச் சொன்னோமாதலால், அ௮தன்பெருமையைப் 
பூரணமாய்ச் சொல்லவேண்டுமாயின், சொல்பவர்களுக்கும், 
கேட்பவர்களுக்கும், ஆபுள் போதாமையாக இருக்கும், இச் 

தன்மையாகிய தஇீர்த்சுங்கள் விளங்கப்பட்ட கந்தமாதன பருவ 

தத்திலே இலங்கும், மூர்த்தி மமையைச் சொல்லவேண்டு 
மாயின், அளவுபடாதாதலால் நாம் என்னவென்.றுசொல்லப் 

போகின்றோமென்.று சூதமகாமுரிவர் சொல்ல, ௮வ்வார்த்தை 
யைக்கேட்ட கைமிசாரண்யர்கள், சுவாமி, தேவரீர் ' அக்கந்த 

மாதனத்தில் விளங்கும், மூர்த்தி மமைகளைபும், ௮டி.யோங் 

களுக்குச் சொல்லவேண்டுமென்றுகேட்க, அதைக்கேட்ட 
மூடிவர் உளமகழ்ர்து, ஸ்ரீராமமாதனுடைய மழையைச் 
சொல்லத்தொடங்களோர். 

பலதீர்த்தச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பெற்றது. 
  

இராமநாதச்சருக்கம். 

ee NO NE 

கேளுங்கள் கைமிசாரண்ய வாசிகளாகயெ மூகிவர்களே, 
கெடிய கடல்சூழ்ந்த இவ்வுலகின்கண், கோசலதேசத் இராஜ 

குமாரனாகெ ஸ்ரீராமசர்திரன் தனது தம்பியோடும், சீதா 

தேவி சமேதனாய் வானராஇகளோடும் கந்தமாதனத்தற் பிர 

திஷ்டைசெய்திருக்குக் இரிகேத்ரதாரியாகிய ஸ்ரீராமராதனை 

தரிகித்தபேர்கள், மேலான ஞானானந்தத்தை யடைவதோடும், 

இரேதாயுகத்திழ் பத். தவருடகாலமும், திரேதாயுகத்தில் ஒரு 
வருடகாலமும், துவாபரயுகத்தில் ஒருமாதகாலமும், கலி 

யுகத்தில் ஒருவாசஇனமுரஈதெரிசத்தால், அவரவர்கள் ஈன்மை 
திமைக்குத் தக்கயலன் கடைக்குமென்து வேதக்களாலே 
சொல்ஒப்பட்டிருப்பதா லும், ஸ்ரீராமகரதனை தரிசிக்கும்பலன், 
ஒன்று கோடியாய்: இமைப்போதஇல் ௮0௧ புண்ணியபலன் 

களைச் தொ௫ுக்கும். மேலும், தேவ மாதவ பிழற்-புண்ணீம்-
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தீர்த்தசொருபங் கோடிகொண்டதாய் விளங்கிய : ஸ்ரீராமா 
தனை ஒருபோது, இரண்டுபோ௮, மூன்றுபோது, அல்லது 
கஷணப்போதாவது ௮ுன்போடும் மனம்குவிட்து வணங்குபவ 

னெவனோ, ௮வன் என்னபாபியாகவிருந்தாலும், ௮வன் ஈழ் 

குலத்இற்பிறந்து, சுத்தஞானியாய் பிரமசொருபத்தையறிந்து, 

அ௮கண்டபரிபூரண சச்சிதானந்தசொரூபமே தானாய் விளங்கு 
வான். மேலும், யுக்தரங்கத் துக்களேயா த ஸ்ரீராமசந்திரனுலே 

பூசிக்கப்பிட்ட ஸ்ரீசாமகாதனை ௮ற்சித்து வணம்கப்பட்டபேர் 

கள் தேவசொறுபம் பெறுவார்களல்லத, மானிடராக ஜனி 

யார்கள். இத்தன்மைபொருந்திய ராமராதக்கடவுளை ௮ம் 
சித். து வணங்காதபேர்கள், பிறவிச்சாகரத்தில் கூழ், முத்தி 

யால் கரையைக்காணாமல் துன்பத்ை தயடைவார்கள் இதல்லா 

மலும், அக்கந்தமாதனத்தில் விளங்கும் இராமகாதனை இரி 

க.ரணத்தோடுந் தியானித்து வனங்கப்பட்டவர்சளைச்கண்டு, 
௮வர்கருடைய பெருமையை எழுதி வைத் துக்கொண்டு 

வா௫ித்துவருபவன் மகா புண்ணியத்தைப்பெந்று வாழ்வான், 

அப்படிச் செய்யா தவன், லோகத்திற் கூன், குருடு, செவிடு, 

சப்பாணியாகப்பிறந்து தாரித்திரத்தை யறுபவிப்பதோடும், 

பெண்சாதிபிள்ளை பாக்கயமற்றவனாய் பசாசு, வேதாளங்கள் 

பிடித்து, ௮றிவழிர்து தத்த என்னும் நரகத்தை யடைந்து 
அன்பப்பவொன், மேலும், ஸ்ரீராமசாசனுடைய பாதாரவிந் 

தங்களை யாரொருவர் சிந்இத்து வணங்குகின்ருர்களோ, அவர் 

கள் யிரம் பிரம்மஹத்தி செய்திருந்தாலும், ௮வைகளெல் 

லாம் சாசட்பவெதல்லாமலும், ௮ழகுள்ளவர்களாயும், பாக்ய 

சம்பன்னர்களாயும், ஈற்குலத்திழ் பிறந்து மேலோர்களைச் 

சார்ந்து எமலோகத்தை அறியாதவர்களாய் வாழ்க்து, மூடி, 
விழ் பரமபதத்தைப் பெறுவார்கள். பின்னும், ந்த ராம 
லிங்கத்தைக் சண்ணினாற் சண்டபேர்களையும், கண் வணல் 
பெபேர்களையும், .சகலரும் புசழ்வதோடும், சக்கை, யமுனை, 

பிரயாசை முதலிய புண்ணிய ஈஇகளிலாடின பலனும்பெத.று, 

மாடிடப் பிறயியொழிர்து தேவசொருபம்பெற்று, பிரம்மா,



௩௬௦ சேதுபுராணவசநம், 

விஷ்ணு முதலிய தேவர்களால் புகழத்தக்கதாக விருந்தால், 
அந்த ராமகாதனுடைய மடமையை காம் என்னவென்று 
சொல்லப்போடின்றோ மாதலால், அ௮வ்விலில்கத்தை எந்த 

ஏதுவினுலாவது மனதிற் இந்தத் துப் புகழ்ந்தவர்களின து 

கொடுமையான பாதகங்களெல்லாம் ௮க்கினியிற் பிரவேடத்த. 
விறகுபோ லெரிந்து சாம்பலாய்க் காற்றோகொற்றாய்ப் பறந்து 

போய்விடும். இதல்லாமலும், ௮ஷ்டமர்த்து சொருபமாய் 

விளம்கப்பட்ட ஸ்ரீராமரகாதனை தினைத்துணைப் போதசேனு 

மனத்தில் ௮ன்போடும், வாய் குளரும்படியாகவும், கண்க 

ஸில் ஆனந்தக்கண்ணீர் சொரியத்தக்கசாகவும் ந்தித்.அ, 

அவர் பதாம்புயங்களைக் கைவருந்தும்படியாய் அற்சளை 

செய்து ஆனர்தக்கூ த் காடியபேர்களும், இராமலிங்கசொரூபத் 

தையாவது அல்லது ஸ்ரீராமனுடைய ௮வயவ கரசரணாஇ 

களை அவரவர்களுடைய ஜீவனுடனே தன்மயமாகும்படி. 

பத்தி ஈரத்தையோடும் யார் வணங்குகின்றார்களோ அவர்க 

ளும், பேரின்பமென்னுஞ் சாகரத்தில் ஆனந்தாமிர் தங்களைப் 

புசித்து, நித்யானந்த சொரூபத்தை யடைந்து சின்மயானந் 
தப் பொருளாய் விளங்குவார்களேயன்றி, இப் பிரபஞ்சமென் 

லுஞ் சமூகத்தை யடைய மாட்டார்கள். இதல்லாமலும், 

லோகத்தில் மூடராயிருக்கப்பட்ட பேர்களும், ஸ்ரீராமசக்திர 

னுடைய தரிசனஞ்செய்தால், அவர்கள் மகா ௮ழகுபொருக் 
இய சாந்தகுணத்தையும், அஷ்டமாசித்தியையும், ௮ஷ்டாங்க 
யோகத்தையும், பிரம்மஞானத்தையும்பெற்று வாழ்வார்கள். 

மேலும், மோக்ஷஞானம் ஒருவருக்கு வரவேண்டுமாயின் ௪7 

வண மனன நிஇத்தியாசனங் களினாலும், வேதாந்த பாஷ்ய 
பாடங்களினாலும், துறவாசிரமத்தை யடைர்தபேர்களுக்கு 

சித்திக்குர் துறவுமல்லாமல், ஆச ரமகேயங்களு மில்லாமலிருக் 

தால் எந்த வருணத்தோர்களுக்கும், ஸ்ரீராமகாதனுடைய. 
தரிசனபலத்தினால், பிறவிச்சாகரத்ை யொழித்து மோக்ஷ 

வீட்டைக் கொடுக்குமானால், ௮.தன் மிமைகளை ஈரம் எவ். 

ant mt அளவிட்டுச் சொல்லப்போகின்றோம். மேலும் ஓ முறி
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வர்களே, ௮த்கலத்திலே வாசஞ்செய்கின்ற யானைமுகலெறும் 

பீராபெ சகல ஜீவராசிகளுக்கும், மாறிடர்களுக்கும், சொற்சு 

லோகவாடிகளாகிய தேவர்களுக்கும் ஏற்றமுங் குறைவுமில் 
லாமற் சரியாகவே வாழ்க் துவருவார்கள். மேலும், ௮க்சந்த 

மாதனத்தில் ஓங்கும், ஸ்ரீராமகாதனை யாரொருவர் வணக்கு 

சன்ரார்களோ அவர்கள் அக்கடவுளின.து கடாக்ஷம்பெத்று 
இகத்திலுறும் வினைகரூக்கு பயப்படாதவர்களாகியும், எத் 

சன்மைபொருக்திய பாபங்கள் செய்தபோதினும், பருதிமுன் 

பனிபோல் விலநிப்போவே தாடும், அவர்களுக்கு வேதங்களை 

யுணர்ந்த பிராம்மணாளும், முநிவர்களும், த்தர்களும், 

சரியாகமாட்டார்கள். மூன்றாம்பிறையைச் சடாமகுடத்தில் 

தரித்திருக்கப்பட்ட ஸ்ரீராமகாதனை தரிசித்து வணங்கப்பட்ட 

பேர்களை கண்ணினாற் கண்டபேர்களுக்கு அ௮வர்கள்செய்த 

பாதகங்களெல்லாம் இமைசேரத்தில் நாசத்தை யடையு 

மென்று பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்களா தலால் தூ 

போல் ஸ்ரீராமகாதனுடைய குற்றமற்ற பாதாரவிர்தங்களை 
வணஙம்கத் துஇப்பதற்கு கொடுத்துவையாதபேர்கள் நான்கு 

வேதங்களையு.முணர்ர்இருச்தாலும் நாறு ௮சுவமேதயாசங்கள் 

செய்திருந்தாலும் சந்திரவட்டக்குடை நீழலிலிருந்து கடல் 
சூழ்க்சஉலகையெல்லாம் வேறொருமன்னலுக்கில்லாது கானே 

௮ரசுசெய்யத்தக்கவர்களாக விருந்தாலும் பொன்னுலகவாழ்க் 

கைக்குப் பாத்திரராகமாட்டார்கள், ௮ந்தராமகாதனைவணங் 
இத் துஇக்கப்பட்டபேர்கள் லோகத்இல் கல்வியைக் கல்லாமற் 
கடையாகயேதொழிலிற் பிரவே௫ுப்பவனாயினும் அவனே ஆளு 

கைக்குரியவனாய் தெய்வலோகத்துக் கருகனாய் விளங்கப் 
பட்டு, காளுக்குகா ஞூபர்வுபொருக்இச் சக்ரவர்த்தியாவான். 

மேலும், ௮த்தலத்திலே அன்புடனே வாசம்பண்ணிக்கொண் 

டிருப்பவ ரியாரும் மான்மழுச துற்புஜ காளகண்ட இரிகேத்தர 

முடையவராய் முன்றாம்பிறைச் சந்திரனையும், கங்கையையும், 

உரத் இராக்கத்தையும், கொன்றையையும், வில்வத்தையும், 
இனுகையுஞ் சிரத்திலணிர்இருக்கப்பட்டவராயும், ஐர்௮
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முகங்களை யுடையவராயும், விளங்கும் ஸ்ரீராமாதனைப் 
போலே யுருவம்பெற்று வாழ்வார்களேபன்றி வேறரூபமாக 

இரார்கள். பின்னும் ௮ர்த ராமநாதன் விளங்கப்பட்ட ஸ்.தலத் 

துக்குப்போய் தரிசித் துவந்தபேர்களுக்கு ௮சுவமேதயாகம் 

பண்ணின் பலன் கிடைக்கும், HES ராமலிங்கத்தினுடைய 

பூசைக்கு ஈல்ல பரிமளம்பொருந்தி, விதம்விதமாயிருக்கும்படி. 

யாகிய புட்பங்களையும், இரசவஸ் துக்களையும், காய்கனிகளை 
யுங் கொடுப்பவர்கள்பேரில், மிசூஇயும் , கிருபைவைத்து 

ஸ்ரீராமகாதன் இரட்டிப்பார், இதல்லாமலும, அ௮ச்சேது 

ததுக்கோடியிலே பெரியோர்கள் வணங்கும்படியாய் விளம் 

கும், ஸ்ரீராமராதன் மனமகிழும்படியாய் அவர் சந்றிசானத் 

இலே, ஓர் பிராமணனுக்கு ஒருபிடியன்னங் கொடுத்தால், 

அவர்களுக்கு ஆதிசேடனாற் முங்கப்பட்ட பூமி முழுவது 

தானம்பண்ணினபலனைக் கொடுக்கும், மேலும், அர்த ராம 

நாசக்கடவுளை அற்டிச்.௪, நாவினாற் ரோச் இரஞ்செய்யும்படி. 

யாயும், வணங்கும்படியாயும், சேதுவுக்குப்போகக் கூடாத 

வர்கள் தாங்களிருக்குமிடத்திலே யிருந்தாவது ஸரீராமகாத 

னைப்போற் பாவித்து வணங்கித் தோத்துரஞ்செய்தால் அவர் 

கள் சேதுவுக்குப்போய் தீர்த்தமாடியபலன் Ws suru 

பெறுவர். இஃதன்றியும், ரீ ராமமூர்த்இியினாற் பூசிக்கப்பட்ட 

காளகண்ட மூர்த்தியை நினைத்து வணங்கப்பட்டபேர்களே, 

மகா சறப்புடையோர்கள், அப்படி. வணங்காதவர்கள், ஒருக் 
காலங்களிலும் ஈல்ல ககுயை யடையமாட்டார்கள். Cores 

இல் எக்கருமத்தையாவது எப்புண்ணியக்தையாவது எர்த 

யாகத்தையாவது நிகரொன்றில்லாமற் செய்திருந்தாலும், 

அவர்கள் ்ரீராமனை மனஇல் நினையாதவர்களாகவும், வணங் 

காதவர்களாகவு மிருப்பாராயின், அவர்களுக்கு ஆயிரம் பிரம் 

மஹத்திசெய்த தோஷங்களூண்டாக இரவுரவாதி ஈரகல்கள் 

இித்தமாய்ச் இடைக்குமென்பதாம், மேலும், வேதசாஸ் இர 
பிராண்க்கள், wrarh எக்யெங்கள், தான தருமல்களாலே 

உண்டாக்கப்பட்ட பலன்களுக்குப் பிரயாரப்பதைப்பார்ச்கி
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னும், இராமகாதனுடைய பாதாரவிந்தத்தை தரிசனஞ்செய் 
தால், அ௮ப்பலன்௧களெல்லாம் ஓர் இமைப்போதழ் பெற்று, 

குத்றமற்ற சைவகுலத்இலேபிறந்து மேலானகதியை wer 

வார்கள். பின்னும், ௮ந்தராமகாதனை இரண்கெரழ்கையா 

வது அன்புடனே தியானஞ்செய்தவொனாயின், ௮வனுடைய 

கோத்திர சூத்தரங்களினலே இருபத்தொருகோடி. தலை 
முறையிலுண்டான புத்ரமித்ர களத்ராதி பந்துஜனங்களு 

டைய தோஷங்குளுந்தீர்ச்து, ௮வனோடஞ் சிவலோகஞ் சேரு 

வார்களென்றும், ஸ்ரீராமமர்த்தியினுடைய வரப்பிரசாத 

முண்டாகயிருக்கன்றது, அன்றியும், ௮ந்த ராமலிங்கத்தை 

ஒருகாளையில் ஒருபோதேனும், பத்தியோடு தரிசித்தபேர்கள், 

இகத்திலும் குற்றமற்ற போகபாக்கயங்களைப் பெற்றிருந்து, 

பரத்திலும் மேலான சாயுச்யபதவியிலே ஸ்ரீராமகாதனு 
டைய சொரூபமே முடி.வாய்பெற்று விளங்குவார்கள், சூரிய 

உதயத்திலே ஸ்ரீசாமகாதனை தரிசித்தால், அ௮வர்கள்செய்த 

பாபங்களெல்லாம் பறர்துபோம். மத்தியான சாலங்களில் தரி 
சித் தால், ஜென்மஜென்மங்களிலேசெய்த வினையெல்லாம் பற 

ந்துபோம், மாலைப்போதில் தரி௫த்தால், மனத்திலுண்டா 

கிய ௮ஞ்ஞானங்களெல்லாமகன்று, அரேகம் கீர்த்திகளுண் 

டாகி ஜென்மங்கடோறுஞ்செய்த பாபமாகிய இருண்மலையை 

ஸ்ரீராமமாகனுடைய பாதப்புணையின் பெருமையாகய வச்ச 

சாயுதமானது பொடிப்பொடியாய் தகர்த்துத் தூளாக்கி எறி 

ந்துவிடும், இர்த ராமகாதனுடைய பாதாரவிந்த தெரிசனத்த 

னாலே போகாதபாபங்கள், மற்ற எந்த புண்ணியத் இனாலும் 

போகமாட்டா.து, கோடி.புண்ணியல்களைத் தரத்தக்க ஸ்ரீராம 
தஅக்கோடியிலே தீர்க்சமாடி. ராமகாதனை வணங்காதபேர், 
கெல்கா ஸ்ராஈத்துற்குப் போனபோதிலும், பலன் ஈட்டா 
தாகையால், ௮ப்பேத்கொச்த கெல்காஸ்நாகத்இற்குப் போகப் 
பட்டவர்கள், ராமகறுக்கோடியிலே மூழ்கி, ராமகாதனை வண 
a விடைபெற்றுக்கொண்டு கங்கைக்குப்போனால், பலக 

ஒன்று கோடியாய் விளங்கப்படும், ஆதலால் கேளுங்கள். மூகி
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லர்களே, இப்போது நாம்கூறியவண்ணம், கங்கைக்குப்போய் 
வந்.து ராமகாதனை வணங்காதபேர்கள், ௮வர்கள் தர்தைக்குப் 

பிறர் தவர்களல்ல. ௮ருணோதயத்தி லெழுர்தவுடனே, ஸ்ரீராம 

நாதா, ராமநாதா, சாமரநாதாவென்று மூன்றுவிசை சொன்ன 

பேர் சஞடைய பாபங்களெல்லாம், நாளுக்குநாள் ௮கன்று 

போவதன்றியும், அவர்களுடைய பவப்பிணியுமொழிர், 
அவர்கள் வாய்மொழியானது சூரியனைப்போற் பிரகா௫ுப்ப 

தோடும், ௮ன்னவர் ஆன்மா பிரியுங்காலையில், இராமகாதா 

டுவன்று சொன்னால், ௮வ்வான்மா மறுபடியுஞ் ஜனனத்துக் 

சேதுவாகாமல் தேவசொரூுபம்பெற்று விளங்கப்படும். உல 
இன்கண் ஜனித்தவர்கள், யாவராகலிருந்தபோ திலும், இராம 
காதப்பிரபு, மகாதேவா, இிருபாநிதி, ௮கண்டபரிபூரணா) 
லோகரக்ஷகா, உலககாதா, சர் இரசடாதரா, சதாசிவா, நீல 
கண்டா, சங்கரா, சயம்பு எனச் சொல்லப்பட்ட பேர்களி 
தூடைய பாபங்களெல்லாம் பரிகாரமாப் துன்பமகனறு, 

இன்பமுண்டாகி மேன்மையை யடைந்து வாழவார்கள், 

இராமராதனுடைய ஆலயத் தருப்பணிசெய்ய முயலுவாரா 
யின், அவர்களுடைய சுற்றத்தைச்சார்ந்த கோடி.ஜென்மம் 

வலையிற் கயிலாயத்தை யடைவார்கள்; ஸ்ரீராமகாதனுடைய 

ஆலயத்தைச் சாந்தினாற்கட்டி முடி.த்தபேர்கள் பிரமலோகத் 
தைப் பெறுவார்கள். பளில்குக்கத்களினால் மண்டபமிழைத்த 

பேர்கள், சொர்ன்ன விமானத்இலேறிச்சென்று கயிலைவாழ் 
வப்பெறுவார்கள். ஸ்ரீராமா தனுடைய திருப்பணி மண்ட, 

பத்துள் வெள்ளியின் ஈக்காசனமமைத்தபேர்கள், சாம்பவ 

மூர்த்தியைப்பேர்ல சொரூபம்பெற்று மூழ்ச்சியடைந்திருப் 
பார்கள். பொன்னினலும், தங்கத்தினாலும், கடவுளுக்குரிய 

சப்ரமஞ்சள்கள், விமானங்கள், ஸ்தூபிகள், செய்துவைத்த 

பேர்கள், ௮ச்சவக்கொழுந்தோடுங் கலர்இருப்பார்கள். இரா 

நாசலுக்குவேண்டிய பாத்திரங்கள், தவலைச்செம்புகள், குத்து 

8ிளக்குகள், ' தாம்பாளங்கள், தூபஇபக்கால்கள், கற்பூரத் 

தடிகள், ge, மிலி, ஆலவட்டம், சாமசை, குஞ்சஷ்.
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பர்வாடை, ஆடையாப ரணம், ஆண்குஇசை, ஒட்டகம், 

இவிகை, கண்டிகைமுதலிய கயிங்கரிபங்கள் செய்தபேர்களை 
ஸ்ரீராமசாதன் தன்னுடைய சொரூபத்திலேரின்று வீடுபட். 
டவர்களென்றும், ஈனிசாதலோடும் கருணைசெய் தாட்கொள் 
ஞூவார், இதல்லாமலும், ௮ந்த ராமகாதனுக்கு திரிகாலமும், 

அபிஷேகம், ஆராதனை, நிவேதனம், ஆடல்பாடல், இரு. 
விழா செய்துவைத்தபேர்கள், பூலோகத்திலே குபேரனைப் 

போல் காழ்சு்து, முடி.விழ் கயிலாயவாழ்வைப் பெற்றிருப்பார் 
கள், இதல்லாமலும், ௮ந்த இராமநகாகனுக்கு ௮பிஷேகள் 

செய்கிற காலத்தில் உருத்இர ஈமக சமகமென்னு மந்திரத் 
தைச் செபித் தவர்கள் ஒருசாலங்களிலும் ஈரகத்தை யடைய 

மாட்டார்கள், அந்த ராமகாதனுடைய பிலேகத்துக்குப் 

பால், தயிர், பஞ்சகவ்யம், பழவற்கம், ரசவற்சம் கொடுத்து 

அ௮பிஷேகஞ்செய்து வைக்கப்பட்டவர்கள் பெறுகிறபேற்றைச் 

Der gam Spo. uO god, பாலபிஷேகஞ்செய்துவைத்து 

பேர்கள் ௮வர்கள் இருபத்தொரு தலைமுறைவரையில், புதீர 

மித்ர களத்திராதி வற்கத்தோடும், தேவசொரூபத்தைப் 
பெற்று கயிலாயத்இல்வாழ்வார்கள், தயிர் அபிஷேகஞ்செய்அ 

வைத்தீர்கள், ௮வர்கள் கற்பகோடிகாலங்களி லெடுத்த 

ஜென்மங்களிலடர்ர் த தீங்குகளெல்லாம அகன்று, சங்கு சக் 
கரத்தையுடைய ஸ்ரீமகாராயணன் பதியாயெ வைகுக்தத் 
இலே வாழ்க்இருப்பார்கள், கெய்யினால் ௮பீஷேகஞ்செய்து 
வைததபேர்கள், கற்பகோடிகாலம்வரையிலெடுத்த ஜென்மங் 
களினது பாபங்களெல்லாம் விமோசனமாகி தெய்வலேோச 
கதத யடைவார்கள். தேனினால் அபிஷேகஞ் செய்து 
வைத்தபேர் கள்; பிரம்மலோகத் ததையடைநீது வாழ்வார்கள். 

எண்ணெயினால் அபிலேகஞ்செய் gi வைத்தபேர்கள், குபேர 

லடைய அளகாபுரியைச்சேர்க் து வாழ்க்திருப்பார்கள். கருப் 

பஞ்சாற்றினால் ௮பிஷேகஞ்செய் து வைத்தபேர்கள், வருண 
னுடைய லோகத்தை யடை்இருப்பார்கள், கனிவற்கல்களால் 

அமிஜேகஞ்செய்து வைத்தபேர்கள், பிதுர்லோகமடைந்து



hea Sir சேதுபுசாணவச:நம், 

வாழ்ர் இருப்பார்கள். சம்பா ௮ன்னங்களினால் அபிலேகஞ் 

செய்து வைத்தபேர்கள், சாயுச்யபயதவியையடைந்து வாழ்ற 
இருப்பார்கள். கற்பூரவாசனைகட்டிய சந்தனக்குழம்பினால் 

௮பிஷேகஞ்செய்துவைத்தபேர்கள், காந்தர்வலோகமடைர்து 

வாழ்க்திருப்பார்கள். ரசவற்கங்களினால் ௮பிஷேகஞ்செய் து 

ஊவத்தபேர்கள், இந்திரனுடைய பஇயைச்சேர்ர்து வாழ்க் 

இருப்பார்கள், பாதிரி, புன்னை, அலரி, செங்கழுநீர் மூதலிய 

புட்பவாசனைகள் கட்டி.ப ஜலத்தினால் அயிவேகஞ்செய்து 

வைத்தபேர்கள், அவர்களுடைய குற்றங்களெல்லாம் அகன்று; 

சிவலோகபதவியைப்பெற்று வாழ்வார்கள். இவ்யமான ஏலம், 

இராம்பு, ஜாஇக்காய், ஜாஇபதரி, வெத்திலைப்பாக்குகள், சிவே 

தித்து, கற்பூரவாசனைகட்டிய ஜலங்களாலே ௮பிஷேகஞ் 

செய்துவைத்தபேர்கள், அக்ினி3லோகஞ்சேர்ந்து வாழ்வார் 

கள். பித்தளையினற் குடஞ்செப்துகொடுத்து, ௮தளுல் ஜல 

மெடித்து ௮பிஷேகஞ்செய்து வைத்தபேர்கள், இலட்சுமி 

கீடாட்சம்பெற்று, பூமியிலே வாழ்ர்இருப்பார்கள். அபிஷே 

கத்துக்கு தாம்பரத்தினற் குடஞ்செய்து கொடுத்தபேர்கள், 

தெய்வலோகச்தை யடைவார்கள். வெள்ளிக்குடங் கொடுத்த 
பேர்கள், சவலோக்தை யடைவார்கள், தங்கக்குடம் கொடு 
த்தபேர்கள், வைகுக்தத்ைப்பெறுவார்கள், இதல்லாமலும், 

ஸ்ரீராமநாதனுக்கு நிவேதனமாகும்பொருட்டு, பாற்பசு கொடு 

ததபேர்கள், ௮சுவமேதயாகஞ்செய்த பலனைப்பெற்ற, பர 

சவசொருபமாய் சவலோகத்தை யடைந்தஇிருப்பார்கள். எப் 

போதும், இராமநாதனை தரிசித்து, இராமததுக்கோடி.யில் 
இர்த்தசமாடப்பட்டவர்கள், இதர தேசங்களிற் சென்றகாலை 

யில், எந்த ஜலங்களில் தீர்த்தமாடி_லும், இராமராசா 

வென்று மஞ்சனமாடினால், சே துஸ்சாகஞ்செய்த பலன் பெறு 

வார்கள், ஸ்ரீராமமாதனுடைய லய த்இற் Bee ucts 

க் ஈடத்ெவப்பார்களாஇில்,, அவர் செய் gong செல் 

வ்த்ருப் 'பஇன்படக்சதிஷால்? பொருளை ட்பகத் கத் 

இருப்பார்கள். ஸ்ரீசீர்ம மடச்தற்க்கு பெப்பணி கெ   
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DUS HUM அஞ்ஞானங்க எகன்று சுஞ்ஞானிகளாய் வாழ் 

வார்கள். சற்கரை, பருப்பு, ௮ரிசி, வெல்லம், எண்ணெய், 

கண்ணாடி, சாமரை, கொடுக்கப்பட்டபேர்கள், செய்த பாபற்க 

ளெல்லாமகன்று, இரதகெஜதுரகபதாதிகளையுடைய வேர்தர் 

களாசப்பிறர் தூ, போகபாக்கயங்களைப்பெற்று முடி.விற் சிவ 

லோகத்தை யடைவார்கள், ஸ்ரீராமகாதனாலயத்துக்கு முரசு 

(0 தலிபு வாத்இயக்கருவிகள் வாக்கி யளித்தபேர்கள், இராஜ 

போகத்தைப்வெற்று வாழ்ந்து, முடிவிழ் சிவலோகத்த 

படைவார்கள், ஸ்ரீராமகாதனைப் பூசிக்கவும், வணங்கவும், 

தோச்தாஞ்செய்பவும், ஆசைப்பவோர்களாயின் அவர்களுக்கு 

சம்பவித்த இரிக்கண்களெல்லாமகன் று, ஆனந்தபோகபாக்கி 

யங்களை எழுபத்தொருகோடி சதுர்யுசம்வரையில் ௮நுபவித் 

இறந்து, முடிவிற் பேரின்ப்மைப்பெற்றுச் சைதன்ய 

சொருபமாய் விளங்றாவார்கள். மராமரங்களேழும், ஓரம்பி 

னால் ஊ௫ிருவச்செய்.௪, ஸ்ரீராமச்சர்இிரனாற் பூரிக்சப்பட்ட 

இராமகாதனுக்கு பூசை நிவேதனத்துக்குக் தருந்த கிராம 

பூமிகள்விசிக்து, அன்பினால் ௮வரடிமைப்பணி செய்யப் 

பட்டபேர்கள் சாயுச்சியயதத்தை யடைந்து, சிவசொருப 

மாகி என்றைககும், ஸ்ரீராமராதனைப்போல விளய்குவார்கள். 

சொற்க மச்ய பாதாளமென்னு மூன்றினும், இராமாா தனுக்கு 

மேலான தெய்வமும், கந்தமாதன சத்துக்கு மேலான புண்ணிய 
க்ஷூம்தரமாம், சேதுதநறுக்சோடிக்கு மேலான தீர்த்தமும் 

இல்லையென்று சுருதிவாக்யப் பிரமாணங்களினாலே சொல்லப் 

பட்டிருக்கன்றபடியால், Mis ராமராதனுக் சற்பிதமாய் 

கொடுக்கப்பட்ட புண்ணியத்துக்கு மேலான புண்டிபங் 

இடையாதென்றும், மேலோர்கள் கூறுவார்கள். இதன்றியும், 

ஸ்ரீராமகாதனுடைய சக்நிதானத்தை இருவலகிட்ட மெழுக, 
நந்தவனங்கள்வைத்து, புட்.பங்களெடுத்து மாலைகள் தொடுக 

துச் சாத்தித் தோத்இரஞ்செய்யப்பட்ட அன்பர்களை, ஸ்ரீராம 

நாதனே புகழ்ர்து 'சகொண்டாடி. அவர்கள் பெருனமலயைச் 

சொல்லவேண்டுபேங்க்ல் ௧. நம்மாற் சொல்லமுடியாது,



௩.௬) சேதுபுராணவசநறம், 

இதன்றியும், பூலோகத்தில்ஜனித்த மானிடரானவர்கள், இர்: 
இரியல் கெட்டுப்போகுமுன்னே, தேகத்தில் ஈரையுண்டாகி, 
மனங்கலங்கித் தலைகடுக்குற்று, கண் பஞ்சடைந்து, கப மே 

லிட்டு, காலன்வந்து இட்டுமுன்னமே வீண்காலங்க!£ிக்கா 
மல், ஸ்ரீராமமாதனுடைய பணியைக்குறித்தும், தரிசனத் 

தைக்குறித்தும், ௮வாவுற்று ஆகமபுராணம்களால் ஸ்ரீராம 

நாதனைத்தொழுது வணங்கிக் தோத்திரஞ் செய்வாராயின், 

அவர்களை அநத ராமன், தன்னுடைய அற்புக சின்மய மதுர 

சாம்பிராச்சிய வைபவ மோகானந்த சுகர்த பல விசேட, 
காருண்ய கருணாநிதி பிரசாத மடமை யுடையவர்களாய்ச் 

செய்வாரென்று சூகமாமுறிவர் சொல்ல, அதைக்கேட்ட 
நைமிசாரண்ப மூறிவர்கள், தங்கள் கண்களிரன்.றும், ஆனந்த 
பாஷ்பந் தாரைதாரையாய்ப் பொழிய இருகரங்களையுஞ் சர 

மேற்கூப்பி அவரவர்களிருந்த ஸ்தானத்திற்றானே சமாதி 
நிஷ்டராய், ஸ்ரீராமகாசனுடைய சரணாரவிந்தங்களை நினைந்து 

ஆனந்தக்கூத்தாடினார்கள், 

இராமகாதச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பேற்றது. 

  

இராமன் அருச்சனைச்சருக்கம். 
அணி 4422074205 அவை 

இவ்வாறு ஸ்ரீராமகாசனுடைய மடூமைகளைக்கேட்ட 
கைமிசாரண்ய மகாரிஷிக ளியாவருஞ் சந்தோஷசாகரத் தட் 

டோய்ர் சவர்களாய் சூதமகாமுரிவரைகோக்இக் கூறுவார்கள். 

சுவாமி, தேவரீருடைய பெருமையை அடியோங்க ளென்ன 

சொல்லப்போடுன்றோம். வேதங்களின் முடிவை யறிற்துணர் 

ந்து ௮தன் உண்மைகளைச் தெரிந்துகொண்டதும் பலபல 
வேதாகம புராணங்களை அறிந்திருப்பதும், கல்லிக்கடலுள் 

நீந்தித் இரிவ.தும் தேவரீரை ௮ன்றி வேஜொருவரை யாங்கள் 

,கண்டதுமில்லை கேட்டதுமில்லை, வேறொருவரை நிகராகள்
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சொல்லவுங் கூடாது, ஆதலால், ஸ்ரீவேதவியாசமகாரிஷியி 
னுடைய கிருபையை மென்மேலும்பெற்றுச் சகல கேள்வி 

களையும் உணர்ந்திருக்கப்பட்ட தேவரீருடைய வாக்கினாற் 
சேதுமான்மியங்களைக்கேட்டறிக்த எங்களுக்கு வேதே ஒன் 

௮ந்தேதவையில்லை, சகல சாம்பிராச்சயெ மோக்ஷானந்தங்களுங் 
கைகூடிய தாகையால் எளியோங்கள் ஓர் விண்ணப்பஞ்செய் 

கின்றோம். அதுயாகெனில் ௮ண்டசராசரத்தின்௧ண் ஓது 

தீற்கரிய ஸ்ரீராழநாதக்கடவுளை தச.ரதகுமாரனாகிய ஸ்ரீராம 

சந்திரமர் த்தியானவர் எவ்வண்ணம் பூசைசெய்தனரோ, 

அதனை எங்களுக்குச் சொல்லவேண்டுமென்று கைமிசாரண் 

யர்கள் கேழ்க்க, அதைக்கேட்ட, சூதமகாமுடிவர் கூறுவார். 

கேளுங்கள் மகாரிஷிகளே, ஸ்ரீராமசந்திரரானவர் வானராஇ 

களுடனே பிரயாணப்பட்டுப்போய் தெற்பாசயனஞ்செய் 

இருந்து முன்சொல்லியிருக்கன்றதுபோல், ஈளன்முதலிய 

வானரவீரர்களோடும் சேதுபர்தனஞ்செய்து ஸ்வேத$ூயிற் 

பாளையமிறங்கி இராவணாதிகளுடனே எதிர்த்து யுத்தஞ் 

செய்து ஜெயித்துச் €தாபிராட்டியோடும் புட்பகவிமானத் 

சேறி வருறபோது விபீஷணனுக்கு இலங்கையைப் பட் 

டாபிலேகஞ்செய்து அழைத்துக்கொண்டு வானராதிக 

ளோடுங் கந்தமாதனத்திற்சேர்ந்து சநுக்கோடி. உண்டுபண்ணி 

அக்கர்தமாதனக்கிரிச் சார்பிற் றபஞ்செய்துகொண்டிருந்த, 

தீபோதனர்க ளியாவரும் ஸ்ரீராமசந்இரன் நமது துன்பங்கள் 

இரும்படியாய் இராவணசம்மாரஞ்செய்து வர்தாரென்னுஞ் 

செய்திகேட்டு மசாசந்சோஷத்துடனே அவரவர்கள் பத் இனி 

மார்களோடுஞ் £டர்களோடும் தனித்தனியே பிரயாணப்பட்டு 

arg ஸ்ரீராமசந்திரனைக்கண்டு அூகூறிப்புகழ, அதற்கு 

ஸ்ரீராமசர்் திரன் ஆனர் தமுற்றவராய் தன்னைக்கண்ட முநிவர் 
சளுக்கெல்லாம் அ௮ற்யெபாத்தியயளிக் அபசாரஞ்செய்.து 

செற்பாசனங்களில் எழுந்தருளப் பண்ணி ஏகார்தமாய்ப் 

பேிக்கொண்டிருக்கிறபோது ஸ்ரீராமசர்தரன் அவ்விருடி. 

களைப்பார்த்து ஒருவார்த்தைசொல்லுவார், வாருங்கள், தபு
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ராக்ஷசர்களை காம் சம்மாரஞ்செய்துவர்தபோதினும் உங்க 

ஞூடையவாக்குப் பிரசாதத்ழைப்பெறவேண்டி. ஓர் காரியஞ் 

சொல்லுகின்றோம் ௮தைச் செவ்வையாயோசித்து அதன் 

உண்மையை அறிந்துரைக்கவேண்டும். யாதெனில் கேளும் 

கள், ஓ முறிவர்களே, இலங்கைவேந்தனுய இராவணனைக் 

கொன்றதோஷம் என்னைவிட்டு நீங்கும்படியாய் ஒருபரிகாரஞ் 
சொல்லவேண்டுமென்று கேட்க, அசைக்கேட்ட முநிவர்கள் 

சந்தோஷ ச்சை யடைர்சவர்களாய் செவ்வையா யோத்துச் 

சொல்லுவார்கள், வாருமையா இராமசந்திரமூர்த்தியே,தேவ 

ரீருக்குத் தெரியாசவையொன் றில்லை யாயினும் எங்களை ஒரு 

பொருட்டாக எண்ணிக் கேட்டபடியினாலே சொல்லுகன் 

ரோம், யாதெனில், தாங்கள் பூலோகத்திலே வர்துபிறந்து 
இராஜர்கக்துக் குட்பட்டிருப்பதிலும் சக்ஷத்திரியதருமப் 

படிக்கு தங்களுக்குண்டான தோஷம்போகவேண்டுமாயின் 

இந்தகர்தமாதனச்திலேவேதவிதியின்படிச்சிவபூசைபண்ணி 

னால் சகலதோஷு்களும் நிவாரணமாய் மோட்சானரதத்தைக் 

கொடுக்குமாகலால் அதுபோற் முங்கள் செய்வீர்களாகில் 

அதைக்கண்டு தரிசித்தபேர்களுக்கு காசமகாக்ஷேத்திரத்திலே 

கோடாநுகோடி லிம்கப்பிரதிஷ்டைசெய்தபலன் உண்டா 

கும், அதன்றியும், தேவரீராற் பூஜிக்கப்பட்ட லிங்கத்தின் 

மடூமையினாலே இந்த இடத்துக்கு எப்போதும் இராமீச்சர 
மென்றும் பெயர்விளந்கிக்கொண்டே இருக்குமாதலால் தேவ 

ரீர் ௮திதீவிரத்தோடும் கவெலிங்கப் பிரதிஷ்டைசெய்ய அரம் 

பிக்தவேண்டுமென்று சொன்னார்கள். அவ்வார்த்தையைக் 

கேட்ட 'இராமசர்தஇரன் மனமகிழ்ச்சியோடும் கூறுவார். 
வாருங்கள் மகாரிஷிகளே உங்கள் வாச்கியப்படி. சிவலிங்கப் 

பிரதிஷ்டை செய்வதற்கு பொருந்தியதினமாய் ஓர் தினம் 
பார்தீதுச் சொல்லுங்களென்றுகேட்க, கஸ் இயர்முதலிய 

மூரிவர்களெல்லாஞ் சந்தோஷமடைர்து ஸ்ரீராமசந்திரஞனுலே 

இக் கந்தமாதனச்சார்மில் சவலிங்கப்பிரதிஷ்டை உண்டாகு
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மாயின் ௮த்தேவனை காமனைவருங்கண்டு தரிசிக்கலாமென்று 

விருப்பத்தோடுஞ் சகலருங்கூடிச் சாஸ்திரபுராணங்களை ஆய் 

ந்துபார்த்துச் சொல்லுவார்கள். ஐயா, ராமரர்த்இயே, ஆனி 

மாத சுக்லபட்ச புதன்ிழமை அ௮ஸ்தாட்சத்திர தசமிதிஇயும் 

விதிபாகயோகழுங்கூடிய சுபதினத்தில் அருணேதயவேளை 

யாகும் விருஷபலக்கென த்தில் சிவலிங்கப்பிர தஷ்டைசெய்ய 
தேவரீருக்குப் பொருந்திய இனமாக இருக்கின்றதென்று 

சொன்னார்கள், , அவ்வார்க்சையைக்கேட்ட ராமசந்இரன் 

சந்கோஷத்தையடைர்து உடனே a mine dot யழைச்துச் 

சொல்லுவார். வாரும் அநுமானே, கீர்இதுவரையிலுஞ்செய்த 

வுபகாரங்களெல்லாம் பெரிதல்ல, காளை உதையகால பூசைக்கு 

ஆகும்படியாய் சிவலிங்கககொண்டு வரவேண்டுமா தலால் ௮இ 

தீவிரத்தோடும் பூலோககபிலாசமாகய காசிமகாகேஷதஇ 

ரத்தையடைநஈ்து இலிங்கங்கொண்டுவாருமென்று விடை 

கொடுத்தருப்பி, பின் சிவப்ரதிஷ்டைக்காகவேண்டிய சாமக் 

தரியைகளைக் சூறைவில்லாமல் ௮ இசாக்ரதையோடுஞ் சேகரஞ் 

செய்துகொண் டிருக்கையில் அநுமாரானவர் இராமசர்இர 

னிடத்தில் விடைபெற்று சகலத்ராளுங் காணும்படியாய் கந்த 

மாதனத்திலேகின்று விசுவரபங்கொண்டு ஆகாசமாந்கச்இ 

லெழும்பிப் பின்னும் பூமியிற்றாழ்க் து லாகுகொண்டு பாய்ந்து 

பூலோககயிலாசமாகிய காசிமகாஷேத்திரச்தை யடைந்து 

கெங்கையில் ஸ்காஈம்பண்ணி தெற்பையைக் கீழேபரப்பி, 

௮வ்வாசனத்தஇிருர் து இர் இரியங்களையடக்கி, இடைகலை பின் 
கலை சுறிமுனையைக்கூட்டி. நிருவிகற்பரிட்டை பொரு£்இ 

யிருந்து ஈஸ்வரப்பிரசாதங்களைப் பெற்று இலிங்கங்கொண்டு 

வரு மூன்னுதாக ருஷீஸ்வரர்களாலமைத்ச மூகூர்ச்தம் சமீ 

பித் துவிட்டகனாலே ஸ்ரீராமசக் இரனும், அறுமார் வரவில்லை 

யேயென்னு வரும்வழியைகோக்கச் சர் இத் துக்கொண்டிருக்க, 
அச்சமயத்தில் சி. தாலட்சுமியானவள் மிர்த்திகையான மண 

லைக் கையிஞற்குவிச்து இலிங்கம்போற்செய்து விளையாடிக் 

கொண்டி.ருக்கிறபோது ௮தை சகலமு8ீஸ்வராளும் ருஷீஸ்வு



௩௭௨ சேதுபுராணவசநம், 

ராளுங்காண அ௮வர்கள்கண்களுக்கு ௮வ்விலிங்கமான.து தெய் 

விகமாய்த்தோன்ற, சகலரும் ஸ்ரீராமசக்திரனிடத் இல்வட்து 

சொல்லுவார்கள், சுவாமி, ௮.நுமாரானவர் வருவதற்குள் 

மூகூர்க்தவேளை தப்பிப்போடின்றகாக இருப்பதால், மகா 

லட்சுமியாகெயசீதாதேவியார் தமதுக ரத்இனால் மிர்த்திகையான 

மணலைக்குவித்து இலிங்கம்போற்செய்து விளையாடிக்கொண் 

டிருப்பதைப்பார்த்சால் அவற்றில் தெய்வீகம் விளங்குகின்ற 

படியினால் மிகவுஞ்சிலாக்கியமாயிருக்கும் ௮வ்விலி ne don GC wy 

தேவரீர் பூசிக்கவேண்டியதென்று முமிவர்கள் சொல்ல, 

அதைக்கேட்ட இராமசந்திரன் சச்தோஷத்தையடைதக்து எல் 

லாம் பிரம்மமயமென் நறிந்துகொண்டவராய் தாழுஞ் €தா 

பிராட்டியும் இளையபெருமாளுந் தீர்த்தமாடி. நியமரிஷ்டை. 

களைமுடித்து விபூதிருத்திராக்ஷங்களை த் தரித்துக்கொண்டவர் 
களாய் சேதைகையினாற் குவிக்கப்பட்ட மகாலிங்கசொரூபத் 

துக் கருகாமையாகவிருந்து சிவபூசைக்குண்டான சாமக்கரி 

யைகளும், ப.த்திரபுட்பங்களுமெடுத்து ஸ்ரீசாமசந்இரஞூர்த்இ 

யானவர் சாந்தபதத்தைப்பொருந்து ௮வ்விலிங்க த்துக்கு த் 

தென்பாரிசத்திலே வியாக்ராஜி௩முதலிய ஆசன த். இன்பேரில் 

வடக்குமுகமாயிருர்து பூஜாஸ்தானத்தைத் இக்குபந்தனம் 

பண்ணி, ௮வகுண்டன முதலிய தேனுமுத்திரை மகாமுத்த 

சையுங்கொடுத்து, இடைபிங்கலைகாடி. இரண்டும் இரண்டு 

காற்பெருவிரலிலே நின்றுகெம்பி மூலாதாரத்தளவு மிரண்டு 

ரூபமாயிருக் து மேற்சமுமுனையுடனேகூடி. ஏகமாய்பிரம்மாக் 

இரமளவும்போயிருப்பதை இருதயகண்டத்தாலும் மூலம் 
புருவாடு பிரமரந்திரம் இக்தஸ்தானங்களிலே இடைபிங்கலையி 

tony. யொத்தருக்கும்படி யாகவும் ௮௫2 இருதயமுதல் 
ஜர் துதானங்களிலேயும், தாமரையரும்பு கீழ்நோக்கி இருப்ப 

இல் உள்ளும்பு றமும் பொருந்தியிருக்கிற ப. ரமவியோமரூபினி 

என்னுஞ் சத்தியை யுடைத்தானதாயிருக்குஞ் சுழிமுனைகாடி. 
யை இயானம்பண்ணி, ௮ இன்ஈடுவிலே ஊல்காரஞ்ஜொலிக் 

கும்படியாய்ச்செய்து, வாயுவைக் கும்பித்து காசியினலே
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விடுத்து, மீளவும் வாயுவை மேல்நோக்கி சோபிகாமூக்திரையி 

ஞலே கீழேகோக்கியிருக்கிற தாமரையரும்புமேல்கோக்கி யலர் 

ந்தசாகப்பாவித்து, சாக்தரசமயமாய் இதயசம்படி. தனக ஊஜ் 

சாரத்தினறுடைய இகையிலே பிஜவிக்ரகனுப் ஊங்காரகொரி 

தத்.தனுப் புரியட்டகதேகத்திலேகின்றும் விடப்பட்டவஞய் 

சூக்குமரூபனாய் நிராமயனாக ஆத்துமாவை இயானம்பண்ணி 

வாயுவைக்கும்பித்து மேலெழும்பிச் சங்காரமு.த்திரையினாலே 

பிரமாதகாரணச்ச இயாகக்கிரமமாக உச்சரித் துக்கொண்டு 

ஆத்துமாவை மீளவும் கேகத்திருத்தி யோகங்களைப் புக்க 

நவகை சங்சாரமுத்திரையினுலே கொண்டுபோய் அவாதசாந் 

கத்தின் செவனிடத்திலே யோித்துப் பின்பு பிராதவோம 

காரணத்தினாலே இதயம் கண்டம் தாது மூலம் புருவஈடு 

பிரம்மாந்திரதக்துவ முப்பம்தாறைபும் தோற்தமொடுக்சஞ் 

செய்து அவைகளிலை சத்தபரிசச்சை பிரம்மாவினீடத்திலும் 

இரசத்தையிஷ்ணுவினிடக்திலும் ரூபத்தையுங கற்தக்தையும் 

உருக்திரனிடத்திலும் மனதையும்விர்சையுஞ் சதாவெனிடக் 

இலும் யோசித்துச் சூக்கும ேகத்தைச் சுத்தியண்ணினவ 

ராய் பின்பு தூலதேகச்தை சுத்திசெய்யும்படி. பிருதஇவிமண்ட 

லம் சாந்கோணமாய் பொன்னிறமாய்க் கடினகுணமாய் லவ் 

வென்னு மக்ஷரமாய் நிவர்ச்தகலையாய் சத்தியோசாத மர்இர 

மாய் அதிதேவதை பிரம்மாவாய் அபுசம் வச்சிரமாய் Oat 
தாதி ஐர்துகுணந்தையு முடைத்தாயிருக்கற பிருதிவியைப் 

பூரககும்பகஞ்செய்து மேனோக்கி யுச்சரித்துச் சச்சமூதலான 

ஐந். துகுண த்தையும்போக்கிச் சோதனைசெய்து, பின்பு அப்பு 

மண்டலமானது உயர்ந்த சந்இராகாரமாய் வெள்ளை நிறமாய் 

கெ௫ழ்ந்தகுணத்தையுடைத்தா யிருக்கின்றதாய் யவ் வென் 

னும் அக்ாமுடையதாயப் தேவதை பிரம்மாவாப் ஆயுதம் 

வச்சிரமாய் பிரதிஷ்டாகலையாய் வாமதேவ மர் இரமாய் ௮இ 

தேவதைவஸ்துவாய் ஆபுதர் தாமரையாய்ப் பூரககும்பகம் 

பண்ணி மேல்நோக்டயுச்சரித்து, ரசா திமுதலிய நான்குகுண த்
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தையும்போக்கிச் சோதனைசெய்து பின்பு தேயுமண்டல 

மானது மூன்றுகோணமாய் இவந்தநிறமாய் வெப்பமான 

குணத்தை யுடைத்தாயிருக்கின்்றதாய் ரவ் வென்னும் ger 

முடையதாய் வித்யாகலையாய் ௮கோரமக்இரமாய் ௮திதே 
வதை உருத்்தரனாப் ஆயுதஞ் சுவகத்திகமாய் ரூபாதழன்று 

குணத்தைபு முடைத்தாயிருக்கிற தேயுவைம் பூரக கும்பகம் 

பண்ணி மேல்நோக்கி உச்சரித்து ரூபாதிமுதலான மூன்று 

குணத்தையும்போக்கச் சோதனைசெய்து, பின்பு வாய்வுமண் 
டஉலமானது ௮றுகோணமாய் கறுப்புகிறமாப் தண்மையான 

குணமுடையதாய் யவ் வென்னும் ௮ட்சரமாய் சாந்இகலை 

யாய் தற்புருவமர்திரமாய் ௮திதேவதை மஹேசுரனாய் ஆயு 

தம் அறுபுள்ளியாய் பரிசாதி இரண்டு குணத்தை யுடைத்தா 

யிருக்கிற வாயுவைப் பூரகம்பகஞ்செய்து மேல்நோக்கு உச்ச 

ரித்துப் பரிசாதி இருகுணத்தையும் போக்கிச் சோதனை 

செய்து, பின்பு ஆகாசமானது வட்டமாய்ப் படி.கநிறம்போத் 

பூரணகுணமாய் ஸவ் வென்னு மட்சரமாய் சாட்திகாகலையாய் 

ஈசானமஈஇரமாய் அதிதேவதை சதாசிவமாய் ஆயுதமழுத 

விர் துவாய் சக்தகுணமொன்றும் உடைத்தாயிருக்கின்ற ஆகா 

சத்தைப் பூரக கும்பகம் பண்ணி மேல்கோக்கி யுச்சரித்து 

சத்தகுணமொன்றையும் போக்கிச் சோதனைசெய்து, ஆகாசத் 

தை சத்தியினால் மறைக்கப்பட்டதாய்ப் பாவனைசெய்லு, இல் 

விதம் தன்னுடைய தேகத்தைச் சோதித்துச் சர்வசூன்னிய 
மானபின்பு பிரமரர்திரபரமத்திலேடின் நு வீழாநின்ற அமிர், த 

தாரையினாலே தன்னுடைய சரீரமுழுதும், நாடிகளிலே 
௮மிர்தச்தைக்கொண்டுவந்து தேகமுழுதும் கனைத்து, இதய 
பரமாசனத்தில் கன்னிகையிலே கான்குகலையுடனே பிரண 

வத்தினாலே பிரமன் மூதலிய ஐர்துபேர்களிடத்தும்போய் 

அடங்கியிருக்கின்ற புரியட்டக தேகத்தைக் கொண்வெந்து 

௮ந்த தேசத்தின் துவாதசாந்தத்திலே, பீஜரூபமாய் வமாக 

இருக்கிற ஆத்மாவை ஆரம மந்திர பூரகத்தினாலே ருஷ்டி ச் 
திரமமாக சங்காரமுத்திரையினாலே கொண்டுவந்து சேர்த்து



சேதுபுராணவசநம், கஎடு 

மந்திரத் தினாலுச்சரித்து, வன் சத் இயினாற் கலக்கப்பட்டி ருக் 
கிற விந்துவினிடத்தினின்றும், பெருகாரின்ற அ௮மிர்தத்தி 

னாலே ௮ந்2 ஆத்மாவை ௮பிஷேகம்பண்ணினவராய், தூல 

தேகசுத்தி செய்துகொண்டு, பின்பு நாபிகந்தத்திலே எட்டங் 

குலமான ஞாயத்தையுடை.த்தாய், எட்டி.தழ்களுடனே கூ.டிய 
வெண்டாமரைப் புட்பம்போலிருக்கிற இதயாசனத்திலே 

சோ இமயமாக யிருக்கின்ற இலிங்கத்தில், துவாதசாந்தத்தி 

லிருக்கிற "வனை யாவாகனம்பண்ணிச் சகல மந்திர தந்இரங்க 

ளூடனே அபிஷேக நிவேசன சோடச உபசாரத்துடனே 

பூசையும், பகிர்முகாற்கிய முடி.வாக மான தபூசையாகப் பண் 

ணினவராய், மந்திரங்களினாலே தானத்ரையம், தஇிக்குபந்த 

னம், ௮வகுண்டனம், சேனுமுத்திரை, மகாழுத்திரையுங் 

கொடுத்து, பூஜாஸ்தானத்தை சுத்திசெய்து, விந்துஸ்கானத் 
இலே நின்றும், பெருகாநின்ற அமிர்தமாகுஞ் சுத்தஜலத்தி 

னாலே பூரித்து, மந்திரங்களினாலே அறத்து, அபிமந்இ 

ரித்து, இக்குபர்தனம், ௮வகுண்டனம், தேநுமுத்திரை, 

மகாமுத்திரையுங்கொடுத்து அந்த Gu ஜலத்தினாலே 

தன்னையும் புரோட்சித் துக்கொண்டு பூசையும் ,காண்ட த்ரவி 

யங்களையும் பிரோட்டுத்து இருமஞ்சனசுடத்துக்கு பர்தனம் 

அவகுண்டனம், தேனுமுத்திரை, மகாமுத்திரையுக்கொடு 

த்து, இவ்வியசுத்தி பண்ணிக்கொண்டவராய் தன்னுடைய 

ஆசனத்தை மர்திரத்தினாலே பூரித்து, லலாடத்திலே ச௩தன 

மிட்டு, மந்திரத்தனால் ஆற்சனைசெய்து, மூலமந்இரத்தைக் 
துவாதசாந்தமளவாகவும், பஞ்சப்பிரம்மமர்திரத்தை பிரம்ம 

ரந்திர மளவாசவும், சடங்களை விந்துபரியந்தரமாகவும், மந்திர 

சுத்திசெய்து பின்பு €தாலட்சுமிகையினாலே நகியமிக்கப்பட்டவ 

ரரசவிருக்குஞ் இவலிங்கத்தலே அஷ்ட புஷ்பபஞ்சரத்தழ் 
சுத்தஜலம்பண்ணி எண்ணைக்காப்பு, மஞ்சட்காப்பு, நெல்லிக் 
காப்பு, பஞ்சாமிர்தம், பஞ்சகவ்யம், பசுவின்டகெய், இளநீர், 

வில்வக்குழம்பு, பச்சைகற்பூரம், பால், தயிர், தேன், சற்கரை, 

கருப்பஞ்சாறு, வாழைப்பழம், மாம்பழம், பலாப்பழம் முத
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லிய பழவற்கங்கள், ரசவற்கங்கள், இவைகளினாலே மர் இரவிதி 

யாய் அபிஷேகம் பண்ணி, இடையிடையே சுத்தஜலமான 
கோடி தீர்த்தமும், அபிஷேசம்பண்ணி ௮ஷ்டபுட்பமுர் தீப 

மும் அற்கெயங்கொடுத்து, பின்சுத்தஜல வப்ஷேகஞ்செய்து, 

மறுபடியும், சுத்தஜலங்களினாலே ஒருதரம், சகஸ்ராவிந்த 

சந்தனக்குழம்புவரையிலும், விதிப்படி, ௮பிஷேகம்பண்ணி 

ஆசமனாற்கியங்கொடுத்துப் பின்பு சத்தஜலத்தா லபிலேகஞ் 

செய்து, உயர்ந்த பரிவட்டம், பிதாம்பரங்கள் சாத்தி, அப் 

பால் மகாகணபதியையும் தியாளிச்றுப் பூஜிச்து, சன்னி 
தான அற்கியங்கள்கொடுத்துப்பிரார்த்தித்துக்கொண்டு, பீடத் 

அச்குக்கீழே பிரம்ம சிலைக்கு ஈடுவே கூரும சிலையிலே ஆதார 

ச.த்தியைப் பூஜித்து, பிரம்மசிலைக்குமேலே ௮னந்தாசன த்தை 

இயானம்பண்ணிப் பூஜித்து, அதன்மேல் நான்கு யுகமும், 

வெள்ளை, சிகப்பு, மஞ்சள், கறுப்பு நிறமாயும், ஒன்றுக் 

கொன்று பின்பார்த்த பார்வையாயும், தியானம்பண்ணி அத 

ந்குமேற் சட்டமும், அப்படியே தஇயானித்து, அவ்வாறு 

இயானித்த சிங்கக்காலின்மேற் சடரூபமாகத் தியானம்பண் 

ணிப் பூஜித்து, அதற்குமேல் ஈசான்யதிக்கலே வெள்ளைநிற 

மாய் சுத்தசொருூபமாக ஊர்த்தச்சசனத்தை இயானம்பண் 

ண்ிப் பூஜித்து அதின் நடுவினும், மேலினும், மாணிக்கநிற 

மான இழக்கும், பவழம்போன்ற முனையும், நீலநிறமான 

நாளமூம், வெள்ளிரிறமான ஸ்.தனங்களும், சொர்ன்னகிறமான 

கேசரமும், அதன் நனியை முத்தைப்போலுந் இயானம் 

பண்ணி இரெமமாய் மர்திரத்தினாலே இயானித்துப் பூசித்து, 

௮ தினடுவே ஓடவைக்த பொன்னிறமான விரைகளையுடைம் 

தாயிருக்கன்ற கன்னிகையை இயானிச்.துப் பூஜித்து, பின்பு 

'எட்டுத்தக்கிலுள்ள எட்டி த.மிலும், வாமா இகளாவிருக்கன் ஐ 

எட்டுச் சத்திகளையும், கன்னிகை ஈசான்யத்திலே மனோன் 

மணியையும், தியானித்துப் பூஜித்து, தளத்தின் நுனி வட் 

உ.த்திலே சூரியமண்டலம், சந்திரமண்டலம், அ௮க்கினிமண் 

டலம்,. சத்திமண்டல முதலான களையும், அதற்குரிய இ



சேதுபுராணவசநம, ௩௭௭ 
9 தேவதைகளையும் தியானித்துப் பூஜித்து, அதன்மேல் ஆதார 

சத்தி முதலாய், குடிலாசத்இபரியந்தம், வியாபகமாய் ue Br 
வித்தாய், சிவாசனத்தை யோடித்துப் பூஜித்து, Floapt 5A 
ous தெரிசனமாய் செண்டாகாரமாப் தியானம்பண்ணிப் 
பூலிக்து, கையை முஷ்டியாகப்பிடி தது, சுவாமியினுடைய 
சிரம், மூகம், இதயம், நாபி, மூழங்காலகளிலே மந்இரங்களி 
னாலே ஈரெமமாப் தெண்டப த்ரியாயம்பண்ணி, ஈசானம், தற் 
ட/ நம், “அகோரம், வாமழேவம், ச,ந்தியோசாத்தையம் 

கிரமப்படி அகநர்தஇக்டிலே முண்டபந்தினியாசம்பண்ணி 
போகபீடத்தைப் பூஜித்து, ஆதாசசத்றிமுதலாய், குடிலா 
சத் திபரியர்தம், வியாபகமாமிருக்றெ மந்தர சங்காசனக்இலே 
பரமாசனத்துல் முன்சொன்ன மகாலிற்க சொருபமாயிலங்கு 
பவராயும், சுத்த படி.கறிறமாயும், முப்பத்திரண்டு லட்சணந் 
களையு மூடைத்தானவராய் ஐர்துமுகமும்,  அம்முகங்க 
டோறும் நானசத்தி, கிரியாசத்தி இச்சாச த்இ சொருபமாயும், 
வீசாலமாயிருக்கின்ற திரிநேத்திரத்தையு மூடைத்தானவராய், 
ஞான சநஇிரகலையோடும்-ூடி, இருப்பவரரய் ஐந்து மூகந் 
களம், ஜர்று வருணமாயிருப்பவரரய், நாகாபரணராயும், 
சாந்தராயும், yids sae Ag ஜதடாமகுடராயும், பத்துக் 
களை யுடையவராயும், வலப்புறமக்கு மைந்துகரத்திலும், 
௬,2.2, கத்தி, சூலம், கட்லவொய்சும், வரதமூம், இடக்கர மைற 
இலும், டமருகம், மா.தளம்பழம், நாகம், செபவடம், நீலோற் 
பல:மடையலராகவும், இயானஞ்செய்து, இலிங்க பாவனையை 
விடுத்து விம்தயொதேகமாய்ப் பாவித்து, அஞ்சலியஸ்ததஇ 
ளாலே இலிய்கத்துல் பிரம்மரக்இிராந்த வியாபகப்பிரசாதமாக 
உச்சரிச்து, மின்னின்சமுகம் அஞ்சலிக்குள்ளே யோடத்துத் 
இயானித்து பஞ்சமுகத்திலும் கேத்திரங்கொடுத்துப் புட்பய் 
களினாலே கைகளை பிறைத் ௮ஞ்சலிபண்ணிக்கொண்டு மூல 
மந்திரத்தனொல் துவாதசார்சமளவாக உச்சரித்து, சமனாந்த 
மான பாசசலத்தைக்கடந்துபோய், நிஷ்களமாய், சர்வகாரண 
மாய், வியாபகமாய், தத் துவா தமாய், ஞானாகர்ச சொரூபப்
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பிரகாசமாய் இயானம்பண்ணி இருஷ்டிக்ரேமமாக விந்துஸ் 
தானமளவாக கொண்டுவந்து ௮இல் நின்று அஞ்சலிக்குள்ளே 

௮ நேகங்கோடி. சந்திரப்பிரகாசம்போல எழுந்தருளச்செய் து, 
ரேசித்து விக்துகாதசொரூபமாய் இலக்கியமாகவிருக்கின் ற 

மூர் த்திமிலே ஆவாகன முத்திரையினாலே மந்தரஇரக்இனல், 
ஆவாசனஸ்தாபனம், சன்னிசான சன்னிரோதனம்பண்ணிச் 

சுவாகாஈதம் விண்ணப்பஞ்செய்து அநுக்ரகம்பெற்நவராய் 
அற்கெங்கொடுத்து, இருகரல்களையுஞ் சரத்தின்மீற நியாசம் 
பண்ணிநாகதழ்வ மகாமுஷ்டி.கரமாய்ச்செய் த இக்குபந்தனம், 

அவகுண்டனம், கேனுமுத்திரை, மகாமுத்இிரை,கோகர்ன்ன 

முத்திரை, இலிங்கமுத்கிரை, ஈ௩மஸ்காரமுத்திரை என்னும் 

பஞ்சமுத்திரையுங் கொடுத்து, அந்தர் தஸ் தானங்களிலே அற் 
கியபாத்தியங்களளித்து, மர்இரவிதியாய் அறுகு LALO D 
புட்பஞ்சாத்தி, தூபதிபங்கொடுத்து, பின்னும், ஆசமனாற் 
கியங்கொடுத்துச்சாத்இிப் புட்பத்தைக்கழித்து மறபுட்பஞ் 
சாத்தி, எண்ணைக்சாப்பு முதலிய அபிஷேக இரவியங்களை 
மனதிலே பாவித்து அபிலேகம் பண்ணினதாக ஒருபுட் 
பக்தை விசேஷாந்நியத்தலேதோப்க்து, ஒரு துளி கூலம் இ 

சத்தினால் இலிங்கத்துக் கபிஷேகம்பண்ணி மெல்லிய பரிலட் 

டத்தினலே தஇருப்பொன்னாடைசாத்தி, மச் இரத் இனால் ஓர் 

புட்பஞ்சாத்தி, மக்திரான்னம் நெய்வேதனம்பண்ணிசந்தனம், 

அக்ஷதை, அறுகு, தாமரைப்பூச்சாத்த, பொன்னினரை 

மாண், கெளபினமேகலை, உபவி'தம், குண்டலம், ஆபரணம், 

விசித்ர வஸ்த்ரங்கள், கிரீட கேயூர மணியாப. ரணங்கள், தண் 

டை கண்டுணி வண்டயஞ் Heiss முதலிய அடையா 

பரண பூஷணாதிகளை மனஇலே பாயித்துச்சாத்து, மன்று 

தரம் Wiss aE eGov புஷ்பாஞ்சலிசெய்த புஷ்பஞ்சாசத்இ, 

கொன்றைமாலை முதலிய இவ்ய புஷ்பாலநகருதஞ்செய்து, 

மணிராதத்தொனிகள்செய்து மனோத முத்திரையுக்கொடு 
த்து, லாயங்கம் பூசித்து அற்சித்து போகாங்கத்தைப் பூசக் 
கும்படியாய ஈசான்யமுதல், சத்தியோசாசம் வரையிலும்,
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கேத்திரமுதற் கவசம்வரையிலும், மந் திரங்களினாலே போகாகங் 

கம் பூசித்து ௮ற்யெங்கொடுத்து, ஈசானத்துக்கு தேனுமுத் 
இரையும், தீற்புருஷத்துக்குப் பரமமுத்திரையும், கோரத் 

துக்கு திரிசூலமுத்திரையும், வாமதேவத்துக்கு மசா முத்தி 

ரையும், சத்தியோசாதத்துக்குச் கருக்குமுத்திரையு்கொடு 
தீது, மற்ற ௮ங்கங்கராக்கு நமஸ்கார மு.த்திரையுங்கொடுச் த, 

புஷஃ்பாஞ்சலிதிரையஞ்சாத்தி மகாமுத்திரையும் கொடுத்து, 
பச பிரும்மங்களும், இசயமுதலிய அங்கங்களும், சிவனு 

டனே கூடியிருககறவைகளாகப் பாவித்து தப தூப மூசலாய 

சோடச உபசாரங்களுஞ்செய்து, ஆசமனாற்கியங் கொடுச்து, 

திவ்யான்னங்களும், சித்ரான்னங்களும், பால், பழம், சற்கரை, 

கெய், பலகாரங்களும், நானாவிதமான சறிவற்கங்களும், 

வாசனை பொருந்திய ஜலமும்படைத்து நிரிகஷணாஇ சுத்தி 

பண்ணி அற்யெ ஜலத்தனாலேபுரோக்ஷித்து, மர்இிர க்தினால் 

அபிமந்திரித்து, இக்குபந்தனம், ௮வகுண்டனம், தேனுமு தி 

இரையு்கொடுத்து இல்யமுத்திரையை தெரிசிப்பித்து, 

கெளரிகையினால் நிவேதித்துபாவனைசெய்து தற்புருஷ மூகத் 

இலே நிவேதித்து, ஆசமனாற்கெயங்கொடுத் த, சோடச உப 

சாரங்களுஞ்செய்து, அஞ்சலிபுட்பஞ்சாத்தி கற்பூரதிபங் 

கொடுத்து, அனநக்சாதகளாலே கோத்திரம் பண்ணப்பட்டு, 

சந்துஷ்டியாயிருக்கன்றவராகச் சிவனைத் தியானம்பண்ணி, 

மூலத்தினாலே புட்பாஞ்சலித்திரையஞ்சாத்இ, மகாமுத்திரை 

பஞ்சமுத்திரையுங்கொடுத் த, ஜெபவட்சதை கிரிக்ஷணாதி 

சுத்திபண்ணி அபிமந்திரித்து, இடதுகரத்திலே புட்பங்களை 

வைத்துக்கொண்டு ஜெபமாலையினாலே நூற்றெட்டுரு ஜெபி 

ச்து, புட்பத்தை வல.து கரத்தில்வாங்டு ௮ற்கெஜலத்துடனே 

மந்இர பூர்வகமாய்ச் சாந்திபோகால்களுக்குர் தனித்தனியே 

மக் இரத்தினற் பத்துரு ஜெபித் துச்சாத்தி, சுவாமிக்கு ௮க்கினி 
இக்கிலே சடுத்தாசனம் பூசித்து, அதிற் சிவகுருவை ஆசன த 

இனாலே ஆவாகனாடி ஜெபார்தமாகப் பூஜித்து தோத்திரம் 
பண்ணிப் பின்பு, சுவாமிக்கு மேற்புறத்திலே யோகபீடம்,
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வித்தியாபிடம் பூஜித்து, அற்கெமுங்கொடுத்து, சுவாமிக்குப் 
புட்பாஞ்சலிக் இரையமாக காமகரணம், இராமகாதாவென்று 

சாத்தி, ௮கே௧க வேதமக்இர சுருஇவாக்பப் பிரமாணங்க 

ளாலே தோக்இிரங்களுடனே சோதேவியார் பின்றொடர்ந்து 

வரும்படி.யாயும், தான் இலட்சுமணருடனே எழுந்திருர்து 

சகல தேவரிஷிகஞம், தபோதனாஇகளும் புடைசூழ்ந்துவர 

ஸ்ரீராமகாதனை மப்பிரசட்சணஞ்செய்து, மகா அன்போடும் 
பூமியிலே வீழ்ந்த, அஃ்டாங்க பஞ்சாங்கத்துடனே நமஸ் 

காரஞ்செய்து எழுந்திருந்து, சிரத்தின்மேற் கரங்களைக்கூப் 
பிக்கொண்டு ஆனர்தக்கூத்தாடி, சேகமயிர்க்குச்செறிய, வாய் 

குளற, கண்ணீர் ததும்பி மலையருவிபோற் ருரைதாரையாயப் 
பெருக, அடிக்கடி. கைகளைக்கொட்டி யாதுந்தோற்றாமல், 

எங்குஞ் சுயமபிரகாசமாய் மகா அனச்தத்துடனே அன்பு 

பெருகி நிற்கும்போது, அர்த ராமலிக்கத்திலே யிருந்து 

கோடி சூரியப் பிரகாசம்போல் ஒர் தேதசதோன்றி ௮தனோடும், 

மான்மழு சதுற்புஜ காளகண்ட திரிரேத்இர சர் இரகெங்காதர 

ஜடாதாரிபாயும, மகரசேயூா குண்டல மணிமருட தாரியாயும், 

ஆடையாபரண பூஷைங்கரு௪ அர்த்தகாரிபாகராபும், அர 

வாபரண கங்கண உருத்திராக்ஷ விபூதொரியாயும், மச்ச 

என்பு, கூர்மத்தின் ஓடு, வராகத்தின்கொம்பு, ஈரடுங்கத்தின் 

நகங்கள், புலிபுடை, ஆனையுரி, பிரமகபாலம் முதலிய பக்தா 

ருடைய சிரமாலை, வில்வக்குழை, துளசிமாலை, விருஷபவாக 

னத்தின்மீது பார்வதிமேதராய் முப்பத் துழுக்கோடி. தேவர் 

சுளும், சித,த, கின்னரர், காக்தருவர், கெணாரதர், பத்தர் 
களும் புடைசூழும்படியாய் எழுந்தருளி, ஸ்ரீராமசந்திரனைப் 

பார்த்து, வாரும் இராமசந்திராவென்றவுடனே, பிரமஹத்தி 

யானது காற்றோகொற்றாய்க் துலையப் பரமேஸ்வரன் கூறு 

வார். நீரிந்த கக்தமாதனத்திலே சேதுத.நுக்கோடி. தீர்த்தமாடி. 

நம்மையும் விதிப்படி. பூஜித்தமையினால் உம்முடைய பாபக்க 

ளெல்லாம் நீங்கிவிட்டது. இனிமேல் பூலோகத்திலே சேது 

தறுக்கோடி தர்ச்தங்களை விதிப்படி.யாடி. நம்மைப் பூஜித்து
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வணங்கிய பேர்களினுடைய சகலபாபங்களும் விமோசனமாகி 

நம்முடைய பதங்களைப்பெற்ற மோட்சத்தையடைந்து பிரம் 

மானாதத்தை யநுபவிக்கக் கடவார்களென்றும் வாக்களித்துப் 

பின்னும் கூறுவார், இராமசந்தரரே, ஈம்மை இந்தகந்தமாத 

னத்திலே யாரொருவர் உம்மைப்போழற் பூஜிப்பார்களோ, 
அவர்களுக்கு ௮ரேகவரப்பிரசாதங்களும் இஷ்டகாம்மிய 

மோட்சகாம்மியங்களும் பிரம்மானந்தமும்பெருக வாழக்கட 
வர்களென்றும் வாக்களித்துப் பின்பு ௮ந்த இராமலி௫ஈ்கத்துற் 

னே, ௮.த்தேஜசுடனே அயிக்யமாய் எழுக்தருளியிருந்தார். 

இப்படி இராமநாதன் தெரிசனந்தந்து வரப்பிரசாதங்கள் 

அ௮ளித்தகைக் கண்டிருக்க சகலதேவரிஷிகளும் ரிஷீசுவராளும் 

பூநீஸ்வராளும் தபசிகளும், விபீஷணன் சுக்ரீபன்மூதலிய 

வான சாதிகளும், அவரவர் தனித்தனியே மிருத்திகைகளை 

வர்ணித்து வேதாகமப்பிரகாரம் தப்பாமற் சவபூசைசெய்து 

முடித்து ௮கேக கோத் இரங்கள்செய்து, ஆனர்தக்கூத்தாடி. 

னார்கள். ௮ப்போது ஸ்ரீராமசந்இரன் முதலானபேர்க ளெல் 

லாம், ௮ப்படி.யே தோத்தஇரஞ்செய் துக்கொண் டிருந்தார்கள். 

கேட்டீர்களோ முநிவர்களே, இவ்காறிருக்கையிற் சயிலாச 

பதியைப்போன்ற காசிமகாகேஷேத்திர த்இற்குச்சென் று இலிங் 

கங்கொண்டுவரச்சென்ற, அுதுமாரும் ஈசுவரப்பிரசாதமாய் 

இரண்டு லிங்கங்களைக்கொண்டு மகாஜாக்ரதையோடும் விசுவ 

சொருபங்கொண்டு கந்தமாதனத்திற்குதித்து ஸ்ரீராமச்சந்தி 

னையும், €தாதேவியையும் லட்சுமணரையுஞ் சுக்ரீபனையுங் 

கண்டு நமஸ்கரித்து பார்க்கும்போது, சிவபூசைஈடர்தேறித் 

தோத்திரஞ்செய்துகொண் டிருப்பதைக்கண்சி வியசனங் 

கொண்டு பெருமூச்செறிந்து கூறுவார். சுவாமி, இராமசந்தி.ர 

மூர்த்தியே, நான் வீணே மெடுந்தூரம்போய் இலிங்கங் 

கொண்டுவக் தும் பிரயோசனப்படாமல் போயிற்றே என்று 

கண்ணீர் தாரைதாரையாய்ச் சொரியவீடுத்து, தேவாருக்கு 

இர்தமன துண்டாகியவிசதம்யாசோ அ:றியேன், அந்தோ நான் 

இச்தநன்மத்திலே இராகத்வேஷங்களுடனே கூடிக்கொண்டு
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ஊன் இன்னும்பொருட்டாய் இன்பதுன்பங்களையறியாத மற் 

கடபுத்இிக்குச்சரியாய்௩டந்து தேவர் இராட்சதாள் மனிதர் 

களாலே இம்சைகளையடைந்து பிரயா௫க்கும்படியாய் எனது 

தாய்தர்தையர்கள் என்னைப்பயந்து வளர்த்துப் பரிபாலனஞ் 

செய்துவக்தவர்களாகிலும் இவ்வகைச்துன்பத்துக் இடமாய்க் 

கரைகாணாமல் அலைந்துஇரிந்த என்னை, தேவரீர்தடுச்தாட் 

கொண்டு கான்பட்ட சரமத்தையெல்லாந்தீர்த்து வெற்றி 

யடையும்படிக் இருபைசெய்து அதனாலே, அகேகம் தீர்த்தி 
களைப்பெற்று சுத்தவிரதத்துவத்தோடும் விளங்கும் என் 

னைப் பெற்றபிள்ளையைப்போல, ஆதரித்துக் கொண்டவர் 

இருக்க, இப்போது, அடியேன், என்னகுற்றஞ் செய்தேன் 

தேவரீராயினுஞ் சதோபிராட்டி.யின் பொருட்டு இவ்வளவு 

பிரயாசையடைநதும் சுக்ரீபர் விபீஷணர்முதலிய வானரவீரர் 

களியாவரும் அவரவர்கள் சுகமாய்ப் பட்டாபிஷேகஞ்செய்து 

கொண்டு வாழவேண்டுமென்றும் தேவரீர் பின் ஏவற்பணி 

செய்து நடந் துவருகரர்கள். அடியேன், என்னகாரணத்தால் 

இதுவரையில் பணிசெய் துவந்தேன், மேலும், இவடத்தில் 

சகலதேவர்களும், முகீஸ்வராளும் வானரா இகளுஞ் சுக்தவீரர் 

கஞூமாகிய கோடானுகோடி.பேர்களிருக்க இவர்களை ஏல் 

லாம் விடுத்து என்னைப்போய்ச் சிவலிங்கங் கொண்டுவரச் 

சொல்லி யான் கொண்டுவந்தபிறகு ௮தனை உபயோகப்படுத் 

தாமல் என்னை ௮வமானப்படுத்தவோ நான் கயிலாசம்வரைக் 

கும்போய்ச் சருகாகச் தேகத்தையுலர்த்தி நிஷ்டைசெய்து 

வரப்பிரசாதத்தினால் நான் இலிங்கங் கொண்டுவருவதற்குள் 
ளாக மணலைக்குவித்து என்ன ௮வசரநிமித்தமாய்ப் பூசையை 
முடி.த்.சீர்கள், ஆயினும், மகாலிங்கசொருபத்தை முன்செய்த 

தபோபலத்தினால் பூசைசெய்யும்படியான நன்மையும் புண் 
ணியமும்பெற் நிருக்கவேண்டும், ௮வ்வாறு புண்ணியங்கள் 

செய்யாதபேர்களுக்கு ஒருபோதும் சட்டாதென்று சுருதி 
வாக்கியஞ் சொல்லியிருப்பது என்னளவிலே பலித்ததென்று 

மிகவுந் துன்பத்தையடைர்தவராய் பின்னுஞ் சொல்லுவார்,
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தேவரீர், இப்படி. நினைத்து அடியேனைக் கைவிட்டபோதே, 

இனி என்னசஇ இருக்கின்றது. யான்செய்தபாபமே இப்படி. 
வக்து சம்பவித்ததுபோலு மிருக்கின்நதென்றும் ே தவரீருக்கு 

ஊ.ியஞ்செய்தவுடலை வைத்திருக்கப்படாதென்றும் உயிரை 
மாய்த்தாலொழிய இக்துன்பற் தீராதென்றும் ௮.நுமார் ஏங்கி 

யேங்கி நெடுமூச்செறிக்து என்னமாய்முடிந்தது ஈம்முடைய 

சுக்தவிரத்தன்மையென்று வாய்விட்டலறி, ஸ்ரீராமசந்இர 

னுடைய “பாதாரவிந்தத்திலேவீழ்ரந்து ௮டித்துமோடு, என் 

பழியை ஏத்றுக்கொள்ளுமென்று கூக்குரலிட்டார், அப் 

போது ஸ்ரீராமசந்இரசுரர்த்தியு் கருணையோடு ௮துமாரைக் 

கட்டி. யணைத்தெடுத்து அ௮வர்மேற்பட்டிருக்கிுற தூசுகளைக் 

துடைத்து மூதுகைத் தடவிக்கொடுத்துச் சொல்லுவார். 

வாராய் ௮நுமானே, யான் என்னுடைய நிலையையும் என்னை 

யன்றி நின்னைப்போன்றவர்களின து நிலையையும் ௮.றிவேன், 

௮ஃதெப்படியெனில், உலகின்கண் ஆன்மகோடிகளுடைய 

உயிர்களெல்லாம் ஒன்றேயல்லாமல் இரண்டிலையே ௮ துபோல் 

உள்ளதை உள்ளதாய்ப்பார்க்கிறபோது நீவேறு நான்வேரறாக 

மாட்டாது, ஆதலால் பிறப்பதும் இறப்பதும் முன்செய்த 

கன்மாநுபவப்படியே நடக்கும். ௮வ்வினைக்கீடாய் ஈன்மை 

இமைகளும் ஈரகசொற்கமும் இடைக்கும், இவ்வளவுகரரியங் 
களும் ஈடத்தும்பொருட்டு சைதன்யமே எங்கும் தானாக 

விருந்து நானாவிதரபமான பேதாபேதங்களெல்லாம் மனக் 

கட்டேயன்றி வேறில்லை. இதல்லாமலும் 8 என்றும் ரானென் 
றும் பேதமுண்டோ, நான்செய்தது ம செய்ததல்லவோ, க 

செய்தது கான்செய்ததல்லவோ, எம்குஞ் சுயம்பிரகாசமாயும் 

சுயஞ்சோதயாயும் ஆண்பெண் ணலியல்லாமலும் ஆதியந்த 

மில்லாமலும் விளங்டிக்கொண்டி ருப்பதுவே ஆத் துமசொரூப 

மாக்கும், அப்படிக்கொத்த ஆத்துமசொரூபமே நீயாய் தான 

வனாய்ப்பார்த்.து விளங்காமல் ௮கங்காரமு.றுவது சரியல்ல, 

ஆதலால் தருமத்தை மனதிலே இந்தனைசெய்து சாவகாசத் 

தையும் இர்இரியாதி காட்டங்களையும் பொறாமையையுர தவிர்
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தீ.துச் செவ்வையா யோடுத்துப்பார்த்தால் சசலதேவர்களுக் 
துதசெய்யப்பட்ட கர்த்தறனுடைய பாதா. ரவிர்தத்திலே வந் 
தனைசெய்து வணங்கி தோத்திரஞ்செய்து உள்ளும்புறமுமாய் 
ஒன்றாய் நிறைந்து ௮றிவேசொரூபமாய் விளங்கப்பட்ட பிர 

மமே நிச்சயவஸ் துவாகவும் மற்றவை எல்லாம் பொய்யாகவும் 
ஒரு கற்பனை உண்டாகிெறபோது, சயிதன்யத்தின் அருள் 
உண்டாகும். அப்படியல்லாமல் இராகத்வேஷங்களினால் 

தேதவர் மக்கள் விலங்கு புள் ஊர்வாழ்வன டீர்வாழ்வீன தாவர 
மென்னும் கோடாறுகோடி. ஜென்மங்களாய்ப் பிறந்து வை 

தெரியாமற் சகலருங் கெட்டுப்போகின்ருர்கள். அப்படி. ஏடு 

த்த நாற்றவுடலத்தை சந்தனகளபங்களால் மறைக்கவேண்டி. 

இருக்கின்றது. பின்னும் நெய்பால் தயிர்சற்கரை இவைகளைச் 

சாப்பிட்டாலும் அதற்கும் துற்கந்தமுண்டாவதமிந்தும் இத் 

தேகத்துக்கு ஆடையாபரணாதிகளை நிறைத்து ௮ழகுசெய்யா 

மற்போனால் மலஜலக்கோளை மாம்சஞ் 8 இரக்தங்களானது 

இச்சடத்தினுடைய துவாரத்துக்கு துவாரம் மயிர்க்கால்க 

ளின்வதியாய்ப் பெருகிக்கொண்டேயிருக்கும் அத்தன்மை 
பொருந்திய இப்புழுக்கூட்டைச் சுதர்தரமாயெண்ணி € wr 

னென்னும் வேற்றுமைசெய்யவேண்டுமோ, அப்படி ஊறப் 

பட்ட நகாதவிந்துகள்கூடி. ஓர் புழுக்கூடாகவெடுத்த நமக்கு 

என்னபே தமிருக்கின்றது. இங்கனம் அடையும் இன்பதுன் 
பம் யாராலே எண்ணக்கூடும், 

இவ்வித ௮அவமானத்தினாலே மானமென்பதைப் போக் 

கடி.த்தபேர்களுக்குப் பிறப்பிறப்புக்களில்லை, இதன்றியும், 

இந்தப்பிறப்பிலே இடும்பையும் பொய்யும் விமொயின் இன்ப 

துன்பழம் போய்விடும். ஆதலால், இப்படியே சகல உயிர் 

களும் பிறந்துபிறந்து அழியும், உன்னைப்போல் விவேக மள்ள 

பேர்கள் இடும்பையாகிய கோபத்தைப் பொருளென்றெண்ணு 
வார்களோ, பின்னும் கண்ணில்லாத Higa மார்க்கத்இம் 

போகும்போது, ௮ம்மார்க்கத் இலிருக்குள் குழியையறதியாமல் 
விமுவானாயின் மறுபடியும் ௮ம்மார்க்கக்தை யுன்னுவானோ,
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௮ துபோல் இந்த மானத்தினாலே உண்டாகிற இன்ப துன்பம் 
நீங்கெலிட்டால், எப்போதுஞ் சுகத்தை யதுபவிக்கலாம், பின் 

னும் வேதார்தங்களினாற் சொல்லப்பட்ட ஞானத்தை யறிந்து 

பார்த்தால் ௮தில் மூன்றுவாக்கியங்களுக்குள்ளே சகலமும் 

ஒடுககியிருக்கும், ௮ட்படிக்கொச் தவாக்கியம் ௪ ப்படிஒடைக்கு 
மெனின், ஒர் விட்டில் இப்பிடிக்து நான்குபக்கமுஞ்சுற்றி 

வளை தீ. துக்கொண்டு எரிகநதபோது அவ்விட்டுக்குடையவன் 

அவற்றிலுள்ள வஸ் ஐக்களை எடுக்கத் தோன்றாமற் சகலத்தை 
யும் வெறுத்துத் இரும்பிப்பாராமல் எப்படி.ச் செல்வனோ, 

அதுபோல் தன்னுடைய ௮க்யானவிட்டிலே ஞானத்தியான து 

பற்றி எரிந்து ௮தனாற் சகலபண்டபதகார்த்தம் பெண்டு பிள்ளை 

கள் தனகனகவஸ் துவாகனங்களையும்வெறுத்து, இரும்பிப்ப2 

ராமல் வந்து குருசன்னிதானத்திலே கொண்டுசெய்து ௮வ 

ருடைய இருபாகடாக்ஷம்இுனாலே அறிஈ்துக்கொண்டால் அவ் 

வுண்மையான து ஒன்ரரய்த்தெரியப்படும், அப்படிக்கல்லாமல் 

இடும்பையான கெருவத்தை மன இல் வூ சபேர்களுக்கு ௮௩ 

தப்பிரமையானது இப்படி.யே வாழஇிக்சூம், அ௮ப்படிக்கொத்த 

வாதனைகளுண்டாகி ஞானமழிந்துபோய் யாதொருபுண்ணரி 

யமு மடையாமல் உணவருந்தி உறங்கிவிழிக்கின்ற பேர்களுக் 

காகவே காலனொருவனையுண்டாக்கி யிருக்கின்றது, மேலும் 

நாம் காண்பனலெல்லாம் அழியும், ஊயர்வெல்லாந் தாழும், 

காழ்வெல்லாம் உயரும், பழுச்தமரமானது எப்போதும் 

உஇர்ந்துகொண்டே இருக்கும், அதுபோம் பிறந்தசரீரம் 

இதப்பதே வழக்கமாயிருப்பதனாலே, இச்சரீரம் நிலையல்ல, 

வதிந்த சரீரம்வரமாட்டாது, சென்றகாட்களும் வரமாட், 

டாது, பீன்னும் கான் அ௮ழியாமலிருக்கலெண்ணி, அடவி 

யிலும் குகைமூதலிய விடங்களித்போய் ஒளித்தாலும் ஆகாச 

மாற்கமாய்ப் பறந்தாலும் ஆடகலோகம் போயிருந்தாலும் 

அலைகடலில்ஒளிக்சா லும், பிறப்பிறப்பு ஒற்றுமையான சனாலே 
தர் நிமைப்போது-ூடவுக் தப்பாமற் கால்ன்வக்து கொண்டு 

போய்விடுவான். இதல்லாமலும் உலூழ் ஜனித்த எச்சடச்இ 
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லும் உயிர்வம் துகூடுகிறலும் பிரிகிற தும் எப்படி.யிரூக்கறதென் 

மு்சமுத்தர த்தினோர் துறையில் நாவாய்கள் தோணிகள் கூடி. 
யிருஈது அப்பால் அவரவர்கள் நினைத்த இடங்களுக்குக் 

கொண்டுபோய்விசிகிறதுபோலும், வழிப்போக்கரானபேர்கள் 
இரவுகாலங்கரில் தர் இடத்திற் கூடியிருந்து விடிந்தவுடனே, 

அவரவர்கள் எவ்வாறு மாற்கங்கொண்டு பிரிந் துபோய்விடு 

வார்களோ வதுபோலும், காலனானவன் கைப்பற்றவந்தகாலை 

யில் ௮வரவர் பெண்சாஇபிள்ளைகளும் தாய் தகப்பன்மு சலிய 

சுற்றத்கார்பாவரும், ௮ப்படியே பிரிந்துபோவார்களா தலால், 

அப்படிச்செல்லாமல் ஒன்றாயிருக்கும்படியாய் கிறுத்துவ 

தற்கு வேறேமருந்தும் மந்திரமுர் தெய்வங்கஞங் இடை 

யாமையாலும் இறர்தபேர்கள் மறுபடியும் மூன்ஜனித்த 

தாயின் வயிற்றிலேதானே எல்லோரும்பிறர் துவளர்ந் து இருக் 

கவுமாட்டார்க ளாதலால் முன்ஜென்மத்இலே ௮வரவர்செய்ச 

கர்ம்மாநுபவப்படி.யே பிறர் துவளர்ர் தவரும் பிதப்பிறப்பென் 

னுர் துன்பம்வஈ்த வகையாதெனில், சூரியப்பிரகாசத்துக்கு 

முன்னே ௮ந்தகாரம்தோன்றியதுபோல ஆத்மாவுக்கு இல்லற 

துக்கக்தோன்றி இருக்கின்றது, அவை எ.இனற்ஜோன் நிய 

தென்றால், கருமத்தினாுலே தன்னிடத்தில் தோணப்பட்ட ௮, 

அன்றியுங் கருமமேன்வர்ததென்னில், காமக்குறோ,கங்களால் 

உண்டாயிற்று, தாமககுறோ தமேன்வர்ததெனில், ௮வமானக் 

இனால்வற்தது, வமான மெவ்வகைவந்ததென்னில், ௮கி 

வேகத்தினால்வர்தது, ௮விவேசமெத்தன்மையாய் வந்ததென் 

னில், ௮க்கயொனத்தினால் வந்தது, ௮க்கியானம் என்னவகை 
யாய் வந்ததென்னில் தன்னைமறந்ததனாலே சம்பவித், சதான 

படி.யால் ஞானமென்னும் அறிவினால் ௮க்யான த்தையும். அபி 

மாதத்தையும்போக்கினால் அவனுடைய ராகாஇகள்கெட்டு, 
நீயே,நானென்றும் கானே நீயென்றும் சொல்வஅதெளியும், 

அப்பட. தெளிர்அபார்.ப்பையேயாகில், இந்த காலதேச வர்த்த 
மானமெல்லாம், ஒன்முப்ச் சுயம்பிரகாசமாம்' வே.றுபாடில்லா 

மல் தோத்றப்படும், ௮சை விட்டுவிட்டு Cys துசாங்காரத்தி
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னாலே உன்னைமறக்து இவ்வகைச் துன்பத்தையடைகின்றது 

எஏன்னகாரணம், மேலும், யாவும் ஒசேமயமாய் வீளக்குவ 

தால் 8 நானென்று இரண்டில்லை, ஆதலால், இவையெல்லாம்: 
பிரார்தியினலே உண்டாக்கப்பட்டது மனத்இன் வேற்று 
மையேயன்றி வேறல்ல. அதலால் யான் உனச்கு வஞ்சகம் 

கிளைத்து ௮வமானப்படுத்தவில்லை, மேலும், ர௬ுஷீஸ்வராளால் 

சிவலிங்கப்பிர திஷ்டைக்கு நியமித்த முகூர்த்தம் தப்பிப் 

போகின்ற்தா யிருக் தமையாலும், 8 வருவதற்குக் காலர்தாழ்க் 

தமையாலும், இவண் சீதையின் கையிஞற்பிடித்து விளை 

யாடிய மிருத்திகையானது இலிங்கம்போலும் தெய்வீகம் 

விளங்கியிருப்பதைக்கண்ட யாவரும் ௮தனையே பூஜிக்கும்படி. 
யாய்ச்சொன்னதால் அவ்வாறே நானும், முகூர்த்தவேளை 
தப்பிப்போகின்றதாக விருக்குதென்று பூஜைபண்ணியதே 

யன்றி வேறில்லை. அப்படியிருக்க நீ இதனையோசியாமல் வியா 

குலப்படுவதும், கோபிப்பதும், தஞூதியல்ல, அதலால், 8 

மிகவும் பிரயாசை யெடுத்துக்கொண்டு கயிலாசத்இலிருக் து 
கொணர்ந்த இலி்கத்தை உன்னுடையபெயசாற் பிரதிஷ்டை 

செய்து வணங்குவையேயாகில் உன்னைப்பற்றிய பாபங்க 

ளெல்லாம் நீங்கும்படியாய் சாம்பமூர் த்தயின் கருபைபெத்று, 

பூலோகத்திலே சகலத்ராளும் உன்னாற் பிரதிஷ்டைசெய்த 
அதுமலிங்கத்துக்கு முன் வணக்டுப்பின்பு நம்மாற்பிர தஷ்டை, 

செய்யப்பட்ட இராமலிம்கக்தை வணங்குவார்களாயின், 

அவர்களுக்குச் சகல பாபங்களும், சகல தோஷங்களும், பூத 

வேதாள பசாச கணங்களும் விலகி இஷ்டகாமியல்களைத் 

திருலதன்றியும், மோக்மாநந்தமும்பெற்று வாழக்கடவர்ச 
ளென்று கூறிப் பின்னும் கூறுவார், ஓ ௮நுமானே, உன்னாற் 

கொண்டுவரப்பட்ட அ௮.துமலிங்கத்தையும், இராமலிக்சத்தை 
யும், துதசெயயப்பட்ட புண்ணியசாலிகளுக்கு எக்யங்கள், 

யாகங்கள், அநேக தானதருமங்கள், தலதரிசனங்கள், இவை 

யாவும் வேண்டியதில்லை. ஆதலால், இக்கு கந்தமாதனத்திலே 
யன், த, இலட்சுமணன் மு.தலியபேர்களோடும், பூசை
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விளங்குவதிலும், உன்னாந் பிரதிஷ்டைசெய்யப்பட்ட வ 

லிங்கத்திலே பரமேஸ்வரன் பிரதானமாய் விளங்கக்கடவ 

னென்றும், ஸ்ரீராமசா திரன் வாமளித்சதல்லாமலும்,பின்னும் 

சொல்லுவார். வாரும் அநுமானே, உன்னுடைய துன்பங்க 

ளெல்லாம் தீரும்படியாய் நீ கயிலாயத்இலிருக்து கொண்டு 

வந்த சிவலிங்கத்தைப் பிரஇஷ்டைசெய்து வணங்குவையே 

யரகில், அப்படி. வணங்கிய அநுமேசனையும். ஈம்மாத் பூசிக் 

கப்பட்ட இராமீசனையும், ஆயிரம்யோசனை தூரத்திலிருந்து 

நினைக்கப்பட்ட பேர்களுக்கும், ௮ேக புண்ணியங்களுண் 

டாகி அஞ்ஞான முதலிய பாசங்களெல்லாம் அற்று பரம 

பதத்தை ௮டைவார்களென்று ஸரீராமசர்இரன் தருவாய் 

மலர்ச் து, அநுமாரை இலிங்கப்பிரஇஷ்டை செய்யும்படியாய்க் 

சொல்ல, அப்போது மாருதி கூறுவார், சுவாமி, இராம 

சந்திரமூர்த்தியே, தேவரீர் பூஜிச்ச இலிங்கத்தைப்பெயர்த் 

தெறிந்துவிட்டு அடியேன் கொண்டுவர்திருக்கும் மகாலில் 

கத்தை உம்முடைய கையினாற் பிரதிஷ்டை செய்யவேண்டு 

மென்றுசொல்ல, அதைக்கேட்ட இராமசந்திரன், வாராய் 

௮/நுமானே, இப்போது என்னாற் பிர இஷ்டை செய்இருக்கும் 

இலிற்கத்தை பேதிக்கப்படாது. ஏனெனில், அது பாதாள 

பரியந்தம் தட்டுகட்டாய் வேரூன்றி எங்கும் வியாபித்இருச்சு 

மாதலால் உன்னால் ௮சைக்கப்படாது, மேலும், முன்னொரு 

காலத்தில் இச்சிவலிம்கமானது அக்கினிமலையாச விருந்த 

போத ௮தினுடைய அடியைக்கண்டாலும், மகம்மேருமூத 

லிய அஷ்டகுல பருவதங்களினது அஒ.மூடிகளை மாதிமாறிப் 

பிடுங்கிவைக்துக் கயிமுகத்திரித்தாலும், இவ்விலிங்கத்தை 

மாத்திரம், சற்றேனும் அசைக்கப்படாது, மேலும், அப்படி. 

உனக்கு ௮.இ௧ பெலனிருக்குமாயின் காம்செய்த லிங்கப் 

பிரதிஷ்டையை யெ த்துப்போட்டு நீ கொண்டுவர்திருக்குஞ் 

சிவலிங்கத்தைப் பிரதிஷ்டைசெய் யென்ற: ஸ்ரீராமசர்இரன் 

சொல்ல, அதைக்கேட்ட வாயுகுமாரன் மகாபூரிப்போடும்,
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சேதுபுராணவரநம். Mh. 5) F 

அவ்விலிங்கக்தைநோக்க, இநத மிருத்தகையான மணலைப் 
பெயர்த்தெறிவது எனக்கோர் பெரியகாரியமோவென்து 

தாவிக் குதித்து, ௮.ம்குள சகலதேவர்களும், ௬ுஷீஸ்வராளும், 

மூ£ஸ்வராளும், யாவருங் காணும்படியாய் குபிலெனப்பாய 

ந்து இராமலிங்கத்தைப்பிடித் சசைத்தார். ௮வ்வாறசைத்த 
தீற்கு இலிங்கமானது ௮சையில்லா ததுகண்டு பின்ஓும் மிருக் 
தஇிகையான இம்மணலுக்கு இவ்வளவு வலுவுளதோவென்று 

அநுமாரானகர் தனது பஞ்சபூதம்களை.பு மடக்கிச் சுவாசபற் 

தனஞ்செ.ப்து மகாபலத்தோடும், பலதரமும் ௮சைத்துப்பார் 

த்தார். அப்படி, அசைத்தும், இராமலிங்கமானது ௮ணுவள 

வும் ௮சையாமலிருப்பதுகண்டு அங்காரக்கொண்டு, வாலை 

மூறுக்கிப் பற்களை நெறநெறவென்று கடித்து வாலிற்கட்டி. 

யிருக்கும் மணியானது கணசணவென்று சத்தாடம்பரஞ் 

செய்யத் தலைக்ருமேல் ஆஃகாசவெளியைப்பார்க்க வாலைநீட் 

ட.க்கொண்டு மகாகருவத்தோடும், இராமலிங்கத்தைப்பிடித் 

தசைத்தார். அப்போதும் ௮சையாததுகண்டு, மகிமையறியா 

தவராய் மலையைப்போலும், மரச்தைப்போலுமெண்ணி, 

இர்த மிருத்திசையான மண்ணிலிங்கத்துக்கு இவ்வளவு 

வலுவாவென்று விசுவசொரூபங்கொண்டவராய் இரண்டு கரங் 

களைபும் பூமியிலூ ஈறி வாலில் இராமலிங்கத்தைச் சுற்றி 

இறுக்க மகாகோபாவேசத்தோடும், பூரணவலுவைக்கொண்டு 
ஆசகாசவீஇயில்வாழும் சூரியசந்திராள் ஈக்ஷத்திரங்கண் முத 

Qu உம்பர்களியாவருந் இடுக்கட்டு ஈடுங்கும்படியாய் லாகு 
செய்து காலிரண்டையு முயரச்.தூக்கி வெகு பராக்ரமத்தோ 

டும் விசைகொண்டு ௮சைக்றெபோது, பூமி யந்தர சொற்க 

மென்னு மூன்.றுலோகமம், அஷ்ட இக்குகளும், ௮ண்டசரா 
சரறங்களும், அஷ்டகுல பருவதங்களும், சப்தசாகரங்களும், 

எறும்பு(ழுதல் யானை மீறாகும் எண்பத்துகான்கு ,நாருயிரஞ் 
ஜீவகோடி.களும் ௮சைவுகொண்டு ௮ல்லோலகல்லோலமாய்ச் 

சுழன்றதேயன்றி, ஸ்ரீராமசர்இரனாம். பூரித்ச இலிங்கமான து 
அசையாததுசண்டு, ஒன்றும் தோற்றாதவராப் மின்னும்



௯௦ சேதுபுரரணவாநம், 

வாலை நதறுக் இறுக்கு விசைகொண்டு அசைக்கும்போஸி 
அ.துமாருனடய வாலானது நீண்டு நைந்து இளடப் படீலெ 

ன்றுஅறுந்துவிட்டது. அப்படி ௮றுந்தவுடனே அவ்விராம் 
லிம்கத்தின் வடபாரிசத்திலே கூக்குரலிட்டுத் தலைகுத்தாகக் 
கரணம்போட்டு விஜூர்தார். அவை எப்படி. யிருகததென்றால், 
முன்னொருகாலத்தில் வாயுபகவானுடைய பெலத்துக் சூட் 
பட்ட அஇசேடன் மசாமேருகின் கொடுமுடியைப் பெயர்த் 
தெதிந்தானென்னும் தன்மைக்ணெங்க தாலுூமோர் கொடு 

முடியைப்போல் ௮லறிகசொண்டு விழுக்தமாத்திர த்தல் வாயி 
ஞுலும், கூக்னொலும், இரத்தங்கள் குபீர்குபிரென் று பெருக, 

எலும்புகளெல்லாம் கொரும்கக் கண்கிழிபிதுங்க விழுர்த 

௮ இற்சியினால் மண்டையுடைந்து பூமியானது பெலத்வாரம் 
போத் பளளப்பட்டும் தண்ணீருறறுவரையிலும் பேதித்து, 

அதிலூறிப ஜலமும், இரத்தமும் ஒன்றாய்ச் சேராடிச் சமூக 
இரத்தில் பிரவாகமாய்ப்போய்ச்சேர, ௮ப்போது ௮ுமாரா 

னவர் தலைக்குப்புற்று நாக்கை 8ட்டிக்கொண்டு ரூற்சையோ 

0, “பூமியின்பேரில் ௮சைவத்திருப்பதைதேவர்முதலிய ௬வீ 
ஸ்வராள், மு£ஸ்வராள் வானராஇக ளியாவருங்கண்டு ச்சர் 

யங்கொண்டு, ஸ்ரீராமசர்்தரனுடையவுன்பையும், ஸ்ரீசாமகாக 

னுடைய ூருபானந்தப்பெருக்கையு நினைத்து புகழ்க் துகொண் 

டாடி. நின்றவர்களாய், ஸ்ரீராமலிங்கத்தின்பேரிற் பாஇவால் 
சுற்றுமிருக்கப் பாஇவால அறுப்புண்டகோடும் கூப்பிடு 

தாரத்திற்போய் விமுந்து மூற்த்திருக்கும் ௮றுமாசைக் 
கண்டு நடுங்கு வெறுத்து யாவருஞ் ச௫க்கமாட்டாதவர்களாய் 
துன்பக்கடலுட். டோய்க்திருப்பைத இராமசந்இரன்கண்டு, 
மிகவும் ப;தநிக் கண்ணீர் தாசைதாரையாய்விம்த்துக் சுத.றும் 
போறு, இலட்சுமணரானவர் வயிற்றிலும் வாயிலு மதைர்துக் 
கொண்டு புலம்பி €தாதேலியுல் கோவென்றலறிப் பூமியின் 
கேற்சாப்ர்துபுசண்டுபாண்டமுழு, ஐயோ பாமுக்தெய்வில 
வென்று வாப்திய்வ 3 ROR BES   



சேதுபுரர்ணவசிநீம், KAS 

வேடுத்தாள். அவ்வாறு அம்மனானவள் எடுத்துப் பார்க்கும் 
போது, அறுமாரானவர் நைந்து குழைத்து சுருண்டிருப்பு 
தைக்கண்ட வானராஇ மூகலிய யாவரும், ஐயையோவென்து 
அபயுமிட்டு மூகத்திலறைந்து கோவென்றழுதார்கள், ௮.து 
கண்ட இராமதூார்ததியும், ௮தமாரைத் தோளோடேசேர்த் 
தணைதீதுக்கொண்டு இக்கண் ராவியைப்பார்க்கவா இருந்தோ 

மென்றுழ், மாருஇயின் தலையைத்தாங்கி தனது மடியின்பே 
ரில் உட்சகாரறைதக்கபோது அம்மூடியானது நிற்கமாட்டாமற் 

சோர்ந்து சாய்வதைக்கண்ட தோதேவியானவள் அடித்து 

மோதி விழுந்து எழுந்திருந்து தனது இருகரங்களாலும், 

அதநுமாருடைய தலையைக் தாற்கிக்கொள்ள, ஸ்ரீராமசந்திரன் 

மூதலீய யாவரும், ௮றமாருடையதேகத்திற் படிர் இருக்கும் 

தசுகளையும், இரத்தங்களையும் துடைச்து, ஆ எங்கள் தெய் 

வமே என்றும், எலகளையனே என்றும், எங்கள் கண்மணியே 

என்றும், அக்கித்துக்-வி, அந்தோ, பம்பையாற்றங்கரையில் 
எங்களை நட்புக்கொண்ட நாள்முதல், சுக்ீபன் முதலிய வான 
சாஇகளையெல்லாஞ் சேர்ப்பித்துவைத்து உனது தாயாகிய 
அஞ்சனாதேவியை.பும், தாதையாகிய வாயுபகவானையுமறந்து, 
எங்களைச் சதமென்றெண்ணியிருந்து, எங்களெண்ணப்படி, 

நடந்துவர்த உன்னை எப்போது காண்போம். ஐயோ, உனது 

வாய்திறந் தோர்வார்த்தை பேசாயோ, கண்ணைத்திறர்து 

பாசாயோ, எங்கள்பொருட்டாய் நைந்து மெலிந்தனையே, 
மகேக்இரரிகினின்று மெழுர்த நினது கால்களும், இலங்க 
ணியைச் சம்மாரஞ்செய்து இருவா(நியைக் கொண்டுபோய் 

கொடுத்த கரங்களும், இலங்கையைச்சுட்டுச் சாம்பலாக்கே 
வாலும், அசோகவனத்தில் பஞ்சசேனாபஇகள் முதலிய இரா 

அத்தி சர்களை வெற்றிகொண்ட புஜபல பராக் ரமல்களும், எல் 
சே யடிக்கஞெய், அப்பனே, எனதாருயிர்,த்.துணையாயே 8 மூதற் 
ஈத்திருப்பளசப்பரரித் து சடுக்கவுள் சாலமாயித்றே என்று 
நின்றும் க; தனர், து என். செல்வமே, விபீஷணனை 

ஆச்பக்காலிசொள்ளும்படியாய் அச கிஇவாக்லெள்களை



௬. சேஅபுராணவச*றம், 

எடுத்தோ இய-கிவேகசாலியாயெ உனக்கு எவ்வளவுர் தேர்த் 
ரூமல் இப்படி. ௮வஇக்குள்ளாய் ௮யர்ந்தனையே யென்றும், 

நான் இராவணனைச் சங்காரஞ்செய்து வெற்றிமாலைபூண்டது 
நின் வலுவாலன்றி வேறில்லையே என்றும், ஐயோ என் னிரூ 
சண்மணிபோன்ற உன்னை இவயடத்திற் பறிகொடுச் துவிட்டு 
அயோத்யொபுரிச்குப்போய் பட்டாபிஷேசஞ் செய்துகொ 
ண்டி ௮ரசாட்சிசெய்து வாழவும் மனமெழுமோ, அ.நுமானே, 

ஏக்களை ௮3பாத்தியாபுரியிற் றம்பிமார் தாயாருடனேகொ 

ண்ப்போய் சேர்த்.துப் பார்க்காமல் இப்படி. நாங்கள் பரதவிக் 

கப் பார்க்கின்றனையேயென்றும், ஸ்ரீராமசந்இரன் புலம்பிக் 

கண்ணீ ராறுபோற்பெருகவும், ௮துகண்ட சீதாதேவி முதலா 

திபபேர்களும், அழுது புலம்புங் கண்ணீரும், ௮.நுமார்சேகத் 
இல் வீழ்க்து தேகத்தின் மயிர்க்கால்கடோறும் புகுந்து ௮த 

னல் அவர் டைந்த தாபசோபங்கள் தீர்ந்து உடம்பில் 

வலுவுபொருக்தி ௮சைவுண்டாகக கண்களை விழித்துப்பார் 

த்து, ஸ்ரீராமசந்திரன், சீதாசேவி, இலட்சுமணப்பெருமாள் 
மூ தலானபேர்களினுடைய கண்ணீரால் ஸ்கானம் பண்ணப் 
பட்டஇனல், ௮க்கர்தமாதனத்இல் விளங்கும் இரர்மகாதனைத் 

தொட்டுப் பீடுல்கி எறியவேண்டுமென்று நினைத்து ௮பசா 
சஞ்செய்த பாபமும் விசீமாசனமாகி, ௮ஞ்ஞானகங்களெல்லா ம் 

அகன்று ஞானோேதயமுண்டாகி எங்குஞ் சச்சி கானந்தமய 

மாய்த் தோன்றப்பட்டஇனுலே, ஸ்ரீராமசக்இரமர்த்தியை 
யும், சசாதேவியம்மனையும், தோத்திரங்கள்செய்து வணக்கிச் 

சகஸ்ர நாமக்களையும், தசாவதாரங்களையும், ஸ்ரீராடீசர் இர 

னுடைய கருணைிதிப் பிரவாகங்களையும் சொல்லீத் துதித் ௪, 

அடியேன்செய்த அபசாரங்களைப்பொ.றுத்து ரட்டுக்கவேண் 

இபதென்றும், ராமசந்தரன து பாசகமலங்களை வணக்க ஈமஸ் 

கரித்து-எழுர்இருர்து கைகட்டி வாய்புதைத்து நின்றார். அப் 
படிரின்ற மாருதியைச் சகலத்சாளுங்கண்டு சக்தோஷித்.துக் 

கொண்டாடினார்கள். ௮ துகாலையில் ஸ்ரீராமசக்இரனும், இழ 
ater uta gs port. வாரும் ௮துமானே, சாம் ம்கா
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ரிஷிகள் வாய்மையின்வண்ணம், சீதைகாத்தினால் பிடித்துப் 

பாணித்த சிவலிம்கத்தைப் பூஜித்து இருப்பதின் மகிமையறி 

யாது இறுமாப்புக்கொண்டு கோபித்துக்கொள்ளலாமோ, 
அதன்றியும், கான்பூஜித்த இராமலிங்கத்தை முப்பத்து முக் 

கோடி தேவர்களும், நாற்பத்தெண்ணாயிரம் ரிஷிகளும், கருட 

காந்தர்வ சித்தவித்யாதர ர௬ுரகராகாயவாசியர் போகபூமியர் 

முதலிய சிவகண எகளும், பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்திரன் முத 

லாகயெபேர்களும் ஒன்றய்க்கூடி. பேஇக்கவேண்டுமென்றா 

லும், பேஇக்கக்கூடுமோ, அப்படி. இருக்க, ரீ சிறுபிளளைபு த்தி 

யாய் வீணே இப்படிக்கொக்க துற்புத்தியைநினைந் து தயருற் 

னையே, ஆயினும், உனக்கு இன்னல் கூறுகின்றோம். யாதெ 
னில், இப்போது என்னால் இறக்கப்பட்ட இலங்கைவேர்த 
னானவன் முன்னொருகாலத்தில் என்னையைய சாம்பவமூர்தீ 

இயானவர் எழுக்சருளியிருக்கும், ஸ்ரீகயிலாசத்தை பெயர்த் 
தெடுக்கவேண்டுமென் றெண்ணம் கொண்டவனாப் அவன் 

பட்ட பாடுகளையெல்லாம் நீ கேட்டறிர்தில்லையோ, இதல்லா 
மலும், ௮7 தபரமேஸ்வரன் தேவர்களை கெருவபங்கஜ் செய்ய 

வேண்டி. ஓர் துரம்பைஎடுத்து முன்னெறிந்து பேதஇிக்கச் 
சொன்னபோது சகல தேவரும் ஒருள்குகூடி எடுத்தும், 

உனது தர்தையாகிய வாய்வுபகவான் மகா வலுவுகொண்டு 

சூறுவளியாய்த் தன்னுடைய பூரணவலுவகோடு சுழன்று 

சுழன் நடித்தும், பேதிக்கப்படா சவையை யாவருங்கண்டு 

மயங்கித் இயங்கி ரின்றனரே யன்றி ௮த் துரும்பை ௮சைக்கக் 

கூடாகவைச்சூ ௮வனசையாமல் அ௮ணுவசையாதென்றும், 

ஒர் வதந்தி தேவர்களால் உண்டாஇியாவரும் வணக்கத் தோச 
இரஞ்செய்ததை ம கேட்டதில்லையோ, மேலும், இச்ச.தர்.த,௧௪ 

புவனமும், ௮ண்டபிண்டசராசரமும், விளங்காகின்ற எறும் 
புக்கடை யானைமுதல் எண்பத்துகான்கு .நாறுயிரஞ் ஜீவாச் 

மாச்களிலும்கிறைர் து எள்ளுக்குள் எண்ணெய்போல எய்ம் 
வியாபகமாய் உள்ளும், புறமூம் ஒன்றாய் ஆதிமத்யரர்ச Om 
மரய் இரிகேத்திரசாரியாப் விளக்காரின்ற கர்த்தலுஎடய டட.
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மைகள் உனக்குத்தெரியாததுண்டோ,; அந்தோ, ஈவவியா 
சுரணபண்டிதனையெ உனக்கு காம் சொல்லவேண்டி௰தென்ன 
விருக்கின்றது, மேலும், ஸ்ரீகயிலாசபஇயாகயெ சிவபெருமான் 
எவ்வணமிரப்பாரெனில், காலனுக்குக் காலஞாகவும், கருதத் 
துஇப்பவர்களுக் கெளியவனாகவும் இருப்பவனை ௮றியாமற் 
செய்த௮பசாரத் துக்குப் பொருதவராய் உனக்கு இத்தன்மை 
யாகிய ழுன்பங்களைச் செய்தார், ஆயினும், நீ செய்த ௮பசா 
௪,த)க அ௮க்கடவுள் எப்போதும், ௮வர் திருவுளத்தில் வை 
யார், ஏனெனில், அடி.யர்களானோர் இங்குசெய்தால் ன்ன 

வரைத்தெண்டித்தும், பாங்குசெய்தவர்களைக் கடாகூரித்து 

வரும் பக்குவத்தையுடையவராதலால் நீ செய்த பிழையைப் 

பாலுத்துக் சகருணாகடாக்ஷஞ் செய்வசேயன்றி, கைவிடமாட் 

டார். ஆதலால், கீ விழுந்த ௮. இற்டியினலுண்டாயே பிலத் 

வாரமானது பூலோகத்திலே உன்பெயரால் உண்டாக்சப் 
பட்ட தீர்த்தமெனச் ந்இத்து, ௮ல் இர்த்தமாடும் பேர்க 

ளுடைய பாபங்களையெல்லாக்கொடுத்துப் புண்ணியங்களைக் 

கொடுத் துக்கொண்டி.ரக்கும், ௮தெப்படியெனில், அந்த 

இடத்திலே ஊறி இருக்குஞ் ஜலமானது ததி பரமேஸ்வர 

ஓஐடைய சடாடவியில் விளங்குங் கெளரி, கரம்காபலானி, 

செளதமி என்று சொல்லப்பட்ட நாமதேயங்களையுடைய 
கங்கையானவள் பாதாளவாடினியாய்ப் புறப்பட்டிருப்பத 

ஞாலே௮த்.21.தத.த்தில மூழ்கும் பேர்களுக்கெல்லாம், ஆயிரம் 

௮ஸ்வமேதயாகஞ்செய்தபலன் இடைக்கும், இதல்லாமலும் 
சங்கை, யமூனை, சரஸ்வதி என்னு மிம்மூன்று ஈஇயினும் 

தர்திசமாடினால், எவ்வளவுபலன் கொடுக்குமோ, அவ்வளவு 
பலனைக் கொடுக்கும். அன்தியும், 8 Rape get த்இிற் பெருகி 
யிருக்கும் தீர்த்தம், அ.நுமுஇர்த்தமென்று உன் பேரால் இத 

ஸ்கில், ம் அஞ்ச Bri விளக்கிக்கொண்டு இருக்கும் 
ee இர் க்கான பிதுற்சளெக்குதிச்து 

*சனடக்ச் பாயெருகர் சவக் 
கர்ட் ண்பன் msn Da Sia 

      

  

   



சே௮புராணவசநம், ் கடு 

லப்படாது, மேலும், உன்னால் உண்டாயிருக்கும் அதும் 
ரூண்டத்தில் சிரார்த்த பிண்டங்கள் செய்யாமல் மற்ற இடக் 
களிற் செய்வாராயின், ௮ன்ன வர்களை அவர்களுடைய Opts 
கள் கோபித்து விரும்பமாட்டார்கள். ஆதலால், அவ்வளவு 

ம௫மைபுடையதாய் விளங்கு மத்தர்த்தத்திலே முழுகாதபேர் 
களும், சிரார்த்சஞ் செய்யாதபேர்களும், மகா பாவிகளென்று 

சொல்லப்படுவார்கள், இதல்லாமலும், அத்தர் SSSR) pear 

ணீர்முகந்து இலதற்பணஞ்செய்தால், ௮ன்னவரைப்பயக்த 

மாதாபிதாக்களுக்கு நெய்யில் தற்பணஞ் செய்ததற்குச் 

சமானமாய் ஒப்புக்கொண்டு சச்தோஷ்த்தோடும் வாழ்த்து 

வார்கள். இதன்றியும், உன்னாத் பிரதஷ்டைசெய்து பூஜிக்கப் 
பட்ட சிவலிம்கழும், அவ்வாறே மகிமையோடும், விளக்கிக் 
கொண்டிருக்கும். ௮இனும் ஈம்மாற் பிரதிஷ்டைசெய்யப் 

பட்ட இராமலிம்கத்துக்கு நீ செய்யப்போகின்ற மகாலிங்க 
மானது மூதன்மையாய் விளங்கும், அப்படி. விளம்குவ.து 

மன்றியில், அந்த மகாலிங்கத் துக்கு அபிஷேகம், செய்கேதன 

முதலிய சோடசவுபசாரங்களும் முன்னுதாய்ஈடர்துப் பின் 

இந்த கந்தமாதனத்திலே நாம் பிரஇஷ்டைசெய்யுமூன்னம் 

கவுதமராலும், ௮கஸ்.இயராலும், பூஜிக்கப்பட்டுக்கொண்டி ருக் 
இற ௮.த்இர பூர்வ மகாதேவசென்னும் இரண்டு லிங்கத்தத் 

கும், அபிஷேக ஆராதனை முதலியதும்ஈடந்து அதன்பிறளு 
காம் பூஜிக்கப்பட்ட ஸ்ரீராமராதலுக்குப் பூசைடடக்கும்படி. 
யாய்! வரமளித்தோமாதலால், கீ கொண்டுவர்தருக்கும் சவ 
விங்கத்சை, பீரிஇஷ்டைசெய்து பூஜித்து வணல்கென்,று“மகா 

சார்தகுணசாலியாயெ இராமசர்இரமூர்த்தியார் சொல்ல, 
அசைத்கேட்ட அ/றமாரானகர் ம்னம௫ட்சியடைச் து ita 

RngrsQuirs பிரஇஷ்டைசெப்த இராமலிங்கதீழிக்கு' 
கப்பல்ல ழ்: -தரன்கொண்டும்ந்த சிவலிங்கத்தில் ஒனீனறிம் 

பிரதித்ைசேய்து 'ச௫ள்ப்சர்ரமாய்ப் பூஜித்து; ம unis 
Bien 7 *ன்லுக்ட்பிது த்மாஜிப்கமாய்ப் பூஜிச் ஐ வனி 

ளேத்வில்'செம்தாரர்தனர், மிர வ்பை மள் 

 



௩௯௭ சேதுபுராணவசநம். 

னர் அநுூமானுடையவாலினல் மூன்று சுற்றுகச் சுற்றப்பூட்டு 

இழுத்தகாலையில், ௮ந்த இராமலிங்கத் துக்கு மூன்று இரேகை 

போல் வடுத்தோன்றி இருப்பதனால் யாவருங் கண்டறிய 

லாமென்று சூதமாமுவெர் சொல்ல, அதைக்கேட்ட நசைமி 

சாரண்யர்கள் மெத்தவும் பிரம்மானந்தங்கொண்டு, சுவாமி, 
தேவரீர் இதுவரையிற் சொல்லிவந்த புண்ணியகதைகளில் 

இவை மிகவும் ம௫மைதங்கியிருப்பதை நோக்கின் தேவர் 

களுக்கு இம்சையைத்தர்தும், ஸ்ரீராமசக்திர apt 5 Bud 

னுடையமனதையும் வருக்தச்செய்ததால் ௮ச்சண்டாளனாகிய 

ராவணனைக்கொன்றதோஷம், ஸ்ரீராமசந் தரனுக்கு ச் தீர வேண் 

oust சிவலிங்கப்பிரதிஷ்டைசெய்து பூஜித்தாரென்றுஞ் 

சொல்லியதால் அப்படி. ௮வனை வதஞ்செய்தூமித்தம் ஸ்ரீராம 

சந்திரனுக்கு பிரம்மஹத்தி வருவதற்கு ௮வ.ன் பிரம்மரூலனாக 
விரர்தாலன்ோ சம்பவிக்கும், ஆதலால், அவ்வரக்கனுடைய 

வரலாற்றைபும், ௮வ்வரசனுடைய வரலாற்றையும், தசரத 

துயனகிப இராமடிர்த்திக்கு பிரம்மஹத்தி ௮ணுகயே விதத் 

சையுந் இருவாய்மலர்ட் தருளவேண்டுமென்று சேட்கச் சூத 

மாமுசிவர் சொல்லச்கொடங்குஞார், 

இராமசக்திரன் அற்சனைச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பேற்றது, 

  

பிரம்மஹத்திச்சருக்கம் 
அணியை 

கேளுங்கள் நைமிசாரண்ய வாசெகளாடிய முடிவர்களே, 

சத்தபலோகத்தின்கண் வெண்டாமரை யாசனத்தில் வீற் 

நிருக்கும், பிரம்மதேேவனுடைய: புத்திரரான புலத்தஇிய மகா 

நிஷியிடத்தலே, மகாபுண்யகுண வேத$த ஒழுக்கத்தோடும், 
ர் புத்தரன்தோன்றி, விச்சிரவாவென்னும் பெயர்பூண்டு 

சொற்ச மத்ய பாதாளமென்லும் இரிலோகங்களும் மதிப்பதற்
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குரிய பெருர்தபத்தைச் செய்துகொண்டி ருக்சையில் பாதாள 

லோகத்தில் வாழப்பட்ட இராட்௪தர்களில் மகாபலசாலி 

யாயும், அ இவிரபராக்ரமனைியுமிருக்கும், சுமாலி என்பவன் 

பூலோக மழு தும் சஞ்சாரஞ்செய் தகொண்டு இரிபவன் சனக் 

கூள்தானே ஈமது குலத்தை ௮பிவிர்த்தியாகச் செய்யவேண்டு 
மென்பதத்கு மிசவும் ரூ.லாவண்பமூள்ள தனது குமாரத்தி 

யின் வயிற்றிற் பிள்ளேகள் பிறக்கவேண்டி. அ௮வளுக்கிசைந்த 
மணாளனாகவும்)பலசாலியாகவுற் தயபோபலன்க௧களை யுடையவ 

ஞகைவும், இரப்பவனைச் தேடிப்போகவேண்டுமென்று எண் 

ணங்கொண்டவனுப் தன் புத்தரியை உள்ளங்கைபிலேந்இக் 

கொண்டு, பூமியந்தர சுவற்கமெங்கும் தன்மகளுக்கேத்த.புரு 

ஷன் கட்டாமையால், காற்கொண்ட மேகமானது மின்ன 

லோடுங்கூடித் இரிந்தா லெப்படியோ அ௮ப்படிபோல் இரிதெ 

போது, ஓர்நாள் ௮ளகாபுரிக்கிறைவனாகிய குபேரனானவன் 

புட்பக விமானத்திலேறி ஆகாசமாற்கமாய் விமானத்தை ஈடத் 

இக்கொண்டு வருகிதபோது, அச்குபோனுடைய ரூபலா 

வண்ய சவுந்தரியத்தையும், விமானச்கையுங்கண்ட சுமாலி 

என்பவன் அச்சரியமடைர்து, இவ்வகைப்பட்ட புருஷாளு 
மிருக்கன்றுர்களோவென்று யோசித்தவனாயும், இவனைப் 

போல் ஈமது சுமாரத்தியின் வயிற்றிற் பிள்ளைகள் பிறந்த 
அப்பிள்ளைகளினால் இவ்விமானமும பறிபட்டு இவனும் புற 

முதுகடும்படியான வலுவும் வரப்பிரசாதங்சளும்பெற்றி 
பிள்ளைகளாக இருக்கவேண்டுமென்றும், எண்ணங்கொண்ட 
வனாய்த் தனது புத்திரியைப் பார்த்துச் சொல்லுவான். 
வாராய் என் குலக்கொழுக்காகிய கைகேசி என்னும் கண் 

மணியே, உன். னுடைய ரூபலாவண்ய சவுந்தரியங்களை மே 
னகை, அரம்பை, ஊர்வசி, இலோ.க் சமை மூதலியபேர்கள் 

கண்டால், காணித் தலைகுனிநங்தோடவு மிருப்பதோடும், மகா 

லட்சுமியும் சச்தோலப்படும்படியாகவும், சினது பூசணச் சக் 
இசோதயம்போன்ற முகாரலிந்தத்தைக்கண்டு மணிவண்ண 

சிறத்தையுடைய வண்கெளானவை இலந்த தாமரைமஷ 

34



௩.௬௮) சேதுபுராணவச தம், 

ராக்குமென்று மதுக்களருந்தும்படிக் கீதம்பாடி மருண் 

டோடிப்போகவும், இரப்பதனாலே உன்னை யாவர்கள் கண்ட 

போதினும், மோடுப்பார்கள். அப்படி. மோகிப்பவர்களுக் 

கெல்லாம் கொடுப்பது அழகன்றேயென, இருப்பது யாது 

காரணமெனில், உலகின்கண் ஒங்கும், உயர்வாகிய இரத்து 
னத்தை அதற்கேற்ற பசும்பொன்னோடுஞ் சேர்த்தணை த்தால் 

பிரகாசத்தைக்கொடுக்கும், அ௮ப்படியல்லாமல் மாற்று குழை 

நத பொன்னிற்சேர்த்தால் ௮ழகுபடா AION, யான் 
உன்னை உனது சவுந்தரியத்துக்குத்கக்க புருஷனைக்கண்டு 

௮ வனிடஞ் சேர்த் துவைக்கவேண்டுமென்று இதுவரையிலும் 

ைத்இருந்தேன். ௮ துவுமல்லாமல், லோகத்திலே பெண்க 

dors பெற்றபேர்களுக்கு மனதானது எப்படி. இருக்குமென் 

(ரூல், பெண்ணுக்குக் கிடைக்கும் புருஷன் கல்வித்தரத்இினும், 

புஜபல பரரக்ரமத்தினும், அயிசுவரியத்தினும், ரூபத்இினும் 

மிகு தவனாகவிருக்து அப்புருஷனைக்கூடிவாழும் விபவத்தைக் 

காண்பதே பெற்றவர்களாக்குப் பெருமையாம், அப்படி வாய்க் 

காமல், நிஷேதமானவனைக்கூடி. வாழ்ந்தால், துன்பமே சம்ப 

விக்ஞும், இதல்லாமலும், தின்னப்பட்டவனுக்கு ஓர் வஸ்து 

வை கொடுக்கவேண்டுமேயன்றித் இன்னாமல் எறியப்பட்டவ 

ணுக்குக் கொடுக்கப்படாது. ஆகலால், உனக்கேற்ற புருஷனை 

STEM SRM NG) DO காணுமளவும், உன்னை வைத்துப் பாதுகாசத் 

துக்சொண் டி.ருக்கின்றேன், மேலும், : உன்னைக் கண்டபேர் 
களுக்கு தேவாமிர்த,த்தைக் கண்டதுபோல் இச்சையிருக்தும், 

அன்னவர் இச்சையற்றவர்போலிருப்பது யாதுகாரணமெ 

னில், நான் உன்னைச் கரத் திலேர்இக்கொண்டே திரிவதால், 

யாவருள்கண்டு அச்சமுறுகின்றார்கள். ஆன தால், யான் உனக் 
கோர் உண்மை சொல்லுகின்றேன், ௮துயாதெனில், பிரமன் 

பேரனாகய விச்சிரவாவென்று சொல்லத்தக்கவன் மகா சவும் 

தரியத்தையும், புஜபல பராக் ரமத்தையும் உடையவனாய், 

அதோ ௮ந்தவனத்திலே தபஞ்செய்துகொண்டு இருப்பதால், 

ரீ.அவனிடத்திற்போய் ௮வனை ஈட்புக்கொண்டு சேர்ந்திருப்



சேதுபுராணவசரம், ௩௬௯ 

பாயாகல், மசாபலசாலிகளாகய பிள்ளைகளைப் பெறுவாய், 

அப்பிள்சோாகளாலே அ௮ண்டபடரண்டங்களையெல்லாம், ஓர் 

கூடையின்கீ மாண்டு களிப்பெய்தலாமென்று சொல்ல; 

அதைக்கேட்ட குமாரத்தியானவள் மிகவுஞ் சந்தோஷத் 

அடனே விச்சிரவாவின்பேரிற் றணியாக் காதலைக்கொண்டு. 
அன்று மாலைப்போதுல் பிரயாணப்பட்டு ஓமகுண்டத்தக்கினி 

முன்பாக சூரியபிம்பம்போற் பிரகாசித்துக்கொண்டு நிஷ்டை. 

செய்இருக்கும்ஃ விச்சிரவாமாமூனியின் முன்பாக வந்துகின் 

முள். ௮ஃதெப்படி. இருந்ததெனில், அகாசத்தினிடையில் 

விளங்கப்பட்ட மின்போன்ற தேகத்சையுடைய கைகேசியா 

னவள், மகாசவுந்தரியமுற்றவளாகவிருந்தும், காணமுற்தவ 

ளாய் நின்றதைக்கண்ட விச்சிரவா, ஊழ்வினைப்பகுஇயால் 

அன்னவளை ஏறிட்டுப் பார்க்கும்போது, அதையுணர்நர்த 

கைகேடியானவள், புன்னகையோடுந் தனதுகாற் பெருவிரலி 

னாலே பூமியைக்கீறிக்கொண்டே நின்றாள். அவ்வகை நிற்பவ 

ளைக்கண்ட விச்டிரவாமாமுதநிவர் கூறுவார். வாராய், ௮ இரூப 

லாவண்ய்மூள்ள சவுந்தரியே, நீயார், உன் தகப்பன்பெயர் 

யாது, நீ இங்கு தனித்துவருவதற்குக் காரணமென்ன, சொல் 

லுவாயென்று கேட்ச, அப்போது கைகே?ியும், அவருடைய 

பாதகமலங்களிற்பணிந்து ஈமஸ்கரித்தெழுர்து, சைகளைக் 

கட்டிக்கொண்டு, சுவாமி, அடி.யாள் பாதாளலோசத்திலே 

வாழப்பட்ட சுமாலியினுடைய மகள், என்பெயர் கைகேடி 

என்று சொல்லுவார்கள், ஆதலால், யான் எனத) கந்தையி 

னது உத்தரவின்படி, புத்திரபாக்கியம்வேண்டித் தேவரீபை 

நாடி. வந்தபடியால், தேவரீர் இருபைசெய்து ௮ட்கொள்ள 

வேண்டுமென்று சொல்ல, அதைக்கேட்ட விச்சிரவாமாழுநி 

வர் ஒர்மாத்திரைப்போதுவரையிற் சமாதியிலிருந்து பூர்வ 

கன்மாநுபவ லோகாரூடப் பிரவிர்த்திகளை யதிந்துகொண்ட 
வராய், கைகேசியைகோக்கி, ஓ பெண்பாவாய், நீ இப்போது 

சொன்ன காரியங்கள் சரியே, ஆதலால் நீயும், ஈன்ல குழர்சை 

களைப்பெற்றுச் சக்தோஷத்தை யடையவேண்டியிருப்ப தால்,
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இப்போது டீ வந்தவேளை சரியாகவில்லை, ஏனெனில், சூரியப் 

பிரகாசமடங்க) அச்சூரியன் மேற்றிசையில் மறைந்தாலும், 
நாம் கிஷ்டைசெளிக்து விித்றுப்பார்த்தாலும், அக்கினி 

ஹோத்இிரந்தொடங்கி முடிக்கும்வேளை யாதலாலும், அவ் 

கேளையிலுன்னைக் சண்டதனாலும், . இப்படி கான்குவிதமாய் 

உன்வயிற்றிற் பிள்ளைகள் பிறப்பார்கள், அப்படி. ஜனிப்பதி 

அம், அவர்கள் இராட்சதாளாய் கயவாளிகள் சேற்கையாப் 

துற்புத்தியுடையவர்களாய்ப் பிறப்பார்கள், அ.தி எ தினாலெ 

னில், லோகத்திலே எந்த உயிர்களுக்கும் கருத்தரிக்கின்ற 
நேரப்பலலும் இடம்வலஞ் சேர்ந்தபலனுங் கண்டுகொண்டு 
சளித் தபலன் எப்படியோ அப்படியே பிள்ளைகள் பிறக்குமா 
தலால் இப்போது ௩ நம்மிடத்திற்குவக்த கேரத்இன்பலன் 
மாலைப்போதானபடியினாலே இராட்சதாளாகப்பிறக்தும் நாம் 

உண்மையான ஞானநிஷ்டையைவீடுத்து மாயப்பிரபஞ் 

சத்தைநோக்கி விழித்தபடியினுலே ௮வர்கள் மாயையடைந்து 

நுர்கடத்தைக்குரியவர்களாகவிருப்பர், அதன்நியும், நாம் ௮௧ 

னிஹோகத்திரக்சொடங்கி முடிக்கும்வேளையாதலால் வேத 

சாஸ்திர ஞானப்பயிற் யுடையவர்களாகவும் இருப்பார்கள், 

பிறகு பெண்பிள்ளையாகிய உன்னைக்கண்டபலன் ௮வர்களெல் 

லோரும் பெண்ணினால் ஜீரணிக்கத்தக்கவர்களாகவும் உன் 

வயிற்றிற் பிறப்பார்களென்றுசொல்ல, அதைக்கேட்ட கைகே 

சயானவள் கூறுவாள், சுவாமி, அடியாள் தேவாீருக்குப் 

பெறுகறெபிள்ளைகள், இராக; தர்களாகவுக் துன்மாற்கர்களாகவு 
மிருந்து, ௮ழிர்துபோவ.து ஈலபமல்லவே, அவ்வரதில்லாமல், 

சற்புத்தரராகவும், தேவர் சலிய யாவரும் வணங்கத்தக்க 
வர்களாகவும், புஜபல பராக் ரமசாலிகளாகவும் பிறக்கும்படி. 

யாய்க் கட்டளையிடவேண்டுமென்று வணக்க, அசந்கு விசி 

ரவா, ஓ பெண்கள்காயகமே, யாம் என்செய்வோம், நீ என்னி 

டம் கோக்கெெந்த வேளையின துபலன் அவ்வனாமிருப்ப சால், 

தீ பெறுறெ பிள்ளைகளில், இளையபிள்ளை ஈல்ல குணசாலியாக 
வும், வேத 8த ஒழுக்கமுடையவஞசவும், ஈம்போல் பகவதீ
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தஇியானமுடையவதைவும், குபேரசம்பத்தை யுடையவனாக் 

வும், சரஞ்சிவியாகவும் வாழ்ந் இருப்பான். மற்ற பிள்ளேகளெல் 

லாம், நாம் முன்சொன்ன தெப்படி.யோ ௮ப்படியே யிருக்கு 

மென்று விச்சிரவாசொல்ல, அவ்வாய்மையைக் கேட்ட 

வுடனே கைகேசிபுஞ் சந்தோஷப்பட்டவளாய், ௮ம்மநிவ 
ரிடத்திந்சோஈ்து, பணிவிடைசெய்து மடிழ்வுற்றிருந்தாள். 

அப்படி. இருக்கின்றகாளையில், விச்சொவாமாமுநிவ ரருளிய 

வாறுபோல், ஷான்கு பிள்ளைகளைப்பெற்றும், அப்பிள்ளை 

கள்வளர்ர்து சகலகலையினும் வல்லவர்களாய்ச் தேர்ந்து, தபம் 

கள்செய்து, ௮ரேகம் வரப்பிரசாதங்களைப்பெற்று, இலங்கை 

யிலிருந்து இக்குவிஜபஞ்செய்து, கூபோனைச் செயம்பண்ணி,, 

புட்பகவிமானமுங் கைக்கொண்டு, சகலதேவர்களையுக் தமது 

கைவசப்படுத்இக்கொண்டு, எங்குந் தானாய் வியாபித்து ஓப் 

பொருவரில்லாமலிருக்கின்றபோது, மூகிவர்சொற்படி. இவர் 

கள் பெண்ணால் ௮ழியவேண்டி. காரணார்த்தமிருப்பதால், அப் 

ப்ள்ளைகளில் இராவணனனவன், ஸ்ரீராமசர்இரன் தேவியா 

Gu €தாபிராட்டியைச் ிறைசெய்த நிமித்தம், ஸ்ரீராமரூர்த்தி 

யானவர் தமத தம்பியோடும், வானரப்பனணடகளைச் சேர்த்துக் 

கொண்டுபோய், எதிர்த்து யுத்தஞ்செய்து, ௮வனது புத்ர 

மித்ர களத்திராதிகளோடுமல் கொன்றபடியினாலும், wig 

சாவணன் பிரம்மாவின் பேரனாய விச்ரவாவுக்குப் பிள்ளை 

யாதலாலும், அவனைக்கொன்ற தோஷம், ஸரீராமசர்திரனுக்கு 

பீரம்மஹத்தி பிடித் துக்கொண்டு ௮து நிவாரணமாகும்படி. 
யாய், மகாரிஷிகள் வாக்கெயப்படியே கந்தமாதனத்திலே Fong 

கையினாற் பாணிக்கப்பட்ட மிருத்திகையான மகாலிம்கத் 

இலே, ராமசந்இரன் பூஜித்து வணங்கெமையால், அவ்விலிங் 

6390 ஸ்ரீகபிலாசபஇயாகி.ப பரமூவன் பிரசன்னமாய் தரி 

சனங்கொடுத த, இராமஞஜூர்த்தியைப் பற்றியிருந்த பிரம்ம 

கறத்திதோஷூத்தை நீக்கும்படியாகச்செய்ய அதுபோல் 

பிரம்மஹ்தியானது தம்மைவிட்டுூங்கி யோடுவதைக்கண்ட 

சாமநூரத்தியானவர், இதை யாம் விட்டுவிட்டால், பூலோகச்



௫௦௨ சேதுபுராணவசநம், 

இற்கண்டபேர்களை எல்லாம் பிடித்து, வாஇக்குமெனக்கருஇி, 

காளவயிரவனை உபாசனைசெய்து வருவித்து, அவண் தன:து 

கோதண்டத்தினால் பாசாளகெவியாய் ஒர் பிலத்வார முண்டு 

பண்ணி ௮௪ பிலத்வாரத்திலே தன்னைப்பற்றிய இராவண 

னுடைய பிரம்மஹத்தியை காளவயிரவனாற் பிடித்தடக்கும் 
படிசெய்து, அப் பிலத்வாரத்தைமடி, அதற்குக் காவலாக 

'விருக்கும்படியாப் காளவயிரவனைத் தானே பிரதிஷ்டை 

செய்து, wud x Bev ஓர் Bt gs gb உண்டுபண்ணி, அத்தர் 

தீதம்தில் தாம் ஸ்நானஞ்செப்து, அச்இர்த்தத்இற்கு பிரம்ம 

ஹத்தி விமோசனமென்று நாமகரணஞமுங்கொடுத்து, ௮ோக 

வரப்பிரசாதங்களுங் கட்டளையிட்டு, ஸ்ரீராமநாசனுக்கு வட 

பாரிசத்திலே காளவயிரவனும், பிரம்மஹத்தி விமோசன தீர் 

தீதமும், அநேக தேஜசோடும் விளங்கிக்கொண்டி.ருக்கும்படி. 

செய்தவராய், ஸ்ரீராமராதனுக்கு தெட்சணபாரிசத் திலே பரு 

வதராஜ குமாரியான மலைவளர்காதலியைபும், ஆகமவிதிப்படி 

பி. ரதிஷ்டைசெய்.௪, சர்இரசூரியாள், அக்கினிதேவன் மூதலா 

இப பேர்களையும், இந்தஇிராஇதேவர்கள், சப்தகன்னிகள், சப்த 
மாதர்கள், ௮ஷ்டலட்சுமிகள், சரஸ்வதி, கங்கை முதலி. 

பேர்களையும், விராயகர், குமாரக்கடவுள், வீரபத்திரர், காளி 

காதேவி முதலிய ௮ஷ்டதுற்கைகள், ஈவஃிரர்கள், சிவகணங் 

கள், விஷ்ணுகணங்கள், பரமபாகவதாள், பெரியோர்கள், 

௫ஸ்வராள் முதலாடிய பேர்களையெல்லாம், அக் கக்தமா 

தனச்சார்பில் வாசஞ்செய்நுகொண்டு, ஸ்ரீராமகாசனைச் சூழ்ர் 

இருக்கும்படியாப் இராமசந்இிர மூர்த்தியானவர் வாக்களித் 

துப் பின்னும், இராமராதனுக்கு ஆலயமும், ஆடையாபார 

ணங்களும், பூசைக்காகவேண்டிய ஸ்.திதிமதிகளும், உதவி 

செய்தும், ௮கேக கிராமபூமிகளும், நஈவநிதிசளுங்கொடுத்து 
நித்யப்படி. பூஜித்து வரும்படியாய் ௮0ேகம் பிராம்மணாளை 

வரவழைத்து, கந்தமாதனத்திலே பட்டணமுண்டாக்கி தெய் 

_வலோகம்போல் விளங்கப்படுவதனாலே, ௮.தற்கு தெய்வாகர 

மென்றும் பெயர்கொடுத்து, அதல் பீரம்ம, க்ஷத்ரிய, வைஏய,



CF SIL INST AUF BLD. Fok, 

சூச்தரனென்லும், கான்குவருண த். தவரையுங் குடியேற்றி 

வைத்துப் பீன்பு இராமகாதனை ஸ்ரீராமசந்திரன், இலட்சு 

மணன், சீதாதேவிமுதலிய வானரவீரர்கள், தேவர்கள், முறி 

வர்கள், யாவருந் தோத்திரஞ்செய்து வாழ்ந்தாரெனச் சூதமர் 
தேறிவர் சொல்ல, அதைக்கேட்ட நைமிசாரண்யர்கள், சுவாமி, 

தேவரீர் இருவாய்மலர்ந்தருளிய வண்ணம், அ௮வர்களெவ்வித 
மாய்க் தோக்திரஞ்செய்தனரோ அதனை அடியோங்களுக்குச் 

சொல்லவேண்டுமென் று கேட்கச் ரூ.தழுநிவர் கருணைசுரர் தவ 

ரரய் Os rim JO sri Days. 

பிரம்மஹத்திச்சருக்கம் 

மந்றுப்பேற்றது. 

  

சதோத்திரச்சருக்கம், 
atl 0 SIP 0 Geeta 

கேளுங்கள் aber serus anRanrau apiautaGar, 

தேவர்களாலும், மற்ற யாவர்களாலும் பன்னுதற்கரிய இறப் 

போங்கிய சதமாதன பருவசச்சார்பில், தசரதசாயனாற் பிர 

இஷ்டை செய்யப்பட்ட ஸ்ரீராமலிற்கத்தை இராமசந்இர 

சிதர் த்தியானவர் அர்தக்கரண சுழ்தியோடும், தமதிருகரய் 

களையும் சென்னிமேற்கூப்பி அஞ்சலியஸ்தராய் நின்ற கூறு 

வார், யாதெனில், ஸ்ரீகயிலாசபதியாகிய இராமலிந்கத்தை 

கோக்கு, இவ்வுலகமியாவையும் படைத்தளிம் தழிக்கவல்ல 

தெய்வமீம, மகா மாயையுடைய கர்த்தனே, குலாயுதத்தைக் 

கையிற்றரித்தவனே, அடியார்களது துன்பத்தை யகற்றி, 

இன்பத்தைத்தரும் ஆரணனே, யாவுங்கடர்த முதலே, தேவ 

தேவனே, வேதத்தின்்டுடிவே, உலகன்கணுற்ற யோ௫கெளது 

உள்ளத்துணர்வே, ஏங்கும் வியாபகமாகிய பொருளே, சர்வ 

லோகச.ரண்யனே, சுகசொரூபனே, உயிர்த்துணையே, சகல 

வல்லப சவுரிய பராக்ரம வீரசூர சொரூபமே, பாவகாசனே,



௪1௦8 சேதுபுராண்வசநதம், 

பிட்சைகாசனே, காலகாலனே, கடந்த பேரானந்தப் பெரு 

மையே, சராசரங்களுக்குள்ளே நாமரூபமற்ற பொருளே, 

போக்குவ.ரவற்ற பொருளே, மகர்பலம்பொருரந்தியவனாயும், 

இலங்கைக் கதிபனாயுமிருக்கும் இராவணனுடைய பீரம்ம 

ஹத்தியைத் தலைச்த பிரமமே, காளகோடி விஷத்தையுண்ட 
கண்டனே, மனோேன்மணிபாகனே, கங்கையைத் தரிச்தவனே, 

ஆதிமத்தியாற்த ரகதமாய் அறிவற்ற பொருளே, அழற்கண் 
ணனே, பினாபாணியே, மன்௦ததகன, அகண்ட பரிபூரண 

சச்சிதானந்த சொருப சாட்சாத்கார சைதன்ய சுகசொரூப 

கோலாகலத் தாண்டவா, ௮ரவாபரணகங்கணா, கயிலக்கரி 

வாசா, ஸ்ரீராமகாத தயாகிேயென்று, ஸ்ரீராமசந்இரர் தோத் 

திரம்பண்ணினார். பின்பு ௮வலிராமசர்இரன் பின்னவனுய 

இலட்சுமணர், தன இருகரங்களையுஞ் சென்னிமேத்கூப்பிக 

கொண்டவனாய், இராமகாதனைரோக்கடிக் திரிபுரார்தகா, பார் 

வதிபாகா, சம்போ, சங்கரா, அர்த்தசந்திரஜடாதரா, சோம 

சூரியாக்கினிரேத்திரா, சோமசுந்தரா, மாந்கண்டரக்ஷசா, 

காலபயங்கரா, ௮ண்டபிண்டராயகா, அகலலோகதுரர்தரா, 

ஏகசொருபா, வரப்பிரசாதா, மதோன்மத்தா, சத்யவாசகா, 

என்போற் அுன்பசாகரத்தின்௧ண் பிறர் இறர் துழன் று இரி.பப் 

பட்டவர்களுக்கு அன்னவர் பிறவிரோயைத்தணிக்கும்படி. 

யாகிய மருந்தே, ௮ன்பரை இரட்டிக்கு் கடவுளே, பூககணத் 

தலைவா, சுடலையாடி, தொல்லுலகெல்லாம்படைத்த தோன் 
றலே, எவியேன் வினைப்போகத்தினால் எத்தனை பிறவி எடுத்த 

போதினும், அத்தனை பிறவியினும், உனது இவ்யசரணும் 

புயங்களை மறவாமலிருக்கும்படியாய் ௮டியேனுக் கன்புதக்து 

இரட்சிக்கவேண்டும், இராமகாதப்பிரபுவே என்று இலட்சு 
மணப் பெருமாள் தோத்திரஞ்செய்தார். அதன்பின் தோ 

தேகியம்மனுனவள், தனது இரண்கெரங்களையுஞ் சென்னி 

மேற் கூப்பிக்கொண்டவளாய் பர்வதராஜருமாரி பாகத்தில் 
விளங்கும் அழகிய மணிமார்பனே, சடாடவியிற் கங்கையைக் 

தரித்திலகுஞ் சடாமகுடனே, ஒருபாகத்திற் ஸ்ரீமக்காராயண



சேதுபுசாணவசநம், gop 

னுடைய சொருபந் சோன் றம்படியான தேவதேவ Gener 
பனே, மோசகனாங்கிதனே, கருணாலயகிதியே, இக்கடையாகிய 

உடற்கொண்டு திரிந்தலைக்து இறக்கும்படியான அச்சத்தை 

விளை விக்கும் ௮ரும்பொருளே, அன்பருக்கன்பனே, ௮னாத 

சக்௩கனே, மாயாமயமே, ஜெகன்மோகனாவதார சித்சொரூ 

பமே, அடியாள் எத்தனைஜென்மமெடுத்தாலும், இவ்வாறே 

ஸ்ரீராமசர்இரனுக்கு பாரியாய், அவர் ஏவற்பணிசெய் த) 

உனது பாதாட்புயங்களை என்றைக்கு, மறவாமல், சனகாதஇ 

யரும், மாற்கண்டர் முதலிய பெரியோர்சரம் பூஜித்து 

வணங்கத்தக்க ப.தாம்புய நீழலிலே நான் என்றைக்கும் காத் 

இருந்து, ஊமியஞ்செய்யும்படியாய் இரட்சிக்கவேண்டும், 

அூலொண்டகோடி. பிரம்மாண்டராயகா, அஇமத்யார்தரகதா, 

ஸ்ரீராமகாத கருணுகரப்பிரவாக சம்புவே என்று பற்பலவித 

மாய் தாலட்சுமிதோக்இரஞ்செய்தாள். ௮தன்பின் ௮ஞ்சனு 

தேவி புத்திரனாரயய ௮நுமாரானவர், தமதிருகரங்களையுஞ் 

இரத்தின்மேற்கூப்பி, இராமகாதனை நோக்கி தேடுதற்கரிய 

இரவியமே, தேவதேவனே, உலககாதனே, அடியேன் செய்த 

பிழையெல்லாம் பொறுத்தாள வல்லவனே, என்றைக்சும் 

எளியேன் நினது எழிலோங்கும் பதாம்புயத்துக்கு ஏவல் 
செய்து பூஜிக்கும்படியாய் கஇருபைசெய்யவேண்டும். இறை 

வனே, இஃதன்றியும், இப்போது நான் உன்னுடைய 

சொரூபமாய் விளர்கும் ஸ்ரீராமசந்இரமூர்ச்தி யிடச்திலே 

ஊழியஞ்செய் துகொண்டி ருக்கிறேளா தலால், எளியேன் ௮வ் 

வாறிருர்தும், நீ பிரம்மமயமாசவும், உன்னுடைய தேசரூப 

காமம் ஸ்ரீராமகைவும், எனக்குக் தோற்றப்பகின் றமையாள், 

என்னை இன்னமின்னஞ் ஜென்மசாகரத்துக் குள்ளாக்காமல் 

இருபைசெய்து, உனத பரதாசவிந்தத்திர்சேர்த் துக்கொள்ள 
வேண்டுமென்று, உன்னைம்பிப் பணியுமென்னை ஆட்கொள் 

ளுவாப், இராமராதாவென்று சோசத்இரஞ்செய்தார், அப் 

பால், வாலிகுமாரனாகிய அங்கதன், அவ்வாறே இரண்கேேரள் 
களையுஞ்சென்னிமேற் ௯.ப்பிக்கொண்ட வனாய், ராமநாதனை
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நோக்கி, ௮ண்டபிண்ட சராசரங்களும் நீயேயஃலது வேறு 

பொருளுண்டோ, ஆதியே எங்கும் நிறைர்த சோ தியேயென் 

றுந் தோத்திரஞ்செய்தான். அப்பால் சாம்புவந்தனும், ஆவ் 

வாறே கரங்களைக்கூப்பிக் கடவுளைகோக்கிச் சகல இன்ப 

துன்பங்களையுந்தந்து ௮.நுபகிக்கச்செய்யுங் கடவுள் நீ யல் 

லாது உன்னைவிட வேறு தெய்வமுளதோ, உனது காமத் 

தைப்புகழ்ந்து பேசும் வல்லவரு முளரோவென்.று பற்பல 

வாருய்ச் தோத்துரஞ்செய்தான், ௮ தன்பின்பூ நளனானவன், 

சடவுளைசோக்கி, மாயாப்பிரபஞ்ச மயக்கத்தினாலே கங் 
காரங்கொண்டு, மகாவிஷ்ணுவும், பிரம்மதேவலும், தற்கக் 

தொடுத்து ௮ரேகங்கோடிகாலம், பன்றி யுருவாசவும், ௮ன்ன 

பட்சி யுருவாகவும் அலைந்து கேடியுங்காணாத நினது பாதார 

விர்தத்தினலே இருபைசெய்து, எளியேனை ரட்சியுமையா, 

ஸ்ரீராமசாதா தயாறிதி என்று தோத்திரஞ்செய்தான். ௮ப் 
படியே நீலனென்பவன், இராமகாதனைப்பார்த் து, கடவுளே, 

கயிலாசபதியாகெ நீ, எனது ஆசை, அபிமானம், கோபம், 

ஆற்றாமை, இவையாவுமகற்றி, அடி.யேனை ஆட்கொள்ள 

வேண்டும், இராமராதாவென்று வணங்கினான். அதுபோல் 

குழமுதனென்பவன் கடவுளைப்பார்த்து, ஒதேவதேவே, ஞான 
சொருபனாகிய நின்னை, யாங்கள் சுற்பனையினாலே, ரூபமேற் 

படுத்தியதேயன்றி, உன்னை யாவராலே அளவிடக்கூடும், 
அற்புதாவென்.று வணங்கினான். அதன்பின் பனசனென்பவன் , 

பன்னற்கரிய பரம்பரனைநோக்கி, சாகரம், சொற்பனம், 

சுமுத்தி என்னு மூன்றவத்சையுங்கடந்து, துரியந் துரியாதீத 

மென்னும் நிலையிலே இருக்கும் புண்ணியர் கண்களிக்கும் 
புநிதமே என்று வணக்கனான், ௮.தன்பின் கவசனென்பவன், 

சண்ணுதலாகிய பரசவத்தைகோக்கி கடவுளேறே நின்செய 
லதிந்துணரா மாந்தரெவரும் எக்காரியங்களையும் நான்செய் 

தேன் கான்செய்தேனென்னும் இருமாப்பைக்சொண்டு தன் 

பப்படுகின்றனர். இவைகளை உய்த்துகோக்குமளவிற் சகல 

மும் நின்செயலேயன்் நி வேறல்லவே, இராமகாதாவென்று
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வணங்கச் தோத்திரஞ்செய்தான், அதன்பின் பசுக்கண்ண 

னென்பவன், ஓ கபிலாசபதியாகிய இராமராதா உனது பாதார 

விந்த இச்சையிலே கட்டுண்டபேர்களுக்கு உன்னையன் A Garo 

கஇயுளதோ, உச்தமனே என்று தோத்தாஞ்செய்தான், அப். 

பாற் கயனென்பவன், கடவுளைப்பார்த்து ஐ தேவதேவே, உல் 

கின்கணுள்ள மானவர்களது பீ.றவி என்னும் பெரும்பிணிக்கு 

அ௮மிர்தசஞ்ஜீவியைப்போன்ற அற்புதனே, சந்தரஜடாதரா, 

பார்வதிசமேதழ, அடியர்கட்கெஷளியோய், அ௮மலாவென்று 

வணங்கித் தோத்திரஞ்செய்தான். ௮ட்பாற் சப்பனென்பவன், 

சயம்புவைநோக்கி, ஓ தாணுவே, நின்னைக் காண்பதற்கு வரிய 

வஸ்துவென்றும் கைதவமுதலிய யாவுமொழித்துக் கருணை 

யங்கடவுளாகிய நின்னைக்கருதி, தம்முள் தாமே கண்டபேர் 

களினது ந௩ட்பேயென்று கைகுவித்துவணங்டுனான். பின்பு 

கந்தமாசனலும் கடவுளை கோக்க, ஓ சவகணராதனே, தரி 

நேத்திரதாரியே, கெளரிபாகா எளி? பயனுடைய பாபங்களை 

யெல்லாம் தொலைத்து இரட்சிக்கவேண்டும் ஐயனேயென்று 

வணங்கிச் சோத்இரஞ்செய்தான். அதன்பின்பு சுக்கரீவனும், 

இராமகாதனைப்பார்த்து அஞ்சலியஸ்தனாய், பிறப்பிறப்புக் 

குரிய இப்பிரபஞ்சத்தில் பெண்சாதியென்.றும், பிள்ளைகளென் 

௮ம், மாடு, உடமை சம்பத்தென்றும், தனதான்யசம்பத் 

தென்றும், அசைகொண்டு ௮ண்டகோடிகளிலே றரேச 
ஜென்மங்களெடுக்து, ஐம்பொறி என்னும் பாம்பினாற் கடி. 

யுண்டு, விஷந்தலைமண்டைகொண்டு உலூல்வரும் பிணி 
என்னு முதலைவாயிற்சிக்கி நைந்து, தாபசோபமுற்று, வாடி. 

மயங்க மடமையேன், இனி ௮வைகளூக்காளாகாமல், இரட் 

சித்தருளவேண்டுமென்று வணங்கச் தோத்திரஞ்செய்தான், 

ஆப்பால் விபீஷணனானவன், சந்திரஜடாதர£மர் தீஇயாகயெ 

ஸ்ரீராமநாதனைப்பார்த்து, ௮க்கனி சொரூபமாய் விளங்சுப் 

காமாதிகளெல்லாம் இண்டஞ் செடிகளாகவும், புன்மையான 

பு.சுதிகளே கண்டக விருட்சங்களாகவும், கன்மாநுபவ விளை 

களே ஜலமாயும், விளம்கும் பிரபஞ்சமாகிய காட்டிலே ௮.
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பேபனுக்கு யாதொரு தஞ்சமின்றி ஒருவனாய் கரடி. புலி இறக 

மென்னுங் கணங்களாயெ நோய்கள் வளைத்துக்கொண்டு 

வருத்துகின்ற எனக்கு உமதுபாதடழலைத் தீரவேண்டும் தயா 

ளூவே என்று வணங்கித்தோத்திரஞ்செய்தான். பின்பு வானர 

வ்'ரர்கள் யாவரும் அப்படியே கடவுளைப்பார்தீது ஸ்ரீராம 

நாதா, உலூன்கண்வரும் ௮ளவிறர் த யோனிபேதம்களிற் 

பிறந் துபிறந்துழன்று கும்பிபாகமுதலிய ஈரகங்களுக்காளாய்ப் 

பின் லும் வினை என்னும் பிரசண்டவாயுவினாலே வர் துபிறக்து, 

ரோக துன்பங்களை யடைந்துவிட்டோம், இனியாகலும் 

யாங்கள் அப்படி. ஜனியாமல் உமதுபதாம்புயத்தை நாடிப் 

பணிந்த எங்களுக்கு ௮ருள்செய்குவாய், இராமா தாவென்று 

வணங்கத் தோத்திரஞ்செய்தார்கள். பின்பு பிரம்மதேவனும் 

அவ்வாறே கடவுளைகோக்கி ௮௫லாண்டசோடி. பிரம்மாண்ட 

நாயகா, அமலா, ஸ்ரீராமராதா, இரட்சியுமென்றுவணகஅ்டூத் 
கோத் இரஞ்செய்கான், பின்பு தேவராஜன்முதலிய ௮ஷ்ட 

வசுக்களும், இக்குப்பாலகாளும், சாரணராது கெருடகாந்தரு 

வர்களும், தனித்தனியே வணங்கும் தோத்திரஞ்செய்தார்கள், 
பின்பு சச்திரசூரியாள்முதலிய ஈவக்ரகங்களும், அஸ்வனி 

தேவதைகளும், அப்படியே தோத்திரஞ்செய்துவணங்ூனார் 
an, அதன்பின்பு ௮கஸ்.தியமாமுறிவர், நிமலனாகய இராம 

நாதனைப்பார்த்து யானெனதென்னும் ௮கத்தையற்றுகத்கத் 

தடுத்தாட்கொண்டபடி. என்றைக்கும் என்னை இரட்டக்க 

வேண்டுமென்று வணங்கித் தோத்தஇுரஞ்செய்தார். பின்பு 

சுதிக்கண்ண மகாரிஷியானவர் கடவுளைப்பார்த து கயிலாசப தி, 

ஆடையாபரண பூஷணாஇிகளும், இராஜபோகமும், ௮னித்ய 

மெனவெறுத்து நித்யபமாகிய துறவடைந்து ௮இனின்றும் 

பிறழா தநெறி அடியேலுக்குத்தற்து ரட்டிக்கவேண்டுமென் று 
வணங்கத் தோத்திரஞ்செய்தார். ௮.தன்பின்பு விசுவாமித்திரர் 

ஸ்ரீராமகாதனைகோக்கி வேத்சாஸ்தஇர புராணங்களியாவும் 

உமதுபாதப்புணையில் பக்திசெலுத்தும் அன்பர்களுக்கு 

அ௮ணுகுமென்று மேலோர்புகலுவதால் அடியேனுக்கும் ௮௩
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தோத்திரஞ்செய்தார், அதன்பின் காளவமகாரிஷியும் அவ் 
வாறே கடவுசகோக்கி, கெளரிமனோகரா, மறைவிஇயிற் 
புகலுந் தூதூனதருமகோன்புவிரதம், யாகாஇ எக்யங்கள், 

கங்கை யமுனைமுதலிய கீர்த்தபலன்கள் உன்னை வணங்காத 

பேர்களுக்கு ஈல்குமோவென்றுவணங்டும் தோசத்இிரஞ்செய் 

தார், அப்பால் வஷடமகாரி.நிபானவர், சற்இரஜடாதர 

மூர்த்யொயெ உ3ிராமகாதனைப்பார்த்து, ௮னந்தங்கோடிபர 

பங்கள் செய்இருந்தபோதினும் உனது சங்நிதானத்தைக் 

கண்டால் சூரியனைச்கண்ட பனிபோல் ஓடி.ப்போமன்றோ 

உமாமயேசாவென்று வணங்கித் கோச்இரஞ்செய்கார். பின்பு 

அத்திரிமகாரிஷியானவர் கந்தர்ப்பதகனனை நோக்கு, ஸ்ரீராம 

காகனுடைய பாதகமலங்களில் ஓர் விசைவணங்குத் தோத்தி 

2.ரசெப்சபேர்கள் மறுபடியும் பூலோகத்தில் தாயினது 

கருப்பை.புட்புக்கு ஜனிழ்து மலாத்திரமாகிய கும்பிபாக 

நரகத்தை ஒருக்காலும் அநுபயிக்க மாட்டார்களன்ரோ 

வென்று வணங்டும் கோரத்திரஞ்செய்தார். அதன்பின்பு 

Ha php dust இரரமலிங்கத்தைநோக்கி, சுவாமி, 

உமதுபாதாரவிந்தத்திலே வணங்கிசத்தெரிசிக்க எண்ணமுற்ற 

பேர்கள் ௮வர்சளுடைய கோத்திரசூத்திரங்களையும் ஆத்ம 
ஜனங்களையும் நினைந்துவணங்கினாுலும் அவர்களுடைய பாத 

கங்களெல்லாம் உனது கடா௯$விக்ஷண்யத்கினால் அகப்பட்டு 

முத்திபெறுவரன் ஜோவென்று வணங்கித் சோத்திரஞ்செய் 

தார். அதன்பின்பு சகானக்தர் கடவுளைநோக்ச, சுவாமி, வேத 

சாஸ்திரங்களைச்சருவணமுற்று அதனால் மோக்ஷமீட்டை 

விரும்புவோர்கள் உன அபாதகமலங்களைக் கண்டுபணிந்தால் 
அவ்வீட்டைப் பெறுவரன்றோவென வணங்கத் தோத்திரஞ் 

செய்தார். அதன்பின் கெளதமர் ஸ்ரீராமநாதனைப்பார்த் து, 

சந்திரஜடாதரா, உலகத்தில் உனது பதாம்புயத்தைக்கண்டு 

தரிசித்தபேர்களினுடைய முகாரவிந்தத்தைக் கண்டவர் 
களுக்கும் பாபங்கள் நிங்குமாயின் உன்மனெமையை என் 
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சொல்லப்போடின்றோம் புண்ணியனே என்று வணக்கத் 

தோரச்திரஞ்செய்தார். ௮.தன்பின் பிருகுமாமுறிவர் கடவுளைப் 
பார்.தீ.த, உன்னை யாரொருவர் தியானித்து வணங்குகன்ரர் 
களோ அவர்களுடைய பாபங்களெல்லாம் நீங்கு மோட்சத்தை 
மேன்மேலும் பெறுவார்களென்றால் உனதுமகமையை யாவ 
ரால் ௮ளவிடக்கூடும் ௮ரவாபரணனேயென்று வணக்இத் 

தோத்திரஞ்செய்தார். அப்பால் குச்சகமகாரிஷி என்பவர் 

குன்றவில்லியைகோக்கி, காளகண்டத்தையுடைய' ஸ்ரீராம 

நாதனது பாதசேவையானது ஈரகவேதனையைப் போக்கி 

இன்பமாகிய மோட்சசாம்பிராச்சியத்தைக் கொடுப்பதால், 

அச்சேவைசெய்யாக ஜீவர்களுமூண்டோவென்று வணகுஇத் 

மீதாத்திரஞ்செய்தார். அதன்பின்பு, காடபமகாரிஷியானவர் 

காலகாலனைப்பார்த். து, சூரியப்பிரகாசம்போன்ற ஸ்ரீராம 

கா.தனை வணங்கித் தோசத்இரஞ்செய்யப்பட்ட பேர்களுக்கு 
தானம் தருமம் விரதம் கோன்பு தலயாத்திரை இர்த்தயாத் 

இரை, எக்யாதி கிர்த்தியங்கள் வேண்டுமோவெனப்புகழ்சு து, 

சென்னிதாழ்த்தித் கோத்திரஞ்செய்தார், ஆங்ரேசரென்-லும் 

ரிஷியானவர் ஆனந்தக்கூத்தனை நோக்க, ஏகசொரூபனாயே 

ஸ்ரீராமராதா, என்னுடையதேகம் விட்டுவிடும்போது, பார் 

வதிசமேதராயப் விருவபவாகன த்இன்மீதெழுந்தருளி, மோகா 

னந்த மயக்கத்தைப்போக்கி, சுஞ்ஞானத்தைத்தரும் உமது 

பாதாரவிந்தத்தைக் கொடுத்து இரட்டிக்கவேண்டுமென் நு 

வணக்கத் தோச்திரஞ்செய்தார், அப்பால் கார்தருவர் முத 

லிய சர்வக்திராளும், இளம்பிறையைச் சடாபாரத்இற் ரித் 
இராரின்ற இராமநாதனே, எங்களுடைய பந்தபாசங்களை 

யெல்லாம்கீக்கு, தேவரீருடைய பாதகமலப்பணி செய்யும்படி, 
யாய் இரட்டித்தாளவேண்டும், ஐயனே என்று வணங்டத் 

தாத் தரஞ்செய்தார்கள். அப்பால், இன்னரர் முதலிய யாவ 

௫ம் கடவுளைப்பார்த்து, பொன்போற் பிரகாிக்கப்பட்ட, 

இருமேனியையுடைய ஸ்ரீராமகாதனே, உன்னுடைய பாதார 

விர்தச்சை வணங்கப்பட்ட எங்களுக்குவேண்டி.ய சாம்பிராச்
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சிய விபவமென்னென்று வண௩$ூத் தோத்இரஞ்செய்தார்கள். 
அதன்பிறகு இயக்கர் மூதலிய பேர்களும், இமாசலன் பூத்ரி 

நாயகனாகிய ஸ்ரீராமகாதனை நோக்கி, ஐம்புலன்களினாலுண்டா 

இன்ற சகல துன்பங்களையும்போக்கி மோட்சத்தையருளுக் 

தெய்வம் நின்னையன்றி யுண்டோவென்று வணக்கித்தோத்தி 

சஞ்செய்தார்கள். அப்பால், பசஞ்சலி வியாக்ரபாதரென் லும் 

ரிஷிகள் கடவுளை நோக்கி, வீரசூரபராக்.ர்மசாலியான இராமச 

இரமூர்த்தயொல் பூரிக்கப்பட்ட சிற்பரானர்தசொரூபமே, ஸ்ரீ 
ராமராதாவென்றுவணக்கித்தோத்இரஞ்செய்தார்கள். அதன் 
பின் வித்யாதர ரியாவருங் கடவுளைப்பார்தது, ௮ளவில்லாத 

யோனிகடோறும் பிறர் துபிறந் திறக்கும் இச்சையைப்போக்கி, 

இரட்சிக்கவேண்டுமென்று வணங்கித் தோத்திரஞ்செய்தார் 

கள். அப்பால் இம்புருடராதியோர்கள் கடவுளைப்பார்த்து, 

பார்வதிசமேதா, விருஷவபத்துவசா, எங்கும்ரிறைர்த பரம் 

பொருளே, எளியோக்களையும் இரட்ித் தாட்கொள்ள 

வேண்டுமென்று வணக்டுத் தோச்திரஞ்செய்தார்கள், ௮ப் 
பால், வசுதேவதைகள் ஸ்ரீசாமகாதனைப்பார்த து, சவகணங்க 
ளாற் பூரிக்கப்பட்டகர்த்தனே, கங்கையைத்தரித்த கடவுளே 

என்று வணங்கித் தோத்துரஞ்செய்தார்கள். அதன்பின்பு, 
விஸ்வதேவதைகள் கடவுளைகோக்க, போதசொருபமாய் 

நிஷ்டைபுரிந்திடும் மகாயோகிகளுக்கு ஆத்மசொருபமாய் 
தெரிசனந்தந்து ஆட்கொள்ளும் ௮ற்புதனே என்று வணங் 

இத் தோத்திரஞ்செய்தார்கள். அதன்பிறகு, மிருத துவதேவ் 

தைகள், பரமசவத்தைகோக்கி, சகலத.த்வசொரூபமாயும், 

பிரம்மானர்தப் பேரொளியாயும், மேலான சொரூபமாயும் 

விளங்கப்பட்ட இராமகாதக்கடவுளே என்று வணங்கித் 
தோத்திரஞ்செய்தார்கள். அப்பால், சாத்திய தேவதைகளி 

யாவரும் கடவுளைப்பர்த்த, /அஞ்சலியஸ் தராய முதன்மை 

யான பொருளாகவும், மோகத்தைப்போக்கு முழுமுதலாக 

வும், சசலகாரண சொருபமாய் கிளங்குந் தேவதேவனே. 
என்று வணங்கத் தோத்திரஞ்செய்தார்கள். ௮ தன்பின்பு
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சகல தேவர்களோடும், ருஷீஸ்வராள், மூரீஸ்வராள், தபோ 

தனர்கள், பெரியோர்க ளியாவரும், ௮வரவர்கள் தனிச்சனி 

யே ௮நேகவேத மந்இர சுருதிவாக்யப் பிரமாணம்களினாலே 

Car sar eeu gi வணங்கும் ஓசையானதூ, சப்தசாகரங் 

களும் ஒன்ாய்க்கூடி. ஒலிப்ப து போல எட்டுத் இக்ருகளினும் 

மண்டி, ஆகாசவீஇயெங்கும் நிறைர்து, எள்ளிடமுதலாய்ப் 

பரவி, ஸ்ரீராமகாசனுடைய இத்தத்தினும் பூரணமாய் நிறைக் 

தகனாலே மகா இன்பம்பெருகி அனந்தத்தைமடைந்து, அங் 

குள சகலரும் காணும்படியாய் பார்வதி சமேதராய், விருஷப 

வாகனத்தின்மீ தெழுந்தருளி தரிசனந்தர்தார். அப்படி. தரிச 

னந்தந்த ஸ்ரீராமா சனுடைய ஈடாடவியிலே விளங்குங் கங்கா 

பவானியைக்கண்டு, சிலர் வணங்குளர்கள், சிலர் ௮ச்சடை 

யில் விளங்கும் மூன்றாம்பிறைச் சம்இரனைக் கண்டு வணங்க 
னார்கள். சலர் நேத்திரக்தைக்கண்டு வணக்கினார்கள். இலர் 

காளகண்டத்சைக்கண்டு வணங்கினார்கள். லர் உமா மயேச 

னது காலில்வயங்கும் ப ரகண்டாமணியைக்கண்டு வணங்கி 

ர்கள். Got வாமபாகத்இல், மரசகம்போலிலங்கும் பார் 

வதாதேவியைக்சண்டு பணிந்தார்கள், இவ்வாறு ஸ்ரீகயிலாச 

பஇயாபயெஸ்ரீராமநாதனைக் சண்டபேர்களுடைய பாபங்களும், 

துன்பங்களும் துலைந்து, புண்ணியவான்௧ளாகி Coe 

தோத்திரங்கள்செய்து பிரம்மானந்த பரிதராய் கெக்குகெக் 

குருகி வாய்குளற மயிர்க்குச்செறிர்து ஜெயஜெபவென்று 

வாழ்த்திக் கூத்தாடினார்கள். அப்போது, ஸ்ரீராமராதன் 

மனமகழ்ர்தவராப் தெவர்மூதலிய யாவரையும் Conable 

சொல்லுவார். வாருங்கள் ஸ்ரீராமசந்திுரனாுதி சேவர்களே, 

நீங்கள்யாவரும் இசசேதுமத்திய்லோங்குஙவ் கந்தமாதனத் 

இலே ஈம்மை மிகுபக்இி விகயத்தோடும் பூஜித்து வணங்டத் 

தோத்திரஞ்செய்து புகழ் துகொண்டாடின தாலே, அவரவர் 

மனதிலே இந்இத்த காரியங்களெல்லாங் கைக்கூடும்படியாய் 

வுரர்தந்தோம், இட்போது நீங்களென்னைப் பூஜித்தவண்ணம் 
இனியாவர் பூஜித்து வணக்பெபோதஇலும், அவர்களுக்கும்
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இஷ்டகாமியல்களை த் தருவதுமல்லாமல், மோக்ஷத்ன் தயு மரு 

ஞூவோம், இசல்லாமலும், இக்கந்தமாதன த்தல் ஈம்மை தெரி 

சித்தபேர்களுக்கும், பூஜித்து வணங்யெபேர்களுக்கும், ஆயி 

ரரதடவை வேதாகமம்களைப் பாராயணஞ்செய்த பலலும், 

மகாமகிமைபொருர்திய தநுக்கோடியிலே ஆயிரந்தடவைக் 

இர்த்தமாடிய பலனும், காரிபிரயாகை முதலிய புண்ணிய 

க்் இரங்களிஃல கற்பகோடி.காலம்வரையிற் பூசிசதுவாசஞ் 

செய்துகொண்டிருர்தபலனும், ஆயிரம் அஸ்வமேதயாகம் 

பண்ணினபலனும, இக்கந்தமாதனச் சார்பிலே உண்டாகிய 

இர்த்தங்களெல்லாமாடிப பலனும், ஈம்மை ஒருகாள்பூஜித் து 

வணங்கியபேர்களுக்குச் ரத்தமாய் கடைக்கும். இது சத்திய 

மாயச் சொல்லுக 2முமென்று இருவாப் மலர்க்தருளிப் பின்பு 

அக்கோலத்தோடும், இராமலிங்கத்திலே மறைந்துவிட்டார். 

இவ்விதம் ஸ்ரீகயிலாசப இ மறைரதவுடனே, ஸ்ரீராமசர்இரன், 

சீதாதேவி, இலட்சுமணன் முதலிய வானரவீ£ரர்களும், வான 

சா இகம், ர௬ஷீஸ்வராள், டீஸ்வராள், தபோதனர் யாவரும் 

ஸ்ரீராமகாதனுக்கு அபிேகமுதலிய ஆராதனைகளும் ஈடப் 

பித் த, சதாகாலமுந்தெரிசனஞ் செய்துசொண்டிருந்தார்கள், 

பின்பு ஸ்ரீராமசந்திரன் மூதலிப யாவரும், அயோத்தியாபுரிக் 

குப்போக எண்ணங்கொண்டவர்களாய், யாவரும் ஸ்ரீராம 

நாதனை மூன்றுவிசை பிரதட்சணஞ்செய்து ஈமஸ்கரித்து, 

கரங்களைச்சிரத்இன்மேற்கூப்பி அநேக தோத்திரங்கள்செய்து 

விடைபெற்றுக் கொண்டவர்களாய்ப் பின்னும், பசுவைவிட் 

ூ..கலாத கன்றுகளைப் போலவும், தாயைவிட்டகலாத சேய் 

களைப்போலவும், நாயகனைவிட்டகலாக் கற்புடைய ஈங்கை 

யைப்போலவும், குருவைவிட்டகலாத €டரைப்போலவும், 

ஸ்ரீராமராசனுடைய சன்னிதானத்தை விட்டுப் பிரியமாட் 

டாமல், Ari SB முதலிய சகலத்திராளும், நின்றுகின்று 
இகைத்துமறுகி மனங்குழம்பிக்கொண்டு, இக்கந்தமாதனசக் 

தையுஞ் சேது தநுக்கோடியையும், இராமகாதனையும், எவ் 

வகையிட்டுப் பிரிவோமென்றும் யோடித்தவர்களாய், மறு
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படியும், இராமரூர்த்தயானவர் தன்மனஇல் இப்போது நாம் 
இவணிருந்தும் பிரயாணப்பட்டு அயோத்தியா பட்டணத் 
இற்குப் போகாமலிருப்போமாயின் குகனானவன் காம் வருகிற 

வழியைப் பார்த்துக்கொண்டி.ருக்கிறெவனாதலால், வீணே 
கங்கையில்வீழ்ந்து உயிரைப் போக்கிக்கொள்ளுவான், பரத 

னும், ௮க்இனியில் வீழ்ந்இிறந்துபோலான், ௩மது தாய்மார் 

களும் பிராணனை விட்டுவிடவோர்களே, பின்பென் செய்வோ 
மென்று எண்ணமுற்றவராப், எப்போதும் , இராமநாதன் 

நமது இதயத்தஇினின்றும் நீங்கமாட்டாரென்று திடம்பண் 

ணிக்கொண்டவராய் அங்குள்ளமகாரிஷிகளையும், பெரியோர் 

களையும் பணிந்து, ௮வரவர்கள் ஆடரமங்களுக் கேகும்படி. 

யாய் விடைகொடுத்துத் தாமும் ௮ன்னவர்களிடத்தில் விடை 
பெற்று, பட்டணத்துக் கெழுந்தருளினார். அதன்பின்பு, 
அங்கனமிருக்த சல பெரியோர்களும், ருஷீஸ்வராளும், 
தபோதனர்களும், ௮க்கந்சமாதனத்திலே சேதுதநுக்கோடி. 
யிலே வாசஞ்செய்துகொண்டு, ஸ்ரீராமகாதனை இடைவிடாமல் 

தெரிசித்துக்கொண்டே யிருந்தார்கள். கேட்டீர்களோ மகர் 

ரிஷிகளே, இவ்வண்ணம் ஸ்ரீராமகாதனுடை.ய மகிமைகள், 

கோடாநுகோடி. அற்பு தங்களாக விருப்பதோடும், ௮ர்தசேது 
ததுக்கோடியிலே ஸ்கானஞ்செய்யவும் கந்தமாதனச்சார்பிலே 

வாசம்பண்ணவும், ஸ்ரீராமமகாதனை தெரிசிக்கவும், தவம் 

செய்து ஜனிக்கவேண்டும். அப்படியல்லாது முூன்ஜென்மத் 
திற் கோடாநறுகோடி. புண்ணியங்கள்செய்அ, விட்டகுறை 

யால் ௮தனைக் கட்டவேண்டும். இகல்லாமலும், ௮த்தலத் 

திலே எப்போதும், தேவர்முதலிய பெரியோர்களும், இத் 

தர்களும், முநீஸ்வராஞம், யோ£€ஸ்வராளும், இராஜரா 

ஜாக்களும், இரதகஜதுரக பதாதிகளோடும் வந்து தான 

தருமங்களைச்செய்.தும், யாகாஇகர் த்இயங்களும், எக்கியங் 
கரம்செய்து வருதலால், ௮தன்மமமையை என்னவென்று 

சொல்லப்போகின்றோம், என்.று சூதமகாமுகிவர் சொல்ல, 

அதைக்கேட்ட நைமிசாரண்யகத் துரிஷிகள் யாவரும் சந் சோஷ
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மடைந்து, சுவாமி, தேவரீருடைய அறுக்ரகத்தால், இது 

வரையினும் தீர்த்தமகிமைகளையும், மூர்த்திமசமைகளையும் 

சொல்லக் கேட்டோம், இனி த் தலமமையும் சொல்ல 

வேண்டுமென்று பணிந்த கைமிசாரண்யர்மேற் கருணைகூர் 

ந்த, இராமீச்ச£ரதல மடிமையைச் சொல்லத்தொடங்கினார். 

தோத்திரச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பெற்றது. 
  

சங்கரபாண்டியச்சருக்கம், 
eee HAGE ee 

கேளுங்கள் கைமிசா.ரண்ய வாடிகளாகிய முிவர்ச்ளே, 

இவ்வுலகன்கண் ஓங்கும், மதுராபுரி என்னும் பட்டண த்துற் 

சநதிரகுலத்இல் உற்பவித்த பாண்டியர்களுள், சறங்கரபாண்டிய 

னென்னும் ராஜன், மநு$இயின்படி. குடிகளிடத்தில் அறி 

லோர்கடமை ஏற்று, ௮சையாமணிகட்டி, அபயமென்டுன்ற 

சம். தமில்லரமல், இராச்சியயரிபாலனஞ் செய்துகொண்டு வரு 

பவன், தனது பராக்ரமத்தால், அநேகம் சாஜாக்களை வெற்றி 

கொண்டு, கடல்சூழ்ந்த உலகமுழுதும், வேறொரு மன்னனும் 

கல்லாது, தானே ஏகசக்ராஇபஇயாயிருந்து ௮ரசாள்வதோ 

டும், கான்குவேதம், ஆறுசாஸ்திரம், பதினெண்புராணத்தை 

யும், ஆய்ந்துணர்ந்த தேவப்பிராம்மணாள், பெரியோர்கள் 

பேரிலும், விசுவாசமாய் ௮ரேகம் யாகாஇ௫ர்த்தயக்களைச் 

செய்து முடித்து, மகாசார்தபதத்தைப்பொருர்இ, பிரம்ம, 

க்ஷத்ரிய, வைடிய, சூத்துரெென்னும் நான்கு வருணத்தோர்க் 

கும், ஆதாவுசெய்யத்தக்கவனாப் மநுகீதியினின்றும் பிநழா 

மல், ௮ரிபூசை, சிவபூசை, குருபூசை, மறவாமலும், தேவால 

யம், பிரம்மாலயம், விஷ்ணுவாலய முதலரன ுகளுக்கும், 
பூசை ரைவேதாங்களும் தப்பாமல் நடத்தியும், அன்பு, 

பொறுமை, அறிவு, அடக்கம், தயை, தாட்சண்யம், கொடை. 

மேன்மைமுதலிய யாவுர் தப்பாமல், தன்னுயிர்போல் மன்னு
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யிர்களைக் காத்துவருகதிறபோது, ௮ம்மதுராபுரியைச் சூழச் 

தோங்கும் வனங்களில், துஷ்டமிருகங்க எடர்ந்துகெருக்கி, 

குடி.களிசிம் பயிர்களை எல்லாம் காசப்படுத்.துவதைக் குடி.க 

ளாலறிந்து ௮ம்மிருகங்களை அ.தப்படுத்இக் குடிகளைக் காக்க 

வேண்டுமென்றுங் கருணையுற்றவனாப், சில சேசையின்யங்க 

சோடும், இரகாரூடனாப் வனச்தைநோக்கி, வேட்டமாடச் 

செல்கையில், ௮வ்வனமான து எப்படி. பிருந்ததென்ரால், மா, 

இலு பை, ஆல், அரசு, தேக்கு, ஆச்சா, வே௱கை, பலாமரம் 

கள் முதலிய விருக்ஷங்கள் எங்கும் அடர்ர்இருப்பதோடும், 

அடிக்கடித் தாமரை ஓடைகளும், செங்கழுகீர் ஓடைகளும், 

சண்பகயிருக்ஷங்களும், கடம்பவிருக்ஷங்களும், ஆகாயத்தை 

பளாவிய பருவதங்களும், குகைகளும், அவற்றில் கரடி, புலி, 

சிங்கம், காட்டானை, சென்னாய், சிவிறகி, பன்றி, கடம்பை, 

கலை, மறி, மான், கோணுப், ஈரி, முயல் மு.கலிய விலங்கினங்க 

ளும், சக்ரவாளம், சகோதரம், நாகணவாய்ப்புள், காரை, 

அன்னம், அன்றில், தூக்கணான், மயில், குயில், பாரத்வாச 

முதலிய மாடப்புரரக்கள், மணிப்புறாக்கள், காடை, கவுதாரி, 

கானாங்கோழி, சம்பங்கோழி, காட்டுச்சேவல்கள் மூதலிய 

யாவும் அடர்ந்து, களகளவென்னும் ஓசையோடு மிருக்கும் 

அவ்வனத்துல், முநிஸ்வராள், ருலீஸ்வராள்முதலிய பெரி 

யோர், அங்காள்கு பன்னகசாலைகளைப் பு.துக்கக்கொண்டு தத் 

தம் சடர்களோடும் நிட்டைசா இத்றுக்கொண்டிருக்கும், வைப 

வத்தைக்கண்ட Cassa, இரசத்தைவிட்டி(நிந்து தனது 

காலில், அணிந்திருக்கும்படியாகய விரகண்டாமணியைக் 
கழற்றி, பாத.த்திற் ஜெரெடிதோலணிர்து, உடும்பின்றோல்களி 

னாற் செய்திருக்கப்பட்ட கைவார்களையணிந்து, மார்பிற் கவ 

சம்பூண்டு, தலையிற் சிவந்த உருமாலையைக்கட்டி, இடையில் 

கரும்கர்சையிறுக்கி, வில்லும். ௮ம்பறுத்தாணிபுந் தோளிற் 

போட்டு, பதினெட்டுவகை ஆபுதங்களையும் இடையிற்கட்டி, 

பஜ்சகதியோடுக்க.டிய குதிரையின்மீ?ேகறி, கையிற் கத்தி 

கேடயம்பிடித்து, தோற்கருவி தளைக்கருவிமூதலிய பறை
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களை முழக்குவித்றுக்கொண்டு, அரேகர், காடுகளைக் சலைத் 
துக்கொண்டு வரும்படியாயும், Cee Carer aan star, 

வலைக்காயர்களும், குறவர்கள் முசலிய குழுவர்களியாவரும், 

வாங்கு, வல்லயம், ஈட்டி, எறியீட்டி, வில், வேல்முரலிய ஆயு 
தங்களுடனே, வேந்தனைப் புடைசூழ்ந்துவரவும், இலர், ஒளி 

யுண்டாக்கி, அந்தந்த இடங்களிலே ௮ணியணியாய், மிருகங் 

கள் வருஹெவ(தியைப் பார் 4 துக்கொண்டிருக்கவும், லர், ௮ 

கங்கு வலைகணைக்கட்டவும், ர் மகாசவுரியபராக்ரமமுள்ள 

நரய்களை பட்டுக்கயிறுகளினாலும், வெள்ளிச்சங்கிலிகளா ஓம், 

பொற்சங்கலிகளாலும்கட்டி. அழைச் துக்கொண்டுவரவும், இ 

தமப்படியாய் வனத்திற்பிரவேடித்து மிருகங்களைச் ஏின்னாபின் 

னங்களாகவெட்டிப் பிளந்தும், அனைகளினது மஸ்தகங்களை 

யுடைத்தும், கரடிகளைக் கால்வேறு உடல்வேராகச்செய் தும், 

புலிகளின் உடல்களைப்பிளந்தும், சிங்கங்களைக்கொன்றும், 

சிவிங்கிகளைச் சின்னாபின்னப்படுத்தியும், பன்றிகளைப் பிளற் 

தெறிந்தும், மான்மரைமுதலிய மிருகங்களைவதைத்தும், கட 

ம்பைமு.கலிய கலைமான்களைக்கண்ட துண்டஞ்செய்தும், ௮ன் 

னம் மயில் குயில் புராக்கள் முதலிய பறவைச்சா இகளை வேடு 

வர்கள் வலைகளைக் கட்டிப்பிடித்தும், எங்கேபார்த்தபோதி 
லும் மிருகங்களைப் பிணமலைகளாகக்குவித்து, வேடுவர், குற 

வர், மறவர், குழுவர்கவியாவரும், பன்றி, மான், சடம்பை, 

கலை, ாதயல் முதலியவைகளைக் காவடி.களிற்கட்டித் தூக்கெர 

வும், வேர்சனானவன் மிருகங்களைக் தனது கரச்தினிடமாக 

இருர்த பதினெட்டுவகை அபுதங்களாலும சின்னபின்னங்க 

ளாகக் கண்டித்து சர்வகாசப்படுத்திக்கொண்டு வருகிறபோது, 

அங்கோர் மலையடிவாரத்தில் ஓங்கும், ஆலவிருக்ஷச்தின் நீழ 

லாபயெ இருண்டசோலையிற் சாகுல்யமகாரிஷியென் ஜொருமூசி: 

வர், தன்னுடைய பத்இனியோடும், புலித்மோலைப் போர்த் 
துக்கொண்டு கிட்டையிலிருந்ததை அறியாத சங்காபாண்டிய 

னென்னும் வேந்தன், அஹா இவ்கிரண்டுபுலியும் ஈமது வேட் 

டையிற் றப்பித்துக்கொண்டு இங்ங்னம் ஜோடாசவர்து நிற்



௪௧௮ சேதுபுராணவசநம். 

இன்றதென்று கருதியவனாப் தனதுகரத்தினிடமாக இருக் 

கும் வில்லிலே, ஒர் எரிக்கணையைச் சர்இத்துப் புலி இரண் 

டுக்கும் லட்சியம்வைத்து ஆகர்னபரியந்த மிழுத்துவிட்டான், 
௮ப்படி. வில்லிலிருந்து விடுபட்ட ௮ம்பானது மகாவேகத் 

தோடும்வந்து புலியிரண்டையும் தாகப் பின்புற முருவிப் 

போகையில், புலியைப்போலிருந்த இரண்டுபேர்களும், கோ 

வென்றலறிக் குப்பறலீழ்ந்து உயிரைவிட்டார்கள்,, அப்படி. 

வீழ்ந்த அவர்கள் குமாரன்கண்டு ச௫க்கமாட்டா தவனாய்க் 

கோவென் றபயமிட்டு அலறி, கிலத்இன்பேரிற்சாய்ந்து கூறு 

வான், அந்தோ அ௮ன்னைபிதாக்களே, என்செய்வேன், இனி, 

எவ்வணமுய்வேன், பின்னும் இப்புவியின்மீதெனக்கு ஒரு 

வருந் துணையில்லாமல் தனியேவிடுத்துப் போகலாமோ, என் 

னையுங்கூட அழைக் துக்கொண்டுபோனா லாகாதோ, இங்க 

னம், எனக்கார் உணவுதருவார்கள், யார் துணைசெய்வார்கள், 

ஐயோ, யான் சாப்பிடமாட்டேனென்றால் எனக்கு ஈல்லவார். 

தீதைகளைச்சொல்லி யார் சாப்பிடச்செய்யப் போடன்ரார்கள், 

வேசசாஸ்திரபுராணக்களை யார் எனக்கு போதிப்பார்கள், 

நீங்களிப்படி. மோசஞ்செய்வதாகயிருந்தால் என்னை அண் 
பிள்ளையாகப்பெற்று வளர்ப்பானேன், இவ்வாறு இர்தலோ 

கத்தி லென்னைவிடுத்துப் போடுன்றதாகவிருந்தால், நான் ஈட 

த்கவேண்டிய காரியங்கட்ரு இட்டப்படுத்தியன்ரோ போக 
வேண்டும், ௮ப்படி செய்யாமல் இப்படி. ௮னியாயமாக என் 

பதியை ஏற்றுக்சொண்டுபோகலாமா, இவ்வனத்தில் ௨9க் 
கும், பெரியோர்களுடைய புத்திரவற்கங்களூஞ் சீடர்களும், 

தாய்தந்தையில்லாத பிள்ளையென்று, ௮லட்சியமாகத் தூறி 

யடி ப்பார்களே, அதைக்கண்ட யான் சகிப்பேனே, தரையிற் 

தரிப்பேனோ, வேறிடஞ்செல்வேனே, ௮ந்தோ பாவிகளா, 

இரண்டுபேர்களி லொருவரிருக்து ஒருவரிறந்தாலாகாதா இப் 
படி. இரண்டுபேருஞ் சாகவேண்டுமா, இவ்வாறென்னை அலை 

க்க யான் உங்களுக்கென்ன கொடுமைசெய்தேன், லோகத்தில், 

பசுக்கள், தன்றுகளை விட்டி றக்குமாயின் பின்பு ௮க்கன்றுச
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ளடையுங்கஇயறியீர்களோ, ௮. துபோலன்றோ யான், ஐயேர், 
என்னைச்சோஇக்கலாமென்று மவுனமாய்க் கண்களைமூடிப் 

படுத்திருக்கின் நீர்களோ, உங்கள்மன த்இலிருக்குங் கருத்தை 

எழுந்து எனக்குச் சொல்லப்படாதோ, அவ்வாறு எழுந்தால் 

அக்காரியம் பிரமனுக்குச் சம்மதியாதோ, நீம்கள் ௮ம்புபட் 

டுருவிச் சாவதற்குக்காரணம்யாது, புத்திரனாகிய எனக்சுச் 
சொல்லப்படாதோவென்று, விம்மிவிம்மி ௮பயமிட்டல.றும் 

போது, அல்வோசையைஅங்குதபஞ்செய்துகொண்டிருக்கும் 

பெரியோர்கள்பார்க்கும்போ து,ரிஷியும், ரிஷிபத்தினியும்,௮ம்பு 

பட்டுருவி வாயினுலும், கூ£க்கனொலும், இசத்தங்களைக் ககஇக் 

கொண்டு மடி.ர்திருப்பதைகோக்க, இதென்னகாரணமெனச் 

சிந்தித் துப்பார்க்கும்போது, ௮வ்வனத்இற் சங்கரபாண்டியன் 

வில்லுஉகையுமாய் நிற்பகைக் கண்டார்கள். அப்படி. கண்ட 

மாத்இரத்தில் இவனாற்றான் ஈடந்ததென் றறிர்துக்கொண்ட 

வர்களாய், அ௮ங்கனம் நின்று ௮ழுதுக்கொண்டிருக்முல் முழ 

தையை எடுத்து மார்பைத்தமுவிக் கரங்களினாற் கண்ணீரைத் 

துடைத்து ௮டா சூழந்தாய், உலகில், நித்யமாய் யாவமேனலும் 

வாழ்க்தவர்களுண்டோ, நாங்கள் கற்றுணர்ந்த சால் இரங்களி 

னும், நித்யமாய் ஒருவரேனுமிருந்ததாய் சொல்லக்காணோம், 

நாங்கள் கண்டதுமில்லை, கேட்டதுமில்லை, இதல்லாமலும் 

பொன்னுலகவாசிகளாகிய தேவர்கள் ஓர்காலையிற், பிரமனது 

கருப்பவாசத்திலிருர்து, எங்களையெல்லாஞ் சாகாமலிருக்கச் 

செய்யவேண்டுமென்று கேட்க, அதற்குப் பிரமன் அப்படி. 

கூடாது, அவரவர்கள் சன்மாநுபவத்துக்கீடாய் நடக்கு 

மென்றுசொல்லி காமிந்த கர்மம் பூமியிற்பிறந்தமையால் யாவும் 

அ௮.பவித்தே தரவேண்டும், பேசுதற்கரிய சபஞ்செய்தபோ 

இனும் பிறப்பிறப்பிரண்டும், எதிரிற்றானே நிற்கும் இவை, 

ஈமக்குமாத்இரமல்ல, எவ்வுயிர்க்குமே உண்டாசலால், உனது 

தாய்தந்தைகள் அ௮வர்கள்விதிப்படி மாண்டவர்களேயன்தி 

வேறல்ல, அதுபோல் நீயும் உனதுவினை முடியுமளவுமிரு 

ந்த் பின் இறக்கப்போசன்ருயேயன் நி இருச்சப்போ௫ின்று



௪௨0 சேதுபுரானவசநம். 

தில்லை?ய, ஆதலால், இப்போது செத்தவர்கள்மீது சாகாம 
லிருப்பவர், அடித்துகிழுர்து கூக்குரலிட்டமுதால், செத்த 
வர்களுக்கு மோட்சமில்லாமல், பேய்க்குச்சமானமாவார்கள். 

ஈல்லகதியுங் கடைக்கமாட்டாழு, இறவாமலிருப்பதந்கோ 

உபாயம் ஒருவருங்கந்றதில்லை, மேலும் காலணானவன் சாகாம 

லிருக்கும்படியாய் ஒர் இருமியையும் விட்ட இல்லை இப்போது 
நாங்கள் சொல்வதில், நீ எல்வளவுஷ் சம்சயப்படவேண்டாம், 
சகலவுபிர்கஞங் கடவுஞடைய அக்கினையின்படி,யே ஈடச்கும், 
இதன்றியும் இத்தேகமானது இரத்தமாம்ச என்பு மலத் 

இரங்களால் மூடப்பட்டபடியால், புற்புதத்தைப்போல் க்ஷண 

நேரமிருந்து கூ௲ணகேரத்தில் மறைந்துபோம், ஆதலால் அறி 
விலிகளாக இருப்பவர்கள் இப்புழுக்கூட்டைக் காப்பாற். றுற 

தேயன்றி வேறல்ல, என்றைக்கும் ௮அகண்டபரிபூரண சச்டதா 
னந்த பிரம்மம் ஒன்றே நிக்தியமாய்விளம்கும், மற்றவை எல் 

லாமநிந்துபோம் ஆசலால், மீ அவர்களுக்கு அன்புள்ளபிள்ளை 

யாக இருந்தபோதிலும் உன துகண்ணீர், அவர்கள்மீது படு 

மாயின் அவர்கள் உயிரானது இதையே ய.நுபவிக்கவேண் டிய 

தாய்வரும், மேலும் பெரியோர்களா பிருக்கப்பட்ட, உனது 

தாய்தந்தைகளின்மீ.த கண்ணீரையு இர்க்காபல் வேதாகமப் 

படி. அவர்களுக்குச் செய்யவேண்டிய கருமங்களை ஈடத்து 

வித்து, நல்லகதியடையும்படியாய், அவர்களை த் தகனம்பண் 

ணின அங்கத்தைப்பொருக்கி யெடுத்துக்கொண்டுபோய் 

சேதுமத்தியிலே கர்தமாதனச்சார்பில் விளங்கும், இராமீச் 

சுரதலத்தில் ஓர்பக்கத்திற் ருபனஞ்செய்து பின்பு, ௮ந்தசேது 

தீறுக்கோடியில் ஸ்காஈம்பண்ணி, கர்மத் துக்குரிய ஈவூரர்த்த, 

சோடசமுதலிய இதிரிரர்த்தங்களை விஇப்படி. நடத்தி, அவர் 

களுக்குகல்லகதிமோட்சல் இடைக்கும்படிச் செய்வா யென் று, 

அம்முரிவர்கள்சொல்ல அவ்வார் த்தையைக்கேட்ட சாகுல்ய 

மகாரிஷி குமாரனான சாங்கலனானவன்கேட்டுச் சிறுபிள்ளை 

பாகவிருந்தபோதினும், பெரியோர்கள் சொல்லியதைகேட்டு, 

அவர்களிற் சிலரைச் சனக்கு உதவிபாகவைத் துக்கொண்டு:
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தாய்தநதையர்களுக்குச் செய்யவேண்டிய கரியைகளெல்லாஞ் 

செய்து முடித்து, தானஞ்செய்௫, மறுசாஞதயகாலத்திலே, 

அங்கங்களை எல்லாம் பொருக்கி பெடுத் துக்கொண்டு, கூடல் 

மானகரமாடிய மதுராபுரியின் வனத்தைவிட்டுப் பிரயாணப் 

பட்டு, இராமீச்சுரம்போய்ச்சேர்ந்து, அத்தலத்தில் தான் 
கொண்டியோன என்பை அடக்கஞ்செய்து, பின் சேததறுக் 

கோடியில் தீர்த்தமாடி, பிதுற்கருமங்களை விஇவசத்சாய்ப் 

UBD) sy? berg வரையிலுஞ்செய்து மூடி.தீது, மாசமாஇகளி 

BIG செய்யவேண்டிய கிரியைகளைச் செய்துமுடித்து, நியமக் 

தோடும் ஒருவருடம்வரையில் அவ்விராமீச்சுரத்இலிருர் ஐ, 

சகலகர்மங்களுஞ் செய்து முடித்து, அச்சிறுவணனைவன் அன் 

றிராப்போதில் 9ிக்திரைசெய்கறபோ ௫ ஸரீமகாவிஷ்ணுவைப் 

போலும், மகாலட்சுமியைப்போலும், தன்னுடைய தாய் 

தர்தையர்கள் சொற்பனத்தி லெழுக்தருளக்கண்டு, நிழ்திரை 

நீங்கி எழுந்திருக்து, சேது தநுக்கோடியிலே ஸ்காஈம்பண்ணி, 

இரரமநாகனைப் பணிர்து விடைபெற்று மதுராபுரியைச் 
சார்ந்த வனத்இல்வந்துசீசர்ச் த, அங்குள்ள முநிவர்களிடகீ 
தில், தான்கண்ட சொற்பன மின்னபடி. என்றுசொல்ல, 

அவர்களுங்கேட்டு, மகாசங்கோஷத்தை யடைந்த, அப்பா 

சிறுவனே, உன துதாயுக்தந்தையும், விஷ்ணுசொருபமாகவும், 

இலட்சுமிசொருபமாகவுமே விளங்குவார்களென்று சொல்ல, 

அ ழைக்கேட்ட, சாங்கலன் சந்தோஷூச்தையடைந்து, பின்பு, 

அப்பெரியோர்களிடத்திற்றுனே யிருந்து, வித்யாப்பியாசஞ் 

செய்துக்கொண்டுவந்தான், இங்ஙகனமிவ்வாறிருக்ச, அவண் 
வில்லும் வேலுமேந்திரின்ற, சங்கரபாண்டியராஜனை அங்குள 

மூரிவர்கள் கோக்கிக் கூறுவார்கள், வாரும்வேந்தே, எப்படி. 
யு கெட்டதுகெட்டது, எவ்வளவும் உமக்கு அறிவில்லாமற் 

போச்சுதே, ௮ந்தோ, தப்சிகண்மீது இப்படியும், அநீதியாய் 
அம்பைப்பிரயோடுத்துக் கொல்லலாமோ, ரிஷியைக் கொன் 

ஐ.தமல்லாமல், ரிஷிபத்தினியையுங்கொள்று, இருவர்புதி 
யையு மேற் றுக்கொண்டீரே, இப்படியார்செய்தார்கள், ஒரு 

36



௪௨௨ சேதுபுராணவசநம், 

வருமில்லையே, இப்பாவத்துக் கென்னசெய்யப்போடன்ரய், 
மனசாலும் வாக்காலும் காயத்தாலும் குற்றங்கள்வந்து 
சேரிடாமல் நடப்பதுவே வேந்தர்களுக்கு நீதியும், வெற்றிபு 
மாம், அதைவிடுத்து, வேடரோடொப்பர்தமாய் ஈடத்இியது 
இராஜூதியல்லவே, இவ்வாறு நீ ௮னியாயமாய்ச் செய்த 
தற்குப் பரிகாரம் இறர்தபேர்களுடனே உன்னுடைய சரீ 
ஈச்தையு மிறக்கும்படியாய்ச் செய்யவேண்டும், அவ்வகை 
பிலாவிடில், அக்கினியில் வீழ்த்த, நீறாக்கவேண்டும், இவ் 
விரண்டிமல்லாது, இப்பநி$ீங்காசாதலால் இப்போது உன் 
ஊக்கண்டபேர்களுக்கும், பேரியபேர்களுக்கும், பிரம்ம 
ஹத்தி£ங்காமல், அவர்களையும் பிடித்துக்கொண்டு, ஆயிர 
வருடமான போதினும் ௮கலாது, அதலால், நீ எங்கள்முன் 
மே நிற்காமல் ௮கலப்போவாயடா பாவி என்று முநிவர் 
களும் அவர்பத்தினிமார்களுங் கூறியதைச்கேட்ட, சங்கர 
பாண்டியன், கெஞ்சந்்இடுக்கிட்டு, துக்கசாகரத்துள்ளமுசர் இப் 
பற்பலவிழமாய்ச் சிர்தித்த, இப்பழியைப்போக்கும்வித 
மியாதெனக் கவலைகொண்டவஞய், நேநிவர்கள் கூ.றியவண் 
ணம் அ௮க்கினியைவளர்த்தி அஇல்வீழ்ர்து, இறந்துபோவேோ 
மென்று, ஸ்திரஞ்செய்துகொண்டவனாய் தனக்குப் பின்புற 
மாகறித்கும் மந்திரியு.சலிய காரியக்காரர்களை நோகச் 
சொல்லுவான். வாருங்கள் மர் இரிமார்களே, அறிவிலியாயெ 
எனக்கு வினைவலி.பால் மகாபெரியவராயெ மூநிவரரையும், 
அவருடையபத்தினிமாரையும், வதஞ்செய்தசோஷம் வர் 
தடர்ர் திருப்பதால், இனி யான் இப்பூமியிலிருக்து குமார 
னுக்குப் பட்டாபிஷேகஜஞ்செய் து, என்னிடமிருர்ததுபோல் 
அவனிடமிருந்து €திவழுவா௫ இராச்பெபரிபாலனம்செப் gl 
வருமபடியாய், யாவும் அவனுக்கு தெரிவிப்பதோடும், இப் 
போது யான் அக்கினிப் பிரவேசமாகும்படியாய்த் இயை 
வளர்த்துங்களென்று சொல்ல, அவ்வார்த்தையைக்கேட்ட 
மக் இரிகளும், காரியக்காரர்களும், கோவென்றலறிக் கூக்குர 
லிட்டு, எ௫்களை இதுவரையிலும், பிள்ளைகளைப்பேரல வளர்ச்
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துப் பரிபசலனஞ்செய்து, இப்போது தேவரீர் @ pe gn 

போகனும், நாங்கள் உயிர்வைத்இருக்கவுமோ, ஈல்லகாரியம் 

சொன்னீர். நாங்களும் உம்முடன் ௮க்கினிப்பிரவேசமாகன் 

ஹோம். அப்படி செய்யாமல் நாங்கள் ஜீவித் இருப்பதில் என்ன 

பிரயோசனம் என்று யாவரும் ஒருமித்துச் சொன்னார்கள். 

அவ்வார்த்தையைக்கேட்ட சங்கரபாண்டியன், அவர்களை 

எல்லாம் சமுதாய்ப்புசெய்து, அப்பா மந்தரிமார்களே, என் 
போலொருபூ£வி எவ்வுலகலு மிருக்கப்படா.த, சிங்காசனமூ 

மேறப்படாது, ஆதலால், நான் அ௮க்கினிப்பிரவேசமாய்விடூ 

இன்றேன், என்குமாரன், என்னிலும் எண்மணங்கஇகமாய் 

உங்களைப் பாதுகாத்துவருவா னாதலால், நீங்கள் என்னிடத் 

இல் வைத்திருந்த விசுவாசத்தைப்போல், அ௮வனிடத்திலும் 

வைச்து இராஜரீகஞ்செய்து வாருங்களென்றுசொல்லிப் பின் 

னுங் கூறுவான். ஓ மந்திரிகளே! என்றைக்கிருர்தபோதினும், 

இத்தேகமானது நீர்மேற் குமிழியைப்போல் ௮ழியுமேயல் 

லது நிற்கமாட்டாது, ௮தனோடும், கான் வீண்பழி ஏற்றுக் 

கொண்டு, இராஜரீசம் செய்திருப்பது அழகல்ல. ஆதலால், 

நான் சொல்லியபடியே அக்கினியை வளர்த்துங்களென்று 

சொல்லிப் பின்பு, அங்குள்ள முகிவர்களியாவரும் சாணும் 

படியாய் ஸ்காஈஞ்செய்து, விபூதிதரித் துக்கொண்டு, அம்முநி 

வர்களைப் பிரதட்சணஞ்செய்து, ஸ்ரீகயிலாசபதியாகிய உமா 

மசேசனைகோக், அஞ்சலியஸ்தனய், சம்போ, சிறியேன் 

அறியாமையினாற்செய்த பழியை என்னுடனே முடிக்க 

வேண்டுமென்று அக்கினியை மூன்றுதரம் பிரதட்சணஞ் 

செய்து, உயர எழும்பிப் பாய்கின்ற சமயத்தில், ஸ்ரீகயிலாச 

பஇியாகயே சொக்ககாதக்கடவுளருளால், ஆகாயத்தினின்றும், 

ஓ சங்கரபாண்டிய ராஜனே, 8 ௮க்கினிப்பிரவேசஞ் செய்து 

கொண்டால்,ரிஷியையும்,ரிஷிபத் தனியையுக்கொள்றதோலம் 

நீங்குமோ, நீங்கமாட்டாதாதலால், காமோர் உபதேசஞ் 

செய்கின்றோம். ௮து யாசெனில், தெட்சணசமுத்இரத்தில், 

ஸ்ரீராமசந்திரமூர்ச்தியாற் கட்டப்பட்ட சேதுவின்மத்துயி



௪௨௪ சேதுபுராணவசநம். 

லோக்குங் கந்தமாதனச்சார்பீல் எழுந்தருளியிருக்கும், ஸ்ரீராம 

நாதக்கடவுளை தெரிசித்து, சேதுவில் தீர்க்தமாடி, அக்கட 

வுளை இரிகாலமும் வணங்கித் தோத்திரஞ்செய்து, பால், 

கெய், தேன், இளநீர்மு தலிய அபிஷேகஞ்செய்து சோடசோப 

சா.ரங்கள்செய்து, வேதப்பிராமணர்களாக விருக்கும் பன்னீ 

சாயிரம்பேர்களுக்கு அன்னதானமும், வஸ்இரதானமுஞ் 

செய்து, அ௮வர்கள்தானஞ்செய்தபலன் முழுவது ம். ஸ்ரீராம 

நாதனுடைய பாதாரவிர்ததந்திலே தத்தம் செய்யும்படியாக 

வுஞ்செய்அு, ஒரு வருடம்வரையில், நீ அவ்விடத்திற்றுனே 

வாசஞ்செய்து வருவாயாடல், இவ்விரண்டுப(நியும், உன்னை 

விட்டு நீங்கிவிடும், ௮ப்போது நீ புண்ணியசாலியாவாயென் 
௮ம், அசரீரியானது கூற, ௮வ்வாய்மையை அவ்வனத்தி 

லுள்ள முடீஸ்வராளும், சங்கரபாண்டியனுங் கேட்டு சக் 

தோஷமடைக்து, வேர் சனைவன் ௮வஉணின்றும் போகமாட், 

டாமல், அ௮ச்சமூற்று நிற்கும்போது, அ௮வனைக்கண்ட மூறிவர் 
கள் கூறுவார்கள், வாராய் சங்கரபாண்டி யராஜனே, காரங்கள், 

ஸ்ரீராமமாசனுடைய மகிமையையும், அவர் அருட்பிரசா 

தத்தையுமறஈ்த, உன்னை அக்கினியில் வீழும்படியாய் பரிகா 
IG சொன்னோம் காயாம்பூவண்ணனால் நியமிக்கப்பட்ட 

சேது தறுக்கோடியையும், ஸ்ரீராமகாகனையங் கண்ணினாற் 

சண்டாலும், சொல்லுதற்கரிய பாபங்களெல்லாம் பறந்து 

மோக்ஷத்தை கொடுக்குமாதலால், இப்போது உரைத்த ௮௪ 

ரீரியின் வண்ணம், சேதுஸ்கானஞ் செய்துகொண்டு வரக் 

கடவைபென்று, ஈகன்கு மதித்தவர்களாய்ச் சற்கரபாண்டிய 

னுக்கோத, அவனும் மகா சந்தோஷத் துடனே, பெரியோர் 

களா$ய முநிவர்களிடத்இல் விடைபெற்.றுக்கொண்டு, மதுரா 

புரிக்கு வேவுக்காரர்களை யனுப்பி, பட்டஸ்இரீ முதலியவர் 

களையும், வேண்டிய திரவியங்களையும், இரசகஜதரச பதாதி 

களையும் வருவித்து, ௮வணிருந்சே தானும் இர தாரூடனாய்ச் 

சயின்யங்களோடும் பிரயாணப்பட்டு, காடு, மலை, வனம், 

வளுர்இரம், கானாறு மூதலிய யாவுங்கடர்து, அச்சே துவின்



சேதுபுராணவாநம், ௪உடு 

2த்தியிலோங்கு் கந்தமாதனச்சார்பில் வர்இறங்கினார்கள். 

அவவாறிரங்கெ சங்கரபாண்டியராஜன், ௮ன்று முதல் மகா 

நிபமத்தோடும், விரகமருட்டித்துக்கொண்டு சேதுதறுக் 

கோடியில் சங்கற்ப விஇயின்படி. பிரஇஇனம், இரிகாலமும் 

ஸ்காஈஞ்செய்து, வேண்டிய தானம்களைச்செய்து, இராம 

நாதனைவேண்டி. ௮பிஷேகஞ்செய்து, ஆடையாபரணங்களை த் 

இருத்தி, ஆராதனை மூதலிய உபசாரங்களைச்செய்து, பிராம் 

மண சந்தற்டீணை முதலிய யாவும்நடத்தி, யாதும் குறையின்றி, 

அசரீரி புகன்றவண்ணம் நடாத்தி வருகையில், ப்படி 

நடாத்.தும் நாட்களில், மூக்.நூற்றறுபத்தைந்தாம்காள் மாலை 

யில், ரீராமரா தனுடைய சந்மிதான த்தில் கோழத்திரஞ்செய்தூ 

கொண்டி நிற்கும் சங்கரபாண்டியனது முகார விந்தத்தினின் 

அம், பிரம் மஹ த்யான தூ வெளிப்பட்டது எப்படி. இருஈத 

சென்னில், முன்னம் ஸ்ரீராமசந்இர மூர்த்தியைப்பிடி த்திருர்,ச 

இராவணனுடைய பிரம்மஹத்திக்கு இளையதென்று சொல் 

லத்தக்கதாய், நீருண்ட மேகசத்தைப்போன்றதேகமும், மூன் 

ரும் பிறையைப் போன்ற 'வகர சந்தங்களும், சிவந்தமயிரும் 

கோரை மீசையுமுடைய அகோர ரூபத்தோடும், கோவென் 

நலறிக்கொண்டே வெளிப்பட்டதைக்கண்டு ஸ்ரீராமகாத 

னுடைய அநுக்ரகத்திவலே, காளவயிரவன் சூலகபாலக் 

தோடுமெழுந்து, பிரம்மஹத்தியைக்கொன்று உதிரபானஞ் 

செய்து, ௮தன் சடத்தை சமுத்திரத்தி லெறிந்துவிட்டான். 
இவ்வாறு, பிரம்மஹத்தியானது அ௮ரசனைவிட்டு நீங்கிய 

உடனே, அ௮ரசசன்மீது ஸ்ரீராமா தனுக்குச் கருபையுண்டாகி, 

ஆகாயவீதயிற் பார்வதிசமேதராய் விடையின்மீ தெழுர் 
தீருளிக் காட்சிதந்து கூறுவார். ஓ பாண்டியராஜனே, உன் 

னைப்பந்றியிருர்த பிரம்மஹத்தி தோஷமான த, இன்றோடே 
நீம்கிவிட்டபடியால், இனி3மல் உனக்கு வேண்டியவரத்தைக் 

கேளென்று கூற, ௮ப்போது வேந்தன் மகாசந்தோஷத்தை 

யடைந்து, ஆகாயவி தியில் விடையின்மீ தெழுந்தருளியிருக் 
கும் சிவபெருமானைக்கண்டு, ஆனந்த பரவசனாய், ௮ஷ்டாக்க்



௪௨௭ சேதுபுராணவசநம், 

பஞ்சாங்கனாய்ப் பணிந்தெழுந்து தன இருகரங்களையுஞ் 

சென்னிமேற் கூப்பி ௮ஞ்சலியஸ் தளுய் நின்று ௮கேகதோத் 
இரங்கள்செய்து, ஆனந்தக்கூத்தாடிச் சொல்லுவான், சுவாமி, 

சந்திரஜடாதாமூர்த்தயே, தேவரீருடைய பாதார விந்தத் 

தைக்கண்டு தரிசக்த எனக்கு, வேறே என்னவேண்டி. இருக் 

இன்றது. ஆயினும், ௮ரி பிரமாஇகளாலே அறியப்படாத 

உமது பாதாரவிந்தத்தை எப்போதும், அடியேன் தெரிசிக்க 

வும், இறுஇகாலத்தற் பீறவாமுத்தியையடையுஜ்படியாகவும், 

இவ்வுலகின்கண் இருக்குமளவும், யாதொருவினையும் அணு 

காமலிருக்கும்படியாகவும், கிருபைசெய்து ரட்சிக்கவேண்டு 

மென்று கேட்டான், அப்படிகேட்ட பாண்டியன் கருத்தின் 

படியே,பரமூவன் வரங்களை த்தர்.து, இராமலிங்கத்இற்கலந் து 

மறைந்த தன்மையைப் பாண்டியன் கண்டு, சகலமான பேர் 
களுடனேபயும், ஸ்ரீராமகாதனை வணங்குத் தோத்திரஞ்செய்து 

விடை பெற்று, அ௮வணின்றும் பிரயாணப்பட்டு, ௮னேக 

சேனாசயின்யங்களோடும், காடு, மலை முதலிய யாவுங்கடர் து, 

மதுராபுரி பட்டணம் வந்து சேர்ந்து, வனத்திற் றபஞ்செய்து 

கொண்டி.ரூ்த பெரியோர்களைக்கண்டு தெரித்து, அவர்க 
ளிடத்திலே eros சவிஸ்தாரங்களையெல்லாஞ் சொல்ல, 

௮.தற்கு அவர்களும், சங்கரபாண்டியனது மன உறுஇக்கும், 

அன்புக்கும், ஸ்ரீராமசாதனுடைய இருபைக்கும், மகிழ்வுற்ற 

வர்களாய், பின்பு அவ் 2வந்தனை, தங்களது ஆனந்தபாஷ்ப 

மென்னுர் தோயத்தால் ௮பிஷேகஞ் செய்துவைத்து, வேண் 

உய வரங்களைக்கொடுத்து, சுகஜீவியாய் இராச்சியபரிபால 

னஞ்செய்து வரக்சகடவை என்று, “Fa Bugis, se 

விடையை ஏற்ற சங்கரபாண்டியன், மனக்கவிப்போடும், 
மதுராபுரியை யரசாண்டு இஷஃ்டபோக பாக்கியங்களை ௮நுப 

வித்துக்கொண்டிருந்து, வெகு காலத்துக்குப்பிறகு தன் 
னுடைய குமாரனுக்குப் பட்டாபிஷேகஞ்செய்து, இராஜ 
ரீகஞ்செய்யும்படியா யமர்த்தித் தான் துரவாசிறமத்சையடை 

ந்து, ஸ்ரீராமராதனுடைய பாதநீழலாயெ சாயுச்யபதத்ை



சேதுபுராணவசறம், சள 

படைர்தான். சேட்டீர்களோ மகாரிஷிகளே, இவ்வண்ணம் 

இராமீச்சுரமென்னுந் தலத்தின் பெருமையை யாவரால் 

அளவிட்டுச் சொல்லக்கூடும், இதல்லாமலும், சுந்தரபாண்டி. 

யனும், இப்படியேவாசஞ்செய்து, சேது மாதவனைக் சாணப் 

பெற்றா னென்று ஞ் சூதமகாமுநிவர் சொல்ல, அதைக்கேட்ட 

கைமிசாரண்யர்கள், சுவாமி, தேவரீர் அ௮ப்புண்ணியன து 

பெருமையையும், அடியோக்களுக்கு த் இருவாய்மலர்க் சுருள 

வேண்டுமென் று கேட்க அதற்குச் சூதமகா முகிவர், உளமகழ் 

கொண்டவராய் உரைக்கத்தொடங்குளார், 

சங்கரபாண்டியச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பேற்றது. 

  

சேதுமாதவச்சருக்கம், 
ONE OGL Oem 

கேளுங்கள், கைமிசாரண்ய வாசிகளாகிய முநிவர்களே, 

வைகை வளகாட்டிலுள்ள மதுராபுரிக் இறைவஞகய சுர்திர 

பாண்டியனென்னும் ராஜன், மநு£தி வழுவாது Goce Ruel 

பாலனஞ்செய்து வருகாளில், சகல தேதவர்களையும், ஸ்ரீகயி 

லாசத்இல், நந்திதேவர் எவ்வித மிடைவிடாமற்காதீது வரு 

இன்றனரோ, அதுபோல், இவ் வேர்தனும் கூடன்மா ஈகர 

கமென்னும், மதுராபுரி பட்டணத்திலுள்ள மன்னுயிர்களை த் 

தன்னுயிர்போற் காத்தும், பெரியோர்களாலே சேது மான் 

மியங்களையும், ஸ்ரீராமகாதனுடைய கிருபாதுக்ரகல்களையும் 

கேழ்விப்பட்டும் தானும், ௮க்த ராமீச்சுர.த்திலே சிலகாள் 

வாசம்பண்ணவேண்டியதாய் மனதல் நிளைத்து, அதுபோற் 

ற்னது குமாரனுக்குப் பட்டாபீஷேகஞ்செய்.து, அரசாண்டு 

வரும்படியாய்க் கட்டளையிட்டுப் பின்தனது urs gab 

மார்முதலியசோடும் மச்திரிகளோடும், இரசகஜ துரக பதா இ 

சளோடும், இரதாரூடஞய் பிரயாணப்பட்டு, காடு, மலை, 

வனம், வஞந்இரம், கானாறு முதலிய யாவுங்கடந்து, சேது
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மத்தயிலேர்ற்கும் கந்தமாதன இரிச்சார்பில், இராமீச்சுரமென் 

oi தலத்துற்சேர்க் ௪, சங்கரபாண்டியனைப்போல இச்ச்க் இர 

பாண்டியனும், ௮0கேகங் கோடிகோடியாய்ப் பொன்களை 

வாரித் தானஞ்செய்து, சேது தநுக்கோடி. முதலிய புண்ய 

இர். ச்தங்களில் சங்கற்பவிதஇப்படி. தீர்க்சமாடி, ஸ்ரீராமராத 

ணுக்கு அபிஷேக முதலிய ஆராதனைகள், நிதமும் ஆயிரம் 

பொன்னுக்குக் குறைவுபடாமல் நடப்பித்து, இரிகாலமும் 

வணங்டுச் சேவை செய்துகொண்டு வருகிறகாளையில், ௮ப் 

பாண்டியன் ஸ்ரீமகாவிஷ்ணுவைக்குறித்துச்' சகலரும் ௮இ 

சயிக்கும்படியாய், ஓர் யாகஞ்செய்ய நினைந்து, தனது பட்டத் 

தேகிபுடனே, சேது தநுக்கோடி.யிற் சங்கற்ப விதியின்படி த் 

இர்த்தமாடி. ௮றேக தான தருமங்களைச்செய்து லேசாகம 

விதிப்படி. யாகத்தை முடித்து, அ௫ேகர் தேவப்பிராம்மணா 

ரூக்ரு சொர்ன்னமாரி பெய்வதுபோல் வேணமட்டுக் தான 

சரூமங்களைச்செய்து, ஸ்ரீராமகாதளைப் பிரதக்ஷண ம்பண்ணி 

நமஸ்காரஞ்செய் து, இவ்வாறேநெகோொளாய் ௮த்தலத்தை விட் 

முப்போக மனமில்லாதவனாய், ௮வ்விடக்துற்றுனே வாசஞ் 

செய்துகொண் டி.ருச்கும்போது, சேற்செண்டையைப்போல் 

அழகிய கண்களையுடைய மகாலட்சுமியானவள் இர்த பாண் 

டியனைச் சோதிக்கவேண்டியதாய் கர் தமாதன த்தைச்சேர்ர்து 

சிறுகுழந்தையைப்போல வடிவங்கொண்டு, சேது தநுக்கோ 

டி.க்கரையிலே விளையாடி.க்கொண்டி.ருக்சாள், அப்படி. யிருச் 

கையில், அன்றையதினம் சுந்தரபாண்டியன் எப்போதும் 

போல சேது தநுக்கோடியில் தீர்த்தமாடி, ௮ரோக தானசரு 

மங்களைச்செய்்து முடித்துக்கொண்டு புறப்படுகறபோது, மயி 

லைப்போன்ற சாயலும், குயிலைப்போன்ற இனியமொ.ழிகளு 

முடைய குழந்தைப் பருவக்தோடுங்கூடி. விளையாடிக்கொண் 

டிருக்கும் இலட்சுமிதேவியைப் பாண்டியராஜன் கண்டு, சந் 

தோஷமும், ஆச்சரியமுல் கொண்டு, விந்தாவாணியுடனும், 

அக்குழக்க தயைகோக்கி, ஐ குழந்தாய், நீ யார், உனது தாய் 

தந்தைகள் பெயரென்ன, எந்சவூர் 8ீ இருப்ப து என்றுகேட்ச,
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அப்போது மகாலட்சுமியாகிய பெண் சொல்லுவால், வாரு 

மையா ராஜனே, என்னைப்பெற்றவர்கள் ஒருவருமில்லை, என் 

னுடன்பிறர்த சகோதரர் ஒருவருண்டு, ௮வருஞ் சுடுகாடு 

போய்ச்சேர்க்தார். அதன்பேரில் யான் யாதொரு சதியுமில் 

லாமலிருக்கின்றே னாதலால், என்னை ரட்சிக்கமாட்டேவீரோ 

வென்று கூறினள், அ௮வ்வார்த்தையைச் சுந்தரபாண்டியன் 

கேட்டுச் சந்தோவூத்தையடைந்து, ஓ சுழந்தாய், எனக்கோர் 
ஆண்குழந்தை” வ்ருக்கின்றது, பெண்சு;ழர்தை யில்லாமல், 

உன்னை எனது குழக்தையாகச் சந்தேகமில்லாமல் வளர்த்து 

வருவேனென்று, மிக ௮ன்போடும் எடுத்து தன்னுடைய 

பட்டத்தேவியான விரந்தாவாணிகையிற் கொடுத்தான். விந்தா 

வாணியும் மகாசக்தோஷத்தோடும், ௮க்குழந்தையைவாக்கி 

மார்போடணைச்து, உச்சியைமூகந்து முத்தமிட்டுக்கொண்டு, 

இரதகற துரக பதாதிகளோடும், பதினெட்டுவகை மேளவாத் 

இதயங்கள் முழங்கும்படியாய் பொன்னம்பாரிவைத் Bear 

நின்ற யானையின்மீது வைத்துக்கொண்டு, தனது இருப் 

பிடம்போய்ச்சேர்ர்து, நாளொருவண்ணமும், பொழுசொரு 

மேனியுமாய் வளர்த் துவருகையில், மகாலட்சுமியாகய பெண் 

ணானவள், விர்தாவாணியின து சரங்களைத் தாமரைமலரைப் 

போற்கருதி யஇல் வாசஞ்செய் திருப்பதோடும், சுர்தரபாண் 

டியனுக்கு, நாளுக்குநாள் ௮ஷ்டபோக பாக்கியங்களை அளவு 

சங்கையில்லாமற் கொடுத்திருக்கையில், ஸ்ரீவைகுர்தவாசரா 

கிய நாராயணமர்தீிதயானவர், இலட்சமியைப் பீரிர்த துய 

சத்தால் மெலிந்து எங்குந்தேடித் இரிர்தும் காணா தவராய், 

கமலாசனமாகய சாமரைப்பூவிற்குள் ஒளித்துக்கொண்டிருப் 

பாளென்று, எண்ணங்கொண்டவராய், மகாவிஷ்ணுவானவர் 

வண்டைப்போல் உருவங்கொண்டு, எங்கெங்கு தாமரை புட் 

பித்திருக்கன்தகோ அவ்விடங்களெல்லாஞ்சென்று, புட்பங் 

சுளிற்புகுக்து இத(நிகழாகப் பரிசோசனைசெய்துல் காணாமை 

யால், ஞானத்தைமறந்து ௮திமோகழுற்றவராம், இன்னம் 

பாத்பேரமென்று, அவள் வாசட்பண்ணுகின்ற சர்தரனிட இ
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லும், பரிசுத்தமானவீடுகளி லும், அலர்ந்த புட்பமாலைகளிலும் 
இருமங்கிலியங்களிலும் ௮ழ௫ூய ஸ்.இரீகளின து மூகாரவிந்தக் 
களிலும் புண்ணிபபுருஷாளிடத்திலும், கெருடன்மீதேறி.௨.இ 
விருப்பத்தோடும், சகலலோகங்களினுந தேடி.ப்பார்த்துக் 
காணாமத்றிகைத்துத் தன்மனதஇில், அடடா, நாம் முன்னொரு 
காலத்தில், இலங்கைவேர்தனுகிய இராவணனைச் சங்காரஞ் 
செய்து வரவேண்டியதாய், உண்டாக்யே சே துவைப்போய்ப் 

பார்த்துவருவோம், அதுதான் அவளுக்கு வாசஞ்செய்யத்தக்க 
யிடமென்று யோடித்தவராய் கெருடன்மீதேறி ௮ தி$ீவரமாய் 
சே துமத்இயில் விளங்குங் கர் தமாதனச்சாரலில் வழர்கும் இரா 

மீச்சுரமென்னும் தலத்இற்சேர்ந்து, ௮இயாவலோடும் ௮த் 

தலத்திலுள்ள பூங்காவனச்சோலைகளிலுச், சாமரையோடைக 

ளிலும் பார்த்துக்கொண்டு வருகிறபோது, மகாலட்சுமியாகிய 
பெண்ணானவள், அகேகந் தோழிப்பெண்களுடன்கூடிப் பூங் 

காவனத்தை கோக்கவெந்து சேர்ந்து, ௮வ்வனத்துள் மிக உன் 

னதமாகவிருக்கும் மலர்களைக்கொய்து, விளையாடிக்கொண் 
மூ.ருப்பதை மகாவிஷ்ணுவானவர் பார்த்து, பிரிந்திருந்த தன் 

மையால் விம்மலும் பொருமலு முண்டா, மறுபடியும், 

மனத்தை இடப்படுத்தக்கொண்டவராய், ௮வணின்று தனக் 

குத்தானே, நமாம் ஈமது சுயரூபத்தோடும், ௮வளிடஞ் செல் 

வோமாயின், மாய்கையால் ஓடி.ப்போய்விடுவாளா தலால், மா.று 

வேடம் பூண்டு நெருக்கிப் பிடி.த்துக்கொள்ளவேண்டுமென் று 

கருதினவராய், தன் திரேகம் வெண்ணிறர் தோன்றும்படி, 

யாச பாதாஇிசேசபரியந்தம் விபூதியை உச்தூளனமாய்க் 

குழைத்துப்பூசி, நெற்றியில் இரிபுண்டரமாய் விபூதி இலங்க 

வும், ரந் தோள் மார்பு கரம் முதலி.ப விடங்களிலுஜஞ் சாத்தி, 

உருத்திராக்கங்களைத் தரித் துக்கொண்டவராய், ஈல்ல வெண் 

பட்டுவஷ்திரழும் உத்தரீயமு மணிந் து, கையிலே பத்திரம் 

புனைந்து லோகத்தி லிருக்கப்பட்டவர்கள் கடைத்தேரும்படி. 

யாய்த், தானொரூவசைசெய்து காட்டவேண்டுமென்று, யோ 

சித்தவரரய் இராமரரதலுக்குப் பிரியுமுண்டாகும்படி பாயும்,



சேதுபுராணவசரம், ௬௩௧ 

முன்னாற்பிரதிஷ்டைசெய்யும்போது உண்டாக்கிய கோடி தீர 

தீதத் துடனே கங்கை பிரயாகை என்னும் புண்ணிய தீர்த்தக் 

தைப் பூலோகவா௫ிகள் எடுத்துக் காவடி.சட்டி.ச் சுமக்துகொ 

ண்டுவந்து ௮பிஷேகஞ்செய்து வைப்பவர்கள்போலத் தாலு 

மோர் காவடியைத் தோளிற்சுமந்து, காசியாத்்திசைசெய்து 

"வரும் விருத்தப்பிராம்மணனைப்போல் மிகு தாப்சோபத்தோ 

மிம், பஞ்சாட்சரக்தை இடைவிடாமற் செபித்துக்கொண்டு, 

பையடடர்து “இலட்சுமியானவள் சேடிகளோடுந்கூடி. மலர் 

கொய்துநிற்கும் இடத்திற்குவந்தார். ௮ப்படியாகவந்த பரக் 

தாமனை, இலக்குமியானவள் பார்தது, யாரோ பிராம்மண 
னென்று நிற்கையில், நீலமேகவண்ணனாகய நாராயணன், ௮ப் 

பூங்காவனத்தைச்சுற்றிப்பார்த் து, இலட்சுமிக்ஞூச் சமீபமாகப் 

போய் தனது பாதங்களை முன்னும் பின்னுமாய்வைத்து, 

உறுதயொய் ஊன்றிக்கொண்டு மனமை யின்பப்படுத்தின 

வராய், தமதுகரத்தினால் இலக்குமியாகெய பெண்ணை எட்டிப் 

டித்திழுத்கார், அப்படி. இழுக்கின்றநபோது மகாலட்சுமி 

யாகியபெண், இடுக்கிட்டு ரெஞ்சம்பதறிக் கையை உதறித் 

இருகப் பிடுங்கக்கொண்டவளாய்த் நஇரும்பிப்பாராமல், 

தோழிப்பெண்களாகிய செவிலித் தாய்களோடுமோடி.ச் சுந்தர 

பாண்டியனைகோக்க, முறையோவென்று கூக்குரலிட்டமு 

தாள், அப்படி. இலக்குமிப்பெண் ௮பையமிட்டழுங் குர 

லோசையைக்கேட்ட பாண்டியன், தனது குமாரத்தியின து 

குரலோசை என்றறிந்தவனாப், மந்தஇிரிப்பிர தானிசளூடனே 

ஒடோடியும் அததீவிரமாய்ப் பூங்காவனத்துக்குவர்து, 

அழு துகொண்டுமிற்கும் புதல்வியைக்கண்டு பதைத்துக் கட்டி. 

யணைத்தெடுத்து, ௮ம்மணி, குழந்தாய், உன்னை யாரென்ன 

செய்தார்கள். ஏன் அழுகின்றாய், என துசெல்வமே என்.நு 

கேட்கையில், அ௮வ்வாய்மையைக்கேட்ட மகாலட்சுமியாகய 

பெண் கூறுவாள். வாருமையா தந்தையே, ௮தோித்கின் ற 

விருத்தப் பிராம்மணன், எனதுகரத்தைப்பற்றி இழுத்தலு 

மன் தியில் இப்போது உம்மைக்கண்டும் பயப்படாமல் நித்



௩௨ சேதுபுராணவசநம், 

இன்றானென்று மிகப் பொருமலோடும், விம்மலோடும், அழு 

துக்கொண்டேசொல்ல, ௮ச்சொல்லைக்கேட்டவுடனே பாண் 

இயன் கண்களிரண்டும் நெருப்புப்பொறிபறக்கவும், தேகம் 

படபடவென்று நடுக்கவும், மீசைகள் துடிக்சவும் ௮ருனி 

லிரு* தவேவுக்காரர்களையும், மல்லக ஜெட்டி.களையும் பார்த்து, 

அ௮டாதாதர்களே, இதோகிற்கின்ற பிராம்மணனைப்பிடித்து 

மடலோடுமட. லிறுகும்படியாய்ப் பிணி துக்கொண்டு 

வாருங்களடாவென்று சொல்ல, ௮. துபோல், ர் தவேவுக் 

காரர்கள் பிராம்மணனைப்பிடி த்து மடலொடிய இறுக்கிச் 

aos தள்ளிக்கொண்டேவந்து அரசனிடத்தில்விட, ௮ர 

சன் பிராமணன்மீது கடுங்கோபங்கொண்டவனய், இவனைச் 

இறையிட்டு வையுங்களென்றுசொல்ல, அதுபோல் ௮வ் வட 

பனை தூதர்களடி த்துக் கீழேகள்ளிப் புரட்டிக் காலில் விலங்கு 

பூட்டி, ஸ்ரீராமமாதனுடைய ஆலயத்துக்கு மேற்புறத்தில் 

ஒர்மண்டபத்தறையிலிழுத் துக்கொண்டுபோய் போட்டு, ௮வ் 

வறையைக் தாளிட்டு, அ௮௫ேகஞ் ஜெட்டிகளைக் காவல்வைக் 
துப் பத்திரமாய்க் காவல்செய்பும்படி.க் கட்டளையிட்டு, ௮ர௪ 

னுக் கறியப்படுத்த, அரசன் கோபமடங்காதவனாய்த் சனது 
கூமாரத்தியாகய இலக்குமியைப்பார்த் த, அம்மணி, நீ இன் 

நுமுதல் வெளியில்வரவேண்டாம், அந்தப்புர த் திற்ரனேயிரு 

வென்று அரண்மனைக் கழைத்துக்கொண்டுபோய், அவள் 

மனதைத்தேற்றிச் சந்தோவஷிக்கும்படியாய்ச்செய்து, பின் தா 

னும் ener sor (lp கலிய ஜெபதபங்களைமூடித்.து, ஸ்ரீசாமகாத 

னுடைய சன்னிதானத்துக்குப்போய்க் கடவுளைத் சரிசனஞ் 

செய்து ௮ச்சன்னிதானத்தில் பிராம்மணனல் ௩டந்த ௮க்ர 
மத்தையும் ௮தற்குத் தான்செய்துவைக்த தண்டனையையும் 

வி.்ணப்்.பஞ்செய்.துகொண்டு வணகடப் பின்பு ௮. ரண்மனை 

சேர்ந்து அறுசுவைபதார்த் தந்களோடம் போஜனமருநக்து, 

௮ம்ஸதாளிகா சயனத்தின்பேரிற் படுத்து நிச்திசைசெய் 

தான், அப்படி ரித்திரைசெய்கெறபோது காவலிற்கட்டுண்டுகிழ் 

குங் சரிபமாலானவர், வேந்தன் தன்னைக் காவற்படுத்தியதை
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யூர் தனது காதலியாகிய இலட்சுமிப்பெண்ணை வெளியில் 

வராமற் கட்டுப்படுத் தனதையும் தெரிந்துகொண்டவராய், 

இனி இதற்கென்செய்வோமென எண்ணங்கொண்டு, தனது 

கபடகாடக ரசூத்திரத்தினாலே சுயசொருபத்தோடும் சுந்திர 

பாண்டியனுடைய சொற்பனத்தி லெழுர்கருளி, ஆயிரம் 

பணாமடி களோடுங் கூடிய ஆ இசேஷனுக்கு மத்தியிலே,கேபூர 

மணிகுண்டலங்கள் சூரியப்பிரகாசமபோற் ஜோன்றவும், நீல 

மேகம்போன்ற. சேசகாந்தியும், செம்மாருக்க மலரைப் 

போன்ற இதழ்களும், மார்பினிடத்தில் முத்தாரமு கலிய 

துளசிமாலை கவுஸ்த்துவாபரணப் பிரகாசமும், சங்குசக்கர 
கோதண்ட கதாகட்கத்டுன் ஒளியும், செங்குவளைத்தார்க 

ளானது மகாவுன்ன சத்தோடும், மகாமேருவின்பேரில் அருவி 

பாய்வதுபோற்பிரகாடிக்கவும், ௮ரேகம் பணிமணிகளுடலுந் 

இவ். பபீதாம்பரதாரியாயும், மார்க்கண்டேயர், reer gen, 
நாரதர்முதலிப ஆழ்வாராஇகளெல்லாம் பணிந்து அஞ்சலி 

செய்து நிற்கும்படியாயும, தேவர்கள்புட்பமாரி பொழியவும், 
ஸ்ரீமக்நாராயண ரார்த்தயொனவர் எழுந்தருளி இருப்பதோடுந் 

தனக்குப் புத்திரியாகக் கிடைத்திருக்கும் மகாலட்சுமிப் 

பெண்ணானவள், பூரணச்சந்திரோதயம்போன்ற முகாரவிர்த 
மும், முத்தாபரணங்களும், பொற்பிரகாசம்பொருக்திய மேச 

லாபரணமுங் கரத்திற் பிரகாடிக்கப்பட்ட தாமரைப்புட்பங் 

SAB அஷ்டகஜங்களென்னு மும்மதங்கொண்ட யானைக 

ளான துதிக்கைகளினால் ஆகாயகங்கையையள்ளி யிறைக்க 

வும், அரம்பாஸ் தட்கள் ஊ.பியஞ்செய்து பணிந்அமித்கவும், 

தான் ஜகதசனைப்பணிந்து சைகுவித் துகிற்கும்படியாய் வன 

மாலியானவர் பாண்டியனுக்கு தெரிசனந்தந்தமாத்திரத்தில், 

அரசன் ௮க்கோலத்தைக் கனவிற்கண்டு நித்திரை தெளிந்து 

இடுக்கென்றெழுக் இருது மக்இரிகளை அழைத்துத் தான் 

கண்ட சொற்பன த்தைச்சொல்லி மகா ஆச்சர்யத்தோடு 

தன துபுத்திரியிருக்கும் அ௮ந்தப்புரத்திற்குச் சென் பார்க்கும் 

போது தான் சொற்பன த்இழ்கண்ட உருவம்போலப் பிரத்இ 
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யட்சத்திலுந் தன்னுடைய கண்களுக்குத் தோற்றக்கண்டு 
பிரம்மானர்தங்கொண்டு, அக்கணமே தன்குமாரத்இயாயெ 

இலக்குமியை அழைத்துக்கொண்டு, ஸ்ரீராமகாதனுடைய 

சன்னிகானத்துக்கு மேற்பாரிசத்தின் மண்டபத்தறையிற் 
காவற்படுத்தி வைத்திருக்கும் பிராம்மணனைம் பார்க்கும் 

போது கனவிற் கண்டதுபோல ஸ்ரீமந் நாராயணகமர்த்இயி 

தூடையசொருபம் பீரத்மயெட்சமாப் விளங்கக்கண்டு, சந்திர 
குலாதிபதியாயே சுர்தாபாண்டியராஜன் ஆச்சர்யமடைக்து, 

அனந்தப.ரவசமுற்றகோடும் துக்சமஇகரித்துக் கண்ணீர் 
தாரைதாரையாய்ப் பெருகும்படியாய்சின்று ௮ரேகதோத்த 

ரங்களைச்செய்து ஓ பரந்தாமா, அஇமக்யார்தரதொ, ௮ச்சுதா 

அடியேன் அேகஜென்மங்கடோறுமெடுச்த Qa ara 

சிறையை நீக்கமாட்டாக யான், தேவரீருடைய சாணும்புயங் 

களில் விலஙடட்டூம் அடித்துப் பிடித்தும் தொந்திரவுசெய் 

குதுமல்லாமல் சராசரங்களை எல்லாம் ஈன்றெடுத்த தாயாகிய 

மகாலட்சுமிக்கு புலைக்குடிலையொக்க தேகத்தோடுங்கூடிய 

யான் தாய்தந்தையைப்போற் பாவித்துப் பண்ணிய ௮பசா 

ரம் எவ்விதம் நீக்கக்கொள்ளப்போகின்றேன், சதேவோச்சுமா, 

தேவதாசார்வபெளமா, ஸ்ரீ௮கலாண்டகோடி. பிரம்மாண்ட 

நாயகா, சங்குசக்ராயு கா, பாண்டவசகாயா, காயாம்பூவண்ணா, 

மச்சகூர்மா, வராக நாரசிம்மா, வாமனா, பரசுராமா, ஸ்ரீராமச் 
சந்இரா, இருஷ்ணா, கற்கியொாவதாரா, சகலலோகரட்சகா, சர்வ 

ஜீவபரிபாலனா, பக்தப்பிரியா, பாகவதரக்ஷகா, ௮னா தரக்ஷதா, 

கேசவா, க்ஷீராப்சசெயனா, மாயாசொருபா, கபடகாடககூஸ் 

இராவென்று வேந்தனாகிய பாண்டியன் மகாவிஷ்ணுவைப் 

பலவாரமுகக் தோத்திரஞ்செய்து, அதன்பின் தன்னருகேஇித் 

கும் இலட்சுமிதேவியைப்பார்த்து ௮ம்மணீ, சசலலோகநாயகி 

யாய் ஆன்மகோடிகளுக்கு அழகு, செல்வம், கல்வி, புண்ணி 

யம், புநிதம், போகபாக்கியம், யாவும் நீயாய்விளங்கியும் இக் 

கடையேனை யொருபொருட்டாக மதித்து, எளியேனிடம் 

பொருக இயிருக்க காரணம்யாகோ, எனது கவட்பெருமையே
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செல்வமே, வேதமே, வேதாக்தமே, வேழ்கீயே, வேழ்லிப் 

பயனே, வேதசொரு யே, மெய்ஞ்ஞானமே மெய்ஞ்ஞான 

மணிவிளக்கே, ஜகன்மோகினியே, ஜகத்ரட்சகியே என்று 

தோத்திரஞ்செய்து, அடியேன் அறியாமையினால் இதுவமளை 

பிற் செய்திருக்குங் குற்றங்களை எல்லாம் எவ்வாறு க்கக் 
கொள்ளப் போகின்றேன். என்செய்வேன் என்று துக்கசாக 

ரத்துட்டோய்ர்து கைகளைநெறித்து துன்பப்படும்போது 
ட்ரீம் நாராயுணகரர்தீதியானவர், மிகவுஞ் சந்தோஷத்தை 

யடைந்து ௮ரசனைநோக்க, வாராய் சம் திரகுலோத் துங்கனாகயே 

சுர் தரபாண்டியனே, நீஒன்றுக்கும் அஞ்சவேண்டாம், எனக்கு 

உன்னால் நேரிட்ட தண்டனையைப்பற்றி உன்மீது யாதொரு 

கூற்றமும் என்மனத்தற் கொள்ளவில்லை, ஏனெனில் உன்னைப் 

போன்ற அன்பர்கள் இத்தலத்தில் எனக்குச்செய்யும் ௮பசா 

ரங்களெல்லாம் எனக்குச் சுகுர்தமாகவேயிருக்கும், அஃதெப் 

படியென்றால், இப்போது ம என்னைப்பிடித்து அடித்று 

இறுக்கிக்கட்டச்சொன்ன தெண்டனையானது மந்தாரம் பாரி 

ஜாதமுதலிய புட்பல்களால் ௮ற்சனைசெய்ததுபோஜும், காலிற் 

பூட்டிய விலம்கானது நவரத்தினகசிதமாகிய கண்டுணி ups 
Bu சிலம்பைப்போலும், ரதையிடச்செய்த இடமானது 

அன்புபொருந்திய உனது இதயகமலமாகிய கோயிலாகவும், 
ஒப்புக்கொண்டோம், ஏனெனின், நீ இ.ச்சலச்தில் ஹன்பேர 

Gin aire GOs Way gear Day cr, ஈம்மைக்குறித்து யாகஞ்செய்து 

முடி.த்தபடியால், இத்தலத்தில் பத்தாளாயிருப்பவர்கள் செய் 

யும் தீங்குகளெல்லாம் சிறப்பாகவும், வைபவைகளெல்லரம் 
வாழ்க். துதலாகவும், ஒருகழுமஞ்செய்யில் ௮வை கோடி. தரும 

மாகவும், பாவிப்போமாதலால், 8 செய்துவரும் பக்தியை 

வேண்டி ஈமது தேவயியானவளை நின்னிடம் முன்னனுப்பி 

யாம் பின்வர்தோம், ஆமளவும் யாதொரு குற்றங்களுமில்லா 
மல் அவள் மனதஇன்படி. ஈடந்துவரும்காளி லோர்காள் நீ ௮வ 

ளைப்பார்த்.து, அம்மா என்மனப்பூர்வசமாய் உன்னை வெளி 

விடமாட்டே னுதலால், 8 என்புத்தரியைப்போல அரண்
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மனையிற்றானே யிருவென் றுசொல்ல, ௮ தற்கவள்ஜயா, என்னை 

யாவரேனும்வந்து துராக்ருதமாய்க் கொண்டுபோய்விட்டால், 

என்செய்வாயென்று கேட்க, அதற்கு நீ அம்மணி, உன்னை 
என்னுடைய செங்கோலின்றிறத்தால் ஒருவரும் நெருங்குவ 

தற்கு பயப்படுவார்களென்று நீ சொல்லியிருக் தவண்ணம், 

அறிவோமென்று யாம், உருவமாறி வேடர்தரித்து பூங்கா 

வன்த்திற் சேடிகளோடுமிருந்த உன்புத்்திரியைக் கையைப் 

பிடித் இமுத்துச் சோதிக்கவந்து சம்பவித்ததை எல்லாம் 

பொறுத்து மகாசந்தோஷூத்தை யடைந்தோம். அன்றியும் 

கானதுதேவியை நீ உனது குமாரத்தியாகப் பாவித்து வளர்த் 

மையால், காம் உனக்கு மருமகனாகவேண்டும் இஅமுதல் 

என்றைக்கும் ௮ஷ்ட அயிசுவரியத்தோடு மிருந்து இ;றுஇ 

காலத்தில் நம்மைப்போற் சொருபம்பெற்று, வைகுந்த 
வாழ்வை யடையக்கடவை என்று வரமளித்துப் பின்லுஞ் 

சொல்லுவார். ஓஒ ௮ரசே, மீ ஈம்மை இலக்குமியின் பொருட். 

டாய் அடித்துப் பிடித்துத் தொர்இரவுசெய்து விலங்கிட்டு 
வைத்த இவ்வரையிலே என்றைக்கும் காம் இவ்வுருவழ் 

தாடும், வாசம்பண்ணிக்கொண்டிருப்போம், அதலால், ஈமக் 

குச் சேதுமாதவனென்லும் நாமதேயம் விளக்கிக்கொண் 

ட ருக்கும்படியாய் சதாகாலமும் இவணிருப்பது யாதுகாரண 

மெனில், ஈம்மாற் புதுக்கப்பட்ட Ce gmat பரிபாலனஞ் 

செய்யவேண்டியதினாலும், பிரம்மாதிசேவசைகளும், இந்தி 

சரதிதேவர்களும், ஸ்ரீராமராகனும் இத்தலத்தில் வாசஞ்செய் 

துக்கொண்டிருப்பதினாலே, நாமும் இவிடத்திற்ரானே வாசஞ் 

செய்யவேண்டுமென்னும் அவாவுற்றிருக்கின்றோ மாதலால், 

கம்மை இவ்வுருவத்தோடும் யாரொருவர் தரி௫ிக்கின்முர் 

களோ அவர்கள் ௮ரநேகர்தடவை, கங்கை, பிரயாகை யமுனை 

முதலிய நீர்த்தங்களாடி.வர்தபலனும், சேதுதநுக்கோடியில் 

ஸ்கானஞ்செய்து, ஸ்ரீராமகாகனை தரிசித்தபலனும் பெறுவார் 
கள். அவ்வாறு தரிசிக்காதபேர்களுக்கு சம்பவித்இருக்கு ம் 

பலன்களும் வியர்த்தமாம். இதன்றியும், யாரொருவர் கெங்கா
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ஸ்தானத் துக்குப்போய் கெங்கையைக்கொண்டுவர்து ஸ்ரீராம 

நாதனுக்கு ௮பிஷேகஞ்செய்ய எத்தனித்தாரோ அவர்களும், 

நம்மை தெரிசியாமற் போவாராயின் யாதொருபலலுஞ் இத்தி 

யாகமாட்டாது, தெரிசித்தால் எல்லாப்பலலும் பூரணமாய் 

இஷ்டசித்தியைப் பெறுவார்களென்.ற வரப்பிரசாதமளித்து, 

மகாலட்சுமியுடனே இருவரும் மாயயையாய் மறைந்தார்கள், 

அப்பாற் சு கரபாண்டியராஜனலும் ௮ன்றுமுகுற் சேதுமாதவ 

ருக்கு ஆலையம்பு துக்கி, சான் கண்டனைசெய்த உருவம்போற் 

பிரதிஷ்டைசெயிது அபிஷேக ஆராதனையாவு ஈடப்பித்து, 

கான்செய்சு ௮பசா£மெல்லாந் தரும்படி யாயக் கர்தமாதனத் 
திலே வெலிம்கப்பிர தி௲டைசெய்து அபிலேகமுதலிய நிவே 

தனங்கள் நடப்பித்து, ஸ்ரீராமனுடைய பாதாரவிர்தத்துல் 

சதாகாலமும் பணிவிடைசெய்துகொண்டிருந்து தனது பட் 

டணமாகிய மதுராபுரியைத் தனதுகுமாரன் ௮ரசாண்வெந்தி 

மையால், தான் அச்சந்தமாதனத்திற்ரானே, வாசஞ்செய் 

இருந்து ெகாலத்துக்குப்பிறகு ௮வனும் அவனுடைய தேவி 

யாக.ப விர்தாவாணியுஞ் சாயுஜ்பமென்னும் பரமபதத்தை 

யடைந்தார்களாதலால் அ௮ப்பேற்கொத்த, சேதுமாதவரைக் 

தரிசித்த அகேசம்பேர்கள் சேதுயாத்திரையைப் பூரணயாத் 

இிரையாகவடைந்து மேலானபதவியைப் பெற்றிருக்கின் மூர் 

கள். கேட்டீர்களோ மகாரிஷிகளே, இந்த ராமீச்சுரத்தல 

மகிமை என்று சூதமகாமுகிவர்சொல்ல, அதைக்கேட்ட மூஙி 

வர்கள் சர்தோஷூத்தையடைந்து, சூதமுகிவரைநோக்கி, 

சுவாமி, இவ்வளவு மகிமைபொருர்திய இராமீச்சுரதலத்தை 

கோக்கிப் பிரயாணப்பட்டுச் சேதுயாத்திரைசெய்து முடிக் 

குங் கரமமெப்படியோ, அதனைத் தேவரீர் அடியோங்களுக் 
குத் இரவாய்மலர்ந்தருளவேண்டுமென்று கேட்கச், சூதமுநி 

வர் சொல்லத்தொடங்குனார், 

சேதுமாதவச்சருக்கம் 

ழங்றுப்பேங்றது, 
Queene



௪௩௨ சேதுபுமாணவசநம்: 

சேதுயாத்திரைச்சருக்கம் 

'கேளங்கள் நைமிசாரண்ய வாசிகளாகய முநிவர்களே, 

ரெடியகடல்சூழ்ந்த இவ்வுலன்௧கண் தட்ணெபாகத்தில் ஒங் 

குஞ் சேதுவுக்குப் போகவேண்டி. எண்ணமுற்ற புண்ணியர் 

கள் தங்களுக்கியன்றமாத்இரம் வேதாகம்ங்களை யுணர்ந்த 
பெரியோர்களாகயெ பீராம்மணர்களுக்கு. கோதானங்களும், 

த்ட்சிணைகளும், போறனங்களும் ஈடப்பித்து, தவளமாயெ 

விபூதிருத்தராக்£ மாலிகாபரணங்களையணிர் து, அங்காலி 

யாகிய விரல்களுக்கெல்லாம் பவுத்திரமோதரங்களைப்பூண்டு, 

ஓரேமனதாய் சேதுயாத்திரை செய்யவேண்டுமென்று, சங் 
கற்பஞ்செய்து, தமது இருகத்சை விட்டு பிரயாணப் படும் 

பொழுது, பக்இரரத்தையோடும், வாய்மவுன த்தோடும், 

காமக்குசோகலோபமோக மதமாற்சரிபங்களைப்போக்கி தங்க 
ளதுகரத்தில், யாதொரு ஆ.புதங்களும், ரூடையுமில்லாமலும், 

பா.தத்தில்தொகதோல், பாதுகையில்லாமலும், வாயித் மும் 
பூலந் தரியாமலும், தலைக்கு எண்ணை மூழுக்கில்லாமலும், 

ஸ். ரீகளுடைய ச்கற்பங்களையும் நீக்கி, ஈன்மார்க்கமாப் ஒரே 

போது போஜனஞ்செய்துே காண்டு செல்லும் மார்க்கங்களில், 

வீண்வார்த்தைகள் பேசாமல், பஞ்சாக்ஷ£த்தையும், ௮ஷ்டா 

கஷ£த்தையும், இடைவிடாமற் செபித்தும், சேறுமான்மியக் 

சைபும், புண்ணியகதைசளையும், பே9ிக்கொண்டும், அரிபூசை 

சிவபூசைகளைத் தப்பாமலும், ஒருவரிடத்திலே யிருக்கும் 

பொருளை ஆடக்காமலும், அக்னிஹோத்திரவேழ்விகள் 

தவருமலும், ௮தஇிதகளுக்கும் தம்மாலியன்ற மாத்திரம் ௮ுறு 

சுவைப் பதார்த்தங்களோடும் ௮ன்னமளித்தும், அறிவுடை 

யோர்களாகயெ பெரியோர்களுக்கும், வேதாகச்இகளுக்கும் 

இருப்தஇியடையும்படியாய் தன்னாலியன்ததை ௨.தவிசெய் தம், 

சேதுவினிடம்போய்ச் சேர்ந்து, வருணபகவானைப் பீரார்த் 

தனைசெய்௮, அசமனாற்கியங்கொடுத்துச் சட்இிதானம்புரிர் து 

சமுத்திரராஜனைப் பூசைசெய்து வணங்கு, ஸ்ரீமந் காீராயணனை
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வணக்கத் தோத்தரம்பண்ணி அ௮நுமஇபெற்று, களன், 

சாம்புவன், சுக்ரீபன், அங்கதன், விபிஷணன், அறுமார், 

இலட்சுமணன்), தை, இராமச்சந்துரன், நாரதன், பீரகலா 
தனன், அம்பரீஷன், பராசன், விசரசன், சுகர், வாமதேவர் 

மூதலியபேர்களைச் சந்தித்துச் சோக்இரஞ்செய்து, இரண்ய 

சிங்க மந்திரத்தை தயான.்செய்து சங்குசக்கரக்தையுடைய 
மகாவிஷ்ணுலையும், மான்மழு சதுற்புற காளகண்ட தரி 

நேத்தாயுடைய பரமூவனைபும் இதயத்தில் நிறுத்தி, வேத 

மந்திர பீரணாவிங்களை யுச்சரித் து, சே துலத்திலே ஸ்கானம் 

பண்ணி எட B GU sa சூரிப பகவானை த் தோத்திரஞ்செய் Bil, 

மறு படியுமோர் நடவை இர்ச் தமாடி நியமநிஷ்டைகளை முடி.த் 

துக்கொண்டு, பின்பு ௮வணின்றும் பிரயாணப்பட்டு தெற்ப 

FUT SHH TUG, வண் எழுர்தருளியிருக்கும், ஸ்ரீம் 

மரராயணமூர்தீதியை வணர்கி ௮நமதி பெற்றுக்கொண்டு, 

உதச்தரபாகம் லிருக்கும் தேவிபரம்போய், ஈவபாஷாண 

பூசைபண்ணி, அவ்லிடதச்திலும் சேதுமூலச்இற்செய்்தபடி 

சங்கற்பவிதிகளை ஈடப்பித்து, ஸ்ரீராமசற்இரன், இலட்ச. 

மணன், சீதாதேவி, வருணராஜன், கண்ணுவன், சாம்புவன், 

அரநூமான், சுக்ரீபன், அங்கதன், நளன், கணேசன், இடபன், 

ம்காயோகிகள், ரிஷிகள், சித்தர்கள், பிர் த்தேதேவதை மூதலிய 

யாவருக்கும், தன து மனேபிீஷ்ப்படியாய் தற்பணஞ்செய்து, 

மர்தஇரவிதிவசச்தாய் நடப்பிகறு, அப்பாற் கரைமீலுவந்து, 

ஈரவள்இரத்தைக்களைற்து, ஈல்ல பட்டுவஸ் இரத் சரித்துக் 

கொண்டு, அசமனஞ்செய்து, வேதாகமத்தின்வண்ணம், 

தேவர்களை பும், பிதுர்க்களைங்குறித்து வேதப்பிராமணர்கள் 

சரார்த்தங்கள் நடப்பித்து, வர்களுக்கு ௮ன்னதானம், 
கோதான முதலிப சொர்ன்ன தானங்களைச்செய்து, ௮வணின் 

௮ம் நீங்கி, சக்கரதீர்த்த முதலாய் நாம் சொல்லிவந்த Bi di 5a 

களில், இலட்சுமண இர்த்தம்வரையிற் சங்கற்ப விஇயின்படி. 

ஸ்காஈஞ்செய்து, ஜெ. தபக்களை முடித்து, அப்பால் இலட்சு 
மண தீர்த்தத்திலே மயிர்மாடி. களைந்து, இராமதீர்த்த முத



௪௮௦ சேதுபுராணவசநம், 

லாய், ௮க்கனி தீர்த்தம் வரையிலும், சங்கற்பவிதியின்படியே 
ஸ்கானம்பண்ணிப், பின் தங்களா லியன்ற மாத்இரந் தான 
தருமஜ்செய்து, பின்பு ௮க்கனிதிர்த்தத்இல் ஸ்காஈஞ்செய்து, 

தேவதைகளுக்கும், பிதுர்க்களுக்கும், சிரார்த்த பிண்டங்கள் 

செய்௫ முடித்து, பெரியோர்களாகயெ பிராம்மணாளூக்கு மகிழ் 

வுண்டாகும்படியாய்,கோகானம், பூதானம், கன்னிகாதானம், 

சொர்ன்னதானங்களும் செய்து, அதன்பின், சக்கரதீர்த்த 

ழூதலிய தீர்த்தங்களிலைல்லாம், சங்கற்பத்தின்பழ.த Sige 

மாடி, அப்பால் இராவணனைக்கொன்ற பிரம்மகத்தி தோஷம் 

நீங்கும்படியாய், ஸ்ரீராமசக்திரனாற் பூசிக்கப்பட்ட ஸ்ரீராம 

நாதனுடைய பாதாரவிர்தத்தை வணங்கக் தோச்திரஞ் 
செய்து, சேதுமாதவரையும், ஸ்ரீம் காராயணரான இராம 

சர் திரன், 6தாதேவி, இலட்சுமணன், இவர்களைப் பணிந்து, 
பின்பு கந்சமாதனச் சார்பிலே யுண்டாயிருக்குக் இர்த்தங்களி 
லெல்லாம், விஇப்படியே ஸ்காஈம்பண்ணி ஸ்ரீராமகாதனை 

வணங்கி விடைபெற்றக்கொண்டு, மகாதேஜஸோடுக்கூடி. 

விளம்குந் தநுக்கோடியிற்போய்ச்சேர்க்து, நியமப்படி விதி 

மூறை தப்பாமல் சங்கற்பஞ்செய்துகொண்டு தீர்த்தமாடி, 

நித்பகர்மாநுஷ்டான ஜபதபங்களை முடித்து, இரார்த்த பிண் 

டங்கள், கோதானம், பூதானம், கன்னிகாதானம், வஸ்திர 

தானம், சொர்ன்னதானம், ௮சுவதானம், கஜதானம் மூழலிய 
தானங்களெல்லாஞ்செய்து, இப்படியே கோடி தீர்த்சழ்திலுந 

இர்த்தமாடி தான தருமங்கள்செய்து, ஸ்ரீராமநாதனுக்குத் 

தம்மாலியன்றளவில் ௮பிஷேக ஆராதனைகள்செய்து, ஸ்ரீராம 

நாதனை வணஙடுத் தோத்திரம்பண்ணி, ௮வருடைய பூசைக் 

குபகரண முதலாய், சந்தன புட்ப ஆடையாபரணாதிகளை 

௮ வரவர்களுக் இசைந்தமாத்திரங் கொடுத்துப் பணிந்து 

விடைபெற்றுக்கொண்டு, பொன்போற் பிரகாசியாநின்ற 

சங்குசச்கரபாணியாகிய சே.துமாதவரையும், சூலகபாலப் 
படையையுடைய காளவயிரவரையும், வணங்கித் தோத்தாஞ் 

செய்து விடைபெற்றுக்கொண்டு, முன்பு யாம் சொல்லியிருக்
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கும் நிபமர்தப்பாமல், தம்முடைய தேசம்போமய்ச்சேர்ந்து, 

பிராம்மணாளுக்கு ௮ன்னதானமுதலிய பற்பல தானங்களுஞ் 
செய்து, விடைகொடுத்துப் பிறகு தாங்கள் தங்கள் புத்ர 

மித்ரகளத்ராதி வற்கத்தோடும், சிஷியவற்கத்தோடும் போஜ 
னம்பண்ணி, யாத்திரையைப் பூரணமாய், உத்யாவளஞ் 
செய்துகொள்ள வேண்டுமாதலால், கேளுங்கள் முநறிவர்களே, 

இவ்வண்ணம் சேதுயாத்திரை பண்ணியபேர்கள், ஸ்ரீராம 

நாதனுடையூ இருபாகடாக்ஷக்தினுலே முன்ஜன் மங்களிற் 
செய்த ஆகாமிய சஞ்சிதங்களெல்லாட் தொலைந்த, ௩ரக 

வேதனைகளைக்கடந்து, தாரித்திரங்களுக் கெட்டா தவராகவும், 

கொடும் துன்பத்தைச் தராமின்ற பிணிகளை யநுபவியாமலும், 

மேலான சல்விகளை யுணர்ந்து, தனகனக வஸ்சத்துவாசன, 

அக்டபோகபாக்கெய துரந்தர, சுகுண சுகசம்பத்துகளைப் 

பொருந்த, புத்ரமித்ரகளத்ர பர்.துஜன பாக்ய சம்பன்னராய், 

அனந்தாதி போகங்களை யநுபவித் துக்கொண்டி.ருந்.து இ.றுதி 
காலத்திலே யோகறிஷ்டாபர ரொப்பந்தமாய், சாலோக, 

சாமீப, சாரூப, சாயுச்யமென்னும் பதங்களைப்பெற்று ame 

இருப்பார்கள். இதல்லாமலும், துறவாசிரமத்தை யடைந்த 

பேர்கள், விஇப்படி. இச்சேது யாத்திரை செய்வார்களாயின், 

சுஞ்ஞானிகளாய், ௮கண்ட பரிபூரண சச்சிசானர்த சின்மய 

ஸ்வரூப சாட்சாத்கார கைவல்யற்களை யடைர்து, மோட்ச 

சாம்பிராச்யெத்தை யதுபவிப்பார்களென்று சூசமகா.முநிவர் 

சொல்ல, அதைக்கேட்ட நைமிசாரண்யச்துரிஷிகள், பிரம்மா 

னந்தபரிதராய், முநிவரைகோக்கி, சுவாமி, தேவரீர்சொன்ன 

சேதுமான்மியத்தில், இப்போது சொன்ன சேதுயாத்தரைக் 

கிரமவிதியில், ஒரு ஆச்சரியந்தோன்றுகன்றது. அது யா 

செனில், சேதுதநுக்கோடி முதலாகிய தீர த்தமகிமைகளையும், 

ஸ்ரீராமகாசனுடைய மடமைகளையும், தேவரீர் இதற்கு மூன் 

சொன்னதில், சேதுமுதலாகய தீர்த்தங்களையும், ஸ்ரீராம 

நாதனையும், நினைத்தாலும், புகழ்ந்தாலும், அவ்விடம் போச 

வேண்டுமென்று பத்தடி தூரம் ஈடந்துபோனாலும், ௮ரோகழ்



௪௪௨ சேதுபுராணவசநம், 

புண்ணியங்களும், பலப்பிராப் இகளும், போகபாக்கியங்களூம் 

கிடைக்குமென்று சொன்னதைக்கேட்டு மஒழ்ந்திருந்தோம். 
அப்படி. இருக்க, இப்போதுரைத்ததில், யாக்திரை பண்ண 

வேண்டிய விதி இப்படி.யென்றும், ௮0ேக வல்லியமாகவும், 

கரமக் இரமமாயுஞ்சொல்லிய தெவ்விதம், சுவாமி என்று 

கேட்கச் சூதாமாமுடிவர் கூறுவார், வாருங்கள் மகாரீஷிகளே, 

நாம் உங்களுக்கு மூன்னஞ்சொல்லி இருந்ததும், இப்போது 

சொன்னதும், ஒன்றுக்கொன்று பேதமில்.' யாதெனில், 

யாத்திரைக் சமமாய் பிரயாணப்பட்டுச் செல்வதற்ருச் சத்த 

யில்லாத கூன், குர, செவுடு, சப்பாணிப் பேதைகளுக்கு ம் 

ஞானிகளுக்கும், வேத பண்டி தர்களுக்கும், இக்கரமம் வேண் 

டிய இல்லை.இராகத்வேஷா திகளுடனே கூடி.ப்,பெண்டு,பிள்ளை, 

பண்ட பதார்த்தங்களோடுங்கூடி.த் தாபந்தரியப்படும் சஞ் 

சல புத்தியை யுடையவர்களுக்கு மனத்தை ஒரு வரியில் 

இடப்படுத்துிப் புண்ணியத்தை தேடவேண்டிய நிமித்தம், 

இரமழும், விதியும், பூர்வீகாளான ஸ்மிருஇகர்த்தாள் ஏற் 

படுத்தி யிருப்பதால், அதுபோல் காமுஞ் சொன்னோம், 

மேலும், ஈல்வினை தீவினை யிரண்டுமற்றுப் பக்குவா.நுக்ரகம் 

வந் துவிட்டபேர்களுக்கு ஒரு விதிகளும் வேண்டியதில்லை, 

௮ப்படி. யல்லாதபேர்களுக்கெல்லாம், காலா காலங்களிலே 

இரமாகிரமங்கள் தப்பாமல், ஒன்றுக்கொன்று மேலாகிய 

புண்ணிப காலங்களை யறிந்து யாத்திரை செய்து, ஈல்ல 

புண்ணியங்களைச் சம்பாதிக்கவேண்டுமென்று, சூதமசா 

முகிவர்சொல்ல, அதைக்கேட்ட நைமிசாரண்யர்கள், சுவாமி, 

தேவரீர் வாக்கன்படியே சேது யாத்திரை செய்வதிலும் தன 

தாகப் புண்யகாலங்கள் ஏற்பாடாக விருக்கின்றதோவென் நு 

கேட்க, அதற்கு ஒரிஷிகளே, வாரம், 89. நட்சத்திரம், 

யோகம், கரண முதலிய காலதேச வர்த்தமானங்களும், சேர்க 

திருப்பகற்ளூத் தக்கதாய், புண்ய காலங்களும், பலன்களும் 

கிடைக்குமென்று, சூதமகாமுறிவர் சொல்ல, அப்போது
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ரைமிசாரண்யர்கள், சுவாமி, தேவரீர் ௮.து காரணங்களை ௮௨ 
யேங்களுக்குத் இருவாய்மலர்க் தருள வேண்டுமென்று Cais, 

ஜேரிவர் உளம௫ழ்ந்தவராய்ச் சொல்லத்தொடக்கினார், 

சேதுயாத்திரைச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பேற்றது. 

  

சே.துபலச்சருக்கம். 

  

கேளுங்கள் கநைமிசாரண்ய வாசிகள1ய முரிவர்களே, 

கெடிய கடல்சூழ் த இவ்வுலகின்கண், தட்ணெபாகத்திலோய் 

சுஞ் சழுத்தரத்துல், தசரககனயனாகிய ஸ்ரீராமசம்இரமார்த் 

இ.பால் அமைக்கப்பட்ட சேறுதறுக்கோடியில், ஒருகான் 

ஸ்கானம் பண்ணியபேர்களுக்கு, சறப்போய்கய காடிமகா 

க்ஷத்திரத்துற் பத்துவருடகாலட்வரையில் வாசஞ்செய்துக் 

கொண்டிரு து, ஆபிரமகக்தோடுங்கூடிப் பொங்கிக் ச தும்பி, 

அலைகளாகிப கரங்களைநீட்டி, அன்பர்களை அழைத்து ஆர 

வாரஞ் செய்துகொண்டிருக்குங் கங்கையில் ஸ்கானஞ்செய்ச 

பலன் கிடைக்கும். மூன்றுஇினமிருந்து சேது தநுக்கேடியில் 
ஸ்கானம்பண்ணிஞல், அவர்களுக்குப் பஞ்சமாபா தகங்களும் 

நிவர்த்இயாகிச் சிதம்பரத்திலே பக்துவருடம்வரையில் வாசம் 

பண்ணிக்கொண்டிருந்த பலனுண்டாம். ஆதலால், இந்த 

பூலோகத்தில் சேதுவுக்குச்சமானமான தல மொன்றுங்கடை, 

யாது. மேலும், இர்சேதுவிலே செய்யப்பட்ட ஜபங்களும், 

ஓம் தான தரும விரதங்கஞம், ஒன்று கோடியாய் விளங்குவ 

தோடும், ௮%டாக்ூூரத்தை ஆயிரக்கதெட்டு உரு ஜெபித்தவர் 

களுக்கு மனது ரம்மியமாப், பக்திசிரத்தையுண்டாகு, ஹரி 

பூசைபண்ணிய பலனைப்பெற்று, ஸ்ரீராமமாதனுடைய பாகார 

விந்தத்திற் சேர்ந்திருப்பார்கள், மாசிமாதத்தில், இச்சே துவில் 

ஸ்கானம் பண்ணினபேர்கள், இவ்.பக்ஷூத்இரங்களாடெய இரு 
வெண்காடு, ஸ்ரீசயிலம், இருப்.இ, சேஷாசலம், வ்மிசாரண்



pz சேஅபுசாணவசநம். 

யம், அருணாசலம், இருவிடைமருதூர், இருமழைக்காடு, சிசம் 

பரம், €ீர்காழி, தெக்ணகா, ஸ்ரீரங்கம், இருவானைக்காவல், 
வயித்திச்சுரம், ௮ருட்குடந்தை, இருவாஞூர், திருக்காஞ்9, 

முதலாய சிவஸ்தலங்களிலும், ஒவ்வொருவருடம் வாசம் 

பண்ணிக்கொண்டிருந்தபலனலும், தவமும், புண்ணியமூம் 

சடைக்குமாயின், ௮ந்த தநுக்கோடியின் மகிமையை யென்ன 

வென்று சொல்லப்போகின்றோம். இதல்லாமலும், அதின் 

பெருமையைச் தாய்போலும் கருணையையுடைய வேதங்கள் 

நான்னும், இஇகாசபுராண காவிய சூத் இரங்களினலும், இவ் 

வாறே முறையிடுகின்தபடியால், இச்சேது தநுக்கோடி.யிலே, 

சர்்இரசூரியர்களை இராகுகேதுவந்து மறைக்கும்படியாயெ 

இரகண புண்ணியகாலத்துல், தீர்த்தமாடியபேர்களுக்கு மகா 

சகேஷத்திரமாகிய காசியிற் பத் துவருடகாலமிருந்து கங்காதி 

யில் ஸ்சாஈஞ்செய்தபலனுண்டாம், அதுவுமல்லாமல், கோடி. 

ஜென்மங்கள்வறையிற் றேடிய பாதகங்களெல்லாம் நிவர்த் 

Burd, ஆயிரம் ௮ஸ்வமேகயாகம் பண்ணியபலன் Ass 

மாய்க் இடைப்பதுமன்றியில், இறுதகாலத்இலே சின்மயா 
னந்தசொருப சாட்சாத்காரச்தைப்பெற்று வாழ்ந்இருப்பார் 

கள், உத்தராயன தெக்ூ;ணாயன காலமும், பவரணையும், 
சோமவாரமும், ௮மாவாசையுங்கூடிய சங்கிரம புண்யகாலத் 

இலே மடமைபொருக்திய சேதுதநுக்கோடியைக் கண்ணி 

னாற் கண்டவர்களுக்கு ஏழுஜன்மங்களிலுண்டாகயெ அகாமிய 

சஞ்சித பிராரத்வவினைகளுமகன்று, தேவதாசொருப நிஷ்டா 

ளாய் புண்யலோகமாகிய சுவர்க்கத்தையடைந்து மூழ்ச் இருப் 

பார்கள். இதல்லாமலும், ௮றுபத்தெண்ணாயிரங்கோடி. நஇ 

கள் குதிகொள்ளப்பட்ட சே துதநுக்கோடி.யிலே மாசிமாதம் 

களில் உதயகாலத்தில் மூன்றுநாள் தீர்த்தமாடினால், அவர்க 

ரூடைய பாதகங்களெல்லாம் நி௮ர்த்தயாடச் சகலகஇிகளினு 
மாடிய பலனைப்பெறுவார்கள், ஐந்துகாள்செய்தால் ௮ஸ்வ 

மேதயாகம் சாந்திராயனதெரிசனம், கோன்புவிரதாதிகள் 

அதுஷ்டித்து, வேதாசமங்களோஇய பலனைப்பெறுவார்கள்?



சேதுபுசாணவசநம், FFB 

பத் துகாள் ஸ்கானம்பண்ணினபேர்கள், சகஸ்ராரவிந்தபீடச் 

இல் விளம்கப்பட்ட பிரம்மலோகமாகிய மானாவதியடை.ந்து 

சுகித்திருப்பார்கள். பதினைந்துகாள் தஇர்த்தமாடியபேர்கள், 

வைகுர்தத்தைச்சேர்ந்.து வாழ்ந்திருப்பார்கள், இருபதுகா 

ளாட.யபேர்கள், ஸ்ரீகயிலாசக்தையடைச்து வாழ்ந்திருப்பார் 

கள். இருபத்தைந்துகாளாடியபேர்கள், ஸ்ரீராமசந்திரனாற் 

பூஜிக்கப்பட்ட ஸ்ரீராமகாதனுடைய சொருபம்பெற்று வாழ் 

வார்கள், PIL VM ளாடியபேர்கள் ஸ்ரீராமகாசனுடனே 

கலந்து, ௮யிக்கியப்பட்டு வாழ்வார்கள். ஆதலால், இச்சேது 

தநுக்கோடியிலே அறிவுடையோர்களாக விருக்கப்பட்டபேர் 

கள் மாடமாத ௮ருணோேதயகாலங்களில் புண்யஇிஇகளிலும் 

வாரல்களிலுக் தீர்த்தமாடவேண்டும். இதல்லாமலும் சூர்ய 

சர்திர ௮ர்த்தோதயபுண்யகாலத்திற் சேலுத.றுக்கோடியில் 

ஸ்கானம்பண்ணியபேர்கள் ஒருகாலங்களிலும் ௮ன்னையின து 

கும்பபோகாரகத்திலே வீழ்ர்து உழலமாட்டார்கள், த 

னோடிம் ஈரகமென்பதைக் கண்ணினு லும்பார்க்கமாட்டார்கள். 

அவர்களைப்பற்றிய அ௮ரேகம் பீரம்மஹத்திகளும் நிவாரண 

மாகிச சகலசெல்வங்களையும்பெற்று இந்திராதி போகபரக்கி 

யங்களையடைந்து சக்தஇிரஜடாமரூடரான சாம்படுவுமர்த்இயி 

ளது பாதாரவிர்தத்தை யடைந்திருப்பார்கள். ஆகலால், 

அர்த Yt 5S BT GW மகோதப சந்திரக்ரகண G Aw s ess 

புண்யகாலத்திலே அகத்தியஞ் சேறுவில் ஸ்கானம்பண்ணீ 

ஸ்ரீராமமாதனை வணங்கிம் சோகச் இரஞ்செய்யவேண்டும், 

இதல்லாமலும் ௮ச்சேறு கறுக்கோடியிலே சகாகாலஞும் 

முப்பத்துமுக்கோடி. தேவர்களும், நாற்பத்தெண்ணாயிரம் 

ரிஷிகளும், கெருடகாந்தர்வ சிச்தவித்தியாதர ருரகர்ெ 

கணங்க :ஞருத்இராதியர், ஆகாயவாசிகள், போகபூமியரியா 

வரும் வாசம்பண்ணிக்கொண் டிருப்பதால், அ௮ச்சேதுவை 

நினைத்துப்புகழ்ந்து . வேறொரு ஒீர்ச்சத்திலே ஸ்கானம் 

பண்ணிலும், அப்படிசெய்தவர்களுக்கு அநேசம்புண்ணி 
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௪௭௬ சேதுபுராணவசரம், 

யங்கள் சித்தமாய்கடைப்பதோடும் ஜன்மசாபல்யமாம், இதன் 

றியும் யாவரேனும் ௮ச்சேது தநுக்கோடியின் கரையிலே ஓர் 

கவளமன்னம், ஆருக்கர்கிலுங்கொடுத்தால் இலட்சம் பிராம்ம 

ணாரூக்கு ௮ன்ன தானஞ்செய்தபலன் சித்தமாய்க் கடைக்கும் 

மேலும் ஸ்ரீராமசநுக்கோடியைக் சண்ணினாற்கண்டபேர்கள் 

pugs தாயினது கருப்பையுட்புகாமல் வைகுந்த 

லோகத்தை யடைவார்கள். இதன்றியும், CHIL HARE 

விபீஷணன் வேண்டிக் கேட்டுக்கொண்டவண்ணனைம், ஸ்ரீராம 

சற்இரமூர்த்தியிறற் கோடுிக்கப்பட்ட தநுக்கோடியிலே 

யாரொருவர் ஸ்கானம் பண்ணியபோஇிலும், விதிப்படியே 

செய்து, ஜெபதபங்களை முடித்துக்கொண்டு, கோதானம், 

பூதானம், கன்னிகாதானம், வஸ்தஇிரதான மூதலிய பொன், 

பூமி, பசு, பால், தயிர், எண்ணெய், காய் கறி, பருப்பு, எள்ளு, 

மீேகோதும்பை, சற்களை, தேன், நவதான்யம், ௮ன்னம், இலை 

முதலானவைகளை லோபமின்றி, அவரவர்கள் சக்திக்குத் 

தக்கபடி. நல்லவேதப்பிராமணாளூக்கு தத்தஞ்செய்து கொடுப் 

பார்களாயின், அவர்களுக்கு ஓன்று கோடியாய் ௮னந்தம் 

புண்ணியங்களுண்டாம். இதுவுமல்லாமல், ௮2 சேது துக் 

கோடியிலே எவ்விதமாகிய தானதருமங்கள், வேள்கிகள், 

ஓமங்கள், தற்பணங்கள், மந்இரங்கள் செய்தாலும், ௮.து 

ஒன்று கோடியாய்விளங்கும். ஆதலால் தீமையாகய காரியங் 

களை மறந்து, ஏகமனதாய், ஈல்ல புண்ணியமான காரியங்களை 

நடத்தியபேர்களுக்கு வேண்டிய பாக்கெெங்கள், மேன்மேலும் 

பெருகும்படியாய் ஸ்ரீராமகாதன் அருள்செய்வார். இஃதன் 
றியும், கன்மனத்தோடும், புண்யகாலங்களில் சே துகில் தர்த்த 
மாடப்பட்டபேர்களை சகல தேவதைகளும், ருஷீஸ்வராளும், 

முநீஸ்வராளும் பார்த்து சந்தோஷத்தை யடைவார்கள், 

அல்லாமலும், அவன் மரபிலுண்டாகய அண்ணன், தம்பி, 

மாமன், மைத்துனன், பெண்சாதி, பிள்ளைகள் முதலாயெ 

பேர்களெல்லாம் மகாபாபிகளாய் ரவுரவாஇ நரகங்களைப்



சேதுபுராணவசரும், ௪௪௭ 

பெற்றிருந்தாலும், அ௮ப்பாககங்களெல்லாம் நீங்டுப் பரிசுத் 
தாளாய், சுவர்க்கவீட்டில் வாசம்பண்ணும்படியாய் இருப்பார் 

கள், மேலும், ௮ந்த தறுக்கோடியிலே எப்போது தீர்த்த 

மாடினார்களோ, அப்போதே கோடிகோடி. பாதகங்கள் 

செய்திருந்தபோதிலும், பருதிமுன் பனிபோல் விலூப் yas 

சாவார்கள். ௮ துவல்லாமலும், ௮ந்த சே ததநுக்கோடியிலே 

பிதுர்க்களுக்குப் பிரீதியாய், பெரியோர்களாகிய பிராம்ம 

ஞுளுக்கு" தையாபாணாதஇகள் கொடுத்து, அ௮வர்களாலே 

ஒமம், தற்பண முதலிய சிரார்த்தங்களை நடப்பித்து, பிண் 

டங்கள் போட்டவர்களுடைய பாபங்களெல்லாம் விமோசன 

மாடிப் பிதுர் மரபில் ரவுரவாதி நரகத்தை யநுபவித்தபேர் 

களும், ௮ர்௩ரகத்தினின்றும் கங்க, மேலான புண்யலோகங் 

களில் வாசம்பண்ணும்படியாய் நியமிக்கப்படுவார்கள். ௮ துவு 

மல்லாமல், தெய்வலோகத்தில் இந்திராதி தேவர்களுடனே 

சமரசமாய் வாசஞ்செய் துக்கொண்டி ருக்கின்ற ௮வன் மரபைச் 

சார்ந்த புண்ணியர்கள், சாலோக, சாமீப, சாரூப, சாயுச்ய 

மென்னும் பதத்தைப்பெற்று, மோட்சானர்சச்தையு மநுப 

விப்பார்கள், இதனோடும்,சேது தறுக்கோடி., புருடோத்தமம், 

கோகரணம், பதுமகாபம், கற்கை, பாகீரதி மூதலிய புண்ய 

இர்த்தங்கள் விளங்கயெ சமுத்திரத்திலே, எப்போதும் வரம் 

பில்லாதபடி. இனப்பிச தயாய், சங்கற்பவிஇப்படி. தீர்த்தமாட. 

லாமென்று சுருதிகளாலே சொல்லப்படும். ௮ப்படிச் சொல்வ 

இலும், சந்ததி வேண்டியபேர்கள், சேதுதநுக்கோடியை 

யல்லாமல், சமுத்திரத்தின் மற்றபிடங்களில் சனிவாரத்தி 

றும், மங்களவாரத்இலும், தீர்த்தமாடப்படாது, say 

மல்லாமல், கெற்பஸ்த்ரீகளும் கெற்பதீட்சை யுடையவர் 

களும், சூதகமுடையவர்களும், பி. துர்க்கர்ம்மங்களை நிறைவேற் 

ரரதவர்களும், ௮ச் சேது தநுக்கோடியன்றியில் மற்றயிடங் 

களில், ஸ்காஈஞ்செய்யப்படாது, மேலும் ௮ர்த்ச் சேதுதறுக் 

கோடியில் இர்த்தமாடவேண்டிய௰ பேர்களூக்குமாத்திரம்,



சுறு சேதுபுராணவச நம், 

வாரம் ஈக்ஷத்இிரம் தேசகர்த்தமான முதலிய நியமங்கள் 

வேண்டியதேயில்லை யாதலால் நிளைத்தபோதெல்லாம் தீர்த்த 

மாடி. வரலாம், இகல்லாமலும் அச்சே துகில் ள்நானஞ்செய்ய 

வேண்டுமென்று சொல்பவர்சள் வேதே தூரதேசத்தி லிருக் 

கப்பட்ட அவன்பந்துவையாவது ரேசரையாவ.த நினைத்து 

ஸ்கானஞ்செய்தால் அவர்களுக்கும் ௮ர்தபலனுண்டாம், ஆப் 

படி இருந்தபோதிலும் இறந்துபோனபேர்களை ,மாத்திரம் 

நினைத்து ஸ்கானஞ்செய்யப்படாது, ஒருவேள அவசியமாய் 

அவர்களை நினைந்து ஸ்கானம்பண்ண வேண்டியிருந்தால் 

தர்ப்பையினாலே இறக் தயபோனவர்களை நியமித்து, பெரியோர் 

களாற் புராணவித மந்திரங்களை நடப்பித்து, oy score Ce gy 

தறுக்கோடியிலே மூழ்கும்படியாய் விட்டுவிடலாம், விசேஷ, 

மாய்ச் செய்யவேண்டுமாயின், தங்கத்துனாலே தர்ப்பை 

செய்௫, அதனையும் ௮வ்வாறேவிடலாம். அப்படி. செய்வதால் 

௮வன் ஜீவனோடு இருக்கையில் ஸ்கானம்பண்ணிய பலனைப் 

பெற்றுப் புண்ணியலோகத்தையடைவான், இசன்றியும் 

பவரணை ௮மாவாசை இவ்விரண்டு திதியில் எந்த இடங்களி 

லும் ஸ்கானரு்செய்பலாம், மற்றஇஇகளிற் செய்யப்படாது, 

மேலும் சேதுவிலும், கங்காசங்கமத்திலும், சிர்துசங்கமத்து 

லும், புருடோத்தமத்திலும், கோகரணத்துலும், எர தவேளை 

யிலும் சமுத்திரத்தில் ஸ்கானம்பண்ணலாம். அப்படி 

செய்தவர்களுக்கு கோடானகோடி. புண்ணியங்க ஞூண்டா 

கும், இத்தன்மைபூண்ட சேது சதுக்கோடியினது பெருமை 

யைச் சகலதேவர்சளுந் கேட்கும்படியாய் மகாவிஷ்ணு 

சொரூபமான  ஸ்ரீராமசந்இரதூர்த்இயும், சேதோாதேவியும், 

இலட்சுமணருமாயிருர்து, தேவசையு முடிவரையும் பிதுர்த் 

சேவதைகளையும் பார்த்துச் சொல்லுவார், வாருங்கள் தேவர் 

களே, நம்மாற் புதுக்கப்பட்ட இச்சேது ச.துக்கோடியை 

யாரொருவர் தரிசித்கபோதிலும், அவர்செய்த வினைகளெல் 

லாந் தொலேர்.து, ஈன்மையைப்பெற்று ஆனந்தத்கையடை
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வார்கள். இல் ஸ்நானம்பண்ணியபேர்கள், அவர்களது 

பிறவிச் நுன்பங்களகன்று மோட்சாநந்தத்தைப் பெறுவார்க 

ளாதலால், இக் கடல்சூழ்ந்த பூமண்டலத்திலே செறப்போய் 

மெய சேதுதநுக்கோடி.யின் மமமையையும் ரீ ராமகாசனுடைய 

மகிமையையும் நினைத்துச்சொல்லவேண்டுமானால், நூறு 

கோடி. வருடமானபோஇலும் முடியாதா, அப்பேர்ச்கொக்த 

மகிமைபொருர்திய சேதுவென்பதாய், ஸ்ரீராகவனுலே கேழ் 

விப்பட்டு சச்கோஷூத்தையடைந் அ ஆனந்தக்கூ.த்தாடி. தாங் 

களும் ௮ச்சேதுவிற்றானே சதாகாலமும் வாசம்பண்ணிக் 

கொண்டு ஸ்ரீராமநாதனையுஞ் சேதுமாதவரையும் போற்றி 

வணங்கி, இனைத்துணைப்போதேனும் ௮ச்சேதுவை விட்டக 

லாமல், ௮வடத்திற்றனே வாசமாக இருப்பதால் அ௮ச்சேது 

தநுக்கோடியை தொட்டாலும், ௮இல் ஸ்கானம்பண்ணி 
னாலும், நினைத்தாலும், கண்ணினந்கண்டாலும், இதன் 

பெருமையை யாவ$?ரலு.ஷ் சொல்லக்கேட்டாலும் அவர்க 

ளஞூடைய் துன்பவங்களெல்லாம் நீங்கி, ஆனந்தபோகத்தைப் 

பெற்றுவாழ்வார்கள். இதல்லாமலும், தைமாதத்தில் ஆதித்த 

வாரமும், ௮மாவாசையு, தருவோணாக்ஷத்திரமும், விதி 

பாதயோகமுங்கூடிய சுபதினத்தினது உதயகாலத்தஇில், நாகவ 

மென்னப்பட்ட கரணமின்றி இருர்தால், ௮தனை அர்த்தோ 

தீய புண்யகாலமென்று சொல்லப்படும், அத்தன்மைபூண்ட 

புண்.பகாலமான அர்த்தோதயச்திலே யாரொருவர் ௮ச்சேது 

தறுக்கோடியிலே ஸ்கானம் பண்ணுகின்றார்களோ, ௮வர் 

களுக்கு வரம்பில்லாக பாபங்களெல்லாம் நிவர்த்தியாய், 

ஆனந்த போகபாக்கியத்தை யடைந்து, சரிதை சரியை யோச 

மென்னு மூழன்றுற்கடர்து, ஞானமயத்தை யடைந்து, 

அசண்டபரிபூரண சச்சிதானர்தசொருப சாட்சாத்காரத் 

தைப்பெற்று வாழ்வார்கள். மேலும் ௮தன்பெருமை எத் 

தன்மையெனில், ஆயிரம் விதிபாதயோகங்கொண்ட புண் 

ணியகாலம் ஒர் ௮மாவாசை, அப்படிப்பட்ட அமாவாசை
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ஆயிரங்கொண்டவை ஆகித்தவாரத்தில்வரும் அமாவாசை, 

அப்படி. இவ்விரண்டுங்கூடிய ஆயிரங்கொண்டவை ௮ தஜனேடு 

வந்த திருவோணம், அ௮த்தன்மையாகய சுபதினம், மகரமாத. 

உதயகாலத்இற்பொருர்இயிருக்குமாயின், ௮தன்பெருமையை 
யாவராற்சொல்லி யளவிடக்கூடும், ஆதலால், அப்புண்ய 

காலத்தஇிற்செய்த தர்மம் ஒன்று கோடியாய் விளங்கும், ௮ஃ 

தெப்படி. எனில், ஒவ்வொரு புண்யகாலமுக் தனித்தனியே 

வரும்போது அக்காலையிற்செய்யுந் தானதகுமம், ௮ற்சனை 

ஜெபதப ஓமங்களும் கோடானுகோடியாய் விளங்குமானால், 

இவ்வளவும் ஒன்ளுபம்ச்சேர்ந்துவக்த புண்யகாலத்தின து 

(மகிமையைச் சேடனாலுஞ்சொல்ல வரிதென்றால் மத்ற யாவ 

றாற்புகலலாம். மேலும் மறைவிதியிற்கூறும் இருபத்தேழு 

ஈக்ஷத் தரங்களில் சரேஷ்டமாயே.து திருவோணம், திஇிகளித் 

ரேஷ்டமானது அமாவாசை, யேர்கங்களிற் சிரேஷ்ட 

மானது விதிபாதயோகம், வாரங்களிற் சிரேஷ்டமான த) 

ஆதஇத்தவாரம், Boren etd ஒன்றாய்ச்சேர்ந்து, மகரமாத 

அர்த்தோதய காலத்தில் அ௮அமைந்தபோது அக்காலையில் 

ஸ்ரீராமகார்த்தியினலை உண்டாக்கப்பட்ட சேதுதநுக்கோடி, 

யிலே, கொடுத் துவைத்த புண்ணியர்கள் தீர்த்தமாடுவார்களா 

யின் அவர்கள் மறுபடியும், பிறவிச்சாகரத்தில் விழாதவர்க 

ளாய் எடுத்இருந்த ஜன்மத்திற்றரனே யோகறிஷ்டாபரராய் 

சுஞ்ஞானிகளாகி ௮கண்டபரிபூரண சின்மயானர்த சொரூ 

பத்தையடைந்து, நித்யானந்த தத்துவத்தோடும் வாழ்வார் 

கள், இவ்வகையாகக் கூறிய புண்யகாலமான ழு, சூரியன் அர்த 

தோதயத்துக்கு மாத்திரஞ் சொன்னதேயன் றி, மூன்றுகால 

முஞ் சரியாய்ப் புண்ணியங் இடைக்குமென்று கூறவில்லை, 

அதுபோல், யாம் கூறிய இதியும், ஈக்ஷத்தரமும், யோகமம், 
சோமவாரஇனம் வருமாயின், ௮து மகோதயமென்று சொல் 

லப்படும். அக்காலத்திலும், சே துவிலே ஸ்நானம் பண்ணிய 

பேர்களுக்கு சித்தமாப்ப் பலனைப் பெறுவதோடூம், ௮ப்பேர்க்
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கொத்த காலத்திலே தானதருமங்கள் செய்ப எண்ணம் 
கொண்டவர்கள், சான்குவேதம், ஆறுசாஸ்இரம், பதினெண் 

புராணங்களையும் அறிர்தபேர்களாகவும், யோக்யெர்களாக 

வும், தபத்தை யுடையவர்களாகவும், சிவார்ச்சனை, விஷ்ணு 

வார்ச்சனை மூதலிபவற்தை செய்யச்தக்கவராகவும், சேது 

ஸ்நானஞ் செய்யப் பட்டவராகவும், பெரி மீயார்களாகலிருக்கும் 

பிராம்மணாளுக்குச் செய்யவேண்டும். ஒருகால் ௮ததன்மை 

யாகியபேர் “இடைக்காவிடில், அவர்களைக்குறித்து சங்கற் 

பித்து வைத்திருந்து ௮ப்பொருள்களைப் பின்பு அவர்களிடத் 

இற் சேர்ப்பிக்க வேண்டிமே:பன்றி, துர்கடத்தையுடையவர் 

களுக்குப், புண்ணிபச்தைம் தேடப்பட்டபேர்கள், கொடுக் 

கப்படாது, கேட்டீர்களா முநிவர்களே என்று சூதமா 

மூநிவர்சொல்ல, அதைக்கேட்ட கைமிசாரண்யத்து ரிஷிகள் 

சந்சோஷமடைந்து, முரிவரைநோக், சுவாமி, தான தருமங் 

கள்செய்வதிலும், உக்தமரென்றும், அதமரென்றும் அறிந்து 

கொடுக்கவேண்டியதாய்ச் சொல்லுகன்றமையால், உத்தம 

ரூடைய நடையை எவ்பிதமாய் அறிந்துக்கொள்ளலாம், 

௮,தனை தேவரீர் தஇருவாய்மலர்ந்தகருளவேண்டுமென்றுகேட்ச, 

அதைக்கேட்ட சூரமூவர் சொல்லுவார், வாருங்கள் முறி 

வர்களே, முன்னமோர்காலத்தில், இலீபனென்னும் ராஜ 

னுக்கு, வசிஷ்டமகாரிஷிபானவர், உத்கமர்களின் இறத்தைக் 

கூறியிருந்தபடி. யாம் ௮தை உங்களுக்குச் சொல் லுகின்றோம். 

அது யாதெனில், உலகின்கண் உத்தமனென்பவன் ஆசார 

நயிஷ்டிகழடையவதைவும், சூத் தரரிடத்தில் யாதும்வாங்கிப் 
பொ௫ியாதவஞைவும், சாஸ்திரபுராணங்க எறிக்தவனாகவும், 

மந்திர வேத பாராயண முடையவகஷைவும், ஸ்ரீகயிலாசபதி 

யையும், மகாவிஷ்ணுவையும் பூஜித்து வணங்கப்பட்டவனாக 

வும், வர்னாசிரமச்தப்பி ஈடவாதவனாகவு மிருக்கப்பட்டவன் 

எவனை, அவன் உத்தமனென்று சொல்லப்படும். ஆதலால், 

அப்பேற்கொத்தவனை அறிந்து தருமஞ்செய்தால், ௮



௪௨ சேதுபுராணவசநம், 

ஒன்று கோடியாய் அபிவிர்த்தயொகும். அதுவுமன்றியில், 

எத்தலங்களிலும், எர்தப் புண்ணிய கேஷேத்திரங்களிலும், 

பா.த்திரர்களை அறிந்தே தானதருமஞ் செய்யவேண்டும், அப்ப 

ூச்செய்யாமல், துன்மார்க்கராகுய அதமருக்குக் கொடுத் 

தால், அப்படி. கொடுத்தவர்கள் பதினாறு ஜென்மம் வரையிற் 

புழுவாகவும், பூச்செளாகவும், தவளையாகவும், அட்டையாக 

வும், நாயாகவும், ஈரியாகவும் பிறந்து, பின்பு சண்டாளராக 

வும், சூத்திரராகவும், செட்டி.களாகவும், க்ஷழ்இரியாளாகவும், 

பிராம்மணளாகவும் பிறந்து, ஜென்மங்கடோறும், பிணியும், 

துன்பமும், தரித்தரழும், மேன்மேலு மநுபவித்து ஈர 

கத்தை அடைவார்கள். ஆதலால், சற்பர்த்திரரை யறிந்தே 

தருமங்கள் நடத்தவேண்டும், அச்சமயம் அப்பேர்க்சொத்த 

வர் கிடைக்காவிடில், அ௮க்காலையில் கொடுக்கத்தக்க பொருள் 

சதுவோ௮தனை உழ்தமர்களை நினைந்து சங்கற்பிச்துவைக்து, 

உடனே அவர்களைத் தேடிச் சேர்ப்பிக்கவேண்டும். சேர்ப் 

|9க்காமத்போனால், கொடி.தாயெ பாதகத்துக் கேதுவாக 

வேண்டும். உத்தமர்களாக்குக் கொடுத்தால், அளவிறந்த 

புண்ணியம் கைகூடுவதோடும், மேலான சாயுச்யபதத்தை.பும் 

பெறுவார்கள். அதுவுமல்லாமல், இருப்.தி, கோகரணம், 

கும்பகோணம், காஞ்சீபுரம், சாளக்கிராமம், துவாரகை, 

மதுரை, கைமிசாரண்யம், ௮யோத்து, சேது, ஸ்ரீரங்கம், 

பதுமராபம், தண்டகாரண்யம், உதயாசலம் இத் தலங்களெல் 

லாஞ் வெஸ்தலமாகவும், விஷ்ணுஸ்தலமாகவு மிருப்பதால், 

இதிற் பரமபாகவதாளும், ருஷீஸ்வராலும் வாசஞ்செய்யும் 

பி.ரம்மகுலகக்8கதிரமாகவு மிருப்பதால்) அ௮ச்தலம்களுக்கு 

பாரொருவர்போனபோதிலும், ௮த்தினம் தாங்கள் தீட்சை 

விட்டிருக்கும் மயிர்மூடியைக்களைந்து, உபவாசமா யிருக்க 

வேண்டும். அப்படி. செய்யரமல், இராகத்துவேஷங்களால், 
நீக்கச் செல்லுவார்களாகில், கோடானுகோடி. பாபங்களுக் 

குரியவராய், ஜன்மங்கடோறும் துன்பத்துக்கே ஆளாயிருப்
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பார்கள, ஆகலால், இர்த சேது தநுக்கோடியில் தீர்ச்தமாட 

வந்தபுண்ணியர்கள், கர்கமா தன த்தில் விளங்கப்பட்ட இலக்கு 

மணதுர்த்கத்தில் சரமுண்டி தஞ்செய்து, ஸ்நானம்பண்ணி 

நியமநிஷ்டைகளை முடித்துக்கொண்டு, பீன்பு மற்ற தீர்த்தம் 

சளிலும், சேது சநுக்கோடியிலும் இர்ச்தமாடி, இசாமமாதனை 

வணங்கித் தோத்திரஞ்செய்தால், அவர்கள் செய்யும் தான 

சருமங்களெல்லாம், ஒன் நு கோடியதாய், வரம்பில்லாசதாய் 

புண்ணிய பலனைபெற்று, சாலோக, சாமீப, சாரூப, சாயுச்ய 

மென்னும் பதவியைப்பெற்று, மேலான போகங்களை பெற் 

றிருப்பார்கள், இதல்லாமலும், இச்சேதுவுக்குச் சமானமான 

இீர்.த்தம் எங்குங் இடையாதாதலால், ௮வ்லிடத் இந்செய்யுக் 

தபம்போல், மற்ற இடங்களிற் சத்தியாகமாட்டாது, மேலும், 

அ.த்தலத்திற் செய்யப்பட்ட புண்ணியங்கள், விர்த்தியாவ.து 

போல வேரோரிடங்களிலும் ௮கமாட்டாது, மேலும் உல௫ன் 

கண் பிறந்த ஜீவர்கள், ஆயிரஞ் சென்மம் வரையீவெடுத்து, 

சேதுவில் ஸ்கானஞ்செய்துவர்த பலனெல்லாம், ஒரு ஆர்த் 

தோதய புண்யகாலத்தில் ஸ்கானஞ்செய்யப்பட்ட புண்ணி 

யர்களாக்ரு ஓர் நிமைப்போதிற் டைச்குமென்று வேசா 

கமங்களாலும், பெரியோர்களா ஓஞ் சொல்லப்பட்டி ருக்கு 

தென்று சூகமாமுறிவர் சொல்ல, அசைச்கேட்ட ரைமிசா 

ரண்யர்கள், சுவாமி, அறுபதினாயிரம் வருடம்வரையித் 

கற்கை, பிரயாகை என்னும் புண்யாஇகளிலே தீர்ச்சமாடிய 

பலனைட்போல சேதுதநுக்கோடியிலே, எத்தனை வருடக்இற் 

பெதலாமென்றுசேட்க, அப்போது சூதமகாமுறிவர் சொல்லு 

வார், ஒ முநிவர்களே, ௮கேகம் புண்ணியபலனைக் கொடுக்கப் 

பட்ட ௮ர்த்தோதய மகோதயத்திலே, ஸ்ரீராமசதுக்கோடி. 

யிலே pi விசை ஸ்நானம்பண்ணீய பேர்கள் அடைவார் 

களென்று சொல்லிப் பன்னும் சொல்லுவார். யாசெனில், 

அந்த ௮ர்த்தோதய மகோதய வேளையீலே பீரயாகை, கங்கை 

முதலிய ஈஇகளிலே, ஆயிரம்பினச ஸ்கானம் பண்ணினபலன்,
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ஸ்ரீராமததுக்கோடியிலே ௮க்காலத்தில், ஒருவிசை ஸ்கானம் 
பண்ணியபேர்களுக்கு இடைப்பதோடும், சொர்க்கமத்ய பா 

தாளமென்னு மூன்று லோகத்தினுமுள்ள சகல தீர்த்தங்களி 

னும் ஆடியபலன் எவ்வளவோ அவ்வளவு பலனும், ஸ்ரீராம 
மூர்த்தியால் உண்டாக்கப்பட்ட தநுக்கோடியிலே அ௮ர்த்தோ 

தீய மகோதயகாலத்தில் ஸ்கானஞ்செய்தபேர்களுக்கு சித்த 

மாய்க் கிடைக்கும், இதல்லாமலும், பூலோகத்இல் செய்ஈன் றி 
மறந்தபேர்களுக்கு, ஒருகாலமும் ஈல்லகெதிகடைச்சமாட்டர 

மல், இரவுரவாஇு நரகமே ித்தமாய்க் இடைக்குமென்று, 

வேதாகமங்களித்சொல்லப்பட்டி.ரு௩்தாலும், ௮ப்படிக்கொத்த 

பாவிகளும், பிரம விசாரணை செய்யாத அ௮ஞ்ஞானிகளும், 

பஞ்சமாபாதகங்கள் செய்தபேர்களும், சேது தறுக்கோடி. 

யிலே அர்த்தோதய புண்யகாலத்தில் ஓர்விசை ஸ்கானம் 

பண்ணி -விடுவார்களாயின், அவர்களுடைய பாபங்களெல்லாம் 

அகன்று பரிசுத்தராவார்கள். இதல்லாமலும், ௮ர்த்தோதய 

புண்யகாலத்தில், சேதுவில் ஸ்நானஞ்செய்யாமல், காமாத 

களால் யாரொருவர் கெருவப்படுகன்றார்களோ, அவர்கள் 

கண்கெட்ட பாவிகளாய்த் துக்சுசாகரத்தினின்றுங் கரையேற 
மாட்டாமல், குடும்பமென்னுஞ் சேற்றிலே அழுந்தி, இரவுர 

வாஇஈரகத்தை யடைவார்கள். காமாஇகளைவிடுத்து ஸ்கானஞ் 

செய்தபேர்கள், சூரியமண்டலத்தைச்சார்ந்து பிரம்மானந் 

தத்தை யடைவார்கள். இதல்லாமலும், சிறப்புந்றோங்கெ 
சேதுவிலே கரமப்படி. ஸ்ரானஞ்செய்கிறபேர்களெல்லாம், 

ஸ்ரீராமகாதன், இராமசந்திரன், சிதொதேவி, அநுமான், 
சாம்புவன், நளன், தேவேந்திரன் முதலிய தேவர்கள், சிசு 

புருஷாள், பிதுர்த்ே தேவதைகளை எல்லாஞ் இந்தித்து அர்க்கி 

யங்கொடுத்து, சூரியசர்திராள் விதிபாத முதலான தேவதை 

களையும் தோத்தரஞ்செய்து படஇழ்வுறச்செய்து, அப்பால் 

அவரவர்களுடைய சக்திக்குத் தக்கபடியாய் சற்பாத்தரராசெ 

பிராம்மணுளுக்கு அடையாபரண வலமக்இருதஞ்செய்து, 
தங்கம், பொன், வெள்ளி, தாம்பரம், வெண்கலம் இலைகளி
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னாற் ரம்பாளஞ்செய்து, அவற்றிற் பால், சற்கரை, நெய், கனி 
வற்கங்கள் ஏதேனும் வைத்த நிறைத்து, ௮ப்பாத்திரத்தைப் 

பிராம்மணுளுக்கு முன்னம் வைத்து உபசரணைசெய்து 

தட்டிண காம்பூலங்களோடும் கொடுக்கவேண்டும். அவ்வாறு 

நடத்துவதற்கு ௮சத்தராயின், மரத்தினாந்செய்த தாம்பா 

ளத்தில் மேற்கறியவைகளை நிறைத்து, ௮டி.யேனா லியன்ற 

வையை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டுமென்று வுபசரணைசெய்து 

சந்தோலப்பீடுத் துவகனோி பூணூ லுங்கொடுத்துப் பின்னர் 

சகல உயிர்களுக்கும் ஆகாரமாகவிருக்கின் றதாயும், புனிதமாயு 
மோக்கும் பாற்பசுவும், கன்றும் தானஞ்செய்து, ஜெசன்னு5 

சொரூபமாய் விளங்கும் ஸ்ரீமந் நாராயணஷூர்த்தியே, நினது 

ஜென்ம ஈக்ஷத்தரமாகிய திருவோணத்திலே அடியேன் சக் 

இக்குத் தக்கபடி. பிராம்மணாளுக் குதவியதை நீருந் தயவு 

செய்து அங்கீகரித் இரட்சிக்கவேண்டுமென்று வைகுண்ட 

வாசனாகிய ஸ்ரீமகாவிஷ்ணுலை த் கோத்்இரஞ்செய்து, பின்பு 

ஈக்ஷத் இரங்களுக்கெல்லா மூதற்காரணமாகிய வஸ்தவே, 

ஆடகலோகத் தமரர்களுக் கமுதமீந்த தெய்வமே, உரோகணி 

தேவியின து மன தூக்கசைந்த மணியே, உலகின்கண் இங்கும் 

சகல கலைகளுக்கும் பதியாய் நீக்கமறவிளங்கும் பொருளே, 

அடியேனை யாட்கொள்ளவேண்டுமென்று வணய்டுப் பின்னர், 

சந்திரனை நோக்கித், தமியேனதுபாபமாகிய இருட்கூட்டச் 

தைப் பறக்கத்துரத்துஞ் சுடரே, சுயஞ்சோஇயே, சொல்லற் 

கரிய ஞானப்பிரகாசமே, துன்பக்கடலுட்டோய்ந்துழலும் 

யான் தேவரீருடைய சரோருகம்போன்ற துணைத்தாட்களின் 

மீது என்றைக்கும் ௮கலாத அன்பைப் பொருந்தும்படியாய் 

அடியேனுக்குக் கருபைசெய்யவேண்டுமெனச் துதித்து, 

அதன்பின் சூரியனை கோக்த்தோக்திரஞ்செய்து, பிறகு 

அன்னவர் புதல்வா விதிபாதயோகனைகோக்கி, ஓ தெய்வ 

மே, எளியேன் சக்திமாத்திரமீர்த தானமானது ஒண்ணட்சய 

மாயிருக்கும்படி.யாய்க் இருபைசெய்யவேண்டுமென்று வித 
பாதயோசத்தை வணங்கத் தோத்திரஞ்செய்து; வேதப்
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பிராம்மணுளையுமிவ்வாறேவண(டூ), ௮ப்பால்இரண்யசிரார்த்த 

தேதலிய சரார்த்தமனைத்தும் நடப்பித்து லோபமில்லாமல் 

தானதருமங்களைச்செய்து, அதன்பின் பிராம்மணாளுக்கு 

குடை, பாதரட்சை முதலிபவைகளைப் பூத்துக் கொடுத்து 
அனுப்பவேண்டும், விதிபோல் இவ்வாறு அந்த இராம 

சேதுவின் தனுக்கோடி.யிலே அர்த்தோதய புண்ணியகாலக் 

இல், இப்படி. செய்ெபேர்களுக்கும், மாமக புண்ணியகாலத் 

இற் செய்கிெறபேர்களுக்கும், உலகின்கண் யாதீஇிரைகளும், 

யாகாடு இர்த்தியங்களுர் தான தருமங்களும் தேடவேண்டிய 

இல்லை, அவர்களுக்குச் சகலபலன்களும் கைக்கூடும். ௮ன்ன 

வர் இந்த சேது தநுக்கோடியையல்லாமல் மற்ற வேறு தலப் 

களி£ல யிருர்தாலும், மேற்கூறியவண்ணமே நடத்தவேண் 
டும்: கேளுங்கள் மகாரிஷிே, இதல்லாமலும், அந்த கந்த 

மாதனச் சார்பின்தென்றிசைச் சழுத்திரத்திலே, ஸ்ரீராம 

சந்திரமூர்த்தியால் உண்டாக்கியிருக்கப்பட்ட சேதுவை, 

மேலவர்களாலோதும் Chron F ovis ent, அந்த ஞானத்துக் 

குரிய நிஷ்டைகாலங்களிலே சேதுவைச் இந்இத்தால், சகல 

௮ஞ்நானம்களும், பாவங்களும்கீங்குக் கோடி சூரியப்பிரகாச 

மாப் பிரம்மானந்தத்தைப் பெறுவதோடும், இச்சேதுவிலே 
ுரைக்ஷணமாவறு வாசம்பண்ணுவார்களாயின், அவர்கள் 

சமீபத்தில் எமபடாளுமணுகாமல் விலருவதோடும், ஸ்ரீராம 

நாகன் முதலிய தேவர்களுக்குச்செய்த குற்றமனைத்தும் 

அகன். றுபோம். கேளுங்கள் முரிவர்களே, இசல்லாமலும், 

உலஇன்கண் சிறப்போங்கிப ஸ்ரீசைலம், குருக்ஷேத்இரம், 

இத்ரகூடம், இருக்குடர்தை, சண்டகை, வதரிகாடூுரமம், 

சுவேதபருவதம், காஞ்சீபுரம், அனந்தசயனம், இருக்கோட்டி. 

யூர், சேடாத்திரி, வடமதுரை, பத்மராபம், புருஷோத்சதமம், 

கைமிசாரண்ணியம் இவைமுசலிய விஷ்ணுஸ் தலங்களிலே 

வாசம்பண்ணி அதிலே உண்டாகிய தீர்த்தங்களில் ஸ்நானஞ் 

செய்து, அளவிறந்த தான தருமங்களைச் செய்தாலும், மோக்ஷ 

சாம்பிராஜ்யத்தைப் பெறமாட்டார்கள். இச்சேதுவில் ஒரு
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காளேனும் ஸ்கானஞ் செய்வார்களாகல், அவர்களுக்கு 

மோக்ஷம் கிடைக்குமென்று சத்தியமாகச் சொல்லுவோம், 

இதல்லாமலும், ஸ்ரீராமகனுக்கோடியிலே ஸ்கானம்பண் 
ணி.ப பேர்களுக்குச் சகலதுன்பங்களும் சகலபாபங்களும் 

நீம்கும, அவ்வாறு செப்.பாமல் மற்ற எம். கர்த்தங்களிற் செய்த 

போதினும் அவர்களருடையபாபங்கள் காசப்படாதென்று, 

வேதககளெலலாம சத்திபமாகவேசொல்லும், இவையல்லா 

மலும், பஞ்சாட்சரம் ௮ஷ்டாக்ஷ£ம் சடாக்ஷரங்களை ஜெபித் 

தாலும், அல்லது, அவைகளை ஜபிபாமல் மறாதுலிட்ட 

பாபங்களும் சிவபூசை, அரிபூசை, குருபூசை, செய்யாதபாபவ் 

களும், விபூதி உருத்திராகூடர் தரியாக பேர்களுடைய பாபங் 

களும், ஸ்ரீகயிலாசபதியாகிப பரமவத்தையும் வைகுண்ட 

நாதனாயெ மகாவிகணுவையும் துதியாத பாபங்களும், இந்த 

சேதுமிலே ஸ்காஈம்பண்ணினவுடனே நூித்துப்போமென 

வேதசாஸ் அரப்சமாணம். பின்னும், தநுர்மாதத்தில் உதய 

காலத்திலே தேவதைகளுக்கு ௮ப்ஷேகதலியவை நடாத்தி 

கெய்வேசனஞ் செய்யாத பாபங்களும், சாளக்கிராமம, சவ 

லிஎகம் இவைகளைப் பூசியாதடேர்களுடையபாபங்களம், அரி 

ஹசரகாமஸ்மரணை செய்யாதபேர்கமநடைய பாபங்களும், 

கா.பத்ரிிறெபங்களை மறக்துவிட்டபாபங்களும், உச்சிகேர த்இற 
பசி துவந்த? பர்களுக்கு அன்னங்கொடாது உண்டபாபங் 

களம், அவுபரசனம் அக்கினி2ஹாத்ரம், வயிஸ்வதேவம் 

பிரமகாயத்ரி மூ தலானவைகளை த் தவறிவிட்டபாபங்களும், 

மேற்கூறியவைகளை அகாலத்தில் நடத்திவைத்தபாபங்களும், 

கன்னிமாதுத்திலே மாளபஞ்செயயா தபாபங்களும், சயித்தர 

மாதப் பவரணைகாலங்களிற் சித்திரகுத் தருக்குப் பீரிதயாய் 
வேதவாயினர்களுக்கு ௮ன்னம், பால், பழம், சற்கரை, நீர் 

மோர், இள$£ர், வடை,பருப்பு, கந்தகஸ் தூரி, குடை, பாதுகை, 

தாம்பூலமு தலானவைகளை நல்காதபாபங்களும், பிறவிச்சாக 

ரத்தின்சண் pig முூத்இியாங்கரையைக்காணா அழலும் 
பரபழமூழ், இச்சே துவிலே ஸ்காநம்பண்ணினவடனே அக்னி
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யிற்சொரிர்த நெய்போற்சுவறிப் புண்யபுருஷர்களாய்க் குடும்ப 

மென்னுந் துன்பசாகாத்தைக் கழித்து மோக்ஷசாம்பிராஜ் 

யத்தை படைவார்களென்று முக்காலுஞ்சத்தியமாய்ச் சொல் 

லுவோம். இஃதன்றியும், இர்தரமீலபருவதம்போல் விளங்குந் 

தென்றிசைக் கடவுளாகிய இயமனை மார்க்கண்டேயருக்காக 

உதைத்த பாதாரவிந்தத்தையுடைய சாம்பசிவவூர்த்தி மூத 

லி.ப சகலதேவர்களுஞ்சூழந்து சதாகாலமும் வாசஞ்செய்துக் 

கொண்டி ருக்கப்பட்ட இர்த சேதுதநுக்கோடியை யடைர்த 

பேர்கள், எக்காலத்திலும் நித்தியானர்தசொருபராய் ௮கண்ட 

பரிபூரண சச்சிதானர்தசொருப சாக்ஷாத்காரராய் வாழக்கட 

வர்கள். இதன்றியும், இத்தன்மைபொருந்திய மகமையோடுப் 

கூடி விளங்கப்பட்ட இராமீசசரத்தழ் பிறந்இருக்கப்பட்ட புற் 

பூடிகளும், புழுப்பூச்சிகளும், ஊர்வனமூதலிய ஜர்துக்களும், 

பறவைச்சாதி முதலிபவற்றோடு இளிக்கூட்டங்களும், மரங் 

சளூ மனேகபுண்ணிபங்களை ப்பெற்று உய்வார்களென, வேத 

சாஸ்இரங்களிற் சொல்லப்படுவதாலும், இத்தலத்இற் பிறக் 

கப்பட்ட உயிர்களுக்குக் இனைத்துணையேனும் எமதண்ட 

மில்லையென்று சுருஇவாக்கெயமாதலால் பின்னும் மற்ற எந்த 

சமுத்திரக் கரையோரங்களிலாவது தேவபுருஷனாயினு மவ 

னிறப்பனாயின், கழுதையாய்ப்பிறப்பானென்று பெரியோர் 

களாலும் வேதங்களாலுஞ் சொல்லப்படுவதால், இச்சேது 

ன்காற்று விசைகொண்டடிக்கப்பட்ட எல்லைவரையினும் 

இறந்தவை எக்குற்றங்களைச் செய்தகழுகையாயிலுக் தேவ 
சொரூபம்பெற்று புண்ணியலோகத்தை யடையுமென்று 

மறைவிதியிற் கேழ்விப்பட் டிருக்கின்றோ மாதலால், இத் 

தன்மைவாயந்த அ௮ச்சேதுவினுடைப ம௲ியையை நாம் எவ் 

வளவென்று உரைப்போம், எப்பொழுதும் மகாவுகத்கமகுண 

சாந்தபிரம்மானந்த சேஜசோடுக்கூடி விளங்குஞ் சேதுமான் 

மிப மிப்படியாக்கும், கேட்டீர்களோ மகாரிஷிகளே, காம் 

உங்களுக்குச் சொல்லிவந்த இச்சேதுமான்மியத்தை யார் 
படித்தாலுங் கேட்டாலும் அவர்களுடைய தேகத்திலுற்ற
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வியாஇகளுட் துன்பங்களும் நீங்கி, அக்கனிஹோ த்திரம் 

வேழ்விமுதலி.பவைகள் செய்தபலலும், சகல தீர்த்தங்களெல் 

லாமாடியபலனும், சாந்திமுதலிய சாதனங்களையடைந்து 

வேதாச்த விசாரணைசெய்தபலலும், ஒருவராலும் ஓ.தற்கரிய 

மகாதபஞ்செய்துபெற்ற பலனும்பெற்று, சுவர்க்காதி .புண் 

ணியலோகத்தையடைந்து, ஆனந்தபோகங்களை யனுபவித் 
துப் பேரின்பமுத்திருப்பார்கள். இதல்லாமலும் பஞ்சவரி 

களும்படர்க்து விளங்கரரின்ற கண்களையுடைய சீதாசமேத 

ரான ஸ்ரீராமசந்தரனாலே பூசிக்கப்பட்ட ஸ்ரீராமநாதன் எழு 

தீருளியிருக்குஞ் சேதுமான்மியமென்னு மிப்புராணத்தில் 

ஒரு சருக்கமேனும் வா௫க்கச்சொல்லிக் கேட்டபேர்கள், 

அனேசயர்காதி இர்த்இயங்கள், எக்கியங்கள், வேதரிர்ணயந் 

தப்பாமற் செய்து முடித்த பலனைப்பெறுவார்கள், இரண்டு 

சருக்கம் வாசித்தபேர்களும், வாடிக்கக்கேட்ட பேர்களும், 

பத்துவருடம்வரையில் ௮ஸ்வமேதயாகஞ்செய்து பெற்ற 

பலனை யடைவார்கள். பத்துசருக்கம் வாசித்தபேர்களும், 

அவற்றைக்கேட்டபேர்களும், தெய்வலோகத்தில் தேவேந்திர 

னோடு கூடியிருந்து நாறு ௮சுவமேதயாகஞ் செய்தபலனைப் 

பெற்று இர்திரபோகத்தை யனுபவிப்பார்கள், இருப துசருக் 

கம்வரையில் வாசித்தபேர்களும், வாடுக்கக்கேட்டபேர்களும், 
பிரம்மலோகத்தையடைர்து பிரமனைப்போற் சொரூபம் 

பெற்று வாழ்வார்கள், முப்பது சருக்கம்வரைபில் வாித்த 

பேர்களும், ௮களைபக்இயோடும் கேட்டபேர்களும், ஸ்ரீமகா 

விஷ்ணுவாசஞ்செய்யாநின்ற வைகுண்ட லோகத்தையடைர்து 

விஷ்ணுசொருபம்பெற்று வாழ்வார்கள். நரற்பதுசருக்கம் 

வரையில்வாசித்த பேர்களும் கேட்டபேர்களும், ஸ்ரீகைலா 

சம்திலே சாம்படிவாறர்த்தியின் சொரூபம்பெற்று, நித்தியா 

னர்தவரழ்வை யடைந்திருப்பார்கள். இம்மானமியத்தை 
முழுதுர் இரிகரணசுத்தியோடு வாரித்தபேர்களும், வாரிப்ப 

தைக் கேட்டபேர்களும் ஜன்மசாகரத்தைக்கடர் து, சிவபதத் 

தைப் பெற்றிருப்பார்கள், இசலால், இத்தன்மையாயே



௪௬௦ சேதுபுராணவாநம், 

மகிமைபொருந்திய சேதுமான்மியங்களை அடியீறாக அர்ச் 

கரணத்சை யகற்றித். இரிகரணசத்தியோடும் கேட்டபேர்கள் 
சிவபதத்தைப்பெறுவார்கள், இரண்டு விசைப் படித்தவர் 

கஞங் கேட்டவர்களும், சாமீபபதத்தைப்பெற்று வாழ்வார் 

கள். மூன்றுவிசை வாசித்தபேர்களுங் கேட்டபேர்களும், 

சாரூபமென்னும் பதவியைப்பெற்று வாழ்வார்கள். நான்கு 

தடவை வா௫சித்தபேர்களுங் கேட்டபேர்சளும், ௨ண்டசோ 

இ.களியாவுர் துஇப்பதற்கரிய சாயுச்சியமென்னும்। ப தக்தைப் 

பெற்று பேரின்பத்தை யடைவார்கள், இகல்லாமலும் OF 

சேதுமான்மியத்திலே ஒரு கவிசையினுடைய தாற்பரியு 

மாவது, அவற்றிற் பாதியாவது, காற்பாகமாவது, அல்லது 

தர்சொல்லாவது, ஓரெழுத்தாவது சேதுவென்னும் பெயு 

ருடனே சொன்னாலும், இந்இத்தாலும், அன்னவர்கள் செய்த 

பாபங்களெல்லாந் துலைந்து மேன்மையான பாக்யெத்தைப் 

பெற்று சக்ரவர்த்திகளாகப் பிறந்துவாழக் கடவர்களென்று 

பின்னுங்கூறுவார், ஒ முரிவர்களே, இச்சேதுபுராணத்தை 

யார்படி.த்தாலுங் கேட்டாலுங் எவ்வளவு எழுத்துக்களை 

இருஷ்டித்தாலும், அவ்வளவுக்கு மவர்களைப் பற்றியிருக்கும் 

பாபங்களும் பிரம்மஹத்திமுகலியகோஷங்ககந மவர்களை 

விட்டு நீங்கிவிடும், பஞ்சமாபாககங்களு மகலுவதன்றியிற் 

சேதுமுத் லிருபத்தகான்கு கீர்த்தமு மாடியபலன் டித் தமாய்க் 

கிடைப்பதோடும், நெடியகடல்குழ்ர் உ பூமண்டலமூழு அங் 

கீர் த்திறிறைக் துவிளங்கும். ஸ்ரீராமசர்இரமூர்த்தியா லுண் 

டாக்கிய, சே துமான்மியத்தைப் பக்இடிரத்ைதயோடும் பூரண | 

மாயெழுதப்பட்ட அன்பர்களுக்குத் தீராதபாபங்களெல் 

லாந்திர்ர்து புண்ணியபுருஷாளாய், சவபதமென் ஓஞ் சாயுச் 

சியபதலியை யடைந்து, சன்மயானந்தசொருப் சாட்சாத்கார 

மமாயெ, அகண்டபரிபூரணத்திலே கற்பூர தீபம்? பஈர்கலக்து 

நித்தியமாய் வாழக்கடவர்கள், இதன்றியும், இச்சே துமகத் ஐவ 

மென்னும் புராணம், எல்விடத்திலிருக்கன்றகோ ௮வ்விட 

'மெல்லாஞ் சேதுவாகவும், கந்தமாதன மாகவும், இராமீச்சுர



சேதுபுமாணவசநம், i 

மாகவும், விளங்குவதோடும் அர்த ஸ்தானக்களிலே பூசட்ரேத 

பசாசகணங்களும் டாகினி யோடனிமுசலியவும் துந்சொழ்ப 

னங்களும் கொலை களவுமுதலிய வக்கினிபயங்களும் தேக 

பிடைகளுங்கிஞ்ிச்கேலுமணுகா ௮. ஸ்ரீராமகாதர் ௮ந்தவிடத் 

திலே யெப்போதும் வாசம்பண்ணிக்கொண்டிருப்பார். இதல் 

லாமலும் இன்னஞ்சொல் லுகிரோம் கேளுங்கள் மகாரிஷிகளே, 

சிரார்த்தகாலத்தில் இந்தச் சேதுமான்மியத்இல் ஒர்சருக்கத் 

கைப் பாராயணஞ்செய்தால் அன்னவரைப்பற்றிய தோஷ 

களியாவு நிவர்த்தியாய்ப் புண்ணியபலனைப் பெறுவதோடும், 
அவர்களுடைய பிழதுர்க்களு மனமூழ்ச்சியுடனே கொடுக்கும் 
பின்டதானங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுவார்கள். இதன்றியும், 
புண்யகாலமாகிய பருவகாலங்களிலேனும் விசேஷ$இனங்களி 
லேனும் இம்மான்மியத்தில் ஓர் சருக்கமாவது, சருக்கத்து 
ளடங்யெ ஒர்கதையாவது, அல்லது ௮வற்றிலோ ரேடாவது, 
பாதியேடாவது ஒர்வரியாவது, படித்தாலும் படிக்கக் கேட் 
டாலும் அவ்விடத்து லுள்ளபேர்கள் பாக்கெயவான்களாயும் 
கீர்த்திமான்களாயும் குபேரனைப்போல் வாழ்ந் துகொண் 
டிருப்பார்கள், மேலும் இச்சேது மான்மியத்தை வா௫ிக்கப் 
பட்ட பேர்களும் கேட்கப்பட்ட பேர்களும், சத்திரமுதலிய 
வைகள், பூங்காவனங்கள் பெரியோர்கள்வாழுமிடம் இர்த்தக் 
கரையாகிய புண்ணிய பூமிகளிலிருர்து, ஒதவேண்டுமே 
யல்லாமல், ஆசாரமற்ற விடங்களிலே யிருந்து வா௫க்கப் 
படாது, இவ்வாறுமேற்கூறிய புண்ணிய ஸ்.தானம்களிலிருக்து 

வாசிப்பதிலும், சஷ்டி, அஷ்டமி, ஏகா.த9, சதுர்த்தசி முசலிய 
இஇகளிலும், தகிணுயன த்தில், மார்கழி, ஆவணி, புரட்டாி 
மாதங்களிலும், வாரல்களில், சோமவாரம் சுக்ரவாரமுதலிய 
நாட்களினும், படிக்கவுங் கேட்கவும் இர் த சங்களாடவும் பிரவே 
சிட்பராயின், மகாபலன்களை யடைநஇருப்பார்கள். இ.தல்லா 

மலும், இச்சேது மான்மியத்தை வேதவியாசமகாரிஷியின து 

அருளினாலே கேட்கப்பட்ட தவுமியாசாரியர், பாண்டவர் 

களக்குரைத்தவண்ணம் யா முங்களுக் குரைச்ததேயன் நி,



௪௬௨ சேதுபுராணவச நம். 

வேறே கற்பனையாக யாதொன்றுஞ் சொல்லவில்லை. இவை 

சத்தியமாகவும் வேதசம்மதமாகவும் தர்மகாண்ட ஞான 

காண்டமிரண்டிற்கு ஈடுகிலையாய் பே சாபே.தமின்றிச் சொல்லி 

யிருக்கிறோமா தலால், நீங்களும் உங்களுக்கு ௮ன்பராகவிருக் 

கப்பட்ட மாணாக்கர்களுக்கு உண்மையாய்ச் சொல்லுங்க 

ளென்று, மகாசந்தோஷத்சோடும், ஆனக்தக்கண்ணீர் ஆறு 

போற்பெருக, தேகமயிர்க்குச்செதிய, சேகச்.இனின்று வியர் 

வைபெருக, வாய்குளற, கரங்களிரண்டையுஞ் 'இரத்இன்மேற் 

கூப்பி, ஸ்ரீராமகாதன்வாழுஞ் சேதுசநுக்கோடியைபும் கந்த 

மாதனத்தையும் ௮வற்றிலோங்கு மகிமைகளையு மனத்திற் 

சிந்தித்து, ஆனர்தபரவச மடைந்து, சித்ரதீபம்போலே சூத 

மாமூநிவரிருந்தார், அ௮வ்வற்புதத்தைக்கண்ட அங்குள ரிஷி 

களியாவருமெழுர்.து, ஆனந்தக்கூத்தாடி., ௮ற்கிெயபாத்திய 

முதலிய சோடசோபசார பூசைகள்செய்து, தோக்இரம் 

பண்ணினார்கள், அதுகண்ட சூதமகாமுநிவர் சந்தோஷங் 

கொண்டு, அ௮ன்னவர்களது அன்புக் ககமூழ்ந்து, ௮னேக 

வரப்பிரசாதங்களைத்தந்து, ஆசர்வடுத்து, சகலழமுறிவர்களும் 

பின் துடர்ஈ்துவர, ௮ன்னவரிடத்தில்விடைபெற்று அவணின் 

அும்நீங்கி, காரிக்ஷேத்தரத்தில் வியாசபகவா னெழுந்தருளி 

யிருக்கும் பன்னசாலையைச் சேர்ந் து,௮ங்குள வியாசபகவானை 

அனேக ரிஷிக்கூட்டங்களுடனே, ஈமஸ்காரஞ்செய்து, அடி 

பணிக் தெழுந்து, கரங்களைக்கூப்பிரின்ற தமதுமாணாக்கராகிய 

சூசமாமுநியை வேதவியாசமகாரிஷியானவர் இருபாநோக் 

கோடும் பார்த்து, சேயைக்கண்டதாய்போல் ௮டங்காக்காத 

லோடும்: கட்டியணைத்து, உச்சியைமுகர்க்து, அத்தியந்த 

பிரியத்தோடும் கோக்கி, கருதுதற்கரிய வேதசாஸ்இர புரா 

ணங்களின் கரைகண்டு இப்பூதலத்இன்கண் எனக்குக் கீர்த்தி 

யுண்டாகும்படியாய், மகாமகமைபொருந்திய இச்சேதுமான் 

மியத்தை கைமிசாரண்ய வா௫களாகிய முரிவர்களுக்குச் 

சொல்லும்படியாய் நீபெற்றபேறே பேறென்௮ு, ௮னேச



சேதுபுராணவாரம், ௪௬௩ 

மாய் சிலாடுத்து, ஆசீர்வதித்து, ௮வணுளமுகிவர்களைப் பார் 
தீது பின்னுங்கூறுவார், கேளல்கள் மு;திவர்களே, பெருமை 

பொருந்திய இச்சே துமகத்துவத்தை நாமறிந்ததேயல்ல து 

இதராளறிய மாட்டாராயிலும், நம்மா லதிற் சிலவர்த்தமானவ் 

களையுணர்கத இச் சூதமாமுநிவராலே சொல்லப்பட்ட சே.து 

மான்மியத்தை நீங்கள் கேட்டறிரதீராதலால், இது வேதாகம 

சாஸ்திர புராண இதிகாசங்களாக்கெல்லாம் மேன்மையான 

தெனக்கருஇ; தவுமியரானவர் எனது அன்பின்பெருக்கால் 

தருமராஜனுக்கு விருப்பீனேடு முரைதததுபோல, நீங்கள் 

சதாகாலமும், பக்திரரத்தையோடு மிதனைப் படிக்கவும், 

பிறருக்கோதவும் வேண்டுமென் நுரைத்தவராப், அங்குள 

முரிவர்களுக்கெல்லா மாசிகூ.றி, பூகமோல்கிய சூதமாமுகிவ 

ரோடும் ரிஷிக்கூட்டங்களோடும், வேதவியாச மகாமுநிவரான 

வர் விருஷபத்துவசத்தோடும்,மான்மழுச துர்ப்புஜற காளகண்ட 

இரிநேத்திரதாரியாப் விளங்குஞ் Aude rep suri) ஸ்ரீசபிலா 

யத்தையடை தார, 

சேதுபலச்சருக்கம் 

ழற்றுப்பேற்றது, 

  

செதுபுராணவாசஈம் 

முற்றுப்பேற்றது. 

உ - சருக்கம் - ௪௬, 

இராகவ கையை



6 0 0 புத்தகவிளம்பரம். 
CL DE HC 

ஸ்ரீகுமாரதேவர் 1டசாஸ்திரம் 
வள்ளலார் 90-சாஸ்திரம் 
தத்துவராயசுவாமி பா$துறை 
தாயுமான சுவாமிபாடல் 
அருணாசலபுராணம் உரை படத்துடன் 
அரிச்சந்திரபுராணமூலம் 
ஞானவாசிட்டவசனம் ப 
திருவிளையாடற்புராணம் செய்யுள் 
திருவாதவூரர்புராணம் விருத்தியுரை 
சானந்தகணேசபுராணம் உரை 
விருத்தாசலபுராணம் உரை 
சிவஸ்தலமான்மியச்சுருக்கம் 
விஷ்ணுஸ்தலமான்மியச்சுருக்கம் 
சூடாமணிரிகண்டூ 1 9-தோகுதியும் 

9 11, ]- வது நிகண்டூகள் 
Grigor Soma 19 - தோகுதியும் 
சேய்புளிலக்கணம் 
மணிமேகலை மூலம் 
சப்தரிஷிவாக்கியம் டதட-பாடல் 
சாதகாலங்காரம் 
நந்தனார்சரித்திரக்கீர்த்தனை படத்துடன் 
திருமூலர் திருமந்திரம் ௩த-பாடல் 
பஞ்ச தசப்பிரகரணம் 
கட்டளைக்கொத்து 14-சேர்ந்தது 
ஸ்ரீகிருஷ்ணல்வாமிதூது 

இவைதவிரத் தங்களுக்குவேண்டும் பலவித புத்தகங்களும் 
லி. பி. போஸ்டில் அனுப்பப்படம். அரைருபாய் தோகைக்கு 

குறைந்த புத்தகங்கள் வி. பி. போஸ்டில் அனுபமுடியாது. 
அரைஅணா ஸ்டாம்பு அனுப்புகிறவர்களுக்கு ஒரு கேட்லாக்கு 
இனாமாக -அஷுப்பப்படம். மற்றவிஷயங்கள் கேட்லாக்கில் 
கவனித்துப்பார்க்கும்படி கோருகிறேன். ரிப்ளைகார்டூ எழுதாத 

வர்களுக்கு பதில் கிடைக்கமாட்டாது. 
௫ கொ-லோகநாதமுதலியார். 
மகோன்மணிவிலாச சேன்ட்ரல் புக்டிபோ, 
நெ- 99, வைத்தியநாதமுதலிவீதி, சேன்னை, 
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