டே

கணபஇ

அணை.

கும்பகோண

ஸதலபுராணவசனம்,
ee

He

=~

மகாவீத்துவான்

மிநாக்ஷிசு ந்தரம்பின்ளை
- அவர்களியற்றிய
குடந்தைப்புராணத்தின் பிரதான

ஸ்கூல் gona

Fru) 61

பாகம்

Bh

ae

5 Op S

வசனநபமாக்கப்பேற்றது.

காரைக்குடி

5 தீத, வெ. வெள்ளையஞ்செட்டியாரம்
அவர்களு

ee a

கும்ப சி காண i
ஸ்ரீ சலாகிதி பகத் அச்,

ஆக்க்லனுதைம்" :
1933,

a
இவமயம்.
மூக

வுை

7

வலக்

கடலாடையுடுத்த புவிமடந்தைக்குப் பசககண்டமே

எ.

கண்ணிற்

கருவிழி

தமிழ்நாடு:

(குணகடல், குமரீ,

ட்கம், வேங்கடம் தமிழ்காட்டெல்லைகள்.) கருவிழியிற் குருமணி

குருமணியின் உள்ளாடுபாவை கும்பகோணம். இ
ராணுடு.
னம் கூறியது கொண்டபொருளைக் குணமாகக்கூறும் பண்டைய
பாதகண்டம் மேலானதென்பது. பிர
ழக்கைப் பற்தியன்னு.
பதிணேண்பாலைகளுள் கலையெனப்
ாம்.
சம்; சாக்ஷிவேண்ட
மிபயர்கொண்டன வடகலை தேன்கலை இரண்டுமே. (வடகலை-ஸம்ஸ்கிநதம் தேன்கலை- தமிம்.) இவ்விரண்டு பாஷையிலுமே
தென்
வடசஜஐயிற் பிறந்தவை நான்மறை.
- வேதம் பிறந்தது.

- கலையிற்பிறத்தன தேவாரம், திருவாசகம், திருவாய்மோழி. இவத்
அள் “மட்கல நிகர்க்கும் மறையவர் கான்மறை”
நிகர்க்கும் புனிகர் தமிழ்மறை” மறையவர் அன்றி

இண்டில் ண்டலடையும்

கான்மறை;

ஆதலால்

“பொற்கலம்
மற்றையோர்

(மட்

மட்கலம்

கலம் ஆளும் ஓருவசே இண்டத்சூரிய கலம்.) எத்இறத்காரும்
(பொத்
செப்பத்தகு! தத தமிழ்மறை; ஆதலில் பொற்கலம்,
தில்லை)
இண்டலடைவ

கையாடினும்
கலம் யார்தொடினும் எவ்விதம்
ன்றி எலும்பு பேண்ணாக்கியதும். கல் மிதக்கச்சேய்ததும்,
இனைய
முகலைவாய் மதலையை அழைத்ததும் ,தமிழ்வேதமே.
ஆகவே
சிறந்தது:
தென்கலை
்
வடகலையிலும
்
பல காரணங்களால
்ப
அக்கலை வழங்கும் "தமிழ்நாடு புவிமடந்தையின் கரவீழியென
குருமணி
கருவிழியிற்
ட்டைக்
சேனா
கிறித்,
ம் சாதமே. இது
சோறு
யாக உருவகப் படுத்தியது. என்னையெனின் எசோணாடு
கூழுங்
குடிப்பது
டில்
டைத்து” என்றகாரணக்தால் மற்றையகாட்
தொட்டி
பட்டி.

ரெல்லாம்
பின்னும்
பெற்ஞும்.
எனல்
கஞ்சியும்
உண்பது

கம்பஞ்சோறு,

பெண்டு

பேரெல்லாம் பொம்மன் இம்மன்

மற்றையகாட்டைக் கம்பர் இழித்துக்
கள் சாயும்பேயும்” என
- அன்றியும்
கூறினமையாலும் சோணாடுபெரிதென்பது பெற்றும்.
ம்

,தன்ணீருங் காவிரியே தார்வேந்தன் சோழனே
தாவா மேன்மை
மண்ணாவ அம்சோழ மண்டலமே யென்றுசைத்த
வார்த்தை வாளால்,
த்

முகவுரை
தெண்ணீர் வையத்துள்ள பிறகரட்டுப்

செகுத்துத் தீமை

புகழெல்லாம்

13

~

யொண்ணாச சோணாடு பொலியுமெனில்
Meoriunt wier.:

5

G ko ARIE)

என கம்பர்,சொல்வாளாக்

a

kets

அத

அதன் வளமுற்....
அச

nee

Rimes ஒன்.
ம்.

கையாடினார். புசாணிகரும், 6

டின் இறப்பிற்கு? காவீர்யே

காரணி.

arf

Gort memo

மே
வளருபவளர்யினும் அவள் புது நலமனைததும் இய்ப்பது
காவி
“மடந்தை
அவள் 'இந்காட்டி.ந்கேயுரியடாதலின்
தலைக்காவீரி.அகண்ட காவீரி என்னும் கட்டங்கள் வேற்று ௮
டில் உளவாயினும்

அவ்வளவு விசெடமுடையனவல்ல.

* இவற்கு

மற் இன்னபாதகம் நீங்க; இன்னார். மறத் இிபெற்றார் எ:

இல்லை.

படு

_பத்சநதம், கும்பகோணம், மத்தியார்க்சுனம்,மாய
சோணாட்

"என லக
ரம், காவீரிப்பூம்பட்டினம்,
டி.லேயேயுள்ள3.

ஆதலின்

கட்டங்களும்:

சோணாடே

பெறிய;

இவற்றுள்

மத்தியில ள்ள மூன்றும் மு.தஇக்குரிய கட்டங்கள். இம்முத்.தலத
அள் மூர் ரலமாயது கும்பகோணம்: ஆதலால் கும்பகோணம்ம்
அன்றியும். சிருட்டிபிஜமே௦
யாடுபாவை மென்னப்பட்டது.
லாம் ௮முதகுடத்தில். அடங்கின, அழதகுடம் -குட்-க்தையில்தம்
இய௮,.. அக்குட,க்இனின்றும் தோன்றியவாதலின் மத்த.ககருக்கு
இத்தலமே க்ஷேத்திரபீசமாயது.. அ௮ன்தியும் மற்ஸறய . 56075
லாம் மலாவன்சிநட்டி. இத்தலமொன்றும் இறை
௮ தலாலும், கும்பகோணம் மணியாபொவை. அன்தியு

செய்தபாவம் மாயூத்தில் தீரும்: மாஞ்ரத்தில்

செய்தபாவம

கும்பகோணத்தில் தீரும்: கும்பகோணத்தில் : செய்தபாவம்
மணி
கும்பகோணத்தில் தீரும். ஆ தலினாலும். கும்பகோணம்:
யாடுபாவை... அன்றியும் . கங்கை. முதலிய புண்ணிய நதிகளும்
இன்
.தம்மிலாடி யோர் பாவத்தை மாகநீராடிக்கழிக்கும் மகதீர்த்தம்
மேலை
மணியாடுபாவை.
கும்பகோணம்
தலினாலும்,
ஆ
கேயுள்ளது.:
மில்

மேலான

அனுர்முகனேழு கல்,

சக்தியலோகத்திற்கதிபதி

தேவ
ம்ழழித் கீழான பாதலவதிப தி 'பாம்பரசே ஈருயுள்ள
ரும் யாவரும்: பூசித்திருப்ப 'தால் கும்பகோணம் மணியாடுபாவை.
ஒருசேச
இத்தனை அயம்பு தலங்கள் கும்பகோணத்தைப்போல

, எங்குமில்லை...

சிவஸ்தலம் பதன;

வஷ்ணுஸஷ்த

விருக்குமிடம்
Bs
லம் கான்கு,. இதனாலும், கும்பகோணம் மணியாடுபாவை.
நிற்க,

்

8

அழதகடசம்பந்
பத்தில்.
ஈண்டுக்கூதிய இவஸ்,தலங்கள்
அன்பர்போருட்டாயின நான்கு. வீஷீணு
தத்தாலாயின ஆறு.
்
ஸ்தலம் நான்கும் அன்பர்போருட்டே.

முகவுரை:

ந

திவஸ்தலக்:

.

:

்- அழதகுடசம்பந்தத்தாலாயின் ஆறு:-கும்பேசம்:
இக்கேசம்.

சோமேசம்)

.வில்வவனேசம்.

(காகேசம்)

நாளிசேசேசம். . (அமிமுகேசம்)

யக்ஞோபவிதேசம்.
(கெளதமேசம்)
9)
பாணபுசேசம்.
ii அன்பர்போரட்டாயின நான்கு:-(1)

(2)

விஸ்வேசம்.

*ைபாகேசம்

மடநதைபாமககம்.

8): மாலஇவனேசம்.
(4) : கைலாயகாதம்.*

1]

விஷ்ணுஸ்தலம் நான்கு£
|

(சாசங்கபாணி கோவில்)
Bomaiip sem at.
(சக்காயாணிகோவில்)
சுதர்சனன்றளி.
்

வராகப்பெருமான் தளி.

;
வர.கராஜன்றஸி.
இவற்
ஈண்டுத் தல்ங்கள்போலவே தீர்த்தங்களும் பதினான்கு.
எழு:
அள் இயற்கையின் ஆபின ஒழு. சேயற்கையின் ஆயின

i

தீர்த்தங்கள்

இயற்கையின் ஆயின, எமில்.

i.

மறை..,
பொத்றா
S STS SD
WET

- வாருணதிர்த்தம்காபெதீர்த்தம்.
்த தம்:
சக்கரதிரee
s
.

(2),

பகவதீர்த்தம்..

1... சேயற்கைமின் ஆயின

௨௫.

தடாகங்கள்.

Se

து கடு
காவிரி நதித்துறைகள்.
sf

எமில்-

அஸ்வத்த.இர்த்தம். நாகதீர்த்தம்)

மங்களகூபம்.
குரதீர்த்தம்.
FRIST SSD
...
சூரியதிர்த்தம்
5
வராகதீர்ததம்.

றப்ப
தடாகங்கள்.

கூபம்.

முகவுரை
svar,
மூர்த்திவிசேடம்,
இர்த்தவிசேடம்
அய
மூன்றுவிசேடமும் பொருந்திய தலமே மேலான தலம்.
விசேடம்
என்பது aren Foss svar பொருள்படும். (எண்கொகை
யும் மதிப்புமாம்.) எண்ணிற்குரிய இரண்டு பொருளும். தன்னில்
மைந்துள்ளது கும்பகோணம்.
எங்கனமெனில் சங்கரப் பிரபு
கங்கரத்தால் இருஷ்டிக்கப்பட்டதாதலால் தலவிசேடம். அவே
முதல் அநந்தனீராயுள்ள யாவரும் பூசித்திருப்பதால், முர்த்தி
வீசேடம். உலகத்துள்ள புண்ணிய இர்த்தங்கள்-யாவும் ஒருசேர
வந்து ஆடும் காரணத்தால் தீர்த்தம் வீசேடம்.
ஆதலால், கும்ப
கோணத்தஇற்கு உயர்வு ஓப்பு இல்லை./ இத்தலம் பஞ்சகுரோ௪
ஸ்தலங்களில்

82நதுடையது.

கண்டாலும் கேட்டாலும்

கருஇினா

லும் பாதகமனைத்து் இர்க்கவல்லனவாய் - மூலதலத்இற்கு கக்கு
குரோச த்திற்குட்பட்ட தூரத்துள்ளனவாயிருக்கும். கலங்கள் ௮ம்
மூலதலத்தற்கும் பஜ்சக்குரோசஸ்தலமாம். (குரோசம்- இரண்
தலம், மூர்த்தி இரத்தம் மூக
மேற்கூதிய,
டசைகாழிகை வழி.)
இஃது
மேற்கூறப்படும்.
லியவற்தின் வரலாறும் உறுபேரும்
இயற்றப்
மகாவித் துவான் மீகைஷிசுந்தரம்பிள்ளேயவர்களால்

பட்ட திநக்குடந்ழை 2-0 மாஸம்

பத்தியமாயிருப்பகை

கத்

உற்சவத்
'தியமாகச்செய்தால், நிகாம் வரடத்துவரும் மகாமக
சிவநேசக்இல் யாவர்க்கும் அனுகூலமாயிருக்குமென்று! கருதிய

செய்யப்பட்டு
செல்வர்கள் விருப்பத்தின்மேல் வசனரபமாகச்
பேர்பெற்ற.து.
வசனமேனப்
ஸ்தலபுராண
கும்பகோண
இதற்கும் மகாமக வைபவம் முதலிய புத தகங்களுக்கும் சிற்சில
ஆதாரமாகக் , கொள்ளப்.
அததற்கும்
பேதங்கள் தோன்றும்.

எழு
வ௪னரூபமாக
பட்ட நாலே இதற்குக் காரணமாதலின்,
பலருக்கும் பயன்
Suan sor வகைசொல்லவேண்டியவர்களல்லர்.

படும்படிசெய்த இந்தச் இறு புத்தகத்தில் பல வழுக்களிருப்பி
குற்றத்தைத் தள்ளிக்
அவ்வழுக்களைப் பாராட்டாமல்
னும்

குணத்ை தக் இரடப்பார் பெரியோர் என்பது எழுதியவர். துணிவு.
}

முகவுரை ழற்றிற்று.
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காச விசவகாதருடன்வந்த நவகன்னியர்கள் இருக்கும் கோவி
அட்சென்ன வபெருமானைப் 2 பஜ்ஜி, கவகன்னியர்களைவணங்கி
னால் மிக்க ஈலம்பெனுவர். ௬க்ரெவாரத்இல் பூஜிப்போர் த
சொல்லாம் அகன்று

௬கம்பெறுவர்.

மாமகதீர்த்கமாடு3வோார்

கெரி

இித்தல் உத்தமோத்தமம், மகவில்லார் மகப்பெதுவர்; பறாவமடை
யாத கன்னியர் பருவமடைவர்; நோயுற்றவர் பிணி
நீங்னுவா,

கால்லா சீரும் கறப்பும் அடைவார்கள்.

சிவமயம்.

கும்பகேரண

ஸ்தலபுசராண

வசனம்.

5௮02222310
௬௮அ திவிதாயகர்து
தி,
பூமேவு தமதருளா லுயர்வுமுயர் விலதமெனப்
புவனங் கூறும்

மாமேவு மொழிக்கியைய உயர்தணையி

னஃறிணைமா

வதனங் கொண்டோர்
பாமேவு முறையிணைகஅத மருளமைந்து ua
பயிலா தென்றும்
'தாமேவு மருளமைக்த
சார்ந்து.

1.

ஆதிவிரா

gure

யகர்சாணம்

வாழ்வாம்

கும்பேசர்

வரலாறு.

பூர்வம் பிரமதேவருக்குத் இனகற்பம் உண்டாகவே eon
பீசம் இதையமோவெனச் கவலையுந்றவராய்
அவர் கயிலையங்கிரி
யையடைந்து சிவபெருமானை . தரிசித்து சகபீசம்
அழியாவகை

தந்தருளவேண்டுமெனப்.

பிரார்த்திக்க,

சங்காப்பிரபுவும் ஓ! புங்

கவ, கவலையுறல்வேண்டாம் அமிர்தமும் ஜலமும்

மண்ணிற்கலந்து

பிசைந்த,

அமுதகலையைப்

அழியாத

குடம்

ஒன்றுசெய்து;

வூணூலாச்சார்த்.தி, உமக்கு ஏற்கனவே ஏசாளமாய்க்

கொடுபட்டி

2

கும்பகோண

ருக்கும் சகபிஜங்களைா அதனுள் மத்இயில்ை
மம், புராணம், இதிகாசங்களை காற்புறமும்
தம்பெய்து?

பக்கங்களாக,a

அ

மலர்க்கனர். Se
ee அவலுடன் காத்தி
ரூந்தனர்2
ப்தோன்தி, விண்ணுற நிமிர்ந்துவரவே;.. அழுத
கடமசைக்து,
5 3
தென்றிசையிற்சென்று, எந்காட்டிற்கும்
முன்னாட்டத்தகும்,
தென்னாட்டுள், ஈன்னாடாகிய
சோணாடே
பெரிதென்று
யாவருங்கொண்டாடி, அங்கு ஓரிடத்தில் சாரச்
சிவபெருமான் ,சொல்லியருஸியவாது குடம் சுழல, மாவிலையும்
அ.
கழேவிஐ,- வன்னியும் இலிங்கரும் ஆயது.
இது
இருக்கவுகலை லூர், (சாக்கோட்டை) இப்பால் குடம் வாயு. திக்கு
கோக்திக்சென்று, : ஒரு 'குரோசம்போய்ச் தங்கியது; குடம் இங்கு
தங்க, பிரளயங் கண்டோர் ௮ திசயிக்கும்விதமாய் அனைக்கணத்
தில் அடங்கியொடுகிகிய் து. பிரமாவும் காந்தத்தைத்தொடரும்
இரும்பைப்போல் Sgn soe பின்பற்றிச் சென்றனர்.
இது க
ட டர்கி Zo de
iG tae
ஓர் ப...
கணராதர்- யாவரும்... பரிவாரங்களாய்த்
தொடர,
உமாதேவியை விடை கொண்டு... தென்றிசை நோக்கிச்
செல்லுகையில், இருவிடைமரு தருக்குக். இழ்பாரிசத்தில்
வக்கு
வுடன்

YA EGFP

SE கண்ணுற்றுப்

: பக்கத்து

ன்ற

சாஸ்

தாவுக்குக்காட்டி, இக்குடக்தை ஓசம்பால் இதைத்து 2 உள்ளிருக்
கும் அமிர்தம் நாதறிசையும் வ
2 தாடச்செய்வது “நம்து உத்
தேசம் என்றனர்.
see “தேவரீர் “திருவுளப்படி. உடனே
அஞ்கவென்னு தனது தூணி
ளிய Sell gui ஒர் அம்பை
எடுத்து
ஐயனிடம்
நீட்டினார். அப்பா? இது
அழியா
மயகுடத்தை
“அழிக்கவல்ல. அம்பு. அன்று, அதன்

உண்மை

இதோ.

_இதரியு

மெனச்மி சால்லி, அண்ணலும். வில்லைவளைத்தக். குணத்தெ னி.
&
1) பிரயோடுக்கவே, அது] "காற்றிலும் ௧௦
மைகண்டு

TH அழமுதகுடத்தில்.

ee ie அது அழியாதிருந்த

சாஸ்தாவும் - தலைஞனிந்னு:

நிற்கு ஐயன் அவரைக்.

தேத்தி: அல்லியத்திலேயே jar Ding Bert. நின்று.
Bis பாணம்;
Ot

பாணாபுசம்... இப்பால் யேன்சுத்று-மேற்கேசென்று.

இன்று தொடுக்க, குடம்... இரண்டாக... _மூக்கட்பிசான்திருவரு ,.

ஸ்தலபுராண

வசனம்,

3

ளால். நாத்றிசையும் வழிக்து, 8கதுருசோச தாரம் அருய்ப்பெருஇ
எழத அமுதம் எண்டி சாமுகமும் சென்று.
குடத்தோடு ௪ம்
யந்தப்பட்ட உறி, வில்வம், தேங்காய், பூணூல் எல்லாம் பல பக்கள்

களில் சற, குடவாயில் தென்ழெக்கில் யோச்னையொன்றிலிபோய்

விழுது.
இக்க: இடம்.
குடவாயில்,
இங்குண்டாய லிங்கம்
கோணேசர்.
உற் மூகலிய விழுந்து இடங்களில் மூளைத் கலிங்கர்
சுள் ஈையே சிக்கேசர் (இக்கம்- உறி) வீல்வவனேகர், நாளி

(கேரேசர், (கானிகோம்-- தேங்காய்) யக்ஜோபவீதேசர், (பச்ஜோ
பவிதம்- பூணூல்) என

விளங்க;

பாணம் தொடுக த இடம் பாண

புரேசம் ஆயது... வழிச்சு அமுதத்தைப் பூமி குழிந்து தாங்குக
ன அண்ணல் கினைக்களுள; அவ்வண்ணமே அமுதம் இரண்டிடத்
So இரண்டு கின்றது.
இவ்விரண்டும் பொத்னாமரையும் மகதர்த்
கமும் ஆயின. கும்பத்தின் வாய் மேலேசென்று சூட வாயில் ஆன
அம் கொன்னோம்.
கும்பத்தின்கோணம் இன்னதாயது - எனத்

தெரிக்துசொள்வது அவயம்.

(கும்பத்தின் வாய்போக:

எஞ்சி

யனு கோணம்.) இத இருந்த இடத்திலேயே. இருக்க வேடரூபங்
கொண்ட
சிவபெருமான்
காம்பத்தைக் இறுகி
அழுதத்தால்
னைக்கு மணலை, வாரியெடுதது குடத்துட்போட்டுப்.
பிசைந்து
பிசைக்து. பெரிய லிங்கமாக்கினார். . இதைப்... பூசித்து.
யன்
கொண்டவேடம்
நீங்கு பண்டைவெடம்.
. தாங்இ. இலிங்கத்
அட்புகுக்து. கோஇர்மயமாய்
விளங்குடன்றார். இத்தலம் இவ
விலிங்கம் கும்பத்தில் தோன்றியதால் கும்பேசர் பிரம௫ருஷ்டிக்கு

Gaus
தால் அழத

ஆதிகும்பேசம் அமுதகும்பத்தில்

கும்பேசர் எனப் பலகாரண. நாமம்

உற்பவித்த

பூண்டெளவர்.

(இத்தலத்தை எம்பிரானே பூசித்து லிங்கததுட் கலந்தனர்
என்று மேலே கூறினோம். . இங்கனம் நிகழ்க்தது. தன்னைப்போல்
ஒருமனப்பட்டவராய் பூதிப்பவருக்கு. அரிய
சாயுச்சிய பதவி
யனிப்பனென்ப௮.. சூறிய்பின் வெளிப்படுத்தவேயாம்.)
பின்னர்
பிரமதேவரளும்

விதிப்படி

முஜித்தூத்

அத்து

வேண்டிய

வரன்

கள்வெற்றனர்.
(பூஜாவிதி தெரிச்துகொள்ளவேண்டியவர்கள் புரா
ணத்தின் பிரமன் , பூஜைபுரி படலத்தைப்பார்க்க.
விதியினால்.

எற்பட்ட

விதிகளாதலால்

அவ்விஇகள்

அரிய

விதிகளே) அவர்

செய்த அதியின் அருமை அற்புதம்! அத்புதம்!?
5

அவனருள் வலியா லிண்டைமெல் லணையா
னெவ்வுல கங்களும் படைப்பேன்
எவனருள் வலியா லிணர்்தனழாய் முடியான்
எவ்வுலகங்களும் புரப்பான்

கும்பகோண
எவனருள் வலியா ஓருத்தப் பெருமான்
எவ்வுல கங்களு மழிப்பான்
அவனொரு குடஸூக் கமர்க்தகும் பேச
னவன்மல ரடி.த்.தஅணை தொழுவேன்.

பிரமனாிய யான் படைத்தற்கும், விட்டுணுவாகிய அவன்புரத்
தற்கும்,

ர.த்கானாகிய

உவன் அழித்தற்கும், எவனருள்

காரணமாயுள்ளகோ அவனே
டியை யான் பணிவேன்.

மாத்

அவன

குடஷூக்கமரும் கும்பேசன்,

இருக்கு, Ht, சாமம் எனும்
மூறன்று வேதத்திற்கு ௩௦
நடுவாகிய
அ௮க்காண்டங்களுள்
ஏழுகாண்டமுடையது.

வேகம்

நாலாங்காண்டம் எழுபாகமூடையது.
வரதஇிய

அவ்வேமு

பாகத்தில்

கலி

நாலாம்பாகத்தின் ஈடு மனுவிற்குரியவனாகிய கும்பேசனைக்

தொழுவேன்.
காலாக்கினிரு த்திரம், சாபாலம், மு.தலிய உபகிஷத்அக்களில்,
விஸ்வன், விஸ்வசேவியன், அரிகேசன் புட்டிவரு
கீ தனன், சம்பு,
பெயர்படைத்துள்ள கும்
ருத்திரன், ஈசன், மாதேவன், எனும்
பேசனைப் பணி2வன்.

“பற்கன்” என்னும் பெயரால், காயத்திரியில் குறிப்பால்
உணர்த்தப்படுவோன் வனே.
ஆதலின்
௮ந்தணர்வஜிபடும்
பொருளாயுள்ளவன் அவனே.
அச்வெக்குறியாகிய கும்பேசனை
யான் தொழுவேன்.

பிறவாஇருக்கவேண்டுவோர்

யாவரும்

பேசனைத் கொழுக.
காலதண்டம். கடக்கக்கரு அ வோர்

பிறப்பிலியாகிய

யாவரும்

கும்பேசனைச் தொழுக.
மாதகர்மயக்கிலகப்படா
இருக்க வேண்டுவோர்.
கும்பேசனை த்தொழுக.
குற்நமெல்லாம் குணமாகக்கொள்பவன்

கும்

காலகாலனாகிய

காமாரியாகிய

கும்பேசனே

என்

பதற்கு அவர் நீலகண்டப்பெயரும், மெலியாசைக்காக்கும் வித்
ககன் என்பதற்குச் சந்தாசேகரப்பெயரும், தாய்போலும் தயை
புடையான்

இர்க்து.

என்பதற்கு அர்த்தகாரீ சப்பெயரும்,

சந்தோஷத்தைக் த£வல்லவன்

பெயரும், அவர் பிரணவப் பொருள்
வேந்தப்பெயரும், தேவர்க்கு மேலான

விசனத்தைக்

என்பதற்குச்

தேவப்பெயரும், மூவரில் எஞ்சிகிற்பவன் என்பதற்கு
காரப்பெயரும் சாக்ஷியாம்.
(எஞ்சி நிற்பவன் எனவே முதலாயினான்? அவன்
பெற்றும்.)
புருடசூக்தம்

என்னும்

சங்கரம்

என்பதற்குக் கொன்றை
தேவன் என்பதற்கு மகா

மந்திரத்தில்

சர்வ சவ்
என்பதும்

ஆதியினும் 355 5 5)

ணும் ஈசானப்பெயர் வரு. கலால் இடைபிலுள்ள காமங்களனைத்தும்

கும்பகோண
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கார்கள். இப்பஇயுள்ளார், ஈகாலறங்கரிக் கனர். அகாயம் அளா
விசானங்கட்டி,, வாசுமாலை
விய பந்தலமைத்து, அதற்குத்தக்க
நாற்றி, இளகீர்க்குலை தூக்கி, கரும்பும் வாழையும் காலில் Opta Bi
வெண்டதைஇற்றி, நீறு
விஇகள் பு.துக்கர். விடுகள் யாவும்
மெய்பூசிய நிமலர்போலாக்கினர்.
சட்டி இஇயில்

ம்பமதியில்,

பிரமதேவர்

இய விடைக்கொடியேத்றினர்?
கறங்க.
கொடியேறின

விஇப்படி.

யெழு

வாத்தியம்

முழங்கின;

மறைகள்

இன தீதில் இர்'கிரவிமானம் எம்பிரானுக்கும்,

தம்தம் வாகனம் பிள்ளையார் பிராட்டியா ருக்ஞுமாக்இ, பஞ்சமூர்த்தி
களையும், PRES எழுக்கருளப்பண்ணினா். மறுநாள்மு தல் ஒரு
ளேடன், பூதம், யானை இடபம்
காள்போலச் இவபெருமான்
கயிலை, பூதம், குதிரை முதலிய வாகன கனு எழுந்தருள மற்றைய
வர் தத்தம் வாகனம்கொண்டு வந்தனர். எட்கொள் உற்சவம்
பொத்றே.॥ வரப்போந்தருளிய எம்பிராஇப்படியாக மறீருகான்
பெண்டிர் மட்
க் கண்டோர் யாவரும் களித்துக் அஇத்கனர்.
டுமே புலம்பித் தவித்தனர்.
1.

மாற்றவோ

,

2,

மன்மதனை

யழித்த ர்

அ,

பழி

முன் ஓந அமுககுடத்தில் பொருந்திய நீர், எம் இரு

அமுதகுடத்திலும் பொருந்துதல்
அழு
தகுடம்-- தனம்.)

3.

மன்மகளுபம்கொண்ட

என்பார்கிலர்.

தரும்

இலர்.

என்பார்

மயன் அமைத்த தேரினும், அயனமைக்க

(இரு

கேர் அதிக

(அயனமைத் GS ST = ௮ல்குற்தடம்)
விசேடம் என்பார் இலர்.
4. பாஇமங்களம் ஆனர், மீதிமங்களம் ஆம்படி. erbiscors
சேரும் என்பார் சிலர்.
ிதஇி
ண்டவன், விதிமகளைக்கொள்ளவ
5. விதிமகன் மகாக்கொ
Sea
ட
ன்
ல
oS
ம
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 விஇவிலக்கa ு உமக்கேதகாணறும். என்பார் சிலர்.
யின்று
வன்பிரேல்
6. மானாயெ எங்களுபிளை மாய்க்கத்தான் மூன் வேடரூபங்
கொண்டு

வெளிப்பட்டீரோ

என்பார் இலர்.

1. எல்லாரும் இசக்கப்புனாந்தால்
கொடுக்க இயலும் என்பார்.
்

8.

அறிஞர் யாவரும் ஆசைப்பட த் தக்கவர்

ஐடி.வகமகாம்..

இப்படித்

5

இவர்க்கு எப்படி தீதான்

இகம்பராரய்ஃகிற்பார்

சரன்றாககட்டு
என்பு

தெரிந்

்
கோம் இல்லையே என்பார்.
த
9. கண்டொசெல்லார்க்கும் கவலையைத் அரும் உமக்குச் சுங்க
ரப்பேர் தந்தசார் என்பார். . சேன்கான் -மஇழ்விப்பவன்)
10.
காமனை எரித்தவர் என்பது 21D
ம,
மே அன்றி அவர்குற்றம் ௮ன்று என்பர்.

காமித்தல்

நம்

a

ஸ்தலபுராண வசனம்.

ரீ

ட இவ்வண்ணம் ர
ட இறைவனைத்
இறக், இருக்கோயில் சேர்த் சனர் பிரமதேவர்.

தேரினின்றும்

(பத தாகாள் அவபிருகஸ்கானம் “மகதீர்த்த மகிமையிற்காண்க)

பஞ்சக்குரோச ஸ்தலங்கள்.
'இருவிடைமருதார், இருகாகெஸ்வாம், இருத் தாசேசரம், இரு
ஏரகம்,

இருப்பாடலவனம் என

குரோசஸ் கலங்கள்.
பிராட்டி, மங்களசாயக

த்தும் கும்பகோணத்

கைலையைவிட்டு

ன் பஞ்ச

குடக்தையை மேய

காலத் த௮முதத்கால்னைக்ச பஞ்சகுரோச தூரம் வலம்வக்து பதி
பூட்பு தந்காளெனின் மற்றவர்க் தச் சொல்வானேன். கும்பகோண
ஸ்சுலயாத்திளை செய்யப்புகும் எவ நம் இடைமருதூர் முகலாக
பாடலவனமீருகப் பஞ்சகுளோச ஸ்தலங்களை விதிப்படி. தரிசித்து
ஒவ்வோர் பகல்.தக்க வலம்வந்த பின்னே கும்பகோணப் பிரலே

செய்தால் கான் யாத்திரைபலன் பூர்ததியா

அம் செய்யவேண்டும்.
கக்கிடைக்கும்.

1.

திருவிடைமருதூர்.

இரண்டு குசோசக்
இஃ கும்பகோணத்திற்கு இழக்க,
சிவபெருமான்
அம்மைபொருட்டுச்
evar mii
ள்ளது.
விராயகர், சுப்ரமண்யர், பிர்மா
கன்னைக்கானே பூசித்த ஸ்கலம்.
விஷ்ணு, வாரூணையாண்டியன் ஆதஇயோர், பூஜித்திருக்கின்றனர்.
(Qa சோழன்
வரகுண தேவர்க்குப் பிரம்மஹத்தி நீங்கியது.

பிர்மஹக்இப்பெயர்

கலரகப்படைத்துக்

சழக்கொபும வாயிலில்

இருப்பதை இன்னும் காணலாம்.) தைப்பூசத்தில் விபண்டருக்
குக் காக்ஷி ௮னிக்கதால் இத்தலத்துக்கு அர்காள் விஷம்.

2.

திருநாகேஸ்வரம்.

கும்பகோணத்திற்கு தென் இழ்த்திசையில் ஒரு குரோச
இத்தலக் இற்கு எண்பகர
ரத்தில் இருகாகேச்சரம் உள்ள.
ஆதிசேஷன்
இத்தலத்தை
காமமுண்டு.
ரண்யம் orarspt
சண்பகவனமொன்று உண்டாக்கி, ௮ம்மலர்கொண்டு
அடைக
ஆயிரவருஷம் பூசிக்தார். ஆதலின் இன அவ்விரு இிருகாமங்கள்
வாக கார்க்திகைச் சோமவாரத்தில் மூதற்காமல
வாய்க்துளஅஃ.
இல் இத்தலத்தையும், இரண்டாம் சாமத் இல் சுமிவனத்தையும்,
ASH, GTO GE |
மூன்றும் சாமத்தில் புன்னாகவன தீதையும்
ஹத்இல் பாதலம்சென்று முன் மூன்றுசாமப் பூசையைப்பற்றிப்
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்

களைப் பெறுவன்.

கும்பகோண
வணக்கக்

ஓப்புயர்வில்லாக உம்பர்பிரானையும்

வசைய? வண்
இம்மலையென்னால், அதன் உயர்வை
கொண்ட
எல்
டுமே) மலைபோலொக்த வீமானமென்ன, மண்டபமென்ன,

மலைக்கேறும்

பொருந்தியவை.

லாம் கெய்வக்சன்மை

படிகள்

குளம், கூபங்கள் எல்லாம் க்கை

பிரபவாஇ வருடதேவதைகள்.

மலைபிலைறுரதன் குருபான் இருவுருவை மனதில்
SEG NAb.
படிதோறும் வருட
பதித்து; அடிப்படிக்குத் தேங்காயுடைத்துப்
மலைபி2லதி இறைவன் இருவ
சவரை வரிசையாக நினைத்து,

ஒயை மலர்கொண்டர்ச்சித்து, அப்பால் இலிங்கதரிசனம் செயல்
வேண்டும். செய்தார் யாவசேயாயினும் இம்மை,மறுமை, வீடு என்

ணும் மும்மைப்பலனையும்

அடைவர்.

முறையே செம்மையின்

1. கார்த்திகைப் பூரணையில், குருநாதனைத் தரிசிப்போர்க்கு
நாலாம்பதவி இட்டும். அத்தினத்தில் அவர்க்கு அபிஷேகம்செய்
விளக்கேற்று
அன்று அவர் சந்நிதியில்
வோரடைவது விடை:
(வோரை உம்பரேத்துவர்.
2. தைப்பூசத்தில் பிரமதேவர் பூஜைசெய்து பேறுபெறி
றிருக்கறொர். குமார தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம்செய்கால், குமாசனுண்
டாவான். கேகய2?த௫௪த்காசன் ஒருவன் சவத்து 2ராக௪டம்பற்ற
விடாநோயுற்று கூனிக்குறுகுறுத்து அவஸ்தைபட்டான். சாபாலி

இருமலையடைந்து

போசனைகேட்டு சாமினாதன்

தைப்பூசத்தில்

குமாரதீர் தசமாடி மலைபிமலறி
பால் மு,தலியகொண்சி,
ஆட்டிவித்து, ௮ருச்டிக்க; விடாநோய்
Reser,
இப்புண்ணியத்தால்

இறப்புகல்கனன்.

இருவாபாணச்

இருப்பணிசெய்து

முதலிய

கார்த்தவிரியன்

ஊயனை
கோபு

என்னும்

ஓர் புச் இணைப்

பெற்று முத்தியும்பெத்முன்.
சாமிரரதனுக்கு

ஆட்டும்பால்

ஆசாசப்பிழை ஆகாது,

உள்ளது.

சேவசாநித்தியம்

பாற்குடத்தில் கால்பட்டால் வாதசோய்

பாதிக்கும்:

8.

சித்திரைமாதம்

௮ங்கபிரககணம்

பெறுவர்.

கிநஷ்ணபக்ஷம்

செய்வோர்

இல்லதத்துக்கேற்ற

வேண்டியதை

நற்குண

சதுர்த்தசிமில்
வேண்டியவர்று

நற்செய்கையுள்ள

லாக வேண்டினும், குலத்தைக் விளக்கும்
(வேண்டினும்,
சொர்க்காதி
போகங்கள்

இல்

குண முள்ள. பிள்ளை
துய்க்க வேண்டினும்,

ஐயந்திரிபறக் கற்கவேண்டினும், அங்கம் பதறுது, அடிகளரானு
மன தலையானு, அமைந்த பிரகஷணம்
செய்ய2வண்டும்.
இதை
அடி.பிர த௲ணமென்பாருமுண்டு.

சோகம்

சிங்கும்.

வரும்.

அன்பின்றி

இரிப்பிரகஷணம்செய்ய,

விதிபிழைத்து

மலைபி2லறில்

ஏதில் எருமைக்கடா

ஜென்மம்

குட்ட,

வாகமோகம்
வரும்.

௩.
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ஸ்தலபுராண வசனம்.
4.

விசாகத்தில்

வைகாசி

பாதுகமெல்லாம்

தரிசிப்பவர்

கடு
நீக Foran ips samen.
.. பிரதக்ஷி
இித்திமை.
்,
அபிஷேகம
தைப்பூச
கார்த்ிகைபம்,
Poet 4
ணம், விசாகதரிசனம் விசேஷம்.
5. திநப்பாடலவனம். (கருப்பூர்),
கும்பகோணத்திற்கு

ராச த்.இல்,

ஈசான்னிய இக்கல் ஒரு.

பொன்செய்யுமிமருர் இவ்வனத்கே
பாடலவனமிருக்கன்றது.
ஒம்பாக
தம்பொன்னுலகுக்கு
தேவராஇயோர்,
புள்ள.
வெண்ணி இங்குத்தங்குவர். இத்தலத்தெழுந்தருளிய இறைவன்

பெயர் சுந்தரேசர். இவரைக்கண்டாளை இயமன் காணான். அஸ்
புசித்து வா
௬ரதன்
இயர் பூசித்து அளவற்ற வரம்பெத்றார்.
குபேரன் பூசித்து இருகிதிபெற்றனன்;' இழை
கனாயினன்.
சோமகேதுவென்னும் வங்கநாட்.
வர்க்கு. ஈண்பனும் ஆயினன்.
torso

LASS

பெதிரான்.

சொர்ணரோமனைப்

இத் இபைப்பூரணையில்

வாலஇல்லியர்

பூசித்து வெத்துட்கலந்தார். அங்குள்ளபிசம

'இர்க்தத்திலாடுவோர் ப.
ராவர். இத்தலத்தின் மகிமையைக்களு

கஷிண பாகத்தில் புன்னைமாத் தடியில்

ப.இனாயிரம் செய்தவ
யே பிரமதீர்த்தத்தின்

விஷ்ணு விற்றிருக்கெறார்.

பஞ்சகுரோச ஸ்தல
இவ்வற்புத ஸ்தலங்கள் விக் இனையும்
கூறுதற்
்
பெருமைக
ணப்
கும்பகோ
ுள்ள
படைத்த
மாகப்
்
்
கெளிதன்று..
இக்கு பாலகர்கள்
இந்இன்றாகலாய
ம்பகோணத்தில்
சய்து பலவரம் பெற்றுளார். பூதலததவரிலும் பூசித்து
a

பபெற்றவர் அகந்தர்.

அவருள்

ஒருவர்

சதையை

ஈண்டு

கூறுவோம்.

சு தன் மன்.
பொருளை கத்தத்.அ விசையாஎனமென்னும்

mane வேதியர்

பண்டித
குலத்இல் கவுண்டின்ய கோத்திரத்தில் ௫கல சர்ஸ்தா
_பிள்னா. அவர்
௯ கன்மனென்ஜனொரு
ரான தேவசன்மாவுக்கு
ச்
கெடாத விவசாயத்தால் தனதான்னிய எம்பத்தில் இவருக்கு

சமானமில்லை என்னும்படி வாழ்ந்தார். தந் காலஞ்சென்றனர்.

எஞ்சிய ச தன்மனும் மனைவியும்
காயும் உடன்சட்டையேறினள்:
இல கானில் மனைவியிறக்க
சுகமாய் வாழ்ந் அகொண்டிருந்தார்கள்.

மற்றொரு பெண்ணக்கொண்டார். அவளுமிறக்கப் பின்னுமொருத்

தார் இவளும் இவளுக்குப்பின் மற்னொருத்தியும்
'இயைமணம்புரிர்
்
அவ்வாது மாய்கஇட,மிகக்கவன்று 89நதாவது ஓரு,த்தியைக்கொண
வபித்றில் ஒரு, மகவு
௮வள்
டார். அவள்பேர் இத்திராவ்க
அறு, மூன்றுமா ஆத்தில் ஈன்றோரைவிட்டு வானாடுற்
உஇத்தது.
னஃ
க்
இறக
ஐது. இனுபோலப் பதினெட்டும். பிள்ளைகள் பிறக் அபிற

வன

கும்பகோண
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தானவரையும்
முன்றுகோடி, வானவரையும் அறுபத்தாறுகோடி
பெற்றார். இஇயிடத்தில் மிக்க அன்புடையவராபிருக்து இரட்டி.
மைந்தரை உதவினீர் இத தர்மமா என்னுடன்கூடி பின்னும் கில
தல் வேண்டுமென்று ௮;இதிசொல்ல, அதற்கிசை
மைர்கரைப்பென
யானணாதல்கண்டு அவளும் விடாத கண்டியாய்ப் பலவந்தம்செய்ய
இளையா
என்னையிகழ்ந்து
முனிவர் €றி உகைகத்அத்கள்ளினார்.

ஆண்மையிழக்து அவியானுகவென,
காயே. நயந்தனையாகலின்
பலிக்திட்டது. கா௫ிபர்
பத்தினி வாக்காதலால் அக்கணமே

சவன்று தாதையிடத்தறிவிக்க வானவசைச் சுருக்கி தானவுரைப்
அவையடி த்தாய்
௮இதி மறுத்தாள்.
நினைத்தனை.
பெருக்க

அவள்

சபித்தாள்.

அவள்செய்கது.

சரி, 8 செய்தது

பிழை,

அலிஜ்
சரியன்று:
ஆயினும் நம்மிடம்வர்து நீ சும்மாபோதல்
கன்மை நீங்க, ஆண்டன்மை பெறக்கருதில் பூகலத்துள் மாதலம்

கும்பகோணம்

அதை

அடைந்து சாவிரி நஇயில் கும்பேசர் இரு

மஞ்சனத்துறையிலாடி. மங்களாம்பிகையை நாடக. தவம் புரிதல்
வேண்டும். என
அக்னமேசென்று
அருந்தவம் புமித்தனன்.
அம்பிகை நேரில்லந்து அதிஇக்ககமாய் ஈடவென்று
ஆக்ஞை
செய்து ஆண்மையளித்து மறைந்தனன்.
அன்னு சாட்டு 3s
இரத்தம் காசிபதீர்த்தமாயது.
அதில் பத்தியுடன் மூழ்குவோர்
இம்மை

மறுமைப்பயணை

எளிதனெய்தி

முத்தியும்

பெறுவர்.

மங்கள கூபம் வரலாறு
கும்பகோண மான்மியகதைத் சனக்குக் கும்பேசர் சொல்லி
யருளிய ஞான்று.
கந்தர் அம்மை மடியிலிருக்து கேட்டி ருந்தமை
யால் ஞூபத்மாஇயரைத் தொலைக்கவெழுந்த காலத்தில் கும்பேச
ரைன் தரிததுப்போகல் குணமென்றெண்ணி அங்குவந்து பூச
ஊைப்புரியுமுன், ஆடுவான் ஐர் தீர்க்கம் உண்பெண்ணித்தாவென்ன,
அம்மை மகிழ்ந்து கும்பேசர் ஆலயத்தின் வடபாகத்தில் தன் கை
விரல் ஈகத்தால்பூமியைக்கள்ளக் கூபம் ஒன்று உண்டாயது. இதற்கு
மங்களக்கூபம் எனப்பெயர்.
கந்தராடிப் பூசித்கதால் கந்ததீர்த்த
மெனப்பெயர் பெற்றது.
எந்நஇயும். தாம் சமந்த பாவத்தைப்
பொன்னியபிலாடி. த்தொலைக்கப் பொன்னியும் இந்டீர்படிந்து பாத
கம் போக்க காரணத்தால் பொன்னிப்பெயருற்றது. சந்இரன்

சோகணிபிடத்தில் விசேட வாஞ்சை வைத்த காரணத்தால் தக்
கன் சுபிக்கக் கொடிய நோயுண்டாக அந்நோயை தர்க்க இக£ர்
படிந்தனன். ஆதலில் சந் இசத்தர்த்தப்
பெயர் மேயது இதில்
மாந்தாதா முழ்டு மகப்பேறு பெற்றான்.
அம்மகன் மூழ்கி இம்
மாநிலமெல்லாம் ஒரு குடைக்கீழ் ஆம் வரம்பெற்மூன்.
இன்
னும் இதன் பெருமையெண்ண முடியாது.

அகச்
மகி வ
ப

சோமேசர்

வாலாறு;

was ஆனு

அமுககுடத் இற்கு ஆகாசமாயிருந்த உறியானஆ,

அக்குடம்

தக்கியிருந்த இடத்திற்கும் பொற்றாமரைக் கடத்திற்கும் & pur
சேர்ந்து.
வெக்குறியாகியது.
இத்தலம்
இிக்கேசம்; இறைவன்
பெயர் இக்கேசர்.
(௫இக்கம்--உறி)
இம்மாதேவரைப்
பூசிக்க,
சந்இரனுக்கு, குரவன் மனைவியைக்கூடிய கொடும்பாதகம் நிவர்த்தி
யாயது.
ஆன துபற்றி சோமேசர் என்னும் நாமம் உண்டாயது.

(சோமன்--௪ந்இரன்) அம்மை இருகாமம் சோமசுந்தரி, அம்மை
இகன்பெருமை மிகப்
இருமுன்னுள்ள தீர்த்தம் சோமதர்த்தம்.
பெரிய.

மகப்பேறு

காக்கலேண்டினர்க்கு

வேண்டினர்க்கு

அரச௪ச்செல்வமாம்,

மகப்பேறும்

மாநிலம்

முத்திவேண்டினர்க்கு

த தியைப்பூசித்து
முத்தியும் வர்அறும். இத்திர்த்தத்திலாடி இம்மூர்

பேறுபெற்ற பிரகஸ்பதி வரலாற்றை ஈண்டுக்கூறுவாம்.
மாளவ தேசத்தில் ௮ற்ேசு என்று ஜரந்கணர்: அவர் மகர
இவெரேசர்
அவருக்கு உசத் இயன், பிரகஸ்பதி, ௪ம்வாக௫வொசாரி
என

மூன்று

குமாரர்கள்,

அவர்களுள்

நடுவுள்ளவன்

தெய்வப்

புசோகிதனாகவேண்டி கும்பகோணத்தையு து சோமநாதர் சோம
சந்தரியைத் தரிசதஅ தன் மனோகதம் நிறைவேற கந்தம் மூலம்,
காய், புனல், வாயு அருந்தி கடுந்தவச நெடுங்காலம் செய்தான்.
சோமேசர் பிரசன்னமாகி, உனஅறு இக்கு மெச்சினம் வேண்டிய
வாம் கேளென,

அடியேன்

புடையனாயினேன்.
மென,

அப்பா!

தெய்வப்புசோகிதனாக

அவ்விருப்பம்

நீ எண்ணியபடி

ஆராவிருப்

நிறைவேறச்செய்யவேண்டு

எய் அவது எனிகன்று.

ஆயினும்

- அக்னிட்டோமம், பிரகஸ்பதி சவனம் என்னும்
இரண்டு யாக
ம்செய்து நீ முடிப்பையாகில் உனதெண்ணத்தை யாம் முடிப்
பாம்

என்று

பதியும்

ஓ!

யானென்

செய்வேனென,

௫.

சவெபெருமான்

யே

அதற்கு

திருவாய்மலர்ந்தருள,

மிக்க

இரவியம்

கிதிக்ழவனையழைத்து

பிரகஸ்

வேண்டும
பண

உதவி

உமாபாகர்

வரலாறு,

பிர்மாவின் பெருவிரலிலுதித்த தட்சப்பிஜாபதிபின்
பதி
னா௮ பெண்களில் பஇன்முன்௮பேர் ய:2னுக்கும், ஒருத்தி பிதர
தேவனுக்கும், பின்னொருத்தி அக்னி? தவனுக்கும் வாழ்க்சைப்
பட்டார்கள். எஞ்சிகின்ற சஇயெனும் நங்சையைச் சங்காப்பிறா
மணக்தருளினர்.
சஇயையும் சங்கரப்பிரபுவையும் மற்ற மக்கள்
மருகர்களுடன் சமானமாக்லவெண்ணித் தருக்குத்த த௲ஷன் ஒரு
கான் சண்டன் முதலிய. மருகர்கள் வாழும் ப இகளுக்குப்போக
அவர்களும் மாதுலர்க்குரிய வந்தனை வழிபரடுகளுடன் ஏற்று மரி
யாதைசெய்ய, இவ்வண்ணமே. எம்பிரானும் செய்வாரென அதிர்
பார்த்தக்
கயிலையஸ்இரிக்குச் சென்றான். பிர்மாதி தேவர்கள்
யாரும் கும்பிட்டு நிற்கும் கோலங்கண்டும் கடிபோல் நின்ற த
னைப்பார்த்து;
நின்றார் எல்லாரும் ஈணமுனுத்தனர்.
எம்பிரான்
தேணுவல் பூத்தனர். தக்கன் மனங்கொ௫ுத்தனனாய் சதிறும் அங்கு,
நில்லாமல். இருல்பிவந்து மத்ற மருகர்களை

அழைப்பித்து;

கயிலை

யில் நடந்த காரியத்தைக் கேளுங்கள். விதியென்று பெயர்
படைத்த; தன், வலிய அவனிருப்பிடம்போயும், பெரியோர்க்
குரிய இருக்கையெழல், எதர்செலல், முகமண்கூறல் மூசலிய மரி
யாதை செய்யாமல் இறுமார்
இருக் அவிட்டாண். கருணேயென்பதூ
இறிதும் இன்றி சங்கரிப்பதே தனக்குரிய கொழிலாகக்கொண்ட
வன்; குணங்குறி பாராமல் சூலகலம் கேரமல் இவனுக்கும் ஓர்
பெண்ணை என் கொடுத்தேன் என்று பலவாறு அக்கிக்தவனாய்ப்
பின்னுஞ்சொல்லுவான்.
வாருங்கள் மருகர்களே என் மகன் ௪௫
யையும் அவள்பதஇ சங்காளையும் :இன்றோடொழித்அவிட்டேன்
நிங்களும் ௮வ்வணமே செய்யவேண்டுமெனச் சண்டன்
மூதனி
யோர் பலவாறு இதோபதேசம் செய்தும் சேளாதவனாய் யான்

ஸ்தலபுராண

வசனம்.
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இகரரியபடிசெய்ய இசைந்தாலாச்ச இல்லாவிடில் உங்களையும் ௮வ
னோட சேர்த்கொழிவேனெனக் கொதித்துக் கூறப் பொரு தவர்
இத்தர்களா
கடக்க
களாய் ஓ! ய உம்முடைய இஷ்டம்போல்

அவரவர்

யிருக்ோம் என்றுசொல்லி

சேர்ந்தனர்.

இருக்கை

வேண்டிய உப
இப்பால் த௲ன் ஓர் யாகஞ்செய்ய உத்தே௫த்து,
இடமுங்குறித்து
கரணங்களைச் செகரித்துக்கொண்டு காலரும்
மால்,

இ

ரானை

செய்திகேட்ட

நாமும் யாகசாஓக்குப்

வணங்கி

வரவழைத்து

ஒலைப்போக்கி

முதலாயினோர்க்கு

பிரமர்,

யாகம் செய்வானாயினான்.

எம்பி

அம்மை

போய்வரலாமென்றனள்.

தக்ஷன் ஈம்மிடத்இல் கடுஞ்னங்கொண்டவனாய் இந்த யாகம்செய்
அழைத்தான்
இரான், எல்லோரையும் ௮ழைக்தவன் கம்மை
இல்லை, அழையா விருக்தாய்ப்போக ஈமக்கிஷ்டமில்லை. வேண்டு

மானால்

So

Ow

போகலாமெனவே

சதியும் எழுந்த

பதியைத்

தொழுது இறுவிதியின் யாகசாலையை அடைக்தனன். அங்கு நடக்
தோ “அதிசயம் அதிசயம்!” மகள் வரவுகண்டும் சறுவிதி மதி
தாயும் சகொதரிகளும் அவ்வணமே அவ
யாஇருந்துவிட்டான்.
கதியிதூ
பதிசொற்கடந்தவள்
சஇயுங்கவன்று
மதிசெய்தனர்,
அதிற்குதிக்து
அக்னிவளர்தது
அகத்து
மட்டோ என்று
இருவுருக்காந்து மழவுருக்கொண்டு இமோஜ்பருவதத் சாசலில்
மலர்மேத்டைந்து அஜ, பிள்ளையில்லா
ஓர் கடாகத்தில் தாமரை
மல் பெரிதும் வருக்திக்கொண்டிருக்க, பருவதசாஜன்கண்டு விருப்
போடு எடுத்து, மனைவி, மேனை கையிற்கொடுக்க, அவளும்வாங்கி
தாக்ஷ£யணிப்பெயர்
தக்கன் மகளெனும்
அன்புடன் வளர்க்க,
நீங், பர்வதன் பு.த்இரியெனும் பார்வஇப்பேர் தாங்கிப் பூரித்து
வருதி
பண்டு நீததுவந்த பரம்பானைக் கணவனாக
வளர்க்கவள்.

இங்கனமிருக்க, தக்கன் யாகசாலை
இத் தவஞ்செய்வாளாயினள்
யில், அம்மை அவமகிப்புதிதாளாளாய் அக்னெப்பிசவேசம் செய்
நாரதரால் அதிந்து; யன் சடையொன்றைவாக்கித் தரை
மை
யில் ஓங்கி அடித்தனர். அடிக்கவே மரம் மலைகள் நிலைகுலைய; கடல்
நிலையற்று அலையெதிய,

இனிபினின்அம்

அ௮ண்டமெலாம் அடுக்குக்குலைய, கோபாக்

குஇத்தெழுந்தான் ஒரு வீரன்.

எழுந்த வீரன்,

இறைவனை வணங்க எனக்கடும் கட்_ளையாதென வேண்டினான்.
தகர்த்தசெய்தி
தஷன்செய்யும் யாகத்தை த௲ணமே சென்று
கொண்டு

இங்குவாவென்று

ஐயனனளித்த கட்டளாயை

விரன்

தலை

யாக
தாழாமல் பூசப்படையோடு
கணமேனும்
மீது தாங்கி
புல்வாயைப்போல் தேவர்களெல்
சாலை புகவே, புலியைக்கண்ட
லாம் வெருண்டோடப் பூதகணங்கள் விடாது வளைத்து கண்ணைப்
‘ups gb,

பல்லைக்தொலைத்தும்,

காக்கைச்

தறித்தும்,

இரத்

ஸ்தலபுராண
தலபு

வம

பரமெனத்தேறினவர்.

வசனம்.
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இவர் அன்புகான் என்ன அன்பு!

என
யாவருங்கொண்டாட
இருக்குங்காலையில்,
அவர் தாயார்
இறந்தனர்.
அன்னைக்குரிய கடன் அனைத்தையும், பின்னமறச்
செய்யவெண்ணிக் கசன௪ஞ்சயனாஇகள்
முடித்து,
எலும்பை
விதிப்படிக் குடத்தில் சேமித்து, கங்கையில் சேர்க்கக்கரு இனராய்.
ஐஐ சிறுவனை உகவிக்கழை
க் அக்கொண்டு புறப்பட்டு,மார்க்கத் இல்
தென்படும் தலங்களையடைந்து, இர்த்தங்களில் படிந்து, மூர்த்தி
கைப்பணிக்து.

போகும்.

நியமம்

பூண்டுசெல்லுவார்,

கும்பகோ

ணத்தையுற்றுக்.
காவிரியின் நாகேசர் இருமஞ்சன துறையில்
ஓர் மாத்தில் என்புக் குடத்தைக் தூக்கிட்டுச் சிறுவனைக் காவல்
வைக்கு,

காவிரி

படிந்து கூவிளவனேசரா

முன்னர் இவனுக்குப்

பசிமேலிட,

இயரைப்பணிந்

மேகேகட்டிய

து,

வரு

குடத்தில்

ஒருவேளை இண்பண்டம் ஏதேனும்
இருக்கலாகாகா
என்று
எண்ணி ௮கை
அவிழ்த்அப்பார்க்க,
அக்குடம் : அன்றலர்ந்த
காமரைப்பூக்களால்
கிறைந்திருப்பதைக்கண்டு,
ப௫க்குதவாப்
பண்டம் எதுவானால்தான் என்ன என்று,
முன்போலக் குடத்
தைச்சேமித்து.த் தூக்கிட்டு இருக்கான்.

௮ம்கணர் வந்து குடத்தை எடுத்துச் சிறுவன் பின்றொடா
வடக்கு
நோக்கக் காடிஞ் சரமுங்கடந்து,
காசியை அடைந்து
கங்கையிற்படிக்து, அக்குடத்தை அவிழ்த்தார். சிறுவன் உள்ளி
Gis amg முன்னுக்குப்பின் விசோதமாயிருக்கக்கண்டு அந்தண
மிடதஇல் முக்தி தான்கண்ட அற்புதக் காட்சியைச் சொல்ல, ஏடா
அப்போதே ஏன் ௮றிவிக்கவில்லயென, அடிப்பிர் என்று பயக்
தொழிந்சேன் என்றான்; கண்டது உண்மைகானோவெனப் பன்
முறைகெட்டு உறு;இகொண்டு,
பழயபடி
குடத்தையெடுத்துக்
குடக்தையோய்ச் சேர்ந்து, அவிழ்தஅப்பார்க்க அற்புத. மலர்கள்
கண்டு,
ஆனகந்தங்கொண்டு
அவற்றைக்
காவிரித் அறையில்
விதிப்படி விடுத்து, வேண்டுவனசெய்்அ, ௮க௧ இடத்திலேயே
மடக்தைபாகரை மன௫இல் குறித்து, கிட்டைகூடினர்.
முன்வந்து, ௮ந்கண சிகொமண், வேண்டியஇியாதென

அய்யனும்
வினவினர்.

அங்கணர் எழுந்து பணிந்து அடியேனை
உம் அடிக்கமலத் இல்
சேர்த்தல் வேண்டும்; எலும்பு நறும்பூவாகிய
இத்துறை
என
பேரால் விளங்கவேண்டும்;
இதில் பக்தியுடன் படிந்தாடுவோர்
இஷ்ட போகங்கள் gS,
முத்தியடைதல்வேண்டும், எனக்
கேட்க,

வேண்டியார்

வேண்டியவாதே

விரும்பியளிக்கும்

லயன்

அங்கனமேயளித்து, மறைந்தருளினார்.
அன்றுமுதல் இத்தர்த்
தம் பகவதீர்த்தமாயது.
இத்திர்த்தத்தின் பெருமை யாவராலும் சொல்ல இயலாது.
ஆயினும். ஒரு மகுத் துவம் ஈண்டு கூறுவாம்.

“ம்பயாதச

லெ ண்

உ

on

ட கல
So
க்கு க வவ நிய அசமேத ஸ்ரீட எலில்வனுதஸ்வாமி
ஸ்ரீ காசிவிசாலாகதிஅம்பாள்
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உ

கணப.இ

துணை.

காசிவிஸ்வதாதா

வரலா.

விருத்தம்.

௮௨ அத
உருவமர யருவமாய் மற்றையகா யுன்னுவார்தக் ... 822
oer o> ose
இருவமாம் புவியாய் ராய் தேயுவாய் வாயுவாய்மேற் «a+
:-*
பருவமார் வெளியா யொன் நிற் படாததாம்ப் பாக்துநின்ற
.2- 32 2-5
பொருவரும் விஸ்வகாதர் வசவினைப் புகலலுந்ளாம்.
குறை
உருவாகி யருவாக, emanates, G5 தப்பவர்க்குக்
ன்
வாயு, ஆகாயம்
ஏரச் செல்வமாக, பிரு திவ, அப்பு, தேய,

னும் இம்பூதமாக,
ஒற்பற்ற

ஒன்திலும் படாமல்,

விஸ்வகாதர் வரலாற்றைச்

எற்கும் பார்து கிற்கும்

கொல்லுவாம்.

எப்புவனத்கவறம் தாம் தாம் இயற்தும் பாவங்கள் அணைக்
அலை
தையும் போக்கடிக்கும் புண்ணிய ஈதிகள் ஒன்பது...
காவிரி,
வண, கங்ஜை யமுனை, கோதாவரி, BOGE” a, சரஸ்வதி,
கன்னியாகுமரி,
பூ நதிகளும்,

பயோட்டினி, சாயு என்பவைகளே.
ஒன்பதூ கன்னிரூவருதடையவர்கள்.

இவ்வொன்
இவ்வொன்

தாவ்கமுடி
பதின்மரும் கம்மிலாயூயொர் கழித்த Linas oH
யாதவர்களாவ் ஒரிடத்தில் கூடி, என்னசெய்தால் பிழைய்பெய்க
இவபெரு
லாம் என்து யோதகென, இருக்கைலாயத்தையடைந்து
மானை நமஸ்கரிக
னு;
288 203%
யாம்படும்பாடுவெனேயுலகர் ஈவிலும் பஞ்சு 442 4 322 262
...--:3
"தாம்படுமோ சொல்லத் தான்படுமோ எண்ணக் தான்படுமோ

்
என்று முறையிட்டனர்.
உமக்னாதி
தடங்ககுணேப் யெருங்கடலாகிய இவபெருமான்
றத யாதெனவினவ், முப்புவன துள்ளாரும் எம்மிற்படிக்தாடிக்
கழித்த பாவம் எம்மைவிடாது பற்மிவருத்தா

விமோசனம்.

தெரியவில்லை.

தேவரே

நிற்கும்;

இதத்னு

தெரிவிதகருளவேண்டும்.

புன்னா
என்னு வேண்டிக்கொள்ளக் கேட்டருவிய இவபெருமானும்
அஞ்சுவ
ஒன்னுக்ளும்
நீவிர்
நோக்கு,
கன்னியரை
கைக்கொண்டு
நமது வெள்
3 ரம். கும்பகோணம் ன்னு ஒர்தலமிருக்கிற த? ௮து

ஸ்தலபுராண

வசனம்.
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பால் எஞ்சிய தம்பி இலக்குவனும் சதையும் கன்ன
so) omos
காட்டினாடே செல்லும் இராகவன் குறுக்கிட்டுததடுக்த கங்கை
।யைக்கடக்க, நம்பி குகனோடு தம்பியுறவாடி, நற்றவர்வாழும் இத்த
(மக்கூடம் சேர்த்து அங்குச்லநாள் தங்கியிருந்தார். மாதுலன்பாறி
(போயிருக்க

பரதன் யன்

இறந்ததும்,

அண்ணல்

அுறந்தனும்.

கேட்டு அயோத்தியை ௮டைக்து
தந்தையுடலைச்சேமித்து இக்
தக்கொடுமைக்கு உரிய
தாயைக்கடித்து
பெரிய தாயை இரந்து
அண்ணலைக்காண அசணியஞ்சென்றனன்.
அழுதகோலத்துடன்
வாக்கண்ட
சாமறறர்தஇ; . அன்புரிமைகாட்டிக்
தம்பியரைத்
அப்பால்சென்று
இேற்கி, பாதுகையளிக்துப் பதிபுகவிடுக்து,
சூர்ப்பனகையைச்
வதைக்கு, இரொகடு
வழிதடுக்க விராகன
சின்னப்படுத
இ, கரனை மாய்த்துக் கடிதுசெல்லுகையில்
இராவ
ணன் மாயமானை விடுத்துச் சதைமானை எடுத்துப்போயினன்.

இப்பால் ராமர், மாறாத்துயர்பூண்டு வழிரஈடக்கையில் தாதை
அவர்க்காற்
மாண்டமைகண்டு
புறவுூண்ட ௪டாயு ராவணனால்
OD,

MFM

Hai How ossBIE

சவரிபூசையேற்று,

தராத

லம்புகற மராமரம் துளைத்து; மாருதி சூட்ஏயொல் வாலியைக்
இளை
கொன்று, எக்கிரிவளைக் துணைகொண்டு தென்னிலங்கை
கும்பகோணத்தை
மார்க்கத்தில்
சென்றனர்.
யைகோக்கக்
யடைந்து கும்பேசராதயமரைப் பணிர்து, அச்சமயம் HAG Be
இயிருக்க அகஸ்இியமை வணங்கினர்.
கும்பமுனியும் ஆசிகூறி,
என்பால்
ராமர் மூனியுங்கவ?
யாதெனவினவ,
வக்தகாசியம்

இன்ன

இராவணனை

இங்ஜஹைக்துச்சென்ற

மாய்க்கவேண்டும்.

ஆதி
இயலாது:
ருதிதிசாம்சம் பெற்றால் ஒழிய இது சாதிக்க
லால் எவ்விதம் உருக இராம்சம் யான் சிறிதுபெனும்படி செய்
ஓ! எஞுநக்தனா
வித் சருளவேண்டும் எனக் கு௮முணிவர் கூறுவார்.
பற்றே
Bens eros sept
யாதொன்றுபெறக் கருதினோமோ
௮௮ எவ்வணம் கைகூடுமெனக் கவலைவேண்டாம்,
'சரவேண்டும்,
எல்லாத் தலங்களிலும் ஏற்றம்

விசுவேசம்

எல்லாச் தீர்த்தங்களிலும் ஏற்றம்

... ௨

vee 2298

மகதிர்த்தம் ௨...
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எல்லா மூர்த்திகளுக்கும் மிக ஏற்றமுள இம் மூர்த்தி... 26

இலராள்வைக அத்தர்த்தத்திலாடி.
ஆதலின் இக்கலத்துச்
இத்இத்தயாவும் வர கைகூடும்;
'இம்மூர்த்தியை பூசிப்பையேல்
உருத்தரொம்சம்பெற்அப் பெரு ததவலியையுதீறு உன்னெண்ணப்
படி. முடிதீனுக்கொள்ளலாம் எனறார். மாமர் ௮வ்வணமைசெய்ய
பூசனைக்குகந்து பக்இக்கு மெச்சி Cura)
இவபெருமான்
வேண்டுவ

யாதெனவினவ,

அம்சம் இறினு என,

சாமர்

எனக்குவேண்டியது

அவ்வணம் இந்து மறைக்தனர்.

உமது

ஸ்தலபுராண வசனம்.
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உன் கவலையையொழி; உன்மகள் ௪ க கமாயினன்; இவளை கிழையப்
பூட்டி, மணமகன் ஒருவனை வருக்இ, நமது, முன்னிலையிலேயே

என்றொரு
இர்க்ககவன்
உனக்குத்.
மணம்புணர்தி தையல்,
அவனுடன் இலநாள் வாழ்ந்து ஈமதுலகம்
புத்திரன் உஇிப்பன்.
அடைவாய் என்றனர்.
வேஇயன் விழித்தெழுந்து, புதல்வியைப்
பமர்கீச, அவள் ரற்றிலும் எத்தமாயபினமைகண்டு,
Deis sn,

இலராள்
விடியுமூன்னெழுந்து மக$ராடி, மாதேவரமை வணங்கச்
கறிக்னு, ஒருநாள் பிரமசாரி ஒருவனை த்தேறி, இபிமகேசர் சந்
நிதியில், ௮லற்கார கன்னிகாகானம் செய்தனர்.
பார்வ 'இமனோ
கரன் இருவருளால்
இர்க்கதவன் தோன்றினன்.
மூன்றுவளு
ஓம். ன்ட் அழ: விடைபெற்றுப் பூமிவலமாகமப் பிறந்த. ஊர்
போுமவழியில்

ச தன்மனென்னும்

கர என்கண்டு
மகததெய
த்

வணங்கி, எவாமி! நீவிர் எங்கிருந்து எங்ளு்றிர் என வினவ, தன்
தன்னு
வேதியர்சொல்லக்கெட்டு, . அரசன்
விருத்தார்தத்தை
ஊமைப்பிள்ளை பேசும்படி&
கூறி, தன்னொரு
ஊரும்பேரும்
எடுத்துக்
மூயற்யெனைத்தும் பயன்படாமையை
கான்செய்க
கூறி என் செயலாமென, வேதியர் ஓ! ராஜசேகர அரு தவல்லி
மகழ்சன் கடைக்கணிப்பே இவ்வரும்பிணிக்கு. மருந்து. என்று
சொல்லிவிடைபெற்து கடையுற்து விடிசெர்கத, சிலராளில் அழியா
விடுமடைகந்தனர். இரங்வனைம் அ தன்மன் தண்மனைவி காந்திமதியை
மாதேவமை
மததீர்த்தமாடி
பிள்ளாயுடன் அழைததுப்போய்
க்க மகன்னாைக்கு, அரசன் அபிமுகெசரளுக்கு அணிவிழா
கடத்தி,

அறாஞ்றெப்புச்செய்து

தேசம் பொய்ச்

ஈநதாமடும்ச்சியுடன்

எகமாகவாழ்ந்திருந்தான்..

. கவுதமேசர்

சொந்த

;

வாலா.

'திசேகாயுகக்இில், கெளதமர் என்ஜனோர் ஏனிவர்
இருக்கார்.
அவர் கல்வியால்,
ஈல்லொழுச்கால்,
கருனையினால், சீலத்தால்,
தன்னையே தானொத்தவர், பரசிவபக்தியிற்
இறந்தவர். வேத்சார
மாகிய விபூ இரு ச்ொஷங்களைா
விதிப்படி யணிபவர்;
பக்இசரத்
கையுடன் பஞ்சாலை ௫ செபிப்பவர்.
Daron
காதல்.
மனையாளும், கானும் இருவரும் பூண்டீர்கது;.
இல்லற. க௪டத்
கதைச்செவ்வனே நட த்தினவர். எத்தனைபேர் வந்தாலும் ௮.2 தனை
2
த

கும்பகோண
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பேரும் மூழும்படி, சலியாத அன்னமிட்டு, அகமூழ்பவர். இத்
கைய தம்பஇகள், தலயாத்திரை விஷயமாய் புறப்பட்டு, இருக்
கோகாணம்,

'இருக்காசு,

திருக்கேதாரம்,

திருப்பருப்பதம், இரு

இத்இரரிலம், அ நேகதல்காவதம், சோமநாதம், இருக்காளத்இு, இரு
வரலங்காடு,

இருப்பாளூர்,

Bmp»

இருவொற்றி யூர், இருமயில்,

லவாயில், திருவான்மியூர், இருக்கச்சூர், இறராவிடைச்சாம்,
mat),

இிருவோக்கதார்,

பனன்காட்ட்,

இரு

இரு

இருமேற்

இரு வேகம்பம்,

வெண்பாக்கம், . இருக்கழுக்குன்றம்,

ஆமாத்தூர்,

இருக்

கோவல், இருவெண்ணெய்கல்லூர், அண்ணாமலை, விருத தகிரி, இரு
வ.இகை, இருப்பாடலவைனம் முகலாய தலங்கள் தரிசித்து, தில்
லையையடைந்அ, இருநடங்கும்பிட்டு, அங்கு சிலநாள் தங்கி அந்த
ணர்க்கு. அன்னமிட்டு சந தாஷிப்பாராயினார்.
தலயாத்இரைசெய்யுக் தவ௫க்கு உலவா
பித்தல்,

எவ்வணம் கூடியதெனில்,

சேருமிடத்திலுள்ள கெவையல்கள்
௮ந்கணாக்குக் குறைவின்றி

அன்னமிட்டு

உவப்

தம் : தயோபலத்தால்

அரிசியாகவிகாக்கனா.
படைக்கும்.

௮ன்னம்

தாம்

அக
அவர்

றம்.

படைத்தார். , இப்பால் இல்லையைவிட்டு. சர்காழியை யடைந்தார்.
அவர் அங்குற்ற சமயம், அன்னம்படைக்கும் இறத்தை அளவிட்
டுப் பார்க்கும்
சமயமாய்
இருந்தது. செவ்வாய்க்குச்சூரியன்
முன்கிற்க அக்கரன் பின்வந்ததால், அவரத வருஷ கஷாமம்நேரிட
ட வெகுசந்தோஷத்துடன் மேகங்கள் மெய்யினைப்பாற ஏனை.
வானின் மமைத்துவாரம் அடைபடவே
யானை மதத்துவாரமும்
மாதர் மூலைத்துவாசமும் அடைபட்டன.
மேகத்தின்
பேரெல்
லாம்

லோபமாய்

போயினவாம்.

“தந்தரம்” என்னுல்

KEEPER!

என்பாசேயன்றி “மேகம்” என்பாரில்லை.
4பயோதரம்?
பெயர்
புயல்” பொருளற்று, “முலைப்பொருளே பெற்றதாம். “முகல்”
ஏட்டிலேயன் றி, மோட்டில் இல்லை.
ப்பில் அருவியற்ற து,

வனத்தில்

(மாடு

ஆறு

முகடு- உச்சி)

ஓடையற்றது. கூறிஞ்சிதுதனையென்ன; முல்லைவாகென்ன,ஒ

நிலநெல்லென்ன,
பொருள்மட்டும்
பொருல்

soto

மருந்துக்கும். இட்ட . இல்லை,
நெடிம்போமாய்க் , ஞூவிந்ததாம்

உப்பும் உணங்கலும்;

|

உண்டாயனு.

பின என்பது கரு தனு.)

மருதம், கெப்கல்,

மழையின்றிக்

மீன்கள் செத்துக்
மழைப்பெயல்

குறிஞ்சி,

8 காடுசார் நிலமூல்லை, காடுசார் நிலமருதம்,

மருத

நெய்தகிலப்
(நெய்தகிலப்

கடல்வற்ற, உப்பு

தாமே

இல்லாமையால்

முல்லையென்ற

மலை

வயலிடையில்.

அற்ற த

உணங்கலா
அழன்

பேதம்

ஒழிந்து;

கடற்சாற்பு

செய்தல்;

மலைச்சார்பு குறிஞ்சி, நீரின்றி வேணிற்றெறு நிலம்பாலை.

ஸ்தலபுராண வானம்.

ர்

அவனும் பலதீதின் ஈலக்கைக்காட்டும்பொருட்டு, முதல் மக்கல் ,
கணைக்காலளவாயும் இரண்டாம் மூச்சில் மூழந்தாள்மட்டாயும்,
மறுமறச்சில் அரையளவாயும், நாலில் மார்பளவாயும் தூக்கி, இக்கா
மூச்சில் கண்டமட்டராக்கனொன்.
அது அவளைக் கண்டமட்டாத்
இக்களிக்அ. நம்மனம் வந்தத, நாம் அதைக் காவிரியிற் சேமித்
இருக்கெறாம்; அழிக்க தம் சக்காதி கிற்கு அதுவே. இணையாகும்..
௮கை எடுத்துத் தரித்து -சக்காபாணிப்பேரைப்
புதுப்பித்துக்
கொள்ளல் தகம் என்றனர்.
௮௱்னமே சென்றெடுதஅு, அசர்
கச் இதெறடிதது, அமசர்களை. நிலைநிறுத்தி, நாகேசரையடைதந்து
_அனந்தத்தால் ௮மரளை
அமரராக்கிய *ஆராவருதே” என அடி.

கின்ற மாதவனை நோக்கி ஓ! அமரர்கள் கசாகணே,
வட
யென்று நம்மை அழைத்த காரணத்தால் ௮ப்பெயரைத்தாமே
யணிக்து.

நமது சோமை௪த்தின்.

மையாகக்கொண்டு,

உத்தாபாகத்தைத்

அமர்ந்துரைகவென?

தமது உரி

மூகில்கிற . அண்ணலும்

ட அதர்சனத்தைக் காவேரியிற் சேமித்துவைத்து.
வைகுண்டத
இல
,காம்வைகயருளிய விமானத்தை
வருகவென நினைக்க, விமான
மும் விளைகொண்டெழுந்து விமலன் குறித்தவிடம் வந்து இருந்
கமைக்கண்டு,

மனமகிழ்ந்து

அந்தச் சைந்தவ

அயில்

அயனவாயில் இரண்டு

விமானத்துள்

அமர்ந்தனர்.

படைததுள்ள

அராவணைச் . செல்வராய்

அவ்லிமானக்தின்

அரி

அயனவாயில் இறக்கும்

இசையை. செவிமிலேற்றவரும்
புனிகரிற் புனிகராவரென்றால்,
விமானத்தின் பெருமையை விரிக்கவேண்டாம்.
விமலன் பெரு

விமானத்தின்

தக்ஷிண

பாகத்தில் கோமளவல்லி
கோயில்கொண்டருளவள்.
வர் சேவையையும் செய்பவர்
மண்ணுலகில் எல்லாச்

மையை

உரைக்கவேண்டாம்.

இவ்விறு
செல்வ

மும்பெற்று

ல்

வானுலகில்

மன்னிவாழ்வர்.

காதை

இத்தகு

மாளாப்மீபாகமும் அய்தனு வைஞுண்டத்

ஆஇரும்பேசரையும்

ஆசாவுமு கணையும்

தாயார் என மேலோர் கொள்ளுவர்.
உ

y

சுதர்சனன் வரலாறு
கும்பேசர் சேலையில், அடங்காத. விருப்பினராம் முனிவர்
பாவரும்வர்அ.. இனிது அமர்ந் அறையும் கும்பகோண ததை மறை
யவர் யாவரும் அஷ்டக,
௮தைத்தம்.
உறைவிடமாக்கினர்.
ஆகவே யாகாதி இருஅக்கள் . ஓயாது obser;
அவிர்ப்பாகம்
ஏற்க ஓயாது. வருவம்

போவதும்,

கஷ்ட மாயிருப்பனு

கணி,

தேவர்கள் யாவரும். இந்தகரைத் . தந்நகராக்கனர்.
இவ்வண்ணம்
முனிவர், வேதியர்சேவர்கள் எண்ணிலாதவர் இங்கு அமர்ந்துறை

6

லாவ

ஸ்தலபுராண வசனம்
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_. இச்சுதரிசனன் சேமிக்கப்பட்டிருந்த காவிரித்துறை ௪க்கா
தீர்த்தம். இது காப இர்த்தத்துக்கும் பகவ
இர்த்தததுக்கும்

Dodging.

இதில் பிரமன் ஆடிச் ச௫த்தனன்.

இதைப்

பரிசித்காலும், தரிததெதாலும் பக்தியிற்கறக்த இத் தராவர்.

பள்ளால் தர்ப்பணம்

இறந்தவர் அங்கத்தை
பலன் அதத்தம்.

பண்ணினால்

இதில்

குப்

.பிதிர்க்கள் கரையேறுகர்.

சேர்க்க.

உத்தமம்;

இதினாடும்
:

வராகப்பெருமான் வாலாறு.
பிரம புத் இரர்களாகிய, இல முனிவர்கள் மலர்மகட்சிறைவனை
தரிசிக்க வைஞுஈதம் சென்றனர்.
வாயில் காக்கும் ஜயர், விஜயர்
இருவரும் சமயமல்லவென்று தடுத்தனர். விரஇயர் கவன்று நின்
இனர். : இஃது அறிந்த
இலக்குமி காந்தன் வாயிற்புறம்வந்து;
வானவரோ மண்ணவரோ
யார்வரினும்,
நம்க்கு அறிவியுங்கள்
என்று செய்இருந்த உத்தாவிற்கு மாருகப் பொய்மொழிபுகன்௮;
புனிதமைக் தடுத்திர்; ஈமதானையைக்கடந்க நீவிர் , இங்கு அரைக்
கணமேனும் தரிக்தல் தகாது; அடாதனசெய்யும்
அசரர்களா
நித்தியானந்த mae
கக்கடவிர் என்னு சபித்து, துரத்தினர்.

தஜ்தில் நீடுழி வாழ்க்தவறாம், ஒர் பொய் உசையால், வெய்ய 2/37
பாகுவசெனின் பொய்யேயன்றிப் பிறிது புகலாதார் புகுங்ககி
யாதோ
அறியேம், வாயிற்காப்பாளர்கதி இங்கனமாக,
வத்து
முனிவரர் மடிமும்படி. சேவைத்
செலவிடுத்து
ஸ்ரீபஇயும்
இருந்தனர்.
சென்ற ஜய விஜபரிருவரும், இரணிய இரணியாக்க
அராய்ப்பிறக்து, அரிய தவம்செய்து
பெரியவாம் பெற்றனராய்,
மூன்று லோகங்களையும் படாதபாடு படுத்தினர். ஜேவர் யாவரும்
மாயவன் இருமுன் எய்தி மண்ணுலகைக்காக்னு வானவர்களுள்
சாகாமருந்களிக் ௪ தயாளுவே! உமத, சாபம்பெற்ற ஜய விஜபர்
a
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யகர

௦ கப

ஸ்த்லபுராண வசனம்.
இத்தீர்த்தங்களில் அடியவர்கள்

எய் தும்பலன்களர.வன:-5
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தீர்த்தம்
இந்திர இீர்த்தம்
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அக்கனிதீர்த்தம்
யமதீர்த்தம்

.

AGES: got

வருணதிர்த்தம்

வாயுதாத்தம்

பல

வீப்ரம்
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யமதண்டநிவர்த்தி.
பூத, பிரேதபைசாச பிடைநிவர்த்தி
புத்தி முத்திப்பேறு.

| துன்பறிவர்த
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பிரமதீர்த்தம்.

மகத்தில் நாற்றொரு தலைமுறை
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இத்தியும்.

மகாமகத்இல் 800கோடி. தல்முறை
ஈடேறல்.
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மகத்தில் கைலை இத்தித்தல்.
மாமகத்தில் பதினாயிர கங்காஸ்நான
பலனும் சாயுக்யெ.ப தவியுமறல்.
- -பொன்பேறு.

ee காம்யார்தீத
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இத்தி.

மெய்ஞானமும் வைசாக்கியமூமுறல்.

. அமானலபாவகிவர்தஇகாம்யார்த்
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. .கலிகஷ்ட நிவர்த்இ.
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- அறுபத்தாறுகோடி
உலகத்தில் தீர்ததமென்றுபெர்பெற்று
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அள்ளனவற்றிலாடிப்பெறும் பயன்னுனே
தீதும் ஒருங்கேபெறல்.

