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சிவகுக மயம். | 

புது சந்நீதிக்க$ தன்றுணே. 1 

சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். வலம்! 

காஞ்சிபுரம் ஜமிர் தாரும், 

ஓ சுவாமி தேவஸ்தான தர்மகர்த்தரும் ஆகிய 

1 சுப்பராயமுதலியார் அவர்கள் 
விரும்பியபடி I 

அத்திவித ித்தரர்த மதோத்தரரணரும், 
ஆ 1S வு சம்ஸ்சான விச்துவானும, 
ட்ட ப தரார் தமிழ்ச்சங்கப் புலவரும், 

இராசாங்கதீதாராலும் மாயாவாத 

பப பண்ணித் உறுதிப்படுத்தப் பெற்றவரும், 

- சைவத்தாந்த மகாசரபமும் ஆயே 
(யாழ்ப்பாணத்து மேலைப்புலோலி) 

மகாவித்வான் 

நா, கதிரைவேற்பிள்விர அவர்கள் 

: இயற்க. 

சென்னைக் குயி பட்டை. 

பி. நா. தெம்பரமுதலியார் அவர்களின் 
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக் மர்ம 

பதிப்பிக்க த் 

புதி 11 i 

110 

பராபவணா ஆனிம்.. 

‘Registered Coqy Right, 





க௨| சதன் கர்த்த,ச்துவ ட 

- ௨ கடவுள் வணக்கம், க 
... ௩| அவையடக்கம். ௪ 

அத சத்திமான் மூர்த்தி. ௬ 
1 எரி, ஞான சத்திதர மூர்த்தி, 1௧௨ 

தாரகாந்தக மூர்த்தி, கடு 
| சொகோன்மத்த பங்க மூர்த்தி. ௨௦ 
ட கூர்ம பங்க அ ௨௩ 
௬|புலிங்க மூர்த்தி ௨௮ 
௪ சரவணோற்பல மூர்த்தி ௩௧ 
௮[சசலலோக குரு மூர்த்தி, ௩௭ 
க|சார்த்திகேய மூர்த்தி, nd ௪௩ 
20 அருணாரூட மூர்த்தி. ௪௮ 

கக[பிரம சாத்த மூர்த்தி. ௫௪ 

1௬௧ 

௩ 



காமாசார தேவ மூர்த்தி, 

௪ விஷய சூசை, 

எண். அன் ப - விஷயம், | பக்க 

௬ | இலிங்க தலேச்சுர மூர்த்தி, ௧௪௨ 
௨௭ மூட்டைகாமக் குமார மூர்த்தி, ௧௪௯ 
௨௮|சகத்திரான்ம பரிபாலன மூர்த்தி. ௧௫௪ 
௨௯|வரதரரச மூர்த்தி, ௧௫௯ 

௩௦0 (பஞ்சாயுசப் பிரசான மூர்த்தி, ௧௬௩ 
ச) சதுர்முக சாபாரி மூர்த்தி. ௧௬௮ 

ன யோகாசாரிய மூர்த்தி, ௧௪௪ 
௩௩ | குழந்தை வேலப்ப மூர்த்தி ௧௪௭ 
௩௪ கோர நிருதாரி மூர்த்தி, ௧௪௮ 
௩௫ | இடும்பாசுர சக்ஷா ரக்ஷ்க மூர்த்தி. ௧௮௨ 
௩௬ (சர்வலோக க்ஷ்ணப் பிரசகதிண மூர்த்தி. ௧௮௬ 
௩௭ | சண்டதாக் குமார மூர்த்தி சை 
௩௮! புராண பாலன இருபா முர்த்தி. கச; 
௩௯|இந்தி! போகாறுக்ரெக மூர்த்தி, ௪௯ 
௪0௦ /காகவாசனா நிவாரண மூர்த்தி, ௨௦ 
௪க போக மோக்ஷ£நுகஇரக மூர்த்தி, ௨௦ 
௪௨ | பரமைசுவரிய மூர்த் இ. உக 
௪௩|சேனாபதி மூர்த்தி, ௨௧௩ 
௪௪ | சண்முக மூர்த்தி. உக 
கட௫|புரோஇத மூர்த்தி ௨௨.0 

௪௬ |கலாவிகோத மூர்த்தி. ௨௨௩ 
௪௪| இலீலா மூர்த்தி. ௨௨௮ 
௪௮ (சேவசண்டன ரக்ஷா மாத்தி. ௨௧.௨. 
௪௯। சாரகாசுர சங்கார மூர்த்தி. ௨௩.௬ 
௫௦ சத்திர நடன மூர்த்தி. ௨௪௨ 
இச | அடிக் கூத்த மூர்த்தி, ௨௪௦ 
௫௨ |வித்வ மூர்த்தி. ௨௪௧௯ 
டு௩.|மாதிருகா மக் இரரூப: ர் ச் ௨௫.2 
௫௫ | குகபரப்பிரம மூர்த்தி. ௨௬௨. 
௫௫ | சந்தான வாத கூர்த்த. ௨௬௦ 
சு ௨௬.௮ 
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விஷய சூசை. 

விஷயம், 

கிரவுஞ்ச பேத மூர்த்தி. 

முறாக மூர்த்தி 
பாலசுப்பிரமணிய மூர்த்தி. 

(பிரபந்த தாரதம்மிய நிர்ணய மூர்த்தி. 
உக்கிர வர்ம மூர்த்தி, 
வாருணோக்கிர மர்த்தன மூர்த்தி: : 
பாகசாதன கர்வ பங்க மூர்த்தி. 
சுவணாசல தண்டன மூர்த்தி. 
சகல கலாவல்லப மூர்த்தி. 

அபிடேச குமார மூர்த்தி. 
சடா திப மூர்த்தி. - 
குமாரப் பிரம சாரிமூர்த்தி, 
வல்வி சல்யாண மூர்த்தி, 
நடன காத மூர்த்தி, 
பமாசர குமாரோப தேச மூர்த்தி. 
திரிசுதந்திராபேத மூர்த்தி. 
சர்வ விபுத்தவ ர்த்தி, 
தேவவாகன தான கசூர்த் தி. 
மாவிட்டபுரக் காங்கேய சேர்த்: 
மதுகாவல மூர்த்தி. 
அகிலலோக ௩டன கூர்த்த. 
இராம மூர்த்தி, 
கதிர்காம மூர்த்தி. 
சிங்கமுகாசுரவத மூர்த்தி. 
குூரசங்கார மூர்த்தி, 

விசுவரூப மூர்த் இ, 
அசுரபுர தகன மூர்த்தி, 
அகடித கடனா சாமர்த் திய மூர்த்தி. 
தேவசேனாபதி மூர்த் இ. 
சர்வபலப் பிரதான மூர்த்தி. 
பதங்காப வர்க்க மூர்த்தி, 
வள்ளி பரிணய மூர்தீ இ, 
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இதன்கண் தெனம் பெற்ற நூல்கள். 

இருக்குவேதம். 
யசுர் வேதம. 
சாம வேசம்: 

அதர்வண வேதம். 
சுவேதாச் சுவதரம், 
இராம ரகசியம். 
ஈசாவா சியம். 
மந் திம், 

சாந்தோக்கியம். 
மகம். 

யோக தரிசனம். 
முக் திகம், 
சரபம். 

அதர்வசிம். 
og ம 
அதர்வரிகை. 

பிரச்சினம். 
௪ரஸண்வ இரகசியம், 

சாண்வசாகை. 

மைத் இராயணம். 
முண்டகச்சாகை. 
புருட சூக்தம், 
வாதுளம், 

அசிசம். 
சந்தானம். 
காமிகம். 

சுலாயம்புவம். 

௫ கமம். 

இரணம், 

விம்பம், 
மகுடம். 

கத 

வடமோம் நூலகள். 
பாரமேசுரம், 

பெஎட்சாம். 
மதங்கம். 

சிந் இயம். 
இரெளரவம். 
காரணம், 

சிவஞான போதம். 
நிசுவாச காரிகை, 

குமார தந்திரம். 
வீராகமம். 

மிருகேக் திரம். 
இலிங்காமிர சம். 
ஐந் திரவியாகரணம். 
பாணினிவியாகரணம். 

சத்தாந்தபோதம், 
மூம்ந. ஸ்தவம், 
ஸ்காந்தசம்பவம், 

. ஸ்கந்தலகரி. 
கந்தசாலோச்சாம். 
சங்கர சங்கை... ae 
குசசங்கிகை. . ப, 
ஆலாஸ்ய மாகாத்யியம். 
வருணபச்க இ, 
சோமசம்புபத்த தி, 1 35 
சாலோக்தரரம். தா ல் 
வாமன புராணம். ழந த 
மற்ச புராணம். த 

> 

வராக புராணம். ச் ந்த: 

கூர்ம புராணம். 
வாயுசங் தை த 
உபதேசகாண்டம். 

ட 

௫ 
டட 

ன 
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வடமொழி க்கள் 

பெறீயபுராணத திறாவருட்பா.. 
சிவஞான போதம். ( 

மே. மாபாடியம். ப 
சிவஞான 9ச்தியார். 
செப்பிரசாசம்.. 

வெஞான இபம். 
கிகளறுபோ தம். 
சச சாந்தபோசம். 
கந்தபுராணம், ட் 

.. கசுூசசங்கிதை. 
வராகபுராணம், 
கூர்மபுராணம். 
சிவக இயம், 

பாசவதம். 

சாஞ்சிப்புராணம். 
பார்க்கவ. புராணம், 

ப பத்து 
வல் து 

தகநிணசைலாசமான்மியம். கந்தஸ்தவம. 
நவ் புரரணம், வேங்கடகுகஸ்தலகிரூபணம. 

விண்டுபுராணம். இலிங்கசோபானம். 
பிரமாண்ட புராணம். ஆயுர்வேதம். உச 
சைவபுராணம். இரியாவிவாணம். ”. 
சாரதா இலகம். சதா சிவரூபம். ் 
சகரிணிமாலை. பிரமோச்சாகாண்டம். 
மகாபாரதம். | கேசவாதி நாம சிவபசத்.துவ 
சப்தார்த்த நிர்ணயம். நிரூபணம். 

தமிழம் நூல்கள். 

திருவாசகத் திருவருட்பா. வேப்பச்தாரர் திருவிளையாடல். 
திரும் திரம். திருப்பரங்திரிப்புராணம். 
கிருமுருகாற்றுப்படை. பிரமோத்சாகாண்டம், 
ப தினோராக் திருமுறை. . இறாச்செம் கூர்ப்புராணம். 

வாசிட்டலைங்கபுராணம். 
திருக்காளச்திபுசாணம், 
சீகாளத் தி புராணம், 
செவ்வந் இப் புராணம், 
பழநித்தல புராணம். 
கருவூர்ப் புராணம். 
சவெகங்கைப் புராணம். 
கடம்பவன புராணம். 
தஇருக்கோளிலிப் புராணம். 

பட்டினத்துப் பிள்ளையார் பார 
ணம். 

கிருப்போஞார்ப்புராணம். 
புலவர் புராணம். 

திருப்புகழ். 
வீரசோழியம். 
 இறையனாரகப்பொருள் 

திருக்குறள். 
சிற்பாணாற்றுப்படை. 



1 | ல 
வன் ண்ட் 

நாடகரால்,. கதிர்காமக் கோவை, 
சீவக சிந்தாமணி, - திருப்போரூர் தீதலவெண்பா. 
இசைஅணுக்கம், தனிப்பாடல். 
சுத்தானந்தப்பிரகாசபரதம். நல்வழி, 
பரத சேனாபதியம். செக்கரிய்கை 

குணரால். முருகன் முறையீடு, 
பட்டினப்பாலை. தீர்த்த மாலை. 
பரிபாடல். கதிர்காமக் கலம்பகம். 6 
பத்துப்பாட்டு. மருட்பா மறுப்பு. 
சொல் காப்பியம், சுப்பிரமணியதலக்கோவைப் பிள் 
மணிமேகலை. ' ளை த்தமிழ், 
சிலப்பதிகாரம், ௩ச்சினார்க்சனியருமை. 
இவாகரம், அடியார்ச்குகல்லாருசை. 
பூததீதாரவையட சியல், ._ யோகதரிசனம். 
கயாகரணம், சருவூர்மானமியம். 
குமார தரிசனம். செர்தமிழ் நாவலர் சரிதம். * 
(இசாமாயணம். சொண்டைமண்டல சதகம். 
கதிர்காமப் புராணம். சந்தபுராணச் சுருக்கம், 
க இர்காமமான்மியம், திருவள்ளூவமாலை, 
பிங்கலந்சை. 



6 டெ 

குகமயம, 

புதுச்சத்நீதிக் ரச அலு 

உபோர முகா. தம். 

ட வ் தர் 3ஹநெவஹ ௨௮ த௱ா௦ ட சவறு _த௦ கற | 

9. 

&@® தாஸ ௨௨ ௮௦ கடாக்ல்வெொ மகாய.ஹகவாறி 

வகந | கஓஓாண(:வலதா௦ )-8௩௬௯வற நஜ 

ல் இழ ப வாம ஸ்தா மாச ஹரா வகர ஹர 4 | 
3 

வாமயொ தீயி௦ | கல )}ூரணாக] விவ 90௦ மிரிஷ-௩_காெெ வ 
~~ 

தாஹஒ௦வாவ 2௦ | ௬௨ ணாய ஹஜெ.5-,2௦ மணவ?.45 

ப்ரீ கெவவெடநா ௨_தி௦ i ஜெ தார8௨௦௨௫. செவவெ நா 

வ கிமஅஹீ௦ | ஐய-இ௱ வா ஊ ந௦ பரக டா௦ காக்ரா 

நாணின் மீதுள விரதமு மதனட ௩ட்டசோர் சனுவுமச் தனு 

வி, னேணி னுச்சியி னடக்குசச் கரங்களூ மவைநடு வியைக் இடுங் 

கணையுங், கோணை யங்க இன் வயிறுவாழ் வலவனு மவன் றன்வாய்ச் 

குதிரையு மவற்றின், பேணு முச்சியுங் கொண்டவன் பிரமமெற் 

கருள்புதுச் சக்கிதிப் பெருமான். ப 

உலசமானது தோன்றி நின்றொடுங்க லென்னு மூவினையுடை 

மையிற் கடம்போலக் காரியமே யென்று அறுமித் துணரப்படும், 

செய்வோரை யின்றிச் செய்வினை யின்மையால் அவன் அவள் அது 

வென வவயவப் பகுப்புடைய இவ்வுலகக் தன்னைக் காரியப்படுத் தும் 

. மகாசங்கார காரணனைக் கருத்தாவாக வுடைத்து, அசனை, “அது 

‘ 

மாநம்ச்ருடம் வ்யாப்ய பரோக்ஷார்த் சாவபோதக மிதி” என வரூ௨ 

ம் பேளட்கராகம விதியானே ஐம் துறப்புக்களானுங் காட்டி வலி 

யுறுத்துவாம். என்னை ! 



௧0 : சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம், 

இவ்வுலகம் ஒருகருத்தாவை யுடைத்து - பிரதிஞ்கை. 

அவன் அவள் ௮துவென மூவினைப்படலின் - ௭௮. 

கடமுதலிய காரியங்கட்குச் குலாலன்போல - உவமை, 

அங்ஙனே காரியமான வுலகும் தரகு உள 

அறமித் துணரப்படும் - உபயம், 

டு. ஆகலின் உலக மொருகருத்தாவை யுடைத்து - நிச்ம்னம்: 

அம் மகாசங்கார காரணன் யாவனோ வென்று ஆயுழி, தோற்றக் 
கேகெளிலா னெவனோ வவனே சங்கார காரணனாதிய பரமமுதலவ 
னென்று வேதசிவாகமங்களாகிய அருணூல்கள் கூராறிற்கும். அவ 
னைப் பரசிவன் என்னும் விசேடப் பெயசான் அழைப்ப பெரியோர். 
ஆகவே சிவபெருமா னொருவரையே பாமபதியெனக் கொள்வது 
சித்தாந்த மாகவும், ஈண்டுச் சுப்பிரமணியக் கடவுளைப் பரப்பிரம 

, மென்பது முரணாலோ வெனின், அற்றன் று, சவபெருமானேசேவி 
யார்க்கு உபதேசிக்குங் காலைத் தாமே குகன்எனவும் குசன் தாமே 
எனவுங் கூறியராளி யுண்மையைச் தெரித்சருளலா னன்றென்ச. 

ஒருவனே யிரரவணாதி பாவக முற ரூற்போலத் - தருவனிவ் 

& pps 

வுருவமெல்லாச் தன்மையும் திரியானாகும்”” என்று சித்தாந்த உபி 
டதங் கூறுமாற்றானே குமாவடிவங் கொண்டு சுப்பிரமணியன் மூத 
லாய பலதிவ்விய ஈாமங்களொடும் கின்று விளங்குதின் றவர் சிவனே 
யென்பது தெள்ளிதிற் அணியப்படும். ஒருவன் கூத்திற் குரிய பல. 
வேடக்களைக் கட்டி நடிச்சா ஞயினுர் சன்றன்மையிற் சிறிஅர் திரி 
யாமைபோல, முதல்வனும் ஐந்தொழிற் குரியன வாய் ஈண்டுக் கூறப் 
படும் வர்க் அன்கிள் யெல்லாம் எய்தியக்காலும் அவையெல்லாம் 

குணகுணி பாவமா யுடனிற்குக் தனது சத்தியிற் காணப்படுவன 
வாசலின், அதுபற்றித் தன்றன்மை வேறுபட்டு விசாரியாவா னல்ல 
னென்கச, இவ்வுண்மையானே இவனே குகன்; குகனே சிவனெனக் 
கூறும் பதிதூல்க ளெல்லாம். இக்கருத்துப் பற்றியன்றே, 

ஈச னேயவ னாடலான் மதலையா யினன்கா 

ணா லாவவ னறுமுகத் துண்மையா லறிநீ 

பே லாங்கவன் பரனொடு பேதக னல்லன் 

றேசு லாவகன் மணியிடைக் க திர்வரு திறம்போல். 
அத்தகு னத் 



i உபோற்காதம். கக 

என்று கூறிற்றுக் கந்தபுராணழம். “ஆசலி னமஅ சத்தி யறுமூக 
னவனும் யாமும் - பேதகமன்றால்?” எனவரூஉம் வாக்இயங்களும் 

இப்பொருளை வவியுறுச். ஐம். தேவி திருமுகம் ஒன்றும், வெபெரு 

மான் றிருமுகம் ஐந் தஞ் சேர்ந்து ஆறுமுகமா யிருத்தலானும், சிவ 

பெருமானது திருமுகம் திருக்கரங்கள், திருக்கண்கள் என்னு ம 

வையிற்றை யொருங்கெண்ண முப்பதாகல்போல, சுப்பிரமணியக் 

கடவுளின் . திருமுகங்கள், திருக்கரங்கள், இருக்கண்கள் என்னு 

மலவயிற்றையு மொருங் கெண்ண முப்ப தாகலானும், தாரகாக் 

கன் முதலிய அசுரர் புரங்களையும், காமனையுஞ் சிவபெருமான் புன் 

னகையானுக் திருவிழியானும் எரித்தழித்தாற் போலச் சுப்பிரமணி 

யக் கடவுளும் ௮சுரசேனைகளின் புரங்களைப் புன்னசையானுக் திரு 

விழியானும் அழித்தருளலானும், செபெருமானுக்கு முச்சத்தி யிரு 

தீதல் வண, குகபரப்பிரமச் இற்கும் வள்ளியம்மையாராம் இச்சா 

சத்தியும், தெய்வயானை யம்மையாரால் இரியா சத்தியும், வேற்படை 

யாம் ஞானசத்தியும் இருத்தலானும், சிவபெருமான் யோக போக 

வேக மூர்த்தங்களையும், அருவம், உருவம், அருவுருவம் என்னும் 

மூத்திறச் இருமேனிகளையுங் கோடன்மான, குகப் பெருமானும் 

அவையிற்றைக் கோட லுண்மையானும், சிவபெருமான் பஞ்சி 

ருத் தியங்களையு ௩டச் தவதுபோல, இவரும் டட த்தியருளலானும், 

இன்னன பலப்பல வேதுக்களானுஞ் இவனுக் குகனும் ஒருவ 

யென்க. இதனை, 

கன்முக மிருமூன் றுண்டா னமக்கவை தாமே கந்தன் 
றன்முக மாதி யுற்ற சாரகப் பிரம மாதி 
முன்மொழி ன்ற நந்தம் மூவிரண் டெழுச்து மொன்றா 
யுன்மக மைத் தோரா நெழுத்தென வுற்ற வன்றே. 

முகம்விழி மலர்க்கை மூன்று முப்பது முன்பு நாஞ்செய் 
மகவினைக் கருளவக்க வள்ளலுக் €ண்டுச் சாடப் 
புகுமிறைக் கவைசண் மூன் று முப்பதே பொலிவு மந்றே 
இருவரு வாஜஞ் சேயைச் சிவனெனத் தெளிதல் வேண்டும். 

2 

) 



௧௨ சுப்பிரமணிய பராக்ரமம், ப 

என் றின்னோன்ன பிரமாணங்கள் கூறுமுகத்தாற் கண்டுகொள்க. 
வேதமும் “(அவனே மகேசுரன்; அவனே உமை; அவனே விகாய 

கன்; அவனே ஸ்கந்தன்” என்பது போதர “யச்ச மசேச்வர$! யா 

எனப் பஞ்ச ;"ாத்திரங்களூ 

ளொன்றாய வதர்வசிரசு என்னுஞ் சாகையானும், நீயே பெண்; 

சோமா | யச்ச விநாயக ! யச்சஸ்கந்தஓ |” 

நீயே ஆண்; நீயே குமாரன்” என்பது போதர ““த்வம்ஸ்திரீ தவம் 

புமாநசி தவம் குமார?” எனச் சுவேதா சுவதரச் சாகையானுஞ் சிவ 

னேகக்சனெனச் செற்றென வுணர்ச்திற்று. இவ் வுண்மையுணரா 

அ “கந்தன் பரசிவனலைலன்; அவன் பாலனே?” என்று கொண்ட 

சூரபன்மன், தாரகன், பானுகோபன், அக்கினிமுகன், வச்சிரவாகு 

முதலிய அசுரர்கள் தங்கள் குலத்துடன் மூமழிந் சதையும், பொய் 

யாமொழி முதலாயினோர் அச்சுறுத்தப்பட்டதையும் உணர்ந்தவர் 

குகன் சிவனே யெனக் கொண்டுய்வார் என்பது. 

அற்றேல் மகேசுர ரிதயக்கணும், தடாதகையார் இருவயிர்றும், 

அக்கனியி னிடத்தும், சதாசிவ மூர்த்திகளின் நெற்றிக் கண்களி 

னின்றும் தோன்றியருளினாசென்பதும், சாபம்பெற்று மூகையானா 

ரென்பதும் என்னை யெனின், அவை உபசாரமே யன்றி யுண்மை 

யல்லவாம், அவ் வுண்மை கார்த்திகேயன், சரவணபவன், கங்கை 

தனயன் முதலிய வற்றானும், சுவாமிகா தன், சிவகுரு முதலியவற் 

ருனும் உணராங்காற் போதரும், இங்ஙனம் திருவிளையாடலானே 

யன்பர்க் கருள்புரிதனிமித்தம் பலப்பல மூர்த்தங்களைக் கொண்ட 

ருளிய சுவாமி நாதனைச் சிவனுக்கு வேறாக வைத்தெண்ணி 

வழிபடுவார் லர் உண்மை யுணராது தம்மதத்திற்குக் கெளமார 

மதமெனப் புதுவதோர் பெயர்குட்டி யொழுகுவர். அதனால்அவர் 

இடர்ப் படத லன்றிப் பேரின்பங் கூட லொருகாலு மின்னும். 

இக்கருத் தினிய றெரியாத மற்றோர் சாரார் குமாரக்கடவுள் கண் 

டருத்திரர் அ௮னந்ததேவ நாயனார் என்பார்தங் குமாரர் என்றும, 

அவர் பிரளயாகலர் விஞ்ஞானாசலர் என்பாருள் வைத் தெண்ணப்ப 



ல் உபோற்காதம், ௧௩. 

டுக் தகையரென்றும், பரிவார தேவரு ளொருவராகசப் பூசிச்தற்குரி 

யரென்றும்,சித்சாக்திகள் பதியெனக் கொள்ளா ரென்றும், ஆகலா 

னவரைப் போற்றுவோர் சச்தாந்தத்திற்கு வேறான கெளமார சம 

யிகளென் றும், அவர்க்குச் சசண்டபுவனப் பிராப்தியே முத்தியென் 

றந் சம்மனம் போனவா றெல்லாங்கூறி யெரிவாய் நீரநிற்கு இரை 

யாவாரென்ச.இவரெலாவ் கதகனே சிவனேன்னு முண்மை தெளிவ 

சேல் அங்ஙனங் கூறி யிடர்ப்படுலொர். இவனுக்கு வேறாக வைத்து 

வழிபடுவோரையே கெளமார மதத்தரென வொதுச்குவ மெனினும் 

அங்ஙனம் பெரியோர் ஒருமதம்வகுக்காமையானும்,குமாரக்கடவுளை 

வழிபடுவோர் வனை வழிபட்டவ ராவரெனச் சுறாதிகள் கூறலா 

னும் ௮து பொருந்தாதென மறுக்க, கரணாபத்தியம் என்பதும் 

அங்ஙனங் கொள்ளற்பாலதாம். 

இங்ஙனம் விளங்குஞ் சுப்பிரமணியக் கடவுளின் பிரபாவங்சள் 

மனவாக்குகட் கெட்டாசன. அவற்றினு ளொருசிறிதே யான்மாக்க 

ளெல்லாம் உய்யும் பொருட்டு வேத சிவாகம புராணேதிசா௪ முதலி 

யவற்றிற் கூறப்பட்டவைச. தமிழ்ப் பண்டை நால்சண் மாட்டு மரு 

கனே கடவுளாக அறையப்பட்ளெள ௮. ஐந் கிணைகளுண் முற்றி 

ணையாய்ச் கூடலானே யின்ப முறுத்தவல்ல வச்துணைச் ஜெப்பு 

டைய குறிஞ்சிகிலக்குச் தெய்வஞ் சுப்பிரமணியனே யென்று அகச் 

இயம், தொல்காப்பிய முதலியகூறலாற் றமிழ்காட்டுத் செய்வம் 

அவரே யென்பது செளிவாம். ௮சனானன்றே செக்தமிழ்ப்பாமாசா 

ரியரும், தமிழர் கடவுளு மவசெனச் தெளிந் தொழுதி வழிப்பட் 

டார் ஆன்றோர். வடக்கட் சுப்பிரமணிய தலங்கள் மல்இிக் காணா௫ 
தெற்கட் காணப்படுவது மிதனை வலியுறுத் து மாயிட்டு, 

இத்தகைச் சிறப்பினையுடைய ப.ரமகாசனாங் குகச்கடவுளார் 
கலியுகத் திலே விசேட பிரத்தியக்க தெய்வமாக விருந்து அன்பரிக் 
கருள்புரிதலாற் கலியுக வரதர் எனவுவ் காரணப் பெயருற்றார். 
தமிழ்காட்டசத்தார் பெரும்பாலும் அவரைத் சொழலும், அவர்புகழ் 



௧௪ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

பேசலும் சேட்டலுஞ் செய்துய்கன்றார். ஆகலிற் பாவயுகமாகிய 

இக்கலிகாலத்தே யிருமை யின்பமும் எளிதிற் பெரவேண்டியோர், 

வேண்டியார் வேண்டுவன வெல்லாமீயும் இச்சலியுக வரதர்த்தொ . 
முதல் ஆவரசியகமாம். அங்ஙனச் தொழுவார்க்கும் அன்பு வேண்டும். : 

அவ்வன்பும் அவா அ மெய்ப்புகழ்களாயெ பராக்கரமங்களைச் செவ்வ 

னே யறிதலா ல.இகறித்து நிலையுறும். ஆகலான் அளவிறந் அ விளங் 

குஞ் சுப்பிரமணிய பராக்கிரமங்களை யெல்லாம் எடுத்துரைச் 

தலும், உரைத்தவழி யுணர் சலுஞ் சிற்றறிவினோர்க் இயலா தென் 

பது எவரு மூணர்ச்ச தொன்றே, அவற்று ளொருசிறிது ஞரையிற் 

போந்தவற்றி னின் நியமையாத பராக்கிரமங்களை யெடுத்து வகுக்க 

னுலூற் குபகாரமா மென்று, என்மனம் பன்னாட் சந்தித்து அவாக் 

கொண்டமைக் இயைய, 

காஞ்சிபுரம் ஜமிந்தாரும், திருவேசம்பகாச சுவாமி யாலய தர்ம 

கர்த்தரும், வேளாளகுலப் பிரபுவும், பரோபகார சலறாம், பன்னிரு 
திருமுறைத் திருவருட்பாக்களை யவ்வாலயத் தரசுவாக்களி னாசோ 

கணிப்பித்து உலஇன்க ணுள்ள வுண்மைச் சைவத் திருக்கூட்டத் 

இனர் யாவரு மூவகைக் கடலிற் நிளைக்குமபடி மிக்க விமரிசையாக 

மகோற்சவஞ் செய்வித்தவரும், ஸ்ரீ சித்தாந்த சவெரேசத் திருக்கூட் 

டம் என்னுஞ் சபைத்தலைவரும், கொடை முதலியவற்றாற் நிக்கெல் 

லாம் புகழ் விளங்கப் பெற்றோரும், வித்தியா விகோதறாம் ஆயெ 
ஸ்ரீமந் கா - மு - சுப்பராயமுதலியார் அவர்களும் பெரிதும் விரும் 

பிப் பன்முறை வேண்டியதனானே இடங் கொண்டு, வழிபடு கடவு 

ளாயிருக்கும் அவ்வே அவானுங் கல்வி கேள்விகளிற் இறிதுமில்லா: 

சே னாணமின்றி யியற்றுவான் புக்கேன். 

சுப்பிரமணியப் பகவனார். சம் பராக்ரமங்களோ, இவெபராக்கர 
மம், தேவிபராக்கிரமம், விமாயக பராக்ரமம் என்னு மிவையிற்றை - 
ப்போல இச்துணாயவென்று வரையறை செய்து எந்தூன் மாட்டும் 
வகுச்கப்பட்டில. அதனானே யவர் யராக்ரெமங்கள் வரையமைப் 



் உபோற்காதம். கடு 

படாதன்வென்பது தெற்றெனப் போதரும். ஒன்று கூறுவதுபோ 
ன் மற்றொன்று கூறாது விகற்பித் அரையாறிற்கும், ௮ஃ திக்தூலி 
னாங்காங் கெடுத்து வகுப்பதாற் றெரிப. பெரும்பாலும் வடமொ . 

யிக் காந்தபுராணத்துச் சங்கர சங்கிதைச் சிவரகசியகண்டம், சமி 
ம்க் கந்தபுசாணம் அலாஸ்ய மாசாச்மியம், குமாரதக் இரம், சணிரை 
ப்புராணம், திருவிளையாடற்புசாணம், பாரதம், கூர்மபுமாணம் முத 

லியவற்றிலே கூறப்பட்ட மடமைசளுஞ் சரிதங்களு மொன்றற்கு 

ஒன்று விகற்பிச் தியலாறிற்கும். ஆயின் மற்றைய கூறுவன சொல்ல 
வும் வேண்டுமா? ஆசலால் அவையிற்றையும் ஏனைய கால்களி னோ 

தப்பட்டவைகளையும் மூரணாவன நீக்கி ஒருவா நறியைத்தும், பின் 
நிகழப் பெறீஇ ஆன்றோரா னுரைக்கப் பெற்று வழங்கிவரறாஞ் சரித 
ஜ்களையுஞ் சேர்த் அஞ் குப்பிரமணியபராக்கீரமம் என்னும்பெயரா 

னீ தியற்றினாம். 
அங்மனம் இர்தூவிற் சேர்த்த பராக்கிரமங்கள் எண்பத்தெட் 

டி. அவைகள் வடமொழி தென்மொழி மேற்கோள்கள் பலப்பலவா 
ணிறுவப்பட்டுள்ளன. அவற்றுட் கூர்ம தண்டன மூர்த்தி, வராசோ 
ன்மத்தபங்கமூர்த்தி முதலாய சில பராக்கிரமங்கள் சிவபெருமா 
னியற்றியனவாக நூல்களில் ஆங்காங்கே இளக்கப்படினும், அவை 
யிருவருக்கு முளதா மபேதப் பெற்றியானே, தக்கயாக சங்காரம், 
மலரோன் றலை கொய்தன் முதலாயினவே போலக் கூறப்பட்டன 
வாமென்ச, ச 

. இன்னுங் கந்த மூர்த்தி யொருவரானே மேட மூர்தல், பிரம 
னைச் சிறையிடல், பரசிவோபசேசம் பகர்தல், இரவுஞ்சவரை பிளத் 
தல், அசர புர தகனம், சிங்க மூகாசுர வதம், சூரபன்ம வதம், தேவ 

| சேனா பரிணயம், வள்ளி பரிணயம் முதலாய வல்லமைகள் இயற் 
றப்படினும் அவை பரரக்கிரமப் பாகுபாடு பற்றி வேறு மார்சஇிக 
ளாக வைச் தெண்ணப் பட்டன. இவ்வாறே யேனையவற்றிற்குங் 
கண்டுகொள்க. 

இன்னும் பலப்பல பராக்ரெமங்கள் உள்ளன, அவை சண் 
மாதர மூர்த்தி, கந்த மூர்த்தி, தத்துவஞான போதக மேர்ததி, 

 சுவாமிகாத மூர்த்தி, சைவாட்ட மங்கள மூர்த்தி, ஆவாண சேவ 
மூர்த்தி, இக்குப்பாலகா இக்க மூர்த்தி, சப்சாசாரிய மூர்த்தி, இரு 

தயயிட மூர்த்தி, சதுர்வேத ரூப மூர்த்தி, இரு வேங்கடாசல 



௧௬ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

மூர்த்தி, சமுத்திரகத மூர்த்தி, புசங்காபரண மூர்த்தி, ன்ட் அ 
டா திக்க மூர்த்தி, அஷ்ட தேவா திக்க மூர்த்தி, அஷ்ட குலா திக்க. 
மூர்த்தி, செயக்திபுர மூர்த்தி, முசுகுந்த வரட்பிரசாத மூர்த்தி; சுப். 
பிரமணிய மூர்த்தி, குமார மூர்த்தி, மனு வரப் பிரசாத மூர்த்தி, 
௮கச்தியோபதேச மூர்த்தி, ஈந்தி போதனா மூர்த்தி முதலிய பராக். 
இரமங்கள் “இருப்பினும் அவையெல்லாம் பின்னர் வெளியிடப்" 
படும். 

திருஞான சம்பந்த ர். சுப்பிரமணியக் கடவுளின் நிரு 

வவதார மாகவும், அவர் செய்தருளிய அத்தி யற்புத பராச்சரமல் 

களை மீண்டுவகுச்சாமை யென்னை 'யெனின், அவர் சுப்பிரமணியக். 

கடவுளின் றிருவருளானே சாரூப்பியம் பெற்றுள்ளதோர் அபர. 

சுப்பிரமணிய ரெனக் கொள்ளுமாறு, இராவிட மாபாடியச்சார் 

முதலாய வான்றோர் கூறுப வாசலின் உலகமலையாமை யென்னும் 

அழகுபற்றி விடுத்தாம். அருணதிரி நாத சுவாமிகள் முதலாய வடி, 

யார்கட் சருள் புரிந்த பராக்நிரமங்கள் சண்மா அர மூர்த்தி முதலிய : 

வற்றிற்குப் பாரத மாதிய கூறும் முரண் சரிதங்கள் போலப் பிறழ். 

வுற்றுச் தெளிவாய் விளங்கப் படாமையானும், பலரும் பலவாறு 

ரத்தலானும் இதபோது பதிச்சா தொரீஇச் சென்றனன், 

| ஈண்டுக் காட்டப்பட்ட விடயங்கள் ஒரேகாலத்து , எழுதப் 
படாது சமயம் வாய்த்துழி யெல்லாம் எழுதப்பட்டன வாகும். 
ஆகலாந் சுப்பிரமணிய பத்தியின் முதிர்ந்த அன்பர்சள் இவற்றின் 
கட் குறையிருப்பினும் குணங் கொண்டு சோதாட்வொ பென்னும் 
அணிபானே யொருவா றியற்றி, சத்த முத் தித் தலங்களு ளொன் 
ராய், செந்தமிழ்க்கு வரம்பெனச் செப்பிய முந்து காஞ்சி மூதூர்ச். 
இருவேகம்பநாதப் பெருமான் நிருச் சந்கிதிக்கண் பலப்பல புலவ 
சிகாமணிகள் சமுகத் திற் செவ்வனே யாங் கேற்றி வெளியிட்டாம, 

சென்னை இங்ஙனம். 
் பசாபவஷ் நா. கதிரைவேற் பிள்ளை. 
ஆனிம்” கட் பச்சிம புலவசான நகரம், 

யாழ்ப்பாணம், 



47 ப்ட் <> அதம் டி 

CETTE 
கச். 

டட 

க 

ச 

படியில் கடை அகர 
ரப 

தனை ம் 
தது 

> fe 

- nan | A ம | 

ன் 



் 
A
E
 

ம் 
[] A
l
 a! 
AE 

A
E
 

: 
A
E
 

் 
A
E
 

ப் 
=
 

(
E
E
 

ம
 

2
 

ர, 
(NE 

் 
N
=
 

1
 

ஷ்] 

॥ 
[தீ 

க கை 

> 

Lh TU TUDSS 
LT பப்பி பபப | ரபாகர 

இசாக். 
- 

\ 
2 

(
N
m
 

ட 
3
 
1
1
5
/
6
5
 
ன
;
 

A
N
 
A
A
S
 

ய
)
 
ப
 
ல
ி
 

a
 

a
N
 
A
 

3
௮
 

் 
A
 
ப
 
t
L
 

: 

=
D
)
 

55. ake 
» 

ப பெருமானை: 

படு 

க பட்டமை 

LITHO MEENAKSHIAMTIGH FRE 
. 

5S MYLAPORE /904& 
( 



௨ 

சிவகுகமயம். 

ஓம்குகபரப்பிரஹ்மணே நம: 

_. குப்பிரமணியபராக்கிரமம். 

காப்பு, 

நேரிசை வேண்டா. 

என்றும் புதுமைவிளைத் தெண்ணுவோர்க் கெந்கிதியு 

மன்றவரு ளங்க திரை மாககர்போற்-றுன்றுபுதுச் 

சர்நிதிவாழ் மாமுகனார் தன்றுணைவ னின்வலத்தாற் 

சர்மி திவாழ் வெற்கருளுக் சான், I 

கடவுள் வணக்கம். 

நான்கடியின் மிக்குவந்த கலித்தாமிசை. 

ஆரணமுங் சாணரிய வறுபொருளென் றெவரும் 

பாரணஞ்செய் அனியேத்தப் பதிந்தருளெம் பானைச் 

£ரணவும் பொழிலுடுத்த இருக்சக திரைச் தலம்வாழ் 

காரணனைச் காணாத கண்ணென்ன கண்ணே 

கந்தனுருக் காணாத கண்ணென்ன கண்ணே. (க) 

1 (௧) அதுபொருள்=அற்ற பொருள். வினைத்தொகை யாகலின் கு பொரு 

ளெனக் கொள்க. இனி “(அற்ற காரியம்)? என்றாற் போலத் தீர்ந்த பொரு ளென்றுமாம். 

அறுவகைச் சமயத்தாரும் தணிக்த பொருளென்னது மொன்று, “&அறுபொரு ளிவனெ 

ன்றே?? எனச் சிலப்பதிகாரத்துங் கூறல் காண்க. (6கண்ணென்ன கண்ணே?” என் 

றது மண்ணினும் மரத்தினுங் கல்லினும் உள்ள சண்களுடன் பீவிச்சண்ணு முண்டா 

லின், கதிரைசதிர்சாமம் என்னும் தலம், இதவே பாடிலிடாய வழ்க பரம், 

] 



உ. சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம், ல் 

ரானைப் பிறவானைச் சேவலனை மஞ்ஞைத் 

தேரானைப் போற்றலர்க டேரானை யெம்மு | 

ணீரானை யளத்தற்கு நேரோனைப் பொய்யிற் - . 

மசேரோன்சீர் கேளாத செவியென்ன செவியே 

செவ்வேளின் ஒர்கேளாச் செவியென்ன செவியே. (௨) 

அவஞான மதுசோந்திங் கலையாமற் சைவத் 

திவஞான மெய்ம்மையெனத் தெள்ளியய நம்மூர். ல் ம் 

நவமான சந்நிதியி னண்ணியெமை யாளுந் | 

தவமானன் இருரையாக் தாலென்ன சாலே 

சரவணன் சருரையாச் சாலென்ன தாலே. . (௩) 

இடர் தானு முணரானை யின்முருகை யெல்லாங் 
கீடம்தானை யருளரக்தண் கடலானை வேல்கைக் 

இடச் சானை யெப்பொருளுங் இடப்பானைச் சடக் » 

நடந்சானை யேத்தாத நாளென்ன நாளே. 

நம்பானை யேத்தாத நாளென்ன நாளே, (௪) 

(௨) செவியென்ன செவி என்றது; மண், மரம், கல் இவையிற்றினுஞ் செவி யிருத்த 

வானென்க. 

(க) அவஞானம் ஏனைய சமயிகள் கொண்ட பசுபாச ஞானங்கள். திவஞானம்-- 

சிவஞானம், சைவம் என்றது ஈண்டுச் சத்தார்தத்தை. ஈவமான .சக்நித--புதச்சந்ரிதி 

யென்னு மொருபெருங் கோயில்; அத பாழ்ப்பாணத்து மேலைப்புலோலிச்கணுள்ள த. 

உபயகதிர்காமம் எனவும் கூறுப.தாலென்ன தால் என். ஐஐ, மண் பட்சத் என்பவற்றின் 

சாக்களுடன் சிற்கைகா, கலப்பைகா எடு! வட் 

(௪) இடந்தான் பூமியைத் தோண்டினவன்)' திருமால். அவனு முண்ராமையை 

“விஷத் வாராஹம் ரூப மர்ஸ்தாய?? என வரூஉம் இருக்குவேத மர்இிர வ்சனத்தானும் 

தமிழ்வேதத் இருவாக்குகளானும் 'பிற்வ த்றானு' முணர்க, குரபன்மனைக் கொல்லான்படை 3 

பட னடர்தமையால் “'குர்க்கா நடர்தானை??. என்றாம், “இலை: நான்கும் படர்க்கைப் 

பாவல் எனக, 
ஆ 



த் ் - கடவுள வண்க்கம்,. H, 

' தெய்வயானையம்மையார். 

எழகீர்க் கமிநேடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

௯. சிவன்பரிக் ரக சத்.இயாக் திருமாற் வல் 
“றேவிதன் வலக்கணிற் நேன்றிப் ல 

பவன்வடி விடக்க ணிருந்தெமக் கருளைப் 

பாலிக்கும் தேவியைப் பரையைத் 

*:- இவன்செயுக் தவத்தா லவன்மக ளெனவே 

சென்றுவாப் பெயாதைக் தாங்கு 

மவளெவள் இரியா சத்தியாந் தெய்வ 

யானையி னடிமலர் பணிவாம், 

வள்ளி யம்மையார். 

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி யா சிரியவிருத்தம். 

புள்ளிமான். நரிகரத்தம் புல்லிமான் மகன்றடத்துப் 

போந்து நீநங் 

கள்ளிமான் வனசரர்கை யள்ளுமா னெனவருதி 

யெனமாக் கண்ட | 

புள்ளிமான் வயிற்று இத்தங் குகமடங்காக் குகமடங்கற் 

புல்லு 'மானாம் 

வள்ளிமா னிச்சையெனச் சொல்லுமான் மலர்ப்பதங்கள் 

வழுத்து வாமால். (௬) 

'வேலாயுதம்-படைக்கல நாயசம்.) 

 கடையிலா வலிமை யா தி காணலாற் சிவன்கண் வசத 

வடைவினா லல மு கத்தை யடை தலா லாவி மெய்யாய் ் 

மிடைதலா லாய்தம். போலு மேன்மையான் முருக னாகும் 

படை முதல் £ர்ச்தி பாடும் வாமதைப் படைச்சே னானே. (௪) 3 
1 

“ 



சர சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

ஊர்தி, கோடி. 

கோச்சகக் கலிட்பா. 

மாலயனார் காண்பரிய மலர்ப்பதத்து முடிமீ துங் 

கோலமசா யெஞ்ஞான்றுங் குடிகொண்டீர் ம்பெருமை 

பாலனே னொன்றறியேன் பத்தியா ளென்னவைப்பீர் 

மேலமயில் வாகனமே சேவலா மெய்க்கொடியே. | (௮) 

குகனடியார் வணக்கம். 

கட்டளைக் கலித்துறை. 

விறல்வா கவன் றுணை மற்றிலக் கத்தவர் வென்றநக்தி 

குலமா முனிவிதி யிக்திரனாதியர் சொண்டனக்& 

ரறவோ னருண இரிகச்சி யப்ப னலூனர்தக் 

திறமாப் பசமல பென்னுளச் தோடையிற் சேர்க்தொளிர்மே, 

ப * அவையடக்கம. 

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

சன்னளவைத் தான றியான் றலைவனென மறைகூவு 
மவன் றன் சான்ற 

மன்னளவு 'வலனெல்லா நகானறைவ லெனவருதன் 
மத்த ஞாளி 

கொன்னளவும் பாற்கடலைக் கொள்ச்சகத்திற் தரிப்பிடம் மணத் 
கொள்கை யன்னோ 

வென்னளவோவென்னென்னேயளியெழுப்பவெழுர் தனன் மெய்ப் 
புலவோ ரெள்ளார். (க) 

*% அவையடக்கம் என்பதனை, அவையை யடக்குதல் என இரண்டன் றொகையாகக் 

கொள்க. அஃதாவது சபையி னுள்ளா ரடக்குமாத்றால். இனியவாகச் சொல்லி த்க் 

புகழ்தல். ((அவையடக் இயவே யரிறபத் தெரியின் - வல்லா கூறினும் வகுத்தனர்கொண் 

( மினென் - ஜெல்லா மாந்தர்க்கும் வழிமொழிம் தன்றே? என்றது தொல்சாப்பியவி இ, 

அதனை “நிரைத்த விரிக்இற் நிரைப்பினா கர்ப் எனவ்ரூஉம் வ ப 

8 இயற் செய்யுளானுர்தெரிக, 



ல் கடவுள வணக்கம். ௫ 

கந்தனாு மொருசேவப் பரம்பரன் 4 வல் லமைகடமைக் 

காண்ட லென்னான் 
வந்ததோ மறைமயங்கு மெவருணர்வர் வாய்மையவை 

வாச்குட் கெட்டா 
வெர்சமா ரூடையான்ற னருள் வழிய ரி.பம்பினை முன் 

ஜால்சொண் டேற்ற 

மந்சணமு மமைத்தேன்மெய்ப் புலவான்ன மாட்சியென 

ன் வரிப்பார் மாதோ, ௯..:(௨) 

* ஆர்வமோழி. 

அறுசீர்க் கமிநேடி லடி யாசிரியவிநத்தம். 

கண்ணே வாயா முருகுண்மை களித்து நோக்ப் பருகுமின்கள் 

- வண்ண மூக்கே வாயாக வையன் மேனி மணருசர்மி 

னெண்ணு மனனே வாயாக வெழுச்தா அளத்திற் பதித் திடுமி 

னண்ணல் வலனுஞ் செவிவாய்க்கொண் டருந்தியுய்மமினமரங்காள் 

் கொச்சகக் கலிப்பா. 

காதல்கூர்மெய்ப் புதல்வசொடும் இளைஞரொடுங் சடிமனைவாழ் 

. மாதரொடுக் தோழமையர் யாவசொடு மனமகிழ்ந்து 

திதின்ஞானப் பொருளென்னுக் சேனருக்தி யருட்குமர 

நாதன்றன அ சீர்பாடி யாடியுய்ம்மி னமரங்காள். (௨) 

கடவுள்வணக்க முற்றிற்று. 

% வல்லமைகள்--பராக் இரமல்கள். 

ர். வாக்கு உள்-- சொல்லும் மனமும். மம்தணம்-— இரகசியம். ஆர்வ்மொழியாவது- 

உலகர்மேல் வைத்த அன்பினாம் ருமடைந்த வுண்மையை யன்னேரு மடைவான் கூ௰ல். 

எந்தை புகலூர் பாடுமின் புலவர்கரள்?? எனவும்; “ஞானவா. ளேம்தமையர் நாதப் ப 

பூறையறைமின்?? எனவும் வரூஉம் திருவாக்குகளா னறிக, 

J 

) 

3 



ட 

குகன்றுணை. 

முதலாவது; 

ஒம் சதீதிமான் மூர்த்தி. 

ஊரி லான்குணங் குறியிலான் செயலிலா னுரைக்கும் 

பேரி லானொரு முன்னிலான் பின்னிலான் பிறிதோர் 

சாரி லான்வரல் போக்கிலான் மேவிலான் றனக்கு 

நேரி லான்குசச் கடவுளா யென்னுளே நின்றான். 

அகா திமல முத்த விபுத்தவப் பொருளாரய், உரு குணம் குறி 

செயல் பெயர் முதலியன இல்லாராய், ஒப்புயர் வின்றி ஆன்மாச்ச 

ளின் இருதய புண்டரீக வீடாகும் தகராலயக்கண் சசாகாயப் பொ 
ருளா யிருப்பவர் தகேசப் பேநமானே யாவர், அவரே சத்திகளு 
க்கு எல்லாம் தலைவராகலிற் சத்திமான் எனப்படுவர். ஆன்மாக்க 
ளின் & சகச மலச்சைச் கெடுத்து அத்துவித முத்திப் பேற்றை 

யளிப்பதற்காகக் கொள்ளும் மூவகை வடிவிற்கும் ஐர் தொழிற்குங் 

சாரணமா யுள்ளது சத்தியேயாம். அஃதாவது இவகுரு நாதன் 
ஆன்மாக்கட்கு அருள்புரிதல் மாத்திரங் குறித்துப் பொதுவகை 

யால் அறிந் அம் அறிவித்தும் நிற்பதான தடையிலா ஞானமே யெ 

ன்அணர்க. சத்தி யென்பதற்கு வல்லமை யென்பசே பொருளா 

கும். அதனால் நீருக்குச் குளிர்ச்சியும், கெருப்பிற்குச் குடும் போலக் 

குணகுணி பாவமாக நிற்றலின், பரனேடு பிரிவிலதாய் மரத்திற்கு 

வைரம் போன்ற தொன்றாம். இக்கருத்தையே “அதபத்யு ரஇஷ். 

% சகசம்-கூடவுநித்தது. ஆணவு மலம் ஒன்றே யதவாகும். ஏனைய மலங்கள் 

௦ ஆகந்துசமலமே, அத்றேல் ஆணவமும் ஆன்மாவுல் குணமும் குணியுமா௫ு, குணம் கெடு 

( மாயிற் குணியும் கெடுமன்றே மயனின், அற்றன்று. சகசம் என்பதுகுணம் குற்றம் எண. 

இருவ்கைப்படும், அவற்றுள் இத குணமாகாது செம்பிற்குக் களிம்பும், ௮ரி9க்கு த் தவிடும். 

“போல்ல தாய குற்றமே யென்க. ் 
( 
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ப் 

டி சத்திமான் மூர்த்தி, எ 

டாம” எனவரூஉஞ் சுலோகச்தால் ர மதங்நம் என்னும் ஆகமம் 

வீளக்கிற்று. சத்தியே யுலகிற்குக் காரணம்.சத்தியே யைந் தொழிற் 

குங் சறாவி. சத்தி யின்றேல் யாவு யின்று, 
» 

சிவமெனும் பொருளு மாதி சத்தியொடு க் > 

சேரி னெத்தொழிலும் வல்லதா 

மிவள்பி ரிக்திடி னியங்கு தற்குமரி 

தரிதெனா மறையி சைச்குமா 

ன வபெ ரும்புவன மெவ்வ கைச்சொழி 

னடத்தி யாவரும் வழுத்துதா 

ளவனி யின்கணொரு சவமி லார்பணிய 

லாவதோ பரவ லாவசோ. 

ச 

என்ற செளந்தரிய லகரிச் செய்யுளானு மவை பெறப்படும், 

அரசன ௮ ஆஞ்ஞா சத்தியான.து மந்திரி, பிரதானி, படைத்தலை 

வன், நியாயா திபதி முதலாகக் £€ழ்ரின்ற சேவகன் இற தியாகவுள்ள 

அங்கத்தார் மாட்டுப் பதிந்து காரிய வேறுபாட்டாற் பலவகைப் 

படல்போல, பராசத்தி யாகிய குசசச்இி ஒன்றே இச்ித்தல், அறி 

தல், செய்தல், என்னும் வேறுபாட்டால் இச்சா சத்தி, ஜானு சத்தி, 
கீரியாசத்தி என மூவகையாகவும்,பின்னரும் அவார்கதர வேறுபாட் 

டால்அநக்ச சத்தியாகவும் வியாபரிக்கும் என்ச. சத் இிமானாகிய சுப் 

பிரமணியக்கடவுள், தமது சச்தியானது இச்சா சத்தியாக வியாப 

ரித்த காலத்து இச்சிதா எனவும், ஞானசத் தியாக வியாபரித்த' 

காலத்து நாதா எனவும், நிரியாசத்தியாக வியாபரித்த போது 

கர்த்தா எனவும், அநந்த சத்தியாங் காலத்து அநந்தர் எனவும் 

ஆச் 

பெயர். பெறுவர். இரியா சத்தி செறி செளச்திரி, ஈசானி தத 3 | ச 3 3 

* மதங்கம் என்பது உபாகமத்த ளொன்று. பன்னிரண்டு இலக்கம், இரந்தங்களை 

யுடைய பாரமேசுர ஆகமத்தின் பிரிவுகளுள் ஒன்று. சசசசகேசுரப் பிரிவுகளாவன--யகூட 

ணி, பத்மம், பாரமேசம், பெஎட்கரம், சுப்பிரயோகம் அம்சம்; சாமான்யம், மதல்சம் 

என்னு மேழுமாம், 



« 

| சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 6 

கழ்டம் ஆர்த்தி, வாமை, மூர்த்தி என ்ப்டர்ச் வியாய்ரிக் 

கும் என்ச, 

- அவற்றுள் முதன் மூன்றங் குமாரப் திமு சூக்கும 

வடிவாகவும், ஏனைய ஐந்துந் தூல வடிவாகவும் சொல்லப் படும், 

அன்றியும் சேநநீயாற் படைப்பும், இரேளத்திரியினறை காப்பும் 

மறைப்பும், அரணி சத்தியால் அழித்தலும் அருளலும் ஆதிய சூக் 

கும இருத் தியங்சளாம், ஈசானி முதலிய ஐந்தானுக் தூல பஞ்சதிறாத் 
இயங்களுஞ் செய்தருளுவர். இல்ஙன மன்றி வேறுவிதமாகவும் கூற 
ப்படும். அவைவருமா ஐ: குமாரக்கடவுளின் வல்லமை யொன்றே 

பரை, பராபரை, அபரை யெனமூவகைப்படும். அவற்றுட் பரை 

யென்பது குகப்பெருமானின் சுவரிற்சத் தியாகும். பராபரை யென் 

பது உலக உபாதான சதச்தியாகும், அபரை யென்பது பரிக்செகசத் 

தியாகும். பரை யென்னும் சத்தி இரத்தை, சுக்கலை, ௮சிதை, 

இருட்டிணை, உன்மனை யென ஐந்து வகையாகும். பராபரை என் 

னுஞ் சத்தி இச்சா சத்தி, ஞானாசத்தி, ிரியாசத் இ,ஆதிசத் தி என 

நால்வகைப்படும், அபரை யென்னுஞ்சத்தி பிரரமிசத த, வைணவி 

சத்தி, இரெளத திரீசத்தி என மூன்றுவகைப்படும். இச்சத் இகளை 

யே அந்தணர் முதலாயினோர் முறையே காலை, உச், மாலைகளிற்் 

நியானிக் இன்றனர். பிராமி சத்தி ௧0௦-சோடிவிசால ஒன்ன இர 

தீதமிற மண்டலத்தில் சகல உலகங்களையு ் படைத்தற்குச் காரண 

மாயிருப்பள், வைணவிசத்தி ௨-கோடி விசாலமுள்ள சுவேதமண் 

டலததிற் காத்தற்குக் காரணமாயிருப்பள். இரெளத் தறி ௩-கோடி 

விசால முள்ள விக்துமண்டலதச் தில் அழித்தற்குக் காரணமா யிருப் 

பள், 
பராசத்தி தானமே யாக வியாபரறித்த போது சிெவசத்துவம் 

இல்யதத் துவம், நிட்கள தத்துவம் எனவும், கிரியை யாச வியாப 
ரித்த போது சத்திதத்அவம் எனவும், இரண்டுஞ் சமமாக வியாப 

ரித்த காலத்துச் சதாவெ சத்துவம், போக சத்துவம், உத்இயுச்ச . 
( . 



தத்துவம், சகள மிட்களசச்துவம் எனவும்,இச்சையாக வியாபரித்த 

சாலத்து ஈசுர தத்துவம், அதிகார தத்துவம், பிரவிர்ச்தி சத்துவம், 

சகள தத்துவம் எனவும் பெயர் பெறும். அங்ஙனமே சத திமானாகய 

முருகப்" பெருமானாரும் குகன், இலயன், மிட்களன் எனவும், ௪த்தன் 

எனவும்; சதாசிவகுகன், போகன், உத்தி யுத்தன், *களமிட்களன், 

ஈசுரன்,அதிகான், பிரவீர்தீதன், சகளன் எனவும் வரூஉம்பன்னிரு 

திருநாமங்களையுல் கொண்டு நிற்பார், இதனை ௮௨7 தபன்னிந திருக் 

கீரப் பாங்கானும் உய்சதுணாப்படும் என்க. இக்காரணத்தால் இல 

ய குகன், போகதகன், அதிகாரதகன் என்னும் மூவகைச் சத்திமா 
னும் அவரே யென்பது தெளியப்படும். 

இங்ஙனம் பராசத் தியின் வேறுபாட்டாற் ரோன்றும் மூன்று, 

நான்கு, ஐந், ஆறு, ஏழு, எட்டு, பதின் மூன்று, ஐம்பச் சொன்று, 

அனந்தம் ஆதிய கூறுபாடுள்ள இச்சை மு, சலாயவற்றையும், அவாந் 

தராவேறுபாட்டால் வரும் மகாமாயை, உன்மனை, சமனை, வியா 

பினி, வியோம ரூபை, ௮நந்தை, அநாதை, அநாசிருதை, குக்கு 

மை, ௮ இரூக்குமை, அமிர்தை, அமிர்தாமிர்சதை, வியாபினி, இக் 

திகை, தீபிகை, உரோசிகை, மோசிசை, ஊர்த் தவகை, நிவிர்ச இ, 

பிரதிட்டை, வித்யை, சாந்தி, சார்தியதிதை, சமி, அங்கதை, 

இஷ்டை, மரீசி, சுவாலினி, தமை, மோசை, இர்க்ஷை, நிட்டை, 

மிருச்தியு, அபயை, இரசை, இரதி, வால்யை, சாமை, சம்மியமை, 

கார்யை, தாத்திரி, பவை, மேதை, காந்தி, சுவதி, திருதி, மனோன் 

மணி, உமை, இரு, வாணி என்னுஞ் சத்தி பேசங்களுக் கெல்லாம் 
தலைவரும் அவசேயாம். வாமை, ஜியேட்டை, இெைெஎத்.திரி, காளி, 

கலவிகரணி, பலவிகரணி, பலப்பிரமதணி, சர்வபூத தமனி என் 

னும் எட்டுச் சத்திகளுக்தம் அதிபர் என்பது அறுமுகங்களானும் 

இரு திருவடிகளானு முணரப்படும், 

சுத்த வித்தியா தந்துவந்தீலே யுள்ள பூர்ணோதரி, வீரசேனி, 3 

ச உலோலாட்சி, வர்ச்துளாட்ச, தீர்க்க நாசிகை, தீர்க்க ு 

2 
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௧௦ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

முட, கோமு, ஒீர்த்த சம்சு, குண்டோதரி, அர்த்த கேடி, வி௫ர்த 
மு, சுவாலா முக, உலூகமுதி, ஸ்ரீமுக, வித்யா மு, சரசுவதி, 

மகாகாளி, சர்வசித்தி, சமன்மிதி, கெளரி, திரிலோக்கியை, வித் 

யை, மந்திர சத்தி, ஆன்ம சத்தி, பூசமா, தேவாம்போதரி, இரா 

விணீ, ஈகரீ சேசரி, மஞ்சரி ரூபிணி, விரைசேகர. சோதரி, பூதா 

தினி, பத் திரகாளி, யோகினி, ச௩கினி, கர்ச்சினி, காளராத்திரி, 

கூர்த்தக்ய கபர்த்தினி முதலிய உநகத்திர சத்திகள் ஐம்பத்தொன் 
ரசப் பராசத்தி யுருக்கொண்ட போது, பச்சிம புலவகான நகரத் 

அப் புதுச்சக்கிதி என்னு மொருபெருங் கோயிலின்க ணெழுந்தரு 

ரம் குசேசக்கடவுளும் அவற்றிற் கேற்ப, ஸ்ரீகண்டர், அகந்தர், 

சூச்குமர், திரிமூர்த்தி, அமசேசர், அாமீசர், பராபூதி, இதசர், தா 

ணுகர், அர சேங்கடேசர், புவுரீகர், சத்தியோசாதர், அதக்கிகர், 

ஈசுரர், ௮ச்குரூரர், மகாசேனர், இரொசேசர், சண்டேசர், பஞ்சாக் 

தகர், சவோத்தமர், எகருச்இரர், கூர்மர், எகநேத்திரர், சதுரான 

னர், அசேசர், சரு, சோமேசுரர், இலாங்குலி, சாருகர், அர்த்த 

நரரீசுரர், உமா காந்தர், ஆஷாடி, இடிண்டி அத்திரி, மீனர்,மேஷர், 

உலோகிதர், சித்தர் முதலிய ஐம்பத்தொரு உநுத்திரர்க ளாக 

நின்று அவ்வித் தியா தத்துவ புவன இருத் தியஞ செய்தலின், அச் 

சத்திகளையுடைய சகத்திமானும் குமாரக் கடவுளே யாவர். 

இவற்றானே எந்சையாராய குகனாரே சிவபெருமானாகிய முழு 

முதற் கடவு ளென்பதும், அவரே பிரேோக போக போக்கிய காண் 

டங்க னென்னும் சுத்த சுத்தாசுத்த அசுத்த தத்அவங்க ளாஇய 

சொற் பொருட் பிரபஞ்சங்களைப் படைத்துங் காத்தும் அழித்தும் 

மறைத்தும் அருளியும் விளையாடும் புவன பதித் துவ கர்ச்சவ்விய 

சத்திமான் என்பதும் வெள்ளிடை மலைபோத் நெள்ளிதி னுணரப் 

படுமென்ச. இத்தகைய அநந்த கோடி சத்திகளை யுடைய அட் 

கலிற் சுப்பிர மணியச் கடவுள் சத்திமான் மர்த்தி யாயினர். 



ம் சத்திமான மூர்த்தி. 

சிவஞான சித்தியார். 

சத்திதான் பலவோ வென்னிற் ருனொன்றே யனேக மாக 

வைத்திடுங் காரி யத்தான் மக் திரி யாதிக் செல்லா 
மூய்த் திடு மொருவன் சத்தி போலா னுடைய பத் 

புத்திமுத் இகளை யெல்லாம் புரிக்தவ னினைந்த வாரும் 

ஒன்றதா யிச்சா ஞானக் இரியையென் றொருமூன் முகி 

நின், திடுஞ் சத்தி யிச்சை யுயிர்க்கறா ணேச மாகு 

ஈன்றெலா ஞான சத்தி யானயர் தறிவ னாத 

னன்றருட் இரியை தன்னா லாக்குவ னெ மெல்லாம். 

துகளறு போதம். 

இரியையறி விச்சை ிளந்த சத் தியேதோ 

பெரியபரா சத்தி யெனப் பேசு. 

ழ் சிவப்பிரகாசம். 

நீடுபரா ௪த்.இரிக ழிச்சா ஞான 
நிறைதஇிரியை த.ரவதனை நிமலன் மேவி 

நாடரிய கருணை இரு வுருவ மாகி 

நவின்றுபல கலைநாத விச் துவா இ 

கூடுமொளி வளர்குடிலை மாயை மேவிக் 

கொடுவினைகொ டனுகரண புவன போகம் 

பீடுபெற நிறுவியவை யொடுக்கு மேனி 

பிறங்கிெநிட் சளசகளப் பெற்றி யாமே, 

சித்தாந்த போதம். 

சத தியுரு வெனலானும் மத் தணைவே நிருக்கரத்திற் 
... ்ருங்கலானுஞ் 
சிச்துருவின் ரொழிலானுஞ் செவ்வேடன் வனசமலர்க் 
ன சம்பா சல் 

௧௪ 



௬௨ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம், 

வித்துரும முகத்தானு மன்னவனே சத்திமான் 

விளம்புமீ து 

சத்தியமுக் காலுமிது சத தியமே வேதமதுஞ் ் 
சாற்றுஞ் சாட், ப 

... ஓம்சத்திமான் மூர்த்தயே நம 

இரண்டாவது 

ஒம் ஞானசத் இதர ஹாத்து. 

சிவகுகப் பெருமானுடன் அபேதமாக விளங்கும் தடைப் 

படாத அறிவே ஞானசத்தி யெனப்படும், அந்தப் பராசத்தி யொன் 

றே ஆன்மாக்கண் மீது வைத்த பெருங்கருணைத் இறத்தானே மூவ 

கைப்படும், அந்த மூன்று சத் திகளையும் உடையர் என்பதனை 

விளக்குதற்கே பெருமான் வள்ளியம்மையார், தெய்வயானை யம்மை 

யார், வேலாயுதம் என்னு மூன்றனையுங் கொண்டருளினார். இச்சா 

சத் தியையே வள்ளி யம்மையாரென்றும், திரியா சத்தியையே 

தெய்வயானை யம்மையா ரென்றும், ஞானசத்தியையே வேலாயுத 

மென்றும் உருவஇத்துப் புராணாதி சுத்த வித்தைகள் புசலாகிற்கும், 
வேற்படைக்கலம் ஞான சச்தியென்பது, “எம்முடைய சத்தியே 

அம்மைக் கொல்லும்” என்ற வெபெருமான் சூரமன்ப னாதியர்க் 
குச் சொன்னமையாலும், அவ்வாறே ஆணவம், மாயை, கன்மம். 

என்னும் மும்மலம் என்றெண்ணப்பட்ட சூரபன்மன், சிங்கமுகன், 

தாரகன் என்னும் மூவரையும், ஆகாமியம் சஞ்சிதம், பிராரத்தம் 

எனும்வினைப்பகுதியென்றெண்ணச் தகுந்த இரவுஞ்ச மலையையும், 

௮சன் கொடுவினைகளையும் அழிச்சமையாலும், மற்றை யாயுதங்கட் 
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> ஞானசத்திதர மூர்த்தி, ௧௩ 

கும் வழங்கப்படாத சத்தி என்னுஞ் இறப்புப் பெயரைத் தனக்கே 

யுடைமையானும,முமமல காரியத்தொகு திகள்என்றெண்ணப்படும் 

சூரனாகி மூவரது சேனைகளையும் எட்டின ம உள் 

அழித்தமையாலும், 
இ 

பொன்றிகழ் சடிலத் தண்ணறன் பெயரும் 

பொருவிலா வுருவமுந் சொன்னா 

...ணன்றுபெற் றுடைய வுருச்தி கணச்தோர் 

நவிலருர் தோமாங் கொடிவாள் 

வன்றிறற் குலிசம் பகழியங் குசமு 

மணிமலர்ப் பங்கயம் சண்டம் 

வென றிவின் மழுவு மாகதிவிற் றிருக்தார் 

விறன்மிகு மறுமுசன் கரத் இல் 

"என்று கந்தபுராணங் கூறியபடி சோமரம், அவசம், குவீசம், 

அங்குசம், அம்பு, பங்கயம், மணி, மழு, தண்டு, வாள், வில் என் 

னும் பதினொரு ஆயுசம்களும் பதினொரு உருத்திரர்களே யென் 
றும், வேலாயுதம் இவசச் இியே அவ்வுருவாக வந்திருந்த தென்றும் 

கந்தபுராணம உரைத்தலானும், மற்றைய ஆயுதங்கள் போலச் சடத் 

அவமின்றிச் சத்துவ முடைமையானும் பிறவாற்றானும் தெற 

. றெனத் தெளியப்படும், இன்னும் பராசத்திையை அபேத மென்ன 

லால் அது பரம் பானே யென்றுங் கருதப் பதெல் போல இவ்வேற் 

 படைக்கலமும் கந்தசுவாமியே யென்று கூறப்பட் டிருக்கன்ற அ, 

கந்த புராணம். 

எதில், லொளியின் சீரா லறுமுகம் படைத்த பண்பா 

- லெந்தைக- ணின்றும் வரத வியற்கையாற் சத்தி யாம்பேர் , 

தந்திடும் பனுவல் பெற்ற தன்மையாற் றனிவேற் பெம்மான் 

சர்சனே யென்ன நின்னைச் கண்டுளக் கவலை தர்க்தேம, 
] 
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௧௪ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

இன்னும் ஒருபடையானுக் தான் அழிக்கப் படாமையாலும், 

சானொன்றே பலப்பல உருவங் கொண்டு வென்றமையாலும்,பாசங் 

களை நிச்சஇப்பது என்பதனைப் பானுகோபன், சிங்க முகன் என் 

பல்ருடைய மாயாபாசங்களாற் கட்டப்பட்டு வீரவாகு தேவர் முத 

லாயினோர் மயங்கிய வழி அவற்றை யறுத்தமை யானும் பெறுதும். 

இச்துணைச் சிறப்பினதாகிய பராசத்தி என்னும் ஞானசத் 

தியைக்கொண்டு ஆன்மாக்களின் பச்தங்களை யறுத்துத் தமது இரு 

வடிப் பேற்றை யளிச்தருளத் திருவுருவங் கொண்ட பரமாரியன், 

இச்சை, ஞானம், கிரியை என்னும் இவை மூன் நிலைபோலக் இளை 

கொண்டு பவக்கடலைச் சுவற்றும் ஞானசத்தியாம் வேலாயுத த்தை 

வலத திருக் கரத்திற் றரிச்து, தாமரை மலர்போலும் இடது திருக் 

சாத்தைத் தமது 1 குறங்கில் வைத் ௮, ஒரு திருமுகமும் இருவிழி 
களும் உடையராய், கோடி சூரியப்பிரகாச மொருங்கு சேர்ந்த ஒளி 

யுடையராய், தேவர்களும், விச தியாசார்களும் சூழ்ந்து சேவிப்ப 

வீற்றிருந்கருளுவர். ஞானசச்தியைச் தரித்தமையால் ஜான சத்தி 

தரன், ஞானசக்தி யாத்மா எனப் பெயர் பெற்றார். 

* குமார தந்திரம், 
கிமி ஹாத | வ காஹ_) ஜிலாுஜஃவாஜெ ஜே கிணை 

ட் | உஜாதோ நக, யாகி இவணகியமுர ஹஜெ] 

[சக்திதரஸ்வாமி| ஏகாஸ்யத்வி புஜம் வாமே கடி.சககிண கேகரே| 

இச்சா ஞான க்ரியாசக்தி ரூப சக்தி தரம் பஜே|| 

& குமார தந்திரம் என்பது எண்ணாயிரம் சுலோகங்களையுடைய இலளிதம் என்னும் 

ஆகமத்தின் முப்பிரிவினுள் ஒன்று. இது குமாராகமம் எனவும்; கெளமார தம் திரம் எனவும் - 

3 4 4 
வழங்கப்படும். செளமார தந்திர மென்னும் உபரசமம் இக்காலத்து இல்லையாயிற் மென் 

அம்; இப்போதள்ளது குமாரலிதிபற்றிய சாரதாதிலகம் முதலிய அ௮கேக நூல்களின் 

திட்டு என்றுஞ் சிலர் கூறுவர். “எம்தையுமை தேர்ம் தட வியம்பியகுமார- தச் திர விதிப் 

படி தலாதறு முகற்கு?? எனக் கம்த புராணமுரைத்ததும் காண்க, 

ஆ குறங்கு அரை, 





பப 

௮) ் 2 பதிய அ A\ : ஆடி ல வயு 
ASE AND 

<x 

FQ அட TI 

கறு it 
f J 

காரகா௩தக சேர்த்தி. 



அத 'ஞானசத்திதர மூர்த்தி... ௧௫ 
தணிகைப் புராணம் - அகத்தியப் படலம். 

இச்சா ஞானக் இரியையெனு மிவைமூன் றிலையாய்க் கிளைச் தழு 

டச்சா னாழி யறச்சுவற்று மயில்வே லொருகை வலத்தமைதச்அ|[ திட் 

நச்சா சவரைச் 'செறுமொருகை நளினங் குறங்கினமைத் தி மையோ 
விச்சா தரர்சூழ் ஞான சத்து தான அருவம் விதிப்போராம், [ர் 

ஓம் ஞானசத்திதர மூர்த்தயே நமஃ 

மூன்றாவத, 

* தாரகாந்தக மூர்திஇ. 

முன்னர்க் காலத் திலே அசார்கீ கெல்லாம் தலைவனா யிருந்த 

தாரகன் ஒருவ னுளன். அவன் பிரம சேவரை கோக்க ஐம்ப இனாயி 

ரட் தேவ வருடம் தவஞ் செய்தான். அது கண்ட மலரோன் 

தோன் றி வேண்டிய வரங்களைக் கொடுத்தான். அதனாலே சுவர்க்க 

மத்திய பாதலங்களி லுள்ளார் யாவரையும் வென்று, அவசெலாக் . 

சன்னேவல் கேட்டு நிற்ப அரசு செய்வா னாயினான். மும்மூர்த்தி 

களையும் வெல்லத் தகுந்த இறலை யுடைய தன்னைப் போன்ற மூன் 

அ புத்இரர்களைச் கக் பெற்றான், தனக்கு எதிர் 

ஒருவரு மின்றிச் திருமால் முதலிய யாவரையும் வென்று கடந்தவ 

தலால் தாரகன் எனக் காரணப் பெயரோடு விளங்கினான். (சாம 

சம கடத்தல்) அவன் றன்மைக்தர்களாகிய தாரகாக்கன், சமலாக் 
சன், வித்துன் மாலி யென்னும் மூவரையும் நோக்கி, மைக்தர்காள்! 

என்னை யித்தகைய பெருஙிலையில் வீற்றிருக்க வைத்தது தவமே, 

தவத்தைப் பார்க்கலுஞ் சிறந்த தொன்றில்லை. அதனால் அடையப் 

* இத்தாரகன் சூரபன்மனது தம்பி என்று சிலர் கூறுப, ௮வனன்று, இவன் 

- திரிபாதி தசரர் தர்தையாகலவின் வேருயினான் என்க ் 
9 



௧௬ சுப்பிரமணிய பராக்ரமம். ் 

படாத பொருள்களு மில்லை. ஆசலால் அழியாத வரத்தைப் பெறு 

தற்கு அருந்தவஞ் செய்ம்மின் என்றான். அவரும் அதனைச் சிரமேல் 

வஇத்துச் சென்று தவங்டடெந்தார். இவற்றை யுணர்க்ச தேவர், 

முனிவா, இந்திரன், பிரமன், திருமால் முதலிய மேலவர் யாவரும் 

என்செய்வேம என்று வியாகுலங் கொண்டு அவனிடம் ஏவல் செய் 

யப் போகாது வைகுண்டத்தி விருந்து யோசித்தார்கள். 

என்னை? தாரகன் இணையொருவ ரின்றி யெங்களை யேவல் 

கொண்டான். அவனால் யாம்படும் வருத்தங்களோ அளவில. வக 

வே யவனொடு மைக்சரும் அழியாவாம் பெற்று வருவமேல் பத்தித் 

யெவ்வாறாகும். என் றிவ்வாறு எண்ணி யெண்ணி யேக்க முற்ளூர், 

தாரகனையும் அவன்மைக்தர்கள் மூவரையும் கொல்வதற்கான உபா 

யங்கள் பலவற்றை யாராய்ந்து அபிசார வேள்வி யொன்றையாற்று . 

வாராயினார். தாரகன் இதனையறிக் ௮ தேவர்கள் முனிவர்கள் யாவ . 

ரையும் வேரோடு அழிப்பே னென்று. உருத்செழுக்து வைகுண் . 

டத்திற்குச் சென்றான். திருமால் முதலியோர் அறிந்து நடு நடுங் 

இப் புகலிடம் யாதென்று பொன்மலையைச்சேடி யோடிச் சென்று 

புகும் தொளித்திருர்சார். தாரகன் அங்கும் பெருஞ் சீற்றத்து 

டன்போய், தேவர்களே ! முனிவர்களே! நம்பேடித் தன்மை வியல் 
கத்தக்கதே யென்று இகழ்ந்த, இதோ அங்கட்கு இடக்சர் சமேரு 

் மலையை வேருடன் பிடுங்குகின்றேன். ௮தன்பின் எவ்வீடத்துப் 
புகுலீர் என்று முழங்கி, முன்னர்க்காலத்து வெள்ளிமலையை யெ . 

டுத்த இராவணன் றன் மூத்தோன்றானேயென்ன, தன இருகைகளா 

லுங் குடைந்து மேருமலையை மேலே தாக்இனான். குடைபோலச் 
சரித்அச் சுழற்றினான்; குலுச்னொன்; பிரசண்ட மாருதம் ஆர்த் 
தடித்த போது சிறுமால் கொம்பரி னுள்ள அறக் கனிந்த பழங்கள் : 
கழ் வீழ்தல் போல, தேவர் முனிவர் இந்திரன் பிரமன் விட்டுணு 
மூதலாயினோர் யாவருங் €ழ்கீழ்ந்து ஒடிக் கயிலைக்குச் சென்றார். 
தாரகன் அவசோடியது கண்டு மலையை முன்போல நிறுவி பூர்ச்குச் 

- சென்றான். 



க  தாரகாந்தக மூர்த்தி. ௧௭ 

பிரமதேவரிடத் தஞ் சிவபெருமா னிடத்தும் வரப்பிரசாத 

மடைக்த தாரகன் என்பான் மூவுலகையும் அடிப்படுத்தி யாளாகிற் 

புழி; பிரம விட்ணெ முதலிய தேவர்களும் ஏனைய கணத்தவர்களும் 

மிக்க வச்ச முற்றாராய்க் சாடு மலை, கடல், ௮ண்டப்புறம் என்னு 

மிவ்விடங்களி னுருமாறி வசித்தார்கள். அவருள் இர் தின் ரூரீக 
னே டெதிர்த்துத் தன் வச்ரொயுதத்தை யெறிய, அது அரும்பு 

போன் மடிந்து $ழவிழவே ௮ச்சங் கொளீஇ மனைவியாகிய. இர் இ 

ராணியும், குமாரனாஞ் சயர் தனும் உடன் வர இருடி வடிவமெடுச் ௮, 

ஒர்வனக்கட் பன்ன சாலையி னிறாக்தான். அக்கினி மடைத் தொ 

ழில் செய்தான், வருணராசன் புனல் வழங்கினான். வாயுதேவன் 

அரண்மனைச் துகள் துடைச்து அலைந்தான். மற்றைய வான 

வரும் இட்ட குற்றேவல்களைச் செய்தார். சூரியனும் மறைந்து வா 

னிற் சென்றான். பிரமதேவர் தமது மனோவதியி னின்றும் நீஸ் 

இத் தோணிபுமம் என்னுஞ் சீகாழிப் பதியை யடை&.து, வாணியும் 

தாமுமாக இருடிவேடம் தரித்துப் பூசித்திருர்தார். அசனாலே 

அப்பதி. பிரமபுரம் எனப்பெயருற்றது. வரமனராம் வாசுதேவா 

தாரகனோடு பொருது தோற்று, வைகுண்டச் இருத்தற்கு வெருவி 

மீன்வடிவெடுிச்அுச் சமுத் இரத் தில் வீழ்ந்து ௪ஞ்சரித் திருந்தார். 

இஃதறிந்த தாரகன் வைகுண்டஞ் சென்று இங்குள்ள ௪௪ இர 

சபையின்சண் இருந்து அரசுசெய்தனன். அங்கணுள்ள விரசா௩தி 

யின்கண் விட்டுணுவி னேவலால் அங்கிதேவன் சூலங்கொண்டுவ௫ ... 

அவுணன்கண்டு வெருட்ட வருக்.தி யோடி யவண் வாரானாயினான். 

இங்கனம் வருத்தமுற்ற தேவர்கள் யாவருக் இருச்சயிலாய 

மலையை யடைந்து அரனாரை யஞ்சலித்து வணங் யேத்தி, அடிய 

ரிடர் தீர்த்தருளும் ஐயனே ! தாரகனாற் படுக் துன்பம் அடியேங் 

களாற் சிக்க வொண்ணாது, அதனை நீக்கி யருள் புரிக என்று 
பெரிதும் வேண்டினார். மசேசப் பெருமான் அவர் துன்பத்தை 

| ௨ 
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௬௮ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். ் 

யறிந்து தந்திரறுவுளத்து உன்னிய மாத்திரையே, ஆறுமுகமும், 

பன்னிரு விழிகளும், அபயம், வாள், சூலம், சக்கரம், முசலம், வேல் 

என்பன வமைந்த வலத் இருக்கம் ஆறும், வாதம், கொடி, கேட 

கம், அங்குசம், பாசம், குலிசம் என்பன அமைக்க இடத் இருக்கரங் 

கள் ஆறுங் கொண்ட, கோடி சூரியப்பிரசாசம் போன்ற திருவுருவ 

முடையராய், சுப்பிரமணியப் பெருமான் ௮வர௮ இருதயத் தினின் 

அந் தோன்றி யருளினார். சிவபெருமான் அவர் இருமுகம்கோகஇ, 
ருமார! தரரகனை வதைத்துச் தேவர் அன்பை நீக்குதி யென்று 

அனுப்ப, குகப் பெருமானார் படைகளொடுஞ் சென்று & சாரகனு 

டன் பத்துநாட்பொருது சுக்கிர வாரத்து இரவிலே கொன்று, விட் 

ணு முதலிய தேவர்களை முன்போ லிருத்திக் குமாரசிகொச்இன்ச 

ணெழுந்தருளினர். தாரகாசுரனுக்கு அழிவைச் செய்தமையால் 

தாரகாந்தக ழர்த்தி எனப் பெயர் பெற்றார். 

சிவரகசியம். (பரமஇதிகாசம்.) 

தாரகன் கதையுரைத்த அத்தியாயம். 

ஆனகேளசுரருக் கெலனானவரியுக் 

தானவன்சமரினொகஅதளர்வுற்துவலிபோய் 

மீனமாயுவரிமீ இனில்விழுக் த. அமலா 

லூனமுற்றொழியுமின்மினியையொச்சனனசோ. 

இச்திறத் தமரர்யாவருமிடைச் சயரவே 

முத் இற் தலகும்வெளவியமுமண்கொளசுர 

ன த்தெடுத்தவனலங்கொள்ப திரண்ணியவன்் வா ழ் 

சித் இரச்சபையிருச் தரசுசெய்தனனரோ, 
அ வைய பபப 

௩. இவன்இருச்த இடம் இருச்கூவமென்று அத்தலமான்மியமுரைக் இன் அத, இவனு 

ட டன் பொருதஇடம் தொண்டை மண்டலத்திழ் செங்கற் பட்டு ஏன்னும் ஊர்க்குச் சமீப 

த்துள்எதிழுப்போரர் என்ப, சமர புரி என்ற சாரண்ப் பெயரானும் போதரு மென்க, 

னக 8. 
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5 . தாரகாந்தக மூர்த்தி, ௧௯. 

கணபதியுடன் கடவுளுத்தரச் சருக்கம். 

என்றுகங்கைமைக்தனையாமேவினோமவனிவ்வாறிசயச்அன்னிச் 

சென்றுதாரகனையடர்தீதெய் இனானப்பரிசு திகழுந்தொரச் திக் 
குன்றனையதக் இிமுகத்அுண்டிவிகாயகன்சரணங்குறிச் துப்போற்றா 

கன்றிகொளுன்ருயிடச் தின ட ததியெனவெடு தச் அரைதீதானாதன்று 

னே. 
குமாரதந்திரம். 

கேளசிகசங்கதை மந்திரோத்தாரப் படலம், 
இடி 

அ காறிஷா 8! வ[ரஓ 8௦௯ படே வ கடிகவாவவ&78 

உடு ஜயவாஸுவஜரவட£ மதுஹலரமக நஹ | அவா 

ணி-1உஉயா_ நற ண செரமி ஹூஙிலலஜ க தாரகா (ரி 

8, வவ_நாறாகாறணடு | 

| தாரகாரிஸ்வாமீ। வாத மங்குசத்வ ஜெளச கடக சாப 

வஜ்ர மப்யபய பாச வஜ்ர கட்ச முசல சக்தி மர்வஹம்| 

'தீவிதசபாணர்ப்பிதத்ததா௩ மருணகோடி. சந்கிபம் பஜத 

் தாரகாரி மதா பவநாச காரணம. || 

தணிதைப்புராணம்- ஏகத்திய னநன்பேறு படலம். 

வாதங் கொடிகே டகம் சொட்டி வளர்க்த வெறுழ்ப்பா சங்குலிசம் 

பரவு மபயம் வாள்சூலம் பரிதி முசலம் வேனமும் நாற் 
கரமும் விளங்க வறுமுகருங் க திர்ப்ப விழிகள் கருணைமமை. 

தாவென் றருளுமர் தாரகாந்த கன்€ ருருவஞ்சமைப் போரும். 

பழநீத் தலபுராணம்-வசுமந்தச் சநக்கம். 

யாவடி யானைச் தாரக னுயிருண் படையொள்வேத் 

- ஹேவர்க டேவன் கதையமு அண்டான் செவிவாயான்' 

i 

ழு 



சு 

௨௦. | சுப்பிரமணிய பரரக்கிரமம். 

மேவின ஜோர்பா லான வரைப்பான் மிளிர் கெல்லிக் 

சாவி லடைந்தான் ராபதர் குழுவைக் கண்ணுற்றான். 

கூர்மபுராணம்-திரிபுரதகன டரைத்த அத்தியாயம். 

கரர்தவழம் மேருவெற்பைக் கடவுளர் வெருவி யோட 

லேரொடும் பிடுங்கி மீட்டும் வைத் திடம் விறல்கொ டிண்டோட் 

டாரகன் றன்னை வெற்றி யறுமுகன் சாய்த்த பின்னர்ச் 

சீர்கெழு மவன்றன் மைக்தர் திசைமுகற் பழிச்ச லுற்றார். 

தாரகாந்தக மூர்த்தயே ஈம: 

நான்காவது, 
௦9 > ௦ 0 ௦ 

வராகோன்மத்த பங்க மூர்த்தி. 

பிரமதேவரின் புத்திர ரான காரிபமுனிவர்க்குப் பதின்மூவர் 

மனைவியர். அவர் அதிதி, இதி, தனு, அரிட்டை, சுரசை, கடை, 

சுரபி, விதை, தாம்பிரை, குரோதவசை, இளை, கத்துரு, முனி 

என்னும் இவரேயாம். இவர்களூள் இதி யென்பா விடத்திலே இரு 

வர் மக்கள் பிறந்தனர். அவருட் பொன்னிற முடையான் ரணி 

யன் எனவும், பொன்னிறமான கண்களை யுடையவன் இரணியாக் 

கன் எனவும் பெயர் பெற்றனர். இரணியம்--பொன், ௮க்கன்-- 

சண்களையுடையவன். இவர்கள் இருவரும் வைகுண்ட துவார பால 

கரான விசயன், சயன் என்பவரே. பிருகு முனிவர் சாபத்தால் இங் 

நனம் பிறந்தனர். இரணியனுக்குப் பிரகலாசன், ௮அனுலொசன், 

சங்லொதன், லொதன் நால்வரும், அவருட் பிரகலாதற்கு வ்: 

சனனும், அவனுக்கு மாவலியும் குமாரராகப் பிறந்தனர். 

“ இரணியாக்கன் என்பான் தவவவிமையுடையனாய், சர்ச்சரன் , 
சகுனி, பூததர்சாபனன், மசா காபன், மகா வாகு, கால நாபன் 

6. 
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் வராகோன்மத்த பங்க மூர்த்தி. ௨௧ 

என்னும் ஆறுபுத்திரர்களைப் பெற்று மூவுலசமும் தனது எவல் கே 

ட்ப அரசியற் றினான். தானே பிரமம் என்றும் தன்னை யன்றி வேறு 

கடவுள் இல்லை யென்றும் அகங்காரங் கொண்டான். . இவ்வாருய 

மாயாவாதக் கொள்கையை யுடைய இரணி யாக்கன் இடம் ஜர் 

முனிவர் சென்று பூதேவி நாயகனான மாயவனே கடவுள் என்றார். 
௮௮ கேட்ட இரணியாக்கன் முனிவரைச் சனந்அ, அப்பூமி தேவி 

யைப் பாயாகச் சுருட்டிப் படுகடலிற் கரைத்து விடுகன்றே னெ 

ன்று தன் றவ வலியாற் பாயாகச் சுருட்டிக் கடலிற் கொண்டு செ 

ன்றான். தேவர்களும் முனிவர் அந்தணர் முதலியோரும். ஓலமிட 

டனர். பூமிசேவியும் நாராயணா! மாதவா! என்னைக் காத்தருள்க 

என்று அபயமிட்டாள். மாலார் அவற்றை யுணர்ந்து ஆதிவராகம் 

போன்ற வராகநப மெடுத்துச் சென்று, ஏழு கடல்களுச்கும் அப் 

பாற்பட்டு, அளவின் றி நின்ற பெரும்புறக்கடலுட் சென்று முழுஇ, 

இசணியாக்கனோடு போர் செய்து தமது தந்தத்தால் இடித்து... அவ 

னைக் கொன்று பூமியைத் தங்கொம்பி னுனியில் தாங்கி மேலெழுந் 

தார். சொண்டபூமியை முன்போல நிறுத்தினர். அதுகண்ட உயிர் 

களும் மேலுலகத்தவருக் அதித்தார்கள். ௮சனாலே விட்டுணுவா 

் இய பன்றிக்கு அகங்கார௩் தோன்றித் தானே முழுமுதற் கடவுளெ 

ன்னு பிரமையுற்று, இரணியாக்கன ௮ இரத்ததீதைப் பானஞ்செய்த 

வெறியினாலும் ஒன்றுக் தெரியா ததாகிப் பூமியைக் குத தித் தோண் 

டிக் கடலினுக்குள் வீழ்ந்து கலக்கி உயிர்களையு மலைத்து மதங் 

கொண்டு குழுறித் இரிந்து. பிரமன் இந்திரன் தேவர் முனிவர் 

முதலாயினோர் திருக்கயிலாய பதிமிடத்திற் சென்று முறை யிட்ட 

னர். வேத புநடசுக்நத்திற் பிரதிபாதிக்கப்பட்டவராய், பதினைந் து 

முகம், பதினைந்து பாதம், அவ்வளவு திருக்கரங்கள், நாற்பானைந் த 

விழிகள் என்னு மிவையுற்ற திருவுருவத்தையுடையரரய் வீளங்கும் 

3 ஆதி சதாரிவப் பெருமான் கம்மிடத் தினின்றும் ஆது திருமுகம், 
ச் 

4 

ஸூ 
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௨௨ ் சுப்பிரமணிய பராகஇிரமம். ட 

பன்னிருகை, முப்பாதம் என்னும் உறுப்புச்களையுடைய அப்தேச 
சாகீய குகப்பெருமானை அனுப்பியருளினர். 

“அத்தியன்னியவள்நரிதி” என்று வேதம் முழங்இத் அதித்த 
மகேசுரரான அறுழகப்பெநமான் உயிர்களை வருத்தும் அகங்கரரப் 

பன்றியைச் தேடிக் கண்டு, தச் திருவடியால் ஒர் உதை உதைத்தார். 

பன்றி ௮ண்டச் சுவர் இடிந்து வீழ்ந்தாற் போல வீழ்ந்த ௮. வீழ்ர்த 

மாதீதிரையே பெருமானார் அதன் பிற்சரவிரண்டனையும் பிச் 

அக் கரகர வென்று சுழற்றினார். பானுகம்பன் தன் ஆயிரம் வாயி 

னுஞ் சங்கை வைத்து முழக்கினான்.தேவர் பூமாரி பொழிந்து அபய 
மிட்டார். பிரமர் வந்து இவ்வளவிற் றேவரீர் உயிர்ப்பிச்சை யளிச் 
தருள்க வென்று குறையிரந்தார். பெருமானார் விட்டுணு வாகிய 

வராகசோச்இரச்தையுங் கேட்டுச் திருவள மிரஙக, ௮சன் கொம் 

பரை மாத்திம் பிடுங்கிச் சென்று 9வபெருமானத திருமுன்வைத் 

தருளினார். இறைவனார் தேவர்கள் வேண்டு கோட்படி தந்திருமே 

னியி லணிந்தருளினர். திருமாலாகிய வராகமூர்த்தி அகங்காரக் 

தொலையப் பெற்று, சிவசண்முக உற்கரறாடங்களை யெல்லாந் செளி 

விக்கும் வராகபுராணத்தைத் தம்மையடுத்த தேவர் முதலாயினார்க் 
குக்கூறி வைகுண்டமடைக்தனர். திருமாலாயெ வராகச்தின் வெ. 

றித்தன்மையாயெ அகங்காரத்தை யடக்கின்மையால் வராகோன் 

மத்த பங்கழர்த்தி எனப் பெயருற்றனர். இவ்வவதாரம் பிரதம மகா 
சிருட்டி யாரம்பச்திலே வந்த வராககற்பத்திலே யாகும். 

* சங்கர சங்கிதை - உபதேச காண்டம். 
டி 

அறுபத்து நான்காம் அத் இயாயம். (௬௫-௭௪) சுலோகங்காண்க., 

4 பொற்கண்ணனாதிய இரணியாக்கனைக் கொன்று உன்மத்தல்கொண்ட மாயப் 

பன்றியின் கொம்பைபமுரித்துக் கொடுக்க, லெபெருமான் அணிம்தருலியதலம் திரு அரா 

தைப் பெரும்பாழில் என்னும் அரித்துவார மங்கலம் என்ப, இது சோழசாட்டி ற். காலி 

மின் தென்கரையி ள்ளது. : 

( 
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ளர்க தத பங்க மூர்த்தி. ௨௩ 

சிவரகசிய கண்டம் - யுத்த காண்டம். 

௧௩. - அச் இியாயம்-௪௯-சுலோகம் பார்க்கவும். 

(ஆதி வராக மூர்த்தியின் சிங்கப் பல்லைப் பிஒங்ன பலசுப்பிச 

மணியர்கள் போல விளங்கினார்.) ் 

கந்தபுராணம் - இரணியன் வதைப்படலம். 

அ௱ங்கண்மா ஞாலம் தன்னை மேலினி யகழு மோட்டுச் 

செங்கண்மா லேன யாக்கை யெயிற்றையோர் சிறுகை பற்றி 

மங்குல்வா னுலகிற் சுற்றி மருப்பொன்று வழுத்த வாங்இத் 

தீங்கணா யகற்குச் சாத்தச் சண்முக னளிக்கு மென்பர். 

வராகோன்ம்த்த பங்க மூர்த்தயே நம: 

ஐந்தாவது, 

கூர்ம பங்க மாத்து. 

முன்னர்க் காலத்திலே சேவர்க்கும் அசுரர்க்கும.பசைமுற்றிப் 

பேராமூண்ட௮. அப்போரிலே தேவர்களிற் பலரும், அசுரர்களில் 

பலரும் இறந்தார்கள். அதனை யிருபகுதி யாரு மறிந்து சாவாமல் 
நின்று யுத்தஞ செய்யும் வழியை யீருள் செய்ய வேண்டு மென்று 

முகுந்த மூர்த்தி பிடச்தில் முறையிட்டுக் கொண்டனர். ௮வர்.இரு 

பகுதி யாரையும் அழைத்துச் சென்று, மந்தர மலையை மத்தாகவும், 

சர் தினை அடைதாண் ஆகவும் நித்தி, வாசுகயைச் கயிராகப் 

பூட்டி, சேவர்கள் வாவினும், அசுரர்கள் தலையினும் பிடித்து இழுத் 

அக் கடையும்படி செய்தார். இவர்கள் இழுக்கும் விசையினலே 

வாசு என்ற சர்ப்பம் உடல் தேய்ந்து வருந்திப் பொறுக்க முடியா 

மல், தன ஆயிரம் வாய்களினு முள்ள காளி, காளாதீதிரி, யமன், 

யமதா தி என்னும் நால்வகைப்பட்ட நாலாயிரம் பற்களினின்றும் 



௨௪ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். ய 

விடத்தைக் கக்யெது. ௮௮ ஆர்ப்பரித்து உருத்திராக்கினி போல் 

வருதலும் தேவரும் அசுரரும் பயந்து ஓடினர். நாராயண மூர்த்தி 

நான் காப்பே” னென்று எதிர் நின்று நஞ்சன் வேகம்பட்ட மாச் 

இரச்சே பவளவண்ணமா யிருந்த மேனியெல்லாங் கறுக்க; அஞ்சி 

யோடிக் கயிலாய பதிக்கு அறிவித்தார். அவர் அதனைச் சுந்தா 

மூர்த்தி காயனாரைக் கொண்டு வருவித்து உண்டு நீலகண்டராய் 

விளங்கினார். 

தேவர்களாம் அசுரர்களும் விட்டுணு பிரமசென்னு நிவருடன் 

சென்று முன்போற் கடைக்தார். மந்தரமலை பாதலதீதில் அமிழ்௩் 

இற்று, திருமால், விகாயக பூசை செய்யாமையால் அன்றோ இவ் 

வல்லல்கள் சம்பவித்தன என்று கணபதி பூசை செய்து கடைவித் 

தார். கடையுங் காலத்தில் மந்தர மலை, மேலும் ழும் பக்கத்தும் 

சரிர்்து போவதைப் பார்த்து, திருமா லானவர் ஆயிரங் கைகளை 

யுடைய கூர்ம வடிவங் கொண்டு, மந்தரமலைமேலே யெழும்பா அம், 

ழே யாழாமலும், பக்கத்திற் சரியாமலும் கைகளால் தாங்கி, 

தோன்றிய அமிர்தத்தைத் தேவர்க்குக் கொடுத்தார். அதனால் விட் 

டுணு தன்னை விடப் பரப்பிரமம் வேறு இடையாசென்று அசங்கா 

ரங் கொண்டு ஆயிரங் கைகளா லுங் கடலைக் கலக்இ உலதினுக்குப் 

பெருக் அன்பத்தைச் செய்வாராயினார். உயிர்களெல்லாம் இறக்குங் 

கால நேரிட்டஅ. ஈ௩ட்சத்திர! கூட்டங்களுஞ் சூரிய சந்திரர்களும் 

விண்ணிற் சஞ்சரித்த லின்றி யலைந்து பாம பதியை கோச்சி யோல 

மிட்டுச் கதறினார். பாற்கடல், கூர்மங் கலச்சி மோதுசலாலேபொஙய் 

இப் பிரளய வெள்ளம் போல வழிந்து உலகத்திற் பரந்து உயிர் 
களைவாரி யழிக்கத் தொடங்இற்று, 

தேவர் முனிவர் முதலாயினோர் ததத. சிவபெருமான அ 

சந்மிதியிற் சென்று காளகண்ட, மூர்த்தியே! நீலமேகம் போன்ற 

பெருங் கூர்மத்தனாலே யரமெல்லாம் துன்பம் ௮அடைஇன்றே 

0 



த 

» . கூர்ம பங்க மூர்த்தி. உடு 

மென்று புலம்பி முறையிட்டார். பெருமானார் திறாப்புன் முறுவல் 
கொண்டு, அன்பர்களே ! அஞ்சாதீர் என்று அபயங் கொடுத்துத் 

தொடை மீதஇருர்த சுப்பிரமணியக் கடவுளைத் திருரோக்கஞ்செய் 

தருளினார். புதுச் சக்கிதிக் கந்த நாதன் அக்குறிப்பை யோர்க்து 
விரைவிற் பாற்சடல் சென்று ஓர் உங்காரஞ் செய்தார். விட்ணெ 

வாய கூர்மம் அவ்வுங் காரத்தைக் கேட்டு வலியொடுங்கி யிடி 

கேட்ட சர்ப்பம் போல் இயங்கி மூர்ச்சையாயிற்று, அதுபோது சுப் 

பிரமணியப் பெருமானுடன் பின்றொடர்ந்த அரிகர புத்திரர் தமஅ 

தாயான கூர்மத்தைப் பற்றிக் காகர வென்று இழுத்து வெளியிற் 

கொண்டு வந்தார். கந்தவேள் தந் இருவடியானே எற்றுதலும் % கூர் 
மம் அண்டமுகடு மேலிடிந்து விழுந்தாற் போல மேலே யெழுர் அ, 

நிலம்பிளக்கத் திக்குகள் செவிடுபடப் பேரொலியுடன் கீழ்விழுகந்து 

மல்லாக்சது. முருக வேள் இருப்புலக்கை கொண்டு ஓரடியடிக்க 

வுன்னும் போத, சாமரை மலர்ப் பொகுட்டில் வீற்றிருக்கும் இலக் : 

துமி தேவி கேட்டு ஓடிவந்து கண்ணீர் விட்டு வணங்கி, 

மருவார் செழுங்கூர் சல் வாணிசலன் பூண்டிருப்பத் 

தருநீழன் மேவிச் ச௫ிவாழ்வி னோடிருப்பத் 

தஇிருவோ திருவிழப்பா டேவர்சூ ளாமணியே 

மருகோ யுயிரளித்தென் மங்கலநாண் காப்பாயே. 

_ மங்காத காமர்பிடி மான்மருங்கு வைத்தருளு 

மெங்கள் பெருமானே யேத்துவார் சண்மணியே 

கங்கை குமராவென் காதலனை யுய்விச் 3 

மங்கலநாண் பிச்சை வழங்காய் வழங்காயே, 

மூவசென வோது முதற்றே வரிலொருவ 

னாவி யழிந்தா லவுணர்நினை யேசாசோ 

ர ரோ சர ர வொரி i ans Tore 
லே காவிரிக தியின் தென்கரையினுள்ள திருத்தண்டலை நீணெறி என்பதாம். அது திருக்க 

டிச்குளம் பழு தலத்திற்கு வடழக்சே பதினான்குமயில் தூரத்திவுள்ள த. 



௨௬ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

தேவரிடர் தீர்ப்போய் சிற்றடிச் மங்கலகாண் 
காவல் புரியாயே லென்னாங் களைகண்ணே. 

என்று அதித்துத் தனது முன்றானையை நீட்டித் தாலிப்பிச்சை 

கொடுத்தருள வேண்டு மென்று குறை யிரந்து கேட்டாள். எம்மை 

யடிமையாகவுடைய கதிரை நாயகக் கடவுள் இலக்குமியாகின் 

அதிக்கு இரங்கி, விட்டுணுவாகிய கூர்மத்தி னுயிர்போக்காது ஒட் 

டை மாத்இரம் பெயர்த்து, உறுதிகூறிச் கயிலை யடைந்து தமன 

தந்தையார் சந்நிதியில் ஓட்டினை வைத்து நின்றார். தாணுவாய் 
கின்ற சங்கர பகவான் குமாரரை யணைத்து முதுகு தைவந்து பக் 

கத்தி லமாச் செய்தனர். பின்னர்த் தேவர்களை நோக்கி இவ் வோட் 

டினை யென் செய்து மென்று வினவ, அவர்கள் வேதமுதலே! தேவ 
ரீர் திருமேனியி லோராபரண மாகத் தரித்தருள வேண்டு மென்று 

வேண்ட, பரமனார் அவ்வாறே தரித்தார். ௮௮ முதல் எமது குமா 

ரக்கடவுளுக்குச் கூர்ம பங்க ழர்த்தி யென்னுக் திருநாம முண்டா 
யிற்று. இருமாலாகிய கூர்மழும் மயக்கந் தெளிக்து இவனையுங் குகப் 

பெருமானாமையும் வேதங்களாற் மதித்து, தெளிக்த அறிவுடனே 

நாரதர் முதலிய முனிவர்க்கும் பிறர்ச்குஞ் சிவபெருமான அ பிரபா 

வல்களை யுணர்ச்துங் கூர்ம புராணத்தைக் கூறித் தம்வடிவுடன் 

வைகுண்ட சார்ந்தது. 

கூர்மபுராணம்-இந்திரத்தியும்நன் ழத்திபேற்ற அத்தியாயம், 

கரைகொன் றிரங்கு திரைக்கடல்வான் 
குழிசி யாகக் கறையனல்வா 

ளரவங் கயிறா மதிதறியா 
வமா ரமுதங் சகடைந்தெடுப்ப 

வசைமுன் னிட்லுக் தாழாத ' 
மாயோன் வளர்கூன் புறத்சாமை 

யுருவிற் றாங்இக் கடன்மதித்து 

வானோர்க் கமுத முதவினான், 



3% 

கூர்ம பங்க மூர்த்தி. ௨௫ 

பாகவதம் - கூர்மப் படலம். 

படிதிசை ககன முதலெரிந் திடவான 

பரந் அவந் தெதிருமா விடச்தைச் 

கொடியிடை பாக னுலகெலா முவப்பக் , 2 

கோமள வங்கையி னேற்பக் 

கடுகுபோ லாலம் இரண்டமர்ச் திடலுன். 

கடிதினில் விழுங்இடக் சண்டத் 

திடையிணி லமர வெழிலுறு காள 

கண்டனாம் பெயரிறை யானான். 

அந்தரந் இசைபா ரடங்கலு மெரித்தங் 

சடர்த்திடு மாலகா லத்தைக் 

கந் சரம் தரித்த விறையினைக் சண்டே 

களிப்புறு மமாசோ டவுணர் 

அந்துபி முழங்கச் தருமலர் பொழிந்த 

அதித்துநின் ரூடினர் பாடி 
யெந்தைகீ யெமைக்காத் சருளுமீ சனுநீ 

யென் றடி யிறைஞ்சியேச் தினரால், 

கதிர்காமக் கோவை-ஊர்பேயர் வினாதல். 

வனமாலை யஞ்சுறுப் புற்றவன் வேலை வடி. ச்செழுப்ப 

வனமாலை யஞ்சுறுப் போடது கொண்டுத் சைச்குவைகத்ச 

வனமாலை யஞ்சுறுப் பேவயில் கொண்டவன் வாழ்க இரை 

வனமாலை யஞ்சுறுப் பாயிடம் பேர் சமை வாய்க் துரையே. 

கூர்ம பங்க மூர்த்தயே நம: , 

அ இல் 



இறாவது, ட 
௦ a புலிங்க மூர்த்தி 

சிவபெருமான் உமாதேவியாரை விவாகஞ் செய்து இருக் 
கயிலை மலையின்க ணெழுக்தருளி யிருக்குங் காலத்திலே சூரபன்ம : 

னஅ கொடுக் துன்பத்திற்கு ஆற்றாத தேவர், முனிவர், கந்தருவர், 
நாகர் முதலாயினோரும், இந்திரன் , பிரமன், விட்டுணு என்பவரும் 

மேருமலையிற் கூடி யெண்ணுவாரரயினர். யோகயொ யிரும்த சிவபெ 
ருமான் எம் பிரார்த்தனைக்கு இரங்கு யுமையவளை வதுவை செய் 

தருளினர். செய்தும் ஒரு திருக்குமரரைப் பயந்து எம்மைக் காக் 
காது வாளா விருக்இன்றனர். அவரை கோவதஇற் பயனில்லை. யாங் 

கள் தவஞ் செய்திலேம். தவறுகளே செய்தேம். இன்னுங் கைலாச 

பதியை வேண்டுவே மாயிற் நிருவுள மிரங்குவர் என்றனர். அப் 

போது பிரமதேவர் சிவபெருமானது செய்கையை யறிந்சே போ 

தல் தகுதி” என்ன, வாயுதேவனை யனுப்பினர். அவனும் இவர் பிடி 

வாத த்தினாலே யஞ்ச யஞ்ச, சோலைமலர் வாசனை யளாவி, கங்கை 

சோய்ர் ௫, தென்றலாய் ௮சைநர் தசைந்து மெல்லெனச் திருக்கோ 

யிலிற் செல்வானாயினான். இருந்தி தேவர் கண்டு உரப்பினார். இடி 

கேட்ட சர்ப்பம் போல வாயு தேவன் சிறிதும் வலியின்றி வெருவி 

விழுந்தான். பின் ஜறெளிவுற்றுப் பண்டைய வுருவத்தைக் சொண்டு 

இருகர் திதேவரது திருவடிகளை வணங்க, எம் பெருமானே ! விட் 

டுணு முதலிய தேவர்கள் சிவபெருமானைத் தரிசித்துச் தங்குறை 

களை விண்ணப்பஞ்செய்ய நினைத்து அவர் செய்கையை யறிந்து 

வருமாறு என்னை முன்னராகவே யனுப்பினர். நான் மறுக்கவும் 

அவர்தம் வருத்தங்களைப்புசன்று போகுமாறு வலிந்த அனுப்பினர், 

அதனாற் றென்றலாய் மெல்ல நழைரச்சேன். தேவரீர்க்கு விண்ணப் 

பஞ் செய்ய நினை ச்திலேன். சூரபன்மனால் வருத்த முற்று அறிவு 

குன்றப் பெற்றேன். அறிவிலியாயெ எனது பிழையைப் பொறுத் 

__ தீருள்க என்று விழுந்து வணங்கிப் பிரார்த்தித்தான். இருநந்தி தே 
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ந யதி புலிங்க மூர்த்தி. ௨௯ 

வர் கோபக் சணிந்து மாம் இங்கே யுன்னுயிரைச் தந்தேம். மில் 

லாசே மீண்டு போவாய்” என்று ஏவினார். வாயுதேவன் மேருமலை 

சென்று பிரமன் முசலாயினேோர்க்கு நிகழ்ச் சனவற்றைக்கூ றிஞன், 

அவர்கள் யாவரும் துன்ப முற்று, மேருமலையி னின்றும் யாவ் 

ரும் புறப்பட்டுக் கைலையை யடைந்து, கோயிலின் முற் சென்று 

இருந்தி தேவரைப் பணிக் த, அடியேங்களுடைய வரவைப் பரம 

ஞர்க்கு த் தெரித்தருளல் வேண்டு மென்று குறையிரந்தார். அவ்வ 

னே நந்திதேவர் அறிவிக்கச் சிவபெருமான் “அவர்களை யழைத்து 

வருதி” என ஆஞ்ஞாபித்தார். நந்தி தேவர் யாவரையும் அழைத்துச் 

சென்றனர். நாரணன் முதலாயினோர் பலகாலும் வணங்க அஞ்சவி 

செய்து தங்குறைகளை யெல்லாம் முறையிட்டார். நித்திய சன்னி 
கையான உமா தேலியாரைத் திருமணஞ் செய்தமை யோரேதுக் 

சாட்டன்றி யவரிடத்து மைந்சரைப் பெறுதற்கு அன்று. அகலால் 

. அநாஇ'மலமுத்தசே ! தேவரீரிடத்திலே சேவரீர்ச்கு ஒப்பாக ஒரு 

. இருக்குமாரரைச் சோற்றுவிச்சருள வேண்டும் என்றனர். சிவபெ 

ருமானும் அபயம் கொடுத்து, தமது பழமையாகிய ஆறு திருமுகங் 

சளையுங் கொண்டு, அம்முகங்களினுள்ள நெற்றிக் கண்கடோறும் 
ஒவ்வோர் அக்கினிப் பொறியைச் தோற்றவித்தருளினர். 

அத்தகைய ஆறு பொறிகளும் பிரம விட்டுணு முதலிய சேவர் 

கள் யாவரும் சிறிதும் அணுக லாற்றாத மிக்க வெம்மையை யுடை 

யனவா உலக மெங்கும் பரந்தன. அப்பொழுது வாயுக்கள் உலைக் 

அ ஓய்ந்தன. கடல்கள் எல்லாம் வற்றின. வடவா முகரக்கினியும் 

தன்செருக்கு நீங்கிற்று; பூமிபிளம் தது; மலைகள் யாவும் நெக்சன; 

அட்ட காகங்களும் நெளிந்து நீங்கின; எட்டுத்திக்கு யானைகளும் 

வெருவி யலறி யோடின. ஆயினும் அவ்வக்னிப் பொறிகள் உலகு 

யிர்களைப் புரத்சற்குச் சோன்றின வாகலின் ஒருயிரைத் தானும் 

நாசஞ்செய்தில, எவர்களையும் எவைகளையும் அஞ்சச் செய்தன. 
E 
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௩௫ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

அவற்றின் வெம்மைசண்டு பரமேசுவரியுக் சமதுசிலம்புகள் புலம்பு 
மாறு இருச்கோயிற்கு ஓடிச்சென்றார். விட்டுணு முதலாயினோர் 

வெருவி நடு௩டுங்கி யிடந்சோறும் ஓடினர். ஆங்காங்கு நின்று சதா 

வப் பெருமானைச் துதித்துப் புலம்பினர்; ஓலமிட்டார். ஒருகணத் 
தள் இப்பொறிகளின் வெம்மையை மாற்றாதொழிலீ ராயின் உலகம் 

அறியும் எனச் கூவினர். சிவபெருமான், அமரர்களே ! அஞ்சன் 

மின் என்று, முன்போலவே யொருதிருமுகச்தோடும் எழுந்தருளி 

யிருந்து, அக்கினிப் பொறிகள் தம்முன் வருமாறு இருவுளச் துன் 

னினர். உடனே பொறிகள் முன்போல் ஆறாக வந்து நின்றன. வா 
யுவையும் அக்னியையும் அழைத்து இவைகளைச் சாங்கிச் சென்று 

கல்கையாற்றில் விடுதிர் எனச் வெபெருமான் கட்டளை யிட்டார். 
அவர் வணங்கி! ஐயனே, இவற்றைத் தாங்க வல்லவர் எவர் ? அடி 

யேங்களாற் கூடுமோ வென்று வெருவினர். ஒருகணநேரந் சாங் 

கும் வல்லமையைச் சிவபெருமான் அவர்க்கு அளிக்க, வாயுதேவன் 

ஒருகணம் அரிதிற் சுமக்து சென்று ஆற்றாமல் அக்கினி௰யிடஞ் சேர் 

ததினான். அவனும் ஒருகணத்தட் டரக்கிக் கங்கையாற்றில் விட 

த்தான். தேவர்கள் முதலினோர் கயிலையினின் அம் நீங்க மிக்க வவ 

சையோடும் சென்றனர். இங்கனம் பமமசிவன றன் நெற்றிக்கண்ணி 

னின்றும் பொறிகளாகத்தோன்றி யருளலாற் சுப்பிரமணியக் கட 

வுள் புலிங்க மூர்த்தி, (சவதேசசு மூர்த் இ) யாயினர். 

கந்தபுராணம் - திந்வவதாரப்படலம். 

நிற்புறுமமார்யாரு கெஞ்சு அண்ணென்னநீடி 
மற்புதநீரராட யருண்முறையுன்னிப்போற்றச் 

சிற்பரன்றான்கொண்டிள்ள திருமுகமாறுதன்னிற் 

பொற்புறுததற்கண்டோலும் புலிங்கமொன்றொன்றுதந்சான். 

ஆவதோர் சாலையீச னறுமுக அதற்கண்மாட்டே 

மூவிருபொறிக டோன்றி முளரியான் முதலாவுள்ளோ 
ec 
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புலிங்க மூர்த்தி. ௩௧ 

ரேவருமணுகல் செல்லா வெல்லை ஒர் வெம்மைத்தாகிப் 

பூவுலகண்ட முற்றும் பொள்ளெனப் பராயவன்றே, 

சிறத்தலுங் கன்னலொன் நெறியின் நீஞ்சுடர் 

பொறுத்திட லரிதெனப் புலம்பிக் காலினோன் 

மறுத்தவிர் பிறைமுடி. வரத ணையாற் 

றிறற்படு வன்னிதன் சென்னி சேர்த்தினான். 

. சேர்த்சலுமொருபதந்தீயின்பண்ணவன் 

 ஈவேர்த் அடல்புழுங்குறமெலிவிற்றாங்கியே 

பேர்த்தொருபதமிடப்பெறா துவல்லைபோ 

யார்தீதிகெங்கையினகத்அய்த்தானரோ. 

புலிங்க மூர்த்தயே ஈம: 

ஏழாவது, 

சரவணோற்பவ ஹாதி. 

அக்னிதேவன் சுமந்து விடுத்த பொறிகள் ஆறும் அடை 

தலும் கல்கையான அ சிவபெருமானது சடைக்காட்டின் முன்னர் 

ஞான்று மறைந்தாற்போல வறர்தத. சிவபெருமானுடைய திற 

வருளை யறிந்து கங்கையான அ அப்பொ றிகளைச் சுமந்து கொண்டு 

சரவணப் பொய்கையில் விடுத்த அ. பிரமன் விட்டுணு முதலிய சே 

வர்கள் யாவரும் வந்து ௮ண்ணியதாதிய விளைவைக் காக்கும் வறி 
யரர்போலக் காக்கத் தலைப்பட்டார். பிரமா ஆகாயத்திலும், விட் 

ணு பூமியினும், இந்திரன் முதலிய திக்குப் பாலகர்கள் எண்டிசை 

களினும் நின்று காத்தார்கள். சரவணப் பொய்கையும் சிவபெருமா 

னுடைய திருவருளினாலே வறச்சலின்றி முன்போலிறுந்த அ, 

அருவமும் உருவும் ஆதி; அ௩ாதியாய், பலவாய், ஒன்றா, பிரம 

மாக விளங்காறின்ற பரஞ்சோ இப் பிழம்பே, ஆன்மாக்க ளுணர்க் 
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௬௨ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

துய்யும் பொருட்டு ஆறு திருமுகங்களும், பன்னிரு இருக்காங்க 
ரூம் கொண்டு முருகக்கடவுளாக அவதரித்தது. ஆகாயத்திலே அம் - 

அபிகள் ஒலித்தன. வேதங்க ளெல்லாம் ஆரவாரித்தன. பிரம விட் 

ணெ முதலாயினோர் பூமாரிபெய் அ “£அடியெங்கட்கு அருள்செய்க”? 

என்று அதிதீதுச் சூழ்ந்சார்கள். உலசக்அள்ள வுயிர்களெவற்றிற் 

கும் உவசைக் குறிகளுண்டாயின. சூரபன்மன் முதலிய அசுரர்கள் 

யாவருக்கும் தீய நிமித்தங்கள் காணப்பட்டன. வேதங்களாலும் 

மனத்தாலும் வாக்காலும் அறியப்படாத எங்கணுமநிறைம் துநின் ற 

நிருமலராதிய முழுமுதற்கடவுள் அற திருமுகங்களை யுடையராய்ச் 

தோன்றி, ஆன்மாக்களிடத்துள்ள பேருளுடன் செந்தாமரை மல 
ரின்கண் தக்தைபோல வீழற்றிறார் சருளினர். 

இம்மூர்த்தமே சரவணோற்பவ மூர்த்த மெனப்படும். இது 

ஆறு இருமுகங்களும், பன்னிரு திருக்கரங்களும், அவற்றினிடை 

யே வேல், கேடசம், கண்டாமணி, தாமரை, சோழிக்சொடி, இடங் 

கம், அம்பு, வாள், வரதம், அபயம், வில் என்பனவும் பொருந்த 

விளங்காநிற்கும் என்று நூல்கள் கூறின. சரம்=கஙூணற்புல். வனம= 

நீர். நாணற் புல் செறிந்த நீரையுடைய பொய்கையே சரவணவாவி 

யாகும். இது இமயமலையின் பாங்கரினுள்ள அ. அப்பொய்கையில் 

உற்பவித்தமையாற் சரவணோற்பவ மூர்த்தி யாயினார். 

இம்மூர்த்தத்தான் அறியப்படும் உண்மை யென்னெனில், சுப் 
பிரமணியக் கடவுள் மற்றைய தேவர் மனிதர் விலங்கு முதலிய 

வுயிர்கள் போல, மாதாவுதரக்கணிரறுர் அ கருப்பாசயப்பையுறு 2௪ல், 

சலம்பூரித்தல், உதராக்கினி சுசெல், பிராணவரயு முரிதீதுத்தள்ளா 

சல், யோனித்துவாரத்தா னெருக்குண்ணுதல் முதலாய சருப்பவா 

தனைப்படாமலும், அதசோமுகமாகத் சோற்றாமலும் இவவீரியச் 

சானே ஊர்த்துவ முகமாகத் தோன் நியவ பென்பதும், வொக்நிணி 

யினின்றும் ஆற பொறிகளாகத் தோன்றலால் அக்கினிகோத்திமிக . 
ளாகிய அக்தணச்களேன முக்கியமாக ஆரா இிக்கப்படுகின்ற பிரா 
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சரவணோற்பவ மூர்த்தி. ௩௩, 

மண த்தெய்வம் தாமேயென்பதும், அக்னிகொண்டு செய்யும்யாகத் 

திற் கதிபதியும், யாகபலத்தை யளிப்பவரும், யாகபரிபாலனர।ாம் 

தாமேயென்பதும், வெளியாயெ ஆகாயத் இற்பரந்து, வாயுவினாலும் 

அக்கினியினாலுஞ் சுமக்கப்பட்டு, கங்கை, வாவிச்சண் விடப்பட்டு, 

மலைகளினும் பூமியினுஞ் சேர்ந்து திருவிளையாடல் செய்தமையால் 

ஆகாயத்திற் சப்தகுணமாகவும், வாயுவிற் சப்தம் பரிசம் என்னு 

மிரண்டாகவும், தேயுவின்கண் ௮வ்விரண்டஜோடு உருவம் என்னுங் 

குணமாகவும், அப்பு பூதத் தில் அம்மூன் றனேடு இரசகுணமாகவும், 

பிருதிவி பூசச்தின்மாட்டு அந்கான்௧னோடு கந்தம் என்னுங் குண 

மாகவும் இருப்பவர் தாமேயென்பதும் விளக்கெருளிய தஇிருச்செய 

லாம். இவையன் றி ஜம்பூதங்கட்கும் ௮திபதியாகய பஞ்சமூர்த் திக 

ளாகவும் இருப்பவர் தாமே யென்னும் உண்மையைத் தெரித்த 

வாறுமாம். 

குமாரச் கடவுளாகும் ஆறு இருப் பொறிகளையும், மற்றைய 

தேவரெல்லாம் இருப்பவும், வாயுவும் அக்கினியுஞ் சுமத்தற்குக் 

காரண மென்னை ? பரமபஇயாகய பெருமானார் அவர்களை யழைச் 
அத் தாங்கும் வல்லமை கொடுத் சருளியது போல, மற்றைத் தே 

வர்க்கு ஏனோ செய்திலர்! என்னுஞ் சங்கையும் துக்கமும் பலதேவர் 
கட்கும் உண்டாயிற்று, ௮ஃ துணர்ச்ச விட்டுணு அமரர்களை 

நோக்க, **தேவிர்காள்! துன்பப் படாதிர். பரமான்மாவாகிய 

குமாரக் கடவுளை யணுகுக் தன்மை வாயுவிற்கும் அச்கினிக்கும் 

உண்டன்றி யெம்மனோர்க்கு இல்லை! எஞ்ஞான்றும் இல்லை!! ஆக 
லாற்றான் உமாபாக ராகிய பர சிவனார் அவர்தமை யழைச்து அருள் 

_ புரிந் தனுப்பினர். யாது சாரணமோ வெனக் கேட்டிரேல், அதனை 

- விளங்கச் கூ.றுதும். நீவிசெல்லீரு மாயா வன்மையானே மறக்தனிர் 
போலும். 

முன்னோர் ஞான்று நங்கட்கும் ௮சுரர்கட்கும் போர் விளைந்த 
தன்றோ ! அதன் கண் முதலிற் றைத்தியர் வென்றி பெற்றார்; 

A 

ச் 



௩௫ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

யாங்கள் தோல்வி யுற்றேம். இரண்டாவது யாங்கள் வென்றி 
கொண்டேம்; அசாகுல மடியோடழிக்சது. அவ்வெற்றிக் களிப்பி 

னாலே யாமெல்லா. மகங்கார மடைந்து, எங்களையே யாங்கள் 

புகழ்ந்து; அவ்வென்றிக்குக் காரணம் ஒவ்வொருவரும் யாங்களே 

கென்று இறமாப்புற் நிருக்தேம். அதனானே சடவுளாஇய பரசிவ 

னாரையும் மறந்து நின்றேம். இயற்கையே ஆன்மாக்களின் அறி 
யாமைகளைப் போக்கி யன்னோர்க்குத் தம் திருவடிப் பேற்றை யளித் 

தல்வேண்டு மென்னுங் கருணேயையுடைய சிவநாதன், எங்கள் 

அகங்காரங்களையும், யாமே பரப்பிரம மென்றெண்ணுக் தற்போதத் 

சையுங் கெடுத்துத் இருவருள் புரியத் திருவுளங் சொண்டு, எவ் 

விடத். தங் காணப்படாத அழகிய இயக்க வடிவம் உற்று, நங்கள் 

இடத்தி னடுவே சோன்றியிறுமாக்து வீற்றிருந் தருளினார். அது 

போ தேவர்களெல்லாம் அந்த வடிவம் யாதென்று அறிய நினைத் 

தார்கள். அக்கினியை நோக்கி (நீ அறிந்து வருவாயாக” என்ன 
அவன் சென்று இயக்கருபத்தைநெருங்இ (“நீ யார்” என்று வினவ. 

இயக்க மூர்த்தி அக்னியை நோக்கி “நீ யார்'' என்று வினவி 

யருள, அக்கினி தேவன் கூறுவான். “£ஈரன் அக்கிணியாக இருக் 

இிறேன்”' என்றான். “அங்ஙனம் பிரசித்தமான நின்னிடதச்தில் 

என்ன பராக்ரமம் இருக்கிறது” என்று கேட்டருளினர். ட மியி 

லிருக்கும் எவ்வகைப் பொருளையும் எரிக்குஞு. சாமர்த் இயம் எற்கு 

உண்டி” என்றான். 

இயக்க மூர்த்தி “இச் துரும்பை எரி” என்று, ஓர் அரும்பை 

அக்னி முன்வைத்தார். அவனால் எரிக்க முடியாது திரும்பிப் 

போனான். வாயு தேவனும் போய்ச் திரும்பினான். மூன்றா முறை. 

இர் திரனைத் தேவர்கள் அனுப்பினர். அவன் அவ்வுருவை நோக்கி 
ஓடினான். இயக்கமூர்த்தி யாகிய பரம சிவம். மறைந்தனர். அக் 

னிக்கும் வாயுவுக்கு மண்மையராய் நின்று, அவர்களுடன் வசனிச்க 

இயக்க வடிவப் பரமான்மா, இந்திரனேக் கண்ட காலத்து என் 



அடக்கி ஆ 

சரவணோற்பவ ரூர்த்தி, கூடு 

மறைந்தனர் ? என்று வேதங்கள் ஆரசாய்க்சன, “இந்திரன் அதிக 

கருவ முடைய கலால் அவனுக்குத் தன்றிருமொழிப் பேச்சைப் 

பிரமங் கொடுத்திலஅ. ஆசலாற்றான் அச்கினியும் வாயுவுக் தேவ 

தைகளுாட் பிரதானமாக மதிக்கப் படுகின்றனர்” என்று வேதங்கள் 

அறுதி யிட்டுரைசக்சன, இத்தகைய நியாயங்களாற்றான் பரப்பிரம 

மாகிய புலிங்கங்களைச் சிவபிரானார் மற்றைய தேவர்களிடம் அளிக் 

காது, அங்யெக் தேவன், வாதராசன் என்னு மிவர் வயினளித்தரு 

ளினா சென்று திருமால் கூறத் தெளிந்தனர் தேவர், 

சாமவேதம் - தலவகார சாகை. 

/ _,தஜெ-சரணஉ௰ிஒடா வெ-2உஹெ.கி..௪டி-௩௨ 

வெயாயஸவ-ஐவெ ._த_நமுமமா ௬௨,௦-௦ஷ.௮ 
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[௩௭ _ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

யசுர்வேதம் மந்திரசாகை. 

ஸ் எவாக்நிஸ் ஸலிலே ஸம்நிவிஷ்ட:। 

“நீரிலுள்ள அக்னியும் அப்பரப் பிரமமே” என்று சிலேடையாற் 
கூறுவது முணர்க,?' 

கந்தபுராணம் - தீநவவதாரப் படலம். 

அரனருண்முறையினை யறிக் அகங்கைசன் 

சரமிசையேக் தியே சென்றொர்கன்னவிற் 

சரவணமெனுந்தடம் தன்னிற்சேர்த்தனண் 

மரையிதழாயிடை மல்குற்றாலென. 

கங்கையுமொல்கப்புக்க கடுங்கனற்சடவுட்சோ தி 
யங்கருமூன்றுமுன்ன ரம்மைவாழிமயச்சாரற் 

றங்யெகமலம்பூத்ச சரவணம்புகலுமுக்கட் 

புங்கவனருளாற்றொன்மை போன்றது வறத்தலின் றி, 

அருவமுழமுருவுமாகி யா தஇியாய்ப்பலவாயொன்றாய்ப் 

பிரமமாய்மின் றசோ இப் பிழம்பதோர்மேனியாகிக் 

கருணைகூர்முகங்களாறுங் கரங்கள்பன்னிரண்டுங்கொண்டே 

யொரு திருமுருகன்வரந்தாங் குதிச்சனனுலககுய்ய, : 

தமாரதந்திரம். 

சரவணபவஸ்வாமீ। சக்திம் கண்டாத் வஜ சரி 

ஜே குக்குடபாச தண்டெள டங்கம் பாணம் 

வரதமபயம் கார்முகம் சோத் வகந்தம்| பீதம் 

செளம்யம் த்விதசநயநம் -கேகயம் சைஸ்தைர்ய 

சமீந்த்ரைச் ௪த்பிப் பூச்யம் சரவணபவம் ஷண் 
முகம் பாவயாமி।| 

சரவணோற்பவ மூர்த்தயே ௩ம௦ 



௮ பே 

Se 

க்வி கன் க் (ச: 

ei 



ஆ 

வைக 

வு! i 4 \ 1) £ ண் 1 க் | டத 2 வட டி வண்னம் கனல் 
99 

i 

ப்ர 
ர் ௬ 

1 

| ) இ. 

ன] ந ॥ ॥ 2 வ | நல 
ஆ 

| ட் 
௫ 

i 

தபு கைக் பவம் ப! 
வை ் 

சஷி 3 
i ன ௫. 

7 ் 
ன 

- | | | 
ன் பீ gf 

் 
ட | எது 

ட 

கீ ் 
ட 
hd 

| 
த i கவி 

| AN அதின். 
| 7A ( 

ப 

(0226 ESA ட் 

௫ 

FUT | 

த Aes 4] 
ணக டட கறக oi: 

STE 2 ம்! ம் 

௯. அ த் ( i 

fre |! Sis 

க் i > 2 a ~~ 

01 ப): 39, 

& 

ஆ 

அண 

பயி fies இ 
௯. ட் (க 

ஸி 2 

A 

அ EE அவை தி ப = 

Road ——. க் ஆ od 

நை அவன ப 

ணய ச்ச — / 
{ ட் பிட 

rez p ண) ட்ப 9 ன் 

ப 

na » ட + - 

wy 

1 5 
11 பப 

& 



எட்டாவது, 

சகல லோக குரு மூர்த்தி, 

இருடிகளுட் டிருமாலின் வம்சத் திற் றோன்றியவரும், பிரம 

தேவரின் துணைவரு மாயெ %& கபில முனிவர், சாங்கியத்தை 
விடுத்துச் சிவாகமப் பொருளை நன்குணர்ந்து சைவ சித்தாந்த நெறி 

நின்றார். இவர் பிரம தேவரைப் போல, ஆதியிலே சிவபெருமா 
னிட்த்தினின்று் தோன்றினார் என்று, 44௮௨௦௦ 9௧1 409, கவி 

கொ சரத எனச் அடம் வெ-டெவிவஷ, வ௫.கா$ | 

(அகம் ப்ரஹ்மா கபிலா தாப்பிய நந்தஸ்த்வத் தஸ்ஸர்வே தேவ 
தேவ ப்ரசூசா: | யானும் பிரமதேவன், கபிலன், இனி அ௩ந்தன் 

முதலாம் எல்லோரும், தேவ தேவனே ! உம்மிடம் தோன் நினோம) 

என்ற பாரதவசனத்தைக் காட்டுவர். அங்கனங் கூறுவ தடாது. 

வெசாருப்பிய முற்ற வொருருத்திரமையே மீண்டுச். தேவதேவ 

னென உபசார மாத்திரையாற் கூறிய செனக் சொண்டு, மற்றை 
யோர் போல இவரும் ஓர் உருச்இரர் வயிற் ரோன்றினா செனக் க 
கொள்க, சிவனிடம் பிறந்தார் புருடதத்துவமே முதலென்று சவா 

கமதீதிற்குப் புறமான வோர்நூலை யோர்காலு முமைக்கா சென் 

அணர்க, 

இங்கன மாகிய முனிவர் சைவ நறு மெய்க்நெறி 

யெனச் தெளிக்து, முத்திக்கு நேர்வாயில், ஞான சாதனமா மென் 

அம், அர்த ஞானத்திற்கு நேர் வாயில் சிவயோக மாமெனவு 
முணர்க்து, தாங் கைக்கொண்ட வைதிக வேள்வி முதலாயின 

*% இக்கபிலமுனிவர், பு௰ச்சமயங்களுள் ஒன்றாகிய சாக்கிய மதத்தை யுண்டாக் 

கனவர், சால் இயத்துட் சேசுர சால்யெமேயன்றி, நிரீச்சரசால்இயரல்லர். கபிலர் பொ 

ன்னிற முடையவர் எனச் காரணங்கொள்க. இச்சேசுர சாவ்கயெம்யோகமதம் போன்று, 

சைவ சித்தாக்தத்தைப் பெரும்பாலும் பிரதிபா தித்த, ௮ தனை நர்சிக்கி் பேருபசார 

மா மென்பர், த் மாபாடியத்தாரும், 



௩௮ சுப்பிரமணிய பராக்ரமம். 

வெல்லாம் அழிதன் மாலையவாய போகங்களையே பயப்பவை யெனக் 

கைவிட்டு, சகுணபாவனை , மிர்ககுணபாவனை, பிராமீபரவனை யென் 

னும் மூவகைப் பாவனைகளுட் பிராமீ பாவனையைக் கைக்கொண்டு 

சிவயோகம் புரிவாராயினார். 

(அ ஹிஹா ஹீ $9வெய௦ ஸை, ஹவய_1௦,யா-₹உ(| 

கடக ர கி-ப,க௪ தமா? ன் ஜெ.கியோஒற | (அஜுிம் . 
டி 

சா ஸத்யமஸ்தேயம் பிரஹ்ம சர்யம். தயார்ச்சவம் | க்ஷமா த்ருதிர் 

.மிதாகார$ செளசம் சேதியமாதச) என்னுஞ் சாம வேத சாகா 

வசனங்களானே அ௮ஒம்சை, மெய், கள்ளாமை, பி.ரமசரியம், 

தீயை, நேர்மை, பொறுமை, தைரியம், அளவுண்டி, சுத்தி என்னும் 

இயமங்கள் பத்தனையுங் கொண்டு, அவற்றுட், பிரமசரியம், அம் 

சை, ஏற்காமை, மெய் என்னும் நான்குமே முக்கியமா மென்று, 

கூடா நுணிகோபநீடதம் உரப் ஹவா AL ஹி உ௱ுி ஹ 7 _ம௦வ 

ஹச 92 அய 0.கா_ந௰ஹாக்்ு.சாவஹெறக்ஷ௮ (ப். சஹ்மசர்பம 

மெசாபரிக்கருகஞ்ச சத்யஞ்”। யதோ ௩கோக்ஷ்சோ ஹோரக்ஷத) 

எனவுரைச்தாங்கு, அவையிற்றை முக்கியமாகச் கொண்டும், தவம், 

சந்தோடம், அத்திகபுத்தி, தானம், ஈசுரபூசை, சித்தாந்த சரவ 

ணம், இலச்சை, உத்தி, செபம், விரசம் இவைகளே நியமங்களெ 

னக்கொண்டும், மற்றைய ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்தியாகாரம், 

தாரணை; தியானம், சமாதி என்னும் அங்கங்களையற்றுஞ செய்யா 

நின்றார். அக்காலத்திலே கபிலனார்க்குக் காலமுடிவு சமீபித்து. 

அதனை யறிந்த முனிவர், முற்காலத்சே யொரு முனிவன் தந்தை 

யைப் பூசித் துக் காலனை வென்று சுத்த முத்தனாய் விளங்கினான். 

யான் இப்போது அவனைப் பூசித்தற்குத் சலங்க டோறுந் திரியக் 
 காலமில்லா தாயிற்று. தந்தையாம் அவனும் விரைவிற் ரோன்றி 

அருளடூல்லான்; ஆகலா னவன் மைந்தனாங் குமாரக் கடவுளையே 



சகல லோக குருமூர்த்தி, ௩௯ 

பூசித்து உய்குவல் எனத் தீர்மானித்தார். சகல லோக குருமூர்த்தி 
யாய அறுமுகக் கடவுள் பாலி னெய்போ லெங்கணும் வியாபித்து 

இருப்பா. ரரயினும் தயிரி னெய் போல விளங்கி நின்றருளுக் தான 

மெதுவோ வென் ரசாய்க்தார். பல்வகைத் சலங்களினும் மேலான 

தாய், முருகக்கடவுளார் ஒருகணமு நீங்காது வீற்றிருந் தன்பீர்க் 

கெளிவர் தருளும் தலம் மூகாம்புரி என்னும் தலமெனக் கண்டார். 

அத்சலத் திற்கு விரைவிற் சென்றார். 

ஆங்கே, “எந்தை யுமை தேர்ந்திட வியம்பிய குமார 

தந்திர விதிப்படி தவாதறு முகற்கு 

மும் தெய குடங்கர் முதன் மூவகை யிடத்தும்” 

எனக் கந்தபுராண முரைத்தபடி, கந்தக் கடவுளைக் கும்பம், தம்பம், 

விம்பம் என்னு மூன் நிடத்துந் தாபித்துக் கந்தாகமம் ஆதிய குமார 

தந்திர விதிப்படி மெய்யன்புடன் பூசிப்பாராயினார். ஏமன் இவர் 

கால முடிந்தமையினாலே தன்தூதுவரை கோக்இ, (“இங்கரர்காள்! 

கபிலனுயிரை யொருகணத்தே மீங்குக் கொண்டு வருதி” ரென்று 

கட்டளை யிட்டனன். யமதாதர் விரைவிற் கபிலனா நிருக்கு மிடம் 

வந்து அவரைத் அதீதி னின்றழைத்தனர். மூனிவார் அவர்களை 

நோக்கிக் “(இங்கரர்காள்! இருபைக் சடலாகிய கதிரை நாயகனார்தம் 

அடியார்கள் நம்மைக் காணின் வெறுப்பரன் றி அம்முடன் வாரார். 

தங்களைப் பொருட் படுத் தி யானும் பேசுகலேன், நான் வாரேன்; 

போயி” னென்று புனித மாதவனார் தோத்திரம் புகலத் தொடங் 

இனார். யம தூதர்களின் ஆரவாரமும், அவர்களின் ஆழ்ந்த கண் 

களும், செந்கிறக் குறுமயிரும், கருமலை போலு மேனியும் வக்கிர தம் 

தங்களுங் கண்டு அஞ்சுகின்றேன். ஹே! பரமபத! குமாரேசா, , 

அசுர குலாந்தகா ! தேவயானை காந்தா! வல்லீபதே! “என்னு 

_ இத்; ரர், தூதர்க்கு அவை யெலாம் பெரிய பாணங்கள் போ: 
ப 

» 



ன் 

௪௦ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

னுழைந்து அவர் தம்மன த்தை யலைத் அ வெருவச் செய் தமையாற் 

இட்டிப் பற்ற வியலாது அங்குற்று யமணிடங் கூறினர். அவன் 
றன் மந்திரியா இய காலன் என்பானை அனுப்பினன். அவன் சான் 

மலி கணவனாகிய யமனுடைய உத்தரவின்படி யஜோவதி யாயெ 

ஏமபுரத்தினின் அம் நீங்டு மூகாம்புரித்தல. மடைந்து கபில னிலை 

யைத் தூரத்தே நின்று கண்டான். கபில முணிவர் அங்ஙனம் பல 

வாறு தோத்திரித்து அபயம் ! அபயம் !! என்று இரங்க, சரவண 

பவ மூர்த்தி சடிதியிற் றோன்தி, மீநந்தியுத்சய மந்திரம் என்ப் 
படுங் காலாந்தக மந்திரத்தை உபதேடித் தருளினார். அது வரு 

மா ,— 

கயகாலா-5 நபெ ஹவகெ௨ி) ஹு ஒகஉணடி| ஹா 

லிய _தஸவி வர ளக ரகர வெக | 

வ ஒவெ-4ராகாஉள யொ .நுஸ) விகார தஹ) ஒஉகதீணெ 

ஹவவ;௨உகஷிணஉராஹஷொ ௫8, ாலாரறொ௫உக,தாக | 

எனத் தன, 

வா ரலெழரா தமாெவவற-௩கிகாறொ விஹஸம_ய- 

௯ | கெளாாறாகமாருறயெவகா௱ஹாஅி_1ஹா.மஸ்மா$ | 

கோற ஹலிஹம பாக வாஉகிணெ)) நலிநடுவெசு| 

என்று முடியு மதுவாம். 

இம்மந் திரத்தை யதற்குரிய பீசம், அதிதேவதை; தியானம், 

சந்தசு, நியாசம் முதலிய வியல்புகள் பொருந்த உபதே௫த் தருளிய 

மாத்திரையே, கபில முனிவர் கந்தக் கடவுளாகிய சகல லோக குரு 
ட்ட 

( 



த 

சகல லோக குருமூர்த்தி, ௪௫ 

மூர்சி தியை விழும் அ விழுக் அ பன்முறை வணமங்டகியெழுர் த, வேத 

முதலே ! சிவாகமச் செல்வமே! அஞ்சினார்க் சரணே ! அளப்பருங் 

கருணையங் கடலே ! ஒவ்வோர் சிருட்டியினும் பிறக்குங் காலதத்து 

வத்திற் குட்பட்ட பிரமனுக்குச் சாத் திரங்களின் விரிவை யுப தே 
இப்பவர் தேவரீரேயாம், காலத்திற் குட்பட்ட குருக்கண் மாருக் 

கெல்லாம் தேவரீரே ஆதிகுரு. காலாந்தகரும் காலாதீதரு மாகிய 

சிவபெருமானுக்குச் குருவாக விருந்து ஒருமொழிப்பொருளை உப 
தேரித்தருளிய பரமகுரவருந் தேவரீரோ. ஆகலான் எல்லாவித்தை 

கட்கும் பமம்பொருளாயெ தேவரீரே பரமாசாரியர். தேவரீரே 

யான்மாக்களாகய எம்போலிய ருய்யும் பொருட்டுப்பலவே.றுவகைப் 

பட்ட சாத்திரங்களை யெல்லாம் உண்டாக்யெருளினீர். கூடத்தங் 

களாஇய நால்வகை வித்தைகளையும் அவையிற்றின் வேறுபாடுகளை 

யு தோற்றுவித் தருளினிர். மந்திரங்க ளெல்லாம் அத்துவாக்களி 

லடங்கு மென்று வேத சிவாகமங்கள் கூறின. அவ்வாறத்துவாச் 
களும் ஆறு முகமாகப் பெற்ற தேவரீருக்கு எந்தமந்திம் அரியது 

தேவரீர் அருளிய சாத்திரங்கள் முக்நூறு வகையும், மகாதந்திரங் 

கள் எழுபது வகையுமாம் என்று ₹வ௭_கரஹர செவவிஉ பா நா௦ 

வஷாஹுா ஹூஹெ- $8 | ஸ்ர.தாமி.கீ க் பப்பு 

8௦ கராணிஹவ.கி | எனவரும் வேதாங்க வசனங்களானே 

யறிந்தாம். ஏ! மந்திரமசாஞான மகோததியே ! எண்பத்து நான்கு 

இலச்சம்யோணி பேதங்களில் அரிதினு மிக்க அரியதான இம் மா 

னுடப்பிறவியை யெளியே னெடுத்து, அறிவு பெற்றுத் தேவரீரை 

வழிபட்டமையாற் கொடியதோர் மரணத் துன்பத்தி னின்றும் 

நீங்கனேன். காலவாதனைப் படாதேயுய்க்தேன். நின் நிருவடிப் பே 

அறும் பேற்றையும் நாயினேன் பெரிது மடைந்தேன், என்று 

புகழ்ந்துவணங்கு, யெழுந்து அதி பலபாடி. யானந்தக் கூத்தாடி, 

இன்னுமொன் றையும். 

» 

ல 
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௪௨ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

தடங் கருணைப் பெருங்கடலே ! ஓர் வர மெற் கருளுதி. என் 
னெனிலோ, இத்தல மெனது மாண வாதனையை யகற்றியது. ஆக 

லின் ஈண்டுள்ள தாவரம், ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, பறவை, விலங்கு 

முதலிய வுயிர்வருக்கங்களும் உடலம் விடுங்கால் யமவா தனையிலகப் 

படா தியோகிகண் மானச் சேறல் வேண்டும்” என்று இரர்தார். 

தெய்வ குஞ்சரி. நாயகனார் புன் முதலாய எல்லாவுயிர்கட்கும் பக் 

குவக் கேற்பப், பலவகை மந்திரங்களையும் உபதேூத்தருளி அன் 

ஜோர் பாவங்களைச் தொலைச்தருளி வீற்றிருக்கின்ளூர். இங்கனஞ் 

சகல லோகத்திற்குங் குருவாக வெழுந்தருளி யிரும் ௮ அருள் புரித 

லாற் சகல லோக தந ழர்த்தி யெனப் பெயர் பெற்றார். 

க்நஷ்ணயசுர் வேதம். 

மொயோ நீஃயொ கி8யிஷ பத ALL 

வீரமா மிர *இவாணியொ_நீரமவவ-41௦ | 

ஐி௦வ, ஹசி கவி ஷ3மெ , 

ஜாவ லகி ஜாய 5௦ ௨வவஜெ9௯ | 

்யோயோநிம் யோநிமதிஷ்டத்யேக : 

விச்வாநி ரூபாணியோ நீச்சசர்வா : | 

ருஷிம்ப்ரசூதம் கபிலம்யஸ் தமக்ரே 

ஜ்ஞாரைர் படர்த்திஜாயமாநஞ்சபச்யேச் | 

மேற்படி மநீதிரசாகை. 

வெடா மடு தவா ஷு9ஊர ௦. 

ஞூடி.அ)வண-4௦ அவே வவ ௯ | 
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சகல லோக குருமூர்த் இ. ௪௩ 

அகெலஃவி$கோ-கி8] ௫ 1:05. 
மா. பி மாவில அய நாய ॥ 

திநச் சேந்தார்ப் புராணம். ் 

புகலுதற் கரிய மூகாம் புரியினிற் கபில யோசெ . 

ககமஇழ் செந்து கால னாணையைக் கடக்க வேண்டித் 

தகையமமந் இரஞ்சொல் வாய்ந்த தந் தரப் பசும்பூ டாதித் 

சொகைசொலிச் சகல லோக குருப்பெயர் குட்டிக் கொண்டான். 

சகல லோக குருமூர்த்தயே நமஃ 

ஒன்பதாவது; 
பணை 

கார்த்திகேய மூர்தீ இ. 

சுப்பிரமணியப் பெருமான் ஆறு தஇிருமுகங்களும் பன்னிரு 

திருக்கமங்களுமுடைய பாலராய்ச் சரவணப் பெொய்கையினள்ள 

செந்தாமரை மலரின்மீது வீற்றிருந்ச இருவிளையாடலைக் கண்டு, 

விட்டுணு முதலிய தேவர்கள் யாவருங் கார்த்திகை மகளிர் அறு 

வரை நோக்கி, சரவணப் பொய்கையிற் சென்று ஆண்டுள்ளஇறைவ 

-ஸனாஇிய குழந்தைக்கு நுங்கள் பாலை மூட்டி. வளர்ப்பீராக என்றார். 

அவரும் அதற்கு இயைக்து முருகக்கடவுளை அடைந்து ததிக்க, 
அவ்வறுமுகக் கடவுள் தம்மை யடைந்தோர்க்கு வேண்டியன அருள் 

செய்யும் பெருங்கருணைக் கடல் ஆதலால் வெவ்வேறாக ஆறு சிறு 

வர் வடிவங் கொண்டருளிலர். கார்த்திகை மகளிர்கள் அறுவரும் 

மிச மஇழ்ர்து ஆறு குழவிகளையும் வெவ்வே நெடுத்துத் தங்கள் 



௪௪ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

தங்கள் முலைப்பாலை பூட்ட அவ்வறு முகக் கடவுள் இருமுறுவல் 
புரிக்து, நீங்காத பேருளினாலே மிகவருந், தினார் போல உண்டருளி 

னார். ஆறுசிறுவராய் நின்ற தனிமுதற் கடவுளை அம்மகளிர்கள் சச 
வுணப் பொய்கையினுள்ள தாமரை மலர்களாகய சயனத்தின் மீது 

சேர்த்துத் அயில் செய்வித்தனர். முருகக் கடவுள் இருவருளினாலே 

அயில் செய்தற்கு ஒருருவமும், அயில் செய்து விரைம் தெழுந்து 

மழலைபேச ஒருருவமும், தாயின் முலைப் பாலைச் செம்பவளவாய் 

வைத்து அருந்த ஒருருவமும், நகைத்துக் கொண்டிருக்க ஒருருவ 

மும், விளையாட ஒருவடிவமும், அழுவார் போல அழுதற்கு ஒரு 

இருவுருவழுங் கொண்டருளிஞார். 

தவழ்தற்கு ஒருருவமும், தவழ்க்து செல்லுதற்கு ஒரு திரு வுரு 
வும், நில்லாது விரைந்து எழுக்துவிழ ஒருருவமும், இருத்தற்கு ஒரு 

வடிவமும், பொய்கை யெங்குஞ் சென்றுழக்க ஒருருவழும், மாதா 

விடத்து இருக்க ஒருருவழும் உடையரரயினார். அ௮வையன் றிக் கூச் 

தாடவும், செங்கை கொட்டவும், பாட்டுக்கள் பாடவும், பார்த்தற் 

கும், ஒதெற்கும், ஒவ்வோர் இடத்து ஒளித்தத்கும், எங்கும் தேட 
வும் ஒவ்வோ ருருவங்களாஃப் பற்பல திருவுருவங்களைக் கொண்ட 

ருளினார். இவ்வாறே ஆறுதிருமேனியும் கண மொன் றினுள்ளே 

ஆயிரம் பேதமாம் வண்ணம் முழுமுதற் கடவுளாய் நின்ற குமார 

சுவாமி யெண்ணிறந்த திருவிளையாடலை இயற்றுவார் ஆயினர். 

கார்தீதிகை மகளிர்கள் அறுவரும் அறுமுகக் கடவுளுடைய திருவி 

ளையாடல் முழுசையும் நோக்கி நோக்கி மிக்க அற்புத மடைந்து 

குழந்தைக ளெனக் கொள்ளுதலை யொழிதச்து, சிறிதும் பிரியாது 

அஞ்சி வழிபடுகடவுளாகவே கொண்டு மெய்யன்புடன் அதித்தார் 
கள். 

சிவபெருமான் உமாதேவியார்க்கு முருகக் கடவுளின் பெரு 

மைகளை யெல்லாம் எடுத்து உணர்த்தி, குமரனே நாம், நாமே கும 

ரன் என்று திருவாய் மலர்ந்தருளினார். பார்வதி தேவியார் அது 
௩ 



கார்த்திகேய சூர்த்தி, ௪௫ 

கேட்டு, எம்பெருமானே ! நம்முடைய குமரனை நாம் சொண்டு வரு 

வேம். எழுக்தருளுச என்று சிவபெருமானோடும் இடபவாசனத்து 

இவர்ந்து, சகல கணத்தவர்களூடன் சரவணப் பொய்கை சார்ந்து, 

ஆதுருவங் கொண்ட முருகக் கடவுளின் தன்மையைப் பார்த்துத் 

இருவருள் செய்து சரையின்சண் கின்றனர். குமாரச்கடவுள் சிவ 

பெருமானையும் உமாசேவியாரையுங் கண்டு திருமுக மலர்ந்து உளங். 

களித்தார். அப்பொழு து மகாதேவர் தேவியாரைநோக்கி “(உமை 

யே நீசென்று உன் புதல்வனைக் கொணர்தி யென்றனர். தேவி 
யார் இடபவாகனத் இணின்றும் இறங்கிப் போன்புடன். சென்று 

தமது திருக்குமாரருடைய ஆறு திருவுருவங்களையும் இருதிருக்கரங் 

களாலும் வாரி யெடுத்துத் தழுவினர். ஆறு திருமுகங்களும் பன் 

னிரு திருக்கரங்களு முடைய ஒருருவாயினர். முருகக்கடவுள் அத 

னாலே கந்தன் என்னும் திருநராமத்தைப் பெற்றனர். கந்தம் 

கலத்தல். உமாசேவியாராலே யொன்று சேர்க்கப் பட்டவர் என்ச. 

பரஞானப்பாலை யூட்டிட, பரமனார் பெருங்கருணையோடுந் தமது 

பத்கத்திருத்தியருளினர். பின்னர் உமாதேவியாமரையும் திருக்கரத் 

இனால் எடுத்துத் தமது இடப்பக்கத்தில் அமர்த்தினார். அம்மூவ 
ரஞ் சேர்ந்தமூர்த்தமே சோமாஸ்கந்த ழர்த்தம் எனப்படும். ச 

கூட, உமா---உமையும், ஸ்கக்த--கந்தசுவாமியும் இருக்கும் மூர்த் 

தீமே சோமாக்கந்த மூர்த்த மெனப்படும். 

அப்பொழுது கார்த்திகை மகளிர்கள் போன்புடன் துதித்து 

வணங் நின்றார், கைலாயபதி யாகிய சிவபெருமான் அவர்கள் 

மீது திருவருணோக்கஞ்செய் த; நம்முடைய குமாரனாகிய இவன் 

உங்களால் வளர்க்கப் பட்டமையாற் கார்த்திகேயன் என்னும் 

பெயரைப் பெறக்கடவன். யாவராயினும் உங்கள் ஈட்சத்திரத 

இலே ஈம்செல்வச் குமரனை மெய்யன்புற்று வழிபடுவா ராயின் 

அவர் வேண்டும் வரங்களைக் கொடுத்து முத்தியையு மளிப்பேம் 

என்று திருவாய் மலர்ந்தருளினார். கார்த்திகை மாதத்துக் கார்த் 
2 

3 



௪௭ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

தகை நட்சத்திரம் தொடங்கப் பன்னிரு வருடங்காறும் அதட் 
மூத்து விரதத்தை முடித்து உத்தியாபனஞ் செய்தவர் இம்மைப் 

போகங்களை யதுபவித்து உண்மை யுணர்வு சலைச்கூடப் பெற்று, 

கந்த சாயுச்சிய மடைவர் என்பது இண்ணம், கார்த்திகை காளிலே 

கார்த் திகேய ஊர்த்தியை விதிப்படி பூசை புரிந்தோர் பெறற்கரும் 

பே றடைவார். 

கார்த்திகேய ழர்த்தியின் இலக்கணம் உரைக்குங்கால், தாமரை 
மலர்போலுஞ் செவ்வி யுடைய ஆறுதிருமுகங்களும், ஆறு இருக் 
கரங்களும், வலப்பாலிற் கூர்மைபொருந்திய அழகையுடைய வேலா 

யு சம், வாள், அபயம் என்பனவும், இடத்திருக் கரங்கள் மூன்ற 

னில், சிறப்புப் பொருந் திய வச்சிரொயுதம், கேடகம், வரதம் என்பன 

வும் சொண்டு, நோய், பயம் முதலியவற்றையும் பிறவிப்பிணியை 

யும் நீக்கித் இருவருள் செய்யும் மார்ச் தியாம். இதனையே வாகுளேய 

மூர்த்தியெனவும் கூறாமிற்பர். வாதளம்--கார்த்திகை. வாதளே 

யன் கார்த்திகேயன். பிறப்பு இறப்புக் குணம் குறி செயல் முதலி 

யன வில்லாத பரம்பொருளைச் கார்த் திகைப் பெண்களின் புத்திரன். 

எனப் புகல்வது உண்மையன்று; உபசாரமேயென்று வேத உபப் 

பிருங்கண மூரைச்சது. கார்த்திகைப் பெண்கள் வளர்ச்சமையாற் 

கார்த்திகேய மூர்த்தி ஆயினர். 

கந்தபுராணம்-சரவணப்படலம். 

கந்தன்றனை நீர்போற்றிய கடனாலிவ னுங்கண் 

மைந்தன்னெனும் பெயராகுக மதிழ்வா லெவரேனு 

அந்தம்பகலிடையின்னவ னோன்ருள் வழிபடுவோர் 

சங்கு ம மூடி.ச்சேபரந் தனைநல்குவ மென்றான். 

தமாரதந்தீரம், 

கா.திஃகெயஹாூ ॥ வாட கஅலிைலெடவா 8ஹஹ 

அ யபெவஓய ச மயஸாகி௦வ மற யெ 



கார்த்திகேய மூர்த்தி. ௪௭ 

அரண விவா ௨௦ஷரஒ- ஹி ௨-088 _ந௦ 

க8மவட நஷ்ட கா-கிஃகெயலஜாதி ॥ 

* கார்த்திகேய ஸ்வாமீ || வரத வன்க க ம்ப வறக. 

த்ரயேச தததபபய சக்திம் கட்கமர்ய த்ரயேச |, 

தருணரவி சமாபம் ஸ்வாஅபி3 பூஜ்பமாகம் கமல வதந 

ஷட்கம் கார்த்திகேயம் பஜாமி || 

தணிகைப் புராணம் - அகத்தியப்படலம். 

சீர்த்த குலிசங் கேடகமே செழித்த வரத மிட்ப்பாலுங் 

கூத்த மணிவேல் வாளபயங் குலாவு வலப்பாலுங் கவின 
வேர்த்த வாறு மலர்க்கரமு மிலங்கும் வதன மோராறுஞ் 

சூர்த்த பிணிச டபுங் கார்த்திகேய னுருவக் தொகுப்போரும். 

கார்த்திகேய மூர்த்தயே ௩ம௦ 

* கார்த்திகைப் பெண்கள் பாலை யுண்டற்கும்; அவர்களால் வளர்க்சப்படற்குன் 

3. 

காரணங்கள் பலவாறு பலரும் கூறுவர். அங் தோன்றியநாளாகலின்; அக்காட்களாம் 

கார்த்திகைப் பெண்களே வளர்த்தார் என்ப. பத்துப்பாட்டு என்னு நூவின்கண், 

₹கெடும்பெருஞ் சமயத்து நீலப் பைஞ்சுனை - யைவரு ளொருவ னக்கையேற்ப - வறு 

வர் பயர்த வாறமர் செல்வ?? என்று நக்கீரனார் கூறினர். அதற்கு ஆ௫ிரியர் கச்னொர்க் 

இனியர் அல்இயன் கடவு ருத்திர வீரியமேற் றுண்டுமிழ, அருச் தத யொழிர்த வறுவர் 

மங்கையரும் கொண்டு விழுகங்இச் குன் முதிர்ம்து சரவண வாவியிற் பதுமப் பாயலிழ் 

பயம்தார் என் நுரைத்தனர். இங்கனமே பாரதத்துங் கூ.௰௦ப்பட்ளெது. எங்கனமெனில், 

அசுரரான் மெலிந்த இக்திரனாதிய தேவர்கள் கயிலை ஈண்ணிச் இவனை யிரக்க; அவர்தமது 

வீரியமாயெ அக்இனியை, அக்னி யுண்ணுமா ~ேவினர். அதனை யுண்ட அக்கினி மெ 

லிக்து வாடுங்கா லெழுமுனிவர் மகம்புரிச்தார். ௮ம் மூனிவபத்தினிமார் எழுவர் மீதும் 

அக்கினி மிச்ச காதல் கொண்டோர் சோலைக் கட் போயிரும் தயிர்விட வெண்ணும் 

- போது, மனைவி சுவாகை, அருந்ததி யுருவெடக்க முடியாமையால், மற்றை யறுவர் பெ 

ண்கள் வடிவெடுத்தத்தன்கணவ னக்இனியைப் புல்லி யவ்வீரியத்தை மாணற்புற்றடத்தி 

னுமிழ வவ்வுறாத்திர வீரியஞ் சுக்கலபக்கப் பிரதமை தொடங்க யுருப்பெற்றுச் சட்டி திதி 

யி.த் பன்னிருதோள் அறுமுகங்களுட. னவதரித்தது என்று கூறியது, இச்சரிதத்து ட் 

சில்பிறழ் வுடைத்தாகலானும், கம்தபுராணத்திற்கு மாறாக விருத்தலானும் விடப்பட்டது, 

4 

3 



பத்தாவது; 

ச ப் ட் 

அருணாரூட மூத்து. 
எல்லா வாற்றலும், எல்லா முதன்மையும் எல்லா வக்கு 

முடைய இவகுகச்சடவுள், வெள்ளியங் இரியாகய திருக்கயிலாய 

மலையின் மூன் றிருவாயின் மண்டபக்கண், வீரவாகு, வீர தரன், 

வீர புரந்தரன், வீர மார்த்தாண்டன் முதலிய துணைவர் ஒன்பதின் 

மரும், இலக்கஞ் சேனா வீரர்களும், தம்மைப் புடைசூழ்ந்துபோற்றி 

நிற்ப வீற்றிருந் சருளினார். அக் சாலத்தே தேவ விருடியாகிய 

நாரத மகாமுனிவர், வேள்வி யொன்று செய்ய விரும்பினார். தேவர் 

மூனிவர், அர்தணர், இக்திரன்; பிரமன், விட்டுணு முதலிய சகல 

கணத்தவர்களோடுஞ சேர்ந்து பூவுலகின்சண் இடம் வகுத்த வேத 

சிவாகம விதிப்படி செய்யத் சொடங்கினார். அ௮ங்கனஞ் செய்யா 

நின்ற காலத்தே மந்திர மாறுபாட்டானே யாசாக்கினியி னின்றுஞ் 

செக்கர் வானம் போன்ற ஆட்டுக்கடா வொன்று தோன்றியது. 

அதன் வடிவச்சையுஞ் சன த்தையும் ஆரவாரத்சையுங் கண்டு அங் 

குள்ளார் யாவருஞ் சாலவும் இலெடைந்து அஞ்சினர். ஆட்டுக் 

கடா தோன்றியதை யாராயுங் காலத்து, பூமியின்கணுள்ளாருட் 

சிலர் அந்தண சென்றிருப்பார், பெரிது மேத மென்று ஏதஞ் செய் 

இன்றனர். வேதச்தினுட் பொருளை யறி யாமே, அவ்வுட் பொரு 

ளைச் சுத்தவா துள முதலிய தந் ரச் தொகுதிகளிற்கண்டுணராமே, 

் தாமூனு மதுவு முண்பா னாசை யுற்று, பேளண்டர்கம், பருநிநட 
பந்தம், ௮சுவமேதம் முதலிய பெயர்களை வைத்துக் கொண்டு 
பசுக்களையுங் குதிமைகள் முதலாயினவற்றையுங் கொன் ருக் அதின் 

னர். அதுமட்டோ, ௮சமேத மென்று பெயர் காட்டி “ஈம் 

மின த்தவாம் ௮சங்களை யெல்லாம் அறுத்தருந்து இன்றனர். சோம 

யாக மென்பதன் கண்ணும் நங்குடர்ச் கொடிகளையே சோமலதை 

யென்று அமியாயமாக் கொண்டூறவைத்து எச்சின் மயங்க வோர் 

பாத்தித்திற் பலரும்வாய்வைத் அஙிஞ்சிக் குடிக்கின்றனர். இங் 
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அணு 

அருணாரூட மூர்த்தி. சக 

கன மிவர், சம் பொழுது போக்டிற்காகவும், விருப்பத்தை முடித் 

தற்காகவும் இக்கொடும் தொழில் செய்தின் றன ரே. ஆகலான் அவ் 

வகைத்தாய கொடுவேள்வி முதலியவற்றைக் கனவினும் இனிமே 

னினைக்கா தும், மரங்களை யறுத்துண்ணாதும், அவசெலாங் குழுமி 

யிருக்கு மிவ்விடத்திற் ரானே வேரோ டழித்துப் பழிக்குப் பழி 

வாங்குவே னென்று புறப்பட்டது போல் இருரந்தகி. 

ஆட்டுக் கடாவான அ அண்ட கோளகையும் வெடித்து நுண் 

டீசாகுமாற ஆர்த்துக் கொண்டும், தலையைச் சாய்த்துக் கொம்பர் 

களை நிலத்திற் குத்தித் தூளி இளப்பியும், ஊழிக் காலத்தே பிர 

சண்ட மாருதமும், வடவை யென்னும் தீயினையுக் தண்ணியதாக்கு 

மூழித்தயும், எழுவகை மேசத்திடியும், ஏழ்கடலும் ஒன்று கூடி 

முழங்கி வருதல் போலச் சீறிக் ளெம்பியும் வருதல் கண்ட நாரதர் 

முதலினோர் அவ் யாகத்தை முடிக்காது தம் முயிர் பிழைச்தாற் 

போது மென்னுஞ் சிர்தையராய் நடெடுங்கி யோடுவாராயினார். அங் 

கனம் வெரீஇ யோடுகின்றவர்களை யெல்லாம் ஆட்டுக் சடாபார்த் ௮, 
அவர்களைப் பின் ஜொடர்ந்து சொம்பர்சளாற் மறாக்கயபோ ௮, சிலர் 
காலொடிர்சார். சிலர் கரம் அற்றார். லர் குடர் கிழியப் பெற்றார். 

சிலர் மாண்டார். இங்ஙனம் உலக மெலாக் திரிந்தது. உயிர்கள்.பல 

வற்றை யதஞ செய்தும், அச்ச முறுதீ தியம் திரியா நிற்புழி, நாரதர் 
முதலிய முனிவர்கள் ஓட்டமா யோடிச் சென்று, ஊழியினு மழி 

யாத் திருக்கயிலை மலையை யடைக்சனர். ஆங்கே முன்னைப் பழம் 

பொருட்கு முன்னைப் பழம் பொருளாகிய உபய கதிர்காம வாசன் 

எழுந்தருளி யிருக்கக் கண்டனர். சந்திரனேக் கண்ட சமுத்திரம் 

போல வுவகை பொங்கச் சொல்வார். முனிவிர்காள்! ஈண்டே 
குகப் பெருமானார் தமதருக் துணைவர்களும், இலக்கம் 'வீரர்சளுஞ் 

சேர்ந்து நிற்பச் திருவிளையாடல் செய்தருளுகின்றார். யாங்கள் 

சிவபெருமான் .நிருமுன்னர்ச் சேறல் வேண்டா. அன்னவரே 
ளு 
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௫௦ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

யோர் திருவிளையாடலான் நங்களை யெல்லாம் புரந்தருளற் இவ்வுரு 
வங் கொண்டு தோன்றி யருளினார். ஆகலால் ஈ௩ங்கள் அல்லல்களை 

யகற்றும் பொருட்டே முருகநாதனார் முன்வந்தருளினர். இன்னே 
ரைச் சிறுவ ரென்று நினையற்க. ஈ௩ங் கரங்க ளெல்லா முஇழ்வுற்றுச் 

ச: மேலேற, வாய் தங்களை யோயாமே பாட, கண்கள் ஆனக்தக் 

கண்ணீரை யருவிபோன் மாறாது பொழியாகிற்ப, ஓலமிட்டு அவர் 

பாத கமலங்களை நோக்கித் தீர்க்க தண்டஞ் செய்குவம்; வம்மின் 

என்று தமக்குள்ளே தெளிந்து கொண்டு, புதச்சர்றிதி யென்னு 

மொரு பெருங் சோயின்மிசை யெமையாள வந்தருளுங் கதிரை 

நாதனார் இருமுன்னர்ச் சென்று, சொல்லியாங்கு அடியற்ற மரம் 

போல வீழ்ந்து து.இப்பா.ராயினார். 

மறைகளுச் இறைவா வோல மந்திர முதல்வா வோல 

நிறைகுணக் குன்றே யோல நித௫வாச் இனிபூ வோலங் 

குறைமுடித் தருள்வா யோலங் கூ.டெமச் கணே யோல 

மறைகழற் குரி லோல மான்சுத வோல மோலம், 

என்றின்னன அதிகளைக் கூறி யோலமிடப், பெருமானார், மூணி 

விர்காள் ! தேவிர்கா ணுமக்குற்ற குறை யென்னை 1 அஞ்சன்மின் ! 

அஞ்சன்மி னென் றபயாத்தம் அருளித் தெரியார் போல் வினவி 

யருளிஞர். அவர்கள், “எம் பெருமானே ! தேவரீர் அறியாத 

தன்றே! யாகாச்சனியி னின்றும் தோன்றிய அஜத்தால் (ஆட்டிக் 

கடாவினால்) யாங்கள் பெருந்துன்ப முற்றேம், இத்துணைக்குள் 

உலகத்தள்ள வுயிர்க ளெல்லாம் அழிம் திருக்கு மென்பதொரு தலை. 
அடியேங்கட்கு வேறு புகலிட மில்லை. தேவரீரே தஞ்சம் ஆகலாற் 

காச்தருளூதிர்' என்று பிரார்த்தித்தனர். பகவான் தஇருவுள 

மிரங்கிப் பக்கலில் நின்ற வீரவாகுவைத் இருநோக்கஞ் செய்தருளி, 

“6 அவ்வாட்ட் கடாவை பின்னே கொணர்தி யென்றாஞ்ஞாபித் 
சருளினார், ஆண்டகையராம் வீரவாகு தேவர், அத் திருவறா ளாஞ் 
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அருணாராட மூர்த்தி. டுக 
ஞையைச் மேற் சொண்டு, குகேசப் பெருமானுடைய திருவடித் 

தாமரைகளில் வீழ்ந்து வணங்கிச் துதித்து விடைபெற்றுக் கடா 

வைச் தேடிச் செல்வா ரரயினார். 

அதுசாலை, ஆட்டுச் கடா வானது, தேவர், முனிவர் முதலாயி 

னோர் அஞ்சி யோடினமையாற் பூமியி லுள்ளாரைச் சசைச்த, ழ் 

எழுலதினுஞ சென்று, ஆங்குள்ளாரையும் வதைத்து, மேலுலகஞ் 

“சென்று, திவ்விய லோக மெனப்படூஉஞ் சுவர்க்க வுலகைத் தன் 
இகொம்பராற் றகர்த்துல் குலைத்துநாசம் பண்ணி, பிரமனுலகான 

சத்திய வுலகத்தை யடைந்து, இறுமாந்து ஆரவாரித்து நின்றது. 

வீரவாகு தேவர் பூமி யெங்கணுக் தேடிச் ழுலஇனும் போந்தாய்ம் தூ 

தேடிக் காணப் படாதாகச் சுவர்க்க வுலகமுஞ் சென்று அருவ, 

கடாக் காணாதாயிற்று. அதற்கு மேல் உள்ள பதவிகளும் சடம்தப் 

பாற் பிரம பதம் அடைம்தார். அங்கன் தேடுழி யோரிட த்து, வட 

வா முகாக்கினி அநேகாயிரம் யோசனை யுயர்க்துபரந்து வளர்ந்தாற் 

போன்ற உடலையும், அதன் கொழுந்து நீண்டாற் போன்ற நாக் 

கையும், சுவர்ணாசலமாகிய மேரு மலையும் தன்னடிச் செம்பர்க ணான் 

கனு ளொன்றினுட் பெய்த பருக்கைச் கற்கள் பலவற்று ளொன்று 

போல்வ தெனுமத் அணைத் தோற்றத்தையு முடைய ஆட்டிக் கடா: 

வைக் கண்டார். கடா இவரைக் கண்ட அங் குழுறிக் இளம்பிய து. 

வீரவாகு தேவர் அவ்வாட்டுக் கடா அஞ்சும் வண்ணம் உரப்பி, 
விசைந்து போய் அதன் கொம்பர்களைப் பற்றி, கரகரவென்னு மொ 
லியுண்டாக இழுத்துச் செல்வாராயினார். 

இருக் கயிலாய மலையை யடைந்து முருகக் கடவுடிரு முன்ன 
சே அவ்வசத்தை விடுத்துப் பணிந்து நின்றார். சவகுருவா மெந்தை 
பெருமானார், விட்டுணு, பிரமன் முதலிய தேவர்களையும், நாரதர் 
முன்னாக நின்ற இருடியர் குழாங்களையு நோக்கித் இருவாய் மலர்ச் 

தருளும், ₹*நம் மாட்டுச் சான்ற அன்புடையீர் ! ஆட்டுக் சடா நம் 
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௫௨ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

மிடத்திற்கு வந்து விட்டது. இனி நீவிர் ஒரு சிறிது மஞ்சாது 
பூமியிற் சென்று தொடல்டஇச் செய்தவேள்வியை முற்றுதிர். வேள் 
வியி னுண்மைப் பொருளையும் தெளிந்து கொள்ளுதிர்.”” என்று 
திருவாய் மலர்ந்தருளினார். ௮ன்னவரெல்லாம் ௮௮ கேட்டுத் 
தம்மை மறக்தலராய் ஆனந்தக் கூத்தாடி, சர்வலோக சரணீயரே ! 

தேவரீர் திருவருட்கோ மெல்லை யுளதோ ! இன்னும் ஓர்வரங்சேட் 

குதும். அதனை நீக்காது பிரசா தித் தருளல் வேண்டும். என்னெ 
னில், இவ்வாட்டுக் கடாவை வேறெங்கணும் விடலொல்லா த. தே 
வரீர் வாகனமாக் கொண்டு ௩டச்.தி யருளல் வேண்டும். அடியேற் 

களும் மற்றை யோரும் அஜாரூடராகய தேவரீரைக் கண்டசா 
லத்தே, எங்கட் குண்டாகய இடர்களை தவிர்த்தாட் கொண்ட 

பமம்பொரு ளிவபென் று ஈல்லறிவற்று உய்தற்கேஅவாகும் என்று 

குறை யிரந்தனர். வேண்டியார் வேண்டியாங் சீர்சறாா5. மொரு 
முதல்வன் ௮ங்கனஞ் செய்வே மென்று இசைந்தார். 

அவ்வன்பரெலா முன்ன ருஞற்றிய தவங் காரண மாகவே, 
அவ்வாட்டுச் கடாவை வாசனமாச் கொண்டருளினார். அதன் மே 
லேறி யெவ்வுலகங்களினுஞ் சென்று & ஐவகை நடைகளாஇய ஆகக் 
இதம், தோரிதகம், இரேசிதம், வற்கிதம், புலுதம் என்னு. 1மிவை 
யிற்றை நடத்திக் காட்டி விண்ணு மண்ணும் அ திக்கப் பற்பல திரு 
விளையாடல்களைச் செய்தனர். நாரதர் முதலினோர் தாம் தொடங் 
இய யாகத்தை முடித்து, கந்தல் கடவுள் யாகாதிபதியும், யாக பரி 
பாலனரும் யாகபலப் பிரதான ௫ மென்றுணர்ச்து, அவரைச் தொ 
முதனர். * “அக்கினிபூ?” என்று வேதங்களாற் பி திபா திச்கப் 

% ஐஜவ்கை நடைகளின் விவரமாவன:-- ஆசச்திதம்--அசைலில்லாத கடை. 'தோ 

ரிதகம்--- அதிகமாகவுஞ் சதுரமாகவும் இருக்ஜன்ற ஈடை. இரேூதம்---- வட்டமிட்ட 

நடை. வழ்இதம்--முன்காலைத் தூக்கவரும் நடை. புதுதம்_—வேகமுள்ள நடை. 

ச். அக்னி “(தேவாநாம் அச்ரே ஸர:?? அதாவது தேவதைகளுக்கு . முன்னே 

இருக்கறவன் ஆகலால் அக்இனி யென்னும் பெயர் போச் ததென்ச. பு=குமாரன். 

சிவபெருமானை ““தவேவாக்றி?? என்று வேதங் கூறிற்றுகலின் குமாரரை ந க் 
என்ப தொக்குமன், 



-அருணாரூட மூர்த்தி. ௫௩ 

பெற்ற முருகக்கடவுளார், அதற்கியையவும, அவ்வுண்மையை யெம் 

போலிய ருணர்ம்அய்யவும், அக்னி தேவனைப் போலச் தாமும் 

ஆட்டுக் கடாவாகன முடையராயிஞார். அதனானே வேதங்களெல் 

லாம் அவரை அஜன் எனச் கூப்பிடுசன்றன. அருணமாகியெ (அஜமா 

இய) சடாவினேறிச் செலுத்துங் காரணத்தாற் கந்தக் கடவுள் அந 

ணுநட ழர்த்தி யெனப் பெயர் பெற்றார். 

» யசுர்வேதம். 

கஜா்கொ௦லொ ஹி தஃ௬௯்௯ fy ர௦ 
ஞூ ண 

வஹீஃ உா௦ ஐ நய௦.கீ௦ஊ வா வெ | 

சஜொவஙெடுகொஜஃஷதாணொ நஃஃபெடெக 

ஜஹா டெச் நர ஹொ மா3ஜொ_ந 8 

₹அஜாமேகாம் லோடுதசுக்ல கிருஷ்ணாம் : 

பக்வீம்ப்ரசாம்ஜுயந் தீம் சுரூபாம் | ௮ஜோக்யேகோ 

சுஷ மாணோரநுசேதே ஜகாத்யேநாம் புச்தபோகா 

மஜோர்ய3 | 

காமீகாகமம் - ௮ர்ச்சன விதிப்படலம். 

ஒூ நகரா ௦ஹூ-0 7 2 ஷாயவ௨8-ஃரொக | 

௰8400.2) .522.0.௪)_த ௬௨ர9உ£டி௰௰ா ம், கெ | 

ஓம் நம்காரம் சமுத்திருத்திய மேஷாயபத முத்தமேத் | 
கர்சிர்யை நம இத்யேதத் வாமபாத தலாக்ரகே | . 

கந்தபுராணம் - தகரேறுபடலம் முழுதும், 1 

இதுஷிடயமாக வுள்ளன வாகலால் அங்கும் பரக்கக் காண்க, 
> 



௪ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். . 

கந்தபுராணம். 

மேட மூர் தியாகவுய்த் அ விண்ணுமண்ணுமுருகவே 

டளாடல்செய் துலாவிவெள்ளி யசலமீ திலமர் தரா ௫ 
நீகொளிலொருபகற்ச ணெறிகொள்வேதன் மு தலினோர் 
நாடிமீசனடிவணங்க வவ்வரைக்கணண்ணினார். 

அருணாருட மூர்த்தயே ௩ம௦ 

பதினோன்றாவது; 

பிரம சாத்த தாத்த. 

சுப்பிரமணியச் கடவுள் ஆட்டுக் சஉடாவை வாசனமாகச் செலுத் 

திப் பற்பல திருவிளையாடல் புரிந்து, வெள்ளி மலைக்கண் வீற் 

திருச் சருளினர். அது காலைப் பிரமதேவன் இக்திராதி தேவர்க 
டனும், & கின்னரர், இம்புருடர், சித்தர், வித்தியாதரர், முத 
விய கணர்களோடுஞ் சிவபெருமானைத் ' தரிரித்தற்காகக் கயிலை 

மலைக்குச் சென்றனன். அங்குத் திருமுன் வாயிவிற் கந்தக் கடவுள் 

நிற்கக் கண்டும் அவரை வணங்கா ௮, “இவன் ஒர் இளைஞன் மானே” 

என வுரைத்து இறுமாந்து சென்றனன். சுப்பிரமணியப் பெரு 

மானா மவரைக் கவனிக்காது வேறுபடுத்திச் வனை வணங்குவ 

அண்மைப் பயனை யளிக்காஅ. என்னை! தாமுஞ சிவனும் மாணிச்ச 

மணியும் அதனெளியும்போ லிருச்கின்றே மென்னு . மூண்மையை 

யுலகிற் குணர்த்தவும், பிரமன் கொண்ட அபராதத்தைத் தீர்க்கவும் 6 

இருவுளங் கொண்டழைத்து, “நீ யாவன்” என வினவி யருளினர். 

முகமும் மானுட வுடது முடையயர். இத்தர் சத்திகள் பெற்றோர். அவர் ஆதிநாதர், 

அநாதிநாதர், கோரக்கநாதர் முதலாயிலேர். வித்தியாதரர்: மாலிகாஞ்சன முதலிய 

வித்தைகளைத் தரித்தார், ந “6 
௩ 
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பிரம சாத்த மூர்த்தி. ௫௫ 

விதியோன் நடுகடுங்கித் அணுக்க முற்று, என் விளையுமோ 

வென்று ஏங்கி “அடியேன் படைச்சற் றொழி ஓடைய பிரமன்” 

என்று 2) என்றான். “(அல்ஙனமாயி னினக்கு வேதம் வருமோ? 

பகவான் கேட்டனர். பிரமதேவன் கூறுவான் - ஐயனே! 1 பதி 

னெட்டு விச்சைகளிலும் வல்லமை யுள்ளேன். விதீ (அறிவு) என் 

னுக் தாதுவின் அடியாகப் பிறந்த, வித்தைகள் என்று உள்ளன 

வெலா மோதி யுணர்ர் தளேன். அவற்றைப் பலர்க்கு முபதெசிக்கு 

மரீசாரியனாகவு முள்ளேன் என்றான். பரமான்மா அவைகேட்டுத் 

திருவாய் மலர்க் தருளும். ஈன்று! நன்று! அத்துணை வல்லமை 

யுடையையோ ! அங்கனாயி னிருக்குவேதங் கூறுதி. நின்வன்மை 
யறிஅ மென் முஞ்ஞாபித்தமை கேட்டு மலரோன் வாய்திறந்து, 

பதின் மூன்றா மெழுத்தாகிய ஒகாரத்தை 1 விந்து நாதங்களுடன் 

சேர்த்து ஓம் என்று உச்சரித்த மாத் திரையினே, சர்வலோக பரமா 

சாரிய மூர்த்தியா யெ விசாக மூர்த்தி, இருக்கர மமைத்து, சதர்மு 
கா! நிற்றி ! நிற்றி. அதன் பொருளை விளங்க வுரைத் தியென் றருளி 

னர். பிரமன் சொல்லத் தொடங்கினான், 

ஐயனே! ஓம் என்பது பிரணவ மெனப்படும். எல்லாவித்தை 

கட்கும் எல்லா மக்இரங்கட்ரும் முதலாயுள்ளஅ. சொல்லுமிடத் 

அச் சொற்பிரபஞ்ச மெல்லா மிதன்கட் டோன்றா நிற்கும். ததீசி 

முனிவன் றந்தை யாகிய அதர்வண விநடியேன்பான் பண்டை 
ஞான்று இவ்வோங்கார மான்மியத்தைப் பிப்பலாத முனி புத்திர 

னான பைப்பலாசனும், சத்திய வாக பென்னும் பாரத்துவாச முனி 

சீடனான ஆங்€ரசும், என்குமான் சனற்குமாரனுங் கேட்டபோது 
உபதேசித்களான். ௮௮ அதர்வணவேதத்திக் ஒன்பான் சாகை 

* பதினெட்டு வித்ததைகளாவன- வேதம் - ௪, அங்கம் - ௬; உப்வேதம் - ௪, மீமா 

ஞ்சை, நியாயம், புரரணம், மிரு தி என்னு நான்குஞ் சேர்ர்தவைகள். இங்கனம் வரய்சவ் 

இதை கூறுமென்க. 

i விச்து என்பது மகர வெழுத்து, சாதம் என்பது ஒலி, 

» 



இ சுப்பிரமணிய பராக்ரமம். 

கரூளொன்றாகக் காணப்படும். இல்ஙனம் பேதிக்க த அதன 

பெருமை விளக்கமாச் கூறப்பட்ளெள அ. பிரசருட மென்னும் தத் 

தவ ஞானத்தை யுண்டாச்சலாற் பிரணவ மெனப் பெயர் பெற் 

றன் ௮௮ வியட்டிப் பிரணவம், சமட்டிப் பிரணவ மென இரு 

வகைப்படும், வியட்டிப் பிரணவமாவது அகார, உகார 'மகாரங்க 

ளாம். சமட்டிப் பிரணவம் ஆவது அவை மூன்றெழுத்தஞ் சேர்ந்து 

ஒம் என்று ஒலிப்ப தாகும். வியட்டிப் பிரணவம் அபாப் பிரணவம் 
எனவும், சமட்டிப் பிரணவம் பரப் பிரணவ மெனவுஞ சொல்லப் 

படும், இப்பிரணவம வந்த வரலாறு கூறுஇன்றேன்:— Ce 

பகவ! முன்னர் ஞான்று பன்னாட் டவமுழக்௮, அதன பய 

னானே பூமி அந்தரம் சுவர்க்கம் எனு மூன் நனையுஞ் சங்கற்ப மாத்தி 

ரையானே படைத்தனன். அவையிற்றைப் பின்னர்த் தவாக்கினி 

யாற் கொளுத்தினேன். அவற்றினின்றும் முறையே அக்கினி, 

காற்று, குரியனென்னு மிவைதோன்றின. அவற்றையும் ததத 

சேன், அவற்றி னின்று முறையே இருக்கு, யசுர்சாமம் என்னும் 

வேதங்க டோன்றின. அவையு மென்னா லெரிக்கப்பட்டன. அவற் 

றினின்றும் பூர், புவ: சுவ: என்னும் வியாகிரு,திகள் ஜன் அந்தோன் 

தின. அவற்றையும் தடித்தேன். ஆங்கிருந்து முறையே அகரம், 

உகரம், மகரம் என்பன தோன் றின. அவை மூன்றனையுஞ் சேர்த் அ 
ஓம் என வைச்சேன். ௮௧ர உகர மகரங்களி னியற்கையை யொரு 

சிறிது உரைக்கின்றேன். 

ஒக காக்ரா ஹ யெ யஹவ-8-09-க்ஷ-ஓ0ம௦ | 

வரயிவ )மிஜமெழெொ லஇரிமெ வி.தா8ஹூ மி 

ககாறெ அப உாவெவூயதெவ, ண வா௦புுகெ | 

௫ நரிக்ஷவயஜ வாய வெலி ஜஜ 4 ந$ | 
உகாரெ யவ, £வெலி.கியெயணவாகெ | 

a 



பிரம சாத்த மூர்த்தி. ௫௪ 
ழுது சர ர அத ன 
உ)ளஹ-இய-14ஹா8வெடிுஹறி0.௪ வெ yo | 

8காரெ.லயவ, £வெ.கர-கீயெய ணவா௦பகெ ॥ 

ககா வீ.தவண ஹ் ாஉரஜொ மாண உ$ி_௦। ° 

உகாஹா க்ஷிகபற- கொ ய்ய கரஷ._கா8வ௦ | 

௯ஷா௦ மணவ -ஃவஉாடி௦னி ஹா.௦ 00-2௦] 

னம் சாமவேதங் கூறியாங்கு, இப்பிரணவம் முதீதிகாமிக 

ளாலே தியானிக்கப் படுமொன்று. எட்டு அங்கங்களையும், நான்கு 

பாதங்களையும், மூன்று தானங்களையும், ஐர்து சேவசைகளையு 

முடைய அ. பிரணவத்தின் மூன்றெழுத்திற்கு முறிய வியல்பு 

வாக்கு மனங்கட் கெட்டாது. ஆயினுஞ் சொல்கின்றேன். ப 

அ-திறத்தல், படைத்தல், பிருதிவி, உதாத்தம், இறந்த காலம், 
சுத்தா சுத்த தச் அவம், சசகலகிலை, பொன்னிறம், இராசத 

குணம்,சொப்பனாவத்தை, இருக்குவேதம், காராக பத்தியம், 

காலைப்போது, பிரமகாடி, அக்கினி மண்டலம் என்னு 

மிவையசன்சண் உணரற் பாலனை, 

௨ - குவிதல், காந்தல், அந்தரம், ௮௮தாதீதம், நிகழ்காலம், சுத் 

ததத அவம், சுத்தநிலை, வெண்மை நிறம், சாத்விககுணம் 

சாக்ரொவத்தை, யசுர்வேதம், ஆகவனியம், உச்சிப் போது, 

பிங்கலைகாடி, சூரிய மண்டலம் என்னு மிவை யதன்கண் 

உணரற் பாலன. 

ம - மூடுதல், அழித்தல், சுவர்க்கம், சுவரிதகம், எதிர்காலம், 

அசுத்த தத்துவம், கேவலஙநிலை, சருமைகிறம், தாமதகுணம், 

சுழுத்தி யவத்தை, சாமவேதம், தக்குணாக்கினியம், மாலைக் 

காலம், இடைநாடி, சக் தரமண்டலம் என்னு வை. யதன் 

கண் அறியர் பாலனவாம். 



௫௮ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

இவற்றிற்கு முறையே நானும், திருமாலும், உருத் திரனுமே 

அதிதேவதை யாவேம். இவ்வாறு தோன்று முறை, தொழில், 

இடம் அல்லது பூசம், காலம், தத்துவம், நிலை, நிறம், குணம், 

அவத்தை, வேதம், அக்கினி, பொழுது (சந்தி), நாடி, மண்டலம் 

முதலி யவற்றை யோகிகள் அறிவார்கள். இதனை அக்கர பரப் பிர 

மம் என்று வேதங் கூறுஇன்றது. ஞான த்தை நிலைநிறுத்தும பொரு 

ளிஅவாகும். அதனாற்றான் ஆலம்பனம் என்னும் பெயரை யிதற்கு 

வரிச்சார் பெரியோர். இப்பிரணவ வுண்மை யுணர்ந்தார் எமது 

ச த்தியவுலகிற் பூசிக்கப்படுஇின்றனர். இங்ஙனம், 

வா உரஒ௦வ நபெ ஷூ அடா ஒ௦ஸந௦வற (5 | 

வூ_தஉா ௨ மஜாகாவ, ஹலொகெத ஹீயடபெத॥ 

ஏததா லம்பனம் சிரேஷ்ட மேததாலம் பநம்பரம் | 

ஏததாலம் பநம் ஞாத்வா ப்ரஹ்மலோகே மயேதே |! 

என்று யசுர் வேதங் கூறுகின்றது. இப்பிரணவம் மூன்று 

மாத் இரைகளை யுடையது. இந்தப் பிரணவ உபாசனத்தைப் பிரத 

கோபாசனம் என்றல் பொருந்தாது. பிரம உபாசன மாகவே எண் 

ணுதல் வேண்டும். அதனால் அசர மென்னு முதல் மாத்திரையை 

யெவர் உபா சிக்கின்றாரோ அவர் அப்பெருமையால் விவேகஞானம் 

பெற்று மேலாய அரிய மானுடப் பிறவியை யெடுத்து, அதன்கட் 

சிவஞான மடைந்த, முத்தியை யடை த றிண்ணம். எங்கனெனில் 

அகரம் இருக்குவேத வடிவாயிருத்தலால் என்க. யசுர் வேதம் மக் 

ர வடிவமாக விளங்கும். உகர ..மகரங்களைத் தியானிக்கனெறவர் ட கு 2 
சந் தி லோகத்தை அடைவர். எவரொருவர் மூன்று மாத்திரைகளை 
யுடைய பிரணவத்தை யுபாசிக்கன்றாரோ, அவர் சூரியனது ஒளி 

மண்டலத்தை யடைம் அ பாம்பு பழைய சோலினின்றும் விடப்பட் 
டாம் போலப் பாவத்தி னின்றும் விடுபட்டுப் பிரம | 
யடைவார். 6 

(3 



பிரம சாத்த மூர்த்தி. ௫௯ 

பிரச்சினோப£டதம் ஐந்தாவது பீரச்சினம். 

ஸயடெடுகதாக, லிய மி தவடெகடேி நவ கெலி 

அஹா 8 வஜமஅ வ) விஸ்வ 0-௧௧8 வொ 8 

௨-ம் ிசொக8-வநயஷஹெஸ க அவா 02 ஸ் ஹவ 

ரெழணம, ஐயாஹஷவடெநொ2ஹீூர.நத நாகவ கி 1 

| சமமர் விராட ௯3 நவரிவ;வடி தோ ஷறிக்௦ ம்2௦ 

ி.1_நீய_தவவெொ80 ரக௦ஷ ஹொ உகொகெவி-ு_தி9 

. நயமாஇயவ ௪ நராவ தெ க 
} 
யவ மெ.௧௦. தி ல 310 த ணெ கொரி.த ப ெமெவொக்ஷ 

ணவ விய ற) மீச கட அஜஹிஷ-டறெறி 

வவ. | யமாஉாகஷொஉறவ, வூவி.நி8-2- வ 90.௪ 

அக்க வ்வா வ நா வி.நீ2- ௧௦ ஹஹா லீ 1 நீயெ 

வ, ஹலொச௦ஹ 

இங்கனங் கூறுஇன்றது, என்றிவ்வாறு பிரம னுசைத்துப் 
போதலும, சுப்பிரமணியக் சடவுளார், “இவைதாமோ வப்பிரண 

வத்தின் பொருளாவன ! ” என்று நகைத்து உண்மைப் பொருளை 

யுரைத்தி என்றார். கமலாசனன் நிகைத்து ஒன்றுக் தெரியாது 

மயங்க நிற்ப, இங்ஙன முள்ள நீயோ படைக்குக் தொழில் செய் 

வாய்; இவ்வாறோ சிருட்டியும் புரிகன்றாய் ? நீயோ அகாரப் பொரு 

ளாயிருப்பவன் ? நன்று நன்று என வுரைத்து, அப் பிரமனது 

நான்கு முடிகளுங் குலுங்கும்படி * குட்டி யருளினார். இத்தகைய 

* வீரவாகு தேவரே சுப்பிரமணியக் கடவுளின் நிறாவுளக் குறிப்பை யுணர்ச்கு; பிர 

மன் முடியிற் குட்டிச் றையில் வைத்தனரென்று வடமொழிச் சங்கர சங்கிதை கூறுன்' 

றத. தணிகைப்புராணம் முருகக்கடவுளி னஞ்ஜை கொண் கணக்க எங்லனஞ் செய்த 

வெனக் கழறிற்று, 
இ. > 
் 



௬௦ | சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

விருண்ட வுளத்தனைச் சிறை யி வென்று ஆஞ்ஞாபித்தார். வீர 

வாகுசேவரும், ஆங்கு நின்ற வீரர்களுமாசப் பற்றிச் சென்று சந்த 

மலைச்ச ணுள்ள குகை யொன்றனில் அடைத்தனர். பிரமன் மிச: 

வும் வருத்தம் உற்று ஆங்குச் சிறையிருந்தான், சுப்பிர மணியப் | 

பெருமான் பிரமனைத் சண்டித்துச் சிறைவைத்தமை கேட்டுக் கூட 

வந்த சணர்களெல்லாம் விதிர் விதிர்ப்புற்று வணங்கிச் சென்றார். 

பிரமசாத்த மூர்த தியின் இலக்கணங் கூறுமிடத்து. ஒரு. திறா. 

முகமும், நான்கு திருக் காங்களும், வாதம், கமண்டலம் என்னும். 
இரண்டும் இடச் இருச்சரங்களிற் பொருந்தவும், அபயம், அச்கவடம் 

என்பன வலத் திருக்கரங்களிற் பொருந்தவும், தாமரைமலரை 

யொத்த பிரகாசமு முடையராய் விளங்குவார் என்க, 

யசுர் வேதம் - அத்தியாச்சிரம சாகை, 

கணொ௱ணியா நஹடெகொூ&ஹீயாறு 

ச-தர மாஹரயா ௦கிஹி தாஸ) ஜஹா | 

8௯, ௦ வமா லிவி தமொொகொ 

ப ர_2-5௦ ௨, ஷாஷா_ந ஹி$ர_ம3(॥ 

அணோ ரணீயாக் மகதோ மயோம் 

ஆத்மா குகாயாம் நிகிதோஸ்ய ஜந்தோ? | 

தமக் கிரதும் பச்யதி விதசோகோ 
தாது ப். ரசாதாந் மகிமா மீசம் || 

தமார தநீதிரம் - மந்திரோத்தாரப் படலம். 

லெ, ஊறாஹஹா$ | வா க னெறுயா மஜெவா 

கணி கவ ஹசிவ க்ஷ 4, தமய ௦ விஸா 



ம க் கள். த டத்திக்க் 
சாக்த 250௮ வாணிப வன்ன நல் என்கை வ களவு தர டத் 
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வட்ட. பதக்க டட க்கட வன் உன்க்கு கண்ணை பூ 

குத்த ஸ், ப 

9) பிரம சாத்த மூர்த்தி. சக 

hor: வூ யா த௦ வமகலொல.ம6ச கி ணா 
7 

க வல் மன் வி.சாாடு | 

ப்ரஹ்ம சாஸ்தஸ்வா மீ | வாமேகரேச யுகளே 

வர குண்டிகேச சவ்யேகஷ சூதீரே மபயந்ததம். 

விசாகம் வல்லி யாயுதம் வரஜ லோஜந மேக வக் 

- திரம் வக்தாமகே வநஜ சம்பவ சாசிதாரம். 
இ 

தணிகைப் புராணம் - அகத்தியப் படலம். 
/ 

வரத மணிக்குண் டிகையிரண்டும் வாமச் திருக்கைத் தலமாக்ிப் 

புமவு புரியு மபயமொடு புரைத ரக்க வடம்வலப்பா 

விரவை யிரிக்கும் வலத்த மைச்திட் டெல்லாவுலகு மினிதளித்தப் 

பிரம சாத்த னெனப்பொலிந்த பெருமா னுருவம் பிறக்கு£றாம். 

பிரம சாத்த மூர்த்தயேமஃ 

பன்னிரண்டாவது; 

இருட்டி கர்தீததீஅவ மூர்த்தி, 
் பிரம தேவன், சுப்பிரமணியக் கடவுளினஞாஞையானே சிறை 

சய்யப்படும்போ ௮, வலிய சணங்க ளெல்லாம் அவனைத் அன்பப் 

படுத்தத் தொடங்கின. முடிகளி னின்றும் பல ரத்தினக் கூட்டங் 

கள் சர் சவும், இரச்,சல் கொப்பளித்து அருவிநீர் போற் நிரண்ட 

சோளினின்று குதிப்பவும், அழகும் அவன த சாந்தியும் படைத்தற் 
_ ரொழிலஞ் சிந்தவும் முூடிகடோறுங் குட்டி, வலிய கரத்தைப் 

் பிறைபோற் பிடித்துப் பிடரிற் பிடித்துத் தள்ளி, அச்கவடமார் 



௬௨ , சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

தாமரை மலர் மாலையும் அறுந்து வழிகடோறுஞ் சதறக் கொடு 

சென்று, ஓர் குகைக்கட் சிறையிட்டன. ஆங்கே. நான்முகன் தம் 

சை தாயராலே தண்டிக்கப்பட்ட மழலைக் குழவிகள் போல, வரு 

வசை யறியானாய், வேறொரு துணையு மின்றி மாணகாலத அயிர் 

களேபோல மாழ்ூரின்றான். பாம்புகளின் வாய்ப்பட்டுப் பலநாள் 

வருக்அுஞ் சூரிய சந்திரர் போலவும், அன்பங்க ணிறைர்த கருப் 

பையிழற் பலவாண்டு இடக்குங் குழந்தை மானவும், விடியாத இரு. 

ளின் வயப்பட்ட கண்களே சிவணவும், பிரமன் தனத ஒளி, வன். 

மை, பெருமை, அறிவு முதலிய யாவும் குறையப் பெற்றுத் தேம்பி. 

யிருக்தான். 

இசை மடந்தை யாகய சரசுவதி, தன அயிர்த் துணைவனாகிய- 

விரிஞ்சன் குமாரக் கடவுளாலே சண்டிக்கப்பட்டுச் சிறைப்படுவதை 

முன்னரே யறிந்தாள் போலும். என்னெனில், அவனாகச்தி னின் 

அம் நீங்கவருமே. அதகாலைக் குடியிராத்தற்கு ஓர் இடம் வேண்டு 

மே என்று புட்பக் கொத்துக்கள் விளங்கா கின்ற தருக்களையும், 

வெண்டாமமைப் பூக்களையும், இசைகளையுக் தான் வாழுமிடமாக் 

இக் கொண்டனள். ஈல்லுணர்ச்சி யிருக்கின் நரகமு மொருவனுக். 
குச் சுவர்க்கத்தைப் போல இன்பத்தைக் கொடுக்கும். அஃதின் 

றேற் சுவர்க்கமும் நரகத்தைப் போலத் துன்பத்தையே கொடுக் 

கும். அங்ஙனம் நல்லுணர் வின்மையா னன்றே, உலகத் அள்ள 

வுயிர்கள் யாவற்றிற்கும் பேரானந்தத்தை விளைக்குங் கயிலாயத்தி 

னோர்பாங்கராங் கந்தமலைக் குகையும் பிரமனுக் களவிலாத் துயரத் 

சைச் கொடுத்தது. தேவர்கள் இன்பத்தையும், நரகர் அன்பத்தை 
யும், மானுடர் இரண்டனையும் அறுபவிப்பார்ச ளென்று புலவர் 

புகலாநிற்பர், அவரெல்லாம் பிரமன் அன்றுபட்ட வல்லற்றுணை 

யை யறிவரே லங்ஙனம் புகலார்; புகலார். 



சருட்டி கர்த்தத்அவ மூர்த்தி, ௬௩ 

ப இப்பால் உலக மெங்கணு நிறைந்தவரும், அன்பர்தங் குற்றங் 

களை மெல்லாம் தவிர்த்துத் தந்திறுவருட் செவ்வத்தை வழங்கு 

வோரும், | 1 

மவதாரெொவஅரொடெஹீ I 

௨௦௦ஷொலெலாயெசவ ஹி ் 

- வமமிவவ-$ஹ 9லொகஷ ௫ 

- ஹாவாஸ இஹ 9௮ 

(ஒன்பது துவாரம் உள்ள வோர் புரத் திற் றேதியராடி அம்சன் 

வெளிப்பட் டலைஇன்றான். இவன் தாவர சங்கமப் பொருளின் 
வடிவாய எல்லாப் பிரபஞ்சத் இற்கும் வசியாம.,) 

என்னும் வேத வசனத்தைப் பிரமனுக்கும் இலக்கிய மாக்யெ 

_ வரும்; காலகாலரும், உலகத்தை யறிந்தவரும், தம்மையே காரண 

மாகப் பெற்றவரும், எல்லா விச்சைசளாலும் அறியப்பட்டவரும், | 

- குணேசரும், பிரதானரும், மோக்கச் இற்கும், இதிக்கும் பந்தத் இற் 

கும் ஏதுவானவரு மாகிய சுப்பிரமணியக் கடவுள், பிரம தேவன் 

- சிறையிடைப் புக்சமையால் அவன் செயும் படைப்புத் தொழிலைத் 

தாமே செய்தருளத் இருவுளங் கொண்டு, சிறப்பின்மிக்க திரு 

- வேங்கட மலையை யடைந்தருளினார். 

_.. மேலாய தகுதி கொண்ட வரைப்பாய், செர்.தமிழ்க்கு வரம்பெ 
னப் பண்டை யோராற் புகலப்பட்டதாய், ௮கத் இயனார்க்குச் செக் 

_ தமிழைச் செவியறிவுறுச் திய சலமாய் : விளங்காரின்ற திருவேங் 

கடமலையை யடைக்த பெருமானார், ஒவ் வொரு சாலச்சையும் பல 

வகையாக மாற்றியிந்த க்ஷேச்இரச் திலேயே சங்கரறிக்கன்றார்; மீட் 

டும் பலபதிகளைப் படைத்துத் சாமொருவசே மகான்மாவாய்ச் சர் 
வா திபத்தியஞ் செய்பவர் என்பதை யுலகந் தேறி யுய்யுமாறு பெரு 

௫ 

> 



௬௪ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

இய கருணையுடன், அமமலைக்க ணோருத்தம சானங் கண்டு கோயில் 

புனைவிச்து, நடுவணிடப்பட்டு விளங்கும் தவிசின் மத்தியில், நீண் 

டசடாமுடியும், வரத அபயங்களும், கமண்டலம் அச்கவட மென்ப 
வும் நாற் றிருக்கரங்களி னிட த்து மமைய, முனிவர், தேவர்கள், 

இந்தின், விட்டுணு, கணத்தவர்கள், நவலீரர்சள், இலக்கம் வீரர் 

கள் என்னு மிவர்க டம்மைச் சூழ்ந்து துதிக்க வீற்றிருந்து இருட் 

டித் தொழில் செய்யத் தொடங்கி யருளினார். - 

தாஞ் செய்தருளுகின்ற படைப்புச் தொழிற் கேற்பத் துழாய் 

மாலை தரித்தோன் காக்கமாட்டானென்று அவன் செயுங் காத்தற் 

ரொழிலையும், தந்தை செல்வம் மைக்தர்க்கு உரியதாகலான் அவர் 
செய்யும் அழித்தற் றொழிலையும் அதனோடு செய்தருளினார். ஆக 
வே முச்சொழிலுக் தாமே செய்தருளி முத்தொழிற்கும் மும்மூர் தீ 

இசட்குங் காரண பென்பதைத் செற் றென விளக்கினார். இர்திரற் ' 

கும் அதனால் அரசரில்லை யாயிற்று. தேவ வருடங்கள் பலகழிந்தன. 
விருப்பு வெறுப்பென்பன தனக்கொன்று மின்றி, தம் பணி புரியும் 

அடியார்கட் குரிய விருப்பு வெறுப்புக்களை நீக்கி யருள்புரியும் பரா 

பரமூர்த்தியாயெ செவ்வேட் கடவுள், படைத்த வப் படைப்பிற் 

றேன் றிய ஆன்மாக்சள் பெற்ற பேற்றை யிற்ற சென்று அண்ணிய 

அறிவுடையார் தாமுங் கூற வல்லரேயோ ! யாவரும் புண்ணிய 

வடிவாகவே விளங்கனர். தீவினை யென்பது எவ்வுயிர்களையும் விட்டு 

நீங்கிற்று, சொற் பிரபஞ்சம் பொருட் பிரபஞ்ச மென்னு மிரு 
வகைப் பிரபஞ்சங்களை யெல்லாம், தாம் நிமித்த.காரணனாக கின்று, 

முதற் காரண மாகிய மாமாயையி லிருந்தும் துணைக் காரண மாகிய . 

சத்தியைக் கொண்டு படைத்தார்; அளித்தார்; அடைத்தார்; இத. 

னானே மும் மூர்த்திகட்கும் முதல்வர் அவரே யென்பதுடஉம், இருத் 

திய சுத்நதிரர் அவரே யென்பதூஉம் பெறப்பட்டன. மலைபோலும் 

பெருவன்மை யுள்ள சாத்தற்கு மூன் அகலப் பாரகு சுமத்த லோர் . 



ததுப்டி-வ்த்தத்திம் மூர்த்தி, டு 
விளையாட் டாயினமை சவெண, வேங்கடாசல பதியாயெ சுப்பிர 

மணியச் கடவுட்கும் இஃதோர் திருவிளையாட் டாயிற்று, 

“காத்தும் படைச்துங் கரந்தும் விளையாடி.” 

“ஜயரநீ யாட்சொண் டருளும் விளையாட்டி 

னுய்வார்ச ளுய்யும் வகையெல்லா முய்க்தொழி்தேம்'' 

எனத் திருவாசகத் திநுவநுட்பாவிற் கூறியதூஉ மிவ்வுண்மையைத் 
தெரிக்கு மென்க. சர்வ கர்த்தத்தவ பதியாகிய ஞான சத்திதாப் 

பெருமான், சருட்டித்தன் முதலியன வெல்லாம், குயவன் முதவி 

னோர் செய்யுங் கரணவினை போலாது, ““இஃதிவ்வா மாக; இஃதிவ் 

-வாறாகாமே யொழிக” என்று எண்ணுத லாகிய சங்கற்ப மாத் திரை 

யே யென்க. இக்கருத்து அமையவே, 

நோக்காது நோக்கி நொடித்தன்றே காலத்திற் 

ரோக்காது நின்றுளச்இற் கண்டிறைவன்”” 

எனச் சிவஞான போதழ$ தெளித்தருளிற்று, * பன்னிரு இரு 
முறைத் தஇருவருட் பாக்களு மிங்ஙனே கூறுமென்சு. இதனானே 

பிரம விட்டுணு உருத்திர மென்னு மிவர்க்குத் தொழிற் சுத்த. 

மில்லை யென்பதாஉம், அங்கனே முத்தி பெற்ற ஆன்மாக்க ளிறை 

வனே மான வைந்தொழிலஞ் செய்யுமென்று சிவசமவா தி, உருவ 

bh சமவா தி, சித்தாந்தக் தெரியா அ அதற்கு முரணாக நின்றுஎம்மதமுஞ் 

_ சமமத மென்னு நவீனமத வா தியென்னு மிவர் கூறுங் கூற்றுக்க 

ளெல்லாம் * பொய்யேயா மென்பதூஉம், விஞ்ஞான இிக்கைக்கண் 

உடல் பொருள்களே டொப்பச் சற்குரவன் சையிற் ருனஞ்செய் 

%' பன்னிரு திருமுறைத் திருவருட்பாக்க ளாவன:- தேவாரங்கள், திருவாசகம், 

திருக்கோவையார், இருவிசைப்பா, திருப்பல்லாண்டு, திருமந்திரம், பதினோராம் இரு 

முறை பெரியபுராண மென்பன. 

ர இதன் விரிவைச் சிவஞான போத மாபாடியத்து ஆருஞ் குத்திர வுரையினும், 

மருட்பா மறுப்பு என்னும் நூவினுவ் கண்டசொள்க, 

உட 

» 



௬௭ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

சளிச் தம், அங்ஙன மளித்த பொருளென்றதியு மறிவு சலியாமைப் 

பொருட்டு நமாடோறுஞ் இவ பூசையிற் செபங் கன்மங்க ளோ 

டொப்பச் “ரிவோதாதா”' என்னு மந்தி மோதி ஆன்மாவையுஞ் 

இவனுடைமையாகசப் பூநீரோடு தானஞ் செய்சளித் தடிமையாகப் 

பீரவிக்கும் அன்மாக்கட் கெஞ்ஞான்று மைந்தொழின், முத்தொழி 

லன்றி யொரு தொழிருனுஞ் செய்தற் காற்றலில்லை யென்பத உம், 

கர். சப் பெருமானார் விளக்கி யருளின ரென்க. இங்கனம் பிரம 

னைச் சிறையிலிட்டுச் 1 இரு வேங்கடக்கண் மூ.ச்சொழிலையும௩ட தீ 

தலானும், முக்கியமாகப் பிரமன் இடம் நிகழ்த்திய தொழிலை, 

ஈண்டு அதிட்டான மின்றித் தாமே ஈடத்சலானுஞ் சீநட்டிகர்த் 

தத்துவ மர்த்தியாயினர். 

கீநஷ்ண யசுர் வேதம், 

வாடிய த? கரகவொவ சாமி 

௨௦ -(_2௦ஊவ ூயவகெலாவட௦ ௮! 

௯ஹா மாயிஸ ]8டெகவிமாதெதக 

குஹியமாடெ 3ோயயாவ௦ மிரா 

(ர திருவேங்கட மென்பது இக்காலத்து விட்டுணூத் தலமென்று வைணவர் கொ 

ண்டாடுகின் தனர். . நாகாபரணமும், சட தாரணமும், வில்வார்ச்சனையும், சஷ்டியுற்சவ் 

மும், தேவிமார்கள் இன்றித் தனியே விற்றிறாத்தலும், ஆயுத மின்றி யமர்ர் தமையும், வேள் 

சட சுப்பராய னென்னும், பெயர்வழக்கும்; புதிதாக ஆயுதம் வைத்திறாத்தலும், சுப்பி£ 

கணிய ராலயத்திற்குரிய அச்தராள அள்வு இருத்தலும், விட்டுணு வாலயத்திற் குரிய வந்த 

ராளமின்மையும், கந்தபுராணம், உபதேச காண்டம், தணிகைப்புராணம், சங்கா சக்கை, 

குத சங்கை, திருப்புகழ், பிரமாண்டபுராணம், கந்தஸ்தவம், வேங்கடகுகஸ்தல நிரூப 

ணம், க்ஷேத்திரக்கோவைப் பிள்ளைத்தமிழ் முதலிய நூல்களிற் சொல்லப்படுதலு மாய 

இன்னோரன்னகாரண்ங்கள் பலவற்றால், திறவேல்கடத் தலம் சுப்பிரமணிய சகச 

தெளியப்பட்டது. விஷ்ணு தலமன்றென்பது பிரசித்தமாம், 



ந்தா ஈ 

இருட்டி கர்த்தத்துவ மூர்த்தி, ௬௪ 
ஷை வேதம் - மந்திர சாகை, 

வ கெ ஜால வஹ-ூயாவிக-வ-லு 

கஷிதெெத வண செவ 

மாயா ஷா த்ய ஹ்மயெகக 3 

ஹவ-ாயிவ ௧ 0 கடெக3ஹா தா ர் 

உ (ஓவ்வொரு சாலத்தையும் பலவகையாய்த் திரித்து இர்தத் 
“தலக்கண்ணே இக்கடவுள்  அழிக்கன்றான். மீட்டும் அநேக கர்ச் 

தாக்களைச் சிருட்டித்து இவனே மசான்மாவாய்ச் சர்வாஇபச இயஞ் 

செய்கின்றான்) 

இரக்த வேதம். 

௯-௩ ) ௧௭௦௧ விஷ பெ 

விரு ர ஷா[ர8பெகொஇஉ (3! 

விராஸெ 9௪௦ வறிவெ ஷி.சாற௦ 

ஜாகா0ெ.வ௦8௩வ டிபெசிஸவ_வா | 

கந்தபுராணம் - அயனைச் சிறைபுரி படலத்துங் காண்ஃ. 

தணிகைப் புராணம்-வீராட்டகாசப் படலம். 

கண்டவர் பிறவி மாய்க்குங் கமண்டல மச்சமாலை 

கொண்டிரு கரத்துச் சார்வோர் கொடும்பய மொஅதுக்கில்க 

வொண்டொடிக் கமலச் செங்கை யோரிரண் டமைத்தவ்வாற்றின் 

விண்டவர் கடப்பம் தாரான் வீற்றிருக் சருளுகாளில், 

சிருட்டி கர்த்தத்துவ மூர்த்தயே நமஃ 
லைனை கா் 



பதின்மூன்றாவது, . 

பிரமகாராக் கருக விமோசனஞமூர தீ தி. 

. இங்கனம் வேங்கட மலைக்கட் டிராக் கோயில் கொண்டு எழுக 

சுருளி, நெடிய ஓடிப் பேநமான் படைத்தன் முதலிய தொழில் 

களை ஈடாத்துவா ராயினார். ஈந்த கோபன் மகனான விட்டூணு 

இதனை யறிந்து வருத்தங் கொண்டு யாவரும் வருக வென்று தம் 

மனத்தி னினைத்தனர். இந்திரன், தேவர்கள், முனிவர்கள் முத 

லிய யாவரும் வந்து சேர்ந்தனர். அவர்களுடன் நிறாமால் கயிலை 

சார்ந்து, இருவாயிற்க ணுள்ள திரு௩ம் தி தேவரின் பாதங்களை 

வணங்க, அவர் விடைபெற்றுச் சென்று, உமையமமையாரோடு 

மெழுக்சருளி யிருக்கின்ற ஆயிர நாமத் தண்ணலாஞ் வெபெருமா 

னுடைய திருவடிகளை வணங்கத் துதித்து, விரிந்த கரங்களைக் 

குவித்து அஞ்சலித்து நின்றனர். துன்ப மானது தமமனத்தை 

யலைக்குமாறு நின்ற தேவர் முதலினோரை, தேன் அளிக்கின்ற 

கொன்றை மாலையை யணிந்த வழகனார் இருகோக்கஞ் செய்த, 

நீவிர் வந்த காரணத்தைச் சொல்வீராக வென்றருளினர். அவர்கள், 

பெருமானே ! தேவரீர் இருமுன்னிலையிற் சொல்லுக்குப் பெரி 

அம் அஞ்சுனெறேம் யாமென்றார். கருணையங் கடலார் அவர்ப் 

பார்த்து, அளிமீர்! எம்மு னுரைத்தற்குச் சிறிதும் அஞ்சன்யின் ; 
சொல்லுக வென்றருளினார். விட்டுணு முதலாயினோர் விளம்புவர். 

ய தவா ந3 5௨0.சயெ_.சாஹ-௩$3-40_மா 2_௪௦ | 
பி 
௧௨ ஹஹ௦விஜிட நஉ௦யடிஒ வாஹ். i 

யந்மகஸ7ந மஅதேயே நாகுர் மனோமதம் | 
ததேவப்பிரஹ்மத்வம்வித்திரேதம் யதிசமுபாஸதே | 

ஆன்மாக்கள் எதனை மனத்தினால் நிச்சயிக்க வில்லையோ ?, எதனால். 
மனம் நினைக்கற சென்று சிவஞானிகள் உரைக்கன்றனரோ, எப் 

டன 
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பிரம காராக்கருக விமோசன மூர்த்தி. ௬௯ 

பொருள் மின் சமீபத்தில் உள்ளதோ, அதுவே பிரமம் என்று 

அறிதி. பு பிரமம் என்று அறியற்க. 

என்று சாமவேதங் இளந்த னிய பகவ! அடி 

யேங்கள் விண்ணப்பிப்பன வற்றைக் கேட்டருளுதி. அன்பமா 
இய பெரிய சாகரத்து ளாழந்து கரைகாணா இளைக்கு மெங்களை 

யெல்லா மெடுச்சருளுவான் திருவவதாரம் புரிச்து விளங்குங் 

கடல்பந்சா ரண்ணலை இளையோ னெனச் தன்பேசைநீரான் விளங் 

இய பிரமன், அறியாமை யென்னு மிருட் டன்மையால் அவரை 

வணக்கஞ் செய்யாது, தேவரீர் திராச்சர்மிதானம் புக்கு வணங்இி 

மீண்டனன். அதனைக் கந்தக் கடவுள் தந்திரு வுள்ளத்தவைத்அ, 

ஆண்டுச் செல்லும் அவனைப் பிடித்து வருக என்று ஆஞ்ஞாபிக்ச, 

வீரர்தலைவராதகிய வீரவாகு அண்ணல் அன்னோனைப்பிடிச்தீர்ச் தச் 
சென்று கடம்பனார் இருமுன் விடுத்தார். வேதமுதல்வராய அவர், 

பிரமனைப் பிரணவப் பொருள் வினாவித் தலையின் மொச்இ, அவ 

னைச் சிறையிடுவித் அத் திந்வேங்கட மலைக்க ணமர்ந்து இருட்டிச் 

தொழிலைத் தாமே புரிக்தருளுநின்றார். அத் தொழி லோடு காத் 
தற் றொழிலு மவசே புரிகின்றார். இதுகாரண மாகவே தேவரீரது 

திவ்விய சக்நிதான தீதைப் புகலிடமா நினைத்து வந்தேம் என்றார். 

பூரணராய சிவபெருமான் பொலிவுபெற்ற கூந்தலையுடைய உமா 
 தேலியாரரைத் திரு நோக்கஞ் செய்து, நின் செல்வக் குமர னாற்ற 
லிவ்வளவிற்றோ வென்று புன் முறவல்]பூத்து, தேவர்க்குத் இரு 

- வாய்மலர்ந்தருளுவார். அன்பர்களே ! 

செமமைய ஞானசத்தித் திருவுறாக் கொண்ட. செம்ம 

லெம்மின்வே றல்லன் யாரு மவனின்வே றல்லேங் கண்ட் 

ரம்மழ வடிவினான்பா லன்புசெய் தவர் பிழைத்தோர் 

நம்மடிச் தொண்டு செய்தோர் ஈவைபடப் பிழைத்தோராவர். 
» 



எடி சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

பிழைகள் எல்லாவற்றினும் மேலான பிழையைச் செய்த பிர 

மனுக்கு, ஈங்குமரனியற்றிய தண்டனை தகுதியை யுடையதே யா 
கும். அவனைச் சிறையினின்றும் விடுவித்த லெவ்வாறு ? குழுமி 
லந்து இவண் சேர்ந்த நீவிரெல்லாம் யோித்துச் சொன்மின் 

என்ன, கொன்றை மாலைக் குழகனார் முன் அவரெல்லாம் நடுங்க 
மனத்தராய்ச் சொல்வார். பரம் பொருளே ! முன்னர் ஞான்று 

ஆணவ மென்னு மிருளி னகப்பட்ட பெரும்பிழையைத் தேவரீரே 

யுணர்ந்து, ஒரு செயலு மற்றுக் இடக்கும் அக்கேவல அவத்தை 

யிலே கருணை வைத்து ஆண்டருளினிர். அங்ஙனம் திருவறாள்புரி 

யுக் தேவரீர் இப் பிழை யொன்றனையு மூட்கொள்ளா தருள் புரி 

தல் அரிது போலும் என்றார். அதற்கு இறைவன் திருவாய் மல 

ரும். ஞானசத்தி தரனாய அவனும் யாமும் வேறல்லேம். நாமே 

துமான். தமானே நாம். அவ்வாறே, 

“௯௦ ஹி ரய வா கஹிகூ௦ காறஉ2 வாக்” 
டக | ப 

என்று யகர் வேதத்திலே அத்தியாச் சிரம சாகை யானது கூறு 

இன்ற, அதுமட்டோ. 

“யஸா3ஹெயாற? | யாகதொ$ | யா வீ.மாயக6 மபாஹஜ£।?? 
று வ் ட!) அ. ௯ 

என்று அதர்வண வேதங் கூறுகின்ற. ஆகலால் நான் வேறு, 
குமரன் வேறு எனப் பிரித்தோர் இரெளரவம் மசாரெளாவ முத 

விய கொடிய நரகங்களினின்று மேறமாட்டார். ஒருகால் ஏறுவ 

சேல் மலப்புழுவாகவும், மலக் இன்னும் பன்றி யாகவும், புலையராக 

வும், பிறந்து பிறந் துழல்வர்; இது உண்மை ! உண்மை !! முக்கா 

லும் உணமை!!! அவர் பவச் கடலினின்றும் கரையேறுதலில்லை. 
குமாமணிடம் அன்பு செய்தவரே உய்ந்தார். அவனடிக் கன்பு செய் 

யா அ எம்மைப் பூசிப்பாராயினும் அவர் பிழைப்பட்டவசே, ஆக 

லாற் பிரமன் செய்தது மேலான ௮ திபாதகம். அப்பா சச,ச்தையும் 



அப நதித் 

பிரம காரரக்கருக விமோசன மூர்த்தி, எக 

நங்குமரன் காருணியத் தினாற் நீர்ப்பதற் கன்றே குட்டிச் சிறை 
யிடுவித்தான். தன்னை வணங்கெ னென்னாஞ் சனெத்தானன்று. 

பிரணவத்தின் பொருள் யாமும் ௮வனுமே யன்றி வேறொருவரு 
மாசார், பிரணவத்திற்கு அகரம், உகரம், மகரம், வித்து, நாதம், 
சத்தி, சார் சம் என்னும் ஏழுபகுப் புள்ளன. அவற்றுட் சத்தி 

என்பது வேலாயுத மாகவும், மற்றைய ஆறும் ஆறு முகங்களாகவும் 

அவற் குண்மையானும் ௮௮ ஈன்கு விளங்கும். 

ட் வேதங்களில் ஆங்காங்கே. 

உ௩உ£ பரிவொ௦ ஒகாணெொ யஅரெதா நெகி.கடெக 

வடி௦ஹ ம ஹெணவைவீிதொெ ௧ | 

ஹஒஃக௯ாரொய ஒ௦காறா$ | பன்றி ணெய் வணவ 

யவ கஹ ஹகொற௱-௰௨ , ஹா அ வம மலா 3 லெெ 

uum © Snare. 3 ॥ எனவும். 

௦ற௦ பரை நஹஸவ- விமா 3 றஹவ-1 உட்டு சத 

எ ஹரயிவ.அி௨ஊ) 4 ஹணொ யிவ.கிஸ.! -1/ஹாமரிவொ8 
௨29 | 2 ௨2. 8 
த் கிவ ௦ எனவும் 

எம்மைக் கூறியதன்றி, எங்குமானையும் யாச காலததே “சுப் 

பிரமண்யோம்! சுப்ரமண்யோம் !! .சுப்பிரமண்யோம்!!!. என 

மூன்று முறைகூவி யழையா நிற்கும். இங்கன மிருப்பவு மிவற்றை 

யறியாது தானே அ௮காப் பொருள் என்ற பிரமனை விடுவிப்பது 

கூடாதன்றே, 
த காத்சீப் புராணம். 

வர்க்கும் பூதங்க ளெவற்றினுக்கும் பிரமனுக்கு மீசனென்ன தீ 

தீக்ச தற் பரப்பிரமஞ் சதா சிவனோ மெனவேசஞ் சாற்று மல்லான் 



௭௨ ் சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

முக்கனல்குழ் வேள்வியிற் சுப்பிரமணிய னோமெனவு முக்காற் கூறு 
1நிக்கருத்தை யறியானை யெவ்வாறு விடுவிப்ப இயம்பு மின்னே. 

என்று பெருமானார் அருளியதைக்கேட்டு விட்டுணு நடுநடுங்க 
யூரைப்பார். மூவா முதலே! தேவ சிங்கமே ! முன்னர் ஞான்று 

அவன் இயற்றிய எத்தனையோ பிழைகளைப் பொறுத்தருளினிர். 
அயங்ஙன முள்ள தேவரீர் இந்தப் பிழையைத் தான் பொறுக்கல் 

.அரிதோ ! வேத முதலே! பூண! புராதனப் பொருளே ! குமா 

ரப் பெருமா னிடஞ் செல்வே மானால், யாங்க செல்லா மிறந்து 

படுத லொருதலை யென்றே யிச்சர்கிதியை யடுத்தேம். ஈண்டும் வரு 

தற்கு மிகவும் அஞ்சியே யிட் நாள்கா ஐந் தரித்திறாந்தேம். கடனடு 
வட் போதாநிற்கும் மாச்சலப் பாய்மர மேலிருந்த காகம், அங்கு 

நின்றோர் அத்த நாற்பாங்கரு மோடி யோடிப் போந்து சசையுக 

தங்கு மிடமும் வேறு காணாத, முன்றங்கிய கூம்பரையே மீட்டும் 
நாடி வருதல் போல, அடியேங்களும் யாங்குச் செல்வேம்? யாரைத் 

£ துணைச் கொள்வேம்! தேவரீரேயன்றி வேறு தஞ்ச மென்னோ? 

என்று மற்றைய தேவர் முதலினரோடுஞ் சேந்து தாழ்க்அு தாழ்ந்து 

இசந்தார். சாழ்ந்தவரை வறியராக்கவிடாத பரசிவனார் கருணை 

கூர்ந்து, அஞ்சற்க வென்று அபயங் கொடுத்து ஸ்ட் சேவரை 

யழைத்துச் இருவாய் மலர்க் தருளுவார். 

நந்தியே! பொன் மணி கொழித்துப் பாயும் பொழி லத்த 

வேங்கடப் பொருப்பை யடைக் ௮, கடப்பந் தாரா னடிமலர் வீழ்ந்து 

கைகுவித்துத் அதிகள் கூறி, “பிரமன் சிறையை விடும் வரத்தைத் 

தந்தையார் அவண் திருமான் முதலானோர்க்குக் கொடுத்தார். அவ் 
வரம் இவண் கொடுத்த வரமே யாகும் என்து அவன் சிறையை 
நீச்ச வருதி” என்றருளினர். இருந்தி தேவர் வேங்கட மலையை 
யடைந்து சிவபெருமான் அருளியவாறு வணக்கமுதலாய புரிந்து 
“பிரமன் சிறையை விடம் வரத்தை?” என்று க..நிய மாத்திரையே 



“ச. இதத் [த்து க் _ . 

பிரம காராக்கருக விமோசன மூர்த்தி, ௭௩. 

சர்வகர்த்தத் அவ மூர்த்தி வெகுண்டு, ““நீ இவண் நிற்பையேல் நின் 

னையுஞ் சறையிடுவிப்பாம்'” என் று கூ. நியருள, ந௩ திதேவர் ௩டுகடுங்இ 

மிகப்பயந்து வேறொன்று மூரையாராய் ஓடிச் சென்று பரசிவ 

னர்க்கு அங்கு நிகழ்க்தவற்றை யுரைத்தார். பெருமானார் புன்முறுவ 

லற்றுக் கணர்கள் யாவருஞ் சூழ்ந்து போற்ற இடபாரூடரா யெழுச் 

தருளிச் இருவேங்கடஞ் சென்று புதல்வரைச் தழுவிப் பிரமன் 

சிறைவிடுமாறு கூறியருளினர். பிரணவப் பே।நன் தேரியான் 

படைப்புத் தொழிலை யெங்ஙனம் புரிவான். ௮வனை விடலொல்லா 

தென, பரசிவனார் வெகுள்வார் போல, மைந்த நின் செய்கை 

யென்னே! பிரமன் சிறை விடென்று யாம் உரைக்கவும் மறுக்கின் 

றனையெனக் குமாசச் கடவுள் மலரவன் சிறையை விடுவித்தனர், 

பரசிவனார்வெள்ளியம் பொருப்பிற் சேர்ந்தார். குமாரப் பெருமானார் 

தம்மை வணங்கிய பிரமனுக்கு உறுதி மொழி கூறி யனுப்பினர். 
அதன்பின் கயிலைப் பாங்கருள்ள கந்தமலைக் கோயிலிற் சென்று 

வீற்றிருந்தார். பிரமனைக் காராக்கிநகம் என்னுஞ் சிறைச் சாலையி 

ணின் அஞ் வெபிரான் வேண்ட விடுச்சமையாற் பிரமகாராக் கிரக 

விமோசன ழர்த்தி யாயினர். 

கந்தபுராணம் - அயனைச் சிறை நீக்தபடலம். 

நன் சிறை யெதின மேன நாடுவா னருளை நல்கத் 

தீன்சிறை நின்றோர் தம்மைச் சண்முகக் கடவு ணோக்இ 

மூன்றை யொன்றிற் செங்கேழ் முண்டகத் சயனைவைச்த 

வன் சிறை நீக்கி நம்முன் வல்லைதம் இடுதி ரென்றான். 

என்றலுஞ் சாசதர்க்குட் சிலவர்க ளேதி யங்க 
ணொன்றொரு பூழைதன்னு ளொடுங்கெ அறையும் வேதா 
வன்றளை வீடுத்தல் செய்து மற்றவன் றனைச்கொண் டேஇக் 
குன்அதொ மாடல் செய்யுங் குமாவேண் முன்ன ருய்த்தார். 

இதம் காராக் கிருக விமோசன மூர்த்தயே நமஃ 

» 



பதினான்காவது; 
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பரசிவ குரு மூர்த்தி. 

.. . கந்தாசலத் இறாக் சோயிற்க ணிருக்த குகக் கடவுள், தந்தையா 

சாய சிவபெருமானைச் தரிசிக்கச் சென்றார். .தந்தையாராம். பசு 

பதி “குமார ! இங்ஙனம் வருக.” என்று எடுத்து உச்சி மோந்து, 

முஅகு சைவக் அ ““நீன் பேநமையை யுலக மேவ்வாறு தேளியும்”' 
என்று உரை வழங்கி அதனை விளக்குவா னுன்னி, கங்கையைச் 

சடையிற் கரக்கச் செய்தருளிய வானார், திருப்புன் முறுவல் பூத்த 

முகத்தினராய், வரசைபக வெறிந்த வள்ளலாரை நோக் யுரைப்பா 
ராயினார். 

செல்வக் குமர | (பேதைமையா னாதல், பெருங் இழமையா 

தைல், ஈட்பினர் மாட்டும் பிழைகடோன்ற லியற்கை. அறிவிற் 
சிறந்த பெரியர் தாந் தெரிந்து ஒரு பிழையுஞ் செய்இலொர். அறி 
விற் குறைந்த சிறியோர் அறிந்தும், அறியாமையானும் பெரும் 

பிழைகளையுஞ் செய்வர், அவ்வத்திறங்களி னுண்மைகளை யறிந்த 
பெரியோர் அதுபற்றிக் கோபித்து வைரங் கொள்ளார். ஆகலா 

னே பிரமனும் அறிவின்மையானே நின்னைக் கண்டு வணக்கம் 

புரியாது விரைவி னம்பால் வந்தான், பின்னர் அவனை விளித்து, 

அவன் மூக்கனுஞ செவிகளினும் வாயினுங் சண்களினும் இரத்தஞ் 
சொரியுமாறு . குட்டி, கணங்களால் அடிப்பித்துப் பல நாளாகச் 

சிறையி விடுவித்து, எல்லார் தொழிலையும் நீயே யியற்றினை, எல் 

லார்க்குச் செய்யும் வணக்கமு நினக்கே யெய்துக் சகையது”' என்று 

எம்பிரானார் தந்திருவுள்ளத் தோர்மறைவைக்து அருளலும், குமா 

ரக்கடவுள் புன் முறுவல்கொண்டு. உரைத்தருளும், எந்தையே! பிர 

ணவச்தின் மெய்ப்பொரு ளறியாப் பிரமன் எங்க னுலகங்களைச் 

சருட்டிப்பான். அங்கன மறியாத வவனுக்குச் சருட்டித் தொழிலை 

யெவ்வாறு கொடுக்கலாம்! என்றார். அதுகாலைச் சிவபெருமான், 
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பரசிவ குரு மூர்த்தி. எடு 

மைந்தனே ! நீ அதன் பொருளைத் தெரிக்குதி, என்ன, சேநீ 
தமிழ்ப் பரமாசாரிய மாத்தி தருவாய் மலர்ந்தருளும், எந்தப் 
பொருள்களும் உபதேச மூறையினாலன்தி யுரைத்த றகாது, கா 

லம் இடம் என்பன அறிந்து, முறையினாற் கழற வல்லேம் என்றார். 

அனார் கேட்டு, “மைந்தாவோ ! உண்மையே. யுரைத்தாய். 

ஞானபோத உபதேசப் பொருள்கேட்டற்குச் றெந்ததென்னு மாசி 

மாதத்து மக நாள் இதோ வருகின்றது. நீ யெஞ்ஞான்றும் நீங் 

காஅ விறாப்புடனமராக் தணிகை வெற்பை யடைகின்றாம். என்று 

கணங்களோடும் வெளிப்பட்டு ஏறூர்ச்து சங்கரனார் தணிகைமலை 

சார்ந்தார். குமாரக் கடவு டோன்றாமை கண்டு, பிரணவப் பொ 

ருண் முதலிய உண்மை யுபதேசமெல்லாக் தவத்தானும் வழிபாட் 

டானுமே இடைக்கற் பாலன வென்று உலகங் கண்டு தெளிக்தய் 
வான் றவம்புரிய ஆரம்பித்தார். ஞானசத் திதால் கடவுளாரின் அத் 

சாணி மண்டபம் எனப் படூஉம் திருத்தணிகை மலைச் சாரலின் வட 

தழ்ப்பாற் சென்று, தம்புரிசடை தாங்க, ஒகணப் போழது, வே 

லாயுதப் பெருமானை யுளநிறுவித் தவம் புரிக்சார். எல்லாம் வல்ல 
இறைவன், அங்கன மொருசணம் நோன்பு ஞற்றலா னன்றே யச் 

தணிசை மலை கணிக வெற்பு எனப் பெயர் பெற்ற தென்ப. 

தான் வழிபடுங் கடவு ளொன்றில்லாமையானும், வழிபடுவோ 

செல்லாம் வடக்கு முகமா யிருப்ப, வழிபாட்டைப் பெறூஉந் தாரம் 

தென்றிசை முக நோக்டியிருர் 3 ௮சனாலே தகதிணு முர்த்தி யென 

வேதங்க ளெல்லாங் கூறிய பெருமான், இப்போது கந்தக் கடவுள் 

சோன்றலும் வடதிசை ழக. நோக்கி யிறாந்தனர். பெருமானார் 

தென்முக நோக்கி வீற்றிருந்தருளினார். இவ்வாறாகத் தென்றிசை 

நோக் விளங்கும் மூர்த்தத்தை யன்றே மேதா தக்கிணா சூர்த்தி, 

யோக தக்திணாஞூர் தீத, வீணாதக்கணாொ மூர்த்தியெனச் சுத்த வித்னீத 

கள் சொல்லித் அதிக்கும், 



௭௭ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

| வேதங்களும், 

சஜா.சஓே அ வமர ௩-3 வழ 39.௧ 

(அஜாத இத்யேவ கச்சித் பீரு ப்ரபத்யதே 
ருத்ரீயத்தே தக்ஷிண முகந்தே நமாம் பாகிறித்யம்|, எனவும் 

௯ஜா ௧92 வெ ௧௯௦ 8 8.ந நிவி வ | 

௩௨ வஜாஷஹ வ வடி ொஷால் ப கதிண வ 

(அஜாதமிம மேவைகம் மத்வா ஜர்மநி பீரவ3 | 

ருத்ரஸ்யாஸ்ய ப்ரபத்யந்தே ரக்ஷா! த்தம் தகூதிணம்முகம் || 

இவ்வாறு அதியாரிற்கும் மாகேசுர மூர்த்தி யவரைத் தவிர 

லிருத்திக் குருவிற்குச் சீடன் எவ்வெவ் வழிபாடு செய வேண்டு 
மோ வவையெலர மியற்றி யிருந்தார். முருசக்கடவுளார் சிவபெரு 

மானுக்குப் பிரணவத்தி னுண்மைப் பொருளை யெல்லாம் மொழிக் 
தருளினார். அவை அவாங் மனோகோசரமா யிருப்பினும் சல காட் 

தும. 

அதர்வண வேகம். 

௨ மவறுகி௦ அடாஜெளவ, ய ௩௧௦ 

யா நப ராயி.௧வ ் கி கலரா 5௦கொவாய £ தாகமா 

மெ 96 வவ ஜெ 7 த பக்கது | ஒகெ டக 

ஒக்ஷ[ர௦ ரோஉள வயாகஃயழா நய வயி வ 990.௪) ௪௨ 

டக ௨ 0௦ கந்தப் ஹாஸ்புவாடா(ற வா் றொ டாய சஹா 

க்ஷ உ ஹ ॥ 



பரசிவ குரு மூர்த்தி, எ 

என்றற் றொடக்கத்தவா வுரைத்துப்போகு மிவ்வாற்றானே, 

“ஓ பகவ! ஆதிகாலத்தி லுபயோடித்தது யாது? தியான மென்ப 
தூஉம் எத? தியாதா எவன்! எவன் தியேயன் என்று வினாவிய 
வற்றிற்கு வேதம் என்ன விடை யிறுத்த தென்று நேக்கும் காலச் 

சே, பிரணவாக்கரமே முதற்கண் தேவரீரால் நந்தி முதலாயி 
னோர்ச்கு உபதேசிக்கப் பட்டது. அதுவே தியானம்; அதுவே 

தியானிக்கற் பாலது. இங் வக்கரம் பரப்பிரம வடிவமாம். இப்பிர ' 

ணவும் நான்கு பாதங்களுடன் கூடியது. இதன் நான்கு பாதங் 

களும் நால்வகை வேதங்களாம். 

முதலாம் மாத்திரை பிருதிவி, அகாரம், இருக்குவேதம், வசுக 

கள், காயத்திரி சந்தம், காருகபத்தியாக்கினி யெனு மிவையிற்றை 

யுடைய. இரண்டாம் மாத்திரை ஆசாயம், உகாரம், யசர்வேதம், 

உருத் திரர்கள், இருட்டுப் சந்தம், தக்கணாக்கினியம் என்னு மிவை 

பிற்றை யுடையது, மன்றம் மாத்திரை. தியுலோகம், மகாரம், சாம 

வேதம், சூரியர்கள், ஜகதி சந்தம், ஆகவனீயாக்கினி யென்னும் 

இவையிற்றை யுடையது. நாலாவதாம் அ௮ர்த்தமாத்திரை சோம 

லோகம், ஓங்காரம் அதர்வண வேதம், மருத்துக்கள்,விராட் சந்தம், 

ஏகரிஷி யென்னுஞ் சிவாக்கினி, பாஸ்வதி சக்தி என்று தியானிப் 

பார் யோகிகள். முதன் மாத்திரை சிவக்தும்பொனனிற மாகவும் 

விளங்கும். இரண்டாவது மின்னலென்னுமது கருகிறமுடையது. 

மூன்றாம் மாத்திரை சுபம் ௮சுபம் உடையது, வெள்ளைநிறங்கொ 

ண்டது. நான்கரம் மாத்திரை மின்னல் போன்றது அன்றி யெல் 

 லாமிறமு முடையது. பரம்பொருளாகிய எமமைத் தெய்வமாக உடை, 

யது. இப்பிரணவத்தை மன்று முறை விதிப்படி யுச்சரித்தவினாலே 

ஆன்மாச் சாந் தி யடைரொன். கான்காமுறை ௮ளபெடைப் பிர 

ணவப் பிரயோகத்தால் அவ்வான்மாவுக்கு ஈம் ஒளி வடிவு தோன் 

ப்படும், இம்மந்திரம் மகாமந, ஓங்காரம், பிரளயம், பிரணவம், 
3 



௭௮ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

தாரணம், தாரகம், வித்தியுத், பிரகாசம்,சயம்பிரகாசம், சுயம்பிரமம் 

என்று சொல்லப்படும் பெயர்களை யுடைத் ௮. மேலான மந்திரமாக 

லின் மகாமநுவாம். ஆ 
- mo கவர் ரோ ஊ௯உ_8--£ாதய.கீபெத 9௦௧5 1 

என்னும் வேதவசனப்படி, ஓர் மூறை.யுச்சரித்த மாத்திரையே 

உயர்ந்த கதியிற் சேர்ப்பதால் ஓங்கார மெனப்படும். பிராணன்க 

ளெல்லாம் மகாசங்கார காலத்தே ஒடுக்கப் பெறுதலாற் பிரளய . 

மெனப்பட்டது. எல்லாப் பிராணன்களையும் (உயிர்களையும்) எம் 

மிடத்தே சேர்ப்பிக்கின்றமையாற் பிரணவ மெனப்படும். எல்லாச் 

அக்கங்களி னின்றும், எவ்வகைப் பயங்களினின்றும் தாண்டச் 

செய்வதாற் றுரண மெனப் பெயர் பெற்றது. பிறவியாகிய பெருல் 

கடலினின்றும் கடக்கச் செய்வதாலும், மனவாக்குகட்கு எட்டப் 

படாது கடந்து நிற்பதனாலும் தாரகம் என்னும் பெயர்பெற்ற அ. 

உ காபொல )ஹஸஜொசி.த ட் 

அபரம் பெவிடெ பா அய.தி 

2-5 ஹ-8 4-௦ ஹமி திவி ) { 

£ப்ரகாசேப்பியஸ்ஸ$தோமித்யம் 
தச்சாரேவித்யோதயதி 

முகுர்முகுரிதிவித்யுத் | 
என்ற வேதவசனப்படி எல்லாப் பிரகாசங்கட்கும் மேலான 
தாய் விளங்இச் சரீ ரத் தினுள்ளே அடிக்கடி ஓம் என்று பிரகாசிப்பத 

னால் வித்தியுத் என்னும் பெய ருடைத் து. உள்ளேயிருக்கும் தியான . 

யோக்கியமான பதார்த்தங்களைத் தீபத்தைப் போத் பிரசாசஞ் செய் 
வீப்பதனாற் பிரகாசம் எனப்படும். வேறொன்றி னுதவி யின்றித் 

சானே யொளிர்சலாற் சுயம்பிரகாச மெனும் பெயர்த்து. சுயம்பு 



பரவ குரு மூர்த்தி. ௭௯ 

வான. நம்வடிவா விளங்கலிற் சுயம்பிரமம் என்னும் பெயரை 

யுடைத்து. இவையே யன்றி, | 

| வ வ-4சறணொவவ௦ ஹாரா ஓ) 

வாரணா கவ ஹ_த[ரீய௦ |சர் வகரணோபறஹங்காராதீ 

தார்ய தாரணாத் ப்ரஹ் மஅரியம் 

என்னும் வேதவசனப்படி, எல்லாக் கரணங்களையும், அதாவது 

அசக்ரணங்கள் புறக் கரணங்கள் என்னு மிவையிற்றை மேற்போக 

லொட்டாத அவையிற்றின் விருத்திகளை நூத்தலாலும், தரிக்கத் 

தக்கன வெவையோ வவற்றைத் தரித்தலானும் பிரமதுரியம் என்று 

சொல்லப்படும். பிரணவம் வியட்டி, சமட்டி என விருவகை. 

வியட்டி - அகர, உகர, மகரங்களாம். சமட்டி அம்மூன்றுஞ் சேர்ந்த 

ஓம் என்பதாம், உலகங்களாகிய சராசரப் பிரபஞ்சங்க ளெல்லாம் 

மூவகையி னடங்கும். அதன்க ணடங்காசது ஒன்று மில்லை. ஆக 

லால் அகர உகர மகரப் பிரணவங்களான் அம் மூவகை யெல்லாங் 

கோடலாற் பிரணவத்து ளெல்லா மடங்கு மென்ச. பிரணவப் 

பொருளா யிருப்பவறாம், பிரண வடிவினரும், பிரண வாதிபரும், 

பிரணவா தரும், பிரணவாந்தரியாயமியரும், பிரணவ வாச்சியரும், 

பிரணவப் பிரேரகரும், பிரணவப் பிரசாரணரும் ஆக விளங்குவோர் 
தேவரீரும் அமமையுஞ் சேட்டனும் யாமுமே, வேறொருவரு 

மாகார், பிரம விட்டுணு ருத்திரர்களை யொசோவழிக் கூறுவ துப 

சாரமேயாம். பிரணவமே யெல்லாமச் இரங்கட்கும் மேலானதாம். 

ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷர நீங்க வேனைய மக் திரங்கள்யாவும் பீரணவத்தை முத 

லாக் கொண் டியங்கப் பெறும். ஆகலால் அறிவுடையோர் அதனை 

மகாமனு வென்றும், சவம் இரமென்றும் உரைப்பர், பிரணவம் 

ஆறுவகை யாகவும், எழுவகை யாகவும் கொள்ளப்படும், ௮, ௨, ம; 

விந்து, நாதம், சத்தி என்னு மிவையே யாரும், இவையிற்றுடன் 
J 



௮0 சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

சாந்தம் என்னு மொன்று சேர்த்துக் கோடலே -யெழுவகையாம். 

இவ்வேழனுட் சத்தி என்பது நம் வேற் படைக்கல மாகும். ஏனைய 

வாறும் அறுமுகங்களாக வமர்ந்திருத்த றெரிந்த தொன்றே, சொற் 

பிரபஞ்சங்களெல்லாம் அதனிடத்தி னின்றுந் தோன்று இன்றன. 

வவ ஜா கா ஆத 02௯௦ 

௧, ஆப தஹ விவ. உவ மாய 2 6௦ 

சஓவாவொ தி | 

ஏவந்தியாத்வாக்;ணமேகம் 

க்ரது சதஸ்யாபிசதுஸ் ஸப்த 

த்யாயத்பலம் ததவாப்கோ £| 

என்னும் அசர்வண வேத வசனப்படி, பிரணவ தியான பலத்தை 

யாராயுங்கால், ஒரு முறை இயானச்சால் நூறு நூறு யாகங்களை 

எழுபத்து நான்கு முறை செய்தவனுச்குரிய பலங் இடைக்கும் 

என்று தெரிகிறது. பிரணவம் வேதத்தின் முதலினுங் கூறப்பட் 

ள்ளது. முடிவினும், 

உ, கிவி 55 ப ஹண$ வ ணவ ௯ 9ாஓாவலஸெ 

உஹது ௨ ஷ ரவ_த) மக] தை, ஊவா௱ஹாவலிஸ்ரீற ௮) 

௦.௧ | 

ப்ரதிஷ்டித: ப்ரஹ்மண: ப்ரணவம் குர்யாதாதா வந் 

தேச சர்வதா ஸ்ருவச்ய ரோம் க்ருதம் ப்ரஹ்ம பரஸ்தா 

ச்ச விசீர்யதே, ் ம் 

என் திருத் தலாற் சர்வ கேலு மண்ணக னடங்கு 

மேன்க. பிரணவத்தினுடலாக வ. அ ட ல் வச்ச 
ளாவார் தாமும் யாமுமே. அத, 

ட் 



பரசிவ குரு மூர்த்தி. ௮௪ 

சகாரெணொறு A ௦ ஹஹ வ-$லொகெஸ ரொ 

ஹா? சகாரறொயர௦ஹஃவோறு ௧ | 

என்ற இநக்தவேத வசனப்படியு ம், 
» 

யகவெலாஒளஹா௫ வெராகொலெடாஜெவவ, 25) 

ச ஓ ் o 
அவவ க] கீஸ் சவ ய5 வாத ௮ ஹப | 

என்னும் யசுர் வேத வசனப்படியும் யாங்களே யாவேம். 

ஓம் பூ£ | ஓம் புவ | ஒம் ஸுவ$ | ஐம் மஹூ | ஓம் 

ஜூ | ஓம் தபஃ | ஓம் சத்யம் | ஓம் தத்சவி அர்வ ரேண்யம் 

பர்க்கோ தேவஸ்ய தமக தியோ, யோநப் பிர சோத யாத் 

ஓமா போஜ்யோ தீர ஸொமிருதம் ப்ரஹ்ம பூர் புவச் சுவ 
சோம் |.என்ற வேத மந்திரங்க ளேலலாம், பூமி புவர் லோகம், 

சுவர்க்க லோகம், மகலோகம், சனலோகம், தவலோகம், சத்திய 

லோகம் என்னு மிவை யெல்லாம் ஓங்சாரமே, எவன் நம்முடைய 
- ஞானங்களை எவுநின்றானே அந்தச் சிருட்டி கர்த்தாவான ஈசன்ற 

னுயர்வுடைய சொரூபத்தைத் தியானிப்பார். நீர், நெருப்பு; அவ 
 ந்றின் குணங்கள், முத்தான்மா; முவ் வியாநிருதிகள் இவையெ 

லாம் பிரணவமே யென்று தெளிவார்கள் உலகர். ஒங்காரச்திற்கு 

வடபுறம் சர முண்டு, தென்புறம் பாதம் விளங்கும், இவ்வுண்மை 

_ யாங்கள் தக்ஷிண ழர்த்தியா யிருத்தலா னன்கு தெளியப்படும். 

- அதர்வண வேகம். 

ஷவஒூகாறொயஜகாா? 

ஹடணவொய உ, ணவ? 

ஷ்ஹவ_)வ ஜா வியஸவ-வ பாவ 

£௬ 



௮௨ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

வெ தனொயொ தஸ? 

த 2௦ யகலா 
அ அ 

அம் ரு ய 9 ( ஸஹ க்ஷ 
த ட்ட அடல்ட் பலக ப்பு 

டெ உய தடி ௦ 

த Q ௦ அதாவ, ஹசி | யவகவஹஊ சொற-உ, 9 

வ௦௦௦ ஸ்மா 5௦ வ டவாகுவ$ெபஸுமா2 
i வ 

ஹூஹாடெவ2 கீ 8 

என்னும் வசனங்களின்படி, “அவன் ஓங்காரன். எவன் ஓங்கா 

ஈன்? அவன் பிரணவன். எவன் பிரணவன் ? அவன் சர்வ வியாபி. 

எவன் சர்வ வியாபி? அவன் அனந்தன். எவன் அனந்தன் 1 அவன் 

தராம்,எவன் சாரம்? அவன் சூச்குமம். எது சூக்குமம்? அது சுக்கிலம். 

எது சுக்லெம்? அது வைத்தியுதம், எதுவைத் தியுதம்? ௮து பரப்பிர 

மம், எவன்பரப்பிரமம் ௮வன் ஏகன். எவன் ஏகன்? அவன் ஏகனான 

உருத்திரன். அவன் ஈசானன்; அவன் பகவான்; அவன்மகேசுரன்; 

அவன் மகாதேவன்” என்று தெரிகிறது, இதன் கண் பிரணவத் 

தையும் நங்களையும் அபேதப் படுத்தி ஓங்காரம், பிரணவம், சர்வ 

வியாபகம், அநந்தம், தாரம், குக்குமம், சுக்கிலம், வைத்தியுதம்,, 

பரப்பிரமம், ஏகம், உருத் இரம், ஈசானம், பிரமம், மாகேசுசம், மகா 

சேவம் என்னு நாமங்களை வாசகமாகிய பிரணவத்திற்கும் பெற 

வைச்கப்பட்டன. வாச்யெப் பொருள் வே றெவர்க்குஞ் செல்லா 

சென்பது இதனானுந் தெளியப்படும், இங்ஙனம் உரைத்த வுண்மை 

யெல்லாம் சிவற்கே தெரியும். இவ்வாறாசப் பிரணவத் இனுண்மைப் 

பொரு ளெவை யெவையோ அவை யெல்லாவற்றையும் மூருகச் 



பரசிவ குரு மூர்த்தி, ௮௩. 

சடவுள் மொழிச் தருளினார். தமக்குத் தாமே மகனாக விளங்கிய 

சிவ பெருமான், தமக்குத் சாமே யொருகுற்றமு மில்லாத ஆசாரிய 

ராக விருந்து, தாமாயெ தத்துவப் பொருளைத் தாமே சொல்லச் 

தாமே கேட்டுக் கூத்தாடினார். உயிர்களை யலைக்கும் ஆணவப் பகை 
யும், சூரனாம் பகையும், பிரணவப் பொருளாய் விளங்கு மிவ்வீரனா 

லின்றே யழிக்தன வென்று உளக்கட் டோன்றும் வீசக் குறிப்பால் 

ஆர்த்தலால் அந்த இடம் வீராட்ட காச மென்று பெயர் பெற்றது. 
பிறப்பு இறப்பு இன்றிப் பேரின்பத்தை அளிக்குஞ் சிவ பெருமா 

னுக்குப் பிரணவப்பொருளைக் கொடுத்த காரணத்தால், பிரணவ 

வநத்த நகரம் என்றும், சிவபெருமா ஞோர்கணம் முருகக்கடவுளை 

நோக்கித் சவஞ் செய்தலாற் கணிக வேற்பு என்றும், முதலும் 

முடிவு மில்லா அம், தனக்கோர் ஞூலமில்லாதும் தானே யெல்லா 

வற்றிற்கும் மூலப்பொருளாய் விளங்குஞ் சிவபெருமானுக்கு, அறம் 

பொருளின்பம் வீடு என்னும். நால்வகைப் பொருட்கு மூலமாகிய 

வேதங்களின் முதலாய பிரணவ மூலப் பொருளை எவர்க்கும் மூல 

மாக விளங்கும் கந்தக்கடவுள் உணர்ச்சலால் ழலவேதண்ட மேன் 

ஐந் தணிகைத்தலம் பெயர் பெற்றது. இங்ஙனம் லோக குரு வா 

இய சிவபெருமானுக்குக் குருவாக வீற்றிருந்து பிரணவப்பொருளை 

யுபதேசித்தருளலாற் கந்தக் கடவுள் பரசிவ து ழர்த்தி யாயினர். 

எ .திருற௮ுங் குமானை யிருந்தவி சேற்றியங் 
கதிர்கழல் வந்தனை யதனொடுக் சாழ்வயிற் 
ச.தஅர்பட. வைகுபு தாவரும் பிரணவ 

. மூதுபொருட் செறிவெலா மொழிதாக் கேட்டனன். 

..... மரணமும் பிறப்பும் கடந்தபேரின்பம் வழங்குமப் பெரும் பெ 

யரிறைக்குப், பிரணவப் பொருளைக் கொடுத்த காரணத்தாற் பிர 

ணவ வருத்தநன்னகரா, மிரணவல் லவுணக்களை யெலா முருக்க 

விலங்கருட் டிருவுருத் சாங்கி, யரணமா யமரர்ப் புரப்பவ னென்று . 

மமர்ந்தரு டணிகைமா நகரம், ் 
டை 

ஏ. 



௮௪ சுப்பிரமணிய பராக்ெமம். 

பணிஇளராரப் பண்ணவன் முருகற் படர்ர் தரர் தவத், இனை 
யாங்குச், கணிகமே புரிந்து கருத்தமுற் றுறலாற் கணிக னு 

னப் பெயர் விளங்கும், 
C 

மூலமீறிகக து மூலமேலில்லா மூலகா ரணப்பொரு டனச்கு, 

மூலமாயிருக்து நால்வகைப் பொருட்கு மூலமாகிய வருமரையின், 

மூலவான் மொழிக்குப் பொருட் செறி வெவர்ச்கு மூலமானவன் 

விரித்தமையான், மூலவேசண்ட மெனப்படுங் குறவர் மூலம் தேர 

ருவரைப் பறம்பு. 

பரசிவ குரு மூர்த்தயே ௩மஃ 

பதினைந்தாவது, 

சகர மாத தி. 

நீர்வள நிலவளங்களாற் சூழப்பட்ட % உச்சயினி நகரத்திலே 
மனுநீதி வழுவாது செங்கோல் ௩டாச்திய அரசன் ஒருவ னுளன். 

அவன் பெயர் சந்திரசேனன் ஆகும், அவன் மாகாளேசுரப் பெரு 

மானை மெய்யன்புடன் பூசித்து வருங் காலத்திலே, சிவகணச் தலை 

வருள் மாணிபத் திரர், திருக்கயிலைக்க ணுள்ள சிட் சாமணியைச் சவ 

பெருமானது கட்டளைப்படி. கொண்டு வந்து கொடுத்துச் சென்றார். 

அதனை யன்புடன் வாங்இச் சர் திர சேனன் தரித்திருர்சது கேட்ட 
அரசர்கள் யாவரும் தாமும் அதனைத் தரித்தற்கு விரும்பித் தாது 
ளு 

* உச்சயினி நகரம் என்பது அகம்தி தேசத்தின் தலைநகரம், பிரச்சோதனன் என் 

னும் அரசனுடைய இராசதானி யென்று மணிமேகலை யென்னும் காவியத்துட் கூறப்பட் 

டத. உஞ்சை, உஞ்சையினி எனவும் சொல்லப்படும், பிமோத்தர சாண்டத் தமிழ் 

மொழிபெயர்ப்புப் பிரதிகலிலே சீகரன் என்னும் பெயர்க்கு, தரன் என்று பாடபேத 

மாக உள்ளத, அதனை யாராய்ம்த காலத்துச் சரன் என்பதே யண்மையெனக் சாணப் 

படுகின் ஐது, த 
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சீகர மூர்த்தி. ௮டு 

விடுத்தனர். சந்திரசேனராசன் தன்புய வலிமையும் வரங்களும் 

அழிந் த பின்னர்த்தான் கொடுப்ப துண்மையென்று ௮றிவிச்தான். 

அது கேட்ட அரசர்கள் யாவரும் வெகுளி கொண்டு படையெடுத்து 

வந்தார்கள். பகைவர்கள் திரண்டு மதிலை வளைத்தன பென்று கேள் 

விப்பட்ட அரசன் சிறிதும் பயப்படாமலும், வேறோர் காரியங்களைச் 

செய்தற்கு எண்ணாமலும் பூசைத் திரவியங்களை யெல்லாங் கொண்டு 

சென்று மாகாளேசுரப் பேநமானைப் பூசிச்துத் தியானித் திறாம் 

தான். 

அவ்வாறு இருக்குங் காலை, இடையர் குலத்திற் றெந்தா 

ளொருத்தி, தன் மைக்சனுடன் சிவபெருமானைத் தரிசித்து வம் 

தாள். மற்றைகாள் அவள் புத்திரன் சக் திரசேன மகாராசன் பூசை 

செய்த படியே தானும் பூசிக்க நினைத்து, மணலாற் சிவலிங்கஞ் 
செய்து, பச்சிலைகளை மற்றைத் திரவியங்களாகப் பாவித்துப் பா 

சிவன் நிருவடியைத் தியானித்து அசைவற விருந்தான். அவன் 

தாய்வக்து மைந்தனே ! உணவு கொள்ளுதற்கு வருவாய்” என்று 

பலமுறை அழைத்துங் கேட்காமல் இருப்பது கண்டு கொடுங்கோப 
முற்று, “என்ன விளையாட்டுச் செய்கின்றாய்” என்று தன்கைக 
ளால் மோதிப் புடை தீது, சிவலிங்க முதலாயவற்றை யெல்லாங் 

கலைத்துச் சென்றாள்.- ஆயமைகந்தன் விழித்துப் பார்த்து வருந்தி 

அழுது உணவு கொள்ளாமற் சோர்க்து மூர்ச்சை யாயினான். பின் 

னர்ச் தெளிக் தெழுந்து பார்த்த காலை, அவ்விடம் திவ்விய தல 

மாகிச் சிவலிங்கப் பெருமானுஞ் சோதி வடிவாக விளங்குவது 

... தண்டு அதிசயமடைந்து துதித்து, பெருமான் நிரு வருளை வியந்து 

மீட்டும் பூத்தான். வீடுசென்ற இடைச்சி ரித் திரை செய்து விழித் 

அப் பார்க்கவே, தன்வீடு முற்றும் பொன்மயமாக விளங்குவது 
கண்டு மனங்களித்் து, ௩ன்மகப் பெற்றே னென்று மகனைப்புகழ்௩் த, 

நிகழ்ச் தவற்றை யெல்லாம் அரசனுக்கு அறிப்பே னென்று சென்று 



௮௬ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

தெரிச்சாள். அரசனும் மந்திரிமார்களும் தானைகள் சூழச் சென்று 

கோயிலை வலம் வந்து சிவலிங்கப் பெருமானையுந் தரிசித்த, பொன் 

மயமா யிலங்கும் மனையையும் பார்த்துக் கமையிறந்த ள்ள ழூற்று 

நின்றார். 

படையெடுத்து வந்த அரசர்கள் யாவரும் இவ் வற்புதங்களை 

யெல்லாங் கேட்டறிச்து அஞ்சி, சந்திர சேனராசனை வந்து வணங் 

கிச் சனிப் பிரதோஷத் இற் பூசித்துப் போருளடைக்த சகரன் என் 
னும் அப்பிள்ளையைப் புகழ்ம் து வணங்கி நின்றார். அப்போது ௮ஞ் 

சனை வயிற்றிற் பிறந் து, இந் இனால் அருளிச் செய்யப்பட்ட * ஐநீ 

கீரவியாகரணத்தை ஆறகாட்கு ளோதியுணர்ந்து, இராவண யுத் 

தத்தில் இராமருக்குப் பற்பல உதவிகள் புரிக்த பெருவலிமையுடைய 

அனுமார் அவ்விடம் வச்சார். யாவரும் வணங்கினர். அஞ்சனை 

குமாரர் கரனை யெடுத்து அணைத்து உச? மேரந்து, பிரம விட்டு 

ணுக்கள் முதலினராலும் அடையப்பெரு த பெரும்பேற்றை யடைக் 

தாய். ஆயர்குலக் கொழுந்தே ! நின்்றவமே தவம், நின்பேறே பெதற் 

கரும் பேறு. தருமவடிவாஇய பசுக்களைப் பாதுகாத்த நின்குலத் 

தார் பயனெலாம் இரண்டு ஒருருவெடுச்தாய். சனிப் பிரதோஷ விர 
தத்தின் மகிமையை யெவர்க்குந் தெரித்தாய். இப்பூசனையின் பலத் 

இனாலே விட்டுணு வானவர் நின் எட்டார் தலைமுறைப் பிள்ளையா 

கத் தோன்றி வளர்வார். மின்குலச்துச் தோன்றும் நந்தகோபன் 

என்பான் ஒருவன் வளர்ப்பான். அதனால் உன்குலத் இற்கும் பிதிரர் 

சருநச்கும் உலகத்திற்கும் ஈன்மைகள் விளையும் என்றார். சகரன் 

கண்ணபிரான் பிறப்பதும் வளர்வதும் செய்வனவும் அடியனேன் 

இப்போதே யறிந்தானந்திக்க வேண்டுகின்றேன் என்றான். அஜ் 

சனை குமாரர், அன்பனே ! அவை யெம்மாற் செய்த வியலா. காள 

% . ஐக்திர வியாகரணம்-— இர் நிரனாற் செய்யப்பட்ட தோரிலச்கண நூல். இந் 

ரெட் டாம் வேற்றுமை யென்றனன்?? என அகத்தியனாரும், “ஐந் பல்டி ப்ப 

“சாப்பியன்?? எனப் பனம்பாரனாரு முரைக்குமாற்றா னறிக. 



சீகர மூர்த்தி. ௮௭ 

கண்டப்பெருமான அ செல்வக் குமார ராகிய சுப்பிரமணியப் பெரு 
மானை நினைத்துத் தவங்படெப்பையேல் அவைகூடும் என்று சென் 

ரூர். மற்றையோர்களுக் தத்த மிடஞ் சென்றார்கள். 

சீகரன் என்பான் விந்த மலைக்கு மேலைப் பக்கத் திலே சோலை 
களாற் சூழப்பட்ட குமார வனம் என்னுந் திருத்தலஞ் சென்று 

முழுமுதற் பொருளாகிய சுப்பிர மணியப் பெருமானை நினைக் 

பற்பல வருடம் தவஞ் செய்தான். தவாக்கினியினாலே சுவர்க்க 

லோக வாசிகளுஞ செக முடியாது தஅன்பப்பட்டார். அடியர் 

இடர் தீர்க்கும் அறுசிகெொரக் செந்தழற் பொருப்பு, சருகிறக் கடலிற் 

றேன்றியாக்கு வெளிப்பட்ட அ. ' £கரன் வணங்கிப் பலஅதி 
பசர்ந்து தன் எண்ணங்களையும் எடுத்து வகுச்சான். 

யாதவத் தலைவனாயெ €கான் விருப்பப்படியே, கண்ணபிரான் 

றோன்றியதும், ஈந்த கோப னிடம் வந்து வளர்ந்ததும், சகடாசுரன் 

பூதனை, அகாசுரன், பகாசுரன், குவலயாபீடம், சானூரன், முட்டி. 

கன், கஞ்சன், சிசுபாலன் என்னு மிவர் முதலாயினோரை வதைத் 

அம், உருக்குமிணி, சத்தியபாமை, மித்திர விந்தை, காளி, ஈப் 

பின்னை, சத்தியை, பத்திரை, சாம்பவி யென்னு மாதரை மணக் 

ததும், அவருட் சாம்பவதி என்பாட்குப் புத்திரப் பேறின்மையால் 

வருந் தி, உபமன்னிய முனிவரையடுத்அ வேண்ட அவர் திருவடித் 

கை செய்து, விபூதி ருத்திராக்கங்களை யணிவிசத் தச் தவஞ் 

செய்ய அனுப்ப அதனால் மகவீன்றதும், கண்ணன் சிவபூசை செய் 

தஅம், தாம் கண்ணற்தச் சாநப்பியம் அளிக்குவ் காட்சியும், பாச 

தம் தீர்த்ததும் பிறவும் ஆயெ எல்லாவற்றையும், €சரன் கண்ணாற் 

கண்டு. ஆனச் இச்சச் காட்டியருளினர். அவற்றை யெல்லாம் தரி 

சித்து ஆனந்த முற்றுப் பெருமானே ! இத்தகைய கண்ணனும் 

இறந்தா னென்றால் அவன் சரிதையும் பெருமையும் என்னாகும், 

தேவரீர் இருவடியிற் சேரும் பெறாம்பேற்றை யருளல் வேண்டும்; 
» 



௮௮ சுப்பிரமணிய பராக்கரமம். 

இவ்வாறாய இறப்புடைச் செல்வங்களை யெல்லாம் அடியனேன் 

பொருட்டிற் செய்தருளினமையாலும், என் பெயருஞ் சகரன் என 
விருப்பசனாலும், தேவரீர் சீகரமூர்த்தி யென்னும் திரு நாமத்து 

டன், இத்தலச்.இல் எழுந்தருளி யிருந்து அன்பினர்க்கு அருள் புரி 
தில் வேண்டும் என்று இரந்தான். ௮ங்ஙனமாய பெருஞ் இறப்பை 

யெல்லாம் செய்தருளலாத் சுப்பிரமணியப் பெருமான் சகர ழர்த்தி 
எனப் பெயர் பெற்றார். 

பிரமோத்தர காண்டம். 

அப்பூசனை கண்டார்பெறும் பேறிதீதுணேை யளவோ 

விப்போ இவன் வழியாவரு மெட்டரந்தலை முறையிற் 

கைப்போதக மழைக்கும்மழைக் கார்வண்ணனை வளர்ப்பான் 

மெய்ப்போதத் அ நந்சன்னெனுங்கோன்றோன்றுவன்விளங்க, 

இன்றேமுதல் வேல்வேக்தர்க ளெல்லீருமற் நிவனை 

நன்றேசரு புகழ்ச்சீகர னெனவேபெயர் நவில்வீர் 
என்றேயட லனுமான்டிவ பூசாபலத் இயல்பை 

யன் றேதவ மதலைக்கினி தருள்செய்தனன் போனான். 

திநச்சேந்தூர்ப் புராணம். 

விச் மால் வரைக்கு மேல்சார் வெய்யவ னெடுந்தேர் தட்டக் 

கொக்துலாங் கவடுபோக்குங் குமாரமா வனத்தி னாப்ப 

ணந்தகோ பாலர்தம்மி னாகிளங் கதிர்போ லுற்ற 

முந்து£ கரப்பேர்கொண்டு மூதுல கேச்துங் கோமான், 

கண்ணனுற் பத் தியான காரண முதலா யன்னா 

னெண்ணுதற் கரியவாய வைகுண்ட மெய்துங் காறு 

நண்ணிய இனமோர் பத்தி னடகத் தியற்கையாகத் 

தண்ணளி றெப்பவாடிக் காட்டென வணங்கித் தாழ்ந்தான். 
© 







சீகர மூர்த்தி, ௮௯ 

கோகுலத் தாயன்வேட்ட குறிப்பெலா நடிக் அப் பின்ன 

ரோகையிற் கண்ணனான வுயர் இருக் கோலங் காட்டி 
வாகுற௮ு கண்ணன் சாயுச் சியத்தையும் வழங்கச் செவ்வேள் 

சீகாக் கடவுளென்றோர் திருப்பெயர் குட்டிக் கொண்டான். 

சீகர மூர்த்தயே ௩மஃ 

h: பதினாறாவது, 

குக சுவாமி மூர்தீ தி. 

கங்கை யாற்றின் பக்கத்திலுள்ள சருங்க பேரம் என்னும் ஈச 

ரத்திற் பொருந் திய கானகத் திலே குகன் என்னுங் இரொத ராசன் 

இருந்தான். அவன் பெரிய வில்லைத் தரித்தவன். இரண்ட புயங் 

களை யுடையவன். பல்லாயிர காய்களை யுடையவன், பலகோடி வே 

டர் கூட்டங்களை யெல்லாஞ் சொல்லி னடக்கி யாளுவோன். கங் 

கையின் ஆழங்கண்ட நெடியவன். ஆயிரம் மரச்சலங்களுக்கு அதி 

பதியாக வுள்ளவன், சிவனடியார் குகனடியாரைக் காணிற் றன்னா 

லாகும் தொண்டு செய்வோன். குறிஞ்சி நிலத் தெய்வமாதிய குகப் 

பெருமாணிடதச்திலே மிகுந்த பத்தியுடையவன். சிநங்க பேர நக 

_ரத்திலே வீற்றிருச்குங் குகப் பெருமானைத் தரிரத் தற்கு வரும் 

- அடியர்க்கு ஓடஞ் செலுத்துவோன். சுப்பிரமணியப் பெருமானது 

ஆயிரந் - இருகாமங்களுள் ஒன்றான தகன் என்னுந் திநநாமத்தை 

"இடைவிடாது சொல்லுஇன் றமையால் தகன் என்னும் பெயரால் 

அழைச்சப் படுவோன். வழி௩டப்பார்க்குத் தேனுக் தினைமாவும் 

ழெங்குங் சனியும் பிறவுல் கொடுத்து ஆதரிப்பவன், இவ்வாறுள்ள 
சுகன் என்னும் வேடச் தலைவன், இராம பிரான் சீதையுடன் வனம் 

வந்து கங்கையாற்றின் கரையை யடைந்து, மிக நீண்ட சடைமுடி. 
» 
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௯௦ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

யும் மரவுரியும் தரித்து, விபூதியை யுடல முழுதும் உச்தாளனஞ் 

செய்து *% தோதேவியுடன் வருவதைக் கண்டனன். அகண்டாகார 

கித்த வியாபக சச்சிதானந்தப் பிழம்பாயெ சிவபெருமான்,குமரனும் : 

பார்வதி சேவியாரு முடன்வர வருஇன்றாரோ ! அல்லது சுப்பிர 
ம்ணியப் பெருமானாதிய £ங்குல தெய்வம், இருவிளையாட்டி னிமித . 

தம் வள்ளியம்மை யாருடன் தமது உற்ற துணைவர் ஆதிய வீரவாகு 

தேவரும் உடன்வர எழுந்தருளினரோ 1 என்று வியப்புடன் வந்து 

இராமமையுஞ் சதையையும் வணங்கு அவருடன் பெருஈண்புற்று, 

அவர்களை ஓட த்தி லேற்றிக்கரைவந்அ சித்திரகூடம் போகும் இராம 

ருடன் தானும் வருவதாக வருந்தி நின்றான். 

இங்ஙனம் பிரியா அ நின்ற குகனைச் தேற்றி, ““என்னன்பனே! 

என்சொற் கடவாதே! வடதிசைக்கு வருங்காலத்து உன்னைக் 

கண்டு கலப்பேன்” என்று இராமர், சீதை யிலக்குமணர் என்பா 

ருடன் சித்திர கூட நோக்கிச் சென்றார். அததொடங்கிக் குகன் 

மனமயர்ந்து வருந்தி இராமனையே நினைத்து இருந்தான். பின்னர்ப் 

பலதூறு வருடங் கழிந்தும் இராமர் தன்னிடம் வாராமையினாலே 

அங்குள்ள தன் குலதெய்வ மாயெ குகசுவாமியை நோக்கத். தவஞ் 

செய்தான். சுப்பிர மணியப் பேநமான் அவன் முன் ஓர் வேட 
ரூபத்அடன் சென்று, குகனே ! இராமன், தையை யிராவணன் 

கவர்ந்து செல்லப் பல துன்பங்களை யடைந்து இராவணனைக் 

கொன்று, சீதையை மீட்டு அயோத்தி சென்று இறந்து பற்பல 

காள்கழிக்தன என்றார். இராமன் இறந்தான் என்று கேட்டதும் 

இடிகேட்ட சர்ப்பம் போலவும், கணவன் இறந்தது கேட்ட தலை 

யன்புடைய பதிவிரதை கோவும் விழுந்து மூர்ச்சை யடைகந்தான், 
ட 

சீதாஅபடைச்சால், சனகன் புத்திர , காமேட்டி செய்ய உழும் போது படைச் 

சாலிற் றோன்றியபடியால் சீதா என்று பெயரிட்டு வளர்த்தான், இவள் அவ்வ உண்டு 

கண்டோதரி வயிற்றிற் பிறந்தவ ளென்க, ஸ்: அக ம் 
6 னு 



குக சுவாமி மூர்த்தி. ௬௧ 

இராம! இராம!! என்றே கதறினான். அவனையேயன்றி வேறொன் 

றனையு நினையாதவனான். அதனைச் சிவராம ழர்த்தி யாகிய சுப்பிர | 

 மணியப் பெருமான் நோக்கி, தசாத ராமனுடைய வடிவத்தை 

'யெடுத் தக் காட்டி, கடந்த காதைகளையும் நடித்துத் தெரித்து, : 

[உண்மை ஞான த்தினா லடையும் பரமானந்த முத இயையும் அவ 

னுக்கு அளிச்தருளினார். குகன் என்னும் வேடத் தலைவனுக்கு 

அருள்புரிக்தமையாற் குகசுவாமி ழர்த்தி ஆயினர். இதனை ஆனந்த 

நாயகீ ழர்த்தி யெனவுங் கூறுவர். 

இராமாயணம் - கங்கைப்படலம். 

ஆய காலையி ளூயிர மம்பிக்கு 

நாயசன் பொற் குகனெனு நாமத்தான் 

அயகங்கைத் துறைவிடும தொன்மையான் 

சாயும் வில்லினன் கற்றிர டோளினான். 

இருங்ச பேர மெனச் திரைக் கங்கையின் 

மருங்கு தோன்று ஈகருடை வாழ்க்கையா 

னொருங்கு தேனொடு மீயுப காரத்த 

ணிருக்த வள்ளலைக் காணவர் தெய்தினான், 

படருற வுளனும்பி கானுறை பகலெல்லா 

மூடருற௮ு பகையாபோ யானென வுரியாய்நீ 

சுடருறு வடிவேலாய் சொன்முறை கடவேல் யான் 

வடதிசை வருமந்கா ணின்னுழை வருகின்றேன். 

திந$ சேந்தூர்ப் புராணம். 

கங்கையின் வடபாற் சிங்கிபேரி பட்டின த் திற்காமர் 

தங்கெழிற் லையிராமன் தனைத் தியா னித் துவரழுக் 

அங்கமா குகற்கிராமன் ரொல்கதை யனை ச்துஞ்சோரா » 

அ சீக்குகா டகக்கூத்தாக வருளொடு ஈடிச்துக்காட்டி. 
» 
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௯௨ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

சுந்தரச் சலேயிராமன் றோற்றமுங் காட்டிஞான 

முந்திய பிரமானந்த முத தியுங் கொடுத்துவேத 

மந்திர குகச்சுவாமி யென்னவும் வாய்க் அபேரா 

னந்தநா யகனென்றே ௮ நாமமுங் குமரன்பெற்றான், 

குகசுவாமி மூர்த்தயே ௩ம: 

பதினேழாவது, 

ஞான கேசிக மாத்தி. 

பூவுலகன்க ணுள்ள புண்ணிய தீர்த்தங்க ளேல்லாவற்றினும் 

மிச்ச மேன்மையை யுடைய பிரம தீர்த்தம், சோகன்ன தீர்த்தம், 

குக தீர்த்தம், சச்சி ஒர்த்தம், பரமானந்சகூபம்,அகத்திய தீர்த்தம், 

சந்திர புட்கரணி, சூரிய புட்காணி, குருக்கள், சோமம், கன்னி, 

கங்கை, விசுவம், காவிரி, பவானி, ஆம்பிராவதி, விரசை, மாகாளம் 

வைகை, சனகலம், கோதாவரி, வைதரணி, இத்திரி, வியாதம், 

பிருது அங்கம், கெளூகம், காளிக் இ, கனகம், நந்சை, செசாச்சுவ 

மேதம், மாதுங்கம், சுவாமி, சுழுமுனை, சக்த, நருமதை, சரச்சுவ இ, 

காயத் திரி, சக்கரம், சேது, சனுச்கோடி, இருட்டிணை, புண்டரீகம், 

குபேர அங்கம், பஞ்சகதி, மேகரானனம், பாவநாசம், தாம்பிர 

வன்னி, சொன்ன வதி, விட்டுணு, சலசை, பிலச்சாவதானம், 

கால சற்பி, மானசம், தன்மம், புருடை, யமுனை, சந்திமம், சா 

ளக் ராமம், பிரயாகை, வாரணை ௮9, வாமனம், மற்சம், காரு 

டம் என்னுந் தீர்த்தங்கள் விசேடித்தன, இவற்றினும் மாவலி கங் 

௪, மாணிக்க கங்கை, ஈகுலதிர்த்தம் விடேத்சன, இவற்றினும் 
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உட்ப ௩ பன் யர் 
YN பகரும். 



ஞான தேூக மூர்த்தி, ௯௩ 

[துங்க பத்திரை என்னும் & நதி தீர்த்தமே விசேட முடையத. 
இக் நதிக்கு வடக்குத் இசைக்க ணுள்ள ஞான புரத்திலே, அரிய 

1 தவச்தா லுயர்க்ச கெளசிக ழனிவர் தத்துவ ஞானங் கைகூடப் 

பெறாமையாலும், ௮௮ இது வென் றுணராமையாலும், வருத்த 

மூற்றுச் தவஞ் செய்சார்.குகக்கடவுட் குகந்த தாகுஞ் சோடசமகா 

மனு, சடக்கரம், சப்தாக்க.ரம், ஈவாக்கரம், சசாச்கரம் என்பவற்றுட் 

இறந்த சடக்கர மந்திரத்தைச் தியானித்துச் சகல லோக குரு 

|மூர்த்தியாயெ குக நாதனே இவ்வையப் பாட்டை நீக்கத் தெளி 

வித்தல் வேண்டு மென்று கடுக்தவம் புரிவாராயினார். 

கந்தக் கடவுள் ஞானாசாரிய மூர்த்தி யாகத் தோன்றி, ஆங் 

குள்ள கடப்ப மர நீழலின்கண் வீற்றிருந்து, தென் நிசை முகநோக் 

இச் கெள சிக முனிவரை வட. திசை முகமா வைத்து, அருணாசனச் 
-தின்ச ணிரு$ ௮, ஒரு திருக்கரத்தை மார்பின்கண் வைத்து, மற் 

ஜோர் திருக்கரத்தைச் இன் முத்திரை யாகப் பிடித்து, ஏனைய 

. இருக்கரங்க ளிரண்டனையும் வரத அபயங்களாகக் காட்டி உபதே 

“இப்பா ராயினார். அன்பனே ! 

ஞானம் பசுஞானம், பாச ஞானம்,சிவஞானம் என மூவகைப் 

படும். பசுஞான பாசஞானங்கள் மயக்கத்தை விளைக்கும். சிவஞா 
னம் என்னும் பதிஞானந் தெளிவை யுண்டாக்கும். ஆகலான் 

முன்னைய விரண்டானும் அத்துவித மூச்தியாகிய பேரின்பங் 

கைகூடாது. பதிஞான மொன்றானே அததிடைக்கும். புறப்புறச் 

சமயிசளும், புறச் சமயிகளும் கொண்டுள்ள ஞானம் என்பன 

* தீர்த்தவிசேடம் நதி, கதம், ஈதிதீரம், ஈத்யம் என சான்குவகைப்படும், மேற் 

லிருந்து இழக்கு முகமாய் ஓவெது நதி, இழக்கிவிருந்து மேற்குமுகமாய் ஓடுவது நதம், 

- வடக்இலிருந்து தென்றிசசயை மோக்இ ஓவெது நதி£ரம்,; தெற்கலிரும்து வட இரையை 

கோக்க ஒது ஈத்யம், இதனை “நதீம்ப்ராகு! ப்ரதீச்யாஸ்து ப்ரா£திச்பாக சார்லி! 

எனவரும் அசிதாகம சுலோகங்களானுணர்க, 



௬௪ சுப்பிரமணிய பராக்ரமம். 

பசுஞான பாச ஞானங்களாம். அவருள், உலகாயதர் இவ்வுலகின் 
கண் மிச்ச அழகுடைய வணிதையமைப் பெற்றுக் காமதக்இரங் கூறி 
யாங்கு புணர்ம் இன்பு.றுதலே முத்தியென்பர். வேதத்திற் கன்ம 

காண்டத்தையே பிரமாண மாகக் கொண்டு அறட்டிக்கும் மீமாஜ் 

'சகர் சோதிட்டோமம், செளத்இிராமணி, வாசபேயம், பசுநிரூட 

பந்தம், பெளண்டரீகம் முதலிய கர்ம பலங்களானே சுவர்க்கம் 

அடைதலே முத்தி யென்பர். புத்தரிற் பிரதீப நீநவாண வாதி. 

கள், உருவகந்தம், வேதனா கந்தம், சங்ஞா கம்தம், ஞானகந்சம், 

விஞ்ஞான கந்தம் என்னும் பஞ்ச கந்தங்களும் அறக் கெடுதலே 

முத்தி யென்பர், ௮நக சமயிகள் அருந்த ஞானம், அ௩ந்த தரிச 

னம், அநந்த வீரியம், அந்த சுகம், நாமமின்மை, கோத் இரமின்மை, 

ஆயுவின்மை, சகல சம்மியக் பாவம் என்னுங் குணங்கள் எட்டும், 

பீ.தி, சுருதம், அவதி, மனபரியாயம், கேவலம் என்னும் ஞானா வர. 

ணீயமும், சக்கு தரிசன ம், அசக்குதரிசனம், அவ இதரிசனம், கேவல 

தரிசனம், நித்திரை, நிச் திராறித் திரை, பிரசலை, பிரசலாப் பிரசலை, I 

தியானக் இிரந்தி என்னுந் சரிசனாவரணீயமும், சாத வேத நீயம், 
அசாத வேதரீயம், என்னும் வேதரநீயமும், சேவாயுஷியம், இரி௰ச் 

காயுஷியம், மானுஷியாயுஷியம், நரகாயுஷியம் என்னும் ஆயுநீயல் 

களும், மித்தியா: சத்துவம், மிகவு மித்தியாசத் அவம், சம்மியகம் 

பிரஇருதி, அந்தானு சந்திக் குரோதம், மானம், மாயாலோபம், அப் 

பிரத் தி, யாக்கியான இக்குரோதம், சசுவலனம், அதிக்குரோதம், 

அதிமானம், அதிமாயம், அதிலோபம, சிரிப்பு, அர இருகி, சோகம், 

பயம், நிந்சை, மாசாவேசம், புருடவேதம், அவிவேசம், சச்தாவ 

லோசனம், மாதிரு தரிசனம், சாகா௫ரசண தரிசனம், ஞானம் என் 

னும் மோகனா வரணியங்களும், வமயம், கச்சம், இரதம், பரிசம், 

உத்தியோகம், உச்சுவாசம், வாதாம் பரியாதீதி, அபரியாத்தி, கூக் 

குமலியாத்தி, பிரசித்தம், அப்பிரடித்தம், சீவகம், அர்ப்பகம், அதே 

யம், அநாதேயம், சாகாயம், ச£ர்த்தி, அவ£ர்ச்.இ, அகுரு, இவது, 



ஞான தேசிக மர்தினி. ௯டு 

உபகாதா, பரகாதா ஆனுபூர்வி முதலாய தொண்ணூற்று மூவகை 

நாமங்களும், உயர்கோத் திம், தாழ்ந்த கோத்திரம் என்னும் இரு 

"கோத் இரங்களும், தானாந்தராயம், இலாபாந்தராயம், போகாந்த 

சாயம், உபபோகாந்தராயம், வீர்யாணியந்தராயம் என்னும் அந்த 

ராயங்களூம் ஏனைய கன்மங்களாங் கெட்டு இருத்தலே முத்தி யென் 

பார். 

சமார்த்தர். அல்லது மிருதி வாதிகள் தன்மாத்திரா புவ 

னத்தை யடைதலும்; இந்திரி யான்ம வாதி இந்திரிய புவன த்தை 

யடைதலும், மனேவாதி மனோதத்தவத்தைச் சேர்தலும், தார்க் 

' கிகர் எல்லாங் செட்டப் பாடாணம் போலிருத்தலும், சாங்கியர் 
' பிரசரொதி புருட விவேக முறுதலும், பரிணத வேதாந்திகளும் 
“பாத்சராத் திரிகளும் பிரகிருதி புவனப் பிராப்தி யாசலும், பாதத் 
சலர், விவர்த்த வாதிகளாகிய மாயாவாதியர் புருடதத் துவத்தை 
_ யடைசலும், பரசோம சித்தாந்திகள் வித்தியா புவன த்தை யடை 

தலும், சிவாவேச வாதியர் கலாபுவன த்தை யடைதலும், காலே 

 சுரவாதிகள் காலசத்துவச்சைச் சேர்தலும் இங்கன மே மற்றை 

யோரும் நிலமுசல் நாத மீறாக வுள்ள தத்துவங்களை யடை.சலுமே 

i முத் தியென்பர். அவ்வத் தத் அவங்களை யுணர்தலே ஞானமென்பர். 

இவையெல்லாம் பசுஞான பாசஞானங்களா யடங்கும். இனிப் பதி 

ஞான மாகிய சிவஞானத்தைப் பற்றிச் சிறிது கூறுதும், முடிவா 

யுரைக்கு மிட த்து இச் சிவஞான மில்லாசார் ஈம்மின்பத்தையடை த 

 லெக்காலு மில்லையாம். 

நாற்யப் பந்தா விமுக்தயேயஎ தத்விஅரமிர்தாஸ் தேபவந் தி] 

ப்ரஹ்மவித் ப்ரஹ்மைவ பவதி | 

தீதாசிவ மவிஞ்ஞாய அக்கஸ்யாந்தோ பவிஷ்யதி || 

என்னும் இரந்த வேத வாக்யெப்படி“(ஞானமன்றி வீடு பெற 
“வழி வேறில்லை; எவரிதனை யறிந்தார் அவர் அமிர்த ராவார்; பிரமச் 

௮ 



௯௬௭ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

தை யறிந்தவன் பிரமமேயாவன். அங். வனஞ் சிவஞான மில்லாதா . 
ர்க்குத் துக்கம் தொலைவுறாஅ என்று ௮றிக்து கொள்ளு தி, 

ஹே!*கேளசிக! இப்பதிஞான மாகிய சிவஞானத்தைப் பெ 

வேண்டுவோர் யாங்கூறிய விச்சமயங்களை யெல்லாம் விடுத்துச் 

சமயாதீதமாய் விளங்கும் சைவசித்தாந்த மாகிய அத்துவித நிலை 

யை யடைக்து சோபான நெறிப்படுதல் வேண்டும். சோபான மார் 

க்கங்க ணன்த. அவை தாதமார்க்கம், புத்திமார்க்கம், சகமார்ச்சம், 

சன்மார்க்கம் என்பனவாம். இவை சரியை, கிரியை, யோகம், ஞா 

னம் என முறையே கூறவும்படும், முத்தி என்னும் பேரின்பச் சுவை 

யை அநுபவித்தற்கு இந்கான்குங் காரணங்க ளாகலால், அரும்பு, 

மலர், சாய், கனிபோல விளங்கும். அரும்பின்றேல் மலரும், மலரி 

ன்றேற் காயும், காயின்றேற் சனியும், கணியின்றேற் சுவையும் எங் 

வன மில்லையோ அன்னவாழே, சரியை யின்றேற் இரியையும், ரி 

யை யின்றேல் யோகமும், யோகமின்றேல் ஞானமும், ஞான மின் 

றேல் முத் தியின்பமும் இல்லையாகும்.அரும்புளதேல் மலரும், மலரு 

ண்டாயிற் காயும், காய்சோன் றிய வழிக் கனியும்,கனியாற் சுவையும் ' 

பெறப்படுதல் போல, சரியையுள் வழிச் இரியையும், இரியையுள்வழி 

யோகமும், யோகல் கூடிய வழி ஞானமும், ஒண்ட முத்தி 

யின்பமுங் கைகூட மென்க. 

இவை உபாயச் சரியை, உபராயக்கிரியை, உபாயயோகம், உபா 

யஞானம் எனவும், உண்மைச் சரியை, உண்மைக் இறியை, உண் 

மை யோகம், உண்மை ஞானம் எனவும் இருவகைப் படலான் எட் 

டாகவும், சரியையிற் சரியை, சரியையிற் கிரியை, சரியையில் யோ 

*் ஈண்டுச் சொல்லப்பட்ட கெள9கெ முனிவர், குசத்தினின்றும்பிறம்த சாதிமைக்த | 

ரம் கெளகெனன்று. யாரோவெனிற் பஞ்சரிஷி சோத்திரங்களு ளொருவராய கெளகெ 

ரென்ச, அது கெளிசச் காச்யபச் சைவ பாரத்வாஜோ,, எனவரூஉஞ் குக்கும ஆகம 

வ சனங்களானுணர்க. 
C 



வதி 

Ai வ் நப்ஸ் 

க 

கம், சரியையில் ஞானம் எனவும், இரியையிற் சரியை, இரியையிற் 

திரியை, இரியையில் யோகம், இரியையில் ஞானம் எனவும், யோக 

தீதிற் சரியை, யோகத் திற் கிரியை, யோகத்தில் யோகம், யோகத் 

- தில் ஞானம் எனவும், ஞானதச்திற் சரியை, ஞானத்திற் ரிய, 

ஞானத்தில் யோசம், ஞானத்தில் ஞானம் எனவும் வகைப்படலாற் 
பதிறைகவும், உபாய முண்மை வகையாக்க முப்பத் இரண்டாகவும் 

விளங்கும் என்க. இவை அன்பு காரண மாக உண்மையாத் செய் 

வதஉம், புகழ் முதலிய உலகப்பயனை கோக்கிச் செய்வத உ மாகிய 

வேறுபாடுபற்றி உபாயம் உண்மை எனப்பட்டன வென்றறிச. 

வெதக்கை யுடையராய் அன்பு. சாரணமாச உண்மையாற் செய்யுஞ் 

சரியை யாதிகளே விசேடம். 

அவற்றுட் சரியையில் சரியை யாவது திருக்கோயில் அல 

டல், "கிருமெழுக்குச் சாத்தல், மாலை தொடுத்துச் சாத்தல், £ப 

 குபங்க ளிடல் முதலாயின. 

சரியையிற் கீரியையாவது உமா மசேசர், இடபாரூடர், கல் 
_ யாணசுக்தார், பிச்சாடனர், சபாபதி, காமாரி, காலாரி, திரிபுராமி, 

் மாதங்காரி, அர்த்தநாரீசுரர் முதலிய இருப த்தைந் ௮ மூர்த்திகளு 

- ளொருவசை யாதல், கம்மை முதலாக வுடைய ஆவரண தேவசை 

களு ளசொருவரை யாதல் பூசித்தலாம். இரு சய கமலத் னிட த்சே 

யெம்மைத் தியானித்தலே சரியையில் யோகமாதம். 

சரியையில் ஞானமாவது அத் இயானபாவனையி னறைப்பா 

 ோரதுபவ வறிவு நிகழப் பெறுசலாம், 

கிரியையில் சரியை யாவது--நம்பூசைச்கு வேண்டப்படும் 
கர ணங்களெல்லாஞ செய்து கோடல். கிரியையிற் ரட்ட 

சிவாகமங்களிற் கூறியவாறே பூத சுத்தி, மந்திர சுத்தி, இரவி 

சத்தி, ஆன்மசுத்தி, இலிங்க சுத்தி ௦ என்னும் ஜவசைச் சுத்தி முன் 
ம் 

் 
னி யக 

[ர 

க்க் ட் கலா 
4 ௭௫ 



௬௮ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

ஞாகச் சவலிங்க வடிவிற் செய்யும் பூசனை. கிரியையில் யோகமா 

வது--சரீரத்தி னுள்ளிடத்தே பூசை, ஓமம், தியானம் என்னு மூன் 

ற்கும் மூவிடம் வகுத்துக் கொண்டு செய்யப்படும் அந்தரியா சம. 

கீரியையில் ஜான மாவது-- அவ்வந்தரியாக வுறைப்பின்கண் நிசழு 

மோரதபவ வுணர்ச்சியாம். 

யோகத்திற் சரியையாவது--இயமம், நியமம், ஆசனம், பிரா 

ணாயாமம் என்னும் நான்குமாம், யோககத்திற் கரியையாவது--பி.ர 

த்தியாகாரம், தாரணை என்னும் இரண்டு மாகும். யோகத்தில் யோ. 

கமாவது-- தியானம் ஆகும். யோகத்தில் ஞானமாவது சமாதி 
என்னும் அதுவாகும், 

ஞானத்திற் சரியையாவது - கேட்டல் என்பது. ஜானத்திற்க 

ரீியையா வது சிர் இத்தல் என்னும் அதுவாம். ஜானத்தில்யோக 

மாவது--தெளிதல். ஞானத்தில் ஜானமாவது.--நிட்டை.கூடல் 

என்பது. 

இச்சரியை, இரியை, யோகம், ஞான மென்பவற்றின் பேறு 

கூறுங்கால் சாலோக்கியம், சாமீப்பியம், சாரூப்பியம், சாயுச்சியம் 

என்பனவாம். இவை ஆகமங்களி னுசைச்சப்பட்டன வன்றி வேகன் 

களினுங் கூறியுள்ளேம். சாலோக்டகியம் முதலிய நால்வகை முத்தி 

களைப் போலி வேதாநக்திக ளொப்பாது மலவாதனையா ல்ல; 

அவர் பவப்பய னதுவே யென்று விடுக. 

ழக்திகோப நீடதத்திலே, 

வவெவஷவாலொசு9ுஹா0-இவ பகி மித 3 மியீய_. ] 

வாவாவரரராடெ தால் இண் விஜெொி.அ ந A | 

ஊடி மவ 4ா.தகெலாவொச8 சாவ ல 9ய௦ | 

வொ ரகவ னில் ற்ஹா சவா2கிறிஷ 99௫ 



ஞான தேசிக மூர்த்தி, கஸ் 

ரக்த 3 அகஹ89 மெக் 8 கீடகஸ | 

வ.க-வி-2மாவயா8 ௩௧8 ஓவா நயா வசு ॥ 

என்று விதித்ததை யிருடியே யறிதி. இவற்றானேகைவல்விய 
மகாசெல்வத்தை யளிப்பது பதிஞான மெனப்படூஉஞ் சவஞானமே 
யாம். அஃதாவது நம்முடைய தடத்த சொரூப லக்கணங்களை யுள் 

ளவா அணர்ந் அ ஏகனாய் ஈம்பணியி னிற்றல். அந்தப் பதிஞானக் 

தரீன் பரம ஞானம், சிவ ஞானம், குகஞானம், பரஞானம், தத்துவ 

ஞானம், திருவடிஞானம், அருண்ஞானம், அதீஅவித ஞானம், மெ 

_ய்யுணர்ச்சி, அநபவ ஞானம், உண்மை யறிவு எனப் பலவாறு கூறப் 

படும், 

| ஸிவ கா.சஷொயடு 

ஜீ௨ ரமா த மிட ரஷெம௦.தீ தொவர கி ஜிகா ட | 

உப ர ௦ ஒவாமவெ 120) யெ_க௦ாக்ஷறீ௦வாய8॥ 

வ 

இத்திரு சாத்மநி தருஷ்ட்வே சந்தியக்தவா வருத் 
திம் மரீசிகரம் | லப்த்வா சிவபதச் சாயரந் த்யா 

யேத் பஞ்சாக்ஷரம் ௬8 | 

“சிவஞான மூள்ளவன் பேய்த்தேர்க் கொப்பாகய இவ்விருத்தி 

களை விடுச்து ஞானச்சண்ணாயெ பதிஞானத்தாலே தன்னிடத்தில் 

ஈசனா மெம்மைப் பார்த்து நம் பாத நீழலை யடைந்து திருவைம் 

 தெழுச்தைத் இயாணிக்க வேண்டும்'' என்றுரைக் திருப்பது 

முணர்தி, ஞானமிட்டையாம் அத்துவித ஞானத்தை யீண்டியர 

மூணர்த்து இன்றேம். அங்ஙனே யிருந்து முத்தியைத் தலைப்படுதி 

யென்று, முன்னர் ஞான்று பரசிவனார் சனகர் சனாதனர், சனம் 

_ தனர், சளற்குமாரர் என்னு நான்கு முனிவர்க்கும் உணர்த்தியது 



. - நேசமோ யெர்பரத்து நிற்பது க் நிட்டை, ! 1412 

௧௦௦ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். . 

போல் உணர்த்தி யருளினார். இங்ஙனம் ஆதிசைவ முனியாயெ 

கெளசிகனா்க்கு ஞானத்தி னியல்புகளை யெல்லாம் தேசிகனாக 

நின்று உபதேசித்தலாற் கந்தக் கடவுள் ஜான தேசிக மூர்த்தி 
யேனப் பெயர் பெற்றார். 

சாமவேத வசனங்கள். 

பஹவெவெ2உப்ஹடத ஹி நஹ்ஹெடிவெநஹ.தீ 

வி.நிஹி£ | வாடு ச்ஷு௩ல-௫சஷடவிவி௦ அ எமக. 

ப் உ அழாஹாடமொகா௨,] -அரஹவ௦ தி ॥ 

6. 

௯.நாடி ) _ந௦-2௦8 தூ வாய -வ௦ நீலா 

i வாக வ ௨. 9௫ அ | 

யசுர்வேதம், 

வா ஊஷஹ பிறிவ சற பெ கில்ஹொவால 

கிதா 8 ஊஹ பவ அஜா வ! கொடெவ3। கொ 
9 a! 3%% 36 3% அ கை ஹஹ பரவ அகதா 5 

சிவஜான போதம். 

ஊனக்கண் பாச முணராப் பதியை 

ஞானக் கண்ணினிற் சிந்தை நாடி 

யுராச்துனைச் தேர்த்தெனப் பாசமொருவத்தண் 

ணீழலாம் பதிவிதி யெண்ணுமஞ் செழுத்சே, 

சிவப்பிரகாசம், 

பாசமா ஞானச் சாலும் படர்பசு ஞானச் சாலு 

மீசனை யறிய வொண்ணா திறையருண் ஞான ஈ௩ண்ணித 

தேசுறு மதனான் முன்னைச் ஈற்றறி வொழிக்து சேர்ந்து 

ஓ. 

ண ணை பவ்ய பவட வைட பட்டம் 







ஈ. ஞான தேச மூர்த்தி, 

| மும் திய வொருமையாலே.மொழிந்தவை கேட்டல் கேட்டல் 

சிந்தனை செய்த லுண்மை தெளிட் திட லஅதா னாக 
வந்தவா நெய்த நிட்டை மருவுத லென்று நான்கா 

மிந்தவா றடைந்கோர் முத்தி யெய்,திய வியல்பினாரே, 

சிவகங்கைப் புராணம். 

நர்த்சமெல் லவற்றுக் அங்க பத்திரை சிறந்த தாங்குக் 

கார்க்ததே லிறைவன் முன்னர்க் கவுசிக முனிவனார்க்குச் 

சரத் சஞா னங்க ளெல்லாம் தேசிக மார்ச்.தி யாகி 

வார்த்தன னென்று நல்ல வராகமா புராணங் கூறும். 

திரக்கோளிலிப் புராணம். 

பரம்பிய தங்கத் அங்க பத்திரை வடக்க தாக 

நிரம்பிய ஞானப் பூச்சட் கவு னென்னு நீர்மை 

யருக்தவற் குண்மை ஞான வளப்பரும் போத மீந்து 

பொருந்துமா சாரியப்பேர் கொண்டனன் புகழ்வே லண்ணல். 

ஞானதேசிக மூர்த்தயேகம$ 

பதினேட்டாவது, 

அதீதுவா மூத்து. 

௧௦௧ 

அத்துவா என்னுஞ் சொல்லுக்குப் பொருள் மார்க்கம், அல் 

லது வமி என்பதாம். வழியாவது விஞ்ஞானாகலர் பிரளாயகலர் 

சகலர் என்னு மூவகை யான்மாக்கட்கு முள்ள மலபந்ததீதை யறுத் 

அச் சிவஞான த்தை யுண்டாக்கிச் சர்வஞ்ஞச் அவ முதலிய குணங் 

களைப் பிரகாசிப் பித்துச் சனனத்திற் புகாதபடி முத்தியிற் கூட்டு 
வதற்கு வகுத்த வழியாம். அவ்வழிதான் ஆறாக விருத்தலாற் ஈடத் ன் 

ப த பதக்க ச 

ல் 



௧0௨ சுப்பிரமணிய ப்ராக்ரெமம். 

அவா (ஷடத் துவா) எனக் கூறுஞ் சிவாகமங்கள். அத்துவ சுத்தி 

யில்லாத முத்தியை விரும்புவோர், கோலின்றி நடக்க வுன்னிய 

குருடரைப் போலவும், மரக்கல மின்றி மகோததியைக் கடக்க 

விரும்பு மதியீனர் போலவும் பெருர் அன்புறுவ ரன்றி யோர் நாளு 

முத்தியிற் புகார். ஆகலாற்றான் நீக்ஷை யெவர்க்கும் வேண்டப்பட் 
அ. அவ்வத்துவா மர் தஇிராத்துவா, பதாத்துவா, வன்னாத்துவா, 

புவனாத்துவா, தத்துவாத்துவா, கலாத்துவா என அறுவகைப் 

படும். இவை சொல்வடிவும் பொருள் வடிவுமாக விளங்கும். இவை 

தன்மை வேறுபாட்டானே சுத்தம், சுத்தாசுத்தம் (மிசிரம) 

அசுத்தம் என மூவகைப்படும். % சுத்த அத்துவாவினுச்கு விந்து 

என்னுஞ் சுத்தமாயையே முதற்காரணம். சுத்தா சுத்த அத்துவா 

வினுக்கு அசுத்த மாயையே முதற்காரணம், அசுத்த அத்தவாவி 

னுக்குப் பிரநிறாதி மாயையே முதற்காரணம். இங்ஙனம் அறத்து 

வாக்களும் மூவகைப் படலாற் பதினேட்டாதம். எங்ஙனமெணிற் 

கூறுதும். சுத்த மர் இராத்துவா, சுத்த பதாத்துவா, சுத்த வன்னாச் 
துவா; சுத்த புவனாத்துவா, சுத்த சத்துவாத்துவா, சுத்த கலாச் 
அவர, சுத்தாசுதீத மந்திராத்துவா, சுத்தாசுத்த பதாத்துவா, சுத்தா 

் சுத்த வன்னாத் அவர, சுத்தாசுத்த புவனாத்துவா, சுத்தாசுத்த தத்து 
வாத் அவா, சுத்தாசுத்த கலாத் துவா, அசுத்த மந்திராத்கவா, ௮௬ 

தீத பதாதீதுவா, அசுத்த வன்னாத்தஅவா; அசுத்த புவனாத்துவா, 
அசுத்த தத்தவாத்துவா, அசுத்த கலாத் துவா என்னும் பதினெட் 

டுமாம், இப்பதினெட்டாகவும் இருப்பவர் தாமே என்பதைக் கந் 

தக்கடவுள் தமது ஆறு திநழகங்களாலும், பன்னிநதிருக்கரங்களா 
லும் விளக்கி யருளுஇன்றார். எனவே ஆறு அத்துவாக்களுக் தம 

க்கு வடிவென்பசை அறு திருமுகங்களானும் விளக்இடுதல் காண்க. 

* மதங்கம், வீமதந்திரம் முதலிய ஆகமல்களுஞ் சுத்த அத்துவாவிற் புவனங்கள் 

் முப்பத்து மூன்றும், அசுத்த அத்துவாவில் இருநூற்று காலென்றுல் கூறியது, இதனை 

- சன்கு வலியுறுத்து மென்க, இவ்வுண்மை யுணராதார் அத்துவாப் பேதமின்றென்பர், 
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அத்அவா சூர்த்தி. ௧௦௩ 

இவ்வச்துவாச்கள் ஆறும் ஒன்றி னொன்று வியாபித் திருக்கும். 
மம் திரம் ௮க்கரங்களின் கூட்டமாகிய பதத்திலே வியாபித திருக 

கும். அப்பதம் வன்னத் திலே வியாபித்திருக்கும். வன்னம் புவனத 
தன்கண் வியாபித்து விளங்கும், புவனர் தத்துவத்திலே வியாபி 
தீதிருக்கும், தத அவங் கலைகளினும், கலைகள் அணைக் காரணமாகிய 

சத்தியினிடத் தும் வியாபித்து விளங்கும். அச்சத்திதான் குகக்க 

டவுளாயெ ஒரு முதற்பொருளினிடத்து அடங்கும். அவ்வுண்மை 

சத்தியை (வேற்படையைத்) தரித்து இருத்தலானும், சத்தன், 

ஞான சத்தியான்மா, சத்திமான் என்னும் பெயர்சளானுஈன்கு தெ 

ளியப்படும். இங்ஙனம் வரண பத்ததியும், இரேளரவ ஆகமழங் 
கூறுவது காண்க. 

இங்ஙனம் ஒன் நினொன்று வியாபிச்சலால் மர் இரங்கள் வியா 

ப்பியம் பதங்கள் வியாபகம்; பதங்கள் வியாப்பியம் வன்னங்கள் 

வியர்பகம்; வன்னங்கள் வியாப்பியம் புவனங்கள் வியாபகம்; 

புவனங்கள் வியாப்பியம் தத்துவங்கள் வியாபகம்; தத்துவங்கள் 

வியாப்பியம கலைகள் வியாபகம்; கலைகள் வியாப்பியம் சத்தி வியா 

பகம்; சத்திகள் வியாப்பியம் சுப்பிரமணியக் கடவுள் வியாபகம் 

என்பது உண்மை நூற்றுணிபு. குகக்கடவுளாயெ சுப்பிரமணியம் : 

பெருமானேசர்வவியாபகராசலால் ஆறத்துவாக்சளானும் ஏற்பட்ட 
கன்மங்களைப் புசிப்பித்துக் கழிப்பிப்பவரும், புரியாத வண்ணம் 

ஞானவதி முதலாய தீச்கைகளானே நீக்கியருள்வோரும் அவமே 
என்க. 

க. ம்திராத்தவா என்பது, பதினொரு மந்திரங்களை யாகும். 

௨. பதாதீதுவா என்பத, எண்பத்தொரு பதங்களை யாகும். 

க. வன்னாத்துவா என்பத, ஐம்பதீதொறா எழுத் அக்களையாகும். 

௪, புவனாத் துவா என்பத, இருநூற் றிருபத் நான்கு க், 

யாகும். 
» 
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௧௦௪ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம், 

௫. சத்துவாத்துவா என்பது, முப்பத்தாறு தத்துவங்களை யென்ச௪. 

௬, கலாத்துவா என்ப த நிவிர்த்தி முதலிய ஐங்கலைகளை யென்ச. 

மேற்சொல்லிய மக் திரம், பதம், வன்னம், புவனம், தத்துவம் 

என்னு மிவ்வைந்துல் கலாத்துவா என்னும் ஐந்து கப் 

அடங்க விளம்கும் வகை காட்டுதும், 

௧. நிவிர்த்தி கலையிலே, 

சத்தியோசாதம், இருதயம் என்னும் மர் இரம்-௨. 6 
££ ஓம் நமோநம,, என்னும் பதமுதலாசக, 

“£ மகாதேவ,, என்னும் பதம் இறு தியாகவுள்ள பதங்கள் ௨௮, 

க்ஷ என்னும் வன்னம்-௧ 

பிரமாண்டத அட் காலாக்கினி புவனமுதல் உருத்திர 

புவனமீறாகவுள்ள புவனம் ௬. 

கபாலீசாதி திரிதேசாதிபதி யீறாகக் £ழத் திசைப் புவனம்... ௧0. ட் 

அக்இனி ரு த்திரர்முதல் க்ஷயர் முடிவாகச் தென்க£ழ் Fh கடு. | 

யாமியாதி அதன்ம ரீறாகத் தென்றிசைக்க ணுள்ள ல் ௧0. 

ரிரதிமுதற்றெளட்டிகரீறாகத் தென்மேற்றிசை 5; ௧0. 

பலாதி சுதாச்த ருத்திரரீறுக மேலைத் திசைப் ல ௧0), 

சசிராதி மேகவாக னாந்தம் ஆகவுள்ள வ்டமேற்றிசைப் , ௧0. டயுவனம், ௧0௮. 

நீதி சாராதி பிரகாச ருத்திராந்தம் வடதிசைப் ட் ௧0. 

வித்தியாதிபர் முதற் பலப்பிரிய ரீறாகவுள்ள வட£ழ்ப் ; ௧0. | 

கடாசச்சீழ் மாயனாதி யந்திவச்சிரதம்சட்டிர னிறுதியுள்ள் ,, ௧0. 

ஷை ஓஒட்டின்மேற் சம்பு ருத்திராதி இரிலோ சனாந்த ப ௧0. | 

லீரபத்திர பத்திரகாளி ப) லத் 

அகக் கூடிய புவனம் ௧௦0௮. 

பிருதிவி என்னும் பெயருள்ள சத்துவம் ௧. 

இவைகள் அடங்க கிற்கு மெனக. 

* நிவிர்த்தி கலை யென்பது காரணப் பெயர். தன்கட் சேர்ந்த பக்குவர்கட்குச். 

சங்க ஜ்பங்களை விடுவித்த மீட்ன்ெறமையால் நிவிர்த்தி என்று பெயர், இதற்குத் தேவ 

- ஒத பிரம தேவன் எனச் கொள்க, 
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அத்துவா மூர்த்தி. . க௦டு 
இரு: மிரதிட்டா கலையிலே 

வாம தேவம் சிசு என்னும் ந்தன கலப் ௨, 

மகேசுரன் என்னும் பதமுதலாக, அரூபின் அரூபின் 

என்னும் பதங்கள் இறுதி யாகவுள்ள பசங்கள் ௨௭. 
எகார முதல் டகார மீருக வுள்ள வன்னம் ௨௫: 

அமரேசன்முதற் சீகண்ட புவன மிறுதநியாகவுள்ள புவனம். டு௯, 

அப்பு ததிதுவ முதற் பிரகிருதி தத அவமீறாகவுள்ளதத்துவம் ௨௩. 

என்னும் இவைகள் அடங்கி நிற்கும் என்க. 

௩. * வித்தியா கலையிலே, 

் அகோரம், சிகை என்னும் மந்திரங்கள் ஓட 

 வியரபிக் வியாபிர் என்ற பத முதலாகத், தியானபத 

மீறாக வுள்ள பதங்கள் ௨௦. 

ஞகார முதல், வகார மீரான ன் எழுத்துக்கள் ௪. 

அராகம் முதல், மாயை யிறுதியாகவுள்ள தத்தவத்து, 

பிரசண்டா தி அங்குட்ட ருத்திராதமான புவனங்கள் ௨௭. 

புருடததீஅவ முதலாக மாயையீறாகவுள்ள தத் அவங்கள் ௪. 

என்னு மிவைகள் அடங்கு மென்ச. 

௪. * சாந்தி கலையிலே, 
தற்புருடம், கவசம் என்னும் மந்திரங்கள் ௨, 

த் பிரதிட்டா கலை என்றதும் கர்ரணப் பெயர். தன்னை யடைம்த ஆன்மாச் கட்கு 

மூற்சொன்ன சங்கற்ப விகற்பங்களை விசேடித்து நிலை நிறுத்தலாம் பிரதிட்டை எனப் 

பெயராயிற்று.இதற்குத் தேவதை விட்டுணு, 

*% வித்யா கலை என்பதில், வித்யா என்றதற்கு அறிவு என் பொருள். தன்னை 

யடைம் திருக்கும் ஆன்மரச்சளின் அறிவைப் பிரகாசிப் பிக்கையால் அப் பெயர்த்த, இ 

தற்குத் தேவதை உருத்திரக் கடவுள், 

+ சாந்தி கலை என்பதஇிற் சாச்தி என்றதற்குச் சாற்தத் தன்மை என்று பொருள், 
இத்! தன்னைச். சார்ந்த உயிர்கட்கு விருப்பு வெறுப்பை யொழித்த, சல்கற்ப வழிச் செ 

ல்ல வொட்டாது முதன்மையான சரக் சத்தை விளைத்தலால் அப்கெயர் த்த. இதற்குத் 
தேவதை டட ங்த்து 

ல 
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௧0௬ ப சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

சித்திய யோ௫கே என்னும் பதமுதல், வியோம வியோபி 

நே என்னும் பதங்கள் இறுதியாக வுள்ள பதங்கள் ௧௪. 

௮ வ, ௯ என்னும் எழுத்துக்கள் ௩. 

கலச தியா தத்துவத்தில் வாமாதி மனோன்மனி மீரன 

“ புவனங்கள். ௯. 

ஈசுரதத்துவத் தில் அ௩ந்தேசுரா இ செண்டியீறான புவனங்கள் ௮. 

சாதாக்கியதத் அவத்திற் சாசாக்யெபுவனம் க. ஆகக்கூடிய புவ . 
னம் 4௮, 

சுத்த விச்சை, ஈசுரம், சாதாக்கியம் என்னுந் தத்துவங்கள் ௩. 

என்னு மிவைகள் அடங்கு மென்க. 

௫. 1 சாந்தியதீத கலையிலே, 

ஈசானம், அத்திரம், ஏ மூலம் என்னும் மந்திரங்கள் ௩. 
ஓம் என்னும் பதம் அ த 

அசார் முதல் ௯௦ விறுதியாக வுள்ள எழுத்துக்கள் ௧௬. 

சத்திதத்அவத்தில் உள்ள நிவிர்த்தி, பிரதிட்டை, 

விச்சை, சாந்தி, சாக்தியதீதை என்னும் புவனங்கள் ௫, 

சிெவதத்துவத் துள்ள இந்திகை, தீபிகை, உரோசிகை, 
மோசிகை, ஊர்த்துவ காமினி, வியாபிகி, வியோம 

ரூபினி, அநந்தை, அநா௫ருதை என்னும் புவனங்கள் 

௧0. ஆகச்கூடியபுவனம் | ௧௫. 

சத்தி சத துவம், சிவதத்துவம் என்னுந் தத்துவங்கள் ௨. 

என்னும் இவைகள் அடங்கு மென்க. 

1 சாந்திக்கும் மேலாய பரம ஞானத்தை யுண்டாக்கலாற் சார்தியததை என்று 
பெயர். இதற்குத் தேவதை சதா௫ிவமூர்த்தி, இவ்வைந்து கலைகளின் வடிவு; நிறம், குண 
ம்; அவத்தை, காடி; வாயு என்பவற்றை மதம்ச் ஆசம், சோமசம்பு பத்ததி, வருண 
பத்ததி, காலோத்தராதிகளிற் காண்க. 

ஏ தல ஆசமங்களிலே சாக்தியதத கலையிலே குறித்த மூன்று மந்திரக்களுடன் சே 
த்திரமச் திரம் என்னும் ஒன்றும் கூட்டி கான்கென்று கூறலால் ஐங்கலைகட்கும் மம்திரன் 
கள் பன்னிரண்டா தல் சாண்க, இதுபற்றியே திருமுறைத் ன்ப வால பன்னி 
சண்டாயின என்க, 

ட 



அத்துவா மூர்த்தி, ௧௦௪ 

இவ்வாறு மந்திரங்கள் பதினொன்றும், 4 பதங்கள் எண்பச் 
தொன்றும் எழுத்துக்கள் ஐம்பச் தொன்றும், புவனங்கள் இருதாற 
_ திருபத்து நான்கும், தத்துவங்கள் முப்பத்தாஇங் கலைகளினடங்க, 
அக் கலைகள் சமது சத்தியினடங்கச் சத்தி தமமுளடங்கச் சுப்பிர 

மணியப் பெருமான் விளங்கா நிற்பர். முத்திக்கு வழியாய் ஆறத் 
அவாக்களையுந் தமக்கு வடிவாகக் கொண்டு, கீரியா தீக்கை, ஞான 

தீக்கை, சாம்பவி தீக்கை என்னும் மூவகைத் திக்கையானும் மூவ 
சை யானமாக்கட்கும் அத் அவ சுத்தியை வருவித்துக் கந்தக் சட 

வுள் சமது திருவடிப் பேற்றை அளித் தருளுவர். 

| 
| 

சுப்பிரமணிய பரப் பிரமத்திற்கு மர்திராத்துவா ஒரு திருமுக 

மும், பதாதீதவா ஒரு இரு முகமும், வன்னாத்துவா ஒரு இருருச 
மும், புவனாத் அவா ஒரு திருமுகமும் சச்துவாச்துவா ஒருதிரு முக 
மும், கலாத்துவா ஒரு திருமுகமும் ஆகஆறத்அ வாக்களும் 1 ஆறு 

திநழகங்களாக விளங்கு மென்ச. அதனானே வெ பெருமான் திரு 

மூகங்கட்கு ஈசானம், தற்புருடம் என்றின்னவாறு பெயர் வந்தாற் 

போல, அறுமுகக் கடவுடிருமுகங் கட்கும் முறையே மந்திரேசம், 
பசேசம், வன்னேசம், புவனேசம், தச்துவேசம் கலேசம் எனப் 

பெயர்கள் கூறப்படு மென்க. இவற்றானே சுப்பிரமணியக் கடவு 

ளும் மந்தி ரேசன், பதேசன், வர்ணேசன், புவனேசன், சத்துவ 

ஈசன், கலேசன் எனப் பெயர் பெறுவார். இரியாசத்தி யாராகிய 

* தில ஆகமங்கள் எண்பத்தொரு பதங்களுக்கும் முக்நூம் ருறுஎழுத்தெனக்கூறும், 

பதங்கள் தொண்ணூற்று சாலென்றும், பதங்களுக்கு அளவில்லை யென்றுஞ் சில ஆகமன் 

களிம் சொல்லப்பட்டன. எழுத்துக்கள் என்னும் வன்னங்கள், பிரதிலோமக் இரமத்தா 

லே க்ஷகாரமுதலாகக் கொள்க, லகார எழுத்துக்கும், எகார எழூத்துக்கும் பொத மின்னை 

வால் அச்கரங்கள் ஐம்பது என்று சம் தியம் என்னும் ஆகமம் கூறாறிற்கும், 

டர் பிரணலல்சளே ஆறுமுகமென்றும், அறுகுணங்கள், ஆறுசத்திகள், சடச்கரங்கள், 

சங்கர சங்கரி முகங்கள், பஞ்சாக்கரத்துடன் பிரணவம், சிவசடரனனம் முதவியனவே 

மசம்சகளா மென்றுஞ் லெஅல்கள் கூருரிற்கும், அவை மூர்த்த பேதங்கள் எனக் கொள்க, 



௧0௮ சுப்பிரமணிய பராக்ரமம், . 

தெய்வயானையம்மையாநம் மக திரை, பதரூபிணி; வர்ணை, ப் 

தத்வரூபை, கலாரூபை எனப் பெயர் பொரும் அவர். 

இவ்வாறு வடிவங் கூறப்பவெதன்றி யின்னு மோர் வகையாக 

- வும் வடிவு கூறப் பட்ளெள்.அ. எங்கன மெனில், சுப்பிரமணியப் 

பெருமானுக்கு இருதயம், சிரசு, சிகை, கவசம், நேத்திரம் முதலிய 

அங்கங்களாக முறையே புவனம், வன்னம், மர் திரம், பதம், தத்து 

வம், கலை என்னு மிவைகளாடுன் றன. எனவே சுப்பிரமணியக் கட 

வுளார்க்கு முப்பத் தெட்டுச் கலைசள் தஇிருச்காம், இருவடி முதலிய 

இருவுறுப்புக்க ளாகின்றன. சாந்தியதீதகலை இருத்தலையாகவும, 

சாந் திகலை இருமுகமாகவும், வித்தியாகலை திருமார்பாகவும, பிர 

இட்டாகலை குய்ய மாகவும், நிவிர்த்திகலை முழம்தான், கணைக்கால் 
ஆகவும், புவனாத்துவா இருமேனியாகவும், வர்ணாத்துவா தோலாக 

வும், மந்திர அத்துவா உதிர மாகவும், பத அத்துவா மாமிசமாக 

வும், தத்துவ அத்துவா எலும்பு மச்சை, சுக்லெ முதலிய. தாதுக்க 

ளாகவுஞ் சொல்லப்படும். இவை யிற்றை வடிவமாக் கோடலின் 

சுப்பிரமணியப் பேநமானுர் சாம்தியதீதன், சாந்தேசன், வித்தி 

யேசன், பிரதிட்டேசன், நிவிர்த்ச்சன் எனச் துதிக்கப் படுவார். 

தேய்வயானை யம்மையாநஞ் சார் தியதீதை, சாக்சை, வித் தியை, 

பிரதிட்டை, நிவிர்த்தை எனப் போற்றப்படுவா சென்க, 

இங்கன முள்ள திருவடிவங்களானே சுத் திபண்ணிப் பேரின் 
பத்தையருளும் புதுச்சந்நீதிக் கந்த சுவாமியாம் பெம்மான். அத் 
அவ சுத்தி யென்பது என்னெனில், ஆறத்தவாக்களினும் உள்ள 

சஞ்சித கர்மங்களை யெல்லாம் ௩ிப்பித்தல். கன்மங்களை ந௫க்கவே 

மாயை அகலும். மாயை அகலவே ஆணவ மலத் தடையற்று ஆன் 

மாக்களின் சுவ ரூப ஞானம் பிரகாசிக்கும். அது பிரகாசித் தலால் 
அத்துவித ஞானம் வளர்ந்து இன்ப மறும். இவ்வாறே. அத்துவாக். 

களைத் தமக்கு வடிவாச் கொண்டு ஆறுமுக மூர்த்தியாய், அன்னாசி 



அத்துவா மூர்த்தி, ௧௦௯ 

களை முததியிற சேர்த்தலால் அத்துவா மத்தி எனக் கந்தக் கட 

|வுள் சொத்தின் பெற்றனர். 

I பெளஷ்கராகமம். 

. நாயா சறெொ._.ராணஃ.ம 4ஸ்ரகிற- 6௮.௧ 4.3 i 

உஸாஉாதபெகொஸி ஓ வ௱்ஷஸெஷெண்லும அ | 

நா அ றாகிரஙவாடி௦விஉ -வெஙாஉ வாம ௩ ஹூ | 

ஜாயா விநா டெதொவாலா நதொஹக கா க ஹடெ௫ஜவெகி 

'ஈமாயாரேச்வரோகாஹணுர்சசக்திச்சுத்தவர்த்தமக? | 

| உபாதாக மதோபிந்த பரிசேஷேண லப்பியதே | 
|காத்ரசச்திருபாதஞ்சவித்ரூபத்வா த்யதாஞகுகூ | ' 

மாயாவிநாத்ரோபாசாஈம்மோஹகத்வாகஸ்வதேஜஸேத | 

சுவாயம்புவ ஆகமம். 

உ.கி௨-௦வஹொவி-4ம-கெஷி உ ஈஹிஷெ ரஜா. 

| யொம-4$மா | அமயொல,; பகா ணை ௨௦௨ நய. 
wd ~~ டன் இ 

அ௦௨-௩-௩ஷஷ ய | க்க்ஷாக9 4௯, செணொகா 

| யாவறிண..காய.ச$ | வொழாவறிண கிஸ்ஹாெ 

| ர, . ஸ்ரா.திறயவ.சி_) மீ ॥ 
"ஆ 
வயதா வரா வடறா ௧, ௯ ம்ப உப வ மியா | 

வக ௧ ராக ச யாகனபரிவாவ 3.௧௦ கத் தப்; 

சு வெ ஹிஈஉ௨ிவ l 



கக சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

- கீரண ஆகமம். 

8கி மஸுஷொலாகா ௫ ஷவபெெஷெொலியீபடெக 

௫ ௯ஐஸு-விவிஹீ.நாஷ௩யெவ$-கிவ ௯௭௦ கூதிண? | 

உண ஹீ ந௦.கீ-காபெணெழு ம௦ கி வீறெவல | 

உ. அமணெல -இ.நா8௩ு3வெ.கவிஹீ ந ௮9 | வு 8, 

மதட ஆகமம், 

௭௦ திஹேு௯௨ யெ கிஷஃயாபெொலவ௦லிவ | 

கூஷ ௮ ௦சுகமாயா _நஃ ஷ காரிய ஒ௦வஷிபிவெ 

ஹவெய-2 வ௱ஜெம.கிபவெ.த த மிய | 

பபா ஹு ஓா-கீ. அசலா 9-இய_ பாலகி கி ககலாவவெசு | | 

விட )ூர£கலா வெ அஷ உ கஷா மடி செவ | 

கிவ தஃயொஜா ந ஜூவல் ௦ஊாவ நாய ௧௯௦ 1 

மவெநனுர ௯௦ க்க வண-ாயா க மவெநஞாயாரக௦வவ, 2-40.2 | 

வடஉாயாஜாயடெதரா௦ஹஃ _அகவாயாஹ௦ஹவ பவி | 
வ வ ப ் ணி 

அசிதாகமம், 

ரஸா௦ஃகீ றி ஜஅகலா8 இ உபாஸா அவ *கஷறொற- ஹ௦ | 

வப 
விடி ழாவி.க_சவக்ஷ£௦ம௦௨ அிஷா.ழ-ஹ 8௦ 

என்றற் ரொடக்கத்ச சுலோகங்களானும் பெறுதும், 

ப இப்பிர மாணங்களே யன்றி, (சாந் தியா தீ சகலை தன்னின் 

மந்திரங்க டாமூன்று பத மொன்றக் கரங்கள் பதினாறு? எனவ 
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அத்துவா மூர்த்தி, ககக 

 ரூ௨ஞ சீவஞான சித்தியார்த் இருவிருத்தத்தானும்;' அத் அவாவடி 
| வா மெம்மிறை முடிதான் சலைகளைக்தாகுஞ் சார் திமுத லானகான் 

| குரமாம்'' என வரூஉஞ் சிவஜான தீபச் சேய்யுளானு முணர்க. 

அத்துவா மூர்த்தயே ௩மஃ ப் 

ப பத்தொன்பதாவது, 

*வியாக்கரொசுர சங்கார மாத்தி. 

சுவேத வராக கற்பத்திலே பிரம தேவருக்கும் விட்டுணுவுக் 

குஞ் சண்டை நேரிட்டது, அதுகாலை மலசோன் றநிருமாலை கோ 

க்கி, நந்த கோபன் மகனே ! நானே பரப்பிரமம்; என்னை வணவ் 

குதி யென்றார். மாயவன் அது கேட்டு மைந்தனே ! நீ என் உந்திக் 

' கமலத்தினின்றும் பிறந்தவன் அன்றே ! ஆகலான் நீ மகனாதின் 

றாய். யான் அனக்குத் தந்தை யாகின்றேன். நன்னாலுஞ்சசல சரா 

A சாப் பொருள்களா லும் வணங்கப்படுதற் குரியோன் யானேயென் 

ஸார். பிரம தேவர் கோபித்து; வெண்ணெ யுண்ட கள்வ ! நீ எனக் 

குப் புத்திரன் மருகன், பெளத்திரன், பிர பெளத்திரன் என்னும் 
உரிமை யுடையை. உனது பத்துப் பிறவி யல்லாத 1 பதினைம்து 

% தல புராணங்களிலே வியாக்ரொசானைச் சங்கரித்தது சவ பெருமானென்றே கூற 

ப்பட் ளெள்து. இவனே குகன், குகனே சிவன் என்னும் ஒற்றுமை நயம் பற்றிக் குகக் 

கடவுள் செய்ததைச் இவன் செய்ததாகச் கூறிய தென்க, அல்வனமே சுப்பிரமணியப்பெ 

குமானாழ் செய்யப்பட்ட வராக வதம், கூர்மபங்க முதலியன வற்றையு முரைத்தமை 

தவரர்க, காரிச்சடவுள் செய்தருளிய சிரச் கொய்வு; வீரபத்திர ரியற்றி யருளிய யாகசன் 

கார முதலியனவுஞ் சிவபெருமானே செய்தா ரென்று ெவிடக்கலி துரைக்கப் பட்டமை 

யுணர்க, 
ர் பதினைந்து பிறப்புக்கு ளாவன- சனகன், சனாதனன், சனம்தனன்; சனற்குமா 

சன், கீரநரராயணன்; கபிலன்; இடபன்; நாரதன்; அயக்கிரீவன், தத்தாத்திரேயன், 

மோகினி, எச்சன் வியாதன்; தன்வர்இரி, பெஎத்தன் என்பனவாம், இங்கனம் பில்ச 

| வச்தை கூறிற்று, 



ககஉ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

பிறவிகளுட் சனகன், சனாசனன், சனந்தனன், சனற் குமாரன் 

என்னும் நான்கு முனிவராக என்னிடம் பிறந்தனை, நாரசனாகவுக் 

தோன் நினை. இவற்றானே எனக்குப் புத்திரன் ஆனாய். நான் பிதா. 

ஆனேன். என்னாற் படைச்சப்பட்ட பூமிதேவியா நிய மகளை நினக்கு 

மனைவியாசத் தந்தேன், அதனால் நீ மருகன்; நான் மாமன். என்ற ' 

அறிவாயாக, எனத மகனாகிய பிருகு முணிவனுக்கு மகன் இலக் 
குமி யன்றோ 1 அவளைத் தானே நின் மனையாக கொண்டாய். ௮௮ 

வன்றி என் குமாரனாகிய காசிப முனியின் மனைவியாம் இதி 

வயிற்றினிடத்து வாமனன் ஆசப் பிறந்தாய். இவற்றானே நீ பெளத் 

அரனும் நான் மூதாதையும் ஆகின்றேன். வியாசன் தத்தாத் திரே. 

யன், கபிலன், விடபன் என்னு மிவராகப் பிறர்தது பற்றிப் பிர ' 

யெள்த் திரு மாகக் காணப்படுநின்றாய். இன்னும் நின்னைப் படைச். 

அப் படைச்து என் கைகளும் மனழாஞ் சலித்தன. | 

நினது உந்தியினின்றும் வெளிப்பட்டமையால் நீ ப்ள 

மாக வணங்கப் படுதற் குரியையோ ! அங்ங னாயின் நரசிங்க மாகத் 

தூணினின்றும் வெளிப்பட்டனை. அதுபற்றிச் தூணேத் தந்தை 
மென்பதூஉம், அதனைப் பரப்பிரம மாக வணங்குவதூஉந் தகுதி. 

யாமோ ? அன்றியும் அதிதி வயிற்றில் வாமன கவும்; இரேணுகை 

வயிற்றிற் பரசு ராம னாகவும், உரோடுணி வயிற்றிற் பலராம னாக. 
வும், கெளசலை வயிற்றிற் றசாத ராமனாகவும், தேவஇ வயிற்றிற். 
சரத ராமனாகவும், தேவகி வயிற்றிற் கண்ண னாகவும் பிறந்தாய். 

சோம யசசு என்னும் அந்தணனையும், அவன் மனைவியையும் இனிப். 
படைப்பேன். அவள் வயிற்றில் உன்னையும் குதிசையாகப் படைக் 

கச் சித்தமா யுள்ளேன். அவர்கள் யாவரும் அனக்குத் தாயும் தந் 

தையரு மாகலால் அன்னவ மெல்லாம் பரப்பிரம மாவரேயோ ? 
ஆகார்! ஆகார்!! அதுபோல நீ தந்ைத என்பதூஉம், நின்னை. 
வணங்க வேண்டு மென்பதாஉம் பொய்யாம் என்றார். இவற்றை 



வியாக்கராசுர சங்கார மூர்த்தி, ௧௧௩ 

யெல்லாங் கேட்ட திருமால் வடவைபோற் கொதித்தெழுந்து 
கோர யுத்தஞ் செய்தார். பிரம தேவரும். இளைக்காஅ அவருடன் 
பொருசார். திருமால் மிகவுங் கோபித்து “(இவனை யின்னே யறிக். 
இன்றாம்” என்றூ எழுந்து, வியாக்கெ அசுரன் என்பானை வேள்வி 
யக்கினியி னின்றும் உண்டாக்கித் தமது தவ பலங்களை யெல்லாங் 
கொடுத்து விடுத்தார். பிரமதேவரும் அங்கனே யொர் அபிசார 
ஓமஞ செய்து மடடொசுரன் என்பானை யுண்டாக்இ விடுத்தனர். 
அவர்கள் இருவரும் நெடுகாட் பொராஅ, பின்னர் ஒருவரோ டொரு 
வா் .இணங்கிச் சீகண்ட. ருத்திர மூர் தீ தியை நினைந்து பன்னெடுங் 
"காலந் தவம் புரிந்தார்கள். உருத் திர பகவான் ரோன்றி அவர் வேண் 
டும் வரங்களை யெல்லாங் கொடுத்தருளினர். 

அதன் பின் புலிமுக முடையனாய், யமனும் நடுங்க ததக்க பயங் 

கரமான சோற்ற முடையவனாய், வரபலங்களான் மேற்பட்ட ௮ 

வன், மகிடாசுரனை மந்திரியாக வைத்துத் இரிலோகங்களையுக் தன் 

_ னடிப்படுச்தி அரசாள்வா னாயினான். சேவர், முனிவர், இக் திரன், 

் பிரமன், விட்டுணு முதவினோரை யெல்லாம் புறமுதுகிட் டோடப் 
பாணங்களால் அடித்துத் அரச்இி, அவர் பதவிகளை யெல்லாந் சன 

தாக்க யரசு செய்தான். பிரம தேவரையும் விட்டுணுவையுக் தேவர் 

கள், முனிவர்கள் முதலாயி னோரெல்லா மிகழ்ந்தனர். அவர்களும் 

நாமே ஈமக்கு வினை தேடினோம் என நொச்சனர், அன்னவ நிரு 

- வருஞ் செய்யும் அன்பங்களை யெல்லாஞ் சிவபெருமா னிடத்தில் 

விண்ணப் செய்வோம். வராதிர் என்று திருமால் அவர்களை யெல் : 

லாம் அழைத்துச் சென்றார். இருச்சகயிலையை யடைந்து, திரு£ர்தி 

தேவர் விடைபெற்றுப் பரசிவன் சக்நிதியிற் சென்று யாவரும்பன் 

முறை யடியற்ற மரம்போல் வீழ்ந்து வீழ்ந்து வணங்கி யெழுந்து, 

om ரர நஹவ- விட லர - காய ஊவ: 48-௫.தார LTO 

ட ஒடு நதி திட 

வவாயிவ கி ஹணொ யிவ.கிய, ஹா 

ஸி வொெசுஹஸஅஉாஸமிவொட | 
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௧௧௪ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

'ஈசர௩ஸ் ஸ்ர்வ வித்யாநாமீச்வரஸ்ஸர்வபூதாநாம் 
ப்ரஹ்மா திபதிர் பிர ஹ்மணோதிபதிர் பிரஹ்மா 
சிவோமே ௮ஸ்து சதாசிவோம். | 

5 ஹிரண வா ஹவெஹிண )உ.கபெஃவிகா 

௨! .தயஉஜர உசுயெ ௩087-2595 | 

என்னும் தைத்திரீய வேத அருண சாகா மந்திரங்களைச் சொல்லித் 

அதித்தார்கள். சிவபெருமான் றிருவருள் சுரந்து கூறி யருளுவார். 

அகங்காரம் பெரும் அன்ப மயம், நீவிரிருவரும அகங்காரங் கொண் 

டதனானன்ரோ அவ் வசுர ரிருவரு5் தோன்றினர். அங்க எளகங் 

காரம் தஇமக்கன்றி நம்மைச் சார்ந்த மற்றை யோர்க்கும பெரும் 

அன்பை விளைத்த. ஹே, மாலே! உயிர்களைக் காக்கின்ற பட் 

டத்தை யுடைய நீ, இங்கனஞுசெய்த சென்னை ? என்று உரைச் 

அப் பரமனார் அர்க்கா சேவியையுஞ் சுப்பிரமணி௰க் கடவுளையும் 

அனுப்பினர். துர்க்கை மடடனைச் சங்கரிக்கவக்தாள். 

அதனைக் கண்ட சுப்பிரமணியப் பெருமானார் அசுர சேனை 

களை யெல்லாம் அதஞ்செய்சனர். மூடன், வியாக்கரன் என்னும் 

இருவரும் பெருங் கோபமுற்று, இத்தேவர்களா லன்றோ விவ் விரு 

வரும் போர் புரிய வந்தனர். ஆகலிற் பிரமன் விட்டுணு முதலிய 

தேவர்களை யெல்லாம் இப்பொழுதே விழுங்க யழிப்பே மென்று 

பல மாயா வடிவங்களைக் கொண்டு தேவர்களை வளைத்தார்கள். தே 

வர்கள் கருடனைச் கண்ட பாம்பு போல மிச்ச பயங் கொண்டு ஓல 
மிட்டார். அர்க்சா தேவியையுஞ் சுப்பிரமணியப் பெருமானாரை 

யும் கொக்கி அபய மிட்டார்கள். 

தர8.மிவண-47௦ அவவ ஐல வீ௦வெரொ வ.நி௦ 
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வியாக்ரோசுர சங்கார மூர்த்தி. ககடு 

என்று தர்க்கா தேவியை நோக்க அபய மிட்டார்கள். இந்த 

யசுர் வேத தோத்திரத்தைக் கேட்டதும் தேவியானவள் எருமை 

முகத்தை யடையானாம் மகடாசுாரனை வளைத்துப் பொருது கொன் 
ருள். த் 

ஸாம வேதம். ் 

* விரா.நி.நொக-.ம-1ஹா ஜா தவெடிவி௦-௦௦ நதர 
லாபி தா திவ ஷி-ீ | ௬௦௯ கி ௮-5 நவா.மிரணர 

மொவஹாக௦வ-இவி.தா அ நா நாஃ 1 

வர. ஜிதழ் ஹம. பம். உ௨மிம் ஹ-இவெ2 

வார தமஹாசு | ஹ.28வஷ.4ஒ.கி௨- மாணி 

விஹாக்ஷ£8ெவொ.சஒிஙி.கா.த 9-2% ॥ 

என்று முருகக் கடவுளை நோக்கித் தோத்திரம் புரிந்தார். பெ 
| ருமானார் அவ் வேத மச் இரங்களை யெல்லாங்கேட்டு, அஞ்சன்மின் 

அஞ்சன்மின் ! என அபயங் கொடுத்துப் புலிமுக முடைய அசுர 

வீரனைப் பொர வுன்னினார். தம்முடைய திருக்கரத்தின்க ணுள்ள 

அநந்த குணம் என்னும் பெரிய வில்லை வளைத்துச் தொனி செய் 

தார். வியாக்கிரன் மிகவும் பயந்து, குணச் சொனியே யிங்கன 

மாயின் இவர் விர மெச்துணையசோ ! ஆயினும் இத்தகைய மசாவீ 

ருடன் யுத்தஞ்செய்து இறப்பினும் எஞ்ஞான்றும் புகழ் இருக்கும். 
எனறு அணிவுற்றுத் தன்வில்லை வளைத்து யுத்தம் புரிந்தான். பலப் 

* இவ்வேத மகாவ சனங்களிலே முருகக்கடவுளாரை அக்இனி எனவுஞ் சாதவேதா 

எனவும் கூறித் ததித்திருக்றெது, தேவாசாம் க்ரே ஸர?? அதாவது தேவதைகட்கு 

முன்னே இருக்இறவன் ஆகவின் அக்கினி எனவும், ஜாதாநி-வேதாம் ஸியஸ்மாத்ஸ: 

அதாவது எவனிடத்தி னின்றுஞ் சகல ஞானங்களும் உண்டான்றனவோ அவன் ஜாத 

வேதா எனவுஞ் சொல்லுவார். அக்னி என்னலானும், புலிவ்க மூர்த்தி என்னலானும் 

அங்லனம் வேஹம்கள் கூறினவென்க, 



௧௧௭௬ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

பல வடிவங்களை யெடுத்துப் பாணங்களைப் பொழியா நின்ற சாலை, 

பரப்பிரமப் பொருளாங் குகக் கடவுள் ஓரத்திரம் விடுத்து அவன் 

றலை கொய்து புறக்கடலில் வீழச் செய்தனர். தேவர்கள் யாவருக 

தித்து மூன்போலப் பதவிகளிற் சென்று வாழ்ந் திருந்சனர். 

தேவர்க்குத் துன்பஞ் செய்த மகா வீரனாதிய வியாச்கிராசுர 

னைச் சங்கரித்துத் தேவர்களைக் காத்தருளினமையால் வியாக்கீரா 

சுர சங்கார ழர்த்தி யெனத் அதிக்கப் பட்டார். ை 

வாசிட்ட லைங்க புராணம். 

கண்ணுதற்கொருகண்ணையப்பியகண்ணனாமொரு இண்ணனன் 

பெண்ணியாவருமுண்ணயரம் இடவண்ணவாழியையுள்ளியெம் 

மண்ணலாரடிகண்ணிடர்்தவைமண்ணையுண்ணியுமெண்ணவாங் 

கண்ணனும்முதரறாங்களென்றொருசண்டைகண்டனர்கற்பமே, 

விண்டி யானுன சத்த னென்றிட வேதனேதிடு மாயனே * 

பண்டு நாலவர் மகதி யானென வென்கண் வந்தனை பார்மகட் | 

கொண்ட நன்மரு காகநின்றனை கூறுபேரனு மாவையே 

யண்டி யுற்றபி றப்பி னாற்படை யங்கை சேர்தது காண்டியே. 

என்ன மாயனு மோச ழற்கொடி ருட்கடற்பரி போலவே 

தன்ன வோர்புலி யுக்ெத்துறு தூர்த்தனைப்பொர வுய்ச்சன 

னன்ன ணஞ்சிறை யன்ன னும்மடி டன்னை யுய்த்தன னன்னவர் . 

முன்னி நின்றமர் கொண்டி ணங்குரு மூன்றி னானரு ளூன் நிஞர். 

வியாக்கு ரன்றவ மேன்மை யால்வர வாய்மை யாற்பல. வேந்தரைக் | 

குயாக்க ரத்து யாக்கி வானவர் கோலு மாபத மாக்இயே 

சயாக்கி ரத்தி னலைக்க வேன்முரு கத்த னாருள் சாரவே . 

புயாக்கி ரத்தினில் வந்த பொற்கணை பூப்ப வுண்டிட மண்டினான்.. 

. வியாக்கிராசுர சங்கார மூர்த்தயே நம இ 
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இருபதாவது; 
கயாரூட மாத்து. 

பிரம விட்ணுக்கள் இருவரும் பறவைகளாக அன்னம், 

, கருடன் என்னும் இரண்டு பறவைகளை வாகனமாக் கொண்டு ஊர் 

" வர். அவர்க்கும் மேலான கடவுள் யாமே என்பதனைச் சிவபெரு 

மான் நீலகண்டம் முக்கண் முதலவற்றா னறிப்பசன்றி வாகனத்தா 

னுமப்பரத் தவத்தை நன்குவிளச்கா நின்றனர். எங்ஙன மெனில், 

இடபம் என்னும் மிருகத்தை வாகனமாக ஊர்தலா லென்க. என் 

னை $ பறவைகளினின் றும் மிருகம் ஏற்ற முடைமையா லென்பஅ. 
இங்கனம் இவர்களுள் இருவர் பறவைகளையும், ஒருவர் விலங்கினை 

யும் ஊர் இியாகக் கொள்ள, இம் மூவர்க்குங் காரணராயிருந்து அதி 

ட்டான வாயிலாற் படைச்தன் முதலிய சொழிலைச் செய்பவர் 

தாமே என்பதை விளங்க ஈங்குமாரச் கடவுளார் பறவைகளையும் 
மிருகங்களையும் வாகனமாக் கொண்டருளினார். எங்கன மெனிற், 

பறவைகள் இரண்டனையும், விலங்குகள் இரண்டனையும் ஊர்தி 

யாகக் கொண்டதாம். பறவைகள் இரண்டாவன-மயில், கோழி. 

விலங்குகள் இரண்டாவன--ஆடு, யானை என்பன. இங்ஙனம்இரு 

காற் பிராணிகட்கும், காற் காற் பிராணிகட்கும் தலைவராகிய பரப் 

| பிரமம் யாமே யென்பதனைச் தெரித்தருளூஞ் சிவகுருநாதன். 

வேதங் ளெல்லாம் எவன் தேவர்கட்கு அரசன், எவனிடச் 

தே தேவர்கள் அடங்கி யுள்ளார். எவன் இக்த இருகால்களுக்கும் 

- நாற்கால்களுச்கும் நாயகன்; அத்தகைய தேவனுக்கு ௮விசு கொடுப் 

| பேம்,, என்றும், “£ாற்காற் பிராணிகளை முன்னர்ச் ரட்டித்தான். 

| இருகாற் பிராணிகளையு மங்ஙகனே படைத்தான். முன்னர் அப்புற 

டன் உடல்களி னுயிருட் புகுந்து அந்தரியாமியானான் என் அ மின் 

- னவாகக் கூறும் பிரமாணங்சட் கெல்லாம் (வேதவாச்கியங்கட்குதி) 

தாமே பொருளென அறிவித்த படியாம். அவ்வேத வசனங்களை 
து. * 



௧௧௮ சுப்பிரமணிய பராக்ரமம். 

யிங்கே காட்டுவாங் காண்க. இங்கன முள்ள வாசனங்களுள் யா 

னையு மொன் றென்றும். அந்த யானை அயி.ராவண மென்பர் இலர். 

அற்றன்று. அது இரண்டரயிரங் கொம்பர்களை யுடையதாய்ச் சிவ 

பெருமானுச் குரியசாய்ச் சவலோகச். இன்கண் இருப்ப தெனினும் 

“தந்தை பொருண் மைர்சர்க்கு'” என்னு வழச்குப்படி, விநாயகர், 

சுப்பிரமணியர் முதலினோர்ச்குப் பொது வாதல் சண்டுணர்க. 

ஆகலி னன்றே பிரமதேவன் புத்திரிகளாகிய சித்தி புத்தி 

களை விநாயகனார். திருமணம் புரிந்த ஞான்று அவ்வயிராவணக் 

இனிவர்ந்து திருவுலாப் போந்தா ரெனப் பார்க்கவ புராணழம் 
பகர்ந்தது, ஈண்டுச் சுப்பிரமணியக் கடவுளார்க் குரிய யானை யெது 

வோ வெனிற் ““பிணிழகம்”” என்னும் பெயரை யுடைய தென்க, 

கருப்ப வாச மில்லாத முனிவரைத் துருவாச பென்று ற்போலவும, 

இமைத்த லில்லாதவரை “இமையவர்” என்றாற் போலவும் எதிர் 

மறை யிலக்கணையான் வந்தபெயர் என்றறிக, என்னை ? எவரானும் : 
பிணிக்கப் படாத (கட்டப்படாத) முகத்தை யுடையது என்று 

பொருளாகலின். அதற்கு ஏது யாதோ வெனிற் சொல்குஅங் 
கேண்மின். யானை யேற்றங் கொள்வோ ரவ்வியானையின் முக மேச 
வயித்தை TETAS முகத்திற்கு, சப் என்னும் வத 

பூட்டுவர். வறன் பிணிப்பர். இவைமுதலாம் பிணிப்புக்க ளின்றி 

யியற்கையே யவையெலா மமையப் பெற்றுத் தோன்றிய யானை 

யென்க. அ௮அல்லதூஉம் சடவடிவினையுடைய யானை யாகாது பதி 
னோராந்திந மறைத் இருவருட்பாச் கண்ணும், மெய்கண்ட சாத் 

திரம் பதினான்க௧னு ளொன்றாய நேஞ்சுவிடு தூதினு முரைத்தாங்கு 

பரஞான மென்னும் யானை யெனப் பகர்வாரு முளர். அவ்வாறு 

இயற்கையே யமைந்த அலங்காரத்தை யுடைய அப்பிணிமுகம் என் 
னும் யானை எல்லா யானைகளினும் மேலாயது, : Cm i 



சயாரூட மூர்த்தி, ௧௧௯ 

ஐராவதம், புண்டரீகம், வாமனம், குமுதம், அஞ்சனம், புட் 
பதந்தம், சாருவ பெளமம், சுப்பிரதீபம் என்னும் .எட்டுத்திசை யா 

னைகளும், அவற்றின் பிடிகளுஞ் சூழ்ச்து போற்ற விளங்குவது. 
ஐராவத யானையுங் குற்றேவல் புரிய விளங்குவது, சிவலோகத் தி 
லே யுள்ள ஐராவணம் என்னும் யானையும் அதற் உடாகாது. இரு 

க்கு, யசுர், சாமம், அதர்வண மென்னும் நான்கு வேதங்களுஞ் சுப் 

பிரமணியக் சடவுளின் றிருவடிகளை மேடமாக வுருவெடுத் த 

வேள்வி யக்இனியினின் றுக் தோன்றித் தாங்குதல் போல, வேதங் 

களின் முதலாய பிரணவழ மவ்வாறேயவர் திருவடிகளைத் தாங்க 
வெண்ணி, இப்பிணி முகப் பெருவடிவம் தாங்கு வச் இரப்பப் பெரு 

மானார் அதனை யூர் தஇியாக் கொண்டருளினா ரென்று பிரமாண்ட 

புராணத்திலே நாரத விசய சம்வாதச் சநக்கத்து உரைக்கப்பட் 
ள்ளது. ஆகலிற் பிரணவ யானை யென்றும், தாரகக்களிறு என் 

அம் அழைக்கப்படும். இது வன்றி வேறும் வரலாறுங் கூறப்படும். 

த திநமால், தந்தையை இடபமாய்த் தாங்யெ தன்றி மைந்தரை 

யும் யானையாகத் தாங்க நினைத்தார். அவர் அதிதி வயிற்றிலே 

வபர் திரனாகத் தோன்றி யிருந்த காலையொன்று நினைத்தார். என் 

டனெதிர்த்த சாலத்து நான் விடுச்ச சுதரிசன சக்கரத்தைத் 

2 தன்கழுத்இிலே மாலையாகத் தரித்த சாரகனால் நான் மிக்க அவ 

மான மடைந்சேன். அவ்வவமானம போக வவனைச் கொன்று காத் 

தருளியவர் சுப்பிர மணியக் கடவுளே. ஆகலி னவர்க்கு வாகன 

மாம் பேற்றை யடைந்து, இனி எந்த அசாரர்க்கும் பயப்படாதம், 

அவரா விடையூறடைந்து அவமான முருமலும் இருப்பேன்.என த 

தமயனாய இந்திரன் மயிலாகத் தாங்கனா னல்லனே !. என்று 
. எண்ணி, மாவிர புரம் என்னுஞ் சீரிய தலஞ் சார்க். து வாமனர் 

அருக்சவம் புரிவாராயினார். அவர் தவங் கண்டிரங்கெய பெருமான், 

ஒரு திறாமுகமும், இரு விழிகளும், நான்கு திருச் கரங்களும், 
் இடச்திறுக்கரங்கள் எவற்றைக் கேட்பினு மவையெல்லாம் ஒரு 

ல்: 



௧௨0௦ . சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

சேக் சொடுச்சருளும் வெற்றி பொருந்திய வரசமும், கோழிக் 
கொடியும் சொண்டிருப்பவும், வலத்திறாக் கரங்களில் வேலும் வா 
ரூம் பொருந்தி விளங்கவும் அநேக கோடி. சூரிய ரொருங்குஉதயஞ் 

செய்தாற்போன்ற பிரகாசம் பொருந்திய திருமேனியும் உடைய 

ராய்த் தோன்றி யருளினார். வாமனர் அரும் துதிகள் புகன்று 

வீழ்ந்து வணங்க யானக்தக் கூத்தாடினார். 

“(நினக்கு என் வேண்டு” மென்று சுப்பிரமணியப் பெருமானார் 

கேட்ப, வாமனர் சொல்வார். அசுர குலாந்தகா ! அடியேனை முன் 

அவமானம் புரிக்த தாரகன் >ேவரீராற் கொல்லப்பட்டுச் சாத்த 

னார்க்கு யானைவாகனமாக விளங்குஇன்றான். "அவனும் நம்மைச் 

கண்டஞ்சுமாறும் அடியேனை யானை வாகனமாக்கி யெஞ்ஞான்றும் 

ஊரு தல் வேண்டு மென்றார். வேண்டுவார் வேண்டியாங் கருளும் 
பெம்மான், அவ்வாறே வாமனரை யானை யாக்கி யூர்ந்தனர். வள் 

ளியமமையார் அவதரித்த குறிச்சிரிலப் புட்களை வாகன மரகவுங் 

கொடியாகவுங் கொண்டருளினர். எனக் குரிமையா மொன்றை 

யுங் சொண்டிலர் என்று ஊடல் சொண்ட தெய்வயானை யம்மை . 

யாரை மகிழ்விப்பான் வேண்டி, அவர்வளர்ந்த சுவர்க்கப் பொருள் 

களிற் இறந்ததும், அவரை வளர்த்ததற் இனெமாயதும், வள்ளியம்மை 

யாரை யச்சுறுத்தியதை யொத்த வடிவினையுடையதும் இன இர்த 

யானையை வாகனமாக்கிக் கொண்டாரென்று தேவமெலாம பூமாரி 

பொழிந்தார். இங்ஙனம் வாமனமாயெ யானையின்மீ அுஏறும்மூர்ச் இ 

யாய் விளங்கலிற் சுப்பிரமணியச் கடவுள் கயாநட மர்த்தி எனப் 

பெயர் பெற்றார். 

யசுர் வேதம் - ம்தறரு சாகை. 

யொடெவா .நா2பிவொ 

யஹிறெவாகயிமரி கா 
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இரக்த வேதம். 
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குமார தந்திரம். 

| மஜவாஹ நவா | கன கா ந நவி தய_5௦ 

் வாகலக ஃடெளவ உாதகயெ.நிவஹி_த 

” பாகிமமெயெஸெ | விம ல ரண 

4 ஹமி நா யசாமி 878 | 

ட் ல் ॥ 

தணிபைப்புராணம் - அகத்திய னநள்பேறுபடலம். 

ஒற்றை முகமு மிணைவிழியு மும்மைப் பயனுமொருங் களிக்குங் 

கொற்ற வரத மூன்றலைக்குக் குடமோரிரண்டு மிடங்கதிர்ப்ப 

மற்றை வலப்பான் மணிவேலும் வாளுங் கதிர்ப்பக் கரநான்கும் 

பெற்ற மதவெங் களிற்னூர் இப் பெருமானுருவஞ் சமைப்போரும், 

.. திநழநகாற்றுப் படை (பதினோராத் திருழறைத் தீநவருட்பா.) 

ல் ஆடுகளஞ் சிலம்பப் பாடிப் பலவுடன் 

. கோடுவாய் வைத்துக் கொடுமணி யியக்க 

யோடாப் பூட்கைப் பிணிழுகம் வாழ்த்தி. 
’ 
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௧௨௨ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

பரிபாடல். (எட்டுத்தோகை,) 

“பரயிரும் பனிச்சடல்'' என்னும் ஐந்தாஞ் செய்யுளில், 

*சேயுயர் பிணிமுக மூர்க்தம ர௬ழக்கி” என்றது மூணர்க, இன் 
லும் பலப்பல பிரமாணங்களுள. அவையெலாம் விரிவஞ்சி விடத் 

. தாம, 
கயாருட மூர்த்தயே ௩ம௦ 

இருபத்தோராவத; 

மாதங்காரி ஹாத்தி. 

சியவன முனிவரின் புத்திர ரான ர் ததீசி ழனிவர், குபன் என் 

னும் அரசனுடன் நட்புற்றிருந்தார். ஒருநாள் முனிவர்க்கும் அரச 

குமாரனுக்கும் ஓர் விவாத மூண்டாயிற்று, என்னெனிற், பிராமண 

பலமோ ? க்ஷத்திரிய பலமோ பெரிய 1 என்பதாம். குபராசன் 

க்ஷ்த் திரிய பலமே பெரிது”என்ன, முனிவர் அந்தணர் வலிமையே 

சாலவும் பெரிதென்றார். அதனால் இருவர்க்கும் வீரவாதம நேர்ந்து 

கோபம் அதிகரித்தது. முனிவர் குபனைத் தாக்கினார். ௮ரசனுஞ் 

சினங் கொண்டு ததீசி முனிவரை வச்சிராயுசத்தினால் அடித்தான். 
அவ்வடியினாலே இருடி குமாரரின் உயிர் மேலுல கடைந்தது. 

அதுபோது முனிவரின் மூதாதையாதிய சுக்கீரனார் ஓடோடி 

வந்து, சிவமதிமை அலக்கு மருந்தே ! உயிர் விடுத்துச் சென்றை 

* ஈண்டுக் கூறப்பட்ட தத முனிவர், 

“உவ -ரவார பமா யார ஃொவடியீவிெ_தவ வ௫' ட? 
வ் 

என வாதளாகமங் கூறியவாறு பஞ்சலிருடி. சோத்திரத்தவராய ழ் முனிகரல்ல 
ரென்றுணர்க, 

க 
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மாதங்காரி மூர்த்தி, ௧௨௩ 

யோ” என்று வருந்தி, இரு அண்டமாய்க் பெந்த அவரி. னுடலைப் 
பொருத்தி, தமது சஞ்சீவினி வித்தையாலே முன்போலாகச் 
செய்து அவ்வுடற்கண் உயிர்வரும்படி. செய்தனர். உடனே தூக்கு 
யெழுந்தவர் போலத். ததீசி முனிவர் எழுந்தார். சுக்செனார் அவ 
மைத் தழுவி முத்த மிட்டு வாழ்த்திச் குபனை நோக்கிக் கூறுவார். 
“£அரசகுமர ! பிராமணர் பிழை செய்த காலத்தும் அவரைத் தண் 
டி.ச்கவேண்டின் அவர் தலையிற் குட்டல், அல்லது சறையிடல் 

செய்வதன் றி, ஒரற்ப விடயத் இற்கா. வவரைக் கொல்வாரைக் கண் 
| டிலேம். அங்ஙனஞ்செய்த மன்னர் வழித்தோன்றியோ னீ யொரு. 
வனே. நீயிங்ஙன முறைதவறி மதத்தானுங் கோபத்தானும் வச்சி 

 சாயுதத்தால் அடித்துக் கொன்றமையால், இத்தாந்த நிலையி னின் 
அம் விலகி, சவதாடண தி, மாயனைக் கடவு ளென்று அலமந்து 

மாழ்கி மாண்டு, மறுபிறப்பில் மத யானையாகச் இரிந்து பவம் புரிச் து 

 மாய்க” என்று சபித்தார். 

அவ்வாறே குபன் சிவநெறியி னின்றும் விலக, அவநெறியாதிய 

புன்மதத் தாழ்ந்து, மாயனே பரம்பொரு ளென்று மயங்கித் அன் 

| புற்று மாண்டு, இலங்கை மண்டலத்திலே 1 உவா என்னும் வனத் 

| திலே கொடியயானைகட் செல்லார் தலைமையான இளம்யானையாசத்: 

| தோன்றித் இருகுற்ற சிக்தையா வன்மத்தங் கொண்டு திரிந்தான். 

ie - ௮கேக உயிர்களை யெல்லாங் கொன்றும், முனிவர் தவநிலைகளை 

_ யழித்தும், வேள்விகட்கு இடையூறு செய்தும் இருந்த யானையைத் 

- தேவர்களுங் கண்டால் மிகவும் பயந்து ஓடுவார்; ஒளிப்பார். இவ் 

- வியானையாராற் கொல்லப்படுமோ ? என்று யாங்கலக்கம் தீர்க் திருப் 
பமோ என்று பலரால் கந்த நாதனைப் போற்றுவார்கள். இங்கன 

கிகழுநாளிலே, 

1 உவா என்பது இச்சாலத்து ஊவா எனப்படும்; அதுகண்டிக்குச் சமீபத்திலே 

சப்பிரகாமம் என்னு மூர்க்கு அரு னுள்ளத. உவாகயானை, அது பிறந்த விடமாகலின் 

அப்பெயர்த் தென்றெண்ண்ச் இடச்ன் றத, 
௫ 

அழித் $y 



௧௨௪ சுப்பிரமணிய பராச்ரெமம். 

தத்தமாற்றங்கணிறுவியசமயிகள்பலருங் 

கத்துபுன்சொலைவின வின ரவன்செயல்காணார் 

சுத்தவாஅளமுதலியதந் திரத்தொகுதி 

0 யுய் ச் அணர்க் திடுநீரரேயொருசிறிதணர்வார். 

என்றபடி. சவொகம வழிநின்று, அறுமுகச் கடவுளின் றிருவ் 

ரூட் பெருமைகளை யெல்லா மூள்ளவாறுணர்ந்த சற்புத்திர னென் 
னும் வணிகர் ஒருவர் இருக்கார். தங்கள். செட்டிகுலச் திலே யவத 

ரித்து அதனாலே செட்டி என்னும்: திருப் பெயரையுடைய கந்தக் 

கடவுள் எழுந்தருளி யிருக்கின்ற தலங்க ளெல்லாஞ் சார்ந்து தரிச 

னஞ செய்து; “திருப்புகழ் பெற்ற சலங்களுட் கதிர்காமம் ஒன்னு 

தரிசித இலேன். மற்றைய வெல்லாம் தரிசித்து முந்றினேன். அக் 

கதிர்காமச் தலத்தையு மெம்பிரா னடியேற்குக் சாட்டியருளுதல் . 
வேண்டி” மென்று பிரார்த் தித்து வருவாராயினார். இவ்வாறு தரிசன 

விருப்பத் தழும் தி நிற்குஞ் சற்புத்திர! வணிகரது சொப்பனச் திலே 

சிறையிலே இடந்து புலம்பிய சயந்த குமாரனுக்குத் தோன்றித் 

தெளிவித் தருளியதுபோலச் தோன்றி யருளித் திறாவாய் மலர்க் 

தருளுூவார். 

அன்பனே ! கதிரைத் தலத்தைத் தரிசிக்கும் விருப்பமுடைய | 

னாய் நிற்இன்ராய், நாளைச் இனமே புறப்பட்டு வருதி” என்று 

மறைந்தருளினார், உடனே சற்புத் திர வணிகனார் விழித்தெழுந்து 

உடல நடுங்க, உரைதடிமாற, உரோமஞ் சிலிர்ப்ப ஆனந்தக் கூத். 

தாடி, குசச் கடவுளின் நிருவருளை வியந்து, அன்று புலரிக்காலையி - 

லெழுகந்து வழிக்கொண்டார். பற்பல ஊர்கள் யாவுங் கடந்து ் 

4% கண்டி என்னும் ஊர்க்கண் வந்தார். அதுபோது சமுத்திரங் க 

| % குபன் என்னும் யானையைச் கண்டித்த ஊராகலினன்றே சண்ற்கோண்பர் பெயர் | 

வர்தத. மகனறிவு தந்தை யறிவு என்றபடி தந்தையார் மாதம்காரியாய் i 

ல அத்த 
டி 

ல மைச்தரும் இதனால் மாதங்காரியென விளங்குதல் காண்க, 



மாதங்காரி மூர்த்தி. ௧௨௫ 

களை யெல்லாம் மொண்டு.மொண்டு குடித்து இருண்டு மிக்கவேகத் 

அடன் புகர் நிறத்தையுடைய இந்திர வில்லையு மேக்திச். கொண்டு 

மேகக் கூட்டங்களெல்லா மொருங்கு இரண்டு இடித்து முழங்க 

வந்த சென்ன, முற்கூறிய உவா என்னுங் குபயானை யதிர்க் து 

நடந்து முழங்கி வந்தது, அதனைக் கண்ட வணிகனார், தமக் குறு 

துணை சுப்பிரமணியக் கடவுளே யென்று அணீக்து, அவரை. யன் 

புடன் அதிப்பாரரயினார். 
2 

அருவம்; உருவம், அருவுருவ மென்று சொல்லப்பட்டமூன்று 

வடிவங்களையு மூடையவர் எவசோ ! அம் மூவகை வடிவங்களுஞ் 

'சுவேச்சையினால் மந்திர வடிவாக் கொண்டு இலய போக அதிகாரங் 

களை யாவர் செய்வாரோ 1 அவர் அடியேனைக் காத்தருள்க. ஆன் 

மாக்களாதிய எங்கள் பொருட்டு யாவர் ஆரணி சத்தியினாலே சங் 

கார அதக்ரெக இருத்தி யங்களைச் செய்வாரோ ? யாவர் ஜ௩றி சச் 

இயினாலே படைப்புத் தொழிலை யியற்றுவாரோ ? யாவர் உரோ 
 தயித்திரி சத்தியினாற் காத்தல் மறைத்த லென்னுக் தொழில்களைச் 

 செய்தறாள் வாரோ அவைகளை வேற்படை, தெய்வயானை, வள்ளி 

யம்மை என்னுஞ் சத்திகளாக யாவர் காட்வொரேோ அன்ன ௧ட 

வள் அடியேனைக் காத்தருள்க என்று அதித்தார். 

... சுப்பிரமணியப் பெருமான் அந்தக் கணமே வேடர் போற்றிரு 

வருக் கொண்டு கையின் கண்ணே வேற்படை தரித்தவராய்த் 
தோன்றி, அன்ப! பயமுறற்க வென்று அபயங் கொடுத் அ, ஒருங் 

காரஞ் செய்தார். யானை வீழ்ந்திறந்தது. குபன் தன்வடிவுகொண்டு 

வணங்கினான். குகக் கடவுள் மறைக்தருளினார். வணிகர் அதத் 

அக் குபராசனோடுங் கதிரைத் சலமடைந்து மாணிக்க கங்கை நன் 

னதியாடித் தரிசித்தனர். அவருள் குபன், ததீசி முனிவர்க்குத் 
தான் செய்த பழிநீங்கப் பெற்றுச். தன் இராச்சியத்தைக் கைக் 

கொண்டான், வணிகர் இறுதியிற் குகபத மடைக்தார்.. யானையை 



௧௨௬ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

யழி,த.து வணிகரைக் காத்தருளி னமையாற் குகனார் மா தங்காரி 

மூர்த்தி யாயினர். மாதங்க--யானையை, ௮ரி--அழித்தவர். 

வாது ள௱ாகமம். 

ஸ்ரிவ ககர வெட கிஷ உசிகி கிழ | 

ஹச நிஷ .ஜெ.திஸா வ ஏி.சிவொவ 9௧ | 

உஹெஸா்௦ஹசு௨௦விட வாதி வியாவெவ௦.கிவெ.கி 

மிரநகேந்திராகமம். 

லொமஹாய சாக்கி க] சவா காண்ப யடி | 

அவஹா-தக3ாக9 புவி சாயாவ கிஷடெக | 
ஹவி.மா௦ஹயவிக தாவ ஹல ஹி ரப_56 | 

ஹாவாவஸா நச ாலெ றி கி 

பிரமாண்ட புராணம் (மொழி பெயர்ப்பு) 

சிவமொன்றே முதலாகுஞ் சத் தியஞ்சத் 

இியமீத செருட்டி னேன் 

ரவமொன்றிச் சுடுமிரயத் சாழ்கின் நீ 

செனப்புகலு மந்தச் சோதி 

குவனொன்றிச் கலகமிடப் புடைச்சனன் மற் 

றவனுமொரு கோலிற் முக்கச் 

சவமொன்றச் சுக்கிரனும் பதைத்தொருகற் 

சிவக்கொழுந்தே சார்ச் இிட்டாயோ. 

என் நிரங்கச் 2வனியின் விச்சையா ஓயிர்ப்பிச்தே ஆ 
“ட யிவனை நோக்கி ப 

நன்றுநீ மதமாவிற் படு கியெனச் குள செய்தா 
னரனு மீழத் 
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மாதங்காரி மூர்த்தி, ௧௨௭ 

_ தொன்றுவா வனச்துவா வெனத்தோன் றிக் சொடுஞ்செயல்க 

ரேஞற்றியன்ப 
னன்றதலங் காணச்சென்ற டர்த்துவேள் கொன்றருள 

.. வன்பிற் சார்ச்தான். 

மாதங்காரி மூர்த்தயே ௩மஃ 

ழ் இருபத்திரண்டாவது, 

யாக ரக்ஷக மூத்த. 

காப முனிவர், தக்கன் புத்திரிக ளாகிய இதி, அதிதி, தனு, 

அரிட்டை, சுரசை, கடை, சுரபி, விதை, தாம்பிரை, குரோத 
வசை, இளை, கத்துரு, முனி என்னும் பதின் மூவரையும் விவாகஞ் 
செய்தார். அவருள், திதி யேன்பாள் இரணியன், இரணி யாக்கன் 

என்னும் இருவர் ஆண்மக்களையும், ச்மிகை யென்னும் பெண்ணொ 
ருசீ தயையும் பெற்றாள், 

த 
ம் 

அவர்களுள் இரணியனுக்க அனுகலாதன், கலாசன், பிரகலா. 

தன், சங்லொசன் என்னு நான்கு குமாரர் தோன்றித் தைத்திய 

குலத்தை விருத்தி யாக்கனெர். இரணியாக்கனுக்குச் சறாச்சரன், 

சகுனி, பூததந்த தாபனன், மகா நரபன், மகாபாகு, கால காபன் 

என்னும் அறுவர் குமாரர் தோன்றினர். மற்றைய மனைவியர்க் 

கும் மகவுகள் பலப்பல சோன்றி யளவிறநக்தனவாக விருத்தி யாயி 

... இிதியின் குமாரர்களான அசுரர்களுக்கும், அதிதி புத்திர்க 

ளான தேவர்க்கும் போர் தொடங்கிப் பலர் இறந்தார்கள். விட் 

இண அவர் வேண்டுசோட் இரங்கிப் பாற்கடல் கடைந்து, தோன் 

ஆம 
2 தத ட 

எத்து 



௧௨௮ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

றிய அமிர்தத்தைத் தேவர்க்குக் சொடுச்து, அசுர கூட்டங்களை 

யெல்லாம் வேரோ டறுத்தொழித்தார். . அஃதறிந்த திதி யேன் 

பாள் மிச மனம் வரறார்தி, என்னுடைய குலத்தவர்களை யறுத்த 

இந்திர உபேந்திரர் முதலிய அதிதி புத்திரர்களை யெல்லாங் கொல் 

லத்தக்க புத்திர ஜேநவனைத் தந்தருளினால் என்னுயிரை வைப் 
பேன். அன்றேல் இப்போதே அறப்பே னென்று காசிப முனிவ 

ரிடம் முறையிட்டாள். அவர் அவளை நோக்கி, பிறியாய்! வரும் 

சற்க. அங்கன மொரு புதல்வனைச் தருஇன்றே மென்று தேற்றி 

ஞர். 

முருகக்கடவுள் வீற்றிருந் தருள்கனெற திருத்தலங்கள் அறு 
பத்து நான்௧னு ளொன்றாய புத்திர காமம் என்னும் திருத்தலத் 

தை யடைந்தார். அங்குள்ள ஈற்றான மொன்றிலே யாகசாலைவகுக 

கத் தொடங்தினர். சால்யோத்தாரணம், தான சுத்தி முதலியவை 

சளாஞ் செய்து யாகசாலை வகுப்பா ராயினார். மனு சூத்திரம், இரவி 

சூச்இரம், முனி குத்தம், மானவ சூத் இரம், திரபாக மண்டபம் 

என யாக சாலை யைவகைப்படும். அவற்றுள் தங்கருமத்திற் குரிய 

யாகசாலை மானவ சூத்திர மாகலின் அதனை வகுத்தார். வேதிகை, 

ஊர்த்துவ பட்டி, அசோபட்டி, அவாரமம், குண்டங்கள் இவைகற் 

பித்து, வேதியின் ஈடுவிலே பிரமபத மெனவும், நான்கு பக்கத்தும். 

தெய்வபதம், மானுடபதம், பைசாசபதம், இராக்கத பதம் என்னும். 

பதங்களாம், அவைகளில் ஊர்ச் துவ மேகலை, அசோ மேகலை, மத். 

திய மேகலை யிவைகளும் கற்பித்துக் குண்ட யோனி முதலியவை. 

யும் வகுத்தார். | | 
| 

சிவபெருமான் பஞ்சவர்ண முடையரரய் விளங்கலானும் பஞ் 
ச, சானங்களி னின்றும் வெளிப்பட்டுப் பஞ்ச கிருத்தியஞ்: செக்ச் 
காலும் பஞ்சாவரணங்களும், துவாரம், தோரணம், | சூலம், நான்( 
தம்பம், உருத்திராக்க, பஸ்ம, உபஈயன தாரண வேதிகைகளூ மியற் ' 

4 தன் 10 



யாக ரக்ஷக மூர்த்தி. ௧௨௯ 

நிச் செய்யவேண்டியன வெல்லாஞ் செய்து, யாகஞ் செய்தற்கு மிக 
வும் முக்கியமான அதர்வசிரோ மந்திரங்களையுஞ் சிவாகம த்த 

களையும் விதிப்படி கூறிச் செய்வாராயினார். 

அந்த யாக முற்றுமேல் இத யென்பாள் வயிற்றிற் கருப்பு 

முண்டாகும். ௮ஃஅண்டாயி மக்கும் ஈங்குலத்தர்ர்க்கு மழிவு 

நேரிடும்.” என்று இக். இரனுக் . திருமாலு மிடையூறுகள் செய்யத் 

தொடங்கினார். காப முனிவர் ௮து தெரிந்து, வேள்விப் பதி 

யைத் அதிக்கத் தொடங்கினார்; 

யாவனங்கி வடிவானோன் யாவ னயத்தை யூகச் இடுவான் 

_யாவனக்இ பூவெனமா மறைக ளியம்பு மகபலத்தை [ணன் 

யாவன் கொடுக்கும் பொதியாகச் சோன்று மெழிலோன் முக்கண் 

” யரவனவன்றன் பதமலர்க்கிங் கடியேன் சரணம் புகநின்றேன். 

யாவன் அக்கினி வடிவா யிருப்போன்; எவன் மேடவாகனச் 

தை யூர்வோன்; அம் மூர்த்தி அடியேனையும். யாகத்தையுங் காத் 

ம் ஒத? 

சருள்ச. ' சிவாக்கினிபூ என்று. வேதங்கள் முழங்கும் பொருளா 

_ யிருப்பவன் எவன் ? யாகபலப் பிரதான மூர்த்தி யாவன் ? ஊர்ச் 

அவ ரேசசனும் அறுதிசைகளைக் காப்பவனும் யாவன் ? குமாரன் 

- இரியம்பகன் யாவன் 1 அச்கடவுளாவான் அடியேனையும்யாகத்தை 

யுங் காதீதருரூம்படி யடைக்கலம் புக நின்றேன், யாகத்திலே 

மும் முறை “சுப்பிர மண்யோம்! சுப்பிர மண்யோம்!! சுப்பிர 

மண்யோம்””!!! என்று வேதங்களால் அழைக்கப் பெறவோற்கு 

அடியே னடைக்கலம் அடைக்கல மென்றிவ்வாறு அதிச்சார். 

 இல்வொலி கேட்ட அஞ் சேய்குரல் கேட்ட தாய் போலச் சுப் 

வியப் பெருமான் பால வடிவத் துடன் வேலாயுதமும் பல்ல 

வழுச்- தரித்த திருக்காச், இனராய்ச் தோன்றி, முனியே! யாங் காக் 

இன்றாம், அஞ்சற்க, யாகத்தை முடிக்குதி யென் ஐருளினார். 

ன 

» 



-௧௯0 சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

காசிப முனிவர் கந்த சகத் திர நாமத்தால் அர்ச்சித்துச் சோடசரூப 

தியானஞ் செய்து யாகஞ் செய்வாராயினார் தேவர்கள் செய்த 

அபிசார வேள்வியி னின்றும் தோன் றி மலையன், மாரன் என்னும் 

அசுரர் இருவர் அனுப்பப்பட்டார். அவ்வசுரர்கள் முனிவரையும்: 

“யாகப் பொருள்களையும் விழுங்குவே மென்று ஆரவாரித்து வந்து 

நெருங்கினார். காசிப முனிவர் பயந்து, ““ஞானசத்திதரா ! பால. 

ரூபா! பரஞ்சுடரே யோல மோல”' மென்றார். இளைய பவளா ய் 

 தங்கரத்திருர்த பல்லவத்தா லெறிந்து அவ்வசுரர்க எகுவைச்யிக் 

கொன்றருளினார். 

முனிவர் யாக தீதை நிறைவேற்றி அங்குச் சுப்பிரமணியப் பிர | 

திட்டை செய்து சென்றார், அதுவே புத்திர விருப்பத்தை யளித 

தமையாற் புத்திர காமம் என்னும் பெயர் பெற்றது. இங்கனம் 

முனிவர் செய்யும் வேள்விகளையும், அக்தணர் செய்யும் மகங்களை 

யும் யாதோ ரிடையூறும் வாராமற் காத்தும், காடுப முனிவர்செய்த 

யாகத்தை யழிக்க வந்த அசுரர்களைக் கொன்றும், அவர்யாக ச்சைப் 

பரிபாலித்தும் விளங்கலாற் சுப்பிரமணியக் கடவுள் யாக ரக்ஷக 

மூர்த்தி யாயினர். 

அசி தாகமம். 

யா.மறாலா ஹ_கெஹஸாெ 5௯௯ ாஸுலெ பா ர கீ 

வா | கயா ஜஹா தவிஸ்ரு$?௦ வவியிடி ரஷெ.2௯9 -4 

ணார | 8 நஹ _த ௦/0 வெஷ-௫_௧,௦ 9 நிஹா௫, ௦ 

_,தயெவவ | ர லாவ பஸ த ௦வெவியீட ர 

ஷே கணா | அ | கி மாணவ 91 விவிஷய௦வெ 

அிலெடஃ | வபா ச வவெரெவயாழஸாலாக $௦ 

ம | 



யாக ரக்ஷ்க மூர்த்தி, ௧௩௧ 

2 அத் சநீதான ஆகமம். 

வலக 21-2 ர வ05-அவ 9 வற மெறி அஃபெொவஹி | 

வஃவரவமணய-கவாாவாயஷா௦.த.த8 வற$ ॥ 

வ௦வாவாண௦ யொ மஹா பவ அட .நஹா் ம் 

யாமம் மான வர்சொலி.கி30ெ 9யமாவியி | 

இத் துமார தரிசனம். 

... த வரனயன் சுசன்றன் மனையருட் டிதிதன் 

i வமிசத்தை யழித்தமா யவனை 

யெரிசதக் இருதை யழிசுதற் றருகென் 

நிரக்கவோர் வேள்வியை யியற்ற 

வரியிரு வருஞ்செ யல்லவை தீர 

வந்தடர் மாரனார் மலையார் 

பரிவுற வழித்துக் காச்சனன் வேள்விப் 

பதிபுத்ர காமற் தலமே. 

பதினோராத் திரழறைத் திநவருட்பர. 

மந்திர விதியின் மரபுளி வழாஅ 

வந்தணர் வேள்வி யோர்க் கும்மே யொருமுகம், 

யாக ரகக முர்த்தயே ௩ம௦ 

| * இச் சரிதத்தை வேறு வகையாகவும் கூறப்படும். மாரன், மலையன் என்னும் அச 

ரர்களைச் சுப்பிரமணியக் கடவுள் இளமை வடிவுடன் வந்து வேல்விட்டுக் கொன் ழருளியதி 

| “இளையனார் வேலூர்?? என்னும் தலத்தி வென்றும் கூறுப, 
க 
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இருபத்தமூன்றாவது, Te 8 

MITE சத்திர மூர்தீ, ள் ச 

நீர்வள நிலவள முதலிய எல்லா வன்ன்கனா ல் 

பெற்றதா த, ஈழம், பொன்னகரம், & தக்கணகைலாயம் எல 

பெயர்களை யுடைச்சாம் இலங்கை மாபுரியிலே யுள்ள 1 6 

நாடு அதன் நிலகம்போற் சிறந்து விளங்கா நிற்கும். 

முடைய ஓவியர் குடியிலே, அற மெலாக் இரண்டு ஒரு வ 
சாற் போலும் நலலிய% கோடன் என்பவன் இருந்தான். : 

அவன் ப்லுர்சகர்ககுல் தலைமை பெற்றோனா௫ு, 69 

நரட்டின்க ணுள்ள எயிற்பட்டினம், ஆமூர், வேலூர், மூதூர் 

நான்கு ஈகரங்களினும் அரண் கோலி யாசு புரிந்தான். 

யுடன் நன து ன் இரவலர் கேட்டவுடன் கொடு த ரி 

வள்ளல், பாம்பு கொடுத்த அரிய நீலநிறப் போர்வையை யாவின் 

% இலங்கையிலே ஏறுமாகாடு என்பது திரிகோண மலைப் பகுதிக்சகணுள்ளவோதர் ். 

அதனை ஏறுமாதர் ஏறாவூர் என்ப. இங்கன மரூஉவிற் றென்று கூறுவர் பலர். கோ 

ட.ன் என்னும் பெயரானே தக்ண சைலாச புரா ணத்திலே கூறப் பட்ட குளக் கோட 

னும் இவன் வழிவந்த வரசனென்றே கூறல் பொருச்தும். அவனும் ஏறார்ப் பகுதியில் 

கூத்தா னென்றும் * கந்தளாய் என்ற குளம் தோண் வித்தா னென்றும் செக்க மதி 

எறுரே ஏறுமாகா டென்ப தொரு தலை. 

ர் னாயுவினாற் பறித்தெறியப்பட்ட சிகரங்கள் மூன் றனுள் ஒன்று இர சாஎத்தி 

ஒன்று இரிசிராமலை, ஒன்று திரிகோணமலை யாகும், அத “முன்னர் விழ்க்திடு ரிக் 

சத்தியா மொழிவர் - பின்னர் வீழ்ந்தது இரிசிரா மலையெனும் . பிறங்கல் - அன்ன நின்பிற 

கமைச்தது கோணமாவசலம் - இன்ன மூன்றையும் தக்ணெ சயிலையென். நிசைப்பா ட் 

என்னுஞ் செவ்வந்திபுராணச் செய்யுளானறிக, தக்ண்சைலாய புராணமு மில்என்ூ றும், 
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கட 

| திருந்த ணரா சாத்திய ஆய் ட 
சாரலில் நின்ற கருகெல்லியினஅ அமிழ்தின் 

| தைத் தான் நுகர்ந்து நெடுகாள் வாழரீது ஒளவைக்குக் கொடுத்த 
அ கன், ஓரி என்னுங் குதிரையை ட்ப ஒரி வள்ளல் முதலாய 
- வள்ளன் மாரை நாணச் செய்யுஞ் சிற்த ஈகை யுடையவன். செம்? 

கோலன்; சத்தி நிலயங்கண்டு வழிபாட்டிற் சறக்சோன். புலவர் 

. இரவலர் முதலாயினோமைத் செய்வமாச் கொண்டு அவர் மனம் வெ 
சொட்டை 

 அக்கவெறுக்கை யீவோன்; சுப்பிரமணியப் பெருமானையே குல 

-செய்வமாக் கொண்டு பவன மவன். 

். கடைச் சங்கப் புலவராகிய இடைக்கழி நாட்டு கல்லூர் ற 
தட் தளர் பரிசில் விரும்பித் தன்மீது 1 ““சிறுபாணுற்றுப் படை” என் 

& ம். பிரபந்தம் பாடிச் சென்ற காலத்து, அவர்க்கு யானைக்சன்றும் 

வள௩நாடும் வேண்டும் பொருள்கள் பலவுங் கொடுத்தோன். அவர் 

போலப் ட பரிசில் பெற்ற புலவர் அளவிலே. சுப்பிரமணியக் கடவுள் 

விரதங்கள் ள் பல அநுட்டிப்பவன். எயிற் பட்டினம், ஆர், வேலூர், 

 மூதர் இலங்கை என்னும் இவ்விடங்களிலே முத்தமி ழாராய்ச்சி 

களும், வீணைவல்லார் கந்தக் கடவுளின் றிருப்புகழ்களை யெல்லாம் 
நைக் அப் பாடுதலும், புலவர் பிரசங்கங்களும், .பாமாரி பொழித 

லும், தானம், தவம், சிறப்பு, பூசனை யென்பனவும், சைவசித்தாந்த. 

தராய்ச்செனம் இடைமீடின்றி விளங்கெ. 

1. 
் i இங்கன நிசழ்தலாலே சேர சோழ பாண்டிய ரென்னுமூவேக் 

தர் நாடுகளும் வெறுமை யாயின. சுவர்க்க லோகம் போலும் இவ் 

விய போக்கெங்க ணிறைதலாலே இலங்கையைப் போன்னகரம் 

ர? ர இக்நால் கடைச் சல்கத்தி லரல்கேற்றப் பட்டுப் பத்தப் பாட்டு ளொன்றாய்ச் 

சேர்ச்சப்பட்௦ விளங்குகன் த, ஆசிரியர் கச்சினர்க்னியர்' உரைசெய்தனர். மூன்றா 

வது பாட்டாசவிஎல்இ யசவ௰்பாவான் முடிந்து சொற் சுவை பதும் சுவைசளுடன் 

இலக்குமென்க.. 

டக 



௧௪௩௪ _ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

என்று புகழ்ந்தனர். அதுகண்ட மூவேந்தரும் பொராமை யுற்று இவ 

னது நாடுகளைத் தன்வயமாக்கக் சருஇப் படையெடுத்து வருதல் 
கண்ட ந௩ல்லியக் கோடன், அதுபோது ஆமூர்க்க ணிருந்தா னாக 

வின், தன் சேனைகளை யணிவகுச்துப் பகைவருடன் போர் புரிந் 

தான். கோடன்றன் அமைச்சர்களூள் ஒருவன் பகைவர் பக்கஞ். 

சார்ந்து அந்தரங்கங்களை யெல்லாஞ் சொன்னமையால் இவன் சே 

னைகள் தோற் ரொழிக்தன. அதனானே நல்லியக் கோடன் மனம் 

வருந்தித் தன் மனைவியுடன் இரவிலே தெரியாது புறப்பட்டு வே 

லூர்க் கோட்டை சென்று, ஆங்இருக் த தனக்கு உற்ற துணையாக 

நிற்கும் வேலாயுதப் பெருமானைத் துதித்து வந்தான். 

மானம் நின்று மனத்தை யலைப்ப, ஈல்லியக்கோடன் உளயிக 

வருந்தி, குகா! சர வணபவா ! குமரா! கதிரை நாயகா ! வல்லீப 

சே ! தேவயானை காந்தா ! தேவர்க்கு விண்ணுல ஒீக்த தேவதேவா! 

பக்த வற்சலா ! பரம குரவே! அடியரிடர் தீர்க்கும் அருட் பெருங் 

கடலே ! இற்றைத் இனம் அடியேனுக்கு ஈல்லருள் புரியாயேல் 

என்னுயிர் விட நினைத்திருக் இன்றேன், அத தேவரீர் அறிக் 

தருள்க,, என்று பலவாறு தித்து ஆங்குள்ள கேணியின் முழுகிப் 

புலராத வத்தி முூடுச்து, அன்புடன் ஆறெழுத்து மர் திரத்தையுச் 

சரிச்துப் பூசிச்சான். அன்றிரவு மூன்று சாமங் காறும் பூசித், 

கான்காஞ் சாமம் அயர்ந்து கண்படை. கொண்டான். 

ழரகக் கடவுள் அரசன்மீது இரக்க மாற்று, ஒரு திருக்கரத் 

தில் வில்லும், மற்றோர் இருக்கரத் தில் வேலும் தறித்தவராய், முக் 

கண்ணுங் இரீடமுங் கடப்ப மாலையு முடையரரய், மயிலுஞ சேவ. 

லும் பின்னர் வர, அசன் கனவிற் றோன்றித் தருவாய் மலர்ந்தரு 

ரூம். “(அன்பனே ! அஞ்சற்க. அஞ்சற்க. நீ தோய்ந்து வருவ்'இ 4 

மேணிச்ச ணுள்ள புட்பத்தைக் கொய்த, ௩ம் மந் இரங் கூறிப் பகை. 

வரை நோக்கி யெறிலாயாக'' வெனச் திருவாய் மலர்ந்தருளி யம். 4 
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புட்ப சத்திர மூர்த்தி. க௩டு 

ந்தனர். அரசன் விழித் செழுந்து வேலாயுதக் கடவுள் அளிய 

 னேன்றன் அன்பங் கண்டு விரைந்தருள் புரியு நிமித்தம் மயில்வா 

கனத்து மிவராத, உலகங்கள் தேடிக் காணாத் திருவடிகள் சேப்ப 

எழுந்தருளினரே. ! எளியனேன் அச்கொடுமைச் சென்செய்கேன் ! 

என்று வருந்திக் கேணி சென்று தோய்ந்த அசமருடண ஸ்நான 

முதலிய சர் திக் கடன்களை முடிதீது, சுப்பிரமணிய தியானம் புரி 

நத, குக காயத்திரியைப் பன்முறை கூறி, அக்கேணிப் பூவைக் 

"கொய்து சடக்கர மந்திரங் கூறி, வேற் படைக்கல மாகப் பாவித் 

செறிந்சான். 

௮௮ இறைவ னேர் திய வேலாயுதம் போற் சென்று, மூதண் 

டங்களும் நடுங்குமாறு ஆகாய வழியாய் விரைவின் எ, எயிற் பட் 

னம் ஆஜூர், மூதூர் என்னு மிடங்களிலே வளைத் திருந்த சேனை 

வெள்ளங் களையும், வேலூர் கோக்க வக்த படைக்கடலையும் ஒரு 

சேர அழிச்துச் சுவற்றிப் பகைவர் பக்கல் சார்ந்த மந்திரியின் றலை 

யைக் இள்ளிச் சென்று, நல்லியக் கோடனிடம வக் த, அவனுடைய 

வஞ்சலிக் காத்தி னமர்க்தது. அரசன எல்லையிலா ஆனந்த முற்றுப் 

புட்பம வேலாூச் சென்று பகைவரை யழித்த பொற்பு நோக், 

கண்டு, வேலாயுதப் பிரதிட்டை செய்து, தன் மனைவிக்கு நிகழ்ந் 

தன வெல்லா மூரைத்து, எயிற்பட்டின முதலிய தன்னூர்களித் 

போயினான். 

| ஆங்குப் பகைவர் சேனைசள் அழிந்த அம், மக் திரிதலை யுருண்டு 

இடப்பதும், சேரர் முதலாய பகைமன்னர் அஞ்சி நாணங் கொண்டு 

தன்னடி வீழ்ந்து நட்பாயது மான செய்கைகளை யெல்லாங் கண்டு 

அவ்வூர்க்கு வேலூர் எனப் பெயரிட்டச் சுப்பிரமணி யாலயங் : 

| “இவை யெல்லாம் வேனாசன் நிருவருளே,, என வியந்து உலகதீ. 

சைச் தன்னடிக் £ழ்ப்படுச்திச் செங்கோல் செலுத்தி, வேலூரை 

? 



௧௩௬ . சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

யே முக்யெ இராச தானியாகக் கொண்டு அரசுபுரிக்து வாழ்ந்து 
கந்தவேள் பதம் அடைந்கசனன். 

நல்விய& கோடன் என்னும் அரசனது அன்பின் மேலீட்டா 

னே அவனுடைய பகைவரை யழித்தற்குக் கேணிப் புட்பச்சை வே 

லாக்டிக் காத்தருளிய பேராற்ற லுடையசாகலாற் குமாரக்கடவுள் 

புட்ட சத்திர மரீத்தி' யாயினர். புட்பம்--பூ, ௪த்திரமவேல், 

புட்பத்ிதை வேலாக்கிய மூர்த்தி யென்க. 

பத்துப்பாட்டு - சிறுபாணாற்றுப் படை. 

பொருபுன தரூஉம் போக்கரு மாபிற் 

ஜொன்மா விலங்கைக் கருவொடு பெயரிய 
த நன்மா விலங்கை மன்ன ருள்ளு 

மறுவின் றி விளங்கெ வடுவில் வாய்வா 

ூஅபுலித் அப்பி னோலியர் பெருமகன் 

களிற்றுச் தழும்பிருர் த கழறயங்கு திறாந்தடிப் 
பிடிக்கணஞ சிதறும் பெயன்மழைத் தடக்கைப் A 

பல்லியச் கோடியர் புரவலன் பேரிசை 

நல்லியக் கோடனை ௩ஈயரந்த கொள்கையொடு 

விடர்கா லருவி வியன் மலை ஞூழ்இச் 

சுடர்கான் மாறிய செவ்வி நோக்கிச் 

இறல்வே னதியிற் பூத்த கேணி 

விறல் வேல் வென்றி வேலூ ரெய்தின்,. 

பச ம்பம் A ட பப்ப ட்வின் அலர்: படு ப்ரரபம் i 
ஆசிரியர் நச்சினார்க் கனியர் உரை. 

rie நல்லியக் கோடன் றன்பகை மிகுதிக்கு அஞ்சி முருகனை வழி 

பட்டவழி, அவன் இக்கேணியிற் பூவை வாங்கிப் பகைவரை யெறி 

யென்று கனவிற் கூறி, அதிற் பூவைத் தன் வேலாக நிருயித்த 

தோர் கதை கூறிற்று, இதனானே வேலூர் என்று பெயராயிற்று,” | 
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ட்ப சத்திர மூர்த்தி, ௧௩௪ 
ல குமார தரிசனம். 

' பொன்னக. ரேறு. மாவெனு மூரிற் 

2 பொலிவுடன் றேன்றுநல் வியக்கோ 

டன்னுட னாமூத் தலக்கணிற் பகைத்த: - , 

தறியல. ரவெலாஞ் சரிக்க 

நன்னயங் கனவி னுணர்த்திநீர்க் கேணி 

நறுமலர் வேலினிற்் செய்த 

வன்னதை யுணர்ந்தே யானுனை யடைந்சே 

னறுமுகா புட்பசத் இரனே. 

புட்ப சத்திர மூர்த்தயேமஃ 

இருபத்துகான்: வது, 

பத்து. சத்து மாத்தி. 

தேவ விருடி யென்று அரிய நூல்களாற் புகழ்ந்து கூறப்பட்ட 

சிகண்டி என்னும் அருந்தவ முனிவர் தமிழ் மீது மிக்க ஆர்வ முற் 
அச்.செர் தமிழ்ப் பரமாசாரிய ராயெ சுப்பிர மணியக் கடவுளைத் 

தியானஞ் செய்; திருவேங்கட இரியிற் றவஞ் செய்தார். சடா. 

தரும் நாகாபரணரு மாயெ ஆதிய சேவ்வேட் பேரமான், கசா 

யதி எனப்படுக் தெய்வயானை யம்மையாரும், இலவலி நாயடி என் 

னும் வள் ளியம்மையாரும் இருபாங்கரும் பொலிந்து விளங்க, மயில் 

வாக ரூடராய்த் தோன்றி யருளினர். சிகண்டி முணிவர் எழு 

ந்து வணங்கச் அதிபாடி நின்றாராக, பெருமானார் இருடியைத் 

திருநோக்கம் புரிச் ௮, *அறவோய் ! நின் றவத்தை மெய்ச்சினேம். 

கிற்கென் வேண்டுங் கூறுதி? என்று திருவாய் மலர்க் தருளினார். 
முனிவனார் கைம்முகிழ்த்துக் கூஅவார். கதிரை நாதனே ! அடி. 



௧௩௮ சுப்பிரமணிய பர்ரக்கிரம்ம். 

யேற்குத் தமிழியல் யாவுஞ் செவியறிவுறுத் தருளல் வேண்டும,; 

என்ன, சுப்பிரமணியக் கடவுள் திருவாய் மலர்ச் சருள்வார். “இரு 

டியே! தமிழமொழியி னியலெல்லாம் தெளிய வேண்டுமேல், நமது 

மாணவன் அகத்தியன் பொதியமலைக்க ணிருக்கின்றான். அவனி 
டஞ் செல்வையேற் செந்தமிழ் நலனெலாஞ் செவி யறிவுஅத்து. 

வான்,, என்று மறைந்தருளினார். 

சிகண்டி முனிவனார் அங்ஙனஞ் சென்று இந்தமிழப் பாராவா 
சத்தைப் பருக, ௮நாதலன் என்னுந் தெய்வப் பாண்டியனுக்கும் 

திலோச்சமைக்கும் பிறக்த சயந்த தமாரன், இசையை யுணர்த்தி 

யருளல் வேண்டு மென்று கேட்ப, அவன் அறிதற்காக இசைநுணு 

க்க மென்னும் நூலை யியற்றித் செளிவிச்தார். அகத் தியனா ராணை 

யாலும், முனிவர் தம் விருப்பினாலும், கதிரைத் தலமென்னுங்க திர் 

காமம் தரிசித்தற்கு விரும்பி யது நோகச் செல்வாராயினார். சகெண் 

டியார் போகுங் காலத்து அவர் சீடர்களுக் தரிசிக்க விரும்பினர். 

அவர்களையு முடன்கொண்டு பிரயாணஞ் செய்தனர். கதிரைத் தலத் 
திற்குச் சமீபமான வனத்திலே யானை யொன்று வந்து இவர்களை 

மறித்துச் தருக்களை முரித்து மதம் பொழிந்து கறுவிக் கொல்ல 

யதீதனித்தஅ. 
சீடர்களும், மற்றைய பிரயாணிகளுஞ் சாலவும் அஞ்சி முனி. 

வாடியிற்சேர்ந்து “(தேவரீர் காத்தருள்க”' என்றனர். அதனை நோக் 

கிய முனிவானார், கதிரை வேலாயுசக் கடவுளைத் தம்முள்ளத்திற் 

றியானித்துச் சடக்கர மந்திமுரைத் கச் சமீபத்தி லிருந்த வேற் 
நிலை யொன்றைப் பிடுங்இச் தங்கையிலே யேட் தி, 

“ஒரு அரும் பினாலே முன்னர்த் தேவர்களை யெல்லாம் வென் 
றது உண்மையாயின், அன்னவர் மைந்தராம் அறுமுகக் கடவுள். 
திருவடிமைப் பற்றுக் கோடாக வுடையேனானால், இவ்விலையே வே 
லாகச் சென்று அழிக்குக” என்று கூறி விடுத்தனர். அவ் வேற்: 

நாவி 

டில் 



பத்திர சத்தி மூர்த்தி. ௧௩௯ 
றிலை சுப்பிரமணியக் கடவுளின் நிருவருளிஞலே வேலாகச் செ 

ன்று யானையைக் இழித்துச் சென்றது. யானை வீழ்ந்ததும் ஆங் 

இருந்து ஓர் தேவ வுறாத் தோன்றி முனிவரை வணங்கி, ஐயனே! . 

அடியேன் ஐராவசு என்னு மொரு கந்தருவ ஞயிருக்சேன். பிரு 

கற்பதியாம் வியாழ பகவான் சொற்றவறி நடந்தமையினாற் சாபம் 

பெற்று இப்புன் பிறவி யடைந்து நீண்ட காலம்வருத்த முற்றேன்; 

குகன் அடியவ ராதிய தேவரீர் விடுத்த வெற்றிலை, கதிரை வேலா 

டயுதகீ கடவுளின் திருவருளாலே வேலாக வந்து உடம்பை யுருவிச் 

சென்றமையா லென்சாபக் தீர்ந்து இத்செய்வப் பழைய வடிவடைக் 

தேன். அகலாற் குகனடியார் மகமை கூற வல்லார் யார்? என 

மொழிந்து சென்றது. 

முனிவரும் மற்றையோரும் மிக்க வியப்படைந்து, பத்திர சத் 

இர மூர்த்தியே! மாணிக்க கங்கைப் பதியே! எனப் பரவிக் கதி 

சைச்சலஞ் சென்று பெருமானாரை வெளியி ணின்றுக் தரிசித்து, 

அவர் தஇிருவுருக்காண விரும்பி வரங் இடப்ப, இறைவனார் தமஅ 

இரகசிய வடிவைக் சாட்டத் தரிசித்து வேண்டிய வரம்பெற்றுச் 

தஞ்சீடர்களூடன் பொதிய மடைகந்தார். இவ்வுண்மையா னன்றே 

புலவர் பலரும் வேற்படையை ““இலைவேல்”” என வியந்து கூறுவா 

ரரயினார். செரியாசார் (இலைத்தொழின் முற்றிய வேல், இலைபோ. 

லும்வேல்,, எனவுரைப்டர், இவ் வற்புதத்தைப் புறச்சமயிகளா இய 

சமணர் தாழும் தமது நூலிலே வியந்து கூறியுளார்.. பத்திரமா 

இலை. சத்தி--வேல். அன்பர் துன்ப நீங்கும்படி அருள்சுரந்து 

வெற்றிலையை வேலாக்கியதனாற் குமாரக்கடவுள் பத்திர சத்தி மர் 

த்தி யாயினர். 
சாமவேதம் - தலவக? ர சாகை. 

தஅஹஸஸெ த ண௦மிடிடாவெ. உஹெ கி சுவ 

7 வேயாய । வாவ-(ஐ0௨ நசீ அடா க டக 



௧௪௦ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

தணஹணவ திவ | வரபெெடெி.ந அடராக௦விலா யெ 

௮௨. க்ஷி | 

_ (இந்தச் துரும்பை உயர வெடுப்பாயாக வென்று அவ்வாயு தே 

வற்கு உரைத் அ அவன் முன்னர்த் துரும்பை இயக்க மூர்த்திவைத் 

தனர். அதனையுயர வெடுக்குமாறு வாயு தன்முழுவேகத்துடன் கட். 

டிச் சென்றான். அதையெடுத்தற்கு வன்மை யில்லானாய் இயக்க : 

மூர்த்தியாயெ சிவபெருமானை விட்டு நீங்கி, அவ்வுருவையானுணர 

வல்ல னல்லே னென்று ஏனைய தேவர்கட்கு உரைத்தான்) 

கதிர்காம மான்மியம். 

செண்டிதமி மார்வத்தாற் றவம்புரிய நரகத்தாற் றென்பாற் 

சேறி, இசண்டவது முனிகூறு மெனவடைக்து தவன்சாணஞ் இர 

மேற்குடி, யகண்டகலைக் கடலெல்லாக் தவாப்பருகி யிசை அணுக்க 

மாற்றிச்சாம, நஈகண்டபுரி தரிசப்பான் £டசொடும் வரக்களிறு கணு : 

இற்றன்றே. 

மதம்பிலிற்றிப் பிளிறியொரு தருமுரித்து மறிக்கமுனி மாட் 

சியாறு, சதஞ் செபித்து முரு£டியைச் சரித் துநிலைப் பெரியாணை 

தீனித்துக்கூறி, நிதந்தனக்கு மிலையெறிய வேலாஇக் கிழித்தஅட 

னேர்ந்த சாற்றிப், பசஞ்செலவிங் இவரிலைவேற் கடவுளோவெனப் 

போற்றிப் பதிக்தார்மன்னே. 

சீவக சிந்தாமணி - காந்தநவ தத்தையா ரிலம்பகம். (௩௨௩) 

நல்லவை புரியும் மாந்தர் காக்சகம் பிழைத்து வீழா 

'தல்லவை புரியு மாந்தரச் கத் ர மொன்றும் வாயா 
வெல்வதே குணத்தின் மிக்கார் வெற்றிலை விடினும் வேலா 
மில்லையே வென்றி மை யிடங் கொண்ட மனச் இனார்க்சே. 

ன் 
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ஆ Na ண்ட் சத் ர் 

பத்திர சத்தி மூர்த்தி. ௧௪௧ 
சிலப்பதிகாரம் - அடியார்க்கு நல்லார் உரை. 

இனித் தேவவிருடி யாகிய குறுமுனிபாற் சேட்ட மாணாக்கர் 
பன்னிருவருட் சிகண்டி யேன்னும் அருந்தவமுனி, இடைச் சங் 

கத்து அநாதலனேன்னு$ தெய்வப் பாண்டியன் தேரொடு விசும்பு 
செல்வோன், திலோத்தமை யென்னும் தெய்வ மகளைச் கண்டு தே 

ரிற் கூடின விடத்துச் சனித்தாளைத் தேவரும் முணிவருஞ் சரியா 

நிற்கத் சோன் றினமையிற் சார குமார னென அப்பெயர் பெற் 

குமான் இசையறிதற்குச் செய்த இசை நுணுக்கழம்.,, 

பத்திர சத்தி மூர்த்தயே நமஃ 

இருபத்தைந்தாவது, 

[ரெணவாசல மாத த. 

பிரணவ வடிவினரும், பிரணவப் பொருளா யிருப்பவரும், பிர 

& ணவ அதிபரும் ஆகிய சுப்பிரமணியப் பெருமான் பிரணவாசல 

. முர்த்தி ஆயெ விவரத்தையும் தெரிப்பாம். 

. ஒரு கற்பாந்தரத்திலே இருக்கு முதலிய நான்கு வத்தக் 
ப் ழ். காலத்திற்கு அஞ்சிச் சிவபெருமானை நோக் அரிய தவத் 

தைச் செய்ய அவர் தோன்றி, அவைகளி னெண்ணப்படி, காஞ்சி 

மார்க்கக் இழக்கே ஒருபாங்கருள்ள அக்னி மூலையில் இருப்பத 

மாக்கி யெழுக்தருளினர். வேதாசலம் என்பதும்; திருக்கழுக்குன் 

றம் என்பதும் அதுவே. வேதங்கள் இவ்வண்ணம் வரம்பெற்றதை 

யறிந்து, வெப் பிரணவம், சத்திப் பிரணவம், சத்தியதிதப் பிர 

ணவம்; ப மாயா £தப் பிரணவம், ஆதிப் பிரணவம், அ௩நாதிப் பிரண 

வம, ஏகாதசப் பிரணவம், சசசம், சசசானந்தம், சகசானந்தா£சம், 



.௧௪௨ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

அ௩ந்தசோதி, அகக்தசோதியதீதம், அதிமகானந்தம், . ௮திமகானக் 

தாதீதம், அதிமகானந் தாததோத்தரை, நிர்மலம், நிர்மலாதிதம், 

சிற்பிரணவம், சற்பிரணவா தம், மகாரிற் பிரணவம், மசா௫இற் பிர 

ணவாத£தம், சதானந்தம், சதொனந்தா தீதம், சிற்கூடம், சற்கூடா 

கீதம், சித்வியோமம், சிச்வியோமா தீ தம், நித்தியம், நித்தியாத தம், 

நிராமயம், நிராமயா£ிதம்; அகந்தபூசம் முதலிய பகுப்பினையுடைய 

பிரணவங்க ளெல்லாஞ சேர்ந்த பசுபதியினிடஞ் சார்ந் துவணங௫, 

கயிலாய பதே! கங்காதரேச ! வேதங்கள் எம்மை விடுத்துத் தவஞ் 

செய்து மலையாகும் வரமடைந்தன. எமக்கு இருப்பிடம் யாது 

என்று விண்ணப்பஞ் செய்தன. வேதமுதல்வ ராகிய சிவபெரு . 

மான் அவற்றை நோக்கி, “£நும்மைத் திருவுருவாகவுடை.ய நங்குமர 

னிடஞ் செல்க” என்று திருவாய் மலர்ந்தருளினார். 

பிரணவங்கள் வியாக்ொசுர மர்த்தனராடிய முருகக் கடவுளை 

யடைந்து வணங்கிச் அதித்து உற்றது கூறின. அவர் உத்தர வரு 
ளியபடி யுத்தமா புரி, சமராபுரி முதலிய பெயர்களை யுடைய இருப் 

போரூரின்கண் சென்று, வள்ளியா ரோடை என்னும் பொய்கை 

யின் முழுக, ஈசான இசையிலே தம்பெயராற் பிரணவா மீர்தம் 

எனவழங்குந் தீர்த்த மொன்றெடுத் அ, அதனீரால் முருகனை யபி 

டேசெ.தப் பூரிச்சன. சண்முகக் கடவுள் சுயம்பு மூர்த்தத்தி னின் 

மும் சோன்றி, தம்மை வணங்கிய பிரணவத் தெய்வங்களைத் இருக் 
கடைக்கண் நோக்சஞ் செய்தருளி, இயந்திர மந்திரங்களால் நீவிர் 

குழ்ந்திருத்தல் போல, இங்கு௩மது பிற்பக்கத்திற் சூழ்ந்து மலை 
வடிவாக விருத்திரென்று மலையாக்கி, அத னுச்சியில் யாமும் 

இடைவிடாது லீற்றிருக்கின்றேம். உநந்திர கோடி என்னுக்சலக் 

தில் மலைவடிவமாக விளங்கும் வேதங்கள் உப நிடதங்களோடும் மந் 

இச சந்தசுகளோடும் நாடோறும் இவண். வந்து நம்மைச் 

சேவிக்கும், இருக் கழுக்குன்ற மாகிய வேசசைலச்சைச் தரி 

கத ட்ரக் பய ணம் மலி ல் த பட்ட டட 



பிரணவாசல மூர்த்தி, ௪௪௩ 

சிப்போர் நும்மை முதல் வணங்கிப் பின்னர் அதனை வணங்குவா 

ராயின் அவர் பிறவித் துன்பங்களை நீக்கி நம்முடன் இரண்டறக் 

கலக்கும் பேரின்பமாக அத்துவிதானந்த வாழ்க்கையை யளிப் 

- பேம் என்றும் வரமளித்தார். 

தந்தையா ராகிய இவெபெருமான் வேதங்களை மலையாக்கி யமா, 

மைந்தராகிய தாம், வேதங்களுக்கும், உபரிட தங்களுக்கும் மந்திரங் 

களுக்கும், ஏனைய உலகங்கட்கும் முதலாகிய பிரணவத்தை மலைவடி 

வாக்கி வீற்றிருந் தருளலாற் சரவணோற்பவ சுவாமி பிரணவாசல 

ர்த்தி யாயினர். 
I * திநப்போநர்ப் புராணம். 

யுத்த மாபுரி யுயர்சம ராபுரி போரூர் 

யுத்த வான்இரிப் பதிபிர ணவபுர மொருவா 

வைத்த வின்னன பெயர்கொளுக தவமிது வாய்மை 

யத்த லத்துறை £ர்ச்சமொன் றசன்வளங் கேட்டி, 

திரப்போநர்த்தல வேண்பா. 

பிரணவங்க ளீசனருட் பேச்சானே போரூர்க் 

கரணங்கள் சான்றே கடுகோன்---பரணமுடன் 

செய்யச்செவ் வேண் மலையிற் .செய்தத் இற் சுக்லெமா 

வுய்தற் கருக்கு முவண். 

பிரணவாசல மூர்த்தயே நமஃ 

ம் டர இச் காலத்துப் பிரணவாசலம் என்பத) திருப் போரூர் என வழக்கப்படுஇன் 

றக, போரூர், சமரபுரி, யுத்தமாபுரி, தாரகபுரம், பிரணவபுரம் என்பன அதன் பரியாயப் 

பெயர்கள் ஆகும், இப் பிரணவ மலைக்கட் சிவபெருமானும் வீழ்றிருக்இன்றார். இது சென் 

கற் பட்டுச் இல்லாவிலே நிறாக்கழுக் குன்றத்திற்குச் சமீபத்தி துள்ளது, திருப் புகழ் 

பெற்று தலங்களுள் ஒன்று, 
ர 



இருபத்தாறாவது; 

இலிங்க தலேச்சர மூர்த்தி. 
அன்பர்கள் சோபான முறைப்படி யதட்டித்து மேலதாயுள்ள 

£ கிருமல விலிங்கத் தில் வந்தகாலை அவர்க்கு முத தயுண்டென ஆகம 

ங்கள் கூருகிற்கும். அவ்விலிங்க தலங்கள் அற்றொன்றாகும். இவை 

முத்தித் தலத்திற்கும் காரணமாகும். விபூதித்தலம், உருத் இராக் 

கத்தலம், பஞ்சாக்கர தலம், பச்தத் சலம், உபயச்தலம், கிரிவித 

சம்பத்துத் தலம், சதர்விசாரசலம், உபாதித் தலம், நிராபாதித் 

தலம், சஃ௪த்தலம், மகேசுமத் தலம், இலிங்கநிட்டைத் தலம், பூர்வா. 

சரிய. நிரசனத்தலம், அவித நிரசனத் தலம், ஆவாகன நிரசனத். 

தலம், அட்டமூர்த்தி மிரசனத்தலம், சர்வகத நிரசனத் தலம், சிவ. 

செகதலம், பச்ச (2தஇச்சலம், பிரசாதத்தலிம், குருமகாத்மிய. 

சலம், மசேசலிங்க மகாத்மிய தலம், மகேச சங்கம மசாத்மிய. 

தலம், பக்த மகாத்மியசலம், சரணமகரத்மியதலம், பிரசாதமகாத் 

மியதலம், பிரராணலிங்கத்தலம், பிராண விலிங்கார்ச்சனைத் தலம், 

செயோகசமாதித்தலம், இலிங்கரிசச்தலம், அங்கலிங்க தலம், ச. 

ணத்தலம், தாமதநிரசனத்சலம், நிர்த்தேசத்சலம், லேசம்பாதனத் 

தலம், அயிக்கத்தலம், அத்துவிதானக்க வயிக்கத் தலம், சர்வாசார. 

சழ்பத்துத் தலம், ஏகபாசனத் தலம், சசபோசனச் தலம், திட்சா. 

குருத்தலம், சிட்சாகுருச் சலம், ஞானகுருத்தலம், கிரியா லிங்கத். 
தலம்,  பாவலிங்க தலம், ஞானவிலிங்க தலம், பக்த சுயதலம், 

பக்த சரத் தலம், பக்தபாதலம், பக்தலிங்கதலம், சியாசமத்தலம், 

மகேசபாவகதலம், மகேசுமமெய்ஞ்ஞான தலம்; மகேசசகாயதலம், 

மகேசாகாயதலம், மகேசபாகாயத்தலம், சருமாசாசதலம், பாவா. 

சாரதலம், ஞானாசாரசலம், பிரசாதிகாயா அக்க தலம், இக்திரியா. 

அக்இரகதலம், பிராணாறுக்ரசசலம், பிரசா இகாயார்ப்பிதச் தலம் i 

பிரசாதி காணார்ப்பிதத்தலம், பிரசாஇத்தலம், பிசா இமாவார்ப்பிது, 
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இலிங்க தலேச்சுர மூர்த்தி. ௧௪டு 

தலம், செருஷைத்தலம், பிரசாதி சேவியத்தலம், பிராணலிங்க 
தலம், பிராணலிங்கி யந்தராத்மதலம், பிராணலிங்இப் பரமான்ம 

தலம், பிராணலிங்கி நிர்த்தேகோன்மதலம், பிராணலிங்கு நிர்ப்பா . 

வகாத்ம சலம், பிராணலிங்கி ௩ட்டாகம சலம், ஆதிப்பிரசாதித் 

தலம், அந்திய பிரசாதி விங்கதலம், தீட்சாபா தோ,சசத் தலம்; 

அங்குட்ட பாதத£ர்த்தத்தலம், சணடிட்சா பாசோசகச் தலம், சா 

ணஞான பாதோதகத் தலம்; ரியாமிட்பக் இத்தலம், சரணபாவரிட் 

பக்.இச் சலம், சரணமிட்பக்தித் தலம், சரண பிண்டாகாசத் தலம், 

சரண விந்தாகாசத் தலம்,மகதாகாசத் தலம்,இரியாப்பிரகாசத் தலம், 

பாவப் பிரகாச தலம், ஞானப்பிரகாச தலம், சுவிரர்தப் பிரகா 

சத்தலம், அயிக்க சட்டோதனத்தலம, சராசரத்தலம், அயிக்கபாண் 

டத்தலம்,அயிக்கபாசன த்தலம், அயிக்கஅங்க லேபனத்தலம், அயிச் 

்் 

ச் 

ர். 

ப 

கசுபாரஞ்ச ச் சலம், அயிக்கபாவர பாவலயச் சலம், அயிக்கஞானகுனி 

யத்தலம், சூனியத் தலம் என்பனவாம். இவற்றின் விரிவெல்லாம், 

வீராகமம், இலிங்க சோபானம், மதங்காகமம் என்னு மிவற்றிற் 

பரக்கக் காண்க, 

இவைகளின் நின்று நின்று மேற்போய காலத்து முத்தியுண் 

டாம். இவைகள் எல்லாம், பரலிங்க சலம், பக்தலிங்கதலம், மகேச. 

விங்க தலம், பிரசாதிலீங்க சலம், பிராணலிங்கி தலம், அங்க 

லிங்க தலம் என்னும் ஆறினாளடங்கும், அவை ஆறு இலிங்கத்தி 

னும், அவை சாதாக்கியம் ஆறினும், அவை கலைக ளாறினும், 

அவை சத்திகள் ஆறினும், அச்சத் திகள் முருகச்சடவுளின் ஆஅ தி 
ருமுகங்களினும் அடங்கு மென்ச. 

இங்கனம் முதீதியுபாய மாகிய சத்தி, கலை, சாதாக்கியம், 
இலிங்கம், அறுதலம் என்பவர்ரான் அற்றொரு தலங்களையுங் கொ 
இத்அத் இருவடிப் பேறு தவும் ஈச்சுரராய் வீளங்கலின் இலிங்கதலே 
ச்சுரழர்த்தி யாயினர், 

௩ 
௧௦ 



6 க ந்தி, ஆம் அண்ணை இழு அவ 

௧௫௭௬ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

இலிங்காமீர்தம். 

மூவி ரண்டு முகத்தினுஞ் ௪,த்.இிகண் 
முன்னர்த் தோன்றக் கலைகள் சசாக்கிய 

மாவி ருந்துரு வாகு மிலிங்கமவ் 

வவற்று நூற்றொரு மெய்த்தலங் காணுமே 

சேவி ருந்த வவைதரி சித்தபேர 

செப்பி லிங்கத் திலிங்கம தாவரே 

கூவி ருந்த தலமிவை கொள்ளவே ¢ 

கூறு மாகம முண்மையிர் சொள்விரே. 

இலிங்க தலேச்சுர மூர்த்தயே நம 

இருபத்தேழாவது, 
முட்டை நாமகீ குமார மாத்தி. 

3 சோழ நாட்டிலே சைவ வேளாள குலத்திலே பிறச்து,. 

இருச்செங்காட்டங் கோட்டத் துறையூர் சேர்ந்து, முத்தமிழினும் 

வல்லாராய், சிவபெருமான் ஒருவரையன்றி வேறெவரையும் பா 

டாது வெபத்தியின் முதிர்ந்து விளங்வெமையாற். சிவகவி எனப் 

பெயரிய ஒருபுலவர் இருந்தார். அவரிடத்து ஓர் முகனடியார். 

சென்று, நல்லிசைப் புலவீர் ! வேலாயுதக் . கடவுள் மீது ஒரு பிர த் 

பந்தம் பாடித் சந்தருள்க என்றார். சிவகவி யாகிய போய்யாமோ . 

மிப் புலவர் * ஐய! சிவபெருமானை யன்றி எக்காவானஅு மறக் - 

% தென்பாண்டி காட்டிலே யுள்ள பொய்யாமொழி என்னும் ஊர்ப்பிறச்தார் என் 

டக்கு அம், அவ்வூர்ப் பெயர் முன்வைத்துப் பொய்யா மொழிப் புலவர் என வழல்கப்பட்டா டி 

ரென்று முரைப்பாரு முளர், “பொய்யா ! மொழி? எனவும்; “குஞ்சைப் பாடமாட்பே ' 

ன் என்றது; பொய் ஆம் மொழி எனவுஞ் சுப்பிரமணியப் பெருமான். உரைத், சமை. சமிதி 

வச்ச பெயரென்பது பலர் கருத்து, க 

6 
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மூட்டை நாமக் குமார மூர்த்தி, . ௪௭ 

அவனை நக் காப் பாடாத, என்றார். அடியவர் வருந்தி, “தந்நாக் 

குஞ்சினுக்கும் பாடும், கூழுக்கும் பாடம்” என்று, பெருமான்றிருக் . 

- கோயிற் ச௪க்கிஇி சென்று, தம் தாஷணத்சை யடியனேன் பொறுக் 
. சஇல்லேன். புலவன் அகங்காரச்தைப் போச்கியருளல் வேண்டி 

1] 

| அம் பிறரைக் கூறா அ. வனாயெ சேவற்கு ஒரு குஞ்சு போன்ற 

d 

மென்று செவ்வேளை யிரந்தார். பெருமானார் ௮ங்ஙன மாச வென் 

அறிச்துச், சிவகவியார்க்கு மிடியைப் பெருக்கினார். புலவர், 

, மானங் குலங்கல்வி வண்மை யறிவுடைமை 

கார்னர் தவமுயற்டி தாளாண்மை-தேனின் 

கசிவந்த சொல்லியர்மேற் சாமுறுதல் பத்தும் 

பசிவந் திடப்பறந்து போம். 

என்ற மூதுமொழிப்படி, வறுமை வரவரப் பெரிதும் வருந்தி, தஞ் 

சைமா நகரத்தி லாசு புரிந்த இருகை படைத்த கற்பக.சருவைப் 

ஸ். போன்ற சந்திர வாணன் என்னும் அரசன் வண்புகழை யோர் 

அகப் பொருட் படுத்திச் கோவைபாடி யாங்சேற்றினர். அரசன் 

 ஒவ்வொருபாடலுக்கும் ஒவ்வோர் தேங்காயளவு பொன்கொடுத்து 

வேண்டிய பெரும் பொருள்களும் பரிசாக அளிக்கப்பெற்ற, வறி 

_ பார்க்கு மிகுதியாகக் கொடுத அ, எஞ்சிய சிறிது பகுதியைக் கைக் 

. கொண்டு வழிஈ௩டந்து வரும்போது, மனுடர் சஞ்சார யில்லாத 

ழ் அருஞ் சுர மெனப்படும் பாலை நிலம் நேர்ந்த து. ஆங்கு வெயில் வா 

தனை யாற்றுது விரைவுடன் ௩.டச்கையில், குமாரக்கடவுள் அவ 

மைத் தடுத்தாட் கொள்ள விரும்பி, திருக்கரத்திலே வேலும் வில் 

லும் அம்புகளும் கொண்டு, காலிக் ரொெடகோன் மாட்டிக் கார்மேகம் 

- போல வேகமா ௩டக்து ஆர்ப்பரித்து தர் வேடராக வர்சார். புல 

வர் கண்டு ௩௫50௬, “அந்தோ! பொருளாசை கொண்டு வந்து, 

பெறற்கரிய உயிரையும் இழக்க நேர்ந்ததே. பரமபத ! நின்னையன் 

திப் பாடாத விரதத்தை யழிச்து மிருபனைப் பாடினமையால் வம், 

 அன்பமோ? என் செய்வே” னென்று நடக்குங். கால், வேடனார், 

றிய 

த் 

ந. ட் pe ட லர 



௧௪௮ சுப்பிரமணீய பராக்ரெமம். 

அடா ! நில்லு நில்லு என்று விளிச்தார். அது கேட்டு இடிகேட்ட 
சர்ப்பம்போல் ஏங்கி யுயிரிழப்பார் போல நின்றார். வேடஞூர்ததி 

சமீபித்து நீ யாவன் என வினவ, புலவன் என்றார். குமார சுவாமி 

யாங்கரொத மூர்த்தி ஈகைத், புலவன் என்னும் பேயர் நங்குறிச் 

'சித்செய்வமாகய செவ்வேடனக்கு எற்கு மன்றி வேறியாவர்க்கு 

அடிக்கும்? ஒரு சிறிது அத்தெய்வத் தின் மாணவன் ஆய அசத்தி 

யற்குஞ் சேறும். நீ புலவன் என்று மொழிவ. தெமக்கு வியப்பே, , 

ஆயினும் நினக்குக் சவி வருமோ வென்றார். ் 

புலவனார் அவ்வார்தீதைகளைக் சேட்டபெ பயறீங்கி விம்மித 

முற்று, இத்தகைய வேடன் பொருளைக் கவர்வானன்றி யுயிரைப் 

பருகான் எனத தேறி, உன் பெயர் என்னென்றார். என்பெயர் 

மூட்டை. அப்பெயரும், இந்மிலமும், சரம் போக்குத் துறையும் 

அமைய வெண்பாவிற் “பொன் போல்” என்று சொடக்கிமுடி த 

யென்றார். போய்யா மோழிப் புலவர் உடனே, 

பொன்போலுங் கள்ளிப் பொறிபறக்குங் சானவிலே 
யென்பேதை செல்லற் இயைந்தனனே_—யமினபோலு 

மானவேன் முட்டைக்கு மாருய தெவ்வர்போல் 

கானவேன் மூட்டைக்குங் காடு. 

எனப்பாடினர், வேட மூர்ச்தியாம் முட்டை நகைத்து, % புல 
வன் என்பது இடையினில் ஆயிற்று. நின்சவியிற் சொற்குற்றக் 

தவளினும், மிகையாம் பொருட் குற்ற மொன்றனைக் காட்டின் 

ரும். சதுரக் கள்ளிச் செடிகள் எரிந்து பொறிபறக்கும் பெரு கெ 

ருப்புமிக்க சாட்டினிடத்சே, சறுகெருப்பிற்குத் தானும் வெந்து 
சாம்பராகும் வேலமாச்து முட்கள் சைச்சல் யாங்வனம் ? ஆதலாறு I 

ல் a A தத த தை த ததத தைத் 

* புலவன் என்பது இடையன் ல் ஆயிற்று, எனக் கொண்டு, புல்வவன் ஆனால் 

எனவும், நடுவிலே அப்புலமைத் தன்மை இலதாயிற்று எனவும் வேறு பொருள்சடொனிச் 

ஒன்று, இக்கதையைப் புலவர் புராணத்தாரிரியர் சிறிது பேதமுறச் சொல்வர், 



மூட்டை நாமக் குமார மூர்த்தி, 3௪௯ 

 பொய்யாம் மொழிப் புலவ யினை. நிற்க, யாம் பாடுகின்றேம். 
அதன்கட் குற்ற முளதாயிற் நெரித்தி, அக்கவியில் நின் பெயரும், 

பாலைநில வருணனைகளும், உரிப்பொருளும், இரங்கற் அறையும் 

அமைவதன்றி, நீ குற்றத்துட் டவறி, விரதத்திற் றவறி “விழுக், 
சதுபோல்” என்னுங் கூட்மெமையப் பாடுகின்றாம் என்று, 

விழுகதஅளி யந்தரத்தே வேமென்றும் வீழி 

னெழுந்து சுடர்சுடு மென்றுஞ் - செழுங்கொண்டல் 

பெய்யாத கானகத்இற் பெய்வளையுஞ் சென்றனளே 

பொய்யா மொழிபகைஞர் போல். 

என்னுந் திநவேண்பாவைச் சொல்லினார். பொய்யாமொழிப் புல 

வன் நீயா, அல்லது யாமா எனக் கேட்டனர். புலவனார் என்று 

 மடையாத அதிவியப்புக் திலு மடைர்து வேடரை வணங்இஞார். 

- வேடர்,,புலவ வருந்தலை என்று தமது வடிவத்தைக் காட்டி, அன் 

 ரொருகாள் ஈமது அடியவன் அதிகூறுக என்று கேட்ட காலத்த, 

“கோழியைப் பாடிய வாயாற் தஜ்சினைப் பாடேம் ” என்று இழித் 

தனை யன்றோ! இப்போது கோழியினுங் குஞ்சனும் முட்டை 

- பெரிதாயிற்றோ ? யாமுஞ் செழும் வேறல்லேம். எம்மையும் அவரை : 
யும் புராணாதிகள் மைந்தன் றந்தையெனக் கூறுவது உபசாரமே. 

- சிவாகம வேசங்களி னுண்மைப் பொரு டெறியாமையால் எம்மை 

வேறாக எண்ணினை. சித்தாந்த வுண்மைகளை த் தெளிக் அய் தி அகத் 

தியனிடத்து,, என்று ஒதி மறைச் தருளினார். புலவர் பொதியஞ் 

சென்று தவங்கிடந்து அசத்திய முனிவருழை யவ்வுண்மை விளங் 

கப் ப் பெற்றுக் குகேசன் நிருவரு எடைந்தார். 

'குஞ்சினைப்பாடேன்'' என்று இழித்த புலவரைப் பொய்யா 

கும் மொழியாக்க வேடவடிவுகொண்டு, முட்டையென்னும் பெயர் 

சொல்லிப் பாடுவிச் த ஆட்கொண்டமையால் முட்டைகாமக் குமார 
மூர்த்தி நென்று உலகங் கூருநறிர்கும். 



, அவ பு புன வ 

௧௪௫௦. - சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். ' 

பட்டின த்துப் பிள்ளையார் புராணம். மல்] 

வாரக் தான்வரு மமரிட மெனாப்பொடித் தளற்றி 
_வாரந் தானவரெ னுளங்கனீ ரெனவ௫ வமையன் 

“ட வாரம் தான்வரு பாடல்சொல் லவன் றன்மேன் மலர்வாய் 
. . வரர் தான்வரப் பெற்றவன் வளவனாட் டவனே. 

புலவர் புராணம். 

பொருவாதயர் சுஸவசோயகப் பொருட்கோவைசொ விடன 
மொருபாடலுச் கம்பொன்னொரு தேங்காயள வொப்பப் 
பெருகார்வமொ செவிப்பிற வதனம். பெய்தா 
னருகோர் துணை யில்லானவை கொடுிவி திய ணைந்தான். 

(: 

ஆயினென்பெயர் முட்டையா மென்மிசை 
யருஈதமிழ்ச்சவியொன்று 

தீயினும் கொடி சாய விப்பாலையின் 
றிறத்தொடு பகசென்றான் 

வாயியம்புமுன் பொன்புரை கள்ளியின் 
வன்பொறி யுகுங்கானிற் 

போயினாள் செறு பேதைவேன் முட்டையைப் 
போற்றலா செனவந்தோ... 

குஞ்சின் மேற்கவி பாடிடே னென்றஇற் 
குறியமுட் டையைப் பாடற் 

கொளஞ்சி லான கேட்டுள நாணிமற் 
றொருவ ரின்மையை யுன்னி. 

வேடன்பாடல் கேட்டப்பெரும் புலவன்றான். 
வெட்க மிச்குறும் வேலை 

யாடன்மாமயிற் பரியிற்றன் கோலமா. 
யரிவைய ரிருவோருங் பக்தன் 

கூட வைகுறத் தேவர்கள் சூழ்தரக் 
குலவு சேவைய தீக்தான். 

முட்டைராமக்குமார மூர்த்தயே நமஃ 
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அதில் -. இருபத்தெட்டாவத, - 

ல கக கல் க இமான்ம பரிபாலன மூர்தீ 0. 

திலும் & கணக்காயன் மகனார் நச்€ரர் என்பார், சரசு 

வியி னம்சமாகலாலே கலைகளில் மாபெரும் புலவரா யிருந்தார். 
முச்சங்கத்துட் டிருவாலவாய்க்கணிருந்த கடைச்சங்கம் உண்டாய 

போது சங்கப் பலகையில் முதன் முதல் ஏறி வீற்றிருந்தவர் இவ 

“சே சங்கப் புலவர் நாற்பத் தொன்ப இன்மருள் ஈடு நாயகமாக விள 

ங்கினோரும் இவரே. இத்தகைப் பெருர்தகைப் புலவர், திருவால 

-வாயடிகளாற் செய்தருளப் பெற்ற, 

கொங்குதேர் வாழ்க்கை யஞ்சிறைச் தும்பி 

காமஞ் செப்பாது கண்டது மொழிமோ 

பயிலிய ௫ கெழீஇய ௩ட்பின் மயிலியற் 

செ றியெயிற் றரிவை கூர்தலி 

ல ன நியவு மூளவோ வறியும் பூலே. 

என்னும் திருழகப் பாருரத்திலே குற்றங்கூறி, ஆலவாய்க் கடவுளு 
டன நேர் நின்று வாதிதீதார். பெருமானார். “(இவனுக இலக்கணஞ் 

செவ்வனே தெரிர் தல” சென்று, அகத் இய முனிவரையழைத் அப் 
போதிப்பித்தருளினார். ஆகவே யிக்கக்சரனார் அகத் இயனார் மாணாக் 

கரு மாவர். அகத திய ௬பசேசங் கேட்ட வக்கணமே தாம் வாதித் 

தன வெல்லாம் வெறுமையன வென்றுணர்ச் து பரிவற்றுச் சவபெ 

ருமான் மீது அன்பு செய்து வழிபடுவாராயினார், ஒருகாள் மது. 

சைக்குச் சமீபமான அம், குமாரக் கடவுளின் ஆறுதிருப்படை வீடி. 

வெட்டக் செய்வயானை யம்மையாரை இறையவன் நிரு 

ES கணக்காயர் உபாத்தியாயர், மதுரையிலே செய்தனிலத்தில் ஒருபாரவனுக்னு 

்ன்லிற்க்தார் என்றும், பாலப்பன் என்பது அவரத பிள்ளைத் திருகாம- மென்னும்? 

சல்கறுப்ப தெல்கள்குலம்?? என்னும் பாடலை கக்£ரனார் பாடியதாகக் கொண்டு திகு 

னிக்கப் படுமென்றும்' கூறுவார் இலர், சங்க நூல்களுள் இன்னவற்றிற்கா ஆதாரம் கர் 

ஹேம், ௫ , 



௧௫௨ சுப்பிரமணிய பராக்ரைமம். 

மணஞ் செய்த சலமானதும், சிபிச் சக்கரவாத்தி, அரிச்சந்திரன் 

முதலாயினோராம் பூசிக்கப்பட்டத மாகிய திநப்பரங்கன்றத தெய் 
வத்தைத் தரிபப்பான் சென்றார். ஆங்குள்ள. சரவணப் போய் 

கையி னீராடி நித்திய சரும முடித் அ, பஞ்சாக்கரப் பாறை யென் 

னும் பெயருடைச்சாய் அரசமா நிழற்கணிருந்த வச்சலச்கணிருக்து 
பஞ்சாக்கர செபஞ் செய்யா நின்றார். *% சீகாளத்தி புராணம் ஞா 

னப் பூங்சோதை யம்மையாராம் தேவியார் திருக்கூக்சலுக்கும் 

இயற்கை வாசனை யில்லை யென்று உரைத்தமையினாலே கக்ேனார்க் 

குக் குஷ்ட நோய்வர்தது. அது கைலை தரிரித்தாற் நிருமென்று 

சிவனாருரைத்தவாற்றாற் கைலைக் சேகுவாராய் இமயமலைத் தடா 

கத்தி னருகுள்ள ஆலமாசத்தி னீழலி லுட்சார்ந்தாபென்று கூறும். 

இங்ஙனஞ் செபஞ் செய்து இவபூசை இயற்றுங் காலத்தே, : 

சததளத்தாமரை மலர்கள் விளங்குஞ் சரவணப் பொய்கைக் கரை 

யிலே யுள்ள அரச மரத்திலோர் விசேட மூண்டு, என்னை யெனில், 

அதன் இலை£ழே விழுங்கால், நீரிலே வீழின் மீனாகவும், நிலத் 

திலே வீழிற் பறவையாகவும் போதல் வழக்கம். அற்றைப் போது 

வீழ்ந்த இலையோ பாதி நிலத்தினும், மற்றோர் பாதி நீரினும் விழுந் 

சுமையால் ஓர இசயங் காணப்பட்ட அ. என்னை ! நீரில் வீழ்ந்தது 
மீனா நீர்க்குட் செல்வான் இழுப்ப, நிலத்தில் வீழ்ர்ச மற்றைப் 

பாதி பருக்தாகி மேலே பறப்பான் இழுப்ப விரண்டும் இன்னற்படு 

வசை யறிர்த நக்கீரனார் பார்த்து மன முருகனார். அவற்றின் தன : 

பச்சைச் களைதல் மேலான புண்ணிய மாகு மென்று நினைத்துத் 

* இச் நக்8ரர் சரிதத்தைச் காளத்தி புராணம், திருப்பரல்ஜரிப் புராணம், புலவர் 

புராணம் என்பன பலவேறுபாழெப் பகர்ம்தன. நக்கீரர் காளத்திக்குத் தல்குட்டச் 

£ீர்க்கச்சென்ற வழியினிது கேர்சக்த தென்றதுமொன்று. திறாப்பரல்இிரிப் புராணம் நிலத் 

இல் வீழ்வது பறவையாமென்ன, புலவர் புராணத்தார் ஓர் தியென்றார். அத “அங்குதிர்ர். 

௪ வாசலை யொன்று நீர்ப் - பம்குபாதி கரையினிற் பாதியா யுங்கு மீனுட னோம்தியு 

உர்யே - யில்கு மங்கு மிழுக்கைகண் டானரோ?? என்ற செய்யுளாம் ஹெரிக, புலவர் சிர் 

ணத்தா ரிம்௨னம் பல வேறு பாைத்தலி னது சருதற்க, ச் லி “ற 

தத் ன ஆட்ட த 



சகத்திரான்ம பரிபாலன மூர்த்தி, ௧௫௩. 

தாஞ் செய்திருர் ௪ பூசையை முடிச்காது இடையே யெழுந்து 

சென்று பறவை வேறாகவும், மீன் வேருகவுஞ் செல்லுமாறு கூறா 

க்கி வாராமின்றார். 

அதற்கு முன்னரே யிவர் போற் வெபூசையி னின்றுந் தவறி 

னார். தொள்ளாயிரத்இத் சொண்ணுூற் றொன்பதின்மரை யெடுத் 

அத் தம்மலைக் குகையுள் அடைத்து, உண்ணுதற்கு இன்னும் ஒரு 
வர் குறைந்தமையால், குறித்த அரசினிலையை நிலச் திலும் நீரிலும் 

-பாஇபாதியா விழுமாறு கிள்ளி யெறிந் து கக£ரரைச் தூக்குதற்காக 

விருந்த & அண்டாபரணன், உக்கரன் என்னும் பூதங்கள் அவரை 

யெடுத்துச் சென்று தம் மலைச் குகையி னுள்ளே வைத்து, நீராடு 

வான் சென்றன. அ௮க்குகையி னுள்ளே யமர்க்த வவரெல்லாம் எக்க 

முற்று ஈக்கீரரிடம் வந்து சூழ்ந்து வைவாராயினார். பாவியே! ஏமன் 

போல இவண் வம் தனையே. இந்நாள் காறும் பூதங்களாற் கொக் 

கப்பட்ட சீரிய வுணவுகளை யெல்லாம் விலாப் புடைக்க நன்கு 
புசித்து மதிழ்வுற்றிருக்தேம். இற்றைத் இனம் ஈங்களுயிரைப் பறிக்க 

வந்தனையே. ஐயகோ ! என் செய்கேம், பூசங்களோ நீராவொன் 

குகையை யடைத்துச் சென்றன. வந்தது மொருசேர விழுங்குமே 

யென்று வருந்தா நின்றனர். 

நக்€ீரர் குமாரக் கடவுளை நினைந்து அன்புடன் றுதிக்கத் தொ 

டங்கி யவர்களைப் பார்த் தச் சொல்வார். அன்பர்களே ! ஒன்றற்கும் 

நீவிரஞ்சற்க. திருவருளானே யறுமுகப்பரம் பொருளை யறியலாம், 

ஆகம அறுமானாதிகளானுந் தெருண்டு வாழலாம். ஆனந்தா துபவ 

. மடையலாம். மலமாயா கன்மங்களா னுண்டாகுக் துன்பங்களையும் 

போக்கலாம், குமார பக்தர்களாடிய அங்களுடன் கூடும் வாழ்வைப் 

பெற்றேம், அங்களையும் உயிர்பிழக்கச் செய்வே மென்று. குக 

| பரப் பிரமத் இன் மேற் றுதிகூறச் சொடங்கனர், பிரமா; விட், 

ணெ, காலரறுச்இரர் என்னு மூவரையும் அதிட்டித்துச் செய்யும் 



௧௫௪: . சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

முத்தொழிலையு முடையஅ உலகம். தூலடருத் தியத்தையிவர் அதி. 
ட்டான வாயிலாற்் செய்து, சூக்கும இருத்தியத்தைத் தாமாகவே 

செய்து ஞான, தான, இருத்திய தார தம்மியங்களாற் பலவகைப் 

் பட விளங்கும் பரமபதி உலகப் பொருள்க செல்லா முவப்பவருள் 

செயற் பால'ரென்னுங் கருத்தை யமைத் அ “உலகழவப்ப' என தீ 
தொடங்க, முதலாவது படைவீடு திருப்பரங் குன்றாகக் கொண்டு . 

அதித்து, மற்றைய திறாச் ரலைவாய், திருவாவி னன்குடி, திருவே 

ரகம், பழமு இர் சோலை, குன்று தொருடல் என்னும் திருத்தலங் 

களைவைத்து அகவற்பாவாற் றுதித்து முற்றி, இறுதியில் வெண், | 
பாக்களூங் கூறினர். அவை வருமாறு: 

நேரிசை வேண்பா. 

குன்ற மெறிந்தாய் குரைகடலிற் குர்தடிந்தாய் 

புன் றலைய பூதப் பொருபடையா— யென்று 

மிளையா யழயொ யேறதூர்ந்தா னேறே 

யுளையா யென்னுளத் துறை. (க) . 

குன்ற மெறிக்ச அவுல் குன்றப்போர் செய்த துவு. 

மன்றங் கமரரிடர் தீர்த்ததுவு-—மின்றென்னைக் 

கைவிடா நின்ற தவுங் சற்பொதும்பிற் காத்ததவு 

மெய்விடா லீரன்கை வேல், | 

வீரவே ராரைவேல் விண்ணோர் சிறைமீட்ட 

இரவேல் செவ்வே டிருச்கைவேல்--வாரி 

குளித்தவேல் கொற்றவேல் குர்மார்புங் குன்றும் . 

துளைச்தவே லுண்டே துணை, 

இன்ன மொருகா லென இடும்பைக் ்ம்த் 

கொன்னவில்வேற் சூர்தடிக்த “rn ட. 

். . பனிவேய் நெடுங்குன்றம் பட்டருவத் ஷன்: பர்த் ப்நகு 

தனிவேலை வாங்கச் தகும், ட ப தில் அத்து 



சகத்திரான்ம பரிபாலன மூர்த்தி. குடு 

-.. உன்னை யொழிய வொருவரையு ஈம்புலேன் 

பின்னை யொருவசையான் பின்செல்லேன்--பன்னிருகைச் 
கோலப்பர வானோர் கொடியவினை தீர்த் சருளூம் 

வேலப்பா செக் இவாழ் வே. (௫), 

 அஞ்சுமுகந் தோன்றி லாறுமுகந் சோன்றும் 

_ % வெஞ்சமாம் தோன் றில் வேறொன் அ நெஞ்சி 

லொருகா னினை49 லிறாகாலும் தோன்று 

முருகாவென் றே .அவார் முன். (௬) 

முருகனே செக்தின் முதல்வனே மாயோன் 

மருகனே மீசன் மகனே-—யொருகைமுகன 

றம்பியே நின்னுடைய தண்டைக்கா லெப்பொழுது 

நம்பியே கைசொழுவே னான். (௪) 

ஆ காக்கக் கடவிய£ காவா திருந்தக்கா 

லார்க்குப் பரமா மறுமுகவா--பூக்குங் 

கடம்பா முருகா கத வேலா நல்ல 

விடங்கா ஸணிரங்கா யினி. (௮) 

பரங்குன் நிற் பன்ன ஈகைக் சோமான்றன் பாதங் 

கரங்கூப்பிக் கண்குளிரக் கண்டு சுறாங்காம 

 லாசையா செஞ்சே யணிமுருகாற் றுப்படையைப் 

ஆன் பூசையாக் கொண்டே புகல். (௯) 

நக்கீரர் தாமுமை 5 நன்றுருகாற் றுப்படையைத் 

தற்சோல நாடோ ஞ் சாந்நினான்--முற்சோல 

.... மாழுருகன் வந்து மனக்கவலை தீர்த்தருளித் - 

. தானினைச்ச வெல்லாம் தரும். (௧0) 

என முடித்துச் திரு முருகாற்றுப் படை யென்னுக் திவ்விய பிர 

பக்ததிதைத் தத்துவங் கடந்த சனிப்பரம் பொருளாகிய கந்தழி 

யென்னுங் ஈந்தக் கடவுளின் நிருவடிமீது சாத்தினார். 



கட௫௬ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

முருகக் கடவுள் மயில்வாசனா ரூடரா யெழுந்தராளி, வேற் : 

படையை விடுத்து, அம்மலைக்கண்ணே யின்று மிச் கலியுகத்தோர் 

காணும்படி பாறையைச் கிழித்து, பூதங்களையு மோம்டிச் ர வருக 

வென்றருளினர். “(பூதம் உண்ண வந்த போது வேலாயுதக் கட 

வுள் ௮சனைத் தண்டத்தா லடித்துக் கொன்று மலையையு மோதிப் 

பிளர்து வெளிப்படுத்தினர்” என்று திருக் காளத்தி புராணங் 

கூறிற்று. % நச்€ரரும் மற்றையோரும் பேரானந்தத்துடன் வெ. 

ளிப் போந்து ஆடினர்; பாடினர். பிரம விட்டுணுக்க ளிரூபக் 

கத்துக் துதித்து நிற்ப, பூத கணங்கள் புடைசூழ, தேவர் முனிவர் 

வணங்கி வணங்க யெழ, மயில்வாகனத்துத் தேவிமார் சகிதமாய் 

விளங்கயெருளிய சுப்பிரமணியப் பெருமானாரை நக்கீரர் தரிசித அப் 
பரவச மடைந்தார். பெருமானார் நக்கீரனுரைத் இரு கேக்கஞ் 
செய்த, அன்பனே ! கினக்கு என் வேண்டும். கூறுதி தருதும்” 

என்ன, ஈக்£ரர் கூறுவார். (தேவரீர் இருவருளையடைந்த வெற்கு 

இனிவேண்டப் பெறுவதூஉ மொன்றுளசோ, ஆயினும் அன்பர் 

பலர் காசியிற் கங்கையை மீண்டழைப்பித்தருளல் வேண்டு மென் 
த்தத்தில் லவை படங்க ம் 

றனர். அதனை யங்ஙன மழைப்பித்அத் தரல்வேண்டு” மென்று ' 

பிரார்த்தித்தார். குகபரஞ்சுடர் அங்ஙனே யழைப்பித்து மலையி 3 

னுச்சியிலே காட்டி, கங்கை யென்பதற்கு அடையாளமாக ஐவகை 

நிறமுடைய தேளி மீன்கள் இருத்தலையுங் காட்டி மறைந்தருளி - 

னார். நக்கீரரும் பிறரும் அதன்கண் தோய்ந்து அவனைப் பூசித் இ 

திருக்தனர். வேலாற் பிளக்கப்பட்ட பாறைஇன்றும் வேலேறிந்த 

பாறை யெனச்சொல்ல இருக்கின்றது. தீ 

* “வெஞ்சமரி ஸஞ்சலென வேரேன்றும்?? எனவும் பாடம், லெ பிரதிகளிலே எழு 3 

செய்யுள்களும், ெவற்றிலே இப்பத்துச் செய்யுள்களுல் காணப்பட்டமையால் அனை | 

களையும் காட்டினாம். இத்திரு முருகாற் ௮ப்படை பத்துப் பாட்டுள் மூதலாவதாய்ச் 

சேர்ச்சப்பட்டத. பதினோராக் திருமூறைத் திருவருட் பாக்களுள்ளு மொன்றாக ஈம்பி 

யாண்டார் நம்பிகளான் வகுக்கப்பட்டத. இதற்கு ஆசிரியர் நச்சினர்ச் இனிய சுரைசெய் { 

திளார், இது பாராயண நூல்களுள் ஒன்று, இ அது 



சகத்திரான்ம பரிபாலன மூர்த்தி, கட௪ 

பின்னர் முருகக்கடவு ளாஞ்ஞையாலே அவ்விமயமலைக்க 
ணுள்ளதோர் தடாகத்தின் முழுக, ௮௮ பொன்றுகலி நதியின் 
கரையேற்ற ஏறித், திறாக்காளத்தி மலைசென்று அந்தா திபாடிக் 

குட்டரோய் நீங்கப் பெற்று முத் தியடைக்கன?' ம்! இருச்சந 

எத்தி புராணஞ் செப்பிற்று, - | 
பூதங்களால் அடைக்கப்பட்ட ஆயிரவரை மலைச் குகையைப் 

பிளந்து காத்தருளினமையா ற் சுப்பிரமணியக்கடவுள் சகத்திரான்ம 

து மர்த்தி ஆயினர். சகத்திரம்--ஆயிரம், ஆண்மபரிபா 

. ர ரா னைச்சாச்த, மூர்ச்தி-- இருவடிவினர் என்பதாம், 

் மகிம்ந ஸ்தவம். 

௯.2 23 ௨௦௦7 நை வ8 வமி ரவா ஐ.நவயொற.அ௨ டா 

வ தழரயஷகிக 3விபடெத ஸு சீன விவகவ 9 ஹொ_த 

a கஅவிய மண கஹஸ)விஷம வெக வாவி நவ 

ததிந8ந3 கஸ) நவ ॥ 

ஆதித்தியபுராணம். (பிரமகைவர்த்தம்.) 

படி ப வ் வா வினி வால் அகா ஊறி: | 

வஹா காலா 5, உ௱வெ ரா ந3வஹஸஹெவி ரகீப் ந ் 

வராண கிவ ப்ப ஷலியாடியொ உற | 

 ஹூஜ.சாவஹெ4ஐ 9கோஹாகாாஐவ தரவோ? | 

திநப்பரங்கிரிப் புராணம். 

. அப்பணிதஞ் சரச்சேக்்தி யப்பணிவோ னருள்குமர னருளையெ 

னர செப்பரிய நகரன் சாவணப்பூம் சடங்குடைந்து திருநீ 
திட்டுத், கப்பெழும் த இருவர னீழலிலே மருவுபஞ்சாக் கரவெண் 

லட ௮ ர்க A ர 



௧௮ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

பாறை, யொப்பரிய தலனிறுந்தே யஞ்செழுத்தை யுருவியற்றி 

யுறைந்தகாலை. 

இருவ. ரசி னிலைச்சருகு செண்ணீரில் விழும்பொழுது சேலதா 

கும், பொருசரையில் விழும்பொழுது பறவையா மென்றுவரும்.பூதர் 

சேர்ச் அ, மாமுடியிற் சருசதனைக் இள்ளியிட வங்குமிங்கு மருவி 

வீழப், பரியகய- லொருபுறமும் பறவையொரு புறமும் பதப்பக 

கண்டான். 

அப்பொழுது நக்ரன் றமிழ்மாலை பிளையோனென் றனீறந்து 

சூட்டச், செப்பரிய குடருனிவர்க் குபதேசஞு செல்சோ 

செஞ்சொ லாளி, யிப்பொருப்பி லடையாளங் கலியுகத்சோர் கண் 

டிடவே லெறியப்பாறை, யொப்பறகே ரேஇழித்தங் இருபிள வாய்ப் | i 

பிளக் திடவே யுவப்பின் வந்தான். 

தீநக்காரத்தி புராணம். 

முருகனைத் தொழுது சென்று மூழ்கினொ னச்தடத்தி . 

லிருவினைக் குறும்பு கொல்லு மிலங்குதென் கயிலைதோன்றப் 

பொருஇரசைச் கங்கைகாணும் பொன்முக ரியினெழுந்தான் 

ச. ் 

* 

> 
ஆ 
A 

நி 1 

சுரர்கண்மொய்த் தலர்பூமாரி சொரிந்தனர் விசும்பு போர்ப்ப. 

பாடும்புலவன் றனக்கொருதான் பறிசுகொடுப்பத் திருவுளங்கொண் . 
டாடும்பெருமா னெ திரமின்றே யறை இவேண்டிற் ஜறெனவுடம்பு ! 

கூடும்பிணியிங் கொழித்தவருட் குன்றேயென்றும் பேரறிவை 

மூடும்பிணியுங் களைந்துனது முளரித்தாட் ழிருச்சென்றான். 

அட்தமா தி யிலாக்கயிலை யமர்ந்தபெருமா னந்தா இச் 

சந்தமாலைப் புலவன ௮ சத்திபாதத் துயர்ச்சியாற் 

பந் சபாச மறமாற்றிப் பன றியுருவாய்க் காண்பதற்கு 

வந்தமாலு மறியாத மலர் த்தாணிழலி லிருத்தினான்... 

சகத்திரான்ம பரிபாலன மூர்த்தயே நமஃ 
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இருபத்தொன்பதாவது; 

வசத ராச மூர்த்தி. 

வாமன கற்பத்திலே திரிகூடாசலம் என்னுந் திருத்தலத்தின் 

'வடடழ்த் திசையிலே இலஞ்சி என்னுங் குமாரதலம் ஒன்று உள் 

ளஅ. ஆங்கே பிரம புத்திரராயெ காசிப முனிவரும், “திருமாலின் 

அம்ச மாகிய கபில முனிவரும், சண்ட பரமசவ னிடத்தி னின் 

அந் தோன்றிய அருவாச மகாமூனிவரும் ஒருவரை யொருவர் சக் 

இத்சனர். ௮௧ மகிழ்ச்சியுடன் பல விடயங்களை விசாரித்தனர், 

சாணப்படுஇன் ற இவ்வுலகம் உள்பொருளா ! என்னும் வினா நிகழ்ந் 

௪௮. அப்போது கபில முனிவர் உலகம் மிச்தையே, பிரமம் 

ஒன்றே உள்ள து. 

31 அகமேக8$ தமமாஸம் | வர்த்தாமிச பவிஷ்யாமிச | நார்ய2 

கச்சிக் மத் தோவ்ய இிரிக்த | யதாரத மஸ்தம் நதி வாநராத்2 ௩௪ந் 

கசா ஸச்சீவ ஏவ கேவல | ப்ரஹ்மாவா இத மக்கெ ஆச் | ஏகமே 

வாத் விழியம்| (யானொருவனே யாதியி வீருந்தேன் | இருக்கன் 

தேன்; இருப்பேன் | என்னிலும் வேறா யொருவனு மிலன் | எஞ் 

a ஞான் நிருளிருக்தஅ; அஞ்ஞான் அ அங்குப்பகலில்லை. . இசவில்லை; 

 சத்தில்லை; அசத தில்லை; தணித்த சிவனே யிருந்தான். | பிரம மன் 

[207 விது; ஆதியிலள்ள அ; ஒன்றே யுள்ளது; இரண்டற்ற து.) 

எனவரூஉம் வேதவசனங்களானே அணியப்படலால் உலகம் 
தையே. அதாவது இல்பொருளே. கயிற்றிற் பாம்பு கான 

i னீர், இளிஞ்சில் வெள்ளி, சொப்பன வுலகு; வானத்து மை, மலடி. 

மகன், முயலின் கொம்பு இவைபோலச் சச்சிதானந்தபரப்பிரமத்தி 

னின்றுஞ் சகவபரங்கல்தோன்றலிற் பொய்யே. 

௨ஊ_கஹாகாயே அ௨ரணொ8_5வவெ-4௦ 9, லி யாணிவ | 

| உ ர் லாவிராவ$ வயிவீலிமஸ பொரி |. 



௧௬௦ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

(இந்தப் புருடனிடத்தே பிராணவாயு மனம், எல்லா விக்இரி 
யங்கள், வெளி வாயு, தீ, நீர், எவற்றிற்கும் அசரா மண் என . 

பவைகள் உண்டாயின.) 

ஆகலின் ஒன்றே பொருள். அதுவே சத்து. இரண்டாவ இல்லை 1 

என்றியம்பினர். அராவாச மாமுனிவரும் காசிப முனிவரும் கபி 

லரை கோக்க, முனியே ! உலகம் சோன்றிரின்று ஓடுங்கக் சாண் : 

இன்றேம். அவன் அவள் ௮துவெனக் காணப்படும் இவ்வுலகங்காகிய : 

இங்கனம் யசுர்வேத சாகை ஸ். வியம்பாமின்றன. 

வடிவாகக் காணப்படலாலே நிமித்த காரணனாங் கடவுள் தோற்று 

வித் சொடுக்குகின்றார். ஆகலான் மகாசங்கார காரணனாஇயமு?தலை 

யுடைத்து. என்னை 1 உலகம் முத்தொழிலை யுடை.த்து. ௮ம் மூச் 

தொழில் வினையுஞ் செய்வோரின்றி நிகழாவாகலிற் கர்த்தாவை : 

யுடைகத்.து. கர்ட் வேதமுடிபாகலின். (உள்ளது போகாது இல் 3 

லத வாராது” என்ற முத மொழிப்படி முயற்கோடு எங்கன : 

தோன்றாதோ அங்ஙனமே யில்பொருளுர் தோன்றா சென்க. என் 

நின்ன வுண்மைகளை வலியுறுத்தி யுலகமும் உள்பொருளே யென் 

றனர். வேதங்கள் உலகம் பிரமத் தினின் ஐந் தோன்றிய தென்ற ! 

இழங்கினின்றுக் தோன்றும் தாமரையைப் பங்கயம், சலசம் என். 

ரூற்போலுமென்க என்றனர். அதனையொப்பினார் கபிலரும். அதன். 

பின்னர் அந்நிமித்த காரணக் கட்வுவம என்னும்ஆர ரரய்ச்சி. 

யவர்க்குள் நிகழ்ந்த து. 3 

பிரம புத்திர ராஇய காசிப ழனிவர் தமது இல்ல கணனி பிர. 

மனே உலகங்களைப் படைக்குங் கருத்தா வென்றனர். திருமாலின் . 1 

அம்சமாகயெ கபிலனார் சம் அம்சமாயெ திருமாலே அக்கடவு னர. 

மென்றார். அருவாச மாமுனிவர் அவையிற்றைக் கேட்டுச் கொல் 3 
வார்.. அவ் விருவருவ் கருத்தா வாகார். என்னை யெணிற் கூறு.தம், ' 

அவ்விருவரையும், ௮அவர்தந் தொழில்களையும் அவ்விரு ன்ட் ் 

னிகழு முலகத்தையும் அழிக்னெறவனே சிறந்சோ ஒரு உரசித் 



வரதராச மூர்த்தி. ௧௬௧ 

இரனே காரணக் கடவுளாமெனக் கழறினர். இங்வன மூவரும் 

வேறு வேறு மூவகைக் கொள்கை யுடையராய் வாதிட்ட கலாய்த் 

தனர். அப்போஅ இத்தலத் தெழுந்தருளிய குமாரச்சடவுளே யிவ் 

வண்மையைச் தெரித்தருளூவா ரென்று துநுவாசமாழனி சோத 

இரித்தார். 

அதுகாலைக் தமாரக் கடவுள் ஆடகப் பொன்போன்ற திரு 
மேனியும், ஒரு திருமுகமும், நான்கு திறாக்கரங்கனாம், வலச் இருக் 

கரம் இரண்டினும் வாதம் வேல் என்பன பொருக்தவும், இடச் திருச் 
கரங்கள் இரண்டினும் அபயம் குக்குடம் என்பன பொருந்சவும், 

இளமைப் பருவ முடையராய் வெளிப்பட் டருளினார். அப்போது 

முனிவர் மூவரு மெழுக அ வணங்கிப் பலது திகள் பாடினர் ஆடினர், 

முறுகக் கடவுளார் தாபதர்களே ! இமக்கென் வேண்டு மென்று 

கேட்டருளினர். அவர்கள் கலையுணர்புலவ ! குன்றெறிர்ச குகனே! 

_ மூலர்கள்ுசள் யாவர் பரப்பிரம மாவர் 1 அதனைத் தேவரீர் திருவாய் 

அத்த யடியேங்களின் ஐயப்பாட்டை யொழிதசருள வேண்டு 

மென்று இரந்தனர். பெருமானார் அவர்மீது கருணேகூர்க் தறைவார். 

 இருடிகளே ! இரணிய கருப்பன் கடவுளல்லன். அவன் நான்முக 

 னகதை கேட்டிலிரோ ? ஈம்மாற் சிறை யிடைப்புக்குப் பல்லா 
ட் 9 விருட் காலம் வருந்தியதும், வேடனாய்ப் பிறந்து அன்பச்தில் 

7 வீழ்ந்ததும் அறியீர்போ லும். மற்றைய திருமால் பிறவிகளித் புக் 

கமையும் சாப வயத்தாற் அன்பமுற்றதும், மதனெரிர்ச காலை 

' மெளனமாட மறைந்ததும், வாசுகி விடத்தாற் கருநிற மடைந்த துங் 
- கேட்டிலிசோ ? ஆகலாற் நிருமாலுங் சடவுள்ளல்லன். உருச்இர 

ஒரு மன்னவாறே யாவர். 

..... மூவர்க்கும் மேலாய மகாசங்காரணனே கருத்தா. அவனரு 

ளாணை தாங்கியே யுலகங்களுள் அணுத் துணையினு மணுச்துணைய 

பகுதியைப் படைத்துங் காத்தும் அடை தீ அ நிற்கின்றனர். ஒவ்வேர 
- ரண்டங்களினும் நாம் அதிட்டித்து நிற்கும் பலப்பல பிரடீர்சளும் 

கக 
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௧௬௨ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

பலப்பல விட்டுணுக்களும் இருக்கின்றனர். அவர்களை யெல்லாம் 

பார்க்கச் கடவிர் என்று அழைத்துக் காட்டி யருளினர். இங்கனம். 

எத்தனையோ பிரமர்கள் விட்ணுக்கள் முதலியோர் மாண்டனர். 

ட மகாசங்கார காரணனாஇய கருத்தாயாமே. யாமே விதியாக நின்று. 

படைப்பேம; அரியாக நின்று காப்பேம; மற்றையோராக நின்று 

அழிப்பேம். ஆகலின் மும்மூர்தீதியாக விளங்குவோர் நாமே. அவ். 
வுண்மையை யினிது தெளியக் கடலீர் என்று தி் 

ஒருவடிவத் திற் பொருந்துமாறு காட்டியருளினர். 

பிரமனது வடிவமும் அவன் சையிலே தரித்தவும், ர் 

வடிவமும் அவர்கையிலே தரித்தவும், உருத்திர வடிவமும் அவர் 

கிருக்கரத் திலே தரித்தவுங் காட்டி யொரு திருவுருவமும், மூன்று 

இருமுகங்களும், ஆறு திருக்கரங்களும், இரு இருவடிகளும் பொரும் : 

திய திருக்கோலம் காட்டியருளி யுளைச்சருள்வார். முனிவர்காள்! 

இன்னு மிவ்வுண்மையை மூவிலைகளையும் ஒரு: தாளையு முடைய. 

சூலாயுதத்தானும் வேற்படைக்கலத்தானும் அறிந்து கொள்ளுதிர். 

வேல் ஞானசத்தி, வள்ளி இச்சாசத் இ, தேவகுஞ்சரி இரியாசத் தி. 
அன்றி யிவை முத்தொழிற்குங் காரணமாய ஆரணி, செனனி 

இரெள த்திரியுமாகும். இவற்றானே யாமே முக்குண வேறுபாட்டை ' 

யடைக்தவர்போல மும்மூர்த்தியா மூவினையுஞ் செய்வேமென்று 
தெமித்தருளி யவர் வேண்டிய வரங்களையுங் கொடுத்து அத்தலத் தி 

லெழுக்தருளினர். அம்முனிவர்கள் தேவரீர் இவ்விடத்தி லெழும் 

வள் ஆங்கு வரதராச அக்கம். ங்களா! 

சிவஞான போதம், ட் 
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வரதராச மூர்த்தி. ௧௬௩. 

சந்தான ஆகமம். 

அ கம. ஜரா வாக கெஷஹந௦ .. அகவய மூ] 

மாகிகாஈக௩டி வஊஸஹபமாவறர மஹயகறா.நி_56 | 
ஹி ஸ் கீ வ 

வ, ணவெ 5வாசொவெ.2௦ ஊா௦காறெணவஷூமி.ச௦ 

அதித்திய புராணம். 

யதாஜ்ஞயா ஜகத் ஸ்ருஷ்டா விரிஞ்ச பாலகோ ஹரீ£₹| 

 ஸங்ஹர் தாகாலருத் ராக்யோ நமஸ் தஸ்மை பிநரரே | 
திறகீசேந்தூர்ப் புராணம். 

திரிகூடா சலத்தீ சான திக்கினி லிலஞ்சி யான 

புரியினிர் கபில ராகி யோகியர் புகழ்ந்து கேட்ப 

வரியமுத தேவர் மூவ ராவது நாமே யென்று 

எரு தியின் வாத ராசத் தொல்பெயர் சூட்டிக் கொண்டான், 

வாதராச முர்த்தயே ௩மஃ 

முப்பதாவத, 
பஞ்சாயுதப் பிரதான மூர்த்தி, 

சிவபெருமா னிடத்தில் வாம் பெற்றுவத்த சூரபன்மன் இங்க 

மகன், தாரகனெனனு மூவரும், அசுர குருவாகிய சுக்கொெனாலே 

1: அண்டங்கள் னளவுகளையும் நிலைமைகளையு முணர்ந்து இக்கு விச 

அஞ் செய்யப் புறப்பட்டார்கள். அப்போது தாரகாசுமன் றன் றமை 

யன்மார்க்கு முன்னே எதினுயிசக் குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட சேரி 

லேறிக் கொண்டு எண்டிசைப் பாலகர் ஈகரங்கடோறுஞ் சென்று 

அவர்களை; வென்று, பாதலங்களிலுக் தீவுகளிலும் போய் ஆணை 



௧௬௪ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

நிறுவி வந்தான். அதன்பின் விட்டுணு துயிலும் பாற்கடலை யடைக் 
தான். அசுர சேனா வெள்ளங்கள் பாலைக் குடித் அத் சேக்கெறிந்து 
கடல் வெள்ளத்தைக் கலக் யார்ப்பரிச் சன. பூதேவி சீதேவி யிரு 
வருந் திருமாலைத் அயிலி னின்று மெழுப்ப, அவரும் போர்ச் 

கோலங் கொண்டு வந்து யுதசம்புரிக்து அசுர சேனைகளைக் இதறச் 

செய்தனர். 

பின்னர்த் தாரசன் வந்அ எதிர்க்கப் பல மாய வுருவங்கொண்டு 

பொருதார். தாரகனும் தன் ராயாயய மாயை யுபதேூத்ச மக் 

திரத்தை நினைத்துச் தானும் பல வடிவல் கொண்டு யுத்சஞ் செய் 

தான். தேவ மானப்படி பன்னிரு வருடம் யுத்தம் நடந்தது. தேவா 

சா யுத்தம் பதினெட்டாண்டிலும், இராம ராவண யுத்தம் பதி 

னெட்டு மாதத்திலும், அரியோதன பாண்டவர்களின் யுத்தம் பதி 

னெட்டுநாளிலும், வஞ்சி வேந்தன் செங்குட் வெனுக்கும் ஆரியமன் 

னருட் பாலகுமரன் புதல்வ ரரதிய கனக விசயருச்கும் நடத்த யுத் 

தீம் பதினெட்டு நாழிகையினும் முற்றின வென்று பெரியோர் 

கூறுவர். அவையெல்லா மவ்வாறு முடிந்து மிவர் யுத்தம் பன்னி 

வருடம் ௩டந்சசே யென்று கண்டோசெல்லா மிறும்பூ அற்றார். 

நாராயண மூர்த்தி யேந்திய கெளமோதூ யென்னும் தண்டா 

யதமும், நந்தக மென்னும் வாளும், பாஞ்ச சன்னிய மென்னுஞ் சங் 

கமுஞ் சார்ங்க மென்னும் வில்லும் பொடியாக்சப்பட்டன, நாரணர் 

மிகு€ற்றமுற்றுச் வபெருமானாலே கண்ணிடக்௮ அர்ச்சித்த காலத்: 

அச் கொடுக்கப்பட்ட சுதரிசனம் என்னுஞ் சக்கரப் படையை விடுத 

கார். அது சிவ வரப்பிர சாத முடைய தாரகன் கழுத்தில் மாலை 

யாக விழுக்தது. வாசுதேவன் பேரரச்சரிய முற்றுத் தாரகனையும் 

தமயன்மாரையு மாசிகூறிச் சென்று குமாரக்கடவுளை யடுத் இருந்து 

அவனிறந்த பிற்றை ஞான்று தமது ஜந்தாயுதங்களையு மிழக்தமை 

பற்றி வரும் அவாராயினார். நாரச மாமுனிவர் தோன்றி, காத்தற். 

ரொழி லுடையோய் ! ஒன்றற்கு மஞ்சாதி, குமாரக் கடவுளை யுன்னி' : 
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பஞ்சாயுதப் பிரதான மூர்த்தி. ௧௬டு 

வரல்உடப்பையேல் அவற்றைப் பெறுவது திண்ணம் என்று கூறிப் 

- போயினார். திருமாலும் அவ்வுண்மை தெளிந்தவராய் விபூதி ருச். 

திராக்க தாரணம் புரிர்து தவஞ் செய்வான் றொடங்கினர். 

அலையிலாக் சடல்போ லடங்குிப் பதுமாசன மிட்டு நூறு 

ஊழிக் காலம் நோற்றார். நாராயண மூர்ச்நியின் வடிவத்தைப் புற் 

அக்கள் மூடின. நீலநிறக் கடலின்மீஅ செங்கதிர் பலகோடி இரண்டு 
உதித்தாற் போலப் பங்குனி மாசத்திலே ஆதிவாரத்திலே உத்தர 

நட்சத்திரத் திலே, சண்முகக் கடவுள் நீலமயின்மீ இவர்ந்து தோன் 

றியருளினார். பலகோடி கணங்கள் குழ வெளிப்பட் டருளுதலும், 

நாராயண மூர்த்தி யெதனா லறிக்தன ரெனின், அக் கணர்களுட் 

பானுகம்ப னென்னுங் கணநாதன் றன்னாயிரம் வாய்கடோறும் சங் 

குகளை வைத்து முழக்கென். அந்த முழக்கச்சைச் கேட்டுப் பெரு 

மானார் பிரசன்ன மாயினா ரெனச் தெரிந்து, நாராயண மூர்த்தி 

யானவர்.புற்றினின்றும் பாம்பு வெளிப்பட்டாற் போல வெளிப் 
. பட்டுச் தண்டாகாரமாக வீழ்ந்து வணங்கி :₹அுன்பங் களைந்து இன்ப 

மளிக்குஞ சோதியே! முன்னர்க் காலத்திற் குபனென்னும் ௮௪ 
-னுக்காகப் பரிந்து சியவன முனிவர் குமாரரான ததீசி முனிவ 

ருடன் செய்த யுத்தத்தில் என ௮ சக்கரங் கூர் மழுங்கிற்று, 

அதனாற் பரசிவ காசனிடங் சண்ணிடக்து அருச்சித்துச் சுதரி 

சனம் பெற்றேன். அதனைச் சிறுவிதி யென்னும் தக்கனது வேள் 

வியில் வீரபச்திரப் பெருமானிடம் ஏவ, அதனை யவா து வெண்டலை 

கெளவிற்று, அதனை யருளுமாறு வீரபத்திரக் கடவுளைப் பிரராச் 

இத்த காலை, அப்பெருமான் வெண்டலைகொடுக்கப் பெற்றும் 

கொள்க” என்றருளினார். விசடச் கூச்சாடினேன். அதனைக்கண்டு 

யாவருஞ் சிரித்தனர். வெண்டலையுஞ் சிரித்தஅ. சக்கரம் விழுந் 5.௮ 

கண்ட முன்னவரான விநாயகக் கடவுளார் அதனை யெடுத்து 

கொண்டு சென்றார். அவர் இருச்சந்நிசானச் ஞ் சென்று அல் 

நனம் விகடிக் கூத்தாடினேன். அவர் இரச்சங்கொண்டு அளித்தரு 



ஸ் கக 
௧௬௬ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம், 

ளினார். ௮த்துணைப் பிரயாசமுற்றுப் பெற்ற சக்கராயுதத்தைத் சார 

கன் வந்து பொருதகாலை யவன்மீது பிரயோடுத்தேன். அன்னது 

அவன் கண்டத்தே மாலையாக விழுந்து விளங்கியதை யென்னென் 

அரைப்பல். முன்னர் என்சக்கரந் தன் கூர்மழுங்கி வீழ்ந்ததும, 

வெண்டலை கெளவியது மன்றி இதுபோல மாலையாக விழுந்த 

இன்று. இது மிக்க வியப்பே. அதுமட்டோ ! 

ஐயனே ! அடியேன் மற்றைய ஆயுதங்களையும் அவன் பொடி 
யாச்செமையா லிழந்து நின்றேன். இங்கனம் நிராயுதனான த ஒரு 

காலத்து மின்று, இவ்வாநிருப்பனேற் றுட்டர்களைக் கண்டித்துச் 

சிட்டர்களைக் காப்பது எங்ங னெற்காகும்? ஆசலாற் பெரும! பஞ் 

சாயு தங்களையும் எளியேன் நரிக்ச மூன்னருள் புரிந்து உய்வித் தரு 

தி யென்று இரந்தார். அது சண்ட வரைபக வெறிந்த கதிரை 

நாயகன் றன்றிருவுளத் அன்னிய மாத் திரையினே சூரியப்பிரகாசம் 
போன்ற சுதரிசனமும், சந்திரப் பிரகாசம் போன்ற பாஞ்ச சன்னிய 

மென்னுஞ் சங்கமும், மற்றை யாயுதங்களும் வந்து தோன்றின. 
அவற்றை விட்டுணு கண்டு மிக்க வியப்படைந்து அனந்த முற்றவ 

ராய், 

நாடாது வேட்ட ௩னிவழங்கும் வள்ளன்மை 

தாடாழு நர்ப்பாற் றகைக்குங் கருணையா 

னோேடாத தானை யுருமுச் சனச்சூரைக் 

கோடாப்போர் வெங்களத்துக் கொன்றவிறை போலுவ் 

குருபானைத் தாழ்த்த குருநாதன் போலும், 

அறிவிரண்டு மாய வலங்கறிவிற்: றாழ்க்தோர். 

செறிவகன்ற யாக்கைச் செருத்சே ருகைப்போ 

னுறுவலியின் வைய முடற்றுதக ரூர்ந்த 

. வெறுழ்மிகுத்த நாற்கோட் டிபப்பாசன் போலு ' 

மெழிற்கலவ மஞ்ஞை யினிதுகைத்தான் போலும்... 



பஞ்சாயுதப் பிரதான மூர்த்தி. ௧௬௪ 

. என்றின்னவாறு துதித்தார். சுப்பிரமணியப் பெருமானார் ஐந்தா 
யுதங்களையும் அவர் கையி லளித்த,. அன்பனே ! இவை யினி. 

- யொருவரானு மழிச்சப்படா. கினக்குப் பின்னர்த் தோன்றும் இதிக் 

கடவுளர்க்கு மிவை வழிவழி யாயுதமாகக் கடவன. நீயும் அன்னோ 
ரும் பஞ்சாயுதர் எனப் பெயர் பெறுதிர். குழவிப் பிரபந்தக் காப்பி 

 னிவ்வைங் கருவி பற்றி யெல்லாச் தேவரினு நின்னையே யுலகம் 

முற் கொண்டு புகழ்ச, இப்படைகளி னுருவந் தீட்டிய (பஞ்சாயுத) 
மணியை யணிந்த குழவிகட்குத் தேவர்கொலை நீங்கடுக'' என்று 

வரமுமளித் து அந்தர்த் தான மாயினார். நாரண ரிவைபெற்ற தலம் 

சித்தாச் சிரமம் எனவும், தான பஞ்சக மெனவுஞ் சொல்லப்படும். 
நாரணருக்குச் சிறந்த ஐந்து ஆயுதங்களையுங் கொடுத் சருளினை 

யாற் குகக் கடவுள் பஞ்சாயுதப் பிரதான ழர்த்தியாயினர். 

. அதர்வண வேதச் சரப உபநீடதம். 

 யொவா2 வாஉாலி_) அ விஷு டு 5௮ 

ஹ ஷஸஹெ உஉள ௨௯ , 8_கீ வல ஷூ 

அமெ ௨ ரய சொ கஹஸுஃ, 
2 ~— ம் அ 

தணிகைப் புராணம். 

ஆர்ங்க திர் வேணிய னாக்ி யளித்தெதி 

ரீர்ங்கவுண் மாமுகன் மார்பிடு மாழி 

கத சார்ங்கமு மற்றவுஞ் சாமி யளிச்சான் 

பீர்ங்குரு வீயுற ழாடையன் பெற்றான். 

பஞ்சாயுதப் பிரதான மூர்த்தயே ௩மஃ 

இத் 



முப்பத்தோராவது; 

சுமுக சாபாரி மாத்தி. 

புதுச்சம்ரிதி யென்னும் பொற்கோயிற் ஐலச்ச ணெழுந்தரு 
ளும் புண்ணிய வடிவரான கண்ணுதல்  குமானார், குரபன்ம னாதி 

யரைச் சங்கரிச் அக் இரியா சத்தி யெனப்படுக் தெய்வ யானை யம்மை 

யாரைச் திநப்பரங் குன்றத்திலே திருமணஞ் செய்து எழுந்தருளி 
யிருக்கு மோர்காளில் தேவர் முதலாயினோர் குழுமிப் போற்றுஞ் 

சபையிலே, தந் தஇிருக்காத்தின்க ணுள்ள வேற்படைக் கலத்தைச் 

சுட்டிச் சாட்டி, “தேவர்முதலிய கணர்காள் ! நமக்கு இப்பெருமை 

யெல்லாம் தந்தது இவ்வேலாகும்”” என்று ஓர் இருவிளையாடலாகக் 

கூறியருளினர். அதனைக் கேட்ட வருகி லிருந்த பிரமன் **இவ்வே 

விற்கு இந்நிலை யென்னால் வந்த சன்றோ' என்று தனதறி யாமை 

யானும் அகங்காரத்தானு முரைத்தான். குழகனா மிறைவன் அது 

கேட்டுச் சிறிது வெகுளி யுற்று, “ஆணவமலத்தாற் இமிழ்ப்புற்ற 

தீழோய் ! என் மொழிந்தனை. ஈங் கரக்கட்பிரியா துழையு ஞான 

சத்திக்கு நீ கொடுப்பதொரு சத்தியு முண்டோ ! முன்னர்ச்சிறை 

யிருந்ததை மறந்தனையோ பேதாய். நீ பூமியிற் புன்பிறப்பை 

யடைதி” என்று சபித்தருளினார். 

பிரமன் ஈடெடுங்கிச் சாமிநாதன் றநிருவடிகளிற் நறஞசமென 
வீழ்ந்து புலம்பினன். கருணையங் சடலாங் கதிரை நரயகன் நிரு 

வுள மிரஙஇ, “(பிரமனே ! நீயிப்பாவச்தைச் செய்தமையால் அறு 

பவித்தே தீர்த்தல் வேண்டும் பின்னர் நின்னை யாட்சொள்வாம்” 

என்று அருளினர். விதியோன் றன்னுரு மாறிப் பூமியிற் சென்று 

அநீதிமான் என்னும் வேடனாசப் பிறந்தான், வனத்திற் கொலைத் : 
தொழில் கொண்டு திரிந்த காலத்தில், இமய மலைச்சார விடஞ் 

. சென்றான். அங்கே மிருகங்க ளகப்படாமையாற் பட்டி 

( யிருந்து பசியாலும் மிருக பயத்தானும் விழித் திருந்தான், அன்ற 
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சதுர்முக சாபாரி மூர்த்தி, ௧௬௯ 

_ கார்த்திகைகா ளாயிற்று, மறுநாட் காலையிற் % பிப்பலா தழனிவர் 

அவ்வழி வந்தனர். யாதேனும் பொருளாவது உணவாவது அவரிட 

மிருக்குமென்று நினை தீது ஓடிச் சென்று அவர்தம் முடலைப் பற்றிக் 

கையா விறுகக் கட்டினன். முனிவனார் சுப்பிரமணியக் கடவுளின் 

நிருவருட் பெருமைகளை யெல்லா மெடுத்துரைக்கும் வேத கானங் 

களைப் பாடினார். அதனைக் கேட்ட வேடற்குப் பண்டைய நல் 

லுணர்வு சோன்றித் தான்செய்த செய்கைகட்குப் பெரிது மிரய்கி, 

முனிவர் அடிகளில் வீழ்ச்து வணங்கி, அவராற் றன்பழைய வரலா 

றெல்லா முணர்க்தான், 

முனிவர் பெருமானே ! கந்தக் கடவுளின் நிருவருள் விரை 
விற் இடைக்குமாறு உபதேசித் தருள்க என்று மூனிவனாரைப் 

பணிந்து (கேட்டனன். முனிவனார் “சரவண வாவியிற் படிந்து 

. கார்த்திகை விரதத்தை யதட்டிப்பையேல் உன் பவம் நீங்கும்” 
என்று சடக்கர மந்திரமும் உபதேசித்து விடுத்தார். அங்ஙனே 

அந்திமான் அவ்விரதத்தை யாற்றுவானாயினான. விரத பலத்தானே 

வேடத்தன்மையி னின்று நீங்கி அரசனாஇசக் கொடைத்சொழில் 

விசேடத்தானே இடை வள்ளன்மா ரெழுவரு ளொருவனாய் விளங் 

இஞனான். 

இங்ஙனம் பிரமன் பூமியிற் றங்கலாற் சிருட்டித் தொழில் ௩ட 

வாதாயிற்ற. அதனாற் நிதித் தொழிலும், சங்காரத் சொழிலு 

் மில்லையாயின. அதனால் வருணன் சோமன் இம் திரன் திருமால் 

3 பிப்பலாதர் என்பவர் வேதம்களிலே பிரதி பாதிக்கப் பெற்றவோர் முனிவர் 

அதர்வண வேதம் கண்டு பிடித்த அதர்வண விருடியின் குமாரர் தத்தியல் என்னும் இருடி. 

௮௧ “தமுத்வா தத் தியம் ருஷி: புத்ர ஈதே அதர்வண: தத்தியல் தாதர் வண:?? என்ற 

வேத வசனங்களாற் பெறப்படும். அத் தத்தியல் ரிஷி புத்திரர் ததீசி முனி. அத் ததி 

முனி புத்திரர் பிப்பலாத முனிவர் என்று பிரம புராண்த்திவே கூறப்பட்ளெத, 



£௭0 சுப்பிரமணிய பராக்ரமம். 

முதலியோர் % “சித்தன் வாழ்வு!” என்னுந் திருப்படை வீட்டுத் 
தலஞ் சென்று தேவ நாயகனைச் சேவித்தார். பழறிப் பெருமான் 

அவர்கட்குமுன்னே : பாலப்பருவமும், நான்கு தஇிருக்கரங்களும் 

பொன்போலுங் சாந்தியும் வேலாயுதமுங் கோழிக் கொடியும் வாத 

மும் அபயமும் பொருந் திய திருக்கரங்களு முடையராய்த் தோன்றி 

னர். தேவர்க ளெல்லாம் அதித்தனர். சுப்பிரமணியக் கடவுளார் 

அந்திமானை யுடனே யழைத்துப் பவம் போக்கிப் பிரமனாக்கி முத் 

தொழிலு நடக்குமாறு திருவருள் செய்து மறைந்தனர். ௪தர் முக 

னாய பிரமனது சாபத்தை அரித்தமையால் (அழித்தமையால்) 

சதுரீழக சாபாரிழர்த்தி யாயினர். இதனால் முத்தொழிற்கும் மும் 

மூர்த கட்கும் முதற்பொருளா யிருப்பவர் செவ்வேட் 1 

யென்ப சித்தாந்த மாதல் காண்க, 

பத்துப்பாட்டு - திருழநகாற்றுப் படை. 

புள்ளணி நீள்கொடிச் செல்வனும் வெள்ளேறு 

வலவயி னுயரிய பலர்புகழ் இணிதோ 

சூ மையமர்ந்து விளங்கு மிமையா முக்கண் 

மூவெயின முருக்கிய முரண்மிகு செல்வனு 

அற்றுப்பத் தககெயெ நாட்டத்து நாறுபல் 

வேள்வி முற்றிய வென்றடு கொற்றத் 

தீரிரண் டேந்திய மருப்பி னெழினடைத் 

தாழ்பெருர் தடக்கை யுயர்த்த யானை 

யெருத்த மேறிய திருக்ளெர் செல்வனு 

நாற்பெரும் தெய்வத் து நன்னகர் நிலைஇய 

* தத்தன் வாழ்வென்றத திருவாவினன்குடி. யென்னும் டழநித்தலத்தை. அதனை; 

கல்லம்பர் நல்ல குடியுடை.த்துச் சத்தன்வாழ்-வில்லர் தொறுமூன் நெரியுடைத்து-மல்ல் 

ரவப், பாட்டுடைத்தச் சோமன் வழிவர்த பாண்டியரின் - னாட்டைத்து ஈல்ல் தமிழ்??. . 

ந்து மலையகம் திருவாச்காலு முணர்ச, சத்த னென்பத முருகக் கடவுலி னாயிர சா 

'மத்தளொன்று. அது பிரமாண்டபுராணத்திற் சகத்திரகாம அத்தியாயத்திம் காண்ச, 
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கிக்கா இஹ உராஹய காமிக 
A த] ௯ அ ௮ வ 

சதுர்முக சாபாரி மூர்த்தி. ௧௭௧ 

்... *வுலகங் காக்கு மொன்றுபுரி கொள்கைப் 

பலர்புகழ் மூவரும் தலைவ ராக 

வேமுறு ஞாலம் தன்னிற் றேன்றித் 
தாமரை பயந்த தாவி லூழி 

நான்முக வொருவற் சுட்டிக் காண்வரப் 

பகலிற் ரோன்று மிகலில் சாட்சி, 

விம்பாகமம். 

காயவெ 2 விபெஷெண ஹவா விய வ ஒஜயெக! 
9 o 

வு ஆஅஹ_ுஜொ பாலவெஷவர? அடக்க க் 0 

் வ, ணவெ.ம ஹஜதொவெ.க௦ ஹாககாறெண வூ8.மி_2௦ ॥ 
த வ 

சதுர்முகசாபாரி மூர்த்தயே 

முப்பத்திரண்டாவது, 

யோகாசாரிய மூர்த்தி. 

வானளாவி யுயர்க்த சையசித்தம் என்னுந் தலத்திலே, கபி 

லர், கெளதமர், சுதீக்கணர், தத்தாத்திரேயர், பைங்கலர், துர்வாச 

முனிவர் முதலிய பலஇருடியர்கள் கூ.டியிருக்சார். அப்போது 

பைங்கல ழனிவர் மற்றை முனிவர்களை நோக், அறவீர்! வேண் 
டிய சித்திகளையும் ஞானத்தையும் அடைதற்கு யாம்செய்யும் உபா 

யம் யாது? என்று வினாவிய காலத்து ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வோர் 
உபாயங்கூறினர். அவர்கள் அவ்வாறு பிணங்யெ காலத்தே தேவ 

விருடியாயெ நாரதழனீவர் தோன்றி, சவயோகமே இத் திசளையும் 



௧௭௨. சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

ஞான சத்தையும் முச்தியையுங் கொடுக்கச் தக்கது. அதன் இலக்க 

ணங்களையெல்லாம் உணர்த்த வல்லவர் தகப்பேருமானே, அவரை 
நினைந்து தவஞ்செய்திர் என்று மறைந்தார். முனிவர்கள் அதனை 

'யொப்பிச் தவம் புரிந்தார். குமாரச் கடவுள் தோன்றி, யோகவிய 

லையுணர்ச்து் இருக்கோலத்துடன் வீற்றிருந்து உபதேசிப்பாரா 

யிஞர். 

மாதவஞ் செய்யும் முனிவர்களே ! யோகம் மற்றையவை போ 
லவாக்கனால் உணாப்படு மொன்றன்று. செய்கையானும் நல்லாசி 

ரிய னிடத்தே முறையே யுணர்ந்துபழகலானுநக் தெளியப்படுமொ 

ன்று. யாம் வாக்கினொாலுஞ் செய்கைகளானும் தெரிக்கன்றேம். யோ 

கம்-மந்திரயோகம், அடயோகம், இலயயோகம், இசாசயோகம், தியா 

னயொகம், பாவயோகம், கன்மயோகம், மாயோகம், ஆதாரயோகம், 

நிராதாரயோகம், மீசானயோகம், தாரகயோகம, சாங்குயயோகம, 

அமனசுகம், பரிசயோகம், அபாவயோகம், சந்திரயோகம், சூரிய 

யோகம், இலமபீகாயோகம், அமிர்தயோகம், ஆனக்தயோகம, பன் 

னகயோகம், வச்சேயோகம், சித்தயோகம், ஞானயோகம், பரமயோ 

கம், முதீதியோகம் எனப் பலவகைப்படும், அவற்றுள். 

மந்திரயோகம் ஆவது - மூலாதாரம் முதலிய ஆறாசாசங்களை 
யும், பிரமசக்கரம், கொரசக்கரம், பச்சிமசக்கரம், அனுச்சக்கா முத 

லிய பத்துவகைச் சக்கரங்களையும் எனைய பதினொருவகைச் சக்கர 

ங்களையும், செவிச்துவாரம் இரண்டு, கண்துவாரம் இரண்டு, உண் 

ணாக்குச் துவாரம் ஓன்று, அபசோச்கச் துவாரம் ஒன் றுஎன் னும்எண் 

வகைச் துவாரங்களையும், இவ்வெட்டின் கூறுபாடான நால்வகைத் 

சளங்களையும், ஆதாரதேவதைகளையும், பிரம வெழுத்து முதலிய 

எழுத் அக்களையும், மந்திரங்களையும், யந்திரங்களையும், சகுண தேவ 
தைகளையும், பிரகாசங்களையும் குருமுகமாக அறிந்து அஅட்டிப்ப 

மாய, க். 



௧௪௭௩ யோகாசாரிய மூர்த்தி, 

| இலயயோகம்ஆவது-காடி சுத்தி, ஆதாரசுத் தி, பிராணாயாமம் 
முதலிய சாதனங்களைச் செய்யுமிடதச் து, இவைகள் சுச்சமாயின 

 வென்னுஞ் சோதனையை யறிக்தபடிஆதார சேவதைகள் வெளிப்ப 

 மெபோது தசநாதங்களுக் தோன்றும். அவற்றைத் தயானஞ்செய் 

_யும்போது மனம் இலயமாகும். இதுவே இலயயோகம், எனப்படும்.” 

| அடயோகம் ஆவது - இயமம், நியமம், ஆதனம், பிராணாயா 

மம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம் சமாதி என்னும் எட்டு 

அங்கங்களோடுசெய்வத, இதனை அட்டாங்கயோகம் எனவுங் கூ 

அவா. 

இராசயோகம் ஆவது-மூவகைப்பட விளங்கும் யோகமாம், 

மூவகை யாவன - தாரகம், சாங்கியம், அமனரிகம் என்பனவாம், 

அவற்றுள் தாரகம் ஆவது - சிற்சத்தி யானது மகாமாயை ப 

கூடி யுலக சருட்டியுண்டாக்கும் போது இமம்மித்துக் கலக்குங் 

கால், கூரியரெணம் பளிங்கித்பட்டு௮ச்கினி பிரகாசிப்பதுடோல, 

நிலிரத்திமுதல் ௮கா௫ருசை யிறுதியான பதினாறு கலைகளும் சோ 

ன்றி, அவற்றினின்றும் அநேக கோடிகலைகள் தோன்றி, அசன் 

கண் தண்டம், தாரகை, குண்டலம், அர்த்தசம் திரம் தர்ப்பணம், 

சோதி முதலான அளவற்ற வன்னவேறுபாட்டு வடிவுகள்சோன்ற 

அவற்றைத் சீரிசிப்பதாம். சாங்கய யோகமாவது எல்லாத்தத்து 

வங்களையும் நேதிகளைந்து தன்னையும் புருடனையும் உள்ளவாறு 

அறிசலாம். அமனசிக யோகமாவது - மனமிறந்து நிற்பதாம். 

ஆசார யோகமாவது - இயம முறையுடன் வான் எழுத்தை 

வாயுஎழுத் துடன் பொருச்துவிச்து, மேலாக விளங்குஞ் சோதி 

யைப் பிரமர் இரசக் அள்ள வெளியிலே கொண்டு செலுத்துவதாம். 

இதுகைவரின் ஆகாயத் திற் சஞ்சரிக்கும் வன்மையுண்டாம். இனி 
அட்டூத்தியோகம் கூஅவாம்.மூலாதாரவடிவின் சுழுமுனைத் அவா 

ரச்திலே மனத்தை வைத்து அக்னியை ஒருவருடம் இடைவிடா 

ட் 



௧௪௪ சுப்பிரமணிய பராக்ரமம். 

துநோக்கனொாத் பொன்னிறமா யணுவைப் போன்ற வடிவங்கொள் 

வர். இது அணிமாசித்தியோகம். அவ்வக்கினியைச் தானே மேருச் 

துவாரவழியாக வாயுவினாலே குண்டலி வரையும் எழுப்பி யேற்றி 

இருவருடம் கோகல் நீர்நுரைகள் போலத் தேகம் மெத்தென வா. 

"கும். இத இலகிமாசித்தியோகம். குண்டலிகாறும் எழுப்பிய அக். 

னியை நாபி இருதயங்களி லேற்றி மேருத்துவாரவழி மூவாண்டு : 

நோக்கை ஆகாயமளவு ஓங்கி வளருசலுண்டாம். லட டத 

தாயிருக்கும் தன்மையு முண்டாம். இதுகரிமா சித்தயோகம். முன் 

சொன்ன மூலாச்சினியை இருதயமுசற் கண்டங் காறுமேற்றி ஐயா 

ண்டு நோக்கின் முற்காலசம்பவ மெல்லா முணர்வான். இஅ பிராத் 

திசித்தி யோகமாதம். கழுத்துமுதற் சண்கள் வரையும் ஏற்றி ஆறு | 
வருடம் நோக்கினால் மண்ணி லெத்தனைகாலம் புதைக்கினும் அவ் 

வுட லழியா திருக்கும். மீளவும் பிறவியில்லை. இது பிராகாமியசித் 

தியோகம். சரச்தி லேற்றி யேழாண்டு வரையும்கோக்இன் யாவருக் 
கும் உள்ள தீவினைகளைப் போக்கி யெல்லா வுயிர்களிலும் எகமா. 

ய்ச் கலந்து நிற்பான். இது ஈசத்துவ யோகம். இனித் தலைக்கணுள் 

ள அகச்னியைப் பிராணவாயுவினாலே வாங்கி நாசி நனியிலே எட் 

டரண்டு நோக்கின் மூசண்டங்களைப் படைக்கு முதல்வன் போ. 

லா வேண்டிய அண்டங்களையும் படைப்பான்.இஅவசித்துவ யோ | 

கம். இந்கா சியின் அனலைச் சிகையளவுஞ். செல்லரோக்கின் எந்தவ் 

டிவு எடுக்க வேண்டுமோ அந்த வடிவெடுக்கும் வன்மையுடையனா 

வன். இத காமநப சித்தியோகமாம். இங்கனம் அவ்வவ் யோ. 

கங்களி னியல்களை மெல்லாம் எடுத்து உணர்த்தியருளி மறைந்த 

னர். முனிவர்கள் அங்கன முள்ள யோசச்துள் அட்டாங்க யோ. 

கப் பயன்களை யடைந்து ஞானம் பெற்றார்கள். 5 

ஏனையவற்றி னியல்களை யெல்லாம். வெயோகசரரம், சூத சங் 

இசை, யோசகாரிகை, பாதஞ்சலம், சிவயோக மஞ்சரி, யோகாஸ்த 

வம், அடப்பிரதீபிகை என்பவற்றினும், புராணங்களினும், பெருக் 

ன் a ந 
த 5 
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யேர.காசாரிய மூர்த்தி. ௪௭ 

திட்டு, இறு இரட்டு, மெய்ம்மொழி, சகலாகம சொமணி, வெசரா 

 மோத்தரம், இருமச்இரம், த,த்துவப் பிரகாசம் முதலியவற்றினுங் . 

காண்க. 

இங்கனம் யோக சாதனங்களை யெல்லாம் உணர்ச் இியருளும் 

மூர்த்தியாக விளங்கலால் யோகாசாரிய ஞூர்ச்இ யாயினர். ் 

| திருமந்திரம். 

ஏற்றி யிறக்கி யிருகாலும் பூரிக்குங் 

சாற்றைப் பிடிக்குங் கணக்கறி வாரில்லை 

காற்றைப் பிடிக்குங் கணக்கறி வார்க்குக் | 
கூற்றை யுதைக்குங் குறியது வாமே. 

ஈராறு கால்கொண் டெழுந்த புரவியைப் 

பேராமற் கட்டிப் பெரிதுண வல்லிரே 

ட னீரா யிரமு நிலமா யிரச்சாண்டும் 

ப பேசாது காயம் பிரானந்தி யாணையே. 

ய புறப்பட்டுப் புக்குத் இரிகின்ற வாயுவை 

நெறிப்பட. வுள்ளே நின்மல மாக்இ 

லுறுப்புச் சிவக் திடு முரோமங் கறுத் இடம் 

புறப்பட்டுப் போகான் புரிசடை யோனே, 
பு கத்ர் அவ்த்ரித தன் 

யோக தரிசனம். 

அக்சனியிற் பொறிவடிவா யுதித்தனில வனற்றேவ ரவரே 
சாங்க,யிக்கனிய சரவணத் திற் சார்க் தவிளை யாடுமொரு வேளோன் 
_ காற்றைச், சொச்கினிலேற் றெழுப்பியனல் சுவாலிக்கச் செயும் 
யோகச் துணைவன் முன்ன, ரக்னிய கரச்சபிலன் முதலோர்க்குப் 
போதித்தா னவற்றை மன்னே. 

யோகாசாரிய ஜூர்த்தயே நமஃ 
ழ் ந லை 



முப்பத்துமூன்றாவது; ஈதர் ள் | 

குழந்தை வேலப்ப மூத்து, 

பாண்டி நாட்டிலே யுள்ள திருவாவினன்குடிப் பதியிலே சுப் 

பிரமணிய பத்தியிற் றந்த வைசிய குலத்திலே சுவணதக்தன் என் 

பவன் ஒருவனிருந்தான். அவன் மனையாள் அருந்ததிபோன்ற கற்: 

பினையுடைய மநேசை யென்பவளாகும். அவளுடன் இல்லற நடா 

த்தி வருநாளிலே,புதீதிரப் பேறின்மையால் மிகவும்வருக் இச்சண்மு 

க௩திக்குக் மேத திசையினுள்ள பரத்துவாச ஆச்சிரமத்திவிருந் த 

திருமறு மார்பனாயெ £ீதர மூர்த்தியை வழிபட்டுச் தவஞ் செய்தார். 

காவற் கடவுளாகிய நாரணர் இவர் பல காலமாகத் தவஞ் செய்தல் . 

சுண்டு மனமிரங்இத் தோன்றினர். சுவணதத்தனும் மனைவியும் 
வணங்கித் துதித்து, அண்ணலே ! அடியேங்களுக்குப் புச்திரப் 

பேற்றை யளித்தருள வேண்டு மென்று குறையிரக் த வேண்டினர். : 

மாயவன் அவர்களை நோக்க, ““தலையன்புடையீர்! நமக்குப் புத்திர. 
ரில்லை. புத்திரர் பிறந்சாலும் இறக் அவிடும்”” என்றார். எங்ங்னமாயி 

னும் ஒருபுத் திரன் பிறக்க. அருளுக என்று பிரார்ச்இச்சனர். “ல். 
வாறே தந்தேம்” என்று மறைந்த திருமால் தமத பாஞ்சசன்னிய : 

மாகிய சங்கத்தை நோக், சங்கே ! நீ மகேசைவயிற்றித் றோன். 
ஜிச்லெகால மிருந்து வருக” வென்றார். அப்பணியைச் செமேற். 

கொண்டபாஞ்ச சன்னியம் மசேசை வயிற்றிற் பாலனாகத் தோன்றி. 

ற்று, புத்திரன் பிறந்ததுங் குழ்ந்தை வேலப்பன் என்று நாமகர். 
ணஞ்செய்து வளர்தீது வந்தார். அப்புத்திரனும் வளர்ந்து ஜந்அவய 
தடைக்து அரசகுமாரருடன் செய்குன்றுகளிலும் 5இசளிலும் சோ. 

லைகளிலும்விளையாடி வந்தான். ஒருநாள் பழரிக்குச் சமீபமாயுள்ள. 
வில்வவனதச்தின்க ணுள்ள தேனுதர்த்தத்திலே நீர்விளையாடுங். சா. 
லத் திற் பழமையாயெ பேரறிவு தோன்ற, அப்பாலகன் சீருளரழ்ர்னு 
சங்காதெ திருமால் கையி னடைர்தான். - 
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ம் குழந்தை வேலப்ப சூரர்த்தி. ௧௭௭ 

துழநநை வேலப்பன் நீருள் மூழ்கி நெடுநேோஞ் சென்றும் வெ 
_ளிவராமையாத் பார்த்திரு்தோறும், கூடிவிளையாடிய மற்றைப்பா 

அத் தாய் தந்கையர்க்கு அறிவித்தனர். அதனைக் கேட்ட சுவணகுப் 

_ தனும் மனைவி மகேசையுர் தலையினும் மார்பினும் அடித்துப் புண் 

டமு அடிச் சென்று தேனுதீர்த்த நீர்ச்குள் மூழ்தெ சேடியுங்கா 

-ணப் பெறாது தஅுக்சசாகாத்துள் முழுகிப் புலம்பி யினி உயிரை விடு 

ர வேமென்று துணிவுற்ளார். சுற்றத்தாரும் அயலாரும் வருந்தி யிரங் 

இனர். தாய்தந்தையர்கள் புத்திர சோகத்தாற் கொண்ட துன்பஞ் 

|  சொல்லுந்தரமமோ ! அவற்றைக் சண்டார் யாவரும் பழறிப்பதியே! 

பரமகுருவே ! தண்டாயுத பாணியே! தேவரீர்க்கு அபயம் அபயம் 

என்ற அன்புடன் இரங்்இச் அதித்தார். 

சுவணகுத்தன் நீரில் முழுகி யிறக்கவும், மகேசை நெருப்பின் 

முழுயிறக்கவும் தீர்மானித்தது கண்ட தண்டதரசுவாமி, பக்தவற் 

சலி கைலால் அவர் துன்பங்களை நீக்கத் திருவுளங் கொண்டுகட 

ப்ப மலர்மாலை யணிந்த சிகையும், இரத் தினச் சுட்டி யணிக்்சகெற்றி 

ம், இரத்தினக் குண்டலங்க ளணிக்த தஇிருச்செவிகளும், கோ 

வைப் பழம்போலும் வாயும், இளமுறுவலும் அழகைச் செய்ய, மாற் 

. _ அயர்ந்த பொன்னாற் செய்யப்பட்ட புலி௩ககங்கரரூடன்கூடிய பஞ்சா 

டயுச மணியும், இளந்சதோளும், இரச்தின மோ திரமணிந்ச வீரல்க 

னம் டம வீச, பட்டுடையும் அரைஞாணும் ஏனையாபரணங்க 

ளும் மின்ன, தட்டை, சிலம்பு முதலிய ஆபரணங்கள் ஓவிக்குக் 

- இருவடிகள் நோவத் தீர்ச்சச் இனின்றும் எழுந்து வருவார் போலச் 

சுவண குச்சனுக்கும் அவன் மனைவிக்கும் முன்னர்த் சதோன்றியரு 

ளினர். . 

| னும் மனைவியுங் கண்டு கரையிறந்த அனக்சமுற்று, 

தமதுயுத்திர னென்று எடுத்து மார்போடணைத்து, *குலமணியே 

அட் 

லகரும் மனமாழ்இப் பதைபதைத் அத் சேடியுங் காணாது எக்கமுற். 



௧௭௮ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

யாண்டுச் சென்றாய். புத் என்னும் நரகத்தில் யாங்கள் வீழ்க்துவரு 

நீதுவேமென்று இரங்கி வந்தனையோ'' என்று பலவாறு கூறிமதிழ்௩ 

தனர். அதுபோது சுவண குத்தனையும் மகேசையையுக் தடுத்தாட் 

கொள்ள விரும்பிப் பழ்நீப் பேருமான் குழந்சைவடிவை மறைத்து, 
ஆறு திருமுபங்களும் பன்னிரு இருக்கரங்களும், அவற்றிற் பொரு 

ந்திய ஆயுதங்களும், அருள்பொழியும் பதினெட்டுத் இருக்கண்க 

ளும், மயில்வாகன மும் தோன்ற ஆகாயத்திற் பிரசன்னமாயினர். தே 

வர்கள் பூமாரி பொழிர் தார். மண்ணவர்கள் மழைபொழிக்தார். வணி 

கனும் மனைவியும் பரவச மடைக்தார். தேவதுந்துபிக ளொலிச்தன. 

தத்தனும் மகேசையும் தெளிவுற் றெழுந்து பெருமானை வணங்கி 

னர். அறுமுகக் கடவுள் திருவாய் மலர்ந்சருள்வார். 

“வழிவழி யடியீர்! புத்திரப் பேற்றைத் இருமாலிடங் கேட்டீர். 

கோவிந்தன் மங்கட்குப் புத்திரப் பேறில்லை யென்றான். நீவிர்பிற 

ந்து செத்தாலும் புத்திரன் வேண்டு மென்றீர். அதனால் அவனது 

சையின்சணுள்ள நமது பாஞ்ச சன்ணியம் புத்திரனாகப் பிறந்து 

காலம்வர, குளத்துண் மூழ்இச் சங்காடு வைகுண்ட மடைந்து, 

ங்கள் வாட்டங் கண்டு, அதனைத் தர்க்கும்படி குழந்தையாய் வம் 

சேம்” என்று பழநிப் பெருமான் பலவரங்களையுங் கொடுத் து மறைக் 

தருளினார். வணிசனும் மனைவியுஞ் சிலகாலம் பெருமானை யுபா 

சத்து அவர் திருவடியை யடைந் இன்புற்ளூர். 

சுவண குத்தனும் மனைவியும் உய்யும் பொருட்டுக் குழந்தை 

வேலப்ப மூர்த்தியாய் வந்கருளினமையாச் தழந்தை வேலப்ப மர் 

த்தி யெனப்பெயர் பெற்றார். செட்டிக்குப் பிள்ளையா வந்தமைகுறி 

த்துச் செட்டி யெனவுங் கூறப்பட்டார். 

பழநீத்தலபுராணம் - சுவணதந்தச் சநக்கம், 

எடுத்தணைக்கு மதுபோழ் தி னிருவரையு முலகறியத் 

ததெதடிமை கொளவேண்டிச் சண்முகமாய்ப் பன்னிருகைச்: 
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் குழந்தை வேலப்ப மூர்த்தி. ௧௭௯ 

| மூன்னீர்மா தவகெடுகாண் முயறலுமும் நீருறங்கு 
மைநக்ரநீர்மே னியன்றோன் நி மகப்பெறன்மற் நில்லையென்றான் 

| பின்னீர்பெற் நிறந்தாலு மகப்பேற லருள்கவென்றே * 

.சொன்னீரா கலின்மகவாய்த் சோன்றியசொண் கரச்சங்கம். 

அவவினைம் பருவம்வைக யடைகந்ததுமீண் ட அபுரிமால் 

யாவஅம்யா மளியுடைமீ ராதலினிவ் வாறுநம்பாற் 

ரூவறலாற் நினமென்னாச் சாற்றிவரம் பலகல்்இத் 

தேவதே வன் நிருவா வினன்புரிச்சே இிமஞ்சென்ருன், 

குழந்தை வேலப்ப மூர்த்தயே நமஃ 

முப்பத்துகான்காவது, 

கோர நிருதாரி மூர்த்தி. 

அறுபத்து நான்கு த ரவினோயாடல்களைடில் குமாரக்சடவுள் 

| டித் திக் காட்டத் தரிசித்த பெரும்பேறுடைய விஜயனுக்குக் குரு 

கன்பிறந்தான். அவனுக்கு விநகன் பிறந்தான். விருகராசனுக்குப் 
பாது என்னும் அரசன் மகனான். அவன் அரசாளுங் காலத்திற் 

கேகய தால சங்காதியர்களாலே வெல்லப்பட்ட இருமனைவியருடன் 

வனம் சென்றான். அங்கு அவன் மனைவியருள் மூத்தவள் கருப்ப 

வதியானாள். இளையமனைவி பொறாமை கொண்டு உணவுடனே 

| விடிச்சையும் ஊட்டினாள். 

| அதனால் அச்சுருப்பம் ஏழாண்டஎவும் வயிற்றில் இருக்க அ, 
அதற்குட் பாகுராசனும் இறந்தான், அப்போது சருப்பவ தியான 



௧௮௦0 சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

மனைவி தன்சணவனுடன் இறக்கத் தீர்மானித்து விறகடுக்கினாள். 

முச்சாலமு முணர்ட்த அவுர்யழனிவர் தடுத்துத்தம் ஆச்சிரமச்இற்கு 

அழைத் அச் சென்று உபச.ரணை செய்தனர், லெகாள் கழிந் இிடப்பே 
ரழகுடைய ஒருபுத்தின் விடச்துடன் கூடப்பிறந்தான். கஞ்சு 

டன் கூடப்; பிறர்தமையாற் சகரன் எனப் பெயரிட்டார் ௪கூட, 

கான் --ஈஞ்சுடன் பிறந்தவன், கரம்-௩ஞ்சு, அவன் விதர்ப்பை 

சுமதி யென்னும் இருமனைவியரை விவாகஞ் செய்தான். அவ 

ருள் மூத்தமனைவியிடம் உதித்தான் அசமஞ்சன். அவன் மகன் 

அஞ்சுமான். அவன் புதல்வன் திலீபன். அவன் மகன் பகீரதராசன். 

இப்பக&ரதராசன் அரிய தவங்களைச் செய்து கங்கையைப் பூமி 

பிற் கொணர்ந்து தன் மூதாதையரை நற்கதி சேர்த்துப் பெரும்புக 

மூடன் அரசாண்டான். அதுகாலை, கோரன் என்னும் இராக்கத 

னொருவன் தவபலத் தினாலே யாவரினும் மேம்பட்டு மிச்ச வலியு 
டையனாய்த், தேவர், முனிவர், கிசைகாப்பாளர் யாவரையும், வென்று 

பூவுலதிற்குவக்து பக ரதனோடு எதிர்த்தான். பகீரதன் தன் நாற்ப 

டைகளுடன் தீரத்துடன் நின்று பொருதும், கோன் மகாசோப 

துடன் சேனைகளை யெல்லாம் அழித்து, பதிரதனைச் கையாலெ 

முத்துப் பந்துபோற் சுழற்றி வீசினன். அந்தரத்திற் சென்ற பூர 

தன் மிக்க நெடுந்தூரச்திலுள்ள ஒர் வனத்தில் விழுந்தான். இங்கே 

கோன், அரண்மனையும் புகுந்து தன்னாணை செலுத்தி எவரையும் 

அடக்கி யரசாண்டான். மனைவியும் மக்களும் ப€ரசணிடஞ் சார்ந். 

தார்கள். அவற்றை யெல்லா மறிந்த பரேதன் இதற்கென்செய் 

வோம். கோர ராக்கசனுடன் யான் சண்டைசெய்து வெற்றி கொள் . 

எல் முடியாது என்று வருந்தி மனைமகா ருடன்வா வனங்கடோ. 

அஞ் சென்றான். செல்லுங் சாலத்துப் பிநத மனிவரின் ஆச்சிரமந் 
தோன் ற அங்குப்போய், அவர் இருவடி.களில்வீழ்ந் த வணங்கி நடந்த 

தெல்லாம் உரைத்து, அடியேன் உய்வதற்கு உபாய மருளூசல் 

வேண்டுமென்று பிரார்ததிச்தரன். த் ரல் பது, 
டர 



கோர நிருதாரி மூர்த்தி. ௧௮௧ 

முனிவர் அபயங் கொடுது, அரசனே ! சோர ராக்கதன் தவ 

வலிமை யுடையவன். தஇிரிமூர்த் இகள் வந்து எதிர்ப்பினும் அவனை 

' வெல்லுதல் அரிது. நீயும் நின்மனைவி மக்களும் ஒருமை யுற்று அடி. 

' யரிடர்£ர்க்குஞ் சுப்பிரமணியக் கடவுளைக் குறித்து, அவரது வீ£, 

'தங்களுட்றெந்த சுக்கிர வார விரதத்தை விதிப்படிமூன்று வருடம் 
| அதட்டிப்பீராக. அதன்பின் முருகக் கடவுளின் நிருவருளாலே 
 முன்னர்ப்போல அரசாட்சி பெற்றுச் செல்வ மோங்கி வாழ்வீர் 

என்றார். அச்சொற்களை யமிர்தம்போ லுட்கொண்டு அரசனும் மனை 

வலியும் பிள்ளைகளுஞ் சேர்க் அ அஅட்டித்தார் சுக்ரெ வார விரதத்தை. 

மூன்றும் வருடத்து இறுதியிலே சுப்பிரமணியப் பெருமான் 

றேன்றி, “(ஈமது வேல் கோனைக் கொல்லும். நீவிர் பயமின்றி 

வேண்டிய செல்வத் தடன் அரசாட்சி செய்துவாழ ஆங்குச் சென் 

மின்” என்று கட்டளை யிட்டருளினார். அரசனும் மனைவி மக்களுங் 

_ வணங்கிச் அதித்து ௩சர நோக்கிச் சென்றார். உடனே படைக்கல 

 நாயகமாஇய வேலாயுதஞ் சென்று இராக்க தனுயிரை யுண்டு உடலை 

| யுங் கண்டித்தது. பச£ரசனும் மனைவி மக்களுங் கண்டு பகவானை தீ 

 அதித்து, அவர் திருவருளாலே குறைவற வாழ்ந்தனர். 

மெய்யன்பனான பூ ரதற்காக, மகாபல முடைய கோன் என் 

னும் நிருசனைக் கொன்று காத்தருளினமையாற் கோர நீநதாரிழர் 
த்தி யாயினர். 

. கந்தபுராணம் - கந்த விரதப் படலம். 

பிரத னென்னும் வேர்தன் படைத்தபா ருலகை யெல்லா 

நிகரறு கோர னென்னு நிருதனங் கொருவன் வெளவ 

மகவொடு மனையுக் தானும் வனத்திடை வல்லை யேஃிப் 

புகரவன் றனது முன்போய்த் தன்குறை புகன்று நின்றான். 

பார்க்கவ னென்னு மாசான் ப£ரச னுரைத்தல் கேளா ட் 
வேற்கான் ழகிழு மாற்றால் வெள்ளிஈல் விரதம் தன்னை ன் 



௧௮௨ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம், . 

நோற்குதி மூன் நி யாண்டு அங்களுக் கல்லல் செய்த 

மூர்க்கனு முடிவ னீயே முழு துல காள்வை யென்றான். 

நன்றென வீனவி மன்னன் ஞாயிறு முதலா நாளி 

லொன்றெனும் வெள்ளி முற்று மூணவினைச் துறந்து முன்பின் 
சென்றிடு மளவின் % யாண்டு மூன்றளவு நோற்றான். 

கோற்றிடு மளவி லைய னுதியுடைச் செவ்வேல் வந்து | 
மாற்றல் னுயிரை யுண்டு வல்லையின் மீண்டு செல்லப் ட் 
போற்றியே ப£ர தப்பேர்ப் புரவலன் றன்னூ செய்தி 

யெற்றதொல் லரசு பெற்றா னின்னுமோர் விரதஞ் சொல்லாம். 

கோர நிருதாரி மூர்த்தயே ௩ம5 

முப்பத்தைந்தாவது, 

இடும்பாசார சிக்ஷாமக்ஷ்க மோத ; இ. 

செம் தமிழ் ஆசிரியராகிய அகத்திய முனிவர் கந்த மலையின் 
சிகரங்களுட் ெந்த சத் இிசரம்,சவூருங்கம் என்னும் இரண்டனை 
யும் சத்தி வமாகப் பாவித்துப் பூசித் தக் கந்தவேளின் உத்தரவின் 

படி. அவற்றைப் பொதியமலையின்௧கண் கொண்டு வந்து பூசிக்க 

நினைத்துப் பெயர்த்துக் கொண்டு பூவுலகில் வந்தார். பூர்ச்ச வனம் 

என்னும் தலம் வந்ததும் செவ்வேளின் நிருவருளினாலோ ௮ச்ூக : 

ரங்கள் இரண்டனையும் அங்கு வைச்துப் பொதியை நோக்கி வருவா 

சாயினார். ட் 

.... சூரபன்மன் சிங்கமுகன் தாரகன் என்னும் அசார்களின் சே 
னைசளுக்கும் அக்குலத்தாருக்கும் வில்வித்தை முதலிய அத்திர சத் 

இர வித்தைகளைப் பயிற்றிய இடும்பாசுரன் என்பவன், குமாரக்கட | 
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இடும்பாசுர சிக்ஷா ரகக மூர்த்தி. ௧௮௩. 

வுளின் வேலாயுதத்தாலே அவர்கள் யாவரும் அழிக்தமையால், தன் 

மனையாளான இடும்பியுடன் மகேந்திர புரியை விடுத்து ர வனத் . 

தித்செல்வானாயினான்.வழிச்செல்லுங்காலைச் திருக்குற்றால தலசமீ 

பத் திலே அகத்தியரைக் கண்டு வீழ்ந்து வணங்கச் தன்வரலாறு 

கூ.றி, நரயினுல் கடையேனாகிய அளியேனை யாட்கொண்டருள் வே 

ண்டுமென்று பிரார்த்தித்தான். முனிவர் பெருமான் முகமு மித 

யமு மலர்ந்து, அவ்வா ராகுக வென்று கையமைத்து ஓன்று கூறும். 

அன்பனே ! திரநக்கேதார தலத்திற்குப் பக்கத்திலுள்ள பூர்ச்ச 
வனச்திலே இரு சிகரங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றை யெடுத்து 

ந்ம்பொ தியைக்குக் கொண்டு வருவையேல், அதனாற் பெறற்கரும் 

பேற்றையடைவரய். அவ்விரு கரங்களின் மகமை கூறுதற் இய 

லாது என்று வழிகளும் உணர்த்தி, மூமைந்திரமும் வழிபாடும் உப 

. தேசத்து அனுப்பினர். இடும்பன் சன்மனை வியாகூிய இடும்பி யேன் 

.. பாள் காய் கணிதிழங்கு முதலியன உதவி யுபசரித்துவ.ர, அசத் இய: 

முனிவர் தெரித்த வழிச்சென்று, ஆங்காங்குள்ள தலங்களை யெல் 

லாக் தரிசித் துப்பூர்ச்சவனம் என்னு தலத்தையடைர் அ சத்திசிக 

ரம் சிவசிகரம் என்னும் இருசிகரங்களையும் தரிசித்தானந்தித்தான். 

யான் செய்த தவமே பெருந்தவ மென்று புகழ்ந்தான். இமெபிபணி 

கள் செய்ய, இருமலைகளையும் பூத்தான். அகத்திய மனிவர் உப 

 தேரித்த மூலமந்திரத்தை விதிப்படி யுளத்தழுத்தித் தவஞ் செய் 

தான். அப்போது பிரம தண்டம் புயதண்டாகவும், அட்ட திக்கு நா 

கங்களூம கயிறாகவும் தன்பக்கத்தில் வந்தமர்ந்தமை கண்டு அதிச 

ஏ வனசஞ்சாரஞ் செய்யும் காலத்தச் வெரு மானைப் பூசித்தத் தேவசேனாபதியா 

கிய குமாரக்கடவுளின் திருவருளுடன் அவர்க்கு அடிமையாகவேண்டு மென்றே பூத்தான் 

என்றும், சிவபெருமான் தோன்றி நினக்கவைகூடுமென்றாரென்றும், அத்தலம் இடும்ப 

வனம் என்றும் கூறுவார். அவ்விடும்பவனம் என்னும் தலம் சோயிலூருக்குத் தென்ழக் 

கேபத்துமைலில் உள்ளதென் அறிக. திருச்சன்றாப்பூரினும் பூசித்து வரம் பெற்றானென்னுஞ் 

சரிதம், > 



௧௮௪ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

யித் து, மேகம்போல் எழுந்து கைகுவித்து; இருமலைகளையும் பாம்பு5 

ளால் உறிபோலச் செய்து அகப்படுத்திப் பிரமதண்டுடன் பிணித ௮, 

மூல மர்திரத்தை யுன்னிப் புயதண்டத்தைத் தோளில் வைத்து, 

மண்ணில் முழங்காலை யூன்றி யெழுந்தான். கந்த நாயகன் நிருவரு 

ளாலே மலைகள் இரண்டு மெழுச் சன. இடும்பன் அவைகளைக் காவிக் 

கொண்டு, காவடி யேடுப்பார் போல நடந்து சடக்தான். செவ்வே 

ளின் நிருவிளையாட்டினாலே வழிமயங்இ விந்த மலை வழியாகச் 

சென்று மல்லிசார்ச்சுனம் திருக்காளத்தி இருவண்ணாமலை வீராத் 

தாசலம் புட்பதிரி என்னுந் தலங்களை யடைந்து வழி தெரியானாச; 

செவ்வேள் ஓர் அரச குமார வடிவங் கொண்டு இடும்பன் எதிர் 

சென்று, நீ இவ்வழிபோய் வராகமலையிற் சென்று தங்கி அவ்வழி 

யே பொதியமைக்குப் போதி யென்றார். இடும்பன் அகமதிழ்ந்து 

சென்று வராகமலை வழிபோனான். 

திருவாவினன்குடி யாகிய பழ்நித்தலவந்தை யடைதலும் கும 
சன் றிருவிளையாட்டானே யிடும்பனுக்கு அதிபாரமாகத் தோன்ற, 

உடலம் இளைத்து அங்கே யிறக் வைத்து, வாம சேவ முனியாச் 

சிரமஞ் சென்று இடும்பி யுதவிய கந்தமூலங்களை யுண்டு இளைப்பாறி, 

மலைகளை த்தூக்க ஆரம்பிச்சான், மலைகள் எவ்வளவு. முயற்சியாகத் 

தூக்னும் மேலெழாமை கண்டு சுற்றிப் பார்த்தான். சிவகிரியின் 
ஒருசாரிற் குராமர நிழலிலே மழலை முதிர்க்த கணிவாய்ச் சிறுவ 

னிற்பது கண்டு, இறும்பூதுற்று, இக்கட்டழகுடைப் பாலன் இயக் 

கனே ! முருகனோ! என்றெண்ணிச் சமீபித்தான். பிடரிற் அல் 
குங் குஞ்சியும், கருணைக் கடலொழுகுக் தஇிருக்சண்களும், ஆயிர 

கோடிகுரியர் ஒன்றெனத் இரண்டாற்போன்ற காந்தியும், உபவீத 

மணிந்த மார்புக் தண்டாயுத பாணியும் விளங்க நிற்றல் கண்டு, 
குமாரனே ! நீ தணிறிற்றலென் ? வழிசப்பி வந்தனையோ ! என்று 

வினவினன். குமாரச் கடவு ளொன்று முரைக்சாது ஈலகச்சதார், 



இடும்பாசுர சிக்ஷா சக்ஷக மூர்த்தி. ௧௮௫ 

| "இடும்பன் சினங் கொண்டு, குன்றினை விடுத்து அப்பாற் போதி, 

| யான் கொலைசெய்யும் அசுரனாகு மென்றான். குமார சுவாமி, : 

“அசுர! நீகொண்டு வரத இம்மலைகள் எம் இருக்கை யாகும். உனக்கு 

| வலிமை யுளதேற் கொண்டுபோ தி” என்றார். இடும்பன் கோபம். 

| பொங்க, வஞ்சனையில் வல்லைபோ லும். ஈன்று ஈன்று, யானோ திரு 

| மாலினைச் செவனாக்கய குறுமுனியின் அடியவன். உன்வலி காண் 

| இன்றே னென்று பிசைந்த கையினன், கடித்த பல்லன், நெறித்த 

புருவத்தன், மடித்த வாயினனாய்க் குராவடியிற் பாய்ந்தான், 

பாய்ந்த காலத் அச் சுடர் வேலோ, அடர்கோலோ யாதோ கொன் 

| றது அறிதிலேம். மூதண் ட முகடு உடைந்து வீழ்ந்தாற்போல வீழ்ச் 
| அஇறந்தான். நாகங்கருநம் பிரமதண்டும் அஞ்சி யகன்று அகத்திய 

முனிவர்க்கு அறிவித் அத் தத்த மிருக்கை சேர்ந்தன. விழுக் இறந்த 

சத்தங் கேட்ட இடும்பி மனம் பதைபதைத் தோடிவ த புலம்பி 

மாழ்னொள். குமாரக் கடவுள் மயில்வாகனா ரூடராய்க் கணங்கள் 
| புடைசூழ, வாத்தியங்கள் ஒலிப்ப வந்தருளியது கண்டு அதித்து 

| மங்இலியப் பிச்சை கேட்டாள். குமாரப் பெருமான் றிருக்கடைக் 

 கண்நோக்க இடும்பனுக் அயில்விட் டெழுந்தான் போல வெழுந்து 

| வணங்இத் அதித்து, அடியனேன் இம்மலை யடிக்க ணிருந் து தேவ 

ரீரது குற்றேவல் புரிக்திருக்க வ.ரம் அருளல் வேண்டு மென்று 

| இரப்ப, பெருமானாரும் அவ்வாறருளிச் சென்றார். 

இமெபாசுரனைத் தண்டித்து, மலையைக் காக்கும் பெருவரம 

வித்து இசட்சிச்சமையாற் சுப்பிரமணியப் பெருமான் இடூம்பா 
சர சிக்ஷா ரக்ஷ்கழரத்தி யாயினர். 

... பழநித் தலபுராணம் - மலைகள் பழநீயடைத்த சருக்கம், 

கொடுக்சொழிற் குர னாதி கொலைகணி யவுணர்க் சென்று 
மடும்படைத் தொழில்ப யிற்று மடற்பெருங் குரவர் கோமா க 

ணிடும்பனென் பவன்கொல் £யச் செறுழ்வலிச் தடந்தோள் வீரன், 



௧௮௬ சுப்பிரமணிய பராக்ரமம், 

கம் வவ கு க கறத இன்ற தடுத் தீர்ண்டனையென் கொண்கனையென் ருது: 

மிரு நிலத்தில் வானி 

லுன்றனடி.ச் சேரியரிற் றமியஞமோர் சொழும்பி வன்றே 1௫ 

வும்பர் கோவே 

மின்றவழு மங்கிவியப் பிச்சையிட வேண்டுமென 

விழிநீர் சந்தி 

முன்றொழுதா டனக்குவிழிக் கடையளித்தான் முடிர்தானு £ 
மெழுந்தான் மன்னே. 

கக 

» த 

ணி, த ழீ 2 

வண்கை * அன ன் அம் க 4 

ஞானகுண் னுடனிவ்வா நேத் இரவின் றிடுமேல்வை 
- மீனவினை தொலைந்தோய்கேன் யாதுமீ குதுமெனச்சேய் 
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டத 



p> அன 
- ௬௩ 

ப் 

2.6 

9] 

Te ஷ் 

ஒழு பனு மக 
ணை. என சன 

1222727222 -5 அமைக 

2 

* 7 

TAO ரசசச ௪8. 

8 2h 

1 
vA 

2 
ட tir 

ச் 
ஸ் 

4 
ட 



| 
ட
 

வ
ல
 

எ
ன
்
ன
க
்

 

T
d
]
 ற

 
க
ள
ை
 

மடவ 
ம 

a தட UT Nap Dal) ல் 
ச் * 9 ர 

r
i
 

ந 
க
 

க
 

A 
த
ள
ம
்

 



சர்வலோக க்ஷணப் பிரதகதிண மூர்த்தி, ௪௮௭ 

கலைத் தோமில்களானும் இசை யெழுப்பி, பண்பாகுபாட்டிற் குற் 
றந் இிர்ம்து, மெல்லிய விரல்கள் பாடுகின்ற வண்டுக் கூட்டங்களைப் 
போல நரம்புகளின் மீதுபடா, வார்தல், வடித்தல், உந்தல், உறழ். 

தல், உருட்டல், தெருட்டல், அள்ளல், பட்டடைஎன்னும் இசைக் 

கரண வுறுப்புக்கள் எட்டினுலும் பருக்தி னியக்கமும்' நீழலும்போ 

லப் பாடினார். சபையி னுள்ளாரும் பிரமதேவரும் சிவபெருமான அ 

கிதாமிர்த விசைகேட்டுக் களித்தனர். அஅபற்றிப் பிரமர் ஒரு மா 

துளம்பழங் கொடுத்தார். அதனைச் சிவபெருமானது திருவடியில் 

வைத்து வணங்கினார் நாரதர். பெருமானார் விருப்புட னெடுத்துநா 

சீதர்க்கு கல்லருள் புரிந் சமர்ந் த காலை, விநாயகக் கடவுளுஞ் சுப்பிரம 

ணியக்கடவுளும் வந்து தமக்கு அப்பழத்தைக் கொடுக்குமாறு வேண் 

பெருமானார் அதனைப் பாதி பாதியாகப் பிந்து அளிக்கலா 
- மன்றோ! பிருதிவி முதல் நாதமீரறான அளவிலாத வுலசங்களை 

- யெல்லாம் ஒருகாஜளித் சுத்றிவருன்றவன் யாவனோ அவனே தே 

வர் யாரினும் பெரியோன். அவனே பரப்பிரமம் என்று தேவர் முத 

விய பதினெண் சணகச்தவர்களுஞ் சபையிலே பேசித் தீர்மானித் 

தார். ௮வ்வணஞ் சுற்றிவருதற்கு விட்ணொெமுதலிய தேவர்கள் தா 

மும் இயலா தென்று இரும்தார். தேவர்களுக்கு நேர்ந்த ஐயத்தை 

யறுக்கவும், சர்வ லோகங்களையும் ஒர் கொடிப்பொழுதினுள் வலம் 

வரவும், எல்லாவற்றையும் அறியவும், படைக்கவும் காக்கவும் அழிக் 

கவும் மறைக்கவும் அருளவும் வல்லவர் சுப்பிரமணியக்கடவுளே 

யென் அறித்தற் காகவும் ஒருபாயஞ்செய்வாராயினார். 

ஈ அன்புடை மைந்தர்களே ! நீவிர் இருவரும் ஒருகணியைக் 

கேட்பின் என்னென்று உதவுவேம். தம்மில் எவர் ஒருகணத்துள் 

உலகை யெல்லாம் வலம் வருனெறனரோ அவர்க்கே இப்பழம் உரிய 

தாகும்” என்று திருவாய் மலர்ச், சருளினார். இச்சொல் முடியு முன் 
னரே சர்லஃகர்த்தத் அவ பதியாகிய சுப்பிரமணியப் பெருமான் நீல 



௧௮௮ ... சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

வாம் புரவியாஇய மயில் வாசனத்தின்மீது இவர்ம் அ விரைவிற்சென் 
ரேர். வாயுவேகம் மனேவேகம் என்று சொல்லப்படும் வேகங்கள் 
அவர் போன வேகத்திற்கு ஓரிலேசா லேசந்தானும் ஒவ்வா. அவ் 

வேகம் யாராற் கூறலாகும். அதலம் விதலம், சுசலம்.நிசாதலம் தரா 

தலம், இரசாதலம், பாதலம் என்னும் ஏழனையும், அவற்றிற்குமேல் 

உள்ள எட்டிலக்கம் யோசனை தாரமூடைய கனிட்டம் என்னும் எட் 

டாவது பா சலத்தையும், பூமிக்கணுள்ள சத்த தீவம், கடல் மலைகள் . 

முதலாயினவற்றையும், மேகம், வாயு, சூரிய சர் இர நட்சத்திர மண் 

டலங்களையும், அருவ ௩ட்சத்தி முள்ள புவர்லோகம், இக்திரன் 

வாழும் சுவர்லோகம், மார்க்கண்டேயர் முதலாம் இருடிகள் வசிக் 

குஞ் சனலோகம், பிதிரர் வாழும் தவலோகம், சனகாதியர் தவம்பு 

ரியும் மகலோகம், விதியோன் வீற்றிருக்குஞ் ௪த்தியலோகம், முண் 

டகக்கண்ணன் அண்டியிருக்கும் வைகுண்டலோகம் முதலிய வுல 
கங் களையும், இங்ஙனமே பிரமாண்டங்களையும், பிருதிவி யண்டச் 
அள்ள ஆயிரகோடி யண்டங்களையும், அப்பு அண்டம், தேயு அண் 
டம், வாயு அண்டம், ஆகாய அண்டம், தன்மாத்திராண்டம், அகவ் 
காரபுவனமுதலாக நாதமீறா யுள்ள உலகங்களான பஞ்ச கலைகளுக் 
குழுட்பட்ட மந்திரம், பதம், வன்னம், தத்துவம், புவனம் என்னு 
ரூசொற்பொருட் பிரபஞ்சங்களை யெல்லாம் ஒருகொடியிற் கண்டு 
இருக் கயிலை நோக்கினார். 

சுற்றி வருதற்குட் கடலெத்தனை, மலைக ளெத்தனை, திக்குயா 

னைகள், திக்கு நாகங்கள் எத்தனை, இசைப் பாலர்கள் எத்தனையா: 

சூரிய சந்திர அக்னி வாயு மேகங்கள் நட்சத் இரங்கள் எவ்வளவு, 

பிரம விட்டுணுச்களும் சத் தியலோக வைகுண்டங்களும் இட் திரர்க 

ளும் சுவர்க்கங்களும் உருதீதிரர்களும் புவனங்களும் எண்ணிறந்த 

வரும் எண்ணிறந்தனவு மாகும். யாவரையும் யாவற்றையுங் கண்டு 

சண்டுசெல்ல அவர்களும் இவரை அஞ்சலி செய்து வணங்கி ப 
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சர்வலோக க்ஷணப் பிரதக்ஷிண மூர்த்தி. ௧௮௯ 

ளார். எங்கும் வியாபியாய்ச் சர்வ லோகங்களையும் தமக்கு ௮ங்கமாக் 

கொண்ட அத்துவா மர்த்தியாகிய ஈம்பெரு மானார்ச்கு இஃதோ 
ரருஞ் செயலோ ? இது பற்றியே. 

ஈசோப£டதழம். த். 

அநேஜதேகம் மமஸோ ஜவீயோகை 

நத்தேவா ஆப் நுவன் பூர்வமர்ஷத | 

உ தத்தாவ தோர்யா நத்யேதிதிஷ்டத் 

தஸ் மிக் நபோமாதரிச்வாததா தி | 

என்று முழங்கிெற்று. (அதாவது பதி யொருவர். அவர் ௮சைப 

ர் வால்லர். மனத்தைப் பார்க்கனும் அதிக விரைவாகச்' செல்பவர், 
- ஐம்பொறிகளினும் மிக்க வேகமாக முற் செல்லும் இப்பதிப்பொரு 

ளைப் பொறிகளி லொன்றும் அடையமாட்டாத. அவர் திரமாக 

- விருந்தும் விரைவாகச் செல்லும் மனமுதலிய கருவிகளையுவ் கட 

ந்து செல்கின்றார். காற்று அவருழை யிருக்தே உயிர்களுக்கு உடலி 

 னஊசைவைக் கொடுக்கின்றது. என்பதேயாம்.) 

இங்கனம் எங்கும் நிறைந்த பழம்பொருள் எங்குஞ்சென்றுவ 

லம்வ6சா ரென்பது உபசாரமேயாம். சொல்லளவை பொருளள 

- வைகட்கடங்கா உலகத்தை யொரு நொடியில் வலம் வருதல் யா 

வரா வியலும். எங்கும் முகங்களும், எவ்விடமு£ங் கண்களும், எவ்வி 

டமுஞ செவிகளும், எவ்விடமும் கைகளும், எவ்விடமுர் திருவடிக 

| ம எவ்விடமும் வடிவமுமாகப் பெற்றார் ஒருவர்க்கன்றி யேனை 

யோர்க்கு முடியா. அத் அணைப் பெருஞ் சிறப்புடைய பரம்பொருள் 

தாம் என்பதை விளக்கு சற்கன்றோ சுப்பிரமணியப் பெருமான் உல 

சை யொருநொடியில் வலம் வந்து அவ்வுண்மையை விளக்யெருளி 
ஞர், இவ்வுண்மையை, 

ப் > 



௧௯௦ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

யசுர்வேதச் சுவேதாச்சுவதர உப$டதழம், 

எக படவா எ உம் வவ-1௦ய௩ இ.சயவலவ 6. | 

உ.சா$7_தக ஹெ ராயூ கர.கிறரொஹதி | 

வாவ.) காணி ௪௮40 சரகதிலிறொ3ஃவ5 | 

ஹவ -8 அம ௮8லா ௯ஷவ-48வர அ) திஷ.கி | 
ஸு (ஸு) [௫] 
யச 

ஷெ-ுிய.மமணாமாவம் ஹவெ-/௦ியவிஷலி_)_2௦ (2 

ஷவ-$ஷ ) ௨, மைர .2ம் வவ_)ஹ மண மி வ-ஹ ௪ | 

புருஷ ஏவேதஞ்சர்வம் யத்பூதம் யச்சபவயம் | 

உதாமிருதத்வஸ்யேசாகோயதந்கே நாதிரோகதி | 
ஸர்வத : பாணிபாதந்த சர்வதோகூஷி சிரோமுகம் | 

ஸர்வத : ச்ருதிமல்லோகே ஸர்வமாவருத்யதிஷ்டதி | 

ஸர்வேந்திர்ய குணாபாசம் ஸர்வேர் திர்யவிவர்ஜிதம் | 

ஸர்வஸ்ய பிரபுமீசாநம் ஸர்வஸ்ய சரணம் சுக்ருத் | 

என்றுகூறி வெளியாக்கிற்று. இக்கருத்தையே கச்சியப்ப சிவா 

சாரிய சுவாமிகளும் தாம் அருளிச் செய்த கந்த புராணத்தில், 

எங்க ணும்பணி வசனங்க ளெங்கணும் விழிக 

ளெங்க ணர் திருக் கேள்விக ளெங்கணுங் கரங்க 

ளெங்க ணுக்திருக் கழலடி. யெங்கணும் வடிவ 

மெங்க ணுஞ்செறிச் தருள்செயு மறுமுகச் திறைக்கே, 

என்று எடுத்துரைத்தருளினர். இங்ஙனஞ் சண்முகப் பிரபுஉல 

கை வலம் வந்து கயிலை வருமுன் என்செய்தார் கண்பதி. சர்வலோ . 

கங்களிலும் பால்நீர், வெளிகாற்று, உடல்உயிர், கண்ணொளி சூரிய ் 

னெளிபோலப் பிரிவு அத்து விதமாக வியாபித்து நிற்குக் தந்தை ர 



ர 
E சர்வலோக க்ஷணப் பிரதக்ஷிண மூர்த்தி. ௪௯௧ 

ரை வலம் வந்து, உலகமும் பல்லுயிரு மொன் றி நிறைந் தோங்கி 
யிலகும் பரஞ்சுடர் தேவர் ரன்றோ! தேவரீரை வலம் வந்தது உல 

கைச் சுற்றியதனோ டொக்கும். ஆகலாற் கனியைத் தம் தருள்க 

வென்று வாங்கிக் கொண்டனர். 

குமாரப் பெருமான் சர்வ லோசங்களையும் ஒருசணச் துள் * 

(வலம்வந்து சர்வ வியாபகத்துவ சர்வார்தர்யாமித்துவ சர்வபூசேச, 

சர்வவிசுவளுப மூர்த்தி தாமென்பதை விளக்கி யருளலாற், சர்வ 

லோகக்ஷணப் பீரதகஷண ர்த்தி யரயினர். 

பழநீத் தலபுராணம் - திநவாவினன்தடி சீசநுக்கம். 

மகதி யாழ்முனி விடைகொண்டு கணிவல கயிலைப் 

பகவன் முன்புவைத் இிறைஞ்னெ னெடுத்ததைப் பரம 

ணிகல்க டந் தவை வேற்படைச் சேயினை யானைப் 

சர் முகத்தனை நோக்கினன் புன்னகை முஇழ்ச்சான். 

யாவராயினுமிக்கனிவிழைர் அளோர்கணத் திற் 

பூவ்லங்கொடுவரு இரேலவர்க்செனப்புகலத் 

தூவியம்பசுந்தோகைமாமஞ்ஞைமேற்றோனறித் 

தேவர்சேனைகாவலன்சிரியிழிர் அபார்சேர்க்கான். 

... இருருத்இரர் வசுச்சண் மாமுனிவர் 

4 ஒர்த்தர் பூ.ச்.ர ணிரப்பவே 
் மேரு வாதிதிரி புவன மெண்களிறு 

விண்டு வா திபுடை மண்டவே 

சார தத்தலை சறந்தளோ ரொடு 

1 மீச னஞ்சலி திருத்தவே 
... காரர்ம யிற்பரி ஈடாவிபோய்வினொர் 

...... கணந்தனிழ் கயிலை மேவினான். 

சர்வலோக கணப் பிரதக்ஷிண மூர்த்தயேம? 

ஆ 

சத ச் 
தல் 

பண்ணைப் ய் 

௬ ௮ 



முப்பத் தேழாவத, 
தண்ட தரக் குமார மூர்த்தி, 

குமாரப் பெருமானார் உலக மெல்லாவற்றையும் ஒரு நொடி 

யில் வலஞ்செய்து இருச்சயிலைமலை வந்தார். அங்கு விநாயகக் கட 

வுள் * மர்து௱ம்பழம் வைத்திருத்தல் கண்டு, பிணக் குற்றார் 

போல, மயிலை விடுத்து, மகுடம் குண்டலம் பொன்னாடை முசு. 

லிய ஆபரணங்களை யெல்லாங் கழற்றி யெறிந்து, கேதனம் வச் 

சிம், அங்குசம், விசிகம், வேல், பங்கயம், கண்டாமணி, மழு, வில், 

வாள், தோமரம் என்னும் ஆயுதங்களையும் வீச, தண்ட மொன்று 
கையினேக்தி, கெளபீன தாரியாய்த் திருக்கயிலையி னின்றும் புறப் 

பட்டுத் தென்றிசை கோக்கிச் சென்று தேவகிரியை யடைகம்தார். 

அங்கே தம்மை நோக்கிச் தவஞ் செய்த முனிவர் தேவர்க்கு வரங் 

களைச் கொடுத்து, வைகா நாட்டிலே யுள்ள திநவாவினன் தடிக்குச் 

சென்று, சிவகிரி யமர்ச் த, இலக்குமி, சூரியன், காமதேனு முதலி - 

னோர்க்கு நல்லருள் புரிக்து பற்பல திருவிளை யாடல்களைச் செய் ஈ 

இருந்தார். A 

் ப 

dd 

இவண் உமாதேவியார் தமது சேல்வ& தமாரர் உலகை வலம் ௮ 

வர்ததும், விநாயகர் கனிவாங்கெயதும், அதனாற் பிணக் குற்று, 

அந்தக் குமாரர் சண்ட பாணியாக வெளிப் பட்டதும் அறிந்து, 

அவர்தம் பிரிவிற்குச்சிறிதும் ஆற்றாதவராய், இறைவருடன் திருவா 

வினன் குடிக்குச் சென்றனர். கதிரை வேலாயுதக் கடவுள் தாயை 
யுக் தந்தையையும் வணங்இனர். மிருமல ராதிய பரம வெம் உளங் 

கனிந்து வேதாகம மோதும் இருவாயினாலே இன் சொற்கள் கூறி 

யெடுத்தணைச்து முதுகு தைவந்து உச்சி மோந்து, அருகிருந்த 

பிராட்டியாரைத் திருநோக்கஞ் செய்தார். உமையம்மையார் திருப் 
புன் முறுவல் கொண்டு, 

* மாம்பழ மென்று லெ விடங்களிலே கூறப்பட்ளெத, ப் 
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தண்டதரச் குமார மூர்த்தி. ௧௯௩. 

கந்தா வருக வுலகமெலால் கணச்திற் புடைபோய் வந்தவொரு 

காரே வருக மாதுளநற் கணிககுப் பிரிக்தோய் வருகவரு 

| மெக்சாய் வருக வேள் வருக வினியோய் வருக வெவ்வூயிர்ச்கு 

... மேந்தால் வருக தண்டதர வேறே வருக நங்சடிரு 

' மைந்தா வருக சவூரிகேர் வாழ்வே வருக வின்பமுள , லர 

| மணியே யணியே வருககலம் வந்தாய் வருக வருள்சுரக்குஞ் 

' சந்தே வருக வீனன்குடியிற் நிருவே வருக வருகவே 

தேவே ஞானப் பழநீவா செல்வா வருக வருகவே. 

என்று வநகைப் பநவங் கூறி வாரி யெடுச்துத் சோண்மே 

லணைக்து மீட்டும் இறைவன் கையிற் கொடுச்சனர். பெருமானார் 

மடியினில் வைச்துச் செல்வச் கண்மணியே ! நீ யென்று மிளைமை 

யையுடையாய். எல்லா வறிவு முள்ளாய். நீ சிறுவனோ? இல்லை 

இல்லை. பெரியோன் இழவோ னன்றே! மாஅளல் சனியு மொரு 

' கனியோ? நீயே என் றந் செவிட்டாப் பேரின்பச் சுவையையிடை 

ர் விடாது கொடுக்குஞ் சவ ஞானப் பழம் ஆகும். அங்ஙன முள்ள 

_ பழநீ யாகவும், அனச்கு வேறு பழமும் வேண்டுமோ ? “என்றிவ் 

வாறு பலப்பல இனிய மொழிகள் கூறி, மைந்த! யாமுஞ் சத் தியும் 

நீயே யன்றோ 1 அத எம்முடைய ஐந்அ முகமும், தேவியின் ஒரு 

_ மூசமுஞ் சேர்ந்து நினக்கு ஆறு திரு முசங்களாக விருப்பசனால 

நிதி. எம்மைக் குறித்துச் செய்யும் வழிபாடும், நின் னன்னையைக் 

குறித்துச் செய்யும் பூசனையும் நினக்கே யாகும். எம் மிருவரையும் 
பூசை செய்தடையும் பலம் நின்னைப் பூசை செய்வசனா லுண்டா 

கும். நின்னைப் பூசிச் சவர் எம்மிருவரையும் பூசிச்சவ ராகின்றுர்' எ 

னத் திருவாய்மலரந்து அத்தலத்தில் வீற்றிருந் தனர். 

பரசிவப் பிரபுவும் சேவியாரும் “பழந்?” எனப் புகன்றமை 

யால் அத்தலம் அற்றைநாட் மொட்டுப் பழநி யெனப் பெயர்பெ 
த்றது, 4 | ் . 

௧௩ 



௪௯௪ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

சுவாமியும் பழநி யாண்டவன் எனவும், தண்டாயுத பாணி. 

- யெனவும் ஞானப்பல மூர்ச்இ யெனவும் பெயர் பெற்றார். ஞான 

மாய பல மூர்த்தி யென்க. பலம்--பழம். இம் மூர்த்தம் மேல் 

வருஞ் சாம வேத மகாமந்திர வசனப் பொருள்களை அட்பமாயுண 

ரத்தக் கொண்டருளியதுமாம். 

சாந்தோக்கியோப நீடதம். 
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தண்டதரக் குமார மூர்த்தி, ௧௯டு 

பழநீத் தலபுராணம். 

“தந்தை மலர்ச்கைச் செழுங்கனிதன் றமையன் தளிர்க்கை 
= Edt) oi 

தனிற் காணச், சிந்தை கெளிக்தாண் டொருவியுயர் சேவூரிச்சே 

இமம்வை.” 

' *சேயதிருவா வினன்குடியிற் சென்றான்குன்று  ண்ற்கின் னன் ் 

_ ஈசனுரு; மடியினில்வைச் தென்று மிளையோ யறிவுடையை 

தேசூசரு£ம் வாணுதற்கண் மணிகீசிறுவ னோபெரியை 

-வாச௩றுமென் கனியுமொரு கனியோமதுர மொழிவரயாத் 

-பேசவரிய மறைஞானப் பிள்ளைபழரீ யெனப்புகன்றார். 

கூ தடை யாளுங் குன்றாக் குணப்பெருங் குன்று ஞானப் 

-பேதுடைப் பழநீ யென்னப் பெயா அ மருவி யெங்க 

 ளாறுமா முகவன் வைகு நகரமு மன்று தொட்டு 
விறுதொல் பழறி யென்றே விளம்பின வுலக மூன்றும். 

இடு | தண்டதரக் குமார மூர்த்தயே நம 

முப்பத்தேட்டாவது; 

புர பாலன கிருபா கோத்து, 

த வன்னி ஈதிக்குத் சென் நிசையிலே செயந்தி மாகக் 
இல் இருச்ரலைவாய் எனவரும் பெயர்களை யுடைய திநசீ சேந்தார் 

என் ஞ் சுப்பிரமணிய தல முள்ளத. ௮து படைவீட்டுச் தலம்: 
 அநினுள் மிச விசேட முடைய, அவ்விடத்தி லெழுர் தருளி 

விருக்கும் எமது பரம இருபா நி.தியாயெ குமாரக்கடவுளை மெய்யன். 

புடன் பூத்து, அவரத திருவடிகளையே யன்றி மறந்தும் புறந்தெர். 
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௧௯௬ சுப்பி ரமணிய பசாக்கரமம். | 

ழாத திரிசுதந்திரப் பிராமண முனிவர் இரண்டாயிரவர் உளர். 

அவருள் ஒருவா அ தவமேலீட்டானே தோன்றிய வேன்றிமாலை 

ஐயர் ௦ என்பவர் ஒருவர் இருக்கார். அவர் கல்வியிற் பிரிய மின் நி 

வாளா காலங் கழித்சமையாற் றந்தையார் அவரைக் கர்தநாதன த 

திருக்கோயிவிலே மடைப்பள்ளி வேலையி லமரச் செய் வித்சனர், 

அவர்.அங்கு மெய்யன் புடன் திருவமுது முதலியன செய்து கொ 

டுச்து வருங் காலத்திலே, ஒரு நாட், குமரன் நிருவருளானோ நை 

வேத் தியஞ செய்தற்குக் காலம் தாழ்த்தனர். அதனாற் றலத்தா 

ரு மக்கோயிலி லுள்ளவர்களுஞ் சின முற்று இவர்க்குக் கடுந்தண்ட 

னையைச் செய்தனர்.  அ௮ச்துன்பத்தைச் சபிக்க முடியாது அற்றை 

யிரல்லே, இவ்வா றிருப் பதினும் உயிர் விடுதலே மிக்க நல மென்று 

கருதிச் செவ்வேளை த் தம்மன ச்தி லன்புடன் நினைந்து. தித்து, 

ஆலயத்தின் பக்கத்தே யுள்ள ஆழியில் விழுவான் சென்றார். வீழுஞ் 

சமையத் தில் அனபினரைக் கைவிடாத தடங்கருணைப் பெருங் 

கடலாஞ் சத்திதர மர்த்தி வெளிப்பட் டருளி அவர் கையைப் பற் 

நித் திருவாய் மலர் தருள்வார்.-- 

“அந்தணனே ! நீ யொன்றற்கும் அஞ்சற்க. யாம் இத்தலத் 

தன்கண் நுமர்ககாக லிற்றிருக்கின்றேம், இணி நின்னை யவரும் 

பிறரும் போற்றி வணங்கும் வாத சனாச்குவேம், இச் சல மான்மி 

யத்தைத் தமிழிலே பாடுதி” யென்று திருவாம் மலர்க்சருளினர். 

வென்றி மாலை ஐயர் எனபவர் பரவச மடைந்து, வணங்க யெ 

முந்து சர்வலோகா திபத! புழுத்த நாயினுங் கடையேனை யொரு 

யொருட்டாக் கொண் டெழுஈசருளினையோ ! அடியனேன் றமிழ். 

நெடுங் கணக்குத்தானும் முற்றும் செரிக்திலனே. எவ்வாறு மான், 
மித்யதை யறிவல். எங்ஙனம் பாடுவே னேழையேன் ” என்றார். சண். ் 

சேசப்.பெருமான் திருவுள. மிசங்கி, ,,அளியோய்! சேவ்வல்.. என் 

னும் ஈகா ததிலே கிருட்டிண சாத்திரி, என்னும்... பிசாமண னிடஞ்.. 
ஜு வ ஒடத்த்டிதில் விட னித்க... ப: 



புராண பாலன இருபா மூர்த்தி, க௯ள் 

| செல்வாய், அவன் அறிப்பான். அப்போது உனக்குப் பாடும். வன் 

மையுண்டாகும்”என்று மறைந்தனர். அதனைச் சொமேற் சொண்டுசெ 

ன்று சாத் திரியாரைக் கண்டு நிகழ்ந்தது கூற, அவர் தமக்கும் அக் 

வனம் அறிவித்தருளியதை நினைந்து அழலின் மெழுகது போல் 

உருச் தல மான் மியங்களை வடமொழியி ஸின்றும்! உணர்த்திய 

மாத்திரையே பேராழி கரைபுரண் டோடினாற் போலச். செந்தமி 
ழித் கவிகள் பாடி முடித்தார். சாத்திரியார் அவர்சள் இவரது 

சவி௪ளின் சொற் சுவை, பொருட் சுவை, வனப்பு முசலாயவற்றை, 

யும், கவிபாடும் விரைவினையுங் கண்டு புகழ் து விமமிசரு” மன்புமி 

மேவிட, வேன்றி மாலைக் கவிராசர் எனச் 'நெப்புப் பட்டா 

மளிச்து. அன்புடன் விடுச்சார். கவிராசர் அவர்கள் சாம் டாடிழு 

திநச் சேந்தார்ப் புராணத்தைச் சுவாமீயின் றிருச் சர்கிதானத். 

அலே அரங்கேற்றும்படி வந்தார். அவ்வுண்மையதறியா அவ்வூரிலுன் 

எதிரி சுதர் திரராகிய பிராமணர்கள் மேட்டு, பரிசாரகனாவது பாடு 

இறசாவத ஈதென்ன புதுமை? அரங்கேற்ற வொட்டே மென்று 

கி்தித்துத் தடுத்தார். அவர் சன்மையை .யறிந்த கவிராசர் அவர் 

கள் வருந்தி, ““அரங்கேற்றுவார் அரங்கேற்று; மதிப்பார் .மதிச் 

சட்டம்” என்று அப் புராணத்சைச் சமுச்திரத்தி லெறிஈது சானு 

சிவயோக பரராய்க் கந்தக்கடவுள் அவல் யடைக் தார், 

22 

கடலிலே எறியப் பட்ட புராண மானது அக்காலத்தே இறா. 

ஞான சம்பந்ச மூர். சீ திகாயனார் வையை யாற்றி லிடப்பட்ட தமிழ். 

வேதத் திருவருட்பாத் திருவேட்டினைப் போல எதிரேறிக் சால் 

கொண்டு சென்று இலங்கையிலே யாழ்ப்பாணச்தின் வடபாகதஇ 

லேயுள்ள உபயக கதிர்காமம் என்னும் புது சநீரி$த் நலத்திற்கு அணி! 

த்தான பனைழனையை யடைக்ச ௮. பனையோ கையில் வரையப்பட்ட, 

தூலடைஈ்த முனையாகலாற் பனைழனை மெனப் பெயர் பெற்றது, 

புரரணமணை யென்றும் வழங்குவ துண்டு. அதனைச் சுப்பிரமணிய. 2 



௧௬.௮௮ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

சுவாமியின் தொண்டராய், கந்த புராண பாராயணராய், அந் நாலை 

தால பத்திரத் தன்கண் எழுதிப் பல திருமுறைகளாக ஒவ்வோர். 

கத 

ஆலயத்திற்கும் வழங்கி வருதலையே தொழிலாக வுடையவராய், 

கம்வமி௪ பரம் பரையில் வர்த மநகதாசர் சுப்பிரமணிய௰ப் பெ 

ருமான் சொப்பனத்தி லறித்தாங்கு அவண் சென்ற காலை, திருச் 

சேந்தூர்ப் புராணத் திநழறை சடற்கரையி னடைதல் கண்டு 

அறுமுகச் கடவுளின் நிருவரு ளிருந்தவா நறென்னை யென வியந்து 

அதித்து, பூம் பல்லக்கில் வைத்து, வாத்தியங்கள் பல முழங்கக் 
கொண்டு சென்று பூசித்து வந்தார். அதன் பிரதிகள் பற்பல எழு 

தித் திறாச் செந்தூர் முதலாய சுப்பிரமணிய தலங்களுக்கு அனுப்பு 

வித்தார். இனம் தோறும் பாராயணஞ் செய்து வருவார். இங்கன 

மிருக்கு நாளிலே சக்கர சுவாசம் என்னுங் காற்றின் வேகத்தாலே 

யவ்வூர் முழு இனு முள்ள ஒவ்வோர் வீடுகளினும் பலர் இறக்கவும்; 

இவர் இருக்கும் வீ தியினுள்ளார் ஒருவரும் ௮க்கெடு இக் காற்றினால் 
இறக்கா இருத்தலைக் கண்டு, புராணத் தின் பெருமையோ வென்று 

சுந்சே௫ச்சார். சக்தேடித்த அவரது கனவின்கண் வேற் பெரு 

மான் அவ்வுண்மையைத் தெரித்தருளிச் சென்றார். ஓவ் வொரு . 

வரும் பிரதிக ளெழுதவிச்துச் தத்தம் இல்லங் களினும், கோயில், 

மடம் என்னு மிடங்களினும் வைத்துப் பத்தியுடன் பாராயணஞ் 

செய்த பயன் பெற்றார். இங்ஙனம் புமாணச்சைப் பாடுதற்கும், 

வ்ழங்குசற்குங் கருபையைக் காட்டிய மூர்த்தி யாகலாற் புராண 

பாலன கீநபா மூர்த்தி ஆயினர். 

திநச்சேந்தார்ப் புராணம் - சிறப்புப் பாயிரம். 

கக்தவேளோடிவரந் அவே தியனை க்கைப்பிடித்சொன்றுக்குமஞ்சே 

லக்.தணாவவுணர்குலத்தைவேரறு தீசதேயமரபைப்புரட் தசெந்கூரா 

மிந்தமாதலத்தையுற்றன மதனாலீத்தலமதஇிமையாமவட கூல் 

செந்தமிழானுஞ்சிறக்கநீயினி துசெப்புவாயென்றுசைசெய்தான், 

டை த் அரட்வில் பட. மாழ்கி 
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புராண பாலன இருபா மூர்த்தி. ௧௯௯ 

-.. -தடையதயாவுக் தெளிந்த சோர் இருட்ண சாத்திரி மூழ்க 

'தனன் கதிர்வே, லுடையவன் றன்பான் மொழிந்த மாற்றமு ஈன் 

 கொத்திருப்பத கண்டு வியந்தே, யிடைவிடா திரும்து செந் இன் 

மான்மியத்தை யியம்பியே முடித்தபின் கடவின், மடை திறக் திட் 

சர் வெள்ளம்போல் வென்றி மாலைக்கு வந்தன வாக்கு.” 

, 
7 

. இன்னகுறிப் புணர்க்துபெரி தாகுலித்து மனவருத்த மெய்த 

லோடு, முன்னருமவ் வேட தனை யலைகடவில் வீரியெறிந் தோடிப் 

போனான்; பின்னரவ்வே டலையொதுக்குண் டீழத்துத் தறைசேரப் 

பெற்றதர்த, நன்னகரு ளானொருவன் காண்டலுங்கைக் கொண 

i இலன் நண்ணினானால். 

தணிகைப் புராணம். 
் op 

| “்ஏடெழு அச பாச மீக்தவ ரெழுதி வைப்போர் 

- மீடுறப் பயில்வோர் சொல்வோர் பெரிதரும் பயன்க ளாய்வோர்” 
 **அய்ந்தவர்ச கன்ன மாதி யளிப்பவர் முதலா னோரு 

| -மேய்ந்தநற் சுற்றத் தோடுஞ் வபாத் செல்லை சேர்வார்.” 
கார 

புராண பாலன கிருபா மூர்த்தயே நமஃ 

[ip I முப்பத்தோன்பதாவது, 

இத்இபோகா அக்க மூர்க்க. 

ரல்: கொடுவினை முதிர்க்த சூரபன்மன் முதலிய அசுரர் கூட்டங் 
க யெல்லாம் அழித்து, இந்திரனை முன்போல விண்குடி யேற்றி 

i னார் 'குமாரக்கடவுள். அங்ஙனம் அரசாட்சி பெற்ற இந்திரனுன 

வன், இங்குள்ள போகப் பொருள்களாய ஐராவதம், காமதேனு, 

ச்வ்கநிதி, பதுமஙி இ, யெமந்தகமணி, சூளாமணி, சிந்தாமணி, சந்தா 



௨௦௦: - சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். : 

னம், அரிச்சந் சனம், மந்சாரம், பாரிசாதம், கற்பகம், உச்சைச் செ i 

வம் என்னும் புரவி,சுசன்மை என்னுஞ்சபை,வசந்தமெனும் மண்ட 
பம், அரமபையர் முதலியன, பானுசோபன் ஆ தியான வசார்களா 

லே கவரப்பட்டும். அழிக்கப்பட்டும் வெறுமையதாய் விண்ணுலகு 

விளங்யெது- கண்டு; அவைசளை முன்போ லெர்கு அளித்தருன 

வல்லவர் சரவணபவனே யெனச் சனது உள்ளத்து எண்ணிப்பூவு 

லகையடைக்தான். ஆங்குக் கணிகவெற்பு, அகோச கைவல்லியப் 

பிரதம், பிரணவார்த்த கேரம், மூலாத்திரி, கற்படச்.த, நாரதய் பிரி 
யம், பூரண இரியெனச் திருநாமங்கள் வடித்த தணிகைமா தலத் 

தைச் சார்ந்தான். இரிசகண்டு வணங்க வலம் வந்து, திருக்கோயி 

லின் சமீபத்தள்ள தீர்த்த மொன்றை யடுத்துத் சேவதேவனது 

அருச்சனை செய்ய விரும்பிச் சலெவரைப் பார்த்து, ஏவலீர் ! கற்பகச் 

சோலைக்க ணுள்ள மடுவினிடச்சே பூச்தொளிருகங் குவளையங் கொ 

டியைக் கொணர்வி ரென்னலும் அவர் கொடுவந்தார். அதனைத் இரு 

மால்தவஞ் செய்த இட தச்தின்க ணுள்ள சுனையிலே பதித்து அம் 

மலர்கொண்டு அருச்சிச்தான். ௮சனால் அவணெழுந்தருளி யிருக் . 

கும் விமாயஈப் பெருமான் தத்தத் பத் டொடங்கிச் சேங்கழநீர்: 

விநாயகர் எனத் திருநாம முற்றா 

அசன் பின்னர் இந்தின் வேத முதல்வராகிய ஞானசத்தித 

ரப்பெருமான் றிருக்கோயிலி னுட்சென்று பணிக் அ, மூழ்னொது. : 

பெரும் பாவங்களை யெல்லாம் தீர்க்ச வல்ல தமார தீர்த்த தும் அவ். ் 

வாறே செங்கழுநீர்க் சொடியைப் பதித்து, சாலைப் போதி லொரு. 

மலரும், உச்சிக் காலத்து லொருமலரும், மாலைக் காலத்தி லொரு ; 

பூவுமாக மலரும் வண்மைகண்டு அதிசயித்து அவைசளாற் வொ. 

கம முறைப்படி பூசை யாற்றினான். இங்ஙனம். முச்காலதச்தும் மெய். 

யன்புடன் இயற்றுவது கண்ட தணிகை நாயகன், கார்த்திகை. டட ர் 

தந்திலே சார்த்திசை ஈட்சத்திசச்திற் பூரணைத் இதியிலே. விந்தி... 



இந்திர போகாறுக்ரேச மூர்த்தி. ௨௦௪ 

சன்மூற் றோன் நியருளினார். ௮௮ கண்ட இந்திரன் அளவிலா வா 

ஆ 

னந்தம் பொங்கப் பன்முறை வீழ்ந்து வீழ்ச் து வணங்கப் பெருமா 

னைத் து.இப்பா னாயினான், 

போரு ஞடையா னென்னும் பெற்றிமை யுலகோர் செள்ளக் ச 

கூரிருண் மலத்தி னாழ்ந்து சொட்புறு மிழுதை யேற்குஞ் 

£ரருள் புரிர்து சேவர் சிறையினைச் ஒத்துக் காத்த 

வாரருள் போற்றி யாறா யிரமுறை போற்றி போற்றி, 

மண்ணயி ரனை தீது மல்க மழைமு லானாய் போற்றி 

விண்ணாயி ரனைச்து மல்க மிளிரமிழ் தானாய் போற்றி 

கண்ணுருக் காணக் கண்ணுட் சனலுரு வானாய் போற்றி 

யெண்ணுயிர்ச் தொழி மை முற்ற விருதா மானாய் போற்றி. 

என் றிவ் வாறு அதித்தான். மாமனாராம் மாகனார் போற்றிய 

சற் குவசைகொண்டு, மருகனாராம் முருகநாசன் தருவாய் மலர்ந்த 

ருளும. “ஆஃகண்டலோய்! நினக்கு என்வேண்டுங் கூறு தியெமக்”கெ 

ன்றார். “(இந்திரன் பெருமானே! சுவர்க்கத் துள்ள போகப் பொருள் 

கள் யாவும் பெறுவான் தேவரீர் திருத்தல் மடைக்தேன். ஏனைய 

தேவரும் தாந்தாம் வரங்களைப் பெறுமாறு வந்துளர். இவ்விடத்து 

எளியனான் நாட்டப் பட்ட குவளை யுலக மெல்லாம் அழியுங் காலத் 
அமஒழியா திருத்தல் வேண்டும்.இம் மலரை யணியும் வரைக்கும் ஏ 

ளியனேனுக்கு எவ்வகைத் துன்பமும் இல்லையா சல் வேண்டும். ஆதி 

யந்து மில்லாப் பாஞ்சோ தி யாகிய தேவரீர் காட்டு யருளிய இங்கன் 

ளில் இத் தீர்த்தத்தில் மூழ்னெவர் பருனவர் செளித்துச் 

கொண்டோர் யாவரும் இருவினைகளும் மலரு மொழிந்து தேவரீ 

சது இருப்பசத்திற் சார்க் இரண்டறக்கலக்கும் இணையிலா முத்தி 

யை யடைதலும் வேண்டும்” என்றிரந்தான். தணிமைப் பெருமான் 

அவ்வரங்களையு மு.சவி, அவற்குரிய போசப் பொருள்களையும் அளி 

தீது முன்யோல் இரும் அ ௮௬ செய்யுமாறுங் கருணை பாலித்தார் 



௨௦0௨ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். ' 

இக் இரனுக்குப் போகப் பொருள்களை யெல்லாம் அளித்து விண்ணு 

லகைநஙிறுத் தினமையாற் பெருமானார் படப்பர் போ மர் 

த்தி ஆயினர். 
= ்..... தணிகைப் புராணம். 

இக இன் வேட்ட வெல்லா மெம்பிரா னருளிச் செய்தா 

னக்தரர் தாமும் தத்த மாக்கமுற் நருளப் பெற்றார் 
பைந்தரு காம தேனு பகர்நிதி மணிக ளாய்சஞ் 

சந்தமார் சுதன்ம மென்னுஞ் சபைமுத லனை த்தும் பெற்றான், 

இந்திர போகாநுக்கிரக மூர்த்தயே நமஃ 

நாற்பதாவது, 

நாகவாதனா நிவாரண ந்தன 

இப் பிரமாண்டத்தி னடியிலே சலச் தம்பமாக விளங்கும் 

சுவர்ண மயமான ஆசார சத்தியின் றலைமீது இசணிய மயமான i 

தாமரை மலர் போல நூறு கோடி யோசனை யகல முள்ள ஆதிகூர் 

மம் இருக்கும். அதன் முதுஇலே எட்டுத் திக்குகளினும் எட்டு யா . 

னைகள் அமரும். அவைகளின் நடுவிலே எட்டுமாகாகங்கள் இரும் அ . ட் 

பூமியைத் தாங்கா நிற்கும். தக்கன், வாசு, அனந்தன், கார்க்கோ 

டசன், பதுமன், மகாபதுமன், சங்கபாலன், குளிகன் என்னும். 

| அவ்வெட்டனுள் வாசுகயே ஜெச்சது. இது முப்பதினாயிரம் யோ 

சனை யகலமுடைய ஆயிரம் படத்தலைகளை யுடை த்தாய், வெண்ணி . 

றக் சாந்தியுடையதாய், அநேக சர்ப்பர்கள் சூழ்ந்து போற்ற மகா . 

பல முடையசாய், தன் பிடரை வளைத்துப் படங்களால் தரணி . 

யைச் சுமந்து நிற்கும். துரியோதனன், குந்தி ந்த்! வம. 
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ஆன் தரகவாதனா நிவாரண மூர்த்தி. ௨0௯௩ 
டி ஆ - 

னைக் கட்டி யாற்றி லிட அவன் பாசலத்தில் வீழ்ந்த போது, இம் 

நராகராசனே யவன அ விடகோய் தீர்தீதுத் தன்னிட சத்துள்ள அயிர் 

தத்தைக் குடம் குடமாகக் கொடுத்துப் பலவித ஆபரணங்களுடன் 

் பதினாயிரம் யானை பலத்தையும் அளித்து அனுப்பினோன். இவ், 

வாறாய வாசுஇயைத் தேவர்களும் அசுரர்சளும் அமிர்த திற்காகப் 

பாற்கடல் கடைந்த காலத்தே மந்தர மலையாகிய மத்திற்கு நாணா 

_ கப் பூட்டிக் கடைந்தார்கள். 

அசுரர்கள் வாசுகியின் தலைகளிலும், தேவர்கள் அதன் வாலி 

லும் பற்றி மிகு வேசத் துடன் இழுத்துக் கடைந்தார்கள். வாசு 

நாகம் அதனைப் பொறுக்க லாற்றாது தன் வாய்களினின் றும் விடச் 

| தைக் கால, அதற்கு அஞ்சித் தேவாசுரர்கள் யாவரும் ஓடினர். விபூ 

தியுண்ட தனால் வெள்ளை மேனியனாய் விளங்கிய மாதவன் கரக் 

இன்றே னென்று எதிர் நின் றமையாற் காளமேனியனாயோடினன். 

- அதனை யந் தி வண்ணனார் உண்டருளிப் பின்னருங் கடையுமாறு 

- ஆஞ்ஞாபித்தார். அவர்கள் முன் போலவே கடைந்து அயிர்த 

 முண்டார். இவ்வாறு கடைதலால் வாசு௫இயி னடல் அவர கை 

களில் நெரிக்தம், மலையி னுசோஞ்சுப் பட்டும் தேகமெல்லாம் பெ 

ரும் புண்ணுற்று மிக்க வருத்த முற்றது. அமிர்த மூண்டும் அகன் 

 நிலதவ் வருத்தம். பரவப் பிரபுவின் நிருக்கண்ட த்தைக் களங்க 

மாக்யெ பாதகமேயிவ்வருத்சத்திற் கேது வென்று உணர்ந்து, அப் 

பாதகமும் இவ்வாதனையுக் தீர்ப்பவன் -வாயுவாற் ராங்கப் பட்ட 

சிகிவாகன ழார்த்தீயே என்று பெருமானை நோக்இத் சவங் இடந் 

தான். அறுமுகச் கடவுள் தோன்றி யெவ்வரம் வேண்டு மென் 

ரர். நாகராசன், “சுவாமீ! இப்புண் வாதனை யெவ்வாற்றானு் 

இராது பெரிதும் வருத்தகின்றது. அசனாற் பூமியைத் தாங்கு 

மாற்றலில்லா தாயிற்று, அன்றியும் தேவரிரது தந்தையா அ திருக் 

சுண்ட தீதைக் கறைக் கண்ட மாக்கிய பாதக கோய் மிகுதியும் என் 

of ப் 
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௨௦௪: சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். ' 

னுளச்சைச் சட்டழிச் ன்றது. என் செய்கே னென, சேந்தப் : 
பேநமான், வாசுஃயின் உடலைத் சைவர் ௮ (தடவி) *நாகராச! இ. 

ணிஉடல் வாசனை யொழிக்த த. முன்னையதினும் அனந்த மடங்கு 

வலிமையை யளிச்சேம். இனி முன்போற் பூபாரந் தாங்கக் கட 

வை. பிரம விட்டுணு முதலிய சேவர்களும் ஏவர்களும் மலவசத் 

சாற் ரூமே பிரமம் என்று மடங்காது, எந்தையே பரம்பொருளென் . 

ணர்ந்து வழிபட் டுய்தற்குரிய அடையாளமான ஈ௩ற்கறையாக i 

விருத்தலால், அதுகறை பாதக மாசாது. எந்தை திரிபுர மெரிக் 

குங் காலத்து, மந்தரமலையிற் சயிறாச் கடந்த நீ அவர் திருக்கரத i 

தேர் இய மேருமலையாம் வில்விற்கு நாணா யிருப்பதால் அச்சறுமை 

நீங்குவை”' என்று அருளிச் சென்றார்.வாசுதி நாகத் தின் உடலவாத 

னையையும், இலேசத்தையும் நீக்கி யருளினனமயாற் குகேசப் ன் I 

நந ஸ் நீவா ண ழர்த்தி எனப் பெயர் பெற்றார். “ந 

கந்த லகரி (மோமீபெயர்ப்பு,) 

வாசு ரக் கடல்கடை தலினால் வருபுணு 

மெமதுதந் சையனா 

மீசனற் களச்சைச் கறையசாக் இட்டே னெனவது 

பசகமென் நுளைந்த 

மாசையுங் கெடுத்து முதல்வவி யருளும வள்ளலே 

கந்தா தப்போசத் 

தேசனே ஞானச் செளிவமு தளிக்குக் திருவருட் 

கடலெமக் கருளே, 

தணிகைப் புராணம் - நாகமந பேறு படலம். 

பன்னெடு நாள் சழி வெய்த வுளம்பரி விற்றீர்ப்பன் ஈர்ந்து 

சன்னி மயித்பெரு மானெ திர் போந்து கருந்திண்மை .. 
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கரகவாதனா நிவாரண மூர்த்தி. ௨௦௫ 

மன்னு முடற்பிணர் நீத்து வழங்க மடழ்ர்சாடிப் 
ப்தி தாழ்ந்து புகுந்தது தன்புகழ் சால்வைப்பு, 

லு நிவாரணஷர்த்தயே ௩மஃ 

நாற்பத்தோராவது, 

போக த க்காக மரத் கதி. 

ப் மலையின் த நன யுள்ள பதினொரு சிவத 

த வக்குல் கீழ்த் திசையில் விளங்கிய மலைச் சாரலிலே பிரமன் 

,ஐவஞ்செய்தான். முருகக்கடவுள் தோன்றித் திருப்புன் மூறுவலோ 

டும் பிரமனைத் இிருநோக்சஞ் செய்து மறைந்தனர். மலரவன் மனம் 

வருக்.இப் பின்னரும் பல்லாயிரம் வருடந் தவஞ் செய்தும் வேலி 

னுச்கிறை வந்தாரல்லர். விதியவன் வருக்துங் சாலச்திலே நாரண 

மூர்த்தி யவ்விடம் போந்து, “மைக்க! கந்சக் கடவள் இனித் 

தோன்றுமாறு வேண்டுவையாயின் அவரது அழுத்து மந்திரத் 

தை யுன்னித் சவஞ் செய்தி. அல்லசேல் அவர் வருசலும் நீ அவ 

ரதுதிருவருள் பெழ சலும் இக்லை” யென்று சடக்கம் மந்திரத்தை 

ய்பதேசிச அச் சென்றார். அவன் அவ்வாறே யாறெழுத்தை யுச்சரி 

ச்துகோற்க, 
முண்டக மலாக்ச சன்ன மூவிரு மூசமுங் கண்ணுங் 

குண்டல நிரையஞ செம்பொன் மவுலியுங் கோல மார்பு 

மெண்டரு கரமீ ராறு மிலங்செழிற் படைகள் யாவுக் 

தண்டையுஞ் சிலம்பு மார்க்குஞ் சமணமும் தெரறியச்கண்டான். 

என்றபடி ஆற திரு முகமும் பன்னிரு திருக்கண் களும் குண், 
உலவ்களும் இரு முடிகளும், பன்னிரு. இருக்கசங்களும், அவற்றில் 



௨0௯ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

துவசம் வச்சிரம் அங்குசம் அம்பு வேலாயுதம் அபயமும் என்ப. 

வற்றோடு, வரதம் பங்கயம் மணி மழு தண்டு வில். என்பவைக 
ஹூம், தண்டை சிலம்பு முதலிய அணிகள் ஒவிக்குந் திருவடிகனாம்' 

பொருந்தச் செந்தூர் முதல்வர் பிரசன்னராயினர். பிரமன் பணிந்து. 

௩டுஈடுங்க நின்றான். i 

வேலாயுதக் க விளித்து, “விதியோய், நீதவஞ் செய்தற் 

குச காரணம் யாது? அவற்றின் வரலா றென்னை,, யென்று அறி. 

யார் போல வினவப் பிரமன் கூறுவான். செய்வ யானையும் "வள்ளி 
யம்மையும் படராக் தஇிருப்புயங்களை யுடையவரே ! வேதமுதலே!. 

அடியேன் றவஞ் செய்தல் இழந்த தலைமி லொன்றைப் பெறுதற்கே. 

ஐந்தலை யுடையனாயெ யான் ஒன்றிழந்தது தேவரீர்க்குத் தெரிந்த. 

தொன்றே. அவ்வாறு இருப்பவும் எளியனேனைக் கூறும்படிகட் 

டளை யிட்டருளியது எற்கு நல்லுணர்ச்சி பின்னரும் தோன்ற. 

வேண்டு மென்னுங் கருத்தே ! தேவரீரது இருவிளையாடலை யாவ 

ருணவார்! என் வாலா றெணில், . 

முன்னர்ப் போதில், அடியேனும் திருமால், இந்திரன் முத 

விய தேவர்களும் முனிவர்களும் மேருமலையின்கண் குழுமிஇருக் ' 

-தேம். அப்போது சனகர் முதலாய முனிவர்கள் சபையை நோக்கி. 

ஐயன்மீர் ! உலகத்துள்ளவர்கள் யாவரினும் பெரியோன் எவன்!” 

என்று ஆராய்ந்தார், அதுபோது புன்மையேன் மலமறைப்பினாலே, 

யானே பெரியோன் , என்று முழங்கிக்கூறினேன். அது கேட்ட 

திருமால் மனங் கொதித்துக் கோபத் தீபொங்க எழுந்து நீயல்லை; 

யானேகடவுள்,, என்றார். இங்ஙன. மவருங் கூறவே மயெம்மிருவர்க் ' 

கும் போர் மூண்டது. அதுகண்ட அவையத்தார் அஞ்சகின்றார்: ட 

அப்போது சபை ஈடுவே இருக்கது வேதநீ தோன்றி, த் 

இருவர் மொழியுங் கேட்டிகழ
ா விருக்கு வேத மாங்கெய்திப் ௮ ட. 

பருவ முல்போ னிறத்தோயும் பங்கே ருகமே எனகவ வ 



தத். 010 அல் 

போக மோக்ஷாறுக்ரக மூர்த்தி. ௨௦௭ 

விரியும் புவன மனைத்தி னுக்குங் கடவுளல்லீர் விரிகடலிற் 
கருகும் விடமுண் டுமையளித்த கருணைக் கடலே முதலாவான், 

பருவகாலத்து மேகம் போன்ற திருமாலும், தாமரை மலர்மே 

விருக்கும் பிரமனும் ஆகிய நீவிர் இருவரும், பரந்த உலகங்க ளெல 

ந்திற்குல் கடவுளாக மாட்டீர். விரிந்ச பாற்கடலிணனின்றுந் தோன் 
திய ஆலாலத்தைப் பருகி அங்களைக்கா த்த அருட்கடலாகய பரசிவ 

னே முதற் பொருளாவான் என்று கூறிச்சென்றது. அது கேட்டும் 

' மயச்கமேலிட்டினாலும் வெகுளி மிகு தியினாலுங் கவனியா அபின்ன 
ரம் அவ்வாறே கூறினேம். அப்போது இரண்டாம் வேதமாதிய 

| யசுர்வேதநீ தோன்றி, 

என்னா விருக்கு மறைபகர விரண்டாம் வேத மாங்கெய்தி, 

 யொன்னார் புரமூன் ரொருங்கெரிய முறுவல் கோட்டு மொருமுத 

(லே, முன்னோன் முன்னோ னெனமேற்கோள் காட்டி முதிர்க்தமு 

அக்குறைவாற்,றன்னாத் தழும்ப முறையிட்டுக் சனம்போ லதிர்க்து 

சாற்றியதே. (கூரீமபுராணம்) 
| 

{ 

. உண்மைப் பொருளிதுவே யென்று மேகமபோல இடித்துச்கூ 

தியது, அவற்றையுஞ் செவிக் கொள்ளாது அலைக்சேம். மூன்றாம் 
வேதம் ஆதிய சாமவேதம் அதிர்க்து விரைவின் வந்து ((பேதைக 

ளே! யானுரைப்பது சேண்மின்”' என்று, 

த இறந்தும் பிறந்து மெவ்வுயிரு 

வி மொழியா அலவி யெஞ்ஞான்றுங் 
.. கறங்கு போலத் திரியவெவ னியற்றுங் 

ய கருணைக் கடல்யாவன் 

இறந்த வந்தச் சங்கானே 

சேவசேவ னென்ப சல்லான் 

| "மறந்தும் பிறரை யெண்ணற்க வென்று 

சாமம் வழங்யெதே. (கூர்மபுராணம்) 
இபகி 
(கீ 
நஜ ப 

ட a 

|. “ 



௨௦௮ - சுப்பிரமணிய பரரக்ரெமம். 

அதனையுங் சேட்டே மல்லேம், தீவினை மிக்க எமக்கு முன்னர் 

நான்காம் வேசமாயெ அதர்வண வேதழந் தோன்றிச் சாட்சிகூ 

நிற்று. ௮௮ வருமாறு: 
மூ... ஒன்றாய்ப் பலவா யுயிர்க்குயிரா 

யுல்க மனைத்துக் தானாகி 

கின்றாங் கவற்றிற் பொருஈசாத 

நீறு பூச,ச செழும்பவளக் 

குன்றா யன்ப ரிதயமலர்க் 

கோயி ரோறு மினிதமரும் 

பொன்றாம் சடையோன் முதல்வனென 

நான்காம் வேசம் புகன்றதவே, (கூர்மபுராணம்) 

௮ வும் பாவியேஞ் செவிக்கு எறாதாசக் குடிவையென்னும் பிச j 

ணவந்சோன்றி யங்ஙனே சான்று கூறியது, அதனையும் மறக்து 

அகங்காரங் கொண்டேம். அதனைத்திருக் கண்ணோக்களு செய்த 

தேவரீரது தநசையாராம் நினைத்தற் கரிய பேசொளியான நிருமலச் 

சோதி ஒருகோடி சூரியர் ஆகாயத்தை யறுத்து உஇத்சாற் போல ட் 

வெளிப்பட்டார். அதனைப் பார்த்த திருமால் அஞ்சு வணங்கி யுய்க். 

தான்.மூடனேன் ஆணவ மலமறைப்பினாலே முன்னம் எனது நெற் 

நி௩டுவிற் றேன் நிய நீயோ கடவுளாவர யென்றேன். அச்சொன் அ 

டியுமுன் னே வைரவச்கடவுள் வந்து இகழ்ந்த ஐந் சார் தலையை நகத் 1. 

சாற் இள்ளிச் சென்றார். அதன்பின் மூர்சசையுற்ற யான் றெளிந்து 

கருணைக் கடலாகிய சேவரீரை யடுத்சேன். என்ன. பிழை யிருப்பி 
னும் அதனைப் பொறுச்சருளல் வேண்டு பென மிது 

குமாரக் கடவுள் அவற்றைக் கேட்டுக் கூறுவார், வெறிந்தை 

புரிந் ச நினச்கு அது எளிதிற் த் திப்பதன் று. சவம் வேறு யாம் 

வேறல்லேம், ஆயினும் திரநசீசேந்தூர் சென்று வதனுரம்ப தீ:த்தத் 

தின் முழுத் தவஞ்செய்வா யென கதைத்து னிட பின்னங் § 



போக மோக்ஷாஅக்கிரக மூர்த்தி. ௨௦௯ 

கனஞ் சென்று முழுகி நாலாயிரம் யுகம் பூசித்துச் தவ மிருந்தான். 

“தமேதம் வேதாறு வசநேந ப்ராக்மணா விவிதிவுநக்தி | யஜ் ஜே 

| தாகேக தபஸாநா சகே௩” என்ற வேத வசனப்படி தவத்தா லறிய 

விரும்பிய பிரமன், பெருமான் கட்டளைப்படி விமானமாகத் தொ 

முஅகொண்டு வந்தான். அதனாலே பல்லாயிர யுககாலம் பிரமண்ட 

விமானமா யிருக்தான். இறுதியில் அவனுக்கு ஐந்தலையும். படை 

'ப்புத் தொழிலும் வேண்டிய போகங்களூங் கொடுத்து ௩டத்து 

வித்துப் பின்பு .தமது சாரூப்பிய முத் தியையுங் குமாரசுவாமி கொ 

ச்தருளினார். இங்ஙனம் பிரமற்கு: அளவிறந்த போகங்களையும் 

அவையும் அளித சருளலாற் பெருமானுக்குப் போகமோக்ஷ்த் 

தியாக ர்த்தி யென்று பெயர். 

திநச்சேந்தார ப் புராணம். 

தேறலி னருவி தூற்றும் சென்மல யச்துத் தென்பா 

| லாதுட னைந்த தான வரன்பதி யவையின் £ழ்ப்பால் 

லீறுமங் களப்பொற் சாரல் லீற்றிறார் த௫ல நல்கு 

நாறுபூங் கமல வீட்டு நான்முகன் வணங்கிப் போற்ற. 

“வேதனுக் குலகம் யாவும் விதிச்,திடுஞ் செயலு ஞான 

 போதனைச் செயலு முள்ளம் பொற்புற வுபதே த்துக் 

காதலிற் றந்த வேற்கைக் காங்கெயன் கருணை காட்டித் 

தீதறு போக மோச்சத் இியாகியென் நிருந்தான் மன்னே. 

போக மோக்தாநுக்கிரக மூர்த்தயே ௩மஃ 

௧௫ 



_ நாற்பத் திரண்டாவது; _- 

பரமை சுவரிய ர்க. 

“சராசாப் பிசபிஞ்கங்களை பெல்லி தமக்கு உடைமைப் . பொ. 

ளும் அடிமைப் பொருளு மாக வுடைய முருகக் கடவுளின் நிரு. 

விளை ய௩டல்களை மெல்லாம் பரசிவனார் தேவியாராயெ உமையம் 

மையார்ச்கு எடுத்துத் திருவாய் மலர்க் தருளினார், அவைகளைக் 

கேட்ட பரம காருணிய்ப் பிராட்டியார் உவகையுற்று, குக 

சேவரீ ரது செல்வக் குமாரனாடிய சுப்பிரமணியன அ பரம ஐசுவரியம். 

களையும் அடியே மூணருமாறு வகுத்தருள வேண்டு மென்று இம் 

தார். சரவண பவன் மசமையா மைசு வரியங்களைப் பரசவெனார் 

இருவாய் மலர்ர்தருள்த் சொடங்கு யொன்று முன் வகுப்பார். மா. 

தரசே! அவன் பெருமை நிற்குத் தெரிக்தனவே யாகும். ஆயினு 

மூலூனுள்ள மக்கட் கூட்ட முணர்ம் துய்ய வேண்டு பென் ம் 

பெருங் கருணை முடிழ்த்தமையாற் செரியாதஅ பொத் கேட்டதை 

ஆயினு னன் வ் க்ரில் A 1 | 
| 

௩வ் குமாரனே யெல்லாத் தேவ வடிவும், எல்லா வுலசவடிவும் | 

எல்லா வுயிர்களின் வடிவு மாக விளங்கு: இன்றான். அதனால் அவனே. 

சாட்சாச்சாரபரப்பிரம மாவன். கெளரியே! உலஇனிடத்தே எம்தப். 

பொருள்களாவது உயிர்களாவது மகிமை, இலக்குமி விலாசம், தார். நி 

டியம் என்பவற்றை யுடையனவாய் விளங்கு இன்றனவோ அவற். 

றில் ஈ௩மதுமைக் த னுடைய மகிமையின் ஓரிலேசா லேசந்தா னுள்ள 

சென்றறியக் கடவாய். ஒரு விளக் னின்றும் மற்றொரு விளக்கு 
ஏற்றப் படுவது போலச் சோதி வடிவாயெ நம் மிடத்தி னின்றுஞ் 

சுடர் வடிவாகத் தோன்றினான் அவன்.இன்னுர் தேவியே கேட்டி. 

அவன்மடிமையில் இலேசா விலேசந்தா னாங்காங்குச் சிறிது ட் 

தலைக் காட்டுகின்றது, 
6 
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"பரமைசுவரிய மூர்த்தி. ௨௧௧ 

(அ அளவற்ற உருத்திர கோடிகளி லிவனே மகர சங்கார காரண 

|வருத்திரன். பஞ்சாயுதங்க டரித்த பல கோடி விட்ணுக்களி 

|விவனே சீகண்ட வுரறாத்திரக் கடவுளின் சக்தியான மகாவிஷ்ணு, 

[அவன அ கான்கு மூர்த்திகளி விவன் வாசுதேவ மூர்த்தி. அவனு 
டைய பத்துப் பிறவிகளில் இவன் ராமன். ஆயுதந் தரித்த யாது 

வர்களி விவனே வாசுதேவன். பாண்டவர்களி விவன் அருச் 
சுனன். எல்லாப் பிரசாபதிகளூுள்ளூ மிவன் பிரமன். எல்லா 
மனுக்களூள்ளூ மிவன் சுவாயம்புவ மனுவாகும். எல்லாத் தேவர்க 

ஞ் குள்ளும் இவனே இந்திரன். ஒளிப் பொருள்களி விவன் 

| அங்கக் தேவன். பிதுர்களி விவன் யமன். இராக்கதரி விவன் 

௯% கிருதியென்னும் திக்குப் பாலக னாவான். ௪ல சரீரிகளி லிவன் 

வருண தேவன். பல முள்ளவர்களி லிவன் வாயுதேவன். கந் 

தருவ ராஜிய பவண லோகத்தாரு ளிவன் சத்திர ரதனாகும். இச 

விய வான்களி லிவன் விச்சரவா முனிவன் புத்தினாகிய குபே 

சன். திக்குப் பாலகர்களில் இவனோ எல்லா வின்பங்களையு முதவ 

வல்ல ஈசான னென்னும் வட$£ழ்த் இசைப் பாலக வான். 

| எண்டிசை யானைகளுட் கீழ்த்திசை யானை யாயெ நான்கு 

|கொம்பர்களை யுடைய ஐராவதம் ௩ங் குமானேயாம். யானைக ளெல் 

லாவற்றினு யிவன்பிணிமூக மென்னும் யானை, பலவகைப் பட்ட 

1 ஈஇகளுட் கங்கை யிவன். பதினொரு உருத்திரர்களூட் சங்கரன், 

எண் வகை வசுக்களுள் நங் குமாரன் பாவகனென்னும் வசுவாகும். 

பன்னிரு சூரியர்களிற் செல்வ மைந்தன்: விட்டுணு வென்னும் 

% முராசுரனுடைய மரபிற் றோன்றிய தகி பக்கள் னென்பவன் குமாரன் 

கர்ச்சய னென்பவன் இருந்தான். அவ் னொருகாம் கொய்கு நாட்டி லுள்ள இருக்கு 

| வூர்த் இருவரனிலை யென்னும் கோயிலி லெழுந் தருளும் பசுபதீசப் பெருமானைப் பூசித்த 
| பேற்றால் நிருதர்க் கெல்லாம் அதிபதியாய் நிருதி யென்னும் பேர்பெற்றுத் தென்மேற் 

| திசைச்குள் அதிபதியாய் விளங்ஜனொ னென்று! கருவூர்ப் புராணம் திக்குப் பாலகச் சரக் 

| கத்திழ் கூறும், ஒம்மா,ம் செய்யப்பட்! க௫ஷர் மான்மியத்தம்ப ரக்கவுரைத் தள்ள்ரம், 



௨௧௨ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

பரிதி-யாவான். வைத்தியர் யாரினும் மேலான அசுவினி தேவர். 

- களிவன்.' அசுரர்களிற் பிரகலாசனும், 'சர்ப்பங்களில். வாசுகியும், 

மிருகங்களிற் சிங்கமும், பறவைகளிற் கருடனும், குதிரைகளுட். 

இறந்த உச்சைச் செரவமென்னுங் குதிரையும், பசுக்களுட் சிறந்த. 

காமதேனுவு மிவனேயாகும். அன்றியும் பிரியாய்! இருடிகளுட் 

பிரம இருடியாகயெ விட்டன் இவன். இருத் தியங்களுள் அறுக்கரக 

இருத்திய மிவனாகும். ட 
1 

தேவமுனிவர்களுள் நாரத னிவன். இராச இருடிகளில் விசு. 

வாமித்திர னிவன்: வேளாள முனிவருட் குதமுனி யென்னும் 

உரோமகருடண னிவன். அக்சினியுட் சிவாக்கினியும், மந்திரங்க. 

ரூட் பஞ்சாக்கரமும், மணிகளுள் உருத்திராக்க மணியும், மலைக. 

ரூள் மேருமலையும், விருட் சங்களில் அரச மாமும், ணிக்கு 

ஞானம் வாய்ந்த அந்தணரு மிவன்.அம் சணருள் ஆதி சைவப் பிரா. 

நபர்களும், வித்தைகளுட் பரவித்தை யெனப்படூஉஞ் வொச மங்க. 

ரூம், தேவமணிகளுட் சிந்தாமணியும், யோகங்களுள் அட்டாங்க. 

யோகமும், மிருகங்களாட் பசுக்களும், நவகண்டங் களுட் பரத. 

கண்டமும், வாக்ககளுள் வியாழ பகவானும், சாரதிகளுட் பிரம. 

னும், குருவடிவங்களுட் டக்கணா ஈஊூர்த்தியும், மாதங்களுள் அவ 

ணியும்,சிவாகமங்களூள் இசெள்ரவ ஆகமமும்,பொய்கைகளுட் சரவ. 
ணமும், கடலுட் பாற்கடலும், அற நெறியுட் சத்தியமும், பருவங் 

களுள் வசந்தறா.அவும், மலர்களூட் டாமரை மலரும், அணிகளுண் 

மேகலையும், ஞானம் களுட் சிவஞானமும், ஆச்செரமங்களுட் சந்நி. 
யாசமும், சூத்தித்தட் வெஞான போத மகா குத்திரமுஞ் சுப்பிர. 

மணியனேயாம். இங்ஙனம் புவனேசுவரி யாகிய பார்வதி சே 

வியார்க்குச் சவ பெருமான் குகக்கடவுளின் மேலா மைசுவரியங். 

களைத் தொகுத்துக் கூறியருளினார். இவற்றானே சுப் ன் 
பெருமான் பரமைசுவரிய ர்த்தி யாயினர். 

ப் ன் 

6. 
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இச தனிய்ய் மூர்த்தி. ௨௧௩. 

ம வதி ஸ்காந்த புராணம் - சங்கர சங்கிதை. ல் 

வஉ,ஜரஉ.கீமா௦ ஹவெஷாஃபை, ஹாய௦ய வணஹ.4£ 
2 ~~ 2 

3 இநா8விஸ கெடாத ஹாயலுவொஹ Ho. | ஐ. 
' 

'ஜெராயசவவ கெவா நா ச மிஹெஜஷி நா3ய௦ | ௨.௪7 

ணாஷைமோயரா கவா நர 5 யெ | யாஒா ௦ வ[ம- 

| யால் ஸ்நாக் வாயஃர"ெவவ | ம௦பவ-ரணா௦வஜி த. (7 

மொ நிய ௧ர௦ ப_.நடொஹ ய ! எனவரூஉஞ் கோ 

கங்களாற் காண்க, 

. பரமைசுவரிய மூர்த்தயே நமஃ 

நாற்பத்துமூன்றாவத; 

சேனாப து மாத் தி. 

1} இரண்டாயிரம் பூதவெள்ளங்களும், சுப்பிரன், தேசம், 

'சுவேச சீரிடன், கபாலி, அப்பிரசித்து, இத் இராங்கன், சுவால 

தாலு, வச்சிரன், வீமன், உக்நிரன், உக்பேரசன், பிப்பலன், நந்தி 

சேனன், பிரமசன், பிரமசேனன், பதுமன், கராளன், தண்டன், 

பத்தின், பரிகநேமி, உதாகன், புட்பதந்தன், உருத்திராகாரன். 

வீரன், மதிசயன், கேதுமாலி, வக்கிரன், பிரமகேசன், அதிபதி, 

கலிங்கன், கோன், அச்சுதன், ௮சலன், சாந்தன், சித்திரசேனன், 

பூரி, சுசீலன், மாசயன், சிங்கன், உத்தர சீயன், உபதிட்டன் 
 சயன், ஈசன், மத்தகன், மதங்கன், சண்டி, மகாபலன், சுவேதன், 

நீலபத்தரன், சுவாகு, அண்டாபரணன், காகபாதன், பிங்கலன்,, 

அதான், மாயன், நிகும்பன், கும்பன், சல்கபாலன், விசாகன், 

்
 

| 
| 



௨௧௫ சுப்பிரமணிய. பராக்ரெமம். 

தகா வன அயக்்ிரீவன், சத் 2சசன்றவித்தாக து க்கத் 

வாமன், மங்கலகேசன், சோமன், வச்செமாலி, சண்டன், அசமு. 

கன், சரபன், குந்தன், ஆடகன், கவந்தன், மேகன், விசயன், வித். 

அருமன் தண்டி; வியாக்கரமன், சாலபாசன், தசமுகன், குமுதன், 

பானு, தன்ஞ்சயன், இடபரூபன், சுசிமுகன், அனலகேசன், சுவத் 
திரன், சேதுமோகன், மத்தன், உன்மத்தன், நந்தி, மனோபவன், 

வாயுவேகன், சகத்திரபாதன், பானுகம்பன், பதங்கன், சுத்தன், 

அனிகன், சதன், சுனாதன், சுமாலி, மாலி, அத்திரி, அசுராந்தகன் , 

அரிகேசன, சுவாலகேசன் என்னும் பெயர்களை யுடைய கணத்தலை. 

வர் நூற்றேண்மரும், இலக்கம் வீரர்களும், உமாதேவியராது. திரு 

வடிச் லெம்புகளினின்று மு திர்ந்தநவமணிச் சத்திமார்களாடயெ மா 

ணிக்க வல்லி, சரளவல்லி, புட்பராக வல்லி, சோமேதக வல்லி, ம் 

டூரியவல்லி, வைரவல்லி, மரகதவல்லி, பவளவல்லி, இம் இரநீலவல்லி 

யென்னும் ஒன்பதின்மர்க ளிடத் இனின்றும் தோன்றிய வீரவாகு, 

லீரகேசரி, வீரமா மகேந்திரன், வீர மகேச்சுரன், வீரமாபுர்தமன்,. 

வீர ராக்கதன், விர மார்த்தாண்டன், வீராந்தகன், வீரதீரன்என்னு 

நவவீரர்களும், விட்ட, பிரமன், இந்திரன், சேவர், முனிவர், 

முதலாயினோராஞ் சூழ்ந்து அ.இத்து நிற்க, அவர்கடுவே இரத்தின. 
மிழைக்ச பொன்னரிமான் றவி௫ல் அஈந்தகோடி சூரியப் பிரகாசம். 

போன்ற திருமேனியும், ஆறு திருமுகங்களும், அபயம், என்ன் | 

வாள், சூலம், வேல், அங்குசம் என்பன வலப்பக்கத்தும், வரதம், | 

வச்சிரம், வில், தாமரை, தண்டம்; அம்பு என்பன இடப்பச்கத்தும் | 

ஆகத் தாங்கா நிற்கும் இருக் கரங்கள் பன்னிரண்டும் பிரகாடிக்க,. 

தொழுதார் துன்பங்களை.யெல்லாந் துடைத்தருள் செய்யுங் கோ. 

லத்துடன் சுப்பிரமணியப் பெருமான் எழுந்தருளியிருப்பார். இங் 
ஙனஞ் சேனைகளினடுவே தலைமை வத்து எழுச் சருளலாதற் சே 1 

பதி ழர்த்தி whe Cd bd இது சோடச மகா ' மூர்ச்சங்களா. 
சொன்று. | நக் 



ட் 
ய 2: A 1 

௬ுப்ரச்ச மேசமாலி௪ ச்வேத £ீர்ஷ கரஸ்ததா | கபா 
லிகா மாபலவா ஈப்ரசித்தாபிதோபர: | சித்ரால்க ஜவாலதர 

டலூச வஜ்ர பீமோக்ரதாமகா: | உக்ரேப பிப்பலெள ஈந்து 

 .சேகோ பிரஹ்மஜ சம்ஜ்ஞக:| ப்ரஹ்ம சேந: பத்ம கச்சக 

ன ரப பத்ரகெள | ததா பரிகநே சிச்ச பரோகுதவ 

. கோம்கார் | புஷ்பதந்தச்ச |பலவாந்ருத்ர கார ஹராவபி| 
| 'மதிஜித் கேஅமாலீச வக்த்ரோர்யோ ப்ரஹ்மகேசக:| ஈதி 

| யத கலிங்கெள சகோரோப் யக்யோ ச்யதோபல: | சரம் 
தச்ச சித்ரசேமகோர்யோ பூரிகா மாசு€லக :| எனவளுஉஞ் 

 சுலோகங்களா னுணர்க. 

| நல் துமார தந்திரம். 

| ். ஹெ நாவ தி சமய 3ஹி த ஈய ரம 2௦௧0௦ பகி 

டட வறஉ க௩லிற வாஸ்ஸ௦ வ.கடணெள மரம | க்க 

 ஹயவக்ஷி பா ரமா வாவ லெ விடிராக$ல ௦௧௧௦ செவ 

ஸெமா ந வெ | 

டக் . சேராபதி;| அபய மதத. ரதாங்க மங்குசம் சக்தி 

சூலம் ரைதகுலிசபாசம் பத்ம தண்டெளகதாச்ச| தததமு 
யய வக்ஷத்வாதசா வாம ஹஸ்தே த்விதசகமலநேத்ரந் தே 
_ வசேகார்ப மீடே | 
nA, 4) 

ர தனர்ைப் புராணம் - அகத்திய க்ப் ப் ப 

- அபய முசலம் வாள்சூல மயில்வே ரோட்டி வல்மவாதம் : 1 த 

தபு£ீர் குலிசஞ் சலைபதுமம் தண்டங் கதைமற் நிடமாக 



௨௪௭ ் 2 சுப்பிரமணிய ராக De 
கரஸ் rs. 

வுபய விராறு காதலமு மொளிர்வித் தாறு மூசந்தே 

சுபன் கருளி யிடர்து மிக்குஞ சேனாபதி£ர் தொகுப் 

சேனாபதி மூர்த்தயே ௩ம௦ 

நாற்பத்து நான்காவது, . 

சண்முக மோகித் ப ழ்: ரத. 

பா. இ 9.7 ஒக் 47, லத அதது பி 33 

சரவண ்லியின்ச்ண்கேன பெருமானார் ஆறுகுழக்தைகளாக த 
நின்று விளையாடுங் காலத்தில், பரமேசுவரி இறைவனுடன் சென் க. 

ஆறனையு மணைத்துச் சேர்த்த மாத்திரத்த ஆஅ திருமுக மும்ப। 

ருதிருக் கரங்களூ முடையரானார். சர்வலோக நாயகனான பரம் இ 

ரற்குரிய ஆறுதிந ழகங்களும் ஆ திசத்தி, இச்சா சத்தி, சரியாசத்தி இ 

பராசத்தி, ஞானசத்தி, குடிலா சத்தி யென்றும், ௮, உ, ம், நாதம், : 
விந்து, சத்தி என்னும் பிரணவங்களாகு மென்றும், ப ஆ 

னது ஆறு திருமுகங்க ளாமென்றும், மந் இரா,த்துவா,பசாத்து: 

வன்னாச் அவா, புவனாத்துவா, கலாத்துவா,தத்துவாத் தவா பவது 

மவைகளா மென்றும், ஈசானம், தற் புருடம், அகோரம், வாம 

வம், சத் தியோசாசம் என்னும் ஈசுரன் நிரு மேக் ரி அட 

டன. இவ்வறு முகங்களானுங் இழக்கு, தெற்கு, மேற்கு, 6 

அத். மேல் என்னும் திசை கப் தம் இர் 
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பபா... அுண்றுககுள்த்த ச 
| சைச் சமயங்களையுக் தாண்டி அறவகைச் சாத் இரங்களையு முண 

ர்ந்து அறுவகைப் பட்ட மலங்களி னின்றும் நீங்கு முத்தியை 
 மடைகன்றனர். சநவஞ்சத சத்தியாகிய மகம் படைத்தல், காத் 

சல், அழித்தல் என்னு முத் தொழில் களையுஞ் செய்யாரிற்கும்,, 
் நித்திய திநப்தி சத்தியாகிய மூகம் எல்லா அதுக்செக்ங் களையும் 
புரியும். அநாதி போத சத்தியாகீய மூகம் எல்லா வுயிர்களையும் 
போஃகிக்கப் பண்ணும். சர்வ சுதந்தர சத்தியாயெ முகம் பக்குவ 

ஆன்மர்ச்சட்கு முத்தியை யளிக்கும். அலுப்த சத்தியாகிய மகம் 

பஞ்ச இிருத்தியங்களையுஞ் செய்யாநிற்கும், அநந்த சத்தியாகிய 

முகம் எல்லா ஆற்றலையு முண்டாக்கும். 

| ஒருமுகம் சூரபன்மன் முதலாய அசுரர்களை யெல்லாட் தடி.ந் 

தீருளாறிற்கும். ஒரு திருமுகம் ஆன்மாக்களின் வினைகளைப்போக்கிப் 

பேரின்பத்தை யளிக்கும். ஒருதிருமுகம் வேதங்களையுஞ் சிவொகம்ங் 

களையும் அருளிப் போ திக்காமிற்கும். ஒன்று மலவிருளை நீக்கி ஒளி 
மயமாய் விளங்கும். ஒன்று தெய்வயானை யம்மையார்க்கும் வள்ளி 

'யம்மையார்க்கும் மோகமுதவும். ஒன்று தன்னடி. சார்ந்தார்க்கு வே 

ண்டு வாமளிச்சருளும். இங்கன மன்றி மதுரைச் கணக்காயன் 

மகனார் நக்கீரனார் அருளிய திர ழநகாற்றுப் படையிலே, ஒரு 

"மூகம் பெருமையை யுடைய இருள் செறிந்த உலகங் குற்ற மின்றி 

விளங்கும்படி பலஇரணங்களையுக் தோற்றுவிக்கும். ஒன்று அன்பு 

' செய்வார் து.இக்ச அவர்மீது மகிழ் கூர்ந்து வேண்டு வரங்களை யரு 

எர நிற்கும். ஒன்று அந்தணர் வேள்வியைக் காத்தருளும். ஒன்று 

ண்டு வழங்காத வேத சிவாசமங்களை யாராய்ந் து முனிவர் மகிழும் 

படி யுணர்த்திச் சக் நிரனைப் போலச் திசைகளை யெல்லாம் விளக் 

'காமிற்கும். ஒருதிரு முகம் சமநிலை மின்றிக் கொடிய அசுரர்களை 

யெல்லாம் அழித்தருளும். ஒருதிரு முகம் வேடர் புத்திரியாரூம் 

வல்லிபோலும் இடையை யுடைய வள்ளியம்மை யாருடன் மஃழ்ச் 

(வே. அ 

| 17 ம் | 4 

தடுத பகல் ம 
[த நர பனிதிந்க ந பதில் ம க் ன் 



௨௧௮ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

இயைப் பொருந்தும் என்று கூறப்பட்டுள்ளன. மரமும் வைரமும் 
போல் விளங்கும் பரசிவ ிற்சத்தியிற் பத்தி லொரு கூறாய மகா 
சாதாக்யெ மென்னும் தத்துவமும், மகாசாதாக்ிய சென்னும் மூர் 

கத்தியும் பொருந்திய கழ் கோக் காயுள்ள அதோழகழம், பராசத்தி 
யிற் பத்தி லொரு கூறுள்ள சிவசாதாக்கிய மென்னுந் தத்துவமும் 

சதாசிவ னென்னு மூர்த்தியுஞ் செறிந்த மேனோக்கிய ஈசான ழக 

மம், ஆதிசத்தியிற் பத்தி லொரு கூறான அஹூர்த்தி சாதாச்கிய 

மென்னும் தச் அவரும் ஈச னென்னு மூர்த்தியும் பொருந்திய மே. 

ற்கு கோக்கியுள்ள சத்தியோ சாத மகழம், இச்சா சத்தியிற் பத்தி 

லொருகூறா யுள்ள மூர்த்தி சாசாக்கிய தத்துவமும் பிரமீசன் என் 

னும் மூர்த்தியும் பொருந் திய வடக்கு கோச்சிய வாமதேவழகழம், 
ஞான சத்தியிற் பச்திலொரு கூருய கர்த்திரு சாசாக்கிய தத்துவ. 

மும் ஈசுர னென்னு மூர்த்தியும் பொருந்தின தெற்கு நோக்கிய 

அகோர ழகழம், கிரியா சத்தியிற் பத்தி லொரு கூறாக வுள்ள 

கன்ம சாதாக்கிய தத் துவமும், ஈசான னென்னு மூர்த்தியும் பொ. 

ருந்திய கிழக்கு நோக்கிய தற்புநட ழகழம் ஆய ஆறு முகங்களே 

சிவசுப்பிர மணியப் பெருமானது கிருமுகங்களாம்” என்று வேத 

சிவாகமங்கள் கூராமிற்கும். 

ஆகவே ஆறு இரு முகங்களும், வேல், அம்பு, வாள், சக்கரம், 

பாசம் அபயம் இவை பொரும் திய வலத்திருச் கரங்க ளாறும், வச். 

சிரம், வில், கேடகம் துவசம், அங்குசம், வாதம் என்பன அமைக் 

இடச்.இருக் கரங்கள் ஆறும், மயில் வாகனமும், வள்ளி யம்மையார் 

தெய்வயானை யம்மையார் என்னும் இருசத் இிகளும் முறையே வலப் 

பாலும் இடப்பாலும் விற்றிருக்க, கட்டழகுக் கெல்லாம் உறைவிட 

மாக விளங்கும் திருமேனியை யுடைய மூர்த்தியே ம ண்ட் மர் த்தி 

மாகும். இது சோடச மகா மூர்த்தங்களுளொன்று, | 



சண்முக மூர்த்தி, ௨௧௯ 

கந்த புராணம். 

எலர்தம் பாலு மின்றி யெல்லைத சமலற் குள்ள 

மூவிரு குணனுஞ் சேய்க்கு முகங்களாய் வந்த தென்னப் 

பூவியல் சரவ ணத்தண் பொய்கையில் வைகு மைய 

னாவிக ளருளு மாற்றா லறுமுகங் கொண்டா னன்றே. 

2 

நன்முக மிருமூன் ண்டா னமக்கவை தாமே கந்தன் 

றன்முக மாட யுற்ற தாகப் பிரம மாகி 

முன்மொழி இன்ற ஈந்த மூவிரண் டெழுத்து மொன்றா 

யுன்மக னாமத் தோரா றெழுத்தென வுற்ற தன்றே. 

தமார தந்திரம். 

ட் ன் ஷணு வஹா || வஜறெஷிஉ-ஜா காவி ஸ்ரவிவி நலவ௦ 

ஸர் யோடு ராயிற-௫33௦ ஷலகஜெவவெறா 9யஎம்வத 
க் 

த் 

_ நய உம பா உர க்ஷ (5 | ஸகிஸாண௦ பாண வரம59 

விமலாஹஷாலயஹவ வாவ வ 3௦ வஸ்ரொஜ கடக3வி 

வா௦ டு 9 “மர நூ ॥ 

ஷண்முகஸ்வா பீ || வந்தேசிந் தூரகாந்திம் சரவிபிரப 

வம் ஸ்ரீமயூரா தரூடம் ஷட்வக்திரம் தேவசேநா மதரிபு 

_தயம் வல்லபத்வாதசாக்ஷம் | சக்திம்பாணம் க்ருபாணம் 

தீவஜமபிகதாஞ் சாபயஸ் சவ்ய சாபம் வச்ரம்சரோஜ கட 

கமபிவரம் சூல மந்யைச் ததாநம் || 

தணிகைப் புராணம். 

2 . படைவேல்பகழிவாடிிரிபாசமபயம்வலத்திடதீஇச்' - 

சுடாலார்குலிசஞ்சலைதோல்புஃடோ ட்டிவரதமிவைபரித் த 



௨௨௦ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

தடவான்கரமு முசமாறும் சனிமாமயிலு ரத் 

ருடனாமெழிலுந்தருமாறுமுகவனுருவமுஞத்துகரும், 
சண்முக மூர்த்தயே நமஃ 

GG 

நாற்பத்தைந்தாவத, 

புசோகிக மாத்தி. ES 

தந்தை தாயர்க்கு விவாகம் நடக்குங் காலத்தில் மைந்த னுள 

னென்பது வியக்கத் தக்க தொன்றேயாம், அதனினும் மைந்தன். 

தநீதைதாயர்சடங்கீற்தக் தநவாக இருந்து நடத்துவிச்சா னெ 

னின் எவர்க்கும் அதிசயத்தை விளைக்குமே யன்றோ ! இவ்வாறாய 

அதிசய குணம் எமது சுப்பிர மணியப் பெருமான் ஒருவருழை 

யிருப்பக் கண்டேமன்றி வேறெவர் மாட்டும் இருந்ததாகச் கேட்டி 

லேம். தந்தையார்க்குப் பிணவோப தேசஞ்செய்து சுவாமிநாத 

னெனச் இெப்புப் பெயர் கொண் டிலகுவதினும் இது மிக்கசிறப் 

பாம் வியப்பே, வேதங்கள் யாகாக்கினிக் கதிபரென்னும் உண்மை 

தோன்ற, சுப்ரமண்யோம், சுப்ரமண்யோம், சுப்ரமண்யோம் 

என்று மும்முறை முழங்லெ. நிற்க, இதன் சரிதமாவது-மதுராபுரி 

யிலேமன்னர் மன்னவனாம் மலயத்துவச பாண்டியனும் மனைவி . 

காஞ்சனமாலை யென்பாளும் மகப்பேறின் றி வருந்தி நின்றார். பாண் 

டியன் அசுவ யாகம் தோண் ஹாந் றேன்பது செய்தான். இந்தி 

ரன் றன்னாசொழியுமே யென்று நனைத்துப் பாண்டியற் கண்டு, 

மன்னவ, புத்திரப் பேற்றை விரும்பி வேள்வி செய்வாயாகஎன்று . 

போ திச அச்சென்றான். பாண்டியனும் அவ்வாறே புக்திரகாமேட்டி. ் 

- செய்தான். யாசாக்னியி னிடத் இனின்றும் உலக “மாதர்வாெத் 

பரமேசுவரி யுலகமெலா முய்யுமாறு முத்தன் முடைய. பெ மக 
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புரோகித மூர்த்தி, ௨௨௪ 

வாட, மூன்று வருட வளர்ச்சி கொண்ட திருவுருவோடுக் தோன் 

நியருளினார். காஞ்சன மாலை யெடுத்துப் பெரிது மன்பு கூர்ந்து 

எடுத்து அணைச்து இன்புற்றாள். மலயத் தவசன் உமாதேவியாரே 

தன்னன்பிற் குழவியாய் வந்தரரென்னும் உண்மை யுணராமல் மிக்க 

அயரத் தாழ்க்தான். பிள்ளை யில்லாமற் பலகாலம் அருகோன்புழக் 

தேன். வேள்வி புரிக்தேன். அவ்வேள்வியும் ஒருபெண் குழக்சை 

யைத் தந்தது. ஐயசோ, அப்பெண்ணும் விகரரமான மும்முலை 

யுடன், ரோன்றிற்று என்று வருந்தினான். 

அதுபோது, அரசனே ! நின் நிருமகட்கு மைந்தர் போலச் 

சடங்கனை த்தும் வழாது செய்க. தடாதகை எனப் பெயரிட்டு முடி. 

யுஞ் சூட்டு இ. அம்மா சரக்கு மணாளன் வருங்கா லோர்தனம்மறை 

யும் என்று ஆகாய மூகடுகிழிய வோர் வாச் செழுந்தது. அரசன் 

_ நிரம்பிய மஇழ்ச்டு யுடையஞாய்ச் சடங்குகள் எல்லாஞ்செய்து,தடா 

தகைப் பிராட்டி யாரெனக் திருநாமமுமிட்டு இன்புறூாஉங் காலத் 

சே முடிசூட்டுச் இருவிழாவையு முடித்இச் சுவர்க்கஞ் சார்ந்தான். 

உலகமெலாம் தம்மொரு குடைநீழலி லடங்கப் பெண்ணர சனி 

. யாணை செலுத்தி வருகாளிலே திருமணஞ் செய்யும் பருவம் வந்த அ. 

காஞ்சன மாலையாம் அன்னை யின்னமுங் கடிமணப் பேறு கண்டுகளி 

 ததிலேன் என்று வருர் இனாள். தடாசகைப் பிராட்டியார் கேட்டு, 

| அன்னாய் இரங்கலை. ஆகுநாளில் ஆகும். இசைகடோறும் எனது 

- சயத்தம்பம் நிறுத்தி வருவேன்” என்று பலவிமரிசைகளோடுந் திக் 

| குக ளெங்கணுஞ் சென்று யாவரும் வர் துபணீக் து பாதகாணிக்கை 

யாக நிதிச் திரள்கள் செலுத்தப் பெற்று, முடிவிற்றிருக்கயிலைமலை 

நோக்கிச் சென்றார். சந்திர மெளலியா மெர்சையின் றிருவுளக் 

 குறிப்பறிந்த நந்தியந் தேவர் சேனைகளோடுஞ் சென்று பொருது 

முறியடிக்கப்பட்டார். பரசிவப் பிரபு ௮ஃதுணர்ந் து போர்க்களஞ் 

 சார்்தார். ௮வரது இிருவுருவத்தைத் தடாதசைப் பிராட்டியார் 

கண்ட மாத்திரையே யோர்முலை யொளித்தஅ. பிராட்டியார் நாண 



௨௨௨ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம்.. 

மூற்றுப்பூங்கொம்புபோல் ஒரி. து தலைகுனிந்து மண்ணைச் இளைத்து. 

நின்றார். சுமதி யென்னு மக் திரி அம்மையாரை யடிபணீிர் ௮, இப்பி 
ரபுவே தங்கட்குக் கணவர் என்றான். சவ பெருமான் ஈங்கையே, 
சோமவாரங் கூடிய சுபமுகூர்த்தத்தே நின்னை மணஞ் செய வரு 

தும், நீககாஞ் செல்லு தியெனத் திருவாய் மலர்க் தருளினார் ௮ம் 

மையார் நாதன்மீது அன்பையும் உயிரையும் இருத்தி ஈசர் சென் 

றார். மணவினைக் குரியன யாவுஞ் செய்யப்பட்டன. பரம வென் பற் 
பல கோடி கணர்களும் சணாதஇபர்களும் புடைகுழத் இருமணக் கோ. 

லங் சொண்டு மதுரை மாககர்க்கணுள்ள திருமணச் சாலைக்கு எழுக 

அருளினார். 

சுபவோரை வந்தது என்று பிரமன் கூறுதலுஞ் காஞ்சனமாலை. 

வந்து இறையவன் நிருவடிவிளக்கி யந்நீரை யுண்டுறின்றாள். மீனுட் 

சியம்மையாநம் அழகுச் கழகுசெய்த னேர வணிகள் கொண்டலங்க 

ரித்து ஆயவெள்ளம் மகிழ மெல்லென நடந்து இறையவன் பாங்கர் 

எழுந்தருளி யிருந்தார். அப்போது மணச்சடங்கு இயற்றும் புரோ 

கிதர் யரவரென, யாவரும் அஞ்சி கின்றார். பிரமதேவனுஞ். சுப்பிர. 

மணியப் பெருமான் விற்றிருந்தருரூதல் கண்டு வெருண்டொளித் 

தான். வெபெருமான் சுப்பிரமணியக் கடவுளைத் இருநோக்கஞ் 
செய்தருள, குன்ற மெறிச்த குகக்கடவுளாகிெய பரமாசாரியன் 

புரோக்தராக இருந்து சடங்குகளை யாரம்பித்தார். முனிவப் பெண். 

களும் இலக்குமி சரஸ்வதி யென்னு ௩ங்கையரும் மங்கலம் பாடினர். 

சுப்பிரமணியப் பெருமான் சடங்கு இயற்றுவசையும், தந்தை தாயர் 

அிருமண வினை கொண்டதையும் அங்குள்ள சேவர் முனிவர் முத 

லிய யாவருந் தரிசித்து மெச்சிக் கடலின் ஞூழ்ூப் பெருவிம்மித 

மடைந்து நின்றார். அக்கினி வடிவரும் அக்கினிக் கதிபரும் அக். 

இனி குமாரரும் ஆயெ குமாரசுவாமி துடுவையாலே நறுகெய் சொ. 

சிக்திட வேள்வித்தழல் நிமிர்க் செழுந்தது. பின்னர் மற்றைய அமி. 
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_பூரோதெ மூர்த்தி... ய ௨௨௩. 

€ களைப். அ பை & பிரமனைக் கொண்டு முடிப்பித்தார். 

பிது பிசா மாதாக்களாடய சுந்தரேசப் பெருமானும் அங்கயற்கண் 
அம்மையாரும் சுப்பிரமண்யப் பெருமானைப் புரோதிதராக் சொண்டு, 

அவர் சொல்லிய வண்ணம் ௩டப்பராயின் செவ்வேள் பெருமை யெ 

'ளியனே. ளைவிற் றேயோ. இங்ஙனம் இறைவனும் இறைவியுக் இன 

மணஞ் செய்யும் நாளிற் புரோடதரா யிருந்து விவாகச் சடங்கு 

களை முடித்தலிற்  கார்த்திகேயப் பெருமான். புரேரகித மூர்த்தி 

யெனப் பெயர் பெற்றார். புரோடிதர்=யாக காரியங்களில் முன் 
ன க் சப் படுவோர். இவ்வாறு வேப்பத் தாரார் செய்த திநவிளை 

மாடத் வடம முரைத்தஅ. ° 
பதி கடம்பவன புராணம். 

ரை னவ? ட் 

ரிதம் மருளும் பவசத்சொடசை மாற்றியதென் னன்மகளாய் மவு 
விகுடப், பொருளாரும் புவிவீசயஞ் செய்தரசு செலுத் தயமும் மு 

ப்பூக்தேனை தீ, தெருளாருமக் தமிழ்மதுரை நாதன்மணஞ செயவி 

இனர் சடங்குசெய்தே, யருளாருங கடம்பவன ச் துரைகுமர குரு 

பரனை யக தள் வைப்பாம். 

மட பப் - புரோகித மூர்த்தயே ௩ம௦ 

ட 
ட். அ நாற்பத் தாறாவது, 

(2 ... கலாவிதோத மூத்து. 

பகவன் என்பவர்ச்கும் துதி யென்பாட்கும் புதீதிரியா ராசச் 
லக, சேவியின் அம்சமாகப் பிறந்து, கணபதி யாகிய விநாயகக் 

ப பக பாஞ் சோதி முனிவர் இயற்றியறாளிய திருவிளையாடற் புராணத்தில்: கற்றநரன் 

முகத்தோன் வேள்விச் சடல்குதூல் கரைம்தவாற்றான்,, என்று கூறியபடிபிரமன் செய் 

£ப்தற்கும் இது விரோத மில்லையென்க. வேப்பத்தூரார்'  இருவிளையாடதூல் , 

சபம்ப எனபராணமும் ஆயெ இரண்டும் ரோக் யதனைத் தழுவிக் கோடல் சால்பு, 2 



௫ 
. 
4 

கடவுளைப் பூசித்து அவரது இருவருளினாலே தெய்வப் புலமை கை. 
வரப் பெற்ற ஒளவையார், அரச சம்ஸ்தானத்தை வெறுத்துக் கல். 

வியறிவிற் றமக்கு நிகராவார் ஒருவரு மிலர் என்னும் எண்ணத்தான் 

பாம் முற்றுக் காட்டு வழியாக வருவா ராயினர். அமிழ்தினு 

மினிய செந்தமிழ்க் கடன் மாந். திய நல்லிசைப் புலவரை வெறுத்தல் | 

பொறுக்காத பமமாசாரியராங் தமாரக் கடவுள், ஒளவையாரின் 

அகங்காரத்தை யொழித்தல் காரணமாகவும், ஒர் கலா விநோதஞ் 

செய்வது காரணமாகவும் திருவிளையாடல் ஒன்று புரியச் திருவுளங். 

கசொண்டருளினார். ஒளவையார் வரும் வழியிற் செவ்வேல் தம்மு. 

ருவை மறைத்துப் பசுக்களை மேய்க்கும் ஒர் ஆயச் சிறுவனுகிக் 

கோல் கைக் கொண்டு காவன் மரத்தி லேறிப் பழந் இன்பார் போல் : 

நடித்து நின்றார். பசியினால் மிகவருந்தி நின்ற ஒளவையார் அவரை . 

நோக்கிக் “குமாரனே ! பழத்தில் மிச்ச விருப்புடையனா யிருக்கின் ம் 

றனை, எற்குப் பரி நீங்கச் சிலபழங் கொடுக்க”' என்றனர். கந்தா. 4 

த.ராகய பாலனார், “அம்மே! ௬டூம் பழந் தநகோ? சுடாப் பழ. | 
மதவுகோ ? எதுவென வுரைப்பையேல் இக்கணமே கொடுப்பல்” 

2௨௪ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

என்றார். | 

ஒளவையார் கேட்டுச் திலடைந்து நாவற் கணிகளிற் சுடும். 
பழம் யாண்டுங் கண்டிலேம் கேட்டிலேம். சுடாத கணிகளே எங் 

கணு மிருப்பக் கண்டுளேங் கேட்டுளேம். இஃசென் புதுமை 

யென் றெண்ணி, அதனை யறிகுதும் என்று, “மைந்தவோ ! ௬டு 

கனியே தநக””' வெனவுரைத்தார். குமார சுவாமியாம் பாலவடி... 

வினர் அறக்கனிந்த லெபழங்களை மணலின்மீது எறிந்தார். அவற் 

றை ஒளவையார் எடுத்துப், பரிக்கடுமையால் விசைவிற் நின்ன. 

விரும்பிப் பழங்களி லொட்டியிருந்த மண்போகுமா அ வாயால் ஊதி 

னார். அதனைப் பார்த்த பெருமான், :(இழவியே! சுட்டதுகொல்? 

சுட்டது கொல்!” என்று கைதட்டி ஈசைத்தார். ஒளவையார். 

அதுகேட்டுப் பெரிதும் நாணி, அன்னோ! அறிலிள் முதிர்ர்து 



கலா விரோத மூர்த்தி. ௨௨௫ 

இணையிலா அண்ணறி வுடைய பிறப்பு யாமே யென்று இறுமாக் 

தே மன்றோ? இற்றுளி யானே பெருமலை தகர்ந் தொழிதல் கண் 

கூடே. குறுமுனி சிறுசையுட் பெருங்கட லுழுச் சளவாடிப் பரு 

கப் பட்டதே. அறிவு யாரிடச் தடங்கிற்றம்ம! அறிவுக்கும் அவ , 

தியுண்டோ ? முதியார் மாட்டு இழிவுறுக்கு மொழியும், * இனையார் - 
வாய் உறுதியுடைச் சொல்லும் இருத்தல் கண்டேன். இதுகாறும் 

'எவரானும் வெல்லப்படாமல் எத்துணைச் கூரிய மதி கொண்ட நல் 
விசைப், புலவர்களை யெல்லாம் வென்று இறந்து விளங்கஇனேன். 

இற்றை ஞான்று ஓர் குழந்தை வெள்கச் செய்தனனே. இஃதென் 

ாலோவென் ற அக்கத்து ளாழ்ந்தார். கார்த்தி கேயப் பேந 

மான் கண்டு, “முதியாய்! அண்ணுணர் வுடையசாய் நூலொடு 

பழஇினும் - பெண்ணறி வென்பது பெரும்பே தைமைத்தே”” என் 

பது நீ யறிந்தசே. ஆகலால் நீ வருந்தலை” யென்று தமது சுயவடி 

வத்துடன் ௱ரோன்றி முன்னின்றார். ஒளவையார் தம்மை மறந்து 

ஆனந்த வெள்ளச் தாழ்ந்து, “எங்கள் செர்சமிழ்ச் துரையோ 

அடியேனை யாட் கொண்டருள எழுக்தருளிய திருக்கோலம்” எனப் 

பலவாறு அதித்துப் பன்முறை பணிந்து நின்றார். வேலாயுசப் 

பெருமான் அருள் சுரந்து, “பண்டிதையே! நின்னுடன் சலா 

விகோதஞ் செய்ய வந்தேம். இனியது எது ?” என்று வினவி யரு 

வினர். ஒளவையார் உரைப்பார்: 

இனியது கேட்நிற் றனிநெடு வேலோ 

ஜினிஅ வினிது வேகாந்த மினிது 

வதனினு மினிது வாதியைத் தொழுத 

லதனினு யினிது வறிவினர்ச் சேர்த 

. லதனினு மினிது வறிவுள் ளோசைக் 

பு கனவினு நனவினுங் காண்பது தானே, 

அதற்குச் செவிசாய்த்த பெருமானார்; தலைச் ெத்திமே! * 

கன்று நன்று, "இனியன கூறினை. கோடியன வற்றையும் இக்குவ 
| ௧௫ 



௨௨௬ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

லயம் உணர்ந் ர்க்க தெரித்த” யென்ற ஆஞ்ஞாபித்தார்.. 
அதற்கு உத்தரமாக:— hi 

கொடியது கேட் னெடியவெவ் வேலோய் 

கொடிது கொடி அ வறுமை கொடிது 

வதனினுங் கொடிது விளமையில் வறுமை 

யதனினுங் கொடிது வாற்றொனணாக் சொடுநோ 

யதனினுங் கொடிது வன்பிலாப் பெண்டி 

ரதனினுங் கொடி இங் கறையி a 

னின்புற வவள்கையி லுண்பது தானே. | 

என்ற கவியை ஒளவையார் சொற்றனர். அது கேட்ட குகேோ 

சப் பெருமான் (ஒளவையே! அரியவற்று ளெல்லாம் அரியது. 

யாது ? ?” என்று வினவியருளினர். ஒளவையார், 

அரியது கேட்இன் வரிவடி வேலோ 
யரிதரிது மானுட ராத லரிது 

மானுட ராயினுங் கூன்குருடு செவிடு 

பேடு நீங்கிப் பிறத்த லரிது 

பேடு நீங்கிப் பிறந்த காலையு பதிம் 3 

ஞானமுங் கல்வியு ஈயத்ச லரிது 

ஞானமுங் கல்வியு நயர்த காலையும் 

தானமும் தவமும் தாஞ்செய்த லரிது ் 

தானமும் தவமும் சாஞ்செய்வ ராயின் ் i 

வானவர் நாடு வழிதிறர் திடமே. . | 

. என விரைவாக உத்தரம் கூறினர். “£பேரியவற்று ளெல்லாம். 
பெரியது யாது??? என்று வள்ளி நாயகன் கேட்டருளினர்.. 
ஓளவையார் கார்த் திசேயப் பெருமான் றன் கழலடியை வணமல் 

“எங்கள் தெய்வமே ! செர்தமிழ்ப் ப.ரமகுருவே ! தேவரீர் அதியாச 

தொன்றுண்டோ? எல்லா வறிவு முடைய. ப காயினின்' 



கலா விரோத மூர்த்தி. | ௨௨௭ 

கடைப்பட்ட பேதையேனை வினவல், தாய் தந்தையர் குழவிவாய் 
மழலைமொழி கேட்டுக் களிப்பது போன்றதே” யென்று கூறுவா 

சரயினார். ] 

பெரியது கேட்டு னெரிசவழ் வேலோய் ற 

. பெரிது பெரிது புவனம் பெரிது 

யுவனமோ நான்முகன் படைப்பு 

ஈரன்முகன் கரியமா லுந்து வந்தோன் 

* கறிய மாலோ வலைகடற் றுயின்றோ 

னலைகடல் குறுமுனி யங்கையி லடக்கங் 

(குறுமுனி யோகல சத்திற் பிறந்தோன் 

கலசமோ .புவியிற் இநுமண் 
புவியோ வரவினுக் கொருதலைப் பார 

மரவோ வுமையவள் சறுவிரன் மோதிர 

மூமையோ விறைவர்பா கத்தொடுக்க 

மிறைவரோ தொண்ட ருள்ளத் தொடுக்கந் 

தொண்டர்தம் பெருமையைச் சொல்லலும் பெரிதே. 

என்று கூறியது கேட்டு, சரவண பவன் மஇழ்மீக் கூர்ந்து 

- **பண்டிதாய்! நின் மொழி கேட்டு உவகை யுற்றேம். பசி, பிணி, 

நரை, திரை முதலியன வின்றி நெடுங்காலம் வாழ்வா னினைவை 

. யேற் சேரநாட்டிலே பெருமலையின் முழையிடத்தே கர நெல்லி 

யிலே அமிழ்தின் றன்மையைத் தன்னிடத்தே யுடைய இனிய 

| பழ மொன்றுளது. அரசனாயெ அதிகமான் நெடுமான் வஞ்சியைப் 

பாடிக் கேட்பையே லீவான். ௮ஃதுண்டு நன்கு வாழ் தி” யென் 

. ஐருளியந்தர்த்தான மாயினர். அங்ஙனமே யெளவையார் சொ 
வகு நாட்டுக் கருவூர்க்கட் சென்று ஆங் கரரிருந்த அதிகமா னெடு 
மரன் வஞ்சியைப் பாடி நெல்லியங்கனி யுண்டு நெடுநாள் வாழ்க் 

» பஅிராதேனீர்.ு இங்ஙனம் சுப்பிரமணியப் பெருமான் தெய்வப் யுல 



வு 1 
௨௨௮ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். ட 

மை ஒளவைப் பிராட்டியாருடன் கலாவிகோசஞ் டத் 

யாற் கலாவிநோத மர்த்தி யாயினர். 

... செக்தமிழ் காவலர் சரிதை முதலிய நால்களி னில் விவால். 

காண்க. | 

கலா விநோத மூர்த்தயே. ௩ம௦ ம் 

நாற்பத்தேழாவது; 

இலீலா மாத்தி. 

மகாதேவருக்குக் தேவியாருக்கும் ஈடுவே யெழுக்தருளி யிரு 

ந்த முருகக்கடவுள் தம்முடைய துணைவர்களாஇய வீரவாகு முதலி 

னோருடன் எழுந் து பெருங் சருணையினாலே திருவிளையாடல் செய் 

யும்படி திருவுளங் கொண் டருளினார். திருவடிகளிலே சண்டை 

யுஞ் சிலம்புங் கழலுஞ் சதங்கையும் ஒலிக்க, திருவரையிலே இண் 

இணி இசைக்க, திருச் செவிகளிலே குண்டலமும், திருமார்பிலே 
மதாணியும், திருநெற்றியிலே வீரபட்டிகையும் விளங்கத் திருவிளை 

யாடல் செய்வாராயினார். சபைசோறும் உலாவுவர், வாவிக டோறு 

மூலாவுவர். பூஞ்சோலைகள், ஆறுகள், குன்றுகள், குளங்கள், ஆற் 

நிடைக் குறைகள், ஆதீண்டு குற்றியை யுடைய இடங்கள், அந்த 

ணர் சாலைகள், சிவதலங்கள், கடப்ப மரங்கள் இருக்கும் சானங் 

கள், செந்தமிழ் பயிலுங் கழகங்கள், வடமொழி கற்கும் மாணிடங் 

கள் என்பவற்றி னுலாவுவர். பூமிக்க ணுலாவுவர். இசைகடோ 
அஞ் செல்வார், கடல்சகடோறு முலாவுவர். ஆகாயத்திற் சஞ்சு 

ரிப்பர்.. சூரிய சந் திராதி ரகங்களும் கடக விதிக, முள்ள. 

இடங்க டோறுஞ் செல்வார். கந்தர்வர் சித்தர் கருடர் முதலாயி 

னோருடைய உலகங்களி லுலாவுவர்; இந். இரலோகம், இருடியர் 
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ஒண்ட டன் 

நக அதக் தத் 



இலிலா மூர்த்தி. ௨௨௯ 

லோகம், பிரம பதம், விட்டுணு பதம், சத்தியுலகு, சிவலோகம் 

என்பவற்றி னடர்து சென்று விளையாடல் செய்வார்;, பிருதிவி 

யண்டங்கள், அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம் என்னு மிவையிற்றி 

னண்டங்கள் எங்கணுஞ் செல்வார்; மற்றைப் புவனங் களினு 

 மூலாவுவர். ஆறு இரு முகங்களோடும் பாலராய்த் துரிவர். முனி 

வராக விளங்குவார். வீரராய்த் இரிவர்; காலாற் செல்லுவர்; குதி 
ரைமீது செல்லுவர்; யானை மீது வருவர்; தேர்மீ தேகுவர்; சிங் 

ப சப் பிடரில் இவர்ந்து செல்வர்; ஆட்டுக்கடாமிது போதுவர்; விமா 

னத்திற் சஞ்சரிப்பர், முகிலின் மீது வருவர்; மணி யசைப்பர்; 

குழலூதுவர்; கோடு இரட்டுவர்; வீணை வாசிப்பர்; நாநாவித 

வாத்தியங்களை யிசைப்பர்; இசை பாடுவர்; கூத்தாவெர். 

உலகங்க ளெங்கணுஞ் சென்று திருவிளையாடல் புரியும் சண் 

முகக் கடவுள் பின் ஒருதிரு விளையாடல் செய்வாராயினர். தல 
மலைகள் அனைத்தையும் ஓரிடத்தில் ஒருங்கு கூட்வெொ. அவை 

களைப் பின்பு தலைதடுமாற்ற மாகப் பூமியி னிறுத் துவர். கடல்கள் 

அனைத்தையும் ஒன்றாக்குவர். மகாமேந மலையைப் பாதலத்திற் 

பொருந்த அழுத்துவர். கங்கா நதியை யடைப்பர். பாதலத் 

துள்ள எட்டு நாகங்களையும் பிடித்து மகாமேரு முதலிய மலைகளி 

லே பிணைத்து உயிர்களுக்கு ஊறில்லா வண்ணஞ் சிறுதேர்களாகக் 

கொண்டு உருட்டிச் செல்வர். திக்கு யானைகளை யொன்றோ 

டொன்று போர் செய்யவிடுவர். விசுவர்கள், சித்தர்கள், அமமேட். 

இசர்கள், நவப் பிர சாபதிசள் என்னு மிவர்களை யெல்லாம் நடுங்கச் 

செய்தும், பூமியைக் கோட்டை போலவளைந்து நிற்கின்ற சக்கீர 

வாள மலைக்கஞ் சென்றும் விளையாடினர். பின்னர்ச் சத்திய லோ 

கஞ் சென்ற பிரமனுடைய முகங்களைத் தமது. இருக்கை விரல்க 

ளால் அடிக்கடி தொட்டும், அவன் மார்பி லணிக் திருந்த முப்புரி 

நூலை யவன அ தலையிலே மாட்டிக் கேசத்திற் சுற்றிக் கட்டியும், 



௨௩௦ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

எண்டிசைப் பாலகர்களின் யானைகளின் மேலேறி வேகமாக டச் 
தியும், சூரியனது தேர்க்குதிரைக ளேழின்மேலும் ஏறிப் பலவகை 

நடைகளால் ஓட்டியும் விளையாடா நிற்பர். இவைமட்டோ ஆட்டுச் 

கடாவுடன் சிங்கத்தை விடுத்தும், எருமைக் கடாவைப் பிடித்துக் 

குதிரையுடன் விடுத்தும் பொரும் வண்ணஞ் செய்வர். ஆகாய 

கங்கா சலத்தால் வடவா முகாக்கினியை யவிப்பர். கருடனையும் 

வாசுகயையும் பிடித் துத் தம்முண் மாறுபட்டுப் பொரும் வண்ண: 

மியற்றுவர். பாதலத்துள்ள நாகர்களைப் பூமியிற் சேர்த்தியாங் 

குள்ள கடல்கள் அனை த்தையும் பாதலதீ திற் புகும் வண்ணம் விடு 

வர். சூரியனைச் சச் இர மண்டலத்தி லெறிவர், சந்திரனைச் சூரிய 

மண்டலத்தி லிடுவர். திக்குப் பாலகர்க ஞடைய பதங்க எனைத் 

தையும் முன்னைத் தானத்தினின்றும் பறித்துப் பிறழ வைப்பர். 

முகில்களு ளிருச்த மின்னல் களையும் இடி யேறுகளையும் பற்றி 

மாலை செய்து அணிவர். சூரியன் சந்திரன் முதலிய இரசங்களும் 

பிறவும் ஆகாயத்திற் செல்லும் விமானங்களும் தேர்களும் பிணிக் 

கப்பட்ட கயிறுகள் தருவன்கையி லிருப்பவும், அவற்றுள் வேண்டு: 

வனவற்றை யிடையி லரிந்து பூமியினுக் இச்குகளினுஞ் செல்லும் . 

படி. விடுவர். ஆகாயத்திற் ரோன்றும் விற்கள் இரண்டையும் 

பற்றி, ரகங்களையும், நட்சத் இரங்களையும் உண்டைகளாகக் கொ 

ண்டு, தேவர்களுடைய தலையும் மார்பும், தோனாம், கழுத்தும், மூக 4 
4 

மும் இலக்காக எய்து வில்வன்மை காட்டுவர். வேன் முத்தருக் . 

கன்றிப் பிறருக்கு வெளிப்படாத நிருமல மூர்த்தியாஇய அறுமுகக் ' 

கடவுள் தேவர்கள்; மனிதர்கள் முதலிய யாவரும் அஞ்சித் தத்தம் 

உள்ளமு முடமபும் தளர் தலன்றிச் சிதை வுருவண்ணம் இவ்வாறே 

யெண்ணில்லாத திருவிளையாடல்களைச் செய்தமையால் இலிலா 

ழர்த்தியாயினர். 6 
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ட் ப - இலீலா மூர்த்தி, ௨௩௪ 

சங்கர சங்கிதை - சம்பவ காண்டம். 

உ கிஸ.விசலெமம88ி_5௦ வஹா ௦8 நமா உ௨மொாவற8 2 

ஹு | பரிமா வ த) ஹஸ8ஐ௦ ௧, ௮3௫ வா ணகர 

| ஸிெயொஹவிய௦ ட சயஹாமஅமொஜம.கிலெலு் யியரவ் 

அளைவ,ண)உறிம$ 8 ஹ-௦। x 3 ஓ. திஹறமிஷி ந 

அஜெ பாகி ஷெ ௧-௫ .௧8-இ-க_ஸ_ஹிம விவாதணா 

உணகொபடஷே-ுபவெவ௦ | அிஈ9ஷிஷவிஊர7.ச 9) ஹா 

-மமெறா உ கொஃபிவா விவ தஹ ரமண த கிஷ | 
— 

கந்தபுராணம் - திநவிளையாட்டூப் படலம், 

அனந்தரமதாகவுமையம்மையொடுபெம்மா 

னனந்தலையில்வைகயகலங்கொள்குமரேச 

னினங்கொடுதொடர்க்தவிளையாரொடுமெழுந்தே 

மனங்சகொளருணீர்மைதனினாடலைமதித்தான். 

இத்திற மூலகம் தன்னி லிம்பசோ டும்ப ரஞ்சிச் 

 இத்தமெய் தளர்த லன்றிச் சைவ வகைமை தேர்ந்து 

வித்தக வெண்ணி லாடல் வியப்பொடு புரிந்தா னாவி 

முத்தர்தம் விழியினன் றி முன்னுறு நிமல மூர்த்தி. 
இல்லா மூர்த்தயே நமஃ 



காற்பத்தேட்டாவது, | 

தேவதண்டன ரக்ஷா மூர்த்தி. | 

இங்கனம் சுப்பிரமணியப் பெருமான் நிழலின் புரியும் 

௨போத, பூமியினுள்ள அசுரர்கள் “இது சேய்தவர் யாவர்: ”. 

என்று தியக்க முற்றார்கள். அசுரர்கள் யாவரும் பின்னுஞ் லெ. 
காள் விக்கும் வண்ணம் ஆயுள் பெற்றுள்ளா ராகலின் முருகக்கட : 
வுள் அவர்களுக்குத் சமது திருமேனியைக் காட்டாது உலாவினார், 

அவர்கள் தேடித் தேடி ஒருவரையுங் காணாமையால் “பிரம் விட்டு. 

ணுக்களாலுங் காணப்படாத சிவபெருமானுடைய மாயமே இது” 

என்றார்கள். பூமியினுள்ள மனிதர்கள் யாவருங் கண்டு “கொடுங் 

கோல் செலுத்தாமின்ற அசுரர்க ளெல்லாம் இறப்பது திண்ணம். 

இவை அதற்கு ஏதுக்களாகத் தோன்றிய விம்மிதம் போலும்''என் 
ரேர். சூரிய சந்திரர் முதலிய தேவர்கள் “(இவை யசுரர்கள் செய்! 

கையன்று; வேறியாரோ செய்தனர்” என்று இரங்கி யொருங்கு 

சேர்ந்து இந்திரன் பிரமன் முதலினோர் இருக்கும் மேருசிகரத்தை' 

யடைம்தார். இந்திரனேக் கண்டு பணிந்து இவற்றைக் கூறினர். 

அவனது கேட்டு “ஈரானும் ஆராய்ந்து கொண்டே யிருக்கன்றேன்' 

சிறிதும் அறிந்திலேன். பிரம தேவரை வினவுவேம்; எழுந் திருங்! 

கீள்”என்றான். உடனே அவ்விக் இரன் முதலிய தேவர்கள் யாவ 

ரும் மெய்த்தவஞ் செய்தமையால் அவர்கள் கண்களுக்குத் தெ ் 

யும் வண்ணம் அறுமுகக்கடவுள் ஒருதிரு முகமுடைய பாலராய் 
அம்மலைமீது தோன்றி, மேருமலையை யசைத்துத் தாமரை யிதழ்க 

ளைச் கொய்து சிக்துதல்போலக் கொமுமுடிகளைப். பறித்து வீசினார் ர்த 

இந்திரன் முதலிய தேவர்கள் கண்டு “ஐயையோ! பூவுலக, | 

யும் வலக கையர் தியில் செய்தவன் இதச் தம். 
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தேவதண்டன ரக்ஷா மூர்த்தி, ௨௩௩ 

இவனைப் போர்செய்து வெல்வேம்” என்று வளைந்தனர், இர் திர 

னுங் தமார சுவாமி யென் ஓணரா அ சனமுற்று ஐராவதயானையை 
நினைக்க அது வந்தது. குலிசம், வாள் வில் முதலிய ஆயுதங்களை 

யேந்தி இந்திரன் போர்க் கோலங்கொண்டு யானைமீதேறிப் போர் 
செய்யத் தொடங்கினான். குமாரசுவாமி தம்மைத் தேவர்கள் பகை 

வர்களாய் வளைந்தமையை நோக்கத் இருஈகை செய்து யாதும் எண் : 

து முன்போலவே தமத திருவிளையாடலைச் செய்தார். இந்தி 

என் படைக்கலங்கள் பலவற்றைக் குமாரக் கடவுள்மீது விடுப்ப, 

| 

அவையெல்லாம் அவர்மீது மலர்போலப் பட்டன. அதுகண்டு இக் 

தின் வச்சரொயுததீதை விடுத்து ஆரவாரித்தான். ௮.துஎம்பெருமா 

னன திருமார்பிலே பட்டு அண்மணல்போலத் அகளாயிற்று. மே 

கவாகனன அயராத தழுமர்த, ஐராவதம் வெகுண்டு மதங்களை மழை 

போற் சொரிந்து கொண்டு பெருமானார் முன் சென்றது. முரு 

 கக்கடவுள் சங்கற் பத்தால் ஓர் வில்லையும் பலபாணங்் களையும் 

விரைந்து படைத்துச் கொண்டு, வில்லை வளைத்து நாணொலிசெய் து 

 ஒருபாணத்தை ௮வ்யானைமீது செலுத்தினார். உடனே ஐராவதம் 

“புலம்பி வீழ்ந்து இறந்தது. இந்தின் வருந்திக் குமாரச் கடவுளை 

 யணடிச் தன்வில்லை வளைப்ப, அவர் ஓாம்பை யவன் புயமீ து விடுத் 

தார். ஆசண்டலன் வலிமை குன்றித் சளர்க்து வேலொன்றை யே. 

வினான். அது இறுபுற் போலப்பட்டுச் சாயத் தேவர்கள் கண்டு 

- அற்புதமெய்தி நின்றார். முருகக்கடவுள் இந்திரன் முடியை யோ 

 மமபினாலும், கொடியை யோரம்பினாலும் கவசத்தை யோசம்பினா 

ஞ் சிதைத்து, மார்பின்மீது ஏழம்பை யேவினார். -இந்திரன் 

| அயர்ந்து வீழ்ந்தான். மற்றைத் தேவர்கள் வளைத்தனர். அப்போது 

- சுப்பிரமணியக்கடவுள் வருணனை நான்கம்பினாலும், இயமனை ஐந்த 

பாணத்சாலும், சம் இரனை ஒரு வாளியாலும், சூரியனைமூன்று கணை 

யாலும், வாயுவை இரண்டு அத் திரத் தினாலும், ௮ச்ணியைமூன்று 
எவினாலுங்,கொன்று நின்றார். ஏனைய தேவர்கள் யாவருஞ் சம்பத் 



( 

௨௩௪ சுப்பிரமணிய பராக்ரமம்... 

தின் வன்மை கண்ட நரசிங்கம் போல நெடுங் யோடினர். பெரு 

மான் அங்குத் தனிநின் நுலாவினர். 

இச்செயலை நாரத மனிவர் கண்டு தேவகுருவாடிய பிருகற்ப . 

'“தியிடத்துச் சென்று கூறினர். வியாழப் புத்தேள் ௮௮ கேட்டுச் 

தேவர்களுடைய வாழ்க்கை யிறந்தது போலும்,, என்று சொல்லிக் 

கொண்டு துயருற்று விரைந்து சென்று, தேவர்கள் இறந்து இடத் 

தல் கண்டுதுக்டிச் து, முருகப் பிரான் நிருவிளையாடல் செய்வதை 

யுக் தரிசித்தார். பாலராகய அவரது திருவடித் தாமரைகளில் 

வீழ்ந்து வணங்கெ அதித்து, (“எம்பெருமானே ! தாரகன் சிங்கன் 

சூரன் என்னும் அசுரர்கள் வருத்த இந்திரன் நாடோறும் அன்பழு 

ழந்து தன்பதத்தைவிடுத் து இம் மேருமலையில் மறைந்திருந்தான். 

அவன் தேவரீசை வழிபட்டுப் பகைவர்களைக் கொல்வித் அமுன்போ 

லத் சன்னரசைப்பெற நினைத் திருந்தான். பல காலம் அருந் தவஞ் 

செய்து வாடினான். தேவரீரது திருவவதாரம் தரிசித்துச் தன்றுயச . 

மெல்லாம் நீங்கனாற் போல உவகை பூத்தான். தொண்டனான இக் 

திரன் றேவரீர் இங்ஙனம் திருவிளையாடல் செய்வதை யறிக இலன். 

விட்டுணு முதலினோர் தேடிக் காணாத சிவபெருமானும் உமாதேவி 
_யாரும் அவர் திருவருள் பெற்றோர் சலருமன்றித் தேவரீரது திருவி 

ளையாடலை யறிய வல்லவர் யாவர் 1, அடியேம் பாசத்தையும் பசுவை 

யும் பகுத்து இஃதித் தன்மைய தென்று அறிச்திலேம். பாசத்தி 

னின்று நீங்கலேம். செற்றறி வுடையேம். இவ்வியல்பு உடையேம் 
தேவரீரது திருவிளையாடலை யெங்கனம் அ௮றிவேம். நீதிசேர் 

தீண்டமே புரிந் தருளினீர். மற்றைத் தேவர்களும் அஞ்ஞானச் 
தாற் பொரு திறந்தார். தாய் தந்தையர் தமக்குப் பிழை புரிந்த ் 

பிள்ளைகளைக் கொல்வா ராயின் அவர்க்கு வேறியார் அருள் செய் 

வர். ஞான வடிவாகிய சுவாமீ ! சரபஞ் சிங்கத்தைக் கொல்வதன்றி 

மின்மினியைக் சொல்லுமோ! அருட் பெருங் கடலே! அசாம் 
44 

| 



தேவதண்டன ரக்ஷா மூர்த்தி. ௨௩௦௫ 

| களை வேரோடு அறுத்தருளும். எளியவர்களுர், தேவரீரது இரு 

| வடியை மறத்த வில்லாத அன்பர்களூ மான தேவர்கள் செய்த 

| பிழையைப் பொறுத்தருளி, அவருயிர் பெற்று உய்யும் வண்ணம் 

' இருவருள் புரிக” என்று விண்ணப்பஞ் செய்தார். 
௮ 

ப முன்னைப் பழம் பொருட்கெல்லாம் முன்னைப் பழம் பொரு 
ளாகிய முறாகக்கடவுள் அது கேட்டுத் தஇிருமுறுவல் செய்து இக் 

| திரன் முதலிய தேவர்கள் தத்தம் வாகனம், படை, முடி முதலிய 

 வற்றோடும் பழமைபோல் உயிர்பேற்று எழமாறு திருவுளங் சொ 
ண்டருளினார். அங்ஙனமே இந்திரன் முதலாயினோர் எழுந்து 

| மெய்யறிவு தோன்றப் பெற்றுத் தாங்கள் போர் புரிந்தது முருகக் 

|கடவுளுட னென்று அறிந்து ஈடு௩டுக் யொடுங்டிப் பன்முறை 

வீழ்ந்து அதித்து அவா அ திருவருள் பெற்று முன்போல உலகங் 

[களை வைப்பிச்து உய்ந்தார். தேவர்களைத் தண்டித்து இரட்சித் 

சங்கர சங்கிதை - சம்பவ காண்டம். 

[தீலவாடநெ ஹிரஷெ 28 இல -4ர79வாவஷ$ூ 

[வ.கி ௪ ச கலாறா. களவி 8 ௧ ராய ௨ ஹி -1_சர3) 

வரிலாய மரிப-௦௦ம௦ வொ? வ, ஐஹ ஹ - முரலரவிலி 

மிவாய-1வ விவ தா றமல | 

றெ வடாம், ஷாஓவ கனு ப்கவை_5ஹ। 

2 29௨௦௨ ரஹா 1 சஹ ஜ ஸா லொகுவஃர"ொயஹர 

இ, ஹ-நவே, ஈஷய-4_ நாவா ட்டி உளவாமா 2௯ஓா। 

ச.ச வவ சஹ-லெொ க சஸவலி_ ண | 

வூனெச குஹ. சஹவெ ஜெ! விஷவிரொ மதா! டக 



௨௩௭ சுப்பிரமணிய பராக்ரமம். 

கந்தபுராணம் - திநவிளையாட்டுப் படலம். 

எழுதிரென் றுரைச்ச லோடு மி் திரன் முதலா வுள்ளோர் 
விழியிடை த் தெரிய வன்னோர் மெய்த்தவம் புரிந்த நீரா : 

டலழிவுற வுலிலாடு மறுமுகன் வசன மொன்றிற் 

ர குழவிய சென்ன வன்ன குன்றிடைத் தோன்றி னால். ' 

ஒல்லா தவரிற் பொருதே ஜலெவும்பர் வீழ 

நில்லா துடைந்து சிலதேவர்க ணீங்க நேரில் 

வில்லா ளியாஇத் தனிரின்ற விசாகன் மேனா i 
ளெல்லா ரையுமட் டவுட் தனியீச னொத்தான். 

பொன்னவ னினனன புகன்று வேண்டிட 
முன்னவர் முன்னவன் முறுவல் செய்துவான் 
மன்னவ னாதியர் மால்க ளிற்றொடு 

மந்நிலை யெழும்வகை யருள்செய் தானசோ. 

தேவதண்டன ரக்ஷா மூர்த்தயே ௩ம௦ 

நாற்பத்தோன்பதாவது; 

* தாரகாசுர சங்கார மூர்தீது, 

முருகக் கடவுள் சூரபன்மன் முதலாய அசுரரைச் வ் 

பான் நிருக்கயிலை யினின்றும்: எழுந்து தேர்மேல் ஏறியருளும் 

3 தாரகாசுர சங்கார மூர்த்தியும் வேறு, தாரகாந்தக மூர்த்தியும் வேறும், தா 

கன் இருவர் என்றுணரரத சிலர் தாரகாந்தசன் என்று சொல்லப்பட்ட மூர்த்தியை, 

கரன் அணைக் தார்களே க் கொன்று 'மர்த்தி வதி கொள்வர். அன்னத [2 த 

முகாந்தக ழக என்பவுஞ் சொல்லப்படுதல் வேண்டும். அங்கன மின்மையால் அல. 

தன்றென்க. ஈண்டுக் கூறப்பட்ட தாரகன் மாயை த் குரம்குத் மகனில்: பள். 

் கவன். 6 
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தாரகாசுர சங்கார மூர்த்தி. ௨௩௭ 

போது வாயு தேவன் முட்கோலும் மத். திகையுங் கொண்டு பாக 
ன, * தன்னினமாதிய வாயுக்சள் பச்சத் தவர மடழ்ச்சியோடுஞ் 

செலுத்தினான். இரண்டாயிரம் பூதவெள்ளங்களும், 1 நூற்றேண் 

மர் சேபைதிகளும், இலக்கம் வீரர்களும், தம்பிமார் ஒன்ப. இின்ம 
முஞ் சூழப் புறப்பட்டார். பூமியை வந்து அடைந்த காலை, தாரகா * 
சுரனுக்கு இருப்பிடமான கீரவுத்சமலை சேர்ந்தது. தேவர்கள் 

| அதனைக் கண்டு மனம் பதை பதைத்தார்கள். இ௩்திரன் நடுங்க 

ஓன். , நாரத முனிவர் ௮று முகக் கடவுளின் றிருவடிகளைப் பணி 
க, பரம்பர மூர்த்தீ! முனிவர் தேவர்களை யெல்லாம் வஞ்சத்தாற் 

கொன்று அகத்திய முனிவர் சாபத்தால் மலைவடிவமாய் நிற்கும் ௮௪ 

ரன் இவனே. இம்மலையின் பக்கத்துள்ள மாயமா புரியிலே சூர 

பன்மனுக்குத் தம்பியும், யானை முக முடையவனும், மாயை 

யில் வல்லவனும், விட்ணெவின் சக்கரத்தைப் பொன் மாலை. 

யாகத் தரித்தவனும் ஆதிய தாரகன் என்னும் அசுர வீரன் 

இருக்கின்றான். இவனைக் கொல்லிராயின் இவன் றமையனைக் கொல் 

லல் மிகஎளிது என்று விண்ணப்பஞ் செய்தார். “அவனை இங்கே 

கால்வேம்”” என்று சரவண பவ சுவாமி திருவாய் மலர்ந்தருளி, 
கத்து நின்ற வீரவாகுதேவரை நோக்கி; *இளவலே ! இது இர 

ஞசமலை. இதன் பக்கத்தே யுள்ள மாயமா புரியிற் ர.ரகன் 

் பானுளன். ஆயிரம் பூதவெள்ளத் அடனும், இலக்கத் தெண் 

மர், | பூதசேனாதிபர் என்னுமிவர்களோடுஞ் சென்று போர் புறிந்து, 

| தடு ச் இத சிர்ச்குல் ர் ர்வ வப் பவத் வற் பொ 

/ 1) அற் ெண்மர் சேனாபதிகளின் விவரங்களை மகேந்திர காண்டத்திற் காண்க, 

ரி i வாயுக்கள் மீாாற்பத் தொன்ப தென்று புராணங்கள் புகறலின் தன்னினமா$ய் 

வாயுக்க : ளென்றாம். அவைகளை யிருபக்கத்தத் தோள்களாகவு முடைமையால் வாயுதே 

குக் கந்த வாகன் என்னும் பெயர் வர்த தென்ப. இவழ்றி னியல்களை யெல்லாவ் 

ரா ரராணர் விண் புராண முதலியவற்றில் 4 காண்க, து 

ருக்! ஆயத் 
க செக் 



௨௩௮ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம், 

அப்போதே தேவர்கள் மனத்தினின்றும் பயம் வெளிச் 

சென்ற பெருங்களிப்பு வந்து புகும்தது. அசுரர்களின் நகரங்க 

டோறும் சாக்குறிகளும், கோரமான அவசகுனங்களும் தோன்றின. 

மேகங்கள் கழுதை கத்துவதுபோல் முழங்கி யிர,த்தமழை பெய் 

“ தன. அசுரர்களின் உபரிகைகளின் சிகரங்களிடிக்து வீழ்ந்தன. 

பூகம்பமுண்டாயிற்று. ஆங்காங்குக் காற்றுடன் கூடிய அக்னிச் 

சுவாலையு முண்டாயிற்று, மண்மாரி லெ விடங்களிற் பெய்தது... 

விண் வீழ்கொள்ளிகள் பன்முறை வீழ்ந்சன.௩ட்சத் திங்கள் உதிரம். 

தன. வால் மீன் விண்ணிற் காணப்பட்ட அ, நீர்ச்சால்கள் கலக்க 
முற்றன. எல்லாச் கடல்களும் நுரைகளால் நிரம்பப் பெற்றன. 

அமங்களமான நரிகள் சூரியனை கோக்க யூளை யிட்டன. நாய்கள் 

குரைதீதன. அசுரர் தலைகளில் ஒணான்கள் விழுந்தன. அவர்கள் 

வீகெடோறும் ஆமைகள் காணப்பட்டன. தேர்வீரர் தலைகீழாக 

விழுந்தார்கள். குதிரைகள் கண்களி னின்றும் நீரைத் தாமைதர் 

ரையாக விட்டன. தேர்களிற் பருந்துகளுங் காகங்களும் வந்து. 

இருந் சன. யானைகள் காரணமின்றிச் தங்கடங்கள் தலைகளைக் 

தூங்க விட்டன. பொன்களைக் கட்டைகள் போலக் கண்டார்கள் 

நீரிலே வானவில்லைப் பார்த்தனர். இங்ஙனம் அசுரர்க வருக்கு 

டங்க டோறும் உற்பா சங்க ணேர்ந்தன. 

வீரவாகு சேவர் முதலினோ சுவாமியை வணக்கபொசமுன். 

சென்றார். பூதர்கள் மாயமாபுரியினுள் நுழைந்து அசாசேனைக 
ளுடன் பொருது நின்றார். தாரகன் தூதராலதனை யறிக் திக்க 

சோபமுற்றுச் சேனைகளோடும் எழுந் து போர்ச் கோலங்கொண்டு 

தேர்மிதேறி வர் தான். அசுர சேனைகளும் பூசசேனைசளு 1 

கேர யுத்தம்புரிக்து அசுரச் சேனைகள் இறந்தன. தாரகன் 

கண்டி தேரினின் றும் பூமியிலே குதித்து ஒருதண்டத்தைச் சுழ 

பதிப் பூதர்களைக் கொன்று அண்டமும் குலுங்கும்படி ஆர்த்துக் 

கால்களால் க் சென்றான். அதனாற் பூதசேறா பதிகளும் 



தாரகாசுர சங்கார மூர்த்தி. ௨௩௯ 

மனந் தளர்ந்து அஞ்சி யோடினர். சிறந்த இலக்கம் வீரர்கள் அத 

னையறிந்து வளைந்து யுத்தம் புரிந்தார். 

தாரகன் வைரத் தண்டத்தாற் நறேர்களையடித்துச் சிதைத்து, 

இலக்கம் வீரர்களையும் வாரித் தன்று இக்கையா லெடுத் தக்கடவிலனொெ 
நிந்தான். அவர்கள் விழுந்து ஒருபக்கத்துப் போனார்கள். வீரகே 

சரி யென்பார் தாரகன் நிரீடத்தைத் தகர்த்தார். அவனும் தண் 

டச். தாலடிச் தான். மயங்கிலீழ்ஈ்சார். வீரவாகுதேவர் எதிர்த்துப் 

 பொருதார். புதனுத் சுக்கரனுத் சேருங் காலத்திற் சோனாமாரி 
 பெய்வதைப் போலத் தாரகன் பாணங்களைப் பொழிந்து மறைச் 

தீரன், கருநிற முடைய சனி புகைந்த காலத்து மழையென்பது 

இறிது மில்லாமைபோல வீரவாகுதேவர் அவைகளை யெல்லாம் பா 
ணங்கள் விட்டு மாற்றினார். அசுரன் மிக்க கோபங் சொண்டு முத் 

தலைச் குலமொன்றை யெறிந்தான். அதவீரபாகு தேவரது மார்பி 

லே பட்டமையால் அவர் சிறிது காலம் மூர்ச்சையடைக்தார். அப் 

போ தவா அ தம்பிமார் எழுவரும் வர் அவளைர் அ யுத்தம்புறிக்தனர். 

தாரகன் அவர்கள் விடுத்த பாணங்களை யெல்லாந் தன் றுதிக்கை 

யின்க ணிருந்த தண்டாயுதத் தினால் விலக்கி அவ்வெழுவரையுமவ் 

விருப்புத் சண்டாயுதத்தினாற் புடைத்தனன். அவர்கள் மிக்௪ 

வருத்த முற்றோடுங் காலத்திற் சத்துருக்களை நாசஞ் செய்யும் வீர 

வாத தேவர் மூர்ச்சை தெளிந்து பாணங்கள் பலவற்றைக் கோபத் 

| துடன் பொழிந்தார். அசுர னவைகளைப் பாணம் விட் டறுத்து ஒர் 
அக்கினியத் திரம் செலுத்தினன். வீரவாகுதேவரும் ஒர் அக்கினி 

யத்திரத்தை யுக்தி யதனை யடக்கனர். இதனாற்றான் வெப்பம் வே 
ப்பத்தாற் றணிகின்ற சென்பதோ ராச்சரிய வதந்தி வந்தஅபோ 

அம்! பின்னரும் யானை முகமுடைய அவுணன் வருணாத் திரம் சூரி 
பாணம், சம் திரபாணம், பிரமாத்திரம், நாராயண பாணம் என் 

னும் அத்திதங்களை யெல்லாம் ஏவினன். அவைகளை யெல்லாம் 
| 

| 

| 



௨௪௦ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

அவ்வவ் வம்புகளை விடுத்தும், மாறான பாணங்களை யேவியும் 

அழித்தனர் லீரவாகு தேவர். ள் 

மாயையில் வல்ல யானைமுக முடையதாரகன் அவரது யுத்த 

அல்லமைகண்டு அற்புதங் கொண்டு, இவனை மாயையினால் வெல்ல 

வேண்டுமென்று, மாயா மந்திரத்தை யுச்சரித்து, எண்ணில்லாத 

வடிவங்களைத் தாங்கி, இருட் குழாம் எங்கும் பரந்தாற் போல அவ 

னொருவனே யெங்குமாய்நின் அபோர் செய்தான். அ௮அசுரர்களோகுண 

லத் தொனி செய்தார்கள். வீரவாகுதேவர் வீரபத்திரப் படைக்க 

லத்தை விடுதற்கு எடுத்தார். அம்மாத்திரையே தாரகன் மாயை 

யழிர்தது. தனித்து நின்ற தாரகன் பின்னரும் மாயையால் 

வெல்ல நினைத்துத் தோற்றோடுவோன் போலப் புறங்காட்டியோடி 

னான். வீரவாகு தேவர் தோற்றவன்மீது படைவிடுச லொல்லா 

சென்று படையைத் அணியுள் இட்டு, இவனைப் பிடித் தக் கட்டி 

எம் பெருமான் முன்னர்ச் கொடுபோவேம்” என்று ௮அவனைதீதுரத் 

திச் செல்லுதலுங் செவுஞ்சமலையுட் சென் றொளித்தான். வீர 

வாத தேவர் ௮க்குகை வழியே செல்லலும் மயங்க வழிதெரியா ௮ 

அறிவிழந்து அயின்றார். பூதர்களும் இலக்கத் தெண்மரும் எமது 

தலைவர் இன்னும் மீண்டிலர் என்று தாமும் மலைக்குட் புகுந்து அறி 

விழந்து மயக்க நிச் திரைக் காளானார். தேவர்கள் கலங்கிப்பதைப 

தைத் தோடினர். தாரகன் வந்து வில் வளைச்துப் பாணங்களால. 

டித்தலும் பூதங்களெல்லா மோடின,. 

நாரத முனிவர் இவையிற்றைக் கண்டு நடுநடுங்கி யோடிச் 
சென்று எம்பெருமானுக்கு நிகழ்ந்தனவந்றை விண்ணப்பித்தார். 
அருட்கடலாகிய பெருமானார்“ ஒரிமைப் பொழுஅள் தாரகனையும் 
மலையையும் அழித்து வீரரைமீட்டுன்றாம்'” எனத் திருவாய் மலர்ந் 
தருளி, விரைவிற்றேர் செலுத் அவித்துத் தாரகனிடத்தை யடைம். 
தருளினார். தாரகன் பூதசேனைகளை யடித்துச் அத்தி, குமார. 



தாரகாசுர சங்கார மூர்த்தி, ௨௪௪ 

சுவாமி மீது. சோனை மாரிபோலப் பாணங்களைப் பொழிக்தான். 

அவை யெல்லாம் பெருமான் பக்கல் வந்து வந்து ஒதுங்கின; அதி 

த்த நின்றன. தாரகன் கண்டு அகம்தையை யொழித்தான்; சிறிது 

' அஞ்சனை; யிகவிமமிதமுமடைக் தான். அரியசிவப்படைக்கலத்தை 
| விடுத்தான். அதனைத் தம்முடைய கரத்தை நீட்டிப் பெருமானார் 

பற்றிக் கொண்டனர். பின்னர்த் தாரகன் மன நொந்து இரவுஞ்ச 
| மலையுடன் முனுஞ் சேர்ந்து அநேக கோடி மாயைகளைச் செய்து 

இரிக்தான். பெருமானார் வேலாயுதத்தைத் திருக் கடைக்கண் 

நோக்கஞ் செய்து ஒரிறைப் பொழு துள் மலையையும் அசுசனையும் 

அழித்து வீரரை மீட்டு வருதி யென்றார். அங்ஙனே வேலாயுதஞ் 

சென்று மலையைப் பொழடிபடுத்தித் தாரகன் மார்பைப் பிளந்து 

சென்றது. தாரகன் அண்டமுகடு உடைந்து வீழ்க்தாற் போல 

விழுக்தான். படைக்கல நராயகமாடெய வேலாயுதம் வீரர்கள் யாவசை 

யும் எழுப்பி விட்டு ஆகாய கங்கையிற் ஜோய்ந்து சுத் தவடிவாய் எம் 
பெருமான் நறிருக்கரத்தில் வீற்றிருந்தது. பரப்பிரம பரஞ்சோ இப் 

| பிழம்பா இய அறுமுகக் கடவுள், தாரகன் என்னும் அசுரனைக் 

'சொன்றமையால் தாரகாசுர சங்கார மர்த்தி யாயினர். 

ஸ்காந்த புராணம் - சிவரகசிய கண்டம். 

யஉாவக்ஷுாாரா0.௧3 உ வ, வி) ௧, ௯ 8நிழ-4கர। 

கவ ரவாபிராஜஜெ 2 அடாருவொலி தாபி 

கடக்க சம alas 
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உ௪௨ சுப்பிரமணிய ப ராக்ரெமம்.. 

தாரக நிஹ. ஷர ஷாமா 3ாரெவாவஊஷ ப$ ஸ்ட 

ட ப்போ வை ஹவோகிறறு। ஜ்ட 

தாரகாசுர சங்கார மூர்த்தயேகம£ 

ஐம்பதாவது, 

சதீதிர நடன மூத்து. . 

ஆரிய திராவிட நால்சண் மாட்டுப் பலவகை நடனங்கள் 

கூறப்பட்டுள்ளன. கூத்துக்கள் சாக்தி விநோதம் என இருவகைப் 

படும். அவற்றுட் சாந்திக் கூத்து என்பது சுத்த நிருத்தம், மெய்ச் 

கூத்து, அலியக் கூத்து, கதை தழுவி வரும் நாடகக் கூத்து என 

நான்கு வகைப்படும். மற்றைய விநோதக். கூத்து என்பது குரவை, 
கவிநடம், குடக்கூத்து, கரணம், நோக்கு, தோற்பாவை என அறு 

வகைப்படும்.விதாடகச் கூத்து என்னும் ககைச்இிறச் சுவை யென்ப 

தனையுஞ் சேர்த்து எழுவகைப்படு மென்றனர் மதிவாணர் முதலிய 

ஆசிரியர். ௮.௮ “எழுவகைக்கூத் ௮ மிழிகுலச்சோரை - யாட வகுத் 

தன னகச்தியன் ருனே” என்று நாடக நூன்ழதலிய அ ர 
னுணர்ச. 

இக்கூத்துக்களி னிலக்கண முரைக்குங்கால் வைணவம், சம 

நிலை, வைசாகம், மண்டலம், ஆலீடம், பிரசத்தி யாலீடம் என்னும் 

அறுவகை நீலையும், சமநிலை, உற்கடிதம், சஞ்சாரம், காஞ்சிதம்,குஞ் 

சிதம் என்னும் ஐவகைப் பாதழம், சரிசை, புரிசை, சமகலி, திரி 

சை, ஊர்த்துவ கவிகை, பிருட்டகம், அர்த்த. பிருட்டசம், சுவத்இி 

கம், உல்லோலம், குர்த்தனம், வேட்டனம், உப வேட்டனம், தா 

னப்தப் பிராய விருத்சம், பல் நப். அவக்கேபணம், நிகுஞ்சன 



ச ப ம் வ ஆச ர ட டன் பத் டட ப்பட்டது! 
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படகு சிவ பச கயவர் வதக்க தர்கா 
நிமல் ய் pet ரல் 



சத்திர நடன மூர்த்தி, ௨௪௩ 

மென்னும் பதினுறு வகை யங்கக் கிரியைகளும், அப வேட்டிதம், 

- உபவேட் டி.தம், வியாவர்த்திதம், பராவர்த தசம் என்னு நால்வகை ' 

_ வநத்தனையும், சது. ரச் சரம் முதலாக வலிதை மீருகவுள்ள ழம் 

. பதுவகை நிநத்தக் கையு முடையன வாகும், அது “அறுவகை 

நிலையு மைவகைப் பாதமு - மீரெண் வகைய வங்கக் 'இரியையும்- 

வருத்தனை நான்கு மிருத்தக்கை முப்பது - மத்சகு தொழில வாகு 

மென்ப” என்னுஞ் சுத்தானந்தப் பிரகாச வனி கூற்றாற் றெ 
விக. . 

இவை யெல்லாம் அகக் கூத்துப் புறக்கூத்து என்னு மிரு 

| வகைக் கூத்தினு எடங்கப் பெறும், அவற்றுட் புறக் கூத்திற்தரிய 

ஆடல்கள் பெருநடை, சாரியை, பிரமரி, பதினோராடல் என்பனவு 

மாம. பதினோராடல்க ளரவன:--அல்லியம், கொடு கொட்டி, 

_ குடை, குடம், பாண்டரங்கம், மல், துடி, கடையம், பேடு, மாக் 

சால், பாவை என்னு மிவைகளாம். இவற்றுண் முன்னைய ஆறும் 

- நின்றாடல் எனவும், பின்னைய வைந்தும் லீழ்ந்தாட லெனவுஞ் 

- சொல்லப்படும். இப்பதினொன்றும் வஞ்சக முள்ள அசுரரைக் 

- கொல்லுமாறு தேவர்களால் ஆடப்பட்டமையாற் றேய்வ விநத்தி 

| யெனவுஞ சொல்லப்படும். ௮வையிற்றை, 

“அல்லியங் கொட்டி குடைகுடம் பாண்டரங்க 

மல்லுட னின்றாட லாறு.” 

££ துடிகடையம் பேடு மாக்காலே பாவை 

வடிவுடன் வீழ்ந்தாட லைக் .து.?? 

என நாடகநூல் கூறிற்று. இவையிற்றுட் சத்திர ௩டனமென் 
பது குடையாடல் என்று சொல்லப்படும் மூன்றாவது ஆடலாம். 

சத்இரம்--குடை. இக்கூச்து நின்று ஆடலின்பாற் படும், இச்சத் 

இர நடனம் நான்கு உறுப்புக்களை யுடையது. அது “அறு முகத் 

தோ னாடல் குடைமற் றதற்குப் - - பெறுமுறுப்பு நான்சா மெல் 

என்ற குத்திரத்தித் சண்டது. 



௨௪௫ சுப்பிரமணிய பரரக்கிரமம். 

இத்தகைய தடையாடல் முன்னர் நாளிலே அஅதலராய், இன் 
மாத்திர மூர்த்தியாய், சாந்தராய், சர்வதோ முகராய், சர்வஞ்ஞச் 

அவரரய், அதிகுக்குமராய், விசுவாதிபராய், இரண்மயராய், பசுபதி 

யாய், வேதாந்தக் இருதாய், அப்பிரமேயராய், சமானாதிக நாமரூப 

குணரஇதெராய், தத்தவாதிதராய், வரராய், சகள நிட்களராய், அத்த 

வாமூர்த்தியாய், தத். துவ பிரேகராய், ஞான சத்திதரராய், காலத் 

இரயாதீதராய், அத்துவிதராய், சாந்தியதீதாத தராய், நிராமயராய், 

கிர்மலராய், நிரஞ்சனராய், பிரபுவாய், ௮9ர் திதராய், அசுரகாலாம் 

சகராய், சிவொகன குக்குடத் துவசராய், அகண்டாகார இற்கனா 

னந்த மூர்த்தியாய், சர்வ லோக நரயகராய், எண்குணராய், பிர 

ணவளுபராய், பிரண வார்த்தராய், உபய கதிர்காம சாக்டித் தியராய், 

செர் தமிழ்ப் பரமாசாரியராய், சகல கலா வல்லப மூர்த இயாய், பர 

சிவாசாரியராய் விளங்கா நின்ற சுப்பிரமணியக் கடவுளாலே யாடி 

யருளப்பட்ட.து. 

அற்றே ல.த எவ்விடத் தெது: காரணமாக அடியராளப் பெற்ற 

தென்னிற் கூறுதும், தேவரைப் புரத்தற்காகக் குகப் பெருமானார் 

அசுரர்களுடன் போர் செய்தருளினார். அஅகாலை யவ்வவுணர்கள் 

' யாவரும் தாங் கொண்ட சூலம் வேல், மழு, சக்கரம், தண்டு, வாள், 

சோமாம், கேடகம், முசலம், வில் பாணம். முதலிய படைக்கலங் 

களை யெல்லாம் அறுமுகப் பகவன்மீது பிரயோடுத்தனர். அவைக 

ளெல்லாம் பாதத்தில் மலர் போல வீழ்ந்து அண்டிகளாய்க் காணா . 

தாயின. அங்கன் தம்படைகளை யெல்லா மிழந்து நிராயுதராய் 

வலிமை குன்றி வருத்தம் உற்ற மாத்திரையே நியாயப் போர்புமிம் த 

முருகனார்க்கு அருள் தோன்றிற்று, 
நிராயுதராய் நிற்பாரைக் கொல்லுத லறமன்றாகலானும், யா 

சேனுமோர் இருவிளையாடலைப் புரிச்து கிற்பின் அதற் இடையில் 
அன்னவ மெல்லாம் வெல்லத் குரிய வுபாயல் கண்டு மேத்கொள்வா 

ரென்னு மெண்ணத்தானும் ஒரு திருவிளையாடல் - HS 
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வான் திருவுளங் கொண்டார். பூதர்களாலே தமக்குக் கவிக்கப் 

காட்டி யோட்னர். சத்திரச்தையே திரையாகக் கொண்டி குமாரக 

கடவு ணடித்தமையாற் சத்திர நடன ர்த்தி யாயினர். 

சிலப்பதிகாரம் - கடலாடுகாதை. 

மடைவீழ்த் தவுணர் பையு ளெய்தக் 

- குடைவீழ்த் தவர்மு னாடிய குடையும். 

சத்திர ௩டன மூர்த்தயே ௩மஃ 

i லு ஐம்பத் தோராவது; 

அடிக்கூத்த மாத்தி. 
இத்துடிக் கூச்துத் தெய்வச் கூத்துப் பதினொன்றனுளொன்று: 

தெய்வச் கூ.த்.துப் பதினொன் ரவன--அல்லியம், கொடுகொட்டி, 

குடை, குடம் பாண்டரங்கம், மல், துடி, கடையம், பேடு, மரக்கால் 

[பாவை என்னு மிவைகளாம். இவையிற்றள் அல்லியமாவது - கஞ் 

| சன்றன் வஞ்சத்தாற் கொல்லவக்த குவலயா பீடமென்னும் யானை 

|யையதன்கோட்டை யிறுத்சற்கு மாயோனால் ஆடப் பட்டதாம், 

(இ வைணவகிலையென்றும் அலிப்பேடென்றுஞ் சொல்லப்படும். 

[என்னை 1 முகம், மார்பு கை கால்களின் வட்டணையும் அவிநயமும் 

% ஒருமுக வெழினி யென்பது - காடகம் ஆடும் அரங்க னிடத்துச் கட்டப்படுச் 

இரைகள் மூன் மனு சொன்று. இடத்தூண் நிலையிற் கட்டப்படும் உருவு திரையே யஃ 

| தாகும், “முன்னிய வெழினிதான் மூன்று வகைப்படும்?? என மதிவரணர் சாடகத்தமிழ் 

| காரும், *அரிதரல்த், செய் தெழினி மூன்றமைத்தச் இத்திரத்தாம் பூதரையு - மெய்த 

1 வழுதி பியற்து?? எனப் பாத சேனாபதீய நூலாரு: முரைத்தமை 6தற்றெனக் சாண்ச, f 

பட்ட குடையொன்றனை யெடுத்து முன்னே சாய்த்து, அதனையே 

3 யொரு முக வெழினியாகக் கொண்டு நின்று ஆடியருளினர். அத ' 

னானே யவர்கள் தம் மாய வஞ்சனைக ளெல்லாம் ஒழிந்து புறங். 

த்: 



௨௪௬ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

இருந்தக் தொழில் செய்யாது நிற்றலினென்க. அத ஆடலின் தி 

நிற்பவை யெல்லா - மாயோ னாடும் வைணவ நிலையே?” என்றார் 

கூத்தநாலாநம். இத ஆறுறுப்புக்களை யுடைத்து. 

..  கோடூ கொட்டியாவது - நாரண பாணச்சையும் மலைச் சிலை 

யையு முடைய தேவர்பெருமான் சிரித்தருளாநிற்ப முப்புரத் தவு 

ணரும் வெந்து சாம்பரான பாரதி அரங்கத் திலே யுமையமமையார் 

பாணி, தூக்கு, சென்னும் தாளங்களைச் செலுத்த, வென்றி யா 

னந்தத்தாற் கைகொட்டி. நின்று அடியருளியது. கொடுங் சொட்டி 

கொடு கொட்டி யென விகார மாயிற்று, இது நான்குறுப்புக்களை 

யுடைத்து. தடையாடல் - சத்திர ௩டன மூர்த்தி என்னும் பரரக்இர 

மக் கட்டெரித்தாம். இங்குக் கண்டு கொள்க. 

தடக் கூத்தாவது - காமன்: புத்திரன் அங்ராதீதனைச் றை 

மீட்டல் காரணமாக வாணன் ௩௧ர மாய சோவென்னும் புரியின் 

லீதிக்கட் கண்ணன்குடங்கொண்டாடியதாம். அக்குடம்பஞ்சலோ 

கத்தாலும் மண்ணாலு மியற்றப்பட்டதென்க. இது ஐந்துறுப்புக் 

களை யுடைத்து. பாண்டரங்க& கூத்தாவது-வானோராடகிய தேரிலே. 

நான்மறைகளாஙய் கடும்பரிபூட்டி யலங்கரிச்துக் கூர்முட் பிடித்துச் 

சர.ரதியாயமர்க் ச பிரமன் றன் றேவியின் பிரிவிற்கு ஆற்றாது மாழ். 

இய சாலை யதனைநீக்கற் பொருட்டு இறைவனே சரச்சுவதி யருவம். 

தாங்கி யாடி யருளியதாம். இது ஆறுறுப்புச்களை யுடைத்து, பங 

- மற்கூத்தாவது - சஞ்சனா லேவப்பட்ட மலைஎர்களைவேறல் கா 

ரணமாகக் கண்ணனா லாடப்பட்ட து. இது ஐந் துறுப்புக்களை யுடை 

தீத. கடையமாவது - வாணனகரச்தின் வடக்கு வாயிற்க ணுள்ள 

வயலி ணிடச்தே இந்திராணி யாடியது. இத ஆறுறுப்புக்களை 

யுடைத்து. பேடாவது - காமன் தன்மகன் அமரிருத்தனின் சிறை 

மீட்டத்குத் சன் னண்மைதிரிக்த கோலமாகய முலை முதலாய 

'பெண்ணுறுப்புக்சள் பலவு முடைய பேடா யாடியது, இது 

~ 

த் 
A 



அடிக்கூத்த மூர்த்தி. ௨௪௭௪ 

நான்குறுப்புக்களை யுடைத்து. மரக்கால் இவது - கொடுங் கோ 
பத்தை யுடைய அசுரர்கள் வஞ்சத்தானே வெல்லக் கருதித் தேள் 

பாம்பு முதலிய வுருவெடுத் அப் படுகளம் தோறும் புகுதலை யறிந்து 

. துர்ச்சாதேவி யவற்றைச் காலால்கெரித் தழித்தற்கு மரச்கால் மே 

 லேரின்று ஆடியது. இதவு கான்குறுப்புக்களை யுடை தீ. பாவைகீ 
 கூத்தாவது - அசுரர்கள். கொடியபோரைச் செய்வதற்கு வந்த கா 
லைச் தன்னைக் கண்டு மோடித்து லீழும்படி இருமகளா மிலக்குமி 

நதி, சோ நகரத்திலே கொல்லிப் பாவைவடிவா யாடியத. இது 

'உறுப்புக்க ளிரண்டினை யுடைத் அ. 

ந 
... இங்கனம் பத்தாடலும் விரிக்கப்பட்டன. ஏனைய துடியா 

டல்பற்றிச் றிது கூறுதும். முன்னர் ஞான்று காபெ முனி குமார 

னன சூரபன்மனுடன் யுத்தம் புரியாரின்ற காலத்து, அன்னோன் 

பொருகளம் விடுத்துப் பொருகடல் புக்கு எரியன்ன தளிரும், புகை 

போலு மிலைகளும், தங்கம் போலும் மலர்களும், பச்சைச் கற்கள். 

போலும் பிஞ்சுகளும், மாணிக்கம் புரையும் கனிகளும், மேகங்களை 

யொத்த இளைகளும் உடைய இலக்க யோசனை யடர்த்தியா யுள்ள 

, தலைழோன மாமரவடிவங் கொண்டு நின்றான். அவன் வஞ்சத்தை 

யுணர்க்த குகப்பெருமானார் அவ்வஞ்சங்களும் மாயைகளும் ஒழியு 

மா றொன்று செய்தருளினார். தந்தை யாகிய சிவபெருமான் ஆனம் 

இது மென்னும் பஞ்சஒருச்்இிய ஈ௩டனஞ் செய்தருளுங் சாலச் 

க் கடைத்தட் டட்டுங் கருவியென நால்களான் விதக்கப்பட்ட 

துடியென்னுல் கநவியை யொலித்தாடி யருளல் வண, தாமும் 

நூல்களிலே நாடகக் சருவிகள் என்று கூறப்பட்ட, 

க பேரிகை படக மிடத்தை யுடிக்கை 
க. சீர்மிகு மத்தளஞ் சல்லிகை கரடிகை 

Ka திமிலை குடாமுழாச் தக்கை கணப்பறை 

தமருகம் தண்ணுமை தாவி றடாரி ச 



௦௨ னமர்முத லாடிய வாறு. ட 

[ 

௨௪௮ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 
ஆ... ௭ குலை 

யர் தரி முழவொடு சகந்திர வளைய 

மொரந்தை முரசே கண்விடு அம்பு 

நிசாளந் தடுமை சிறுபறை யடக்க 

மாசி றகுணிச்சம் விரலே௮ பாகக் 

தொக்க வுபாங்கம் துடிபெறாம் பையென 

மிக்க நூலோர் விரித்துரைத் தனரே. 

என்னு நாடக நூற் சூத்திரத்தாற் பெறப்படுங் கருவிகளுள் 
முடிவிலே தட்டுதற் குரிய உடுக்கை யென்னுக் அஓஉயையொலித ௮, 

உல்லோலம், சல்லோலம். என்னுஞ் சிறுதிரை பெருக் இரைகளையே! 

ஆடும் அரங்க மாகச் கொண்டு, திருவடிச் சிலம்புகள் கலகலென: ர் 

கறங்க ஆடியருளினர். அவ்வாடலாலே சூரபன்மனா மசுரனது மாய. 
ங்களெல்லாஞ் சூரியன் முற்பட்ட, பனிப்படலங்களே போலத் சொ. 

லைந்தன. வேற்படையாற் தருவைப் பிளந்து தேவர்ப் புரந்தார்.. 

இக்கூத்து ஐந் துறுப்புக்களை யுடைத்து. 

இங்ஙனம் துடியென்னுங் கருவியைத் தட்டிக் கற் 

அலாமதி வளர்பக்கத் தாரா நாளிலே பெருமான் திருடு 
தருளலாற் றுடிக் கூத்த ர்த்தி யாயினர். | 

மதிவாணர் நாடகத் தமிம்நூல். 

கடையமிக்தி ராணிமாச் கால்விர்தை கந்தன் 

'குடைதுடிமா லல்லியமற் கும்பஞ்--சுடர்விழியா ற் 

பட்டமதன் பேடுதிருப் பாவையான் பாண்டரங்கங் 
கொட்டியிவை காண்ப தினோர் கூத்து. 

புரமெரித்தல் சூர்மார் அளைபடுத்தல் கஞ்ச 

ஐுரனெறித்தல் வாணனைவா னுய்த்தல்--பெரிய 

வான்முத லாகவே லன்முதன் மாயே 

ப அத்த லத தவ்பா ட பட பட்ட 
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வித்வ மூர்த்தி. ௨௪௯ 

.. தணநூல். 

அடியாடல் வேன்மாருக னடலதனுக் 

கொடியா வுறுப்போரசைக் தாம். 

சிலப்பதிகாரம். 

மல்லி னாடலு மரக்கட னவெ ச 

ணீர்ச் திரை யாங்கத்து. நிகர்த்துமுன் னின்ற 

சூர்தீதிறங் கடக்தோ னாடிய அடையும். 

- துடிக்கூத்த மூர்த்தயே ௩ம௦ 

ஐம்பத் திரண்டாவது, 

விதீவ மாத் து. 

“மகன றிவு தந்தை யறிவு” என்ற முதுமொழிப்படி சுப்பிரமணி 

யக் கடவுள் தம்தர்தையா ரெவ்வெச் தொழில்களை யியற்றி நின்றன 

ரோ, அவ்வாறே தாமும் அவைபோலுக் தொழில்களை யியற்றியருள் 

இன்றார். என்னை ? சிவபெருமான் அருண்மொழித் தேவராயெ ஸ்ரீ 

சேக்கிழார் சுவாமிகளுக்க “(உலகெலாமுணர்ம் தோதற் கரியவன் 
என அடியெடுத்துக் கொடுத்துப் பன்னிரண்டாம் திருமுறையாயெ 

பேரிய புராணத் திநவநட் பாவைப் பாடுவித்தாற் போலக் கந்தக் 

கடவுளார் தாமும் ஓர் பெருங் காப்பியத்தை யடியெடுத்துக் கொ 

இத்துப் பாடுவித்த சரிதம் பெறப்படுகின்றது. தந்தையார் தருமிக் 

களித்த கவியை மெய்ப்பிக்குமா று விச்வ கோலங் கொண்டு புலவர் 

குழுமிய வவைக்களஞ் சென்றாங்கு, மைந்தரா மிவருந் தாம் அடி 

யெடுச்துச் கொடுத்தருளிய சவியை மெய்ப்பிச்குமாறு விச்வ கோ 

லங்கொண் டெழுக்தருளினர். அவற்றின் வரலாற்றைச் சுருக்கிச் 

-அவாம், ௫ கடும் 

அல 



௨௫௦ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

சாலிவாகன சகவநடம் * எழநாற்றிற்தச் சமமான கலியுக ' 

வருடம் மூவாயிரச் செண்ணூற் நெழுபத் தொன்பதிலே, தொண் ': 

டை மண்டலத்திலே சப்த முத்திக் சலங்களுட் சிறந்து பற்பல 

மஇமைகள் செறியப் பெற்றதாட விளங்குங் காஞ்சி புரத்திலே, : 

வே ஸ்தாபிதச் சைவ சைவே௩ ஸ்தாபிச் சவ8) சிவ சைவ விசு. 

தீதாத்மா சசிவ ப்ராஹ்மணோ குறு] (சிவாகமஞ் சிவபெருமானாற் 
ரூபிக்கப் பட்டத. சிவபெருமான் சிவாகமத்தாற் ரூபிக்கப்பட்ட 

னர். சலபெருமானாலுஞ் செவொகமங்களாலுஞ் சுத்த ஆன்மாச்களா 

யுள்ள சிவப்பிராமண ரென்னுஞ் சைவாசாரியர் தாபிக்கப் பட் 

டனர்.) என்று கா ரணுகமங் கூறிவிதர்த பஞ்ச விருடி கோத்திரத் 

தவர்களான ஆதிசைவ மாபின்சண் காளத்தியப்ப சிவாசாரியார் 

என்னு மருந்தவப் படிவர் ஒருவர் இருந்தார். 

சுப்பிரமணிய பக்தியின் மேற்பட்ட அவர் “(ஈறுசேர் பொழு. 

தினு மிறுதி யின்றியே - மாறிலா இருந் இடும் வளங் கொள் காஞ 

சியிற் - கூறு£ர் புனைதரு குமர கோட்டம்வா - மாறுமா முசப்பி : 

ரா னடிசகள்'' போற்று மருச்சகராய் விளங்இனர், மூன் நிலக்கங்.. 

கிரந்தங்களை யுடைய சிவபுராணம் பத்தனுள், ஹிலக்கங் இிரந்தங் 

களையும் ஐம்பது கண்டங்களையும் 1 ஆறு சங்கதைகளையு முடைய 

காந்த புராணத்தி னோர் சங்கிதையின் பாகஞ் செக்தமிழிற் செவ் 

வனே வருதற்கேற்ற புண்ணீய மெல்லாந் திரண்டோர் வடிவெடுத் 

* சாலிவாகன சசவருடம். எழுகாற்றிற்கு, ஆல்லேய. வருடம் எழும் தெழு,. 

பத்தேழாம் வருடம். எனவே யிற்றைக்கு ககஉ௨க௫த்திற்கு முன்ன ரென்ச. - 

ச சனற் குமார சல்தை ௫6000 ிரர்தமும்; குதசல் தை ௬000 இரக்தமும், 

பிரமசல்ஜதை ௩000 இரக்தமும், விட்ணு சங்இதை ௫000 இரந்தமூம், சல்கர சல்நிதை, 

௩0000 இரச்தமும், குர சங்கிதை ௧000 இரந்தமும் ஆக ஒரிவக்கல் இரந்த. சல்லெ ப. 

கண்டு கொள்க. சவ்சரசங்இதை பன்னிரு கண்டங்களை புடைத்த. . அவற்றிற். பதின் 

2 ் AE ட - ப ம் இ ட ப துத் பணப் 1 நு பபதத் 
மூவாயிரல் இரசக் தங்க ளுள்ள முதலாய் சண்டமாகய சிவரகயெ கண்டத்தின் ஏழு சாண். 

டல் சளுள் முதலாறு சாண்டமே மீண்டுப் பாசமெனப் பட்டன. CAND 



வித்வ மூர்த்தி. உடுச 

சாத் போலக் குமர கோட்டத்து. அடிகளா ரருளினாலே காளத்தி 

மப்ப சிவாசாரியார்க்கு ஓர் தவக் குமாரர் உதித்தார். 

| 

| 
ர் 

| 

| 

| அவர்க்கு உரிய காலங்களிலே செய்ய வேண்டிய சடங்குகள் 

செய்து கச்சியப்ப சிவாசாரியர் என்று நாமகாணமுஞ் செய்தனர். 

[பின்னர் ஐந்தாம் வயதிலே வித் தியாரம்பஞ் செய்யப்பட்ட ௮. ச்ச்சீ 

|யப்ப சிவாசாரிய சுவாமிகள் குகக் கடவுளின் றிருவருளினாலே 

[இருக்கு முதலிய நான்கு வேதங்கள், உபறிடதங்கள், வியாச சூத் 
|திம், மீமாஞ்சை, பாதஞ்சலம், வைசேடிகம், மிருதி, நியாயம், 

|சச்கை, வியாகரணம், நிருத்தம், சோ திடம், கற்பம், சக்தோவிசிதி, 

|உபவேதங்கள், புராணங்கள், காமிகம் முதலிய இருபத் செட்டாக 

மங்கள், உபாகமங்கள் முதலிய வடமொழி நூல்களின் மிக்க பாண் 

டி.த்,திய..முடையவ ரானார். 

“சிவசாஸ்திர சமாயுக்தா பசுசாஸ்திர பராங் முகர 8 

ப்ரா ஹ்மணாதி சஅர்வர்ணார் ஆசார்யாஸ்தப்ர கீர்த்திதா£| 

| என்று சைவபுராணங் கூறியவாறு பசு சாத்திரங்களை யெல்லாம் 

பயிலாத கழித்துச் வெசாச்இரங்களையே பயின்று ஆசாரித்துவ 

[மடைக்தார். சிவொகமத் தில்இலக்கம், ௮ திற்பா (௫0000) அதிற்பாதி 

(௨௫000) முறையே அத் தியயனஞ செய்பவர்முறையே குரு சிரேட் 
டர், மத்திமகுரு, அதம குரு எனக் கூறலால் இலக்கங் கீரந்தங்கள் 

வரையில் அத் தியயனஞ் செய்யு மாசாரியத்துவ முதன்மை பூண் 

டார். தமிழினுக் தேவார திருவாசகங்கள், திருக்கோவையார், இறை 
யனார் அகப்பொருள், தொல்காப்பியம், அகப்பாட்டு, புறப்பாட்டு, 
 அத்றுப்பச்.த,பரிபாடல்; இசைநூல்,முத்தொள்ளாயிரம்,தாளசமுத் 

ம், திவாகரம், சயாகரம், பரதசேனாபதீயம், இசைமாபு முதலிய 

ல்ல ' நூல்களையுங் கற்று வல்லவராயினார். சுப்பிரமணியப் பெரு 
மானே பாமஙதியென்று உண்மையினுணர்ந்து தந்தையார் செய்து” 



௨௫௨ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

வந்த குமாசோட்டச் குகார்ச்சனைத் தொழிலையே சிவாகம வீதிய 

படி. தாமுஞ் செய்து வந்தார். 

குக பரப் பிரமத்தையே வழிபடு கடவுளாக் கொண்ட அஜ. 

கள் சைவ த்தாந்தத்தையே யுண்மை நிலையெனக் கொண்டு தமி. 

நினும் மிக்க ஆர்வம் வைத் தொழுஇஞார். செந்தமிழ்ப் பரமாசாரிய: 

னாஞ் சிவகுகக்கடவு ளொருகா எவரது சொப்பன த் தின்கண் எழும். 

தருளி, அன்பனே ! வடமொழிக் கந்த புராணத் துள்ள எமது 
புகழ்ச் சரிதையைத் தமிழிற் பாடுதி” என் மாஞ்ஞாபித்து,. “திகட 
சக்கரச் சேம்ழக மைந்துளான்” எனவும் அடியெடுத்துக் கொ. 

டுத்து மறைம் தருளினார். சுவாமிகள் விழித் தெழுர்து “பழுத்த 

நாயினுங் சடையேனாகிய அடியேனை யொரு பொருட் படுத்திப். 

பரம தெய்வம் எழுந்தருளிப் பணித்தவா ஈன்று ஈன்று” என்று இரு. 

வருளை வியந்து வாழ்த்திச் சுப முகூர்ச்சச் திலே கந்த புராணத். 

தைப் பாடத் தொடங்கினார். இ 

, வடமொழிக் கந்த புராணத்தி லாறுசங்கிசையுட் சங்கர சங் 

தையிற் பன்னிரு சண்டத்துண் முதற் கண்டமாதிய சிவ ரகசிய: 

சண்டதச்தி னெழு காண்டங்களுண் ழதலாறு காண்டத்தையே 
மொழிபெயர்ச் அப் பாடியருளினார். பாடியகவிகளை யவ்வச் இனத்தி. 
லேயேஎட்டி லெழுதிக் ருமாகோட்டத் செம் பெருமானாஅ இரு. 

வடிக்கீழ்வைத் அ அருச்சித்துத் இருக்கதவக் திருக்காப்பிட்டுச்செல். 

வார். மற்றைநாட் புலரியிற் றோய்க்து சக்தியாவம்தன முதலிய. 

கடன்களை முடித்துத் திருக்கோயிற் கதவு இறந்து பார்க்குங் a 

லத்தில் ஆங்காங்குள்ள பாடல்களிற் நிருச்சஞ் செய்யப்பட் டிருத் 

தலைச் கண்டு கமையிலா மகிழ்ச்சி யடைந்து, கூந்து கருக் 

வார். எம்பெருமான் நிருவரு ளிருந்தவா றென்னே யென்னே 

யென்று சாலவும் வியப்புக்கொண்டு தலையா மன்புக் தலைக்கொளப் 

பெற்றார் உற்பத்தி காண்டம், அசுர காண்டம்,மகேட் திர காண்டம், 

யுத்த காண்டம், தேவ காண்டம், தக்ஷ காண்டம் என்னும். த. 
“ச்ஸ் 



தல் வர்த்தி ௨௫௩ 
காண்டங்களையும். மாத்திரை யெழுச்திய லசைநிலை யெனா௮”” 
என வொல்காப் பெரும்புகழ்த் தொல்காப்பிய ரெடுத்தோ திய 
செய்யுளுறுப்பு முப்பானான்கும் பெரிது மமையச் சொற்சுவை 
[பொருட் சுவை முதலிய வெச்சுவைகளு (மியன் அவர பெருங்காப். 
பிய நிலை பேசுங் காலை - வாழ்த்து வணக்கம் வருபொரு ளிவற்றி 
னென் - றேற்புடைத் தாக முன்வர வியன்று”' என்வரூஉஞ்சூத் 

இரத்தாற் றண்டியாசிரியர் சொற்றாங்குப் பெருங் காப்பியச்திற் 

குரிய விலக்கண மெல்லா நிரம்பப் பெற்றுப் பதினாயிரத்து மந 
நூற்று நாற்பத்தாறு பாக்களாகப் பாடி முடிச் தருளிஞர். 

அவ்வறிய நூலை யாங். கேற்ற வேண்டு மென்று அடியவர் 

பைக் தாங் கஃதியற்ற வியைந்தருளினர். குமர கோட்டத்திரு 

ண்டப மெங்கணும் விதான முதலியவற்றானுகம் தோரணங்களா 

மழகு செய்து வேண்டியனவற்றை யெல்லா மாங்குள்ளா ரடியர் 

தந்து முற்றினர். கச்சியப்ப சிவாசாரிய சுவாமிகள் சுப தின த்தே 

புராணத் திருமுறையை யலங்கரிப்பித்து அன்புடன் அதற்கர்ச்சனை 

புறிந்து முதற்காப்புச் செய்யுளைப் படித் த திகழ் தசக் கச் செம். 

மூகம் ஐந்து உளான=விளங்காறின்ற பத்துத் திருக்கரங்களையுஞ் 

செவ்வியஜக்து திருமுகங்களையு முள்ள சிவபெருமானது” என்று 

அருத்தம் உரைத்தார், 

| அவைக்கட் குழுமியுள்ள புலவரு ளொருவ செழுந்து, உலக 

துருவென்னும் புட்பதிரி சந்தானச் சுவாயின் !” திகழ் ர தசம் 

இசடசம் எனப் புணர்தற்கு விதி யாண்டையது ? தோலகாப்பிய 
முதலிய விலக்கணங் களினும் சண்டிலேம். ஆகவினதற்குச் செவ்வ 

ணிறையளித்,தருள லாவசியகமா மென் றியம்பினர். அவர் வினாயநீர் 
மையானே யவையத்தாரு மஃதுண்மையேயென் றகமகழ் பூத்தனர். 
ஈவாமிகள் புலவரைரநோக்கிப் ::புலவீர் ! ௮வ்வடி. யெம் வாக்கன்று. 

ஈண்டுச் சரந்நித் தியரா யெழுக்தருளி விளங்குஞ் சர்வாந்தரியாமி' 

i 

ச் 



€ 

தைக் கடக்துசேற லன்னோன் முதன்மைக் இழுச்சன்றே. தேவர் . 

௨௫௫ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

யான குமாரக் கடவுள் நங்கனவில் எடுத்துச் சொடுச்தருளிய : 

திருவாக்காகும் என்றார். புலவர் “சுவாமிகளே ! தேவரீ ர௬ரைப் ' 

யன் வுண்மையே யாக. இறைவனுந் தான் விதித்த சங்கேதத் 

ரிறைகூரா து இறைவனடி யென்ப் தண்டைக் கேலா அ? என்றார். 

சுவாமிகள் அரங்கேற்றத்தை “(நிறுத்தி நாளைத் இனம் அதற்கு 

விடை கூறுதும். எத்துணைக் கடாக்கள் வரினும் அவையிற்றுக்கு - 

விடை விதிக்க வன்றோ விறைவன் விடை கொண்டான். £ அவ்வி 

டையுடையான் மகனெமை யுடையானாகலி னிதற்கு விடை கொ 

டுக்கு” மென்று எழுந்து அன்புடன் பூசை செய்து அற்றை யிரவி. 

லே ஒன்று மருந்தா, ப 

: அறுமா முகப்பிரா னன்றி யிவ்விடை - வேறாரு துணையிலை : 

மெய்ம்மை யீசெனச் - தேறின னவனடி. சிந்தை செய்துளான்்-. 

மாறிழி யருவிநீர் வழியுங் கண்ணினா” ராகி மிச்ச விசனச் துடன். 
கோயிற் நிருச்சக்கி இக்கணே இடந்தார். அன்ப ரிடாகற்றும் அறு 

முக நாதன் அவர்தஞ் சொர்ப்பனத்இி லெழுக்தருளி, ££ அன்பி 

னே வருந்தற்க. நாளைத் இனம் சோழ தேயக்கண் வூப்பா னோர். 

புலவன் வரும். அன்னோன் கையின் வீரசோழிய மெனப் பெய 
ரிய இயல்நூல் இருக்கும். அதன்கட் சக்கிலி படலத்துப் பதினெட் 

மறைந்தருளினார். சுவாமிகள் விழித்தெழுந்து பரவச மடைந்து: 

ஆனந்தக் கூத்தாடி, வழக்கப்படி பூசை புரிந்து அரங்கேற்றச். 

சபைக்கண் சென்று நிகழ்ந்தனவற்றை யெல்லாஞ் ௪பையார்க்குத் 

தெரித்தார். சபையி லுள்ளா ரெவரும் ஆனந்த மடைந்து புலவரி் ள். 

வருகையை யெதிர்ரோக்தி யிருந்தார். J 
co: \ 

அப்போது குமாரக் கடவுள் தந்தையார் கலம் வித்வள்' 
ர் 'கோலச்சைச் தாமுங் கொள்வான் கொட் கொண்டு “வித், ௫ 



லித்வ மூர்த்தி. உடுடு 
் . 

யோக த்தர்வேண்டுருக் சொள்ளுமா போல்” என்று சிவஞான 

சித்தியார் தெறித்தவாறே யிச்சையானே யவ்வுருவங் கொள்வா ரா 

யினர். ஒரு திறாக்கரத்திற் புத்தகமும், மற்றோர் கரத்திற் றண் 
இந் தரித்து, ஒரு திருமுக மிரு இருக்கரங்க ளுடனே கடப்ப மாலை 

மார்பிற் புரளாகிற்ப, விபூதியைத் தஇிரிபுண்டரமாகத் தரித்த இரு 

வரு விளங்க, கண்டிகை கவினக்குமரக் கோட்டத்தை யண்மினார். 

ஆசங்கை கூறிய புலவர் பரிதியைச் கண்ட பங்கயம் போல யாவர்ச் 

கும் முன்னதாக விரைந்து சென்று பணிந்து, (தேவரீர் யாண்டு 

ளீர்? இருக் காத்துள்ள புத்தகம் யாது ? ?” என வினவினார். புல 
வர் பெருமான் :: யாஞ் சோழ தேயத் துள்ளேம். ஈண்டுக் கந்த 

புராண வரங்கேற்ற நிகழ்வ துணர்ந் தது காண்பா னுவகையுடன் 

 வர்தேம், கையினுள்ள புத்தகம் வீரசோழிய மாகும்” என்றனர். 

 ஆசங்கைப்புலவர் அதனைவாங்டிச் *% சந்திப்படலப் பதினெட்டாத் 
செய்யுளைக் கண்ணுற்று விதியிருச்ச லுணர்க்து பேரானந்த முற் 

"ரூர், சுப்பிரமணியக் கடவுளாகும் புலவசொமணி சபையிலுள்ளார் 

 யாவரையுக் இருநோச்கஞ் செய்து *சபையீர் ! நந்த மாசங்கை நீங் 

இற்று !” என வினய போத அவையும் ஆமாம் என முழங்டிற்று, 
“இனிப்புராணத்தை யரங்சேற்ற திர்” எனவித்வமூர்த்தி திருவாய் 

 மலர்ந்தருளி மறைந்தனர். சபையார் யாவரும் என்றுமடையாத 

பெரு விம்மிதங் கொண்டு சுவாமிகளையும் புராணத்தையும் பன் 

முறை வீழ்ந்து வணங்கெர்; புகழ்ந்தனர்; கூத்தாடினர். 

i முருகக் கடவுளின் நிருவருளை வியர்,ஐ மெய்யன்புடன் அரங் 

சேற்றுவிக்க விரும்பி, இருபத்து நான்கு கோட் டச்து முதலிமார் 
ட பத்தி 3 ட ச ° 
களும் சுவாமிகளையும் புராண முறையினையும் யானைத் தந்தப் பல் 

* சக்திப் படலம் பதினெட்டாஞ் செய்யுளாவது - கான்கொடு மூன்றென்ப தா 

் மூயிரின்பின்பு ஈவ்வருமே - லேன் ஐ ஞகாரம தால்பதி னம் னொ டெண்ணீரண்டாய்த்- 
| தோன்று முடற்பின் ஐகாரம் வரினிரண் மெமொருகா - லான். றவைச் தாமுட லாமுன்யி 

இலாற்இக் சழிவுமுண்டே?? எனவரும், 



௨௫௭௬ . சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம், 

லச்டல் வைத்துச் சகல உபசாரங்களுடன் தாமே சாங்கி ஈகர்வலஞ் : 

செய்வித்து அரங் கேற்ற முடிப்பித்து வணங்கினர். ஆசங்கை | 

யுரைதீத புலவர் சுவாமிகள் திருவடியில் வீழ்ந்து வணங்கி, “அடி. 

யேன் செய்த குற்றத்தை மன்னித் தருளவேண்டும்” என்று இர் 1 

தனர். சுவாமிகள் “(அன்பரே ! நம்மா லன்றோ வித்தகைய பெருஞ் 

றப் படைந்சேம், எவர்க்கு முணாப்படா வொன்று வித்வகோலகம் 

தாங்க வாத் தரிரித்தேம். நீவிர் செய்த நன்றிக்கு யாமென் செய்யா 

வல்லேம்” என்று கூறினர். 

இங்ஙனங் சந்தபுராணச்தி னுண்மை சக்டிக்டது தொழு 

யுய்விப்பான் வித்வகோலங் சொண்டு வரலாற் கந்தக்கடவுள் வித் வதி 1 

மூர்த்தி யெனப் பெயர் பெற்றார். 

தோண்டை மண்டல சதகம். 

அந்தப் புரமு மறுமான்கு கோட்டகத் தாரு மொன்றாய்க் 

கந்தப் புராணம் பதினா யிரஞ்சொன்ன கச்சியப்பர் 

தந்தப் பல்லக்குச் சிவிகையும் தாங்இயெச் சக்கிதிகச்கே 

வந்தப் புராண மரங்கேற்றி னர்தொண்டை மண்டலமே. 

கந்த புராணச் சுநக்கம். 

போதமுற சூசமுனி புகன்ற காந்தப் 

புகழ்க்கடலிற் படிக்ததன்கட் பொருள சான 

மேதகுவண் புனலருந்தி வைய முய்ய 

வெய்ய தயரப் பிறவியெனும் வெம்மை தரத் . 

தாதவிழ்பூம் பொழிற் காஞ்சிக் குவட்டி லேறிச் 

- சலதியமு தினை நிகர்செம் தமிழ தான 

காதன்மழை பொழிந்தவருட் கொண்ட லான 

கச்சியப்ப னிருபாத முச்சி வைப்பாம். 

அபியுக்தர் வாக்க. 
வேதமொடு வேதாங்கம் பயின்று வல்லோன் .. 

விரிந்த சிவா கமமூணர்ந்து மேன்மை பூண்டோன் 



வித்வ மூர்த்தி, ... ௨௫௭ 

போதநிறை சிவமறையோன் காஞ்ூ வாழும் 
புனிதமிகு கச்சியப்ப குரவ னானோன் 

வாதமுறு புலவர்குழா மகிழ்ந்து போற்ற 

மதிமலிமா டம்புடைசூழ் குமா கோட்டத் 

தேதமறு சகாத்தமெழு நூற்றின் மேலா 

யிலகுகந்த புராண மரங்கேற்றி னானே. 

முன்னையோர் முத் இலச் தந்சணன்றன் பொருட்டா 
'முதல்வனொரு வித்துவான் வடிவமதைக் சொண்டான் 

பின்னையுமோர் முத்திதலத் தந்தணனுக் சென்றே 

பிரான்மகனு மச்கோலம் பெட்புடனே கொண்டா 

னென்னை மீ த௫சயமென் றெல்லவரும் பேசி 

யேத் திடவே 1 சோழியத்தின் விதிகாட்டி யிணைக்கத். 

தன்னவனை யழைத்்ததொரு சகக்குரவன் மறையோன் 

றன்சரண மெனக்கரணம் தானாக வளர்மே. 

வித்வ மூர்த்தயே நமஃ 

+ இச்சரிதத்தானே வீரசோழிய மென்னு நூல் சந்தபுராணத்திற்கு முற்பட்ட தென் 

மே தெரிறறெது, அல்வன மாகவுஞ் சிலர் குலோத்துல்௪உ சோழன் வீரசோழ னென்பார் 

சாலம் சாலிவாகன சகம் எண்ணூறு வரையி விருத்தலான் அவர் பொருட்டுச் செய்த 
வீரசோழியம் சாவிவாசன சகம் எழுநூற்றிற் செய்யப்பட்ட கநதபுராணத்திற்கு மேற் 

- சோணாூலாமா நியாங்கனென வாசம்இத்து மலைகுவர். அவர் வீரசோழன் காலம் சாவி 

 வாகனசகசம் எழு ற்றிற்கு மேலா மென்பதும், குலோத்துங்க சோழ னென்னும் பெயரு 

= அரசர் பலரென்பதவ் காண்பரே லல்கன மாசங்கிச்ச வொருப் படாரென்பத 

தேற்றம். முந்துசாஞ்சியின் முற்றுணர் மேலையோர்?? எனவரூஉஞ் சவா சாரியர் கூற் 

 அசசன்இச்சரிதத்துடன் மூரணாமை வல்லார் வாய்க் கேட்ணெர்க, விரிப்பிற் பெருகும், 

* 
௫ ட 

ல லி 



ஐம்பத்து மூன்றாவது, _- 

மாதிருகா மத்திரரூப மூர்த்தி. 

6 அப்பிரமேய மரூப மவ்வியத்சம்'” என்று வேதங்கள் சே ம் 

ஹித்தலாற் சுப்பிரமணியக் கடவுளுக்கு மந்திர வடிவும் மாயாவடிவு' 

மில்லை யென்ப அண்மையாய் இருக்கவும் ஈண்டு மந்திர த 1 

பித்த லெற்ரோ வெனின் அறைதும். 

குகக் கடவுள் உண்மையே சரீரியல்ல ராயினும் முவ்வகை யா. 

ன்மாக்களின் றியான பூசாஙிமித்தம் மந்திரா தி யுருவங்களையுடையா. 

னக் கொள்க. எனவே யது கற்பனா வடிவ மென்று வாதுளாக : 

மம், பேளட்கராகமம் முதலியன கூறா நிற்கும், மந்திர மென்ப. 

தற்கு மந்நினைத்தல், திரகாப்பாற்றல்; எனவே நினைப்பவனைக் 

காப்பது எனப் பொருள் கூறப்படுவ தல்லாமல்““மகாரச்சைவ மாய 

ஸ்யாத் த்ருசப்தஸ் தாரகோபவேத் ” என்று ௮சிதவாகமங் கூறிய ' 

வாறு, மா௫மாயை. தீரர தாண்டு வித்தல்; எனவே மாயையைத். 

தாண்டுவிப்ப த மந்திர மாதம் என்றும் பொருள் விரிக்கப்பமெ. ் 

“£ சுத்தமாம் விது தன்னிற் ரோன்றிய வாதலானும்”' என்று 4 

சிவஞானசித்தியார் கூறியபடி மக் இரங்கள் விந் துவினின் றந் தோன் . 
றிய வென்க. என்னை ! உலகத்திற்கு ழூதற்காரணம் விந்த மே டி 

கனி மான் என மூன்றாகும், இந்த விந்துச்சத் தியே சுத்த மென் 
னும் பிரகாச மென்றும் அபர விந்து வென்றுஞ் சொல்லப்படும், . 

ஆகவே,குண்டலினி யென்னும் பரவிந்துவே விர் அமுதலாய மூன் . 
றற்குங் காரணமா மென்றும், விந் துவின்சண் உண்டான சுத்தப்பிர. 

பஞ்சத்திற்குச் சாந்தாத்மக மென்றும், மோணெியி லண்டாயவத்தி 

றிற்குக் கோராத்மக மென்றும், மகானிலே புண்டா ததத . 

மூடாத்மக மென்றுஞ் சொல்லப்படும், அத, * 
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மாதிருகா மர்திரரூப மூர்த்தி. ௨௫௯ 

ஹா வக -௦லி.மிரமஃலொ முலிபலா ஜலா திகா। 

உவாஉ நவடபெொவஸெடெதொ௫கே னல திக யயர 
விற மணா ௫௯௦0௦௦ வொ௱ஃீ-௫லா_தகயமா। 

ச 

| எனப் பேளட்கராகமம் உரைச்சசனா ணப” நிற்க, 

சுத்த மாயை யென்னும் இப் பாவிர்துவினிடச்சே சுப்பிர மணியப் 

பெருமானது ஞானசத்தியானது பதிய நாதம் உதிக்கும். அந்கா 

தத்தினின்றுங் களங்க மில்லாத சற் காலத்துச் சந்தின் போ 

லக் குண்டலி வடிவாக அபரலிந்து தோன்றும். அவ்விந்துச் சத் 

தியினின்றங் குக நாதன து இச்சையினாலே யம்பிகை யென்னும் 

விந்துக் காரிய சத்தி வெளிப்படும். அதினின்றும் வாமை சேட் 

டை இசெளத்திரியென்னு முச்சத்திகளு முண்டாம். அவற்றுள் 
வாமை நித்திரை செய்யும் குண்டலி வடிவாகவும், சேட்டை தண்ட 

வுருவாகவும், இரெளத்திரி யிரண்டுகலைக் கொம்பர்கள் வடிவாகவும் 

விளங்கும். அவற்றி லிருந்து சயை விசயை அதிதை பராசிதை 

என்னு நான்கு சத்திகள் தோன்றும். அவற்றி னின்றும் ஐங்கலை 

கள் காரணமாகச் குக்குமை பைசந்தி மத்திமை வைகரி யென்னு 

நான்கு வாக்குக்களூக் தோன்றும். 

சூக்குமை என்னும் வாக்சைச் சாந்தி, சார்தியதீதம் என்னும் 

 இருகலைகளும், பைசந்தியை வித்தியா கலையும், மச்திமையைப் பிர 

திட்டா கலையும், வைகரியை நிவிர்த்தி கலையுங் காரியப் படுத்து 

-மென்க. இக்சால்வகை வாக்கும் இத்தன்மையவாக நிற்குமென் 

யது மநட்பா மறுப்பின்க ணுரைக்கப் பட்டது; ஆங்குக் கண்டு 

“கொள்க. இங்ஙனமாய நாத காரிய வாக்குகளினின்று சுரங்க 

ளும், அந்தச்சுரங்கள் சோடசத் தினின்று அக்கரங்களுக் தோன்றா 

நிற்கும். அகார முதலிய தோற்றங்கள் படங் குடிலானாற் போலச 

சுத்த மாயா காரியமன்றி யசுத்த மாயா காரியம் போலப் பரினாம 



௨௬௦ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். , 

மல்ல. அகார வெழுத்திற்கு இரெளத் திரி மும், வாமை G4 

மும், அம்பிகை தோளும், சேட்டை தண்டு வடிவான வுருவமுமாக 

விளங்கு மென்றறிக, இவ்வாறு அகார (முதல் க்ஷ்கார மிறுதியாக 

ஐம்பத் தொரு எழுத்துக்களாற் பிறிக்கப் பட்ட நாச மென்று பெய 

ரூள்ள சப்த மந்திரங்கள் ஆயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தைந்து : 

வகையாசவுண்டாயின. 

அவற்றுள் மாதிரகா மநீதிரமே யெல்லா மந்திரங்களினு 

மூயர்ந்தது. அம்மந்திரம் ஐம்பது சச்சர் பேசங்களோடும் அத்து 

ணைச் சத்தி பேதங்களோடும் விளங்காறிற்கும். இம்மந் திரத்தையே 

மேளா மட் திர மெனவும்,மாலா மர் தரமெனவும் வேத௫வாகமங்கள் 

கூறின. ர.அர௯ ஹவவ-$ 9௦த ரணா௦ வ 2 தால 

வெசிஹ। தரி ஹ௦ய-கர ௦ கெவ௦வா ஹம ஹெ 
ஸமத் ஷு தீ ] 

௪ எனச் காமிகாகமம் மக்திராவதாரப் படலத்துச் சுலோகங்களா 

னவ்வுண்மை தெளிக. இம்மந் தாமான ஜம்பத்சோரக்கரங்களையும் 

சுப்பிரமணியக் கடவுள் தமக்கு வடிவாகக்கொண்டு விளங்குவர். 

அதன்விவரம் வருமாறு: | 
1 

௯ (௮) தலையாகவும், சூ (ஆ) நெற்றி யாகவும், 2. (இ) வலக் 

கண்ணாகவும், ௦௦ (ஈ) இடக்கண் ஆகவும், உ வலச் செவியாகவும், ள் 

உள இடச் செவியாகவும், ஐ (இற) வலக் கபோல மாகவும், 22 

(இதா) இடக் கபோல மாகவும் ள (இல) ஸூ (இலூ)என்பனகாூக 

ளாகவும், ஊ (ஏ). மேலுத டாகவும், ஹெ: (ஐ) முதடாகவும், | 
ers 

ஓ ஒள என்பன மேலுவ் கீழு முள்ள பற்க ளாகவும், ௬௦ (அம்). 

௧௦ (அகா) என்பன முரசுகளாகவும், ௬ வ ம வ உ என்பன அ 

திருக் கரங்க ளாசவும், வ ஊ. ஐ ஸ சூ என்பன இடத்  திறாக்க 



மாதிருகா மந்திரரூப மூர்த்தி. ௨௬௧ 

. சங்களாசவும்,ட. ௦ 53 0 ணஎன்பன வலப்பாசங்க ளாகவும், தம 

ஓய என்பன இடப்பாதங்க ளாகவும், உ என்னு மெழுத்து வயி 

. மூகவும், வவ என்னு மெழுச்அச்கள் முறையே வலப்பாரிசம் 

| இடப்பாரிச மாகவும், ம கந்த மாகவும், 9 இருதய மாஃவும், ய 

ஓல 89 ஷ வ என்னும் எஏழெழுத்தக்களுஞ் சத்த தாதுக்களா 

கவும், ஹ அன்மாவாசவும், 6௨ ௯% உபசாரங்க ளாகவும் திருவுரு 

ட வங் கொண்டு சொழ்பிரபஞ்சங்களை யெல்லா மியக்கர நிற்பர் என்க. 

இவ்வுண்மை தெரரிச்சற் கன்றே நாத ரூபத்தை யறிக்குஞ் 

சேவலைக் கொடியாகப் புதுச் சந்கிதிப் பெருமான் வைத்தருளிய 

தென்க. இம் மாதிருகா மந்திரங்களை யுருவமாகச் கொள்ளலால் 
வரைபக வெறிந்த சரவணக் கடவுள் மாதிநகா மந்திர நர்த்தி 

யாயினர். 

காமீகாகமம். 

ஜ௦வஷொ காஜு. நாச... ம-௫௪. உவ... 9-௩. க பயி 

ஹெ... ந-வகதி. 8. ந--ஐ-8) -தி- -வஷி-க.லெ பாஃய - சூ. 

௧௨5 ]-௯௦-ய௦ வரவ மவ௦ லி யவ, 

| 3௦ த ஈய௦ த)ஸகாஉஹுஸவ_கா சலவை &8। 

க்ஷ ஓரள விடி ப ெ௫ழெவிவ மர பரிவபாகிகா॥ 

வாதுளாகமம். 

| த ப)" கி.௧ர9௦கி,ணர௦சயர] 

Ww 9 கவாுலா நி தாய மிஷஸக மவவவெது! அட 



௨௬௨ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். | | 

பேளட்கராகமம். - 3 

மி வர்கா ஷாலெவறவெ கலி சர தா. + எமக. 

வணகவெ தகா ௬ ஸிஃதஷொ.2-4ரஒரஜிவ] அவி வ. 

மாதிருகா மந்திரரூப ர்த்த் நமஃ 

i 

கெணஹா8 ) தஹ வாறுவக சி.தீயடெச। கண்ட் i 

ர் 

ஐம்பத்துநான்காவது, 

குக பரப்பிரம மாத்தி. 

அநாதி மல முத்த பதியாகிய அறுமுகக் கடவுட்கு நூல்களிற் 

குகன்என்னுக் திருநாமம் படி.ச்சப்பட்டுள து.பலமலைகடோறுமுள்ள . 

குகைகளிற் றங்கலானும், இரகசியப் பொருளாய் விளங்கலானும் ' 

் அத் கிருகாமம் போந்த தென்ப. வெளியாகிய அண்டத் தினுள்ள 

குஸக்க டோறுக் தங்யெருள லோர் விசேட மன்றாம். பிண்டமா | 

கிய தேகங்களினுள்ள குகைகடோறும் இகழ்தலே மிக்க விசேட. 

மாம், அதனானன்றே வேத சவொகமங்க ளெல்லாங் குகன், அங். 

குட்ட வடிவன் எனப் பலவாறு கூப்பிடா நின்றன. i 

பூத வகைகளோ மைந்தரய்ப் பொறியைக்தாய் 

வாதனையோ மையைக்தாய் மாருதமு-மேதகு£ர்ப் 

பத்தாகு நாடிகளும் பப்பத்தாம் பாரிடத்தே 

முத்திக்கு வித்தா முடம்பு. 
என இசை நுணுக்கத்தார் கூறியாங்கு முத்தியை யடைததிகு நிய 

விச் சரீரம் பூசங்களானும் பொறி முதலிய வற்றானும் பரிணமித். 

'அள்ளதாகும், அவ்வுடம்பு தொண்ணுற்றாறு அங்குலவளவுடை 2 



ர்கதி. குகபரப் பிரம்ம மூ 





குகபரப் பிரம மூர்த்தி, ௨௬௩ 

ட. தாய், மூப்பா னிரண்டு உறுப்புக்களை யுடையதாய் இருக்கும், 

- அதன்க ணுள்ள நாடிகளும் உசரோமங்களுக் தனித்தனி மூன்றனாக் 

6 கோடியாகும். பற்கள் முப்பத் இரண்டு. கால் கை நகங்கள் இருபது. 

வீரியம் ஆழாக்கு. உடலின்க ணுள்ள பித்தம் உழக்கு. மிடற்றுத் 

கபம் உரியுடன் நாற்படி. நிணம் இருபது தொடி. மேதை ஐஞ் 

நூறு தொடி. தசை நூறு தொடி. இளூய விரத்தமும் இறுதிய 

| விரத்தமும் மூன்று தொடி. மூளையி னளவு பன்னிரு தொடி. 

| உரோம் முதலாக வெல்லாவற்றையுஞ சேர்த்து அளவிடின் ஆயிரந் 

| தோடியாதம். | 

| இத்தகைய சரீரத்திலே சீவான்ம பரமான் மாக்கள் வியாபித் 

| திருப்பாராயினும் இதயம் என்னும் தானமே யவர்கட்கு முக்கிய 

| சானங்களாம் என்று வேத சிவாகமங்கள் கூறுகின்றன. இவ்வுண் 

[மை பற்றியன்றே ஆயுர்வேத ழதல்வராகிய தன்வந்திரியாநம், 
| “இரத்தங் கப மென்னு மிவற்றின் தெளிவா லமைந்ததும், அவற் 

| ஹைக் தெளியச் செய்வதும் இருதய மென்க. அதுவே முக்கிய 

| சேதனத்தான மாகுமென்று சுஸ்நதத்தில் “பமெணிஅ தஹ வ, 

ப 5 

| ஹாஜஜூ ஊரஒய௦ விபெஷண வெ.த.நாஸ்ரா ௦” என்பதனா 

| னுணர்த்தினர். இவ்விருதய கமலம், தகரம், தேகாலயம், அமலம், 

த, பரம், மகத்து, ஆகாசம், வியோமம, இரண்மய கோசம், ௮௩ 

| தப்புரம், விவிக்தம், புண்டரீகம், குகை எனவுங் கூறப்படும். 

ப இருதயக் குகையாவ து-தாமரை முகுளம் போன்றதாய் ஐந்து 

| துளைக ளுள்ள செக்கிற முடைச்சான மாமிச கண்டமாய்த் தலை 

| மாகச் தொங்குவதாம். “பத்மகோச ப்ரதிகாசம் ஹ்ருதயம் சாப்ய 

| தோ முகம்” (தாமரை மொட்டுப் போன்று தலைகீழாகத் தூங்குவ 

| திதயமாம், என்று மகோபநீடதங் கூறிற்று. இரு சயகமல மென் 

-னுங்குகை கர்ணிகையுட னுண்டாயிற்று. எல்லா வுயிர்களின் இச 



௨௬௪ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 
த 

யமும் வாழைப் பூப்போன்று விளங்கும், அவ்விருதய நடுவண் கர் 

ணிசையுடன் எட்டிதழ்களூள்ள பதும மிருக்கின்றத. இருதயம் 

ஒரு சாணளவும், கமலம் நாலங்குலப் பிரமாணமுமாகும், உர்திக்கு. 

மேல் எட்டங்குலப் பிரமாணத்தில் அர்தத் தாமரை நாளம் இருக் 

கும். அந்நாளத் திற் றுவார மொன்பது உள்ளன. அதன் நான்கு 

பக்கமு முட்போன்ற வோர்வகைச் சவ்வு விளங்கும். இருதய கம 

லக் கர்ணிசை பெருவிரற் கணுவுக் கொப்பான அனியுள்ளதாய்க் . 

கேசாத்தடன் கூடியிருக்கும். அச் கர்ணிகையின் மாட்டுச் சூரி 

யனும், அவன் ஈடுவிற் சந்திரனும், அவர் ஈடுவில் அக்கினியும், ' 
அவர்கள் நடுவின் மகேசுர மூர்த்தியும், அவர் ௩டுவிற் சுப்பிர மணி 

யக் கடவுளாகிய குகனும் விள ங்கியிருப்பர் என் அ ீசுவாசகாரிகை ' 

யென்னு நூல் கூறுகின்றது. 

அஷாடிமூதலிய ௪த்திகளின் இருதயக்க ணுள்ள அத் 

விளங்கும் விசயை, செளமியை, அம்சுசமஞ்ஞா, திருதி, மதனை, : 

பந் தினி, மோசனி, மாயை, மோகினி, போதினி யென்னுக் தச 

கலைகளையும் பிரேரித்து நிற்கு மென்று கந்தகாலோத்தர மென்னு. 

மாகமங் கூறா நிற்கும். இவ்விருதய கமலமாடஇிய குகைக்க ணிறாக் 

கும் வெளியே பரவியோமம், சிதம்பரம், சிதாகாசம், சகராகாசம், 

சிற்றம்பலம், ஞானாம்பரம், அந்தராகாசம் என்றற் ரொடக்கத்த, 

“அங்குஷ்ட மாதர: புருஷோந்தராச்மா ஸதாசநாநாம் ஹிருதயே ' 

ஸந்நிவிஷ்ட:”” என்று யசுர் வேதசாகையும், :அங்குஷ்டமாத்ரோ 

ரவிதுல்யரூப: (பெருவிரலளவுள்ளன் சூரியனைப் போன்றவன்) - 

என இநக்குவேத சாகையுங் கூறின. இங்கனமுூள்ள தகராகா௪ ' 

பத் குகையி ப பற்கிதத கம் ம: குகப்பெருதா து 
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ச் குகபரப்பிரம மூர்த்தி, = ழ் ௨௬௫ 

| . என்று “கோக்யே வார்யாத் க:ப்ராணாத் யதேஷ ஆகாச ஆ௩நக்தோ 

| ஸ்யாத் | எஷஸ்யே வாநந்தயா இ | என தைத்திரீயச் சுநதியுரைக் 
I தது. இவற்றி னியல்களை யெல்லாம் தைத்திரீயம்; கைவல்லியம், 

நாராயணம், சாக்தோக்கெம், பிருகதாரண்ய முதலிய வேதூரசு 

கள் இறெப்பாச எடுத் துரைக்கன் றன. ஆங்குப் பரக்கக் காண்க. ? 

... இங்ஙனங் கந்தக் கடவுள் தேவர், மக்கள், விலங்கு, பறவை 

முதலிய உயிர்களின் பலவகைப்பட்ட சரீரங்களினுமுள்ள இறிய 

வும் பெரியவுமான இருதயக் குகைகடோறும் அவ்வவற்றிற்குத் 

| தக்கவாறிறாத்தலால் அணுவிற் கணுவாதலும் மகத்திற்கு மகத்தாத 

| லுமூடையானென்னும் ஆற்றல் கூறப்பட்டது. ““அணோரணீயார் 
மகதோமஃயாம் | ஆத்மாகுஹாயாம் நிஹிதோஸ்ய ஜந்தோ'' என்று 

| மந்திரோபநிடதம் அதனை ஈன்கு விளச்இற்று, இங்ஙன முயிர் 
| களின் குகைகடோறும் விளங்கியும் உபாசிக்கப்பட்டு மிருத்தலாற் 

| குமாரக்கடவுள் தகபரப்பிரம மூர்த்தி யாயினர். 

சங்கர சங்கிதை - சிவரகசியகாண்டம். 

ப முஆஹெதிஉஹாாமஸொவெடு! ஷெஷ-,ஹிவ:90.௧ | 

அநிஹெொய௦மஹ் வெ ரசுஹல-4ஷஹி7௪ ௯5ரஹ ௦ | 
ட் ௦ ௨௨2 கீ 

வாஷொவல_ தவா உ ஹிவிற ஜாத வ. 

குக பரப்பிரம மூர்த்தயே ௩மஃ 

ஐம்பத் தைந்தாவத, 

சந்தான வாக ஹாகதீதி. 

.. காபெ முனிவரது மனைவியருள் ஒருத்தி யாயே அதிதி யென் 

பாள், மறைய பன்னிரு பெண்களும் பற்பல பிள்ளைகளைப் “பெ 



பிர் பதத ௭ வல் ருர்சன்ல் வருத்த முற்றாள். 

டி: ஓ வாஇண_8| வெக ண கொகாலஐ . 

ஐய.தி। வ-0.௪. அ ணா ௨.2 18௩0௮ தச் அவுகொ 

கொஹி। ஏனவரூஉம் வேதவசனங்கள் சற்புத்திரப்பேறு உத்தம நீ 

லோக சாதகமா மென்றுரைத்தனவே, மங்கல மென்ப மனை 

மாட்டி மற்றத - னன்கல நன்மக்கட் பேறு” என்றாங்குப்புச்.இரரில் 

லையே லில்வாழ்க்கையாற் பயனொன்று மில்லை. 
ம 

்] 

ஆகலிற் இருசத்சாச்சொம மாய இல்லற வாழ்ச்சைக்குச்சிறந்த 

ஆபரணமாகவுள்ள அ புத்திரப் பேறன்றோ ! புத் என்னுங் கொடிய 

நரக வாதனையினின்றும் நீக்கிக் காப்பது சந்தான மாதலால் அது 

பெறாத வாழ்க்கையும் வாழ்க்கையோ ! அறிவறிந்த மக்கட் பேற் 

றைப் பார்க்கனுஞ் செந்த பேறியாது ! எவ்வகைப் பொருளை 

யுடைய வராயினும், புத்திரப் பேற்றையுடைய ராகாரேல் அவர் ' 

யாசேனு முடையராவாரோ? இவை நோக்கியே முனிவர்கள்யாவரா 
ம்இல்லற வாழ்க்கையி னின்றுர்.பராசரர் வியாசரையின்றதம,செம் ' 

தமிழ் முனியாகிய அகத்தியர் சித்தமுனியைப் பெற்றதும், மிந 
கண்டூயழனி மார்க்கண்டேயரை யுயிர்த்ததும், சிலாத முனிவர் 

செப்பேசுரரை யுயிர்த்ததும், வியாசர் சுகரை மீன்றதும் இவ்வுண் : 

மைக் கருத்துப் பற்றியே யென்று கவலைக் கடலுளாழ்க் திருக்கை 

யில் நாரத மனிவர் வந்தார். இ 

அவரை வணங்கி மகதியாழுடைய தவசிரேட்டரே! த 

யாள் கொண்ட கவலை தீர்தற்கு மருந்தியாது என்று கேட்டனள். : 

அவர், (£ அம்மையே! திநச்சேந்தார் சென்று குமாரக் கடவுளை ' 

நோக்கி, சுதபூரணை விரதத்தை அறுட்டிப்பாயாக?? என்று, அதன் : 

விதிகளை யெல்லாம் உபதேூத்துச் சென்றார். அவ்வாறே அதிதி 

யென்பாள், கணவராஇய காசிப முனிவரி னநுமதி பெற்றுச் ஒரலை ம 



த்தி பறழ் பெளர்ணமியி 

லே  இரரன்ப்வு கந்த புட்கரணி முதலிய ர்த்தங்களில் மூழ்கி 
விரதம் முற்ற வேண்டுமென்று சங்கற்பஞ் செய்து, இருபத்து 

நான்கு தீர்த்தங்களினும் ஆடிப் பன்னிரு முறை வலம்வந் ௮, பன் 

னிரு கண்ணராடஇய வேளின் நிருவடிகளைப் பன்னிறாதரம் வணங்கு, 

மேலே சக்கர வடிவமுங் ழே சூலவடிவமும் ஈடுவே வேலாயுத 

வடிவமும் எழுதி, சோடச உபசாரத்தாற் பூசித்து, சமுத்திர நீர்த் 

ததீதுண் மூழ்க, கும்ப தம்ப விம்பங்கள் என்னு மூன்றிடத்அங் 

குமர வேட்கு அருச்சனை புரிந்து, பன்னிரு பிராமணர்க்கு அன் 

னம் அளித் த, பனனிரு மாதப் பூரணையிலும் இவ்வாறியற்றி ஒரு 

வருடம் கோன்பு கொண்டாள். 

இச்சாசத்தி, இரியாசத்திக ளாகிய வள்ளியம்மையார் தெய்வ 

யானை யம்மையார் என்னும் இருவரும் பக்கத்தில் வீற்றிருக்க 

அநேக கோடி சூரியர்கள் இரண்டு ஒருவடிவெடுத்தாற் போன்ற 

வேலாயுதம் திருக்கரத்தில் விளங்க, கணர்கள் போற்ற, மயில்வாக 

னத்தின் மிது தமாரசுவாமி தோன்றினார். அதிதி ஆனந்த சாக 

ரத்துள் மூழ்க) அம்மைமார்களையும் அப்பனையும் வணங்கி, தன் 

வேண்டுகோளை விண்ணப்பித்தாள். முருகக் கடவுள் கூறும். “(பன் 

னிரு சககளத்தியர் பிள்ளைகளைப் பார்க்கனுஞ் நெந்த புத்திரர் 

வேண்டு மென்இின்றாய்; அவ்வாறே அளித்தேம். நீ பன்னிருமாதம் 

அஅட்டித்தமையால் உலகெலாம் புகழத்தக்க பிரகாச மமைந்த 

பன்னிந பிள்ளைகளைத் தந்தேம். இன்னும் இநவ ராதிப்பார்; அவர் 
' சகல கணத்தவர்களிலுஞ் சிறந் தவராவர்” என்று அந்தர்த்தானமாயி 

னர். 

அதிதி யவ்விடத்தி னின்றும் தன் நாயகனிடஞ் சென்று. 

கிகழ்ந்தன வெல்லாங் கூறி, அவருடன் மருவி வாழுங்காலத் திலே 

 வைகதத்தனி, விவச்சுதன், வாசன், மார்த்தாண்டன், பாற்கரன்; 

% 



-ப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

இரவி, உலோகப் 'பிரசாசன், உலோக சாட், திரிவிக்கரமன், 
ஆதித்தன், திவாகரன், அ௮ங்செமாலி என்னும் பன்னிரு பிள்ளை 

களையு மீன்றாள். இவர் முப்பத்து முக்கோடி சேவர்களுள்ளுஞ் சற 

ந்தவரானார். அதிதியின் புத்திர ரானமையால் ஆதித்தர் ஆதித்தியர் 

என வழங்கப்பட்டார். பின்னர் மேலுலசத்திற்கு அதிபதியாகிய 

இந்திரனைப் பெற்றாள். அதன் பின்னர் விட்ணொவாயெ உபேந் 

திரனை மீன்றாள். அவர்களாலே அதிதி பெறற்கரும் மகிழ்வை 

யடைகந்தனள். இங்கனம் சந்தானம் வேண்டினவர்களுக்கு மஇழ் 
வுடன் அளித்தலாற் சந்தான்வரதழர்த்தி யாயினர். இதற்குமேற் 
கோள் தஇிருச் செந்தூர்ப் புராண முதலிய நூல்களிற் காண்க. 

சந்தான வாத மூர்த்தயே ௩மஃ 

ஐம்பத் தாராவது; 

காமாசார தேவாரத் தி. 

மக்கட் கூட்டத்தவராலே அடைதற் பாலன வாய உறுதிப் 

பொருள்கள் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் நான்குமே. 

இவையிற்றை முறையே தருமம்; அர்த்தம், காமம், மோக்ஷம் என் 

பர் வடநூலார். காமம் என்னும் மொழி கேட்டுக் சாமம் தீது என் | 

.றலும், களவு என்னுஞ் சொற்கேட்டுக் களவு தீதென்றலும்ஆகா அ. . 

என்னை! “பொய்மமையும் வாய்மை யிட த்த புரைதீர்ச் த- நன்மை பய. 

க்கு மெனின்” என்று தேய்வப் புலமைத் திநவள்ளுவ நாயனுநுங் 
கூறினாராகலின். ஈண்டுக் கூறப்பட்ட சாமம், பொதுமகளி நிடத் 

தும் பிறன் மனைவியர் முதலாயினே ரிடத்தஞ் சென்று கூடுங். 

'சேட்டிற்குச். காரண மாதிய அர்த்த வொழுக்கத்தை மன்று. இது. 

ச் 
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. கீர்மாாசார தேவ மூர்த்தி. ௨௬௫ £ ர தேவ மூ 
1 
ff 

எவ் வொழுக்க மெனின் உலகின்கண் இல்லறம் நடத்தற் கேதுவா 

கெ காமம் எனக் கொள்க. இதுபற்றியன்றே ஓல்சாப்பெரும்புகழ்த் 

; யுத் 

இன்பமும் பொருளு மறனு மென்றாங் ல் 

கன்பொடு புணர்ந்த வைக் இணை மருங்கிற் 

காமச் கூட்டங் காணுங் காலை 

மறையோர் தேஎத்து மன்ற லெட்டனுட் 

டுறையமை கஈல்யாழ் ச் துணையே ரியல்பே. என்றார். 

இத்தன்மை யாகிய காமம் எனப்படும் இன்பம், அறம் பொ 
ருள் என்னும் இரண்டின் பிரயோசன மாகு மன்றி, மேலாயுள்ள 

வீட்டின்பத்தை ஒவ்வா சென்று இவ்வின்பத்தை வெறுத்து, அத 

னை யவாவியடை தற்குங் காரணமாகும். அதனாற்றான் இதுசிறந்த அ. 

- இக்கான்கு உறுதிப் பொருளையும் “£உலகெலா மாகி வேறா யுடனு 
- மாய்” ரிந்கும முழுமுதற் பொருள்கொள்ளாச்கால்,உலகத்தி னிடச் 
| அம் அவை நிகழாவாம், உமாதேவியாரைச் சிவபெருமான் பிரிக் து 

| ஓர்கணம் யோகத் திருந்த போது, உலகத்திலுள்ள வுயிர்கள் யாவும் 

|. ஈருடல் முயங்குங் காமாசை யில்லாமல் வருக்தியதம், ௮௮ கண்ட 

பெருமான் இருமணஞ் செய்து இறைவியை இடப்பாகத்தில் வைத் 

_ தருளிய காலத்து அவை யொன்றை யொன்று விரும்பிச் சேர்க்த 
“அல் கந்தபுராணத்திற் சொல்லப்பட் டிருக்கின்றஅ. 

1 இவ்வா றிருக்க, அறம், பொருண் முதலிய நாற் பொருள்களுள் 

- வீடு என்பது சிக்தையுமொழியுஞ் செல்லா நிலைமைத் சாகலின்௮ ௮ 

- உசைக்குஞ் செயலுக்கும் அடங்கா தாகும். அதனை த் தக்கிணொா மூர்த் 

- தியாயிருக்து குறியாற் காட்டியும், பொருள் வகையைப் பட்டினத்து 

_ ப்யிள்ளையார்த்தப் புதல்வராகச் சென்று காட்டியும், மதுரைக்சண் 

வளையல் வித்தும், மாணிக்கம் விற்று முணர்,த்தியும் வெபெருமான்: 
_ நின்றார். இறைவியோ காஞ்சியி விருந்து அறங்களை வளர்த்தருளி! 



இ 

௨௭௦ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

னாள். ஏனைய காமங் காட்தெ லரியதாகலின் எம் ந 
குமாரக்கடவுளே யறிப்பா னுன்னினர். 

| 
| 
1 

அக்காமம் களவு, கற்பு என இருவகைப்படும். அவற்றுட் கற் . 

பென்னும் ஒழுக்கத்தை இந்திரன் மகளாகிய தேவசேனையென்னும் 

கசநாயகியொரை அக்னி யறிய விவாகஞ் செய்தமையினாலும், களவு 

என்னும் ஒழுக்கத்தை வேடர்மகளாகய இலவலி காயதி யென்னும் 

வள்ளி யம்மையாரைக் களவிற் புணர்க்தமையாலுங் குகனார் காட்டி 

யருளினர். இக்களவிற் புணர்ச்சி கந்தநவ மணம் எனப்படும், ௮ஃ 

தாவ அகந்தருவ குமாரருங் கன்னியரும் தம்முள் எதிர்ப்பட்டகெகண்டு 

இயைந்த அ போலச் தலைவனும் தலைவியும் எஇர்ப்பட்டுப் புணர்வது, 

அதிர்ப்பில்பைம் பூணாரு மாடவருக் தம்மு 

ளெ திர்ப்பட்டுச் கண்டியைத லென்ப-க திர்ப்பொன்யாழ் 

மந் திருவர் கண்ட மூணிவறு தண்காட்சிக் 

கந்தருவர் கண்ட கலப்பு. 

இங்ஙனங் களவு கற்பென்னும் இருகைகோளைய மூலக மறிய ] 

நடித்துக் காட்டிய எம்பெருமான், புணர்ச்சியைச் களவென்றும் 

| 

பிரிவைக் கற்பென்றுங் கூறும் ஒழுக்கத்தை விழுப்பமோடு உணர்த் . 

தவெண்ணி, மகேந்திரமலையின் தென் £ழ்ச் இசையிலே, யாவரும் 

அடைதற் கரிய ஒருயோசனை யளவுகாறும் யாமை மணைபோலும் 

வடிவினை யுடைய கூர்மப்பாறையிலே வீளங்குஞ சோதி மண்ட 
பத்தை யடைந்து, ஆங்குத் தெய்வ யானை யம்மையாரோடும் வள் . 

ளியம்மை யாரோடும் கூடியிரறார் அ, காமஞ் சிறிது மில்லாத கடவு 

ளாயிருந்தும் உலகர் பொருட்டாக, களவுக்கும் கற்புக்கும் உரிய 

தகையணங் குறு த்தல், புலவி, புணர்ச்சி விதும்பல் முதலிய துறை 

களையெல்லாங் காட்டி, காம நூலிற் கூறிய ஆசாரங்களை யெல்லாங். 

கொண்டு திருவிளை யாடல் செய்தருளுதலாற் காமாசார தேவ் 
மூர்த்தி யெனப் பட்டார். 

Bn த 
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பந்து | கரமாசார தேவ மூர்த்தி, ௨௪௪ 

(இதி திருச் சேந்தார்ப் புராணம். 

சொண்டருழ்மகேர் இரச்இற்குருக்கச் தித்தென்ழ்ப்பா ங்க 

| ரண்டுதற்கறியகூர்மச் லையிடை யணிகொள்சோ தி 

| மண்டபத் திரண்டுமா தரூடியும்புணர்க் தும்வானோர் 

கண்டடிவணங்கக்காமக்கடவுளென்றொருபேர்பெற்றான், 

காமாசார தேவ மூர்த்தயே ௩ம£ 

ஐம்பத் தேழாவது, 

லா பேத மூர்த்தி. 

.... இந்திரன் இந்திராணியுடன் சுவர்க்க லோகத்தை விட்டுக் 

இளியுருக் கொண்டு பூமிக்கண் வந்து கோழிப் பதியிலே மூங்கில் 

a டிவமாக விருர்து தவம்புரிர் சான், அங்கனாகவும் நாரதமகாழ 

ரிவர் விந்தமலையை யடைந்தார். விந்தாசல தேவதை . யவரை 

i ட் தேவரீர் இவ்விடம்வந்த தென்னென்று வினவ, நார 

தர் கூறுவார். ““விந்தமே ! மேருமலையி னிடத்தி னின்றும் வருகின் 

றம். அம்மலை கூறியதை யென்னென் நுரைப்பேம். நாடோ 

அஞ் குரியசர் இரர் முதலிய இரகங்களெல்லாம் தன்னை வலம்வந்தே 

போகின் றனவாம். தன்னிடத்தே சகல தேவர் முதலிய கணர்க 

தரும் வசிக்ன்றனராம். தான் இவனார்க்கு வில்லாயிற்றாம், 

 மூவுலகங்களினு மில்லை யென் 

௪௮" ன்பம் 

ட் அதனைக் சேட்ட விந்தம் மிசவுங் கோபங்கொண்டு, “முனி 

| ர் பெருமானே! மூடத் தன்மையை யுடைய மேரு லீண்பெருமை 

[கொண்டி பிதற்றினன். நரசிங்கத்தை வதைப்பான் எழுந்த ஸ்ரீச' 



௨௪௨ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

ரபேசுர ழர்த்தியினுடைய நகக் கண்ணி லோர் உழுர்சளவாச 

இருந்து உருளலுற்ற தன்மையை அவ னெண்ணிலன் போலும். 

௮ன்றியுஞ் சரப மூர்த் தியின் சிறகுகளின் விசைச் காற்றா லம்மேரு 

அடிபட்டு நொந்து மின்மினிப் பூச்சிபோ லெங்கணு மோடித் 

இரிக்ததை மறந்தனன் போலும்” என் நிவ்வாறு விந்தங் கூற நாரச 

மாசி கூறி விரைவின் ஆகாய வழிச் சென்றார். விந்த மலையானது 

மேருமலையுடன் பகைத்து வானளாவி வளர்க்த அ. அதனாற் சூரிய 

சந்திரர் முதலீய இரகங்களும் நட்சத் திரா இகளுந் சேவமுனிவரா இ 

யரும் சஞ்சரிக்கும் வழியின்றி யிடர்ப்பட்டுச் தமிழ்முணியை யு 

னிச் அதித்து ஓல் மிட்டார். 

அதனை யகத்திய மனிவர் அறிந்து பாமசிவனைகினை தீதத் தவ. 

ம்புரிக்து விந்த டட படக்கும் வல் பசை டத 

பச் இயை விரும்பி விதர்ப்ப ராசன் கிர் கிலே ழத்திரை | 

என்னும் பெண்ணாசை மணந்து சித்த ழனீயை மீன்று ணு ப் 

யினர். வழியிலே மாயமா புரம் வாராறிற்புழி, குரபன்மன் றுணை | 

னாகிய தாரகாசுரனுக் குறுதுணையா யிருந்து பலப்பல மாயங்களைப் 

* புரிச் து தேவர்களையும் முனிவர்களையுங் சொல்லுகின்ற. கன்ட 

னென்னும் அசுரன் கண்டான், அன்றில் வடிவத்தை யுடை பானா 

இய அவனது மாயைகளையும் வல்லமையையும் இவ்வளவென் 

சொல்லுதல் அரிது, அவனோ வானுலகை மண்ணுல காக்குவ6 ன். 

மண்ணை விண்ணாக்குவன். கடலினை மலையாகவும் மலைகளைக் : கடல் 

| 

5). 

களாகவஞ செய்வான். இன்னுஞ் சூரியனைச் சர் ிரனாசவும்,. சந்தி. 

ரனைச் குரியனாகவும், அணுவை மேருவாகவும், மேருவை. 'யணுவடு 

வாகவும், வடவா  முகாக்கனியை நீராகவும், நீரைவடலையாகவு ம். 

இல்லாறே டர் மொ; மகி | fps | 



கிரவுஞ்ச பேத மூர்த்தி, ' ௨௭௩ 

' புரிச் த,பலநெடுல் காலஞ் செல்லும்படி மயக்குவான் ஆயின் அவன் 

வலிமை யாவர் கூற வல்லவர் ? அத்தன்மையை யுடைய அசுரத் 

தலைவன் விந்த மலைபோலச் கெசங்களை யாகாயத்திற் போக்கிப் 

பெரியதோர் மலைவடிவு கொண்டு தன்னுளே வழியுமொன்று 

'செய்தரின்றான். அம்மலைக் குள்வழியே யொரு துரோச தாரஜ் 

சென்ற அசத்திய முனிவர் வழி காணாது மிற்ப, பின்னர் ஒர்வழி 

கர்ணப்பட்டது. அவ்வழி செல்லப் பின்னரும் வழியிலதாயிற்று. 

அகத்திய முனிவர் மயக்கி யொருசார் சிறுவழி தோன்ற அதன் 

 கண்நட்ந்த காலை, அக்னி சுவாலித்துச் குழ, மழை சோனையாசப் 

| பொழிய, இடியிடிக்க, இருட்படலஞ் குழுமாறு மாயத்தைச் செய் 

சான். 

முனிவனார் இது ழோராயெ அசுரரின் மாயமென்று உண் 

ன மைதெறிக்து கைகொட்டி நகைத்துச் சீறி, நல்லத நல்லத.இவன் 

| வலிமையை யொழிப்பேனென்று தங் கரதலத் தஇிறாக்த தண்டாயு 

தத்தாற் குற்றிச் துவார மாகச் சாபஞ் சொல்வரராயினார். “வெய் 

யோய்! நின் அசுரவுரு மாறி இம்மலை வடிவாய் அசுரர்க் கெல்லாம் 

E குப்பிடமாகி, அரியதவமுனிவர்க்கும் தேவர்க்குங் கொடுக்தொழி 

லைப் பலநாளாகச் செய்யக்கடவை. எம சண்டாயுசத்தாற் புழை 

இக் ளின் வேலாயுசத்தாற் கல்கம் அழியக் கட 

வாய்” ன்ன ப்பா. கயன் யசுரன் ஸ் ப பலர்க் 

அத்த ல அ வீரமா மசேக்தஇரர், ரரி மகேசுரர், வீரமா . 
புரந்தரர், வீர ராக்கதர், லீரமாரத்தண்டர், வீராந்ககர், வீரதீரர் புசநதசா, ல தா; 2 E} in 

கீ 



௨௪௫. சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 
"ம ததி அ நு அன் 

என்னும் எண்மரும, இலக்கம் வீரரும் பூதவெள்ளங்களும் அவ்வா . 

றே சென்று இரவுஞ்சமலையின் மாயையால் மயங்கிச் இடகதனர். 

இதனை, நாரதர் ஓடிச் சென்று என்னை யாளாகவுடைய வே 

லாயுதக் கடவுளுக்கு அறிவிக்க, அவரங்குச் சென்று வேலாயுதத் 
தை யேவி யொருநொடியிற் பொடிபொடியாக அழித்தருள வீர. 

வாகு முதலாயினோர் நிச் திரையினின் ற மெழுந்தார் போல மாயை 
யினின்றும் நீங்கி யெழுந்து தமாரக் கடவுளைத் அதித்தார். அவர் 
ஆறு திருமுகங்களும் பன்னிரு விழிகளும், வேல் வாள் அம்பு அப 

யம் என்பன அமைந்த வலத்திறாக்கரங்கள் நான்கும், குலிசம் கே 

டகம் வரதம் வில் இவைகொண்ட இடதச்திறாக்கரங்கள் நான்கும் 

உடைய மூர்த்தியாகக் காட்சிசொடுத்து அருள் புரிந்தார். ௮து 

வே கீரவுஞ்ச பேத மர்த்த மாகும். 

கந்த புராணம் - கீரவுஞ்சப் படலம். 

மாற்படு நமது பாணி வலிகெழு தண்டா லுன்றன் 

பாற்படு, புழைகள் யாவும் பற்பல மாயைக் கெல்லா 

மேற்புடை யிறாக்கை யாக வெம்பிரா னுதவுஞ் செவ்வேள் 

வேற்படை தன்னிற் பின்னாள் விளிகு தி விரைவி னென்றான். 

ஷை புராணம் - தாரகன்வதைப்படலம். 

ஆங்கது காலை தன்னி லளப்பிலா மாயை வல்ல 

வோங்கல இறப்ப வங்க ணுறங்கயெ வீர மொல்லார் 

இங்குறு மைய னீங்கச் கதுமெனச் சென்று செவ்வேள் 

பூங்கழல் வணங்கி நின்று போற்றியே புடையி னின்றார். 

தமாரதந்திரம். 

சு"ள௦வவெடிஹா8 | கலய ஷி.சகரவாண௦ மாகி 

வாணாபு வாலு. வாஒகாவிலாவட வெட்கு௦ வாற ள் ் 
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முருக மூர்த்தி. ட்ட 
மெ) உ௰ கு ஙெ நர நாய ௯௦௮ாஷ போ 2-0 ல் 

சவடஷட௦ ளவு லெஅாா8வொ 

சங்கர சங்கிதை - சிவரகசிய கண்டம். 
2 

வல் ஓ ஏ ாஹ்கெ 3ாரேயா௦ ஆ ளலாஹாஹ ஷு! 

ஷா | நவா ஹஷஷி.சஉணெ..2.நில_1ய38, 

யஹாக உவ -4.சஅா-இவெணடி ரா தறகவடெ நவ 

௯22௦ ௨ ரயேஹ அணை 89, கூ௦வெவ வ ஜய நர| 

ஷண்முகி பரக. டுவா பரி. 5 த. வர 00 kX 

விவாக ரிரலொக ௭௭ ச்சிஷால-4.21 

அர௦ரேயா8விவ௦ வ 1.5 ிஸெஹ யர லிபம 22. வி.க 

தணிகைப் புராணம் - அகத்தியனநள்பேறுபடலம். 

அழலு நெடுவேல் வாள்பகழி யபயம் வலநாற் சரச்சமைத்துத் 

தழல்வச் ரங்கே டகம்வரதஞ் சாபமிடகாற் கரத சாக்கி 

'யெழின்மில் சொழுகு முகமாறு மிலங்கத் சோற்றிச் ரெவுஞ்சம் 

புழைபட் டழியப் படைவிடத்த புத்சே ஞருவம் பொறிப்போரும். 

கிரவுஞ்ச பேத மூர்த்தயே ஈம? 

ஐம்பத்தேட்டாவது, 

: மூருக மூத்து, 
பி - சோழநாட்டிலே யுள்ள சுப்பிரமணிய சல மொன்றிலே வே 
னன குலத் திலே, தாய் தந்தையா அருமைத் தவத்தினாலே , 

வலம்புரி யிட்த்தின் முத்துத் தோன்றினாற் போல நன்மசளொ 

தி 

ம் ப் 



௨௭௬ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

ருத்தி தோன்றினள். அவள் பூர்வபுண்ணிய பலத் தினாலே ழநுக்ன் 
என்னுச் திருநாமத்தையே கூறிக்கொண்டு இரும்தனளன்றி, சுப் 

பிரமணியப் பெருமானிடத்தே மிக்க அன்புடையளாகவும் விளங் | 

இனள், முருகன் என்னுந் இருகாமத்தையன்றி வேறோர் தேவர் 

க் தானும் மறந்து முரையான். இங்ஙனஞ் சுப்பிர மணிய - 

பத்தியின் முதிர்ந்த அவட்கு ழநகம்மையார் என்னும் பெயரிட்ட 

னர். மாதரரியாராம் முருகம்மையார் தாம் விவாசம் புரிதற்குப் பி 

சிய மில்லாராயிலும் தாய்தக்தையர அ சொல்லைமறுத்தற்கு அஞ்சித் 

தங்குலத் திலே யுள்ளா னொருவனை விவாகஞ் செய்த, தாய்வீடு . 

விட்டுச் கணவன் இல்லிற் சேர்ச்து கற் பொழுக்கி னின்று இல்லற 

நடாத்தி வந்தனர். அவ்வா றிரும்தன ராயினும், “எத்தொழிலைச் 1 

செய்தாலு மேதவத்தைப் பட்டாலு-முத்தர் மனமிருக்கு மோனத் i 

தே)” என்ற திருவாக்கின்படி, சிறிதுஞ் சுப்பிரமணிய பத் தியினின் 

அம் வழுவா திருந்தார். இடையிடையே ழநகா ! ழநகா என்ற 

திருநாமத்தை யுச்சரிக்கன் தமையினாலே பக்கத்து வீட்ளெள முரு 

கன் என்னும் பெயருடைய வாலிபன் ஒன்று நினைத்தான். முரு. 

கம்மையாரின் உண்மைக் கருத்தை யறியாமையினாலே தன்மேல் ' 

விருப்பமுற்று அழைக்நின்றா சென்று நினைத்து வருவான், இவ்வி . 
டயங்களி னுண்மையை யறியா த கணவன் முருகா என்று இனிக் 

கூவாசே யென்று கண்டித்து வந்தான். அவ்வாறு செய்தும் அம் 

௯மயார் அதனை விடுச்சாரல்லர். என்னை? பழக்க வயத்தானே மறம். 

தும் அப்பெயர் வருதலா லென்க,. 

அயலி விருந்த அர்த்த னாய ழநகன் என்பவனும் அம்மை 

யார் தன்பெயர் சொல்லி யழைப்பதும், அதற்குக் கணவன் பொ. 

ரது தண்டிப்பதையும் அறிந்து, சன்மீது ழநகம்மையா ராசை. 

யுடையளா யிருக்கன்றா ளென்று மனத்தி னெண்ணியிருர்தான். 
அம்மையார் தமது கணவனுக்குப் பயந்து அவனிருக்குங் காலத்து 

மனச்துள்ளே நினைத்தும், அவன் வெளியே புறப்பட்ட காலத்து. 



முருக மூர்த்தி. ௨௪௪ 

வெளிப்பட வுரைச்தும் வருவாராயினர். ஒருநாள் நாயகன் வெ 
ளியே சென்று வீட்டு வாயிலில்வருல் சாலத்து ழநகா என்றது 

- அழைத்ததும், அதுகேட்ட அயல்வீட்டுள்ள முருகன் ஓடிவந்த துங் 
கண்ட நாயகன் கோபவ் கொண்டு, மனம் பொறானாகிக் கத்தி 
யொன் அ எடுத்து அம்மையரா து கரத்தை வெட்டினான், 

அம்மையார் ““முருகா இதுசமையம் முன்வந்து காத்தருளே? 
என்று கூவிப் புலம்பும் போது, ழநகக் கடவுன் தோன்றி யபய 
மளித்து வெட்டப்பட்ட கையை முன்போலாக்கித் திருவாய் 

மலர்ச் தருளும். “அம்மையே! நம்மீது வைத்த அன்புடைமை 

கண்டு மநழெந்தேம. இணி ஈநம்மூலகு சார்ந்து இச்சாசத்தி கிரி 

டயா சத்தியென்னும் நந்தேவிமார்க்குக் குற்றேவல் புரிம்து இருப் 

பாயாக "என்று அருளினர். மநகம்மையார் ஆனந்த சாகரத்துள் 

ஆழ்ந்த அதஇித்துக் கற்புடைய ஈல்சையாகலூற் சந்தவேளை நோக்கி 
 யின்னொன்று வேண்டும், என்னெனில், “பராபர முதலே! பரவ 

குன்றப் பதியே! பக்த வற்சல மூர்த்தி! அடியேனது நாயகனையும் 

 அவ்வுலட னமர்த்தி யருள்க”” என்று பிரார்த்தித்தார். முருகக் சட 

_ வுள், “ஈங்காய்! பூவுடன் சேர்க்க நார்தானும் மணமுறு மன்றோ ? 

_ நின் பொருட்டு அவற்கு மங்க னருள்கின்றாம்” என்று இருபை 

புரிந்தார். 

ள் இடையரூது முருகா என்றுரைத்த முருகமமையார்க்கு முரு 

 கக்கடவுள் தோன்றிச் கரத்தையு மொன்றச் செய்து,கணவனுக்குக் 

- தமது லோகத்தை யளித்தருளிய காரணத்தால் மரகழர்த்தீ யாயி 

டனர். மூருகன்--செய்வத்சன்மையை யுடையவன், இளமைப்பருவ 

ட முடையவன், 

இ: ழநகன் ழறையீடு, 
 முன்னாணின் பெயருரைத்த முதுச்குறையாட் கொருகரத்தைக் 

சொன்னாக் கொடுத்தனையென் அமைத் இடுவர் கொடியேன்யான் ” 



ட ் வச்ச ந ம் நட்டல் பபர் பண்ணன் அற் 

௨௪௮ சுப்பிரமணிய பராக்ரமம், 1 

மன்னாவிச் சகவாழ்க்கை ம,ித்தேனின் பெயசறியே 

- னொன்னாதா னாயிடினு முவந்தருள னின்கடனே. 

கதிர்காமக் கலம்பகம். 

சோசைமீ௮ வீருப்படைந்தவர் தோகைமீஅ விருப்பில/ரர் 

அயவன்ப ரகத்துளார்மலர் தாயவன்ப.ர கத்தெரறார் 

வாசைபட்ட கொடிக்குளாரடி வாகைபட்ட கொடிக்இலார்  . a 

மலைதணித்தவை வேலி னார்மச மலைதணித்திட வேலிலா, 

சோகையென்றவ ளுக்கடுத்தவ சோகையென்றவ ளுக்குறா 

ரோ திமற்குரு வாதிவர் தவ ரோதிமற்குரு வரய்வரார் 

சாகையார்பொழி லார்கதிர்ச்சரி சாகையார்க்கிவை யொண்ணுமோ 

தாளினோடொரு தாளினின் அத வஞ்செயுங்கம லங்களே, 

முருக மூர்த்தயே ௩மஃ 

ஐம்பத் தோன்பதாவது; 

பாலசுப்பிரமணிய மூத்து... 

இமமூர்த்தி சோடச ஊர்த்திகளூள் ஒருவராவர். திருவ. 

ரையி னிடத்தே இடக்கையை வைத்தருளி, கமலத்தை வலக். 

கையி னேந்தி, தஇிருவடிகளினிடத்சே சண்டிணி சூழ்ந்து ந 

கத் தரித்அ, தாமரை மலர்கிறச்சை யொத்த ஒரு திருமுகமும், இரு. 

இருச்சரங்களும், இருதிரு விழிகளும், சூரியனது இரணம் போன்ற. 

காக்தி செறிந்த பால வுருவமும் உடையராய், விட்டுணு, பிரமன் 
முதலிய தேவர்கள் சமது முடிகள் உரோஞ்சும்படி வணங்க அவர்: 

களுக்கு அருள் புரியும் திருக்கோல முடையராக விளங்குவர்... 

முருகக் கடவுள் ஏனைய தேவர்கள் போலப் பிணி, நரை, திரை, 
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லு... 
பால சுப்பிரமணிய மூர்த்தி. ௨௨௪௯ 

| மூப்பு முதலியன வின்றி யெஞ்ஞான்றும் பாலப்பருவ முடைய 
ராக விளங்கலாற் பிறப்பு இறப்பு விகாரம் முதலிய பசுத்துவ மடை 

யாத பதியென்று தெள்ளிதிற் றுணியப்படும். பத்தாம் ஆண்டி.ல்இள 

மையும், இருபதாம் ஆண்டில் வளர்ச்சியும், முப்பதில் அழகும், நர் 

பதில் அறிவும், ஜம்பதிற் சரீர வலிமையும், அறுபதாம் அண்டிற் 

ருது விருத்தியும், எழுபதில் கெத்திரமும், எண்பதிற் செவிக் ௧௬ 

வியும, தொண்ணுற்றில் மனமும், நூறம் ஆண்டிற் வனுங் கெடு 

மென்று உண்மை நூல்கள் உரைத்தலால், அவ்வாறின்றி யிளமைப் 

பருவமதாகவே குமாரீச் கடவுள் விளங்கு மென்க, இளமைப் பரு 

( வம் அறிவு செறிதற்குக் காரணமாகலானும், அழகு வலிமை முத 

லிய பெருமைக் குணங்கட்கு மேதுவாகலானும், தாம் உபதேசித் 

| சருள்னெற பேரறிவு எச்காலச்து முதிராத பேரின்பத்தை 

[பளிக்கு மென்னும் உணர்ச்சியைக் கொடுத்தலானும் பால சுப்பிரம 
் ணிய மூர்த்தியாய் விளங்குவர் என்பதாம். 

துமார தந்திரம். 

வால ஸா ண் கல்க்னு ர அந்க பக வாவ சாஹி 

3-௨8௯ வகா வலவ, ஜிகா பஹு நீ-௦ வால 

| க் _த ௦ வ தாஹி கவக௯ ஜி தய_8௦ வ.க 9-2 தஹ ee} | ௯௭ 2 த 

~~ 3 

உக வில வி (உவா ௨௦ ஈவி யகா தடட ௨ ஷி யக வ gr) விவ 

பாலஸ்வாமீ]] பத்மசவ்யகடிசம்யுதவாமம் பத்மகரந்தி 

முகமேசமுகத்வாம்| பாலவருத்திகரமீச்வர சூநும் பால 

முந்நதபுஜம்ப்ரணதோஸ்மி|ஏகவச்த்ரம் த்விநயநம் பத்மத். 

வயகரத்வயம் | விப்ர ப்ரியகரம் வந்தேபாலருபம் ரலிப் 
ஐ 4 ம் தி. 

- னி த 

ஆண்ட டன ஆணு த அண து 



௨௮௦ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

தணிகைப்புராணம் - அகத்தியனநுஸ்பேறுபடலம். 

கடியி லிடக்கைத் சலமிருவிக் கமலம் வலக்கைத் தலமேட் தி 

யடியின் மணிக்ணெ் ணிசகவைஇ யமரும் பால வுருத்தோற்றி 
முடிக ரூரிஞ வெதிர்வணங்கு முகுந்தன் முதலோர்க் கருள் சுரக்கும் | 

படியி லெழிற்சுப் பிரமணிய பகவ னுருவம் பயிற்று௩ரும். 

பாலசுப்பிரமணிய மூர்த்தயேநமஃ 

ட € 

te 

அறுபதாவது, _., 

பிரபத்ததா 7 தம்மியநிர்ணயனுரத அத் 

“தவக்ஷேச்ரோத்சம மிதிஸ்ரீமத் ஆலாஸ்ய மித்யபி ! ஸமஷ்டி 

வித்யாநகரீ மஅராபுர மித்யபி! பூலோச வெலோகஞ்ச வன் முக்தி 

புசக்சசா!சதுஷகூட புரஞ்சேதி த்வாதசாந்தம் வி௫ர்ப்புதாஃ”” என 

அகத்திய சங்கீதை யானே போற்றிப் புகலப் பெற்ற அடம், சங்கப் 
புலவர்கள் நாற்பத் தொன்பதின்மர்க டகவின் வீற்றிருந்த தமிழா 

ராய்ம்ததூஉம், தமிழ்பரி பாலித்த பாண்டியர்கள் இருக்கப் பெற்ற 

தூஉம், இன்னோரன்ன பற்பல சிறப்புக்களை யுடையதாஉமான மது 

ரா புரியிலே “வம்ச சேகர பாண்டியஸ்ய வம்ச சூடாமணிச் சத! 

விக்ர மேண கவித்வே௩ காந்த்யா கருண யாச்ரயா!” என ஆலா 

மாகாத்மியத் தானே யுரைக்கப் பெற்ற வம்சசேசா பாண்டியன் றன் | 

புதல்வன் வமிச சூடாமணி யென்னும் பாண்டியன் அரசு வ r 

னயினான். காடோறுஞ் சண்பக மலர்கள் கொண்டு சோம சுந்தரக். 

கடவுளை யருச்சித்தலானே யவற்குச் சண்பக பாண்டிய அ இ 

பெயரும் போந்த தென்க. 

இங்ஙன மன்னோன் உலகைப் பொதுவறப் பாக்க கால; 

“இலே ெகரிலை மாற்றத்தானே மாரி பெய்யாது வளம் க க 
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பிரபந்த தாசதம்மிய நிர்ணய மூர்த்தி, உ௮௧ 

வற்கடம் பன்னீராட்டை நேர்ந்து பெரும்பசி யுடற்றலாற் றுய்ப் 

ன்றித் தம்முயிர் புரப்பா னிருபனே யென் மூங்காங் குள்ள புல. 

வன்மா ரெனையறா மொருங்கே குழீஇச் கூடன் மாககரத் தவனவை 
யஞ சார்ந்தனர். தமிழ்ப் பாராவாரங்களை பருகச் தேக்கெறியுங் 

 கார்மேகமெனத் துலங்கு மாசிரியன்மா ரெவரையும் வழுதி ய்ப 

த இனியவை கூறி யன்புட னறையும். 

“(முத்தமிழ் வல்லூ£ர்காள்! அஞ்சாதிர்! இங்ஙனே யெஞ் 

ஞான்று மிருந்து அமிழ் தினு மினிய தமிழ் தூல்களை யாய்திர்”என் 

மன். புலவர் யாவரும் ““அன்னையினுஞ் சான் றவளியுடைய மன்னவ 

k கேண்மோ! எழுச்துஞ் சொல்லும் யாப்பும் ௮ணியும் பொருண் 

| மாட்டன்றே தங்கும், ஆகலிற் பொருணா லின்றி யெங்கன மவை 

 யிற்றை யாய்வ”” மென் றுரைச்சாராச, அன்னோ னென செய்து 

- மென்றினைக் இக்குறை முடித்தருளூ மாலவா யடிகளென் றெண்ணி, 

- அவசெழுக் தருளுங் கோயிலை யடைந்து முறையிட்டான். தடங் 

_ கருணைப் பெருங்கட லெர்தையாகிய சோமசுந்தரக் கடவுள் ஆசிய 

[ மொழிதானும் பாணினியாற் செய்யப்பட்ட வியரகரணத்தையே 

_யுடைத்து. இத்தென்மொழியோ வம் முனியின் மேலு மாரரறாள் 

படைத்த தவத்திற் கதித்த அகத்திய விருடியானுஞ் செய்யப் 

i பெற்ற வியாகரணத்தை யுடையதன்றித் தம்பெயரிட்டஞு செய்தரு 

எப் பெற்ற சீறிய விலக்கணத்தை யுடைத்தென்றறிஞ மெலாம் 

போற்ற, 

அன்பி னைக் திணைக் களவெனப் படுவ 

தநதண ரருமறை மன்ற லெட்டினுட் 

கந்தருவ வழக்க மென் மனார் புலவர். 

ஆ என்றதனை முதலாக அறுபது சூத்திரங்களை யுடைய “இறை 

யர் அகப்போநள்”' என்னும் பொருணாலை யருளிச் செய்து 

பீடத்தின் சிழ்-லைத்தருளினார். அதனைத் இருவலூடச் சென்ற 



௨௮௨ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம்.- 

அந்தணர் கண்டு எடுத்து அரசனுக்குக் கொடுப்ப, அவன் மிசவும் 

மூழ்ந்து வாங்க யதன் பொருள் காண்ட லரிதாயிருத்தலின் புல 
வர்களைரோக்கி “இதற்கு உரை காண்மின்” என்று ஆஞ்ஞாபித்த 

னன். அங்கனமே நக்கீரரர், கபிலர், பரணர் முதலாய நாற்பத் 

தொன்ப தின்மரும் உரைசெய்து தங்கடங்க ஞரைகளே இறந்தன 
வென்று தருக்இத்துக் கலகஞ் செய்வாராயினார். 

இவர்தம் முரைகளை யாய்ந்து இது சிறந்த சென்றுரைத்தற் 

இவரினும் மேலான கல்விக் கடலாம் புலவர் யாண்டுளர் ? அன்னோ! 

இதற் கென்செய்கேன்? ஆலவாயடிகளே வழிதெரித்தருளு மென்று 

சந்நிதி சென்று வணங்கி முறையிட்டான். அதுகாலை மீனாட்சி 

சமேதரான சுக்தரேசப்பிரபு காருண்யச்சானே யோர் திருவுருவங் 

கொள்வாராயினர், 

ஸர்வரவயவ ருத்ராக் மாலாம் தரித விக்ரக: | 
பஸ் மாங்தெ லலாடாதி பரிசோபி களேபர: | 
உஷ்ணீஷ மண்டகோத்பாசி மெளலிமண் டலமண்டி த: | 
நிர்மலாம்பர ஸம்பூத கஞ்சுகாஞ்சித விக்ரக: 
கவி வேஷகரோ தேவஸ்ஸர்வாவயவ சுந்தர: | 

என ஆலாசிய மான்மியங் கூ.றியவாறு வித்வ கோலம் தரித்து 

ச்சென்று “அரசே ! வருந்தற்க - இவ்வூரிலே சிவபக்தியிற் சிறந்த 

வன றனாட்டியன் * வைசியகுலதிலகன் ஒருவனுளன். அவன் 

% தனபதி யென்னும் வையெனுக்கும் அவன் மனைவி குணசாலினிக்கும் மகனாஇவள 

ர்க்தாரென்று திருவிளையாடற் புராணக்காரர் கூறியுள்ளார். ௮ஃதங்கனல் கூறஇர்நூற்கு 

உரைகண்ட ஈக்8ரனார் தம்மைப் பிறர்போல் வைத்தரைத்த வவ்வுரைப் பாயிரத்திலே, 
““இவ்ஷரிலே உப்பூரி குடிழொர்மகனாவரன் உருத்திர சருமனை யழைத்து வந்து உரைகேட் 
பின் மெய்யுரை யவன் நெரிக்கும். அர்தப் பிள்ளை குமாரசுவாமி யாகும். மெய்யுரைக்குக் 

கண்ணீர் சொரிச் துடல்கம்பித் தானநீத மடைவரன், என்று அசரீரிகூறிற்று-?? என், 

அரைத்தமை யுணர்க, எனவே இழார்என்னுஞ் சொல்வேளாள குலததார்ச் கன்றி லை. 

சிய குலத்தார்ச்கு முரிய பெயர்பேரலும் என்றெண்ணக்கிடக்இன்றது, 



பிரபந்த தாரதம்மிய நிர்ணய மூர்த்தி, ௨௮௩ 

| மனைவி குணசாலினி. இருவருஞ் சுப்பிர மணியக் கடவுளைத் சமக் 

குப் புத்தாராக வாவேண்டு மென்று முன்னர்ப் பிறவியிற் றவங் 

- இடந்தமையா லிப்போ தக்கடவுளே யோர்குழவி வடிவெடுத்து 

' அவர்வீட்டில் வளசாநின்றார். அந்தக் குழந்தை செங்கண்ணன், 

| புன்மயிரன்; ஐயாட்டைப் பருவத்தன். அவன் மூகைபோ லொன் 

அம் பேசலன். அன்னோனைச் கொடுவச்து வெள்ளாடை வெண் 

| சாக்கு வெண்பூ. முதலியவற்றா னலங்கரித்து இச்சங்கப் பலகையி 

னேற்றி யுரைகளை வாதிகஇன் மெய்யுசைக்குச் கண்ணீர் சொரிந்து 

| உடல் கமபிக்கு மென்று மறைந்தருளினார். 
த 
| ஆங்கு நின்றவ ரெல்லா மத்திருவுருவங் கொண்டு வந்தவர் 

 கூடலம் பதிக்க ணாடல் புரிக்கருளு மோடுவான் நிங்கள் சூடிய வா 

| லவாயடிசளே யென்று விம்மித முற்றுத் திருவருளைப் புகழ்ந்து 

வணங்கினர். பின்னர் ஈக்சோர் முன்கை நின்ற ஈவையிலாப் புல 

வரும ஈரபதியுங் குமார சுவாமியின் நிருவவதாரமாங் குழவி யிரு 

| க்கு மிடமண்மிப் போற்றிப் பணிந்து வித்தியா மண்டபம் வருமா 

| திரப்ப, முழுதுணர் புலவனா மறுமுகக் கடவுட் குழவி யியைந் 

| தடைர்த சாலைப் பொருவிறீர்த்த மாட்டி வெள்ளைச் கலை வெண் 
| சாந்து வெண்பூ வென்னு மிவையிற்றா னலங்கரித்துச் சங்கப் பல 

| கையி னேற்றி விற்றிருக்கச் செய்து, புலவர் யாவருக் தத்த முரை 

களை வாசிப்பாராயினர்; 

எம்பெருர் தகையராஞ் சுப்பிரமணியக் கடவுளும், அவ்வுளை 

களை மெல்லாம் சேட்டு வருவாராயினார். லெபுலவர்களுடையசொல் 

லாட்டிக்கு மஇழ்க்தார். லெர் பொருளை யிசழ்க்தார். சிலருடைய 

'சொல்வைப்பை நோக்இ யுவர்த்தார். கபிலர் பாணர் என்னும் புல 

வர்கள் வாசிக்குங் காலத்து ஆங்காங்குச் தலையை யசைத்தனர். 



௨௮௪ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

- * மதுரைக் கணக்காயன் மகனார் நக்கீரனர் தம்முரமையைவா சித்த 

காலத்து ஒவ்வொரு சொற்க டோறும் பொருட்சுவை தேக்கித் 

தலை யசைத்துக் கண்க டோறும் ஆனந்த பாட்பம் பொழிந்து மெ 

ய்ப் புளகங் காட்டி யுண்மை யுரையென வினிதின் விளக்கி யருளி 

வர். அரசனும் புலவரும் மெய்யுரை பெற்றே மென்று கழிபேருவ 

கை யுற்றனர். 

பின்னர்ப் பிரபந்த தார தம்மிய நிர்ணய மூர்த் தியாகிய குமரக் 

குழவி திநவள்ளுவ நாயனார் திரறாக்குற ளரங் கேற்றுங் காலத்தது 

கேட்டு, அவரொருவ சோடு தாமுஞ் சங்கப் பலகையின்சண் வீற்றி 

ருந்து தமிழின் பெருமையை நன்கு தெரித்து முடிவிற் றம்முரு 
வங் காட்டி மறைம் தருளினர். இங்ஙனங் குமாரக் கடவுள் வசியர் 

செய்த தவப்பேறு காரண மாகவும், செந்தமிழ்ப் பரமாசாரியனாக 

லாற் நீந்தமிழ் நூலாங் களவியலின் மெய்யுரை தெதரிக்கு நிமித்த 

மாகவும், ஐயாட்டைகச் குழவியாய்ச் தோன்றிச் சங்கப்பலகையினெ 

முக் சருளி யிருத்தலாற் பிரபந்த தாரதம்மீய நீர்ணய ழர்த்தி யா 
யினர். 

ஸ்காந்த புராணம் - அகத்திய சங்கிதை. 

௯9௦௯7 இ -.] 9-௧3௨ )ஐழ-மெ சவ ம்வெ ஓக கெ 

வ நர பா யசரஹஃவாம கூாரரஜெொ ஹஷூரஸி த ) பநரம், ஈவய அஹ்ஸ் ௭ ஜாஷ. ய oj 

% இலர், இறையனார் அகப் பொருட்கு இப்போது வழம்கப்படும் உரை ஈக்8ரனாராற் 

செய்யப்பட்ட உரையன்று என்றும், முறியாரிரியர் ரீலகண்டனார் கேட்டுச் செய்த தெ. 

ன்றுந் தம் மறியாமையைப் புலப்படுத்தவர், இங்கனம் மயல் யிடர்ப்படுவா ரென்றே. 

யா௫ிரியருள் உச்சி மேற் புலவர்கொள் கச்சஞர்ச் இனியறாம் தொல்காப்பியப் பெொருளதி 

சாரத்தில் “ஒத்த குத்திரம்?? என வூஉஞ் சூத்திர வுரைக்கண், இவ்வுரை செய்தார் யா. 

ரோ வென்ற வழி மதுரைக்கணக் காயனார் மகனார் சக்கர ரென வுரையெழுதினன் பெயர். 

கூறுதலும்? என வுரைத்து ஐயநீக்கனமை யுணர்வரே லங்கன் முரையா ரென்க. இல்லா. 

மே அடியார்க்கு நல்லாரும் களவியலுரை கண்டார் ஈக்ரனரெனச் சிலப்பதிகாரம் ே i 

னிம் காதைக்க ணுரைத்தளார். இந்த மூர்த்தத்தை உருத்திர சன்ம se சொன்ன 

'சபுத்தி மூர்த்தி யென்றுஞ் லெ வீடக்களிற் கூறப்பட்ளெத. 



பிரபந்த தாரதம்மிய நிர்ணய மூர்த்தி, ௨௮டு 

| சஜ நாப, -இணி3 றவ -உகா௦லி_தவிம, ௨௦ 

| ௫-௦௨ வ் மறெ8 ம ௬௨ வ]க்ஷ£ வா லவசு!। 

திநுவினையாடற் புராணம். 

| இம்மாகக ருள்ளானொரு வணிகன் றனபதியென் 

 தம்மாறிதிக் கிழ்வோன்மனை குணசாலினி யனையார் 

| தமமாதவப் பொருட்டால்வெளிற் றறிவாளமைத் தழுவும் 

பொய்ம்மாசற வினன்போலவ தரித்தானொரு புத்தேள். 

- பின்பாவல ரெல்லாம்பெரு வணிகச்குல மணியை 

யன்பாலழைத் தேடித்தம தவையச் இடை யிருத்தா 

| ௩ன்பான்மலர் நறுஞ்சாக் அகொண் டருச்சித்தனர் நஈயந்தே 
| முன்பாலிரு் தருக் தீந்தமிழ் மொழிக்தா ரவைகேளா. 

| சழைந்கான்பொருடொறஞ்சொற்றொருஅண்டீஞ்சுவையுண்டே 
| சழைக்தானுடல்புலனைம் தினுந்தனித்தான் சிரம்பனித்தான் 
| குழைந்தான்விழி வழிவேலையுட் குளித்தான்றனை யளித்தான் 

| விழைந்தான்புரி தவப்பேற்றினை விளைத்தான்௧களி திளைத்தான். 

| கந்த புராணம் - யுத்த காண்டம். 
| திருத்தகு மதுரை தன்னிற் சிவன்பொரு ணிறுக்கு மாற்றா 

| ஐருத்திர சரும னா யுறுபொருள் விரித்தோன். 

திநவன்ளுவ மாலை. 

[ப த அசரீரி. 

.... தஇருத்தகு தெய்வத் திருவள் ஞவரோ 

3 நெத்திகு ஈற்பலகை யொக்க_விருக்க ஸ்ஸ் 



௨௮௬... அளுப்பிதமளிய கக்கத்தை வகை வை 
ஆ 

வுருச்திர சன்ம ரெனவுசைத் து வானி. & ஆ ழ் 

| இவரு வென்றதேோர் சொல். : 

% பிரபந்த ல்ல நிர்ணய மர்த்தமே ௧ நம ba 
த. 

அக் தோராவத,; 
ACY | 

உக்கிர வாம் மாத்தி. 

நர 

௪4 . i ர ் 

aT A ப்ளை யை ் 

மாலி காஞ்சன முதலிய வித்தைகளை யுடைய வித்தியாதர ் 

த தசவர்கனுக்குள்,' இதி விச்வாவசு வசச் ச்ருத்வா வித்யா வத. 

ததா” என்று ஆலாஸ்ய மாகாத்மீயம் விதர்த விசுவாவசு வென் 

னும் வித்தியாதரன் புதல்வி யாய வித்தியாவதி யென்னும் பெண் | 

ானைவள், சத்தி பீடங்களுட் செந்த மதுரை த்தலத்தை டுத்தப் | 

புவனேசுவரியாகய மீனாட்சி யம்மையரரை நினைத்து உப 

அவர் மூன்று வருடச் குழக்தைபோல மகா செளந்தரியவதியாய்த் : 

தோன்றி, “நங்காய் ! நிற்கென்வேண்டும் ! ”” என்று வின வியறாள, | 

விச் தியாவதி கூறுவாள். சர்வலோக மாதாவே! தேவரீர் அடியா. 

ளுக்கு -இவ்வடிவிற் புத்திரியாக வருதல் வேண்டு மென்றிரப்ப, 

அம்மை. திருவாய் மலர்க்தருளும். **மங்காய்! நீ யடுத்த பிறவியிற் - 

சந்திரகுல குடாமணியாதிய மலயத்துவச பாண்டியற்து மனைவி | 

3: இம்மூர்த்தி உருத்திரனாலே யடைந்த ஜன்மத்தையுடைய மூகசைப்பிள்ளையானமை 

யால் இத அவர் பராக்இரமத்தித் இழுக்கன்றோ வெனின், அறியாது கூறினாய், உருத்திரர்க் 

கு மேலாய மகேசுர ரிதயக்கணிருந்தும் அவர்க்கு மேலாய அதிபர மாப்த பதியாயெசதா ... 

இவ மூர்த்திகளின் நிருறுதற் கண்களி லிருந்தும் தோன்றிய விப்பரம் பொருளை ருத்தி 

ரர் சபித்தன ரென்பதும் அதனாற் சன்ம மெடுத்தா சென்றதும் உபசாரமே யன்றி யுண் . 

மை யாகா தென்க, இனி யுருத்திர சன்ம ரென்பதற்கு உருத்திரக் கடவுளின் களவிய 

ஓழ் பொருளி னுண்மை தெரித்தற்குச் சன்மித்தோ ரெனக் காரணம் கோடலே செப். | 

புடைத்தா மென்பது. மற்றையோரா னுணர்த்தத் கரிய பொருளி னுண்மையைப் லப் 

படுத்தும் வல்லபம் பெறப்படலா னிஃ தவர் பராக் இரமத்்இித் இழுக்கன்று மென்க, 
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ஈகத் தோன்றி யருளி, மணிமுடி புனைக் த அரசாள்வா ராயிஞார், 

ு ளிற் திக்கு விசயம் புரிக து எவ்வுலகங்களையும் வென்று 

வாங்கிச் கயிலை கோச்சி வந்து கணங்களை வென்று இறைய 

ற் காணத் தனம் மறைதலா ணி மதுரை ௩கர் வந்தனர். 

இறையவன் சோம சுந்தர பாண்டி யனாதிச் சுபமுகார்த்தத்திலே 

ரை வந்து திறாக்கஷல் யாணம் புரிந்து தாமே யரசாண்டு இரும் 

ரர். அங்ஙனஞ் சுந்தரேச பாண்டியருடன் அறுபத்தாறயி.ர வந 

ஸ். மதுரையி லிருந்து செங்கோல் செலுத்துங் காலத்தில் ஒன்று 
சய்தனர். உலகத் திலே யாசர் மாபும் அவர்செயும் நீதிகளுந் 

£ழைக்குமாறு முடிவிலாப் பாமயோ௫யொங் கடவுள் தமது நெற்றிக் 

ண்களி னின்றும் முன்றோன்றி யருளிய கந்தக் கடவுளைத் தடா 

கைப் பிராட்டியாரது திருவயிற்றினிற் கருப்ப மெய் அம்படி 

ச் சருளினார். குமாரக்கடவுளும் இர்திரசால விச்சை செய் 

யி% மயிற் றண்ணீர்போல யாதோர் வருத்தமு மின்றித் தங்கி யருளி 

4 ந சைப்! வக டியாரும் ன இலவச அடப் 

: கருப்பா தானம் ஆவத- “கர்ப்பம் தரிக்கும்படி செய்யுங் கரியை, புஞ்சவன 

து பஅிந்ததத்த மந்திரத்தாலே ஆயிரத்தெட்தெ தரம் அல்லது அற் ெட்டுத்தரம் 

ப்து, அந்த மந் திரத்தினலேயே ஆண்குழந்தை பிறக்கும்படி. கருப்பமுற்றவளின் 

து பால்; உழுந்து இவைகளைப் பிழியும் ரியை. இத இரண்டு ௮ல் 

ர் இன்த செய்யப்படும், தம் மாவ்துஅலியாதிருதி, ௮சோர மந்திரன் 
» > 

ட உகிரெவர்மமூர்த்த கள: 

\ ௪ ௫. ௪ ௫. க 4 ரர் போலத் தடாதகைப் பிராட்டியாரது கருப்பத் தில், தாமரை 

» 



௨௮௮ சுப்பிரமணிய பராக்ெமம். $ 

தனர். அதன் பின் உலகச்தா£து அன்பங்க சொழிவவும், டண 

கள் முழங்கவும், பஞ்ச துந் துபிகளு மொலிக்சவும், லீரலக்குமி, 

இருமகள், நாமகள் உவகை கொள்ளவும், அந்தணர் மழ்ச்சியிற் 
நிளைக்கவும், யாசாக்கனி வலஞ் சுழித்து எறியவும், எட்யொனை 

களும் ஆ.திசேடனும் தம்பார நீங்கு யிளைப்பாறவும்,இந்தி ரன், மேருத் 

தெய்வம், வருணன் என்னும் இவர்க்கு இடத்தோள்கள் அடிக்க 

வும், திருவா இரை நாளிலே, சோமவாசத் திலே, சுபலக்கனச் திலே, | 

சேவகுருவாகிய வியாழன் கர்க்கடகத்திலேறிக் கேந்திர மழ. 

விளங்க, மற்றைய இரகங்களுக் தத்தமக் குரிய தானங்களி விருந்து. 

| 

வலியுத்று நிற், அறுமுகங்களையுடைய தாசகாரியான குமாரக் கட 

வுள் ஒருதிரு முகத்துடன் நிருவவதராஞ் செய்தார். இ 
கடாசகைப் பிராட்டியார் மிக்க மஇழ்வுட செக்சு தமது. 

காந்தனார் இருக்கரத் திற் கொடுத் ௫, மகிழ்ந்து, அந்திரமநீதிரத்தால் 

நூறு ஓமஞ் செய்து வாம மந்திரத்தாற் குழந்தையின் முக ரோக்டி, | 

ஈசானாதி பஞ்சப்பிரம மந்திரங்களை யுச்சரித்து உச்சியை மோந்து 

தற்புருட மந்திரத்தை வலக்காதிற் செலுத்திச் செய்யப்பட சாத | 

-கன்மத்தையுஞ் செய்து, உத்தாபனமு மியற்றி, உக்கிரத்தையே 

கவசமாக வுடையராதல் பற்றி உக்கீர வருமன்” என நாம கரண | 

முத் செய்தனர். பின்னர் நான்கா மாதத்திற் சந்தி மிதித்தலாகயெ 

பிரவாசக் கிரியையும், ஆராமதியில் அன்னப் பிராசானழம், பதின் ' 

களால் ௧0௮ தரம் ஐமஞ் செய்த, தருப்பை, அத், அரக்கொம்பு, மூன்றிடத்து விஎர் பதி 

புள்ள பன்றி முள் என்னு மிவத்றால்வித்தியாங்க மந்திரஞ் சொல்லித் தலைமயிரை வரும். 

படி. நெற்றி முதன்மே லிழுத்துச் செய்யும் இரியை. இது ௬, ௮ முதலிய இரட்டித்த மா i 

தங்களிற் செய்வது, விண்டு பலியாவது--கேந்தச் கு னுறுப்புச்களி ௨லான்றாம், ' 

விட்டுணுவை இருடிகேசன் முதலியமர்திரல்களாற் காலைமாலைகளில் ஆவாகனஞ் செம் 

து அருச்சித்த, வியாரெதி, அகோரங்களரல் ௧0௮ ஓமங்களையும், விட்டுணு மத்தித்து 1 

ஆறு ஓமல்களையுஞ்; செய்த, முடிவிலேபிரம சாரிகள் எண்மருக்கு அன்ன மூட்டிக் ௧ 

வதியின் வயிற்றிலுள்ள செவுக்கு வவிமையுண்டாகச் செய்யும் சியை யாகும், இவ 

தத்துவார்த்தங்களைச் சதாசிவருபம், கரியா விவரணம் என்னு நூல்களிற் பரக்க, 

6 ண்க, 
g € 



ஆ 'உக்ரெ வாம மூர்த் தி, ௨௮௯ 

12 மாததீதிற் சேளளழம், . ஐந்தாம் ஆண்டில் உபநயனச் 

| சடங்தத் செய்யப் பட்டன. இவற்றை யெல்லாம் உலகர் பொருட் 

| டச். 'சொண்ட உக்கிர வருமனார் பதம், நிரை, பாழி, சாகை, ஆர 

- ணமென்னும் உறுப்புக்களையுடைய வேதங்களையும் சிவாகமங்களை 
பர, வேசாங்க உபாங்கா தி சாத் இரங்களையும், அத்திர சத்திரா இ 
இட களையும் நன்குபயின் அ சாழத்திரிகா லக்கண ங்களை யெல் 
லாட் தம்வடிவினாற் காட்டி விளங்கிய நாளிலே, தந்தையாராஞ் 
ரக்கா பாண்டியர் தமக்கு மணிமுடி. கவிச்ச அரசு செய்தார். 

ர் அகால “வள்ளியம்மையார், சாம் மான்மகளரய் வேடர் சேரிக் 

| தின் ற வளர்ந்து, குறத்தியென்னும் பெயரைக் கொண்டிருத்த 

ப ர னென் றமையால், முருகக் கடவுள் “மதுரைக்கு வடக்கி 
| ள்ள மணவூரிலே விட்டுணுவும் இலச்குமியுஞ் சோம சேகாச் 

 சோழஷகைவும் மனைவியாகவும் வாழ்கின்றார். ஆங் கவரிடத்துக் 

தத்தித் யென்னும் பெயருடன் வளர்தி. காம் திருமணஞ் செய் 
வேம்” என்று அருளிய கட்டளைப்படி வளர்க் திறாந்தமையால், 

் சோம சுக்தரப் பெருமானது திருவரு ளாஞ்ஞைப்படி யவன் கொ 

எண்டு வந்து அளிக்க, பெண்களின் சாமுத்திரிகா லக்கணத்திற். 

செல்லாம் ஓ ஓரிலக்கியமா நின்ற அக்காந்தி மதி யென்னும் வனிதை 

யை நன்னாளில் மணவினை கொண்டு வேல்,வளை,செண்டு என்னு மூன் 

இந்தாங்க ஆரசு புரிந்தார். உலக மெல்லாக் சம் ஒரு குடை நீழலிற் 

றங் யின்பெய்த, யானைகளும் சேடனும், ஆதி கூர்மமுந் தம்பார 

- தீங்செ சுகமுற, நீதி பெருக, ஐம்பெருங் குழுவும் எண்பேராயமும் 

& பநினெண்வகை யுறுதிச் சுற்றழங் கொண்டு இறைமாட்சிகளை 
யெல்லாங் காட்டி யாண்டருளா நின்றார், 

ke 

| 
| 

_..௩ பதினெண்வகை யுறுதிச் சுற்றம் ஆவன--அமைச்சர், ப நனகாிகிர் 

எந்திரன், சாரணர், கரணத்தியலவர்;, கரும விதிகள், சணசச் சுற்றம், கடைகாப்பாளர் 

ககர மாந்தர் முதலாயினோர். அவற்றின் விரிவுகளை யெல்லாம் திவாகரம், சயாகரம், பில் 
கல 

டர்கி தம் மூ.தலிழ நிகண்கெளிற்பரக்கக் காண்க, 
ட்ட 

ன் ல் 



௨௯.௦ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

ஸ்காந்த புராணம் - அகத்திய சங்கிதை, 

மலாயா நரரிக8-ரணியயா காவியா... 8] 

[4] 
i, 2 -௦௨உரவா௦வெ ஸல ஜெயா ௨8 மீரமமொிொ ௮ 4 

ஓதெதொஹிஹுவ, ரவெொள உ கஷிெஃவெய 8வாஸரெ। 

மனக ௨ ஹிடெத மெ நாக 9வ_,ஷ-௫ ௨0௪] 

கிஷ ௦மெ மய) அரகாற்ஷலா ந ந$। 

ஹஊகா ந.மவறுஸஜா தப ஹாலே றா ஒயர! * 
ங் க 

ஹஹ ரிவி ஹிகலஇல-வவ நிஃவரவி.மா ப 
வ 

3 3 ஹெொஃ&மொவால இ வெ நஸகடடெகணயீ8தர| 
ஓ ல் ஓ 

ப பராரராவ இவவ, உ_காயாகக 5) காபா மோ நு 

வாணி ம, ண ௬த_ாணிஹவ௦ அ ௧௨) வரவ ல 

திருவிளையாடற் புராணம். 

இர் இர சால விச்சை காட்டொ னென்னச் தன்பாற்் 

செந்தழ னாட்ட மீன்ற செல்வனைக் கருப்ப மெய்தா 

தம்தமி ஓயிரு ஞால மனைத்தையு மீன்ற தாயாஞ் 

சுக்தா வல்லி தன்பாற் ரறேன்றுமா றுள்ளஞ் செய்தான். 

“வழுதியர் பெருமான் றன்பாற்,கர்தனே வந்தா னென்பார்' 

பொதியவிழ் கடப்பந் தண்டார்ப் புயத்திளங் காளை யன்னான் 

முதியவர் செந்தீயோம்ப வின்னிய முழங்கக் காந்தி 

மதியைமங் கலநாண் பூட்டி வரிவளைச் செங்கை பற்றி 

விதிவழி யேனைமன்றல் வினையெலா நிரம்பச் செய்தான். 

உக்கிர வர்ம ஹூர்த்தயே ஈம? 
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அறுபத் திரண்டாவது; 

வாருணோக்கிர மாத்தன மூத்து. 

இவ்வாறு உக்கிர தமாரனுர் ௮சசுபுரியுங் காலத்திலே, தேவர் 

| களெல்லாம் வியக்கும்படி சோதிட் டோமம், அங்கிட் டோமம், வா 

| பய் உத்தியம், சோட£, 1 அலம், சோமயாகம், சாதா 

சியம், பவித் இரமேதம், செளச் இராமணி, னென்ப்கக் அல்இி 

பம், இராச சூயம், விச்சுவதித்து, பிரமமேசம், பிரணவ மேசம், 
 பசுபந்தம் என்னும் பதினேழ வேள்விகளையு முடித்து, அசுவமே 

_தயாகத் தையுத் செய்யத் தொடங்கெ தொண்ணுூற் ராறாவது 

டூ வேள்வியைச் செய்தார். இந்திரன் கண்டு நூறு யாகஞ் செய்யின் 

ஈம் மரசு நீங்குமே யென்று பொருமை கொண்டு ஒருபாயஞ் செய் 

வா யினான். சமுத்திர ராசனாயெ வநணனைக் கூவி, ஊழிப் பிர 

வாகம் டபோற்பொங்கி விரைவிற் சென்று மதுரையை யழிப்பாயாக 

வென்று கட்டளை யிட்டனன். விளைவை யறியா வேலை வேந்தனாம் 

- வருணனும் அர்த்த ராத்திரியிலே ஊழிகாளில் ஆரவாரித் செழும் 

b பிரளய வெள்ளம் போலப் பெருக மிரைநது மதுரையை வளைச்சு” 

வந்தான். ௮ஃதறிந்த உக்கிர குமாரனுர் அமைச்ச .ரொடுங் கடிது 

வக்கு வாயில் பலகடக்து, திரைகளை யெறிந்து பெரு முழக்கஞ் 

செய்து வருங் கடலைப் பார்த்து அதிசயத்தராய் நின்றார். இத்த 

| வடிவின ரான சோம சுந்தரப் பெருமான் அவர் கனவிற் ரோன்றி, 

| 

“அப்பனே ! காலர் தாழ்த்து நிற்ப தென்னை ! விரைவில் வேலா 
_யுதத்தை யெறிந்து, பொங்கி யெழுந்த கடலை வறளச் செய்து ப 

உலக மழியாது காத்தி” யென்ன, உக்இர வர்மப் பெருமானார் தாம் 
| முன்னர்ச் சோன்றிய இடம் (௪சரவணவாவிச்சண்) நீரென்றும் பா 

சாது உலகுயிர் பொருட்டு வேலாயுசத்தைச் சுழற்றி யெறிந்தார். 

| ஆகாய மளாவியுயர்ச்து வளர்ந்த பெருஞ் சமுத்தி வெள்ள 
i மானது சூரியன் முற்பட்ட பனிப் படலம்போற் சஃறென வற்றித்: 



௨௯௨ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். . 

காலின் மட்டாய் நின்றது. நீருருவ யெ: வருணனும் வவியொ | 

டுங்கி யச்சமுற்றுக் கடற்கு ளொளித்தான். இந்திரன் முதலிய . 

தேவர்கள் யாவருஞ் செய்வகை தெரியாது வெட்க முற்றார்மற்றை 

யுயிர்கள் யாவும் உய்ம் அ உக்கிர வர்மனாரது செயலறிர்து போற்றி 

யானந்தக் கடலில் முழுனெ. வள்ளலாம் உக்கிர வர்மரும் யாவரும் 

வியக்கத் தம் கோயில் புக்கு உலகைப் புரம் இிருக்சார். வருணன அ 

உக்கிரத்தை யடக்கி யுலகைக் சாத்தருளினமையால் வாநணோக்கிர 

மர்த்தன ர்த்தி யாயினர். இதனைச் சக்தியா இந்து தாடன மூர்த் 

இயென்றுஆலாஸ்ய மான்மியம் அறைஇன்ற ௮. 

ஆலாஸ்ய மகாத்மியம் - பதீனேழாம் அத்தியாயம். 

9 பஙரணஷொயா 84 8 வடி ஹூ உரலை 2௪3 

தெவெஉ,ா மயா ஒவொரு உ வ ஹஹ ல ஜிப் x 3 

ஹிஜவெஷவிஜி௧ வட] கூர ஹாலாஹ a 

ஹா ஐ.,௦கராறொணொ ப மணத கரா மம கீஷ௦ஹ 53 

த கரற ண 3கடசக்ஷணெம வாடி அஹ. ஹீவ_தி$) 

ஐவ லா ஷ$ைஹொயெஹ௦ ஹ.ச-1--பபமகிரரஉவெ Xe 3 

ராகி௦விகஷிஷ 3 விஃயெவாவி விடிவி அ சிடு 

எனவரூஉஞ் சுலோகங்களாற் காண்ச, 

திநவிளையாடற் பூராணம். 

அரும்பரி மகந்தொணூற் மாஅ செய்துழிச் 

சுறாம்பரி னிசைத்தருத் தோன்ற றண்ணரு 

விரும்பரி -முரன் அகுழ் வேம்பி னங்குழைப் . 

யொரும்பரி வீரன்மேற் பொருது பொங்கினான். 

விளைவது தெரிக்திலன் வேலை வேந்தனும் 

“... வளவயன் மதுரையை வளைந்திட் டிம்மெனக் ௦ 
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7 நு ௧௯ 
| { கிலு 2 கைய - மாட்ச் 

இ | Al பாக சாதன கருவபங்க மூர்த்தி, உக்க 

| அதி கருதினான் பேயுங் கண்படை 
- கொளவரு ஈனந்தலைக் குருட்டுக் கங்குல்வாய். 

எடுத்த வேல்வ லக் திறித் தெறிந்த வேலை வேன்முனை 

மடுத்த வேலை சுஃறென வறர்து மான வலிகெட ௦ ப 

வடுச்து வேரி வாகையின் றி யடிவ ணங்கு செவ்வரைக் 

கடுத்த வேல்வ லான்கணைக் காலின் மட்ட தானதே; 

. ” வாருணோக்கிர மர்த்தன மூர்த்தயே ௩மஃ 

அறுபத்து மூன்றாவது, 

பாக சாதன கருவபங்க சாத்தி. 

| அ SDR வர்ம 
|: உக்கிர குமார பாண்டியர் அரசுபுரியுங் சாலக் திலே, இரகநிலை 
| 
| 

தது, அதனாலே பயிர்கள் தீய்ந்து பசும்புல்வின் றலையுங் காண்பரி 

தாய், உயிர்கள் பசியினால் வரும் திப் பெரிதும் துன்பரமுற்றன. இங் 

பிழைத் அ மேகம் மழையாகிய வளத்தைச் சுரச்சலின்றிப் பொய்த்: 

ங்னஞ் சேர சோழ பாண்டி நாடுகள் மன்றுவ் கையற வடைய, 

மன்னர் மூவநஞ் செர்தமிழ் வளர்த்த அகத்தியனா ருழைச் சார்க் 

தார். பொதியமலை முனிவர் அவரை நோக்கி “(இனி மழையில்லை. 

அதி லென்பது சேட்டிர். மன்னர்களே ! சூரியனுஞ் செவ்வாயும் 

முன்னர்ச் செல்ல, அசுர குருவாயெ வெள்ளி பின்னர்ச் செல்லுத 

லாலும், சனிக்கோள் இடபம், சிங்கம், மீன மென்னு மிவற்நினோடு 
மாறுபட்டு கடத்தலாலும், ஆகாயத்தே கரக்துறை கோட்களாகிய 

வட்டம், சிலை, நுட்பம் தூமம் என்னும் நான்கனுள்; தூமம் என் 

னுல் கொடுங்கோள் எழுந்தமையாலும், இவ்வுலகிற் பன்னிரு வரு , 

வம் மழையில்லாகும் என்று நூல்கள் கூறுகின்றன. இன்னும் மழை 



௨௯௫ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

' பெய்விக்கும இக் இரத் தெய்வத்தைக் சேட்டுப் பெய்வியுங்க'' ளென் 

ரூர். ப க மம்ம] 
“உததியை யுழுந்தளவரக்இ யுண்டுமிழ்ந்த அருந்தவத் தமிழ் 

முனியே! இச் திரணிடம் யாம் எவ்வாறு சேல்வே” மென்றார். “விர 

தங்க ளெவற்றினுஞ் நறெந்த சோமவார விரதத்தை யஅட்டித்து, 
அதன் பலச்தாற் செல்யமின்” என்று, சோமவார விரத விதிகளையு 

முரைத்தார் முனிவர். மூவேந்சரும் அங்ஙனம் விரதம் அறட்டித்த 

பலத்தினால் ஆகாயவழியாசச் சென்றார். அதனை யறிந்ச இ%தஇரன் 

மூவர்க்கும் மூன்றாசனம் தனக்குக் £ழாய இடத்தில் இடுவித்தான். 

வந்த அரசருள் சேரனுத் சோழனும் இந்திரனை வணங்கக் கீழிட்ட 

ஆசனத்தில் இருந்தனர். வருணன் அகங்கார மழியக் கடல் சுவற் 

நிய வேலாயுதத்தை யுடைய உக்கிர குமாரனர் இந்திர னுடைய . 

தவிசில் ஏறி அவனுடன் கூடவிருந்தனர். ஆகண்டலன் அ அகண்டு 7 

அழுச்சாறடைந்து £€ழிருக்ச அரசர் முகரோக்இ வற்தகாரண மென் j 

னென்று வினவி, அவர் வேண்டியபடியே மழைபெய்யும் வரம் . 

"அளித்து, மணிச்சலன், பொன்னாடை முதலியவற்றையுங் கொ i 
டுத்து நீவிர் போமினென்றான். அவர் போய பின்னர் இர்திரன் 

உக்ர குமார வர்மர் தன்னாசனத் இற் சரியாக வீற்றிருக்குங் களிப் 

பையும்,மழைபெய்விக்கும் வரதீதைக் கேளா திருத்தலையும் பார்த்து, 

தெரியரன் போல இருந்து ஓர் விரயத்தை நினைச்சான். குமார i 

பாண்டியர்க்கு வரிசை செய்வான் போல எண்ணிறந்தோராற் கொ. 

ண்டு வரப்பட்ட ஆரமொன்றைக் கொடுத்தான். அதனைக் குமாரக். | 

கடவுளாம் பாண்டியனார் சிறிசேனும் கஷ்டமின்றிப் பூமாலைபோ 
-லெடுத்துச் தமது கழுத்திற் றரிச்துச் கொண்டார். இந்தின் 

கண்டு மிக்க வியப்புற்று இன்று சொடங்கு ஆரந்தாங்த பாண்டி 

யன் எனப் பெயர் பெறுக என்றான். அவற்றை யெல்லா மொரு. 

பொருட் படுத்தாத ஆங்கு நின்று தர்நா டடைந்து வேட்டையா 

டச் சென்றார் உக்கிர குமார பாண்டியர். மற்றிருவர் ஈரம் மழை. 

| 



பாசசாதன கருவபங்க மூர்த்தி. ௨௯௫ 

பெய்துவளம் பெருக,  பாண்டிராடு மாத்திரம் பண்டை நிலையதாக 

இரும்தஅ. அதனை மனத்தில்வைத்த உக்திர குமாரர் வேட்டை: 

யாடி வரும் போது. பெ தியமலையின் கண், முறையே பொன் பூ 

மண் கல் என்பவற்றைப் பொழியும் புட்கலா வர்த்தம், சங்காரித் 

தம், துரோணம், காளமுடி என்னும் மேகங்கள் மேய்வது கண்டு 

அவையிற்றைப் பிடித்துச் சென்று இறையி விட்டார். 

இர் தரன் கோபங் கொண்டு ஜராவதத்தி லேறிச், சேனைகள் 

சூழ்ந்து வர மதுரையை வந்து வளைத்தான். உக்கிர குமாரர் கேட் 

டுப் பொருக் கென வெழுந்து வெகுளி பொங்கச் , சேனைகளுடன் 

சென்றார்.' பாண்டியனார் சேனை * பாகசாதனன் சேனையைச் 

சிதைத்தது. இந்திரன் வந்செதிர்த்தான். தமாரபாண்டியர் அவன் 

விடுத்த படைகளை யெல்லாம் விலகினர். மேகவாகனன் மற் 

போர் புரியத் கொடங்கெனன். குமார வழுஇயாரு மதற் இசைந்து 

அதில் இந்திரனை வென்றார். பின்னர் இந்திரன் வச்சிரம் வீசினன். 

அதனைத் தங்கத் இருந்த வளையை யெறிக்து வீழ்த்தி இந்திரன் 

 ஓடியையும் அறுத்தார். முடியற்ற பாகசாதனன் வலியிழக்து ௩ர, 
 ணமுற்றுப் பயந்து ஓடிச் சென்றான். புறங்காட்டி யோடிய இந் 

திரன், “நின்னாட்டிற்கு மழை பெய்விப்பேன். விலங்கை நீக்கி மே 

' கத்தை விடுப்பாயாக” என்று திருமுக மனுப்ப, அதுகேட்ட குமார 

ற் பாண்டியர் னெம் கொண்டு மாறபட்டார். 

்், அப்போது * காலரங் குலச்சவராகிய வேளாளர்களுள் ஒர 

் வர் பாண்டியனார் முற்சென்று, நான் பிணை யென்று வணங்க 

னான். குமார பாண்டியனாரும் உயிர்ச்இறு இ வரினும் மெய்காத்துப் 

பொய்களை தொழுகும் காலாங் குலச்சானான வேளாள சிகாமணி 

.. % பரசசாதனன்--பாகன் என்னும் அசானைச் கொன் தவன்) இச்திரன். 
் க ர் வேதாகம முதலிய நூல்களின் கருத்தும், சமய சந்தான குறவர்களதும், பெரிய 

HE புராணக்காரர் கந்த புராணக்காரர்; காஞ்சிப் புராணத்தார் முதலிய தொல்லாிரியர்க 

எதும் உண்மைக் கருத்தறியார் வேளரளரை மூன்றால் குலமென் நிடர்ப்படுவர், ப 



௨௯௬ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

பின் மொழியைச் சிவபெருமானஅ ஆத்த மொழிபோற் இராண்டு 

விலங்கை விடுவித்தனர். மேகங்களெல்லாம் யானைகள் போல் 

மேலெழும் அ சென்றன. பின்னர் இந்திரன் பயந்து மழை பெய் 

வித்தான். பாண்டிநாடு மற்றை நாடுகளைப் பார்க்கனும் மிக்க செழிப் ' 

புறறிருக்தது. காராகிய மேகங்களைச் சிறையி னின்றும் நீக்கு 

வித்த வேளாள வமிசத்தார் கார்காத்த வேளாளசெனப் பட்டார். 

பாசசாசன னாகிய இக் தான த அகங்காரத்தைப் போக் யரு 

ளினமையாற் குமாரச் கடவுள் பாகசாதன கநவபங்க மூர்த்தி யாயி 

னர். இதனை விருத்தாரி மெளலி பேத மூர்த்தி யென்று இலாஸ்ய 

மான்மீயத்துப் பதினெட்டாம் அத்தியாயங் கூறுகின்றது, 

ஸ்காந்த புராணம் - அகத்திய சங்க்தை. 

உம விஜித re ரமி தா மஸ்லாநி | 8 
7 ப «I வ் 

இ ஹஇயவொடெிஷபுஜயவொ ஷ பாவடி நடு வற் 

2ப-மர௦வய ஈ௨ வீ£எபப௦ ௨-௦ ௨ னண3ரலாவ ரவா ூ 
KD ட வளி Ne 

வஃா8ா .தீய௦கர7 தமீறாஜபொதவ ௨௦௨ ரவிளலிம- 

பெ 9-58ஷகெ.௧வ௩8.மி 28) றா 390 ஓரஹ) நாயெம88ய௦ 

ஈ க்ஷி £௦! எனவரூஉஞ் சுலோகங்களா னுணர்க,. 

திநவிளையாடற் புராணம். 

காய்சின மடங்க லன்னான் கைவளை சுழற்றி வல்லே 

லீரினன் குலிசந் தன்னை வீழ்த்சது விடுத்தான் சென்னித் 

சேனன் மகுடக் தள்ளிச் சிதைத்தது சிதைத்த லோடுங் 

கூசின னஞ்சிப் போனான் குன்றிற சரிந்த வீரன். - 

இடுக்கணவம் துயிர்க்கு மூற்ற மெய்தினும் வாய்மை காத்து 

் வடுச்களைந் தொழுகு நாலா மரபின னுரையை யாத்த 

ன 

கைற ல ௧௬ பணை 





பக்கம். ௭-௪. 

சொத்து 7 7127 அலல் 

தகவு 



- சுவணுசல தண்டன மூர்த்தி, ௨௯௭ 

் னெடுத்துரை மறைபோற் சூழ்ந்து றைச்களச் திட்ட யாப்பு 

விடுச்சனன் பகடு போல மீண்டன மேச மெல்லாம். 

பாக சாதன கருவபங்க மூர்த்தயே ௩மஃ 

அறுபத்து நான்காவது, 

, சுவணாசல தண்டன மூர்த்தி. 

இக்திரன் கர்வத்தைப் பங்கப் படுத் திய உகர குமார பரண் 

டியர் அரசு புரியு நாளிலே, முன்னர்ப்போலச் சனி, செவ்வாய், 
குரு, சூரியன், வெள்ளி, பாம்பு என்னும் ஆறு கோள்களுந் திரிந்து 
மழையின் றி மாநிலம் வரும் இற்று. தமது குடைக்& ழகப்பட்ட வுயிர் 

கள் யாவும் வருந்திப் பசியால் அலமருசல் கண்ட குமார வர்மனார் 

ஆலவாயடிகளிடஞ் சென்று குறைகூற அவரும் பேசா திருந்தார். 

பாண்டியனார் இது காலக்கொடுமை போலும் என்று. மீண்டு தற் 

கோயிலடைந்து தயில, பெருமான் அவர் கனவிற் சென்று இத்தர் 

போனின், மைந்தனே ! இப்போது மழையை விரும்பி வரும் 

தாதே. பூமிக்கு நடுவிடச்துள்ள மேருமலையி னோர்குகையு எள 

-விறந்த பொன்னுள்ளன. மேருஇரியின் கருவம் போகுமாறு செண் 

ர் டாலடித்து, பாறையைத் இறந்து வேண்டிய பொன்னை யெடுத்துக் 

கொண்டு, அடைத்து சின் முத்திரையும் பொறித்த. இரும்பு தி' 
. மென்றார். தமார பாண்டியர் விழித்து நித்திய கடன்களைச் 

ஆயது, தந்தையாரைப் போற்றிச் சேனைசளுடன் சேரிலேறிப். பல 

வாத்தியங்கள் முழங்கச் சென்றார். ஆங்கால் குள்ள தம் நாடு 

கடந்து சோழனாடு சார்க்து அவனாலுபசரிக்கப் பெற்று, தொண்டை 

நாடு, வடுக நாடு, கரு௩டசேசம், மாளவதேசம், அருஞ்சுரம், விராட 

சேசம், மத் இியதேயம், காசி என்னும் இவையிற்றை யெல்லரக் 

» 



௨௯௮ . சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். - 

தாண்டி, ஆயிர யோசனை யளவுடைய * தமரி கண்டத்தையும், அது. 

போலுள்ள ஏனைய எட்டுக் கண்டங்களையும் உடைய பரதகண்டத் 4 

தை யகன்று, இமயத் திற்கு அப்புறத்ததாக வுள்ள கிமபுருட கண் | 

டத்தையும், அரி வருட்த்தையுங் சழிந்து நிடதஞ் சார்க்சனர். 
அதற்கப்பால் இளாவிருத வருடத்தையுங் கடந்து சம்புதி சூழ்க ! 

சோடுங் கானகங் கண்டு இறும்பூதுற்று மேரு மலையின் பக்கல் . 

சென்று மலைத் தெய் வத்தை நோக்கி, 

I “மலைகளுக்கு அரசே! எந் சந்தையாரின் நிருக்கர வில்லே! 

பூமிக்கு ஒர் ஆதாரமே ! அளவிலாக் கோள்கஞம் நட்சத் திரங்களும் 

தழுவிச் குழ்ன்ற தெய்வத மலையே ! தேவர் கோயிலே” யென்று 2 
விளித்தார். மலைத்தெய்வம் வாராது காலந் தாழ்தீதது கண்டு குமார : 

பாண்டியர் அதனைச் தண்டிக்க வுன்னிச். செண்டு கோண்டு இக ' 

ரத்தில் மண்ட அடித்தார். அடித்தகாலை யசையாசமேரு அசைந்து 

பந் தபோலச் அடித்து, சேவர் இருக்கும் மாடடிகரங்கள் யாவும் 

வெடிப்புற்றுப் பலமணிகளை யெல்லாஞ் சொறிக்தன. உடனே 

மலைத்தெய்வம் எட்டுப் புயங்களும் நான்கு தலைகளும், வெள்ளைக் : 

குடையும் உற்ற வடிவத்துடன் வந்து தாழ்ந்து கூறும். (ஐயனே! 

தேவரீரது தந்சையாகய சிவபெருமானை தீ தினந்தோறும் இவ்வடி 

வுடன் சென்று பூசித்து வருவேன், இற்றைத் தினம். ஒர் பெண்ணி 
னாசையால் ௮௮ தவறிற்று, அக்கொடிய பாதகத்தை யெம்பிரான் 

றண்டித்து நீக் யருளினிர். அதற்கு அடியனேன் செயுங் கைம் ' 

மாறியாது? '' என்று பொன் இருக்கு மிடத்தையுங் காட்டிற்று. ட 

பாண்டியனார் ஆங்குச் சென்று திறக் தெடுத்து, முன்போலடைத் 

அ முத்திரையிட்டு மதுரைகாடடைந்து மழை பெய்யுங் காறும் 

உயிர்களின் றுன்பங்களை நீக்கிக் காத்தராளினார். ் 

் பரத ராசன் றன் குமாரிக்குக் கொடுத்த கண்ட மரகலாற் குமரி சண்டமெனப் | | 

பெயர்பெற்றது, இம் மூர்த்தியி னியல்களை யெல்லாம் ஆலாஸ்ய மாசாத்மியம் இருபத் 

தோராவது அத்தியாயத்திற் பாக்கக் காண்க; ஆங்கது “மேரோ காஞ்சன ஹாண 

மூத்தி*? யென இவ்விலீலையைச் கூராரிற்கும், த்; 
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STN பி சகலகலா வல்லப. கூத்தி. ௨௯௯ 

ம், சுவளுசலம். என்னும் மேருமலையின் கர்வத்தை 

ரழி சண்டித்தமையாற் சவணுசல தண்டனழர்த்தி யாயி 

னர். 
திருவிளையாடற் புராணம். 

அடித்தலு மசையா மேரு வசைந்துபொத் பந்துபோலச் 

துடிச்சது சொ பந்தி சுரர்பயின் மாடப் பந்தி 

வெடித்தன தருண பானு மண்டலம் விண்டு தாளாய்ப் 
பீடித்தலை தெறித்தா லென்னப் பன்மணி யுதிர்க்த வன்றே. 

சுவணாசல தண்டன மூர்த்தயே நமஃ 

அறுபத்தைர்தாவது, 

சகல கலா வலலப கதர் தது. 

முந்தைக் காலத்தேர் நாட் கலைப் புலவர்சளுக் தேவர் முனிவர் 

முதலாயி னோருங் கூடியிருர்த சபையிலே வித்வ தாம்பூலங் கெர 

டிக்க நேர்ந்தது. யாவ ரீண்டு முதன்மைப் புலமை யுடையவர்; 

எவர்க்குக் சொடுச்சலாம் !?” என்னு மாராய்ச்ி தொடம்திற்று, 

 அதுகாலை யாங்கிருக்சாருண் முதியவளும், “ஓம்! ஓம் லம் ஈமஸ் 

ட. சே கணபதயே! த்வமேவ ப்ரத்தியக்ஷம் சச்வம௫ !” எனவளு௨ 

மதர்வண வேதப் பிரதி பாதிச.ரான விநாயகக் கடவுளைப் பூசித் 

அப் பெற்ற்கரும் பேறுற்றவளும், சங்கத் தமிழ் மூன்று மவராற் 

தரப் பெற்றவனாம், சங்கப் புலவர்களை வென்றவளும், பரமாசாரிய 

மாயெ சுப்பிரமணியக் கடவுளுடன் கானகத்திற் கலா விநோத சம் 

பாடணஞ். செய்தவளும,தெய்வப் புலமையனாம், பாண்டிய னவைக் 

களத்தி னாட்டப் பட்ட % பொற் சங்கலியைச் சன்னமிர் சவாக்காற் 
வகையைத் 

*  இக்கன மெளவையா ரறுத்திருக்க விவ்வுண்மை யுணரா வைணவர் இலர் தம் 

மாள்ளாரு ளொருவ் ரறுத்தர ரென்றுரைத்தப் பெரியோரா னெள்ளப்பகெர், தண் 

ட 



யாகலான் அவளே யித்தாம்பூலம் வாங்குதற் குரிய த்தி i | 
ண்டு சென்று “இதனை யேற்றறாள்க.” என்று பணிந்து நீட்டினர். 

தெய்வப் புலமை படைத்த ஒளவைப் பிராட்டி யன்னவரை 
நோக்கி “அன்புடையீர் ! இது பெறற் குரியவர் யாமல்லேம்புல 
வர்களாெ தேவர்கட் செல்லா மதிபனும், ஐந்திர வியாகரணம் 

என்னும் அரிய விலக்கணஞ் செய்தவனும், உலகிற்குக் காரணமா 

இய மழையைப் பெய்விப்பவனு மான இட் இிரன்பாற் சென் றியின் ” 

என்றருளினள். அன்னவ ர திசயித் அச் சுவர்ச்சஞ் சென்று நிகழ்க் 

ததுரைத்து அவர்க்கு நீட்டினர். இந்திரனார் உண்ணடுங்கி யுரைக் . 

கும். ஐயகோ ! இதுபெறற்கு யான் பிரியனல்லேன். என்னினுஞ் 

த 

சிறந்த புலவ ரொருவருளர். அவர் இறைவனிடம் புலமை பெற்ற 

வராய், சர்வஞானக் கடலாய், உமையை மணந்த ஞான் றுற்ற ' 

விடர் களைந்த தவத்திற் கதித்தவராய், பிரண வோப தேசம் பெற் 

அச் சங்கமும் முதனூ லுக் தந்தவராய், பெரிதாய் விளங்கும் மகோ :! 

ததியை யுழுக்தளவாக்கி யுண்டு, அண்ட கோளகைகாறு முயர்க்து 

வளர்ந்து மேலுலகர்க் கெல்லாம் பேரிடுக்கண் புரிந்த விர்தமலையை 

யொரு தஇிருக்கரத்தா னடக்ப் பாதலம் புகுத்தி, வில்வல வாதாவி 

யரை யழித் தக் காவிரி நீத்தந் தென்றிசை யுறச்செய் து, குற்றாலகா | 

தரைக் குறுக குறுக வெனக் குழைத்து விங்க வடிவ மாக்ியவராய் . 

* சகெரநொள் வாழ்ம்தமையா னன்றே ஒளவை யென்னும் பெயர் போச்த கதன், ன் 

மேது வறியாது காலநீட்டல் கண்ட வால் வுணர்வினர் சிலர் ஒளவை பிருவரெ. ன் 

கணத்த இடர்ப் பபெ, இச்சரிதம் இந்திர னவைக்களஞ் சென்ற ஒளவையை ( 

““புலவிர்?? என்று அழைத்த தெனவும், அதனைக் கேட்ட ஒளவையார் தாம் கத ட் 
குரியேனல்லே னென, ஆல்தருந்த அசத்தியனார், சரசுவதி இன்த அங்கனே 

கூறின் ரெனவு முரைப்பார் இலர், அது பொருர்தாமை யுணர்க, “ 



........... சகலகலா வல்லபமூர்த்தி, ௧௦௫ 

© 

தர - அவர்க எங்வகனே தென் நிசைக்க ணுள்ள பொதியமலை நோக் 

இச் சென்று குறு ழனிவர் திருவடிகளைப் பணிக் தாங்காங்கு நிகழ்க் 
தன கூற வவருரைப்பார். “கல்விப் பேற்றின் பெருமை கண்டீர்! 

எழுத்தின் கிழச்தி நாமகளாகலானும், திரிபுர வசஞ் செய்தருஞங் 

காலத் திறைவ னவளுருக் கொண்டு நடித்சருள லானும், அவ்வப் 

புலலந்க ணாச்கடோறு மமர்க் தன்னவர்க்குச் சொல்வன்மை யளித் 

தலா மைக ளெனப் பெயரிருத்த லானும் அவளே சலா வல்லப 

_ மூடையவள், அவளே யிதனை யேற்றற் கருகமு முடையள். ஆகவி 

அங்குச் கொண்டு செல்கு திர்” என் றேவினார். 

அவ்வாஞ் ஞையை மறுக்க லாற்றாது அன்னோர் சத்தியலோ 

கஞ் சென்றனர். ஆங்கே வெள்ளைக் கலையுடுத்து வெண்ணிறத்த 

பணிபூண்டு வெண் பூமாலை புனைந் அ வெண் சந்தன மணிந்து விளங் 

. குஞ்சரசுவதீ தேவியார் வீற்றிருக் தனர், இவர்கள் ௮வரை வண 

_ங்இ௫நக்கு வேதத்திலே கூறப்பட்ட சரஸ்வதி * தசச் சுலோக 
” யென்னு மரிய மட் இரமாதிய, 

நீஹாஈ ஹரற ஹ.நஹா/0 வமா காலா ௧௨ ராண 

-ஓா௦ ௯.௧௬ வ வெ௯உர 2-இஷ ௦ | உ-2-௩௦.ம வீ ௬௩௮ 

கல தட நரஹாரர ௦.8௦ . வாணீஃ நாதி 8 நஹா வஹா 

விலகி க | ஒ௦ வ, ணோடெவீ வஹாஹகி வாஜெலி 

 வஃாஜநீவ॥ 

| ஆ இம் மந்திரத்திற்கு இருடி ஆச்வலாயகர், சந்தசு அதுட்டுப், தேவதை ஸ்ரீவா 

| இிச்வரி, யத்வா ஹீதி பீசம், தேவீம் வாசம் சக்தி, பிரணோ தேவி €லகம் என்று 

| அறிக. இன்னும் பிரணோதேதலீத்திய மக்திரம், பாவகான மந்திரம், மகோ அர்ணேதி மர் 

இர முதவியனவிம் இருக்கு வேதத்திற் சாஸ்வதிரசசய சாகையில் கூறப்படுஜன் றன, 5 

| 
| | 

| 
| 
(ப 



௩0௨ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

என்னு மிதனைச் கூறிச் அதித்தனர். கலைமகள் சேட்டு யாது. 

காரணங் கழறுதி ரென்னலோடு மிவர் உரைப்பார். “இசைமடக் 

தாய்! வித்வ தாம்பூலங் சொடுக்க வேண்டிக் குறு முனிவர் பாற். 

போந்தகாலை யன்னவர் சகல கலாவல்லியாஇய நின்னிடம் போமாறு ' 

ஆஞ்ஞாபித்தனர். ஆகலி னிதனை யேற்றருள்க'' வென்று வேண் . 

டினா. ராக, ஞான சூர்த்தி யாஞ் சரச்சுவதி யவர்களை கோக்க 
யுரைக்கும். “(அம்மவோ ! யான் தாம்பூலம் வாங்கற்கு உரியளல் 

லள். நான் கற்றதுங் கல்லாததுமான அளவுகளை யறையுங்கா ற் I 

கற்றதோ சகைக்குளடங்கிய மண்ணள வாகும் கல்லாதனவோ உல 

களவு இருக்கின்றன. ஆகலாற் பூரண கலாவதியா யிருப்பவர் இரி 

புரா பரமேச்சுவரி யென்பது தேற்றம், அவர் தம்மையே அதர்வண : 

வேதழம், 

ஸர்வ மந்திரா ஸ௩ கசாம் பீடோப பீட தேவதா பறிவ்ருதாம் 

ஸகல கலாவியாபிநீம் தேவதாம் ஸாமோ தாம் ஸபரா ஹாம் ஸஹ் 

ருதயாம் ஸாம்ருதாம் ஸகளாம் ஸளேந்தரியாம். ஸதோதிசாம் பராம் 

வித்யாம் ஸ்பஸ்டீ க்ருத்வா ஹ்ருதயே நியாய விஜ்ஞாய மிலியம் கம 3 

யித்வா திரபுராம் பரமாம் மாயாம் ச்பேஷ்டாம்., த 

என்றற் ரொடச்கச்தவா வுரைச்கின்றது, சிவாகமங்களும் 5 

அவ் வம்மையார் வன், பப்ஸ் வாகீசுவரி யெனக் கழறுதின்றது. 4 

ஆகலா னவரிடஞ் சென்று கொடுக்கவென் றேவினள். அவ்வாறே 

யன்னோர் திருக்கயிலை மலை சென்று திருஈந்தியங் கடவளின் 
விடைபெற்று அம்மையார் தம் நாயகரான ப ரமபதியுடன் நிருவோ 4 

லச்சல் கொண்டெழுக் தருளி யிருக்குல் கோயில் சென்று வணவ் இ 

இத் து இப்பாராயினார். | பு 

“ஸந்நிதாய ஹ்ருதய கமல கர்ணிகாயாம் பராம் பகவதம் லக்ஷ. 

மீம்மாயாம் ஸதோ இதாம் மஹாவச்யகரீம் மத கோம் மாதந காரிணீம்' 

தீ.ஐர்ப் பாண தாரிணீம் வாக் விச்றாம் பிணீம் சந்திர மண்டல மத்ய 



சகலகலா வல்லப மூர்த்தி, ௩௦௩. 

| வர்த்திநீம் சந்தீரகளாம். சப்தசீம் மஹாமித்யோ பஸ்திதாம் - ஸ்ரீ 

பீடே பராம் பைரவீம் இத்களாம் மஹா திரபுரா தேவீம் த்யாயே” 

் . எனவரூஉம் வேதமந்திரங்களை யெடுத்து வழுத்தியகாலை யம் 

_ பிகையா பென் னென்று வினவி யருளினர். அவர் நிகழ்ந்தன கூறி 
னர். அவையிற்றைக் கேட்டருளிய மகாதேவி திருவாய் மலர்ச் 

அருளும். அன்பீர்! தலைச்சங்கத்தி லிருந்து சமி மழாராய்ம்தமை 

யாலும், தமிழை வளர்த்த புலவன் அகத்தியனுக்கு ச் செந்தமிழைச் , 

செவியறிவுறுத் தமையானும், கடைச் சங்கத்திலே களவியலின் 

மெய்யுரையைக் காட்டினமையாலும், பரம குருவாம் சன்றந்தை 

யார்க்குப் பிரணவாநத்த மொழிந்து செகுருவாய் விளங்கலானும், 

. நக்கீரன் முதலிய அடியவ ரறையும். தமிழ்மாலை கேட்டு அவர்க் கருள் 

 புரிதலாலும், பராசர குமாரர்கள், ௩ந்தி முதலாயினோர்க்கு ஞானோப 

கேசம் புரிதலானும், செந்தமிழ் மொழிக்குச் சிறப்பாயுள்ள அகப் 

பொருளிற் களவியல் கற்பிய லென்னு மிரண்டனுட் களவிய 
 லொழுக்கை மடவரல் வள்ளியானும், கற்பியல் என்னும் ஒழுக்கத் 

- தைத் தேவ குஞ்கரியானும் நிறுத்து உணர்த்தினமையாலும், சர்வ: 

 கலாஞான சத்தியென்னும் வேலாயுதத்தை தரித்து ஞானசத்தித 

_ ரன்,ஞான சத்தியான்மா வென விளங்கலானும், அநணகிரியின் 

| புகம்கொண் டருளியதனானும், வேதப் புலவனெனவிளம்பியவிரிஞ் 

' சனைச் சிறை யிட்டமையானும் இன்னும் பல வேதுக்களானும் நங் 
| குமாரன் சுப்பிரமணியனே சகல கலா வல்லப னாவான். அவனிடஞ் 
- சென்மினென் ஜறேவி யருளினர். 

அவ்வாறே யவர்க ளிறுதியிற் கந்தலோகஞ் சார்ந்து பரம 

| கருணாநி தியாஇிய சுப்பிரமணியக் கடவுளைத் அதித துப் பன்முறை 

. வணங்இ நின்றனர். வந்த காரண மியாது என்று வினவியருளினர் 
கந்தவேள். இவர்க டாம்வரச காரணத்தை விண்ணப்பித்து நின்ற 

னர். ௪கலகலா வல்லப மூர்த்தியாயெ குமாரக்கடவள் புன்னகை , 



௩௦௪ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

புரிந்து ஏற்றுக் கொண்டேம் என்று திருவாய் மலர்ம்தருள வீரவாகு 

தேவர் வந்து அதனை யெடுத்தனர். அதனா லெவர்களுங் குமாரக் 

கடவுளின் மகிமைகளைப் பாராட்டி யானக்சச் கூத்தாடினர். இத . 

ற் குகக் கடவுளார் சகலகலா வல்லப ர்த்தி யாயினர். 

ப தனிப் பாடல. 

* புலலீரென் றனையழைதச்த£ர் புரந்தரனே யெனவவனும் பொதி 

கை வெற்பி, னிலதியசோ முனிபுலவ னென்றலுமே யவனுங்கேட் . 

டிரங்கி நின்று, கலைமசளரம் புலததியெனக் கலைமகளுங்' கருத் 

தழிக்துகெளரி யென்ன, மலையரசன் மகள்புதல்வன் சரவண வேள் ' 

புலவனென வகுத்தா என்றே. 

இவ்வாறச் சடையினர் தாங் கேட்நெனி விம்மிதமுற் றியமபொ 

ணாத; அவ்வாரு மொளிவடிவிற் கந்சபுரஞ் சென்றிறையைத் அதி 
த்து நிற்ப, வவ்வாறங் குணர்க்தருளிப் புன்னகைபூச் தில்வரிசை { 

யழகிற் கொண்டேர், தவ்வாத குணத்திரெனுஞ் சகலகலா வல்லப 

ணஞ் சாமி தானே. இ 

சகல கலா வல்லப மூர்த்தயே நமஃ 

- உ ணன: எ ஆ 

* புலவீரென் ெனை யழைத்தீர் புரர்தரனே யானல்ல பொதிகை வெற்பி-னிலஇய। 

கோ முனியென் அல் கும்பமூனி வனுமெழுக்தே யெளியே னல்லேன்-கலை மகளாம் புலவி 

யெனக் கலைமகளும் யானல்வ கழறக் சேண்யின் பு யரையன் மகள்சுதனாஞ். சரவண 

வள் புலவனென வாழ்த்த. லாமே? எனச் இலர் பாடம் கொள்வர். அதுபொருந்தாது 

ஆ 
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ல் அ்சுர்ல் க் விரிடேககுமாரயோகத்கதி. | 



அறுபத்தாறாவது; ..... 

. அபிடேக குமார ன். 

பரத கண்டத்தி னுள்ள குகதலங்க ளெல்லாவற்றினும் மேலா 
- னவைபதினேட்டுத் தலங்களாகும். அவை யாவன இர் திரநீலம், 
கனகலம், பொதியமலை, பழநிமலை (திருவா வினன்குடி)சுவாமிமலை 

(ரு வேரகம்) விசாகபட்டினம் (விசாகபவனம்) திருப் பாங் குன் 

றம், குமார சாரை, சந்தனாசலம் (திருச்செக்அர்) தண்டக வனம், 

கதிர்காமம், ஸச்யச்சிதகம், திரி கூடாசலம், குமாரவனம், இங்கி 

பேரி பட்டினம், விருத்தாசலம், மூகாம்புரி, துங்க பத்திரோத்தரம் 

- என்பனவாம். இவற்றுள்ளே இந்திர நீலம் என்னும் தலத்தில் வீற் 

ந 04 

. நிருச் இன்றவமே அபிடேக தமார.ழிர்த்தி எனப்படுவர். அதன் 

_வசலாறாவது?-- | 

முற் கூட்டங்கள் வந்து படினெற இமயமலையின் பக்கத் 

லே பலவளங்களை யுடைத்சாய், மும்மூர்த் ளால் காவல் கொ 

ருக்கும் இந்திர நீலம் என்னும் பெறிய ௩கரம் ஒன்றுளஅ, 

' அதன் கண் விட்டுணு பிரமன் இர் திரன் முதலிய தேவர்க ளெல் 
லாம் ஒன்று சேர்க்து, ஆகாய கங்கை முதலிய புண்ணிய தீர்த்தங்க 

- ளெல்லாவற்றானும் ௮பிடேசஞ் செய்து, மணிமுடி சூட்டிப் பூமாரி 

பொழிர் ௮, வேத மங்கள வாழ்த துக்களைக் கூறிச் குமாரக் கடவு 
ளைப் பூசிக்க, பெருமான் கருணை கூர்ந்த, ““தேவிர்காள் நமக்கு என் 

் வேண்டு” மென்றார். விட்டுணு முசலினோர், “ஐயனே ! தேவரீர் 
எங்க ளெல்லவர்க்குந் தலைவராய், எஞ்ஞான்றும் இவ்வாறாய அபி 

டேகத்தை. யியற்ற அதனை யேற்றுக் கொண்டு எங்கட்கு வருந் 

அன்பங்களை யெல்லாம் நீக்கி யருள வேண்டு” மென்று பிரார்த்திச் 

தனர். அவ்வாறே வேண்டும் வரங்களை யெல்லாங். கொடுத்து, அன் 

அழுதல். அபிடேக தமாரழர்த்தி யென்னும் இருநாமங் கொண்டு வீற் 
திருக் ன்றனர். 

௨௦ 
ge * 



௩௦௬ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

திநசசேந்தூர்ப் புராணம். 

எழுமுதிற் படலை அங்கு மிமயமால் வரையின் பாங்க - 
ரழஇனுக் கழகு கோக்கு மாடியின் சிறப்பு வாய்த் அச் ' 

செழுமைபெற் அயர்ந்த ஞானச் செய்யவிக் இசரீ லப்பேர் 
தழுவித் தேவர்காக்குக் தகையபட் டின மொன் றுண்டால், 

அந்தமா ௩கரிற் றேவர் யாவரும் திரண்டன் பாச. 

முக்தமோர் தேவர் சேனா பதியென முருக வேட்குச் 
சிர்தையார் வத்தி னோடும் திருமணி மவுலி குட்டிச் 

சந்தநான் மறையின் வாழ்த் தித் தண்மலர் மாரி தூற்றி, 

அன்றுதொட் டின்று காறு மாரரு எபிடே கப்பே 

சொன்றிய குமர னென்ன வும்பர்கள் வணங்டி யேத்த. 

வென்றிவே லண்ணல் போற்றி வேண்டு£ர் வேண்டி யாங்சே 
கன்றருள் புரிந்து வேத நவிற்றவீற் றிருந்தான் மாதோ. 

அபிடேக குமார மூர்த்தயே நமஃ 

அதி 
டா பட இ 

சதல 

ரி 

அறுபத்தேழாவது; 

டோதிப மூர்த்தி. 

கங்கா நதிக்கரையி னுள்ள கனகலம் என்னுந் தலத்திலே 

அழகுவிளங்க விருக்குங் கோயி லொன்றுண்டு, ஆங்கே வித்தியா 

விலாச மண்டபம் எனப் பெயரிய ஒரு பட்டி மண்டபம் விளங்கும்... | 
அதன்கண் குமாரக் கடவுள் ஆயிரகோடி சூரியப் பிரகாசம் போன்ற. I 

ஈவமணி யிழைத்த சிங்க வாசனச்தின்சண், ஒரு திருக்காத்திலே. 

விகாயகச் கடவுளின் கொம்பாடய எழுத்தாணியும், ஒரு இருக் காத் 
இலே வேத்திரப் படையும் ஒருதிறாக்கரத் இல் வேதமுதலிய உண் 

ந் 
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மை நூல்களும் தரித்து, மற்றொரு கரத்தை மார்பில் வைத்தருளிய 
 தருக்கோலத்தடன் வீற்றிருந்து, வேதம், உபநிடதம், சிவாகமச் 

இத சாக்தம், மிருத, புராணம், இதிகாசம், தருக்க முதலாகிய வட 

மொழி தென் மொழிகளை யெல்லாஞ் சகல லோகத்து முள்ள 
தேவர் முனிவர் முதலாயினோர்க் குணர்த்தி யருள்வர். ச 

| அங்கே விட்டுணு, பிரமன், இந்திரன் என்பாரும்; தேவர், 

அசுரர், கருடர், இன்னார், கமபுருடர், இயக்கர், விஞ்சையர், இராக் 

கதர், கந்தருவர், சித்தர், சாரணர், பூதர், பைசாசர், தாரகாகணம், 

ஆகாய வாசிகள், நாகர், போகபூமியர், தைத் தியர் என்னும் பதி 

ட் னெண் வகைப் பட்ட கணத்தவருட் பேரறிவும் பக்குவமும் வாய்க் 

_ தவரும், அகத்தியர், வசிட்டர், மார்க்கண்டேயர், அத்திரி, பிருகு, 

 அவங்திரா, விசுவாமித்இரர், நாரதர், பிப்பிலாசர், புசுண்டர், சனகர், 

சனாதனர், சனந்தனர், சனற்குமாரர், சுதீக்கணர், கபிலர், ததீசி, 

அருவாசர் தத்தாத் இரேயர், வாமதேவர், கண்ணுவர், சதானந்தர், 

சாதாதபர், சிகண்டி, தெளமியர், கணாதர், கெளதமர், சுகர், பாசத் 

- துவாசர், முதலாய டுரஷீ மாணவரம், சுவாயம்புவர், பிரசாபதி, 

உசன், பிருகற்பதி, ஆதபன், மிருத்தியு, இர். இரன், விட்டன், 
சா.ரச்சுதன், திரிதாமன், விடபன், தருமன், தரக்கு, இரியாருணி, 

தனஞ்சயன், கேமகன், உருதுஞ்சயன், ப.ரத்துவாசன், கோதமன், 

வாச்சுவான், சூட்டுமாயணன், இரணவிக்து வான்மீஓ, சத்தி, பரா 

சரன், சாது கன்னன், இருஷ்ணச்துவை பாயனன் (,இருமால்) என் 

னும் இவர்கள் ஒவ்வோர் துவாபச யுகங்கடோறும் வேச வியாச 

சாகப் பிறத்தலால் இது காறும் பிறந்த இருபத்தேழு வியாச மா 
ஹக்கர்களும்,அசுரர் குருவும் தேவகுருவுமாகிய சுச்ென்,வியாழபக 

வான் என்னும் குநமாண வரும் சூழ்ந்து பாடங்கேட்டு முறையின் 

இருது பயிலப் போ திப்பர். வியாதர்களின் மாணாக்கர்கள் ஆயெ, 

சுதன், தமனன், சுசோத்திரன், கங்கணன், உலோகாஇ 

யோக, சதீக்ொது, சைடென், ததிவாகன், விடபன், பிருகு, , ௨5 



௬௦௮... சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

இரதபன், அத்திரி, வாலி, கோதமன், வேத£ீரிடபன், கோகன். 

னன், குகன்; கெண்டி, சடாமன், அட்டகாசன், தாருகன், இலாங். 

கலி, சுவேதன், சூலி, இண்டாமுண்டி, சயிட்ணெ, சோமதர்மன் . 

இலகுலீசன் என்பவருஞ் குழ்ம்திருந்து பாடங்கேட்பர். இவர்க் 

குற்ற ஐய விபரீத மயக்கங்களை யெல்லாம் நீக்கித் தத்துவ ஞானச் 

தை யுணர்த்தி யருளலானும், இம்மாணவர்க் கெல்லாம் தலைமை. 

பெற்ற ஆசிரியராகலானும் சீடாதிப ழர்த்தி யெனப் பெயர் பெற்ற 

னர். இதனையே சிஷ்யேச மூர்த்தி, ம. மூர்த்தி படக் 

கூறும் வராகமா புராணம். 

வராக புராணம். (மொழிபெயர்ப்பு.) 

வான இக் கரையின் மஞ்சு வருங்கன கலத்தப் பட்டி 

யானமண் டபத்துக் கோடி யருணரொன் றிணை ன் : மானக் 

கோனெழுத் தாணி வேதங் கொளுஞ்சிவா கமங்களாதி 

மேன௩ன் முறைக டாரித் தமர்ந்தவேத் இருக் தாங்கி. 3 

குரவனிற் பொலிந்து மார்பிற் குருமல ரத்தஞு சாத்திப் 

பரவிய முனிவர் தேவர் பலமறை வியாதர் தாலர் ' 

இரகலை யமிர்த மூண்ணச் சீடரா யவர்பி றங்கச் 

சரவண பவனுஞ் சீடத் தலைவனா யிருந் தான் மன்னே. 

சீடாதிப மூர்த்தயே ௩ம௦ 

௮றுபத் தேட்டாவது, 

குமரா! பமெமசாரி மூர்த்தி, 

இயற்றமிழ் இசைத்தமிழ் நாடகத் தமிழ் என்னும் க் 
திவ்விய மணஞ் சிறுதென்றற் காற் அட னளாவி வீசும் பெரதிய 
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ஆ குமாரப் பிரமசாரி மூர்த்தி. ௩௦௯ 
% 

i மலைக்கு மேற்கே யுள்ள அம், முத்தியைக் கொடுப்பதும் ஆகிய அட் 
| தரங்க தானத்திலே, குமார தாரையின் பக்கத்தில், உள்ள கலைப் 

| பிரகா௪ தலமொன் றுண்டு, ஆங்கே ஆதிசைவப் பிராமணர்க 

| ணிறைந்து வேதா தி கலைகளை யத் தியயனஞ் ' செய் இருப்பர். அங் 

| கண் பிரமசாரி வடிவங் கொண்டு சென்று, காமிகா தி வொகமங்கள் 

இரபத் தேட்டனையும், அவற்றின் பிரிவுகளையும், அக்கிரிரிதி, மாக 
ஸ்தோகே, இரியாயுஷம், இந்தாமணி, காலாந்தகம், உருத். இரம், 

| மாதிருகை, மேளாமர் திரம், பஞ்சாக்கர வகை என்னும் மந்திரங் 

i களையும், ஸ்நான விதி, அருச்சனை விதி, தீக்ஷாவிதி, ஈவநைவேத் 

il 

| இய விதி, அருச்சனாங்க விதி, குண்டலக்கணம், அக்கினி காரியம், 

 காலவிதி, நிமித்த பரீக்கை, பூமி பரீக்கை, பிரவேச பலி, இராமாதி 

| | லக்கணம், சங்குத் தாபனம், மாகோப துரணக் இரமம், பதவிக்கி 
_ யாசம், சூத்திர மர்மம், வாத்துதேவபலி, ஆயாம வித்தார விதி, 

| | நிரூபணம், நட்சத்திர சகா விதி, தண்டகாதி விதிந்கியா 

| சம், துவாராஇப் பிரமாணம்,தெய்வத் தாபம், துவிச சங்கியாவிதி, 

| 

பிரம தேவ பதாதி, அங்கத்தான நிர்ணயம், கர்ப்ப நியாசம், பாலத் 

| தாபனம், இரகவிசியாசம், வாத்து சாந்தி, சாலா லக்கணம், £ந்தியா 

வர்த்த லக்கணம், ஏகதுவி சாலா லக்கண்ங்கள், சர்வதோ பத்திரம், 

 திண்டமாலிசா லக்கணம், பீட கண்டாதி விதி, கொம், தூபிகாளம், 

மூர்த்தாட்டக விதானம், இலிங்கம் என்பவற்றின் இலக்கணம், 
அங்குரார்ப்பணம், சிவலிங்கப் பிரதிட்டை, பிரதிமா லக்கணம், 

குலம் செய்வம் இடபம் கோபுரம் பரிவாரம் விமானம் பீடம் என் 

னுமிவற்றின் தாபன வீதி, அவார பூசை, சகளார்ச்சனம், ஈனம், 

நித்திய மகோற்சவ விதிகள், அபிடேக விதி, பல பூசை, அந்தி 
யேட்டி, பிதிர யஞ்ஞம், பிராயச் த்தம், சவெரிராத்தம், சம்புரோக் 

கணம், தான லக்கணம், விக்கனேசா தி தாபனம், க்ஷேத்திர கந்த 

சிவராத்திர இருத கம்பள பற்கு௩ பூசைகள் முதலாய விதிகளை 

யேலலாம் லந்திர பாவன ரியா சகிதம் உணர்த்தி யருளாறிற்பர். 
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௨௧௦ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம்; 

இங்கனம் பிரமசாரி வடிவங் கொண் ~ணெர்த்துல் குமார ராகலின். 
குழகனார் தமாரப் பிரமசாரி ழர்த்தி ஆ விளங்கினர் என்க. 

திநசீசேந்தூர்ப் புராணம். 
மலயத் இன் மேல்பான் முத்தி வழங்குமக் தரங்க மான 
நிலயத்திற் குமார தாரை நீணதிக் கரையின் பாங்கர்க் 

கலைமுற்று முணர்ந்க வேத வாரிடர் கண்ணே யாதித் 

தலைமைத்சன் வேத பாடம் தணப்பிலா தவர்கள் கூட, 

இருந்துருச் சொல்லிக் கொண்டி யாவர்க்கு மிறைவனாதிக் 

கருந்தட நெடுங்கட் செவ்வாய்க் கெளரிவார் முலைப்பான் ஞானச் 
தருந்திவெஞ் சமணை மாய்த்த வாறுமா முகங்கொண் டுற்ற 
பெருந்தகை யாங்கு மாரப் பிரமசா ரிப்பேர் பெற்றான். 

குமாரப் பிரமசாரி மூர்த்தயே நமஃ 

அறுபத் தோன்பதாவது, 

வலலி கலயாண மூர்த்தி. 

இம் மூர்த்தம் சோடச மூர்த்தங்களுள் ஒன்றாய வல்லி கல் 

யாண திவ்விய மூர்த்தம் போன்றது. அதன் வரலாறாவ அ-சுப்பிர 

மணியக் கடவுள் வள்ளி யம்மையாரைத் இருமணஞ் செய்தருளிய அ 

கேட்ட பிரமன் முதலிய தேவர்கள் விட்டுணுவிடஞ்சென்று “கமல 

காபனே! உனது இருமருகராகிய சுப்பிரமணியப் பெருமான் நினது 

கண்ணி னின்றும் உதித்த புத்திரிகளுட் சுந்தர வல்ஷியார் மான் 

வயிற்றிற் ரோன்றி வள்ளி யெனத் திருநாமங் கொண்டு வளசாநிற் 

கக் சளவிற் கொணர்ந்து பின்னர் வேடர் இரக்க, அவரூரிற் செ 

ன்று திருமணஞ் செய்தருளினர். அப்போது யாம் வெ பெருமான். 

உடன் விண்ணின்று சண்டேம் அன்றி நேரிற் றரிசித்து ஆனந்ச 
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Ee வல்லி கல்யாண மூர்த்தி. ககக 
இ 
முற்றே மல்லேம். தெய்வயானை யம்மையார்க்குத் இருப் பரங் கரி 

யில் மன்றல் செய்வித்து ஆனம் த்தது போல இதனையும் யாஞ் 
செய்து தரிடத் தன்புறுதல் வேண்டு” மென்று விந்த மலையிற் செ 
ன்று தவஞ் செய்தார். 

| குமாரக் கடவுள் தோன்றி “நும் மெண்ணப் படி யாகுத”' 
என்று திருவாய் மலர்க் தருளினர். தேவர்கள் உடனே அம்மகாமலை 

_யின் பக்கத்தே யுள்ள இடத்திலே செறர்த கோயி லொன்று தெய் 

லத் தீச்சனாற் புனைவித்து, திநமண மண்டபம் வ்குப்பித்து விட் 

ணெ ய தேவர்களும், இலக்குமி சரசுவதி முதலிய தேவப் 

பெண்களும் நிறைந்து அலங்காரஞ் செய்தனர். அவை முடிந்த 

6 டன் தமாரப் பேநமானும், வள்ளீ நாயகியாநந் தோன்றி 

சிந்தா மணியே தெய்வத் தருவே 

கொந்தார் தருவிற் குலவுங் கொடியே 

யந்தா மரைசங் கெனுமா நிதியே 

நதா வொளியே நறையே யழு£சே. 

மாவின் குயிலே மருதின் இளியே 

காவின் மயிலே சானப் புறவே 

டி பூவின் னனமே புறவின் பிணையென் 

4 ... ஹேவின் விழியா ரினிதேத் தினால். 

ர் என்று இலக்குமி தேவி முதலாயினோர் அதிக்க, திருமால் 

 முசலாயினோரும் வேத மர் திரங்களாற் ஓதித்து வேண்ட, மணச் 

சாவும் பெருமானாரும் பெருமாட்டியாரும் புகுர் சருளினர். தேவ 

களிருக் தேவர்களுந் திருமணக் கோலதீதைச் செய்ய, வள்ளியம் 

| ன கந்தக் கடவுளும் திருமணக் கோலங் கொக்கின் வீற்றி 
ட்டு 

லப் க ர்கும் வலத் திருக்கரங்கள் இரண்ட முறையே அபயமா 
13 2 



௩௪௨ . சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம், 

கவும், உருத்.இிராச்ச மாலையை யேந்தியதாகவும், இடத் தருக்சரங்க 

ரூள் ஒன்று இரத்தின தம்பத்தை யேந்தாறிற்கவும், மற்றொன்று 

அரையினிடச்சே பொருந்தவும், தெய்வத் இருவெலாஞ் சேர்ந்து 

இரண்டாற்போலும் வள்ளியம்மையார் வலப்பாகத்தில் விளங்கா . 

நிற்கவும், சர்வ அலங்கார முடையராய், மாமனா திநமால்மகட் 
கொடுத்தேன்; எஏற்றருள்க”” வென்று கரக நீர் விடுப்ப, இருக்குனு 

மேறுவல் பூப்ப விளங்கி யிருக்து திருமணக்காட்சி சொடுத்தார். யா 

வருச் தரிசித்து ஆனந்தக் கடலி லமிழ்க்தி நின்றார். விசாகப் பெரு 

மான்விரும்பித் திருமணக் சாட்டு வழங்கி யமர்தலால் அவ்விடத் தி 

ற்கு விசாகபவனம் என்று பெயர். அத இப்போது விசாக பட்டி 
னம் என வழங்கப் படுகின்றஅ. வல்லி யாகிய வள்ளியம்மையாரு 

டன் மணக் கோலங்கொண்ட அழகராயிருந்தமையால் வல்லி கல் 

யாண முர்த்தி யெனப் பெயருற்றார். 

குமார தந்திரம், 
வல்லீ கல்யாண ஸ்வாமீ! ஹஸ்த தீவந்த்வேக்ஷ் மாலா மபய 

ம்பி ப்ருதம் குண்டிகாம் ச்ரோணி பத்தம் சவ்யே வாமே நிஷண்ணே 

மச்ர வத்ருத விதி£ச் ரூய மாநேயுக்கம்! சர்வாலங்கார யுச்தம் ஜல 

கமலத்ருதா விஷ்ணுகா சாருணாபம் வல்லீ கல்யாண மூர்த்திம் சகல 

சுரகணைஸ் ஸ்தூய மா௩ம் ப்ரபத்யே! 

தணிகைப் புராணம் - ௮கத்தியனநள்பேறுபடலம்: 

அல்யாப் பவிழ்க்கும் வலக்கரங்க ளபய மக்க வடந்தாங்க 

வெல்யாப் புறுத்த மணிக்கடமுங் கடியு மிடக்கைத் தலஞ் ச்: 

சொல்யா ழனைய வள்ளிவலக் அன்ன மணிநீ ரரிவார்க்கக் 

கல்யா ணத்தி னெழில்வாய்க் த கடவு ஞருவங் காண்போரும். 

வல்லி கல்யாண மூர்த்தயே ௩மஃ 
இ ணக க் ~ 

மணி ர்டிங்வ்கி ட 

ஆல் : வீச ய 
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எழுபதாவது, 

நடன நாத மூர்த்தி. 

குரிய குலத்திலே தோன்றிய அரசர்களூட் புருகுச்சன் என் 

னும் அரசனுக்குத் இரசதசியு என்னுமகன் பிறந்தான். அவனுக்கு 
அ௩ரணியன் என்பவன் சோன் நினான். அவன்மகன் பிரடதசவன், 
அவன் குமாரன் அரிய சுவன், அவன் புதல்வன் அத்தன். அவன் 

சூதன் வசுமனசு. அவன புத்திரன் இரிதன்வா. அவன் ரோன்றல் 

திரயாருணி, அவனுக்குச் சத்திய வீரதன் என்னும் % திரிசங்கு 

உதித்தான். அவனுக்குச் சத்தியவதி யென்னும் மனைவியிடத் திலே 

சத்தியம் என்னும் பெருந்தவத்தை நிலைநாட்டிய அரிச்சந்திரன் 

ரேன்றினான். அவன் குமாரன் லோதொச்சுவன், அவனுக்கு அரி 

தனும், அவ்வரிதற்குத் அந்தனும், அவனுக்கு விசயனும் தோன்றி 
னர். அவ்விசயன் புத்திர ரில்லாமையால் அரிய தவத்தைச் செய்து 

காருகன் எனவழங்குஞ் சித்திரசேனனைப் பெற்றான். அவன் றன் 

வதையாக் விசமன் வானுலசேற, சிலகாலம் மணி முடி தரித்து 

உலக மெல்லாம் ஒருகுடைச& மாண்டு, பின்னர்த் துறவு கொண்டு 
ஒப்பற்ற சுதமார சிகாசலம் எனும் ஞான இரியிலே தவஞ் செய் 

தான். 

3 குமாரக்கடவுள் தோன்றி, அரசனே அநேகவருடமாகக் கடக் 

தவஞ் செய்தற்குக் காரண (மென்னை யென வினாவியருளினர். இத் 

திர சேனன் தாய்கண்ட குழவி போலவும், கார்கண்ட மஞ்ஞை 

போலவும், சதிமைக் கண்ட கமலம் போலவும், உள்ளமும் முகமும் 

மலர்க், அன்பு பொங்க வழிர்சாற் போலக் கண்களி னின்றும், 

அனந்த வருவி சொரிய, உசோமஞ் சலிர்ப்ப, நாக்குழற உரை தடு 

> த மூன்று புந்தி பதத காலத்திலே, அக்குற்றத்திற்குப் பரிகாரமாக வட்ட. 

முனிவராலே மூன்று முளை யடிக்கப் பட்டமையாற் சத்திய விரதன் இரிசக்கு எனப் 

பெயர் பெற்றின். திரிமூன்று. சக்குஅமுனை, 
33 2 



௬௩௪௪ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

மாற, வீழ்ந்து வீழ்ந்து வணங்கி வேதப் பொருள்களை யெடுத்து 

அதப்பானாயினான். 

மாமணிச் செவ்வேற் சேய்நின் வாசச் சரோருகச்செர் 

தேமலர்ப் பொற்றாள் வணங்காச் சென்னியுஞ் சென்னியோ 

தூமறைச் தொல்லோ னுதற்கட் டோன்றுமுர்தன் சோதியுருக் 
கசாமசெழில் காணாப்புன் சண்களுங் கண்களோ. 

அண்டர் சேனாதிபஙின் சீர்பாடி யாரணமும் 

தண்டமிழு அவலாத தாலுவுக் தாலுவோ 

பண்டை மறைதொடராப் பண்ணவஙநின் பாசமலர் 

கண்டுசி முகிழாச கைகளுங் கைகளோ. 

பைங்கண் மயிலோய்கிற் பரசநா வாய்குவிப்ப 
வங்கையெழில் காணக்க ணாயிர மாயிரமா 

யுக்குவைபெற் ரேோரிருப்ப வோர்வாயு மிவ்விரண்டு 

செங்கையுங் கணும்படை த்தோர் செல்வமுஞ் செல்வமோ. 

என் றிவ்வான வழுத்த, குகப் பெருமான் “(அரசனே ! நீ விரும்பிய 

தென்”னென்று கேட்ப, வேந்தன் விளம்புவான். “(தேவ சேனாபதி 

யே! தேவரீரஅு தந்தையார் மதுரை மாககரத்திலே செய்தருளிய 

அறுபத்து நான்கு திருவிளையாடல்களையும் அடியேன் றரிசிச்து 

மஇிழ்வடையக் சாட்டி யருள வேண்டு”மென்றான்.அவ்வாறே செவ் 

வேற் பெருமான் கந்த புராணத்திலே அகத்திய சங்கதையின் 

பகுதியான ஆலாஸ்ய மகாத்மியத்திலே யுரைக்கப்பட்ட வொவ் ' 

வோர் திருவிளையாடலையுங் காட்டியருளித் திராப்பரங் குன்றத் 

திற்கு எழுந்தருளினர். அறுபத்து நான்கு இருவிளை யாடலையும் 

நடித் துக் காட்டி யருளினமையால் நடன நாதழர்த்தீ யாயினர். 

திநச்சேந்தார்ப் புராணம். | 

. கூறரு மறுபானான்காங் கோலத்தின் செய்கை யெல்லாம் 

வேறுவே மாகச் கந்த வேடிரு ௩டனங் காட்டி 
. 
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பராசர குமாரோப தேச மூர்த்தி. ௩௧௫. 

யூறுதே னருவிகால வுமர்க்தவான் பரங்குன் றத்தி 

னேலஅசீர் ஈடன௩ாத னெனவொரு பெயர்பெற் மானால். 

நடன காத மூர்த்தயே நமஃ 

எழுபத் தோராவது, 

பராசர குமாரோப கேச மூத்து, 

“பிக் து ரூபம் மஹா தேவம் வ்யோ மாசாரம் சதாசிவ! சுத்த 

ஸ்படிக சங்காசம் பாலேந்து க்றாுத சேகரம் ! பஞ்சவக் இரதம் 

செளம்யம். த௪பாகுந் தரிலோசம௩ம் ! சர்வாயுச த்யோத கரம் சர்வ 

பூஷண பூஷிதம் ! உமார்த்த தேகம் வரதம் சர்வ காரண காரணம்! 

சிக்சயந் த்த விக்யஸ்தஃ முகூர்த்த மபிதாரயேத் ! எனச் சிகரிணி 

மாலை யுடையா ருமைத்தாங்குப் பரமேசுரனை எல்லா முகூர்த்தங்க 

டேோறுந் தியானிப்பவரும், ““சர்வாங் கோத் அூளமம் யத்தத் வீர 

தம ப்ரோக்தம் மநீஷி.ி: ! ஏதத்வேத சிரோறிஷ்டா: ப்ராகு: பாசு 

பதம் முரே” எனச் சூதசங்கீதை ஞானயோக சண்டச்துப் பதி 

னன்காம் அச தியாயத் தும், ““ததெளததைச்வரம் ஞாநம ஸ்வசாகா 

விசித வ்ரதம் ! அசேஷம் வேத ஸாரந் தச்பசு பாச விமோசக௩ம் ! 

எனச் கூர்ம புராணம் பூருவ சாண்டத்துப் பதினான்காம் அசத்தி 

யாயத்தும், “£அயமத் யாச்ரமோ தர்மோ யைஸ் ஸமா சரிதஸ்ததா! 

 சேஷா மேவபரம் ஞா ௫ம் சம்சாரச் சேச காரணம்!” எனப் பிரமோ 

த்தர காண்டத்தும், ££வ்ரதம் பாசுபதம் ச்ரெளத மதர்வ சிரி ச்ரு 

தம்” என வாயு சங்கிதையினும் கூறப்பட்டசாகி, விபூதி விரதம், 

-சிரோவிசசம் அத்தியாச்சிமம்; விரதம்,சாம்பவம், ஜசுவர மென்னும் 

பெயர்களையுடைய மகாபாசுபத விரத்தை யஅட்டிக்கன் றவருமா 

னபராசர பித் ஒருவருளர். கத 3 



௩௧௬ சுப்பிரமணிய பராக்ரமம். 

அவர் தவப்பேறு காரணமாக ஆறு குமாரர்கள் தோன்றினர். 

ஆ 
1 | 

அவர்கள் பெயர்க ளரவன-தத்தன், அனந்தன், நந்தி, ௪.தர் முகன், 4 

சக்கரபாணி, மாலி யென்பனவாம், அவ்வறு குமாரர்களும் இள . 

மைப் பருவத்திலே நாணற் புற்க ணிறைந்த சரவண வாவியின்கட் 

. சென்று நீராடப் போயினார். விளையாட்டின் பொருட்டு ஆங்குள்ள 
மின்கள் சிலவற்றைப் பிடித்து வாயிற் கயிற்றைக் கோத்து வேடிக் 

கையாகக் காலங் கழித்தார். தந்தையாரான பராசர முனிவர் மைம் 

தீர்கள் வாராமை கண்டு சரவண வாவிக்குச் இடம் ஆங்கே மீன் . 

பிடித்து விளையாடுவதைக் கண்டு “நடுநடுங்கி அஆ! ஆ!! கெட்டே” 

மென்று மனரொர்து மிக்க கோப முடையரரய்ப் புத்திரர்களை நோ 

கஇ, “பிள்ளைகாள்! ஈம்மரபிற் கேலோத விவ்விடயத்தைச் செய்தீர். 

எல்லாப் பாதகங்களினுங் கொலை அதிபாதக மெனக் கூறப்படுகின் 

அதே. 

வ, உறவ 5 ஹி௦ஷா வறிம வ தது த வயதா 

நவெொரகூடெகாொக்ஷ்பெகொஹெொக்ஷ£ அ | ப்ரஹ்ம சர்ய 

மஹிம்சா பரிக்ரஹம்ச சத்யம்ச யதோ ஹே ரக்ஷ்தோ ஹே ரக்ஷ : 

தோ ஹோக்ஷ்த ! என கூடாநணிகோப நீடத மாகிய வேதசிரசு 

முழங்குவதை யறிதிலீர் போலும், நீவிர் மதிசெட் டீண்டு மற்சங் 

கட்குத் அன்பஞ் செய்தமையால் நெடுகாள் இப் பொய்கைக் கண் 

மற்சங்க ளாதிர்! என்று சாபமிட்டார். புத்திரர்கள் “(பகவானே | | 

தெரியா திழைத்தேம். தேவர் ரிட்ட விச்சாபம் நீங்கு மெல்லையும் 

உரைத்தருளுதல் வேண்டு மென்று கேட்டனர். “சர்வேசனான 

குகக்கடவுள் திருவவதாரம் புரிவார். அவரை யெடுத் தணைத்தற் 

காக இறைவனு மிறைவியும் எழுக் தருளுவர். உலக மாதாவாதிய ': 

பரமே சுவரியார் போதானந்த வடிவமாகிய தமது திருமுலைப் . 
பாலைப் பொற்ண்ணத் திற் கறர் அ குகக்கடவுட்கு ஊட்வெர்.அத 
போது சுரந்து வடிந்த பால் இத்தடத்திற் கலப்ப. வதனையுண்டுத் 

ர் 



பராசர குமாரோப தேச மூர்த்தி. ௩.௧௪: 

பழைய வடிவங்கொண்டு அவர் திருவருளு மடைவீரென்று கூறிப் 

போனார். இவ்வறுவரும் மீன்வடிவெடுத் அ அத் தடாகத்தில் விளை 

யாடி நின்றார். அதனாற் பராசர முனிவர் புத்திர சோகங் கொண்டு 

நல்ல புத தரைப் பெறப் பன்னெடுங் சாலந் தவழமுஞற்றி நல்ல 

 வோரை வந்ததை நாடிப் போம் போது பரிமள கந்தி மெதிர்ப்பட 
। அவளை யாற்றிடைக் குறையிற் கலந்து இருட்டிணத் துவைபாய 

| னர் என்னும் வியா ச முனியைப் பெற்றார், 

| இவண் மீனுருவாய புத்திரர்கள் இறைவி பசவனுக்குப் பாலூ 

ட்மெ போது மிக்கு அழிந்த பாலையுண்டு மீன்வடிவ நீங் த் தொன் 

மையமுணி வடிவம் பெற்று இறைவனையு மிறைவியையும் வணங்இ 

நின்றார். மகாதேவர் ஆன சிவபெருமான் “முனி குமாரர்காள் ! 

நீவிர் பர பருப்பதம் (இருப் பரங் குன்றம்) சென்று ஆங்இருந்து 

நங்குமாணி னனுகஇரகம் பெறுங்காறும் தவம்புரிதிர். அவன்வந்த 

காலை யா தரவுடன் சேர்ந்து மேன்மை பெறுமின்” என்றருளினர். 

அங்ஙனம் அவர்கள் குமார சுவாமியின் ஆறு படைவீட்டுத் . தலங் 

| களு ளொன்றாய், அரிச்சந் திரன், நச்சர், சிபிச்சக்இரவர்ச்தி முத 

| வியோராற் பூசிக்கப்பட்டதாய், மதுரைத் தலத்திற்கு மேற்பால் 

விளங்குந் திருப்பரங் குன்றிற் சேர்ந்து தவஞ் செய்தனர். சுப்பிர 

 மணியக் கடவுள் சூரபன்மன் முதலாய அசார்களைக் கொன்று இன் 

னர கானத்தில் வேட்கை யுற்றாராய்ச் திருப்பரங் குன்றத் இற் சேர் 

து அதனுச்சியில் விசுவகர்மனைக் கொண்டு கோயி லொன்று செய் 

வித்து விற்றிருக்தருளினர். 

அஅகாலை முனிகுமாரர்கள் அறுவரும் வந்து வணங்கிச் அஇ 

மழை பொழிந்தார்கள். தேவேசன் மக&ழ்ச்ரி யுற்று, 

கெவாமாாூ கொ£ட8 வெ £௯௦ அஹா உ 8௦ வ ஃுதராநிகி | 

வ.திஸாகி௦ வியொ ஜெ பஹாமிகா(5 வெவமி.த ௦ 

ிலமகீடிர் வெ, ரகொயொ யிகாாவிவஜி 4.5௦, 
153 



௩௧௮ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

எனச் சர்வஞானேத்த ராகமத்தி னுசைத்சாங்குப் பாசம் மலம் 
என்பவற்றிற்கும்,பதி செம் என்பவற்றிற்கும், பசு சீவன் என்பவற் 

நிற்கு முள்ள வேறுபாடுகளும் இலக்கணங்களும் பிறவு முபதே 
சித்து நிட்டை சைகூடச் செய்து அத்துவித முத்தியும் அருளினார். 

இசனாற் பராசர தமாரோப தேச ழர்த்தி யாயினர் குமாரச் கட 
வுள். 

ஸ்காந்த புராணம் - சங்கர சங்கிதை. 

வ.கி.சாஓஹலெவீ வாஸ மாஹா நபெ தா | 

ஸ்ாவாஜவரா ஸ்சமஹ பாஹி 3 மாவரேைவா.ம_தா? । 

௨.2.௧ தணடெஷானசவ-இவ- இவத ம.2௦ | 

ஹாவயிசவஹய௦வீ வீசிறெக7.-௪_ நா _நொவவா௱வாறு 1 

ஜிவி பிர ௪ 30௦௨-68-28 வாக-1.கீஹரூ_௧2 | 

அடா பெஷா௦வாலிறா துவ தெ ஷி சாஹா | 

பை ஊ ஹா8றுஹஹலவ மஃவெொ௱யயா 8 ஹஹஹ | 

வெயிலா ஹலிறா கிழா க ஹூ 0055 | 

எப ஹவி வ பதத ஷே மி, 3 வொவா லஹு சாரிஹ | 

பராசர ர் தேச மூர்த்தயே நம: 

எழுபத்திரண்டாவத; 

திரிசுதந்திரா பேத முர்த்இட 

கங்கை யாற்றின் கரையிலே எழபத் தெண்துயர் மண்வாட 
பிரமனை, மோக்இத் தவம் புரிந்தார். காமம், குரோதம்," க்ப் 
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| திரிசுதர்திரா பேத மூர்த்தி, தடக் 

' மோகம், மதம், மார்ச்சரியம் என்னும் உட்பகை ஆறனையுங் கடந்த 

முனிவர் முன்னர்ச்,வெபெருமானுச்கும் நாராயண சத்திக்கும் உற்ப 
வித்த பிரமதேவர் ஐந்தலையுடன் தோன்றினர். முணிவர் யாவரும் 

பணிதலும், ““அறவீர்அம் விருப்பம் யாது உரைமின் என்ன? ”” கலை 

மகட்கு ஒருகாவைச் காணியாகக் கொடுத்த கமலாசனச் கடவுளே! 

பூவுலகம், சுவர்க்கம், ச.ச தியலோகம் என்னுந் திரிலோகத்தும் தடை 

யின்றி யாட்சியுடன் வசிக்க அருள்புரிய வேண்டு” மென்றுசேட்ட 
னர். அவ்வாறே பிரமரும் மனமகிழ்ச்சியுடன் வரமருளிச் சென்ற 

னர். பின்னர் அம்முனிவர் விட்டுணுவையும் சங்கரனையும். நோக் 

இத் தவங் இடந்து அவ்வாறு சுதந் தாமாகச் சஞ்சரிக்கும் வரத்தைப் 

பெற்றனர். திரிமூர்த்திகளிடத்தும் திரிலோகத் திலும் வ௫க்குஞ் 

சுதந்திரத்தைப் பெற்றமையால் திரிசுதந்திரர் எனப் பெயர் பெற் 

ரர். அதுவும் போதா தென்று மூவுலகுந் தடையின்றிச் சஞ்சரிப் 

பதனாற் கந்தன் என்னும் பெயர் பெற்ற முருகக் கடவுளை உள்ளன் 

புடன் கருதித் தவங்கடெந்து அ௮வ்வுரிமையுடன் தம்மோடபேத 

மாக விருக்கும் சுதந் தரமும் பெற்றனர். மூன்று உலகினுஞ் சஞ்சு, 

ரித்துக் கந்தன் நிருப்புகழைக்கரு இ யிருந்தார். 

| அவர்கள் பூமியின்கண் வந்து நிலைத் இருந் ச தன்மையும் கூறு 

வாம, 
விருத்தாசலத்தில் ஆயிரவர் ௧000, 

திருச்செந்தூரில் ஈராயிரவர் ௨௦00. 

தம்ப தில் மூவாயிரவர் ௩௦00. 

கமலாசனபுசத் தில் நாலாயிரவர் ௪௦௦0. 

திருவண்ணாமலையில் ஐயாயிரவர் ௫00௦. 

- சகநாதத் திலே ஆரூயி.ரவர் ௬௦00. 

திருவீழி மிழலையிலே எழாயிரவர் ௭00௦. 
மதுரைச் தலத்திலே எண்ணாயிரவர் ௮000. 

சண்டக வனத்திலே ஒன்பதினாயிரவர் ௬௦௦௦, டி » 
» 



௯௨௦ சுப்பிரமணிய ப ராக்கரமம். 

கோலெ புரியிலே பதினாயியவர் ௧0000. 
வதரிகாச்சரமத்திலே பதினோரயிரவர் ௧௧000.. 

சுவாமி மலையிலே  பன்னீராயிரவர் ௧௨000.. 

ஆ. எழுபத்தெண்ணாயிரவர் ௭௮000. 

இதச்தொகையுள்ள முனிவர்கள்யாவரும் அக்தணராய் இல்லறத் 

தோடி வாழ்ந்த, தேவதேவராடிய செவ்வேளின் நிருவருளாலே 

பெரும்பேறுடன் வாழ்ந்தனர். அவர்க்கு எவ்வித இடுக்கண் லஙினும் 

அவற்றை யெல்லாங் கர் தக் கடவுளே முன்னின்று தீர்ப்பார். இடை 

யரா அன்பின் மேலீட்டினாலே பூத்து நிற்றலால் அவர்களுடன் 

அபேதமாக நின்று அருள் செய்சமையால் சுப்பிரமணியப்பகவான் 

கிரிசுதந்திரா பேத ழர்த்தியாயினர். | 

திரிசுதந்திரா பேத மூர்த்தயே நமஃ i 

எழுபத்து மூன்றாவது. ப 

சாவ ண்ட 1 மூதி இ. 

சூரபன்மன், கல்லு தாரகன். முதலிய அசுரர்களைக். 

கொன்று தெய்வயானை யம்மையாரையும் வள்ளியம்மையாரையு் 

திருமணஞ் செய்து தணிகை மலையில். வீற்றிருந்த பெருமான், 

இருச் செந்தூருக்கு எழுந்தருளி அங்குள்ள இருக்கோயிலின்சண்,, 

். இரண்டாயிரம் பூச வெள்ளங்களும், இலக்கத் சொன்பது வீரர்களும் 

தம்மைச் சூழ்ந்து இருக்ச, தேவர் முனிவர் முதவினோர் காற்நிசை 

களிலும் நின்று போற்றி வணங்கித் கிகுமூக நோக்கி நிற்ப வித். 

திருக் தருளினார். ட் ப்ரி 
= 
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சர்வ விபுத்துவ மூர்த்தி. ௩௨௧ 

(அப்போது அவர்களுட் சிறந்த காளையாகிய வீரவாகுதேவர் வணங் 
இச் துதித்து, தத்துவங் கடந்த தனிப்பரம் பொருளே ! தேவரீ 

ரது திருவுருவக் காட்சியை யெவ்விடத் தங் கண்டி வழிபட்டருள் 

பெறும்படி திருக்கடைக்கண் பமோக்கரறாள்வீராக. 

ஓம நமஸ்தே ஸதேதே ஜகத் காரணாய ! 

நமஸ்தே சிதே ஸர்வ லோகாச்ரயயாய ! 

நமோ த்வைத ததீவாய முக்திப் பிரதாய | 

நமோ பிரஹ்ம€ணே வ்யாபிகே சாச்வதாய ! 

(சத்து வடிவரும உலக சாரணரும் ஆயெ தேவரீருக்கு கமஸ் 

காரம்; ஞானரூபரும் சர்வலோகச்சை ௩டத்துன்றவரு மாகிய 

தேவரீர்க்கு வந்தனம்; ஒப்பு உயர்வான இரண்டாவது பொருளில் 

லாதவரும், முத்தி யளிப்பவரும் ஆமெ பகவானுக்கு வணச்சஞ் செய் 

கின்றேன்; பரப் பிரமமும் எல்லாவற்றிலும் நிறைந் இருப்பவருமாகய 
சு ரமிக்கு 4) 

(4 - என்று சுக்ல யசுர் வேதத்துக் காண்வ சாகையிற் பிருக 
தாரண்ய உபநிடதம் அதித்தபடி, “தேவரீர்க்கு அரிய தொன்று 

இல்லையே.” .என்று பலவாறு வேண்டித் அதித்தார். எல்லா வான் 

மாக்களையும் ஈடேற்றத் திருவுளங் கொண்டு, அறு வகைச் சமயச் 

தோர்க்கும் அவ்வவர் பொருளாக நிற்கும் பரம் பொருள் தாமே 

என்று உணர்த்த அறுமுகங் கொண்ட பெம்மான் எல்லாப் பொருள் 

களினிடத் அந் தம்மையும், தம்மிட,த்து எல்லாப் பொருள்களையும் 

வைத்துச் சாட்டு யருளினார். வீரவாகு தேவர் அவ்வாறே தியா 

|ணித்அ இன்றுங் கந்த மலையிற் பூசித்த வண்ண மாகவே யிருக்கன் 

றார். வீரவாகுதேவர்க்கு எவ்விடத்தும் தாம் விபுத துவ முடைய 

சாய் விளங்குங் கோலங் காட்டலால் விபுத்துவ ழர்த்தி யாயினர் 
3 இல 

3 



௩௨௨ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம், 

ஈசா வாஸ்யோப நிடதம், 

யஹுஹவ_ாணில- அர நா தடபெடுவா நவ கி | 

ஹவா டபெஷஃவா_தாடெசர அலீஜ.. மவ | 

யஸ்து ஸர்வாணி பூதாம்யாத் மந்யே வாது பச்யதி | 
ஸர்வபூதேஷு சாத்மாநந்ததோ நவிசுகுப் ஸதே | 

கந்தபுராணம். 

எங்க ணும்பணி வதனங்க ளெங்கணும் விழிக 

ளெங்க ணுந்திறாக் கேள்விக ளெங்கணுங் கரங்க 

ளெங்க ணுந்திருக் கழலடி யெங்கணும் வடிவ 

மெங்க ணுஞ்செறிந் தருள்செயு மறுமுகத் இறைக்கே. 

கிநச்சேந்தூர்ப் புராணம். 

ஊனுறுங் கண்களாக குட்படா துன்றன 

தானஞா னக்கணே யருளொடுந் தரு அுநீ 

ஞானகாட் டத்தினா னந்இிருத் தோற்றமே 
மானவாட்செங்கையாம் வாகுவே காண்டியால், 

புகலருங் குமர வேள்வி பூதியுங் கேட்டு மேலாம் 

தகையபே ருருவங் கண்டு சததளச் இறைக்கு மெட்டாச் 

சுகமடைக் தருர் தியானச் அதியுட ணிருந்துயோகச் 

தகமதிழ்ர் இன்று காறு மற்புதப் புணரி யாழ்ந்தான். 

சர்வ விபுத்துவ மூர்த்தயே நமஃ 
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எழுபத்து நான்காவது, 

- தெவவாகன தான மாத்தி. 

பொன்மயமான மகாமேரு மலையின் வடபாலித் நிநக்கைலாய 
மலை விளங்காரிற்கும். ௮௮ இருபதுகோடி யோசனை நீஎஞும் 

அதற்செட்டி யுயரமு முள்ளதென்க. அதனவெணே நவரத்தின 

மயமான சிகர மொன்றி னுள்ள கோயிலினடுவே மணியாசனத்து 

இருபத்தைந்து இருமுகங்களை யுடையவரும், ஐம்பது திருக்கரங்க 

ளும் இருதிரு வடிகளும் சர்வாபரணாலங்காரமும் கோடி சூரியப் 

யிரகாசம் போன்ற காம் இயும் உடையவருமான பரமானந்த மங்கள 

மூர்த்தியான சதாசிவ மர்த்திகள் எழுந்தருளி யிருப்பர், அவ்வி 

டத்தே குரியகாந்தக் கன்மமமான பதினோந சிகரங்களி னேகர 

௪ வுருத்திர ரிறாப்பர். 
இச்சிகரங்களைச் சூழச் சந் திரகாந்தக் கன்மயமான நூற்றேந 

சிகரங்களுள்ளன. அவற்றி லட்ட வித்தியேசுரர், அட்டமூர்த்தி 
கள், நவசத்திகள், இருபத்தைந்து மூர்த்திகள், ஐம்பச்தொரு மா 

இருகா சத்திகள் இருப்பார்கள். அவைகளைச் சூழ்ந்துள்ள ஆயி 

ரத் தெட்டுச் சிகரங்களில் தூற்றெட்டுத்தசாண்டவேச மூர்த்திகள், 

ஏழுகோடி. மகா மந்திரர்கள் தியானித்து விளங்குவர், அவையிற் 

தைச் சூழ்ந்துள்ள படிகமயமான ஆயிரத் தொத பேரிய சிகரங்க 
ளில் விநாயகர், சுப்பிரமணியக் கடவுள், ஐயனார், வைரவக் கடவுள் 

நந்தி, பிருங்கி, மகாகாளர், இடபசேவர், காமதேனு, சிர்தாமணி, 

துர்க்கை முதலிய சத்திகள், சண்டேசாரர் முதலிய நாயன்மார், 

அத்தா தேவ மூர்த்திகள் முதலாயினோர் விளங்கி யிருப்பர். 

| அவைகளைச் சுற்றி யுள்ள மணிகாக் திமயமான டுலக்கத்தோர சிக 
| ரங்களிலே மேற்றிசைச் சிகரங்களின்கண் பல்லாயிர கோடிவிட்டு 

 ணுக்களும், வட திசைச் சிகரங்களிற் பல்லாயிர கோடிபிரமர்களும், . 

தென் றிசைச் சிகரங்களிற் பல்லாயிர கோடி முனிவர்சனாம், . கீழ்த் 



௩௨௪ ... சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

இசைச் சிகரங்களில் உலோக பாலகர்களு மிருந்து . தத்தம்பதலிக 

ளில் வெறுப்புற்ற வராய்ப் பரமாப்த பதியாகிய சவெபெருமானது 

இருவடியினிடத் இரண்டறக் கலக்கப் பெறூஉம் அத்துவித மத்தி. 

யை யடையுமாறு தவம்புரிின்றனர். 1 
(9. 

அம்மலையி னடிவாரத்திற் கோடி யோசனை விசால முடைத். | 

தாம் பொறிபூமீ சூழ்ந்து விளங்கும். ஆண்டு அ௮கேககோடி யுருத் 

திரர்களும் முனிவர்களும் பூதர்களும் தத்தமக்கு வேண்டும் போகங் | 

களையெல்லா மருபவித்துக் கருண் இய வத் வெபெருமானைத்தி 

யாணித்து இருப்பர். சமபுத் திவச்திலுள்ள் கைலாய மலையினும் 

எத்தனையோகோடி யேற்ற முடைய தஇிதுவாகலான் மகாகைலாய இ 

மெனப்படும. இவ்வாறாய விருவகைக் கைலைகளுள் , மகாகைலா] 

யத்தின்க ணெழுக்தருளியிருக்குஞ சிவபெருமானைச் சரிக்கு 

பொருட்டு இந்திரன், அக்கினி, யமன், நிருதி, வருணன், வாயுகு 

போர், ஈசானன், பிரமன், பிதாமகன், விதி, விதாதா, சிருவதி, 

பிரசாபதி, தாதா, சாவித் இரி, விட்டுணு, சயர்தர், மாகேந்திரர், 

ஆதித் தியர், சத்தியகர், அக்தரிட்சர், பூடா, விதாதா, இரகச்சதா, | 

கந்தர்வர், பிருங்கராயர், தெளவாரிகர், ச௬ுக்கிரீவர், புட்பதந்தர், 

சோஷர், உரோகர், நாகர்; முக்கியர், பல்லாடகர், சோமர், உருகர், 

இத் இயர், அதித்தியர், ஆபர், ஆபவற்சர், நவக்கிரகங்கள் முதலாய. 

பலப்பல தேவர்கள் தத்தம் வாகனங்களைக் கயிலையி ஜோர்பாங்கரில். 

விடுத்து உட்சென்றார். 
| 

. அதுகாலைச் சுப்பிரமணியப் பகவனுமர்“£தரய் தர்தையமைக் சா 
ணும்பொருட்டுச் கந்த கயிலாயத்தினின்று மிவண் வந்து. தமது. 

வாகனமாகிய மயிலையுங். சொடியாகிய சேவலையும் அவ்விடத்து. 
விடுத்து உட்சென்றார். மற்றைய தேவர்களின் வாசனங்களாகஇ 

__ யானை, ஆட்டுக்கடா, எருமைக்கடா, பேய், முதலை, கலைமான், ள் 

டாரமிருகம், இடபம், அன்னங்கள், கருடர்சள், குதிரைகள், சாகம். | 
ட 



தேவ வாகன தான மூர்த்தி. ௩௨ட 

முதலிய வாகனங்கள் தம்மை வணங்காது அகங்காரமா யிருக்ின் 

றன வென்னும் வெகுளியாற் கந்தக் கடவுளின் வாகன மாதிய மயி 

னும், கொடியாகெ சேவலும் புறப்பட்டு எல்லாவற்றையும் துரத்து 

யழிக்கத் தொடங்கின. பறவைகளும் மிருகங்களும் பசாசுகளுமா 

இய வவைகளெல்லாம் யாண்டுச் செல்லினும் விடாது தொடர்ந்து 

தங்கள் கால்களானும செறகுகளானும், வால்களானும் அலகுகளா 

னும் புடைத்துங் இழித்துங் கொத்தியுங் கொன்று வந்தன. 

தரிசித்து வணநஞ்திவெளிவந்த தேவர்கள் யாவருந் தங்கடங் 

கள் வாகனங்களைக் காணாது துயரச் கடலி லாழ்ர்து தேவதேவரா 

இய சுப்பிர மணியக் கடவுள் வெளியே போர்தருளியகாலை, அவ 

ரைப் பன்முறை வணங்கி யாவரு மொருங்கு சேர்ந்து சாமகானம் 

பாடித் அதித்தனர். அவ்வொலி யூழிக்சாலச் தொலிபோற் பெரு 

தியது கண்டு வரதராசன் உண்மகிழ்ந்து அவர்கள் விரும்பிய வண் 

ணம் அவ்வத் தேவர்கட்குரிய வாகனங்களைப் படைத்துக் கொடுத்: 

| தருளினர். அதனாற் றேவயானை கரந்தனார் தேவ வாகன தான 

மூர்த்தி யெனப் பெயர்பெற்ருர். ப 

சிவாகசிய கண்டம் - உபதேசகாண்டம். 

18, 

ஏஃணயிாவி பெர க௦வீவெ ர லெஃாகஹஸஃரறொெபபி 

வாகா நிலுஹவ 4ரணிரா யாரவது மா | 

ரவய-ந௩ஹாவெ.மா.சவ_)லொகெஷ--கா_ந ஹொ [2 
5 ஹ 

| ஆதவ செயா ௧ ஏபசவிவயிய அறு | 

தல இறட ரகானே கரவா நா கமய உட்பட 

யமாவாகிடிப்வுடசா கின டி தனத | 1s 



௩௨௬ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

வஊவெ_தாறுக ரவா௦௧காவெவ மிவாஹக௦வா (3! 

சூம்) வஹி-ணத ri 10-௧ ணி அடு 

ஹவ-௦வாவடெகெ பாக்ஷ்ணர ஜலெவ3ஹீஹஸு-ா ர! 

தேவ வாகன தான மூர்த்தயே நமஃ 

எழுபத் தைந்தாவ த, 

மாவிட்டபுரக் காங்கேய ரல்” 

சுவர்க்க லோகச்தள்ள சக்தானம் அரிச்சந்தனம், மந்தாரம், 

பாரிசாதம், கற்பகம் என்னும் ஐந்தருக்களின் ஐழைகளை உண்ணு 

தீற்குக் கைநீட்டி முரித்து முழங்கும் யானைச் சேனைகளை யுடைய 

கலிங்கதேயத்து ௮ரசன் ஒருவ னிருந்தான். அவன் அரிய தவத | 

தாற் பெற்ற புத்திரி பேோழனெெ யுடைய கனக சுந்தரி யென்னும் | 

பெயருள்ளான். அவள் சலதீர்ச்த மூர்த்த சேவையை விரும்பிப் 

பலதலங்களைச் தரிசத்தும் தீர்த்தங்களிற் ரோய்கந்தும் மூர்த்திக ' 

ளைப் பூசித் தும் வருவாளாயினாள். செந்தமிழ் வளர்த்த அகத்திய | 

முனிவர் வசிக்கும் பொதியமலைச் சாரலினுள்ள தாம்பிர வன்னி 

நதித் துறையிலே ஆடுதற்கு வந்தாள். ஆங்குப் ர பஞ்சாக்கினி | 
காரியங்களையும் நீக்கிப் பஞ்சம் பொறிகளையும் அவித்த, வ பனு 

சாக்கினி நடுவினின்று அரிய தவத்தைச் செய்யாநின் ற அயக்கிரீவ 

முனிவரைப் பார்த்து ஈகைத்தாள். ௮௮ கண்டமூணிவனார்,*மங். 
ர் 

களினும் மூட்டப்பட்ட ௮க்இனியும், நடுவே குரியாக்னியுமாயெ ஐக்தக்இனியின் 50, 

ட ம ர்க x 
ச் இ 

| 
| 

கையே ! நமமை யவ்மதித்து ஈகைத்தனை, அதனால் நீவருஞ் சன | 

* பஞ்சாக்கனி சாரியங்களாவன - இராகம், வெருளி, காமம், பயம், தீபனம் கட் | | 

பன. *% பஞ்சாச்இனி மத்தி - இழக்கு, தெற்கு, மேற்கு; வடக்கு என்னும் கான்குதிகை 



3 

று ட ட் A 

ட 

{We as 5 
ராதி = ர சட ட் 

பழ பமல பல 

ன் டட ப ப்பட | 

I 8 
(அன், =— 

ட A AE 

+ பி 

1 > 
311. 3 : 

11% ௬. 

பய் 

இஃப் இ 
=> (லட 
ன் 11 
ப) pH 
3] ௬௯. 

ட்ட 
தி 

is 

ட] 08] || 

| 
[4 |: 
pe (y=. 

ம ர் IR னு es | 

ட் 

J 

Al 

27 fs 

Ap = 

ந்தா அணி. 1 A 3 

தது] A ப Z =f 112 ட 

ற க அ Sia ட 
= 

=: IPF 

TN 
(2 



உறர க்ளப் ர்க 
FEA கப்பி ஒர்த் (ர 

4 ௮௭ 

ia ட 

( கண்ல! க எச்சி வண்ண பகுக்க 
nA a TL 

பொ அப ப 

ர் அஜய். uj த் ன் படத 
ட 4 1 tod i . A 

் 



மாவிட்டபுரக் காங்கேய மூர்த்தி, ௩௨௭ 

இதி பலரு மிகழவருங் குதிரை ப் கொள்ளுதி. இக 

வே நின்னகைக்குப் பிரதிபல னாகும்” என்று சாபமிட்டார். 

| கனக சுந்தரி முனிவர் சாபத்தைக் கேட்டு வருர்தி, அவர் 
பாதங்களில் வீழ்ந்து வணங்கி, ஒற்பரம் பொருளாகிய சண்முகக் 

கடவுளை நினைந்து, இரவு பகல் ம் இநகாலத்தும், காமம் 

நரிவகுளி மயக்கம் என்னும் ழக்குற்றழம் அகற்றி, மட புத்தி, 

தியானம், சமாதி எனும் எட்டுறுப்புடைய வெயோகத் தினால் நவ. 

_ பேநம்புவனழம் வர் அதொழவிற்றிருக்கும் | தசகாரியத்தாபதரே! 

 அண்ணிறி வுடையராய் நாலொடு பழகனும்-பெண்ணறி வென்பது 

- பெரும்பேதைமைத்தே” என்றமை தேவரீர் அறிந்ததேயன்றோே ! 

கீ டியேன் றெரியா திழைத்த குற்றத்தைப் பொறுத்துச் சாபநீங் 

கும் வழியையருள் க வென்று பிரார்த்தித்தாள். முனிவரும் மன 

மிரங்க ::மடகல்லாய், கடற்றுறைச்சீர்ச்ச மாடுங்காற் கந்தப் பெ 
ருமான றிருவருளா லகலும்” என்றார். 

... பின்னர்ச் கனக சுந்தரி யிறந்து, மறுபிறப்பிலே உலக மெல் 

ரவற்றையும் பொதுவறப் புரந்த மதுரை மன்னவன் உக்கிரப்போ 

நவ மதிக்குப் புத்திரியாகப் பிறந்தாள். அக்காலத்து மிச்ச அழகு 

ந ர தசசாரிய மாவன-தத்துவ ரூபம், தத்துவ தரிசனம், தத்துவ சுத்தி, ஆன்மரூபம். 

ஆன்மதரி சனம், ஆன்ம சுத்தி, சிவரூபம், சவ தரிசனம், சிவயோகம், சவபோகம் என்பன, 

(த?? ப்ரதமம் தத்வரூபம் த்வித்யர்தத்வதர்சமம், த்ருதீயக் தத்வ சுத்திஞ்ச சதர்த்தச் 

தமரூபகம், பஞ்சகமாத்ம தர்சய்க்து ஷஷ்டமஞ் சாத்ம சோதமம், சப்தஞ் இவரூபந்து 

ஷ்ட மம் சிவதர்சமம், நவமஞ் சவயோகஞ்ச தசமஞ் சவபோகச்ச?? எனவரூஉல் காமி 

சமச் சுலோகத்தானுணர்க. இதனையே “*இரண்டினிலைக்தி லாறி லேழினி லெட்டுத் தன் 

றிரண்டாண் டென்றதாகத் திகழொன்பான் பத்துத் தன்னி- -லிரண்டிலாப் பேறு 

னி விருத்தியபத்தோ ன்றி ற் நிரண்டெழு முபதே சங்கள் த் போதலஞ் 
3 

த்தி? என்னும் ஆன்ரேர் வாக்கும் வலியுறுத்திற்று. ௨523 



௩௨௮ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம், 

டன் விளங்கினா ளாசலின் அவட்கு & ௮ங்கசுந்தரி யெனப் பெய 

ரிட்டுத் தாய்தந்தையர் அருமையாக வளர்த்தனர். சிறிது காலஞ் 

செல்லவும் முனிவரிட்டசாபக் தொடுதற்கு ஆரம்பித்தது. புழுக் _ 

கள் வேட்வெனாகவும், வண்டுகள் மயிர்க் குட்டிகளாகவும் மாறினாற் : 

போல அங்கசுந்தரி குதிரைமுகங் கொண்டாள். .தாய் தந்தையர் 

களாகிய அரசியும் அரசனும் வருந்தித் அக்க சாகமத் இல் மூழ்கினார். | 

அப்போது, அசரீரித் தெய்வம் “(நங்கள் மகள் ததிரை ழகத்தை 

விட்டு நல்லமுசம் பெற வேண்டு திரயின் கடலினும் ௩தியினும் மூழ் 

எமன் என்று முழங்கிக் க_றியது. அதுகேட்ட அரசனும் 

அரசியும் மன முவகையுற்றிறாந்தார்.  சிலவருடங்கள் சழிர்ததும், 

மந்திறிமார்களையுஞ சேனைகளையும் சேர்த்துத் சோழியர்சளு பன்ர 

றன்மகளைத் £ர்ச்சமாடுமாறு அரசன் அனுப்பினான். | 

அங்கசுந்தரி பாண்டி நாடு, சோழ நாடு, தொண்டை கா, 1 

சோரநாடு முதலிய தேயங்களினுள்ள தீர்த்தங்களிலாடி, ஈழகாட் | 

ஒற்குச்சென்று இந்து சழத்திரம் என்னும் மகேர் திரக் கடலிற் 

குளித்து, பக்கத்திலே எமகூடம் எனப் பெயரிய சுப்பிர மணிய : 

அவாதசாந்தத் தலமாயெ கதிர்காமத் திற் சென்று, அங்குள்ள மா டி 

ணிக்ககங்கையின் முழுக, கதிரைவேற் பெருமானை யன்புடன் 

று.இச்துச் கண்ணீர் விட்டாள். ₹வடகோடியிலே. கடற்கரையிற் , 

றிவ்விய தீர்ச்ச மொன் அள்ள து-ஆங்குச் சென்று காங்கேயனையன் . 

புடனினைத்்து முழுகுவையேல் அகலும் என்று அசரீரி கூறிற்று... 

அங்நசுந்தரியன்புடன்மகிழ் தூங்க வந்து வடகடத்துறை யடைந்து, | 

கபக் ப க த் கட்க பணி 

3 மாரு தப்பிச ல்லி யென்னும் பெயகுடையாளென்றும், உகதெசோழமகாராசா 
6 1] 

வின்! குமரியென்றுல் குட்டசோயாறழ் பீடிக்கப் க அத்த சிலர் கூறுவர். 



| 
மாவிட்டபுரக் காங்கேய மூர்த்தி. ௩௨௯ 

சேனைகளும், தோழியர்களும் யாவரும் பெருவிம்மிதமும் உவ 

கையும்அடைக்தனர். அவள், தக்தையாதிய உக்கீரப் பேநவ மதிக்கு 
அறிவித்து, கந்தக் கடவுளின் இருவருளினாலே நீல்னெமையால் 

சுப்பிர மணியப் பிரதிட்டை செய்ய விரும்பி, கந்தாலய மொன்று 

செய்வித்து, மதில் முதலியவும் வகுப்பித்அ, அவ்வூர்க்குக் கதிரை 

மகம் விட்டபுரம் என்னுங் காரணம் விளங்கு மாறு மாவிட்ட புரம் 

எனப் பெயருஞ் சூட்டி, சுப்பிரமணிய தஇருவுருவ மொன்று சற்பலக் 
கணம் வல்லாசாற் செய்வித்து, அங்குக் கடல் வழியாக வருவித்து 

.. இறச்சப்பட்டமையரில் அக்கடற் றுறைக்குக் காங் கேயன் றுறை 

யெனப் பெயரு மிட்டனள்.. அத்திரு வுருவத்தைச் சுபவோரையி 

லே பிரதிட்டை செய்வித்து, பூசிச்தல் சொண்டு செய்தன் முத 

லியவற்றிற்குத் தன்னாட்டினின்றம் அதிசைவப் பிராமணர்களை 

யும் சைவ வேளாளர்களையுங் குடியேற்றிக் கந்தன் நிருவருள் பெ 

ற்று அங்க சுந்தரி கட்டழகுடையளாய் மதுரை சென்றாள். இது 

போதும் மாவிட்ட புரத்துள்ள அத்தீர்ச்சம் தன்னின் மூழ்கினாரது 

கொடுநோய்களைப் பரிகரித்க வால் கண்கூடே, தக்கிண கைலாய 

மான்மியமும் இதற்குப் பிரமாணமாகும். 

அங்க சுந்தரியின் குதிரை முகத்தை நீக்கிச் காங்கேய மூர்த்தி 

யாக விளங்கலால் மாவீட்டபுரக் காங்கேய மர்த்தி யெனச்.கந்தக் 

. கடவுளை உலகம் போற்றாநிற்கும் என்க, 

திநச் சேந்தூர்ப் புராணம். 

வி.தி*சசாபத்மைக்கனகசுக் சரியெனுமெல்லியறுயரோடுக் 

அதித்துநீபகர்கொடுமொழிதவிர்பகற்சொல்லு தியெனலோடு 

மதித் திரு சயச்ரீவனுமவண் முகம்பார் த துமா சவனாபி 

_யுஇிச்அுளானுக்குப்போர் தலைவரு சலையுன்னிநோற்றுஎன்முன்னம். , 

_புக்குமச்சனனச் சுமைபோயபின் புவிபொதுவறக் கரக்கு 

மூக்பெப்பெரு வழுதிபா லதித்தன ளொளிவனப் புறுமேணி,, 5 
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௩௩௦ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

மிச்சவங்க சுக்தரியெனும் பெயரொடும் விளம்இனள் பரிபோன்று ' 

தச்சமாமுச மாயினள் வழுதியுஞ் சஞ்சலித்துடன் ஹ்ம் 11 

தீர்த்த மாலை. 

கங்கையின் மூழ்கனும் பேய்ச்சுரை காகங் கதிப்பிலிதிற 

சங்கையி லென்ற தரவுரை சாயத் தலத்தருய்ய 

மங்கையும் தோயக் குரமுக மோட்டிய வார்கிரிவே 

லங்கையன் தீர்த்த ஈகுலத்தி னாகு மறிமின்களே. 

மாவிட்டபுரக் காங்கேய மூர்த்தயே நமஃ 

எழுபத் தாறாவது, 

மதுகாவல மாத்தி. 6] 

காலநேமி யென்னும் ௮சுரராசன் வழித் தோன்றலான மது 

என்னும் அசுரன் % இலங்கை நகரத்தி னோரிடத்திலே யிருந்து 

ஆட்சி செய்து வந்தான். இராவணன் றவபலத் இதனாலே மூவுலகு 

மஞ்ச அரசாள்வ தறிந்து, தவத்தின் மிக்கது பிறி தொன்றநில்லை. 

தவத்தினாலே யெப்பொருளையும் அடையலாம். தவமே யெவர்க் 

கும் வலிமையை யளிப்பது என்று தீர்மானித்து, மகேந்திரக் கட 

லெனும் இந்து சமுத்திரத்திற்கு வடபக்கத்தே, குரமன்ம னாதிய 
சைச் சங்கரித்தற்குப் பாடி கொண்டு விற்றிரும்த கதிர்காமத் தலத் 

XK இலத்சை னத் கிடத்தல் மணிகள் இலங்குவ்து, பல்வளம் களானும் இலங்கு 

வது, முத்துக்கள் விளைம்திலங்குவது என்றுமாம், ₹**எங்கணும்மணி யிலங்கலர விலல்கை?? 

எனத் தச்ணெ கைலாய புராணம் கூறிற்று, தென்கடன் முத்தும் குணகடம் நுஇரும். 

ஈழத்துணவும்?? எனப் பட்டினப்பாலையு முரைத்தத, எந்நாளு மழியாது. இலங்கு தலை 

யுடையது என்றல் பொருத்த மாகும், அத; கரு வொடு போக்கரு மரபி னிலல்கை??. 

எனச் சிறுபர்ணாற்றுப் படை யுரைத்த தறிக, 3 
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மதுகாவல மூர்த்தி, ககக 

தைச் சார்ந்து, இங்குள்ள முனிவ சொரு வராற் சடக்கரமந்திரத்தி 

| ணியல்க ளெல்லார் தெரிந்து மாணிக்க கங்கை யென்னும் தீர்த்தத் 

தின் மூழ்டு, விபூதியை யுத்தூளன மாகத் தரித்து, அம் நகர்க்குச் 

காவலாக விறுக்குக் அர்க்காதேவியையும், சுத். இர வைரவர், சுவேச் 

சையா வைரவர், லோக வைரவர், கால வைரவர், உகர வைரவர், 

பிரச்சையா வைரவர், நிர்வாண வைரவர், பூடண வைரவர் என்னும் 

அட்ட வைரவர் களையும் வந்தித. த, அசுரர் தக மார்ச் தியாகிய தே 

வசேனா பதியை நினைந்து அநேகாயிர வருடங் சடுந்தவம்புரிஈ் தான், 

. பெருமானார் வெளிப்பட்டு என் வாம் வேண்டுமென்று வினவ, மது 
் வசுரன் சொல்வான், “(மறை முதலே! பழம் பொருளே ! வரை 
் பக வெறிந் சோய் ! இராவணன் ஆளும் இலங்கையை அடியேன் 

 தனியாள வேண்டும். தேவரீர் எனக்குக் காவலாக வேண்டும், அன் 

புடை மனையாள் அகப்படவும் வேண்டும. இராவணன் முதலாயி 

- ஜோர் என்னைப் போற்றவும் வேண்டும்?” என் றிரந்தான். கதிரைப் 
 பெரமான் றிருக்கடைக்கண் பாலித்த, அன்ப! இராவணன் றன் 

் மனைவி வயிற்றி ஓதித்தாளாஞ் சீதையை ' விரும்பிச் சிறைவைப் 

பான். நம்பக்தனாகிய தசரதராமன் இங்குவர்து அவனை வேற 

சே  வழிப்பான், அஅபோஅ ஈீ யிலங்கை யிதுமுற்றையும் பொதுவறப் 
ன் _ புரப்பாய். அன்புடை மனையாளையும் இராவணாதியர் போற்றையும் 

. வெள்குவையேல் மாலியவான் மகளான தம்பிநசி யென்பாள் 

- இராவணனது அந்த புரத்தி விருக்இன்றாள். நீ யிப்போதே திடத் 
. துடன் அங்குச் சென்று அவளை யெடுத்து நின்னூர் செல்லு தி” 

த் ன்று மறைக் தருளினர். 

ட மது என்பான் மகிழ்ச்சிக் கடலிற் நிளைத்தவனாய், அமபும 

ல்லும் கையேந்தி, இராவணனது மதிலை வளைத் திருந்த காவலா 

ல தரல பல்வ நரல் 
ரைப் பாணங்களால் அடித்துத் துரத்தி, உட் சென்று, அங்கே 

யாது தான் வீரர் வந்தெதிர்க்கப் புறமுதுகிடச் செய்து அந்தபுரம் 



ப 
௩௩௨ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

புகுக்து கம்பிநசியைக் கொண்டு சென்று தன் கேரமாதிய ஏ மது. 

வரட்சி சேர்ந்து அவளுடன் சுித்திறாக்தான். இந்திரத் து நீதம் 

யென்னும் உத்தியான வனத்தில் யாகஞ் செய்து வெபெரு 

மானிடத்து, விரும்பியபடி ஆகாயத் திற் செல்லவல்ல ஒருதேரும், 

அம்புகள் நீங்காத அணீரமும், மிக்க வலியுடைய வில்லும், தாமச 

யென்னும் மாய௫த்தியும் பெற்றது கேட்ட இராவணன் போய் 

அவனை யழைச்துத் தன்மாளிகை சேர்ந்தான். சேனைசளும், யாது 

தான வீரர்களும், மற்றையரும் மது என்பவன் அநலை யின்மகளை 

யெடுத்துச் சென்றது கூறினால் என்வருமோ என்று அஞ்சி உரை 
யாராயினர். | 

சிலகாட் சென்றதும் இராவணனாலே காம வின்பத்தின் பொ. 

ருட்டுச் சிறைவைக்கப்பட்ட சேவ கன்னியர், நாக கன்னியர், ௮௪ 

ரகன்னியர், இராக்கத கன்னியர், யக்ஷ கன்னியர், வித்தியாதரகன் 

ணியர், மானுடப் பெண்கள் முதலாய கன்னியர்கள் யாவரும் கதறி 

யழுவதைக் கண்ட விபீடணன் மனஞ் சடுக்காதவனாய், தமையனை 

கோகி, (அண்ணா, நீ அறிவுடையனாயிரும் அங் சொடும் பவஞ் செய் 

இன்றனை. பிறர் மனைவியரையும் கன்னணியர்களையும் நீ கவர்ந்து 

கிறைவைத்த பாதகத்தா லன்றோ, நமது தங்கையைப் பிறன் 

கவர்ந்து சென்றான்?” என்றான். அதுகேட்ட தசக் இரீவன் கண்கள் 

சிவந்து உதடு அடிக்க வெகுண்டு “(உடன் பிறந்தாள் யாவள் ? கவர் 

ந்தவன் யாவன்? என வினவ விபீடண ஸனுரைப்பான். ட 

நம் அன்னையின் பெரிய தந்தையின் புத்திரி அநலை. அவள் . 

நமது தாய்க்குச் சகோதரி. அவள் மகள் தம்பிநசி யென்னும் பெய . 

ருடைய கற்புடைக் கன்னியை மது என்னும் வலிய அசுரராசன் 

இங்குவந்து சேனைகளையும் யாது தானரையும் புறங்காட்டச்செய்து, 

ர் மத. வாட்சை மத என்னும் இராக்சதனால் ஆளப்பட்டவூர், மதவாட்சி யென்றது 

இப்போது மதவாட் யென வழங்கப் படுன்றத. இத த்த ன் ல மா. 

௪ த க் இட். த: 



மதுகாவல மூர்த்தி, ௩௩௩ 

அந்தப் புரஞ் சென்று கவர்ந்து போயினன். நீ இிச்குவிசயத் திலிறாக் 

தாய், உனது குமாரன் % நிகும்பலை வனத்து யாகஞ் செய்திருக் 
தான். யான் நீரில் மூழ்பெ பசுபதியைக் குறித்துத் தவஞ்செய்தவி 

லிருந்தேன். தம்பகன்னன் நிச் இரையி விருக்தர்ன். மற்றவர் அவ 
ன் வலிக்குப் பின்னிட்டார். இச்சமயத்தில் மது வாசன் அந்தப் 

புரத்தில் நித்திரை செய்திருந்த தங்கையைக் கொடு சென்றான். 

அவனை வெல்லல் எவர்க்கு மரிது. கதிர்காமக் கடவுளின் வரப் பிர 

சாத முள்ளவன். அவராற் காக்கப்படும் பெருமையன் ; அவனை நட் 

புக் கொண்டொழுசலல நன்று” என்றான். ௮.து தேட்டம் இரா 

வணன் மனம் பொருது நாலாயிரம் அக்குரோணி சேனைகளோ 

டிம் மதுபுரஞ் சென்று மதிலை வளைத்தான். குமாரக் கடவுள் காமன் 

. என்னுங் கணத்தலைவரை யனுப்ப, அவர் சென்று ஒருசணச் இல் 
சேனைகளை மடிவிச்து ர இராவணனையும் சிநம்பணுத்திரத்தால் 

அசையவொட்டாது நிறுத்தினார். மதுவாசன் குமாரப் பெருமான் 

. றிருவருளை வியந்து அதித்தான். கும்பிடடி யிரராவணனிடம் வந்து 

குமாரப் பெருமானது திருவருளும், பெறற் கருங்காவலும் பெற்ற 

தன்னாயகன் பெருமைகளை வகுத் இரைக்க, இராவணன், மஇழ்ந்து 

. மதுவைச் சநேட௫த்தான். இராவணன் மதுவொடுஞ் சென்று இந்தி 

லோகத்தையும் வென்றான். பின்னர் இராவணன் கொடுஞ் செய் 

சைகள்கோக்கி மதுவரசன் மனம் வெறுத்தான். இராம சுவாமியாற் 

கொல்லப்பட்ட பின்னர் மதுவாசன் இலங்கையை யாண்டு ஞான. 

முற்றிக் கக்தவேளுலகு சேர்ந்தான். மது என்னும் அரசற்கு வேண் 

ட_* நிகும்பலை யென்பது இக்காலத்து நீர்கொழும்பு என வழங்கப் பென் றது வத் 

ர இராவணன் அழுதலைச் செய்தவன். ராவணம்--அழுதல், தசக்ரிவன் அள 

கையை வென்று வரும்போது கயிலை வந்ததும் விமானக் தடைப்பட்டதாக, அதனைப் 

பெயர்க்சத் தொடம்இச் வெபெருமான் தக். திருவிரலா லூன்றப் பாதலம் புக்கு ஆயிரக் 

. தேவ வருடம் அழுதான். அதனால் இராவணன் எனப் பெயர் பெற்றான், “ஆயிரம் பரு 

வ்மிவ்வா ஐழுதலா லரக்கர் கோனுக் - செய்து வியம்புராம மிராவணன்?? என்து கூர்ம 

புராணம் கூறுமாறுணர்க, ம அட்ட 
3 



வி 

௧௧௫ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

வரமளித்து இராவணனையும் அடர்ப்பித்து அரசு அளித்துத் தம் 

உலகுங் கொடுத்துக் காதீதமையாற் குமாரப்பெருமான் மதுகாவல .: 

மூர்த்தி யாயினர். 

கூர்மபுராணம்-அகத்தியன் இராவணன்மாபுரைத்தஅத்தியாயம். 

வெருவர லின்றி மதுவென வுரைக்கும் வெந்,திற லவுணனீண் 

டெய்திப், பொருவருங் கும்பி ஈசியினைக் கவர்ந்தானென் றலுமிசா . 

வணன் புழுங்கி - யுரைபெறு தானைசடலெனச் சூழச் குரோணி 

நாலாயிரத் தேர மருவலங் கும்பி ஈசிதெரிக், துரைப்ப மதுவொடு 

மரக்காகோனட்டான, 

பாழியநக் தடந்சோண் மதுவொடுஞ் சூழ்ந்த .பலூளைப் பரப் : 

பொடுமரக்கன் - மாழைமென்னேக்நிற் புலோமசை கணவன் மாந -: 

கர் சனதடி.ப்படுச்இி - வீழியங் கனிவா யியச்யெ ரமார் இன்னர மிது 

தனம் விற்றிருக்குஞ் - குழ்சுடர்ப் பரிதி போக்கற நிவந்த கயிலை 

யிற் றுனைவின்வந் தடைந்தான். 

< 

ருச்செயு மாயையு மொன்னார் - வெருவர வெங்கும் திரிதருதேறா . 

நிகும்பலை வேள்வியிற் பெற்று - மருவினனவனே டிலங்கையிற் புகு 

சவீடணன் வணங்கியாங்குரைச்சான், 

மதுவெனும் வேந்தைத் தசதரன் போற்றி வாழ்ந்தது வியப் 

பதோவவன்றான் - சதுமுகற் ருக்கு மொருதனிக் கதிரைத் தலைவ 

னார் காத்திடும் வாச்சோன் - நொதமலர்ப் போற்றும் தரத்தனவ் 

வரக்கனொர் இடச் செய்வதால் வெறுத்தான் - கதுமென விறக்க 

வாசுகொண் டிறுதி கந்தவே ஞலகுகண் டனனே, 

மதுகாவல மூர்த்தயே ௩மஃ 

6 ணை மத்து ட 

லு 4 

டட ஆன த. உ சப்தத்தை ண்ட 1 ப க்கா 

.... அருவரைத் தடக்தோளிராவணி யெண்டோளந்தணனருளினா 

லடர்க்குஞ் - செறாவினி லெவர்க்கும் தெரிவுறு தொளித்துச்செ 

ப ததா 3 அத கபர தா் ற் வா் 
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எழுபத்தேழாவது, 

அகிலலோக நடனமூத் தி. 
௬ ் 

௫. 

... இரிபுரத் தசுரர்களான, கமலாக்கன், வித தியுன்மாலி, தார 

காக்கன் என்னும் அசுரர்களின் கொடும் அன்பத்தைச் சிக்க லாற் 

ரத பிரமன், விட்டுணு முதலிய தேவர்கள் ஒருங்கு கூடி ஓர் யா 

கஞ் செய்து பற்பல பூதங்களை யுண்டாக்க யசரர்மீது விடத்தனர். 

அவைகள் சென்று சிவபூசை செய்யும் அசுரர்மீது அணுகுதற்கு 
இயலாமற் குரங்குக் கூட்டங்கள் போலச் சோலைகளிந் சென்று 
பலாப்பழம் மாம்பழங்களைத் இன்றுகொண் டிருந்சன, அசுரர்கள் 

அறிந் அ மண்ணாங் கட்டியாலும், தடிகளாலும் எறிந்து அடித்துக் 

கொன்று தேவர்களைப் பின்னரும் வருச்துவா ராயினர். அமரர் 

கள் யாவரும் அஞ்சி யோசித்தார். அசுரர்கள் மகா சிவபத்தராய் 

விளங்குகின்றார். அவரை வெல்லுத லரிது. அவரை யஇனின் 

றும் விலகுமாறு செய்யின் இலகுவில் மகராதேவரைக் கொண்டு 

 கொல்லுவிக்கலாம் என்ன, நாராயண ழர்த்தி மழித்த தலையும், 

. மயிற்றோகையும், மரவுரி யுடையும், தலைமண்டை யோடும், ஊதி 

“யும், உறியும் தாங்கிய புத்த வடிவங் கொண்டு, நாரதர் €டசாக 

உடன்செல்ல, அசுரரை யணைந்து சிவபூசையைக் கெடுத்துப் புத்த 

ராக்கனர். பின்னர்த் சமது அம்சத்தில் மாயா மோகன் என் 

னும் ஓர் புத்தனையுண்டாக்கி அங்இருக்கச் செய்து, தம் உபதேசத் 
தைக் கொள்ளாத தா.ரகாக்கன் முதலிய மூவசோடும் ஒருவரையுஞ் 

சேராதவாறு கட்டளையிட்டிக் கயிலைமலைக்கு வந்தார். 

திருமாலும் நாரதரும் சயிலைமலையில் ஏறு தற் இயலா அ வருந்தி, 

“நாஞ் சைவர்களை யெல்லாம் புத்தராக்கீய பரவத்தினாற் கயிலையில் 
 எறிச் செல்லற்கும் வலிமை யில்லாதவ ராயினேம். என்ன பவத் 

தைச் செய்தேம்” என்று இரங்கச் சிவபெருமானை நினைந்து தவம் 

- புரிந்தார். பரமனார் தோன்றி “மூடர்களே ! நம்பதீதர்தளைக் கெ 



௩௩௬ - சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

டுத்துப் பாழ்மதப் படுகுழியில் வீழ்த்திய பாதகர் நீவிரல்லவோ ? 
சிறிதேனும் ௮ச்சமின்றிச் செய்த அப் பவத்தினாற் . கயிலைக்கு வரு 

தல் இயலாசாயிற்று. மாயவா ! நாரத னுடன் மானச வாவி 

». 

| 

சென்று கோந்று நங்க ளெண்ணத்தை நிறைவேற்று திர் என்றார். . 

அங்ஙனஞ் சென் அதவம்புரியா நிற்கையிற் சோமாக் கந்த மூர்த் 

தோன்றி யருளினர். திருமாலும் நாரதரும், ஆங்கிருந்த இர் இரன் 

தேவர்கள் முதலாயினோரும் எழுந்து சாம வேத கானம் பாடி 

- வீழ்ந்து. வீழ்ந்து பன்முறை வணங்கி யானக்சபரவச மடைந்தார். 

பரமேசன் அவர்களைத் திருக்கடைக்கண் கோக்சஞ் செய்து, "அளி 

மீர்! விரைவிற் பாசுபத விரதங்கொள்லீர். அதனை யநுட்டிக்கின் 

அம் மன எண்ணம் நிறைவேறும்என் று திருவாய் மலர்ந்த ருளினார். 

அதகாலைத் இடீரென்று மடிமீ திருக்ச வடிவேலாயுத மூர்த்தி 

திருக் கூத்தாடினார். உலச மாசாவாகிய உமாபிராட்டியார் தேவ 

ராசராகய வெபெருமான ௫ திருத்தோளில் இளமுறுவலுடன் ஓர் 

நீலோற்பல மலரால் தட்டி, “புத்திரச்செல்வத்தட் றந்த மசாசே 

வீர! மது செல்வக் குமரேசன் கூச்தாடுகின்றசைச் கண்ணோக்ி 

யருள்வீர்”” என்றார். தேவியார் உரைத்த வார்த்தைகளைக் கேட்ட 

பெருமான், உவகையுடன் திருக்கூத்தாடி யறாளும் முருகக் கட 

வுளை இரு திருக்கரங்களாலு மெடுத்துத் சமது மார்பினிடத்தத் 

தூக்கி வைத்துச் “சர்வலோக சுதந்திர முடைய ஒரு முருகே ! இப். 

போது நடனஞ செய்க” என்று தமது அருமைத் திருக்கரங்களாற 

பலவகைத் தாளங்களையும் கொட்டினர். கையுடனே கைகள் கூம்ப 

ப்பெறாத பரமேசன் தாளமிட; அவற்றிற் குறிய நடனங்கள் எவை 

யெவையோ அவைகளை யெல்லாங் தமார ழர்த்தி ஈடித்தக் காட்டி . 

னர். சர்வ வியாபியாய், சர்வாந்தரி யாமியாய், சர்வதோ முகராய் 

விளங்கா நின்ற குமாரக் கடவுள் இருக் கூத்தாட எல்லா உலக 

மங் கூத்தாடின. அதனைத் தரித்த திருமால், பிரமன் இர் திரன், . 
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இராம.மூர்த்தி. ௩௩௭ 

சல், முனிவர் முதலிய .யாவரும் ஆனர்த மேலீட்டினலே தம் 
| மைமறந்து பரவச மடைந்து கூத்தாடினர். அபிய தாள விடயங் 
கள் சாத்திய சிந்தாமணி, சாகித்திய மத்நாகரம், பிரதாபருத்திரீ 

| யம், ,தசரூபகம், அமருகம், இரசமஞ்சரி, புட்பபாணவிலாசம், மா 

! கம், சாகுந்தலம்,.தேசர் இரிகா, கூத்த தால், இசைுணுக்சம், ,சாள 

| சமுத்திரம், சுத்தானக் தப் பிரசாசபரதம் முதலியறூல்களிற் காண்க, 

 இங்கனங் குமாரக் கடவுள் கூத்தாடியருள, உலக . மெல்லாம் 

ஆடினமையால் அசில் லோக நடனழர்த்தி யாயினர். 

| சங்கர அறிக - சிவரகசிய கண்டம். 

| சுவர விதிக் | 

| ரர வர கவா அட வர்வலஸ் | 

| M10, ர மூ லஉயொஸாலொ ம நடக ராஹி மிலி 2-1 

ல ம்னு ௩டன ப் 

எழுபத்தேட்டாவது, 

இசாம மூத்த. 

இராமன் என்னும் பெயர் சுப்பிரமணியக் கடவுட்கே யுரியது; 

 இரம்மியத்தை யுடையவர். சசலகுண சம்பன்னர் அவராகவே விளக் 

சலானென்ச. இரம்மியம் என்பது மகிழ்ச்சிமுதலிய பலபொருளை தீ 

| தமல், சப்தார்த்த.நிர்ணய முதலியவற்றிற்.காண்க, .விட்டுணுவின் 

ட பன் ் 
* 



௩௩௮ சுப்பிரமணிய NS தாமம். 

பிறவிகறா ளொன்றாய தசரதன் மகனுக்கு உரைப்பாரு முளர், 

அஃதவர்க்கு இடுகுறியாக்சப் பெயரா மன் றி யிடுகுறி மரபன் நென் 

பது தெள்ளிதிற் றணியப்படு. மென்க, என்னை? அவர்தம் மிரு 
பானைந்து பிறவிகளுட் சமதக்கினி ழனிவரின் குமரானாகப் பிறந் 
தாற்கும் இராமன் என்று பெயர். கடிது கீத உரோதிணி வயிற் 

நிற் ஜேன்றியாற்கும் இராமன் என்று பெயர், இங்ஙனம் இராம 

னென்று மற்றையர்க்கும் வைக்கப்பட் டிருத்தலானும், அதுபோல 

இற்றை ஞான்றும் நம்மனோர் பலர்: குகப் பொருளின். “நிறாப் 

பெயர்சளான ஆறுமுகன், வேலன், குமாரனா திய. பெயர்களைச் தத் 

தங் குமாரர்க்கு வைத்தல் கண்கூடாகலானும், தசாதபுத் இரர் பல் 

வகைச் தன்பங்களினு முழந்து போசலானும் அதைவற்குப் பொ 

ருக்காமை யறிக, இங்ஙனமே வேதங்களில் வரூஉம் நாராயணன் 

கோவிந் சன், கோபாலன், மாதவன், கேசவன் முதலிய பெயர்க 

ளெல்லாஞ் சிவபெருமானுக்குங் குகப் பெருமானுக்கும் வாச்சிய 

மாகப் பொருந் சற் பாலன வென்பது ஆன்றோர் அணிபாம். 

சு 

௮அஅபற்றி யன்றே அப்பய தீக்கீத சுவாமிகளும் சேசவா இரா 

மசிவ பரச்துவ நிரூபணத்துக் கூறியுள்ளார். அர் நூலின்கண் இக்கா 

மங்களை மெல்லாஞ்: சிவபரமாக்கினைமை கண்டு செளிக. வைணவ 

நண்பர்கள் “(மற்றைய நாமங்க ளெல்லாவற்றையு மியைக்இனு பி 

க்கலாம்.நாராயண னென்ற பேயர் மற்றை யோர்ச்குஎவ்வாந்ரூனு 

மிமையா தென்பர்.” அதனையு மெமது இவகுகக் கடவுட்கு ஆக்கக். ் 

சாண்டாம். நாராயண னென்பது நரசமூகங்களி லிருப்பவன் எனப் i 

பொருள் ஆற்றல் கோடலால் ஆன்மாக்க டோறும் பரமான்மாவா ் 

யிருப்பவ. னென்பது போசரும். இங்கனம் பொருள் கொள்ளுங்க 

கால் ணத்துவம் பாதிக்கு மெனின் ௮ற்றன் று.. 

நரருடைய தொகுதி நாரம் எனத் சொகுதிப் A பற்றி ப 

அன் பம்ப் வரு மென்னும் பாணினி கக்கிரத்தால் . அன் விகுதி. 



இராம மூர்த்தி, ௩௩௯ 

பெற்று நிற்ப, அதன்மே லாசாரப் பொருளுணர்த்தும் ககர ஙகச 

வித்துக்களை யுடைய யக. விகுதி வந்து: அயனீண்டு நாராயவென 

நின்ற வழி. ௮துவம் பகுதித் தன்மைப் படுதலின் அதன்மேல் வினை 

முதற் பொருண்மை யுணர்ச்தும் லகர டகர வித்துக்களை யுடைய 

யுகர விகுதியன வெனச் திரிசது நாராய னென நின் றவழி!,வினைப் 

பெயர் வீகுதியி னின்ற நகரம் ணகரமாய்த் இரியு மென்பசனால் 

அங்கன் திரிந்து நாராயண னென வொரு மொழியாய் உயிர்த் 

தொகையை யொச்து நிற்ப னென்னும் பொருட்டாய்க் காரணக் 

குறியாய .வாறு காண்க. இங்கனம் நாராயண னென்பது லகர 

டகர வித்துக்களை யுடைய யுகரவீற்றுச் சொல்லாகலி னன்றே 

பெண்பாலின் நாராப்ணீ யென நகர பகர வித்துக்களை யுடைய 

கார விகுதி மீற்றாள் யாண்டும் வழங்குவதூஉ௨ மென்க, யுக 

விகுதி மீற்றுச் சொல்லென்க் கொள்ளாக்கால் நாராயணீ யென 

ஈகார விகுதி பெறுதற்கு விதியின்மை யுணர்ச. நாராயண னெனும் 

வடமொழிக்கு இங்கனம் விகுதிமேல் விகுதி புணர் ச துச் செய்கை 

செய்வன வெல்லாம். ௨௨ மாமி வியாகரணந்தி)் கண்டு கொள்க. 

இங்கனம் நாராயண சப்சமே யாகுங்கால், இராமசப்தம்ஆவது 

வியப்பன் றென்க. இரகுவமிசத்திற ரோன்றிய தசரதன மகா வெ 

யத்தியுடையவன். சனக்குப் புச்திர சர் சான மின்மையாற் கென 

சலை யன்றிக் கைகேயி சுமித் திரை யென்பாரையு மணந்தான். 

அவர்க்கு மங்ஙன மில்லாமை கண்டு மனம வருக்தி யிருந்த காலை, 

இருயெ சிருங்கர் என்னுங் கலைக் கோட்டு ழனிவர் சோனறி, 

“இஷ்டிக் சேஹம் கரிஷ்யாமி யுதர்யாம் புத்ர ஸாரணாத் | 

அதர்வ சரஹீப் ரோக்தை 6 மந்த்ர தருஷடைர் விதா 5,2௦1 

ள் [ஐ அரசனே ! நிற்கு யாம் அசர்வ சிசு என்ற வேச பாசத்திற் கூறப் 

லன மக் திரங்களால் அமைந்த வி இப்படி புத்திர க்கை 

வு் செய்விப்பேம்) 24.7 



| . 

௩௪௦ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

" என்றிவ்வாறுரைத்து அதர்வசிரமந்திரங்கூறி இட்டி செய்த 

மையா லோர் புருடனளித்த பாயச் தினால் இராமன் இலக்குமணன் 

பாதன் சத்துருக்கன் என்பார் தோன் றினர். தாசரதி தாடகையை 

வசைத்துச் சீதையை மணந்து தனறந்தை வரத்தைக் காக்கும்படி. 

மனைவியுடன் காட்டிற்குச் சென் றிருந்தகாலை, மாயமானை யுண்மை 

மானென்று துரத்தப் போங்காலை இராவணன் சீதையைக் கவர்ந்து 

சென்றான். அதனாற் றுச்சக் கடலின் மூழ்யெ இராகவன் தாமீர 

கூடத்துவசம் என்னும் தலத்தை யடைந்து குகக்கடவுளை கோக்கித் 

தவமுஞற்ற அவர் தோன்றித் திருவாய் மலர்ச் சருள்வார். 

த கோதண்டராகவனே ! ஒர் பெண் பொருட்டாக நீயிரங்குவது 

அழகன்று. :*வழும்புசடி குடரென்பு வார்நரம்பு மேதை கெய்த் 

தோர்-தழும்புழுக்கண் மூளை மயிர் சருமமா திகள் குழுழுங்-கொழும் 

பொதியைப் பகுத்திடுக்காற கோற்றொடியா ளெவள்காட்டாய்- 
விழும்பி ணத்தெவ் வுறுப்பில்லை் விழையாமை வீிடல்ளெவொய்” 

என்பதுணர்ந்து கொள்க. பயனில்லாத சான ியைப் பெரும் பேறாக 

மதித்த அலைஇன் றனை. அறிவு மிக்க மானுடப் பிறவியை யெடுத் அப் 

பெறவேண்டிய பயனை விடுத்துச் சிறிது சணச் சுகச்தை நினைத்து 

மாழ்இன் றனை, இசாசவ ! பசுபாச மென்று சொல்லப்படுசன்ற சரா 

சரமெல்லா வற்றையும் தொழிற்படுத்துஇன் ஐ பதியா மெம்மையும் 

மலமென்னும்வலிய நேரயினால் நொந்த நின்னையும் உள்ளவாறு அறி 

இ.இடம், பொருள், ஏவல் முதலியன போல ஒழியாது உன்னோடு 
கூடப் பிறர் த உடம்பே உனக்கு வேறாய்ப் பிரிக் தழியு மாயின் 

பெண் என்னும் அவ்வுடல் சொக்ச மாகுமோ ? தையைச் சனகன் 

மகளென்று நினைக்கின்றாய். அவ்வா றல்லள். தூக்கிக் கொண்டு 

சென்ற இராவணனது புத்திரியே, அதையுஞ்சுருங்கச். சொல்லேம். 

முன்னர் வேதவதி என்னும் பெண் திருமாலினை, யவன் 

க 

1 
ட வேண்டு மென்று நினை தீதத் தவஞ் செய்தாள், அல்கி 



t | 
இராம மூர்த்தி. ௬௪௪. 

வக்த இராவணன் அவளைக் கண்டு மோஇஒத்துச் சற்பழிக்கத் சொ 

டீங்கனென், வேதவதி வருந்தி மினக்கே மகளாகப் பிறந்து உன்னை 

யும் உன்னூரையும் துணை சுற்றங்களையும், படைகளையும் அழிப்பிக் 

கின்றே னென்று அக்கினியில் விழ்ந்து பின் வண்டோதரி வயிற் 

நில் வகு பிறந்தாள். நீ சோதிடர்களை வருவித்துப் பலன் கேட்க, 

அவர் இக்குழந்தை யிங்குளதேல் இலங்கை முற்றும் நாசமாகும்” 

என்று சொல்ல, குழந்தையைக் கடலி லெறியும்படி . இராவணன் 

உத்தரவிட வண்டோதரி யோர் பெட்டிக்குள் வைத்துப் பூட்டிட்டு : 

மனம் வருந்தி அழுது கொடுத்தாள். அது கடலி லெநியப்பட்டு 

மிதிலைக் கரையிற் சேர்ந்து மணலான் மூடப்பட்டுக் டெம்தஅ. 

சனகன் புத்திர காமேட்டி யாகஞ் செய்தற்காக உழுவித்தான். 

கலப்பைச் சால் வழியாகப் பெட்டி காணப்படத் இறந்து பெண்ணா 

யிருத்தல் கண்டு வளர்த்தான். கலப்பைச் சாலிற்கண் டெடுத்தமை 

யாற் சீதை என்று பெயரிட்டான். ஆதலால் தன்மக ளென்று அறி 

யாமல் இராவணனும் மோகித் தெடுத்துச் சென்றான், சீதைக்கும் 

இராவணன் தந்தையென்று தெரியாது. உனக்கும் வு் 

கள் தெரிந் தில. 

பெண்களாலே துன்பம் பெரிதும் வருமென்பது அணிபு. 

உனது சந்தை பெண்ணின் சொல்லால் இறந்தான். நீயோ அப் 

பெண் பிரிவால் வருந்துகன்றனை. இவை யிரண்டுமே தக்க சாட்சி 

அதலாற் பெண்ணாசையை விடுதி. அதற்காகக் கலங்காதே. அன் 

நிச் சீதையை மீட்பது கருத்தாயின் மந்திர மொன்று உபதேஜக் 

இன்றேம். அந்தையும் அவன் வழிவந்தாரும் நம்மடியவர். தசரதன் 

எம்மிடத் துப் பக்தியுடையவன். 'அ௮தனாற்றான் உனக்கு, எமக்கும் 

எமது தந்தையார்க்கும் உரியதாக வுள்ள “இராமன்” என்னும் பெ 

யரை வைத்தான். உனக்கு முன்னே தோன்றிய இராமர்க்கு யாம் 

ல் கொடுத்துள்ளேம். வேதங்களித் கூறப்பட்ட எமது பெ 
அ 3 



யா ல 
௩௪௨ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

யர் இராமன் என்பதற்கு ஐயமின்று. உன்னைப் போலப் பற்பலராம 

ஹாக் கண்டுள்ளேம். இன்னும் பலரைக் காணப் போகின்றேம். வே. 

தீத திலே கூறப்பட்ட இராம சப்தத்திற் தரிய பொருள் நீயே 
யென்று கருவங் கொண்டாய். அதனாற்றான் இத் துன்பம் அறப் 

விக்கன்றாய். தசரதராமனாயெ நீ இவ்வாறு கொள்ளின், பரசுரா 

மன், பலராமன் என்பார் என் சொல்வார் ? இன்னும் மற்றைய 

இரொமர்கள் என்கூறுவார். 

அதர்வண வேதம் - இராம ரகசியோப நீடதத்திலே, , 

டா ணெ ன், மி ஹொர A445, ரமி ௮ 0-இலி மவ 

ஊவா ஸி தவ வ-4ா ௦ம௦ ௯௨௮ 4.58 வ, வெ 0 

ராம் திரிணேத்திரம் சோமார்த்த தாரிணம் சூலிஈம்பரம் ! 

பஸ் மோச் அளித சர்வாங்கம் சபர்த் திக முபாஸ்மகே ! 

என் ற கூறப்பட்ட தனாற் செபெருமா னென்பதே நன்கு வெ 

ளியாம். நிற்கு அயின் கூறிய மூன்று கண்க ளெங்கே! பிறைச் சந்திர 

தாரணம் எங்கே ! உமையைநீ பாதியுடம்பாகத் சரித் திருக் இன் 

றனையா ? அசர்கு மாறாகப் பெண்டிழந்தா யன்றே ! குலமில்லை 

யே. கோதண்டம் தரித்துக் கோதண்டராமன் எனப் பெற்றனையே 

யன் றிச் குலராமன் ஆனா யல்லை. இசனால் இராம என்னும் பெயரும் 

மு௩திரமுஞ் சிவ பெருமானுக்கும் எமச்சூமே யுரியதாம். திருமால் 

இசர்கு முன்னெடுச்த மூன்று இராமாவ தாரத்தில் எம்மையும் 

பூசிச் ௮ மூலசேஅவுஞ் செய்சமையினால் இந்த மந்திரச்தை யுபதே . 

ச தளேம், சடக்கர மந்திரம தாலம் சூச்குமம் காரணம் என மூவ. 

மைப்படும். தாலசடக்கர மக்திரத்திலே யுள்ள இரண்டா மெழுச் : 

தும், சூர்கும சடக்சரச்தின் இரண்டா மெழுச்துங் கூட்டின் . 

“ரம என்னு மந்திரமாசல் சாண்க. குச்கும சடக்கரச் இல நிலை. 

மாமலாலே *(கு)மாரா” என்று கித் றலையு மறிகு இ, வேதங்கள் இரா. 
1 
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இராம சூர்த்தி, ௩௪௩, 

மன், இலக்குவன் என்று கூறியது முறையே எமையும், எமது துணை 

வன் வீர . ரதுவையும், சீதைஎன் ம கூறியது தேய்வ யானே யம் 

_ மையையும் என்றறிவாயாக. 

ஷடக்ஷ£ஸ்ய மாகாத்மியம் சவோ ஜாநா திதத்பர:! 

ஸ்ரீராம மந்திர ராஜஸ்ய சம்ய சர்ச்சோய முச்யதே! Ht 

யஏசம் மந்த்ர ராஜம் ஸ்ரீராமச் சந்த்ர ஷடக்ஷரம் நித்ய 

மததே சோக்றி பூசோ டவதி! ஸவாயு பூசோபவ தி! 

எனவரும் 2:த மகாவஈ னங்களானும், 

| 

காணாப் சயாதி மக்த்ரேஷுு சோடி கோடி கணாதிக!! 

மந்த்ரஸ் சேஷ் வப்ய நாயாஸ பலதோய ஷடக்ஷ£:! 

ஷடக்ஷ் ரோயம் மந்தரஸ்யாத் ஸர்வா கெளக நிவாரண:! 

எனவரும் வேத வசனங்களாலும் சடக்கர மந்திரம் எல்லா 
க களின்பர் விசேடமுற்ற தென்றும், ஸ்ரீராமச் சம் திரனுடைய 

சே சடக்கர (மண்றுங் கூறியிருக்கன் றமை செளிவாகும்.” என்று 
- கூறி, சீதையைப் பிரிந்சசனா லுண்டாதிய காமாசனியைத சணித 

தற் இயலா திருந்த தசரச இராமனை ஆற்றிக் செளிலிச்து, இராம 

| தாரகம் என்னுர் தமது சடக்ஷ£ மந்திரங்களுள் ஒன்றை யுபதே 

சத்த, இராக்குதரை வெல்லும் வலியையும் அளித்த, ஆகமங்கள் 

ன் கூறிய வேதாந்த சார இத்தாந்த மகா. வாக்கியங்ஃளாஇய சிவத் 

அவம் முதலிய: நான்சனையு மூபசே௫ூக் தருளினார். பின்ன 

ரும் நின் ஐயத்தை மாற்றுஇன்றேம் என்று, விபூதி யுத்துளனமா 

கத் தரித்த திருமேனியும், சூலாயுதம், பாசம், அங்குசம், சனுபா 

ணங்கள் தரித்த திருக்கரமும், மூன்று திருக்கண்களும் சந்திர தார 

ண இருமூடியுஞ் சீசையுருவார் செய்வயானை யம்மைமாரும், பொரும். 

தத் தரிசனங் காட்டியருளிரை. தசரதராமர் செளிவுற்று இன்பக் 

 கடலுண் முழுச் சென்றார். இதனாலே சிவராமழ*த் 8,. இராம. 

ர்த்தி, இராமச்சந்திர ழரத்தி எனப் பெயர் பெற்றார் குகனார். 
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நீச சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

அதர்வண வேதம். 

- சிவோ மாராம மந்த் ரோயம் வஸ்வர்ணஸ் த வசுப்ரத:। 

ருஷிஸ் ஸதாசிவப் புரோக்தோ காயத்ரிம் சக்த உச்யதே 

சிவோ மாராமச் சந்த்ரோதீர தேவதா பரி£ர்த இத:! 

ராமாபி ராமாம் ளஸெளட்சர்ய ஸீமாம் சோமா வதம் சகாம் ! 

பாசாம் குசதநர்ப் பாண சராம் தியாயேத் தரலோ ௪௩ம் ! 

ராமம் த்ரிணேத்திம் சோமார்த்த தாரிணம் குலிநமபரம் ! 

பஸ்மோத் தூளித சர்வாங்கம் கபர் தீதிக முபாஸ்மகே ! 

திநச் சேந்தூர்ப் புராணம். 

தண்டக வனத்துக் கோதா வரிக்குத்தென் பாங்கர்ச் தை 

யொண்டொடிப் பிரிந்து காமத் தொள்ளழற் பொறா தி ராமக் 

 சொண்டனெஞ் சகமுன் றேறக் கோ தில்வாச் இயமோர் நான்கும் 

ப்ண்டுரைத் தருளி ராம னெனப்பெயர் பரித்தாங் குற்றான். ' 

ப இராம மூர்த்தயே ௩மஃ 

எழுபத்தோன்பதாவது, 

கதாகாம மாத தி. 

முன்னர்ச் காலத்து வாயுவினாலே பறித்து எறியப் பட்ட கொடு 
முடி மூன் றனுளொன்றாய், தக்கிண கயிலை, பொன்னகரம், ஈழம் . 

முதவிய பற்பல பெயர்களையுடைத்தாய், சூரபன்மன், இராவணன், . 

குபேரன், மது; உக்ரெவழுதி, விபீடணன், தொண்டைமானிளம் 
திரையன்; ஈல்லியச் கோடன், குளக் சோடன், உச்சரசோழன், 

ச 

ர் 

8 

வால$ங்கள்;, சிங்கையாரியன், ௮ரசசேசரி) பரராச சேசான், செக் 
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i .... கதிர்காம மூர்த்தி. ௩௪௫ 

ராச சேகரன் முதலிய பலப்பல அரசரானா எப்பட்டதாய், வாச 
மம், புராணம், மிருத, தமிழ்வேதத் திருவருட்பா, இதிகாசம் முத 

லிய அல்களினுஞ் சங்க நால்களினும் ஆங்காங்கே புகழப்பட்ட 

தா விராட்புருடனுக்கு இடைநாடியாய், திரிகூடம், கே$ிச்சாம், 
 கக்தமாதனம், ஏமகூடம், நீலம், சுவேலம்; செனெளிபாதம்; செங் 
கடகம், வள்ளி, சாளபைரவம், நகுலம், மேந்தலை, மசானுவசம், 

| ந வர்ச்சனம், உகந்தை, கதிரை, முதலிய மலைகளையும், மாவலி கங் 

சை கருடகங்கை, காவிரிகங்கை, மாணிச்ககங்கை, பாலாவி, பாப 

ட் _ நாசம், நவகங்கை, மரீயவனாறு;, கழுநீர்க்கங்கை, வேலாயுத புட்சா 

ணி, கன்னியாகங்கை, ஈகுலம், சமுத்திர தீர்த்தம், பாதலகங்கை, 

் கல்லாறு, நவூரி இருவடிநிலை, யமுனாரி, மிலரவிரி, வாமனம்முதவிய 

. தர்த்தங்களையும் பற்பல தலங்களையு முடையசாய் விளங்குவதுஇல 

ol ங்கை மண்டலமேயாம்;, 

இத்தகைய இலங்கை சூரபன்மன்றன் மகேந்திர புரிக்கு வடக் 

- €ேயுள்ளஅ. எவ்வாறெனிற் கூறுதும், இர்து சமுத்திர மென விப் 

. போது வழங்கப்படும் மகேந்,இரக் கடலி. னடுவே. எண்ப தினயிரம் 

- யோசனை யகலமும் நூறு யோசனை வித்தரணமு முடைய. தோர் 

தது செய்வித்து, அதன் எட்டுத் திக்குகளினும் ஏமபுரம், தேவ 

பூரம்,  இலங்காபுரம், நீலபுரம், சுவேசபுரம் முதலிய எட்டு நகரங் 

க டூம் புரிவித்து அவற்றிற் கசானனன் (யானை முகன்) து.ரங்காசி 

டயன் (குதிரை முகன்) யாளிவச்திரன் (யாளிமுகன் ) பல்லூக வத்தி 

மன் (காடிமுகன்) வியாக்கரொனன் (புலிமுகன்) வராக அண்டன் 

(பன்றி முகன்) சிங்கவத்திரன் (சிங்கமுகன்) கவயாயென் (காட் 

- டுப்பசுமுகன்) என்னும் வீரர்களேக் காவல் வைத்தா னென்று: கந்த 

புராணங் கூறல்காண்க, 

ஐ .... இங்கனம் வீரமகேந்திரபுரிச்கு வடக்கு வாயிலி னுள்ளசாஇ 

விளங்கும் இலங்கையின்: ஜென் சோடியிலே விளல்குவது ௧ திரை 

3 



௩௪௭௬ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம், 

என்னும் கதிர்காமத். தலமேயாம். இத்தல மாகாத்மியங்கள் யா 

வும் அவனருள்பெற்ற வான்றோ. பெடுச்துரைப்பசன்றிப் புழுத்த 

காயினுங் கடையேனாதிய யானெடுச்அரைக்கப் புகு, ச னகை யென் | 

பது சத்தியம், ஆயினும் என்மனச் தவர வென்வயப்படா இயன்ற, 

வா றுரைச்தி யென்ற பிடர் பிடித்துந்தலா னெழுர்சனன். இத்த 

லத்தின் மகமைக ளெொல்லாங் கந்தபுராணம் மேட் தி யுத்த காண் 

டங்களினும், பிரமாண்டபுராணம் தலமாகாத்மியத் அங். கூறப்பட் 

டன வன்றி, விசேடமாக மற்சபுராணம், தக்கிண கைலாச மான்மி | 

யத்திலே அம்சுகாமாசல மான்மியத்திலு மகலமாயறையப்பட்டுள். 

ளன. ஸ்ரீமத் அருண இரி நாத சுவாமிகள் இளியுரு வெடுச் அப் | 

பலதலங்சக டோறுக் தரிசி தப்போக்தருளிய காலை யித்சலத்தும் 

உபய கதிர்சாமச்தும் எழுக்கருளித் திருப்புகழ் பாடித் தோத்திரம் | 

புறிக்தருள பெற்றார். அது “இளிப்பாடு பூதியில். வருவோனே” | 

எனவித்தலச் திருப்புசழிற் கூறி யருளியசனானும் பெறுதும். அத | 

பற்றி வன்னி மங்கலம் என்னுஞ் சிறப்புப் பெயருள்ள அ. 
i 

திருப்படை வீட்டுச் சலங்களாடய திறாப்பரங் குன்ற முதலிய ' 

ஆரு கார தலங்டளினு மேலாய அவாதசாந்சுத். தலமாய் விளங்கு. 

வது. அன்றியும் வெச௨ங்களிலே சோயில் என்னுஞ் செம்பரம்:. 

ஆகாய லிககமுடைச்சா மிரகசியத் தலமானது போல, இஃது 

மங்கனே சோதி வடிவரா யெவரானும் விரும்பத் தகுந்த பரவி 

யோம மூர்த்தி, எவர்சளானுங் காண்டற்கு அரியராய் விளங்கலி' 

னிரகரியத் தலமாய் விளங்கும், அஃதிற்றை pi பிரத்தி. 

யச்சமாச் காணலாம். ஆஃலின் உஒஇன்க ணுள்ள சலங்க செல். 

லாவற்றினும் மேலாய தி ௮. இங்ஙனுள்ள தீர்ச்சங்களோ. மாணிக்க 

கங்கை முதலாக அளவற்றன. மலைகளோ ச இிரைமலை, வள்ளி: 

மலை, தெய்வயானைமலை, காளபைரவ மலை முதலாக வெண்ணிலா . 

தன. மூர்த்திகளோ சுப்பிரமணிய சிவ கணேச உமா லீர பைரவ. 



கதிர்காம மூர்த்தி... i ௩௪௪ 

'மகாசாத்த நவ லக்கவீர புட்கலேச ராமகாளிய சுராரி தர்க்கா த 
விய பலப்பலருளர். அவர்களெல்லாஞ் சுப்பிரமணியக் கடவுளை 
யுபாசித்து நாற்புறங்களினும் வ௫த்துளார். 

இச்சலத் திற்குத் சக்கணெ கந்தபுரி, ஏமகூடம், அம சுசாமம், 

கதிரை, ச திர்காமம், பூலோக கர்சபுரி, கோட்டம், வன்னி மல்க 

லம், காறிகாப்பு, வரபுரி, பஞ்சஹர்த்தி வாசம், சசகலசேவோபரசி 

யம், கதிக்கேணி, சகல் திரம், அகச் தியப் பிரியம், சொகாசம்,' 
குசைத்தலம், தகராலயம், பிரமித்த, மகத்து, விவிக்தம், சகனம், 

பரிசுத்தம், அர்புதம், பாசறை, அம்பலம், பரவியோமம், இரண்மய 

கோசம், அக் தராகாசம், அவ்வியத்ச மூர்த்தபுரிமுதலிய பலப்பல 

-இருசாமல்களை யுடையது. இங்கே குமாரக் கடவுள் கணப் போ 

தும் நீங் காதிருந்து இச்சாசக்தி, இரியாசச் திகளாதிய வள்ளியம் 

மையார் செய்வயானை யம்மையா ௬டனமர்ஈது பற்பல திவ்வியாற 

பூத திருவிளை யாடல்களைச் செய்தருள்வார். சேவர் முதலிய 

கணர்கள் இப்போதும் பூசைசெய்வது அன்பர்க்குத் தெரிய வரு 

ன்றது. 

முன்னே குரபன் மன் இசற்கரு லுள்ள தன் மகேந்திர ப 

யிற் றேவர்களையுஞ் சயர் சனையுஞ் சிறையிட, அதனை மீட்டற்காக 
கு? 

எரு ந்தராளிய சுப்பிரமணியக் -டவுள் திருக்கயிலையினின் லும் இலக் 
ர 

ஸ்ஸ் கத தொன்பது வீமர்-ஞ௰௦ இரண்டாயிரம்பூச வெள்ளங்களுக் தம் 

'மைச் சூழப் புறப்பட்டுச் தாரகற் கொன்று திராச்செந்தி யமர்ந் அ, 

 குரபன்மன் முசலாயிமீனார் சம் வரலாறுகளை யெல்லாம் வாக்குத் 

தலைவனை சேவ குருவாம் வியாழனிடக் கேட்பார் போலக் கேட் 

டருளிக் கடல் வழியாகப்போக்து அதனைக்கடந்து, இலங்கை மலை 

களையுக்தாண்டி யதன் றெனகொடியை யடுத்தகாலைப் பிரமவிட்டு 

ணச்சள் வர். பணிந்த, “பரம்பொருளே! இதோ சூரபன் மணீருக் 

கும் மகேந்திரம், ஆண் டசுர நீசர்கள் செறிதலாற் றேவரீர்போத 

> 



௩௪௮ சுப்பிரமணிய பராக்ரமம், 

நகுதியன் று” என்ன, கதிரை வேற் கடவுளும் தெய்வக் கம்மிய 

ஞான விசுவகருமனைத் திருரோக்கஞ் செய்தருளி”ஓர் நகரமைத்தி 

விரைவி”னென்றருள, அவனும் பலப்பல மண்டபங்களோடு கூடி 

ய.தும், உன்னத கோபுரங்களால் விளங்கப் பெற்றதும், நடுவணே 

ஸ்ரீசந்தக் கடவுளின் நிருச்கோயிலா னலங்கரிக்கப் பெற்றதும், 

பலப்பல வீதிகள் செறியப்பட்ட அம், மாற்றுயர்்த ஏமத்தால் (தங் 

கத்தினால்) அமைக்கப்பட்ட தமான ஏமகூடமென்னும ஓர் ௩காஞ் 

செய்தனன். அதன்கட் பெருமானார் எழுந்தருளி யிருந்து. போர் 

புரிக்து அவுணர் த் தொலைத்துத் தேவர்களைச்சறைமீட்டு, மகேர் 

இர புரியை வருணராசற்குக் கொடுத்தருளி வடகோடிக்கட்பரிதி 

புரத்துள்ள (ஆம்பரத் துறை) உத்தர கதிர்காமம், உபயக திர்காம 

மெனப்படும் புதுச் சக்கி தியிற் றங் வீற்றிருக்துபின் தம் 1 மகேம் 

இர மலையைக்கடம் து இலங்சைமலைகளையுங் கடலினையுந்தாண்டித் 

இருச்சோலைவாய் சென்றருளின ரென்பது, ஆகலிற் பாசறை கதிர் | 

காமமே. அது, வடமொழிக் காந்தபுராணம் வீரமா மகேந்திர 

காண்டம் ஏழாவது அத்தியாயம் ௨௧ வதசுலோகமமு தல் ௪௮ வது 

சுலோகம்வரையு மூசைச்கப்பட்ட வற்றானும், தமிழ்க் காந்தபுரா 

ணத, 

கந்தபுராணம் எமகூடப் படலம். 

இவ்வகை யயில்வே லண்ண லிராயிரம் பூத வெள்ளங் 

கவ்வையி னமைக்து செல்லக் கனைகடல் வரைப்பி னே 

யெவ்வம தடைந்த தொல்லை யிலங்கையவ் குவடு நீங்க 

மைவரை புரைசூர் மேவு மகேந்திர புரமுன் போக்தான். 

சாண்டி௰து சூரனூர் கடுங்க ணீசர் செறிதலா 

லாண்டு சேறன் முறையசன் றதற்கடுத் 2 வெல்லையா 

* மகேந்திர மலையென்பது இலங்கையின் றென்மேற் பாகத்தே மரன் சப்பிரகா 

டீம் த் இடத்தி துள்ள இவனொளி பாதமலை யென்பர் பெரியோர். . ட. 



கதிர்காம மூர்த்தி. ௧௩௪௯ 

மீண்டுபாச றைச்சல மியற்றுவித் இரும் தபின் 

வேண்டு மாறு புரிதியைய வினைய நாடி யென்னவே. 

சலங்கல் கொண்டிடு மகேர் திர வரைப்பினைக் கடந்தேபின் 

னிலங்கை மாநக ரொருவியே யளக்கரை யிகந்தேதி 

கலங்கொள் சீருடைச் செட்தியிற் றொல்லைமா ஈகசெய்தி 

யலங்க லஞ்சுடர் மஞ்ஞைஙின் நிழிக்தன னயில்வேலோன். 

| எனவருஞ் செய்யுள்களால் அறியப்படும். இத்தலத்தே ஏம கூடம் 

| என்னுந் திருக் கோயிலினிடத்தே ஆறு திரு முகங்ககுநம், பதினெ 

|ட்செ இருக் கண்களும், ஆறு இரு முடிகளும், குண்ட லநிரைகளும்,, 

 அழயெ கடப்ப மாலையணிந்த இருமார்பும், வலத் திருக் கரங்களிலே 

கொடி, வச்சிரம், அங்குசம், அம்பு, வேல், அபயம் என்பவும், இடத் 

 திருக்கரங்களிலே சாமரை, கண்டாமணி, மழு, தண்டு, வில், வா 

'தம்.என்பவும் அமைந்த பன்னிரு திருப் புயங்களுங் கொண்டு, 

கோடி சூரியப் பிரகாசம் போன்ற திருமேனி யுடையராய், வேக 

ஒர்த்தியாய், ஈவவீரர்சனாம், இலக்கவ் கணாதிபர்களூம, இரண்டாயி 

ரம் பூச வெள்ளங்களும், தேவர், முனிவர், இன்னார் முதலாய ப தி் 

னெண் சணத்தவர்களும் போற்றி வணங்கி யேவல்புரிய வீற்றிருந் 

தருளினர். அத்திருக் கோலத்தை மானுடராகிய சிறியேக்தரிசத்த 

வியலா சென்றோ மூலத்தான மடைக்கப்பட்டு மூர்த்தியும் அவ்வி 

யத்தமாயினர். கந்த சுவாமி இச் தலத்தை விரும்பி யுறைகின்றார் 

எனபது, 
(க இரை ஈச்சினானும் கலசனுமாம வேத 

மதுரை நச் சனார்க்கனியன வற்?" 

என்ந தொல்காப்பிய வுரைச் சிறப்புப்பாயிரத்தா னுணரக. 
கதிர்சாமம் என்பத, கதிர்ஒளி, காமம்--இன்பம் எனப் பொருள் 

படவே, ஆன்மாக்களுக்குச் வெஞான வெரளியினாற் பேரின்பத்தை. 

யளிப்பது எனவும், 'பரஞ்சுடசரஇய கந்தக் சடவுள் விரும்பி யுறை ' 



௩௫௦ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

வது எனவும் சொல்வர். அன்றித், அறியப் பொருளாகிய குகஞான 

மென்னுஞ் சோதி வியாபித்சலாலும், குசசாயுச்சி மென்னும்இன் 

பயத்தைக் கொடுத்தலாலும் வந்தகாரணப் பெயரென்னலுமாம்.௮2,. 

ன் (கதீர் காமத் திருப் புகழ்.) 

துரியமே லற்புதப் பமமஞா ன ச்தணிச் 

சுடர்வியா பித்தநற ப இநீடு WY 

அகளில்சா யுச்சியச் கதிரைமீ றற்றசொற் 

சுகசொரூ பத்தையுற் றடைவேனே. . 

என அருணகிரி நாத சுவாமிகள் திருவாய் மலர்ந்தருளியதனா 

னும் பெறுதும், கதிர்ககுறிய சந்திரர்களால், கரமம்=விரறாம்பிப் 

பூசிக்கப்பட்ட செனவுங் கூறுப, இசன் விரிவெல்லாங் கதிர் காம 

மான்மிய :துட் கூறியுள்ளாம், ஆண்டுக் காண்க. கதிர்காமம் என் 

னுஞ் சொல்லே கதிரை என மரூஉலிற்னு. இம் மூர்த்தியின் பெரு 

மையைச், சுப்பிரமணிய தலக் கோவைப் பிள்னைத் தமிழ்ச் செய் 
யுளானும் அறிக. “அது வருமாறு, 

மாணிக்க நிறைகங்கை யாடியுன் னைப்பணிய 

வர் திடும் பூதலத்சேரர் 

வாயூமர் பாடவுங் குருடர்கண் பார்த்திடவு 

மலடிகள் பின் மைர்சர் பெறவுங் 

காணிற்கு மாரவே லாவென்னு மன்பரைக் 

கரடிபுலி யானை சிங்கங் 

காலிற் பணிந்சஞ்சி யோடவுல் கந்தனே 

கண்கண்ட செய்வ மெவே 

யாணிப்பொன் முச்இ௦ண் டபமேவு கச்சியினு 

ளடியேனை யாண்டு கொண்டெ 

 னக்த்தில் வந்தபிணி நீர்த்திடவு முன்னிற்கு 
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சங்க முகாசுரவத மூர்த்தி. கடுக 

மாறுமுக மெய்த்தெய்வமே 
சேணிற் புலோமசை வளர் ததபெண் பிடிகணவ 

செங்கீரை யாடி யருளே 

தேவரொடு மனிதர்பணி கதிர்காம வேலனே 

- செங்கீரை யாடி யருளே. 

இக்கடவுள் அரண 5ரிநாதரது சிநப்புகம், போய்யா மோ 
மீப்புலவனர் கோவை, கதிர்காமக் கல பகம் என்னு மிவையிற் 
றை யேற்றருளிய சரிசங்களும் பிறவும் விரியு மாகவின் விடுத்தாம். 

இங்ஙனம் ஏம கூடம் என்னுங் கதிர் காமத் தலச்திற் சோதி வடி 

வராய் வீற்றிருக் அ போக பேரின்பங்களை அருளலாற் கதிர் காம 

ர்த்தி யெனப் பெயர் பெற்றார். 

கதிர்காம ன த்தபே நம: 

எண்பதாவது, 

இங்க சபல மூர்த்தி. 

கப்ரில்! புத்திர ரான காபெ முனிவர்க்குத் திதி யென 

னும் மனைவி யிருக்தாள். அவளுக்கு எண்ணில்லாத அசுரர்கள் 

யிள்ளைகளாயத் தோன்றினர். அப் பிள்ளைகளெல்லாம் தேவர்களு 

டன் போர் புரிந்து இறந்தனர். அலே இதியென்பாள் புத் 

இரசோகத் தினால் மிகவும் வருர் இச் இனத; மெலிக் தவளாய்ச் சால 

- வுங் கோபம் கொண்டு மலைகளிற் சிறந்த விரத மலையி ஸுச்சியின் 

மீதேறி “யான் மிகவு முயர்க்த பிள்ளைகளைப் பெற்று அவர்களா 

 வீத்தேவர்கள் யாவரையும் வருத துவிப்பே"னென் று உறுதி செய்து 

“சொண்டு ழே வீழ்ந்த உயிர் துறந்தாள். அவள் ன்ப 



௩௫௨ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

லவ்வுறுதி நினைத் தயிர் அறந்தமையால் மீளவும் அசுரகுலத் திலே 

அசுரேந் திர னென்பானுக்கும் மங்கலகே னி யென்பாட்கும் மக 

ளாய்ப் பிறந்து சுரசை யென்னும் பெயருடையவளா யிருந்தாள். 

அதனை யறிந்த அசுர குருவாகிய சுக்கிரன் சுரசையென்னும் 

பெண்ணினால் அசுரர் குலக் தழைய விருக்கு முண்மை யறிந்து 

வேண்டிய மாயவித்தைகளை யெல்லால் கற்பித்துக் கொடுத்தான், 

சுரசை யென்பாள் அவ்விச்சையில் மிக்க வல்லவளாத னோக்கி 

சுக்பெனார் அவட்கு மாயை யென்று காரணப் பெய ரிட்டழைத 

தனர். அசுர குலத்தை விருத்தி செய்து தேவகுலத்தை ஈ௫ிக்கச் 
செய்தல் உன் கடமை யாகலால், நீ காபெறுனிவரிடஞ் சென்ற 

வேண்டிய பிள்ளைகளைப் பெறுவா யென்று சுக்இரனா ரவளை அன 

பினார். அவளு மங்ஙனம் காசிப முனிவரைப் பலவாற்றானே 
மயங்கச் செய்து மறைந்தனள். முனிவர் புலம்பி வருந்தாமிற்பப் 

பின்றோன் றினாள். காசிபர் வறியோன் பெருமிதியைக் கண்டாங்கு 

மனமகிழ்ந்து அவள் காவில் வீழ்ந்து “மங்கையர் திலகமே! என் 

னைக்காப்பாற்ற வேண்டு” மென் நிரந்தார். மாயை யவர்தம்மை 

நோக்கி “முனிவர்பிரானே நான் என்னென்ன வுருவங் கொள் 

வேனா அவ்வவ் வுருவங்களை நீருங் சொன்று ச அம்மைச் 

சேோர்வே னென்ன, இருடியரும் அதற் இசைந்தார். 

மாயை கொண்டுள்ள அதிரூபத்திற்குத் தக்க அந்தரவடி 
வத்தை முனிவரால் கொண்டு அவளா லுூண்டாக்கப்பட்ட அழிய 

மண்டபத்தே முதலாஞ சாமத்திற் சென்று சரத விளையாட்டைச் 

செய்தனர். அதுகாலை யசுரர்கட் கெல்லாந் தலைவனாடிய சூரபன் 
மன் றேன்றினன். .அவ்விருவர்க்கு முண்டாய வியர்வைப் (பெருக் 
கில் ழப்பதி னுயிரஞ் சேனைகளுண்டாயின. அவர்களை யங்ஙணி 

அத்தி வேறோர் மண்டபத்தேசென்று: மாயை: பெண் சிங்க வரு 
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சிங்க முகாசுரவத சூர்த் இ. ௩டு௩ 

| (பர்த் 
. வெடுக்சச் காபெ முனிவர் ஆண் சிங்க வடிவெடுத் அப் புணர்ந்தனர். 

இரண்டாவது சாமாந்தத்தில் ஆயிரஞ் சிங்க முகங்களும் இரண் . 

டாயிரங் கைகளையு முடைய மகரபராக்கிரமம் வாய்ந்த சிங்க ழகாசு 

ரன் றேவர்க ளெல்லாம் நடுங்கச்சதோன் நினன். வியர்வை வெள் 

த்தி னின்றுஞ் சிங்க முகங்களையுடைய கோரத் தன்மையரான 

| நாற்பதினயிரஞ் சேனைகள் தோன் றினர். அவர்களை யங்க னிறத்தி 

. மூன்றாஞ் சாமத்தில் மாயை பிடியுநக் கொள்ள முனிவரால் களி , 
அருக் கொண்டு வேறொரு மண்டபஞ் சென்று கூட, யானைமுக 

் முடைய தாரகன் ரேன்றினன். அங்கும் யானை யுருவங் கொண்ட 

நாற்பதினாயிரக் சேனைக ளுூண்டாயின. நான்காஞ் சாமத்தில் 

வேறோர் மண்டபஞ் சென்று தட்டுருவங் கொண்டு சேர்ந்து ௮௪ 

மகி யென்னும் பெண்ணையும், ஆட்டு முகங் கொண்ட ழப்பதினாயி 
த் சேனைகளையுக் தோற்றுவித்தனர். 

ஆட் பின்னரும் அநேக மண்டபங்க டோறும் புலி; குதிரை, மான், 

பசு, கரடி, பன்றி, எருமை, செந்நாய், காண்டாமிருகம், கழுதை, 

ஒட்டகம், குரங்கு, ஈரி முதலிய வுருவங்க ளெடுத்துச் சென்று 

சேர்க்து அவ்வம் மிருக வுருவமுடைய அறுபதினாயிரஞ் சேனைகளை 

ய்ண்டாக்கினர். சூரபன்மன், சிங்க முகன், தாரக னென்னு மூவர் 

களுந் தாயாகிய மாயையின் சொற்படி. வடக்கே யுள்ள ஆலவனத் 
தன்கண் வீரயாகம் புரிந்து ஆயிரத் செட் டண்டங்களையும் நூற் 

றெட்டுயுகம் அரசாளும் வரத்தையும், ச,த்தியாலன் றி வேறொன்றா 

னுமிறக்கப்படா த வரத்தையும் பெற்றத் இக்கு விசயம் புரிந் து யா 

வரையும் வென்று வந்தனர். அதன்பின் சூரபன்மன் தெற்கே இந்து .. சழத்திராமெனப் பெயர் வாய்ந்த இலங்கையின் றென் சமுத்திரத் 

இன் ஈடிவே சுக்கிரன் கூறியபடி மிக்க அலங்கார முடையதரய் 

எண்பதினாயிரம் யோசனை நீளமும் நூறு யோசனை விசாலமு மு 

டைய வீர மகேந்திர புரியை விசுவகர்மனைக் சொண்டு இருட்டிப் 
பித்து, அதன் எட்டுத் இசைக டோறும் ஏமபுரம், தேவுபஈம், இலவ் 

௨௩. » 
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௩௫௫ சுப்பிரமணிய பராக்ரமம். 

காபுரம், நீலபுரம், சுவேதபுரம், வாமபுசம், பதுமபுமம் என்னும் பட் 

டினங்களையு முண்டாக்கிப் பட்டாபிடேகஞ் செய்வித் த,விசுவகரு 

மன் புதல்வி யாயெ பதும கோமளை யென்பாளையும் விவாசம் புரிக் 

அ பானுகோபன் முதலிய பிள்ளைகளையும் பெற்றிருந்தனன். 

ட் சிங்கழகாசுர னென்பான் வடசமுத்இிர நடுவே மிக்க விரித் 

தரமான ஏசுரபுரி யென்னு மோர் ஈகாஞ் செய்வித்து இரண்டு 

- கோடிசேனைகளுட அங்குச் சென்று அரசு புரிந்தான். அங்கன 

மிருக்கு நாளிலே அவ்வசுரன் யமனஅ புசல்வியாகய விபுதை 
(விபூதிகை யென்று வடமொழிப் புராணம் கூறும்.) என்னும் பெ ' 

ண்ணை விவாகஞ் செய்து மகாசூர னென்னும் புதல்வனைப் பெற் 

ரன். பின்னரும் பலப்பல கன்னியர்களைக் கூடி நூறு பிள்ளை 

களைப் பெற்றான். இங்கன மிருக்கு நாளிலே சூரபன்மன் றேவர் 

களையும் இர் இர குமாரனான சயந்தனையுஞ் சிறையிட்ட சனால் அவர் 

களை மீட்கவேண்டிக் கந்தக் கடவுள் திருச்சயிலையி னின்றும் புறப் 

பட்டார். அவருடனே வீரவாகு முதலிய துணைவர் ஒன்பதின்மர்க 

ளும், இலக்கம் வீரர்களும், இரண்டாயிரம் பூத வெள்ளங்களும், 

நூற்றேண்மர் சேனாபதிகளும் கூடவச்சனர். அறுமுகக் கடவுள் 

அவர்களுடன் வழிக்கொண்டு எதிர்ப்பட்ட தாரகனையுங் இரவுஞ்ச 

மலையையும் அழித்து இலங்கை வழியாய் டர் அ அவ்விலங்கையின் 

றென்கோடியை யடுத்ததும், பிரம விட்டுணுக்கள் வந்து பணிர் ௮, 

சுவாமி! இது மகேந்திர புரியாகும். ஆண்டு நீசரா மசுரர்கள் இருத் 

கலா லாங்குச் சேறன் மாபன்றென்ன, ஆங்கே விசுவ கருமனைக் 

கொண்டு பாடிவிடு செய்வித் அத் தாமுஞ் சேனைகஞாமாகக் கதிர்கா 

ம மெனப் பெயரிய ஏமகூடத்தின்க ணிருந்தனர். ஆங்கே வீரவாகு 

தேவரைத் தூதாக அனுப்பித் “(தேவர் சிறையை வீடுதி, அன்றேல் 

நம் வேற்படைக்கு இரை ஆவாய்” என்று தெரிவிக்க, அவன் பரி 
கரித்து இத்தாதனைப் பிடித்துப் பிணித்து விலங்கிடுதி” ரென்ன 

வீரவாகுதேவர் தம்முட னெதிர்த்தார் பலரையும் அழித்து மகேக்: 

~ 
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சிங்க முகரசுரவத மூர்த்தி. ௩௫௫ 

திர் புரியையு மழித்துக் குகக்கடவுள் சமுகத்தில் வந்து வணங் 

ப்பி வெலா முரைத்தார். 

சூரபன்மன் ம௩்திராலோசனை புரிய நினைந்து அதற் குரியவர்ச 

டன் மயூரன், அர்க்குணன், தருமகோபன், காலத்து, எண்" 

டன், அனலன், ிங்கனென்னு மரட்திறிகள் சேர்ந்து யோசித்த 
காலை, பானுகோபன், அக்கனிமுகன் முதலாய பலரும் சூரபன் . 

மனுக்குத் தகுந்தபடி “அந்தக் குழக்தையினையுஞ் சேனைகளையுங் 

கொல்வ தரிதன் அ?” என வீரமொழி கூறினர். அவர்களுட் சிக்க 

முகன் எழுந்து, அண்ணே! கந்தக்கடவுளைக் குழக்தையென் றெண் 

ணாதிதே. அவர் முன்னே யெங்கட்கு வரங்கள் தந்த பரப்பிரமமே 

யாகும். ஆதலாற் றேவர்களின் சிறையை விட்டு அவமைச் சாண 

டைந்து வாழ்தலே தகுதி” யென்று கந்தக்கடவுளின் மகிமைகளை 
யெடுத் அரைத்தான். சூரபன்மன் கேட்டு மிக்க கோபமடைந்து 

“நீமாயையா லிங்கனம் பிசற்றுகன்றாய். ஆகலி னிவ்விடத்தை 

விட்டு எங்கேயாவது போய்விடு''என்று கூற, இங்கமூகன்:உண்மை 

யுரைப்போர் விசோ இசளே. ஆகலின் தகுந்தபடி யுரைப்பே” மெ 

ன்று கூறவான்.££அசுரேசுரா! நின் எண்ண தூதை யறியக்க றினேன், 

இப்போதே யென்னை விடுச்தாற் பானையும் அவன் சேனைகளையுல் 

கொன்று வருவே”னென்ன, சூரபன்மன் சாலவும் உவகையடைந்து 

“தம்பியே நீ யவ்வாலிபனைக் குறித்துச் செல்வது தகுதி யாகாது. 

வேண்டியகாலத்து உன்னை யழைப்பிப்பேம். இப்போது நின் இருப் 
| 'பிடஞ் செல்வாய்” என்னச் சிங்கமுகாசுரன் றன து ஆசுரபுரிக்கு 

வந்திருந்தான், மகேக் இரபுரியில் யுத்தக் தொடக்இ யெல்லாரு 

மிறத்தல் கண்டு இங்கமுகனை வருமாறு தூதனுப்ப அவன் ப்பம் 

இத் தமையனிடம் வர் அ யாவுர் தெரிந்து கொண்டு போர்ச்கோல 

முற்றுப் புறப்பட்டான். அவனுடன் மகாபல முள்ள ஓரிலச்கம் 

வாகினித் தோகை கொண்ட ௪அரங்க சேனைகள் வந்தன, 5 
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௩௫௫௭: சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

அதனைக் கண்ட பிரம விட்டுணு முதலாய தேவர்க ளோடிச் 

சென்று, “பரம்பொருளே ! ஆயிரம் தலைகளையும் இரண்டரயிரங் 

கைகளையு முடையவன்; ஆயிரம் யோசனை விஸ் £ரண முடைய 

இடமான மார்பை யுடையவன் வருகின்றான். அவன சத்துருக்களை 

யெல்லாம் வென்று ஆயிர மண்டங்களை யாள்கின்றான். அன்றி 

யொருகா லிப்பூமியைத் தூக்கினான். பிரமாண்டச்துடன் உலகங் 

களை யெல்லா மொரே யுருண்டையாக விழுங்கக் கருதி மேருமலை 

யைப் பிடுங்கி யண்டச்சுவரி னடித்த காலைச் சார மில்லதென்று 

முன்போல் வைத்துளான். இருபச்கங்களினும் நிழலாடப் பெற்ற 

வோர் மகாசூலச்தைப் பிடித் இருச்இன்றான். ஆகலின் அவனைச் 

தேவரீர் விரைவி னழிச்து அடியேங்களைக் காத்தருளல். வேண்டு” 

மென்று இரந்தார்கன். பரஞ்சோ திப் பிழம்பாக கந்தக்கடவு ணன் 

றென்று சாரதியான வாயுதேவனை நோக்கி நமது மனேவேகப் 

பொற் றேரைக் கொண்டு வருக”என்று அருளினர். அப்போது 

வீரவாகுதேவர் வந்துவணங்கி: யடியேன் அவர்களை யெல்லாங் 

கொல்லுவே னென்று வேண்ட, அவரும் மந்த காசமுடையரரய் 

வீரவாகுவை யனுப்பினர், வீரவாகு தேவரும் தம்பிமார் எண்ம 

ரும் இலக்கம் வீரர்களும் நாற்றெண்மர் சேனாபஇகளும் ஆயிர 

வெள்ளம் பூதங்களும் புறப்பட்டுப் போய காலை யிருபக்கச் சேனை 

களும் எதிர்த்துப் போர் செய்தன. அசுர சேனைகள் பூதசேனைக 

ளைத் தாத் துவதைக் கண்ட பூசசேனாபதியான இங்கன் என்பார் 

௮சு சேனைகளை யதஞ் செய்தல் கண்டு அவருடன் உதிட்டிர 

னென்னும் அசுரத்தலைவன் றண்டத்தாற் போர் செய்யச் சிங்கர் 

அவன்மார்பி லறைக்து கொன்றார். 

அவருடனசுா ரெல்லாரு மெதிர்த்தனர். அதனைக். கண்ட 

இலக்கம். வீரர்களி லொருவரரன கனகர் பாணங்களால் அசுரர் 

களைத் அரத்தினார். ௮௪௭ சேனாபதி. அர்முதன் வந்தெ தர்க்க. வீச. 



இங்க முகாசுரவத து, ௩௫௭ 

மார்தீதாண்டர் அவனை மூர்ச்சையாக்நினர்.அசுர சேனைக சளோடமப் 

பூதசேனைகள் கொச்கரிப்பதைச் கண்ட இங்க முகாசுரன் அச்சே 

னையுட் புகுந்து அவர்களை வாரி வாரியெறிந் தம் பலவாறாகக் கொன் 

அம் நாசம் பண்ணினான். பின்னர் மற்றைய இலக்கம் வீரர் முதலி 

னோசை யெல்லாம் அதம் பண்ணுவதைக்கண்டு மற்றைமோ ல் 

லாம் சிங்கத்தைக் கண்டு மானோடுவதைப்போல ஓடினார்கள். அத 

னெக் கண்ட வீரவாகு தேவர் வந்துஎதிர்த்துச் சரமழைகளால் ௮சு 

ரர்களை யதம் பண்ணினார்.  கவெகமுகாசுர னுடைய நூறு பிள்ளை 

களும் வந்தெதிர்க்?அவர்களை ஒரேவோளால் வெட்டியெறிந்து தே 

ரிலேறினர். ் 
அதனைச் சண்ட இங்கமூகாசுரன் மிச்சசோபங் சொண்டு பயன் 

கரமான யுத்தம் புரிர்தான். வீரவாகு தேவரும் அவனுடன் அதி 

- பராச்ெமத்துட னின்று யுத்தஞ் செய்தார். இங்ஙன மொருவர்க் 

கொருவர் பாணங்களைவிடுவதும் மாற்றுவதும் தேர் சாரதி குதிரை 

'யிவைகளை யழிப்ப துமாகஙின்ற யுத்தம் புரிக்சார்கள். சிங்கமுகன் 

இவனைச் சயிப்ப தருமையாமென்று நினைத்துத் தன்றாயாகிய மா 

யையினாலே கொடுக்கப் பட்ட மாயாபாசத்தை விடுச்சான். அது 

மிக்க விரைவிற் போய்ப் பூதர்களையும் இலச்கவீரர்களையும். ஈவவீசர் 

களையுங் கட்டிச் சென்று உதய இரியில் வைத்தது. -அசுரனுஞ்சே 

னைகளும் அட்டகாசம் புரிந்து சொண்டு கந்தனெங்கே யுள்ளானெ 

னத் தேடிவம் தனர். அவையிற்றை யெல்லாம் வாயுதேவ னறிவிக் 

கச் சிங்காதனத்தி னின்றும் பெருமானா ரிறங்கிப் பிரமனாற் 

. சொண்டு வந்து வைக்கப்பட்ட வேதப் பாதுகையின்௧ ணேறி 

மனேவேகப் பொற்றேர் மீத ஆரோகணித்து வீற்றிருர் தருளினார். 

இந்திரன் அக்கினி யமன் வருணன் பிரமன் விட்டுணு முதலாய 

் சேவர்கள் யாவரும் கொடி குடை. சாமாம் அடைப்பை முதலியன 

சாங்க, வாயுசேவன் தேர் செலுத்தச் சென்றருளினார். ஆயிரம்பூத 

வெள்ளஞ் சேனைகளுஞ் சென்றார்கள். போர்க்களஞ், சென்றதும் 



\ நவ் 

௩௫௮ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

அகாசேலைதள் பூச சேனைக ரூடனெதிர்த்து நிற்க முடியாது ஓட 

ன் த் கர (1 

னர்கள். அதனைச் கண்ட இங்க முகன் பூசர்கள் மேல்விழுக்து | 

வாரி வாரி விழுங்கினான். விழுங்கப் பட்ட பூதர்கள் காது மூக்கு 

முதலவற்றின் துவாரங்களாலோடினர். வயிற்றுட் சென்ற பூதர் 

ஆயுதங்களாற் இறியும் முடியாதாயிற்று. மற்றைய வீரர்களையும் ' 

விழுங்கி யவர்கள் வெளிவராதபடி காது மூக்கு முதலிய அவாரங் 

களை மூடினன். அதனை யறிந்த சூரபன்மன் ஓர் கோபுரத்தின் 

மீதேறித்தம்பியின் போரைப் பார்த் இருந்தான். முருகக் கடவுள் 

வில்லை யெடுத்து வளைத்தார். அதன் சத்தத்தால் ஊழிக் காலமோ 

வென்று உலகங்க ளெல்லாம் பயந்து ௩ஈடுங்கெ. ஓத்திரத்தைப் 

பிரயோடுச்து வீர மொழிக ஞரைத்த அசுரனுடைய மார்பைப்பி 

எந்தனர். அச் துவாரவழியே ெபூதர்க ளோடிவருவதைப்பார்த் த 

௮சரன் அந்தப் பிளப்பைத் தன்கைகளால் கூடிக்கொண்டு ஓர் சண் 

டத்தை யெடுத்து வந்தான். குகப்பிரான் நான்கு பாணங்கள் 

விட அவை யத்தண்டத்தைத் தூளிசெய்து. அவன்ற னெற்றியில் 

உருவ, மூர்ச்சை கொண்டான். .எல்லாப் பூதர்களும் அவ்வழியாக 

வளி வந்து குமார சுவாமியின் பக்கத்தே நின்றார்கள். இறந்த 

பூசகர்களும் செவ்வேளின் அருளா லெழுக்துநின்றனர். அதுகாலை 

முருகக்கடவுள் பாசத்தை யறுத்து வீரவாகு முதலாயினோமைக் 

கொண்டுவரும்படி ஒர் அம்பைப் பிரயோடுத் தருளினார். அது 

உதயகிரி சென்று பாசத்தைக் களைந்து கூர்ச்சையானவர்களை யெ 

மழுப்பி யோர் புட்பகவிமானம் போல் அவர்களைச் சுமந்து கொண்டு 

வந்து குமரேசன் முன் விட்டது. யாவருமிறஙல்கிப் பெருமானை 

வந்தித்தனர். கூர்ச்சையான ௮சுரர்களெல்லாம் எழுந்து தேவே 

சனை வளைந்து ஆர்ப்பரிச் துச் சரமாரி பொழிக்தனர். கருணாஙிதி 

யாங் கந்தக்கடவுனும் பாணங்களைப் பிரயோடிக்க அவையொவ் 

வொன்றுசோடாகோடியாய்ச் சென்று அசுரசேனைகளை யெல்லாங் 
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இங்க முகாசுரவத மூர்த்தி, ௩௫௯, 

கொன்றுவிட்டன. சிங்கமுகன் சானொருவன் றனியே ப்ப 

கண்டு பொரத் தொடங்கனன். 

ஒருவருக் கொருவர் பாணங்களை விடுவதும் மாற்றுவது மாக 
நின்றனர். அசுரன் கடவுள்மீது ஒர்பாசச்சைப் பிரயோதித்தான். 

அதனைக் கண்ட.அண்டஞ்் செய்தார் கடவுள். அதனைக் சண்ட வ்சுா 

னார்ப்பரிச.ு ஒடிவருவசைக் கண்டு ஆயிரம் பாணங்களா லவனு 

டைய வாரயிரந் தலைகளையும், இரண்டாயிரம் கணைகளா லிரண்டா 

யிரங்- கைகளையும் அறுத்தார். மீளவும் அந்தத் தலைகளும் கைகளும் 

உண்டாயசைக் கண்டு தேவர்கள் மிச்ச வியாகுல மடைந்து ௮ச்சரி 

யமு முற்றார்கள். அசுரன் பகவானை நோக்க “(நமது பலம் வரம் 

என்பவைகளையும் தலைகள் கைகள் மூளைக்குக் தன்மையையும் நீ 

யறிந்தாயல்லை. தேவர்களை ஒருகாலும் யாங்கள் விடுலேம். நின்னை 

மாத்திரம் விடுன்றாம். எங்கேயாவது ஓடிச்சென் றுன்னயிர் காத் 

அக் கொள்” என்றான். அதனை யாதி பரம குகக் கடவுள் கேட்டுப் 

புன்முறுவல் பூத்து விரைவிலே நின்னை யிலகுவிற் கொல்கின்றா 

மென்றார். அசுரன் வேகமாய்ச் சென்று இரண்டாயிரங் கைகள 

லும் அவ்வளவு மலைகளைப் பிடுங்கி யெறிக்சான், அவைகளைக் கக் 

தீச் கடவுள் நூறு கணைகளாற் பொடிசெய்து மார்பி லுருவுமாறு 

- ஆயிரம் அத்இரங்கள் பிரயோடச்தார். அதனா லிரத்தவெள்ளம் 

- பாயப் பெற்றவ னாயினும் ஈகைச்துப் பின்னும் பலமலைகளைப் பிடுங் 

இனன். சுவாமி வெகுளி கொண்டவராய் ஆயிரங் கணைசளாற் றலை 

களைக் கொய்தனர். ௮த்தலைகள் உடனே முளைக்க ௮சுரன் மலைகளை 

-யெறிந்தான். 

அறுமுகக் கடவு ளிரண்டாயிர மம்புகளா. லவைகளை யெல் 

லாம் அழிச் 3 அவனுடைய வெல்லாக் கைகளையு மறுத்தனர். அக் 

கைசள் பின்னரு முண்டாயின. இங்ஙனம் அவனுடைய கைகள் 
தீலைக ளாகிய உறுப்புக்களை யாயிரத்தெட்ூ முறை யறுச்தறு தது 
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௩௬௦ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

விமுத்தினர். அவைக ளெல்லாம் எங்கணும் விழலாயின. அறு 

பட்டதனா லுண்டாகு மோசையைக் கேட்டுத்தேவர்க ளெல்லாம் 

௮ச்சங் கொண்டார்கள். கார்த்திகேயக் கடவுளார் சிங்க முகாசுர 

னது .ஒருதலையும் இருகைகளையும் விட்டு மற்றைய வுறுப்புக்க 

ளெல்லாவற்றையு மறுத்தார். பின்னும் பின்னும் அவை முளைத்த 

ல்கண்டு ஓர் உங்காரஞ் செய்தார். ௮வைக செல்லா முடனே யுள் 

ளடங்க ஒருதலையோடும இருகைகளோடும் நின்றான் அசன். 

அதனால் அசுரன் கோபங் கொண்டு ஓர் லையைப் பிடுங்கயெ 

நிய அசுர குலாந்தகர் அதனைப் பொடிபடுத்த, அரிமுகன் ஓர் தண் 

- பாயுததீதைக் கையிலெடுத்த, பாலா! நினக்கு வேலினாலு மம்பு 

களானும்போர் செய்ய வல்லமை யுண்டன்றி, வேருயுதங்களாற் 

பொரும் வல்லமையில்லையே”' என்று எறிச்சான். சுப்பிரமணியக் 

கடவுள் தமதுகரத்தி லிருந்த வச்ரொயுதத்தைத் இருகோக்கஞ் 

செய்தருள, ௮௮ மிக்கவேகத்தடன் சென்று சண்டாயுதத்தைத் 

அளி செய்து அசுரன் மார்பினும் பாய்ந்து உருவிச் சென்று வா 

னதி யாடி, அறுமுகப் பெருமான் றிருக்கரத் தில் வந்தமர்ந்த து. சிங் 

கமுகாசுரன் அடிதடித் அச் கழேவீழ்ந்து இறந்தான். 

இங்ஙனம் சிங்க முகாசுரனே வதைத்தமையாற் குமாரக் கட 

வுள் சிங்க ழகாசுர வத மர்த்தி யாயினர். 

ஸ்காந்த புராணம் - சங்கர சங்கிதை. 

_தஉர._மீ௦வாவ-?.கீஹ-௫ ந க-ஃலிபுா௦வஷண ௦8௨ | 

௬ நககொபிஷவி த7௨த.சஜொ வீர ௨௦] | 

£ ஹிட். உமாரா வ ட கர ப [ர வ௦வீஷய ககானமக | 
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சூரசங்கார மூர்த்தி. ௩௬௧ 

வ கிகா _கஉூர"றொ3லஜெ ில்ஸெ அசத த, த | 

விநி ஹரா r அ நூ | ய-யள ரஹயவாணர௦ஹஹ)ுஒரா இ ௩௦ | 

சிங்க முகாசுரவத மூர்த்தயே ௩மஃ 

எண்பத் தோராவது; 

சூரசங்கா.ர மாத்தி. 
௪ 

காப முனிவர் புச் திரனா சூரபன்மன் ராயான மாயையின் 

சொற்படி பசுபதியைக் குறித்துச் செய்யும் வீரயாகத்தைப் புரிதற் 

காக ஆலவனம் சொக்கத் தம்பிமார்களுடன் சேனைகள் சூழ்ந்து 

வரச் சென்றான். ௩டுவழியிலே யச்சேனைகளின் கூட்டத்தைப் 

பார்த்துச் சுகதிொனார் மிகவும் ஆச்சரியங்கொண்டு வரிய மந்திரஞ் 

செபித்துச் சூரபன்மன் முன்வந்து நானுங்கள் குரு. என்றார். 

சூரபன்மன் அவரது பாதங்களை வணங்” நின்றனன். சுக்கிரனார் 

யாகங்களில் வரு மிடையூறுகளை நீக்கத் தக்க மந்திரத்தை யுபதே 

இத்துச் சென்றார். சூரபன்மன் ஆலவனஞ்சென்று பதினாயிரம் 

யோசனை விசால முள்ள யாகசாலை யமைத்து அதைச் சூழ மலை 

J 

களைக் கேோட்டையாக்கொன். அதனுட் பக்கங்களைச்குழச் சேனை 

களை நிறுத்தி நடுவே ஆயிரம் யோசனை ௪துூமு மாழமு முள்ள ஓர் 

அக்கினிக் குண்டத்தை. யமைச்சான். அதனைச் குழ அதுபோ 

லும் நூற்றெட்டுச் குண்டங்களையும் அவைகளைச் குழ வாயிரத் 

தெட்டுக் குண்டங்களையுஞ் செய்து பிரதான குண்டதச்திற் ரான் 

ஓமஞ் செய்ய முயன்றான் 

அதனை யறிக்த மாயை யென்பாள் எருக்கு, வெள்ளெருக்கு, £ 

நாயுருவி, பூவரசு, வேம்பு, இறவி, புளிமுதலான வீஷமரங்களின் 

சமித்துச்கீனாம், பால், தயிர்; கெய், எண்ணெய், சேன், துவரை, 



ட் 

F 
| 

௩.௭௨ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

பயறு, உழுந்து, எள், கொள்ளு, கடுகு, அரிசி, செல் முதலியவும், 

இலக்கம் பசுக்கள், அசங்கள், பெற்றங்கள், சோரி, தடி, பச்சைக் 

கர்ப்பூரம், சந்தனம், கத்தூரி, பற்பல வகைப் புஷ்பங்கள், தர்ப்பங் 

களுடன் (அத்திமரத்தாற் செய்யப்பட்ட ஓம பாத்திரம்) பிரஸ் 

தமம் (தர்ப்பத்தி னோர்முட்டி) ஸ்வதிதி (கோக்களைச் சேதிக்கு 

மாயுதம்) ௮ரணி முதலியவும் ஆய பொருள்களை யெல்லாம் மூவா 

, யிரம் யோசனை தூரம் மிறைத்தாள். சூரபன்மன் இழச்கு முதலிய 

எட்டுச் திக்குகளினும் தஅர்க்கை, வைரவக்கடவுள், பத்திரகாளி, 
பூதம், பிரேதம், பிசாசம், இடாடினி கணீங்களின் கட்டகம் ட. 

சாமுண்டி என்னும் தேவதைக ளெட்டனையும் பூசித்து ௮ரணி 

யைக் கடைந்து குண்ட மத்தியில் மூட்டி வளர்த்து, அனியிலே 

கூர்மையை யுடைய வச்சிர கம்ப மொன்றனைநாட்டிப் பதினா 

யிரம் வருடம் அளவும் ஓமம் புரிந்தான். நூற்றெட்டு, ஆயி 

ரத்தெட்டுக் குண்டங்களிற் சிங்க முகன் தாரகனென்பா ரோமஞு. 

செய்தனர். அவ்வாறு செய்தும் மகாதேவன் பிரசன்னமாக வில்லை. 

சூரபன்மன் விசன முற்றுக் கம்பச்தி னுச்சியி னின்று தன்னுடற் 

றசைகளை யரிக் தரிக்து ஆயிரம் வநட மளவும் ஓமஞ் செய்தான். 

அதற்குக் தேவதேவன் வாராமைகண்டு கம்பறுனியைத் தன்னபான 

வழியாக விட்டு மூளைதிழிக்கப் பட்டானாய்க் கம்பச்தி னடியிற் 

சேர்ந் து அக்கினி குண்டத்தில் விழ்ந்திறந்தான். தேவர்கள் பேரா 

னந்த மடைந்தார்கள். சிங்சமுசன் தாரக னென்பாரும் தங்கடங் 

கள் சரங்களை முளைக்க முளைக்க வெட்டிவெட்டி யோமஞ் செய் 

தனர். சங்கர ன சற்கும் எழு தருளாமை கண்டு இருவரும் உயிர் 

விட வுன்னினர். அதனைச் திருகோக்சஞ் செய்தருளிய கருணையங் 

கடலான உமாபதி ஒர் விநந்தப் பிராமண வடிவங் கொண்டு வா 

மன அ. முதகெலும்பார் தண்டினை யூன்றிக் கொண்டு அவண் 

தோன்றி யவர்களைத் தடுத்து ஆகாயகங்கையை யைத் நனைப் 
பிச்சச் குரவன்ம னுயிர்பெற் றெழுக்தான், ஸீ 
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சூரசங்கார மூர்த்தி. ௩௬௩ 

..... இவபெருமா னவ்வடிவை விடுத்து “(இருதம் சத்யம் பரப்பிரஹ் 
மபுருஷம் க்ருஷ்ண பிங்களம் | ஊர்த்வ மேசம் விரூபாக்ஷம் சங்கரம் ' 

நீலலோடதம் ! உமாபதி 6 பசுபதி 3” என யோக தத்வோபநடத 

மம், “£உமாசகாயம் நீலகண்டம் ப்ரசாந்தம்”' என மண்டலப் பிராம 

~ணேபநீடதழம் பிரதி பாதித்தாங்கு உமாசமேதராய்த் தோன்றிச் 

சூரபன்மன் முதலாயினோர் அதிகேட்டு மகிழ்ந்து, ஆயிரத் செட்டு 

அண்டங்களையும் நாற்றெட்டுயுகம் அரசாளவும், வச்சிர யாச்கையும், 

பலப்பல மணிகளா லலங்கரறிக்கப்பட்ட இந்திரமாஞால மென்னு 

மிரசமும், எந்தவிட,த்தையும் ஓர் கணப்போ தி லடையும் சிங்கவா 

கனழம், பாசுபத முதலிய தெய்வப் படைக்கலங்களும், பதினாயிர 

கோடி யெண்ணுள்ள நால்வகைச் சேனைகளும், சத்தியாலன்றிவே 

ரெொன்றானு மழிவுறா த் தன்மையும் கொடுத்தருளிப் போந்தார். பின் 

குரபன்மன் முதலினோர் தந்தை சொற்படி சுக்கிரனை யடைந்தார், 

அவர் வஞ்சகச் தன்மையால் மாயாவாத மென்னும் ஏகான்மவா 

தத்தை யுபதேசிக்க அதனை யுண்மையாக் கொண்டு திக்கு வீசயம் 

புரிக அ யாவரையும் வென்று தேவர்கள் ஏவல் புரிய வீரமகேந்திரத் 

அப் பட்டாபி2டகங்கொண்டு அரசுபுரிய லாயினான். ௮.துகாலைப் 

பதும கோமளை யென்பா ளிடத்துப் பானுகோபன், அக்கினி 

முகன், இரணியன், வச்சிரவாகு என்னும் நரன்கு பிள்ளைகள் 

தோன் நினர்.இன்னுர் தேவ அசர இராக்கத நாக இம்புருட கந்தர்வ 

சித்த வித்தியாதர கருட கன்ன. கன்னிகைகள் பலரை மணந்து 

அவர்களிட த்தம் ழவாயிரம் பிள்ளைகளைப் பெற்றான் 

சூரபன்மன் நங்கை யாகிய அ௮சமுடுி தருவாசரை வலிதிற் 

கூடி வில்வலன் வாதரவி யென்னு மிருபிள்ளைகளைப் பெற்றாள் 

அவர்கள் அகத்திய முணிவராற் கொல்லப்பட்டனர். சூரபன்ம 

ணிந்திராணியின் மேல் மோகங் கொண்டு அவளைக்கொண்டு வரு 

மாறு சேனாபதிக்குக் கட்டளை யிட்டான். அவனங்ஙனஞ சேனைக 

ளோடும் ஒன்பது கோடி அசுரப் பெண்களோடும் புறப்புட்டுச்சுவர் 

& 



(. 

௩௬௪ சுப்பிரமணிய பராக்ரமம். 

'க்கலேோர்சம் வருவதையறிக்த  இக்.திர னிக்திராணியுடன் இளியுருச் 
கொண்டு பூவுலகடைந்து சகோழியிற் பூசைசெய்்திருந்சான். அவ 

னைத் தேவர்கள் சூரன் கொடுமைக்காற்றாது வந்து நெருக்க,மாசே 

வனிடஞ் செல்வான் அரிகர புத்திர ரான ஐயனாரின் சேனைத்தலை 
வர் வீரமாகாள ரென்பாரை இக்திராணிக்குச் காவலாக வைத்துப் 

போனான். ௮தகாலைத் தன்றமையனாதிய சூரபன்மனுச்கு நாடோ 

அம் அழகுள்ள இரண்டாயிரம் பேண்களைக் கொண்டுபோய் விடு 
| இன்றவளான அ௮சமுட சன்றோழி துன்முகயுட எவ்விடம் வக் 

தாள். இர் இராணியைச் கண்டு தமையனுக்குச் சேர்க்குமாறு கை 

யைப் பற்றி யிழுக்கவவளோல மிட்டாள். வீரமாகாள ரோடிவந்து 

அசழக துன்ழக்களின் கையை வெட்ட, அ௮சமூ௫ பெருகிய விரத 

தத்தடன் றமையன் காலில் வந். துபுரண்டு புண்டு ₹*இந்இரன் சே 

வகர்களுளொருவனான தேவன் இத் துன்பஞ் செய்தான் என்றாள். 

சூரன் பானுகோபனாற் சுவர்க்க லோசத்தைச் கொளுத்து வித்து 

அங்குள்ள பொருள்களை யெல்லாஞ் குறையாடுவித் துத் தேவர்க 

ளெல்லாமையுஞ் சமந்த குமாரனையுங் கட்டி மகேர் இரத் திற் கொண் 

வெருமாறு செய்து சிறையிடுவித்தான். 

அச்சிறையை மீட்டற்காகவே முருகக்கடவுள் இருவவதாரஞ் 

செய்தார். உமாதேவியாரது இலம்புகளினின்றுநம் தோன்றிய இரத் 

இன வல்லி, தரள வல்லி, புட்பராகவல்லி, கோமேதகதிலகை, வை 

டூரியவல்லி, வச்செவல்லி, மரகத வல்லி, பவள வல்லி, நீலவல்லி 

யென்னு நவசத்திகள் பரசிவனை நோக்கி யாசையுற்றுச் கருப்பங் 

கொண்டார்கள். அவர்தம் வியர்வையி னின்றும் இலக்கம் வீரர்க 

ஞ.இத்சார். முறையே யவர்களி னாபியிட மிருந்து வீரவாகு, வீர 

கேசரி, வீரமகேந்திரன், வீரமகேசன், .வீரபுரந்தரன், லீரராக் 

கதன், வீரமார்த் தாண்டன், விரந்தகன், விரநரன் என்பார் 

தோன்றினர். இவர்களுடனும் இரண்டாயிரம் பூக வெள்ளங் 

களோடும்' அறுமுகச் கடவுள் மகேந்திரபுரியின் வடவாயிற்கணுள்ள : 



ஆ 
சூரசங்கார மூர்த்தி. ௩.௬௫ 

இலங்கையின் நென்கோடியிலே யுள்ள ஏமகூடமாகய கதிர்காமத் 

திற் பாடிவீட கொண்டு எழுந்தருளி யிருந்தார். அவராலும் வீர 

வாகு முதலிய வீரர்களாலும் தாரகன், சிங்கமுகனாகயெ தம்பிமார்க 

ளும் பானுகோபன் முதலிய பிள்ளைகளும் சேனைகளும் மந்திரி 

களும் அழிக்தமையாற் சூரபன்மன் மிக்க துன்பப்பட்டுப் போர்க் 

- கோலங்கொண்டு ஆயிரத் தெட்டு அண்டங்களீனுமுள்ள சேனைகளை 

வருமாறு கட்டளை யிட்டுப் போர்க்களஞ் செல்லச்தொடங்்இனான்.. 

சேனைகள் எல்லாம் வந்து மொய்த்தன. சூரபன்மன் றன்னை 

யலங்கரித்து அத்திரங்சட் கெல்லாம் மேலான பாசுபதத்தையும் 

ஏனைய பிரமாத்திரம் முதலியவற்றையு மெடுத்துக் கொண்டு, ஏழா 

யிரங் குதிரைகள் ிங்கங்கள்,பூதங்களென்னு மிவையித்றாலிழுக்கப் 

படுகின்ற தும் அழயெதும் வேகமான அ மான இந் திரமாஞாலமென் 

னும் இரதத்தினிடத்து ஏறிச் சென்றான். அவ்விரதச்தைச் சுற்றி 

யாயிர கோடி தேர்கள் தொடர்க்து வந்தன. எண்ணில்லாத சே 

னைகளுடன் பொருசளம் போக்தான். வீரர்களுஞ் சேனாபதி 

களும், பூசர்களும் அதிக பயங் கொண்டனர். அதனைத் இரு 

நோச்கஞ் செய்த ஈதிரைவேலாயுதப் பெருமானும் மனோவேகப் 
' பொற்றேர் மீதேறி இலக்கத் சொன்பதின்மரும் இரண்டாயிரம் 

பூசவெள்ளங்களுஞ் சூழப் போர்முனை யடைக்தருளினார். 

ஆயிர த் செட்டு அண்டங்களிலு முள்ள சேனைகளை யெல்லாம் 

பார்த்த பூதர்கள் வீரர்கள் சேனாபதிகள் யாவரு மிவர்கள் முன்னர் 

யாங்க ளெதிர்கிற்கலாற்றேம். குகப் பெருமா னொருவரே யெதிர் 

நிற்றற் குரியரெனப் பேசிக் கொள்ளுங் காலத்து, இந்திரன் முத 

வீய தேவர்கள் விட்டணுவை நோக்கி யிவர்களை யெல்லாம் கொல் 

வதற்கு. எத்தனையோ காலமாகுமே, அதற்குள் யாங்க ளிருப்பமேர 

வென்று துக்கத்துடன் வினாயினார். திறாமால் அதற்குண்மையான 

விடை யுமைத்துத் தெளிவித்தார். அதிகாலை யிருபச்ச்சேனைக 



6 
௩௬௬ சுப்பிரமணிய பராக்இரமம். 

மக்கும் வீரர்கட்கும் யுத்தம் நேர்ந்தது. அசுரர்களால் வீரர்களும் 

பூதர்களூம் முறியடிக்கப்பட்டார்கள். அதனைல் கண்ட மகாவீர 

ரான வீரவாகுதேவர் வில்வாங்கிப் பாணங்கள் விடுத்துப் பலப்பல 

அசுரர்களைக் கொன்றும், அசுர சேனைகளின் முன் நிற்க வியலாத 

வாய்ச் சுப்பிரமணியக் கடவுளின்முன் னோடிவந்து நின்றார். 

குகப்பெருமான் றமது வில்லை வளைத்துக் குணத்தொனி செய்ய 

வவ்வொலிகேட்ட அநேக சேனைகள் மூர்ச்சையாயின. பெருமா 

னாருஞ் சோனாமாரிபோர் பாணங்களை விடுத்துச் கால்கள், கைகள், 

தலைகள், மார்புகள், புயங்கள் முதலிய உறுப்புக்களை யெல்லாம் 

அறுத்து நால்வகைச்சேனைகளையும் நாசப்படுத் இனர், அவைகளெல் 

லாம் சுவர்க்கம், பிரமலோகம், வைகுண்டம், பூவுலகம், பாதலமுத 

லிய இடங்க ளெங்கணும் விழுந்து நிறைந்தன. 

மற்றை யண்டங்களினுள்ள சேனைகள் வந்து கொண்டேயிரும்: 

தன. தேவகாயகன் சாரதியாகெ வாயுவைத் இருகோச்கஞ்- செய்த 

ரளி “வாயுவே! ஈம் இரதத்தை முன்னோட்டம், பின்னோட்டம் ஈடு 

வோட்டம், பக்கங்களி னோட்டமாடுிய வெல்லாவோட்டங்களினும் 

விடச் என்றருள அவனு மப்படியே செலுச்துவானாயினான். கதிர் 

காம ஜூர்த்தியும் கடல்கள், மலைகள், நதிகள் பூமி, ஆகாயம் முத 

லிய வெல்லாவிடங்களினுஞ சென்று அளவிலாப் பாணங்களைக் 

கடாவி யழித்து வரலாற் பிணமா மலைகள் அண்டச் சுவரை முட் 

ஒன. குகேசனார் சேனைகள் வருஇன்ற, அண்டத்தின் வாயிலைப் 

பாணங்களா லடைத்அத் தமது பன்னிரு திருக்சண்களானும் அப் 
பிணமலைகளைச் சாம்பராக்னெர், சேவர்களெல்லாம் மகிழ்ச்சியாற் 

நிளைத்துப் பகவானைப் பராவல் செய்தார். இவைகளைப் பார்த்த 

சூரபன்மன் சோபித்த எதிர்த்து வரு தலைக் கண்ட பூதர் வீரர்களு 

மெதிர்த்தார்கள். அசுரன் விட்ட பாணங்களா லடிபட்டு ஓடினார் 

கள். இலக்கத் தெண்மரின் நேர்களைச் சுழற்றி வீசலாலே அவர்க 

ளெல்லாரு மிரத்தம் தாரைசாரையா யொழுக வருத்தமுற்று ஓடி 

ந 

டம் பக்கு அனறு அமைய 0 உ ௧-௮ ஆச அவ ஆட ல அமத்தி 



ப ் 
சூரசங்கார மூர்த்தி. ௩௬௭ 

னார். மகாதீரான வீரவாகு தேவர் மிச்சசனெங் சொண்டு அவன் 
ஹேர்மேற் பாய்ந்து தரரான வீரவாகு தேவர் மிக்கசினங் கொண்டு 

அவன் நேர்மேற் பாய்ந்து வில்லை மிருதுண்டாக வெட்டி யெறிந் 

தார். சூரபன்மன் அவமைக் கையாற் புடைத்துத் தூசரைச் கொல் 

வது தகுதியன்றென்று கால்களிற்பிடித் து அகாயத்தி லெறிட்சான். 

மேலே சென்ற வீரவாகுசேவர் மே வீழ்ந்து மூர்ச்சைதெளிக் து 

சண்முகன் பாங்கர் வந்து நின்றார். குசச் கடவுளார்க்கு மசுரத் தலை 

வனுக்காம் உக்ரமான போர்௩டந்சது. அகசோரமான யுத்ததீதைக் 

கண்டுவீரலக்குமியும் மிக்க வியப்படைக்சாள். அவுணன் பகவானு 

டைய தேரிலுள்ள சேவற் கொடியை யறுத்து வீழ்த்தி யட்டகாசம் 

பண்ணிப் பின்னும் பகவான் மீது பாணங்களை வருஷிச்சான். 

அவைகளை யெல்லாங் குமாரக் கடவுள் விலகச் சூரபன்மன் 

_ நேர்ச் கொடியை யறுத்துக் கடலில் வீழ்த்தினர். அதனைக் சண்ட 

பானுகம்பர் என்னும் மகாபலவான் தனதாயிரம் வாய்களிலும் ஆயி 

சஞ் சங்கங்களைவைச்து ௮ண்டமு£ மிடியுமா௮ முழக்கஞ் செய்தார். 

திருமால் பாஞ்சசன்னிய முழக்கஞ் செய்தார். அவ்வொலிக எண் 

டச் சுவரின்முட்டி யெதிரொலி கொண்டு பலப்பல யுகங்காறுங் 

கேட்கலாயின. தேவர்க ளேவலால் அக்கினி சோழி யுருவெடுச் 

அச் தேர்மேற் சென்று கூவிரின்றான். சூரன்ஆகாயச் திலுள்ள சே 

வர்களை யெல்லாங் கொன்று பின் இப்பாலனைக் சொல்வேனென்று 

பாணங்களைப் பெய்தான். தேவர்க ளோலமிட. வவையிற்றைக் 

கந்தக் கடவுள் விலக்கிக் தேவர்களைக் காத்தருள, தேவேசன்மீ த 

பலப்பல பாணங்களைப் பிரயோடிச்தான் அவுணன். அங்கங்காச் 

சென்று சென்று அசுரன் பொரச் சந்தக் கடவுளு மாங்காங்குச் 

சென்று பொருதார். அண்டத்தின் வாயிலடைபட்டதைக் கண்ட 
வசுரன் அதைக் ' கண்டித்தனன். சேனைகளெல்லாங் கூட்டங் 

கூட்டமாய் வர அறுமுகப் பெருமான் சில ஆயுதங்களை யெடுத்து 

'யாவசையுங் சொன்று வருதி ரென்றேவ : அவ்வம்புகள்* அங்கனஞ் 
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௩௬௮ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

செய்து திரும்பின. சூரபன்மன் மாயையினாலே பலப்பல வுருவங 

களையெடுத்து அங்காங்கே யோடியோடிப் போனான். அங்கங்கே 

தொடர்ந்து சேக்சனாரும் பொருசார். எஞ்சிரின்ற அ௮வுணசேனைக 

ளையுக் தக்தையார்போலப் புன்னகையா லெரித் தழித்தனர். 

“ சூரபன்மன் மூனொருவன் நனியே நிற்பது கண்டு மனவருத்த 

முற்ற யோசித் தத் தன்றாயை நினைத்தான். அவள் தோன்றி யா 

் தற்கென்னை நினைத்தா யென்றாள். இறந்தவர்களை யெல்லா முயிர்ப் 

பிக்கு மூபாயங் கூறவேண்டு மென்ன, மாயை “ஓமந்தனே'! பர 

மான்மாவுடன் போர் வெண்டா”மென்று புத் தகளுரைத் தஞ் சூர 

பன்மன் கேளாமை கண்டு விதியின்படி நடக்குமென் றுன்னிச் 
சொல்வாள். “மைந்த! இறந் தவ ரெழவேண்டுமாயின் புறவாழியின் 

பக்கலுள்ள சுதாமந்தரம் (அமுத£த மந்தரம்) என்னும் மலை கொ 

ணரின் எழுவாரென்று போயினள்.௮ங்ஙனமிரச த்தை யேவிக்கொ 

ணர்விச்க வெல்லாரு மெழுக்சனர். அவர்களை யெல்லாங் கொன்று 

மலையினையுக் தூளாக்கியருளினார் கந்தக்கடவுள். சூரபன்மன் றனி 
நின்று துக்ித்துச் தன் னிரதத்தை யேவி வீரவாகு முதலிய வீரர் 

களையும் பூதங்களையும் வாருவித் அ அண்டகோளகையில்வைப்பிக்க, 

குமாரசுவாமி யோசம்புவிடுச்து இரதத்தையிழுப்பித் தச்சேனைகளை 

யும் வீரர்களையும் முன்போலிருக்கச் செய்து இரசத்சையுஞ் சூரபன் 

மனிடம் போகாதவாறு தடுத்தருளினார். அசுரன் இரத மில்லாமை 

யாற் சீங்கவாகனத்தின் மீதேறிச் சண்டை செய்வது கண்டு இரண் 

டாயிரம் பாணங்களை விடுத்து அவ்வாகனத்தைக் கொல்ல, அவன் 

மகாகோரரூபமான சக்கரவாகப்பட்சி வடிவங் கொண்டு ஆகாயத் 

இன்மேற் சென்றான். 

வீரர்களையும் பூதர்களையும் தேவர்களையும் தன் சால்சளினாலும் 

பலம் த கொத்திக் இழித்து வருத்தியதைக் கண்ட குமாரசுவா 

மி யிப்பழிவையுடன் நேர்மீதிருந்து சமர்புரிசல் நீதியன்றெனத் 



-சூரசங்கார மூர்த்தி. ௩௬௯ 

. திருவுளங் கொண்டு இந்திரனைத் இருகோக்கஞ் செய்தருளினார். 

. அவன் உடனே மயிலுருவங் கொண்டு நிற்கப் பெருமா னதன்மீ 

சேறிச் சச்கரவாகத்தி லேவ, சக்கரவாகம் மயிலைக் இழித்துக் சொத் 

த வருத்த இந். இரனாகய மயில் மிசவருச் இற்று, குமாரக் கடவுள் 

பாணங்களைப் பிரயோகிக்க அவைகளாற் சக்கரவாகம் இரத்த 

- மொழுகவருக்இப் பின் அறுமுகக் கடவுளின் வில்லைத் தண்டிக்க 
வந்தது. பெருமானார் தமதுதிருக்கரத்துள்ள வாளாயுதத்தால் இரு 

அண்டாக வெட்டினார். பூமியில் விழுந்த அசுரன், பூமி, சமுத்தி ' 

ரம், அக்னி, வாயு, மும்மூர்த்திகள், தேவர்கள், பூதர்கள், ௪௬ ௮, 

ஈஞ்சு, மேகக்கூட்டங்கள், இடி, இருள், மலை, சூரியன், யானைகள், 

சிங்கம், பக்ஷி, மான்ழதலிய வுருவங்க ளெடூத்தும், பின்னோர்பாற் 

றம்பிமார், புதல்வர்கள், மந் இரிமார்கண் முதலினோர் வடிவங்களை 

யேடத்தும் பொருதான், வேலாயுசப் பெருமான் அவ்வவ் வடிவங் 
களை யெல்லாம் அத்திரங்களை விடுத்து அவ்வப்போது அழித் தரு 

ளினார். சூரபன்மன் றன் மாயவடிவங்க ளெல்லா மழியப் பெற்றுத் 

தனியே நின்றகாலை யெம்பிரானா ரவனைச் திருநோக்கஞு செய்த 

சில கூறியருளும், அசுரனே ! நின்னுருவங்களைக் காட்டினை. ௩ம் 

வடிவச்தைச் சிறிது காட்டும் என்று விசுவநபத்தைக் காட்டி 

யருளச் சூரபன்மன் கண்டு நனி விம்மித முற்றுப் பின் மருண்மே : 

லீட்டானே கடுஞ் சினச்தாற் பீடிக்கப் பட்டவனாய், இவனையிங்கே 

கொண்டுவந்த தேவர்களை யெல்லாம் முதலில் விழுங்கி யப்பாலிவ 

னைக் கொல்லுவனென வுன்னி யோரந்தகாரத்தை யுண்டாக், பல 

பல முகங்களுங் கைகளுங் கொண்டு தேவர்களை யுண்ணச் தொ 

டங்க அவர்கள் பயந்து ஓலமிட்டனர். இவனைச் கொல்ல வேண்டு 

மென்று மயிலுநவங் கொண்டு நின்ற இந்திரனும் அதித்தான். 

தமாரக் கடவுள் தந்திருக் கரத்துள்ள வேலாயுதத்தை கோக் 
இஅவனையு மவன் மாயைகளைய் மழித்து வறாதியென்று எவியருளி 

னார். குரமன்மன் அதைச் சண்டு என்று மழிவில்லாத அன்னை, யிவ் 

௨௪ ள் 

% 



௩௪௦ ர சுப்பிரமணிய பராக்ரமம். 

வேலாயுதம் என்செய்யும் என்று விரைவி னவ்விடம் விட்டு வடகட 

லின் மத்தியிற் சென்று நெருப்புப்போலும் தளிர்களும், புகை 

போன்ற இலைகளும், மேகக் கூட்டங்கள் போன்ற இளைகளாம், பச் 

சைச் கற்கள்போ லும் பிஞ்சுகளும், மாணிக்கத்தை யொத்த பழங் 

சூன் கொண்டு பிரமாண்டச் சுவர்வரையில் வேரோடி, இலக்க 

யோசனை அர மீளவும் விசாலித்த தலைகீழான மாமர வடிவங் 

கொண்டு சகல லோகங்களையு ௩டு௩டுங்ச மோதினன். வேலாயுதம் 

அம்மரத்தை யிரண்டாய்ச் திழித்சஅ. அசுரன் சுயவடிவங் கொண்டு 

ஒர் வாளாயுத்ததோ டெதிர்க்க மார்பிற் பாய்க்து இழிச் துச் கங்கை 

தோய்ந்து குகக்கடவுளார் இருக்கரத்தில் வீற்றிருந்தது, அசுரன் 

கூறுகளிரண்டுங் கோமியும் மயிலுமாக வுருவங்கொண்டு எதிர்க்க, 

வேலாயுதக் கடவுள் அவைகளைச் கருணாநோக்கஞ் செய்ய, அருண் 

ஞான முற்றத் அதித்த கோழியைச் கோடியாகவும், மயிலை வாக 

னமாகவுங் கொண்டருளினர். அக்கினியும் இட் தரனும் முன்னைய 
வடிவங் கொண்டு மற்றைய சேவர்சளுடன் அதித்து வணங்கினார். 

இங்ஙனம் குமாரக் கடவுள் சூரபன்மனைச் சங்கரித்தமையாற் சூர 

சங்கார மூர்த்தியாயினர். 

ஸ்காந்தபுராணம் - சங்காசங்கீதை, 

பெரா வூயிலாயாலொய நா.ம.ஆர8-௦ விய தொகு 
த தஹ டா வவர வஸு கவ தஹ இவவாறு 

ஹஹ ல௦ம] ஹீஸாயஃல8ாலாயகெம.ச 8] 

தெ தஹ வொ௱ வகர விகூரவிஜெர_த818। ஆ 
ஜியா ௫டொொஹ்வோவொலாமெடோிழகெவி. 

ணப க கட்வஹ ாவரெணாயறீராஷாவிி_ ம.23] 

சூரசங்கார மூர்த்தயே நம: 
ப்ப இஃ 
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... எண்பத்திரண்டாவது, 

விசுவ ரூப மாத தி. 

சூரபன்மன் போர் புரிந்து வரும்போது பலப்பல மாய வடிவங் 

களை யெல்லாங் கொண்டு யுத்தஞ் செய்தான். குமாரக் கடவுளாம் 

ஆதிபகவன் அவன் செய்கையைத் திருகோக்சஞ் செய்து மந்த கா 

சம் பண்ணி ஆயிரகோடி சங்கதியை கொண்ட கொடும் பாணங்களைப் 

பொழிந்தனர். அவைகளெல்லாந் துராச்மா வாடிய குரபன்மன் 

சொண்ட மாய வருவங்களை யெல்லாம் ஒரிமைப் போதினி லழித் 

துக் குமாரச் சடவுள்பாற் திரும்பிச் சென்றன. ௮துகாலைச் சூரபன் 

மனொருவன் மாத்திரம் கின்றனன். அதனைத் திருநோக்கஞ் செய்த 

சேந்தப் பெருமான் றிருவாய் மலர்ச் தருளும். 

அசானே ! நீ கொண்ட மாய வடிவங்களை யெல்லாங் கண் 

ணுற் ரோரிமைப் போதினி லழித்சேம். மது வடிவச்தையுஞ் சிறி 
அகாட்டுசன்றாம். அது நின்றன் வழக்கமான கண்கட்குச் இறிதுக் 

தெரியப் படாமையால் ஞானக்கண் உதவு இன்றாம். பார்க்க டவை 

"யென்று சமது பாரமே சுரரூபம் என்னும் விசுலநபந்தைக் கொண் 

ப டருளினர். 

அடா 

“யஸ் மிக் தேவா அதிவிச்வே நிவே.தஃ” (எதன் இடம் எல் 
லாத் தேவர்களு முள்ளார்.) சக்தாம்ஹி யஜ்ஞா£ ச்ருதவோ விரதாநி 

பூதம் பவ்யம் யச்சவேதா வதந்தி ! அஸ்மாம் மாமீ ஸ்ரு ஐதெ விச்வ 

- மேதத் ௮ஸ்மிம்ச் சாக்யே மாயயா ஸம் நிறாத்தாஃ !! (காயத்திரி முத 

.... லிய சந்தசுகள் யஞ்ஞங்கள், அக்கனிட்டோம முதவிய யாகங்கள், 
சாந் தராயண முதலிய விரதங்கள், சென்ற து. வருவது, வேதங்க 

 ளாற் சொல்லப்படுவன், இவையெலாக் தொக்க விவ்வுலகத்தை” 

 மிதன்சணிருந்சே மாயை யுடையவன் இருட்டிக்கிறான். இவணிட 

“மே யேனையர் யாவரும் மாயையாற் சட்டுண்டனர்) “தேஸ்யரவயவ 4 



௩௭௨ .. சுப்பிரமணிய பராக்ரமம். 

பூதைஸ்து வியாப்தம் ஸர்வ மிதம் ஜகத் (அவனது அவயவங்க 
ளானவைகளானே யெல்லா வுலசகமும் வியாபிக்கப் படுனெறன) 

என்று வேதங்கள் புசழுங் காரண மகாவாக்கியப் பொருளா 

யிருப்பவர் தாமே யென்பசை யுலகரு முணர்ந் துய்தற் பொருட்டு 

விசுவரூபங் கொண்டனபென்க, அதனியல் சிறிது உரைப்பாம். 

உள்ளடியி னிடத்தே மேருமலை, மக்சரம், மாலியவான், கந்த 

மாதனம், நிடதம், இமயம், ஏமகூடம், விபுலம், சுபாசுபம, சுவே 

சம், சிருங்கம், நீலம், மகேந்திரம், பொ தியம், விந்தம், பாரியாத் 

திரம், சத்தி, மானுடம், சோமம், சுமனசு, சந்திரம், துந்துபி, மகா 

இறி, பிரவிராசனம், நாரதீயம், கோமேதம், உன்னதம், குமுதம் 

குமாரம், மேகம், சங்ககம் முதலாய பலகோடி மலைகள் காணப் 

பட்டன. புறத்திருவடியி னிடத்தே % உப்புச் கடல், பாற்கடல், 

தயிர்க்கடல், கருப்பஞ் சாற்றுக்கடல், நெய்க்கடல், தேன்கடல், 
சுத்த நீர்க்கடல் என்னுஞ் சமுத் இரங்களும், மொழிந்த பொருளோ 

டொன்ற வவ்வயின் மொழியா ததனையும் முட்டின்று முடித்தலென் 

னும் உத்தியானே கங்கை, யமுனை, செளதமி, சரசுவதி, கெள௫ூ, 
காவிரி, ௩ருமதை, சம்பை, பம்பை, அங்கபத் திரை, குசை, பாலாறு, 

பாஞ்சாலி, சோமதி, ஆம்பிரவதி, மணிமுத்தம், பவாணி, சூரி, இ, 
பாபவிநாசினி, சங்கவாகு, பாரத்துவாச, சிகை, சார்வரி, சந்திர 

பாசை, சரயு, வேணுபிங்களை, மாணிச்ச கங்கை, மாவலி கங்கை, 

சுவர்ணமு௫, குண்டலை, பெண்ணை, வைகை, கந் ததி, சிவை, விபா 

பை, அமிர்தை, சுர்சை, மனுதத்சகை, சித்தி, இமை, அங்கு 

சோனை, ரூபியை, மதி, கமிரை, நேத் திரை, பாவவிமோசனை மச 

லாய எண்ணிறந்த நதிகளுங் காணப்பட்டன, 

* சந்தபுராணத்திலே நீத்தம் என் றதனாழ் ர பகு பாட்டை கடல்களும் கதிக 

ளும் கொள்ளப்பட்டன. ஆயினுஞ் சிறப்பானே யதற்குக் கடலே பொருளெனவும், கதி 

கள் என்பன மலைகளினிடத்தே தோன் தலால், மலைகள் கூறப்படவே ய்வைக எடதத 

மாகலின் வேறு கூறப்பட வேண்டாவென்றுல் சொள்வது. மொன்று, : ள் 
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-- திநவடி விரல்களி விடத்தே இடியேறு, மின்னல், முழக்கம் 
ஈட்சத் தரங்கள் இரகங்கள் என்பனவும், இந்பரடூக ளிடத்தும் வரு 

ணன் குபேரன் கருநிற வுருவத்தனாய நிருதி, பலப்பல அரக்கர்கள் 
என்பாரும், கணைக்கால்களி னிடத்தே மார்க்கண்டேயர், வூட் 

டர், விசுவாமித்திரர், காசிபர், கெளதமர், அகத்தியர், பாரத்துவா 

சர், ஆங்€ரசு, துர்வாசர், அத் திரி, பிருங்இ, உருரு, சுவேதர், உப 

மன்னியர், பிருகு, உக்கிர£ீலர், போதாயனர், பிசில்த, விபாண்ட 

சர்) அருவர், நாரதர், சுப்பிரர், புதர், சுமதி, சங்கமர், வாமதேவா, 

கண்ணுவர், அரிதகர், பெளலர், சுமுந்தரர், ஆபத்தமபர், கருணர், 

பருப்பதர், காத்தியாயனர், பெளமர், பாசதரர், பராசரர், வியாசர், 

பக்குவர், கபிலீர், கலாதார், காணர், காலவர், கைவல்லியர், செள 

பரி, முற்கலர், சரபங்கர், செளாகர், யாஞ்ஞவற்கியா், ததீசி, சன 

கர், சனாதனர், சனற்குமாரர், சனச்சனர், புசுண்டர், பைப்பலாதர், 

பதஞ்சலி, கணாதர், அக்கபாதர், சித்தர், ௪த்தியர், பண்டிதோத்த 

மர், சுவேதாசுவதரர், அதர்வணர், சதானந்தர், வான்மீி, மாண் 

டூக்கியர், முண்டகர், சாதாதபர், சமதக்கனி, சற்சரர், மாண்டிவி 

யர், சுதீச்கணர், இரதிதர், சாபாலர், காண்டிப்பியர், குண்டலர், 

அசிதர், தேவலர், உசனர் முதலாய ழனிவர் கூட்டங்களும், சிந்தா 

மணி, பாதுகாஞ்சனம், சயமக்தகமணி, சூளாமணி, சூடாமணி, 

கெளசத்துவமணி முதலிய இரத் தினங்களுங் காணப்பட்டன. 

ழழந்தாளிலே வித்தியாதரர், இன்னார், இம்புருடர், சித்தர், 

கந்தருவர், போச பூமியர், கருடர், பூதர், இயக்கர், சாரணர், பைசா 

சர் மு. தலானோர்களும், தோடை மழலத்திலே இந்திரனு மவன் 
குமாரனான சயந்தனும், தொடைச் சந்தியிலே யமனும் ௮வன் மக் 
இரி யாகிய சால னென்பானும் ததத் தானத்திலே அசுரகூட்டங் 

களும், இருவிலாப் புறங்களினும் எண்மர் வசுச்களும், பன்னிருவர் 

திவாகாரும், பதினொருவர் உருத் இரரும், இருவர். மருச்துவரு 
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௩௭௪: சுப்பிரமணிய பராக்கீரமம். 

மாகிய முப்பத்து முக்கோடி தேவ ரென்னும் நால்வகைக் கடவள 

ரும், பிநட்டத்திலே சர்ப்பர்களும், கோசத்திலே மரணத்தை யொ 

ழிக்கு மமிர்தமும், கிநவுந்தியி னிட த்தே சகலசராசரத் தோற்றங். 
கணும், திருமார்பினிடத்தே வாஜசநேயம், சேனம், கடம், பிரச்சி 

னம், முண்டகம், மாண்டுக்கியம், தைத்திரீயகம், ஐசசேயம், சாம் 

தோக்கியம், பிருக தாரண்யகம், பிரமம், கைவல்லியம், சாபாலம், 

சுவேதாசுவதரம், அம்சம்; ஆருணிகம், கர்ப்பம், நாராயணம், பரம 

ஹம்சம், அமிர்த பிந்து, அமிர்தகாதம், அதர்வம், அதர்வதிகை, 

மைத் இராயணி, கெளஷீதப் பிராஹ் மணம், பிருகச்சரபாலம், நிரு 

சம்மதாபினி, காலாக்னி ருத்ரம், மைத்திரேயி, சுபாலம் முத 

விய உபநிடதங்களும், உபவேதங்கள், மிருதிகள்;£ புராணங்கள், 

உப்பராணங்கள், இதிகாசங்கன், ஆறுசாச் இரங்கள், அறுபத்து 

நான்கு கலைகள் முதலியவும் உபவீதமுங் காணப்பட்டன. 

அளவிறந்த உரோமத் தோதுதிகளுஸ் ஒவ்வோ முரோமங்க 
ளினு மொவ்வோ ரண்ட புவனங்களும், உருத்திர கோடிகளும், 

உள்ளங்கையி னிடத்தே யெல்லாப் போகங்களும், திநத் தோள் 

களி னிடச்சே பிரம விட்டுணுக்சளும், திநக்கை விரல்க டோறும் 

எல்லாத் தேவ்ப்பெண் களும், திநக் கண்டத்திலே எல்லாப் பண்களு 

மிசைகளும் அக்கனிதேவனும், திநவாயி னிடத்தே இருக்கு யசுர் 

சாமம் அதர்வணம் என்னும் கான்குவேசங்களும்,பற்களினிடச்சே 

எல்லா வெழுசத்துக்களும், நாவின்கண்:-காமிகம், யோசசம்,£ிந் தியம், 

அசிசம், இப்தம், சூக்குமம், சகத்திரம், அஞ்சுமான், சுப்பிர பேதம், 

நிச்சுவாசம், சுவாயம்புவம், ஆக்கனேயம், வீரம், இரெளாவம்,. மகு 

டம், விமலம், சக்திரஞானம் முதலிய _சிவாகமங்களும், அவற்றின் 

பேசங்க ளாயெ உபாகமங்களும், உதடகேளிலே மகாமர் திர வித் 

தியா சமுகங்களும், நாசியினிடத்தே அ அதி திருக்கண் 
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களிலே ர் சூரிய சம்திரர்களும், சேவிகளிலே பச்.த.த் இிக்குகளும், 

அழயெ நேற்றியினிட த்தே பிரணவமும், சிரத்தி னிடத்தே பா 

மான்மாவும், இன்னும் மற்றைய உறுப்புக்கள்சோறும் அளவிறந்த 

சத்திகளும் சத்தர்களுங் காணப்பட்டனர். 

இங்கனமாய பாரமேசுர நப மென்னும் விசுவ ரூபத்தைச் : 
கண்ட தேவர் முனிவர் பிரமன் விட்டுணு முதலாயினோர் யாவரும், 

தரிசித்து மிகவும் பயந்து ௩டெடுங்கிக் குகப் பெருமானே யோல 

மோல மென்றனர்? முருகக் கடவுள் அவர்கள் யாவர்க்கும் அபயங் 

கொடுத்தனர். சூரபன்மன் அத் திருவுருவச்தைத்தரிசித்து விசேட 

ஞான முற்று என்று மடையாத விறும்பூ. த பெற்று, அழயெ மயில் 

வாகனத்தே விளங்கிச் தோன்றிய இவரை யறியாமையான் முன் 

னர்ப் பால னென்றிகழ்ந்தேன். இவான்றே பரம் பொருள், இவ 

சேசர்வ லோகாதிபதி, சர்வார்தரியாமி, சர்வகர்த்தத்தவர், சர்வ 

ஞானத்துவ முடையவர், சர்வபூதறியந்தா. முன்னர் வந்த தூது 

வனும், என் அணை வனாழிய சிங்க ழகனும் பரம் பொருளே பாலனாக 

வம்த தென்று கூறியன வெல்லா முண்மை யுண்மையே. இது 

பற்றி யன்றே கீநஷ்ணயசுர் வேதழம் மந்திர சாகையினிடத்தே, 

ல்க பர நஹிகக$ராறஉ தவா ௯-31 | 

* இரு வடி.விரல்களி னிட.த்தே இரகங்கள் காணப்பட்டனவென்று சொன்னதனால் 

குரியன் சச்திரன் அடவங்கயும் மீட்டும் இருவிழிகளிற் குரிய சந்திரர்க ளுள்ளா ரெனக் கூறி 

யது முரணுமாலோ வெனின்; அ.ற்றன்று; சூரிய சந்திரர்கள் ஆதிதைவிகர், ஆதியான்மி 

கர், ஆதிபெளதிகர் என மூவகையரரய் விளல்சலான் மூரணன் ஜறென்க, இறைவன் 

விசுவரூபம் சாட்டுக்காலத்த யுத்தகளத்தின்கணுள்ள சமனாசலம் (இவல்கையிலே கண் 

டிக்குச்சமீபமாயுள்ளமலை ௮௫ இப்போது சிவனொளிபாதம் என்றுவழங்கப்படும்) என் * 

னும் மலையில் ஒரு திருவடியும் மக்கத்தியொரு திருவடியுமாக விருக்தனவென்றும், அதனாற் 

ரன் நிருவடியடையாளங்க எவழற்றிற் பதிக்திருக்கன் றனவென்றுல் கூறுப, இவ்வுண்மை 

யுணராத பெளத்தர்களும் மகமதியறாம் தங்களரலய மெனக் கொண்டு வீணங்கு பட “ 
5 



( ( 

௩௭௪௬ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 
/ 

கஃீணெ-ாடிணெ நவ வஹி கணசொவவவிலிறுசொ 

9௮ வ] 3 

என்று கூறிற்று, இவருக்கு நான் மீளா அடிமையா வாழ 

வேண்டு மென்று என்மனம் பெரிதும் விரும்புகின்றது என்ற பல 

விதமாக வுரைத்துத் அதத்தான். i 

ப் இவ்வுருவம் முன்னர்க் காலத்தே குரபன்மனுக் கன்றீத் சே 

வா முதலாயினோர்க்கும், ஜெயக் இபுரம் எனப்படுர் , இருச் செக்தூரி 

னிடத்தே வீரவாகு தேவர்க்குங் காட்டியருளினர். உலகமெல் 

லாக் தம்மிடத்தே யடங்கு முருவ முடைய மூர்த்தி யாசலின் விசு 

வநப ழர்த்தியாயினர் குமாரக்கடவுள். விடிவ்ம் உலகம் 

வேத வசனங்கள், (ta 

“யொயொ நி8யி. கிஷ பெ )க$ பல லெ 
கிலி!” 

“பப ெதொஜா ர மில நா. நிவிரமா।” ஹவ 0. இமபிணொ 

ம நீ, வஹவ-4 ௫.௪. மகாமு) ஹவ-வ ி'வீலலமவாறு 

வஷெவொவிரா ௬9 [ர ஹுதா 

சங்கர சங்கிதை - சிவரகசிய கண்டம். 

3ஹர வேவ -4.தாவே। ஒ அலத )வ 9வஹி_தா₹। 
al மம வவகெ ஸி காகா ஹ । ாி.மீ ம, ஹொர] 

வாஷா௦.ழ-௦3ஷ.விறா £ ஹா ம யொருமிலாவாள। 

டெ தா]. ரவாவ.கீ.தாவவ, 0.ஆ.வாமை-1.சாவ-ஹன ப 

ஜஃவ்யெ ஈரஷயினாதனிகிபா அல கெலளின்றல்। பல் 



3 ழு 

விசுவ ரூப மூர்த்தி, ௩.௭௭ 

விஉ)ாஉயவேி கீர ஐ. ஜயலனாவ-இற--வ௦ஹி.சள| x x 

வாகா காமிகா க்ஷ சஸயலகிற ஹீமாஜடச| 

வளவ? அட சச இவழம- ய ரஷ ணவ! 

வேதவசனம். 

நப்யா அச தந்தரிக்ஷம்| சர்ஷணோத் யெளஸ் சமவர்த் . 

தத |பத்யாம் பூமிர்த் திசச்ரோத்ராத் சதாலோகாம் அகல் 

பயந் |வேதாகமேத்ம் புருஷம் மகாந்தம் ஆதித்யவர்ணம் 

தமசஸ்அபாரே |சர்வாணி ரூபாணி விசித்யதீர:। நாமாநிக் 

ருத் வாபி வதர்யதாஸ்தே| 

கந்தபுராணம் - சூரபன்மன் வதைப்படலம். 

உள்ளடி வரைகள் யாவு மொண்புற வடியி னீச்தம் 

வள்ளு£ிர் வீரல்கண் முற்றும் வானுரு மேறு நாள்கோ 

ளெள்ளரும் பாடு சன்னி லிரும்புனற் இறைவன் சோம 

னள்ளிரு எனைய மேனி நீருதியோ டரக்கர் நண்ண, 

அடி திரள் கணைக்கா நன்னி லாரிடர் மணிகள் சானு 

வடிவமை முழந்தாள் விஞ்சை வானவ ராதி யானோர் 

சொடைதனின் மகவான் மைந்தன் ரறொடைமுத னடுவன் காலன் 
சடிதடச் தசுரர் பக்கங் கடவுளர் யாரு நிற்ப. 

:இருப்பினி கைர்கோச % * * தோள்வைப்பிற் செங்கண்மால் 

விரிஞ்சன்மேவ,”” £மெல்லிதழனைய % 4 & பவனன் மன்ன.” 

கருணைகொள் விழியிற்.சோமன் கதிரவன் செவியிற் றிக்குத் 
திருத் குடிலை வைப்புச் சென்னியிற் பரம வான்மா 

மாபினின் மேவித் தோன்ற மாறிலா திருக்குர் ஸ்வ 
யொருதன துருவங் காட்டி நிற்றலு மும்பர் கண்டார். ஓ 



௩௭௮ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

சீர்க்கும ரேசன் கொண்ட திருப்பெரு வடிவக் சன்னி 

வேர்க்குது மொளியுஞ் சீரு மிளமையு மெழிலு மெல்லா 

மார்க்குள வுலக லம்மா வற்புதத் தோடும் பல்காற் 

பார்க்கனுந் செவிட்டிற் றில்லை யின்னுமென் பார்வைசானும். 

விசுவ ரூப மூர்த்தயே ௩மஃ 

எண்பத்துமூன்றாவது, ம 

அசுரபுர தகன மாத்தி. 

சூரபன்மன் போர்க்கு வந்தகாலைத் தன அ ஆயிரத்தெட்டு அண் 

டங்களினு முள்ள சேனைக ளெல்லாம் வரும்படி தெரிப்பிராக 

வென்றான், அவ்வாறே யானை குதிரை தேர் காலாள் என்னும் 

காற் படைகளும் திரண்டன. ஓரண்டத்தி லுள்ள சேனைகளுக்கே 

தீழுலசேமும் மேலுலகேழும் இடமின்றி நடுங்னெ வென்றால், ஆயி 

ரத் தெட்டினு முள்ள சேனைகளின் முடிவு யாவர்க்குத் தெரியும். 
இராம ராவண சேனைகளும், பாண்டவ துரியோதன சேனைகளும் 

ஒரு தரம் வரும் படைகளுள் முூற்படையா கஅூரசிப் படையின் 

கோடியில் ஒருபங்இற்குஞ் சமமாகாது, அவ்வாறாய அசுர சேனா 

வெள்ளங்கள் போர்க்கள மெலாம் நிறைந்து கந்தப்பெருமான் எழுக் 

தருளி பிகு பாடி. வீட்டையும் நெருங்கி மொய்த்தன, தேவர்க 

ளெலாம் பயந்தனர். பூச வெள்ளங்கள் அச்சேனைகளை யெல்லாங் 

கண்டு அஞ்ச வலவியிழந்தன. இலக்கத் செண்மரும் புறங் காட்டி 

யோடினர். அஞ்சா நெஞ் சராகய வீரவாத தேவரும் எதிர் நிற்க 

முடியாது இரும்பினர். அவைகளை யெல்லாங் கண்டு, இந்திரன் 
- சொல்வான்.இச்சேனைகளை யெல்லாங் கொல்வதற்கு எத்தனைஊழி 

காலங்கள் செதிலாக அதன் பின்னர்ச் சூரபன்மனைக் கொல்வ 
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அசுரபுர தகன மூர்த்தி... ௩௪௯ 

 தெந்காளோ ? என்னுடைய ஆயுள் முடிந்து வேறோர் இந்தின் 
வந் இடுவான். யான் இறக்குல் காறும் துன்பமே யநுபவிப்பதோ ! 

அந்தோ ! அந்தோ !! என்று இரங்க, திருமால் அவனைச் தேஜ் 

. இினர். சுப்பிரமணியக் கடவுளும் வியப் புற்று, இரதச் இவர்ந்து 

ச 

போர் சொடங்கிப் பாணங்களை இடைவிடாது செலுத்தி அழித் 

தார். சேனைகளும் புறவாழி கமையுடை தீதாற் போல வர் துகொண்் 

டே யிருந்தன. பிரமாண்டம் நிறைந்து சேனைகளும் இரத்தப் பிர 

வாகமும் பிணமலைசனாம், கழுகு, காகம், அலகை வேதாள முதலிய 

வற்றின் ஒலிகளும் ஆடல்களும் போர் முழக்கமும், சேனைகளுடைய 

ஆர்ப்பும் சேர்ந்து ஒன்றுக் தெரியாம விருக்சன. ழநகப் பேநமான் 
திருவுளத் அன்னுவார். எவ்விடமும் பிணங்களும் இரத்த வெள்ள 

மும் ஆக இருக்கின்றன. இன்னுஞ் சேனைகள் வந்தபடியே யிருக் 

இன்றன. அண்ட கோளகையின் வாயிலை  யடைப்பே மாயின் 

அதற் கப்பாலுள்ள சேனைகள் நின்றுவிடும். இப்பா லிருந்து வந்த 

சேனைகளைக் கொன்று விடுவேம் என்று கோளகை வாயிலையடை தீ 
தார். பாணங்களையும் தெய்வப் படைச் கலங்களையும் எவி யேவி” 

யழித்தனர். ஓயாமற் பின்னரும் வந்து வந்து நிறைந் தன. முருகக் 

கடவுள் தாம் நிற்றற்கும் இடமில்லாது பிண மலைசரரஞ் சேனை 

களும் நிறையவே, இனி யிவை .படைச்சலங்களா லழிக்கத் தக்சண 

வல்ல என்று ஒரு திருவிளையாடல் செய்வாசாயினார். 

“தந்தைக் தரியது மைந்தற்கும்” என்னு மூதுரைப்படி பிதா 

வாயெ வெபெருமான் திரி புரத்தை மூறுவலா லெரித் சழித்தாற் 

போலவும், மன்மதனை நெற்றிக் கண்ணால் நீறாக்னொற் போலவும் 

தமது இருவிழிகளை வடவை போலாக்கி நோக யேரித் தேரித்து 

வந்தார். புன்னகையானும் சேனைகள் எரிக்சழிர்சன. அண்டகோ 

ளகைக்கு அப்புறத் தும் இரத்தத் அல் உள்ள அவுண சேனைகளை 

யெல்லாம் எரித் தழித்தனர். குரபன்ம னொருவனே 'நின்றான்; 



௩௮௦ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம், 

இங்ஙனம் அளவிறந்த அவுணருடல்களைத் திருவிழிகளாலும் புல் 
முறுவலாலும் எரித்தழித்தமையால் ௮சுரபுர தகன ழர்த்திய 

யினர். 

சங்கர சங்கிதை - சிவரகசிய கண்டம். 

மஹீவகாரகொ வ நவீக்ஷ ,அாடிவலொவ ந$। | 

ஹூ உ சிஹ-௩லி ம நீயெ கூணதாடெக ணவ ௦ 

சவகாமெொயூயாவ இவ _$௦ஹவ-அ. வ$ஜாய.2 | 

வெலமா நிவறி.ச$ வலன் ஹீ 

சவாலில் உவரகெவா3 ஹிதா ந௦லிலொ க 90௮ | 

rt ஹண) ஸுஸ்டெத வ ாவேோணகை ஹவா மீட 

Hk + மவ வகா௱கொவெ.மகெவல பெ ச வஹிநா | 
| பி த] 

காவ உவயெ தஹஸடுகொ கினா ரொம் ஹமி து) 

கந்த புராணம் - குரபன்மன் வதைப்படலம். 

நெற்றி நாட்டத்தி னுலகெலா மட்டிட நிமலன் 

பெற்ற மாமகன் பன்னிரு விழிசளும் பிறங்கு 

கற்றை வெஞ்சுடர் வடவைபோ லாக்டியக் கணச்தி 

லுற்று நோக்கின னெரிந்தன களேவரத் தோங்கல். 

பாறு லாவரு களேவரத் தமலையும் படிமேல் 

வீறு சோணித நீத்தமும் வேவுற விழித்து 
நீற தாக்கினான் சூரனை யட்டில னின்றா 
றை மாமுக னாடலை யுன்னின னாங்கொல், 

அசுரபுர தகன மூர்த்தயே நமஃ த் 
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எண்பத்து நான்காவது, 

அசடி.த கடனா சாமர் த் இய டத்தில் 

மாயையின் ட கூரபன்மன் போர் செய்த காலச் 
அத் தன்மாயையின் வல்லமையினாலே அண்டப்பித்திகை வாயில் 

சென்று அறைகூவி யப்புறமா யுள்ள ௮ண்டஞ் சென்றான். கந்த 

சுவாமியும் தொடர்ந்து சென்றார். அதுகண்ட சூரபன்மன் எந்தை 

யுடன் கடும்போர் புரிகது மாயத் தன்மையால் அதற் கப்பாலுள்ள 

அண்டஞ் சென்றான், இங்கனம் ஒவ்வோ ரண்டங்க டோறும் 

. மறைந்து மறைந்து செல்லக் குசப்பிரானாரும் ஆங்காங்கு விடாது 

சென்று பொருதார். அப்போது சூரபன்மனையுங் கந்தக் கடவுளை 

யுக் காணாது இந்திரன் பிரமன் முதலிய தேவர்கள் யாவரும் வாடி. 

வருந்தி யேக்கமுற்றார். திநமால் அவர்களைத் சேற்றி, தேவிர்காள்! 

குமார சுவாமி வெனே யாகும். ஓர் திருவிளையாட னிமித்தத்தாற் 

குழவியுருக் கொண்டு தோன்றி நிற்கின்றனர். ஆதியந்த மில்லாத 

பரப்பிரமத்தை யற்ப வலியுடைய அ௮அசுரனென் செய்வான். இன் 

னுஞ் சிறிது போதுட் காண்பிர் என்றார். சூரபன்மன் தன் மாயா” 

வல்லபத்தால் ஆயிரத்தெட்டு ௮ண்டங்களினு மோடி யோடி யொ 

விக்க, பாஞ்சோ தியாகய கந்த வேளும் விடாது சொடர்ந்து பொ 

ருது அவன் மாயைகளை யொழித்தார். இறு தியில் மகேரந்திரபுரியில் 

வந்தான். பெருமானும் கடி. தின் ஆங்கு வந்தார். அதுபோது அவு 

ணச் சேனைகள் பொங்கி யெழுந்து போர் புரியுமாறு ஆர்த்துச் 

சூழ்ந்தன. கார்த்திகேயப் பேநமான் அச்சேனைகளை நோக்கித் 
திருப் புன்முறுவல் செய்தருளினார். அத்திருப்புன் மூறுவலாலே 

குரபன்மனது சேனைகள் யாவும், திரிபுமமும் அசுமக் கூட்டங் 

களுஞ் வெபெருமான் நிருப் புன் முறுவலால் எறிக்தழிந்தாற் போல 

அழிந்தன. ௮அகண்ட விட்டுணு” பிரமன் இச்.தரன் முதலினோர் 
குகன் வனே யென்று விம்மிதமுற்றுத் அதித்து நின்றார். சூர, 
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௩௮௨ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

பன்மன் தனித்து ஒருவனாய் நின்றான். தன் சேனைகள் சிரிப்பக் 

இனியால் அழிந்தஅம், தான் றனியனாய் நிற்பதும், பூசசேனைகள் 
ஆர்ப்பதுங் கண்டு சொல்வான். ஐயகோ! எனத தம்பியர், புத்தி 

ர்கள், மந்திரிமார், சேனாபதிகள், சேனைகள் ஆஇய யாவரையுஞ் 

சிவகுமாரன் அழித்தான். தமியன் யான் என் செய்வேன் என்று 

நெட்டுயிரப் பெறிந்து சாயாகிய மாயவளை நினைக்க அவள் தோ 

ன்றி, குமாரக்கடவுளைப் பாலனென்று கொள்ளலை. அவன் ஆதி 
பகவனே. தேவர் சிறையை விட்டுய்ய நினைக்கலாய். மைந்த! விதி 
வழி கடந்தாருண்டோ என்றாள். சூரபன்மன் வெகுண்டு எனது 

தம்பியர் மு. சலாயினோர் உயிர்பெற் றெழும் வழியைக் கூறுதியெ 

ன்ரான். / ன் ப, 

மாயவள் வருந்தி, சத்த சமுத்திரத்திற்கும் அப்பாற் புறவாழி . 
' யிருக்றெது. அச் சமுத்திரத்தின் ஒரு பாங்கரில் அழதகீத மந்தர 

கூடம் என்று ஒருமலையுள் த. அதனை யிவ்விடங் கொண்டு வருதி 

யேல் இறந்தார் யாவரு முயிர்பெற் றெழுவர் எனச் கூறிச் சென் 

ள். சூரபன்மன் றன அ இந்திர மாஜால மென்னும் தேரை நோ 
கட யம்மலையைச் கொண்டு வருதி யென்றான். அஃதோடிச் செ 

ன்று ஒருகணத்திற்குள் கொண்டு வந்தது. அதனாலே சேனைகள் 
முழுவதும் எழுந்தன. குதிரை, யானை, சேர், பதாதி, விற்கள், 

பாணம், படைக் கலங்கள் ஆதிய யாவும் தொன் றின. சிங்க முகன், 

பானுகோபன், அங்இிமுகன், வச்சிரவாகு, சகத்திரவாகுகள், மூவா 

யிரங் குமாரர், தரும கோபன், -அங்நிமுகன் முதலாய யாவரும் 

எழுந்து ஊழிக்காலப் பிரளயமும் வாயுவும் அக்இனியும் ஒன்று 

கூடினாற்போ லாரவாரித்தார். சூரபன்மன் அளவிலா வுவகை கொ. 

ண்டான். தேவரெல்லாங் கரையிறந்த துயர்ச்சடற் குளித்தார். ' 

சூரபன்மனிடம் வீரங்கூறிவந்து கந்தசுவாமியை வளைத்தார். பூதர் 

களும், இலக்கத் தொன் பதின்மரும் ஆற்றாது தளர்ந்தார். பெரு 

மானார் அவற்றைக்கண்டு ஈகைத்து உயிர்க் கூட்டங்களை யெல்லாம் 



ஷ் 

அசடித கடனா சாமர்த்திய மூர்த்தி. ௩௮௩ 
ஒரிமைப் போதில் அழிச்குஞ் சிவப்படைக் கலத்தை யெடுத்து 

அழித்து வருதி யென விடுத்தருளினார். ௮து விரைவிற் சென்று 

எழுந்த சேனைகளை யெல்லாங் கணப் போதின் முன்போ லழித்தத் 

சேர்மீ இருந்த மந்தர் மலையையுந் அகளாக மாய்த் துச். கந்தவேள் 

பால் வந்தது. சூரன் முன்போற் றனித்து நின்று விம்மிதமுந் துக் 

கமுங் சொண்டு மெய்ம் மறந்து வலிகுன் றி நின்றான். இச் செய்கை 

மாவரால் முடியும். ““(இக்கடவுள் அகடித கடனு சாமர்த்திய ழர்த்தி 
யாய் விளங்குனெரார்” என்று தேவர்கள் பூமாரிபொழிர்தார்த்துதீ 

துதித்தார். © 
சங்கர சங்கிதை - சிவரகசிய கண்டம். 
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ம-இஸிகர ௪ வஹீ, ாஒஹவாணிஷா மச! 

கந்தபுராணம் - குரபன்மன் வதைப்படலம். 

முந்து வெய்யகூர்ப் பரிசனத் சொகையெலா முருக்கி 

.. யிந்தி ரப்பெரு ஞாலமாக் தேர்மிசை யிருந்த 

மந்த சப்பெரறுங் இரியினைத் அகளெழ மாய்த்துக் 

கந்த வேள்புடை மீண்டது வென்படைக் கலமே, 

தன்மை யங்கவை யாவையும் கண்டனன் றளர்ந்தான் 

வன்மை நீங்கென் கவன் றன னிரங்கிமெய் மறந்தான். 

> 



/ 

௩௮௫ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

டன்மை யாயின அயிர் த்தனன் செயிர்த்தனன் புலர்ந்தான் 

ரறென்மை போலவே தமித்தனன் றுணையிலாச் சூரன், 

அகடித கடனா சாமர்த்திய மூர்த்தயே 

எண்பத்தைந்தாவது, 

தேவ சேனாபதி மூர்த்தி, 

கந்தப் பெருமான் குரபன்மனைக் கொன்று, சேவர் சிறைமீட் 

டருளி, மகேந்திரத்தை வருணற்கு அளித் த, பாண்டிகாட்டின்கண் 

மதுரைக்குச் சமீபச்நினுள்ள திருப்பரங்குன்றை யடைந்து இரு 

மால் முதலினோர் வேண்டு கோட்படி தேவத் தச்சன் செய்த கோ 

யிலின்கண் லீற்றிருந்தருளினர். அப்போது இந்திரன் தேவசேனை 

யாகிய சசகாயகியம்மையாரைப் பெருமானுக்குத் திருமணஞ் செய் 

விக்க எண்ணித் தன் கருத்தைப். பஅமநாபன், பிரமதேவன் முத 

லிஜோர்க்கு அறிவித்தனன். அன்னவர் “இந் இரனே நன்கு யோசித் 
தாய், தேவகுஜ்சரியும் சரவண வாலியின்கண் அருந் தவஞ் செய் 

தனள். பெருமானும் இந் திரனிடஞ்சென்று வளர்தி யென்றறாள,. 

அதனைச் மிக் கொண்டு குழந்தையாூ நின்னிடம் வர, நீ யரனை 

கைக் கொடுத்து வளர்க்கக் கட்டளையிட்டனை. அதனால் தேய்வ . 
யானை யென்னும் பெயரைப் பெற்றனள்'” என்று முயந் செய்யும். 

படியுங் கூறினர். ஆகண்டலன்' தூதரைச் கொண்டு மேருமலையி 

விருந்த சன்மனைவி யாகிய புலோமன் புத்திர் இஃ திசாணியையும, 

தனது குமாரியாகிய தேவசேனையையும் அழைப்பித்து அறுமுகப் 

பெருமானுக்குத் தன் எண்ணத்தை விண்ணப்பித்தான். குமார 

சுவாமி திருவாய் மலர்ந்தருளும்.*மேகவாகன ! அந்கங்கையும் நம 
மை விவாசஞ் செய்தற்குப் பெரிதும்” நோற்றனள். ஈ 
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தேவ சேனாபதி மூர்த்தி. ௩௮டு 
எங்கன மெனில், நின்றுணைவ னுபேர் தின்ற னிருகண் 

களினின்றும் அமிர்த வல்லி, சுந்தர வல்லி யென்னு மிரு 

பெண்க டோன்றினர். நம்மமிமையை வைகுண்டத்துள்ள மங்கை 

யர் வீணையி லமைத்துப் பாடினசைச் கேட்டு அவரிருவரும் நம்மை 

விவாசஞ்செய்ய இச்சை கொண்டு, இம௰. மலையின் பாங்கசே யுள்ள 

சரவணவாவியிந் சென்று நவரத்தின கசித வொட்டியாணங்களை 

நீக்கி முஞ்சப் புனனாண்தரித் தம, பட்டுவத்இரங்களை நீக்கு மரவுரி 

தரித்தும் ஈம் அறேழத்தை யுச்சரித்து கோற்றார். யார் தோன்றி, 

- அழகுள்ள பெண்சீரள்! நங்கட்டுயாது வேண்டு மென்றேம். அவர் 

கள் *மேவரீர் எங்களைத் திருமணஞ் செய்தருள வேண்டும'என்ற 

னர். யாம் அம்போது லெகாலச்தின் பின் நம்விருப்பப்படிவிவா 

.. கஞ் செய்து கொள்வேம். ஆனால் அமிர்த வல்லியான நீ தேவ 

.. லோசஞ் சென்று மசபதி மகளாக வளர்ர்து இருக்குமாறு ஆஞ்ஞா 

... பித்தேம்.மற்றைய செளந்தரிய வல்வியை மான்வயிற்றிற்றோன் றி 

. வேடரிடம் வளர்க வென்றேம். ௩ம் ஆஞ்ஞைப்படி அமிர்தவல்லி 

tr யோர் குழந்தை வடிவெடுத்து நின்னிடம்வா ஜராவதயானைவயை 

. வளர்க்கும்படி பணிச்சாய். அதனாற் றெய்வபானையேனப் பெயர் 
பெற்ற அவளை அங்ஙனம் நாளை மணறுடிதீஅம்”என்றார். விருப்பு 

து 

'் வெறுப்பில்லாச் செவ்வேள் திருவாய். மலர்க்தருளியன கேட்டு 
அளவிறந்த ஆனந்த முற்றிக் திரன் தருக்கிறின்றான்; வணங்கஇனான். 

அவ்விடதச்தி னின்றும் விடைபெற்று வந்து தூதுவரை நோக்கி, 

““முசுகுந் தன் முதலிய அரசர்களுக்கும், தேவர், முனிவர், திக்குப்பா 

லகர்,சணத்தவர்கள் முதலிய யாவர்க்கும் காளை, எந்தை கர்தவேளு 

க்குக் சேவ குஞ்சரிக்கும் திருமணம் எனத் தெரிவித்து வருக” 

என்று அனுப்பி, கம்மியனை ச் திருமணச் சாலை செய்ய விதித்தான். 

விசுவகன்மன், மலையி னுச்யிலே யாவரும் வர்ததங்குதற்கு 

உரிய கோயில்களும் மண்டபங்களும் சோலை வாஙீ சுனேகனும் 
் t உடு » ள் 



௩௮௬ சுப்பிரமணிய பராக்ரமம். 

அமைத்துத் தேஜோ மயமான அழகெலாம் வந்து குடியிருந்சா ற் 

போன்ற இருமணமண்டபஞ் செய்து, நடுவே அழகிய இங்சாதனங் 

கள் ௮மைத்து, வாழை, கமுகு முதலியவற்றான் அலங்கரித்து 

எவரும் வியக்கும்படி செய்தான். திருமணத்திற்கு வேண்டுவன 

விந்தின் அமைத்தான். .௮துகாலை அரிச்சந்திரன் வழித்தோன் 

றலாய்ச் கருவூரின்கண் அரசுபுரிக் இருந்த மசுதந்தன் பறையறை 

வித்துத் தன்சேனைகள் கடலெனச் சூழத் தஇருப்பரங்குன்று சார்ட் 

தான். ஏனைய மதிபரும் இயலுடன் போந்தார். மங்கையர் யாவ 

ரும் வநது பொங்கரிற் சென்று பற்பல விளையாடல்களைப் புரிந் 

தார். திக்குப் பாலகர், சேவர், மூணிவர், கணங்கள் யாவரும் 

வந்தனர். தேவப் பெண்கள், நாகமங்கையர், நீரரமகளிர், முனி 

வர் பத்தினிமார் முதலிய பெண்கள் யாவருநம் தெய்வயானை யம்மை 

யாரிடம் வந் து,*நங்கையே! பரம் பொருளாதிய அறுமுகப் பெரு 

மானுக்குத் தேவியாகும் உரிமை படைச்தமையாற் சகல லோகச் 

தாராலும் வணக்கஞ் செய்தற் குரியாய் என்று வணங்கி வணங்கிப் 

பணிபுரிந்தனர். 

பின்னர்த் தெய்வயானை யம்மையாரை நீராட்டிப் பூண்கள் 
அணிந் து மணக்கோலஞு செய்தார். திருமால், பிரமன் முதலினோர் 

அறுமுகக்சடவுள் சர்றிதி சென்று தொழ; அவர் மயில்வாகன த்தி 

னிவர்ச்து பலவகை யாடம்பரங்களுடனும் லீதிவர்து இருமணச் 

சாலை புகுந்து பிரம விட்டுணுக்கள் பாங்கரிருப்ப வீற்றிருக்தறா 

ளிஞர். அப்போது வணங்இனோர்ச்செலாம் அருள் புரிந்தார். சர்வ 

லோசத்தையும் பெற்றதாய் தந்தையர்களான சிவ பெருமானும் 

உமாதேவியாரும் மைந்தருடைய கல்யாணத்தைப் பார்க்க விரும்பி 

அங்கு எழுந்தருளி, வணங்கிய மைந்தரை வாழ்த்தி லானினின்றும் 
வந்த கிப் லெழுந் தருளினர். யாவரும் வந்து பணிந்து 

உய்ந்தோம் உய்ந்தோ மென்று துதித்தார். : இனி மணவினைநடச்ச 
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தேவ சேனாபதி மூர்த்தி. ௩௮௪ 

வென்று சங்கானார் கூ.றியருளினர். இந்திரன் சொற்படி தேய்வ 

யானையம்மையார் இலச்குமிமுசலிய வனிதையர் நடுவணே மெல் 

லென நடந்து வந்தார். 

பஞ்தெனின் மெல்லடி பனிப்பவரை யின்பாற் 

குஞ்சரி௩ டக் தசெயல் கூறுபுது மைச்சோ 

செஞ்சுடர்வை வேலுடைய செம்மலடி தீயே 

, னெஞ்சகவ டுக்கலினு நின்றுலவு மென்றால். 

இ 

என்று அதனைச் சறப்பிச்சார் கச்சியப்ப சிவாசாரிய சுவாமி 

களும். அங்கன் வந்த அம்மையார் இந்திரன் முன்னர் வந்து 

நிற்ப, அவன் மணச்சாலையில் விடுத்தான், அம்மையார் மாமியா 

ரையும் மாதுலரையும் வணங்கி, செவ்வேட் பெருமானைக் கடைக் 

கண்ணா னேக்நித் தண்ணென வெள்இனார். உடனே பார்வதிதே 

வியார் சேவகுஞ்சரியாரினது முதுகைச்சடவி அவரையும் மைந்த 

ரையும் மணப்பீடத்தி லிருச்தினார். அதகாலை இர் திராணி. நீர் 

வார்க்க இந்திரன் திருவடிப் பூசை செய்து, “தேவகுஞ்சரியாரைத் 

தேவரீர்ச்குக் கொடுத்தேன். ஏற்றறாள்க” வென்று சத்சஞ் செய்து 

கொடுக்கப் பெருமானு மதிழ்வுடனேற்றறாளிமணமாலை சூட்டினர். 

பிரமன் விதிப்படி சடங்கு செய்தான். அதன்பின்னர் அம்பிகை 
யாரும், ஐயனும் அருள் புரிக்து கணங்களொடும் மறைந்தருளினார். 

யாவருந் தொழுதார். அறுமுகப் பெருமான், ஒரு இருச்சரம் தமது 

வலக்குரங்க னிருர்த தெய்வயானை யம்மையாரைச் தழுவா நிற்ப, 

ஒருதிருக்கரம் அபயமாக, பரிசை, வாள், சூலம், வச்சிரம், வேல், 

வில், தண்டம், அம்பு, பதுமம், துவசம் என்னும் ஆயுதங்கள் பொரு 

ந்திய 1 பத்துத் திருக்கரஙகணாம் விளங்க அருள்புரியும் ஞூர்த்தமே £ 

தேவ சேனாபதி ழர்ந்தியாகும்? 

டுத் க்வாத தபார் கந் தபுராணம் அறித்திச்த்க் நபம 



௩௮௮ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

தமார தந்திரம். 

மலெவவெ காவ.திஸா8 | பெநெள8 க ௨830 

அழஸ்5ய.௧௬௦ ஷண ௩௨௦ உஹாஹு வாதா௦கெல௦ பபிதா 

யாஹிஷாு ௩2 யர] .அய'் லி௦.மி_தரயா£ உயாயா்। ௨௧-௦௦ 

மொற-வதாமே. ஹி சத சரவ தி த பைல 

மாஹ டிவி த மவராகிஷ ஹ நவ மலரக வத்தக், 

ஷை வாவ ௫ 

தேவ சேனாபதி ஸ்வாமீ ! நெளம் யாதித்யப்ர தீப்தம் சவிசச 

நயநகம் ஷண்முகம் மந்தகாசம் வாமாங் கேஸம் ஸ்திதாயாச் சரிஸ 

ரு ஹத்ருதயா லிங் தாயர் ப்ரயாயா;! உத் துங்கோ ருஸ்த நரக்ரே 

விடித காதலா பீதி கேடா? குலாக்ரா இியோத் தீப்த சக்திஷ்வ 

ச வரகதா குச்குடாப்ஜே ௨ ் ॥ஹஸ்ச:! 

, கந்தபுராணம் - தேய்வயானை யம்மை திருமணப் படலம். 

அன்னுழி யிர் இர னாநுமு கேசன் 

றன்னொரு கையிடைச் தந்தியை ஈல்இ 

நின்னடி யேனிவ ணேர்ந்தன னென்னாக் 

கன்ன லுமிழீந்த கடிப்புன லுய்த்சான். 

மருத் அவன் மாமறை மந்திர நீரா 

லொருத்தி பொருட்டினி லொண்புன லுய்ப்பக் 

காத்திடை யேற்றன னாற்கழல் சேர்ந்தார்க் 

கருத் திகொண் முத்தியு மாக்கமு மீிவோன். 

தணிகைப்புராணம் - அகத்திய னநள் பேறுபடலம். 

ஒருகை தன வலக்குறங்கி னணங்கைத் தழுவி யுகளமுலை 

மருல.வபய மொன்றாக வளர்தோல் வாள்கு லங்குலிசம் ' 
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ப் சர்வபலப் பிரதான மூர்த்தி. ௩௮௯ 

பொருவேல் வாள்வில் கதைபுள்ளம் புயங்கோல் பத் அங் கரம்பத் தி 

னிருவு மாறு முகத்தேவ சேனா பதிசீ ரிழைப் போரும். 

தேவ சேனாபதி மூர்த்தயே ௩மஃ 

எண்பத்தாறாவது, 

சாவபலப் பிரதான த் இ. 
இ 

சூரபன்மன் முதலாய அசுரர்களை யெல்லாங் சொன்று தேவ 

பைப் புரக்சருளி௫ அறுழகக் கடவுள் ஒருகாலத்அத் தந்திருத்தலங்க 

டோறும் எழுந்தருளச் திருவுளங் கொண்டு, கந்தலோசச்இனின்று 

மெல்லாக் கணர்களோடும் புறப்பட்டு, பவானிசங்கமம், சமணப் 

பிராண நாசனம், பவானி சங்கரம், சரவணம், குமாரபுரம், கதம்ப 

சாரணியம், வன்னித்தானம், சத்திபுமம், சண்முகபுரம், கன்னபூட 

ணம், சீர்தீதிபூடணம், வாகுலேய மாபுரம், பவித்திரம், ஆரூடம், 

ஏடகம், நப்பிரமத.மோசம், இரவுஞ்சம், வேதசைலம், சத் தியவா௪ 

கம், குமரகோட்டம், கெளமாரம், தாமிர சூடத்துவசம், வில்வகா 

னனம், மயூரமசம், தேவகும்பம், குகைத்தானம், விசாகபவனம், 

வித தியாவனம், மாரனந்த காரணம், சுவேத மாவனம், குமார கா 

சலம், சுராபயப் பிரதம், வள்ளி வெற்பு, மாவிரபுரம், சோமாக் கட் 

சம், வாகுலேயாடூரமம், கந்தசயிலம், சித்திரகூடம், சம்புகேசுரம், 

கோழமுக்கியம், சீசாளத் இ, பிரணவபுரம், ஞானாசனம், புச்திரகா .. 

மம், இர்திராபயப் பிரதம், சவோபாசிய நகரம், பிரமநிக்கிரகம், பிர 

மவனுக்கிரகம், வாதபுரம், வராஞ்சலம், வரதசயம், அபிடேகபுரம், 

குறுஞ்சுனை, கல்யாணகானம், சுப்பிரமணியம், விச்தியாசசம், மணி 

கண்டேசுரம், சமயத்தான பஞ்சகம், சயந்தபுரம, குமராசலம், திரு 

வேங்கடம்; சீபூரணடிரி முதலிய தலங்கள்தோறும் "எழுந் சர£ரி 
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௩௯௦ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

யிருந்து வந்தித்துப் பூசித்த சேவர் முதலாயினோர்க் . செல்லாம் 

அருள் புரிந்.து பின்னருக் தென்றிசை நோக்க யெழுக்தருளினார். 

அங்ஙனம் போந்து வேதாரணீயப் பாங்கரி னுள்ள கோடிக் 

கரையென்னும் இடத்திற் கோயில்கொண்டருளிப் பிரணவத்தை 

யே யோர் தெப்பமாக்கி அதன்மீது சகலகணர்களோடு மேறியருளி 

டயிலங்கையின் வடபாகத்தி லுள்ள காங்கேயன்றுறையி ஸணிறங்கி 

யாங்குக் கோயில்கொண்டு வீற்றிருஈது, அதற்குக் இழக்கேயுள்ள' 

கந்தவனப் பதியிற் போந்து தங், பின்னர் “அதற்குக் £ழ்ப்பா 

லுள்ள ஆம்பரத் துறை என்னு மிட த்தின் அருகே மேலைப்புலோவி 

யென்னு ஸஞூர்க்கண் இருக்கோயில் கொண்டு எழுந்தருளி யிருக் 

தனர். புலவர்க ளாகிய தேவர்களெல்லாம் பெருமானாரை யுவப் 

பிக்கு ிமித்தஞ் சாமகானங்களை யாழ்முதலிய விசைகளுடன்பாடி த் 

அதிப்பாராயினார். விவச்சுவா னேன்னுத் சூரியன் சற்புத்திரப் 
பேற்றை விரும்பிச் குமாரதக் இர விதிப்படி பூசிச்தான். தேவர்க 

ஸின் கானங்களை யெல்லாங் கேட்டு அவர்க்கு ஈல்லருள்புறிதலாலே 

யத்தலம் புலவகானம் எனப் பெயர்பெற்ற தென்று வாமன புரா 

ணங் கூறுன்றது. புலவகானம் என்னும்பெயர் புலவரோலி 

யெனவழங்க யிக்காலத்துப் புலோலி யென வழங்கப்படுகின்ற அ. 
சூரியன்செய்ச பூசையை யுகந்து அவற்காக் காளிந்தி, யமன், சனி 

யென்னும் மக்களைப்பெறத் இருவருள் புரிசலால் அத்தலம் பரிதி 

புரம், பரிதித்துறை யெனப்பெயர் பெற்றது. அவ்வாறே முணிவர், 

கந்தருவர், சித்தர், விஞ்சையர், நாகர் முதலாயினோர் வழிபட அவர்க் 

கெலாம் மகாவேலாயுத மூர்த்தி புதுமையாய் விளங்குந் திறாச்சம் 

நிதி கொண்டெழுக்தருளி அவ்வவர்கள் விரும்பிய எல்லாப் பேறு 

ளையும் ஈர்தருளலாற் சர்வ பலப்பிரதான ர்த்தி யெனப் பெயர் 
'பெற்றார். மகாவேலன் றணிக்சருளிய இடமாகலின் அவ்விடம் 

மசாவேலன்றணி, மாவேலன் றணி எனவும்,நவமாகச் சக்நிதிகொண் 
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சாவபலப் பிரதான மூர்த்தி, ௩௯௧. 

டீருளலான் நவசந்நீதி, புதுச்சந்நீதி யெனவும், விட்டுணு பூசிச் 

அத தென்டழ்த் இசையிலே யுறையும் வரத்தைப் பெற்றமையால் 
மாலோன் றணி யெனவும் பெயர் பெற்றசென்ச. இத்தலத்தையே 

ச்மத் அருணகிரிநாத சுவாமீகளுந் சாம் அருளிச்செய்த திநப்புக 
மில் “யாழ்ப்பாணாயன் பட்டின மருவிய பெருமாளே” என்பது 
முதலாகத் அதித்துள்ளார். 

இத்தகைச் இறப்பினையுடைய திருத்தலக் கோயில்பின்னர்க் 

காலத்துப் புதிது யூதிதாக உண்டாக வேண்டுமென்னுங் காரணத் 
தானோ, புறச்சமயிகளாயெ பெளச்சர்களால் அழிச்சப்பட்டமை 

யால் அச திருத்தல வுண்மை பலர்க்குக் தெரியா திருந்தது. பின் 

னர் மேலைப்புலோலியிலே பரம்பரைச் சைவவேளாள குலத்திலே 

அக்குல் இனர் சவமெலாச் திரண்டு ஒர்வடிவெடுத்தாற் போலக் 

கோணபநாயகி யம்மையார் என்பார் தோன்றினர், அவர் தக்ணெ 
கயிலாய மென்னும் இலங்கையின் றென்கோடியிலே இந்து சமுத் 

இர மெனப்படும் மகேந்திரக் கடலின் பக்கத்தே யுள்ள ஏமகூட 

மென்னும் கதிர்காமத் தலத்திற்கு யாச்திரை பலகாற் செய்வாரா 

யினார். சுப்பிரமணிய பத்தியின் முதிர்ந்த ழருகம்மையார் தாம் 

இங்கனம் தோன்றின ரென்று உலகோர் வியக்குமாறு கதிர்காமக் 

கடவுளின் றிருவடியி னிட த்சே யிடைவிடாத பச் தியின் முதிர்ந்து 

விளங்கனெமையால் உலகர்கள் அவரைக் துகானந்தநாயக் எனக் 

_ கூறுவாராயினர். 

இங்ஙனம் தகானந்த நாயகீயார் உலகப்பற் ரென்று மின்றி 

இலங்கையின் வடகோடிக்க ணுள்ள தமமூறி விருந்து, தென்கோ 

டிக்க ணுள்ள கதிர்காமத் தலத்திற்கு யாத்திரை செய்து வருவார். 

முன்னர்க் காலத்தில் அத்தலத்திற்குச் சேறலரிசரிது, என்னை ! 

மனுடசஞ்சார மில்லாசவும், மல் புலி, கரடி முதலிய. கொடுமிரு 

கங்க ணிறைக்தவும், மனுடர் முசலாயினோரை விழுங்கும் முதலை 
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௩௯௨ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

கள் செறிந்த பாழிகளை யுடைய யாறுகள் இருப்பவும்; பொருளை 
யும் உயிரையுஞ் சூறையாடும் கள் வர்கட்கு இருப்பிடமானவும் ஆதிய 

பெரிய வனங்கள் பலப்பல இருப்பசனா லென்க. அதனா லத்சலஞ் 

செல்லு மன்பு முதிரமுதிரக் கதிரை வேலாயுசச் கடவுள் சொப்ப 

னத்திற் ரோன்றி வருக வெனின், அச்திருவரு ளாஞ்ஞை பற்றிச். 

செல்வார் யாதோ ரிடையூறு மின்றிச் சென்று கஇிரைநாயகனைச் - 

தொழுது அவனருள் பெற்று வாராமிற்பர். அக்கடவுளி னாஞ்ஞை 

யின்றிச் செல்வார் திருடர்களா னாதல், கோய்களா னாதல், மிருகங் 

களானாதல், முதலைகளா னாதல், மயக்கத்தா னாச்ல் தாம் வந்த வழி 

யே திரும்புதல், அல்லது உயிர்மீத்தல் இண்ணமாம். எனவே மிக்க 

அன்புடைய பக்குவர்தாங் கதிரைத்தலந் தரிசத்சற் குரியா ரென் 

பது. இவ்வாறிருத்தலாற் கதிர்காம யாத்திரை முந்தைக் காசியாச் 

சையினு மருமையுடைச்தாம் யாச்திசைய தென்க, 

இத்துணை யருமை யுடைத்தாம் கதிர்காம யாத்திரையைப் 

பன்முறைசெய் த குகானந்த காயகியார் வழியானே வடகோடிக்க 

ணுள்ள நவசந்நீதி என்னும் புதுச்சந்கிதித் தலத்தை வெளிப்படுத்தி 

யருளச் திருவுளங் கொண்டருளிய பெருமான், கதிர்காமக் தலஞ் 

சென்று தரிசி திருச் 2 குகானந்த நாயஇயார் முன்னர் ஓர்சிச்சசா 

கத் தோன்றினர். குகானந்த நாயஇியார் பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் புரிக 

அநினறகாலைச் சத சமூர்ச் திகள் மகழ்மீச் கூர்க்து சடக்கர மந்திர 
த்தை பக்கக் சந்தசு, நியாசம், கலகம், பீசம், சத்தி, அதிதேவ 

தை, இருடி, தியானம் முதலிய இய்ல்சளூடன் உப்ப த்தது சில 

,வுறுதி மொழிகளைத் திருவாய் மலர்க்தறாாவார். 

கதிரைமாசன் மீது சாலவு மளியுள்ளாய் ! சவதலங்களுட் 

சிசம்பரம்போல உலகின்ச ணுள்ள குகதலங்களூ ளிக்க திரையந் தலங் 

குகைத்தலமாம் இரகசியத் தலமாகும். ““(யோவேத நிகிதம் குக் த 

பரமே வ்யோமக்” என வரூஉம் யசுர்வேத வசனத்தானும், 



ட ல 
ச௪ர்வபலப் பிரதான மூர்த்தி, ௩௯௩. 

லு யத்ரக்ருத்யதி தேவேச$ பரமாநந்க விக்ரக ! 

தஸ்ய தேசஸ்ய நாமாரி ச்ராதாக் யேதாகி பூதலே ! 

அமலம் ௪ச்பரம் நித்யம் மஹாக் கோசோ ஹிரண் மய ! 

அந்த௦ புரம் விவிச்சஞ்ச புண்டரீகம் குகாவரம் ! 

எனவளரூஉம் ஸ்காந்த சம்பவச் சுலோகங்களானும், **ஹிர்தயாகா 

சமயம் கோசமானந்தம் பரமாலயம்'' எனவளுஉம் மைத்திராயணோே 

பநீடதக் கூற்றானும் பிறவற்றானும் இத்தலம் எமகூடம் முதலிய 

பலபெயர்களை யுவீட த்து. ஈண்டுச் சூரபன்மன் மூசலாய அசுரர் 

களைக் கொன்றருளிய வேகமூர்ச் தியாய்ப் பெருமானா மெழுந்தருளி 

யிருக்கன்றார். ஆகலால் நீயிவண் இனிக் சட்டமுற்று வருதல் வேண் 

டா. உத்தர கோடியிலே யுள்ள நின்னூர்க்ச ணோர்சல முள்ளது. 

அஃதிக் கதிர்காமம் போலச் சுப்பிரமணியக் கடவுட்கு உகந்ததா 

யுள்ளஅ. ஆகலால் உபய கதிர்காமம் என்னும் பெயருடைத் இ. சூர 

பன்மன் போர்புரிக்த காலத்துப் பொருசளமசன்று வடகடற் நீர 

மோடிப் பலப்பல மாய யாச்கைகள் சொண்டு பொருத விடமு மாங் 

குள்ளது. அந்த இடத்தையே மாயயாக்கை(இப்போ து மாயச்கை) 

என்று சொல்வார்கள். இன்னு மவ்வவுணன் அல்வடிவு வாய்ந்து 

தேவர்களை வாயால் நக்கச் ளெம்பிய இடமே அல்வாய் எனப் 

படும். அவ்விருளைக் கண்டு பயந்து ஓலமிட்ட தேவர்களை யாண்டரு 

ளிய இடம் அவ்வுபய கதிர் காமத்திற்கு மேற்றிசைக்க ணுள்ளஅ. 

௮ இக்காலத்துக் தேவரையாள் யென வழங்கப் பட்வெரும், சூர 

பன்மன் ஆம்பர (மாமரம்) வடிவாகி நின்ற கடல் மிகக சமீபித்த : 

சேயாம். ஆம்பரமாய் நின்ற கடற்றுறை யதுவாகலின் அதனை 

ஆம் பரத்துறை யென்பா ருலகர். ஆம்பரத் அறை யென்பது இச். 

காலத்துப் பாத்துறை யெனச் சொல்லப்படும். இவற்றி னடுவே 

பச்ச புலவசான ௩௧7 முள்ள. ஆங்கே மசா வேலன் தணி, மா 

லோன் தணி, உபய கதிர்காமம், உத்தர சதிர்காமம், ” வாமனபரற்ம், 

வ் 



ii 

௩௯௪ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

நவசக்கி தி, சர்வபலப் பிரதம், புலவ கானம், பரிதிபுமம, பரத். துறை, 

ரசூரிகான சசனம் முதலான பெயரையுடைய கந்த கோட்டம் விள 

ங்கா நிற்கும். 

அஃதிது சாலை மறைந் திருப்பசனால் இவ்வேலாயுசமாகய ஞா 
னசத் நதியைக் கொண்டு சென்று சாபிப்பாய், ஆங்கு இத்தலச்தி 
லமர்ச் சருளல் போலக்குகனார் சாக்கித் தியமாய் வழிபடுவார்க் கருள் 
புரிவார். அத்தலத்தையும் இங்குள்ள இவ் வேலாயுத மூர்த்தியை 

யும் ௨ழிபடுவோ ரித்தலத்தையும் ஈங்குள்ள மூர்த் தியையும் வழி 
பட்டபயனை யடைவர். இது சத்தியம் ! சத்தியம்! இவ்வேலாயுத 

மூர்த்தியைச் தாபிக்கும் இடத்தையும், கோயிலி னளவையும், வே 

லாயுத புட்கரணி யென்னுந் தீர்த்த மிருக்கு மிடத்தையும் மயிற் 

பறவை யொன்று வந்து அகவி வளைத்துச் காட்டும். அவ்வவ் விடங் 

களி னவையிற்றைச் செய்து பூசித்து இருத்தி” என்று ஒர் வேற் 

படையும் அரளி யந்தர்த்தான மானார். குகானந்த நாய யாரும், 

ஆங்கு நின்ற அன்பர்களும் பரவசம் அடைந்து “(தொன் நிச் யருளின 

னவர் குமாரக் கடவுளே” என்று விம்மிதராய்ப் புகழ்ந்து வணஙட 

யானந்தக் கூத்தாடினார். 

தகானந்த நாயகியார் அங்ஙனே ஞான சத்தியைக் கொடு 
வந்த காலை, ஆங்காங் குள்ள அடியார்கள் சர்வோப சாரங்களுடன் 

போற்றினார். மாவேலன் தணி என்னும் இடச்தில் வந்து எங்கே 

சாபிப்ப தென்று எண்ணிய காலத்து, வாமனர் கோயில் காண 

விரும்பிய போது ஓர் மயில் வந்து அகவி வக்கிரஞ் செய்து காட்டி 

யே போல, அதுபோதும் முருகக் கடவுளின் வாகனமாகிய மயி - 

லின் இனமெனப்படும் ஓர் மயூரம் திடீரெனத் தோன்றி சறகரைப் 

புடைத்துத் தோகையை விரிச்து கின்று அகவிக் கண்டாரெல்லாம் 

“ திருவரு ளிருக்தவா றென்னை யென்னை யென்னை ?".என்று அத 

சயிப்பபவளைந்து ஈடம்து காட்டிற்று, அவ்விடங்களில் தோண்டிய 



கு கு 

சர்வபலப் பிரதான மூர்த்தி. ௩௯௫ 

போது முன்னிறாக்த சோயிலும் நீர்த்தமுங் காணப்பட லியப்புற்றுக 

கோயிலும் £ீர்த்தமுங் கண்டு ஞான சத்தியைத் தாபித்து வழிபட் 

டனர். மயூரம் வளைக்து காட்டினமையால் மயூர வக்கீரம் என்றும் 

அத்தலம் பெயர் பெற்றது. 

இர் தியாவின்ச ணுள்ள சுப்பிரமணிய தெய்வச் தலங்கள் அறு 

பத்து நான்இனும், இலங்கைக் கணுள்ள மாவிட்டபுரம், கந்தவனம், 

நல்லூர், கம்தமலை, சிவனொளி பாதம்; வள்ளிமலை, கண்டஇ வடம், 

'உசந்தமலை, வில்லூன் றி, செட்டிகுளம், வெருகல், குமாரபுரம்,க திர் 

காமம், யாழ்ப்பாணாயன் பட்டினம் என்னும் புலவகானம் முதலிய 

இச்சுப்பிரமணிய சலங்களுளே மிச்ச மேன்மையை யுடையது எம 

கூட மென்னும் கதிர்காமமே. இதற்கு இரண்டாவது தலமாக விள 

ங்குவ து புலவகான மென்னும் இக் வசர்நிதித் தலமேயாம். இவ 

குள்ள வேலாயுத புட்கரணியும் வடக்கணுள்ள சமுத்திர£ர்த்தமும், 

இலங்கைக்கணுள்ள மாவலிகங்கை, வளவனாறு, மாயவனாறு, கன 

னியா கங்கை, காவிரி கங்கை, ஈகுல தீர்த்தம், நிலாவரை, யமுனாரி, 

நவகங்கை, கருடகங்கை, திருவடிஙிலை, பிரம மேடை முதலிய சீர்த் 

தங்க ளெல்லாவற்றினும் விசேடித் தவையாகும். மாணிக்க கங்கை 

யென்னுங் கதிர்காமத் தீர்த்தத்திற்கு இரண்டாவதா யுள்ள து, 

இத்தலத் செழுக்தருளுஞ் சுப்பிரமணியக் கடவுள் உபயக இ 

ரை நாதன், புதுச்சந்நிஇச் கந்தன், மகா.வேலாயுச மூர்த்தி, குகா 

னந்த நாயகன், சர்வபலப் பிரதான ர்த்தி யெனவும், சேவிமார் 

சேவகுஞ்சரகாயகி, அருண சுந்தர நாயக, யெனவும் பெயர் பெறுவர் 

எனக, | 

இங்கனஞ் ஞானசத்தி ரூபமா யிருந்து அன்பர்கள் எண்ணிய 

சர்வபலங்களையும் அருளியிருத்தலாறற் சர்வபலப் பிரதான ழர்த்தி 

யாயினர் தட கவுன்: இவைகட்குப் பிரமாணம் மற்சபுசாணம், 

௮ம்சுகாமாசல லைபவம், க.திர்சாமப் புராணம்; தக்கிண கைலாச 



ல்ல சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

புராணம், கந்தபுராணம், வாமன புராணம், புதுச்சக்நிதிக் கந்தர் 

சதகம் முதலியவறந்றிற் காண்க. 

வாமன புராணம். 

ஐல்காணேல3ண நாயி. வோரஷீணா ஈஹஷொலரவிமி 

யாம ம ரண்வவ௩றிவிறா ஜெகீ தார யிகஃவ கீ வால 

௯௦) _ கவ aro உ 8ஸடறிமா நவ மெஹதாலய௦ லா 

கீ ெசவிவாா தஷ3 ய-றவக௯ ௧, தவஸு.மிாரிகெ நாத 

௩ 1 த, 
விதா பகி -இ௨௦ விஸஃமபொவா மெ ம]ஹீ.த 
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ஹிலெ). 

கதிர்காமப்புராணம் - உபயகதிர்காமப் படலம். 

சீர்பெறு மிலங்கைத் தலத்தியாழ்ப் பாணன் நிருத்திய நகரச் 

இன் வடபா, லேர்பெறு மேலைப் புலோலிநற் றலத் தி லினியமெய்ச் 

சைவவே ளாளக், கார்பெறுங் குலச்சே மழவரா யப்பேர்க் கதித்தி 

டிங் கோத்திர மதனி, னேர்பெறுந் தவங்க டிரண்டென வொருபெ 

ணியைந்தனள் குகானந்தை பெயரே. 

மங்கையர்க் கரசி வந்து தித் தனளோ வண்மைமாக் திருவருள் 

படைத்த, அங்கமார் புனித வதியினர் பின்னும் தோன்றிய புது 

மையோ புலமைப், புங்கவி யிளையா னன்பினைச் தெரிக்கப் போந்த 

தோ வறிலலே மவளுக், அங்கவேற் குதிரைக் சவ் தீன்பிற். 

றுனதைந்தன எவ்வ சொலுவாள். 



௫. » ஓ * ன் ் 

சர்வபலப் பிரதான மூர்த்இ, ௩௯௭. 

. பச்தியாண் டணுசப் பச்தியாண் டுள்ள பாவையுல் ச.இிரைகற் 

லைக்கு, முத்தியை விரும்பிச் சென்றிட மூயன்ரு ளிருமுது குர 
வர்க்கு முடிவி, னிச்திய பரமன் கனவினிற் ரோன்றி நிகரிலாப் 

புதல்வியோ டற்று, ஈ௩த்திய பெறுதி ரென்றன னாங்குப் பன் முறை 
நடந்தயாத் இரையே, 

அறவினிற் புகுந்து கதிரையி னண்மிச் அதஇித்திருக் தனளி 
றைசோன்றி, நிறவயி லருளி நன்றனூர் தாபித் தேச்துக நீன்மயி 

லிடத்தைக், குறைதபக் காட்டு மவண்முனம வாமன் கோயில்கொ 

ண் டுய்ந்தன னவுண, னிழையிருள் குத வடிவினைத் தமித்த நிகரி : 

லாத் தலங்களுஞ் சூழும். 

அன்னவை நடுவட் டுவிகதிர் சாம மருமையாஞ் இத இநற் கர. 

மே, துன்னிய வு£ீரிச் கதிரைமேற் புலவர் சொல்லிடுங் கானமே 

மஞ்ஞை; மன்னுவக் ரமா வேலனற் றணியே வாமனம் பரத் துறை 

பிரத, மென்னுமிப் பெயர்சேர்& தொளிருமா ஈவசக் நிதியெனு மொ 

ருபெருங கோயில், 4 

அதன்கணே சர்வ பலப்பிர தான மூர்த்தியா யறுமுகக் கடவு 

ள், பதங்கன்வா னவர்க ளதிதிபுத் இரனே பற்பல கணத்தவர் பழி 

ச்ச, நிதமெழுக் சருளி யவரவர் வேண்டு நினைப்பெலா முற்றிநின் 

றனனென்; றநிசமொழி யியம்பிச் சித்தனு மறைக்சா னிதுகண்டி 

யாவருக் அதித்தார். 

சர்வபலப் பிரதான ஞூர்த்தயே நமஃ 



எண்பத் தேழாவது, ப | 

பகவிகாப் வாக்க மூர்த்தி. 

சுப்பிரமணியப் பெருமானாருக்கு மயில்வாசனமுங் கோழிக் 
கொடியு முள்ளன வென்பது கந்தபுராணத்தா லுணரக் இடக்கின் 
றது. மயிலுங் சோழியுச் சமது குறிச்சித் திணைப் பறவைக ளென் 

பதனானே, அன்றி மயில் மழை கண்டு கூவுசலும், கோழி வெயில் 

கண்டு கூவுசலு முடையவாஞ் நெப்பினானோ பறவைகளையும் வாக 

னமாக் கொண்டருளினார். அல்லதூஉம் பற்பல தன்மைகளை 

யுடைய சொற் பிரபஞ்சம் பொருட் பிரபஞ்சங்களுக் கெல்லாம் 

அதிபதி யென்பதை யுணர்ச்சற்கோ? ஆடலினும் அசவவினும் 

உயர்வுடைத்தாய அழகிய பறவை யென்றோ! பல வன்னங்களை. 

யுடைய மயிலையும், தச காதங்களு மொலித்த பின்னர் ஞான 

குரிய சாய தாம் பிரசன்னமாய் ஆணவப் பேரிருளை யோட்டி 

யருளுசலாகிய குறிப்பை யுணர்த்தற்கோ! சூரியன் வருகையைத் 

செரிவிக்குஞ் சேவலையும் முறையே வாகன மாகவுங் செரில் 

வுங் கொண்டருளினர். 

அல்லதூஉம “ஸம்பா குப்யாந்த ம.திசம்பத த்ரை!! என வமர 

(திவாசு பரணாஸயுஜா ஸகாயா ஸமாநம் வ்ருக்ஷ்ம் பரிஷஸ்வ ஜாதே! 

தயோரேக: பிப்பலம் ஸ்வாத் வத்தி அ௩ச் நட் கக்யோ அபிசாக£ தி! 
( * இருபறவைகள் ஒருதன்மை யுடையன, இணைபிரியாதன; ஒரு 

சருவினிடத்தே வசிக்டன்றன. -அவற்று ளோர் பறவை கைப்பை 

யினிப் பெனக் கொள்ளா நிற்கும்; மற்றொன்று ஒன்றனையும் அரும் 

சாது பிரகாசிக்கும்) எனவும் யசுர் வேதழம், இவற்றையே பின் 
னும் அறுவ இத்து, “£சவாசு பாணா ஸயுஜா ஸகாயா ஸமாகம் வ்ரு 

- க்ஷம் பிரிஷஸ்வ ஜாதே! தயோரரந்ய: பிப்பலம் ஸ்வாத் வத் இய ஈச் 

. ந் ஈநர்யோ பிசாச இ” என அதர் வணவேத ழண்டகச் சாகையுங் 
கூ. மியபடி பிப் பொருள் பசுப் பொருள் என்னு மிரண்ட. னியல் 
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பதங்காப வர்க்க மூர்த்தி, ௩௯௯. 

களை யெல்லா முணர்த்தற்கே கொண்டருளினா ரென்று ற்றுர்க 

டெளிவித்துளார். 

பரம் பொருளா இய கந்தக் கடவுளின் றிருவடிக் ழுள்ள மயில் 

ஆணவத்தை யடக்கு மாற்றலையும், முடியின்மே லுள்ள சேவல் 

அருண் ஞான மென்னும் பராஞானத்தை மேற்கொள்ளும் வண்மை 

யையுல் குறிக்க நிற்றலான் மயில் ஆணவ மெனவும், சேவல் சீவ 

ஜான மெனவுங் கூறப்படு மென்பாரும், மயிலால் ஐங்குணத்தை 

யுடைய பிநதிவி தத்துவழம், சேவலா னொலிமயமான நாததத்துவ 
பழங் குறிக்கப்படலாற் பிருதிவி முத னாத மிறுஇியாக வுள்ள தத்து 

 வங்கட் கெல்லாம் தலைவரும், அவற்றி னீக்கமின் நி நிற்பவரும் 

பிரோரிப்பவரு£ தாமே யென்பதை விளக்கி யருளுன்றா ரென் 

பாரும், மயிலாற் பொருட் பிரபஞ்சமும், சேவலாற் சொத் பிரபஞ் 

_சமும், குறிக்கப்படலா னிருவகைப் பிரபஞ்சமும் தம்வயப்பட்டன 

வென்பசைச் தெரித்தபடியா மென்பாரு மாகப் பலவாறுரைப்பார் 

பெரியோர். அங்ஙனமுள்ள மயிற் பறவை, சேவற் பவத 

. மிரண்டனையுங் கொண்ட வாலாலும் திதியய ப் தன்மையன் 

. கூறுவாம், 

முன்னோர் கற்பத்திற் சாசச் தீவிற்கு அரசனாகிய பிரபாகர் 

னென்பானுக்கு ஒரிரட்டைப் பிள்ளைகள் பிறந்தனர். அந்தப் பிள் 

ளைகம்குச் சூரன், பதுமன் எனப் பெயரிட்டான். வேறு இரு குமா 

ர்கள் தோன்றினர். அவர்கட்குச் சிங்கன், தாரக னெனப் பெய 

ரிட்டான். சூரன் பதுமன் என்னும் பிள்ளைகளிடத்துச் செந்தமிழ் 

முனியாயெ அகத்தியன் தோன்றிச் சுப்பிரமணியக் கடவுளின் 

மகிமைகளையும் அவர து வாகனங் கொடிக ளாகிய மயில் சேவலெ . 

ன்னு மிவைகளின் பெருமைகளையு மெடுத்துரைத்தார். அங்ஙனே 

தீரணவிந்து ழனிவர் இங்க ரம்; வீடபயோக் யென்பார் 

தாக னிடத்துஞ் சென்று முறையே துர்க்கைத் தேவியின் வர்க 



4 ட 

௪௦௦ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

னமாயெ சிங்கத்தினதும், மகாசாத்தா ஆகிய அ௮ரிகர புத்திர ரது 

வாசனமா௫ய யானையின தும் மசமைகளை யெடுத்து உரைத்தார். 

- அவர்கள் நால்வரும் முறையே மயில், கோழி, சிங்கம், யானை யெ 

ன்னும் வாகனங்களாக, அந்தக் கடவுளர்களைத் தாங்க வேண்டுமெ 

ன்று விருப்ப முற்றுச் கீகுல பநவதத் திற்த அடுத்த வனத்திலே 

பஞ்சாக்கினி மத்திமி னின்றும் நாற்பதினாயிர வருடங் சடுந்தவஞ் 

“செய்வாராயினர். 

அதுகாலைத் தேவர்கள் யாவருஞ் சிவபெருமானைத் சரித் 

சற்கு விரும்பித் இருக்கயிலாய மலை சென்று அசனடி வாரத்திற்। 

றங்கடங்கள் வாகனங்களை விடுத்துச் சென்றனர். அப்போது ௧௫ 

டன் அன்னம் முதலிய பறவைகள் சுப்பிரமணியக் சடவளின் வாக 

னம் கொடி யிவைகளி ணிடச்தும், தூக்கைத் சேவியார், மகா 

சாத்தா வென்னு மிவர்களின் வாகனங்க ளிடத்தஞ் சென்று, 

மயூர குக்குட முதலிய வேக்தர்காள் ! நுங்கள் பதவிகளை விரும் 

பிப் பிரபாகர மன்னவன் குமாரர்கள் தவஞ் செய்கின்றனர்'' என்ன 

அவைசள் மிக்க கோபகசொண்டு சவஞ் செய்யுமிடம் போந்து சுவா 

லிச் தெரியு மக்ியை யவித்து “நீவிர் யாதற்குத் தவம் புரின் 

நீர்” என வினவிய காலத்து மன்னவ குமாரர்கள் நடுநடுங்கி 

தத்தம் விருப்பங்களை யவைகட் குரைத்தார். அப்போது மயில் 

மழதலிய வாகனங்கள் நீங்களெம் பதங்களை மிச்சச்தமையா லெங் 

கள் முகங்களைக் கொண்ட. பூதங்க ளாகக் கடவிரென்று சாபமிட் 

டச் சென்றன. அங்கன மம்முகத்தைக் கொண்ட பூதங்களான 

மன்னவ குமார் நால்வரும் அவைகளைப் பின்றொடர்க்து பலவாறு 

அதித்துச் சென்றனர். அவைகளவர்களின் அுதிகளைக்கேட் டிரக் 

கமுற்று ““நீவிரிவண் சிலகாலம் இருமின். உண்மையாய் நங்கள் - 

விழைவு கைகூடு”மென்ன அவ்வாறே யப்பூதர்கணுலவநங் கைலை. 

மலைக்க ணுள்ள அண்டாவரணப் பூதங்களுடன் கூடி யிருந்,னர். 



பதங்காப வர்க்க மூர்த்தி. ந ௪௦௧” 

அதுசாலைச் தேவர்களெல்லாம் வந்து அசுரர்களின் கொடுமை 

களைச் சொல்லி யழுது அடைக்கலம் புகுந்தனர். அந்கான்கு பூதங் 

களு மவர்கட்கு அபயங் கொடுத் அச் சிலபூதங்களுடன் சென்று 

அசுரர்களை யெல்லாம் பலவாறு இம்சித்துக் கொன்றார்கள். அசுரர் 

 கட்குத் தலைவனான அசுமேச் திரன் மறைந்திருந்து கயிலையின்கட் 

சென்று அப்பூதர்கள் செய்த தீங்குகளைப் பூதங்கட் செல்லார் தலை 

வனான அண்டாவரண ஸிடஞ் சொல்லி யிரங்சினான். சணாதிபன் 
அப்பூசர்களை யழைத்து அசுரர்களாகப் பிறக்கு ' தேவர்க்குத் துன் 

பஞ் செய்யச்சடவி௰்” என்று சபித்தான். அவர் களங்ஙனக் தே 

வர்க்குத் துன்பஞ் செய்திருர் தனர். ஒருசாலசத் ௮ முருகக் கடவுளார் 

தம் வாகன த்தையுங் கொடியையுக் திருக்சயிலைச் சாரலில்  விடுச் 

துத் சாய்தக்தையரைக் காணச் சென்றார். பரம சிவனைச் சேவிக்க 

வந்த பிரம விட்டுணு இக்திரர் முசலினோர் வாகனங்களும். ௮வ்இருக் 

தன. அவ்வாகனங்கள் மயிலையுங் சோழியையும் வர் இக்காமல் அகங் 

காரங் கொண்டிருந்ததை யந்நான்கு பூதங்களும் மயிலுக்குஞ் சேவ 

லுக்கு மறிவித்து அவைகளோடு சேர்ந் அ, கருடன் அன்ன முதலிய 

வாகனங்களை யெல்லாந் துரத்தி வைகுண்டம் சச்தியலோகம்' 

சுவர்க்கமுதலிய வுலகங்களிற் சென்று அவைகளை யெல்லா மிடித்து 

அழிச்துச கருடன் முதலிய வாகனங்களையுங் கொன்று தாமிருந்த 

இடம் வந்து சேர்ந்தன. பரசிவனை வர்சனித்துத் திரும்பிய தேவர் 

கள் தங்கள் வாகனங்களைக் காணாமையால் நடந்சனவெல்லாங்கேட் 

டறிந்து மிக்க துக்கமுடையவராய், வெளியே யெழுக்தருளிய வேலா 

யுதக் கடவுளின் திருமூன்னிலையில் வீழ்ந்து வணங்கி முறையிட்ட 

னர். அவர் பூதங்க ணான்கனையும் அசுர சாகும்படி. சபிச்சனர். அத 

னால் அவர்கள் சூரன், பதுமன், சிங்கமுகன், தாரகன் என்னு நால் 

வருங் காபெ முனிவர்க்கும் மாயைக்கும் பிள்ளைகளாகிச் சூரபன் 

மன், சிங்கழகன், தாரகனேன மூவராய்ப் பிறந்து கந்தக்கடவுளின் 
வேலாயுதத்சானும் வச்சிராயததீதானுங் கொல்லப்பட்டு, மயிலுங் 

Ce 
ப் 

௨௭ ் ் 



-௪௦௨ சுப்பிர மணிய பராக்கிரமம், 

கோழியுஞ் சிங்கமும் யானையுமாகி யவ்வக் சடவுளர்க்கு வாசனமுங் 

கொடியு மாயினர். 

கந்தக் கடவுட்கு வாகனமுங் கொடியுமா யிருந்த மயிலுஞ் சே 

வலும் இராசகுமாரர்கள் செய்த தவத் திற்கு இடையூறு செய்தமை 

யாலும், பூதங்களின் சொற்களைக் கேட்டுச். சருடன், அன்னம், 

யானைமுதலிய வாகனங்களைக் கொன்று திரும்பிய குற்றத் தினாலுங் 

கந்தக்கடவுளி னின்றும் நீங்கு யலமக்து அன்னவர்தந் திருவருளை 

யடையு முபாய மெண்ணித் தொண்டை மண்டலத்திற் இறந்து 
விளங்குங் காஞ்சிபுரத்தை யடைந்சன. அங்கே மயில், சேவல் என் 

னும் அவ்வுருவதீதுடனே யகேக காலங் கந்தநா தனைக் கரு கித் தவம் 

புரிக் து அவர் திருவரு எடைக்கு தகசாயுச்சிய யதலியை யடைக் 

தன. இங்தனய் குகக் கடவுள் மயில், சேவலென்னும் இருபதங்கங் 

களுக்கும் முத்தி யளித்சலாற் பதங்காபவர்க்க முர்த்தி யாயினர். 
பதங்கம்--பறவைகள். அபவர்ச்கம்--மு.த்.இ, 

சங்கர சங்கதை - சிவரகசிய கண்டம். 
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இமா வ )ளவ-வ4ளய8உளவயி.களஹு-வி 

ஹிஹ.காாக நா மாவ. ரவ உவ தாவ 50% * 

அடிரதா மடெகா மஹ இரவ உவ யொஷயொர து 

வடி மர ட் ஸ்வ வாவ நிகர. எனவரூ௨ஞ் 

வக சன காண்க, 
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வள்ளி பரிணய மூர்த்தி, ௪௦௩” 

உபதேச காண்டம். 5 

சொடியெனப் பிடித் அயரிய சேவலைக் கொழுங்கார் 

 கெடியதோகைமா மயிலினை நீவிர்போ யுருத்்த 

முடிவின்மாதவ முயத்சியை யொழித்தனி ரதனாற் 

கடியபா தக மடைந்சனி ரெனமனங் கறுத்தான். 

கஞ்சி மாக ரடைந்துகீ 8 ரெமையுணர் கருத்தான் 

மஞ்சு தோய்வரை மாதவம் புரிகுதிர் புரிர்தாற் 

றஞ்ச மெம் மட்தரு குதுமெனச் சென்றுசாரா 

வஞ்சி லம்பழி நினைந்துநின் றவனடி யடைந்த. 

௫ 

பதங்காப வர்க்க மூர்த்தயே ௩ம௦ 

எண்பத் தேட்டாவது, 

வள்ளி பரிணய மூர்தீ இ; 

திருமாலின் கண்களி னின்றுக் தோன்றிய புத இிரிகளுட. 

சக்த வல்லி யென்பார் குமாரச் கடவுளி னாஞ்ஞைப்படி. தம்முறா 

[ வை விடுத்துச் சூக்கும தேகத்துடன் சென்று தொண்டை நாட் 

.. டின்ச ணுள்ள வள்ளி மலையிற் காலம் பார்த் திருந்தார். இவரிங்கன 

“மிருப்ப முன்னர்க் காலத்துப் பிரத்தியும்ஈர், அரிருத்தர் முதலிய 

மூர்த்திகளைப் போன்ற உபேக்திரர் இருமாலினது மாளிகைக்கு . 

வந்து. அவருடன் பேசி யிருந்தனர். அவ்வாறாய சமையத்திற் வெ 

| பெருமானை யன்றி வேறொருவரையு மறந்தும். தொழாத காபெ 

| முனிவரின் புத்திரரான சண்ணுவ விருடியார் விட்டுணுவைச் சா 
ண்பான் வைகுண்டஞ் சென்றார். அவ்விருவர்களும் வந்த சூனிவ 

» 



௪:0௪... “ சுப்பிரமணிய பராக்ரமம். 

மைப் பாரா தும, ஆசனங் கொடாதும், அவருடன் பேசாதும் வா 

ளா விருந்தனர். கண்ணுவ மூணிவா மிக்க கோபங் கொண்டவராய் 

அவர்களைச் சபிப்பாராயினார். 

லிஷொ_தப8 9 ஈகா நீஜ_௩ா நிமஜ2கிரா | 
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3.கப தத வவ-1 ௧ ஓ கரமராவொயா த வவெ 

or ட கடம மலர் கர3].ம௨ஒ வெ 

8௨ வாவ$ரமிஐ-டியா,௩வெறெ வ ப 

கெ ,ர.கீஃயொ மிரா வாட கா நபெ லா 

அவலகாஸுுலொ கெஷிறஐ.கஷ-.கஸுறிவ கிகா i 
த அு (2) ஸ் 

ஊவா உ ; ரக்ஷ்மிநா ந ௯ ஆவத தி ரஹி 23 
8 ட கக _ந 

என் றபடி, முனிவர் பெருமான் அவர்களை நோக்கி, விட்டுணுவே ! 

யாம் வந்ததை யறிந்தும் வாளாவிருந்து. அவமத தீதனை. ஆகலால் 

நீ பற்பல சென்மங்களை யெடுக்கக்கடவாய். அப் பிறப்புக்கடோறு : 

மூமையாயிருத்தி. அன்றியும் நின் பச்சலின் மிருகத்தைப் போல 

இருக்கு மிலக்குமியும் மான் பிணையாய்ப் பிறப்பாளாக, வேடரைப் 

போல வமர்ந்த விவ்வுபேந் திரனு மவ்வேடனாகப் பிறந்து நீண்ட 

காலங் காட்டிலே வத் துழல்வானாக. நின் அடியவர் யாவரும் மதி 

மயங்கச் சிவமிக்தை, விபூதி ரச் இராக்க நிக்தைசெய்து எரிவாய் ௩௪ .. 

இற் இரையாகக் கடவர்க ளென்று சாபமிட்டுச் சென்றார். 

அதனாற் நிருமாலு மூமைமுனியான வெமுனியாகப் பிறந்து 

வள்ளிமலைச் சாரலிற் றவம்புரிந்தார். இலக்குமியும் மான் மறியாஇ 

யாண்டு வந்தாள். உபேர் தரனும் ஈம்பியென்ற வேடத்தலைவனாகப் 

பிறக் ௮ குழந்தை வேண்டுமென்று முருகக் கடவுளை நோக்கித் தவங் 

நு 



ஜீ 

வன்னி பசிணய மூர்த்தி. சட்டு 

டெந்தான். வள்ளிமலைச் சாரலின்க ணுள்ள வனத்தில் தலாம் 

ரின்றமானைக் கண்ட சிவமுனிவர் விரகவ் கொண்டு அதனை நோக் 

இனர், மான்மறியும் விதிவயத்தானே காமத்தா னிவரை நோக் 

இற்று, அதனாற் கருப்பம் வாய்த்தல் கண்டு எமதன்னையாராஞ் சுக 

தர வல்லியார், 

“மானிடத்தின் வருமைந்தன் முந்துநீ - மானிடத்தின் வரு . 

கென்ற வாய்மையான்-மானிடத்தின் வயினடைக்தாண்மரா-மானி 

டத்தின் மானாகியுமான்மகள் ”.என்றாங்கு அம்மானின் கர்ப்பத்தை 

யடைகந்தார். கருக்கொண்ட மான்பிணை கொந்து: வள்ளிக் இழங் 

கெடுத்த குழி௩டுவ ணோர்மகவை மயீன் அ பார்த்தது. 

அவாலொக நாட் ணமஹ-ஃந்டபெகவாஹு 812 
2 யூ அ 8 

"வக ப் 2ஜறெ 9 ஹ௩ஷஷ் வெ விய8- ததா CT 
௦ அ , ல் 

விலொக)-சா௦விஜா.கீவா௫ உ ரவ யலி ஹமா। 

என்று வடமொழிக் காந்தங் கூறியாங்குச் தன்சா திக் குழவியாகா து 

வேறு சாதிக் குழந்தையா யிருத்தல் கண்டு ஈனி யச்சமுற் ரோடி 

யது. அஅகாலை யக்குழக்தையான அது அம்புரு நாரத கந்தர்வ இன் 

னரர்களின் யாழி னிசையோ வென் றயிர்க்க அழுதது கேட்டு வேட, 

வரசனாம் நம்பியும் மனைவீகொற்றக் கொடிச்சி யென்பாளும் போய்ப் 

பார்த்தபோஅத,எங்கணுங் காணப்படாத மிச்ச அழகு வாய்ந்த பெண் 

குழந்தை இடப்பதைப் பார்த்துச் சாலவும் வியப்புற்று, ஆசையுடன் 

அதனையெடுத்து, இது ஈநங்குலதெய்வம் அளித்தருளிற் றென்று 

தன்மனைவி கையிற்கொடுத்தான். கொற்றக் கொடிச்சியு மதனை 

வாங்க யிக்க வுவகையும் லியப்புங் கொண் டுச்சி மோந்து முலைப் 

"பால் சுரக்கப் புளகமுற்றுச் சிறுகுடி சென்று த் மவுத் செவ் 

வனே பாராட்டி வளர்த்து வந்தாள். 2 
) 



8௪ 

௪0௬ சுப்பிரமணிய பராக்ரமம். 

0 

வா வல ஹாய் உரல் நாவை வஹி . ரூவா ல வல ஓ தண்டா எக்கிக் } 

என்றாங்கு வள்ளிக் குழியிற் றோன்றலால் வள்ளியென அம்மை 

யார்க்கு நாமகரணஞ் செய்தார் அக் குறிச்சியிலுள்ள முதியோர்கள். 
அங்ஙனம் அம்மையார் வளர்ந்த வருங் காலத்திலே வேடர் தலை 

வன் தங்கள் குலமுறைப்படியே காட்டிலுள்ள இனைப்புனங்களைக் 

காக்கும்படி வைத்தனன். வள்ளி நாயடியார் பரண்மீ இருந்து தட் 

டை கவண்களாற் பறவைமுதலியன வேரப்பி வரூஉங் காலைத் தேவ 

விருடியான காரதமுனிவர் தணிகை நாயகனை தி” துதிக்கப் போவார் 

வழியில் வள்ளியம்மையார் புனங் காத்திருத்தல் கண்டு ௮வரழகை 

வியர் து தணிகையை யடைந்அ,பகவான் சுப்பிரமணியக் கடவுளின் 

திருவடிகளை வணங்டிக் கற்தூணங்களுந் தளிர்க்கவும் பழமையான 

மலையுருகவும், இன்னர .மிதுனங்கள் பமவசப்படவும், ஆயிர ஈரப்பி 

னையுடைய மகதியென்னும் யாழினைச் சித்திரப் படச்இினின்று 

மெடுத் துப் பதுமாசனமிட்டு மாதங்கி யென்னும் செய்வம் பராவி, 

தாம் அருளிச்செய்த பக்சபாரதீயத்திற் கூறி யாங்குப் பண்ணல், 

பரிவட்டணை, ஆராய்தல், தைவால், செலவு, விளையாட்டு, கையும், 

குறும்போக்கு என்னுங் கலைத்தொழி லெட்டுஞ் செய்து, இசையெ 

மழுப்பி, விரல்கள் பாடுின்ற வண்டுகளின் இளைபோலப் பல௩ரப்புக் 

களின் மீது படராரறிற்ப, வார்தல் வடித்தல் உந்தல் உறழ்தல் உருட் 

டல், தெருட்டல் அள்ளல் பட்டடை யென்னும் இசைக் காணத் 

தானே கொல்லி யென்னும் பண்ணைப் பாடிப் பெருமான் று.இிகளை 

'யெடுச்து முழச்இ வள்ளியம்மையார் இயல்புரைத்து, அவர்தம் அழ 

செனப்படும் பாராவாரத்தி னோர்சிறு திவலையி னளவே மானும் 

வனப்பியல்பை யறிந்தவா வளியேன் வகுச்ன்றேன், எம்பெருமா 

னே சருணைகூர்ச் து. திருச்செவி சாய்த்துக் கொண்டருள்க வென்று 

ப்பா வின்னி னியல்புகளையும் வகுத்தனர். ப 



வள்ளி பரிணய மூர்த்தி. க் 

'கருங்குழன்மேக மீழவண்டொடையற் கணச் தினான் மின்னி 
த, ன் த ப் . க ் 
யஞ்சிறைய, சுரும்பினாற்சிலம்பி மலர்மதத் சாரை சொரிசவினுயங் 
குபு சாய்ந்த, மருங்குலஞ்சியஞ் சரண் சரணென்னா மருவவஞ். சலை 

யெனகெடுமா, லொருங்கிருகுன் றம் பெயர் த் அறின் றதுபோ லொ 

முயெ அரோமமா வல்லி. 

இருமுகங்கமல மிணைவிழிகமலஞ் செய்யவாய்கமலகித் திலக் தாழ் 

வருமுலைகமலர் துணைக்காங்கமலம் வலம்புரி யுக திபொற்சமலம் 

பெருகயெவல்குன் மணித்தடங்கமலம் பிடிகடைத் தாள்களுங்கமல 

முருவவட்கவ்வா ருதலினன்றே யுயர்ந்சது பூவினுட்கமலம், 

என் றிங்ஙனங் கூறியவற்றை யெல்லாங் கேட்ட குமாரக்கடவுள் 

நன்றென்று முனிவரை விடுத்துத் தாக் தணிகைக் குன்றை நீங்கி 
யோர் வேடர்தலைவர்போ லுருவங். கொண்டு வள்ளியம்மையார் 

எழுந்தருளி யிருக்குங் காட்டகத்தே போக்தருளிஞர். ஆங்கு வள்ளி 

நாயயொர் இருப்பக்கண்டு வியர் து அவர் ௮ருஇற்போய் நின்று, மங் 

கையர்ச் கரசே ! நின்பெயர் யாது ? நீ யார் மகள் ? இத்தகைய அழ 

குவாய்ந்த நின்னை யறிவிலிகளாம் வேடர்கள் எவ்வாறு மனங்கொண் 

டிக்காட்டகத்திற் காவல் வைத்தனரோ வறிஇலேன். வனப்பு வாய்க் 

த வசனச்சையுடைய நங்கையே! நின் வரலாறுகளை யுரைத்து 

நகை முகங்காட்டுதி. வனங்களின் ' மிகவுஞ் சுற்றி வந்தமையால் 
அமிர்தபானஞ் செய்ய வேண்டும் வேட்கை சாலவு முடையே 

னென்று பலப்பல வீங்க மொழிகளை யுரையா நிற்கும்போது, 

வேடர் தலைவனான ஈம்பியென்பான் இராசர்கள் பலராற் சேவிக்கப் 

பட்டவனாக, அச்சத்தை விளைக்கும் சொண்டச முதலான வாத்தி 

யங்களார்ப்ப அவண் வர் சான். வடமோமிக் கந்த புராணம், 

அஓா.ரீதெ திக ரலி, ரீக. ஸாரி | 

» க நஷெஹ வஸு? இவவ 888 4.4௦ பதம ங்கி 
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௪௦௮. சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

என்றாங்குத் சேவகாயகராகய சுப்பிரமணியக் கடவுள் உடனே யள 

விலாச வேச முதலியனவாய இளைகள் இலைகள், கனிக ளாதியவற் 

றையுடைய வேங்கைமர மானார். இவ் வண்மையினையே சூதக்தை 
யும் ““அதர்வணோத்ராம் ஸ்கந்த சாகா ஸ்த்ர யோவேதா 3 பர் 

ணா 8 ச்ருதி புராணகா அங்காறி சாகாவர்ணம் தர்காஸ்தஸ்யை வர 

க்ஷ்கா 6 | புஷ்பம் ெபரிஜ்ஞா௩ம் பலம் முக்தி பராமதா | என்று 

அறவ தத்தியாயம் ௩௪ம் - ௩௬ம் சுலோகங்களாற் "நெரித்த. 

அதன்படி அதர்வண வேசம் விருக்கமாகவும், இருக்கு யசுர் சாமம் 

என்னு மூன்று வேதங்களும் மூன்று பெறாஞ. சாசைகளாகவும், 

மிறாதிகள் புராணங்கள் இலைகளாகவும், வியாகரண முதலிய ஆறவ் 

கங்களுஞ் சிறு சாகைகளும், வர்ணமும் தர்க்கரும் காவலாசவும், 

சிவஞானமே மலராகவும், பராமிர்த மென்னு முத்தியே பழமாக. 

வும் விளஙகிெயதெனக் கொள்க. P| 

அம்மாத்தைக் கண்ட வேடரெல்லாம் மிச்ச ஆச்சரீயமுற்று 

ஆயுதங்களால் வெட்டச் தொடங்கினர். ஈம்பிஅவர்களை தீ தடுத்து 

வள்ளியம்மையாரை கோக்க “(இது வந்தவா றென்” னென அம்மை 
யார் “தந்தாய்! இது வந்தவா றுணரேன். மாயமாக மூளைத் இருக் 

ன்ற அ” என்றார். நம்பி “இ அ நங்குமாரத் இக்கு ஓர் அணையாயிருக் 

சுட்டும்” என்று சென்றனன், வேடர்களெல்லாருஞ் சென்ற பின் 

னர்க் குகபிரான் முந்திய வுருவத்தைக் கொண்டு பலவாறு வள்ளி 

யமமையாரை யிரந்து கேட்டனர். ௮ங்ஙவ னுசையாடுங் காலத்து 

முன்போல நம்பி அங்குவந்தான். பகவானுடனே நரை முதிர்ம்த 

வோர் திழவுருவங் கொண்டு வேடமன்னனை வாழ்த்தி விபூதி கல் 

இனர், அவன் அவரை நோக்கு *(அடிகாள் இவணெழுர்தருளிய 

- தென்கொல் ? ” என வினாயகாலை “யாங் குமரியாடப் போந்தேம்'”. 

என்றார். “ஈன்று நன்றது சாறு” மெம்புதல்விக் குறுதுணையா 

யிருச்தி” சென்று இராத. மன்னன் இளந்து சென்றான். விருத்த 

| 
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வள்ளி பரிணய மூர்த்தி, ௪௦௯ 

சான பெருமான் வள்ளியம்மையாரைப் பூச் குணவு தரும்படி கேட் 
பார்... அம்மையார் சையிவிருந்த கணி, மா, தேன் இவையிற்றைக் 

கொடுத்தார். அதனை யுண்டு தாகமா யிருத்தலாற் சுனைகீர் சாட்டுஇி 

யென்றார்... அறுமுகங் கரந்தகள்வர்தம் வார்த்தையைக் கேட்டு அம் 

மையார் கூறுவார். ““பெரியீர் ! இவ்வேழு மலைகளையுங் கடந்து 

அப்பால் . ஒர்சுனையிருக்ெ௮. ஆண்டுச் சென்று அருந்தி விரைவின் 

வருதிரென்ன, ஐயனாங் இழவன் உரைக்கும், பாவாய் ! நீயே வந்து 

காட்டதி யென்ன வங்ஙகனஞ் சென்று காட்டியபோது உண்டரு 

ளிப் பகவ னுரை தருளும், 

ஷிவா கண௦ வாசெழஷக்கு ஐலா வ எல 

- வு நாம 9 தாஸாமான ]ஷாெெஜட ௯ா௦கூதிணீ। 

நிவ காவ_.5-10.௪.த .ஷாலவ ௧௦ லொ மலக்ஷ்ணா। 
ய் க உண் ஹ 

_கா.நிவாறயஸவ 37௦ மஹஸஃறு ரொ உயயாூயி | 

கூ நடெதாஹிஹாய வ- இண _3யபராயாஸாலி நி 1 
ந 

க௦மீக-।கூ௦விஜயட நவ 2.ந3ார யாயே தபா 

ஆகத்தை வருத் அன் ற வரும்படி தவிர்த்தாய் செண்ணீர்ச் 

தாகத்தைத் தவிர்த்தா யின்னுக் தளர்க்தில தளர்ச்சிமன்னோ 

மேகத்தை யனைய கூந்தன் மெல்லியல் வினையேன்கொண்ட 

மோகத்தைத் தவிர்த்தா யாயின் முடிந்ததென் குறையதென்றான், 

என்றிங்கன் கூறு மொழிகளை யெல்லாங் கேட்டு வள்ளியம்மையார் 
தமது திருச்கரங்களா விருசெவிகளையு மூடி இத்தகாத வார்ச்சைக 
ளை வியி னென வெகுண்டு,தாங் காவல் செய்திருந்த கினைப்புனஞ் * 

செல்வாராயினார். பொன்னே யனையாளாம் வள்ளி காயஇயார் தம 

மைக் கடி$து போகும் திறனறிக் தென்செய்வேமென வன்னித் தம் 

| 
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௪௧௦ சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

முன்னவரான விமாயகக்சடவுளை வருமாறு திருவுளத்து வேண்டி 

னார். விக்கினங்க ணிச்சி வேண்டுவார் வேண்டியதை யருளும் விநா. 

யத கடவுள் அவா .நீஷணவாஜே பன்ர பரல் I 
க 

ஸகல தல்வவரறெயககர வெட்கத் என்றபடி 

மும்மததித விஷ்வக் கிருப்பெயர் தமக்கும், கோற்றொடிக் கொ 

டிச் யாய வள்ளிநாயயொர்,, கைம்மலர்க்க ணிலைவே தரித்த தம் 

பிக்கும் இணையும் பொருட்டுக் களிற்றுருவங் கொண்டு பெரு முழக். 
குடன் அக் ௧ஃஃ . றென்னுங் கானத் அத் தோன்றிச் கானவர் மட 

மகளை முற்பட்டனர். அதனைக் கண்டதும், 

அவ்வேலை யில்வள்ளி யச்சமொடு மீண்தெவப் 

பொய்வேடங் கொண்டுநின் ற புங்கவன் றன் பாலணுதி 

யில்வேழங் காத்தருள்க வெந்தைநீர் சொற்றபடி 

செய்வே னெனமுயன் ௮ சேர்ச் த,தழிஇக் கொண்டனளே. 

இங்கனம் வள்ளி யம்மையார் தம்மை யிறுகத் தீழுவி கின்ற 

தைக் குகப்பிரான் கண்டு ஸ்ரீகண௩ாயகரை வச்சனித்து மிக்க அன்' 

புடன் தோத்திரம் புரிய, வ கடவுளு- மவ்வுருவத்தை விடு 

தீது மறைக் தருளினார். அதன் பின் குசக்கடவுள் விருத்த வேடன் 

தை விடுத்து அழயெ தம் வடிவத்தைக் கொண்டு கலவி செய்து 

முற்றியவுடன் வள்ளி நாயகியார் சாலவும் வருந்தி,எம்பெருமானே! 

்' தேவரீர் இவ்வுருவத்சை முன்னே காட்டி முயங்காமல் இது கா 

அங் கொன்னே கழித்£ர். கொடியாளா மடியேன் செய்த குற்றங் 

களை யெல்லாம் பொறுச் தருள வேண்டு மென்று வேண்டினர். 

முருகக்கடவுள் பூர்வ வரலாற்றை வள்ளியம்மையார்க்கு உரைத் 
“ துத் தினைப் புனம் போகுமா தனுப்பித் தாம்பின்னர் அரசவடிவங் 

சொண்டு; வில்லம்புகள் பற்றி வேட யிற் களைப் படைக்தார் 

போலத் தோன்றிப் ் “பெண்காள்! ஈம தம்பா னடிபட்ட தேக 

/ 
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வள்ளி பரிணய மூர்த்தி, ர 

முடைத்தா யோடி -வந்த வுயர்வுடை த்தா. மியானை மொன்றைக் 

கண்டீர்களா ?”” என்று வினவினர். சோழியும் வள்ளியம்மையாரும் 

பேசிய | கலகமொழிகளை விடுத்தனர். அவருட் சக்யொனவள் £“ஐய ! 

தம் வன்மையை அம்மொத்த சூரர்க் குரைப்பதன்றி யெம்மிட 

அரையற்க”” வென் அரைத்துக் கோபமாய்ப் போக, அரசவடிவ 

முள்ள பிரானார் அவளைத் தடுத்து, என்வேண்டினுங் கொடுப்பேன்; 

வள்ளியை யெனக் குரிமையாக்கிக் கொடுச்தி யென; அவள், 

வழா மறுக்கப் க அந்து கூ றியருளும். 

என்பா லருளுங் குமார லிங்கேசனை யேத்த லர்போ 

லன்பா லிணங்கு மணங்கனையார் பொருட் டாவிநைய 

வன்பால் விலக்யெ பெண்பெறின் வையத் தவர்க்கு மன்னு 

மொன்பா னயிருற்ற பெண்ணன்றி வேறோ ருரனில்லையே. 

ஸன்ராங்கு, பாங்கயே ! வள்ளியைச் சேர்க்காஅ விலக்குதியாயின் 

ளைச்கு அவளுருவையெழு திப் பனைமடன்மா வேறுவே னென் 

பரைக்கத் தோழி பயந்து ஒர் சோலையிற் கொடுசென்று வள்ளி 

யச் சேர்த்தனள். ஆங்கு முருகக்கடவுளும் நாயஇயாருங் கூடிய 

ன் ரோழி. யவளை யழைத்துவந்தனள். தினைக ளெல்லாம் விளைந்த 

வன் வேடர்கள் வள்ளியம்மையாரை யழைச்து வீட்டிற்குச் சென் 

அனர். நாயயொரும் இனி யெர்நாளிற் பெருமான் சேர்க்கை நேரி 

மோ வென்று காம மேலிடப்பட்ட.வ.ராய் விசாரங்சொண்டு மூர்ச் 

சையடைந்தார். கொற்றக் கொடிச் முதலாயினோர் வெறியாட்டுச் 

செய்வித்தனர். செவிவித்தாய்மேற் றெய்வம் போந்து “முருகன் 

சேர்க்கை யிவட் குண்டாயிற்று என்ன” அத்திரு நாமத்தைக் 

சேட்டு வள்ளியம்மையார் விழிச்தெழுந்து பின்னரும் மூர்ச்சையுற் 

நிருக்தார், 

சுப்பிரமணியக் கடவுள் கானகஞ் சென்று வள்ளியம்மையா 

மரக் காணாது இருவிளையாடலாகப். பலவாறு வருந்தி. 'யாங்குள்ள 
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௪௧௨ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

மான் மயில், குயில், மேகம் முதலியவற்றை “வள்ளிபோன. வழி 
யைக் கூறுதிர்'” என்று அடிச்சுவடு வழியே குறிச்சி சென்று தங்கு : 

நிகாட்ட அதனை யறிந்தபாங்கி யொருவரு மறியா த யாமத்தே வள் 

ளியைக் கூட்டிக்கொண்டு வாயிலின் கதவை நீச்ச மெதுவாய் வடி 

வேலன் கையிற்கொடுத்தாள். பெருமானும் நாயக்யொரு மினிய - 
மொழிகள் பேச யுவகையுடன் சென்று ஒர்சோலையிற் சேர்ந் இருக் 1 

ட தனர், கொற்றக் கொடிச்சி யெழுர்து பார்த்தபோது தன் மகட்கா 

ணாது தன்னாயகளிடங் கூற, ஈம்பி மிக்க செங்கொண்டு, கூட்ட 

மான வேடர்களுடன் புறப்பட்டுக் காடுகள், மலைகள்; ஆறுகள் முத 

லிய எங்கணும் விரைவிற் றேடுவானாயினான். இவரிருக்குஞ் சோ 
லைக்கண் வந்த தும் “*ஈம்நங்கையைச் கவர்ந்த கள்வ னீங்குளா னென்” 

ரூர்ப்பரித்து வில்லைவணக்கிச் சரமாரிகளைப் பொழிந்தனர். அத 

னைக் கண்ட அங்கண் மாதராள் அஞ்சின எயர்த்தாள். பெருமானார் 

அம்மையாசைத் தேற்றிக் கொடியாஞ் சேவலைத் இருவுளத்துன்ன, 

அதுதோன்றி யார்க்க யாவரும் வீழ்ந்து மடிந்தனர். 

புள்ளடுத்தஅ மார்த்ததும் புளிர்கச ளாவி 

விள்ளடுச்சதும் விம்மிதம் விளைப்பமெல் லியலா . 

ஞள்ளடுச்சபே சோகைய ளொளிமுக மலர்ந்தா த, 

டெள்ளடுத்திலள் கணவனார் திருவிளை யாட்டில், 

வள்ளியம்மையாரின் அன்பைப் பிறர்க்குக் சாட்டும் பொருட்டுப் 

பெருமானார் ௩டக்தருள, அம்மையாரும் தந்தையர் முதலிய சுற்றத் 

தாரின் மரணத்தைக் சிறிதும் பொருட்படுத்தாது அவரின் பின் 

னேசென்றார். நாரதமுனிவர் தோன்றி யெம்பெருமானே யவர்க 

ளை யெழுப்பி யுலகர்சாணச் திருமணமுஞ் செய்தருள வேண்டு 

- மென்று இரந்தனர். பெருமானரு மசற்குடன்பட்டு வள்ளியம்மை 

யாரை யெழுப்புமா. றருளினர். அவரு மங்ஙனே வந்து “யாவரு 

மெழு,திர்”' என்னத் துயில்சொண் டெழுந்தார். பகவான் அதுகா 

ர் 



டல் 

வள்ளி பரிணய மூர்த்தி, ௪௧௩. 

லைத் தம் மானுட வடிவத்தை விடுத்து ஆறு இருமுசங்களும் பன்னி. 

நீதிருக்கரங்களு முடைய திருவடிவத்தைக் காட்டியராள,த் தீவினை 
' நீங்கப் பெற்ற வவ்வேடர்கள் யாவருங் கண்டு அளவிலா வானந்தக் 

கடலின் முழுப் பலமுறை வணங்டுச் துதித்து, “சகபதே! தேவர் 

நிங்ஙனஞ் செல்வின் எங்கள் குலத்திற்கு அவ£ர்த்தி யுண்டாகும், 

ஆகலாற் இறுகுடிவர்து முறைப்படி மணஞ்செய் தருள வேண்டு?” 
மென்று இரந்தார். அதற்திசைர்த எம்பெருமானார் நாரதருடன் 

சிறுகுடி மேவினர். 

ஊரிலுள்ளா£ யாவரும் ௮தனைக்கேட்டுச் கரையிறந்த ஆனந்த 

முற்றுக் கடல்போலப் பொங்கினர். ஊர்கள் எல்லாம் அலங்கரிக் 

கப்பட்டன. பெருமானார் நாயகியா நிருவருந் சேவவருவத்துடன் 

வீற்றிருக்சார்கள். ஈம்பியுங் கொற்றக் கொடிச்சியும் வந்து திருவடி 

பூசித்துத் தத்தஞ்செய்தனர். நாரதமுனிவர் மறைவிஇப்படி சடங் 

கெல்லாஞ் செய்து முடித்தார். சிவபெருமானுந் சேவியாருஞ் சகல 

. தெவகணங்களாூடன் வந்து ஆகாயச்தி னின்று திருமண வைபவச் 

சைக்கண்டருளினர். வேலாயுசக்கடவுள் வள்ளியம்மையாருடன் 

எழுந்து வக்சனிக்க மலர்மழை சொமிந் த வாழ்த்தி மறைந்தருளி 

னர். குகக்கடவுள் வள்ளியம்மையாருடன் திருத் சணிகைக்கு எழுக் 

, தருளினர். 
'இக்கனம் வள்ளிகாயதியைத் இருமணஞ்  செய்சருளலின் 

வள்ளி பரிணய மூர்த்தி யெனப் பெயர் பெற்றார், 

 சங்கரசங்கிதை - சிவரகசிய கண்டம். 
ட பயக ் ௦ கஃஷுவுவோயாவகுாவறிவர.ச ) வஹீ 

யா அறெவ3ய- ஒ௦ஹ.நநரயா | ௦௯ ர வ ய கதவ ர்வ | 
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௪௧௪ சுப்பிரமணிய பராக்ரெமம். 

௮௧௧௯3 தா௦வியாடெக நவொ 23-3 ஊஃவிலிராஉ। 

மத இச ர .சவணெ$ரஹகக ற ஓ 2-௧1௦ 4௩௩௦] 
வே வி 7] 

மீக 7.5 ிவவவெஷா௦க ஏ வயாசெவநாயக$, 

தா டெ அவ மகவா உகணுவ 3" யவஷெவி 24௦1 

வள்ளி பரிணய மூர்த்தயே நம: 
மயூாவக்கிப் பெருமான் மலாடி சரணே. 

சுப்பிரமணிய்பராக்கிரமம் 

முற்றிற்று, 
ஓ 

ஆறிரு தடந்தோள் வாழ்க வறுமுகம் வாழ்க வெற்யைக் ' 

கூறுடைச் சனிவேல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்கச் செவ்வே 

ளேறிய மஞ்ஞை வாழ்க யானேத னணங்கும் வாழ்க 

மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க£ ரடிய மெல்லாம், 
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யக்சம், வரி, பிழை. திருத்தம். 

௧௬ ௫ ணில் முனிவர் 

றது. அதுமட்டோ, 
+ 

ண கருர் ப் ப் ர, ் 
| ஸ்ர சு 
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