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சிவமயம். 

விஞ்ஞாபனம்: 

  

மலர்தலை யுலகின் மாண்பெருய் கேள்விப் பலமி 

கும் துயர்ந்த பாவலர் ௩ய£த தொகுத்தல் விரித்த 

ஜொகைவிரி மொழிபெய/ப்பெனப் படுகின்ற நால் 

வகை நால் யாப்பினுள் மொழிபெயர்த்சல் யாப்பா 

னூல் செய்வான் மஜொெடங்கிய கந்தபுராண நூலாசிரி 

யர் முதலியோர் சிலபாக£ தொகுத்துஞ் லபாகம் 

விரித்தும் வேண்டும் விகழ்பங்கூறியும் நூலியற்றி 

னர் சேதுபுராண grocAflut முதலியோர் வட 

மொழியி லிருதவான்ணமே தழுவி யியற்றினர். 

இங்கனமாக : இளையாற்றங்குடி. நகரத்தாரும் ௮வர்க 

ளாசாரியவசரும், ரமாபகோதனபுச மான்மியமெ 

ன்னும் வடமொழி பிளைசைமான்மியத்தைச் சேது 

புராண முதலியனபோலக் தமிழின் மொழிபெயர்த் 

இயற்றித் தரல்வேண்டுமென்றமையால், யான் ௮த 

ளை யல்இருக்த முறையே மொழிபெயர்த்துச் ற்ல 

விடங்களின் வேண்டும் வருணனைகளுஞ் சேர்த்துப்
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பன்னிரண் டத்தியாயங்களையும் பன்னிரண்டு ¢ ப்ட 

லங்களாககிப் பாயிரம் இருநாட்டுப்படலந் Does 
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இளைசைப்புசாணமெனப் பெயரிட்டு “இந்தாலை யிமா 

ற்றினேன், ஆகலின், இநட்நாலின் வருஞ் சரித்திர 

கடைகளுஞ் சம்பிரதாயங்களும் பிறவும் on Cor 

ழிப் பாலனவேயா மென்பதைத் தெரிவிக்கின்றேன். 

இங்ஙனம் 
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Ba ci ly. 

சிவமெலும்* பொருட்டாய் மூன்று இகழெழுத் 

துடைத்தாய் நின்ற, வுவமையில் பிரணவத்தை யுல 
கெலா௩ந கெளிய வாய்கே, .கவளமா பூத தேவு கலக் 

ததோ ருருவய் கொண்டு, நவமுற வுஇம்2 முன்னோ 

னற்பதம் போற்றி வர்ழவாம். (௧) 

ய ॥ சிவம். 

வேறு, 

அருவினையு முருவினையு மருவாரு மு ருவ்னையும், 

வருவினையுஞ் செல்வினையும் வரைவாரும் பெபரி 

னையு, மிருவினையு நினைவினையு மெதிராரு மறப்பி 

னையு, மொருவினையு மொன்று த வொருவனைஈன் குள் 

இடுவோம், (௨)



௨ இளைசைப்பு ராணம், 

பராசத்தி. 

தெரிவரிய Bow sors தெற்றுமணிழ் தெள்ளோ 

சை, டொருவரிய பூவாசம் புனைமணியின் பொலி 

பொளிபோற், கரவரிய கலைப்பொருளாங் கடவுளி 

டைக் கலந்தமரும், பரவரிய பனமாயினது பதமுளத் 

திற் பதித்திவொம்,. (௯) 
கைலாயநாதர், 

உமையாளையொருவாமையுறவிருத்தியுலகுய்யக் 

கமையாளுங்கயிலாயக்கடிவரையிற்சாட்டுருவ 

மிமையாளுமிருவிழிகளிட்மா ரவீந்தருளி 

நமையாளுங்கயிலாயநாதனடிஈண்ணிடுவாம். (௪) 

நீந்தியகல்மாணி. 

சித்தியலுஞ்சிவைக்கன்றிச்சிவனிடச்இுற்சவர்சமை 

யுய்த்தெயலலொல்லாமையுணர்வுறக்கண்ணுவமுனிக் 

சத் தஇியலுஞ்சங்கரனாறசால்சுபத்தைச்சார்வித்த [குச் 
நித்தியகல்யாணிபதகெஞ்சகக்.துகிறுத்திவொம், (ட) 

சபாநாயகர் 

Ga fr 

இருட்டிஇதி சங்கார திரோபவா நுக்கரகச் செய 
லிவ் வைந்து, முருட்டி.கழ்வார் துடியபய மழலூன் 

௮ம் தாளுயர்த் து மொண்டா ளென்லும், பொருட் 

டூ.யஞ்சே ரானந்த பூரணமார் தனியுருவப் புனித 

மூர்த்தி, யருட்டிறத்ச வோங்கார வாச்சியனா யருளு 
TL. NOH ZIT வைப்பாம். (47)



பாயிரம். x. 

தக்டிழைர்த்தி. 
வரக்ருவு ச௪னகன்முதன் மாமுனிவர் நால்வருக்கு 

மருட் and Br, இரமருவு சிவசவ வைச்சியலா மெய் 

ப்பொருளைத் தெரிக்கும் போதக், கசமருவு நிலைகர£ 

ட்டிக் கல்லாலின் 8ழிருந்து காட்சி, ௧௩௧, *பரமகுரு 

மூர்த்திப்த பதுமயுகம் பணிர்துபுவம் பாற்று கித் 
பாம்: (௪) 

விநாயகக்கடவுள். 

மே வறு, 

சயசய வென்று போழ்றுஞ் சால்புடை யன்பர் 

செய்யுஞ், செயலுறு மூற்றுவெற்புச் சிகைக்கும்வச் 

சிரமா பன்னோர்க் Gaus பொருளை யெல்லா 

மீந்தகருள் கின்ற தொல்லைக், கயமுகம் படைத்த 

மேலோன் கழஜிணை கரும்துள் வைப்பாம். (௮) 

வைவக்கடவுள். 

உயிரவ,மொழிக்கு மொணகை யுதி.ரமார் கபாலவ் 

காட்டக், *கயிரவ பூஷிச்செம் மேனி கருமணிக் 

கவ; சீ காட்டச், 05 “U9 7 ou னென்னும் காட்டி Ba 

னை ய 5ற்றல் காட்ட, "வயிரவ மூர்த்தி கொண்ட வடி 

வினை வணக்கஞ் செய்வாம், (௯) 

KNIT now wu FHL ay ar. 

பொருட்கடல் வேசமூலப் பொருளையு முயிர்க்ட் 

குள்ள, மருட்கட கற்று மாக மப்பொரு டளையு 

மான்ற, கருட்கபல் பருகி னோலுக் கமைதரக் ௧௬ 
  

. கயிரவம்--செவ்வாம்பல்,



௪ இளைசைப்டுராணம், 

ணை செய்த, வருடகட லாய செவ்வே எருங்சழ லக 

aD சேர்ப்பாம். (௧௦) 
சரசுவதி, 

பவெல்லும்வெவ் வினைகள் விட்டி. வீட்டினை விளைக் 

குஞ் செய்கை, வல்லவாங் கலைகளுக்கு வயங்கொரு 

வடிவ மாகிப், பல்லுயிர் நாவு தோறும் பயின்றுநின் 

றருளா நின்ற, சொல்லினுக் கிறையி பாக தொழு 

அசொழ் பொருள்க டேர்வாம். (௧௧) 

க்நநந்த்தேவர். 
எந்தைவீற் றிருக்குய் கைலை யிருங்கணத் கலைமை 

பூண்டும், சந்தமான் மறையின் வாய்மை சாற்றுபல் 

புராண மிம்பர், வந்திட வருளா லீந்து மாணலம் 

புனைந்து நின்ற, நந்தியம் பெருமான் பாத நளினமா 

மலர்கள் போற்றி. (௧௨) 

தீநஞானசம்பந்தழர்த்திநாய்றர். 

மீனசம்பற்தம்போலவியலுயிரளித்துகோக்கா 

லூனசம்ப£மநீக்குமுமையருண்ஞானமாம்பாழ் 

மூன சம்ப மம் சாலேதனிமுதஃ்பாடிப்போற்று 

ஞானசம்பந்தமூர்த் தி௩ல்லடி முடிமேற்கொள்வாம். () 

திநநாவுக்காசுநாயனர். 

தேவினுக் கரசா முண்மைச் சிவன் நிரு வி.க 

ஞ்ன்னிட பாவிலுக் கரசாம் பான்மைப் பதிகங்கள் 

பகர்ந்து சைனப், பூவிலுக் கானசெய்க பொருவிறு 

ன் பகன்ற சீர்த்தி, நாவினுக் கரகாநற்றா ணறுமலர் 

சிரமேல் வைப்பாம். (௧௪)



பாயிரம், ஓ 

சுந்தகழர்த்திநாயனர், 
அங்க மூர்த்தி ச்சே சணட்னர்ப் கொருவச 

ண்டு மந்தா Cpt BID) és கோம்கை மங்ஷகமேன் மயய் 
கா வண்ணம், வந்தர மூர்த்தி தானே வலிந்துவக 

தடிமை கொண்ட, சுந்தர மூர்த்தி பொற்ருட் ணே 

aque தலைமேற் கொல ள்வாம், , (௧௫) 

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள். 

லே.வூரரசுசெய்யும்பிண்ணவர்க்கிறைவசழ்இ 
காசவூ ரசன்பாய்மா௩ண்ணுவானாத்றுந்துன்பம் 

போத௲வூருணல்கென்னப்புரிந்கவனருளப்பெற்ற 

வாதவுர்டிகள் செரீசாமரையடிசென்னிவைப்பாம், () 

நிநத்தொண்டர். 

GC a Me 

QaGeisgu yussOnor Smug தன்னரு 

ளா லியங்கி நிற்ப, நிலவுமொரு பரமபத நிறைபரம 

வனெ: னு ரில்பே றுற்றுச், சலமகலுஞ் சாலே 
கத் தல்யுதவுஞ் சரியாதி சதுர்த்மா பாதஞ், செல 

வொழுடுச் சிவனடி. சேர் இருக்தொண்டர் இருவடி. 

கள் சிரமேழ் சேர்ப்பாம். (௧௭) 

மதலால்வந்தவழி. 
Ga g. 

இறைவனா ரருள்சேர் நந்தி யிசைத்திடச் சனற்கு 
மார, னறைதர வியாதனெ்ன்னு மருந்தவ ன நீது 
  

ஊாதல் - பரத்தல்,



௬ இளைசைப்புராணம். 

கூற, முறையினிற் நெளிந்த சூத முனிவரன் முனி 

வர்க் சோதும், துறைகெழு புராண மூவா நென்பதநா 

லுணாந்த தொல்லோர்.  ! (௧௮) 

அன்னமூவாறினுள்ளுமகலகாயகனாமீசன் 

றன்னுயர்புசாணம்பத்துச்சாற்றியவவற்றுளொன்றா 

முன்னரும்பிரமாண்டப்பேருத்தமபுசாணமாங்கண் 

மன்னியவிளைசைமேலாமான்மியம்வகுக்கப்பட்ட, () 

நூலசேய்தற்தக்காரணம். 

அப்பெருமான்மியத்தையரவணிசடையினார்தஞ் 

செப்பருமுகத்.இல்வந்த€ட்கெழுகுரவன்றாலு 
மெப்பெரும்புகழும்வாய்ட்கவிளைசைமாஈகரத்ீதாருக் 

தப்பருந்தமிழின்பாவாற்பாடியேதருகவென்முர். () 

அனையவரன்பினாலேயறைங்இடும்வார்த்தைதன்னை 

நினைவுறக்கொண்டியாலுநிகழ்ச்சியுமாராய, து 

பனுவலினியல்புதேர்ம்துபாடுதலுணராதேனுமங் 

அனிபிலாலாசைசின்று தூண்டிடப்பாட இுற்றேன். 0) 

அவையடக்கம். 

லக்கண வரம்பு நல்ல விலக்கிய வரம்பு£ தேருப், 
புலத் தினி யெய்ஙன் பாடப் புலவர்போழ் புகுந்தா 

யென்னின், மலைப்பிலென் பொருட்டா லன்றோ வழு 

வம வொன்று முன்னோர், விலக்குறா தருளி னாலே 

வேண்டிய தென்று சொல்கேன், (௨௨) 

சொல்லெலா மெம்பி' சாட்டி. கொல்லுருப் பொ 

ருள்க ளெல்லாம், வல்லவெம் பெருமான் ஜெல்லை



பாயிரம், ஏ 

வடிவமேயாதலாலும், புல்லுமன் னவர்பொற் காதை 
பொருந்துக லானும், தேர்ந்த, நல்லவர் இறியேன். 
பாவினவைசொணர் பதுகாப்பார். (௨௩) 

குற்றமுங்குணமும்யாண்டுங்குறுடுய்குற்தமின்மை 

யுத்நிடலரிதேயோரினுயர்ந்தகற்பனுமக்தாங்கும் 
பற்றுடைகாளமுள்ளாற்பல்கெயதிஜையவாத்றாம் [ர். 
கற்றீவரொன்பாக்குற்றங்கருஇட ரர்குணமாக்கொள்வா 

வேவேறு, 

விழுத்தகுங்கதிவிண்ணுளோர்வழிபடும்வன்னிக் 

குழுத்தனுப்பிரான்புவியுளோர்பூசையுங்கொளலாம் 

பழுத்தவன்புடைப்பாவலர்பாட லேயன்றிப் [மே. 
புழுத்தராயினுங்கடையனேன்புன்சொலுவ்கொளு 

சிறப்புப்பாயியம். 

Ca om. 

“முறைஇகழ் பாண்டி காட்டுண் முஇர்தல மா நின் 
ற, மறைதிக ழிளைசை மேலா மான்மியம் தமிழாற் செ 

were னிறைஇகழ் வடநா றென்னூ ஸனிலைவலோன் 
சுருதியாளன், பொறைஇகழ் தருக ணேச பண்டிதன் 

புகழ்மிக் கோனே. (௨௬) 

பாயிர முற்றிற்று, 

சி 

 



Hf ) இளைசைப்புராணம். 

இருநாட் டுப்படலம். 

சிழ்மலி6திடுகைலைகன்னாயகச்செம்மல் 

வார்மலிந்திருவன ய லைமங்கலையுடனே 

கேர்மலிட்இிடுமிளைசையையகந்தழீஇநிலவும் , 

பார்மலிந்திபொண்டிநாட் டணிசிலபகாவாம். (௧) 

குலந்தரும்பலவுயிர்க்குடல்லருள்செயுங்கொள்கை 

புலம் சரும்படி பூரியன்பூவையைமண௰து 

நலந்தரும்பிரான்முடி ஈயில்தரசியனடாத்தப் 

பலந்தருஈதவம்புரிந்ததுபாண்டிரன்ளுடு,. ' (௨) 

மாலினும்இயம்மாமரைமலர்மிசைவேதா 

வாலுமாமறையிசையொமெமர்தல்போற்பொதிய 

மேலிசைம்திரமிழொடுமகத்தியமேலோன் 

பாலினோங்கிடப்பயில்வதுபாண்டிஈன்னாடு. (௪) 

கொன்றையந்கொடைக்குழகலுங்குமாவேடானு 

மன்றுமுத்கமிழ்ச்சங்கமேல்வீற்றிருந்தருளி 

மன்றவாய்தமிழ்வாய்ம் பலிழ்செட்தமிழ்நாடா 

கன்றிசேர்பெயர்கணியதுபாண் டி.ன்னாடு, (௪) 

பொருகைவைகையேருமரியேபொருவில்வெள்ளா 

மருவுதேனஇமுதலியவருபுனனிரைக [மே 

டஉசணிமங்கைமார்பணி6தபன்மணிதிகழ்தாமம் 

பரவுபான்மையிற்பொலிவதுபாண்டிஈன்னாடு. (௫)



இருகாட்டுப்படலம். ௯ 

கள்மைவாயததுகனிவளம்வாயந்ததுநசையுங் 

தன்மைவாய்ந்ததுதகவருள்வாய்ந்தது கணவா 

வன்மைலாய்க்ததுவண்ஃமகள்வாய்ந்ததுமக்கட் 

பன்மைவ:ப்ந்ததுபலர்புகழ்பாண்டிஈளினாடு. (a) 

பூதியாகிபசாலிகைபொலிவுறப்பூண் டே 

யோதுமஞ்செழும் தாகியவொண்படைதாய்கிக் 

கே தினாற்றவம்தகானைகள்கோலியேபிதவிப் 

பாதகப்பகைசாய்ப்பதுபாண் டி ௩ன்னாடு. (er) 

எங்குமாமறையாகமமெங்குமெய்ப்புசாண 

மெங்குகால்வர்வாய்$இருமொழியெங்குமாலயங்க 
ளெய்கு மொண்குவபூசைகளெ ்கு௩ல்லறய்க 

ளெங்குமேறிறைடாண்டிநாட்டிபல்சொலவெளிகோ. 
மடைழ,. 

கண்ணுவன்றனக்கெம்பிரானழைக் மருள்கங்கை 

கண்ணுமாறெனவாரி௫௩ண்ணிகீர்பருகித் 

துண்ெனாவருள்சுசத்தல்போற்சுரம்மொருசேது 

வண்ண தீர்துசமுன்வமதெனவட்தன மேகம். (௯) 

எங்கணுபகனிளவலும்கேற்தகோர்தேவி 

யங்கமீதுவெப்புறுத தவெய்கோடையாமரியைப் 

பங்கமாக்கியேவேரொடுபறிக்குதுமென்னாப் 

பொங்கியேயுருத்துரப்புகல்போலவேமுழங்கி. (௧௦) 

கொற்றவாளினைவிதிர்ச்தெனமின்னலேர்குலவமப் . 

பெற்றுவில்லினோடும்றிமெம்புஈள் பெருகப் 

பற்றியாகவகிலத்இனிற்படருதல்கடுப்பப் [ @. 

பொற்றையாம்பொதியத்தினிழ்பொருக்கெனப்பேச



௧௦ இளைசைப்பு. ராணம். 

வருணனேவியவன்மழைமாரியைவிலக்கக் 

குருணையத்கடலாயயெசுந்தரக்கடவு 

டரணியுய்ஈ்திடவிடுத்தள்ற்சலதரநகர்மே 
லரணமானபோன்மலைமிசையடையவுமொய்த்து. ட 

கோடையுட்கிடவச்சிரக்கோனிரையன்ன 

பீடுறும்புனற்ராரைகள் கயிலையம்பெம்மான் 

வாமோருயிர்வன் ற்யர்மாந்திடமஇத்து 

காடுமின்னருள் பொழிந்தெனப்பொழிந்தனஈன் தே, 

பொதியமீமிசையொலிகெழுபுயன்மழைபொழிதல் 

கதியையீட்இடுங்கயிலையங்காரணன்முடி மேன் 

முதியவானவர்முன்னவன்௫்றையிரளைமுன்னா 

விதியமஞ்சனமாட்டுதல்போன்மெனை மேவும். , (௧௪) 

மலையி டந்தொறும் பொழிந்தன மரமிகு பழுவத், 

தலையி ட௩்கொறும் பொழிந்தன தடம்பொலிகழ 

னி, நிலையி டந்தொ.றும் பொழிந்தன மெடுய்கழி 

சூழு, மலையி டந்தொறும் பொழிர்மன வமைவிலார் 

கொடையபோல். (௧௫) 

எங்குமாமழைபொழிதலுமிறைகொள்வெங்கோடை 

மல்கயேயழிந்தொழிஈததுசெய்யகோன்மன்னன் 

பெடங்கியேயெழுஈதுற்று நிப்புன்மைசெய்குறும்பர் 

தங்வொழ்க் திடவல்லரோசற்றுமவ்விடத்து. (௧௬) 

துய்ய வான்மழை சொரிதலும் வெவ்வழ ஜொலை 

ம் 'செய்ய வார்சடைச் சித்தர்தம் பிரானருள் செய் 

யு, மெய்ய ஞானமே லெழுதலும் விழைசுபத் இர



இருகாட்டுப்படலம். க்க 

னைப், பொய்யின் மைந்தரை யவிச்சைவிட் டொழிங் 

இடல் புரையும். (ser) 

கழுமலததிதையொத்ததுகணமுடல்க।_னீர் 
தொழுமறைப்பரைதொன்முலைப்பாலினையொத்த 

தெழுமழைப்பெயலிசைத்திருப்பாடலையொத்த 

விழுமடச்சமணொத்ததுவிரவுவெங்கோடை. (௧௮) 

முகில்கள்பெய்திடுகீரெலாமெங்கணுமொய்கத்து 

மிகுதல்கொண்டிடுமுகங்களின் மேவியேபோதல் [க் 

பகைகொள்வெப்பமெங்காயிலுமொளித்துறல்பயிலு 

தகவினன்ன துபார்ச்துமென்றடைதல்போற்சாலும். 

கரைமாலானருளஅபைறறவர்கருதுமானந்தம் 

விசையுமுள்ளமேயாமெனமேககஈன்னீசால் 

வரைநிறைந்த ஈவனம்களுகிறை£ தனவயலி 

னிரைநிறைந்தனகெய்தலுநிறைந்தனமன்னோ. (௨௦) 

பயன்படார்களும்பண்பின்பாற்படிற்பெருகப் 

பயன்படும்வகைபெறுகுவரென்பதுபார்த்தாம் 

பயன்படாவுவர்நீர்முகிற்பாற்பப்பெருகப் 

பயன்படுல்வகைபெற்றனபடி.யுளோர்யார்க்கும்.(உ௧) 

மழையின் வெள்ளமே யெங்கணு மணந்துசூழ்ஈ 

தொன்றித், தழையும் வெண்ணிறஞ் சாலவும் டடை 

த் தடு தன்மை, சுழையும் பூமகள் குளிர்பொருண் 

மெய்யினிழ் கேலி, விழையும் வெண்படா மொல் 

தினைப் போர்திதென மிளிரும். (௨௨)



௧௨ இளைசைப்புராணம். 

பெய்யுமாமழைப்பெருக்கினாத்செழித்திடப்பெற்று 
வைய்மேத்திடும்பாண்டி.நாடதன்வயின்மருவல், 

செய்யுகானிலத்தைர்திண்யரயெதறத்துட் ச [£வாம். 

சொய்யுமேனலார்கு மதில் 0 கொள்கைகியக்குமில் 

எக்தைமால்லைகிடல்பள ள் அஇிடல்செய்ய 

மைந்தன்யானுமப்படிசெயன்மாண்பெனமஇத்து 

வந்துமால்வரைதொறுந்தொறுங்குமரவேள்வை( 

தட்ழைசெய்கையைமைந்தனுஞ்சார்வதுதககவே. () 

வதுவைவேண்டிமான்றோலொடுபூணுநான்மார்பிற் 

ஐதையுமாணிகள்பற்பலர்சேயையுட்டரித்து 

(Lp Bit 6 ona Ly Alm gy 30016 Dt ல்போலுமேமுடிலோ 

டுதவுகின்றநீரருவிசேர்ற் துற்றிடும்வரைகள், (௨௫) 

இசவின்மேலொருபுடைமதியிலப்கடக்கீழே 
கரியகல்லுறுசோஇுயந்தருவினோ/காட்சி 

பிரமனுகெவெகினமுமரியெகுப்பேசு 

மரியுதேடகின்றருள் சுடரமலனைகேரும். (௨௬) 

சந்துகாரடற்றருக்களைத் சழலெரிமடுத்து 

வக்தபுன்பயிர்வளர்க்குவர்குறும்பொறைவாணர் 

முக்இடுந்தரர்தெரிலொர்முற்படினுயர்வு 

கந்துசாழ்வெனச்தாழ்வுபர்வென்னவேஈண்ணும். () 

இணிகொண்மெய்யுடையிறவுளர் இனைகளையரியக் 

குணிலு.றுங்கரக்கொடிச்சியர்சிறுகுடிகுறுக 

கணிகொளுங்குறிதோற்றியேயலர்வன வேங்கை 
கணியெனும்பெயர்பெற்றஇக்காரணமீபோலும். (



இருநாட்டுப்படலம். ௧௩. 

சோசமாக்குறுமாரவேளம்பெனத்துயர்கூர் 

கீகெகலெய்துவையசோகமாதநிஃகழ்பெயரென்று 

வேக மோடவண்மாதரார்மேவியேயுதைப்ப 
ஆட 

வாகுமொய்யலர்கொள்ளு£வவடைபொதுள்பிண் டு 

குறத்இமார் முலைக் கோட்டிலுக்கஞ்சியேகொண்ஞமூத் 

இவம்தைமேலுமக்கொண்டனகரந்திடுஞ்செல்லா 

வறத்தமாமலைக்கோ டுகளன்றியுஞ்செல்லு 

மறத்தமாமலைக்கோடுகள் Mori & BG nes C ey, (m0) 

கவலையாம்வழிஈண்ணுவோராயினுங்கருதுய் 

கவலையாம்வநிடண்ணுவரல்லராம்கதிர்கொள் 

கவலைவாழ்வினோவழுக் துவர் கன் முலையாரக் 

கவலைவாழ்வினினழு£துவர்கானவரானோர். (௩௧) 

பள்ளமாக்கிழேழெங்செழப்பறி3 தமோ ௮ 

சொள்ளலீ:ஈமணிவருதலுமெடும்கெடும்தெறிவார் 

வள்ளிராயதியம்மையா மணியி Car th SG UD LAM 
னீ 

கொள்ளுமற்றவரிவற்றையுங்கொள்வரோ கொள்ளார். 

நாடுநுந்தகைநாயகியுமையவணய து 
வாடுறுந்தவவய்கியின் வடிவழுற்றருளிப் 

பாடுறும்புகழ்ப்பரமனார்பரி6தருள்செய்த 
கோடுறதுய்கொடுெயெருன்நினையடையதுகுறிஞ்௪். () 

அ௮ன்பினாலெயையூர்பவற்கிவ்வதியணய்கை 
முன்புகல்கனோனூர்தியென்றெழிலியைமுன் னிழ் 

தன்பெருங்களையான்மயிலகவுதறவிராத் 

தென்ப. ரல்கரிகன்னொடுந்திகழ்ந்துவாய்ந்திமோல் ()



௧௫ இளை சைப்பு ராணம். 

மாலயன்றன தூர் தியையுண பவம॥ யனது 

கோலமஞ்ஞைதன்னொருதனிவடி.வினிற்குமச 

மேலவன்றிருக்க ருணையேமெய்யெனமேவச் 

சாலுமாமயின் மலையையுந்தன்னிடத்துடைத்தால். () 

காதுவேல்% வளைதமிட்டி ரற்காய்ந்துமிஃ- ௬ள் க. 

காகனாகயெவிமாயகனகருகல்லருளான் 

மாதமிட்டி ரன்வலிகவர்வைரவனகரு [waa 

மீதுகொண்டதாற்குறிஞ்சியின்பெருமையார்விரிப் 

ழல லை. 

வேறு. 

கொன்றையுஙட் தும்பை தானும் கூலவுகூ விளையுங் 

'கோல௩, துன்றிய வறுகும் யாறுந் துவன்றியே துலங் 

கும் வண்ண, மொன் றுறக் கொண்ட கொள்கையுல 

ட்புறா இருக்கும் காடு, தென்றல் தேராம் செற்ற 

சிவன்றிருச் சடைக்கா டொக்கும். (௩௭) 

கெருங்குறுமண்டர்சூழநிறைவொடுமலருங்காயா 

வொருங்குசாரூபமுற்றவுத்தமர்நிலைமைகாட்டக் 

தசங்கெழுதுளவஞ்சூகதலைவன்வீற்றிருத்தலாலே 

வரங்குலாவுற்றகானம்வைகுந்தநிகர்க்குமாமே, () 

குலக்கருமலர்ப்பூங்காயாக்குலவுறுபிருந்தையைத த 

வஃ$தசக்கொள்ளுகீரான்மாயவன்றன்னைகேரு (ன் 

கலந்தருபாடிமாதர்நாசிக்குத்தோற்றுக்கூம்பி [நறே. 

யலந்தருநீசாற்கூம்பலாம்பெயர்குமிழ்கொண்டன் 
  

* வளைதமிட்டி.ரன் - வக்ர தமிட்டிரன்,



இருகாட்டுப்படலம், ௧இ 

“கற்பென லிவற்றி லேதிப் பெயரெவன் கலந்த வெ 

ன்னாஃ், கற்பினார் நகைப்பப் பூக்குங் கற்பெலும் பெ 

யர்கொண். முல்லை, கற்பினொண் பொருளீ தாமேச 

கருதுநும் 'மூரற் சீர்தேர், கற்பினே nos Gop 

செனககை காட்டல் போல, (௪௦) 

பசுரிரையெழுதலாலும்பலதருக்கோன்தலானு 

மிசையமுதுறுகலாலுமிக்கதேமருவலானு 

மிசைவுறுமண்டரானுமிறைபெறுதிருமாலாலும் 

வசையில்பாற்க_லையொத்தேமருவிடும்புறவமன்னோ 

ஒருபுறம் கொன்றை பூப்ப வொருபுறம் காயாப்பூ 

ப்ப, மருவியே ௩டுவட் பூத்த மலர்கெழு பலாசின் 

ஜோற்ற, மொருபுற மலரோன் மோன்ற வொருபுத 

மாலோன் ஜோன்ற, மருவியே நின்ற வெங்கள் வள்ள 

லாஞ் சிவ்னே போலும், (௪௨) 

“ஓட்டுற சுவைப்பா லுண்டா மளையுண்டாம் வெ 

ண்ணெ யுண்டா, மட்யெ ரிமுது 'முண்டாம் வனத் 

இல்வா ழண்டராலே, முட்டிலா இந்த வண்டர் முடி. 

க்கல ரவற்றை பாமங்குக், இட்வெ மெனவற் துற்றான் 

இரவே லையைமா னீங்கி, (௪௩) 

விழைதரு கோப மன்றி வேஜரொரு கோப மில்லை, 

குழைவுறு களவேயன்றிக் கூறிடும் களவொன் நில்லை 

பொழிகிலா மஇக்சே, என்றிப் புன்களணோய் மதிச்கோ 

ளில்லை, பழியின்மான் மருட்சி யன்றிப் பகசொரு 

(8ருட்ட யில்லை. ் (௪௪)



௧௭௬ இளைசைப்புராணம். 

எள் ளொடுபயறுசாமையிறுங்குநற்றுவரைசிம்பை 

சிகொாள்ளொ பவெரகுகூறும கூலமேயாதியாக 

வுள்ளபல்வளமும்பாலையுள் ளிட்டுள்ளன வும்யாவுங் 

தள்ளறமிகுமேயென்றுற்தளர்வவண்யாதுகொ ல்லோ 

தெய்வமொன் நிருக்கும்பாலே சிறப்புடைத் தெ 

ன்பர் மேலோர், மெய்வரம் தேவ சொல்லா மேவுறு 

பசுவொன் ஹறேயோ, வெவ்வமி லெண்ணி லாத விருந் 

தன கானத் தூடே, மைவறு பெருமை தன்னை டாமெ 

வனவில வல்லோம். (௪௬) 

வானப்பேர்கொண்டவேணிவள்ளலார் மலையமீன்ற 

ஞானப்பேர்முலையாளோ டுநய£துவிற்றிருமதுஈங்க 

ஞூனப்பேரயரவுநீக்கியுய் ரவருளாநின்ற 

கானப்பேருடையமென்னிழ்கானியல்-ூதற்பாற்றோ 

எல்லையில் கருஸை யோ மெம்மையா ளிறைவன் 

வைகும், கொல்லையா டானைதன்பாற் அலங்கவே தவ 

ஞ்செய் துற்ற, முல்லையம் பெருமை தன்னை மொழி 

இட வல்லார் யாரே, யொல்லுகன் மருதச் சால்பை 

புணர்ந்தவா வுரைக்கலுற்ரும், ் (௪௮) 

| மந தம். 

அ. ரம்பைகடருக்கடேனுவம்புயம்பணிலஞ்சோதி 
பரம்புறுமணிகளோடம்பானமாச்களைஞரோடுய் 

க.ரம்பயில்குலிசப்புக்கேள் கவினவீழ்றிருக்கலாலே 

வரம்புய்மருதவைப்புவானுலகொக்ததாமே. (௪க்



இருகாட்டுப்படலம், ௧௪ 

லையமா மலையிற் ரோன்றி மருங்கனு லயய்க எண் 
மி, யல்கெழு கசத்தசம் சந்து மானுறு மைந்து தே 

"லும், பொலியுமாமதழீம் “AP ALi பூந்துணர் பொ 
ழிந்து மிக்க“ வொலிசயொடு மடியார் போல வொழுகு 

றும் பொருகை யாறு. (௫௦) 

அன் னொரு பூதத் இற்கா வடைக்துளே னஃதென் 

வண்மை, யின்றுபல் பலபூ தய்க ட்மக்குமே யின்ப 

ஞ் சாரச், சென்றிடு இன்றே னென்னாம் இரைப்புனற் 
பெருக்கு மிக்கு, வென்றியின் வந்த தென்ன விரை 

தெழுந் தது௩ல் வைகை. (௫௧) 

பொதியமா முணிவன் மு£ன்னாட் புரிசடைப் பெரு 

மான் றன்னை, மது£வினா லாட்ட லோடு மற்றது பெ 

ருக்க மிக்கே, துஇிமறு நதிப்பேர் பெற்ற தொன்ன 

இ யிளைசை பேப, பதியருட் பெருக்குப் போலப் 

பரம்பியே“பெருகற் றம்மா. (௫௨) 

திவனிஷப் பயன்கொள் ட. ரஞ் சிவனருள் வி 

ப்பட் டோர்பா, லவம௫ப் பயன்கொள் வாரு மாமெ 

ன மனீழயி ஸனீராற், றஐவநிறை யேரி தாமுந் தரும 
ழை நிறைந்த யாற்றுற், கவையுறு மேரி தாமும் கணி 

ப்பிலா இருக்கு மன்னோ. (@n) 
காண்புறு பவர்க ளீது கடல்கொலென் தயிர்த் துச் 

நிம்பான், மாண்புறு ரை யள்ளி மாந்திய பின்னரீத் 
தேறி, யேண்படு மேதி தானா மீதெனத் துணிய நின் 

Bp, யூண்பய னுதவு இன்ற” வுரைத்திடும் பலவாங் 

கண்வாய,. 6டு௪) 

fo



SL இளைசைப்புராணம். 

நஇியினே ரியினும் வந்த நறும்புனல் வெள்காம் 

போது, மககினூ டளைபோம் பாந்தள் எகையெ 

னப் புகுந்து பண்ணை, விதமும நிறைந்த யாண்டு 

மேவியே யுயிர்க டோறும், பஇியெலு ம்சன் மல்கப் 

ப.சவுறு ரிலைமை தேற்றும், (௫௫) 

நீர்விடா யுடையார் தண்ணீர் கேர்மதுழிப் பருஒத் 

தாகம், இர்வும வுளங் குளிர்ந்து இகழ்முக மலர்தல் 

போலச், சார்வுறு வெள்ள நீராற் றடம்பணை குளிரச் 

ந்து பொய்கிப், பார்விட ரொன்றி யோய்கிப் பொ 

லிட்தன பழன மெல்லாம், (௫௬) 

நல்குச வெய்இ நின்றோர் ட௩ன்னிதி கண்டசம் போ 

ல, வெல்குறு விரக மிக்கோர் மெல்லிபர்க் கண்டாற் 

போலப், பல்கொரு நால்லவெஃ குற்றோர் பாழ்படக் 

கண்டாற் போல, மல்குநீர் வருதல்டகண்டு மகிழ்ந்த 

னர் மள்ள ரெல்லாம். (@er) 

நன்னிஇ முதலா முன்னர் ௩வில்பொருள் பெற்ற 

காலை, யன்னவ ரறத்தை யாற்ற வனுபவஞ் செய்ய 

வாய, முன்னினர் மூயலு மாபோன் முகவைகெழு 

கலப்பை யே£இக், கன்னெடும் இரடோண் மள்ளர் 

கல£துழ வமைந்து சூழம்தார். (௫௮) 

நுகய்கொள வேர்க்கால் சேர்த்து கோன்பக டெரு 

து பூட்டி, முகல்கொளு மேழி தன்னை முகிழ்தரு 

மிடக்கை பற்றி, நகங்கொளும் வலக்கை யோர்கோ 

னலமுறப் பற்றி வாயா, லகய்கொளு மருதம் பாடி 

யார்வமோ டுமுத லுற்ளுூர். (௫௯)



இருகாட்டுப்படலம். ௧௯ 
e 

தடம்பணை மாக்க ணின்று சால்கெழ வுழுத ே போ 

ழ், இடம்படு மணியும் பொன்னும் இகழ்சீதெழும் 

தொளீ/ரிது தோன்றி, யிடம்படு பூமிநாம மிரத்தின 

கருப்பை மென்று, மு.டம்படு வசுதை யென்று ஸ் 

Par ரணக்கைக் காட்டும். ௨. (௬௦) 

oT (Up DI நிலத்திற் இவண்ன னண்ணயா மிருக்க லெ 

ன்னென், தேழுறு வீரர் போல வெழுக்துமேற் பர 

யுஞ் சேல்க, டீமையிங் இ௰ற்கி யாமென் செய்துமெ 

ன் றழுய்கி யேங்கி, யாமைக ளொளிக்குஞ் சென்றே 

யாற்றலில் லார்கள் போல, (௬௧) 

உழனளர்கண் மாநி மாறி யமூதலும் புற்களாத, யழி 

தரக் குழுவி of ng மறிஞரிழ் தனித்தும் தொண் 

டர், குழைகறு முளள மென்னக் ரூழைந்தொரு மா 

யை யெங்கும், *மைதரல் போலச் சேறு ததைத 

ன மருத மெல்லாம். ° (௬௨) 

டர சமூரம்தைச்செப்பஞ்செய்இிடுக்குசவர்மான 

மேடவனீய்கச் செய்யுள் விரிபரம்பமுத்தியொப்பு 

காடிஈன்னாளின்மேகநாயகற்போற்றிச்சாறு 

கீடகன்முளையிட் டடன்னகென் முளைவிம்தினார்கள், () 

முளையெலாம் வெள்ளி போல மூளைக்தலும் பசி 

சேர் தாய, ரிளமசார்க் கூட்டும் பால்போ லேற்தநீர் 

பருவச் தூட்டக், கொளுமவை மரக தம்பொற் ( கு 

லாவியே பச£த% வடிமி, லுளபுயற் நன்மை யீணடு 
முற்திடன் முறைமீய யன்ழோ. (௬௪) 
சாச்சா ரா e 

* வாயில்--சாரணம், 
 



௨௦ இளைசைப்புராணம். 

உயிர்களைப் பருவ நோக்கி யுற்றபல் புவனந் தோ 
அஞ், செயிர்களைந தமரும் வண்ண சிவபிரட்ன் செ 

லுத்தல் போலப், பயிர்களைப் பருவ நோக்கிப் பயில் 

பல் வயல்க டோறு, மயிர்களை யாற்றன்" மள்ள ரமை 

வுற நடுதல் செய்தார். (௬௫) 

நடுதகலு மறியா வூரி னண்ணினோ ரொன்ன வாக், 

யுடையதோ ருயர்வு மோக்கி யூரெலாம் போற்ற வன் 

னே, சடைதரு மகிழ்வி னோங்கு மமைவெனத் தொ 

முவர் வேண்டும், படிசெயக் தோகை காட்டிப் பயி 

சொலாம் தமைநத மாதோ, (௬௬) 

வறுமைகோய் கல்வி தன்னை வந்துசூழ்௩ துற்றா 

லென்ன, வறைதருங் காம மாதி தவத் இனை wenn 

தா லென்னக், குறைசெயு முலோப நல்ல குணத் 

இனைச் சார்ந்தா லென்ன, நிறைதரு பயிலா யெல்லா 

நெருங்கின களைக ஸணீடி, (௬௭) 

களைகளைபருவச் செவ்விகளமர்களானோர்கண்டு 

வளமலிவயலிற்சாரவாழ்க்கைசேருழத்திமானா 

விளைதருமகழ்விற்கூவமென்னடையன்னமென்ன 

விளமயிலென்னவமட்தாரிசைமலிமருதவாயார், (௬௮) 

வாக்குறு நறவம் தன்னை வள்ளமீ மிசையே கொள் 

ளத், தேக்கின ராடி யென்னச் £ர்முக மதலனுட் டோ 

ன்ஐ, கோக்கினர் நுனிழ்து மள்ளர் நுண்ணிடைப் 

பாவை யன்னார், மேக்குறு காத லோடு மிசைந்திட 
லுற்றா ரன்றே. (௬௯)



கிருகாட்டுப்படலம், ௨௧ 

வாடுகின் முர்கள் சில்லோர் மயங்குகின் (Gt aon 

சில்ஷே, ரூடுகன் மூர்கள் சில்லோ ருயிர்த்இடு இன் 

மர் சில்லோர், பாடூகின் tpi eer சில்லோர் பணிவுறு 

Gen capt ANG ovr, சாடுகின் ரார்கள் சில்லோ ர௩யி 

னர் மதுவையார்நதார். ௨. (௪௦) 
௫ 

மதமலர்வாய்வெளுப்பவவெகிர்விதிகள் சேப்ப [தத் 

விதுமுகம்வேர்வுகோன்ற மென்மொழி விகற்பமெய் 

ததைமலர்க்கூந்தல்சோசதக்கானையுஞ்சரியமாதர் [ர், 
பதஇிகண்மெய்யின்பந்தோய்ந்தபண்பினர்போலவானா 

இவ்வகை. வெறியை மாழ்தஇ யியன்றிடுங் கடைசி 

மார்கண், மைவனா, யனைய வன்ரோண் மள்ளர்க ளே 

வலாலே, தெவ்விய லடைந்த வாஇச் செம்மைசேர் 

பயிரை வாட்டு, மவ்வகை பெற்று நிற்கு மடர்களை 

களைத sg. . (௪௨) 

ஒருகுலக் துறுவோர் தாமே யொருவன்செய் 

இமை நோக்கிப், பருவ. லியற்ற லொப்பப் பயி 

டும் கமல தன்னை, யருவிழிக் கமலல் காட்டு மவி 

டிக் கமலய் இட்டும், பொருகரக் கமலங் கொய்யும் 

பொலிமுக$ கமல” மோங்கும், (௭-௩) 

ஒருவனோர் குத்தஞ் செய்யி னுத்றிடு மரபின் யார் 

க்கும், வருமஃ சென்னும் தன்மை மற்றிவட் கண்டா 

மெர்கள், சுரபஇ செல்வ மெல்லாம் தொலைத்ததச 

மரையின் சார்பென், ௮ ருவறக் கமல மெல்லா முழ 

தஇயர் பறித்தரர் மாதோ. (௭௪)



2.2. இளைசைப்புராணம். 

தத்தமக்குரியகான£கலைப்படலலது£ழ்மை 

யுய்த் திரெதானஞ்சாரினுறுகணையுறுசலுண்ண்ம 

பைத்தடுகுவளைவாவிநீங்கயேப்ணயென்டூறுது 

த் தலையடை௩தடீராலழிந்தனகடைபிமாசால் (எட) 

இரு£துமெய் வுயர்ச் மேலிச் றெப்பினும் பகை 

யொன் றின்றிப், பொருந்கலே வாழ்க்கை யாகும்,பசூச 

னைக் சூரிமை வாய்%து, முருந்துறழ் மூரலார்த முனை 

விழிப் பகையொன் ரூலே, கருந்தகை யுழ்பலங்கள் 

களைவுறப் பட்டயாவும். (௭௬) 

ஆம்பனீர்பருகமுன்னரதம்பினர் வெளியசேய 

வாம்பனாம்பொருவநும்வாயெனநிமிர்ட்தீமருங்தோற் 

தாம்பலையாம்பலென்னவாம்பலர்கோலியட்டா [நத 

சாம்பலம்பிடியேபன்னவாம்றுக்காலாட்டிமார்கள். () 
7 

களைகளைகடை.சிமார்கள்கழனிவாய்நீரிறத்றஙக 
ளொளியூககவெண்வாய்6தவ்ண் கணும்வா யுந்தோன் 

களினமாமலரினூேறுமலர்க்குவளையோடு [ஐ 

வளமலியாம்பலிண்டுமலர்்ததற்பு, கமாமென்யார். () 

கமலழுற்பலமேயாம்பல்கலந்திடும்வள்ளையாதஇக் 

சூமைதருகளைகளெட்லாங்குலக்தருபயிரைவாட்டத் 

தம.துளத்திரய்கெற்து காமவைகட் டல்செய்தா 

சமைதருகஃ்லாரொன்னுமரும்பெயரவர்க் கேசாலும்() 

இன்னணங் களைகட் டோம்பி யின்செயல் yale 

CorGs, sachs Aorms YsCari sbuet பகை 
'கண் மாழ்க, மன்னுகல் வினையே மிக்கு வளர்க் துது



இருநாட்டுப்படலம், ௨௩ 

* 

மாழூ போலத், துன்னுபைங் கூழ்க ளெல்லா£ துவ 

an Se தழைக்த மன்னே. 5 (௮௦) 

தழைத்ரு, பமிர்கள்யாவும். தவந்தரு பயனை யொ 

ப்ப, வுழைதரு கதிர்க ளீன்ற வுழ்றிடுங் கதிர்களை 

முன்போ. லெழுபதம் விளர்த்துப் Geren Mews 

இடை பசுமை யீன்றோர், வழிவரு குணத்தின் பான் 

மை மகவினுக் குறாது கொல்லோ. (௮/௧) 

செல்வம்வட்துற்றகாலைச்செருக்கொடுநிமிர்ச்சிமிக்கு 

நில்வகைமா$தரென்னகெற்றலைதூக்கிகின்று 

பல்குறுமதோறுஞ்செல்வம்பணிதருஉ&்லோசொென்ன 

கல்வருமுஇர்வுதேரறு௩றுங்கஇர்பணியுமன் றே, () 

தக்கபேரறிஞருள்ளஞ்சால்சிவவிளை வைமான [மி 

மெய்க்கஇர்ச்சநுலியெல்லாம்விளைந்தனவிளைதல்கண் 

மைக்கருங்கடுங்கான்மஉள்ளர்வானவர்பதிக்குப்பூசை 
மபொக்கமிலன்பினோடுமீபுரிம் இையியற்க லுற்றார். () 

அங்கையி னரிவாள்,வா ங்கி யருய்கணே முழங்க 

வெள்ளைச், சங்கமங் கதிரச் சேலுஞ் சலமலி கயலும் 

பாயப், பங்கமின், ஐரிய dig பாம்குறக் sora By 

சேர்த்து, மங்கையோம் பங்க னேந்தா மலைபல வ் 

மைத்தல் செய்தார். ் (ச) ' 

மகபதியாயமேலோஸஞ்மலைகளை த்தள்ளிவீழ்தஇ [og 
மு௫ில்களைமிதஇக்கவிப்டமொய்கெழுதோற்றமெரப் 

தகவுறுநெற்போலா 6 ல்லாஞ்ச ்.ரியவேதள் ளிவீழ்த் இப் 

புகடுகண்மி௫இக்கவிட்டா ர்பன்னருமாற்றன மள்ளர். ()



QF Q) Con a & LIL J 6007 LD. 

தம்மிறை யுயிரு மெய்யும் தனித்திடப் புரித மே 

ய்ப்பச்,* செம்மைசேர் நெல்லும் வையும் பிடுத்தன 

செழிய மேதி, வெம்மறு நிக ei ww கைக்கொளு 

மேலோர் மானப், பொம்மெனத் தூற்றி கெல்லைக் 

குவித்தனர் use Cui df. (௮௬) 

குவிசகநென் லக டம்மைக் கூறுசெய் தஸ்ணீவ 

கண்டு, கவித்தவெண் குடையாண் மன்னன் கடன் 

கொடும் தில்லோ ரின்மை, யவித்திட நல் யெஞ்ி 

யமைக்திடு மெல்லை யாருஞ், செவித்துணை பொத்து 

மார்ப்பிற் நிகழ்மனை கொடுசென் முய்ப்பார். (௮௪) 

பிறத்தலும்வளர்சருனும்பின்னுதமூப்புவ்க்கே 

யிறச்கலுமுலகினாளுமியைந்திடுமியலேபோல் 

வுறுத்தியேகமறானுமோம்பலுமோம்பிப்பின்ன [ம். 

ரறும்இடுசெயலுகாட்டினகத்இடையோழிஃஇிடாவா 

அரும்பயிர் நெல்லை கெல்லே யாமெனக் கரும் 

பைக் கண்டும், கரும்பினைக் கரும்பா மென்னக் கழு 

இனைக் கண்டு மந்த, விரும்புறு கமுகு தன்னைக் கழு 

கென விளங்கித் தோன்றும், குரும்பைகொ டெய் 

கைக் கண்டுய் கூறிக் துளம் துணிவர் வந்தோர் (௮௯) 

மாப்பலாப் பழம் 9ப.ப் சாறும் வாழைமென் கனி 

யின் றேனு, மீப்பல மலர்கள், சிந்தும் விழுமெனு 

மதுவு மோடிக், கோப்புறு வயலிற் போக் குளிர் 

பயிர் வளர்க்கு மய்கண், யாப்புறுச் தமரு நீசேோ வி 

சைத்திடின் மிகையே யாகும். (௯0)



இருகாட்டுப்படலம், 2@ 

மமைமுகம் வளையே கணட மயிலைவாள் Ape ளா 

MUN, பெருகுவா யறன்மென் கூந்தல் பெட்புறுவ் 

குமிழி கோய்கை, ்ரளீமே் தந்த மாகச் சார்ந்தும் 

தடங்க ரங்கே, பருவமல் கையர்கள் பல்லேரச 

ப.ரங்கெனப் பரந்து வைகும், உ. (௧) 

உதரையெலாஞ் செம்கெல் சூழும் தடமெலா மன்ன 

ம் வாழுங், கரையெலா மணியின் கூட்டங் காவெலா 

ஞ் சுரும்பி னீட்ட, ரிரையெலா மூடல் பெற்றோர் 

$ொலா மாட லும்றோர், புரையெலாம் துஞ்சு மஞ் 

சிப் புலஸமெலா ம்ஞ்ச ளிஞ்சி, (௯௨) 

செஈற்பதம் கடீட்த சோம சுந்தரக் கடவு டொல் 

லைச், தற்பர வடிவம் தூடு இருவடி. மாறி நின்றே, 

யற்புகத் இருக்கூச் தாடு மாலவாய் நகரைத் தன்பர 

ற், பொற்புநதஷ்கொண்ட மேன்மை மருதத்கைப் பு 

கல்வார் யாரே. (௯௯) 

திருமகள் வழிபட் டேத்தசீ சிறந்தகல் வரத்தை 

மீந்த, மருமல ரிதழி வேணி வள்ளலார் கோயில் 

கொண்ட, பொருவு இருப்புத் தூராம் பொற்பதி 

தனையு மேற்கொ, ளருமைய மருத மாட்சி யறைந்து 

ட காமா வல்லேம். (௯௪) 
தேய்தல் 

வேறு. 

தவிசுமல்தியேகணம்திடாத்தனியிடத்தன்றிச் 

சிவணுமற்ரொருதலச்திடைச்சேர்ந்திடறகாதென் 

திவருமுள்ள மேலிசைக்தெனவிருஞ்சுருவுலவு 

முவரிநரீர்க்கரைகெய்தலிலுறைந்தனன்வருணன், ()



௨௬ இளைசைப்பு ராணம். 

கடலினாடியேவ%தவர்கடும்பசியகற்ற 

வ௫சுவைப்பொஇசோழ்தினையவிழ்த்தெதர்கல்கும் 

படியினாரொனப்பர%இடும்படுகடறபாங்கர் ‘os 

வடுவிராழைகள்பற்பலமலர்கொளீஇகிழ்க்ம். (௯௬) 

புன்னைமாலெனப்பொலிம்இடுந்துவர்க்கொ ip. Quen 

மன்னியேதழுவுநறிமொனகைத்தென்ன [பேடன் 

கன்னர்சேர்முகையரும்புறுகாகுகம்பெருமான் 

மின்னுசெஞ்சடைப்பிறையெனத்துகிரிடையேவும். 

கல்லசேர்க்கையாற்றீயதுகல்லகாட்லை 

தல்லசேர்க்கையானல்லுமல்லதேயாகும் 

வெல்லுகெய்தலைமீனடைந்துயர்மண மேவுஞ் 

செல்லுமீனையுற்நூன்மணஞ்சேர்வுறுகெய்தல். () 

பலவகைக்கலைப்பொருளெலாம்பாற்டிடக்கொண்டே 

கலமுறும்படிஈல்்டுமாவலர்கயம்போற் * 

பலவகைக்கலப் பொருளெலர்ம்பாம்படக்கொண் டே 

கலமுறும்படிஈல்கிடும்பம்பலகாவாய், (௯௯) 

கலத்தினேகியேவலைகொரடுிமீன்களைக்கவர்நது 

வலம் இன்வாழமுவர் வலைஞா/ களிகழவா யுண் டோ 

கலத்தின்மேம்பகிமதுரைமாமாயகனுளையர் 

'குலத்தனா௫ LBS 667 ou Zev uF oof DO) ண்டனென்றால்.() 

எங்கள் கண்களைநிகாத்தலின்வாட்டுகமென்னா 

அங்குமீன்களைநுண்ணிடைநுசேச் சியருணக்கத் 

தய்குகாக்கையுற்றடைக்தவரோப்பினும் கணவா 

பொல்கியேதஇனைப்பரியினும்பிள்ளைதான்போமோ,ட



இருகாட்டுப்படலம். உள 

கடீல்குளித்துமுக்தெடுத்இடுங்கடலசாசவமும் 

படி. ஈளுப்பமைப்ப்ரர்களினமலையும்பஃ்தி் 

AB seri ப்புமீன் முதலிய விற்றலினொலியு 

மொடி.வில்வா ரிதியோசையையுண்டுமேலெழுமே) 

பொருவிலாண் மைகொளிர- மனார் புரையினைப்போக் 
யருளியங்கணரிராமகாதப்பெயரனடந்தே [இ 

மருவியின்னருள் செயுமிராமேச்சுரமகிமை 

பெருகியோய்கிெயதன்னிடைப் பெய்றதுகெய்தல். () 

தடையின்மாமறைமும்முழைதன் சபயரொடுத்துக் 
குடிலையோடிசைகத்மேம்இியய்புமாவேளம/&து 

படி.யினல்லருள்செய்திமுஞ்செய்இியம்பதியை 

யுடையதென்றிடினெய்தலையெ! ஙனமுரைகேம். () 

பாலை, 

வேறு. 

கொற்றமாருருக்கொ CGO ENCE: [நிறவை 

யுற்றிரபலிவகைமறவரூ।- டிடப் 

பெற்திருள் வழய்கியேபிறங்கும்பேய்றினைப் 

பற்றியேயிருக்திடும்ப [லையாறநிலம், (௧௦௫) 

பாலையைப்பயனிலதென்றுபன்னுத 

லேலுமோவழிச் செலுமியல்பினார்க்கெலாம் 

கோலுறுபசியினைக்குறைக்குமீட்துகள் 

சாலுறுநீர்விடாய்தஏளிக்குகெல்லிகள். (௪௦௬) 

பரற்கடுகிலத்தடைப்பயிலுநிம்பமா த் 

தருக்ளெர்பழத்இனைக்கமுகுசார்வது



ேவி/ இளைசைப்புராணம். 

இருக்க முக்குன்தமேற்றிகழுஞ்சோ தியை 

யுருக்கெர்கமுக டைந்துறுதல்காட்டுமே, 6௧௦௭) 

எயினர் தஞ்சிறுமியரெடுப்பவெண்பொரி, ப 

நமிமுதச்சிதறினாலென்னஈன்னிலம் 

பயிலுறுகுசவம்பூம்பாவைக்கேந்றிடு 

மயலுறமுருங்கைகளலர்கள் சிற் துமே. (௧௦௮) 

ரின் சீரிலார்தஇிறமதுவந்தெனக் 

காரகிரோன்றிடுய்கள்ளியின் புடை 

யேரினெம்பெபருறுமிமமிலம்மெனாப் 

பாருறுபாலைகள்பழுச் துநின்ற வே, (௧0௯) 

ஆடவர்பின்றொடர்ந்தடையுமாதகார் 

பாடகமெல்லடி பரிவுமுமலே 

கோயெர்கோய்கு கள் மூலவும்பஞ்சினை,. 

ரீடவேசெொரிம்துபார்நிறைத்துகிற்பன,  * (௧௧௦) 

வழிபறிம் இட்டவுஞ்செழியமாண்பதி 

யுழிகவாட் கிட்ட வுமொளிகொளெல்லிடை 

யெழுவலிச்சூறைசெய்குட்டவும்பொரு 

ளழிவறவாழ்குவ/மறவராயினோர். (௧௧௧) 

திணைமயக்கம். 

ேே வறு, 

குலமயிலாடல்கண்டுிகொான்தைபொன்சொரியாகிற்கு 

மலிதருபுழைக்கைகீட்டிமககரியிறுங்குகொள்ளு 

ஈலமிகுகுயில்போய்த்தேமா௩றுந்தளிர் கோஇப்படு 

மெலிவில்கூர்ங்கோட்டுமேதிவிரவுறுவகுமேயும்,(9



இருகாட்டுப்படலம், ௨௯ 

௯ள்ளமுண் டகம்வா ழன்னய் கழிகொண்முண் 

டகத்திற் சாரும், Gian Zor met மூதூர் வந்து பிடியுறு 
Cer கோள்ளும், Ais fo com மதுவ மான்பா லதுவு 

முண் வேழிச் சாறு£, தள்ளறக் கூடன் மூவர் தமிழு 

மொன் முற்ற போலும். . (௧௧௩) 

கீறிவளர்கொடியுமுஃலைக்கானுயர்கொடியும்வவ்ளை 

யறைதகருகொடியுந்துப்பினவ்/ தருகொடியுமதன்பா 

னெறிவரப்படரடிற்குகெடய்குராமரபுகான்ூம் 

பெறுமடமாதகம்புல்லப்பெற்றவாண்மகலே போலும், 

இன்னபல்வள ங்களோய்கிமியலுகாற்குலமும்வேறு 

துன்னுபல்குலமுமல்கிக்தொன்னெறிவழாமலீசன் 

றன்னடியன்பின்வாழு£மன்னிகர்பாண்டிகாட்டின் 

மன்னியலறிஈ்தென்சொற்றாம்வளநக/வகுக்கலுற் ஈம். 

Baro! டல Cp! Bi D. 

  

ஆ. திருவிருத்தம்-௧௪௪,



௯௦ இளைசைப்புராணம். 

திருநகரப்படலம். 

OO pm 

€ 

(2 வறு, 
ந உ ' ச ச உ 

பயன்மருவுற்றிடும்பாண்டிநாட்டிலு 

ணயன்மருவுற்றிகெகரம்யா விலும் 

வியன்மருவுற்றிடு?மன்மைசான்றதோ 

ரியன்மருவுற்றுள இளை சைமாககர். 

விசணைவர௩றிவிளய்கிழ்மென்றிசே 

சாசையையாள்யமனணுகவஞ்சலாற் 

றேசிகரிலைஃக்கொருதேயமாகலா 

லீசனைறிசருவகிளைசை மாநகர், 

எம்மையுமிடர்கெடுமஇன்பமீதலாம் 

செம்மைசேர்சங்க௩ம்களத் இன் £ீரினாதி 

கொம்மைமென்சொங்கைமேன் மேவலானம 
4 & 

தம்மையையனனம 7லிளசையாககர். 

சித்தியும்பும் தியுஞ்சேருமாண் பினால் 

வித்தைகளனைத்திலு முதன்மைமேவலா 

லெத்இறவினைவருமிடருநீக்கலா 

லத் திமாமுகவனையனையதரக்ககர். 

சந்கமார்தெப்வசயானைசார்தலா 
லந்தமில்சூர்படையடல்பெருமையான் 

மைந்துடைப்பிணிமுகமாற்றுமாண்பினாற் 

கந்தவேளொப்பதுகன்னிமாககர், 

(௧) 

(௪) 

9)



இருககரப்படலம், க௧ 

மன்னியமாலினைமருவிவைக லாற் 

றுன் ஷ௩ற்பொருளெலாந்துவர௩ல்கலாற் 

பன்னரும்புவியினி பலி பண்பினாற் 

பொன்னினைப்புரைகுவதுளைசைப்பொன்னகம். ச) 
ட்டு 

காணியகாட்சியாங்கவிலும்*கச் சபிப் 

மாணியைதமாங்கல்கொள்பரன் மையாலெவர் 

பேணியமாவிலும்பிறங்கெறிற்றலால் 

வாணியைமானுவதஇிளைசைமாககர். (௪) 

பயிலுறும்பண்ணவர்படிவ/போம்மலான் 

மயிலனவுமையொடும்வள் என் மேவலாத் 
ுயிலருந்தன்மைசே/துயரந்த த் தலரற் 

கயிலையம் பொ ருப்பினை கடப்பதப்பதி. (௮) 

Ser Gera Bu Mu Geri burs 
° ய் ச ௪ ee . 

கண்டிட்ரியதோர்மெய்யர்கச்காட்டலா 

லண்டருங்கருடனதடி யைக்கொள்ளலால் 

விண்டுவினகரொனவிளய்குமக்ககர், (௯) 

கரையகல்வேத௩ர்கானமோம்கலாரல் 

விரியுலகேழினுண் மேலதகாதலாழ் 

பொருவலில்விதத் திறம்பொருந்தும்பொற்பினாத் 

பி.ரமன்மாஈகரெனப்பிறங்குமப்புரம். (௧0) 

. *கச்சபிப்பாணி2யப்ட பூழ்கு - இரரசைக் இயையக் கொள் 

ளுங்கால் ௧௪௪ட ஜ்சையுடைப நனவும், ௪ரசுவதிக்யையக் 

கொள்ளுட்கால் கச்சபி2ய்ன்னும், வணபொருக்திய சயன 

வும் பொருளாம். கீச்ச.பத்தையுடையது கச்சபி 

வன் முடிபு, (௨௨)



[௮-௧ இளைசைப்புராணம், 

உலெையுதவுவோலுமைகொணாயக 

னலமபுவபபவடைதமுயதழதா மென 

வலமொயவெழங்கெசரமற்றித * 

னிலவியபெருமையார்கிகழ்ச் தவல் லுகர்: ! 

அருளினையுடையகல்லமலற்சூழ்வுற 

கிரைகெழுமன்பினோர் கெருங்கிநின்றெனத் 

இருககர்ப்புறத்தினிழ்நிகழ்%துநின்றதான் 

மருவுமேன்வணடிசைமல்குபூம்பொழில். 

மாவுழுபொழின்மலர்வாசமிக்கெழீஇக் 

கரவுறுகற்பகங்கஞலும்பொன்மலர் 

மேவியேகமழ்க்திடவிளைக்குமன்றிப்பொற் 

பூவினுக்கொருமணம்புவன த துண்டுகொல். 

வெயிலிடைவருந்தினோர் தனனை மேவுழி 

கயமுற சூளிர/பொழினவிலவ்வெய்யிலி 

னயலுறவிரைவினிலலடயச்செய்யுமாற் 

பயனலுறட்பகையினைப்பண்ணுவாரென, 

ஆன்றபூந்தழைபொழதுளலர்மென்சோலையற 

நேன்றுளிசிதறலும்திகழுமாமயில 

வான்தருமழையெனமதித்துத்கோகையை 

யேன்றுறவிரித் துநின்றெழிலினாடுமே. 

கற்பகச்சோலையைக்கருஇகக்கென 

திற்ப ஈசோலைமேனிமி/ந்தரும்முவ 

ODO BM. wi el பொறி வண்டார£த்திடு 

கந்கவே “பொருந்துமற்தன் னதென்பபோல். 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௯)



இருககரப்பட லம், ௩௩ 

மரிமைகொணகரினர்ப்பொருதுமாரவே 

ளேடுஹ்9ிலையவையிறவிதப்பினும் 

தாமனீவிகொள்ளுவின்றழையவைத் தென ் 

காமுறவள௫மாற்கரும்பினீட்டமே, A ee 

G)on ane Lorn 3 500 BL gill afc 

அிஏகருணாகரற்குயர்கைநீட்டியே 

மிளிருறுசாமரம்விசுமாறெனக் 

    
    

  

களிதருபாளையோடசையுங்ககதி 6 

கோழுறுகாட்சியிற்குலவிநின் நீடும் 

வாழையினிலைகளின்வாருகெற்கதீர் 

தாழுறக்பெட்இடுந்தன்மைபின்னிக 

மூழுறுசெயலைமுன்னுணர்த்தகொக்குமே, (௧௯) 

தென்றல்லவந்தசைவுறம் இகழுமாசனேர் 

மன்றலஙய்ஈமலமேன்மகிழுமன்னமும் 

ஜொன்றுதேன்சோலைவண்டுவச்து பாடிட த 

தன்றுணைதின்னொடுஞ்சயனஞ்செய்யுமால். (௨0) 

தையனர்குடைக்இடுந்தடத்தின்வாளைகள் 

மொய்யின்மேற்பாய்் 2)மூ௨முகலைக்கீறியே 

யொய்யென்ச்சிதைத் இடவுவந்துபைம்பொழில் 

செய்யதேன்கனியெதுர்சிறப்பவிசு மே, * (௨௧) 

ஆடி.யல்கருங்கணாராடுல்போஇனின் 

வீடியகோவையுமணிதமிக்குறிஇத் 

தேேரின்மையிற்றிகழுமாதரிற் 

தோடுறுவாவியங்குலவுமென்பவே. (௨௨)



௩௨௪ இளைசைபபு. ராணம். 

பேணுறுமூன்றுகண்பெற்றதபான்மையாத் 

ருணுவவைநிகர் த்தகாய்சான்றனம்மெனா 

வேணுறுகொள்கையினெழுந்தவாறெனச் 

சேணுறறிவந்ததுதென்னஞ்சோலையே, (௨௩) 

பரிதிதேரப்பாகொருபகலினீர்விடா 

யொருவவித்தென்னிளநீரையூக்கயே 

விரைவொடுபறிச்தலு$தவறிவீழ்க்கனன் 

கரைதருமவனிருகாலுமிற்றவே, (௨௪) 

சோலைவாய்த தென்னையந்தலையுங்தோகைமார் 

கோலமென்மார்புகம்குரும்பைகாட்டிடு 

மோலிடிற்சிறுமையின்மறையுமொன்றுள 

மாலுறப்பெருமையின்மறையுமந்த.து. (௨௫) 

தற்கண்மெய்யெடுச்தவன்றன்பகைக்கின 

மிங்கிவையென த்தெளிந்திடர்செய்தன்மைபோ 

லங்குயின்மாமரத்தலங்கல்கே ரதியே 

வெங்கவைமீமிசைமிஇத்துச்செல்லுமே. (௨௬) 

நந்தனகளத்துமைகாதன்மெண்டினர் 

ஈடதன மேயெனகய£துபொற்றிடு 

நந தனவனமவைகரகர்மாட்டுறு 

நந்தனகாணுறஈண்ணும்பற்பல, (௨௪) 

புறநகர். 
உரலடியுடையனவுலக்கைக்கையின 

வரிமுறச்செவியனகும்பம்வாப்ந்தன 

தருபலகாரமேற்தரிப்பவாகதுய ஃ 

கரியினஈகர்ப்புறங்கலந்துமன்னுமே, (௨௮)



இருஈகரப்படலம், கூடு 

காரூறுநிறத்திஞற்கடியிடிப்பினாத் 
சாரும்கில்லணியினாற்றானமாரியான் 

மூரிமால்பானைகண் ௫ூலீனின் திடும் 

வாரிகளெஷிணிலமல்குகின்றன. (௨௯) 

மதமிகுமருவியவயிரக்கோட்டின, 

முஇர்பெருவடிவினமணிகொண்ழொய்ம்பின 

ப.தலைகணிகர் த திடும்பருங்கையானைகள் 

கதிகொளுஞ்செலவினி௰ய்காட்டும்பேதமே. (௩௨௦) 

கந் துகமொப்பனழாலிற்செல்கையின் 

வந்்தனையொப்பனமடங்கலொப்பன 

கந்தலிலார்ப்பினின்டத் இனுடகர் 

தட்இிறமொப்பனசரிக்கும்பாடலம். (௩௧) 

தந்தனிச்தன்மைகொண்மறையின்றன்மையை 

யக்தமிருமூமுதீறமைக்தபண்புபோற் 

கம்துகமாயினகஇகள்காஉ்டுவ ¢ 

மர்தரமுறுவனமங்கலத்தன, (௩௨) 

பரியெசாவிவெயம்பரிப்பிச்சான்சொலோ 

வொருபரிப்பெயரடைவுற்றவவ்வய 

மருவியவியல்வயமாவெனும்பெயர் 

தெரிவுறச்செய்இடச்சிறக்கும்வாசிகள். (௩௩) 

கண்ணுதல்பொற்றதேர்கடுக்குமவவயி 

னண்ணுறுதேரொனகஷிலலாகுமோ 

கண்ணியவியல்புடைத்தகுவனன்னதை 

மெண்ணலனகவர்நஇடவிழிந்ததென்றிடின், (௩௪)



Mos Q) don one Li Ly 77 exer LD, 

பரிதிதேர்நிகொனப்பகர் த மேயெனி 

விருநில்த்தேகு தலிலதுமற்றதோ 

ருருளினையன் நியேயொழிஈ்தவிலலது 

தரியலர்வைகலுந்தடுத்தல்செய்வது,. 

மாுகநேமியவயிரவச்சின 

பாறுசெம்மணிப்பரப்பபச்சையிற் 

றேடுறுகாலகாழ்மேலதே ரவை 

பபாடுமைம்பூதமாரடுக்குநேருமே. 

வேலெதிர்மேவிலும்வி,ழியிமைக்கலார் 

காலனேர்கடுகினுங்கால்பின்வைக்கலார் 

மால்வரைவீழிலும்வாட்கைசோர்கலார். 

கோலியபோரொன க்குலவும்வீரரே. 

படையினாற்போரினிலாகம்பற்றிய 

வவெ வேயலால்வடுவொன்றோர்கிலா 

சடலுறுகாலையிலரியவாவியைக 

கடைதருபுல்லெனக்கணிப்பர்வீரரே. 

படைபயிலிடங்களும்பகரும்கோழியோ 

டுடுமுதற்போர்தெரியிட முழுற்றிடும் 

புடைஈகரியலிலென்புகலுற்றாமினி 

யிடைுகர்வளத்துளுமியம்புகன்றனம், 

@oor pai. 

டேவ Dy, 

(௩௫) 

(௩௬) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௯) 

புளினஞ்செய்வரைபொய்கையே பூம்பொழில்பொன் 
கொளுவுமாடமேகூடமேமுதலவாக்கூறும் [னேர்



இருஈகரப்படலம், கஎ 

வளீமெலாந்தெரீஇக்கண் ணிமையார்களாய்வானத் 

அளமெருஞ்சுரர்கோக்குவரின்ன முழுறய்காம்' (௪௦) 

மிடையுகன்னளிர்மிக்கதோர்விரிமலர்ப்பொங்க 

ரிடையின்மென்மொழிச்குபிலனுமெழிலினொடாட் ௨. 

வடுவிலூசலுற்றாவொர்மாதரார்மரும்கி 

னிபூயுமாடவருளக்கையுமாட்வெரருசல். (௪௧) 

மாவடுப்புரைவரிவிழிமங்கையர் தங்கை 

மேவுபந்இனையடித்தலுங்கச்சுகவெளியிற் 

ருவிகோக்கிடுமகஉமுலைகம்பகைக்கின்னல் 

பாவியுற்நிடின்மகிழ்வொயொவர்தாம்பாசார். (௪௨) 

பதமமார்தடத்தெொருமகன்பயின்முகக்தோற்றி 

வதியுமாதனைத்தேடலுமற்றவணகைச்கப் 
புதியசாமரைழுச்தெனாப்புகன்.றுபின் நேட 

விசமொட€டயெழமகிழுவனின்னவ/பல்லோர்.(௪௯) 

உணாகொண்மாதரார் தமமிசையுங்கெழுகுமசர் 

மருவிவெஃெடமாரவேள்வடித்தவிற்கணைகள் 

பொருதல்வேண்டிடாமத்றவர்புருவவில்லிரண்டோ 

டரிவிழிக்கணையிரண்டுளவன்ன வேயமையும். (௪௪) 

௮ளத்தல்செல்லருமள வின வரும்பொருளான்ற 

வள த்தசேய்மையிற்றோன் றுவவன் பெருகிலைய 

முளைத்தமாமுடிமாடஙுகண்மொய்வரைகேருங் 

செக்கின்மாடய்களஐுடினவழகில$ரிகள். (௪இ) 

யாகமன்றியுமாடமேனெ நிவழியே௫ 

கரீகமுற்நிடல்கூமோனரரிவணண்ணும்



கூ இளைசைப்புராணம். 

போகமழ்றவணின் மையின்வெறுத்தனர்போகார் ( 

மாகமோர்பெயர்வெறுக்கையந்ககொனமன்லும், () 

குலவுமாமணிமாடமேலாடுறும்கொடிக. 

லிலையெனச்சொலுமுலோபிகளிடத்தினிலே£ர் 
புலமைமிக்குளீரிம்௩கர்ப்பொலிக்தவரிடத்துப் 

பலமுறும்படிவழ்மினென்றழைக்தெனப்பரவும்,. d) 

மாடமேலுறச்செம்பொனின்மணியினின்வகுத்த 

தீடுமேன்மையகுடங்கர்கணிரை நிரைகிலவும் 

பிடுதங்குசெந்தாமரைப்பிராட்டியையாட்டக் 

கூடுமன்பினினமைத்இடுமாமனுக்குடம்போல். () 

செம்பொன்மா டமுநித்திலமாடமுக்இகற்ப் 

பம்புமாமணிமாடமுமடுக்கியேபயிற 

லும்பரிம்பொலிபரி இடல்லுபெதியெரிக 

டம்ப.சம்புறுமண்டலமூன்றெனச்சாலும், (௪௯) 

செம்மணித்திருமாட்மேற்க௫முகில்செதியு 

மெம்மையாளரன்கரியுரிபோர/ ர்த்ததையேய்ப்பக் 

கொம்மைவெம்முலைக்கொடியனார்குளிர் முகடிஇயாற் 

பொம்மலம்புலிக்காமதஈன்மாடகீர்பொழியும். (௫௦) 

துங்கமேனிலைமாடமேத்மோகையி னிரு௩து 

மங்கைமார்குழற்கூட்டசற்கொழும்புகைமருவி 

யங்கணற்பலகணியுறவவ்வழியடையும் 

திங்கண்மெய்ப்படக்களங்கமென்றாயலுதெரியின் ட) 

மருவுமாடமேன்மைந்தரோ $ேடியமகளிர் 

விரவ்பன்மணித்தாரினையகைத் தனர் விரைவி



இருஈக சப்படலம். ௩௯ 

னுஞவிவிண்ணிடையமுந்துறவோச்சலுமழுந்தப் 

பெருகுதாரகைப்பெயரினைப்பெற்றனபிறங்கும்.” () 

மீதுயந்திமொளிகைமிசையுற்கிற்கு 

மாதொருத்தியின்மரும்குலைவா னவர்கோக்கு 

மீதுவாஜொருகும்பமேயுற்றுளதரண்டா 
ஷோ துகும்பமுற்றுள்ள தவ்வா னெனவுவப்பார். () 

மலையினிம்கொடி தோன்றிட ல்வழக்கதாமலைதா 

னிலைகொடியினிற்றோன் றிடலிவ்வியலிகங்து 

கிலவுகன்மலையிரண் டுமேற்றோன்றிடநிகமு 

மலூல்பூங்கொடியய்குறுமரம்பைய/மாண. (௫௪) 

மைந்தரீமாதர்களுபரிகைமருவியேமாருச் 

சந்துஇன்றபொற்டிவிறியிழ்றெறித் இடும்பனிநீ 

சந்திலாக்குறுஞ்சேற்றினையன்னவர்பின்ன 

ரும்துபொற்சுணமுலர்த்இடவொளிர்நஇடும்வீதி, () 

வரத்இனாய்குளாரகழ்றியமணிக ளேமறையோர் 

கரத் இனாக்கியதானநீ/வெள்ளமேற்கலந்து [2 

புத் இனின்றுபோம்பெயங்கணும்புதைங்துமேற்றோன் 

விரத்தினாகரமெனும்பெயரெ.ப்திய தாழி, (௫௬) 

மேக்குயர்ந்தபொன்மாடமெல்லமளியின்விளைக்கு 

மாக்கமன்னவ.ராடவர்கலவியினயர் வை 

தீக்குமைக் தருமலர்மணமநீடிவான இயின் 

ழேக்குசீரளாய்வ௩இடும்இகழுமென்காழ்று. (ட௪) 

இசதிகேசெழின்ழாதர்பஞ்செழுதடிச்சுவடு 
இருமிகுக்துளகாளையர்குஞ்சியிற்றிகமு



#0 இளைசைப்புராணம். 

முரைகொண்மாரனேர்மைநதர்களொளிர்நகச்சுவஒ 

குரவ்மார்குழன்மங்கையர்கொங்கையித்திகமும், () 

மலையிடத்தவும்வன த்இனஇட த்தவுமருகு, 

நிலையிடத்தவுகெடும்கடலிடத்தவுககரத் 

தலையிடழ்்தவுமாம்? o! டார ருள்சாருமாவணமுன் 

லுலகமேழையுமுண்டமாலொருவயிறொக்கும். 6) 

அநநகர், 

இ௫ரிமால்வரை மானுமத்திகழ்வராயுடுத த 

நிகரிலாப்பெரும்புறக்கடறானுமேகேர்ந்து 
தகவினுற்றெனப்பல்பொறித்கடம்பெருமதிலு 

மகழியும்புறஞ்சூழ்க்திமமக௩கரறைவாம், (௬௦) 

மூந்துகின்றகாலாக்இனியுருத்திர முதல்வன் 

வந்தெமக்குறாதவன்றலம்வலமாயுறவாழ்ந்தே 

யந்தமில்கமடத்தொடுமமர்ந்திடுமகழி, + (௬௧) 

செட்தழற்படிவல்துறுதியதோர்வெம்்ம 

வெம்கராமுதலாயினவகத்திடைவிரவப் 

பங்கயம்முதன்மலர்கண்மேற்பரவுறும்பரிகம் 
பொங்குதிக்குணமுள்ளுறப்பொலியவேபுற்த்இற் 

ஐங்குநர்குணய்காட்டிடும்வஞ்சரை ததகையும். (௬௨) 

குமுதமம்புயங்குவளையென்றின்னவைகோலி 

நிமிருமோடையினிற்றலக்ககரகேரிழையா 

சமுதவாய்முகம்விழியுறுமழகனைவெல்லகத் 

இமிருகீரினும்தரு$தவஞ்செய்திடல்சிவணும். (௬௯)



திருககரபபடலம, ௪௫௧ 

திருமவாழ்க்கையான்சா ர் சனம்புறத்துளார்தமக்கு 

மருவுன்மைை பலழங்கல்போலிளைசையின்மன்னும் 

flare Bio gy piSup pripov'sns யும்புரக்கு 

மொருதணிப்பெருக்கன்மையையுடையதுமன்னோ.() 

வென்றி கொள்பொறி யடக்கலாற் பகைப்புலம் 

விளிய, வொன்று மேன்மையா vgs Pani. யுய/பொ 

ர ளமைந்து, துன்று வண்மையாற் ஜொலைவரும் தன் 

மைசே ரூரவாழ், குன்ற லில்பெரும் தவத்தரிறம் குல 

வுறு மிஞ்சி. (௬௫) 
மதிலிற்கோபு மேனிலைக்மூளிர்புழைவழியாக் 

கதிகொள் orn gS i ப்பரிப் ளங்கெய்தலுங்களித்து 

முஇிரும்வேனிலிந்முழ்த்துநின்றேகுவமொஜழியு 

மதுபொருட்டினாம்பகற்பொழுதறவுநீறுமால். () 

பாந்தையரீவிக். 

‘Ca op? 

இசகபரச்காசைநீத்தோரொன்னிலுமணுகனன்னோே 

ரகமுலமயங்கச்செய்யுமழகினர்கற்பினாரின் 

மிகுதியினன்புகாட்டிவேழமுண்விளவையொக்கும் 

வகையிஞடவரையாக்குமாதசார்சேரிமல்கும். (௬௭) 

பயனொரு வருக்கே யாக்கும் பான்மையர் 'தமினுக் 

பல்லோர்க், தயெலுற வாக்கு வோசே யேற்தம துடை 

யா ரென்னு, முயர்வுறு முலக நீதி யுண்மையை ,யுண 

ர்க்தார் போலு,,மயர்வறு பயனை யார்க்கு மாக்குலார் 

வரைவின் மாதரீ, ் (௬௮)



௪௨ இளைசைப்புராணம். 

ஆடவர்முத்தமீவாரவர்களுமுத்தமீவா 

சாடவர் சனங்களீவாரவர்களுந்தனம்களீவா 

சாடவராசையீவாரவர் களுமர்சையிவா 

சாடவர்மெய்யன்புள்ளாரவர்களோமெய்ப்ன் புள்ளார். 

சிலர் பொரு ளவி நயத்தின் நிறக்சொடு மாடலா 

னுஞ், ிலர்பொரு எமுதம் போலத் தெளிவுறம் 

பாட லானுஞ், சிலர்பொரு ளூள்ளம் பூப்பத் தெரித் 

இடும் விகநோதத் தானுஞ், ிலர்பொருள் கலவியா 

னுஞ் சேரும வெளவி£ கொள்வார். (௭௦) 

புல்லுறல் சுவைத்த லங்கம் புணர்நகக் குதி. சுவை 

SHU, பல்லுற வமுதத லோடு பாணியாற் இட்ட 

லாதி, யெல்லையில் செய்கை தேற்றி யெழுதுத் 

இசங்கள் காட்டி, மல்லல்சேர் மைந்த ரள்ள மயக்கு 

வார் கணிகை மாதர், ‘ « (78) 

மைந்தராம்வயலைத்தங்கட் பார்வைய ஈம்விலையின்வாய் 

தந்தநேர்முலையலத் தாற்சாலுறவுழுலுகாம' [கித் 

மந்தமிலாதுவித்தியமுதவாய்கீரைப்பாய்ச்டி 

முர்துமன்னவர் தஞ்செல்வ முதீர்விளைவெய் தவார்கள். 

வேளாளர்வீதி. 

மண்மீகண் மகார்க ளென்னும் வண்பெயர்க் கேற்ப 

மண்ணி, னுண்மலி விளைவின் வாழ்வா ருயர்கங்கா 

குலத்த 'ரென்னும். தண்மைசால் பெயருக் கேற்பத் 

தவாதநற் லூய்மை மிக்கார், இண்மைசேர் வேளாண் 

மாக்கள் செல்வமா மனைகள் சேரும்: (erm)



இருஈகரப்படலம், ௪௧௩. 

உ தம்ஞுயிர்க் இடுக்கண் வந்து சாரிலும் வாய்மை காத் 

துச், செம்மையி னிறுத்த வல்ல செய்கையை ய்டை: 

யா சீசன், மெய்மமைசேர் இருவ டி.க்கஸ் மேவுகல் 

லன்பு வாய்ந்தோர், பொம்ம&்சேர் விருந்து செய் 

வார் புகமுறு வேளாண் மாக்கள், . (௭௪) 

வைசியரிவீதி. , 

தருமஈற் குணம்க ளெல்லாஞ் சான்றி£ தகை 
யாரா நவுறு சீர்க ளெல்லாஞ் சிறந்இடுடி யோ சாத், இருவுறு 2/௧ ளெல்லாஞ் ஜெய் 

செல்வ ராகப், பெருமைசேர் புகழ்க ளெல்லாம் 

பெருகிடப் பெற்றோ சாகி, மருவுறும வணிக மாக் 

கண் 'மல்என்மா"ளிகைகண் மல்கும், (௪௫) 

, இறைதிகழ் காம கோட்டத் இிறைவிமுன் னெண் 

ணான் காய, வறவகை வளர்த்தல் செய்தா எறம்பெ 

நீஇ எடகா “Aww, நிறையுமன் னதுதான் செய்யா 

ணித்தகல் யாணி யம்மை, -முறையொடிம் நாட்டி 

னாய்க முதல்வரை வைத்த நீரால். (௭௬) 

இளை சைமா கரம் தன்னி லியல்பெரு வணிகர் தம் 

பா, லளியொடு வறியோர் செல்லி னன்னவர் மிழ. 

யை யோட்டி.ம், தளர்வறு தனத ரென்றே சாற்றிடத் 

தருவா சென்னின், விளைவுறு மன்னோர் செல்வா மே 

ன்மையார் விரிக்க வல்லார். (௪௪): 

மனைவியே மைந்த சாதி வகையினர் பொருட்டே 

காளும், தனமவை யீட்டல் செய்யும் தன்மையோர் 

காண மெய்த, முனைதரு மன்ன தான மாலய தரும



௪௪ இளைசைப்பு ராணம். 

முன்னாம், வினைகளின் பொருட்டே காளும் விரும்கி 

௩ன் கீட்டீல் செய்வார். (era) 
சீ 

பொருளினை முன்ன "Pe Od போஇனிற். காணி 

Guat gy, Qtr கணக்கைச் தரனு மொசாயிரம் 

பங்கா வெண்ணி, வரைவொடு மீட்டு வார்கண் மா 

நகர் வணிக மாக்கட டருமமேற் செலுத்தும் போது 

தாமது நினையா ரம்மா. (௭௯) 

அவர இருப்பணிகள் செய்யாவாலயம்யாண்டுமில்லை 

யவர்திறக்கமைத்இடாதவன்னசழ் இச முமில்லை 

யவ/வயினிர£திடாதாரவளியில்யாருமில்லை 

யவ 'வபினேத்திட்டோருக்காவதோரர்மிடிய்மில்லை () 

கோணுத லின்றிக் கோடி கோடியாப் பொருள் 

கொடுக்கு, மாணுடை யவர்க ளிந்த வஷிகரே யன்றி 

யாவர், பேணியே யெவர்வட தாலும் பின்னிடா தெ 

ந்த நாளும், பாணியா களிக்கும் பான்மை படைத் 

இடு நியமம் பூண்டார். , (க) 

கண்ணிய கழக வாயாற் கல்லியாம் பொருளை 

யீவார், தண்ணிய கொடையாம் வா(பாற் செல்வமாம் 

பெகருளை யீவா, ரெண்ணிரு பொருளு மீந்தே யிரு 

பொரு டாமுய் கொள்வார், புண்ணியப் பொருளு 

-மோம்கும் புகழ்ப்பெரும் பொருளே மன்னோ, () 

ஒருவசோர் கருமஞ் செய்ய. வுழ்றிடின் மற்றை 

“யோருக, பரிவொடு துணையா நின்று பண்பொடு,



இருககசப்படலம், ௪௫ 

மூடித்தல் செய்வார், கருதுமுள் ளமுக்கா றில்லார் 

கைதவஞ் சிறிது மில்லார், தருமமே கொள்ளை கொ 

ev ou Pi "தரணியில்" வேறி யாசே, (௮௩) 

இடையருத் தரும மின்னே ரியற்றுவா சொன்ப 

தோர்ந்தோ, வடுவினாட் டறங்க டற்பின் வளர்க்குவ 

கென்று தேர்க்தகோ, கொடைதிகஜ் வணிகர் தம்மைக் 

குறித்தலு முவநட்து தானு, மடைவுற்இ யிங்கண் வாழ 

வமைத்தகனன் பாண்டி. வேந்தன், (௪) 

துங்கவெண் ணிறு பூசித் துலங்குறாத் இராக்க மா 

லை, யங்கமேற் பூண்டு நாளு மஞ்செழும் கெண்ணு 

வோராய்ச், சய்கர னெம்மான் பாதம் தணப்பறும் 

வழிபா டுட்கொண், டெம்குமே புகழ் um sor Ae 
நகர் வணிக மாக்கள். (௮௫) 

அரசர்வீதி, 

அறனினின் நிழுக்கா ராகி யல்லவை நீக்கி யான்ற, 

மறனினின் நிழுக்கா துள்ள மானம துடைய ராகு, 

முறைகெழு முயிரை யெல்லா மூஇிருமன் பியலி 

னோடு, மிறைசெயும் வாழ்க்கை யோர்வா ழேந்தன் 

மா ளிகைக ளோ்கும். ட (௬) 

ம௩்தமில்வயமானார்ப்புமதகரிபிளிறுமார்ப்பு 

மெந்இரத்தேரினார்புபுமிகலுடை வீசரார்ப்பு 

முந்திடமிசெயலைத்கா ட்டுமும்மையாமுசசவார்ப்பு 

மந்தமின்றியங்காநிற்குமாசர்பொன்மாட.வீ.த: (௮௪)



௪௬ இளை சைப்பு ராணம். 

அந்தணர்வித், 

'தலேயோதுவித்தல்வேட்டல்வேட்பித்தலேஸி [ர் 
மீசலேயேழ்தலென்னவீயம்ப்றுகொழில்கள் செய்வா 

மாதொாருபாகனாரைமரபிலுக்கிறையாக்சொண்டோர் 

மேதகுமநையோர்வாழுமேனிலைமாடமோய்கும். <Q 

முதல்வி சார்பே யென்ன மொழியுமுக் நூலுச் 
தங்கண், மதிபெறு முளத்தே யுள்ள வகைமையைத் 

தேற்று வார்போ, லிதமுறு மார்பின் முந்தா லிலவ் 

இடப் பூண்டார் நல்ல, கதஇயுறு மந்த. ணப்பேர்க் காச 

ணம் விளய்க வாழ்வார். (௮௯) 

இங்ககர் மறையோர் செய்யு மிட்டியி- னெொழு தீர் 

gris’, துன்னிமேம் போஃது வானம் தொடர்புகை 

வண்ண மாக்கிற், நுன்னரு மவர்த மில்லின் யூபமுக் 

% தருமத் தோங்கு, மன்னவ ருள்ள நீர்மையவபிரு 

தங்கள் காட்டும், த . (௯௦) 

மன்னுமாமகங்களாற்றிமக்தரமுறையிற்கூயி 

யிங்ககருவந்துவாழும்பூசுரரிடையருது 

பன்னருமவிகணல்கும்பண்புறுசெயலாலந்தப் 

பொன்னகர்ச்சாரரைத்தம்போற்பூசீர ராக்கினார்கள்.() 

இருபிறப்பெய்தியப்பாலிருபிறப்புற்றுமூன்.று 

துரிசினிற்நீர்க்துகான்குதொன்மறைதேறியைக்து 

கருபொதியடக்கியறுசார்பசையகத்தியேழு [ர்வார். 

வருபிறப்பொழிக்தேயெட்வொன்குணத்இிறைவற்சா 
  

% சருமம் - யூபத்தம் பத்தி ஓனியுமாம்.



தருஈகரப்படலம். ௪ஏ 

மூத்தழலோடும்% வேறுமு, இர் தழல்வளர்ப்பாசையச் 

மெத்து ல்லஇதி யோர்கள்வெம்பரித்தழலலிப்பா 

ரத் சீனர்பூசையன் நியகங்கொள ரர்வேறுபூசை 

சித்தமங்கவர்பாலன்றிச்சேர்கிலார்வேறிட த்.து(௯௩) 

நாந்தகமாஇயாககஈவின்றிடுல்கருவியெல்லாக [ங்கண் 

'சேய்நதிடவழிவுசெய்யுஞ்செய்கையொன்றுடையவ 

வாய்ந்திமிமுறையோர் தங்கள் வாய்மனுக்கருவியோக௩ 

மூய்க்திடினழிவினோடுமோக்கமுமியற்றவல்ல. [ன் 

நான்மறை யம்க மாறு KA OILS மாஞ்சை தர்க்க, 

மேன்மைய புசாண மிக்க மிருதியாம் வித்தை சே 

ரும், பான்மைய பொருள்க டேநது பகர்வுறு வாத 

ஞ் செய்வோ, ரூன்மலி யுயி/போ லென்று முலப்பு 

ராக் கழக மெங்கும். (௯௫) 

மற்றையநகர்கள்வாழுமாந்தர்களாயினாரை 

யுற்நியிலினீக்குஞ்சூட்வொரணத்தினோசை 

சொற்றவிக்நக ருளாரைத்துயிலினினீக்கல்செயயும் 

பற்றவாமறையோசோதும்பரமவாரணத்தினோசை () 

கரந்திகழ் பலஈசம் மண்டும் கடியிடை முஞ்சி நர 

ணின், நிரந்இகழ் தானைச் தூக்குஞ் செறிந்திடு சிகை 

யின் சீரு, முரந்திகழ் மான்றோ லார்த்த வொள்ளு 

முட் நூலும் பொற்ப, வரந்இகழ் மாணி யோர்சாச் 

கிடைகளே வயங்கு மெங்கும். (௯௪) 

6 * வேறுமுஇர்ழல் - ஓளபா௪னாக்கனி, 
்



௪௮௮ இளைசைப்பு ராணம். 

வேதமுற்கலைகளோடுவிரிந்தீடசிவாகமங்க 

ளோதியேயுண்மைதேநியுயர்கயிலாயகாதச் [ய் 

சோதிசன்மேனிஇண்டிக் ஜொன்னீமையாசாகன்ஞ்செ 

கேரஇலாவா இசைவர்குலங்களும்பலவாமீங்கண். () 

கரகமார்கரத்தராயுங்காவிதோயுடையராயு 

மருவுகோவண மேலாம் வள வியகோலராயும் 
ப. சசிவவுணர்ச்சி யின்றிப்பரகதியிலையென்வேத 

சிரமுணர்ம்துயர்வோராயும்இிகழுமாதவர்க ளெய்கும். 

குடிலையொன் நிரண்டாய்ட் புல்லக் குலவியே 

யவ தரித்த, கடகரி முகத்துப் புத்தேள் காவல்செ 

யையனாஇப், புடைதரு தேவ ரெல்லாம் பொலிவொ 

டு பொருங்கா நின்ற, வடுவிலா லயங்க ளெய்கு மரு 

விடு மளவிலாத. (௧௦௦) 

மும்மல கோயை நீக்கு முதல்வராமோன்ம நாதர், 

தம்மருட் iB யாய செளந்தூர மாய இப்பே, ரம்மை 

யோ டினிது Cod unit giao Dima Gre Gard ov, 

செம்மைசேர் சீர்க ளோங்கச் சறந்தொரு பாலின் 

வைகும், (௧௦௧) 

மருமலர் மகழ்€ தேவி வனப்டுறும் பூலி தேவி, 

யிருவரு, மிருபான் மன்னு மெழிலினோ டருளின் 

வைகிப், பெருமையிற் திகழு மாதி கேசவப் பெரு 
மாள் கோயி, லொரு மருங் சுதனின் மேவி யுயர் 

வெஈடு விளங்கு மன்னோ. ee (௧௦௨) 

இயலுறுமிவைகளெல்லாமெழிலிஷோேடியங்கப்பெற் 
பயிலுறுககரக்தானோர்பதக்கமாமதற்குநாப்ப [pry



இருஈக.ரப்படலம், ௪௯ 

ணுயாகயிலாயகா தரொருதிருக்கோயிலந்த 

நயனுறிபதக்கத்தோங்குகாயகணியேயாகும்.  () 

இருத்தசூ: கோயிற் நென்்£ழ்த் இசையினிற் இத் 

இ நல்கும், பொருத்தமார் ஈத்த தீர்த்தம். பொலிக 

இடு மதற்கு மேல்பால், விரத்இிசேர் முனிவன் வே 

ண்ட விரிசடைப் பெருமா ஸவுய்ப்ப, வரத்தொடு 

வந்த சேது கங்கைநீர் மலியு மாதோ, (௧௦௪) 

வேறு, 

தந்திரமுணர்ந்துளார்தாஞ்செய்பூசையின் 

மந்இரவகைகளின்வுகுக்குமா மஇழ் 

சுத. ரரிலைமையைத்துலங்கக்காட்டுமே 

கம் தரமேலெழுகடிகொண்மாமதில். (௧௦௫) 

மும்மதில்கட 6இடுமுக்கண்மூர்த்தியைத் 

தம்க்கக்தழமைத் தி தகைமைபெற்றநதோ 

ரிம்மதிலென் றுமேயீநிலன்புடைச் 

செம்மஇயடியவர் இறம்தைத்தேற்.றுமே. (௧0௬) 

நாகமேற்பதங்களைஈலித்திடாவகை 

யேகநாயகன் சவனேவவ%துகற் 

சேகுபர்மதிலுரீஇயமுத்துஞ்சொன 

வாகையினெருங்குவவி'டபமாநிரை. (௧௦௪) 

இன்னமும்பொரிளிறையெடுப்பன் வில்லென 
வள்னதுவராவகையமைவன்யானென



Go இளைசைட்பு ராணம். 

வுன்னியேமேருவிவ்வுருவுற்றாலெனப் 

பொன்னுயர்முடியொடுபொலியுய்கோபுசம் 

மலங்களைந்தாண்டிடும்வள்ளலாருறை 

௩லம்கெழுமிலிங்கமங்கதற்குகாடுமுற் 
அுலங்குசீர்க்கோபுசந்தூலலிம்கமா 

விலங்கலின்யாவருமிறைஞ்சுகீ£தே. 

சேணுறுபதங்களிற்நிகமுவோொலாங் 

காணியமதிபுனைகயிலைகாயகன் 

மாணடிவழிபடவிறங்கவஈஇடு 

மேணியினிவந்துளதெழில்கொள்கோபுரம். 

மடலவிழ்நீபமாமாலைப்புய்கவன் 

மிடலுறுசூரனதகஙந்தைவீட்டிட 

வடைதருவிசசுவரூபமன்னதா 

னெடுநிலைகெழுமுறறிவந்தகோபுசம். 

தொழுங்கயிலாயகற்றோன்றன் முன்னுற 

வழய்குச/க்கோபுரவாயில்சார்ட்தவ 

சொழுங்கஇர்ச்செவபு_வாயிலேயல 

தழுங்கல்செய்யமபுரவாயிலண்ணுருர். 

சிம்யமாமகளருள்செய்யுஞ்€ரினை 

யமைவுறக்காணியவடைந்தகுன்றுகள் 

சமைதரநின்றெனச்சாரச்சூழ்வுறு 
மிலையவர்சின கரமிமைக்குமென்ஙி வே. 

(௧0௮) 

(aod) 

- (#20) 

(௧௧௧) 

(௧௧௨) 

(sea)



இருஈகரப்படலம், @s 

பண்ணவர் தலைக்கொளும்பர்க்கனாருறு 

மெண்ண ருமிசவியின் மண்டலம்மிவண் 

மண்களினிங்கும்றெனவள் ளலார்இக 

ழொண்ணிழன்மணிகெழுகிலயமோ ல்குமே. (௧௧௪) 

கிறைநிலவுவாவினினீடுயி/ க்கெலா 

மூறவருள்பிராட்டிகன்னிட சதுஜேய்கிடப் 

பெறுமதிமண்டலமானும்போரு 

ளிறைவிசேர்கிழன்மணியிமைக்கும்பொற்றளி. () 

அம்மையோடப்பனதெஇரிலன்பினோர் 

செம்மையிற்பணிட்திவொருயு Fis Ge 

டம்மைகன்சைதஇயோருஞ்சா ல்பொடு 

மிம்மெனஈடித்திவொருமேயெலாம். (கக) 

மறையொலிமனலுவொ லிமணியினொல்லொலி 
துறைசெழுபண்கொடேவாரச்மொல்லொலி 

நிறைஇருவாசககெருங்குகல்கொலி 

யறைகொளின்னியவொலியா/க்குமெய்கணும். () 

இக்ககுகோயிலினினிதுமேவுறு 

நிக்தகல்யாணியாநிமலைகாயகன் 

முத்தொழினாயகன் ton eons uss 

னத்திருமாயகன்கயிலைகா ய்கள் (௧௧௮) 

அர்தரன்னாயகனாருயிட்க்கெலாஞு 

சிந்தையினினைந்தவைசேரும்வண்ணமே 

5S HON கருணையின்சால்பின்மேவுறு 

மிம்கனவாணுசலிறைவிசன்னோடும. (௧௧௯)



டு௨ இளைசைப்பு சாணம். 

பன்னரும்பான்்மைசேர்பகவனாகிய 

வன்னவனருளினையகய்கொடேயவன் 

மன்னியசரிதையைவடமொழிப்படி 

சென்னுறுமொழியினாம்செப்பலுற்றனன்! 

திருககரப்டடல மூத்திற்று. 

  

ஆட் திருவிருத்தம் - ௨௬௨ 

  

புராண வரலாற்றுப்படலம். 

இகழிரும்புவிபடைதக் தவன் முனிவரர்சீல 

(62.0) 

நிகழுமாரொருதருப்பையினேமியையுருட்டப் 

புகழுமன்னதுபோகியேயிறுத்ததோர்மபொருட்டான் 

ம௫ழுறும்பெயர்படைத்ததுகைழிசவன மே, t (௧) 
மண்டனிற்றிகழ்தபோவனமெனப்படுமகிமைத் 

தண்டகாவன(முத லியதலங்களிற்நலையா 

மெண்டிசாமுகமள 6 BOM wer A ean 8 ga 
Aon Oguabr ne Oe Danwei Gent. - 

உற்றசெவ்வியையுணர்ந்திடுமுறுவ.ரா முழவர் 

பழ்றுறும்புலந்திருத்தியேபத்இகெல்வித்தி 

யற்றமின்மைநீர்தேக்கியேயவக்களைகளைய 

ஈற்றவப்பயிர்வளர்நிலகைமிசா ரணியம். 

இம்கள்சூடியசிவபிசான்றிருச்சடையிதழிக் 

கொங்களாவியகுணத்தசாயன்னவன்குவ்வி 

லெம்களம்மைசேரிம௫ரிமிசைவிடவிதம்குங் 
கங்கைமாகஇகலகந்ததுகைமிசக்கானீம். 

(௨) 

(=) 

(5)



புஇ சாணவரலாம்றுப்படலம், ௫௩ 

அினைவருந்தொழுஞ்சிவமுளத்தழுத்துதலாலும் 

வினையைவிறேச்ளனெத்திடலானுமுண் விடய% 

தனைவேறுத்துறலானுமத்தனிவன த்துறுவர் | தும. 

முூனிவரென்பகோர்மொழிப்பொருணாட்வெர்ழுழு 

சோலையர்ர் த் துகன்மலர்ப்பொடி.துதையவேபூசி 

மாலைவண்டெனுமுருத்இரமணிவட ம்பூண்டு 

கோலவீழ்சடைகுலவியேகாலினீர்பருக 

மேலவார்கருவெலுமுனிகணங்களும்விளங்கும். () 

குயில்கள்கூவுவதென்றனின்றசை குவகுலவிப் 

பயில்வகிள்ளைகளறுபதம்பாவெவேகு க் 

கயெலுங்காகளநதேர்பரிகாரியாயிருந்துஞ் 

செயிர்ஹிளை த்இடவலியிலவாயின சிறிதும். (er) 

பின்ன முழ்றிடாப்பிரமமா சொழுக்கமும்பிரியை 

துன்னொழுக்கமேம்வனம் துழையொழுக்க மு£துறவு 

மன்னொழுக்கமும்வழுவிலாழெய்யர்கள் வ௫ிக்கும் 

பன்ன சாகைகள் பற்பலபரந்தவட் பயிலும். (௮) 

கூறுகான்மறைமுழ க்கழுங்கோதிலாகமய்கள் 

விறமிக்கெழுமுழக்கமுமிருஇிகண்முழக்கு 

மாழிலாதபல்புசாண்ஈன் முழக்க மும்வைய 

மீறுசேரினுமீறுசேர்இடுதலையியையா. (௯), 

* பிரமசாரிகவல்கயு-மனையினிற்பிரியா 
  

* பிரமசாரிகளகஇ. சமி 'சாசாளாக்இனி, த 

+ மனையினிற், பிரியாரிருவலைைப்படு மெரிகள்--ஓளடாச 

னாக்இனியும் ௮க்சினிகோ ததிரானியும்,



Qe இளைசைப்புராணம். 

ரிருவகைப்படுமெரிசளுமீறின்மெய்த்தேசும் [க 

பொருவில்சோதிகொள்விருக்கமுங்கானிருள் போக் 

விரவலோதியாலவித்தையைவிலக்குமாறுணர்த்தும். 

வேதநான்கவாவிஇழ இடும்வியா தனார் விபின 

மாதியாகியவருந்தலமிரு£துவஈதடையுங் 

கோதலாரிடர்குழுவினைக்குறிக்கலார்கலியிற் 

போதுஇன்றகோர்நதிம்தொகைபோன்றிடுமன்றே, 

வேழங்கேசரிமானொடுவியாக்கிரமுன்னாச் 

சூழுமாக்கடந்தொசையொருதுறையினீ/ பருகிக் 

காழுறும்பகையின் மையைக்காட்டுமேலம்கண் 

வாழுநற்றவர்மாட்சிமைவகுத்இடும்வனகத்தோ. () 

இவ்வகைப்படுநகைமிசமெனும்வனத்தொருகாதற் 

சைவவாகமம்வல்ல௩ல்விரதமாதவர்க, 

ளெளவியந்தவிர் சத் ரயாகமொன்றதனைத் 

தெய்வமாமநையிசையொடுசெய்குவா சானார். (௧௩) 

அ௮ன்னகாலைவான்பெருமையமளவிலாத்தேசு 

மன்னுகின்ற?ர்ச்சூகனாமாதவர்கோமான் 

ஐன்னையன்பொ௫ேன்குற்ப்பசவியத்தகையோன் 

மின்னுமாமுககோக்கியே வினாவுரைசெய்வார். (௧௪) 

பரசிவன்கதையமுத௩ற்பானத்திற்றெவிட்டன் 

மருவவேயிலையெங்க ளுக்கின்னுமல்வள்ளல் 

% சழ்இரயாகம் -- பலருங்கூடிப் பலவகைத் தருமங்க, 

ளோடு கேடுங்காச ஞ் செ.ப்யப்டடு மொருவகையாகம்.



புராணவரலாற்றுப்படலம், டுடு 

யாருபவந்தனையகற்றிடும்புண்ணியக்கதையை 
பருளுருக்கொளுமருந்தவபகர்ந்தருளன்பால். (&௫) 

சல்லசீங்கதைகேட்டியப்பினாலன் றோ 

ிவல்லுமற்ப்தச்சித்தவைராக்கிெயவிறு௩ 
3தால்லைத்திவ்வியஞானமுஞ்சோதிபாலொழியா 

3கால்லும்புண்ணியகத்ததிகமாம்பத்தியுமுண்டாம்() 

என்றுகூறியவிரு$தவரின்மொழிகேட்டுத் 

துன்றருட்சுவைநிகயமாஞ்சூதமாயோகி 

ன்றயாவையுமுணர்க்இடுநிகரிலாவியாத 
மன்றனைத்தனஇதயமாங்கமலமேல்வைத்து. (௧ஏ) 

மு.த்தந்ப்படும்பீகைகளை முருக்கியமுனிவர் 

சித்கமரயெதாமரைசெவ்விதஇன்மலச 

வுய்த்தசெங்கதிர்ப்பரிதியஞ்செல்வனாயுவந்தே 

யித்திறத் இனாலின்புறவியம்பியேயருள்வான். (௧௮) 

தேவதேவனதிருங்கஹைசெவிச்கொளவிரும்பு 

சீவிரோரில4ிலடைகெடுந்இிருவுடையீர் 

தாவிலாப்பெருந்ககைபேறுந்தவச்தினீரதனை 

கூவுன்றனமன்புடைக்குணத்தொடுங்கேண்மின். () 
கிகரிலாகமமெய்கண்நிகழுமந்தணமா 
யிகலிலாமலேயமருவஇளைப்பினையாற் று 

நகரமாகுமான்மற்றதுகனிபெரிதுலகின் 

மிகுதியாகயதலங்களின்மேன்மைபெற்றுளது. (20) 

ததபாவங்களனை த்தையுமுரைத்தடலொண்ணாப் 

பா ககல்களெவ்னெவற்றையும்பசி இடப்பாற்று-



இச இளைசைப்பு ராணம். 

கீதிசேர்ந்கசாலன்னசனிகரின்மான்மியத்தைப் ௪ 
பே.சமாம்வகைபுகலுவம்புகரிலாப்புலத்தீர்,, (௨௧) 

தப்பிலாவகைமுழுமையாந்தருமங்களுணர்த்து 
மிப்புராணங்கேட்பவர்களுக்கெவ்வகைப்பாவத் 

அப்புரீக்கிடுமிகபரத்தொன்மையைப்பயக்கு 

மொப்பிலாகசெளபாக்கியமுதவிடுமென்றும். (௨௨) 

முன்னைநாளினிலகத்தியமுனிவசன்விரும்பித் 

தன்னுணர்நஇடும்வசிட்டனையாதியாச்சாற்றும் 

பொன்னிருக்கவர்க்கசைத்ததோர்புராதனவனத்தின் 
மன்னுமான்மியமறைகளின்முடிவினில்வயங்கும். () 

வேதவிற்றிடைத்தவமறைபொருள்ிகளைமிகவும் 

சபோதமாம்படிதெளியவேபுராணங்கள் புகலு, 

மாதலானவில்புசாணங்களெவற்றினுமமைய 

கோதிடப்படுமிளைசையாந்தலத் இன துண்மை, ட 

ஆயிலுஞ்சிவபுசாணங்களவம்றிலுளொன்ராய் 

மேபதோர்பிரமாண்டமாம்புசாணமேவிரிவாய் 

கேயமோடதன்வகைமையும்பெருமையுநிகழ்த்து 

மேயவாறுலகுய்ஈ இட வியம்புவஅமவையே, (௨௫) 
மே வேறு, 

_முன்னமோர் காலம் காசியாக் தலத்தின் மூலமா 

மறைமுடி. வுணர்ந்தோர், பன்னுமைம் முகத்துச் சிவ 

ப.ர்ஞ் சுடரை யுளத்திடைப் பதித்திடு நீரார், மன்னு 

கற் பத்தி விழுங்கவே தோன்று வடிவமா கேச்சுரத் 

தொல்லோர், தன்னைகே ரில்லாத் தவத்தையே யுலு 

இற் தலைமைசேர் தனமெனக் கொண்டோர். (௨௯௬).



பு. சாணவரலாற்றுப்படலம். ௭ 

வசிட்ட னங்சொக் காடபன் குழ்ச on Bill பிருகு 
வான் ன் மி, விரிட்ட னஞ்சத்தி பராசரன் வியாநன் 

& 6 a1 oe * முனிவரன் வியப், பு9த்தலில் போதா 
யனன்புலச் ,'இயன்சா பாலியே ககோளகன் புலக, 

ன*த்தலில் வாம தேவன்யாக் இயவற் கியன்சன கா 

இயர் நால்வர். ௦ (௨௪) 

Qs Bp பெரிய சாதியா முனிவர் யாவரு மொ 

ருங்குசேர்ட் தாங்கே, சிழ்திதேர் ஞான வாவியே 

முதலாம் தீர்த்தங்க ளெவற்றினும் படிந்து, பத்தி 

யின் விசுவ நாதநழ் றேவைப் பணிம்துயர் தோத்தி 

சம் பகர்ந்து, முத்திமண் டபத்தி லிருந்தும் பெரு 

மான் முதன்மைபா: Titi weir Bp gi. (௨௮) 

௮ந்தநற் பொழுது பம்இகின் றேவ வரும் தவர் வே 

sar லகலாச்,” சிந்தையைக் இருத்தும் வத்தினை 

Fh SIGS செல்வமுர் ,இருச்கடைச் ௪௬, மிந்தலர் 

மூகமு மக்கமு நீறு மிலங்கொளி மேனியும் பொலிக 

னு, முந்துற வதிந்த வகந்திய முனியை முதத்தொட 
போற்றுவார் கொழும். (௨௯) 

வெல்ககீ குமர நாயக னடியார் வேம்தெனுநம் தலை 
மைபூண் பிள்ளோய், வெல்கவைம் புலக்)ச வெ 

POs safer மேம்படு மகிமைபெற் றுறுவேஃய், 

வெல்கவே தாந்தப் பங்கயத் தடத்தை விளக்கிடும் 

விண்மணி யானோய், '9வெல்கவா தாவி மேவல வென் 

ன வியந்துபின் னில்கனம் விரிப்பார். (0).



௫.௮ இளைசைப்பு சாணம், 

பவ்வமா ரலகின் மகத்துவம் விசிட்டம் பல்கய 

சுடம்புவா மிலிங்க, மவ்வவை யனைத்து மண்ணலா 

சரளா லறிந்தனை யவழ்றிவுூண் மேலாய்த்,' இவ்விய 

புத்தி மு.த்திக எளிக்கு மிலிங்கமே தீர்த்தமே தல 

மே, யிவ்வொரு மூன்று மார்வமீக் கூர்ந்து வெய்களு 

க் இசைத்தரு ளெனருர். (௩௧) 

என்றசொழ் கேட்ட வகத்இய காமத் இருந்தவப் 

பெருந்தகை முனிவன், மன்றவா தரித்து வடிவினி 

லெம்கு மயி/ தொகை பொடிப்பவா ரிசம்போற், 

ஹுன்மெழறில் வதன மலரநீர் விழிகள் சொரியகாத் 

தழுகழுப் படையக், குன்றலில் குணத்து வடிட்டனை 

முன்னா மறிஞராக் குறித்தது கூறும். (௩௨) 

வினையிலீர் நீவிர் வினவிய தாற்ற மேலதாம் வி 

டையதற் களிப்பே, மனமுறக் கேண்மி னென்றுபின் 

னுளத்தை மலைவுமு, தொருப்பட நிறுத்தத், துனி 

வினை யகற்றும் விசுவமா யகனாம் தொஃ்பெருக் தே 
வையு மகலாச், சனதருட் குருவா மறுமுகம் படை 
த்த தாயனான் றன்னையு முன்னி, ல் (௩௩) 

இளைத்தலை யொழிக்கு£ தலத்.துவீற்' நிருக்கு மி 

ஹைபையு மிஃதுகேர் முகத்தாற், நளைத்தகை சதைக் 

கு மங்கலக் இறைவி தன்னையுஞ் சார்ந்தவ ரிடும்பை, 

வளைத்தடுஞ் செல்வ வடுகநா தனையும் வணங்கெல் 

லஞ்செழுத் தெண்ணித், இளை தீ.கருட் கடலின் முனி, 

வரா கோக்கிச் செகமெலா முய்ய[8வே செப்பும், ()



புசாணவரலாம்றுப்படலம். GES 

Serge கயிலைக் கோயிலின் வீணை முனிவற் 

கு முளரியின் முளைக்தோ, னின்புறும் வகையி cas 

கிது விரித்தே யிசைத்த டுனன்றனன் கேட்ட, 

மன்புனை யறடூவார் மலரய னெங்ஙன் வகுத்தனன் 

வகுத்தியா .லென்றே, யன்பினொண் காதை,விருப்பி 

ஹை வினவ வன்னவ னருளுவா னானான். (௩௫) 

மே வறு, 

உலகம்யாவினுமொருவுறாதுறை£இடுமொருவ 

னலகஇிலாவுயிர்க்கருளுவான்சத்தியானமைந்த 

விலகுருக்கொடுவெளிப்பட.வினிதுவீற்றிருக்குஞ் 

சிலையென்ப்படு$தல்கயதுதிருக்கயிலாயம். (௩௬) 

பணிபரித் இடும்பா ருலகிருள்கெடப்பாற்று 

மணிபபெறும்படி யெம்பிரானமைத்ததோர்தூண்டா 

மணிவிளகீகனையொத்துளதூழியுமழியாக் 
கணிதமம்நிடுஞ்சடருடைக்க யிலையங்கரியே. (௩௭) 

ஈண்டுறுங்கு ள மியைகலாலைம்முக க்கவினால் 

விண்டுதன்னடி.வணய்கலான் மே கமேற்கொளலான் 

மண்டபப்பொலிலெய்தலான்மறலிமாய்ந்திடலாற் 

மெண்டர்சூழ்சலாற்சிவனெனம் தொழப்படுங்கயிலை 

சிமயம்பெற்றிடுகொடர்பினாற்ுவனிடத்துறலாற் 

கமழும்பூங்கொடித்தகவினாற் களிறுதோன்றுதலாற் 

றமமகன்்திடவுயிர்த்தொகைதன்வயின்வரலா [ல் 

லுமையெனப்படுமொ ருத்தியையொத்ததவ்வேரங்க



௬௦ இளைசைப்புசாணம். 

பண்ணுலாமறையெவைகளுமிருங்கலைபலவு 

மெண்ணிலாவுயிர்முழுவும்பற்பகலியற்றும் 

புண்ணியத்தகொகையாலையும்பொற்புறத்திரண்டு 

கண்ணியோருருவக்தெனவிளய்குமக்கடிமே. (௪௦) 

பிள்ளைவான்மதியணிபவன்பெட்புடனிருக்க 

வெள்ளிவெற்பெனஞானமார்பிழம்பினைவிதித்இிட் 

டுள்ளதாம்பெருங்கயிலைமிக்குயர்ந்தஞானியர்தம் 

தள் ளருந்திருமனச்இனுக்தணப்புறாதியலும். (௪௧) 
எவ்வகைப்படுமுலகுளோருளத்தையுமிழுப்ப 

தெவ்வகைத்தனியறங்கட்குமிருப்பிடமாய 

தெவ்வகைச்சுசிப்பொருளையுமிருஞ்சு செய்வ 

தெவ்வகைத்தினும்புண்ணியர்தொழுவதவ்விரவி, () 

பிணிகணிீக்கயெப்பொருள்களும்பெதச்செயுஞ்சிக் 

மணியினங்களும்கோக்களுமலர்கனீ3யொழியா [தா 

தணிதருக்களுமதுவிழுதமுகம்பாறயி/க 

ணணியவாவியுமய்கவணலத்தொடுகிலவும். (௪௩) 

இருந்துமாமறையோசையுந்தேவதும்துபிக 

ணிரந்கவோசையு௩தவர் துதியோசையுநீடும் 

புசந்தராதயர்வேண்டுாரையோசையும்பூதீர் 

ப.ரந்தவோசையுமருவிவீழோ சையும்பல்கும். (௪௪) 

பல்வகைப்படுஞ்செசமார்பந்தியுமணிசேர் 

பல்வகைப்படும்விமானல்களொழுக்கமும்பகரும் 

பல்வகைப்படும்பிரமசகணங்களின்பதயும் 

பல்வகைப்படும்பாரிடர்பவன.மம்பசக்கும், (௪௫)



பு ரணவரலாற்றுப்படலம். ௬௧ 

இனீனதாகியஏறப்பினையியற்கையாவுடைத்தா 

மன்னதோர்பெருங்கயிலைமேனனமதலையகத்தி' [த 

லுன்னுெய்வவெண்கமலமென் பொகுட்டெனவுயர் 
பொன்னினாஸமைகோயிலொன்றுற்றதுபொலிக்தே., 

முந்துமொள்ளொளியரதன தீபிகைமுயங்கு ் 

மக்தவாலயமதனிடையனநக்தசூரியர்கள் 

வந்தொருங்கியேயொளிர்தல்போனவமணிமயமர 

யுர்துசீர்கொளுமரியணைப்பீடி கையும்பர். (௪௭௪) 

தங்கள் சூடியசடிலமாம்இிகழொருமுகமும் 

பொம்குமுக்கணுமான் முதற்பொலிம்திகொன்கா 

மங்கையுங்கறைக்கண்டமுஞ்சேந்தமெய்யழகு 

மல்கைபாகமுமுடையதோர்டிகண்டவடிவாய், (௪௮) 

பம்புபல்லியங்கவரிகள் பீலிகள்பரித்துக் 

தம்பரஞ்செயப்பாரிடர்தாபதர்பரவத் 

லும்புருப்புபனுதியோரியாழ்கெசடுது இப்ப 

வெம்பிரான்பெருங்கருணையோடினிதுவீற்றிரு்தான். 

பரியகாகணனித.பமார்சுடரிடைப்பதிந்த 

வரியகாட்டிபோற்கயிலைசேர்கோயிலினணைமேற் 

நறெரியவெம்பிரா னருளினாற்நிகழ்ந்துவீத்திருக்கும் 

பெரிய£ர்த்திறமினைச் தெனப்பேசுதத்கெளிதோ. (௫ 

அ௮ப்பரன்றனைவழிபடவயன ரியுவணை 

வைப்பினுக்கறையாதிபும்வானவர்தவத்தி 

வோப்பிலா துறைகரரதன் மு. தலியவுறுவர் 

கப்பிலேனையவிருட்களியாவருள்சார்ந்தார், (இக)



௬௨ இளைசைப்பு ராணம். 

அன்புரின்றுமுன்னேவுறவனைவருஞ்சார்ந்து 

முன்புகோபுசத்தலையினின்முதன்மைகெ ாண் டிருந்த 

அன்புநிக்குகந்தியம்பிரானிஜொல்லருள் பெற்றுக் 

கொன்புனைந்ததோர இருக்சகுங்கோயிலுட்குறுகி. () 

தேவதேவுமுச்செ கய்களுக்க கிறையுமாய்த்திகழ்க்லு 

கோவகற்றுகய்சறைமிடற்றண்ணலைகோக்கி 

யேவுமன்பினாலிறைஞ்சயேயை£தெழுசக்தெண்ணிக் 

கோவின்முன்னுறச்வெனருள் குறிக்கொடேயிருச்தா. 

டே வறு, 

இருந்திடுய் காலை மோகக் தேற்றா ரகனென் னா 

மத், கருந்கவன் பதுமக் கண்ல னம்புயத் BAS 

கோனென்னப், பொரும்திய விருவர் தம்மைப் போ 

ற்றியே விநயம் தோடும், இருதய ஈமலம் தோனைத் 

தெரி6துவம£“இயம்பு இன்னான். ” (௫௪) 
€ 4 

புண்ணியத் தலங்களுள்ளும்புண்ணியரீத் தத்துள்ளு 
இண்ணிலத்தமுதகல்குக்திவ்வியவிலிங்கத்துள்ளு [ந் 

நண்ணியதாய்மையான௩லமெலாம்வல்லைகேர்வ 

மண்ணியமறங்கடீ/்ப்பகலமுதன்மூன்றும்யாவை, () 

பலவீக்கடல் கடந்து முற்நி பசுக்கள்பெற் நிடமா 

நெய்ய, னிவக்குகூ வகைய கன்ம நிகழ்பய னெதனா 

லெய்து, மிவற்றினை யெல்லா மெம்சா யிசைத்தரு 

ளன்பின் €ட, ர௬ுவக்கடுவப் பொருளும் தீர்த்த ருண 

ர்த்துவ ரன்றோ வென்ருன். . *(@e)



பு ராணவரலாந்றுப்படவம். ௬௩ 

என்றுகா ரதப்பேர் பெற்ற விருந்தவ ஸனியம்ப 
லோடுட், துன்னுபல் புவன மெல்லாம் தோழ்றிய பிர 
ம தேல்ன், மன்றவச் தெரல்லோன் சொழ்த வாசகஞ் 
செவிவாய்க்தேக்கி, யொன்றிய வருளி னுலே வல 

கெலா முய்ய Cour git. (௫௭௪) 

காரத நீயிய் கெல்லா ஞாலமு முய்யு மாறு, கூர 

வே வினவ லுற்மாய் செவியிடைக் கொள்வோர் பா 

வம், வே.ரறக் களைட்து மிக்க வெறுக்கையை வழங்கு 
மன்ன, சீரினை விளம்பு கன்றாஞ் ௪ம்தமொன் நிட 

வே கேட்டி. (௫௮ 

தனய$ வினவியும்ற தலழமுமன் மூன்றி gui ge, 

துனியக லுவமை யான கொல்லை வுலகி னில்லை, 

யனையவை புஷீயில் வாய்ப்ப வமை$ன வவற்றின் 

மேன்மை, யெனையவு பியாரும் தேரு "இயலும் த 

ணமாய் வைகும். (௫௯) 

இளைசைமா நகரம் பிளா யிரு்தல மெவைக்கு 

மேலாம், களிதரும் கயிலை வெற்புக் கடப்பது கயிலை 
மாதக், ளெர்பெய ரீலிய்கத் இற்குக் சே மிணை யெங்கு 

மில்லை, ஈளிர்மிகுஞ் எச்ச Fis wun gud Oars 
பொன் றுண்டோ, (௬௦) 

என்னவே பிசைய கஞ்சத் நிருக்கவி சிருழ்த 

கோன்றல், பொன்னடி வணங்கிப் போற்றிப் பொரு 
விலா விறும்பூ தெய்இத், தன்னிகர் மலழமுன் மூன் 

MAH AMAHNPANUVAYE



௬௪5 இளைசைப்பு சாணம். 

துஞ் சாற்றினை தொகுத்தி யாரு, நஈன்னரெய் துற்வி 

ரித்து ஈவிலுறி யென்ருன், தூயோன், ் (௬௧) 

புன்மைசே ரவங்கண் மாற்றிப் புரையிலாத் தவங் 

& én செய்தோ, னன்மைசேர் பத்தி யோடு நாரத மு 
னிவன் கேட்பப், பன்மைசேர் * பொழில்க Ger ev 

லாம் படைக்குரான் முகத்துப் புத்தேள், வன்மை 

சேர் பான்மை யின்றி வகுத்தவை யருளிச் செய் 

தான், (௬௨) 

கயிலையிம் கமல யோனி சாதலித் தருளிச் செய்த, 

வியனுறு மிளைசைத் தான மேன்மையை யன்ன கர 

லை, யயலுறு மியாருங் கேட்டா ரன்ன்தை' யுங்கட் 

இன்னே. நய முற மொழிது மென்னா நற்றவ னவில 

லுற்றான். (௬௩) 
பரா எவர. ஈ£றுப்படல முறிமிற்று. ¢ 

— 

ஆட திருவிருத்தம்- ௬௨௫. 

தலவிசேடமுதந் தர்த்தவிசேடத்திற் 
சுபத்திரன்கதையு முணாத்த படலம். 

ஒஓருமையாருமுளந்இகமுண்மையீ 

சஞுமையாருறுமம்புவிக்கைலையா 

மிருமையாருமிளைசையெனுந்தலப் 
பெருமையாருந்தெரிக்திடப்பேசுவாம். (௧) 
  

% பொழில்-- உலகம்,



தலவிசேடமுநக்தீர்த்தவிசேடததிற் ௬ 
சுபத்தரன்கதையு முரைத்தபடலம். 

என்றுபுண்ணியதச்கானம்களெங்கணு 

மொன்அமேயமைக்துற்திடலில்லன 

வன்றுசீல்கரனாயெவெம்பிசான் 

மன்றவாற்றுபுவைத்தஇளை சையே. (௪௮ 

ஆதலாலதன்மேன்மையனைத்தையுல் 

கோதிலாதுணர்கொள்கையர்யாருளர் 

மாதுபாகனெனப்படும்வள்ளலே 

பேதமின்றியுணர்ஈஇடும்பெற்றியான், (௩) 

மே வறு, 

முதலுகங்தன்னின்ஞானமுக்துமற்றையதன் வேள் வி 

யதன்பினுமிசண் டினிகையரியவீடுதவுமென்றும் 

விதமு௮ுமவற்றினெல்லாம்வியன்சவபயூசையொன்லே 

யிதமிகுமுத்திடல்குமென்று£ல்லறிஞர்சொல்வர். () 

இமைதிர்த்தின்பகல்குஞ்சிவலிய்கபூசைதாலுங் 
காமுறுபவர்க்குப்பன்னா ச ழியவிடருளுமென்ப 

சாமதத்தலத இல சவரும்பயன்விராமதுகல்கு£ 

சோமிஷச்தலச்இன்றொன்்மைசொழ்திடுஇழ்பாம்யாரே 

G@ mm. 

இளையாற்றய் குடியென்று கேட்டலினா லதம்பெ 

அுவ ரியல்சேர் மாந்த, ரிளையாற்றங் குடியென்று நி 

னைத்தலினாழ் பொருளடைவ ரேழ்ற மிக்க, விளையாற் 
றங் குடிதன்னைக் காணுதலா லின்புறுவ ரிடைய மு 

2, லிளையாற்றம் குடித்ன் னில் வதிதலினா லிதைவன 
டி. யெம்தி வாழ்வார். (a) 

௫)



௬௭௬ இளைசைப்புசாணம். 

காசிமுதற் புண்ணியகற் றலங்களிலே யுடன்முடி 

விற் கலப்பர் முத்தி, தேசுடைய விளைசையினின் மூ 

ன்றுதினம் வ௫ிக்கினழ சேர லாகும், பேசுபெரும் 

பாதகமாம் பஞ்சினுக்குச் சூறையெலும் பெருமைத் 

தாடி, யேசகலு மப்பதியின் முன்னை வினை fn Gir 

றெய்தல் வேண்டும், (er) 

யாமை மயக்கமொடு தெய்வகதி யெனப்புகலு 

மவற்று ளொன்றான், மறைபுகழு மிளைசைககர் பு 

னுமவர் பாவமெலா மாய்ச லுண்மை, * யுதவிமுத 

லானைவரை யுயிர்களவண் முத்இயீடைக் துய்யு மாத் 

முன், மூறைதருமத் தலந்தனக்கு நிகரில்லை யில்லை 

செக மூன்றி னுள்ளும். (௮) 

அனைவருக்கு மிருமைதரச் சிவபெருமா னிருமித் 

த வனைய தானம், வனமவுலி முதலடிசர் சத்தியெலா 

மெய்திவொன வழிபட் டுள்ள, தனையதல நினைத்த 

தொரு மாத்திரத்தே பெரும்பாவ மிரிக்கு மின்னு, 

மூனிவரசே யுயர்புத்தி முத்திபெறக் கொடுக்கின்ற 

முதன்மைக் தாகும், (௯) 

௮த்தலத்தி லென்றுமுறை யனைத்துயிர்க்கு மீள 

வும்வந் தவனி மீது, பொத்துமலத் துடலுழலு மச்ச 

மிலை மீதாயப் புகலும் வேண்டாம், தத்துவத்இன் 

நலைகடந்த சிவபெருமான் வீற்றிருக்கும் தலல்க டம் 

மு, ரூத்தமமாம் புராதனநல் வனத்தள வின் மகமை 

னயையா ருரைக்க வல்லார். ் (௧௦) 
  

9 உறவி--- எறும்பு.



தலவிசேடமுந்தீர்த்தவிசேடச்நதிற் ௬௭ 
சுபத்திரன்ககையு முரைத்தபடலம். 

எவரோனும் பொறியடக்கி யுளகிறுத்தி யப்பதியி 

லிருப்பஜாயி, னவர்மூன் ற பொழுஇனுமுண் டுத்நிடி. 
Qa கர்த்றினையுண் டமர்வா சோப்பர், ந௩விலுமொரு 

முட்டியள ச சவினது மாதான நலத்த இன்னு, நவ 

லுவதென்”சித்தபுரங் காடுமுதற் றலங்களிறு கோன் 

மைக் சாமே. (௧௧) 

அப்பதியின் நிருப்பெயர்கள் சிவபுரமபூ கைலாய) 

மில காம், துய்ப்பவருள் புரஞ்சித்த புரம்பழைய 

வசணியமே தொல்வின் மன்ற, லுய்ப்பதொரு பொ 

ருவில்புர மிளையாற்கய் குடிமுதலா வுயர்வும் றுள்ள, 

விப்பெ/யர்க ஊன்றியினு மனேகமுள வறிவுடையோ 

ரிசைக்க பேர்கள். (௧௨) 

இன்னவகை மான்மியத்தா லிளைசையெனு௩ இருப் 

பதியே யேவற்றி னுக்கு, முன்னையது யுத்தமத்து 

னுத்சதமமா மீண்டைய "முனிவீ ரில்லை, யன்னபரி 

Kort DOr வகத்தியமா முனிலிளம்ப வதனைக்கே 

ட்டு, மள்னுபெரு வியப்பினராய் மாதவர்க ளின்னப 

டி. வழங்கு கன்றுர். (௧௩) 

தலப்பெருமை முழுலுணர்ஈ்த மாதவகீ யுண்மை 

யினைச் சாற்றல் செய்தா, யுலப்பில்விய னிளைசைநகர்' 

வைபவத்தைக் கேட்டு௩ல முத்றோம் யாங்கள், மலைப் 

பில்வகை சித்ததட முரன்மியத்தைக் கருணையினால் 

வகுத்தி யென்ன, ஈலப்படுமக் மொழிகேட்டு முற்று 

ஹர்ந்தீ கடமூனிவ னவில லுற்றான், (௧௪)



௬௮ இளைசைப்புசாணம், 

கேட்டபொழு தேயுயிர்கள் பெரும்பாவம் மோக் 
குவதாய்க் ளெரு மேன்மை, மீட்ட.முள தாயியலுஞ் 
Fsser மான்மியத்தை யீன்பமாரக், காட்டுமதன் 
'ஜோழ்றமொடு கழதிடுவ மின்னேயாம் கரிசு சேர்ந்து, 
வாட்டமுறா முனீந்திரர்காண் மனந்தன்னை யொருப் 
படுத்தி ம௫ழ்ந்து சேண்மின். (௧௫) 

எப்போதிப் புவனமிசைத் இர்த்தகங்க ளானவைக 
ளில்லை யாமோ, யப்போது கயிலையிதை யெப்பொ 
ருளு மருடீத்த மமைத்தா னாங்கே, யொப்போதாச் 
சிவதீர்க்த மெனப்படுமன் னதுபீழை யொழிக்கு 
மேன்மைக், இப்போதத் இர்த்தவுயர் வுணர்ச்துமொ 
ர தொல்காதை யியம்பு இன்றாம், (௧௬) 

வேறு. 
முன்னமொருகாலத்துமுத்தமொயேழுவயிர 
மின்னுமாமணரிகனகம்வெற்பினொரும்குறவ.ன்றிப் 
பன்னுமுயரகலொரம்பறித்துவருந்இரையகலாக் | 

கன்னனிகர்சுவைவிருத்தகம்கையினோர்கஷா தன்னில், 

நிபத்தினில்வே நில்லாத. bGacr dont ger. 
ய, சுபத்திரக மெனவுரைக்குக் தொன்மைபெறுங் 
இரொமத்தில், விபத்தனையும் ஐறியாத வேியர்தம் 
குலத்துதித்தோ, &லுபத்தநிசே ராரணதா லொழி 
கீதஇநாம் கரைகண்டோன், (௧௮) 

சிரவுதமே மார்த்தமெனத் இகழ்கரும நெறிவல் 
லோன், பொருமாசன் வடி.விலிப்பேர் பூண்டிடச் 

* ௨பத்திதி.-ஓியவையுள்ள ச்தமைச்சல், 
 



தலவிசேடமுக்தீர்த்தவிசேடத்திற் ௬௯ 
5 சுபத்திரன்கதையு முரைத்தபடலம், 

செய் வடிவுடையோன், வருபிறகே மாவளப்பை 

மாற்றுமெழிற் பத்இரதைப், பொருவில்பெயர்ப் ப 
ன்னியொடு பொருந்தியவில் லறம்புரப்போன், () 

இஞ்ஞாலஞ்சுபததிரனென் றேச்துமொருககமமு
ளோ 

விஞ்ஞானாம்பிகை யோடுமேவியருள்வைப்பாடி [ன் 

மெய்ஞ்ஞான மீர்தருளும்விரூபாக்கங்பரமனடி. 

யெஞ்ஞான்றும்வழிபடுதலியற்நியேயிருநட்தனனால். () 

இருந்திடுமம் மறையாள னேழுலகு மிருணீங்க, 

வருக்திருக்கண் மாண்புடையோன் வைகலுமே ம௫ 

ழ்க்தருளப், பெருந்தவங்க ,ணால்வகையிற் பேசலு 

௮ுஞ் சரியையிடைப், பொருந்தியக௩் தனம்வைக்கு 

ம் பொருவில்பணி பேணிவொன். (௨௧) 

தா.த௫கூவிளம்புன்னைசண்பகமாமக்தாரம் 
பாஇரிமாதுள௩்தும்பைபலினிதுழாய்க ரவீ.ர [ந்து 

மாதவிமல்விகைமெளவன்மருவகம்வேர்மருக்கொழு 

2 ததருதேவதருபிணரிதழிமூழ்குஈதம், (௨௨) 

இவைமுதலா முயர்தருக்க ளிருங்கொடிகள் புதல் 

றவு, டவையறவைக் துண்டாக்கி ஈந்தனமாம் வன 

மமைப்ப, வவையெல்லால் கண்டோர்க எஇிசயிக்க 

கனிவளர்ந்து, கவைசேரும் தழைபொதுளிக் கான் 

மலர்மிக் கோங்கெனவே. (௨௩) 

கொம்பரவை நின்றசையக் குலவுமலர் தேன்செச 
சிய, வம்புதெரி வண்டிமிர வயங்கியுறுர் தருகிரைக, 

டல்பமில்கை யேந்திவிழி சார்த நீர் போற்றல்செயு,



670 இளைசைப்டு ராணம். 

மும்பர்பிரான் நிருத்தொண்ட ருயர்கூட்ட மொப்ப 
னவாம், (௨௪) 

செந்திருமார்பனையேய்ப்பத்திகழ்ந்துமலர்ந்தனகாயர 

வந் தணனை நேரரகவலர்க்தனபொற்கொன்றைமர 
மிர்தரனையொப்புமலரியைந்தபெருய்காஞ்செகஞ் 

சந் திரனைமானவலர்ந்தனவோம்குமரவங்கள். (௨0) 

அருணனையே கடுப்பவொளிர் மலர்பூச்ச பலாசங் 

கள், வருணனையொக் தவிழ்ந்தனவெண் மந்தார மம் 

மலர்ச்சி, பொருணயம்கொ ளத்தேவர் போதெதிர் 

பார்த் தெண்ணிலவர், கருணைநுதல் விழிப்பெருமா 

ன் கழல்போற்ற வுறல்போலும், (௨௬) 

சுருதியிடை விளங்குதிரி சுபன்னமிசைத் இடன் 
ற, வரமிகுசத் இகண்மூன்றின் வடிவிதழ்கள் பொது 

ள் வில்வ, % மரியமறை ஈல்லவெனு மடைதன்னா ல௬ 
—_—,     

* அரிய மழை நல்ல எஜும் அடை தன்னால் அருளியது ஓர் 

பொருளினைத்தன் அடைதன்னால் புலப்பட சேர்காட்டிடும்.-- 

அருமையாடுப வேதமானது ஈல்லவென்ஜும் வீசேடணத்தினா 
லே அருள்செ.ப்த அருத்தக்தைச் தன்னிலையினாலே தெரியும் 

படி. நேராகக்காண்பிக்கும். எண்டு அரிய மறை யென்றது திரி 

சஈபன்னஜ்மை. தஇரிசுபன்னம் யசாவேதத்திலே தைத்திரீயோப 
கிடதத்திலுள்ளது. இரிசுபன்னத்தைக் கூறுஇல் மையால் ௮வ் 
வே த் பாகம் தரிசுபன்னமென்னும் பெயர்த்தாயிற்று. இரிசுப 

ன்னம் மூன்று ஈல்ல வி.தழ்களையுடைமையால் வில்வத்திற்கா 

இய வொருபெயர், நல்லவெலுமடை: நல்லவென்னும் பொருள்ப 

டகின்ற சுவ்வென்லுமடை, அடையிரண்டில் முன்னையது விசே 

டணம், பின்னையது இலை. திரிசுபன்னம் ஈல்லவென்ஓம் ல்சே



தலவிசேடமுந்தஇர்த்தவிசேடத்திற் எச 
சுபத்திரன்கதையு முரைத்தபடலம். 

ளிய தோர், பொருளினைத்தன் னடைதன்னாத் புலப் 

படே er io. Boney. (௨௪) 

குத்றமுறாக்குவையினொமகுலவுமஈமும்பா தபங்கள் 

பத்றியேபடர்ந்துமலர்பல்குற்தபைல்கொடிக 

ணெற்றிவிழியுடையபிரானீள்கழல்கள் பற்றியலாற் 

சிற்றுயிர்கள் பேரின்பஞ்சே சாமைதேற்றுவன,(௨௮) 

மருவியலுங்கொழுந்துதுழாய்வனப்புடை ய செவ்வந்தி 

யுருவமதுவாடுறிலுமுயர்வாசமுதவுதிறம் 

பெருகிளையான்குிமாறர்பெற்றிருந்தசெல்வமெலா 

மருகியுமேயடியார்தட்கமுதளித்தவாநனைய. (௨௯) 

காமருவுகீர்நிறைந்தகயங்களெலாங்கலம்இலகும் 

தாமரைகள்செம்ஞுமுதந்தண் ௧ முநீரரும்புவன 

சேமருவுசிவடெருமான்றிருவாரூர்க்கோயிலுற 

காமமிகுஈமிஈந்திகாட்டிய£ீர்விளக்கெனலாம். (௩௦) 

எய்தியவணா விரூபாசக வறையுறைதல் கேட்டு 
மதன், வெய்துறலும் ரோடவுளம் வீவசந்க சாமந்த, 

னுய் தலையே கடைப்பிடித்தவ் வுய்யானப் பணியரற் 

, ் செய்துவர உ மலர்ந்ததெனக் தஇகழ்ந்தஇிடுமம் 

மலர்ப்பொம்மல், (m4) 

செக்தளிரார் தேமாவிழ் சேர்ந்தகுயில் கூவுவது, 

கந்தமையீன் நெடுத்தவுமை நந்தனத்தின் பணியு 

காச 

  

டூணத்தாற்கூறிய பொருபிட்ன்மைடாகய கோமளப்பொலிவை 
வில்வம் தன்னிடத்திலுள்ள தளிரினாலே காட்டுமென்க, இத 

ஞல் வில்வம் வேதப்பிரதி பா திதமென்பது பெழப்பட்டது.



er 2. Q) don M FUL TT ooo LD. 

வந்தே, யந்தணனாஞ் சுபத்திரனுக் கருடரவம் த்ரு 
ளென்ன, வெங்தைபிரான் ஐனைக்கூவு மிகுஞ்செப் 

பை யேய்த்இடுமால். (௩௨) 

இத்தகைய ஈந்தனத்தை யினிதோம்பிச் சுபத்இச 

ட்பே, ருத்தமனாண் மலராய்வுற் ஜறோவாது கொய்தெ 

டுத்துக், கொள்துமலர்க் கண்ணிதொடை சோவை 

முதற் முர்சமைத்து, மித்தையற மேனோக்கும் விழி 

ப்பரற்கு ௩னிசாத்தி, (௩௩) 

நறுமலரால் வில்லுவத்தா னனகுபறப பூசைபு 

ரிச், தறுசுவைய வ.முதுபல வருய்கனிக ணிவே இச் 

சே. யிறைமகழு மைந்தெழுத்தா மீறின்மனு வுவ! 

தெண்ணிச், செறிவகைய காளமொடு தஇருமுன்ன॥ 
ஈடஞ்செய்வான், (௩௪) 

சிவனடியார்க் கெங்காளுங் இருவமுது செய்விட் 

பான், சிவகாம மன்பினொடுஞ் செபித்திடுவா னின்ட 

கருஞ், சிவபெருமான் நிருக்கருணைத் இறங்கேட்கக் 

காதலித்துச், சவகதைவல் லோர்புகலச் செவிக்கெர 

ண்டு மகழ்வுறுவான், (௩௫) 

.இவவண்ண நன்னிலையி னிருக்திடுமம் மறையேச 

ற்கு, மைவண்ண மேவுகுழன் மங்கையையோர் பல் 

குடைய, செவ்வண்ணத் 'இருமேனிச் சிவபெருமா 

ன் திருவருளா, லுய்வண்ண கெறிமைக்த சொன்பத 

ன்ம 'ருஇத்தார்கள். (கூ)



தலவிசேடமுக்தீர்த்தவிசேடத்திற் ௭௩ 
சுபத்தரன்கதையு முரைத்தபடலம். 

உஇத்திடுகற் புத்தரர்க ளுரியபொழு துபஈயனம், 

விஇத்திபடி செயட்பெழ்று வித்தையெலா மொருங் 

குணர்நது, த௲ித்திரயவல் லமைபூணக் கண்டபெரு 

மறையாள, 'னிஇத் திறங்க ளொன்பதுமே கேர்ந்ததெ 

னக் களிகூர்ந்தான், (௩௪) 

குணகிதிக்கும் பொருணிதிக்குகு கோதகலும் வை 

ப்பாய, தணிவில்புகழ்ச் சுபத்இரன்பின் றன்புதல்வ 

சனைவோர்க்கு, ௩ணுகுபெரு மங்கலஞ்சேர் ஈல்லமயக் 

தனில்வாய்$௧, மணவினையைப் புரிவித்து 0B pA p 

நத வாழ்ந்குருக்சான். (௩௮) 

ேே வறு, 

இத்திமஞ்சின்னாட்செல்லவெத் இறக்கலையும்வல்ல 

புத் திரரியாரும்விடுபொருந்திடும்வேட்கையெய்இ 

யத்தனையணுவேம்இத்தம்கைகள் கூப்பிரின்று 

தத்தமகருத்தையிங்கன் சாத்றுவா சாயீனர்கள். (௯௯) 

கருமமே மேன்மைத் தென்று கழறின னொருவன் 

பத்தி, மருவிய மேன்மைக் தென்று வகுத்தன னெ 

ருவன்“யோகம், பொருவறு மேன்மைக் தென்று புக 

ன்றன ஜொருவன் ஞானம், பெருகிய மேன்மைத் தெ 

ன்று பேரின னொருவன் மாதோ. (5௦) 

இன்னண மியாரும் பேணு மியல்பதா யிருஞ்சி றப் 

பு, மன்னிய வீட்டினுக்கு வயங்குகா சணமா வொவ் 

கொன், றுன்னியொலு கொருவர் தாமு முனாத்தனச் 

கேட்ட மெய்யன், றன்னுள 'மூழ்ந்து பின்னர்த் தன 

தரை "Cnr a Bs சாற்றும், (௪௧)



௪௪ இளைசைப்பு சாணம். 

கனையர்காளுங்களுள்ளர்தனிப்பரமுத்திதேறும் 

வினையினிலியத்கை த் தாகமேவலிற்புலன்வார்ப்பட்டு 

மளைவயல்சோலையாஇிவாஞ்சையினமுர்இற்தில்லை 

யினையதோர்பண்பானீவிரிருஞ்செல்வணையமில்லை.() 

உலகியல் போகம் துற்று மொடும்கிய Hawes gy 

ள்ளங், குலமெலர முய்ய நீவிர் கூறிய வகைமை தன் 

னை, ஈகலமுறச் தெளிங்து தேற்ற கான்வலி யுடைய ன 

ல்லேன், வலமுடை யுபாய மொன்று வகுப்பனன் ன 

அதற்குக் கேண்மின். (௪௩) 

பொருளெலாய் கையிற் கொண்டு புடவியி லெய் 

கும் போதுக், தெருளுற &மக்குச் சங்கை,தீர்௩்திடயா 

வ ரேனு, மருளுறி னவரே யார்க்கு மதிபர்சதக் தவத் 

இன் சால்பான், மருளறப் பூரித் தேத்த வணங்கவும் 
படுவர் தண்ணம். (௪௪) 

என்றுதேக துறுஇ கூறி யிருபிறப் பாளர் கோமா 

ன், றன்றனித் துணேவி மைந்தர் தனழொடு௩் தன் 

லூர் நீம்இச், சென்றுபை இரங்க டோறுந் இரி$தஇட 

ரடைந்து சையக், குன்றினின் மொழுகா நின்றி குரை 

புற் பொன்னி சார்ந்தான் (#@) 

Ug ou வனகீரதாகப்பண்ணவரெவரும்பல்குங் 

நாவிரிகஇயையன்பாற்கலந்துகண்டதன்நீரத்து 

2மவு.பரிலிங்கம்யாவும்விரும்பியேயிறைஞ்சிப்பூசத் 

2 தாவுறா,தங்கவ்கெல்லாமுழமுவலோ(ுறைந்துபின்னர். 

உம்பொலொன் நடைந்து வான்பே Dib peur, ரணி 

ப மெய்இி,கம்புறு மல வண்ட cru யோடு மேவுஞ்



தலவிசேடமுக்தீர்த்தவிசேடத்திற் ௪௫ 
சுபத்தரன்கதையு முரைத்தபடலம், 

சம்புகேச் சுரப்பிரானைத் தாழ்க்துபே சன்பி னோடும், 

வெம்புத% நிகழ்ச்சி யாவும் வினயமோ டுரைத்து நின் 

ரன், (௪௭) 

அங்குலா ழந்தணர்க்கு மருந்தவ யோட கட்குஞ், 

சங்கையைப் பரிவாற் சொற்ழுன் றவிர்த்தில ரெவரு 

ம் பின்ன, ரிய்குடின் றகன்று தென்பா லியைந்ததோர் 

பெருங்கா டெய்இப், பொய்கிய புதல்வ சோடும் புன்க 

ணுற் நிளைத்துச் சென்று. (௪௮) 

இருமகழ் சிமுன் பூசை செய்இடுங் £ர ூர்போ 

ய்ப், பெரியகா யகிப்பேர் பெற்ற பிராட்டியோ டினி 

ர, மேவி, யொருவுரறா இன்ப CNG முத்தம காதன் 

றன்னைப், பரவியே நிகழ்*த வெல்லாம் பரி6துவிண் 

ணப்பஞ் செய்தான். (௪௯) 

அங்கதன் கீழ்பாற் ரால வனிமகனை யடைந்த: தூய் 

தாய், கங்குறை யகற்றஞ் ஞான நாசினி ௩இதீ ரத்த, 

மங்கலம் பிகைசேர் தால வனேச்சுரப் பரமன் பாத, 

பங்கிம் பணிந்து வேண்டிப் பகர்ந்தன னிகழ்நத 

பான்மை," ் (௫௦) 

உரைதருமதற்குத் தென்பா லுன்னருமரனா லுண் 

டாய்ப், பிரமன்மான் முதலாக தேவர் பேறுந வழிப 

ட் டுள்ள,இருவரன் குளமென் தேத்தும் இவ்விய; தல 

sap சேர்ந்து, குரைபுன லரதீர்த் தத் திற் கோதறக் 

குடைந்தே யாடி. (டுக)



GT Sir இளைசைப்புரரணம, 

உன்னுமத் தீர்த்தப். பாங்க ரத்தம் விலிய்கர் தன் 

னைப், 'பின்னமி லருட்கு வைப்பாய்ப் பெரியவம் பி 

கைப்பே/ கொண்ட, வன்னையை யுளத்திற் சார வமை 

ஜ்துயர் பூசை யாற்றி, முன்னுறு பரிவால் வேண்டி. 

முன்னிகற் வுணர்த்கு னானால். (௫௨) 

அத்தலந்தனக்குமேல்பாலரிபிரமேந்இிராதி 

யெத்தறத்தேவராலுமியோகியர்முனிவரசாலும் 

பத் திசேர்மக்களாலும்பசுமுதற்பசுக்களாலும் 
தொத்துறவழிபட்ட்ள்ள தூயகோகன்னம்புக்கான். () 

சொல்லிய கோகன் னப்பேர்த் தொல்பதி யதனி 

ன் ஞான, மில்லதோர் பசுவு முண்மை யியல்ப்சு பதி 

யாந்தன்மை,புல்லுமா லினைய பான்மை பொருந்திய 

தொடர்பா லந்த, நல்லதோர் தலத்தின் மேன்மை 

கவின்றிட யாவர் வல்லார், (௫௪) 

துங்கமாரத்தலஞ்சேந்சுபத்தரனென்லுந்தொல்லோ 

மங்கண தரத் மென்லனும்வாலிகாநதீர்த்தமாடி. [ன் 

யங்குயரா லயஞ்சென்றமைந்தவற்புதல்களெல்லாம் 

பொய்கியபுதல்வரோடும்புரிவொ கொண்பாஞனான் 0 
Caw gm. 

ஆம்கலஞ்சி மரத்தடியி னுண்பெண்பாற் பன்மை 

வினா வடை.விம் கொண்ட, பாங்கறுஇ விசர்க்கம 

மை மயித்குரலாங் கேகாவென் பதத்தைக் கேட்ட, 

-வோங்குமைகைக் இளிகேற்றிய், குடல்பிரிந்து சாரூ 

ப முற்ற பொட்டு, ளீய்கெவரா டவர்பெண்க ளெவ 

செனயிம் மமில்கேட்ட தென்றே சொல்லும், (இ௬௦



தலவிசேடமுந்திர்த்தவிசேடத்திற் ௪௭ 
சுபத்தரன்கதையு முரைத்தபடலம், 

- ஈர்.) ஆங்கு - கோசன்னமென்னும் தலத்தில், இலஞ்சி 
மரச் தடி.பில் - மழெமரத்இி னடியிலே, ஆண் பெண்பால்" டன் 

மை வினு - வடமொழி ஆண்டாற் பன்மைவ்னாடையும் பெண் 

பாற் பன்மைவி (னாவையும், அடைவில் கொண்ட - முறையே 

பொருர்திய, , பாங்கு இறு விசர்க்கம் அமை - உரிமையோடும் 
தன்னிறுதிபிலே இருசழி வடி.வின தாகிய ல்சாக்கமமைர் தி 

ம௫ி்குரல் ஆம் - மமிலின தோசையாக, சேகா என்பதுத் 

தை - சேகாவெனப்படூம் வடசொல்லை, கேட்ட ஓங்கு உமை 

கைக்கிளி - கேட்டிருந்த உயா$த உமாசேவியாரது. இருக்கரத் 

அக் இளியானது, நேற்று இங்கு உடல்பிரிந்து சாரூபம் உற்ற 

பொட்டுள் - நேற்று இவ்விடத்தில் இஉ$து வெசாரூஃ்பிய சத்தி 

சாரூப்பியங்களைப்பெற்ற சடங்களுள்ளே, எவா ஆடவா - யார் 
புருடர், எவர் Oui wen என்று - யா பெண்களென்று, இம் 

மயில் கேட்டது என்று சொல்லும் - இரவ மயில் வினவியதெ 

ன்று கூறும். 

அண் பெண்டால் பன்மைவினா வடைலக்கொண்ட கேகா 

வென்பதம், பாஙகிறுதி விசாக்கமமை கேகாவென்பதம், மயிற் 

கூசலசம் கேகாவென்பதமென்று தனித்தனி கூட்டி பதமெ 
CU DF CHS வடசொல்லென்ப தாயிற்று, ஈங்கு அசைநிலை, கே 

என்பது அண்பாற் பன்மைவினா, சா£ என்பது பெண்பாற் பன் 
மைவினா.” இரண் விஞக்களுஞ் சோத கேகா? என்லுஞ் 
சொல் மயிற்சூரலை யுணாத்தும் பல்மைச்சோல்லாம். பன்மை 

யாழ் கூதியது மயில் பலமுறை யகவிற்றேன்பது சோன்ற. 

கோகனனத்திலே மடழமரத்தடியிலே கேகா$ என்று மயிலக 

Qs யம்மையார் திருக்கரத்துக் கேட்டு இங்கே நெய்றி 
தந்து சிவசத்தி சாரூப்பியந்களை யடை க டம களுள் யாரா 

Cet யார் பெண்களென்று இர்தமயில் வ்னாவீ ன்று சொ 

ல்லுமென்க, இ௮௫ வடமொழியிற் a Mary & OU gi.



ம இளைசைப்பு. ராணம். 

என்பதுவே முதலாய வின்புதரும் பலமொழிக 
ளினித கேட்டு, மன்பொலியு முண்மையறி, வானந 

த மயமான வடி.வம் கொணீடு, கொன்பரிவு : தீர்த்த 

ஞுங் கோகன்னப் பெருமாத்குக் Csr Bev பூசை, 

யன்பினொடும் விஇவழியே யாழ்றியடி. பணிந்தேத்தி 

யார்வய் கூர்ந்து... ் (டு௪) 

என்னுடையாள் பெரும்புகழ்க்கோ ரியைபுடை 

யாள் பல்லண்டத் தடையே மேவி, மன்னுடையாள் 
பரிதிரிகர் & மஞ்சுடையாண் மந்இரங்கள் வகைக 

ளெல்லாஈ, தன்னுடைய வவயவமாச் சார்ந்துடையா 

ளருட்சுவையே சணப்பி லாலு, தன்னுடையாள் சே 

௩ தடெடு நோக்குடையா ஸளிந்துமுகத் தொன்மை வா 

ய்ந்தாள். (௫௮) 

HUGH €டம்வரை யமையுயிர்கட் கன்னையுல ௧ 

னைத்தி லுக்கும், %வயினானாள் பதினாறு வன்னமனு 

நாமமுளாள் வரிமூ வைக்தா, வியலாரு கனுமெய்யா 

ளெழுகோடி மலுத்தவிசி கிருந்தாள் செல்வம், பெ 

யராமை யருளுபவள் பெருக்தேவி பொழிற்றலைவி 

பெரிய வம்மை. ‘ (௫௯) 

* என்றுபுக ழிறைவிக்கு மேற்றபடி யங்ஙனமே யி 

னிய பூசை, நன்றியற்றி வழிபட்டு நற்புதல்வ சோட 

ங்கு கண்ணி யுற்றான், மன்றவது பொழுதம்கண் ம 

ங்கணனா மாதவர்கோன் வந்து'வாஜனோர், துன்றுமரு 

* மஞ்சு - ஆபரணம், * வயின் - ஆதாரம்.”



தலவிசேடமுஈதர்த்தவிசேடத்திற் ௭௯ 
சுபத்திரன்கதையு முரைத்தபடலம், 

bse scr மம்மையையு௩ தரிசித்துத் தொழுது 

போற்றி. (௬௦) 

உள்ளமஏ ழமையமதி லுவர்த்துமன மிளைப்புமிக 

வுற்றுச் சேரூரும், தெள்ளுதவச் சுபத்.இரனைத் தேவி 
யொடுஞ் சிநுவசொடுஞ் சேரக் கண்டு, கள்ளமிலாக் 

௬ருத்துடையாய் SO) (FSD (GE சமாணமென் spp 

கென்னத், தள்ளலிலன் போடுமவன் றநநிகழ்ச்சி யி 

னையெல்லாஞ் சாற்றினானே. (௬௧) 

௮துசெவிக்கொண் மங்கணனா மருந்தவத்தோனி 

ருகடிகை யகத்தி னாய்ந்தே, யிதுதுணிபென் றிசைக் 

கும்வலி யிஸ்லாது “தேற்றுமொழி யியம்பி யீண்டுக், 
கதியுதவுங் கருணையிருக் கலந்தபெரு மாட்டிபிரான் 

கருத்துட் கொண்டு, இதியியையா ஈம்முளத்தைத் 

தெளிவித்தே சீருள்வானச் செப்பி னானால். (௬௨) 

செப்புமொழி கேட்பீசுபத் இரன்பெரிய வம்மை 

ய.து இருமுன் சார்ந்தம், கப்பனிகர் மங்கணனோ டம 

ர்ந்தனனு லப்பொழுதி னந்த ரத்தே, யொப்பரிய 

தசவமொழி யொன்றெழுந்த இத்தலத்திற் குரைக் 
கம் தென்பாற், றப்பகலோ சனையொன்றிழ் சத்திய 

பட் தரிணியெனும் தடத்தின் பாய்கர். (௬௯) 
  

௪ டேசுறுசத் _ இயகிரியென் பெயர்பெற்ற வுத்தமீமா 

ம் பெரிய தான, மாசகல விருந்தததற் கறைதென் 

Cup Bene son ost 23S 65 CGrre, வேசுதவிர் நீளி 

டையிீலிளையாற்றம் குடியென்ன விசைக்கு நாமத்,



0 Q) con one LiL £0 exe wD. 

தேசுடைய பெருமைமிகுந் இருககர நிகரின்றித் Qe 

மு ம்ன்றே. (௬௪) 

அவ்வயினுஞ் சுயம்புவடி வர௫ஏியரு எளித்திமொ 
தமர்து நாமே, பெய்வளையா ஞூலகமெலாம் Cu gip 

தீர்த் தாளுபவள் பெரிய வம்மை, யெவ்வமிலா நித் 

இயகல் யாணியெனு மேற்றபெய மொய்தி விண்ணே, 

ருய்வகையை வேண்டிடலே யுருக்கொண்டு கருணை 

யொடு முறைடன் ரூளே. (௬௫) 

வானவர்கள் வழிபட்ட மாண்பொருளாய் மறை 

பொருளாய் வயங்கி லிங்கத், தீனமிலாச் சங்கிதியித் 

சிவ£ர்த்த மெலுந்தீர்த்த மிருந்த "தாங்கே, நர்னமது 

செய்தலினா னமதருளா லியாவர் க்கு நண்ணி புள்ளத், 

தானபெருஞ் சங்கையெலா மகன்றிடுமா லருந்தவ 

னே யைய மில்லை. (௬௬) 

இருவிசும்பி னிங்௩னமே மயெழுந்தமொழி யிருசெ 

வியி லேக லோடும், பெருகயகோ மாயீமுறும் பெ 

    

ருமறையோன் பேதுறவின் பெற்றி நீய்கி, மருவு 

மொரு மடழ்வென்னும் வாரிதியி னழுந்தியுள மாட் 

ச யெய்தி, யருமைதரு தனயசொடு மடைந்தனனு 

லிளைசையென வான்ற தானம், (௬௭) 

இளைசையெனும் இருப்பதியை யெய்தியிடுஞ் சுப 

இனா ரினிய மைந்தர், தெளிவுதருஞ் செவதீர்த்தக் 
இளைகத்தாடிக் இர்த்தத்தின் செம்மை யாலே, யுள 

மிகுட் த சங்கையெலா மொருவிஈவ ௪ித்தொலஒ வழை



சுபத் ரன் சத்தபெறுபடலம். ௮௧ 

த்தா சற்றா, லளிதருமத் இர்த்தநிகர் இர்த்தமிலை யிலை 
யுண்மை'் யந்த ணீரே. (௬௮) 

தலவிசேடமுர் தீர்த்தவிசேடத்திற் 

சுபக்கரன்கதையு முரைத்தபடல மூற்றிற்று. 

  

ஆட திருவிருத்தம் - ௩௬௩ 

  

ப சுபத்திரன் சித்திபெறு படலம். 

5 என்றுசொலு மலயமுனி யின்மொழியை யிரும் 

தவத்தோ ரினிது கேட்டு, நன்றுரைத்தாய் தீர்த்தவி 

யன் ஞானமுளோ யத்தீர்த்த ஈலத்தா லாங்கே, தன் 

ஐனயர் தம்மோடு தவமிக்கோ னெய்ஙனந்தன் சய் 

கை தீர்க்ஜான், குன்றடக்குல் குறுமுனிவ குயிலுகெ 

னக் குடத்துதித்தோன் கூறலுத்றான். (௧) 

சிவபெருமான் றிருவாக்கைச் செவிக்சொண்ட 

இருமதையோன் சிறுவ சோடும், பவமகற்றும் பக 

வானைப் பகவஇயைப் பரிவினொடும் பணிந்து போற் 

தித், தவமுயலு மலங்கணனாம் சாபதன்பால் விடை 

கொண்டத் தலத்தை நீங்கி, யுவமையிலாச் சிவவாக் 

கை யுவப்புமிகப் பலகாலு முன்னி முன்னி, (௨) 

இத்துணைத்தோ விளைசையெனு மிருந்தலத்தி 
€ேனேற்றமதென் நிறும்பூ தெய்தி, மெத்தியசோர் வே 

கமொ0 மேன்மைதிகழ் மெய்யமெலும் வெற்பு,மே.



டெ இளைசைப்புராணம், 

விச், சத்தியபுட் கரிணியெனச் சாற்றுபெருக் தடத் 

இன்பாழ் சார்ந்து மூழ்டுப், பத்தியொடு சத்தியநற் 

பருப்ப,தத்துப் பரனையருட. பரையை யண்மி. (௩) 

தரிசித்துக் சாழ்க்தெழுந்து தானவலாச் சங்கரித் 

த சார்ங்க பாணிப், பிரித்துப் பெருமானைப் பேணி 

ஈவில் பிறங்கற்னாப் பிறழ்தென் மேல்பாற், பரிசித்து 

வானையுபர் பழுவத்தே படர்க்தெய்த்துப் பரிஈதப் 

பாலும், வருத்தி மைந்தரொடு சிறுதாூரம் வழிக் 

கொண்டு வருந்தி WL] Dp Gar, (#) 

இசைகாணாக் கானகத்துற் சென்றிளைத்த இரும 
றையோன் றெண்ணீர் தன்னை, ,மிசைதாக£ தலைப்ப 

டலும் வெய்துயிர்த்து நீர்தேடி வெதும்பிச் சோக 

து, தசைசார்மெய் பலவெடுத்துச் சலித்தவனற் குரு 

வருளைச் சார்வுற் முங்குக், குசைகேருங் கூர்மதியீர் 

குரைபுனல்சேர் சிவதீர்த்தங் குலவக்கண்டான், (௫) 

இடரக்தனைகல் லுயிர்க்கருளுஞ் சிவதீர்த்த மெனவ 

puget தீர்த்த நோக்கு, யடைந்துமிகு ம&ழ்ச்சிகல 
மான்றபெரும் புகல்வரொடு மகன்றோ யத்திற், கு 

டைந்தெழுந்து நாடோறுங் குயிற்றியிடுவ் கருமமெ 

லாம் குன்றா தாற்றிக், கட£தசுவை நீர்பருகிக் கரை 

பேதி யிருந்தனனாம் கலைவல் லீரே. (௬) 

௮ப்பொழுது இவபெருமா ஊருள்புரியத் இருவுள 

தீதி லார்வய் கூர்ந்து, துப்புஙிகர் சடைமுடியோங் 

குறயோக பட்டமிகத் துலங்க வேங்கை, யொப்பிலு



சுபத்திரன சித்தபெறுபடலம். ௮/௩ 

ரி ய் யுடைமருவ வுயர்பூதி மெய்யொளிச வுருத்தி சாக் 

௧௩, தப்பில்வகை வணமகுித் தண்முகத்துப் புன் மூ 

ுவல் Fri gs Quras. © (௪) 

கோடிபெரூ மன்மசர்கள் கோலமெலாக் இரண் 

டொன்ஞளாக் குலவி யென்னப், பாடியலு ஈல்லழகு ப 

சவ்வுயர் பொற்பிரம்பு பாணி மல்க,” வீடுகருஞ் சத் 

தவுரு வெடுத்தருளி யெழில்கூரு மியலா ளோடு, 

நாடுசிவ தீர்த்ககட டண்ணியரு ளினன்புனித ஞான 

மூர்த்தி, (௮) 
_ மழையாலும் வாக்காலு மனத்தாலு மிற்றெனவே 

மதிக்கொ ணாது, நிறைவாக யெவவயினு நின்றபரம் 

பொருளாய நிமல மூர்த்தி, யறிதருதற் கெளிசாகிய 

ம்பிகையி னோடுமெழுந் சுருளி வந்தும், பெறலரிய 

இருவடியைப் பேருமறையோன் பேதுழலாற் பேணா 

லுற்றான். (௯) 

இன்னவகை பொருட்படுத்தா திருந்திடவு மெம் 

பெருமாகனெவ்வாற் மானு, மன்னுயிருக் கெளிவந்து 

.வுியடிமை வருவித்து மாட்சி கல்கும், பின்னமிலா 

வியல்புடைய பெருங்கருணைச் தடம்கடலாம் பெற்றி 

யாலே, யன்னவனைப் புதல்வர்தமை யளித்தருளத் 

இருவுளங்கொண் டருளிச் செய்யும், (௯0) 

யாவர்நீ ரெங்கிருக்இவு கெய்தினிரா லெய்துதற்கோ 

சேது வென்னை, யோவறுமுள்” ளயிர்ப்புகனி யுடையீ 

TLS stein Ben S ருவற்றை யெல்லா, சாவகல %மக்



AF இளைசைப்பு. ராணம். 

ண்டுச் சாந்றுஇர்ஈம் றுணிபுரையைத் தருவ மம 

ன்னாத், தேவர்குழுத் தொழுதேத்துஞ் சித்தர்பிரான் 

முறுவலொடுஞ் செப்பி னானால், (௧௧) 

சித்தவுரு வெய்தியருள் சிவபெருமான் றிருமொ 

ழமியைச் செவியிற் கொண்டு, முத்திநெறி தலைநின் 

ேோரர் மொழிர்மருளு மியல்பித்ஞுய் முதன்மைத் 

தாய, மெய்த்திறனை யரிவையொடு மேயினோ னெய் 

கனமோ விளம்பு வானென், றத்தனது இருவாக்கை 

யாதரியா தருஞ்சுகசோ டமர்ந்தா னன்றே, (௧௨) 

இப்படிய ஸிந்நிறத்த னிவ்வண்ண னிவனெனக் 

காண் பியையாதாக, வப்படியு மந்நிற்மு மவ்வண 

மூட் தகக்காட்டி யருளும் பெம்மான், றப்படையா 

மார்ச்சால சம்பந்த நயம்பத்தித் தயைமீக் கூர்ந்து, 

மைப்படியுங் கண்ணுமையாள் வாணகைய.முககோக் 
இ வகுத்தல் செய்வான் (௧௩) 

மங்கலகல் லியல்புடையாய் மற்றெமது வடிவை 

யிவர் மதியா தூற்றா, ரிங்கெவர்கள் பரமார்த்தக் இயல் 

சங்கை மிக்கவரா யீண்டு வந்தார், அங்கமுறு 'ஞாலக் 

இற் நூரமிருந் தெய்இப்பூ சுரர்க ளூள்ளச், சங்கை 

யெலா காந்தாமே தவிர்த்தருளி முதுக்குறைவு சார் 

விப் பேமால், (௧௪) 

ened (Bde uy} காமறிது மெவற்தினையு நாம்புரிது மின் 

ன வாய்மை, யவற்ழினையிய் கறிலென் றறைக்த௫ 

எச்-சுபத்தென்று னனைவ ரோடு, முவற்தினைக்கேட்



சுபத்திரன் சத்திபெ௮படலம், ௮/இ 

டுயீர்பெரியோ யுணர்தியெனி ஜுயங்குகம துள்ளத் 

Assets, தவற்றினையா தருள்கவெனத் தய்ழூர்தீ 

இ வாய்மலர்ந்து சாற்ற" ஓற்ரான். (௧௫) 
Ca mm. 

மருளுறு மனத்தராகி வைகிய மறையீர் மகண 

மின், பொருளுறு வேசதமுன்னாப் “புகன்றகல் லருள் 

சேர் நூல்க, ளருளுறு தெளிவா யுள்ள வரும்பெதத் 

றுணிபு தன்னைத், தெருளுற நுங்க ஞள்ளஞ் செவி 
யறி வுறுத்தல் செய்வாம். (ea) 

அறம்பொரு ளின்பம் வீடென் றறைந்தநாற் பொ 

ருள்க ஞூள்ளே, இ௰ம்படு முன்னை மூன்றுஞ் சிதை 

வன வாத லாலே, மறம்படா யாவ ரரலு மதித்திடப் 

பட்ட விடே, புறம்படர் சந்தை யில்லீர் பொருவி 

னித் இயமாய் மின்னும். (eer) 

அந்த௩ல் விட்டிழ் கேது வாகிய தரீய ஞான, மிக் 

திவு முறு ழவறிவ் இல்லையென் “Dang gg நின்ற, சக 

தமார் சுருதி வாய்மை தலைக்கொண்ட வன்மை தன் 
னன், முதந்துறு நால்க ளெல்லா முழங்கெயே யுரைக்கு 

Best Gp. . (௧௮) 
அனையதோர்ஞானந்தன்னையடைதரற்குரியவாய 

துனியகல்காரணங்கடொல்லையாரணத்தின்பாகங் 

கனிவொடுகழமுஙின் றகரிசறுங்கருமசால 

மினுமுயர்பத்தியோகமென்றிடுமிவைகளா கும்.(௧௯) 

உண்மைகல் eer னந்த”வுருவமாய் மனம்வாக் 

குக்கட், கண்மைய இன்றிக் கூறு மருவமாய்க் குண



S| Fir இளைசைப் பு.சாணம். 

ங்க Heads, தெண்மை சேர் மகிமைத் தா௫ச் (செ 

யல்வலக யொன்று மின்றி, யெண்மையில் காட்டக் 

கண்ணே யிருக்தஇடும்'பிரம்5 தானே. ் (௨௦) 

௮ருளுறுமாயாசத்தியகனதுசார்பினாலே் | 

வருகுணமுடைத்தாயாரும்வழுத்துதற்கேற்றதாஇப் 

பொருவிலீசாதஇகாமம்புகலும்வாசகமாயோங்கத் 
இரிபில்வாச்சியந்சானாடித்இிகழ்ந்தருள் செய் துநித்கும். 

அச்தகு வாச்சி யதா னாகியே பரமே சான, மெ 

ய்த்திரு காமங் கொண்ட மெய்யனைப் புகலாக் கோ 

டல், பத்தியென் நுரைக்கற் பாற்றுப் பரவா காரத் 

தோடுஞ், சத்தமொன் நிடவே செய்தல் ew peg 

மியோக மாமே. ் (௨௨) 

சிவபிரா னருளிச் செய்த செழுமழறை விதித்த 

வாகி, ஈவைய்று மிருதி யாலே நன்குறத் தெரிக்கப் 

பட்ட, வுவமையில் கரும மெல்லா மோர்க் துணர்ட் 

இயற்றல் வேண்டு, மவைபெருஞ் சித்த சுத்தி யரும் 

பய னாக. நல்கும், © (௨௩) 

சித்தசுச்தியினாலாங்குச்சேர்வ.துவிரத்தியாகு 
முத்தகுவிரத்தியாலேயடைவதுசா௩நதியத்தாற் 

றத்துவஞானம்வ௩துதலைப்படுமதுவேமுத்தி 

யுயத்தியல்சுவானுபூஇக்குத்சமகரணமாமே. (௨௪) 

விதிமுதலாயினோர்கண்மேலதா முத்இவேட்டுத் 
அதுஇபெறுமுயற்சிகாளுந்தொடர்வுறப்புரிகிவிஞர்கள்



சுபத் தரன் சத திபெறுபடலம், லள 

பஇயுறுசொருபந்தேர்தல்பந்தமின்முத் இயாகுய் 

கஇிதருசொருபமுற்றுங்கஞுலவேமறைவுற்றன்£றீ. () 

மன்னுல்குஇக்குமூலமாயையுட்கசணம்பற்றித் 
அன்னுமற்றாலனா இிமலத்தொடுகொடர்ந்ததென்று- 

பன்னுபகரீணந்தன்னைப்பகருமும்மலங்கடக்மைப் 

பின்னமின்றுணர் தன் ஞானப்பெற்றி யாற்மூனேசாரும், 

அந்தகன்ஞானந்தன்னையடைவிக்குஞ்சித்தசாக்தி 

வந்திடுமதுவிராகவன்மையால்வி.ராகநதன்னை 

முந்தி கொன்குபேத மொழி£துறுசாதனங்க 

டம் திடுமவைவேதார்தத்தருமொழிக்கேள்வியாலாம். 

பற்றவரீங்கேள்விமேலாம்பதீஇயாலுண்டாம்பத்த 

கற்றவர் சங்கத்தாலேஈண்ணிடுமனையசங்க | னும் 

முத்றிடுஞ்சிசத்தையாலேயுரைக்திடுஞ்சிரத்தைதா 

கற்றவரொழுகரீரின்றகருமத்தால்வாய்க்குமாதோ, () 

கருதியீண் டுரைக்கப் “பட்ட”கருமம்க ளெல்லாங் 

Gara, சுருஇகள் விதிச்ச லாலே தூய்மைசேர் 

சிசெளஆ மென்று, மிருதிகள் விரித்த லாலே விளம் 

படி மார்த்த மென்று, மிருதிறனுடைய வாக விசைத் 
இடப் படுமான் மன்னோ. (௨௯) 

௮௩்கரு மங்க டேரு ம்றிவுமா மறையா லாகு, மிக் 

கதோர் மறையு மேலோ ரொழுக்கமீத் தொடர நிற் 

குர், தக்கதா மொழுக்கம் தேர்ந்து தழுவிய வந்த 

ணை, ஸிக்குவ லயத்தோர் போற்ற விரும்பய னிம் 

மை யெய்தும். (௩௦)



வி/ஸி/ இளைசைப்பு. ராணம். 

ஒழுக்கமா சானைத் தூய்மை யுய்ப்பன வாகா வே 
5, “மொமுக்கமார் விப்பிரற்கே யுற்றிடுஞ் இத்தி யெ 

ல்லா, மொழுக்கமா' ரிருமை யின்பப் பய்னெலா 
apes யுண்டா, மொழுக்கமார் கரும நன்காய்கீ 

அஞற்றுக வாத லாலே. (௩௧) 

அறிவுடை யீவன்மேற் கூறு சாதன மனைத்துக் 

தேடி, மறையுணர் பெரியோ ரோடு மஇழ்நதிருக் 

இன்ப நல்கு, மிறைஇகழ் ஞான மூக்கி யெய்திமேற் 

பிறவி சா.ராத், துறையெனுஞ் சுவானு பூதச் சொருப 

மா முத்தி சேர்க, (௩௨) 

எனச்செவி யறிவு நுத்தே யேற்றமா, மஒழ்வு பூப் 
ப, வனிச்சமெல் லடியா ளோடு மாடியு நகைத்து 

முற்றான், மனச்சுசி யடைந்து வீயா மாணலன் விரு 

ம்பி னோர்கள், வினைச்செயற் கேற்பம் தோன்றி வீட 

ருள் கருணா மூர்த்தி, (௩௩) 
௮வவழிச் சுபத்த. சப்பே ரருந்தவன் பு, தல்வ*ோர 

டு, மெவ்வமில் பன்னி வோடு மெய்தரு மகழ்ச்சி 

யென்னும், பவ்வம இடையே யாழ்ந்து படருமற் 

புதத்தோ டன்னோர், இவ்விய பாதம் போற்றி நின 
நிவை. செப்பு இன்முன். (௩௪) 

கேண்மதி பெரியோ யன்பிற் இளத்இடும் வாசு கல் 
கள், வாண்மதி வழங்கு மிப்பூ மண்டலக் தன்னில் 
வசமு, நீண்மதி யுடையார் யாரு நீக்குதல் செல்லா 

தெங்கண், மாண்மஇமயக்க லுற்ற வலியதோர் சல் 
கை நீர்த்தாய். (௩௫)



சுபத்இரன் சித்திபெறுபடலம். லி] 

ஆகலி னமக்கு நீயே யரும்பெருக் தலைவ னானாய், 

சோகமி லுலக மெல்லார் தொழப்படும் தொன்மை 

யோலும், யோகமார் நிலீமை*சார லுற்றிடும் பெசி 

யோ ருக்கு, 'மோகமின் மற்றை யோர்க்கு முதல் 

வனு நீயே:யன்றோ, (௩௬) 

அத்தகுபெருமநீயாரமர்வதெங்கெய்இருக்தே 
யித்தலந்தனக்குவந்தாயியம்பினிமனுடனல்லை 

புத்தமுதருக்து்றபுலவனுமல்லைமேலாஞ்' [மூய். 

சித்தியையுதவுங்கொல்லைச்செவபிரானெனக்காண்டின் 

நினைத்தரிசித்தபோதேநிகரினல்லறிவுதோன்றிற் 

தினித்துயசொன்றீதானுமில்லையாலெங்கட்கெந்தாய் 

துனித்ததோர்தகையமாழைகோக்குடைவஞ்சியோடு 

மூனைத்தடின்னுரியகோலமுயலினுமறியொணாதால்() 

ஞானிகளாயினோர்கணணுஇடுஞ்சங்கமெல்லாம் 

போனபின்விரத்தியுள்ளிம்புகுக்தவராஇரிற்பா 

'சானதனாலேபெண்ணோடமர்க்திடுகினதுசத்த [டும். 

மூனமாழ்புலனைவேட்டதென்றசோவுரைத்தல்வேண் 

ஆயினு நினது கோல மகமொழிக் ககப்பா டில்லை, 

காயகி பாகங் கொண்ட நமாமிகன் சிவனே போல, 

கீயிவ௨ட் டோன்று மாற்றா னின்னுரு வியல்பை யெ. 

ல்லா, மேயகல் லருளா லின்னே விளம்பியே யருள்க 

வென்றான், (௪௦) 

 எனுமொழி கேடடி யோச் வியலுருக் கொண்ட 

வெம்மான்.. பனிமொி யமலை யோடும் பயிளகை



௯௦ இளைசைப்புராணம, 

முகத்த னாடுக், கனிமொழி யொன்று தாலும் கழீறி 

டா. இருந்து சென்றே, தனிமொழி யிலிங்கம் தன் 

னித் முன்மறைம் தருளினானே. (௪௧) 

.“செய்கைசெய் யாமை வேறு செயசைமயன றிவை 

கள் யாந்க, ளூய்கையைப் பொருளாக் கொண்டே 

யுஞற்றிடும் கருணை வள்ளல், கைசழ Copan ape கா 

தாக் கெயந்தனிழற் கரத்த லோடு, நைகையி ஸின்றுங் 

இர்ந்த நற்றவ னதனைக் கண்டான். (௪௨) 

காண்டலு மைந்த ரோடுங் கருதரு மற்பு தங்கொ 

ண், டாண்டுற விராந்து சென்றே யவிர்சடை யுரு 

ததி ராக்க, மாண்டிருக்: குறிகொண் டோங்கு மட 

மைசே ரிலிங்கர் தன்னை, யேண்டகு பொற்பு வாய் 

கச விறைவியைக் தரிசித் இட்டான். (௪௩) 

. தரிசனஞ் செய்த மேலோன் சால்புறு மன்பி னோ 

டும், கரிசற வணக்கஞ் செய்து கடிமலர் வகைக ளா 

லே, விரிசடை குலவா நின்ற மேலனீன் pase 

மின்பப், பரிசருள் செய்யு கநோன்மைப் பராக்குகற் 

பூசை செய்தான். (௪௪) 

மனாஇிகட்களவுகாண்டன்மற்றரிதா இநின்ற 

வனாதியாமிலிம்கத்திற்கங்கமைதரும்விமானமா இ 

தனாதிரும்பொருளானன்னூல்சாற்றுமாமொல்லையாத் 

பின்திமாதின்றிமிக்கபெருமைசேர்பூசைசெய்து [திப் 

பலம்வ. வுயிர்கட் கெல்லாம் பரிந்தருள் பகவன் 

றன்னை, வலம்வரல் புரி௩து பல்கால் வணம்ககெஞ்



சுபச் ரன் சித்திபெறுபடலம். ௯௬. 

சுரூக நீள்கட், புலம்வ.ரத் தூநீர் வாரி பொடிப்பு 
மூற் ௮டலம் போர்ப்ப, ஈலம்வரத் இருமு னின்று 
நாத்தமு தழுப்ப வேத்துமீம். (௪௬) 

ேே வறு, 

தத்துவ்ங்க டோற்றமுறுந் தனியிலிம்க வடிவு 

டையா, யெத்திறமு ஈமையாண்ட் வியம்பரிய பே 

ரிறைவா, பத்தியொடு பணிவோர்்கள் பணிவுகொ 

ஞம் பரம்பொருளே, சித்தரெலா£ தொழுதேத்துஞ் 

சித்சேச ஈமகமவே. (௪௪) 

ேவேறு, 

பிரமன்முத லானவர்க டேடும் பாதப் பெருமை 

யனே யனைவோரும் பேண லுற்ஷோய், மருவுலகுக் 

கிறைவசு.ரர்க் கஇப மாற்றார் மதின்மூன்று மட்டவ 

னே மன்னு மீசா, வருமைமிகு மம்கலகல் லியல்பு 

சேர்ட்சோ யச்சுதனாய் கணையுடையாஈ யான்ற மே 

லோய், கருமைதிகழ் கீண்ணினுமை களிக்கும் பா 

கா கடையேன்மேல் வைச்இயருட் கடைக்க ணோக் 

கம், (௪௮) 
ஆதிமுடி. வில்லவனே யமர ரொல்லா மஞ்சலிசெய் 

இழைஞ்சுமல ரடிகள் கொண்டோ, யோஇயமழ் கந் 
தகனே யந்த கன்ம லுரம்பிளங்சோய் கருணையெனு 

மோதத் தானே, கோதகலுஞ் சித்தவன நாதா ஈரதர 

Goes ராகமங்கள், கூறுஞ் சோய், காதளவுய் 

.கண்ணியுமை களிக்கும் பாகா கடையேன்மேல் வை 

தீதியருட் கடைக்க Cem aad, ௪௯)



ஸ்டே இளைசைப்புசாணம, 

ஈமனைவலி யொழித்தவனே நிமலா வெக்கு நீண் 

ணினோய் மதிசூடீ ஈலத்தை யீவோய், சுமசசத்தோ 
ன் றனையெரித்தோய்*மூன்று சோக்கத் தொன்மைய 

னே மூவுலகுக் தோன்ற நின்றோ, யழைவுதருய் கயி 

லைமலை யமர்ந்த வாழ்வே யடைக்கலம்புக் கோர்க்க 

ன்ப மளிக்கு மெந்தாய், கமழுமியற் கூந்தலுமை 

களிக்கும் பாகா கடையேன்மேல் வைத்தியருட் 

கடைக்க றணோோக்கம், (௫௦) 

பங்கமில்பாற் கடனுரைபோற் பயிலு மூரல் பல் 

குமொரு திருமுகத்தாய் படரும், கங்கை, துங்கமுறு 

ந இருச்சடையாய் தொலைவில் லோனே் தாண்டாத 

சுடரனையாய் சூல பாணீ, யிங்செவர்க்கு மிறையா 

Ce யிமையோர்க் சோ விருடி.கள்வர் தடி.வணங்கு 

மெம்பி ராளே, கங்குல்புரை கோதையுமை களிக்கு 

ம் பாகா கடையேன்மேல் “வைத்தியருட் கடைக்க 

C om & Sid. (௫௧) 

படருமதி வெண்மைதிகழ் படிவ முள்ளாய் நல் 

லோர்கள் புகலடைந்து பணியு மாத, யிடரிலறு நூ 
தெரிக்கு மேற்ற மிக்கோ யியல்கவிகழ் பூசைபுரி மெ 

ழில்சேர் பாதா, தொடருமழைச் சிரமுணர்த்துர 
கொல்லோய் வாய்மைச் சொற்பயிலு மாகமமாக் 

கூண்டி லுற்ஜோய், கடனிகரும் கருணையுமை களிச் 
கும் பாகா கடையேன்மேல் வைத்இயருட் கடைக்க 

C oxy 5 Gib. “(௫௨



சுபதஇ.ரன் & a BGlu gut vio. 

ேே வறு, 

என்றுபோற்றிசெய்தெம்பெருமான்றனைக் 

குன்றுபோலுங்குணகலங்கொண்டுளான் 

மன்றவன்பின்வணம்குமன த்தனாப் 

நின்றுசிற்ெவேண்டுநிகழ்த் துவான். 

என்னையாண்டவயாவுமுணர்ந்தவ 
முன்னுமூதுலகுக்குமுகல்வயா 

நின்னோர் தீர்த்தமகிமையினின்னடைக் 
இன்னத்தியிங்கெய்தினமாகலின். 

இத்தலக்குமிலிங்கமதற்குமேற் 

சீத்ததீர்த்த்தனக்குஞ்சொலும்பெயர் 

கத். இரஞ்சித் கப.இகல 
முய்த்திடுஞ்சித்ததீரத்தமென்றோ.துக. 

இன்றுதொட்டுஒஓகெங்கணுமிப்பெயர் 

சென்றுசர்த்தஇிரறந்துதிகமுத 

லன்நியும் பலவண்மையடைகுக 

வென்றிசேரிறைவாவெனவேண் டினான். 

வேண்டலோடும்விமலன்றிருமொழி 

சண்டனி௰்நிகழ்ந்தோமெனச்செப்பிய 

தாண்டுநின்றசுபத்இரற்கம்மொழி 

யீண்டுபுத்கமுதென்னச்செவிப்புக. 

ம௫ழ்ச்சிபொங்குமன த்துமறையவ 

னிகழ்ச்சியழ்றகம்மெண்ணமெலா மிவ 

வன்றுநினைஈ துப்ன 

புகழ்ச்சிமிக்கபுதல்வருக்கோதுவான், 

Fa fi. 

(@n5 

(Ge) 

(@@) 

(௫௭) 

(௫௭) 

(9௮)



௯௪ இளைசைப்பு. ராணம், 

சித்தபங்கபமீதுசிவன்றனைச் 

சத்துநோனசுகக்குறிதன்னைமெய் 

யெத்திறத்தையுமென்றுமறிவனை 

பூப் த்தகல்லருண்மூர்த்தியையுன்னியே, 

௮ன்னவன்மயமாஇப்பிரமகா 

னென்னுமொப்பரும்பாவனையெய்தியே 

துன்னுகின்றசுகக்திடைவைகுவன் 

பன்னுஈல்லியல்பற்றியமை%தர்காள். 

மறுமைநன்னிலைக்கோர்வழுவந்இிடா 

தறகெறிக்கணின் றேய்வனவாற்றுமென் 

றுறுதிகூறியரன்றனையுள்ளுற 

நிறுவியின்பறிலையினின் மேவினான். 

மைக்தர்தாமும்வமுத்துகன்னூற்பொரு 

டம்தைபாலிற்றகவுறத்தேர்வுதிஇ 

யந்தமின்றுண: ர்வெய்தியனைவரு 

ஈந்தலில்சுககண்ணினரொன் பவே. 

ேவேறு, 

(௫௯) 

(௬௦) 

(௬௧) 

(௬௨) 

ஒன்பானா முயர்சதருண் முதல்வனான வுத் தால 

ளடஇத்த னெனும்போ் பெற்றான், பின்பாலான் சா சா 

லங்கன் கரும இத்தப் பெயர்பெற்றுன் சுமனக்கன் பத் 

இஇத்ச, னென்பாக்கு நின்றனனாற் ககோள_ஸனென் 

Car னியல்வேச சித்தனெளு மிரும்பேர் வாய்ந்தா, 
னன்பார்ந்த வியல்புடைய சுசாந்த னென்போ னறை 
ஞான சித்தகனெலு மரும்பேர் கொண்டான், (௬௩)



sug Srcr Fs Ou gst even. ௯டு 

மேன்மைதிகழ் சம்நிதிகன் னாமசித்த வியன்பேரை 

மேவினனால் வெகுளி தீர்ந்த, கோன்மைதகழ் குலே 

ச்கான்றா னிலய உய சித்த நுவல்பெயரைத் தரித்திட்டா 

னோற்றன் மி$க, பான்மைதிகழ் பண்ணவனாம் பரச 

கன்னன் பகர்காம சத்தனென்பேர் பரித்து நின் 

ன், போன்மைஇக ழருகாடா பணனென் oon Corr 

ன் புசற்தாச யோடியெனப் பலப் பட்டான். (௬௪) 

சாற்றிடுமத் தனிப்புதல்வர் சால வோர்ந்து தத்த 

மக்கு லேண்டுபவாஞ் சத்தி கட்கே, யேற்றபடி. யட 
முதலாம் வகைமை பற்றி மியன்றுபெனுள் சிம்இயின 

லிப்பே' செய்இப், பேற்றையுறு நவநாத ரென்னப் 

பெற்றுப் பெருங்குருமீ தன்பார்ந்து பெருகுஞ் சித 

இ, னாற்றலுறு முத்திரையோ டமர்ந்து தம்மி லாயகல 

னகலாடே யடைர்தா ஏன்றே, (௬௫) 

இவ்வாறக் கேத்திரத்திம் சித்த சாமி யின்னருளா 

லிருஞ்சித்தி யெய்தி மேலார், துவ்வாரு ஈவத்தர் 

திச விஞ்சைச் தொன்மைதனின் மிக்கோராய்ச் இத 

ஊர் கைக்கொண், டுய்வாரத் துயர் தீர்க்கு முறைக டம் 

மா லுடல்வலிபெத் றுயிர்வலித்த னிறுத்தன் மேலு, 

நைவா.ர வடக்கலருள் செயவல் லோராப் ஈரீடெக் 

குஞ் செலும்விறலோ ரா யுற்ருர், (௬௨) 

தேவாதி தேவனெனுஞ் சித்த காதன் நிருவருளர்ற் 

சுபத்திரனும் தேவி தன்னோ, டோவாமை யறிவின்ப 

வுருவா னானை யுள்ளத்தி னுள்ளூற்று மமுதா னானைப்,



௬௭ இளைசைப்பு சாணம். 

பாவாத மனத்துறுத்தி மலத்தா னாய பற்றகற்றி யோ 

இகட்குப் பதியாய் நின்று, மேவாத யோகநல மேவி 

யென்றும் வீடாத வீடிற்ரான் விடுத்ருனே. (௬௭) 

இன்னணமே சுபத்திரன்றான் புதல்வ ரோடு மிரு 
ஞ்சித்தி யெய்துதலா லன்று தொட்டே, யன்னதட 

முயர்சித்த தீர்த்த மென்னு மரும்பெயரை யடை 

வுற்ற தனைய தீர்த்தம், தன்னையெதிர் காணுறினு நினை 
இட் டாலும் தகவுபெற வெண்ணியவை தம்மை 

யெல்லா, முன்னுமுன முதவிடுமா லுறுவி ரன்ன து 

யர்வினையா மெங்ஙகனமோ வுனாத்து மம்மா. (௬௮) 

கயிலாய நாதனெனு மிஜிங்கத் தஇற்குங் கருதரிய 

௪த்தேச னென்னு மாமம், பயில்வாய தவ்விலிங்கப் 

பெருமை மிக்க பான்மையதா லினைத்தெனவே பக.ர 

வொண்ணா, தெயிலாரு மப்பதிக்கும்! சித்தகான மெ 

னும்பெயருற் ஐதுமேலா முக்த மத்தி, னயிலாரு மத் 
தலத்தி லாண்டு வாழ்வோர்க் கம்மைவரூ மச்சமிலை 
யாய வேண்டாம். (௬௯) 

தேளுடைய திங்கடனிழ் நிங்கள் வாரந் தேசெனிப் 

பிரதோடஞ் வனி ராவா, நா&ஃளுடைய காள் விய* 

பாதமேன்மை ஈண்ணும்விழா மாளென்று நவிலி வற் 

திற், ருளுடைய தாமரைசேர் சத்த தீர்த்தத் தனிகீரி 

ஷீரியினொடு மாடி. னோர்க, ளாளுடைய காயகன்றரு 

னம்மை தன்னே டருளவகத் தெண்ணியவை யடை 

க.து வாழ்வார், (ero) 

* உடையசாள்--சென்மாக்ஷத்இரம். — 
 



சூரன் றேவனாக் தேடவிட்டபடலம். ௬௯௭ 

Ss Cae mo. 

இந்தநற்காதையையியம்புவோர்மன 
முந்திடவொருவழிக்கேம்கலுல்றவ 
சந்தமில்சிச்திகளடைந்துபின்னுற 

முர்தியவுணர்வுசார்முத்தராவரே. (எக) 

சுபத்ொன் சசதிபெறுபடல முற்றி. 

  

ஆ. திருவிருத்தம்- ௫௬௪. 

  

சூரன் ஹேவரைத் தேடவிட்டபடலம்., 
ஆமை -௮- எட் 

இன்னவண்ணமல்வகத்தியமுனிவரனியம்ப 

மின்னு செஞ்சடை மாடியுடைவிழுத்தவர்கேட்டு 
மன்னுகன்றதோர்சித்தமாதீர்த்தத்தின்மாட்டு 

சொன்னலம்பெறச்சொற்றனைம௫ழ்ஈ்கனக் தூயோய. 

  

இளைசையாம்பெயரப்பதஇக்கியாதுகாரணகத்தால் 
விளைவகாயஅு தூய்மையான் மிக்கவம்ககரம் 

வளமுலாம்புவிதன்னிடையாங்கனம்வஇக்த 
துளமுறய்புகன்றருளெலாமுயர்கடத்துதித்தோய். () 

எனறுமாதவர்வினவியவின்சொலைக்கேட்டுக் 

குன்றுபோன்றிடுக்கவமுடைச்குடமுனிகஈயங்து 

துன்றுபல்வகைமேன்மைசே ரத்தலச்தொன்மை 

கன்றியாவையுமுரைப்பனாலென்ன வேகவில்வான். 4) 

GC வறு, 

தூயார்பெறவேறுயர்செர்தலு.ுக 

இயாரவுணத்கொகையோர்செநியும் 
oF



௯௮ இளைசைப்புசாணம். 

வீயாவுயர்வாழ்வுறமேவியதான் 

மாயாபுரமாம்வளமாநக?ரே. 

அம்மாககருற்தரசாளுறுவோன் 

மெய்ம்மாணுறுவச்சரமெய்யுடைமான் 

செம்மாலுமயங்குதிறற்செயலா 

னெம்மாமையுமிக்கெயல்சூரனரோ. 

Ca mo. 

சூரனெனப்படுதொல்லசுரேசன் 

வீரமிகு சதன்மெய்ச்சுகனாலே 

காரிபசந்தனைக்கட்டழிவித்தே 

கோ.ரமிகுந்தகொ மிந்துயர்செய்தான். 

செய்கலுமிந்தாரனேமுதற்றேவர் 

வெய்துறலோடவண்வெய்தெனகீங்டுப் 

பைஇிகழ்பாநீதள் பரித்திபொரி 

னெய்தினர்யா ருமிருந்துயர் மூழ்இ. 

ரயர்மாழகிவ்றலகெடும்விண்ணோர் 

தந்தமுருக்கொ சொர்ர்திடலுற்றா 
லெந்தவிடத்இினுமாமிடரொன்றே 

சந்சையினெண்ணினரிவவகைசெயவாா. 

சகீகமெறுக்பலவன்மயிறத்தை 
யெருவைகுரங்குவியாக்ரமேனய் 

கரிமுதலாயகணிப்பிலவற்றி 
னுருவவையெய்தியுறுக்துயரகொண்டு, 

(௫) 

(௯) 

(sr) 

ol) 

(௯



சூரன் றேவரைக் தேடவிட்டபடலம், 

னீசயமெனப்படுசையமளித்த 

து.ப்யகதிக்கராதோறுமியைந்து 
வெய்யதொர்கோய்தொலைவித்இடுகின்றத 

செய்யசிவத்தலஞ்சேர்ர்திருந்காரால், 

௮ண்மையினோருமறிக்தடலொண்ணா 

துண்மையுருக்கொளும்விண்ணவர்கொய்தா 
மெண்மையொடவ்வழியோரிடையெய்தஇ 

யுண்மைகளின்னவுரைத்இடன்ளுர். 

முக்கணியைந்திடுரூர்த்ீதியைடக்கித் 
தக்கனியற்நியசதீஇிரந்தன்னிம் 

புக் கவனோடுபொருர்திடலா(லே 

தொக்கபெரும்பவம்வந்ததுதுன்னி, 

அப்பவமீர்தபயன்களனைத்து 
மெப்படியுகறு கீர்வெய்திடல் வேண் Oe, 

செப்பிடுமெத்தவஞ்செய்கையினுனு[ 

துப்பினைகீல்்த்தொலைத்திடலாகா. 

மெய்வஷகயோர்ந்துவிளம்புமிடத்தி 

ஆப்வகைதன்னையுணர்ததுகென்னூ 

லெவ்வகைய்£சியியல்பவங்கட்குஞ் 

செய்வகைர்வுகள்செப்பினவன்் மே. 

சிவனரிவிப்பிரொன்றுதெரிக்கு 

மிவர் தமக்காற்றுமிகழ்ச்சி தனக்குத் 

தவறிலநாற்றொகைதீர்வதுதன்னை 

நவிஹலொழிந்தனகாமூறலாலே, 

Fa Fo 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௩) 

(ஈடு)



&00 இளைசைப்புசாணம். 

ஆடலினாலலகஞ்ஞகதையாலே 

விடருமெய்யுணர்விப்பிரருக்கு 

நீடவமானமிகழ்த்இனுமற்று த் 
கேடனைவோர்க்கும்கடைத்திடலுண்மை. 

இப்படிய/ யினெவவெவ்வுலகுக்கு 
மொப்பினிதானமெனப்படுவோனா 

யெய்ப்பருகற்குருவாயியலின்ப 
முய்ப்பவனாகியுளோன்சவனன் றே. 

௮ச்சவனுக்கவமானமதிட்த 
முச்சகவைப்பிலியற்றியமூடர் 

நிச்சயமாவிடர்மூடுறடிற்மன் 

மெச்சிவிளஎம்பவும்வேண்டிடுங்கொல்லோ 

ஆதலினாமவற்காற்றியசமை 

யோதுபல்கோடியுயர்பெருங்கற்ப 

பேதமுலப்பிலபேரிஸஐும்பேசா 

தேதமிலின்பமதெய்தவுங்சல்லேம். 

தேவர்கடேவன்றிகழ்பரமான்மா 

வாவிகணன்றியடைந்தஇிடவிவோன் 

பாவருள்வந்துபஇந்திமொயின் ் 

மேவுதுமின்புவிளம்பியதுண்மை. 

அப்ப ரமற்குயரன்பியலோடு 

கொப்பகல்பூசனையெங்கணுஞுற்றி 
யெப்படியின்பருணல்லருளெய்இக் 

அப்புறுமின்ன துயர் கனி௰்நீர்.தும், 

(௧௬) 

(ser) 

௧௮) 

(௧௯) 

(2-0) 

(௨௧)



சூரன் ழேவரைத் சேடவிட்டபடலம், 

என்றுவிலங்குமு.தல்வடி.வெய்த 

நின்நிதொனவர்கேரலரெல்லா, 

மொன்றுபுசழ்முளுராத்சனராடத் 

ுன்றியதஞ்ரமிலாதுதுயா்௩து. 

இன்பமுயிர்க்கருளிசனிருந்த 
துன்பமகற்மிரிதொல்பதிமேவி 

யன்பொடுமெய்வநிபாடுகளாந்ற் 
மன்புனைஈல்லருள் வேண்்டி.வஇம்தார், 

ே வறு, 

செப்புமாறுசிலபக 

லப்பூத்கேளி மர் தரத் 

அப்புமிக்கஞ்ரனென் 

ஜொப்பில்பேரையுற்றுளான், 

செம்கைசேர்ந்தசேவரை 

மம்மர்செய்யும்வுண்ணழா 

வெம்மைமிக்க வேயினோர் 

தம்மையாய்நதுசாற்றுவான், 

இந்திராதியிமையவர் 
சிந்துசூழ்ந்த்திண் புவி 

வந்தொளித் துவைகனா 

ரந்தவாற்றையறிதஇரால். 

அறிதலுற்றிங்கடைமினென் 

றுறுதியோடுமோதிட 

விறலியைந்தவேயினோர் 

பெறுஈராணைபேர்குவார். 

௧௦௧ 

(௨8) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(உட) 

(௨௬) 

(௨௭)



E02. இளைசைப்புசாணம். 

ஒத்தபான்மையோர்ந்திடாத் 

தி.த்தமிழ்பல்*சமிஞைசொற் 

நெத்தலத்.துமேகுருச் 
சித்தமூக்குத்தேவொர். 

பாரிலுற்றபல்லிட. 

நேலுற்றுநேடியே 
யாருந்தோன்றலின்மையா 

லோரிடத்தொருங்கினார். 

ஒருங்குகூடுமொற்றுவர் 

நெருங்குமாயநீணகர் 

மருங்குசென்றுவாய்ந்தசூ 

ச.ரங்கு தன்னையண்மினார். 

Ca ma. 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

அப்பொழு தணிசொண் டோம்கு மவைக்களம் 

தன்னிற் சூழ்ச்சி, வைப்பெனும் புகரு' மற்றை wh 

இரத் தோரும் வைக, வொப்பிரு சகனே இங்க முக 

த்சனென் றுளாக்க நின்ற, வெய்ப்பிலாச் தம்பிமாஸ்ச 

ளிருவரு மிருபான் மன்ன, (௩௧) 
பானுகோபனையேமுன்னாப்பகர்ந்இடுபுதல்வரொல்லா 
*னமதல்லாவாற்ருற்சேர்ந்தினிதிருப்பவாகைத் [% 
கானையந்தலைவர்யாருஞ்சார்ந்தெதிர்பார்த்துச்சூழ 
2வனையவவுணவீரரிபந்தொழறுமியை/துநிழ்ப.(௩௨) 
  

* சமிஞை--குறி,



சூரன் ஹேவரைச் தேடவிட்டபடலம். ௧௦௩ 

மேருவை நிகர்த்துச் செம்பொன் மிளிர்தரு தவி 

சின் மீதே, யேருறு மண்ட கோடி. யிருக்குமிந் இர் 

க ளெல்லா, , மோருரு வெய்தித் தேவ சொருங்குற 

வுறைந்தா லொப்பச், சூரனா மவுணர் கோமான் அல 

a Bal நிருந்தா னன்றே. (௩௩) 

இனனணவஞ்் சூர பன்ம னிருப்பலாங் கடைந்த சா 

சர், முன்னுறத் தலையாற் முழ்்து முசன்மையின் வா 

ழ்க வென்றே, சொன்னலம் பெறவே வாழ்த்தித் 

தொடர்ந்திடும் விகயத் தோடு, மன்னவன் முகத்தை 

கோக்கு யடைவினி லிசைக்க லுற்ளுர், (௩௪) 

நஈங்குலவரசமேகேண்மோகாமிவண்விடைபெயழ்றேகி 

யெங்கனுஈ தணஈதுசென்றேயிந்இரன்முதலாவுள்ள 

புய்கவரானோர்யாண்டுப்பொருந்தின சென்னாவுள் எம் 

தங்கிெயவுக்கக்தோடுந்தளர்வறத்தேடலுற்றதேம். () 

பல்வகையாயபொற்றைப்பரப்பெலாக்தேடினேமாற் 

பல்வகைமரங்கள்வல்லிபல்கியுஞ்சன மின்ஞயும் 
பல்வகைப்புதல்களார்ஈ் தும்பன்னகடிறைநதுநின்ற 

உஸ்வகைவனய்கள்யுாவும்படர்வுறாத்தேடினேமே, () 

சேடினேமக்கட்கூட்டஞ்செறிம்திரிமூர்களெல்லா& 

தே&னேமவைகள் சூழ்ந் தஇகழ்க்இககரம்யாவும் 

தேடினேநட்தவத்தின்மேலோர்சே ருமாச்சிரமமுற்மப 

தேடினேமுயர்வின்மிக்கசிவத்தவமனைத்துமன் னோ. 

மனன வாமனனனுகிவயங்குகழம்றைவயாஙக 

வின்னணந்தேடலுற்றுமிமையவர்க்கண் டிலேமர்



௧0௪ இளைசைப்பு ராணம், 

லன்ன, சே லயன்னோரும்பசிதாகமிக்கு 

மெய்க்சலமகன்றுமாழ்கிவீடினர் Gur gy Owen ai. () 

என்றசொல் வினவி யங்க ணிரவியம் பகைஞன் 

சொல்வா, னன்றிது மொஜழிம்தா சொற்றர் நாகர்கோ 

னாதி யோர்கள், பொன்றினர் தாமே யாவர் பொன் 

னக ரொன்னும் ல்வப்பை, யன்றடை௩் தனமா, லெ 

தா யஃஇனி ஈமக்கே இண்ணம். (௩௯) 

வசையகலகின்ற$ீதிுவலலசாரணர்கடம்மாற் 

ச௫ிமுகக்கவின்கொண்டுள்ளசசிதசாக்கொணருவித்த 
மிசைபெறுசூட்டிக்கோழிவிருத்தியதியல்பினாலே , 

ந௩சையுறுபோகமெல்லாகாடியேதுய்த்தியென்ான்.() 

சாரரும்புதல்வன்ருனுஞ்சாற்றியமொழிகள் கேட்டுத் 

தேருறுகீதன்னூற்றெளிவுடைப்புந்துவாய்ற்த 

சூரர்கோனெடி துசூழ்ர் துசுக்கராசிரியன்நன்னைப் 

பாருணரவையி னோணைப்பார்த்இவைபகர்,தலுற்றுன், 

இர் தரனாதியாயவிமையவரோல்லாங்கூர்ந்க [தோர் 

புந்இியர்நீதிவல்லோர்பொழுதியல்வகை ante gi % 

நிந்தையில்குரவனாணைகெறியினினிற்குஞ்சீலர் 

சிந்தையாலின்னரென்றுதேறருமுண்மையுள்ளோர், 

நல்லவாய் கலைக ளெல்லா நாடிய பொருண்மை த 

அனில், வல்லவ ரெண்ணில் கேள்வி வந்தவர் விபுத 

ரென்று, சொல்லுறும் பெயர்கொண் டுள்ளோர் சூச 

சார் இறத்த ரன்னோர், செல்லரும் புலத்தில் யாண் 

டேர் சேர்ந்தொளித் இருக்கின் ரர்கள். (௪௫)



சூரன் றேவரைச் தேடவிட்டபடலம். க௦ட 

செய்திடுமுபாயச்செய்கைதேற்றமதுருமேகாளும் 
வெப்துறடமையடக்கும்வினைமுயன் றிருவரைய” 

மெய்திட்லொழிகவின்னவேதுவாற்றேவரானோ 

ருய்திறனோடுமெங்கணுறுகன்றா.ராய்மினென்னான்,() 

தாங்குதலின்மைகல்விதுணிவினையுடைமைமூன்று 

நீங்கலில்சூரபன்மனிகற்த்இயமாற்றவ்கேட்டுப் 

பாங்குறுதகவுதேர் ர்சபரிசுமிக்குடையோனா௫ 

யாங்குறுமாசானிவ்வாறகத்இினின்மஇக்கலுற்றான்.() 

விண்ணவர் நிலையி னுண்மை விளம்புத லாகா தே 

னு, மெண்ணுறு மவையி னாப்ப ணிறைவனா லேவப் 

பட்டோ, ஸவுண்ணிகழ் புந்இக் கேற்ப வுரைக்இடல் 

வேண்டு மீது, மண்ணினிற் பண்டை கொட்டு வந்த 

கோர் தரும மாகும், (௬௬) 

என்.றுள மஇத்துப் பின்ன ரிறைவனை நோக்கிச் 

சொல்வான், வன்றிற லச வானோர் மற்றையர் போ 

ல வியார், தன்றுறதக் தெரிதற் கொண்ணார் நாயுறும் 

தேர்ச்சி மிக்கார், குன்மலி லுணர்ச்சி வாய்ந்தோர் 

கொற்றனீர் இறத்தோ ரின்னும். (௪௪) 

சேசவை,.நிறைந்கோர் கண்ணாம் சேரலர்த் தடக் 

கத் தக்கோர், பேசுமன் னவர்கள் பூமேற் பெருழை 

சேர்” தலங்க டம்மின், மாசறு பறவை மாக்கள் வடி 

வொடு மறைத லுந்றுக், கூசியே திரிவ ரென்று கொ 

ண்டதென் லுள்ள மென்றான். (௪௮) 

புகரெனுங் குரவ னுஜோன்' புகன்றவா சகத்தைக் 

கேட்டு, நிகரறு சூர. னென்ன நிகழ்த்தி மன்னர்



௧௦௭ இளைசைப்புராணம். 

மன்ன, னுகவையோ டறுபத் சாறு கோடியென் று 

ரைக்கு மெண்ணின், றகைபெறும் கொற்ற வாய்மைத் 

தகுவர்தல் குழாத்தி னோடும், (௪௯) 
வக்கர சமிட்டிரன்னேமாதமிட்டிரன்சூம்பாண்டன் 

றக்கவித்தானையிரர்தங்களைகோக்இச்சொல்வான் 

மிக்கதோர்புக்தியாற்றல்வெற்திசேர்தகுவீர்கேண்மின் 

ஜொக்கஈற்முனையோடுந்தொல்புவியின்்னேயே௫. () 

உக்தமதலங்கடம்மையுறுவர்கணிலைகடம்மை 

யெத்தகையோருமஞ்சவிமைப்பினிலழிவுசெய்து 

கொத்தழல்கொள்ளுமாறுகொளுவியேபழவைமாக்க 

டத்சமதுருவல்கொண்டோர்தம்மைகீர்பூற்றுமின்கள். 

அல்லதுகொன்மினல்லாலரியதோர்சூழ்ச்சி தன்னான் 

மெல்லவேசுடுமின்கூறும்வினயெதுவேனுமாற்றிச் 

சொல்லினாற்சுகமேபோலுஞ்சுந்தரியீந்திராணி 

நல்லியற்பெயராள்யடண்டுகண்ணிடுகன்றாளென்று. 

உள்ளமா ரூக்கத் தோடு முண்மையை யோர்ந்து 

கொண்டு, தள்ளரு வேக நின்று தள்ளிட வம்மி னெ 

ன்றே, யள்ளலம் கடலே போலு மவுணர்தம் சூழக் 

தை Buel, வள் ஞை கொண்ட வாட்கை மன்னன் 

விற் ந்தான் மாதோ, டு௩ ற் இருந்த சாட ட (௫௩) 

அன்னகாலைதனிலன்னவரெல்லா 

மன்னர்மன்னன துவார் 'கழறன்னச் 

சென்னிமேற்கொடுசெலல்விடைபெற்றே 

யின்ன போரமைவிசைந்இடுஇன்ருர் (டு)



சூரன் ஹறேவரைச் தேடவிட்டபடலம். ௧௦௪ 

ஏற்றுரிப்பறைகளெற்றிடவோர்ந்தே 

யூற்றமிக்கவுழவோர்பலதேர்கள் 

திற்றவாரிகரிழுற்றவுஞ்சேச் 
வாற்றலோடுகொடுவந்தனரம்மா. (@@) 

வந் தகாலைதனில்வாம்பரிபண்ணு 

அமர இரத்திரதமேணுறுபாய்மா 

சிந்து. த்தொகுஇிசேனை களின்ன 

சுந்தரத் தியரறொடர்ந்தணிகொண்ட. (௫௬) 

மிக்கவாற்றல்கொளும்வீரர்கடாமு 

3ஈக்கமுன்னணிகள்யா வையுகீக்கிச் 

கக்கபோ ரணிகள் சாலவுகன்றா.த் 

தொக்குறும்படிதொடர்ம்இதுசெய்வார். (௫௪) 

பன்னிறத்தொளிபடை ச்தொளிர்கிற்ப 

உன்னர்கைந் துடையயாணாரநலக்கத 

மின்னுசாலிகைகண்மெயிபுறயாத்தார் 

துன்னுவாளியுறுதூணிபினார்த்தார், ( @)9}) 

ெறங்குகோதைகளையங்கைபிணித்தார் 

திறம்குலாவுவிரற்புடடில்கள் சேர்த்தார் 

மறங்குயிற்றுவனமாணுறநீண்ட 

கறங்கு௩ற்றொடைகொள்கார்முகங்கொண்டார்; () 

ஒற்றெலாமமையவாழ்றியவின் னோர் 

செற்றமேதகையர்சீயவுலத்தார் 
Deus நிழிக்குடையர்வெஞ்சமர்வல்லார் 

9ிதற்தியம்படையினீணடுவந்கார், (௬௦)



௧0௮ இளைசைப்பு. ராணம். 

வரிகளேறினமணிப்பணிக்கோட்டுக் 

கரிகளேறினர்கடுங்ககுகொண்ட 

பரிகளேறினர்படர்ட்திடுகேமி 

யரிகளேறினர்களேதினராண்மை. 

ஏறலுற்றபொழுதத்தவணொய்தே 
வேறலுற்றிடுவியன்படையெல்லாஞ் 

சேறலுற்றிதெல்சிந்தைசெய்தாழி 

போறலுற்றிடமுழற்கெொபொங்கி, 

சதேசொலித்தன இறன்மிகுபூழ்க்கைக் 

காசொலித்தனகடுங்கதிமாக்க 

ணேரொலித்தனநிசாசரரானோர் 

தாசரொலித்தனவொலிதக்தனதண்ணம், 

இர்தவாறுயர்படைப்பொலிவெய்த 

மைந்துசேரவபுணமள்ளர்களெல்லா 

மந்தரத்தினரையாய்மதிடவெங்குஞ் 

சிந்தை காண்டுபுவிசென்றிடுகின்றார். 

செல்லலோடுமவர்இண்ணியகால்கள் 

புல்லியேயெழுதலுத்திபழி 
மல்லல்வெம்பரி தவெல்லொளிமாறறுச் 

சொல்லும்வானவர் கடொல்லுலகுற்ற. 

இங்கன$தகுவரோகிடலோடு 

மங்கனந்இகழுமண்டர்களாசர, 

னுங்கனந்நிகழ்வியாவையுமோர்ந்தே 
யெல்நனஞ்சுரர்களுய்குவரொன்னா.* 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬டு) 

(௬௬)



சூரன் ஹேவரைக் தேடவிட்டபடலம். ௧௦௯ 

கருதியோங்குகயகானனமெய்இ 

விருகமாதியுருவங்களை மேவித் 

இரியும்வானவரைவல்லையிற்சேோந்தே 

பரிவினன்னவர்பணிந்இிடவோதும், (௬௨௮) 

வனுறைங்துகெற்தெய்வதலங்க: 

ளவைகளுற்றுமறை.நுங்களமர்ச்சி 

கவியெலுங்குரவன்காட்சியினேச 

வுவகையோடுமுறுசூரனுணர்ந்தான். (௬௮) 

௮சுரருக்கிறைவனன்ன தறிந்தே 

பசுவையா இவடி.வம்கள்படைக்த 

வசையினுங்கடமைமாய்த்திடல்செய்ய 

மிசைகொள்சேனையினைவெய்தெனவுய்த்தான்,(௬௯) 

உய்த்தகாலைசனிலொண்புவிதானு 

மெய்த்தடும்படியிருங்கடலென்ன 

மெத்துவன்மையொ மிமேவுறுசேனை 

யொத்தவாறிவணடைந்துறுஇன்ற. (௪௦) 

இன்னதாக்கலமிமைப்பினினீங்கிச் 

சென்னிமேனஇசெறித்திடுமெங்கோ 

னுன்னுகல்லருளையுத்றிகெ T 

மன்னுமின்களெவணேனுமஇத்து. (௪௧) 

யாவிகட்கபயமாக்கிடுவோனை 

மேவுமுள்ளமொழிமெய்களினா மல 

யோவிலன்பினொடுமுற்றிடுமின்கள். (௪௨)



௧௧௦ ளைசைப்பராணம், இ 

௮வ்வியல்புடையிராகியகாலை 

கைவியல்பகலநீக்கிடிம்பன் 

றெவ்வியல்பினுமையெய்யெதீதா 

மூவவியல்பினையுளங்கொளுமன் றே. (௪௩) 

கொண்டதோர்பொழுதுபார்ப்பதிகோமான் 

பண்டைகநீ£ங்கள் செயும்பாவமதெல்லாம் 

விண்டுபோகும்வகைமெய்யருள்செய்தே 

தொண்டுகொண்டருளுந்தொல்லையினும்மை. (௪௪) 

ஆசலாழ்புகல்கொளவ்விறையோனை 

நீதிசேர்கெறியினின்றடைவீரே 

லே.இலின் படலமெவ்வகையானுட் 

இதிலாதபடி.சேர்ஈதிடறிண்ணம், (எ௫) 

கன்மையாயதனைகாளுமளிக்கு£ 

தன்மையாவுயர்சிவப்பெயர்சாலுக 

தொன்மைசேரிறையையெய்தியகொண்டர் 

புன்மையாயதுபொருந்தினர்யாரே. (௪௬) 

என்று£வனிமையோர்தமதின்னல் 

பொன்றிடும்படிபுகன்றுமறைங்கான் 

குன்றரிந்தவரியன்ன துகேட்டான் 

றுன்றுமாற்றலர்கள்சும்மையும்கேட் டான். (௭௭) 

r சனாணைகொடுதுன்றுபடைக்குட் 

க பேரியார்த்சலுதுபேசொலிதன்னை 

கேரிலண்டர்பஇரீளிடைகேட்டுத் 
சேரலின்றியி துசெட்பிடுகின்றான், (௪௮) |



சூரன்றேவரைக் தேடவிட்டபட ௨ம். 

யாதுசெய்துமெவணேகுதுமந்தோ 

வேதமாப்பறவையாக்கையெடுத்தும் 

பூகலக்திடைபொருந்திகொறு , 

இதுறும்வகைமைசேர்ந்ததையன் றே. 

சிவத்துசோகமதுசெப்இடலா லே 
யவத் துயர்க்குவழியாகியமைம்த 

பவத்தினால்வருபயன்னிதுவேயே 

தவத் இனாருமிதுசாங்குவர்கொல்லோ. 

அத்தனேஈமையளித்திடல்வேண்டு 

மெத்துணை ச தலையினெண்ணலாொய்தா 

சொத்தவம தலையி ஜேடுவம்யர் ங்கள் 

சித்மமுற்றதொருதேழ்றமிதேயாம். 
என்னவே௩னிமையோர்க்கிலைகூ நி 

யன்னகேவ9ராமேக்கணமோடி. 

யுன்னருககையகரன தூர்போய்ல் 

தன்னரும் தளலைவிதன்னையடைங்தான். 

இசைகொளம்மையொமெப்பனையெண்ணி 

ame ge sur QaBns 

௪சியையுங்கொடுதணநஈதுவிரைந்தே 

மிசைகுலாவுஇருமெய்யமடைநதான்., 

தலங்களிற்றுருவுகானவர்தன்மை 

கூலங்களுக்கொருகுருச்சொலுமாத்ருற் 

புலங்கொளும்புலவன்பொள்ளெனவர்த 
நிலங்கொளுக்நிலையினீங்னெ Cen. 

க்க்க் 

(௪௯) 
ச 

(௮0) 

(௮க) 

(௮௨) 

(௮௩) 

(௮௪)



௧௧௨ இளைசைப்பு.ரா ணம். 

நீங்கரும்பட ர௬ுளாழ்ம்தனனின்ருன் 

பால்கரும்பருமயர்க்துபரிக்தார் 

கோங்கருக்பணிகொள்கொயங்கைகுலாவு 

இங்கரும்பனையதேவியுகொடதாள். 

அங்கணற்குகவையாற்றிடலாலே 

புங்கவர்தமதுவயொற்பியலெல்லா 

மல்கலுற்றிடலின்மார்தர்களேயபோம் 

சிய்கலார்சிறுமைசேர்ந்துசவன்ளுர், 

விழுத்ககுங்கதியின்விண்ணவரீ சற் 

பழித்தலாயபிழைபற்றுதலாலிவ் 

விழிக்கசன்மையினராயினாரன்ஞாழ் 

கழித்தமாந்தர்செயிழ்காண்பதியாதோ. 

ஐந் துபாககமகாற்றினுமென்னை 
யெர்தவன்பவமியற்றினுமென்னை 

நிந்தையில்சிவனைகிர்தைகிகழ்த்தல் 
சிந்தைசெய்தலொடுகேட்டலு£் தீ, 

சேணடந்துவருசெய்கையினாலே 
மாணல௩ஈதகவிரும்வானவல்லா 

மாணர்நீக்குமெலிவாற்றலரா இ 

காணுமுள்ளமிசைகன்றுதெரி6து, 

தே கன்றலுபதேசநினைந்தே 

யீசனேயலஇடர்ப்படுவோர்க்கும் 
தேசுசேர்சரணமின்மைதெளிக்து 

மாசிலாவகைவமுக்.துதலும்ரூர். 

(௮௪௬) 

(௮௪) 

(௮௮) 

(௨௯) 

(௯௦)



சூரன் ஹதேவரைச் தேடவிட்டபடலம், ௧௧௩ 

Ga ym. 

மாவுயர் வனே போற்றி வன்றுய ரடைத லுற்ற, 
வாவிகஉ் குறவே போற்ழி யடியர்துன் பொழிப்பாய் 

போற்றி, தேவரும் காதி யாய தேவெலும் இறத்தாய் 

போற்றி, பாவுறும் பசுக்கட் கெல்லாம் பதியென 

நின்ராய் போற்றி, (௯௧) 

சுத்தமகாயமூலப்பகுதியிற்றோன்றுகின்ற 
FSBO Sve DE FI i bs ips Gera went Cov 

முத்திறப்பட்டமேலைமூர்த்இகளுஇக்கச்செய்து 

நிக்கமாய்மன் னிஙின்தறிதானமாம்பொருளேபோர்தறி, 

கின்னொருகாமமோரீகானினைஇடலியத்தியாத 

ணனின்ஜெருவடிவையுள்ளநிறுத்தடலாற்றியாத[ மாறு 

னின்னொருதொழும்புற்றோர்கணெடதுயர்கடக்கு 

நின்னொருதகவாஜ்செய்யுகிமலைதன்றலைவா போற்றி () 

அந்தகா சுரனைக் உண்டா யந்தகன் மன்னை மாய்த் 

தாய், வெந்இடப் புரங்க ளட்டாய் வேழமா மவுணற் 

செத்ராய், ஜிந்தையி லடியார் துன்ப நீக்கலே செய 

லாக்ஃகொண்டாய், முந்துகற் கருணை யென்னு epi 

மா கடலே போற்றி, (௯௪) 

இன்னலம் கடலாழ்$ தேமை யெடுத்துயர் கரை: 
யிற் சேர்ப்பாய், துன்னுமிவ் விளைப்பை யின்னே 

தொலைத்தருள் செய்யாய் நின்னை, ஈன்னர்சேர் புக 

லாக் கொண்ட ஈம்மையேன் சோக் இன்றா, யன் 
னவா றருளா யாயி னாழ்றிட வல்லே மல்லேம், , () 

J



௧௧௪ இளைசைப்பு ராணம், 

தற்பரரினதுபா சதாமரைப்பெருமைதன்னைச் 

சித்பழுந்தேரறாத்தியேஞ்செய்ததோ.ரபராதந்தான் 
கற்பமார்முடிவுகோடிகழியினுங்கழிவதன்றா [பாய். 

லற்பினார்பொறுத்துக் கோடியல்லதெம்முயிரைநீப் 

பூமியை யகமுஞ் செய்கை புரிந்திட லுறுவோர் 
கட்குக், காமுற்ம் பற்றுக் கோடு கருதுமப் பூமிதா 

னே, யாமது போல நின்பா லாசினை யிழைத்தேங் 

கட்குத், தோமிலாச் சரண நீயே தொன்மையாஞ் 

சிவனே போற்றி, (௯௭) 

இன்னவாறேத்திநையுமிமையவர்யாருமோடி. 
நன்னிலவணிஈ௩கோர்கோக்காளைமிசாரணியம் போல 

மன்னியபறவைமாக்கண்மத்றவுமாறுகொள்ளும் 

புன்னெறியின்றிவாழும்புசாதனவனத்துட்புக்கார். () 

புக்கதோர மாத்திரத்சே புரந்தர னெழுவா யான, 

மிக்கவிண் ணுள்ளோர் தங்கள் வியன்பரி தாக மெய் 
ப்பா, மிக்கொடு£் தயர்கண் முற்று மிரவியி னொளி 
மூற் பட்ட, தொக்கபே ரிருளே போலக் தொலைந் 

தழிந் தொழிர்த வம்மா. (௯௯) 

சூரன் றேவரைச் தேடவிட்டபடல முற்றிற்று, 

  

ஆ. திருவிருத்தம் - ௫௬௩, 

 



அசுரர் புராசன வனம்புகுபடலம். க௧ட௫ 

DTT LTT SOT வனம்புகுபடலம்: 

இப்படியொஜிகலோிமையர் தொகையோரெல்ல 

மொப்பருக்செளிவுமேவியுள்ளமார்ந் துலவாநிற்ப 

மெய்ப்பெருமீகழ்ச்சிபொங்கவிம்மிதகீரராலிச் 

செப்பிடலுந்றார்தத்கஞ்சிந்தையித்மோன்றுமாறு, () 

எங்களுக் சூற்ற வெய்ய விளைப்பெலா மேகத் கே 

அ, துங்கமிக் குடைய விந்தத் தொல்வன மகிமை 

தானோ, திங்களஞ் சடையோன் மேலாம் இருவரு 

உ௱னோ வென்னாம், புங்கவ ரின்ன வாறு பொருண் 

மையைப் புகன்று நின்றார். , (௨) 

நித்தலுமவர்&ள்சங்கைசீங்டுமொறுமென்று 

மற்றமதுருதவாழ்வையடை£இடுமாறுமன்னோர் 

துற்றிமெழுஇிணின்றுஞ்சுவையதாய்க்துழனித்தாகி 

மழ்றவர்மகிழவெம்மான்வா ணிவானெஞுக்துசெப்பும் 

வாசவனாஇயரயவானவர்யாருங்கேண்மி 

னாசசல்பதிகடம்முள இகமசயமர்கது தய 

பாசமதகத்றுமிந்தப்பழம்பஇிதன்னினீவிர் 

தே*மீக்கொண்டுசிந்தைிறிதுமில்லா துவாழ்மின்,() 

இத்தலந்தன்னினீங்களெய்துமாத்இரத்தேயுங்கண் 

மெத்வியபழங்கணெல்லாம்விளிர்தனடவிர்செய்த 

பத்திசேர். துதியினலேபரிக்துளமஇழ்க்தகந்த 

மெய்ச்திருவருளேறம்மையேவுவித்தருளிற்றிம் ஈண். 

. சிலபக லிங்கு வைச் சேவைசெய் BGA crm 

மை, யில்குமித் தலைக்குச் சேய்மை யில்லதோர் தலத்



௧௧௬ இளைசைப்புராணம். 

இற் சோதி, யலூலா ததுதே ரூத வற்புதத் தது 
தா 'னேயாக், குலவுவ காமி Adah குறைவினம் மரு 

ளாம் காண்பீர், (௬) 

கண்டகோர் பொழுதே யன்ன காட்சியின் பெரு 

மையாலே,யண்டர்கா ஸணீவிர் நீங்கற் 'கரியவெம் பா 

வ மெல்லாம், விண்டிடத் தூய ராதி மேவியே இல 

கா லத்திற், றண்டரு நிழற்8ழ் வாழும் தலைமையை 
யடை வீர் மன்னோ. (௪) 

தருவர்கடலைவனாடச்சார்ர்இிடுஞ்சூரபன்மன் 

ஜொகலொடுமேவிவிட்டதுப்புடையேவலாளர் 

புகுவசோலீண்மென்னோர்பொருவலிபோக்குதும்யாம் 

பகைவரானுமக்குச்சற்றும்பனிப்பினியுறுவதில்லை, () 

நீவிர்செய்தோத்இரத்தானெ௫ழ்ந்தஇிடமுள்ளத்தோடு 
மேவரசேோயெனினுமெம்மையேச்இடல்செய்வாராயிற் 

பாவமிக்குடையராயபண்பினரோலுமன்னோர் 

கோவினையகற்றுதும்யாநுவன்றதுவாய்மையாமே. () 

நாடினல்லமுதாமிந்தநாகமார்மொழியைக்கேட்டு 

மூடினர்புளகப்போர்வைமுகிழ்கரமுடியில மீது 

சூடினர்பணிந்தார்பல்காற்சோக மேயாதியெல்லாம் “ 

வீடினர்மேலாமின்பவேலையின்வீழ்ர் சார்விண்ணோர் 

கரையிலாப் பரமா னந்தக் கடலினு ளாழ்ந்த வா 

னோர், விரைவினி லெழுந்து செக்கர் விரிசடை 

யீடைய பெம்மான், பொருவிலா காய வாக்காற் புக 

ன்தரு எிலிங்கம் தன்னை, வரைவிலாத் தருச்சூ ழந்த 

வனச்இனிம் ஜேட லுற்முர், (௧௧)



அசுரர்புராகன வனம்புகுபடலம், ௧௧௪ 

தேதெலுற்றபோழ்துஇிகழுமந்புதத்ததா௫க் 
கோடலின்மதிகள்கோடிகுலவனேர்கொள்கைத்தாகி 

நீடளம்பிர்தகண்கணெ௫ஞ்நற்காட்டுத்தாடுப் 

பிடியரிலிங்கமொன்றுபெருவனத் திடையேகண்டரீர் 

we Aus குறிக்கு முன்ன ரண்மையாஞ் சாரி லீச 

ன், மெய்ச்செய லதனா லுண்டாய் மிகத்தெளி நீரதா 

a, ஈச்சலின் முனிவர் மேலோர் ஈண்ணுறுங் காத் 

தாயாரு, மிச்சைகொள் பெருமைத் தாகி யிலங்கு 
நற் றடமுங் கண்டார், (௧௩) 

*ண்டுவம் இந்திராணி காதல னாஇ யாய, வண்டர்க 

ளெவரு. மேன்மை *யமைந்தசய் கற்பஞ் செய்து, 

தண்டுறை கெழுவுள் சால்பிற் றடத்தினில் விதிசொ 

லாற்றான், மண்டிய % பவங்க டேய்க்கு மனுமுதற் 

சொற்றேயாடி, (௧௪) 

விரித்தீடும் விலங்கே யாஇ மெய்களை யெல்லாம் 

வல்லை, யிரிழ்துகல் வடிவங்கொண்டே யெழில்பெற 

விபூதி யெங்குர், தரித்துயார் தாளி யாமுப் புண்டரந் 

தாங்க ஸோ, முருத்திர மணிக ளாலே யுறுவட 

மூலப் பூண்டு, (௧௫) 

பொருடிகழ் மறைகண் மூன்றுட் புகலுகள் ளெசுர் 

வே சத்துட், டெருடிகழ் நாலாம் காண்டஞ் சிறந்த 

மா வுருத்தி ரத்து, எருடிகழ் காப்ப ணோங்கு மைம் 
பொதி மந்த ரத்தை, யிருடிமுன் னியாச முற்கொ 
efor ஓயைபுளி யெண்ணி னாரால். (௧௬) 

* பவங்கடேய்க்குமலு--அகமருடணமர்திரம், 
 



கக இளைசைப்பு சாணம், 

எண்ணியேதூயராகியெழுந்தரன்பூசைக்காகப் 

பண்ணமைவேதஞ்சொற்றபணிப்படி.தாமேசென்று 

தண்ணியலாயவில்வதளங்&ளைப்பல்வேமுன: 

சண்ணறுமலர்கடம்மைக்கனிகளைக்கானுட்கொண்டார். 

இவையெலாய் கொண்ட பின்ன ரேனவுமமைத்து 

க் கொண்டு, ஈவையெலா மூயிர்க்கு டுமே ஈன்மைசெ 

யிலிங்க கண்ணி, யவையெலாஞ் சிரமேற் கொள்ளு 

மாகமம் விதித்த வாறு, சுவையெலாய் கைக்கு மின் 

பச் சோதஇயைப் பூச் இட்டார். , (௧௮) 

இன்னதோர் வகையே நாஞ் மிந்இரன் : மூதலா 

வுள்ள, பொன்னக ௬டையா ரெல்லாம் பொருவிலவ் 

விலிங்கம் தன்னின், மன்னொளி வடிவா நின்ற வர 

தனை வழிபா டாற்றி, யுன்னுறு மச்ச மின்றி யுறைக் 

தனர் சிறிது காலம்,, (௧௯) 

உறைந்திடுங்காலந்தன்னிலுன்னியேயுமபர்கோமான் 

மறைந்தி௫ுண்மை.நால்கள்வல்லவிச்சுவகன்மாவை ் 

நிறைந்திமென்பாற்கூவிநிகரிலாககருமீசற் [ன்றான், 

கழைந்இடு விமானமாஇ யனைத்துமீண் டமைத்தியெ 

எனறலும் புனைவர் செம்ம லிமையவர் பு ரத்தைச் 

சூரன், வென்றிகொண் டிடலி னன்னோர் மேவிவாழ் 

வுறுமா ஹறெங்கோன், மன்றன்மா ககரம் வேறு வகுகத் 

இவ ணல்ூ யென்னத், துன்றுபல் செல்வ மேய தொ 
ன்ன்கர் கோயில் காண்பான், (௨௧)



அசு.ரர்புராகன வனம்புகுபடலம், 

ே வேறு, 

ஈசனதருள்விரிந்திருக்குமாறென 

சயாசனையிரண்டெனுமகலமுற்றதாய்க் 

காரினிதனக்கணிகலனென்றோ gas 

தேசுடைத்திரூகர்சிறக்கக்கோலியே. 

சம்பிரானருள் கொடுகண்ணுமாலய 

மெம்பெருமாட்டிவீற்திருக்குமாலய௩ 

தும்பிமாமுகன்குகன்றுலங்குமாலய 

மும்பர்கண்மற்றையோருறையுமாலயம். 

ஜணிபெறவண்மையாமருத்தமண்டபம் 

பீணிடெறனீக்கிடும்பெரியமண்டப 

மணிபெறவயம்யெகிருத்தமண்டபம் 

பணிபெறப்பல்கெபன்மைமண்டபம், 

பாகநற்சாலைவாலுவர்களேய்ந் இடும் 
பாகஈற்சரலைமேற்பயிலும்விண்ணுலாஞ் 

சேகரம்பற்புலகிகழுங்கோபுர 
மோகைகொணுஞ்ிலினோல்குமா மதில். 

மீள ருமாணணவிீதிகல்விழாக் 

கோளிருஜெள்ளல்கள்குலவுந்தெற்றிகள் 

சூளிகையரமியஞ்சுடரும்பல்வகை 

மாளிகைவரிசைகள்வயங்குமன்றுகள். 

கிறைபயிலருக்தவர்டிலவுஞ்சாலைக 

ளுறைபயின்் முத்தழல்யூபசாலைகண் 

கறைபயிலாகமம்வழங்குசாலைக 

எஜைபயில்பொறைதஇிகழன்னசாலைகள், 

Ego 

(22) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(உடு) 

(௨௬) 

(௨௭)



௧௨௦ இளைசைப்புராணம். 

அ௮ற்தணரிருப்பிடமரசர்தொல்லிட 

மந்தமில்செல்வகல்வணிகர்வாழிடம் 

தந்தொழினின்றிடுஞ்ச துர்தீதர்சா ரிடஞ் 

இந் தியமரபினர்செறிந்துசேரிடம், 

வாவிகளோடைகண் மடுக்கள் கீழ்நிலைக் 

கூவல்கள்குலவியகுளங்கள்பொய்கைகள் 

காவுகடுடவைகள்கவினப்பூத்திடு 
மாவலர்கந்தனவனம்கள் பொற்பின, 

இன்னவுமேனவுமிணையில்கம்மியன் 

முன்னியேயெழில்பெதமுழுதுமாக்கலு 

மன்வ ௮ ப கியேயமாரர்மம்பெரு 

மன்னவன்றன்னுளம$ழ்வுமன்னினான். 

ஆசணனகரமோவகிலங்காத்திடு 

நா ரணனகரமோஸஞான மீநதுடுய் 

காரணனகரமோகழறுமிககர் 

உரணெட்ஈகர்கொலென்றையஞ்செய்யுமே. 

வேறு, 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௧) 

புரந்கரன்றனையுள்ளிட்டபுங்கவக்குழாய்கடம்மை 

நிரந்த. ரமயர ச்செய்யாநின்றி டுமிளையையெல்லா சாடை யலை 
‘(pri த். ரலின்றியாழ் றுமுண்மையாலக்கக ர்க்கு 

வர் த.ரவிர்நீர்வைப்பினிளையாற்றங்குடி.ப்பேர்வக்த.   

'இந்தவா றமர ரெல்லா மிளைசைமா ஈக.ரந் தன்னி 

ற், சிந்தையுண் மகழ்ச்சி கொண்டு சிறப்பொடு மிரு 

க்கு காளின், முந்துளூர் முதல்வன் றன்னான் முன்ன



அ௮சுராபுராகன வனம்புகுபடலம். ௧௨௧ 

மோ விடுக்கப் பட்ட, வெர் இற லவுணர் யாரும் விண் 
ணவர் தம்மைத் தேடி. (௩௩) 

பதிகீளென் ௮ரைக்கப்* பட்ட பல்லிடங் களினும் 
பொன்னி, நதியினம் கரையிழ் Ga wry. றவத்இ 
ன் மேலோர்” துதிகொளாச் ரம் தேய்த்தும் தொ 
ன்மறை யோரைக் கொன்றும், கதிகெழு புள்ளை மா 
mas er Buy இரிந்சா ரன்றே, * (௩௪) 
இன்னணந்றிரிர்துகேடியிமையவராயினோரைத் [ரர 
துன்னுறக்காணாவாற்றாற்றுயர் துளஞ்சோர்க்துநின் 
சந்நிலைகலாம்விளை த்தேயவுணரையழிக்கவுள்ள 
முன்னிவந்தவரை கோக்கொசதன்மொழிதலுத்மன். 

தானவவிரர்கீவிர்தன ருவதென்னையீண்டு mn 
வானவர்யாருமில்லைமாசிலாவுயிர்களெல்லா 
மூனமதுறவேமிக்கவுறுகணேனியற்ளுநின்தீர் 
மானமாச்ண்டரின்னேவஇந்ததோர்தானங்கேண்மின், 

புசாதன வனத்தி ப்பட் புதுவதா ௩௧ர மொன் 
நைக், தராதலக் துள்ளோ ரெல்லாம் தளர வையாறத் 
ஹெயில கேன்னப், பராவுறும் பெயர்க்கா மன்னப் 
பண்ீண்வர் வினைஞன் செய்தான், விரரவுமம் ஈகரில் 
விண்ணோர் மேவினர் போமி னென்றான். (௩௭) 

ஈ£ரத னின்ன வாறு ஈவின்றுமேற் போத 'லோடு 
6, சூரர்கோன் விடுத்த வாண்மைசத் கொல்பெரு 
வீர ௬ுள்ளஞ், சேருற மகழ்ச்சி கொண்டு இறந்இடு 
மிளைசை யென்னும், 'பேருறு ௩௧7 நோக்குப் பெயர் 
தனர் படர்த லுற்றார், (௩௮)



௧௨௨ இளைசைப்பு ராணம். 

பொருதிறல் கொண்ட சீயப் போத்தெனத் இகழு 
ம் வீரர், நிறைதரு சேனை யோடு ஜெரோலெனப் பட 
ர்ந்து மேலைப், புரியிலுக் கண்மை யாகப் பொருந்தி 
டும் புறத்து லெய்இிக், கருமுகற் கான 'மென்னக் கா 
ணுறு கானம் வந்தார். 

ட... வேறு, 

பத்பலதருக்களும்படரும்வல்லியும் 
பொற்புறுபுதல்களும்பொலிட்துபல்கயே 
யற்பகலறிந்திடலருமைத்சாடுமுன் 
னித்குமானகர்ப்புறகெடியகானகம். 

தருவரையாவையுந்தம்பமாயுறக் 

கஷாயகல்கவைகண் மேற்கழிகளகயுற 
விரிதழைமடுறமேவுமவ்வனம் 

புரியினைச்சுற்றுகாவணத்தைப்போலுமால், 

கானகவரைப்பினிற்கஞலும்பாதப 

தீனிறமுடுற்றலைகீங்கிச்செல்வன 

வானுலகயநெரிந்தமரர்க்கோஇட 

மேனெறிசெல்பவர்விரிவையொக்குமே. 

கரலுறவசைவனகவைகொடரவர 

மாலுறழவுணர்தம்வகையைகோக்கிகீ 

ரோலுறவிங்கணுமேடனீர்கொலென்் 
மூலுறச்தம்தலையசைக்குகீரபோல். 

மரம்படர்கொடிவகைபெயர்ந்துமல்குக 

லுசம்படரும்களுக்கொழிவுகேர்க்ததப் 

பு௬ம்படர்வீரெனப்பொருவில்வீரரைக் 

அரம்படார்தழைக்தஇிடல்காட்டுமென்பவே. 

(௩௯) 

(௪௦) 

| (#5) 

(௪௨) 

(rm) 

(௪௪)



அசுசர்புராகன வனம்புகுபடலம். 

ததைவுறுகன்றஈன்மரங்கடம்களுட் 

புதலினமிடையிடைபொருந்துஇன்றன 

அஇசொளும்வெறுக்கையர்சூழ்ந்தசூழலுள் 

வதஇிதருவறிஞர்தம்வகைமைபோலவே, 

இருளொருபொருள லவென்றுகூறுவார்க் 

இருளொருபொருளெனவினிதுகாட்தெதழ் 

இருளொருவடிவினையெடுத் துற்றாலென 

விருளொருவடி.வமாயியலும்வல்லையே. 

௮அரிகளினினங்களோவதஇிகமல்லதேற் 

கரிகளினினங்களோகரடிச்சூழலோ 

வரிகளினினம்களோமானமாக்களோ 

விரிபுலினினங்களோவென்ன மேவுமே. 

வன்றிறலரிமுதல்வகையமாக்களுய 

குன்றலில்பேதமாம்பறவைக்கூட்டமுக் 

துன்றியமகழ்ச்சியிற்றுறனிகொள்வன 

க்௨௨ 

(௪௫) 

(௪௬) 

(or) 

வொன்றிலுக்கொள்றினாலுறுகணின்மையால், (௪௮) 

பேசியஉ௨ண்ணமாப்பிறங்குமிவ்வன 

மா*ிசலரணமாவயங்கநள் ளிடை 

யேசகன்றிலல்படுமிளைசைமாபுசத் 

தாகுறவிருந்திமெமரசாயி னோர். 

ஈஞ்சணிமிடறுடைகநாதன்பூசனை 

பஞ்சநல்லக் கரம்பன்னுருத்திச 

வெஞ்சலி லேனவையிசைத்தலேத்திட 

லள்சலித்தெடலிவையாழ்நிவைஇனார். 

(௪௯) 

(Go)



க௨௪ இளைசைப்பு ராணம். 

இப்படியிமையவரியற்றிவைகலுங் 

துப்ப்மிக்கடைதருசூரமன்னவன் 
மெய்ப்பட விடுத்திடும்விறள்கொள்வீரர்க 
ளப்படி.நிலையினையறிதலுற்றனர். 

அறிர்திடலுற்றிமெமையத்தேயவட் 
செறிந்திடலுற்றிடு% இறலரேவரு 

மறிந்திடலுற்றிடமறங்கொண்டார்த்தன 
பெறிந்திடலுற்றனரிசைத்ககானகம். 

கானகமெறியொலிகறங்குதேசொலி 

யானைகள்பிளிறொலியிவுளிமாவொலி 
Ca tam ராப்? ro) oi CuQsrel 

வானகமுடையுமாறியைந்துமன் லிய. 

இத்திமமாங்ஙனமெழுந்தபேரொலி 

புத்தமுகருந்திடும்புலவர்கேட்டலுந 

தத் தமதுளய்குலைஞுலைது தஞ்சமா 

நித்தெயமங்கலைகேசழ்சேர்க்கனர், 

ஆயிரங்கண்ணவனாஇப்பண்ணவ 

சோயதோர்ப.ரசிவவிலிங்க்கன்னெழ£ர் 

போயுறறின்றிவைபோழ்றன் மேயினார் 
காயினுமேம்படுதகவினான்றனை. 

ேே வறு, 

விண்டுமுதலாம்வியனுருக்களன்பழுகக॥ க் 

கொண்டுதுயரகற்றுங்கோமானேகாத்தருளாய் 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௩) 

(௫௪) 

(௫டு) 

மண் ிதொழின்மூன்தியத்றும்ஒள் எ லேவாள்சூலக் 

தண்டமுத ல்வாய்ந்தசச்யமுடையாய்காத்தருளாய் ய் () 
  

* சயம்---கை,



௮சுராபு.ராதன வனம்புகுபடலம். க௨டு 

மங்கையொரு பம்குடையாய் வன்கணசைச் செம் 
அுடையாய், துங்க மழவிடையாய் தோலுடையாய் 
காதகரூளாய், சங்க வடியர் தீமக்குச் சரணுடையா, 
யெங்க டமையுடையா யின்புடையாய் காத்தருளாய். 

நானாவலத்தவு |ணர் தீமையினானண்ணியுறும 

வானார் துயர்மலைக்குவச்சிரமேகா3 தருளா ப் 

பூமாகவாரம்புனைந்துளாய்முச்சுடரா 

மானாகசர்விழிகொளண்ண லேகாக்தருளாய், (௫௮) 

சொன்னவகையாற்சுரரெல்லாந்துஇத்தடலு 

மன்னபொழுதேயவர்துஇக்குமூழ்க்தருளிச் 

சென்விமஇபுனைந்திவபெருமானன்னவருக் 

இன்ன லகற்றத்திருவுள்ளமிரங்வொனோ. (௫௯) 

இன்பமருள்செய்யுமெம்பெருமானின்னேயாம் 

வன்புமிகவாய்6தவயிரவால்லுருவத்தாற் 

கொன்புரியுஞ்செய்கைக்கொ௫ங்தகுவர்சேனையழித் 

தன்புடையகேவர.ரந்தையினைச்தீர்த்தருள்வாம். () 

என்றுஇருவுள்ளத்தெண்ணியேயருள்செய்து 

கணனுமன முடையகாரவுணக்கடலுண்ணும் 

வென்றியழலாம்வித்தகப்பேர்மேசகையோ 

ஜென்றமுருவதனையுற்றருள்வாலும்பர்பிரான்.(௬௧) 
TOM Rap Fara ே வறு, 

ஆரழற்சிகையணைங்தொளியவிர்க்ததெனவே 
சீரணிந்தமுடிசெஞ்சடைபுனைந்துதகழ 
'யாருமஞ்சவருமெஞ்ச்லின்முகத்தினிடையே 
கோ.ரமிக்குடையகோலவிழிமூன்றுகுலவ, (௬௨)



EQ. Gir இளைசைப்பு ராணம். 

.இங்களம்பிறையின்வாளெயிறிரண்டுசினவித் 

அுங்கரீற்றவிதழின்புடைதுலங்கியுறவே 

பொங்குமின்னலதுபோன்றதொருநாவுகடைவா 

யங்குமிங்குமுறஈக்கியளைவுற்றுநிலவ, (௬௩) 

இருச்செ௮ிச்துணைகள்குண்டலமணிர்துஇகழப் 

பொருப்புகேர்ந்தபுயமங்கதமமைர்துபொலிய 

வுருச்செயுங்கமுமுளொள்வசகபாலமுடனே 

விரிச்சயோகவுயர் சண்டமிவைகைகண்மிளிரச, (௬௪) 

வச்சிரடப்படையின்வல்லவுகிர்மாட்சிபெறவே 

நச்சுவாளரவினண்ணியிடுழப்புரியினூ 

லெச்சமின்மணிகொளாரமொமொர்பிலதவே 

விச்சைஞாளியெனுமூர்இவிறன் மேவியுறவே, (௬௫) 

கையுளார்கள்புனையா தமைகலன்கள் பலவும் 

துய்யமெய்யிலணிபெற்றுமிகவுஞ்சுடர்தச 
வையமெங்குமுடிவெய்துபகல்வன்னிபொருவும் 

'வெய்யமேனியொளிவிண்ணொளிவிழுங்கிமிகவே. () 

கமுதுபூகமுகலாயினகடும்கிரகழுக் 

தொழுதுகோக்குமள வேயறவகன்றுதொலையப் 

பழுதிலூசையினுமோங்குவிசையான்றுபயிலச் 

'குழுவுகொண்டுடையசெல்லினுமதிர்ச்சிகுலவ.(௬௭) 

பொம்மல்சேர்பகைவர்யாரையுமொரும்குபொடியா 

வெம்ளைசெய்யுமொருவென்றியியன் மேவிவிரையச் 

செம்மையாசடியர்சேச லுறுசேமநிலையாய் 

மம்மர்நீக்கெருள்பே. ரருள்வயங்கிமருவ. (௬௮)



௮்சுரர்புராகன வனம்புகுபடலம். ௧௨ஏ 

முன்னமோர்பகலின்முண்டக ன்முகுந்தன்முரணிப் 

பன்னருய்கடவுள்யாமெனவுடன்றுபடரு 

மன்னபோழ்தவணமைந்*$வஉவின்றுமமையாப் 

பொன்னகர்க்கிறைவனாதியசைகோக்குபுசொலும் ழ) 

தீஞ்சமெனனஈமைஈண்ணியதவத்தினிமையீ 

சாஞ்சலில்பகைவரால்வருமிடுக்கண்வெருவைப் 

பஞ்சதென்னவெரிதன்னிடையிற்பாற்றியருள்வா 

மஞ்சலின்றியொருசில்பகலினீண்டையமர்திர். (௪௦) 

'கந்தவேணமதுமைந்தனருள்கண்ணியுலகின் 

வந்துதோன்றியுறுகின்றனன்மஇக்குமனையான் 

முந்துசூரனெனுமுன்னவனை மேவலர்தமைச் 

சர்துன்றவொருிங்கமுகனென்னும்வலனை. (எக) 

யானையின்முக மியைந்துடையதாரகனெனுற் 

இனமில்லிளவறன்னையும்விரைநதுசெரூவின் 

மானமோடவேதைசெய்த்மைமூழ்ச்சிபுரிவா 

னஞானதோர்திரெனவந்தரர்தமக்கருளினான். (௭௨) 

செம்மையாவினைபான்மையருள்செய்துமுறையே 

மெல்மையாளுடையவைரவனெனுஞ்சிவபிரான் 

பொய்ம்மையாரவுணர்பொன்றியுறவென்தியமரர் 

தம்மையாரமுயல்கின்றனனுயர்ர்த தகையான்? (௪௩) 

ஞாளியூர்இயுடைகாயகன் விமாயகனொடுய் 

கோளுறும்புரமகன்றுகுலலானவரொலா 

மீளருந்தகையின் மேவியயல்சாரவிரையா 

வாளுறும்படிவவன்னிதஇுசைநோக்கெடவா. (ere)



620] இளைசைப்புராணம். 

பாதமூன்றலின இர்ஈது இகழ்பாரசையவே 

இஇஜேசைதனினாசைகள் செவிட்டினிசையக் 

கோ திலாவிருகுசோசமெலுமெல்லைகு,றுஇ 

மோதகங்கொளருண்முன்னவனைநோக்கிமொழிவான். 

தியவல்லவுணர்சேனையையழித்இடுஇியாற் 

தூயகம்புதல்வவென்னவருடோன்முகமுளா 

னாயிரங்கணுடையானொமேழன்றுசெலவே 

மேயசேனையொடுமெஞ்சமரமுற்ததையசே. (௪௬௯) 

கண்ளொர்மயிர்பொடித்துடலயாநதுகவலா 

விண்டுபோகவரும்வெய்யகொருபோரினிடையே 

சொண்டர்தந்துயர்தொல்த்தருளுமானைமுகவன் 

மண்டுசேனையைவதைத்தருள்புரிந்தனனரே. (௪௭௪) 

கன்பெரும்பகவர்நாடலுறுமுண்மையறிவா 

ரின்பமாமுருவவிீசன்வகெப்படிவனாய 

வன் புறுந்தகுவர்வா ஏனியைகோக்கியழியா 

வன்பினார்கடமையன்பினினளித்தருளினான். (௪௮) 

இந்த௩ற்கதையியம்புபவர்கேட்பவரடர் 

வெந்துயர்ப்பிணிகள் வெந்துமிகுசெந்இிருவுடன் 

இட்தைசெய்தவைகள் சேர்ந்தெடனனூர்தியருளா 

லங்தமார்பொழுதரும்கதியையேய்வர்சரதம், (௪௯) 

அர் புரா தனவனம்புகூபடல முற்றிற்று. 

  

Ay இருவிருத்சமீ2௬௪௨,. 

 



௮சுசசஙகாரபபடலம். ௧௨௭ 

அசசசங்காரப்படலம். 

———203@{00—- 

என்று கும்யமுனி யோத லோடுமூழ் வெய்து மா 

தவர் கணத்தினோ, ரன்ற வன்றன்முக நோக்க யேயி 

வைக என்பி னேடுமுரை செய்குவார்,” மன்ற் யாவுமு 

ணர் மாண்பு ளோய்நினது வாக்கெ னும்பொருவி ல 

முதினை, ஈன்று றச்செவிகண் மாந்இ யும்பெருக ore 
தெ விட்டு, லடைந்திலேம். (௧) 

மாணு நல்லடியர் use) யின்கணுறும் வைரவக் 
கடவு Ot BO sh, சகேணு அந்தசுூவர் தம்மை யெங்ஙன 

மிறுத்தல் செய்தன ” னெயிற்றணி, பூணு அுங்களப 

முகவ னெவ்வகைமை போற்ற லா/ஞ்ழுவை மாற்றி 
னான், பேணி யிங்கிவைகள் யாவையுஞ்செறியும் பே 

௪ ருண்டுறைகை பேசுவாய். (௨) 

என்ன வேவிரத மாத*வத்தரிவை யிற்றை யோது 

QI மாகடன் ,மூன்ன முண்டருளு முனிவ னோதுறு 

வன் முனிவர் நல்வதன நோக்கியே, தன்னி கர்த்த 

பெயரு « afar até FAO aren சாலும் வைரவ சரி 
தையைப், பன்னு வாமதனை நன்னர் சேர்முனிவிர் 

பற்று முள்ளமொடு கேண்மினோ, (m9 

ஆய காகையுட னங்கு ௪ம்புனையு மங்கை கொண்ட. 
ருளு மண்ணல்விண், மேய வாசவனையாஇ யாவுடை 

தப விண்ணு ளோர்கஸ்புடை ரண்ணுறக், திய வல்ல 

வுணர் சேரு றும்பெரிய சேனை யாகிய இரைக்கடற், 

௬



௧௩௦ இளைசைப்பு ராணம்; 

போய னார்வலியை க்கி யட்டதொரு பொருவி லா 

வகை: மறைகுவாம். (௪) 

தம்பி மாமுகவ லும்பர் தம்மொடு தொடர்ந்து 

சென்றவுணர் சேனைமேல், வெம்பி யேகுதலு மன்ன 

நோக்கிமிகு வெம்மை கொண்டுலவு தானவர், தம் 

படைத்திறம தணி படுத்திலகு சாரை வாண்முதல 

தாங்கியே, யம்பு ராசியென வார்த்து வந்தெஇ சடை 

ba ளார்பொ.ர மிடைந்துளார். (ட) 

வேலை வீசினர்கள் சூலம் வீரினர்கண் மேலை மய் 

குலென வில்லுமிழ், கோலை வீசினர்க ளா யேபெர 

சலுங் கோட்டு மாமுக விமாயக, னாலை வீ௫ியடு கன் 

ன லங்குவையி னாயி ரங்கொல்பதி னாயிரஞ், சாலை 

விசியதொர் தகுவர் தந்தொகுஇ தாக்க னானுயிரை 

நீக்கினான், (௬) 

விண்டி. னுற்றமுடி. யன்ன கண்டமொடு விண்டி 

டாமுசல முற்கரங், கொண்டு நின்றவுணர் கூட்ட 
ழிக்குமொரு கோட்டு மாமுகன் குலாவுரு, வண்ட 

ரண்டமொடு பூதம் யாவையு மழிக்கு 'மொள்ளழ 
லுருத்திரன், மண்டு கத்திறுஇ வாய்க்கும் வெவ்வுரு 

வு மானு மென்னவுமை பன்னலாம், (ஏ) 

வீ. ர மிக்குடைய வேழ மாழமுகவன் மேவி Garo 

னமு லாவலும், போரி யல்புணர் புரந்த ரன்பொரு 

வில் புங்க வப்புயல் பொழிந்கவட், Carr வல்லவ! 

ணர் தம்மை நாற்புறமுங் கோலி நின்றெதிர் தடுத்த



சு ரசங்காரப்படலம், ககக 

னன், பேரு டற்றகுவ ராயி ரத்தர்பலர் பேரு ரது 

பொரு இட்டனர், (௮) 

Dis வாறிவர்கள் வெயய போர்புரிய விந்தி ரத் 

தலைவன் பன்முறை, நந்தை வாயினிடை வைத்தி 

கைத்துமிகு ஞாட்பி யற்றியவர் யாரையுள், சிந்தி 

யேயடலின் மிக்க வெம்மையுட நீர்ந்ச மிந்தொழிய 

வாற்றியே, யந்த மார்பொழுதி னங்க யென்னவவ 

cba orb goof னிலங்கினான். (௯) 

ஆய போர்முஜேயி லச்து மாமுகவ னம்பு மாமழை 

சொரிந்துநின், தேயு மாறுபொரு தின்ற வேலையினி 

லெண்ப தாயிரமி பங்களும், பாயு மாப்பு£வி பண் 

ணு தேர்க்தொகுஇ பத்தெ னப்பகரு மயுதமு, மேய 

வன்னதொகை கொண்ட வாூிகண் மிகுங்கு முக்க 

ளும் விளிந்தவே, (௧௦) 

Unb) நுந்தகுவ சர்ப்பு தத்தோகை படைத்து ளா 

ர்படி. படைத்துளார், வடட லுற்றயரு மெஞ்ச லுத் 

படை மழழ்கு யோதெலை யுற்றன, வாடு று௩்கொழி 

வின் வன்மை யாயிஷஏ வகன்றி ரிந்திடு பதாகினி, நா 

டி. யங்குறுகும் பாண்ட னாம்பொருக னவிலு வா 

னனி தடுத்தரோ, (ககர 

தான வர்குல முஇத்து எீர்மிகுதி சாலு ஈல்வலி 

படைத்துளீ, ரான நீவிரிது போழ்தி ஸிச்சடீரி 
சாஞ்சி யேகவச மெறுழ்வ?, மீன மில்பரிசை தோம 

rouse வென்னு மாப்படைகள் விட்டுவிட், னே



௧௩௨ இளைசைப்பு ராணம். 

மோடுமெவ னோடு இன்றனி ருலைந்து பையுளினை 

யெய்தியே. (௧௨) 

தள்ள ருந்தகைய மான”முள்ளவர் தணப்ப சோவு 

edi கணப்பினும், கொள்ளு மின்களக மீது யான்வ 

ருவல் கூரு மின்சமரி னென்றிடா, வள்ளு ௮ும்படை 

கொள் வாட னித்தலைவன் மற்ற வா௫னி தடுத்துநி 

ன், அுள்ள மாருஈனி யூக்க மோடவ ஸுருத்து மொ 

ய்யம ரியற்றுவான், (௧௩) 

கார் முகம்பொருவு கார் முகத்தையிரு காலி னே 

டுபல கால்வளைத், தோர் முகம்புணா காணி பூட்டி. 

நனி யொளிர்வ நற்குறி யியலுவ, கூர் முகம்பொலிவ 

வெண்ணி லாக்கணைகள் கொளுவி யேயழன மாடுறு 

ம், போர் முகம்பொலிவி நாய கன்மிசை பொழிந்து 
ளான்மிக விமிந்துளான். (௧௪) 

இழிந்த வன்பொழித லுற்ற தக்கணைக ளேசு கோ 

க்யெ வுயர்ந்தவன், கழிந்த டாமுறுவல் காய்க டுஞ் 

செயிர் கலந்து கூர்சர மளப்பில, பொழி%து வல்லை 

யவன் மெய்த்தெறும்படி. புரிந்து பின்னவன் பொரும் 

துதே, சொழிந்த பாகுகொடி. பூழி யாம்படி யுஞற்றி 
னான் ஈர ௬வப்பவே. (௧௫) 

கேர ழிந்திடலு மாயை வன்மைமிகஞூ இய வன்சி 

னம தெய்தியே, கூர ழிந்இடலில் வண்மை சேர்பர 
சு கோத லாவ? கதைப்படை, சூர மிந்திடலை யாழ் 

அ வோன்றனது துணேவ னேநியரு டேர்மிசைக், கா



௮சுரசங்காரப்படலம், ௪௩௩. 

ச ழிந்திடைய வார்த்து வீரசினன் கவன்று விண்ண 
வர் கலங்கவே.. (௧௬) 

விட்ட் வெக்படைகள் “வேக மோவெச வேத் 

லவுரு வெய்கினோன், மட்டி லாதகணை மாரி சிந்திய 

வை மாய்ந்து போம்வகை யியற்றியே) சிட்டர் தங் 

குழுவை வாட்டு றுங்கொடியன் சிதைய வேதிரு வு 

ளங்கொளா, வொட்டு போரினிடை யங்கு சப்படை 

புழத்தி விட்டன னழற்தியே, (er) 
அங்கு சப்படைய தொல்லெ ஸனக்கடிஇ னான்்.று 

வபோயவனை பட்டபின், றுங்க மோடுமவண் மீண்டு 

abe ane தொல்வி wy De நாயகன், செங்கை 

நன்மிளையி னுற்ற தன்னதெரி சித்தர் கந்தருவ ரிரு 

டிகள், புங்க வர்களிவ ருள்ள மாம$இழ்வு பூத்த வன் 

pier வழுத்தினார. (௧௮) 
இமை மேவியகும் பாண்ட னின்னவகை தீர்ந்து 

ஐத்தலு மருங்குசூழ், தோழு றுந்ககுவ Cra Hw 

கடிது துண்னி யோடுபவ ராயினா, ராம வேலைதனில் 

வக் ேத்சசன னாஷ்ற தர்தனெனு மிருவரு£், தாம 

வற்றையுற கோக்கியே யிரியும் தான வப்படை இரு 

ப்பியே. (௧௯7 

மிக்க €ற்றமொடு கண்டு ளோர்வெருவ வெய்ய 

தேரின்மிசை யேறியே, பக்க நின்றறுபத் தாறு கேர 

நீ.யெனும் பாடி. யோர்வுணர் *பரவுறத், தக்க வன் 

மையொடு தந்தி மாமுகவன் சார்ந்து நிழ்புறு மடுங்க



ககூ௪ இளைசைப்பு சாணம். 

ளம், புக்கு கோக்கியெரி கால வேவிழிகள் புகலு வா 
ச்மல்யை யிகலுவார். (௨0) 

ஏவு முள்ளறிவி லாயு னாத்இடுஇ பாரா நீவலியி 
லாரையின், ரோவல் செய்துகமை யெண்ணு முதுமி 

கை யுற்று நின்தனையென் ரூ.இடா, மேவி மீயுயரு 
ம் வெஞ்சி னத்தினொடு வில்லி னாணொலி விளக்கி 

யே, பாவி கட்கணுக லில்ல வன்றன்மிசை பகழி மா 

நிகள் பொழிந்தனர், (௨௧) 

அன்ன காலைகரி மாமுகத் தவனை யண்மி காஜ்புற 

மூஞ் சூழ்வுறு, மன்னி நின்றடல்கொ ளவுணர் சூல 

முதன் மாப்பெ ரும்படைகள் விட்டனர், கன்னெ 

ருங்குிவிழ வோச்சி னார்கருவின் கானி னெழ்றினர்க் 

ள் கைகளால், வின்னெ டுய்கணைகள் வண்ண லத்த 

வைகள் வீடஃனார்முறைமை வி௫னார், (௨௨) 

வேலை யென்னவருள் வேழ மாமுகனை வெய்யர் 

சுற்றியம ராற்றலுஞ், சூல மேந்தியரு டோன்றல் 

பார்த் திகழ் துடிக்க வேசினவி யொல்லைமி, னால கா 

லனொடு சோம கன்பொருவி லங்க மாமுகவ வடு 

ற், கால வேகன்முத லாய பூதராயும் காவ லோர்த 

'மையு. மு.தவினான். (om) 
உதவ லோடுமவர் யாவ ருந்தொழுத லுற்று காற் 

திசையுஞ் சுற்றுறக், கதியை நல்லுயிர்க டங்களுக் 
கருளுய் கால வை ரன் னெனும்பிசான், று நஇகொ ணி 
ல்புதல்வ சான வப்படைஞார் தொல்து யிர்த்தொன்க்



அ௮சுசசஙகாரப்படலம். SR 

யை வல்லையின், வதைசெ யாமலிவ ஸணிழற்ப தென் 

னென வகுத்து நின் றமரி யற்றுவான். (௨௪) 

ஞாளி யூர்ியொரு முத்த லைப்படையின் ஞாட்பி 
ல் வந்துட னெதிர்த்திகன், மூளு மாற்றலர்த மெய்க 

ள் போழந்துபுவி முற்றும் வீட்டியுறு "Burp Balls, 

மூளும் வக்கொத மிட்டி ரன்கவுரி தனய னோசெமர் 
செய்தன, னீளு டற்பெரிய பல்லி னோன்வடுக நிமல 

னோமமம ரசாற்றினான், (௨௫) 

தொண்ட. லங்கொடயு தத்தன் மிக்கவர்தஞ் சூழ 

Cov & 5 19. பத்தியே, கொண்ட கோடுகொடு குத்தி 

விழ்த்திலு.று கோட்டு மாமுகனை யண்மியே, மண்டு 
வக்கிரகதி மிட்டி. ரன்னெவி வல்லை Curia பிடுங்கி 

யே, விண்டு போயினையென் மோதி யேயதனை விட் 

டு ளான்பெருமை விட்ளொன், (௨௬) 

விட்ட பேசல மிக்க 'வேகமொடு மேவ லோடும 

,து கோக்கியே, யிட்ட ஏக்கிரியை நூறு மாக்குலிச 

மென்னு ற்புகழ் படைத்துளான், மட்டி லாவலி 

கொ ங்கு. சப்படை யை வல்லை யிற்செல விடுத்தன 

ன், கட்டு மாமலையை யட்ட தாலனைய கேடிலாப் ப 

டை பூடைத்தசோ. (௨௪7 

அங்கு சப்படையு டைத்த கோணமுடை யப்பெ 

ருஞ்சயில மனைவரும், பொய்கு மற்பு,,ம தெய்த வே 

'இிழல்செய் பொருவின் மண்உப வடிவமா, யெங்க 

ளையன்மிசை மெல்ல ஈண்ணியுள தேய தன்புரிவு



௧௩௭௬ இளைசைப்பு ராணம், 

வறிதுறப், பங்க முழ்றபொரு ௩ன்சி னங்கொடு ப 

Ges வெங்கதையொ டண்மினான். (௨௮) 

| ௮ண்மி யேவிரைவி னவ்வெ அழ்ப்படையை யாற்ற 

ஒலாடுமிசை வீசலு£, இண்மை மிக்தசண நாய கத் 

தகைமை சேரு நம்மிறைவ னோக்கியே, வண்மை 

மிக்கவிளை யாட, லாலதனை வண்பு ழைக்கைகொடு 

பற்றிரின், ண்மை யில்லவனை யன்ன தேபடை 

கொ டோச்சி வல்லுயிரை நீக்கினான், (௨௯) 

Gam 
செய்ய வார்சடை சேர்ந்து லாவிய சென்னி கொ 

ண்டிள சித்தனும், வெப்ய செய்கையை யென்றுமே 

செயும் வெய்யனாம்பெரும் தட்கனை, மையன் “மார்பின் 

தூடமுந்த வடிக் கழுக்கொடு கொந்தயே, கையி 

னேமந்தி மிகுந்த வார்ப்பது காட்டி யங்கன நின்றனன். 

இன்ன வாறிவர் மூவர் தாமு மிறந்து மன்னுமி ரே 

கலு, மநி லைப்படு தானை யாவையு மால காலனை 

யாதியாத், துன்னு பாரிடர் தாக்க வோய்க்து தொட 

rig விண்ணவ ரொய்கணு, மன்னி யோட்டிட“ேவோ 

டி. யேபெரு மன்னன் மன்னுழி மன்னிய. (௩௧) 

பின்பு வானவர் யாரு நின்று பெருங் களிப்பொடு 

போற்றிடத், துன்பு நீக்கிடும் வைர வத்தனிம் தோ 

ன்ற லும்மவன் மோன்றலும், வன்பு றுஞ்சமர் நாம்ப 
நீரிய மாண்பு சேருறு தீர்த்தல், லின்பு mousy gp 

ம்பெ யர்கொடி. யற்றி னாரருள் பற்றினர், (௩௨)



௮சுரசவகாரப்படலம். கஉ௭௪ 

திர்த்த மாயின செய்த vb nm தீரமேனிகழ் பல் 

வகை, கூர்ச்ச மானவர் கூட்ட மேபயில் கோல மா 

ha மகர் மல்டி மிக்கேற வாக்கு யேவலி Berta 

ணத்தொடு மூலமா, மூர்த்தி யாடிய தாம முன்ன 

மை முந்து” நீர்நிலை மூழ்கியே, (௩௩) 

கணங்கள் வானவர் வேண்ட வின்ன கயங்க ஸணீரி 

டை மூழ்குவோ, ரணங்கு செய்பெரும் பாவ நீக்க 

மடங்க லார்வகை போக்குற, லிணய்கு ஈன்மகப் 

பேறு முற்பல வெய்து வாரென் நருள்செயாச், தண 

ல்கொ டம்பெயர் பெற்ற மாஈகர் தம்மி லேற்தமொ 

டுற்றனர். (௩௪) 

cud னுக்கொரு வைபப தாகிய வீசன் மெய்ய 

ர ளாணையான், மைப்ப டிந்தெனு மூர்க்க னுப்தக்தம 

லைப்பெ ருங்குலைக மந்திரச், தொப்பி நீர்ச்சம தற் 

கு கண்ணிடை யுற்று மேலைவி நாயகன், ப்பி லன் 

பருக் கென்று நஈல்வரஞ் சாரு வித்தருள் இன்றனன். 

அன்ப ரானவர் தங்க ளுக்டெ ராற்று மாற்றல ரா 

ற்றலை, வன்பு செய்தடும் வைர வத்தனி வள்ள லுந்த 

ன தர்த்தமுன், நென்பெ ருந்திசை கோக்கி யேஇருக் 

கோயில் கொண்டருள் கொண்டினுக், துன்பிில் ௯௩ 
னவா மான வர்கொழக் தொல் வரம்புரி இன்ற 

னன். (௩௬) 
அசு.ரசங்காரப்படல முற்றிற்று, 

rs 

ஆ. திருவிருத்தம் - ௬௭௮. 
 



ககம இளைசைப்பு சாணம். 

॥ மயூரகிரிப்படலம், 
20; 00—— 

'சேனை காவல ரோனை யோர்கள் தெர்த கைலையி 
னுயகன், மேன நல்லரு ளா லழிந்திட விண்ணுளோ 

ர்க ளியாவரு, மூன மார்மெலி வாற்று மீசனை யுற்று 

வந்து வணம்கியே, யான தோத்இர மெண்ணி லா 
தன வங்கு நின்று நிகழ்த் இனார். (௧) 

இன்ன நீர்ந்தவ ரான வானவ ரீறி னற்றுஇ செய்த 

லும், தன்னி ரஞ்செவி சாத்தி யேயுயர் தாணு வாக 

ய தற்பர, னுன்ன ருந்திரு வுள்ள மீதி னுவந்து மத் 

றவர் காணுற, மன்னு நித்திய மங்கலைப் பெயர் மா 

கொ டும்வெளி வ%இடும், (௨) 

ேவேறு, 

வெள்ளியங்-சரிபோன் மிக்க வெள்ளிய முரிப்பும் 
வேய்கைப், புள்ளிமென் ரோல்சேர் வெந்தும் பொ 

ன்மணி வற்க வாயு, மள்ளுஇவ் ணிப்பே ரோசை 

யார்த்திடுங் கமுத்துஞ் & சூலங், கொள்ளுறும் வல 

முற் காலுங் கொண்டமால் விடையின் மீதே. ஏ () 

விற்றிருந் தருளிக் கற்றை வேணியிறழ் கங்கை யா 

pu, 'கீற்றுவெண் பிறையாஞ் சென்னிக் Gonrenh 

தானு மேவ, நாற்றிருக் கரங்க டம்மி னவ்வியு மழு 

வுமச்ச, மாற்றலும் வரமுஞ் சே.ச மணியொளி மிட 

௮ மன்ன, (௪ஃ 
4 

* சூலம்---சூலக்குறி.



மயூசகிரிப்படலம், ௧௨௩௯. 

தெய்வவான் கங்கை யாற்ழைச் சேர்ந்தகா எிந்தி 

யென்னச், செவ்விய கூ.இர்க் காலக் இகழ்மதி கோடி 

Gur gy, 'டெய்வரு மிடீப்பான் மேவி வியன்ளி 
போலும் பச்சை, பைவரு மேனி வாய்ந்த வனீனை 

யார் தேவீ Curie, (@) 

am & jon மகன்ற மேனி மாணலங் காண்போர் 

தங்க, ணோக்கினைக் கவர நான்கு நுவன்மறை யுருவ 

நீ தரங்க, நீக்கற நின்று மேன்மை நிகழ்த்திட வடி. 

யார் தம்மைக், காக்குறுங் கயிலை நாதன் காட்சிவிண் 

ணவருக் தந்தான். (௬) 

௪தலு மன்னோர் ,கோக்கி யீறிலா விழைவால் வை 

ய, மீதி யி.ரங்காற் முழ்க்கார் மேலுற வெழுக்தார் 

துள்ளிப், பாதமோ டாடா நின்ருர் பாடினார் பரவிச் 
செங்கை, கோதறு முடிமேத் கூப்பிக் கொண்டிவை 

யன்பிழ் சொல்வார். (எ) 

அறுகுணச செல்வ நின்பே ரருளினா லவுணர் தப் 

மைக், க், கதுவுகொள் வடுகப் புத்தேள் கயமுகக் கட 

வுள்*போரிற், கெறுகணச் தோடு நின்று தைத்த 
னர் தைத்த லால்யாம் , பெறுமிகு மச்ச ise gu 
பேஜெலா மின்னே பெத்நேம், ச (oj 

இந்தாற்கேத்திரத்தினிணையி லாப்பிரபாவத்தா , 

னந்தமதகங்களெல்லாகசிச்தனபெருகவாதஇ 

யர்தமில்பெருமவல்லையமருலீகெங்கட்வோய் [லை 

வெந்திறற்பகையின் றேலும்விசும்புறைவிருப் பேயி6



௧௪௦ இளைசைப்பு ராணம். 

தேருகல்லழசுவரமய்ந்துசிறந்திடும்வளங்கண் மேவி 

யாருமீக்கூறாநிற்குமிப்பதிமீதியாங்கள் 

பேருரு.இருந்தியார்க்கும்பேரிழையானநின்னை 
மேருறவழிபட்டெல்லையில்லகோ ராண்வொழ்தும். 

ஆயினற் சேனை மாண்ட தாற்றலின் முக யோடிப், 

போயதா னவராங் கேட்டுப் பொருவினல் வரய்கொ 

an Ono, இயனாஞ் சூச பன்மன் சினவியே தானே 

யின்று, மேயதோர் பகைமேற் கொண்டு விரைந்து 

வ£ இடுவான் நிண்ணம், (௧௧) 

௮ன்னவ னரிய வாற்ற லடக்குத லெவர்க ளாஓு, 

முூன்னரி ததனால் யாங்கண் முடிவிலாப் பனிப்புக் 

கொண்டே, மன்னிய கருணைக் கொப்பில் வைப்பெ 

ணும் பகவ வன்னான், நன்னுயி ரொழியச் சூழ்ச்சி 
சமைச் தெமைக் காத்தி யென்றார், (௧௨) 

என்றுவிண் ணப்பஞ் செய்தே யிமையவர் குழா 

ங்க ளெல்லா, நின்றிட வடியார் மீது நீடருள் புரியும் 

பெம்மா, ஜனொன்றிய வழுத௩் தன்னை யுறுசெவி வாக் 

கு மாபோ, னன்றவர் தம்மை நோக்கி நயந்திவைய்ர௬ு 

அஞ்சலிர் வான நாட்டீ ரடைந்இடு முமக்கு' நன் 

மை, தஞ்சமா ௩ஈம்மைச் சார்ந்தார் சார்வரோ சிறிது 

மச்ச, கஞ்செய ஐன்னை யெண்ணா னம்மிடைச் சரண 

முற்ற, நுஞ்செயி ரில்லா வாழ்வு நூறிட முயன்றான் 

தீயோன். (ae)



மயூசகரிப்படலம். SPA 

அன்னவன் றன்னைக் கோறற் கமைந்ததோ ரபா 

யஞ் செய்தா, மென்னையோ வென்று நீர்கேட் tp. lp. 

னுரை “செய்தும் கேண்மீன், ‘poor ofl ரில்லா வாற்ற 

ற் சண்முகத் தனய னாலம், மன்னவன் றுணைவ ரோ 

டு மற்றைய ரோடும் வீ£வான். (௧௫) 

அ௮னையவனன்றிச்சூராமவுணனையடவல்லார்யா 

ரினையனுநங்கணுற்றவிணையிலாத்தேசினின்றும் 

பனிவரையென்னுஞ்சீர்சால்பருப்பகச்சாரல்சார்ந்த 

நனிதிகழ்சரவணத்தினள்ளுறத்தோன்றியுற்முன். () 

சுரணுறுமடியார்கட்குச்சார்பகைநிக்கவல்ல [மி 

முருகவேடன்னைச்சேனைமுதல்வனாவரித்துக் கொண் 

னருமைசாலனையனம்பேராணையாற்றானைவேர்தா 

மருவுவனவனால்வல்லைமருவலார் தம்மைவென் மின்.() 

என்னவேயருளிவேளையெரித்தவன்வேளையுள்ளத் 

துன்னினனுன்னலோடுமுயர்சரவணத்தும் G cag ost ph) 

மன்னுநல்்வேளூமன்னவஃகையினையறிம து. சாதை 

யன்னையரிபிருவர்க்காணவாசைமீதூரக்கொண்டு, () 

பயிலு.றுநீலவெற்பிற்பரிதியொன்றுஇகத்காலென்ன 
மயிலுயரூர்்தமீதுவனப்பொடுமிவர்ந்துதன்னால் 

சூயிறருகணங்கள்சூழக்கோலால்லுமையாள் வந்த 

புயறவழ்பொருப்பினின்றும்பொருக்கெனவம் டானம்மா 

மருவுறு மாரன் மாதர் வளீர்த்தலாற் கார்த்தி கே 

யப், பொருவிலாத் இருப்பேர் கொண்ட பொருவலி



௧௫௪௨ இளைசைப்புசாணம். 

க் குமரப் புத்தே, ளரையெனும் % புகைக்கு மேலே 
யடைநதஇடுஈ் தகைமை யன்பின், கரையிலன் கயிலை 

நாதன் கண்டனன் கவுரி யோடும். (20) 

' கண்டிடும் கயிலை நாதன் கணிப்பிலா மகழ்ச்சி யுள் 

ளங், கொண்டனனன் பினற்பால் கொங்கைகள் சொ 

ரிந்து விம்மும், வண்டலர் குழலி யோடு மால்விடை 

மேல்கொண் டே, யண்டர்க ளெவருஞ் சூழ வண் 

மினான் குமர வேளை. (௨௧) 

தாதையு மன்னை தானும் தன்னுழை யேகல் கா 

ணூஉ, மேதகு கந்த வேளும் வியன்பெரு மகழ்ச்சி 

யெய்திக், கோதுலா மஞ்ஞை நின்று கொம்மென 

விழிந்தே யன்னார், பேதுற வகற்றி யின்பம் பெருக் 

கும்பே ரடி.க டாழ்ந்தான். (௨௨) 

இண்ணிலரங் தாமுஞ் சேயைத் இருக்கையா லெடு 

த்துப் புல்லி, யண்ணலு மம்மை தானு மார்வீமோ 

டுச்சி மோந்து, தண்ணிய மடிமேல் வைத்துத் சனி 

த்தனி ம$ழ்ந்தி யாரு, மெண்ணுறக் தமக்கு காப்ப 

ணிருத்இனர் கருணை மெய்யார். (௨௩) 

பகலிரவினுக்குகாளும்* பகலு.றுமாலையென்ன. 

விகபரமீவார்தங்கட் இடையின் வீற்றிருக்கும்வேளை 

மகபதியாதியாயவானவரானோர்யாரு 

முகவையிற்பணிர்துபோற்றியுயர் இரு முன்னர்கின்றார். 
    

புகை - யோசனைதூரம், * பகல் - நடு,



மயூசகிரிப்படலம், ௧௪௯. 

௮வ்வழிச் வனா மெல்கோ னருமைசால் சேயை 

கோக்கிச், செவ்விதா மன்பி னோடுஞ் செப்பியே யரு 

ள்வாஸ் மைக்த,வெவ்வமீடலிந்தி ராதி யிவ்விமை யவர் 

கள் ‘Gra, வெவ்விய வெருவு கொண்டு மெய்ப் 

புகல் சார்ந்தார் நம்மை. (௨௫) 

ஆதுலி னவர்கட் கன்பா லடுபடைச் தலைமை பெற் 

அத், திதுறுஞ் சூரை மற்றைத் தகுவரை விரைவிற் 
செற்று, மாதுய சொழிப்பா யீண்டே வன்படைக் 

தலைமைக் காவிப், போவர் நீரா லாட்டப் பொருக் 
ததி யைய வென்றான். (௨௯) 

என்றுகை லாயகாத னீயம்பியே யருளக் கேட் 

டுத், துன்றிய வலிமை மிக்க சுப்பிர மணியப் பெம் 
மா, னன்றது செய்வ னென்னா ௩வின்றன் னதனை 

யோர்ந்து, மன்ந்வே ம௫ழ்ந்து வானோர் மாண்டன 

னினிச்சூ Ores api. (௨௭) 

பின்புஈல்லின்பகல்கும்பிசானருளாணை தாம்? 
மின்பயின்மயூரமீதுமேவியகார்த்திகேய 

னென்பெருவிரன்றன்னையி நஇிரன்முகலாந்தேவர் 

வன்படைதீதலைவனாகமகத்லுநீராட்டினார்கள். (௨௮) 

ஆஉடிஈல் விசாகறழ் போற்றி யறுமுகம் பல்டத்த 

மேலோ, யீட்டுபல் பாவஞ் செய்யு மிழிஈ்கசூ ரொம் 

மைச் சால, வாட்டுறு கன்றா னெந்தாய் மை$தர்நறி 

ஹுணேவர் சூழ்வோர், கூட்டமோ டவனைவிட்டிக் கேச 

தற வருடி. யென்ருர். (௨௯)



௧௪௪ இளைசைப்புசாணம், 

என்றுடின் றிரஈது வேண்டு மிமையவர் தமக்குச் 

செவ்வேண், மன்றல் லருளைச் செய்ய மாயனு மய 

லுக் தேட, வன்றுநின் றருளு மூர்த்தி யயிப்படை 

யொன்று நல்கி, வன்றிறற் சூரைக்காதி வருகென 

வருளைச் செய்தான், (௩௦) 

செய்தலும்விரவி.ரன்றிருவடிவேலைவாம்் க 

யுய்தரவுயிரையோம்புமொருதனிகத்கந்தைதாயர் 

மெய்தருசரணங்தாழ்ந்துவிடைகொடுவீரவாகுக் 

கைதருபடையோனாதஇிக்கணக்கவர்சூழநீங்கி, (௩௧) 

பண்ணவர்பரவியார்ப்பப்பல்லியதுவன்றியார்ப்பத் 

இண்ணியவீரரார்ப்பச்சேனைகள்பிறவுமார்ப்ப 

விண்ணியலாருயார்க்குமேவரும்வேலோன்சென்று 

கண்ணியகரங்கமார்க்குங்கருங்கடல்கடந்துபோது. 

போரியல் பகைசூழ் மாயா புரம்தனிற் புகுந்து கே 

Gt, தாரகன் றன்னை யேனைம் தகுவரைச் இ௰ல்கொ 

ள் €ீயக், கோரவத் இரளைக் கொன்று கொளற்கரு 

வாமேற் கொண்ட, சூரபன் மாவை யட்டுத் தொ 

லைவிலா வாகை சூடி. (௩௩) 

இயஈதலை தோறும் விம்ம விமை.பவர் சூழாங்க 

ளெல்லாம், வியந்துபோம் நெடுப்ப வுள்போய் மே 

வலன் சிறையி னிக்இச், சய$தனைக் கொண்டு மீண்டு 

தண்புன லரு.க மேன்மைக், கய%தலை சூழும் Cup 

கயிலையை படைந்தான் மன்னோ. ் (௩௪)



மயூரகிரிப்படலம், SPQ 

தன்னைமுன் விடுத்துக் தாமும் தணந்தவண் வந்து 

மேலா, மின்னிய கிலையோ டும் விருமுது Grout 

பாதஞ்; சென்னியிற் கெரண்டே யுள்ளம் இகழ்தரு 

மகழ்ச்சி யோடு, முன்னுற நின்றான் றேவர் மொய்த் 

தனை வோருஞ் சூழ; (டு) 
தந்தஜையுந்தாயுமில்லாச்சங்கரன்றேவியோடு 

மூந்துறநிழ்குஞ்சேயைமுதத்தொடுமெடுத்தப்புல்லி 
மைந்தகீசூரன்றன்னைமாய்த்துவம்கதனையோவென்னக் 

கந்தனின்னருளாலட்டேனென்றலும்கருணைபூத்தான். 

் , அப்பொழு தமா ரானோ ரண்ணலை வேண்ட லுற் 

ரூ, ரிட்புவி மீதே யெம்ங “னிகற்படைத் தலைமை 

பூண்டஈன், மெய்ப்படு மங்க னேயிவ் வியனறு மூகய் 

கொ டேவன், வைப்பின்வீற் றிருக்க வுள்ளம் வைத் 

தரு ளென்று தரழ்ந்தார். (er) 

மண்ணுறு கைலை யண்ணன் ம்ற்றது செயியிற்கொ 
ண்டே,யுண்ணிறை கருணை யோடு முரைத்தவக் தல 
தீதுச் செவ்வே, ணண்ணிவீம் நிருக்க வாணை நல்கி 

வாண், செல்வ மெல்லாம், விண்ணவர் வேநதற் காக்கி 

வியனருள் செய்தான் மேலோன். (௩௮) 

மாவுயர் செல்வம் பெற்ற வலாரிவா னவர்கீ ளோ 
டு, தேவாரத் தேவைக் தாழ்£து €ர்தகப் போற்றச் 

செவ்வே, ளாவயி னப்பனம்மை யடிகொழுஉ விஷ்ட 

lun ரொண்பூச், தூவுபண் ணவர்கள் சூழத் தூவி 

மா மயின்மேழ் கொண்டான். (௩௯) 
40



௧௪௭௬ இளைசைப்புசாணம்;. 

சதெய்வதயானையம்மை?€ர்கெழுவள்ளியம்மை 

மைவருகண்ணார்தம்மைவனப்பினிற்கொண்டியாங்க 

ஞய்வரமுகங்களாறுமுற்றருள்வள்ளறென்&ழக் 

கைவருஇசையின்மூன்றுகுரோசமேற்கலந்துவக்து() 

சரவணிப் போய்கை யென்னுந தன்னிகர் தடமொ 

ன் மூக்குச், சுரரொடு மன்ன தீர்த்த தோயத்தின் 

மூழ்கி யாங்கண், மருவியே படிவோ செண்ணில் வர 

ம்பெற வருளி மேலால், கிரிமிசைக் கோயில் கொண் 

டு கிளர்ந்துவிற் றிருந்தான் மாதோ. (௪௧) 
Ls ug 0 BR மேடு அலார WB omy 

இருமலர்மலர்க்ததன்ன இருமுகமா அுக்தெய்வக் 

குருமணிமகுடமாறுங்கோதினல்லடியார்தங்கட் 

கருளுறுவி,நிரூவாறுமணிக்குழைக்குழையீ ராறு 

மருவொளிச்சத்தியாதவான்படைக்கரமீராறும். () 

கனகவுச் தரியக் தோளுங் கண்டிகை முந்நான் 

மார்பும், புனைதுதி லராையும் பொன்போற் பொலிதி 

ரு வடியும் பொற்ப, வனைதரு மயின்மேற் கொண்டு 

வனிதைய ரிருபான் மன்ன, ஈனிதரி சிப்போர்க் 

கென்று நல்வ.ர கல்கி வைகும், ் (௬௯) 

கிளத்துறுதலமயூரகிரியெனவென்றுமுள்ள 

துளத்நிடசொழிவுற்றுய்ந்தவுயர்நிலத்தரசனேனை 

வளத்தகுவானோசோமெஒழ்சிறந்தறிஞருள்ளங் 

சொளத்தகும்குகளைத்தாழ்ர்துகோ தறவுக்தலும்ுன். 

வீரருள்விரபோற்றிவிழுக்ககும்பெரியோய்போற்றி 

காருறுகண்டக்தெந்தைகளித்திடும்வடிவாய்போற்றி



மயூரகிரிப்படலம். ௧௪௪ 

கேரினத்சடரேபோத்றிரிகஜ்த்தருவலியாப்போற்றி 

யேருறுமறுமுகங்கொளிறைவனேபோற்றிபேரத்தி- 

தேற்ஈல் லடியார் துன்பங் 'இர்த்தருள் செய்வாய் 

போற்றி, யேறுடைப் பகவன் பெற்ற வெந்தையே 

பேரற்றி கங்கை, யாறுற வந்தாய். போற்றி யெழின் 

மயின் மலையாய் போற்றி, யாறுமா “(pati eros Ap 

ற வண்ணலே போற்றி போற்றி, (௪௯) 

செம்மைநல் லருள்வாய்$ துள்ள இருவுரு வுடை 

யாய் போற்றி, நம்மிரு கண்களூடு ௩ண்ணுமா மணி 

கய போற்றி, யம்மைய ரிருவர் நீங்கா வருட்பெருப் 

கட்லே .மீபாற்றி, யிம்மயின் மலையிற் மோன்று மெம் 

பிரான் போற்றி பேரீற்ழி. (௪ஏ) 

என்னநின் றன்பி னேத்தி யிர்இரன் விடைபெற் 

றேகித், துன்னுரீமச் சுரர்கள் சூழக் தொன்மைசேர் 

துறக்கம் புக்கு, மின்னிடை வல்லார் கொங்கை மெல் 

லிதழ்” முருந்து pr, லன்னமென் னடையாளின்பத் 

ஹ்மாற்துவற் இருந்தா னன் மீற, (௪௮) 

பொன்னடிய்பூசைசெய்தபுலவர்க்குப்பேறுநல்கி 

மன்னியகயிலைகாதன்ீமூமையுமனையவள்ள 

னன்னிலைகொண்டுமேவுககரினுக்களைசையாம் பேர் 

துன்னியவழியுமெல்லைத்கொடர்புஈற்குறியுமெய்யீர், 

வயிரவபுரியுமற்றைவிகாயகபுரியுமாட்சி 

யுயருகன்மயூரவெழ்புமுதித்ததுமுரைத்தாமிர்த 
வியனுசரிதம்யார்க்குமிக்கதோர் தூய்மைகல்கும் 

பயிலுறுபாவமெல்லாம்பாநவேசெய்யமன்னை ()



EFI இளைசைப்பு ராணம், 

சித்தநழ் நீர்த்த மாடித் இருக்கயி லாய நாதன், 

மெப்தீஇரு வடிக டாழ்ந்து வியன்பரு வத்து மென் 

௮ு, மித்தகுஞ் சரிதங் கேட்போர்க் கெப்இடுஞ் செல் 

ல மென்ன, முத்தி வுலகு மேத்து முத்தமிழ் முனி 
வன் சொற்றுன். (௫௧) 

மயூரடரிட்படல முற்றிற்று, 

  

ஆ திருவிருத்தம் - ௭௨௯. 

  

கண்ணுவமுனிப்படலம். 

  

மொழிதரல் கேட்டு லோபா முத்திரை கொழுக 

கும்பக், துழிகரு முனிவ நின்€ சொருமுக மதியி 

னின்றும், பொழிதரு சரிதை யென்னும் புரிசுதைப் 

பெயலை யாங்கள், கழிதரப் பருகி யின்னுங் கருத் 

துறம் தெவிட்டி, லேமால், (௧) 

பருகிய வேண்டும் காதல் பற்றியுள் ளேவு மாற்று, 

லொரு பெரும் கயிலைகாக னுயர்தரு மகச.ம யின்னு, 

மருளுஇ யென்று தூயோ ரஞ்சலித் தறை லோடு, 

மிருடிகண் முதல்வன் கேட்டே. யின்னண மருளிச் 

செய்வான். (௨) 

வேதகன்குணர்ந்தமெய்யீர் வியன்கயிலாயநாத 
னோதரும௫மைகேட்கவுள த் தடைமுயலலுத்தீ 

ராதலினீரோபேழ்றைமிடை௩துளீரிளைசைப்பேருக் 

கேதுமற்மனொன்றுமுண்டா லியம்புதுமதுவுங்கேண்மின்



கண்ணுவழுனிப்படலம். ௧௪௯ 

Ca mm. 

மங்கை யுடைய பெருமானை மனத்து ணி மங் 

குனிகர், செங்கை யுடைட ப8£ீர்தமன் செய்த லரிய 

தவஞ் செய்யக், கொங்கை யுடைய கொன்றை மலஸர்க் 

குழகன் புவியிற் செலவுய்த்த, கங்கை யுடைய கரை 

யினொரு காலமுறைந்தா னன்ன வன்மான். (௪) 

பெருமை இகழும் கண்ணுவப்பேர் பெற்றோ னோ 

இப் புருகுற்சற், கருமை திகழு மொருமைந்த னமை 

யும் இரிடு தச்சியுவுக், கொருமை இகழும் பின்னானோ 

ன் யோக வலிமை யுடல்கொண்டோ, ஸனிருமை இக 

முல் கருமமவை யாவு மொழூகும் வன்மையுளான்.() 

விஇயி னெவரும் போற்றவரு மேலாம் தரும நிலை 

யுடையோன், முதலும் வழியுஞ் சார்புமெனு முக 

நூன் முழுது முணர்ந்துடையோன், றுதிகொள் வே 

க சிரங்களிடைச் தொடரும் உபொருள்க டேர்ந்து 

டையோன்? நதையுஞ் சடைமண் டலமாஇத் தவஞ் 

செய் கோலச் சால்புடையோன், (௬) 
a 

ள்ல்லா வியலு மியைந்காடன் னியலு மறனுக் கே 

ந்றநிலை, நில்லா வியலு நியஇயினா ணிகரி னிறைகொ 
ள் பரானந்தை, வெல்லா வியலிம் றுணைவியொடு 

மேவியனைய மாதவர்கோன், பொல்லா வியலிழ் புரை 

போக்கும் பொருவில் கொடிய தவம்புரிவான். 6௪) 

உணவை யொருவி யைம்பெறிவா யுதிக்கும் புல 
னை யடக்வெர, மணவு மோனி முத்தினாயோ டான்



௧௫௦ இளைசைப்பு. ராணம், 

நடுின்முக் இரையையுங்கொண், டிணையு மூக்கு நு 
இயினிடை. யிரண்டு விழியு முறக்கிடத்தித், தணிவி 
ன் மேலைக் £ழைவள் தடுச்து மனமாம் வாரிசமேல். 

சோதி யாக யற்புதமாய்த் தூய பரம வெளியாகி, 

யோதி யாகி யானந்த வுருவா யுயிருக் குயிராூப், 

பேதி யாக பரம்பொருளாய்ப் பிறங்கும் பரம் Aas 

தன்னைப், பாஇ யாது பஇத்துகநெடும் பருவ மொழி 

யாத் தவத்திருக்தான். (௯) 

இத வாறு கந்தினசை வின்றி யிருப்பக் கடமை 

(ps, 065 மில்லா Aovir@ serous கணு? மெய்யை 

யுரைத்திமோற், பந்த வேணிக் கற்றைமிசைப் பல 
வாம் பறவை வெருவின்றி, முத வமைத்துக் கூண் 

டீனு முட்டை. யோடு முவந்துறை க. (௧௦) 

யோக நாடுங் கண்ணுவனா சோங்கும் வளியை யிரு 

வழியிற், போக காடி ௩டத்தாது புகரி னடுவா காடி. 

யினு, ளேக நாடித் தடுத்தூக்க வெழிலிற் றவயி னழ 

மருன்றி, காக நாடு விரைட்தணுகி நாகர் குழுவை வ 

ருத்தியதே. (௧௧) 
ச 

வருத்த லோடும் வானாளு மன்ன னாப மகவேந்ச, 

லுருத்த தவத்தி னழற்கிளர்ச்சி யூற்ற கோக்க யுள 

மாழ்கப், பெருத்த மகிமைக் கண்ணுவனார் பேணும் 

தவத்திழ் இடையூறு, பொருக்க மதித்துப் பலவாறு 
பொள்ளென் நினைய துணிகன்றாுன், (௧௨)



கண்ணுவமுனிப்படலம், கடுக 

முனிவன் படி.வக் தமரிருக்கை முன்னம் வாளொ 

ன் றுறச்செய்து, பனவன் வடி.வ மொன்றுமவற் படு 

க்க விரைந்து, படர்கின்ற, எனவும் வேங்கை வடி. 
வொன்று£ இறத்தி னிரண்டும் கடிதெய்தி, யுஏ ம 

ரிய மாயையினோ லுற்றே யாங்க ணியன்றிடுவன், () 

பாஃப்பா னவனைப் படுக்கவரல் ,பார்த் தும் வேங் 

கை தனைக்கொல்லக், கூர்ப்பா னலனா யம்முனிவன் 

கொன்னே யிருப்ப னதுபோழ்கின், வேர்ப்பா னவ 

னை வெம்புலியால் விளிவித் துறினவ் வருபழியா, 

னார்ப்பா cag நலிந்துகவ மகல்வா னமது நசை 

முத்தும். (௧௪) 
ஒன்றே னமது பதஈதனன யரிய தவஞ்செய் மா 

தவர்கோ, னன்றே பெறுவ னமதுயர்வு நலியு மீது 

இண்ணமதா, “மென்றே யுளத்திற் அுணிந்தவன்மு 

னிலங்கு மொருவா ளஞூறச்செய்க, யொன்றேய் பன 

வன் புலியுமேன வுயரு மாயை கொடுவருமால்.(௧௫) 

பம்பு மொளிகொள் pp Bu enue ப.ரவு மக்க மாலை 

யனாமீச், சம்பு வழா தேவவெனச் சாற்று மொலியு 

முடையவனாய்க், கம்ப மடைந்து நரைமிக்கே கரை 

யி நிஷாயாற் றோல்சுருங்கி, வெம்பொ னனைய பற் 

கழன்று விழிகண் மயய்கு முருவினனாய். (௧௬) 

தளர்ந்து தளர்ந்து தள்ளாடித் FOS SIMS OF 

"டையவனாய்க், இளர்க்து புலிமின் மொடர்வதையோ 

கிடைத்தே னின்னைப் புகலாக, வளர்ந்த கருணை மா



a@e. இளைசைப்புராணம். 

தவத்தோய் வலிந்து 'காத்இு காத்தயென, வுளர்ந்த 

மனமோ டுரைத்தணுகி யுற்ஞன் மாய மறையோனே- 

காயு மழல்போற் றறுகண்ணார் கண்க எளிரண்டும் 

பொறிகாலப், , பேயு மருளு முருமிடியிற் பேழ்வாய் 

நின்றுங் குமுறலெழச், சேயு ளடி.சேர் வள்ளுகிர்கள் 

செறியும் படையிற் கூர்ந்தொளிரப், பாயு மாய வுழு 

வை$ழப் பார்ப்பான் றன்னைத் தொடர்ந்தன்றே, () 

மறையோன் சரணம் புகுந்ததுவும் வயமாக் கொ 

ல்ல வந்ததுவு, முறையோ வுற்ற வொருவாண்முன் 

னுற்ற வாறும் பார்த்தறவோர்க்” இறையோன் வேய் 

கை தொடருமிவ னெம்மை வநது புகலடைந்தான், 

குறையோ தாத புலிக்கொலையுங் கொடி.தென் துன் 

னி நின்றனனே. (௧௯) 

நின்ற காலை பெரிப்ம்மதையோ ஸேர்ந்து நின்று 

கைவிதிர்த்தே, யொன்று முயிர்ப்பு மிக்க்வனா யுணர் 

SZ Douay னருணிதியே, யின்று நின்னைச் சாண்பு' 

க்கே னென்னை யுயிர்தங் தளிப்பதற்கு, மன்ற வலிய 

புலிதனையிவ் வாளி னாலே வதைக்தருடி. (௨௦) 

இரந்த வகையி னுயிர்தந்தே யென்னை யளிக்கி னற 

லுண்டா, மந்த வகையின் வறிதுறுத லாகா தன்னே 

பகீங்கோடி, யெந்த வகையு முயிர்க்கோற லேன 

மெனினு மெனைப்புசக்கு, முந்த வகையிற் பாவமிலை. 

யுண்மை யீதென் றுரைத்தனனால், (௨௧)



கண்ணுவமுனிப்படலம். ௧௫௧. 

Ames விசைக்கு மொழியெல்லா மேலோன் 

கேட்டு வறிதுற்றுா, னுருத்து அந்த குயவரியு“மோடி. 

வந்த தவற்கதக், இருத்த முனிவன் புலைநோக்கிச் 

சிறந்த விந்த வந்தணனைப், பெருத்த பாவங் கோற 

லினிப் பெட்சா இவனை விடுகென்றான், + (௨௨) 

என்ற மொழியைக் கேட்டவரி' யேறு நகையா வீ 

வையுரைக்கும், இன்றி யாகவிவன் கஇடைம்தான் றெ 

wags தாறே யந்தணனே, யன்றி யெவனே யாயினு 

மென் னவனைக் கொல்லிற் பெரும்பாவ, மொன்று 

மென்றாுப் முனிவவஃ துண்மை நூலின் கருத்தன் 

முல். (௨௩) 
பெரியா யுயிரின் கொலையேதும் பெருக்கும் பாவ 

நினக்கென்று, மரியா மறஞ்செ யெனக்கென்று மது 

வே யறமா மறிகவெனப், பரியா மமோ டிவையு 

ரைத்துப் பாணி யாது தொடச்ந்துபுயல், சொரியச 

நிற்கு மடமிகலெனு௩் துழனி யோடும் பற்றியதே. () 

௮றளஊே யறவோய் காத்தருளென் றரற்றும் க.ரவி 

ன் மீறையோனைஜ், உதுறவோர் தலைவன் கொல்லலெ 

னத் தொடர்ந்து பலகாற் கூறியுளம், பிறவோர் செ 
யலு முறியாது பேதுற் நிருப்ப வீர்த்தோடிப், பூத 
வோ ரிடையின் விரைந்துகொடு போந்த தந்த வரிப் 

புலியே, (௦.௫) 

கண்டா னதனைக் * கண்ணுவப்பேர்க் காட்சிமுனி 

வன் கருத்தி னிடைக், கொண்டா னவலம் பெரிது



e@e இளைசைப்புசாணம். 

முறக் கோதி லமிழ்த நெடுங்கால, முண்டான் கடு 

வை யண்டெனவே யுயங்கி மயக்கி யீதென்னே, ம 

ண்டா னிகழ வந்ததெனா பகுத்து மேலு மிவைமதி 

ப்பான், (௨௯௬) 

புகலா மயபமயம பூகுங்கோனைப் புலிகான கொல்ல 

விட்டமையாற், ,மொகலா நெடும்போ அுழந்த தவக் 

தொன்மை தன்னான் மருவுற்றே, யகலா இருந்த பய 

னெல்லா மகன்று போயிற் றென்செய்கே, னிகலா 

லுயிரைச் செகுக்கைபழு தென்னு நாலைக் கடைப்பி 

டி.த்தேன். (௨௪) 
சரணம் புகுந்தோன் றனைவிடற்க சார்ந்த வவனை 

தீ தாங்கும்வழி, மரணம் புகனு Lop Deven Gor வகுக் 

கு நாலின் வாக்கினுக்கோர், முரணம் புகவே முடிம் 

தமையாண் முந்து மிந்தத் இீவினையான், விரணம் பு 

கவே விளைந்துளது விளம்பி னினியிய கென்னாகும், 

எங்கே யெங்கே யெதுவெதுவங் தெய்த வேண்டு 

மது வதுவ%, தங்கே யங்கே நேர்ந்தெய்து மையமில் 

லை யென் மாட்டுத், தங்கே னதத பெருக்இிங்கைத் 

தவிர்க்கக் தூரஞ் செல்வனெனா, வெங்கே தத்து ம 

னத்துன்னி வெறுத்தே யுயிமைத் துணிம்தெழுந்து. 

தந்தை தன்னை முன்னவனைத் தாழ்ந்து தன்னோர் 

பன்னியொடுஞ், சிர்நை சேர்ந்த அயரிஜனொடுஞ் Qe’ 

ல்ல (nue p sHosings, ning oFlipt Big sae



கண்ணுவமுனிப்பட.லம், க௫டு 

ef da arf முதற்பதக, ணிந்தை யகலு மையாண்டு 

நிறையும் வரைாயுஞ் சஞ்சரித்து, (௩௦) 

நிகழும் தவள காவலின்்£ழ் நீர்மேன் முளைத்த 
பெருமானார், புகழும் படியே யடியலர்க்குப் புகல் 

விருந்து நல்லருளிற், நிகழு மானைக் காவதனிற் றெ 

ய்வ வீயத்தால் வந் தடைக்கா, னிகழும் படி.சே ரின் 

னவினை யெய்தி மாழ்கு மிரு$தவனே, (௩௧) 

வேவறு, 

அ௮ன்னபதிழமுன்னுளசா யன்னமொடு srr ert, 

துன்னுவதாய்ப் புண்ணியமாய்த் தூய்மைமிகு நீரு 

டைத்தாய், மன்லுமிரு கரைமாலுஞ் சங்கரனும் வய 

ங்குவதாய்க், கன்னிமதி க[திமதியிற் கங்கைமுத னஇ 

க்குயர்வாய். (௩௨) 

நடுத்திக மரங்கத்து மயயசனை மாலிகையபோற், 

gms goo தொடர்பினதாய்த் தொன்மையதாய் 

ச் சையகரி, யிடத்துதித்துப் பெருகுவகா யீறில்கட 

ல் கேருவதாய்ச், திடத்தமரர் கணமெல்லாஞ் சே 

வைசெயுங் “கரவிரியை. (௩௩) 

கண்டுபெரு மகிழ்வோடுய் கலந்தாடித் தனவயமா 

ப், பண்டுதொடர் பாவமெலாம் பாவித்து நாவலடி, 

கொண்டருளு மகிலாண்ட நாயடிதன் கோமானைத. 

'தொண்டமையச் தோழுதேத்தத் தொன்னிகழ்வு 

சொலிகின்றான். (me)



௧௫௬ இளைசைப்பு ராணம், 

oe தென்றிசைவா யடைந்துதஇரு முடி.மீ 

செங்கதினை யணிக்கருளித் இகழ்சுகந்த குந்த 

oer we, மங்கையொடும் வீற்றிருந்து மனைத்தாயு மாக 

யருள், சங்கரனைப் பணிந்தேத்தும் தனதுளக்இ லி 

வையுன்னும். (கூடு) 

இப்பஇக்குத்தென்றிசைபுக்ராமேசஞமசன பெரு 

விப்பிரகக்தியைநீக்கும்வியன்புனிசவிற்கோடித் 

துப்புலவும் % புட்கரத்துஞ்சுரர்முனிவர்பிறசேத்.து 

மொப்பரியசேதுவினுமுழுவலொடும்படிந்தாடி, () 

பக்துகினைச் சென்னியனைப் படும்தபழி பாற்றிட 

முன், மெய்தீதிருமால்' பதிட்டைசெயு மேன்மைதி 

கழ் பரம்பொருளா, முத்தமனைக் தரிஏத்தே யுயர் 

தேவர் கந்தருவர், சித்தரொடு கின்னரர்கள் இறப்பு 

டைய திருமுனிவர். (௩௪) 

அ௮னைவோரும்போத்றுவகாயளவிலருந்தீர்த் தங்கள் 

வனைகந்தமாதனமாம்வரையினைக்கண்டி.ருந்தீர்த்த 

மெனையவுமேபார்த்தாடியிருமைஃலம்பெறுவனெனா 

மனமுறமற்நிவையுன்னிவழிக்கொண்டுவ௩்இடஷன். 

தென்றிசைசார் வழிச்செல்லும் இருமுனிவன் கோ 

கன்ன; மென்றுபுகழ் இருப்பதிசென் றேழ்தபெரு 

நாயதியைச், தன்றலைமை யறியாத தன்மையனைக் 

கண்டிறைஞ்ச, மென்றழைய பொழில்சூழுமெய்ய 

மெலும் வெற்படைநதான். (௩௯) 
  

eee a ee € ee ee 

% புட்கரம்-- தீர்த்தம்.



கண்ணுவமுனி பேறுபெற்றபடலம். கடு௪ 

சத்தியபுட கரிணியெனுந் தடத்தாடிச் சத்திய 

வெற், புத்தமனைச் தரிசனஞ்செய் துறவணங்கஇப் 

போற்டுறடுத்தே, யத் இசைக்கும் தென்றிசையி ன 

டைநீதுபுரா தனகான, மெய்த்தலத்து வந்தனஞீன் 

மேலாய புண்ஈணியம்தால்,. (௪௦) 

கண்ணுவமுனிப்படல முற்றிய்று, 

  

ஆ. திருவிருக்தம் - ௭௬௯ 
  

10 கண்ணுவமுனிபேறுபெற்றபடலம். 
  

சொல்லரியவியப்பின்தாய்த்தொன்மைமிகுமேன்மை 

புல்லரியவக்கானம்புகுந்தகமுனியுறகோக்கி [யதாய்ப் 

யொல்லரியவுளத்தெளிவும்ளொப்பிலிறும்பூகடைந்து 
வெல்லசியகற்பீனளைவிழித்தின்னவிளம்புறுவான். () 

நங்காயிவ்வனத்தினிடைஈண்ணியதோர்மாத்்இரழ்தே 

யெங்காயத்திெெழுந்தமிகுமிளையெல்லாமிகந்துற்ற 
'வங்காயுந்ககைசேர்ந்தவக*ுகெளிவுபெற்றுளதா 

ங்காயகரீரணமென்னுணர்கிலனாலெனக்கூதி, (௨) 

9%இர்துரின்றிடலுஞூவபெருமான்தீஞ்சுவைமிக் 

கநீதஇித்தபேரொலிகொளாகாயவாணியினாற் 

சம்இதசகண்ணுவப்பேர்த்தவத்தனுளமகழ்பூபபப 
பந்தித்தமலமகற்றும்பரமனிவையருள் செய்வான். () 

we a 

கண்ணுவச்செல்வகீகருத்துட்கோடியிப் 

 அணியவனத்்இடைப்புகுந்தமாத்இரத்



& (GD இளைசைப்புசாணம, 

துண்ணிகழ்பவமெலாமொழிந்தவின்னினிப் 

பண்ணுவஇனைச்தெனப்பணித்துங்கேட்டியால். (௪) 

இவவனத்தணித் துறவிலிங்கமொன்.றுநற் 

நிவ்வியசுயம்புவாய்க்தேசினோங்கடு 

மவ்வொருகுறிக்குமுன்னனகூத்தநீர் 

வெவ்வியபவகலம்விளிவித் இடதுறும், (௫) 

அத்தகுதடத்துநீராடிநங்குறி 

மெய்த்திருப்பூசனைவிதியினாற்றியே 

பத்தியிற்றரிசனம்பண்ணும்பான்மையாற் 

சுத்தனையாகுஇதுகளில்சிதையோய், (௬) 

என்ன வேவிண்ணிடையெழுக்தவாக்இனைத் 

தன்னிருசெ விகளுந்தளிர்ப்பகேட்டவன் 

றுன்னிடவிழியினீர்பொடிப்புத்தோன்றிட 

வுன்னருமஏழ்வெனுமுததியாழ்ந்துளான். (ஏ) 

ஆழ்ந் இிமெருந்தவனவீனி மீதுற | 

வீழ்ந்சனனிநையருள்விண்ணின்வாக்கனைத் 

தாழ்ந்தனன்பன் முறைசென்றுசான்றவர் 

வாழ் தடமிளைசைமாககரம்வட்கனன், (4) 
வந்திமேருக்கவயோகமாதவ 

னந்தமிலற்புகமாயவப்பஇ 

தர் இடுஞ்€ரினைச்சார்ந்துகோக்இள் 
ளிக்திரனியற்றியவேமக்கோயின் முன், (௯) 

சுத்தமதா கயேதுலம்வைகய ' 

சித்தமாதடத்தினைச்சேர்ந்துடித்தமேன்



கண்ணுவமுனி பேறுபெத்றதபடலம். ௧௫௯ 

மெய்ச்தெளிவெய்தியேவிளங்குநான்முறை 
யொத்்இடும்பன்னியோடொருங்குதோய்ந் தனனை. () 

சதாயநதபின்கரைபுகும்இரண்தொசுடுத் 

தாய்தான் $ மறைமுடிவய்கியாஇயா 
வேய்ந்திடுபொருளெலாம்பற்பமேயென 

வாய்ரீதிடும்பூதியைவயங்கப்பூசியே., (௧௧) 

பெகுத்திடும்புங்கவர்பீழைகண்டி.றஹை 
இருத்இகழ்முக்கணுமலர்த் இச்சேர்வுற 

விருத்தியொண்ணீர்வரவிளை*தமேன்மைகொ 

ளுருத்திரமணிவடமுடலிற்றாங்கியே, (௧௨) 

காலையிற்புரிகடன்கதித்துண்பகல் 

வேலையிற்செயன்முடித்துறுவர் விண்ணவர் 

கோலகற்பிஇர்கங்கொள்ளவெட்குசை 

சாலவக்ககமொுதருப்பிச்சானரோ, (௧௯) 

பின்ப்வனெ$ழஈதுபோய்ப்பெயர்ந்துகானிடை 

'மன்பயில்கோமளவில்லுவங்களைப் 

பெரன்பயில்பல்வகைப்பூக்க டங்களைக் 

கொன்பயிஸ்பழங்களைக்கொணர்ந்துசார் ந்தனன். () 

ஜர்கமுசானுறுமைதுசெம்மதுச் 
சந்கனகறும்புகைதழல்கொடீபிகை 

முந்துறுமமுகமேமுதலவான்பொரு 

ளந்தமில்பூசனைக்கழைத்துக்கொண்டபின். (௧௫) 
  

* மழறைமூடிவு -- சாபாலோபநிடதம்,



௧௬௦ இளைசைபபுராணம, 

வந்தனைபுரிந்திடவஈதுமெய்ம்மொழி 

சி தனைகடந்இடுஞ்சிவன்மெய்யைங்இலுட் 

டந்தனை வோ ருமுப்தகச்செய்மெய்யதாய்ப் 

பந் தனையகற்றுகல்லிலிய்கப்பாற்செலா. 

பாதலமுளைத்துமேற்படர்ம்துபாயகீர்ப் 

பூதலமீதுறப்பொலிர்துதோன்றிகம் 

சீதலவடிவினிற்றிகமுஞ்சோஇயைக் 

காதலங்கறைகொளக்கண்டுவந்துபின். 

கற்றிருமஞ்சனகலங்கொடாட்டியே 

பொற்றுகில்கோட்டிமென்போதுசுட்டியே 

கற்றைகொணறும்புகை தீபங்காட்டியே 

யற்றமிறிருவமுதன்பினூட்டியே, 

பின்னுறவியற்றிடும்பெற்றிமுற்றியே 

முன்னவனருடரியமுதன்மையாகம 

௩ன்னெறியெண்ணிருஈலங்கொள்பூசனை 

யின்னணமியற்றினானியாவுஈதேர்£துளான், 

பேசியவண்ணமேபிரமனேமுகன் 

மாசறு&டமேவரையுயிர்க்கெலா. 

மாசறுமம்மையாயருளு£ேவியைப் 

பூசனைபுரிங்தனன்பொருவிலன்பினோன். 

சந௩நிதியிரு£ஈ துபின்னகிலகாயகன் 

மன்னுருமனுவினையயுதம்வாழ்வரு 

என்னை தன்மனுவினையயுகஞ்சால்புறப் 

பன்னியேசெபித்தனன்பசுத்துவங்கெட. 

(௧௬) 

(௧௪) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨௦) 

(௨௧)



கண்ணுவமுனி பேறுபெற்றபடலம், ௧௬௧ 

கமகமாம்பெயரினைநாட்டுருத்திர 
மெமகமுள்பொருள்பெறவேத்தத்தக்கதோர் 
சமகமொண்புருடநற்சூக்நஞ்சம்புபாழ் 

கமகமாமேனையகவின்கொண்மக்திரம். (௨௨9 

செழித்திடுநியமமுட்கொண்டுதீவிய 

கபித்சமதுகக்இடுங்கடவுள்வானுளோர் 
தபித்தலின்றாகவேதந்ததற்ப. ரன் 

% கெபித்திறநீத்தருள்பதிகள்கிட்டியே. (௨௩) 

அனையவர்இருப்பெயர்த்தீர்த்தமாடியப் 
புனையருளாளரைப்பூசையாற்றியெக் 

இனமுமிவ்வகைபுரிசெயலனாய்ப்பழம் 

தனையுணாவருடமொன்றிளைசைதம்கினொன். (௨௪) 
இன்னணமின்னியவிளைசைமா தல் 

துன்னியம்இரு௩்வன் ரோகைதன்னொடும் 

பன்னிருமதியமும்பரவியீற்நினின் 

மன்லுறவருவகோர்வைகறன்னிடை, (௨௫) 

வேலையெல்லெழுமுனமெழுநதுவிசியின் 

மாலைகொள்ளித்தகீர்படிர்துமாணுறுய் 
காலைமுத்கடன்களைக்&ழித்துக்கண்களாத் 

சேலைநேர்சிவைக்கிறைகோயில்சேர்ந்திடா. (௨௯), 

மூவரின்முதன்மைசேர்முக்கண்மார்த்தியைக் 

சேவியாஞ்செல்வியைச்சிறப்பவென்றும்போ 
லோவறப்பூசைசெய்துயர்க்த சங்நிதி 
மேவியைக்தெழுத்தனைச் செபித்துமேயினான். (௨௪) 
  

உ கெபி.ஃமலம், 

க்க



௧௬௨ இளைசைப்புராணம். 

ேவேறு, 

அந்தவேலையினருளினுக்குறையுளாமம்மை 

முந்துசேர்முனிக்கருள வேதிருவுள முன்னிச் 
சந்கமார்ககிலிரதிகளெண்ணிலார்சார்ட்து 

வம்துதோன்றியதோற்றமார்வடிவுகண்கவ7. (௨௮) 

செம்பொன்மாமணிப்பணிகண்மெப்இகழ்க்தொளி 
வம்புசாசிகேர்கருணைகூர்இருமுக மலர [கால 

விம்பநின்றுமேவெளிவசாவியக்இடுமுனிகை 
பைம்பொன்வண்டணர்காந்தளம்இருக்கரம்பற்றி: () 

சிவபரஞ்சுடர் குமுனரருட்பெருஞ்செல்வி 

யுவமையில்பெருகாயகியுயிர்க்குயிராடப் 

பவமகற்றுவாள் வேண்டுவாஞலகருள்பகவ 

வவமிலின்னவற்சோதனைபுரிர்திடலழகோ. (m0) 
.கல்லியாணான்௧கருளுககாசணசிவபோ 

கல்லியாணஈன்கருஞககண்ணுவன்றனக்குக் 
கல்லியாணஈன்கருளுககண்ணுவனினது 

கல்லியாணான்கருளடிக்கன்புளான்காத்தி, (ms) 

என்றுகம்பெருமாட்டியங்வெம்பியவாய்மை [சே 

சென்றுதன்றிருச்செவியிடைச்மீசர்ந்கதோர்பொழு 
வன்றுயர்க்கொடும்பிறவிரின்றெடுக்கெமைவாழ்வித் 

றுன்றுவித்தருளருட்கடோன்றியேயருளும்: (௩௨) 

கங்கைவான்பிறைகலந்திடுந்இருச்சடைக்க வினு 

மெங்கும்பூசியபுண்ணியகீற்நினதெழிலு 

மங்கண்மாமணியணிகளாலடைங் இடுமழகும் 
பொங்குஈன்மணிப்புயங்கமாம்பூணதாற்பொலிவும்.()



கண்ணுவமுனி பேறுபெற்தபடலம். ௧௬௩. 

புலியின்றோலுடைவயக்கமுங்கோடியெண் பொருது 

மலரிகேர்தருகார்தியுமள விலாவனங்கர் 

மலியுங்காமருமுடையஜோர்வடிவொ டுந்தோன்றிழ் 

அிலகவாணுகதிருக்கசம்பழ், றிமுன்றிகழ்நதான். (௩௮) 

இஃழ்க்சகாலைமிற்கண்டனன்கண்ணுவன்றெளிகண் 

ணி௫ழ்ந்திடும்பபனடைந்தனனீயெர்க்டெனா 

யிகழ்்தபாசமஇகந்தனனிகப்பறமகழ்க்சான் | டோ. 

புகழ்ர்துசொல்வதென்னினியொருபுமையவற்குண் 

கரையிலாப்பெருமடழ்வெலுங்கடலினின்தெழுந்து 

புரையினற்றிருக்கரம்பபொணிமேற்கூப்பி 

புரைகடள்ளுறவெள்பெலாசெக்குரெக்குருகப் 
புரையிலாததோரன்பொடும்போற்றுதலுற்றான். () 

Ca ar oe 
பசவரிய நித்தியமாய்ப் பராபரமாய் நான்மறை 

கெரள் பயன தா௫ப், பிரிவரிய சுப்பொருளாய்ப் 

பசம்பொருளாய்ப் பிரம, மாகித், தரவரிய வுலகனு 

க்குக் கருத்தாவாய்ப் ப ரிப்பவனுப்க் த்தை யாய, 

பொஞுவரிய சித்தவுன நாயகரின் நிருவடிகள் போற் 

றி போற்றி: (௩௭) 

உமிரொவைக்கும் கரியாகி யுண்மைபெறு முயர்வி' 

னுக்கு முயர்வா யின்பச், சயமருவும் தனிழுத்தி EG 

பவனா யளவாத சத்தி மானு, யயிரகலு மாகமங்கள் 
' புகழ்கின்ற பாதுகைய”£னாட நின்ற, புயறவழுஞ்சித்த 

வன நாயகநின் நிருவடிகள் போற்றி போத்தி. (௩௮)



௧௬௪ இளைசைப்புசாணம், 

ஜேயமுமாய் ஞானமுமாய் ஞாதிருவாய் நிரஞ்சன 

மாய் நீர சத்தே, மேயவிதி நாடரிய வொளியா வி 

ளையாடல் விளைக்குங் கோளாய்த், தூயசனம் தனரா 

இச் துறவுடையோர் தொழுமின்பச் சோதி யாகப், 
போயகிகர்ச் fig soem நாயகரின் நிருவ்டி.கள் போற் 

றி போற்றி. (௬௨௯) 

காலமெலாங் கடந்தபொரு எாய்ப்புரங்க ளுற்ற 

வர்க்குக் கால னாகிச், சாலமுனி யந்தகனுக் கந்தகனா 

ய்க் கலைமிலையுக் தலைவ னாகச், ச€ீலமுறு மங்கலகல் 

லியல்பினனாய்க் கதியருளுஞ் செல்வ னாடுப், போலு 

தலில் சத்தவன நாயகநின் திருவடிகள் போஜ்றி 

போற்றி, (௪௦) 

உரைகடந்த சுயம்பாகி யுணர்பெரியர் வழிபடுத 

லுற்ற தேவாய், வரமெல்லாம் வேண்டுவார் வேண்டு 

முறை மீர் தருளும் வளள லாத், தெரிச,த்தி மயமா 
கி யாமயத்தைத் தீர்த்தருளும் தீர்த்த னாூப், புரைய 

கற்றுஞ் சித்தவன நாயகரின் றிருவடிகள் போற்றி 
போற்றி, (a6) 

எவளையுய சொருத்தியெனப் பகுஇயெனப் புரா 

ணியென வீறில் வித்தை, விவிதமென விசுத்னதயெ 

ன விபுதர்தொழும் பதத்தியென வீறு மூன்று, கவை 
மலங்கள் கடந்தசவ பரஞ்சுடருக் குருவமென ஈவில் 

வார் கல்லோ, ரவளாய பரமபத நிலையுடைய பராப 

ரைநின் னடி.கள் போற்றி, (௪௨)



கண்ணுவமுனி பேறுபெற்றபடலம். ௧௬ட 

உண்மையதி வானந்த வுருவினளாய்ப் பரவித்தை 

யுணருந் தானாய்த், தண்மையரு ணிருமலையாய்ப் ப.ச 

மான்ம் வடி.வினளாய்ச் சரா சரங்கொ, ளெண்மைய 

கல் சகமனைத்து மிடையீடின் 7 Que ளிலம்கி நி 

ன்ஸ், ளண்மையரு மவளாய வளவில்சுக* மெய்யாய் 

நிண்னடிகள் போற்றி, (௪௩) 

எண்ணரிய கற்பமெலா மெவளிருளின் பாசமுறு 

மெல்லா வைப்பும், பண்ணிமிதல் பரித்துடுதல் படு 

த்திடுத லிவைமூன்றும் பயின்று வேழுய், வண்ணமி 

கும் பரமசிவ னருள்வடிவே தனக்குரிய வடி.வ மாகி, 

யண்ணலொளி யாயீநின்னு* ளவளாய ப.ரசிவைநின் 

டிகள் போற்றி, * (௪௪) 

எவளுடைய விஇயாகி யிருமைபெறு முலகமெலா 

மீண்ட லுற்ற, வெவளுடைய வெல்லையக லருளதனா 

லவையாவு மிலங்க லுற்ற வெவளுடைய வாதார௩ 

தலைக்கொண்டே வவைமுமுது மிருக்க லுற்ற, வவ 
ளாகி யருள்பரம சிவையாய தேவிநின தடிகள் 

Cured. (௪௫) 

பெருமையளும் பேரிறைமை பெற்றவளு மனைத், 
தும்வீ பெற்றி யாள, மிருமையுறு முயிர்வகையை 

ப் புரப்பவளு மன்னையுமா யியைந்து நின்ற, வொரு 

மையுறு மெவடனக்கு (முனிவர்கள் வந்தனைக ஞஞ 

ற்று வாரோ, வருகையுறு மவளாகும் பரசிவையாந 

சேவிநின தீடிகள் போற்றி, (௪௬)



௧௬௬ இளைசைப்பு ராணம். 

என்றுமுறு மின்பரிலை யுடையவளே யடியவருக் 

இன்ப BEG, மொன் தருளை யுடையவளே கயிலாய 

நாதனெனு முயிர்க ணுதன்ர றன்றுணை வி யான்வளே 

விழைந்தபொருட் பேறளிக்குர் தயாவி னாளே, வன் 

கைய மனத்தடியேற் கமைந்தவரு ளேநின்னை வண 

ங்கா நின்றேன். ' (eo) 

இதவகை கண்ணுவனா மிருர் தகையோன் பன்னி 

யொடு மிறைவி யோடு, முந்துறுகல் லிறஹையவ்னை 

முன்னின்று போற்றெடுத்து முதிர்ந்த வன்பு, சந்தை 

நிறைந் திருகண்ணின் வமிவதென வானந்தச் தெண் 

ணீர் வார, வர்தமிலா மடழ்வினொடு மாடுற்று நின்ற 
னனா லத வேலை. ௪௮) 

C a m. 

வேதமாயகன் வேதியர்காயகன் 

மாதினாயகன்மாதவர்காயக 

னாதிமாயகனாருயிர்காயக 

ஷேதுவானவனலுள்ளமுவந்திட, (௪௯% 

கண்ணுவப்பெயர்க்காதலகின்னுளத 

துண்ணிறைந் இடுமன்பின துண்மையை 

யெண்ணிமாமகழ்வெய்தினமாலினித் 

இண்ணமஞ்சலைசெப்புதுங்கேட்டிநி. (௫௦) 

ஈம்மவச்செயனண்ணிஈடா த்.இநீ 
புழ்றகாலையிலும்பர்தங்கோமகன் 

பெற்றநாகம்பிழைத்திடுமென்றுளம் 

பற்நியேஈடுக்குத்றுப்பரி% துபின். (௫௧5)



கண்ணுவமுனி பேறுபெறநபடலம், 

பாயும்வேங்கையின் கோலமும்பார்ப்பன த் 

தூயகோலமுங்கொண்டுதுறும்புலி 
யாயவம் தணற்பற்றுதலாதியா”” 

மாயையாவையும்வல்லையியற்றினான், 

௮மனெனப்பமுிகின்றவனைத்தினு 

மறிலாமையொன் றேசெறிமன்னுயிர்க் 

குற௮ுதியாயதுமற்றதற்கொத்தது 
பெறுவதில்லைபிறிதொருஈன்னெறி. 

அந்தவண்ணமறிந்தனையாதலின் 

முந்துவாளினுயிர்க்கொலைமுற்றிடா 

இந்தகல்லறம்பேணினையின்ன தால் 

வந்ததொன்றிலைமாத்வகுற்றமே. 

அனவன்றன்னுயிர்பாழ்றிடல்பொய்மையே 

மியனினுங்க ண்களிற்கண்டனையின்னல்கூர் 

துனிவினுக்கதுதோற்றுவாயாதலின் 

முனையும்பரீவமதாஇமுடிந்ததால், 

அ௮த்இறப்டிழிவன்மையழிந்ததா 

லிதீ சல தனையெய்*அதலாலுமிச் 

ஈத் ததர்த்தந்இளைத்இடலானுகம் 
மெய்த்இருக்குதிமெச்சிடலானுமே. 

மங்கலந்தனைவாய்ப்பவடைதஇநின் 

பங்கமில்லுளம்பற்றியநல்வர 
மிங்குவேண்டுதியென்னக்கலைதிகழ் 

இங்களஞ்சடைத்தேவருள்செப்யவே. 

௧௭௦7 

(லல 

(௫௩) 

(Ge) 

(@@) 

(௫௪: 

(௫௭)



௧௬௮ இளைசைப்புசாணம். 

கேட்டமொதவன் கேழிலில்லாளொடுஞ் 
சேட்டிளநஇமிற்செங்கண்விடைப்பெரு 

நாட்டமூன்றுடைகாய்கன்்மன்றலை  , 

கோட்டியேதொழுதின்னனகூறுவான், 

தேவதேவகிளைத்தெரிசித்தலான் 

மேவினேனிவண் மேவருமாண்பயன் 

கூவிவேண்டுவஇில்லையொர்கூறது 

மோவினல்லருட்கோர்கடலொத்துளாய். 

ஆயிலும்முலகுக்குயரப்பனாயத் 

தாயினோடுந்தயையுரிதற்ப.ர 
வேயுமாறுசில்லின்வரம்வேண்டினேன் 

ஜோயுமாறுசுரந்தருள் செய்க வே: 

மன்னுமங்கலமெற்குவழங்டெ 

வன்னையாஞ்சிவைவேண்டலினன்னவ 

ளுன்னுநித்தகல்யாணியென்றோர்பெயர் 

தன்னையெய்துகசங்கரகாயக. 

இத்தலந்தனையெய்துறுமென்னிளை 

யத்தநீங்கெயெகன்றதையாதலான் , 

மெய்த்தருப்பெயர்வீறுமிளைசைமா 
ப். த்தனம்மெனப்பா டுகவெங்கணும். 

முந்தைகாளின்முறைப்படிநித்தலும் 

வெக்துபர்ப்பவம்போக்குவினைப்பகை 

சிந்திடப்புரிதிவ்வியகற்கையி' , 

னந்தலில்லசொர்நானஞ்செய்துற்றனன். 

(டு௮) 

(Qe) 

(௬௦) 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௬௩)



கண்ணுவமுனி பேறுபெற்றபடலம். 

அன்னகங்கையகன்் கரைசார்ந்திட 

முன்னுசாகலெழுகலமுன்னவ 

வின்ஸ்தோர்பொழுதேர்ழிகு€ச துவி 

னன்னர்யாத்தஇிரைக்காகவேரண்ணினேன், 

அர்குமெய்இிடவார்வமெழுந்தில 

தெ௫்தணாயகதர்த்தங்களேத்இடும்” 

கங்கைதன்னைக்கரைபொருசேதுவைக் 

தங்கவிவ்வழித்தந்தருள்செய்தியால். 

இர்சமெய்வாமீஈஇடினிங்கினிச் 

சிரதைவேறிலையென்றவன்செப்பலு 

மந இவரன்பிறையண்ணலவையெலா௩ 

தந்தனம் ளச்சாற்றியருளினான். 

ேவதேதவதனபின்னுயர் சத்தமா 
வாவிமேற்றிசைவந்துபொருநதுறக் 

கூவிச்சேதுவைக்கூறருங்கங்தையை 

யாவீயாவுறவங்கணிருத் இனான், 

ஓ.தமன்னவையொண்கயமாகியே 

மாதுயாகனருட்பெருவண்மையாஜற் 

சேதுகங்கையெனப்படுதீர்த்தமாய் 

மீதுசேர்வவெஞ்ஞான்றிலனுமேதையீர். 

அன்ன தீர்த்தமதனிடைகானமே 

தன்னைகேர்செபந்தானமிவையெலா 
'முன்னியாற்றிடினொன்தேயனத்தமா 

நன்னர் தந் இடுநற்றவவேதியீர் 

BG Fn 

(௬௪) 

(௬௫) 

(௬௬) 

(sar) 

(௬௮) 

(௬௯)



&6TO இளை சைப்பு.ராணம். 

சே.துகங்கைவந்துற்றதிறத் தனைப் 
போதகோக்இப்புகழ்ந்துமிழ்ந்துபின் 

வேசவேதியன் வேதவிஇப்படி. 

மோசதசங்கற்பமுன்னுறமூழ்கினான், 

எண்ணருந்தட்மூழ்கியெழுக்இடும் 

கண்ணுவன்றனைக்கண்ணுதல்கண்ணுதிஇப் 

பண்ணிறைநதபயின்மறைவாயினா 

லுண்ணிறைட் தவருளொடுமோ துறும். 

அன்பகண்ணுவகேட்டியறைகுது 

மின்பிறங்கடைமெல்லியலாளொடும் 

பொன்பயின்றவிப்புண்ணியவைப்புறு 
மின்பமாதலத்தென்றுமமர் தயால். 

பத்திமார்க்கம்பதிரதுணருள்ளொளி 
மெத்துமெம்மியலன்புருமேவியே 

வைக்தவுண் மைதெரிந்துமகிழ்நதுகன் 

முக்கனாமுகத்கொவொழுதி. 
ஒன்றையும்றிடலுற்நிடலினமைதா 

னென்றிசைக்குமிரண்டினுமோர்படி. 

சென்றுசாருக்துவந்துவச்செல்லலை 

யன்றியேயகத்தவ்வியமின்றியே, 

ஆகம்பாவுமுயிர்க்குயிராம்பொரு 

ளேகம்பாவுறுமாமெனவெண்ணியே 

சோகம்பாவனைத்தொன்மைமொடுந்கொடர் 

மோகம்பாவுதலின்றிமுயலுஇி, 

(௭௦) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௩) 

டு)



கண்ணுவமுனி பேறுபெத்றபடலம். 

புண்ணியப்பதிபோற்றிரின்றோ றம் 

பண்ணினன்னதுகோடி.பயன்றருய் 

கண்ணில்பாவமுங்காட்டியவாறுபோ 

லெண்ணுங்கோடிமடங்குறுமென்பவே. 

ஆ ன்வப ¢h iDJ 00) ch LL O07 & EDT 

மீது பெறும்வெம்பவங்கோடியாப் 

போதரும்மதுபொக்கமதாயினு 

மோதரும்பிறப்புண்ணப்படுவதே. 

இத்தவர்சனிலென்றுமிரு£துவான் 

சித்ததீர்த்தமுஞ்சேதுகற்கங்கையு 

மொத்துமூழ்கியுமையையுகக்மையும் 

பத்திபண்ணிப்படுத்தியப்பாவமே, 

இம்மையாள் வினையால்வருமின் பழமும் 

வெம்மைசார்தருதுன்பமுமேவுறீஇக் 

கொம்மையைம்புலக்கொற்றமகணன்றுயர் 

செம்மையாநீஜொலைவித்திருசெய்கையும். 

பொத்துபும்மலப்பொய்யுடல்பொன்றுநா 

ளுயித்துநின் திடுமெண்பொறியா திய 

தத்தமார்கரணங்களிற்றாமுற 
வைத்துபாஇிவயர்தனைகீய்கியே. 

எங்குமாகியியைந்தமெய்ப்போதமாநீ 

துங்கமேனிதொடர்ந்தனைத்திற்குகல் 

லங்கரித்திறமாயழிவந்றுயர் 

நங்கஇப்படுநன்னிலைஈண்ணு தி, 

௧ 

(௭௬) 

(௭௭) 

(௭௮) 

(௪௯) 

(௮0) 

(2/6)



&6T2. இளைசைப்பு ராணம். 

பிரமன்மான்முதற்பேசருந்தேவரு 

மருவிவாழ்ந்திடமா தவமற்றிரண் 

டரியவின்பவகண்டவ்ருவினை 

யுருகுமுள்ளுறுச்தொப்பறவாமுதி 

என்னவேயருளீ5துமகேசனா 

நன்னிலைப்படுகைலைஈகன்னாயகன் 

மன்னுறித்தியமங்கலைகன் னொடு 

தன்னுருக்கரந்துற்றனன்முன சோ, 

௩ம்மையாளஞுடைநாயகனாயகி 

தம்முருக்கரந்தெய்கலுந்காபதன் 

விம்மித் துயரன்புமிகுற்களி 

செம்மையாளொடுஞ்சேர்ஈதுநின்றானசோ. 

Ca mm. 

ஒதுமந்தவுயர்முனி 

சேதுகங்கைசெறிகரை 

மீதுபன்னம்வேய்ந்இடுங் 

கோதில்சாலைகோலியே, 

இங்குமேவியன்றுதொட் 

டெங்கணாதனிணையடி 

தம்குமன்பின்சால்பொடு 

(பொங்குகோன்புபூண்டசோ. 

துணை கொள்வைக றோறுமவ் 

வணைகொள்கங்கையாடியே 

யிணைகொளாதவெழின்மறைப் 

பணை கொள்கோயிற்பாலுரு, 

(௮௨) 

(wm) 

(௮௪) 

(௮௫), 

(௭௬) 

(௮௪)



கண்ணுவமுனி பேறுபெற்றபடலம். 

மின்னுசோ இமெய்யனை 

மன்னுகிக்கமங்கலை உ 

தன்னுயரீந்ததலைவனை. 

சைசெயதுபுண்ணியன் 

ர்சில்போற்றல்வலமுறல் 

கூடுகின்றுகும்பிட 

'லாரிலின்னவாற்றியே. 

சுவைகளாறுகொடர்வுறு 

மவிநிவேதமாக்கியே 

சிவ்னதன்பர்”ருள 

முவகைபொங்கவூட்டியே. 

தானுமுண்டிககவொடு 

மேனயா வுமெய்ச்சிவ 

மேனியென்னவீறியம் 

கூனநீங்கியுற்றனன். 

காதலனீன்னகாதையைக் 

கோதிலாதகுறு£முனி 

இீதிலோர்கள் செவியுற 

வோதிவேறொன்றோதுமே. 

கண்ணுவமுனி பேறுபெற்றபடல மூரதிற்று, 

  

௬ 

ஆட திருவிருத்தம் ௬௧ 

  

கங்க. 

(௮௮) 

(௮/௯) 

(௯0) 

(௯௧) 

(௯௨)



& GT இளைசைப்புராணம். 

ப பூம்புகார்ப்படலம். 
POT யய * 

_தருந்ததி சயத்த தவ? செவிக்குமல் லுணவா யு 

ள்ள, இருந்தனிச் சவன்பா லன்பை மீந்திடும் தகை 

ய தேற்றம், பொருந்துடல் வணிகர் நாம்பல் போக் 

திய சரிதஞ் சொல்வா, மருக்தவ முனிவீர் fed ரக 

மொருப் படுத்துக் கேண்மின், (௧) 

பாவிரி திருவெண் காட்டுப் பதியினுக் கணித்தா 

த் தெய்வக், காவிரி கடலிற் சென்று கலந்திடு முகத் 

தே கான்கொள், பூவிரி பொழில்சூழ் இன்ற பூம்பு 

கார் பொலிந்த தந்தத், 'தூவிரி நகரின் சால்பு சொற் 

றிடு௩் தகைய தாமோ, (௨) 

அருமக மறையோ செக்கு மரசுரி முறையோ 

ய்சூச், இ.ரவிய வணிக சொய்கும் இரிபகல் களஎம௦ெொ 

ங்கும், பிரமமா ரறழ்தா செங்கும் பெருகுமில் லறத் 
தா ரொங்கும், பரவரும் துறவோ ரொல்கும் பரவுமன் 

பதைக ஸெஙக்கும், (௩) 

மலைவிலா வுள்ளா ரெங்கு மலைவிலா வுள்ளா ரெம். 

கு, மிலைபயில் வேலா ரங்கு மிலைபயில் வேலா செ 
ங்கு, மலைவரும் பொறியா ரொங்கு மலைவரும்,பொறி 

wr Orage, கலைமதி முகத்தா ரொங்கும் கலைமதி 

முகத்தா ரொம்கும். (௪) 

ஈல்குவகானமெம்குஈலந்தருவிதானமெம்கு , 

மல்குவமானமெங்குமலிகுவவிமானமெம்கும்



பூம்புகார்ப்படலம். கஎடு 

புல்குவஞானமெல்கும்பொலிவவிஞ்ஞானமெய்கும் 
பல்குவகானமெம்கும்பலமலர்க்கானமெய்கும். ' (௫) 

வழங்குமெல் வாத மெங்கு மாணுநூல் வாத மெய் 
கு, முழம்குவ சங்க மெல்கு முனிவரர் சங்க மெய் 

குர்மொழுல்கு௫ விபணி யெங்கு மொருவுரு விப 

ணி யெங்குஞ், செழுங்கவுட் கயங்க, ளெய்குக் தெளி 
ந்தநீர்க் கயங்க ளெய்கும். (௬) 

கரு.துகந் துகங்க ளெங்குங் கடுகுக௩் துகங்க ளெ 

ங்கும், வருசயம் தனங்க ளெங்கும் versus sews 
ளெங்கும், திருரிகே தனங்க ளெங்குக் தெள்ளுகே 

தனங்கீ ளெங்கும், பவுசர் “சனங்க ளெங்கும் பழியி 
HES தனய்க ளெங்கும். (௪) 

மன்மத னாடலெங்கு மாதர்த மாட லெங்கு, மெ 
ன்மைசேர் சுகங்க ளெங்கு மேவரு சுசங்க ளெங்கும், 

பன்மைம௰் கலங்க ளெங்கும் ௨டருமங் கலங்க ளெ 
ங்கு, ஈன்மைசால் பூதி யெய்கு ஈவிலரும் பூதி யெம் 

கும். (௮) 
விரூந்துப சரிக்கூமோசை விழவினைப் புரியு மோ 

சை, மருந்துறழ் தச வோசை மந்திர வேத வோ 
சை, திருந்துபல் லியங்க ளோசை இரைக்கட, லே, 

சை தன்னை, யருந்திமே லெழுந்து கேள்விக் கருவி 

ரும் தாக வோம்கும், (3) 

சொன்னிகழ் பொய்யே வஞ்சம் தயர்தரு மழுக் 
கா ரூஇக், கொன்னுறு குணங்க ளாய கோதினி லிய



௧௭௬ இளைசைப்பு சாணம். 

ல்வோர் நாஞ், தன்னிடைப் புகாரே யாய தன்மை 
யி னாலே போலு, மக்ககர் தனக்கு வாய்ப்ப வமைரக் 

தது புகாரொன் ழோர்பேர். ப் (௧௦) 

மல சய னாதி யாய வானவர் தமையு மெல்லா, வுல 

கையும் பெற்ற தொன்மை யொப்பிலா மருத ur 
ணர், நிலவுறு மகன்மை யாக் நின்றன ரடிமை"கொ 

ண்ட, குலமிகு இருவெண் காடர் குலவிய பதியு 

மஃதே. (௧௧) 

ஓதுபல்வளத்ததாகியுத்தவப்பதியின்கண்ணே 

யேதமின்றிருர் துவாழ்கலியைந்திடுமரபுதம்முண் 

மீதுசேர்மிகுதியாகிமேவியதியாதோவென்னி௰் 

நீதறுகுணத்தின்மிக்கதேடிகர்மசபாமன்றே. (௧௨), 

அத்தகு சிறப்பி னோங்கு மரும்பெறன் மரபு வாய் 

ந்தோர், மெய்த்தன பதியோ வொன்பான் மேவிய 
திக ளுள்ளான், ஷைத்திடு நிதிக ளெண்ணில் வகை 

யுளோம் யாங்க ளென்னச், சித்தமீ தூம நின்ற செ 

ருக்கொடும் வாழு கன்றோர். (én) 

சிவபெரு மானை மேலாத் கதெளிந்தகல் லுள்ள மு 

ள்ளோர், சிவபெரு மாலுக் கென்றுஞ் செய்வழி பா 

டு பூண்டோர், சிவபெரு மானுக் கன்பர் இருக்கொ 

ண்டு புரியு கீசார், சிவபெரு மானுக் கேற்ற சீரறஞ் 
சிறக்கச் செய்வோர். (௧௪) 

கொடைபொறை யடக்கம் வாய்மை குறைவிலா 
விரக்க மாதி, வடுவறு குணங்கள் யாவும் வாழ்வதம்



மும்புகார்ப்படலம, க 

குறையு ளானோர், படவரா வணியுஞ் சோத. usin 

தரு ளாத்த வாய்மைக், BOG வண்ணம் Bost. 

கேற்றீநல் கொழுக்க நின்றோர். (௧௫) 

சீரொடுமினையரன்னஇருககர்மேவியாண்டு 

மேரிசைபரலவாழ்வுத்திருக்திடுல்காலீத் தாழின் 

விரமததனாற்றங்கண்மெய்யறம்வெடுத்தார்தேரிற் 

பேருருத்தொல்லையூழிற்பெருவலியாவையுள்ள(௧௬) 

பொருளினை யாதி யான பொலிவினுக் கெல்லாம் 

கானே, தெருளுறு மேது வா௫ச் இறந்தகல் லறத் 

ஹை விட்டு, மருளுடல் வளர்த்த லாலே வறுமை 

கோய் துயர முற்ற, _வருளுய ரறம்தை முன்னா வறை 

தன ரிதனா even Gap. (௧௪) 

தனமெலா மிழகங்தார் மல்லற் முனிய மிழந்தார் 

இதப், புனல்வய லிழம்தார் கற்றாப் பொலிரிரை யிழ 

ந்தார் புன்கட், ரெனியினை யடைந்தார் கள்வர் தொட 
சவும் பெற்றா ரீசன், பனிமலர்ப் பாதம் பற்றார் பழ 

ல்கணுக் தோர் சான்றும். (௧௮) 

ம்ல்லன்மா acne ளெல்லா மடிதலும் வருந்த 

மாழ்கி, யொல்லென வனைவோர் தாமு மோரிடத் 

தொழும்கு கூடிப், புல்லுற வெங்கட் தென் பொரு 

கஇிய தென்றே யாய்வா, ரல்லலென் பகனை முன்ன 
மறிங்திடா வணிக மாக்கள். (௧௯) 

ஐயகோ தனமும்? 'பைய்கூ ழாக்கமும் தொறுவு 

மாண்ட, வுப்யுமா வாணி கப்பே ஜொழிந்தன யாது



SET DY இளைசைப்பு ராணம். 

யாது, செய்யினும் பயனென் , றில்லை சிறிதுவீட் பள 

SIGS சோரர், கையகப் படுத்துக் கொண்டார் கடிய 

விழ் துயர்ச்கென் செய்வேம். | (2.0) 

படியினத் சிறுவர் வாடிப் பரிவொடு தாயர்ப் பா 

ர்த்து, மிசைமிசை யென்ன விம்மி வேண்டுவ ரினி 

மே லிந்த, விசைஈகர் கணப்போ தேனு மிருந்திட 

இசையிலே யெனினுஞ் சென்று இ லாகா தெந்தம், § 

சவியர் தேடி. வாழ்வாம். (௨௧) 

ஈதியாஞ்செய்தற்பாலதென்றிளங்கோக்கள்யாரு 

மோதியேயுறுஇயெய்இயும்றவப்பதியைநீங்கி 
யாதுலர்க்கன்னையாஞமங்கணரருட்கணோக்காற் 

நீதகல்பத்திசோச்பேணுயர்சையஞ்சேர்ந்தார்.(௨௨) 

சையமால் வரையியற் போங்க தகலினா ரந்த வெற் 

பிழ், பெய்யு௮ நீத்த மான பெருமைசால் பொன்னி 

தன்னின், மெய்யுற மூழ்கு யந்த வியனதிக் கரையி 

ஜோங்குஞ், செய்யகேழ் இரங்கள் சென்று சிவனருள் 

சிரமேற் கொண்டே. (௨௩) 

விரைந்துவ$ துயர்மா தேவி மெய்த்திருப் “பெய 

சா ளோடு, மிருந்தருள் கண் டேச னிணையடி. தரி 

Ag தேடும், இருந்திய கபிலை பூசை தெரிந்தராள் கபி 

லை யம்மைக், aogier IC சான ன௫ிதரி சத் 

துப் போற்றி, (௨௪) 

சங்கமமுகத்இற்சார்ந்துசத்்இதன்றவத்.தால்வந்த 

பங்கமில்பராசரப்பேர்படை ச் இடுமானிவன்பூசைக்



பூம் புகாப்படலம், ௧௭௯ 

கங்குவக்கருளியாண் டேயாஇகேசவனோடுற்ற 

துங்கவேதாம்பிகைக்குத்துணைவனைவழிபாடாந்றி. () 

கணணனும வச௪யல் ஸரனுய் கருதிமுன் Got (hg A ob 

இட்ட, புண்ணிய வசல தீபப் பும்கவன் படிவம் போ 

ற்றிம், இண்ணிய வாலி முன்னர்ச் செய்கதோர் பூசை 

கொண்டே, பண்ணிய வருளோ மிற்ற வக$இயேச் 

சுரனை யேத்தி, (௨௯) 

பேதமிலன்பனானபிரகலாதனன்பூசித் த 

வேகநாசாயணப்பேர்விண்ணவன்றன்னைவபழ்ம்இச் 

தீதுமுப்புகலுற்றோர்க்குத் திருவுள மிரங்காகின் ற 

வோ.து£நிகேதமேவுமொருவனைப்பணிபல்செய்யா. 

தொழுசகை யிராமன் போற்றுஞ் சோஇநா யக 

னைப் போற்றி, வழுவிலாக் கதம்ப கான வள்ளலை 

வழுத்தி யன்பின், செழுமை கொள் “வலையிற் சாரு£ 

இருப்பிர யாணகாதன், பழவட். பணிமது நீலிப் பழு 

வமார் பகவற் எுழ்ட்து. (௨௮) 

அரங்கமா நகரம் வ பூ பண்ணலை யழுதச் தீம் 

பாற்” றரங்கமா க&லை மேரும் தடவுவெண் மலையி 

லுள்ள, வரங்குலாம் புருட வேதை வான்பொ 

ணல்சூம் வண்மை, கெருங்குபுண் டரிகக் கண்ணார் 

கெடியனைப் பரவ லாற்றி, (௨௯) 

அட்டரு வானைக் காவி லண்டங்க ளெவைக்கு 

மன்னு Quc.Oges சம்பு? கேசப் பெரும்பிரான் 

ன்னை வாழ்த்தி, மட்டுவார் குழலி யோடு மகழ்சி



௧௮௦ இளைசைப்புராணம். 

சாப் பள்ளி மேவித், தட்டிலா பத்தைத் தீர்க்கு 

தாயுமா னவரைக் தாழ்ந்து. (௩௦) 

அப்பதி யகன்று பொன்னி யகன்கரை வழியாக் 

8ீழ்பால், வைப்புறு தசையிற் போந்து. மருங்குறு 

இருமால் கோயி, லொப்பிலா வானார் கோயி லுங்று 

து தீர்த்த மாடி, மெய்ப்பரி வோடும் போற்றி மெலி 

வினை யகங்கொண் டே. (௩௧) 

இருவிடை ogg ரெய்திச் ஏிறப்பெலா மளிக்க 

வல்ல, முரிவில்கல் யாண தீர்த்த மூழ்கிநே ரியர்கள் 

பூசைக், குருகுமா விலிம்க மாகி யுயர்வர குணப்பே 

ர் மாறன், பிரமமாப் பழிதீர்க் தாண்ட பெறலரும் 

பிரானை யேத்இ. (௩௨) 

மாயிருஞ் சவஞா னத்தை வள்ளன்மம் இரமாச் 

செய்ய, வாயன்மெய் புகுந்தோர்க் Gig ara@ g 

ஹையை வாழ்த்தி, மூயமுக் கோடி. யான முனிவரர் 

பத்தி செய்த, தேயமா நின்ற சர்ச்இித் இரிகோடி 

காவைப் போற்றி. ட... ௩௩) 

போன்னியி னடுவு தன்னுட் பூம்புனல் பொலிந்து 
Corns, துன்னிய துருத்தி யென்னும் தொல்பதி 
'தொழுது வெற்பின், கன்னியாங் கவுரி யையன் கழ 

லிணை மயூர மாக, யுன்னியே வழிபா டாழற்று முயர் 
ப.இ வணங்கி நீங்கி, (௩௪) 

புள்ளிருக் குயர்வே .ஞராம்: பொற்பதி போற்றி 
யம்மை, வள்ளமேன் முலைப்பா லேக்இ மைந்தனுக்



பூம்புகாப்படலம், ௧௮௧ 

கூட்ட வப்ப, னுள்ளுறுங் கருணை பூத்த வுயர் தல 
மிறைஞ்சல் செய்து, கெள்ளுகட் டழகு வாய்ந்த இ 

ரிபுரரீம் பிகையைச் தாழ்ந்த. (௩௫) 

,புளினமும் பொழிலும் பொங்கப் புள்ளெலா மல 

ம்ம், வாழ்ந்த, தெளிதரு சுழிநீர் மீது சேலினங் துள் 

ள வார்த்துக், களிகொள்க£ தருவர் தேவர் கலந்துள 

முவப்பச் செல்லுங், கொளவரு ஈலத்த தான கொ 

ள்ளிட நதியைக் கண்டார், (௩௬) 

கண்டுமெய் விதியாற் ரோய்ந்து கண்ணுத லர௬ு 

ணின் ,றுய்ப்பப், புண்டரி தாக்கன் முன்னோர் போற் 

ow வண்டப் புக்தேண், மண்டுளப் புண்ட ரீக மாபு 

ரம் வைகும் தேவைக், தொண்டுளப் புண்ட ரீகநீ 

தொடர்வுறம் இயானஞ் செய்து, (௩௭) 

கொள்ளிட நதியை நீங்கக் குலப்பெரு வணிக 

ரெல்லா, மூள்ளுறு மிளைப்பி னாலே யுயங்கியே மெ 

ல்லச் சென்று, தெள்ளுறு மறைக எேத்தும் திருப்பு 

லிவூர்வற் "தெய், வெள்ளமார் இவநழ் கங்கை விரி 

புனல் 'குஷ்டந்து போந்து, (௩௮) 

தெண்ணிலா வெறிக்குஞ் சென்னித் தேவுற் ww 

ப லத்தே, பண்ணுறு பரமா னந்த பர௩டம் snags 

தேடத், கண்ணறும் பூநீர்த் தாக் தாக்கிட வுடை 

த்து சாம்பி, யுண்ணுற் வன்னம் கேடி யொருங்குற 

வித சென்முர். (௩௯)



EL2. இளைசைப்புராணம். 

CG a Dr 

பொன்னம் பலமார் பெரும்பற்றப் புலியூ பென்னு 

மந்தநகர், தன்னி லுல்மயு மகோரசிவ வாசாரியனா௩ 

தனி மறையோன், முன்னை மறைகண் முழுதணர்ந் 

தோன் முன்னு, மகமும் புறமுமெனச், .நுன்னு ௧க.ர 

மடக்குற்றோன் ஜொன்மை நிலையா மொழுக்க £மு 

ளோன். (௪௦) 

சிவனா ரடிகொள சிந்தையினான் சிவனூ லெல்லாம் 

தேர்ந்துணர்ந்து, தவமா நெறியி ஸனின்றிடுவோன் 

செளத மார்த்த நிலைவல்லோன், ௩வமார் பிரம சரிய 

ததோ னவையில் சிவனும் பாவனையோ, னெவரே 

யெனினு மிரங்குறுவோன் பொன்க லோடென் றெ 

ண்ணுறுவோன். | (#8) 

இந்த வகையிற் மேசுதிக ழிறையை யுடைய வா 

சானை, மைந்தர் மனையார் தம்மோடும் வாட்டும் பசி 

யா லுடல்சோர்ந்து, சிந்தை மாழ்கும் வணிக டால் 

லாஞ் சேர்ந்து முன்னின் நெம்மானே, வெந்த வழ 

Gear கொடும்பசியால் வெதும்பி வந்தோம் யாமென் 

றார், (௪௨) 

, என்ற மொழிகேட் டவ்வாசா ஸிரங்இ wien CRs 

கருள்கூர்ந்து, தன்றன் சிடர் தமைகநோக்கஇத் தகை 
சா ole பருப்புமுதற், ன்றும் பாகப் பொருள் 

கடமைத் தொடரக் கொணராப் பாகஞ்செய், தொ 

ன்றும் பாதிக் கணப்டொழுதி 'லுதவு மன்ன மிவர்க் 
கென்ருன். (௪௩)



பூம்புகார்ப்படலம். கலு கீ 

அந்த வாக்கு மிசைக்கொண்டே wag nbd 
னவைசெய்ய, முந்தும் பசிகோய் தீர்ந்கிடலே மூன் 

ரூ மசபின் வுழிவந்தோர் புர்தி மகிழ வனைவோரும் 

பொலிவோ டன்ன மருந்தியபின், சிந்தை தெஸிந்து 

Co sans இருந்தத் தொழுது முண்னின்தே. (௪8) 

பட்டினக்தாம் வைஇயதும் பரமன் பச்இ விட்ட 

அவும், கட்ட மதனால் வந்ததுவுஙீ கருது மிவையே 

முதலாகச், செட்டி மாக்க டந்நிகழ்வு சேர வுரைச் 

௮ வேண்டிடலு, மட்டில் கருணைக் குரவனினி மா 

ழ்க லொழிமி னெனவருளி. (௪௫) 

பழிசெய் வறுடை வெந்துயர் தீர்ப் பதுவாய்ப் பாவ 
மறுப்பதுவா, யெர௩ழிவில் சிவனார் இருவருளுக் கே 

துவாகி யுயர்மனுக்கட், கழிவி லரசா யின்புருவா 

யமருக் இருஜைர் கெழுத்திக்து, கழியு மலநீக் கழு 
மெண்ணுங் கருத்து முதவு bog? (௪௬) 

இவைக , ஸணீவிர் கரங்கொள்ளா வேற்ற செய்மி 

னெனவோதி, நவையி நனமே முதலில நல்கி யவ 

ருக் கதண்பின்ன, ௬வமை யகலுஞ் சூக்குமமா முய 

ர்ந்த “சைவ தருமமவை, சிவமென் பொருளே பெரு 

கவுள$ தெருள வருளி னோடருளி. (௪௪) 

மூன்பு போல நுய்களது முதலுமா ௩௧ மெய்தி 

மிகு, மின்ப மோடு வாழ் தரொன வியம்ப லோடு மவ 

Grawr, werd Ce@ wemaGs tt sr@ SBD 

Oy சடன்மூழ்பப், பின்பு தமக்கு வாழ்வாய பெரு 

மை தந்த தே0கனை, (௪௮)



Saye இளைசைப்பு சாணம், 

மீட்டு மீட்டும் வலஞ்செய்து மெய்யா செட்டு விய 
னுதுப்பும், கூட்டி வணங்கி யெங்கள் பெருங் குறை 

கள்யாவும் தவிர்த்தமையா, ,லாட்டுர் தேவு நீயேயெ 
ன் மறைந்து விடைபெற் றவணீம்இப், பாட்டிற் 

இசைதம் பஇசார்ந்தார் பரிவி னீங்கு மவ்வணிகர். 0) 

ஆசானீந்த பொருளாலே யமையும் பலவாம் ole 

ணிகங்கள், கூசா இயற்றி வைகடலுங் குலவைக் 

sep Ren வியனாலும், தேசார் நீற்றி னுயர்வாலுகீ 

இகழ்முற் பக்கப் பான்மதியின், மாசா ராத செல்வ 

மெலாம் வைக ஜோறும் வளர்வுற்ற. (௫௦) 

பசுவி னிரைக ணிறைவுற்ற பயிரின் வகைகள் பய 

ன்மிக்க, கசைகொள் பதும ராகமூத னவமா மணியு 

மாடகமுன், னிசையு கான்கு பொன்வகையும் வெ 

ள்ளி முகலா வேனையவு, மசைவில் கோசத் தடங் 

குற்ற வடிமை யிருமை, யளவற்ற. (௫௧) 

தூங்கு கரமாப் பொலிந்தனவே துரக நெடுமா 

மலிந்தனவே, யோங்கு சிவிகை தக்கனவே யுயருஞ் 

ஈர்கண் மிக்கனவே, பாங்கி னேழெண் மாடஙநிலைப் 

பவனம் பலவு மான்மனைகோ, லாங்க தன்றே னிதிக் 

கிழவ னகமோ வென்ன மன்னினவே. (௫௨) 

* Penra) su குன்று 8ீண்மறுகு நிலவு குலவு மஈ*மிய 

ழம், வரைசெய் சிகரி வான்மதிலு மற்று முளவும் 
வயங்னெைவே, கரைசெயின்ன சிறப்புலவும் கடி.மா 

5௧7 மளகையினும், விரைசெய் தாருப் பதிதனிலும் 

விளல்கி யேர்பெற் ரோங்கியதே, (டு௩)



பூம்புகார்ப்படலம். ௪௮௫ 

பரம சிவனார் இருவடியிற் பத்தி விளைவின் வணிக 

சொலாம், பரம சிவஞர் திருவடியைப் பழுதி ‘wens 

Bo நரிப்பாசாய்ப், ப.ரமவிவனார் இருவடிக்குப் பணி 

கள் பண்பிழ் புரிவாராய்ப், ப. ரம சிவனார் இருவடி. 

மகால் Liev Ly i Peover i கேட்பவராய். ௫௪) 

வேதா கமங்கள் விதியொழுகு மெய்யா மறிவி னக 

தணருக், கோதா நின்ற வோதனமோ டொலிய லா 

Ca phase, Dat காத பொருளெல்லாஞ் சிறக்க 

2 தானஞ் செய்வாராய், கோதா மியலி றநிரிகரணமல் 

கொண்டு பூசை முயல்வாராய். (@@) 

தென்சார் புலத்தார் தெயவம்விருந் தொக்க முமா 

* செப்பியிடு, மின்சா ரைந்து புலத்தாறு விழைவி 

Cems தலையின ராயப், பின்சார் துணைவர் பிள்ளை 

யொடு பிள்ளை மனைமுற் குழுவின ராப், பொன்சார் 

தனதன் புலங்கொள்ளின் வெள்கும் போகப் பொலி 

வினாசாய். (௫௬) 

உள்ள மோடு முடலமுமே யுவகை பூரிப் புடைய 

வரரீப்த், தள்ளு நோயிற் றஐளர்விலராய்த் தாபமே 

தும் தம்க்கலராய்த், கெள்ளுஞ் €ர்த்தி தனைவிண் 
மேற், றெரிவை மார்க ணனிபாடக், கொள்ளும் வர்: 

ழ்வின் சீரினசாய்க் குலவி னார்கண் மிகமன்னோ. 0) 

இன்னோர் செல்வ மீதென்னோ வென் னோ வென்ன 

விரும்போகப், பொன்னோ ருலகப் புல்கவரும் புகழ 

காய்கர் நல் லாசான், றன்னோ சருளிழ் றயங்கினராற்



௧௮௬ இளைசைப்புராணம். 

றவத்தீர் வனா ருருவெப்இ, மன்னோர் குருவி னருள் 

சிறிது வாய்க்கின் யாதோ மத்தரிசே. (௫௮) 

பூம்புகார்ப்படல முற்றிற்று, 

  

'ஆட_ திருவிருத்தம் - ௯௧௯,” 
  

.”“ அகோரடிவாசாரியப்படலம். 

——a08@¢o0—= 

என்னவியம்பியவேலையின் வேலையினிகல்போக்கி 

முன்னுறமாந்தியமுத்தமிழ்மாமுனிமுனிவேட் த 

சன்னதுகேட்டுமற்புதழேற்றன ராடுப்பின் 

றன்னிகர்மாதவனுக்கவைதாமுரை தருூற்பார். (௧) 

அருடரு மாமுனி வேந்தறின் வாய்மொழி யழமுத 

த்தைப், பொருடரு ஈஞ்செவி யாய்கல மீது புகப் 
பெய்துர், தெருடரு। நெஞ்சு தெவிட்டில முற்பகர் 

சிவவாசான், மருடரு நாயகர் துயர்த்தெறு மாட்டு 

மஇிக்கொண்ணா. ் (௨) 

அத்தகு தேசிகன் யார்சுதன், மேன்மை மிடை 

SHS, னெத்தகை யாது பொருட்டினி னீண்ட வி 

சைச்,தொன்மை, யுத்தம மெய்க்குரு வாயது, சைவ 

வொழுக்கத்தின், வைத்திடு மெய்யர் தமக்கு முதன் 

மைகொண் மாண்பென்னோ. (௩) 

இங்குவினாவியபான்மைகள்யர் ஓவயுமெங்கட்குப் 

பங்கமினற்றவவன்மையகத்தியபரபோதா



௮ கோரவொசாரியப்படலம். க௮/ஏ 

வங்கவனம்புவிதோன்றியவண்ணமடிக்கொண்டே 

அவ்வுரைகேட்டரிமெய்யினையல்கணரருமெய்யாஞ் 

ரெவ்வுருவாக்கெயசெஃதமிழந்தணன் செம்மைத்தா 
மூஙிவியல்சாலுமுயர்ச்சியிருள்ள மொருங்காக 

யிவ்வுராகேண்மினெனத்தவருக்குமாயீகுற்றான். () 

Ca 

போகமாருருக்கொடுபோககல்கியும் 

வேகமாருருக்கொடுவினைகள்வீட்டியும் 

யோகமாருருக்கொடுயோகமாக்கியும் 

பாகமாருருவுயிர்க்கருளும்ப்ண்ணவன், 

இன்னுயிர்த்துணையெனவிருந்துமன்னுயிர்க் 

கன்னையாவருசுறுமன்னை சன்னொடு . 

முன்னமோர்வைகலின்முறைகெ ரள்கைலையிற் 

றன்னரியனையினுக்தகண£துபோற்மனன், 

Curis Gen புண்ணியன்பொருப்பின் மீமிசை 

யாய்ந்திபபல்வகைமாக்களற்புதம் 

வரய்ட்இடுங்குவடுகள்வா ழகோக்கினை 

யீந்தருள்சன்றதோரினையவெல்லைவாம். 

YE விரின்றென் று மேயடிமெஞ்ஞைக 

டகைபெதமொழிதருசுகல்கள்சாரிகை 

பிகமு.தற்புட்குலம்பிறங்கும்பொற்ப.து 

வகைமிகுந்தாதுசேர்ந்தொளிருமாண்ப.து 

(௬) 

(௪) 

(௮): 

(௯)



SL ab} இளைசைப்பு ராணம். 

நிறந்தருபொன்னியற்கமலகீடி.யே 
வறந்திடலென்றுமில்வாவியேயசும் 

புறைந்தநீர்க்கயக்தலையுலவுமொள்ளிது 

செறிக்திடுதேனுகர்தேன்கொாள்€ரது. 

கானுறுகற்பகக்கானுங்காமகற் 

றேனுவினிரைக ஞஞ்தெந்துசேர்குவ 

தானியமாறினுமலரும்போதளாய் 

வானிமிர்சிறுவளியசையுமாணது, 

பூண்டகுிந்தைசான்மணிகள்பொற்பது 

மாண்டகுமங்கலவடிவமாய து 

காண்டொறுங்காண்டெர்றுங்கண்களோடுள 

மீண்டிடாவகைமையின்மேவச்செய்வது. 

உரைதருஞ்சிறப்பினையுடையதாயுய 

ச ரதனமயமதர்யமருமோர்குவ 

டி.ரதடன்மொழியொமேிமம்மையாளுடை 

வசதனய்கெய்தியம்மாதைநோக்குரு. 

மேம்படிவாமமார்மங்கைமேதக 

வோம்பியபொம்மலினுயர்வதாப்மனக் 

காம்பெருமகழ்தருமிந்தவுற்புதத் 

தேம்யயில்கோட்டினைத்தெரிஈ்துகாண்டி கீ. 

என்னவேயெம்பெருமாட்டிக்கெம்பிரான் 

முன்னுறுமணிமயமுடியைக்காட்டியவ 

வன்னமோடருள்விளைபாடலாத்றுபு 

மன்னெடும்பொழுதவட்பயிலலுற்றுழி. 

(௧0) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

6 (௧௪) 

(௧௫)



௮ கோ.ரடிவாசாரியப்படலம், ௧௮௯ 

பொன்றிகழ்புரிசடைப்புனிதகாயகன் 

றென்றிசைசிறந்திமமகோரச் சீழ்முகத் 

தொன்ஜொருவேர்வையிள் நிவலையுற்றதா 

லன்ம.கதனைமுழுதருளுகாயகி, (௧௬) 

இருக்கைய்னவாஙகியேதிகழுங்கய்கையற 

பொருக்கெனவிடுத்தருள் செய்யப்பொற்புறு 

முருக்கிளர்மதல்யாயுதித்ததாலல் 

இருக்கினொண்டொருளெனுமேகனாணையால். (௧௪) 

Ga Mr 

+) 8 sein முன்ன ராக வெம்பிரான் மூடிவோர் கா 

இற், ுங்கமார் குடிலை பேசு௩் தொல்பஇக் கணித்தா 

வுற்ற, ஒங்கைமா நதிக்கு மேல்பாற் கரையினிற் கஞ் 

லா நின்ற, வங்கொராச் Aros துற்றோ னங்கண 

சருள்வாய்ந் துள்ளோன். (௧௮) 

சிவதரு மங்க ளாய்ந்தோன் றிருந்துநற் பொருள்க 

மேடோந்தொ, னவமில்கோ விந்த சாமி காமமார் மறை 

யோர் வேந்த, னுவமையி லொளியான் மிக்கோ னு 

'யர்மீகீவிலாமை யா$ீல, தவழமுழஙம் தனனாற் பன்னா 

டன்மனை சுலை யோடும், (௧௯) 

இவ்கை தவஞ்செய் துற்றோ னேழ்பரித் தே 

சோன் முக்நீர்ப், பவ்வமே லெழுமு னன்னீர் பழ.நீ 
இடப் பன்னி யோடு, மெவ்வம தகல மாற்றி யிகபர 

(gar, நின்ற,  தெய்வீத கங்கை யென்னும் இருஈதஇ 

சேர்ந்தான். weg’ eo. . (20)



௧௯0 இளைசைப்பு. ராணம். 

அப்பொழு ததன்கூ லத்தி லணிகெழும் புளின 

மொன்தின், மைப்பெரு மிடற்றுப் புத்தேள் வதனம் 

வம் துஇத்த மைந்தன், மேய்ப்படுஞ் சுதைகொள் 

சோம விம்பகேர் மூகழு மீன, மொப்புறும் விழியும் 

குந்த முறழ்ந்இுடு ௩கையின் பொற்பும், (௨௧) 

தொண்டையம் கனிச்செவ் வாயுஞ் சுரிமுகக் கள 

முங் கஞ்சக், கண்டிளட் தோளுஞ் சாம்பூ நகமெனத் 

தயம்கு மெய்யு், கொண்டகொல் விரல்வாய் வைத் 

துக் கூரனல்யா Pollen வெல்லும், பண்டர வாய் 

விட் டாரப் பன்முறை யமுதுற் முனால், (௨௨) 

ஆங்குவந் தடைந்த வந்த வமண னுளமுப் கண் 

ணும், வாங்ளெ மதலை தன்னை மகிழ்ந்துகண் டீதென் 

கொல்லென், ஜோங்ககி சயத்த னாகி யுயிர்த் துணை 

யாடுத் தன்னோர், பாங்குற நின்ற ழொன்மைப் பன் 

னிக்குக் காட்டி னானே. (௨௯௩) 

காட்டலுங் கந்த வேள்போழ் கட்டழ குடைய 

சேயை, வீட்டருந் தவமீ தூர மெய்ப்பதி யோடுஞ் 

செய்தா, ணாட்டம தாரக் கண்டா ணணுகினா ளெடு 

த்தாள் புல்லி, மாட்டுறு மடிமேல் வைச்மாள் வதன 

ம்பன் முறையும் பார்த்தாள். (௨௪) 

உச்சியை மோந்தாண் மெய்யி னுற்றதோர பூழி 

தன்னைக், கச்சணி கொங்கை யாடன் கலையினாற் 

றுடைத்தாள் பின்னர்ப், பச்சிளங் குதலைப் பிள்ளை 

பசியினாம் கலுழ்த னோக்கி, யிச்செல ஓகறு மாறு 

யாதென வவலம் கூர்ந்தாள். (௨௫)



அ௮கோ.ரசிவாசாரியப்படலம். ௧௯௧ 

மதலைபாற் ரன்வைத் துள்ள மறுவறு மன்பி 

னாலே, பதலைபோற் பருத்த, கொங்கை பால்சுரநீ 

இட்ட” வாற்றாழ், நிதலைசேர் மெய்யா (or ont Gxt 5 திகழ் 

நதுவிம் மிகத் த ளாகிக், கூதலைசேர் மகவு கொள்ளக் 

குழுக்கட்பா லீரூத்தி ளே. (௨௯) 

பாலினையருக்தா சின்றபாலனுக்குவநீதுஈல்குஞ் 

சேலினைகேருங்கண்ணாட்டியம்புவான் றேர்ந்தமெய்ய 

னாலினை கேரக்கட்டாயாரதுசேயோவின்னோ 

னஞுலினையுடையசாஇடடுவினுள்யாதோவின்னும். () 

்குலம்திற னேதே* வின்ன கூறுபா ணெரா இந்த 

ப், புலக்துறு மகவைப் போற்றல் புரையகாம் விடுத் 

இ யென்னச், சொலத்தகு மொழியைக் கேட்டுத் 

தொல்லழ ரூடைய சேயை, நிலத்திடை விடுக்க லா 

D@ ணெஞ்சிடைச் துயரங் கொண்டவள், (௨௮) 

“5 
jo @ 

அனையபொழுதருமறையுமயனரியுங்சாணரிய 

புனிகனருளாலருஞம்பொற்புறுமோரசசீரி 

பனவர்சிகொமணியிர்தப்பாலனமதிடத்துதித்தோன் 

நனயனுக்காத்தவஞ்செய்தடினக்கிவனைத்த ட் தளமால்? 

இப்பொழுதேபன்னியொடுமிருங்கய்கைநீர்படிர்.து 

மெய்ப்பதிசார்ந்தையரொடுஞ்சாதமுதல்வினை'முடித் 

செப்பிழிடும்பத்தாரராள்கோரசவனெனவோது [தி 

மப்பெயனாயிடுதியிவனலைனக்குமேன்மையதாம், ()



௧௯ இளைசைப்பு சாணம். 

என்னவிரு விசும்புகிழிச் தெழுக்ததொரு இருவா 

க்கைச், தன்னுடைய விருசெவியுட் தளிர்ப்பெய்தி 

யுறக்கேட்டுப், பன்னரிய வானந்தப் பரவையிடைப் 

படிந்தாழ்ர்து, சென்னிமிசைச் இருமொழியைச் சே 

ர்த்துமனைக் இவைபேசும், ₹ (௩௧) 

துடியிடைகேண் மகவின்றிக் துயருமெமக்” கருள் 

கூர்ந்து, விடைமருவும் பெருமானோர் வியன்மகவை 

யருளினனாழ், கடலுலகு தனிற்காணுங் கணிப்பரிய 

பாக்கெயெத்துட், படியரிய நாம்பெழ்ற பாக்கியமே மா 

க்கியமாம். (௩௨) 

என்னாவம்மறையாளனின்சத்துமஏழ்பன்னியொடும் 

பொன்னாரும்வ.ரகங்கைப்புண்ணியநீர்புகுக்தாடி 
மின்னாருமெழின்மகவைவிரிகரங்கொண்டெடுத்தே 

தன்னாருமனைபுகுந்துசங்கரனார்பணிவ்ழியே. [நதித் 

சா,சவினைமுதனிரப்பிக்ககுதியொமெக்தணர்க்குப் 

பீ.தமுகற்பலவாயபெருர்தானமுவந்தீந்து 

கோதகலத்திருந்துவிழாக்கொண்டாடிச்சிவம்பெருச 

மோதமிகுகாமவினைமுடித்துமனமகழ்பூத்தான். (0) 

இவ்வகையஇருச்சேயையெய்இமலர்மறையோர்க 

ளுய்வகையதாதையினாலுற்றதெலாமுணர்ந்துள்ள 

மெய்வகையகளிதூங்கிவேளென வேவிய£தெண்ணிச் 

செபய்வகையவாூகளாழ்ிறப்பித்துச்சென்றனால். 

மறைதெளியு மந்தணனு மைக்தனுக்கவ் வப்பொ' 

முதே, யறைகொளுப நிட்டான மன்னவினை கேச



அகோரசிவாசாரியப்படலம், ௧௯௩ 

வினை, முறைஇகழ நிகழ்வித்து முப்புரிநூற் பெருஞ் 

சடங்கைக், குறைவகலு மெட்டாண்டிற் குணம்பெ 

Ga “புரிந்தன னே. - (௩௬) 

சொன்ன தொரு காலத்தஇம் ஜொன் மறைகள் ஆற் 

பிக்க, வன்னி “Dus apy மொழுக் குடையோன் மறை 

களைகள் கோதுறுவா, னின்னு மழை யங்க மொடுமு 

பாங்கமவை யிஇகாசம், பின்ன மிலாப் புராணங்கள் 

பிறீதாலுங் கற்றனனால். (௩௭) 

குருவழியாக் கொள்க வெனும் கொள்கை யினா 

லந்நிலைகின், ஜெரு வழியா தூல்களெலா முளங்கொ 

ண்டான் பத்தாண்டே வருஷழியே வளர்த்தபிதடி வது 
வைசெய மனை யோலிம், பெருவழியிற் பிறந்த வொ 

ர பெண் ணரசைச் தெரிந் துற்றான். (௩௮) 
Ca Mn 

ஆன வேலையினலரின் மேயினோன் 

மானதத்இினின்வமதமாண் பினோேன் 
ஞானபோசீகம்தலைமை-ண்ணினோன் 

மானமார்சனற்குமரமா முனி. (௩௯) 

காமிகம்முதறகழறநின் றிட௰ 

தோமிலாசமத்தொகைகள்யாவையுவ் 

காம ப்பொடிகண்டநாயனார் 

தாழுகாத்திடத்தானடைந்தரோ, (௪௦) 

அனையகாயனாசாணைமேறந்கொடே 

துனையவந்துஈற்காசித்தொன்னகர் 

'தனையடைந்து ஈர்தங்கவாழ்ம்இடும் 

பனவர்மேலவன்பவனம்புக்கனன். (௪௧) 
a.



௧௯௪ இளைசைப்புராணம். 

புக்கதொன்முனிபுங்கவன்பொலிம் 

தொக்கவாசழகொழுகுஞ்சேயினைப் 

பக்கமேவியேபார்த்துத்தன்னுள 

மிக்ககோர்பெருவியப்புமேவியே. 

௮ந்தமில்லொளியமையவந்தடு 

மிந்கமைந்தனையெய்தப்பெற்றது 

பந்தநீங்கிடும்பனவர்மேலவன் 

சிந்ஹைலாக்ககல்செல்வமேயெனா, 

எண்ணியேபெரும்புகழையெய்தியோ 

னண்ணனல்கியவாகமங்களை 

மண்ணின்வம்இடுமைந்தன் றேர்வுறப் 
பண்ணியேயிதுபரிவினாற்றுவான். 

௮ம்மையோடுறுமப்பனைக்தனோர் 

சைம்மையாகஇய்சிம்தையிற்கொளீஇ 

மெய்ம்மைமந்இரமிடலின்பூதியைக் 

கொம்மைமெய்யி னோன்கொள்ளகல்இயே. 

ஆகுமாிகளருளிடற்சிவ 

யோடியாகெனவோதஇயே௩ம 

தேககாயகனிணையிலாணைசெய்் 

யோகைமாமுனியொல்லைபோயினான். 

பிரமசாரியாம்பெரியனும்மவ 

லுரைசெயுற்றகல்லுண்மைநாலெலாம் 

கருதியோர்முறைதன்னிற்கண்டனன் 

விரவுஞானமாவேலையாயினான். 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) ரி 

¢ (௪௬) 

(௪௪)



௮ கோர?வாசாரியப்படலம். ௧௯டு 

    

    

   

  

இத்.துணைப்பெருஞ்செதப்பையெய்தி 

வித்சகன்பினேமேவுமாறெலாஞ் 

சித்தமேற்கொடுதேர bgsihs sn 
வைத்தசேவடிவணங்டுப்பன்முை 

அன்னர்தம்பொடுமனையசொல்ப 

துன்னைநீங்கியேதவங்கள்சித்இக 

ளென்னுமின்ன வையியலுக்/ இல்லையா 

நன்னாமாககர்கண்ணினானரோ, 

வேறு, 

௮.த்தலை வந்தடை சிவனுமணி பெருகு மிருக்கை 

யதொன் றமைத்துக் கொண்டு, நித்தவினை நிமித்த 

வினை நிகழ்ச்சி யெலும் பூசைசெப நியதி யாதி, பை 

த்ததழீ லோம மொடு தருப்பணமே வைகறொறும் 

பரிவிற் செப்யு, மெய்த் தகைய பார்ப்பனமா வுண்டி. 

யிலை விழியோடும் விளங்க வாற்றி. * (௫௦) 

மக்திரமோ ட்டம் தார காதீமில யத்தினொடு வகு 

க நின்ற, பந்தமிலா விராசநிலை யோகமெனு மிவற் 

நினையும் பூயிலத் தக்க, நிந்தை யகல் பிறநிலையு நிக 

rpc முயல்வினொடு நிகழ முத்தி, யந்த மிலாப் 

பெரும்புகழை யடைவுற்றான் பெருஞ் சத்த னாகி 

மன்னோ, (Bs) 
சவனடிக ளூளத் இருத்தித் தருத்தகைய சிவயோ 

கந் இருந்த முற்றி, யுவமை யகல் இவெயோட யாய 

மறை வள்ளலுய ரொருக்கற் கூறி, னவி சொளிய 

மூக்குறிகொள் பூதியொடு மக்கமணி யணியு மெய்



௧௯௬ இளைசைப்புராணம், 

யா, னவை யகலுஞ் சிவலிங்க பூசையினை நியதியு£ 

கடத்தும் தூயோன். (௫௨) 

பரவரிய சிவோக மெலும் பாவனையின் வழுவா 

தோன் பரனார்க் கன்ப, ௬ர௬வமஇ லன் புடையான் 

மந்திரமும் தந்திரமு முயரும் வேத? வரமுடிவுஞ் 
சோதிடமு மழ்றையவும் வடித்த பெரு வன்மை யுள் 

ளான், நெரி வரிய தன்மையவாம் இரிகால கிகழ்வெ 

ல்லாநீ தெரிய வல்லோன். (௫௩) 

நிக்க மனுக்கொக நிகழ்விப்போ ole ravFt 

நிறைய நின்றோ, னெக்க இய வுயிர்மீது மிரக்கமுளோ 

னெவர்க்குகல மீயுநீரா, 'னக்கூரவன் மனிதர் தமக் 

கரியதொரு பெருமையினி னமைதல் கண்டு, மிக்க 

இருத் இல்லைககர் மேவியுளா ரனைவோரும் வியந்தே 

யுத்றூர். ் (௫௪) 
பொறிவாயி லைக்த வித்தீர் புகலும்வினாக் தனக்கு 

விடை போதும் வண்ணம், பிறைவாழுட் -இருச்சடை 

யார் பெரு முகச்இற் பிறந்தகுருப் பெருமை சொன் 

னாஞ், செறிவாய செல்வமிகு தேூகர்கள் சேர்வுற்ற 

சிரம நீஙக, மறைவாழு மிளைசை தனின் மன்னிய 

தோர் செய்இயினி வகுக்க லுற்ரும். (௫௫) 
Ca mg . 

அயன்றொடை வந்தோரகிய வணிகரணி பெறு 

பூம்புகார் நகரிழ், பயன்றரு இருவின் வாழ்ந்திடு wo 
ளிழ் பனிமலர்ச் தாதகப் படலை, முயன்றிசை வண் 
டர் மொய்த்இட வணிந்த மூரிமா நேரிவெற் ப.ரசன்,



௮ கோ.ரசிவாசாரியப்படலம். ௧௯௭௪ 

வியன்றகு குடை வாழ்விரி புனனாட்டின் விளைந்தது 

குறுவிலை வெம்மை. (௫௬) 

வான்முடல் பொய்த்து ஈதியெலாம வருநீர் வறங் 

இட வர்தமை யாலே, தான்மரு வுயர்பேர் தவதவு 

ழெய்குற் தன்னிடைச். சார்ந்இடுவ் குடி.க, ஞூன்மறை 

யுடல்சோர்ம் துடல்படி யுடம்ற வுறுதலாற் சோறு 

டைச் தென்னு, மேன்மைகொள் பழைய மொழிவ 

மு விடவு மேய௫அ தண்புன னாடு, (௫௭) 

இவ்வகை குடிக ளிரய்குத னோக்கி யிரங்கினான் 

பொன்னியம் துறைவ, னவ்வகை யாயு மருங்குரு 

வருளு மங்கண ரன்புமஞ் “செழுத்தின், செவ்வகை 
விளை நீற்றொடு கண்டிச் செல்வமுஞ் சிறந்தசர் 

வணிகர்க், குூவ்வகை யுறுக ணுறுகல சேய்மை 
யுள்ள த வுயர்பொரு ணிழைநத. (௫௮) 

இப்பெரு வணிக ரொல்லையில் செல்வ சொன்பது 

செவிப்புலப் படவே, செய்ப்படு வேல்கொ ணேரிய 

னிவரை ஜெருக்கியே பன்முறை பொருள்கள், கைப் 
படுத்*இடலும் பெருந்தொகை யீந்தார் காவலன் கடு 

ந் துயர் பின்னு, மெய்ப்படப் புரிந்தான் குடிக்கருள் 

வேந்தன் மிடல்செயின் யாரது தயிர்ப்பார். (௫௯) 

பகல்வரு படிற ராமெனக் கொள்ளை பயிலுதும் 

பார்த்திவன் பண்ணு, ,மிகல்வரு துயருக் காற்றல ரா 

இ யிடரினுண் முழ்பே வணிகர், மிகல்வரு களையோ 

டங்ககர்ச் தொடர்பை, மெல்லவே நீக்கிமுன் நமக்



௧௯௮௮) இளைசைப்பு ராணம். 

குப், ,புகல்வரு கோமான் புகழொடு மிருக்கும் பொ 

ற்புறு இல்லைவம் தடைந்தார். (௬௦) 

அடைந்துளார் யாரும் தங்குரு விருந்த வருநிலை 

புக்குமுன் முழ்ந்து, மிடைந்ததம் பொருளின் செல 

வொடு வேகன் வெம்மையு முறைப்பட விளம்பிக், 
கொடு$்தகையர௪ னாட்டிடை வாழ்தல் கொடியது 
கொடியதா மெங்கட், இடந்தரு வேறு தலத்தினைக் 

குறிக்கொண் டெம்பிரான் விடுத்தரு ளென்ளுர். () 

என்றனர் வேண்டுஞ் €டர்சொற் கேட்ட விறைவ 

னு மனையரை நோக்கித், துன்றருள் செய்து சிவப 

சஞ் சோடு தொல்லருள் வலத்தினா லேயே, நன்றுறு 

தான மிவர்தமக் கன்னே ஈண்ணிட வேண்கிமென் 

அ௮ன்னிப், பொன்றிகழ் சடையார் புராணநால் பல 

வும் புகன்றனன் புலத்திற£ தெளிய. (௬௨) 

பெருகிய தலங்கள் 'பற்பல வற்றின் பெருமைகள் 

டேடக் கேட்போர், இருவுறை யிளைசை மான்மிய 

மதனைச் செப்பிடும் பொழுதினிற் செறியும், புரிவு 

கன் மஒழ்வும் புந்தியுட் டோன்றப் பொலிந்தன ரா 

இயே கேள்வி, மருவுறும் பெரியோர் வாழ்வுறு மி 
Sor ang, மாநகர் வத திட விழைந்தார், (௬௯௩) 

சீடர்க ளின்ன கருத்தின ராத நெரிந்துள முவப் 

புற லெய்இக், கூடுறு*$தோற்ற மாஇயாம் வகைகள் 
  

ச தோழ்றமாதியாம்வகசைகள்;--தோழற்றம் அழிவு பூதங்களி 

ன் போக்கு வரவு வித்தை ௮வித்தை யென்னு மிவை,



அகோரவாசாரியப்படலம், ௧௯௯ 

குறைவறம் சூதிக்கொளும் குருவ, காடிமே னிசழ்வு 
முழுவதும் தூக்கி நாய்கரோ டேடட வலீத்துப்,, 
பீடுறு மிளசை யாண்டைமி “சென்னப் பேணியே 

wre pn Cura, (௭௪) 

” பொதியமாமலையிழ் பொருகையச நிறிந்து போ 

ன்னொடு மணியுகன் முத்துர், கதையில் சந்தும் இ 

மையினால் வாரித் 2ராதர மாமெனக் குவித்துக், ௧தஇ 

பெறு புனலாழற் பயிரொலாம் வளர்க்குங் கடிகெழு 

பாண்டின் னாட்டிழ், றுஇமிகு படியிற் கயிலையா மி 

ளைசைத் தொன்னக ருளதெனத் தெரிந்து. (௬௫) 

பாண்டிநாட் டரசன் பரர்த்திவர் கோமான் பயிலு 

நல் லொழுக்கமிக், குடையான், மாண்டகு கருணை 
பொறைகொடை யமைஇ வாய்மையே யாஇியாங் கு 

ணங்கள், பூண்டவன் செங்கோன் மனுமுறை நிகழப் 

புரந்திடும் புண்ணிய சீலன், முண்ட்வம் புரியு மற்பு 

த மூர்த்தி தாளுறு மன்பினி% நலையான். (௬௬) 

மதுரைமா நகரம் லாழ்வுறு Bes Capen wD Deu 

னென்பது மனையாற், இதந்தரு மாசான் றன்னுள BL 

புக் இசைந்தவ னெல்லையில் லாத, துதிகெழு ஞான 

ந் தனக்கொரு நிதியாய்த் தெ ன்மைசேர் சடர்க ட 
மக்குக், ௧கஇதரு ber னாசரி யப்பேர் கலந்தவ ஜெ 

ன்பதுந் தேறா: , (௬௭) 
கயிலைகா யகனார் இருமுக மதனிற் கவினுற வந்த 

வா சரிய, னயமுழு*€ட ராகிய வணிகர் காற்புறஞ் 

சூழ்வுற நடந்து, சயிலமுங் கடமும் பல்வகை ஈதியு



2.00 Q)eon ome LIL Tm eet tb. 

தன்னிகர் செர்கெனற் கன்னல், பயிலுறு நிலமுற் த 
ணந்துசென் றெவரும் பரவிசை யாலவா யடைக 

தான், (௬௮) 

சுஉர்மதி மருமா னாகிய சோம சுந்தரக் கடவுணற் 

சோத, யடர்முடி. மீந்த வரசியே யான வங்கயற் 

கண்ணியா ரோடும், படர்புக ழெண்ணெண் டருவி 

ளை யாடல் பரிஃ்துசெய் தருளியே யெங்க, otis 

டக் கோயில் கொண்டுவீழ் aig onto uve 

வாய் நகரம். (௬௯) 

அப்பெரு நகரத் தாரண வொலியு மாகம வொலி 

யுமீ ரசொன்பான், மெய்ப்படு புராண வொலி யு£ீல் 

காது மெய்யுணர் வுடையவர் சாழும், இப்பிய தரமா 

Ws இகழ்ந்இடு தெய்வத் இருவெண்ணீற் மொளிகொ 

ளு மழக, ஜெப்பரும் பொலிவி ஜனொவிர்வதா யமரு 

மொருபெருக் இருமட மூண்டால். (௭௦) 

அத்திரு மடத்தி னமர்ந்திடு கின்ற வரும்பெறற் 

பாண்டிநாட் டாசான், வித்தக வீசா னாிரி யன்று 

ன் விமுத்தகும் கேண்மைமீ தூருஞ், சித்தமீமா டங் 

கணுபசரித் இடவே இகழ்ந்துவம் தளவளலா யிர் 

தான், சுத்தநீர் கெழுமும் வரகதி தன்னிற் Capen BD 

ய வகேர். ரவா சிரியன். (ers) 

அகோரசிவாசரியட்படல் முற்றிற்று, 

  

ஆ. திருவிருத்சம்- ௬௬௦. 

 



ஈசானசிவாசாரியப்படலம். ௨0௧ 

ஈசானசிவாசாரியப்படலம். 
07400 

“மாசயனிக்யெமாசவனின்ன 

பேசியகாலைபெருகதவசானோ 

ரீசனெஜிங்குருயாவனவன்றுனி 

ேசொடுதோன் நியசெய்இியதெங்கன். (௧) 

பெரியவர்காகதைகள்பேணுதறூயப்மை 

தருமதனாலவைசரத்றுகஇியென்ன 

வொருமையினோடுமுளங்கொளுமன்னோன் 

வருமுறைசெப்புதுமென்னவகுப்பா ன், (௨) 

தொலைவறுசெய்ய துவாபரமென்னு 

ஐலியுகவிற்றினினெல்லையின்மாசு 

பொலித, ரலுற்றுகலம் இயல்பொய்தத 

கலியுகம்வந்துகலம் கதையன் தே. (௯) 

க லத்தலுமாகதாக லஙகவிபூகு 

கலத்தகுகண்டிகைழல்லெழுக்கஞ்சாச் 

சொலக்தகுமிப்பொருண்மேனசைசோர்ம்து 

tN SS HULSE sorb sentir se. (௪) 

விடுக்கனர்கோயில்வியன்பணிதன்னை 

விடுத்தனர்வாவியொடுங்குளம்வெட்டல் - 

ADS sour corer Dgne இடகல்கல் 

விடுக்கனரேனையமெய்யறமெல்லாம். (டு) 

இவ்வகையா இயிருந்திடுமோர்கா 

ளுய்வகைசெய்தருளம்மையினோடு



2.02. இளைசைப்பு. ராணம். 

மவவரமூர்த்தியருள்்விளையாட்டான் 

மெய்விடைமீமிசைவிண்ணிடைவந்தான். (௬) 

வந்தருள்காலைமருங்கு.றயம்மை 

யிட்தரிலத்தினில்யாருமறத்தின் , 

சந்தனைபதீதிமைதர்ந்தமைகோக்கி 

மு$தருளோடுமொழிந்தருள் ன்னாள், (er) 

என்னுயிர்நாதவிரும்புவிமீது 

மன்னியுறை£இடுமானவரால்லாம் 

வெஙந்டிசயம்புகவெவ்வினையீட்டித் 

துன்னுறுஇன்றனர்தொன்மையினீங்கி, (௮) 

இன்பருள் செய்தி டுமெக்தையையின் னே 

மன்புனைதேடிகமாவடிவாடிக் 

கொன்பயில்பத்திகுலாவநிறுத்து 

யன்பினருள்புரிகென்றனளையை, (௯) 

என்றமைகேட்டெமையாளுடையெம்மா 

னன்றருள்கூர்ந்துயர்கன்டமுகமைந்து 

ணின்றதொர்மேன் முகநின்றுபுவிக்க 

ணொன்ஜொருகற்கலையுய்த்தனனென்ப. (௧௦) 

அ௮க்கலையாரணமாகமமோங்கத் 
தொக்கதொர்கண்டிகைகீறுதுலங்க 

மிக்கதொரஞ்செழுத்துண்மைவிளங்கத் 

தக்கதொர்வைஇகசைவறிலாவ, (௧௧) 

நினைவருசைவகெறிப்படுமுத்த 

வினைஞர்குலத்திடைமாண் டவியப்பேர்



சுசானிவாசாரியப்படலம். 2.0% 

புனமிகுகோத்இிரத்தேர்மிகுபோதர 

யனமுனிசூத்திரத்தின்னருள் செய்து. (௧௨): 

சிவனடி.ஏிந்தைஇருந்துறவைத்துத் 

தவழுயலர்கணர்வேந்துசனக்கோ 

ருவமையிலாதவுயர்மகவாதஇ 

யிவணவதா.ரமியைக்ததுமன்£னோ. (am): 

வந்தருண்மாமதலைக்குமகழ்ந்தே 

தந்தைசெயக்தகுசார்விதிசெய்ய 

வந்தநன்மைந்தனுமாயொடுதந்தை 

6 

வளர்வுறுகின்தவன்மாமறைநூல்கண் 

மிளிர்வுறுசெவ்விவிளை£ இடுமேல்வைகத் 

தளிர்வுறு நால்வலதந்தையினான் முற் 
குளிர்வுறுமாச்சிரமத்தியல்கொரண்டான். (௧௫) 

- -- - ் \ சீ 

ருமறையேமுதல்விதலயனைத்துங் 

குருமுகமாகவேகொள்கவெனும்தொல் 

வணயறைகாத்திடமற்றவைகொண்டா 

னொருகரியாயுறுமோர்குருவின்பால். (௧௬) 

ேவேறு. 

துறு இன்றன யாலையுமே யோது முன்ந்தெளி 

யொள்ளறிவா, நீதியிஷ்னவதியில் பிரமநிலை நின்ற 

தொர் ஈன்முறை தலைகின்றோன், வேசமொ டாகம 

. உ அவதியில் பிரமநிலை--நிரவநிகப் பிரமசரியம், நிரவதிகப் 
பிரமசரியமெனினும் நைட்டிகப் பிரமசரியமெனினு மொக்கும், 

 



௨௦0௪ இளைசைப்பு ராணம். 

மெனுமுன்னூல் விதிவழி யொழுகு மொழுக்கத்தா, 
னாதி பராபர முதல்வன்ற னடி.யிணை பூசைசெ யமை 

வுற்மூன், (௧௭) 
ற்றிய லற்றதொர் பான்மையினான் பயிலருண் 

மிக்க பராசத்தக், கற்றமில் வந்தனை செயலாலே யர 

ள வழிக்க வடல்கொண்டோன், முமழ்றனை யீந்திடு 

மூகமென்று முதன்மையின் மேலுறு முறையாலே, 

ிவற்றிகொ ஞூர்த்துவ எகைகொண்ட மெய்க்குரு 

வாகி விளங்குற்றான். (௧௮) 

முதுசிவ நாலரு ளீசான முகமதின் வந்இடு முறை 

யானும், பதிவ தத்துவ வுபதேசம் பாங்கொடு செ 

ய்திடு மியலானு£, இதிகரு முண்மைய வீசால சவ 
மரு நு வாசிரியனெனாமந், து.திபெற வெய்இன ஸுயர் 

சைவச் துறையுல கோங்கவு இத்துள்ளோன். (௧௯) 

அத்திரு மெப்க்குரு வவனிதனி லமர்வறு மானு 

ட. ரனைவோரும், பொய்த்தலில் வேந்தனுள் வசமா 

கிப் பொலிதரு தன்மையி னலர்நிம்பக், கொத்துயர் 

தாரணி மீனவனைக் குலவுறு உட னெனக்கொண்டு, 

பத்தியெ னப்படு நற்செல்வம் பயில விளைத்தவன் 

முகமாக, (௨0) 

“மாந்தர்கள் யாரையுஞ் சிவபத்தி வாய்ந்தவ ராக 

வியல்வித்துச், தேந்தொறு௩ சேந்தொறு முறவேடு 

ச் செறிதரு மானவர் இருநீறு, காந்திகொள் சண்டி. 

கை சவவடி.வாக் கருது.று மைம்பொறி சிவகாம, மே
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ய்ந்திடு மிவைகளின் மிகுபத்தி யிசைவுறு மாறு நிறு 

தீதுற்றே, (௨௧) 
பின்புய/* தண்டமிந் வளகாட்டிம் பெட்பொடு 

வந்து இருக்கூட, லென்பெய ரெய்திய நகரத்தி வில 

குற இருமட“ிசைவுற்றே, மின்பட்/ DASH Gv 

வேந்தன் மெய்யுறு சந்தையின் 'வழிபடவே, யன்பு 

று பாண்டிய நாட்டாசா னாமென விசையொடு இகழ் 

alae, (௨௨) 

* கேழ்இ.ர யாத்திரை யமையத்தற் இளர்புலி யூருறு 

மாசாற்கு, மீத்திகழ் கூடலி னாசாற்கு மித்திர பாவ 

மிசைம் ததுவா, லாஐதனிவன்றமிழ் மதுரைதனி லம 

Go Bernd srt புபொழுதின் கண், வாய்த்திடு புண் 

ணிய வணிகசொடும் வக்சனன் றென்முகம் வருமா 
சான், (௨௩) 

Ca 

இன்னவண்ணமிசைத்தன மீசனென் 

அுன்னுதேசிகவும்பவவுண்மையை 

மின்னுசெஞ்சடைமெய்யுறுமா தவிர் 

பின்னருந்றன பேசுவங்கேண்மினோ. (௨௪) 

நனிமுக$்தருஞானநன்னாயகன் 

நெஷ்முகந்தருதேசிகன்மேலதா 

மன்முகந்தரவர்திடுபுங்கவன் 

றன்முகந்தனைகோக்கித்தகவொடும். (௨௫) 

நட்புமிக்ககயந்தருவரீப்மைகள் 

பெட்பினங்கவட்பேசுறுபோழ்இனிற்



௨.0௬ இளைசைப்பு சாணம். 

றிட்பமெப்வலிக்கிள்ளிசெய்தீத்துய 

சொட்ப்மெய்தியவைியர்க்குற்றதும். 

விளைசெயின்பவியனலநல்இ0 

மிளைசையென்னுமெழில்பெறுமாககர் 

இளைசெயன்னவர்கிட்டிவசித்திடத் 

இளைசெய்காதல்கொள்செய்தியுஞ்செப்பியே, 

சிகம்பரம்மெனுஈஇவ்வியகேத்இரத் 

இதம்பரட்இடும்வண்ணமிருந்தியா 

னிதம்பரந்தருகேரில்சமாதியின் 

முதம்பரம்புறவெய்திடமுன்னினேன். 

ஐயவென்னுயர்€டர்களாகிய 

துய்யவிநகவணிகரைம்சொண்டுகொள் 

செய்யநின்னுயர்€டர்களாகவே 

மெய்யுறக்கொளல்வேண்டுமன்னண்பினோம். 

பான்மையின்னபகர்வுநக்கேட்டிறை 

மேன்முகம்வருமெய்யனுமங்ஙகனே 

STO OTE BESO FL IT 

வான்மையெய்தும்வணிகரையேற்றனன். ் 

அங்கதற்பினரசவைசேர் ம்துதன் 

இுங்கமித்இரன் நாயவர்தங்களைத் 

இல்கண்மாமரபுற்றிடுதென்னவன் 

பம்க்மின்றித்தெரிவுமப்பண்ணினான், 

பண்ணலோமேப்பார்த்இவபுங்கவ 

னண்ணியேவருஈற்குரவன்றனைத் 

(௨௬) 

(௨௭௪) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௯௦) 

(௩௧)



எசானூவாசாரியப்படலம். 

தண்ணுநு£்ககைத்தன்குருவேயென 

வெண்ணியேயுயர்பச் இயியற் நினை. 

ஈச௫ேசர்க att Bud HO B®) 

மாசில்வைசியர்மீதுவரங்குலாக் 

தேசெனுஞ்ூஞ்சேர BOR en.» Cea 

ணேசம்வைத்தனனிம்பவலங்கலான், 

பின்னர்தன்குலப்பின்னவராயினோர் 

தன்னொர்நமாட்டிழ்றலைஇயவிளைசையித் 

றுன்னிவாழத் தொடர் ந்கனரென்ப.து 

மன்னர்மன்னனறிட்துமகிழ்ந்தரோ, 

காமுமாங்கடை தும்மெனகாய்க ரக் 

கேமகாரவியம்பியவரொடுஞ் 

சேமகேருறுதேகெர் தம்மொடும் 

பூமிவேர்தன்புறப்படலுற்றனன் 

ஊர்இயின்வகையொக்யெனவ்ந்தன 

வார்இகழ்முரசாஇகள்வழ்தன 

பார் திகழ்ந்தபரிசனம்வ௩தன 

வேர்திகழ்ந் திரிமேனவும்வட் தன. 

வரிதகா coven (tp GG Tou (thé 

குந்துமூர்தியுரியனவூருற த் 
தந்துவைசியர்தங்களுக்குங்கொடுத் 

தந்தமன்னலுமேறினனாண்டரோ. 

தூரியங்கடுவைபபத்துகைமடிதழு 

திரியல்கள்சிறக்கமதுரையின் 

2.067 

(௩௨5 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௬) 

(௩௪)



௨௦௮ இளைசைப்பு. ராணம், 

our fb i Bap sO) aa Oars overs 

'தேரினோம்குமிளைசையையெய்இனான். 

தொல்வரங்கெழுதோன்றல்பட்டாரகர் 

செல்வவைசியர் தம்மொடுசேர்வுழி 

நல்விழாவுறுகாள துவா தலிழ் 

பல்வளத்தொடுபல்கியதந்நகர், 

ேவேறு, 

அ௮ந்தணர்சங்கமுமரசர்சூழலும் 

வந்தசீர்வணிகர்தம்வகையம்பின்னவர் 

தந்தொகுதுியுமயற்சார்பினோர்களி 

னுந்தியகுழுவுமோவுறுவவவ்வழி 

இருடிகள்கணங்களுமிலேகரீட்டமும் 

தருமெழில்கெழுமுகந்தருவர்கூட்டமு 

மருவுறுகின்ன ரர்வயங்குசாலமும் 

பெருகியேயெங்கணும்பிறங்குமென்பவே. 

எழுவகையோசைகொளினியபாடலுங் 

குழுமிய வியம்களின்கா திலோதையும் 

வழுவறவெழுவனவவற்றைமாணுறும் 

பழமமையோசைகள்படுத்துமேலெழும். 

கணிகளுகாணுறுங்காட்சிகொண்டிடு 

மணிகளுமணிகளாலிழைத்தமாழைகொள் 

பணிகளுமேனவாம்பகரும்பல்பொரு 

ளணிகளும்விளங்குவவாசைகொள்ளவே, 

(௩௮) 

(௨௯) 

(#0) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௩)
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மண்டபநிரைகளும்வயங்குமன்றமும் 

விண்டொடுமாடகீள்விமானபந்இயு 

மண்டருமழகலுக் கழகலாயெதீர் 

கொண்டவர்கண்ணெலாங்கொள்ளைகொள்ளுமே. QO 

ன்கேடெர்றன்தவாய்மேவும்வாய் தொழு் 

மாடுிபல்சுடர் மணிவிளக்கமாதியாம் 

பீடிறுமங்கலப்பொருள்கள்பெட்புறக் 

கூடுறுபூ ரணகும்பமோங்குமே (௪டு) 

தவியவகைமையினொளிரச்செய்இடும் 

பாவைகளாயினபலவும்பஃறொழின் 

மேவியங்குறுவன விண்ணினமாதரா 

சாவயின்வருபவ. ரக துள் வெள்கவே. (௪௬) 

கொடியினமானவுங்குடைகளானவும் 

வடுவகல்கவரியின்வகைகளானவு 

கெடியஈற்றோரணநிரைகளானவு 

மிடை வுறகிணிபடுத்தெங்குமேயின, (௪௪) 

பரிமுகநேர்குலைபரித்துநீண்டுத 

மரிகிஜவாழையுமரியபூகமு 

நிரையுறகிறுச் தவேநின்றுபூட் துணர் 

விரைகெழுதொடையொடுமிளிருகின்றன. (௪௮) 

சங்கரனார்மகிழ்தசாங்கமோடுயர் 
குங்குலுவாலெழுகோதிறீம்புகைத் 

அங்ககல்விழைமணந்தொ£டர்ந்துமேற்கொளாப் 

பொங்கியெம்மருங்கலும்பொலிந்துவிம்முவ. (௪௯) 

oF



௨௧௦ இளைசைப்புராணம், 

அரு இன. ரருந்தியேசெல்லவன்பொடு 

மருந்துசன்றார்களுமருக்தப்பின் முறை 

பருந்தவேண்டுபவரையருக்சுகோக்கிடு 

மருகதுறுசாலைகளளப்பிலாகவே. 

வந்தவரிளைப்பினமாற்று$தன்செயன்் 

முக்துமத்சகலம்வெளிமுயலக்காட்டல்போத் 

சிர்தைகொண்மந்தமாருதநற்€தநீர்ப் 

பந்தர்களாயினபரந்துமல்குமே, 

நிலத்துறுகண்ணடிநிரைகளாமெனச் 

சலச்துறுமேன்மைசாறடாரகமாதிய 

நலத்துறுகன்றனஈண்ணுவார்க்கெலாம் 

(Go) 

(௫௧) 

புலச்.து.றுபயன்கொளப்பொருக்இித்தேங்குமோ. (0. 

பீடுறுவிழவினின்மகமும்பெற்றி.பா 

லாடுகன்றார்கசரிமாசைகொண்டெழீஇப் 

பாடுகின்றார்களும்பரடன்காட் சியை 

நாடுகின்ருர்களுமெங்குஈண்ணுவார். 

ஒப்பனைசெய்திடலுறுகன்றோர்க்கெலா 

மொப்பனைழமுன்வகையுணர்கத்துமிக்கக 

சொப்பனையொப்பனையாகுமுங்கதை 

'யொப்பனையாகுமாலொழிந்தவொப்பனை, 

எம்பிரானெங்களுக்கெயற்றுமின்னருண் 

மங்கலப்பொலிவெனமாண்பினோங்குறு£ 

துங்கல்லுத்தமமாகுர்தொன்னக 

சங்குறவடைந் துளானகலமாள்பவன், 

(௫௩) 

(௫௪) 

(@@)



ஈசானசிவாசாரியப்படலம், டக்க 
. ழி 

என்னையின்றிதுவெனவெங்குகோக்கியே 

மன்னஇசயத்்இனன்மகழ்க், சசிந்தைய 

னன்னவர்யரவருமருகுசா ர்வ்ற்ச் 

சென்னிகைகூப்பியேசெழியனின்றனன். (௫௬) 

ந்த்திடும்ல்கிலி லலி ணின்திடு 

கன்றியுமறுகுணஈலமுமும்பருள் 

வென்றியுமிக்கருள்2யிலைமேலவன் 

றன்றிருநீர்விழாக்கொள்ளச்சாருமே. (டு௪) 

ேவேறு, 

பயனுறு வீரிங் “கொல்லைப் படர்மினீ தமய மெ 

ன்னா,, வயமொடு தெரிப்பார் போல வான்முர சறை 

ந்து செல்ல, வுயர்மறைப் பொருளா மீச னொண்புகழ் 

வெவ்வேரோி, யபியல்பல புராண, மென்ன வியம் 

பல வியம்பிப் பொங்க. | (௫௮) 

அன்பருக் கெளியான் வந்தா னமரருண் முதல் 

வன் வந்தா, னின்பருள் பெருமான் வர்தா னென்று 

பெரு சின்ன மார்ப்ப, மன்பனி யழுதங் காஇற் PG 

“aid வாக்கு மாபோற், றென்பயி லினிய காஏந் 
இவவியாழக் கையர் செய்ய, (௫௯) 

கோங்குக எரும்பிக் கஞ்சம் பொறிவரி முர்லப் 

BFS, பூங்கொடி யசைந்சா. லென்னப் பூவையர் பர 

டியாட், வீம்குவெள் ளிடமின் நென்ன வெள்ளிட



௨௧௨ இளைசைப்பு சாணம். 

வெங்கு மொய்த்துப், பாங்குறப் பணிவார் யாரும் 

பரிவொடு பணிந்து போத. (௬௦) 

மூவகை மறையுகஈ தத்த மூர்த்துகொண டிசைதகா 

லொப்ப, நாவிழூ லவற்றைக் கொண் டார் ஈலந்தர 

முறையி னோத, வாவிகட் காவியான வங்சணன் 

ருூனே யார்க்கும், தேவெனக் கொண்ட வன்பர் சிவ 

இவ முழக்கம் செய்ய, (௬௧) 

இருமுடி. யியல்பு தன்னைக் தெரிகுவன் செவ்வே 

யென்னாப், பிரமன்பல் லெகன மாடப் பேணல்போ 

ற் கொடிகண் மல்கப், பரம்னம் விழாக்கொ ணாளின் 

றவனையாம் பணிந்து கொண்டு, வருதுமென் தடை 

ந்த சிந்து வகையெனக் கவரி துள்ள, (௬௨) 

பணிகெழு பணிகொண் மேலோ மெயம்மையும் 

பணியாக் கொள்கென், றணுூரின் றசையும் பாந்த 

ளாமெனப் பிலி மொய்க்க, ௩ணியதோ ரருளனைத்து 

கலந்தரு முடிமே னின்று, மணிநிழல் புரிகன்மான 
மதிக்குடை நிழற்றி Curae. (௬௩) 

தெய்வத தருக்கள் விண்ணிற் சிற்துபூ மாரி யேய் 

ப்ப, மெய்வரு மன்ப சோச்சு,மென்மலர் மீது வீழக், 

கைவரு படைக்குண் மேலாய்க் கடவுளர் யாரும் 

வைகும், வைவரு சூலப் புத்தேள் வான்படை முன் 
புசெல்ல, (௬௪7



ஈசான௫சிவாசரரியப்பட்லம். ௨௧௯ 

மூலமார் நிலையு ணின்ற மூர்த்தியொண் மணிப் 

பொன் னோடைப், பாலமா முகங்கொண் டுள்ள பண்” 

ணவன் வலத்திம் சாரச், சேலுறு விழிகொள் யாண 

ர்த் தெரிவையர் மருங்கு சேர, வேலொரு தடக்கை 

கொண்ட மேயவனிடத்இற்சாச. (௬௫) 

சிவவரசேவைக்கேற்றஇிகழ்பயனளிக்கவல்ல 

நவமகல்பெருமைச்சண்டகமாயகன்பின்புசா7 
வுவமையில்கயிலையின்னவுருவினோடுற்ருலொத்த 

தவலருஞ்சிறப்பின்மிக்க தனிப்பெருவிடையின்மீதே 

நித்தகல் யாணி காம நிகராறம் தனக்கே கொண் 

ட, வுத்தமி யோடு “மெம்மை யுயர்பரா ன%த வாரி, 
வைத்தஇடு மறிவா னந்த வடி.வுடைக் கயிலை வள்ளன், 

மெத்துஈல் வஊப்பிற் ஜோன்றி வெளியுறக் காட்டி 

த்தான். (௬ஏ) 

மறறதுபொழுதன்மனனனமதறையமராமிமங்வ 

னுத்தறிபொதிகளெல்லாமொள்ளியவிழியேயாகப் 

பெற்றுஈற்கோலக்காட்சபெட்புமீதாரக்கண்டு 

பீற்றிய்சிவ்ரனர்தானுபவத்இனிற்படிந்தானம்மா. () 

காட்டித் தருளு மூர்த்தி காண்புறு பவருக் கெல்' 

லா, மீட்டியின் மடிழ்க்ி ஈல்கி வீதிவாய் வலங்கொ 

ண் டேடுச், சூட்சியின் அந்து சித்த தடத்தினிற் 

ஜொன்மை யாச, மா1்சிகீர் விழாக்கொண்் டுற்றான் 
மன்னுயிர் யாவும் வாழ. (௬௯)



௨௧௫ இளைசைப:ராணம. 

ஒப்பிலாவின்பவாரியுயிர்களையமுத்தறோன்ற 

விப்பெருநீர்பிழாக்கொண்டருளியவெல்லைதன்னி 

லப்பரவின்பந்தன்னிலமுஈ௮ு தலியையயாருஞ் 

செப்பியசித் ததீர்த்த6திளைத் ரனர்மகழ்வுகூச. (௭௦) 

வணிகர்கள் யாழு மய்கண் மற்றிது கண்டு நங்கள், 

பணிவரு பாக்கி ய்ந்தான் பாக்கிய மென்று மும்மை, 

துணிடபொடு கூறித் தம்மைச் தோழ்றுமெய்ப் புளகம் 

போர்ப்ப, வணிம௫$ழ் வுததியாடி யாடினா ரனையதீர்த் 

தம், (௪௧) 

இவையெலா நிகழ்ந்த பின்ன மெம்பெரு மாட்டி 

மாகுஞ், வைவ.ர கங்கை தன்னிற் சேர்த்ததோர் 

சுவேத நின்று, நவையகல் பான்மை தோன்று நற் 

குரு காய்கர் தம்மைக், குவையொடு நோக் Denes 

குளிர்மொழி கூறலுற்றுன், (௪௨) 

ேேவறு, 

இன்றுகம்பிறப்பெய்தியதரும்பயனேற்ற 

மின்.றுகந்தவமெய்தியசரும்பயனேற்ற 

மின்றுஈம்மறிவெய்தெயதரும்பயனேற்ற 

மின்றுநம்பெருந்தேவனார்தரிசன வியலால். (ஏக) 

விடையின்றிங்களின்விசாக௩.ண்மேவியவுவாவி 

னடையுமுற்சவத்தீற்றினிலங்கணன ருளாற் 

படியினற்கயிலாயமார்டண்ணவன ருமை 

வடிவின்காட்சியைப்பெற்றனம்பாக்்கயெவசத்தால். ()



ஈசானசிவாசரரியப்படலம். ௨கடு 

அருடையாகயவிளைசையையடைதலுஞ்சித்தப் 

பெருமையாந்தடத்தீசனொடரடலும்பெத்றா 
மிருமையாமியஜெரிர்தகரீசனோடாட 

லொருகமைத.று*மாமகப்பயன்றருமெனவுரைப்பர்() 

இவைகள்யாவையுமுங்களாலெய்தியவென்னா 
வுவகையாலுரைசெய்தனனலுலகருளாசா 

னவைகள்கேட்நெல்வைசியரனைவருமகத்திற் 

ஐவமூழ்ந்தனாயினர்தலைமிசைக்கொண்டே. (௪௬) 

பின்னாம்பிரான்பூசனைபெருகவேபுரிதற் 

குன்னியேபெருகியதியோடுறுபொருளெல்லா£ 
துன்னுமாறவட்டொகுத்இருகுரவருஞ்சொற்ற 

மன்னுதான்முறைவிதிவழிவழுவறச்செய்தார். (௭௭) 

கயிலைகாயகன்கரையிலாக்கருணையையெய்தச் 

செயலரும்கெரும்பூசனைசெய்திடுஞ்செல்வர் 

பயிலுநான் மறையா  தணர்ம௫ழ்ந்திடப்பரிவா 
லயிலுவித்துமேலயின்றனர்தாய்களுமன்றே, (௭௮) 

பின்னர்கன்னெறிமன்னவர்பின்னவர்சின்னாண் 

மன்னிமவகவணத்தர்தாம்வகுத்தருணெறியே 

யுன்னிரின்றுதொல்லொன்பதுசித்தருமுழுவ 

ஐன்னொடூம்வழிபட்டிதனிக்குதிகளையும், (௭௯) 

விதிவழா வகைவழிபடலியத்தியேவேண்டும் | 

புதயகற்றிருப்பணிகஞம்புரி முறைபுரிந்து 

ஈ௩திகொள்செஞ்சடைக௩ம்பனார்கல்லடிக்கன்பு 
பதியுடுகஞ்சராய்முறையினிலுணர்நிலைபயின்றார். () (y 

*, Lot —@ Mer. இடு 
 



௨௧௭௬ இளை சைப்புராணம, 

இத்திறத்தியல்சி ரேட்டிகள்யாவருமீண்டிச் 

சக்தியத்தெளிவின்பமாந்தனிவடி.வுடைய 

சுத்தசோஇயாயேகமாந்தொல்பரசவத்தைச் 
சத்திபங்கயத்திருத்தியேதியனமேத்கொண்டு, 0) 

யோகபீடமுதந்திருக்கிடுஞ்வெபரயோி , 

பாகுகற்றிருத்தில்லமாககர்வருமாசான் 

வாகைசேர்£துலாக்இருவடிசிரமிசைமருவ 

வாகமேஇனியொன்றவிழ்ந்தறைகுவாரிதனை, (௮௨) 

மூன்றுகாலமுமுணர்ந்துயிர்க்தெஞ்செயுமுதல்வ 

வான்றவைம்புலவேடமையடக்கயெவைய 

சரன்றநின்னதோராணையைத்தரித்துறுமெய்கட் 

கேன்றி னிச்செயத்தகுவதென்னருளுகவென்ருர், () 

என்றவேண்டுரைகேட்டருளிறைசிவளான 

மொன்றிகன்மைசெய்விருப்புறுமூளத்தினிரினிமேற் 

அுன்றுகாரியஙிசழ்ச்சிகொனைத்தையுஞ்சூழ்நது 

மன்றவோ துதுங்கேண்மினென்றின்னனவகுப்பான, 

நீய்களிவ்வுயர்வைப்பினினிக ழூ£ழி 

யோங்கிவாழுமின்கயிலைகன்னாகளுமொருயேர். 

பரங்கினும்றி டுபரம்பொருளாகியபகவன் ” 

முங்குசேவடி.தகவொடுபூசிமின்சா ல, (அட) 

நவபெரும்பெயர்ச்சித்தர்செம்யருச்சனைகயந்து 

சிவனமர்ந்தருடி.வ்வியக்குறிகண்மற்றுளவா 

மெயையுமாம்குயர்இர்த்தல்க ளெனையவுமுறையி 

னதுவகையன்பொடுஞ்சேவையையுஞற்றுமினுசவீர்.()



ஈசானசிவாசா ரியப்படலம், ௨௧௭ 

அசநற்சிவகுரவனையீசனாவுன்னிப் 

பூசைசெய்மினென்றும்மவனுணையைப்டே நற 

லாக தநுஞ்சினுக்கரஇகாரணமாம் 

பேசினிம்தென்மேலுமேபெருகுறுஞ்செல்வம்.' () 

யாமிங்குற்றபோ தியாவுஈன்றிரு&தனவதுபோ 

லாமிங்கின்லுமுங்களுக்கலையையமேமமக்குக் 

காமங்கன்றியவில்லறவிருப்பிலைகாமுற் 

ோரமங்கைவருயோகமேலெய்கெனுமுறுவாம், () 

ஏன்னாவியம்பிச்சிவயோகமியற்றுக் தீர்த்தன் 

முன்னாவணங்கும்வணிகர்க்கொளிமுந்தும்பூதி 

ட் ்.னாக௩ல்பப்பெருகாசபலவும்பே௫த் [ er. 

தென்னாடுசோலைத்திருத்தில்லையிற்சென்றுசேர்ந்தா 

தாவாதநீர்மையரசன்மகிழ்தக்கசெல்வர் 

காவாருகல்லவிளைசைத்துருக்கன்னிரூதூர்க் 

கோவாதுமிக்கதொரு சேய்மையின் றோங்கும்பாய்கர் 

ஸன்வாழிருக்கைகுரவற்குவகுத்துவைத்தே. (௯௦) 

சேசாருதின்றசிவஞான்திகழவட்த 

வ்்சானதேவனிருபாதமிறைஞ்சிகல்ல 

கேசாதிகொண்டுதிருவைம்தெழுத்தென்ன நீடிப் 

பேகாஇயானமனுவுண்மைமுதலபெறம்ரளுூர், , (௯௯% 

பாராளுமணனுமகிழபூததிவைபாததுமயாக 

வேராளுஞ்சிக்தரியல்பூசனையேற்றவொள்பான் 

சிராளுமூர்கடமையும்மவர்சேரகல்இ 

உராளுஞ்செல்வமதுராபுரிகேர்ந்துவாழ்ர்தான். ()



2. S/ இளைசைப்பு சாணம். 

மெய்யாதிமூன்றுமளிக்தன்றுதொட்டாகமேலை 

யையானனங்கொள்மலன்வடிவானவையன் 

செப்யாணையன்பிற்றலைக்கொண்டுசெயல்கசொெ-ல்லா 

மொய்யா௩டத்திவதிந்தார்பயுன் முந்துகாய்கர், (௯௩) 

தேவோங்குசிங்தைசத்சனிகர்சமசெல்வமெல்லா 

நகாவோங்குவாய்மைக்குருபுல்கவனன் மையா லே 

மாவோங்குகின்றவளரும்மதிமாட்சிபோலப் 

பூவோங்கவைகரொறுமோங்கிப்பொலியவாழ்ந்தார், 

Ca Ml. 

என்னவே கடத்தில் வ$தோ னிசைச்தனன் முனி 

வர்க் கென்ன, வன்னிசேர் குண்டம் வந்தோன் மற் 

நவை யாவுங்கூற, வன்னவை கேட்டு நைமி சாரணி 

யத்து மேலோர், பன்னரும் புராணம் வல்ல பகவ 

னைப் பூசை செய்தார், ; (௯௫) 

இந்தநற் புராணங் கேட்டோ ரிசைப்பவர் யார்க்கு 

முண்மை, தந்தகான் மறைக எேத்தும் தனிப்டா 

சிவன்மேற் பத்தி, செந்திருச் செல்வ முள்ளச் இகழ் 

வொடு மசோக மென்ன, வந்தகற் பயன்க சோங் உப் 

பதந்தொறும் வளரும் Dain cont. (௪௦௭) 

மகவினை விழைந்தோர் சேர்வர் வான்பொருள் 

வட்டோர் சார்வர், புகழினை ஈசைந்தோர் மிகொள் 

வர் பொற்புறு கன்னி தன்னை, யகமுற விரும்ப லுற் 

ஜோ ரடைகுவ ரிளைப்பி ஸீங்குர், தகவினர் துயர 
மெல்லாற் தணந்துஈன் மூழ்வின் வாழ்வார். (௯௭)



எசானூிவாசாரியப்படலம். ௨௧௯ 

ஆர்தணராக்கள்வாழ்கவடைவின்வான்மாரிபெய்க 
ந௲கலில்வளங்கண்மல்கநாட்டுகல்லசசன்செய்மீகா 

லுகூாவுயிர்களெல்லாமேரீங்குகவறங்கள்யாவு 
முக்துகசைவகீஇழுஇருகபுவனமுற்றும். (௯௮) 

களிதருங்காட்சிமேய கயிலைகாயகனூா செம்பொ 

னளவில்€ரடிகள்வாழ்கநித்யக ல்யாணியம்மை 

யொளிர்திருமுகக்தற்பூக்கவொப்பிலாக்க ர௬ுணைவாழ்க 

விளைசைமாககரம்வாழ்கவிசைநகரத்தார்வாழ்க. () 

ஈசானசிவாசாரியட்படல முற்றிற்று. 

  

ஆட இிருவிருத்தம் - ௧௦௯௦. 

இளைசைப்பு. ராணம் முற்றுப்பெற்றது. 

இருச்சும்மம்பலம். 

 




