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SCHOQF-FSNUSMBLD 
சப்பி மணிய ஐயரவர்கள் 

[ஞி ! 1D A 

௮றுகீர்க்கமி நடிலடியாசீரிய விநந்தம், 

பூபோவ இருமூல்லை வாடிலெறு LOI vd gL Lf Bip eo! OT OO sf ob 

தாமேவு வடமெதழிரின் றெடு$ பொரு ளென்றுமொரூ தாது கொண்மி 
பாமேசி மியலைகமோ பிரெனு காகாறும் படை துத் தம்தான 

சாமேவ சமிழ்மிகுசண் முசக்கவின ளொன்பு சபண் ரோ கரி னானே, 

    

ழி e | க ம 

கவுரிமாயூரம்- வித்வான் 
ழ் ௬ J ச ச் *. 

நிருஷ்ணையர் அவர்கள் 
Quip Vu 

நேரிரை வேண்பா. 

மருமுனலை வாயின் ருவுமிடப் பாகன் 

திருமுல்லை வாமில் நிகழ --இருவார் 

த்ரூ aa FAG மமிழ்மெய்கான் பன்றூல 
வருணா முரமா wi even, 

இரும றமையிலாச பாம்பைப் பொம்ம பூர் ம் 

ஸ்ரீசிவஞான பாலைய தேசிகரா ரண மூர் சிழம்பரம் ஈசாணியமடம6 

பாரீமத் இராமலிங்க சுவாமிகளவர்கள் 
பி புரு lol ot 1 (Gas Or 

௧, வ. திருவேங்கட சாயி அவர்கள் 
இயம்பிய 

நிலைமண்டில வாசிரியப்பா, 
திருப்பொலி சைவக் தஇனிருட்பிறென் Opa 
மைபமின் றுணர்கர மெய்யறி வறுத்து 
6 தமெடு கண்டியும் போற்றுமை£ செமுச்றும் 

வேதமு மேசமில் போதழூல் பிறவு 
௫, கிறுவிய சால்வரா மழுவ.ற குரவர் 

மன்பசை யுய்வா னன்பினி னருளிய 
விமுமிய சமிழினிற் கெழுமிய பாடல்சொண் 
டவ்விய மவித்த வெவ்வமி லெளவைபுஞ் 
சான்மே ர௬ுடைத்தென வானமசிர் படைத்த 

ஓ , , க 
தீண்டக மாட்டகத் சண்டாபோற் நிசைப்ப 

22843



6. சிறப்புப்பாயிரம். 

ஈண்ணுமெண் னான கெஜும் புண்ணிய சலங்களுள் 
தொண்டைமான் சூரிசிலைப் பண்டையாண் டிடுவான் 

கற்புச் சொடியினிற் சற்புறச் தடுத்தக் , 
கொடியகச் தமர்ச்ச வடிவிலா எடிவுகொண் 

௪௫, மாசிலா மணியெம் மீசனார் வடதிரு 

முல்லை வாயிலி ளெல்லையில் சீர்க்தியைச 

'சோணாட் டகத்துச் சேணாட் டரையன் 
வேஹுவாய் வழுத்திப் பேணுவர மளித்ச 
பன்னிரு சாம மன்னி; புசலி.டா 

உ மத்தலத் $மர்க்க முச்சமிழ் விரகர் 

வாணி சேள்வனு காணியுள் எயா கரச 
சச்சசா துளவயுமோ ரச்தியார் சாஅவிற் 
ஜோற்றுவித் செம்மான் மாற்றரு மருட்பெருக் 
கெனனரு முணர மனனுலிச் திட்ட 

௫, பழம்பதி யுகிச்ச தொழும்புமிகு முதியன் 

பன்னூற் றுறையினுர் வன்னிய வறிவன் 
பண்முகத் சழும்புஞ் சண்முகக் சுவிஎன் 
நன்டுறனாளி நிலவற்சோர் நன்னிப மிதுவெனச் 
செர்தமிழ்ட் பாடலின மு5்துவி4் BGan em 

mo, வேணவா மிகுஈலில் பேண்லார் தகைமையிற் ௪ 

சொற்சுலைப் பொருட்சவைப் டொற்புகனி விளங்க 
வகையலநி சாரர் சரைபெற வமைச்சே 
காவலா புகழ்சரு பாவளங் Bovey 
வோதின னதனை ரீதிசே ரொதிஈசாட் 

நி. டோங்கய இறப்பினன் பாங்குடைப் பண்ப 

னளந்சலில் வளந்திசழ் கரச சுவாமி 
யெள்லு£ல் லறிஞன் மனனிய வேட்கையி 
னெமுதுரு வெழுச்திற் பமுனரு வண்ணம் 
பதிச்தினி சளிச்சனன கதித்கவிய் வசவிசெ 
யிவர்புச ழோங்கி யிலகு£ முல்லைச் 

20, சிவனபதனஞ் செனனியிர் Cari Goa ௪துமே, 

  

இந்நூலாசிரியர் மாணாக்கா 
காவேரிதகர-நமச்சிவாப முதலியார் 

Qu pu 
௮றுசீர்க்கழீ நேடிலடியாசிரிய விநத்தம், 

போன்னா மருமத்துப் புங்கவனற லுர்திபூர் சொளிரும் புச்சேள் 
தென்னாடு செய்தலமாயப் பொ.துவே.சம் புசல்பரிசாம் செவ்வி யோக்க 
யெச்காடு மெமக்னேயின் றெனச்சானரோ ௬டைச்தெனலட௫ிலிலகு மநீசச் 
சொன்னாடு புகழ்மைமரீஇத் தொண்டைகா டிடீவிளங்குந தொண்டை நாடு,



சிறப்புப்பாயிரம்: 

கல்லைநிகர் புயச்குரிசில் களிற்றைமூல்லை யழம்றொடச்சிச் சாட்டி யெய்த 
வல்லைநிகர் குழலுமையா ளொடுமாரி லரமணியை யமரத்,து மெனஞனாச் 
செலைகிகர் வணக்திருமா றனக்குரிமை சொடூமேவுஞ் சிறப்பு மேய 
(pal oar baa nor Qacotom bows Cart apsCor Quarer, 

டன்ன கார் OFycrehag செர்சமிழ்கா வலலோரு மிறும்பூதெய்சச் [தி 
. .« .0- ளு , , ் ் ் 

சொண்னயமும் பொருணயமுகு கொலைவில்பல வணிதயமு Cgc ou ud 

நன்னயமொ டெ சாயமுங் சகனிக்கொழமுக மாரநிலக்கு நயக்து சொழ்முன் 

கன்னலொடு கெளிசேஐு மு௮னபாகு மேய்க்க சுவை கயப்ப மாதோ. 

இத்சகசைய கவிஞர்பிரான யாவனெனிற் புகலியர் சம் மிறறவ னென்பை 
விச்சகழா மயிலெனச்செய் மயிலாசர் விசாங்கவரு மேதக்“கோனிம் 
மைத்தகருங் கடலகட்டின் மெய்கண்டான் சர்சாணும் வயங்க வரத 

பொய்த்தலில்?ீர்த் துறைசைவரு சிவான மாஈவன்ருள் புந்திவைச்கோன், 

டஓருமுனிவர் பணிட்டேக்க ஈடனவிற்றும் பெருமானா ரினைய டிச்சே 
மருவியமெய் யன்பினொரி மனம்திடனெ லாமளித்து மகிழு மாண்பான 
கருகெய்தன் மலர் வாவி வள்ளை॥ ரோடைரனி மலும் போரூர் 
வருமுருக னடிமறவாப் புராசைலாம் சபாபதிமால் மலர்த்தாட் கன்பன, 

சோத்றோறும் வாய்மணப்பச் சிக்காத ரைவமணமச் தோன்றப் பாடும் 

வற்றாத விலச்சியமோ பூல்க்கணமாசி Bi PEEL CN aT LiLo மிச்சோன் 

மூற்றாரு மணற்கேணி சொட்டென்ன அனாரபை மொழிய நீரான 
தற்ரார ணியினச்ச ரொமிபரிமே ல்ழகரும்பின் CHL. லொப்பான் 

அனபினெனை பிருச்சியிவ ணெஃ்்கைய வரு. நாலு மடைலி னோர்வான் 
இன்புறரல் லனனையினு மிஷிசர.2 94 சையுறுமா மல்க மேய்ப்ப 

முன்புறவே காட்டியென மகவு மடலெனைம்து மொழியா தோடக் 
‘ oy . . . * i 

சன்பெரிய கருணையொமி பெனைமயாண.. சண்முசனாக் bibl yy சோறே, 

உவனுழையிங் கனபுடையான் க௯வினுங்கல் லாமூட ௫றவு மேவாஸ் 
தவமலிமெய் யன்பர்தமக் கெஞ்ஞான்று மடிச்சொண்டு தான்செய் இற்கும் 
இவமலிகற் குடிவளர் ச. /இயவொதிச் காடென்னுங் தேச்சா னென்றும் 
பவனபூயை மறவாக பண்புடையா னற்குணக்சோர் பரவை போல்வாகூ 

விண்காட்டும் பொழில்காட்டு மொச்றிகக ரிறைபாக மேவக் சாட்டும் 
பண்காட்டு மொழிகாட்டும் வடிவுடைகா ய௫க்காட்டும் பத்தி நீரான [ தோன், 
கண்காட்டு நுசற்பெருமான் சடைக்காட்டுப் பெண்காட்டும் சவின்கு லத் 
தண்காட்டு முகில்காட்டுய் கொடைக்கர்ச சாமியாக தக்கோ னம்மா, 

எத்தகைய வறர்தனினுங் சல்லிவிருப் புறவளித்த லென்.று OG 
முத்தமமா தானமெனத் கணவாத வார்வமுட லுவரச்திக் கய 
வித்சகைய சமிழ். நாலே யான்றசென வெழுகாச வெழுச்திலிட்டு 
முச்தமிழ்மா சானமளிச் சானெனினிய கிவன்பெருமை 2/2 ழி.யற் un eG ye 

வவட வங்க அவ்வித வை வலை 2 ர்



உ 

திருச்சிற்றம்பல, 

ஆளுடைய நம்பிகள், 
திருவாய் மலர்ச் கருளிய 

வடதிருமுல்வலவாயிற றேவாமம். 

  

பண்-தக்கேசி. 

திருச் சிற்றம் LIGULD, 

திருவமெய்ப் பொருளுஞ் செல்வமு மெனச்குன் ரீருடைச்சழல்களெள்ளெண் 

யொருவரா மதியா அருமைகள் செய்.துமூடியு மூறைப்பனாய்ச் திரிவேன் [ணி 

மூருகமர் சோலை சூழ்திரு முல்லை வர்மிலாய வாயினா gy eer Gow LI 

பரவிடு மடியேன் படுதயர் களையாய் பாசுப தாபரஞ் சுடரே, (௧) 

கூடிய விலயஞ் சதிபிழை யாமைச கொழுயிடை புமையவல் காண 

வாடிய வழகா வருமறைப் பொருளே யங்சளு மெக்குத்று யென்று 

சேடிய வாஜோர் சேர்திரு முல்லை வாயிலாய் திருப்புகழ் விருப்பாற் 

பாடிய வடியேன் படுதுயர் களையாய் பாசுப சாபரஞ் சுடரே, (௨) 

விண்பணிரஈ் தேத்தும் வேதியா மாசர்-வெருவிட வேழமொன் அுரித்தாய் 

'செண்பசச் சோலை சூழ்திரு முல்லை வாயிலாய் தேவர்சம் மரசே ' 

தண்பொழி லொற்றி மாச ருடையாய் சல்கிலிச் காவென்கண் கொண்ட 

பண்பநின் னடியேன் படுஅயர் களையாய் பாசப தாபரஞ் சடசே, (௯) 

போன்னலம் கழனிப் புதுவிலா ௦ரு.விப் பொறிவரி வண்டிசை பாட 

வர்கலங் சமலத் தவிசின்மே லுறங்கு பலவன வர் அுலவிட வள்ளற் 

செந்நெல் கழனி சூழ்திரு முல்லை வாயிலாய் திருப்புகழ் விருப்பார் 

பன்னல தமிழாச் பாடுவேற் கருளாய் பாசுப சாபரஞ் சுடரே, (௪) 

சந்தன வேருங் சார$ற் கூறடும தண்மயிற் பீலியுங் கரிமின் 

றர்தமுச் தாளக் குவைகளும் பவளக் கொடுகளுஞ் சுமர்துகொண் டுத்தி 

வந்திழி பாலி வடகரை முல்லை வரயிலாய் மாசிலா உணியே 

பந்தனை கெடுத்சென் படுஅயர் களையாய் பாசுப சாபரஞ் சுடரே, (இ) 

முற்துசான் பெற்றி தார்பெற வல்லார் வள்ளலே கள்ளமே பேசிச் 

குநிறமே செயினும் குணமெனச் கொள்ளுங் கொள்கையான ensue Oeil 

செற்றுமீ தோடுச் திரிபுர மெரித்த திருமுல்லை வாயிலா யடியேன் [சேன் 
பற்திலே னுற்ற படுதயர் களையாய் பாசுப STIG சுடரே, , (௬)



தேவாரம், ௫ 

மணிகெழு செவ்வாய் வெண்ணசைச் கரிய” வார்குழன் மாமயிற் சாய 
கெழு கொங்கை யங்கயற் கண்ணா ரருஈட் மாடல ரத 

திணிபொழி து திருமுல்லை வாயிற் செல்வனே மெல்லியும் பகதும் 
பணியது செய்வேன் படு அயா களையாய் பாசுப தாபரஞ் சுடமே, . (௭) 

நம்சனே” யன்று வெண்ணெய்ல் லூரி னாபினேன் தன்னையாட் சொண்ட 
சம்புவே யும்ப ரார்தொழு சேச்.தர் தடங்கட னஞ்சண்ட சண்ட 
செம்பொன்மா எிகைரூழ் திருமுல்லை வாயிற் றேடியான் திரிதர்வேன்கண்ட 
பைம்பொனே யுடியேன் படுஅயர் களையாய் பாசுப தாபரஞ் சுடசே, (௮) 

மட்டுலீ மலர்கொண் டடியிணை வணங்கு மாணிதன் மேன்மதி யாசே 
கட்டுவான் வரத காலனை மாளக் காலினா லாருயிர் செகுத்த 

சிட்டனே செல்வத் திருமுல்லை வாயிற் செல்வனே செழுமறை பகர்ந்த 

பட்டனே யடியேன் படுதயர் களையாய் பாசுப தாபரஞ் சுடரே, (௯) 

சோல்லரும் புகமான ரொண்டைமான் களிற்றைச் சூழ்கொடி, முல்லையாற் 
டெல்லையிலின்பமவன் பெறவெளிப்பட்டருளியவிறைவனேயென்று [கட்டிட் 

நல்லவர் பரவுச் திருமுல்லை வாமி னானே ஈகரைவிடை யேநீ 

பல்கலைப் பொருளே WA gut களையாய் பாசுப தாபரஞ் சுடரே. ் (௧௦) 

விராதரு மலாமே லயஜனொடு மாலும் வெருவிட நிண்டவெம் மானைத் 
திரைதரு புனல்சூழ் திருமுல்லை வாயில் செல்வனை காவலா ரூர 

gears மாலையோ ரஞ்சினோ டஞ்ச முள்குளிர்ச் தே.த்தவல் லார்ச 

ணரைதிரா மூப்பு ஈடலைய மின்றி ஈண்ணுவர் விண்ணவர்ச் சரசே, 

Gg Qi MUL ab வபர கய பிலம், 

ETT RTT பவான கஸ்பா மல்லி ம.



ae 

சுப்பிர மணியக் கடவுள் 
- வசப்பிரசா தமுனடய 

அருணகிரி தா,தசுவாமிக ளருஸிச்செப்த, 

வட திருமுல்ஸவாயிற நிருப்புகழ். 
oo ண்ண   

BON OT FCO தான தந்தன 

SOT SOT STM EE FT 

OF ST FIT FE SOT — FG FM GD), 

மின்னிடைப தாகை தொங்கலொ 

டன்னமயி னாண வுஞ்செலு 

மெல்லியர்கு மாமி சைச்தொரு தெருமீசே 

மெள்ளவமு லாவி யிங்கித 
சொல்குயில்கு லாவி கண்பொடு 

வில்லியல்பு ரூர கண்களை சொடுமோச 

சன்னியர்கள் போலி தமபெறு 

மின்னணிக லார கொங்கையர் 

கண்ணியில்லி ழமூம லன்பொடு பதஞானக் 

கண்ணியிலு ளாக சந்திர 
்.. பொன்னியல்ப தாத ரங்கொடு , 

சண்ணுறுவ ராம லின்பமொ டெனையாள்வாய் 

செனனியிலு டாடி எம்பிறை 

வன்னியும்வி ரரவு கொன்மையர் 

செம்மணிகு லாவு மெக்தையா குருராதா 

செம்முகவி, ராவ ணன றலை 
விண்ணுறவில் வாளி யுதொடு 

தசெய்விகபொன் னாழி வண்கையன் மருசோனே 

அன்னிய ஞர் மங்டெ 

சண்முகம தாகி வனஇரி 

அள்ளிடவெ லாய தந்தனை a AC awn Gor 

சொல்லுமுனி வேர்த வம்புரி 
முல்லைவட. வாயில் வந்தருள் 

அய்யபர ஞான வும்பர்கள் பெருமாளே. (௧)



திருப்புகழ்: 
தனதையனா சனசானன 
தனசையனா தனதானன 

தண்ையனா தன தான்ன--தன தானா, 
௮ணிழிசவ்வியா இிரைசூழ்புவி 

* ஊரிவ்வியே சரையேதிட 

வறிவில்லியா மடியேனிட 

னருள்வல்லையோ நெடுசாளின 

மிருளில்லுளே யிடுமோவன 

சருளில்லையோ வினமாளவை 

குணவில்லசா மகமேருவை 

யணிசெவ்வியா யரணாசல 

குருவல்லமா சவ்மேயருள் 

குடிலில்லமே கருகாளெது 

மொழிரல்லையோ சவேோபணி 

குணவல்லவா திவனேசிவ 

பணிசொள்ளுமா கணபூசமோ 

டமாவள்ளிகா னககாரடக 

பரமெல்லியார் பரமேசுரி 

படரல்லிமா மல/பாணம 

திடைவில்லிமா மதனாரனை 

பரிசெல்வியார் மருகா 

மணவல்லிசேர் வறுமாசன 

கனவல்லிமோ சனமோடமர் 

மடிழ்தில்லைமா நடமாடபூடன 

மருமல்லிகா வனநீடிய 

பொழினமெல்லிகா வனமாடமை 

வடமுல்லைவா யிலின மேவிய 

ம்க். 

தான தானன தானன தந்தன 

தான தானன STOTT FE FOr 

தான தானன சானன 56 சன--தன கானா, 

சோதி மாமதி போன்முக முல்கிளர் 

மேரு லாலிய மாமுலை யக்சொடு 

தார வேவரு மாபிவர் சல்கண்மு 

7..துதீர்வா 

யதியேனே 

குணசாதா 

குருகாதா 

தருபாலா 

முருகோனே 

சருள்கோனே 

பெருமாளே, (௨) 

னெதிராயே



ம் 
யத் 
mae & திருப்புகழ், 

. தூத பேரிமுனாளிலி ணக்யெ 
மாதர் போலிரு தோளில்கி முச்ததி 
அர வேவரு மாடவர் தங்கண்மு 

மொதி யேசனி வாய? ரஈதரு 

போதி லேபொருள் சூறைகள் சொண்டுபின 

் மோன மாயவ மேரில சண்டைச 

மோன மேதரு சோசக வம்பிகள் 

மீதி மேமய லாம னந்தளர் 

மூட னாய பாதக லுக்கதி 

ஆதி யாயமர் வானவர் தம்பகை 

யான சூரனை நாறிவெ றுங்கள 

மாக வேமயி லேதிமு னைநதிடு 

உ ஆயர் வாழ்பதி தோறுமு சதுர 

லேறி யேயுதி மீகளை யுக்கள 

வாக வேவ கச. கர்ர்சவன் 
காதி னால்வரு மோடியை வென்றிட 

மோதி நாயகர் வீறுத யங்குமை 

வாரி cree மேச? யந்திர 
வாச மாமல ரோனொடு செந்திரு 

“மார்பின் மேவிய மாயவ லும்பணி 

மாரி லாமணி மீசரம இழ்ந்தருள் 

eect Expat METS சுது டட கவன வ 

ளெதிரரயே 

ஞூடனேசா 

பெறுவேனோ 

நெச்வேலா 

மருகோ னே 

நீகராசா்வோன் 

பெருமாளே,



திருச்சிற்றம்பலம், 

திருமுல்ஸ்வாயிறபுசாணம் 
வவ பற நைவ. 

தகி த மஷ் 

கடவுள்வாழ்த்து, 

காப்பு, 

சர்பூத்தசெர்சமிழ்சொலிருதிணையிலுயர்திணையேசிறந்ததென்றும் 

பேர்பூத்தவஃறிணையன்றெளக்கூறும்பெற்றிமைஎயப்பெரிதுமாத்றச் 
கூர்பூத்தமருப்பேர் தமுகமுத்தமாங்கமெனக்சொண்டுராளும் 

ஏர்பூச்சவுயர்தினையினடிசொண்முல்லைவன£்களிற்றையேத்செடுப்பாம், 

ஈடராசர், 

நன்றோல்குமன்பர்பணிசயர்அபுரிர்திரும்பிறவி 
வெள்றோல்கவிமலையிருவி ழியோங்கவியன்கரந்தீச் 

சன்ரோங்கவரவினொடுல்காற்புலியுங்சனிர்தோங்க 
மன்றோக்கஈடஜோங்குமலர்க்கமல்பதம்போற்றி. (௨) 

மாசிலாமணிராதர், 

உருவமொருகான்காயெருவமொருநான்காகியுபயமொனருய் 
மருவிமலர்மணமென்ன த்தனைப்பிரியாப்பயாயைவலங்கொண்டுராஞம் 
பரிவினிறைஞ்சு ஈருள்ளப்ப தமமலரமேவுமுச்சட்பரளைமுல்லைத் 
திரா£சரர்சனிலென ஐம்வளர்மாசிலாமணியைச்சிர்தைசெப்வாம்,... (௬) 

கொடியிடைநாயகி, 
படிபிடையாருபிர்மும்மைமலமோசளம்புரியப்பரிர்சஞான்றங், சடியி 

டையவ்வடிகள்கொளும்படிவக்கொண்டெய்துமருள்வூவையென்ுச், gy 

பிடையொள்எயிற்கனுடைச்தோசையைப்பாலியின்வடபாற்றோன்றுமுல்லை 

சீ, சொடியிடையைநினைர தபவக்கொடியகினை தனச்குவிடைசொடுத் தலாழ் 
வாம், (௪) 

வரசத்திவிநாயகர், 
விரசத்தெயிற்றுஞ்சம்விடை பூர்ர் துமல்யுசவும் 
வரசத்தியொருபாகம்வயக்சவமர்ர்தொருவா.து 

பரசத்திமுதலானபரித்தபிரான்பயக்தமுல்லை 

வ ரசத்திவேழத்திளமல[டியைவழுத்துவாம், — (@)



௨ திருமுல்லைவாயிற்புராணம், 

முருகக்கடவுள். 

போருளியற்புலமைசெறிக்தமைஞாலம்புகரறக்ெத்து.தல்கடுப்ப , 
வருமொருகற்பிற்றெப்வதப்பிடியைவன்சளவினிற்பொருப்பர்கடம் | 
பொருவருமானை ச்திண்புயவரையிற்புணராமற்புணர்க்கையைமருவிப் 

பரவருமுமைநல்செஃகவேற்கரத்ெ தம்பண்ணவற்பழிச்சியின் பு ஐவாம், 

வயிரவர், 
கடிகமழ்கொன்றையானையலசொருகடவுளிள றிப் 

படிமிசைடியன த்செருட்டும்பான்மைபோற்கமலனொற்றை 

முடிதனைக்கொய்்துமானெய்க்தோரினினமுகந்தசர்த்தி 
உடுசகசாயகளைட்டேணிவாழ்த்தியின்பெய் தவாமால், (௪) 

திருநந்திதேவர், 
அனா திமலமுத்சசிச் துருவாய பரம்பரனையடை% தயிர்ச்€ண் 

டனாதிபந்தந்தெ.றக்கருதிச்சிவ்ஜானபோசானியளிச்சப்பெற்றிண் 
டெனாதியானெள்பனகளிசகச்தாருட்டெ சரத்தினெய்திவாழு 
மனாதிசட்கெட்டா கமுசற்குரவுபூண்சமிலா திமலர்ச்சாள்போற்றி, (௮) 

சேந்தமிழாசிரியர், 
கருங்கடல்கடைர்திரர் தகடவளர்க்கூறு£ீப்பான் 
இரம்கிடாமையின தன் மேலிருஞ்சில்சொட்டோனாணக 

சரும்சடறனைவாயப்பெப்துகடவுளர்க்கூ றுநீக்குக் 

தருங்குலாமலையமேயசமிழ்முனிச்சன்புசெய்வாம், (௯) 

திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள், 
வில்லேருழவராற்றன னிமிகவெய் அறுமிவ்வியனிலத்திற் 

சொல்லேருழவராற்ரலினென் சொல்லைநிறுப்பத்துனிசருகூன 

வில்லேகொடுமுன்னிமிர்த்தமானமிககாணெய்தவொருகூன்றன் 

சொல்லேசகொடுபின்னிமிர்த் ததிருத்தோணிப்பனவற்றுதித்தெழுவாம், (௧௦) 

திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள். 
கஞ்சனவிடுச்தசமசயானைகதங்கொண்டெய்தச்சரங்கொண்டு 

விஞ்சவ தன்சொம்பினைப்பீ ழ்ச்துவிமல்கொண்டெய்.துமானாண 
வஞ்சமுறுபல்லவன்விடுச்தமசயானையினைவண்டமிழான் 
அஞ்சவுரற்றுமருணாவுக்கரசர்பெருமானடிபணியாம். (se) 

சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள். 
கரவின்வாய்ப்பட்டொழிர்தமறைக்கலைவலாளன் கான முளையைத் 
தீரமற்ழெருதன்புயவலியாற்றரணிவச்செய்மானாண 

விரவியன்பாய்த்தமிழ்ப்பதிகம்விள ம்பிக்கராமன் றவண்மிசைஈ் 2 
ஒருமெய்ப்பனவன்றனைத்தருமவ்வுரவோலுபபபசமடுப்பாம், (௧௨)



இருமுல்லைவாயிற்புராணம், & 

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள். 

மண்ணைத் த்துருவக்ே கேழதுருவாப்£தும்லர்த்த ரள்காளுது 

நண்ணித் துயரானலிவெய் அரளினைகேள்வன துமுறுப்ப 

மண்ணைச் சண்ணிலாவணியும்வயங்குமுடிச்கேசுமந்தெய்தப் 
பண்ணியவளைப்ப தம்பரசிப்பழங்கணெனைத்தும்பாற்தியொம். () 

சண்டேசப்பிள்ளையார், 
பசக்சாத்தென்றுதொழுவர்கமைப்பரிவிற்காத்துப்பான்மொழியார் 
பிசிச்கேயுழன்றிட்டலமஈசபினனைகேள்வன கமெலியப் 4 

பசுக்காச்திட்டபரம்பரனைப்பஈக்காத்தவற்றின்பாலாட்டி 
வசிக்காமுறுவார்சலைமைப்பாடெப்.த:2வர் சாண்மலர்மணப்பாம். (௧௪) 

அறுபத்துமூவர். 
தூயசாள மறைகிகர்சருதிச்செக்சமிழ் 

மேயவாரூரனார்விழை பாடிய 
பாயசிர்ட்பனுவலிற்பரம்புமேன்மைகால் 
நாயன மாரடிமலர்நாடுவாமரோ, (௧௫) 

சேக்கிழார்சுவாரிகள், 
ஒருகம்பிகொகைப தவல ககமெலாக்தெ ரமுசேத்துமும்பலோ இ. 

கருஈம்பிவசையளிப்பவான*ஈடமென்றுச்சயக்கக்காட்டும் 

பெருஈம்பியடியெடுத் துககொடுப்பவள் பர்சரிதமழைபிலிற்றுங்குன்றை 

வருஈம்பிகழன்மலரைமருவினாரே முபிறப்புமொருவினாரே. (௧௬ ) 

சந்தானகுரவர், 
வேண்ணெப்மேவியமெப்கண்டசா கனைவிரித்திட் 
டெண்ணரும்புகழ்ச்சிசதிரல்கிறையைமாட த்துக் 

சண்ணுளாரெனமயினடலம்செயுமெழிற்சடர்தை 

ரண்ணும்வாழ்வினையுமாபதிசவன் ஈளை ஈயப்பாம். (௧௭) 

பாடியகாரர், 

வடமொழியினிபலனைச்துமாரிலக்சகோரொளிதுண ரவகுத்தானம்சக் 

கு.முனிவனிகருமெழிற்பகஞ்சலிமாமுனிவனெளச்கூறள்மான 

இடலுடைமாமறையெனைத்திலுட்பயனையாருமெளிதெய்தவோதி 
டனகற்நியாண்டசேண்டமுனிவரனடிச்சாமரைமணப்பாம். (௪௮) 

திராவிடபாடியகாரர். 
பேசு£செழுத்தஞ்சின்முப்பொருள்பெரி தணர்ச்திப் 
பாசவேர்களைந்சென் தனைப்பரிவினினுண்ட 

சேசுபூத்தசென்றுறைசையிற்திகழ்சிவஞான 
தேசிகோக்தமனசேவக்சொழுதிருள்செகுப்பரம், , ் (௪௯)



ச் இருமுல்லைவாயிற்புராணம். 

திருத்தொண்டைமான். 

அண்டாபிரான்விழைர்தமரு ர்திருத் த், தலம்கள்மிகப்பலசென்றணைச் அபே roo 

கண்டுவருபவன்முல்லைகரணையத்ச ரனூருங்கடக்களித் ற்றை , [க் 

விண்டலருர்சளவமலர்ச்சொடிசுற்றவாளோச்சவி waren Oe றப். 

புண்டரிதத்தாடொழுதசொண்டைமாளடிக்கமலம்புகழ்ரதுவா wpa cre (2.0) 

தீக்ஷாகுருவணக்கம். 

கள்ளநெறிபொழுகும்வஞ்சப்புலளைர்தின் வழிச்சென்றுகவுல்கிற்பேலுச் 

குள்ளமடிழ்ச் 2.ர எடியேபசுபோதந்தெறுமென்னவுணர்ச்தியின்ப 

வெள்ளமதிலெளையழுத்திச்சவாலுபவவிளைவுதவுமேன்மைசான்ற 

வொள்ளியசர்ச்காஞ்செகர்ஞானப்பிரகாசன் Crs Gar pam, 

வித்தியாகுருவணக்கம், 

சட்டோதன்ன டி.ரிளைக்கமளன ச்சமுதாஞ்சங்கரனைச்சாரிற்பாசம் 

விட்டோடுந்திருவடிட்பேறுண்டாமென்பெொக்குணர் த் தமேதக்கோளை 

மட்டாரும்பொழிற்புரசைவருவேளாண்குடிரளும்வயங்கச்சோன்றும் 
அட்டாவதானசபாபதிக்குரவன்றனைநினைர்தெம்மரர்ை சறிர்வாம், (௨௧) 

  

அவையடக்கம், 

தே. வபாடையினமேவிபவித்தலச்சிறப்டை 
நாவலீரருச்தமிழ்ச்சொலானான் வகுத்திடு ௧௨. 

சேவதேவன்றன்்.றிறம்புகல்டற்ப துதே்ர்திட் 

டேவருக்சொள்வாரெலுமுரைகடைப்பிடித்தன் ரே, (௨௨) 

தாதமார் க்கமுன்னாயமார்க்கங்களுட்டக்சோ 

த'தகெள்ளெனைக்உயிவணுஞற்றுகென்றுரைப்பச் 

கோதிலள்ளவர்சொற்குறிச்சொடுகொடியேலு 
மாதொர்பாகன் ர வழுச்துவான்ரொடங்கென்மன்னோ, (௨௯) 

ழூன்செரலாயெவடமொழிதனைமொழிபெயரத்அ் 
Q ,தன்சொல்யாப்பினிற்செ.றிக்செலும்ெ சருண்டமேலவர்தம் 

இன்சொலேதுனையெனக்சொடின் நியம்பினேனெளியேன் 

புன்சொ அம்பொறுத் தாளுவர்புலமையிற்பொலிர்தோர், (௨௪) 

உவமைவேறிலாசோக்கெமெய்யுணர்வுடையோர் 

சிவனையல்லதோர்அரும்பசையாசெனச்செப்பல்



திருமுல்லைவாயிற்புராணம். ரு 

சிவணுமாலவன்றீம்புகழ்ச்சரிதையைவிழைந்தப் 

பவன தினனருளாற்படிமிசைச்சொலும்பரிசே, (உட) 
0 

ழல்லைழேகியமுழுமு தன்முக்கணெம்பெருமான் 

"கல்லைமேவீபவெள்னுளங்காணிகொண்டெள்புள் 

இல்லைய வர்செனைச்சொலப்புரிர்திடுர் துணையா 
ஜெல்லையீதிவனுரைத்தனலுரைத்சல்வேறுளதோ, (௨௬) 

புவனம்யாவையுமீன்றவளோர்புடையோங்கு 

மவனையோதியபுராணமீரைர்திலுட்சிறா,ச 

பநுடிசங்கராபும்வடமுல்லையம்பதியின 

சிலமலிச்த£ரசெப்புவதென் ரமேயோ; (௨௭) 

சிறப்புப்பாயிரம்; 
திருத்சகுஈல்வாசராயணனமொழிபவுடுகங்கரைதிம்பாலிசூழ்க்த 
மறுத்தநறும்பொழிலுடுத்தமுல்லைமான்மியக்தமிழால்வனை தல்செய்சான் 

நிருத்தனடிக்கன்பனியலைம் துமருட்கலையோபிகிளவாரரய்ச் 

தருத்திடடலுலைர்ச்கு$தருமயிலைச்சண்முசப்பேழகியோனே, (௨௮) 

சயனைட் கலு



நா.ட்டுப்படலம், 

  

திருத்தமேவியசெஞ்சடைச்செல்வன்றெ fr Pore person ar, 

௮ருச்தியவேதியன் குறுமுனியியம்பியவருஈகமிம்வடாசெல்லப் 

பொருப்பெலும்வடவேங்சடர் சள்னிடைப்பொலியவோங்குயதொண்டைத் 

திருத்தகும்ளகாட்டினசர்தனையொருசிகி அரைசெய்லாமால், (௧) 

பண்டைகான்மறைப்பயனெஜும்பரம்பரன் பாஙுகுறையுமையஞ்ஞான் 

றண்டர்வாணனார்விழித் துணைமூட வாரிருளுயிரினைமூட 
விண்டுரீகமிலையைக்சகழுவாய்செயவேண்டுமென்றவள்செங்கைச் 

தொண்டைசகாடலாற்றொண்டைகாடாயதிச்தொண்டைஈள்வளகாடு, (௨) 

இலுமாமறைகூறியவ னெ நியணிபொ ழிற்காஞ்சிக்சண் 

ஏலவார்குழலெனநிலனடைர்சொருங்கிபற்றிமயப்பாயை 

மாலுலாமன த்திறையிடஈ்கணர் தவாழ்வருளொருவலப்பாகப் 

பாலினாடலாற்பாலிராடாயதிப்பாலிஞசூழ்வளகாடு. (௧) 

வாஞ்சியம்பிறபதியுடையெம்பிரான் மதிவளர்சடையெம்மீன் 

பூஞ்ெம்படிகண்டிலேனென்றவன்புறத்தொருபுடையேத்தி 

வாஞ்சையாள்முடிகண்டனனென்றபொய்வாசகந்தனக்சஞ்சிக் 
சாஞ்சொடலாற்காஞ்சிசாடாயதிச்காஞ்சிரல்வளகாடு, (௪) 

துண்டமாமதிவேணிபன் சுருதியார்தரகஈமாவேறி 

'சொண்டனீள்களத்தெம்பிரான் சயிலையல்குட்டினை + சணந்தேடி 

மண்கோசலினம்பிசைவழிப்டிமாண்புகண்டொருவாது 

தண்டசன்பு.ரர்திடுதலானாயதிச்சண்டகவளகாடு, (௫) 

கன்னிராடவன்கர்ப்புரசர்சரன்சானமுளயாமாகர 

மன்னுசாமப்பேர்வமுதிபோல்வடபுலமன்னரைப்பு2ககண்டு 

பொன்னின் மச தரமேருலிற்கொடுவரிபொறித்திரிகரிகாசி 

மன்னன்கானகெடுத்தவனியையாண்ட துமற்றிர்வளசாம், (௬) 

கேண்டையக்களாளாசமபூசனைகள/பொழிற்கா௫ு சிக்சண் 

பண்டைஞான்்.றுசெய்பான்மைகண்டவள்பெறும்பரிசினை மிககாட்டி 

விண்டமாமறுகெதிசெய்யகோல்சொடுவியனிலச்தனையென்றும் 

துண்டி ரன்புரர்திடுதலானாயதித்துண்டிரவளகாடு, (sr) 

விடையனெம்பிரான்விபு தர்களுபசன்விண்ணிலாவணியெம்மான் 

அடையலார்புரமட்டவன் தனைமன வாலயந்தனில்வைக் திக் 

கடையனேன் றனைட்புரச்சவென்றவர்வருகாட்சியாற்சரன்டேரை 

புடையநாடென ப்பெருமகள்பரவியதோங்குமிவ்வளராம், (௮)



தாட்டுப்படலம். GT 

ழன் னமோர்வணிசன்பொருட்டாகமுற்திழைச்கொடுமனகீலி 

அன்னமார்வயற்பழயனூர்வாழும்வேளாண்டொழின் மிக்சோர்கள் 

என்னர்்தம்மையுமீமெனவுயிரினைழிசைர் துவவ்வலினென அஞ் 

சொன்னசொன்மருதோக்கெசாடிரதச்கொ ave VE tararsrG, (௯) 

ஒமைத்ததளைணிலாவிண்ணவர்படருசவிசைர்தவணொருவக்தஞ் 

சமைத்சவைதிகச்தேரினான்முப்புரமட்டவன் உனிமேவுக் 

துமிச்.துரல்குரவரும்பொனற்புலவர்க்குச்சொரியுவ்கூவச்தியாக 

சமுத்திரர்தனைகல்கெயதித்திருச்சகுவளங்கெழுகாமி, (௧௦) 

களவினாலவாயுடையவனருளிபகடவுணூற்கொரு£ரன் 

பளலொ துரைசெய்டன் றுநிலவியபான்மைகண்டொருவா.து 

களவிலோர்வனவேடன்௱லுருக்கொமிகான வர்மட மானா 

களவமூரலைமணந்துகாட்டியஇரகக்சண்புனல்வள நாடு, (௧௧) 

ழன்னமாலயன றிகிலாமூர்த்திபான்முருச்அறழ்மணிச்செவ்வா 

பன்னைசேட்குமாமறைப்பொருள்வண்டுருவாக்குழலினிற்கசேட்கும் 

என்னையாண்டவைவேற்குசன்சரிகமோரிரும்புலவன்கூறத் 

சன்னிலேய் சுசடபுச்சென்றுநிலவமித்தண்புனல்வளாஈாடு, (௧௨) 

மண்ணின்மாதரார்கலலிரீத் தவர்சகவாழ்வீறுவாரென்.ற 

அண்ணலார்சமைச்தூதுகொண்டற்றைனான் ॥ணியிழை களை வேட்டுப் 
புண்ணியத்திருமகிழின் சீழமர்செனப்புரிர்திருகண்மாற்றிக் 

கண்ணொன்றனபின் வன்ரொண்டருக்கருள்வ துகரிசிலில்வள ராடு, (௧௪௩) 

சிற்பரன்பாம்பரனெனமயையெலாஞ்செப்பியரெறிகாட்டக 

கற்பகம்புமைகையினார் வாழ் தருகாதியர்பிரானென்பைப் 

பொர்புயர்ச்சமாதெனப்பனையாண்பெண்ணையெனப்படிமிசையோக்க 

அற்புதம்பலபரிச்திவணிலகுமிவ்வணிசெழுவ2 நர, (௧௪) 

காச்சையேசொண்டமாயவனின் றஷர்கடச்கொருபுலவற்காம் 

தேக்கிருஞ்சரிக்தலசபனங்கணமங்கையா தியசென் று 

மாக்கருங்கடனெடும்புயல்களாவொடுமரகசவருகாட்டப் 

பாச்சஞச்கெளியானெனுஞ்சொல்லையேபரிக்குமித் இிருசாடு, (௪௫) 

சோல்லொடும்டொருள்கடச்சகோளச்தித்தோன்றலார்சமைகாடி 

ஒல்லுமன்புருச்சொண்டொருகண்ணிடச்சட்பவோங்கியசொல்லீர 

னில்லுகண்ணப்பவென்துமும்முமைசொலிகிலாவியயாயபோகம் 

புல் ஓுமன்பனையு சவியரின் றதிப்பொருவருகன்னாடு, (௪௬) 

வேறு, 
கர்தரங்காடூடுமாசர்கருங்குழன்வளைகானென்றுங் 

கக்தரங்காட்டுீலக்கலபமீரமயிலின் வீ.றுல் 
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.... திருமூல்லைவாயிற்புராணம். 

 சந்தரக்தாதியில்லாச்கதழலிணைபரசவேகா 
'கர்தரக்சானிழிர் துகருதிடுர்தொண்டைகாடு, (௪௭) 

கர் மரம்பாடலெல்கும்காரிசையாெஞ்ஞான் றங் 

காமரம்பாடலெகங்குக்கண்ணு தற்சன்றுடை ந்த 
காமரம்பாடலெங்குங்காமுகர்பாற்சரும்பர் 
காமரம்பாடலெங்குங்காமருசொண்டைசாடு, (௪௮) 

கண்டொன்றுஞ்சொல்லார்தம்மைச்சடிமணமயர்ர்தாலன்றிக் 
சண்டொன்று் சொல்லாரெங்குங்கபிமலர்த்துருமக்தோறும் 
வண்டொருக்செய் தமென்றுமாதரார்சைம்மருக்கே 
வண்டொருங்கசெய் தமென்றும்வளக்கெமுதொண்டை காமு, (௧௯) 

ஆரணமுழக்கமெம்குமாகமமுழக்கமெங்கும் 

வாரணமுழசக்சமெக்கும்வாம்பரிமுழக்கமெங்குற் 

சோரணமுழச்கமெங்குஈ்தூரியமுழச்கமெங்கும் 
பூரண கும்பமெங்கும்பொலிதருதொண்டைசா ட்பூல், (௨௦) 

வேறு. 

டூச்சாட்டின்ிறப்பனை ச் துந்தொண்டர்?ீர்பாவுவாரெடுத்தஞ்ஞான்௮ு 

மூன் னட்டுிமாறெழிலாவடுதுறைவாழ்செஞானமுனிவனர்தப் 

பொள்னாட்டுப்புலவரு£காழ்கச்சியப்பரிருவரன்றுபுகழ்ச்தாசென்னிற் 

சொள்ளாட்டியிச்சிரியேனெவ்வாறுசொலத்துணிர்ததுணிவுமன்னோ, (௨௪) 

வேறு, 
நாசணிர்சவனுறைதருநாகமேயென்ன 

மேகமெய்தியாங்கா ழிகீர்விறட்பொடும்பருகி 
மாசநின் நிழிர்திறைளைமாலதிவன ஞ்சார் 

நாகமென்னமீண்டனகடன் ஞாலமிக்கோய்ச. (௨௨) 

மீண்ட மாமுனெங்கள்வேர்தெய்அவெஞ்சாப 
மீண்டகற்.ற துமருச்சனை க்கொழிலினென்றெண்ணி 
மாண்டரால்விளச்கேர்சல்போனமின்னிமாமுல்லை 
நீண்டவெண்மலராமழைகின் நிவண்சொரிச்த, (௨௯) 

வராயிடக்களும்பொழிச்சனவயங்குநீள்கோட்டு 
நினாமிடங்களும்டொழிக்தனரிலாவியபழன ச் 

தீரையிடக்சஞும்பொழிர்சனசணக்தவர்க்கரங்குங் 
சரைமிடங்சஞம்பொழிர்தனசனை குரனமேகம், (௨௪) 

குறிஞ்சி, 
தகிசணாயகன் ரனையரசாக்கெயசன்மை 

அங்களுடியகுமினி ஏமனைந்ததேசடுட்ப



நாட்டுப்படலம், 

எங்கணுஞ்சொைவிரித்தெழின்மாமயிற்கணக்க 
டங்பொட்டயர்செறன சடவலாக்குறிஞ்சி, 

சேர்சண்மாஷிபாரு ஞசெல்லினீங்சண்டமாமயில்க 
எற்கணெய்திடுர்தோந்றசம்மமிலுடைக்குமரன் 

துங்கழூழன்வரைப்புபம௫ ழ்சுடர்க்கொடிகாண்பான் 
இங்கணைந்தனன்குலிசியாமெனவெதிரனையும். 

தோலினங்குடிபுகுச்திரிரசோற்றமுன்பொருகாள் 
கோலினைக்கெரன்றுதோலினை வேய்ர்தசேவசலுக் 

காலுமரீமறைப்பயன்றருமவன்மடிழ்வெய்தச் 

சாலஈல்கெமாலொருகனீயெனச்சாரும், 

தேங்கமழ்க்திடுசாரலிற்சிறையளிமினல்கள் 
ஒங்குபாண்செயலிரவலர்ச்கடுப்பவொண்கோட்டு 

வேங்கைவள்ளியோரெளவிழைச்சணிமலர்சொரியப் 
பாங்கர்நின்றுகையேற்றல்போன்மலர்வபைங்காச்கள், 

ரணக்கொடர்வரியவன்(னையடைவானவெள் 

வாரணங்கருவாரணமான தோர்மாண்பாற் 

பூசணன்றனளையாம்பகலடை மென் நியைர்து 

வாரணல்குமூக்கொண்டவண்வதிஎான்மானும், 

நம்மைமானுமோருருக்கொடுகின்உஊனனங்கை 
செம்மைரன்னலமெய்து தற்பொருட்டொருசேய்மற் 
ஜெம்மையாளஞுமாலெனநினைச்தெண்ணிலாமலரின் 
சம்மைலீழ்ச்சடிசாழ்சல்போற்கணிமலர தசையும், 

நவஞ்செயச்சனிமுதலொருசேயெனசம்பா 
லவர்தெழறப்பிறர் தான் ற£ீர்ரிலவிபஈம்மை 

எவஞ்செய்கின்றவேர்திழையவர்கோளெனவெண்ணிச் 

த வஞ்செய்கிற்பபோல்வேயினர்கடவரையோக்கும், 

காசதலித்தியாம்வளரத்சவச்கனங்குழைதன்னைச் 
காசலித்தனன்கர்சவேளெளக்கழல்வேடர் 

போதுகொண்டவன்பொன்னடிபோற்றிடூனென்றுங் 

கோதுதிருமென்றுறைவ தபோல் தக்கு நிஞ்சி, 

கழுகுசேழலோடடிமுடிகாண்பரும்ப.ரனைக் 
கழுரெண்டுபூசனைபுரிகவின்மறைச்சிலம்பும் 
பழூதிலாசவன்பரிர்துசோறிரக்சவான்பதியு 

மெழுசடழ்புவிசெரலச்செர்திலங்கு மக்குதிஞ்சி, 
9 
“ 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௯௦) 

(௬௪) 

(௬௨)



க் இருமுல்லைவாயிற்புராணம். 

ஆலியாயெமக்கன புமாங்குகப்பிரானமருங் 
காலிமால்வரையும்சன்னிச்சழிழினுச்சென்று 
மேவியேவடவெல்லைபாய்ச்சிவணும்வேங்கட,மும் 

பூவிலோங்கெபிறப்பசப்புவிபுசழ்குதிஞ்சி, 

சே௨லல்கொடிச்சேவசன்றேமொழிவள்ளி 
மேவரும்புகழ்மேவவேட்டுருக்கொடுமேவி — 
நீலிழைர்களிசேனொடுமிடியெனரிகழ்த்தும் 
பூவருஞ்சிறட்புடையசப்பொருவில்சர்க்குதிஸ்சி, 

சே ரகமெய்தியதலைமகள்சடர்த்சொடிகன்ளை 
ஆசமின்புறத்சழீஇடகமடிழ்வறச்சணைய 
சோசமென் மலாவித்தினன்றரகதச்ளியோ 

னாகமெங்கனுமெளஈனிகாழமக்குறிஞ்சி, 

மாயனாதியர்வமுத்தவெள்சூர்ச்கடல்வதப்பச் 

சேயவேல்லிடுசேயுரைசேண்வரைபல௫௪் 
பாயவார்வமொடறைர்சனம்பார்கடற்பாபன் 

மேயசரவனவளமிவணமிஈ சவாலிரிப்பாம், 

முல்லை, 

ஏலையடர்றியவிழிவேயிரண்டுபுரை தருமினை க்சோட் 

பாவையர்சொற்சைக்குடைர்துபாற்கலசம்பு௱ங்கறுச்குங் 

கோவைநிகர்வாய்சங்கங்குலவுறகையார்காசி 

ஆவையின ங்கதந்ணையாவணிகுமிழ்சான் மணர் துலக்கும், 

௮ண்டபெலாமிகப்பராசவணிமலரைக்சருகாயாக் 

கொண்டமலரரிசாருபத்கவர்போற்குலவதலான் 

௮ண்டரெலாமிகட்பரசவ.ம்பொள் செய்மணிமாடங் 
கொண்டசொருவைகுரச்சஉாரழ்வினதாங்கோதில்வனம். 

கயச்குளங்௫யமவருந்தக்சைச் சானைவிடுச்தோம்பும் 
பயற்குளங்கழிமகிழ்ச்சிபரிபுனிசைமுற்பிறந்தோள் 
முயற்களங்கனாமுறைமைமுயலினர்சாமிகமுயல்லான் 

செயற்கருந்தோழமைசொண்டுசிவனுசலொச்தளசம்மா, 

நல்குலத்தினோக்கொருமா ஓருட்புணர்ச் தராகணைபான் 

செங்கைபிடித்தளளன்ரோடசர்திருவெள் நிஎமாள் ௧ 

எங்கறிர்தேயவஜறையுமிருச்சைசனையனைர்துய்வான் 
றல்குவபோலவண்சாரு$சகையசெனநிலவிடுமால், 

கோன்மையின் பாங்கொருபூவைகுலவியோட்கிடும்பரிசன் 

றன்நினார்புரமட்டானபூ.மலரைவழிபட்டு | 

(௧௪) 

(ஈடு) 

(௯) 

(௪௭) 

( ௩௮) 

(௧௧)



நாட்டுப்படலம். க்க் 

மன்றலவன பாலமர்வேமெனகாடுமால்பொருவ 

தின்றியெவலுரைப்பதுவார்சகையதறிவாற்றுணியின, (௪௨) 

வேலைஉயினடைடெர்தான்விண்டுவென்பார.துடிற்ப 
காலையணிஞீழலாயர்மாசரகர்தொறுமண்மிப் 

பாயை பையையிழுல தீட்பருகுவானின, mse Beer 
சாலவி கள்பெருமிசக சான்சாற்றுதற்பாரெவரேயோ, (௪௩) 

மருச் தரிகர்மொழிமடவார்மணிசசைய மலர்முல்லை 

இருந் திழையாரெஞ்ஞா £ன்றுஞ்செறிச்அுவளர்ப்ப துகுல்லை 
பெருக்திருவர் ழ்மருமச், திட்பெம்மான்காத்த துமுல்லை 

அருக்திறலானெமையாண்ட கழகமரும்வடமுல்ஸ், (௪௪) 

வலிதாயதீயவினைவர்சடைச்சார்க்கிவணசற்றும் 
வலிசாயகெடும்பதிரன்மாகங்கந்தனைக்கொடர்ம்து 
புலிதாயகொடிபிணிகத்துப்புராரிதிருவருள்சா ட்டுங் 

சலிசாவாவகையெனை பாஈர்கவின் முல்லை.பாங்சணையம், (௪௫) 

தான்காட்மிமலர் த்துளவக்கரியமுனெமருமத்து 

மானகாட்டும்பெருமானார்வாழ்முல்லைவானுரைச் தா 
4 a * . * hot . * தேன்சாட்டுசசருவைந்தின திருமலா ஈசெனறும் 

வான காட்டும்புகழ்காட்டும்வலாரிமருதங்களாவாம். (௪௯) 

_ மருதம், 

Gan ல்ரூம்பெருமையே Li DB GID E15 F 4 9 தருவினிழல் 

எல்லையினிதிமுன்னாயவெளை த்துஙவ்குற்றேவலாற்றச் 
செல்லனகுழற்சாடேச்துச்தெரிவையர்கடிப்பக்கா ஸாஉ 

மல்லல்வான்புரக்குந்கோன் நல்காப்பதுமரு வேலி, 

நசட்டுறுமுனிவன் றந்சகமிம்பெருஞ்சாபடீப்பான 

விசிட்டவாகமத்தினோ தும்விதிமுறைபிறழாவா ர்முன 
வூட்டனும்பரவுமுல்லைமாஈகர்ப்பரனையே சதி 
௮சட்டினையகல்வானன்னான மருமாமருதவேலி, (௪ 

வேறு, 

கற்றைவார்சடைமுனிவன் சழறுகெடுஞ்சாபத்தாற் 

பொற்றலநீத்திவனணொருபாற்புணரியடைர்திடுசேலு 

பற்திகக்சோன் றனக்குகவும்பான்மையினைமிசச்சருதி 

யற்தமின்முன்லுறவுமதித்தரும்பாலி.பாய்வருமால், (௪&) 

பேருவருவாயஃசனலுமப்பெருக்தகையோரடுத் த் தவர்க்குத் 
தருகுவரேசேலுமெலுச்த குமொழிபோந்பாலியம்வான்



குசு, திருமுல்லைவாயிற்புராணம். 

இருவருவாயஃபெடன் நிடும்வற்கடச்சடைவான 
பொருவருசன் லுடல்ண்டபொழுதம்வளஞ்சு ரர்திடுமால், (௫0) 

பதவியனமெய்ப்பண்புடையார்படைத்சபெருஞ்செல்வமெலால் 
சசமிலவர்கைச்கொள்ளுக்கடனேபோற்பல்காலு 
மதசரியினீருரிபயான்௨வண்ணமெனவருபாலி 
மதகனைச் தஞ்சென்௮ தவுமாண்புடைத்சாகயதம்மா. (௫௧) 
நமைய சவும்பெருமானைஈயர் தவழிபடனமுறையென் 

றமைவெருவவருங்சம்பையொடுசேய்கந்தினிபாலி 
இமையவரும்பரகி.ப்ரெய்தபிறகதியெனைத்தும் 
அமை தரவர்தன்பினடைர்திடும்பரிசாயினவன் றே, (Ge) 

வேறு, 

எசிளையாளுடையவனலுலகுயிரெலாம்புரப்பான் 
மன்லு?ர்ச்சருணையின வவடிவமாய்மருவும் 

தன்னமில்சறப்பென வொருபாலிசண்பழன 

சன்னலஞ்சிதர்திடப்பலகால்களாய்ஈடக்கும், (௫௩) 

வலஞ்சிறச்திடும்பரைபலச த்தியாப்மருவி 
நலஞ்சிறந்திடுமுயிர்ச்கருணண்ணியதேயட்ப ச் 
தலஞ்சிறர்திடவருமொருபாலிதான்றணவாக 
குலஞ்சிறர்திடுங்கால்களாய்ப்பலபடச்குலவும், (௫௫) 

வேனிலைப்புயல்கொடுசெருவென்ற துவேண்டு. 

யானநற்கருவியின்முழச்கமைத்ததுமான 
மான மள்ள. ரார்ப்பொலியொடுவயங்கு தண்ணுமையின 

பானிசழ்க்திடுமொலியும்கிண்ணிடைப்பரச்செழுமால், (௫௫) 

பொதிசெறுத்தமாண்பினரெனப்புவித்தலம தனி 

னிறைவளர்தருபாலிபன்மடைகளை நேடிச் 

செறியவேமள்ளர்சென்றுதீம்புனலினைமுமு,௮ 

கெதிசடச்திடாவணமகன்பணைவயினிடமைப்பார், (௫௪௬) 

வேல்கடாகிளை யூர்பவன்வெருவரவுமுகர் 

தங்கடாவினைரிரைகிமையாத்தலக்சன்னா 

லங்கணிடியபண்ணைசொரறுவலங்கொட்டி 

யெக்குமோக்குதங்கம்பலையேய்ச்திடுமாலோ. (Ga) 

0சறமைந்திரிசெறுகிலுட்டீல்குரன்மள்ளர் 

வீறமைந்திவண்விளகெனவேர்தனைத்தொழு௮ 

பேறமைர்திடுநென்முளைவிச் அகர்வித்தி 

தாறமைக்திடுபசடக்ன சாட்சொடுயைப்பார், (௫௮)



நாட்டுப்படலம். டட தக 

பரம்பரன்றனை ப்ப ச்திசெய்பான்மையா தம்பால் 

நிரம்பவன்பினாலணு,ச் துணை ரீட்டிலுமஃ து 

பரம்பதற்பயன்பயட்பதுபோத்பழனச்அ 

ஓரம்பிலா தசெஞ் Ger Vuuren wwe SG orev, (௫௯) 

oo 
வ, 

சேழியதிருப்பாற்சடலிர்திருக்கண்வளர்வான் றனக்குப் 
பழு௮அபடாமுன்னோனாப்பகருமொருபெருமிதத்தா , | 
ஞெழிவருஞ்சீர்மருதசனியோம்புவனென்றுள சதந்த ப் 

பிழைசபுஈல் லுறவெண்ணிப்பெருகவரும்பெரும்பாலி, (௬௦) 

தான்பெற்றபெரும்பேறா ரணிமுற்றும்பெறுமென்பான் 

வான்பெற்றமெய்ப்புலவர்வழங்குகிற்பாரதுகடுப்ப 

ஆன்பெதற்றநெடும்பாலியாத்தினெடு£ச்சமெலாக் 

கான்பெற்றமதசனைக் துங்சைக்கொள்ளச்கடந்திடுமோ, (௬௧) 

மதகினடந்திடும்வெள்ளம்வயலொருக்குபுகுந்தெட்.ச 

இசமலிமள்ளர்கள்பொழையினேய்கிலமாமகளனந்தன் 

வி. தவனையகிற்சன்பால்விளங்கயெவஈ அ ழியேந்துல் 
கதமலிவான்படைக்கலமாங்கலப்பையைக்கொண்டனர்ஈடர்தார், (௬௨) 

கோலைக்காலலூர்தியெனக்குலவியகட £ப்பியலின் 
நிலைத்தவானுகங்கெத்திரிலவேர்க்கானள்ளமைத்து 

நலக்கமேழியினுனியைஈனியிடக்கையுறப்பற்றி 
விலச்சருஞ்சர்மள்ளரெ லாம்வியன்பொன்னேர்பூட்டுவரால், (௬௯) 

கூற்.றுக்கோலையைவிடுக்குங்சோவேர்சைமுடிஞட்டுர் 

தாற்றுச்சோல்கைச்கொண்டுதறுகட்சட ரத்செழித்த 

ரீற்றுக்கோமளமேனிகிற த் வயல் ஈழிகுளமா 

யேத்தக்கோச்கவிட்போக்கின்யாண்டுமுழுசகர்காளால், (௬௪) 

கரம்புதிருத்தியகளமர்சகழனியெலாங்சங்கரிஈத 

நிரம்புவரைமேலுயரரிறுவிமேட்டினையொழித்தப் 

பரம்புமிசைஈனியிவரர் தபல்லூ ழிகாலமெலாம் 
இரும்புவனந்தலையெடுப்பவிழுதெள ஈன்னிலஞ்செய்லார், (௬௫) 

போருப்பரையன்௦வட்பாவைபுனிதனிடக்தனைக்சணர்து 
விருப்பினொடுமெய் தவரும்வியன மருசப்பிரதாப.் 
திருப்புகழென்றொருவருமச்செர்சென்முளைவெண்ணென்முளை 

5ரத்திடைக்கொண்டிர்திரனைக்சை சொழுழுவித் தரல், (௬௬)



திருமுல்லைவாயிற்புராணம். 

கலக்யெகெஞ்சமாயுண்மைசாட்டித்தான் ஜெளிவிக்கும் 

இலங்குரன்னூலாசிரியனென விவணெய்தியகின் ற 
கலங்கனீர்செளிர்அவரக்கண்டுமற்றைகாள்சலிம்ச். தப 

பலற்குலவுரீர்பாய்ச்சப்பரிந்சொழுகும்பாலாறு, 

நிலவியவெண்முளைபச॥ தமுதிர்ச் துபினின் நிம்தோறறம” 

இலகுமொருசிவச.த்திசலைமசளிர் திலா போடு 

மலஇல்சமலைமடச்சையாகியிருஈதிடல்சடுப்பக் 

குலவுபூம்பழனச்தக்ரு. நித்சோக்ககளர்ர்திடுமால். 

நாறளைச் தும்டறித்தமையகன் கெடுச்துட்பரம்பர ஜம் 

பேறுபடுமுயிரனை தீ தும்வீற்றுஃீறறுறுபோகப் 
பேறுபுவன்தோறும்பெரிசணைபவிம்ப்பதுபோல் 
வேறுபட௩டமுயன்றுமிச்கோகையெப் துவரால், 

நடமுயன்ற்போழ்தத்துசாறுனிசெழித்திடலும் 
இட்னுடையபயிருள் நியெழச்சாலக்களையெழும்பக் 

கடிதுகளமர்கள்பருவங்காட்டுதலுப்களைகளைவா 
னடையலாயினர்விழிவேலாறறுச்சகாலாட்டியயே, 

காமருமாமயிற்சாயற்கன ங்குையார்கஃசமுலை 
யாமெனவுரன்சரும்பியம்கையெனமலர் தொரு 

தாமரைபற்றியகளையச்சைத்ததுமுட்சர த்தென்ன 

நரமமிகுவாரவர்கணடுங்களர்சொற்றிடவற்றோ, 

வண்டின மற்றந்நலார்முசமலரெொன றடைஇற்பக் 
கண்டவர்சைக்கொண்டோச்சச்கார்தளெனப்பிற்செறியும 

சண்டனையமொழியனையார்சானடைசற்றிடவணைம்ச 

புண்டரிகத்தனமவர் நூபுரவொலிக்கேங்கிடுமன்னோ, 

கட்காமுற்றயின்றுகளைகளையவருங்கடைசியர்பால் 
உட்காதலெழுந்தவரைஈனியலைப்பவொருவர்தம் 

மெட்காக்கள்ளிலுங்சாமம்விளைத்தபெருந்தீமையிதென 

லட்சாவெங்களைகலாதுலாவிரனிதிரிதருவார். 

சேங்சயலினின ங்சண்டுதெரிவையர்கண்ணென்றுலைவா 

பங்கயகீசண்டிதுமுசமாம்பதுமமெனரின் றயிர்ப்பார் 
௮ங்கயலில்வராலினம்பார்த்சவர்கணைச்காலென்றுமிர்ப்பா ர 

மங்கையர்பால்வைச்சமனமயலதுமோசிறியோர்ச்கே, 

வாயாம்பல்கண்டவர்கள்மலரரம்பற்களைகலார் 
சேயாம்பன்மலர்சண்டுதிருமுகமென்றுளமயாவார் 

(௬௭) 

( ௭ ௯) 

(௪9) 

(௪௧) 

(௭௨) 

(a) 

(௭௪)



தர்ட்டுப்படலம்: கறி 

வேயார்சோளிணைச்சலசலியன் முலை.பார் கருமன்பாம் 
பேயானமொத்துண்டுழல்வார்டெரி தலைவ தரைப்பதுகவோ. (௭௫) 

e 

’ ‘ . ‘ e . . ச் 

நன் திமறிப்ப துகன்ற்ன்றென்றுரைத்தசாவலனவாச் 
ச e 

சான்றிகடப்பதுசருச்திலுள்ளியவாறெனமேக 
மன்று சலிசெய்கமைக்சாவச்செர்ரெற்பமிரொளை ச்.௮.ம் 
ஒன்றிவாலுறவோலங்கிரின்றுசெழிச்திடலொக்கும். (cra) 

பணியமாமென்றுமிவண்பெருமைபணிசெய்.பாை 

அணியமாக்கனைவியர்துிறமையெலுமுரைமானப் 

பணையில்வனர்பயிரனைத்தும்பணியாமையிறுமாந்து 

ாாணிமு தாவன்னவை.பம்மருங்குபணிசலைச்தேற்றும், (௪௭௪) 

அரியென்னச்கரச்சோதுமசற்கியையக்சட்டமைவித் 
சொருவரையேயென்றுரைப்பவுப/போரிட்டிடுமள் ஈர் 

டரி.பசடாப்பிணையலிட்டுப்பரப்பிப்பாரிடைமிதிப்பில் 

சரியலையிக்துத்தூற் ரிபடைவிற்றார்சொகுத்தளரால், (௪௮) 

(தொகருக்கசற்பினளர்சாதிற்மேன்றுகடமையினொன.று 

பருச்காசன் கனக்கு கவிட்பைங்கரும்பின்கட்டிபொடும் 

ஒகுக்சகுழியினின் உார்க/கரம் சருவமுதலேன 

மிகுச்சலைபண்டிபிந்கொணர்ச்துவிம.ள்குவனாடவைசொறும், (௪௯) 

ர் 
oo ay, 

கச்சியேகம்பமோணசாங்கன்௱ளிசடவட் 
FEFUTML OG SES HET EBS ON op A 

சச்சிமேற்ளியெழிர்சாயாரோசணமென்ன 

வைச்சவான் ॥ளிபலவடையதுமத்ரம்மருத!், (௮0% 

பிள்ளையாரருட்பாட்டொருபெண்ணையாக்கபசோர் 

தள்ளரும்புகழ்ப்பெரும்பதிசகைமைசால்வல்லம் 

உள்ளகாடியகுரங்கணின் முட்டசல்லூதல் 

எள்ளருள் சிறப்பெய்தும்வான் A of ககம்மருகம், (௮௮) 

கேசலாவுவெண்டாக்கமெப்திகழ்திருப்பாகூர் 

மாசிலா சவர்வாழ்சருமாகறல்கள்ளில் 

பேசுவான்புகழ்பிறங்குமாற்பேறெனலா.ப 

தரிலாச்சளிபலவுடை ச் தலூல்சர்மருதம்: (க) 

மலைபயச் springs தீமேனியாமடதை 

நிலவுலாலியநீள்சடைகிள்மலனீ ச் அச்



௧௬. தருழுல்லைவாயிற்புராணம், 

சுலவுச்ல்லறஞ்செயச் தணிச்தெய்தியதென்னிற் 
ஆலவுமிம்மரு சச்சிறப்புரைப்பதென்ருநித்தோ, (௮௩) 

நேய்தல். 

எவ்வசைச்சுவையெய்.தத.ற்கிருக்சைய கன் றி 
'யெல்வகைப்பெருகதியெலாமெய்துதற்டனாம் 

பவ்வமிங்சரசெனக்சொடுசிறர்சபச்சிமத்தோள் 

செவ்விதஇித்புரந்திடுதிணைவளஞ்சொலச்ிறிகோ, (௮௪) 

சி௨னைரீங்கெயத்தேச்தவர்செய்திடுஞ்சிறப்பாற் 
பவமகன் றவர்பராவியபராபனாயெல்லாப் 
புவனமீன்றவள்மகவெனவளர்ர்திடும்பொலிவா 

னெவமகன்றவ த்திணைவளனியம்பு ச,ர்செளிதோ, (௮௫) 

சுருங்டைப்பரச்தியர் தணை விழிசண்டுரெடுஞ்சே 
லொருங்குகீரிடைக்கரர்திடுமுவர்மிடத்றெழிலுக் 

திரங்கியேவளையினமிரும்புனலிடைச்சரக்குச் 
தீரங்கொண்மூரலுக்கமையெலாந்தரளமுற்சொரியும். (௮௬) 

கோட்டுமாமுலைப்பரத்திய/சோல்லிழியிணைசோர் 
சகோட்டுமாகடல்வயிற்சொழுமலர்கொடுபரவக் 

கோட்டுகீள் சுறாக்கடலிறைகாட்சியேகொடுட்பக் 
கோட்டுஞாழலும்புன்னையுங்குலவமச்சூ ழல், (௮௪) 

கரவுகெஞுனபடைத்திடுங்கடல்புரை செல்வம் 

விரவவாரிலையவருழைமேவிஞாளிப்பச் 
இிருவரீள்பயனெய்துமித்திரைக்சடலதுபோர் 

பருகலின் நிச்சிற். ராறலாற்பயன்பலபயக்கும், ் (௮௮) 

மான்முதற்புலவோரமுதெழுர்சயின் மரபான் 
மேனமுறைக்சணங்கவர்தமக்கருஞம்வெள்விடையோன் 

கான்மலர்ச்சருச்சனைத்சொழில்கனிவினெடியற்றும் 

வான் மியூரினை யடையதவ்வளம்கெழுநெய்தல், (௮௯) 

வேயிலாகிய தாயலதொருவியன்புவியிற் 
ரயிலாயெசல்கரன்றன்லுளமென்றுய் 
கோமிலாச்சொடுசண்டுகோதகன் றசர்குலவும் 
வாயிலார் வருமபிலையுமுடைச்சவ்வான் சூழல், (௯௦) 

மற்றைவான் லமொழிச்செழில்விழாகளனோயங்க 

அற்றைராள்கர ச்,த.அவரிரெருக்கி யாண்டெ மூ தம்



நாட்டுப்படலம், 

கற்றைவார்சடைக்சண்ணு தல்காதல்செய்தமரும்' 

ஒற்தியூரினையடைய சவ்வொலிகடனெய் தல, 

உளரினோகிபேருருவ் மிங்சொன்றுமிலாத 
காரணன் ரனைச்சனித்தருச்சனை, தீதொழிலியற்றிப் 
பாரிலென்ப்வம்வீட்டியபைந்கடம்பணிவோள் 
போரிமாரசருடை! சப்பொருவில்சகெய் சல், 

சிலையெடுத் அரட்புரர்தனைச்செற்றசேவசனிங் 

கலையெடுத் ச்திமுக்தெறிசகடன்மீளசப்படுக்ச 

வலையெடுத் தவர் சணைர்சனனெனினம்மால்வலைளா் 

நிலையெடுக்சொருசாவினிங் குரைப்பதெர்செதியே, 

எயிறுடைச்கொடுங்கராச் திடையிவர்கடலிறைவள் 

வெயிலினமுற்பனியெனவிருவினையெலாமேசச் 
சயிலவில்லியைவழிபடச்சாரச்சனனெனனும் 
வியனிலச்சனைச்கூறினாம்பாலையைவிரிப்பாம், 

பாலை, 

நீல்சரும்புகழ்சிலிசோட்டங்களுகிரச்செப் 

பாங்கரும்முறப்பனிவரை தருமடப்பாவை 
(மாங்குயின்மிழற்றமலை சன்கூறொளமதித்துக் 

சோங்கரும்பிளசொன்றையானுருவெனக்டிளக்௪. 

சுருக்கமின்நியெப்பொருளையஞ்சுடுசின் றகீர்த்தாய்ப் 

பெருக்கமேசரும்பெபலஃகும்பெட்பசாயுயிரின் 

வருச்கமேயுறைசற்கொலாவன்மையானெய்ச 

அருக்கனும்மகல்விசம்பினின்றகல்கிலான்போலுர், 

மாதர்மென்முலைநிகரெனவழுச்திடுங்சோங்கு 

மாதரம்பயில சரகேரரமிலவமுமிங் 
கோ.துமந்சலாரடியிணையொறுத்திடாவண்ணர் 

இதில்பஞ்சியாற்செல்வு மிச்சகவறெறச்செய்யும். 

கார்பொருல்குழற்சன்னியைப்பழிச்சியேவெனள் தி 
போர்செய்கிற்பவர்பெஅம்பரிசெனப்புகல்கு ரத்தில் 

வார்பெறுர் தணைமூலையவஞழறைத ரமலரூழ்ச் 

தர்பெறங்ளேவாகைரின்றெங்கணுமியையும், 
8 

(௬௪) 

(௬௨) 

(௧௩) 

(௬௪) 

(சட) 

(௧௧) 

(௧௭) 

(௧௮)



& Dy தருமுல்லைவாயிற்புராணம், 

பரடலம்புகழ்மருவுபண்ணம்பண த்தியைவாய் 
பாடலமமி.துசாறுமெனள் ௮ழவாதாம்பழிச்சப் 
பாடலம்பலமலரினையூழ்த்திடும்பண்பாற் 

பாடலம்பெருப்பான்மையினிலகுமப்பாலை, (௬௯) 

கார்வரச்சடுங்கனலினாந்றெறுச் திடம்பாலை 

சேோர்வழிச்செல்வார்பசியினனனீர்பெரு,தலைய 
ஏர்பெறுங்கருணையினிசைச்நிகு சலேய்ப்பச் 
சிர்பெறுங்கனிபாமலகஞ்செ.திர் த சவம், (௪௦௦) 

நீயதியை£சடப்பரரெவர்ரீணிலத்தென்னல் 

நயனுடைட்பெருங்கல்விசேர்சல்லவருணர்வான் 

வியனெடும்பகற்பொழுதிலுமேவியகபோசம் 
உயவெறுங்கொடுங்கல்லிலாகொண்டுயிர்வாமும். (௧௦௧) 

மாலைவெண்மதிச்குடையவனமலரம்புசொடுக்கும் 

வேலையிற்பணிமொழியவர்மெல்கிவைவேலோன் 

பாலையர்தணச்சவலனொடும்பரிவினொடேகும் 
பாலையின் சப்பெம்மனோர்பகருதற்பாற்றோ (௧0௨) 

பகுக்தசானிலச்தைர்தணைவள ச்சையம்பார்மேற் 

மொகுத்துபோலவருமாத சவாசிதிதசொற்றனமான் 

மிகுத்தவச்திணையொன் றினொடொன் றுமேன் மயங்கல் 
வகுத்சறிர்சவாவறைவ பம. ரனருள்வழக்சே, (௧௦௯) 

திணைமயச்சம், 

இலைவாய்க்கரும்ப புசைபுயலெனக்கருதி 
நீலமா.மயிலினஞ்சிரைவிரித்,துகினருமிங் 

காலையாய்சசிய/சையடைமத்சொலிகேட்டுச் 
சோலைவானரத்தினக்கொடுவரியெளத்துளல்கு!், (௧௦௪) 

மீனமே.ப்ச்திடு்சிமையமார்வெத்பிடைச்சனையின் 

மீனமேப்ந்துநின்றுசளுமால்வியத்தகுகொன்றை 

தானமேயெனப்பொன்றரக்தசைமைசால்பழன த் 

சான சாமரைச்கையினன்றேந்துவதம்மா, (௧௦௫) 

வேழவொண்சரும்பருக்திடும்விலங்கல்வெற்பமரும் 

சேழகல்லினமானிளங்குழவியைவிரீ£ 

ராழியல்கலாப்பரச்தியாளிப்பமுச்தினங்கண் 

மேழகத்சகரோம்பிடைச்சிருர்விழைச்திவார், (௧௦௬)



ந்க்ரப்படல்ம். 

வங்கமேய்சடல்வாரிவாயமுதினைவழங்ூப் 
பைங்கசண்மாத்தனைவளம்பெறுகுவர்ப.ரச்தியர்மா 
தீங்கவே மகி தண்கோட்டிணையெயினர்தார்சரச்கோண் 

க 

டிங்சண்மாமருதச்சடைச்செக்கெலையளிப்பார், (௧0௭) 

தயிலினங்சிபத்திடைச்ிறுமீனினங்கு நித்தல் 
சயிலகின் திடும்பறவையையோப்புமஞ்சாயன் 
மயினிகர்த்திடு நளைச்சியாசெவிக்சசைவழக்குஞ் 

செயலைகாடியமுல்லையச்சிவனுமைபொருவும், (௧௦௮) 

ஈடிடுமின்னன்வளனெலாமேய்ந்தஈற்றொண்டை 
நாட்டகந்தனைவிடா தபேரள பினினாடிச் 
கூட்டமாயபல்களையொடுபாலியாங்குடிஜை 

ேட்டுமேவியரசரவளஞ்சிறிதிவண்விரிப்பாம், (௧௦௯) 

நாட்டுப்படல ழறிறிற்று. 

நகரப்படலம், 

= 

பூமேவுபொழின மேவும்வடமுல்லைப்புனிகாகர புவன த்தென்று 

சேமேவாகரினேழிலுஞ்சிறர்தகாஞ்சியென த்திசைபோப்சின் ற 
சோமேவுசசர்ச்சணித்தாச்கல்லினிறகரிர்தோலுட்குழைச்திட்டே்று 

மாமேவு£சரமெளச்கொளக்கிடந்தசெனின தன்சிர்வரம்பிற்முமோ, 

இறையணிச்சசங்கைதியெவற்றிலுமிச்சதிகமெனவிசைப்பர்ராளால் 

இறையுருவாகந்திவரையயிற்கரபிதருஞ்சிறப்பானேய்க்துதோன்றும் 

அறைதருபாலியின்வடபான்முல்லையமலன்படிவமரசர்கோமான 

இறைமலிவாளோச்செய்தியிருந்தெசெனினிதனிருஞ்சீரியம்பற்பா றோ, 

மனைமாண்புக்குரியமடமானார்சமிடைச்கென்றும்வசைதீர்கல்லி 
புனைமாண்புபெறும்புலவோர்கொடியவமமெனப்புகன்றுபொலிவாகாளால் 

நனைமாண்டமலர்ச்கோழையுமையப்பேர்கொடுமருவுலச்சானென்றுஞ் 

ச. மாண்டபொழினமுல்லைஈசரப்பெருமையொருசா விற்செப்பற்பாற்றோ.() 

வேறு, 

கல்லையோர்சிலையெனக்கொடுகாமருபுரமூன 
ளொல்லைவாளியினெய்சவனுறைதருமுலப்பின் 

முல்லைவாயவன் றரலிபமருச்சிச்தமுதையான 

முல்லைசாண்மலரெய்திரல்லளியின முரஓம்,



ட எபி திருமுல்லைவாயிற்புராணம், 

பைச்தொடிச்சைமாமடந்தையர்பணிமொழிமிடறு 

கந்தொடிக்கெனகாட்டுவர்சரலைவைப்பிடைமற் 

இர தமைக்குழலாரியல்காட்டுபுவணைர்,ஐ 
சிர்தைதாள் மசிழ்சே தோசையிற்றோகைகள்ிறக்கும், (௫) 

நர ரணன்றன தாண்மலர்சண்டிடசாடித் 

தாரணிச்சணிங்குணர்லொச்தன்மையிற்முனக் 
காரணத்தினம்மாயவனுறைதருங்கானிற் 

பூரண த்திருவருளினோங்கெயசெனப்பொலியும், (௬) 

நான்முசப்பிரானம்ப னா்சாண்மதிச்சடிலம் 
வான்முகத்துச் ் தம்முருச்சொடுகாணனொணாவழக்காற 

றேன்முகச்தடர்தாமரைச்செழுமலாகெடு£ தீச் 
சான்முகத்சவைவீழ்வனகடுக்குமய் வன்னம், (௪) 

வே. 

தன்னிகா தருமாமுல்லை த் சனிஈசர்மாடமெல்லாம் 

பொன்னுடையார்விரும்பும்புகழ்மகட்கிருசக்சையன றிப் 
பன்ன ருங்கலைமசட்கும்பதுமைக்குமாரஓுக்கு 

முன்னியவறத்திலுக்குமொழி பரங்காகுமன்றே, (௮) 

நல்லதகோர்வேள்விசெய்துசாகநாடெய் துவாருக் 

செல்லவிர்மணிப்பூனணாருமிணைமுலையரம்பைமாத। 

புல்லிய போசமீவர்புண்ணியப்பிறப்பில்கெ,.ப். 
வல்லவர்க்சென்றுஈல்மும்வள த்தினாற்சிறச்குமுல்லை (2) 

மாசசகனனகரமென்பார்வானவருறைதலான்மற் 

ரோகையிலுதவுஞ்செல்வமோங்கலானளகையென்பார 
போடரன்னகரமென்பார்போடுயெய்திமிசலானன் 
னாகநின் நிறைஞ்ச முல்லைககரினையாருமாதோ, (a0) 

தலம்புகழ்சிட்பினோம்கும்சண்டமிழ்முல்லையொப்பா 

நிலம்படா€ர்த்தியெய் துணகரின் மையான ற் 
குலம்படுபிறட்பினோட்குங்குவலயமா தரெல்லரம் 

பொலம்படுமுல்லையென்னப்புகல்வரெஞ்ஞான்றுங்கற்பான், (ga) 

பனிமதிழில்கோடீரப்பண்ணவன் பரிவிற்றன்சேட்ச் 

கனிகமுன்னாவகல்குமக்சகமிலையைட்போலாது 

சனிலினெடனிசகங்கட்குக்சாவலாக்சொழின்மைபூண 

மனமூழ்ர் அ .தவுகீரான் வயம்கிடுமுல்லையென்றும். (௧௨) 

ஒருமணியுடையவானோருலகமூங்கடைகற்போருக் 
கருமைசால்வளங்களெல்லாமளித்இடுமினியமு o லை



நகரப்படலம். உ௧ 

பெருவிளைவஃகும்வற்கட தீ தினிற்ெபெயலென்றரோச 
௮ருமையாமணியினீட்டமளித்தலானவிருழாலோ, (௧௯) , 

காவடையுலகஞ்சாலச்சனிர்சற௰ம்புரிவார்ச்கன் திக் ் 

$ரவிலின்புசவாசெனறுச்சானறத்காற்றிற்கொண்ட 
பூவையைகசொன்றுபோசம்புல்லியர்சம்பாற்கொண்ட 

பாவகாரிச்குழுத்திப்பயன்பரிர் துதவமுல்லை, (௧௪) 

வேறு, 
இனையமுல்லைமாஈகரிடையியம்புமூவகையாம் 
எ௭நிலாவி.பநகரினிலியம்பிடுபுறமாக் 

கனைகடற்புவியுரை ச்திடுங்காமருஈசனை 

௮னசனல்லருளாற்சிலவதிர்சவாவறைவாம், (௧௫) 

புறநகர். 

வேறு, 

புலமன ஓமன பர்புரிகனறதொண்டிழ்கிரய்கிப் 

பலமன்னுலூற்பரிவிம்பரிசாகரல்குங் 

கலமன்னுகொங்கைக்சயுமாரிபுராரிகன்னோ 

வலமன்னுமுல்லைவளனேழைவகுக்சவற்றே (ear) 

சோல்லைப்பொருளைச்சீடரீதோங்கியசோ தியன்பி 

ளெல்லச்சணின்றவிறைகானிபகாமபூரல்கு 

முல்லைக்கொடிவைக்கவணிீடியமொய்த்தசானர் 

தொல்லைத்தனிவிண்ணவர் ஈந்சரூத்தோன்றனமானும், (௧௭% 

மாணிச்சவல்லியிமவான்றவமாண்பின்வஃ5 
அணிச்சனகஈசவல்லிவலத்தினம்மான் 

மாணச்சியேதன்கொடுஞ்சாபம் தணப்பவச்சிர 
பாணிக்சகனாட்டினொரைச்தருப்பான் மைமேவும், (கல) 

மரைகண்பனென்னவழுச்துஞ்சடர்வானவனமுன் 

சரையற்றவன்பினொடுகொட்டகமலவாவி 
உரைசெய்யின் மாமாபவன்றன் திருவச்தியிற்றா 

மரையங்குபூத்திட்டொளிர்கின்றமைமானுமாலோ, (௧௯) 

உருளொன்றுவாவும்பரியேழொருபாகனுந்தான் 

மருஏம்பசமில்லிதனக்குவகுச்சமாம்முர் 

பொருமாறிவணெய்துரிசாசரரென்றுபோற்ற 

வருமாறுருமாறியசென்னவயக்கும்வாவி, (௨௦) 

ஐருகூ௮மையாட்குதவும்பான்றன்னையோதிப் 
பருகூசனயன்சழற்றுமராப்போதிறைஞ்ச



கட திருமுல்லைவாயிற்புராணம், 

வருவான்முடிலினின மாண்பினிற௮ுச்தன்மானப் 
பெருவாரணசத்தின.றிரளானபிறங்குமோர்சார். (௨௧) 

ழலைச்கலு ழகடனஞ்செயுமுச்கண்மூர் த்தி 

நீலக்கள ச் துநிமலன்கழனித் சமேத்தும் 

வேலைக்றைவாழ்க்கையதாகவிளங்கும்வாரி 
சாலப்புறமேய்வனவாம்பரிசாருமோர்சார். (௨௨) 

ஒருவெம்பரிதியெயிறேயிழ்ுமபரானைப் 
பரிவிற்புகலெய்திடப்பன்னொருவர்ச்குமேலார் 

தீரமெய்தியதன்மையைகாடித்சயங்குசோடிப் 
பரிதித்தடச்சேர்க்குமுஉச்சொண்டதோர்பான்மையோர்சார், (௨௧) 

உருமுங்கடனஞ்சமுமூழிவெர் தீயமேனை 
மருவித்தசவோருருக்கொண்டதுமானவெம்போ ர் 

புரியும்பல்படைச்சலமானபொரக்கொடெய்துக் 

இரிபன்னபுயத்திணைமள்எர்செழீஇயதோர்சரர், (௨௫) 

வண்டானமதக்சளிவேழமும்வாவுமா௮ஞ் 

செண்டாடுவெளித்தலலுஞ்சிறச்செய்திராஞங் 
சண்டார்வியட்பெய்திரதத்தொழில்கற்கும்பொற்பும் 
உண்டாயலிலாழியிற்சேசசமோல்குமெங்கும், (௨௫) 

மயிலைச்கொடுமல்லரைச்சொம்பிடைவாழ்குரங்கை 
முயலைப்பொருவெஞ்சரச்தன்னைமொழியுகீரான் 
வயவெங்கதியிற்புறங்சொண்டனவாவ.பங்கு 
நயரன்னெடுவாரியின் வாம்பரிகண்ணுமோர்சார், (௨௬) 

வில்வேல்வளைவரண்மு சலாம்படைமேலவியன்பிற் 

சொல்வாய்மையிற்கற்குகர்தக்தொகைசொல் லஓு£ராற் 
சல்லானரலைச்சொடுமுப்புரங்கட்ட ழற்பெம் 

நல்லாலுருமேயவருச்தினென்ன ஈண்ணும், (௨௪) 

அ௮ம்பொற்கிடுகுவளைவேலம்பலசைகூர்வாள் 

செம்பொற்கலனையொகலிரஞ்சேர்ந்துகின்ற 

வெம்பும்படையேனவியர் தஞ்று திற த்தார் 

பம்பும்பரிசாயினஈல்லிடம்பாங்கரோர்சார், (௨௮) 

கலதிச்தொழிலுடியமாசர்கழற்றிலீசு 

நிலமுத்தமாலைசெல்வார்கீள்சழறகைப்ப 
இலைமாமுகப்பைம்பூணனியேர் துபொம்ரோளினாரும் 
பொலலூர்தியன் நிட்பசார்லீதியில்முல்லைபள்ளால், (௨௯)



BRILL OID, 

சிலவாணனுசனங்கையரூடல்செய்போதெதிக்க 

விலையேயறுமுத்தசகுமாலைபயசத்.துலீழ 

மெலிவாளொருமெல்லியளென் ுவிடலைகாடி. 

யலையாமனக் தான்வெறுச்சானங்ககலகில்லான், 

வானே ர். தரீண்டமதிவான திசூடிசூலம் 

சானேரந்திநின் றசனிமாககீர்நின்;தோற்றச் 

சேனேந்துகொள்றைச்செழுச்கொங்கல்மிலை*்தவேணி 

மானேர்துமபெர்தைவயங்குச்திறன்மானுமாலோ, 

வேய்யோனீசாமாமணிமாடமேன் முற்றமெய்தி 

மையார்நெடுங்சண்மடமா தர்கழல்கையேந்திக்5 

சையாருமாடல்சண்டேகவின்வானோர்கணங்களெல்லா 

மெய்யாமரமாமகளிரெனமேவுவாரால், 

நன்முல்லையெனனுகளிர்பாலிஈசரரீதான் 

வனமுல்லையையெய்திலைபொன்னிவள ததுகின்றா.ப் 

என்முல்லையெனா௮நின் ஐனைகெய் சலையெய்தியென்று 

தென்முல்லையைகாடியகின் றுசிரிக்குமன் றே. 

போருளாவனவேய்க்திடு மாவணப்பொக்கர்லீதி 

மருவாடவர்புக்குகின்றறேசொல்வழங்குதோற்றம் 

ஒருன்முழக்கமெனப்பலபாடையொருங்குமேவப் 

'பொருவில்வளச்தேத்துமுற்நுூங்குப்பொலிசன்மாலும், 

கடமாமலையா திகளோங்டுக்கவின்சிறந்த 

இடமார்புறமாசகரந்தனை.பீண்ணொத்தாங 

கொடியாடுமாடமுகலானகுலாவியோங்கும் 

இடைமாரகரமிறையோனருளானிசைப்பாம், 

இடைரகர், 

புளினமம்பொற்செய்குன்றுபுனிசமென்மலர்ப்பூஞ்சோலை 

தளினரீரோடைவாவிரன்மணிமாடமின்ன 

ஒளிடெறவிசாங்குமாத்ருனொருகுணதிசையின்வேர்தன் 

நளிபெறு5கரமென்னதாவலருரைச்சமேவும், 

வள்ளையொண்பாட்டையோதிவயங்குபொற்சணமிடிப்பக் 

கள்ளவிழ்கூச் சனல்லார்கவிலுடையிளநீர்சிர்தல் 

சள்ளரும்பாரச்தாங்கித்தளர்சடையிட்டுச்செல்வார்ச் 

கெள்ளருநீர்வேட்கைச்சா ங€ர்திடுமுசவிமாலும். 

வேலையைவென் றசண்ணார்விழைர் துறைபளிச்குமாட 

மாலை நன்மகாரினோடுமற்றவர்குடை யரால்கு 
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க இருமுல்லைவாயிற்புசாணம், 

கவேலையும்புலாயும்வரலிமென்மலர்ச்சோலைமேவும் 
கேலையல்வானோவாழ்ச்கைவியனிலஈகரமொக்கும், 

சேல்கிழியார்பளிச்சிற்செய்கழங்காடக்சார்சட் 
கோல்வளைச்சைபுகக்செங்கோலமுமரிபர£த 

கோல்கிழிபுகமைஞ்ஞின்றகோலமுர்தோன்௮ர்தோற்றஞ் 

சால்பினர்ச்சார்ஈசார்ச்சென்றுமடுச்ச சன்மையினைச்சா ற்றும், 

விண்ணரமசளிரோடுவியனிலமடர்தைமார்சள் 

எண்ணியமணியினாம்மனைகளையினிதிஞட 

நண்ணியாம்கெய் தந சோறுரயனங்களிமைத்திடாமை 

மண்ணுறைவாரென்றன்னோமலர்ச்கூழலளிகடேற்றும், 

வம்பலர்த்தொடையல்வேய்ந்தமைர்தருமக்கோசைமாரும் 

உம்பல்காரிருளாச்சொண்டவொருவனொடொருச்தியொப்ப 
இம்பரிற்கலக்குங்காட்சியேபும்வெண்மாடத் தும்பர்ச் 

கும்பமாமதியர்சன்னைச்கும்பம்வர்சணைசல்காட்டும். 

மஞ்சணிமாடத்திர்தமாஈகரவாழ்க்கைசெப்வார் 
எஞ்சலில்செல்வமீகையெழினலமேளவெய்தம் 

விஞ்செசிறட்புரோச்செலிள்ளொணாவழுக்சாறுற்ற 

கெஞ்ஞெனன் ரோவிண்ணோரீகெண்ணறங்காரென்.றும். 

நஞ்சணிமிடற்றுப்பெம்மானயர் அவாழிச்சலத் அச 

இஞ்சுகவாயினார்சங்கேழ்கெமுகத்ை கரோக்கு 

விஞ்சிெயமதியப்புச்சேள்வியச்ஈனாகளங்கனேனெள் 

றஞ்சியநெஞ்சினன்றோவர்காச்திரர்கானம்மா, 

சந்திரன்றவழ்ந்தேயோங்கு ॥ சமனியமாடஞ்சாரு 

நந்தலில்£ர்த்திமேவுன்னக ' சனையெய்தி 
இந்திரன்குறையிர ர சானென்ப தகேட்டிங்கள் றோ 

௮ரசவானவரா் துறக்கமர்தரமாயிற்றம்மா, 

ஓண்மணிமாடமென்றுமொண்மையிற்றிசழ்தலானில் 

வெண்மலிஈகரின் வாமுமேர்திழையவர்சகண்மேனி 
விண்படுமின் ஐுப்போலவிளங்இடுமிளையாளாம்பான் 

மண்படுமுகிலேயென்னவயங்கிடுமரபின்மாதோ. 

நரவரும்வளஞ்சாலிர்தத்தனித்திருமுல்லைமேவும் 

பாவரும்வெறுச்சையுள்ளாரென்பசெனிறைவன் ஐன்பான் 

2மய்ருமுமையுமால்குவிழைர்,துல்௨லஞ்செப்சார்பாற் 

பூவருஞ்செல்லமொன்றோவிரும்புவர்புசலினன்றே, 

(௬௮) 

(௪௧) 

(௪௫)



நகரப்படலம், 

தவஞ்செய்வாருறையுமுல்லைச்தலக் துறைமாகர்தரெல்லாம் 

௮ வஞ்செய்வாரல்லர்முக்கணாுண்டகைமுனிவன் வேண்ட 
ஈவஞ்செய்மாமணியைகல்குஈல ச்டினானங்கண்வாழ்வார் 
எவஞ்டிசய்வெங்கலியைமாற்றியெழில்சறந்திருப்பரன்றே, 

வில்லணிபுருவம்ா சர்வியன்மொழியுண்கணர்சேன் 
BAL TOOL BET BSE ESM A. gu ebay ar Zor 
அல்லமர்குழலார்வாயுங்கொங்கையுமாகுமாம்பல் 

சொல்லருமனையார்தங்கடிறச்தினைச்சொல்லற்பாத்றோ, 

ஒருவிலிறுலகமெல்லாமொறுச்திடுமனங்சனாண 

இருவிலிலுலகமெல்லாமிடருறச்செய்வாரன்னார் 

ஒருமலர்சைக்கொண்டன் நியொறுப்பயாவரையுமார்வ 

மருவிருமலராஜ்சாலமலக்கலாற்சிற்சார்சல்லார், 

பட்டமாடியரன் மாகர்பானடைகற்குமாற்றா 

னீட்டமாயுறையுஞ்செங்காலனச்தினமினை.பாரெக்க 

ரிட்டகல்லடிச்சவட்டினேமுற்றுக்கண்டிங்கேங்க 

alu dau somes gar gore HEROES, 

மண்ணுலனிற்சிறர்சமார்தர்வாழ்தொண்டைராம்டின் 
கண்ணுறைகசரினமுல்லைக்கவினசர்சிறச்ககர்ச 
வெண்ணருஞ்சிழப்பினேய்ர்கவெழின காமேவிநின் ற 

உண்ணகாறிர்சவாவெம்முடை!।வனருளாற்சொல்வாம், 

உணிண்கா. 

நஞ்சயின்2வனடிமலர்சாடடிலாதார 
வெஞ்சழக்கு.றுபிறவிவேலையைக்கடவாமை 
இஞ்சிருர் துழல்கிற்ப அசடுப்பவிள்சியைச்சார்ர் 

தெஞ்சருதிவணிலகிடுமிரும்புனலகழி. 

அஞ்சொலேழைபாகச்சவனங்கணனமலன் 
சஞ்சனாதியர்காண்பரும்ப ரம்ப ரன்சடவுள் 

விஞ்சுசீர்சினையாசவெய்யவர்சடம்பொல்லா 
கெஞ்சினாழமேயென்னலாரெடும்புனலக ழி. 

டு_ங்கொஞங்கிடம்கிருஞ்சருவொடுவரால்கமடம் 

இடங்கர்ஜெண்டுமாமலந்செழிற்கெண்டைமுன்னாப 
உடங்கியுள்ளுலாவுவனமேலுலாவுவமுறையான் 

வடங்கொள்பூனீமுலைவிலைமடர்சையமாயேமாலும், 

(௯) 

(௫௦) 

(௫௪) 

(௧) 

(@e)



Doe திருமுல்லைவாயிற்புசாணம். 

இளையதண்டெங்கெழில்குலாரசொச்சியினோடு 
தினையொலாப்பிரிலின்மையாற்சார்ர் துநின்றொட்டார் 
இளையவேற்றுநின்திடும்பரிசானிஞ்செனக்கு 

வினையமேய்படைச் தணையிதென்றுமைத்திடமேவும், 

தாயனான்றனைப்பரமென த்தான்கருசாமை 
மேயவாதமேபுரிக்திடர்சாண்பவிடு sas 

அயமாமுடிகாண்பஅதணிர்துகாடற்கு 

மாயனேயருவெடுத்க தமாலுமிவ்விர்சி, 

அஞ்சிறைட்புளோதிமவுருக்கொண்டனச்கொடியோன் 

புஞ்சின்மெல்லடிபங்னென்பான்ம இச்சபூல 

மிஞ்சசாண்லொள்பல்ஓருவெடுத்தசேயறழ 
மஞ்சினீண்மதிற்புறச்சனவயங்குவெங்கொடிகள். 

வேறு, 

பாடலொலியும்யாழேர்திப்பலவால்கருவிசமைச்சழீஇ 
யாடகொலியுமள பு தருமணங்கனாரபோலாடவசோ 
டேலொலியுர்செரிச்தசற்பிலுஅுல்லின்பச்சுவைவிளையுல் 
கூடலொலியுமற்பகலுக்குலவுஞ்சேரிகுறிச்துரைப்பா ம், 

நிசமமென்னகொருகிலர்க்கேகீடுபயனல்கா த்திருவா 
சகமசென்னயார்ச்குமதுதன்னையுசவுமுறைபோலப் 

புசரில்குலமாமகளிர்மணம்புரிர்தார்க்கெபர்சரல்போலா 

தகனைந்செவர்க்குக்தருங்கணிகையார் சஞ்சிெரென்னளவிற்றோ, 

மன்னுஞ்சுரபியத சரும்பால்வயங்குபொன்வட்டிலிற்பெய்ய 

என்னரேனுமதுசொள்ளவியையுஈ சனமையதுகடுப்பப் 

பொன்னினணிபூண்விலைமசளிபுரிர்துஈல்குமிகழ்றுந்தேன் 
என்னரேஜலுமார் தற்டா ரெனினிங்கிவாபேறிசைட்பதுவோ, 

வேறு, 

ஏவைவென்றகண்ணேந்திழையார்பெரும் செல்வர் 

சாவைவென்றகைச்தலச்தரும்பொருளெலாய்சவர்ந்து 

பாவையென்னமற்றவருளம்பதைப்புறச்செயலாற் 

பாவையென் நிடப்பட்டனர்பாள் மையின ம்மா, 

அரிவைமாமெச்சில்யாவருமருர் துன் மையால் 

அரியுமேடபொதமாதலாமாலுமாலதையின் 
மருவும்வன்னியோவணுகுவிற்சடுமற்றம்மடவார் 

ஒருவர்சம்மையேயஹுகுருகிடிலுமத்ததுவே, 

(௫௬) 

(௬௧) 

(௬௨)



நகரப்படலம்: 

வேறு, 
பசலிரவென திடும்பான்மையின் கதியே 
அகனமர்நிதணைகுகரின்ன ரென்முறை 

தீசவறவின்மையாத்தசையணங்களார் 

நிகழ்தருசேரிவானசத்.துச்சேரியே. 

அ௮ர்சணாமுயங்கிலுமரசர்வாணிகர் 
முர்துதமுயங்கினும்பெரிதுமுன் னியே 

பிர்தினர்முயங்கிலும்பெட்பின்பாக்குவார் 
எநீசரமெவ ர்க்குமின்பாக்குமெர்தைபோல், 

பாடலாற்பாற்படுகருவிபம்பரின் 

ருடலாற்காண்பவர்ச்கதிவிகோசமே 

ரீடலாற்டொருஞடையாரைகேடியே 
சகூடடலாற்பொருளெலாங்கொள்ளைகொள்வரால், 

ழற்குதியாசவர்முயங்கிச்கூடிலும் 

பற்குறிஈசக்குசிபரிலிற்றான பெரீஇச 
சொற்குநியுடையவச்சோசைாார்வதி 

இற்குமச்சேரியைச்ளெ ச்தற்பாலதோ.” 

சிலர்ச்சவண்பயனபடுசெப்கையாரிலும் 

பலர்க்திவண்பயன்படுவார்சிறப்பரென் 

அலகுரைசெய்வதின்ரோர்ச்தியார்க்குமே 
நலலுறப்பயம் படவொரிஈாஈங்சைமார், 

மங்கலம்புனைச்சதம்மகிழ்ன்வானுறின் 

மங்கலநீங்குவர்மரபினீங் சவர் 

மங்சலமென்றுமேவயங்குரீர்மையா 
ளெங்கவெொ்தவலத்தையாமெடுச் துரைப்பதே, 

அம்மையின றம்புரியாற்றன மேயினார் 

செம்மையினொருசுவர்ச்கஞ்சென்றெய்துவர் 
இம்மையினிவ௨ர் சமையெய் தினார்க்கிரு 

மெய்ம்மலிசவர்ச்சமேவிழைச்திவாரரோ, 

வேறு, 
மடவாரன்பகனருர்க்கேவானலந்தான்றருகுவது 
கடனாமென்றவன்் றன்னைக்கனிவினிருள்வாய்த்தூ௮ 

விடுகியென் றவண்புரியவிடுப்பித் சமா_த வரு 
மிடன்மச்குலமானாரெழிற்ிறப்பெள் னளவிற்றோ. 

௨6 

(௬௩ 

(௬௬,



இழி] இருமுூல்லைவாயிற்புராணம்;, 

மகமொரு.தாதுஞற்றுரர்ச்குமதிமுகமண்டலம௫இிழ்்த 
சுகரனியீமொருசசயித்தோலகயருமகனாடு 
ம௫ழ்கினொடுபொருளீயஙல் லுகர்ச்சேதருவதிரனி 
னசனிலச்தனன்னவளொட்பாமெள பதிழிவேயோ 

ஊருணியினறலென்ப த தவு£ர,துமானக் 

காருணியமீதார்ர் துகவறெறுச் திட்டின்பசகம் 

பாரிடையேயளிக்குமெழிற்பாச்சிெயஞ்செய்பரச்சைய ரா 
மாரமுதமொழிமானுரவர்புகழென்னளவேயோ, 

கல்விவேண்டுகர்க்கென்றுங்கலைமடர்சைமரபாபா 

தொல்லையினிற்புணர்டுற்குமோரகரஈள்ளுறுமச் 
கல்விவேண்டுநர்ச்சென்றுங்காசலிச் தமரபாயா 

தொல்லையினிற்புண்டிற்பாருவசொழிலுஞ்சிரிதேயோ, 

வண்டினெச்சின்மதவேலைமரையோன்வா Owe Fava) 

யொண்டழலினெச்சிலெனவொழித்திலரால்லைமானள் 

தொண்டனெச்சிலுகர்தான்றன் மூய்ச்சழர்றொண்டிர ற்நுார்வாய்த் 

தொண்டையெச்சிலசவாதார்சொழிலெனனேசொழிலெனனே, 

ழன்பருத்தங்கவர்ர்சொருமாமுனிவனுக்குசச ihe gi 

பின்பவனைவெளிவிடுத்தபெருக் தறைமாரணிமான 
முன்பருத்தங்கவரச்செவர்க்குமுறையின றிச்சுகம்ச.ர 

பின்பவரைவெளிவிடுக்கும்பேகையரபேதையராமோ, 

Gara, 

லிமுமியமறைமினோடாகமமெலரம்விழையவோதி 

வழுவிலானமார்த்தத்தோடுகயக்கியபரார்த்தமாகப் 
பொழுதுமும்மையுர்சப்பா௮புரா ந்தகற்பூசையாற்றுர் 

தொழுதகுமாதிசைவாரூழ் ந். துறையிருச்கையோர்பால், 

சமயமாறையும்வளர்த்ததலைவியைமண$(சமுக்சண் 

ஜிமலனைம்முகத்தினின்றுமேதகத்தோன்.தியென்றுஞ் 

சமயமா தியமுத்தீச்சைசார்ச்தவர்க்குர.ற்றியோங்கும் 
அமலநன்னெறியார்வாமுமகன் மனையாங்களோர்பால், 

ஒ.; தலோதவித்தலொண்பொருளிசலேற்ற 

லேதமிலங்கவே ட்டல்வேட்பிச்சலென்னுமாறு 

இதறுதொழிலரா$ச்தேவருக்கவியூணல்கு 

பீரதவமறையோரென்.றமன்னுமாளிகையுமோர்பால். 

வைகறைத் தயிலெழுர். தமடைப்பள்ளிபுனிதமாஜ்திச் 

செய்கரைஈன்னீராடித்திகழுமாடையைப்புனைர து 

(௭௧) 

(௪௯) 

(௭௫) 

(௭௮)



ஈகரப்படலம், 

வைகறுமளையினெயி திவான் புழுக்கலைச்சமைத்தே 

யைகனிரசதிதிச்கூட்டிமரிவையர்குமூஉச்சளோர்பால், 

டுழிபொருடள்னையேற்மேயயர்டிபாருளிகலென்றும் 

பழிக்ுப மிறையோன்றன்மைபகருமற்றவன்போகொண்ட 

விமுமியசிறட்புக்சேற்பவென்றுலகங்சைக்கொண்டு 
செழுமுவிண்பகைவர்ச்சயுக்சேண்மைபரிருக்கையே ரர்பால், 

விரவியவமைச்சரொற்றர்லிபள்புரோகிரேயள்ளக் 

கரலில்சாரணர்படைக்காவலரெனச்சழறநின்ற 

தீரமலிகுமுவோரை/ துர்சம்புடை சழுவிறநிற்ப 

உரவுஈீர்ஞாலமெல்லாமோம்பியேவாழ்ஈரோர்பால், 

நட்பினொடர்சணாளர்ஈன் மருச்துவரேசாலப் 

பெட்பொடுவ ரவுரைச்கும்பெருமிஈமுடையார்சாளு 

மொட் பமாமடைச்தொழிற்சேயரியவரென்னப்பேசு ந் 

திட்டபமாமுறுதிச்சற்றஞ்சேர்ர் றுவாழ்கிற்பாரோர்பால், 

மறையினைமரபினோதல்வயங்குபல்வேள்வி.பாற்றல் 

sor rien Ours ser am gb ene wy uot Lowi Lusi Doe 

வறியவர்க்ேன்மாற்றர்வயப்படைபொருகீலென்ன 

அறுதொழின்மேற்கொண்டோர்குமரையர்சமறுகுமோர்பால், 

உர தருமரசர்ஃிதியோக்குயமாடமென று 
கரைதருமேருவோடுகலாஞ்செயர்லிர்கமொக்கும 

விரை தருகற்பகக்சாமேவுபொள்னாடுசேரக் 
குரைதருவான்றணப்பக்குலவுசோபானம்போலும், 

வடபுலக்சோமானென்னயயங்கிருகிதியம்வாயர்.து 
தடமணித்தொகையும்பொனனும்தய௩்கிரசிகமுக்சானபெற் 

திடனுறப்பிறரீட்டர சம்மீட்டம்போலெண்ணிசா ளு 
சடமைபூண்டொழுகும்வாணிகத்தவர்வாழ்க்கையோர்பால், 

எதசென்றேயெய்திக்சேட்பினின்தனைச்சட்டாதொன்றுவ் 
கதமெனவமாயாரொன்றைக்கழிச் சசாள்கழித்திட்டொன்றைப் 

பொதிதரச்செய் தமெண்ணிர்பொருர்தினாலன் நியிம்மி 
யதிகமாவளியாவாழ்க்கைபவர்மனையாங்கணோர்பால், | 

வேட்டலேருமுதலோதல்கியன்பசுவினங்காத்தோம்பல் 
ஈட்டலொண்டொருளேற்மோருக்உ லென் நினனவாய 

நாட்டியதொழின மேற்கொண்டுகயந்தெவருங்களிப்ப 

வேட்யொழ்வணிகர்வாழ்ச்கைமேவியமறுகற்கோர்பால், 

(௮5)



me இருமுல்லைவாயிற்புராணம்;. 

வேறு, 

தோன்றுறுபுலமையர்தோமிலாதென்று 

நன் றவள்ளைக்கவிஈயச் சூடுவர் ச 

அன்றியகுவளையார் சொடையனாளுமே 

யொன்தியதோளினருறையுளாங்கோர்பால், 

மழையவராதியாவகுத்தமுக்குலக் 

இமைமைசால்புடையவரெவர்ச்குமேவல்செய் 
முறையவரகளைகளுமுக்திச்தோன்றிய 
பொறையவர்சிறட்பியாம்புகலற்பாலசோ. 

தேருமச்துசாடொறுஞ்செசைநாடியே 

வருவிருர்சோம்புவர்வணிகர்பின னவர் 
சரியமாமுடிலையுங்காச்குகீரரேற் 

றரணியிலவர்புசழ்சாற்றலாவதோ, 

ஒழுக்கமேய்கதிகுலமென்னறசோங்கிய 

ஒமுக்கமேய்ர்திடுசலானுடையகாயகன் 

கழற்வெணுரிமைபூண்சாட்டிமேவலான் 

வழுத்துமக்குலநிகர்மற் ௮மில்லையே, 

வேறு, 
உயர்ந்தவானோடுமிங்கனிழி£ சபெண்ணிழிக் பெண்ணோ 
டுயர்ச்தபெண்ணிவர் தம்முள்ளேயோங்கெசரலிற்சேரத் 

௮யர்ர்திவண்டோன்றிரின் ரோரோனையோர்சொடுநீர்வைப்பிற் 

டெயர்ர் தவாழிடங்கள்பல்லபிறஙகிநின் நிடுமங்கோர்பால், 

வேறு, 
பழுத்சகேள்வியரி.ப,ச்நியசாவியபபனுவல் 
சொழித்சவின்சுவைரிகண்டுககரோர் துகோககன்ற 

எழுச்தினோடுசொற்பொருளணியாப்பெனகியம்பும் 

வமுத்தபுத்தவைர்தியலுணர்வோர்மறுகொருபால், 

ஆசுன்மதரங்கவிசித்திரமரிதாப் 

பேசுவற்கும்விச்தாரமாப்பிறங்ெசலியைச் 
தேசிலம்யெபுவியிடைச்செப்பிடவல்ல 

மாசன'த்திரள்வயங்கெம.த சவணொருபால், 

மா அபாசனார்மரபினிற்சிலாசமாமுனிவன் 

காதலன்றனக்கருளியகரிசிறீர்பலுவல் 
வேசமெய்ப்பயன்மொழிபெயர்ச்தருளுமெ.ப்கண்டான் 

போதசன்குணர்வோர்புகழிருக்கையக்சொருபால், 

(௮௮) 

(௮௧) 

(௬௧) 

(௧௬௨) 

(௬௧) 

(௬௪) 

(௬௫)



தகரப்படலம், 

, வரதனை சி? சாழாகின் றுவைகறைசனிலெழுர்தாங் 
கரிமலர்த்சடல்குடைர்தரும்சடனெலரம்புரிக்து 
சரதலத்தினாுண்மலர்பறிச்சரன் சழல்பரவும் 

விரவு தாதமார்ச்சச்சவர்விபன் மனையொருபால், 

பஞ்சசச்திசெய்கருட்குநிபான்மையினிறுவி 

Daca her நு$ீராளமாயுருகிகின் மலவி 
பஞ்சிமென்மொழிப்பாவையோர்பங்கவெள்றேத்றும் 

விஞ்சு பு,த்திரமார்க்கர் சம்வியன் மனையொருபால், , 

காலினைப்பிடிச்சங்கியைக்சனன் நிடவெழுப்பி 

மூலமேமுசலாகியமூவிரு தலங்கண் 

டேலுரல்லியமா தியெண்ணுறுட்பினின் வல்ல 

சீலமெய்ச்சகமார்ச்சர்சஞ்செமுமனையொருபால். 

வைய*தன்னினமுப்பொருளஞுண்மைவசைப்படத்திரிபோ 
டையமின்றளஈ் அத்தியிற்றெளிக்கவசமசாய் 

யெய்யசண்விழிச் தறங்கியமேசகுமார்ச்சத் 

ுய்யர்மேவியல்குை ருள் ர.ழ£ மத்றொருபால், 

மனையறச் துறச்திருகையேற்றொருமழவிடைமே 
லனையினோடிலகியவருள்வாரிசேவடியைக் 

சனிவினோடிளங்கருதியகாட்சியராகி 

யினைகனீத்தமெய்த்தவக்சவரிருக்கையங்கொருபால், 

டலகுச்சேசசல்லிலச்சணஃ்சோ சனை சம்மா 

னிலவ.சால்பலவனுவதித்சே சகநிறுவிச் 

சலமுறும்பரபச்கமேசண்டிக்குஞ்சான்றோர் 

பலருமேவியங்குறைகரும்பழமனையொருபால். 

சமையகல்லிசேடஞ்சமைகருகிருவாணம் 

அமையுமூன்றலுட்டகுதிமினாத்துவவாற்றி 

விமலனாரடிக்செ ாமும்புசெய்மேசகுபெரியோர் 

அமருமாமனைத்திரள்குமூடக்சொண்டதங்கொருபால், 

இலக்யெத்தினொடிலக்கணமெனைச்தைபுமுணர்த்தும் 

விலக்சரூம்விஞ்சைசான் றமெய்ச்சழகமுமென்றும் 

இலக்கவாசமேபுரிகுரரிசைச்தமரிடனுங் 

சலக்கமின் திமற்றேனை வுங்கவின் பெறச்ெ௪ தியும்,' 

க 

(௬௬) 

(ser) 

(௬௮) 

(௧௦0) 

(௧௦௧) 

(௪௦௨) '



திருமுல்லைவாயிற் புராணம். 

ழல்லையின் முகைரிகர்தருரூ:ர.ஓமேருக் 

கல்லையேபொருங்கவின்டெ வுபருப்புமோராறு 

சல்லவான்சுவைச்சருனைபே :ாடியபிறவம் 

அல்லொடும்பகலருர்துச? ரொம்பலவமையும், 

துயச்செ் முல்லைமாரகரொருசுடர்ச்செம்பொற்றகடா 
வயச்சமாண்டதமாளிசையோளிமாமணியின் 

வியக்குங்கோவைமற்ததனடுமணியெனவிழை6த 

கயக்குராயமாமணிரம்பிரான் றளியே, 

கயர்தனக்கருள்கருணையங்கடலமர் சளிசார் 

கயக்தனக்கருகயனொடாசண்டலனியற்றும் 
aus soem pram wit awe Cu vay. 

வயர்சமண்டபம்வான கதிரமுட்டவேமருவும், 

அள வையாவைய்ுங்கட*கவனமர்சளிப்புரிசை 

யளவையென்னொருகாவிடையுரைக்சடங்கிடுமோ 

தெனிவிசம்பினைமுட்டியேசென் ஈஈக்கொடிச்கா 

ஜெளிக்திர்க்கொருகிழலெ ஈவோங்கிடிமாலோ, 

கல்லைபேயொருவில்லெனக்சொண்டருள்காளை 

ஒல்லையேயமர்க்தோங்கிய ச ளிச்குமுன்னென்று 

சல்லவேர்தனையிபச்சொடுச்சுமித திடுகலக் ச 

முல்லையங்கொடிமூதுலசேச் நட முயக்கம், 

வேர்தன்வெல்சளித்மோடவெ/ரிட்டமபையோம்ர்று 
சாந்தகீறணிசங்கரனாஊயிலு வ 

ஏர்தவெள்விடையேனையஈளிகள்போலாஎச் 
சேரந்தன்முழைக்குத் சான்புறங்காட்டியேசெதியும், 

மாயன்றன்னடுசாண்பரும்வழச்கனொானிறையம் 

மாயன்வையெமுல்லையின்மரககவிலில்கச் 

தூயதாகெயபடிவொடுசோன் நியேருலவிம் 

பாயாற்சிறப்புமா ச்திட வடங்கிடும்பரிசோ, 

படியிலாருயிர்பயச் தகா ரணியெனப்பசரும் 
கொடியிடைட்பெயர்குலவியவுமையமர்கோயில் 

அடியர்யார்க்குமேயகவிருணீச்சியேயெய் ஐம் 
பாஈரிலாலியதெனின சன்பகமாராப்ப வோ. 

(௧௦௪) 

(௧௦௫) 

(௧௦௬) 

(௧0௪) 

(௧௦௮) 

(௧௦௯) 

(௪௧3) 

(saa)



ஈகாப்படலம், AB. 

அன்பரானவரசெய்திடுமரசரவொலியுக் 
அன்பகற்கிடுசால்வர்சொற்றமிழ்முறையொலியும் 

இன்பசல்ிமறையெலாமியம்பிடுமொலியு ச 

முன்புவே லையினொலிக்சொருமும்மடல்கெயையும். (௧௧௨) 

நம்பனாருசைமுல்லைவாயிலினலக்கெழுமூ 

பம்புமூவசைஈகரின?ர்பரசக்கவேவிரிச்காஞ் 

செம்பொன்மாமலைவில்லிசேவடிக்கருணையமினா 

னம்புவிக்கணைமிசவனச்சிறப்பறைவாமால், (௧௧௯) 

நகரப்படல ழற்றிற்று, 

  

நைமிசப்படலம் 

——— SES 

வேழவெண் ருப்பிரலையின் கோட௫ஷவயிர 

(சாழையினினனவாரம்பிலகொண்டுமாகிலத்தைப் 

  

BLU 928, 

போமுகற்,மிரைச்கையினெடுத்செறிகரும்புகழ்சால் 

அழ$ர்க்கங்கைச்கரையகக்ரைமிசக்காடு, (௧) 

காட்டவல்ல தகறைமிட்ர் ரிறைவளைக்கனிவி 

ஸறீட்டவல்லகன்னவனடிப்பத்திமையென்று 

மோட்டவல்லதுவெம்பவமொருகங்கெழிற்சைவ 
சாட்டவல்ல தகலர்செதிரைமிசக்காடு, (௨) 

அருச்சவல்ல அபிறகைகோயன்பினானெஞ்ச 

முருக்கவல்லதுமும்மலச்சொடர்பினைமுழு அஞ் 

சுருக்கவல்லதுகாமமுன்னாயசூழாமே 

கருக்கவல்லதுசவின்செதிரைமிசச்சாடு, (௯) 

மாற்றவல்லஐவஞ்சசப்பிறந்தசைகோய்வபங்கத் 

தூற்றவல்லதுவைதிகசைவஞ்சொற்பபளைச் 

சரற்றவல்லசச்சொற்பயன றனைஈனீசாம்.றி 

ஏற்றவல்லசென்றும்மெழினை மிசச்சாடு, (௪) 

போன்னவாமலர்ப்புண்டரீகன் der ws 6) @) 

பன்னுசான்மறைட்பனவர்சென்றேக்துறப்பரிவி 

னன்னவன் Coeur பினுருட்டிடமேனா 

வின்னசானகமேய்ச் தசேலிசன்சயப்பெவனோ. 
(டி 

தந கிறி பிக் GPADHYAYA ) 

ட பு ப பங்க் 
கத் நக்கல்



௧௪ திருமூல்லைவாயிற்புராணம், 

மாதாரர்முறுவலித்சலான்மலர்வனமுல்லை 
போநீடியகுராவணைத ரமலர்பொதளும் 
மாதர்மாசவிபாடநின் ஈரும்புவமராச்கட் 
போதரும்பமாப்பழிச்திடப்பூவலாந்திடுமால், 

புன்னையாடலாற்பூச்திடும்பொருவில்சண்பகமே 

அன்னதோகையர்நிழல்பட வலருமாலசோக 
முன்னர்சின்றுசைத்திடமலர்ச்திடுமூ.துபாலை 

தீன்னைஈட்டலான்மகமுண த்கண்மலர் கதையும். 

கரியும்வாளரியும்புலிட்போக்தொடுகலையும் 
அரவுமஞ்ஜஞையமஞ்ஞஜையுமோதியுமடைவே 

பரிவினோடவணளனபினிய்செ நிர்திடும்பரிச 
மருவுமென்பகம்மா சவர்பெருமையாம்வழுச்தின், 

௮_சசுநின்றிடுமச்தியுகின் நிடுமகில்ச 

தொருவிடாதிச்தியோங்கிடுமல்லிசையோங்கும் 
மருவுமா சராரூருவிற்கணேயெனவழுச்சதப் 

பொருவின்மாசவரள்செய்வபோற்ச சலியும்பொலியும், 

தன்னம்ச்தசண்டிலசபெரீடும்றசண்ணிச் தல் 

கன்னிபோர்புடைமேலியாருணையங்கடலைப் 

பன்னகாபரணன் றனையல தளம்பரசா 

ஈன்னலக்சவரவணமர்ர் அறைகுவ/ஈயர்சே, 

கண்ணவளசசானர் சனமுர்கலன்வியாண்டசனமெய் 

நண்ணாமுக்சரளை போசாயனன௰மே 

யொண்ணாமெய்த ச வச்சபிலனன் ஜோங்குசவனசன் முன் 

எண்ணு மாதவொனை௨ருமய்சகணேயர்திருப்பார், 

அன்ன மாமுனிவோர்௫ மீஇயிருக்களான் றவர்கா 
மன்னுமாமறைமகம்புரிசரமணிகண்டன் 

நினனருட்பரிசளிக்குமென்றுரை த்சமைத HE 

oor on Cen Be: ben a Oar em Loch Bape gem t ow Lui ar. 

தவழலாதல்லசொருவருக்தாம்புரிகில்லார் 

சிவமலாசொன்றுஞ்சிர் தனை செய்கலார்செருமர் 

தெவமிலா சகன்னெறிமினாரிகடரங்கருதார் 

பவனசாதனமல்ல தடரிவினிற்புளையார், 

மனையொழுக்கமதிச நீதிமொண்பினார்மரபால் 
சணிமறைக்குரியொமக்கமேதானபுரிகிற்பார் 

(௪) 

(க) 

(௧௨)



ஷ்தமிசப்படலம். ௩௫ 

சனிவொடும்மகர்தானபுரிதற்குளங்கருதி 
அ௮னகன்சேவடிச்சன்பிறாரனை வருமணைர்தார், (௧௪) 

₹ர் 

வறு, 

டுனையமாமுனில்ரெலாம் துவா தசவாருடிசமெனவியம்பாநிற்கும் 
தீனையனையமகம்புரிவான்றொடங்கியஞான்ற தகாணுர்சசையரரகி 

மனையறகீத்தறவொழுக்கினின் றமாமுனிவ7ருமறைவலார்வெஞ் 

சினநெடுவேனிருபரொடாங்குச்செறியநெடுங்கானஞ்செந்ததன்மே, (கட) 

௮ன்னஞான்றெழில்வாசராயணன்பாலொருமூவாறரும்புராண 
முன்னமுணர்மேதாவியெனப்புவிசொல்கடு சனெலுமுனிவர்கோமான் 
மன்லுசிகசாதன ச சனாயிருங்குண்டிசை சண்டுவயங்கச்கைம்மேற் 

பொன்னனையதிருமேனிப்புனிதன் றன் திருகாமம்புசலாகின் 2. (௧௬) 

வாரச்சண்டசவுனகனேமுசலாயமுனிவரெலாமகிழ்ச்சிகூர்ர்து [ல்லாம் 

பொருக்கெனத்தம்மிருக்கைமினின் றிழிசதெதிர்சென் றருக்சியமுற்புகல்வவெ 
இருக்கொடுசாம்புரிஈ்தரியலா சனத்தினினிதிருத்தியெக்காயின்று 

தரைக்கணெமைப்பொருவுஈரின்றென்றனரீண்டுளையெய்து்சசைமையானளே, 

OOM MD, 

வேதமான்கெனவருச்தமேசாவிபாற்கலைக 
ளோதிடட்பெறுமெய்த்தவர்பிராஜுமுண்மகிழ்பூச் 

தேகதநீத்தறும்மவைதனையெய்திடப்பெறுவா 

னியாதுமாசவஞ்செய்தனனென்றனனிசையால். (௧௮) 

அன்னரஈல்லுரையறைநர்திடக்சேட்டவவ்வ் தவோர் 
துன்னரு$தவமேயொருதாயநற்படிவாம் 

அன்னையேயனையாயடியேச்தமக்கனபாய் 

முன்னவன்கதைபலமொரழிந்திருவினைமுடித்தாய், (கக்) , 

அன்ன காதையுளவிர்பருப்பசமலிமுக்தம் 

தன்ளையேயும்கேதாரமத்தனிச்கொம்பன்றுழ்கோ 
சன்னமேசம்பங்கவின்டொழின்மயூரம்வண்டில்லைப் 

பொன்னினம்பலம்புனிசமாரரட்சேகரமே, (௨௦) 

கழுரண்டிறைவளை த்தொழுல்காமருசிலம்பு 
மழுவலான்மலையுருக்சொளும்பழமலைவயல்கும் 

பழுதிலரவொதற்தியூர்கொடும்பவம்பொடிபடுத்அம் 
அழசன மேவியசடாயுமாககர்சசாரணியம், (௨௧)



திருமுல்லைவாயிற்புராணம். 

| 'வெண்சயம்வழிபாடுசெய்கியன் திருவெண்கா 
வ டெண்ணரும்புசம் மருவுகோழியெம்மிறைவ 

னண்ணுமாமழபாடிகாளத்திமாவலர்சொல் 
புண்ணியச்சலமாங்குடமூச்கெலும்புரமே, 

டளையாற்றலமானமியமியம்பினையய்ந்தேம் 

புனிதன் வாழ்வடமுல்லையின்புகழ்பொருவிற$த 
தெனறநிகழ்ச்தினையெமக்கருளஃதென வடுகள் 
புனை மலர்ப்பகமேத் தியம்முனிவரள் புசலும், 

மால$ீபுரமெனச்தகுவடமொழிவழங்க 
ஞாலமேனலஞ்செறிந்திடுஞான கேத்திரக்கே 

யேதுமான்மியமறிரஈ்சவா வெளனைப்பலவிளம்பி 
்- மூலமாமலமொழிச் துகாமென்றுபின் மொழிவான், 

நாவினாலிவண த் சலஈவின திடப்பெற்றோர் 

தேவராயிலுமுனிவபேயாயினுஞ்சிறந்தோர் 
யாவராயிலுமிழிர்தவராயினுமியம்பிற் 

காவிசேர்விழிக்கன்னியோர்பாகனைச்சலப்பார், 

SEO ச்சனையண்மியங்சமருவோருறும்பே 

,ஹெத்தளைட்பலகியம்புவதென்றரமனமுன் 

முத்தளைப்பரிர்சோதியமுதிர்தவமொழியின 
மெய்த்தவேள் விசெய்மேசகுவிழுப்பயனாமால்

, 

மிசைசெய்வார்வினைசபச்செயமேதகுசமுவாய் 

வகசையினென் பயனன்னவனமஜலுவினை மொழியின் 

இசல்செயாதொழிவெய்திடமென பராலறனே 

உகவையானலுஞற்ரொருவருஞ்சிறப்பினையுடையீர், 

௮ன்ன மாமனுவேள்வியையாற்றுபோதனறி 

மன்னுகான்மறையோ தும் சணர்மனை வயிலு 

2மன்னையாளுடையிறையவன் வாழ்தளிவயிலும் 

பன்னலாமென தழுணிச்சனபழமறையெனை த்தும், 

இசச்தலச்சிறப்பிவனுமக்கெடுச் தியம்பியவச் 

ஈற்றலத்தினுஞ்சீரியசாமெலுகானகு 

இிமய்த்தமாமறையேலிதுவேள்விமினாய 

| உத்தமப்பயனல்லதி ற்செனைத்தையுமுசவும், 

ப.தலருஞ்சிவசாருபப்பேழ்நிளைப்பயக்கும் 

இறைமினையமீக்கில்லையாலறவனார்மேய, 

(௨௨) 

(௨௧௯) 

(௨௪) 

(௨௭) 

(௨௯)



நைமிசப்படலம். 

இறைமைசால்சயிலைக்ளேயாதலினீண்டே 
புறையுமெம்பிரானொடுக்கலின்மாதொடுமூவக்சே. 

அன்னமாத்சலச்சிறப்பினையறிச்சவாவிழைந்தீண் 
டென்னையாளுடைக் குருபரனெழிற்கழலேத்திச் 

சொன்னயம்பொருணயமிலாக்சொடர்பினாற்றொகுச்௮ப் 
பன்னலாமென த்துணிர்தனனவனருட்பரிசான், 

டுச்சலச்சிறப்பிள.மதிக்கண்ணியானிமவான் 

பெற்றமாமலர்ச்சொடியிடைபெருச்தவக்கொழுகது 

மு.த்தலம்புகழ்வியா தனாமெம்மு தற்குரவன் 

சொற்கதிடதச்தகும்பரிசின ரல்லவர் துணையோ, 

சோல்லுமிட்பதிதோமறுமுத்தியைப்பயச்க 

வல்லதன் நிடும்வயங்குமெப்ஞ்ஞானமும்வழங்கும் 

நல்லகேள்வியாஞ்செல்வழுநல்கு சாவல்லீர் 
அல்லறீர்ச்குமென்பதிற்சிறிதையமுமுளகசோ. 

இன்ன ற்றலச்சிறப்பினைக்கேட்பவர்க்கென்று 
மின்னறீர்சீகேமாலிரவியேமு சல்சேளிசைக்கே 

யன்னர்வேண்டியவேண்டியாங்கசம௫ூழ்க் களிக்கும் 

என்னினிச்தலச்சிறப்பிடைவிடா௮கேட்பிருப்மீர், 

என்னுஞ்சூதனையன் னமாமுனிவரர்யாரும் 

பொன்ன வாஈறும்போதுகள்கொணர்க்துபூசனைசெய் 

துன்னரும்புகழ்மேயவத்தலச்சிறப்புவற்னு 

பன்னியெம்பவம்பாற்கிடவேண்டுமென்திரக்தார. 

என்றிரச்தமாமுனிவரர்க்கிருசவச்சூதன் 

நன் றுசேட்டிடகாடினீர்சலங்கெழுமுல்லை 

ஒன்தொலாமுமையொருபாகன ல்லருளால் 

ஒன்ரொழிச்திடா௮அரைப்பலென் ௮ுரைத்தன் மேமினனால், 

நைமீசப்படல ழற்றிற்று. 

h.@T 

(௯௦) 

(ms) 

(௬௨) 

(௬௯) 

(me) 

(௬௫) 

(௬௬)



பு ராணவாலாற்றுப்படலம். 
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தீர்த்தனற்படிவெளச்செ.றியநிற்பது 

பார்த்தனொடிசலியபருச்கைவில்லடிக் 

சார்த் துளமடிழ்சருமமலன்வெற்பரோ. 

பிரளயத்சருமணிப்பிறச்கங்கொண்ட_து 

மருவுமஈதாரமார்வயம்கிநிற்ப_து 

நிரைகிரைப்பறவையினீளமாவ 

பொருவருங்கயிலையம்பொருப்பசாமசோ, 

வான வர்வருச்சமேவயம்கிநிற்ப,த 

ஏனகுவேத்திரமிலங்குகைத்தலத் 

தூனமில்சிலாசரனோங்குமாசவ 

மானவன்காவலினடக்கரும்வெற்பரோ, 

புனிசரீர்மேவலாற்பொருச்திமானினம 

தனைஈனிசமுவலாற்றயவ்கம்வான்மதி 

புனை தலான்முடி.மிசைபு.ராரிபோன்மெனச் 

சனிவினோடுமைப்ப துகயிலைக்குன்றரோ, 

டஇன்னசோர்குன்றிடையிகபரந்தனை த 

தன் னமின்.றுயிர்க்கருள்சங்கரன்சிவன் 

அன்னையொடினிவீற்திருப்பவம்பிகை 

'முன்னவற்மொழுதி௫மொழிதன் மேயினள். 

தேவரித்சிறர்சமாேவறின்றனை 

மேகினர்க்கருள்செயும்விரகவிப்புலி 

யாவுமு£ரீர்புடைகுமுமேல்வையின் 

தாவிலாதிருட்பதோர் சலஞ்சொலென்றனள். 

௮ த் தலநின்றனக்கார்வமா தலின 

அத்தகுமாத்தலத்தமரவெண்ணினேன் 

உத்தமரின்றனொடென்றுமாத்சனள் 

வித்தகற்கன்டொடுவிமலைதானரோ, 

மீட்ப்மொன றுமாக்குவாள்விபு சசாயக 
நரட்டுசீர்க்ககிலையாககத்துமனபாதர 

தேட்டு.றுசிர்தையிலூடுஈ்ேேதறுவின் 

கட்டத்திலுஞ்செறிகூவிள த்திலும், (௮)



புராணவாலாற்௮ப்படலம்: 

தும்பைமாவன சதிலுஞ்சோதியாமுன 
தம்பகந்தனில்வருமரியமாமணி 

மம்பு£ீரிரச்கைரன கணியுமாசவர் 

தம்புடையிலுமிவர் தன்மையாயினா:ப். 

என்௮&தியசயலினையுண்சண்ணினாள் 

தன் திருமுகச்சனைச்சானுசோச்கியே 
இன திவணீகினைர்திட்டயாவமே 

மன் றவாருயிருயபும்வண்ணமாகுமால். 

ஊழியினெமக்னிதவகைசல்குவ 

SUP Geo Ged guar om tC sor 

சாழ்வறுதலமெழுசாசரத்தினோ 

டேழிருமூன்றெனவியம்பலாகுமால், 

அன்ன வற்றாயிரத்தோமனாம்பறு 
ன்னர் சருதலராட்டினுண்டும௰் 
Morera DC Dap gr O srs Der 

மன்னவற்றாறைஞ்சுஞ்சிறர் சவா மரோ. 

அன்னமாத்சலப்பெயரறை ஐங்சேட்டியால் 

தன்னிகரிலாதசீசயிலமம்பல 

மன்னுமாமறைவனம்வயங்குமொற்றியூர் 

பன்லுசீர்க்சாஞ்சிெயம்பதியதாகுமால், 

டஇடைமருதெழிலவிமுத்தமீர்ம்பொழில் 
புடையுடுத்சலிருங்கோகளளம்புண்ணிய 
மிடைசருசச்தனச்ஞூழல்விண்டவம் 
சடிபொழிற்கவுரிமாயூரன்னகர். 

நாடவர்பழிச்சசுவேதகாககல் 

லீடெவர்ச்குக்கரும்வே சவெற்பெழி 

னீமோமு.துகிரிகிலவமானைச்சா 

ஆடகேச்சுரக்திருவருணையம்பி, 

வேடனூன்றரமிசைவியன்பொருப்புவெண் 
சாடுசாழிசாய்க்சாடையாறுமெய் 

BOE சளபுரநிகழ்சடானனம் 
பாடுசர்ச்குடர்தைதென்பரிதிமாபுரம், 

பாலிமாகதிவடபாலின் மேலியே 
சாலுமரீமறைகளானாடொனா,ச தாய் 

1 அட்ட 

(௧) 

(௧௦) 

(se) 

(s@) 

(ex



  

திருமுல்லைவாயிற்புராணம். 

லமர்கள த்தெமச்சதிலிருட்புடைச் 
கோலரீடியபதிகுலவுமுல்லையால், 

அன்திபுமிச்சலமலகலூழியும் 

பொன் திடாதிருப்ப துபொருக்திவாழ்வதற் 
கசென்்.றுமேமனக்ளெர்ச்சியுமியைப்பது 

குன்துறழ்முலையினாய்கூறச்சேட்டியால், 

௮ம_சரேமுதலினர்க்சரியமங்கலஞ் 

சமைதரச்டுசய்தலா.ற்றரணிமீதிவண் 

சமையினாயொருகலியாணமாபாம் 

அமை தருபெயரினாலழைக்கலாகுமால், 

பிரளயமெய்திலும்பெயர்ிலொதிவண் 
மருவலான்மாலதிரகரமாண்பினாம் 

திரரசரெனப்படுஞ்சித்திசேத்திரப் 
பொருவருபெயரொடும்பொருந்திரிற்குமால், 

ழன்னுகத்திர்சசர்மொழிபகிரிரு 
நன்னரயோசனையடைச்சாகொள்மறை 
அள்னியபிருகுவின்டொர௫ட்டுத் தூமணி 
தீன்னைஈல்கலினர தனபு.ரட்பெயர், 

மருவியேகின்ற தமத்திம்மாகசர் 

பொருவருதிரேசையிற்புகலுமோசனை 
ஒருமும்மையாகியேயோக்கிச்கூவிள ச் 

திருமலிவனமெனச்சிறர்தசாமரோ, 

அம்புவி தனிலிரண்டாகுமோசளை 
இம்பரிற்றுவாட.ர.த்திலகுமிர்ஈசர் 

சம்பகவனமெனச்சாற்றன்மேயது 
அம்பனவிழியையாமறைசற்பாலதோ, 

ஒம்யெகலிவயினேரியோசனை 
ஆங்கனிதமைந்துமாலதிவன ப்பெயர் 
தாங்கெகின்ற து சயங்குபூணினய் 
ஈல்றெர்தோரெம அருவமெய்துவார், 

நற்கருமக்தனைரயர் தசெய்திடி,ற் 
சொற்ளெர்ளியனாய்தோமின்மெய்ப்பயன் 

அற்கலின்றோங்குவாரம்குமேவுகர் 

எற்பெ௮வ,தகனியெளியதாமரோ, 

(ser) 

(24)



புராணவரலாற்றுப்படலம், 

நீன்மகன்முருகலுநெடும்பெருர் சவக் 
அன்னியவட்டனேமுசலதோமறு 
கன்னர்மாசவத்தருஈவையில்கற்பினாய் 

என்னைகாடியவரமெய்தினாரோ, 

இத்சகுமாச்தலமென்றுகாம்புட 
வித் தலம்பலகையாய்மேவிநின் திடு 
மு.த்தமதலச்சொரோசனையினெல்லை,பி 

னித்தலுமேவுமானிலவியேயரோ, 

கடையுகச்ெ சன்னடிக்சமலமேவுவார் 

புடையுகர்தருளவம்புரிர் துமாமயி 

னடைகெமுமமுதனாப்நாமக்கெப்துவேம் 
கடிவிலாமெய்யிசதென்றுரைச் துக்சாட்டியே, 

நர்தியைகோச்கினொனாகநரோக்கினொன் 
ச$தமாமறையொ௫ுச துமுகச்தலுஞ் 

செந்திருவுரத் தனுர்சேவருந்தொழு 
மந்தமிலழகனையடைவினெய்தியே, 

வேறு, 
ஐர்ந்தான்குறிப்பைகர்திபிராலும்பரான்றன்பரிசன முஞ் 

சார்ர்தார்வானோரொடுமுனீவர்சமையுநினைஈ் சானவர்கள்களி 
கூர்ர்காராகயெம்பெருமான் குவட்டின்முகப்பேசென்றணைர்சார் 

பேர்ந்தான்சயிலைவரையகன்றுபெரிதுவிடை யூர்ர்செய்தினனால். 

௮ம்மையோடுமுல்லைசகரணைவானெய்தவயனமுன்னோர் 
எம்மையுடையானிருமருங்குமேய்ச்தாரெழின்மாமறையுணர்ர்த 

செம்மைநெறியோர்பிருக்கிமுன்னாஞ்செய்யதவத்தோர். த. பரவச் 

சொம்மைமுலையாள்கூறுடையான குறைவில்சர்த் தம்பருமுதலோர், 

எடுத்சேயோசக்சணகாதரிஹைவன திருமுனரமுழக்க 

மடுத்தேமுழச்சச்கந்தருவரெழிற்னெ்னரரேமுன்னாயோர் 

தொடுத்தேபேரிபடகமுனனாமியங்கள்முழங்கச்சுரிசங்க 
மடுத்தேவாயிற்கடலொலியின்முழங்கவரமாதர்சணடிப்ப, 

தன தனடட்டையேர்திவ ரத்தருவினீழல்வதி வாரும் 
கனிவின்முகமனியற்றவருட்கடலாமொருசபாலியெழிழ் 

பனிவெற்புதவும்பாவாயப்பைம்பொனகர் தான் வடமுல்லை 

எனநன்குணர்தியதன்சீர்த்தியானிங்குளாத சறசாம்பரிசோ, 

நீண்டீவிழியரயிக்திரமாநிலவிலிங்கமாயமர்வோம் 

காண்டற்கரியவொரு£8யுங்கனிகினமர்வாய்சர்தனெனை 

௪௧ 

(௨௮) 

(௨௬) 

(௩௨) 

சி 

(em)



௪ம்... திருமுல்லைவாயிற்புராணம். 

ஈண்டுமன்பான்வழிடாடிய்கெற்றுமேல்வைமான தச்தான் 
_ மாண்டமணிரீர்ப்பொய்சைதனைவகுத் தான தனைச்கடையுகத்தில், 

ஒரேமுயரும்சளிற்திறைதாலுள்ள த்சன்பாய்ப்பு துச்சியதாற் 

பாசோர்பழிச்சமல்ககவாலிப்போகொண்டுபயறுதவும் 

யாரேயாதுமிமையோரையெண்ணிரின்றுவழிபடின ற் 

ரேமலியுஞ்சாருபஞ்சித்இத் இடவுமருள்ிற்பேம், 

பரிவாரத்தொடமாச் ததமைப்பரிவாயணை6 தமக்குரிய 

பிரதோடத் த.த்சரிசிப்போர்பேதிக்கெளை த்சென்றுளாப்பரிதாற் 
சரிசேயசற்றுஞ்சனிப்பிரதோடத் திற்கனிவாயக்காண்டுற்டோர் 
௮ரியார்கிழியாய்மையடையமமைதியுடையாரென்றுணர்வாப். 

போருகிலச்தச்சனிப்பிசோடத்தினம்மைப்புவனமெலாம் 
தருமன்னாயாயிரச்சளவாற்சார்ர். அவழிபாடாற்நிடுவோர 

பரிலினாமென் றுலகுமாச்கப்பவொரிதனலுக்கையமிலை 

குரவமலர்ட்பூங்குழலாபென்றுரை த அப்பினலுங்கூறிடுமால், 

போ ச்2ரெட்டினிஞென்றாற்புரிர்தாயிரங்கொண்டச்காளின் 
மதிச்செஞ்சடையானெலுஈம்மைவழிபாடாற்தினெமக்குரித்தா 

விதித்சமுல்லைச்செழுமலரின் மேலாம்பரிசெய்திலசென்றே 

கதித்த, மறைசகளுமைக்குமெனிற்ஈருதியுராக்குர்தரமனமே. 

திருத்தக்ருடையும்வேலையிலுர்சேயர்தோறுந்திரிதரிலுங் 

கருத்தினினைஈ்.தவழிபடுவோர் தமையெக்சா ஐுமசல்கில்லே.் 
பருத்தண்முல்லைமலர்நிருமாலியர், தானேனுமற்றசனை 

இருத்தினெட்பொய்கையிலுமலதிம்மங் கலவாவியுமாமால், 

என்றேக திவிடையினிழிர்நிமையோர்பெருமானெம்பெருமாள் 

குன்றேயனையமுலைப்பாவாய்குறியினின்.றுகரக்சின்றேம் 

ந்ன்றேரின் றன்மூச்சமதினலக்சச்சர,றுன் படிவமென 
மன்ருடி.பமாபணிவகன சோக்கிவமுத்துமலைவல்லி, 

வேறு, 

வரமொன் றுபெறக்கருதிமாமணிநின்றனைவில ழந்தேன் 
பரிவினருள்செயவேண்டும்பரம்பரவிச்சேத்திரச்.அப் 

பிரியகிலா ஐயிர்குயிற்.றும்பெரும்பாவர்து டைச்சென்று 

முரைசெய்யவரியநின தருப்புணர்த்தல்கடலுனக்கே, 

வுன்பினொெடிர்சகரமர்வோர்ச்கக்கணகீபருப்பதமா 
முன்பதியிற்தருபேத்தினமுதற்பே௮ தரவேண்டும் 

என்பணியுமெர்சாயிங்செக்குலத்தோேயுறையின் 
மன்புகியினின்கழத்8ழ்மருவவரர் தரவேண்டும், 

(௬௪) 

(௪௨



புராணவரலாற்றுப்படலம்: 

௫ தவேயெள் விண்ணப்பமெனமலையானின் றவெ peo 

விஓவேபோனமுகத்தன்னைவிளம்பிடக்ேட்டிஎமதியார் 
மதமேயுஈறுங்கொள்கைமாமத்தம்புளைசடையான் 

எதுவேயு"ச்கருத்தஃதாகெள் நியம்பியுருக்கரர் தான். 

அ அநிகழ்ச்,சதிடபமதியாம்பூரணைக்சடகம் 

சதிர்பெறுஈற்சுளகுகாடண்மலரோனள் முனனாய 
அதிரலத் துவானவருமுனிவருமார்த் தனர்மெயமைக் 

ுதியிருக்கினொடுடரசித் துதைர் தவிருவினை கழனமுர். 

மறையொழுக்கில்செவா சமா தவச்திரிக்ககர த் 

துறுசறப்பையானோதுச்சகைமைச்சோவுமையாளோ 

பூறைமைசானர்திபிரானெழில்வியா சனேமுன்னோர் 
முறையினுரைச்திடவல்லாரல்லாரேன்மூ,துலூல், 

அருக்சவத் தர்கேட்டமைபான றிச்தபடியுரைசெய்தேன் 

திருந்தவறிவெனைச்அணையுஞ்செறியாசேலுரைப்ப,துவோ 
பரிஈ்திசனைப்படிப்பாரும்படி த்திடக்சேட்டாருமிவண் 

பொருகச்துவரமெய்ப்பத்தியொடும்புரைதிருமெய்ஞ்ஞானம், 

திருப்பெறுவாகல்வியொடுஞ்£ரபெறுவ ரன றியுமச் 

தருச்குறுவானவர்சித்சர்சாச்திய/ சாமரையோனமுன் 
உரைத்தவர் கமருள்பெறுவரோங்குவர்மல்கலமென்றே 
கருக்தனுரைத்திடுமறைஈ*ளகட்டுரைக்குமிலையையம், 

என் ௮தனைமறர்திருந்தானிரு£சவச்.அச்ஞு சமுனி 

நின் முனிவ ர.ரவனை நெடிதிறைஞ்சமாமறையோன் 
ஒன்ரியவர்சான்முகனமுன்னுமாபதியைவழிபாடு 
சென்றுபுரிச்தமையெமகருச்செட்பென்னக்கட்டுராக்கும், 

புராண வரலாற்றுப்படலழறீறிற்று, 

  

தல்விசேடப்படலம், 
Ssh” 
owes, 

நிருமலன றனைப்டழிச்சியகெதிவழா௮ச்சிறப்பிற் 

பொருவினேமிமால்வன த்துறைபங்கவர்ச்சன்டா 
யொருகெதிக்கணெஞ்சிருவியவுயர்சவச்சூசன் 
கருதிமுல்லையின மேன்மையைச்சட்டூரைகழ்கும், 

கார்தம்வாமனமச்சம்வாராகமார்ச்சண்டம் 
வாய்ச்தசீரிலிக்கம்பவுடிகம்பிரமாண்டம் 

Ph. 

(௪௯) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௧)



சசி இருமுல்லைவாயிற்புராணம். 

எய்ச்திடும்புகழ்ச்சைவமேகூருமமெள்னப் 
பாச்தள்சுடியோன்புசழினைப்படிப்பதிப்பத்தே, 

par தியல்காருடம்வயிணவ ஈவில்இர்கும் 
பாருளசோர்சொதும்பாகவசம்பரச்தாமன் 
சிறராசாழுயேயுரைத்திடுந்தகழ்தருபிரம 
மோருமெய்ப்பதுமங்கஞ்சன்புகமுமாத்திடுமால். 

பிரமகசைவர்ததமாக்கிசேயம்பெரி துரைக்கற் 
பரிதியைக்கன திசடவுளைமுறைமையிற்பகரும் 

பெருமைசான்றவெங்குரவனேபீடுறவகுத்த 
௮௫ மையீசெனப்பின்லுமீதவன்படழ்ஈ தறையும், 

பாருரைச்திடும்பவுடிகத்துச் சரபாக 
கேரிலாச்சிவகேச்திரசண்டச் தநிகழ்த த 
ீரினோங்குமார்ச்சண்டசங்கிதைகடுச்சிறக்சே 
யாருமுல்லைல்வனச்சிறபபடைவினினறையும், 

மற்றதித்சொன்ன படிரிலவகு த்திடுகன றேன் 

பற்றகன்றமாமுனிவிர்சகாண்கேண்மெனப்பரிவிற 
கற்றைவார்சடைச்சண்ணுடல்புகழினைக்சேட்பி 
லுற்ரசிர்தனை வேரொன் நிலுராமையேயுயர்வாம், 

இன்னமாக சலமயிலையினெ ழில்வடமேற்கு 

மன்னுமொறறியூர் சனக்கெவண்வயம் குதெனமேற்கு 

மின்னுமாமதில்வெள்ளவாமிலுக்கொருசெ.றடிங் 
சென்னலாம்வடக்கிரும்பாலியாற்றிலுச்கென்றும், 

பாரிடைக்சகயிலாயமேபோன்றதபகரிற் 
சாரமென்பதிற்சாரமென்ட துமலர்த்சடங்கண் 

லீரியம்பிகையோடொருவெள்விடைப்பெருமான் 
ஆருமன்பொடுமினிசமரிருக்கையாவ வே, 

இத் தலச்செயரேலுமோர் சரமியை5தேகின் 

வைத் சவவ்வடிவைப்புகளொன்றுச்குமரபி 
ஓத்தமப்பரிவேள்வியின்பயலு௮ுவாரென் 
நீத்தனோதியசிவாகமமனை ச துடின்றர்றும், 

பேரிதவண்உசட்டாமெனப்பேணியோர்தாமிச் 

திசனெனத்திகழ்கிற்பாராற்செ.றிதருபத்தி 
மருவியோர்கணம்வாழ்பவர்வடபுலக்கோமான் 

திருவமெய்துவெென்ப அந்திண்ணமெஞ்ஜாள் ௮ம், ‘ 

(2) 

(௫) 

(௯) 

(௧௦)



தலவிசேடப்படலம்: 

௮, தணர்ச்சறுச்வையடிஏலையளித்திடவோர் 
முக் தசேள்கியோர்சோடியேமுன்னியாற்அரர்பே 
esse gay தகருமஞ்செயவிழைவி 
ன ந்தமாமலுவச்சரல்ச ழிமசழ்வடைவார். 

ஒரு தசஞ்செயினோம் குகற்பக்கண்முச் நூறு 
பெரிதுமாமகிழ்வடைவராற்பேணிச்செங்கனியான் 
மருவுஈல்லறுசவைமலியடிசிலாத்பி,மிசாற் 

புரியினீரையாயிரங்கயாச்சிராச்சமேபுரையும். 

அடியருச்சிடையூமணுகாவணமுளை த் 

கொடியபுன்முதலானவைகுறைக்குரர்குறிக்கி 

னடைவினையிராயிரமசமாற்றுகாபேறிங் 
சடைவரென்னவாசமமெலாமெடு ததறைந்திடுமால், 

௮்தணர்க்கருமனைமுதலாயினவளித்தோர் 
பந்தபாசமதசன் றரன்கயிலையைப்பரிவின் 
மூந்தியெய்துவர்கூவிளமொடுமுல்லைவளர்த்சோர் 
எந்தைதன் ஐருப்பிதிரரோர்கோடியொடேய்வார் 

மாமறைப்டுபாருண்மரபினிலுணர்$தமாசவச்சர் 

சாமகண்டனஞ்சடிகண்டனமுலுறைமுலலை 
வாமகன்னகர்விசேடச்ைவகுச்சனமொருவா 
ருமிசற்கையமெனை ச் தணையில்லையென் ௪ றிகீர். 

பார்த்தனோடுவேடுருக்கொடுபரிச்சமர்விளை 2.2 
திர்த்தன்மேவியதிருச்சலச்சிறபபுரை ச்சனமாற் 
கார்த்திசேயன்முன்றொட்டகாமருதடமுன்னாக் 
நிர்த்தமேன்மையையினிதிவண்டுறி தரைக்கனெரும், 

தலவிசேடப்படலம், 

தீர்த்தவிசேடப்படலம். 

  

இன்னக்கேத்திரக்£ட்டிசையிலஞ்சியொன்றுண்டா 
லன்ன தாறுமாமுகத்தவன்மனத்தினானிழைக்ச 

தென்னலாவஇில்கெழில்சுலாமான ததர்.2.,2 

மென்னும்பேரினாலிசபரமுதவியிக்கு சவும், 

சுசமனளித்திடுசுப்பிரமணியன்டமெட்ட சனாற் 

குகனருஈ்சடமெலும்பெயர்கொண்டிவண்குலவும் 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௯) 

(௧௫) 

(#)



சன் இருமுல்லைவாயிற்புராணம்: 

தகவினன் திபராசறுக்கருளியசால்பாற் 
புகழை ராவ சதிர்த்தமென்.நியம்பிடப்பொலியும், 

இட்டரிசத்திசளியாவையுமீர்திடுதிறத்தா 
னிட்ட?ித்திரீர்த்சப்பெயரிவணனியெய்த ம் 
ஒட்டிமக்கலம்கிளைப்பசாலுலகினினென் றும் 
பெட்டுமங்கல£ர்த்தமென்றொருபெயர்மேவும், 

அ_சதனங்களைப்பிருகுமுன்னமைத்ததன்மையினு 
ன. ரதனத்சடமெனப்புவிவயினவணமரு 

மருவியாடுரர்காண்குரர்மாசொரீஇப்பொலியத் 

திரமிகுஞ்சிவஞான தர் த்தப்பெயர்செறியும், 

பிரமனாடிஈல்வ.ரமெலாம்பெற்றிுசிறப்டாற 

பிரமதீர்ச்தமென்றொருபெயர்பேடடப்பிறங்கும் 

கருதியித்தடம்வேண்டுநர்வேண்டுவகனிவி 
னருள்லாம்பலபெயர்கொடுபாரிடையமரும், 

இதலாலருந்தவ் த்தினிரரியமாதவத்தாற 

காதலானிர்சத்தடம்புனல்கனிவினாடுநரிம் 

சேதமின் நியிம்மையிற்பெறுவன பெறீஇயிறைவா 
ஹழோதுகயிலைமால்வரையினைமறுமையிலுறுவா£, 

'இடபமாமதிப்பூரணை த்திதிமினாங்கெய்தி 
அடைவினாடுவாரத்சகுதீர்த்தமேயடைஈத 
குடையுஈற்பயனு௮வரென் நியம்பிமிங்கோதில் 

விடையுகைத்தவன ருளியவாகமவிரிவே;. 

மாமாமகர்தன்னிலும்வெள்ளிவார420 
சேசு ற சடமூழ்கியேதென்புலத்தாருக் 

காசறத்தருப்பணமுதலானவையாத்றி 
சேசமோடதிதிகட்கன்னமுசவிபூனெ றியாள், 

௮ழலெதிர்க்தபஞ்செனவவர்தமக்குமப்பிதுரர் 
குழுவிலுக்கும்வெம்பவமெலாங்குறைந்திடும்குருக்சோ 
வழுவின்மாகமாமதிச்சோமவா.ரம்வ£ தாடிக் 
குழன்மொழிப்பரைக்கூற்தினான் குறுயெகோயில், 

அலல்கரித்சொரு.நூற்றெட்டுவலமடைவினின ௨5 

இலங்குசென்முசலெழுவசைத்தானியமியம்பும் 

அலல்குமாமணியானமுல்லைச்சோதியையுமையை 

நலங்கெர்ந்திடுமருச்சனை ச்சொழினயர்தா.ற்றி, 

(2)



தர்த்தவிசேடப்படலம். ௪௭ 

கனிகள்பற்பல்நிவே சனங்கனிவொடும்புரிக்,ச 
அனககெஞ்சின ரரனொடுங்கலப்ப.ராலெனறுர் 

தனிமையாமறையொடுசிவாகமமெல்லாஞ்சாந்று 
, மெலுமிசதிகையமில்லையாலிசபரமுண ர்க்தர், (ae) 

மா gon ர்தம ரபுளியாற்நினமற்றவர்சாம் 

போ தவிவ்வுலகச்திடைப்புருடனோடென்று 
மேசமற்றஈற்செல்வங்களியாவையுமெப்திச் 
கோதின்மெய்ச்சுகமெய் துவாரெனவவைகருறிக்கும், (௧௨) 

நேருமாச்வெரிசிமதிச்சவெநிசிசோம 

வாரமாப்பிரசோடசன்மேடமாமதியின் 
பூரணைத்திதியென் திடும்புண்ணியதின து 
நீரினாடிமுல்லையினருச்சனைஙிரப்பினர்க்சே, (௧௯) 

பேசெளை ச்செனப்பேசிடுகிற்குமாமமைக 
ளீசிலாப்புகழ்செல்வமா ரோக்கியமியைர் து 

கூறுத்சுபமெய்்தியேகுலவுவதன் றி 

ஆ௮சூடிதன் திருவருளடைவினினடைவார். (௧௪) 

ஐபமில்லையான் மற்றிதற்கருமறை்ெரிர்ீர 
மையிகச்தமத்தித்தடமருங்குளசென்றே 
வையமோதியலித்திர £ீர்க்சமாமறைசொல் 
செய்யசெம்பதுமச்சடமென் திடச்சிறசே, (கட) 

மேடமாமதிப்பூரணைமேவுசித்திரையி 
னாடியாடொர்சயகத்ககுமிம்திபோசங் 
கூடுவாரதற்கையமிக்கில்லையாற்கு திக்கி 
னீடுமற்றையதர்த் சங்கணிசழ்ச்௪.அமன்மே (௪௬) 

இர்திரன்மு லெண்மருமிறைவனை நாடிச் 

இந்தவெர்துயர்தீர்ச்சங்கடம்பெயரானே 

முர துகொட்டனர்மூழ்குகர்பேறியம்பரிதால் 

அக்சமாமதிபரிதியோடகழ்சடமுண்டால், (௧௪) 

பேருமைசானறவித்் தடங்களிற்பேணிரீராடும் 
பரிசினர்ச்கு றும்பரிரிலெற்குரைசெயப்படாதான் 

மருவுமித்தடங்குகுவருடப்பிரவேசம் 

௮ருமைசாலுமாசப்பிரவேசமேயாமல், (௧௮) 

மகோதமயம்மருத்தோசயமார்த்தாண்டகரசணம் 

யுகாதிசர்தரசரசணழுன்னோங்குகன் னாளிற்



சசியா இருமுல்லைவாயிற்புர்ணம்: 

சுசோதயர் சருசோதியைச்சிரதைசெய்தாடிற் 
பதாசலந்தருமிட்ட£?த்திகடரும்பரிச்சே, (௧௯) 

ஈ.துமுல்லைசன்னகரிஉடமிலங்கெ ரத்தக் 
சகோதில்சீர்த்தியென்றுல.த்திடுங்குலவியமல ச 

ஊீதிசான் றமெய்த் தல,த்திர்சாணீவிருமாடி. 
மாதுபாசனல்லருள்பெ௮வீசென வருக்கும், (௨௦) 

தருனேய்வமரையைச்சொச்கைச்குமைத்தவனன்௮சொட்ட 
மருமலர்த்தடத் தமேல்மைவகுச்துரைசெய்தேம்பொல்லாச் 

கருமலஞ்செகுப்பமுல்லைக்கவினகர்மேயகங்கள் 
நிருமலமணியின் சிர் த்திநினை ஈதி௨ணிகழச்துமாலோ, (௨௧) 

தீர்த்தவிசேடப்படலழற்றிற்று. 

  

மூர்த் திவிசேடப்படலம், 
  

வேறு, 

இன்னதொல்ப.திவயினெவர்க்கும்பரமுத்தி 

சன்னமின்தியேசரத் தகமத்திருந்தருளும் 
பன்னசாபரணப்பிரான்பசுச்சளிறேேலு 

வென்ளமாமணியிற்தெசாமணியெனப்பின் லும், (௧) 

தருமச் தன்னினீடியசிவ தருமன் மலருட் 
பொருவிலாப்புண்டரிசப்பு அமலெென வியம்பச் 

தீ ரணிமேற்பலவமரருட்டான்சறஈதிமோல் 
அருமறைச்கடல்வரம்புகண்டறிஈ துளீரினலும், (௨) 

கூவிளங்கொடுட்குழைந்தருச்சிப்வர்கு நிக்கிற 
முவினைமுகன்பத்சனச்கரசெனச்சாற்ற 

மேவுற்பராலவன்.றளிக்கெண்விளக்கேற்றும் 
மாகலிரத்தியர்கயிலைமால்வரைமருவுவரால், (௯) 

(மேடமாமதிவயினவிழாவிழைர்தசெய்விப்போர் 
வீடிலாப்பரமுத்தியைமேவுகற்பாரால் 

காடிமத்தமாமலர்கொடுநயர்தருச்சிக்கி 

னீடின்மாமலர்கொண்டருச்ரிப்பதிங்கெையும், (௪) 

பாடலம். தம்பைமாமகழ்பதுமம்கல்லாரம் 

கீடிகுக்குமமலரிமுன்னாயநீண்மலராற் ;



கூர்த்திவிசேடப்படலம், 

காடிமத் : தீமாமலர்கொகெயதருச்சிச்கி 

னீடின்மாமலர்கொ ண்டருச்சிப்பதி ங்கியையும், 

பாடலர் தும்பைமாமக ழ்பதமல்கல்லாரம் 
கீடுகுக்குமமலரிமுன்னாயரீண்மலராற் 
கசகோடிசொண்டருச்சனைகுயிற்றுவதிலும்குழைர்து 

காடிச்சாசரநாமவராச்சனையினானன்முல், 

ழல்லைமேவியமுழுமு,சன்முண்டகத்தாளை 

'பொல்லைநாண்மலர்முல்லைசொண்டருச்சளையுஞூத்தல் 

'எல்லையில்ல தாமற்றசன்பெருமிதமென்னாத் 

சொல்லலாவசோவன் றிதுமறையிலுட்டுணிபே. 

௮ர்கணன்கழற்டும்மலரன்பிலாதிடுவோர் 
௮ங்சண்மாநிலத்சரசர்தந்திருவடைகுவர்பின் 

செங்கணிச்திரதிருவமுஞ்செதிவசேயனறி 

எங்கணாயகன நிருவருவெய்தியேசிதட்பார். 

தன்னிகர்த்தமாமறைசொ ஓஞ்சனிப்பிரதோடம் 

சென்னையாளுடையிடபருக்செண்ணெயையாட்டி 

மன்லுமாரக்காப்பிடிமருவியபுனலாட்டிப் 
பின்றுமுல்லைமாவன ச்.துறைபெருச்சசை சனக்கும், 

கோடியைகேரிடைக்கோமளக்கொடியிடை தனக்குங் 

கடிஈறுஞ்சர்சமட்டித்துக்கதிவிடைச்ேேவர் 

.மபிவில்சோட்டிடைக்காண்குஈர்மன்னராய்வாழ்ர்து 

முடிவிலொன்றிரண்டெனாச்சுகமுச்தியேயுறுவார், 

கூவிளங்கொண்டங்கருச்சனைகுயிற்றியோர்குநிக்கின் 

மாவலத் தமன்னவர்ச்குமன்னவரெனவாழ்வார் 

சேவிஞனடிச்சன்புசெய்சிறர்தமாசவச்தீர் 
சாவினானதன்பெருமிதஈவிலனச் தணையோ, 

என்லுலாமுனிவன் னையிறைஞ்சிமெய்த்தவத்சோர் 
௮ன்னவாகனனவண்விழாவாற்றல்சொற்றனையேன் 

மூன்னியாம்புரிவேள்வியுமுழுப்பலன் ஈருமா 

லெள்னமற்றவர்சடருர்சவனியம்பிடச்சொடகங்கும். 

ழர்த்திவிசேடப்படல ழற்றிற்று, 

(௪)



பிரமனவிழாப்படலம். 
வூ இ: வறன் 

ச் if ௭. 

௮ சணீர்பாலிமுல்லைவாழமலனடல்விடையூர்ச் தருக்சரப்பச் 
கர்தமாமலரோனிமையவர்பிரான் றன்சழன்மலர்பணிர்சருள்பொறுச்.2 

£ர்தலில்புகழ்சான்மங்கலவாவிஈறும்புள லாடிரீறணிர்து 

ச் தமாரச்சமணிடளைர்தரும்பட்டாடையுர்சசவுறச்சா த்தி, 

நாடகரவிற்.றும்பனாலயக்குசண்ணிரின ரோர்புறமேலிச் 

சோடணம்வாயுபீசத்தாலொருதாகனம்வன்னிபீசச்சாலென்றும் 

நாடரும்பிலாவனம்மெழில்வருண்பீச,த்தானலக்சவேயுஸற்றிப் 
பாடமையுடம்புசவமயமாச்டிப்பாம்பரனடிமலர்நினைர் த, 

ஐங்கரக்சளிற்றைநினைர்திடையூறங்ககள் நிடவவன் றனையிறைஞ்சி 

௮ங்கணன்சோயிலுட்பகு்சசற்மினன்பினுற்கமலைவாழ்மார்வச் 

சங்கபாணிதலுர்தியினவருபோன்போதாயனகுச்திரவிதியாற் 

பங்கமில்கலசத் சாபனமுன்னாப்பரிவினினாங்சவணு எற்றி, 

எண்ணெயாளைர்சோடெழிற்பழசசாறோடேய்கழைச்சாறுமற்றிளரீர் 

ஒண்ணறஞ்சர் தமுசலனவற்றுஓுமையொடுமிறைவனையாட்டி 

எண்ணரும்புகழ்சாலருத்திராமகசமசமுன்னெடு த்தினிதியம்பி 

வெண்ணிறமுல்லைகூவிளங்கடுக்கைவியன்றும்பைத்தமுன்மலரான். 

அருச்சளைபுரிர்திட்டனரிவே சனஞ்செய்தாள பிளறுமுசனமுன்னா 

விரித்திடும்பரிவார ங்களையுள்ளம்விழைக்அபூசளைபுரிட்ச கற்பின் 

மருக்குலாவியபூங்கொன்ரைவேணியனார்வாழுமத்சலம்வலம்வநது 

திருச்சகல்சிர்ல ௭62 பின 7 திப்மீயமொ ழியினாற்பரசம், 

வேறு, 

எவன்பாலுலகமெளை த்துமுதிக்சொடிங்காடிற்குமெஞ்ஞான் றம் 

எவளருன் சருணையபூ.வமாமிருச்குமுன்னாமறையாலும் 

பவனென்றோசட்படுவனெவன்பரமானந்தப்படிலமாய் 

௮வமில்சிர்சையாளர்சொலப்படுவானவனைப்பணிசின்றேன, 

ழும்மைஞாலமுணர்வரிபமோனவுருவாய்ச்செறிகிற்பான் 
அம்மையிம்மையாவருக்குமளிப்பானெவனிங்கறிவருவாய் 

' எழ்மையிலுமீண்பிலய்வொனெவனெ ம்மறையுமதிகுடி, 

௮ம்மையொருபாலங்கணனென் றுரைக்குமவனைப்பணிசின் வேன், 

முல்லைவன ச்திற்கொடியிடைபான் முளை த்ததொருமெப்ப்பரம்பரன்யார். 

சல்லைநிகர்க்குமன ச்தாலும்சாண்டற்கருஞ்சிற்சசக்சடல்யார் 

(s) 

(ச) 

(sr)



பிர மன்லிழாப்படலம்: நிக 

இில்லைககர்௨ரயரவேடுசாற்புலியுகேடத்திருடனம் 
ஒல்லைவிழைக் அ(பரிகித்பான்யா வலுவளைப்பணிகின் றேன் (௮) 

கேடிப்பரிதியெனப்புகலுங்கோலமேனியான்யாலன் 
சோடிச்திங்களெனமுகங்கள்சொண்டுகுலவினோேன்யாவன 

சாடிப்பிரமனரிபரனா விலுமும்மைப்படி.வமாய்ப் 

பாடிப்பழமாமறைபரசப்படுவர்னவனைப்பணிகின வேன். (a) 

வேறு, 

என்றுமுல்லைசன்ன கருறையிறைவனையிறைவியைப்பணிர்தேச்தி 

Bax gy hi or gy சஸ்விழியினீரரும்பியேரின் திடவுமைபாகன் 

கன்றைநாடுசேதாவெனஷ்தன்னுளங்கனிச்செழில்விடைது 
Een Op Bt துகின்பூசனையுவ/ கனமென் றனனயர்தம்மா, (40) 

நீவிரும்பியவரம்பெறுகெள் நிடகினமலனெடுங்கம்ச 
மேவுசான்முகன்கூறமானின் ரனைவிழைந்திவண்கண்டேச்தச் 

சேவிடைத்திசழ்பரம்பரயான்பெறும்பேறுசெப்பிடற்பாற்றே 

யாவிவண்புகன்றிடச்சகுவனவெளவினையனவெடுத்சோதும். (௪௧) 
வேறு. 

டூத் தலமென்றும்பிரமமாபுரமென். நிபம்பிடவேண்டுமாலெனறும் 

இச்தடம்பிரமசீர் த்சமென்றியம்பவேண்டுமீண்டெ ற்கெளிவ்,ம 

அ.ச்சரீபிரமசாதனென்றெவருமறைய்திடவலலமீன்றெடுச்த 

உ்சமமிரமராதராயகியென் நரைச்திடவேண்டுமெனறென்றும். (௧௨) 

டச்சலதெவரேயாயிலுஞ்சிர்தித்திவிணரைசக்சணமுறைவாரேல் 

உத்தமவவர்தாம்பாசமதொரீஇடின்டேங்குகின்ன பூரிழலுறு த 

சித் இிராப்பினனார்திங்களினென்றுர்திகழ் சரநின்றன ச்ண்டு 
பத்தியாற்சாறுபுரிர்திடச்கருணைபாலியாயென் ஐடிபணிந்தான். (௧௯) 

அவ்வரங்கேட்டவயன்றனக்கசிரங்கென்னவாறவன்றனக்குதலிக் 
சொவ்வைவாயுமையோடெர்சையுமர்தக்குறிவயிற்றிருவுருக்கரக்சான 
எவ்வமிலயலுஞ்சாறுஞற்திடத்சானெண்ணியேதன் பதிரின்றும் [மா, 

செவ்விதின்வேண்டும்டொருளெலாங்கொணர்ந்தான்றிருத்தகுமத்தலச் தம் 

நசரமதாச்சியொங்கவனடைக்சாவணர்சனையிட்டுரற்கதலி 
புகரில்செங்கரும்புகமுகொடமிசாளும்பொலிதருமகரதோரணமுன் 
தீகவினினாட்டிப்பாலிகையோடுபூரணகடங்களுஞ்சமைத்த 
மகமதற்குரித்சாக்குண்டவேதிசைகள்வயக்செனாங்கவனம்மா, (௪௫) 

நீலவு௮முற்பச்சச்தினிற்கொடியேற்திநெடுமறையக்தகணரோசதல் 
கலகவேல்விழியார்சடஞ்செயக்காளம்பேரிசின்னங்களார்ப்பெடுப்ப 

இல$ஏயமானமுதலனமேற்கொண்டிறைவரப்புரிக்திடபத்தி 
ன லலுறவெய்தவமைச் தா ளேழினல்லசேர்விழகினைபுளற்ி, (சச)



இ. திருமுல்லைவாயிற்புராணம். 

 இ௫ுமீரைச்சாசாளெனப்பட்மண்ே டால்யகிசாகான்னாளிற் 

 தீதிசர்சோம்கும்பிரமதர்த் கத்இிற்றிர்த் தரல்விழலினையியற்ி 
ஏதிலவ்விரகின்கண்ணவரோகணந்தளையாற்றியேயடுத்த 

போதினிற்சாக்தியற்சவ௩டச் திப்போக்தனன்பூமிசைமேலோன், (௧௪) 

இத்திருகிழவைச்சாணவர்செய் துமிரவலர்ச்சந்தணர்க்சாங்குப் ப 
புச்சமுதன்னவடிசனன் கு தவிப்புளையுகல்லாடை EES EET 

மெய்த்தவன்பசனாலு தவினன்விடுப்பவன் றியும்விண்ணவர்முனிவா் 

அச்சனைவழிபட்டலடிலாலரங்கள்பெற்றவரேெெ ரன ஜே. (௧௮) 

வேறு, 
ஒருங்குலிசிமுன்னாயவெண் டிசைக்காவலரிறைவன் 
பரக்கருணைமேற்சொண்டுபரிவினமரித்தலத்தல் 

ஒருங்கு தட$சமபெயரிலுண்டாக்கியும்பாபிரான் 
வரங்கடரப்பூசிச் துமற்றவர்சென்றனரம்மா, (௧௯) 

எனறுரைமிசவனச்திலிரும்சவக்சோருவகையொமி 

நன்௮ுவர்தசேட்டெமக்குளாங்கர்க்கைக்குமரனே 
தன் தியமெய்ததவமுடையாயுடையானைவழிபட்ட 
அன்றியகாதையைய/ரைச்தியென ச்சூசமுனிசொல்லும், (2.0) 

. பிரமன்விழாப்படலழற்றிற்று. 

  

குமா நாயகன்வழிபடுபடலம், 
8 ow 

ty 

    

௮ருசாதமெய்மைச்சலரயாவருமனபினாடூ 

இருகாதுமடுப்பம௫ழ்ச்தினிசெம்மனோர்க்குச் 

குருகார்கரத்.துக்குமரிக்கொருசெல்வமென்னு 
முருகோன்வழிபாடொழியாதுமொழிமினென்றார். (௧) 

௮ம்மாமொழிசேட்டவருச்சவச்சூ.சனென்பான் 
இம்மாகிலமேலஃதோ துமியல்பதன்றே 
மும்மாமலமோசனஞ்செய்சமுனியுமெற்சக் 

கைம்மாவுரியானருளாற்சட்னொத்ததன்றே, (௨) 

அவ்வாறுமக்ண்டறிவிட்பனரு$தவ தீர் 

செவ்வே. பதுகேண்மின ரன்கழல்சிக்தைசெய்_து 
தவ்வா தமுல்லைப்பதிச்சம்கரன்சொனாமுன் , 
செய்வாய்மலர்ர் தான் திரிபின் தித்செளிய வன்றே, அ



குமர நாயகன்வழிபடுபடலம். 

கலாமா அபல்கனொருஞான் ஐவள ங்கனி£த 

பெருமால்வரையாங்கயிலைக்கட்பிறைமுடிக்கான் 
ஒருமாவடுவன னதண்ணாளொடுவக் துவைசச்” 
தருவாழ்கிகையர்யாவருமெம்தினர்தாழ்வுகூ.ற 

பி v 
கண்டான் விமலைக்கொருகூறருள்காளசண்டன 

எண்டோளனஞ்சுமுக க் தோடுமெழில்சு லாவும் 
பண்டேகரவினொளிகச்சபரிசுமேவுக் 

சண்டாசர்த்தியகோமுசமுங்கொடுசானிமிர்ர் த௲ன, 
$ 

'கண்ணின்வழிஈல்கினன்.நீப்பொறிகற்றமேலோர் 
எண்ணின்வழிரின் நிரிமெம்மிறையீ துணாச்ு 

பண்ணின வழியிட்டகதொர்கோலெனப்புந்திகைம் கான 

விண்ணின் வழிவிட்டுவருர் தும்விபு தர்.சம்மின். 

ழலைக்கலுழஈடனம்புரிமுக்சண்மூர்ச்தி 

காலைக்கருதியி தகோடிரின்கையினெனனச் 

லச்தவனேகலுஞ்செ்சமற்கோவினோடச் 

காலைப்பகீரதியினுயக்கனர்காமரனபான. 

அச்சானவியச்சனல்வெம்மைய ழற்றவாற்றாள் 
நச்சாடாவப்பணியெம்கைஈறுங்களம்போல் 

ச ௪ ர ௪ a 

இச்சாகரஞ்சூழ்புளவிமேலிலகிற்குகல 

மெய்ச்சார்புஇரிலவம் சுனை மேலமைப்ப. 

சேயாயமைச்திங்கிலகுஞ்சிறுதீப்புலிய்க 
மேயாநிலையுற்றமைகாடியவிண்ணுளோர்சாம் 
நாயேமுஞற்துமொருகற்றவசாடூனேசென் 

மோபாதுரைதகந்தறுமீனையுவம்துகூவி, 

பானல்கடெயம்பணித்சார்பறா தக்சபெம்மான் 

தானங்குதெய்வவிளையாடதனைக்குயிற்ற 
மானங்கொருடானமகிழும்மணிக£தரச்தோன 

வானர்தொழுமால்விடையூர்ர் அவச்தெய்தினானால்! 

வர்தெய்திரீலத்சடங்சண்மடமங்கைசன்னை 

மைந்தன்றனைச்சொண்டினிசெய்செனமாழுதாலும் 

௮ர்திற்கனிவினடைச்தேற்பவவையனை த்.தய் 

கர்சட்பெருமானெனவோதக்சவிலுமாலோ. 

கனிவோதெய்வமுலைப்பால்கறர்தாட்டவுண்டு 
தனிமாசன்மறைக்கொரூகாகன் மனையெடுத் ஐச் 

(௫) 

(௬) 

(௧6) 

(2௪)



டு௪ திருமுல்லைவாயிற்புராணம்: 

சன மால்விடடயானிடைசல்கத்திகழும்வெள்ளிப் 
பனிமால்வரையையினிசெய்தினன்பாவைபங்கன. 

சோல்றும்பொருளுங்கனியுள்்சகையும்மெள த்கான் 

அல்லும்பசலுமவனை ப்பிரியாசவீனனை 

கொல்லு தணைநின்றலுவாலிக்கொ Bie va ம் 

வெல்லுர்தரமன் றிதவென்றுவெரீ இயவேலை. 

௮்சப்டபொழுசச்சவள்காலினமைர் நின 1 

சந்சச்சிலழ்மினவமாமணிதாமு இட்! 

அந்திற்கொடியாயினரங்சணமுசமன்னா! 

இர்தைத் தயர் சர்ர் சளிர்சார்தில்வாகுமுளனோ. 

டு தநிற்கவன்னேபெமையாளுடையெர்தையேவல் 

க.துவத்தனிமாமயிலோன றுணையா ச்சவின்று 

மதுவை ்சசகடம்பணிவேலன் மலர்ச்சழற்கே 

நிதிவைச்சளனபுசெறி சாங்குரிலாவினாரே, 

மல்! 

அனன வேலையிலருமறையா நறினாலமராசள்சளிதூஙச 

மன்னுமா!௦கம்புரிசருமாரகன வளர்ச் சவேள்வியினன் ற * 

தன்னிகர்க்கிலாச்திருகுசோட்டெறுழ்வலிமசசடொன்றூனிகோனறி 

rahe தனைவருத்துபுகடரஈதுபாகருள்வியர்த்சாரே. 

கண்டசண்முகனறகரகொடுவருசெனச்சட்டளேதரவாகு 

௮ண்டமெங்கனும்துருவியேசென் நி மபச்தனைக்கைச்கொண்ம் 

புண்டரீசனேமுதலியவிபு சர்கன்டிபாத்றிட கன ரானை 

மண்டுமன்பினிற்றொழுசவண்விகிய்கனன மடங்கலேறெனநிற்பான். 

தகன றிம்தசன்பியன்மிசையிவார்சனன்கு௨ தவிர் கனஞாலம் 

நிகரிலாதவாசண்டலனமுதலிஞோ்செடிதுவாம் ச்தினரோர்கான 

றுகவையானறுமலர்மிசையம்சனணனுமாபதிதனையேத்தி, 

அசலுவானறுமுகனமர்கன்மையையறிம்தும்வாளாசெனமுன, 

௮சர்தையோடுசெல்கஞ்சனையழைச்வள தருர்தொழில்யாசென்னச் 
சகந்தனைப்படைசதிடலெனரீமறைத்தனிப்பொருளோதென்ன 

உகந்தவன்சொல்வுணரகிலாதிவஹ.ழி2ரவொருவர்த1ம் 

இகர்தவன் ரனைக்குட்டிவெஞ்சிறைவயினிடுத்தனனினிஎம்ம 

விதித் இிடுந்சொழில்விசாகனே கொண்டுவ Mor Gar ip) avail oar et aor 
ஈதித்தலைப்பெருங்கருணையங்கடலினை கண்ணிகாயசவோலங் 

கதித்தமூவிலைசஞலபாணியஙெடுங்கறைமிடற்றவவோலம் 

பதித் தவர்தனையுயிர்ச்சளிக் சவா அவச்செறும்பராபரவே! லம், 

(௧௨) 

(௧௯) 

(௧௪) 

( ௧௫) 

(௧௭) 

(5௮)



குமரதாய்கன்வழிபடிபடலம், 

ஒலமோலமெள் ஹமாபதிரோவியலோக்ஈலை படை என்பின் 

மாதுமாலும்விண்னேருமெ*சாயொரு2லரவண்தனைக்கர் கன 

சாலவேிறைசன்னிலிட்டருர்.தய்ர்கச்சளனிவணெனனச் 

சாலகாகனுங்கடம்பனையடைர்தவண்கடுஞுசிறைவிடுவிச்தான், (௨௧) 

கஞ்சளைச்சிறைசீச்மெற்றவள்வழிற்சனிவினொடமைசெய்யுன் 

மள்சகேண்மதிரீயதிதானெ தமற்றெ ச்குரையென்ன 

விள்சமம்மறைச்சரப்பொருள்முருகனேவிள/சிடவிழைகெம்மான் 

இஞ்சுளச்னிச்சாமிராசப்பெயராகுசலினிசென்றான, 5 (௨௨) 
' 

விண்ணுளே ரர்குறையசற்றிடக்சருதியவியலன் மைக் சனைக்கூவி 

மண்ணினீஈடச்சடையலர்கமையெலாம்லயக் குடம்பிடிகொண்டு 

துண்ணெனக்கொலைபஈ.ற்றியேபூசரைம் தணையெளக்கொடுசென்று 

ஈண்ணிவெல்கொடுச்சானவர்ச்செகுச்தினிசடைதிரம்பாலெண்றான.... (௨௯) 

௮மரர்சாயகனருமறை ரயகனசரரைச்சொல்யாற்றுவ் 

குமரசாயகனெழில்விறல்வாகுமுற்குதிச்திரிமோரொள்பான் 

ச.மரலீரர்களுபகன்மிகிககிலல்சவர்சணாபகளென்றும் 

பமரமேமிழத்றங் ஈடம்பணிர்ஈவள் படர்ச்சளள் பார்? த, (௨௪) 
, 

wom oor F GIG mig vee FF ail FT bl (Lp 8H ad 11 

முன்னிர்ரூழ்சரமூவிருமூகக் சனாமுருகன் முல்லையையெப்திப் 

பொனனையேபொரும்சுமத்தியாயடிபுடைவருபுனிதன் ஐன் 

சர்நிதிக்கெதர்மானகச்சானொருவ விசானாமைச்சானே, (௨௫) 

ஆமுனானனிமான g வாலிவாயமாருமுனிவோரும் 

நாடுசாரதர் சாமும்பல்லாண்டுகணவிள் நிடாவலிர 

சோடுமேனையேரேச்தெடுப்பவுமெலாமுடையவனமு கடி 

நீடுபூசனைசெய்திடச் தொ டங்கனானெ ig dv wi Das gem, (2 ௬) 

இனனவாறவண்வழிபடுவேலையிலியையவல்லியொடெர்தை 

சொன்றானைச்சஈடர்வேற்கரக்கு ான்முன் குறுகிரின் ரைாசெய்வான் 

௮ன்பினாற்புரிபூசனைச்குகர்சனமை.பகிள்கருச்செல்லாம் 

ஒன்றுமேகுறையில்லதாலெப்துறுமுனையுல்கக்தோர்சப், (௨௭) 

வானவர்ச்கொருசேனைகாயகனெனமதித்துரைசெய்கிர்பார் 

ஞ்ரனமாயகவெனவவனசரத்திடைஞாங்களமுன்னாய 

ஏனமாப்படையாவையுஈல்கிடவிமையவாபெருமானுத் 

கானவார்குழற்கவுரியு்காலுமா:்ச்கட்டுரைசெய்கிற்பான், (8௮) 

உல்ூிலுசக்சகொருதர்தையுக்தாயுமாயோந்கியயமையென்றும் 
௮ல்லென்பினாலெழிர்சிவசாநனமணிஈ தபூசளைசெய்வோர்



இருமுல்லைவாயிற்புராணம், . 

நலலுறும்பெருமிசமினைத்தெனளவிவணவின் pia aur 

. இலகுமாமறையனை த்துமால் கவர்கள் சரியம்பிடப்படாதன்றே, 

நம்மையன்பொடுவழிபடுமடியவர்₹ $்.றுங்கலைஞாலச் 

செம்மையெய் இிலராயிலும்பல்கலைச்செ.றிவுடையாரன் ஹே 

எம்மையேவழிபடுபலர்கீசரோயெனினுமற்றவர்விண்ணோர் 

தீம்மிலுஞ்ெறச்சாரெனபறையெலாஞ்சாத்திடுக் துணிர் தம்மா, 

யாவுமாமெமையிலிங்கத்தின் வழிபடுமியல்புடையார்செம்மை 

யாவுமேயிலாப்புவையரோயாயிலுகாமெனப்படுமென்றே 

மேவுமற்றவர்தம்குலத் இழிபிளைவிஎம்புகிற்பவரென்று.ம் 

பாவகாரியராயருகிரயச் திற்படிவரீண்டி துமெய்யால், 

மன்றகம்மியல்புணர்ததிடக்கருதியேமாபினின் வழிபட்டாய் 

இன்றுதொட்டிதுகுமாமாபுரமெளவியம்பிடப்படுகனனீர் 

துன்றுவாவியுங்குகப்பெருர்தாச தமாச்சுலவிரிமெமைகாடி 

என்றுநின்றனைச்சங்கற்பஞ்செய்இதிலாடுகரெமைச்சேர்வார். 

எம்மையாஞுடைப்பிரானமுல்லைவாணலுமின்னனவெடுத்தோதிக 

கொம்மைவெம்முலையாளுடனச்சிவச்கு நிவயிற்கரக்சானால் 

௮ம்மையீன் றமூவிருமுகத்திரைவலுமங்ககன்றனிகர்சான 

எம்மையர்சனைச்ரும்கரத்சாருகனிருக்கையெய்தினனமமா, 

அடைர்து தாரகன்றன்னொடும்புட்பெயாடற்கிரிகனையட்ட 

நடர் தசேய்எ.லூர்ப்ப திவ ழியமாஈ இறைஈறுமலர்க்கழலே சதிக் 
சடர்துசென்றுவர்க்சகடற்சரைச்செட்திலிற்கம்மியன் புனைவித்த 
நெடு ஈடங்சரியனையமாளிசை௰யினெ தியினெய்தினனனறே;. 

போன்சொலக்கொடுஞ்குர்த்தினுணர்ந்திரும்புயவலிப்பினனோனை 

இன்சொலானபன்றள்கருசசோ/கெனவிலங்குகூர்பாலே சென் 

மன்பிலுக்கெளிவருங்குகனேவிடவண்ணல்தாண்மலரேத்தித் 

,தென்கடற்சரைசடச்சவன் மகேந்திர ச்திருசரடைர் தானால், 

தூதபோர்தவன்றனகருக்கோர்ச்செழிற்றொன்னகர் கனைத்துக் 
சாழவேற்கரக்குகன் னைவணங்கியச்சடன்மகேர்திரஞ்செள்று 

ரீதியானவற்குராத்சதமவன் சொலுநெதிமையமெடுச்தோத 
பே தராயகன்செந்தினின்றவலுறைவியனசர்சென்றுற்றுன், 

சேன்றுபாசறைதன் னில்வீற்றிரும்கனன்சேர்தன்மற்பயவாகு 

வென் றிர்த் திறல்லீராமுர்பூகவெம்படையெலாமிடைர்சொன் றி 

சினறுபாலுசோபன்முசற்குமரரைகெடுக்கடற்படைதனனைச் 
கொள்றுவாகைவேய்ர்தனரவர்செயலினைச்சுறிச் தாச்இிடவற்றோ. 

(௨௯) 

(m0) 

(௬இ) 

(௬௬)



குமர நாயகன்வழிபடுபடலம், 
ச ் ம . 

மடங்கன்மாமுகத்சவுணன்றனனெ தி/வரவ.பக்கெழில்வேற்கக தன 

அடங்கவங்கவன்படையொடுமழித்சகனனன்ன சம்பிற்சூரன் 
4 ச ந . பூ 6 . க 

குடங்கையாற்கடலயின் தமாமுனிவனுக்ளே மொழிகுதித்தோதும் 

விடக்சன்ஐன்னையேகாடிவ:ெதி/ச் னன விண்ணவர்சனிமாம்ச, 

. ' yo. ‘ ௦ க . க ச 

வர்க்கு IO) GO) HGF LO alldar ¢ Barone ae Ori Oe சூரன் 

௮க்தமாகடல்வயினொருமாவெனவடங்கினனமரேசன் 

சிர்தியாவடம்பிடிசனைபேவினன சென்ற துசெகுப்பம் சான 

நந்தலில்பலமாயைசார்சேலலுமயிலுமாஈணுகு றான. 
ந. ர ச . . ee 

ஆண்டலைக்கொடியாச்சொண்டுமமிஈளையடற்பரியாயூகது 

நீண்டமாலயனே க்சிடரின்றனனெட்டிலைவேற்கர்சன 

காண்டகுஞ்சயர்சன்மு சல்விபுசறாக்கிஞ்சிறையினினி 4.து 

வேண்டயாவருஞ்சீரலைவாய்“செ4 கின் ோவினனவிரைற்என்றே, 
WU ணி ர ர ச் 

அன்னமாரகரகன் ஈருந்சமிம்நடமயரு$மி ன திருக்கூடல் 

தன்னதெல்லைபாச்செறிசருபரங்கிரிரனையடைச்சவணெய்தும் 

மன்லுசரட்பராசரன் ஈருமசலையர் தமச்குமா மறையுச்சி 

(௩௮) 

(௬௭) 

(௪௦) 

துன்னுமெய்ப்பொருஞணர்த்தினானெ ழின்மசைச்சூழ்ச்சியாப்நிற்கின்றான, 

டுல்வகைப்பரம்பரனருமறைப்பொருளெடுத்தினிதுமைப்பச்கண் 

டெவ்வநீச்சனரனையருமிச்திரனெழிற்குகள் னையண் மிஃ£ 

கவ்வைநீருலவடையெமாபொருட்டுனகால்வருச்திடவஈது 

செவ்விராதொருங்5சழ்ச்சரின்சேவகஞ்சிறியவேன்சொலவற்றோ, 

ஆன்நின்புயக்கர்தினுக்கமைகசவையயான் ஐருதெயவ 

யானைசன்னை£ீமணத்தியென்றரன்மகற்கருமறை௮ழியான் மெய்ஞ் 

ஞானராபகனுமையொடுமெப்திடரன மணம்புணர்விட்ப 

aul ar ba ட்டிடைக்குடிபுகுவித்தன னமயிற்பரியுை கம்சானே, 

அண்டர்மாட்டினையிககசெமையாளுடையண்ணலுமன் பாகத் 

தொண்டைசாடெலுமாதுமாவசனமார்சோன்றுசென்றணிமேவிப் 

பண்டைநற்றவக்சாற்றனையடைசரும்பர்சினர்க்சருள்செய்பக் 

சண்கொரசனெனுநெடுஈ$தவனுமெங்கஈ்சனைப்பணிர்சோதும், 

பூன்னைஞான்றரு ஞசரவணச்துனைக்சவமுபன்றன.௬.மாகர் 

மின்னுமாழியான றருந்தவமுடையவா்வெள்ளைவாரணக்கரன்பாற் 

பன்னரும்மமுசச்கொடியடைந்திடப்பரிச்சவடனைவேழம் 
இன்ன றீர்தரக்காச்சதுமணர்தனையியைச்்சவடனை.பம்மா, 

பின்னளாடகியசக்சரிமான்௮யிற்பிறர்சனள்பெருக்கோடு 

துன்னும்வள்ளியஞ்சாரலினிரவுளர்.துதைம சவ் பினினாடி க் 
8 

(ee) 

(௪௯) 

(௪௪) 

(ச)



௫௮] இருமுல்லைவாயிற்புராணம். 

தன்னையேவளர்ச்திட வளாடிள் றன ள்சசியொடுமலர்மேவும் 
பொன்னுமேரிகர்ச்லெர வள் வ. விளைப்பொதித் இடு சரமன் றே. (௪௬) 

இனையமாதிதண்மேவியேபறவையினின் களை ச£டிசோப்பும் 

௮னையடன்னைநீமண த்தியானலனென வருமுனியறையகேட் 

டெனையுமாளுடைமுழுமுச ற்பரம்பரனெ ழித்றணிசையைரீத்துக் 

சனிவினேடவஞுறைகருஞ்சிலம்பினைக்காண்டசச்செல்ெ முன, (௪௭) 

கண்டுகானுமையுற்றபின்ரொெளிஈசவள்கவின் கு.றிப்பினையோர்ர்து 

கொண்டிரர் துபின் னிற்றன முன்னாயகல்லசப்பொருட்டுளையாவ் 
தண்டலின்றியேநிகழ்,ச்திளன் சளவினிற்றையலைமணப்பானாப் 

மண்டுமள் பினான் வன் றிமுன் வேட்டையாடிரவுளனெனவக்கான். (௪௮) 

கணியெள ச் திருவருசீ கொடுநின் ஈனன்சரையிலாக்ஈடல்போலு? 

இணிரெடும்பெருஞ்சேனையொடெய்தியதாரல்கொல்வேடிவ்கண்டு 

மணிசெடுஞ்சிலம்பினின வனசன நிடவள்ள ஒபனை சனபாற் 

குணிசமில்லசோ/படிவங்சொண்டெய்தியேகுறுகினானகுழைர்கம்மா, (| 

எய்தியாங்கவட்குறுமெர்றவடருமிருர தினையிழயோ 

மைதுதேன் றருசென்றானுசர்சரவ/பிசாபதிஎ2 க 

செய்சவன்னக்களிக்சனளயின ஈபிற்ரோவர்சோனிர்வேட்கை 

கொய்துபோவதேசருதினனிருள்ஈளைகுறிச்தெனைச்சாட்டென்முன், (௫) 

கோண்டுபோக்சனள்கோமபள £*கொடியொராண்டலைச்கொழிச்குமரேசன் 

மண்டுதிம்புனல்பருசுவார்போர்டொ! சலிவளர்ச்சவனானைமினனே 

கண்டுபோன்மொழியிரு் சுனையாடலை-சருதிவசேனென்முன் 

விண்டுாத்தனனைய நும்போன௱ால்லிரசருச்சடாதென்றே, (௫௪) 

டுூன்னவாறவள்சொயலைச்செ விச்சு சமாவிமை/ சவெங்குமரேசன 

௮ன்னடன்னையேயச்சு அ்திடசினை சண்ணலைநினைகில்பான் 

மன்னநீயிவணோரிபாாஉரன் மதிச்சனனெனவனனான 

மின னிடைச்சிமுனன்னனமேவரலெ ர் Od a (yas cor ளம்மா, (Ge. ) 

தன்னருர்திருவுருத்தனை ச்சாட்டிடச் உட வரைமுவைச்கொம்பு 

முன்னருந்சவமுயற்சியானெய தி.பமுையிதுமென் சாமு. 

இன்னனீங்வெனெம்பி ரன௮ட்கொடன்றேெனிருப்சாரன் 

மன்னுதென் ரணிசைப்பெருவலா ப்பிடைமயிலினை யூர்ர்தன்றே, (௫௯) 

கொண்டுசெனறவன்வேலனென் ௮ுணர்கிலாக்கொடும்புலியன்னாருங் 

கண்டுபோன்மொழித்சையலையாரிவண்கைக்கொடுசெனமுனென் 

றெண்டிசாமுகச் தருவியேகண்டனரிரவுளரியைபோனு 

மண்டுமன்பினாற்சொண்டனையி௨ரைமணப்பதேசடனென்ருன், (௫௪) இ



பிருகுமுனிவன் தவஞ்செய்படலம், ௫௯ 

தங்குநிச்சிமிற்கொண்டுபோக்நிறைவியைக்சனிமுகல்சான்வேட்ப 

மங்கலப்பெருர்தூரியமுழக்கிடமணமயர்ச்சனனெம்மான் 

செக்கையைப்பிடிச்சவளாடி4*ணிசைய *சிலம்பிடைச்சென்றுற்றான் 

அங்குநின் அமச்ச்சப்பிர ரன்சர்சநெற்பணுகினனடைவாச. (௫௫) 

தல் ஐமேவிய ஈஎ்சினாகாண ர BEL @ CHL am LT ed) 

முல்லைசாயசன்கொடியிடை ஈயகளருளினான முருகேசன் 

சொல்லருகொடுக் சூர்ச்சவட்மயபடை க்துணைபெ * இக்கொல்வானோர் 

மல்லலம்படைச்சாசெனச்சிறஇினிதிரு,ச னமதிமிக்கர், (Bar) 

. | Ol gy, 

Bi GUILD SO a! ip VAY Bt ea! — BO at 

வ்திக்சசனானெருவானோர/வருக்சராகிம் 

விர்தைப்படைகட்கிறைபா சல்கிளம்பினா:8ீண் 
ண ப்பிருகு வழிபா ச் ப்றைதுமன Gn. . (Ger) 

தமரநாயகன் வமீபடபடல ழறிறிற்று, 

பிருகுழுனிவன் தவஞ்செய்படலம் 

    

ம.பல்சாட்சி.தி.பணேபாம்இகாட் உ சியி னை 

முயல்காட்ிமதிகாட்மிமுகமடவ 1) BL. 6 OD LD) Bh 

செயல்காட்டும்வடமுல்லை4 இருக்காட்மிம்பதிபணை வான் 

வயல்காட்ிம்வாரணாவசஙகண்டான றவப்பிரு ௫, (௧) 

மணிசன்னிசையை/கடம் துமாபினிற்கங்சையையகள் நு 

பணியணிவானுறைசருள் சிபருப்பத்கண்டயண் மேவி 

மணிசண்டச்சமுசனடிமறவாமனினைசக்சேத்திப் 

பணியொடத்திரிலம்பிசொழும்பருவரையையனுகினான், 
(2) 

கண்டெமதுபிறப்பகற்று க்கருளேயார்சலியமரும் 

புண்ணியமால்வரையதுவோபொனமுகரிக்கரையிதவோ 

பண்டை.வினைக்சரிசிசர்சபானமையனானேனென்றே 

மண்டியபே ரன்பானவ்வரஈதியின்கரையணைர்தான். (௯) 

சங்கற்பந்தனைட்புகனறச்சனியாற்றினீராடி 

அ௮ங்கற்பரிமணிர்திட்டமலனெழுத்தஞ்சுன்னி 

அங்கற்பினொருசிரா தனுக்கருஞமரும்பரனை ச் 
ச் 4 ச ச் , ௩ . 

சங்கத்துவிழியானைக்தானபரிந்துகொழுகெழுவாள, (௪)



0 திருமுல்லைவாயிற்புராணம். 

சேறு, 

டூனனபோமஃங்கறைவனையுன்னியே 
டன்னிகின று பரசிடுமேல்வையின் 

மின்ன வாஞ்சடைவேதஇயன முல்லை.புற் 

தின்ன றீர்சரச்செய்ரவமென் றனன், 

அனனசொற்சேட்டவனுபரிதினின் 

மனலுசாள த்திமால்வரை சானொரஇ 

உனனருஞ்சீருப !பாலியின்வ௨டா 

சென்றுமோங்குமெழின முல்லையெய்தினான். 
ன 
\o Ont ue 

எ.ப்தியத் தல ச்திறைவனையெறுழ்வலிக்குமரன் 
ஐதினன்டொடுவழிபடச்தொட்டவற்பு தரீர்ப் 

பொய்சையாடி.ல்விதிட்படிபுண்டரம்புளை நத 

செய்வதின் நியபசி[ல யின் ஐயரொழிக்திருர்சான். 

ழல்லையைங்கரக்கள் நினைமுன்னடைச்திறைஞ்சிச் 

சொல்லரும்பிரமேசனைச்கரிகு மலி.௦ய 

வல்லியாம்பிரமகா தநாயிதனைவண ங்டு 
எல்லையில்லகொரன்பினானிருக்கொடுதுதி த. 

போயகன்றொருபுறச்திடைச்சாலையைப்புரி் ௮ 

நாயனார் சமைமெஞ்சினினிரிஇட்பலநாள் Oe w 

காயொடுங்சனீசருகருஈ தியுமவைகழித் தும் 

"தூயஈற்றவஞ்செய்சனன் மெடக்சறுத்திடுவான , 

ஐங்கனற்சண்வாயரு5தவமாச்றிடவனையான் 

பொங்குவேனிலில்வெயிலிடைட்பொருந்தியும்பொல்லாக் 

கங்குனீடியடனிவயினீரிடைச்சழிசது 

மங்சணின்றகலாதிருக்கனன லகிலகாள். 

இன்ன தோர்ர்திறையஉனிவற்கருள்செ யவிமயக் 

சன்னியோடடல்விடையிடையிவர்க்துதான்கடி௫ 

மன்னுமாதவனறன புடையெய்தினன்மஏழ்வான் 
அன்ன வேலையிற்பிரமசசணங்களுமடைச்ச, 

ஐடகேசுரரனர்சர்வித்தியேசரரகில 

நாடுகூர்மாண்டருக் திரர்மந்திரர்சவில்வெண் 

கோடுகசைக்சொண்டமால்பலர்குவலயம்படைக்கும் 

ஏடலிழ்ர்தமாமலரவரிர்திரர்பலரால், 

(சு) 

(௪) 

(௧0) 

(௧௧)



பிருகுமுனிவன் தவஞ்செய்படலம்: 

ul ன்னகாதிபர் பலட்பலர்பரிஇிபன்னிரு௨ ர் 

பன்னு ச்செய்வமரும் துவர்வயங்குரு்திரர்கள் 

இன்னரோடெமையாண்டீ ௬ுளிறையவனெய்சத் 

சன்னிரண்டுகண்ணுற்கண் O50 pi Rope Aes eo. 

ஏழிசைச்சுவையாயிமையோர்களின்னமுதாய் 

வாழிமாமறைச்சரும்பொருளாய்வயங்கிபஉப் 

பாழிமால்விடைப்பரமஞு ம்பரிவினான் முனிவ 

விழிவாயமையபோடுனைமேவினாம்விரைக்ே. 

அன்ன மாழுனியிறைவரலிஈ்கன்புகூரசூது 

பொன்னவாரச்திருமேனியபுண்ணியபுனித 

மின்னொர்பாககச்சுவிமலவெள்விடையவவிபு த 

என்னகின்றுநின்றேத்தியேயிறைய் சன மேயினனால் 

போகியாயிருச் தயிர்ச்செலொம்போசமீட்டுவையால் 

யோயாயிருக்துயிர்க்செலாமியோகங்காட்டுவையரல் 
மோகமேசருமடச்சையாமுயச்கனமொச்துண்டி௰் 

சகேசனேகெடுவேன் முன்ன செய்தினை Ona x. 
a” 

ழன்னமாரிருள்வயினிர்குமென றை முன்னி 

அன்னமாயையிற்றனுசரணா திகளளித் ௮ 

மன்னிடும்மிருவினையொப்புமலபரிபாகந் 

சீன்னையெய்்அுவித்கருள்பதிவுறத் கர்சாய் சக்கோய், 

தோடுடொற்குழைகாழ்சடைகரிகுழறோல்பொன் 

ஞாடைபாம்பணிஃ£றுசாச்தலகிலபுனைஈ0 

மாழிவ/*செளிவர்சனைகினறனை மரபான 

சாடியாவரென்றுணர்ச்திறைள்சுவனென ஈவின்முன. 

ஒருவனென்றிவணொருச்தியென் தரைப்பகற்கொல்லா 
ஒருவரென் தினிதுரைப்பச்கொருவச்சமுலகின் 
மருவமெம்மொழியினுமிலாமையிற்றமிழ்வழக்குற் 

குரிமைபூண்டனைகினதனைகண்டனலுடையாய், 

இன்னவாதிவணற்பொடுபுகழ்ச் துநின் நிழைஞ்ச 

என்னவேண்டிமாசவஞ்செயக்சொடங்கைபென்னாக் 

தன்னமின்மொழியாலுரைசெய்பவன் னா.து 
பொன்னின்வார்கதழல்போற்றியேமெய்ச்சவன்புகலும், 

தித்திச்சென்னுளள்ளூறியசிவபரஞ்சுட
ரே 

௮.சீஇயீருரிப்போர்வைழாயடியனேத்கய
ள்மால் 

dr & 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(220)



௬௨ இருமூல்லைவாயிற்புராணம், 

நித்தராடியுக்காளணொணாகினபசச்சென்றும் 
பத்திவேண்டினேன் பரிவினிலருளெனப்பகரும், 

அன்புரீயும்வேழென்பர்சளதிலிலாரனக 

ஆன்புரியுமிங்சொன்றெள் பதியாருமேயறிபாச் 
அன்புடீயும்வேறன்றென்பசறிக்கனன னான 

அன்பரின் கழத்செய்துவானருளுசென் தரையும், 

மீன்னுமூவிலைேத்படைலிம்சகசேட்டி 

இன்ஐுமோர்வாமேழையேன்யேண்&வலெ/ 41 ம 

ந்கசர்ப்புறம்வற்கடபெய்சொணுசென்று 

மன்னகானமேசெயற்சருள்டரிதிபன் ஈறைம் மான், 

அக்சமாகவன்சருக்தினைய நிச ருளபலின் 
இர்தவர்சடமவன் கரு /தியைர்சனசெய்வான் 

அர்திலோர்சடிகைப்பொழுகர சனமழையை J 

சர்துற்பணிசெய்செனச்செப்பினனமுஹு. 

நாடகந்தனைப்பொ துவின்ன பூ. திடு. ம்பன் 

மாடிவார்செழிள்மரகசவல்லிசன்மருங்கே 

நாடியெய்திடப்பிரமசசணனியிமைஞ்ச 

Big (hor Gad GM aS 6) om 19 EES L lb EM we, 

அன்னமாமணிக்குவியலிகளனை ச்சையும்வான றிப் 

பொன்லுலாமலாஃகுகப்பெயர்லாவியுட்பொதில்துத் 

துன்னும்வற்கடந்கோன்றிடாவண்ணமேசொல்ைப்ப 

வுன்னியாங்கம/ஈதிருகசனனலுயர்சவக்சோங்கல். 

மின்னல்கான்றுகா॥ ம்புபெய்யாதுவிண்மகக் தன 

மனனுமொலம்றையாழிப்பெருக்கேோரவன்மைடதன் 

என்னும சனுமெய்திடவிரும்புவியி_யே 

துன்னிரின்றுடர்றுங்கொவற்கடரோன்ற. 

நீரப்பெலும்பசைசேர்! சது சேர்க்திடயாண்டும 

இரப்பிலார்சளுமிரப்ப த துணிர்தனெனை துங் 

கரப்பிலார்களுங்கரப்பலுகரு தின ர்சலையின் 
விருப்பினார்களுமறம்தன ரிழிசெயல்விழைக்கா/. 

களவுகாடிலார்களவுசெய்துழல்பவரானார் 
சளவுகோ்கைமாகரரர்ச்சணப்பிலாதொழுகும் 

இளமைமைம்சருமெய்திநினறுட ற்திடும்பரிசான் 

உளமுசற்கணஙசளையொழித்தவரொர்கார், 

(2௨) 

(௨௧) 

(௨௬) 

(உள்) 

(௩௮) 

(௨௯)



பி ருகுமுனி வன் கவஞ்செய்படலம் ௬-௩ 

போய்மொழிக்கிடர்சஞ்சிபட ௮ங்செழுமாக்கா் 

மெய்மொழிர்திடற்சம்சினர்கிமை4 துகின் சியரண்டு7 

செய்வ ஃப்பெரும்பூசனையு எர்கிரிகஇரலோர் 

உய்வசற்குளங்கொண்டனருடலினி ம்பி, (௯௦) 

இன்னன-ங்கொடுகிரட்புவர்திருகிலம்வருல் ன 

Maw cor ait Che oI oO av oor AO a Gio BEC BM sor 

என்னகாலமீதிஎனிறாங்கொடியதஇின ரென்னால் 

சன்னுளக்சனின்மடிக்கிறுகான் OE LIE G1 IONE EM EO (௬௪) 

கோண்டலேபொருங்கண்டனெண்டே ரனான்முன்குறிக்ு 

(மண் டுமன்பினை ல்கிய/மாராணிக்கு வியல் 

பண்ட கங்கண்மல ம சரும்புனிசகம் ௭ ப்சேோ 

கொண்டபொய்கையிர்கொண்ட ாம்குயிற்றிடக்குணில்கான். (௬௨) 

ஞான மேயெனக்கல்லியி னான் (FBO Ff ar ool ஸி 

ஊனமேகெறுப்சாமமேயசமவிப்புலியில் 

சாணமெண்ணிரண்டினுபா ண்ண எரனமோசைமை 

அனசான சென் Oh oT aus BF 1 oF ott (OG) 7 SOOT Let oor, [இ ௯) 

வதுமை.பான்வருக் துபட்சைவமைபடாகூலிய 

பிறைமுடிக்கபெம்மானருல்லதுபெரினுர 
. 7} ச ௪ 

உறுவகொன்திலைபாகலவானுக/ இஉணெய் இ 

OY LDF BO A HOV (LP தண eu LL 5) om BOT MED LE படான், (தகு 

இன்னமாகவ ன் செய்ரவம்பெெழின் பாணிம்குலையபரண் 

அன்னதானமேசெப்நிடவரிவடையொருவன் 

கன்னைசாபூயேபெப்மழைபாற்சராச ர்க் 

என்றுமீகிலாவின்பமெய் ,லையியையாம், (௯௫) 

பிருகுமாமுனியர சனங்கைக்வெ இுடெரிதும் 

இருகிலாவயிர்க்கன் ன சானஞ்செயக்கொடங்கிப் 

பருகும்வேட்சையானறஉவையுண்டியைப்பரிர்ு 

கரமஇழ்ச்சிகூர்க்கச்சிறச் ச துமற்றில் ரணி. (௯௬) 

தருவிருச்கையினெய்அளார்போகமோசகைமை 
போன் மருவுன்னிதிக்கோனகரின்பமேோமல 

திருவயல்கியமார்பவன்செல்வமோவெய்ததும் 

பரிசகெய்துமாலவன றருமுூண்டியின் பபனே. (௧௪) 
2 

ஆண்டுபன்னிரண்டாகவற்கடாாதுசொலைய 

மாண்டமெபய்க்வைனும்பல.மர$ச ரையழைல்ுது 
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OF! இருமுல்லைவாயிற்புராணம். 

மீண்டு நுக்சசர்ச்சேகுமினென விடைவழங்க 
வாண்டசன்று தக்கரினையணுளெ ரன்றே. 

கன்னிபாகனார்கர்.ஏ.ரமெனப் Yuva pe Be 

டன்னவன்்கரமானெனவிண்ணிடடைய ரது. 

வன்னியேய்சடையெனமின் லுவயக்கிமாமழையை 

இன்ன நீர்சரவவனருளெனப்பொழிர்ச.துவே, 

போழியமாகிலஞ்செழித்ச தபுரர்சரனாம் 
கழியவோம்கிய சரும்புனல்சாசினியெங்கும் 
இழி.பமாங்குயில்வாயெலாமடங்கிநினறேங்கப் 

பழிதபும்பசுமயினட்செய்தன பரிவின் 

பிருகுவென் றுலகேச்.திடும்பெருர்தவமுனிவன 

௮ ரனலாதுயிர்ச்கொரு தணையா வதின் மையினான் 

அரனைசாடியேயருர்கவாலூலபரிஈது 

பிரிவருக்திருவடிநிழலெய் தினன்பிறா ௪, 

வேரு, 

மணிமழைபெறு லாளமன்னுமிர்£சர் 

மணிஈகரெலும்பேயர்மன்லுமெர்சைய 

மணிமழைதருலான்வயங்குமாசிலர 

மணியெலும்பெயரினான மருவுமாலசோ, 

மணிமழையருளியவள்ளல்பால்வரு 

மணியிழைமணியணம்கெனநன்மாமுனி 

மணிகள்சேமிக்சவமமலர்த்தடர் தின 

மணிமயத்சடமெனவயங்குமாலரோ. 

வேறு, 

சூதனன் முனிவ ரர்கமைகோக்கியேதுகடீர் 

மாதவப்பிருசாற்றியபெருக்சவம்வருத்தாம் 

ஏதில்€ர்க்கடல்வருமொருகேனுவையிறைவன் 

போதசமெய் தால்வசிட்டலுக்குதவு தல்புகல்வாம், 

- பிநதழனி தலத்செய்படல ழரிநிற்று, 

(௬௯) 

(௪௦) 

(௪௪) 

(௪௨) 

(௪௯) 

(௪௪)



வசிட்டமுனிவன் 

காமசேனுபெறுப்டலம். 
- ee Sak Len பெயலயய அனுவை. எடு 

ட் த * ‘ ச க 

கசட்கிறுவெ $கொழிற்ஈள் வராயுழல் 

  

அசட்டரையிராஉரையாரி.நமெ (Fa 

வசிட்டனுக்கூவிளஅன ம் துமோவி.ப 

விசி oe Ser anf ava arial y ஸ்ச்னே, 

நரிக் rr ae bp சன ஈருங்காத ண்ணா ட்ரனா.. 

அல பொர்ன்வான சோரசியெட்டுகா 

மர நீர்சால் 2 ல்வூர் நண்ண ட்டா 

A DOO FT MAM OL. dot Bat ana, 

அன்னவளெொரச்பாரூ வறை டிய / 

MIT ALIS VTC ஒழ் உது எறிய 

மன்னினனென்பரான் மர பினா ஜல 

Gow oo (HOB pF HIG oo WAS MIG a, 

துருவா காரகரொடு மட உப்பிப் 

பிருகுர்கிரசிலரேமி ங்க பம் இரி 

LOY iL TLL FEM பர்மு பலான பாம் 

Uy (th 84) De," BOOT | GodT Lan (iy 2° Bat 1 TM cot 

DD Mas 2 Foor trey Oy 11M OBB 

Oe DOL F EB ROOM pi Bola oo Mew ti 

ம.ற்றவன / நிச்சவர்வரவையேத் 2 py fi of 

பொத்றவிசிட்ட௱னயபொருசதுரிர்மையான, 

யாதுமாசவள்செப்சேனம்மலின் மி௨ண் 

கோதறுமாதவச்கு மாபெ ன் Lf sor (Fg. 

போதுசற்வெனெறனனபுணிரதான மை 

யேரஅமெய்ச்சாவினனுண்டை.பானோரோ. 

கரையறுசவச்தினான்சமறும்வாசம 4 

புரையறுகவத்தினர்டொருர்சச்செட்டூ8 

Hue sri GF சானமெய்ள்கல '/2 தல், sl 

பொருவருமக த்தொழில்புரி ip eA CL, 

நுனையலாற்சிறச்சலரில்லை நால்வலாப் 

எளானிசாடியேயேழையேமிவண் 

உன £m கொண்டுவாழ்வெய்சவுன்னியே 

மனமகிழ் ப கவோடுவர்செய் 'தினமென்முர்,



Gir Gir இருமுல்லைவாயிற்புராணம், 

யாசெனவசிட்டலுமியம்பமற்றவர் 

மாதொருபாகனளேபறைபுசகன் றிட 

ராதனென்றேயவதுஈவிலுமாதவ * 

னாதியவமார்சென்புலச்சவர்ச்கெலாம், 

மாமடூழ்ளிப்பதுமழைபிலிற்றிடச் 

தாமுராற்றிடுவதுக்சருமன்டொரு 

ளேமுறுமின்பம்லீடெ லுமிவற்றினை 

தாமுறச்சகுபொருணல்ிரிற்ப தம, 

தவமொடுசானமேமுஈல. சாவில்2! 

cage muy Le we gin 

நவமுறுமறைசளானாட்டவிாட்தம் 

புவனியின்மாமெனட்புகலவர் மேலோர். 

ஒரொருமகு்கனையஎ நவேண்டிடிற் 

பாரினிலரசர்சம்பாலணைம கலா 

சரர்படை/ சரும்பொருடானபெற்தல்ல சண் 

பூயாருமேயக.ர்றிலரினன துண்மையால், 

ஆசலானயாமுமல்வ/சர்பால்ணைம் 

சேசமில்பொருளிரவாதுமாமகம் 

பூகலமிசைப்பரிபொர்புர்டிய 

சிசறுகருமமேசெய்வியென் ஈ.ஓ.ம, 

தத் தவமுணரம்சஉன் சகைமைசாலுமம் 

மெய்த்சவாசொன மொழிவிழைக தகேட்டுகின் 

செய்க்சவர்ச்சேபவைப்பனையவெம்பிரான் 

பச்தியேயாகையமடயக்குமென௱னன. 

இ.பிஐ.ம3 சரிரடைரசசன்மபையான 

மாயிருளாரலத்துவயங்குசிச்திஈல் 

சேயசோர்சேச்நிரச்செய்திப்பூசனை 

யாயின செய் ஈருளடைவனாலெனா, 

மனதயலர்யாரையம்வழிவிடுத் சவ 

ருறையுளையற்ரபினொருவருடு சிறப் 
புறுவசிட்டனு 2 வடமுல்லையொண்பதி 
மறுவறபொழில்வயின்மருவினனரோ, 

அனையதுகடச்சவனமலனெய்திய 

சினஈரமேவியேதிசழுமா மணி 

(#0) 

(௪௨) 

(௧௪) 

(6)



வசிட்டமுனிவன் காமதேனுபெறுபடலம். 

அன சனை;பமலைனீயயன் பினாபூனான் 

புசைமலாமணில்ஈடப்புன லையாமூனான 

மறைசொலத்தகுவசாரீறுமாண்பு௪ 

நிறை கவ 5,கருமக்கமணிரிலாவிட 

அறை ச௫மஞ்செழுக்கன் LS gor wer oo EL 

Quren pole witon gained Lae sim PV ed) sa, 

பாயுமால்விடைப்பிரான்பரிவினெய்திடே। 

தயவகசேட்டியாம் -ரஇி.தான் முளை 

அய்பூசனையைக்சண்டகமலிழ் உ ஏன 

மேயவரிவணெமைமேவுலாரொன்றான, 

கழைரெடுவில்லி-ய பக்காய் 5, 

விமைசகுவரமெனைவேண்டூ றறியா 

பமுதறுமா சவவென்றுபாண்மையாண் 

எழுசருமறைமொழியானி.ப (பினான், 

அம்மொழிகேட்டலல்வரு லைல் வன் 

மெய்ம்மயிர்சிலிர் இடவெ.ப/ aS ரன்றிடச 

செம்மலாக்குண்ணிலார்சிறி எரும்பிட 

எம்மையாளிறை2 னையினிதினே ஃஇனான். 

ம்ம, 

மல ரயனாயமால ர்ப்மணிகண்டக்ளெள்ளாரு கா ப்! 

(௬௯) 

(20) 

(2.8) 

பயலெனக்கொண்டம்மை சணைப்பால்விடைமேல்வக்தருள்வோய் 

ரயமிலேணின்னைகாடியிர.ச் Ow of si மி.றி 

கயலவர்போனின்றாலாரிரங்சகவல்லாரே, 

கோன்றைச்சடையாய்கொடியிடையாள்கூறுடையா.ப் 

மன் தத்செழினடஞ்செய்வள்ளாலிருஉரதமக் 

கன்றைக்குகவமமிழ்சனையாபேபேழையனேற் 

கன் நினர்போனின்முாலாரிரங்கவல்லரமே, 

மருமர்முனிவர்மனக்கருக்ளைச்கான் முடிப்பான் 

முருகாருங்கொன்றைமுடி.பாயிமயமெனும் 

பெருமால்வரையான்பெறுமா துடையாயிங் 

சருகாவிரங்காயேலாரிரங்கவல்லாரே, 
வேறு, 

என்றுகோச்திரம்புரிதருமிருக்சவத்திறையை 

நன் ௮ுன்றெனாகளினமாமலர்க்கரமமைத்திட் 

டொன்றுகேட்டியென்னுழைமரும்டச்திமையடையாய் 

மன் நவென்றுமைபங்கினானவழுத்தன் மேயமினனால், 

K;AHAMZHOPADHY AYA 
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(22) 

(2%) 

(2@)



௬௮ தி ருழுல்லைவாயிற்புசாணம். 

எனனவேண்டி*பூசளைபுரிர்கனையென்னச் 

கன்னிபாகனார்கான் மலரிறைஞ்சியிக்கடைபேன் 

நின்னை பூ.பமல தசவின் மகம்புரி.சீர்மை 

யுனனிமற்றசற்குறுபொருள்வழங்குசென்றுரைக்தான். 

சோன் னமாமுனிசருத் தணர்சோதியுண்ம௰ழம்த 

நின்னவாம்பொருணிலமிசையுளாசெய் 3 மினிமேல் 

அன்னவானவரரும்பொருளளைத்துமம்மருளான 

மன் ஐமெய்ச் துருவாசனாற்கடல்வயின் மறையும், 

அஇமரர்யா வரும ரலொடுமணைா சனர்ச ருக்கி, ழ் 

தீமரறிர்க்கடல்சடைஉராற்சஉாச£ர்செழுமி 

அமைய₹சேஜுவும்பிறாாண்டெய் துமாங்கவற்றுள் 

எமையடைரந்துசேட்டுசவெலு/சேனுரிர்சேயும், 

என்றுகுன் றவில்கோட்டியசேவசனிய௰ம்ப 
மன் றவாணர்ஈரபளியுயிர்ச்செலாம்பதியாய் 

நின் றறீர்மையாற்பகு பதியென நிலவிளை,.பீண் 

டூன்றுதொட் டொருபசலையல்கலாளெரசாய், 

பசுபதீசனென்மெருபெ.ய/பரிவினின் மேவிக் 

சசியுமன் பினானினை வ௨.௰ (hi Bi) eo ee ரண்டோக் oe 

சசிமுகம்ரனைசிக்சிமச திபையாப்ச்சழைப 

பச வருக்சபோ சது, ஈநிலவென்ற ன்பாங்கால், 

அன்ன தாகுகென் சறரையாஞ௫ுடையண்ணல் 

சொன்னவண்ணமே.பப்பெயர்மருவினான் ருனைலி 

ஸன்னையட்பெயரெய்தின எரும சவனசாண 

மன்னினானிறைசி௨க்குநிமிடையுமையோடும், 
த வம், 

சின்னாள்சழியசதிரிமை:- ருல்சேனுளசோரும் 

இன்னாமையானிஙகிடடு.ற்றன மென்றுயாழடு 

முன்னோலமென் தசரிமுன்ரு பாறையால் 

பொனனாபகனை/கொழுதேச்திப்புகஓுகிற்பார், 
மரண்சசவிர்ச்குமருக்சொன் ௮ வழங்கவேண்டும் 

கரணங்சடர்சவிறைவன்றன்சருணைபோல்வாய் 

சரண ர்சனைராடியவெங்கடமச்கிரங்கில் 

தருணக்தனிலென்றனர்மாபன்டனையடைரஈதே. 

இன்னோர்குமைசேட்டரனாருள் கூடுமாண்பாற் 
பொன்னாபஈலும்புலவோர்முகலோரைரோக்கி 

முன்னாடியமர்ரமேகொணர்சென் னழுன்னி 

இள்னேகொடுலர்சனாசேவருமேனையோரும், 

(௨௬) 

(2 ar) 

(2.5) 

(m0) 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௯௯) 

(ne)



வசிட்டமுனிவன்காமதேனுபெ௮படலம், ௬௯ 

விழு, 

சீசமன்யாவருஞ்சென் கூடவே 

Atay ewe oor * gio dO gor 

பூசராமிட்டுவகசக்யைப்பெொழ்பொடுல் 

சோனு தாம் பெளச்கொண்டிமா. இ. (௩௫) 

மச்திரிகம்பமாவயன்கு மோட 

அ.க்சடங்கடலினிட்டவர்சடை !ுழில் 

SOK o£ Fo OF GN ch cB oo si Bo a லியு ப 

அ.ச்.துயர் சவிர்க்திடவடைவினெப் தினான். (௧௯) 

கரங்சொட்கடை? எனன்சறைகொள்பரம் ம ளம் 

RTD vA cord pw stm yp 

.ரும்பொழுகதுபெருவாறுவோருமிகி 

திரற்கிபெம்பெருமவென் திறை ப்சினாரரோ. (௬௪) 

யாவருமால்வளொன்சேதுமெம்பிரான் 

காவெனக்கபை (VFS OY Bort 7 TOIT OBL 

டாவயின்டை்2னல்லிட. மண்டே டினா 

மேவருமும!படிலிரை துப யே, (௬௮) 

பின்னருங்கடைமரட்பெட்பினித்கை 

என்னுமாமருச்தினிஜெப்கிற்றன் வ 

தன்னையேசயர்துணம்சரணியபோர்குர॥ 

ot om Daw i Dey wy dp ul EEA OO FO MTT, ( tHe) 

BALM IN 5 HE coll seo O) PT 1.0 

சருமணியாரமிங்களை ச்துச்சாம்வரப் 

பெருமைசால்புரச்உரன்பெம்பித்கெொண்டனன 

இர மணியெப்டுனான் செய்கண் மாலோ, (௪௦) 

இந்திரன்கைக்கொம்கினறகேணுவ 5 

செம்துவர்வரயுமைகணவன்சிக்சையான 

முர்துரைசெய்சவாமுனிவச்செய்தினான் 

ஈர்தலின்மகஞ்செயுராட்டத்தானசோ, (௪௧) 

சரபிமாமுனிபெறுந்தாயகாகைமீ 

Eh Wen DUG J ணீ. ரடிசண்மா மனை 

கருதியமதி-சமுவாயைகாபூ.ப 
ருகதைபுளசஃ்துரைத்துமென்னனன. (௪௨) 

வசிட்டழனிவன் காமதேனுபேறுபடல poe Dy. 

 



9 ௦ ை உ, a சந்திரன் கழுவாயப்படலம்: 
அடு வவட 

மா மலரோன் றருமைர்தன த்திரி 

சாமருகற்பினார்சவிலும்பூங்சொடி 

ஆமனசூயையையன் பின்வேட்டனன 

யாமவள்கற்பினையியம்பற்பாலதோ, 

தேவரிற்சிறஈ்தசெம்பவள மேனி.பா ன 

பூவருமுக்தியான் புண்டரீசனா 

மூவருமவணிலைமுன்னிசாடியே 

யாவருஞ்சொலமசகவாயினாோ, 

அன்னமாமசவினம்மலரவனபடூு 

வென்னகின் திலகியவிர வினாயகன் 

பொன்னிடைக்கலைபயில்பொற்புநீடினான 

துன்னிருங்கலையெலாம் பூழ்ந்துசற்றனன். 

இர்திரன்பாற்செலவெண்ணிப்பொன்னும 

சந்திரன்டனையழைச்தினையசாற்று பால் 

மர்திரரான்மறையாளர்வர்திடிற் 

சிந்சையினோர்குறைசெப்பலின் நதியே. 

ஒம்பிரின் மொருமகக்குரியகத பொருள் 

ஏம்பலிற்றேடியென் மனையைச்கா ot IO cor 

ரும்பரிசியம்பினான வனுமம்மொழி 

மேம்படுமொழியெனவிரவினாடினான, 

மாமதிதன்குருவாசக தனை 
ஏமமாமறைமொழியென் தகொண்டரு 

காமரபினினவண்காத்சனன்பெருள் 

சேமகன்னிதியினைச்சாச்குஞ்செய்கையபோல், 

Cou, 

கண்டாளொருசாரளையுமாலோ ல சவினையுள்ள ய் 

கொண்டாள் குழைர்சாள்கொடிதாமயனெஞ்சின் மூள 

விண்டாளொருகாண் முகலாயவிரையவன்னாட் 

குண்டாயகாமத்துயரெல்யனுரைப்பதம்மா, 

நலனாவஅகாமமெனப்படுகன் திஞ்ஞாலம் 

புலனாடியோதப்படுமேயப்புராரியுந்தான் 

தலைமீதகொண்டானொருசையல்சதமுகதச்சோன் 
கலைமானைகாலில்வைச்சாலுரங்சொண்டான்கரியமாலோன், (a)



சந்தான்கழுவாய்ப்படலம்; 

ஆகண்டலனா ரங்சண்ணலுமாயினானென் 

சோக் சந்தளையி ன்னணமென்றுதொகுட்பதுண்டே 
ஆகக்தனையங்கரிவைக்சருளர், E@Dar ow 

Casi se som an Oar eer goer a மேவுமெற்சே, 

எனநேநினைச்சாளினியேகுதுமென்னவாலோன் 

தன்பாலதி ணுகச்சனிவர்$மைசார்றிடென்ன 

அன்பாலணுகும்பொருணன் ஜனைகேடியென்னை 

இன தேசெறும்வெங்கொடுங்காமமிரி பென்று, 

அன்னாயிதுகேளடாதெனபதறிதிகிற்குச் 

சொள்னாரெவரிச்சனை ச்சிச்செயரோமிசென்றே 

நள்னான்மறைகூறிமிரானுனக்கோஇகிற்ப 
ட்ட ட்ட ட்ட ய 
சகென்ளேபெனற்றவர்காங்கவளேதி.பம்பு 1ம், 

யாசேயெழின்மிக்சவர்ரின்னினுமில்லைகண்டாய் 

போரேறனையாயொருமுர்மைப்புவளிமேலிய் 

கோரா துரைசெய்பரிசென்கொலுடர்அுகன் ரான் 

சாசேயிலாநெஞ்சொடுமாரனலிய௮ம்மா, 

எனகாடியகூறியசாரையையி7/ துவென் பான 

மண மாண்பிலாசார்செயலிதுனைமன ஈல்வேட்ட 

சனிசாயசனையொருவரச்சர் சணல்கனன் மோ 

சனியாயினை மேயினைபி கரொெனை 2 ரச்சதன்றே, 

DY Ls ov. Gor wy air BID OT சரன் பிலாரும் 

வியன். மாநிலமேலலகாய ட்ரே Oi pay ay Gy ar 

DUG 6m LOLs) DC LIT Boy $I Oly COM fit L1G) Mo sv 6 (6D) 

மயனீடியமாரைமனர்கொளமன்றவோழும். 

நரோதிகின்றகிலை./மமதுகின்றுகேட்ட 

இிராககொடுர் துயர்ச்செப்இயுக்நீர்கலா த 
பேராகிரயகிறுச் தம்மெனிற்பேைையேனை 

யாராரினைர்சீண்டுரைசெய்வ தடுப்பதன் மால்" 

பதியானவன் மேற்பரிவறறப தடுசொல்லும் 

மதியேநினைகெு சடை ச்சாலமதித்திருநசேன் 

மதிமாழ்கனையாலுரமோவினைமாண்டசாமோ 

ததியடொருகாம்படிச்காழ்ச்திடத்தச்கசன் றே. 

காமக்கடலிற்பகுச்சாழ்ந்தகயச்தியப்யச் 

சேமட்1ப/ணைநின்.லவிக்சொழிலென்றுசேர்ச்தேன் 

(௧௧) 

(se) 

(௧௩) 

(கச) 

(கழி) 

Ase)



இ ழு ல் லவ] பி ற் Ll TT ம்: 

சாமத்திலுக்கிற்கலை் ப ச்செனச்கட்டுரைப்பார். 

நீமற்றெனச்சேறிசரில்பசையாகிரினறாய், (௪௭) 

ஏட்டின் படிப்பிங்வ- தினையெனசொலாமர் 

மாட்டின் மிசை யேறிவரு மபெருமாலுமையற் 

காட்டின்புடையெய்தியோர்பா திசன ங்குழைச்கே 

ஈட்டிச்தரரின ன னிள்ன நிலின்மையாசோ, (௧௮) 

காமார்சசாரமெலுங்கள்ளினை மாத திரின்றேன் 

வேமாலெனாதுமன பெள்செயவெண் மஇிப்பேர்ச் 

சோமாவெனமற்றவரைணைர்து? எவன்றன் 
மாமேனிமுர்றர்ச மீஇரின்ரனண்மாண்பிலா பாள், (௪3) 

என்னா மொழிச்துபவன் ஈனச்சின்னல்செப்வாள் 
சீன்னானிறுகச் சடிஇகின் ற.௭ னா gD Bit GOO i 

சொன்னேயழிசர்சனள்கோபள்க்சொம்பானனாள் 

௮ன்னானுமுன்னைவினை.ப1 ஈவமைதுகின் புன், (உட) 

உ 3. * . 4 * . 42 

பானீர்திலகண்டுலமென னப்பரிர் துகூடி 

அனா £வின்பச்சடலாழ்ர் என்ர ராய வேலை 

நானாகானாமொருபொன்னணுகி/செரிக்சான் 

மானாளடை மதி்சேடமரபினம்மா, (௨௧) 

லோ ளையழைச்சென்னடம்சாயதிலேயிலாதாய் 

அலோர்ச்தரி பமொருநுண்ணதிவெக்கொழிஈதாய் 

மேலோர்ப்பிமை2 விஃ்பென்றுவிடிவசென்றே 

வேலாவல்பதிக-மேர்கபடோ॥ சமேவி, (௨௨ ) 

நீற்பாயெனலேபி மில ச பரிசழ்ச்திநின்று 

பொற்பாற்றனதில்லகைலென்றுபுகன்றுளானால் 

ஈற்பாலொடுமாண்டளப்பானு£யக்குமாலோன் 

சொர்பான்மைபாற்பொன்னிளையேச்தியஞ்சொள் ஓமாலோ, (௨௧௯) 

யானசெய்கருற்றமிதுவன்றென தூழலாது 

தான செய்சதன்றுகமியேனைப்புரர்திடெனறு 

மான்செய்தமேனிமதியோன்குரைமாண்பினோகச் 
தேன் செய்தசெனமொழியாற்பொன்னுரைசெய்யுமன்றே, (௨௪) 

கோடுஞ்சாபமேற்றுக்சரியேனெனச்கூ திகின் மோன் 

ஈடும்காவரைப்பச்சின ர சாண்டளப்பானயர்.த 

கெடுஞ்சாபமெனசேயுளசாடினைசேட்டி.பாரை 

அ சாபமேருவடையானருளாகுமன்றே. (2.6)



சந்திரண்கழுவாய்ப்படுபடலம். 

அற்ருசலினிதொருசொண்டைகன்னாடடைநது 

கற்றார்கழறு திகடலொற்திக்சவினகர்க்கும் 

பற்ஜேதுழிக்குமிவலிகாயபப்பதிசனக்கும் 

உற்ரோங்குகாப்பணொருமுலலைவனமுமுண்டால், 

நீ.பச்சலமுற்றரன்பூங்ககளேயமெப்இ 

வேயொச்சதோளிமூழ்விச் சுகற்பூசனை க்கே 

அயத்சசுராண்மலர்கொண்டருச்சிக்ினின்னை 

பேயிப்பெருஞ்ச பழுகில்கும்வியைகொளொன்றான 

வறு, 

விடைகொண்டவடுிபதியம்விமலனிருகழல்பாசி 

சகடைசொண்டுசென்னொற்றி சகர்சகண்டுபணிர்தே தி 

கிடைகொண்டசேசனக்கார்விழைர்உரும்பகி பன வெப் 

புடைகொண்டுபரவும் வடமுல்லைவனம்புசூம்கனனால். 

புகுக் தகுமரச்சடரீர்ப்பொ.ப்சைசஎனிற்குழைக் சாம. 

நகும்பரிசானெயின்முன்று சாடியெரிசெ.ட் சபிரான் 

மகிழ்ச் துறையுக்திருக்சோயில்வலங்கொண்டுபசுபதி2ப 

சகந்சனையனறளச்தவிடைக்சனியழசாவென துிப்பான் 

Dou DI 

வாகனையானாளும்வரு*,துவெழுக்கிரவலி ப் 

பாகமலர்சென்னிமேற்பரிவாசச்சூட் மொரு 

மாகொருபாகன்மணிசண்டனெவங்குமரன் 

சாசைதனைம்மாழாகதலையென்ன கலை 2ப 

சங்கானைம்மாமாகதலையென்ன சலைய. 

கழையானை றுதகல்விழியாற்காய்ச்கானைச்கைம்மே 

லுழையானையன் பர்மன த துழையானையோங்கும் 

பழையாஜைவட சளியெம்பண்ணவனை முல்லை 

விழைவானைகோக்காகவிழியென்னவிழியே 

விடையானைமோகச்சாதவிழியென்னவிழியே, 

கோழமு,ச்திமேயகுருமணியைமெய்ஞ்சாள ப் 

பாமணக்குசால்வாபசசவருள்செய்வானைச் 

காமணச்குமுல்லைச்கடவுளையன்பான்றைசொன் 

மாமணியைவாழ்த் சாகவாயென்னவாயே 

மதித்சவன்சர்வாழ்ச்சாசவாயென்னவாயே. 

அற்பசத்தினோவாவரிப்பிரமரிர்திரர் சஞ் 

சொப்பனச் துங்காணாச்சஉடர்க்கொழமுர்ை சபெஞ்ஞானறுல் 
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(௨௪) 

(௨௪) 

(௨௯) 

(௯௦) 

(ms) 

(௬௨)



ore இருமூல்லைவாயிற்புராணம. 

/ற்பனையைக்சான்௧கடர்சசாமரு2 முல்லைக் 

சற்பகத்தைக்கூப்பாச்கையென்ன கையே 

சாசணனைச்கூப்பாசகையென்னகையே, 

அண்ட த்தார்ச்சப்டுறச்துமானானைமாமதியச் 

திண்டத்தானை த்.துளக்கல்சோதியனைமாமறைசொல் 

பண்டத்தானைப்பரிவாய்ப்பாற்கடன்சண்ட 

சண்டத்தானைக்கருசாக்கருத்தெனனகருத்தே 

கருமணியைச்சருதாசசருகத்சென்னசருத்சே. 

விண்டானளையானீழன் மேவிமறைகான்குங் 
சண்டானையெவ்வுலனே காரிகையையோர்புடையே 
சொண்டானையுள்ள மென்றுங்குழையா சார் சம்மைமிவ 

ணண்டானையறியா தவறிவென்னவறிவே 
அமலனையேயறியாசஉ.றிவெள்னவறிவே. 

Gal று, 

அடைவினின்ணைர்சோத்திரம்பசன்றவாலோலு ங் 

சடையனேன திபா ககனாவதுகருதி 

யுடையசாயகபுகல்பிறிதின்றெனவோர்ந்திப் 
படியின் மேலெழிர்கருஷைபாலிச்தனைபரிவான், 

நீலசண்டவெண்டோளவாணிலாவணிசடில் 

மூலகாரணமும்மதின் முறுவலானெரித்த 

பாலலோசனப ராடரபரிர்தெளிவரத 

சீலமென்னணஞ்செப்புகேன்சிறியனேலனெ2 மாம், 

என்றுகூநியெட்டுறுப்பரன்னிலமுுவேச்கக் 

குன்றவார்சிலைகோட்டியகு ழசனுமனையாற் 

கன்.றுசாலவுமிரங்கிநீயா ற்றியபூசை 

தன்றுசொண்டெனகின்பவமிரிஈக.துவிலின, 

பொன்னளிததவெல்கயப்பிணிபுனிதசீர்ப்டொய்கை 
தன்னுடைப்பரிசச்திஞனகனற.த தாவில் 

நின்னிலைகசணேயடைசெனவிறையவனிசழ்த்திப் 
பன்னருஞ்சிவக்குறிவயிற்கரச்சனன்படிலம், 

உடகசணத்திறைமாசிகர்தோங்குமாமணியைச் 

கடுப்பகின். று, தன்டெயரினச்சவினகரத்சென்பால் 
இடத்தொர்பொய்கையையகழ்ச் தசின் னளினிதிருக்,த 

சடுச்சள த்திறைவிடைடெரீஇ்சன்கதிசரர்ஈ்சான், 

(௬௪) 

(௪௬) 

(௯௭) 

(௧௮) 

(௬௯) 

(௪௦)



அசுவனிமுத்லியோர்வழிபடுபடலம். ௭௫ 

போன்னிடிசீகொடுங்சாபத் சார்புமுக்கிபவாலோன 
மன்னுபூம்கொழின் முல்ல்யைமனமூழ்ந்திறைன் Ag 

அன்னருற்கழுல்£யுறும்ப ரிசசொற்றனமேல் 

அன் சவன்மனைச்சச்சியாவழிபடலை வரம், (ae) 

சந்திரன் கதழிவாய்ப்படுபடலழற்றிற்று. 

  

அசுவனிமுதலியோர்வழிபடுபட லம். 
  

போன்பூத்தமகரச்தப்பொ குட்டலர்வாழ்க்கையனாகப்பொலியுமேலோன் 

மன்பூத்தபுகழ்க்கிரதுபுலகனங்கிராத்தருமன்வசிட்டன் ஈக்கர் 
கொன்பூத்சபெருக கவ் தத்திரிமுனனா5. வரி னன SE! G VBE CHEM ob 

சென்பூத்ததக்சனுர்சன்முகைசனையிறைய் சியிதுசெப்புமாலோ, (௧) 

நீலவுலசத்திடையொருமுக்சொழினடச் துமவர்சம்மினேரானறு 

சலைமையுடையானெவனெ ச்சனமையர னவனென்னச்ச தமுகக்ரோன் 

ஈலமந்தமின்மறைசொற்றிடுமமரா நமித்றலைவனருவெண்டிங்கள் 

இலகுசடைப்பாரம்ப் ரனே யனாதிமலமுச்தனெனவியம்பக்காண்டி. (௨) 

நச். துசருவஞ்ரதையனாதிபோகர்திருச்திரலிலலு த்த 

சச்திசவதர்திருசையோடனந்தசச்திமான்னார்கழுகுணங்கள் 

அக்சகுசிற்பானுச்கேயுரிச்தாமென் நினிமெடுத்திங்கறையுமாண்பான் 

மெய்த்சவாகமஞ்சிறர்ததெனவறிதியெள நும்வியன் புலமைமிச்சோய், () 

சிருட்டிமுன்னாமுச்சொழில்கடன்கருணையாற்பொதுலிற்செய்யும்பாலத் 

திருக்குடையானருவியருசொமுகும்௨டசமிலையெலுர்செய்வகான 

வளாப்பினென்றுக்சிசமுமொருகாற்றோேள்களொடுமருவிமரபினென்றும் 

இருக்குமுன்னாங்கலையெனை ச்துமுழுமு. லென்றெவனையெடும்தியம்பும்கண் 

சருவகாரணன் சருவபூச்தமனியன்சருவாபீட்டசல்கும் [டாய், 

ஒருவனவன்றன்னன்பர்வேண்டியன வேண்டியாங்கு தவாநிற்பன் 

அருமசவாயென்னுழைவஈ சாயவனை£மிஞ்ஞான் றன்பினாடிப் 

பொருவருமெய்த் தவம்புரியிற்பெறலரும்டேழெய்திமிகப்பொலிவைகண்டாய் 

அ௮ன்னகேட்டொருதக்கன்ராசை சனையிறைஎஸ்சிவிடையன பாலேத்றுத் 

தன்னிகரின்மான தவாவியையணைர்தாயிரமபருவச்தவஞ்செய்கிற்பக் 
கன்னியொருபாற்பிரியாக்கருணையார்சலியஹணுகிச்சரையுகீயு 

மென்னவிழைச்தென்ஜோக்கிச் சவஞ்செய்சாயெனவவ லுமிபம்புமாலோ, (௬) 

பொலம்பூத்ததொன்றையச்சார்பூத்தமதிச்சடைபூச்சபுனிதமுர்கீர் 

நிலம்பூச்த.திருவதிப்பெருமர லுகானமுகலுநரேடிச்சாணா



௭௬ திருமுல்லைவாயிற்புசாணம்: 
a ர் 

வலம்பூச்தமமுவாளியெள நினையேராடுகிற்பார்மருவுே மந்தாய் 

். குலம்பூத்தநலம்பூத்ககொளகையேனலனென்யுங்குறி*சதென்னே. (௭) 
காண்டன(மனனமைமைளவைசஎளாற்சாண்பரியபாம்பரனேகருு் ஐக்கெட்டாக் (னன் OE 
சேண்டயல்குபேரொளியேசிற்பரைதாளபிரியாகதெய்கஞான் 
அண்டசையேயாரணமாமறைப்பயனேயறிவறியாச்சிநியனேன்டா 

லீண்டெளிவச்தருளியயாறெனனேயோவறியகிலேளெர்காயெச்சாய், 

பாசமகலாதுபதியிற்கலவா திருக்குமின்பட்பரவை தன்ளை 

மரசசகலவருளுவசென்றோவுமையோர்பா ஓடையவள்ளரல் ரான 

பூசனைசெய்வாருள்ளடப்பூங்கோயிள மருவியவர்புதமேயென்பாற் 

பேசவெளிவந்தனையானின் கருணையிருர்கவா பேசற்பாற்றோ, 
fo. 
wo Dy, 

என்ற்தச்சனுமம்மையப்பனையெய்சகோச்சியனைத்முமென் 

தன்சிருட்டியினே ப்ர்திட.ப்பலா தானுமென்றவமாண்மபினான் 

இனைரோர்மாமாவாகரீயுபென சீகுமாமருகாகவே 

மன்௱வாணவரந்த ராயெனமனறநாடியிறைன்சினான். 

அன்ன தாகுகவென்றபின்றையெமண்ணல்மால்விடை பூர்ம்தெழிற் 

கள்னியோடுமகன் ॥னனகயிலாயமால்வரைகாஏரலான் 

பின்னுமற்றவன் வேசவல்லியெலு/பெருஈதிருேட்டபின் 

தன் ன தாணைடச்தினானொருசச்சமாபுரியின்க£ண, 

அன்னளோ டவனன் நிரா விழைபோசமங்கசயர்வான்பூரி.! 

துன்ன ரும்புகழ்,துன் துமாயிரமைந்சர்கம்மையவம்துத நதி 

தின்ன)1/ 2ரமெய்ச்சவம்புரிசென்றுமான சவாவிவா 

யெனனையாளுடையானை சாடு யவினிதயர்ச்குமியம்பினான், 

தச்தைசொற்படிமைர்தர்சென்றுகவம்புரிச்சனர்உர்தையோல் 

எந்தை காளையிரைன்சியாக்சலெலுக்கொ ழிம்குரியாரெனாச் 

சிர்தைராடியகிள் றன/சிவஞானபிதலவென்றவர் 
புந்திதன்னிலைமாம்்றவானவணெய்தினான் புகழகா.ரதன், 

பேறு, 
மைக்சர்சேணமனிர்சஞாலவாழ்க்கைரீரின் மேலெழு 

இந் தநீர்மையெள் றுகண்டு உட்சையெம்பிரானினைச் 

சந்சமாமலர்ச்சரண்டனைப்பழிச்சிலீடுேே 

நந்திலெய்திடாவணாரடுத்தவாசசென்சொலோ.. 

கற்பமெத் துணைச்கழிர்தகரியமா ஓமயலுமே 

சிற்பமென், சோன் றிரின் றழி சமீர்மைசெப்பு சர 

(௮) 

(௧௨) 

(௧௩)



அசுவனிமுத்லியோர்வழிபடுபடலம். 

சப்ப ரன்றனா சருட்பரிசினன நியா ே 

aN Vee SOY RL owe res ara POM LG PH, 

‘Os sme site rg parle si , Dara 

வர$தவாறு$ சச்சினின் மரபுளிப்பொரு தமோ 
அந்தமாதியேமிலாவரன்சமசணனபுறுஞ் 

சி *சையாளாதேோவரிச்செசசகினீ்ரமைட ras ச, 

வர்தவாறுசாடி ர்வருக திரினதுமெப் சவம் 

புதிரை; புரிவது பபுரணனைப்பொரு ச 112 

ந்துகைச்சலததுமாஃ/சலறுற ஈலுணி. சோ 

எரமைசொன்மினென்னைனிரு। ஏவல் துமேபினான. 

Soll Hl, 

என்றுகூறிய சா.ரதனினை பட் ப இ 
ஒன்றுமா சவகேட்டியாலுமபரானடியை 

இன்றுகன குூறுஈபரிசெ.மக்கியமமிடிங்கெனன 

மன்றவாணனையிளராஞ்சிபம் ரர வனபுசலும். a 

கானமேயொருமூவககயென மறைகஈவிலும 

ஞானமேதவமெனபழு டா _வாரமரடான 

ஊனமேபலிபாச௱ரனம்முபாப। வின 

ஞானமேபதிஞானபெனதறிலடடு ல ம ன, 

ஐதிடும்பாச ஞான மால்வாச்கின௱பகுதி 
வேதமாதியகலையெனவிள!! புசொதபவர்சம 

நரதமீறெனக்களத்தியாஈபொருட்பவர்ச 

பேமமோடெனப்பெரிமுமின௮ணர்திாமெடமி யக, 

ஏதிலாப்பசுஞானமீண்டியுதினைககொண்டு 
போதுமாருயிரினை.யநம்புற2லி.ய1பபி.பமென 

மோதுடீர்மையையுணர்ரந்தவைசழனறுகினமோக்க 

மாதொர்பாகளேயென ச சமைமதித்திருமழுவயே, 

சசசமார்பதிஞானமாவ ஐ தகுபானெய் 

இட்தளச்தெரிசனிவயினிர சமெள்வயினெ 
௮5திலென்னநின் நிமிமிறைவனையடிஞானச் 

சிர்தைசெய்தவன திருவருளானறிலது வே, 

அன்னமாதகொருபாகனையாதரி.பாகம் 

என் மெய் சரும்பூசனையிய்றி5 மேலோர் 

கன்மையீதெனச்சொற்றிசிந்கசையரோலரனசீர் 
என்றுபோவியஉக்சணீடுரன் ஜிய பர்பிளனால். 

5) 5) 

(கடு) 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௦.௯



௭௮ இருமுல்லைவாயிற்புராணம்: 

அவவருக்சவரனைவருமவனுரையென்லும் 

செவ்வழிச்சகணேகன் றுசிற்சபாஈடம்புரிவோள் 

எவ்வமில்பெருங்கருணையானெ ய்தினரினையோன, 

கவ்வைதீர் ஈருங்கமலச் சேவடிரழல்சவின., (௨௪) 

பின்னருக்சக்களுயிரமகார் தமைப்பெற்று 

முன்னலுப்பியவாறுபோலிவலாயுமுளனி 

மன்னுமான சவாவிவாய்ச்செல்செனவிம்ப்ப 

அன்னம்; கவனன்னணம்புரிர்சனனன்் றோ, (௨௫) 

த க்கன் be Ban 6 Ba seen hain & £ன்புரி/ சான 

ஈற்சடற்புலத்சோரிடாயர் துமேவாமே 

எக்சணுர்திரிகருசெனலிட்டனன்சாபம் 

திக்செலாமிசச்சலில் சன தரி சனவுலசம், (௨௬) 

நங்சைமார் சமைரல்கியேரசானிலவலாப்பி 
ளெல்சணும்விருச்தியைமிகச்செய்உலென றெண்ணிச் 
சங்சைநீர்கரலிருபதின மூவலா்கர.த 

பொங்குர்ச்ச ருமன்முதற்புங்கவர்க்களிக் தான, (௨௭) 
oO. Ww Ol LUI 

பின்னருமாங்கவனீர Bu (poor னெனைபானமூவர்ஈமைப்பெரிதுால்கி 

usr gy Ae ra plan Ow pen war pout J BF ase inn Sep elo 
Daorad gig ML OQacn on aa of dvenoetiaw éuCu's நாளும் 

நன்னலந்துய்ச்திடப்பொறாசேளையோர்.ரமாசைளின க்தாட்கீழ், (௨௮) 

சேன். றுதொழுதெர்சாயம்புலிமாள ம்சனையலாற்சிர்சைராடா | மென் 

சென்றுமெமைவருக்தியகீர்மையையண. தும்முழையுணர்ச் சவெய்தினே 

தன்னமடயாருரைப்பவவன் ஐருவிர் சரி ளெவசத்தினின்னை 

யுன்னினன்்சாலவுமஃதின்றேோ யொழிர்சசெனச்ரின $திட்னொட்பதானான, () 

பேரழகுபடைதீா ன (மென் நிறுமார்துகின்*னையாத்பேசாயெனனை 

பாரென நின்னுள துன் னியென்மொழியைக்சட நசனையாலின் றதொட்டுன் 
சரிரண் பூனான் மையாங்சலைகள் குறைர்தினலினாலேங்குசென்றே 

ஆரமு.தரெணனை ச்தானோக்கிபெடுஞ்சாபானியரைவ தானான, (௬௦) 

என்னருமைமக்களையோரத்சொழுக்கினொழுகிழுகனையாலிருரீர்கும்6த 
நன்னிலமேனின்ன ழூற்சே துவாங்கலைகுமையகாளுமென்றே 

அன்னகெடுஞ்சாபம்பின்விளவுசோச்காகளிக்சானாலானேற்றுத் 
தன்னரியதலைகுறுகியோர்சகலையாயயலுலசர்தாலு்றுனால், (௯௪) 

தனக்சந்தச்சிறுவிதிகர்சமையணர்த்சவுணர்ச்ததாமராயோனீசென 

ஜெனை'் அயிருக்குயிராமப்பரம்பாளையேத்திவுழிபடுசவென்ன



அி/சுவனிமுதலியோர்வழிபடுபடலம், ௭௯ 

உனற்கருள்€ர்வடகயிலைழீல்கரையற்றும்பரானுழைச்செள் ரச் 

சினச்சொருமூவெயிலெரிச் கசேவசனுங்கருணேயினாற்செப்புமள்றே, (௬௨) 

எம்மருளானிற்றைமுஈனின றரீர்மையையெய்தியிலகிடளனோன் 

வலெம்மைமிகுஞ்சபமொழகுன்ருமே சனிர்மைமேலவிடென்று 

சொம்மைமுலைச்குவட்டொருபாற்குழகளருளியரீர்மைகுறித்திட்டாலோ 
னிம்மையெளைகலிசாபர் தடை ச்சளையென்றேம்பலினோேடியம்புமன்றே, () 

கலைபுளைக்தரீர்மையினாற்கலைமதியன்சூடியெளக்கடல்சூழ்ஞாலம் 
+ ந . we . hoo க . 

சொலவெனக்சோர்வுர ந்கருதியப்ளவிறைவன ளனணமேகோனமுலெளனைச் 

கலைபரவச்சடவசன்னணமெனள்னவாலோனுங்களிவினெர்கை 

பொலமலர்ச்சாட்சரண்பணி* து சன்சதியையேசாடிப்போர்சானளறே,. () 

வேறு, 

டூன்னவாறிவணிசழ்ச் அழியிக லருளொழிர் க 

கன்னிமாரெலாங்கணவனை ச்சாம்புரி திட்ட 

இன்னலுச்குளரைச் துாரைசென்னினைர் தண்டின் 

ரென்னியரம்றினேமென்னநினப்குவானிசைம் சார், (௩௫ 
c & 9 ரி Ne 

கற்பிலக்கணு நாவ தசணவன் ஈன வழியே 

கிற்பதன்றிமற்றெவன்சொலாமெழபுயலன் சாபம் 

பொற்புசிடவலுருவினையலை3£வும்புரிச்காம் 

அற்பவனபுடையுடையமோரா: 0௮ ச் ளையூர். (௬௬) 

EN goer Lose Lah? துமோர்காரியம்புரி1 சாறி 

பேதுறும்மிரவா வரான் னி Grou dl ay 

மேதினிச்கணேபெர் அயாரொனவிளர்பிசி நரல் 

ஆதலாற்புரிதிவினை 4 a Day Boor முல், (௬௭) 

கண்ணிழச்்சபிற்கதிரவன் பூசனைபுபிவார் 

மண்ணின் மேலில ராதலான் மலையவன LILIA sh 

பெண்ணருங்கலமாமுமைபிரசமாமலர்ச்சாள் 
நண்ணியேச்திடக்கழியமிர்சலிதுயரென றே, (௬௮) 

மாலத$வன மடைர் துமைமலரடிபழிச௫ச் 

சாலவேடினரவ்வழிச்சாடுமிச்சனைச்கு 

மூலமாயினேனென்றவரொடுவட முல்லைச் 

கோலநீடியபதிவயிற்குறுனெ சம்மா, (௧௯) 

வேறு, 

ஒன்பானமூவருலகுடையாளையள காடி 

அன்பான்வழிபாடாற்றிடவன்ஜோர்ச்சருள்செய்வாள்



௮0 இருமுல்லைவாயிற்' புராணம்: 

முன்பாய்நின்றவுமையைச்சண்டார்மொழிலாரால் 
அன்பேயோவவர்சாயென மே.தத செய்வார் 

கோண்டாலுச்சேயின்னலியை..! 2 பாங்கொடுபேமிம் 
செண்டானில்லா ச் $ீவினைசெ.ப௮ 1 னிடனானோம் 

சண்டாரில்லையெம்போற்பாவச்சகவனென்றே 

லிண்டாரள்றேயனனையருல்சர்மிகவுனனி, 
வேறு, 

போனனேகருணைப்புயலேயொருமுப்புரையெலும்பே் 

மின்னேரெய்ள்ளானவிளச்சேநினனுடிவிலராமலர் ஜூ. 

என்னேகொயம்ர் தயரின்றகர்றாுயென் நிறை சவர 

கொன்னேயிருர்சனைமுல்லைச்கொடியிடை/சோமளமே, 

பூவேயப்பூவிள் பணமேமெய்ஞ்சான ப்புனிகமலாச் 

காவேகமலையும்வெண்டாமரைபறைகன்னிசையும் 

ஏவேடொரும்விழியாக்சொண்டனை முல்லையபென்னுசசர்க 

கோவேமனமூழும்பூக்சொடியிடைக்கோமளமே. 

மானேமடவனமேபலமாமறையும்வமுச்.தும் 

தேனேயிலகும்பசங்கமையேசீவினைசெறுப்பாய 

வானேவளிமு,சலாம்பூ,சமாகவயய்குமுல்லைச் 
கோனேமடூழும்பராயேகொடியிடைச்கோமளமே, 

மாமாசவனெனச்சொல்வர்சண்டாயம்மணிரிறத்துப் 
பூமாதுதன்கொமுள்ரானின்முன் வரும்பொற்பகனார் 

காமாரியோர்முப்புர£ரிவலாரிகனிர துொழும் 

கோமான் வலச்சமர்ர்தோங்குங்கொடியிடைக்கோமளமே, 

வண்டோங்குகைச்தலமானையிரர் துன் மயிழ்கனனற 

விண்டாழ்புகழ்சாலியற்பைபாரிட.மேவினனிீ 

கண்டேலுமொன்றுங்கமறிலைமுல்லையிற்கண்ணெனவேச் 
கொண்டோங்கியவிளக்கிவளாய்சொடியிடைச்சோமள மே, 

நக்தாமணிமாலொமணிசன் னைஈயக்துவலம 

அர்தா.ரணியிற்சொளஞுமன மேரின்னழ மலர்ச்சீர் 
சிந் சாகுலர்தெறுமென்ப தணர்ர்தேன திருமுல்லைவாழ் 

கொக்தார்குழற்செங்கரும்பேகொடியிடைக்கோமளமே, 

ஐயானனச்செம்பிரான்மாசிலாமணியனபிலுளம் 

வையாவெழுஈருமோவியமேகின்மலர்ச்சணருள் 
செய்யாயெனினெட்படிபிழைப்பேஞ்சிதியேமுல்லைவாம் 

கசொய்யாமலரன மேபூங்கொடியிடைக்கோமளம. 

(௪௨) 

(௪௨) 

(௪௯) 

(௪௫) 

(௪)



அ/சுவனிமு தலியோர்வழிபடெடலம்: 

ஆலமடங் குங்கள/ த் கனெம்மானருளாளனனபர் 

  

பாலமருர்தெழசீவவாரமுேநின்பரங்கருணைக் 
கோலமிஷீ௰ர்சவருள்வாய்சொடிமிடைக்கோமளமே 

போதயனேத்துங்கருணாகரிகின்புனிகமலர்ப் 
பாகபதுமர்கனை நாடிநித்கும்பரிசினருக் 

சாகரஈல்கனைமுல்லையினெய் கமெய்யன்பினொடெங் 

கோகறுத்தாண்டருள்கண்டாய்கொடியிடைக்சோமளமே, 
$ 

மங்கலவல்லிகினைமகவாசவிம்மாநிலத்திற் 

செக்சயற்கட்காளன்சனமாலைசெப்சுவஞ்செய்தவரார் 

இங்கெளியேந்துயர்தீர்க்திடனனேயெழிலாருமுல்லைக் 

கொங்சவிழ்பூங்குழற்கொம்பேகொடிமிடைக்கோமளமே, 

வேறு, 

என்றேசகொழவார் சமைகாடியிமயவல்லி 

நின்றேபுசலுமிவணீெமைநேழுவக்து 

பொன்றாகபாவப்புணர்ப்போவப்புரிந் அரின்ற 

ஈன்ருயசொர்பூசனைக்கீங்குமயஈ்துமாதோ, 

வர்செய்தினாமித்தல தேமஏழ்வாசயாருஞ் 
இர்தைச்துயர்தார்சரவொண்மலர்செங்கரங்சொண் 

டந்தில்வடமுல்லையெம்மானருச்சனையுளற்றி 
ர் 

னச்சப்பெருவிண்ணவராவசருமையன்றே, 

எம்மானை நங்காதலன்முன்னைஞான்றெய்திகின் று 

செம்மாமலாகொண்டருச்சிச் திவண்டிந்திநின்முன் 

அம்மாதவனல்கிபசாபமுமாங்கவன்றன் 

மைம்மாண்குழலாட்புணர்பாவமுமாயவன்றே, 

மடவீரினிரீவிருமம்மதிவாழ்க்கையெய்தக் 

கடவீரவனோடுபல்போகக்கடலமுந்தி 
விடுமீர்சில்டோ தஅபின்னம்பதமேவுவீரென் 

அடையாளுரைக்திட்டெழிலாருமுருக்கரச்தாரள். 

அம்மா சருமம்மதிவாழ்க்கையடைந துமேவிச் 

செம்மார்தவன் றனலனெய்திச்சிறர்துவாழ்நது 

மெய்ம்மரசுநீக்கும்வியனீத்தினினனபுறீஇப்பின் 
எம்மான்வலமேவியவனனையையெய்தினாரே, 

11 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௧) 

(இ௫) 

(௫௪)



அடே இருமுல்லைவாயிற்புராணம், 

OD. 

மங்கையை௮ழிபபா இமானுடுக்கணஞ் 

செங்கையினமலர்கொ டச் தித்சே் த. 
௮ங்கவர்திவினையகன றத. தமம் 

செங்கதிர் த.பரகெடல்செப்புவாமரோ, 

அசுவனிழதலியோர் வழிபடபடல ழற்றிற்று, 

  

6 6 ட க கதிரவன்றுயர் நீங்குபட:லம். 
ண் னு 

அமர்தணீர்கமலாசனன்வயின்வருமசட்டுச் 

இர்தைமேவியதச்கன் றன்டூற்றத்தினிடுமவ் 

வெர்திறற்கொடுஞ்சாபத்தான்வெண்மதிகலைச 

எந்தில்யாவுமேகுறைதரவழுங்கியுள்ளயர்ர்.த. 

மாதொர்பாகனைவடமுல்லைமாஈகரணைந்து 
மாசவஞ்செய் தவரம்பறுகம்:கண்முன்னிரம்பச் 

கோதிலாவரம்பெற்றமைக நிடச்சேட்டப் 

போதுமெய்ச் தவப்புலகனையெதிர்ர்திடப்புலகன். 

பிறர்திறர்அழல்பெற்நிமையுடைப்பிறவமரர் 

மறர்கவாதநின்னாணையைமறுக்கிலரெனைத்து 

மறர்தவாதமெய்ச்சிர்சையரகதக்கவிசமரும் 

விறர் சலீசனோகின் வழிப்படருவோன் விளம்பின், 

௮னாதிமாமலமுத்தனையனகனையவல 

பனாதிக்கெட்டொணாமாண்பனைமமமர்கீத்தென்று 

மெனாதியாளெனும்பளசறுமெய்த் தவரிதயச் 

சனா தமீடமாச்சொண்டச சரன் மனை ச்சிவனை. 

எனனினைர்திவணே ழமையாலியம்பினையால் 
என்னமற்றவனொருவகையெப்தியசீற்றச் 

தன்னைகித்தருர் சவச்இனாற்றன்வயிற்றோன் று 
மன்னை தன்னையன் றரற்கயர்விக்சனன மனறல், 

அப்பெருச் சசையவனிசைவின் நியம்பிகையோ 

டற்புதத்திருவருக்காத் தல மவனொருகாற் 
பொற்புநீடியகமிலைமால்வரைபுகுந்தசனனக 

கப்பிரானவன்மாதுலனெனக்கருதாமே, 

(௫௭) 

(௫) 

(௬)



கதிரவன்றுயர் நீங்குபடலம். 

நீன் றகீர்மையை கெஞ்சிடைச்குறைவென நினைந்த 
கன்றுநெஞ்சஞிப்க்கடுர்தொழின் மேவியசீச்கள் 
சென்று $யசசீகடுமோழிசெப்பிடத்திருமி 

கன்றுகள் ஜெனாச்சன்னொருஈகரணைக்சனனால், 

அங்கணெய்தியசச்சனுமருமறையனைத் து 

மெங்களீசன் மாமகர் சனக்ிறையெனவியம்ப 

இகங்குளர்தனிற்கருதிடான் மகமியற்திடுவான் 

ப௫கயாதனன்முகற்பலவமரரைவிளிச்தான். 

விளிச்சவானவரவன்வியனாணையினமைந்து 
களித்தவன்செயமகர்தனிற்புகுச் தகாபாலி 

சளிக்குரிர்மைபையணர்கிலராய்க்தொடுகடற்பார் 

அளிச்குமாயனைமு தன்மையாக்கோண்டவணிருர்தார். 

தக்கன்மாமகர்சனையவண்குயிற்றிடுமேல்வை 

பொச்சமில்லசோர்மெய்க்சவப்புங்கவன் ஐ௫சி 

மிக்கவன்பினினெய்திமற்றவன்விபரீதந் 

தொக்கவகெஞுனைமாற்துவான்றுணிம்அுரைக்கின் முன், 

வேதசாயசன் வேள்வியினாயகன் விமல 
போதசாயசகனபுராதரனபூங்கமலத்து 

மாதுகாயகன்மலரவன்முசலினோர்வழுக்து 

மாதிராயகனரனெனவதிகிலாப்பேதாய. 

பிரணவப்பொருளரியெனப்பிரசமாமலர்மே 

லொருவனேயெனவுரைப்பவருள த்தமுக்கஅப்ப 

மருமலர்க்கொன்றைமானிடமேந்தியேபரமென் 

றுரைசெய்சிற்குமட்பொருளணுத்துணையுமோர்கிலையால், 

மசந்தனக்சிறைமறைமுதல்யோகியேயெனனச் 
சகந்தனச்சருமறையெடுச்.தறாசெயர் சன்மை 

உசந்து$ியுணராதுமம்மரிலுழன்றனையால் 

இகந்துநின் தனையாவுமாமிரைவனையென்னே 

அவிதனக்குரியானரனல்ல இிங்கெவமே 
புவிதனக்கிறையெனப்படுமானின்றன் பொருவில் 

செவிசனச்குமைப்பாரெவர்திறம்பு சலின் நிக் 
கவிசனைக்கொடுடொருதவற்கடவளாத்துணிக்தாய, 

வே.தரீதிகளின்னனமிகவெடுச்தியம்ப 
மாதவச் சதிசியைச் சக்கன்மரபுளிகோக்கிப் 

ல்க 

(௪) 

(sa) 

(௧௧) 

(௧௪)



se! திருமுல்லைவாயிற்புராணம். 

போதலீண்டுளையழைத்ததியான்புரிதராகிற்கும் 

ஒஅமாமகங்சாண்டலுச்சன் நிவேறுளதோ. 

எனக்குநீதிகள்புகல்வதற்கன்றெழுமையுகின் 
தனக்குமெய்ப்போருளெனக்சொடுவழிபட,£ சக்கான் 
மனக்சொவ்வாவெற்புமாலை தான்வனை வனோமறைசொள் 
தனிட்பரம்பொருளாவனோசாற்றெனப்பின்னும். 

வேர்தரீறுசண்ணிப்பனோவிழைர் தயிரனை த்தஞ். 

சிநர்தையேங்கிடச்கொலைத்தொழில்செய்வனோசெறுத்து 
வெந்திறற்கொடுங்கரிமுதல்விலங்கெமுரிச் தச் 
ச$சமாருடையாக்கொள்வனோகின்றனருனு. 

விடையுசைப்பனோமெல்லியலொருத்தியைக்கரகிற் 
சடைதரிப்பனோசம்கரிதனைஈனிவிழைக்தோர் 

புடைசெறிப்பனோபுலவர்கள்வெறுச்சகஞ்சமுதா 

௮டையக்கொள்வனோநீமு சலென ட்படுமன்₹னோன், 

டுனையரிச்தைசளெனைப்பலவெடுச் அகின் தியம்பத் 

தனைநிகர்த்திடாக்சொடியவெர்தக்களைத்ச€சி 

முனிவன்புன்முறுவலிச்சவன் மொழிதடைக்செல்லாங் 

கனிவினான் விடை நிறுவினான் சஉற்றவரே்ப, 

கோடியலூர்க்கனுமுசலையங்கொண்டதுவிடாவெள் 
ஜொடிவில்/ட்பெரியாருலாக்சணெங்கவயவரவோன் 

கொடிதருஞ்சொலைக்கேட்டவணின் றகொய்யோன்றன் 
. மடமைநோக்கியேமாசவன்சட்டிராத் இிடுமால், 

எங்களீசனையிமையவர்பிரான் ளையிகழ்ஈதாய் 
பங்கமெய்தினையாற்கொடியாய்பரிந்தாற்றுந் 

துங்கவேள்வியுந்சொலையுமென்றுரைச்சவண்டூழ்த 

சங்கபாணியாமுதற்பலதேவரைத்தகைர் ௮, 

புண்ணியமபுரிச்திமையவராயினீர்புமைதர் 
எண்ணில்செல்வமசெய்தினீரிமையவில்வாங்டுக் 

கண்ணினமுப்ட ரவ்சட்டழித்திட்டகாபாலி 

வண்ணமாமலர்ச்சேவடிவழுத்தியதிறத்சான, 

௮ன்ன8ீர்மைபைமறக்தனிரம்பிகாபஇி£ர் 
தன்னமாகவேமதித்தனிர்சழக்குறுசெல்வங் 

கொள்னையேகுசல்கண்டிலிர்கொடியவிவ்வேள்வி 
தின்னைநீங்கிடிலுய்விரென றருக்சவன் ணரதான, 

(5௫) 

(௧௮)



கதிரவன்அயர் நீங்குபடலம், ௮டு 

டருதலைக்கொள்ளியிடையெறும்பொத்திமையோரு 
மொருதலைத் துணியா சவனாணையிலுள் எ.ம் 

பெரிதலைட்சவேழின் மனாபெரும்பசமிழப்பான் 
வருதலைத் துணியாதிதுசெமமனங்கொண்டான். (௨௪) 

மாயவனறனையரும்டரச்தொருவனாமதித்துப் 
பாயசர்மகமாற் நினனவேணியிற்பாணி 

பேயலவிக்சகன்விலங்கலைவிரைர்கடுத்கண்மி 
சாயனார்தமக்குரைத்தனனாரசனமமா, (௨௫) 

் சகோனனவாசசக்கேட்டவத்சொலைவில்சர்த்சொல்லோன் 

தீன்னுளத் தடைக் சவற்குறும்கண்டமேவிதிப்பான் 

உன்னியல்குடல்வியாப்புறரின்றனனுவனபால் 

2ன்னுசிற்நமோர்படிவெனவீரன்வர்துதித்தான். (௨௬) 

அவனையற்பொடுமாசரவானனிமோக்கிக் 

தவறுசற்றிடுந்கக்கன் மாமகந்தனிற்போந்திட் 

டெவமுறச்செயவேண்டுமென் நியம்பினனின்னே 

புவனிமேஜெனப்போர்விடையூர்தியாம்புராரி, (௨௪) 

வேறு, 

விமலை சன்கூஜதெனவிளங்குங்காளியோ 

டமர்செயவீரனுமடைம்துதக்சனுக் 

குமையொருபாசனார்சீர்த்தியோதினான் 

அமைவினாற்சேட்டிலா சசகசைசொண்டனன. (௨௮) 

இர்திரன்குயிலுருக்கொண்டிரிச்தனன 
சந்திரன்காலினாற்றளர்ச்சியெய் தினான் 
நர் துடையான்கடனடிவயொளித்தனன் 
அ௮ந்திலப்பகனுங்கண்ணழிர்நிட்டானரோ, (௨௧) 

கந்தரங்கறுத்தகங்கடவுண்மைநதனும் 

அர்கரர்யானாயுமழிச்துநீக்கியே 

முந்துறுகாலவெர்தீயின்மும்மையான் 

இந்தையினவன்செயல்செப்பற்பாலதோ, (௯0) 

தக்கனையெச்சனை த் தலை தடிந்தனன 

புக்குழிப்புக்குழிப்புலானிணக்கடல் 
மிச்கவணிருக்திடவேள்விமாற்.நினான 
ம் ச்சகணச்சடைந்தனனயனுமென்பவே, (௯௧)



ழ் 'திருமுல்லைவாயிற்புராணம். 

வீரனையடைந்தவள் விரைமலர்ப்பதம் 

ஏரணிமலரிஞ்னிறைஞ்சியேக்தியே 
யாருளைப்பொருவுகிற்பாரிம்மா ட்சியால் | 

தாரணிவயித்றச்கன் றன்னைக்காத் இயர் ல், 

என் தயன் வழிபடற்சிரங்கியெம்பிரான் 

௮ன்.றவன் றலைசனக்காட்டின் வன்றலை 
ஒன் நிடகிரீஇயவனொல்லைநீக்கென 
மன் றல தாரினான்மடரபினென்பலே. 

சிர்சையுமொழியுஞ்சென்றெய்சரும்பிரான் 

அர்சமிலினபலீடானசயிலைவெற் 
ப் தலன்னவனருணிலையடைந்தனன் 

கந்தரநீலமார்கடவுண்மைர் தனே, 

கண்ணிழர்தலமரும்பகனலுங்கண்ணுதல் 

புண்ணியமலர்க்கழல்பொருக் துமுள்ளமே 

நண்ணியசதீசிமுன்னாட்டுங்கட்டுனா 
எண்ணிடின் முற்செயுமிரு$தவத்.இனால், 

தருணமாமதிபுனை சாணகிச்சையாஞ் 

சரவணவினையினை ச்சிச்சென்மெய்தினேன் 

ஒருகழுவாயிதற்குதவவேேண்டுவ 

தரியதேயெனச்சன துள்ளத் துன்னினான, 

வேறு, 

கைத்தலத்தெழில்களைபுளைகார்த்திகைமுதலாம் 

உச்சமப்பெரும்பெண்டிராமுடுச்கணத்தவரும் 

அ.த்திரிக்கனருயைபாற்றோன்றுமா? லாலுஞ் 

சித்தியெய்தினர்முல்லையைத்தொழுதெமுஞ்சிறப்பான், 

மடங்கெடுத் துயர்கெஞ்ஷனெற்பகன்வடமுல்லை 
இடச்தனிற்சென்றுகண்டிரும்பிறக்தைவேரறுப்பான் 

குடங்கையிற்கனியென த்தனைக்குறித்தருள்சித்தித் 
திடங்குடைர்தொருபாசுபதேசளைச்தாம்ந்2, 

சித்திரமத்தியசாயகி தனைச்சிரசனைசெய்திட் 
டத்தலர்தனையிடைவிடாசணுகிரின்றேத்த 
மத்தமாமதிஞூடியமஞ்சலுமுமையோ 

டுய்த் தவெள்விடைமற்றவற்கூயுரைசெயுமால். 

(௬௨) 

(௬௪) 

(௬௫) 

(௬௬) 

(௧௮) 

(௬௯



கதிரவன்றுபர் நீங்குபடலம். Her 

நீசெப்பூசனைச்குளமடிழ்வுற்றனகினாது 

பாசவேரறுச்சாண்டனம்பரிவொடுநம்ம 

ஆ௫சர்தி௨ண்வழிபடுதிற *இினானருக்கர்க் ' 
*சனாடிசினபெரும்பலமிரிச்தனவின்றே, (௪௦) 

௮ஞ்சலஞ்சனின்ப தர சனையடைச் துரின்றடைவே 
எஞ்சலின தியீண்பூராட்பசலிகர்,துநின்றொழில்செய் 
சீஞ்சுபூசமுமுகும்டொழுதமலரல்வீடு 
மஞ்சரீபெறவாயெனமடூழ்வினோனொக்தான். , (௪௧) 

பசனலுமாபதிதோன் திரின்றுரைக்சமைபார்த்துப் 

பகரொனறாகசோரானர்சப்பரவையிற்படிக்து 

நகமடச்கொடியொடுமொருசம்பியுமெய்சச் 

சசமிசைக் சமியேன்செய்சகவமெள்கொலெனனா. (௪௨) 

வேறு. 
பூதரவில்லாய்பூமசணாகன் புணர்கற்கு 

நீதநிலாவாழ்சேகரறின்னேடுக/்கெஞ்சப் 

போதுறைவற்பாய்போசனபாதாபுலையேனோ 
ராதரவில்லேனென்றெளிவச்சாயருளென்ளே, (௪௯) 

கஞ்சனுமாலுங்காணருமோர்சிற்கனமன் றி 

னஞ்சனகண்ணாளிஞ்சுனைகாடஈடஞ்செய்வாப் 
வஞ்சவெளிச்சண்மேயினைடீயுண் மடிழ்வெய்தி 

யஞ்சலையென்றேயிக்செளிவர்சாயருளென்னே, ௪௪) 

மாண்டுபிறத்திங்கேயழலாமைமனநாசம 

ஈண்டுறநீமீண்டினையினிசெச்சாயெவருனனைக் 
சாண்டகுபேறெய் தவர்மணிசண்டாசலைகாடு 

மாண்டகைநீமேயினையெளிதுன்2னருளென்னே, (௪டு) 

உம்பருரசாடியோர்வரியாயுன் னையென்று 
மன்பினினாடகன் தருர்செய்வாயடியேலுன் 
செம்பதுமச்தாளல்லது துணையஞ்சிறிதோரேன் 
௮/பிசையோடுரீயெளிலர் சாயருளென்னே, (௪௬) 

வேறு. 

என்றுதோத்திரம்புகன நிடும்பகன் றனக்கெம்மான் 

அன்றுஈல்லருள்புரிர்தபினகலமீன் றுடைய 
, அன். றுமாமலர்க்குழலொடுதொல்விடையூரர்து 

"நின்ற தன்னுருக்கரந்தனனெறிமையினம்மா, (௪௪)



௮௮] இருமுல்லைவாயிற்புராணம். 

ழன்னரிப்பதிவயினமுதாகரளமுசாரி 

தன்னமும்முணராப்பெருர் ககைதனைகரடிப் 

பொன்னவாமலர்த்சடர்சொட்டவாறுபோற்புரிவி 
னின்னறிர் சரத்தன்பெயராற்றடமெடுத் தான். * 

எம்பீரான்கழலேத்திநின்றெர்தைதன்விடைபெற் 
லும்பரெய்தியாந்கோ தறுமருக்கரினோக்கித் 

தம்பிரான்முல்லைச்்சடம்பதிதனையுளமறவா 

தன்பினோங்இனான் பசனெலுமருக்கனுமடைவே. 

வுன்பினாுற்பகலோன்செயும்பூசனையறைர்தாம் 

என்பொலாமணிதனையெழிற்காகுத்சனீன்ற 

மன்பெருஞ்சுதர்மாண்பினாலருச்சனைபரிந்த 

வன் புநீடிபகாதையையறிர் சவாவகுப்பாம். 

கதிரவன்றுயர் நீங்தபடலழறறி நறு. 

Cente em —e 

குசலவரீ பூசவீப்படலம், 

வி BA 
ஆ வவட 

கார்சாடும்பைம்பொழில்கள்கலைநாடும்பல்கழக ம் 
தார்சாடுள்சுரும்பினங்கடமைசாடுமசர்விழிகள் 
சர்சாடுமணிசாளுமினனாடுமெல்ளான்றும் 

நாரராடுகனைகிசரா நிலவியகோசலசாடு, 

தகரமண ங்கெழுமைம்பாற்றசையணங்கனாரென்றும் 

புசரின் மலர்க்கற்பசனைப்புரக்குரீர்மையினிலவி 

அசரமெழுத்தனை ச.துமுசலாயவாதென மரபின் 

தகரமேழிலுஞ்சிறர் துலனுறுமயோ த்திரகர், 

போள்பூச்சமணிமாடம்பொலிசருமர்சகர்ம்பெருமான் 

கொள்பூச்சகெட்டிலைவேற்குலவேந்தர்கம்பெருமான் 
தென்பூச்சசில்லியஈ்தேர்கசாதிசையஞ்செலுநீர்மை 
மன்பூத்ககாரணச்சான்மருவியபேர்வனைச் துடையான், 

காண்டகுஈல்வனைட்பெய் துங்காரிகையாரொருமூவர் 
மான்புடைமாமனைவாழ்க்கைத் துணைவியராகவுமவர்பால் 
ஆண்டகைதானோர்மகப்பேதிலனாகவருர்சவமே 

பூண்டவிட்டணைக்கொண்டேபுர்திசெருண்டி தபுரிவான், 

(௫௦)



குசலவர் பூசனைப்படலம்: 

உரோமபதலுவர்சளிச்குமொருமடமாச்சொடிமணர்த 

தீராசலமேதுதிக்குமருச்சவராசரிசகாமணிபாம் 

பராவருஞ்சீர்க்கலைக்கோட்டுமாமுனிவன்பதியெய்த 
விராவருஈண்டா*வனைவேண்டியேவிழைர்திரர்தான், 

௮ல் வேர்கன மூனிவனொடிமணங்கனையாளொடுமணையச் 
கெட்வே ந்தர்பகை துமிக்குர்திறல்வேர்சர்பெருமான்வாழ் 

எவ்வேர்கர்திறைள்கொணார்செய்துஈசர்க்கெதிரசொண்டான் 

அவ்வானக்சவரெல்லாமலர்மாரிமிகசீசொரிய. 

அம்முனீவன் றனைரோக்யெருட்கடலேகின்னருளாற் 

ஜஹெம்மடங்கவெவ்வுலகுந்திறத்தினேம்பினனெழ்பின் 

அம்.மடங்கிவ்வுலகோம்புமருர்புசல்வச்பெரினென்போ 

லெம்மடங்கின்புடைபாருமிலைசர கமிதுவென்றான. 

௮ம்மொழியவ்வேர்சர்பிரானடைவிறுரைச்திடக்கேட்டு 

மெய்ம்மொழியாமெனத் துணிர்சவேதியர் கம்பெருமாலும் 

மும்மையுலகும்புரக்குழுதுக்குறைவினொருமகவை 

சன்மகத்தின்வழிசருவாசாமொழிதியெனப்புகனமுன், 

அட்பரிசேமகப்பேற்றுக்கானமகச்சனைககுயிற்ற 

ஒப்பறுசர்ச்சவணமயக்கொருகட்டிலோர்பூசம் 

அப்புடையேவாளடி௫ல த. தலைமேர்கொண்டெய்த 

மைப்படியுமணிமாடத்தயோதியசோள்மனமஇூழ்ர்சான், 

அன்னமன்னனைநோக்கயொர்வம்சானரு॥ தவனும் 

இன்னடி?னின்னில்லக்குரியவர்சாமேமிசைக 
ஒன்னலர்தாழ்மணிமுடியா யுவர்மகலைபயப்பாரால் 

எனறின்னறெறவவனுச்கெடுத்தோதிநிறுவினனே, 

அவ்வண்ணமரையர்பிரானாங்கவர்மூவருக்கன் பாயச் 

செவ்வண்ணம்புரிஈ்சளிப்பச்செங்கைவளக்கோசலையு 
பைவண்ணப்பூணணிகைசயன பயச்சபாவையுமம் 

மைண்ணக்கோகைசுமிச்திரையுமரபினினயினறார், 

ழூவருக்குநாற்கூறுமுறையினளிச்திட வயிலச் 
சேவருச்சுமுனிவருக்குர்திரைகடல்சூழ்ரிலவரைப்பில் 
ஏவருக்குமிரும்பசையாமிராவணனைவெலச் சோன்றும் 

சாவிருக்குமறைப்பொருளாஈம்பியைக்கோசலைடயந்தாள். 

பரிதிசனை த்தன்லுருவாப்பரித் சானைப்பாம்பணையான் 

கருதலராச்செகு்சானை ச்சரமலர்நின் றகலானை 

அரிதிருவமனையானையமலன் றனாணையென 

வருமொருவன்றனையன்பாய்த்கைகேரவழங்கெளால், 

13 

௮௯ 

(௧௦) 

(sm)



௯௰ இருமுல்லைவாயிற் புராணம்: 

சேன்ருலோரெழித்குடையாய்ச்செ.றிர்திருப்பவாசனமாப் 

நின்ராுலோர்பா தசமாய்ரெடும்பரியங்கமதாூப் 
பொன்ருனையென் லுள்ளப்புண் டரிசமேயானை 

சன்ராருமன த்இளையஈங்கையவளும்பயந்தாள், 

பஞ்சசனனெனலுமரக்கன்படிவமாய்க்கடலச.ச்சே 
செஞ்செவேடடர்திறைவன் திருக்கரமேபொலிர்கானை 
அஞ்சுவணநிறச் தானையவன் வென றிவயிற்குறிக்கு 

மஞ்சனையும்பயந்சனளம்மடலரலன் பினின ம்மா. 

வேறு, 

மைச்தர்கால்வருமரபினிற்ரோன் றிடமன்னன 

௮ந்தவானமிழ் சயின்றனனெனலகங்குழைஈது 

சந்தமாமலர்ச்ச ரயுரீர்படிர் த சாழ்வ.றசர் 

௮ சணாளருக்சரும்பொருள்விச்தினொடளிச்சான, 

எமக்குமெம்மையேபொருமெழின்முனிவரராவார் 

தீமக்கும்வானவர்தமக்குமேம்படுமுளத்தக்கான் 

உமக்குமேயலதெவர்க்குமேயுவப்புறுஈலச் தான் 
இமைச்குங்கண்ணிலற்கரொமனென் நிடுபெயரென்ரான், 

ஏசவானரசிமையவரிறையிளவலொடும் 

போகநீள்சரம்புண்ணியம்பூச்சதேபோலும் 
மாசமேவழுத்தொருவனின்னலதமற்றதியேன் 

ஆகவென்றலும்பரித்சவற்ப.ர கனென்றழைச்தான, 

நிழலென ச தம்முன்றனைவிடாதொருகெதிநின்று 

"பமுதில்ரயோம்தியைவிடுச் த ழற்கடம்பருவில் 
செழுமலர்ச்சரத்தேர்தியேசெல்லுமச்செமமற் 
சழிவில்பேரிலக்குவனெனவமையுமாலென்ரான். 

௮சசிராகவன்பொறுத்சலுமவன ரனைகேர்ர்ச 

விரவலானாயுந்தன்னகமேவிரின்றொறுத் தப் 
பொருதமோரறுவரையிவண்றுவராய்ட்பொருச 

ஒருவனைப்பெயரிசெச.த். தருக்கனென்றெனருான, 

இன்னஉாறவர்க்சேய்வதோர்சாமமேயிட்டு 
மன்லுமாதவவசிட்டலும்வயங்செலையினகோட் 

டன்ன மெய்ச் தவலுக் தமதிருக்கையையணுக 

மன்னன்முலுகனமரபுளிக்கருமமாற்றினனால். 

் வேறு, 
- நிறைமதி$ரசெடுஈ்சகைமைர்சர் 
கீறைசெய்பெருர்தவமென்னவளர்ர்ண்ர் 

(௧௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௮) 

(2.0)



ருசலவர்' பூசனைப்படலம், 

மறையொருகாலின்வயங்கிடுநீரார் 

இறையுமிவண்பிரிவெய்திலர்நின் ரூர், 

மன் ஏ.வாமன எனனம தவையரொல்லை 
கனனீருமாமறையோதியுணர்ந்து 

வின்னெறிமுற்றும்வியப்பவறித்திட் 
டென்னிவரொட்பவரில்லெனகினருர், 

இனனவரின்னணமெய்தியஞான்று 

மன்னவிைமருங்குவயக்குசினக்சான் 

என்னுமுருக்கொடிணங்கிரடஈ்தா 

வென்னவடைச்சனனேமுறுமாண்பான, 

கோசிசமாமுனிகோவினையண்।0 

ஆசிகள்கூறியரிச்தமனை கத்தக் 

சேசறுதாடகையேமுகலாயோர் 

சேசறவானிடைசேரவிடுப்பாய், 

என்றுயிபேற்கிரிமெண்ணருளில்லா 

வன்திறற்கூற்றெனவ;$சவணேம்ப 

அன் றவயிற்படைமன்னுயிர ற்மு 

சென்றுகிலாவியெடுச் திதுசெப்பு:ம, 

மாசவகேண்மதிமாசவனீரெட் 

டோதுறுமாட்டையனல்லனுவனமுன 

போதகனகண்ணன்பொரற்கெழுசென ற 

லேதினிசாசரர்பாலிவணெனனே, 

என்றவம்மன்னனியம்பி,பசொற்கேட் 

டொனறி.பரீற்றமுளத்திடைபொங்க 

நன் றுநின்செய்கைநினன மகன் மேன்மை 

நின்றறிவேனொருகீயறியாயால், 

என்னவருக்தவனெய்தியகோபம் 
தன்னையுணர்ர்சதனித்தவசிட்டன் 
மன்னனைகோக்கிநின்மைர்தலுக்கின்றே 

நன்னலமெய் துகனாடிலையென்முன. 

அவ்வுரைகேட்டவயிற்படைமன் னன் 
தெவ்வடுவேல்வலசேவகனை ச்சென் 

றவ்வலினொல்லையழைச்திவனை ச்கொண் 

டெவ்வமுறுங்கொழுயாரமிகெனமுன், 

ஸ்ஸ் 

(௨௨) 

(௨௯) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(mo)



௦. திருமுல்லைவாயிற்புராணம் . 

தம்பியொடு$சனிமாபறைகூ.றும் 
ஈம்பியருந்தவனில்லகுறிப்பின் , 

வெம்புறுகானீடைமேவினன் மேவி 
உம்பர்சொழும்டொழிலொன் நினையுர்ருள், 

வேறு 

பரலியசித்காச், சரமமெலும்போ் 
மருலியஞூழல், தெரிதிசொலெனருன், 

இம்மொழிகூ௮, ஈம்முனிவன் முன் 

செம்மையிமுடகை, யம்பெ:திருற்றாள். 

நீர்முகலன்னா, னாரெனலோடும் 
குர்மகணாடிய, போரமுகெனரறாள், 

பகழிவிடுத்சே, சசவினழிச்திட் 

டுகவையினச்கான, இகலொடடை/ கான, 

இதிமுசல்வன, காதிசு£ர்கூய் 

மாதவவேள்வி, 8ீ.துணிகெளருன், 

௮ன்னவனாடி, முன்னுறுமாமக 

நன்றுகுயிற்றிட, ஒன்ன ருத்ரா, 

தம்பியோடெர்சை, அம்பினையேவி 

உம்பரைாமேவ, வன்புபுரி/ சான், 

௮மரரறிர்திட், டமைவினடுங்கோல் 

Bio Ben pane, யமாசேயவெனமுர். 

நற்றவனல்சப், பொற்றபடைக்கல 

முற்றன வெல்லாம், பெல்ரனனன் Cr. 

மாமுனியோடும், சோமசகனனபாற் 

காமருமிதிலை, யேமமொடுற்ரான், 
சேல்வுழியெம்மான, கல்லிடையேசன 

ஈல்லபதத்தூள், ஒல்லையினுறவே. 
அசலிகையென்னச, சசமிசைமேவப் 

புசலிவ.ராரெற், ௧௧ம.துஎ நந்மே, 

என்றவம்மாலுச், கன் றவள்சனோ 

நன்றுரைசெய்தா, ஜனென்தியரல்லோன். 

வேது 
மாமுனியொடுங்குமரர்மாமிதிலைமேவி 

நாமருபுகழ்ச்சன கன் மாமனையைநாடிப் 

போமறுகனெர்சைபுவிசெய்சசவமென்ன 
லாமருமறைக்சொடியையன பினெடுகண்டான், (௧)



குசலவர் பூசனைப்படலம், 

ந சையவளுங்கட லினாகணையகன்் று 

செங்கைகனில்வில்லொடுசெ தி் சமுென்னை 

அங்களமிலன்பினொடிகண்டனளகன்ருன். 

எங்ட்ள்மறைரயோன்பின் வருமெண் ணருகுணத்தான், 

சனறெழில்விதேசரகர்சிச்சகெனவடைக்சே 

அன்றவன் மடுழ்ச்துசெயுமான வபசாரம் 

நன்றுகொடுசம்பிமிவனாரெனாயக்தே 

ன்றுமுடியோற்குமுனிசொல்லுமினிகன் Cn, 

நாடுபுக்த்சாறயர கன் ஏிறுவர்மால்வர் 

ஈடுமெமிட்பில்லவரிவர்க்குண்டமுகலோன 

காடசையைவென்றெமதுசாழ்வாவு சுற்றிப் 

பீடுறுமகக்சொழில்செ.ப்பேருதவிசெய்தான். 

மன்னவவிவன்வரவுன்மங்கையைமணப்பான் 

சென்ன வனெனாவுலகமரண்டசிவனவில்லைத் 

சன்னதுசரத்தினினிறுப்பனது ன்னை 

முன்னநியென க்தவனுமுன்மொழிவ சாணான், 

வேறு. 

இ வரம்பினிலெவரும்பழிச்சஅம் 

மறுவறுமனுவருவா.ப்சதவள்் ளன் முன் 

அறுபதினாயிரரரசனாணையாற் 

செறிதிணிக்கோள்கொடோர்சிறையினிட்டனர். 

கோமுனிகுறிப்பினாற்கொண்டல்போல்பவன் 

மாமலைபொருசிலைவயங்குகைக்கலத் 

சேமுறச்சொட்டனனிக்றசேயெனின் 

யாமவணிகழ்ச்சமையியம்பற்பாலகோ. 

அசசனுக்சோமுனியாணையான்.2.ஐ 

கரிவள த்சானையான்கடவுண் மாநகர் 

பரிவொடிர்தூதுவரெய்சப்பண்ணினான் 

திருமுகங்கைக்கொடுசென்றுசேரவே, 

மனனவாமன்னனும்வசிட்டமாமுனி 

தன்னொடும்புரசனர் சாமுமெய்தி.ப் 

பொன்னனகுணகச்சொருவிசேகன்பொன்னகர் 

முன்னிவக்தெய்தினான் முதிருமன் பினான், 

பங்குனியத்கரம்படர்ச்சவேலையிற் 

செங்கணான் சன௫யைச்திமுன்வேட்டனன் 

அ௮ங்கவன்கரச்திடையன்பிற்பெய்கனன் 

மங்கலமரபினின்யயன்குரீரரோ, 

MAHAMAHOPADHY AYA 

Or. U.V.S. YER UBRARY 

(௪௬) 

(௪௭) 

(௪௯) 

(௫௯) 

(௫௪)



௬௪ இிருமுல்லைவாயிற்புராணம். 

இக்கொடியென்மகளிருச்தவச்,துறை 
ஒக்கரின்தியற்.றுவாரேவளொடொள்.றி£ 

௮க்கலைமதியரோகணியெனச்சொலச் 

திக்கு ற6£ரினாய் திசழ்கவென்றனன். 
மாதவன்சனசயைமரபின் வேட்டபின் 
கோதறுகுணத்சொருவிசேகர்கோன்றரும 
மாதினையூர்மிளையெலுமடர்டையைக் 

காதலினிஷச்குவன்சடிதயர்க்சனன். 

சனகன்பின்வருகுசச் துவசன்றான்றரும் 

பனிமதிமுகத்துமாளவியைப்பைங்கழைக் 
சனிமொழியெலுஞ்சு தகர் க்தியைக்களி௰் 

தனகலுச்களை௨ரையடைவின் வேட்டனர். 

டூன்னணமணமயர்ந்திருஈ வேலையின் 
மன்னவரமன்னலுமிதிலைமனனன்மாட் 

டொன்னலர்தாழயோத்தியினை யுற்திட 

ஈன்னயவிடைபெறீஇரடர்திட்டானமோ, 

சாது.ரங்கக்சொடும்வசிட்டன றனடுனாடும் 

ீசைமுன் மருகியர்சேர்ர்சணைந்திடச் 
கோதைவிற்குமனுங்கோதில்கோசலை 
ஆதியரெய்திடவகன்றிட்டானரோ, 

நடவையிற்கண்டனனவைமிகுடதிகிந் 

திடமிகுகிமித்தமததிர்தசெம்மலும் 

மடனிகவுணர்ந்தவர்க்கேட்பமற்றவர் 

இடரிலையாகுமாலென்றுகூறிஞர். 

கூறிய தணையினிற்கொடியபேரொலி 
பாதணையவாட்கரப்பகீரதன குலத் 

சே.றனான்கேட்டிவணெய்திற்றென்னென 

மாதழிமழுக்சையான வக துற்றானெனா, 

உரைத்துழியன்னவலுலகமேங்கிட 

விலாச் தழாயலங்கலானவிழிட்புலக்கெதிர் 
வரைச்கொடிமணாளனவில்லிறுத்தமாண்பினாற் 

றரைத்தலஞ்செருக்சினிற்றலைப்பட்டா யென்றரான. 

என் ௮ுரைவழங்கயேயீ தமாயவன் 

றன்திணிகரத் துழைச்சாரும்வில்லிசன் 
மன்றிறமுணர்தியென்றுரைச்தமாதவன் 

வன்திறல்லில்லவள் வலக்கைநல்கினான், 

(௫௫) 

(௫௭) 

(௫௮) 

(௫௯) 

(௬௦) 

(௬௧) 

(௬௯)



குசலவர் பூசனைப்படலம்: 

இராசவனேற்ற சம்லெக்கமாவது 

பராவருகலக்சரீபணித்தியென் றலும் 
விராவுசன் சவமெலாம்விடுச் துநின்றவன் 

நிராமபினென்பதுரி௮ு த்தியேலனான், 

மரபினின் வாங்கெயவயங்கும்வில்லினை 
வருணன் பாற்சேமியென் நிரை nap Haw 
கரிபரிமு சலவாரஈ BT GOT WB & Ld 

விரவிடவயோக்தியைமீட்டுமெய் தினான். 

° கேகயன்பரசனைச்சாணுங்கேண்மையான் 

ஒகையிற்,.நறூசையொல்லையேயினான் 

நாகணையவன் றன்பின ல்லகம்பியோ 

டேூனான்விடைபெறிஇயிரசகூர்ர்சரோ, 

தன்னகர்ச்சாவலைக் சஈ்திரா மனை 

மன்னவனாக்கிடமன்னனுனனினான 

அன்ன மைச்கூனியோர்க்தரசிபாலணைந் 

தின்னலிங்குக.ற்றுசம்கெண்ணினாளரோ, 

பூமகள்பொருவுசற்புடையபூவைகேள் 

காமகள்கொழுசனைபின் றகம்பிகான் 

வேமசன்் கானிடைமேவகின் மகன 

கோமசனாவரங்கொள்கென்றோதினாள். 

தேச்துணர்ச்.துளவினக்சோேவர்கோவிளை 
யேஈ்சலைச்கானகமேகுகென்றளள் 

சார்தகவிழியினாணல்லசீரையும் 

ஆக்சகவளிக்சனரிகுளைமாரரோ. 

இன்னசொரற்கேட்டவல்விலக்குவன கூல 

முன்னலவனிராகவன்முனனர்க்கற்கடச் 

சன்னையேகாடியகானணைந்தனன் 

அன்னையாஞ்சன௫ஏியமடைவினேகனாள, 

சானவிச்கரையணைர்தமலனமுனுமக் 

கானவர்கோன குகன் சலன்விடுப்பவே 

வானுலாஞ்சித்திரகூடமால்வரை ல் 

சேனமர்சோலையைச்சேடியெய்தினான, 

தம்பியமிராமனுஞ்சனகியோடுமவ் 
வெம்பியகான கமேவிநின் தமை 
பம்புசத்தயர சன்கேட்டபான்மையான் 

அம்பரமேடுனானாகதீச்சரோ, 

௯டு 

(௬௫) 

(௬௬) 

(௬௪) 

(௬௮) 

(௬௧) 

( ௭௦) 

(௪௧) 

(௪௨)



௬௬ இருமுூல்லைவாயிற்புகாணம், 

சுமர்திரனவசிட்டனே முகலதொன்மையோர் 
_தீமர்திரண்டாலன தண்மலாப்பொழில் 

ர் 

அமைந்தசேசயத்திருமாடணைந்திடச் 

சமைநததாூதுவர்தமைத்தாமும்போக்கினா, 

கண்டனர்கேட்டனர்கனசத்தேரின்மேற் 
சொண்டனரணைர்சனர்கோவகன்றமை 

ஒண்டொடித் தாயினோ் துமுவலன் பினா 

புண்டரீகக்கணீர்பொழியகின்றனர். 

தம்முலுஈ்சம்பியுஞ்சன௫யுங்கட 

மம்மரபினினடைர்சமையறிர்தனர் 

செம்மலுச்சேய்சடன்செய் தமேவிளர் 

மைமமலிபொழிற்சிச்திரஉடமால்வளா, 

பரதலுமிளவலும்பரிக்கடைர்சமை 

வ ரதனுங்கண்டுமன்னவர்பிரான்புக 

முருநிரீஇச்சென்றமையொல்லையோர்ர் துதன் 

இருகையாற்செப்கடனியாவல்செய்கனன, 

டஇராமனைத்திருகரெய்தகென்றவற் 

ப.ராவிரின்றழைக்திடும்பரகன்றன்னையான் 
விராவருகானகமேவிமீள்வனாற் 
2ராதலங்காத்சனின்றனக்குரித்சென்ரான், 

பாதுசமளிப்பவப்பரசன்கைச்கொடு 
மேச குமயோத்தியைமேவலின் நியே 
சேதநித்திடுரர் திக்கராமமேய்ம து சன் 

தாதைபோல்வானிலைசான்சொண்டானரோ, 

இவ்வயினிங்கிவனிருப்பவே்சலும் 

கவ்வையிற்கடநெறிகடா்துசென்றவ 

னெவ்வயினோரும்வர்திதைஞ்சியேச் துறும் 
செவ்வழியோருறைவிடஞ்சென்றேஒனான், 
௮ச்திரிபோனெடுமாடயோத்தியான் 

மத்திரிதயிரெனமனங்கலங்குரறாச் 
இித்திரவிற்கையஞ்சேவசன்றவத் 

தீத்திரிவா ழியவடவியேடினான, 

அளர்சவனுறைவிடமடைச்சசேவகன் 

பொக்கியகாதலான் பொருவினமெப்த்தவ 

எம்களுக்கருள்விடையெனவவன புடை 
தங்கனசூயையாக்தாயும்போர்கரோ, 

(௪௯) 

(௭௫) 

(௪௭) 

(௭௯) 

(௮0)



குசலவர் பூசனைப்படலம், 

சன$ூயைவாழ்த்தியத்தையலாள்பெறப் 

புனைகலன் நூசுஈல்கிடப்புரிச்சவ 

டனைனியிறைஞ்சினாடன்னொடேமவில் 
அன அனுக்தம்பியுமவணகவைறனர். 

விவ்விராவியகுழலவள்வெழும்புற த் 

செவ்விராமன சொடுஞ்சேண்டிரிக்சவவ் 

வெவ்விராசனையிராவசையின் வீட்டினான் 

இவ்விராசவனிையோருமார்ப்பவே. 

தண்டகஙனக்கனைம்சசவினெய்தியே 

அண்டரும்பரசமவ்வர்சணார்கள் 
கொண்டுசென்றவர்கடங்குறைகள்கூறிடப் 

புண்டரீகக்கணான்புரச்துமென்றனன். 

LOM Faust GPa Baw MLO Ha! 

sO 10 con euS gp oor L.LoT IL 

பூகரமனையவன் புரிக. துவைகிய 

பாதவம்டொலிபொழில்பையவெய்தினான். 

அம.ரர்கள்வழிபடிம2ருமா சவன் 

குமரரீயணைதருங்கொள்கைசாற்திட 

அமைதருமோவெனாவவனுக்கன் பினூன் 

அமைவில்பல்படைக்கடலனை த். துகல்கினான் 

பற்றபினவண்விடைபெற்றகா.பகன் 

சற்தணைசாடியதம்பியோடுமுப் 

பற்றிகர்சாருறைகிற்கும்பான்மையாச் 

சொத்றபஞ்்சவடியாஞ்சூழலெய்தினான் - 

நடவையிற்உடாயவைஈண்ணியாங்கவன் 

சடவசோரன்புபூண்டில$ூக்காகு க்கன் 

மடமயில்புடைவ மற்றச் சம்பிசெய் 

இடனுடைச்சாலையையினிதினெய்இனான். 

வேறு, 

மாசாவனையார்மறாவும்டொழில்வாய் 
காதார்படைச்சையனிராவணனவாம் 

போதாயினபோசலுறும்பரிசே 

ஈசாமெனவெய்தினளெண்ணமிலாள். 

௮னகன் றனை காடியடைந்திடுஞாப் 

பனகைப்பெயராள்பரிவே.தமிலாள் 

அனியுற்றமன த தவள்ஞுர்ப்பிணைபோல் 

தனியுற்றெவணுக்கடையின் உடைவாள், 

13 | 

(௮௨) 

(௮௯) 

(௮௪) 

(௮.௫) 

(௮௪) 

(௮௮) 

(௮௯) 

(௬9



Si தருமுல்லைவாயிற்புராணம் 

பூவாளியனங்கன் விடப்பொருமி 
gare a Gon துசெயற்கமைவேன 
காவாயெனவுங்கடிசெய்தினளால் 
சே.வாதிபனார்செறிகுழலரோ, 

கண்டாளொருசகாாளவிடுக்கணைபாற் 

புண்டானுநன் ற தபோரின்வலாய 

எண்டான் பிறிதில்லையெனாஉயர்வாள் 

விண்டாள்விரைவாள்விளி2மவுறுவாள, 

பஞ்சேயன பாஅிபடும்பரிசாள 

நஞ்சேயனகாமாலிச்திடரசான 
உய்ஞ்சேளென சாருயிருய்ஞ்லைசெள 

ரீஞ்சாதுரைசெய்சலமக்திரிவாள 

வேதாவழிவர் விழு தகையேன் 

மேசாவியாகாடியபெல்லியலியான 

யாதேயிவனோ துவலெனறுளனஞ் 

சோசாசனவோதியலைந்திரிவாள, 

போன்னாடியா சாணுறுடோசமிலாள் 

என்னாதனையெர/ையையெய்கலுமே 

௮ன்னானிவணாொன வனபிலனெடுஞ் 
சொன்னாளவடோன் தியவண்ணமெலாரம், 

அரசன் றருசேயருமாமறைசேர் 

தரும சணர்பாவைதனைச்செறிதல் 

மரபன்றெனவாய்மொழிதர்கனனத் 

தருவொளறுமுச்சொருசேவர்பிரான், 

என சின்றுலாயாடியவெல்வையினகு 

சனகன் ரனையேயகலாதுறைவாள் 

தீனை பன்பொடுசண்டனடாழ்வ.றுசர 

புனைவிண்ணவர்முற்புரிகல்வினையான். 

சன சன் ஈருசையலைமேவலினான 

௮னகன் கொடியேனையணைந்திலனால் 

எனையிஞ்சுரைசெய்வசெனாவினைவாள் 
தனையங்கணகன் றனடானலுமரோ, 

நிசியங்கவணீலவிடம்பொருவச் 
சசியெய்திடவுஈ்சள/வாண்மெலிவாள் 
விசுவர்சனைசல்ெயவிண்ணவஜஐம் 

விசையிர்செலும்வெங்கனனல்&ன 2னா. 

(as) 

(௬௨) 

(௬) 

(௬௪) 

(௧௮) 

(௬௯)



குச்லவர் பூசனைப்படலம்;. 

தேன முல்கோடியாபெலு$தென் ஈமிழின் 

குன்றேதாரவக்தனைசோதறுகிற் 

சென்றானிவணெய்தியதிக்கொடிமை 

am (MO) ev cp! sey gram iC aigi ந$்திடிவாள், 

வெறு, 

டஇன்னவளி௮வாதின்னலினுள்ளச்தினைகின்றாள் 

தன்னை.பளிப்பச்சாமரைாஈண்பன்றனியாழி 

பன்னுகெடுந்தேரூர்ச்தினிசெய் தமகிழ்வுற்றே 

கொன்னவில்வேலோன்றன் னுழையர்தாள்குறைரீர்யாள, 

வர்சவளிறையற்றக்தனைகாடிபலர்மேவும் 

பைர்சொடிதன்ளைச்சொண்டகல்வேனென்பதுஈண்ணி 

அந்திலடைக்கேருழ்ர்சனண்மல்றவவரவங்கண் 

டெர்தையைஃாடும் தம்பிபடை.ர் தானின நீர்ப்பான், 

நேர்ச்தாளிற்குழ்றவளொரரக்கிரிலனன்பு 

கூர்ந்தேல்கும்பூங்கொடிசனனைச்கொடிபோகத் 
கேர்ந்காளென் றேமுலையொஃமூக்குஞ்செறிகாதும் 

ஈர்ச்தா னென்னாவெ ழிலியின மும்மையெடுச்மார்ச்தாள். 

9 
wot dal, 

அரனார்கயிலைவரைபெடுத்த ௨ண்ணாவெனு.மாலவன்பின்னே 

வருகேரிள போயின ஐு$மருவினயோதுயிலெலுமால் 

கரனேகரச்சாயோவெனுமால்காற்கிர்திரனை ச்களையிட்ட 

மருகாவெனுமாலிதுவேகம்மரபிற்கமைம் சபழியெலுமால். 

ஒருஈங்குடிச்சேபழிவிளைச்தானோங்கலனகோள்பார்த்திருப்பப் 
பொகுசன்னானைவென் நிடரீர்போதர்திலிரோவாவெலுமால் 

திருவமனையவொருத்திதனை த் $ீண்டவிதுசெய்தாலுலைய 
வருவிரெலுமாலீதுமக்குமாபோவெலுமாலுறுகுறையான, 

ழம்மைஞாலம்வெருவருமெம்முதல்வாவெனுமானிற்பின் வருஞ் 

செம்மையுலர்ததோவெனுமால்செகழுஞ்சிரிக்குமினியெலுமால் 
எம்மையிருகைபிடிசத்திர்ச் தானிருக்க குமோவிதியெலுமால் 
இம்மைகலி6 சனனியென்றேயிடரினலமச்துழிதருவாள். 

என்றுபொருமிபமுதிரங்கவிருசைவேழமனை.பமழக 
கன்று? பால்வா ஷ்சாகுக்சன்கடமைபுரி ச்சாங்கெய்தலுமே 

நின்்றவ ர கீகிதளைக்கண்டுெஈருஃல்வச்தீர்சாமேயோ 

நள் நசொலிரிங்கீடுசசகுறைநாடியென்றான ளைமுகத் தான. 

(200) 

(#05) 

(௧0௨) 

(௧௦௯) 

(௧0௪) 

(௧௦௫) , 

(௧0௬) 

(௧௦௭)



‘too திருமூல்லைவாயிற்புராணம் 

குன்தேயளையபுயத்திரகிகுலத் அமருமான்கட்டுரைப்ப 
ஈன் றேசேட்டப்பணிமொழியானாடியவற்கேயுரைசெயுமால் 
இன்றாச.த சானுமைபடைஈே சற்? தசெய்சிரெளசெய்கோ 

பின்ரானொருவெெொமைவிழையாப்பீடுசெய்திரென்றுளாச் தாள், 
அனனபொழுதாங்கவணிகழ்கததனைத்துமோர்நதகாகுத்தன் 

மின்னினிடையாயினிமீண்டுவிரவல்பொரும் தாதென்றவளை 
முன்னரசலென்றுரைத்தனனான்முத்தசசைமான்பொருவும்விழிக் 

கன்னன் மொழியாள்சடி துகரனகானமருவினாளன றே, 

கரனையணை£தற்ற் தகூறக்கடற்சேனை யொடக்கவனெய்தி 

பொரவும்பூளைலியென்னப்டோகவவலுஞ்சேனையுமே 

விரைவினசன் றுகடலிலங்கைமேவிசிகழ்ச்ச துரைசெய்தாள் 

இரவிகுலத்தோர்மணிவிளச்குமெய்தினான் சாலையைமன்னோ, 

கோடியவரச்சசானசன்கோலமெனைச் தம்விரிச் Cars 

நெடியசாமக்சகடல தனை தவறியாசலமர்.து 

சடியசோலைவயினெய்திக்காகுச்சன்கைக்கணைவரும்த 

(௧0௮) 

(௧0௯) 

(௧௧௦) 

முடியகல்லாதிருக்சானைமொழிக்தான் முகம்பச் துடைக்கொடியோன், (௧௧௧) 

வேறு, 

மானாசெனக்கட்டினாசெய்திடவஞ்சகெர்சன் 

தானாமினானார்பொலன்மானெனச்சானமேசன் 
அனாஜெொருமாமுனிபாகியணைர்துசென்றான் 

கானார்குழன்முன்னடச் ஈன றுகனகமாஜும், 

கண்டாளொருசானஇ௫ிகைசவமெனறுகாளாள 

புண்டானெனளசெஞ்சுவருர்திப்புகலுகின் முள் 

ம்ண்டான பரியுரசவமாமெறுமானைப்பற்றிக 

சொண்டேதருகென்றனள்கோதுபடாசலத்தாள், 

ஒமென்றவலுமதன்பின்னடந்தோசமாஜலும் 

சாமொன்றுகானமெலாஞ்சென்றதுாம்பிதானும் 

தாமஞ்செறிவில்லின் ரனிச்சணையானடர்ப்பக் 
காமென் று£ம்பிடெயர்கூ நிச்சடி ௮லீழும், 

போல்லாதமாயைபுணர்ச் தும்மப்பொருவிலா தான் 
சொல்லேயனவெல்கணையாற்றொலைவெய்சவன னான் 
உல்லேயிடும்பொய்க்குரல்சேட்டுமலா துறர்சாள் 

நல்லோயினிசாடெனவண்ணலையென்௮ுரைஞ்சாள, 

அண்ணத்பெரியோன்றன தாற்றலவனுமைப்பக 

சண்ணனுச்சனியாலுரமேவியகாதன மாலும் 

புண்ணிற்சனையிட்டென வெம்மொழிபுக்திரைய 
எண்ணிப்புகலஈடச்சதானிளையோலுமன்றே. 

(௧௧௨) 

(௧௧௨) 

(௧௧௪) 

(௪௧௫) 

(௧௧௬)



குசலவர் பூசனைப்படலம்: 

நடந்செய்தினனண்ணலைச்சண்டனனாமவேலோன் 

மடர்சைக்கினியெய்திடு , தன்பெனமாண்பினெண்ணிக் 

சடக்தெய்தினன்.றம்பியொடுங்கடங்காத்திருந்தோன் 
படர்ச்தேிடவர் சனன்பைப்பையப்பாசகத்தோன், 

வைத்தண்டம்வயிற்திடைப்பின்ன துவாங்குவாளை 

முத்தண்டமேக்துமுனிபுங்கவனாயடைரது 

மத்தன்றனகண்ணிருபாலும்வயங்ககொட 

எச்இிக்குநடுங்கவுமேங்கவுகின் றகம்மா, 

ழன்மூக்கிழச்காளுரைத்திட்டமொ ழியின மேம்பட் | 
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Quin on மானனையாடனளைக்சைச்கொடுபோ சலேஈநன 

றென்மாதிரம்வென் ஈநெடும்புயக்கென்றுவர்தான. 

சனகன்றருபாவையொயமுஞ்சிலசாத்றியனனாள 

புனவாயினெடும்புலிவாயகப்பட்டபுல்வாய் 

எனமாமளாஞ்சிடவெம்பெருசாட்டிவைகு6 

சனியாமிருசக்சையொடிக்கீண்டனன சஞ்சலத்தான, 

மாபாதகனுமனையைக்கொடுவானினேகச் 

காபாலிகன்சைச்கணையாகியகாமர்வேகதைப் 

பூபாலர்போற்றும்புருடோச்சமனைப்புகள்றாள் 

சோபாலனத்தொடடைச்தான்புட்குழுஉப்புரப்போன, 

வக்சானதைத்தானவன்சண்டுவயிரவாளான் 

அர்காரணியில்விழச்செய்கனனன்னையோர்ர்கென் 

சிர்காகுலமாவனவில்லிசெவிக்கணோத 

யெக்தாயுனதாவிசணர்திடென் மேங்கிகினரறாள். 

கோ டியானு2ங்கணகன்ன்னையைச்கொண்டுசெனறு 

சழூயாரில ற்கைரகரெய்திச்கனகவைப்பாம் 

படிமீெெனச்சொற்றிடுஞ்சிஞ்சுபவனகாப்பண் 
விடியாச்சிறையிட்டனன் விண்ணவர்சாகர்நைய: 

ஊழிக்கடில்காலென வேவருமும்பலனனான் 

பாழிப்புபமேருதனபிற்படர்கிற்பகாடி 

மாழைக்கிணையாம்விழியாளைவன ச்திற்காணான 

ஏழைக்கெவலுற்றதென்றேக்னெனியாருமேங்௪- 

கீிளியொத்சசொல்லாள்்டைத்தற்சரிதாகிகைஞ்சான் 
வளியொத் துகடச்.அுவனம்பிறசட்டொதுங்க 

அளியெர் த் தசிக்தைச்சகமுகிக்ககையாகமண்மேல். 

விளியொத்து லைவுற்திருப்பத் சன் விழியிற்கண்டான. 

௧௦௧ 

(seer) 

(௧௧௮) 

(௧௧௯) 

(௧௨௦) 

(௧௨௧) 

(௧௨௨) 

(௧௨௯) 

(௧௨௪) 

(௪௨௫),



௧௦௨ இருமுல்லைவாயிற்புராணம் 

கண்டானெழில்வேதமும்டோ சமுங்காண்கிலாதான் 
பண்டாலிலையின்வயிற்றுஞ்சும்பரிசுரி௩்டி 

மண்டான்செய்சவச்சடிவைச் துடச்கும்வள்ளல் 

எண்டாலுளைப்பதிவர்செய்தியசென்கொலெனறான, (௧௨௬) 

போன்னோக்கியமார்பிறைவர் சமைபோககாமூக் 
சன்னோக்கயெசோட்கதிரோன குலச்சாவலோயே 
மெனனோக்சியைவாளரச்சன்கொடுமேயினான்ரெற் 

கென்னோக்குவசென்றவனெற்புடனீத்தகள முன் (௧௨௭) 

த௲தைக்குரியகடன்யாவைபு harem ya gh 

போசர்பினிலக்குவன்றேற்றட்புலன் கொடெம்மான 
காதற்சனகிதனைச்சொண்டகல்கள் வனைக்கொள் 

ரோசட்படுஈல்லிசையெப். தவ தண்மைபெள் மூன, (௧௨௮) 

என்ரேோஈடர் தசெலுமேல்வைமிராசவன்றான் 

பொனருதரீர்வேட்கையையெய்சப்பொழுதுகின்று 

பின்ரான் ருவேோற்சொடுவாவெனப்பேசவாங்கோர் 

மின்றாழ்குழியோமுக தானும்விரை 1 அவர் தாள், (௪௨௯) 

வர்தாளைமூச்குச்செலிவார்முலைவாங் கின்றே 

கொக்கார் தளவச்செரியற்குலபூக.ரனருட் 

கந்தா மமணிர்சவன ங்சருச்சித் துநின்ரான் 

௮ச்சாமனாயாற்றருமாதியசமகிழ்க சான, (௧௧ 0) 

பிற்சென் றன ரவவிருவோரும்பெயாச்துகானிற் 

கற்சென்றததோளானொருவன் மெய்க்கவக்தனென்பான 

சைச் சென்௱ணுகு த்றனர்சாமருகிரர்வாளான் 

அச்சொன்றகன்றானஉவோரினசன் போர்தான். (amo) 

போந்தானுரைகொண்டொருபோதப்படி வமன்னாட் 

சார்ந்தாரவள்சொற்படிச்குரியன்றச்ததோன்றல் 
வேந்தான் வரு£இக்கிடக்கும்வரை வேறுகாணான் 

பூர்காமமணாயோனெ னவயோழும்பொருவிறக்சோன், ௧௩௨) 

வக்தானையாரென்றலும்வாயுவின் மைஞ்சனயான் முற் 
ஐந்தேனையவஞ்சனையாலிதடங்குன்போங்கு 
நந்தாவிளக்கேபெனயாருகவிலுமெனழாழ் 

தந்சான்வயின ற்மொழும்பேபுரிவேனெனச்சாம்திகின்றான், (௧௯௯) 

௮ற்றேலவனெங்குளனோசெனவாக்கவற்குச் 

சொற்றானவன்செய்தியெனை த்தையஞ்சொழற்றகள் மி 

எற்றேபகர்வேனினையென னலுமெக்சைகோக்கக் 

சுற்றார்பரவு மிளையோன் சனிச்தோதிரின்ருள், (௧௬௪)



குசலவா பூசனபபடலம: 

விடைபெர்றவணேடியகன்றுவிடையதென்ன 

DL Oi reer ap) rh ஸாமி௮மைகனார்கட் 

சடைபெடானை திதமெடுச் EC கோதினன்காளைதாலுஞ் 

சடைபெதா செர்செல்வயனாடனச்சார்வலென்ருள், 

என்றேயலாசர்தொருசாம்புவனீலனெய்க 

ன்றேப்கருசாருதியோடுடட் து5லக் 

குன்ரோயனையானடுசார்ர்துகுறசலோடும் 

இன்ேசலிர்ச்ச துன தின்னலெனை க்ுமென்ரான, 

நரசக்கணர் துடன் ஞாலகலக்சவர்தோன் 

சோகர்சண£துவிடுசென்றுதணிச்துரைப்ப 
வேகர்சருமேழ்பரியோன்றரும்வெய்யகாளை 

மேகர்கனை சாடுபைங்கூ.ழெனலீறினானே, 

உண் டாயசொரையம௮ரற்குளும்பலன்னான் 

பண்டாலிலையிற்றுயி லஓம்பரமேட்டியெள்றே 

சொண்டான்குலாருதியான குறிச்சின்றதொன்று 

லிண்டான்வெலற்காவதுகொல்லிறலோனைபென்றான். 

ஐயத்தினின் றவவன் ஈன் குறிப்பாங்சதிா,ச 

சையச்கையொச்ச எனிமாருதியிஞ்சிருக் ஓ 

மையொச்சளாயமரமேழுமுருவிநித்ப 

வைய ச் சவனவாளிவிடச்கெடுமம்மரென் முன , 

Bott, U, 

அரிக்தமன் னைக்சொண்டவரணுகலுமமலன் 

விரைக்சவண்கொடுவருவசென்னென்விழைக்திக்த 

மரச்தனைச்சொடுமரர்தனிற்சரக்தொடித்தெய்ய 

இருந் தசெம்முளனென் னயிச்திர முணர்ர்கோன, 

கண்டுகொண்டனன்கடுர்செமையாண்டகாகுக்கன் 

புண்டரீகக்கட்புயலனையானெ பாருவிதற்க 

ா்ண்டுகாசலி ற்றம்பியைசோச்்ே டன வரிவில் 

சொண்டுசல்குதியென்றனன கொற்றவிலம்மா, 

நாண்வளைச்சொருச ரர்சனைச்சொடுத்தனனம்பி 

மாண்டர்ச்திசா௱ம்பியல்லவர்மயர்வுற்றார் 

காண்டகச்சரமராமாம்களினிடையெய்திக் 

ரிண்டுமாகிலக்சேடிலாலுழையடைர்ததுவே, 

கண்டயாவருங்களிமகழ்சிறக் கன ரனையே ரர் 

விண்டகள் றனர்வர் துழிவிண்ணளாமெத்பைப் 

புண்டரீசக்கட்பு ரவலன்றம்பியைகோக்க 

வெண்டவாவிரலானகையெற்திரின் தனனே, 

(௧௬௪) 

(௪௯௭) 

(௧௬௮) 

(௧௯௯) 

(௧௪௦) 

(௧௪௧) 

(௪௪௨) 

(sem)



இருமுல்லைவாயிற்புராணம் 

சேன்றவெற்புடம்பிருலிசும்படைர் துதீர்க்தெய்தி 

நின் ததன்னிலையுற்ற தஅரெடியவனோக்கி 

இன திசன்பரிசோதெனமாருதியெனைத்தம் 

அ௮ன்௮கூறியேரிரப்பினனாங்கசன்றனரே, 

வேய்யசானகமெனைத்தையுங்கடர்தனர்விரைந்து 

மையளாலியசிசரிஞழ்செட்டுக்தைமருங்8ச 

ஐயனோடவணனுகனெரமலனும்பரிதிச் 

செய்யமைந்தனைரோச்சியேசெப்பலுற்றனனே. 

சேன் றழைத்திடுன் ஈம்முளைச்செருச்செயற்கெனருள் 

நன்றிராகவனசேட்டலுஞாயிற௮ுதந்தோள் 

௮ள் நினார்புரமட்டவனடிமலா த்தொண்டின் 

நின்றவாலியைச்கூய்கெடிதார் த கனனினரமுள, 

வர்தனன்சொடுங்கூற்றுசேோ்வாலியும்வா்.து 

சிந்திடச்செய்தான்ராரயிறுசேம் சனைச்செருவில் 

௮ந்திலாங்கவனொருவழிதணர்சமலனறன 

சந்தமாமலாச்சறடியிறைஞ்சியேதாழ்ஈதான், 

இரவிசானமுளை கன்னையவ்விரலிதன்குலச்சோன 

பரிவினோகொடி.கந்தாச்திடஈனிப்டர்கமான் 

உரலுறும்ச௦ தவாலிபாலனையலுமுட்கி் 

தருவிலானையும்வருச்தினன ரேவரும்வெருவ, 

இன்னவேலையிலிராகவன்வில்லினைவளைத்து.ச் 

துன்னுசாணெறிர்சொருசரர்தூண்டினன் நாண்டி 
௮ன்னவாவிதன் மருமநேர்விமிட்பவுமனையான் 

எனனிதென்றதைத்கன்கையால் அருறப்பிடிக்சான், 

ச.ரமெலும்படிசெரிக்கதனன ரெரிர்தெனை ச்சசைப்பார் 

ஒருவரேலுமின்றாபினுமம்மவோவொருவென் 

உரனடுச்செலுச்சொருவன்பேருணர்கு துமென்ன 

அரிததன்றலைட்பொறித்தவச்திருட்பெயரதறிக்தான். 

தம்பிதன்னையும்விடுத்சனன் றன்னையுமறர்சான் 

உம்பரானருளிருந்தவாலீசெனவுன்னி 

அம்புவித்தலைக்குருதியினிடைப்படிர்த.பர 

சம்மியம்மிளையானொடுமவனுழைஈடச்சான். 

நடக் தவக்சசாகுத்தனைநயக்சவனோக்டிக் 

அடநர்தனைக்கண்டபின்றைறுன்கருத்ச.துதிறம்ப 

இடம்பெற்றிட்டதென் தியம்பியாங்கருக்த தம்பியையுக் 

திடங்சையாற்பிபூத்திறைககின்சரஹெனவிட்டாள், 

(௪௪௪) 

(௧௪௫) 

(௧௪௬) 

(௪௪௭) 

(௧௪௮) 

(௪௪௧) 

(௧௫௦) 

(௪௫) 

(௪௫௨)



குசலவுர். பூசனைப்ப்டலம்: ௧௦௫ 

பாங்கிருக்சசில்லோர்சமைவிடு* தத் சான்பய bs 

ஒங்கலன்னவங்கதன ரனையழைமினென்றுசைத்சான் 
௮ங்சகவனவரவவனைபூமண்ணல்பால்லிடு aC x 

தீங்லாொனிவன்றனனையுங்காச்சகேளச்செப்பி, (௧௫௯) 

ஐபலென்னொருவால லாசல்விராவணனை 

வையமீமிசைவெல்லுதில்லேன ப கிழென் 

மெய்யவாறாலைப்பமகிச்ச துலிராலரின்களையொன் 

ரையமின் நிபவென்றிகிமசர்கிபான்சானறால், (so) 

இப்படைச்கடடற்கெரைரின்சகணையெனம்சகுவோன் 

செப்பமாருமஞ்சனைசருஈ சிறுவனென் றுணர் ற 

ிப்பராக்கதிகருதிபெொகென ல. முனு Al 

சைப்புலக்கணைவிரகிப்பவாருயி/சவ* எ தவே, (௧௫) 

வாலிலிண்ணுறமற்! வன் ம்பிய போக்கி 

ஏலவில்சயர்கினசசெனிவன் ஈனக்கீமஞ் 

சால$ீநடச்சென்றுமாருதியொடுய சாற்ற 

சாலமேலவாமா்சனோடரற்றினர் வச்ச. (௧௫௬) 

தம்பி.பால்வனசர *மனக்கரசனேயாசச் 

செம்பொனமாமுடிபரிதிதன் சேய் சனைக்கவிழ்து 

நம்பியுங்கடுங்கார்வரமங்கனல் வரையில் 

உம்பலன்னவனொக்ம்வதிர்திருஈச னனப்பால், (௧௫௪) 

வனசரங்களுக்கரசெனமிமு ஒபுனை 1௪ 

இனகரன்ச என்செங்கரும்பனன சொல்லிபர்பான 

பனமியைர்தவர்மபச்ினிலாம்ஈசனன் குரக்கிள் 

இனமெலாம்வரவொத்றிளைவி௫ி ச்தினி2 ம்மா, (இ) 

ளவகைப்பெரும்பா ககச்சொன்னெளலாய 

பொய்வழிக்குரித்சாமது. மாரதியபுன்மைச் 

செப்கையாழ்ர்தவர்திருவிலிபபோச்திபரிறையங் 

கசைூனோதியசொல்லையுமத் துற கனனால், (௧௫௯) * 

மன்னர்மன்னவனமைசனலுமரபினாற்தம்பி 
தன்னைசோக்கிரந்சமச்குரைசெய்கதுமறர்சான் 

அன்னவன்கருத்தறிர் துவாவென்றனனவனும் 

பின்னவண்பெயர்ர்சேசதனனவனபெருசகர்வாப், (௧௬௦) 

வறு, 
பராவரும்புகழ்ப்பண்ணவனெல்வயல் 

விராவயோத்திரகருறைவேக்தன்றன 

சராசலம்புசழ்தம்பிவரக்குரக் 

குராவருஞ்செல்கண்டுளநைந் சன, (care)



௧0௬ இருமுல்லைவாயிற்புராணம் 

வழியடைத்தனமால்வராகைச்கொடு 
பழிகிளைத்தனபண்ணவன£௰ம்பியல் 

 கழலினெல்லையினுஈ் இனன்கார்வரை 

முழுதி6 சான்றுகளாயினமுன்ன ரோ, 

லர்சவேசமுணர்க்திடுமாருதி 

சிக்தைகொர்,ததி௰ம்பினனாலுரை - 

இர்தமாரகர்க்கெய்திடுந்தீல்கெனா 
எந்சைமுன்னரினையன செய்தனன், 

தாலாதாலுர்சடுச்தனள்சண்டனள் 

ஆருமேமறவாரையவன பினான் 

நீருசவுமநகீர்மையைநீள் கடற் 
பாரிலென் றுபரிலினினோ தினாள், 

எனறுகூறவிளையவன் றன் சினம் 

.. பொன்றிகிற்பப்புலங்செயு மாருதி 

நன்றுகாடிவர் சானைகல க தினான 

மன்றஈன் றிமறஈ்சனிராமெனருன, 

அற்ற தன்றீண் LOR Nena yr 

ஒற்றர்தம்மைவிடுத்தனமொல்லையில் 

இற்றைராளையினெய்;மசென்றிடச் 

சுற்ற சம்பியாற்றச்கவனீல்இஞென், 

மாருதியங்ககனொடுமாண்பினாற் 
சாருமெல்லையிற்முன் வர் தமுன்னினான் 
சூரியன்றருதோன லவஜனொடும் 

ஆரியன் ரனிருக்சையையண்மினான . 

வர்சசேனையைவள்ளன் முன சாட்டிரின 
றெந்தையென்னைபணியென்றிரத்சலு 

முர்துசாடவிடுசெனமுன் னவன் 

சிந்தையோர்ச் தவன செப்பிவிடுச்கனன். 

ஆண்டகையாமனுபனைக்கூவியே 

மேண்டியேகுவிழைக்சவாசிக்சென 

நிண்டவன் விழலாழியுநேரிழைக் 

காண்டுணர்த்சடையாளமுகல்கினான், 

ப பற்றவஞ்சனைபெற்றமகன் விறல் 

உற்றவாலியு,£வுசேய்பிற்படர் 
கு.ற்றுகிலன ம்சாம்பலுறப்ட டை 

சுற்றிடத்தென்.நிசைசெலச் துன்னினார். 

* (saz 

(௪௬௧௩1 

(௧௬௪) 

(௧௬௫) 

(௪௬௬) 

(௧௬௭) 

(௧௬௮) 

(௪௬௯) 

(௧௪௦)



தச்ல்வர் பூசனைப்படலம்: கள் 

இன்னவாறகன்றேகுழியாங்கணும் 
அனனைவாழிடமாருமறிக்திலா் 

மன்லுசென்கடலுற்று கேந்திரம் 

என்னுமால்வரையெய்திரின்றாரரோ, (௧௪௧) 

- என்செய்வாமெவணுஈ்கண்டிலேமெழிற் 
பொன்செய்மேனிட்பொலங்கொடிச்சாகவே 

மின் செய் தண்டச் துமேலோன்சடாயுபோல் 

வன் செயற்சொலையெய்கனமரபெனரமுர், (௧௪௨) 

அன்னசாலையடைஈகனனனன வன 
முன்னர்வர்துமுளைச்சசம்பாதியென 

பின்னவன்றுஞ்சுபெற்றிபெவவாறெனப் 

பன்னினாரவனும் பரிசோ, (௧௪௯) 

விதியினனறுவிளைகிலசொன்றெனா 

மதிசெளிதுமராமரமேயெனக் 

க.தவசோளான கவின் கிருகாமகீர் 

பதியமன்பிற்பகருமென்றானரோ, (௪௪௫) 

எருவையக்சலியம்பிடயாவரும் 

இரவிசன் குலக்கோன றலிரும்பெய 
பரிவினோ சப்பறையமவண்சிற 

குரிமையான்வளர்க்கோங்கியதென்பவே. (௧௪௫) 

பின்னவன்சனஇப்பெருங்கற்புடை 

யன்னைவேலையிலங்கையகன பொழில் 

ger oh Hor nen ox Ni) si AS av 

தன்னைத்சாலியடைவதுசால்பென்ரான, (௧௪௬) 

நீலன்சாம்பனொடங்ககனீள்கடல் 

வேலைசூழிலங்காபுரமேவிடச் 

சாலவரற்றலிலமென ச்சாற்றினார் 

காலின்மைந்தனகடுகியற்றான ரோ, (௧௭௭) 

உற்திலங்கையொருக்கு துருவியே 
கற்மைவரர்குழற்சேையைக்காண்டுலான் 
மற்றுமாடியசோகவனச்களனை 

'தற்றவத்தினினனகுகண்டானரோ, (௧௪௮) 

கண்டுகாகுச் தன்சற்பினலச்தினைப் 

புண்டரீசமலர்ப்பதம்போத்திகின் 
மண்டர்வாணனளித்தருளாழியைச் 

சொண்டுகல்கிச்குழையகன்முன Gor, (௧௪௯)...



aby இருமுலைவாயிற்புராண ம் 

சனடூயும்பரிவோடவன றனகரர் 
தினசரன்போற்டெறியு௪் சூடாமணி 

தனையுநசக்தீடையாளமுள்சாற்றினாள் 

தனைவிற்பெற்றவன் ரூழலழிர்கனன, 

தேவ்லிராசசெசமுகனோ்சவண் 
இவ்விராவினடுபடையேவினான “ 

அவ்விராகவன் நாசனழிச்சனன் 

செல்வியானக்சலும்பொரச்சென்றனன, 

அனையனைகசொன ஈரியெனற்ன௱வல் 

ஊனச ரன றனைசகை*/கொடுவர் தனைக் 

கனிலினெய் தவலென்றுகட ற்படை 

நினைமிசக்கொடிராவணிசார்ஈ னன், 

சரார்சவன் ரனிமாருதிசன்னொடு 

கோர் தபோ காலாசனனீள்கணை 

யோர்ர்செடுத் துவிடுச்சனனொல்லையிற் 

போர்தனன்பிணிச்சாங்கவன் ௱னனையே, 

திசையிரைதர்செழமலர்தூயக்சொம 
இசைநிறீஇயவிராவன றன்னையம 

வசையிலையன் விடவரு£ தா சனுங் 

கசிவினாற்சிலகட்டுரைகூறினான, 

வந்தபான்மைவருச்துலாசெய்கனை 

நிர்தையாளனிவற்கொலைகோகென் ரன 

௮்தவெம்மொழியைக்கடுச கானா 

தந்ததென்னத்தயங்கியவீடணன. 

வாலினிற்கனல்வைத்தனன் மாருதி 

வேலைகசூழுமிலங்சைவியன் ரெருச 

சாலநையச்சனலெழத்சானவகும் 

தோலிடச்தான்மகேர்திரமுற்றனன, 

ஒல்லையாங்கவர்க்கொண்டொடிச்சசையாம் 
தல்லியைச்சண்டதன்மையுணர்ச் தினான் 

கல்லைசேர்புயத் தங்கசனாதியோர் 

எல்லையில்புகழாளனைபெய்தினார். 

ழந்தியெய்தினன்மூதறிவாளனும் 

எநதைகண்டனனேழையையென்௮௩தன் 

சிந்சைநின்வயிற்செய்சசமச்தியை 
ஈந்திடாக்கற்பின்ஞானக்சொழுந்தினை. 

(௪௮0) 

(௧௮௪) 

(௪௮௨) 

(௧௮௬) 

(௧௮௮௪) 

(௪௮௫) 

(௧௮௬) 

(௧௮௭)



GFVa பூசனைப்படலம்: 

என்றுகூதியிலங்காபுரம்சனிற் 

சென்௮அசண்ட திற; தனைக்கூறிப 

தன்றியனனையளிச்சசூடாபணி 

BO rw rap seas con GG ever. 

“அ னக ஐம்மிளையானொடனீ கமுக 

சனையடையச் டவல தான்விமி 

எனையின்வெள்சிறைசன்னைபகர் றிட: 

கனைசடறர்சஸலாகண்டனனென்பவே, 

தேன் விலங்கை பர்கோமசன்சேணக। 

கன்னைமாருதிஜான்*ட்டவித்சபின் 

மன்னும்வானிடபாகவதிக்கனன 

மினனுபுட்பகமேறிவிளங்கியே. 

அரக்கா்பாவரு ரரங்கவனோ திறை 

இருக்கமாமலரானையினிசமை 

சருக்கனுஞ்சுடர்மாழ்கவமைக்கெனப் 

பரக்கற்நசைப்பாங்கினி.பற்றினான , 

மீட்டுமர்சவ்வியனகரெ.ப்தியே 

இட்டும்வானபுகழ்சேருமமைச்சஸாக 

கூட்டிமர்திர கோமகன் ுனணி 

கேட்டுநிற்பக்கிள க் து காயினார். 

மகோசரன்மூகன்மந்திரச்தோரெலாம் 
பகாகபண்பிற்பகர்ச்கன ர்சார்பிளுற் 

சுகோசதியித்கலவியம்டணன் 

alan sing pws ச்இன்விளப்பினாள் 

ஐபகேட்டியிரணியனாதியாம் 

வெய்.பவரரிருக் கனா மிக்கவர் 

வையமேற்செருச்கானமடிம்சார்பிறன் 

மையலைக்கவர்கதாரலர்சாற்றவே, 

என்றவற்டுங்கனையன ஈஇிகள் 

நன்றுகூறிரிறுச்தினனகச்சவன் 

இன்ளெனைஷ்தவிர்க்தேகுதியென்னலும் 

அன்றுமர்திரரோடசன்முனபோ. 

அகன்றிராகவன்றன னையடைக்கலம் 

புகன்றடைக்தனன்புண்ணிய ன்ரானுமங் 

குகம்இிலங்கைவளங்கேட்டுவன் மனை 

மஇழ்ச் துமாமுடிரூட்டினனென்பவே. 

௧0௯ 

(௧௮௯) 

(௧௯௦) 

(௧௯௧) 

(௧௯௨) 

(௪௯௯) 

(௧௬௪) 

(௧௯௫) 

(௧௯௬) 

(௧௯௪)



கக திருமூல்லைவாமிற்ப்ரா ணம் 

தோ 9சடலைக்கடப்ப சுழ்க்சவன் 

அடைவினிற்றருப்பாசன ச்செய்தியே 

கடலரசினைக்காமுறகாடினான் 
உடலுருமன்னவொண்கணையேவினான. 

வருணனருலுறமற்றவவயோக்தியர்ச் 

கரசன்றன்கருத்தோதவனையலும் 
பரிவினார்சேதுபஈ கனு, செ ( ae 
ஒருவர்தங்கருத்தெய்துமென்றோதிஞ 

வேறு, 

மாதபங்கனைமலர்ச்சையானருச்சனைபுரிர் தங் 

சோழசெய்துழல்குணமிலிரனைச்குறைத்சொழில்க 

இதசள் நிடச்செங்கையால்வழிபடல்புரிவான 

சேதபர்தனஞ்செயதனனடறுகுரச்க ச்சால், 

நளனியற்திபசே தவைஈயர் திறைகணமுய 

வள வசென்னலாக்சரத்தசன்றெனவரைவழங்கி । 

உளமகிழ்ச்சரும்படையெலாமொருங்குஈுழ்ஈசெய்த 

வளனிலாஞ்சுவேல்/ டவரை தனையடை.க்சான, 

ஒற்றர்சம்மையேவிடூ சனலருச் சவர் உம்மைக் 
கற்றவீடணன்கலச்சனன்மற்றவாசடல்சூழ் 

Q) DP DIDT BE HD DOT Then I sé B ovr it hn BS 

பெற்றியாக்கவன்பிறங்கனமாளிகைமிசைப்படர்க் சான, 

டஇருதிறச்சவரொருவரையொருவரங்கிரு1ம2 

மருவிசோக்செர்வாளவன் ஈருமெழின்ைக் அன 

பொருதவன்றனமகுடபஙக்கம்புரிச்சகன முன் 
கருதலர்க்கரியென ச GW EU don O 5 ChE Ler Up sm, 

நொச்சிமேலவண் குரக்கின ம்வளை: சனரொய்தின 
விச்சைரீங்குமப்பா தசன்வியன்படையனைத்தும் 

அச்சுறத்திருகர்தனைக்சாச்கெனவறைந்தான் 
ஈச்சிெயங்கசன் றனைஈம்பியொற்றெனவிடுச்தான், 

சனகன்டாவையைவிடுச் திறைசரண்சரணென்னக் 

கனிவினெய்தினையாயினிற்கோறலன்கண்டாய் 

அனகனல்லையேற்சமர்செயவருகென வழைத்தான் 
கின தகெஞ்சிஐுட்டிணிபிவணென்னெனரிசழ்த்தும், 

(௧௯௮) 

(௧௬௯) 

(௨௦௦) 

(௨௦௧) 

(202) 

(௨௦௯) 

(௨0௪) 

(௨௦௫)



குசலவர் பூசனைப்படலம்: 

போரச் துணிர்சனனின்பெயாயாசெனப்புகல 
சரச்சகேட்டியானினனைவாலினானடர்ச்தப் 

பரச்சவேரிரையை சீசவன்பயச்சசனமைர்சன் 
செரிக£வேண்டுமோகினியுமென்றனன் திறல்லீரன, 

நீதியாவையுநிகழ் ச இனனிலையிலாவாழ்வைப் 

போதமெய்யெனச்சருதியபுலைக்சொழிலரக்கன் 
வாசமைர்சனிறுங்சொடியானினிவல்லே 

போதினைச்சுரு£சா திவற்சொன்மெனப்புகன் றான். 

மயிலை சசண்பொழிலோடெடுச்சன் திமால்வரையாங் 
சயிலைச்குன்றையும்பறிச்திகிமாற்றலானசனனறு 

சயிலப்பொழற்பு,பனொடு% எம்பியே!ிம்வெடு சமரின் 

வயினறப்படையிழ/ துசன்னசருழைவர் தான. 

தம்பசன்னனைவிடுிஃனன்போர்செயக்சொடிபோன 

சம்பியேமுகலானவர்சபமொ' சமர்செ ட 

தும்பரான்சரச்சாயிர்துற। சனனுப்பால் 

உம்பனேரதிகா.பனைவிசி./ ர னுபைப, 

டஇலச்குவன் Cin saves, பதர் ழி. சனனிலங்கை 

அலக்சணுற்றசாங்கவனுயிர் gi, b dom oo FDL ot 

விலச்சரும்புசழிராவணிவினைா ஈசட சமொடங்கிக் 

கலக்கினானொருகாகுச்மன சேனை.பாங்கடலை. 

நாகவெங்கணைவிடும்தனனிராஉணரிரம்பி 

சோகமெய்தினன் ஈம்பிசன்றுப/பொறுச்திகனாப் 

வேகலெங்கருளன் வரவிஸா -சகனற துவாற் 

போசகாடரும்போறறினர்புண்ணிடம பரசி, 

பின்னர்வான்படைசெறிதரட்பெருங்கள ம்சாற்குத் 

கன்னையொப்பிலாம்எனிமசரகஎணன டைந்து 

மின்னுமிழ்க்திடுகணைகொடுசதிறைவன மேற்சொரி.ப 
அன்னவன் ஜனையசற்ஜினனருங்கணைசொடுக்ேே. 

டந்திரன்பசையிளையவன் ஐன்னையேயெய்திச் 
சிரமவெம்படைதொடும்சனன்சிங்-வேறனைபான் 

௮ர்சமில்படைக்சலம்விடுச் தடவகங்கலவ்கிக் 

கர்சமாமலரோன் படைவி?ச்சனனகமூ அ. 

அர்தவேலையினிளை.பவனாருயிர் 2௪ I 
சிர்ைகெட்டடழிர்திரு்கனன்செஞ்சு_ரவன்பான் 
முக்தயிச்திரமோ தியமூ,சறிவனுஞ்சென் 
தர்சமில்புசழ்மருச் துமாமலைகொடங்கார்ச் தான், 

EEE 

(௨௦௯) 

(௨௦௭) 

(௨௦௮) 

(௨௦௯) 

(௨௧௦) 

(௨௧௧) 

(௨௧௨) 

(௨௧௯) 

(௪௧௪)



௧௧௨ திருமுல்லைவாயிற்புராணம் 

துமில்செய்வோனெழுந்சாலெனவெழுர்சனன்றோன் ஐல் 
அயர்வில்போர்பலவாளவருடன் புரிந்தாற்றி 

வியனிலத் தவெற்றித்திருவெய்தியமிடலோன் 

ஈயமிலேனையம்போரிடை£லீ, இடுமன் முன். (௨௪௫) 

நீகும்பலைப்பெருவேள்வியையாற்தினாலன நிச 
சகம்புகழ்ந்திடவில்கிவற்கோறல்சாலாசம் 

மகம்புரிர்திடுவாமெனநெள்சிடைமதித்சான் 
முகம்புலார்திதுசெய்குவான் றுணிர் சனன முறையான், (௨௪௬) 

கற்றலவீடணலுமைச்திடவறிஈ்சசாகுத் சன் 
ஈற்றவத்தம்பிரளினமாமுகர்சனைசோக்கி 

மற்றவன் றளைப்படுச்தியென்றுரைச்சனன உல்மே 

செ.ற்றமீச்சொடுசெருச்செயர்சசை சனன செனருன், (௨௪௭) 

சேன்றுமாமசங்குலைக்சவனொ செருச்செய்து 

கொன்றவன் றலைகொணர்ர்சனன் குமானேபொருவான் 

இன்றுபட்டனனோமகனிர்திரனினிச் தான 

நன்றுவர்கனனோவெனவிராவணனலிர்சான, (௨௧௮) 

வுள்ள வேலையின் மூலமாப்படைஈனியணுசச் 

சொன்னமாமறைமுடிமிசைள் தலஙூ)பவீரன் 

கன்னலஞ்சிலையான ானைச்சட்டழலாளெம் 

முன்னவன்பொடித்தாலெனமுடித்சனள் முனா த. (2 &&) 

டுன்னவாறிவணிளைபொருகிற்புழியிலங்கை | 

டீன்னவன்வனசரப்படைமிசைப்பொரவம்சான 

தன்னருஈ்சம்பிகனளைச்சொலைரே/பவன் சழு்தி 

முன்னியேவினானிலச்குவன் முன்னா? பழுதான, (2.2 0) 

அலுமஜோர்ர் தசெளறனுெல்மருத் துமாமலைகொண் 
படினறவிர்ச்சனனிளையவனின்னளான் ஹெம்மான 

றனையடைர்தனன்மாசலிச சமசன்றேர்சொண் 
டனையைகோபவனே நினனருமறைபரச, (௨௨௧) 

வஞ்சனாகயெவிராவணனிரசமேல்வந்தான் 
ஈஞ்சமேயென ச்தும்பையேசூடினனயர்தான் 
எஞ்சுரு தபோர்பொருகனனிராகவனின்னே 

செஞ்செவேகொடும்பகழிதாண்டினன செருக்களச்தில், (௨௨௨) 

தலையிரை(/ சினானிறைவிடுஞ்சரச்சளச்கெதிரே 

நிலை்கொள்வாளிகடேவினனீண்டவன வளைக் 
கொலைசெய்வாளியைவிடுசக்சவனாருயிர்குறைத்தான் 

மலரின்மாரியைப்பொழிரஈ்சனர்வானவர்மடுழ்62. (22%)



குசலவர்பூசனைப்படலம். 

வீடணன் தனைசோக்கி.பிண்டிவற்குநிவிழைக்து 
நாடுசென்றனனீமகற்கடனெலாகயர்சே 

ஆடவர்க்கரசன்சொலையவன்சரக்கொண்டு 
பீடிலான்றனக்சாந்ரினன்கடனெலாம்பெரி௮, 

வர் சவனறனக்சவ்விலக்கேசளூமகுடர் 
தந்திவண்வருகென்தனன தம்மியுநேர்க்தான் 
மூர்தியன்னையைத்தீவயின்மூழ்கியேவருகென 

றர்சமில்லியமுரைத்தனனன்னணம்புரிந்தார். 

அன்னை கற்பினால் வருக்தியயழலவனம்மர 
எனனையுஞ்சுடுக்சயினையிட்டெனைவெதுப்ப 

உன்னினாய்கொலென்றுரைசத்சனலுடம்படாதவலும் 
தன்னைல்கியோனெய்திடச்தாலுடம்பட்டான. 

தந் தபால்வரம்பெற்றவன்றம்பியோடிலங்கை 

வந்திறுச்தவானரப்படைகசூழமாரிலமே 

தந்தசான்முசன்வக்சமாலுச்தியேசகையும் 
அந்தமில்புகழ்ப்புட்பகமானமூர்ர்தசனருன், 

ஓலங்சைமன்னலுமிரவிகன்மைக்கலுள்ளிட்ட 

AOA GO MUG ISG CH F Sat FoR ETS FF 

இலங்குபுட்பகமேறியவிராமனுமியைகஈது 
நலங்குலாவியபரத் துவனிருக்கைண்ணினனால், 

தான்வரு$திசைகாடி.பகம்பிதன்பொருட்டாற் 

சானவருஞ்செழுக்தாரனுமனறனைச்சடி.து 

சான்விடுச்கனனாங்கவனயோச்தியைச்சார்ஈ்.து 
மான்விழிச்சன௫யொடிறைவச்சமைவகுச் கான, 

பரதனுஞ்சத் துருக்கனும்பரிவினினீன்ற 

பெருமைசாலனைமாரொடுமன் பினாற்பெரிதீண் 

டருமைசேர்பரத்துவநெறியறிபரத்துவன்ற 
னிருமையுஞ்செதியிருச்சையையெப்தினர்யாரும். 

தகலுமெய்தினன்கொண்டல்சண்படுக்குமாமதில்குழ் 

நகரயோச்திவாழ்மார்தருகண்ணினர்சல்லோன் 

அ௮சனமர்ச்சொருவிருர்தெனச்சமைதியாலென்முன் 

முசனமர்ந்தவன்கருத்திலுக்கசைந்தனன் முன்னோன், 

மருச்தினைக்கடைக்தமரர்ச்குவழங்கியவள்ளல் 

விருந்தெனச்சமைச்சவணகன் றெழில்விளங்கயோச்இ 

19 

Sh. 

(௨௨௪) 

(௨௨௫) 

(௨௨௬) 

(௨௨௭) 

(௨௨௯) 

(2 m0) 

(௨௯௧)



ere திருமூல்லைவாயிறப்ராணம் 

மருக்கடைரந்தனன்மாமறைஈடம்புரிந்தனவால் ் 

அருததவத்தொருவசட்டதுமெய்தினனாக்கு, (௨௬௨) 

நகாபுனைஈ சவாந்ம்பிவரசெய்சலுஈம்பி 
மகுடமேபுனைர்சன்னையொடரியணைவயக்கி 
௮கள மரச் சவனியைப்புரர்சோம்பினனன்ே 

நிகரில்வானவாடுனிவரராசிசணிகம்ச்௪. (௨௬௧௩) 

டராமனாளுசைசிறக்ச.துமாநிலச் தியாண்டும் 
பராவரும்மறர்தனிஈடம்புரிந்ததுபாக்கான் 

விராவருல்கடனாறினிலொன் றமேற்சொண்டு 
சராசலப்பொறைசமர்சனனென்பராற்றச்சோர், (௨௪௪) 

அரசரீதியாமலுமுளையஹுச் தணைவழாது 

பொருவில்சீர்ச்சயரகன்ஈரும்பு கல்வஓும்பவியிர் 

சரு.தமாறிலொன றேர்றுமுவையமபச:க்கன் நு 
மொருதுறைக்கணீரருர் சவாழ்போதிலங்கொருசாள், (2.௧௫) 

அ௮ண்மைச்சொண்டனாமொற்றலுமரணியர் சனனில் 

வண்ணமேகலைச்சள கஇபம்வள்ளலைப்பரிய 

ரண்ணிமர்வடனைாகாச்சொடுவச் தம்பி 

உண்ணயர்திவணுறைவ தமூ௮ுதிகொலெனனா, (௨௬௬) 

ஆண்௭ளொர்சிலாறைவ தடொரு £வணறைய 
வாங்குவிற்சரத்திராகவன் உற்ற தட்டுப் 

பாங்குதன்றுளை ர தம்பியைட்பரிவொடுமழைத்திட் 
மங்குளார்நிசழ் சதி. செயலியாவையமிபம்பும், ௨௬௭) 

மைர்சசேணங்கள்சானகமரபுளிவன மே 

Rien gs aren ic pie ci fi Oa ew enter ig mir. 

தா். துதேரிடைே பற்றிரியொல்லையிற்கொடுபோ 

யச்தமாஉனம்விடுச்செனவருளினனனகள். (௨௪௮) 

௮தவெம்மொழிசேட்டறிவழி£சரும்புண்ணில் 

வெந்தசோல்விடுத்தாக்கவண்பசைச்துவெய்துற்றே 

எந்சையாருளர்திறம்பியசென்கொலென்றேய்கி 
தொர தசானமொளிசைநோக்கியேகடக்தான. (௨௧௬௯) 

Guard Gg phere Gu wats Baoan. 

அருமறைத்துணிபாகுமாலையனலுமம்ம 

இரைகடற்பள்ளிவிடு த, தசேவகனென ச்செரிந்தே | 

லுரைசெய்சித்பசெலூழன் திஈடப்பதிக்குண்டோ, (௨௪௦)



குசலவாபூசனைப்பட்லம். 

கருணைவல்லியோசருக்சொடுகிற்பக்கைம்மலைகேர் 

இருகரத்தனோகானவிடுக்கென நிசைத்தனனால் 

ஒருவனென்செய்கேனெ௮௨ரிடமுணாப்பனென்றேஙக்கும் 

பெரியனெஞ்சசங்கல்லினும்வலிசெனப்பேசும், 

பிழையிலா ளயும்பிழையளா ளனப்பெரிதரைட்ப 

மழையையேர்பெருக்சசைழுணி?கனனவனத்தனறு 

குழைபொருச்சடங்கண்ணினாளெய்திகொழ.ப 

இழவகாடிலனென் செப்கேனென்செய்சேனெனுமாள, 

தீ BE ot COT BBV &கைசென் நிருஈ 3 6 Gar gy in 

சங்கைமீச்கினன்சமிகனற்கடக ளுச்சாை 

இகங்கணைமஎனையேற்றமுமிசைக்ககன் ஐனனா 

லெங்களண்ணரனசி/சையேன்றிசைத தென்றிசைட்பான், 

என்றுளேநினைசருக்சலங்கற்பிலுக்கென்னும் 
ஓுன்றுபூங்குழற்ஈடர்க்கோடுமாளிசைசொழுது 

நினறுளேபுகுர்தாக்குறைநேரிழையவர்பாத் 

சென்றுரைத்திடக்தன்வரவுணர்ச்தினன்றிற? லான. 

சனூலவொவெனவேகினன்றாழ்ச்தனனமுழா 

தனசனின்னைத்தேரிடைச்கொடினறடவியைச்காட்டென் 

றுனிகிகழ்த்தினன்சிந்சையாதெனவவளசம்புக் 

கனையுகல்லணியாடையும்புனைர்சவணட.ஈசாள், 

நடக்திலச்குவன் கொணர்ச்ததேரிடைஈயக்தேறிக் 

குடங்கையின்கணன்கடங்குமுண்கட்குலமானுங் 

கடந்துகாவதம்பலசுரம்பலகடம்பலசென 

றிடங்கொள்வான்மிகமுனிவரனிருக்கையையடைச்சதாள், 

டூன்னகாலையிலிளையவனகடர்சனிலிளமான் 

௮ன் னமங்கைதன்விழித்தணைகாணவெம்மனனாப் 

பன்னரும்விநோதங்களைப்பாரெனப்பகரநது 

மன்னவன் றிருவாணையைநினை 6துள மறுகும். 

௮ன்னைதன்னையத்தேரினின் திழித்தவள்பாத1 
தன்னையேச் திரின விருவிழியருவிதான் சொரியச் 

சொன்னசொற்றடுமாறிடமன ஈணுக்கெய் த 

மன்னவன் றிருவாணைமீசெனவழுத்தினனால். 

வேறு, 

'கேட்டாள்சனஏயிளையான்சொலச்சேடிலாதான் 

ருட்டாமரைக்சென்பிஷழத்தேனெ் னத்தான்றுளக் 

சுகடு 

(௨௪௧) 

(உ௮௨.) 

(௨௪௯) 

(௨௪௪) 

(௨௪௫) 

(௨௪௬) 

(௨௪௭௪) 

(௨௪௮)



தச் இருமுல்லைவாயிற்புராண்ம 

மீட்டேயுருமேத்றொலிசேட்டகிடலசாப்போல் 
வாட்டானெலுமுண் சுண்கள்பனித்திடமண்ணில்லீழ்ர்சாள். (௨௪௯) 

ஒருவாறுதெளி£் ததன் முன்னருலைந் துநிற்கும் 
மருவார்ச்சசனியெனவோகங்யெமாண்பினானை த் 
திருவாழயோத்திரசாமீளகெளச்செப்பியன்னாள் 
பெருமாதவவானமிசன்வாழிடம்பேணியுற்றாள். (௨௫௦) 

டூளையாதலீரத்திளையானெஞ்சிளை த துக்கண்ணீர் 
கிளையாரிலத்,தவிளை த்தேவெறும்பாலை சளனைப் 

பளகேயிலாதமருதத்தினற்பண்பசாக்கத் 
தீளராவிரலிகுலசாயகன்ருளடைக்தான். (௨௫௧) 

அடைந்சோடரதபடியாவுமறிவித் தன்னான் 
இடர்தானிருநதானிளையானிவணெம்பிராட்டி 

கடர்சானடைச் துமுனிராசன்சனிர் துபோற்ற 

கடச்தாள்வருத்தமகன்ருாங்குகயந்திருந தாள். (௩௫௨) 

கற்பின்கலனாமடத்தையல்கருநிரம்பிக் 
பொத்பிற்சுடருமிருமைக்சரைப்புனிசவோரை 

நிற்பப்பயந்தாள்சடரோனைரநிலாவைகேர 
வற்புற்றனனமாமுனிராசலுமறறைஞான்று, (௨௫௪) 

வேறு, 
தருப்பை சன்னுனியாற்றட வியகனமையாலும 

விருப்பினானிலவச்தினாற்றடலியல்பாலும் 
அருத்திபாற்குசலவெெொரனவவர்க்சரும்பெயர் ச 

திருக்குணர்க்தமாமுனிவரனிலகினள ம்மா, (௨௫௪) 

மைச்தராமிருவோருமாமதியின் முன்னீர்மை 

௮ந்திலெய்தியேவளர்ந்திடவவர்க்குபகயனஞ் 
சிர்தைமாம௫ழ்சிறர்திடச்செய் து தானியம்பும் 
௪.ச்சையாமரிக்சமன்சசையெடுத்தவர்சக்குரைத தான், (௨௫௫) 

இன்ன்காழையையுணர்த்தியகன் மியீண்டவர்க்குப 
பன்னருங்கலைபான்மையாற்றெரித்சனன்பைகசார்க் 

சன்னகுந்திரடோனினர்கற்றுவல்லவராய் 
அன்ன தர்சையிலுஞ்சிறக்சோக்னெரடைவான். (௨௫௪) 

வேறு, 
யரிமேதர்தனைப்புரியபப்பரிவோடுக்சான்முயன் ௮பரிவிடுத் 
விரிவாயவனிகமொடுமிளையானை படனனுப்பவிரவமம்சப் 
பரிகாலுமலையா௮ங்கடர்துவான்மிகமுனிவன்பன்னசாலை 
யருசேசென்ற தமைச்சரிருவோருமதைச்சகைச்சாரடைவினம்மா, (௨௫௭)



குச்லஏர்பூசனைப்படலம், க்கள் 

கண்டவிலக்குவனசடலித்றோன்றுகப்வெனக்கனன் அகரலற்காயம்ச 

ஏண்டளொனத்தன்சைவில்வளை த. தலூல்சணை தொடுப்பவன் னமைர்தர் 

கொண்டவிளையாட்டெஷ்னக்குனிவில்களை த் தச்சரகீகள்கோத்செறிஈத 

புண்டரிசத்தட _ம்போதுமுடம்பெக்கும்புண்படுத்திப்பொல்கயோர்த்தார். () 

படைபுழவருடன்சென் தபகை்செதிர்ப்பப்பாலின் மணமருதவாயார் 

கொடுமரச்ஜைவளைக் தநெடுங்கோல்விடுப்பத் சரியா தகுருதியாற்றி 
னிடையழிக்துசென் ௱கன்றாரொழ்றர்கள்சல்லோரிறைவன யோத்திமேவி 

நமிவனெனவிருமைர்சர்பொருதவெள்றதிறனனை த துகாடிச்சொள்னார். () 

கேட்டிள்ளம்பதைபதைச்தப்படையெழுமினெனவுரைத் அச்சேடிலாதான் 

கோட்டலங்கற்பு.பக் துடிப்பக்தேரேறிக்களங்குறுசித்தொடுகீர்வைப்பி 

னீட்டுதவமெனக்கிடர்தமைர்சரிருவோரு_லுமெதிர்ப்பானப்புக 

கூட்டமழைசொரிசருவான பின்னவரையேவினான் குழைச்துமாதோ, (௨௬௦) 

on p 

பரதலுஞ்சத் தருக்கனும்பதைச் தளம்வெயாச்து 

வெருவியோய்ர்தனரிரவிதன்்குலம்வருமேலோன 
சருவியேயமர்பொருசனன்றளர்ந்தனனதற்பின் 

மருவினானொருவான் மிகமுனிவனாச்சிரமம், (௨௬௧) 

கண்டனனமுனிவ ரன் நனைக்காகுக்தன்சண்டு 
மண்டுமன்பினால்வணங்கிெனன்வணங்ூயேரிற்பப் 

பண்டைமாமறைப்பொருளினைச்கண்டபான்மையலு 

மெண்டவாதபேரன்பினின்னனவவழ்$யம்பும், (௨௬௨) 

கற்பிலுக்கருங்கலமெலுமனையைக்கைவிடுச் தாய 
பொற்பிலனுக்சவெணுறையுளாம்பு சல்வரைச்சைச்சொண் 

டற்பின் மேன்மையாலரசுநீபுரிதியென்றனறிச் 

சொத்பதங்கடக்தோங்கிுயதொன்மையான்றனபால் (௨௬௯) 

பின்னுமேபுகல்வானினிப்பிழைப்பிலதென்றும் 
௮ன்னையோடு£யனிசமும்பிற்படவயோச்தி 
என்னுமாஈகரெய் தசென்றனனிராகவலும் 

அன்னமாமொழிகொண்டயோத்தியையடைச் தனனே (௨௬௪) 

இருமையுந்தருமயோத்திமாககர்தனையெய்திச் 

தருமமன்னசான௫யொடுந்சம்பியரொடுக்தன்ன 

லுரிமைமைந்தருமகழ்தாக்கோலினையோச்சித் 
தரணியாண்டுகொண்டிரு£ சனன்றயரதன்புதல்வன் (௨௬6) 

வேறு, 

அள்னவேலையினவ்விராமன் oc e0 

கனனிகரும்புயக்தாளைமைந்தரும்



aby திருமுல்லைவாயிற்புராண்ம் 

இன்ன வாறிதயச்செண்ணிமாழ்சனொ் 
என்ன டாதகஞ்செய்சேமிவணெனா, (௨௬௬) 

தாழைமாரைப்படையொசொய்த்தனம் 
வேதநன்னெறிச்சேமிகைசெய்தனம் 

பாதகம்மிதுமிவாப்பதிப்பாரிடை 
நீதிமைந்தர்ரிகழ்த்தியதில்லையால், (௨௬௭) 

தாைபால்வரம்பெற்றமைதான றிட 

சேசமின் நியிரும்புவனஈ சனை 

யோ.துசற்றவைச்கொல்லைய சவினான 
நீதியானனெனகெஞ்சகமாழ்கினார். (௨.௬௮) 

மச்திரம்பறைமாநிலத்தேதசபை4 

தீர்சதாதையைச்சாணுநிகரெனச் 

சிர்தையாலுரைசெய்வதுிர்தியா 
திர்தவாறுசெய்தேமென வெண்ணினார், (௨௬௯) 

வேறு, 

தர்தையோடருர் தவன் ரனைவணங்கினர்தாழா 
அர் தமாதியிலாவடமுல்லைவா ழமலன 
GH STW TE சரண் பணிர்்திருவினைஃடபப 

எந் தமக்கு$ீர்விடை சம்மினோவெனவிறைன்சா, (௨௭௦) 

விடையையேற்றயோத்தியின்வியனபுரிசையைக்கட து 

குடிஞையாகியசரயுவைக்குறித்தடைந்தகன்று 
சடியவல்வினைதொலைச்சியகாளிக்தியோடு 
படிசொல்கங்சையொண்கலைமகள்கலந்திடும்பான்மை. (௨௪௧) 

மருவா 22 க்சையாடிரின்றரன் மலர்க்கழல்கள் 
ப.ரவிமாந்தர்தாமரித்திடவுவக்கும்வான்ப தியை 
யரிதினெய்தியாங்கனனபூரணியுடனமர்ந்த 
கருணைமாகடலைப்பணிக்சேத்தினர்கனிர்சே, (௨௭௨) 

அன்னநொல்பதியசன்றருணந்தியங்கணனை 

மன்னுமால்வரையுருக்கொடுவழிபடுமாண்பா 

றன்னிகர்த் தசசயிலவெற்பினைத் தகப்பரசி 

என்னையாளுடையிறைவன் தென்சமிலைபெய்தினரால், (௨௭௯) 

சிலந்தியோடராச்சரிசினவேடனின்றிறைஞ்சும் 

நலந்திகழ்ந்தவவ்வெத்பினைஈயந்துநின் றேச்தி 
வலர்தயங்கயெசகொளியோடரனடம்வழமக்கும் 

டொலஞ்செதிர் சசல்௨டவனம்புரிர் சண்டன் ரால், (௨௪௪)



குசலவர்' பூசனைப்படலம் 

கண்டுநின்றுளங்கட5 ச ரன்சழன் மலர்பரசி 

யண்டர்சாயசன்முல்லையையனபொடும்காண் 

மண்டுபேரவாவெய்தியமைர்சரப்பதிபைப் 

பண்டை.டவவ்வினைபா திடட்பர வினாசண்டாா 

வரதன் மேவியவடமுல்லைவாயிலையணுகி 

௮ரசனச்்சடமூழ்கென்னி.பமமதாற்றி 

பொருசெம்பட்டினாடையைவிமைக்சமாயினினுடுத்துக் 

கரு துமக்கமாமணியினை ச்சனிவினொடணி;ு. 

தில்கள்சூடியசெல்வனை சசெய்வகாயயைப் 

பொக்குமா சரவான்வழிபாட்டினைப்புரிந்திட் 

டங்சணைளைன்வாழாலயவடாதுபாலனபாற் 

றுங்கமேம்ரிசைமுகத்சொருசவக்குதிதுணிர் 2, 

பதிட்டைசெப் சவர்வழிபடுகாலையிற்பரமன் 

மதிச்சடைப்பிரான்மங்கையோடெளிவரமைக்கா 

திக். தரின்றெமாரதயர்களைசோதியேயெனனக் 

கதிச்குமன்பினாற்பரம்பரன் கழநிடுமன றே, 

மசலையன்பிலுகொயயெனிகிர் தர்காணிீவிர் 

விதுவணிந்திடிமெம்மைஈன் முகமம்விளம்பும் 

விதியினாற்றியபூசனைவிழைச்கனம் பரசிற் 

பொதியினீளெரியாயினபுரிஈ்சவெம்பவமே, 

என்றுகூறியவிளறைவனையிருபகமிறைஞ்சி 

மன்றவாணமாமலைதருவல்லியோர்பாக 

கன்றினால்விளாவெறிச்சவன்காணொணொப்பாக 

குூன்றவார்சிலைக்குரிசிலென்தின்ன கூறுவரால், 

வேம, 

மண்ணிடைபைபச்சாய்கிரிடைகான்காய்வதிகின்றாப் 

எண்ணியகனலிடைமூன்முய்காலிலிரண் டானாய் 

விண்ணிடையொன்ருய்மேவியரீவல்விராச்செய்திப் 

புண்ணிபமேனிசாட்டினையாசேபுகழ்வதுவே, 

காலனையஞ்சும்பெற்றியிலேமுட்சனிவாசச் 

சாலகினைக்சகண்டெய்தியபெற்திசனைகாடுஞ் 

ல மதாலிறையேயொருகீமுனசிறுபாலன் 

பாலணைசாலன்றன்னையடர்த்சபரிசானே, 

பூங்சணைமாரனுமெமையி ரவொடுபசல்பொருகின்ரு 

னீங்கணைவிற்றேபென்பஅகருசேமினி£முன் 

2௮/௦0 தகர 
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2.0 இருமுல்லைவாயிறப்ராணம. 

பால்கொடுரால்வர்க்சருமறை.பர்தம்பகரும்கா 
லாக்சவனொழிபகிழி;த்செரிசெய்தமை.பாயும்கால், (௨௮௩) 

எல்குச்திருமுடியெங்கும்மெழின முகமெக்தாய்கிற் 
செங்குரலந்திகழ்விழிமலரெல்குமிணைச்செவியே 

எங்குமறைச்திருவாயெக்குங்கரமெங்குர்தா 
ளெங்கும்டரிவினெடிலகிபகினையென்னோ த௨சே, (௨.2௪) 

கோசைக் சட்டளைக்கலித்துறை. 

மங்சைமழெரிவசங்கரனேமதமாவுரியாப் 
அங்சணனேபவபர்தமருவதிபாசகனேன் 

இம்குலைவேனிவணென்புரிவேனிசமேயறியேன் 

எங்கணைவேன்மவன் மாரகராயெதால்குவையே, (௨௮௫) 

இத்திரிபங்கியிலடங்கிய 

வஞ்சிச்துறைக 

மக்சைமகழ் இவசங்சகானளே மசமாவுரியாய் 
௮ங்கணனே பவமந்தமரா ௮திபாசசனேன் 

இங்குலைவேன் இவணெனபுரிவேன் இதமே.பநியேன் 

எங்கணைவேன் மவனமாரரகராம எலால்குவையே, 

என்னகின்றவர் ததிபலபுரி*சசற்செம்மான் 

சென்னீமேன் மதிமிலைச்சியசி௨ச்சொழுஈ திரங்கி 

இன்ன றீர்ர்தினியேகுமிலும்பதிக்சேடுத் 

தீன்னமின் நியேயரசுசெய்செமதடிசார்கீர். (2௮௬) 

எம்மைடீர்௨ழிபாடுசெய்சீறிலினபெய் தஞ் 

செம்மையாலிதுகுசலவபுரமெனச்செழிக்க 

அம்மையப்பனாமெமையகலிடமகமஇழ்ர்து 

இம்மையேகுசல௮புரேசப்பெயரியம்ப, (௨௮௪) 

என் றுகூதியவங்கணனிமயவல்லியொடுஞ் 
சென்றுதான்கரக்தனன றிருவருட்கு றியிடைமற் 

தன்றுசொட்ட துகுசலவடாமென வழையும் 

பின்றைமைந்தர்களிருவருபெரிஐளங்குழை*சே. (௨௮௮) 

ஏச்திரின்றனரிறையருட்சருணையையெண்ணி 
ஆதி தனைப்பரிர்சடைவினின்வழிபமஇயர்த 
மீத்தலாசனிற்சில்பசல்வைஏெல்விடையேற் 
*ரோத்திறுட்பொருளோர்ச்சவரயோத்தியையுர்மார், (௨௮௧)



அருவாசபபடலம, 

சேன்றுசாசையைவட்டனைச்சேவடுபரடி 

யொன்றிவாழ்க்,சனர் துருவாசப்பெயருரலோன் 
சன்றுசற்றச் சாலிக்திரத்டுடுக்கடுஞ்சாபத் 

தின்றமேவியகினைதபவ ழிபடலறைவாம், 

தசலவர் பூச$னைப்படல ழறிழிற்று, 

 வககளுகமவமுவத வல்வவம. 

அருவாசபபடல[ம 
a a 

- 

ழன்னைஞான்.றருச்சருமகன்னெ.றிவயின்முதிர்ச்தோன் 

சன்னிபாகனேயெனத்தகுங்சரிசிலாமனத்சோன் 
பொன்னையேபொருமர்திரவிதிட்புலக்கொண்டோன் 
இன்னலாற்றுமிந்தியமடக்கியலிருகசுவத்தோன் 

விச்தையீசனோடெழிற்சசாசிவம்வியனசத்தி 

நச். துற்சிவமெலுஞ்சாகாக்சியரலனோ6து 

தித்சமாசறுத்தரன்றனைநினைஇச்சிவசா த 

ஈத்தையேபுனைஈ்தருமறைரெறிவயினடப்போன், 

கங்கைமுற்பலதீர்த்சமாடியகருக் துடையோன் 
துங்கசான்மறையச்சியிற்றுலல்குமாசமமே 

இகங்கரன்பெருங்கருணையையெய்,துவித்திடுமென் 

தெங்குமேபுகல்கிற்பவனிருர் தருவாசன, 

அச்திரிகசனசூயையாமன்னைக்குமமலன 

லைச்சமாக்சருணையினமகவென வருமா g 

வத்தனச்சிவனடியலதொன்றையுமதியா 

வித்தகன் றவஞ்செய்வகங்கொருவியன் சூழல், 

என்ளரும்புசழ்சவமிபூசனைகவினெய்த 
முன்னரேசலிவயின்வ ருமும்மதக்களிறு 

தன்னையூர்ச்தொருகுலிசியுச்சசவினெப்தினனான் 

மன்னுமாசமிவனப்பெரும்பூசனை மதித்தே 

தன்னுடைப்பரிவாரர்.தன்புடைவரக்குலிசி 

௮ன்னமாப்பகடூர்$தமராவதியகன்று 

ஈன்னிலத்தின்மேல்வரத்.துணிர்தனனலனெனைத் தம் 

)ன்னிடு ச். துருவாசன்வாழ்குழலைபடைகதான் 
1a 
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5௨௨ திருமுல்லைவாயிறபுசாணம 

அரம்பையூர்சிமேனகைதிலோத்தமையாதிக 
கரும்பிற்சின்சுவைகற்பி த் தமொ ழிச்சியொகடிப்ப 

பரம்பு. நூதுணராண்டளப்பான்முதற்பனவர் 

வ.ரம்பிலோர்புடைவரவவன் பவனிவற் தீனனால்,, 

உரகரசாரணாூத்சாகள்சாத்தியரொடுகந் 
திருவர்செனன ரர்சிம்புருடர்கழிசைப்பாலர் 

பசவுசீர்ப்பிரபாசனேமுசலவர்பரிவான் 
மருவிடச்சமிமாவனப்பூசனைமதித் தான். 

சத்தியல்ல தசவமிலைசவமலா தந்தச் 
சத்தியில்லையச்சச்தியைவழிபடத்தக்ச 
உத்சமப்பெருஞ்சாற்றிறுக்கடெனெனவோங்கும் 

௮.த்தகுங்கன்னிமாமதிரவமியினயனாள். 

மாகவத்துருவாசளன் வாழ்குழலின் வழியே 

மேதகும்பு£ர் .ரன்செலவிழவொடுமுனிவன் 

போதரான்குணாச்சவனெதிர்போர் துண்டவனைச் 

கோதில்வான வர்குழுவினிற்புகழ்ஈ் .தகொண்டாடி, 

தானரன்றனையருச்சித்ததண்மலர்ச்செமமல் 

ஆனவன்பொடுமவன்கரத்தளிச்தொருகடிகை 

மேனமாமறைமனலுக்களான்விதிமுறைவமுத்தி 

நீசயக்தொருவிருக்ெெவமைகெனருனினை 6 3p. 

டூர் தொன்றன க்கினிவருங்கேட்டினைசோக்கான் 
சந் சமாமறையோ தியமுனிவவித் தமியேன் 
வந்தசாரியகோக்கலைசாழ்ச்கனைவறிகே 

எந்தையென்றனையதஇதியாகென்றனையியம்பி, 

சேம்மனமாமலாதர்கனையம்மலர்சிறிதும் 
வர்ததன்மையைகாடலைவம்பினமெய்த்தவமே 

எ£்,சநாளிலுஞ்செய்தளையிவணிருக்தளையால் 

௮ந்சமில்புகழோயெனை ச் தடுத்தனையன றே, 

த வமதேபுரிர்சென்்றுமூணுறச்கங்கடணர்து 

சிவன தாளிணை) சனைசெய்துமின்றனையால் 
ga Por or sakOw LG doen pars & pbs 
கவமுறும்பரிசனர்ச்குமென் னணமுணவளித்தி, 

என்றுமுன்னை காள்ச சமசமியற்நியெம்பெருமான 
துன்றுமாமலர்ச்சேவடிபூசனை ஹணிர்து 

(௯) 

(௧௪)



அருவாசப்பட்லம. 

நின ஐமாண்பினாலப்பகம்பெறுகெடுக்குலிச 

அன்றொவ்வாசனவுரைச் தனனத் சவனெதிரே, 

உரைக்சசனறியம்முனிவரனு தவியதொடையல் 

கரத்தில்வைத்திடானருனடாவியமதக்களிற்றின 
சிரத்தில்வைத்சனனமற்ற தசெழும்புழைக்கையிற்கொண் 
டுரத்தினான சையூழ்ச்தியேசிதைச் த. தாங்குலப்ப, 

கண்டமாமுனிவடவையிற்€தினன்சண்ணின் 

மண்டுசீட்பொறிசொரிசரவாயத தடிப்பச் 

சண்டவாயுவுஞ்சமழ்ப்பவெர்தழற்பிழம்புருவல் 

கொண்டுநினறெனகச்கொதித்துநின் நின்னனகூறு, 

டுமைவனார்நிருமாலியமலனாயெண்ணிலையால் 

அறிவுசோர்கதனையரும்பரிசோர்க்திலைபாவி 
முறைமைமாதினையரு£தவமதித்திலைமுழுதுங் 

குறைவெடுத்தனையரைச்கனைகுறித்திலாய்சிறி தம், 

மாலவனபெருந்திருவினையெய்ச லுமலரின் 

மேலவனவிதித்தொழில்புரிகிற்ட தம்விளம்பில் 

பாலனுக்கன்றுபரிந்தொருபாற்கடலுதவுஞ் 

சீலளைக்சொழுஞ்சிஈப்பெனச்தெரிந்திலா.ப்சிதியாப். 

௮,தி.தியாகெனுங்கட்டுலாயவமதிச் சனை 
அதிதிமைந்சனாம்பான்மையையறிந்திலைபறவே 

மதியழிக்தனை மம்மரின்மயர் 6 சளைவானோர் 

பதியெனும்பரிசாற்பெரியார்ப்பிழைச்சனையால், 

சேருச்சினானனிசெருக்களைநின பெருக்திருவப் 
பெருக்செனை ச் துமீண்டொ ழிககீபிதருணராிண் 

டுருக்கரச்சொருகின்னகரொருவினையா௫ித் 

தரைக்கணாண்டயுதஞ்செதிகென்றனனசபித்தான் 

வஅமையான வரு£சென்றவனவகுச்திடுவ சனான் 
முறைமைமாதிய௰குலிசியும்கேட்டுமுன்னயர்ந்தான் 
மறுகுசிற்றத்சான்மாமுனிமாழ்கியப்பகட்டி 

னிறஹையைசோச்சியேபின்லுமின்னனவெடுத்தியம்பும, 

மதத்தினாழ்ச்தநிஞாரைமதியாதுவானோர் தம் 

பதிக்கொரூர்தியாச்செ.றிர்தனைரின்னெழி ற்படிவங் 
5திக்கும்வெண்மையாமேயினைகருசலர்தம்மோ 

டெதிர்த் தவென்றனைவெண்மருப்பீரிரண்டெய்தி 

2. ih. 

(௧௫) 

(20) 

(௨௯)



க்கச் திருமூல்லைவாயிதபுாணம 
ஏனமால்களித்றிறுஞ் சிக் சளையிவண் சளி ச. 
சாசளசாயகற்கருச்சனைரயர் அ. தான்புரிக்த 
சானமாமலெென் றசன்£ர்கரு த்திடையே 
சீரயர்திடாதின்னணநிகழ்த்தினையன் றே. (௨௪) 

தரியமால்களிருகெள க்சடியசோர்சாபம் 
அரியமாசவனறை;.துமஞ்சிெயமகவான் 
பெரிதுகெஞ்சகமயர்ச்சமைபீதகலுணர்க்து 
விலாகினமானம்விட்டிழிஈ், கவன் முன்னி துவ்ளமபும (௨௫) 

சினத்இனார்றவமிழச்கனர்செல்வமுமிழக்தார் 
னெ த்தினாற்பெருர் இமையேகிளை ச திடுமொழ்£ 
நினைத்து தருஞ்சாபமுரின் பெருந்தகைமைக் 
செனைத்துமேசகவன்றென்பசெண்ணலையரவோய், (௨௬) 

அரியகீரிதிதேலுமின்றுணர்கிலாதறைக்தாய் 
பெரியசாபமீண்டிவனசெயும்பிழைசன கஏரவங்கி 

உரியமாகவத் துறையுளாயவந்தருள்சகெளனப் 
பரிவடைர்தவனின்னணம்பகருவானன் றே, (2௭) 

மருவமாண்டளப்டோயிவண்வழங்கெசா பம் 

ஒருவிடாதெனிலுங்கனிவாலுவர்தென்னைச் 
கருதியேவினாவலிற்கழுவாயுரைக்ெரும் 
அரியமாதவச்சோங்கலெனறவனறைகச்தனனால், (௨௮) 

என்றுகூகியபினரையலவ்விருச் தவன் குன்றின் 

வன் திறற்ிறகரிர்தவன் மதிமுகநோக்கி 

௮னொர்மாமுனிக்கருமணியளி,த்ததுமுலக 
னென்றுமன பருக்ருஞ்சித்தியெனை த த5ல்யெதும். (௨௯) 

கயிலைவெற்பிலுக்கண்னு சற்ினிய தமிலல்கு 
மயிலையின ௨டமேற்கினின் மருவிநிற்ப துவம் 

பமிலுமுன்னுகம்பசுகூரகதப்படிவாயும் 

இயதிசோதையிலழிது௮புட்பராகமுமாய், (௬௦) 

இலகு அவாபசத்தேய்தரு௨யிரமாய்ப்பொல்லாக் 
சலிமினிச்திரநீலமாய்க்கவினியவுருச்கொண் 

டலியொடாண்பெனணாமமலஞர்சின் திடிமக்ச த 

தலனைமேவு திமேலியுச்சனிமுதனாமம், (௯௧) 

பரசிகொாடொழும்பதமகல்லாலிமுன்னான 
மருமலர்த்தடப்பொய்கைகீராடியேமரபாள்



அருவாசப்படனை, 

உருகுகாசலீன்வழிபடினெழியுமென்௮அரைத்தான 
பெருகுவெஞ்சினமோர்படிவாகெயபெசியோன் 

பீன் னரும்புகல்வானிழஈதிடும்பெருக் திருவ மு 
நின்னை மேவிடுநின்பசமெய் துதியென்னா 

அன்ன மாமுனியறைந்திடவண்மையினின் ற 

உன்லுமீரிருசோட்டிபமுரை ச திடுமன்ே, 

Quad cnet ahi se swan given na 

மயர்வினாற்புரிந்தேன லன் மரபுளியெம்டா 
லயாவிலாசென்றுஈ்தலையினோ் தரும்பணைர்திடிலுங் 

சயமெனப்படுவதஅ சன்காலூழ்க்குச௱சவே. 

எண்ணெயாடிஜலுமீர்ம்புழைகச்கையினெடுத்தென்று 

மண்ணினை ச்சலைகொட்டியேதிரிதரல்வழச்கால் 

௮ண்ணல்யான தியா திவணாற்றியபாவம் 
எண்ணிடாமையேபொறுச்சகருளென் றசவ்விபமே 

என்றுபன்முறைவேண்டியேயிறைஞ்சிடுமிப ததை 

நன் றகோக்கெகான்மறமைமுனிவனுகயக் திட் 

டொன்றுகேட்டியாலுரை ச்தனமுனக்குரித்தனருன் 
மன்றவேனையவிபந்தனக்கியல்பென மதியாய். 

ழன்செய்கோ ன்பினாற்றெயவசவிபமெனமொழிய 

நின்ற சன்மையையமரர்கம்போகரீயெய்தித் 
துன் றன் றனையின் ௮ுர'தொடங்கியகொடுமை 
நன்றுமற்றஅசெருகசெனகாட்டலாம்பரிசே 

அடாதசாரியஞ்செய்பவரெவரவரடைவே 

படாசபாடெலாம்படுவசென்டெனைப்பலபெரியோர் 

விடாதுரைத்திடும்பரிசணராதுவிட்டனையால் 

சடாதரன்றனைப்பிழைச் சனையாயினை தகுமோ 

மாதுபாகனைவழிபடுமருச்சலாலுலக 
னேததான்மருக்தென ப்படுமெம்மை$ீவேண்ட 
நீதியாற்சினமொழிச்திவணின் றன மொருகீ 
கோதுதர்ச்தனையாயினைகொலைகெடுல்களிறே. 

இ.ர்திரன் றனசசியம்பியவிறாம்பதியாசோ 
௮ சல்ாரன்பதிசனையணைச்தாங்கமர்ர்திலகும் 

இச். துசேசரனெலுஞ்சம்பகேசளையிமயக் 
தச்திடம்மனோபிரமணிதனை சச கநினைம்,த 

க௨ட 

(௯௨) 

(௬௪) 

(௩௫) 

(௯௬) 

(௯௪) 

(௯௮) 

(௪௦)



49. Sr இருமுல்லைவாயிற்புராணம 

புழைக்கைநீர்முகந்தாட்டியேபூமலர்கொண்மண் 
பூழைத்தியாயினெ ம்பிரான்றன தருச்சனையியைர்தே 
பிழைத்தியிம்தரற்பொருவவென்றுமாத்தனன்பெரியோன 
மழைக்கணர்துமில்பொழில்செறியிருக்கைவர்தடைநதான, 

வேறு 

வச்சானடைஈ்சான்றனமாணவாசூழவெய்திச் 
சிந்தாகுலமுற்நிவணெனனினை ஈதென்செய்காமென் 

றந்தாரணிமேன் மதியா தவாகண்டலற்கே 

தீத்தாங்கொடியநெடுஞ்சாபந்தடுப்பகன ரல, 

என்னேபுரிர்ததிசல்வேழமெனக்சனிர்து 
தன்ளேரிலாசமுனிபுங்கவன்றன்னுணைக் 

கொன்னேயதற்குங்சொடுஞ்சாபங்குறிச் தளேமாய் 
முன்னேயுணராதுமொழிர் தன மென்னநினமுன் 

ஆகண்டலனையவனூரமிராவதச்சைச் 

சோகர்.துதையக்கொடுஞ்சாபமுஞ்சொல்லிகரின் ஹேம் 
மாகந்தணந்துபுவிமீ துளமாழ்கிநிற்பச் 
ீகண்டனமுன்னல்கெயசெல்வஞ்சிை துதேய. 

தவமாவதுசெய்த துசரலசக்கொடியதென்றே 

௮வமாசிலாகசமன ச்தானினைஈதம்மகெட்டேன 

சிவசாம்பசதாசிவதேவதேவேச வென்றே 

தவநாடியுள்ளக்கனையும்வெறுச்சானறவல்ளோன் 
வறு, 

கேரிபக்தானேகொலைகளவின கொள்கலனாமக 

கோபர்தானேமெய்கத்தவமெல்லாய்குறைவிக்குங் 
கோபக்கானேபொய்க்ெனாகுக்குனரு x 

கோபந்தானேகுடிபுகுவிக்குங்கொ டுநிரயம், 

கோபங்கொண்டார்மாண்டாரன்றேகூறுக்கா ற் 
கோபங்சொண்டார்யாரேமெய்ம்மைக்குடிகொண்டார் 

கோபங்சொண்டாரெத்தனையோர்தாம்குறைகொண்டார் 

கோபங்கொண்டகசம்பிழையாசாங்கொல்லென்றான் 

நம்பானமேவு தீவினையேகஈமரங்காள் 
தென்பாலென்றுஞ்சிற்சபைமேவித்திருகடடம 
அன்பானாடுமும்பர்பிரானையணிமுல்லை 
தன்பாலெய்திப்பூசனையாற்றறகவென் றே 

தன்னமகன் றவிருச்சைதணக்தான்ற கவோனங் 
சன்னிதடங்கணன்னையொடெர்தைகாமுத்ற 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௯) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௭) 

(௪௮)



அருவாசபபடவம 

பொன்னசரககணடன்பினகனமுன புலவோரும் 
இனனலினத்திசிலக்தியராவேத்திடலுற்முன 

சக்கரமாதேவாசிவகங்காசரகாக 

கங்கணஞானாம்பிகைமணவாளாகருகாசா 
எற்களைகண்ணேயென்றுபணிர்திட்டெமையாளும 

௮ங்கணனமேவுமுல்லையைகாடியணைகன்ருன், 

கண்டானன்் றேமுல்லைவனர்தான்்கவலெல்லாம் 

விண்டான்றன்மாணவரொடுமேவிவியன் குளமேற் 

சண்டான் கொண்டான் சேவடியுன்னிச்சண்ணீர்விட 

டண்டாவெனனைச்காவெனேர்வர்கணைகின்ரான. 

மங்கலவாவிப்புனலினையாடிமரபாற்றன 

செங்கையினீறுபுனைஈ$ திறைசேவடிசிர்திக்கே 

1ஈங்சையொடெய்தியாளெனையென்றேவக்திச்,சாள் 
சங்சையிலாததவச் துருவாசன்றனைநேர்வான் 

நர்திபிருங்கிமு தற்கணகாசர்கடத்சூழச் 
செர்திருமாலோனயன்மு சலாயோர்செறிவெய்,ச 
அந்தியிளம்பிறகூடனகனமுனணுகும்போ 
தெர்சையெனாதுபவர். துடைகென் ழேத்திடுெருன் 

சிர்)சமகிழ்ச்தேசித்திரையிற்டிச் திரை நாளில் 
நர் சலில்பூணைமேவிடல்கண்டானம்மானி௰ 

கர்தரியோடுமால்விடையூாக் சணுகுற்றானன் 

றக்சவருந்சவனும்மனுவோதியறைகின முன. 

வேறு. 

உலசெலாமாடிவேருயுடனுமாய்கின்றநின்ற 

னல$ல்சீரேர்துகற்டார்க்கடியிணையருஞபோற்தி 
கலசமேல்விழியோர்பாகம்சீண்டசேண்டபோத்றி 
சலைதனைச்சிலையாக்கொண்டசேவகபோற்றிபோஜ்றி 

இலகுபேரிச்சாஞானக்கிரியையாலியாவுங்கண்ட 

மலைமகள்பாகமேவுமாசேவபோற்றிபோற்கி 

புலமிலேலுள்ளக்கோயில்புரிக்ுவீற்திருப்பாய்போற்றி 

நலமிலேள செய்தபூசைஈ.பஈ துகொண்டருளுபோற்தி 

வேறு, 

என் தேயோதியெம்பெருமானையிருகண்ணால் 

ன் தேச்ண்டெம்பெருமானாள்செய்தவமென்னென் 

க்உஏ 

(௫௦) 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௯) 

(Ge 

இடு) 

(Ge)
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தின்றேகிள் சோச்திரமானவவைசொற்றக் 
குன்றேநோ்மால்லிடையான்மு.ற்கூறிடுமன்றே. 

என்னபிறட்பெய்திடிஐமெனக்கேயெச்தாயுன் 
பொன்னடிகாமேன்புபொருகதப்புரிலாயென் 
இன்ன ணப்பாய்வெஞ்சினமெய்தியவாற்றுனிங் 

கென்ளமுனின்றேயோதறுமெம்மாலுரைசெய்டும், 

வேண்டியவெல்லாகல்னெமானீவிழைவுற்றே 
காண்டகுபேதெய்தத்தவகாடிக்கனியவோடு 
மாண்டுகளானபலபலவேசவமாற்றிப்போய் 

ஈண்டொருஈஞ்சேவடிரிழலெய்,ததியினிசென்ருன் 

அன் தியமுப்புரமன்றெரியூட்டியவம்மாலுக் 
அன் நியதன்லுருவல்குமறைத்தான்றுரிசோவி 

ரினறதவச்தோன்மாணவாசூழநெடுர்தாரஞ் 
சென்று கனா தரூழலைமேவிச்செறிரெருன. 

வேறு, 
நாகராசனொடிபம்பெறால்குசாபச்தால் 

நாகராசகங்கணனைகாடியதுருவாசன் 2 
நாகராசகன்னிசைமணாளனைச்தொழனவினரும் 

ராசராசன்பின்வழிபடனயரந்துரைப்பாமால், 

துநவாஈப்படல ழறீநிற்று, 

  

வெளவாயாவஊ்ட படலம் 
கடின 

கோட்டமிறவத்்துருவாசன கூறிடச் 
கோட்டொருசான்குடைக்குஞ்சரம்பர 
மேட்டிவாழ்சம்பசவன த்தைமேலிட 
காட்டமாயிரவலுஈசானுஈண்ணினான, 

நண்ணியவிர்திரனளினப்போசுலாம் 
புண்ணியவாவியோர்புடையருக்கரர் 

தண்ணலைகாடியைச்சடச்சமாதவம் 

பண்ணியேயிருக்தனன் பாலம்பாறவே, 

தன்னிறங்கருயெதடச்கைவேழமா 

  

மன்னியசம்பசேசளைவன க்கியே 

(௫௭)



எனனகாயானையபட்லம 

உன்னருமங்கல£ர்த்தமோக்கவே. — 
முன்னையிலும்பெரிசாமுயன் தே, 

மல்சலப்புனல்வயினாடிமாசொரு 
பல்கனைச்சிக்தையினிறிஇப்பரிக்துகின் 

ஹெல்கள்பிரான் ஈனையினிதினாட்டவ,ச் 
அங்கரீர்முகர் துகான அனைவினெய்்திற்றே, 

சம்பசேசனையவன் றனைவிடாசவிர் 

அம்பிகைமனோபிரமணியையாட்டிப்பின் 
சம்பகமுன்மலர்சொண்டுசலங்கர 

சம்புவேயென வருச்சனைகுயிழ் தவே. 

உம்பர்சாயகன தற்குவர்.துகாட்டுதர் 
தும்பனாயகவருச்சனைய/ஸ.ற்கென 

௮ம்பிகைமணைையானன்பினாடொறும் 

இம்பரினருச்சனையியற்றுமேல்வையின். 

நிச்சமாமலைமசணீடுசாதிய 
மச்தமாமலரொருவருணனமாவலி 

நச். துபாடலமெழினாமடந்தைய 

கத்திரல்லனந் சலுங்காட்டுமுல்லையால், 

வாசுகொகம்வானவர்துழாயெழில் 

ஈசனல்விரசையாகவர்கள்சோமசன் 

தேசுலாந்தில்லைசெவ்வர்தியிச் திரன் 

வாசமந்தாரமாப்பறவைமனனரோ. 

மல்லிகைகூவிளம்௨யங்குசண்பகம் 

௮ல்லிமென்மல ரவளலரியையையக் 

நல்லதோர்பல்குகாரத்ைைமாதரி 
சொல்லரும்வச்சிரக்தும்பை துரோண? 

தரவொருகிருதியக்குபேரன்கோரகம் 
பரிவொடுமிராகவனிராகம்பங்கயயம் 

ஒருதிசைமாமுகனோக்குலீரபத 
திரன்மடற்கைதைமா தவத்திலக்குவன, 

இ.ரசி தமலரிரு£ தக்ககன் பொரு 

வருக. ரபுள்னைசெவ்வர.ச்தைவனனியப் 

பருணி தன்சனகனற்செய்யபாதிரி' 

மருமலிபீரிசாதம்வங்கூழரோ, 
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(ss)



£5.60 இருமூல்லைவாயிறபுராணம 

டஓனையரின்னனமலர்சொண்டெச்தாயுனை 

சினைவரும்பூசனைநிசற் ச்தினாரெனின் 

அனையவர்ச்சவாவர்வேண்டியாங்களிச் 
தினிதமாக்தனையிமையோர்களீசனே 

நம்பவிர்சாள்வனாகயக் தரினறனை 
முன்பொருவருங்கொடுமுயன்றிடாசவச் 

செம்பொன் மாமலாசொடுசிறர்சபூசனை 
இம்பாரசானியற்திடவெண்ணினேன ரோ 

அம்மலரெனக்கருள்செய்தியையயான் 

செம்மையினின் பணிசெய்யவென நினி 

சம்மையொடப்பனாமனகளைத்தொழ 

எம்மையாளிறைவனுமியம்புவானரோ, 

கேட்டி.மீங்கெனைககேளாமலர்மேல் 

நாட்டம்வைத் சனைஈங்குசற்கேச.ர 

வேட்டமாமலரொன்றுளமேசகு 

சோட்டிசழ்முல்லையென் நிருவர்தொல்லையோ। 

டர் தமாமலர்ச்கொப்பதிங்கில்லையால் 

நர்திசண்டிவிமாயகன் வேளுமை 
முர துசர்ச்சகயிலைவில்லமுச்.தலை த் 

சந்தவேலிலுமியாக்கொளக்தச்சசே, 

௮ன்னமாமலர்கொண் டெமக்கர்ச்சனை 

தன்னையேபுரிவார்கள் சாரூபமே 

இக்கிலர் சனிலெய்துவரென்பரா£ 

தன்ன மேனுமதிற்றந்ததில்லையால், 

பச் இிரின்னினும்பண்ணுஈரின்றெனை 
சித் தமாசறுக்தோங்கெசெல்வரீ 

இச்தரணிமிசைப்பெறவெண்ணியின் 
றத்தினல்கெமன்பினினக்கென்ரான் 

வேலஞதியரா்தம்மைவிடுக்கினுஞ் 
சாலவேரம்முழைப்பத்திசாருள 
மேலுமனபமரையென்றுமொருவிடேம் 

மேலுமீதுண்மையா மென பேண்டுவாய், 

திருவுங்கல்வியுஞ்செல்வமுஞ்மென் றன 

திருகழற்பதமென்.றுநினைப்பவர் 

(ax) 

(௪௪) 

(௪௫)



வெள்ளையானைப்படலம், alg 

கருதுமெம்மடியாரவாகாசினிக 

குரியபோகமொருபொருளாக்கொளா.' (௨0) 

பத்திசொண்டுவழிபடும்பண்பினால் 

ஈச் துமன்பாபெறரலம்பாலிப்பாம் 

HE AES war gy ver IO smb 

புத சலர்ப்பசம்போற்றியபான்மையால், (௨௧) 

தகனிற்கொண்டமெய்யனபின் குரைகடல் 
அகனிலச்திலதியா தரவினான் 

உசவையெய் இனமொல்லையினென்றனன 

மகபதிச்திருவாரணமுனனரோ, (௨௨) 

ஜானகாசனவின் நிடிம்பின்னரும் 
சானமேதவமேவிரதங்களே 
கானமேயெச்சமேதவராடலே 

அளயாமகிழாமறிசென்னவே. (௨௯) 

பத் திசெய்யிற்பரிவிள வர்பர 
முத்தியெய் துவாமுன்னறிபானமைபான 

மொய்த்தசெ ல்வம்வறுமைமு (GH! 

௮த்திசம்மருட்கேதுவமாக்கொலோ, (௨௪) 

நம்மை1ாடுஈலஞ்செறிபஃதிமைக் 

இம்மைமுல்லைக்கொடிகனை பீதுமால் 

அம்மைமற்றஃ சன்பிற்பதித்தெனறும் 

எம்மையர்ச்சனைசெய்தியிசைச் சரோ, (௨௫) 

எனறுசம்புவிதயமகஒிழ்க்திபம் 

பன்றுநாடநயர்தவணல்இியே 

மன்றவாங்கவன்மால்விடைமேற்சொடு 

நின்றகாட்சிநெடிதுகரட் னன், (௨௬) 
வேறு, 

அரனனறுதவியமுல்லைக்கொடிதனையயிராவதமிருகையேற்றப்' 

புரமுன்னழலுணவைத்தானருளியபுனிதச்திருவருளெனகாடிப் 

பரிவிற்திகழ்தருசளியின்புறஈனிப திவித்தொருபசடொருவாவச் 
திருவித்செறிதருகொடியுர்சளிரிலைலலரோடேனசெழித்தன்றே, (௨௭) 

தேவேசன் றருமுல்ளைச்கொடிபின திருமாமணமதுபுலிமீது 

மூவோசனைஈனிமுகுளத்தேவர்கள்மொய்ச் தார்கவலைதெறுச்சாரால் 

தவாவொரசரிபுரிபூசனையின தன்பேசொலவளவைசத்தோவென் 

ஜோவா துரைசெய் தலையாமுருவொடுகினருர்புலனெறியொனருதார்.(௨௮)



க்ஸ் இருமுல்லைவாமிற்புராணம் 

அ ரமா.தர்சள்கொபூவசையாமினரொலியமைமாமதையோரியக்கேசர் 
உரிசோர்செடியசவத்ேசோரொடசர்நிரிவோர்புல் துருகினை யுற்றார் 
அருமா தலமலிசளிருன *சலியாணட்டொயகையின றலாடிப் 

பெருமான்பலமலுவுருவோதிப்பெரிதாழாருயிரமலர்கொண்டு, (2 &) 

தன்னீடியதொருயிர்ப்பாற்சச்சிதிதனை யே.பன்பினின லட்டு ' 
$சள்னாநரவொடுமொருகோமயமமுவைப்பாற் தீளியைமெழுச்டிட்டு 

முன்னோலுறைதளியைட்பல்லவமொடுமுனனித்தசவொப்பனையாத்றி 

நன்னீர்தன்னொர்புழைச்கைக்சொண்டிழைலமாமேனியிலுறவாட்டி. (ஈ௦] 
வேறு, 

சர்சனமட்டித்செர்தைம௫ழ்ர் ச சனிப்பூவாற் 

திர்சை.ம௫ழ்க் து தகழ்ச்திடும்ச்சனைசெய்தெம்மான 
சந்தமலாட்பதமேத்திவணங்கித் சனியனபான 
முக். துவலம்வர்தின்னணம தமறைமுறையாற்கி, (௬௧) 

காலற்செற்றகாலாமூலாகமமோ.தும் 

பாலற்கேபாலாழிதரும்பரமாவிர்த 
ஞாலத்தொன்றுமறிவறியாசேனாடித்தான 
சாலச்செயமுபசர.ரங்கண்டருடா வென்னா, (௯௨) 

நீருமலமணியைகினை ஈசவ்வேழரெறியானே 

ஒருமு£்சான்காண்டொ ழியும்பதினாமிரஞ்செல்லத 
திருமலிமுல்லைப்ப.திவயி னர்ச்சனைசெய்போசத் 

தொருமைமன த் துச்சசியுமுவந்துற்றன என்றே, (tr) 

சசியுமணைச்தேதன்னொருகண வன ஐளையெயதச் 
சசிபுனையுக்கோமீரன்வலச்தார் சனிவாழ்வைக் 

கரியுமனச்தாற்காமலர்கொண்டுகவறீர 

வூபவளாயர்ச்சனைபுரினெறாள்வழுவாசே. (௩௪) 

ஆண்டோர்பதினாயிரமமைபோழ்தச் தணிமுக்லை் 

தண்டாமணியின்விளக்காஞ்சுருதித்தொல்லோலும் 
ரீண்டோனாறுச்சாண்பரி காயநெடுங்காட்சி 

ஆண்டேவேழக்காணியவச்சானருணல்க, (கூட) 

கண்ட தெரிர்வேழக்கரிசதிகச் துகைநநீட்டி. 
௮ண்டர்பிரானளேயம்பிகைபாகாவருளாளா 
சண்டகுரின்னருள்சொண்டுனையெய்தியசல்கான மற 
அண்டுகொதுனளைக்காணியபரிசுமுகச்தன்றே, (௬௭௬) 

சித்திரையிற்பூரனைசெறியுஞ்சித்திலாகாளில் 
அத்தகுசகடகமமைந்திடுடோழ் தச தமரேசன



"இவள்ளையானைம்பட்லம். 

அ.த்திமுனெ ய் தஇடவோர்க்த தகூறிமமடைவாளெம் 

விச்தககினளைச்சண்ட துமுன தன்விருப்பன்றே, 

என்றுரைஈகல்கெபெராசனையெகசைமுககோகடு 
கன்றுஷபூசைகயக் தனமானம்மடியாரின் 
இன்றுசிறக்தனையன்றேகினறனையிலஸ்யவாரும் 

இன்றொருமும்மைநிலச் சனிலிங்கினிகேளென் ஜும். 

௮ம்மொழிகேட்டவவ்வேழமுமெக்தையையன்பா 

மும்மைவலம்வர்தடிகளிறைஞ்சியமுன்னின்று 

செம்மைகலஓத்சவரோதரியாயொருசிவலோகா 

கொம்மைமுலைச்சிலைமா துமணாளவெனக்கூறும். 

வேறு, 
ஆருறகன்றவருளாளாவென்றுநிதங் 

கூறாத சாவுவ்குணக்சடனின்முண் Lea EF 

ஏரறுவிருசெவியுமெய்தினேனெனனேயான் 

வேருகடல்லேன்விலங்கன் விடையா னே, 

கோலைமாண்டவேற்கட்கொடியிடையாள்பங்காமெய்க் 
சலைமாண்டோருள்ளங்கலஈ சாயொருவேனவெஞ் 

சிலைமாண்ட கெஞ்சச்சசடனேனீபுனை யும் 

விலைமாண்டதொங்கன மிதித்சேனிருக்கேனே. 

பன்னிருகண்கொண்டபாலனபொருட்டன்று 

நன்னரருள்புரியுகாயகனேயென்செய்கேன் 

என்னிருகண்ணேயிபமாகையாலதிவும் 

தன்னமிலாகந்தோதளர்க்சேலுடையானே, 

வேயிற்சிறக்சமென்மேண்மேவும்வடமுல்லை 

வாயிற்சிற் தமணிவிளச்கேவெங்கொடிய 

நாயிற்சிறக்தேதேனலமிலேலுக்கிரவ்டுத் 
தரயிற்சிறக்ததயாகல்கவேண்டாவோ. 

போல்லாமணியேபுலையேன்வெறுக்கொடியேன் 
அ௮ல்லேனோமுல்லையணிமலர்சஈ்சாட்கொண்ட 

தல்லானேராயேனலிகேசனினியேலும் 

எல்லாமுடைமாயெமக்கிரங்கவேண்டாவோ, 

வேறு, 
எனறு சா த்திரம்புரியிபச்சன்னையெம்பெருமான் 

நன் ௮ுசோக்ீவேண்டியயாடுவன நலிலக் 

SRR. 

(௪௦) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௯) 

(௪௪)



EKA இருமுல்லைவாயிற்புராணம் 

கன்றினால்விளவெறிச் தவன் கானொனாக்கமலம் 
ஒன்று£றடியான்றனச்குரைத்திடுமன்றே, 

பத் நியென்பதில்லாதியான்பண்ணியபூனச் 
௮.ததவெத் தஅணைக்குற்றமேமிருக்கினுமவற்றைக 

இச் துணைக்கணங்கமித்திடவேண்டுமாலினி௰£ 
நத்துவெங்கருரிறஈ்தனையகற்றுதிநயர்சே. 

என்றுமுக்கணெமமானடிமல/வமினிபக் கான 

ஒன் றுதன்றலைவண்டுபோற்கடர்திடவுவ!.த 

நின்றுதண்டனிட்ட துரெடுரிலகர் ச.ரறுர் 
தன திருக்கையானீவிடத்சறுகண்மாவேழம். 

ழன்னைஞான் திலுங்கோடிபங்சதிசமாமொய்மபுச் 

அன்லும்வெள்ளியநிறலுமேயேய்தரச். தும்பி 

பன்முறைப்பிரான்றனைவலம்வஈதுபால்வண்ணா 

நின்னையொன்றியானகசேட்பதுண்டெனகனிரிசழ்த தம். 

எனையொழிர்தெமதிறைவலுமிமைவனையொழிர்து 
தீனியனாமொருவேலுமத் தசைமைசாறுறச்கம்' 

இனிதினெய்தலிற்பயனிலையாகலினினையோன் 
நினையுமுசெழுக்தோதிரீள்பங்கயச்சடத்து, 

புக்குருக்கரர்திருந்தனன்பு ராரிசேள்புனிக 
மிக்கவத் தருவாசனோதியவெறுஞ்சாபம் 
நக்சரக்கடல்வயின வருஞாயிறுமுன்ன Ii 
தொச்சவெம்பனியக லுநீர்மையிற்றொலைகிற்பான, 

வேண்டியேபுலோமிசையுநின் வலத்தினின மேவங் 

காண்டகும்பெருர்சோகையைச்சருதியேவழிபட் 
மண்டரும்பலவரங்களையெய்கலானெ ல்கள் 

அண்டகாயவனறவத்திலுக்கருள லுமமையே 

என்னவெம்பிரானன்னதுநோக்கெல்லிதயக 
தன்னிலப்புரர்சரன்வருமாறுதான்சருதப் 

பொனனுலாமலாகாளத்தினின்றவன் போரது 

கன்னிபாகன்றன்கழன்மலர்பணிர்தனன்சனிவான். 

சம்பசேசலும்விண்ணவர்குமூ௨ப்பலசா (6. 
வம்புநீடியமலர்மழைபொழிதரமறைந் தன் 

தும்பிபாமமிராவதம்பழிச்சலானீதிவ் 
வம்புவிக்கணயிராவதகேத்திரமாமால், 

(௪௫) 

(அ) 

(௫௦) 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௩)



இத்திராணிப்பூசனைப்படலம்:. க௩டு 

பம்பு£ரயிராவ* ரத்தமாப்பரிவான் 
அம்புய் சனிமலர்செறியருக்குகதீர்த்தம் 

இம்பரோ திடப்படுமிறையவன் தனையாரும்' 

ஈம்புமால$ீமோகராயகனெனகவில்வார், (௫௪) 

அன்ன சன்றயிராவசேசப்பெயரறைவார் 

கன்னிசன்னையமன்னணகங்ஈட்டுரைப்பாரால் 

இனனவாிபம்பூசனைபுரிஈ்ததினியாம் 

அன்னை தன்னையப்பலோமிசைவ ழிபடலறைவாம், (டுடு) 

வேள்ளையா$னப்படல ழறீறிற்று, 

இத்திராணிப்பூசவப்பட லம் 
ப் = - 

  

Lyr5srer mp iceor Lye @yan § Bp 

Eri geoiouer is A aeowOe wesw t 
௮ருச்தவர்க்கூல்தினையாற்றுமொயம்பினர் 

இருச்தனரசம்பனேமுகலவேதிலார், (௧) 

போன்னுலசசனிடைப்பொருர்தமேவியே 

௮ன்னவரமரபொரவாற்தலெய்திடார் 

இன்னலினுழச் கனரிமைப்பிலாரெலாம் 

பொன்னவனுணா்ர்சவனபொருக்கென்றுனனினான், (௨) 

பரிமகமட்பகல்புரிக்தபார்த் தவன 
நிருபர்களே௱னானிலா மதிக்குல௬ 
சரவருசகுடனார் சாமவேக்தனைப் 
பொருவருமிறையெனக்கொண்டுபோயினான். (௯ 

ஏச்சலுமரச்சரோடெதிர்ர் தபோர்செய 

வீர்தனர்சிற்சிலர்வெர்கிட்டார்சிலர் 

நார்சசவுழவனாககுடவேச்தனும் 
போச் துபொன்னுலகனைப்புரச்திட்டானசோ, (௪) 

ஒருசசகெணவளையுவம் துக்கி 
பெருவினைகினைர் தள ம்பேதுநிஇயவன் 

வருகைகாடியு$ தளைவன்களுளரா 

சு ரர்ளருக்காமையு£ துணிர் துகவுரியை. (இ)



கேர் : திருமுல்லைவாமிற்புசாணம் 

நாடியலிரசமொன்௮௪.றறகண்ணியே 
நீடியவான Bb DC gis sere 

வீடரும்லிதியினினகிகானமா ரிச் 
தேடவிழ்குழலியையேத்தினளரோ. 

௮வ்வயினலெமீன் தெடுத்தவன்னைபுல் 
சொலவ்வைவாய்ச்சசிமுகக்சோட்டிச்கூறுமால் 
ஈவ்விசோவிழியினாய்ஈம்பன கெற்பிலும் 

மவ்வன்மாரசர்சிறர்திலங்குமாலசோ 

ழத்தியைஈல்கு.றுமுதன்பையாயது 

முத்திசேத்திரமெள மொழியுகிர.து 
சத்திபற்பலவ துசெ.றிக்குமாண்மினாற் 

சத்திகேத்திரமெளச்செப்பற்பாலசே, 

நம்பலுசக்குரியவத்தலச்சைரசாடவா 

இம்பரிற்கூவிளவனமென்றோதுவார் 

சம்பகவன மெனச்சாற்றுவாரவண் 

எம்பரனென்னுடனெய்தஅமாலரோ, 

௮ன்னதொன்னகர்வயினடைூனருர்தமக் 
குன்னினவுன்னினவுவ6 து£ல்சலான் 

என்னையேமனோபிரமணியென்றோதுவார் 

பன்னருமராஈகர்பரிவினாடியே: 

எமையருமறைகெறிவழிபமஇயெழில் 

அமைதருசித்திராமதியினாகுப 
இமையவர்சொழும்புகர்சாளினேய்ர்துறின் 

தமைதருதோளினாயாற்றிற்பூசனை, 

யாமவர்க்செளிமையிறகாட்டில்கு தம் 
கோமளவல்லிகேள்ரு.றித்தசல்வரம் 
ஆமலகல்லன வளிச் தமென்றொரு 

மர மலைவல்லியுமறைர்திட்டாளரோ. 

புலோமிசையும்மிறும்பூ தமேவிமெய் 
சுலாலியபொனனடிம் தணையிறைஞ்சினாள் 
கலாமகறரவுமைசட்டனாத்தவை 
எலாமெடுத் தரைத் தனளேம்பலானரோ, 

அவனருளும்பெறீஇயகன் ௮மாகிலத் 

Osan phir anu Shs gar HOG 
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இத்திராணி பூசணைப்படலம், 

திவண்மணிமாடக்கள்செதியமுல்லையாம் 
பவனுரைபதிய தன்பாங்கரெய்தினாள், , 

சோல்வரம்பிகசசவன்றுணைவியோடமர் 
முல்லைமால்ஊை மணமுன்னொரோசனை 

எல்லையில்லீ சவமெண்ணியேம்பலான் 

வல்லியே.பனையவள் மகிழ்ச சியெய்திஞள். 

ஆண்டனைர்திறைவளைபக்கையாற்களி 

ரிண்டிருக்சருச்சனையியர்றுமாறுசண் 

டாண்டகாயகனருளாமெனமோதியே 

மாண்டகாசலினசர்வலம்வர்காளரோ, 

பின்ன ரட்பெருர்தசைசளைப்பிரிர்திடாக் 
சன்னியாமனோபிரமணியைக்காகலான் 

உன்னியாகமநெறியவர துமம்சன௫ 

சன்ளையேயாட்டினாள்சழக்கையோட்டுஉாள், 

ழு லைமுன் மலரசொடுமு௭௪ விசாண்மலர் 

ஒல்லையினருச்சளைய எற்றிபென் நசொல் 

எல்லவிர்ரலிசி சன்சாபமேகபென 

தில்லியு உருஷ மாலெறுசாம்புவாள், 

வெறு. 

இள்னவசைபலோமிசையமிறைவிபூசனை ஈடிப் 

பன்னிரண்டாண்டுறதுலும்பராபரைகட்புலளு 

உன்னுடைப்பூசனணயுவாகாமொள் அுமுள்தினினயரேல 

நின்னுடைச்கேள்வனைபடை திரிமலனருளானெனமுள். 

அன்னையுரைச்திடும்பின்னுமடு 4 ச_தயரொருபரிதி 

தன்னைபேசண்டவிமக்சனைப்பொருவவகன் திடுமால் 

முன்னைவளனெலாமெய் அழுல்லையரன் காட்சியினால் 

என்னவயிராணிபடுமயிராணியெடுத்சேச் தம, 

கருகிறத் துமு௫ில்விளர்ப்பச்சகறுத்திவணெய்த்தெதிர்ந்தாருண் 

மருவுமிருளெனை த்தையுஈ தன்வாய்ப்பெய்யுங்குழல்போற்றி 

ஒருசகடலினடுவணனியுதயஞ்செய்பானுவென 
வருமணிப்பொ.தற்றசடுமுன்னாவயக்குபலவணிபோத்தி. 

ழம்மதிலும்பொடுத்தபிரான முடிப்பிறையுமிகச்சாழச் 
செம்மைஈலந்தரச்சற்றேசினஈ தற ற தல்போற்றி 
கொம்மைமுலைக்கீலைமானுங்குரைகடல்வாய்வருமானலும் 

எம்னீமபுமேபொதிஏற்குமிருகருணைவிழிபோர்தி, 
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Sa இருமுல்லைவாயிற்புராணம் 
எளைத்துமிரின் குறைகரெல்குமிணைவள்ளைச்செவிபோற்றி 
தரித்தனைவன் றனைவணக்குர்தசைப்புருவச்சிலைபோற்றி 
கனித் துலர்வாய்போற்.திரகைத்தளவரும்புல்கலின்போத்றி 
குளிச்சருஞ்ரோக்குமிழ்போற்திகுலஅசுபுகம்போ.ற்.றி. 

தில்சளொனப்புலரச்தென்றிர்திகழ்கருணைமுகம்போற்றி 

சங்கரிதியெனக்ளெரு$தகைசெ.றிகர்தரம்டோற்றி 

அங்கதன்பாலமரர் தயர்கடியுமருங்கடிபோற்றி 
பங்கயமாநரிதிடொருவும்ப £ல்பெருகுமுலைபோற்றி. 

கல்வளை த்தான் தனைவணக்குங்கவின்பெருகும்வேய்போற்றி 
சொல்களைக்கும்யாழ்ச்் சண்டாய்ச்சொற்றிடுமுன்கைபோற்தி 
அல்வளைக்குமிடத்ெரொருவனங்சைதொடுஙகரம்போறி 

எல்வளைத்தாலென க்கரத்திலிலல்கிடுூடகம்போற்றி, 

எழற்புரம்மிவைதோனருதிலங்குபுறங்சைபோற்தி 

பொற்புரீடியகார்தளெனப்பொலியுங்கரம்போஜ்றி 

௮ற்புருவச்சனிமு தலையன் றுபற்றும்விரல்போற்றி 
முப்புவனமொருங்கன்றமுதல்விதொனமுதல்போககி, 

தொனமுதலென்றொருமூவர் சமையுதவுரதுணிபேபோல் 
தொன்முதன்மேற்படர்கசொளிரு்தொல்வரைகணனிபோறறி 
நன்மையு சகியகககைகதிச்சுழியும்வட்கெடவிங் 
சென் 2.மிளிர் தருமுச்தியோடையவிடைபோரற்றி, 

நவமணியித்செய்திவருஈலங்கெழுமேகலைபோற்தி 

புவன வரம்பையுகாணப்பொலிகுறங்குகனிபோற்றி 

எவமகலவிலங்யெபட்டாடையினசெழில்போறறி 

உவமமலவன் வராலாமையுமாங்கால்போற்றி, 

மெய்யடியா் அ திரீல்காவிரைசெறிபூம்பசம்போற்றி 
பொய்யடியனேற்குதவும்பொருவில்விரலெழில்போற்றி 
வையமெடுத் துலா செய்யவயங்குமடிச்சீர்போற்றி 

ய்பமமிலிலல்குகடையொடுஞ்சாயனனிபோரற்றி, 

ஒப்புரையினலெமெடு ச்துரைசெயயவொண்ணாச 
முப்புரையென் நிவனோக்குமுச்சனுடைமணிபோற்றி 

எப்புரையுமில்லாதார்ச்சிரங்யெருள்செயுக்கருணை 

வைப்புரையோ தரியமனோபிரமணிரின்டோற்றி, 

வேறு, 

என் றபுலோமிசை கூறியயாவுமெம்மனை கேட் 
மூன் அளமகிழ் சச்சன மினியயரேலிட்டிடைம 

(௨௯) 

(௫) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(#0)



இத்திர்ன் விழாப்படலம், 

சள்றுநின்றன்வாழ்வெய்துவையென்னாககராசன் 

அன்றுதவம்பிகையல்குமறைக்சாளார்வத்தால், 

அவ்வரமெய்தியவவலயிரர்ணியுமாங்கென்றுச் 
தெவ்வடுமாவமிரப்படையாள் றன் திரடோளிய் 

செவ்வமில்சி5ை தயினென் றகொலெ.ப் அுவனென்னாரின 

றவ்வயினினறனளம்பிசைபாசமகத் தன்னி, 

நாயசனெய்திடான்லுசலாளின்னலமெப்தித் 
சாயகமாமுமையாள்செஞ்சரணந்தனையெனறு 

மேயசகமாயவள்குறைகின் றுள்விண்ணோருள் 

தூயடு ரர சரனாடி.பபரிசுஞ்சொல்வாமால், 

டுந்திராணி பூரனைப்படல ழற்றிற்று, 

  

இத்துரன் விழாப்படலம், 

டூர் திரனாவான்றாமரைகாள த்தினினெய்திச் 
சந்திரமோலியொடம்பிகைபா தந்தனையேத்தி 

நர்தலில்வானச்சாரைவிளிச்சொருகாற்சோட்டுத் 
தீர்திமடுக்சணனியமமுடிச்சேசார்கிருன். 

வானதியிற்சரமிக்கதுமாடுகர்வன்பாவ் 

தானசல்விப்பதமாமச்சலசத்தட€னோ 

ஏனகுபொற்கும்பச் துமிரப்பியீரிருகோட்டுச் 
தானவிலங்கின்பியன் மிசைவைச்தேசார்ெருன், 

துச் தபியானசழங்கசடர்திறைதொல்கோயில் 

வர் துபுகுர்தாசமனமுனாற்றிமுன்மதிநேர்வான் 
அர்தமில்£ர்ப்பூரணைசெறிஈள்னாளாம்போழ்.தத் 
தெர்சையைமஞ்சனமாட்டினனம்மாவினிதன்னான். 

ந றுமலர்முல்லைகொடெர்சையைகாலாரணமோழது 

கெதியினருச்சனைபுரியகெடும்பகடினிசெய்தி 
அறைசருமன்பானேவல்குயிறதிடவயிராணி 
முரைமையினைவயைபுண்டிமுனமுக்சனிமுனனான. 

கோண்டுபசாசர்பரி சரழுச்குற்றமிகற்ச 

எண்டகுமந்தணங்மாமுனிவோர்சளிருக்சோதப் 
புண்டிரிகத்தியைநேருமரம்பையர்புடைவக்தங் 

கெண்டிறனமாஈட்மங்சனுற்திரலிசைபாட. 

(௬௨) 

(௪) 

(௪) 

(@)



௧௪௦ திருமுல்லைவாயிற்புராணம் 

சிற்சிலர்கண்டாராசமுழச்சகச்சேவேசன் 
கைச்சிலைவெற்பாக்சொண்ட வளமுக்கட்சனியெம்மான் 

அச்சமகற்றபிராவணார் தன ழல்வண்ணன் 

பொற்சரணேத்திப்பூரணையிருதாள்பூரித்சே. 

அருச்செபாச்தியமானவளித் துபவிசமாடை 
ஒருக்கெகெஞ்சிஜவர்தேயுசலிபெம்முடை யாளை 
இருக்சினெடோதியவ்விறைவளை மும்மைவலம்வ்து 

சுருச்கமில்கோச்திரமாவன கூறிம்சொழுவானால், 

வேறு, 

டஇஞ்ஞான் தெமக்குசெளிப்பட்டாயெம்பெருமான் 
இஞ்ஞான் நியானசெய்தவமென்னென்றுலாப்பதுவால் 

செய்ஞ்ஞான் றதில்லைச்சிவனே வடமுல்லை 
மைஞ்ஞான்றகண்டச் துமாமாசிலாமணியே, 

எண்ணியவையெய்தினேனெண்ணியவையெய்தினேன 
எண்ணியவையெய்தினேனெங்கள்பெருமானே 

விண்பறஈ தமண்ணேடும்விதிமாலுணரூலாப் 
புண்ணியமாமேனிபரிந்தெமக்குக்காட்டினையால், 

சம்போசங்காதராசம்போகங்காசரா 
சம்போசங்காதராசாமகண்டத்செம்மானே 

தம்பாபரமாகலிர்தேற்கருள்னையால் 
௮ம்பாசமேதாவமலாவிடையானே, 

மேயயானவன்புனககேமெயயானவன்புனக்கே 

மெய்யானவன் புனக்கேமேவச்கடைச்சணியாய் 
செய்யாய்வெளியாய்கரியாய்செழுஞ்சடைமேற் 

- பையாடரவமசைச்தபரமேட்ம. 

மானோகலிழியாண்மலையரையன்பொற்பாவை 
- கோனேரீகாயேன்குலகெய்வமாதலினால் 

யானேதிருவடையேன்யானே திருவடையேன 

யாளேதிருவுடையேனெங்கள்பெருமானே. 

வேறு, 

இன்னவண்மசவாலுமிறைவனைத்தோத்திரம்புரியக். 

ன்னியொருபாகத்தெங்கண்ணுதலுமெளிசடைக்சு 
கின்துடையவருந்தலச்சைகெடிதுவர்தாரீயு௭.ற்று 
மன்ன பெருா£ஈசொண்டிலுக்கின் நலகின முமென்றுணாவரய், 

(௮) 

(௪௨)



இந்திரன் விழாப்படலம். 

வேண்டு_சேணல்குவமென் நிறைகிழைவித்சேட்டருள 

மாண்டகுணமசகவாலுமழவிடையோன் றளைநோக்திக் 

காண்டகுபேரொளியேழுக்கண்கொண்டகரும்பேசே- 
வாண்டகொடியமுதேயென்றடிஈளடிமலா வணக்கி. 

நின்னடிச்கேயெஞ்ஞான் ௮ுசேயமுரின்னவதொன்றும் 
என்லுள்ளங்கருசாசேயிருக்சவுகினனசரென்றும் 

மனனுமாலதிவனமென தியம்பவுமாமறையெனைத்தும் 

நின்னைமாலதிககரோனெனவுரிகழ்ச்திடவேண்டும், 

மாலநிவன ச்திறைவியெனநின் பான மருவிடுமிவ 
வேலவார்குழலாளையியம்பிடயான்சரர்ததடம் 
மூலகாரணவென்பேரான் மொழி.பலிவ்வரமே 

பாலியாயென் திரர் சரன்பண்ணவர்சாயகனம்மா, 

பின்னுமவனெம்மானைட்பெரிதிரைஞ்சிவேண்டிடுமால் 

என்னையாளுடையாயிவ்வெழினசரினீியெனறக 

தன்னமில்விமாவயரச்தான் வேண்மிமிம்மதியின 

என்னவவன்றனக்கருளிபிறைவலுருக்கரஈ தனனால், 

இறைவலுருக்கரக்சற்பினிஈ திரனுங்களியெப்தி 

நிறையுமனபானவிச்சுவகனமனைக்கூவிரிசழ்ச்இதிடுமால் 

முறைமையினித்தனிஈகரமுன்னியசீர்ப்பொனலுலகென் 

றறையலியற்திடுசென்றானன்னவலுமதுகோ்ர்தான, 

இர்திரன்றன்பொன்னுலசென் நியாவருமேயெடுச்தோ த 

அ தணரேமுன்னாயவரியசாற்குபூ.வீதி 
தந துபறக்குடிவீதிதானமைத்துத்சனியளகை 

வர்துள்ளங்கவலுமாவணலீதியுமவகுத்தான, 

அஞுடையபெருமாலுமம்பிகையுமவன்றனக்காங் 

கோளுறுகற்பரிவாரக்குழைஈ் சமர வாலயமும் 

நீள்சிகரிகோட ரமுரெடியமணிமண்டபமும் 

வாளூரியெனப்பொலியுமதில்பிறரவுமனச்சோஈ2. 

அபலுமிறும்பூதெய்தவமைத்தணிகள்பலகுயிற்றிப் 

பயமலிதீர்த்தங்கள்பலவாகனங்கள்பரிர் துஞ.ற்றி 

தயமலிவைதிகத்தேருகாணமையச்தனையியற்றி 
நதயனமீரைஞ்நூற்றுமாயகலுச்சுறிவித்சான், 

வைதிகத்தேோர்மிசைவருகவ்வள்ளலார் சமச்சன்பாய் 

எய் தருஈற்சாதியுற்றவெழிற்றொன்மால்விடைச்சொடியைச் 

செட்ச௨ரெலாழ்புகழவினிசேத்தித்தின ந்சோறும் 

டொய்சபவொள்பானாளும்பொருவில்விழாவயர்விச்தான், 

௧௫௧ 

(௪௪) 

(&0)” 

௨௨)



சட திருமுல்லைவாமிற்புராணம் 

ஈலாஞ்சாசாளொருரித்திரையெய்தலெழித்தீர்த்தப் 
பேசெஞ்சாகிழவயரட்பெம்மானைச்சாணவருஞ் 

சீடரஞ்சாவள்பருச்குஞ்செழுமிறையோர் ,ச.மக்குமிவ 
னேோவஞ்சாகி ரவலர்க்குகெஞ்சகனிமிகமழெ, 

என்னதான்திறுமீல்கிச்சிறச்சசதெனவுராக்கு 
மன்னசானமுமலெசானமுமாடையும்பிறவாச் 
சொன்ன தாளமுமளித்த.த்.தயரகன். றசெலவள் னோ 
ரின்னதானச்களிற்றுக்கியோராண்டுறைச்தனனால், 

சச்சிதியின்பால்கரொரு சளியமைத் அச தன்னாம 
மன்னவொருசிவலிம்கமாண்பினி7இமணிசணடன் 
றன்னையொருசற்புமலர்தனைக்கொண்டு தகவினொடுர் 

அன்னியருச்சனைபுரிர்சானஞுழ்கினைகளொருங்கிரிஈ சான், 

டன்னணம்பூசனையாற்றியிறைவன றன்பூசனைக்காச் 

சொன்னவிரைம்ப தபதிசடுரிசறவேயு சவியபின 

சன்னியொருபான் மருவுகறைக்கண் டனறப்பிலுக்கா 
அன்னவசையரும்பதியுமக் சணர்ச்குமாழையமே, 

நன்னயமாயுதலிக்கைர்சாசமூர்ரசெழிற்சசியோ 
பூன்னலிகந்தவர்வாழுமெழிலமராவ.தி£ரச் 
தன்னையடைக்கதனனடையத்சகைமைசால்வானோர்கள் 
அன்னினாகெஞ்சகமடூழ்ர்தார் துரிசனைத்துமொருங்கழிந்தார். 

௪சயினொடுட ரக் சரலுஞ்சாரககுடலுங்கண்டச் 
கதிவயிற்றான்சாசல்கொடுசான்காமபாண ச்திற் 
இசையுமிலக்காய்வருந்தியிடருற்்றுமனமயர்கத 
கசிவினொமொண்டளட்டானிடங்கனிவிற்சென றனனால், 

சேன்றவறுக்தன்குறையைத்தெரிவிப்பத்சேசிகலும் 

அன்றவலுக்குரைசெய்வானையகேளருர் தவமே 
ர௮லசுக்களொரெண்மர் துதைரதவன்பாற்றுங்வெரும் 

சன். றமைர்சசிவிசையினைஈடாய்வரின்முற்கிடிமாலோ. 

தின்சருத்தென்றுமாசெய்யநீண்டபுகழ்ஈகுடலுமங் 
கொள் கிய?ர்ச்சிவிசைதாக்கெொவெறுத் தத்தரைலீழ்ச்த 
அள ுசொட்டுப்புரக்தரலுமடர் தன்பமொரீஇச்செங்கோல் 

சென்திடத்தான்சடைமுறையிற்வள டிரீழலிர்புக்கான, 

மாநுனிலிரிர்திரனெம்மல்வ் வன ச் சமாடெருமான் 

சரமருசேவடிபரவுங்காசணத்தானர்ககரர் 
சேசலிமிக்திரபு ரமென்.நினிதியம்பள்சிற் ததிறை 
சரமமிர்திரேசனென சவின் நிடமேலிடுமன்றே, 

(௨௯) 

(௨௪) 

(௬௦) 

(ms)



சிவபுண்ணியப்படலம், 

பூல் லமிரும்பயச்தவனீப்பதிவயயினென் அுஎ்சாக்ச 
மெல்லிடைநாயகயெனலும்போ்மேவுமின்லுமித்தலத்இ 
னெ ல்லியொடும்பக லுமிறைக்கேய்ச் புண்ணியமான 

கல்லுணர்வினியற்றுலசஈமுரைச் துமினியென் ரன், 

டூந்திரன்விழாப்படலழற்றிற்று, 

  

௦ ௦ ௦ சிவபுண்ணியப்படலம். 
——_ Sh 

BY oer ay 1 ene oir 1 air Cap 80 Lo Sour 16 DB D6 gion T Us 
சண்டியாம௫ழ்வாமெனக்கரிசிலர சணர்கள் 

மண்டுமன்பினான வேண்டுவமரபுளிபவர்ச்கு 
விண்டுரைச்திடலாயினனவியன்றவச்சூதன், 

டுத்தலத்திறைச்கெளை ச் நுணைப்பொருளுபகரிக்க 

௮,த் தணைச்சஃ்திரட்டியாமான் நபெய்ச்சவச்இர் 

வித்சகட்பெருவிரதங்களெனைச்தினுமேலாய் 

கித்தரிற்ப தசிவநிசிபென்பரானில2சே, 

அச்தையித்சலத்சாற்ற $ரடை சரும்பேறிவ் 

இத்தனைத்தெனச்சொற்றிடுச்சரமசனழெமையாள் 

உச் சமன் றிருவருளினாலுணர்ச்சவாறுரைப்பா 
மச்சமாமதிகுடினோனருள் பெழதுமாண்டீர், 

இனனமாக்சலசதிறைவனை O) 5 Baw coh dow 6 5 

கன்னிபாகனையருச்சிப்போர்கவின்மலர்ஈண்பன் 

மனனலுஈர்பதமெய் துபமத்தமாமலாகொண் 

டன்னவன்றனையருச்சிடப்போரளகையாளுவரால். 

கோவின் வைட்பினையெய்துவரகோதறுகரும்பின் 
மேவருஞ்சுவையிரதத்தாலாட்டுகாவெற்பின 

பாவைகேள்வளைத்தேனினாட்டுறும்பரிசுடையோர் 
தேவார்தனச்சென்றுமேதிளை த்இனிதிருப்பார், 

ஆவினஞ்சினெண்ணெயினிறைவன தனையாட்டப் 
பாவமஞ்சுமீண்டினன்முனம்பனியெனப்படுமால் 

மாவிலாம்கலிகதலியின்மஞ்சனமாட்டத் 
சேவகாயசனடூமலரொன்றுவர்டிறர்தே, 

பூசஞ்சாக்தமும்புளை தீருமாடையும்பிறவும் 

காச்ஞ்சர்சமார்முப்புரிதூலொகெகின்பூர் 

GPR. 

(௯௬௨) 

(2) 

(௧) 

@) 

(௬)



௧௪௪ திருமுல்லைவாயிற்புராணம் 

சேசுலாமண முல்லைய சொடைசெரிர்சணியோர் 
வாசவன்றொழமலரயன் வாழ்க்கைமேவுவரால், | (௪) 

வில்வஞ்செங்சமூகீர்வியனருமரைகொண்டு 
கொல்கிடைக்குழகன் றனையருச்சனைகுயிற்று 
நல்லவித்தகர்வலாரியாய்ஈனிதவச்சிறந்தாண் 

டெல்லைதீர்சருமின்பமசெய்திரிற்பாரால், (௮) 

பத்தியோடுகற்பசுவினெய்விளக்கிடுகிற்போர் 

௮.த்தனாவலக்கண்ணெனவழல்விழியென்ன 
நிச்தமோங்குபரால்வகையுண்டியானிரம்ப 

வைத்துன்னிவேசளஞ்செய்வோர்வான்பகமுதுவார். (௯) 

லேர்தராவரால்விமலனுக்கங்கடைசாய்முன் 

ஏத்திரல்குரரெள் பவேயெழிற்கருப்பூர6 

தாந்தகச்சிற்செய்தியாராசனஞ்செய்வோர் 
பூர்சருக்கள்சுழ்விண்ணிடைப்பொலிரதினிதிருப்பா£, (௧௦) 

௮ருச்சியச்திலுக்சா௫ெயவட்டில்சள ரற்கு ச் 

திருத்தகற்கலசஞ்சிறர்தோங்கெயபிறவும் 

அருத்தியோடளிப்பார்புவியனை ச்சையமபுரக்கு 

திருத்தகு சிறப்பெய்துவரென்பராற்டறக்கோர் (௧௧) 

தடையளிப்பவர்குலவுசாரூபமெய்துவரால் 

௮டைவிற்சாமரையளிப்பவரரசராய்ச்செறிவார் 

இடைவிடாதிறைச்சகென்றுமெய்யன் புமீச்செறி5த 

நடையினீரெனச்செப்பினானானமரைச்சூ சன், (௧௨) 

டுஈ்திரன்பதமெய்துவரெனை த துமீண்டுதவி 

முக்துவோரிரதங்கொடுமுன்னியாட்டிடுவோர் 

கந் தமுல்லையானருச்சனைபுரிபவர்கவினச் 

சர்தரல்விளக்கெரிச்சார்சிவன்்ராணிழல்பெறுவா£, (௧௧) 

சிவநிசிக்கணேபூசனைசெய்குகர் துணையாய் 
அவர்தமக்குமுற்பதின்மருமவர்பினத் துணையோர் 
தவறில்க.ற்மமோடிறைவளர்தருகயிலாயக 

குவடுமேவுவரென்னுமக்குலமறையெனை தம். (se) 

ழன்னையாமத்திற்பூசனைமுடிச்குகரிரண்டாச் 
சொன்னயாமத்திற்பூசனைசொடக்குகாமூன்றுப் 
பன்லும்யாமத்திற்பூசனைபண்ணுகர்நானகாத் 

தின் ஓுயாம;த்திர்பூசனைசூழ்பவர்முறையால், (௧௫)



சிவபுண்ணிபப்படலம். 

போனனிஞனாட்டினைப்புராரிதன் வடிவினைப்புளை ரத் 
தென்னையாள்பவன்கழலிணையெழில்கொணாத்பயனை 

மன்னுவாரவன் பணிபுரிவார்பரிமேதக் 

தன்னுடைட்பயனீர்யு த சசச்சார்வார், 

வலம்வருஎ்சச்தையார்மணமருவுகூவிளமே 

சலம்பெறக்கொடுபூசனைஈடாச்துநர்ஈம்பன் 

இலகுமா கலச்கேகயபயலுறுவாரீ 

சலலொமஉறச்துணிபென வறிதிர்மெய்யுணர்ந்தா, 

சிர்தையன் பொடுஞ்செறிர்திர்சச்சிவநிசிசன்னில் 

நந்திடாமனல்விளக்கெரித்திட்டவர்சாளாற் 

கந்தமாமலர்ஈண்பனூாகருதிலீற்திருக்கும் 

௮ சவான்பகமெய்துவரவலநீத்தம்மா, 

௮மலன பூசனைகொடஙகுகர்ச்சருசக் துணையாக 

௮மைசருங்குணமுடையவரம்பிகாபதிபால் 

சமையுமன்பினாற்சொன்னவில்வர்சனைச்சாச்.துங் 

சமையினார்சிவசணத்திறை.பாகுவர்கண்டர். 

அலரினோடொருகழுங்குறடமலலுச்களிப்போர் 
வலமமுக்கரச்திறைவனையறவாமஞ்சூரம் 

௮லூலன்பினானிவேகனமாற்றுகர்சயிலை 

மலையையெய் துவர்மனக்சவலகன் தி வண்மடிழ்வான, 

மங்கலத்தடங்குடைஈதுமுன்யாமமாதுமைதன் 

பங்கன்மேவியகோயிலைட்பணிரச்செழுகிற்போர் 

பில்சகலன்பகமெய்துவர்பிறம்குமெய்ஞ்ஞானம் 
அங்கணெப் துவராற்றிடின சற்பின்யாமத்சே, 

யாமஜஞூன் திலெம்பிரான் றனையேச்தியேவிழிப்போர் 

சோமசேசகரன்றுனையடிமருவுவர்கான்காம் 

யாமமாண்டினிதிருக்குஈரெம்பிரான்படிவம் 

நாமகசீருலகடைஈனியெய்அவர்காளால், 

டுயம்புசான்யொமத்திலுமிணைவிழியுறங்சார் 

சுயம்புவாயெசோதியைச்சான்றுதிபுரிவோர் 

தயங்குமெய்ச்சிவமாகுபகாவினமெய்ச்ச வத்தீர் 

உயல்குமித்தலச்சிறப்பிதுவாகு1மாண் புவியில், 

Cag. 

அச்தவர்சமைகோக்கியவ ர சணீர் 
தித்சமாத ரத்சாற்சிவபுண்ணியம் 

10 . 

க௪டூ 

(௧௪) 

(௧௮) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௯)



So” te திருமுல்லைவாயிற்புராணம் 

அத்தனையுமறைர்தன ஈற்றேவ 

மித் திரன்சதியெய்சல்விளம்புலாம், (௨௪) 

சிவபுண்ணியப் படல pop by. 

  

0 , 
சேவமித்துரன் கதிபெறு படலம், 

== 
போனனாடுகாவடைசத்_தப்டொருவிலபயன பரக்கும்பொன்னீரூழ்க்க 

நன்னாடுசோறுடைச்சான்றோருடை ச். தத்திருக்தொண்டைகல்லகாடு 
சொன்னாடுமலைகாடுமாசங்கக்திரளுடைச்துத்சோலாமெயமைத் 

சென்னாடசவலோச மெனப்பாருமெடுததுரைக்கு(ு சிற சகாடு, (2) 

வன்னாடுகுரும்பைமுலைச்சடாசகைதனபெண்ணரசுவழங்கவெம்மான் 

பொள்னாடுமரூமத்துப்புங்கவனே முசற்பொருவிரந்தோர்போற்றக் 

கொள்னாடுகூரிலைவேலொருவழுதியென 4சானுங்கோல்கொண்டோச்ச த 
தெள்னாடலாற்றென்னாடெனயாருமெடுத் துரைச்குரசெய்வகா4, (௨) 

டுக்காடுசனிற்சங்கமொருமூன் ற௩டர் தசனாலிமையோர்வேர்சன் 
பொன்னாடுதனையொரஇவழிபாடுபுரிர் ச சனாற்புரை சிர்ச்சோங்கும் 
மெய்ர்ராடுபரிச தனால்வருணனுமப்பரம்பரனே விழைவினடல் 

எந்நாடுமுயப்புரிர்ததிறக் சசனாற்சிறஈகசெழின் 2 தரைமூதார், (௩) 

டுூன்னாகரந்தனிலோதுகலோதுவித்சலீண்டேத்தலீதல் 

மன்னுமகம்புரிதல்புரிவித்தலெனக்கிடஈ சவறு வகையா, செய்கை 
என்றும்வழாதோ ம்பிமறையங்கமுன்னா; ங்சவையனைச் துமினிதிஞயா்க 

சொன்னவிலுமஈ்சணரிற்காரிபகோச்சதிமொன்று துலங்குமாலோ, (௪) 

, டுத்தகு சேத்தி ச்தொருசால்வேசமேபழவெடுச் தாலென்னும்வே௪ 

மித்திரனென்றொருவன் பா ல வனறிபாதுஎற்றியவெல்வினையொருக்கின் 

தித்சறைமேல்வர்தசெலுஈசேலமிச்திரனென்பானியைர்துசோன்றிப் 

பொய்த்தழொழியல்லாதுமருஈதுச்குமெய்ம்மொழிசான் புகலானானான், (டு) 

அக்சணரையான றோலாரிர்தித்தலருமறையோகாமைமீசன் 

நிர்தனைசெய்திடறன்னையீன ரானைிர்திச்சல்யார்யார்ச£ண்டுப் 

பந்தமசற்திடும்சிவசா கள ம்புரியா திருத்சல்பஞ்சாக்கரமோசாமை 

சந்திகுயிற்ருதிருத்சல்குரு2 தரோசங்குமிற்றறுன செய்வானாய், (௬) 

ப ரத்தையேகாட்டுமென ப்பரத்சையர்பாற்சென்றுள்ள ம்பாழ்பட்டன்னோர் 

தரத்தையேரினைர்துசனச்சாசையினாற்னகைசனச்தனையேதர்திட் 

டுரத்தையேயிழர்்தவர்சாற்பணிசெய் தமொழுகுவானுழையேவேள்பூஞ் | 

சரத்தையேயேவலினாலலை பூரெருகேபோற்களர்க்த Tam Ltn fr. (௪)



(டிதவமித்திரன கதிபெறுபடலம, ௧௪௭. 

இன்ன வாறிவணிகம் *சலறியாமேயிவன்றனைமுன்னீன்றோன்சால 

மின்னவாங்குழன்மனையோடாராய்ந் துதன் குலக்குமிகவுமேற்பச் 

துன்னுமொருவேதியன்பால்வருக்திருவைச்சன்கொடபூயசு சற்குமன்றல் 

தன்னையயா்விக்கவனுமனை வியோடருச் துறக்கந்தனையுத்றானால், (௮) 

இனையமாதொருசு ச்சையெலும்பெயரினாளினையோனில்லக்கென்றுக் 

தனைநிகருக் துணைவியாயமைர் துகீற்பிற்கரசிபருக்சதியேமான 

மனையின் வாழ்ச்சையைஈடத்திசசன்பெயாக்குச் தச்காங்கு.மாண்பினோ்பால் 
நினை தருமெய்ப்பச் திபுரிந்திறைவியடி த் தணைக்கமலகேயமெய்தி, (௯) 

தன்றுடையகொழுரனுக்கூட்டியமிசி சிறநனையரு து்சசையாளெனறு 

மனனவனரானமுனியினவனெதிரொன்றுமொழியாகாளவன்றனே வல் 

பொனனெனச்கொண்டுளமதிக்கும்பொற்பினாள்செர்திமுன்பொரு£ துமன்றல் 
தன்னையயாச்கசானென்றுமிகசவனென்மனநாமிர2ர௬மிச்காள், (so) 

அவனுறங்கத் தானுறற்கியவனெமுமுனெழுர்திருக்குமருங்குணத்தாள் 

அவமறுசிர்சையிற்னனைமணாத ரளனையல்லசயலறிகிலாதாள் 

தவறுபெரிதுஒற்றுந்தன்வாழ்ராளினெனசசணவன்றனபேரோதாள் 

தவமலிசிர்சையையுடையாணீர்மையினை /செனச்கூறுத்தகைமைத்தன் தே.() 

தர்தைதாயகல்பின்றைத்தன்ராயச்கூரிக்காமோரயு சஞ்செம்பொன் 

௮தில்கவறாடன முன்னா சிச்கருமககனக்கொழித்தானன்ன தன்றிக் 

கொர்தலருங்குழற்சக்சைசனச்குவச்சசீசனமுங்குறைவொன் றின்றி 

சிர்சையனபிலா தபரச்சையர்சலகீகேவிலைதக்துதிரி்கானம்மா. (௧௨) 

விடர்களொடும்டயின் றுசவருடிமக்கள முழக்கிவணைவாசிள் 

தடையவொமெப்பரச்சையர்தம்மனை சானேகிலையாகியறிவுசோர்க்து 

கடிமணச்சானயர்ச்கா எவைரப்பிராள்கள்பலகழித்தானன்னா 

ளிடரினலி$தின்னலுக்கேயிருக்சையளாயிதுவிதியென நிருந்தாளம்மா,  ) 

வேறு, 

பரத்தையர்க்கவனகைப்பொருள்யாவையும்படிமேல் 

அருத்தியோடவன்விற்றளித்திட்டனனர்தோ 

அருத்தமிய்வணமாகவுமனையனமுத்பழகுர் 
திருத்தமாயெவிசைமுன்னாம்பயிற்சிமிற்கற சான, (௧௪). 

போருளையீட்டியுமவர்க்களிச்திருர்தனன்பூமேற் ப 

திருவனாளெழிற்ச த்சைவாழ்மனையகர்தேடி 
மருவினானொருசாசத்திமலர்வதேமானப் 

பெருமகழ்ச்சியிற்கண்டடிப.ரசினாள்பெரி2ம். (ச) 

கையினீமொசொலினீர்கவினுமுக்குடி£ர் 

பெய்துதா£ன் முசமன்பலகூறினாள்பெரியாய்



ory திருமுல்லைவாயிற்புராணம் 

செய்யமாமறையொழுச்இனாய்கீவ£ச்சிறியேன் 
வையமேலென்னமாதவம்புரிர்தனனெனராள். 

பின்றுங்கூ.றவரளபேசையேன் றன்னைநீகாடி + 

இன்னபோதிவணெய்தியசென்றன்மாதுஏற்கு' 

மன்லுமாத்திசசாளெனமதித்துக்கொலெனராள் 
அன்னபோதவணருமறையொழுக்கிலானறையும், 

பேதைசேள்பிதிரென்பதென்சிரார்த்சமெனபெரிது 

மே தசெய்வகற்கென்றனனிருக்சவக்கொழுக்தப் 
போதுகூறுவாள து மறையொழுச்கெனப்புகலு 

மாதயாவினானமறையெனப்படுவன மதியாய், 

இன்னசேபுரிஈ்தான்மரபோங்குமென்றிசைக்சாள் 

கன்னலேரிசர்மொழிமினாளகாதலன் கூறும் 
பொனனனாபொருசிரா ரத்தமெனப்புகல்வ தவம் 
௮ன்னதின்றமையாமையமாருனக்கறைந்தார். 

ஆச்திகம்புரிச்தரலலதையகமமரபுல் 

கோத்திரத்தொடுஏிறக்குமென் றின்லுமாகூறிச 

சோத்தமென்றுசுத்சையுமவற்குலாத்தனளுராக்கு 

மாத்திரத்தின௨வர் சணலுரைட்டனானமறி2 தம், 

பேதையாறினச்சாத்திகமென்பதும்பெரிது 
மாதரச்தினடைரற்றிடலெனபதுமன்ன 

தோதிடின்விசேடச்ச தமெனறுனச்சியொரே 
யோதினாரிஃதியானறியேனெள வருக்தான். 

கேட்ட நல்சையு£சின மெய்தல்கசேடில்லா 

வாட்டமேயிலாமெய்த்சவத்தர்சைசனமனைவாப் 

நாட்டமூன் றுடைஈம்பனேர்கஈற்றவன் கூறக் 

கேட்டளேனமறஈதீரெனச்கிளச்தினேனெனருள்,. 

வேறு, 

ஆத்திகச்தையுள.ற்திருற்சிரவா த.த்தமவிடயத்தரும்பொனீட்டிற் 
pig தயாத்திலாப்பலளைப்பிதிர்ச்சளளிப்பாரென்னச்செப்பும்வேத 

மாத்நிகத்திலவுபாசன ந்தனைமுற்கிடப்புரிர்சாரடைவரென்றே 
சத்தருஞ்சர்ச்கயையினிடச்சாற்றுமாத் திகப்பயனையினிதின ம்மா, 

பச்தியொடுபனைவியொடுமவுபாசன ந தன்னைப்பரிவினாற்தி 
அத் தீழலாற்பிதிரமாயூச்சேசித்திட்டவிசமைச்திட்டவன் ya Coren 
முற்திருப்புக்கலன் கலவா தொருசனிழலெய்கன்னமுகந்தடாசங் 

(௧௬) 

(௪௭) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(20) 

(22) 

(௨௯) 

சைத்தலத்தாற்புரியின 6, சப்பிதிர்ச்களுக்ிக்சேகழிபேருவகையுண்டாம்(௨ ௪)



தேவமித்திரன் கதிபெறுபடலம்: ௧௪௯ 

தக்சணையிலா தஈனிவிலார் தமொருவன்காலர்தணச் தஞ்செய்தால் 

இக்சடனீர்வைப்பசனிற்கொடியவெசக்கரைகற்படரீண்டுக்கானஸா 
ஈற்கடத்தினிலைக்கறிபென் தின்னனவாஞ்சாத்.தவிசஈலந்தானெய்து 
மிக்சபொருளானுலோவங்கருதா த௪.ற்நின்வியன்பயனைகல்கும், (௨௫) 

பிதிரரதினகசருப்பையினொடெண்ணின்ன சம்மகத்திற்பிதிராகண்டாற் 

சதிர்பெறுமற்றவருள்ளஙகளிடிறட்பர் தரோணமத்தளையெண்ணில்லப 

ச.தவிடத்சானிறைச்திட்டுச்கருப்பைசனைமேற்: ப.ரப்பிக்கனிவினாத்றல் 
விதியென்னமறைபசர்ந்ததென் ததிதிசலையாய்க்தமேதச்கோயே, (௨௬) 

சுசியொடுபத்திமையின் றிப்புரியினஃ சசுரருக்காக் தளைவிற்சென்று 

கசிவினொடுமிழிர் சான்பாற்றான மேலா அபிறர்கையேற்காறு 

பசிபவேயனதோளார்ப்புணராதுகலதி.பா்சம்பரிசமெய்தா 

இசைவினிற்சூ சாடாதுபிறரனனமயிலா திறகருப்ப கல்லால், (௨௪) 

டுழிசன ரோடுமாயாடாசெண்ணெயிட்ம்ச்சொள்ளாதிங்கிருகண்டு ம சல் 

பழியகலும்பசற்போ துகொள்ளாதுகட்டிலிச்சண்படைகொளாது 

விழைவின் வேண்டியநுகராதாணிரவில்விழை.பா துவிழைந்திரண்டு 

பொழுதருக்சாதுரையாடாகொருபாழ்த்தமனைவாவிப்புளலாடாது. (௨௮) 

நறும்கலவைபுளையாதுபூப்பான மாதரொூிரயர்தபேசா 

தறங்குலவுமனத்சோயிங்குமைச்குகராத்திகப்பயனையடைவர்சண்டாய 

சறங்குபுசழ்கருகச்தினிரண்டயன ர்திரோசை வயிற்சகருதினொன.று 

பிறங்கு துவாபரமும்மைமதிமதிபொன் திச்சலிமிழ்பெருகீர்வைப்பில், (௨௯) 

விரசமலுட்டிச்திடவேவேண்டுமென வாகமங்கள்்விளம்பாநிற்கும் 

பொருவருஈற்றேகதிடமுள்ளவனாயதுநெருங்கப்பொருக்தின்மேற்சொண் 

நிமாகெழுமாச்இிகமுன்னாளர்தணருக்கறுசுவையூணுதவவேண்டும் 

பெருமவாத்திகசாளின்வைகறையின திப்புனலிற்பெட்பினாடி," (௯௦) 

கடன்கழித்திட்டவுபாசனஞ்செய்சவ்வனலில்லாள்கரச்தினல்கி 
விடல்கருமமனையில்லான்கருக்சொண்டவில் லஓுடையான் வேறுவேதத் 
திடலுடையசாகையான்மறையோதானவுபாசனஞ்செய்யா தான் 

சடல்வரைப்பிற்பிறர்பழிக்கத்தச்சான்றன்னிலைகடக்தபிரமசாரி, (ms) 

என் நின்னோரொழித்சொழிர்சவுச்சமவர்சணர்தம்மையிசைர்த கூவி 

நன்பெமதில்வயினாத்திகச்கு௮திென வடைகாய்கயக்தளித்2ச் 
துன்று சயிலம்பிண்ணாக்குடலு சவிரீராட்டித்சொடங்கவேண்டும் 
இன்றர்சமுறைகருதான்பிதிர்க்களவன் தனை ச்சினப்பரென்௮ுமாசோ, (௬௨) 

கருச் சாவும்வெள்ளியென்விழியிழப்பன்வயங்குமறைச்கலைவலோராம் 

வரித்தாருமபிசரவணப்பெயரின்மலுவ தனை மூழ்விற்சேட்டுப் 

பெருத்தாதரதூசாடன் னம்புசியாரேலஃதசுரப்பெயர்த்தாம்சண்டாய் 

மருத்தாரோயென் நின் வப்பெரியோனெடுத்துரைத்தாள்மரபினம்மா, ()



௧0 இருமூல்லைவாயிற்புராணம் 

நீராடினாயல்லையதற்குரியபண் டங்கணேடினாயன் 

ரராய்ர,தமறையோரைவழிச்சனையமன்றுபகலாயிற்றம்மா 
தேராய்கொலாத்திகமுக் தவ.றுறுள் உ தசெய்சே $ீரவேண்டும் 

ஊரானோர்கையேற்பாலுடங்கை/துசெய்வனெனிலுனக்கிள்கென்னே. () 

மஹறைமொழிர்்சரீர்மையினாலிவ்வாறுசெய்யவழியற்றானாயிற்' 

கறைதபுஈல்விரதமலுட்டித்கவனகான்போர்கழலேகணிச்சதென்றிம் 

முறையியம்பியுத்தமாச.மமச். திம செய்யானமுர்கீர்வைப்பின் 

அறையுமிரவுரமுன்னாரிரயமெய்திர்.து..ரமடைவளன் றே, (௬௫) 

அன்னணமோர்மனுவச்,£ரர் தயரமாண்டெய்திய ததர்வின்றி 

மன்னுலகினோரியாய்க்தோன றிட்பல்பிணமார்திமறிச் துமனனான் ' 
தன்னமாமட்டையாப்ய்பிறப்பெடுச்துமிலேச்சனெனக்தான்பிறந்து [முள், 

சொன்னவில்வேற்கிராதனெனச்தோன றியழிவானி துகுறித் தற்றென் 

று, 

டூன்னவாறவர்சயெம்பியவின ஓமைசேட்டூம் 

அ௮ன்னமாமதியிலிய£ ச ச்திருவினைகோம்டு 
என்ன, மயெனச்கோதினையெனச்சிள ஈ்சனையான் 

றன்னமேனுமோசாதி.துசாற்றுவான்றொடங்கும், (௬௭) 

எர்சையாச்திகக்கினனுமைமமதியளவெனக்கு 

(pie sur rem pew it gar on Lon ie) em opt 

சிர்தைகாணிலாய்பேசிகன்பதிபிசாவினையோர்க் 
சந்தராசியமுரைச்குமரரீணரசடைவார், (௬௮) 

என்றநன்மொழியுணர்கிலாசெமக்கிவணுரைச்தாய் 

நன்றுநன்றெனக்கண்டிவர்சடிம் தமான றி.பா 

தொன்றுமின்றெனநீரினமூழ்கா துறுகடன்மை 

௮ன்னுதான்புரியாதருநர்தினனபழஞ்சோ௮, (௬௯௯) 

உண்டபின்னடைகாய்சையிற்கொண்டுசென் நு.ர்றான் 

கண்டுபோன மொழிப்பரத்சையர்சேரியைக்சனிவான் 

மண்டுபேரனபிற்சுத்சையுமவன் வரம்பில்லாப் 
பண்டைகீர்மையையறிர்துதான்பரிபவமடைர்சாள். (#0) 

பரச்தைசேரியையெய்தியபா சகட்பன வன் 
தரத்தினீடியசுத்ைைசசாரகந்தனையுள்ளக் 

கருத்திலன்பிலான்சில்பகல்கழிர் சடைக் தனனால் 

அருத்தியோடவளவன் முககோச்கியாங்சறையும், (௪௧) 

மதியொரைச் தளவாச்திசகக்கெனவழுத்தினையால் 

அதி வரும்பொழுசென்றசற்சாவன பொருள்கள்



தேவமித்திர்ன் கசபெறுபடலம். 
. 

மதிவலாயொல்லும்ககையுசவவனெனவோசக் 
: 7 78 * . க ௧ * கதுமெனச்சொம்ம்பாசசன்கட்டுல. கஇமிமால், 

ன 
ஒன்றைகாமூவேற்ழூர்வயினுத்றவனொருகாள் 
கனறவாரச்திசபெட்திடாயர் துருற்றினன் பற் 

ஜின் ஜெராறுகாள rider Cay Bp ris ae a ॥ 

என்றுமாச்திசமாச்சிமெனுமொ.திமிசைக்சே, 

எனனகாயுளைக்கெடுக்னளைபோலுமெர்கிறுஇ 

கனனைசாடீனையெனவவடலைலயிற் [டை ப்ப 

அன்னமாஜயிர்துறர்தனளம்பிசைபாத 
முன்னிமேயினண்டுர்புரிபுண்ணியப்பயனல், 

அனனபாகசசனவட்குரிமைக்கடனாற்றிகல் 

சனனையக்சொடும்பாசகம்பர்றிபீர்ச் ரலைப்பப் 

பின்னுர்சன்மனையவள்வயிர்கிடப்பன பிராவும் 

பான்னுமரஈ்சணர்சாகமுவிற்றவளன் டிகெட்டே. 

ஊர்கள் பல்லபோத்துன்பம்ஈனாகியோரி_ 
த்தில் 

சார்கிலாசவனபர்பரிபுண்ணிபச்சார்பாறி 

சேருகல்வினையிரு! இடிர்சேரவன சேரா 

பார்பழிச்சுறுமுல்லைமாரகர்படர்॥ சளானால், 

காசுலாமுலைச்கொடியிடைகாகவனெக்கள் 

மாசிலாமணிச்சனபர்தாமரபினிறு ற்றும் 

பூசனைத்திறம்விறடப்பொடுபொருச்கென ச்கண்டான 

பேசுமைம்பெருப்பா சகக்கு ழிசியாம்பெரியோன், 

அற்றைநாளெலாமாங்கவன் திரிகஈதேயருக்கன 

ஒற்றையாழியகசேர்குடபாலுரு£கரப்ப 

மற்றவ்வேதனுமாசிலாமணிப்மீரான் கோயில் 

உற்றனனமுன்னைவினையுவன்பிடர்பிடிக்து்௪ 

வே தநீற்நினைப்புனையுமெயய ன்பர்கள்குழுஉக்கொண் 

j ் சவவ்வாலயக்கோர்சார் டாசரத்தினோேடடைம சவல் வா? 

மாகரஞ்சொ லார்மயிலனைபார்சமையஹுக 

அசனல்லிசைபாடியேமுழவயர்ச் கனனால், 

4 . க் ட ம் 

௮ன்னமாதருளொருஜ்தியக்கான இன் மயங்கி 

இன்னபாதகள்வலைவயினகப்படவினைப ரன் 

டன்னிவந்தமைமற்றதுவாகலினுவசகி 
6 . * a ந * 

கன்னிசன்பழிவத்தின் மேற்காசல்கொண்டயர்£ சான , 

கடுக 

(௪௨) 

(௪௯) 

(சடு) 

(௪௬) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௧) 

(௫௦)



௧௨ திருமுல்லைவாயிற்புராணம் 

அள் திராமுழுதிர்.தயிலாசர் தக்கொடியோன் 

என் ௮சான்குணதிசைவயினெய்திடவெளளிச் ' 
குன்றமேலியகுணநிதிகனையடைஈசெவருஷ் 

சென்றுசாழ்ச்திடத்சானுமச்சிரணடுிச்சார்ந்தான், 

வஊரணிலா தயிர்சோர்தலானொருவர்சஈ தயிலான் 

காணிலான வணிருத்தலான ள்ளிடையாரும் 

காணவாவிதான் நற சனன்சானமிதிப்புண்டங் 

சேணியார்விழியாரிடைமனர்தக்தவினையான். 

வேறு 
* 

அசா. ரணியினவள் மாண்டவப்பொழுசே 

வந்தார்சொடியமறலியவன் வன நாதர் 

தர்தானைகொண்டெதிரந்தார் சழலிற்கொடியோனை 

முர்சேகுத் தும்மெறியுமென ரேமொழிக்தாரால், 

என்றுநெருங்கவெனையாள்சணக்தலைகர் 

அன்.நினார்சோவெறியுமம்மானருண்மேவும் 

நன்றுசவுஈர்திபிரானல்லருளாற்சென் மணைந்திட் 

டன்றவர்சம்மையடைவேயெதிர்த்தாரால், 

வச்செதிர்ர்சப்பாசகனைமானமிசையேற்ற 
௮ந்தசமன் நூதுவருமையவிவன் றன்போலுமஞ் 

இர்சைவருர்தச்செயற்கரியலெம்பாவம் 

மூச்சப்புரிந்சாரில.பாலெனமொழிவார், 

பிறர்சதுசொட்டீரஎப்பெரும்பாசகனபுரிகத 
மறந்தனக்குரேராவசுரசீ ரையிலிஃ்லையயிர் 

அ.றந்தவிவனைச்செர்ளனிரபக்தாழ்த்த 
மறர் துகொடுசேறல்மாண்போவெனக்கரைக்கதார். 

௮ர்தமொழிகேட்டருஞ்சாரசருளாப்பார் 

இர் தசெடும்பதியினெ ம்மானெ ழினிசியின் 

முந்தவுணவயிலான் மு௫ழானிருவிழியும் 
வச்துயிர்கீத்தானதனான்மாண்ட வுலகெய்தினனால், 

டஇன்னபொழுசத்திருங்காரியமியைர்தே 

முள்னியுகூற்நிமுகிழாதிருகண்ணும் 
பன்னுவரேனாமம்பரமபதிச்கணிச்சாய்ச் 

துன்னுிற்பாரென்றுசொல்லுஞ்சிவாகமமே, 

டுட்பதியினளெக்சைக்குரியவெழினிசியில் 
ஒப்பொருவரில்லாசவச்சதமரைகாடியோன் 

(௫௧) 

(@#) 

(Gs) 

(௫௭)



சம்புதாசன் 'கதியடைந்த படலம். 

மெய்ப்பெருமையென்னானவியக் துரைக்குமாறனருல் 
அற்பு தனைத்சேருமருட்சகடலனனீரென்றே? 

மாசரசிபாகத்தெம்மானை ச. தாழா.துவிலை 
மாழுபெரருட்டா சவானபதம்பெற்ரமுனெனினக 

சோதில்கருணைக்குணக்கடலையுள்சளாபம 

யோதூற்போர்களஞ்சீருரைக்குக்காமேயோ,. 

வேறு, 

பாவமிச்திரனெனப்படும்பரிசினனாமகத் 

சதேவமித் திரன்வீடிபேரெய்திய திறமீ 

காவலானமரேசனையன்பினானன்று 

மேவுசம்புகாசன்கதியடைஈதமைவிரிப்பாம், 

தேவமித்திரன் கதிபேறுபடல பூற்றிற்று, 

  

௧௫௩ 

(௫௧) 

(௬௦) 

சம்புதாசன் கதியடைநத படலம். 
A. 
wee 

சிவ சருமக்சனைக்குயிற்2த்ேமசனறுகையேற்கு 

நவமலிசிர்தையரு2டிவைப்பினுக்குகானிலமேல் 

எவமகற்றும்பரிமேசப்பயனெய் தவாரன்னப் 

பவனுரையாஞ்சிவாசமங்கள்பரிவினுரை ததிடுமன்றே, 

௮ சருமந்தனையன்பினாற்றுரர்தம்பெருவளலும் 

அச் சருமச்கரும்பொருளைப்பபன பமிப்பார் தஞ்சரும் 

இத்தணையென்மெம்மனோரெடுத் தரைக்கும்பரிசன்றென் 

றச்சனுமாபதிசொன்னவாகமங்கட்சிரைச்திடுமால். 

சோன்ன தருமச்தனக்குத்துணையாசவிருகிதியம் 

மன்னியகொன்முதன்மகிழுமாண்பினியற்றிடினென்று 

மன்னசொன்முதல்விச்தினங்குரிச்குமென்றெடுத்துப் 

பன்லஓுமருமறையெனினிப்படியென்னப்படுவதோ. 

ஆச்கைவருத்தியுமன்னவறங்குயிற்றும்பரிசுடையார் 

நீக்கமிலாவானச்தநிருத்சநிலவம்பதத்தார் 

தாச்செசேவடியெய் தித் துயரமொழிர்திடுவொன 

மாக்கனிவினெடுச் தரைக்குமாதேவனாகமமே, 

உள்ளவா தித் தருமமுஞற்திடுமெய்ப்பரிசுடையார் 

சள்ளமேயலசைமுன்னாங்கடும்பரிசமூறலாசார் 
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(5) 

(&) 

(க) 

(+)



௧௪௫௪ இிருழமுல்லைவாயிற்புராணம் 

'அள்ளிலிடமுண்டபிரானடிமலர்க்சேசார்பாலார் 
| கிள்ள. ரவமுன்னாயவேசையுராரெலுமறையே. 

6 

நாம்புகமுமிச் சருமகலிவுறச்செய்வாரென்றுர் 
தாம்படிமேற்பல தயரந்தணவாமேயுற்திறு தி 
யாம்பொழுதிரவுரவமுன்னருகிரயம்புகுவரென 

ஏம்பலினொடெடுத் துரைச்குமிறைவனருளியமறையே, 

டஓன்னவாறொருசம்புவிணையடிக்காட்புரிகீர்மை 

,தின்னமிலா;தஞழற்றலினித்தரையின் மேலவன் றனையே 

முன்னியெவருஞ்சம்புசமாசனெனமொழிந்திடுவார் 
அன்னவலுமாபதிசாளடைர்சமைசாற்றுதுமாலோ, 

வேறு, 

கானம்வரம்பிலா துடைத்தாய்க்கற்றோர்சாலச்செறிவ துமாய் 
மானம்வரம்பிலாப்டரசுமலர்க்கைரமன்வாழ்காடிங் , 

சானவரம்பிலாமதமாவணிசளணிகளாக்குழும 

வானவரம்பன்காத்தோம்பும்வளசாடென்றுமலைநாடு, 

அன்ன காட்டின் மலைச்சி£ரத் சருவியனை த்,தஈதிரண்டெமு£து 
பொன்னுமணியுநெடுந்திரைக்கைபொருந்தியென்றுமிழிக௫வரும் 

, தன்னலஞ்சான் ரெனை த துவினைகாடியகற்றுஈதிப்பாஙகர் 

மன்லும்பதியினொருகானகுமறையோர்தவக்சாற்றோன்றியோன, 

வேறு. 

௮ரியமாமறைகூதிடுமர்சமில்பிரம 

சரியகன்னிலைமேவினோளபிஞ்ஞகனருள்கள் 

சருதிடும்பெருஞ்.சிர்சையானவன்கழனாடுர் 

திரிபினமெய்த்சவர்சார்பினாற்செறிர்திடுமலத்சான், 

உழ்தமச்சிவபுண்ணியமு திர்ச்சியானுவனச் 

கத் தனோதியசிவாகமங்கடைப்பிடித்சொமுக 
நித்தனின்மலமணியையுகீற்றையும்புனையும் 

வித்தசச்செவவேதியா சமைவிழைஈ் கடைந்சே, 

இறைவனாரருள்பெறுகெதியாதெனவினையோர் 
கறைவிராவியகண்டனார்சண்டவாகமத்தின் 
முறையினாற்செயுர்தீக்கையேமுமலமோசனஞ்செய் 

தறவனாரடிப்பத்திமையளிக்குமென் றறைந்தார், 

அன னமாமொழிசேட்டவளவரடியிறைஞ்சப் 

பொன்னவாஞ்சடைப்புண்ணியன்புண்டரீசத்தாள் 

(௧) 

(௧௨)



சம்புதாசன் கதியடைந்த படலம். 

மன்னுமள் பொடுவ்ழிபடுகெதறியுமாக்செனலும் 
முன்னியாங்கீவரனபினன்மொழிதனமேயினரால், 

ஆசகமத்தினிற்றிக்கையையடைஈ் தரன சழற்கன் 

பரகடின்றவன திருவெழுத்தஞ்சுமுச்சரிப்பார் 
ஏகராயகனேலவார்கு ழலியாமிறைவி 

பாசராயசனபதகிழலெய்துவர்பாகல்கால், 

பினனுங்கூ௮ துமெனைத் துளபீடுசானமறையுவ் 

கன்னிபாகனேயிறையெனச்சட்டுரை த்திடுமால் 

௮ன்ன தன் திமற்றயலவர் சம்மையுமறைதல் 
இச்நிலத் துபசாரமென் திசைட்ப.ராலின்னும், 

மறையினத்தசால்வருக்கிறைவகுப்பதுசொல்லா 
னறைவதன்றுகைக்காட்டுமற்றன்ன தன்பயனே 

இஹறைவனோடொன்றலிருவிரன முடக்கியசெய்கை 

முறையின் மும்மலமோசனமூவிரல்விலக்சே, 

தமருகச்கரஞ்சிருட்டிமற்றபயக் கான நிதியென் 

மையுமோதுசங்காரமிங்காமழுக்கரமே 
சமைதிரோபவமூன் தியதாளலுக்கிரகம் 

அமலன்குஞ்சிசபகமவனவயவச்தொழிலே. 

மாயனாருர்திமலரவன் வரு சலுமலரோன் 

எயசோமுகர்தனிலவனவருதலுமினையோர் 
அயமாமறைகூறியவரும்பரமனமுல் 

ரீயுணர்ர்திடுமற்றகற்குரைப்பதெக்நியதி, 

வேறு, 

போதகாசளன்கரியோனபரர்சானாதியர் தமக்கு 
மாதோர்பாகன்றானேபரம்பரனாமறையனை தது 

மோதாரிற்ப ஜகருதிலுவனையெனை ச் துளவுயிரு 

மாதேவாவென்றுமைக்குமனுவொன்றேசானருமால், 

தரணியிலாருயிர்கருக்கக்சனைப்படைத் சனமிசச்சாத தல் 

பரிவினெடித்திடன்மறைத்தலருளலெனப்படுமைக் து 

கருமமுளூற்றிடுமவர்க்குக்களைசகணாபவரையக்தம் 

பரிச ரலாளரனெனனப்புராச்சசனைமறைபேசும். 

ழம்மறையினடுவொள் ௮மூவிரண்டொடொன்ராகுஞ் 
செம்மைமலிகாண்டச் துத்திகழ்ஈடுக்காண்டத்சேமு 

மெய்மைதிகழ்சங்கையின் மேவுகடுவினிலொன்று 
மெம்மையுமர்தாதியொழிர்திலகுமவன நிருகாமம், 

(௧௪) 

(௧௫) 

(கச) 

(௧௭) 

(௧௮)



௧௫௭ திருமுல்லைவாயிற்புராணம் 

உலகமெலாம்கிரியுமு தற்காலத் தினெவலுள்ளான்: 

பலவகையபுவனராயசனராயெவன்படைத் துடையான் 

நிலவுலகமீளவும்வந்தொடுங்குங்காலெவலுள்ளான் 
தீலைவனவனெனம்றைகடணப்பிலாதெடுச்சோ தம், (௨௨) 

உறகங்குவதடோலுமொருசாக்காடிங்குலனர்சா 
முறங்ிழிப்பதுபோ ஓம்பிறப்பென்லுமுரைக்கிலச்காய் 

நலச்துளவத்தெரியல்புனைகா ரணலும்பிறப்புளளே 
லறந்தனையேசமாயுமறையவனையமேயிறையெலுமோ. (௨௯) 

‘ வேறு, 
சசலுரைத்தவாகமங்களெடுத்தேகூறும்பொருண்மூனரும் 

பே௫்பதியேபசுவோடுபாசமென்பர்பெருமசைசொல் 
தேசு மலியும்பதியையானமாச்செறியுமு்திக் திறம்பலவால் 

நீசற்2றிதியென் நருளானிகம்த்தப்புச்கார்நெறிமுறையான், (௨௪) 

கர தங்கெடுகைகுணங்கெடுகைகனமக்கெடுசைமலக்கெடுகை 

நர். தர்சனுமுத்தியின ழியாதிருக்கைமாதர்ரலமென்றுர் 

தந்தங்கரணம்பதிக்கரணமாகையுமிர்தானழிசையஃ 
தந்தமிலதாஞாளமுறலரும்பாடாணம்போன் திருத்தல். (௨௫) 

என்னவுமைக்குமிவையெனைத் துமியம்பிற்பழிசோருத்தியெனச் 
சொன்னகவிறை.நூலினியனுகச்சசெள் சேமும்மைலநீகங்க 

அன்னவருளோடணைர்திறைவனடூ6ழலிற்சென்றணைந்துநித்கும் 

நன்னர்முத்தியேமுத்திசலனாமுத்திக்திறனிதவால், (௨௬) 

் தரவனோச்காற்பரிசத்தாற்கூறும்வாக்காற்பாவனையால் 

விரவு நூலானியோகத் தான்வீறுசெறியவுச்திரிய கனால் 

கரவுமலிமும்மலநீக்குங்கரு தாருமிச்கடைவினினி 
பொருவிலிரண்டுதிறட்படுமால்புகழ்சாலவுச்திரியென்பதுவே, (௨௭) 

ஞானவதியேஈற்கிரியாவதியோடெனனகஈம்பனுரை 

யானவரியவாகமங்களருளிச்செயுமாலரன்கழற்கே 
மேனவன்பிங்குடையாய்நீமேலாரந்தீக்கைகனையேய்தித் 
தானமதமாவுரியான்றன்சார் பேயடைகவென் தனால், (௨௮) 

௮்.தத்தீக்சைமுத்திறமாவா கமங்கட்டேபைக்குமவை 

ச் தச்சமயம்கிசேடமொடுசதிர்கொணிருவாணமதென்ன 
முர்தப்புகலுமவையனை ச் தமுறையேயெய்தினாலல து 
சிர்தப்புரமூன்றெரித்தானைச்சேரலரிதாமென்பாரால். (௨௯) 

தாதமார்க்கச் தனச்கென்றுஞ்சமயந்தகுமாலெஞ்ஞான் று 
மேதமேயில்சகமார்ச்கம்புத்திரமார்க்மென்பவைகட்



'சம்புதாசன்' கதியடை ந்த படலம், 

கோ தும்விசேடமென் த்ரைப்பருலப்பில்சன்மார்க்கந்தனக்குப் 
போதநிருவாணமசென்னப்புராரிமறையம்புகன நிடுமால், 

வேறு, 

பரமதகட்பொருள்பாங்கினிலுணர்* சபின்சு பக்க 

2ரபினோச் துவைதிசசை வமாண்பினிற்றோ௩ து 

பரமனாரடிம்ப துமமேகாடியபன வோன் 

பரிசினை தசெனப்பசரவும்படிவதோபார்மேல், 

எனறுணா்ர்தவனெம்பிரானிபம்புமாகமத்தி 
னெனைஐமெய்மைசாறிக்கையையுற்றிளைசரித 

ஈன்றுகேட்டுளங்கசிஈ்அம்பானமர்தலகச்கே 

சென்றுசாள புதுக்குஞ்செயன மேற்கொடுதிரிஈ்கான 

சின கரர்திருமசன்மு சலாயின Ce api 

அ௮னகனுச்சதியாசரச்சொடும்புரிகிற்போ 

பனசபூடணுருப்பெறுவாரெனிற்பாரிற 

கனிவிஞற்புதுக்குகாபலன கழறவம்படிமோ. 

மனைகடோறும்புக்கிருகையேற்றவர்கருமாழை 

தினையனை ச்துந்சன்னுடல்விருத்தியிற்செலுத்சாத 

மனமுவந்தவர்கரும்பொருண்மணிமிடற்றிறையாம் 

அன சனாலயக்கேகொடுத் த தவியாங்குழல்வான். 

தன்முயற்சியான்வரும்பொருளனைச்தையுக்சாழா 
தன்பினலையச்சொழில்செய்வார்க்களிக் த; மரேசன் 

மன்னுமாலயமதில்ஈவர்கோபுரம்பிறவும் 

௮ன்னவேதியனபுதுக்குவான் றிரிக்கனன மமா. 

இப்பணிக்கணேரின் நிடுமெழிற்சம்பு சாச 

விப்பிரப்பிரான்விழைந்தொருதினர்சனின் மேவார் 
முப்புரச்தழற்படுத் தவன்மூசெயிற்காஞ்சி 

வைப்பையெய்தியாண்டங்கனம்புரிர்தனன மகிழ்வான, 

கம்பமேவியகண்ணு தற்பணிகனிர் துஞ.றற 

ஈம்பனாரடிச்சன்பராஈயத்தகுசில்லோர் 
உம்பரோதுசமுல்லையினசிறப்பெடுச்சோத 

அன்பு சன்பிடர்பிடிச்துர்சவாங்கணைச்தனனால், 

அணை தவர்தணன்மங்கலவாவிநீராடூ 
௮ணிட்துநற்ிசா சனமங்கணன்சோயில் 

பணிச் துமும்முறைவலம்வர் துபரிவொடும்போது 

குணங்கடம்ச்ச்கோமணியுடன்கொடிமிடையை 

௧௫௭ 

(௬௦) 

(௬௧) 

(௬௫) 

(௬௬) 

(mar) 

(௬௮)



க்டுற இிருமூல்லைவாயிற்புராணம் 

வலம்வ5்ெெெம்மையாளுடையவள்ளலையுமை தனை மெய் 
கலர்.தவன்பினானருச்சனைமுதலியகடன்கள் ' 

மலசர்தெறத்திருத்தொண்டுசெய்மாண்புடைமறையோன் 
புலல்கசிந்தவணாற்நியேதோத்திரம்புரிவான், 

Cou gu. 

க,ச்தனைஞானக்கனியைக்கறைமிடற்றுச 
சுத்தனைமுச்சட்கடர்க்கொழுக்தைத்தொன்மறைசொ 
லத்தனையெல்கள ழகனையனாதிமல 

மூத்.தன்ீமொழியா சமொழியென்னமொழியே 

மு. தல்வன€ர்மொழியாசமொழியெள னமொழியே, 

வம்பமருங்கூ6சன்மட வாளொருபாகக் 
தம்பவளமேனியழசனை த்தென்சாஞ்சிரகர்ச் 

கம்பனை முக்கட்கருமணியைமுல்லை வன 

நம்பனையேலாழ்ச்சாகராவெள்ன மாவே 

நயஈதவன்சீாவாழ்ச்சாசகாவென்னகாவே, 

கம்பமதமாகளிற்றுரிவைட்போர்வையனை 

உம்பர்பிரானையமையாளொருபாகத் 

தெம்பெருமானையெழிலார்வனமுல்லைச் 

செம்பயனைக்கேளா சசெவியென்னசெவலியே 
சிற்பரனசரகேளா தசெவியென்னசெ.வியே. 

படசாசணிவானைப்டாண்டரங்கத்தானைத் 
இடநான மறைசொல்டிவனை யணியாரூர 
உடையானையெனனையுடையானைமுல்லைவன க் 
கடவுளைச்சென்றெயதாதசாலென்னகாலே 

கருதியவனகோயில்புகாச்சாலென்னகாலே, 

வேறு, 

அரிதினே த்தியாக்கனெனணமயையவரகத்திற் 
பரிவினோடுகையேற்றுண்டுபரம்பரன்றளியை 

அருமையாசவேபடு துக்கவுமார்வமீக்கொண்டு 
திரிதர்தான்பலேேத்தவன்செம்பொனைநாடி. 

ஆலயச்திருச்கோபுரமதின்முதலாய 

சாலவேபு தக்குக்தொழிறன்னைமேற்கொண்டு 

(௩௯)



சிந்திரகன்மன் கதியபைந்த படலம், ௧௫௯ 

மூலகாரணனமுமுமுத்னமுக்கணெம்பெருமான் 

காலகாலனருடெர்முதவணமாரஈ்தனனகனிவான் (௪டூ) 

இன்னவாதவணொழுகுராளிவற்கெதிர்மறையா 
மன்லுமாடுருருமரையவனமாகதாதல்காதல் 
துன்னியாங்கிறைதணைக்கழலடைச்சனனென்ன 

அன்னவன் கசையாக்கெனச்சூ சனாங்கறையும், (௪௪) 

சம்புதாசன் கதியடைந்தபடல ழறீறிற்று, 

  

சித் தாகன்மன் கதியடைந்த படலம்; 
ரவலகையனி, ட 

Vans, 

௮ம்மைபாடியவணைந்திடவனையாட்சலப்பில்2ர*சழலளிப்பதாய்ப்பின னோர் 
தம்மதாருயிரோர்வணிகலுக்சாத் சரச தாயன்றுசாண்டவங்காளி 

நம்மையஞடையிறைவனார்ஈடிக்காயர் சண்ட தாய்கலச்கநின்றோக்குஞ் 
செம்மைசேர்புகழ்மருவியரின் ௮திசமுசாடெலுச்சொண்டைசனனாட்டில்,(௧) 

அம்மையப்பனையமரரபிரானையணங்கொர்பாகளையருர்் சவத்திராமன் 

மும்மைஞாலமுர்தொழச்திருவிழவுமுன் ஏரா.த்றமூதூரெனயாண்டும் 

எம்மையாளுடையிறைவனைமயிலாயிறைவிபூசனையியற். றுமூரென்று 

செம்மையாலுலசெங்கனும்புகழச்சிறர் தமிக்க துமயிலைமாசசரம், (௨) 

அன்னமாககரந்தனிலொருகாலாரணம்டயிலச்்தணர்மரபில் 

வர்தவனபெயர்சித்திரசன மனென்றெஞ்ஞான் நினி தரைக்குமாஞாலம் 

பொன்னெனச்சகுமம்மரபுதிச்தும்புனிசமில்லவர்போலவன்புவிமேல் 
வன்னெடுச்தொழில்புரிபவனாகவஞ்சசெஞ்சனாயவண்சரித்திருர்தான், (௯), 

டனையன் வேச்தியல்பொ தவியலெனனுமிருதிறத் தமாட்டியசன்லூல்பயின் று 

கனியுமாமொழிச்காரிசையார்பாற்காகலானவர்பழடிடவிசை நூல் 

இனி .துதான்பயில்வித்திடிவோனென்றியாருமேசொலவிருர்தனனிவனோ 
அன சனெம்பிரானடுமலரபரசா சவலனாயத்திரிதரும்பரிசுடையான், (4) 

வேணிமேலொருவேணிவயைச்சோரங்கும்விமலனார்புசழ்மேவிடாதென்.றும் 

நாணிலா துசன்பால்வருவாரைகலியுமாசெயுகாரியரில்லம் 

காணியேயெனமருவியர்சவற்குச்சாற்றொெண்டேசெயுக்கரு தீதினனோர்ராள் 

மாணிபால்வரும்கூந்தினைக்குமைக்கும்வள்ளலாரருண்முன் வழிகாட்ட, (டூ) 

ழள்னையூழிவள் தளைப்பிடிச் தச் சமுல்லைவாயிலைமுன்னனைர்திறைவன் 

அன்னையாங்கெர்டியமிடையினொடென்௮மடருமாத்தலம்யாண்டுளசென்றே



௧௬௦ திருமுல்லைவாயிற்புராணம் 

இன்னலேபுரிதருங்கோடியோலும்யாரையுக்சனிவினவூலாது 
வன்னெடும்பயோதரம்விலைபகருமாத ரார்மறுனை மருவினனால், (௬) 

மதூலெய்தியாக்கொருமடமானை வலிதிற்சண்டவள் வசர்.சனிலொழு? 
முறுகுகாதலாற்கைத்செலாமவட்சேமுன்னிரல்க்யோன்மொழிதருனெருன் 

இற டெைக்குடமுலைசசிய/சமயமெண்ண லேசமயம்மவரில்லல் 

கு௮சலேலிசேடம்மவர் தம்மைச்கூடலேநிருவாணமென்பதுவே, (cr) 

௮வருச்சாலுமொன்றாவதேயாகுமவலர்தன்னைநீத்திடுமபிடேகஞ் 

சிவலுரைச்திடுமாகமமுராக்குஞ்செய்தியன்றெள ச்தெருமராகின்று 
பவர்வணச்சடையரன்பதச்சனபுபயக்குகெள்சுடைப்பாவைதனிலக்சே 

கவர்மனச்சிறியாலுமுண்டுறங்கிச்காலமங்கலடல்லனகழிச் தான், (௮) 

௮ன்னமாமடமாதவெம்பழிபாவத்திலுச்சஞ்சியாங்குரிற்பவளெம் 

கன்னிபாகறுக்சடிமையாயிருக் தங்சருணையேயின் றிக்கை கதன் மேல்விழைவு 
மன்னிவீணரையணைர் ஏகாள்சழிக்னெவஞ்செனக்கொடுங்கூற்றுவர்சணைஈதால் 
என்னையான்புரிசேனவன்றனாலிடருறாதிவண்வாழ்வனோவறியேன். (௯) 

என்றுகாடியசநசையாளச்சமெய்திராடொறுமெம்பிரான்றலச்கே [ மன் 

சென் றுசொண்டின்மேனின் றனளவள்காற்றொண்டிள்£ழ்கின்றத்திரசள் 
துன்௮ுசூசியுமிழையமேயெள்ள த்தொடர்ந் துகாசலிற்றான்றொடக்குண்டான் 

அன்னொரஞான் உவடனனொடுமமலனமருமாச்சலமண்மிவச்சடைச்சான்,. () 

வர்துகோயிலுட்புகுர்சவளோடுமைச் மாமணிசண்டனைமகிழ்வாற் 
சிந்தைசெய்குகருள்ளமேமருவுதெய்வகாகளைச்சிறுடடை ந .தற்£ற் 

தந்தில்வானுதலம்பிகைதன்னையடைவிற்கண்டவன் றன்னையுமறந்த [ ச்தால், 

இர்தைமேவியேயிருசரங்குவிச் தச்சென்னிமேல்வைச்தான் செய்தபுண்ணி.ப 

௮க்கவள் நிருப்பணியினை/சொடங்குமன்டனாமுசம்பு தாசன்சேர்த் துள்ள 

வெங்கொடுங்கற்கள்சநநிதிமருக்கேமிகவிறைப்புண்டுகிடர்சமைநோக்கித் 

தீங்குசாதலின வளிருகாலைத்தகவருச்துமென்றகற்குளகை/து 

செங்கையாலெடுத்தங்கொருமருங்குசெறித்தனன்சவநெதியதியாசான, () 

இன்னவாறம்சப்பதிரனத் சலத்தினென் றும்வாழ்க்கையேமேவியபடியாஜ் 

சன்னிபாகனைக்கண்டதோர்பரிசாற்கைகளஞ்சலிகூப்பியமுறையால் 
வனனெடுங்கற்கள்சேர்த்திடுமாற்றுல்வஞ்சகெஞ்சனேயாமினுமவனே 

என்னையாளுடையிறையவன்வதியுமிருஞ்சிலம்பினையெப்தினனம்மா, (௧௯) 

வேதராயகனள் திருப்பணிக்குரியவெய்யகற்களைச்சிரச்சையொன நின திப் 

போதவாக்கருத்தியுபுலைமஹையோன்புனிதன் மேவியபொல்கு?ர்ச்சயிலை 

ரீதியானடைர் தனனெனினிமலனிலவுமாலயம்பு துக்யரின் ஐ 

சோதில்வேதியன்சம்புசாசன்முன்குறிச்துறும்பசங்கூறுசலரிதே. (௧௪)



தொண்டைமான் வழிபுடுபடலம். ௧௬௧ 

வேறு, 

உடம்பாட்டினெதிர்மையிலுமாபதிச்கேபணிபுரியுங் 
சடம்பாட்டைமேற்கொண்டார்கதியடைந்தபரிசுசைத்தரம் 

இடும்பாட்டிலுட்டெவா)) 'சம்பிரான்றனைச்சண்டு 

மடம்பாற்றுச்தொண்டைமான் வழிபாட்டையுரைப்பாமால், (s@) 

சித்திரகள்மன்கதியடைந்தபடலம்ழற்றிற்று. 

தொண்டைமான்வழிபடுபடலம், 
ச் 

  

சீர்சாடுசெங்கமல த்திருகாடு திருவாரூர் 
ஏர்ராடுஈசாமேவவெர்சைபிரான்றுறக்சமகன் 
ருர்சாடுமலர்த்சாரானருக்தவகாடியவணை£க 

நீர்சாடுபெருகாடுநிகழ்த் இடுஈன்னீர்காடு, (௧) 

இருமுனிவாஈடங்காணுமிரும்பதியுமிறையொருத்தி 

கருவுயிர்ட்பத் தணைசெய் தகவின் றலலுமருஞ்செல்வ 

மருவுமொருபெருர்தோணிவாரகடன்மேனமிதந்ததெலுக் 
திருககரும்படை ச் சதொருசெம்பி.பன்றன் திருகாடு; (௨) 

வாகையாத்செம்பியன றன்வன்மையாற்கோலோச்சும் 

ஒகையாற்ிறர்சபதியுயிர்க்கெலாம்பெரும்பகதம் 

போகையானீலவிழிப்புணர்ச்கையானெவ்வெவரும் 

நாகையாதெடுத் துரைக்குகல த்ததொருகடனாகை, (௯) 

புலிட்பறமும்புல்வாயும்பொருர்தியொருதடத்சென்றுஞ் 

சலிப்பின் திரீரரு்,சச்சடவுக்சையாளியொடு 

புலக்களிறுஈட்பாகப்புணர்தரசல்வளவர்பிரான் 

கலிப்பகைநீ£த்தரசாண்டசவின கரங்கடனாகை, (௪) 

டூர்ஈசரர்தளைப்புரப்பானிரணியமன் தினைவேயு 

மன்னனவழிவரு£ரான்மறங்கடிர்திட்டறனோம்பும் 

பொன்னனையகுணமுடையான்பொறையினிலமசளனையான் 
மின்னவிரும்வேணியற்கேவியனன்புபுரி£ீரான், (@) 

ஒருஞான.றம்மன்னர்பிரர்னோல்குபதாகினிகுழ 
வருவான் வேட்டையின்மனமாய்வலைமதல்பொருள்சொண்டும் 
வெருவ அமேர்ப்ப தீதான்விலங்னெல்களுணர்த் 2௫) ற்குங் ட ட்ட 
சருஞாவிகைக்சொண்டுங்கானெல்லாக்திரி Sb Sno, (ச) 
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-௧௬௨ திருமுல்லைவாயிற்புராணம் 

தானமாதரக்கரிமாசாரங்கமெய்கடிநி 
தானமாவனவிருகமனை த்தையும் சன் சரங்கொண்டு . 

தானமாகொலைபுரிர்தசடவரையேயெனக்குவிச்துத் 
தானமாவலிசையேற்ருன்மருகன்பொறைசார்ஈ்சான். 

டுூப்பொறைதான்பசுஈ்தமிமுக்கெழில்வடாதெல்லையெனச் “ 
செப்பரிலவியதென்றுஞ்செழுக் தவச் தக்குறுமுனிவற் 

சப்பலாரல்யெருமரஎ ருந்தமிழையறிவுறச்.து6 
இப்பியமால்வரையென்றுநசெரியானாய்த்திரிசக்சாள், 

$ீழலேபோலவல் ரசைகெடி தசொடர்சருமெயினர் 
கழலேறுகாலினர்தாங்ச தமெனச்சார்ர் தவன் குறிப்போரர் 
தழலேபோனனிகொதிச்திட்டலகல்விலக்கிள மபடுப்ட 

எழலேயுகெஞ்சத்தாரொல்லாருமியைந்தனரால், 

ஒடியெறிர் தவலையிருத்தியொருங்லொ தய்ப்பார்வைசளைக் 

கடி.தலிடுத்கவைகலங்கச்கைச்கொண்டுபறையடிச்து 

நெடி தகுறித்தவண்கோடுரேோராசவிலங்ளெமும் 
படகினைஈ்தாண்டெமுப்புவார்பரிசனை ச்சென நுரைப்பதவோ, 

துணையாகவர்தார்கள்சூழ்ச்சிசனிற்பிழைச்கவற்றைக் 
சணையாலாருயிர்வாங்கிச்சகரையிலிறும்பூசெய்க 
இனையாருமில்லா தவேந்தலுமத்றங்சொருசார் 

௮ணைவான்றன்னர்சனியேயடவிமுமு தஞ்சரித்கான, 

சிழியீடசேோர்பட்டாலெளக்கேசக்கனமாச 
விழியாலமெனலாகவில்லாகச்சொடும்புருவம் 

மொழியாலைக்கரும்பாகமுகிழ்முல்மொட்டாக்சேமா 
நிழனாடியிருக்தாரைரேராகச்சண்டனனால். 

நீரோகன்னெடுவரமாயோடநிலவுலகமனை ச. துண்டான 
ஊூரோவவ்வலாரிபரிர்சோம்புனனெறபேருலகோ 
சீரேயுநெடும்பார்தள்செறிபிலனோவின்னரென 
ஓேனாலென்லுயிரையொருங்குவருச் தகர் சமையே, 

Cag, 

என்றான்றனனைத்தான்மறந் தானிசயங்களிச் சான வேட்கையினமேல் 

நின்ருனென்பதொழிர்சானெனனெடியசவமேயோவென்பான் 

௮ன்ருார்கலிரல்யெவமுதோஉணைந்சதென்பானைமபுலலும் 

வெனருர்போ ௮மவர்் கமையேவிழைர் துநின்ருன்விறல்வேர்சன், 

ஒருவாறரிதிற்தேர்ந்தவர்தம்முழையேபகர்க்் தாண்டுரைசெய்வான் 

, கருவார்மலரோவானமுசேவானோரேர்தன் மனமகிழமுஙல் 

(௮) 

(௧௯)



ீதாண்டைமான்வழிபடுபடல்ம்;. ௧௬௩ 

குருவார்மணிப்பூண்சசிச்கொடியேகுடிலத்சவருக்கோர்லிருர்தே 

திருவேரீயார்பார்பெத்றசெல்வமென்றான்செங்கொலான். (கடு) 

கற்பேபடிவங்கொண்டகளனீங்குழையார்ே ஈஞ்சங்கவன்றவ்ர்தாம் 

பொற்பேபடிவங்கொண்ட ரனைக்சாணப்பெரருவினாணிலராம் 

மற்போர்வல்லாய்நானோ கான மணிப்பைஈ்சாகச்தஉருலகம் 

௮.றிபாற்புரக்குர்சஜசனெனபானரியசவத்றுவருகின்றேன். (௧௬) 

டுனைர்சவரசனெழின்முசச்தைகோச்கியெம்மையாளுடையா.ப் 

அன ஈகனிகராமெர்சையைச்சண்டடைவொடென்னைமணம்பே௫ற் 

கனிஈ்கசொல்லான்மன் றல. பாவிப்பானெனிற்காசினிமாட்டுப் 

புளைஈ்சபுகழெய் தவையென்றுபுரையுமுமைத்துப்டோர்தனரால், (௧௭) 

கரஈதாருருவங்காண்குலனாச்கனனெஞ்சயர்க்தானகாமுகனா த் 

தரிசு சான்சாமசரம்பாயத்செருஈ்சொன்றுர்தெரியானாயப் 

பரி தாங்கவர்சொல்வழிச்சென்றேபார், ச் தமென்னப்பறைரந்தகடைர்தான 

தீரு சாருவனான்பரிவாரஈ்கனதுமாமிசெலவிடச்தே, (௧௮). 

வேறு, ர் 

கண் டுசென்றுதனுசன்்கழல்வணங்கியெதிர் நின் 

ஐண்டாவாணனெனலாமனகநின்புடைவரும் 

புண்டர்கைபொருவும்புனிகை கனனைவதுளை 

கொண்டுநின் நஈகமெய் இிடகினைக்கு றுனேன். (௪௯). 

என்றியம்புமாசன்குறியெனை க தமினையோன் 

அன்றுமாமுசனுறைச்திடவணரச்து துயாதிர்ச 

தின்றுறுன்வரவுல்வ.ரவசென் ௮ுரைசெய்தே 

மன்றலெய்திடவரைக்கனனம்மாகணவிறை, (2.0) 

மன் தலெய்தியொருமாமதிமுக ம் திருவினோ 

டன்றினன் குவிழைபோகமயராவலகினாள் 

ஒன் தியின்னணமபர்ச்துபவோரையியைய 

தன்றுமஞ்சனொருவன் னையுல்கனரரோ, (as). 

இழிவாயொருசலஞ்சலடிகர்ச்குமமைதி 

சாழவேயொருமகச்கொடைகளைக்சருகுவார் 

காழிமரசகர்வருங்கவுணியர்பெறுமெழில் 

வீழிவாய்ப்பசவ திக்குகிகரென் ௮ுமிளிர, (௨௨) 

உச்சிமோர்தன ருகம்சனளுவற்பெறுவதோர் 

கச்சுமெய்தீசவமல்தியா தசொலெனாகவிலுவார் 

பிச்சனாயிளனிவற்பெறுபெருக் சசையிதோர் 

வைச்சசேமடிதியென் ஒளமகஇிழ்ச்சனரரோ. | (௨௯) 

hs AHAMAHOPADHYAYA 
08 3.5, YER LIBRARY 
OMmc ARP, ate —



௪௬௪ இருமுல்லைவாயிற்புராணம் 

மைஈசனல்யெததிர்தமடலார்பலருமே 
சிர்தையாரம௫ழ்வெய்தியான்றெய்வகருவே 
வர் சதென்னல்றியாதவர்வமுச்தினர்களால் 
முர்தவன்ன துரைசெய்யமுயல்கிற்பசெவரே, 

ஆடிகெய்த திருகிழாலினையயார,தவனிசெய் 
சீடிரு$தவமெனப்பலருநின்றுபுகல 
காடுரல்லனரிமித்தமுளவாயினஈய % 
தோடினாரவிழுர்சாருவகைசொண்டவரரோ, 

ஐயிரண்டொடுமிரண்டுதினமாகவவாசாஞ் 
செய்யபொன்னரீசஅயமா த சருசெல்வனையெடுத் 
தய்யவக்சவிறையேயென வுகந் தமறைசொல் 

செய்வசன்னெறிஈடாத்தினர்திறம்பலிலராய், 

வேறு, 

தலக்காக்குமமாயாொலாஈதலையெடுப்பக்குறும்பெல்லாஞ் 
சலங்காக்குநெறியின்றிச்சாமொழியத்தக்கோசாம் 
புலல்சாச்கும்புனிசர் தமைப்புரப்பாரையினியவர்தரஈ 

நிலல்காப்பாரொனறவாக்குநிலங்காப்புமிட்டன ரால், 

பரியிரதங்சரியாளென்புரைத்தகடற்படைசொண்டு 
கரிசுபுரிதரு்கொடியகயவரொடும்சலர்சமர்செய் 
பொருவரியபுரவலனார்டனிதனடியேகருதிச் 
திரிதருமச்செயலேடோற்செங்கரையாமுனார், 

நாட்டுமறையட்பொருளை ஈலமலியும்வடமுல்லை 

காட்டுமணிவிளச்ச சனைச்சாட்டியவன் றனையன்பி 

ஞட்டியவனருள்பெறுமெம்மரையர் டிபருமானை*€ 

சாட்டியகைத்தாயருக்தாலாட்டிம௫ழ்ச்தனரம்மா, 

கைப்போ.துசென்னிவயிற்கவினக்சகடன்ஞாலத் 
தொப்போதகில்லாவு.பர்மரசிலாமணியை 
முப்போதுமேத்திமொ Puan Hapa oes 

தப்பாதுசாப்பாருஞ்சப்பாணிகொட்டினார், 

காவாயென் றுலகெல்லாம்கனி6 தடையவும்புனிற்தச் 
சேவாரும்வெல்கொடியார்செய்வவருள்கொண்டுபகை 
மேவாதுகாககும்விறல்வேர்துமினிஈட்டை ் 

வாவாவென்றுரைப்ப துபோன்மதியதனைவாவென்றுர், 

பெருமுத்தர்வழிபாடுபெரிஅஞம்மவொருவேயின் 
வருமுச்சர்சளையன்பின்வழியன் திக்சாணரிதாம் 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௮) 

(௧௧)



தொண்டை மான்வழிபடுபடலம். 

பரமுச்திசனைப்பயக்கும்பரம்பனைக்காண்பாஸா 
ஒருமுதீசசல்கெனராசொருமுத் தரசைபன்னார், 

வம்பமருங்குறும்பகற்நுமாமாசிலாமணிதாட் 

செம்ப துமமுடு.புனை ர்.தசெய்யகோல்கரங்கொண்டு 
மனபதைகாத்தடையலர்கள்மணித்சேரையுருட்டுகற்குஞ் 

செம்பியன் சேய்செய்யசிறுதேருருட்டுவாரானார். 

வேறு, 
நாகராசலுசாகமாமுலைக்கொடி5ல்கியசு தற்கமமா 

பாசசாதனன்சசிவயின் மகட்பெறும்பரிசென மடழ்வெய்தி 

யோகசாதகன்மங்குணித்தருமறையுரைத்தவாவவ்வேந் தக் 
, காககாடியகன் மமுமுஞற்றினானஃ இி.பம்பிட வற்றோ, 

டூனனவாறவனுற்நியவேலையினிரும்புனன ன்னாடன் 
றன்னதாருயிரன்னவம்மடவர௱னனையன் பானோக்கிப் 

டொன்னனாயுனைப்பிரிந்திவணேடிடப்புர்திவைத்தேனென்றான் 

அன்ன தற்சவன் றிருமுகரோச்சிமற்றணங்கவணுமரைசெய்பும், 

எனை வலிஈ் தவர்செழின்மணம்புணாச்சனையிருமையர் தரவல்ல 

தனையனைச்கனிர் த.தவினைபிரிவெலுச்சகைமைசார் துயர்தக்தாப் 

௮னகநிற்கொரு£தியமாவசேயழஏதென்னொருமைர்தன் , 
புனைவருர்திருப்புணரசிலாதிவண்போழதுமோபுகலென்றாள், 

மனைவியுள்வெயாத்தியம்பியமாற்தமம்மன்ன வன்றான கேட்டு 

மனகெூழ்ச்சவண்மாழ்கியென்மடக்கொடிமற்றுனைமணஞ்செய்வான் 
நினையவ/,ச.துமூழதிற்சாலவோர்ரிசளமதிலையன்றே 

தனையன் வேறுளன்வேறுதா.ரத்தினேஞ்சாற்றுவசென்னெனருான, 

சேயனிகழம்ச தும்வினைவழியாவருந்திறம்பு சல்வழக்கன்றால் 
மயின் முறைக்குலத் துரிமையைமறப்பதுமன்னுரிமையுமன்றே 

அயின்மலர்க்கரச்சவனுன்மாமகனெனவரும்புவியுசைக்கும்போ 

தயனினைப்பயனிலையென்மொழியன் பொடுக்கேளென்ரான. 

நானளிக்குமித்தொண்டையங்கொடிதனைசஈல்லதோர்குறிப்பாகத் 
தானெதிஈ் தனனெனிற்கடல்வழிவிடுஈதன ச்கொருகவலின்றே 
நானவார்குழன்மடச்தையிஞ்ஞாலமேயன் நிசாகமுமேனை 

யானநானிலமனைச் தமோர்குடைரிழலளிச்குவனிவனெனருன், 

அரசர்கோமகனகன் றனனசன்றபினரும் ததிபோல்வாரும் 

பரிவினீன்றதனீருதைசனிசைவொடுபார்மிசைபடர்ரதாரால் 
பருணிசத்திரமகன்றன தன்னைசொல்பாணியா தலையாழித் 

(௬௪) 

(௬௫) 

(௯௬) 

(mer) 

(௬௮) 

(௯௯) 

திரையிற்றொெண்டையங்கொடியெறிர் தன னரன நிருவடிரினை ந்தன்றே, (௪௦)



கள்௬ திருமுல்லைவாயிற்புராணம் 

ஊத்தைவாயச்சமண்சடல்வயின் விடுத்திடவம்பாரன.றிருகாம 

வார்த்தையஞ்செழுத்சாலொருகற்புணைமருங்கில்வர்தெழுகின் ற 
சீர்ச் சந்திருமாகிலுக்கரசெனச்செம்பிபன நிருமைரந் சன் 
மாத்சடங்கடற்றிரைவயிற்றோன் திபம்மருங்குறுங்கரையுற்றான். (௪௧) 

திரைகடர் தவர். தை தசொர்பரிகினாற்செம்பியன் றிருமை£தன் 

இரையனெள் திடச்சிறர் தனன்றொண்டையார்செறித்தலாத்திரிபின திக் 
கரை தருர்சொண்டைமானெனயாவருங்கட்டாரை ச்திடலானான் 
தெரிமினென்றனன்கதலும்பின்னுறுஞ்செயலவர்க்குை £செய்பும், (௪௨) 

க்கைவாரசடைக்கடவடனருளினாற்கடற்றிறாசையேந்தி 
அங்கண்மாகிலர்தனில்விடு? திடவஃச மிர சசெம்பிய/கோமான் 

ங்சமைந்தனையுச்சிமோ£்றுயிர்ச்கருஞ்சுடர்மணிக்தேரேற்றிச் 
ஏிங்கவாதனச்குரியனென்றுரைக்தகனனசெமும்புவிகளிதாங்க, (௪௯) 

வர்தமைந்தனைக்கண்டவம்மாரகர்மாஈசர்கள்பஇிகண்ட 

சிர்தவெள்னமாமழைமுகில்கண்டசொர்செமும்பைங்கூழெனநினருர் 
அர்திலார்புளை செம்பியன்றாலு மம்மகவினையன டாரிசொண் 

டீர்திவானிறமேனியான௫ளினான சனிலம்புரக்கின முன், (௪௪) 

வேறு, 

தன்னருமைத்திருமகன்றன்பேராற்றல்பெரி துணார் த சண்பார்வேர்தன் 

பின்னெய் தவன வனை த்துமுன்னோர் துகரிகாலப்பெருவேக்தன்று 

முன்னடைர்துவென்றாண்ட கண்டகராடாள்கவெளமுடியுள்சூட்டி 

மன்னுரிமைச்சுற்றமு£ சஈ்சவன் றனைச்செல்செனவாணைவழக்கினானால். (௪௫) 

வேறு, 

தரையன்பினிலாண்டருடாதையைக்த ரனிறைஞ்சித் 

திரையன்விடைபெற்றுவடாதுசெலச் துணி£து 

பரையன் றொருசேய்க்கெழின மாமுலைப்பாலளிய்த 
உரைசெய்சிறப்போங்கெசாொழியவந்தடைக்சான, (ea) 

ஆனம்தரடம்புரி ந்தாரூயிர்ச்கின்பால்குக் 

தானந்தமில்லதொருசர்த்திதழைத்ததென்று£ 
கானந்தயக்குகுழனாடியகாட்சிமல்குச் 

தேனர்.துசோலைத்திருத்தில்லையிற்சென்றசனரான். (௪௭) 

புசலிக்கறைவன் வதுவைப்பெயரைப்புஈன் திட் ' 
டகிலத்தவரும்வ.ரக்கூயவரெயதவன்றே 

புகலற்கரிதாஞ்சுகபூரணப்பேறுகல்கு 
ஈகரென்றுரைசெய்வியன்முன ஈயர்சகனருன், (௫௮)



தொண்டை:மான்வழிபடுபடலம். ௧௬௭ 

ழத்தாறுவலள்செய ten ap gor Pica 

அ.தசாரவமலாவருளாளவெளவரரற்கிக் 

கைத்கோர்மலராடியசண்ணுசல்பாசமேத்திப் 
பு.சசேளிர்சாடும்புரிசைப்பதிபோச்தகனரமுன், (௪௯) 

மயனாடியமாலபன் மண்ணினலமர்தன் நே 

HUSH QUT HB ig wi sor cr Oo oor ¢ BA 6 

மெனாடியசிளழற்குன்றமுவர்ஐுகண்டு 
வி.பனாருமாதைட்பதிசோர் துவிரைர்தகனழுன். (௫௦) 

மறைகானகும்வெற்பென்னவிளங்கவுமாசிலாக 

தறைசான் காயச்கருள்கி்ப துதாப் சவக்தோர் 

குறைராடிய2/ப்பதுவாங்கழுக்குன்்மென்ன த் 

சழையோதியகன்ளகமெப்திக்சணர்துபோனான். (டக) 

oe 
மல பம், 

சேம்பியன் றன் ரிருராடுசோு எண்டசனாளச்சிறர் துசாளும் 

அம்பவியிற்றண்டகராடெனச்கிள ச்துமச்காகொடுமண்டூக் 

சம்பமேவியபெருமரன் நிருஈகரிபெனச்சாண்டற்கரிசேயாகப் 

பம்பியசேனையுஈ்கானுமக்கசானமுழுவதுமேபடார்சானம்மா. (௫௨) 

அவ்வேலையர்ரெடுங்கான குறும்பட ம்த்செறிரதுகாலாறுகோட்டர் 

தவ்வாதுபிரிவெய்திச்சிறுகுடியே தவன் நியவண்சரிப்போர்தம்மை [றும் 

வெவ்வேசமொடுதொடர்ச்திட்டாறலைக்குஸ் செயல சனைமேற்கொண்டென் 

இவ்வாறிண்டுடல்வளர்மச் துக்திரிகர்கதிசபசமுமிகச் துமன்னோ, (௫௯) 

தாயுரையின்டடி.வர்சதிரையனெனுர்கொண்டைமான் றனனோடுற்ற 

மேதகுகாற்படைகொண்டு நூழிலாட்டயர்வுள்ளமேற்கொண்டன்னோன் 

சாதநெடுங்குறும்பிரவிகண்டவிருளெனக்கழிச தச்காஞ்சியென்னு 

மாதிரகரம்பு துக்கித்தன்ன ரசுக்கிடங்சொண்டானவனியாள, (Ge) 

இன்ன ஈகரெழுககரத்கொன்றெனயாவருமபேசவிலங்காநிற்கு 

மன் நியுமச்திசைமுகனாலஞ்சிக்கப்படுவசனானமைவ தாகி 

மன்றவுமையமம்புரிர்சமாஈகரமென ஈன்குவயக்குபிட (௫௫) 

மென்றவெவ்வெட்டினின் மலருட்கமலமென சதிசைபோயகிகருக் சகன், 

வேறு, 

டஇன்னகொன்ன ஈரென்பதிங்குணர்ச்தகல்வேர்தன் 

அ௮ன்னநன்சாகர்புதுக்கெனவறைதரவாங்கு 

உ மன்னு?ரமலிகம்மியன் வகுச்சனனென்ப 

இன்னனெஞ்சினேனெடுத்தெவலுரைப்பசப்பெருமை, (௫௬) 

h AHAMAHOPADHYAYA 
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௧௬௮ இருமுல்லைவாயிற்புராணம் 

சமயமாதியமூவகைத்தக்கையுஞ்சாரந்தோர்ச் 

சமையவேபுரிச்தாகமகெறியினான மார்த்தஞ் 

சமைதரப்பரார் *தம்புரின்.ற தண்ணளியா 
னெமையிக்காள்சைவவர்தணரிருக்கையுமியைத் தான், (௫௭) 

சிச்கைமக்திரமு சலியவங்கங்கடேர்ர்த 
தீக்கமாமறைரான்கையுமோதித்தாழ்சடில 

நசக்சனாடித்தொண்டரைநாடுமந்சணர்வாழ் 

மிக்சருக்கையேயோர்புறமிளிர் சரலிதித்தான, (6௮) 

யானைசேருடனிவுளியேற்றம்பலசேர்ந்து 

தானையாவையும்பயின்றுதம்பசைப்புலம்பொரு து 

மானமாவன தனமையாய்ச்செதிசருமனனர் 

ஆனமாமரபோருறைலீதியமமைச் தான, (இக) 

தம்கணெய்துஈர்மணியினை த் சருதியென்றுசாவ 

அங்கதற்னெமாவனவுண்டென வறைவார் 
தீங்கைதச்தவான்பொருளபிறா் சம்மசேயாலுக் 
தங்கைத்தென் றெனும்வூயர்சாரிருக்கையஞ்சமைச் கான, (௬௦) 

வருவிருந்தினிதே ரம்பியேவைகும்வாலும் 
பெருகுநற்புகழ்கூறிடப்பிறங்குமெய்ஞ்ஞான 
மருவுமன்பொடுகொடைபலவழங்கிெ வேளாண் 
மரபினோருறையிருக்சையும்வரம்பிலவமைத்தான், (௬௧) 

நாற்பெருக்குடிலீதியுமன் நியச்ஈகரின் 

Lut DUO wry DE Gig wees Hai wa ay 

ஏற்பவேயமைத்்திறைமகனிட சத்தினிதியம்ப 
மேற்படுங்குலவேர்தற முட்புகவிழைர்தான், (௬௨) 

வேறு, 

திசைமுகனாலஞ்சிக்சப்படு தலினாற்சிறந்தோக்கும் 
இசைகெமழுமுகாஞ்சிககரெனநிலவுமாஈகரைக் 

கசவுறமெய்யன பினொடும்கடறபடையினோடிறைஞ் ச 
ஈசையின்்வலம்வர்தொருகனனமனையிலுட்டோச்தான. (௬௯௩) 

வேறு, 

அசர் தம்பிரானரசரொடமைச்சரொடெய்தி 
அரியணைச்சகணால்சமர்க்தனனடம்கலர் தம்மை 

வெருவுறப்புரிச்தியாவரும்விழை தரவு ஞற்திப் 

பொருவருச்திகரியைஈனியருட்டினன்புரச்தான, (௬௪)



தொண்டைமான் வழிபுரிபடலம்: 

யவேலையின[மல்வைமாரகரெலாமட னையவேலையின் மல்லை ட வி 

துன்னியேசளவானமறைபட்டதசோனரறு 

தினனமாககரெய்தினனென்றுமேச்கடலிற் 

சென்றுமூழ்சென்சேனைகாவலர்ச்கி துசெப்பும். 

ச > உத் oon . * . 

எனறுகானகடலாழ்ச்கனனினறில௨ண்வதிஈது 

குன்றவில்லிசன் உளிபலகு ரி.ச்சடைகிற்பேர் 

சென்றென க்சரியலாசமைக்கடர்சசெல்வேலாண் 

அன்றுரைச்சதுசேட்டனரனிகசாவலர்கள், 

அனிகவேலையையிறக்கனராசாசம்பெருமான 

சனிவினாலந்திக்கடன௱னைமுடிள் அணவயினறு 

பனிரிலாக்கதி/பாவலார்பான் படமல்ல 

எனுமலர்க்கொடியாண்டுமோணங்காழ்சராலான, 

துளக்கிலொாரெறிசோன௱ ஓுமனறவண்வர் 3 

இளைப்பினானயரவகல்வோவெழின மணிம்எலிகிற 

சளிப்பினாுலொருகான்சண்டசாட்டிபைநினைக்திய் 

களக்கலாயினன ஙகிராமுழுவதுமம்மா, 

இனையவேலையிலே ம் சலுரகெண்டிசைதிசைப்ப 

ஊன டுங்குறச்கேட்டசோர்மாமணியோசை 

அனிகவேலையினகிவணாங்க ரி துயிலாரும் 

புனமலர்த்துழாய்ப்புயலெனக்சண்வளர்டுபாமுது, 

இங்கொராலயமிருர் திடவேண்டுமெப்பெருமாறி 

கங்கருச்சயாமஞ்செட்வாஇன ர ென்னாச் 

சங்கராசிவசர்தரசேகரசருவ 

மங்களாகாவென்றுகையுசிமேல்வைம்கான, 

என் றதோன்றினனியம௩சண்முடிச்சனனேம்சல் 

அன்றமைக்சமைச்கூயவர்க்கன் பினானுணர்த இக் 

குன்றவில்லிகன் புனைமணிக்கோயிலொன் ரண்டு 

நின்றசாகுமானெனச்சிலர்கிகழ் ச்துவாரானார். 

ஐ பகேளிவணம்பிகாபதியினிகமருஞ் 

செ.ப்யமாமணியாலயமீகங்கிலைதேரின் 

வெய்யராங்குறும்பர்சஞறைகிற்ப துமேனாள் 

வையலூர்ந்துக்தைபொருசசோர்மலை.பரணுண்டால், 

அன்ன தா ஓபுழலெனப்பவேசஃதைய | | 

இன்னதன்௯மயசென்றிவணெடுத்துரைப்பரிசால் 
ey: 

wad ப
வ
ன
 

கா 

(௬௫) 

(௧௧) 

(௬௮) 

(௧௧) 

(ero) 

(எக). 

(sre)



௪௭௮ இருமுல்லைவாயிற்பூராணம் 

இன்னல்செய்கற்போருறையுளிளெ ழினமணியோசை 
என்னலாகுமற்றதன்றப்பறிக்தவாறிசைப்பாம், (௭௩) 

வேறு, 

கங்கைகுலந்தனில்வந்தோர்திருத்தில்லைநடத்திறைவன்கருணைவாழ்வாம் 

௮ங்சணன்முனபெற்றாலுக்செனக்கவியொன் றுரை ச் சலுப்பவன்பாற்றீக்கை 

இங்களவில்பேரருளாற்செய்சொருவீடளிச்சபிரானிசை த ச0ர்த்தி 

தீல்குசேவையர்பெருமான்மரபினோரெஞ்ஞான்௮ுஈ்சழைப்பகம்ா. (௭௪) 

கோட்டமிளங்காடூற்றுக்காடாமூர்சடிசைபல்குனறுவெண்குன் 

நிட்டுமெயில்சிறுகாரை.பீக்காடுகாலியூப6 வரீ தார் 

நாட்டுபுழல்சர்திரிகைசெங்காடுகுணபச்திரகயக்குஞ்செ ம்பூர் 

வாட்டமில்டையூரகளத் தூர்வேலூரவேங்கடம்புலியர்மணவூர்கா மல், (௭௫) 

எனப்படுமிக்கோட்டச்திற்புழற்கோட்டர் கனைச்கைக்கொண்டின்னல் 

சய்வார், ௮னைச்துயிர்க்குமுவரோணன வாணனெனவலகெல்லாமறையுநீ 

சார், உனற்கரியபெரும்பொருளெலாங்கவாச் சார்பசைப்புலம்வென்றோங்க 

வாழ்வார், புனக்குறவர்மடமாளைச்சவர்ர் சானைப்பொருவாராய்ப்புரைசெய் 

நிற்பார். (௪௬) 

பவளச்தாண்வெள்ளெருஃகர் தூணினொடுவெண்கலசபாடமோக்குந் 

சவளநெடுமதிலரண்கொண்டொருசொடுங்கோலோச்சிடுவார்தம்மாலெக்தா 

கவளங்கொள்கொலைச்சளிற்றினுியான்றனவழிபாட்டிற்சாலமின் றி [ய் 

அவமதில்யாங்கழிக்சன்றேமென வமைச்சருணர்ம்சார்றவரசன் கூறும், (௭௭) 

இன்றடித்தமணியோசையீசெனத்தேர்க்சனமென்னவெடிச்துரைப்ப 

தன்றசனைக்சாணுமாசசைகொண்டாமென ச் சானைடர் சசெல்லக் 

குன்றனையகுள்சரமூர்ச்திர்தினே பென வேசக்கொடியோர்தாஞ்செய் 

குன் தின்வயின த்திரையனெய்தினனாலெளச்சினர்சார்கோணாகனனார். (௭௮) 

டூத்திரையன் நிருத்தாசைமைப்பொருதில்குடற்தவிவண்சரர்சேமின்று 
கச். துதரைவாரிதிபோல்வருர் தானையுடையானைக்சண்டுமாழ்கல் 

எச் தணையுங்கொடியசாம்பொருவசேசிறப்பென்னவெண்ணியன்னோர் 
வைத்திருர்தடடையாலும்உயிரவனாரருளானுமலைவான்வவந்தார், (௪௧) 

அரசர்பிரான்ருன்சண்சொர் கமொழிபலபகர் ந்துமழுகேளாத 

பொருவதேசடமையெனவில்வளை தஅப்பகழிச னைப்புயல்போலேவ 

இருபடையும்பொருஅழியாண்டரையர்பிரான்படைத்தலைவ0ரவாநிற்குஞ் 

சரமதனற்கொலைவாளாற்பியபடையாலவண்பொருசல்சாத்றற்பாத்மே, 
()



தொண்டைமான் வழிபடுபடலம், 

வேறு, 

இழக்கா£தலையிழக்காரிருசைகாலொடுகுடரகள் 
இழக்தார்பலர்மலைய்னனபுயம் சானிகல்புரிவார்' * 

அமிர்த ஈரினிய £ஞ்செய்குவசென்னேயென வரற்றிக 

சழிச்தாரொருவேர்சன்படைகண்டான முடிவெனவே, 

வாணன்படைவாணாள்கழிவாரா.ட்மன மழியச் 

சேணினகண்கரக்தேகெடிும்போர்செய்கனர்சிபோர் 

காணும்பரிசிலராய் ச் திரையனகார்முகக்கணையால் 

மாணும்படிகுழல்காலினமுன்பள்சாயினர்சடுங்கி, 

வேர்நிட்டனராலனனவர்வி.பன்மாமலையரணிற் 

சென் திட்டமுறக்காம்வயிரவன்சேவடிமலனரை 

உனனிக்குறையொனறுங்குறையாகோசவோர்பூசச் 

தன்னைச்கரவக்காரறைகூவிச்சசைகரவே. 

இன்னோ/வரவினைவேச் சனுச்கெடுக்கதொற்றர்களியம்பச் 

சொனனார்புயவேச்சன்பொருகற்காதறலிலாது 

சென்ரோர்வருமாவென்னைகொலென்ரேதிரைகடல்சூழ் 

உன்ருரணிசனிலென்றிறும்பூசெய்தியவம்கான், 

படைமன்ன௨னொருகாற்படையொ௫ிபற்றலர்தமமுன் 

விடையபென்னநடர்கேகினனவேல்வேச்தனைகாடி 

இடியன்னமுழக்கோடொருபூதம்மெதிர்வச்ேே 

அடைவிற்குகைகிகர்வாயினைபங்கார்சடைந்ததுவே. 

அரசன்படையொருவந்தமழற்சட்பெரும்பூகம் 
விரவும்பசகொண்டோனனம்வேட்டுண்ணியசெயல்போல் 

ஒருசையின் முகச். துண்ட தலவெருண்டேயலகுடைய 

குரிசில்விபன்படையா முடையார்கோனகர்ப்பொருவும், 

கண்டான்படைவேந்தன்சனவிற்கண்டசொர்காட்டு 

தண்டாவலிமிகுகானையிற்கண்டேகனியஞ்சி 

அண்டாவொருகல்லானையுமயிலக்சரும்பிடவம் 
உண்டாயதொர்செ.பனமாலுமிசென்றேயுளங்குழைம்தான், 

தேன்னன்முகில்கிறையிட்டதொர்செயலென்னவெனைச்சான் 

இன்றிக்சொடியோர்வெஞ்சிறையிசிவாரெனநினைகேேத 

மன்னனகரியினை பர்ர்சொருவண்பாசறையெய்சச் 

சென் னிச்கிளமதிசூடிசன் செயனனகுலாசெய்வாம், 

& GT Fo 

(௮௧) 

(௮௯) 

(ரச) 

(௮௮)



க் இருமுல்லைவாயிற்புராணம் 

வேற, 

ழல்லைக்காட்டின் வழிடாகமுடிலேர்தர்பீரானணைக்திடவம் 
முல்லைக்கொடியிற்கர ந்திருக்குமுதல்வன்பகைவனபுஎக்கஞ்சி 

ஒல்லைமீளுமிகுபக்குவலுக்சாசானாயொருங்கெளிவக் | 

தல்லலறுப்பான்போற்றொெண்டைமானைச்தாலும்வலிச்சாள. (லஸ்) 

உளளங்கொண்டேயகாயர்பிரானூர்ஈ தவருமய்வும்பதனைச் 

கள்ளம்பயிலாமுல்லைரெடுங்காட்டிற்றசையச்சடசளி: 

வெள்ளம்பயிலும் சடைமுடியார்விரகாற்றகைம் உன் மையினான் 

எள்ளினிடலுங்சால்பெயர இருக உ தனையிறையுணா சான், (#0) 

அந்தோசிறியோர்டிறையயினான சப்படாமேயயிர்பிழைக்து 

வர்தேனவட்துங்கொடும துயரமசதலுச்கிரட்டிவாப் 2 திடவே 

கொக்தேனென்மேயகங்குழை த நாலினோடைக்சளிற்றின மிசை 

வர்தான்றாலுமாங்கிருஹுமல்வர்கொடியைவாளோச்ச, (௬௧) 

௮சசனேச்சமற்றஃசம்மவரோன றியாவரும்பர12 

துரியமுடியிற்றுலய்குபருட்டோன் றன் முழிமேற்பட்டவுடன் 

குருதிசொரியச்சண்டென்னேகுறிக்திம்சேழைஞயிற்றினனெள 

அருகியவனமுன்சோ திப்பவுவ$ துகண்டானிரை (௬ம், (௬௨) 

வழு, 

அயர்ஈதுவ்ழ்சகெழுகமுபுரண்டாரா சகா சலுடன 

a iG) geo Gem நினை! சென்னை புரி: wor inn லெளலியர்த்துப் 

பயா திருகண ணீர்சொ ரியட்பரம்பரனைச் சான் ஈமீஇ 

மயார்தும்பாவென்ளன மம்மரினாற்புலம்பினனால், (௬௯) 

வள்ளாலிச்சொடியேன் ஈனவாளினானவெட்டுண்டாய் 

எள்ளாசஞான ச் திருமேனியெம்பெருமாஅன் 

உள்ளாயிலையாயிருப்பாயுடையாயூர் 

கொள்ளாச்கொடியேனகொடும்பாலியானேனே, (௯௪) 

மறையோடபனாலம்மாலான் மனமசனார் 

குறையா திவாக்காற்கூறுமளவையினால் 

௮.றியாசரீர்மையாயர்கோயானேயன்திச 

சிறியேன் வழியுமேதீஈரகற்சேர் த. தவே, (௬௫) 

வேதனென்பாளெத்தனையோவேதனையாதருனுழந்தும் 
போதமிழர்தும்புணர்வரியபொன்முடியை 
ஆதனேனிப்பரிசாற்காணவரும்பாவம் 

ஏதுபுரி்ேசனெளியேணைபோனே, (௬)



தொண்டைமான் வதியடுபடலம். குக 

முதாசையரெல்லாஞ்வாமுகலேகின் 

பாதாரவிநசம்பீழிச்சிப்பக ச்துவநில் 

கோதாில்விடய்தியோங்கினரின் நிச்சிறியேண் 

சீசாகொடியமெசீசரகிலாம் ஈசேனே. (௬௪) 
e 

Ut Gin €& (oem sor cer a WLLL AR aot OO! OLS BT 

ev TLS LIT RE FEO CN OV GS LI BB LEO LIGTM (GD) GD (LP EH M Be 
. . தத் . 

ye Causcr OU Gd go Liod bn ora git or 

ஞடைபோக்கிவானாசலிோேணுடையாளே, (௬௮) 

கண்சுமந்தகெம்றிக்கரும்பே சணிக்கூடன 

மண்சுமக்கன்ழேெெடியமானனையபி ம்படூபரற 

புண்டமமர்தும்பாணன்பொருட்டால்லிறகுசடைக 

சுண்சமர்துகின்ற தமிக்சகாரிப்போலாகாலே. (Ga) 

சோல்லடியானென்று 5 மொடராவரிபாடன்டொருவன 

சல்லடியும்பரால்சள் உன்கையினானோ மாரு 

வில்ல. யம்பட்டனையிவ்வேலே ் துாரபாவி 

புல்லியவாசோச்கம்பொறு 4 F ரஈயெம்புண்ணிபே. (௧௦௦) 

இன்னவபசா2மிய ியுமெம்க॥யெனுயிர் 

சன்னைவிடாகந்மோஃவிஈ்கின் வோண்றாசரறி 

மன்னுசதன்பரவும்வள்ளாலிம் மாபாவி 

என் னவிழைக்காலி ம்பையெலாம்போமின் றே, (௧௦௧) 

காக்கைசனக்குக்கரை ப பென்பொல்லரக 

அக்கைசனையிராயாயாச்காரோசெக்குலிட்டுப் 

போகச்ககிலாரோவலையிற்போ ட்டுமுடிக்காரோகான 

மீச்சொடியனாமுறரையான் வேளெனை புரிவது வே, (௧௦௨) , 

ஐ.பவரசனெனக்கொண்டவனியுளார் 

செய்யகினையா?சிதியேனைத்தீவினையேன் 

வெய்யவாள்கொண்டுலீழ்ததுவசேகன்றெனத்ழேர்ம் 

துய்யுநெறதியென் றுடைவாளுருவினனே. (௧௦௯) 

தாயபெனகாடிதக்சானுருவியேயொள்வாள் 

மாயமிடற்திலவன்வைக்கரியவேதொடங்க 

மாயன தியாமணிமிடற்றுமாதேவன் 

ஊயவறவிடைமேற்மேன நியேசட்டுராக்கும், (2௦4) 

    
மைக்தேகளென்ு. மாகடையேமல்லேமால்



௧௮/௨ திருமுல்லைவாயிற்புராணம் 

முந்துமாமாமணியெனறேமொழிர்சு 

வந்தனனாலெல்ல([முடையானமலைவில்லான , (௧௦௫) 

வர்தவன்றன்கைப்பிடித் துமால்விடையைவிட்டிழிய 

௮ந்தரிமாதங்யெமலைவலச்சேயமர 
நர்திமுதலோரிடப்பானண்ணவமரரெலாங் 
சந் தமலரமாரிகாரென்னத்தாரத் தன ரால். (௧௦௬) 

கண்டானவ்வேக்தன்கடவுளையுள்ள ஙகூ/ம.த 
விண்டான்றுதிகள்விளம்புவானெம்பெருமா௮ன 

மண்டானமுதலாவரம்பிலாமாபூதங் 

கொண்டாயுடலாக்குலலம்பரமேட்ம, (௧௦௪) 

பாவகறீம்கும்.ரமேபசபோ கச் 
சோவெறிக்தமுக்சட்சுடரேயெனையின று 

மேவு தயாதெறுச் தமேலோனேநின்றனிரு 

பூவடியேயென்றும்புகலென்றடைஈ்தேனே, (674) 

ஆருறகன்றவருளாளாவம்பிசையோர் 

கூராமதியின் குழவிமுடிபுனையும் 

நீருடுமேனிடிருத்காகொடியிடையோர் 

கூறாய்சரல்வெள்ளிக்குவட்டையுடையானே, (௧0௯) 

தல்லைக்கனிவித் தகட்டமசாவிக்சொடியேன் 

சொல்லைத் ததியென்னக்சொண்டஈடரோனே 
தில்லைப்பதியாய்செழுமுல்லைவாயிலமர் 

அல்லைப்பொருவமிடற்றையாவருளாயே. (௧௪௦) 

என்றுபுலம்பியிடருறுவான்றனமுனனர் 

கன்றின்விளவெறிஈ்தான்காளுப்பெருந்தகையு 
மன்றவுணராய்மாசிலாமணிகாமென்றே 

என்றவுரைச்திட்டுமைவலப்பாலேய்ச் தரைக்கும், (௧௧௧) 

டுக்குஞ்சரமூர்ர்தெழினச்தியைக் தணையா 
மிச்குச்சென்றுன்றன்விரவலரைவென்தமது 

பக்கலன்புற்றுப்பணிசெய்வாயென்றுபணிகச் 
தீக்கணமேயெம்மானருளுருவந்தான்கரக்சான, (௧௧௨) 

தோண்டைமானவெய்யசடத்ழும்பியிவர்நிசக்கணமே 
தண்டலிலாச்சொடியககைவிலாரூரெய்தி 
மண்டியேசொச்சிதனைவளைச்சான்.மாதவத்தின் 
அண்டனிரர்தியுய்கரிக்சநேர்க்த தவே, (௧௧௯)



ஏிதாண்டைமான் வழிபடுபடலம், ௧௮௨ 

வயிரவன் றன்வன் பூச்மாயர்திட்டவக்கணமே 

எயிலணையுமன்னீனிடச்ேகோணன் வாணணொடும் 

உயிரங்சொண்டெய்சவல்விசெசெக்சாலழிச்துக் 1, 

சயிலையரள் றண்ணீருளாற்கவலசன்றுகின் றன னே, (sae) 
, $ 

அர்சமிலாமாகவக் கரசர்பெருமாலு் 

இர்தையுவக்தசெயலற்மெமையடர்க்கு 

முர்தைவினையொழிக்சமுன்னினருனென்றுபுசழ் ர் 

சந்திவண ச்கெம்மருளாளற்பொரற்றுமாள். (௧௧௫) 

, உ சு . . ஆட 
மயங்கிரளைக் ‘OTA PDD Bon lit WT, 

மணிகொண்டபஃறலையமாசணச்திற்றுயில்கூருச் 

திணிகொண்டவரைகெஈகோ ட்செங்கண்மரகசமுடலும் 

௮ணிசொண்டகமலமலரமர்ச்கொருமுச்சகம்படைக்குவ் 

சணிகொண்டகானமுகங்கள்கவிறுமொருபெருக்ககையும் 

விசும்பளர்சமணிமுடியும்வியன் மலர்ச்செஞ் சிறடியுஙு 

கசிஈ்தன்பினிலமாநிச்சலைமனமுங்கேழலுசாய் 

முனகாடிய்ணர்வரியமு சல்வமுல்லைவன மேவி 

நினை தாடுமடியவர்சக்குகிரையருளும்புரிர(2 சாய்சேள். 
5 os ௩ 

இவை எட தரவு, 

களபயதன்றுரித்துபி ச்ககடபுணீவழிபடுமோர் 

சளபமதற்கருள்பரியுஙகாசனமையுரைப்பதுவே, 

பெண்மயனீத்தாற்குசவும்பெற்நியனீரினையடைக்த 

பெண்மயனீவாற்குகவம்பேருகவியளப்பத வே, 

மணிகண்டனெனமறைகள்வழந்தொருகீமறையவற் தர 

enh sam En Oe cm ow wen iO) Ln (hava ip we dor Gu, 

இவை மூன்றும் காழிசை, 

மலரவன் வழிபடமருவியநினையிவண் 

௮லஇடலரியதொரளியுருவினை 
உருவமொடருவமுமுருவருவமுமென 

வருமொருபரிதினை மலிநிலையினை 

கலைமறைடரவியகவினொடுநிலவிய 
மலைழகளொடும்வரமருணெ.தறியினை, 

இவை மூன்அ௮ம் அராகம்,



௧௨௪ திருமூல்லைவாயிற்புராணம் 

ஆரணமாய்விளைந்கோய்ரீ- கமமாயியைந்தோய்கீ 
காரணமாய்நின்றோயநீ-சர்பனையுங்கடக்சோய்ரீ 

இவை நான்கும் மூசா Sor ரடி.யம்போதரநுகம், 

கானுகீகன லுரி-க திருநீமதிய நீ 

வானுநீரிலலு£ீ-வஞ்சமுரீகள்சமு£ரீ 
a ஆ 5 an ey . . . 

இவை எட்டும் இருசரடி மயோரடி யம்போரங்கம், 

(எ வ ரகு) heat, சொல். 

a r சர ர ட ் . 

Cohen யாசிரியச் சுரிதகம், 

கருங்கடற்றுயில்கூர்கண்ணனவாமுலக 

மரும்பதிசானெனாவாட்சிசொண்டனையால் 

குமரனவழிபடச்குழைர் தவன் ஈனை ரி 

யமராசேனாபதியாககிநின் ஈனையால் 

டொன்மனைவிழை*தவன்பொன் நிடாவண்ண 

மன்பொடுமவனுச்சருள்க ரம்சனையால் 

உடுக்களுக்கவர்சமுளத்துயாதிர்த ர 

வ௫ிக்கணுமையருள்வழங்கவார்றினையால் 
கண்ணிழாதிட்டசதிரவனெயர்க்கு 

மெண்ணியசலைமையையெய்துவிச்களையால் 

BTN a Sem BF ME Feu oor Chott Li Ge HM au fi 

AS rney Gute Ly maton é go Bio mde Li 3 

கொடியமாமுனிவன் மு.றுகனனபடைவான் 

eeu samen oo cot Ge Bem ron un dv 

கார்கோட்டும்பளுடிநிச்பாகட 

போற்கோட்டமில்க கம்விழைர்துமல்கனையாஃ 

ச௫ியுளங்கவன்றுசா/ 2 வவட்கே 

ர்சையறக்கா கலனலம்புணர்த்தினையால் 

விண்ணுடையமரரவேற்துவக்க ணைதர 

ஈண்ணிஙின் மின்பகலம்புணர்த்இனையால் 

காசலியைச்கொல்கயவ்னுச்கிரங்கி 

மாகயாவோடருள்வழங்கிகின் றனையால் 
பத்திபமுச்கபன வனுச்சன்று 

வித்தகலீடுபேறளித்கனையால் 

குலனொழுக்கிகக்ககொடியவன் marge



தொண்டைமர்ன் வழிபடுபடலம்; ௧௭௭ 

நலமகசமில்க கஈல்கிரின றனையால் 
வேடுவனாடலிசயலுச்சனறு 

நீடுபாசுபதநினை 5, ௬ணின் 
பீடுகெழுபரிசுபேசவுமரிதே. (௧௧௬) 

எனறுதுதித்திட்டெப்பெருமானல்லருளா 

லினறுகொடியோரினலசன ரேனெம்போலார் 

நனறுசவம்புரிர்சார்ரடாலக்தெனவவனும் 

பொன்றுன்லுமாடப்புழற்பதியிர்புக்கடைர்தான்; (௧௧௭) 

வேறு, 

அுாசன்புக்கனனொச்சிவாயிலிர்சென்ரேயஇிசயமெனைத் தக்கன் 

இருசணுற்சண்டுவியகசனன அனிடச்திலகிடும்டொருள்கொண்டு 

பரவுசீர்முல்லைவாயிலையணுகினானபானிஈவிடை சாலுங் 

கரவதின்றியே துணைசெயங்காட்சியைக்காட்டிரின்றதுநாளால், (௧௧௮) 

பின்னும்வேர்சனும்விதப்பஅடிமங்கலவாவிப்போரீராப னு Sy ina டீ ரட் , 

மின்னும்வார்சடைப்பிரான் னைமாவலம்வி பனகொடிமறைக்கப்பட் 

டின்னறிர்சரவிருர்சவம்பிகைசனையிறை AIAN OCUT 

தன்னவேலையினவெரீஇச்சென்றதானையுமாங்கடைர் ச தான்னோ, (௧௪௯) 

அனையசோடவனக்ச.மாமாலதிவனர னையசலா.து 

சனிலினானஈ திறைவன் றன் பணிபுரி௩டள மையேமீர்கொண்டு 

பனிமதிச்சிலைமாடமார்சச்சியிற்படர்வகாச்சிலரேகக 

குனிலைஃ்கரசலுப்பிளனொற் ॥ரைக்கொணர்செனப்பொன்னன்றே, (௧௨௦ 

கோண்டுவர்தன/செப்பெ.னைவே புங்கூயின னெடுிரபச்ச 

சண்டுவர்துகானிறைல்கனன வன றனைச்கருணையான முகழோரம்கி 

மண்டுகாகலினியற்றுகென நி.பற்நின £ மரபினென் Litt 6 60m Loam C60) 

பண்டரீகனமால்காணொளுப்பரம்பானபுனிசவால!/மம்மா, (௪௨௧) 

அண்ணலாலயமம்பிஜாமா லயமமை 9 ரனன சன பினர் 

எண்ணருள்சிறப்புறு-ருப்பக்இருகமியை ச்.உன னியைச்சர்தி 

னண்ணும்வெஷ்ளெருக்கின் நூணமச் தார pan & Blea) 'உனனனறிப் 

பண்ணுலாமகா௦ண்டபம்பட்டிமண்டபம்பலகிருமித்தான், (௪௨௨) 
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௧௭௮௮ திருமுல்லைவாயிந் புராணம் 

நீருச்தமண்டபரிலவலங்காரமண்டபகிகழ்,கருரே ச இ.த் 
இருத்தகுங்கலியாணமண்டபமுதலாயினசெறித்தன றிக் 

குருத்தகும்பரிவாரே தவருக்குச்குற்றுலயமெடுப்பிச்தங் 

கருத்தியோடமலன ஈஞணையினவயிளமைத்தனனினிதமமா, 

மாடலீதியொடாவணவீதிமாமறை! வாரமுனனாயோர் 
நீடுவீதிபின புறக்குடிவிதியொடமைகச்சளனனிலவேஈ சன் 
மாடுசானணைதடையலர் சபைவெனறமனனவவெளக்கூறி 

நாடியாங்கவனிபற்றியபரிசெலாஈலச்சவங்கறிவிசசாள், 

இன்னவா௱வன்மயன மிககாஹ௱விபர்றிவோசனைபெய்தி 

இனனசேவகுலக்கனைக்கட்டியேரிரீஇயிளனெனச்சொல்ல 

மனனனருனுஈரசனவனமு லன வரு சதிடபபுரிஈசனறிப் 

பின் னுமங்சலவாவிமுள னாயினபுதுக்கினனபெரிசம்மா, 

ழல்லைமால்வன உசனாச ரெனானிமொழி சாரசத்சான சாறறிச் 

சொல்லிறாசவப்பரம்பரனறனனைமாசிலாமணியெனச்சொலலி 

ரல்லிடைச்சொடியிடையெனவுபை திரு சாமமங்கபைரசென்று 

மெல்லையிலல சாாகி௱ப்பெலாமெபதினனிரைப௨ன மிசமனனோ, 

போ தூள் நினும்புண்ணி.டன ருட்டிருப்பொனனுருச்சனை ததண்டு 

நீதியார்முன்னாமறுவசைசசை வரை நிலவிடக்குடியேதறி 

மாதுபாசனாரா வயச்சப்பு (னமருங்கினிரகொணா இட்ட 

'காதுவேல்வயிரவன னைச்சாவலாயபைச் ॥னனகடிகனறே, 

பின்னுஈற்சுபவே ரரையிலாங்கவளடு ரிதுளமகிம்கூர்ர்து 

தனனையேபொருங்குமபாபிட்சம டதீிரினபுரிசசமலேசன 

கன்னியோமிகாதனசணபைதிகண்டிசவினமசோறசவ
ஞ்செய்து 

மன்னிலீறினனிபண
ியவனமனேமானமர ப்புகமு றன, 

இன்ன தன்மைபை க்சேட்டிவனமுன்னவனெழினமுலலைரகரெய்தி 

மன்னராங்குசலவர்ஈனிபூசனையாஈ தியமாதேவன 

சர்நிதிக்கெதிர்தனபெ.. ரானொருதனிக்குறிதாபிச துப் 

பொன்னெடுகதிருக்கோயிலைவகு2றப்பின புரிதவப்பயனுறமுன, 

பேச்சா சம்பிரான்றொண்டைமானம்பிரான்விபச சமனனியேச்தி 

மரந்தர்யாவரும்பரசிடச்சிறப்பொடுபூசனைவழாசெனறும் 

அந்தகும்பரிசமைத்தனனி நஙனமாறநியேபமலேசன் 

சேந்தபங்கயச்சிறடியெய்தினன செப்பிடிம்பாற்றேயோ, 

(௧௪௨௧௯) 

(௧௨௪) 

(௪௨௫) 

(௧௨௬) 

(௧௨௭) 

(௧௨௮) 

(௧௨௯) 

(௧௧௬௦)



சிவாலயத்ரிசன லிதிப்படலம்:. ௧௭௯ 

வேறு, 

தோண்டைமா ஏ சடகளிர்ரொடுமுல்லைபாற்றொடக்குற் 

றண்டர்வாணனைவழிபடகிண்டுசாமறைர்சாரம் 

விண்டசர்சசிவால.பசரிசன்விதியன்பு 
க >. oe . : . 

Osram Gers guidrmO ny ¢ ME mp0, (ame) 
4 

Corcmocuond afubuisyp dp by, 

cee erties 

சிவாலயதரிசன விதப்படலம் 

  

எனழொக௫ிங்குங்சமபசனக்காண்ட லாசடிகை 

என்னவார்புனம்படமடை தியாக்கையைச் த்ர 
ee eat க “> . ச ட ர . 

தீன்னமின மியேசெப்இிருங்கண்பணிமனைப்பூண் 
. to. ௩ * ச் 

டனப்வாய7கவ்குழுவொட்மறுகவாகரவான. (௧) 

ip ரதரம்பையின்சனியிலா௩&சலிமொழிஞட.ம் 

சர்தமாரடைகாயல 942 சகுகளியுட் 

சிர்சையன்பொமிங்கொம்சென்றுசிவன றிருச சளியை 

வந்தணைர்திடலில்லையேற்றுரான்2கிழதொ டிக்க, (29 

இறைவனணாகமமி! ர தினை ச்தூலல தக்பீர் 

யறையாக்ககுசோடரமன்பொமு காழ் த 

மூறையினுட்புகு? தானைமாமுகனையுட்குழை6 து 

மறைசொலும்விடைத்மேவர்சம்மருவகணைர் இறைஞ்சி, (௯) 

அழவனைப்பணிவானருளென்றவன் றன்னை 

முறையின் வேண்டமற்றவனவிடைமொழிம்ததாக்கருதிக 

குறைசெறக்சரமிரண்டையுக்தலைமிசைகூப்பி 

நிறையுமன்பொடுகிருத்தனார்சேவடிரினை£து. (௪) 

கங்கைதங்கயசெஞ்சடைகச்சகடவளைமலையான 
மங்சைபங்களையடைச்தவன்மனனிவீற்றிருக்கு 

மங்கலம்பெறுசந்நிதிமுற்திவமறையோன 

அங்சையிற்சொடுவர்தனவனைத்தையும்வழங்கி, (டு)



£210 இருமுள்லைவாயிற் 'புராணம் 

அளையனாற்றுபசாரங்களனைத்தையகோக்கி5 

சனிவினேடருட்பாக்களைக்கழறியேரின்று 

புனை பட்பொன ஐருவளிச்திடும்பொற்புகீடியரீ 

தினறெறச்சிமறையவனல்கவேர்றிருகை. (௯) 

சேயதாடடைஈத திற்நினையேலுமண்கவீழா 

தேயயாவொடுமணிர தசென்றெம்மையாளுடைய 

நாயனார்சோமாக்கஈ்கரைகலச்சமுற்பணிர்து 

பாயடர்க்கல்லாலபூகளைப்பரவு சல்செய்து, (௪) 

தஞ்சாக்கன்றைச்குழைஈ்துறின் மொருகு றமகட்குக் 

குன்கரிக்கொருகணவனாஙகு மானைப்பரகி 

கெஞ்சின முகீராளமாயுருக£ீளாக 

மஞ்சொலும்முறைமைமின்வலம்வருவ முறையால், (௮) 

சலனநிக்கிபாங்கிருகரஈ ச்குமுறைகுவிக்து 

மலைசருங்கொடிமணாளனைமனச்ச சத்திருத்தி 
நலலுறச்சதிக்தாயினுஈலக்கமற்றவன்ற 

னிலகுதோச்திமோதியேயாயிலுமியைந்து, (௧) 

தோண்டில்வனரொெண்டமெனரொண்டெனருசம( சொன்ன 

சொண்டினின ழறெம்மையாண்டவேமொனபசாந்தொகைசேர் 

தொண்டர் தம்மைநாவலவனாரோதியதரிசில் 

பண்டையன் பராயிறைவனின்விழுமிதாப்பகர்ர்த. (௧௦) 

நீன்றபான்மைசேர்£ற்றிக-டயன புறும்பெருமை 

துன்றுோத்தியாளரா த.ததிபுரிர் துரின் றேலு.ம 

அன் தினார்புரமட்டவன் சோயிலைவலம் வ 

சென்றுமன்பொடுபொலிவராலிகபரகிகருதி, (௧௧) 

அடியெடுத். துலைத்திடைவெளிதோத்திடாதாக்கு 
மிடையுமும்முறைவலம்வரல்சாலவும்விதியால் 

கடைபடுங்குணனுங்காவர்கைவீடியேசெல்லின் 

அடலரக்கரோயாவர்மார்புறப்பிணிச் தடையின, (௧௨) 

௮ஞ்சலித்தடைவாரெனின மரரேயாவர் 

விஞ்சுமாகமம்விளம்பியமுறையிதுவாமால் 
மஞ்சுலாம்பொழில்குழெழிற்சேய்ஞலூர்வருவா 

தஞ்சரண்பணிக்திருசரச்தட்டியேயெத்கு, (௧௯)



சிவாலயத்ரிசன விதிப்படலம்; சலக 

தரிசனப்பலன தருதியென் ஐஞ்சலிதானசெய் 
திருவவோடரித்தடங்கணெம்முடையகாயகதன் 

மருமலர்ப்பதம்வாழ்த்தியேபருச்சளைபுரிர்திட் 
டருஞரீற்றொடுசெய்யசாக்தன்பொடுமேதற்றே, (se) 

பையவேவலம்வர்தொருகொடிமரப்பாஙக 

னைஇனெய்திபட்டாங்கமைங்காற்புரிச்திட்டெம் 

மை. பனாமமோர்சாசரமத்துணையகோர 

முய்யுமாறிவண்கணிச்திடவேண்டுமாலுரகீர், (6G) 

சிவாலயதரிசன விதிப்படல ழற்றிற்று, 
erent 

வாழ்த்து. 

வையமோங்குசமாமழைமல்குக 
செய்்பகோலொருவாதுசெழிக்கமெய்ச் 

சைவமோங்கதனிச்திருக்கண்மணி 

யுய்யுீற்தினோேடோங்கவுலகெலாம், 
remem வன 

நூற்பயன். 

இன்ன நூலையெழுதிப்படிச்துசோர் 

௮ன்னசன்பொருளாய்$ துரைசெய்குவோர் 

இன்ன நீர்$திட்டிகபரமெய் திப்பின் 

கன்னிபாகனசர்க்சானமலரெய்தவே, 

இருமுல்லைவாயிற் புராணம் 

முற்றிற்று. 

ஸ்ரீமெய்கண்டதேிகன் திருவடி வாழ்க, 

ஸ்ரிசிவஞான யோகள் சேவடி வாழ்க, 

 



  

பிழைதிரு த்தம்: 
  

  

    

  

  

9 1 
டு ‘J வரி, பிழை, திருத்தம், 

713 

௨௧ ௬௨। ௯௩) சணங்களெல்லாம் டட கணங்கள் 
௨௪ ௯௧ ௨! புகக்செங்கோல் படபுசச்செய்சோல் 
Mog} ௨. ௨) வயவங்நி வயங்கு 
௪௨| ௬௭) ௨ தருமனனாய ப. தீருபொற்கொடு 
em ௪௫ = ரல்லாரோல் . ரல்லாரார் 

௪௭ ௧௮ ௪ யாமல் பட யன்றி. 
௪௫| ௬௮ = மிரங்கொயாற்றிய உ மெளிதடைந்தாற்திய 
௮௮ ௪ க வனைப்பெய்தும் ....வனப்பெய்தும் 
ல்லி ௬௪ ௨ மானப்டை ட மாண்புடை 

௮௮ ௪ ௪ வசிட்டணை உ வசிட்டனை 
௮௯ க) ௪ தயோதியர் ட தீயோத்தியா் 
௬௨| ௬௪; ௨ போரடுசெனருள் ப. போரடுசென்முன 
௧௦௪௧௭௫) ௩! பறையுமவன் , பறிவைக்கவன் 
௧௪௦ சு ௫ பூரணை பட பூரணி 
கசச| டூ) க கேத்திர டட கோத்திர       
  

  

 



$ நூலாசிரிய ரியற்றிய நூல்கள். ௪ PA 
a 

  

வட இரு முல்லைப் பதிர்றுப்பர்தங்காதி. 

இருப்போரூர் ௮ண்டவன் பதிற்றுப்பத்தம் காதி, 

சென்னை விகா.டசார் பதி௱றுப்பத்தக்சமாதி. 

கூவம் தரிபுரஈ*்சரி பதிற்றுப்பதச்தக்காது, 

சமுகாசல F FEL, 

வேசகிரீசார் வண்ணம், 

சந்கசான சூரவர் காண்மணிமாலை. 

பழநி மும்மணிக்கோவை. 

கச்ககோட்ட மாலை. 

விசாயகர் இரட்டை மணிமாலை, 

இருச்சணிகைமாலை, 

இராஜராஜேஸ்வரி மாலை, 

வடழிவுடையம்மை மாலை. 

மாசிலா மாணிமாலை. 

சென்னைக் கசகாமாலை, 

கச கரலுபூதி யரா, 

பிச்சாடன நவபணிமாலை யாரை மூகவியன, 

 



விளம்பாம், 

  

இப்புத்சசம் வேண்டுவோர் சழ்ச்குறிச் துள்ளவர்களிடத்தில் விலைக்குப் 

பெற்௮ுக்சொள்ளலாம் :-- 

1, இந்நாலாசிரியர், 
29, சாமிபிள்ளைவீதி, சூளை, 

2. திர. கிநஷணசாமீ தலியார், 
Playa on ani. 

8. கா. நமச்சிவாய ழதலியார், 
12, ஏகவல்லியம்மன் சோயில்லீதி, சென்னை, 

4, ரிப்பன் ௮க்சுககூடம், 
தம்புசெட்டில்தி, செனனை, 

5, தாம்சன் கம்பேனி, 
பிராட்வே, சென்னை, 

6. நாகேசுர தரநக்கள், 
திருமுல்லைவாயில், 

7... திந-டுராமசாமீசேட்டியார், 
சிவானர்ச செட்டியார் சவுளி, கும்பகோணம்: 

8. திந-சபாபதீ பிள்ளை, 
நாஷனல் ஐஸ்கூல், திரிசிரபுரம், 

மார்பில் கட்டடம் வலை கணா. ௮. 

காலிகோ கட்டடம் வீலை அணா. ௧0, 

 




