
~
-
 

ட
ப
 

இ 
R
E
S
 
R
E
S
 

te
nd

 
a
u
 

a
s
 

e
m
s
 

  

2     

  

சேறையென்றும் இ ருப்பாச்சேற்றியென்.றும் 

பெயர்வழங்கூம் 

இலக்கு ub) Lp ஸ்தலபுராணம். 

அஷ் 
அ 

எ 

இது 

புவனேக வீரபாண்டிய புரமென்னும் 

மழவாபுரியிலிநக்தம் 

சுப்பிரமண்ய ஐயரவர்களால் 

இயற்றப்பட்டு 

இசாயபுரத்திலிருக்கும் ஏழுககர்வணிகரில் 

வயிரவன்கோவில் 

தெயினா வகுப்பைச்சேர்ந்த 

ந, பெ. மு. ராமய்யாசெட்டியாசவர்களால், 

  

சென்னடட்ட ணம்: 
ட 

கலாரத்நாகாம் என்னும் ௮ச்சுக்கூடத்திற் 

டநிப்பிக்சப்பட்ட த, 

   

 



a. 
FS SG & As ar. 

மழவாபுரியிலிருக்கும் 

சிதம்ப்ரபாரதியார் 

இயத்திய௮. 
ன் of mera gO so. arenes oso, 

சயிலையிலும்கூட லினுஞ்சேறையிலுஞ்சும் தரமாய்க்காட்டுங்கோலத் 
தயிலுலன்முச்சிகையாதமதியலைத்தஞ்சேயாலமைக்கச்கூறப் 
பயிலமலைவரயிருப்பத்சன்னாமம்பெற்தவனாற்பயக்குஞ்சேயாற் 
செயறினைட்பமழவைசகர்௪சச் த.ரஞ்சேய்சுட்ரமண்யன்செயப்பெற்றானே. 

  

தென்சேமைச்சுர் சசமூர்த்திகசைபுரணம்தைசசெப்பவெண்ணி 

மின்சேருமழவைசகாச்சுச்த.ரபூகானருளும்விமலனோம்கும் 

பொன்சேரும்புயஞ்சேரும்புகழ்சேரும்சுட்சமண்யப்புனிதன்வாச்கா 
லின்சேரும்பலுவலினாலிசை த்தான் மெய்யிசைத்தானமெண்ணித்தானே; 

காரைக்குடியிலிருக்கும் 
மழவை - ௪தாவதானம் 

வாலசுப்.மண்ய ஐயா 

Que pug. 
ஒரிட தீ. அகிலைபொருச்தாஈம்மனைவிரலைச்தவிடமுணர்ந்தேமென்ன௪௫ 
சிரிடபமனங்களிக்குக்திருச்சேறையூரிட த்தித்செழிக்குஞ்சோதி 

யாரிடத்திலன்புநிறைந்தப்பதிட்பேர்ப்புசாணசன்கமைசக்தானெச்ச்ப் 
பாரி. த்.தம்புகழ்மழவைச்சட்ரமண்யபூசானம்பாவல்லோனே, 

& 

  

மழவைச் - சிதம்பரபாரஇயார் 
சிரோஷ்ட்புத்திசா 

சுப்பிரமண்யஜயர் 
Quo pw gs. 

சலித். துறை, 
பரா சாமனக்தனயன்றுஇசேறைப்பதியன்மெயிற் 

பரர்தாமனர்தனயனன்கினையகத்தும்பான்சம் 

ட.ரந்தாமனர் தனவன்புகழைப்பசர்ச்சானுயர்தா 
பரர்தாமனர்தனவில்சப்மண்ணியபா கீ்றனே) 

கவலை.



எ. சாத்துக்கவிகள், 

மேற்படியார் தம்பி சசாவசானம் 

மீனாட் சசுத்தரமையர் 

இயத்திய ௮. 
இருமானஞ்சாரதிச்தொழிலைகடத்தம்பிரமன்மு தற்றேவர்போறறும் 
பெருமானஞ்ச உரடையும்புரமெரிச்தோனை த ததிக்கும்ட்ரபலனாசூ 
மருமானஞ்சாசழகிலக்கணங்களுணர்மழவைச்சுட்ரமண யன் 
வருமானஞ்சாரமுறுசேமையின்மான்மி.பர்தமிமாலவமுச்இினானே- 

  

வேம்பக் தூர் 

பிசசுவய்யர் 

இயற்றியது, 

எண் சரக்கழிதெடி. லாடிரியவிருத்தம், 

டந்துகலியாப்தமையாயிரத்தில் 
பதினேமுகுறைவுவேகிகமுமாண்டின் 

முற்தியசித்திரபாஜவருடத்தாடி 

மூதாமதியிலிலக்குமிபுரப்புசாணம் 

பெற்தியுறுமழவைகாச்சட்ரமண்யப் 

பெயர்மறையோஜயர் திருகோக்கழகர்முன்னிற் 
சொஞழ்திகமும்விதவசனாசூழக்திருக்து 

அதிசெயடேமகழ்வொடாங்கேழ்தினானே. 

  

திருப்பாச்சேர்த்திக் 

கணக்குச் சமையமுதீஅப்பிள்ளை குமாரா 

சுப்சமண்யபிள்ளை 

இயத்திய.து. 

முறபாலாக்குவித்தமுகுந்தனும்விதியுமளக்கமும்றா முதல்வன் மன்னை 

யற்பாட்டிப்பூச்னைசெய்தாக்கமடஏழ்பேமடையவமாச்சசேமை௫ 

சொத்டாவலோர்புகழுமான்மியத்தொன்மொழிபெயர்த் அவிருத்தமென்லு 

நம்பாவிலினிசளிச்தானன்மழவைச்சுட்பிரமண் யயாவல்லோனே, 

 அள்ச்டகளைனணான்



ons ae Gwen, 

மேற்படியூர் முனியாண்டி பிள்ளைருமா சர், 

அதியாவதானம் 

wa ae oe uh oY ar den 
இயற்றியது, 
(வற) 

கட்டளேம் கலிப்பா, 

பித்தனித தனையானன்சேறைவாம்பிஞ்சூகன்றன்பதத்தை த்திருவன்பு 
வைத்தனித்தமதையொழித்தேசல்வரம்டெய்றுய்ரீச்தசரிதங்கவியினி 
லெச்தனீத்தருள்சேரவியற்தினனிதழியர்சொடையம்மஇபூண் பரி 
சுச்தனிச்சனென் மேததிச்கும்மெழித்சுப்ரமண்பனெனுமறை த்னாயனே; 

  

ஷே. யூர் காளமேகம்பிள்ளை குமாரர் 

தியாகராஜபிள்ளை 

இயத்தியது. 
HMPIESAO ge. லாரிரியவிருத்தம், 

தேமகழிபழனமதிறடர ஏதிருப்புர த்தினில்வர்திருக்துகஞ்சப் 
ூமகண்முன்னழகமையர்சுசனைபுரிச்தகாதையினைப்புவியோருய்ய 

வேமூழின்டம்பொருள்வீடேபயக்குஞ்செக்தமிழ்ப்பாவியம்பினானன் 
னாமகணான்மகளென்னமழவைககாசசுப்பிரமண்யநாவல்லோனே. 

  

வேம்பத்தூர் - ௮ஷ்டாவதானம் 

சச்கரைமுத்அட்பிள்ளை குமாரா 

சுப்பிர மண்யபிள்ளை 

இயத்தியது, 
கட்டளைக்கலித் தறை, 

மழவைககர்க்கருடாதிபன்வாழ்த்துமரன்றமிழக 
மழவைநகராவொலிசேறை தன்னிலவளர்டரமன் 

மழவைககராவே.ப்ர்தான்மகத்வமதையறைந்தான் 
மழவைசகரில்வருசுப்பிரமண்யமறழையவனே; 

 



@.. 

இவமய.ம், 
இ 

ச லப்புப்பாயிரம். 
ப்ப ant asia 

௬ eine rae ym ௪ 

இ ௦ அ 

சூன்றாக்குடி. மடத்துவாசல் வித்வான் 

பு கழேக்திவம்௪த்தில் விளாக்கெ 

வாணிதாச வீரபத்திரக்கவிராயர் போனும் 

முத்துசாமிக்கவிசாயர் துமாரனுமாகிய 

வீரபத்்திரக்கவிளுூன் 

இயத்திய அ. 
நிலமண்டி,ல ஆ௫ூரியப்பா. 

இருமான்மருமக் தொருமானிலங்கி௪ 

சீர்மையித்குன்றா கீர்மையைத்தரிக் க 

மன்னவாரஅ6 தென்னவர்கேமி 

செலுக்தியேசெங்கோல் வலுச்திறம்புரியஞ் 
௪ல்குூ௫க்கரததைக் தரித்தலைகடறம்கண் 

புல்கமொடேடஇடப் புண.ராவணையிற் 
குலவுமாவனமுங் சூன்மயமுமேந்தி 
யலூலாநீட்சியொ டி.வகியேமணிவணங் 
காஃ்மொலன்ன சாட்டெ ழின்வைகை 

ஈதிசூழ்புவனச் தஅதிதென்னாட்டி.ல் 
கடைசியாமுககச்தைக் கமலமென்றுன்னி 

மிடையினவண்டர் மீக்குழமுக்கொள்ள 

மலர்கைமுடியால் வல்லையிலோச்சு 

பொள்ளிலா.ப்பயிர்செய் இடுஞ்செழுங்கழனியு 

கலம்பெறவுயர்மன் கலர் தினச் இகழுவ் | 
மிகொடியவிர்கிரைவான் படி.கஇரவலூர் 

கடுமீபரிபூட்டி. யிடுக்கோர் தடுக்சூவ் 

சாட்யைக்கொண்ட மாட்சியுமார்தே 
மகவான்பதியினுஞ் சுசகவான்பதியென 
விருட்பாய்மாக்க னளிருட்பாயுயரும்



சிமப்புப்பாமிரம்,, 

மாடமும்ரக்கும் கூடமுநெருங்குஞ் 
சேமையின்றிருப்பாச் சேர்ச்தியென்றகமையப் 
டேற்டையிரபலப் பெய௫ங்காவிழ் 
பலக்குமியன்மிகு மிலக்குமிபுரதீதில் 
Urano is கூரவெனவ்தியு 
மருகோக்கம்பூம் குழலியைவாமத் 
திருகோக்கழகா செய்யதொள்மான்மியம் 
வட.நாலில்லிருபட் பதைவடி.த்துத்திரா 
விட லதனால் விளம்டெனவவஷாக் 
கங்கைமாமரபிற் சல்கையில்லாதோ 
சொருங்குகூம். யுரைத்திடவுளாச்தான் 

த.ரங்கெழுஞ்சங்கற் தருமணிக்குலங்க 

ணிலவினைவிரிக்க சிகமுமும்பலல்கண் 

மலகன்வாவிகள் சுலவணிமழவையில் 

வித்துவசனராய் விளக்யேவிமலா 
பத்தியித்திறச்.௮ பாவலர்புகழ த் 
தழைத்திடும்வேள்வி விழைத்திடுமமறையோ 

குலிகொாமணியெனக் கோதறவந்த 

கலமுமைசுந்த.ர நற்பூசரன்செய 

யருக்தவதீதஇித்த பெருக் சகைபபுதல்வன் 
பாாததனைக்காத்த பான்விளையாட்டைக் 

€ர்ச்தனையாகக் சளத்தியேரான்கா 
ரப்பிரமணியு ம.ரனருட்டடைத்த 

சப்பிரமணியபூ காசாவலனரோ. 

Shee 

AME TH. S55 5d. 

இருகிறை.புமிராயபுசஈகரிலெழுவணிகா தம்மிற்ிற்துகாளும் 
மருவுவபிரவன்கோவிறனிற்றெயினார்வகுட்பில்வளர்வணிகன் செல்வம் 

பெருகுமுயர்ராமசாதன்சு தனிசாமய்யா வெலும்பேர்பெற்றோன் 

பொருவிலிலக் /புசாண சசிட்பெ!.[கழ்பெம்ரானே;ஃ 

 



  

  

      

| 

பக்கம், “பாடல், oft | Geng நிருத்தம்: 

& wren | ௨ |தயிலுலன பிது லவ 

பதிவர் அம் மன்னவரேறும் ர்ன்னவரோறாம் Vv 

9) (பாடல், ௭ மன்னர்கைமுடி, 0ள்ளாகைமுடி. 
” » = | 6 'பெயருக் (பெயரு க ட் 
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அத்தியாய இுட்டவணை. 

க்கம். 

௧ பாயிசம், 

(நி er Oé¢Rocny 

கக நகரச்சிறப்பு: 

௧௪ இருக்கைலா௫சூழப்பு: 

கறு புசாணவசலாறு. 

௧௬ தலலிசேடம். 

௧௭ திர்ச்சவிசேடம்; 

௧௯ ஜூர்த்திவிசேடம். 

2.0 ச௪லச்தரன் தோத்றமூரைச்ச அத்தியாயம்: 

௨௨ பிருதை சரித்இமுலாத்ச அச்தியாயம். 

௨௪ இருமால் பிருக்தையையடைந்த அத்தியாயம்; 

௨௯ இலக்குமிதேவி திருசோக்கழசேரைப்பூ௪ித்த 17 Gu 

௩௭ திருகோக்கழகசராத் துருவாசர்பூசித்த அ௮இியயம் 

௪௨ சஈளன்பூ*ித்த ௮ச்தியாயம். 

அட்டவணை முற்றிற்று, 
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இலக்குமிபுர ஸ்தலபுராணம். 
  ஈவது 

முதலாவது பாயிரம், 

  

கடவுள் வணக்கம். 

விராயகர்,துதி. 

௮னுசேடி. அசிரியவிருத்தம். 
இருட்டாச்சேர்த்்தித்தலசின்செய்யபுகழிவைநிகம் ச். த த்தெளிச்துசிர்தை 
விருப்பாச்சேற்நிறைவனருள்விளையாட்டால்விருதீ தமின்திவிரு த்தமான 
வருப்பாசசோத்திசைக்கவுயர் மலைவில்லான்மலைவில்லானு௮ுமென்கால்கை 
மருப்பாச்சேற்திருவிழிமா தம்யெருள்சேறைமா தங்கல்காப்பாம். 

நாநீ பயன், 

இலக்குமிபுரேோசர்புகழிவைகேட்போர்மனைவிமைந்தரிணையில்கல்லி 

பலக்குமிகு தனமெழிலாசாயுளிகமுகச்துதொடர்பவத்தின்றுன்பம் 
விலக்குழமுயரீவுறு தவத் தின்மெயஞ்ஞானடோ தவருண்மிக்கோரன்பு 
கலக்குமிருவினைட்பகைதீர்ச்தொருபாத்திற்கண்ணியராய்க்களிம் அவாழ்வார். 

இருகோக்கழ€சர் துதி, - 

(வேற) 
ஒருசோக்கமுமற்மைம்புலலுமொடுக்கச்சருகூணுகர்ச் அள்ளப் 
பெருகோக்கத்துமுனிவ.ரர்கள்பெறும்பேறெளிதிற்டெறகருளும் 

மருகோக்கப்பூங்குழலிகுழல்வாணிடாகர்வாணிவரு 
திருகோக்கழசேர்க்கெனதுசிக்தையானாத்திருவிருப்பே. 

வெள்ளிமன்கதில் மாதியாடியவர்,த.இ. 
எண் சீர்த்சமிெடிலடி. ஆசிசியலிருக்த ம், 

மூன்னாடி.க்ரிவடிவாய்முகுச்தன்காளு 

முளரிச்தாளிரண் டிலொன்றைமு.௮வெண் குன்றத்



இலக்குமிபுஉ ஸ்தல்புசரணக்ப 

இன்னாடி.மூனிவா ர்வானவர்.எண்டுப்ய த் 
.. இகழக்காட்டியுமற்றோர்செம்பொற்றுளைப் 
பின்ளாடிக்கேத். அமிப்பாரடியார்காணம் . 

போருள்செய்தொருசென்னன்பிறவிதீர்ப்பான் 
டு sD SOT GLP. த்னிற்கூடல்வெள் ளிமன்கிற, , 

கிருகடஞ்செய்தெதாகாட்டுஞ்செயதுதிப்டாம். 

அருத்தகாரிசர் து.இ. 

(சேறு) 

விரிசடையமலசோதிவேதம்போற்ற 

விளல்குசெவிக்சூழையா.ரமின்னங்கொட்பு 

மசவழமுறுகம்கணமாய்வளையஞ்சோது 
யணிக முக்தாலுருத்திராக்கம்வெண்ணீம் 

௮. எமலைமெய்சசர்தனமொன்றணிவாசததா 

ருயா வேங்கையதளாடை யுடையவாண் பெண் 

ணிருவடி.வவிருகிறத் தவுருவொன்றான 

வெழிலருத்தகாரீசரிணைக் சாள்போற்கி. 

மருசோச்கும் பூங்குழலாளென்ஜஞ் சுகந்த குக்தளாம்பிகை gH- 

கலிவிருத்தம் 

உகந்தகுர்தமம்பணிந்துகக் தக்கன் வேள்விசா 

தககக்தகுர்தமெனகடிச்சதஞ்செயசசெய்் சாணுவின் 
னகர்தகுர்தனத்தசுந்தோசாவாமிரகாரணி 

சுகக்தகுகதளாம்பிகைதணைச்சரண்டணைச்சசண; 

துர்க்்கைதுஇ, 

அனுசிரஓ. அடூரியலிருக்ச 

மித். துமூவருக்தேவரும்வெருண்டிடமருட்டியேயமராடி. 

யெதிர்த்துமாமடடன்முடி துணிக சட ரந்தேமியேசெமோடு 

மிதித் அுகின்றுபாரிடக்குமால்கு ரவையினமீறியேகளிகூரக் 

குதித்தசேறைவா ழழகயசாயககொரைகழல் பணிவாமே; 

சேறைவிகாயகர் துற, 

கொச்சுகக்கலிட்பர, 

அத்துவிதவன த௮தஇிச்தேயருக்துவிதத் சழையருக்திச் 
சிச்சதவினைக்தொடச௮ுச் துச் வடாகனையெறிக்து 
௪த்துச்சிச்கானர்.2.ச் தான மிஞுமருவுருவ 

மூத்தியதாஞ்சேமைமாமுகவனையேயேத்றுவாம்.



புச் யி் dr’ ம், 

சேறை சுப்பிரமணியக்கடவுள் ௮, 
bi iP 7 ip. ஆடரியலிருத்தம். 

அஞ்சேறுளெழுங்கமலத்தருஞ்சேனறுள்ளியவினைக்கண் ண்யைமேவு : 
சஞ்சே௮களத்தசகொணேகிட்டவளைவில்லார்ஈண்பர்க்கன்பு 
மிஞ்சேதுற்றென்றுயர்க்குவிண்ணேறுடோல்வார்மால்விரிஞ்சன்றேவ 
மஞ்சேறுமிறைபுகழமயிலேறுசேறைவேண மலர்த்தாடாழ்வாம். 

மலைமண்டலப்பெருமாள் துதி, 

(வேற) 
கொலைமண்டலக்கையான் றுணையாய்க்குலவிவளர்க்துகோவியர்கண் 

முலைமண்டலச்இல்விளையாடிமுனைப்போரைவராலுடுத்தும் 

மலைமண்டலத்தின்சுமைதீர்ம்தேயம ததைகாட்டியருள்சேறை 

மலைமண்டலமா தவன்றருட்டாமரைமாமலரைவனைக்திவோம்;. 

இலக்குமிகேவி துதி. 

எழுர£டி. அரியவிருத்தம், 

மாதளவகலன்பிருச்தையின கலக்கம்மற்தவன்மார்பகங்கலக்கக் 
காகளவகன்றவிழியுமைபாகாகனதிருநோக்கழகரின்றுள் 
டோ தளவின்றிச்சொரிர்சடிதொழு௮பூசித்துச்சிறா் ததென்சேமைச் 

சீ தளவனச௪விலக்குமிே தவிசேவடி.சென்னியி௰ சேர்ப்பாம். 

கலைமகள் து, 

கொச்௪கச்கலிப்பா. 

அர்தமலரயனாவினங்கலைவாருதியமுதைக் 

கர் தமலிமலையமலைக்கடமுனிவாய்மலர் த்தேனைச 
செர்தமிழ்சாட்டிற்சிறக்துதித்திக்குஞ்செமுங்கரும்பைச் 

௫நதமதுரையிற்௪ங்கச்தெ ஈலிமணிபைச்ச£ண்செய்வாம். 

அரிகரபுத்.இ.ரம் துதி, 
(Gam) 

ஆசணம்தேடுதற்கரியானன். றுமோடினியான 

நா. ரணனைப்புணர்ர்௮கருகற்புதல்வலுயர்வெள்ளை 

வாரணன்செண்டணிர்்தசெங்சமலக்கையன் ஹென்சேழைப் 
பூரணைபுட்கலைகாதன்பொன்னடிகலிடோம்றுதுமேர். 

இருஈட்திதேவர் ஐ.இ. 
அறுக. ஆ.ூசியவிருத்சம், 

வெம்திறலவுணர்க்காய்கதுவியன்புவிசாப்பானன்னா 

லுந்தியிலுலகர்தக்தானும்பர் கோன்முதலாயாரும் 
வச்திறையவன்ரூள்காணமலர்க்கைவேத்தாத்தாலேவும் 

5க்தியெம்பெருமானின்றாுணமைமலர்முடிமேல்வைப்பாம்.



இலக்குமிபுச ஞ்தலபுசாணம், 

அடியார்கள் ததி. 
என்டோத, தரியவிருத்தம், 

அத்இிமலாமூச்த்தணங்காயழைத்தான்பாத் 
மத்தியிழ்கல்மிதப்பவிளையாடி.னான்றா*் ௧7 

மூத்தியவெள்கராவுண்டபாலன்மன்னை 
மூன்றாண்டுசென்மழைச் சான்முளரியல்இரி 

பத்தியினான்ஐ௫கைதனைட்பேசவைத்த 

பண்ணவன்செஞ்சரணதுடான்் பத் 7 

மூத்தியடைச்திட்டபோடியா தங்கண் 
முண்டகத்தண்சேவடிகண் மூடிமேல்டைப்பாம். 

தண்டீசகாயனார் து, 

௮றுரடி அடிரியவிருத்தம் 

பண்டிறையவன்றனக்காட்டியடயத் தாலொருபிமவிட்பயமகம்றக் 
சணடிகழ்ச்ததசதையிருபதமொழிததோபதம்டெதறேகடவுட் கன்பு 

கொண்டிகத்திற்றொண்டுஞம்மிக்கோவில்வஃஉம்புரிர்துபயன்கொள்வராவந்து 
கண்டுவிடைபெயக்கருணைக்கண்ணோேக்குந்தண்டீசாகழறுஇப்பாம். 

வாழ்த்து, 
கலிவிருத் தம 

ஆனினஈ தழைத்தம்தணாடாக்குத 
வானிதம்பெய்துமாவளச்தேஙகுக 

கோனிலககுசெயகோலினிறருயகுக 

மானிலம்டெருவாழவுகக்தோஙகுக. 

கடவுள்வாழ்த்து 

முறதிம்று. 
  

அவையடக்கம், 

அறு ரடி, அடூரியவிருத்தம் 

சுருதிபுகழிலக்குமிபுமோசன்மான்மியம்பபினெண டொகையாலோக்இக் 
கருதியபுராண௫களுள்ளரன்புக்ழ்பிமகைவாசதததில் 

வருதிவயமுனிவராக்கு௪ன தமாமுனிவருசதவடூறன்னைப் 
பொருதியம தன்மொழியாந்சொலெனப்டெரியோ ர்கேட்பயான்புகன்்ற தம்மா. 

ச்லிவிருததம் 

சிறப்புறுர்தலர்தாத்தமெயமாததிடொன் 
னற த்தாவாசன$ள்ளன்பிம்பூசித்துப் 

பெறறகருக்தவட்டேமடைக்லுற்றகற் 

இதத்தையும்புகன்றேன்்கதிசேரவே 

4



wer a ar Bs 

| அளவு, 
எண் டர்க்கி ெடிலடி ஆடிரியவிருத்தம். 

பகருபாயிசமிருபானிசண்டாசாட்டின் 
பாடனால்பான்னன்ராகதர்ச்மட்டே 

புகலிருடானா௮அு.கயிலாயவெற்பின் 

புகத்பதினொன்றொன்டான்புராணவாறு 
கிகழ்தலவிசேடமேழ்தீர் 5 தமெட்டு 

நிமலமூர் த்திவிசேடமேழதாகுக் 
இகமு௫௪லம்த.ரன்சரித்திரம்பானேழு 

சி௰ர்தபிருக்தையின்சரித்திரம்பதினை 6 தாமால், 

ஆம்திருமால்பிருக்தையைசசேர்ச் ததுகாற்பானான் 

கலர்மினிலக்குமிபுசோசரைப்பூசிச்தல் 

வரயா தவறுடானைர்துதுருவாசர்முன் 
வர்துபூசிச்சலதுமுப்பானைக்தா 

மேர்தனளன்பூசிச் தலெழுபானைக்தகா 

மிவையத்தியாயங்கள்டதினான்இழ்கே 

சேர்ம்தவிருத்தல்கள்முன்னூாறக்றெண பான்னன்றா௩ 

திகழவடதால்மொழிபெயர்த் ததென்னூருமே. 

HME TH. அடரியவிருத்தம், 

பாரினிழ்டரமன்காதைபழிப்புரையுற்றதேலுச் 
தேரினற்பெரியோர்தள்ளார்சிறியனேன்புன்சொலன்ன 

நீரினினுரையுகண்ணுகெல்லினிலுமியுமச் தண் 

வேரிமென்மலரின்மு ள்ளும்விலக் இயன்புமக்கொள்வாரால், 

பாயிரம் முற்றிற்று, 

இரண்டாவது 

  

தநாட்டுச்சிறப்பு,. 
கலிதிலைத் துறை, 

மூன்னகாட்டணிவின்றியமு தல்வியற்கயற்கண் 

மின்னனாட்டணிலாவணியிகையயில்வேச்தன் 

துன்னராட்டணிகோல்கொடுதலக்சென்னெகதிகா 

தென்க நாட்டினிக்சேறைகாட்டணிவளக்தெரிப்பாம். 

அதிக்கையும்றத்திமுகக்துன்னியேயெல்குக்தோற்றி 

மதிக்கும்வெண்ணிலாக்கோடொன்று தாம்மொல்வைபத் 

கதிக்கவல்லபயம்குலவிடக்கயமுகன்போ 

லுதிக்குஞ்சுககலவொளிமிகுச் சம்பச முகச்தே:



\ ae இலக்குமிபுச ஸ் சலபுசாணம், 

4சக்சண்்மரதுற்வமர்ச்திடுதிலா செதிகடல்வாய 

வெகல்ச்ணாலமுண்டம்டரவுலகெலாம்வேண்ட. 

வள்கணூரமுதளிததிடவுமையையுற்றன்பா 
மெங்களணாயகனேன்னவான்மிசைமின்னியெழுர்த. 

தண்வொளம்புசற்கமாலாழிமெய்தால்இ 
மண் சீதளவா.ரமதிலங்கமண்ணளர்தே 

யொண்டுமுபபுவனமுண்டுமிழ்ம்அபுள்ளூருங் 

கொண்டலாமெனத்குலவியவானெலால்குழுமி; 

வார்ந்தபுட்கரமீ துகக்தரியவாரணத்து 

ளாரச்தமாதவனகலாதரன் ॥னைமமைவாக்க 

னோக்தமின் னொடுகிணிலமபகராவோதிமந்தா 
ஜூாரந்தவேதனையொத்தனகாரினமொருங்கே, 

பரவைநீரொலா.நுகாதவமுனிவனைபபகைதது 

வருணனேவியதன்ன.மன்மதுரையைவகைத்தல 

பொருவிமின்னிடிமுழக்கொமிபொதிகையைட்பொதிந்து 

சொரியுமாமழையரலுரிட்போ£வையிற்ரோற்ற, 

கொண _லங்குழல்வேயபுயக்குஞ்சாக்கோடே 

வண்டலம்புதாரமுலைசனை கடி.தட மருவி 

விண்டலம்புகமடொதிகையஞ்சயிலமின்பாணீடி 

மண்டல$தொழமுவைகையம்பாவையைட பயச்த: 

MOF rr ip. 0 ரியவிருத் சப 

மைஇகழிவவராை ஏரம்ழமமிச்தொட்டிலுட்சிறுகால்வளை ததுவீசி 

செய்தவளைமிரையலைக்கைச்சிறுகளிற்றின்விரபதுமச்செவவாய்வைழ்து 

பெய்தருதேன்வாயநீரேடெறாகவைகையம்பாவைபிறஙகிகீல 

கெய்்தலலகண்வளர்ந்தெழுக்அரீணிலத்தில்வ்ளையாடுநெறிசாரந்தெய்இ. 

சிலேடைக் கலிவிருத்தம், 

HOTS WUT To FONG gio ow Aas 
திலகுவேலேட்தியேயிரைக்திடுமயிற 

குலவிவ் தடுத்தவர்கூளிசவற செய்து 

கலமுறுகுமிஞ்சிமிறகம்தனொத்ததே. 
சண்டகோவியரொலாலகலந்துதோயர்திடக் 

கொண்டபாறயிமாலாங்குடி.த்துமானின 
மண்டாகள்வாழவுறவாண்டுமுல்லைமிற் 

கொண்டல்வண்ணனெனக்குலவுகீத்தமே. 

உக ூெொெப்பார்வையினொழுகுசெவ்வன 

னைக்குமெவவுயினாயுகடுக்கிகோர்தவண் 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(#) 

(௭) 

(௫) 

(௧) 

(௧0)



wor DEA pis, 

எய்க்குரூத் சலையயிலேர்இட்பர்லையி 
னக்கொடுங்காளிடோலடர்ச் துபோகச்த தால். 

BOS Ble) BBO 

வேணிவேந்தெனவெள்ளைவா ரணமிசையயிரப் 
பாணியாயிருமரும்லுமர்ம்டையேபரவ 

வாணிமுத்தனகைச்சசயின்னலமார்று 
நீணிலம்புகழ்மரு தச்தினிக்இரனிகர் த்த 

ஈசாகூடலினிமையருள்சோதஇம்தேயிறைஞ்௪ி 
கேசமுற்றுமுர்கீரிழிவேகெடகிமைந்த 

தேசுபெற்றுற ம்தெளிர்துகன்னெய்தலிற்சிறர்.த 

மாசிலாதகல்வருணனையொததனவாரி. 

அங்கமாறு கந்தணிடவுத்திரங்குசையகலாக் 
துல்கவாரண த்தொனியொடிதலக்கியேசோுறு 

மங்கையேடணிந்தெதிருறுமவாதொழவாத்து 

பும்கவா.ரழல்வேதியொனவைகைபோக்த: 

வ.ரமிகுங்கனவிர தம்வன்களிநுமங்குகிரை 
தரமிகுககாலாளுமம்புயத்தடந்தாங்கேத் 

இரமுகம்ஈபாரெகடலுர் சன்வலிசெலுத்தி 

யரசனெ ன்னவேயெழுர்தனவைகைவாரமுதம் 

காகறும்பணமுயாபலடணிகள்பல்கலைக 

டேசுகம்தவையைவகைத்இரலியங்களுக்த 

மாசுபல்படிக்கற்களுச் துலங்கவேகாடிப் 
பேசும்வாணிகரெரத்தனபெருகதிநீத் தம்: 

மேவறு, 
மாடுகலட்பையுறுகயறங்குவடர்தாகி 

ஜோேபம்புபல்விரைகள்சுமர்.திரமோடேஇத் 

தேடறாமுன்னவரோமு சன்மூவர்கள்செம்டோதின் 

ரூடொழுதேவல்செய்பின்னவரொனவந்தனனைகை. 

1 கொச்ளசக்கலிம்பா 

வாசவனமுடியுடையவளையாலிகலின் வீ*ப் 

பேசவெறபைமோதிமிகுபெருகிதியங்கொணர்ந்அ தமிழ் ச் 
சேசமடழ்வுறச்செய்ததென்னனெனவர௫ும்வைகை 
கா௪மருங்கடலகலக்கண் சிவந்துகோக்கெயவால் 

கலிநி$பச்துை, 

இன்னவான இரு தமாலைவேகவதியென 
௮ன்னவானதிலூர்பவ ர்பூத்மோன்றுண்ண 

(௯௨) 

(௧௩) 

(௧௮) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௯௭) 

(௧௮)



ay இலக்குமிபுச் ஸ் சலபுசர்ணம், 

மூன்னவானதி தனையமைத் தருசியகுதகிர் 

அன்னவானஇிவுஷிலெப்பூ சமூர்அய்க்க, (கக) 

தீடீங்களசேரிகளோடைகள்பழன்க்கடிங்கு 
மிடஙிதிளெங்கணுகிறைச் தடீரலையெகியொலியுச் 
திடல்கலர் தபல்லுழவாகளாாப்புமெத்தினமு 

மடங்டொதசண்மருதமர்வளமெடுத்தறைவாம். (௨0) 

தெங்கும்வாழையுஞ்சூதமும்பலவுமாஇயவாய் 
தங்குதேன்மலாத்தருக்களின்வருக்கங்கடழைட்பக் 
கொங்குலாவுவண்டினங்கள்பண் பாடியேகுலவ 

வெககுமேமிகுமஞ்சுகங்கொஞ்சியேயியம்ப. (௨௧) 

ஆகுமங்குறுகவிகண்மந்திகள்பிகமாரம்து 

கூகுவென்மிடக்குழுமியேகுஇித் தமறகொடுவிண் 

ணேகுதாழையின்டலமுகு ததிருகர த்தேர்தி 

யாகுலம்படவெதிரொதரொறி£ தமாடும். (௨௨) 

தெல?னைஜ்கனியுதிர்க்திருல்சிதையவததேனோ 

டஙடனிக்குமாங்கனிகனிர்தொழுகுசாரறூரச்து 

தம்ஏயும்றயாபலவிளம்காய்மிசைசாரல் 

பொக்டூலிம்கமேலாட்டுபஞ்சாமுதம்போலு 4, (௨௩) 

இன்னவா£சுவைக தலீமாண்மலரிலும்திழிர்தே 

அன்னவாாபுலட்டாத்தியிலுறுதலீகூராக்கு 

முன்னராட்டகிரமாலியமொழிவிமான தப் 

பினனாகோமூகையாற்றொட்டிவீழவதுபிறவகும். (௨௪) 

வரழையின்கனிவருக்கையின்சுளைவளாதேமா 

வீழரும்பலமாதியவரமலுவேகீ£ 

சாழவககழையரிதன மிஞகளிஞ்ச 

சூழ்வதொன்றிடுசெஈநெல்வாழ்செழும்டணைதொறுமே, (உட) 

எழுசீரடி. ஆடிரியவிருத்தம் 

மழைவளஞ்சு.ரநீதாம்றுகீாவ.ரமுகமலரமாமலாக்கரங்குவிய 

விழைவொடுதொழுதுழவாகளந்தணாவிளம்புசாட்குறித் தலர்திரு தத 
தழைவுழும்பெறாமதிக்குலத்சொருவன்முன் றளையிடு மடுல்களையேய்க்கும் 
பிழையறும்பெருங்கருங்கடாப்பூட்டியேபெருக்கமுற்றுமுதுகந்தாரப்பார்.  () 

கரும்புழென்றிரவோய்க்கடைச்சாறுணக்களியளியுறும்பகடாக்கு 

மிரும்புலாம்படைசசால்வழிசஙகமுமிக்கும்விச் தமுமீண 

வரும்புமு த் தமாஜெழுங்வெழயரல் மரியவெண்சுண க்கோலம் 

அரும்பு அப்பெனாஞ்சாலியஞ்செல்வியாள்வுதிமனைக்கென்மான. (௨௭)



reir Die Soap, ௯ 

குலவுகோடியத் தாழ்புனி சஞ்செய்ே தருமைறைமரிழ்ஈ்துகொண்டாடி. 

மலரினோமோர்தளிரகளுகிறைத் தயர்வாம்பறிரீரொடுவாசக் 
கலவைலீசலங்காரமாம்பணைசெர்செற்கன்னியின்கனீயாட்ட 

மிலகுமாமனையெனவள மாக்கயேயிகமிதில்யரவருல்களிப்ப, ௨௮) 

உழுர்தரம்டெறு மூழவர்களுழ த்தியருரியமேலவகத்சூழக்து 
தொழுக்தடங்கையாற்கடவுளயேத்தியேதுதிச்சஷக்ஞஜையினேர்ச்தே 
யமுர்தவேழமுளைப்பாலிகைதெளிததல்டோலங்கையாலரிவிரைவீ௪ 

விழுச் தவித்தமத்தொளியின்மேலவாக்கருள்வித்தமாம்பயனெனமேலாய், () 

குழைவினங்குரமிகும்சசெர்கெலம்பசுங்குழவிமெயத் தவர றமென்னப் 

பழனமெனறொட்டிலுகர்சல்கண்வளாச்திடப்பரிர் தமுதீப்ச்திமெனையாங் 
கழைபுயங்குரங்கரம்டைமாமுகஞ்செழுஙசமலங்கண்குவளையாய்க்கவின 

விழைவு.றுங்கனவைகையாம்பாவைபால்விருப்பினான்மிகு*துயர்ச்தெழுமால், (0) 

கீலிதிலைத் துறை, 

வளர்பைங்கூழிளமஙகையமருமகனிலமாயந் 
அளமடழ்ச்துறுஞ்ச்ரோடுசோக்குமடாளோரந்தே 

யளவில்பல்லியங்குரவைகள்பாடல்களாடல் 

களமாமாமனைதொறுங்குழாப்கொண்டுகண்களிப்ப, (௩௧) 

எழு£ரடி. அுடரியவிருத்தம் 

கொட்டிநாண்மலாததிலிகையெம்இனுங்கூச்துறவுயர்கஞ்ச 
மட்டிறாரிளம்பாசடைமிசைததெணணிீமருவன்முத்தாலச்இ 

வெட்டிவோகொழமுந்தொடுவிரைமலர்ப்டன்னீரவீசமாமணசசேறே 

யொட்டி நாறுமெயயுழவாகளுழத்தியரோடுவர் துறவாக. (௩௨) 

சேழியானபைக்கூழ்மகண்முன்பகறினழமுத.ற்பிரிவாற்று 

வாடி.மெய்யிளைத்தேம்டெயேச்டநதுபின்வருக்திருமாணோக்கத் 

தேடிசான்மருங்கலுமெழுகமலங்கடிகழகுவளைகள் சூழம்து 
காடிமெய்புளசதமுறசசெமித தலாகயனபந்திகண்மீற. (௩௩) 

மதுகரங்கடம்பெடைகளொடருகமைமாம்தியாடிப்பாடப் 
பதிமமாமலர்வாயிலுறமொலியுஅபகாவலம்புரியூதப் 

பு துமணலங்கொடுமாகரவாகனம்பொருச்தியூம்தெழிலோக்டு 

ல௮அவைமண்டபமாம்பழன த்தொளிவயங்கவர்தனடைககூழ. (௩௪) 

வர்தபோசனாடையினரினமொடுவாழ்த்திமக்கலமோதி 
யெர்தகாளுமுன்கணவஞாமுகழலர்க்தெவரையுகோக்காமற் 
சந்தமார்பகந்தமுவியவதிட்டமா தவனலஞ்சார்ந்தோவ்டு 
புர்தவாழ்வுறுபாக்கயெசாலியாசென்றுளமடஏம்வோடு; (௩௫) 

மணமகன்னிலத்துளகொழுசன்முனைவளஞ்செய்தின்பமதோங்கத் 
தணிவின்மணணில்கீழ்ந் துரியர்மெல்லடி.த்துனை தாழர்துதாழ்ந்தடவாக 

௨



[த இலக்குமிபுர ஸ்தலபுராணம், 

வன்மினாதலுள்ளடங்வொழ்குற்றமுதருர்தட்டன்பாகப் 
புணர்பைல்கூழிளம்களிரைப்பள்ளியேபொரு ததினர்புவிமீதே, (௩௬) 

கலிதிலை த். துறை; ' 
அனர்தனீத்தனவெழுந்தெழுக் தன்பன்வாயமூதாம் 
தினக்தொறும்வளர்சஅடல்பளபளத்திடைசறு ததுக் 
சனர்தரும்பயோதரத்தினிலெதிரெதிர்காண்டோ 
மனக்களிட்புமவெவ்வனமா தர்டோன்மயக்கும். (௩௭) 

இருகிதிச்செருக்கெவ்வன மண.ங்வையிசையிற 
பொருவிலாடவனன்புறுவேலியிழ்புணர்ச்து 

மருவியாரையும்மதிப்பறக்களித்திறுமாக்ச 

கருவிழிசசியரொத்தடைங்கூழ்சர ற்காலம். (௩௭) 

oF ro. ஆ௫ிரியயிருத்தம், 

இன்னவானபைங்க. ழிளங்கரு வுசச்தேபசுரம்பெய்து 

வன்னமாயமலர்முகம்வெளுத்திடையிறவயிறுவீங்செசேருக் 

தன்னனண்பணுண்மடழவந்தனம்பெருத்தருக்கன்மைமதிசார்காட் 

டுன்னமாமூதுநீர்ச்சடங்காம்றிட்பூச்சுட்டினருரியோரே, (௩௮) 

கருமூதிரர் தராவுண்டுமிழநிலவெனக்கானுசாலிபீஞ்சேயை 
மருவலீன்று5ல்லிளமையதொழி£ தமுன்ம௫ழும்வாலிபாக்கொல்ட 
யிருகிலர தனைசோக்கெதனங்களொடெழின்மலாமுகந்தாழத்தத் 

திரியுமாதசொத்துடல்வெளுத்திளைத்தனசற்தடைங்கூழ்மாதோ, (௩௯) 

எழுசரடி. ஆடிரியலிருத்தம், 
தேறுசாலியஞ்செல்வியைவருகரகந்திருமனைக்கெனவுறுமுரியோர் 
கூறியேயழைச்திகொமெனகளை க்கூனிரும்பாம்சொளக்குவிர்தே 

மாறிவைக்கோலாய்மெலிபைங்கூழனையும்வாஞ்சையிறரொடர்ர் துபின்வரவே 

யேதிவாகனங்கண்மீதுமாளிகைசேரிற்புகுர்தின்பமேவியதால்; (௪௦) 

அசாவில்சாலியஞ்செல்விடாலுகர்் சந்தவசமமர்பலசமாரோ 
ளெவுயாதேவரந்தண ராதியுறுகடைசசாதியசெொவர்க்கும் 
புளகமுத்திடவேசமவுணவாய்நதபுணர்ம்தெவரிலும்விளை.பாடி. 

பிளமையின்மேழிக்கொடி.தருமக்கொம்டேதியேயிசைப்பக் தல்படர்ச்து. (௪௯) 

இகமின்னமனைவிபுத்திரர்பெளத்திரோனையவாசமாமலர்பூத் 
தகம$ூழ்வுமட்பேரின்பவானர்சதவலுபவமாம்பலமருளச் 
சுகமுடையவராய்ப்பூகரராஇிதுலங்குமியாவரும்ப்யன்றுய்ப்பப் 
பகருகார்காத்தபெருமைவேளாளர்பரிவொவொழ்ர்துடா£பரிட்பரா. (௪௨) 

இப்பெருர் தமிழ்காடிதேசிவலுலகமெவறாமேபசனன்பரொன்று 
தட்பழைந்துறையார் தவமறமோங்கு£் தழைத்திடுஞ்சேமையிழ்சார்ந்தே



ஈக்சிக்சிறப்பு, கக 

மைப்பமெருகே ரக்யெகுழலுமையாண் மழேதிருகோக்கழசசர் 
செப்பவாழதருவையாண்டமாடெழிலைத்தெரிர்துரைத்தியவேனேோ சிறியேன். () 

௨-வது நாட்செடறப்பு முற்றிற்று, 

  

ஆ. திருவிருத்தம் - ௬௩ 
கவ்வை பனை 

ழன்றுவது 

நக ரச்சிறப்பு, 
coat Nant’ 0 cate natal 

கலிநீலைத் துறை 

அன்னமானகஞ்சனுமரியும்மதியாத 
பொன்னமானகைப்புனிதனைட்பூவளாசெல்வ 

மினனமானகவிருப்பொடுபூசிக்கமேவு 

மின்னமானகழிலியம்புவனொயானேமை; (5) 

மாமடக்கலாயக்கனகனைவதைத்துயாபுஉன 

மாமடங்கலுமுண்டுமிழ்ண தவனடைக்தயருமக் 
தீமடர்தலிச்சேன்றுமேமா£பகஞ்சோபபப் 

பூமடந்தையைப்புரச்ச தாமிலக்குமிபுர மே; (௨) 

மடல்வளாச்தவடனிவரவாஞ்சையால்வருடாம 

கடல்வளநீதர்துசாத்தனவகழமுடன்வாழ்பூ 

வுடல்வளார்தனவளரெயிலுடுததுலகோதி 

மிடல்வளாம் தநல்வளாகாப.துமவீடேய்க்கும். (௩) 

முதல்விதற்பரற்ரொழவருசாண்முதாசேட 

லுதவிமெய்வளைத துறு.டகிழமசெயலொப்பற 

புதவிதத்திருமதிஞமச்சிகரியும்புளையும் 
ப.தவிதத்திருஈகரிலுடடாலுறைகோயில். (#) 

கன்னிகாடொழும்காம்புவிமகட்கரன் கருணை 

மின்னிநாடொஅம்பிமயயெவதனமேமலுரை 
யென்னினாடொளிவிடிதிருமங்கலமென்னும் 

பெர்ன்னினாடொழவிருட்பதகண்டமிட்புசமே, (௫) 

ஆம்குசாதிசளணிகொளுஞ்சீலமுமமையின் 
டாங்குசாதிக்கும்பரிவுமொட்டபறுமறையோ.ரா 

பே ஈங்குசாதியொவாகளுமூய ரவுறவுகந்சே 

தாங்குசாஇ.பத்தருக்களின்றெறாக்களுக் சழைக்கும, (௬)



௧௨ இலக்குமிபுச ஸ்தலபுராணம், 

உத்தியானமுமுயர்கீஇடுதடங்களுஞ்ிவன் 
முத்தியானவருறைர்திமெடகங்களுமொழியாப் 
டத்தியானவரூட்டுசத்திரங்களும்பலவாஞ் 

சித்தியானவர்சிறர்திமிட ங்களுஞ்சிலவா ம்: 

மூவருக்குமேமு தீஐவருக்கன்பராய்மூவ 

ரோவலுக்குமேயிசமூறுமின்பராயுலகன் 

யாவருக்குமேவிளை த்தினிகாம்பொருளளிக்கும் 

மாவருக்சவேளாள.ராலுயருஈல்வள மே, 

ஏர்ப்பெறாக்கமுகிதிமிகுசெதிவமுமீகைப் 

பேர்ப்பெருக்கமுஞ்சீலமுங்கல்வியும்பிசகா 

கேர்ட்பெருக்கமும்பத்தியுமுத்தியகிறை£ த 

சாப்பெருக்கமுஞ்சத்தியும்வெத்தியுஞ்சிச்கும். 

மருவுவெண்ணிலாச்சோதிகொள்வளககர்சரள.் 

, பெருமணிக்குலகாஞ்சில்குழ.ரணொடுபிறங்கல் 

வருமுவாபுணர்மதியொளிர்ந்தோங்குதன்மானுங் 

கருவிழிக்கலைமகளுறைகமலமூங்கடுக்கும். 

அலைகள்வெண்டுகம்கொடிகரிகண் மனையாய்ந்தோர் 

Goa? ga ர்கள்சழலுபர்தரம்பொற்கோகுளிர்பா 
னலமினார்மொழியின்னிசையமுதமாய்உண்ணுஞ் 

சலசமெய்த்திருவருககரிதுபயோ தஇயால். 

சேர் இலங்குசித்திரத்தொளிச்சிறட்புமின்செய்கேழ்க் 

காநீதிமாமணிக்கலசபர்இகளுறுசவிலும் 
வாயர்தசச்இரகாச்தவெண்டிலையுறுமனைகள் 

பூர்திருச்தடச்தலருபங்கயம்டலபொருவும்; 

சூழ்மலர்ட்டொழிலுடகிலைவிண் னேகாப்பண் 
வாழமதிக்கணைலவெண்மதிமாடமார்ககரிழ் 

ரூழ்வசற்றியசக்திரகாட்தரீரோத்இிக் 

காழபொன்மெய்த்திருவன்னவர்மனைவளய்காண்பார். 

ஆவண ம்பரியானைதேரூர்தெருவானாக் 

காவணல்கள்விகானர்தோ.ரணங்கரும்பரம்பை 

மாவணம்டெறுகமுகுபூரணகும்பமலிர் து 

பூவணய்குயர்மனைதொறுங்குவவியேபொருக்தும். 

என்றுமாமணம்பஃலியக்்திருவிழாவின்பக் 
அன்றுமின னறுசுவையுணவுணுமவர்அதித்தல் 
படொன்றுகயபணிகவிஞர்கள்டெற்றுமேபுகழ்த 

லொன்றுபாடல்களாடல்கண்மனைதொறுமோவா. 

(எ) 

(4) 

(#0) 

(௧௧) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫)



pare A priiy,| 

கேதமோர்புறஞ்சாத் Gia Conf. baer i Lnty 
இதமோ ர்மருவ்னியயாழிகையோர்பாற்ளெருக் 
தோதவுர்திருவாசகச்அதிசகொடேவா.ர 
மோதலொல்வொருபக்கமுறத்றுணருவதொழியா. 

செர்தமிழக்குறுமிலக்கணமிலக்பெப்தெகலிட்டாக் 

ச்தவின்கவிபபிரசல்கருயரவதானம் 
பக்தமற்மிமெத் துவிதப்டெரும்பழக்க 

முர்தயோகத்தின் முயத்சிகடனித் தனியயர்வாா. 

அரி.பமாமருகோக்குபூங்குழலியை.பணையு 

முரியமாதிருகோக்உமழசேன்புயர்ர்து 
பிரிவிலா த.றுகாலமு$தொழறுதிபேச 
அிருவிழாச செயகிருட்டணியு.பா த்தியேதெளிவாா. 

மழைவல்லோர்களைவண ம்கல்டொன்னீதலின்மகழ தல் 

மூறைதவாதவில்விளைவயல்விடமுக்சாம்புரிதல் 

குறைவில்கன்னியைவேட்பித்தல்குறிச் தவரானம் 
மிலைவனின்புசாணங்கள் கேட்டி டலிலின்புஅவார். 

விருத்தராயத்தவவிருப்பராயைம்புலன்வெறு த்த 

கருத தசாய்க்கலைக்ே காட்மோமுனியெனக்காணும் 

பெருத் தமாமூனிவருசகரிஇலுதிய்பெரும்போசக் 
கொருத்தனாமதன்கணையிக்வாடவொமின்னாருயாவா ல். 

மேடையிறடனிமல. ரணை மிசையுறையன்னப் 

பேடையன்னவின்மானைவியசொடமமலுட்பிணையல் 

தோடையங்கணியொருவருக்கொரறுவாகள்ளூடடிக் 

கோடைகமக்றுசம் தணி தணைந்இிளைஞாமெயகுளிர்வார். 

ஆவியன்னவாகலக் னறுமரங்கெம்பித்தி 

யோவியக்தனைகோக்குழியூடியஙவ்கொளிக்குங் 

காவியங்கணாறகாண்பனகைகொடுகீவிய் 

இவிகைக்கணு் அகிலிழைகொக்கையாம்றெளியா. 

சேவிபொன்மலா ததிருவழ.தொழச௫சினர்தீரட்து 

மாவடுக்கணாுள்சலனொழிம்ண மெயில்வலிய 

மேவியின்புமல்விரும்பியங்கூட லேவிளை 4 .துட் 
பூவினாமும்புணாச் தபின்னன்னவாபுனை வார். 

சுற்த.ர த.துணைவனுச் தஆணைவியமெதிதொடும்பூம் 
பர்தெதிச்தணைமிசையிலீலையினின் மெய்பதைப்ப 

முந்திலீசியகொழு னைத்சாள்கொடுமோத 

விர்தவின்டஈன் கினம்புரியென்னப்பர்தெலிவான். 

oh, Hi 

(௧௬) 

(௧௭) 

(49) 

(௮௯) 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௩௪)



ae இலக்குமிபுள ஸ்சலபுரர்ணம், 

பாவோரின்பயாழ்பயில்ல்திர்பள்ளியனையி 
லாவோருறுசூதுவென்றகளரையாசம்போற் 

சுூவொரணிதோண மிசைமற்றொழிறொடுத் தும் 
கூவேராசிலர்கலலியித்கூத்தியரென்ன. 

இன்னவாதிகஞ்சுகஞ்சுவர்க்கமிதெனவீர்து 
பின்னவாவறுமுததி தகஇடுசகாபடெருமை 
சொன்னவார்மலாத்திருவரன் பூசையிற்றுலங்இ 
மின்னவாக்கயெதென்னுரைக்கடங்குமோவினவ. 

உ-வது நகரச்சிறப்பு முற்றிற்று, 

  

ஆ. திருவிருததம் - ௬௦. 

  

நான்காவது 

தஇிருககைலாசசிழப்பு, 
  

னி 

கலிநிலைத.துை ற. 
வெள்ளைமேனியங்கங்கையம்புலிடணிமேவி 

யுள்ளவெம்புலியுயருதோலமெய்யினிலோம்கச் 

கொள்ளுமோரமருங்குமையுமக்கோமளமுக்கிண் 

வளளலாமெனவிளகூயவெள்ளிமால்வரையே. 

கோடி.கோடி வெண்மதியின்மண்டஉங்கள போறகுவவி 

யோடியம்பொன்மாகிலமும்வெண பொனனெனவொளிர 
ரீடிகேருறுசெல்கஇாமதியினைகிகாக்க 

காடிகாநறிக்கும்பயோததிபெனவொளி்கும். 

மேயும்வாரியுண கருவுறுமுடுல்களும்வெளிறப் 
பாயும்வெண்கதஇ£ராட்பிழம்புவிண்ண தியெனப்படர 

வாயும்லானரம்பைய[ரதிலாடசசென்றடைவா 

ரோயுங்கானலைகீரெனவெய்துமானென்ன. 

கேருங்கறபகஞ்சுரபிஏிர் தாலணிகெரு்இ * 
யா்ருமின்னமு கத தடம்களுமேருழ்ச்சமருஞ் 

சேரும௰பு தட்டொருளெ.தவும்மிகச்சிறக்கும் 

பாருமூவர்கடேவாகள்பதியையும்டழிக்கும், 

வெய்பினீள்விமு.துகளெனவருவிசீரவீழுல் 
கற்பகச்செழுர்தேனொகெலச்தெல்குககமமும் 
பொழ்பின்வண்டினம்பண்ணொடுபுதம.அவருக்று 

டுசசிவகாதைகள்கள்ளைகளறையும். 

(௫) 

(௨௪) 

(௩) 

(7) 

(@)



பு. ர்ணவர்ல்ர் றட 

 எக்குமர்தவர் சவ்ஞ்செய்அவசம்டெனுமீட்ட 

Heder ர்யாழிசையரமின்னாரட்டங் 
கொங்குலாவுதார்த்தே வர்கணிழைந்திகூட்டம் 

டொக்குபூதர்களேவல்செய்யோட்டி மும்பொலியும். 

பத்தியாயரனடியவர்நிறைர்தெங்கும்பணிவார் 
௪த்திமாதர்முன்ன.ரம்டையர்செல்கஇர் தன்னே 
ரொ தீ. திலாவுமின்மினியெ னவேவல்செய்துமைவார் 
ஈத்தமவ்வ ரைசாப்பணிலான்றளிஈண்ணும். 

ஒளிருமாமதிமிசையுறுசெங்கதிரொத்த 
தளிபொன்மேராவைகிகர்ச்.அப்பன் மணிக்குழார்சமுவி 

மிளிருபைம்டொனங்கல௪பக்இிசண் மிசமேவத 

தெளிவில்லீசுவிமானங்களோக&கியேசிறக்கும். 

இன்னவாகந்இருவிருட்பினினா தி காதி Ban vere 

வன்னவாகனனரிமகபதிழுனிவரர்கள் 

மன்னவேவர முதவிப்பல்லுலகமூமலிய 

உன்னவாருமையொடுபரனென்டென்றுமுறைவார். 

கோயின்முன்முனிக்குலல்குடைஈ்சாமொநீத்த 
மேயபேர்சிவதீர்த் தமல்க தின்ஹா மீதி 

லாயமண்டபஞ்சீச்திரகாச்.2,த்சாலமையும் 

தூயமாதவரதிற்செபதடஞ்செய்துசூழ; 

காப்பணம்புலிபதனினாதனத்தினற்றவர்க 
ணீப்புருஅுற்புமாணகாதைகள்பல௰ிகழ்த்திக் 
காட்புருத்திராக்கமுமெயில்விளங்கொளிகவின 
மூப்புமேலுறக்காணுவன்ஞூ தமாமுனிவன். 

௪-வது இருக்கைலாசச்சிறப்பு முத்றிற்று, 

  

ஆ. திருவிருத்தம் - ௧௦௧. 

  

ஓந்தாவது - 
புராணவரலாறு, 

ஷூ 

கலிநிலைத்துறை. 
இன்னமாமுனிவனைரைமிசா.ரணியத்இம் 
௮ன்னமாதவம்புரிச்துமைபாகனாத்தொழுத 

மின்னமேவிய௪வுனக.ராதியோர்வேண்டி. 
முன்னமாமுப்சாரங்களளை த்தொடுமொ ழிவரர். 

(௬): 

(௪) 

(௮) 

(௯) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧)



௧௭ இலக்குமிபுச ஸ்தலபுசாணம்.' 

கீழிலைமச்தரமாஇயார்தலமெலாக்கண்டோஞ் 

செயிரிலைம்முகன்பதிகளிலுயர்வுறச்சிறந்தே 

கயில்விளம்கூமாமலகவங்கனியெனக்காண்போர் 
பயிலுமுத திவல்லையிம்பெறுச்துமெ.அபகரவாய், (௨) 

வினவென்னோ'தியதாபதர்க்குத்தரம்விளம்பல் 
கனலுணீருணர்கதி தருமொரு தலங்கமிலை 
யன.கனம்பிகைக்கருளிம தறுமுக்றோர்ச்து 
அன தகச்தியம்பகவலுக்கோதியதாமால், _ (௩) 

ஓதுகன்றமவறுபுராண த திஐளுலக 

மீ துபிர்மகைவர் த் ததீதில்விளமீமெண்பானா 

ரூதியாயவாறத்தியாயத் இனுளறையு 
மாபங்கர்பூமடந்தைக்கன்றருடலமன்றோ. (௪) 

மத்துமேதுறுவா௪ருசளனும்வர்தம்க 

ஞற்௮ுப்பூசனைபுரிர் தரனருளினாலுயாவு 
டெற்றுத்தேர்க்த தாமிலக்குமிபுரமெனப்பிறங்குங் 
கற்றுக்கூர்ர்தவரவணடைந்துயகலங்காண்பார் (௫) 

என்னவோதியசூதமைமிகமூழ்ந்தேசத்திச் 

சொன்னமாதலமெவனுள தத்தலக் துலக்க 

மன்ஞுதிர்ச்சமெய்ம்கூர்ததிபூமகண முூதலானோ 

ரின்னநீரட்பூசித்ததுமுரையெனவியம்ப. (௬) 

சூதமா தவனிலக்குமிபுரத்தனை sg DS தச் 

சிதவாரிசவகமலரிடை தரிசித்துப் 

டோ தவானந்தபாஷடநீரொமுகமெய்பூரித் 

தோதவான்முனிவராகளைகாடியேயுமாைக்கும். (er) 

௫-வது புராணவரலாறு முற்றிற்று, 

ஆட இருவிருக்தம- ௧0௮: 

    

தற வது 
தலவிசேசடம், 

  

இதுவுமது. 
அ.ரன்றனிப்புகழன்புடனொருமன தாத் 

இரமதுற்திடவிமலையகத்திடைசோத்தே 
யுரமுறச்சிவராமத்தையேசெபித்துணாவாயப் 

ப.ரவிக்கேளுமினிலக்குமிபுர த் தலப்பண் பே, (௧)



நிர்த்தவிசேடம், ser 

பாண்டிசாட்டிலுக்குயர்வுபாலித்கெணெனிலீலைபரனியம்தி 
யாண்டிடூதலா,தசார்தத்தலமாய்த்தென்னர்குலத் தவர்வாழ்வோல்டுப் 
பூண்டிலகுசெல்கே ரலோச்சிட்டமனடி.க்சாளாய்ப்புலிபு சந்தே 

யீண்டிழைகொடிருவர்லவாயென்னுமஅலாரகரிதின்€ழ்பாலா. (௨) 

தனயோசனையொன்றிலாதி ததன்முதறிறேவ.ரானாதென்றும் 
தேன்வாமலர்சொரிர்துபூசிட்பர்விமலரொருசித் ூராடுத் 

தானமாவிரசவாதஞ்செய்௮தரட்பெம்ற க ரளக்கொங்கை 

மர்னவாள்விழிதொழுபூவண் ஈகொன்றொருதலச்தான்மன்னுமம்மா, (௩) 

இக்ககருக்குக்£ ழ்பாலாயரையோ௫னையெல்லையினிலிலம்கும் 

டொன்னகாக்குமேலாயபொன்னகாரர்திசழளசாபுரிக்குமிக்காம் 

பன்னகரச்தரர்மண்டலத்தரையின்டார்வையாற்டாலித்தோம்கு 

சன்னகர்பாம்சடற்டொலிவும் திருக்கமலைப்பெருச்தகையாண்ணுமாமால். (௪) 

வட்பாலில்வேகவதிவளமோங்குமெண்டிசையுமணக்குர்தோடாசக் 
தடவாகும்டாரிசாசக்கானச்இிகழ்பதியீதடைந்தோரசக்கேசல் 

லிடமாகுஞ்சுவர்க்கபதத்தினுஞ்சுகக்தந்திடுமிகத் தம்பா தீதுமெண்ணித் 

இடமாகக்கண்டவருக்கெல்லாந்தந்தருளுமுயாசெல்வமாதோ, (௫) 

அருமறையோரோருவருக்கிங்கருளுபொருளனச்தபலமாகுர்தானப் 

பெருமைமென்மேலாகவளாபிஹைபோலோக்குறுமன்பும்பிறரைக்காக்கும் 

தருமமுகற்றயவுபொமைகொடையாயுள்வாய்மையரு_.வருப்பெண்டிர் 
இருமனைபுத்திரபெளத்திரமிததரரோயோவாழ்வுதிகமுமாதோ: (சு) 

இகமுதலமீதிருகுரோசமாகாம்பாலுச்இருப்பாச்சேற்றி 
ககாசேறையிலக்குமிமாபும்பாரிசாதவனகாமமென்னப் 

புகலவி£தத்தலவிசேடங்கேட்டுப்பூரிச்தோம்புமிங்குற்ற 

சிகரறுீர்த்தட்பெருமைமுனிவருராயெனச்சூதனிகழ த் தலானான், (௪) 

௬-வது தலவிசேடம் முற்றிம்று, 
னைக 

ஆ. திருவிருத்தம் - ௧௧௫. 

  

a pr a’ gi 

இர்த்தவிசேடம, 
ET ar sn 

& yp Fry. அசிரியவிருத்தம், 

அரியதலமங்கணுறுமமலநீர்பபெருமைசிறிதறைவமன்பாம் 

கரியதிருமான்மார்டங்கலக்கப்பூசிக்கவருகமலைவேண்ட 

உரிய௪டைவேணியைவர்துமகோக்கும்பானருளாலுஇத்ததாங்கு 

விரியொளிசோசுயஞ்சோதியிலிங்கத்தின்்வடபாலாய்விளங்குமன்னோ. (௧)



இலக்குமிபுச ஸ்தலபுராணம், 

கலிலிருத்தம் 
ததிவநத்தமெளவொண்டெயசொலிக்குர் 
இிதுபுரிவோர்கள்பரிஎித்திடல்விலக்கு 
மூனா: reg “@ at புங்க தவழுற்றும் 

  

Tecan dene mr fab ever Lr un ihe: 

மேடமதிபூரணையின்மெய்ப்புனலிதாடி. 
லாடல்புரிசாதனடியாரிலுயாவாவா 
ரீடகரொன்னூரினுடனாறெனவிலங்கும் 
பீடமாதினததிலுறுடேறெவராரைப்டா; 

பாலுமதிரீடரவுடறறவுறுகாலை 
யானவூயாநீத்தமிதிலாமேவாபாவ 
மீனமுறுஞானமுயாவெண்ணுபொருள்சேருர 
தீசிரையமுற௰பிதாதேவர்தொழவாழ்வா. 

செயயுமுயாதாப்பண தினததின்மறையோகள் 
க.ப்யிலுயாடாகலைகலக் த௫ிதியீவோர் 

வெய்யவினை தீருவாவிலாப்புனலிதாடி 
மெய்வடி.வகாதனைவிருப்பமொடுசூழ்வோ: 

எண்ணுபொருளியாதுமுறுமிப்புனலின்கழ்ி 
யுணணுமதுகோயெதுவமோட்மேமூதாமால் 

நணனுமிதன்மாடருளினல்குமன தானம் 

கண்ணுதல்கரத்.துதவியாகவவியாமால், 

இப்பெரியதீர்த்தவெழிலீதெனவுரைக்க 
வப்டெரியமாதவாகளன்று துதிகூறிச் 

செப்பரியஞா£ த்தியின்சீதப்பதுசொல்லென்ன 
வொப்பரியசூதமுனியோ துவனுகர்தே. 

௭-வது தீர்த்தவிசேடம் முற்றிற்று, 

  

ஆ. இருவிருத்தம் - ௧௨௩, 

ரை ன்சஹைவம் 

(a) 

(௩) 

(௪) 

(@) 

(#) 

(௪)



மூர்த்திவிசேடம், ௧௯ 

எட்டாவது 

மூர்த் திவி சடம், 
nha RENOIR NNN 

, வி௮சேசடி அடிரியவிருச்தம், 
மால்வேண்டஙாழிதர்தமறைப்பொருண்மாமுனிகறுவள்மதித்இரய்டப் 
பாரல்வேண்ட த்லோசெலிபாற்கடலளித் தவருட்கடலாம்டார்வதைழில்லான் 
அகோல்வேண டச்சுக் தகொள்கையாயெயாக்குமருள்கூர்ச்த்மோக்கி 

மேல்வேண்டாப்பதி அரக்கு பிலக்குமிபுரோசனன்பாய்வேண்டுகோர்க்தே, (a) 

பதவமுரறு௮ரிழவ்ச 2 ரர வபொழிவதெனவானாதோகல்கு 
8தவண்டுஞிமிறுமலர்முறைவிரித் தமதவுண்டுளைக்கும்பாரி 

சாதவனமதினப்பண் தீதறாஜெரன்நின்கனுமைதன்னோ்றுப் 
டோதகமாமுகத்தன்டு சலோர்ஞூழரர்தியெதாடோறறிக்காக்௪, (கே) 

முத்தியடா தாளவுலகுற்றெழுச்சசுயஞ்சோதிரூலலிம்சம் 

பதீதியொடுகண்டவர்க்குமுன்னுறுபா தகமகலும்பணிச்தபோக்குச் 
சுத்தியுமமும்சளை த. த்றபாவக்களெல்லார்தொலையுமன்பாய் 

ஈத்தெவர்க்கெலேண்டுபலமுதவும்பரசுகமுகண்ணுமாதோ. (௩) 

    

    
   

    

தருசாலந்தொழுதவருக்கொருக்காலும்பயமபயமுரறா அதோன்றி 
வருகாலஞ்செல்காலகிகழீகாலமூன்அமறிமதியோராவர் 
பெருசாலமுண்டபிசான்டேரன்புக்குரியல.ராயட்பிறக்வொழ்வா 
ரிருகாலமுக்காலசாற்சாலக்கொழுகவாபேழெவர்க்குண்டம்மா, (௪) 

அர்ச்சனைபூசனைவிழாவாடசணம்வாகனம்டொன்னாடைடா த்திர 
மெழசெதியுச்இிருவிளக்குக்குடைகொடி.சாமசரம்வாச்சியமிலங்குதேஞ் 
சொரற்சிமர்தவேதபா.ராயணஈன்னடச்தோசண ம்விதானம் 
பொற்டிவிகையலங்காரகந்தவனச்தடமமைட்டோர்டொன்னாடாள்வார்.. (௫) 

போனகம்டாயசம்பலவருக்கங்கணுளிகேம்மபூபம் 

பானகச்தாம்பூலமுடசரிட்டொடுபூசித்து த்சாள்பரவுவோர்கள் 

கானகநர்தான்றருடுழக்குசரகருர்தியைச்தழற்குட்கருகவேண்டாம் 

வானகர்தான்றனதாகுமாமகளீசொடதருக்&ழ்மமுவாரால், (௬) 

இவவிதமேகருணைபுரியிலக்குமிபுரோசரழயேகோக்கேர் 
சவ்விவிழிச்சுகர்தகுச்தளைரா தர்பாரிசா தவளாதிதர் 

திவ்வியமூர்த் தியினாமச்தெரிர்தவாதிவையுரைததே ரச்திசமுமேன்மை 

யைவிளம்பும்பிர்மகைவாதீதத்தெண்பானாருமத்தியாயமன்றே, (a) 

௮-வது மூர்திஇவிசேட முற்றிற்று, 

ஆ. திருவிருத தம் - ௧௩௦. 

  

 



Rv இலக்குமிபுச ஸ்தலபுராணம், 

ஒன்பதாவது 

சலந்தராசாரன் தோற்றமுனர்த்த 

௮த் தியாயம், 

wt Paar 

eapeiis sO soo ghhudGgss, 

பயகெடும்புணரிதயிலு தண்ளெவட்படலையான்மா£பகமருவம் 
புயமலர்க்கோை தமி ங்லெக்குமிமாபு7 த்தனைப்பூசிக்கரீகட 

யுயாவு௮பிருக்தைமயக்கினிலுமலவுகைத;இிசலர் த.ரன்காதை 
யயர்வ௰க்கேளுமியம்புவமென கைமிசாககருட ரூ. தனாங்கறையும். (4) 

அண்டர்வாழமராபஇரகாக்கிறையாயவனயிராவதஜூாக்தவ் 

கொண்டலிம்சென்றுமுசசிரவசவாககோடகுடத்இயுமுலாலித் 

தண்டளமுறுக்குப்பிரித் துடைரச்தொழுகு தனிமதுக்கற்பக த்தாம 

மொண்டடர்தோள்கள்புளகமுற்றோங்கவுளமுறுமகழவுகூாச் யர, (&) 

தீஞ்சுதன்மத்துளவிரொளிவிசிற தனிமணியடலரியணையி 

லஞ்சுதன்மடிழ்வுற்றறாகுமமுனியராசுரைத திடரிசாசராக்கே 

யெஞ்சுதன்மறர்தவமராகள்புடைகுழுசேபணிபெறுததிகோக்க 

மிஞ்சுதண்மலரர்தருவொசரபிவிரை5தெதாகுறிததஇய்ச்தணுக. (௩) 

இருமருங்லெமேவிஞ்சையரிரட்டையிசைசெவிமாந்த்வாங்கெதிரோ 

யருமருர்தனையாஈடவபிசயஙயகளாயிரமவிழிகளுமருர்த 

மருமருவின்றோட்டளிநுகரலங்கன்மாபகறுகாக இடவின்பம் 

தீருமரும்பனையசகைச்சசியிதளர்தண்ணமுறதுணணுறுச்தருக்கான, (௪) 

கவிகைகணிழற்றசசாமரையிரட்டக்காளஞ்சிரின்றருகேக சக் 

குவிகையராகியரம்டையரடட்பைகொடுவரக்கொடிடலசூழச் 

சுவிகைபூனருந்துநிசி௪ரரோங்கத்துச் தமித்சொனிதிசைதோயச் 

சிவிகையதேமுமுனிஉரா தாய்கத்திகழவுறுபுஈ த ரனொறுகாள. (௫) 

வான்மருத்தழனீரகிலமுதலாயெண்வடிவமாமமலன்வண்டலமபு 

கான்மரு ததழையுகைடுக்கையான் மன்னைக்காணுவான்கயிலையி௰்புக்கு 

கான்மருட்பயிசாவதத்இருதிழிரதுமைமணிக்கோயில்வாய்நண்ண 

மான்மருத்துவனக்குறுமுனோகுறளினவடிவெடுததற்மனன்வரனால், (௬) 

சாதகத்தினியவொருவனைகோக்ச தறடரனமையமென்னென்னப். 

போதகத்இனையுக்தாருகனிருப்பும்டொருப்புகதாட்டடுத்தியேயடியாா 
தீதகற்றியவேற்சேவகன் னையும் திருமஃவென த்தருடரனப் 

போதகத்திருக்குஞ்செருக்குமாய்வினவும்புரக உரனமொழிக்கெதிர்புகலான். () 

வினவிகின் ௦உதற்குமாற்றமொன்றகியாவிணணவாகோளரன்மீ.து 

சனவிவச்சிரவெம்டடையினையெதி£ தான் நியையுச்தயக்குமம்மெய்யிற்



சலந்தரா கரன் தோற்றம், உக 

சுனகிலுமுற்மோ தகள தாயுதிரக்கண்டுமேகடவுசொன்றோரா 
எனகினனுபிவெகுள மெய்வடிவரய்சாதனல்கெதிக்தனன்னெக்து, (௮) 

௪ சலர்தாக்குலிசனடுல்டல ழ்இறைஞ்செயர்திரச்திரர்.தநின்றேத்தப் 
டலச்தரப்படையானிரங்டித் தஞ்சலத்தைட்புண் ரியில்விடுத்தனஞாங்கு 
சலர்தரத்மியதோர்குழவியாய்வருணன்சண்டனனெடுத்தனன்களித்துச் 
ச்லர்தரப்பெயரிட்டிலர்தனில்வளர்க்கச்சரோருகக்கடவுளக்குற்றுன், (௯) 

அம்மதலையையுற்றெடுத்.தமுத்தமிடவம்பகன்கட்டம்மல்கைக்கொண் 

ழூம்மெனகீர்த் துவிடாககைபுரியுமிய்விளமதலையினிருகை௪ 

செம்மலாவிரலொவ்வொன்று தன்வலியின்திறமெலாமதிச்திட ச்செலுத்தி 

மெயமிககொர் தமெலமெலநீக்விஎம்புவனவருணனைவிளித்சே, (௧௦) 

௪லஞ்சலமனையகளவ /மகளீர்சம்மொவோானவரெவரு 
மலஞ்சலமரவேயேலல்செய்தேங்கவண்டமெலாமடிடரவ 
சிலஞ்சலமனல்கான்முனிவசாகிருதர்கெடியமாலிர்தொனெவரும் 

டலஞ்சலமடங்கவாழவனென்றருளிட்பூங்கயன்றன்னுலகடைச்தான். (௧௧) 

வாய்த்தனன்விமனன்மகவெனவருணன்ம௫ிழ்க்திடவளர்ர்தமெய்உலிமை 

யாய்த்தருக்கடைர்துகடல்களையொன்றாயாக்குவன்சயிலங்களனைத்துஞ் 

சாய்த்தவன்பு.பச்தாலெணடிசையஇபா தர் இிகணாகங்கடாக்கக் 

சாய்த்தனவன்றித்தினவஉங்காதுக தமதக்களியெனக்களிட்பான். (௪௨) 

டேவறு 

அலகாலவிட மோலஷேழியிடியாகிமீறுவடவாழமுகவ் 

காலடாசமொகெடிகேர்கொடுமைகாணவேபிரமகற்டநா 

ணீலமேகமொசொடுமாரு தறிகாத்தெழுச் துலகரீறவே 

காலநேமியெலுமோரநிசாசசணனொடேகலந*தொருசலர் தான். (௧௩) 

சூலம்வாடிஏரிசாபம்வாளிமமுதோமரங்கதைகள்கேடயம் 
வேலலாயுதமுலக்கைகப்பணம்விறற்குடாரிசமூ தா é 
தாலகோ௫வளம்வீசுகைக்கவணடாதிகுததுமுடைவாள்குணில் 

சால,நா.றுமுயர்பிண$.வாலமொசொமோபடைதரித்தரோ. (oe, 

அரியமாதவாசண் மகமொழிர்தொளியவ ரமிஞாகுழலவிழ்ச்துழே 
விரியவாளவுணர்வாயிறோறுமவூடுமென்மாறெனமிகுக் தலுள் 
கரியமேக்கிதமொழியவேடொதியவெழில்சசந்துடன மெலிர்,து. தண் 

டெரியல்வாடி.யிகழ்வுறுதலாயுவமைசெப்பொணாதபடி.திரி.பவே: (௧௫) 

அவுணரேவதுறுமெலியதாதியாகளாள தாயெவரேவலா 

னவிலொளுதவினையேபுபிச் தலைகடுத்.துரும்பேனவுகையவே 

கவியுமம்டரர்கள்கருடாவிஞ்சையர்சர்கள் க்திருவருரகர்தா 
னவர்தொழும்பொனவடி.பணிர்,துகனிராட்கழித்துமிராகணனுலார். (sr)



ofa, இலக்குமிபுச ஸ். சலங் சாணம், 

விண்வெங்கரியமேகஜர் இியுமெதிர்ச் துவீரமதொழிர்தொளிர் 
தொண்டுவெள்விமலையின்பு றம்பொருமுழைக்குளொண்டொடிய/ரோதே 

மண்டுபஞ்சதருகரபிமாகிதியம்வாசணம்பரிவிமானமுய் 
கொண்மோககரிரண்ளெவாழ்சு ரர்குழுவினோறையுமகாளரோ, (௧௭) 

௯-வது சலந்தராசுரன் தோற்றமுளைத்த 

அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

  

பத்தாவது 

பிருந்தை சரித்திரமுரைத்த 
அத்தியாயம், 

Sm re 

எமுசீரடி, ஆரரியலிருத்தம், 

காலகேமிமுனியம்றுமா ததமொகடவுளின்க ருசலக்த.ர 

னேலமூவரிடதேவியும்கவர்வனென்னவும்விதியமைத்ததோ 
சாலவெப்பமுறுகொடியஇயுதவுதண்ணறுஞ்சுவைன்னீரொன 

வாலகாலவிடமீதெழுக்திரிதணண முதமானசுதையுற்றனள். (௧௮) 

சனவருர் ததியையாதிமா தருயாகற்பெலாகனிகவர்க்தமா 
வனசமஙகைமுகலுயாணகூனொகள்வடிவெலாமொருருவாயதோ 
இனன் றஜயரொளிவுகாண்மலாதிகழ்ச்தமாமதியய தனமும் 

வினவுசுர் தரமின்னவயவல்களெழிலினைவிளம்பவரிதரிதரோ, (௧௯) 

இருமடர்தைமூதலெவருமங்கையிவடி ருவடி.ச்சிறியவிரலினோ 

பொருவரன்பதுதகாதுமாமகளையும்பிரிர்தரிபுணர்ச்ததா 

ஓருவிலன்கையிலெடுக்கும்வில்லையுமொடி த்தெறிர்திடவுரைட்பளான் 
மருவுபெண்படையினொசரும்பின்மலர்வாளிதொட்டுமெதாவருவனோ. (௨0) 

எழிலிவிண்புகமெல்லறலுமண்பசவலிருளலோகமுறவெருவியே 

வழி 5லுச்தணமதுவிதழவிரிர்துபெருமடை திறக்தொமுகும்வாறுக 

முழுகியுண்மிபெடையொடுமிடைக் தளிசணமுசலுபண்டெருகமுருகுலால் 

குழல்கமழச்திலியெழின் மிகுந் துவளாகுழைவுறும்பொழிலைகிகறுமால், (௨௧) 

குமிழ் ஐதர். தலவுகுழையடர்க்அுகொலைகுடியிரும் துவளர்கொடுமைசார்க் 
அமிழ்விடல்கலுழியமனையுங்கறுவியுயிர்கவர்க்துலசமூயாவேள் 

சமயமெங்குமுறநிறுவியச்தணர்கடவமறர்துபுலனொமியமா 

விமலனெஞ்ச.ரகவயிரமும்பொடியவெட்பவவொளனையவிழிகொலாம். (௨௨) 

கனிசலச்தமதுவினியகண்செவைகளையருச் தஅுமூயர்சாவென 
வினிமைகண்றோகர்செவிபுகுக்துகடினமுறுசிச்தையினெடூழ்க்குமான் 

முனமிழர்தவுயிடெறுவர்பட்டதருமுறிசழைர்துமலர்சொரியவார் 

கனதுமங்குகுளிசமு தவின்பமூறுல்கல்லுமங்குருகுசொல்லுமே. (௨௩)



பிருனதசரித்திசம், 

வச்சொத்திறைகழித் சமெயக்கணனைவாரண த்திஜெடுமலையவே 
கச்சிறப்பொருமிமுட்டியெட்டிவளர்சப்புலிட்டனையவன முலை 
மெசசிடைத்தடி. தடி. த்திளைத்இடமிகக்கனத்இருசிலீமூகம் 
சசசுகசசிலவியாரவாரவமைகாகமென்னவெழுசாடி.யே: 

வட.௪தச்.அயிதுமரிரிபஞ்சொலுமவவமிலுரோமவரிசையதிச்சா 

‘tm, 

(௨௮) 

ளிடமுகர்த.அமெய்யாகுமேன்மெலியுமிடைபொய்யென்டதுமெய்யாகுமா 
ுடையரம்பைவிழிகுகியரம்டைதிவிசொலுமாம்பைதொழுமெழிலியென் 
அிடபிருச்தையுயர்காலகேமிதரவேசலச்த.ரனைமருவினாள; 

கலிதிலைத துறை, 

இன்ன மாசவன்மனைவியாயகிலங்களேதத 

மின்னமா தவன்மதியவனாணையில்விளங்க த 

அன்னமாதவன்முதலினோ£மரிடைதோற்க 
வென்னமா தவமியற்தினானெனப்டன்னாளிருந்தான். 

புவியிலியாவருமெதிரிலையினியமாடொருதப் 

பவியமானாவெள்ளியம்பொருப்பினிற்பரனை க் 

கவியமா திடப்படையொடுகவுரியைக்கைக்கொண் 

டவியமாய்ட்பனென்மெழும்தனன் பிரும்தைகேட்டஞ்சி. 

நகைவிழிப்படையினனெதிரமாபொரசஈடக்கும் 
பகையொழிழ்இடின்றுனைப்பிரிரதுயிகொளேன்டாரிழ் 
திகைவுறச்செயுக்துன்னிமித் தம்மெனச்செட்பிச் 

தகையமற்றவடாளபணிச்தேஙகவுற் தறுகான். 

அறுசரடி. ஆரரியவிருத்தம் 

குருக் தா. ரணியம்படையளிகுழ்கொன்றையானைக்கொடியபுரத் 
திருர்சாரணியம்படைகீறச்சிரித்தகோவையெதிர்ததவெறதி 

தருக்தாரணியம்கடைலுணிதடந்தோள் தட்டிச்சலர்த.ரன்றான் 
பொருச்தாரணியம்கடைவாயம்புலிமுன்போமான்போலெழுச்தான். 

அருத்தசாரிசாதனிவையறிச்தமஹறையோனஞானவொரு 
விருத்தளாத்திருவிருப்பின்வெளிவாப்டோந்துவீற்திருபப 
வொருத் ்,சனாசெசலம் தரஞவ்குறவில்கெய்குத்கனையென்ன 
நிருத்தனாடி.விடவவிச் தரிமலன்போர்க்குசேர்ச் ததென்றான். 

என்மபோழ் தம்மறைவல்லானிட த்தாட்பேரல்குலியுசொ 
னின்ற நிலையேரிலங்£திகேமிமுன்வைத்இருக் 2,௪ தை 

யுன்றலு த லெத் இடி.லிவவுர கட்பணியான் தனை வெல்லை 

சென்றம்கெனவச்சக்க£த் தைத்திண்ணத்தெடுத்துச்சொ த் தற்றான். 

(2@) 

(உ) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௩௦) 

(௩௧)



a இலக்குமிபுச ஸ்.சல* ரணம், 

ஆழியவனையிருகூறாய.த்அலீழ்த் தவாருமிர்போயச் 
சூழிபுலகெல்கஹுல், ருகிசூழ்ச்துிையததொழைந்தனனாம் 
ருழிவெண்ணெய்மான முன்றான்கொள் விரகர்தவிழ்த்தணைவா 
லூழின்வலியாலக்கணமேயும்ருன்பிரும்தையுறைககர்க்கே, (௩௨) 

௧௦-வது பிரும்தைசரித்தச முரைத்த் அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

ஆட இருகிருத்தம் - ௧௬௨. 

ug Caan a gH 

தஇருமால பிரூந்தையை யடைந்த 

அத் இயயம், 

  

அன €ரடி அடரியவிருத்தம் 

௪லந்தரன்றானி௰ந்ததறபாறறருக்காரர்ததீதானவன்றான் 

கலந தணைந் தபிருகதைகண்முன்கண்வைத தம் மகண்ணன்று 
னலந்தரூச்தவவனகரினாட்பணம்பொனகைமணியின 

குலந்தழைந்தகொடி.மாடங்குவவும்பிரும்தையரண்மனையே, (௧) 

மனையின்புறமோருயயானமருவிதீதவஞ்செய்மாதவன்போற 
புனையும்வடிவுற்றுபாபசுத்தோல்போழ்தியுறுவெம்புலியன்னக் 
கனைவண்டுமைஈம்றுளவலங்கற்சண்ணனாய்குகரம்துமைச்தான் 

றனையனறகன்றடஇிவரவுதன்னைகாடி.ப்பிருச்தையுற. (௨) 

சவிதீகே த துறை 
பேமாச்சலக தரனையார்துயசொளிபபெரியோன 

சிரடிப்பெருவிசறருஇிூரியிறசிறக் த 
காரிருடபசைமா தவனேவலிற்கடுஇ 

வாரியுட்புகும்வாறெனப்புசவச் தமாலை, (௩) 

கூறுகொண்டதானவஜுடற்குருதியிற்குடபாம் 

தேறுனெறனசெக்காவான்பிருர்தைதான்டறெரியா 

மாறுகொண்டமான்மாயைகேரிருணிலவவுண 

னீறுகண்டவனீ௰ணிமேனியினெழுர் 5 (௪) 

கணவனீல்கியமா தருக்யெமஞுங்கங்கும் 

புணரிமின்கரைகாண்டதெப்டோழ்தெனப்புலம்பு 
மணநறுங்குழறபிருச்தைடல்கயமுகம்வாடு. 

யுண ரவொழிம்திடக்காப்மதியவனைரொர்அரைப்பாள். (௪)



BO ute Wgiogoanu wenn bog 

கவிலிருத்தம். 

மதியேரீயென்வாணகைகேர்கருவை 
பதிவாலிடமாமுதலுன்னையழை க் 

 தெதிர்சாணுவனின்புறவின்றெலை 7 

பதிரேருறுப.ரனகையாகயதே, 

உனைவேணியிலு௦,யவனொஃபொருமென் 

மனைமிளவருக்துவலித்திசமற 

)ஹதெனைகோதலிதென்னுரைதேயுமுடற 
றனைநேருற தாழவுளதாவுளமே. 

விதியாலுனை வேணியிலணிபவனென்' 

பதிபடோரிடை பகைவரினிகழ வ௰விட் 

ட தஇிகோயுடலைக்கொடுவென்றருதுன் 

மதியேன்மதியேனுனைவான் மதியே? 

கிலவிர்தனகோஷமயைகீற்றகி தல 

குலவுள்கூடையாயக்கொடுகோதையாபாற் 

கலகஞ்செய்லுகாதல்பெருக்குகழைச் 

சிலையன்றனையேசினக்கோதுவளால், 

மசனாமலர்மாமகண்மாாபினரி 

௬ தனுவிஜோசொல்லுசம்டரனை 

அசமாகவுடம்கியவாண்மையைக 

யிசமாதரொதிர்ச்கனிகாட்டுதியோ, 

என்றாயகனெயதியவேலையிதென் 

றுன்னாயகண முன்பகையோனையும்வென் 

ின்னாள்வருவானெதிர்கானுவைநீ 
பின்னாருடலும்பொய்பிழை த்தொளியே. 

விசகர்சமலெர் தன்மெயஞுண்டமதுன் 

ச௪.மார்௪மிஜைக்ஞூலமாா சசியின் 

கரகெயயெனதுயிராபசுவாய்மகமுற் 

௮.,சமென்பெறவச்தனையோகொடியாய; 

கொலைகா.ரனீகோதையரூழ்வினையா 
னிலையாகனைகீரணிவேணியராம் 

ஜொலையாவகைதோணினைகம்பினாடா 

லலையாதெயுன்னாவியழிந்திமிமே, 

அப்பாவெனதண்ணல்௪௯ச்*ரனென் 

கிபபாசகியாதுகொனீயெஇரா 

(௬) 

(er) 

(௮) 

(௬) 

(௧௦0) 

(௧௧) 

(2௨) 

(௧௩)



உள் இலக்குமிபூர ஸ்தலம்சாணம், 

திப்பாய்கவேள்னெ திர்சாரும்மெலிக் 
கொப்டானேயோடுவையோடுவையே, 

இவவாதிடைவாண்மெய்யில்வேள்சணையாய 
செவ்வாயவிரண த்திடைதீபுகல்போல் 
வெவவானிலம்கீசமெலிச்துமிசத் 

தெவ்வாமொலியோடெதிர்செப்புவளால், 

௮ணைமீதனலேயுஐவாடியவென் 
மண மாமுலைமலையமதாயெவோ 
வுணவார்களிருகவு$ீவயமா 

விணையாகவுமெய்தினையென்வளியே. 

என்னாதனுடன்னுறைகாலையெலா 

மன்னாவுனைவலியவழை த்திலமா 
வன்னானிலையாண்டகைநீவருவ 

இன்னாதிதுகற்பினருக்கிழிவால்: 

எவராலுமெய தகரிதென்மனையுன் 

றவமாயதுசாள ரமென்விசனம் 

மிவையால்வரலெய் தறடுப்பனினி 

யவமானமென்னண்ணல்வரிற்செயவனே. 

BO ov a, 

என்னவாடியிழையணையாரகல் 

லன்னவஷணடுயில ம்நிறைவன்பிரி 

வின்னன்மேற்கொண்டிடகொடந்தீய்க்குயா 

கன்னல்வேடுயாசாலென்றுவெம்பினாள். 

மாலைமாலைமருவவரு ததிய 
காலையம்மினைக்கண்பெணார்திடச் 

சோலையுற்றோன்சுடாப்பந்தங்கைக்கொளல் 
போலையுத் ஐபுணரியிம்பானுவே-: 

அறையுமவேடன தல்லவிற்பஞ்சா த் 

திறைதநீர்ர்தவொருதனிபபேடுதன் 

சிறையசேவலைகத்தேடிச்செல்வாறுவை 
கமையெழுர்.துகணவனை தீதேடுவள். 

FOC eA sorcerer oping 

அூரிஞரிதழ் தீசாதியரோவுவண 
ம௫சொலுஈ்தன்மனைப்புமம்போங்கெய 
இகிரியானு.றுசோலையிற்சென்மனள், 

(௪௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨0) 

(2.8) 

(௨௨)



இருமால் பிருர்தையை ங்டை 8௧. டள 

௮ ௮சீரடி.துடிரியலிருத்தம். 

வருவாளுருவஞ்செங்கஇ ரோழிழையாமின்னோவளசொர்ளிசர் 
பெருவாளுருவியுறைவிட்டுப்பிறக்குமம்போனாத்திசையும் 
மகுவர்ளுடலமுரோவமலர்ச் தா ரடிமாதர்தக் 
திருவாளுப்யான ச்அத்ருடனீத்துச்சென் ரூள்௪ஞ்சரித்த rer, (௨௩) 

பெடையுஞ்சுரும்பும்பண்டாடிப்பிரியா அலவிக்குடிகொண்டு 
மடைகொண்டொழுஞுழையுண்மேருவிக்களித்௮ச்சூன்முஇர்ச்தே 
யடைகொண்டுறங்குமர்தணமலரளசங்கொண்டலெனமயில்கள் 
புடைகின்றாடவிருளென்றுபொதளுமெளவன்மலாசொரிய. (௨௪) 

தடையென்னென்ன வடர்ந்தெழுக்துசரியுற்நிணை£ துபெருத்தமுதங் 

சடைமச் ூரக்களிரண்டென்னக்கனத்௮ப்புடை த௮ப்பளபள த்து ம் 

தொடையுஞ்சாம்.துமணிமூலைகள்சுமர்அுமெலிர்து தச தளிக்கு 

மிடையஞ்சாயன்மின்னெனவேயெய்குமூளகைதகண மலர, (௨௫) 

இருகாற்சிலம்புமேகலையுமிணைக்கைவளையும்குழல்வண்டு 
மொருகாலஞ்சேர்க்கொலித்திசைக்கவுயர்மெய்யெழிலுமுகமுங்கண் 

ழ.ருகாலச்துச்சுடரிரண்டுமேககாலத் ததித்ததென்ன 
மூருகார்தட த். துக்குவளைகண் மூண்டகங்களோடுமுகைவிரிய, (௨௬) 

இளமாங்குயில்களிசைகற்கவினியசிளிகண் மொழிபயில 
வள மாமயில்கள்சாயல்கொள்ளமடவன்னங்கணடைபழகசக் 

வுளமாவலினாலொல்காமலுஞம்நிட்புடைசூழ்ச்துடன்ரொடாக் 
சளமார்விழியாணேவன்மே௰்கருத்்தாயசகல்வள்சவலையுற்றே. (௨௪) 

இலைவிவர்தாளென த்தாழ்ந்தேயினியகளிகடேனுதவி 

கமைமென்மலர்த்தாணோவாதுகடைடாவாடைவிரித்ததென்ன 

வுறையும்பொழிலாாசெமுந்தருக்களுகுத் தமலர்மேலடி.பெயர் தது 
நிறைமென்குழலாண்மெல்லமெல்லகிகழச்துயயானஈவெனுற்றுள். () 

எள்ளின்மஓர்சகாசிகையாடன்னெழிலைமாயனெ இாநோக்கி 

யள்ளியள்ளிகிழியாலுண்டடஙம்காவாசைக்கடலாழ்ட.து 

அள்ளிமாரன்மலர்வாளிசொரியவாற௫ுன்றுணிர் தணையக் 
கொள்ளியாகுமிவள்கற்புக்கொடிதென்றெணணிக்குழம்பினனால்: (௨௧) 

மருண்மெயம்சமலர்க்கொம்பும்வளர்பூங்கொடியுமாதருவும் 

தெருண் கொணான்காண்பதற்கோதிருமாறுவாரபாலகரை 
யிருண்டுகிழல்சூழவ்வனத்துளிருகேசரியாயழைததேவ 
வெருண்டெவச்தோயடயமெனவிரைர்அவச்துமெலிக்தனளால். (௩0) 

அஞ்சலஞ்சலெனமடல்கலசலட்பணித் தானச்ச ந்தர் 
கெஞ்சமூவர்அபெருக்தவத்தோய்கின்னைகிகராரொனதிறைவ



இலக்குமிபுச ஸ்தலபுராணம், 

ன்ஞ்சமிலகுகளனையட்சடச்தான் செயல்கண்டிலனென்ன ச் 
அஞ்சவவுணணுடறர்தா.துவிவானர.த்சோகைமுன்னே. (௩.௧) 

இருவானரம.க்்மடல்கண்டெழிலாடிமக்கிட்டுணர்விழர்மு 

மருவார்குழன்மண்பட சவுறும்மட்டாவையினேயர்ச்தாளைத் 
இருவாரமார்பனெழுப்பவென்னை த்இிகழத்தக்கருதிலின்றுணைவ 

னுருவாருமிரதச்திடுதியெனவுணக௰ூயிரு தாடொழுதனளால், (௩௨) 

அன்னானுடலுற்ழரிதவத்ேதோடயைதொழியவணகடிறைவன் 

மன்னாருயிரபெம்மனனென்னச்தாவித்தமுவித்தருக்கடைம்து 

மூன்னாவிதியாலினையவாவெம்மானைவேள்கனையான்ஞூழ்குடலாய 
மின்னுரகமும்றமளிமிசைவீழ்ச தாமபலாழியினாழ்க் தாரு (௩௩) 

டஞ்சாயு தழும்வட விலையும்டடவாள.ரவும்பாறகடலும் 

மஞ்சார்குழலிபிருக்தையெழில்வடி.வமா௫மேயக்கியவோ 

வஞ்சாஈாமாலையெனமாலையகலச்தணிவானகலவிடான் 

அஞ்சானல்லுமெல்லிலுமேதோயவான்மதனூலாயவானே. (௩௪) 

கடல்வாயோர்பாலோர்காலங்காண்பானமுதகங்கையிவ 

ஞூடல்வாய்மூவைச்திடத் திரும் துமூறுமருக் தவோயாது 
மடல்வாய்விரையாயிருகுயனமணியாயமணியினொளியாக 

மிடல்வாயுடலமிசைபதிபபான்விடுக்கானீங்டுப்பமிக்கானே ௦ (௩௪) 

ஐயமெலிவான்மைக்காணவரியென்ராழியமுதெல்லாம் 

டையத்திரண்டொப்பற்நினையபாவையருவாய்ப்பரிர் ததுவோ 

துய்யவமுதம்புலனொனறுசுவைக்குமிவளைம்புலனுக்கு 

முய்யவின்பச் தரட்பெறு தறகூரியான்டோலபபிரியா னே. (௩௯) 

ஆமையுருவாயலைகடலாழ்ச் கழுத்துவரையான்மிககே rey 

மாமையாலத்துடற்கருமெடட்டெண்வடி.வாயவருக் தாமற 
பூமையஎகத்தாளலாவாய்ப்புதியவமு தமெளிதிலுண்டான் 

திமையிதுவென்பஓமறச் தான்கிருவும்வைகுக் சமுகதுற தான். (mer) 

வல்லராககிலத்துமையையல்லால்வடிவுக்கொபடாமனைவியையும் 

வல்லார்சிலையார்லையனல்லான்மடறறோசொப்டாமகிழனனையுக் 
கல்லார்குடையான்பிருக்தையிவாகழிக்துகளிக்குங்காலமும்னுற 
கல்லராகழ்முரொவரோனுக்கலக்குமூழைக்கடப்பரிதே. (௩௮) 

தேவர்க்கிறையாயறச்இறம்புர்திமையோராச் தண்டிக்கும் 
சாவற்கடவுளிவனேயிக்கருமமுற்றும்கடலுலகல் 
யாவர்க்கணங்காராவலதுமறமெக்குறுமோசாண்முழிவின் 
மூவர்க்கையனருளாலின்மொழியாளதிர் தாண் முகம் தனென்றே. (௩௧)



. இலக்குமி தேவி இருகோக்கழசென்ய் wh ssi. Suitin 

சண்டாளிரைச்சாள்கரைக்சாண்மெய்களைத்தானிளை ச்தாள்கண்கலக்கம் 
கொண்டாளாலைச் தாள் கூலைச்சாள்கே ரசோவென்றமுதாள்சொடியுவுனக் 

குண்டாமாயைக்தொழிலாலென்ஓயர்வைக்கெடுத்தாயுணர்வொழிக்த 
தண்டாயுதத்தாயென்மயக்கக்தன்னிலுழல்வாய்தவிராயே. (௪௦) 

இரு€யம தாய்வெருடடி.யெனையியையகின்டாலுறச்2தி 

வ்ருபாதகாகின்காதலியான்மாற்று. ராசவானசமோ 
டொருமானிடனாய்க்கடததிலுழன்றுபர்மாமனையையிழக்திகழக்று 
படூரூவாதொுதிவையெனச்சாபம்வழம்ப்புலம்பிமயக்கெளால். (௪௧) 

ஐஓயகோவென்னாருபிரேயாகேபிரியாவ௩ட வனே 
வெய்யகோபவடிவா௫விடையோன்முன்போய்வீச்சாயென் 
செய்யவோவுன்னுடன்வருவேன்றிரியேலுயாகொணடெனப்பிருக்தைத் 

தையலோங்குதழல்வளாத்அச்சாரச்துசாம்பலானெளால். (௪௨) 

முறுக்தாககையாளனன்மூழ்கமுரூக் சன்பிரிவாறமுமையினால் 
விருக்தாயழற்குவிருக் தாயேவீழ்ச்தாயாழ்க் தாய்மெல்லியுனை 

யருந்தாகின்றானோ தசனனர்தோவர்தோவணங்கரசே 

பிருர்தாய்பிருச்சாய்பிரிச்சாயேபிழையேன்பிழையேன்பிழையேனே. () 

என்ன த்தியங்கிபிருந்தை விழுச்ெ தரிச்சசாம்டறனின்மூழ்கித 
தன்னம்க ரியவைகுக் தசசுகழமுங்காக்குந்தொழிலுமற்றுப் 
பின்னப்பட்டசுடலைய அபிரிய ஈதுற்றுன்டெருமகாலம் 

கன்னற்கெனியவ௪னமலாக்கனியைப்பிரிட தகரியவனே. (௪௪) 

கக-வது இருமால் பிரும்தையையடைநக்த அத்தியாயம் 

pe pm. 

  

ஆ. திருவிருத்தம - ௨௦௬. 

பனிமோண்டாவது 

இலக்குமிதேவி இருநோக்கழூசரைப் பூசித்த 
த் இியஈயம், 

engine 

Hoe ry. ga hwel oy F pid 

திருமால்பிருக்ை தனையடைக&் ததிவையார்திருமாலைப பிரிர்த 
மருமாமலராடிருகோக்கவழகவானைப்பூசித்தப் 

பெருமானருளாய்பிரும்ை தயுடன்பிரியாதுலவியெஞ்ஞான்று * 

மருமாமறைசொல்லரிமாபமடைச்சவசலாமஐசொல்வாம், (a)



௩.0 'இலக்குமிபுச் ஸ்தலபுராணம், 

பொன்னச்சரியோன்செயலதி, ர்த்பொக்குமழத்குண்மெழுகாட 

யுன்னற்கரிய ஹயசோ ங்௫யயிரோவியமாயொழுகுகண்ணீர் 
முன்னக்கடலாய்குழலறலீய்முகமாமதிமுன்மராமலராய்ச் 
தன்னைத்தெரியாவுணர்வொழிச்சாடரைமின்றமுவித்தளருவளால். (௨). 

தீமுவியெழுவள்விழுவளுளர் தயங்கக்கொழுகொம்பொழிகொடி.யாய்க் 
குழுலியைமொருதடத்அட்குவிந்தகமலக்குலமுகைக 
ளொழுகுசண்ணீருகவாடி.யுலர்மாமலர்களொப்பலொய்த் துத் 

தொழுகைநுகத்தார்தேற்திகிற்பத்தொலையாயேரார்தொகுப்பதவே.(௩.) 

கலிவிருத்தம். 

அமுதரு$ீதிலளாயணைமீதருள் 

கூழூதவாய்திறச்தோர்மொழிகூறிடாள் 
கமுகருஸ்களமங்கஏமன்திமற் 
அமிழ்சடர்க்கலனொன்றணியாளரோ,. (௪) 

டாங்குசேடியர்பண்ணனுரையேத்திடா 
டால்குதாதியர்தம்பணியேகொளா 
ளாங்குசூழ்கிள்ளையார்மயிம்பூவைகட் 
கோங்குபார்வையிலுண் pa) ner. (௫) 

கொண்டலங்கரும்கூர்தன்மூடி ததிடாள் ௦ 
விண்டலம்புகழ்மேகலைபூண்டிடாண் 

மண்டலங்கொண்மதியுட றேயுகா 

சொண்டனேர்வதனத்தொளியும்றதே. (ar) 

ஆவியன்னவனைம்படையேரந்தியே 

தாவிப்புள்ளிறை தண்பிடமேறியே 
மேவிவிண் டொழமின்புயலின்வரப் 

டாவியேனென்றுபார்ப்பதென்றேம்குவள். (௭) 

ஓஅசேடன்மெய்யுற்றுண ர்பள்ளியின் 
மீ.துஈம்புவி மின்னொடுவ நீதுமா 

மூதுலாமென்றளிரடி நீதைவ 

லேதுகாண்டதினியெனமாழ்குமால், (௮) 

செய்யசோதிச்செழுஞ்சுடராழியுர் 
தய்யவெண்மதிதோம்பபணிலமும் 
வெய்யராச்தகம்வில்லெழில்தண்டமு 
மையவையவமுக்கடைச்தும்றவே. (௯) 

சோஇயற்றகடர் துளியற்றலிண் 

தியற்றஅ தம்புகழற்றமெய்



இலக்குமிதேவி இருசோக்கழசேசஜாப்-பதிதிதது... கம 

ஈதி௦த்தரிலார்பொருட்கற்பினின், 
னிதியற்மசன்னேரிழையொக்தனம். (#0) 

பெண்டுக நீதபிருக்ைபிரியுநா 
ஞுண்சேண்டனு௮ுவனென்றேயுளம் 
கொண்டவெச்ககுமையுமொழிர் தனம் 
கண்சசேர்தல்.கழிர்தனமென்ற்ரோ. (௧௧) 

வையும்யாவும்வணங்டெக்காப்பவன் 

மையலாள்பிருச்தைமனைகாத்துமே 

மையலாடன்மயானமுல்கா தஇடில் 
வெய்ய தானவிதியையா£வெல்வதே. (௧௨) 

அன்றுகாரிபலிகொண்டனணுகுகா 

ணன்றுலாவுசர்சாயசன்வீயமுன் 

னின்றுமல்கலந்தக் தநிருமல 
னின்றுங்காட்பனெனவுள்ளசந்தேறியே. (௧௩.) 

என்றும்பொய்மெய்யிக்கேதினிவேண்டுவர் 

அன்றுஞானச்சுடரொளியாயெழின் 

மன்றுளாமெலரடிக்காட்ஏசெய்யி 
லொன்றுமியாவுமென்றுளளததுணாச்தரோ. (௧௪) 

விண்ணின்மேயபுலோமிசையாதிய 
ரெண்ணிலாவரக்திகழ்க்திடவேயவா 

கண்ணிலோமெனகாணிக்கடி.திலிம் 

மண்ணிலத்தினிலெய தமதஇித் தவள்:. (௧(௫) 

அருமங்கறியா௮அவெண்ணீழ்றினிற 

சேருமெய்யொளிசசெம்மைபொதிச்தணி 

தாருுழ்ராத்திசாக்க த்தவயவ 
கேருறுதுமைத் தவணீம்டுயே. (௧௬) 

உழைவைகுச்தவுலககன் மம்பிகைக் 

Reo na ron) pAGs some sia OCro 

தமைமடச்தையுக்தாலுக் தவஞ்செய்ய 

உஷ்மதல்கொண்டிடவும்மனள்டோலுமே, (௧௬) 

மண்டலச் இினுள்வர். துவயக்கே 
கண்டமொன்பதிற்சாணும்ட.௧.. சழே 
விண்டல்தருமேவிவசம்பெறச் 

கொண்ட அத்தமர்கூறவுயாச்ததே (௧௭)



கட்டே இலக்காமிபு£ ஸ்கலபுமாணம், 

புண்ணியப்பதியேழுபுனிதரி 
ரொண்ணில்கோடி.யெழிற்பானாவைய 
மணணிலெண்ணவராவடடாற்பொன்னி 
தண்ணிளன்னதிதக்கணந்தன்னினே, 

இருபதோமேவாயிரமெய்யரன் 
மருவு தானங்கண்மால்பதினாயிர 
மருகர்தானமாருமிசமும்மதக 

கரிமுகன்பதிகாணினையாயிரம்,. 

ஈடனகாயகனம்பஇுதாறதர் 

மடருசாத்தய்யனாபதினாயிரம் 
தொடசொரராயிரக்தொல்பதிசாளியி 

னிடமூவாமிரங்கூளியிலூறதே, 

கலிநிலைத் துற 
இததலங்களுமகத்தியமா தவனென்றுஞ் 

சுத்தமா தவரொடுமுறைமலையமுஈ்துலக்கி 

நித் தமேவியதென்கடழ்சார்பினினிலலி 

மெத்தவேயுயாபுனிதமாஈதியொடுவிளங்கும். 

தென்திசைத்தனைச்செல்லியின்வதனமாய்த்திகழ்க்த 

தென்றிசைததிடவிலங்கெெடாணடியசன்றா 

டொன்திசைட்புவிக்சொண்மலரா.ரமாவோங்டி 

வென்றிசைவருக்குதவியவைகைவிண்ண தயால், 

சுருதியைக்கொடுசூழகடலாம்வுறுகொடிய 

நிருதனைக்கொலமால்பெருமச௪மாகோக்த 

வுருவினைச் தரவுயார்ததுமஹறைவழியொழுகா 
வருகரைக்கெட வடக்கியவானதஇிய தனை. 

எதிரிஞடினளாடினளஞ்செழுசெண்ணிக 

கதியெதிரக் தவராயத்திருவாலவாய்கணடாள் 
மதிபுனைந்திருமெளலியஞ்சிகரிகண் மலிக் த 

பதிபுகும்தனள்பொற்பதுமத்தடம்படிம தாள். 

அங்கயற்கணிறசி ததிவேழச்தனைவேளை 
அலகயற்கணியைத்தொழுதெண்சயமானாக் 

கங்கையைத்திருமுகத்தனைச்சோமனைக்கமழும் 
கங்கையைப்புனைச.ர த்தனைமூலலிங்க த்தை. 

டரவினாண்மலாசொரிக் தனடெரிர்தனள்பரிக்தா 

பரவினாளருண்மாலொடுமுனிவாபங்கயனும் 

(௧௮) 

(௧௯) 

(60) 

(௨௧) 

(22) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫)



இலக்குமிசேவி இருளோக்கழதேனாப் பூடிக்கஅ. 
ப.சவினாள்பலவறிபவவெளவிழிருப் மம் 
பலினாள் பணிக்தான் ணிச்சாள்பொம்பதமே- 

ஆதியேயெட்டெட்டாடல்கள்புரிர் தவர்தணனே 
சோதியேசுச்சராகயற்சண்ணிகம். நாய 
பாதியேயுயர்டரமமு த்சேவருமிறைஞ்சி 
யோதியேத். அமு சாசவென்றேத்தினளுயர்வாள் 

ஏற்றினூர்தியினிழஹையருள்பெற்றெழுச்தெய்தி 
வாத்தின்திசமாயமருயர்€ேட்டிசையதனின் 

பாற்திகழ்ச்திடெதிதிருப்பூவணமூயர்ச்தே 

தோம்கிடக்கண்டுதொழுகதுசென்றுளரோதோகை, 

கே௫த்தெய்திசன்னீர்புஷ்பவனமெனகிறைச்த 

காசித்தீர் த தமல்கனிவுடனாடி.யேகளித௮ப் 

பூசித்தேயருள்புஷ்பவனேசனாப்போற்கி 

யாசித்தேதவகற்றலர்தேடி.றாஷிளினை: 

தேடிப்பூரூவதிக்கரையோசனை.ர 

காடிச்சென்றனணலந்திகழ்ச்தவ்வுழிரன்னீ 
சோடிப்டொங்கியவைகையச் தண்ணலையூடு 

கூடி.மூசசமேசொழிக்குர்தென்றிரமேகுறு௪. 

ஆக்சூபுன்னையஞ்சண்பகமசோகமாமலகல் 

கோல்குபாடலங்கூவிளம்கொன்றைமாவகுள 

மோம்குதாடி.மங்குங்குமங்குரவகமுயரும் 
பூல்குருக்துபூகங்குசவம்மலர்ட்பூவைஃ 

மாட்பலாக்கொயாச்சம்புகாச5 தச்சமாலத் 

தே rer gee கீதிக்திாரணிமதாகம் 

நிப்பிலாவெளில்பதரிசெவவிலவகன்னிமமட்மீ 
காட்பிலாதவிண்டடவிய தண்டலைக்காரேரரீ. 

புயல்இழி த்தெ ஈளிர்மின்னெனக்காகினுட்புகும்போ 
மூயர்பகற்கஇரிசாக்ககிசொளிவிண்ணிலுவோ 

மயர்வரக்கவிக்குலமமர்பொருதகீள.ரவம் 
| பயமுறுத்துருமேறெனச்செவிப்புலட்டடுத் ம். 

சோனையாய்மஅசிசொரிதலாலகல்கட்டிதோற்றும் 

தேனையார்மலருகு.தறண்டேனதியெனலா 

யேனையாீர்புலஞ்செழிவுறவைகைகீமொய்தி 
மீளயாருவர்க்கடன்மஅக்கடலென விளக்கும்: 

௫ 

* இ 

(௨௬) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(mm) 

(௩௪)



RHF ஸ்தலபுராணம், * 
அம்பாவதாரஜெபகாளகூடரசஞ்லசண்டசர்வே 
சார்புகழக்கனீஸ்வரயேக்பாதசார்வயிரவசுரூப 
தருமமாகிடபாரூடனேசச்திர்சேகரசடேசரகங்காத.ா 
விருபானைச்தவதாரசவ்கசவாகரடோரற்தி, (௫௨) 

எனத்துதித்தெழுந்திருசைகள்குவித் துறுமிர்திரை தனைகோக்கி 
மனத் துறுர் துய ரகற்றுகின்றுதிபினின்மகிழ்சு சனமுன்போலக் 
சனத் துகம்திடமுனிவறாச்தவமுருர்கன்னிநின்புகழமிக்காம் 
கினைத் துவர் துகிவேண்டியவரமென்கொனிகழ்த்ததுதசவென்றான். (௩) 

” Wil Gi 

  

வேண்டுநல்வ.ரமியாதினியானுனை விடைமிசையுமையோடு 
காண்மெற்றுமென்கருதுவனின்ட தகமலமேபிரியாம 

லாண்டுமிப்பிறட்டறுப்பதேகடனினமாவலொன்றுளவைய 

வீண்டுமாயவலு£த்தறவருளெனவிசைத் தமாமகட்கோதும். (௫௪) 

பிரும்தையின்மபயலொழிகுவனைம்படைபிழி த் தவுணர்களஞ்ச௪ 
வருர்துமண்டருமுனிவருமகழ்வறவைகுர்தம.துசார்வான் 

நிருச் துமாலினியுனையகன்அயிருருன்செல்லியின்றவன்டா சென் 

மிருக துசாளுமார்பகமருவுவைபிறப்பிறப்டமவெழின்மாதே; (௫௫) 

ஆசைமானமதன்பினனவனை£யடைகுவையானாது 
பூசைசெய்தவிவ்விலிங்கமுன்னெழிகடெயர்புளையுமித்தீர்த்தந்தான் 
ஹேசையுற்றகின்பெயருறுமிவ்விடச்திருசகராயென்று 

மோசையும்மராமம்பெறுமுன்௮றுதியோதுவோருயர்வாசால், (௫௬) 

இத்தண்டீர்ச் தத்தின்முழ்பெல்விலிங்கமதே த்தியித்தலமும்றோர் 
நித்தமெய்க்கனநிதிசுதராயுணன்னெறிகொடைமிக்கேரராய்ச் 
சுத்தமூற்றகற்றவமுகர்தசெபரசுகமுடனுயாசீவன் 

மூத்தரிம்பெறும்பேருணர்வுடையராய்முடி.வினம்பதஞ்சா£வார். (௫௭) 

என்றுமிவ்வ.சமருளியேயுமையொடுமிலிங்கமுற்றனனீசன் 
அுன்றுமாமலர்த்திருமகள்பூசித்தசுடரினைத்சொழுதேத்தி 
நின்௮அக்டொகசெஞ்சினளாயெம்சேரம்வானவர்தாழச்தே 
யன்றுதிப்பியமானங்கொண்டெய்தினரம்பையர்புடை சூழ, (௫௮) 

௮ச்அபித்தொனிதிசையுறவிஞ்சையர்சூழ்ச்தெதிர்பண்டாட 
வர் துமேனகையூர்வூஈடிக்கவிண்மாதர்சாமரைவீச 

விர். துவார்குடைகிழற்றவைகுர் தமுற்றெவர்களும்டணிர்தேச்.ச 
முர்அமாயவன்வ.ரவையேகோக்னெண்முண் டகமின்மாதோ, (௫௧) 

இவறஹுதுகாலத்தரிபுரிகாவலின் கியேதானவர்ஈலிவாம் 
றவ்முனிவரீர்கண்மசமறவமரர்தளர்வுமவாசவன்சசயோ



Ro tardapleots sgdieiiel Osean. Ke 
டுவமையிலிசைமாலாணிகெள்லன்றவ்குயருல டைக் அபக்சுயன்மா 
நவழ்லரடியிற்றொமுதெழுச்தின்னகலின்றனன்றுய ர்வொரோடர். (௬௦) 

சலிநிலை த். அன்ற, 

இன்னவாறுணர்த்திடவயனிர்தரனோடு 
பொன்னவார்சடைப்புகசவன் கயிலையித்புகலே 
அன்னவாயிலினச்தியாலுணர்ச்துயர்தொல்லோ 
ன்ன்னவாகனன்றனையமைத்தரிசெயற்கன்றே., (௬௧) 

அங்குபாகத்தினம்பிகைக்கருள்செயவன்னா 

ளோங்குமோரவிரையுதவினளயனிடமும்பர் 
பாக்குலாவவேவருமஃபதியொடுபிருர்தைக் 
கேங்குமாலுறுசாம்பரினவவிரையிட்டே. (௬௨) 

அறு ரடி. ஆரிரியவிருத்சம், 

அமுஅவார்க்கவலங்குதித்செமுச் ரனருளாலுயாச்தெழின்மீறிக் 
கமழவோங்கெபிரும்தைமால்கணடனன்கண களிகூச்தன்டா 

யமரரோடயனே த்இிடவேட்டனனாம்குபல்லியமோங்கத் 

தமரவண் கடற்புவியினவவுழிபிரு் தாவனமெனுமாதோ. (௬௩) 

மயலொழிச்துதண் ளெவெலும்பிருக்ை தயைமருவியைம்படை. தாங்டு 

யுபருமஞ்சிழைச்கலுழனிலூாச்தும்பருறுமுனிவரோத் தப் 

பயமொழித் துவைகுர்த மததறுமேபகரரியக் நீமாளம் 

புயமினுளுமுன்டோலமார்பகமுறப்புணத்த்.துவாழர் நீதனனம்மா. (௬௪) 

அர்சசாண் முதலிலக்குமிபுரமெனவாயருட்டிருநோக்கச் 
சர்கான்னென த்திருமகமித்தவசசுகரந்தகுர்தளைகாதன் 

பந்தமீதுருமுனிவராபூளிக்கப்பயனருளினனென்று 

கர் சமாருநைமிசவனமுனிவர்க்குக்கழமினஜயர்சூ தன். (௬௫) 

௧௨-வது இலக்குமிதேவி பூசித்த ௮த்தயாயம் முத்திற்று, 

ஆ௨ திருவிருத்தம் - ௨௭0. 

    

பதின்ழன்றவது 
திருதோக்கழசசேமாத் அதுருவாசமுனிபூசத்த 

௮ம் இயாயம், 

இ.ஐவுமற்.. 
எனவுரைத்தகூதனைமூழ்ச்திலக்குமியின்புகழினைக்கேட்டே 

யசகமாமூனிவ.ராகளான£தமுளடங்டொதெழுர்தோம்டுப் 
புனலதாயிருவிழிகளித்சொரிதரட்புளகமுற்றுடல்லீகடுக் 
சனகமாமணிரெவேரைகுழைத்தணிகாத்தனைச்துதிச்தோதி, (௧). 

 



yng இஜ்க்குடிபிர ஸ்தல்புசாணம், 

| குதமாதவனைனைம்புகழ்ச்திலக்கும்ச்தொல்புரத்தனைபபணடு 
காதலாயருச்சித்தஅருவா௫ன் மன்காழையையமுளென்னப் 

திமாதவர்வினவமெய்ப்புண்ணியபுராணத் தண்ண முதெல்லாம் 
'வேதலியாசவாரிமினுண்டோரக்கருள்வி னவருடி.ப்பான், (2) 

அசியத்திரிமுனிவான்மாயனையனவரதமும்வேண்டி, 
யோதிமாதவம்புரிர்தனனவனெதிருருத்தினமன்னோம் - 
போதிலவாழயன்மாயவன்ருவரும்டோம் தனர்பொலிவோல்கு 

சோதிவிசவங்கெழுர்தனாசண்டனன்றெமுதனன்முனிமாதோ- (௩) 

மாயனேகினைவேண்டி.ட முவரும்வருவதென்கொல்லென்ரா 

ஞுபமூவருமொருவரேயாமுன தகத்திழமுரையென்ன 

சேயமைக்த.ராகுவிரொெனச்கெனமுனிகிகழ த் தகன்றெனரீக6த் 
யராமிவரஞ்சமேவேண்டுமித்தொன்முனிகண்ணுமற்ற. (௫) 

மலசவன்மதியாய்த்தெத்தாத்தரேயனாமாதவனாமாய 

னிலவவர்தருத்திரன்றுருவாசப்போகிகழ்த்தவன்றவன்௧ணணாற 
திலயேயவனனுஞ்ஜையிற்றவமுறவெயதினரவர்தம்மிற 
குலவுமாதுருவாசட்டோமுனிபுகழ்கூறுதற்கெளிதன்றே,. (௫) 

மருவுபூ.ச.ர த்தெவையினுமுயர்வெள்ளிவரையினின்மிகுகாலங் 

கருஅமாதவமுயன்றுமைடாகாதங்கருணையங்கடலாழ்கந்சே 

யிருவினத்தொடாபொழிர்தமுத்தெீழில்களுமியறுமாவலீபெழ்றுப் 

பெருமைமண்ணிலம்வலங்கொளமீண்டனன்பீடுயாசகாகா9, (௬) 

கங்கையாரமணிகர்ணிகைமூழடயேகனவிருடியாசூழ 

வெய்கணாலமுண்டருளும்விஸ்வே௪ரைவிரைட்புனத்கொடுபூசித 

தங்கணுசருள்பெற்றுமாதவன்றுண்டியக் சண்ட பாணிக்கு 

அங்கவாகமமறைவழியேத்தியேதொழுதருள்டெற்றெய்தி. (er) 

கேத்பாலனக்காசிவாழ்குகைகங்கைஏளொபவானியும்கண்டு 

தோத்திரஞ்செய் தமுத்திமண்டபத்தினைச்சூழக்இருஈ்துண் மேவு 
மாத்தரச்தொஞோனவாவியினிலன்றாடியைர்தெழுததெண்ணிக் 

காத்திரம்புளச்ழுமெ.ப்பானர்தக்தண்ணினீரசொரிர்தேததி, (௮) 

அம்முகாமேசரொன்.றுயர்காமத்தமர்வுறவிலிங்கமொன்றன்பாய்ப் 
பாங்குறச் தாபித்தைர்தமுதைச்தான்ப2ர இித்தண்புனலாட் ழூ. 

வோகல்குபொன்னாடையணிபணியா ரமுயாமலரருச்சனையீரொண் 
டாங்குப்சாரங்களுஞ்செய் த.அதித்.:ச்தாழக்தருள்டெத்துமீண்டெழுக்து, (௯) 

சாசிமாசகர்வடஇசையிறுதியின்கண்வ (haar Quid Cup a 
மாசிலாசதிதென்றிசையிறுஇ மின்வருமசிஈஇிவர்து



Botner aap சர்க் இருல்ந்திட்சினி 
வீசியாசலைபெதிச்.துகல்கசைமிலுறும்கித்த்தின்விதியர்காசி! 
பேசியாரும்வாராணசிடியனட்பெயர்பெற்திலகு௮மாதோ.் 

காசியில் - அறுபத்துநான்கு சட்டத்தின்விலாம், 
ee Porn, அ௫ிரியலிருத்தம், 

சேருமவ்வருணதியினினாடி த்நிகழ்முனிலரனஇன் நென்பா: 

னேருடோல்குவிரசாயகர்திவ்பகேசர்சிகழ்த்திமொதிகேசாமும் 
பேருபர்பிரசலாதேச.ம்வீரஈரசிம்மம்பிருகுகேசுரமு 
மேருறுகோபசோவிச்தம்மிலக்குமிசரசிம்மமுமிலல்கும். 

  

சம்புமாதவர்திரிலோசனேசுவரமிர த்தினேசுவரஞ்சொல்யேர்சேம் 
கம்புறுகாலலயிரவந்செத்தாத்தோரோயம்பிரமகண்டந்துற்கா 

வம்பிகைகட்டம்விர்தமாதவமங்களகெளரியருட்கடஹஷீதச 

ஈம்புமக்கினீசவரச் தருமேஸ்வரமுகல்லரிச்சச் இரோசுவரமும்;. 

வதிட்டவாமேசமணிகாணிகைமெய்வளாசிழ்இவிசாயகேகரமுப் 
சீதிததிஜெண்டி.விநாயகம்விஸ்வேசுரமும்ஞானேசுஉரங்கருணை 

யுதித்திமமன்னபூரணிதிரிசல்கேசுவரமோக்ஷத்துவாரேசுரமும் 
துதிததிடுஞ்சொழ்கத்துவாரோசுவாச் தருமேசுர ம்லளிமே SSF. 

வருவிசாலாட்சிவாராகிதேவிமருவுசோமேசுரமுத்தி 
தரு௫.சாசங்தேசு.ரம்வித்யாதேவிதகுமுயர்சூலடங்கேசர் 

இருவளர்£தாதேவிரற்றசால்வமேதஞ்ச௮ச்சட்டி தேகி 
மருவியடாண்டவேசுரகா.ரதமுறுவயித்தினாதேசம்- 

ம௫ூழ்ச.ரபாண்டேசாரமாளகேசம்வழுத் தசேமேசுரமமை 

இகமுசித்திரால்கேசமுருக்குமாங்கங்கேதாரோசாஞ்சர் தாமணியும் 

புசழரிச்சச்திரம்வருமயானேசம்புகலனுமக் தமூம்பூர்வம் 

பகருவாலயஞ்சொட்பனேசம்பணியுமக்குரூரோசுரமும், 

சுதிசழர்க்கவிராயகம்லோலார்க்கேசாரஞ்சர்வேசுரமும் 
அசிஈதிஃட்டமோடதுபானான்்காமிவைகளிலெலாமாடி.ச் 

ஃசிவுறுமனத்தோடசெதிமேல்பாற்கரு தரையோசனையுற்ற 
சசிபுகழ்கர் த்தமேசரர்ப்பணிச்துசாற்றுகச்திருவசாகரமாம். 

திர் த்தமதாடியதற்குமேல்பாலிற்கிகமொருயோசனையா அனா 
சாற்திடும்லீ.ரசண்டியைவண௫்ூத் தகுவீமசீண்டி. இர் த்தத்தில் 

ஆாத்திதர்தாடியவவமின் மேல்பாலருளொன்றேகாலின்யோசனையிற் 

சாத்திசேரிராமேசுரமதிலிராமகா த சாங்கிரீசரைப்பணிர்தே, 

வருணையம்கு௮ம*கதியினிலாடிவர்தஇன்ழேபாலொள்றரையாம் 

பெருகியோசனையிழ்சபிலதாரைப்பேர்பெறுமஇிலிடபத்துவேச 
ரிருபதஞ்சூடிக்கமிலைதாரையெனவிஎல்கெல்குறுபுனல்குடைச்தே 
யருகுதென்பான்முக்காலினியோசனையாமால்குறும்வீரூனைமாகதியே, 

Wee 

(60) 

(a2) 

(42) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௪௮)



#5 இலக்குமி, ஸ்தலபுராணம்; 
அன்வ்யைக்தாக்குசோசமூக்கண்டேய்ல்சல்கஜோரிராத் தம்8த் 
அதியொசெெல்லின்மசசலோச்சிட்டஞ்சொல்லிட ப்பாலினித்கழித்தே 
வதியுனிதம தாய்க்தாசியைவலஞ்சூழ்ச்தமர்மணிகர்ணிகையாடி, 

விலவணிவிஸ்வேசு?.ரடிவணல்கிருப்பொடுமலுஞ்டைபெத்தேழுர்தே. (௧௧) 
கயை . பிரயாகையின்விவரம், 

எழுகீர்டி, ஆரிசியவிருத்தம். 
'புனப்புனாகதியும்றுடி கத்கயையிழ்புண் ணியபழ்குனிரதியின் 
கன்ப்புனலாடி.யாம்குறைகொன்றைக்கண்ணிபஞ்சடையனைவிண்டு 
வினற்பதர்தன்னைக்கசாகரனானவிச்தவாசனத்தனையுயர்சர் 
தனைக்கனன்மூன்றையீரறுகதிரைச்சர்இிரன்றனைச்சணே கரனை, (௨௦) 

கமூசனையமாேோச்இரனையக த்தியனைக்காசிபன்றனைக்கன் கெளித்து 
இமமுறுயமுனைசரஸவஇகல்கையிகைர்துசென்றிடும்பிரயாகை 

அமர்வு௮திரிவேணியினிறும்ருடியாம்குசோமேசன்மா தவனைச் 

கமமூயர்பாரத் அவாசன்வாசுகயைக்கனவட தறாவையுங்கண்டு, (௨௧) 

. மடுழ்வுடன்மீண்டுதென்றிசைநோக்கவெர்துகோ தாவிரியாடி. 

ய௫யணியோக்காரேசனைப்பஞ்சவடியைகருமதையைக்கண் டாடி. 
முறவழ்கர்திவரைமுதறறென்டான்முதலுறுவரைகண் மாகதிகண் 

மூயுறு தலங்கள்கண்டபூவலமாய்ம௫ழ்தலுக்கோடியதாடி. (௨௨) 

இலங்குமிராமகாதனைப்பூசித்தெய்தியேமேற்றிசையுற்ற. 

தலங்களைத்தொழுதுதாம்பிரவர்ணித் தண் புனல்குடைர்துகுற்றால 

நலந்திகழருவிஞூழ்இக்குற்றுலலா தரைவணங்கியேகுட்டா 
னிலம்புசழ்மலைசாட்டுள தலங்கண்டுகோகுணக்குற்றனனெதியே. (௨௩) 

வைகையிலுற்பத்திப்புனன்மூழ்வெரு தலம்பலபலகண்டு 
பொய்யஅுமனத்தானேடகராதாப்போற்றிவர்தாப்புடையார்தஞ் 

செயயதாடொழுதுமதுரையுட்போர்.ததிகழும்டொற்முமரைகுடைக்தே 
ஐயனஞ்டத்திக்கணபதிதன்னைக்குகனையல்கயம்கணுயகியை, (௨௪) 

வச்தனைபுரிச்துசுர்த.ரவிலில்கவரன் றனைட்பூசித்துவாழ்த்தி 
யர்தமன்னகர்விட்டகன்றுபூவணத்தினமறுபூவண விலில்கக்தைக் 

சச் ததன்மலராலர்ச்சித்தேயேத்இிக்களித்துமாணாக்கர்கள்குழக் 

கொர்தலர்ப்பொழிலார்தெங்குயர்சே தாங்குகொய்குலாம்பூ௨ணககர்க்கே, () 

மீறுட்டிசையைகோக்கியேயெய்தகினவரையோசனையாஙய்கு 
காறுமாமலர்த்தண் சோலையுமதலுணலங்கொளும்பாரிசா தத்தேன் 
மேறுமாவனமும்களெளைகள் பூவைஏவசம்புமகா?தவவென்று 
கூ௮மாமொழியுமதனுளசோர்புனிதக்குளிர்புனல்வாவியுல்கண்டான். (247) 

வாவியின்றென்பாலொருபாரிசா தமலர்த்தருமூலத்திலிலில்க 
மேலியதொன்றம்பிசையுடன௩ தவிருக்கமேபூசிப்பதென்னத்



திருசோச்சழசேலைச் தருவாச்முனி பூரித்தது. we 
அவியமலருர்சேனுசற்கனியுர் ததியெனலிசைத்திடம்வண் டும் 

பூவினிஓயர்ச்தலைகையச்திரப்புனிசமும்பு அமையிம்சாணா, (௨௭) 
சீடரோடிறும்பூதெய்தியங்கிலிங்கச்செழுஞ்சுடர்செய்யவட்பணிர்து 
சாடொறுச்தவஞ்செய்அயர்ச்ததலென்னஞானத்திலுனார் ந்தல்கணெங்கு 
மோடியேவளைர்துபோச் தலிலிவணல்லுருக்கமும்பத்தியுர்தாலாற் 

ரூடினச்தொழுதிட்ப£னையேபணிர்அ தவஞ்செய்அுவதிவதென்றுன்னீ. (௨௮) 

அல்குறுநீத்தமாடி8ீறுரு த்திராக்கமுற்றைர்தெழுத்தெண்ணிச் 
கும்குமமுலையாள்பங்கனற்குகியைக்கோவினைந்தமு தமைம் துயர்வார் 
தெங்குகீரினியமுச்கனிகரும்பின்றீஞ்சுவையிர தமஞ்சாச்தம் 

கொங்குயர்கங்கைப்புனிதநீராட்டிக்கோலமாச்துடுல்பணிசரத்த. (௨.௯) 

டாளிதஞ்சச்தமான்மதம்பன்னீர்பரிமளக்குழம்புமெய்ப்டடுத்தி 
கீனிதழக்கமலப்பன்மலரீ த் தாடைமெய்நிறைத்துமென்கூவிளம் sehen 
லாளிதவிமலர்க்கம்பிசைக்காயிர ச்தெட்டினரறுச்சனையாற்கிப் 

போளிதன்னுடனேடாயசங்கனிதேன்போனகஙிவே தனம்புரிச்சே: (௩௦) 

உபசரிப்மீோரெடடுடனிராஞனமுழுள்ளன்பினோசேெய்துகச்து 

செபமதூம்றெட்டைச் தெழுத்தெணணித்தியானித்.ஐத் அதித்தெழுர்தன்பா 
சுபமருள்பவனைவலம்புரிச் தாடி த்தொழுதுமானர் தரா துளிப்பத் [யச் 
தபமுனியிருகைசிரமிசைக்குவித்துச்சாற்றுவன்போற்றுவன்றாழ்ச்தே. (௩௧) 

அருட்பெரறுங்கடலேயகல்சகாயகனேயாதியேசோதியேயண்டச் 
சிருட்டி.யுந்இிதியுஞ்சம்கரிட்புஞ்செய்த தவாகடேவனேடந்தை 
விருப்பமுத்றடியாக்கன்பனாமானேமெயப்பசுட தியேவிண போற்று 

மிருட்களப்டரனேயிலக்குமிபுரனேயெரந்தையேமீசனேபோம்கி, (௩௨) 

போழ்தியென்றேத்திக்டெர்திடச்சருணைபூத்தவவ்விலிங்ககின்றெழுச்து 

தோத்றிமாமுனிவவெழுவெழுவென்றசோதியைச்தரிசித்துத்துதிக்கா [ox 
சாத்திகொண்மூனிவ வேண்டுவவென்கொல் செப்பெனவென்றுமென்னுஎத்தி 

மேற்திகழ்ச்இிடரீம்காயெனவருளிவிமலனவவிலில்கத.துண் மஜைய. (௩௩) 

ஈசனவ்வுழியவவிலிங்கத் தறவெழிஐறவத்தியா தருவாச 
மாசறுமுனிமத்தவ்கிலிம்கத்தெனமருவுபூசனையதுகல்கா 
தேசரித் தவணிருச் தவம்புரிர் தனனெய்தியசின்னாளி 

னேசமுற்றுயர்வெள்ளியம்பரிபுக்குகிகழ் த்தனன்றவமம்மா. (௩௪) 

இன்னவாறுயரிலக்குமிபு தீ துறைச்திலகவுணரைசசெற்றுத் 
அன்னவாறுமாமுகத்தனையளித்தொளிர.தப்பெருங்காடன்ன 
Kiron avian? £சசடையினன்புக ழிவைவிரித் தயாச்சவியாசன் 
சொன்னவாறுரை ததனனெனமுனிவர்க்குச்சொல்மனலுயர்சூதன்; (கட) 

௧௩-வது துருவாசமுனிபூசித்த அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

ஆட, திருவிருத்தம் - ௩௦௫:



ve இலம்குமிபுச் ஸலபுராணம், 
HPO OWE gi 

நளன்பூசித்த அத்தியாயம். 
ஆஸ்ஃவஷனவினர்ககிறநுதள்ள்ப்குவைய வை டி 

எழு£ரடி. ஆடரியவிருத்தம். 

இலக்குமிபுச த தன்புகறிவைகேட்டகினைச்செலிமற்றெவைகேட்சக் 
சலச்குமில்வரனைமுன்னளன் பூசித்தனனெனக்கழறினையதனைத் 
அலக்குவையென்னமுனிவரர்வினவ த்தொடர்கலிமூழ்னெவருக்குப 
பொலச்சூலியலதுறச்சொரிமழையென்னட்பொழிகுவள் சூதமாமுகலே, 

கலிதிலைத். துறை, 
வளமிகுர்திடேதிகளுக இகளும்வ திவோ 
ருளமூழ்ச்திகெிதிகளுமமங்களுமோங்கத 
தளமுயர்ர்திடுமாசாகடிறைத.ரத்தரையா 
ணளஎனெனும்புவலனுயர்கிட தான்னாடன். 

கற்பருர்ததிகரிமுகத்தாருசனுறுமா 

வெற்பருச் ததிவீரவேலிணைவரிவிழியாள 
பொற்பரும்த இிக்குரலொடுபிணிட்டடைபுகன்மா 

வற்பருக்த திலூர்திருமாலையுமயக்கும். 

எழிலினாடமையக்தியைமணச்துலகெங்குஞ் 
செழுமையாலடையார்புறச்தாவமாசெலுத்தி 

மொழியினான்மமைமுமைதவரு தமமுதிர்ர்தே 
இழிலிலாதநல்லிசையொடுவாமுகாளிகத்தில் 

கலியினாலொருசூதினிய்புட்கரன்கவார்தார் 

சலியினார்புவிகைக்கொளமெலித்துமாட்கழிச்மாழ் 

வலியினான்மனைச*தரொகொடுறம௫ஏழ்மா 
வலிமினாற்குறளாய்ப்புவிடெற்மமான்மான, 

திர்த்தயாத்திரைசெலமனைசு தர்கரிதேர்மா 
வார்த்ததானைகளொடுபடையாசர்வர் தடியில் 
சேர்த்தமாமுடி.யினர்களாய்த்திறைதரத்திகழ்ந்து 
பேர்த்தனன்னடி.தென்றிசைத்ேேதசல்கள்படேசு, 

மருமக்தாகினிஞமுங்கரசியில்வச் தத்த 
மருமச்தாசமூமாய்ச்கங்கைமூழ்மெய்மங்க 
மருமச்சா.சமாதியமலர்சொரிர் துவான். திருவை 

மருமக்தாம்குமான்மகழும்விஸ்வேசராவணங், 

தேவமாகலமுனிவரர்பிதிர்கடன்றீர்த் அப் 
பாவமாரவ்வுபறக்குமப்பதிவிடுத்தசன்று 

(6) 

(௩) 

(௪) 

(நி 

(a) 

(௪)



ஈளன பூளத்த அத்தியாயம், சக் 
தாவம்ரன்ணிதேரு௮தாளைகட முன் 
னேவமாஈரலையினிகழ்ச்தெழூக்இரைர்தேக, (3) 

சீன்சலந்திருக்காஎததிசாஞ்சியர்திகழ்சோ 
ஞ்சலம்விருச் சாசலங்கமூக்குன்.றக்தில்லை 
யாசலம்பு£ர்கரழிசெவ்வனம்வ்டா.ரணிய 
மாசலங்கொமெறலியைவதைத்தவன்கடவூ. (௧) 

HOPES AO sy. OrAAUS dsb 

அரூர்திருவாஞ்செயம்வேளூரணிமாயூரமாவ துறை 

யேரூரிஹைவனிடைமரூரிலங்குரும்பகோணமயிழ் 
கூரூர்குழகன்சாமிமலைகூறையாருனைச்காவும் 

பேரூதிரிசரபுரமும்பிறங்கக்கண்டுபூசித்த, (௧௦) 

பூவேரியினார்செழும்பொழிலும்பூர் தண்கமுகுந்தெங்குமிகும் 
காவேரியினாடி.௪செழித்துச்களித தகீள்சழ்க்கட ம்கரைவாய் 
மேவேரியினாண்மலாகிறையும்விமலாபதிகள்பணிந் தவச்சான் 

மரவேரியிஞரிழைக்காற்கும்வருச் தமருங்கார்மயலுறவே. (sa) 

வர் திராமலிங்கத்தைமலாகவேமதித்தழகு 
சர்திராமலியமுகக்கா தலியோடி.ரண்டுகைகுவித்துத் 
தநீதிராமங்களகரவேதடர்தமுடிவேதவவேத 
மச் தராமன்றினினடிக்கும்வ.ரதவென்றேதுதித்தேத்தி, (௧௨) 
மனுக்கோடி.கள்கொண்ட £ஈடவொருவாளிதொடுக்குமூன்பினிரா 

மனுக்கோடிவச்துவணக$ூ௰ிறகும்வருணன்மெய்மேன்மருவுமனை த் 

தலுக்சோடி.யில்வர் தாடியுயாதானம்பலசெய்்தகமூழர்.து 

தலுக்கோடிரிதலெனச்சுழன்௮ுசனிக்கும்பிறவிதவிரக்இிடவே, (௧௩) 

வ.ரம்பெற்நிணங்குமனைவியொடுவருக்த௫்தமருச் தானைகளும் 
இரம்பெற்கிகொள்புண்ணியத்தரளாம்செழித்துததென்வாரிதிக்கரைவாய் 
மூசம்பெம்நியகன்னெறியெய்திமுகும்தன்மூதலோமொழிததஇ௫ 
ணிசம்பெற்மிகழ கோபு மிலங்குகிமலாடஇிசண்மிகக்கண்டு. (௧௪) 

ஆம்பிரம்கள்பலவுதெங்காரலாச்சோலைகளேநிறைச்இலங்குர் 

தாம்பிசவருணியினிலாடி.ச்சரீரம்பூரித சன்புயாச்து 

கூம்பிரண்கொஞ்சொமேற்கொண்டுதுதித்௮க்குதித்தாடிப் 
பாம்பிசம்புபிறைமுடியராடதிசெல்வேலீபரிச்துகண்டே, (௧௫) 

பணிச் தகுமரிமு தற்பலவாய்ப்பகருமலைசாளெ தலங்க 
டுணிர் துகண்டுகும்ரூலர் தலல்குமருவியாடியிசை 
யணிச் அறச் தமாலானாமமாகுற்றாலத் தமலாடி. ் 
தணிர்தபூரித்தாச்சித் அச்சாறு இகள்பலவாடி. (௧௬)



சிசு ஜிலக்குமிபூச ஸ்தல்பு. ராணம், 

எழுடர்ச்சமிதெடி லர்சிசிய்லிருத்தம். 
பொருப்பசங்கிரியத் தாருகற்செற்ற புங்கவன்புவிப்கழ்மொழிசண் 
கருப்பரக்கரிசையருள்சு தனன் பிம்சனிர்தருச்தவஞ்செய்யுமுத் இ 
'விருப்பாஜிடிரியதடையவீச்  தருளும்விண்டொழுமாமயில்கீரன் 
இருப்பாங்கிரிய தணியெர்ச்சித் து.ச்சேவித்துமிகுச் அதிசெப்தே. 

விருதமாலியினேரிரவலர்க்தல்விடாமுதல்வள்ளன்மீண்டெழூச்து 
கருதமாலிலையிற்பெரும்ட்டவ.விம்சலத்திடொற்கடலிலுங்கண் 

பொருதமாலிமையோர்முனிவரர்பரவப்புகழ்பெறுமீலுருவெடுத் x 
இருதமாலிகையாம்வையையிலாடிக்ளெர்தருவேடகம்பணிர் த. 

அனு ரடி. அடரியவிருத்தம். 

வெறுவாப்புசத்தைநீற்றழற்குள்விளங்குமடியார்மூவர் துன்ப 
மருவாப்புனித.ராகவருள்மலைவிற்கருணைமழையன்பிழ் 
பொருவாப்புகழாரிடபபுரிப்புனிதரன்னவினோதருயர் 
திருவாப்புடையார் தமைப்பூசைசெய்து.துஇத்துச்சேவித்து. 

ஆலவாயின்ளெரொயில்குழமராபதியுமிணையாகாக் 
கோலவாயில்புகுக்துமணிக்கோயிற்பொறருமரையாடி. 

காலவாயின்சித்திவிராயகனைவல்லிகாயகனை 
கீலவாயின்குழம்கயற்கணிமலிதன்னை கே௫த்.து. 

குட்டாங்கவிமாகக்ோன்கூறும்பிழைக்குக்கருணைசெய்து 
பிட்டாங்கவிமானத்தருவாள்பேராளாகிவீடருளி 
மட்டாம்கவிமானறகடப்பமாமூலதக்தெண்மா வேந்து 

மட்டாங்கவிமானத் தஅுளென்றுமமார்தசடரையருச்சித்து. 

கூறுபத்திரர்க்சகன்புகுறையா தாண்டகோபோறறி 

தேறுபதஇரஞ்சரகேதேனுமருச்சித்தேத்தியெனறு 
மீறுபத்திமிகுமனபாவேண்டவருள்விமலபோ ந்தி 
யாறுபத்தினான்குவிளையாடல்புரிச்தவரபோரழ்தி, 

புவியிலிருட்புக்கோட்டையிலுட்புகலும்வித துன்மாலியுயா 
திவிபின்செம்புக்கோட்டையிலுட்டி.கழுர் தா.ரகாக்கலுறக் 

கவியுஞ்சொர்க்கப்பொற்கோட்டைகளிக்கும்சமலரக்கலுமவருட் 
பவியரளவில்கோடியெரிடடவேஈகைத்தபரபோற்தி. 

(ன) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨0) 

(௨௧) 

(௨௩) 
முப்புசத்துளிருக்து எரிபடாத செவெபத்தர் மூவர்விவ.ரம், 

இம்முட்புரத்தசெள்ளவொண்ணாவெவருகீருயிரியவிவர் 
தம்முட்பரமயோயென்பு தரிக்குஞ்£ஜடராவிச தர் 

செம்முட்கமலமலர்ச்சாட்டட்செழிக்குமமன போத்திகழவரு 
எம்முக்சண்ணாய்திருவாலவாயாடோத்திபோத்தியே, (௨௪)



களன் பூசீத்தி அக்இிய்சயம 

எனவேபோற்திலயம்புலலுமிழச்தசனந்சப்வசமாய் 
நினவேபரமன்வடி.வாகரின்றுபணிச் விடைபெற்று 
மனவே தனைகளம்றவிறன்மன்னன்ம$ழ்ச்சிமயமாடுக் 
சனவேதியர்ரூழ்ர்திடமதுரைக்கழ.மாகசர்லிட்டகன்றனனால், 

add as ed. 

வைகைகஇிதீரமுறுமாசெறியினாடி.ச் 
செய்கையுயர்€ட்டிசைசெலுர்்திணிசொடோளான் 
சொய்கைமலசோடொளிர்குலச்சிகரிசேஞூர் 

பொய்கையினிலம்புகமுபூவண மடைர்தான். 

புட்பவனகாசியெனட்பூதலம்வழுத்து 
தட்பவனமூழ்டியுயர்தண்டேஞைசோ0 
மட்பவரரித்திடவருக்து தவந்தேடு 
பெட்பவனடக்கரியபேரளிமிகுச்தான். 

பூவணத்தரைப்புவிபுகழ்க்திமெய்வேதக் 

கோவணத்தமரைட்டாவுகூடலுறுதெண்ணீர்க் 
காவணத்தமைக்கடுக்களங்கொணவரத்க 

வாவணத்தமரைப்பரவியர்ச்சனைசெய்தம்கண், 

தேகவதிதீரனிகர்தேடுகிதியின்ப 

மாசவதிதீரவுரவப்ரவஞ்சகோயா 

னோகவதிதீரவமிஞோர் தவமியற்றும் 
வேகவதிதீரமிதுமேன்மைமிகவாமால், * 

கேரிதமயச்திகழ்மகநிகழவென்று 
வாரிதமயக்திகழ்வார்குழலியின்சொழற் 

பாரிதமயந்திமுகம்பார்த் துளனோத 
வோரிதமயச்திடமுடனடத் தவென்றுள். 

௮ன்னவள தீழ்சையவ ங்குயருகாளிட் 

டுன்னவளமர்யிலகுசாலைமுதலியாவும் 
"துன்னவளயிற்கயினர்சூழ் சீ.துபணிகேட்ப 
முன்னவளலாகளன்மூயற்சியு£டத் த. 

ஆ௫ிமகராலயமதரய்முனிவர்கூமப் 
டேசிமகராசர்கள்பெரும்டொன்மழைதாற 
வாசிமகராமரசர்வம்௪வழியூறத் 
தே மகரானனஞ்செழிப்பின ஐமீ. 

அன்றுபரிமாமகத்தருச் தசனசாலை 
சென்றுபரிமாமறையவர்க்கமுதுதேக்கத் 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௧) 

(௩0) 

(௩௧) 

(௨)



௪ அலக்குமிபுர் ஸ்தலபுராணம், 

இன்றுபரிமர்ன்மொழ்க்தடிசர்ளர் 
கின்றுபரிம்ரதினர்கணெய்மழைசொரிர்தே, 

அட்கமணிச்சலனிலாகமதைகமூடி. 
யேடகமணித்தொடைமிலங்கெகிறைத்தன் 
டோடகமகழ்ச்ியொடுபூசைசெயஅகர்த 

கோடகமதெய்தவுயர்கோமனன்விதேதே. 

ஏவுபரிவைக்குமடியெங்குமுயரோம 
மேவும,து8ீர்விடுமிடர்தொறு மெவாவி 
மாவுறுமலங்கழிவயின்வயிலுகச் த 
சேவு௮ுவாலயங்கள்செயதள மடூழ்ச்தே. 

இப்பரியருக்அுமிட மெங்குமன்ன தானஞ் 
செப்பரியவின்௮யில்சிமக்தவிடைசோறும் 

வைபபரிசையுற்நிவெயற்கள்புடைசூழ 

மெய்ப்பரிவின்மிக்கமனைமேயமழையோர்க்கே, 

இன்னனையமாவெவையுமேயிஹைவரீட்ட 

மன்னனயமேதமகம்வாயமையுடனாற்தி 

மின்னனையமா தொடுவியன்புனலின் மூழடுப் 

டொன்னனையவட்கருள்செய்யூவணமைப்போயற்தி, 

வேச்தரையுறும்பதிகண்மேவவிடைகல்இப் 

பாந்தரைபுகழர்திடவனீகமுடனெய்தி 

யேச்சரைகுணதீதிசையினோசனையினெல்லை 

போர்தரையணங்குயருபுதுமைலகண்டான். 

ஆவிலல்குபுட்பகையதறதுவிளையா....க் 
காவிலங்குகட்கனிசனிச்.துதியோட்ப 
பூவிலக்குவண்டுகள்புகும்,துவிளையாட 

மாவிலல்குகண்ணியொடுமன்னவளுராடஆ். 

பாதவரலங்கொள்டொழிலுக்குளுயாபாரி 
சாதவனமொன்றுள தனாட்பணலாதக்குஞ் 
சதவனாழ்மடஞ்சிறர் தவ சன்றென்பா 
லோதவனாஈம்உருவொன்றன்னிழலிலோக்கும் 

ஏதமதுலில்கமுமிலக்கவதின்வாமத் 

தோதமதுவற்றமதியும்மமுகத்தாளா 
மாதமறுமாமுகவலுக்களையுமேவப் 
போதமதுலக்குகுழம்பூவையொசெண்டே. 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௪) 

(mr) 

(௩௮) 

(௩.௯) 

(0) 

(௪௧)



அள்ன் பூசித்தி அச்இய்யம், 

சாணவர்சங்கனைவாக்குவித்திறைஞ்சி 
யாணவமொழிச்தவர்சகளன் பினபிடேசம் 
பூணவமிஜல்குஅடல்பொற்புதமிலைச்த 
மாணல்மணிக்கலன்மென்மாலைகணியைத்அ. 

அனறுசுவையூமமுகபூபபலமாதி 
கூ௮முய்சாச்மொடுகோலியடி தாழ 
வேறு௮பரன்றுதியனேகமொடுமேத்திப் 

பே௮௮பபன்கொளிமைமுன்மூனிவர்பேசும். 

இன்னதலமாதிதிருதருவாசனேத்தத் 

தன்னதலமுற்றுமெழுசோதியிவிலிங்கம் 
பின்ன தலமாமைகள்பேசரிய,தாலிம் 

சொன்னதலவன்புனைசடாக்குயாவிதென்ன,. 

இச்சனிதியை த்தொழுதியற்றுபரிமேத 
மிச௪சகிதியைக்கொடவிளக்குவலென்றெண்ணா 
வச்சனிதியைப்புறவடர்க் தமன தஞ்சா 

அ௮௫௪௫௪னிதியைச்ச.தமுன்னு ௦௨௦ தவமென்றே. 

ிற்பரைவருத்திவிராவித்தினை இருத்தி 
யத்பரையருட்டரமனாலயமிட்ப்பா 

லிற்பரையிருட்புமு தலெல்லுறுவிமானம் 

பொற்பரையர்வியசெய்துபுணாத்திர்பொம்கோயில், 

ஆவ. ரணதேவாகளளஎட்பினர்தனஞ்சோ 

மூவமசணலன்டதுமுஇரச்திடுமுய்யான 
மேவ ரணமாதந்தபு.ரம்வீசுதடமாதி 
தேவ. ணள்கார்புரச்ிறப்புறவமைத்து, 

இகர்தழையுமூரிதையிலக்குமிபு சம்மிம் 
குகக்தடாஸ்சம்தரனிலக்குமிபுரோசன் 
சகர தருமிலக்குமியின்மீா£ ச்சஞ்வதீச்சஞ் 
சுகர்தகுக்தளாம்பிகையெனட்பெயாதுதிததே; 

தன்பெயரிலிங்கமொன்று தாபிசஞ்செய்தங்க 
ணன்பெய்.தளிவாகமபரொரணமறையாஇ 
யின்டெருமைகண்டசைவலிப்பிர.சனேகர் 

பின்பெவராயும்பதிபிறக்யேறவைத்து, 

வேதசவொலி£$தவொலிமேளவொலிதாள 

காதவொலியாதிசைஈசம்பொலிகடிக்கும் 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(#4) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௧)



ni ் 

ச்ஸ், 'இலக்குமிபுச கதலபுராண்ம்.. 

பாதவொலியின்சுவிஞர்பாடலோலியுஞ்ே 
மூதவொலிவாரியொலிவெட்ரூறமூழக்கி. 

சாச்தியட் ட்பர்தனஞ்செய்ே Sb DOSES 
மேர்தியவையான்மு தல்வெண்ணரிஎநீரிக் 
காந்திருவெண்ணீ௮மபிடேகமளவின்றி 
ரீர்தியபவத் தனியமத்தொபெரிக்து. 

ஆடைபணிசர்தமெல்லலக்கன்மெப்நிறைத் ௪ 

வீடையருள்வோனெதிர்ரைவேதயமூடனாறைர் 
தோடைய்பசாரமுமெய்யுள த்தொகெடத்திப் 
பேடையனையாளொடுபிசானைவலஞ்சூழ்க்்து: 

வச்தனைசெய்தங்கைமலர்மன்தலைகுவித்தே 
சிர்தனைசெய்தம்பொனிகர்செவ்வுடல்பவத்இன் 
பகீதனையகீம்ரொெளிடரர்திடவுருத்திராக் 

கச்தனையணிர்தவன்களிட்பொுததஇத்தான். 

CG a wm. 

அதித்தனன்னளன்முனச்சுயம்புலிங்கமத்இியி 
அ இத் தனன்கதிர்ப்பிரபையொளிக்கமிக் கருட்சடல் 

மதித்தகஞ்சுடர்ச்சுடர்மெளலிக்க இர்விரித்திடப் 
பதித்தாஞ்சணிக்களன்டரித்தவங்கதத்தொடே. 

அசகுண்டலக்கத்தணிஈ்தகம்கணம்பத 

பாராபுரஞ்சதம்கைபைம்பொனம்பரங்கொள்௫ிம் 

காரமாதுறும்வனப்புகர்தவெவ்வனத்தனு 

வீசமான்மமுக்கைமுக்கண்மின்னவர்,த.துன்னினன். 

காணவும்விமுச் தனன்கழல்புளகமேனியிற் 
பூணவும்விழிப்புனல்பொழிர்துடன்மறக்துரை 
கோணவுங்களிப்புக்துகூம்பியங்கரஞ்சோ த் 
தாணவும்பர்போத்றவர்தவாதஇியைச் ததி தன்” 

பூரணாசரேசவன்பர்போற்.றவாளுமாபதோர்த் 
தா.ரணாவனேகசகோடி.சததிரப்ரகாசமெய்க் 
கா.ரணாபிறைச்சடைடப்புமார்தகாதரித்தவெண் 
கூரஷமின்முச்சடர்ச்சட்சுர்தொசபோஜற்தியே, 

காரிசாதகக்கனாகலாத.ராபஞ்சானன 
வாரிசாதயாளகாமமாரகாபராபசா 
பாரிசாதசானமாசுகர்தகுச்தளாபதே 

பூரிசாதசச்தோசடோற்றிபோற்திபோற்றியே 

(ரம) 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௩) 

(Ge) 

(GG) 

(Ge) 

(௫௭) 

(6௮)



    
Ake pat fy ae பம் அபசு ப ai ம. 
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முன்னையேயுஇித்ததா திதுஷழேய்ம்துலர்க 
டன்னையேதந்தாதரித்தச்தலலோசசாட்சயே 
பின்றையேயனச் 5௪ ததியேதமாய்விளங்குமென் 
னன்னையேசுகர்தகுக்தள ஈம்பபோற்திபோத்தியே. 

காலகாலகாளகண்டசகணணன்மெய்ச்கணணிபதா 
நாலதானமுனிவே ஈத். அராயகாசபாப்தி 
பாலசேத்இிராகல்யாணபருப்பதச்சரரசனா 
சூல தா. ரணாகசைலாச௪சச் சரோசபோறகியே. 

டங்சயத்திருத்தொழும்பரரபராஅர்வாசருஞ் 
சஙம்கையற்மமுனிவருஞ்௪ரண்டுதிக்குமமசரு 

மங்கண்ஞாலவன்பரறுமகம்பதித் தப்போற்றவாழ் 

துங்கனேசளன்அ௮திக்குஞ்சுர்சரோசபோத்தியே. 

போற்தீயீசர்தாள்ஏிரம்புனைந்துேக்டெர்திட 
வேற்தியைர்தவன்மனாவெழுச்தரொன்றருள்செய 
வேற்திகழச்தவம்புயன்விரைச்செழு்.தகைகுவித் 
தேத்திகிற்கவேண்டலென்னியம்டெனாவிளைப்பனால். 

ஐயகின்னருட்கடைக்கணன்பினிய்புல்லகிவினே 

லுய்யவென்னுள த்துளெண்ணமொழிவுருதுபுரியெனா 

மையணிச்தகண்டனவவரம்வழம்மெறையவே 

அயயமன்னனங்டருக்துசோஇபூசைசெய்யுகாள். 

அபபஇக்சண் வைகைகீரமைர் துலாவுபணைகள்சூழ்ச் 

தெப்டதிக்குமேல தா௫யெச் தசாளும்விளைவரு 
தொட்பதிக்கிம்சில்லெனாவுறுல்கரும்பரம்பைகென் 

மைப்டதித்தகண்டரன்பின்ம௦௦சே.௮ரு தவே. 

ககரிதற்குமிறைவ.ராலென்னாளிலும்வேளாளரோ 
பகருமிக்கசெல்வராஇப்பசமாபூசைதஇிருவிழா 

நிச சருனுடுமட்பினாககியமமாய்கிகழ த்தவே 
புகலுமிப்ப்னமனை தீ அம்பூசைமான்யமாகவே-. 

காளுமோங்கவைத்துகம் தகரினில்வதிக்துமெய் 

நீளுமன்பினோடி.ருப்பகிட தமாளொொலாம் 
வாளுறும்கரச்அமனனன்வரவுதாழச்ததென்னெனாக் 
கேளுகர்தமைச்சாபா்ளெத்திவேண்டிஞர்கொலாம். 

மச்திரசச தலைவரோவவச் சவொழ்தர்பணியவே 
த$திரத்தலைச்கடகொடானையோனிரப்பவாக் 

குக்திரததலைத்தொவைச்குமுத்கமச்கொடைக்கையான் 
சச் திரத்தலைச்சடா சரன்றளைப்பணிர்துமே 

(௬௦) 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬௫) 

(௬௬) 

(௬௪)



@o இலக்குமிபுா ஸ்சலபுராணம், 

பிரிந்திட்க்கருத்திலேன்பிறங்குமெந்தசாசர் 
பரித்திட த்தெளைக்சொடீர்ப்பப்பாசமாயகின்னருள் 
பரிச்ிடத்தடாச்தேயெனப்புகழ்ச்துவிடைபெறத் 
தெரிச்திட்ட்புரச்தளோர்திரண்டெ முந்துகுமுமியே, 

ஆவலாளகாமெழும் தவரசனை த்தன்ழேவியை 
மாவலாளனானவேந்தன்மைநீதமைமற்றுறவினைக் 
காவலாளர் சானையோனாச்சண்சவர்ச்துசூழ்ர் துமே 
யேவலாளமோம்மைகீத்தின்றெய்தலென்றிரங்கவே. 

தேற்கிறில்லும்சில்லுமென்றுதேரிலூர்ர் சேனையும் 
வேற்றிசழ்ச்தகண்ணிமைர்தர்மேவுமொக்கவோடுமே 
காற்திலுங்கடிஈ.துசென்றுகாவலன்மனாடுளேர 
ரூற்றிருக் தகுங்கணணீரொடோடி.வகதேயெதிர்தொழ. 

விந்தமாககர்க்குண் மேருவெனவிளங்குகோயில்வாய்ப் 
பச்தமானதானையோடமைச்சாவச்்துபணியவே 
சொச்தமானதேயமன்னர்தொழுதுரின்றுசூழவே 
யத்தமானரிடதசாடதாண்டுவாழர்தனனம்மா.” 

௮ர்தகாள தாதியாகவருளிலக்குமீபுரம் 

யெர்தகாளஞும்விளைவுசெல்வமீகையோக்கவெவாகளும 
சுந்தரோசரன்புறுஞ்சுகஈ்தகுர்சளாம்பிகை 
சர்தராண்மலாட்பதந்தனை த்தொழத்தழைத்தவால்,. 

ஈதிலக்குமீபு ததினிழமைவாமான்மியங்கேட் பவ 
சோதினோர்களிகடச்அளுணருமிச்சையுறுவொன் 
ரூதியைழ்.துதிக்கனைமி௪ச்தருமவவண்ணமே 
நீதியிற்புகழ்க்துடோற்றிரேயமோடுசதனா; 

உன்ன தாசனத்திலேறதியுட சரித் தபூசையால் 
றன்ன தாகமூழமாலைசர்தமாடைபணிகளா 
லென்னதாகமூள்ளதோவஃதீக்துமாதவாக்கெலா 
மன்ன தானமுஞ்செய்தங்கருக்தவஞ்செயதாரரோ. 

௮றுசரடி, அரிரியவிருத்தம், 
மறையவாமுதலோவாழகவான்மழைபொழியவெ. 
தறைவளம்பெருகமிக்கசைவம்வை தீகமீற 
விறைவர் தஞ்செக்கோலோம்ூயிலக்குமிபுமெர்காளும் 
பிறைமுடிப்பானாரன்பாற்பெருமைபெற்றிலகமாதோ. 

BST LASS ௮த்இியாயம் முற்றுப்பெற்றது. 

ஆ௨ கிருவிருத்தம் - எடு. 

ஆ இலக்குமிபுச ஸ்தலபுராண ௮.த்இயாயம் 
௪௪-இ இருவிருத்தம் - ௩௮0. 
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