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இருக்குறுக்கை புராணம். 
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சவஞானதேசிகசவாமி அவர்கள் 
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இருக்குறுந்கை 
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ந. ரோமசநதர உபாத்தியாயர் 
முயறசியால் 

சிதம்பரம் 

சிவசநாப்பாசங்க ரத்ராக்ாம் 

8 அப்யாக்கண் ணு ஐஓதுவாரவர்களால் 

oD Si 

ஸ்ரிலோ£மாதா அச்சுக்கூடத்தில் 
முன்பதிப்பிசசப்பட்டதை 

இப்பக்கம் தல் ஆலி பசதங்களும், 250 Gan: 

போளம் திரமீயக்கர் பிரம்ம வித்திய அச்குக்கூட திற்



சிவமயம். 
இரு ச்சிற்றம்பலம். 

. i eee 
இருக்துறுக்கைஊீரட்டம், 

இருதாவுக்கரசு நரயனார: 
[ண் இருதெ ரிசை. 
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மோதிய 2வககரவகுணருமானுண TBO apt 

சோஇயட்சுசாய்கதோன்றிர்சொல்லினையிறந்கா/பல்பூம் 

கோ இவண் டறையஞ்சோ லைக்குறும்ை Holi TLL Cy OL. (க) 

நீற்றின் றை பப்பூசிகித கலு சயமஞ்?ரய் து 

அற்றுகீர்புரிதகாட்மோ கணனாரைச்கொல்லான் 

சாற்றுகா ளற்றதென்ற௮ுகருமராசற் காய்வந்த 

Gn. A) a) io B (GoM WLI LIT Cut ஓச்குறுக்கைவிரட்டனா?. (2 ) 

தமைர்ததோராத்தியின் ம்க் சாபாமணலாற்கூப்பி 

யமைத்தங்கசேயாவின்பாலைக்கருு றுகொண்டாட்டக்கண்டு 

பிழைக்ததன்றாகைகாளைப்பெருங்கொடுமழுவால்வீசக் 

குழை க ததோசமூ கம்க தார குறுக்கைவிசட்டனா2. (௩) 

சிலர் தியமானைக்காவிற்றிருகிழற்பர் தாசெய்து 

உலந்கவணிறஈதபோதேகோச்செங்களுலுமாகக் 

கலாதநீர்க்காவிரிசூழ்?சாணுட்டுச்சோழர் தங்கள் 

குல தனிற்பிறப்பித்கிட்டார்குறுக்கைவிரட் டனாசே. (௪) 

ஏறுடனேமடர்த்தானெண்ணியரயிரம்பூக்கொண்டு 

வாறுடைச்சடையிஞானையாச்சிக கானடியிணைக்ழே் 

வே.றுமோர்பூக்குறையமெ ப்ம்மலர்க்கண்ணைமீண்டக் 

கூறுமோசாழியிந்தார்குறுக்கைவீரட்டனா?. (௫) 

கல்லினாலெறிகதகஞ்சிகாமுணுஞ்சாக்கயனார் 

நெல்லினாசோறுணாமைகீள்விசும்பாளவைத்தா 

செல்லியாங்கெரிகையேர் தியெழிரிகழ்ஈட்டமாடிக் 

சொல்லியாம்பண்னுசர்்தார்குறுக்சைவிரட்டனாசே, (௬)
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இருக்குறுக்கை ரட்டம. 

SMI BAN வில் லுமம்புங்கை யதோரிறைர்சிப்பாரர் 
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கோப்புபற்றிச்கொ ண்டார்குறுக்கைவிசட்டனா2. 

நிறைமறைக்காடுசன்னிரீண்டெரிஇபேம் தன்னைச் 

560 015 DFO) 5 தன் மூக்குச்சட்டிடக்கன ன்று பண்ட 

நிறைகடன் மண் ஸம்விண் ஹூரீண்ட வானுலகமெல்லாய் 
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குவைவறக்கொடுப்பர்போலுங்குறுக்கைவிசட்டனா ர. 

அண நங்குமைபாகமாகவடக்கியவா Beypa இ 

வணங்குவாரிடர்கர்க்கு மருந்துமல்லருந்தவத்த 

கணம்புல்லர்க்கருள்கள்செய்துகாதலாபடியார்ம்கென்,றுங் 
. . கு ச த் ட . ச ரு ௩ சந 

குணங்களைக்கொடுப்பர்ேே சாலுங்குறுக்சைவிரட் டனா 2. 
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இருர்சிற்றம்பலம். 

செடி யமால்பிரமனோடுகீிசெனும்பிலயங்கொள்ள 

வடியொடுமுடியுங்காணூாருச்சனற்கம்பும்வில் லு 
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கொடிகெடுஈதேர்கொடுகத்தார்குறுக்சையிசட்டனா?. 

அத்தமாமயலுமாறுமன்றிமற்றொமிர் கதேவர் 
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இருச்சிற்றம்பலம், 

தெககவவவககபருவமவவகாகவளமவைவ மனவமைைகில். 
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சென்றகல்வர்ரன்கே. 

இருச் இற்மம்பலம். 

  

அட்ட வீ சட்டம். 

இருச்சிற்றம்பலம். 

பூமன் சரய்ரண்டி யம்சசன்கோவல் புமிறை 

மாமனபறியல் FAM go or BD Hig. மாப்பமுஷர் 

காமன் கொருக்கை யமன்கடஙூமிர்குக் காஇனி.பிற் 
ர . ச ௫. ௬. க் ry 

@ mina LO க அல்ப இங்களுஞ்ருடி. *ன் சேவுக 10 8 

இருச்சிற்றம்பலம். A 

இருமூலர் - இருமர்இசம், 

இழுச்சிற்றம்பலம். 

இருக்த மனறர்தை யிசைய Mons BC 

பொருக்கெய லிங்க வெளிய போக்கிக் 

இருர் இய BT LOOT செயலமழி யத்தங 

கருக்தவ யோகங் குறுக்கை யமர்ர்ததே, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

அகன் 

 



படலம். 

கடவுளவாழ்த்து 

அவையடச்சம் 

திறப்புப்பாயிரம் 

இருகாட்டுப்படலம் 

இருஈகரப்படலம் 

நைமிசப்படலம் 

யோ௫சப்படலம் 

காமனெமுச்சிப்படலம் 

காமதகனப்படலம் 

திருக்கலியாணப்படலம் 

காமலுயிர்பெறுபடலம் 

சம்பசரப்படலம் 

இலக்குமிபூசைப்படலம் 

குமாரபூசைப்படலம் 

இசாமலிங்கப்படலம் 

இருவிழாப்படலம் 

கு௮க்கைப்படலம் 

கண்ணன் பூசைப்படலம் 

பிரமலிங்கப்படலம் 

சயத்துவசப்படலம் 
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துாக்கைப்படலம் 

சாமீசப்படலம் 

தலவிசேடப்படலம் 

அக படலம் 
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சிவமயம, 

இருச்சிற்றம்பலம், 
RL RE வளவர் 

இருக்கு அசக்கைப்புராணம், 
நக பதவ. டில: அபி மப னற கக. 

விநாயகக்கடவுள். 

காப்பு, 
கீர்கொண்ட மழைதவழ்மால் வரைச்சாரற் தினைப்புனத்அ நீபத் தொண்பூச் 

தார்கொண்ட பன்னிருசோட் டம்பியார் பெருங்கார றணிப்பா ளன்பர்க் 

கேர்கொண்ட தன்னுறுப்பொன் நிரண்டிரண்டு மூன்றுமூன் ஜிரண்டி ரண்டு 

பாரகொண்ட கான்கைந்தொன் மூகவரு குஞ்சரத்ரைப் பரவி வாழ்வாம், (௧) 

கடவுள்வாழ்த்து. 

வீரட்டேசுரர், 

மேவு நறுங்கமலத் திருமுனியுச் தருமூனியும் புழைக்சைத் தானத் 

ாமேவு கடாச்களிறு காத்தவனும் பூத்தவறு மாயி னானுர் 

சாமேவு மகவானும் புகவாறும் பிறவுமருள் ௬ரந்து கல்கி 

மாமேவு குறுக்கையமர் லீரட்டே சுரர்மலர்த்தாள் வணங்கி வாழ்வாம், (௨) 

தானும்பிகை. 

பற்றுமொரு கமைகுழைத்தோர் கணை தொடுத்தா னுடல்பொடி.த5 பரமயோ 

7ற்றும்வணங் காதமுடி. ஈனிவணங்க வவன்சாபஞ் சாம்போற் போமோ (& 

மற்றுமிவை காரணமா தலின.ியா யெனக்கரும்பு மரி வில்லு [வாம். 

இமற்றுமறு மலர்க்கணையுங் கொண்டருண்ஞா னாம்பிகைதா ளிறைஞ்சி வாழ் 

மன்மதசங்காரழரித்தி, 

ஏங்குமவ னன்றியோ ரணுவமசை யாதென்ப இயாரும் தோதி 

தங்குிவ யோடிருகச்ச ஞான்றுயிரொ லாமிருந்த சன்மை தெர்ந்றங் 

கொங்குமலர் மலரன்ன கருதாதிட் டவன்சேர்ந்சார்க் கொல்வி யாசப் 

பபொங்குநுதல் விழிமலர்ந்த பரமகுரு சாமிிபொற்றாள் போற்றி வாழ்வாம்.!க) 

பூரணியம்மை. 

'இறையவனெத் திறநிற்பா னிறைவியுமத் இறறிற்பா ளென்று ஈன்னூ 

னிறையவுணர்ச் தவர்சகருணை யாலுரைச்கு மாத்தமமொழி கிரமே யாக 
. GP ச் ் f rent மறையவனா தியருணரான் யோக ஞுப்ர்ருறுக்கை மருவு சான்று 

பொறையருள்கூர் ரானமுண'ச் தடன்மருவு பூரணிபைப் பொற்றி -



௨ BY DHMH பப பப ப்பா பயா 

ந 

சபாநாயகர், 

மண்ணா யாழுறுக் சப்பாலா யெப்பாலும் வயங்கா நின்ற 
ar Olu Gana Gl 5a ms on 00 VAs விண்ணாடி யெட்டுருவச் தொறுகிறைந்து மறைமுதூல் விரித்துக் கூறு 

மெண்ணாஇ கடர ரடியோ மிதையாதி கவர்$துமன்றத் சென்று மோங்கற் 

பெண்ணாதி யெவருமழ் தரகடஞ்செய் பெருவாழ்வைப் பேணி வாழ்வாம், 

சிவகாமசுந்தரி, 

மாலாதி புயிரிடத்து வைக்ச பெருங் கருணேவள மலித லல்விண் பப் யச் ர் 

காலாற யைம்பூதம் கலப்புமு உவையின்பக் கலப்பு மேவ 

மேலாஇ முதல்வளியற் னந்த ஈடங்காணும் விரதம் பூண்ட 
சேலாதி மருட்டும்விழிச் சிவகாம சும்தரிமாள் சென்னி சேர்ப்பாம், (௪) 

வயிரவக்கடவுள். 

அக்ரும்வினை மலரவன தன்றெண்றம் கவறுத மரங்க நான்குங் 

கரச்ரம்வினை மாயவன் சன்ிறன்றற் கவன்மேனி கழிகய்த் மோரும் 

தாக்கும்வினை யாளருக்தேர் சான்றுரறைக்சம் கூர்கொருகிர்ச் சாங்கத்தோடு 

போக்கும்வினைச் குற்படையு பாங்கமுங்கொள் வடுகனமடு, போற்றி வாழ்வாம். 

நறுக்கைவிநாயகக்கடவுள். 

இருஇணையு நிறம் துறைவ தொருசானே யெனல்புகனமச் இயாருக் சேரக் 
கருடணேயி வத்தணை2சம உாஇியவோர் மர். இயகங் கதிர்ப்ப மேவி 

மரு கணைகொன் றவனயனா இயர்வணங்கி வாழ்த துதொறும் வாங்க ணல்கி 

யொரு இணையும் வமுவாது ஈடாத் துகுறும் கைக்களிற்றை யுளங்கொள் வாமே, 

சுப்பிரமணியக்கடவுள். 

மழமையேறு முழுமலையு மெழுமல்யுக் தோளவுணர் வரும்க மாயப் 
பிழையே கருங்கடலும் பெருங்கடலு மொருங்கடலும் பிறங்கு வான ட 

அழை யே தலைமறநதா ரொருங்கேறு சலுமுளங்கொண்டொருசை தொட், 
3 ர ர ௪ ௪ ் 

மீமையேறு சமரவேற் குமே டிருவடிக டலைமேற கொள்வாம், (௧௦) 

& 9 

த்நநந்த்தேவர். 
வேறு, 

பஞ்சா aired SOBA பங்கே ௬௧ இயர்புறர்தே 

பஞ்சா ஈடியா ளொருபாகன் பாதங் கலக்ச விடல்போல்லெப் 
பஞ்சாம் வகைரிற் பவரசத்தே பராச பாசத் கடையொநிந்தின் 

பஞ்சா ரொளியிற் கல்கவிடும் பரம னந்தி பதம்பணிவரம், (௧௧ 

அநத்தியமுனிவர். 
Gag. 

பமையகாப் பியக்குடியோன் பனம்பாரன் முகலாஹோர் 

விழையரநூற் திறமுழுதும் விரித்துரைத்தும் காரவுபூண 

டுழையயா மதர்மெடுக்க ஸூலோபாழுழம் இலாயொடுமண் 
க Dinca li am m rat oI வாம், (a



க்நகதானசம்பந்தழற்நம் நாயனம். 

வேறு, 
எழுதரிய மறைமொழிபுக் குழமுதறிபாச் செவிம்தளையி னிமுமை யோ காப்ப் 

பழமுசமையும் புறச்சமயர் கெட்டோமென் றழப்புகலிப் பஇநிட்ப் பொய்மை 

முழுகமையுங் கஸாகின்றோர் மழவாகி யழுகரியா முதலை கோககி 
யமுதமறைக் குழவியடி. தொமுதகையே மாடிவினை யழமுவக் தீர்வாம். (2௪) 

த்நநாவுக்காருநாயஞர். 
இருளென்று சொலக்தஇரிவா! மனம்வேவ நீற்றறையு ஸிருஈ்து முற்றேம் 

வெருளென்று அதயர்க்கடலு ளவரமுக்தக் கருங்கடற்கள் மிசைபி தந்து 

மருளென்று மாரு லெண்ணீறுங் கண்மணியு மைந்தெ முத்தும் 

பொருளென்று செரிவி/௪ புண்ணியவா சேர்பதம் போற்றி வாழ்வாம், (௧௪) 

சுநீநாழார்திநாயஞர். 

சஇி!ச்சறதல் வெண்ணீர் இருமார்பிழ் கத்தூரி கமழுஞ் சாந்தும் 

லிதிர்த்சவடி வாள்பிபொருகட் பரமையார் முலைச்சுவடும் வேத மேயென் 

றதி்தீசசமிழ்ச் செல்வாயும் பெருமானே பணிபுரிதற் சமைவான் ரீமை 

புகிர்த்ததிருப் பேரன்பு முடையவா ரூரரடி யவ வாழ்வாம், (௪௫) 

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள், 

மன்னுமருட் குரவனாப்ச் குருக்துறையும் பெருந்துறையில் வஇிர்ககோமான் 
கான்னுமொலி மலிகுதிலாச் சேவசனாய் மண்சுமக்குங் கூலி யாளா 

பின்னுமொரு சரன்சசொாலெனக் கேளாமறழ் சொற்றபடி யெழு.து வோனாய்ச் 

குன்னும்வகை நெரக்குறாரு வாதவு ரண்ணலடி சொழுது வாழ்வாம். ௧௭ Bi மயூ 1: ் 4 

நன்டீசநாயஞர், 
வேறு, 

காசொடு முரணுங் கண்டக் கண்ணுத லுவர்க வட்டக் 

த ரொடு கலமு மன்றித் களக்கென வேறு வேண்டாச் 

ரொடு பொலிகற் கேற்பச் செங்கையின் மமுவங் கொண்டு 

நாரொடு பொலிதண் டீச னகைமலர்ப் பாதம் போற்றி, (7a) 

அறுபந்துழவர், 
வேறு, 

ஈகைய மைந்த வன்றொண்டர் ஈவிரொெண்ட 
தொசைய மைர்க கொகையடி WITTE GS 
சகைய மைந்த ஈனியடி யார்களும் 

வகைய மைர்தவென் ஜுள்ள்து வாழ்வே, (2௮) 

பஜகாக்காதேசிகர். 
வேறு, 

இரமலி கைலை வெற்பிற் வெபிரா னருளப் பெற்ற 
வரமவி நக்இப் புக்தேண் மரபினை விளக்கி ஞானத் 
அரமலி அறைசை மேவு மொருஈமச் சிவாய மேவன் 
prod urge போசே சலைக்ஈணி யாக்டி வாம்வாம் (ox)



திருக்குறுக்கைப்புராணம். 

அம்பலவாணதேசிகர், 

வேறு, 

அன்னு பாசக் ௮வைத்தரு ஞூய்ககுமான் 

முன்னும் வேத முழக்கெழு கோமுத்தி 
மன்னு மம்பல வாணநர் தேன் 

பொன்னு நேரிலம் போருக பாதமே. 

மற்றையடியார்கள், 

குறுக்கை நாயகன் கோயிற் பணிவிடை 
வெறுக்கை மின்றி விரும்புகர் கற்பணி 
யொறுக்கை செய்யா சான்முத லோர்ர்தவை 

மறுக்கை செய்பவர் யாவர்க்கும் வர்சனம், 

stow Creve சுரையின் மசம்புரி 

நிலைய சோனுமன் பில்லவர் நீசோ 

புலைய ரேனும் புராணற்களன் புள்ளவர் 

amu ரன்னவர் சாடொழு வாமரோ, 

கடவுள்வாழ்த்துமுற்றிற்று. 

அவையடக்கம். 
வசவு குலுக்கிய. ett et 

வேறு, 

அரிச விடமுண லெனாச ருந்தினோ 
னரிதகி வீனையெலா மைய வென்னுமெய் 
யரிதகி யாதியை யடைய நல்குவோ 

னரிசட வனத்கம ரமலன் மான்மியம், 

முன்னிய வடமொழி மொழிபெ யர்த்தினி 

துன்னிய தமிதினா லோத வேண்டுமென் 
றன்னிய முறாதுபே ரருட்க லப்புற 
மன்னிய நீறுகண் மணித ரிப்பவர், 

உழுதொழில் புரிக் துல கோம்பு மேன்மையர் 
பமுதகல் வாய்மையர் பரவு மன்பினர் 

தொழுதகு சிவார்ச்சனைச் தொழில மூதவ 

செழுதரும் பெரும்புக (நியைந்த போரவையர், 

தண்மைசேர் பெருங்குணச் சைவர் யாவரு 

முண்மைசேர் வாய்மலர்ச் அரைக்க வுட்கொடு 
வண்மைசே ரவர்மொழி மறுச்தற் கஞ்சியே 

வெண்மைசே ரறிவினேன் விளம்பன் மேயினேன், 

வேறு, 

கருப்பவின் மலரோக் கொண்டு கறுத்தெழு காமற் காய்ந்த 
பொருப்புவிற் பெருமான் சாதை பொருமிரு விளைக்கோட் பட்டே, 
யருப்பிள முலையார் மால்கொண் டலைபலை காயே ஞய 
விருப்புவன் மனத்தேன் கூறு.மிஃதிறும் பூகாம் யார்க்கும், 

(2-0) 

a)



இரு நாட்டிப்படலம. டு 

வேறு, 

மாமத கனங்கொ மெனச்கறுச் தார்ச்து வருமொரு கரியுரி செய்தோன் 
ஹாம௫ச கனம்புச் குலாய்வருங் கழனி சூழ்திருக் குறுக்கையம் பதியோன் 
காமத சனஞ்செய் சண்ணுதற் பெருமான் கறைமிடற் நிறையவன் கர்சை 

நாமத கனஞ்சா துரைப்பது மனையா னற்பெருக் கருணையா லன்றோ, (௯) 
வேறு, 

கற்ருர்த ரகன்மொழியே கோடுகின்போன் மடமைகொடு காலம் போக்க 

ஓுற்ருர்தம் கீமொழியுங் கோடுமோ வெனக்குறுச்கை யொருவன் சேட்டுற் 

பற்றார்தண் ணமுதங்கான் மதியனறி வெவ்விடங்கால் பாம்புங் கூட்டிச்[னே, 
சுற்ருர்செஞ் எடைக்கணிர்க தென்னென்பே னதற்சகவனென் சொலவல் லா 

மொழிமுகலா காதஙக ரமுமகரஞ் சார்ச்.துமூத லாய்ச்சட் டாதி [வன் 
வழிவரல்போள் மொழிமுதலா காதவென்பா டஓங்குறுக்கை வளர்மா தே 
பழிசபுகா தையைச்சார்க முதலாய்ச்சுட் டாஇவழி படரு மாலீ 

SAAS லுணர்ச்சியரோர் குவரசனால் யானவர்ச்கொன் உறைவ இல்லை, 

வேறு, 

இணையிலாக் குறுக்கை மேய வீசன்மா லன்றி வேறு 

சணையிலாப் பெருமான் காதை கடைப்பிடிக் துளைக்க ஓுற்றே 

னணையிலாப் பிறவி வேலை யகற்றுதற் காய வேறு 

புணையிலா ணர்ந்து கைக்கொள் புணையிதே யெனத்து ணிந்தே. (௯) 

அவையடக்கம்முற்றிய் று, 

சிறப்புப்பாயிரம், 

வேறு, 
மலிய மணிகொழிக்கும் பொன்னிஞழ் குறுக்கைகர் பொலியோ Set 

'தேமலியுஞ் சரிதம்வட மெரழியிஙிருக் சதைதீசமிழிற் கெளியச் செய்தான் 

காமலியுச் இரிசிரா மலையுஇத்துப் பரமதமாங் கருளை Curtis, 

மாமலிய மேவுகதிர் மீனாட்சி சுந்தரகா வலன்மிக் கோனே, (௧) 

இருநாட்டுப்படலம், 

வணங்கு மாலய னாதியர் வேட்டன வழங்கி 

யிணங்கு ஞானரா யகியொடு மெங்கள்யோ GE 

னணங்கு இர்தர வமர்தரு குறுக்கைமு னளவி 
அணங்கு ரூத்தலர் தழுவுசோ ணாூட்டணி யுனாப்பாம், (க) 

குலவு ஞாலமுற் ரோம்புவா னிகழ்பெருங் கொண்மூ 
நிலவு மாமதிற் குறுக்கைகா யகன்திரு நீறு 

sve மேனியோர் பாதியின் விளர்த்தெழீஇக் கதிர்க 

ஞலவ வான்வழிக் கொண்டுசென் நிருஙகட லுத்று, (2)



௬ இருக்குறுக்கைப்புராணம். 

அர சூடும் நாயகன் சடைமுடு லவணனி 

ய.ரவு தரமே லெழுபுனல் குடிப்பசை யொப்ப 

விரவு மாகடற் புனல்குடி.த் ௪ச்தகு விமலன் 
பரவு மற்மொரு பாதிமே fw Die uF bg. (௯) 

HES காயகன் யானையை யுரித்சகா ள.தமண் 

மத வாய்திறக் தார்த்தெனத் இசைகொறு மார்த்துப் 

பந்த மோவுமர் நாயக னெடுஞ்சடைப் பாப்பி 

னர்ச வாளராக் கணமெலா மின்னுத னவிற்றி, (௯) 

அன்ன நாயகன் மேனிமேல் யானைக்தோல் வளைந்த 

தென்ன மால்வரை யெங்கணு மிடமற வளைந்து 
சொன்ன காயகன் சாமவேண் மேற்சினஞ் சரக்சாங் 

குன்ன மாகொடும் கோடைமே DMs Ch 75M» (௫) 

அனைய தம்பிரான் சட்டம முடையவே ரதிர்தாக் 

இனைய வாணுக லிடத்தமர் கண்டி௰ர் சென்னச் 
துனைய வாரழ லினுஞ்சுடு கோடைபோய்த் கொலையப் 

புனைய வாயதம் பாற்பொலி பல்சணுச் இறந்து, (ஸ்) 

இன்னு மன்னவன் மேருவில் வாங்யெ தேய்ப்ப 
மன்னும் வையக மகழ்கர வில்லொன்று வாங்கி 

மின்னு மன்னவன் கருணையே பொழிவது விழையப் 

பொன்னு தேரிலாப் பெருமழை யோனி பொழிக்ச, (ery 

கழிக்து வீழ்தலை மாலையான் செஞ்சடைக் சாட்டில் 

வழிக்கு வீழ்பெபரு வெள்ளமோ வெனப்புவி மருள 

வொழிக்து வீழ்சவி லாவரை முகட்டுநின் ஜெருங்கே 
யிழிர்து வீழ்புன லருவியே மருவிய செங்கும். (௮) 

பரவு காயக னால்வகைச் சத்தினி பாதர்க் 

குரவு மேவுதன் னருள்பொழி தருஇற மொப்ப 

விரவு காற்றிணைம் கவணவண் வேண்டுமா செரிந்று 

கரவு தரப் பொழிந்தன மழைதமை கனமே, (5) 

இருந்து பல்லிடத் துஞ்செறி தானாக டி. ரண்டு 

பொருர்து பல்வறிக் கொண்டுகா விரியசம் புருமா 
லருக்று மண்ணகத் துறைசனம் பலவழி யடைந்து 
மருக கேர்புன லாடவர் நஇிபுகன் மாஸும், (௪௦) 

வேறு, 

புரைதபு முகிறோய் குன்றம் புனைந்தடீண் முடித்தேர் மானு 
மிராஇரைப் பொன்னி யத்தேர்க் இட்டநீள் வடச்மை மாஜுங் 
சராயிரு பாலுச் தாழ்ந்து கவிழ்சினேத் தாரு வெல்லா 
கிரையினமை வடந்தொட் ர்த்து நிற்பவர் மானு மாலோ, (#3)



திரு நாட்டுப்படலம்: 

பயக்தரு முழக்கி னானும் பரந்தபன் முகத்தி னான 
மயர்க்திடா நடையி னானு மச்சி£ண் டொழுக லானும் 

வியந்தடு வெண்மை யானும் வெற்பினின் ழெழுத வானும் 

வயந்தரு சிங்கம் போலு மறிதிரைப் பொன்னி யாறு, 

கோடிரண் டுடைமை யானுங குவட்டொடு பொருத லானுஞ் 

சூடிய மணியி னானும் துதிக்கைகொண் டொழுக லானு 
மூடிய அராயென் மோது முகபடாங் கோட லானு 
மோடியன் மதகீ ரானு மும்பலே பொருவும் பொன்னி. 

வரையெஞம் புருடன் பொன்னி மாகதி யிருகோ டென்னும் 

புரையிளோ ஸீட்டி யாழி புக்கமஞ் சகங்கை யள்ளி 
யுரைசெய்தன் நலைமேல் விட்டுக் சொள்ளவாக் கதுவ ழிந்து 
தரைமிசை யொழுகல் போலுச் தவாவொழுக் குறுகீர்ப் பொன்னி. 

அடி. அரை மலரோன் பாக மமாநடு வனாமால் பாக 
முடி.மகா லிங்கம் பூசை முயன்முனி வரர்குன் முள்வோ! 
தடிமுற கணங்க டங்க டாரைமஞ் சனஙகா வேரி 
கெடியகோ முகைபே ராழி நிறைதரு இர்ததத் சொட்டி, 

வரைவரை வருவ மாய மாதேவ னவன் ரு ளிட்ட 

விரைசமழ் நெடிய மாலை விரிஈதி யிரண்டு கோடும் 

புனாயிலம் மாலை யம்மா பொழிகரூு வெள்ளம் போலுங் 

கராயகம் புறமவி ராய கமழ்ஈவைப் பொன்னி நீச்தம், 

ஹழைவரை முகட்டி லேதி மாதமும் மாரி பெய்யத் 

மைதரு புனல்கா வேரி சார்ந்தொருங் கோடி வீரை 

விழைதர நிறைத லாலவ் லீரைச்கு முந்நீ ரென்று 

பழமையரநா லுணர்ந்தோர் கூறும் பரிசில் துணர்ந்து போலும், 

ஞானசம் பந்தர் மேக ஞானப்பா னரலைம் தோய 

மீனசம் பந்த ஈக்கு மிருந்தமிழ்ப் பாடன் மாரி 

யூனசம் படக ராய வருகக்த ரொழிரந்த கோடை 

மானசம் பந்தச் சையும் மண்மிசைத் தழைத்ச பைங்கூழ். 

செக்கர்வான் சடையுக் இங்கட் சிறுபிறை யேனம் கோடுர் 
தகீகமென் றணிந்த வானச் சம்கரன் மழைவில் வாவ்இ 

இக்கவாங் கடனீ ரம்பு சேர்ச்துகேர் செலுச்து முன்னம் 

புக்கவெங் கோடை யாய புரமு.ர னற்ற கன்றே, 

பிழைவளம் பெருக்கி நாளும் பிழைவளங் கருதி யுள்ளங் 

குமைவளவ் கருதா யானோ கூறவல் லவன்சோ ட்டு 
மழைவள முழு அஞ் செந்தேன் மலிவளம் பொலிகு Hef 

விழையளஞ் ஏிறிஐ சொல்வேன் லவேனவா மிகையி னானே; 

(௪௩) 

வே) 

(௧௬) 

(sa) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(9)



திருக்குறுக்கைப்புராண ம்: 

தறி சி, 
வேறு, 

ரூமர வேளின மாதலி னவன்குடி கொள்ளுச் 
தமர் வாரரு வித்திணை சார்ந்துதங் களுச்கு 

மமர மான்மிய முண்டென லறிவித்தாங் சலர்ச் 

பம. மேவுரறா தமர்வன வேங்கைகள் பலவும், 

கந்த வேளரு விப்புன லாடவுங் காந்தள் 
சந்த மார்விரை கூடவும் பூசவு6 தவாத்தே 

னந்த வேனன்மா வருந்தவு முளங்குறித் தன்றோ 
வெந்த காளுமால் வரையக நீங்குரா இருத்தல். 

அருவி யார்ப்பன வொருபுறர் தொண்டக மாதி 
மருவி யார்ப்பன் வொருபுற மழைகண்டு மஞ்ணை 

விருவி யார்ப்பன வொருபுற ,நினமழை யாய 
கருவி யார்ப்பன வொருபுறங் கானவர் குறிஞ்ி. 

சரைசெய் பேரள வாம்பனை பொருந்தியங் சடையார் 
இரைசெய் மெப்தல்போ லாதறி வாளர்சிற் நளவென் 
அரைசெய் நுணடினை பொருந்திய முதன்மையுற் ஜோங்கும் 
வரைசெய் வான்றீணை போல்வன மற்றெது மண்மேல், 

உரல் றைதருழி யானைக்சோ லெக்கையோக் கேனற் 
குரல்மி திப்பண கயழமுனிக் ருழாங்குளி ரருவி 
நிரல்வி ளைப்பசக் குரல்களை நிகழ்ரூற மடவார் 
விரல்ப றித்தெறி கவண்கலு மிளிர்பல மணியே. 

இலகு செம்மணி கொழித் ஐுவெள் எருவிக எிஜியு 
மலகு தீர்புக மமைச்தவீல் கோயுமே லாய 
வுலகு மேத்தமேற் பறர்செழு சாகத்தை யொழிச்தல் 
விலகு ரூதவாட் போக்கியுங் குறிஞ்சியோ வேறோ, 

எயு மாஜொரு காய்கர்தங் குலமகட் செங்குத் 

தாயு மாகிய தம்பிரா னெங்கடா யொடும்பொன் 
வேயும் கோயில்கொண் டமர்திரி சிராமலை மேவத் 
தோயு மாதவ முடையது குறிஞ்சியே சொல்லில். 

பிறையும் வாளராக் குலமுமச் தாகினிப் பெருக்கு 

நிறையுஞ் செஞ்சடை நின்மலப் பரஞ்சுடர் நீங்கா 
அிறையுங் கற்குடி மாமலை யொன்றுவா ட 

ஈறையு மேன்மையக் குறிஞ்சியின் றவமெவ ரறைவார். 

மண்ணு ளாரொடு மளவளரய் வான்சுனை மூழ்ட 

விண்ணு ளார்தொழுக் தொதறுமஃ-ூ.கருளிமே தீகுழுக் 

ஈண்ணு சாரம ரெழும்பியூர் மம் தாரு 6 தயஃப் ; 

ண்ணு ளார்மறைப் umn dart மான 08. ௮ம், 

(22,



இருநாட்டுப்படலம். 

குழைவி சாலிய செவிப்பிரான் திருவருள் குறிர்து 

மூமைவி ராவிப யோதிய ரருந்தவ முடிக்கு 
மழைவி ராவிய மால்வரை வளனெவன் வருமா 

முழைவி ராவிய கானச்தின் வளஞ்சிறி துரைப்பாம், 

முல்லை, 

வேறு. 

தமக்குவள மிகம்சாட்டுஞ் ஐ மறைகூ நியமகஙக 

டமக்குவள மிசச்காட்டு$ உடஞசெருக்க லுடைப்பசக 

டமம்குவள மிகம்காட்டும தானப்2 ளெனவனங்க 

டமக்ருவள மிகக்காட்டுஞ் சரிஃகுமுகிற் மூலம்பலவும், 

பரியாய்ஈங் சதியடையும் பகவனிட மெனமுயலு 

மிரியாஈம் மினம்புணரு மெந்சலிட மெனமானும 

சரியானாப் ஈமைச் சூடும் தகையினிட மெனத்றுளவும் 

பிரியாமே யினிசமரும் பெற்றியக। னகமுமு தும், 

பூத்தபிட வெடிரமலர்ச்ு பொலவிகாயா நெடுஞ்சாலை 

யாத்தகொடி. மலர்முல்லை யெழுகிறுகாம் றசைதோற்ற 

மேத்தவரு பளிம்கு நவக் ரெம்பிரா னெதிர்மாரன் 
கோத்தகரத் தல, விடுக்தல் குறித் அமுயல் வமானும், 

பூமலிக்த காயாமேற் பொலிபலா சுறவுகுந்த 

சேமலிச்ச மலர்மூ௨ச் சேர்ந்தறுநின் AOC SI DoE 

காமலிக்த சடைப் பெருமான் கட்டழல்போய் மேல்வளைப்ப 
மாமலிர்க மாரனுரு மறைதக.ரநின் நதுமாறும். 

தலைவர்தமைப் பிரிச் துறையும் நையன்மட மாதருமிர் 

நிலைதளரும் படியெழமுவ நிறாமணிவண் கா(மரலை 

லைதருமம் மாதாமுகங் குளிரவுட னேயெழுவ 

மலைபொருதோ ளவ/விடுதேர் மணியொடவர் தா: மாலை. 

(வளளேறும் வெண்பாலும் வெண்டயிரும் வெண்ணெய்யுங 

களளேறு வெண்டளவுங் களல்வெள்ளாம் பியுமறுகாற் 

புள்ளே௮ வெண்பிடவும் வெள்வாகும் பொலிரஈ்துவனசத் 

ள்ளே.று தலின்முதலா மொருகுணம்போர்த் தெனப்பொலியும, 

விண்ணினார் வந்அகொழம வேட்டனவேட் டாஙகருளி 
யண்ணினார் தமக்குமிட ரிரித்தருளு நெடுக்களமு 

[/ண்ணிஞனர் பிரிவொல்லா வருணியம முங்கடல்குழ் 
ண்ணிஞர் தருமாறு வனஞ்செய்த தவஞ்சிறிசோ. 

இருக் அபுகழ் மிகுமேலைத் இிருக்காட்டுப் பள்ளியுமுன் 
பொருக்துமிள கத்தனையும் புதுப்பயறே யெனப்புரிந்த 
Giga பெருமானார் மகிழ்ச் துறையு மாத்தலமு 

ழ்மிருந்துபொவி தரத்தவஞ்செ யிருங்கானப் புகழ்பெரிதால், 

(௬0) 

(௩௧) 

(௩௩) 

(௩௮) 

(௩௫௬ ) 

(௩௮)



மெய அபுரு்முஅற்ல்யப/ப ப ப50910ம். 

| 

ாரச்சுரலோ கழும்புகமும வளக்கங்கை கண்டசேர 
ளீச்சுரமே முதலாய வெண்ணரிய பலதலத்து 

நாச்சுரக்மும் புகழ்ப்ிபருமா னயஈ துறையப் பெற்றதெனி 

லேச்சுரனி லாதவன மினிப்)பறவேண டு வனே. (௩ ௯) 

அ௮ண்டர்பிரான் பூசனைக்க। மானைந்தும் பாசறுகும் 

யெண்டயி'பானெயயுநறு வி.வமுமற் றுஙகொடு£கும் 

௨ண்டளவ வனவள சமணன் வகு/தாமிஈ சிரனசாவல் 

கொண்டமரு சதஇணையின முளிர்வளமுஞ் சிறிதுைப்பாம். (#0) 

மந்தம். 

வேறு, 
இலைமலி கடுஃசை மாலிகைப் பெருமா னி...சீ தமா யவன்கிளை2 ரென்னக 

குலைமலி பொன்னித இருஈஇயி.௨த்றும் கொள்ளி. இருதி Siders 5 
தலைமலி பாம லன்னமா தவன்பா லலரவன் Bar go) ser Bi or 

நிலைமலி தருமம் கொள்ளிட நதிபாத் இளைச்தது நிகரிலா மணணி, (௧) 

மொழி மலர்மே லண்ணல்பாற இளைச் உ முனிவர 1 மு.ராமென காளு 

மொழிவரு மண்ணி யெனுந்திரு நதிப்பா ஓுறுபெருங் காலபல கஇளைச்த 
வழிவரு மனைய முனிவர்பாற் மேன்று மன்பதைக் குமாமென மதஇ 
னுழிவரு பல்காற பாலுறச் களைத்த வரைக்கடங காச்சிறு காக்கள, (4) 

இச்சகு ஈதியி விமழ்பிவை யாக விருபம்து நால்வரொன் றுரைக்கு 

முத்தமர் தமக்கு மூலமே யாய வொருவெகோசமே போல 

முச்தகம்வெண் டிராயா லெடுத்செறி யரிசின் முள்ளிமுழ் பம்பல 6H) 5 ath 
வித்தக மூல மாடியே நாளு மிளிர்வது கண்டகா வேரி, (௪௯) 

கண்டகா வேரி மீன்றபல் லாற்றும காலெலா மளவிடப் புகுவான் 

கொண்டவேழ் கடலஓண் மணலெலா மளந்து கொண்டிரும் இன்றன னிற்க 

வெண்டபு பெருமா னருளுயி ரளவைக் கேறகுமா நிருப்பதை யேய்ப்ப 
விணடகன் னிலக்தி னளவினுக கேமப விரைகதிறுத் ததுபெரு வெள்ளம, 

வேலையின் பாயு முடல்பொழி புனல்கா விரிமத கூடுபோய்ப் பல்பூஞ் 

சோலையிற் பாயு மோடையிறத பாயு அறுமலர்தி உடர்சொறும் பாயு 

மாலையிழ் பாயு மமைந்சசண் ணடைதோ றவிதரப் பாயுமக கழனி 

மாலையிழ் பாயு மாதலாற் புனற்கு வம்பல வமபெனு நாமம், 

ஆன்றவப் பூதி நாயனார் நாவுக் கரையரைக் கண்டு போலுங் 

கான்நசோ றென்ழறே யிருமையுங் சண்டு கழிக்முநா லாவது சத்தி 
யூன்றதேர் வாத ஓரர்கோன் குருதி னொருவனைச் கண்ட போலு 

மீன்றதா யனைய காவிரி நறுகீ ரெதிருறக் கண்டனர் களமா, (7௭) 

வயலெலாம் பரந்த புனலெதா கோக்கி வருத்துறு வேனிலால் வி 

ட, வய0ெலாம் பொருந்தப் பொருத்திடு நீரா லறைதரு வெய்யரால் விண 

ட, செயலெலாம் வல்லார் பொருர்இடப் பொருச்தும் செளிவுடைச் சாந்தர் 
போன றதுவால், கயலெ௨ா மூலவு சமலமென்றுாச்சார் சரையிலா மகிழச் 
சியீற் களமா; ்



கிருநாட்டுப்படலம்; க்க 

எருமைதா சீன்ற விழுகரும் போர்தி னெருக் துல இடைநும காப்பா 
பெருமை?ச ரோக்லா லணேோசசாரு பாகம் பிணிதுய। மேழியா ரிடக்கை 

யருமையிற் பறி மற்றொரு வலச்கை யமைகசதாம் கோலெசி முரகுபி 

யிருமைசால் கொழுக்கூ ரலஸூகம் சேய பவவெஙகணு முழுசொழில் பூண்ட 

டஇசை கின்று குணதிசை நடச்இம் குறியமுட் கோமிறடு/ இரப்பி 

உடஇசை நின்று நென்றிசை நட்டி வஎவிய விளாப்பல கோலி 

WT buh UF dL NA ser wow ait io சான்மிந நெருங 

விடவிய கமனியுழு5ரா[ப பொலிபா லெழாதிரும் உகடலொலி பாலே. (௬௧) 

மகுடவளை யலற குறுங்கய லொளிப்பம் கூவ்முது காமையுட் dir AR Li 

மடநடை யனங்கள இறைபடி3 செழவிண் analulw arden si யுழக்க 

வி._மறச் செறிச்சு பட்டின முரபபி பெங் ஃணு முழுநர்கந மரிகது 

5டமெடும் அரம்பூர் வாரிறு மாபபர் சரவிமா னத்சரு (PE om. (2.0) 

புல்லெலா alu மெச்செனக் முழைந்து பொருக்துகண் ணடியெனச் சமமா 

பலலெலாம் இரண்டா றனகருஞ் சேர்றி லாயிரந் சாமரை பூச்று (முது 

வி௩்லெற.ங் கொளவோர் முகிலீருர் செனன விளங்குவிண் வேச்சளைச சொ 

சொல்லெலாம் பொலிக வெனறுவிழ சினர்வெண் மீமூளை யெடு் துன ளி. 

தளையள வறிர்அு நென்முளை விததிச் சார் கரும் பக்குவத் தன்மை 

விளையள விர் ஐ மனபறை£ மெலலாம் விரும்புகன பேரரு செலுச்றும் 

அளையள வறிக மேருவில் வாங்கி மாலையைச் செய்சகா யசன்போன் 

மூளையள வறிநக்று தொழுவர்நீர் பாய்த்த மொய்த்தன வளர்வன மூளையே, () 

Urb somo மேகங் கடறபுன லருந்திப் பசரதன போலயவெண் முளைக் 

ணிராரதரம் பாயுங் காற்புன வருந்தி நிறைதரப் பசந்தமை நகோச்டச் 

சு ரத்தவண் களமர் முழுமையும் பறித்தும் சொடரடி.௪ கேறறக் கழுவிச் 

சிரஈதனி லரசா பொன்மு SEINE Fi 50m பன்முடி. சேர்த்து, (11௩) 

ர் 

பரவுநீ ரொழுக்கிற் செலுத் துவா ரனைய பச்செனு நாறுசெஃ மோற்ற 
மூரவமா பவனை மீ!த்தவா ரிஇவர் துறினது பொருவுமீ தன்றிக் 

கரவு£ர் சொழுவர் கருந்தலைச் சாச்னுச் கருலுமா றெழுச்சன ரென்ன 

விரவுபன் முடித் தலைமிசைச் சுமந்து மேவினர் கொண்டுபோய் ஈடுவார். () 

நட்டபன் முதலுர் தாம்புதி தடுத் உ நாணில மகட்குற வணங்கி [டுக்கப் 
யுட்டழைஈ செழல்போற் சாய்ந்துபி னிமிார்தாங் குமாசர னடியர்கைக்கொ 
(பட்டதன் பலமொன் றனஈதமா வதுபோற் பல்பல சளைத்தெழும் பொழுதே 
யட்டமெய் யுடையா னாலடயக் திடையா லரசென முளைச்சபல் களையே, () 

அறப்பரி பாலரம்பிரான் கோயி லகத்தெழு மால. சாஇ [கு 

யுறப்ப, றித் செழல்போ னெழ்பயிர் வளர்ச்சிக் உறுசெய் களையெலா மொருங் 

மறப்படை. நெடுங்க ணுறச்தியர் வயலுள் வயங்கு2மா இமமெனப் புகு*து 

தறப்ப0 களைகள் யாமையுங் களைந்து ஈகுவரப் பெற்கின Orapari, (௫௯)



௧௨ BDSG MLO SULT Or te 

eGoern ia gs Oars sacr Cool OuramOsd.s genuuyend Koma 

இருமலர் முகத்தார் பன்மலர் பறிதுுச் செருச்செய வெழுந்தது போல[து 

வருமல ரனைத்துங் களைந்தபின் காம முண்மலர் மயக்கம் வெங்கோபம் 

வெருமல ரிவைதீர் சவந்தடிசத் சென்ன வீறின தடித்தபல் பயிராம், (9௭) 

தடி.த்தபல் பைங்கம் பெண்கதிர்ப் புணர்வு தாங்கருக் கொண்டமை தெரிப் 

பொடிக்சவெண் கஇரம் மதிமுககோக்கப் போந்தென பான்றலை நிறுவி | பான் 

வழி.த்தநீர்ச் செவிலி நிறந்தெரிக் தாங்கு வயங்கவுள் விளர்ர்தொரு பாக்சண் 

முடித்தபூ நந்ராய் நிறந்தெரித் தாங்கு முழு துமேற் சேந்தன பின்னும், (௫௮) 

Horus ருயைப் பணிதல்போற் படுக்க வளயையின் மதுச்கவர் பருவர் 
அதுனையவுண் Semen வண்டரி னரிம்து தொகுக்குமோர் பருவமுண் பேக் 

வினையவன் களம ரரிர்தனர் சுமந்து மிக்கபோர் செய் துபின் சரித்து. [கும் 
முனையகோட் டெருமைக் கடாப்பல பிணை முழுமைய முறமிஇப் பித்து. 

தின்றனுவை களைந்து பதரறத் தூற்றித் கொரு சசறம் புரிவன புரிர்து 

மன்னுமற் றுள்ள முூழுமையு மளந்து மன்னவர்கீ காரிலொன் ma gales 

பன்னுதென் புலக்சா ராதிய ரொடுகாம் ப௫ர்ந்துண மனையினுப்் அவப்பார் 

மின்னுசெங் கரும்பின் வளத்தொடு பிறவும் விரும்புவார் அமனியே யெங்கும். 

கரும்புமங் கரூகுங் சநலியு மாவங் சஞல்பொழிற் இதம்பர மாதி 

விரும்புகண் காதி விழிதென் னாரூர் மிக்கமா யூரம்வே ஞ்ச 

ரரும்மிடை மருதா வடுதுறை குடஸமூக் கரனைச்கா முசற்பல மலஞ்சால் 
பெரும்புகழ் மருதப் பெருமையா ருமைப்பார் பேசுவா கெய்தலின் வளமும், 

ரேய்தல, 

சுராமருப் பூன்றித் துணர்மலர் சூட்டி.ம் தொழுக்தொறும் வருணஞர் தோன்றி 

யராவளம் வலையர்க் கருள்வதற் இடமா யமைசரு கெய்தவிற் கைதை 

மருமலர் மணச்தான் மறிதிரைச் கடல்வாய் மண்டிய புலவற மாற்றி 

யூரூவடுத் சவர்தம் பழிசப மாற்றி யயர்பவர்ச் கினமென' வோங்கும். (௬௨) 

வெள்ளிய முத்தங் ருளிக்குட ரொருசார் மீன்கரை யேற்றுந ரொருசார் 

துள்ளிய மீனம் போழ்பவ ரொருசார் துன்றவுப் பிரபவ ரொருசா 
ருள்ளிய வவையாங் குணச்குற ரொருசா ௬ுத்றபுள் ளேரப்புந ரொருசார் 

தள்ளிய வுணங்கல் விற்பவ ரொருசா£ தவாசவுப் பளப்பவ ரொருசார், () 

இரையெறி புனலுண் மு௫ற்பெரு முழக்ரும் திமில்விடு வார்பெரு முழச்குங் 
சனாயெதறி மறி3வைண் டிரைப்பெரு முழக்குங் கஜியழக் குகாபெரு முழக்கு 
மிரையெறி பெருமீ னுணங்கலோ வுணங்க லென்றிசைப் பார்பெரு முழக்கு 
முரையெறி காவா மிழிபெரு முழக்கு மொழிவன வல்லவெஞ் ஞான் ௮ம்.(), 

மறையெலாம் போற்றி வரம்பெறப் பொலியு மாப்பெருர் தலமும்வெண் 
முத்தர், அறையெலாஞ் சொரிய நாகப்பட் டினமுச் தொண்டுசெய் வார்க்க 
ருள் புரிர்து, கையெலா மறுக்க வல்லசாப்ச் காடுவ் காமரு மூல்லைவா மிலு 

மூட், குறையெலாம் தீரக் கொண்டமெய் தலையார் கூறுவார் தஇணைமயக் குரை 
ப்பாம். (டு)



இருநகரப்படலம். ௧௩. 

கணேமயக்கும். 

Gag. 

சரூவரை யடியம/ கரும்ப லாவடி. 

மருவசமேற் போய வணப்ப லாசலர் க 

கொருவறப் பொலிதிற மொளிசெய் மஞ்ணைஞபிமல் 

இிருவகங் குமரவேள் Aare sr Lor or. (௬௬) 

சானமர் கருவ்குயில் கமனி மார்தரு த 

சேனமர் அணர்கொழு இச்கு லாவுவ 

மானமர் வனம்புகூ௨ வயல்ெள் போகஇம 

மானமா பால்குடுி௰் தயர்வு யிர்க்ரும, (சட 

நினை வய லைக்கொடி. காவி நீலத் இண் 

இளையற வளைக்கலுன் ஜெ) னங்கிகொடு 

வளைடைற் நுகிற்சொடி மண்டு நாமரை 

யுளைதர வளைப்பன வடலு மாக்கள்போல், (௬.௮) 

இனைவன மான்கொள நெரிம்து சாமையைம் 

கனைநிகர் ருறிஞ்சியிற் உங்கு மான்௯கொருநம் 

பனையிளங் காய்புனற் பணோாயு லார்கெொல்ம் 

கனணைமட லாரிலாங் கலிகொள் வாரரோ. (௬௯) 

எயலிந் கானிலமக் தெல்லையெங்கணும் 

பாயதம் மொழுக்சருப் பண்பு சால்குடி. 

Growth: நாட்டணி als a core Qi 

வாயபே ரறிஞர்க்கு மடங்கு ரூததே, (௭௦) 

இருகாட்டுப்படலம் முற்றிற்று 

ஆட இருவிருத்தம் - ௧௦௨. 

  

இருநகரப்படலம். 

Caras ளெனவுளங் குறிக்குவ் கற்பகம் 

காநகர் சமழ்ப்பு றத BH Bl பல் வள 

மாகக மொம்பிரா னமர்கு நுக்கைஈன் 

மாநகர் வளஞ்டிலை வகுததுக கூறுவாம், (௧) 

பால்வளை மலர்க்கரன் பதுமக் கோயிலாண் 

சால்வசா சகொறுமவர் கருத்து முற்றுவித் 

தோல்வளை கடற்புவி யுவப்ப மேவிடுங் 
கோல்வளை பாகனார் குறுக்கை மாராகர், டே



க்ஏ இிருக்குறுக்கைப்புராணம். 

முடியிடை பனமக்சனாற் சமக் முற்றிய 

ig Mon wp AOU IDS Mer ATT Es 

ற்டியிடை மின்பமே விளைத்துச் சால்புறுங் 

ொடயிடை பாகனா। குறுக்கை மாகக.. 

பாமக டொழச்திரு வழங்கும் வண்சலை 

நாமக டொழச்லலை Goth So Hd 

காமக டொழலல் தளிக்கு மால்வரைாச் 

“காமசள் பாகனார் குறுக்கை மாநகர், 

ஆ . . ச ௪ 

பபதி2யனுங் குறுஃகையே பரந்த பூமிமற் 
ரி௫னுறு மாளிகை யவனி மால்வரை 

HAD மப்பூவி சுழ்க ருங்கடன 

மஇிவள ரந்நகர் வளைாத சோலையே. 

தறுக்சையொண் ணகர்ப்புறங் குலவு சோலையே 

அவனுச்மைவிண் ணகசாமிகசை விராப்நி ழற்றலா 

ிிலாறுக்கைசெய் கதிரின்வெப் பொழிந்து மெய்வி.ப! 

॥றுக்கையு மடைநதனர் வான வாழ்க்கையர். 

OMIT OF SEG நகர முட்பட 

மிவான்றுபூஞ் சோலைமே லுறைமு,;இற்கு 5 

மென்றும்வா னாடர்கண் ணேறு மூவகை 

நின்றுமேன் மறைத்திடு நீர்மை யொக்குமே, 

நிறைபுனற றடத்சக கெடிய கோட்டம/ 

குறையறு மல/ ச்சடங் கோடு (தோன்றுவ 

வறைதிருப் பெரு கட லக முன்னைநா 

ணமைமலர்த் தருவமா ௩யந்தெ ரிக்குமே, 

அளியகத் மரை யகதீதுள் ளோதிமங் 
சளியுறப் பொருந்தலாற் கதிர்ப்ப மேவியுிந் 

தெளிபுனம் பெருக்சடஞ் கிறச்கு மஞ்சமே 

யொளிய53 தாமரை யுறினு ரூததென், 

பூவுடைக் கொடிவி.ராய் வளைந்த பூங்கமை 
மேவுடைச் செறுவெலா மிக்குச் சூழ்வன 

சேவுடைக் கொடியர்மேற் சினந்த மீட்டும்வே 
ளேவுடைச் சிலபல வெடுச்சன் மாறுமே, 

ஒருமசன் கொடியென வுற்ற தங்குலத் 
தொருகய லழிஃ்தவற் குரிய சேவொடு 
Dorma cru பொருதமே லுலகற் சேகல்போ 
ஸலொருவரு புனற்றடந துகளுஞ்சே ற்குலம், 

(7) 

(3)



துருநகரபபடலம. கட 

வாரிமேற் கொடிபல வுரிஞு ston ald 

மூரிவா இலகுதிர் பொடியின் மூழ்கியே 

சீரியல் வேழய் 2 டிரித லாலன்மோ 

பேரிபல் மாதங்? காமம் பெற்றசே, (@ ) 

SAYA Cut gS கண்ணு கற்பிரா 
னரிபரி யாக்குபு மாடி யிக்நகர்த் 

இரிபரி நிகர்தராம் திறம்டுன் மீட்டிமப 

பரிநரி யாக்கினன பரவி டாமலே, (௧௩) 

அன்னிற? சொளி'களத் தண்ண லுூர்தர 
பொன்னிறம் சேர்மிசைப் பொலிய றப்பின 

வெர்நிறத் சேர்களு பிரிய மேற்செலும் 

பன்னிறக் கே/பயின் மறுகு பற்பல, (௧7) 

அ௮ண்டவா ணர்கள்பிரா னழன்று வெஞ்னெங் 

கொண்டஞரான் நிஜும்புறங் கொடாச்தி றச்தினாம் 

அண்டமேக் தொருவன்மேற் சமர்கு நித்தெழு 

மெண்டலா லீரரு மெண்ணிறா ரரோ, (௧1) 

வேறு, 

வளமலி குறுக்கை மாககர் புகுக்த'மாரவே ளந்நக! மாந்த 

ர௫ூளமலி வனப்பு மாத்தி கோக்இ யுற்றனன் சோகமச் சோசச் 

களமலி இீமூண் டெ ரிந்தன னன்றிக் கல்லிடற் குவம்தாங் கடவு 

டளமலி பூவொன் றிடமுனிக் தெரித்தான் சத்திய மெனலசச் இயமே. (௧௬) 

மா.ரனா ரவிய பனப்புமிக் கமைந்த மைந்தரை யணக்குதல் குதித்தவ் 
வீரனார் கவிகை மதியமம் மைந்சர் விமைசரு மாதாகட் டமகு 

கூரனார் முகமாய்ப் பொலிதலா னன்னோ குலவிராப் பொழுதணை தோறுஞ் 

சரனா ரனைய மைந்தரை வணக்கத் இகழ்ம?3ழ் பூச்தினி தாடல், (௧௭) 

ஈம்மையூ ரிறைவன் மோற்றவிச் நகர ணாம்பு£ றகாதெனல் குறித்தோ 

செம்மைசேர் மடவார் மேணியி னொளியே இன்றிமி ஈமையென தெஜிடதோ 

வெம்மையூழ் மழுங்க விரிகதிர் மாட வியன்மணி துரக்குமென் றணர்ந்தோ 
க ட ச 6 . ௩ ரு . க டி « 

வெம்மைவாழ் குறுக்கை டகத்தக விருள்போ விரிந்தது கரண்புறத் இருளும், 

மாளிகை யனைத்து மால்வரை யெங்கும் வாள்விடக் குயிற்றிய மணிகள் 
கோளியன் மணிகண் மங்கையர் மயில்கள் குழவிளம் போதகங் குமரர் 
யாளிக டுவசச் தருகெடுங் கமைகள் யாத்ததோ ரணங்கறிச் கொடிகள் 

வாளியல் வாய்தன் மாமுழை மடவார் வார்த்தையம் மால்வராத் தேனே,() 

ஊடுறு மடவா ரஞ்சிலம் பொலிக்கு முறுசிறு பொழுஃ தொழறியக் 
/கூடுறு மடவா£ மேகலை யொலிக்குக் குறிபெரும் பொழுதுமே ஸிலத்து 
நாடுறு மடரர் மனத்தமுக் கறுத்து ராடொறு முறைதலா evo wp 

நீடிலு மசவு மின்.நியே யுறங்கு நீர்மையு நீத்தனர் மாதோ,



திருக்குறுக்கைப்பு ராணம். 

வேறு, 

மாதர்தங் காதும் வள்ளை வாய்வரு பாட்டும் வள்ளை 

காதல்செய் நடையு மன்னங் கைபயபொழதி வனவ மன்ன 
மாகர மொழியங் னக யணிமுலை யுமலுங் கள்ளை 

மேதகு தாருங் கற்பே விபெடா தென்றுகங் கர்பே. (௪) 

சருங்கும லொலிக்கும் வண்டு கையினு மொலிக்கும் வண்டு 

மருங்குல்சாய் முலைசி லம்பு மலரடி யுஅஞ்_ெ லம்பு 

கெருங்குபைங் குழலு மஞ்ச நிறைந்துசொட் டிடுமே மஞ்சு 

திருங்கரும் புருவரு சடபம் சடுப்பரி தவர்வாய்ள் சாபம், (- ௨) 

வல்விய முறழு மைக்தர் மங்கையர் மணவி ழாவிற் 

பல்லிய முழக்க மோர்பாற் பரவம்யாழ் முூமக்க மோர்பால் 

வில்லிய ரசைலா ராடும் வியச்சகு முழக்க மோர்பாற் 

புல்லிய பலர்க்கு மேன்மேம் பொன் சொரி முழக்க மோர்பால், (௨௩) 

அிருகலங் சனிச்ச மாதர் சிறடிச் வடு கோயா 

வொருவிய வாரங்கம் பொன்செ யுபரிகை மாடங் கூடம் 

பொருவரு செற்றி மைந்தர் பூனாணி மார்பர் இண்டோண் 

மருமலர்க் ரஞ்சி யில்லை வயங்குமக் நகரின் மாதோ, (௨௪) 

அறம்பமி லொருவர் செல்வ மடுக்காரு மடைவ பென்னுந் 

இறம்பயில் வாட்ச்சை மெய்யே சிறந்சலந் நகர்க்கி டங்கு 
Anos Gaia Sipur தலமுமே னிலவு வைப்பு 

மறம்பயி றங்டு டங்கு மதிலெனப் பொலிவ மாளும், (௨௭௭) 

மாசவேட் செற்றார் பாச மனங்கொடு பவஞ்ச வாழ்க்கை 

இரவே துறந்தா ர௬ண்மை தெளீதர வனையார் சூழ்ந்த 
வீரலே னெடுங்கட் சேனை மேவிவந் திருத்தன் மானும் 
பாரவே சண்டக் கொங்கைப் பாச்கதையர் குடியு மோங்கும், (௨௭) 

இனியன கேட்கக் காண நுழையமற் திருக்க யாவுச் 

தனிபன செய்துட் கொண்டு சுமக்கமைச் தருக்கு காளுவ் 

கனியன மொழியார் வாழுங் காமரி லாகி லெங்க 

டணிமுதல் வாழுங் கோயிற் மூுனமோ வுணர்சி லேமால், (௨௭) 

உறுப்பினிழ் குறைவி லாத வுரியரை விரத்தி யாரின் 

வெறுப்புற மயக்கி யுள்ளும் புறமுமிக் கொத்தார் போலாய் 

மறுப்படு மொன்றை யேபன் மைந்சர்க்கும் ௨.ழங்கு நீங்கென் 

மொருப்பினு நீங்கா தாங்சே யுமறரப் போகம் விழ்பார். (௨௮) 

சுரச்தபல் பொருளு ஈல்டித் தொண்டும்பூண் டொழுகத் தக்க 

பரந்தபே ரின்ப மெங்கள் பரம்பரன் பாலு ஞான 
வரந்தரு குரவன் பாலு முூளதென்பார் inp Da: வூர்வா 

ழரக்சடி சண்ணார் பாலு முள்ளதென் றறையா தென்னே. [உக௯௮ 1



திருகரப்படலம். 

உடல்பொரு ora மூன்று மொருங்கு கொண் டின்ப ஈல்கு 

மடன்மலி கு. ரவ ரேயோ வறைச்சன வடைந்து எார்பால் 

விடலரி செனச்சைச் கொண்டு விரும்புற மின்ப ஈல்குங் 

கடல்விழிப் பொதுமி னாரோ சகடி.சருள் செயவல் லாரே, 

வேறு, 

BAe gee ரென்பதழ் யைபுனி தீழுஞாலத் 
த. கிமி குர்தவே சாண்மைசெய் யாற்றலுர் துசடீர் 

மதியின் மிர்ச£ர் வாய்மையுஞ் சைவன் மாண்பும் 

பதியின் மிச்குவே ளாளர்வா ழிருச்சையும் பலவால். 

என்ன வேண்டிணும் வினவிடா சேற்கவு மேற்ற 

வன்ன யாவையு மினங்குறி யாதளிச் இடவுஞ் 
சொன்ன யாயையுஞ் சுரு.இயா சவும்வளஞ் சுமஈத 

பன்னரும் புகழ் சாய்கர்வா ழிருச்கையும் பலவால். 

உரவு! சான்மரு கலர்உளைச் சாண்டம ஹொருங்கு 
பாவு சான்றதாங் கைக்கொடு மற்றவர் பொருக்த 

விரவு வானச மளித்திடு வென்றியான் மிக்கார் 

பரவு Canaan மன்னர்வா ழிருச்கையும் பலவால், 

நீடு சொழி ளா£டாறு மோம்பியு நிலவச் 

கூடு பல்பசு வுடம்பழிச் தும்பழி கூடார் 

சேடு மாக்கமு£ சாவினு லமைப்பவர் இளந்து 

பாடு மாமறை யாளர்வா ழிருக்சையும் பலவால். 

அயன்சொள் சர்த்தியும் பிற்பட விறைவளா லமைத்த 

வியன்கசொ டெய்வவே தாகம மூணர்ந்தவர் மேனமே 

னயன்கொ டங்களான் மார்த்சமும் பரார்த்சமு நயந்து 

பயன்சொ ளாஇயஞ் சைவர்வா ழிருச்சையும் பலவால், 

எழுது மாமறை யாதிய விலக்கிய மெயையு 

மூழுது மாகிய விலக்சணங் களுச்சகு முறையே 

தொழுது சாருமா ளுக்கர்த மூளங்கொளச் துறுத்தம் 

பழு. தில் போதசா சாரிய நிருச்சையும் பலவால், 

ஒங்கு மர்.திரங் ரியைபா வனையினவை யொருக்கு 

சேங்கு மாறுவர் தடைச்தவர் பெறத்தகு இச்சை 

யாங்கு மேவரப் புரிர்தருட் சலப்புற வமைக்கும் 

பாங்கு மேவுஈல் லாரிய ரிருச்கையும் பலகால், 

OT 

(௯௦) 

(௬௪) 

(௬௨) 

(6௬) 

(௬௪) 

(௬6) 

(௩௪) 

mer)



& Af இருக்குறுக்கைப் (ராணம், 

அபாதத்தவத் துருவமுங் காட்சியு மமைலின் 

மேய சத்தியும்$வாய்ர் துகற் சணடுமேற் செருச்கற் 

நேய போருண் மூழ்கியொன் திரண்ட மின்பிம் 
பாயு ஞானமா முனியா ரிருக்கையும் பலகால். 

மோர ளாலிய தெரிவுகீர் ஈறுமண (pes gy 

ர ளாலிய சுத்தநீர் செறிர்சசெங் சளெரீர் 

போ ளாவிய சுவைக்குள நீரபெரி FED 0% GI 

பார ளாவிய நறும்புனற் பதரும் பலவால், 

கோஜு மின்சுவைச் ருய்கமழ் சறிஈளுங் குண 2ம 

சாலு கூறிய சாய்களுஞ் சமைச்சமென் பழு 

மேலும் பொன்னிறப் பருப்புமின் பாகும் வெண்டயிரும் 

பாலு கெய்யுமே யாயசத் இரங்களும் பலவால், 

Cav ao. 

தெருண்மலி மனச்சவர் செறியுஞ் ௫டைப் 

பொருண்மனி யக்ககர் புணரி ஈள்ளிருள் 

வெருண்டலிக் Osa) so விளங்கி ளக இ 

சருண்மலி தம்பிரா னமருங் கோயிலே, 

மன்னுசம் மினமெணு ம.இிஷேர் மூன்றையு 

மூன்னுவெர் தழல்கட முயன்ற வானவர் 

துன்னுபொன் னகரடத் துணிச்செ முச்சன 

மின்னுபன் மதில்களும விண்டு ழித்தலே. 

வானச மடவெழ லுணர்ம்து வல்விடம் 

போனக மாச்டினோ னேவப் போர்துமேற் 

பானகம் பொரவிருச இருத்தும் பான்மைபோல் 

மேனச மதின்மிசை விடைகள் வைகுமே, 

Lasers சவன்மச னுணர்வ் ர BOs Ls 

கலசகமுட் கொளல்கடைச் சணியென் நட்யெர் 

விலசகின் றெதிர்வரம் வேண்டி. நின்றென 

விலகநின் ஜிடுமணி யிசைக்குங் கோபுரம், 

குலஙவய னரியிளங் குறும்பு மாய்த் இ._ 

நிலவணி சடைப்பிரா னின்ற அம்பொருஉம் 

பொலமணிச் 'சோபுரம் பொருத்துக் Suns 

நலவரைத் தலையொளிர் சகையெக் நாளுமே, 

(5௮) 

(௩௧) 

(௪, பு 

(கழி)



மை பிசப்படலம். Fe Fn 

gen gam மொன்றனை ச் சானு மினுவா 

eof ico game சருச்கொடு நிலவு ரீர்மைபோம் 

கனைச்சவண் டடப்புன Vee & 81s SD | 

மினைத்செனார் Cane g சேற்று Suu. (௪௭௬) 

தனைஅளைச் இடுவது சவிரப் பொன்வரை 

தினைபல வருக்கொடு நிற்றல் போன்மெண 

மூனைமமழு ப்படையினான் முசலி யோரமர் 

வினைவலச் சமைபல்பொன் விமான மோங்குமே. (௪௭) 

அ௫மாஞ் இசைக்சுூம்வே லக்கு முண்சண்ஸம 

யிரம் பையாபுண ரிலேகர் வாழ் கரக் 

கொடுமா மேருவாக் கோட்டி ளார்கொரு 

கமரா நிழற்றுமெக் சாலு நின் ஈரோ. (௪௮) 

மன்னிய பெருமறை முழங்கு மோசையம் 

பன்னிய மால்வர்வாய்ப் பாட்டி ஜோேசையு 

மின்னியம் யாவைய மெழுப்பு மோதையு 

மன்னிய காலங்க டோறு மல்ருமே. (2%, 

gS பெருக்களி உக ச்சென் னுள்ளம் 

மேயஞா னாம்பிகை யோடு|மெய்ம்மைசா 

ரையயோ சேேன்வீழ் மிருந்து சூழ்பவ 

மோயமன் பசைச்கறா ச சவு நாளுமே. {@o) 

தஇிருககசப்படலம் Upp 0 M De 

அட இருவிருச்சம் - ௧௫௨. 

நைமிசப் படலம். 

oA PE AT வண னம 
Leapipsp Birarer unmet urge ரொருங்கு சென்று 

நிறைமூழ் பூப்பத் காழ்க்து கெடுகிலச் இிடையூ மின்றி 

யறைசவ மிபற்ற வெங்கட் காவதோ. ரிடங்காட் டென்ன 

நமைமவி கமலச் சேச்கை ஈயக்சவப் பிரம னோது (4) 

தழைதரு தருப்பை சேமி சன்றிருச் சரத்தா லொன்று 

விழைதா வியற்றி மண்மே லுருட்டிவிட் டி.து விளம்புங் 
குழைசரு மனசத்தி ரீக்த நேமிபோய்ச் குலவச் சங்கு 

மழைதவழ் சாட்டு வை? மாதவம் புரிமி னென்றான், (இ



இருக்குறுக்கைப்புரணம், 

.இசைநாக னுரைச்த வாறே நேமியைத் தொடர்ந்து சென்றார் 

கசைசபு மனைய நேமி வளமலி கங்காதீரத் 

தரைவரு காட்டிற் றங்க வன்றசொட் டக்கு சாம 

நனசவும வறிவின் மேலோர் சைமிசா ரணிப மென்பார். (௯) 

மன்னிய தவத்சோ ராங்கு மஇழ்ச் திணி இருர்து கோற்கத் 

துன்ணிப வளச்சு தாஇிச் சுரா இபன் பொழிலு காண 

மின்னிய புசழினோங்கி மெல்லிய சளிர்பூ வாதி 

யுன்னி.ப பலவுக் தாங்கி யொளிருமவ் வனமெஞ் ஞான்மும், (௪) 

கரியுரி போர்ச்ச மேனிக் சண்ணுத விருச்கை யானும் 

புரி சவ முனிவர் நாஞம் போற்றிடு சறப்பி னானும் 
வரியளி பூட்டுஞ் சாப மாரவேள் பசைமை யானு 

மறிதடி ௨னமே நேரு கநைமிச வனமற் றம்மா. (௫) 

கடவிளம் பொருக்த லானுங் சகொன்றைமா மணச்தி னானு 

மூவரு மதிவான் யாறு முனி உறத்சவழ்ச லானு 

மோவருக் உ துரோணர் * தூர்வை யுடைமையி னானு மெங்க 

டேவனார் சடைச்கா டொக்குக் இருந்துகை மிசப்பூங் காடு, (௬) 

காமமே மூசலாய் குற்றங் கழித்திடா சசுர ராற்று 

காமமே ஊளர்க்கும் வானோர் ஈயச்சகற் பகச்சா டென்றும் 

வாமமே ச£லையா ராசை மறலிசெய் ஈடுச்சக மாஇ 

யேமமே மிசமாய்க் தோங்கு மென்றுகை மிசக்சா டம்மா. (er) 

அறிவமர் தீர்த்த மாடி யாவரு மறியு மாதன் 
குமிவெளிப் ப௫ச்தி யாங்குச் கோசன தங்கள் பூச்து 

கெறியுற மூழ்கு வோர்ச்கு நினை த்தன யாவு BAG 
மெறிஇிரை பறஞ்சால் வாவி மெண்ணில வயங்கு மாங்சண். (௮) 

அசசுசம் பீரங் கொன்றை யகவுமா சோவி தாரம் 

பாகமும் இரிகை குண்டில் புன்னையா மலக மாவேய் 

விரசுமர் சாரங் கோங்கு வேம்புகெட் பாலை வன்னி 

பரசுகூ விளம்! விளாவால் பாரிசா தம்பூ வச்.இ. (a) 

சாரழைபச் சிலைய சோகு சண்பக ஞாழல் பாசல் 

வாழைகற் சூரம் வேங்கை மருதுபூ வரசு நொச்சி 

யேழிலைம் பாலை சந்த மிலக்தைகுங் இலிய சாவல் 

வீழியே ரண்டம் புன்கு வெண்ணெய்சே புளிமா தேக்கு, (so) 

திசமோணம் - தும்பை: எண்காந்புள், * தாராவை -அறுகு,



கையிசப்படலம். 

வழைகுருர் திருப்பை சேற்கு மாதவி சரர்சம் பாக்கு 

விழைகளா வோமை முன்னை வெட்டி பாதிரி ௧௨ ம்பு 

தழைமகமழ் செருச்தி யாத்தி தாலம்வண் குசா குறிஞ்சி 

குழைசரு தான்றி சர்தங் கொடுங்கருங் சாலி வாசை, 

ஈறுவிலி வருணம் பாலை ஈகுமதுக் சாரை காஞ்சி 

யுறுகர வீர மித்தி யோடுவில் vis eA St 

செதிமண முருங்கை யாதி செழுமாக் gear ps கொண்டு 

செறியடைச் தவர்ச்கு கல்கி நிலவுமக் காடு நாளும் 

வளமலி யினைய சான வாழ்க்கையர் வான வேந்தன் 

ளமலி மலரின் மேலான் றண்ணறுர் துளபத் சாரான் 

களமவி யினையர் சோர்றங் கழிவுபற் பலகண் டூள்ளா 

eros) ease Cum © சாண்பவ ருயர்ச்9 மிக்கார். 

வெள்ளிய நீ.று மச்ச மணியுமைச் செழுச்து மேலா 

வுள்ளிய மறையின் சார மூண்மையென் ஐட்கொண்் ளார் 

சள்ளிய செருக்கர் வாரி சவழினுஞ் சலிப்பொன் தில்லார் 

வள்ளிய சவபிரானைச் கனவினு மறவா மாண் பார். 

அவநெறி புகுத்த நால்ச எனைசத்சையுங் களை து போகச் 
சிவநெறி புகுத்த தாலே சிந்தையிற் றெளியச் கொள்வார் 

பவகெறி யொருங்கு மாய்க்கும்பரம் பான்பாக பத்இத் 
தவகெளி வளர்க்கு மேலார் சாக்தமே யருக்கொண் ள்ளார். 

HEF Gwe UTS) are னாணிமா ண்டவிய னாளுஞ் 

ச்சச்திய லுணர்சராத சகன்சவு னசன ருக்சன் 

மகம்.த வ வாம சேவன் வ௫ட்டனா ரசன் சாபாவி 

சகத்து மார்ச் சண்டேயன்விச் சுவாமித் தி ரன்சு வேச்யன். 

சாமதக் இணியவக்க ரிசன்பரா சானெஞ் ஞான்று 

மேமழுழற் றுயர்ச்கசாத்தி யாயன னிலகு சம்பு 

மாமவுற் சலியன்சண்ணு வன்சவு சமன்ற $F 

காமமும் றுயர்க்சசைவ நற்றுரு வாசப் பேரோன். 

தண்ணிய குணச்துச்சாதா தபமுனி யாதி யாய 

புண்ணிய மூனிலவர்பல்லோர் பொலிக்தினி தொருக்கு கூடி 
யண்ணிய பன்னிரண்டாண் டளவுசெய் யாச மொன்று 

பண்ணிய விரும்பியாரம் பஞ்செய்தா ரனைய சா£ல, 

(se.) 

(௧௬) 

(௧௪) 

(௪௫) 

(ss) 

(௧௪) 

(௪௮]



௨௨, இருக்குறுககைப்புராணம்। 

புராண ரீ ரொனபானறுஇ யாவையம் பொருர்ச கோர்க்தோன் 
BIN GN! மதக்கு மேன்மைச் சங் ரரி கண்புசான்றோன் 

பராவுமைச் செழுததி வுண்மை பாவிஃகும் படிமச்செல்வன் 

aan B16 (peat C19 6h சூதமா முனிவன்வர்தான். (௧௯) 

வர்மா முனியைர் சண்டி மனமகிழ்க் srw Bap 

சர்தமா முணிவர்யாரு மெதிர்கொடு anys gy து போற்றி. 

முர்தமா தனர்திளேற்றி முகமனூன் முனறயி ரூற்றி 

ஈந்சவா ரிகையினேரே யிருச்இது ஈவில லுற்ளார், (௨௦) 

பொருவரும் யாகமொன்று பொலிபயாஞ் செய்யும் போது 

மருவரும் செய்லங்கொண்டு வக்துவிட் டதுரின் றன்னைப் 

பொருவரும் பெரியோர்சாட்டு போ மோ பயன் படாமல் 

வெருவுஓம் பிறவியேமும் வேறுக துயர்க்த மேலோய். (2.6) 

இகபா முச்திஜூன்றங் சண்டமாச் இரச்சே யெய்தத் 

திக்வமர் மூர்ச் இதரக் சதலமொரு மூன்று மிச்ச 

சிஏமலி லதுவாய்க காணா செண்ணிறுஞ் சறப்புகல்இ 

யவமறுப் பதுவா யுள்ள காதையொன் நறை இயைய, (௨௨) 

மூன்னுமெச் தனையோசொற்றா யவற்றுளு முதன்மை சான்ற 

இன்னுமொன் நியம்பவேண்டு மியம்பிடா சேகல் கூடா 

அன்னுமா னர்சக்கூத்த முவமையில் குஞ்தச் தாண் 

மன்னுசிர் சையினாயென்று: மாதவர் வேண்டி Cane, (௨௩) 

மூணிவா ரிரப்புவார்ச்சை ரெவிபுக மூக மலர்க்து 

சனி,தரு மனத்சளாடுக் கழறுவன் கூத மேலோன் 

புனிதமா தவத்தீர் நீங்கள் புரிர்துண ராததில்லை 

பினியதென் முகத்தாற்கேட்ப தென்னிடத் தருளாலன்றோ, (௨௪) 

என்றுரைத் தன்புகூரச் சிறபொழு துள்ளத் தெண்ணிச் 

சொன்றுரை யாடல்செய்யா கொருசலர் துணிந்து சூழ்ந்து 

நன்றுநீர் வினாயவாறே ஈவிலுவன் சேண்மி னென்று 

சன்றுமும் மலமுச்தீர்ச்த காட்சியோன் சழற லுற்றான், (௨6) 
Ca om. 

நலமலியுச் இருச்கைலை ஈம்மான்பா லருள்பெற்ற கர்இப்புத்தேள் 

குலமலியுச் இருவடிச்கே யன்புபூண் டொழுகுசனற் குமாரமேலோன் 
பொலமலியு மலரடிகள் போற்றியயர் வியாசமுனி புகல்புராணம் 

வ ஓமலியும் பரமலுச்கோர் பத்தரிக்கு ரன்குமலர் மசழ்ரெண்டால் : (௨௭)



நை மிசப்படலம், உ௩ 

உறுக இர்ச்கு மழலவற்கும் கனிச்சனியொன் ராசவீ ரொன்பா னன்ன? 

மறுவில்புரா ணங்களுண்முற் பத்ததிக மவற்றுளொன்றாய் வயய்கி நாளு 

ஈறமணஞ்செய் சைவத்தே சாசசருத் இரசங்கி தையினன் எப் 
பெறுபுகழுச் தாபாகங் கேத் இரகண் டத்துரைக்கப் பெற்ற தாய, (௨௭) 5 

, அிரிதமொ வனப்பெருமை யிதுகாறு மொருவருச்கு மறைக்கதில்லை 

- தெரிவரிய மக்கணமா மெண்ணிறுங்கேட் இனுமெல்லாஞ் சித்இிபாகு 

மேரியவதை யென்குரவன் வாசரா யணமுணிவ னுரைத்தவாறே 

பிரியமுற மக்குரைப்ப னெல்லைமுச லாகவென்று போலுற்றான். (2s) 

மேவியபா ரசவருடத் சனபாயன் வழிமுதலோர் விளக்ஈஞ்சான்ற 
மாவியலு நீர்நாட்டுச் சையவரை நின்றிழிர் து வருகாவேரி 

யோவியதீ வினையாளர் மாத்திரமே பொருளாக்ளொண் Aaa goa 

தேவியல்கண் மடவாரோ டூர் இரனா இயராடற் இயை தென்றும். (௨௯) 

காணினுங்கேட் பினும்பரீசித் இடினுமொரு துரிஈலேமேற் சவினப் பெய்பூ 

பேணினுமோர் இலலையருர் தினுமளவாப் புண்ணியமே பெருச்சத் தச்ச 
சாணினும்வே யினும்பொலியும் வரையருட்டி வருபெருக்கத் சரனார் கோயி 

லேணினுமே விருகோட்டு மெண்ணில்செறி தாரக்கொண்ட லியல சம்மா. (௬௦) 

இன்னுமறை யவர்ரெச மிருகோட்டுச் இருகோட்டி னியையப் பெற்ற 

துன்னுபல மலர்த்தரக்சகள் வல்லிகளச் சோட்டிறைபோ லொருங்கு கொண்ட 
தீன்னமுத வியபறவை யளாவுமெழி லுடைய திரு எசலச் கோடு 
மின்னமணி பலவெறியு மலையதுரைச் சடஙகாக மேன்மைத் சென்றும். (௩௪) 

உரைசெய்திருச் காவிரிச்கு வட இசையே யிரண்டுகெவி பூதி யெல்லைத் 

தீரைசெய்தவப் பயணாய வரித௫யொ ரணியமென்றுக் தழையா நிற்கும் 

விரைசெய்புச ழத்தலத்தை யெவ்வுயிரு முயலா விதிசசான் மேரு 

வரைசெய்சிலை ஈம்பெருமா னென்னிலதன் மான்மியத்தை வகுப்பார் யாரே, () 

மேலொருயோ சனைதாரத் சளவையுயர்ர் ததற்கேற்ப மென்பூ வாதி 

பாலொருவாச் ளெசள்பல மென்மேலுச் துவன்றியெங்கும் பரவிப் போர்க்ச 

காலொருவா ம.தியினரும் வியப்புறநின் திடுங்ககுவை கோக்கு வோர்க்கு 

மாலொருவா வினையொருவ ஞானவை ராச்யெமே வச்து கூடும், (௬௩) 

௮,தசசைய சருவடி.யி ஞாலடி.யிற் பரமசிவ னமர்ர் து ஞான 

வித் சசயோ சத்தமவர்வா னவனடிபூ சத்தாதி வேதா சன்னைப் 

பொத்.இியவி ராசதர்இர்ச் சவிர்பிரம லோகமே புகுந்து வாழ்ச்து 
நித்தயஞா ஞானர்த முற்றான்சர் திரற்கமல னேரே நின்றான். (me)



௨௪ இருக்குறுக்கைப்। (சாணம். 

என்றுமுனி யரைத்தருளச். சவனகனெப் புலனுழமுயி ரெயைகச்கு மிவா 

aa ged pisses யத்தருவி னடியோக நயச்தற் கேது 

வொன்துசெரி சாவேண்டு முரைச்தருள வேண்டுமென வுவர்து ச.ச 

னின்முவினா வியதொ0மழ் றுள்ளனவெ லாம்புசல்வே னெனச்சொல் வானே, 

ரைமிசப்படலம் முற்றிற்று, 

அட சிருவிருத்தம் - ௪௮௭, 
யோசேப்படலம். 

    

:0: 
அலல்பல்லுயிர்ச்குமின்பமளித் இடுமமலகூர்த்தி 

யுலசொருங்னே.றசாயையொருவியோ௫இருத்சற்சேது 
விலகுறாவண்ணங்சேண்மின்வெய்யபாதசங்கடீரு 

மிலகுசம்பத் துஞானமிரிதராவாற சேரும். (ச) 

நிறைசவவலிமைமிச்சானியமால்லொழுக்கம்பூண்டான் 

மூறைபுரிரிருட்டிசெய்வான்முசன்மைசாநக்கனென்பா 
னுறை7வப்பெருமையாலேயுலசமுத்றீன் தசாயைப் 
பிழை௮தன்மசளாப்பெற்ரன்றவச் இன்மேற்பெரியதுண்டோ, (௨) 

௪,தியென௨ளர்மா தேவிசங்கரப்பிரானைவேச 

வி.திமணம்புணர்க்தபின்புவெய்ய திவினைக்கோட்பட்டு 
ம.தியழிசம்பு ச்தக்கன்மருமகன்றானேயென்று 

ப. இசழல்வணங்கானானான்பழவினையாரேவெல்வார். (௩) 

பின்னரோரிருப தீசேழுபெண்சளைப்பெற்றுவானத் 

அன்னவுர்ர்சேகுச் தங்கட்கு சவிசன்பு சல்விமாசொல் 

பன்னருங்கொடுமையாலப்பசுங்க திர்சேய்கவென்றோர் 

மூன்னருஞ்சாபமிட்டான்மூர்க்கனை த்தடுப்பார்யாரே, (௪) 

சலைகுறைவதுவுங்கஞ்சன்சாகுத்சன்ரு தலோர்சச்சன் 

மலைவனென்றஞ்சமாறுமதிம தித்தான்பாற்சென்று 

நிலையருளென்.றுசாழ்ச்சானின்மலனாலோனுய்யத் 

தலைமிசையமையச்சூடி.ச்சர் திரமோலியானான். 
(ட) 

மேதசவிர் தச்€ந்தான்வெண்பொடிபூசியென்று 

பாதசச்குழியொயபடாமனத்தக்கன்சறிப் 

போதகமுரித்சானீங்சப்புரிவஜனோர்வேள்வியென்று 

சாசகம்புழுங்கயொரும்வருசெனச்சமறிவிட்டான், .' (சு



யோகீசப்படகம், 

தியவன்விரரிர்கபோசே இிருமறமார்பன்சஞ்ச 

மேய௮ன்மச? நவேச்சன்விண்ணவர் இசைசாப்பாளர் 

சேயவெங்க திரோன் நிம்கள்செழுமறையவர்மூன் ணனோமண் 

மாயவர்சொருங்குமொய்த்தார்வருவதுச ற்றக்சேரார், 

இருடி ஈள்லெரைகாடியிருச்துவிச்குகளாச்சாபிச் 
திருடிரிதிமைக்கச்சன்னாண்டமண்டலங்்களா இப் 

பொருளமைவே திரெப்்போற்றுபகாணம்யாவும் 

செருடாகாடியாவுகுசெறிமரச்சேோ்த்துககொண்டு. 

பொன்புளைலயச்சாள்வாடியிலக்கணப்பொலிவிற்சொண்டு 

மின்புனையுலசன்சூழகேளையுக்கெரி விட்டான் 

கொன்புனையனையவாசிகுரைஈட லுலகஞ்சூழ்கது 

மன்புனையாசசாலைவக்சதுஉலியதாயே. 

புனையிருஈ இர் இர்செட்டும்புசப்பவர்பிரமன்மாயன் 

மூனை சருவிவெச்சேனன் முகவியோர்விசவதேவர் 

தினைமருத்துக்கள்வானோசொற்றிடாமற்றையோரு 

மனைவியரோடும்வச்துமாமகச்சாலைபுக்கார். 

முூதலவன்மாயையாலேகூடப்பட்டவனேயாக 

விசலைசெய்காலபாசத்தகப்பட்டவெர்இீத்சக்கன் 

மசலையர்தொடைப்பிரானேடுமையையும்விஸியான்மற்றை 

யுசவிசெய்வார்போற்குழ்ம்சயாரையுமொருங்குபோற்றி, 

அவரவர்தகு இக்கேற்பவாகனமா இந்ல்இச் 

தீவலருங்கேடுசூழ்ஈ ததன்மையுள்ரணரானாூச் 

வ பிரானிர்தையோசெறுவி இமகர்சொடங்க 

யூவமையில்வி இயாற்பா தியாகிமேலுஞம்்றும்போ த. 

ஆயதீவினையாற்றச்சனழைச் இடா திருப்பசோர்ர் தடீ 

பாயவான்கருணை த்தேவிபரம்பரன்பாசம்போர்றி 

கேயமார்சுருணக்குன்றேகின்மலக்கொழுர்தேசாமும் 

போயலண்வருவேமென்றாள்புண்ணியப்பிரானீதோ தம் 

மானமொன்மின்.றியென்னவார் த்சைரீசொன்னாயுன்னைப் 

போனசன்மத்தவத்தாற்புதல்வியாப்பெற்றானின்னா 

ஞூனமிக்குறகின்மாயையொருங்குமாடி டப்பட்டானத் 
தினனைப்பிசாவென்றுள்ளல்செறிசருமடமைப்பா ற்றே, 

௨௫ 

(40) 

(௪௨) 

(௪௪)



இருக்குறுக்கைப்புராணம்* 

உனகசொருபிதாவுண்டென் சற்குலசமாசல்ஃ நின் 

சாச்சவன்மேலாம்வாஞ்சை சணி தியிங்கிருமர ன்னான் 

னெச்சொடுமர்ச்சனென்னை ச் இினர்கொறுநிந்சைசெய்வோன் 

மனசகொடுர்துராசாரன்றார்ப்பு த் தியேம இச்சபாவி, 

யாரிறும்பெரியன்பானேயெனகசொளுமசம்பாலுச்தோன் 

சாரினுகின்னையெண்டைன்றகாவவமான ங் செய்வான் 

பாரினும்பார்ச சியபாசசப்பயனையின்னே 

கரரினுங்கரியக்கூச்சால்கைக்கொள்வால் சாண்்டிரீயும், 

ப, சனறியவன்பால்யானும்௨ருவ தபாங்காங்கொல்லோ 

விதமு.றநீயேசேறிவேண்டுமேலென்ற கூற 

மூதல்வனையடியிற்றாழ்க் துமுவுல£ன் செல்வி 

சு சமில்போருளால்மிட்டுக்சொழுதுவிண்ணப்பஞ்செய்வாள். 

பாதசனெனினுமேன்னைப்பயர் சவனெனும்பேர்பூண்ட 

காசகனுய்யுமாறேகடைக்கணிச்சருளவேண்டு 

மாதகவுடையாய்சென்றால்வணங்இடா இிருப்பான்சொல்லோ 

கோதஃகவொழிதிசெல்வோகோக்குடை நுதலாயென்றாள். 

என்றலுங்கருணைகூர்த் தியென்னுரைபின்னரோர்வாய் 

மன் றலங்குழலாயென் றுமால்விடை. மி இவர்ர் த 

பொன்றலில்ருலமா கிபொலிதாவுமையாளோடுந் 

தின்றிருக்கைவேநீங் கிச்சவாவிற்பூசஞ்சூம. 

வச் தியர்புசழ்ச் தபாட மாமறைசொடர்ச் தசெல்ல 

நர் திமுன்னெவரும்போற்றிசயர் துமுன்விரைர் துசெல்ல 

முர்தியதொண்டரார்ப்பமுகிலிற்பல்வியங்களேங்கப் 

பும் தியிலாகதஃகன்புரிமசச்ச॥லையு ற்ருன், 

ஞானச்சண்கொண்டுமோனஞானியருணருஞ்சோ தி 

யபூனக்சண்கொண்டுகாணவுசலுங்சொடியபாவி 

சானச்சண்மிருகம்போலக்கடுகடுக்தழலகோக்இ 

வானக்சணமர்வார்பார்ப்பார்வ சனம்பார்.ச். இஃ துரைப்பான்., 

இவனெருதேறிசெ ச்சாரெலும்பெலாம்பூண்டுகொள்வான் 

புவனமுற்றஞ்சம்வெய்யபூதங்கள்குழவுள்ளான் 

சவமிலாவிகொட்டாடுர் இசம்பான்றாமதஞ்சார்ச் 

தீவமு.றுமிவனைப்போற்றேனென்னவஞ்சாதுகூ றி, 

(a 

(as 

(௧௮) 

(௪௧) 

(2௨)



யோச€சப்படலம், 

சாம்பலேமெய்யிற்பூசமிவனைத்தன்ப இியாக்கொண்ட 

தேம்பலேகொளுமருங்குலு மையமென்சிறுமியல்லள் 
சோம்பலேவுடையான்றன்னைத்து இத் திடேனெ திர்சென்றங்கை 
கூம்பலேசெய்யேனீருங்கும்பிம.ர் து தயிரென்றான். 

மறைமுடி.வமர்மாசேவன்மான்மியஞ்சிறி துக் சேரான் 

சறைமனச்கொடியதியசல இவாய்த்தச்கன்வார்த்தை 

முூமையெனவசத்துட்சொண்டுமூடவே இியர்வானோரு 

மிறைவனைப்பாரார்போலத்தலைகவிழ்க் இருக் சாரன்றே, 

சிறுவிதியுரையுங்சேட்டதேவா்வே இயரிருப்பு 

மறுகுணமுடையபெம்மானறிக் துமைவ சன கோக்க 

யுறுவனதெரிர் சாய்கொல்லோவென்றனனொருங்குகாணி 

மறுவறுவிடையினீங் மொமகச்சாலையூடே, 

தக்சனிலுறையும்பன்னசாலையையடைநக்தாளங்குக் 

தொக்கவருரையாடாமலிருர் தனர் துணைவன்வார் ததைப் 

புக்க துபு் தியூரப்பொருரினர் தலைமேர்கொண்டு 

ஈச்சனள்பாவிரீயோதர்தையாசலத்தாயென்று, 

புரிதருமக முரீயும்பொருச்செனச்செடுகவென்று 

விரி சரவை துமூலச்கனலைமேலெழுப்பியம்மை 

யரியதன்னுருக்சரச்சாள்கண்டவராவாவென்று 

பரி.தரவுலகமுற்றும்ப ச.றுபுஈடுங்கிற்றன்றே, 

சேவியங்கடைச்சவாறுமஉரவர்செய்சவாறு 

மேவியுட்கனலெழுப்பிமேனியைமறைத்தவாறுங் 

சாவியங்சகண்டத்தெண்டோட்சண்ணுதற்சாமிநோக்கி 

வாவியவுசாக்தகாலவடவையிற்சினங்சொண்டானே, 

பரம்பான்முனிர்தபோதுபடர்றுதல்விழியினின்றும் 

வரம்பறுசெங்கையாவும்வரம்பறுபடைகடாங்க 

திரம்பியவண்டமுற்றசெறுசெறநெறவென்றுகச்கு ச் 

இரம்பெராதழியாக்குத்திவிழிகுரு இபொங்க. 

உரவுசால்வடவைச்செச்தியொருங்குயர்ந்தெமுர்சாலென்னச் 
சரவுகூர்பரு திோச்சிச்சண்வெதுப்படைச் த மூட 

விரவுசோளஎண்டபிச் தவெடிபட த்தாச்சமோவி 

பரவுவான்றடவலீரபத்இரப்பெறராுமான்றோன்றி 

௨௮௭ 

(க) 

(௨6) 

(௨௪) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௧) 

(50)



உற. திருக்குறுக்கைப்புராணம், 

அட்டகாசஞ்செய்தெய் துமச்திறங்கண்டபோசே 

செட்டனமென்றுவானோசோடினர்இளர்துழாய்மா 

லிட் டமார்வேள்விரூபமிரித் துமானாகியோடப் 

பட்டசோர்ச் இருர் தபார்ப்பார்பசியொடுமோ டினாரே, (௬௧) 

ஒடியபேரையெல்லாமொருங்குறவளை ச்துக்கொண்டு 

நீடியவாளால்வீ௫ிநில ச்சவர்தலையைச்கள்ளிச் 
கூடியசொடுமைச்ஈச்சனெ இர்சென்றுகொடிழ்றின்மோலோர் 
பாடியசரத்சாற்றாச்ப்பல்லெலாஞ்சிச றலீழ் த.இ. (௬௨) 

மற்றவன்றலையைவெட்டிவாளெரி£ருணவுசல்இப் 
பொர்றொடிமடர்தைமார்களியாவர்க்கும்பொருர் து, சண்ட 
மூற்துறவியற்றியாருமுடி தரமூனிர் துசாடிப் 

பற்றறயாசசாலைபாழ்படுத்சொழித்தான்£ற்றம். (௬௩) 

சேவர் சம்பிரானைரிர்சைசெய்தெவர்வாழவல்லார் 

பாவவெர்தீமை்சக்கன்பட்டபாடி துகண்டீரே 

நாவலர்புகழும்வீரபத் தாராசன்சகொண்ட 

கோபவெர்தியவ்வேள்விக்குண்ட த்தியொடுமாய்ர் சன்றே, (௬௪) 

சண்ணிலாசத்தக்கன்செய்தகடுர்சழல்வேள்விகாத்த 

வெண்ணிலாவயன்மாலாதியெலிப்படையனைத்துந்தோல்வி 

நண்ணிலாவலிசால்வீரபத் இராம்பனென்னு 

மூண்ணிலாவொருமாராசமூயிர்ச்தஇிடச்செட்ட தன்றே, (ஈடு) 

இலர்பரம்பிரமமென்றசெப்பிடப்பட்ட மாலுங் 

கலர்சொழிறலைமேற்சகொண்டகருண்மனத்தச்சன்மாட்டே 

யலர்தருமெச்சஞய்ப்புச்சறுப்புண்டான் லையென்றான்மெய் 

புலர்தவில்சம்புமாயைபோக்கவல்லாரும்யாரே, (௩௬) 

உலகெலாம்படைச்குமாற்றலொருங்குறப்பெற்றுமுற்ற 

வலகில்வேசங்களோர்ர் துமலாணைப்பு த்சேளர்தோ 

கல திவாய்த்தச்சன்வேள்விகலந் துயிரிழர்சானென்றால் 

விலகுருஷூழினாற்றல்விலச்குவாரொருவருண்டோ, (mer) 

ஈவையிருடனையுமூடச்ச திரவனயனர்தோற்றான் 
சவையழல்விழுங்குமாறு இரட் டியகையிழக்தான் 

செயையுறத்தாமொன்றெண்ணச்தெய்வமொன்றெண்ணி ம்றென்ப் 
சவையவிச்சளச்.துத்ரார்பாலறிர்கனமன்றுமாதோ, (௩௮)



போகீசப்படலம். 

ந் டர a . 

Raina ee or 85 ரைசெய்தமாபாவிநல்கு 

மலமிகுபுலாலினேிசக்கனையலாவிப்புக்க 

திலமறைமிபாருமெங்கடம்பிரான்வவிமையோட்க் opt 

குவலயச இடை முட்டுண்டுகுனிபவர் சமையொ தாரே, 

சண்ணியவருளால்யாகசாலையின்மாண்டோர்ச்கெல்லா 

ஈண்ணியவுயிரைஈல் செருவிடையுகை ஈசெழுக்து 

Ly arte are CHO gap FC BIG) tied your gyda ogy 

மண்ணியபெருமனசொழ்றவரிகவென GB BUY LTP GT 

அரிசதிப்பெருமைகம்மாவறைசாருற்றங்கொல்லோ 

விரிதளிரிலையரும்புமெல்லியபூளிள பகாய் 

பரிகருசாய்முன்யாவும்பரித் இமகோடுகா ழந 

பிரியகன்னீழல்வாய்ச் துபிறறகுவலெக்தகா ளூம், 

விரிந்தவச்சருவைச்கண்டாலா இயும்வியாஇய//போம் 

புரிம்சமாபாவபெலலாம்பொறியயற்பட்டபஞ்சா 
மரிச் சபாசப்பிரானுமத்சருவளாமைய ற்.ற.க் 

தெரிச்சவனாகியன்னதருவின் 6 நிழு்சல்செய்வான், 

அனையமாசதருவினீழவளவில்பல்லுயிருண்மேன்மை 

சனையவாஞுயிர்களின்பஞ்சார் கரும்பொருட்வொச 

நனையவாமல/மேலாற்குகாகணைப்பள்ளியாற்கும் 

வினையமாமறைக்குமெட்டாவிமலன்யோகத்தி ரம் சான். 

சங்கமெயக்கங்கூர்மன் FOF Dab FHI 

சிங்கங்கோருகம்வா கர் இருக் இியகளடம்விரந் 

தங்கமார்முசலச்நாபப மங்குக்குடமெஞ்ஞான்் று 

மங்கமாரிடபம்வாய்உ தகபிலவச னமூலைம்தே. 

கடி சரவிலாவில OR ளெவ்வெல்காலங்க vot & ol Ls 

படியுவேணடிமோவப்படி யு௱விணி இருக் வ 
. 

முடிவில்பல்லுயிரகுமின்பமுத்றிடயேசங்கெய்தா 

னடிகிிருடி விலாசாளுயிர௮ருடமம்மா. 

தன்னை யேயு பயர் ர் Bh ce wits ran செய் இணி இருக்கு 
மன்னையபேயனையான்கண்ணிலானர்சவருவிவாரப் 

பொன்னைபேய்வட. இச்கோடிப்பொங்குமோர்ஈ இயேயாய 

தென்னையேய்சருமாஞானச இயெனவிசைப்பர்காமம், 

(௧௧) 

(௯௦) 

(ea) 

re) 

(௪௬) 

(௪௪) 

(௪௯)



இருக்கு! Dib BD ஈப்புராணம். 

of eB: கொருகுரோசவளடையினோமெர்த 

விரிபுனல்யாற்றுஞூழ்கில்வெய்யபாதசங்கம ௬ 

மேரியமெய்ஞ்ஞானமுண்டாமுள்ளியகளை ச மெய்தும் 

பிரியருற்ற தின்ஜாழ்சாதார்பிறவியெப்பிற விமா சோ. 

அன்னமாவனத் இனாளுமரியொடுகரியுமானுங் 

சொன்னவிலுகர்விராயகொவெரிமா வுமற்று 

மென்னவும்விரோதின்றியினி தற ௩ட்புலாய்க் து 

மன்னவாழ்க் இரு*்குமென் னின்மான் மியஞ்சிறிய சாமோ, 

போற்றுநீர்சாசெய்சபுண்ணியப்பயனென் றியாருர் 

தாற்றுமவ்வனச்துமேவிச்சுபஞ்சோ தியோடுஞுர்து 

சாற்றும்யோசேனானான்றவறிலிக்சதைவேட்போரை 

யேற்நுமாற்கிவலோகச்திலென்பசுற்சையமென்னே. 

போதுசெய்சொன்றைமாலைப்புண்ணியப்பிரான்யோசன் ம 

யாதுசெய்காலுமான்மாகிமித்சமென்றிசைசஞும்வேரம் 

தாதுசெய்சடையீர்காளுக் ணக்செனகொளன்றும்வேண்டான் 

மாதுசெய்பாசத்தன்னமரையமாகற்பெருமான்றானே. 
சர - . . . 

Cut pec ern Epa fn Db Ml. 
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சக்சள்மசச்சாலையகஞ்சார்ம் ஐ கிருவுருக்கரம் த 

இ்சளவுபு (முமையாள்சேணளக்குமிமவரைக்கு 
மிச்ககுணமேனைச்குமேோகுபன்னாளியற்று 

பொகச்கமறுபெருக்சவச்சாற்போக்தொருபுத் இரியானாள். 

பிறவாதுபிறர் தப துமச்சமரும்பெண்ணமுதை 

மறவா துசோன்புழந் சமலையாணுமேனையுங்கண் 

டி.றவாதும௫இழ்ச்சியெழவெடுச்தணை த்துமோர் துபொரு 

ஞூறவாதுலரையடைச்சசொச்குமெனவளர்த் சனரால். 

பிறைபொருவவளருமொருபெண்ணரசேழாண்டஎவு 

மூறைிறுவீடியற்றிடுதல்மு.தற்பலவாடவினமர்ச்து 

மறைவரியசவுமாரமருவுசலுங்கைலாயச் 

,திறையவனைமனா* -எர்ஈ சதன் ணியிய ந்தின. கர 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(8) 

(௧) 

(௬)



காபனெழுூச்சிப்பட லம், 

சறையின்மதியெனமேனிக திர்ச் இடலெண்் ணீ றணிர்து 

நிறைசருகண்மணிபூண்டுகிலவுமோரிடத்சமர்ச்தே 

யிறை பவனெப்படியமர்கானிறைவியுமப்படி யென்றே 

மறைமொழியுமகற்சேற்பமாசேலிசவ த்தமர்ச்தாள். 

வன்புமலி பரிசமாவன த்சமரும்பெருமாளா 

ரன்புமலிசேவிபிரி௨ா றறாமேபடைவார்போ 

வென்புதெரிமேணிபமடியிருக் உ ையோல்வளைய 

மின்புரிவெண்ணீதறிலசகவிருச்சவுமுக்கொண்டணைக்தா. 

பணி௮வரையிற்றவக் இருச்கும்பார்ப்ப திமுன்னெய்து தலும் 

புணிரைமிசவுபசரித் தப்போர்சரீர்யாவரெனசத் 

தினிழுதல்வர்கடுவனம்வாழ்தவ யொகர்காமடஈத௭ 

யிணியசவநீபுரி:/கே.௮.ந ௨ல் மிடுசெல்யறார். 

வேச முடிவுர்செரியாவிருச்சருரைகேட்டருளி 

யேசுமறவேவ்வுலகுமிஷ் ஈசாயகிபுசல்வா 

ளோதகெடுங்கடல்விட முறனாண் டபிரான் றனைமணப்பான் 

காசன்மிக த்தவஞ்செய்வேன்கருணையறுமளலென்ராள். 

பண்ணமையவினி துவில்பார்ப்பதிசொற்சேட்டுநுதற் 

கண்ணமையக்காட்டாதவிருக்கர்சணிலாய்மயிலே 

புண்ணமையமனக்சவத்துப்பொருர் தவதுதகாகாலு 

னெண்ணமை௰யவிப்பொழுேயென்னைமணம்புணர்ர் இவொய், 

பற்றுசுசஅகாவற்சாம்பருவத்தேகநோழற்றுடம்பு 

வற்்.றவதுசகுங்கொம்லோவென்றுரைக்கமாதேவி 
சற்றுமனமஞ்சாமலென்சொன்னாய்தகவில்லாய் 

மூற்றுவதுதெரியாயப்பாலகலென்றனண்மானிந்தே, 

சேவியார்முணிவுணர்ச் துமு இராச இருவிருத்தர் 

மேவியாயிரங்சோடியிளங்க இர்கள்விளங்கியெனப் 

பாவியாருணராத்தம்மு நச்காட்டப்பயர்செழுர்சே 

யாவியாரடைரச்சாரென் றஞ்சலிசெய்தடி தொழுது. 

மேவேறு, 

மருவுயோ௫யர்வர் திக்குமாபாம்பொருளே 

யொருவுரறாசயனரிமு சற்பலர்தொழுமொருவா 

வுருவமோடருவருவுருவொள்பதுமுடையாய் 

பொருவுதீர்பழம்பசுப திரின்னடி போற்றி, 

(8) 

(௪) 

(௮) 
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இருக்குறுக்கைப்புராணம், 

அனாதியாருயிர்ச்சருளினாற்றனுமு சலளிப்போ 

யனா தியாணஅவமறைப்பறவறம்பலவமைப்போ 

யனா சியாணவக்ாலப்பினின்னடிச்கலப்பருள் வோ 

யனா இரு த்சசின்பொன்னடியடியனேனடைச்தேன். 

ஞானஞா இருஜளேயமூன்ற சவெனகாட்டன் 

ஞானஞா திருஜோேயஞூன் நிலைவபெனாவிறன் 

ஞானகாயசமென்பவர்கனவினணுஈ ண்ணா 

நோனநாயசகாடொ.றுநின்புகழ்ஈவில் வேன், 

வரு திவாசரன்மதியழல்விழியெனகவை,ச்சாய் 

பொரு இியாசை இர்க் சறி-ராமழுப்படைப்புராணா 

சுரு இயாசரிப்பாருளங்காணிகொள்பரமா 

சுரு இராயகாநின்றிருவடி சீதுணைகொழுவேன். 

என்ற மூள்ளவெங்வசைப்பொருள்ஈட் குமிறைவ 

சன்றுதீ இரண்டகன்றபேரொளியகுயவ 

கொன்றுமும்மலங்குல வ் வின்பருள்பெருங்குரவ 

வொன்ற பத்து தாருயிரம்வடசனமானச்கே, 

பொலிதருக்துடிபடைச் இடவபயமேபாக்க 

மவிரருச்சழன்மாய் ச் இடவுன்று சாண்மயக்க 

கவொலிதருஞிலம்பெடுக்சசாளமுளமிக்குவப்பார் 

சவிதரும்பொதுஈவினடம்பொலிஃவெக்காலும். 

என்றசோச்்இரமியம்பியசேவியையுவக் து 

சன் நுமான்மமுகி்கையினானருந்தவச்சரும்பே 

ஈன். றநின்மணாவிற்றுவாம்பின்னெனகவின்றே 

யொன்றுமாறரிசசரிமன் முன்புபோலுறைச்தான், 

நிறைச்கசாயசணனின்மலக்காட்டு சர் சருளி 

மறைர்சகாலையின்மகழ்ச் து சன்மனை புகுக்கனையா 

னறைக்சவாசககினைர் இருகி சனள்பரையரன்முன் 

னுறைச்தவாறமர்க்தானுயிர்ச்கன்பமீ தூர. 

உலகசாரணராகியவிருவருமொன்ருர் 

விலசயாவரும்போகமில்லாமலேமெலிச்தா 

ரிலசவீ தணர்ச் தும்பரம்வேரெனவிசைச்குங் 
கலஃவூத்தைவாய்மூடரும்வாழ்கவெக்காலும். 

(௪௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 
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கானெழுச் சிப்படலம். 

பொன்ற ருவனப்பிளமுலைமங்சையர்போக 

மென்ற மேவுவோம்யாவருர் தறலியொச திருந்சோங் 

குன்றுவார்சிலைகோட்டியகுமகனென் றருளறா 

மொன்றுமாறெனயாவருமுளஙககலுழ வார். 

வானராடருமற்றவாக்ைவனுமலர்மே 

லானரான்முசதசணணலு ஈறு விஸாசத ளபக் 

சானமாலிமைச்சடவளும்பிறருமோர்காவற் 

ரூனமெய் இினரிருக்சனர்சகு இயிற்சுழ்வார். 

வேறு 

நாரசன்மனத்துச்சூரனசையரிமுக ஈசன்வெய்ய 

தாரசன்முலாயுள்ள சானவர்கொடமையாலே 

பாரசமறையோர்வேள்விபண்ணாதலா இ.।ஈ்ரார் 

சாரகமறல்கொளாத சழிக்சனவுலகஞ்சாம்பும 

வானசநாடுபுஈகுவயங்குபல்பொருள்களோடு 

சேனகவளர்பூஙகூக்சற்றிருஉணாசமையுகசொண்டா 

ரூனகவொளிர்வாளோசசியுலசெலாமொருங்குவென்றார் 

கானகம்புகுச த வாழச்சடவசோசடவுளாரே, 

காட்டினும்வாழவொட்டார்கானரிசைவிமுந்தபோது 

நாஃ்டினும்வாழவொட்டார்காமினிப்புகுஉதெங்கே 

யேட்டினுமெழு தமுற்றாவிடாபலசெய்வார்மெய்.பாங் 
கூட்டினும்வாழவொட்டாகொல்லவமாட்டார்காளாூம், 

மாற்றலர்மடவார்வாழுமனைசொரறம்புகுக்துசாளு 

மாற்றலமாகயாற்றவலூிடலாதியாவஞ் 

சாற்றருங்கடல்வாய்மினஈசடியவங்கற்றுக்சொண்டோர் 

தேற்றகாஞ்சத்தையானோர்சேவராயிருர்துசெட்டோம் 

காரணமெவனோமாசர்சாமமெட்டுணையுமில்லை 

மாரனெங்கொளித்சான்சொலலோமாண்டுிசான் போய்விட்டானோ 
தீர்வொன்றுணரோமுண்மைசெப்பிடவேண்டுமென்னச் 

சாரருமதிதால்வல்லபொன்னிதுசாற்றுவானே. 

வரச். இனான் மிச்சோரானூவாள்உவியவுணர்யாரும் 
பாச் தினாலுயர்ர் தவா திபசவனையிகழ்ர்துழ்மை 

யுர,ச்தினால்வேள்விசெய்தானுடன்கலக் திருந்தசோடத் 
திச,ச்்தினாலடைந் சதாலிச்தீங்செலாமென்றுதோமின். 
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இருக்குறுக்கைப்புராணம். 

கடுவனச் தினி தமேவுங்கண்ணுசல்யோகநீங்இ 

வூவூச்சடுங்கட்டாயைமணம்புணர்ச் சருள்வாளாயி 

னேடிமடியாறுதாங்குகிசசறுமழமகவொன்றுண்டாங் 

கொடுமையென்பனவெலாமச்குழவியாலொழியுங்கண்டீர், 

அற முகச்சடவுடோன்றுமளவுமோரின்பமில்லை 

யுறுபுகழ்ப்பெருமான்யோகமொழிதருமளவுகாமோர் 
ஈறுமலர்க்குழவினாரைகச்சிசிசையுமில்லை 

மறுவிலப்பெருமான்யாகமாற்றிவொருமில்லை , 

அசளனானர்சணிச்சனவிசாரனாஞ்சலன்ற 

னுசளபாதச்சையுள்வாருள்ளுளேயொளியாய்கிற்போன் 

சகளசாமமிசலொல்லாச்சற்பானனையான்வெற்பின் 
மகளவாவுசலெவ்வாறுவாய் திற் துரைமினென்றான். 

உற்றபொன்மொழிசேட்டின்னேயொன்றசெய் இடலாமென்று 

கொற்றவொள்வயிரவேலான்கொடியிடையிர தியோடு 

மற்றரு இணிதோ ண்மாரன்வருசெனநினை ந்தான்வாகை 

பெற்றவில்விர தியோடுவச்சனன் பிறங்குமாரன். 

வர் தவேள்சையைப்பற்றிவச்செபாணியென்பான் 

மூந்தவேழமுகமன்கூறிமுமுமணிப்பீடத்தேற்றி 

நம்சவேழுலகமுற்றுசைமலரொன்றால்வாகை 

சிர்தவேவென்றுவாகை இருத்திய தண்டோனாயே, 

பகைசபவுயர்ச்சமீனப்பசாகையாய்துறவுபூண்டார் 

மிசைகபவெடுத்துவாங்கும்வேழவெஞ்சிலையாய்மானார் 

நகைசபவெழுக்துபொங்குகல்லழகுடையாயெங்க 

டகைசபவரந்தவாட்டர்தவிர்ச்தருள்செயவல்லோயே, 

என்றுவானாடன்கூறு.மிம்மொழியுணர்ச்துதென் றற் 

கன்றுமேலுலவுமாரன்கரு இியதென்னையென்றா 

னின்றுநீகடுமாசானத்தெய் தியோடூருக்குஞ்சோதி 
சென்றுதேவியைச்சேர்பாச்குச்செய் திடவேண்டுமென்றான், 

சாரவாமூர்ச் இிவார்த்தைகேட்டலுங்கலங்கெர்தோ 

மாரனாயிருச்குமென்னைமாரகளுச்சநீவிர் 

நிரவேயெண்ணங்கொண்டீர்செப்பியவிதுன்ராமோ 
பாரவாவமிலீர்நீர்பின்பபெவதுதெரிர் திலீரோ, 

(௨௮) 

(௩௦) 

(௬௨) 

(௬௬) 

(௩௪) 

(௬௫)



காமனெமுச்சிப்படலம். ௩௫ 

சிங்கச்சையொன்ற செய்சல்சிற.முயற்குட்டியேயோ 

துங்கத்ன தயடையபெம்மான்சவேச்சையனல்லன்்கொல்லோ 
வங்கக்சையடையனேனுமயனரிமுசனம்போலோ 

பங்கச்சையெனச்குச்செய்வனெண்ணியபரிசஈன் றே, (௩௪) 

காறுபட்டலரும்சொன்றைகாயகனெ இரேயுள்ள 

மாறுபட்டெ வன்போய்த்சப்பிவருபவன்விபித் தப்பார்த்தா 

னீறுபட்லெகமெல்லாநிமி_.ச்துட்போமேவாசச் 

சேறபட்டெழுச்சதோளிரசெப்பியவார்த்தையென்னே. (mer) 

வரசன்யோகிருச்சசாட்டொட்டி துவரைவனப்புவாய்க் த 

விரதியுமானுங்கூட்டமெய் திவமினியென்வேண்டும் 

விரவுஃரடுச் துவேண்டில்வேண் lo. Qu al Hen Gn 

பரவியேத்தெடுப்பீரென்றுபசர்க்சனன்பகழிமாரன். (௩௮) 

மாரவேள்புகன்றவார் ைவரைப்பகைகேட்டுரைப்பான் 

வீரவேளு இக்குமாறும்வெய்யவர்விளியமாது 

மாரவேய்ததோளாகொங்கையாமெலாமணையுமாறுஞ் 
சாரவேயுணாக்்துசொற்றேன் நடுப்பது கருமமன்ே. (௬௯) 

உன்னையானுணசேன்சொல்லோவுன்வலியுரைச்சப்போமோ 

கென்னையாயிரங்சண்மேவியிருக்சைவைத்சவனீ தானே 

மூன்னைமால்பிருந்தைவீர் துமுதுசுகொட்டுச்சாமப 

றன்னைநீங்காதுவைகச்சரர்தொடுத்தவனும்யாரே, (௪௦) 

தசைமுகப்புத்சேளென்பான்றிலோத்தமையுருவங்கண்டு 

வசையுமெண்ணாதுமாழ்கவாளிதொட்டவனீதானே 

யசைவறுயோகசத்்இன்றுகவெடியமர்வானன்் று 

ஈசையின்மோகனியைச்சேோசாட்டினான் வேற ளானோ. (௪௧) 

கதுமெனச்கரும்புசோட்டிச்கருஞ்சரும்பிரங்கப்பூட்டி. 

மதுமலரோன்றுகாட்டிமாதேவன்யோகமோட்டி 

விதுமுகத்துமையைக்கூட்டிவெருவெமர்துயரம்வீட்டி, 

மூதுபிரதாபங்காட்டியிடாதசென்மொழி தியென்றான். (௪௨) 

என்றுவானுடன்சொற்றவார்த்தையையிதமாக்சொண்டு 

குன்றுநேர்புயங்கள்வீங்கநிறகிமிர்த்தெழுச்துகூறு 

மொன்தமெண்ணலிரின்றேசென்றுரைச்சவாமுடிப்பேனென்றான் 

சன்றுமூழடுத்தபோதுசடச்சவல்லாரும்யாரே, (௪௬)



இருக்குறுக்கைப்புராணம், 

சருப்புவி ற்சம்பராரிசருத்துடன்பட்டபோதே 

பொருப்பிறகரிர்சபுத்தேண்முசலியருவகைபொங்ச 

ஈவிருப்புறுமநு சமூட்டி விரைகெழுசேற.பூரி 

யருப்புமென்பிணையல்சூட்டிப்பாாடையமையசகல்இ. 

BEEN Cond an Favours Ng core ws gi 

மிகுமணிப்பசச்சமாரமிவைமூசன ல்கியின்னே 

புகுகடுவள ச். துகாசன்பொருக்துயோகொழிச்துமேன்மேன் 

மிகுபுகழ்கோடியென்றுவிடை கொடுச்சனர்வானாடர், 

போழ்.மிமெய்ஞ்ஞான மோம்பும்புண்ணியமுனிவர்கீ.று் 

தோ.ற்றியவயன்மாலா இசுராசுரர்வீ.றுமங்கை 

யாற்றியவாளியொன்றால£லைக்குமெற்கரிதென்னென்று 

சாழ்றியுண்மதர்த்ெழுக்தான் ற0சசனளிர இவ். 

இறைவவென்னினைந்செழுர்சாயிமையவர்வார்த்சைசேட்மி 

மஹறையவனெடுமாலா இவானவர்மங்கைமாரோ 
மிறையொருநானோசண்டமேவுமங்கலமிழச்ச 

னிறைசவெண்ணாதொன்றைரிக ழ்ச்துதல்பொல்லாங்கன்றே, 

எழுபரித்சேரென் நூழையிரு ளூறவிமுல் இனாலுங் 

கொழுவியவிருப்புச்தாணைக்குறுஞ்செலரித் இட்டாலும் 
பழு தற தழலைவெண்ணெய்ப்பாவைசென்றடர்த் இட்டாலும் 
சொழுதகு பிரானைநின் கைத்சொடுமலர்ச்சணையென்செய்யும், 

சண்ணுதற்பிரான்மேற்சே றல்காரியமன் நசொன்னே 

ஜஞொண்ணுல்மொழியென்றெள்ளேலுயிருனையீன்றியில்லே 
னெண்ணுதல்செய்துகொ ண்டவெழுச்சியைத்சவிரென்றாண்மெட 
மண்ணுரல்விழிரீர்செய்யவருச் இமாழார் த.சோர்வாள். 

மாசராய்தடுச்தல்செய்யேல்வானவர்வருச்,த இன்னார் 
காதலாலுலகமூன்றுங்கலங்கவோர்துரும்புசெய்வே 

ஞதலால்வென்றுமீள்வேனஞ்சலையஞ்சேலென்று 
கோசமேன்மேலும்பொங்கக்சொண்டனன்வருவசோரான். 

சோரர்துவிழ்சயலும்பாரான்றோளிடர் தடிப்பசோரா 
னேர்ச்து,சன்றேவிமாழ்கிரிகழ்த் இியமொழியுங்கேளா 
ஞர்ர்துகுழ்டமையாலேயாயிரமரறையுக்சேட 

வார் துசெல்பொருண் மேற்செல்வரன்மதர்த்செழுச்சனன்வெஙகாம 
காமனெழுச்சப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆட திருவிருத்தம் - ௨௮௮, 
கனவை வைக் 

(௪6) 

(௪௭) 

(௪௮] 

(௪௧) 

(Bio,



காமதகனப்படலம். 
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Oh 

எக்செழிலமைசர்சபுலோமசைபுணை த்சவிரமுலையமு # (tp 084 ip é சிப்பி CP MUO BLD hilo! 

நீர்சருங்களிப்பின்முமுகு திண்புயக்கோனெட்டி சம்க்சாமரையமர்கோன் 

மாக் சளிர்மருட்டு 1 மாமைசான்மேனிமாமக t எிறத்தினோன் முதலோர் 

போச் இிடவுரைச்சயார்த்சை யேற்றிர இப்பூவையோடெழு*சவிற்சாமன் 

மணிசெழுமகுடங்குண்டலம்வா௫ுவல.பமொண்சடகம ணி 

யணிகெழுமற்றையாவுமொண்ச இரினவிர்சரக்கடன் பதரசார்ப்பப் 

பணிகெமுமதியவெண்ருடைநிழற்றப்படர்சரு * அணங்க ௱லென்னும் 
அிணிகெழுகரடச்சடாச்சளிரொலிப்பச்செழுங்குயிற்காசள முழங்க. 

பைங்கிளிப்புரவிபர்பலமொய்ப்பப்படர்சுவையமாசகாற்றிருக்குஞ் 
செங்னிச்துவர்வாய்க்சருங்குழன்மடவார்சேனைபேருவகையிற்ரூழத் 

சங்குமெல்விரையார்பாகடையிர இசளிர்ச்சாமுதவினள்போற்றக் 

திங்களஞ்சடையோற்பொருவதுகரு இத் இரைச்சகடல்குழ்புவியடை 6 நன் 

சேய்மையனேனுமணிமையனேனுக் இருக் து.றவிருர் தபச இிமைசெ 

யாய்மையின்விரு ச் சராயினும்பாலராயினுமவர்க்கருள்சுரப்போன் 

வாய்மையினியமன்வானவரீ சன்மறையணர்ர் சவர்க்குமோர்வரியான் 

ரூய்மையசருவகாரணனமலசச்சிசானந்தநிட்களங்கன், 

விரிசருகருணைப்பெருக் இிருவருவன்மேதகுசுக்குமரூபன் 

புரிதருசகுணன்றிரிகுணா தீசன்போற்றுபரிடதங்ககரரைச்துப் 

பரிதருமேன்மைத் இப்பியசாமன்படரொளிப்பிழம்பெனப்பொலிவோன் 
வரிதருகடுக்கைமாலையானமரும்வளவரிதூவெளம்புகுச்தான். 

சீ சளஎமதமாருதமுலாவச்செய்யபூங்கொடிபலவசையப் 

போசளவமரும்வண்டர்பாணிசைப்பப்பொலி சருபஈுமயிலகவ 

மீ சளவெழுச்தமாங்குயில் க.வமேதகுதுறவுபூண்டவருங் 

காதளவோடுகருங்கணாுர்மயலேகரு துமவ்வனங்கண்டுமகழ்ச் தான், 

மலர்தொறுமறுசாலுழுதுழுதுழக்சமசரர்சம்வீழ்ர் தகட்ட ழகு 

in of 

(௬) 

புலர்தலின்மகவேண்மேனியைமறைச்தல்புண்ணியப்பிரானொ$மெ கிர்த்சே 

யுலர்தருவானென்றுணர்ச் தபைஞ்சோலையொண் மலர் சமக்கிறையவனை 

யலர்தருமளியாலமைக்தகாப்பியற்றுமத்தகு இறம்பொருஉமாதோ, 

4 மாமை-தழகு, 1 நிறம்-மார்பு, % தணங்கறல்-இருள், 

இ 

(a)



Tia} தருக்குறுக்கைப்புராணம், 

கஞ்சுகம்பலாசபல்லிடர்சோ தங்செழுவுறப்பூத்செனநிம்ப 

சஞசகசொண்டமு தசெய்சசையுளச். துகாடியோசேன்மூன்னின்று 

விஞ்சுநி ன் வாஸிதொடுத் இடேன்மதனாவெள்ளறிவாற்றொடுத் இடிலுன் 

மஞ்சசெய்மேனியழல்கொளகலெமைப்போல்வாயெனழ்செரித் திடன்மானும்.(௮) 

அரியவன் திலையவெம்வினையையரிசசயென்றுவச்சடைவார் 

பெரி. பவர்சிறிய/போசமேலேட்டுப்பெரி தவர்சடைவர்சம்மேனி 

யெரியழல்விருர்துசெய் திடவுள்ளத்செண்ணிவர் தடைர்தனனென்றா ற் 

றெரிவருமதனைப்பெரியவனென்கோடிறியவனென்சோவெதுபுகல்வேன். (௯) 

கறைமிடற்றிறைமேற்கருப்புவில்வளை த்துச்கணைமலரொன்றசொட்டிவொன் 

பிறையரமசகேள்செல்வனோவஞ்சிமீள்வனோவென்றுணா6 திடுவான் 

குறையு ற. தேவர்பற்பலர்வர் துகூடிரின் றணார்சனானைய 

மூறையுு மிடச்தைச்தெவருரென்றுமொழிவர்மு ற்றுணர்ர்தயாவருமே. (#0) 

அங்கணனளவாவருட்டிருவுருவனரிசவெனச்சமர்கெற்றிச் 
செங்ஈணன்றிஃ2ழ்யோசேன்மேல்வாளிசெலுத்துவான்றிருர் திழைமடவார் 
சங்சணஞ்ருழச்கங்கணம்பு இது சரித்சனன்மாரனவ்விடத்சைக் 

கம்சணம்ட ச்தூரெனப்புகலுவரச்சாரணம்பற்றிமண்ணலகோர் (as) 

' அங்குநின்றெழுந்சேயரிசூவிருக்கமசற்கொருகுரோச ச் இனெல்லை 
தங்குமீசான இசையினையடைநக் து சழைசழைகுழைதரவாங்பெ் 

பொங்குராண்பூட்டியியலமண்ணூன்றிப்பும் தயெண்பலகொடுநின்றா 

னெங்குமவ்விட த்தைவில்லியல்லூரென்றெடுத்துரைசெயுசாளும், (௧௨) 

எ திர்முசகின்றுபொருவ தற்கஞ்சியெம் துறமேற்றிசையடைவா 

ன திர்பொலங்கழற்சான்மாவேள்வடபாலடைம் துசால்வளைத்துவில்லீரச் 

ச.திர.துதெரிப்பானின்றனனனைய தவலருவளமலியி;... த்த 

யு இர்தவில்புகழ்சால்கால்வளைமேடென்றுலகெடுச்துரைச் திடுமின்னும். (௧௩) 

அ.ச்சசையிடமுமசன்றுமற்றிசைபோயண்ணலார்ச்சபிமுகமல்லா 

வித்சகையிடமேவரளிராக்சொடுசற்கெலிடமென்றுஎத்துணாரது 

செதமஞ்சாதுபஞ்சபாணங்கடெரிர்தனனனையகாரணத்தா 

லொச்சமாபஞ்சபாணரல்தூரென்றுலகெடுத் தியம்புமவ்விட ததை, (௪௪) 

வளமுறத்தளிர்த்துப்பூத்தவணின்றமார்தருவொள்றனதடியே 

யுளமு.றமேவியுயிர்க்குமிராயவொருவனைப்பொருசொழில்பூண்டு 

களமு.றநின்றோன்கருப்புவில்வாங்சச்சடுப்புறச்குணத்தொனியெழுப்பித் 

தளமு.றப்பொலியும்விசசிதமமைர் சதாமரைமலர்தொடுத்செய்சான், (சட)



கரமககனப்படலம், B. Fo 

எப்சசெங்கமலச்சளைபெனுர்செய்வமென்செய்வாமேழயேமின்று 

Oru gain gta ஞ்சிவபிரான்பாலுஞசெல்லுவமாறுபட்டர்தோ 

வெய்சமைதமைபுறசன்மெய்யென்றவிழிர்விதிர்தாஞ்சபுசென்று 

போய்சருமுளச் ப்பகாசவப்பெருமான்பு றர்துறப்பட்டதையன்றே, (௧௬) 

பட்டவப் ரமுழேயணர்ச் இிடாசெலையும்பளச௱வுணர் சரலல்ல 

சிட்ட ணுள்விருப்பெறுப்பிலனேனுச்தெரிர்தனனா இயோடர்சச் 

அட்டனுளசக்சையழித்தருள்செயவுள்சுழுலகுயிரெலாமிகளை 

யொட்டகன் குணரச்துபிறப்பதுத்துயவமுறபெருயகருணேயாலெண்ணி. (௪௪) ' 

பூரூவமுகமாயிருக் தது இர்ச் தபொருக்துபச்சிமமுகமாட 

கேருவசொன்றில்கு க சையரும்பகின்ட2லன்மாரனைரோக்கி 

யோருவிறிதுமுணர்சராய்நின்னேகொள்றிளான்மபங்குஈர் சன்மை 

பாறாவவென் று? மூவகைசிரிதுபாலலோசனர் திறர்சனனே (௪௮) 

திறக்குமுனஞ் ச ிங்குபுபசறிச்சென்றிசையோடினனங்சே 

நிறக்குமெம்பெருமானுசல்விழிச்செந்திகேருறச்சென்றசட்டிடலு 

ஈறக்குலமலரேவுடையவனழகு௩யத்சகுமேனியுமெரிச்து 

பறக்குமொண்கொடியுமிரசழுங்கரியும்பரியுமற்றெரிர்சன மாதோ. (௪௧) 

சென்றிசையடைந் சோர் துவீழிட க்சைச்செப்புவர்சோர்ச்சமங்கலமென் 

றன்றியுங்கூர்றவ இியிடங்கூற்றுவாழ்க்கையென்றாயதுபின்னுங் 

சன்றிமெய்வெதம்பிரீறபட்டறிக்துக ழிர்சவோரிடச் தினையின்னுங் 

குன்ற சவிலாதுசான் றசாகீற்றக்குட்டமென்றரைச் திழூலகே, (௨௦) 

சாச்கிய/பலகாளெழிர்சசல்லெறியுர் சன் றிருமேனியேம்றருணம் 

பாச்யெப்பயனாக்சம்பிரான்மசவேள்படர்ந்தொருசாளெறிமதுவர் 

சேச்யெசமலமலரொறிபொரானாப்ச்வெர்சவனுருப்பொடிபடுத்சா 

ஞாக்கிெயவன்பிந்சிற்சகொன்றுண்டோவயனரிமுதற்பலவுயிர்க்கும். (௨௪) 

அரியயன்மு சலோரேவவிற்போர்தவைங்கணைக்ெவனையுலகச் 

செரியவோர்சென்£ழ்த் திசைசழெவனுச்குத்திப்பியலிருச் செய்தணைய 

பிரியரா ம்.றுணர்வாரரிகவனச் து.ப்பிறங்குயோசசனையன்றி 

யுரியவான்பிரமம்வேறமொன்றுண்டென்றுணர்வரோமறவியினேனும், (௨௨) 

பெயங்குகற்பஈ த்தார்புனேமணிமோலிப்புலவரைமற்றவர்ச்சிறையைச் 

சங்குசக்சரச்சைத் இருநெடுமாலைச்ச த சளகமலமேன் மேனியைக் 

கொங்குமிக்கெழுமோர்வாளியானிலைமைகுலை தரவருத் துமோர்தெய்வ 

மெங்குமுற்றொவீர்வோனு தல்விழித்தழலாலெரிர்துவெண்சாம்பராகயசே(௨௩) '



௪ம்: இருக்குறுக்கைப்புராணம். 

புன்மத நீதிலோசாய தீரெழின்மடவார்போசமேபொருளெனக்சொண்டு 
துன்மசத்ததுல்வறையும்வேளென் தேதுணிதாலொழிம் துளஞ்சமழ்ப்ப 
மன்மதத்செய்வங்கருப்புவிற்குமைச் துமலர்க்ணேயொன் ழ.றவிடுச்துப் 
பன்மதத்தவரும்பானையெவியப்பப்பட்ட துசாம்பியிற்றே, (௨௪) 

சனியெழின்மாரன்வி/௪ த முளரிசம்பிரான்விரிச்ச அழுளரி 
பனிமதஇச்குடையோனெண்ணமுமருளேபரம்பானெண்ண முமருளே 
கணிவருமகமே ணீ.றுடைமெய்யன்கடவுளுரீற டைமெப்யன் 

வணிசதையோர்பாசத்செம்பிரான் னச்குமனோபவன்றோற்றிலன்போலும். (௨௫) 

அத்.இரங்காச் இிர்சொடுபொருமசனேயச்இரமடைக்சனன்மிட்டும் 

புதிதானாகாயோசவானம்ரப்புணரிபாற்ரோணியையிசிக்தக் 

சத்திரமதியான்பெருஞ்சுடிப்புணரிசன்னகதச (முந்தின ரச 

௪7 திரமுணரின்வியப்புறுப யாசேசேவர்மானிடர்மு சலோருள். (௨௭௬) 

ஆதிராயசன்பாற்பத் தரமலர/கொண்டடைபவர்யாருமின்படை வா 

ரோ தியமசுவேளொருவனேயகைகொண்டுற்றளவாசதன்புற்றுன் 

மேதினியிடத்துக்க திர்வரச்சாணும்லிழி் பலாம்பேரொரிபடை we 
சோ தியல்கூகையிழிகளேகண்டுகு ருடடைர் இருளுறல்போலும் (௨௮) 

மாரவேளெரிரதுமுடிக்கதுகண்டுவாச்சளேட்டெடு.! சனனஞ்ி 

வீரவேனெடுங்கட்படைகளுமோடிவிரும்புபன்மலர்ச்கருங்கூக் 2ல் 

சோரலெயிர இரான்மிசைலிழுந்துதுடி நடிச்தப்புண்டிடலும் 

வாரரீர்விழிபினனையளுஞ்சோர்ச் துமயங்கிவீழக்செழுச் இிதபுகல்லாள். (௨௮] 

வேறு. 

கண்கவரும்வடிவமைர்சசட்டழகாமாலிகை/சோட்சாளாய்சாஞம் 
விண்கவரும்வரிசிலைக்கைவித்தசாசம்பரனைவென்றவீரா 
மண்கவருர் இருமுகத்காயசன்மார்பப்பெருர் இறலாய்மருவு்தோறெ 

லெண்சவருங்குறாகையாயெங்கு ரருயெங்குற்றாயெங்குற்றாயே. (௨௧) 

வல்லாருங்களபமுலைப்பூமகளுசாமளாம்வானவாமழ்ம்கை 

யல்லாருங்கருங்கூச்சலயிராணிமுதலியகுரரிவைமாரு 

மெல்லாருமங்கலம்பூண் டிருக்ககானமங்கலம்பூண் டிருப்பேன்கொல்லோ 

வில்லாருங்கரதலச்சென் பிராணராயகவெங்குமேவினாயே. (mu) 

ஒருக1லுமெனையகலாயகன் நிடுமோசபராசமுனச்கென்செய்தே 

னருகாலும்படையுடனின்னலங்காரவருதலையேயவாவி நின்றேன் 

குருகாலுமலர்ப்பொழிலுமெனைப்போலவெழிலிழக்துகுழையுமானி 

னிருகாலுமுக்சாலுச்தொழுவேனென்னெ திரொருகாலெய்துவாயே, (௬௪)



காமதகனப்படலம், ௪௧ 

சேடறியாமுதலொரதேீபொரப்போசறகாபென்றேன் கேட்டாயல்லை 
வீடதியாவஞ்சனைசெயரிபிரமா இயர்வார் ச்ைவிணேகேட்டு 

சாடறியாகின த திருவுருவமிழர் சனையா சாகானென்செய்கேன் 

பாடறியாவுவளசத்சென்பாகடைகொள்வானொருசார்படருவாயே. (௬௨) 

மட்டுமலர்க்கணையொன்றாற்புவன முழுவ துமயக்குமாராமாமை 

சொட்டுமுகமின்னொருசாற்காண்பேனோபணை த்ததடக்சோள்சேர்வே?ளொ 

கட்செடைப்பெருமானாரெ இர்சேன்றுசணை தாவிச்சட் (உபாயப் 

பட்டிமடிர்சனையர்தோவென்செய்கேனென்செய்சேன்பாவியேனே. (௬௩) 

வேறு, 

என்றுபுலம்புவள்விமுவளெழுவணிலமேற்புரள்வள் 

சன்றுபிரிசருமாவிற்கலங்குவள்சைச்தலங்கொண்டு 

துன்றுமுலைமேற்புடைப்பள் முகத்தரைவயெரொழிதற 

கொன்று துணையில்லாளாயு றக் சளுமவ்வேலை, (௩௪) 

இமையாருமிமையாருகசறையோனுமறழையோனு 

மமையாருக்சோட்டிருமாதமர்மார்பப்பெருக் சகையுங் 

கமையாருமுனிவாருங்கருடருங்கிம்புருடருமட் 

சுமையாருமனர்சனொடுசோலாப்பல்பன்னகரும். (ஈடு) 

௪த்சகருமற்றியக்கரும்விச் இயாசாருஞ்சாணரு 

மூத்தமகல்வசக்களும்பல்லுருச் இரருஞ்சூரியரு 

மொத்தஇசைபுரப்போருமுரையாசமற்றையரும் 

புச்சமூசமொழியிர இபுலம்புமிடம்புக்சகனரால். (௩௭௬) 

எல்லாரும்வரச்சண்டவிர இயெழு * சவர்முனம்வீழ்ச 

தொல்லாரும்புரிவரியவொருகுய்யமாறப்புரிம் து 

கல்லாருர்து இச் இடுமென்சணவனாருயிர்மாய்த்திர் 

பல்லாரும்வாழ்ச் திருப்பீர்பாங்காமோவுமச்சென்று, (௩௪) 

கொம்பரிலாச்கொடிபோலச்குழைர் தகுழைக்சறச் துவண்டு 

பம்பரமாருர்லேயிர இபடும்பாடுதெரிச்சொளிர்பொ 

னம்பரமாயவனருகேயடைந்த.வி ழிரீர்வார 

வம்பரவாவருண்முதல்வனுளனீயஞ்சலையென்றான். (௩௮) 

பொன்னேயாமெண்ணிய தன் புருடனைச்சொன்றிவெசுற்கோ 
வென்னேயாமொன்றெண்ணத்தெய்வமொன்றெண்ணியசெனினுமப் 

சொன்னேயாம்போகோரின் கொமுகனையெல்லிதத்தாலுக்



தருக்குறுக்கைப்புராணம், 

சன்றுகெமொலிரவ்கயிவ்வாறுசொலிப்பின்னுச் 

்ண்றுகருங்குழன்மாதேசொற்றபடிசேள்பெருமா 
ஜொன் றமலாடியுளத்தேயுன்னிரீத௫ம்புரி தி 

சன் அவாம்பெறவின்னேசாமுமவன்சாணடைகோர். 

அஞ்சாசேயென்றரை க வரிவார்த்சையுஎங்சொண்டு 

மஞ்சாருங்குழலிர திமன்னுசவம்புரிக் திருந்தா 
செஞ்சாதகவெடியோடுனிதமருமாதேவர் 

சஞ்சார்புபெறச்சென்றார்சச்சரபாணியன்மு தலோர். 

அருமறைக்குமெட்டானையன்பிலர்பாலொட்டானைக் 

கருமதனைச்சுட்டானைக்கருணைசெயருட்டானை 

யிருவினையுமட்டானையென்னுரையும்பெட்டானை 

பொருவிறிசைப்பட்டானைபொற்ப இயைஈட்டானை. 

பன்னுமீரிதடிகிழவிற்பச்சமம்பார்ச் துறைவானை 

மன்ணுழுயிர்க்குயிராகுவயக்கமிககிறைவானை 

முன்லுகிகமாசமங்கண்முமுதுமெடுத்தறைவானை 

மின்னுமிரு சயங்குளிரவிழிகுளிரச்சண்டார்கள். 

பத் திமிசவட்டாங்சபஞ்சாங்கச்தொடுபணிக்தார் 

சுத திமிகக்ககவோடுதுன்னுபல முறைகூழ்ச்தார் 

மேத. திமுயல்பவர்ச்சளிச்குமாவா சமுழுமு.சலை 

கித் இயகின்மலப்பொருளைகேர்கின்று த இசெய்கவார். 

ஆயிரமாமுககயனமாயிரங்சையாயிரம்வா 

யாயிரமங்குழைச்செவியோசாயிரர்சாளாயிரக்சொண் 

டாயிரமாமறைபரவவப்பாலாய்கின்றொளிரு 

மாயிரகாமம்புனையுமண்ணாகின்னடி.போ த்தி. 

அய்யனேநினச்சபயமடியார்செய்பிழைபொறுச்குஞ் 
செய்யனேரினச்சபயர் திருமமஹையொண் முடியமரு 

மெய்யனேகினக்கபயம்விச்சுவா இசமமுக்கொள் 

ைசயனேநினச்சபயங்காபாலிகினச்சபயம். 

அண்ணாரின்னடிபோழ்றியருர்சவஞ்செயாக்கொடிய 
செண்ணாகின்னடிபோற்றியேற்றமசனுருக்காய்க் த 

கண்ணாரின்னடிபோற்றிக ற்பனை ர்ச் தவிரக் இ: 

வண்ணாகின்னடி.போம்திவள்ளானின்னடிபோத்தி.. 

(௪௦) 

(ma) 

(௪௨) 

(2௯) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௪) 

{wer}



காமதகனப்படலம். ௬௩. 

மதிமேவுமுடிசொழுசோம்வயக்கு இருமுகக்சொமுதோச் 
அ திமே௮லிழி௦ மூதோக்சோலாதபுயந்தொழுதோல் 

கசொதிமெவும்முசசொழுதோங்குன் றவார்சிலைசொழுதோரன் 

ச இமேவுழரொமுதோங்கமழ்ந்தபோருடொழுசோம். (௪௮) 

சச சமாகறு ச்சொளிருஞ்செல்வருள.ச்சசலாத 

சுஜ்ம்மாமணிச்சடரோதலூண்டாசசுடாவிளச்சே 

பச்சமாசயர்மகிழெப்பழவினைசண் முழு சொழிக்கு 

மூத்தமாவரிசஇவாழ்யோசேவுனைநகினைப்போம். (௪௧) 

எச்சசாயாபுவனமெயைச்குகாயசகளவர 

வுச்சசாயசபலருமுவச்சுசாயசவிமையப் 

பச்சைமாமயிறமுஒப்படுபுபாரலகருணை 

விச்சைசாயசசாணம்வீரட்டேசாசாணம், (Bo) 

என்றுதுஇபுரிவாளுக்கெம்பிரானருள்சுரர் ற 

கன்ம மககுவேண்டுவதென்லிலுமெனவடி சாழ்ர்தே 

யொன்றுமடவாரின்பமு ற்றிலேமொல்லாரே 

கவென்றுசகொளமிகுதுன்பமேன்மேலுமடைச் சனமால், (௪௪) 

எங்கண்மனக்குறை£ரவிமையமயிறனைப்புணர்கது 

கங்களிருமூன் றடையகாளையு தித் திடவருளி 

யங்க ணருள்சுரக் இடு தியரிச ம வன த்திலமர் 

் இங்கண்முடிக்கணிக் சருளுர்தேவாகென்றிரச் சனரே. (டக) 

இரச்தவசமுமுசருளியினையகீர்செய்தது இ 

பரச்தவெமசகெதிர்து திப்போர்பாதகசக் ர்க் துயாவரென 

வரக சணிதர் சயனரிருன்வானவர்க்குவிடைகொடுத்து 

திரக் தரஞூறருள்சுரப்பநின் மலகாயகனமர்க் தான். (x) 

காமதகசனப்படலம் முற்கிற்று 

, ஆ இருவிருத்தம் - ௬௪௪, 

  

திருக்கலியாணப்படலம். 
:0: , 

அரிதவெனமேவுமண்ண றனருள்வழியே 

யரியயன் முதல்யாருமவரவரிடம்புச்சார் 
புரிதருசிலசாள் சள்போயினவொருதானே 

   



௪௪. இருக்குறுக்கைப்புராணம, 

சுடர்வீடுபரஞ்சோ இிசுவேச்சையஞாசலினாற் 

படருலூனர்தவிரப்பார்ப்ப திமணங்குறித்சே' 

சடலுலினிசேச்துங்காசபன்முசலாய 

மடனிருமெழுமு னிவர்அருசெனகினை ச்தனனே. 

எழுமுனிவருமுடன்வர் திணையடிமிசைவீழகந்து 

சொழு சனர்கடுவோடுகுழ்க்தனரெ திர்கின்று 

செழுமறைமுடியமருஞ்சின்மயபரம்பொருளே 

பழு சசல்பெருவாழ்வேபணியெவனெனவினவ. 

எவ்வுயிர்களுமின்பமெய் இவெ துருறித் து 

மைவ(நிசண்ணுமையைமணஞ்செயயமேண்டெசா 

லவ்வியமுசல்யா வுமறுச்துயர்முனிவீரர் 

செவ்வியமலையிஎ றபாந்சென்றுரைச் திவ௨ண்வருவீர். 

விசைசாஈடமினெனவிடைகொடுத்சருளுசலும் 

புரைசபுமவர்தொழுதுபொருக்செனமகிழ்க்மெழுந்து 

வரையிறையெ திரடையமற்றவனெ தர்வர் து 

கரையறுமடிம்ச்சியொடுகைசுவித்தழைசத்மெகி, 

ஆதனச் தினிசேற்றியருக்யெழுதலாய 

திதறுமுபசாஞ்செய்கனன்கொண்டாடி 

மேசகுமுனிவீர்கீர்மேவுஉற்யொன்செய்த 

மாசவமெவனென்றுவழுச்தினனெ திரிருக்சே. 

சரச றுரீர்வர் சசாரியமெவனென்ன 

வரிசவெனமேவுமருள்மலியோசேன் 

பாரிசருகருணையினாற்பார்ப்ப திமணஞ்செய்வான் 

நெரிதரவுமைமினெனச்செப்பவர்தோமென்றார். 

என்றலுமலையாசனெழுர் நுசைதொழுசாடி. 

நன்றருள்பெருமானேகயக் திதுகுறித்சனனேன் 

மன்றவென்பிறவிதவம்வாசித்தமறையோடு 

மொன்றுறவுயர்ர்சனவாலொப்பவரெனக்சென்று, 

உவளகம்புகுர் தவசைமேனைக்குமுரைசெய்து 

பவளமெல்லிசழ்ப்பு சல்விபார்ப்ப திபாற்சென்று 

தவளவொண்பொடிபூசுர் சாபதர்வாவோதி 

யிவளவெமைூழ்வோடி.ருடியர்பால்வர்தா (௧)



இருக்கலியாணப்பஉலம், 

காபன் திரியொண்கெளசமனொவெ?ட்டன் 

கோூிசென்சமசக்சனிகுலவமெய்யுணர்பரக்து 

வாசனிவ்வெழுவரையும்வக் இச்அமாமுணிவீர் 

கேசமிக் குயாகாஸினினைக் சருஸியபடி யே. 

இருமணமினிசாரற்றச் இிகழரிசவன்ம்வா 

ழொருமுதல்யாவரொடுமுவக்செழுக்சருள்கவெனப் 

பெருமுணிவரர்வாழ்ச் இப்போ யினர்பெருமான்பாத் 

அருமலிமலையரையன்றானி செய் சனனே. 

விச்சுவகன்மனைச்கூய்மணஞ்செயமெய்ம்மறைதா 

லச்சுவனயனா தியமரரோடெழுக்தருள்வா 

னச்சுவபன்மணியுஈகுமணிமண்டபமுற் 

திச்சவமானமறச்சமைர் இடி தென்றான். 

என் றலுமயனுள்ளத்செண்றாபுமகழ்சசியொடு 

மன்றல்செய்யாயிரக்சான்மண்டபங்கோபுாமே 

லொன்றல்செய்மாமஇில்களடச்கியவொளிர்மாடங் 

சன்றலிலாதுலகர்கண்கவர்மணவரையே. 

சோணங்கொடியமையத்துன்னியபர்தர்க்கு 

நாரணனயன்முதலோர்சயச் துறைதருமிடமும் 

பூரணருடமமையப்பொலிதருவே இகளு£ 

சோரணவீ திகளுஞ்சடர்விமொடரங்கும். 

கன்னலுமாம்பைகளுங்கட்டியகாலுடைய 

மின்னகுமணிமாடமேற்பொலியரமியமு 

மென்னவுமினி தமையாவெழுக்தொருமலையாசன் 

பொன்னடிபணிக் தரைப்பப்புர் இியின்மஇழ்பூத்தான். 

வேண்டுபகரணமெலாமேதகவினிதீட்டிப் 

பூண்டபன்மணிமாலைபுனைபுயம்பூரிப்ப 

வாண்டவன்வாவெ இர்பார்த்தணிமலையர௫ருக்தான் 

சாண்டகுதவழுனிவர்சலர் தனர்பெருமான்பால். 

வரையிறைசம்மதமுமற்றையர்மனம௫இழ்வு 

மூரைசெயவெம்பெருமான்கேட்டினிதுவர்தருளி 
விரைகெழுமலராளிவிண்டுவைமுசலாய 

சரையிலர்வருகவெனச்கரு தினன்வர் தனரே, 

(௪௦) 

(௪௨) 

(௧௯) 

(s@) 

(௧௪) 

(ser)



இருக்குறுக்கைப்। ராணம், 

ப மருத் அவர்கணமொருபால்வசச்சடங்கணமொருபா 

லுருச் திசணமொருபாலும்பர்தங்க ணமொருபா 

மிருச்இியகர் சருகர்சித்சர் சங்கணமொருபா 

லருத்திசெய் இடுமியக்சரா இியர்கணமொருபால். 

வாசவன் மு சலாயகவெண்டிசைமன்னவருங் 
சேசவன்கோசன தக்கிழவணுமாதவகத்தப் 

பேசுபன்முனிவாரரும்பிறங்குசன்பன்னியரோ 

டாசழ.ம௫ழ்ச்சிமிகஉரிதவெனம்புகுர் சார். 

வனமலிசாப்புகுக் சார்மாசவரெழுவர்களாற் 

சனநிகர்களப்பெருமான்கடிமணங்கேட்டருளி 

wer sen. tar alu on cory IH Mw Bp gy 

தினசாவொஸிப்பரனைசென்ற.சென் றடி.தொழுதார். 

புண்ணியமுமுமு சலேபூரணவான்பரமே 

கண்ணியமெய்யடியார்சைப்பமொமணியே 

யண்ணியயாங்களெலாமளப்பருமின்படைவா 

னெண்ணிய இருமன் ஐற்கெழுர்சருளுகவென்றார். 

மருவரிசமூலம்வயங்குறவொருசானே 

யொருவருமாவிலிங்கவுருக்கொடுபொலிர்தான்பின் 

னிருவருமுணரொண்ணாவெம்பெருமானருளாற் 

பொருவருமணக்கோலம்பூண்டனன் வெளிவரக்தான். 

இளங்க திரபலகோடியெழுர் சனவுருக்கொண்டு 
வளங்கெழுமணிமகுடமணிக்குழைகேயூர 

மேளங்கவர்மு£த்சாமொளிசெய்மசாணிமுதல் 

விளங்குபொற்பணிபலவுமிளிர்சரும்படி கின்றான். 

அயனரிமு சலானோரகரசாவென்று 

பயனமர்கைகூப்பிப்பணிவிடை சலைச்கொள்ள 

கயமிகுகணகாசர்கர் திமுன்னோர்சூழ 

வியன்மிகுவெள்விடைமேலிவர்ஈ சனனுலஞ்ய்ய, 

பல்லியமுழக்கமெழப்பண்ணவர்புசழ்ச்சேத்ச 

வல்லியங்குழன்மடவாரளவிலர்கவரிகொளச் 

சொல்லியமணிழுத்தச்சுடர்ச்குடைகிழல்செய்ய 

சல்லியலெம்பெருமானட த் தினன்வெள்விடையே, 

(௪௮) 

(௧௧) 

(௨0) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫)



இருக்கவியாணப்படலம். 

வானவர்கணசத்செடுபெம்மான்வருவ்ையுணர்ச்சே 

பூனமில்மலையரையனுபாயனமத வருக்க 

மானவயவையுடனெ திர்கொண்டடிரிசைப்பணிர்தெழுக்து 

கோனகர்களிூறப்பக்கொடுபுகுக்கனன்மஇழ்ச்தே, 

இகசன்மிகுவெள்விடைகின் நிழிர்சொருமாதேவ 

னகன்மிகுமாயனயனமச் சணர்சை கொடுப்ப 
திசன்மிகுபாதுகைமேற்ருமரைப்பசம்வைசத்துப் 

புகன்மிருமணவளனாயிர்போயினி திருக் தனனே . 

மாயவன்ரு சலாயவானவர்மாமூணிவர் 

அயரான்மலரிட்டுகசொழுனர்சூழ்ச் இருர்தா 

ராயவப்பொழுதும௫ழ்ச் சமரர் சங்குரவனடைச் 
சேயமண்டலங்குண்டம்வேதியங்கினிதா றா. 

இருமனுவெடுச்தோ இச்சிரு£குறுசெய்பொழிய 

வருகெழுசெர்தியோன்வலஞ்சழிச்சோங்கியெழ 

மருமலர்குழன்மாசைமலிவிரை துவரப்பிப் 

பொருவருபுண்ணியகநீர்பொற்பமஞ்சனஞ்செய்தார். 

பொன்னொடுமணிபலவும்பூண்டொஸளிர்பட்டொன்று 

சன்னொடுநிசரில்லாத்தாயரைச்சொளப்புனைக்து 

மின்னொடுமாறுகொளாவில்விடுபன்மணிப்பூண் 

மூன்னொடுபின்னருமம்முசல்விமெய்கொளத்தரித்து. 

பாலிகைமுூளைவயச்பப்பைம்பொற்சங்கணந்தரித் து 

வாவியகோசானமங்களஈனிசெய்து 

காலியலி.பம தஇிகோற்றசுகலெபக்சத் 

தாலியபஞ்சமிசேர்ரீசாயவுரோகணிகாள். 

உலகொருங்கீன்றாளையோங்குபல்லியமுழங்க 

மலர்முகவகிர் திசைமுற்ரறோழியர்வளைக்து வச 

வலசமரிருமாதரருகுகைகொடுச். தவர 

கலர்சொழக்கொவெக்துகாயசன்பால்வைச்தார். . 

மலையில றமேனையொவெள்ளறனெ இர்வச் து 

சலைபுசழமுறைவிதனைச்சண்ணு சற்பெருமானே 

நிலைமையிற்சொள்கவெளரீரொழுக்ளனென்றொெழுதா 
ன$லைகடன்முழச்சமெனவார் த்தனபல்லியமும், 

௫௭ 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௧) 

(௩௦) 

(௬௧) 

(௩௨) 

(som)



FN இருக்குறுககைப்புராணம்; 

விதிவழிபுரிகுண்.சசெர் சழல் வீய்யெழ 

வ இவை தருபானூறுயிரங்கோதான 

கி.திகலைமா சந்ரானரிகரிலையெனப்பொழிச்தான் 

ம.இமலியாவர்கரரமலர்மழைபெய் துவக்தார். 

நிறைபலவுயிரீன்றநின்மலை திருச்களத்து 

மறைபுகழ்மாசேவன்மங்கலராண்பூட்டி 

சறையறவறம்வளர்க்குங்ரையொருகசைபற்றி 

யுறையழல்வலஞ்சரூழ்க்தாநங்கோண்பொரியுறவட்டி, 

மங்கலமனையாட்டிமலாடிகரம்பற்மிப் 

பங்கமின்மணவம்மிப திதாமேலேற்றி 

யெங்கள்பிரான்வஅடமின்காட் டினனினி திருர்சான் . 

துங்கவச்சரைதூர்வைதூர்த் திறை ஞூனர்பலரும், 

குலமறைவிதிப்படியேகுறையறச்சடங்கனைத்து 

ஈலநு௱ச்செய்சசற்பினகுபுசழ்மலையமையன் 
வலமணிமருடா திமாலயன்மு தலோர்க்கு 

கில றப்பலகொடுத்தானிரம்புவசையிர்படிய, 

திவமுணிவரர்வாஜனோ இயர் தாமெல்லா 

மவரவரிடமபுகுலானங்கணன்விடைகொடுத்சே 

யுவமையின்மலையரைய ற்கருள்புரிக் துமையோடுஞ் 

சியமலிசைலாயஞ்சென்றனன்விடையேறி, 

மாயவனசலானாய்வள்ளலைக்சொடர்க்தேகத் 

அயவனதுகண்செர்தரகநெடுமாலே 

மேயசென்னுடனென்னவீழ்ர்சடி பணிக்செழுந்து 

பாயவென்றுயரகலப்பண்ணு தியெனவேண்டும், 

புண்ணியமறைமுசலேபுச் தாசோபச்சா 

னண்ணியவொருசாயேன்மெலிவதுசன்றாமோ 

கண்ணியவது தரச்கடைச்சணித்சருளென்னச் 

சீண்ணியம இமோலிச்சங்கானிதுகூ.றம். 

் வேறு 

பொதறியமர்மருமமாலேபுத் தரசோகநீங்கச் 
குறியமர்சவெளத்தைச்கூடியங்கெமைக்குறித்து 

கெறிவளரிர திசோற்பாளவளொடுகெடுவிற்சாமன் 

செறிவளர்சாம்பர்மேட்டைச்சேரு திசமைய்ட்சொண்டு, 

(68) 

(௧௪) 

(௩௭) 

(௩௧)



காமனுயிர்பெறுபடலம் 

பொடிபடிசாம்பசெல்லாம்பொலியவோருருவாச்செய்து 

சடிபகுலவாவிக்சமழ்புனல்மேற்றெளித்தி 

அமபடுமிடையாண்மட்டுங்காணமூன்னுருவாத்தோன்று 

மொடிபமமேற்றையோருச் சனங்களுயுறைவளுளும். 

௮ண்ணியசெடியமாலேயாங்களாகயெநின்சேயை 

யெண்ணியபவருங்காமமெய்துவரினியரிீழல் 
பண்ணியகடுமாலச் இற்பச்சமமுகமாய்காமே 

புண்ணிபவிலிங்கமாகிப்பொலிவம்யோகசனென்ன. 

பிறங்குமிம்ம_ந்சைஞாளாம்பிகையென்ப்பொலிவாணாளா 

மறங்குலவொருஈமஃகுறிரு இ .இக்சடுக்சுவாபரி 

யிறங்குமெல்லைக்குராப்பணிருர் அரீவாசஞ்செய் இ 

நிறயகொளுன்பெயராற்றீர்சசரிசமவொள்றமையச்செய் இ 

பிதிர்களுக்குவப்பச்செய்யப்பாற்காகேக்காப்பே 

ரூ. கிர்சராவண்ணகாட்டியொருஈகொலச்தெம்மை 
ய இர்வாப்பூசையாம்ரியெண்ணியாடைபோவென்டரன் 

ச இர்படுநேமிப்புச்பேள்ைசொழு இருக்கைபுக்கான். 

திருக்கலியாணப்படலம் ர்... 

அ... திருவிருத்தம் - ௩௮௬. 
1), momen 

கா.மணனுயிர் பெறுபடலம். 
ere 

௮ள்ளலருள்மொழிப்படியேமாயவன்வகுக் சமொரீ இக் 

சள்ளலருமலர் தவன் றுகடுகநெமோவனம்புகுச்.து 

  

புள்ளலருமலர்ச்குலப்பொய்கைஈறும்புனலாடி 

யுள்ளலருமன்பினொ௫ிமொளிதிகழ்வெண்ணீறணிம்து. 

கண்மணிமாலிசைபூண்கெருத்து றவஞ்செழு தெண்ணி 

விண்மணிபோற்கவெடிவாழ்வித்தகனைமெய்ஞ்சானப் 

பெண்மணிசேர்பெருமானைப்பிறங்குமசனுடல்பொடி த்த 

வொண்மணியைக்சண்மானணியோளெங்குளிரப்போய்ச்சகண்டான். 

கண்பெணிர்செழுக்சடிகேள்சைலாயச் துரைத்தபடி. 
வண்டுபடுமலர்வாளிமாரனுயிர்பெறவேண்டுச் 

தொண்டுபடமெரிலிர திதயரமொழிதாவேண்டுர் 
தண்டுதலில்புச்திரசோகமுமெனச்குத்தபவேண்டும், 

FF 

(௪௨). 

(௪௪) 

(௪6) 

(5) 

(உ) 

(௩)



Bw இருக்குறு$ை தப்புராண!:ர், 

என்.றுகுன யெடுச் தியம்பியிஸிய இருவருள் பெற்று? 

கன்றுமனச்சொடுமிர இசுவஞ்செய்யுஙக்கடையடைர்து 

மன்றுணடாவில்பெருமான் வரங்கொடுச் சபடி கூறி 
யொன்றம்வெருவலையென்றரானொருகிரு இர் இசைபுகுர்சான். (௪. 

அம்புவிமுமெல்லைேநரடவமைசாசோர் சடந்சொட்டு 

நஈம்புபுனற்கங்சைமுகன இசமோாயாவாஇச் ஐ 

வெம்புவினைப்பகு தியறமேலியவப்புனன்காரம்டுப் 

2ம்புபலர்கொளவிட்டான்பாற்சாசேச் இிரப்பெ.பே. (௫) ல்
 

பிதிரரொலாமனமகிழப்பெருர் தீர்க்சமி துமைத்கே 

ய இர்வுறவேள்வெர்சாள ச் சாணியிர யோட டைர்சாங் 

G Mia CHF MDL ICOT oh AT. ழே ாருருவமு௱ச்சொய் மத 

ச.திர்படுநேமிப்பெருமான்கையேர் திக்கொவெர்து, (௪) 

மண்முமுதும்புகழ்குலவாவியகன்சராவை சது 

விண்ழுழுதும்புகழ்பெரு மான்மென்மலர்த்தாளுளச்.துன்னி 

யெண் முழு துங்கவரெழு த்தைந்செண்ணினனப்புன றெளித்தான் 

சண்முமு துங்கவர்வனப்பிர்காமனுயிர்பெற்றெழுந்தான். (௭) 

சண்டாளங்கர கயமென்_£ட் டழசாவெனச்சருவிச் 

கொண்டாணெட்டுயிர்ப்பெறிக்சாள்கொண்ட துயரத்தனையும் 
விண்டாண்மிககுவப்பு ற்ருள்மேன்மேலுங்களிர றவ 

முண்டாளென்றிடச்சமைத்தாளுடம்பெல்லாம்பூரிச்சாள். (௮) 

அடலையுருவமுங்காணானணிரைர் சனுயிர்த்செழுக்த 

விடலையுருவமுங்காணான்விரைச்துழாய்முடிமாயோன் 

ரொடலையமர்குறுந்தொடிச்கையிரஇதுயரறச்சண்டான் 

படலைகறுங்கடுக்கைமுடிப்பானருளையேவியம் தான். (௯) 

சாம்பலுருவுடைமைந்சனெழுச்ததுதன்னுள த். துணர்ர்து 

சேம்பலொசொம்பலிடைச்சிர்சைமயங்கிப்பாண்டோ 

நாம்பலகாளித்தலத்தனண்ணுவமேனண்ணரிதோ 

வாம்பல்கமழ்வாய்ப்பிருர்தையணியுருவமென£சவன்றான். (40) 

மைர்தனேசத்துதலனையான்வாய்மொழியாற்சேட்டுணா்ர்து 

பைச் துழாய்மாலைமுடிப்பண்ணவனொன்றுரைசெய்வா 

ஸிர்சனாணீயடைஈசசெய்ச்சனையேயினியேனு ' 

மர் தகாயசனடி சார்ர்தருள்வழியேநில்லென்றான். (es)



காமனுமிரபெறுபடலமை. 

மாலோரிர திபொெண்சூலப்புனலாடீ 

யாரகவேகஜொல க்சவதறித்சசணிரு லை 

போரவேவுள்ளொளியாயோங்கியெழுமுள்ளொளியைசி 

சாரமேயடைர்தருத்சண்டம்போற்பணிக்சொழு* சான். 

ince? nti ig. Par ein வனம௫ழ்க் த கொடுத் திடப்பெருமா ன் 

மாணையாட்டிலில்வமு சர் றண்மலர்ஊள்பலகுட் டி 

வினையாட்டி ப டியார்க்குவிரிசவும்பெருமானைப் 

புணையாட்டிபாகளைமெய்ப்பூசைறப்பப்புரிர் ஐ. 

பொல்லாதான்்செய்சபிழைபொறு க ஈருளும்பெருமானே 

ஃல்லாரானோசினதுசட்டழலுச்செ இராவேன் 

வல்லாகாணின்னடிமைமாருசவன்பருஸி 

மெல்லாவெம்பவச்நுயருமொழிக்கருள்வாயெனத்து இத்து, 

மறைபசன்ளா -ளூம்பிசைபொன்மலாடியும்பூசிச்துச் 

கறையிலருள்பெற்றிருக்கசைகாசவிமீயாடுற்றமர்ச் தான் 

குறரையின்மனோேபவன்பணிச்துகொண்டல்போனிறத்சவனும் 

பிரைமுடியோனருளியவவ்விட ச சமர்ச்தான்பெறிதவந்தே, 

சாவாசககொலச்சம்பிரான்றனையடைஐ சார் 

மூவாசபெருங்கருணை மூக ந்துகொளானணிசர $து 

கோவாசமுச்சமெனச்குலமறரைசள்சொண்டாடு 

மோவா சஞானமயிலோடுமவணுறைவளால். 

இன் நமெழின்மன்மசனையெரிச்சலிழாஈட ச இடுவர் 

தன். றணையிலத்சலச்சேச ற்றிருச் த சவஞ்செய் து 

வென்று நிளிர்மறையோருச்சமு சருமம் இன்மிக்சபலன் 

சென்பறொருராச் திரிவ*த்தாற்செங்கைரெல்லியாங்க தியே, 

அமிவறியாமையிற்புரிர் சவடுபாவமனைச்தும்போ 

மறிஇுரையகெடுஞ்சூலவாவிநீர்புரோக்கணத்தாற் 

குறிகெழுஞானாம்பிகையோசேர் முனைக்கொடுஞ்ருலஞ் 

செறிபுனல்சாலத்சலமேயெத்சலச்துஞ்சிறக்கசால், 

அனையதலத் திருப்பவர்க்குகரகில்லையத்சலத்சே 

வனை இரணபுண்ணி பமுமாமேருவெனப்பெருகும் 

புனைதருபங்குனிம தியிற்பூரூவபச்சு த்தடுவிற் 

சினைமதவேளு தத் இ.இதெரிர் துமூழ்குவொர்க்கு. 

(BS 

(sa) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௧௧
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பரிமேசமாயிரதாறிராசகுயப்பலனும் 

விரிவாசவண்டாகுமேலுைசசவத இிதியிற் 

ரிவாய்விட்டுனு தீர்த்சம்பச்சறுகோராசர் து தலை 

யிரியாமலனமச் துவி தியியன்மனுக்கூ ஐ.பு.மூழுகில், 

பற்பலபோகரு மெய்தும்பழையபவப்பாவமும்போம் 

வறடறுமிச்சன்மபா தகமும்போமாணமும்போ 

பற்புசவச்சடங்கரையில.மரக் தவிதஇப்படிவபனம் 

பொற்புறவேசெய்தகொண்டுபுண்ணியவக்கிர்கூழ்கி. 

தென்புலத்தார்மனம௫ழத் இசழ்சரூபிண்டங்கொடுத்தா 

லன்புமிகக்கயைமேவியா ற்று9ரொர்த்சப்பலனும் 

கன்பு சவிர்சருப்பணஞசெய் இடி ற்பி திர் மிசமகிழ்ல 

ரென்புகல்வேனெத இிறத்துமிதுசெய்யவேண்டுமவண், 

தந்சைரார் ச்சம்புரியிற்றகச்கோடிய நசெய்பலன் 

மு அசனுமதியமாஉாசியையின் மூகுர்சறுககு 

நர் துகிவேசனம்பண்ணிககு ந மாயகொடும்பாற்றிற் 

ச்ந்தமிருவைகுச் சமடைச் இருஈகறப்பாசே. + 

கும்பம திப்பூணையிறகொடுஞ்சிலைக்காமனைப்பெறமா 

னம்பனைப்பூசித்தவர்தான ச் இினஈல்லானைக் து 

வம்பவிமுமமுசைர்துவண்புனலகொண்டாட்டியுள்ரிப் 

பம்பு இருப்பணிசெய்வார்படருவர்சாடிச்சி பமே. 

பங்குணியுற்சவஈடச் இர்பலனைசாஞ்சொல்லட்போமோ 
மங்குசலிலச்சலத்துவசிப்பவரேபிறப்பொ.ழிவார் 
கொங்குமலர்க்கனாச்காமன்குலவுகசைபடிப்போரு 

மங்குஈனிசேட்போருமடைவர்க இச. இயமே, 

இச்காசைசொல்லுகருக்கெலுப சாரம்புரிக் து 

மிச்கார்ச்தொடுபோற்றம்விருப்பினனம்பாசிவனே 

இச்சாலுமிச்சதையைச் தினக ரோதயம்படிப்போ 

னெக்காலும்யாகபலனெய்துவன்மாதவச்தோரே. 

காமனுயிர்பெறபடலம் (ற்றிற்று, 

அ இருவிருச்தம் - ௪௧௨, 

(௨0) 

(௨51 

ie 2! 

(2. 

(௨௫) 

(௨௪ )



கம்ப;ரப்படலம்; 

கம்பகாப்படலம், 
கதுவ லு ண 

முர்துகிரேசாயுஈச்கிலிரணியனென்றொரு கு வலூர்க்கன்றோன்றி 

நச் துபிரமனை குறி /பேயொருப தினாயிரவருடஈவிலலாசா 

ம%துகொடுந்சவம்புரி? கான்மலர் பசனுமஉனெ இரேயுவர் துதோன் jie 

சிக் து சலிலாசசையான்மேட்டவாமாரு து ௦ள்செய்ஆ:போனான். 

மண்ணககதும்விண்ணச்தும்பமலகர் தமி வ்கி வபா ணிசராலுங 
% ௩ ௪ ’ % சகு . 8 . 

சினை சரப பொ ஸரி f ருமற்றி 5 oy co (ip பிபி 7 Goor Fi & GT! Cyl 

(3 ட ‘ A ப் ச ய் + டி . 0] ம் ட் 
DSO SIO BY (LP Or! aud op wall uta CY UBL de CB Oh), உ ப 

ஸர ஞ்ச ரீவி மரு ய “ el) ய் ஸ் Peat, 
௩௮ 

சண்ணசத்துச்சடிபடைகசளெவற்றா 

HVA ED பாவளாயும போர்புயி பாவ்னா டிய 5 Lid COD) ME A oF SEB த 

சொல்லாகசமொடு தொ.பநில்புண்டுற வாபுபிமாமா GG) a eth alg nd UE BE 
7 t vf - ‘ c 

Qa veo g ர்வ ( : oft . , விரஜா 

OM NVOVT I OMICTAM WF OVA UL EE Ct 6 Gt GN, WT A INO ch NTN 8) 
க * ‘ ச . ௩ cf let “ம my செல்லாரும்வைஞுக் ம்டல்கு Gli Bint ole a poh திரம் ண்ட. 

a . க rare 6 ச் 

லே ண்பெபெலவானண வரக (ஸ் மர்யம் [ப (நாறா பாவி பே ea rant fh Lo) 

உட கு ௪ . + ம o * vey “of 

மாண்டிபொபட்டமஎர்குயிரநி் பயோ வமல் உர் பெர pop) 

யாண்டுவாய்கோமெனக்கரு தியரி &) aveor J or Ku CHL. GTO! (Lp aor போ 
ச ப க . . “ os, » of . ன் 

ஷீஷ்டிப ev POUCH a (ர ச்ச ட 11 அர குவே eur cool யை ய்ய டர 0]. 
ன் 

(in) A. 

(௪) 
. . ட வடட ல . . டசி உட 

பொவிசருசண்மணிபூண்ட ருக் நு இருவை ந்செழு சீ ம்பொருக்சவெண்ணி 
ச் my ரி டி ம * | 

மவிசருபோருள் பொழியக்கடுகூல ஈம விரக, மமன்போ 

யொவிகருமன்புறத்சாழ்ச் தபுனலா இயுபகாணமொருங கொண்டு 

வலிசருமாமனுவோ திப்பூசித் துசேரிச்துவண ௰௰ GVO Us 

அடியனேன். ந் திசோபர்தீர்ச்சலருட் சடலேயறையலாகாக 

கொடியமாபாவியிரகரிடர்செகுக்குமொருவரரிமொடு இயென்ன 

கநெடியமாசேவனுவந்சருள் சாம் நப ஈம் ழா ய்செடியப லே 
. ச . ச so tre ae a 

ஃடியரரணமல சோன்பாலவன் Qu nave மூழு நுங்க்றா ke BIT i8 காயே. 

மருவுகால்வகையோனியொ ழிசரக்தாணின் றரரமட ங்சலாகி 

வெருவு£ர் சரவெழுஈ துப சவிரவெளுச்சம் இிவேளையன்னா ன 
பொருவதீரமாளிகைகாயிர்படி மேலிருச் மடி பொழுர்மர்சேர்ச்சே 

யொருவுருஈகங்சொண்டுயீர்செகு த் திபோ தியென்றானுயர்யோசன், 

கோணா சவரங்கொண்பெலசரர்சாழ்ச்செழுந்துவிடைகொண்டவ்வாறே 

மாணா தசனகன்மாமாளிகைத் தூணின் றரரமடங்கலாய்வர் 

தேணாதவவனையெடுத் திருச் துவா ய்ப்படிமடி மேலிருச் இச்கொண்டு 

பூணுதைகூருரொன்மார்பு பிஎச்சனன்சந்திப்பொழு தின்மாதோ, 

(6) 

(x) 

(அ)



@r இருக்குறுககைப... ராணம், 

பாவியிரணியன்மார்பம்பிளர் தகெப்ச்சோரச்சனையும்பருகிமிட்டு 
( . ௬. ௬ + 

மேவிவபையா தியெலாமுண்வெர் சானடங்காசவெறியேசொண்டு 

சாவியமாரைர்ராடத்தலைப்பட்டாணுலகுநிலைசளர்ர்துசோர்க்க 

தாவியனையஉள்ண்டாள்சம்பமு ற்றோர்வரைக்குசைபுச்கடங்கனொளே. (க] 

பொழறிகுகைபுக்கடங்குசலுமமுரெலாங்கயிலாயம்பொருக்சென்றோே சைப் OFS @ Te 
யறிபமுறையிசெலுமாசேவன்உயிரவ ர்மோற்றியனுப்பவன் னோ 

னெறிதிகிரிப்படைமாலேோமனமாகெனக்சேளானெனச்குமீயே 

செறிசொலவச் சனைகினக்றாமதிகசானுணர்வாளாரீபோவென்றான் (a0) 

சாவாசவெறியினன்சொர்சேட்டவயிரஉப்பெருமான்சாபமாகி 

யோலவாசவலிக்கருடணுரகபெடு போரு சல்போறுறகோபத்தான் 

மூவாசாகத் ொமடங்கலை/கோச்செடிச் நமேண்ருகெயென்றும் 

பூவாசவெறியொழியதாநுயோசனைபோய்கமழ்போசட்டானே, (௧௧) 

போகடலுக்கலைபுடைச் துநிலையடைம் நமலையுடைர்சாற்போன் ஐமாழ்கி 

மாகடனேரிரணியனெய்க்தோர்க்ரு டி கசவெறிமுழு துமாய்ர் துபோச 
லாசடவுடனையச்தோவவமதித்சேனெனசடுங்கியச்சம்பூண்டு 

இகடவுசனர் தீரகே்ரின்றுசொழுதுது இிசெய்யமாலே. (2௨) 

மிருகருணைச்கடலேடிக் கனைச்உடங்காவைபவமேவே தவைப்பே 
ஈ௫ுமளவிலாசகுணா தீ தமேயுரைக்கடங்காகலமேகாடிப் 

புகுசரூவசாரணமேபுசல்பாமகல்யாணபுனிசவாழ்வே 

யுருசலிணித்தியசரபரூபமேயெனத்து இக்கவுவர்சானையன். (௧௩) 

இன்றுமு சன்மாயவசச்துவச்செயற்கைநினச்குரிய திரியாவண்ண 

ஈன்றுபுவிபுரக்தயெனசவின்றனளீங்னெனெவருஈலமேயு ற்ற 

ரன்று சன திருசக்சையரியடையவிவெச்சேனனடி.யிறறாழ்க்து 

சன்றுதிருமளானதுவெறிசண்டுகுகையொளித்தாள்சகரியோயென்றான். (௪௪) 

அன்னபொழுதலர்மகளையருகழைத்துச்சிறி துனர்சகலமேவு 

நின்னனையாயருவருப்பென்மேலடைர்துவெறுத் தனைசைவிட்டும்போனா 

யென்னவருவருப்புதினுங்சகொண்டானைக்சைவிவொரெங்குமில்லை 

ஈன்னயமிலுனைச்சேரேனிப்பாவர் தீரளவுகங்காயென்றான்; (கட) 

அச்சமிசவறியாதுசெய் சபிழைபொறுத் திர தியண்ணாலென்று 

கச்சமகல்பெருங்கம்பமுடையாளாய்ப்பணிந்தெழலுங்கரியோனோக்கி 

யுச்சமிருவெபூசைசெய்தனையேவிப்பாவமொழிச் துபோம்பின் 

போச்சமறவடையென்றானென்றலுமற்றவற்றொழுஅபுறத்துற்றாளே,. (௧௬)



இலக் குமிபூசை CHIL aw, 
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a. POM morarscuG.on 4 EM iui Ass hen sO geo@ nein cohey 
Quin np@) ஈடிம்புடவிபெலாமுமன் மொழிச் திலண்மிகவும்புழுச்சம்பூண்டே 
யர்றமினங்சடுவன த்சையடைக் சானப்பொழு சேதிர்ச்சன் நகொட்டுக் 
குற்றமிலாச்சம்ப ₹ரமாய சரி சகிவனமெய்ச்குணமிச்சோரே. (₹ஏ) 

முன்னமரிசவெனம்பின்யோசெபுரம்வளங்சண் மு.ற்றமேய 
பன்ன வருமெப் ரேரோனாம்பிரை பாமொண்புனல்வாவிப்ப அமர்தோறு 
மன்ன மமர்தரசாமசசனபுங்க ஈமு யிரடைக ரஞுதார் 
மன்வொரள்ரிர்சம்பகர புமபென்விப் பெயர்பலவும்௮யங்குமாலேோர. ( ௪௮] 

கம்பகப்படலம் (முற்று, 

YL BOM a iow - wm. 

வலவ (0) 1 வலவ 

இலகருமிபூசைப்படலம். 

  

தத்வ டண வம 

சள்ளலரோஇ PEO K FO GHA GH 
பெள்ளாருமாச்ச பிகையிருசாளும் 

முள்ளமர்சம்பம் பகையறப்போற்றி 
விள்ளமஇழ்ச் தாள். (௧) ஈகையினெழு் 2, (ஈ) 

வாயிகுசம்ப ஒளிசெய்பிராறிகு 

கரபுரமென்றோர் வணிய o Bs & 

இரமுறுகாமம் லளிசெயிலிங்கக் 
பரவமொழிக்சாள், (௨) செளிவினிறச் இ. (ஏ) 

இ.க்சலமேன்மை சீன்பெயரா(லார் 
யெச்சலமெய்துஞ் மென்பனலவரவி 
சுச்சமசாய யின்பு றயாரு 

வுகசமமென்று, (௪) மன்பினுண்டாக். (௮) 

மேவியஞல கங்சைமுளஞய 
வாவிபடிக்து மங்களதீர்த்சம் 
சாவியங்கண்ணி பொங்யெசன்கண் 

யாவிகுளிர்க் தாள், (௪) டங்சவமைத்து, (௯) 

கடுவடிமேய புனிதமதாடு 

வடுவில் பிரானை யினிதமான்ன 

விடுதலிலன்பு UMNO SI Ss 
கொடுபணிந்தேத்தி, (௫) (pola paris.» (௪0)  



இருக்குறுகைப்புராணம, 

வேறு. 

௮ன்னபுவலெடுச்தாட்டியங்கமர்தன்பெயரிலிங்கச் 
சன்னையினிசருச்சச் துத்சாழ்ர்துபணிர்சேத் இுயபின் 

மின்னைறிகாநுண்ணிடையாண்மேவியபச்சிமமுசமா 

புன்னபியகமேல தொளிர்பெருமான்முன்புகுக்து. 

ஓஒ.நகுரோசத்சளலவினுச்சா இச்ிடையோடும் 

பெருகுமாபுண்ணியமெய்ஞ்சானக இப்பெரும்புனலு 

மருகுருலசசடமென்றாச்சுெயயோசப்புனலுக் 

இருகுதிமமருக்சமருச் இசையொருதன் றடப்புனலும், 

தன்னுடைகாயகனிர இக் நிசையமைக்கசடப்புணலும் 

பொன்னுடைடப்பொலிஇலைப்பூண் முலைமாமுமச்சாட்டி 

பான்ணுடையறறநுக் எயிலம்ளைவயிர பே Cer ho C10 6% 

செனனுடையவிளமி்ராளைச் நுெ முவிசைச்சார் 2ம். 

இணியபான் மூகற்பலமெரெபெடச்சன்பு௱வாட் டிக் 

கணியவாமொழுிமடக்சைகருமெப்சல்புன்ளாம் 

பணியவாக் தரோணமகிழ்பைக் து ராய்க ர மெய்வ 

னணியலாம்வில்வமு களாகிபுபற்பலமு 2 ம. 

இருவர தங்க மியமுதுமுிர்றணவின்பல்வசைய 

மருவுலிருப்பொடுமெட்டிவயங்கு பு கோட்டி 

பொருவுசவிர்கருப்பூப்புண்ணியபமாங்காட்டி த 

இருவுபச £ரம்பிறவஞ்சையாமவினணிதாற்மி, 

சாச்சகுணவிமலானமசங்காகங்காகரசா 

மார்கசயோசெபவவரிப்பிரியவிசவபர 

நீர்சரியபவராசறித் இயரிட்களபு வன 

வேக்ஈபசுப இரிமலவீரட்டே சரசாணம். 

கூவியினி சடியா்பணிகொண்டருரமெம்பெரும 

தேவியோர்பாலு டைய இவ்வியமங்களசுஞுண 

காவிநிகர்சளசசளகருசகருகிட்களபுனித 

மேவியருள்பெருங் கருணைவீரட்டேசாரசரணம். 

கடுவடியின்முளைதசெழுச்சகரும்பேரின்னடி போற்றி 

கொடுவரிவென்றுடுத்தகுணக்குன்றேகின்னடிபோ ற்றி 

வடுவரியமனம்ப இியுமணியேகின்னடி. போற்றி 

நெடுமறைகளளப்பரியறி தியேகின்னடி போற்றி, 

(௪௧) 

கமி 

(௮) 

{a ம) ) 

(ser) 

(௪௮)



இலக் நுசிபூசைப்படஎம்: மள 
tb 

சிக்கு கிர கிர்ருர்சேனேசின்னடிபோத்றி 
ம் me ட டி + . mm a ~ “5 ௬ 

வர்ஜிர்கவுயர்ச்து மரமும் தேடின்னடி,போ ற்றி 
s ௬ 5 a ர ரு . ஞர் ப் 

௪௪ இப்பபா ப Bribe a 1 ன்னடிபோற்றி 

க௩ இிக்கவெழுங்கபுூப்வகடலேரின்ன டி போற்றி, Mp 

உ oe a டி கரு 

YG VEATCH AC IT Ol id) கல சமர 

் 7/7] Al er or 19. ம் 7 ட் ry tyres 4 on பி டட ரம 7 (PFA orang SLIT ONY மு நுல படு பலி கதும் 
த் 9 உ ப _ , 

CM od oy Sr org CE A Oe dt சபெஸுயட பம்லா 
ட ப ட்ட ப ் ye ட ட * { 

Bh ga கின் (9 (2 Ait ool PhS Lev Gl os ory. Ces jf ரமி. R20 
ர் ct 

* wm ~~ . 3) ந். * ௬. 

வண்ணாறு னிட பெயம்பியியவாறு ரா ரண்டு 
ச் 5 foe ் ரு 3 “t eh ' 

lareat ay uy க மலமே விப்யோம எம்ரயுக 
ர 5 ல ப் 6 

நன ரும்க யிவில நு தியிசயுகல முறப்பு 972 

சொன்றுமனமுடையாளயுவர்துவருமசக்சானி/ல், உ௰ 

விர்சமணங்ெ இர் சோன் றிவேண்டியழென்னுபையென்ன 

முறிய வெண்டமுரலமுளரிமாமலர்மடந்தை 

யதா வொருறின்னடிக்குமளவாமின்னொருபாக ற் 

நி. சுமின்பொன்னடிகருமோவாவலபெனக்குறுக, (2.2. 

Qe IO «0 cor won we) to Coat சீரம் மையா ற் 

9ச/வொண்ட வென்பாவக் இரகொழிகமாணியற்று 
படு ony G) ச் 1 oe , ப் = ~ த Taf ர ழி Qe குிகொண்டபெருக் Fit சங்குடைச்துயான்் மு.பித 

மமிகொண்டசெங்கைநினைவக் இப்போர் இழுவுறுக, (௨௩) 

யான்செய்தது இியைகினகெ திர்செய்வயோரின்புறுக 

சேன்செய்தவிய்வரங்கள் ியேற்குவேண்டுமென 

வன்செய்சமழுப்படையாஜனொருங்குகொசொனன்மறைக்தான் 

மான்செய்தவிழிக்கமலைமகிழ்ரந்துவிடைகொண்டெழுக்தாள. (௨௪) 

தன்பதியையுளத்துன்னச்சார்ச் துருலக்சடக்தோய்ச் 

ன்ப இகசங்கொளவேடியரிதகமூல ச.கமரு 

மென்ப இசவாப்பரானையேத்திவிடைகொண்டருளி 

பன்ப இபுள்ளிவர்க் கடைந்தான் மாவினொ?ிமாயவனே. உடு 

இலக்குமிபூசைப்படலம் முற்றிற்று. 

Ay திருவிருத்தம் - ௪௫௫, 

ம்



இருக்குறுக்கைப்்। ராணம். 

குமாரயபூசைப்ப படலம், 

Lt 

  

‘eye 
20. 

  

மயிலைநேர்சாயலாளைமாமணர்செய்துகொண்டுக் 

ஃயிலைமால்வரையயைச்சார்க் தக ண் சற்பாமயோ &) 

மெயிலையேலீரமோவிவிண்ண வர்க குவப்புகசெய்வான் 

» fh fd ச த து முயிலகமோமொழியாளோடுகடியாட்டயர்ச கானன். 

அயிரவருட மிவ்வாறளவளாயாடுங்காலை 
மாயிருவிசம்புிஉளவுவன்் 7 US) 1h 10 oul é & GAA 

மீயிகுஞ்சரர்களெல்லாம்வெள்ளியஙடிரிழைச்சார்க் து 

பாயிரமறையர்சேறுப்பண்ணவவபயமென்ளுர். 

CO yak gous. Ds இருப்பெருங்கருணைசெய் Bl 

ety) 01 05 0 fA) as) as orion 00) Cp FON வள -B fF BD oF Os 

மேவாவெணியேவர் துமிளிர்சச் இதி முகத்தோ 

LE BH LP bib) BOA MGM th Hi சமரச து. 

BY OD) IDL wal) us யிணின் அமு பொ p ௩ வக்க 

மறுவருபொறிமேலோங்ாஈவானவாச்சர் தீர்ப்பான் 

உ பொறியாசச்செய்து suena od Ra} 

யுநுபொறியிவம்றைக்சைக்கொண்டுய்ம் இடுங்கங்கையென் றா. 

அ மிலுகல்கச்கொண்டாரன்னவர்மாறித்சாங்க 

ய ௱மார்சகங்சையாற்றின்விடுசலுமதுவுமஞ்ூிப் 

போற்றுறஞ்சாவணச் இற்புசவிடுச்சதுபுக்காங்குதி 

சோத்றமோர்க்தமரர்யாருஞ்சூழ்க்துகாச் இருக் தாரன்றே, 

இளங்க இராளோர்காலத்செறிசடன்மூளைக்சாலென்ன 

உளங்கெழுகுழவியாறுவயங்குமப்பொய்கைதோன்ற 

வுளங்குஸிர்ஈ சமார்யாருமொருங்கறுமினைக்கூவி 

விளங்குபால்கொடுச்கவேவிலீழு றவளர்த்தாரன்றே. 

மழமகவுதையங்காண்பான்மால்விடையுமையோடே றிக் 
குழமதிமுடி த்சபெம்மான்ரு செனங்கப்போதே 

யழயெவுமையாள்செஞ்சேயாறையுமணைத்துக்கங்கை 

தொழவருமாறிராறுவிருச்தவாதுலங்கவி “9. 

பெ 

fy 

டு



க குமாரபூசைப்படலம்- கு 

திருவடியிரண்ு ணி கிகமுமொன் ரசச்செய்து 

மவருமார்பிற்செொ்ச து மாமுலையூட்டவுண்மி 

பொருவருவனப்ட வாய்க்க பொலிந்த துகுழவிசேவி 

யொருவுமாசைகொண்டேயற்றைள்பரமன்பாங்கர். 

மால்விடையமைத் தவெள்பரிமால்வரையடைக் சானையன் 

பால்வமுபிறைபோஃமைக்தன் வளர்ர்துபல்விளையாட்டாற்ற 

மேல்ல ருமமரர்சேக வேச்சமமீயாசவென்று 

சால்புடைப்பட்டங்கட்டிசசங்கரன்பாகக்காழ்கிது, (௯) 

அய்யவெய்வசாரர்தமையறுச்சரள்செய் தியென்னச் 

செய்யசன்மகவைக்கூவிச் இிசழ்சாவணைச்துமோந்து 

கையமர்செல்லிமானணுங்கடஉனதசெமைப்பூரித்து 

வெய்யவவ்லகசுரர்ச்சாடி விண்புரத் தஇகென்று. (௧௦) 

சச்ியொன்றங்கைகல்இச்சவாப்பெரும்படையுங்கூட்டி 
முத்தியெண்ஷினர்ச்குகல்குமுழுமு கல்விடையுகல்கப் 

பத் இியிற்பணணிம் வசம்_சபங்கயப்பாகம்போற்றி 

௪4 இபெற்றெழுச்சானெங்கள்ககசைவீ ற்றிருக்குஞ்சதெவ்வேள். ! ௧௧) 

வானவர்கணமும்பூசகணங்கருா்கொடரவக் து 

கானகமெவைகருமேலாமரிசடிச்காட்டையுற்று 

ஞானகல்யாற்றுமூழ்செரு இரிகருலகங்கை 

யானவண்புனலுஈசோய்க்தானரி ல மாற்றான். ( #2.) 

பிறங்ருயோூீசர்ஞானாம்பினகஈயிருவரையங்கண்டு 

நிறங் செர்பு வியிற்றோயஷெரேலெனப்பணிச்செழு 5 Gf 

மறங்கொவுணர்ச்சாடிவாகைகொள்வரங்கொள்வானமிக் 

கறங்கொபூசையாற்றியன்பினாற்ற இச்துவேண்ட. (௧௯) 

அவெடிமுளைக்தயோடுிகாதலர்கருள்சுரர் து 

விசெடர்ச்சூலமொன்றுமேவுறககொடுத்துவானை 

யடு இிறற்றகுவராவியழிச்தடைவாகையென் நூ 

கொகெழற்குமான்றன்னை ச்தாயயோ௫சனேவ. (௪௪) 

விடைகொடுசொழு துபோக்துவிண்ணவர்சமக்குகாளு 

மடையலராயதாரசாகானா இிவெய்யோர் 
படையொமுடியமாய்ததுப்பண்ணவர்சிறையைமீட்டு 

ஈடைகெழுமயின்மேலேறிரலங்கொடன்னிருச்சையுற்றான். . (௪௫)



Gn WD இருக்குறுக்கைப்புராணம், 
tt 

வெள்வியங்கிரியின்மேயவித்தகனேவப்போர்தே 

யர்ிலைவடிமேவேம்பியாற்றினன்பூசையென்றா 

லெொள்வபியவறிலிவி2 ரொருகடுவனம் தின்மேன்மை 

வர் பியயாரேசொல்லவல்லவர்மதில்குங்காலே. 

ருமார(பரைப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆட இருவிருத்தம் - ௪௭௧, 

  

rye 
ந்ஷ்கையககள்ளஷசக்கடை 0. 

இசா மலிங்கப்படலம், 
ப வவட gs Peed ae Mar 

சொற்றமேவியகோசலைகாம் டினா 

னர்றமோயுமயோ ச் இபுரப்பவன் 

கற்றயாருங்கமையுர் சாரற் 
குற்ுமைக்சணுவர்ரு மிராமனே. 

சாரைசொற்கொசெம்பியும்பேசேழிறி 

சிசையும்பின்றெடர்சாசசென்றனன் 

மேகையாளர்விரும்புவணம்புருக் 

சோசைமாசவரோடுறைக்கானரோ, 

அன்னசாலையிலப்பணிறர் சன 

னென்னவக் துபரசனியம்பினான் 
* ந் ந ௫. 4 சொன்னபோது துணுச்க முற்றேங்கியே 

யின்னன்மேவியிரங்யெழு,சனன். 

அய்யனேயெனுமாண்டகசையேயெனு 

மெய்யனேயெலும்வித்தசனேயெலுஞ் 
செய்யகோலுடைச்சேவகனேயெனும் 

வெய்யனேனைச்சைவிட்டனையேயெனும். 

எந்தகாளுனைச்சாண்பனியானெனும் 

வெர்சசோவுன்விறற்றடந்தோளெனுஞ் 

ச்தமார்பிலெனை த்தழுவிச்சொளா 

வர்தவன்மையடைர்ததெங்கேயெனும். 

சோரும்வீழ்ச்து துடிச்கும்விழிகணீர் 

வாருமாறுவருஈதுமன த்துயர் 

இருமாறுசிறிதுமிலையெனும் ௨ 

பாரும்விண்ணு ம்பரவுமிராமனே, 

(ax) 

(8) 

(௪)



இராமலிங்கப்படலம். சுக 

இருர் திவ்வாற மெலியவிராமனை க் 

திருஈதுமாசவர்யாவருர்தேய்றிளு் 

பொருக்துமாறுபுகன்றுசெளித்சபி 

CM GG HOTEL COT LY MANN hf) GO aT» (வ) 

அண்ணி ரர னாலுவ்ப்பெய் திலான் 

மன்ர்மன்னனைவழிதிகுக கானக 
முன்னணமோர்ச் துமுணிவிலிராஃவ 

« க - ட்டு ந னென்னசெய்துறிஈற்செ்வேங்கியே. (௮ ] 

ுங்கமேன்மை FH GHG cf LOM LT FY OI 

பஙகமோயுபொழ்பாகம்பணிர்தெழா 

வங்கா கவெள்மாப்பன் மகிம்ச சியி ப ப் 

ங்கரீர்கஉட CDN oF சமைம் COT EDI « ம் க] 

சிற் ஈமாரலஞ்செப்புவையேலவ 

ண றம் வாசடைக்தாற்றுவருலென 

வுறச் சமா சவணுள்ளதிதுணர்ச் ண 

மறம்சவாச்சிலைமைர் சணுக்கோறுவான். (0) 

Gary. 

அலஙரு இருமயிலாடுதுறைர்ருவாயுத் இசையி 

விலங்கரை யோ ரானை lt 150) shoot ௮ுமுளதகொ HPT OT 

மலங்குமரிசவெணமென்றசையுரைப்பரக்கல தது 
. க . டி ஏ) . ம f 

மலங்க SS Gh COD பிசையோடியோகீசன்ம இழ்ச் சமாவான். (௧௨) 

௨ட இசையோர்ருசோசத்துமாஞானசஈ இயுண்டு 

குட இசையோ சேசேனெ திர்குளிர்ரூலத்கடமுணடு 
படர்கிரு திச திசைசெடுமால்பண்ணியவண் புனலு ண்ட 

லிடர்தபுவாயுச் இிசையிலிலச்குமிதிர்த்சமுமுண்டால், (௧௨) 

ஏற்றடிலைக்காமனைக்சகண்ணெரி/குணவுசெய் இர இ 

போற்ற கெடுமாலிரப்பவுயிர்கொடுத் துப்புரர் சசலஞ் 

சாற்றரியபெருங்கம்பஞ்சலசையடைசக் இரித்தசல ட்ட 
மாற்றரியவடி வேலான்வணங்கிவரம்பெற்றதலம். (am) 

அனைய தலச் ஈனச் ணெயாயமைந் தசலமெங்குமிலை 

புனைகழற்காவிராக்வரீபொருந்துறவத்தலஞ்சாரா து 

துனை சரநீர்ச்சடனியற்றிற்சொல்லமுடியாதுபல 

மனையவளுர் தம்பியுஞ்சூழ்தாவாங்குமருென்றான், (௧௪)



தருக்குறுகைபபுராணம், 

என் றிமுளி௮வளைப்பணியாவெழுந்சொரு சம்பியுமனையம் 

பின்றொடாவரிசமொவனம்புகுர்தான்பெருங்காத 

௮ன்மியெழவி சிப்படியேருல தர்த்சம்படிர்து 
சென்றுகடிலடி முளை த்தீதிப்பியமுர்த் இியைப்பணிர்து. 

பொங்கருண்ஞானாம்பிகைதன்பொற்றாளுமுறப்பணி௰ து 

மங்கலமாக் து இமுழக்கிமாறுப்பேரன்புபுனைக் 

, திங்கசன்றியோசசனெ இரரைக்குரோச,ச்சளவிற் 

மங்கவொருவெலிங்கர்காபித்சான் ஐன்பெயரால் 

ஞாலம்விரும்பொரு தீர்ச்சசலமுறவவ்விடச்சமைத் துக் 

கோலாஈறுநீராட்டிச்கூவிளங்கொண்டருச்சித்துச் 

சாலவுமிவ்வாறபலகாள்பூசைதகச்செய்து 

சீலமிரு ௪ இசெய்வான் சிலை ச தடக்கையிராகவனே, 

வேதவாம்பரியுடையாய்வேசவான்்சிலம்புடையாய் 

வேதபாதுகையடையாய்வேதசோவணமுாடையாய 

வேசவாசனமுடையாய்வேசமாவடிவுடையாய் 
வேதமாமொழியுடையாய்வேதநாயகசரணம். 

மலருறைவோஞாய்ப்படைப்பாய்மாயவனேயாய்ப்புரப்பா 
. யுலரும்வகையில்லாசவுருத் இனேயாய்த் துடைப்பா 

யலருமருட் கு ணக்குன்றேயாராதவின்னமுதே 

பலருமுவக்தேச் இடுநின்பாசசாமரைசொழுதேன், 

என்று து இத இடுகுரி௫ற்செம்பிரானருள்சுரந்து 

ஈன்றுமகழ்ர் சனமின்னேகுசூலத்தடச் தீரத் 

தொன்றுவி இப்படி பிண்டமுதவு திலாஞ்சலியுஞ்செய் 

கன்றுதலிலாதஙிரு இத இசையுளதேோர்கனதீர்த்தம், 

௮ன்னகரியவன் றீர்த்தத்தசன்சரையோர்சிரார் த்சஞ்செய் 

முன்னவஃதொன்றப தினாயீரஞ்செய் முழுப்பலனா 

மென்னபகைமேவிடிலுமிரி 'த்துவிசயம்பெறுவாய் 

மன்னவபோவென்றுரைத்தான்ம௫ழ்் இராசவன்பணிர்து, 

யாளுற்றுமித்தட த்சேயார்வர் துமூழ்கிகினை த் 

தானாற்றும்பூசையினாதாமெலார் திருவுறுக 

வாளுற்றும்பிதிரர்களுமகட்சியுறவருளென்றா 

னாஞம்.ழங்கொடியுடையானற்ருகவருள்புரிக்தான், 

௧௫) 

௧௬) 

(௧௭) 

௧௮) 

(௧௧) 

(es) 

(௨௨)



இருவிழாப்படலம். 

புவிடைகொண்டெழுர்துபுனல்பொங்குருூலக்சடம்போ 

யறவிடையான்பா தினை கப்பனேம்பிரிககவெனப் 

பெறலரம்பிண்டஙட்கொடுத்துப்ே ச சருப்பணஞ்செய்தான் 

மிமமலிவிட்டுணு கீர்ச்சஞ்சென்றுரார் த்சம்புரிம சான். 
கள் 

மன்னு சசாசன்ரோேன்றிமகிழ்ச்சேனென்புண்ணியத்தான் 

மின்னு சுவர்ச்சசசடைம்சேன்மேசகுமித்தலக்சடைந்சே 
யுன்னுசருப்பணமா இய ஞற்றியவன்புண்ணியச்சால் 

பன்னுகையிலையையடைவேன்பார்ரீயென்றகன் றனனே, 

சரதையுரைக்கதுகேட்டுச்சானகொயகன்மூழ்க்து 

சிச்ைகளிப்புறப்பின்னுஞ்சிலகாளங்இனிசமர்க் து 

நிர்சையிலாக்கடுமூலநின்மலனாருள்பெற்று 

முூர்தைவனம்போயமர்ச் கான் மூ.ற்றுணர்ச் சமுூனிவாசே, 

இசாமலிம்கப்படலம் மறு றிய று. 

அட இருவிருத்தம் - ௪௧௬, 

௦ 6 
L இருவிமாப்படலம். 

அழிவது அடை மரு புண்டு ரோக 

கணிவிராவுகடுவனச், தீணியனாகயசம்பிராற் 

இணியனாயவிராசவன், புனிசமாவனம்புச்சபின், 

சானஇூப்பெயர் ச்சையலைச், சானகச் இற்கவர்ச் துபோ 

மீனமுற்றவிராவணன், ரானமுற்றறச்சாவொன். 

அரச்சர்கோன்முசலா ஏய, விரச்சமில்லவர்யாவருங் 

கரக்சமாய் ச்துச்சழிச்சபின், புரச்குஞ்”தைபொரும் தவே, 

ஆர்ந்துமேவுமயோத்தியைச், சார்ச்துமாமுடி தாங்கினான் 
வார்க் துநிஇிவழிப்பகை, தஇீர்க்துசெங்கோல்செலுத்துகால், 

ம.இித்சவாழ்ச்கைமருவியே, பதித்தஞாலம்பரிப்பவன் 
ச.திததஞானச்கவெடி, ய இத்தநாதனையுன்னினான். 

் வேறு, | 
தந்தையுண்ம௫ழ்ச்சிமேவத்சகுபெருஞ்சிறப்பும்போரி 

னிச்தையின்மிகையுமெய்தநின்மலச்கருணைசெ ய்த 

வெர்தையைமறர்சேனக்தோவென்செய்தேன்பாவியேனென் 

மர்தையின்முனிவரோமென்புமி தாரச்கூறி, 

Jn fh. 

(௨௯) 

(௨௪) 

(௨6) 

(௪)



tin 7? தருக்கு றுக்நைப்புராணம். 
t 

ச் நூ ப] பி a ச ச [ு 

ப்பா திரமிரு வேண்டும்பொருள் சா மெடுர்து சொண்டு 
ரீ ம் * . . ச் 

UN Meet te aratle Lf start J ர்பலமெல்லிழைக கலைக 01 இ 

மெ மாளலிலாவவியைஉ௨னவ௫ப்ப/சொண்டு 
* ef (> 2 a ர 

Poo மாசிபையோடுக்சம்பியரமைர்சா ௩ழ, 

புயிஃரிபாறி பாயபடைசகாஞ்ரும் ப ரமொயட்ப் ர் க GM (Gh Y a eh " 4 td 

fy 7 ச * . 

elit gem (44 9. fly fom So BAM Beal Ped 1 CT, Sr tpt 

புிருமாபுபொஙகப்பெபப்ளெடி ம பரின்மேர்கொண 

| ரிரிம ஐபயுர்ரி பபா ிபடா மண்ணால். 

உரு ட a ச் * ச 

ரி ர்ரிகோர்ையோரிரஙாறபப் செய்ப கொண்டு 

Tha எ பண்பிவரும {fi OO LAL ig wo) rap B dl 

wet MA mr Conon wu aBi ip H&L Qo & 
tt 3 ச ச . ச ச a “y * ( 

ெண்ழலி நிருர்ரு॥/பெம்மாவவிமாமலர்ப்பா ரம்பே ரி 

பெருஈளுள் ஈபாருராணாம்மிறயிபூ, எடம் an gg) 

புடம் oF ph gt CO) Matec Iu Cun mre Us) VG) Foot oop 

Hh Bi greg ரிச் இடப்பரிரிலிங ஈருப டத 
. . ®ve 6 . ' 

யருழுசென்றடியின் விழ ரானளப்பருமன்புபொங்க, 

பொருவரும்புரையாற்றிப்புறயவிடைசொண்டுமிட்டு 

மருவருஈு, ல மா சவவியொண்கரைமேல்வர் நு 

வெருவருமுணிவா இயாவருமேவவை 

பொருவருமருண்மாபேயற்ருறுவிழாஈட உசவெண்ணரி, 

மேலவாகநாட்டுவைரும்விர சுவகன்மற் கூவி 

யாலயமா இயின்னேயமைச்இிடவேண்டுமென்னச் 

சாலவுமுவச்துதெய்வத்சச்ஈனுஞ்ரிற்பம்வாப்ப்பகி 

சோலமாசதளிமுனயாவுங்குறித் தினி திய/ஐ வானால். 
oO Gary 

Lear Ta (HAD TE OGG gh FUN Sor பமாமண்டபிருச்சமண்டபம்பொன் 
இளாகரு ராரதுகாலொடுமமைர் தகேடின்மண்டபமொளிகீ௫ித் 

தீபா௮ருமோராயி!ம்பெருங்கால்கடவாதமாமண்டபம்வண்ட 

ரர் ருமாலையுவர்சு இிண்புயச்ருழுறைபலசேவர்தங்கோயில். 

மன்ிபராளாம்பிலசவளர்சோயில்வானளாவடும்குமண்டபங்கண் 

மின்னியவசந்சமண்டபமுகில்கண்மிமிரைத்சவமுமாமதில்க 

டுன்ணியயாசசாஉைபெஞ்ஞான்றுஞ்ஈடர்த்தழலருமடைப்பள்ளி 

பன்னியவண்டமுசட்டளவெழுஈ்துபடரொரீ கள். ர 

(8) 

(40) 

(௪௪) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௪௪)



இிருவிராப்பட௪'' ௭௫) 

SOD Lo மொம்பர்சரவணபவர்ர்சா, i கே A ELUM THD 

விழையமொண்ம சாமாககக்தரானச்கம்வியே தர கமொகடராசர் 

பிடைபசவணரகோருள்ளம்விட்டகலாப்பே ாருட்காமசங்கா£ 

ருழைபகலாகமற்றசாவானறோரொள்ளொளிசெயு MAY aD. (கி) 

விடைமயிலன் ஈமாருவாம்பாலிவெள்ளைமாவியானை வெம்பு த 
Ne 

மேடையவண் சயிலைஉர்பஈமா இயுவமை யிலாப்பலஷூர் தி 

பபிடைசொடிகுடைசாச்சாற்றிசாமரையே்லிராங்குறமொலியலால்வட்ட 

மடை சருரிவைமுூன்விரு தபா கிரங்களா தியபலவுான்கமைச்சான். (கு) 

லெ ௪ ற் . ச 70 ¥ & சு . 

மையவர்கேகலோசமர்சார்கேற்றமாளிசைவயங்குபன்றடங்க 

ணி ன்ண ak Aa Aly ag ல்யாக SOD Jk Me விறைசருமன்னசக்காமிராகிலையமசல்பயாவைமமை் நால 

குறைய பாவும்படைக்சனனென்றுகோசலைமைம் ஈன் மூனுரைக்கா 

னறைகமம்சாரானமைச்சரோடெ முர துுலமெலாசோ /யண் ம௫ழ்ச்சான், (௪௭) 

சிரஈரப்பணிர்குலவேண்டியசனங்கள்சைசாலிலாககைகாட்டி 

யனணககல்லா திரைவரானன்னறாளமைச்சபொற்ரும்பறீராட்டி 

முனசர்சாராகசம்பிரான் ஜிருமான் முவிருகாலமும்பொலியப் 

பனஃஈமென்பாயஅறச்சவன்பூசைபண்ணுவிச்சேத் தபுபணிவான். (௧௮) 

தே.தியசீர்வேசாசமப்படியுறப்புமுன்றகாடொறும்வழுவாமற் 
ப தியன்சாற்றிமேடமாமதியிம்படர்சருஈச்சலெபக்கம் 

அது. தியவாந் திதியட்டமியுறுகாளிற்றுவசவாரோகணஞ்செய்து 

'திதியவாமுலகமன்னஉரெவற்ருர் இருமுகம்விடுத்துறக்கூட்டி. ் (௧௧) 

காவணம்புனைந்துமாலை ஈணா ற்றிச்சரும்பொகெலிகள்யாதீதப் 

பூவணமடவார்மைச்தர்சளுவர்துபு துககர்ஈணனியலங்கரிக்க 

மாவணமகுடருண்டலம்வாகுவல பமுத்சாரமசாணி 

தூவணப்பலபட்டிவைமுதற்பலவுஞ்சோ திதாயக ற்குவச் go. (௨6) 

சாமருகொடியேற்றின தினந்தொட்டுச்சாலையிற்ெவிகைசண்மீறு 

மாமருமாலையவாவற்கியை் சவணங்ட ஈகணமிதும் 

பாமருமைவர்களும்வரப்புரிச் தபகருமெட், ௨... ராலி 

ஞுமருவிய€ர்காமவேடகணநலமுற றச்சண்டுகுு (2.8) 

Kass Arsrals scons Hay déCaragenwa Koasiy lee g 

யன்பதாமறுகாள்குலகற்றீ ர்த்சமத் தரதேவரையாட்டி. 

யின்பதாமிரவில்விடைச்கொடியிறக்கியெண்ணில்சோ சானம்பூதான 

மன்பதாம்புபந்தக்தருள்செயும்பிராற்குவழங்குபுபணிக் கனனிராமன், (௨௨) 

din



௬௭ இருக்குறுைப்புராணம், 

இத்சகு இருசாளா தியோடர் சமெனப்படுபத்துசாள் களினு 

மு.த்சமமறையோர்விலாப்புடைவீங்கவுண்டிடும்படி திருவமுதும் 

புததமு ஈனையசவைச்ச றியமு தும்பொங்குபாறயிர்கறுகெய்யுஞ் 

சுத்தமி்கொங்குசிற்றுணாவசையுந்தொலைவறப்படைத்தனன்பின்னும், (௨௩) 

வேண்டியயாவும்வெறச் இிடச்கொடுத் தமேவுமாலயப்பணியாள 

ரீண்டியபொருண்முன்பயாவையுங்கொள் ளவெசெதெடுத்துவகையிற்கொடுக் துத் 

அரண்டியசோ இயிராமலிங்கக்சைசசொழு துகோயிலுமினிசமைச்துப் 

பூண்டியல்செல்வம்பொலிதரப்பொருச் திப்பொருர் துயோசேன் முன்னடைக் து. 

வினைஈபுவீரட்டேசராயேற்குலிடைகோடுத்தருளெனப்பணிகஅ்து பது 

வணைபெழின்ஞானாம்பிசையையுச்சொழு துவரமெலாங்கொள்ளைசொண்டெமுச் 

கனை கட ற்படையுஞ் தையா இயருங்கலர் துகுழ்வாநெடுக்சே மே 

னனைமலர்த்தாரான்சென்றனனயோச் இரண்ணுபுசளித்துவாழ்க் தருக்தான். () 

தருவிழாப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆட திருவிருத்தம் - ௫௨௧, 

குறுக்கைப்படலம்; 
ஹல்வா 

இன்னுமறைக்குமெட்டாதவிறைவன்மருகளாடிவரப் 

பன்னுமுலசமின்றாளைப்பயர்சபெருமையுடையதுகோ 

மன்னும்புலவர்ராணாளும்வாழ்த்துஞ்சிறப்பு ற்றதுபுயலு 

மின்னுச் சவழவுயர்ச்தோங்கிவிளங்குமிமயசரியமர்வோன். (s) 

போர்ச்சவாகும்புஎசமெழப்புலவரீபலருமாகாவென் 

றார்ச்சவாகுசயச்சேறி.பத்சாபவநின் நடி. யேனை 

யீர்க்கவாகுவலயம்வியப்பெய்சவென்று Bum ele Ge 
சீர்ச்சவாகுமுனிவனெனச்திசைபோங்&ர்த்தியுளானொருவன். (௨) 

மறைகூறரியபூ தியுங்கண்மணியுர் திருவைர்செழுத்துமே 

பொறைகூர்பொருளென்றுளத்திலுறப்பொருத்இியருச் இபூண்யெப்ப। 

னறைகூர்குழலார்காமமுதனவிலுங்குணமோர்ப தினெட்டும் 
மிறைகூர்தரச்செற்றொழித்சொழியாவிமலானந்தமனுபவிப்பான், (௩) 

பர்சமுழு துமறுத்துமுச்திப்பண்பினடைதற்கேதுமறை 

யக்தமுதல்வனடிச்சாட்சியனையகாட்சியுறற்கேது 
மூக்தவெழுச்.த தீர்த்தமெலாமுமுகயனையானருளினமர் 

சந்சமிகுமெண்ணருச்சானர்தரிசித்இிடலென்றுளங்சொள்வான், (௪)



குறுக்கைப்படலம் ௬௭ 

செடிளைமுனிவனிவ்வா றகெஞ்சுணினைந்துங்றைய ன்பிற் 

கடுங்சைமலையீ ருரிபோர்த்தாய்சாலகாலாகாபாலி 

சொடுங்கசைவளையாளொருபாகாதொ முவேனெண்ணமுடிச்தியென் Gn 

பொடுங்கைவழி பாஜளெொருப்பட்டானுள்ள தலமெலாம்பணிய, (ட) 

மன்னும்பெருமான் சேதாரம் சரிவனஈ ற்கோகர்கர் 
துன்னுங்குருக்கேச் திரஞ்சயிலர் தவரையயோச் இமாசாள 

மின்னுரசாராயணசைம்மிசமுன்னான சலம்பல வம் 

பன்னும்புசழ்சானெடுங்சைமுனிபரிர்தசென்றதசொழுசேத்தி, (ச) 

வேறு, 

பலர்புகழிர் இரரீலப்பருப்பத ச் தும்பெருங்கருணே 
யலர்சாரவம்மானுறையுமனேகசங்காவசத்தஞ்சென் 

நுலர்சலிலாப்பெருசன் பினுள்ளுருசவிருவிழியு 

மலர்சருசண்புனல் வாரவர் இத்துப்பு ம்போர்து, (௪) 

அம்மைசமுவக்குழைக்தேயமலனமர்ப இவணங்கி 
யம்மைதலையானடச்சேயடைந்சு திருப்ப திபோற்றி 

வெம்மையுறுவரிசிலைக்கைவேடர்பிரானு சவிப்ஷூன் 

வெம்மையிலுண்டனா இசைவர்வீற்றிருக்கும்வெற்பிறைஞ்சி, (௮) 

ரசாவலூர௮தரிச்சசம்பியெழிற்சங்கிலியைப் 
பாவலோர்புசழமணக் தருஸியவான்ப இவணங்கி 
மேவமாறமர்கோயிலுள்ளாயேயெனவிரைச், து 

கூவகேர்வர்தொருகைச்கோல்கொடுச்தார்ப திசொழுது, (௯) 

பொடிபசொம்பருமெலும்பும்பூவை இிருவுருவான 
படிபசெர்ப்பெரு£ தல மும்பரமனார் திருமன றயை 

யொடிபசெவில்லாமலோதுவிக்குமொருசலமுங் 
கடிபடுவண்டளவுகொ௫செளிறுசசைமாத்தலமும், (௧௦) 

பரவுமருட்பெருங்காழிப்பாலருவாயர்புருர் 

அரவுமலிகெடுமாலையொருசவனாச்யெதலமுங் 

கரவுவிர்ச் திருகழுகுசாத் திருக்குமொருதலழு௦ , 
மிரவுசொசெர்தாருக்கிறையனரல்கிய தலமும், (௧௧) 

ஆட்சிசொண்டாரெனும்பெயசோடமலருறைசருசலமு 
மாட்சிசருமருந் தகொகவொனவராட்டி.ய,தலமுங 

காட்சிபெருமூர்க்கனாரவதரித்தசன.த௭ 12 
மூட்சியுறுவச்செனைமுனிக்துமாட்டி யதலமும், (௪௨)



௬.௮) இருக்குறுக்கைப் (ராணம். 
| 
* மாயவளுகயமாணி௫ழிபட்டபெருர்தலமு 

மாயபுரமொருஜூன் மட்ட பிரானமர்சலமு 

மேயலவிருவருக்காசலெர்சழலினுருச்கொண்டு 

சாயனையபெருமாளார்சளரிநின் றபெருர்சலமும், 

விருத்தவடிகொடுபெருமான் வீற்றிருச்குமொரு சலமுக் 

திருகரிகுசர்சாரைக்சடுக்சாண்ட இரழ்சலமுங் 

சரு சமை ராவசசர்கரையேறப்பதெலமும் 

பொருத்தமுறச்ருலம்விடைபொருச் இதியவர்ச்கருடலமும், 

தீண்ணாவறூரருச்கு ச்சவனெறிசர்சருடலமும் 

விண் ணளும்புகமுமவா ஈரித்தமெரிச்சல முன் 
கண்ணார்சம்பக்தருச்குர்ிவிகை ௬௨ Hod (Ip 

ஈண்ணாவக் சசவசானுயிர்துலேக்கா ்லைமும். 

குலவுமறைமுடிப்பெருமான் கூத் தாடிம்பெருக் சல மு 
நிலவுபுகவிப்பனவர்கிறைவுற்றகெடு லம 

மூலவுமயிராவ சம்வச் தலவயடை பொரு சலமுப் 

கலவுகொடுங்காலனுயிர்கா நறிவீளங்குறு சலமும், 

கோடாசளனடையச்கொடுங்சலிதீர்ச்சருடலமும் 
வாடா,தசுச் சர ர்குவாம்பரிசர்சருடலரும் 

விடா சமறைகான்மும்விழைந்சேச், பெருக் சலமா 

நூடாதவரு ண் மேணிவனுவரந்துக whey புவ ணை ஙஇ, 

வெட்டுமிடர்சொறங்குமிறிவெள்ளமெழுபெருச்சலமு 

நட்டுமகிழ்வச்ரெமோன்னீழல்செய் சலமுப் 

கட்மெசகசப்பெயராற்க திக்தோங்குமொருசலமுங் 

பெட்டும௫ிழ்வ £சகஞ்சொல்பெருமானைச்சருசலமும், 

காளைவடிவடைர் இறைவன்சருணைபுரிச் இடுதலமும் 

கவேளையெரித்தருளிறைவன் ரின்னனைடபொன்னனையாள் 

வாளைநிகருகிர்க்குறிகள்வயங்குகபோலம்புனைந்தே 

யாளையுறவ த் திமலராக்கியமர் தரு தலமும். 

யானைமாண் மன்றலைவேளிய ற்றிமகிழ் சரு சலமு 

மினைநிகர்விழியுமையைவேட்டிைவனமர் சலமும் 

வானைவணக்கிடுமேடுவயங்குறத்தங்கிசெலமு 

மேனைநிலமுசல்மூன்றுமினிதுறச்சண்டிலமும், 
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ரகுறுக்கைப்படலம் 

துணேமாலைசோடமுவத்தூபபிரானமர் சலரூங 

கணைமாலையிரு தலையார்க்சாய்க்சபழிகடுந் தலமும் 

பிணமாலையொருமுனியெம்பிசானாகப்புரிசலமும் 
மணைமாலையிறைபரவாணங்குசோளிடுதகமும். 

வேயின் சருூச்செனவெள்விடைப்பிரானமர் கலமும் 

வாமீன்றமறைப இசம்வயக்யெவாரானைக்கொண் 
டேமீன் நலிங்கடையென்றிறையேவவெள்ளாளை 

தாயீன்றவன்பினொடுசார்ச்தபெருக்சவித்தலமும், 

அரசுபொலிசபையாடுமம் பிசாப இதலமும் 

விரசுபுனறிரிகொடியவெம்மு கலைமத லை தரப் 

பரசுமொருபதிகவ்கொள்பண்ணவன் மேவியதலமுமம் 

வரசுகுணவுமைபாகம்வயங்கலமர்வான் மலமும், 

இன்னமுங்காகம்பறவாசெரிவீசுமொருதலமும் 

மன்னமுூமேனமுக்செரியானன்னையாயமர் தலமும் 

தன்னிகரில்வெண்ணாஉலடியமர்வார் சக் ல ம 

மின்னிசைகூர்நக் இசலமியற்றியருள்பெறு தலமும், 

பிரமனார் தலையரிச் சபெருமானாருறைதலமும் 

பசமனார்மடச்தையொருபாகனாரமர்கலரு௫ 

மரவணிவார்சமைத்தாமேயரிச்சிச்துமசழ்சலமு 

மூரவுரகம்பணிச் தே.ச் திவயர்வுபண்டெ ழு தலமும், 

மகத் துவமார்சத்கடசம்வணங்கவழிபடுசலமு 
மகத் இியரோர்முக்சோடி.பரிச்சித்தபெருர் சல முக் 

தக த்தழையுமடமயிலைத்தம்பிரானணை ச்தெமழும் து 

மிகத்தழையுமரசிரிழல்வீற்றிருச்குமொருதலமும், 

வானாடுவெறுத்துவருவள்ளலமர்பெருக் தல மங் 

sen Saal gil ssa on soy eC aren wi Bev (Ep 

மூனாசெலச்தரனைவுயிர்குடி ச தோனுறைதலமும் 

பானாடுகோவுருவம்பரமனடைர் தழுடலமும். 

சச்சனார்மகஞ்சிசை சத தம்பிரானமா்தலமு 

மிச்கமககரிர்தாட்டவெம்பசியு ற்றார்தலமுக் 
இச்சளவுவாசேர்சென்றுபுகுமொருதலு 
மொச்சணியிலருள்புரிர்தரு? தல்வஞர்பெருர் சல மும். 
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முர்சாசன்கஷித்தவஞுள்மூர்திடுயமர்தருதலழுசமி. sea 

புண்ணிம்னையுமைமயிலாப்போ ற்றிமசிழ்பெருச்சக 1ல் 5 
சண்ணியகோர்விளையா ட்பால்லாளொசரித்சார்கனைலல் ௫௮ 
மண்ணியயுன் கழுயமர்ம்ே தமான்தம்மைபெப்புரிக்து Sh ent 

தீண்ணிபபன்னிழுவேவிரச்கொன் Bram TYR RO VR 

பரசதுபெருகருண்மூதல்விபகவுரு வங்சொரெந்தத? டர, 

சாம் துபொழிபாலாய்கித்தோன்றுலேச்க oe BARE மட “௩ 
வரச், சழைடுக்மொடுமுருசையடிலாஈத்மெிம் ஒப 0%1- 
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தின்னமர்காசலின்விரும்பித்தக மேம் திபதக்குல ர். 
சன்னயமார்தண்ம ஈசாம்னாரவ்தாசலஞ்க் ல் Ba was Qh te ட 

C1607 seu eu iy eanrent rent ooh Ca yk he cgi eva" வில 0௧, 

முன்னரியடுலகண்பமுளியனருஸ்பெழிதலரூன் க ய 

பொன்னி acbape இரேட்றுகக்சொண்டவொருதலருவா!। 

மன்னியமுத்சொளிர்பஷ்ண்பணதைக் கிக்க லனா ஞ்வாட 

சென்னிமிகையகு னும்வத்திடுசாளம்கசகமற்ராடில்மைல 

சன்னிகரில்லாத்தவ 2 சை சனரவனிநலந்தமிலடம்கம வா 

போத்திருச்குருமுவ்குயிப்படிபுச்திலயியவெஷயரல் கர ௨ ௩௨ 
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சண்டுகைழூந்ப்ப்ணிர்துசம்ழுக் தக கந்ரிட் ~~ * 8 
மணடுபுனலவீழிவாரமன முறுஇத்தி திசெய் து கய மரு லி 
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தண்&ரியதருருடிச்குச்சென்றசென்றதலிமெல்லா 5 *7 
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அக்தரியமயீற்டியேயரிசமாநசா. சதிஸ் ‘ Pep Bah 
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இருக்குறுக்சைப்। ராணம்; 

| அண்டரமுழுவதநினையினச்சணமேவிச்னெக்தீர்த் 
செண்டசவன்பரையா ரமே ம ர்பாலடைச் சாறி 

சண்டபொ (ழிசருமுல ரென் றடைச்் ச சாலையிற்றாதை 

கொண்ட கருச்துணர்ம்ு வருங்குறுங்சையராயிருந்தார். 

அடியவர்விகளனெர் இிர்குமையனேோ0டி காழ் 

செடியமாச ல்யூசைகைச்குரேர்க்த. வில ெமென்று 
கொழயதெலெறையிபண் கிற்கு றங்கையாயினென்று 

படியிலுபப்பணிபெ முக்தால்பத்தியோருருவாளான். 

எழுக்சமுணிவனைசோக்யொனைமுகப்பெருமானார் 
தொழுர்சசையகுலமுனிலா தாரா சதுயர்ப்பரவை 

பழுரிதுகலையொழியாமுமவ்வாரேயிருச்சின்றேஞ் 

செழுச்சவவாழ்வுடைீயேபெரியப்பாரென் றரைத்தார். 

என்றபொழுதித்சலச் சனியல்பிதவோவெனச்சலம்இ 
யொன்றுமுரையானிஸிமேல யிர்வாழ்வ தில்லையெனச் 

கன்று மன க்கிருமுனியோர்ஈலவிரடைக்சன்றலைமோத 

கன்றுகிழித்செமுச் சதயன்ரிச்கரியானொரு இருக் கை, 

அயபெருர் திருக்குறிப்பு த்கொண்டரிறவாஈளிப்பா 

னாபபெருக்துறைகஈருங்கல் ண்டெழுர்தசன்றொருசை 

யேயவிவற்புரர் இடசகம்சண்டெமழுர் ச தின்றொருகை 

நாயனருள்விளையாட்டைசாமோசொற்றிடவலியோம், 

தலை தசரமுட்டுமொருஈடஞ்சிலையிற்கேண்டெ.முர்த 
நிலையுடையபெருச் திருக்கைசேர்நோச்யெதிசயித்துச் 

சலைவரியசல்லினுக்குங்சைநீளுமித்சலச்தோ  ; 

குலைவரியவென்னெடுங்கைகுறுகுமரகரவென்றான். 

திருச் துவிகாயக ற்குரைப்பான் சென் பேன்மற்றவரெனக்கும் 
பொருச்துகரமப்படியேபுச் இயறவுணரென்றார் 

வருர்,து சலினுயிர்விடுதல்மாண்பென ERO OL Levey 

[௪8] 

[சச | 

(௪௭] 

[௪2] 

(௪௬) 

(60) 

ணிருர் துவெளிப்பட்டதுசையென்றெனிலென்னெனவுணர்வேன். 
வேறு. 

என்றுமாமுனிவனெண்ணியிரக்கிபொழுத வேள்ளி 
குன்றுரேர்விடைமேற்றெய்வச்கோமளவல்லியோடு 

அன்றுபல்ெணசோடி சூரியரு இித்தாலென்ன 

சன்முமாலபலுங்சாணாச்சடவுணேர்சோன்றிநின்றான். (Ge)



குறுக்கை பபடஎம். ela 

சண்டனன்முணிவனன்புகனாஈடச்செழுக் பொங்க 
மண்டனிழ்பணிக் துவீழ்ச் சானெழுக்கனன் வயங்குமோலி 

துண்டவெண்பிறையுமானுஞ்சுடரெழுமழுவுமால 

மேண்டகண்டமுங்காண்டோறு மூவமையங்கடவிலாழ் ஊன், 

கு வன்சென்னிமி து ஐணைக்கான்குழ்ச் நக 1/5 நு 

பாவெண்புகசழையென்னபாக்கயஞ்செய்பேனறானென் 

Cup Da epi Ceor i? era anyon god it 6 91 Clay oot 

ஸரடவன்பணிந்துபோர்மியன்பினாற்று திச இ ரி, (ச. 

வேறு. 

சேவாசின்மயஞானச்செழுஞ்சடரேயின்னு 

மாவாபன்மறைதொடர்க்துமறிவரியபொருளே 

கோவாமுச்சேமணியேகுணசகுன்றேயென்றும் 

தாவாரின்ன. சாழாத்தலையென்ன கலையே 

தலைவறின்னடி சாமாச்தலையென்ன கலையே. (xn) 

பெரியாயெவ்வுலஇனுக்காம்பிறப்பிறப்பெஞ்ஞான் நூ 

மரியாயங்கணசுகுணவானரந்தபோசத் 

இரியாயன்றெழுக்சவிடமெடுச்தயின் ற கண்டங் 

கரியாய்கின்னுருக்சாணாக்சண் ணென்னகண்டணே 
கலச்தாய்கினனுருச்சாணாக்கண்ணென்னகணணோ. (௩௬) 

மருவானென்.றயிர்கடொறும்வயஙயருமியல்புடையா 

யொருவாமும்மலமுமொழிச்தொன்றளிக்கும்பரமா 
கருவா௫ச்சண்ணாூக்கண்ணுண்மணியாஞுக் 

இருவாரின்புகழ்கேளாச்செவியென்னசெவியே 

செல்லாகின்புகழ்சேளாச்செவியென்னசெவீயே, (௫௪) 

பெருக்தேவரறிவரியபேரொளியாய்ஞானக் 
சருர்தேவுமாயுணரிற்றானகலரக.துவா 
யிருச்தேயுள்ளமுதூ ற்றுமின்பமேபிறவி 

மருந்பேரின்புகழ்பாடாவாயென்னவாயே 

மணியேகின்புசழ்பாடாவாயென்னவாயே. (௫௮) 

இருத்தேவுகான்முசனுக்சேடரியபொருளே 

யுருச்தேறம்வினையகலவொழித்தருளும்வெளியே 
மருச்தேதியேபுவலேமண்ணேயெண்ணடியார் 
சருச்தேநின்பணிசெய்யாக்கையென்னகையே 

கண்ணேரின்பணிசெய்யாச்கையென்னகையே. (௫௯ 
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Oly? திருக்குறுக்கைப்புராணம், 

கெங்காள்முண்டிருண்டமிடற்றினாயுடையாள் 

பஙசாளசங்காளுூம்பாய்விடையொன்றுடையாய் 

சொங்கானவமைக்தகற௩ கொன்றையாய்குலவு 

சஙகாளறினைச்ருழாச்சாலென்னகாலே 

சண்ணு தலேஙினைச்குழாக்சாலென்னசாலே, 

ஈத்தாலையசம்பரச் இரான் முசவாக்கு தயென் 

ஜெொத்தார்வமுறவுவப்பாற்குவக்தளிச்குமனா நி 
முத்தாபல்லுலஇஸிக்காமுசல்வாமுப்புரங்கொ 

ளித்சாகின்னடிநினையாநெஞ்சென்னகெஞ்சே 

நிமலாரின்னடி ரினை பாசெஞ்சென்னநெஞ்சே, 

பற் றவெறப்பொரிபவொளிபடுரீறுபூச 

யற்றுமிளிர்சண்மணியுமொருங்குபூண்டெ முத்தைக் 

சற்றுவிலகாமலுளச்சமைச்துமுத்திச்சைசளும் 
பெற்று ினைப்பேசாசார்பிறப்பென்ன பிறப்பே 
பித்தநினைப்பேசா தார்பிறப்பென்னபிறப்பே. 

மின்னுடையிறுடருங்குற்போமைத்சோள்வெண்ழுறுவற் 
பொன்னுடையவொருபாகாபுத்சேளீர்பெருமானே 

மன்னுடையகெடுஞ்குலவாவியிடைத்தோய்நதுபுகுக் 
துன்னுடையதளிப்புரளாவுடம்பென்னவுடம்பே 

யொருவாடின் நளிப்புளாவுடம்பென்னவுடம்பே, 

பையாலமரைச்சசைச்தபாமாபல்லுயிர்ச்கும் 

மெய்யமலம்வீட்டவரிசவெனம்வீற்றிருக்குஞ் 

செய்யமெய்ஞ்ஞானாம்பிகைதோள்சேர்வீரட்டேசா 

ையநினையறியாதாரறிவென்னவறிவே 
யுமலநினையறியாதாரறிவென்னவறிவே, 

வேறு, 

இவ்வண்ணர்து இியாகிற்குமுனியிருகையும்பற்றிச் 

செவ்வண்ணமேனியம்மான் றிருமுகமலர்ச் துகாளு 

மவ்வண்ணமாகாம்மையறிபவவுனச்சென்வேண்டு 

மெங்வண்ணங்கேட்டபோதுமிலையெனவில்லையென்றான். (சுடு) 

முனிவலுமன்பிற்ராழ்ர் தமொய்த்த பேருவசைபொங்கப் 
பணிவருங்கற்பராட்டுப்படர்சிறுவாழ்வும்வேண்டே 

னினிகருமயன்மால்போகமெள்எளவேனும் கேண்டேன் 

சனிவரும்பாகின்பாசக்சலப்பொன்ரேவேண்டீறின்றேன். (௬௪)



* * * * 

கண்ணன்பு,சைப்படலம் 6/1] 

என்றலுஞ்ிலகா. பூசையியச்றிர்பேறுசவென்றான் 

குன்குலில்லானியென்கைககுறுச்ெயெசென்னையென்று 
கவென்மாமுனிவன்ேட்பவிடையஒன் முறுகல்பூச்து 

ஈன றல் துணாத்துவோரீசெள் 9.பனஈவிலலு paper. (௪௪) 

உமையினையொருவியோகமும்று ஈஈமிருச்சஞான்றே 

யமைசருஈள்குலக்சாலாச்கியதிர்த்கமிது 

சமைசரவறபச்காறகோடி திர்த்சமுர்சாபிக்சோ 

மிமையயர்மாட்டுக்கம்சையிரனின்மேற்ிறக்கசன்தே.. (௬௮) 

ஆதலிணின்னீர்கொண்டேயாட்டுவான்வானயாற்றில் 
சாசலினீட்டுமுன்கைகுறுக்னெங்கண்டாயற்றாற் 

கோசறவின்ற சதொட்டுச்குறுகசைமாமுனிவனா நி 

போ சாமுசகத்செழ்சேயமிப்பெயா்பூண்வொழ்ச. (௬௯) 

இக்ககர் சனக்குமிப்போய் துசவினையதீர்க்சக் 

தீன்னமர்காகலோமகெொழ்சனெர்சார்சகம்மைப் 

பன்னமிக்கினியவாகின்று தியினைப்பகர்வோர்காளு 

மூன்னருமின்பக் துய்ப்பாரெனமொழிர்தகன்றான் முன்னோன். () 

மறையளான்மறைம்சபோதுமாமுனிமூழ்க்செழு£் சு 

குறையுருச்சுல சீர்ச்சங்கொண்டினிசாட்டியாட்டி. 

நிறையுமாகமஞ்சொல்லாறேயாயிரவருடகேசத் 

அுறையுமாபூசைசெய்தானொன்றியொன்றுவின்பும்றான். (௪௧) 

மதுமலர்க்கணைகேட்செற்றவள்ளலார்வயங்குமவ்க 

ரதுமுதற்குறுக்கை ெபென்றேயாவருமெடுச் தச்சொல்வார் 

மூதுபுசழ்மிகுகுறக்கைமுனிவசன்சாதைகேட்டோர் 

புதுவளப்போகந்தய்த்துப்புண்ணியனடிச்சழ்வாழ்வார், (em) 
குலக்கைப்படலம் முற்றிற்று, 

௮ இருவிருத்தம் - டு௬௩, 
யவை, 8 (01 வணக 

கண்ணன்பூசைப்படலம்;, 
அணுவை விவா et 

அ.தியதுகுலத்துவாழ்வசுதேவறழ்குக்தேவ௫க்கும் 
விதியதுவவியான்மாயோன்விரும்புபு்.திரனாய்த்தோன்றி 

மதியதுமாறுபட்டமன்னரா தியரைமாட்டிப் 

பதியது அவரையாசப்பற்றிவாழ்ர் சிருக்குகாளில், (௪)



தருக்குறுக்கைப்புராணம், 

மாவலிமைக்சன்வாணன்மாசேவன் ஈனைச்சுறித்து 

மேகரும்பன்னூருண்டுவிரும்புமாதவங்களாற்றித் 
fi 1 . (2 8 ச + க 9 ’ டு * இ 4 

ete rou iy 17%. COV BSO UT LOL BB au a யத் FSF 

சோயுமற்றியாவும்பெற்றுச்சோணீதபாச்துவாழ்வான். 

சானவர்வரும்உ மோங்கமற்றவர்சாழ காழ் இ 

மானவெவ்வலிவாழ்வாணன்வாழ்வதுருறிச்துச்சண்ணன் 

சோனலர் தும்பையேய்க் தசெருச்ரெய்வானவஜனோேடே ற்று 

மானமும்வவியுந்தோற்றுவாட்டமுற்றேோடி னானை, 

பன்முறைவாணஜஹேடிப்படியமரேற்றுத்தோ று 

ஈன்முகில்வண்ணனஞ்சிசன்னகரிருக்கும்போது 

பொன்மலையனையகொங்கசைபூரிப்பமருங்குல் வாட 

வன்மன ச்சசுரன்செல்விமட்கையம்பருவமூர்றாள். 

இருர் இயசோழியாயித இரலேசைசன்பாற் 

பொரு தியலாணன்செல்விபுருடரிற்சிறக்கார் கம்மை 

யிருர் இறற்படத் திற்றிட்டியெனக்குரீகாட்டுகென்றா 

பருந்திரலெரின்(ரிக்காரைச ட் டிமற்றவளுங்காட்ட. 

சிறந்தவோருருவங்கண்டி ச் திருவனுரென்றுகேட்டா 

ளீறந்தலாச்கண்ணன்மைர்சன்மகனஜஞுருசசனென்றாண் 

மறச் இடாசவன்வனப்புமனக்சொடு துயிலுங்காலை 

புறந்சபேரமசன்சேர்ந்கான்௧னவகச் இில்பமோங்க. 

all yi) திற் சனளன்னானைக்கண்டி லள்வெதும்பிமாழ்டு 
மொழிதமோறச்சோர்க் துகூர்ச்சித துவிழுர்சாளப்போ 

சழிதரோலென்றுதேர்றிச்சட்டிலோடவனைத்சோயி! 

வழிவருசாளிராவிற்கொணாொர்தனண்மாயையாலே. 

சண்டனள்சாமங்கொண்டகாரிகையுவக்தணைத்துக 
கொண்டனள்சண்விழித்துக்கொண்டனனவனுமேன் மேன் 

மண்டுவெங்காமம்பொங்கமணக்தனனனையாளின்ப 

முண்டுரீங்காதுவைசச்சருப்பமுமுற்றாளன்றே, 

கருப்பம்வர்து ந்றதோர்ர் அகடவலிவாணன்?£றி 

விருப்பமர்காளைதன்னைப்பற்றிவெவ்விலங்குபூட்டி 

யொருப்படுரிறையில்வைத்தானுணர்ந்துசாரதனன்ழேபோய்த் 

திருப்பொலிசண்ணன்மாட்டுச்செப்பிஞானனையான் சோர்ந்து,



கண்ணன் பூசைபப்டலம 

என்செய்வேன் முனி௮வரேழேயிசல்கொடுபலசாலேற்றும் 
பொன்செய்தார்வாணனமாட்டுப்பூண்டிலேன்வாசையக்போ 

மின்செய்பூண் மைக் சன்மைச் சன்விலங்குபூண்டங்குகாட 

முன்செய்திவினையாளிங்குவாடிட C6 9.6 gO) gen Com. (௪௦. 

மச தியாழ்முளிவன் கேட்டேேள்ளவேயொளன்ற மஞ்சே 
லசனிலப்பபனாயுள்ள பரிச இத னழ்சைமேவியம் 

சகவுயாமகிமைச்சூலச்சும்புனல் ருடைந் துழுக்கட் 
பச௨ன்யோ௫சேன்பாசபக்கயம்பணிர் தபோ ற்மி. (wa 

பெருமையிற்கிற சஞானாம்பிசையிரு சாரம்போர் py 
யருமையினிலிங்கமொன்(ாங்கருண்மலிதாக்சாபிக்தே 

ெபொருமையிர்பூசையாற்றியு ற வாமிசப்பகசொண்டு 

கருமைவாளாற்றல்வாணன்கடுஞ்ச மர்கடச் தியென்றான். (ae. ) 

என்றலுக்சொழுதுபோழ்றியிரும்புவிச்சாலோன்மைக்சன் 
றன்றிருவருள்சான்மேன்மைச்கண்ணனுட்டழைச்செழு igh 

கென்றதிசொள்வலாணன்றிண்டோள் வென்றன மின்மேயென்று 
குன்று சவில்லாமேன்மைக்குறுக்கைமாககரமாற்றான். (௪௩) 

குலநீர்ப்படிர்துமேனி அலங்கவெண்ணீற பூசிக் 

கோலமாருருத்திராச்க்கொண்டபோன்பிற்பூண்டு 

சாலவைர்செழுச்துமெண்ணிச்சம்பிரான் முன்புசென்றா 

னீலமாமேனிச்சண்ணனெஞ்சமெக்குருசிமாதோ. . (ee) 

படியறத்தாழ்ச் துமிட்டம்பன்முறைருழ்ம் துபோற்றிக் 

கொடியிடை ச் தருமெய்ஞ்ஞானாம்பிகையையுங்குறிச்சவ்வாயே 
செஒிதுறச்சூழ்ச்துபோற்றிநிலவழலுறு இக்கேகக் 

கடி. சருளிலிங்கமொன் று சாபித்சான்கசிர் தண்ணன், (கடு) 

நகுமலர்ததீர்ச்சமொன்றுசாடுமவ்விடச் துண்டாக்கி 

மிகு திசெயன்னீர்கொண்டுவிரும்பிலிங்கச்தையாட்டி ச் 

சீரு றவில்வமாஇித்சண்மலர்தழையச்சாற்றி | 

யுகுவினையுடையானிவ்வாறோராண்டுபூசித்தானே. (௪௯ 

தன்னடி ச்சன்பனன்புச்சரங்கெஞ்சாமிசோன்றி 
பமின்னகுகழற்சாற்சண்ணாவேண்டியதுரைத்தியென்னப் 
பன்னருமலர்கடூவிப்பதம்பணிச்செழுச்துகின்.று 
தின்னமர்சாதல்பொங்கச்சாற்றுவனிதனைமாதோ, (௪௭)



வருக்கு கைப்புரரண்ம, 

அடியனேன் றனக்குகின்போன்னடிமலர்ச்சன்புவேண்டும் 
பெசொடியனேன் மைச்சன்மைக்சன் கொடுஞ்சிறையொழியுமாறு 

ெடியசோள்வாணனாற்றனீ ற்றிடும்வலியும்வேண்டு 

(மடிவிலாக்கருணைவாழ்வேமுனிவறவருடியென்றான். 

கண்ணனிவ்வாறுகூறச்கருணையெம்பெருமான்சொல்கா 

ஊண்ணான்மைச்காகவெற்பிலருர் சவம்பலகாளா ற்றி 

வண்ணாம்பாங்கரேற்றவாச்தைகீமறர்துளாயோ 

வெண்ணருமிவனைவேதலெண்ணியேசகொடுத்ததன்றோ, 

ஒரு தினஈம்பால்வெற்றியுறுவையென்றுரைச்தவர்தத் 

திருமொழிதவறுவண்ணர்தெரிதரவாணன்வாயில் 
மருவுகாகினையெ இர்த்தல்மானவே ற்நிரிவோஞ்சென்று 

இவெருவராவாணன் றிண்டோண்மேயசண்டூ திமா ib Bl. 

காதலன்மைர்தன்பூண்டகாற்றளைவிடுத்துகிகொண்டு 

இிணின்னிரும்கைசேர் திசறப்பரீப தஇிட்டைசெய்த 

மேதகுமினையகோசம்விடா த.யாம்வாழ்வோமென்று 
பூகாங்குழைதபெம்மான்புகன் றனன்மறைர்தானன் மே. 

சண்ணனுண்ம௫இழ்கச்செழுந்துகவெடிமூளை த்தபெம்மா 
னண்ணரும்பதமுஞானாம்பிகைஈகுபசமும்போற்றி 

யெண்ணருங்களிப்புநீடத் துவாகையெய் இியாங்கு 

வெண்ணகைமனைவிமார்க்கும்பெற்றதைவிரித்துக்கூறி, 

௮பெடை ச சடச்கைக்சொண்டலணிர்சனனற்ை றசாளே 
படுமதக்களிறுந்தேரும்பாய்பரிக்குழாமுமற்றை 

வடுவறுபடையுஞ்சுழமாமணித்தேர்மேலேறி் 

தொடுசடன்முரசமார்ப்பச்சோணிதபுரத்சையற்றான். 

வாணன்வெம்படைகளேல்லாமண் மிசைமடியமாட் டிச் | 

காணருமனையான்றிண்டோட்கண்டூ தியனைத்தும்போக்க 
மாணமர்மைச்தன்மைக்தன்வல்விலங்கொழித்துக்ைைக்கொண் 
டேணமர்துவரையெய்தியின்பமுற்றிருக்கான்சண்ணன், 

மருவியகண்ணன்பின்புவயங்குறப்பதிட்டைசெய்த 

இருவமறிலிங்கங்கண்டுபோற்றுவோர்விசையஞ்சேர்கர் 
வெருவரும்போசர்துய்த்துமேதசலாழ்வார்பின்ன 

ரொருவருஞ்சிவ்லோசத்தையுற்றுவாழ்ச் இருப்பர்மாதோ, 

கண்ணன் பூசைப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆட திருவிருத்தம். ௬௪௮, 

(௪௮) 

(௪௧) 

(0) 

(௨.௨) 

(um) 

(உடு)
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அ ete சவ் 
முந்தகோர்கற்ப? சன்னின்முவாரிபர்சல என்மீபப 

ச? சசான்முகக்சோன்யானேபெரிபஉனென்ன் ௮ 

வெக்தவானவர்க்கும்மானேபெரியனெண்ணாதுேற்று 
வர்தநீபெரியனாகாபென்றுமான்மறுத்துச்சொன்னான் 

நின்னை.பார்படை ச்சாரச்தகெறியுணராதுகூ.. ற 

லென்னைமாயவனேயென்றாளிரிருமுசச்துச்செம்ம 

ய
்
ய
 

லுன்னையான்படைத்தேன் பின்னுமொருங்குகாத்சல் செய்வேனின் 

ஐன்னைறீடுணராசோதற காதென்றன்சங்கபாணி, 

இருவருங்கலகமிவ்வாறிழைச்் திடற்சே.துவான 

மருவருமசரைதீர்ப்பான்மறைமுடி யமர்மாசேவ 

ஹனொருவருமிருவர்சாப்பணோங்குபேரொளிப்பிழம்பாய் 

வெருவரும்படிெபழுக்துவிண்ணைதுடிருவிகின்றான். 

சண்டலாச்சத்தோகெரு இறும்பூ தமேவச் 
கொண்டசகாணமூமுள்ளாராய்க்குலவுசாமிருவோரும்புர் 

றுண்டகோளுலகமெல்லாமுணருமாறணர்ச் மேல் 

முண்டமுற்றளர்சசோ இியடி முடியளப்பே:. மென்றார். 

சென்றரானடியளர் அ இரும்புவனென்றான்காயோ 
னின்று ரான் முடியளச் இங்கெய்துவனென்றான்பூலோ 

ஜொன்றுமா திவரிவ்வாறேயொட்டினருக்கமிக்கு 
நன்றுகாங்கோடலெர்தவுுவெனசாடியோர்ச்தார். 

வெள்ளியவராசமாகிமேதஇனிதுளைத்த ச்செல்றான் 

வள்ளியமாயோனெம்மான்மலாடிசாண்பேனென்றே 
யொள்ளியவன்னமாகியொருமுடிகாண்பேனென்று 

திள்ளியமஹையோன்விண்மேற்றுளை தரப்பறர் சானன்றே், 

கோலமாவுருவங்சொண்டுகுவலயர்துளைத்துரசென்ற 

சலமோராசமாயோன்டிறிதுமோரானேயாூச் 

சாலகாள்வருர் திமேலுஞ்சார் சரவவியொன்றின்றி 

ஞாலமேல்வச்துசோர்ர் துவிழுச்சனனடலை இர்ர்சே, 

முடியுணர்ச்திகொன்சென்றமு துமறைக்டெவனவ்வா 
றொடிவறமி தபோகியொன்றுஈ்சேசானேயாகி 

மடி. வரும்வவீயுமாய்க் துமயங்குவானெ திரேசோன்றில 

சடி.சலில்லாசவாசச்கைசையொன்றெய்சச்சண்டான், 
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லி] (1) தீருக்குறுக்கைப்புராகாம். 

குருடிமாருகை நாயெங்ஙளனிருர் துநீஉருவாபென்னத் 

சரமே சைக்குக்சம்பிரான் முடிமேனின்று 

ருவன் புடவிக்சென்ன௫ழுவியெத்நுணைராளா யிற் 

3 ரவறவுரைப்பாயென்னவுகம்பலசென்றவென்ன. 

எண்றா சலின்றியாமற்றென்னகாரியஞ்செய்சோமென் 

ண்ட கதூற்றைசையாகியசேகைகோக்கிச் 

கண்டை ஒமுடியையன்னங்கண்டசென்றரைக்கவேண்டும் 

wb oni பசலிபாலென்றுவேண்டினன்விரிஞ்சனென்பான். 

॥ றிப்ட்சாராகுசைசையோமெனவுவர்சகர்சை 

14 1 By செ திர்சென்றியா னேபெரிய வனதித் மென்றான் 

கற்றரான்முசனீசென்றுசண்ட தபொய்யேயென்றான் 

சொய்மமாயவமெய்யென்றேகமியசடைந்சகமைகமை, 

அன்னகாலையிலெங்சோமானவிர்சழனின்றுசோர்றி 
ப பர்பொய்சொன்னாய்கைசாயினியெனக்காகாயென்று 

பல மச்சுற்று நிற்குமுளரிவானவனை C gna Bey 

Leiter GAG தர்ர துபதெயருறுகவென்ரான். 

புண்ணியன் சாபங்சேட்ட்ப்பொருசெனப்பணிர் தசாயேன் 

பண்ணி பபிழையுட்ச்கொள்ளாசருள்பரம்பானேயென்று 

எசாணியமறையோன் வேண்டிக்சதறிடக்கருணைகார்த் இ 
சண்ணியவிரக்சம்பூண்ரொன்முகற்தொெளைம்பும் 

சொடுச்சவிச்சாபர்தீரச்குறச்சைவீரட்ட Sl get yp! 

0D ge serra@al aor paris தியோ செப்போபூண் 

மிடுத்தரீருலகமேத்தவும்.றுகாமமர்வோர் தமை 

விடுத்தவச்தலச்சேசென்றுமேதகாமைப்பூர/ தி, (௧௪ 

பிறங்குபோருண்மெய்ஞ்ஞானாம்பிகையையும்வணங்கிப்போ ற்றி 

யறங்குலாஞ்ரூல 57 க௪சமாடு திதினமூமற்று 

மறங்குலாமமுக்கைசம்மைவயங்கவத்சலந்தாபிச்தி 

சறங்குறுதென்றும்புரைசடைப்பிடித்சாஜ்நிவம்மோ, 

திசைமுசத்தவராஞ்சொழ்்றறப்புறுவிரதம்பூண்டு 

உரையறப்பன்னாள்வைகில்வையகம்படைப்பாயென்று 
நசைமிசவருளிசோக்சசகாரணன்றனக்குகல்க 

யிசைமிகுசுவேச்சைமேனிமறைத்தனனெங்களையன், 

(4



பிர ர்விங்கப்படலம்,. 

நாயானுரைகத்சவாறேேயரிசகவன ததை ண்ணி 

கோயமண்படைத்சசெல்வன்ருல இர்த்சம்படிந்து 

மேபவெண்ணீபூ வொட்டேகாலை, ஞான கி 

சாயையாதரித்தப்போற்றிச்சாபவெர் €மைதாவான். 

நிரு திவாழ் இசையிறளொென்ற நிசழமுகல்யாகமொன்று 

சுர ரொன்முகனன் ஏற்றிகதகோனணறலுக்குவப்புர்ளொய்கான் 

ருரு இயராழல்சோண்ணகுண்ட ச்சையலகிலுள் ளோர் 

கரு இகாணாரமோமச்குளமெனக்கரைவாமாதோ: 

உழ்திதிசையெழுர்து சென்றுகேடிலோரிலிங்கக்சாபிக் 

தாழ்சருதீர்ச்சமொன்றுண்டாக்கியப்புனவல்கொண்டாட் ம 
வாழ் சருமன்புபொங்கமலாமு கற்கொடுபூசி க 

snp grou pode gC ond Go oy rows Ogi an cr. 

இருளெனச்சிலவான் மாக்கட்குியைச்சகபேரொவியே இங்கட் 

பொருளெனச்சிலலான்மாக்கட்பாலமர்பொருளேயென்றா 

மருளெனச்கிலவான்மாக்களசத்சமர்மணியேஞான க் 

செருளென சத்தெளியான்மாக்கள் சிந்தைய றஉாதேபோ pol. 

மூன்னவத்சையிர்பல்பூச்சகண்மொய் ஈரு ச் ஈழலாய்காப்பண் 
மன்னவத்தைபிற்பாடாணமருவியசழலாயென்றும் 

பின்னவத்தையிற்கரும்பொன்பிறங்குறுசமலாயுற்றும் 

பன்னவ ச்தையிற்படாசபராபரப்பொருளேபோற்றி. 

உயிர்களினளவைககேற்பவுடன்மு சலாயகான்குஞ் 
செயிரறுபருவகோக இச்சிறப்பு றஈல்கிசொாளு 

மயர்வறவறமேகல்கிய துமிசமலங்களாய 

மயர்வறுத் தன்பமுய்ச்கும்வள்ளலேபோற்றிபோ ற்றி, 

தோற்றமுமிறுமில்லாச்சுயம்பிரகாசபோஜற்றி 
மாற்றமுமனமுந்தேராவான்பெரும்பொருளேபோர்றி 

யேற்றமுச்சாழ்வுமில்லாவென்றுமோரியல்பேபோ ற்றி 

காற்றமுமலரும்போன்றுநிறைசருகலமேபோற்றி, 

வெறுச்கையொன்றின்றிகாயேன் செய்பணிவிழைவாய்போறறி 

யொறுச்கையுமருளேயாகவுவரந்சருள்புராணபோற்றி 

மறுச்கையொன்றின்றியன்பர்கு ற்றமுமகிழ்வாய்போற்ற' 

குறுச்சைவீரட்டரகாளுங்குலவும்யோக£ச போற்றி, 
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(HUE MEDAN Plannin, 

பன்றுசெக்கு நபென்பிளிங்வண*து இச் துப்போற்றி 
சொன்றுவர்சடைக்சசாபச்தொலைத்சருளமைபப்பெற்றுச் 

சொன்றுசன்ொழின்மேற்சொண்டுசேவரும்பிறருமேச்தச் 

உன்ற முள்ளொருவிலாழ்ச் சான்காமருகமலயோனி, (௨.௫) 

(ப மன்ெஞ்சாபக்தீரப்பிரான்மொழிப்படியமைத்த 
1 மத்டாகதத்தில்மூழ்டுப்பிறங்குவில்லா கொண்டு 

பி/மலிய்உச்சைப்பபோற்றிற்புவிப்பெரும்போகக்துய்த து 
Sod w ஓ.௮ரால்பாசப்பெருநிழல்சோர் துவாழ்வார். (௨௪) 

பிமமலிங்கப்படலம் (PO op. 

அட. இரு GAGs Gb ~ BHP. 
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றவை அவனி வணிவய் 
சங்க முழங்குசடற்றானைநிலம்புஈமு 

உங்கணெடுஞ்சோழகாடிபுரக் சருள் வோன் 
பொங்கவம்பலவும்பொழ்பின் உளர்ச்துவரும் 

அங்கமிருக்சசயததுவசனெனும்பெயரான், (௧) 

௮ன்னகு இணிம்சாளான்காளியுபாசனையா 
ன்னவனாசுபுரிக்தமைதரவருகாளிற் 

றன்னை மர்நிலமெங்குந்தாவரும்பெருங்காடெ 
பன்னவின் வரகா இவயங்குறவிளைவனவால். (௨) 

ச பாக்க முசாறார் இப்பியமிகுகெல்லே 

மேவமவியாக தி௮வொன்மிகுவரம்பெறவெண்ணித் 

அரலரும்புகழ்மன்னன் றன்படைகசூழ்க் துவரக் 
காவளமலிச௩ சைக்காசியையடைங்மனனால், (௯) 

சோணமலிலீ திச்சடர்மணிகெடுமாட 

வாரணவா௫சியகம்வர்துவிச்சுவராத 
காரணனடிபோற்றிச்சருகருமருளன்ன 
பூரணியிருதாளும்போச்றினன்மன்னவனே, (௪) 

சாரணிரெடுமாடக்காசிமர்தாஇனிகல் 

வாரகணிபுனன் மூழ்கிவைகலுமருளன்ன 

பூரணியிருதாளும்பொங்குமன்பு ஈப்போ ற்நித் 

சாரணிமன்ன வனச்சலமகலாதமர்வான், (ம)



சயநத BIE. IIL. OID, 2) ௩ 

இ௫ச்சகுகியமமமைக் இருபதுவருடமக : 
த -சமலவரசனமர்ச் HGF wu gy OS Ege 
6) x eH er OREO ail! 5 & BS Boor a1 1. FED LM 

மசசகமமாசெல்விகொரிச்சனண்மற்றவற்கே. (ச) 

சண்டனனடி சாழ்ச்துகைகுவித்துறச்சுழ்ச் து 

விண்ட கெங்கவலையனாப்மேசகசமணமகிழ் 5 து 
சண்ட வில்விரநிபொழியுக்சாரைமண்ணிழிர்சோட.த் 
கொண்டணுப்க்சிசனென்றுதோதி திரம்பலசெய்வான், ௪) 

அறைசருபோன் பினடி யவர்பெருவாழ்வே 

பிறைமுடியஉர்வாமம்பெட்பு ஈப்படர்கொடியே 

பறைமாடி வெனுமாவின்பருவிடவொருகுயிலே 

பொறைமவியரகுளன்னபூரணியுனக்கபயம். (9) 

ஈண்ணியவுயிர்பலவுலமுறவருடாயே 

பெண் ணியபடியடியார்கிிசருள்பூங்சொம்பே 
திண்ணியமெய்ஞ்சநோானச த்துஉ.குணககஇிஸளியே 
புண்ணியவருளன்னபூரணியுனக்சபயம். (௯) 

எனக்து இபரிவேக் சர்ச்கரங்கியெம்பெருமாட்டி 
மண க்துறறினைக்சசெவன்மைக்சசொர்றிவென்ன த் 

சனணிதக்தரின்னடிக்கன்பேதச் சுருள துவன் றி 

யின்! க்சவண்க இயாயவின்பழு£மு.௰வருள்வாய். (௧) 

அண்றியுமடி.யேனறாளணிசெழுசோணூட்டுத் 

ண்ண றியபெருங்சாட்டா ர்சொல்விளைவ.து இர்£ து 
கண்றிகமதுதாரச்சடைக்கணித்தருளென்னப் 
பொன்றலிலருளன்னபூரணியிதுகூறும். (ss) 

நின்னுடை த இருகாட்டுகிலவரித வென த்து 

மன்னுடைவிசுவேசன்மகத் துவயோசசன் 

பின்னமிலருண்ஞானாம்பிகையொருகாமா௫ 

கன்னயமுறவமர்வோசண்ணு இயவண்மைசர் ௫. (௪௨) 

அதயமக்தா௫னியேருலஈற்உடமாக 

மேயதுநீஞுழ்வேட்கையினருச்சித தப் 

பாயகலிவிங்கமொன்றப தஇிட்டைசெய்தசைப்போர்றி 
யாயநின்கருத்ெே செல்லாமடைமஇியபோவென் றாள், (௪௯)



Da இருக்குறுககைப்புராணம்,. 

எம்விடமுங்சகாடாயியைசருமென்னளுட்டு 

on ol. மெப்படி கானறிகுவன௫ளென்ன 
மெல்விடமுண்டருள்செய்வித்சகர் திருமேனிச் 

செவ்விட மமர்சேவிகருணேயினிதுசெப்பும் (ae) 

சருக்துறர்போற்றுங்காளியைமுன்விட்டு ச் 
தருதக்சம த ரீ பிவ்ளொல்லு தியவண் மேளி 
ப! yea Gu Xo) avy ண்மணியுமோ சைய ற்றிமிம பொங்இ 

யுருச்திரத்சதழம்கொழுக்கு மொழிசரும்சோர் தி: (௪௫) 

சொற்ற கல்விட மென்றே தணிச் தநின்பணிசெய்து 

ருூ.ற்றரவுமடையென்.ற மொழிக் சனளு ர்க்க ரர்தாள் 

மிறஉட்கணிசலங்கள்வழங்களன் விடைபெற்றுக் 
சற்றவர்புகழ்மன்னன்காளியைஙினைக் சனனே, (am 

acon 5 60m) ae) ai Da x cor COL. 46 Foo WIT 

உணவியகீசகொழுக்சேழடுக்குலகூடுருவ க் 
சணவற்வர்சாளைத்தாழ்க்கனன் முன்செலுச்தி 

யுணர்சரும்படி பின்னேபோயினஸொருவேர்சன். (௧௪) 

அரிசசவனவெல்லையடை சலுமணியோசை 

செரிசரவொழிர்சதபோய்ச் தீர்க்கச த சழர்சொமுர் தம் 
பரிசருமவ்வீடச் திர்பொருச்செனப்பணிர்செழுக்சான் 
விரிகருமானச்சவெள்ளச் தமூம்ன னே. (௧௮) 

புண்ணியமலிருலப்பொய்கைசன்னீராடி 

யண்ணியயோ€சேனவனிட ச்சமர்ரானப் 
பெண்ணிவரிருகோர்சம்பிறங்குபொர்பசம்போற்றி 

யுண்ணிசழ்பெருகன்பினுவச் சனன்பூசித்தான், [5௧] 

வட தஇிரைவயின்ஞானமாஈ இச்கரையெய் இத் 
தஇடமுறவொருகோசக்்திகழ்தாத்சாபித்தப் 

படருமட்புனலாட்டிப்பத் தியிற்பூசித் தத 

தொடர் சருபத்சாண்்தொழுதவண்மருவீனனே, [20] 

௮ம்மையும்விருத்சவடி வடைர்சவனெ கிர்தோன்றிச் 

செம்மைகொள்வெண்சோறு திகழ்சரச்சான்றிடலு 

ஈம்மையின்றெடுத்சாள்வாணர்மிருவருளென்றே 

வெம்மையின திசயிச்சான்பார்சத மேதினியே, [௨௨]



அ/5த் தீசப்படலம், 94D 

விடைகொபெதியடைக்தான் மேவியவன்ற மு.௪ 
லுடையதன்றிருப்பெருமாடொருங்கான்செய்யேயா 
யிடையறகெல்விளைர்த இரிக்சதகாடெவ்லாக் 

நடையறபெரும்பொன்னித்கண்புனைளிபாயும். (௨௨) 

மன்னவனதுசண்டமெனமஇூழ்ச்ூயிர்றிளைச்.த.ப் 

பன்னருகெடுங்காலம்பரம்பரன்பணிசெய்சே 

புன்னரும்பலபோகமொருங்கறுபவித தீர்றின் 
. . + my டர க "y ங் a . \ 

முன்னரும்யோசேன்முழுமலர்ப்பசஞ்சேர்ச்தான். (௨௩) 

சூலியினுருகின் இஞ்ச் இயஈடுசெம் த 

வாலியநிலம்வீழ்ச் துமற்ற துகுழிசெய்ய 
வாலியபுனனோன்திற்றன்த சொட்டதைச்சொல்வார் 

மேவியல்சுவாலா தீர்த்சம்மெனவிண்ணவரே. (௨௪) 

மற்றவளவணியங்கிவன்மைசெய்யசுரர்சளைக் 
கொற்றவொள்வாள்சொண்டுசகோதறசத்சடிஈ இட்டு 

வெற்றிசொண்டியோகசன்உமசத்துமேவற்றே 

யுற்தவச்சசரென்றுங்காத் இனிதுறைவாள ல். (கடு) 

சயத்.துவசப் படலம் முற்றிற்று. 

அ தஇிருவிருத்தம் - ௬௬௯. 

:0:- 

HED இசப்படலம். 

எவ்வுயிருமின்பரு றயிமையஉரையிற்பெருமானார் 
செவ்விமலருமையாளை ச்இரு கீசல்யாணஞ்செய்சருளுட் 

செளவையொமழிக் தய்சு தனமென்றெல்லார்களுமக்கடையடையப் 
பெளவகெடும்புவிசென்பாலுயர்ச் துவடபார்றாழ்கீததே. (௧) 

    

சோவென்றசொலற்கேற்பச்கோவினுருவங்கொடுபுவிமான் 

மேவென்றமொழிபவன்பாற்சென்றுவணங்கிமுரையிட லு 
மாவென்றுஈணனியிரங்யெருகுகின்றகுறுமுனியை 

வாவென்றுகோச்சருஸிமலையாசலம்போயமசென்றான். (௨) 

என்றபொழு துளங்கலங்கியெர்தாய்கினதுகலியாண 
மொன்றவெவருங்காணவொருவனானோபாவியேன் 

சன்றவுளங்சவலுவனோகாணாச்சவலைமிசப்பூண்டு 

மன் றமமர்பெராமவெனைத்தள்ளிவிடுசல்வழக்சேயோ, (௩)



தருக்கு], 4௪ உப் மாணம். 

om MC டையேனெ விலுங்சொண்டுபொறுத்தல்சடனென்று 
கரி ரமுணிவரன்பு4 “ஈம்பக்கருணைபுரிக் த சண்ணு, த்லோ 

னற்றமாறிர HES Dy கசையடைர்துபாற்றிநினெண்ண 
முத்தகடைெல் மனி )வனுவசைபூ ச்செழு! சான் 

மாலுமறியாதி? தவல மெரி கிழ் ஐவிடைகொண்டு 

சாலுமொரு Sitges 2சான்றென்பார்குறித் தச்சாருவா 

வேலு! நிரா ஈதிரவருமிமங்காவ ணம லெரூச்அ தகைந் 

தாதும்மாறுமால்௨வரையையல ணிமமு க முச்.தீனான். 

ல் )வலன்வாதாவியெ ஹும்வெய்யோரிருவருயிர்கலர்க் து 

சொ ல்வலமா சவம்குறுக்கைசொன்மாககரர்தினிசடைர்சா 

eras wus) amd) $C ஞானரூவக்சடம்படி் து 
பலவலைஞ்செய்துட்புருச்சான்பரிதிருலத்சோன்புரி சளியை 

௮மிதகியினம யமரறாமங்கணரசைக்சண்டுசொரத 

திரிவரியவருள்ஈரச்குஞானாம்பிகையையேகத்தெடுத் துத் 

செரியகரியசவமுனிஉன்டின்னாளமர்ர்துத்சாஇசைபோய்ப் 

புரியவரியவெலிங்கமொன்றுப இட்டைபுரிச்சனனே , 

அறமலியோர்ீத்சமமைச்சாட்டியட்டிப்பூசிச். து 

கிறமலிசெச்ஈமிழ்நூனிவனெஞ்சமுருகப்பணிர்செழுச்து 
தஇிறமலியுமணகீசசோலஞ்சர்சைகளிப்பச்செரிடப்பான் 
மறமலியுமழுப்படைக்கைவள்ளலெ இர்கின்றி து.த இப்பான். 

கற்றர்தமுளத்சமையுங்கண்ணேசண்ணுட்கருமணியே 

பற்றார் சம்பும்பொடித்தபபனவாபனலர்தொழுச்தேவே 

யுற்ரார்சம்பவமொழிச்குமொளியேவொளியினுள்ளொளியே 

ஈற் ரர்சொண்டிமமழ சாகாயேனுன்னைத்சொழுஇன் றேன். 

பன்னுமடியார்து இஈ்கும்பாட்டேபாட்டினுட்பொருளே 

மன்னுமருளுருவாயமணியேமணியினுட்சுடரே 

துன்னுமவர்தமசனெச்குஞ்சுவையேசுவையாரமுதமே 

(pom am peau wo; dp event A er tor EO snap Ben? mex. 

எலைமதனைப்பொடிசெய்ததேவாதேவர்சிங்கமே 

கலைமறைகரநறமுயன்றம்சாணாய்காணாச்சாட் யே 

புலைவீலுயிர்க்குயிராயவொருவாவெ ஈருவாவுண்மையே 

தலைவி Cun Ol anf sess stove ein Beer SO snap On தேன். 

இ 

(௮)



துர்ந்கைப்படலம், A) ul 

ன்றது திமுனிவனெ திரெம்மான்ஈருளாபொு சான்ற 
சறானஅசருசதுணாநசதோ௰ாய்சிறு இத்திசை ளு 

4 சன்று ற முச்கெவிய கியளவிலள சா, மணஞ்சேரி 
சன்று தி நககவிபானக சோவஞ்செவயவேனவிமித சான. (௧௨) 

-1ரும்புகசிவழிமாளே ஈதசரும்பின் பிறரைச் ராடொழுதொழரசெ 

பரு AED > (FM வயா ரக , பையை ப Ld OG AL ob 

சீரூம் a ¢ Ha பூ 2 uy Gil of Erin two Cred பை பி 3 wor 

Qu muywa rip rips se ovis mi 4,34 சி சான. (௧௩ 

பணி) விடைசொண்டெழுசதுபாங்சார்போதியவரை.டம।௪.து 

gate son இரை பழுயப்பி கஈமிழாகிறிபனாடு 3 

யணி?புசழ்மிபாசோஞாணாம2பிகைபைப£க கொண்டே 

துணி, ரவிவினனாகியிரு சானகாறார்சொழுழேச்த. (௪௪) 

அச இியனா புரத sas sn ugg Bs eno in wear 

மகசதுமாமபெருவாழ்ச்கைமருவியொருவாஉறை துய்ச துச் 
சகச பலும்பினனொருவிஞானான5 சச்சி ஈரலாரூு 

oes Musou றறிருப்பாதோலாதசவமாமுனிலீரே, (சட) 

௮ ஈத்தீசப்படலம் முற்றிற்று, 

A, இருவிருத்தம் - Her 

(0 ‘ 

  

ஆஅரரக்கைப்படலம, 
கர்வ வப பவ னவ 

௮ இசாசயனரி.பமரர்யாரையு 
மோதிவெஞ்சமரிடை மூரு£குமா த்றலான் 

காசியெவ்வுலகமுங்கைக்கொணடாண் டி.டு 
மேதிமாமுகனெனும்லெய்யதானவன். (௪) 

சீலமிலவனுயிர்செகுத்த ம்கெண்ணியே 

சோலஞானாம்பிகைகூற்றி நறோன்றிய 

ரூலமார்சாதல ச,ஐர்ச்கையென்பவள் 
காலகாலனை ச்தொோழக்கரறுச்திலுன்னியே. (௨) 

HA saver oof se0 ச். துருலகீர்ப் 

புரிகருமன்புறப்போ த்திநூழ்சியே 
௫-7 நறியோசேன்றாளஸிணை



a 
— iD} திருக்குறுக்கைப்புராணம், 

பரவுஞாஞம்பிசைபாதமுந்சொழா 
வரவுசேர்மெய்கரமொருங்குசொண்டனள் 
கரவுசேர்மடமாமுகவன்கட்புகூ௨ 
விரவுசேர்குழலிஞளிகல்விளைத்தனள், (௪ 

இண்டிறற்கம்பனுகிசம்பலுக்தெறு 

சண்டலுமுண்டலுர் சானவக்குழாத் 

செண்டருமற்றளயாரும்வாரிசூழ் 

மண்டலச் தருடரவாளின்மாட்டினாள். (6) 

பஉடமுழுசொழிசறும்பசதிசே/பொரு 

சடையெலுமேதிமாமுசனைச்சன்னிரேர் 
சடையறச்சென்றவன்றலையைவெட்டியே 

யடைவுறமி இிச்சனளவனிகீழ்ச் சியே, 

தீன்றுணையாமபிராமிசாமுண்டி 
வன்.றிறல்மசேச்சுரிஉராளைணவி 

யன் தமிர்திராணிகெளமாரியாயெ 

வென்றியோரெழுகர்க்கும்விர்தைகூறுவாள்: 

அரிதெனப்பிரானருள்வாச் இிஞன் 

மருவியபசைதெறுகன்மைபெற்றுளே 
மெரிவிழியவனமரிர் சவாலய 

சொருவு தீரிருமெனவுவைத்திருச் Pere 
நிரு திதன்றிசையிலோர்நிலவுமாலயத் 
தொரு இனமேளுரீங்காமலு, த் சமன் 

சுரு நிசொல்பாசமுட்சுமந்துமே திவெம் 
குருதி௨ன்றலைமிசைநிற்குங்சொற்றகை 

ஒமவாவிப்புனலுவர் த மூழ்யெச் 
தாமஙூர்குழலிருசாளும்போற்றுலார் 
சாமவார்கலிப்புவிஈயச்சகவாழர் த.பி 
னேமயோ?சேனையெய் திவாழ்வரே, 

வுஎமெலார்சன்னடியுற்றுமேவுறச் 
சளமெலாமறுத்திருகைருவித்தாற் 
றளமெலாமிடுபகர்தமக்குராடொறும்



காம்சபபடலம், 

PEPE 
மாத்திரமெட் தவே 

டிககொண்டமன்மசன் 

வ்றொழிழ்பத்றினான் 
"மவச்சவன்றனன். 

2 பான் ஈவொருஉனே 

2பான்றபுணர்த்துவா 

இயகாட்டினு 
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Jewa@ garg) meuGas 

eu 6G Gwen Oaorer 

Qe watreriowsa & 60 ear 

leyeQaeng Cat sGer ~
~
 

3 —
 

ஊநம்மைமுனிக்சரு 
- நாசனடித்துணை 

சாத் தியக்கவே 
னயாவையுமெய் துவாம், 

2மூன்னியெழுர்சன 
+ we sal yore 
அதன்னுயிர்செற்றவ 
/வாழ்தலஈண்ணினன், [டு] 

Sul OC cp dsb seme 
Cus seg sells 

es ein OL Lp) can ear 

*லாசனன்பாங்கரே [௬] 

'ல்லீழ்க் தபணிர்சனன் 
'லாவர் இவண்ணனே 

'னேனுக்கருளென்றான் 
பின்ரினுறச்கொண்டவன், [௭] 

ண
ை
 

ஓ 

மன்னுஞானமயில யு 0 

பன்னுமன் பிற்பணிந்சனன் 

அன்னுசோத் தாஞ்சொல்விஓிய 

யுன்னுசிச்தையுருஇனொன். 

நிலவுமவ்விடகின் ரெமுூஉ 

வுலவிராக்கசஜெண்டி சைக் 

குலவுமூன்றுகுரோச ச இ 

னலவுவாமசனண்ணினான். 

பாவுலிங்சப்பதிட்டையொன் 

| றரவுரீரொடற்தினான் 
பொரவுமேவரப்போ ற்றின 

னிரவுமால்களிற்றேர்தலே. 

தூண்டுசோ இயைச்தாமலர் 

வேண்டுமாகொட€மேவிதா 

ரூண்டுபூசனையாற்றினான் 

பூண்டுபோன்புபெ1ங்கவே, 

அங்குராசனனங்கநின் 
னோங்குபூசையு௨ ந்தனர் 
தாங்கு£ர்த் இயிச்சானகின் 
பாங்குசாமத்தைப்பன்னுச, 

எனச்குமென்னிட ததேச் இழை 
தீனக்குநின்பெயர்சாலுச 
மனக்குவேண்டும்வரச்தர்தோ 
நினச்சுயாவுகிரம்புமே, 

என்றுஉறினனேச் தினான் 
குன்றருவிடைகொண்டனன் 
சென்ற சன்பசஞ்சேர்ர்சனன்   கவென்றுவாகைமிலையவே, 

காமலூர்சென்றகாமிநீர், சாமமேவமுமுகரங் 

காமராதனைச்கைதொழிற், சாமம்யாவுங்கலக்குமே. 

காமீசப்படலம் மற்றிது, 

ஆட இிருலிருத்தம் - ௭௧0 
4 1. ஒணவைஷ்ஷக்க ரபி பய்யெய்பெயயம் 

[௮] 

[5] 

(40) 

[da] 

[2௨] 

[2௩] 

[de] 

[௪௫]



குலவி ச டப்பு படலம், 

அரிசன சத்த மேன்மையாவராலறையமுற்றும் 
விரி சலேச்சேடனாலும்விள ம்பிடமுற்றுங்கொல்லோ 

Oe! ea, விசமெமக்கு ெரிக்சமாச் தாமேசொல்வேம் 

புரிசடையமாாணீர்காள்பெ "ருது றப்போற்றிச்சேண்மின். 

வ்ைத்தவக்சலர் துநசொரு இன ம்வ?ச்சானேனும் 

விரிச்சபூங்கடுச்ை யண்ணல்விளங்குலகடை வனென்னி 

விரைச்சநீர்வேலைவைட்பினிருபிறப்பாளரா இ 
வரைச்சயாவருச்குஞ்சொல்லவேண்டுமோவச்கும்பேறு., 

மறைப௨ஹனொருவற்கன்னம்்வழங்குவாரொருபோசென்னிற் 

குறைவறவமிர்கசானம்பலபோது கொடுச்சபேறா 
நிறைசாப்பலசாளன்னகிரப்பறகல்குலார்கள் 

கறையறவடையாநிற்கும்பலனையார்சரையவல்லார். 

படி.புசழ்குறுககைமேவிச்சூல தீர் ச்சம்படிச் து 

செடியவனயனுங்சாணாகிமலயோூச றம்போற்றி 

மூடி. விலாவருண்மெய்ஞ்ஞானாம்பிகையையுமுன்னியோர்கா 

ள்டியவர்சகன்னசானமன் பொடுசெய்வாராகில். 

சன்மனைகமெச்திமேவிரன்மசப்பேறுவாய்ச் து 

பொன்ரு சலாயசெல்வம்பொவிதரக்கிளைஞர்சூமப் 
பன்னெடவகாலமிக்சப்பார்மிசைவாழ்ர் துபின்னர் 

மேன்னவளனுலகபோகம்மூழ்இலீ ற்றிருப்பர்மாசோ, 

கீரைபுழ்*சேத்தங்காமசசனஈன்னகரக்சன்னிற் 
புரையறுமறையோருக்கும்புண்ணியவடியாருக்கு 

மூநைபெறவத்திரா திசானங்களுவக துசெய்வோர் 

கரையகல்விமானமூர்க் துகயிலையையடைந்துவாழ்வார். 

சமலைபூசக்சகம்பகரபு சமடைரந்தெச்காளும் 

விமலவோர்ூரார்த்சஞ்செய்யிற்கயைபுரிமிகுபேறெய்து 

மமர்பெறுகுலவாவிய இற்படிக்செழுவோர்பொல்லா 

மூமலவேரறுச்துமேலாருச்இிபங்கரையேசேர்கார். 

சங்கையேமு சலவாயக இசனிற்கலச் துஞூழ்இிற் 
பொங்குமாபலங்களெல்லாம்புரிக்தொரு தன ச்துஞழ்கிற் 
அங்கமார்யோக் தீர்த்தர் தணை;தரசல்குமென்றாு 

லங்கசன்பெருமைம்மாலறைதாரு£ற்துங்சொல்லோ. 

அச்சகுளுல் தீர்த்தத்தர்மைமின்றங்ளேயா தி 

யெத்தசையுயிருமெய் துமின்பம்ம்.திலகில்கேரோ



தலவிசேடப்படலம், 

எவவிடக்சமருவோருமெய் தியச்சுல தீர்த்சஞ் 

செவ்லிதினாடவேண்டுஞ்சிவணுருசென்னிலுள்ள ச் 

சவ்விபமொழியவக்ரீவாவழைசசேனும் ட 

லெட்வமிலவிதியேயாகுமன்னத மியலாசென்னில். 

ஆ,வதோரையேனு*்சேவிசசல௱.மாமர்த 

ரீடியவரருமொல்லாசெணின மிகுகேயசதோடு 
காடியமறைமியாக.ம்பொனல்கியேயாடுவிச்தல் 
படி யல்விகிபாமென்றுபகருவாபுலமைசானறோர். 

குணமலி?.பாகவாவிச்குறகைவீரடடமேய 

பணவரவணி.பும்பெம்மான்பங்கயன் நிருமாலாஇ 

பணவியவாஜோர்போற்றவணிமணிமறு இற்போது 

(௧0) 

(58) 

மணவிழாச்காணபோசொள்ளும்பவனுச்கோர்உசம்புமூண்டோ. (௪௨) 

க்லிழாமுழுதுஞ்சென்ற சேவிசசற்கொல்லாசேனும், 

மொருவுருதடைச்தஅுகாமசகனமொன்றேனுமன் பின் 
மருவுமாசேவிசத்சேசதவேண்டுமற்றதசேவிச்சார் 

பெருகுமாபலனையாரேபேசுவாபெருமைமி கர், 

அரம்பையர்போசம்வேண்டிலலர்மிசையிருக்க கேண்டில் 
வரம்பறுநறும்பாலாழிமாசுணப்பவ்ளிவேண டி. 

னிரம்புமெப்போகமேனுநினை ததவாறடையவேண்டி 

இ ரம்பயிவியோகராதர்சரிசன மொன் ரேகல்கும். 

கவெடிமுளைத்ரமூார்த் திககாமருசளியினாளாம் 
வடுிவில்விட்டிசையினேனும்வவியுடை ச்சிலையி?னேனு 

மொடிவறுபணிெய்வோர்களொழிவிலபோசச தின்ழ்கி 

நெடியமாதேவன்வாழுநின்மலவுலசஞ்சார்வார். 

விளைகிலம்டொழில்களா திமேவும்யோசே ற்கென்,று 

பளகறநல்குவோரும்பான் மு. தலாட்ட்கோரு 
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