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தேவாரம். 
திருஞானசம்பந்தமூர்த்திநாயனார். 

இருச்சிற்றம்பலம், 

சித்தந்தெளிவீர்கா, எத்தனாரூரைப் 

பத்திமலர் தூவ, முத்தியாகுமே. 
ஷட் 

இருவாருருக்குரிய பழைய சரித்திரங்களைத் தெரிவிச்கும் நூல்கள் 

வடமொழியில் ௮ஜபாரஹஸ்யம், ஆடகேச்வ.ர மாஹாத்மியம், கமலாலய 

மாஹாத்மியம், சமத்காரபு. ர மாஹாச்மியம், தியாசராஜ மாஹாத்மியம், 

தியாகராஜலீலை, தேவயாகபுர மாஹாத்மியம், தேவாச்ரய மாஹாத் 

மியம், காகரசண்டம், முசுகுர்தபுர மாஹாத்மியம், ராமசயா மாஹாத்மியம், 

ஸ்ரீபு7 மாஹாத்மியம், ஸ்கந்தபுர மாஹாத்மியம், க்ஷேத்ரவர மாஹாச்மயம் 

எனப் பல உள்ளனவென்று சொல்லுகின்றனர். 

அவற்றுள், கமலாலயமாஹாத்மியம், சாகரகண்டம், தியாகராஜலீலை 

என்னும் இம்மூன்றும் தமிழிற் செய்யுள்சடையாகச் செய்யப்பெற்றுள்ளன. 

கமலாலய மாஹாத்மீயமென்பது, சிதம்பரம் ப்ரீ மறைஞான சம்பந்த 

ரென்பவரால், இயற்றப்பெற்றுச் சமலாலயச்சிறப்பென்னும் பெயரால் வழங் 

குன்றது ; அதன் திருவிருத்தத்தொகை - ௧௦௬௫, அதனை ௮வர் செய்யச் 
தொடங்கேகாலம், கலியப்தம் ௪௬௫௪எ.ம்(ஸூ0த்தின் பின்னதாரிய பராபவ 

வருஷமென்று (சாலி - ௧௪௬௯ ; இ. பி. 1547.) ஷை நாலின் பாயிரச்சருக்சத் 

துள்ள ௨டு - ம் செய்யுள் தெரிவிக்ச்றது, அ௮வரியற்றிய பதிபசுபாசப் 

பனுவலென்னும் நூலின் சிறப்புப்பாயிரத்திலுள்ளதாகய, 4 ஆதி கமலா லய: 

முதற் புராண, மோது மதியாற் சூதனை யொப்போன்”'” என்லும்பகுதியும் 

Hegre ௮வரியற்றினாரென்பதை வலியுறுத்தும். ௮ர்நூல் இன்லும் அச் 

Avital evr. 

நாகரகண்டமேன்பது ௮ளகைச் சம்பர்தமுனிவசென்னும் வணிகர் 

பெருமானால் இயற்றப்பெற்று, காகரகண்டமெனவும், திருவாரூர்ப்புசாண 

மெனவும் வழங்குகன்றது. அதன் திருவிருத்தத்தொசை - ௨௯கடு, அதனை 

௮வர் இயற்றி அ௮.ரங்கேற்றியகாலம், சாலிவாகனசகாப்தம் கடுக௪ - (9. பி, 

1592,) பங்குனிமூமென்று ௮ர்நூலின் பாயிரத்துள்ள கடு . ம் செய்யுளால் 
தெரிகின்றது, ௮ஃது, அ௮ச்சிடப்பட்டுள்ளது.
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தியாகரரசலீலை யென்பது, ஸ்ரீ வீதிவிடங்கத் தியாகராஜழர்த்தியின் 

முக்ராற்றறுபது லீலைகளையுணர்த்துவது.” அவற்றுள், முதலிதுள்ள பதின் 
மூன் அலீலைகளும் ௧௪.ம் லீலையின் முதற்பாகமும், திருவாவடுதுறையா£ 

னத்து மஹா விச்துவாலும் கவிஞர்பெருமானுமாயே திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனுட்சி 
சுநீதரம்பீள்ளையவர்களால் இயற்றப்பெத்று, தியாகராசலீலையெனவும் இரு 
வாரூர்த் திருவிளையாடலெனவும் வழங்கும். இதன் இருவிருத்தத்சொகை - 

௬௯௯. இர்.நாலைப் பிள்ளையவர்கள் செய்யத்தொடங்கயெகாலம், சென்ற விசு 

வாவசுவருடமென்று (8. பி. 1845.) Oshi@ng., 

இதனைச் செய்தற்குச்சாரணம், இப்புத்தகம், எ- ம்பக்கத்திள்ள, 
“ சாசொலார்தவழும்'? என்னும் செப்யுள்முதலியவற்றால் விளங்கும், 

இதன் மேற்பாகமான வடநூலைப்பெறுவதற்கு எத்தனையோமுறை 

மூயன்றும் ௮து கைக்குவா.ராமையாலேதான், ௮ந்தப்பாகம் இவர்களாற் 

செய்யப்பெறவில்லை. அச்தக்குறை இவர்களுச்கு வாழ்காளளவும் இருந்தே 

வந்தது, 

லீலைகள் முர்.நூற்றறுபசாதலால், ௮வற்றிற்குத்சக்கபடி, இருக்கவேண்டு 

மென்றுநினைந்தே கடவுள்வாழ்த்து, இிருரசாட்டுப்படலமுசலியவை மிக்க 
விரிவாக இதிற் செய்யப்பெற்றன. 

இகர்தப்பாகம் முழுவதையும் ஏட்டுப்பிரதியில் ௮ப்பொழுதப்பொழு.து 

தாமே எழுதிவந்தவரும் கும்பகோணம் சாலேஜ் சமிழ்ப்பண்டி.த.ராச இருக் 

தவருமாயே, ஸ்ரீ. சித. தியாகராசசெட்டியர்ரவர்களுக்கு இட்.நூற் செய்யுட் 

கள்யாவும் முகஸ்தமா.தலால், அவர்கள், தம்பால்வர் தவர்களுக்கு இதிலுள்ள 

௮ருமையானபாடல்களை எடுதச்துச்சொல்லிப் பரவசச்தோடு பிரஸங்குத்தலை 

எத்தனையோமுறை சண்டிருக்கறேன். இன்னஇன்ன அமயத்தில் இன்ன 
இன்னபாடலகள் செய்யப்பட்டனவென்றும் அவர்கள் சொல்லக் கேள்வி 

யுண்டு, விரிவஞ்சி ௮வ்வரலாறுகள், இப்பொழுது விடுக்கப்பெற்றன. 

இருவாவடுதுறை ஆதீனத்தில் ௧௬..ம்பட்டத்தில் எழுச்தருளியிருக்த 

ஸ்ரீமச் சுப்பிரமணியசேசிக்ரவர்களுக்கு இந்த.நாலில் மிக்க பிரீதியுண்டு; 

அவர்கள், தம்பால் தமிழ்ச்சுவையறிச்சோர்கள் வக்தகாலங்களில், பிள்ளை 
யவர்களைக்சொண்டேலும் மேற்கூறிய செட்டியாரவர்களைக்கொண்டேடலும் 

ஆச்சரிய ஸங்தேவித்துவானாக இருந்த ஸ்ரீ மகாவைத்தியநாதையரவர்க 
ளைக்கொண்டேலும் அடி.யிற்குறிப்பிட்டுள்ள பாகங்களுள் ஏதாவது ஒருபாகத் 

தைச்சொல்ஓவித்்து ம௫ழ்விப்பார்கள். 

ரைமிசப்படலம, இ- ௪௦, 

மூதலாவதுலீலை, ௧ - ௧௦, 

மூன்றாவதிலீலை, முற்றும்,
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பிள்ளையவர்களுடைய தமிழ். நூற்புலமையையும் கவிவன்மையையும் 
இத்தமிமுலகம் மிகச் செவ்வையாக அறிக் திருத்தலால், இதில் ௮வ்வவ்விடங் 

களில் ௮மைர்திருக்கும் பழைய தமிழ் நூற்பிரயோகங்களையும் சொல்லணி 

பொருளணிகசளையும் செய்யுட்களின் ஈடைச்சிறப்பையும் சைவசித்தாந்த மாற் 

கருத்துக்களையும் சிவோத்கர்ஷங்களையும் பிறவிசேடங்களையும் எடுத்துச் 

சாட்டுதல் மிகையென்று இம்மட்டோடு நிறுத்தலானேன். 

தொடங்யெ ஒவ்வொரு புஸ்சகவேலையினிடத்தும் ௮ன்புபாராட்டி. 

என்னை ஆதரித்துவரும், திருவாவடுதுறை ஆீனத்து,த் தலைவர்களாயெ 
ஸ்ரீமீத் அம்பலவாணதேசிகரவர்கள் இர்தூற் கையெழுத்துப்பிரதியை 
உசவிசெய் சவிஷயத்தில் நிரம்ப ஈன்றியறிவுள்ளவனாக இருச்சறேன், 

இர் நாலைப்பஇப்பித்தற்குரிய ௮ச்சுக்கூலிமுதலியவற்றில் யாதொரு கவ 

லையுமில்லாமலீருக்கும்படி. பொருளுதவிசெய்த தேவிசோட்டை ம.ர.ஈ.-ஸ்ரீ 

நாம, மே, சித, சிதம்பாசேட்டியாரவர்களுடைய பெருந்தகைமை இக் 
காலத்தில் மிகப் பா.சாட்டற்பாலது. 

இதனைப்பதிப்பிக்குங்காலத்தில் உடனிருந்து அன்புடன் உதவிபுரிர் 

தவர்கள் :--சென்னை, ச்யூஇங்௪ன்ஸ்கூல் மசபோதகாகிரியராயெ, தமிழ் 

வித்துவான் ம.ஈா.ஈ-ஸ்ரீ தி, கிநஷ்ணையாவர்க்ள் ; திருமயிலை பி. சுப்பிசமணி 
யம் ஹைஸ்கூல் தமிழ்ப்பண்டிதர் ம-ரா.ஈாஃ.பரீ இ, வை, அநந்தராமைய 

ரவர்கள். 

திருவாரூர், போர்டு ஹைஸ்கூல் தமிழ்ட்பண்டிதர் ம.ஈா.ஈ-ஸ்ரீ சந்தா 

னமையங்காரவர்கள், இதில்வந்துள்ள ப்ழைய சித்திரங்கள் சிலவற்றை 

விசாரித்து விளங்க எழு தியனுப்பினார்கள், 

விநத்தம். 
எண்ணிய ப்லவு மாணவர்ச் கன்பி னீர்திடு நிதிதமிழ் விளங்க 

ஈண்ணிய புசழ்மீ னாட்செர் 2.ரஈன் னாவல னனீடனி தாய்ந்து 
பண்ணிய வீதி விடங்கர்த மாடற் பலுவலைப் பதிப்பிகீச வியைர்த 
புண்ணிய மதனை நினைகொறு மெனது புந்திமிக் இன்புறு மாலோ, 

் கட்டளைக்கலித்துறை, 

சேனாட்சி செய்கவி யானின் செயன்முற்றுஞ் செப்புமுன்னே 
மீனாட்சி சு௩.த.ர வள்ளலை யெங்கள் விழுப்பொருளை 

வானளுட்சி செய்யப் புரிரததென் னோமன் வடி.வுகொடு 
கானாட்சி செய்திரு வாரூர்ச் தியாசசிர் சாமணியே,. 

இங்ஙனம், 

வே. சாமிநாதையன்.



இந்த நூலினுள்ளே ஒவ்வோரு ஈயவிசேடத்தாற் 
் , சிறந்தசேய்யுட்கள் வருமாறு :-- 

" குடவுள்வாழ்த்து. ௧, ௪, ௪,.௧௦, SS, EH, SH, DET, HO, ௩௨, ௩௩, 

௬௪, ௬௯. 

அவையடக்கம். முழுவதும், 

திருநாட்டுப்படலம். ௧-௧௦,௨௮, ௬௨, ௬௯, ௪௬, ௪௯, டுக, ௫௪, ௫௭௪, 
௬௧, ௬௯, ௮௦, ௮௨ - ௮டு, ௬௦, ௬௬, ௬௫, ௬௯, ௧௦௦, ௧௦௨, ௧௦௫, ௧௦௬, ௧௧௨, : 

SEP, 55Q, ௧௧௭௪, ௧௨௧, ௧௨௭, ௧௬௦, ௧௬௨, கர, ௧௬௭, ௧௪௩ - ௧௪௫), 

EFC - ௧௪௯, ௧௭௦, ௧௪௩. 

திநநகரப்படலம். ௧௪-௧௦, ௧௬, ௨௨, ௫௧ . ௬௦, ௮௯, ௯௩௬, ௧௦௨, 
௧௦௬, ௧௧௦, ௧௧௧, ௧௧௭, ௧௨௯, ௧௬௩௪, ௧௫௯, ௧௬௧, ௧௬௮, ௧௪௧. 

நைமீசப்ப்டலம், டு - ௧௦, ௧௬௯, ௧௪, ௧௭, ௧௯, ௨௪, ௨௬, உள, ௬௧, 

MET, ௯, ௪௦, ௪௨. 

முதலாவதுலிலை. ௧- ௧௦, ௬ட௫ - ௬௬. 

முன்றுவதுலீலை, முழுவதும் - (இயாகராசகூர்த்தியின் ௮ரசத்திரு 

வருவவர்ணனை),. : 

ஏழாவதுலீலை. ௪-௮, 

எட்டாவதுவிலை. “௪ . கட, 

பன்னிரண்டாவதுவலிலை, ௧௦, ௧௧, 

பதீன்ழன்றவ்துலிலை. HI. 

பதினுன்காவதுலிலை. ௪, ௪௪, ௪௮, 

 



த 

கணபதி துணை, 

திருச்சிற்றம்பலம். 
_..௮.௨௨ 

திருவாரூர்த் 
தியாகராச oad," 

ne OGIO 

கடவுள்வாழத்து. 
ஷப 

காப்பு. 

திருமன்னு மணிமார்பன் றேமன்னு தாமனைப்பூர் சேவ னாகா 

ருருமன்னு புகழ்ச்குடிலைக் குரியபொரு ளொருதானென் நுலகோர்ம் துய்ய 

மருமன்னு செழுங்கடுச்கை மலர்மாலை முடி.ச்சணிர்து வயங்கா நிற்குர் 

தருமன்னு மைங்கரத்தங் குஞ்சரப்பொழ் செஞ்சரணர் தலைமேம் கொள்வாம். 

வாதாவிவிநாயகர். 

வழிவருமைம் தர்கள்வாரா மைந்தர்சளுக் இதம்செ மருவ வாற்றிப் 

பழியினலம் பொருத்துபுசழ்த் தச்தையென வறமாதி படர்தீர்ர் தெய்தக் 

கழிரசையின் வழிபவொர் படாதவருச் கறமறமாங் கருணை யாற்றி 

யிழிவில்சுசப் பேறருளும் வாதாவி மழகளிற்றை யிறைஞ்சு வாமே, (௨) 

விட்டவாயில்விநாயகர், ட 

இருசவுணின் ஜொழமுகுமத மூண்ணவொளிர் நிறத்தொழுங்ெனினாச்து 

மொய்த்த, கருநிறவண் டிூனம்பிறைச்சோட் டொளிதூழ்ெ வெண்ணிறமாய்க் 

sHigs Cems, மருவுபிதா வெனத்தலைமா லிசையிவர்சு டீனர்சொலென 

வானோ சேத்தி, வெருவில்களி யுறவமரும் விட்டவா யிற்களிற்றை விடாதள் 

வாமே, (௩) 

ஆகாசவிநாயகர், 

விரவுபிரு திவித்தலத்துச் கபோலமத வெள்ளமன்பர் வினைக ளென்லும் 

பரவுசரு வேர்பறித்துத் தள்ளநிரி யாணவழல் படர்ர்து பற்றி 

யுரவுசதர் தசளாக்கச் செவிக்காற்று த் தூற்றவினி துவந்து மேவும் 

புசவுவள ராகாசச் சளியானை யொளிர்பாதம் போற்று வாமே. (ச) 
  

% இருவாளுர்த் தருவிளையாடற்புராணமெனவும் வழங்கும்.



௨ இருவாரூர்த் தியாகராச லீலை, 

ஈடூக்கந்தீர்த்தவிநாயகர். 

ீர்த்தவனா முழுத்சவரை யெடுச்தவரை வண்டுடைவேள் செயல்போய் மாய 
பார்த்தவரை முகத்தவரா யுறுமார்பிற் றுழாய்க்கமடப் பார வோடு [ப் 

சேர்த்தவரை யுடுத்தவனா யெடுச்சொர.ர வார்த்தவரைச் தீரா தோங்கு 
ரார்த்சவனா யாணடுக்கம் தீர்த்தவரை யடைந்தவளா சாமுள் வாமே, (௫) 

மாற்றுரைத்தவிநாயகர். 

தீந்தையிலாச் தந்தஈசை தம்மிடத்தே தங்கவுமத் StS wr Hou 

நிர்ை தயறு சொழிலென்ப அணர்ந்துஈடு நிலையேதா நிற்ற னன்றென் 
ஜெர்சைபிசா னாரூரன் செழுங்கனகர் தாழ்வுயர்வென் றியைய வோர்க்து 
சிர்தைகொள மாற்றுரைத்தா ரடி.க்சகமல முடி.க்சணியாச் சேர்த்து வாழ்வாம். 

சோழவிநாயகர். 

தேருமுனி வ.ரர்சிவா சமம்பொறித்த சோசங்கள் சிதைவு ரூம 
லாருமவர் செய்சருமச் தவருமற் றவச்சாலை யடி.ய ரூமற் 

பாருநெடு விண்ணுமிடர் மருவாம லங்குசம்வெம் பாச மேக்திக் 

கூரும்வலி மூடிகமூ சழயெசோ ழக்களிற்றைக் குறித்து வாழ்வாம், (௪) 

நிட்களசிவம். 

பூமேவு சருணேயினுர் ம் பல்லுயிர்ச்கும் பவஈல்பப் போச மூட்டிக் 
தாமேவு மலமகல வறிவறியா மையினுமறஞ் சார வாற்றித் 

தூமேவு சத்திபதிச் தொழியாம லானந்தஞ் சுரவா நிற்கு 

மாமேவு சஇயளிக்கும் தனிமுதலை யெஞ்ஞான்றும் வாழ்த்தி வாழ்வாம், (௮) 

வன்மீகநாதர், 

தடங்கொண்ட தாமரைமே லுறைவானு நிறைவானுர் சயங்கு காசொண் 
படங்கொண்ட பாப்பணைமேற் படுப்பானுங் கடுப்பார்வெண் பக$ர் மொய்ம் 
றிடங்கொண்ட புரந்தரனு நிரம் தரஞ்சூழ் கிறைசெல்வச் தருவா ரூர்ப்புத் [90 
நிடங்கொண்ட பெருமானை வலங்சொண்டு மலர்தூவி யிறைஞ்சு வாமே, () 

gor gun dA செறிபடப்பாம் பணிந்தசா தனத்தானோ துகடீ. ரன்பின் 
மின்னமொரு பாம்புதொழ ஈடகஈவிலுர் இறத்தானோ விரிபா லாழி 
யுன்னுமொரு பாம்புயிர்த்த விடமமுது செயுங்குணச்சா னோவன் மீக 

மன்னுமொரு மாமணியைப் போற்றுவாம் வினைப்பிறவி மாற்று வாமே, (௧௦) 

அசலேசர். 

ப.ரவுதமை யடைந்தவர்கள் வெம்மையரா யினும் தண்மைப் பால ரேனும் 

விரவுபகை யினரெனிலு மொப்புமையன் ரூமைஈனி மேவி காளுங் 
ச ரவுதவிர்ம் தினிதமருக் தன்மையுல இனுச்குணர்த்தல் கடுப்பக் காரி 

யரவமுத் மஇிரிகர்த்தொன் றுறமுடிக்கொ எசலேச ரடிகள் போற்றி, (௧௧)



உகடவுள்வாழ்த் து. ௩ 

ஆடகேசர். வேறு. 

சிறையளி சோடி யுண்ணச் சேம்பொழி தெய்வச் சஞ்சத் 

இறையவன் பசந்து மாயோன் முசலியோர் யாரு மேத்து 

மறையவன் யானே யென்று மன்னுல சறிவிப் பான்போ 

லழஹையழ லங்கை யேர்து மாடகே சன்றாள் போற்மி, (5௨) 

ஆனந்தேசர், வேறு, 
உடையா யகர்€ ரானகர்சேச் சுரர்பே ருலகெலாம் பரச்சவான் புனலை 

சடையறச் சுருக்கு மலர்மக னறியா ஈகுமுடி. வைத்சென நாளும் [ன்று 
விடையவா தனையிற் பரச்தவெம் மனத்தைச் சுருக்குபு விழைந் துமான் முய 

மடைதர மூடியா வடி.மிசை வைப்ப ராதலா லவர்க்கன்பு செய்வாம். (௧௩) 

சித்தீசர். வேறு, 

ஊனார் பிறவிப் பகைக்குள்ள முடைந்த டைந்தோ 
ரானார் தமைக்காப் பவொன்பசற் கான்ற சான்ரூத் 
சேனா ரிதழி மலர்மாலைகொள் செஞ்ச டைக்கண் 

வானார் பிறைவைத்த சிச்ீசரை வாழ்த்தி யுய்வாம், (௧௪) 

சோமாக்கந்தர். வேறு. 

அடர்பசுங்கற் பசமாதி யமைர்தபெரு விண்ணுலக மழுக்சா நெய்தப் 

படர்நெடுவா ரிதியுடுதத மண்ணுலகங் களிதூங்கப் பைந்து மாய்மா 

லிடரறுசெர் தசாமறாயோ னேத்தெடுப்பத் திருவாரூ ரெழிர்பூங் கோயிற் 

சுடரரியா' தனத்தமருஞ் சோமாக்கர் தனாநாளுர் துதித்து வாழ்வாம். (௧௫) 

வீதிவிடங்கர். 
பெண்ணரசு குடிகொளரி நிறஞ்செறப்பன் றெனவனையான் பிணைமன் ஞய 

விண்ணரசு தனைமருவி யவன்சோர்வு தெரிரதவற்கு Oud Wis 

மண்ணரசு சொளவந்து மண்ணரசா பெவாஞூர் மணிப்பூங் கோயி 

லெண்ணரசு வீற்றிருக்கும் வீதிவிடங் கப்பெருமா சரிருதாள் போற்றி, (௧௯) 

பொன்பொலியும் வாசிசையு மணிமுடியுஞ் செவ்வர்இப் பூமேன் ரோடு, 
மன்பொலியுஞ் செங்கழுநீர் மாலையும்பொற் குண்டலமு மணிப்பொற் பூணு, 

மின்பொலியும் திருமுகமு* தெருண்மொழியு மருள்விழியும் விடங்கப் பெம் ' 

மான், றென்பொலியு மாடரவம் சண்டணிப்பொற் பாசமும்யாஞ் சந்தை 

செய்வாம். (௧௪) 

... தியாகராசர். 

கலகமற மொழியவறங் குது£லிப்பப் பல் ஓயிருங் களிப்புண் appa 

யிலகமணி முடிமூடிவைச் இருபத்தைந் ததவையுடை Cuts one g 

இலக நுசல் வெண்ணீறு இகழமணிப் பூணோளிரச் செங்கோல் கைக்கொண் 
Bev sapap தாண்டவருட் டியாகரா சப்பெருமா னொளிர்சாள் போற்றி, (2௮).



௪ திருவாரூர்த் தியாகராக லீலை, 
தீடவரியா தனம்போற்றி கருணைபொழி முசம்போற்றி தயங்கோர் பாச மடவ.ரன்மெல் லியல்போற்தி மன்னுமிளஞ் சேய்போற்றி மலர்க்கண் போற் இிடவுலக மேத்துகதிர் வாள்போற்றி நிறைசெல்வ.ச் தியாக ராசர் [தி ஈடவுதிருச் சேர்போற்றி ஈம்மையாட் கொளுமசபா ஈடனம் போற்றி, (௧௯) 

நீட்களசத்தி, 
மணியொளிபூ மணம்போலா ணவமிலறி வேயுருவாப் வயங்கா நிற்குச் 
தஅணிபொருளி னகலாம லஓுறைக்தருளிச் சிருட்டிமூனைம் தொழிலு மாற்றிக் 
கணிதமற பல்லுயிர்க்குஞ் சன்மார்க்கப் புணர்வுமலச் கழிவுஞ் செய்தே 
யணியசிவா னர்தமருள் பூரணியை யெஞ்ஞான்று மகச்தள் வைப்பாம்.(250) 

கமலாம்பிகை, 

. பலகலையா கமமறைக ளனைத்திலுக்குங் காரணமாய்ப் பகர்பா ராதி 
யுலகநிசி லமுமவற்றி ஓள்ளசரா ச.ரங்களையு மு.தவி சாளு 
மலகறுபல் போசமுமாய்ச் கருணை கரம் தாடல்செய மம்மை செம்மைச் 
திலக.ந,த லொருகமலாம் பிகையிருபா கீழுழுளத்துச் சேர்த்து வாழ்வாம், '() 

மாமேவு முச்கணிரு புயம்பயெ நிறங்கரண்ட மகுடம் வாய்ந்து 
தூமேவு யோகமீ டத்திடக்கை சவாலூன்றிச் ச௪டர்வ லக்கை 
சேமேவு ஈறுநீலங் குட்டிகா சனத சக டிருந்த மேவு 
மோமேவ மூயர்பரையைக் குளபேற்பல் லிதழ்க்சமலச் தன்னு வாமே,(௨௨) 

அல்லியங்கோதையம்மை, வேறு. 
எல்லியங் கோதை யாழியொன் றுடை தீதே ரிசவிவெண் மதியழல் விழியோ வல்லியங் கோசை நீத்சபாம் பேச்ச மன்றினாட் டயருமா மேரு [ன் வில்லியங் சோசை யெனப்பணி பூண்ட வித்தக விமலஜோர் பாகத் 
தீல்லியங் கோதை யம்மைபொர் பாத மலுஇனம் போற்றியேச் செடுப்பாம். 

ப 

Gam, 
அலர்செறிபைங் குழல்போற்றி யழரகுபொழி மூ5ம்போற்றி யருட்சண் போற் 
மலரிளவெண் ணகைபோற்றி பசஞானஞ் சூரக்குமுலை வள்ளம் போற்றி [தி பலர்புகழு மங்கலகாண் போற்றியப யர் தருங்கைப் பதுமம் போற்றி 
கலரணுகற் கருஞ்€ரல் லியங்கோசை யம்மைபத கமலம் போற்றி, (௨௪) 

சபாபதி, 
ஈக ரமல ரடி.மகரம் இிருவுச.ரர் சோள்சிகர ஈகுபொழ் றுண்டம் 
வக.முடி. யகசமொரு சவிகையச சம்பொலி£ர் வகரம் யாரும் 
பகரபய கரஞ்சிகரம் துடி.மகரங் குழணகரம் ப.ரவு சேந்த 
நிசசருமோம் வாசிசையா மன்றினட ஈவில்பொருளை நினைர் து வாழ்வாம், 0



கட்வுள்வாழ்-த்து. ௫ 

சிவகாமசுந்தரியம்மை. 

சான்மருவு செஞ்சடையி லொண்பிறைதண் புனல்புயத்திற் கடுக்கை மாலை 

வான்மருவு மணியொளிப்பாம் புருவடிவீ ரொற்றுமையின் மடூழ்பூச் தாட 
வான்மருவு சொடியுடையார் புரிதிருச்சிற் றம்பலப்பே சாடல் காணு 

மான்மருவு மதர்செடுங்கட் சிவகாம சுந்தரிதாள் வணக்கஞ் செய்வாம், (௨௬) 

பல்ஓயிர்ச்கு முழுதுணர்த்து பழையமுழு முதரானென் 
'தெல்.யிர்க்கும் வானாதி யெவ்வுலகு மெளிதுணரச் 

'சொல்தயிர்க்குங் கலைமுனிவர் சடரறமா திகஞெணர 

மல்இயிர்க்குங் கல்லாலின் மருங்குறைகோ னடி.போற்நி, (௨௪) 

வைவக்கடவள். வேறு, 

ன்னகை ந,சற்சண் செங்கை தங்கழ லெழுக்தா லன்ன 
eee வட்ல இர்கு முத்தலை வேலி னாற்சூன் 

ன்னகை மார்பனாதி யிமையவ ருடம்பி னெய்ச்தோர் 
மூன்னகை யோட்டி. னேற்ற வகெனுச் சன்பு செய்வாம், (௨௮) 

5 வாதாவிவிநாயகர். வேறு, 
். மேதாவி யருக்டெமாய் மிளிர்திருவா ரூர்ச்தளியிற் 

பாதாவி சொறுமலர்க் து பொலிகலிங்க நின்றும்போம் 

ட பகல யனைத்துமினி துவர்தேத்ச வுவப்புதவும் 

வாதாவி மழகளிற்றை மலர்தூவி யிறைஞ்சுவாம்- (௨௧) 

முருகக்கடவுள். வேறு, 
கர்மலிச* தீ ரனுதற்கண் கருவேண்மெய் பொடி.த்தழகு சதிப்ப வோர்தன் 
சர்மலிகே ழொ௫ரெல்கச் செவ்வேளென் றுதித்துவகை திகழ யார்க்கும் 

போர்மலிவேல் வலனேர்திப் புத்தேளிர் பகைசவட்டிப் போக மீவான் [ர்றி, 

வார்மலிபூண் மூலையிருவர் மணம்புணர்ர்த சேவகன்பொன் மலாசாள் போ 

திருநந்திதேவர். வேறு, 
வாளா யெகண் னுமைபாகன் மருவோ லச்கஞ் சேவிப்பா 

ஞளா யெமா லயன்முதலோ டுத்து வேண்டச் கடைச்சணித்தும் 

கோளா யெவேச் இதிரமசைத்துச் குலவ வருளு நந்திபிரான் 
ரூளா யெவோ நிருபோதுச் தலைமேழ் றரிப்பா முப்போதும், (௩௪) 

அகத்தியமுனிவர். வேறு. 
ஒருமலைமண் ணமுத்துபுகை யொருமலைவிற் நுசர்மலையா 

மருமலைபைர் அளவணிர்ச மருமலையைப் புரிர்துசலா 

பொருமலையைக் குடி.த்தமரர் பொருமலைமாற் றுபுபொதியத் 

இருமலையில் வீற்றிருச்குஞ் செம்மலையுட் குறித்திடுவாம், (௩௨) 
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௬ திருவாரூர்த் இயாகர ர்ச் லீலை 

திருஞானசம்பந்தமூர்த்திநாயனார். வேறு, 
ஊழிரூத லொருபாகச் துமையளித்த பரஞான வு.ததி மாந்திப் 

பாழியுறு பரசமயக் கோடையறச் சைவநெடும் பயிர்க ளோங்க 

வாழிமறைத் தமிழ்மழைபெய் மாமூகஇிலைப் பாலு வாப்ப்பூங் கன்றைக் 

காழிவளர் மாமணியைச் கவுணியர்தங் கற்பகத்தைக் கருத்துள் வைப்பாம்.() 

திருநாவுக்கரசுகாயனார். 

உயிர்பலவுந் சத்சமனம் வைசத்துஈணி சுமந் துள்ள வுள்ள பெம்மான் 

றயிர்விரவு வெண்சோறு சுமச்துள்ளி யெதிர்வரவச் சாமி தாட்குச் “ 
செயிரறுமன் புறச்சுமந்த செழுமணியை யுழவாரஞ் செறிகைச் தேவை [ம். 
யயிரினுமின் சுவையுடையொண் சவஞானச் சமிழ்பொழிரா வரசை யுள்வா 

சுந்தாமூர்த்திநாயனார். 

கோடி.வரி வண்டுழகூக் குடி.த்துவப்ப மதப்பொழியுங் குழங்கன் மாலை 
சூடியவொண் கருங்கூர்தற் பரவைமுலைக் களியானை துதைந்து பாய 

நீடியவான் களிகூர்திண் புயவரைஈன் னெடுந்தகையை நிமலத் தேவை 
யாடியினா வணியின்முனைப் பாடிவரு பெருமுதலை யகத்துள் வைப்பாம்.(உட) 

திருவாதவூடிகள். 

ஆசையடை யாவழுதி யாசையெலா மாசையுடை யார்க்கு மோங்கு 
மாசையிலஞ் சூழ்புவிவா னாசையடை. யார்க்குமுற வாரி வீசித் 
சேசையுறு மணிவார்ச்தைச் துதிபலரு முயப்புரிர்து வானம் தப்பே 

சோசையுறு கதியடைந்த வாதவூர் வள்ளலடி. யுள்ளங் கொள்வாம், (௩௬) 

சண்டேசகாயனார். வேறு, 

தருமுக மலர்பூம் பசறும் தொடையற் றடகெடும் புயவலிச் தேவர்க் 
குருழூக வடர்வேற் குருளையம் பிகையோ டொள்ளரித் தவிசுறை இயாகர் 

கருமுகங் ளம் பங்குனிச் இருநாள் சாணுற வம்மினென் றினிய 
இருமூக மலர்ர்து திருமுக மெழுதுஞ் சேய்ஞாலூர்ப் பிள்ளைதா டொழுவாம்.0 

மற்றைநாயன்மார். வேறு, 

உறுசுச்ச பக்தி ௨யிராக்கிய மோங்க மேவித் 

தெறுஈத்த நேரு மலமாதி சிதர்த்தெ முந்து 

நறுமத்த மாலை புனைவாரடி. நன்ச டைர்த 

வறுபத்து மூவ ரடி.மாமலர்ச் கன்பு செய்வாம், (௩௮) 

முசுகுந்தசக்கரவர்த்தி, | 

தேமா நிலாப்பைம் தளவோனொ தேவர் வேர்ச 

னேமாறி கித்ப வெளியோமிறு மாந்து நிற்பக் 
கோமான் விடங்கப் பெருமானையிங் குக்கொ ணர்க்ச . 
மாமான் முசுருர் தனைவாழ்த்தி வணங்கு வாமே. (௩௯)



தரல் 'இயழ்றுதற்குக்காரணம், cr 

நாண்டர், வேறு, 

இருண்மேவு புறச்சமய நெறியனைத்தும் வெறுமயலென் நிகழ்ந்து நீத்துப் 

பொருண்மேவு சுத்தசைவ சித்தார் ச ஈன்னெறியைப் புணர்ந்து நாளுர் 
தெருண்மேவு பூதிசா தனம்பூண்டு சிவானர்தச் செல்வ ராய [மே. 

வருண்மேவு திருத்தொண்டர் திருக்கூட்டம் பணிந்தெழும்பே றடைந்தாம் யா 

குருவுருவம் தருவெண்ணீ றெழுத்தைக்து வழுத்துபுகழ்க் சோயி லம்மான் 

றிருவுருவ மென்றலைமே லுறுபாத மருச்சனைசெய் திறத்து நிற்றல் 

பெரருவிறிருத் சொண்டுசெய லிவையோரெட் டி.லுமன்பு பொலியப் பூண்டு 
மருவுமவர் யாவ.ரர யினுமவர் சா டைவருமென் மனமெஞ் ஞான்றும், (௪௧) 

துறைசைப் பஞ்சாக்கரதேசிகர். 

வீங்குபுகழ் மெய்கண்ட விமலனருட் சந்ததிக்கோர் விளக்ச மானோ 

னோங்குதிறற் சயிலாதி திருமரபிற் குருபரன்பே ர௬ண்மை மூர்த்தி 

வாங்குகட ஓலகேத்து மாவடுதண் டுறைஈமச்சி வாய தேவன் 

றேங்குலவு செங்கழுநீர் wint saps தாமரைகள் சென்னி சேர்ப்பாம். (௪௨) 

அம்பலவாணமூனிவர். வேறு, 

மின்னுமான் மழுவும் வெவ்வழல் விழியு மிளிர்கறைக் கண்டமு மறைத்துப் 
பன்னுமா ணிடமாய் வந்தெனை மறைத்த பழமல வலிமுழு தொழித்து 

மன்னுமா னந்தம் புணர்த்தியாள் கருணை வள்ளலா வடுதுறைப் பெருமான் 
முன்னுமா தவர்சொ லம்பல வாண முனிவ.ர னிணையடி. போற்றி, (௪௩) 

ஷட் 

நூல் இயறறுதறகுக்காரணம். 
———c0}@J00—-- —— 

Ga gs. 

சாளொலார் தவழுஞ் சென்னிச் கதிர்மணி மாடம் தோறு 

நீொலா மமைந்தார் மேவு நிறைசெல்வத் திருவா சூரித் 

பாாலாம் புகழ்ந்து போற்றும் பங்குனித் திருவி ழாவிற் 

சலாலாக் திருந்து தேவா சிரயனாங் காவ ணத்தில். (5) 

தண்ணிய குணத்தர் சத்த சைவசித் தார்ச ராய 

புண்ணியர் பலருங் கூடிப் புகழ்மிகு தியாக ராசர் 
பண்ணிய வாடன் முற்றும் பாடுக தமிழா லென்று 

மண்ணிய மணியே நேரும் வாய்மலர்ச் samen னாரால், (௨)



௮ -இருவாரூர்த் இயாகராச் லீலை. 
. பொற்றுணரிதழி வெய்ச்த புற்நிடங் கொண்ட பெம்மா 
-னற்றுணர் மலர்மென் ரூளே காடுமன் புடைய ராய 
மூற்றுணர் பெருமை சான்றோர் மொழிர்தசொற் நலைமேற் கொண்டு 

சிற்றுணர் வுடைய யாலுஞ் செப்பிட ஓுற்றேன் மாதோ, (௩) 

அவையடக்கம், 

ORO வயசை 

தன்பெருமை தானுணராத் தன்மையனென் நெல்லோரு 

மூன்பெருமை யாருனாத்த துணர்ச்துமா சூர்ப்பெருமான் 
மன்பெருமை விளையாடல் வளப்பெருமை சொலச்துணிந்த 

வென்பெருமை யென்லுணாக்கே னென்னகையு மடக்கரியேன், (2) 

ேவேறு, 

பாடன்மறை கதறமறைக் தப்பாலாய் விளங்கும் 
ப.ரமர்திரு வளர்சமலைப் பதித்தியா சேச 

ராடல்சிறி தனாத்திடவும் யான்வல்லே னல்லே 
னவரருளா லாகுமெனச் தணிச்சனனவ் வருளுங் 

கூடலுறு மெலியராயுங் கூடினனி வலியுங் 

கூடுறுங்கொ லெனிலம.ரர் சபைஈடுமூ னட்ட 
வாடலுறு மொருதிரண மருள்சிறிதுற் ுறுமவ் 

வானர்வலி மாயவலி மருவியதியா ரறியார். (2) 

ஒேவறு, 

மூகத்திலுக் குரிய வங்க முழுமையு மிலாச வொன்றைக் 

தீகத்திரு மூகமென் சள்வார் தழைகவிச் குரிய வங்க 
மகத்துவ ஞான வாய்மை மருவிலாச் சிறியேன் பாட 

லத் லை யெனினு ஈல்ல பாடலென் றெடுத்தாள் வாசால், (௩) 

தீட்டற வுணர்ர்தோர் ஞானச் சார்பிலாச் சிறியேன் பாட் 

லெட்டனை ஈயமி லாதா யிருக்கினு suds குள்ள 
மூட்டறு பாட லென்றே மொழிக்தெடுத் தாள்வர் காளுங் 
கெட்டதைப் பெரு9ற் றென்று செப்பவர்ச் கரிய தாமோ, . (௪) 

ஜே வறு, 

ழீடுறுவா னகமேவு செய்வமா லிகையொடுமிக் நிலத்தின் மேவும் 
வாடுதுத லளிமூசன் மணக்குறைபே சொளியின்மை வழுவு தூய்மை 

கூடுறுமைல் குற்றமுடை மாலிகையும் விசேடமெனக் கொண்ட வையர் 
காடுறுசான் ஜளோர்சவியோ டைந்தியலா 'சென்சவியு ஈயந்து கொள்வார், (@y.



தருநாட்டுப்படலம், ௯ 

, ம வறு, 
௮மிழ்தினு மினிய வாரூ ரண்ணலா ராட லன்றி 
யுமிழ்சுனவ யுடைரின் பாட்டு மினிக்குமோ வுலூற் சென்னிற் 
தமிழெனும் பெயர்க்கு மேலோர் சாற்திய பொருளை யோரி — 

னிமிழ்திலாப் பரவை ஞாலச் தினிப்பதற் கைய மின்றே. (௬) 

ஞானமார் தருதென் னாரூர் நாயக னாடல் வாரி 

மானமா ரதனை காடும் வளத்தவென் பாடன் மாரி 

தானமா ர௬ுணர்ச்சி மிக்க தன்மையர் மயில்க ணாளு 

மினமார் பொறாமை மிச்ச யாவருங் குயில்கண் மாதோ. (௪) 

ஆகத்திருவிருத்தம் - ௫௩. 
வட்ட 

திரு தாட்டுப்படலம், 
~~ 0 09200—- 

மூடங்குளை மடங்க ரங்கு மொய்ம்மணிச் தவிசின் மூத்த 
உடங்கெர் முலையா ளோ மானவேற் குழவி யோடும் 
விடங்கர்லீற் றிருர்.து சாளாம் விளங்கர சியற்றப் பெற்ற 

தடங்கெழு சோழ நாட்டின் வளஞ்சில சாற்ற லுற்றாம், (௧) 

திரைசெய்பாற் கடலித் றுஞ்சஞ் செங்கண்மான் மார்பி னின்றும் 
விரைசெய்கற் பகன் னாடு மேவிய தியாக சாசர் 

புரைசெய்தற் சார்ந்து வேஜோர் புலங்குறி யாது மேவ 
வுரைசெய்ஈற் றவஞ்செய் துள்ள துயர்புகழ்ச் சோழ நாம, (௨) 

அவஞ்செயும் வினையி னீங்கி யாருயிர் வருக்க மெல்லா 

ஈவஞ்செயு மின்ப மேவ ஈயந்துபே ரருள்சகுற் கொண்டு 

சிவஞ்செயுந் தன்பான் மேவிச் திகழ்பரா சத்தி நாளுக் 

தவஞ்செயத் தவஞ்செய் துள்ள தகையது சோழ நாடு, (௩) 

் மடிசுரர் இரங்குஞ் சேதா மழவிளங் கன்றிற் காகக் 

கடி.செழு பைம்பூண் மார்பக் காதலந் டெத்தி மீது 

கொடி நெடுந் தடக்தே ரூர்ர்து முறைசெய்கோக் குடைககழ்த் சங்டும் 

படி.யறம் புரிக்த தம்மா படி.றில்சீர்ச் சோழ நாடு, (௪) 

கிறைபெருங் கல்வி யோனா நிறைபெருஞ் செல்வச் தோராக் , 

குறையற விளைவு செய்யுங் குடிகளைப் பிறரா் ள்ள 60" 
வழைபெரும் பரமுந் தாங்கும் வன்மையை யவிர்பொன் னதி ௦ 83 
யுறையுமா சரத்தை நாளு முூடையது சோழ நாடு, (@)



௧0 இிருவாரூர் த் இயாகராச லீலை. 

எங்குமின் னடி.சற் சாலை யெங்குமின் சுலைறீர்ப் பஈ.த 
செங்குஈல் யாச சாளை யெங்குமம் கலப்பே சோத 
யெங்கும்வண் பெருந்திர்த் சங்ச ளெங்குமொண் சிவால யங்க 
ளெங்குகர் தனற்க ளாச்கொண் டிமைப்பது சோழ நாடு. 

அறமலி புகழ்சால் சென்னி யாண்டகா ரணத்தா லன்றிச் 
திறமலி பலசாட் டி.ற்குஞ் சென்னிபோற் சிறத்த லாலு 
நிறமலி சென்னி காடென் ஜொருபெயர் நிசழப் பூண்ட 
துநமலி வளத்தான் மிச்ச வயர்புகழ்ச் சோழ நாடு, 

ஒங்கு£ீர்ப் பொன்னி ஈன்னீ ருடையசா ரணத்தா லன்றிப் 
பாங்குசா லறம்வ ழாத குணமுடைப் பயதீதி னாலும் 
தேங்குசர் நீர்சா டென்ஜோர் செழும்பெயர் படைத்த தம்மா 
வாங்குநீர்ப் புவியுண் மிச்ச வளர்தரு சோழ நாடு, 

வடமொழிப் பூலவ சாலு மாண்புசான் இுபர்இர் தென்சொழ் 

திடமொழிப் புலவ ரானுஞ் செறிசர மற்று முள்ள 
தடமொழிப் புலவ ராலும் சனித்தனி புகழப் பெற்ற 
இடமொழிப் புரும லோங்க யிலங்குவான் சோழ சாடு, 

மலிபசி யர ரோய்தெம் மன்னர்செய் மறுச்ச மின்மை 

ஈலிசரு கேடொன் நின்றி ஈனிவிக வண்மை யாய 
வலிகொடேச் கழுத்த மிக்கு மற்றைகா டனைத்தும் வென்று 
பொலிபுசழ்ச் சோழ சாடு போல்வதோர் ராடு முண்டோ. 

மழைனளம், வேறு. 

குரவு வார்குழற் கோற்றொடிச் சசபுணர் சோமா 

லு ரவு மேவுபே ராணையா ரொழுகுறு கொண்லுப் 

புரவு சாலுமற் றவலனுடைச் தணைவயிற் பூச்சு 

பரவு புண்டரீ சத்துருக் கொண்டுவான் படர்ம்து. 

ஊரு மி$திரன் நிசைக்செதி சாசையா ஞாரவோன் 
வாரு மாணைகொண் மாப்பெருங் சடல மருவிச் 
சேரு நீர்வயி நெடுப்பவுண் டாங்கவன் நிணைக்க 

ளாரு நீலமென் மலருருக் சொண்டுவா னடைந்து. 

மன்னு நீனிறம் வாய்ச் துமா லெளும்பெயர் மருவி 
மின்னு பேருல கோம்புத லாற்றடி. வில்வா 
முன்னு நீர்வளை சக்கரம் விளங்குறத் தோற்றி 

வின்னு லாமல ரிருக்கையா லோதிம மேதி, 

(௪) 

(௭) 

(+) 

(௯) 

ர் 

(௪௦) 

(ss) 

(5௨) 

(௪௯)



» ௫ % ச் * 

இருநாட்டுப்படலம். ௧௧ 

அழது மஞ்சுற வுயிர்ச்கெலாம் வெப்பகோ யாகச் 

சுழலு மாமுதிர் வேனிலின் ஓனையறத் தொலைத்து 
கிழலு நீருமுண் டாக்குதும் யாமென நிகழ்த்துங் 

கழலு ரூரெடு மொழியென வுருகொலி காட்டி, (se) 

எரிய ரூமுது வேனிலென் நுரைத்திர மிருது 
விரிய நாடொத முதவிசெய் இடுங்கொடு வெய்யோன் 

'ஜெரிய மீமிசைச் செல்வதோ வெனச்சினர் தென்ன 

வரிய மற்தவன் பேரொளி மாய்த. மாய்த்து, (௧௫) 

குவாலு டைப்பயி ராதிக டழைதரச் கூடித் 
தவாத வெப்பறப் பெருமழை பொழிக்துபின் ம்மா 
வாவு ஐப்புரி தண்மையை வாரிசூ முகை 

வாவ முன்னரே தெரிச்செனச் தண்மைமிக் சடைந்து. (௧௬) 

'செறிச மச்றை மகள்புணர் சேவகன் றிணையு 

'நெறிசெ யம்மக பதியவன் பின்னவ னிலமுங் 

குறிகொ டம்மூடைப் பசிதெறு சடல்குடி. கொண்ட 

'வெறிசெய் கானலந் தலையுமம் பயன்பெற விரிந்து, (௧௪) 

வந்து வந்துலாம் வந்துநி பொயேன்மடிழ் வாய்சீ 
யுர்.து மேற்றுமா னினங்கள்பேய்ச் தேர்சொடார் துணங்டுச் 
சிந்து மற்றது சிந்தியென் றதுதிரிர் துழன்று 

ஈது ரூமனம் றனிதமா Quem fp sal oe, (oof 

மருவி யாற்றிடைச் செல்பவர் முதலிய மாக்க 
ளொருவி யவ்விடம் விராந்சரண் புகக்குறி யொன்று 

கருவி யாயதாங் சருணையாற் றெரிப்பது கடுப்பக் 
திருவி எங்குசா னிஷத்திலும் வள்ளாறை சிதறி, (sa) 

தீங்கு மாநிலங் குழைதர விடையறாச் தாரை டி 
யெங்கு மாசவுட் குழையுமெய் யடியவர்கி சென்றும் 
செங்கு மாவளை செழுங்கம லைப்பதித் தியாகர் 

பொங்கு மாசருள் பொழிதல்போத் பெரும்ழை பொழிர்த. (௨௦) 
வறு, 

மற்படு வாரி சூழ்$த மண்ணகசத் ன்ற வானம் 

வற்பல விழுது விட்டாற் போலவும் பளிக்குச் கோல்சள் 
பொற்புற கிரைத்து விட்டாற் போலவு மிடைய ருது 
சொற்படு தாரை தூங்கச் சொரிந்தன மழைமஞ் செல்லாம். (a 4) 

செதிபல பொருளு மெங்குஞ் சிதர்த.சக் தேய மெல்லா 
மதிதரப் பொழியு மாரிச் சாற்று சரற்றன் மான



௧௨. இருவாரூர்த் தியாகராச் லீஷே. 

மதிதரு ம௫ல்சர் சாத வாரிக்கொண் டிழியா நிற்கு 

மெறிபல வருவி யோதை யெழுர்தன குன்ற மெல்லாம் (௨௨) 

ப௫கடன் முகந்து வாளம் படர்ந்துரின் றிடைய ரூது 

சொடுமழை பொழியா நிற்குங் கொண்டல்சாள் குழைசா லிந்த 

நெடுநிலக் தெவே சாலு நின்மினென் நிரசைசத்சல் போலக் 
கடுய கான யாறு கலித்தன கான மெங்கும். (௨௩) 

தேரின்வெம் பசியோ ரண்டு செவிட்டிச்சேச் கெறிதல் போலக் 
கூரிய வேனில் சொள்ளை கொளப்புலர்ச் திருக்க வோடை 
சீரிய பொய்கை யேரி செழுர்தடங் குடிஞை யாவும் 

வாரிவாய்ப் பெய்து தேக்கி வழியவிட் டனமென் பாற்கண், (௨௪) 

அடையலர்ச் சவட்டுஞ் சூல மங்கைவைச் தவர்பாற் சிற்றன் 

புடையவர் கண்போன் மந்த வறிடு மணற்புன் கேணி 

தடையில் பே ரன்பு சான்றோர் தடங்கண்போல் விரைய வூறி 

நடைகொளப் பரந்த தம்மா ஈறவிரி சானல் வைப்பில், (2 @) 

விரிதரு கொண்டன் முன்னர் விளர்த்துப்பின் பச்ச வாறே 

யெரிதரு வேனி லான்முன் விளர்த்தபா ரியைநீ ரண்டு 

புரிதச வங்கு ரித்த புற்களாற் பசஈ்த தம்மா 

சரிசில்கா ணத்தின் றன்மை சாரறியத் திலாது போமோ. (ca) 

நாரரு ளடக்சஞ் €ல ஞானமுந் றவர்ச எம்மான் 

பேரருள் வெள்ள மூழ்கிப் பிறவிவெப் பொழிச்தல் போல 
வீரருள் வீரர் சொட்ட விரிகட லுடுத்த இண்பார் 
சாராள் வெள்ள மூழ்டுக் கழிச்சது வேனில் வெப்பம். (௨௭) 

இழிசக விறை/ யெச்சி லெம்பிரா memes sve wee 

யழிவில்பே ரின்பம் துப்த்த வன்பர்கண் ணப்ப ரேபோ Hones 

Ase qaté Or&F Ou Pale eparom eve 
யழிவிலின் சுவைய ஈன்னீ ரருச்திய சாழி மாதோ. (௨௮) 

மின்னிய பொரள்க ளெல்லாம் வேண்டுநர் கொள்ள வீசி 
மன்னி.ப சர் த்ப் போர்வை வள்ளல்போர்த் தென்ன மாளும் 
பின்னிய திராயிற் கொண்ட பெருகுமின் சுவைநீர் முற்றம் 

பன்னிய புவிக்கு வீசிப் பயோதரரம் விளர்த்த மாதோ, (௨௯) 

விழைபொரு ரூடையார் வெள்சார் மின்னலோ டோசை குன்ரூர் 
தழைபுன இடைய மஞ்சு மன்னவாய்த் தகவிற் பெய்யு 

மழைவள முற்றும் யாவர் வகுப்பவர் மதியான் மிக்£ர் 
பிழையிலை$ தணையுள் வெற்பின் வளஞ்சில.பேச ஓற்மும், (௩௦)



இரு நாட்டுப்படலம், 

தறிஜ்சிவளம். 
துலங்குசீர் வள்ளி யார்முன் Cop ar Bus பெருமை யோர்ந்தோ 

விலங்குபைஃ சோகை மஞ்ஞை யினம்பயில் வளமை யோர்ந்தோ 
வலங்குபூர் துணர்ச்சர் தாதி யணிவிரைா'யமைவ சோர்க்சோ 

மலங்குவான் சாத்த செவ்வேள் வதிசருங் குன்றச் தோறும், 

கறைமிடற் றிறையும் போற்றுங் கடவுளா கெயசெவ் வேளே 
யறைகுல செய்வ மாரு தருவிநீர் விளைவு குன்ரூ 
துறைபுனச் சேனல் செர்சே னொழுச்கரு தணைவார் கொங்கைப் 

௧௩ 

(௩௧) 

பொறையெழின் மடவா ரென்னிற் பொருப்பர்ச்கோர் குறையுண் டேயோ, 

புலவுறு தழல்வாய்ச் செங்கட் பொருபுலி யருப்பு ஞாழ 
னிலவு௫ர் வடுப்ப டாத நிறத்திற வுளரு மில்லை 

கலவுஇிண் புயத்தன் ஞர்சங் கையர் வடுச்க ணாளுங் 

குலவறப் படாத கொங்கைக் கொடிச்சியர் சளுமங் இல்லை, 

வராபக வெறிர்த வெள்வேல் வலனுயர்த் சருளஞ் செவ்வேள் 
புராயற வமர்த லாலே பொங்குபே ருரிமை சொண்டு 
திரைபுக மூர்தி யாய தழைபசம் தோகை மஞ்ஞை 

யுராசெறி யோங்கல் சூழ வுவகைபூச் தசவு மாலோ, 

உரைசெறி யோங்க லோங்கு மொண்கழை யடைந்து மேத்போய்ப் 

புரையில்வான் றருவைச் சார்ர்து சறிக்கொடி, பொலியு நாளுக் 
தினாசெறி கடல்சூழ் வைப்பிற் றேரிசை யுறச்சு pig 

வராயடை பவர்க்கு விண்போய் வாழு லருமைச் தாமோ, 

நறவரி குறிஞ்சி பாடு ஈகுதுணர்ச் சார லெங்கும் 

புறதவரி யணில்வான் மானப் பொலிகுச லேனல் சாச்கு 
மறவரி செடுங்கண் மாதர் வனமுலைப் போசம் வேட்டுத் 

இறவறி யேறு மஞ்சுக் திறலுடை யசசர் சூழ்வார். £ 

பொருவரு புண்ட ரீகம் பொருர்திரால் வாயோ டெண்கை 
மருவலாற் பிரம னேய்ச்கு மாசணக் இடச்சகை வாய்ந்து 

பெருவளை திடரி யேந்திப் பிறங்கலான் மாய னேய்க்குங் 
கருமுடு றவழுஞ் சாரற் கருந்தினைக் குறிஞ்சி மாதோ. 

பூமதச் சளிசல் யானை பளிச்குவெற் பெதிரே நிற்ப 
நெடுவரை யதனிற் மோன்று நீழலை வேழ மென்று 

முடுகுபு முழங்கிச் கேம் பாய்ரட் தமொய் யோய்ந்து வெள்இ 

யடுகரி Ou Bras சாலு மற்றென்றே நினைந்த டாதால். 

சுவைபடு கவலை மூலஞ் சுரைபடு மிரும்பாற் சல்லு 
ஈவயறு குறவர் தோன்று ஈகுமணி யுந்து வாரச் 

(௩௩) 

(௩௪) 

(கடு) 

(௩௪) 

(௩.௭) 

(௩௮)



௧௪ திருவாரூர்த் தியாகராச லீலை, 

செயையுறு கருவி யானர் திருப்புச அரி லொண்சா 
சவையுழ வாசத் துர்.து மாண்டகை யாச போன்ளார், 

கறையடி. மருப்பின் முத்துங் சழைகரன் றுகுத்ச முத்து 
கிறைபுனத் சேனல் காப்பார் நெடுங்கவ ணிநீஇமேற் போம்புண் 
மிறையுற வீச சோறும் விண்ணிடைப் பதிர்து சாளு 
மூறைவன வறியா மண்ணோ ருடுக்களென் நுளாப்பா ரின்லும். 

வ்ளமலைச் சா.ர லூரு மதிப்பிறை வழுக்சி யாங்க 

ணுளமலர்ச் சுனையில் வீழ வுவக்துமற் றஇனீ ராடுங் 
ஜெர்மூலைக் கொடிச்சி மார்கள் இடைச்சது தோணி யென்று 

தளரிடை யொசியச் சென்று தாவிமி தேறு வாரால், 

சுட்டபொற் றகடு போன்ற சொடுபலாச் சுளையுஞ் செந்தேன் 
விட்டசெச் தினையின் மாவும் விண்ணவர் சளும்வா யூறத் 

தொட்டசை மணப்ப் வார்வர் பொருப்பரச் சுவையு ணாவிற் 
இட்டமுற் றன்றோ நீங்கா திருக்குமாங் இளைய சேயும், 

சண்புதை யிருளு மெண்ஷர் கடும்புலி யாதி யெண்ணார் 
விண்புதை மழையு மெண்ணார் வேர்சர்ச ஸிறும்பு சாய்ச்_த 

மண்புதை நெறிச்செல் வாரம் மங்கையர் கொங்கை வேட்டே 

ஈண்புதை சுவர்ச்சக போசு ஞாலத்து வெறுத்தார் யாரே. 

வருர்.துமொண் குலிசங் கொல்லும் வரம்பெறு வான்பல் குன்றுக் 

இருர்துவே லலுக்கு மொண்கட் செய்யவாய்ச் கொடிச்சி கேள்வன் 
பருர்.துசுழ் வெள்வே லையன் பாதபங் கயங்கள் போற்றப் 
பொருந்துகை பலப டைதச்தாற் போன்மலர் வனசெங் கசாக்சள், 

இருவியஞ் சாரற் குன்றத் இிரணியம் வயிர நீலங் 
குருவியல் பதும சாகச் ஞீவான்முதற் பலவும் வாரி 
யருவிகள் ப.ரவி யெங்கு மவனியுட் பதிச்கு காளு 
ம்ருவிமண் ணவரா்முன் னோர்செய் வைப்பென மதித்துக் கொள்வார், 

பொருத்கர் மருப்பு சேரப் பொலிமுகச் திருகு ரோமத் 
தருவலிச் குன்ற வாண ரைவன முணங்கு முன்றில் 
வெருவுமாப் பார்வை பல்ல மிடைதரச் சோட் லாலே 

கருதறங் சாக்குஞ் சாத்தச் கடவுடன் முன்றி னேரும்.. 

கறையடிச் களிஈல் யானை சாம்பிள முளைமு றிச்து 
நிறைசைப் பிடிக்கும் பாங்கர் நீங்குறூச் சயமு ஸணிக்குஸ் 

GM PUP குளகு செய்யுங் கூரிரும் படுத்துப் பின்ன 
சறைசழை பாத ஜோக்? முன்னரே யடர்க்கு மாபோல், 

(௩௪) 

(௪௦) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௪) 

(௪௭)



திரு தாட்டுப்படலம்.. 

அ௮ணிவரை யா வேங்கை யடுத்தடுச் தரிஞ்சு மோர்பாற் 
திணிபடு வேழச் காலிற் சிங்கம் லீழ்ந் துறங்கு மோர்பான் 
மணிகெழு மாச்கள் சேமேல் வயங்ஃவே றிமமற் ஜோர்பாற் 

sms Save மெல்லா மில்லமாப்ச் சவிலு மோர்பால்,. 

எண்ணுமான் மார்த்த பூசைக் இருர்சளி ராதி யேந்தி 

கண்ணும் பெருமா னன்பர் ஈதிக்கரை யடைதல் போலச் 

கண்ணுமொண் டளிர்வா டாது கரதலச் தன்பி னேந்தி 
யண்ணுபைஞ் சாரற் பாங்க சடைபவர் சிறப்பு மோர்பால், 

உறத்தனித் துறைத லன்ப லுடன்செல லஓுயங்க யூட 

லறத்தவிர்ந் இரங்க லாய வஞசொழித் தின்ப மாய 

திறத்தருங் கூட லொன்றே செறிதரச் கொளுங்கு நிஞ்சி 
மறச்தலில் வளஞ்சொல் வார்யார் வனவளஞ் சிறிது சொல்காம், 

ழலலைவளம், வேறு, 

IHGA றத்தவொண்் கவுத. துவ மணிவிளச் sents 

பெருநி.றத்தளி விடங்கர்வீற் றிருச்சமுன் பெற்ற 
சுருநி றத்தமா லமர்த.ரப் பெற்றபைங் கானர்ட 

திருநி ஐதீ தவை குர்தமுற் பலவுளுஞ் சிறர் ௪, 

புடவி மேனறு நிழல்படப் பொதுளியேர் பூத்ச 

குடவி மார்சுவைப் பானிரை செறித ரச் கொண்ட 
வடவி மாவள மாய்ச்தன ஓுளத்தமைத் தன்ரோ 
கடவு ளாஏயாங் குறைதரும் தாமனாச் கண்ணன், 

விண்ட குல்லைமா தவலுமா லார்தொறு வியருக் 

தண்ட வாத்தரு நீழலுச் தடஞ்சுவை யமு.தும் 5 

பண்ட மாகரற் றேலுவுங் சொண்டவிப் பலாமண் 
ணண்ட பென்பதற் யொதுமோ னாயுற வின்றே, 

ஒன்று ஞாலத்துச் சாதன மீன்றிமற் கொன்றை 
நின்று சாதிப்பார் யாவே யிடையர்பா னெடியோன் 

மன்ற மேவிய பழக்கத்தாற் சிருட்டிமுன் வண்டர் 
சென்ற முத்தொழி ஓளுமிடைச் சொழிலையே செய்வான், 

ரார்மு ழங்குதம் தலைவரைப் பிரிச் துறை ஈல்லார் 
போர்மு ழங்கயிற் கண்கண்மை சிதை தரப் பொங்கெ 
கார்மு ழங்குவ வங்ஙகனே தலைவரூர் சதிப்பொற் 

நேர்மு ழங்குவ சிதைர் தமை முன்னையித் திருச்ச, - 

௧௫ 

(௪௮) 

(௪௧) 

(Go) 

(@s) 

(௫௨) 

(௫௩) 

(Ge) 

(௪௦)



௧௬ இருவாரூர்த் இயாகராச லீலை. 

குலவு கொல்லர்பொன் சுடந்தொறு மளவையிற் குறைந்து 
நிலவு மாற்றுபர்ட் தாலென வாய்ச்சியர் நிறைபால் 

சுலவு தீயின்வைச் தடுந்தொறு மளவையிற் சுருங்கக் 
கலவு மின்சுவை யுயரும்வா னழுதமுங் Mau, (Ga) 

தச்ச நெற்றிரி பொரியெனப் பாறிரி தயினாச் 
தொக்க பாடிமே வாய்ச்சியர் கடைந்திடு சும்மை 

இக்க டங்கலுஞ் செறியுமா மதித்திடத் திரளு 
மிச்ச பாற்கடல் கடைபொழு தமுதென வெண்ணெய். (௫௭) 

வலல வாமுலை யறம்வளர்த் சவளிர வலர்கைப் 

புல்ல வாலரிப் பதத்திரள் வீசு€ீர் பொருவ 

வல்ல வாங்குழற் ரொறுவியர் கொள்பவ ரங்கைச் 

செல்ல வீசுவர் சுவைஈவ நீதமென் றிரளை, (டு௮) 

பெருந்து றைச்சிவ ஞானபோ தகங்கையிற் பிறங்க 

விருந்த வத்துமெய் யடியரோ டிருர்தவ சரேய்ப்பத் 
இருந்து மாணவ ரொடுங்கையிற் புத்தகஞ் சவணக் 

குருந்த நீழன்மா தவருறை வார்களி கூர்ச்தே, (௫௯) 

பொல இுங்குமிழ் மீதுதாப்ச் குழையொடும் பொருசே 
யலர்ஈ றுங்குழ லாய்ச்சியர் கண்ணென வமர்மான் 

WNT ணங்கெனு மான்புணர் மான்ம௫ழ் வயினென் 

றிலக வோர்ர் தகொல் லோவவ ஸணீங்குரூ வென்றும். (௬௦) 

அணவு கானகத் சொருவர்த முபற்சியா லமைந்த 

வுணவு நீருநீச் தாங்கவை யொன்றினை யொன்று 

தணவு ரூதமை த.ரறெரிர் தார்ச் துறத் தழையுங் 

குணவு வாழுயற் றன்மைசொத் றிடினருங் குராத்சே, (௬௪) 

கூடு மாய்ச்சிமார் சொங்கைபின் றழுவுதல் குறிப்பி. 

னீபொடியோ ரறித.ா நேர்தெரிப் பார்போற் 
பாடு வாய்த்திரு கோகூர் படைத்துமெய் பணைத்த 

நாடு மேற்றிமி றழுவுவார் குறும்பொறை நாடர், (௬௨) 

உற்ற கோவலர் கொன்றைவேய்ங் குழலெடுத் gre 

பெற்ற முற்பல வுயிர்களு முருகுவ பிழைமற் 
றற்ற மங்கையிற் ரோன்றிய தெப்வவா ளாயர் 

பொற்ற தீங்குழ விசைக்குரு கெம்பிரான் போன்றே, (௧௩) 

இலங்கு காசைதன் ஜனொருபுடை ஈணிமலர்ச் தியைய 
வலங்கு பொன்னென்ப பூத்தபூங் கொன்றையாங் கமரு$



இருநாட்டுப்படலம், ௧௭ 

துலஙகு பேருல சன்றரசா யடுயொடும் அகடீர் 

வலங்கு லாமழு வேர்தியோ னமர்வஅ மானும். (௬௪) 

நிலவு சேவொன்று பூச்சசொன் றையினடி. நிற்பக் 

குலவு காசையொன் றதற்கெதிர் வளைக் துறல் குறிப்பி 
னுலவு பெற்றமேற் சிவபிரான் காட்சிசர் அவக 
கசலவு மாயவ னாங்கெதிர் வணங்குதல் கடுக்கும். (#@) 

yu QsnerenoCu sruiséGut saggy லதன்$ழ்ப் 
பாய பூங்குமிழ் மூச்கதன் £முறப் படர்ந்த « 

தூய முல்லைபன் மற்றதன் £முறச் துவன்றி 
மேய கோபமற் றவரிதழ் நிகர்தர விளஙகும, (௬௬) 

அ௮டி.சி லாம்வர காதிய பலவுமற் றவைக்குப் 

படி.யி லாவுப கரணமாம் பயறுமுற் பலவுங் 

கடிவில் சாகமு மோரிடத் தொச்சவே சலந்தா 

நெடிய மாநில மஃதன்றி நேடின்மற் றியாசே, (௬௭) 

மூயல்வி சைத்தெழு மொருபுற மதற்குமேன் முடுஇ 
யியல்கொ ளான்பசுங் கன்றெழு மதற்குமே Deeps gr 
யயன்ம ருண்டுமா னஃதுணர்டர் ததற்குமே லஞ்ச் 

செயல மைந்தகான் வாரணம் பறக்தெழுஞ் சிறப்ப, (௬௮) 

௮ரிய கானகப் பெருவள சோச்சகவாங் கடைந்தோ 

ரிரிய வெண்ணெயிவ் விடமெலாஞ் சிதறிய தென்னை 

யுரிய வாய்ச்சிய ரென்றுளச் தையுற வொளிரும் 
பரிய காருறைதி திடவெழு மாமபிகள் பலவும். (௬௯) 

பொருவில் வானவர் பலருந்தம் முறுப்புற்றுப் பொலிய 

வெருவின் மேன்மைசான் ஜொளிருமான் செறிவன Be Fit 
கருத வுங்கடை யுரூதெணனி லியாவரே சரைவார் 

மரு,ச வேலியின் வளஞ்சில தெரிட் தவா வகுப்பாம், (௪௦) 
மரதவளம். வேறு, 

குலவுதி யலையெறியுங் குருமணிபொன் ஹிருமலரிற் குடச்கூன் சங்க 
னிலவுகுலை யிருபாலு நிரம்பியொளிர் த.ரக்கண்ட நெடிய வானோ 

ரலவுபுக ழிருநிதியம் பவபபடைச்த தஇர்நிலமென் றுவக்கும் பானல் 
சலவுவனப் பாயி.ரம்பூங் சண்ணுடையான் காவல்செயச் கஞலு மாலோ. () 

கற்பசமா தகளமைக்த காமருசீர் விண்ணுலகங் காவல் பூண்ட 
வெற்பககா ணுறுதோளான் றழைச் சபணைச் காவல்செய விழைந்த வாறு 
பற்பலவா மதன்மேன்மை யுணர்ந்தன்றே யாயிரங்கண் படைத்த வாறும 

பொற்பலர்மற் நதன்வளமை நோக்குதற்சென் ரூலினியாம புகல்வதென்னே,



க இருவாரூர்த் இயாகராச லீலை. 

தீருவமர்தா னமுஞ்சுரா பானமுஞ்செவ் விசழரம்பை சணவா நோக்கு 
முருவலமூ நீர்வளமு மொழியாதின் சொல்வளர்க்கு மூச்சுப் பாடு 

மருவலரஞ் சிடியேறு கொடியேற வைத்தவன்றாள் வணங்கும் வீறும் 
பெருகவுங்கொண் டமர்மருத மாக்கணெடு வானவரிற் பிறங்கு வாரால், () 

பழுஇன்மக நூறியற்றி முடிசூடி. வானாடர் பலரும் போற்றச் 

செழுமலர்ச்கற் பகநீழல் வீற்றிருக்கும் புளிதனெனுக் தெய்வ வேந்தன் 
செழுதகுசே வாய்ச்சம்மு ளொருவனுமா யுறப்பெற்ற தொழுவர் ஈன்னீர் 

தீழுவியினி தாஞ்செஞ்சொல் வழ௩்டடவுங் கடையரென்ச் சாற்ற லென்னே, 

சுரும்புசெறி சோசனக மலர்ஈடுவ ணறனின்றுக் அள்ளி Sips s 

பருங்கயல்பைந் சருக்களையிற் குருகெடுத்துத் தாசசலப் படர்நீர் தோப்தத 

விருர்தைசெறி யழனடுவ ணியைச்சவிர சசக்கட்டி, பினைப்பொற் கொல்லன் 
றிருந்தியகைக் குறடெடுத்து வெப்பமற நீர்தோய்க்குக் திறமே மானும், (எடு) 

செய்யதா மரைநடுவட் சேவலன மூறைசன்மறை தேர்ந்த வன்னம் 

பைபய.ரா வணியர்முடி. காணவழல் புகுந்து தவம் பண்ணல் போலு 
மையர௫ு விழிக்சலைமான் பணிபுரிகல் கருதியயல் வதிதன் மான 

வையபேட் டனம்வெண்டா மரைமலர்மே லருகுறையு மாவி மேவும், (௭௬) 

கோணுறுபல் கழைகடொறு மடியெழுந்து நுனிபிணிச்ச சொடியி னாப்பட் 

கானுறுமாச் துணர்பொருக்தி மந்தமா ருதத்தசைதல் காம னென்பான் 

மாணுறுபல் சிலைவளைத்தே விடல்பொருவு மெதிர்பசிய வயலை தோன்ற 
லேணுறுசு சக்கணையாற் பசலையுட லுறுமாச ரேய்க்கு மாலோ, (௭௭) 

நக் திரவி ஈம்முனிரு ஸிலையென்பார் சோன்றியதென் ஞாலச் தென்னா 
வுந்திரச மிசையிருந்தா சங்கையுற வாங்குலவு முலப்பின் மேதி 
யி$ இ.ரனா ணையின்விண்மே லியங்குகரு முகின்மண்மே லியங்கல் போன்ற 
சர்தமடித் தலம்பொழிய:.லனையமுடுல் பொழியுமமைச் தாரை போன்ற () 

பேறுதரு சேதாக்கர பின்னவனோம் பியதுணாந்து பிறங்கு காஞ்சி 

லேறுபுய முன்னவன்பல் ஓுருக்கொடுகா ராச்கள்புரர் தடவ சென்னச் 
சாறுகடை வாயொழுக விரும்புகரும் புகள்கறித்துச் சாய்த்து மென்று 
லீறுதட மருப்பெருமை யோம்புவா ரலமேந்தும் வியன்றோண் மள்ளர். () 

மறைமுதலன் புயர்ஞான முடையரிடஞ் சித்திகளும் வந்து கூடு 
நிறையிடம்பொன் னேவலுடை நஈல்வினைய ரிடஞ்சேம நிதியுங் கூடு 

் மறையுமிவை போலசனி யாறுருள மோடைசட மாதி யாலே 

குறைவில்புன லஓுடைமருத வாணரிட மனைக்ணெறங் கூடி. மேவும், (௮0) 
மே வேறு. 

தேவிற் சிற்த ண்டுணித்தாட் சிங்கா தனர் தாமணிபோத் 

HU Gots தாமனாயும் புள்ளித் சிற ச வோதிமழுங்



திருநாட்டுப்படலம். ௧௯ 

 காவிற் சிறந்த பசுர்தென்னங் சாவும் பொலிய வளங்குலவு 
crab nts கலைவல்லோர் ஈன்கு புகழப் படுமருசம். (௮௧) 

அம்பார் விழியாள் புரிபூசை யளப்பா னம்மா னருளின்வரு 

கம்பா ஈதியு மொருகுறணீர்ச் காதல் கழிப்பான் கவர 
வம்பார் வையைப் பெருநதியு மாருப் பெருக்கிற் குளரசாண 

வெம்பா தகமூழ் னெர்ச்சொழிக்கும் விரிரீ ௬ுடைச்கா விரிபெருகும், (௮௨) 

ஓ.து சகா முகர்க்குவனப் புறந்த கணிகை மாரிடத்துங் 
காது பவத்தின் ஜொடர்களையச் கருதி வருந்து பக்குவருக் 

காச லமைக்த மெய்ஞ்ஞான வருளா சிரியர் தம்மிடத்துங் 
காதல் பெருகு மதுபோலக் ௧௦௫ப் பெருகுங் காவிரியே, (௮௩) 

பமுதி லபயன் றிருாடு பரவு பொன்னி யுடையதென 

வழுதி சாடும் பொருநையுடைச் செனிலவ் வழுதி வளசாடு 

செழுநீர் நா! .ன் நிதுபோலச் சென்று சென்று பலநதியா 

யொழுகா வளங்கள் பலவாக்கு முயர்வு மூளதோ வதற்குணர்வீர். (௮௪) 

வந்து மூழ்கு மவர்புறச்சே மிடைர்ச மாசு மண்ணுதல்போ 
னது மகச்சே மிடைர்தகொடு மாசுங் கழுவி சாணாளு 

வேந்து மதுமீட் டடையாம லறமாம் வேலி யுறவுறுத்தி 

மூர்து விளங்குங் காவிரிபோற் நீர்த்த முதுபா ரிடத்தியாசே. (௮டு) 

வெள்ளத் தெழுந்த பெருவாளை விசும்பு இழித்து விண்ணசம்புக் 
கெள்ளற் கரிய கங்கையடைமக் தினிதி னுலவி விளையாடு 

மள்ளற் பழனச் சோளணுட்டி, னலைநீர்ப் பொன்னி படிச் தவர்க 
ஞள்ளப் படுபொன் னுலகமடைச் துவக்கும் தன்மை யுணர்த்துதலபோல். () 

வெடிசொண் டெழுந்த பலாஞ்சிலா மின்ச ளோஷஷைகாலேரி 

கடி.கொண் டலர்ந்த பூம்பொய்கை கலந்து இரிவ கங்கைடுதி 

முடிசொண் டமரும் பிரான்௧கருணை முறையிற் சிருட்டி. யுறுழுயிர்கள் 

படிகொண் டமர்தம் வினைச்கேற்ற பற்ப லுடலங் சலப்பசோல். (௮௪) 

பிநப்பொன் றடைந்து மற்றதினாம் பெருந்துன் பறி$து கருணைதழீஇச் 
சிறப்பொன் றுயிர்கள் சிவமடையுக் திறம்போற் பொய்கை யடைமின்க 

ளறப்பொன் நறன்மற் நதன்சிறுமை யறிந்து பெருங்கா லொன்றுதழீஇ 
நிறப்பொன் றயங்கு பெரும்பொன்னி நீத்த மடைந்துள் ஞவப்பனவால், ()- 

பிறவி பஞுெண் ணாதுவினைப் பெருக்கின் வழிபோய்ச் சிவசதியின் 

மதவி யடைகச்து பலயோணி மருவு முயிர்போ லவலு.நுநீர்ச் 

சிறுமை யுணரா துறுகாலின் வ யே சென்று செழும்பொன்னி 
வறுமை யடையாப் புனன்மறந்து வயல,” தஇிகளிழ் புகு ம்.பலமின், (அக



௨௦ இருவாரூர்த் தியாகராச லீலை. 

வானங் குழிசொண் டி.னிதிருந்.து வயிரஞ் செறிமால் வளாவீழ்ந்் தச் 
தானர் தவறி வழுச்சிநெடும் தனாயி னவலுற் நுறச்சுழன்று 

கானம் திரி$து வருதலின்முன் கலங்குப் பின்னர்த் தெளிந்ததான் 
மானங் குலவு காவிரிநீர் மன்னு முயிர்கள் பயன்பெறவே, 

G a op. 
DGOD குரவர் வார்த்தை யெறிர்தெழு சகொடுஞ்சே யென்ன 
விருமு.து சராயி னோச்ச மெறிச்தெழு பொன்னி நீத்த 

மொருமையின் மள்ளர் கூடி. யுடைப்பெலா மடைத்து மாற்ற 

வொருமையிற் குலமின் னாரபோ லொழுகய தடங்கி மாதோ. 

திரைபடு பொன்னி நீத்தம் Doge ares Wess 
அளாயிரு கரைப்பா லுள்ள வுடைப்பவன் சைச ளொத்த 
விரையவவ் வுடைப்பு மாய்த்த களமர்தம் வினையவ் வாணன் 

வளைகர மாய்த்த சண்ணன் வல்வினை யொத்த தன்றே. 

உமையொரு பாகத் தம்மா னோங்கரு எடியார் மாட்டுக் 

சமைமிகு மன்பிற் கேற்பக் கலந்திலங் குவது மான 

வமைசவைப் பொன்னி நீத்த மகன்பணை யாதி மாட்டுச் 
சமைதரு ஜெள்ளற் கேற்பக் கலர்.துமேற் றதம்பித் றம்மா. 

௮ருவகான் குருவ கான்கோ சருவுரு விவையொன் பாலும் 
பொருவிலி கலந்து வேறு வேறுபேர் புனைந்தாற் போல 
மருவுசா லோடை யேரி வயல்குளம் பலவும் பொன்னிப் 

பருவநீர் கலந்து வேறு வேறுபேர் படைத்த தம்மா, 

ஒற்றுமைப் படாச வெவ்வே நுலோகங்க டமைப்பற் ரூசிட் 

டொற்றுமைப் பூத்து வார்போ லுறபுனல் வண்ட றன்னை 

யொற்றுமைப் படாத செய்யின் விடரெலா முறுத்தி மேன்மே 
லொற்றுமைப் படுத்திற் ர்மீமா வுடையவ ௬வகை பூப்ப, 

பழுத.ற Gi Sear weir 9 பாவைய ௬வள கத்தற் 

பொழுதுத விடாய் கேள்வர் புணர்தொழில் விரைதல் போல 
வெழுபெரும் பொன்னி நீர்செய் யிடைத்தகு பருவ மேவ 
வொழுகுவன் கருவி மள்ள ருழுதொழில் விரைவர் மாதோ. 

வெள்ளிய விடையு சைக்கும் விமலமா தேவ னன்பர் 
வெள்ளிய தெய்வ நீறு'மெய்யிலுச் தூளிச் தென்ன 

வெள்ளிய புனல்ப ரந்த மென்மலர்ச் செறுவு ணாஞ்சில் 
வெள்ளிய வாயின் மள்ளர் சமக்தனர் மேயி னாரால். 

கருஇரும் பனைய கோட்டுக் கடாப்பிடர் நுகம்பொ ருத்தித் 

இிருகு௫ வேர்க்கா ஞப்பட் செறிச.ர வடம சைத்தாங் 

(#0) 

(௯௧) 

(௬௨) 

(௬௩) 

a 

(௬௪) 

(௧௫) 

(௬௭) 

(௬௪)



ஆரு நாட்டுப்படலம். 

கருகுற விடச்கை மேழி பத்றிமற் றடல்வ லக்கை 

யொருகுறு முட்கோல் வாங்கி யுசப்பின ருழுவார் மள்ளர். 

இசைபடு பருப்பொ ர௬ுட்டா மிலக்கியஞ் சென்ற வாறே 

வசைதவிர் நுண்பொ ருட்டா மிலச்சணம் வயங்கச் செல்லு 

ஈசையுண சொருவன் மாட்டு ஈறும்புனல் வயலின் மாட்டு 
மசைவிறிண் கொழுச்செல் லாறே துன்னூசி யழூற் செல்லும். 

தன்படை தனக்கூ ரூமோர் சமயத்சென் றறிஞர் கூறு 
மன்படை வார்த்தை மெய்யே யரியொரு பிறப்பிற் கொண்ட 

வன்படை €ண்டே யன்னான் மற்றிரு பிறப்பின் சேளாய் 

முன்படை யாவு மாய முருச்சுவ முழுநீர்ச் செய்யில். 

உழுதொழில் வல்ல மள்ளர் கோலிய வுறுவி எளாக்கள் 
செழுமுலை சுமந்த மாதர் தறடிச் சலம்பு நேருங் 
கொழுகிலங் கி.மித.துச் செல்போ தெழுச் தவிர் குலச்சா செல்லாம் 

பழுதக லச்சி லம்பிற் பதித்தபன் மணியே நேரும், 

ஒருமதச் கோளை மற்றை யொருமசகச் கோண்ம றுத்தாங் 

கொருபடைச் சாலை மற்றை யொருபடைச் சால ழிச்கு 

மொருமதச் தாலும் வேறற் சகொண்டுலாச் சைவ மொத்த 

தொருபடைச் சாலும் பின்ன ருருக்கடை யுறுப டைச்சால். 

வளங்கனணி மருத மாக்க ணாஞ்சிலான் மாறி மாறி 

யுளங்கனிர் துமுசல் செய்ய வொருங்குபுல் லாதி மாய்ந்து 
களங்கனி குழைத்தா லென்னச் சேறுபட் டஃதோர் கன்றால் 

விளங்கனி யுகுத்த வண்ணன் மெப்ச்சகரு கிறமு சாண. 

வயலுறு சீர்த்தி தாமு மருவற வுள்ளங் கொண்ட. 
இயலுறு வரம்பு தாழ்ந்தவ் விரும்புனல் வயலே யாச 

வயலுறு நுமக்கச் சீர்த்தி யடாசெனச் சழிப்பார் போலச் 
செயலுறு கங்ச ரிர்து திருச்.துவர் தொழுவர் யாரும். 

மூழுவனப் புடைமின் ஞார்க்கு முற்றிழை தரித்சல் போலுர் 
தொழுவெண்ணீற் றணியி னார்க்குச் கண்மணி கூட்டல் போலு 
மெழுசுடர்ச் சசைத்ச ழற்காங் இயையசெய் விடுசல் போலுஞ் 
செழுஈன்னீர்ப் பணைக்கு மள்ளர் சத0ருச் தூள்பெய் வாரால், 

இரைதிரைச் சுவைப்பா லாழி யிடையொரு திவலை யாய 
பிரையுறி லதுமற் தெங்கும் பரவல்போற் பெருஞ்செய் யெங்கு 
மூரையொரு இவலை நீரும் பரவுமா ஜொப்புச் சாண்பார் 
சனாபெரும் பாம்பு பூட்டி. யூரூவர் களமர் மாதோ. 

௨௰ 

(௯௮) 

(௬௯) 

( ௬௦௦) 

(௪௦௪) 

(௪௦௨) 

(son) 

(௧௦௪) 

(௪௦௫) 

(௪௦௮)



௨௨ இருவாரூர்த் தியாகராச லீலை, 

வளையுடைச் கருங்தோண் மள்ளர் வாழிய வயலெ லாமென் 

றிளையுடை வான வேந்த னிணைய்டி. தொழுது வெள்ளை 

முளையுடை ஈறுஞ்செஞ் சாலி முழுவதும் விதைத்தார் மூலச் 

தளையுடை யுயிரைச் கங்கா சரன்பவத் இடுசன் மான, 

கடையர்வெண் முளைய செய்யிற் சலங்களீர் தெளிர்ச போசே 

மடைகவிழ்ச் தச்நீர் முற்றும் வடிப்பரா லம்ம பற்றற் 

குடையதோர் பருவஞ் சார வுயிர்ச்குட லாதி போக 

மடைத.ர வருள்வான் சொல்லோ வரியயற் கரிய பெம்மான், 

வின்முளை மதிகேர் நெற்றி வெள்ளிய வரவ வாணி 
பன்முளை யிமய மின்ற பச்சுரு வுமைசா ரூப 

மின்முளை முகிலு காண விருப்பமுற் றடைச்தா லென்னச் 

சொன்முளை விளர்த்து முன்னர்த் தோன்றின பசந்து பின்னர். 

விந்துவை கரிமுன் மாயை மேவுறு மராக மாதி 

மூர்.துமவ் வியத்த மம்ம முக்குண மாதி தோன்றத் 

தந். து கின்றெனவொவ் வொன்று சான்பல தருங்கா னன்னீர் 

சிந்துர வண்ண மள்ளர் செறுத்சொறும் பாய்ச்சு வாரால், 

பலர்பயங் கொள்ள ஈல்கும் பண்புடை ய௨ரே போற்செய் 

பலபயங் கொள்ள ஈல்கும் பண்புடைக் கால்கள் பல்ல 
இலர்பயங் கொள்ள ஈல்கும் தன்மையர் சிவணச் செய்யுட் 
சிலபயங் கொள்ள ஈல்குங் கால்களுஞ் சில்ல மாகோ, 

மறுவறக் கேட்ட பாடம் போற்றுமா ணாக்கர் போலு 
முறுதவ மாற்றி யன்ற சேயையோம் பிடுவார் போலு* 

தெறுவலிச் திண்டோண் மள்ளர் செறுவெலாம் போற்றி யோம்பக் 

குறுமுளைத் தன்மை நீங்சோளாந் சன குலவு பைங்கூழ். 

ஒருமனை யுதித்.த மாத ருற்றபன் மனைக டோறு 

மருவினர் வாழ்தல் போல வயலொன்றி லுதித்த பைங்கூழ் 
பொருவில்பல் கழனி தோறும் போய்ப்பதிர் தினிது வாழப் 
பருவலி மள்ளர் சாறு பறித்தனர் நடுதல் செய்வார், 

குறியுறத் தோன்றும் போது கோணறச் தோன்றிப் பின்னர் 

வெறிவயற் பதித்த போது சிறிதுசாய் வடைந்து மிட்டு 
மறிதர நிமிர்ந்த பைங்கூ. ழரியயன் முதலோ சேத்துஞ் 

செறிவளச் இருப்ப னந்தாட் சிவலிங்கப் பெருமா னேரும், 

மடைவமிப் புகுவாய் ஈன்னீர் வாய்மடுத் துண்டு தேட 

யுடையவ ரவகை பூப்ப வொன்றுபல் ளைக ளாக 

(௧௦௭) 

(௧0௮) 

(௧௦௯) 

(௧௧௦) 

(௧௪௧) 

(௧௧௨) 

(௧௧௩) 

(௧௧௪)



கிரு நாட்டுப்படலம்.' ௨௩ 

வடையவுங் இளைத்துத் தோன்று முதலெலா மவிர்பூஞ் சோலை 

புடைவளை தருமே ரண்ட புரத்துறை முதலே கேரும், (௧௧௫) 

மே வறு, 

ஈாம மார்தவ நன்கு புரிஈரைக் 
காம மாதி கலக்தடர்ம் தாலென 

வேம மார்பைம் பயிர்க்கடர் செய்வன 

தாம மாயலர் தாங்கு களைகளே. (௧௧௯) 

பதும மேவிய பானது மேவி 

விதுவ வாமரக காம்பலு மேவிய 

மூதுஈன் னீர்வயற் பைம்பயிர் மும்மலங் 

கதுவு மாருயிர் நேருங் கருதினே., (௧௧௭) 

விளைசெ மும்பரு வத்அயிர் வெம்மலங் 

களைய முந்து குரவனிற் காற்பணே 

விளைசெ மும்பரு வப்பயிர் வெம்பகை 
களைய முக்தின ரென்ப கடைசியர். (௧௧௮) 

தொழும்பு யிர்க்ககப் பற்று தொலையுங்கால் 

விழும்பு றப்பற் றனைத்தும் விலகியே 

செழும்ப யிர்க்குட் சளைதெறுங் ET HU Ms 

தெழும்பு றக்களை யாய வினங்கொள்வீ (௪௧௯) 

சா.து வெம்பகை காணில் விடுவசோ 

மோது பைங்கொடி வள்ளை மூருக்கினா 

சோது கண்ணெதி ர௬ற்றா ஓுவப்பசோ 

போது சேர்ஈறு நீலமும் போக்இஞர், (௧௨௦) 

அரிய காற்பகை யாய வனிச்சமும் வம 
வரிய ரைப்பகை யாய வயலையு 

மிரிப மாய்த்தன ரெட்டுணை யும்ப்கசை 

யுரிய சாக்கொண் டொரறுருல கத்தெவர். (௧௨௧) 

ஆம்பல் செற்ற விந்தஞ் சலட்டி.யே 

சாம்ப னீல மடர்த்சனிச் சங்குமைச் 
தாம்பல் குங்சொடி. வள்ளை யறுத்தன 
சாம்பன் மாதர் மலமைந் த0நெர்போல், (௪௨௨) 

கண்ட வாஞ்சொற் கடைக்குல மான்களாற் 
கொண்ட காதற் குவலயம் பொன்றுமேற் 
புண்ட ரீசமூ மாம்பலும் பொன்றுதற் 

கெண்ட வாதவங் செச்தடையுண்டரேர, — ் (௪௨௩)



௨௪ இருவாரூர்த் தியாகராச லீலை. 

அன்ன மென்னடை யாற்றுச்கா லாட்டியர்: ப. 

பன்ன லங்கை குளிர்பல பற்றுவ 

மன்னு இன்ற வறுங்கட சக்கைகண் 

மின்னு கற்கட கத்தை விடுங்கொலோ. 

்_ நுணலை யார லிரூனொள்ளை sree 
ற்ணவு ரூச்சவைச் காலும் தடி.வராற் 

புணரு நீர்ப்பயி ரன்றிப் புறத்தினொன் 
றணவ வுள்ளம் பொறேறமென் றகற்றல்போல். 

வறு, 
செயல்வினை முடி.த லாலே சினனப்பூச் சூடி. யாங்கு 
வயஜொறுங் கட்ட மென்பூ வகசையுளொவ் வொன்று சூடிச் 
கயன்முத லாகப் பெற்ற யாவையுங் சைச்சொண் டம்ம 

வியன்மயி லாற்றுக் காலாட் டி.யர்புறத் தேகு வாரால். 

வாத ரிறையோர் மூகை வாய்திறர் திடப்பல் புத்த 

சேதவா யடைப்பச் செய்த வின்றொழில் பொருவ மள்ளர் 
சதகீர் மடைவா யொன்று திறந்துபல் குளிரி ழைத்த 

காதறீர் புழைவாய் முநிறு மடைப்பர்கங் கெங்கு மோர்ந்தே. 

கடைக்குல மகளீர் தங்கால் கைபட்ப் பெற்ற போதே 

மடைச்செறு வகத்த மேய வான்பயிர் பணைத்த வென்று 
அுடைத்தலை வியர்தம் தாள்பட் டொண்கரச் தழுவ மேவும் 

விடைச்சனித் தவா்ப ணைச்சல் விளம்பவும் வேண்டுங் கொல்லோ. 

பரவிய பயி.ரா சூரித் பங்கயக் சண்ணன் மேனி 
விரவுபச் சொளியின் மூழ்கு சாணற நிமிர்ந்த வில்லிற் 
ச.ரவரு நிறைசூற் கொண்டு கழுச்சடை. வயி.ரத் சாற்றி 
மரகத வறைநி னாத்தா லெனக்கதிர் வயங்க வீன்ற, 

ஈன்றபைங் கதிர்கள் யாவு மியைதமைச் தாங்கும் பூமிக் 
கான்றபொன் னிறமே தாமு மமைந்தெனச் சிவந்து தோன்றி 
மின்றவழ் பாலி சூழும் விரிஞ்சைமா ஈக.ரச் தெம்மான் 

ரூன்றலை வளைச்2 தேய்ப்பத் தலைவளைப் பனமு திர்ந்தே. 

மேச்குநோக் யெசெஞ் சாலி விளைக்தன நேக்கு நோச்ச 
வூக்சமார் சளமர் நோக்ட யுவந்துடன் குயங்க ளாய்வா 

சாக்கு லியற்றி ஞாமுன் னளித்தனர் பின்னர் மீட்டும் 

போக்குதல் செய்வா ரன்னார் புகழ்பிரான் புகழே போஜும், 

ஆக்குறு போது காஞ்சின் மண்டொடு கருவி யம்ம 

சிரச்குறு போது கொண்டு களித்தசன் மேலு மள்ளர் 

(௧௪௨௪) 

(௫. 

(௧௨௬) 

(௧௨௭) 

(௧௨௮) 

(௧௨௯) 

(௧௩௦) 

(௪௩௪)



இருதாட்டுப்படலம். 

போகச்குறு போது மிஞ்னார் குயங்கைச்கொண் டுவகை பூத்தார் 
யார்ச்குமின் னார்கு யங்கைப் படி.னுவப் பெய்தி டாதோ, 

கோடிய பிறையேர் வெள்வாய்க் குயங்கரங் கொண்டு மள்ளர் 
நீடிய ஈஅஞ்செஞ் சாலி நிரைமுத றடிந்து சாய்த்துப் 
பாழூ.யல் கற்றை சேர்த்து வழாவகை யசைத்துப் பண்ணை 

_மாழ்யல் சளத்துச் சேர்ப்பார் தலைமிசைச் சமக்து மாதோ. 

பக்கமுன் மாய்ச்தோன் றேத்துப் படர்ந்தினி திருப்பி னம்பான் 
மிக்கபே ரருள்கூர் வானென் றெண்ணிவெற் பினங்க ளெல்லா 
மொக்கவந் கமர்ர்சா லென்ன ௨ரியெலா மொன்றப் பல்போ 

சச்சணஞ் செய்தா ரென்ப வாவிசான் மருத மாக்கள், 

வலாபல சாய்த்து மேலான் மழைபல குமைக்கு மாறு 

புரைபல விளங்மு தானம் புரப்பவ னடத்தி யாங்குக் 

கனாபல போருஞ் சாய்த்துச் கடாப்பல பிணைச்சல் செய்த 

நிறைபல குமைக்கு மாறு ஈடத்துவார் செடிய மள்ளர், 

மூன்புசெ லுமக்கு முன்பு தோன்றிய முழுவைச் கோலும் 
பின்புசெ லெமக்குப் பின்பு தோன்றிய பிறங்கு செல்லு 
மின்புக ழாகுங் கோட லெனக்சடாக் களுக்கு வையு 
மன்புறு தமக்கு நெல்லு மாகவே பகுத்தார் மள்ளர். 

தொண்டையஞ் செவ்வாய் வெண்பற் நுடியிடை யுமையா ளோடு 

குண்டையூர் தம்பி ரானார் குண்டையூர்க் ழெவர் தம்பாற் 

பண்டைசா எளிச்த செர்நெல் வரையெனப் பதடி. போக்டு 

பிண்டையார் மருத மாச்களெங்கனுங் குவிப்பார் செச்கெல். 

மூற்றவு மளவு சண்டு மூவிரு பாகத் தொன்று : 
கொற்றவர் கடமை சொள்ளச் கொடுத்சன்பிழ் Wpa sae 

மற்றைய மனையிற் சேர்ப்பார் குண்டையூர் வள௫ெல் வீரிப் 
பற்றலர்ச் தெழபூ தங்கள் பரவையா ரித்சேர்த் சென்ன, 

ஆன்றசெஞ் சாலி யிவ்வா ராச்குரர் தொழுதி யோர்பா 

லேன்றரஈன் மஞ்சளாதி யெடுப்பவ ரிராசி யோர்பான் 
மான்தசெங் கழையின் சாறு வடி.ப்பவர் குப்பை யோர்பாற் 
சான்றவம் மடவா ரூட றணிப்பவர் சங்க மோர்பால். 

தலைய மாதி யோரொன் றைவேலி சொண்ட, பெம்மான் 
மாலையவ் கழுகீர் பானன் மருவலோர்ர் தவாவு மென்னிற் 
பாலையோர் புலவீ ரன்ன பானலின் வளஞ்சொல் வார்யார் 
வேலையங் கழிசூழ் நெய்.தல் வளஞ்சில விளம்பு வாமே. 

உரு 

(௧௩௨) 

(௪௩௩) 

(௪௩௪) 

(௯௩6) 

(sma) 

(௧௩௭) 

(௪௩௮) 

(௧௩௯) 

(seo)



௨௭7 இருவாரூர்த் தியாகராச லீலை. 

நேய்தல்வளம். வேறு. 

அறைவ லைப்பெரு வளம்பெற வடற்சுருச் கோடு 

மூறைரி நுத்துபு வலைஞர்பூ சனைசெய முக்கீ 
நிறையு தித்தவர்ச் இன்னருள் வழங்குகற் இடமாய் 

கிறைவ ளத்தது கானல்குழ் சருங்கழி நெய்தல். 

பரவு சன்னடி. தொழுதெழு பரதவர் பாச்ச 
மூரவு நீ.ரலை புருந்தமி யாவகை யுததி 
விரவு சாயக ணியற்றிய வேலியே விழையப் 

பு ரவு வேலைமே னிரைநிரை மிடைவன போக்சே, 

தலைவ ஸரத்சணம் திரங்குறு தாழ்குழன் மடவா 

ரலைது யர்க்கெதி சாற்றுரூ தரற்றுதன் மான 

ஈலமு டைச்கடல் பெருமுழக் கஞ்செயு காவாய் 
பலப டைத்திடிற் பெருமுழச் கஞ்செயப் படாதோ., 

சொற்ற மாரவேள் கைச்சொளக் கழிதருங் கொலையே 

வுற்ற வேலையாங் குதவுறு மற்றவழ் குடைவா 

டுற்ற வார்முச சவன்குடை கொடியெழச் தோற்று 
மற்ற மோவுபோர் புரிபவர்ச் கிடமஃ தன்றோ, 

ஓங்கு தம்பிரான் ரோழரொண் பரவையா ருவப்ப 

வீங்கு தெய்வத வாவியுட் குளித். துரை மிளிர்பொ 
னாங்கெ டுத்தெனப் பரதவ ராழியுட் குளியாப் 

பாங்கு முத்தரித் தெடுப்பர்வண் ப.ரத்திய Gee. 

தண்டு போற்புயப் பரதவர் வலையெறி ௪ல.தி 
மண்டு பேரலை பலவெடுத் தெறியும்வண் சங்கம் 

விண்டு தேன்வழிர் திழிகழி மலர்மிசை வீழ்வ 

வண்டு வீழ்வதற் 'புதங்கொலோ சேனுடை மலர்மேல், 

ApS டங்கட் லலையெடுச் தெறியுமீ னணிமாம் 

போழ்பொ ருங்கணம் பரத்திய ருணக்குமீன் பலத்தே 
Spa மற்றவ ருவப்புற ஈனிவிழை பொருளா 

கூழ மைந்தவர்க் கொருழுய லின்றியு முறுமே. 

அப்பு நேர்சடை யெம்பிரா ஸம்புயிர்ச் தொகையின் 
வெப்பு மாமலம் வேறுறப் பிரித்சென விஷ்ழந்து 

செப்பு நீர்நின்றும் வேறுறப் பிரித்தனர் சிறப்ப 
வுப்பு ஈல்குவ ௬ுமணர்சகண் மூடற்குமா நுற்றே, 

பரதர் நீள்வலை வீசுபு மீன்படப் படுத்தல் 
. சரத மாயிலு மவரிழிக் தவெனச் சாற்றேம் 

(2௪2) 

(௧௪௨) 

(௧௪௩) 

(௪௪௪) 

(௪௫) 

(sea) 

(௧௪௭) 

(௧௪௮)



ரு நாடடமுப்படல.ம், 

விரக மாதவர் தொழுதெழு மாலவாய் மேப 

வ.ரச னோவெனின் மற்றவர்க் கென்சொல வல்லேம். 

கடலு டைத்திணை மாச்கள்பன் .மீனனி கவர்த 
லுடல்பி எத்தலுப் பிடுதன்மற் றுணக்குத லோம்பல் 

விடலி வற்றுளசொன் ரூயினும் வழாவகை வினைசெய் 

தடல்ப டைச்சன ரறுகொழி லாளசோ வறியேம். 

'தெளியு நீரினர்க் செழுபழி ஈட்டவர் செறல்போல் 
வெளிய வான்றிராக் கடற்புல வலர்மணம் வீசும் 

புளின ஞாழலும் புன்னையும் சாழையும் போக்கு 

மளிவி ராயவர்ச் சச்சொழி லடுச்சசே யன் op. 

வண்டர் பாண்செய மலர்கரும் புன்னைநீர் வாரி 
யுண்ட கார்முடு லொக்குமப் புன்னைமே ஓுததஇ 

யெண்ட வாத்துகர்க் கொடிபடர்ந் திலைமறைக் திமைத்தல் 
விண்ட வாதவம் மு௫ல்படு மின்னலே விழையும், 

கரையி னுட்புற வாலுகப் பரப்பினிர் சவின்ற 

புறாயில் கொச்சரை யூர்தலிம் பொலிதரு சுவட்டிற் 
ிரையெ டுத் அவர் தூன்றிய து௰ர்ச்சொடி. திகழு 

மூரமைய லப்படைச் சாலெழு தையை யொத்சே. 

பாடு வண்டுகுழ் புன்னைமேற் பரவைமீன் ரூவி 

நீடுவண்டுனை யரும்புகுக் திடவவை நிலச்தொண் 

'கோடு சூழ்தரச் இடப்பவச் கோட்டுமுச் சென 

சாடு மாக்கள்சென் றள்ளுவர் சாணுவ ம்மா, 

கூடு வான்புகழ்ச் சண்பைகா வலர்கொடும் பாலை 

நீடு வேறுறப் புரிபவர் தன்னையே நினைக்கப், 
யாடு சான்றமீர் கெய்கலின் வளம்பகர் பவர்யார். 

நாடு கன்னிவாம் பாலையின் வளஞ்சில ஈவில்வாம். 

பாலைவளம், வேறு. 

மன்னு சானில மருங்கு மெல்லையா 

முன்னு வெம்பரன் முரம்பு பற்றியே 
பன்னு வேனினண் பகலிற் கூர்தஇடு 

மின்னு கொற்றவை மேவு பாலையே. 

கடையில் லீ. ரமே கல்லின் Gna? 
ரூடைய தஃ்திவ ணுறையி னையையா 
லடைய லாஈனி யென்ற ர௬ுஞ்சுரத் 

இடைவி ராவுமா லெயினச் காதியே, 

(௪௪௯) 

(௧.௫ ( yy 

(௪௫) 

(௧௫௨) 

கேடு௩) 

(௪௫௪) 

(௧௫௫) 

(௧௫௬) 

(சட)



௨.07 இருவாரூர்த் தியாகராச லீலை. 

வெய்ய கள்ளிகள் வீச மொள்ளடு 
லைய வாசமு மலர்ச் ச பாடலஎ்। 
செய்ய வாசமுஞ் செம்பொழ் கோங்கலர்ச் 
அய்ய வாசமுஞ் சூழ்ல வானிலும், (சடு௮) 

தலைவா பின்செல்வார் சளங்சொ டாள்பரத் 

கலைய ணைந்சஞர் காணு ரூதுகாய்த் 

தொலைவில் பஞ்சியாற் நூர்ச்கு மற்றவர் 

மூலைஈ லங்கொளா முடழ்க்குங் சோங்கமே, (௧௫௯) 

துடியொ டும்பகத் சூறை யாடுவார் 

குடிகொளுஞ்சிறு குறும்பு சூழ்வரக் 
சடிகொ ளீ*துதீங் சனியு குப்பவாங் 

கடியின் மேயிஞர் யாருங் சைச்கொள, (௪௬௦) 

தொமுச வக்குறிச் சொகுதி போன்மெனப் 
பழுதில் வேம்புசள் பழுத்து நின்றிடு 

மெழுசொ மும்ப.ரன் முரம்பி னெல்லையிற் 

கழுகு சுழ்வன கழுக்குன் ரோவென, (௧௬௪) 

கணவர் பின்செலுங் சரபு மாதரார்க் 
கணவு நீர்ரசசை யாற்று ரெல்லியிற் 
புணரு மின்கனி பொலிய மற்றவர்க் 

இணர்கொ ளஞுங்குரா வீயும் பாவையே, (௪௬௨) 

கொத்றி மேவறு சோட்ட மேவிஜனோர் 

வெற்றி யெய்துதகன் மெய்ம்மை யாதலாதி 
ற்றி பன்னவர் சோளின் மேவுதல் 

பற்றிப் பூப்பன பாங்கர் வாகையே, (௧௬௩) 

மேனி னண்பதல் வெம்மை பாலைப் 

போனி சம்பிலும் புகழ்தற் பாலதே 

யானி £ரரு ளான ௬ுட்டழன் 

மேனி யெர்தையை வெறுத்து ளாரெவர். (௧௬௪) 

தணையில் வாளுடைச் துர்க்கை யென்லுமா 
யிணையில் பேச. சியற்றும் வெஞ்சுரதீ 
தீணையு ஈல்வள மறைய முற்றுமோ 

தணைம யச்சமுஞ் செப்பு வாஞ்சில, (௧௬ட) 

திணைமயக்கம். 
தறிஜ்சி, மல்லை, வேறு, 

தீ தவனை வர.ரணம்பைர் தினைமேய்ந்து க.ரநிட்டித் தழைகான் யாறு 
fh gion முகர்துண்டுங் சானவா சணமிறுங்கு தசச்சொ நிச்சே



மகாமகோபாத்யாய, டாக்டர் * 
௨. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம் 

அடையாது, சேன்னை..20. 
இருநாட்டுப்படலம். ௨௯. 

தீர்தபமென் சளநீட்டி. மால்வறராயை வனங்கொறழித்துச் தகைசால் போச் 
தீ்தனிமி னார்பரமி னாரிடத்து நுசர்சலைவர்*சன்மை தேயு்றும், (௧௬௯) 

கருவனாயிற் கடி.மிளகு கறித்தஞரிற் கண்பனிக்குங் கடுவன் பாங்க [ணெய் 
சொருபுறவப் பாடி.யிற்பாய்ந் திலைபடுத்த மனைபுகுக்தாங் குறியின் வெண் 

பொருவிலெழிம் கண்ணனென நுகருமூரி யார்முடுக்சப் பொருக்கென் ஜோடி, 

யருகுதள வக்கொடி.யிற் றுவச். ச ணுமற் றவன்றுவக்குண் டதனை மான.(௧௯௪) 

தறிஜ்சி, மநதம், 

வராயுதிச்ச களிற்றிளங்கன் றவணின்று ஈடக்துசற்றே மருத நீழற், 

றராயுதிச்ச மேதிமுலை யுருவியுண வளர்ந்துகண்ணன் றன்மை காட்டும், 

விரையுதித்த பணைப்பதும மலர்வரைச்செவ் வேளுருவின் மென்ரூண் மேற் 

சாய்ச், துரையுதித்த வீழிநகர்த் தம்பிரான் நிருவடிச்ச ணுவமை காட்டும்.) 

கரியவரை யொரு வேழ நுனியையொரு செருவேழங் கையாற் பற்றிப் 
பரியகறை யடி தோய வளைத்துவிட வதனுணிமமற் படருங் காலை 

விரிமலர்மென் பணைச்செங்கங் குலைமோத வக்குலைச்சாய் மேற்போய் ஸீழ்வ 

தெரிவரிய ப.ரனாரூ சொருவிலுனி யால்வீழ்க்த சென்னி மாலும், (௧௬௯) 

SUSE, நேய்தல. 

ஓங்குவரை பூல்விடபச் சேச்சடைண்ே டொழுகஈற வொலிக்குங் சார்சோ 
டேங்குபுன லுவர்மாத்றி யுயிர்மலமாற் நிடுகுரவர் இிறமிற் றென்றும் 

வீங்குமண ரளங்குவித்த வுப்புவரை சரிக்துசுனை விரிநீர் வீழ்ந்து 
தேங்குசட சொளிச்சிவச்தோ டுயிர்சலச்த லிற்றென்றும் தெரிக்கு மாசோ, 

நானிலங்களும், 

குறுமுயலாய்ச் சபரளித்துப் ப.ரத்தியர்க்கப் பரத் இயர்பாற் கொழுஈன் 

மினு, ஈறுநுதற்பூங்.கொடிச்சிபரொண் மயிலுழத்தி மார்ச்களித்து ஈயர்தன் 

ஜோர்பான், மறுவறுவெள் ளோதிமமுங் கொகு.மர்பரி வருத்தனையா வயன் 
மா வாழை, யு.றுசனிகற் றேக்குடத்துங் சாணிரைப்பாஹ் குடத்துமுறை யுகு 

க்கு மோர்பால், (2678) 

சேன்மேய வளாக்களிகான் ரொறுவியர்வாய் சொண்டையெனச் செவ் 

வா யூறுங், கான்மேய குயில்வரைநீன் மணிப்பாறை யெழிலியெனச் சங்கி 
வாடு, மின்மேய கடற்றாளச் சுடர்நிலவென் றரக்காம்பல் விள்ளுஞ் செய் 
யுண், மான்மேய சனவைஈன வெனவிரும்பு வார்துயாவார் ம$ழ்வார் மான, ' 

ஐர்மருவு சம்பக்தர் இருகாவுச் க.ரசர்புகழ் திகழ்வன் ரொண்டர் 
பேர்மருவு திருப்பாடற் சுவைதுகரு மரு தவத்துப் பெரியோர் மானக் 
கார்மருவு வனாத்தேலும் விரைச்சான நிரைப்பாலுங் கழனி மேய 
வார்மருவு கழைச்சாறுங் சழிமருவ நுகருமவண் மருவு werent, (௪௭௩)



௩௦ திருவாரூர்த் இயாகராச லீலை. 

சொற்றசா னிலவரைப்பிற் பலவகைய பெருங்குடியும் துவன்றி மேன்மை 
யுற்றரகான் மறைகராதச் தமக்குரிய வொழுக்கொருவா துறைய நாளும் 
பெற்றரா யகவளவன் நிருகாட்டின் வளமுழுதும் பேச முற்றக் 

கற்றரா வலரும்வெரிங் கொடுப்பாரேல் யானேயோ கழற வல்லேன். (௧௪௪) 

முழுதுலகுங் சொண்டாடப் புற்றிடங்கொண் டவராரர் முதலாப் பற்பல் 
பழு. திறலந் தன்னகத்துட் டமுவியடங் சாப்பெருஞ்சர் படைத்ச செல்வச் 
செழுவளவன் நிருராட்டுச் சிறப்பினையா னென்னானாச்தேன் றிகழவ் வாரு 
செழுதருஞ்ச ருளுஞ்சிறிது தொகுச்துரைப்ப லரிறபநூல் யாவு மோர்ந்தீர்.() 

ஆகத்திருவிருச்சம் - ௨௨௮. 

te 

தரு நகரப்படலம், 
en OEIC Qa வவமை 

பூமலி பேரன் பறமெனுங் கரைகீர் பொருக்திய சென்னிரா டெனுமின் 
ஜேமலி தடத்துட் பன்னக பெனும்பல் செழுமலர் குழ்சர சாப்பட் 

பாமலி யண்டம் பற்பல வீன்ற பணாயெனு மோதிமங் குடிசொண் 

மாமலி செந்தா மரைாயென விளங்கு மறைமுதற் றலமெனு மாளூர், (௧) 

செழுஈறுங் கமல முசைழுூறுச் குடையச் செங்கதிர் விரித்தெழு செல்வன் 
பழு.தறு குலக்கோ நாடொரு சங்கப் பலகையை யொக்குமற் றநசன்மேல் 

வழுவறு தேர்ச்சிப் புலவரை யொக்கும் வளசஈகர் பலவுமற் றவர்தங் 

குழுஈடுப் பொலிர்த, விறையவ ஜெக்குங் குணமலி தமிழ்த்திரு வாசூர், (௨) 

வனை புகழ் வளவர் கோன்றிரு சாடு வானக நிகருமவ் வானிற் 
புனைகதி ௬டுக்க ணிகருமாங் குடுத்த புசமெலா மவ்வடுச் கணத்து 

ணினைதரு மமுதச் கதிர்விரித் தெழுக்து நிலவுறு நிறைமதி கிகருச் 
தனைநிக ௬லக புருடற்கு மூலா தாரமா இயதிரு வாளூர், (௩) 

மூடங்குளை மடங்கன் முழுமணித் தவிசின் மு.ற்றிலா முலையொடும் வலியின் 

மடங்கலர் நடுங்கும் வைந்நுதி நெடுவேன் மசவொடும் வீ.ரசண் கணிக்கால் 

விடங்கரெஞ் ஞான்றும் பிரிதரா துறைய மிகு_வ முடைமையான் மாயோ 

னிடங்கெழு நிறத்தை'யிர்திர புரத்தை யெள்ளிய தொருதிரு வாசூர், (௪) 

பதமமென் மலரிற் நிருமகள் வளமை பழுத்தபொன் ன£ரினைச் தருவொண் 
Hus wou பறம்பிலின் மமிழ்மா மூனிகனி ஈலத்சமான் மார்பிற்[டி.ற் 

புதுவெயில் விரிக்குங் கதிர்மணி பொருவப் பொலிதரும் பொன்னிஈன் ஞட் 

சதுமறைசக் கரிப புற்றிடங் கொண்ட. சம்பிரா gins arent, (௫)



இருநகரப்படலபம், ௩௧ 

உளைாசெறி மாயோன் சண்மலர் வருடு முமைதிருக் கைம்மல சயன்வெள் 
வரைகிகர் களிற்றான் வானவர் மோலி வனைமல சடியருண் மலர்ஈன் 
புராமதி யமுச மறைமுடி. நாளும் பொலிதர சாறுமொண் செர்தா 
மாமலர் நாறு மறுகுமுற் பலபொன் மறுகுடை யதுதிரு வாரூர். (a) 

மறந்தவழ் தஇரி வலத்தவன் கலைமான் மணத்சவன் வானவர்க் இஷறவ [வுஞ் 

னிறர்் தழை யமரர் வந்துவர் திறைஞ்ச நெடுந்தொடை யுதிர்ந்தபைர் ger 
An’ Sum சயமுங் சற்பக மலருஞ் சீர்மலி யெல்லையுச் தெருவு 

மூறர்தன மணப்ப வருண்மணந் தொளிரு முதித்தவ ருதித்திடா வாளர். (௪) 

வளமறை யந்த மறையின தந்தம் வயங்குமா கமழுபா சமங்க 

ஞளமலி பு.ராண முபபுரா ணங்க ளுரைக்குமற் றுள்ளநால் யாவும் 
vers மன்பிற் பறையறைம் தென்னப் பஃறரம் துதிசெயப் பொலிவ 

தளவில்பல் லுயிருங் களீயுற விருந்தா டழகர்வீற் நிருந்தரு ளாரூர், (4) 

பறைவரா யிழப்ப வச்சிரம் விதிர்த்த பாகசா தனன்மிரு ஈகரும் 

பொறைமலி நிதிய ஈனிபடைத் துயர்க்த புருடவா கனன்றிரு ஈ௧௫ 
நிறைதரு வனப்பாற் கல்வியாற் பொருளா னீதியான் மற்றுமுள் ளஎவையா 
லறைதரிற் சிற்.நூ ேயெனப் பேரூ ராய்ப்பொலி தருந்திரு வாரூர், (௯) 

அருஈல மணிப்பூ ணல்லியங் கோதை யம்மையோ டெம்மையா ஞடையான் 
பெருகல மருவி வீற்றிரும் தருளப் பெற்றுமால் செருக்கறச் கருக்கத் 

திருஈல மலர்மேற் றிருவுறப் பெருகச் சனந்தெழு கலிவலி முருக்கி 
யுருஈலங் கனிர்ச தெய்வவா ரூரை யொப்பதோர் ஈசரம்யாங் குளசே. (௧௦) 

ே வறு, 
ஒருங்கட லமைக்த வாரூ ரொண்மணி கொழிக்கும் வெண்பா 
லிருங்கட் லால முண்ட விணையிலி பொருவ வாரிச் 
சருங்கட லால முண்பான் கைத்துணை நீட்டி யாங்கு 

மருங்கட லமைர்து செல்லு மாப்புகழ்ப் பொனீனி"மாகசோ. (௧௧) 

திருமலி யாரூ ரென்னுச் தெய்வசம் புனைந்த தெய்வ 

மருமலி சொடைய னேரு மலருடை யிருபா லாங் 
குருமலி யவனி மங்கை குழல்வக௫ர்ச் திட்டா லென்னக் 

கருமலி யறலொ முக்கங் கஞலுவ விரண்டு பாலும், (௧௨) 

பெரும்புக ழந்ச ணாஞூர்ப் பெருவள sre, Cares 

விரும்பியுள் ளொமுகு மாபோல் விரிர்திரு பாஓஞ் செல்லுங் 
கரும்பினு மினிய தெண்ணீர்ச் சாவிரி யனைய வாஞூர்ச் 

சரும்பிடை கலையை மற்றைப் பிங்கலை யினையொப் பாமால், (௧௩) 

உழையொரு தான சாழ்கோட் டொருத்தலு முலவாக் சாட்டை 
நிறையுமுச் தான சால்வாப் நெடுங்களிக் கொடுங்கை மாவு



௩௨ திருவாரூர்த் இயாகராச லீலை, 

சறைகமழ் குளகு-சொள்ள சாகமே ஓயர்க்து போடுச் 

கறைசபப் பரர்த தம்மா சமலைசூழ் காமர் சோலை, 

சண்ணக ஞாரூர் சூழ்ச்ச கடிகமழ் காமர் சோலை 
வண்ணவான் இழித்து மேற்போய் மழைசவிழ்ச் தனைய தாத் 

தண்ணமர் நீழல் செய்யுர் தன்மையா லன்ரோ நாளும் 

விண்ணவர் வெயர்வு சோன்ரு மேனிய ரா? வாழ்வார். 

மன்.றுடை யடிகள் வான மங்கையர் மணிவார் கூர்த 

துன்றுதென் கமலைச் சோலை அதழைமலர் காற்றஞ் சார்வ 
சென்றறி யார்போற் £ர னெ௫$ிர்சினர் தனரன் னாாமுன் 

னின்றியாங் சேட்போ நெற்றி நெருப்பிலா திருப்ப ராயின், 

மறைமுதற் நலஞ்சுழ் சோலை மலர்ஈரூ மார்த லாலே 

சிறையளிச் குலங்கள் வானச் செழுந்தரு மதுவெ றுத்த 
கறையிடற் நிறைவன் பூர்சாட் சமழ்சுவை யின்ப மார்வோர் 

குறையுடை மற்றை வானோர் குழாத்தின்பம் விழைவர் கொல்லோ. 

மடையெலாஞ் சங்க மூரும் வயலுடை வளவர் நாட்டி. 
னடையெலாக் திருந்து மாரூர் ஈன்னக ர௬ுடுத்த சோலைச் 
சடையெலாம் புடவி ண்டு தாழ்ந்துபோ யொருபா தாளப் 

புடையெலா முறுமாங் குள்ள புயங்கரா சியைகி கர்த்சே. 

இதுள வெமக்சொ ழிக்குர் தியாகேசப் பெருமா னாரூர்ப் 
படபோதுள பொங்கர் தோறும் பொம்மல்வெம் முலையச் ஈல்லார் 
தாதுள மலர்ச்கை யேந்தித் சயங்குபந் தாட Cease 

மாதுளங் கனிப நித்து மத்தியு மாடு மாலோ, 

களரிடைப் பணைத்த கொங்கைத் தையலார் SHS VT Dap 

ர வொளிர்மணி வடம்பூஞ் சோலை யொருபசுங் கோட்டிற் தூக்கக் 
இளர்மணி யூச லாட் கேழ்ளெர் மஞ்ஜை யோர்ந்தக் 
ஈளிர்் வட சாப்ப ணேறி ஈன்இருர் தாடு மாலோ. 

பன்னு? ருயிர்க ளே,சத்திப் பயலுறப் பரம னாளு 

மன்னுதா ப.ரத்துஞ் சங்க மத்துரன் குறைச லேய்ப்ப 
வுன்னுவான் றண்மை யாரு முவப்புறத் சடிகீர் மாட்டுச் 

தன்னுகா னதிநீர் மாட்டு் தசை தருங் மலை வைப்பில். 

பொழில்விளை யாடு மாதர் பொன்னங்கர் துகங்கை தப்பி 
பொழூ£ய லாத்றின் வீழ்ந்தால் கொருமத கூடு போயோர் 

செழுமணித் தடத்திற் ரோன்றுக் திருமணி முத்சாற் நிட்ட 
கழிகடர் நிதியந் தெய்வக் கயத்தினிற் ரோன்றிம் மென்ன, 

(se) 

(௧6) 

(18) 

(௪௪) 

(2௮) 

(௧௯) 

(2.0) 

(௨௪)



அஇருநகரப்படலம், 

பன்மலர் வாவி யெல்லாம் பன்மலர்ச் கூடை யொக்கு 
மன்மலர் கனாயச் கூடை வாய்விளிம் பொச்கு மாங்கோர் 
மென்மலர்ச் கொடி.சட் டுண்டோர் மென்கொம்பு துவள லந்த 

கன்மலர்க் கூடை தூக்கு சாணுடைக் கொம்ப ரொக்கும். 

பாசடை வாவித் தோன்றும் பங்கய வரும்பைச் கோட்டு 
காசமென் மலர்ப்பூங் கொன்றை வண்சினை வருடுர் தோற்ற 
மாசில்பைங் சாயா மேணி வாய்ந்தமோ சனிமென் கொங்கை 
யேசிலெம் பெருமான் கையால் வருடுத லேப்ச்கு மாலோ, 

குலைமலி சேமா வாழை கொழும்பல வாதி யீன்ற 

ஈலமலி சனியு மென்பூ ஈறவமு நிறையும் பொய்கை 
கலைமலி யந்த ணாளூர்ச் கம்பிக்கா தழகர்க் காட்டி 

மலர்த.ரக் களைர்து சேர்நின் மாலியத் தான நேரும், 

குங்குமக் கொங்கை நல்லார் குடைந்தபூர் தடத்து மூழ்டுப் 
பொங்ருமெய்ம் முழுதுஞ் செம்மை போர்த்தபேட் டன்னஞ் சாசரத் 
தங்குமொண் சேவ லையர் தலைச்சொண்டு தழுவ வஞ்சு 
மங்கண்மா ஞாலத் தியாரே சிவர்தபோ தவாவிப் புல்வார். 

பற்பல சுரும்பு மொப்சத் துப் பகர்சுவை 6றவ மாந்திப் 
பற்பல பண்ணும் பாடப் பற்பல மலரு மல்ூப் 

பற்பல சாத சாறும் பரவுஈ* தனங்க எம்மா 

பற்பல சாளுங் கண்டோ ருள்ளத்தைப் பறித்தல் செப்யும். 

மாவியல் கருங்க ணல்லார் மருங்குறேம் புறா டந்து 
பூவியல் பொழிலைச் சார்ர்து பொலிரல ம௫ழ்ஈ ரோடும் 

வாவிபுச் சாடு வார்சண் மற்றை விடவுள் ளெண்ணா 
சாவியை விடவுள் சொண்ணங் கொள்ளுவா ரச் திமாரே, 

இசைபடு கங்கை மேனன் கேற்றுபலஃ நீப மான 

வசைதவி ரோடை தோறு மலர்வசெங் கழுநீ ரன்ன 
தஇிசைகமழ் பூவின் ர்யார் தெரிபவர் சாத விந்து 
மிசையமர் வலப்பொற் பூர்தாள் விமலனை யன்றி மாதோ, 

தடையற வணர்ந்தோ ராஓஞ் சாற்றுதற் கருஞ்சர் வாய்ந்து 
ஈடைமலி யர்ச ணாரூர் ஈதிமலர்ச் சோலை யாதி 

யடைவளஞ் றிது சொற்ற மான்றநா ஓணர்ச்சி மிக்சர் 
புடைரகர் வளத்திற் சில்ல புகலு.து௩ம் சொகுத்து மாதோ. 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨6) 

(௨௪) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩0)



௩௪! இருவாரூர்த் தியாகராச லீலை, 

புறககர்வளம், 

யா னை கள். வேறு, 

விரைகமழ் கழுநீர் மாலிகைச் தடந்தோள் விச்சகன் பொன்னடி. பரசி 

வராயெலார் தெய்வப் பிலவழி யடைத்த வரைவெளி வரப்புரி* தாழித் 

தீரையுயிர்ச் குவப்பு மிந்திரம் கஞருர தமக்கொரு புகழுமுண் டாக்இப் 

புரையற வந்து சூழ்க்தெனச் சுழ்வ புகர்முசப் பொருகளி யானை, (௩௪) 

கருதுதென் னாரூர் வாரியுண் மிடைச்த கறையடி.க் சளிற்ரொட மிசலிப் 

பொருதிளைத் தோடி. யொருவரை தடுப்பப் போடட மின்றிமற் ரூங்சே 
மருவிய களிற்றைத் இசைச்சளி றென்பர் வானகத் தோடிமெய் விளர்த்த 

வெருவரு களிற்றை வெண்களி றென்பர் மேதினி யிடத்தவர் சாளும் (௩௨) 

வெளிறபுச் தெழுந்து கூர்ங்கழை முறித்து வெருத்தவிர்ர் தெழுமத 
யொருத்ச, லளிசண்மொய்த் தராச்கு மம்மதப் பெருக்சா லளறெழு ஜெள் 

எல்வீழ்ர் தழுந்திச், களிதவிர்ச் துழன்று கரைமிசை யிவருங் சண்ணசக னால 

வாய்ச் இடங்க, லுளிபதைத் தழுந்த வீழ்ந்சொரு வழுதி யொண்சரை யேறிய 

சொப்ப, (௩௩) 

தடநெடு வாரி மீமிசை யடைந்து தவழ்சமஞ் குலுடை முலைக் 

சடரநெ0ங் களிறு கைக்கொடு பற்றிக் காத்திரங் கொடுத்து மெய்ம் முறுக்க 

யடல்கொடு பிழிந்து நீர்சசைப் பிடி.க்காங் சருதிதுவ வொன்ன்லர் முடி.மேற் 

படலைகை வாங்கச் சுவையுடைசக் குளகாப் பரிர்தினி தூட்டுவ மாதோ, () 

தண்டுசை வாங்கச் ௯.ற்றமு நடுங்கச் சாடுமொய்த் தரியலர் சென்னி 
மண்டுவெண் மூளை இதர்தரக் கையால் வளைத்துமுன் காலினாற் குமைக்கும் 

விண்டுபைங் குருதி வழிதர நிறத்து வெர்நுனை மருப்பினாற் குத்தும் [கள். 
வண்டுமொய்ச் இனாப்பச் கவுண்மடை திறந்து மதம்பொழி மானவெங் கரி 

சூற்கரு மேகப் பெருங்குசீற் சிறுகட் டொகெட ஓடுத் தமண் டுமாங்கை 

மாற்கருங் களிறு பநீபல யாத்த வான்றொடு வாரியின் பாங்கர்க் 

காற்கடுப் பினை த்தங் காற்கபெ பினுக்சோர் காற்கடுப் பாச்சிய குசைய 
வாற்கடும் புரவி நினாரிரை யாத்த மந்திரம் பற்பல வயங்கும், (௩௬) 

ததிரைகள். 

புற்றிடங் கொண்ட தம்பிரான் ரோழர் பொருசினச் களிறிவர்ர் தியார்க்கும் 
பற்றிட மாய வெள்ளிவெண் சயிலைப் பருப்பத மடைந்சரா ளவர்முன் 

விற்றட நெடுந்தோ ஞதியர்சோ வுகைத்த விண்மிசை வாவுவெம் புரவி 

பொஜழ்றடங் கமலைப் புரலியு ளொன்று போலுமெய்ச் நூற்பொரு ஞணர்ட்ர்: 

மதுவிரி சமல முகைமுறுச் குடைய மழவிளங் கதிர்விரிச் செழுவோன் 

மூ.துபுச ழாரூர்ப் புரவியுட் சழிச்த மூப்புடை யொன்றுபெற் நிடிலும்



திரு நகரப்படலம். கி 

புதுவெயில் படுமோர் காலுடைச் தேர்க்கேழ் புரவியும் பூட்டுவன் சொல்லோ 
பதுமமென் ரொடையார்கைப்புனத்கெதிர்சீன்பார்க்கவும்வேண்டெதின்றே. 

கழைகுழைச் தளிராண் பூட்டுபு ஈறவச் கணைபல தொடுக்கும்வெங் சா 
மன், விழைபுகழ்ச் கமலைப் புரவியு ளொன்று வெஃனேன் பெருமையா 
ஞளர், தழையுமப் புரவி யோரபி தானச் சார்புடைத் தன்மையர் சோர் 
ந்தே, யுழையமை செவ்வாய்ப் பைஞ்சிறைச் இள்ளை யூரூவா னென்செய் 
வான் மாதோ. (௩௯) 

௪சம௪ னிழைகத்த புற்றிடங் கொண்ட தம்பிரான் புரமடு காலை 
மதலுடை யவனி வையமீர்த் திடவம் மா£கர்ச் கொடும்பரி பூட்டா 
ரஇைவிய முதிய வைஇிசப் பாச னுடலுமப் பரிவிட வல்லா 
“விசமுணர்க் தன்றோ வவனொட பழக்க மேவிய மறைப்பரி கொண்டான். 0) 

வனச்தினுங் கொடிய சு.ரத்தினு முழன்ற வளர்புகழ் உளனெனுமன்னன் 
கனத்தினுங் கரிய கண்டனை யண்டர் கருதுசென் கமலையிற் Oop ip sm are 

மனத்தினுங் ௧0௪ வாம்பரி விடுக்கும் வளமலி விஞ்சைவெண் மணிபற் 

பனத்தினும் படுநீ ரச்ஈகர்ப் புரவிப் பாகர்பாற் பெற்றனன் போலும், (௪௧) 

துன்னலர் மோலி அகளெழச் குமைத்துச் தொடுகட லேழையும் வாவும் 
பொன்னணி மணியெம் புரவிகள் யாத்த போகுயர் மந்திரப் பாங்கர் 

மின்னகு கதிரோன் விழிமுடுழ்ப் பெப்த வியன்மணிச் Dera. Gada Sas 
தன்னிகர் நெடுந்தே ரளவறச் செறித்த தடநிலை பற்பல மாதோ. (#2) 

தேர்கள், 

கொய்சுவற் புரவி வாய்விடு விலாழிக் குளிர்புனல் கூன்பிறைச் கோட்டு 
மொய்வயச் களிற்று மும்மதப் புனலின் முடுகுபு கலக்துபே ராரூய்ச் 
செய்தவச் கமலைப் புறஈகர்ப் பெரிய தெருவிடைப் பெருவெங் கசணைகொண் 
டெய்திறற் குமரர் கடவுதேர்ச் சில்லி யிருஞ்சஓட் டாறுபோய் வடியும், (0) 

ஈல்லியற் கமலைப் பழங்குய வினையு ஈகுகதிர்ச் குயவுசே ராதா 

லெல்லிய லொருகா லேயுள தஃதுற் றிணைந்தபல் காலுள இஃது 

செல்லுமோ ராறே யஃதுபல் லாறுஞ் செல்லுவ திஃதுவெவ் வசரர் 

புல்லுவெம் பசைய தஃதிஃ தனைய பொருபகை யில்லது மாதோ, (௪௪) 

ஆழியங் சொடிஞ்சி யறைகுரன் மணிச்சே ரணிமறு டைச்செஓந்தோறும் 
வாழியம் பொன்னர் துற்சொடி. யசைதன் மதித்திடா தம்மவாம் புரவி 
சூழியங் களிற்றோ டெதிரினு நீவிர் துகள்படு வீர்கடி. சென்றப் 
பாழியச் தடச்தேர் பணைக்சர நீட்டிப் பசைஞனா விலக்குதல் பொருவும். () 

கலினவெம் புரவி சிலபல பூண்டு கனைகுரற் கெழிலியு மூட்க 
வலியவெம் பகைஞர் கால்விசைச் தோடி. மறுகுற WM Georg Ora gud



௨௬௭ இருவாஞூர்த் இயாகராச லீலை, 

பொலீபசும் பொற்தேர் நிலைகளின் பாங்கர்ப் பொங்கெழில் வீரர்கள் குழுமி 
மலிபல படைகைக் கொண்டனர் பயில வயங்குகல் தூரியும் பலவால், () 

வீரர்கள், 

முருச்கலர்ச் paren குருந்திள மூ.ரன் முடுழ்முலைச் திருவுறை மார்பன் 
செருச்குரு் ஜொழிய வாங்யெ கமலைத் தெய்வசஞ் சேணுல களச்கு 
மருக்களெர் பொழில்கு ழ$சக சொருவா மாப்பல வீ.ரருக் கனைய 
வெருக்கடி. செருக்கை யருளிய தோவவ் வீரர்தஞ் செருக்கையா சஎப்பார். 0 

அஞ்சன மேனி பிராசவன் விசய னக். சணா ரூரடைச் தமலன் 

செஞ்ச.ரண் டொழுசா எம்ஈகர் வீரர் சலைக்தொழில் பயிற்றலா னன்றோ 
வெஞ்சலில் புகழ்க்சோ சண்டவி ராமன் காண்டிப னெலும்பெயர் பெற்று 
வெஞ்சமச் தெதிர்க்தால் விழித்தசகண் ணிமையா வீரமும் பெ.த்றனர் மாதோ.” 

வீரரீழதலியோரிநப்பிடம். 

வெஞ்சின மருவிற் கூற்றுவன் மேலும் வெம்புலிப் போத்செனப் பாயும் 

வஞ்சின வீசர் சேரியுங் இடுகு வார்சொடி. கூவிரஞ் சில்லி 
யஞ்சுமங் குசமர் தனமில கடம்பண் ண.ரணமத் இனகயுளை கலினச் 
அஞ்சுவன் சி.ரகங் சச்சமா திகள்செய் சொழிலினர் சேரியு மநர்தம், (௪௯) 

மழுமூணி பரிதி வண்டயில் குலிசம் வ௫ிச்குயங் கண்டகம் வட்டங் 
கழுமுணாம் தசமொண் சுரிகைகூ. ொஃகற் கப்பண ஈவியம்வன் றண்ட 
மெழுமுத லமைப்போர் மிடைபுற நகரத் தியைவளம் பக.ரவல் லவர்யார் 
மூழுதுணர் புலலீ ரிடைஈகர் வளமு மொழிகுதுஞ் சிலதொகுத் தம்மா, (௫௦) 

இடைககர்வளம். 

ேவறு, 
ஆர 

4 

எயில்குழ்திரு மணிமாளிகை யெல்லாஞுதிர் வில்லா 
வெயில்வீசுவ நிலவீனுவ மிளீர்மற்றவை யொருபா 

லயிலார்விழி மடவார்விளை யாடும்பொழி ரோறு 
மயிலா வெ குயில்கூவுவ வானோருமு ஞருக, (௫௨) 

சந்தாடுறு முலையார்ஈறும் தாதாடுபு மலய 

மச்தாரில மசைந்தாடுறு மாஞ்சோலைக டோறும் 

பந்தாடுவர் கழங்காபவர் பசமர்மலர்த் தடத்து 

வர்தா ரிளமைத்தர்சண் மனமுஞ்சுழன் ரூட. ் (9௨) 

பபாழைக்கனி யினைவென்றசொல் லியர்சேரிரும் பொழில்வாய் 

'மாழைச்சனி யொருபாறுகு மாரூக்குலை படுதேக் 

தாழைச்சனி யொருபாறுகுச் தறுசட்புலி யடி.ச்காய் 

வாழைக்கனி யொருபாலுகு-மலர்த்சேலுகு மொருபால், (9௩)



ச௪ருநகரப்படலம், 

விதுப்பூமூக மின்னாசொடு பொன்ஞார்கழல் வீச்சு 
மதஅப்பூங்கணை வேளன்னவர் வ.வித்தலை மேவிப் 

புதப்பூம்புனல் விளையாடுவர் பொங்குங்கடி. தங்குங் 

கதுப்பேர்திய ௪சயிந்திரன் சலர்சாடுவ சென்ன. 

மின்னாரிடை.. மடவார்சிவி நியும்வேலுடைச் சடவு 

என்னாரொளிர் பக்துங்குளி ரங்கைச்கொடு பொங்கும் 
பொன்னார்மலர்த் தடமாடுவர் புஅப்பூம்புன நூவிச் 
கொன்னார்பிடி. யுர்தும்பியுங் குடைர்தாடுவ சென்ன, 

ஈலக்தா. ரணி கொண்டாடிட ஈனிகொண்டபன் மறுகு 
மலந்தா.ரலர் ஈடப்பார்நெருங் காங்கற்றுகு முத்தங் 

சலர்தார்வெறுச் தெறியுங்கடி, கமழ்மாலையும் தாரும் 
புலர்தாொறி மணிமாலையும் பொன்மாலையுங் குப்பை, 

கரும்புஞ்செழுங் காயும்பல சனியுங்கமழ் ஈறவு 
மரும்புங்கடி. மலருஞ்சுதை யனபற்பல்சிழ் றுணவும் 
விரும்புஞ்சுவைப் பாலும்மிடை தயிரும்மிகு செய்யும் 

பெரும்புங்கவ ரும்பெட்புற மறுகெங்கனும் பிறங்கும். 

தலைமூட்டுவ காண்முட்டுவ தலைமை;தர்க டந்தோட் 
சிலைமுட்டுவ ச.ரமுட்டுவ சிலைவாணுசன் மடவார் 
மூலைமுட்டுவ துடைமுட்டுவ முகமுட்டெவ விடைமே 

கலைமுட்ெவ முடடாதன வெவைகாமரு மறுகில், 

குளிர்மாலிகை தாங்குங்கருங் குழல்வேப்ங்குழன் மொழியார் 
சளிர்மாமணி வடமாரிள நலமாமுலை தாச்சச் 
தீளிசார்கரம் வரைமார்புறு தசையாடவர் குழுவு 

ளொலிர்வாண்முக மலர்வார்பல ருளைவார்சிலர் மாதோ, 

மூழூவாரணி முலையார்மதி முசசோக்குபு செல்வோர் உ 
குமுவார்மறு சொளிர்மாலிகை கொழுக்தாடகை சலிஞனால் 
விழுவார்சிலர் தடுமாறுபு வீழ்போதயல் பற்றி 
யெழுவார்சிலர் மேற்ராயவை யிரிப்பார்களுஞ் சிலரே. 

ஓஒ வறு, 
உம்பசரொண் ப்வன வெண்சே வுபரிகை வைக வந்தப் 

பம்புப ரிகைப்ப தித்த பதுமரா சச்செஞ் சோதி 
ஈம்பமேற் ஜோன்ற லம்பொன் னக,ச்துவெள் விடைமேற் ஜோன்று 

மெம்பி.ரா னிகரும் பாங்க செழிலியெம் பிராட்டி. சேரும். 

வெள்ளிய பளிங்சாற் செய்து விளங்கெழின் மாட மெல்லாம் 

வெள்ளியங் இரியை நேரு மேயவம் மாட மேலால் 

கூர் 

(92) 

(56) 
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(6௮) 
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று இருவாரூர்த் தியாகராச லீலை, 

வெள்ளிய துடல்வி ராங்கே தனத்துவிண் விடைவர் தல்கல் 

வெள்ளியவ் வரைாமே லூன்றும் வெள்விடைக் கொடியை நேரும், 

பொன்செயு மாடப் பாங்கர்ப் புதுமலர்ச் சூழி சார்ச்து 

சொன்செயுங் குவவுத் தண்டோட் கொழுஈரோ டீனிதி ஞடு 
மின்செய் நண் ண்டைகல் லார்க்கு விளர்க்கும்வாய் சிவச்ருங் கண்க 
டென்செயச் தடமு மம்மா வவளகச் சானே தேரின், 

ஆருஞ்செங் சமலச் சூழி யாடுவா ராடை நீங்க 

வோருஞ்செங் சமலப் போதே குறிஈமக் குணர்க வென்றி 
கீருந்தோற் நிடும்பே ரன்பி னீருந்தோர் நினி.ரா லென்பர் : 

சாருந்தோட் டலைவர் கேட்ட தையலார் கானுட் கொள்வார், 

மலைநிகர் மாட மேலான் மாதர்கச் துகங்கொண் டாட 

நிலையினணின் ரொருவெண் பந்து நீனிற மாட வாய்தற் 

நலைநுழைர் சொளிக்கும் தோற்றர் தடாவலி வப் புத்தே 

ஞலைவறு வாயுட் புக்க வொண்மழைச் கோளை நேரும், 

ஆணிப்பொன் மாடத் தும்ப ரமைத்தமா டத்தெ முந்த 

மாணிச்கச் சோதி நாப்பண் வான்றசர்ப் பவன ஞூழ்டச் 
சேணிக்க ணமர்வா ரேத்துந் தெய்வரா ரதன்யா கத்துப் 

பாணித்த லின்றிச் சோன்றும் பாய்தகர்த் சன்மை தேற்றும், 

உயர்மணி மாட மீப்போய்க் குனி*தரு குள்ள சூதப் 

பெயர்பெறு கனியு மாங்கே பின்னிமிர்ச் தமரர் தாருத் 
துயல்வரு கனியுங் கொண்டு துய்க்குமா ரூர ரிம்மை 

யயர்வறு மறுமை மீங்கே யடைர்தவா ரூரர் போன்ளூர், 

நினைமணி மாட மேலா னிறுவிய கொடி.ப்பொற் கொம்பர் 

மூனைசில கற்ப சப்பான் மெரீப்த்தன வுரிஞி நிற்பக் 
கனைகழல் வாஜோர் நோக்டுக் கற்பகக் கொம்புட் சில்ல 
புனை தளி ௬ுரூமை யென்ன புதுமையென் ரய்ந்து நிற்பார், 

தீளிரியற் சருங்க ணல்லார் சந்திர காந்ச மாடத் 
தொளிர்கழன் மடழ்ஈ சோம் முஞற்றிய கலவிப் போராந் 
குளிர்முகம் வெயர்வு தோன்றக் கொண்டதோர் சோக மாற்று 
ஈளிர்வளர் புனலம் மாட் ஈகைமதி தோன்றச் சதி, 

மாதர்மேன் மாடச் தாட மணிக்குழ ஓதிர்பூங் குப்பை 
சோதினி கொண்டு போக்குக் சொழிலின சசற்றப் பின்னு 
'மோதுகற் பகம்பூங் குப்பை யுகுப்பன வனையர் நோக்கு 
மேதினி யிழித்தும் விண்மேல் விட்டகண் ணனையே ரசோவார், 

(௬௨) 

(௬௩) 
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இரு நகரப்படலம், 

மூ.ச்சவெண் சுதையே இற்றி முழுவனப் பமைந்த மாட 

மைத்தநீன் மணிகா லியாத்த மாடத்தோ டீ.யைந்து நிற்றல் 

வித்தகர் புகமு.௦் வீதி விடங்கர்தம் பவனி காண்பா 
னுத்தம முசலி கண்ண னுடன்வரந்து நிற்ற லேய்ச்கும், 

அ.திசெயிர் ஈகர மன்ற மோக்குபு சுதன்மை யும்பன் 

னிதிசெயுப் பரிகை ரோக்ட வைசயர் தமுகீள் காந்தி 

யுதிசெய்பொன் மாட நோக்கி யோங்கொளி வசர்ச முங்கூர் 

௦ திசெய்வா னவர்தம் தச்சன் வாசவற் கமைத்சான் போலும், 

Hass ister கோக்டிச் சதெளிர்சமைச் ததனாற் ரூனப் 

பெருககர் சிறந்தி ருக்கு மென்றெவர் பேசு வாரிவ் 

வொருககர் மாயோன் மார்பத் துறைர்தசண் கணித்தா ளாரத் 

தீருஈகர் வெறுத்து வரச தன்மையே சாஓஞ் சான்ரும், 

மருவிய தெய்வ வாரூர் வளனுண்மை சிறிது நோக்கார் 

பொருவில தளகை யென்று புகழ்ச் தகொண் டாடா நிற்பர் 
தஇிருவள மல்கு சைவ இந்தாரந்தப் பொருண்மை தேரா 

சொருவுருூர் பச.நால் சைச்கொண் டுவந்துபா ராட்டல் போலாம், 

ஓங்கொளி யடுக்கு மாட வும்பரிற் குவித்த மைத்த 
பாங்கொளிர் தலையில் வைச்ச பன்மணிச் தசும்பு மேலால் 

வீங்சொளி மதியம் வைகல் வீரஏண் இணித்தா எையர் 

தேங்சொளி யாழிச் தேர்மேற் சிறந்தவொண் கவிகை நேரும். 

வரைகளும் வரைவ யங்கு மணிகளு மயிற்கு மாமுங் 
கரைகளி றுகளுங் சகொண்மூக் கணங்களுங் காம்பின் காடும் 

புரையெழின் மாடஞ் செல்வம் பூவையர் பொருதோண் மைந்த 

ரூரைதுடில் விடங்க மாக வருத்திரிர் சனவோ பூதமேம், 

அலங்கொளிப் பளிங்கு மாடத் தரமியச் தலத்து ராப்பீ 

ணிலங்குறு பரியங் கத்தி னிட்டபூர் தளிமம் புல்லி 
விலங்குரூச் கலவிப் போர்செய் தயர்ந்துமின் னாக டச்த 

அலங்கமே லெழுபால் வேலைச் து௫ர்க்கொடி. பொருவு மாலோ. 

வணங்குநா யகா௫ி ரத்து மலர்ப்பதங் கொடுபு லந்த 
வணங்கனா ருதைப்பச் தோன்று மலத்தகச் சுவடு நோக்க 

யிணங்குவண் டினங்கள் செந்தா மரையித ழென்று மொய்ச்தே 

யுணங்குவ சிகைப்பூர் சேனு முணாகலம் பொலித்தற் சஞ்சு, 

ஊடி.ய மடவார் தாழு முறுஈல ம௫ழ்சர் நெற்றி 

யேடிய லடியா லெற்ற விலகுறு இலச நானங் 
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௪௦ திருவாரூர்த் தியாகராச லீலை. 

கூடியவ் வடியிற் செய்ய குசேசய விதழைப் புல்லிப் 
பாடிய றவிர்ந்தோர் தும்பி பதிவுற்றுக் பெத்த லேப்க்கும். 

இலகுயர் மாட மேலா லிர்ஈகர் மைந்த ராநீறுங் 

குலவுறு கலவிப் பேதங் கொடிமரங் இழித்த வாறே 
ஈலமிகு வேர்தன் பின்னாய் ரா.ரண ஸிருந்தோர்ர் தன்றோ 
சலவியிற் சிறம்சோ னானான் சண்ணனா யிருந்த சாளில். 

கொடிமர நுனிய சைந்து குலவுபொழ் றலச்து ரிஞ்சச் 
கடி.மிச ஈனிவி முக்த சளினிலாங் கலிஞூழ் இச் 
சொடிவில்லீ டணன்பொற் ரூல முதிட்டி.ரழம் களித்தாற் போலிப் 

படிக ரார்ச்€க் தான்கொல் பசம்பொற்றெங் கென்ன மேவும், 

விடுசடர் மாடத் துள்ளால் விரையுறக் காக தண்டப் 

படுபுகை நிரம்பி வாரி திறந்திடப் பரவி வேகங் 
கொடுவெளிப் படரும் தூமங் கூடலுச் இரகு மார 
னிடுகரு வல்லி கீச்சு வெழுர்துபோங் கொண்மூ கேரும், 

அணங்களுர் கதுப்பிற் கூட்டு மிற்புகை யடைந்த வானு 
மணங்கொள்வெம் முூலைமே லப்பும் பொற்பொடி, வனைர்த weer spy ti 
குணங்கெழு தங்கட் குள்ள குணசஈனி விளங்கச் தோன்றி 

யிணங்குறு செயற்கை யாலே யியற்கைமா ரூமை தேற்றும், 

உரவுகொள் பளிங்கு ணங்க வுறுத்திய செனிலும் வீதி 
விசவுகுங் குமமொண் சாந்த மிகுசருப் பூர சானம் 
பரவுமென் றகச மாதி படருவார் நெருக்கற் இந்தி 

யிரவுண் பகஓுஞ் சேரு யெங்கனணும் வழுக்குண் டாமால், 

மழைச்துநின் றவனே பின்னும் வயங்சருள் புரியு மாபோ 
னிறைத்சசம் தாதி யாலே ஜெள்ளலை யளறு செய்த 

பொறைத்தட முலைய னாசே புலக்துபன் மணிக்ச லங்க 

ளிறைத்துப கரிப்பர் யாரு மிடரொரீஇ ஈடக்கு மாறே, 

உருவலி யமர ரூரு மூர்திசா லுரிஞ யாத்த 

பொருவில்பன் மணியி ழைத்த பொற்புரித் தோ.ர ணங்க 

ஸிருகடை மட்டும் வானத் தியைந்தன பொருந்த மற்றை 
மருவுபற் றனைத்து நீத்து வானவி னான்றா லொக்கும். 

உழையுள்வான் ண்டு மேது முயர்ந் தன வும்ப சூர்தி 
மூையிவர்ந் துலாவ வேறு மொழியிட மிலையென் றன்ரோ 
நிறைநெடுஈ் தெருவிற் செம்பொ னெடுமக ரிகைசக ளெல்லா 
மறைதரு கடுவு தாழ யாத்சன 189 ஞயர்தே, 

(௭௯) 

(௮/௦) 

(௮/௧) 

(௮2௨) 

(௮௩) 

(௮௪) 

(௮௫) 

(௮௪) 

(௮௪)



திரு நகரப்படலம், ௪௧ 

கரும்புசெவ் விளமீர் கூர்தல் ககலிபூ சம்பொழ் கஞ்சம் 

விரும்புபல் லுறுப்பு வாய்ந்து மிளிர்மணி யாீரங் காம்பு 
சுரும்புறு தொடைய முங்செ சுடர்கிலைச் தேர்மின் னாருக் 

கரும்புமங் கலகாண் பாங்கர் யாத்தபொற் ரோ ணங்கள். (௮௮) 

ஈடையறி புலவீர் தேர்மி னவிலுது நாஞ் காளு 
மடைபவர் விரும்பிக் சொள்வா னந்ஈக ரிவைசண் மற்நறெப் 

புடையுள வெனுஞ்சி றப்புப் பொருள்பல ஈல்கா நிற்கு 
மிடைஈக ரஞ்சி றப்புப் பொருடர லியற்கை யன்றே, (௮௯) 

வலிதரு மகர்ச னாப்போல் வாய்த்தொகை பெற்ற போதும் 

பொலிதரு மாளசூர் சாப்ப ணகர்வளம் புகலப் போமோ 
வொலிதரு மகழி யோடு முயர்மதி லுடுத்து மேவு 
₹லிதரு பகையி லாவுண் ணகர்வளஞ் சிறிது சொல்வாம், (௯௦) 

அகந௩கர் வளம். 

அகழி. வேறு, 

எண்ணிய வனைத்து மெண்ணியாங் இயற்று மெண்ணிலா வலியுடை யெங்கள் 

புண்ணிய னண்டப் புறமென வகமழும் பொருத்திய புணரியோ வுணரிற் 
றண்ணிய மலர்மேல் விதிக்சிம்மா திரிசை சலதிச ஜியற்றெனச் காட்டப் 

பண்ணிய கடலோ வறிதில மாழ்ந்து பரந்தநீர்ப் பேரகழ்ச் டங்கு, (௯௧) 

வளமலி தெய்வப் பிலத்தினை முன்னோர் வான்றவழ் விலங்கல்சொண் 
டடைக்ச, இளரொளிக் குலிசப் படையினா னாழ்ந்த இடங்குது தன்னையு 

மடைப்பா, லுளமுறக் கொண்டான் மூடி.தரா மையுமற் றுன்னினா ஞாஞ 

ருழந்தா, னளவரு நீரா லிடங்கரால் யாரு மாங்கறங் காெனக் களித்சான், 

அருகலி லனைய பாம்புரி ஈன்னீ ராயி.ர மலயமா மூணிவர் 
பருனுஞ் சிறிது குறைர்தசென் பவர்யார் பசவையுண் மண்டளி மேய 

வொருவர்தூ வாயர் தாமுமஞ் சுவரே லுராத்தவக் இடீங்கறல் வீக்சங் 

கருமுடல் பருகச் சுவற்றிடு மென்றல் கழிமட னலதுவே நின்றே. (௯௩) 

கொடியவன் மினம் வருத்துரு தென்னிற் குவலயச் இயாவரு மூழ்க 
நெடி.ய்பா தலம்புச் கராமணி பலவு நிரம்புற வாருபு மீள்வார் 

கழ.யவக் இடங்கிற் கொக்கா யுயிர்த்த கதிர்மணி தாழ்தலா னன்ஜோ 

தொடியகைர் நாக மடர்தையர் கோத்துத் துணைமுலை மேலலங் கரிப்பார். () 

க.ரமலர்ப் புனலுட் டோன்றிய மினைக் சங்கைரின் றெடுத்தொ ருபுணரி 
விரவுற விட்ட மனுவெலும் பெரியோன் வீனாயு மிடங்கொடா சென்னிற் 
ச.ரர்புக மாரூ ரசழியின் விடலே துணிபெனக் கருதினா னென்பர் 
ப.ரவுறு முன்னோ ரென்னினசக் டங்கன் பரப்பையா ரளவிடற் பாலார், () 

௬



ee இருவாரூர்த் தியாகராச லீலை. 

மதில், 

பாதல வடி.யி னடிநில் பொருந்தீப் பார்முழு வதுங்கிமித் தான்றி 

மீ.தல முடியின் முடியுற வெழுர்ச வியன்மதி லோக்கம்யாம் புகழப் 
பூதல சாப்பட் புற்றகத் தெழுந்த பொங்கொளி யோக்கமோ ௨னைய 
மாதல துதித்த வான்றவ மூடையார் வண்புச ழோச்கமோ வறியேம், (௬௬) 

ஆயபே ரிஞ்சி யழைக்தபே ரண்டத் தளவையே 8ழொடு மேலும் 

போயதப் பாலும் போ.பதேற் செம்பொற் புற்றிடங் கொண்டமர் தெய்வ 
சாயசற் குவமை கூறலா மந்த சாயக னிணையிலி யெனும்பேர் 
மேயவ னென்ஜனோ கனாகட வாத வீரைபோற் கடந்தில தண்டம், (௬௭) 

கேமிமால் வராயு மற்றுள வரையு நிரனிறை நொச்சியும் பதணர் 

தோமினாஞ் சிலுமாத் திரிந்தன வெனலே துணிவுமற் றவ்வரா மேய 

சாமிகு மடங்க லறுகுவன் நரக்கு நான்றவாய்ச் களிறுவெம் பாந்த 
ளாமிவை யனைச்தும் பொறியெனச் திரித வமைசகொடி. மாமெனச் தஇிரிக்த. 

குருமணி யிமைக்கு மதிற்றலை யளவில் கோசமும் பிலமொரீஇ யனந்த 
லுருமணி யமைபல் படம்விரிச் தெழுக்த தொக்குமா லுலகமூன் றளர்,௪ 
கரு மணி வண்ணன் சென்னிமே லிருசெங் கைகுவித் தடையுமா நுயர்ந்து 
பருமணிப் புதவுற் ஜொளிர்வன பந்தும் பாவையும் தூங்குறு வாய்தல். (௬௯௯) 

புறச்சட னேமி வரையெலுங் குழவி போந்திட வீன்றதா யென்னச் 

சிறக்குநீ ௬டுவுங் கட்சமுஞ் சொற்றாஞ் செறிர்தபே ராசையர் காள 

மறக்கரும் வெளிமேல் வயங்கொரு சுவர்ச்க மறந்திடை வெளிமிசை யிரண்டு 

பிறக்கமார் சுவர்ச்சம் தழுவுமா மூசை பெருக்குவார் சேரிசொழ் திொம். 0 

பரத்தையர்வீதீ, 
புல்லிய முறுவ லொடமருட் பார்வை புரிம்துவெம் முலைமுகத் தொருபால் 

வில்லியல் கலைசற் ரொதக்குபு மறைத்து மிகுபொறி யாடவர்ப் பற்றி 

நல்லிய லமு.துங் சைப்புற முகம னவின்றுபூர் தளிமமீ தேற்றி [பார். () 
யல்லியங் குழலா ரணைத்துமுச் சாடி யவர்பொருட் சொள்ளசைகொண் டுவப் 

கரிகரத் தொழில்பற் குறியுகர்ச் குறிமெய்ச் களியெழ வணைத்தலின் னமுது 
புரிச.ரத் துய்தீதல் சரங்சொடு தட்டல் புசல்கச ணங்கண்முத் பலவும் 
விரிதர வோவச் தமைததன ரனைய விளங்கெழி லோவசோச் குரரின் 

புரியவிம் மனையை வாமுரா எளவு மோவமென் துழலுவர் மாதோ. (soa) 

பொயழிம் ததே மலர்வாப்க் சணிசைய சொழுச்சம் பொதுநிகழ் பென்னி 
BG சிறப்பிற், கழிச்ததாப் புசழப் பலவே யுணர்ர்தோர் கரைாதரு பொ ie 

hep புற்று, மிழிந்கவோ இணேபால் பெயர்வினை சால மெச்சமூத் திட்! 
"சர்தி, மொழிர்தன வன்றி fonts நுணியை முசன்மறை நூலையெள் coe 
ர்யார்.. க (som) |



இரு ககரப்படலம். FR. 

அடைந்தவர் பொருட்சோ என்றிமற் gig oreluys soQaeré Oar 

ண்ட, மிடைர்தபல் பணியும் விருப்பொடு புரிய விழிக்கடை செலுத்திவா 
னவர்முன், சடைக்சதெள் எமுதுங் கைத்திட வுரையாக் காமரு வின்பகஈல் 
குதலாற், குடைந்துவண் டிமிர்பூங் குழற்பொது மாதர் குசவரை யொ த்தனர் 

torG gr. (08) 

படர்புச ழாரூர்ப் ப.சத்தைய ராடல் பாடலும் பார்வைமு னுழப்பு, மட 
ர்வலி மைந்தர் தமைஈனி மயக்க லன்றியு மன்னவ ரளிதீச, சடர்மணிக் sev. 

ம்பொற் நூசுமுற் பலவும் சொடி.ச்கையம் மாதர்மெய் யடுச்சாங், டெர்பட 
மேன்மே லவரையே மயக்கு மெனிலவ செங்ஙன முப்வார், (௧௦௫) 

சிறையக மொருவார் முதற்பொருள் வேண்டார் சனைப்பொரு ளேகொடு 

விற்பார், குறைமொழி ளெவார் கடனெனல் குறியார் கூட்டெனல் sora gy 
மறியா, ரதஹைபொருளளவைக் சகதிகநா னஞ்சா ராதரூ பத்தையே யளப்பா, 
ருறையிவர் புரிவா ணிகமிணை யிலதென் ஜொப்பில்வா ணிகருமூள் வியப்பார், 

உற்றபொற் கலம்பெ யமுதமே யெனினு மொருவர்வாய் வைத்தடி, 
லொற்கர், துற்றவர் களும்வாய் வைத்திடார் பலருஞ் சுவைத்திரு பொதுமட 

மாதர், பொற்றவா யூற லிழிர் சசென் நெள்ளிப் போயவர் செல்வருள் யாவர்; 
மற்றதன் புனித மென்சொல்கே னழல்வாய் வைத்துவா ஜோர்நுக ரவீயே, (). 

சகோதறு வனப்பா ஓு.றுப்பினு லன்பாற் குறைவற நிறைந்தபே ருரிமை, 
மாதரு மிருக்ச வவர்முகம் வி.ரத்தி வந்தவர் போல கோச் காரா, யாதுகா 

ரணமோ வி. ரவொடு பகலு மாடவ ர௬ளஈனி மயங்க, நீதுதீ ரனைய பரத்தை 
யர் மூன்பு செய்தவ மன்றியென் லுளதே, (௧௦௮) 

விரிபொழி லாரூர்ப் ப்.ரத்தையர் நாளும் வெறுப்பன செய்யிலும் விருப் 

பென், றரியன வாச வுவப்பர்மற் றவர்பா லளித் சன யாவையு மறப்பர், வரி 
கெழு முறுப்பு முசலிய பிறவு மறகஇடார் சனவினு மென்றான், முரிவிலா 
டவரம் மாதனமைச் வன் முத்சென் றெண்ணீனர் போலும். (௧0௯) 

ஒ 

உரியகசா ரிகையைக் கடையிலப் பெயருச் குறுபொரு ளாமென வெதச் 
அப், பிரியமூற் றவனா வெறுச்சைய ரொன்னப் பேசொரு மொழியமர் வல் 
லொற், நிரி£ர மெலித்துச் தொடர்மொழி செய்வா நிருந்தெரு வளமையென் 

னுனாச்சா, மரியகல் லொழுக்சம் பூண்டவே ளாள ரம்மறு பெல்பு௪சற் றுசை 
ப்பாம், | ன (௧௧௦) 

வேளாளர்வீதி, வேறு, 

கரு மருச் தங் சைப்ப மடைத்தொழிழ் புலவர் கூடி 
Tose St g Cores wOweou பள்ளி வாய்தல் : 

aren peti புசையைஞ் ஞூ.ற்றுச் காவதங்.கமழு மென்னிற் | 

சான்றல ராய வேளாண் டலைவர்தந் திருவென் சொல்கேன், (aaa)



சி இருவாரூர்த் தியாகராச லீலை, 

ஒடி.வில்சீ ரிளைசை மாற ர௬வர்துபன் முசமன் கூறி 
யடியவாக் கமுது நல்க யரும்புகழ் படைத்த வாறு 

வடிவம ராரூர் வேளாண் மார்களை சோச்ட யென்ருற் 

படி.யின்மற் றவர்போல் யார்க்கும் பரி தமு தளிப்பார் யாரோ. 

ஈகையி ஞரூர் வேளாண் டலைவர்க,ளெனைய ரென்னி 
லோகையின் யாரும் யாவு மூராக்குழு வுணர்க்ச ளிப்பா 
'ராகையி ஸிவரை வாய்விண் டறைநக்தபி லுணர்க்ச ளிக்குஞ் 

சாகையி னிறைந்த தெய்வச் தருச்கொலோ நிகரா நிற்கும், 

உறையருள் புனிதர் தண்மை யொப்பு.ர வொமழுக்கம் வாய்மை 
யறைகரு சிவசம் பர்த மரும்புக மியல்பின் வாய்ந்து 

மறைநவில் சமலை வேளாண் மாச்தர்வான் றெய்வச் கங்கை 
நிறைபெருங் குலத்து இச்ச நீர்மையை விளக்க வாழ்வார். 

தனை ச்சவிர் புலமை யாளர் தராதரம் தெரிதல் செம்பொன் 
மனைத்தலை யமாந்தசன் னார்சொல் வண்டமிழ் ஈணிபா ராட்ட 
னினைத்தவை மூகம னோடு கிரம்புறக் கொடுத்த லாதி 

யனை த்தினஞ் சமான மில்லா ரதின்முதல் குறைந்ச துள்ளார். 

உடுச்தபுல் ஓரியார் குண்டை யூர்க்சிழ வருக்கு முன்ஞட் 

கொடுச்தநெல் லவர்ச ளத்தோர் குவியனெல் லேக வர்ந்து 
விடுத்ததெவ் வாறென் மூலோர் பாணர்க்கா மிகுவெங் காவ 
லடுச்சசை தவன்பண் டாரங் கவர்ம் சவர்க் கரிய தாமோ, 

மநையவர் மன்னர் நாய்கர் வாழ்குஈ ௬லகச் தென்ன 

'வறைதரு செஞ்சொ லன்னா ரமைத்தசெஞ் சொல்லா லாமே 

னிறையுமற் றவர்தம் வீதி நெவெள மறையப் போமோ 

வறையிளங் சோச்கள் வீதி வளமையு முளாப்பாஞ் சில்ல. 
“ வைசியர்வீதி, 

சனநிறை செங்கு வாழை கந்தியொண் குலைசெங் சன்ன 
லினகிறை யலங்க லாதி யாத்துவா னணவ மேய 

ச௪னரிறை. பந்த ரோடு தழைதரு நியம சாயேன் 

மனகிறை தியாக ராசர் வசர் தமண் டபமே நேரும், 

பல்பொருள் விலைக்கு வாங்இப் படர்குரர் குழாங்கள் சண்டோர் 

தில்பொருள் களும்னவை யாது செறியவிற் றரனரோ வென்பார் 

செல்பொருண் மிகுதி யுள்ளுஞ் சிலரிய மத்துக் கண்டோ 

செசல்பொருணாய்க ரின்னு மொன்றும்விற் நிலசோ வென்பார். 

ஒடி.வினீள் சரக்கு மூடை யொனறன்பி னொன்று மோத 

'நெடி.திரு பாலுங் கையிற் பற்றினர் நிரைந்து செல்வா 

(௧௧௨) 

(௧௧௩) 

(௧௧௪) 

(௧௪௫) 

(௪௧௯) 

(௧௧௪) 

(௧௧௮) 

(௧௧௯)



இரு நகரப்படலம், 

சடியவர்ச் கெளியா ராடா தாடவல் லவரெம் மையர் 

வடிவமா ராழிப் பொழ்றேர் வடம்பிடித் இழுப்பார் மான, 

பாவிய கடன்மு கந்து பயோத.ரம் பொழிநீர் ரூற்று 

மாவியல் புடவி யன்றி மற்றுமொன் றேற்ப துண்டோ 
மேவிய திசைழமு கங்கள் விபெல பொருளு மேற்ப 

தாவிய வாளூர் நாய்ச ராவண மன்றி யின்றே, 

பெருஈதி விடுப்ப வேற்றும் பெய்ம்முட லேற்ப வீந்து 

மருமையின் விளங்கு மாழி யல்லசெ னுவமை சொல்கே 
னொருதிசை விடுப்ப வேற்று மொருதஇசை யேற்ப வீந்தும் 

பொருவற் விளங்கு மாஞூர்ப் புகரிலா வணத்திற் கம்மா, 

இருட்டரித் தொளிரா நிற்கு மினமணிச் தொகையுஞ் செங்க 

திருட்டரித் இடுவிற் பூணூஞ் சிந்தின இடத்த லாலே 
யருட்டரிப் பவர்கள் சூழு மாரூர்ஈசன் னியமம் புக்ச 

குருட்டரிப் பாற்கு சாமங் குபேரனென் நியம்ப லாமால். 

காமரு சண்ணன் போல்வார் காதலிற் புணரு மெண்ணில் 

பூமரு வோதி யார்க்கும் பொற்கல ஈவம ணிப்பூண் 
மாமரு வியகாம் பாதி வாங்குவா னடுப்பின் முற்றுக் 

மரு வொருவர் ஈல்கச் துணிவரோ ரிருச்தை சன்னில். 

எப்பொருள் வினவி னாலு மினப்பொரு ஞனாயா தீவா 
சொப்பொரு வருமில் லாதா ரொண்பொருட் பெரியர் மேவு 

மப்பொரு விகந்த வீதி யமைதரு வளமென் சொற்ராஞ் 
செப்பொரு திரி வேட்சர் செருவளஞ் சிறிது சொல்வாம், 

அரசர்வீதி. 
விரிசதி ரம்பொன் மாடம் வெள்ளொளி வயிர மாடம் 

புரிகரு சமல ராகம் பொலிதரப் பதித்த மாடங் 
கரியவொண் ணீல மாடங் காமர்வை ய மாட 
மரிறப வொன்றன் மேலொன் றமருமைம் பூத மான. 

மரகத மாட மோர்பால் ௨யங்குபொன் மாட மோர்பால் 

விரவுற நாப்பண் மேவு மிளீர்சுடர்ப் பதும ராக 
வ.ரமிகு மாட மெங்கள் வழிமுத லேக பாசப் 

புரவல னிடைமேமழ் காட்சி பொலிக.ச் தசா லேய்க்கும், 

அடன்மொய்ச் களிற்றி னோதை யாழியர் தேரி னோசை 
பாடலச் தாரி னோசை பல்லிய மியம்பு மோதை 

கூடலர்ச் கசனி யன்னார் குரூ௨க்கழ லோதை மாத 
சேடலர்ச் குழல்வண் டோதை யெமுகட லடைக்கு மோசை, 
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௪௬ இருவாரூர்த் தியாகராச லீலை. 

பண்ணிலு மின்சொன் மாதர் பாய்புலி யனைய மைச்த 

ெண்ணிலும் பலரா லன்னா சிணர்மலர்ச் சொடையல் சந்தம் 

விண்ணிலு மரிய தேன்பல் வீதியும் பரவ லாலம் 
மண்ணிலும்,வண்டு மொரய்க்கு மற்றதும் பூவே யன்றோ, 

சேவென்றி குறும்பூழ் வென்றி சிவல்வென்றி சறுகட் சோட்டு 
மாவென்றி சேவல் வென்றி வாம்பசி வென்றி பொக்றேர்ச் 
தாவென்றி பூவை வென்றி சகர்வென்றி பலவுங் கொள்வார் 
தூவென்றி வேற்கை யண்ண றுணைபவர் குழாங்க ளெங்கும், 

மருமலர்ச் கழுகீர் மாலை மணஞ்செய்திண் டோன் னெங்கள் 
குருபரன் முன்ன மள்னர் கோலங்கொண் டமர்ர் ச வுண்மை 
யீருள்கடிர் துலகங் காச்கு (பிரவிதன் குலத்து வேந்தர் 
பொருண்மலி மாட வீதிப் பொலிவள நோக்கத் கன்றே. 

அறநெறி திழம்ப லில்லா வஈபாயன் வழியிற் ரோன்றித் 

திறகெறி யுண்மை யோர்ர்து சிவநெறி சார்ந்து மற்றைப் 

புறநெறி தடிர்தார் வீதிப் பொலிவள முராக்சப் போமோ 

மறசெறி யொழிநர்து வாமு மறையவர் வீதி சொல்கவாம், 
மறையவர்வீதி. 

நிழன்மணி மோலி வேந்த ராதியர் நெடுங்கை கூப்பக் 
கழலுரு முதன்மை வாய்ந்து கருதுபன் மறையு மோர்ந்து 
தீழலுரு வுடைய கோவைத் தழலிடைக் கண்டு போற்றி 

யுழல்பவ மேழுஞ் சாரா சொதுக்யெர் சணர்கள் வாழ்வார், 

மதித,த ஓரியா ரட்ட மாசிலின் னமு.து நாளு 

மதிதியர்ச் கன்பி மூட்ட வப்பெயர் விருத இர்ந்தாக் 
அதிதரு பெயரா ளீன்ற சுதர்க்சணி தூட்டு வார்கள் 
விதிவழி மறையோ சாற்றும் வேள்வியின் னமு.து மாசோ,. 

ஆக்கமு மழிவு காவா 'லமைச்திட வல்லார் தெய்வத் 

சேச்சமழ் கொன்றை வேணிச் சிவபிரா னடியே யுள்வார் 
நீக்கமில் லாது சாளு நிகழ்பசு வுடம்ப மித்து 

மோக்சமுஞ் சுசியு மோவாச் தண்மையு முற்று வாழ்வார், 

தண்ணிய முளரி தோளிற் ரூங்குயுர் சாவா வெம்மை 
பண்ணிய முளரி யங்கை யமைததுகிண் முளரி தர். 
கண்ணிய முளரி சொண்டு காமரு தழல்வ எர்த்தம் 

புண்ணிய முளரி வாழ்க்சைப் புலவலும் புகழ வாழ்வார். 

மாத்தட ஈ.தியிற் காலை வயங்குற மூழ்? யீசங் 
கோத்திவொண் சலைபின் போக்கு சோவணப் பொலிவிழ் சூழ்ர்சே 

* 

(௪௨௯) 

(௧௩௦) 

(௧௩௧) 

(௧௩.௨) 

(௧௩௩) 

(௧௩௪) 

(௧௩.௫) 

(௧௩௪)



D(H BS OULU. ov tb, 

யார்த்தவிர் சிலம்பு பொங்க வணர் மடவா ரம்பொ 

னீர்த்தசம் பிடையிற் மங்க நிரைநிரை யடைர் மல்கும், 

ஆதிசைவர்கீதி. 

பொருவறு கருணை வள்ளல் பொதுச்சிஇு பெனவ குத்த 
வருமறை யாக மங்க ளையமுற் ரொழிய வோர்ந்து 

திருமலி பரார்தீ தத் தோடான் மார்த்தமுஞ் சிறப்பட் பூசித் 
தொருவிலர் புனைர் த வாதி சைவர்த முறையுள் பல்ல. 

௮ர்ஈக ராதி சைவ ராகம பாடம்" தங்கள் 

பன்னருஞ் சராருக் Cars Mu gerd இள்ளை பாங்கர் 
ஈன்னயச் துடனி ருந்து சாவுறப் பயின்று தங்கண் 

மூன்னர்வம் தவருக கோது முனிவரு மிறும்பூ sus, 

ஒதிய கலையி னான்மற் ஜெழுக்கனாற் குறைபா டில்லா 

வேதியர் வீதி சொற்ரூ மேன்மைசா றெய்வ நிற்றுச் 

சோதியர் திருச்கூட் டச்சீர்த் தூயர்சர் திரும டஙக 

ளாதிய பிறவுங் கூறி யாலயச் சிறப்புஞ் சொல்வாம், 

பலவகைக் கலவிச்சாலைகள் ழதலியன, வேறு. 

எழும தங்கள்பத் சழகுமுப் பானிரண் டுத்தி 

தழுவி யாங்கெடுச் தொருபது குற்றமும் தள்ளி 

மூழுவி ருத்தியின் விதிவிலசக் கமைதிமுற் றுணரப் 
பழுதின் மாணவர்க இலக்கண முணர்த்துரர் பலரால், 

விடாஆஷரும்பதத் துறபொரு ஞணர்த.ந விளக்கிக் 
கடாய்வி டுத்தமை பொருளணி வனப்பெலாங் காட்டிச் 
தடாத நுண்மையி னறநமுச னான்லுர் தாழ்வு 

படாத காப்பியப் பாடஞ்சொல் வார்களும் பஓசால். 

பேய சாயுலோ சகாயதன் முதலியோர் பித.்று 

மாய வார்த்தைக டெரிச்தவை முழுவது மறுத்சே 

யாய முப்பொரு ஞண்மைதேர்ர் தமைதர வன்பிழற் 

பாய சாத்திர பாடமோ துரர்களும் பலரால். 

சிவபி ரான்றிரு வடி.யருச் சனைபுரி திறமு 

மூவமை தீரச னாஓறு பயலுமற் நுள்ள 

சவலை இர்திய மம்புரி விதிகளுங் கருத்திற் 

றவவி ராவுமா ரூகமஞ் சாற்றுகர் பலரால், 

உற்ற சடர்பச் குவமுணர்ர் தொண்களா லூற்றாற் 

பொற்ற வாச்இனாற் பாவனை யாற்புக லூலான் 

௭ 

(௪௩௭) 

(௧௩௮) 

(௧௩௯) 

(௧௪௦) 

(௧௪௧) 

(௧௪2) 

(௧௪௩) 

(௧௪௪)



௪௮ திருவாரூர்த் தியாகராச லீலை. 

மற்ற யோசத்தா லவுத்திரி யான்மல மாய்த்தா 

சற்ற வின்பத்து எழுத் துவார் கஷூம்பல ராங்கண், 

சடையர் நீற்றொளி மேனியர் கண்மணி சீதைந்த 
தொடைய மாக்தெழுச் தழுத்திய மனத்தினர் தூய 

நடையர் வாய்மையர் நற்றவர் ஈகுஈறுங் காவி 

யுடையர் 'வாழ்திரு மடங்களும் பற்பல வுளவால், 

கடைய னேஜளும் புகீசமர் ஈக்கசெங் கழுநீர்த் 

தொடையர் சந்நிதி யடைக்துகா லக்தொறுந் தொழுதும் 

புடைம டர்தைமற் றவர்விசை யாடன்மெய்ப் புராண 

மடைய வோர்ந்துசாள் சழிப்பவர் பநீபல ராங்கண். 

ஓப்பி லாவிறை யடியருச் சப்பவ சொருபா 

லொப்பி லவ்வடி. மனம்புதைத் துறைகுக ரொருபா 
லொப்பி லாவவன் புசாணநூ லுணர்பவ சொருபா 

லொப்பி லாலயப் பணிபுரிந் துவப்பவ சொருபால். 

யாது சாரினு முன்புடற் குளதொடர் பென்னுஞ் 
சாது நீர்மையர் தழைப.ர சிவத்திடை விழிப்பு 

மோது மாபவஞ் ச௪த்திடை யுறக்கமு மூற்ுர் 
தீது ஈன்றுரூச் திருவினர் பற்பலர் செறிவார், 

கொம்மை வெம்ழுலைச் கோற்ளொடி. யார்மயல் கொண்டு 
தம்மை ஈள்ளிருள் வலியவர் தணைப்பினும் தாயென் 
றெம்மை யாளுமற் றவர்நினைப் பாரெனி லென்னே 
மும்மை ஞாலத்து மவர்க்ணை யுண்டுகொன் மொழிய, 

சத்திரங்கள், 
தளவ ரும்புரே ரடிசிலொண் பருப்புகெய் தயிர்பால் 
வளவ ருங்கறி வருக்கமின் சிற்றுணா வசைகள் 
பிளவி னூறிய காய்பெருங் கணிமுதற் பிறவு 

மளவில் யாவரு மருந்துசா லையும்பல வாங்கண், 

வந்து வந்தினி தருக்.துவார் பலரவர் மழ 
முந்து நின்றுப சரிப்பவர் பலர்சுவை மு.திர்வி 

னந்து பல்ஓணாப் படைப்பவர் பலர்புது ஈறும்பூச் 

சந்து வேண்டுபு வெறுப்பரல் குசர்பலர் தழைய, 

குவைய தண்டுலங் களைகுரர் தொகுஇியுங் குன்றாச் 
சுவைய பல்கறி திருத்.துஈர் தொகுதியுட் தோய்ச்த 

செவைய வெண்டயி ரளக்குகர் தொகுதஇியுஞ் செறிபா 

கவைய வாவிலை ஈல்குரர் தொகுதியு மளவில். 

(கசடு) 

(௧௪௭) 

(௧௪௪) 

(2௪௮) 

(௪௪௯) 

(௧௫௦) 

(௧௫௧) 

(௧௫௨) 

(௧௫௩)



“மகாமம்காபாத்மாய, டாக்டர் 
௨. வே. சாமிநாதையர் நால் நிலயம் 

ஜிரா இக சிர Fede”. 

தண்ணீர்ப்பந்தர்கள். 

நெதிய வாய்ஈடப் போர்முச லோர்பலர் நிரம்பச் 
சிறிய தாசினி யெனப்ப.ரம் தயர்செழும் பந்தர் 

ஈறிய பாடல மாதிய சலந்ததூ ஈன்னீ 

சறிய மேவுபல் லிடச்தொ.றும் வயங்குவ வம்மா, 

நிதிவ ளத்தையே புகலுகோ நீதிமுற் றமைநுண் 

மதிவ எதிதையே புகலுகோ நுகரும்வண் போகப் 

பொதிவ எத்தையே புகலுகேோ பொலிச்துபல் லறமு 

Osa ளஎத்தையே புகதுகோ சிற்றறி வடையேன். 

திருக்கோயில். வேறு, 

மன்னுகட லுடுத்தபுவி மடந்தையிரு தயகமல 

மென்னுகக சசனாப்ப ணேழுலகு மெடுத்தேத்தத் 

துன்னுதுணங் கறலொழியச் சுடர்விரிசெம் முழுமணியும் 

பொன்னுஈனி கொடுவிளங்கும் புண்ணியனார் பூஙகோயில். 

ஏற்றமிகு மாங்கடைச்தெம் மிறைவர்கழ ஜொழுபவர்வான் 

Gur ppaut சிவலோகம் புச்குறைதற் கேறும்வகை 

சேற்றமடைம் தமைத்தநெடுஞ் சேணிகளோ பொன்னாஓுஞ் 

சாற்றருஈன் மணியாஓுஞ் சமைத்துயர்பல் கோபுரங்கள், 

திருகுசினத் தடுமறலி தென்றிசைவெரச் ஈகர் நுழைவார் 

பெருகுகருக் குழிநுழைவார் நுழையா௫ பெருவாய்தல் 

கருகுமிரு டடியுமணிக் கதிர்செயளிக் தழுகிலையு 

மருகுதலில் சுடர்ப்புதவு மமைக் துவிளங் குவகாளும், 

இச்.த,சவ ழித்தளிமே வெங்கடியா கப்பொருளை 

வந்தவழி படலன்றி வானவர்காள் சவ. ரமன 

முர்துவிடே லுடன்முறிய முட்டுவமென் றுறைவனபோ 
னக்துமுயர் மணிமதின்மே னன்குறையும் விடைகள்பல, 

வசமிகுசே வாசரயன் மண்டபமென் றுளதொன்று 

பு£வுமணி செறியுமசன் பொற்பினையா னென்லுமைச்கேன் 

வி.ரவியசை நீங்கமன மேவாமை யானன்ரோ 
ப ரவடியர் பெருவீடும்,வேண்டாது பணிபுரிலார். 

மன்னிவள சருள்பெறுவான் மாலயணிச் திரனமரர் 
அன்னிவணங் குறுபோழ்து தாவுஈறு மலர்பலவு 

மின்னியொளிர் முன்றிலெலா மிகப்பொலியும் வளமுணர்ந்தே 
பன்னினர்போ ஓம்புலமைப் பண்பினர்பூங் சோயிலென. . 

௭ 

௪௯ 

(௧௫௪) 

(௧௫௫) 
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(௪௫௭) 
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௫௦ இருவாரூர்த் தியாகராச லீலை. 

மூ.திரொளிசெய் வன்மீக முளைத்செழுர்த பெருமானைக் 
கதி.ரவன்முன் வழிபட்ட காரணம்வே றநியாரறிவார் 

வெதிரெழுமற் றவன்மேய விளங்குவிமா னம்போல 
வெதிரறுசே யொளஸிதானலு மியைந்துபரப் புதற்கன்றே, 

அவித்தபொறி யாருஎஞ்சே ரழகரனாச் கசைத்சருள்கட் 

செவித்தலைவ ரினிதுறையும் செய்வவா லயங்கள்பல 

சவித்சகையா வ ரணபிர சச்கணஞ்செய் மெய்யன்பர் 
குவித்தகரம் விரிச்சல்செயச் கூடாது மிடைவனவால், 

௮ங்கணுயர் சரதடமு மமைத்சபடி. மரகதவிற் 

பொங்கவதி னனிஷழ்ூப் பொலிமேலைச் கோபு முக் 

இங்களணி விடங்கர்திருச் சேவைசெய மால்படுக்கைச் 
சங்கநெடுங் கடலொடுமத் தலைவந்து நிற்றல்பொரு௨உம், 

தங்களிறை திருமகட்குச் தடவனரைக ணனிகொடுத்த 

துங்கமிகு திறையென்னச் சடரொளிய மணிபலவு 

மெங்கள்குடி.ச் கொருமுதலா யிலங்குகம லாம்பிகைவா 

ழங்கனக மணிச்கோயி லகம்புறமும் விளங்குவன. 

புறமதின்மே கலையடுத்த புரிசைசகலை யாப்டுனைர் த 

நிறமலிபூங் கோயிலெனு நேரிழைக்குண் மதில்வதனம் 
விறன்மிகுபுற் றிடங்கொண்டார் விமானமதற் இடசக்கண்ணே 

இறல்விடங்கப் பெருமாள்சோ திவிமானம் வலக்கண்ணால், 

மிகுமெழிலக் கண்மணியின் மேவிய௫சர் சாமணியை 
நகுமலர்வாழ் வுடைப்பிரமர் சாரணரிர் திரரமரர் 
தொகுழுனிவர் முதற்பலருந் தொழுவதற்கு வர் துவந்து 
புகுவர்தினம் வந்துவந்து புகுவதற்கு மிடமின்றி. 

௮ருமலர்செங் கரத்தேந்தி யரியயனிர் திரன்முதலோர் 

பொருவிறிரு முன்புவளி புக்கயெங்கா வணநெருங்க 
நிருவுளத்திற் குறித்தன்றே செவ்வந்தித் சோட்டினர்கான் 
மருவுறமற் றெப்புறத்தும் வாய்தலமைத் துறைகன்ரூர். 

பிணையடியர் குறைக்கிரங்குப் பெருமாளீ யெழமுர் தருளிற் 
: நுணையடிகள் கன்றமுனச் தூதுசென்றாற் போலடையா 

தணைகுதியென் வெரிகிவர்ந்தென் நருணோக்க நிற்பதுபோ 
லிணையில்விடங் கப்பெருமா ளெதிர்கிற்கு மால்விடையே. 

௮ம்பலத்து ணின்ராடு மடிகண்முன்மச் தசாமுழக்குஞ் 

செம்ப்துமை மணவாளன் சி.ரக.ரகம் பிதஞ்செய்ய : 

(௧௬௨) 

(௧௬௩) 

(௧௬௪) 

(கசடு) 

(௧௬௪) 

(௧௬௭) 

(௧௬௮). 

(௧௬௯)



லை நமி சப்படலம்,. 

கம்புமவன் மணிமார்பச் இருச்தாடு ஈம்பன்முனம் 
வம்புமலி சொடைச்சுத்த மச்சளமேன் மேன்முழங்கும், 

சுத்தவித்சை முகலாகச் தூயமறை பகர்சுத்த 

தத்துவங்க ளோமாக்துக் சாமென்றே பகர்சுத்த 

மத்தளமு னோனாந்து மாமுகலின் முழங்குவவென் 
சித்தமக லாதுறையுந் தியாகேசர் திருமுன்னர். 

உன்னுஇவெஞ் சத்தியுயி ருயிர்ச்சத்தி சசமூறையே 

மின்னுமிவை யொன்றுளொன்று வியாப்பியமாப் மேவுசல்போன் 

மன்னுதுவா ரங்கள்செழு மணித்தீப நிரைகிலைக 

டுன்னுவன வொன்றுளொன்று சொல்லும்வியாப் பியமாக. 

ஈம்புபல மூனிவருஞ்செய் சான்மறையி னொலியொருபாற் 

அம்புருகா ரசசெழுப்புக் துகளில்யா ழொலியொருபா 

லம்புவியுப் தசகால்வ ரருளியபாட் டொலியொருபா 
ஓம்பர்முச லோர்வணங்கி யுருகியேசத் தொலியொருபால். 

௮ரியயனிகச் இரன்முசலா மமரருமம் புவியாடற் 
Ghugpy. Cat signs ஓுள்ளவரு மொண்பொன்னும் 
பரியசெழு ஈவமணியும் பண்பினடி. யுறையாவைத் 

இரியவினை வணங்கசமலிட் தெங்குமொளிர் வனவவையே. 

பாடன்மலி யத்தளியிற் பருமணிச்சிங் காதனத்திற் 

கூடலுற விடப்பாகங் கொண்டவெழிற் கொண்டியொடும் 
வீடரிய வரைபோழ்ச்த வெள்ளிலைவே னம்பியொடு 

மாடரவச் இண்டுணிக்கா லையனிருந் தரசுசெயும். 

ஆகதச்திருவிருத்,தம் - ௪0௩.. 

Pk 

ை நமிசப்படலம், 

co HY OO or 

(௧௪௦) 

(௪௭௧) 

(௧௭௨) 

(௧௭௩) 

(sere) 

(௧௭௫) 

மருவு தண்மையர் தூ.பவ ராடு வாழு மாதவப் பெரியர்மே னியின் 
மேல், வெருவு வெம்மையும் தூயதன் மையிலனும் விரவு சன்மையு மூடைய 
செம் பரிதி, யொருவ ருங்கதிர் படுவது தகாதென் ள்ளி யுட்புகுச் Bue 

குரு வண்ணம், பொருவில் பைந்தழை துவன்றுநச் சுமந்து பொலிந்து நிற 

ug நைமிசா சணியம், (8)



(இ௨ திருவாரூர்த் தியாகராச: லீலை. 

கடல், ழித்தெழுக் இிருள்சழித் துலவங் கதிர்கி மித்செழு. காம்பொரு 
ணச், துடல் மித்தெழுச் திரணியற் இழித்தாங் குலாம டங்கல் ணே டெ 
முர்தபுண் ணிகரு, மடல்க மித்தெழு தேமலர்க் சொன்றை மசஈ டுப்பிறை 
வயங்கல்பொ.ற் கண்ண, னடல் ழித்தெழு வன்றிவெண் மருப்பொன் றந்தி 
வண்ணன்மார் பலங்குதல் கடுக்கும், | (௨) 

சுற்றும் புற்றுற வசனடு முளைச்ச சோதி யந்தரு விரவுற வயங்கல் 
பொற்ற டம்புரி சைத்திரு வாளூர்ப் புற்ற கத்தெழு சோதியை மாலு 

மற்ற தற்கெதி ரொருகரும் புன்னை மருங்கு சோதியி லதையொரடு நிலந்தாழ்ச்' 

துற்றி டுஞ்செயன் மாய மாவு முரைத்த சோதிமுன் வணங்குதல் கடுக்கும்,() 

Apis தீஞ்சுளை யகம்புறஞ் சிறவாச் செறிமுள் கொண்டபா கழற்கனி சாஞஞ் 
சிற்த சத்துவ மகம்புறஞ் சிறவாச் நிறத்த தாமத முடையதே நிகருஞ் [கள் 

சிறந்த தீஞ்சுவை புறமகஞ் சுவைகொள் சிறப்பு ரூதவித் துடையமாங் கனி 

சிறந்த சத்துவம் புறமகஞ் சிறவாச் நிறத்த தாமத முடையமா ஸிகரும், (௪) 

தடி.ஏ னச்சமென் சாதநீர் மையர்ச்குத் தன்ன மாயினும் பயன்படார் 

சனத, சொடி.று டைத்திடு உன்சையர் கொள்ளை கொள்ள வுள்ளன வெ 

லாங்கொடுப் பார்போற், படியின் மென்பற வைக்கணுத் தனையும் பயன்ப 
டாதுமும் மதக்கொடுங் களிறு, கடித லைத்திடச் குலைகுலை௩் துள்ள கனியெல் 
லாமுகுத் திடும்விளப் பலவால். (டு) 

௮ருக ஞர்க்குஈன் னிழல்புரி சருவென் றறைதல் போசக்கவோ வணியி 

ழை மடவார், பெருக வர்துசைச் திடறவிர்த் திடவோ பெற்ற தம்பெயர்ப் 

பொருட்குமா ரூச, வொருக யற்பதா கையன்கசங் கொண்டே யுலூ லுச் 

கஞ ருறுத்தறீர்த் திடவோ, முருக சோகமற் pugeré சைவ முனிவர் வாழி 

டங் குடிபுகும் தலரும், (௪) 
வீ.ர மாதவிர் நீவிர்வா ழிடம்யா மேவி நீள்வரி விழிமட மாச 
ITT as Gas தணைப்பது தவிர்ந்தே மரிய நும்மையொத் சனமென நிற்கு 
மீ.ர மார்கு. வங்களு மவர்ஈட் பிரித் த தன்மையா லும்மைமற் தியாமுஞ் 

சா.ர வொத்தன மாலென நிற்குர் தழைச் வேழிலைம் பாலையும் பலவால்,(௭) 

உலூன் மேலவர் தமக்கியா தேலு முதவி செய்பவர் யாவே யெனினு 
மல லாதவர் தங்குலம் விருத்தி யாச றிண்ணமே யைம்முகத் தொருவ 

ரிலகு செங்கையிற் கொளாறுங் கனியொன் 'றீந்த மாதுளை கோத.று சனிசள் 

பலக னிச்தன வதன்குல விருத்தி பழமொன் றுள்ளவித் தாய் சரின் விளங்கும், 

மன்லு கானயா ரெொலித்திடப் புலியு மாலுஞ் மயேமூ மாமதச் களிறும் , 
ன்று ஈண்பொடு மருவுற மேவும் தய சைமிசப் பெயர்புனை யடவி 

அன்னு வானயா ஜொலித்திட மதியும் பாம்பு ஈண்பொடு வதிதர மேவு 
முன்னு சம்பிரான் சடாடவி புரையு முருவ மாத்திரம் வேற்றுமை மாதோ,



)நைமிசப்படலம், ௫௩ 

கூறு முற்பக றமதுருச் கொண்ட கொண்ட வூர்திகற் பகநிழல் வெறுத்து 
மாறு தீர்தவம் புரியிட மென்று மயிறு மின்குரற் குயிலுந்தம் பெயர்கொள் 
வீறு சேரொரு மாதவ னாளு மேவு தற்ட மென்றுபைஞ் சுகமு 

மாறு போன்மது வழியுமர் துணர்சே ரவ்வ னத்திடை வாழ்வன நாளும். () 
வறு, 

வளமலி போக நல்கு மசபதி பதமும் வண்ட 

ரளாக.றுங் கமலச் தண்ண லுறைதரு பதமு மாயோன் 
பளகறு பதமுங் சான்ற பதமெனகச் கண்டோர் மேய 

வளவறு நைமி சச்€ ரறைக.ர முற்றுங் கொல்லோ. (௧௧) 

அனையை மிசத்து வாழ்வா ரடர்வலிக் குலிச வேலார் 

கனையலர்ச் கமல மேலார் ஈறுவினாச் துளவ மாலா 
நினையர்தீ மாதி யச மெத்தனை யோகண் டுள்ளார் 

தினையள வறுமர் தாங்கள் செய்தவச் துறச்சண் டில்லார். (௧௨) 

பெருகலை யருட்கொப் பாச்டுப் பிங்கலை யிடைமாரற் றிச்கால் 
கருகலை யுருதெ மழுப்பிக் கருங்கலை நிகர்த்தி ரப்பா 

சொருகலை யிடக்கை வானத் தொளிர்கலை முடிவைக் தரர்வாய் 

வருகலை யனைத்து மோர்ந்தார் வற்கலை யுடுத்த மேலார். (௧௩) 

இருள்வினை யிரண்டு மில்லா ரென்றுமெவ் வுயிர்க்கு சல்லார் 

மருள்படு நெறியிற் செல்லார் மறைமுழு துணர்ந்த வல்லார் 
தெருள்வழி யன்றி நில்லார் தமொழி மறர்துஞ் சொல்லா 

சருண்முறை இறம்பச் கல்லா ரவனாமற் றெவரும் வெல்லார், (௧௪) 

கண்ணிய வின்ப துன்பங் சலக்குமே ஓுடற்கு முன்பே 
யண்ணிய தெனவி ருப்பு வெறுப்பா தமைந்த மாண்பார் 
புண்ணிய நீறு பூசிப் போற்றுகண் மணியி னோடு 

தண்ணிய வருளும் பூண்பார் தமனிய மோட்டி£ந் காண்பார். (சட) 
® 

தீசவுதித் சொடுங்கும் வெய்யோன் சகமெலும் புணர்மொழிக்ச 
ணிகர்நிலை வருமொ ழிக்கு நிகழ்பொருள் காட்ட வானத் 

தகன்மதி வளர்ந்து தேப்ச்தற் றச்சச போகச சன்மை 

ஈகலுறக் காட்டச் சுண்டு ஈச்சுவார்க் இரங்கு நீரார், (௬) 

பற்றுச லொன்று மில்லார் பகையுற விரண்டு மில்லார் 
மூற்றுவெங் காம மாதிச் குற்றமோர் மூன்று மில்லார் 
மத்றுமண் டசமுன் னாக வருகதி நான்கு மில்லா 

ருற்றவா ணவமே முன்னா வுறுமல மைந்த மில்லார், (ger) 

சஞ்சித சரும சாமஞ் சற்.றமில் லா.து மாய 

விஞ்வெ வ்ருளி னேறும .வினையுள சா Gore



டு௪ திருவாரூர்த் தியாகராச லீலை. 

வஞ்செழுத் அச்ச ரிப்பி னடைர்தவா தனைக ணீங்க 
வெஞ்சலின் முதலை யோர்மூன் நிடத்திலும் வழிபட் டுள்ளார், 

அலங்குசெஞ் சடையா மைய மாதிமா சடையார் வெய்யில் 
விலங்குபூங் குடையார் ஞானம் விளங்கும்யோ குடையார் செந்கா 
வலங்கெழு படையார் கெஞ்ச வஞ்சகம் படையார் ஈன்னூ 
னலங்கெழு சடையார் குந்தி நடந்திடு ஈடையார் யாரும், 

புகழ்மிகு சரும மேற்றும் பொருவினைக் கலக மாற்று 

மிசழ்விநீ விரத்தை காட்டு மிருண்மலச் செருக்கை வாட்டு 
கிகழருட் பொலிவு வைச்கு நிறைவா னந்த முய்க்குந் 
இகழ்பர சிவபு ராண சரவண மென்றுட் கொண்டோர், 

தண்ணிய குணத்தின் மிக்க ௪வுனக ராதி யாய 

புண்ணிய முனிவர் பல்லோர் பொலிந்தினி திருக்ச வேல்வைக் 

கண்ணிய புராண மெல்லாங் கரிசற வுணர்த்த வல்லோன் 

மண்ணிய மணிரேர் சூத மாமுனி வந்த புக்கான். 

சூசமா முனிவற் கண்டு தண்ணென பெழுக்து தூய 

வேதமா முனிவர் யாரும் விசைக்தெதிர் கொண்டு சென்று 
பாசமா மலர்மேல் வீழ்ச்து பற்பல முகமன் கூறி 
யோதமா கடலிற் பொங்கு முவகையோ டழைத்துப் புக்சார், 

ஆதனத் இனித ருத்தி யருக்யெ மாதி cae 

மாதவ ரிரண்டு பாலும் வயங்குற நேரி ருந்து 

காதலி னணைந்த தாயைக் கண்டுளச் கவலை தீர்ந்த 

சோதன மொத்தே மென்று கூறிட லுற்றார் மாதோ. 

வனமிது பட்டம் யாங்கள் வாரிச வல்லி யெங்கண் 

மனமூகை யலர்த்தும் வெய்யோன் மாசவச் சூத நீயே 

யினமலி யாங்கள் பைங்கூ ழெம்மறி யாமை வேனில் 
கனமுயர் சிறப்பி னிரின் சாமர்சொன் மாரி யன்ரோ. 

௮ருண்ருத லவய வங்க எமைக்தமெய்த் தவத்தின் மிக்காய் 

பொருண்மிகு நின்னை யெந்தப் புவனத்தெம் முனிவர் நேர்வார்- 
வெருள்கடி. சுறவு லாவும் விரிதிராச் கடனீர் வைப்பிற் 

இருள்கடிர் துலவுஞ் செங்கே ழினனிகர் விளக்க மின்றே. 

பொருவரு மனச்செம் பொன்னித் புலவருச் குயிர ளித்த 
கருமணி சண்டன் பூர்சாட் செம்மணி கலக்க வைத்தோ 

யிருண்மல மென்னும் பொல்லா ஸனின்னுயிர் ௪வட்ட நின்வாய் 

வருமுயர் கூற்றை யன்றி மற்றுமோர் கூற்று மூண்டோ, 

(க த் 

(௧௯) 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨2) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(2.4)



நை மிசப்் படலம், 

புனைசடை மோலி யண்ணல் பொன்னடி.ச் கரைசேர்ந் துய்ய 
வினையலை சுருட்டுஞ் ௪ன்ம வேலையைக் சடழ்து நாவாய் 
வனைபுகழ் முனிவர் கோவே வயங்ருகின் னாவா யென்னிந் 

கனைகட இலக மாயுங் சாலதீதுங் சகவற்கி யின்றே, 

வளியுளர் புவன வைப்பின் மன்பதை யெல்லா முத்தி 

யெளிதுற வந்த கோடி. யிருந்சல முதன்மும் மூன்றா 
வளியுளர் கடுக்கை வேணி யண்ணலா ரமர்ந்தா ரன்றே 
தெளித.ர வவற்று ளைய சிறக்கதொன் நுரைக்க வேண்டும், 

ஆய்ந்தினி தெமச்கு ராக்கு மச்சல மோத்தின் சென்னி 

யேய்ச் ததாய் நெடுந்தூ ரத்தே யிருந்துளச் தெண்ணி னாலும் 

வாய்ந்திட நேர்கண் டாலும் வாயுரைச் தாலுந் தீமை 

காய்ந்துபல போக மெல்லாங் காதலிற் கொடுப்ப தாக, 

தஇிகழ்சிவ ஞான வுண்மை செறிப்பதா யொன்றி ஈண்டற் 
றிகழ்வற விளங்கு முத்தி யின்பழும் புணர்ப்ப தாப்மெய்ப் 

புகழ்மிகுர் திருக்க வேண்டும் புனிதவாய் மலர்தி புன்மை 
யகழ்தரு மான்மி பத்தோ டையவென் நிரந்தா ராயர். 

ஐயர்த மாற்றங் கேட்ட வையனு முவகை துள்ளச் 

@G 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௧) 

(௩0). 

செய்யமற் றென்னைச் சொல்வான் இறந்தமற் றெனைச்சொல் வானென் 
றுய்யவர் தருள்பு ராண முள்ளன வெலாமுட் டுள்ள 

மெய்யவிர் தரும னத்துச் சிறிதுபோ செண்ணி விள்வான். 

புண்ணிய முனிவிர் போதம் பூச்தொளிர் தரும் முள்ளச் 

செண்னிய தழ? தாகு மிடித்திடிசத் துரைத்த போதும் 
பண்ணிய தவமுன் ஸிலலார் பற்றிடார் Rey ராணங் 
கண்ணிய வனைத்துங் கூட்டுங் காரண மதுவே யீ£ாமால். 

புகழ்மிகு மந்த சன்ம புண்ணிய மிகுதி யார்ச்கே 

இசழ்ப ர சிவபு ராண சரவண வாஞ்சை யுண்டா 

மிகழ்தரு மாந்த சன்ம மியற்றிய பாத கத்தோர் 
நிகழ்தரு இவபு ராண நிம்தையே கூறி மாய்வார். 

நிறையருட் சவபு ராண நிக்தைகூ மியவன் மூடர் 

கறைதவி ராக மத்தைச் சண்ணிய மறையை WEE 
மறைமுடி. யமரு முக்கண் வள்ளலை நிக்தித் தோரா 

யறைகெடுங் கால மெல்லா ஈரகமூ மழுக்தி மாயவார்., ' 

ஆசலிற் சவபு ராண சரவணச் தாசை மேவன் .. 
மேதகு முனிவீ ரெல்லா வேதமு மரிய தென்லுங் 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) |



௫௬: இருவாரூர்த் தியாகராச லீலை, 

காதலிற் புனைந்து போற்றிக் கவர்த்இிடா மனங்கொண் டம்ம 

இதறக் சேட்க மேவ லதனிஜலு மசிது செப்பின், 

அருந்தவப் பெரியிர் நீவி றியாத சொன்று மில்லை 

திருச் சமற் ஜறெனைச்சொ லென்று தெளிந்தநீர் வினவு மாற்றம் 

பொருந் தமற் றெனக்கு மிச்ச புண்ணியம் புணர்த்தற் சன்ரோ 
பெருக்திற லினைய செய்கை பெரியவர்ச் குரிய மாண்பே. 

வலம்புரி கழனி சீரூர் வளவர்கோ னாட்டிற் காசூர் 
ஈலம்புரி மாடக் தேரூர் ஈகுமறு குடைய சேர் 

கலம்புரி முலையார் போரூர் கணையடு சிலையார் சேரர் 
நிலம்புரி தெய்வப் பேரூர் நிறைசெல்வத் இருவா ரூரே. 

பொழியரு எந்த ணாசூர்ப் பொலிவையென் புகல்கோ நாளு 

மழிவிலதீ தலத்துச் கொப்பா வமர்தல மெங்கு மின்று 

கழிதரு மபிமா னத்தாற் கமலைக்கு மொப்புண் டென்று 

மொழிபவர் நெடுமறைக்கு மூழுவிரேோர தியர்க ளாவார், 

சடையுற லென்று மில்லாச் கமலையை யடைந்த மேலோ 

சடைதரு தவத் ரப்பே ரமைந்தவக் கரமோர் மூன்று 

ஸிடைகடைப் பொருள்போற் ரோற்ற மெய்துவ சாதி யர்த 
நடைமுழு துணர்வ ராதி நடுப்பொரு ஞற்று வாழ்வார். 

காருரு செடிய மாயோன் சஞ்சனிசஈ் இிரன்முன் னாஜோர் 
பேருரு நனைத்து நெஞ்சம் பெட்டன யாவு மெய்து 

மோருரு வேலு மில்லா னுருவெலுச் தேவ தீர்த்த 

நீருரு கோக்கு வோர்க்கு நெருப்புரு வினைக்காட் டிற்கே, 

கமலமார் தெய்வ வாவிச் கமலமூழ் இடுவோர் சங்கங் 
கமலமா நிதிகொள் வார்கட் கமலமா யி. ரமெய்க் கொள்வார் 

சமலமே லிருச்கை கொள்வார் சமலமென் கரங்க ளாற்கால் 
கமலமான் வருட காட்டச் சமலநித் திலாகொள் வா.சால். 

Bad லமணர் பாலே குருககற் லம் பூண்ட 
சாலமெய் யன்பர் பாலே விழிப்புமுன் றந்த செப்வக் 
கோலகிர் பவஞ்சப் பாலே குருடுமெய்ப் பரசி வரத்தின் 
பாலவாம் விழிப்பு ஈல்க லரிதுகொல் படிர்அு ளார்க்சே. 

புத்றிடங் கொண்ட மூர்த்தி பூசைகைக் கொண்டு பன்லூல் 
கற்நிடங் சொண்ட கெஞ்ர் கருப்பைசா சாதொ ழிந்தோர் 
மத்ீறிடங் சொண்ட வாரி மணலிலும் வயங்க வானத் 
தற்றிடங் கெர்ண்ட வெண்ணி ஓுவெலும் பலசான் மன்னோ. 

(6௫) 

(௩௭) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௧) 

(௪௦) 

(௪௧) 

(௪௨)



த நமிசப்படலம். ௫௭௪ 

சுளங்கறை யானி யற்றப் போவொழ் வதுக ழிர்து 

வளங்கெழு போடு யாற்றச் களங்கறை யாஷ்வாழ் இன்ற 

விளங்குறு புற்றுச் குழு மிச்சவன் புற்றுச் குழ்வா 

ருளங்குடி. கொண்டு பாச மொறுத்திடு மிலிங்கம் பல்ல. (௪௪) 

வறு, 

ஈலம்பூத்,ச கயிலாய மேயபிரான் பாற்றெளிந்த சந்திப் புச்சேள் 

வலம்பூத்த சனற்குமா ரனுக்குமழ்ர் துரைத்திடவம் மதியான் மிக்சோன் 
புலம்பூத்த வாதரா யணற்குரைப்ப வவனெனக்டிப் புகல்பு ராணம் 

பலம்பூச்த மூவாறு ஸிருகான்கே னையர்ச்கரற்கோர் பத்து மாதோ, (௪௫) 

இிறக்சவொரு பத்தின மோரிலக்கங் இரந்தமுடைச் சீர்சால் சாந்த் 

துற்ந்தபுகழ் ராகரகண் டங்கமலா லயப்பெருமை யுராக்கு மந்த 

மறந்தடிமான் மியமாதி யுத்தரமென் நிருவசையாம் வயங்க வற்று 

ளறர்தழைமா தவத்தீர்பூ ருவபாக முன்னர்நுமக் சகறைந்ச தாகும், (௪௭) 

உரையெறியுத் தரபாக மிதுசாறு மொருவருக்கு முளைத்த இல்லை 

தரைபுகழ்மற் றதுவொன்றே யிம்மைம.று மையுங்கதியுர் தானே ஈல்கு 

ரிறாபொழியுச் தீம்பாலுந் தேம்பாகு மின்னமிழ்து நிகரு ரூத 

விரைகமழஞ் சுவைபொழியு மற்றதுதான் முற்றுறவென் விளம்பு மென்னின். 

நாஞ்செய்த தவத்தால்வா னுலகுதலை சவிழமறை நான்கு மேத்த 

வாஞ்செப்த பணைகுழச் தலத்தரியா சனத்தயில்வே லண்ண லோடும் 

தேஞ்செய்த மலர்க்கூக்தற் றேவியொடும் வீற்றிருக்கும் தியாக சாசர் 

தாஞ்செய்த விளையாட லொருமுக்ூற் றறுபதவை சாற்று மாலோ, (௪௮) 

வளையாடல் பயில்குடங்சை மாயன்மணி மார்பகமு மதுப்பூ மல்ச் [ஞெண் 

இளையாடல் கொளுந்தருவா னமும்வெறுத்துப் பெடையினொு கெழுமி யே 

ட௭ையாடல் புரிபணையா ரூரமர்ஈர் தியாகேச ரீருளிச் செய்ச 

விளையாடல் போல்வதொரு மான்மியமு மெங்குளது விள்ளுங் காலே. (௪௯) 

புண்ணியமார் தருமாரூ ராடரவச் இண்டுணிச்காற் புலவர் கோமான் 

பண்ணியவிவ் விளையாட லெனக்குனாக்குங் கான்முதிர்ச்த பத்தி வாய்ந்து 

கண்ணியநற் றவத்தார்க்சே யுரைக்செனவென் னாசிரியன் கரைர்தா னவ்வா 

ஐண்ணியமெம்த் தவத்தீர்கீ ராசலினா லறைகுவனென் நருளுஞ் சூதன். (௦) 

ஆகத்திருவிருத்தம் - ௪௫௩. 

——oje——
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வன்றொண்டை மதசயகேர் மைர்தரொடு பர். துகொடு 

நின்றொண்டை யலராடு நிறைபாலிப் பெருக்திருசா 
ழூன்றொண்டை வாயுமையா ஸிடப்பாசச் செம்பெருமான் 
றன்ரொண்டை யுளகாடு தமிழ்ச்சொண்டை வளகா௫, 

ஈன்காஞ்ச மு.தலைச்தே நாப்பயிலச் சாட்டுஈடுக 

கொன்காஞ்சி யுமைதழுவக் ருழைர்தபிரான் விழைக்சபதி 
மென்சாஞ்சி காமரப்பண் மிடறுதிறந் தளிபாடும் 
சென்காஞ்சி மசப்பொழில்குழ் திருக்காஞ்சி மாககரம்.. 

அரகர மினி துறைவா னாதித்தன் குலத்துதிச்சான் 
மின்னக. ரம் பொருவடிவேல் வேந்தருக்கு ளக்க.ரச்துண் 
மன்னகரம் போற்கிறந்சான் மழைச்குதவு சொழில்பயிற்றத் 

தன்னஃ.ரங் களையமைச்தான் சங்க. ரசே வகச்சோழன். 

தவலருமெய்ப் புசழ்க்கூடற் றமிழ்சீசங்கத் இனிதிருக்த 
துவலருமாண் புலவருக்கு நுண்பொருளாஞ் செய்யுள்விரும் 
ப்வலருர் சன் கருத்தினுக்குப் பருப்பொருள்யாப் பாமாறு 

கவலரு.றுண் மதியினாற் சலைபலவுய் கற்றுணர்க்தான். 

  

விதிர்த்தவடி. வாள்பொருவ விளங்சுவிழிப் பரமாதர் 

கதிர்த்தவனப் பிளஈகிற்கண் காணரிய முன்பாலா 
னதாத்தமூர சொடுங்கடனே ரனிகமொடு மாகவப்பா 
செதிர்ச்சசரி யலர்முகச்ச ணெய்தரிய பின்பாலான். 

வாடுதலில் வனமாலை மணிமார்பின் புறமிருவி 
நீடுதுயி லடைந்திழக்சத செடியமா லேமாற 

வாடசவக் சண்டுணிக்கா லையனைத்ச னகமிருவி 
சாடுவிழிப் படைந்சோம்பி சாடோறு மிறுமாப்பான். 

கராகுறுக நிமிர்வெள்ளச் கடல்குறுக நிமிர்படையான் 
றனாகுறுக நிமிர்மன்னர் தலைகுறுக நிமிர்கழலான் 

வளாகுறுக கிமிர்புயத்தான் மதிகுறுக நிமிர்குடையா 

னுனாகுறுக கிமிர்புகழா லூழ்குறுச நிமிரொளியான். 

பொய்யாத பெருவாய்மைப் பு வலன்கை வேல்கண்டு 
சையாத பகையில்லை நானிலத்தி லெங்குமவன் 
செய்யாத வறமில்லை தவகத்தப் பொருளுளவ 

னெய்யா,ச பொருளில்லை Quit gine Bex Werder, 

(௧) 

(2) 

(௩) 

(௪) 

(ட) 

(௪) 

7 

(4)



முதலாவது, 

இத்தகைய வளவர்பிரா னெவ்வுயிருங் கொண்டாட 

வுத்தமான் னெறிவழுவா துலகுபு.ரம் தருணாளின் 

மூத்தரசை மனைவயித்சோர் முளையுமுதி யாத்தயராற் 

சித்தமுறு களிப்பின்றித் தெருமந்து தேம்புவான், 

புலாயிலா மழலைமொழிப் பொருளிலா மனைவாழ்ச்கை 

விரையிலா வொண்மலரும் விதுவிலா வானகமூங் 

கராயிலா மலர்த்தடமுங் கருணையிலாத் தவமுஞ்€ 
ரூரையிலா வுற்பவமு மொக்குமென வுளகைவான். 

புத்தொனென் மியம்புபெயர்ப் பொருளுணர்ர்து முணசான்போ 

லித்தனைராள் காறுமக வெண்ணாமுடி. யாதிருக்சேன் 
விதீதகர்பொற் இண்டுணிக்கால் விமலவிடங் கராச்கருது 

மூச்சமர்க்கு முடியாத துண்டுசொலோ வென்டுநழுக்தான், 

குன்றசமூங் கான்யாறுங் சொடுஞ்சு.ரமுங் குலக்தியும் 
பொன்றயங்கு மணிமாடப் புரங்களும்பின் ஸிடஈடக்து 

மன்றன்மலர்ச் தடந்தோய்ந்து மாலைமனை முன்றிரொம் 
தென்றவிளங் கன்றுலவுட் தென்றிருவா ரூரடைரச்தான். 

தோய்ந்தெழுவார் வினையொழிக்குஞ் சுரவாவி படிச் தமலம் 
வாய்ந்செழுவெண் ணீற்ரொெண் மணியும்வயங் சத்தரித்துப் 

பாய்ர்தெழுவெம் பரிகரிேர் படைஞரொ0 மெதிர்ச்தாரைச் 

சாய்க்தெழுவெள் வேல்வளவன் கைகுவித்தா லயம்புகுந்தான். 

வ.ரக்தருே வா௫ரயன் மண்டபமுன் வணங்கியருள் 

சுரர் தருள்பூங் கோயில்வலஞ் சூழ்க துசொழு தெழுவார்முன் 
கரந்தருளா வாதாவிச் சளிற்றினடி. சாழ்க்தெனக்கும் 
இசர்சருபுற் நிடங்கொண்ட தேவர்திரு வடி.பணிந்து, _ 

௮. ரசனிங் காதனத்தி லலெழுழுப்ச் இடவபய 
வசதமிரு மலர்க்கைமறி மான்மழுமற் நிருஈறும்பூங் 
கரதலமுற் திடவடி. வேற் காளையொடங் கரும்பலுச்கு 

மிசதமொழி யுமையொடும்வீற் நிருந்தபிரான் முன்சென்றான். 

விழிகுஜிச கேர்கண்டு மெய்சிவிர்ப்பப் பணிக்தெழுந்ு 
கொழிசவையன் பூந்தெடுப்பச் குடந்தம்பட் டெஇிர்நின்து 

மொழிகுழறி யடியார்சண் முன்னியயா வையுமுடிப்பாப் 
கழிமடன்யா னினையடைச்தேன் கருணைபுரி யென்றிரக் த. 

அரிதுபுதம் போர்துகம் லாம்பினகபொற் ருள்வணங்கி ச 

சரியலரே ஐனையான,ச் தலத்திலொரு சார்குறுடுப் 

(௧) 

(௧0) 

, (68) 

(௪௨) 

(௧௩) 

(s#) 

(௪ஒ) 

(war)



௬௦ இருவாரூர்த் தியாகராச லீலை. 

பரிவமிக வமைத்தவொரு பன்னசா லையினிருந்தாங் 

குரியமகப் பேறவா யுணவாதி பலநீத்து. 

பிரியமிகு விடங்கர்கழல் பெயராது மனத்திருத்தி 

யரியதவம் புரிகாலை யாடரவக் இண்டுணிச்சா 

லுரியவர்மூன் ஜோன்றிரின துள்ளமுணர்ச் சனமூலகம் 
புரியுமக வளித்தனநீ போதுதியென் றருள்புரிக் தார், 

அருள்புரிர்த சம்பிச்கா தழகர்மறைச் இடவுணர்ந்து 
தெருள்புரிஈ்த மனத்தரசன் ச$தனைமுற் நியசென்ஞப் 

பொருள்புரிச் ச புயம்வீங்கப் புளசமெழ வவணின்று 
சுருள் புரிர் ச மரைவாவி சூழ்காஞ்சி ஈகரடைந்தான், 

பெருக்சேவி மனமழேப் பெற்றவர மெடுத்தியம்பி 

யிருர்சேமன் னவனுலக மினிதுபு ரச் தருணாளிற் 

கருந்தேன்மொய்ச் தடை$இடந்து செச்தேன்வாய் சமழ் சரவைத் 
தருந்தேர்சொள் செங்கழுநீ ரணிம் தவர்தர் திருவருளால். 

கற்புமனை வயிற்றினொரு காதலன்ரோன் Hex es 
வெற்புநிகர் புயத்தரசன் மிக்கம௫ழ் பூத்தரு நா 

லற்புடையார்ச் கொடுசாத காதிகரு மங்குயிற்றிப் 

பொற்புமிச வளர்மைந்தன் பொலிவுணர்ந்து பூரிப்பான், 

மன்னுபுகழ் ஈரசிங்க வளவனெஞும் பெயர்மைந்தற் 

குன்னுகலை பலபயிற்றி யொத்தருலச் தேயுதித்த 
மின்னுகிசர் நுண்மருங்குல் வெற்புநிகர் பொற்புமுலைப் 

பொன்னுநிக ராச்சோபா வதியைமணம் புணர்த் இனான். 

அ௮ங்கோல மணிமகுட மமைந்சசா எிற்கவித்துச் 

செங்கோலும் வெண்குடையும் திருக் துமசன் கைச்கொடுத்துப் 
பைங்கோலகீ கடற்புடவிப் ult sar etal war 

தங்கோல நினைக் இருந்தான் சங்கரசே வகவளவன். 

தந்தையிறு மாண்புடைய தக்கோஞளாய் மீக்சபுகழ் 

மைக்சனெடு நிலம்புசக்து வருகாளி லொருகாள்வன் 
சக்தடுவெங் சளிற்றரசர் கடலனிகப் பெருக் தலைவர் 
மந்திரரு மூடன்குழ மாவேட்டங் குறித்தெழுந்தான். 

வடுவறுகாட் டொடி.யெறிட்து வலைபிணித்து வன்கொடுவாற் 
சொடுஞமலி பார்வையொடு குறுகியவன் மறவர்பல 

சடுதிறற்கைப் படையேந்தி யாங்காங்குக் கலைத்திடலஓ 

மூடுகயெழுர் தனபலமா முூலின்முழங் குபுமாதோ. 

(sa) 

(௪௮) 

(௧௯) 

(௨௦) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫)



மூதலாவது. ௬௧ 

அடலசச ரிளவேற்றி னடுசாபம் விடுசணைக 

ஞுடலுருவி யுறுப்புருவி யோடுதலு முறுவீரழ் 

விடலரிய சல்லியமும் வல்வியமும் வெங்களிறுங் 
கடலின்முழங் குபுவிழுந்து காலுதைந்து மாய்ந்தனவால், (௨௬) 

வில்லியல்வெங் கணைபாய மெய்டழிந்து வெங்கானம் 

புல்லியபன் மிருகமெலாம் பொறிகலங்க மாய்ர்திடலுங் 
கொல்லியவச் செழுகூற்றிற் கொதித்தெழுவெவ் வடவையினோர் 
வல்லியம்வன் ஜரோகைகொட மண்புடைத்தாங் கெழுர்ததே. (௨௪) 

எதிர்பொருவெம் படைஞருட. லிருபிளவு படக்இழியா 
வதிர்குரலி னெடுஞ்சிலைகா லயின்முகவெங் கணைதறிச் 

கதிர்வடிவேல் வளவர்குலக் காளையெதிர் பாய்ந் ததழன் 

மூதிர்சினழு மவனுயிரு மூடியமுடி.த் ததையன்றே. (௨௮) 

ப.ரவுபெரு வனமிடைர்த படைஞர்முத லோருணர்ந்து 

விரவுபொருட் கலங்கவிழ்ஈ்ச வேலைசாய் கரிற்சலங்கி 

யிரவுதெறு மணிமாடத் திருங்காஞ்சி ஈசரடைச்து 

புரவலகின் றிருமைந்தன் புலிகோட்பட் டானென்ருர். (௨௧) 

என்றிடலுஞ் சிவாக்னேமற் றிவ்வாளோ விருர் ததென 

வொன்றுபெரும் துயர்மூழ்து யோவநிகர்த் த.ரசிருக்சா 

னன்றுதெரி யமைச்சர்முச னல்லோர்க ணனிதெருட்ட 

வன்றுயர மொருவாறு மாற்றியிஃ துரைக்இன் ரன். (௩௦) 

வலியஈர சிங்கவுடல் வயங்குதிறற் புட்ச.ரபம் 

பொலிவழியசக் இழிப்பதலாற் புல்லுங்் டிடுக்கொல்லோ 

வொலிதருண் இணிக்காலார்க் குறுபகையா மஃதவர்செய் 

மலியருளி னாற்பிறநத மைந்தனெனச் ண்ட துவா. (௩௧) 

பொன்னுடைய இண்டுணிச்சாற் புத்தேடன் குறையன்ர 

லென்னுடைய தவச்குறையே யிதற்கேது வாயகுறை 

மின்னுடைய மணிமாட வியன்றிருவா ரூர்ப்பெருமான் 

நன்னுடைய கழலின்லுஞ் சார்வேனென் lone sO) Spt ST or. (௩.௨) 
வறு. 

அடுபுலிச்சோட் பட்டமகற் சாத்றுமப, சச்சிரியை யனைத்து மாற்றி 

கெடுவிழிச்சோ பாவதிதன் ow PB GS Cow gia கெஞ்சட் கொண்டு 
படுபெருமூப் படைக்தவள வன்காஞ்டு கின்றெழுச்து பணணைப் பேரூர் 

வடுவறுமா ரூரடைந்து முன்போல விரு த.தவம் வயங்கச் செய்தான்.(௩௩) 

அடியார்கள் புரிதவத்திற் கேயருள்கூர் சம்பிக்கா தழகன் வன்புற் 

. கொடியாளன் புரிதவத்திற் ரங்யெவ னெிர்சாட்டு சொடுத்தா னாக .



௬௨ இருவாரூர்த் தியாகராச லீலை, 

கெடியாலு ரான்முகளு மண்புகுர்தும் விண்பறர் து ரேட நீண்ட 

படியானைப் படி.த்தானை மன்னவன்சண் டெழுர்செதிசே பணிந்து போற்றி, 

'ஆண்பாலென் றுனாக்கும்வலப் பாறத்கேற்ப வடன்மழுவு மவிர்பெண் பாலென் 
மாண்பான் மற் ஈதற்கேற்ப விடப்பானல் லெமின்மாலும் வைத்தாய் போற்றி 
யேண்பாலி னெழுபொறிசே ரரிச்சருக் தாட் சமலமல ரிறைவா போற்றி 

சேண்பாலெய் சோசெனெங் காணரிய மூழுக்கங்கைத் தேவா போற்றி, (கட) 

வானாடு வெறுத்துநெடு மண்ணாடு குடி.புகுக்ச வள்ளால் போற்றி 
சேனாடு செங்சமுரீர்த் தேமாலை செறிர்தபுயச் தேவா போற்றி 

யானாடு கொடியுயர்த்த வம்மானே சம்பிக்கா தழகா போற்றி 
பானா? பூங்கோயி லிடமேய இண்கிணிப்பொற் பாதா போற்றி, (௩௬) 

என்றுத.திச் திருவிழிமீ ரிறைப்பமயிர் பொடிப்பவுவப் பெய்த நேரே 
நின்றுசொழு வளவர்பிரான் முககோக் யேழையே னெஞ்சஞ் செம்பொன் 
மன்றுமுயர் பூங்கோயின் மணியணையு மறைமுடியு மருவுங் கோமா 
னன்றுனக்கு வேண்டுவ. முரைத்தியெனச் தொழுதபய னவிலு மாலோ, () 

அரியணைமே லம்மையிளஞ் சேயொடி.னி தமர்கருணை யண்ணல் சேட்டி. 
பிரியமிகு மென்மருகி வயிற்றுறபீ ளாண்மகவாய்ப் பிறக்ச வேண்டுந் 
தெரியவஃ தொருபதினா றக வயுறு மளவுழுயர் தேவ நீயே 

யுரி.பமணி முடிபுனைந்து புரவலரே மூடயிருந் சோம்ப வேண்டும், (௩.௮) 

பண்டார மரியணைவாம் பரிகரிதேர் படைஞர்முதற் பலவு நீயே 
கொண்டா. வெவ்வுயிருங் களிழங்கப் புரர்2.ரசு குயிற்ற வேண்டும் 

விண்டார ணியுமடைதற் கரியகின்ராண் மலரடி.யேன் மேவி யின்ப 
முண்டா. வேண்டுமிவை யளிச்தியென நின்றிரர்சா ஓு.று2ர் வேர்தன்.(௩௯) 

புரவலன்வா யுரைத்தவர முழுகளித்தியா மரசுபுரி போது மெம்மைப் 

ப.ரவநினைக் தவர்கண்டோர் மூ.தலியர்நந் தருவடி.ச்சட் பதிவ ராலென் 
ற சவமணிச் ண்டுணிச்கா லையன்மறைந் தரியணேமே லமர்ச்சா னந்த 
வ. ரவளவ ஞனமத மயமான பெருங்சதியை மருவி ஞனே, (௪௦) 

ஆகத்திருவிருத்தம் - ௪௯௩, 

இரண்டாவது. 

_ நற்புகழ் வளவன் கேட்ட நல்வர மனைத்து Be 
லெற்புறழ் சோபு ரங்கள் விளங்குபூங் கோயி னண்ணிப் 
பொத்புற மடங்க ரூங்கும் பொன்னணை யினிது: மேய 

- வழ்புத னெங்க ணச்தி யண்ணலை யழைத்துச். கூறும், (a)



இரண்டாவது. 

ஈந்திகேள் வளவ னுக்கு ஈல்வ.ரங் கொடுத்த வாறே 

தீர்திமா வரசர் வேடர் தரித்தியாம் வருதும் பின்னர் 

வெந்திறற் பொருகர் வேடம் விளங்கெமச் கேற்பச் கோடி. 
Mts?! யித்த லத்தோர் முட்டினற் ரன மோர்தி, 

ஏந்தறன் சுற்றம் வாழ்தற் கேந்றபன் மனைசெப் வித்தி 
நாந்தகம் பற்றி மேவு ards தரசகு.செய்ய 
வாய்ச்சசே திமஞ்செய் வித்தி வளமலி காஞ்சி யோனா 
யாய்ச்திவண் வரவ ழைத்தாங் காங்குற வுறத்தா பித்தி, 

குடிபுகு பலர்க்கு மூள்ள குறையறுச் 2.ரசன் முர்தைக் 

சடி.சலி லமைச்ச ருக்குக் சாவல்செய் பவர்க்கு மேவு 
மொடி.விலெம் வரவு சொற்றி யுராத்தன வெலாமு னாத்த 

படி.முடி.த் தெமச்கு வல்லே பகர்தியென் நருளி ஞனால், 

பொருவிலி பருள நந்தி புத்தியென் றெழுர்து முந்தை 
யருமறைச் தடைந்து சேனா பதியரு வுச்,ச மாங்கச் 

. தீருமணி பலகால் யாத்தவ் வவிர்தலைச் சாத்துச் சேர்த்து 

மருவுகுண் ௨உலம்பொன் னாழி மற்றணி பலவ ஸிந்து. 

HAGE சுகமே காச மாதிய பலமெய் வாய்ந்து 

நலங்குடி. கொள்ளக் கண்டோர் நர்தியே யிவனென் ௫ோ.ர 
விலங்குபொற் பிரம்புங் கையி லேந்தியச் சோயி னின்றுங் 

துலங்குபல் பரிச னந்தற் சூழ்தர வெளியே வந்து, 

திரைசெறி கபிலை யாற்றின் நீசமாப்த் இகழ்பூங் சோயிற் 
குரைசெறி சென்௫ழ்ச் இக்கா யுறுமிடஞ் சிறந்த தென்று 

புராயறு தெய்வச் தச்சர் பொருந்திய தொழின்மற் றுள்ளோர் 
வரையற வரவ மைத்து மற்றவர் தம்மைச் கொண்டு, 

செம்பொனச் தாணி மாடஞ் சிங்கமேற் சுமந்த பீட 

ஈம்புப்ன் மணிகால் யாத்த ஈல்லெழி லடுக்கு மாடங் 

கொம்பனா சாடல் பாடல் குலவுபே ரரங்க மன்ற 
மம்பரங் கொடிதோ யிஞ்சி யரமிய மவிர்செய் குன்றம், 

வரிசெழு ஈயனச் சோபா வதிச்குவ ளகம்பூஞ் சோலை 
விரிமலர்த் தடமற் றுள்ளோர் மேவுறத் தகுபன் மாடங் 
கரிப்ரி பிரசம் வீரர் கணங்சடங் உங்கள் வெவ்வே 
றுரியபல் பொருட்காப் பாற்று மோங்குபல் லறைகண் மாதோ. 

ஒருசனி விடங்கப் புச்சேள் பணிவிடைச் குரிய ராடு 

வருபரி சனங்கண் மேவு ere. Sa யா 
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௬௫ இருவாரூர்த் இயாகராச லீலை. 

திருமலி தரமும் நாளிற் செய்விச்சான் சீர்சா லெங்கள் 

குருபரன் ம.ரபிற் செல்லா முதற்குரு வாய கோமான். (௧0) 

வளமலி காஞ்சி மேய மன்னவன் மருக மற்று: 

மூளபரி சனமுன் யாவ மொல்லையோ ரிரவிற் ரானே 
பளகறு நூது போக்கி வரவழைத் தவரைாப் பற்றுக் 

சளர்வறுச் இனிதாங் காங்குச் சாபித்தான் மடுழ்ச்சி பூப்ப, (௧௫) 

மாதுலன் கொழுஈ னின்றி வருந்துமோர் கருப்ப மாசை 

ஞாதிகள் வந்து வந்து ஈலிச.ரா துறுகாப் பாற்றி 

யாதுவேண் டுவது னக்கென் நெதிர்வினாய் விடுத்த யாவங் 

கோதற வரவ ழைத்துக் கொடுத்தவட் குவப்புச் செய்தான். (௧௨) 

குணமலி யமைச்ச னீதி குதுகல னென்பாற் கூவி 
மணமலி சழுநீர் மாலை வள்ளலே யுலகங் காக்கத் 

தணவறு கருணை யாலே சார்தரும் பயமெய்ப் பத்தி 

புணர்த.ர ஈடப்போ ரெல்லாப் போசமு மடைவ ரென்று, (௧௩) 

மூடியுடை மன்னர் தேர முடங்கலும் தூதும் போச்டப் 

படி.முழு வதுங்கைச் சொண்டு மாறுபட் டவளாச் தண்டி. 
தொடிவறு சண்ட மாற்றத் குடன்படா சவராச் தள்ளிக் 

கடிதுற வேறு வைத்துக் கழிம௫ழ் யார்க்குஞ் செய்தான். (௪௮) 

கதியருள் விடங்கப் பெம்மான் ஈட்டளை யிட்ட வாறே 
மதிமலி யுலக நோக்க மடழ்ந்துிட முடிவு செய்து 

துதிசெயப் பிசானமுன் சென்று சொழுதுவிண் ணப்டஞ் செய்தான் 

பதியவென் மனத்தி லுள்ளும் பாதங்கள் பதிக்க வல்லான். (௧௫) 

ஆசத்திருவிருத்தம் - ௫௦௮. 
——ofo— 

மூனருவது. 
டிடி 0-- 

வித்தக நந்திப் புத்தேள் விண்ணப்பம் விமல வேத 

ESE முண்மை ஞான மரதவ ருள்ளம் போலென் 
சித்தமு மருவு மையன் நிருச்செவி யேற்றுச் சீர்சா 
ஓத்தம நீதிச் செங்கோ ஓுழவர்த முருவங் கொள்ளும், (௧) 

இருபத்தைந் திலுகீகு மப்பா லிஹறையவ னின்று கொண்ட 
விருபத்சைர் துடனே மாய விலக்கண மேனி மூர்த்தி 

யிருபத்சைர் தனையும் வென்ற தேற்றஞ்சால் வனப்பா லென்ன 

விருபத்தைர் சகவை வாய்பப வெகிர்க்தசண் விருர்து கொள்ள, (௨)



மூன்மு வது, 

புனைபுக ழிறையை யொப்பப் பொலிதிரு முகமுஞ் செவ்வாய் 

வினை தபு கருணை காட்ட மிளிர்கபோ லஞ்சர் நாசி 

நினைபுயர் தடக்கை மற்று நிகரற வயங்க லாலே 
யெனையது முதன்மற் றம்ம வனையதே சினையு மென்ன. 

பாடகப் பதுமச் செங்காற் பார்ப்பன மகளிர் முன்ன 

நீடக நிறையி லாத நீர்மைய ராய வாவத் 

தேடரும் வனப்பிற் கொண்ட திருமேனி போலா தின்ன 
தாடவர் பலரும் பெண்மை யவாவறக் கொண்ட சென்ன, 

அடங்கரும் புகழ்சான் மேனி யழயொ னழூ யானென் 

நிடங்கெழு சாவித் பல்கால் யாமெடுத் இசைப்ப தென்னே 
மடங்கல் தவிசின் மேய வள்ளலை மதியான் மிக்கோர் 

விடங்கனென் றுமாத்த மூனிம் மெய்வனப் பாற்றா னென்ன, 

உருவொடு மிருந்து வேளிவ் வொளியுரு சோக்கு வானேற் 
பெருகுதன் வனப்பை யெள்ளு மெள்ளவே பிறங்கு நெற்றி 
யொருவிழிச் தீயு ராண வடன்றெழு சோகச் யான் 

மருவுடல் புழுங்கி வெந்து மாய்தருங் கணச்தி லென்ன, 

முனிவரை மயக்இ நின்ற முராரிமோ இணிவ னப்புக் 

சனிதரு மினைய மேனி காணிலென் படுமோ வென்னப் 

பணிமலர்ச் சவிசின் மேலான் படைப்புமொண் பதுமை புல்லும் 
புனிதமால் காப்பும் வேண்டாப் புகழ்த்திரு வருவொன் றுற்று, 

பொருவில்பொன் ஜெொளியும் பற்பல் பொலிமணிப் புள்ளி யுங்கொண் 

டருவிலை யுடைத்தாய் மெத்தென் றவிரடி யுரிக்கு மாடை 

யொருபுலி யதகண்மன் சேயை யொழித்தவெம் புலியை வைய 
மருவா முதற்கான் மட்டு மறைகர மாட்டி. யாத்து. 

பொருபவ ரிதுபோ லாவர் புண்டரீ கதீதசாள் போற்றி 

௮ருபவ ரிதுபோற் றண்மை மருவுவ ரெனத்தெ ரிச்சாங் 
கருமதி யியோகை நெற்றி யவிர்தர மூன்று வெண்ணீற் 
ஜொருவில்புண் டாமுங் று சந்தமு முறத்த ரித்து. 

இருநுதற் றகளி மேய செர்தழ னயனத் தீப 

மருவுத றகாதா லென்று மாய்ச்கவு மனைய ஜபம் 

பெருகநின் றெரிர்த தேசத்துப் பெயருத லின்றி யம்ம 

சருமையுற் றுறைந்தா லென்னக் கருநிறப் பொட்டொன் நிட்டு, 

ஈறியகற் பகப்பூ வாதி விடினுஈம் மொடுமீங் குற்றே 

யறிதர வெவரு ஈம்போ லைவேலி யிடமுங் கொண்ட, 

௬(௫ 

(௩) 
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(50)



௬௭௬ இருவாசூர்த் தியாகராச வீலை. 

வெறியமற் றிதனை யென்றும் விடேமெனச் சூடல் போலச் 
செறிகருங் குஞ்சி மீசோர் செங்கழு நீர்ப்பூச் சூடி. 

திருமுகத் திருச்சண் ணாடுச் சேர்ந் துறை ஈம்மு ணீயே 

சருதிசொ லெனங் காளுச் சுடர்முடி, யுற்று வாழ்ச்தா 

யொருவற வினியான் வாழ்வ லென்றொரு மதியைத் கள்ளி 
மருவுசெங் கதிருற் றென்ன மாணிக்க மகுடஞ்் சூடி, 

புரிவளை யூச லாடிப் பொலிதரு மிடத்தி லந்த 
வரிவளை யீன்ற முத்த மருவியவ் வளையைச் தள்ளி 
யரியதிவ் விடமென் ore லாடல்போற் நரளங் கோத்த 

பரியகுண் டலந்தோ டோயப் ப.£விரு செவியிற் நாக்கு, 

௮ச்.சமில் சடவு சென்றற் கறிகுறி யாய வென்னைச் 

சந்தநின் மிடற்றி னீச்ச றகுதியன் றென்று சாதின் 

மக தணம் பேச வால மாமலர் வழ.வர் தாங்கு 
யுக தவர் துறைத லொப்ப வுற்பலஞ் செவியிற் சேர்த்து. 

மாற்றருஞ் செய்ய வானின் மயங்கிய சருவா ஜனொப்ப 
வாற்றல்சால் செய்ய மார்பத் சவி£கரு கானம் பூசி 
வேற்றுரு வமைச்ச போதும் விளங்குசம் மேனி சாண்ட 

லேற்றதன் றெனத்தெ ரித்தாங் லெங்குபொற் கவசம் பூண்டு, 

உன்னுதற் குழைத்த வன்மை யுணர்ந்துமா மேருச் குன்றந் 

துன்னுதன் பாங்க ருள்ள மணியொடுந் தொடர்ந்து வந்து 

மின்னுபு மேன்மேல் வீங்கும் வீச்சச்சைச் தடுப்பான் கெளவி 
மன்லுபு டத்.த லேப்ப்ப வாகுவில் வலயஞ் சேர்த்து, 

சேக.ரங் டெர்த தூய சிறுபிறை செய்ய மார்பே 
யாக.ர மென்ற மர்க்தாங் சவிர்பிறை வடமு மக்ச 
மாகவண் பிறையை யன்பின் வயங்குடுச் கணஞ்சூழ்் சென்ன 

யோகவெண் டாரளத் தாரு மொண்ணிறம் பொலியச் சூடி.. 

கடமுனி யுண்ட காலைச் கடலகம் பொருவ வம்பொற் 
றடரெடு மார்பி னென்பான் மணிச்கலர் தயங்கப் பூண்டு 
விடலரி தெனக்க எத்து விளங்குகண் மணித நித்து 

மடலவிழ் நறும்பூர் சாரு மாலையும் வயங்கச் சூடி. 

அருவுரு வவற்றின் கூட்ட மாயெ வவையொன் பாலு 
மருவுமுச் தொழில முள்ளே மென்பது வய யாங்கு 

முருகலர் மார்பி னொன்பா னிழைகொஜஹூன் மூன்று தாங்க 

ஐருவரை யனைய சோண்மே லம்பொலுச் தரியஞ் சாத்தி, 

(௪௧) 

(௪௨) 

(am) 

(௧௪) 

(சட) 

(ax) 

(௧௭) 

(1௮) 

(6௯)



- நான்காவது, . . ௬௭ 

சினமூற் நீவிர் யாது செய்யிலுர் இருக்கை காள்பல் 

வினமற வடர்த்தல் செய்யீ செனச்சகதிர் பன்னி ரண்டு 
மனமுற் வடுத்சா லொப்ப மணிசெய்கங் கணமி ரண்டுங் 

கன்மணி யாழி பத்துங் கைவிர ஜரெறுமி யைத்து, (2.0) 

மாதர்மும் மடிப்பு வாய்ந்த வயிற்றடி. வயங்கு செம்பொற் 

சாதன்மே கலைவில் வீசக் கைபுனைக் ததற்கு மேலா 
மேசகு மழைக்கோ டன்னை வெளியிலும் வைத்த தொப்பத் 

திீதசல் வயிரக் கச்சைச் திகமுடை வாள்வைத் தார்த்.து. (௨௧) 

உறுபசை யுறுப்பால் வெல்லு மூனக்வை மிகையே யென்னச் 

செறுசர்த முடலம் போழ்ந்து செழுரச்தடி. குதட்டிச் செக்க 
சறுதிய தாச மாந்தி யகன்கடை வாயு ஈக்கு 

மறுவில்பொற் நடற்று வைவாய் வாளிரு பாலுக் தூக்க (௨௨) 

தன்றிருப் பெயர்மேற் கொண்டு தயங்குபொற் ஜொடர்£€ழ்ச் சொண்ட 

வென்றிய தட்டு வென்னிட் டரவக்கிண் இணிமென் ராளில் 
வன்றிறற் கழலுங் கட்டி, வரைதரு கருவி யோடு 

கின்றபல் லுயிரு மேத்து கெடியசெங் சோல்கைக் சொண்டு, (௨௩) 

திருப்பூணு மறைமு எைத்த சிறுமுறு வற்செவ் வாயின் 

மருப்பூமென் கூர்தற் பாகம் வைகுவா எளித்த தேயோ 
கருப்பூர மேலஞ் சாதிக் சாயில வங்க மிச்ச 
விருப்பூர் சச் கோலஞ் சேர்த்த வெள்ளிலை பாகு மென்ற. (௨௪) 

காதல்செ யடியார் தம்மைக் காத்தல்செய் கடன்மை பூண்டோ ் 

னாதலின் வாம நீங்கா வம்மையை முருக வேளை 
மேதகா சனத்தே வைத்து வெளிக்கருச் இருகநின்று . 

மாத.ரச் துடனே வந்தா னரியயந் கறிய வம்மான். (௨௫) 

இருவடி.க் கமலம் வேதச் செய்யபா துகைமேற் சூட்டி, - 

மருவுறு களிப்பின் மந்த மால்விடை போன டந்து ° 
திருணவன் மீக நாதர் சச்நிதி வந்து நின்றான் 

கருணையி னடியே னெஞ்சங் சணிதரச் குலழ,ச் சாட் கொள்வோன், (௨௪) 

ஆகத்திருவிருத்தம் - One. 
fo 

நான்காவது. 
. ——OCReOo—— 

பக.ரருந்திப் பியபோக நீத சரச போகமனு பவிப்போ னா 
நிகசரும்புற் நிடங்சொண்டார் சர்சிதியி னிருபாலு நிலவு Sus 
தக ரருமெய்ப் புகழ்படைத்த சிவசணச்தா ௬ட்குண்ட rer Crag 

அச.ரருச்தெள் எமுதனையா-னின்றுகளி யுறைவானா சோசக்ச் கூறும். (௪)



௬.௮ இருவாரூர்த் தியாகராச லீலை. 

மணிதிகழ்பூங் கோயிலுறை வீர்வம்மின் யாம்புகலு மாற்றங் கேண்மி 

னணிதிகழ்யா மரசிலமர்ர் தபயடனெனப் பொலிர்துபதி னாரூண் டெல்லைச் 
தணிவரிய போருளின் முழுதுலகும் பு.ர்.கருளச் சமைந்து செல்வே 
ஈணியரசு புரிபொழுதுரந் தியாகேச ெனும்பெயரே நாமம் வேநில். (௨) 

விழையவக மும்புறமு மருவுமியா நிருபரா சனத்தே மேவிப் 

பிழையறுதே வாலயமக் தணருறையு டமைகாளும் பெருகச் செய்வேர் 

தமைதருமெம் மாலான்ம சொரூபமாய் மூலலிங்கக் தானாய் மேய 
வுழையமர்கைம் மாசேவ னுறைதருமித் தளியுசனி யொளிரு மாலோ, (௩) 

அ௮களமாய்ச் சகளமா யரிபி.ரமா இகளுக்கு மதிக மாப்ச்சர் 
இகழ்த.ரவுள் எவசெவசோ வவரேோயா இயராம்பஃ றேய மேய 

புகழ்கிருபர் தமக்கதிக மாயிருர்்.து பெருங்கருணை பொலிய நாளுக் 

துகளறவெவ் வுயிர்க்குஈணி மசிழ்ச்சிபுரி குவமென்று சொல்லி மாதோ. (௪) 

பே சழகு வாரிதியாய்ச் சகளமாய் நின்றகனிப் பெருமான் யாரு 

மாரழகு தவகசோக்டுச் சண்படைத்ச பயனைஈணி யடைய வான்ஜோர் 

தே. ரழகு பொலிநந்தி குண்டனிற்கும் வலப்பாகச் திருக்கை யேர்சப் 
பாரழகு கொளவமர்பூங் கோயிணின்றும் வெளிவரச் சான் பலரும் வாழ்த்த, (ட) 

கார்பூத்த சகயிலையென விடையுருமா றியசென்னக் காஞ்சி மேய 

சீர்பூச்ச மன்னக.ர மண்டனப்பேர் மால்களிற்றைத் திருக் சப் பண்ணி 

யேர்பூத்த திருமுன்னர்ச் கொந்து பாகுதொழு தெழச்சண் சாத்திப் 

பார்பூத்த தருவடியொண் படிபூப்ப வைத்தமரர் பணிப்பூச் தூற்ற. (௬) 

மறைமுடியிற் களிற்றின்முது சம்பொனில சடத்தமர்ர்,து வல்ல பாக 

னினைழைமூழ்வி னொகெடச்ச வமைச்சர்புரோ இதர்முகலோர் நெருங்கிச் சூழ 
வறைதருமக் ஈகர்வலம்வ௩ தரசமா ஸிகைமுனடைக் தியானை நின்று 

மூறையினிழிக் துட்புகுந்தாஸ் முன்னுவா ருளம்புகுஈன் மூர்த்தி மாதோ. (௪) 

் ஸசத்திருவிருத்தம் - Gra. 

_....௨.. 

ஐந்தாவது. 
௮00400 

Apis பவனத் தசம்புகுர்.2 தியாக ராசப் பெருமான்பே 
ரறந்த வாத வுவளகச்சை யடைந்து விரைச்தாங் சமர்ச்தவனப் 

புறக்த மடவார் பலரொடெதி ௬.ற்.று வணங்கு யெழுந்து துயர் : 
மறந்த சோபா வதிகருப்பம் புரக்கும் விருப்ப மனங்கொண்டான். (௪) 

படிக்கும் புகழ்மா மறையயன்மால் பற்றற் கரிய பாதநிலக் 

கொழிக்குங் இடைப்ப வுருக்கொண்டோன் சொண்ட கோலச் தனச்கேம்ப



Mb STA SH. 

ஈடிகீடுங் கள்வ னாதலினா னங்கை கருவிற் குறுமிடையூ 
றிடிக்குர் திரியம் பசயாக மென்ப தொன்று செய்விப்பான் . 

பஞ்சு சேர்மெல் லடி.ப்பரா பரைமக் திரமெந்இரம் வல்ல 
நெஞ்சு தூய முக்நூறு நீதி மறையோர்ச் கொண்டுபுசழ் 

விஞ்சு மகச்சா லையினாப்பண் விளங்கு கடக்தா பித்ததனிற் 
சஞ்சு மார மெனமறைசொ றெய்வந் தனையா வாட௫த்து. 

பாய பூசை புரிர்துசெபம் பகரு மோம மருச்சனை?ர் 

மேய நாள்பன் னிரண்டளவும் விருப்பி ஞற்றி வேறுவினை 
யோய ராம பராயணத்திற் கொருரா றந்த ணராச்செபத்திர் 
சாய பனவர் சோதிடதநா லாய்ந்தோர் நாற்று வரைவைத்து. 

௮௩2 மறையோர் தமைப்பூசை யாற்றி யவர்க்குத் சனித்தனியே 
யுக்த நாறு பொன்னளித்சாங் குவக்கும் பூர ணாகுதிசெய் 

தெந்த வலகும் புகழ்திரியம் பசமச் இிரத்தா லியைகருப்ப 

ஈந்த லறச்சோ பாவதிசன் னகுகை யுறக்கங் கணந்தரித்த. 

ப.ரவு சுவைமோ தகமொருமுப் பதினா யிரமும் பகரினிமை 

விரவு தெங்கங் காய்பதினா யிரமு மொருவெண் பிறைநிகர்சோட் 

டுரவு வேழ முகப்பெருமா னுவப்பிற் சொள்ள நிவேதித்துக் 

கரவு சவிர வருமுருகச் கடவு டனையும் பூசித்து. 

தாய பூத பிசேதபிசா சங்க ஞவப்பப் பலிகொடுத்துத் 

தேய ஈகரங் இராமமமர் தெய்வ ம௫ழச் சக்கனஞ்சேர்ந் 

தாய தயிலம் பலிபிறவு மமையச் கொடுத்துப் பல்லிடமு 

மேய பரமன் சினகரங்கள் விளங்க விளச்சம் பலவமைத்து. 

பல்லார் புகழும் புகதழ்வளவன் பண்டா ரச்செம் பொருள்கொண்டு 
கல்லாருளம்பு காச்சோமாச் கந சராய மூலலிங்க 

ஈல்லார் மணிப்புற் நிடங்கொண்ட சாய னாருக் தபிடேச 
மெல்லார் விளக்க கிவேதனமற் றினிய யாவு ஈனிசெய்து. 

சென்னி மருக திருவயிற்றிற் செறிச்த கருப்பர் திங்கடொறுக் 
அன்னி வருமூ ஜொழிர்துபெருஞ் சுகத்தின். விருத்தி யாமாஜ 
மன்னி வளருஞ் ௪ங்க.ரனை மாலைச் த்தை சாயென்றே 

யுன்னி விரும்பு லமறை யோரோ ரிலச்சர் தமக்கம்மா. 

அ௮ருப்பு முல்லை நிசர்பதமூ மமைக்த பருப்புங் குய்சமழ்ர் த 
விருப்பு வளர்பல் கறியும்பல் விதச்சிற் றுணவும் பலகனியும் 
பொருப்பு நிகரச் குவித்துவிலாப் புடைலீங் இடுமா றருத்தின 

னிருப்பு நிசர்வன் மனச்தேற்கு மின்ப வமுத மருத் துபி.ரான்,. 

ஆகத்இருவிருத்தம் - இடுச. 

6) 

(௩) 

(௪) 

(6) 

(௪) 

(er) 

(4) 

(க) 

(௪௦)



ராடு. இருவாரூர்த் தியாகராச லீலை. 

ஆறுவது. 
அணடுற்இவிபு 0 

மானிட மடங்க னாம வளவன்மா தேவி பீட்குச் 
தானிட சசல வாற்றுஞ் சடங்கெலா முடித்த பின்ன் 
ரூனிட (ெனக்குக் நீர்த்தா ஞத்தம னுறையிட் டென்ன 

வானிடம் படியச் தாணி வாயெழுர் தருள வெண்ணி, 

அசலநீ எங்கு சோச மமையவோ பேழு கொண்டு 

பகலவ னெனவில் வீசும் பைம்பொனத் தாணி மாடத் 
,தஇிகலமா மணிச்சோ பான மிரண்டுதன் றலையி லிட்ட 
வுகலரு முப்பான் மேலா யொளிரரி யாச னத்தே. 

சிறந்தசாள் சிறந்த வோரை சேர்ந்துமே தினியோர் போற்ற 
வறந்தவா முனிவர் சாற்ற வாசிவா னவர்பூச் தூற்ற 

வுறக்தவான் களியி னேறி யுற்றுவீற் றிரும்ச பின்னர் 

மறர்தவா வளவன் சேனை வருகவென் றருளிஞனே, 

மழைதவழ் கான மென்ன வாரிதி யென்ன வந்த 

பிழைதபு படையை கோச்டப் பெருக்திரு ௧௧. வீதி 
விழையுலாப் போந்து மீள விரும்புபு மூறையிற் செல்லச் 

தழையுமப் படையை யேவிச் தான்வெளி வந்து நின்றான். 

உழைதரு தீலைச்சாச் தாதி யுற்றபல் சிறப்பின் மிக்கோ 

சறைதரு செம்பொ ஞற்செய் சவிர்கெடும் தண்டங் கொண்டோர் 

கறைதபு வீரம் பூண்டோர் சட்டியத் தொழின்மேற் கொண்டோர் 
மூறையினா Wa eC sr Tow (per ee வவர்க்குப் பின்னர். 

தண்ணுமை பட்கர் சச்சை தடாரி ரியமு ழாமுன் 
ளெண்ணுமொன் பதித் Bap. யியத்துளொவ் வொன்மி லுக்கு 

ஈண்னுமோர் பப்பத் தாக நசலையு முலு காணத் 
தண்ணுறச் கொண்டி யம்பு மவர்செல வவர்க்குப் பின்னர், 

மாத்தருங் கடுப்பி னீர்ச்கும் வாடிய வயிர வச்சுஞ் 

சாத்றரு மொளிப்பொற் காலர் தடமணித் தட்டு முள்ள 
காற்றடம் இசையுஞ் செல்வ ஈகுமுடி. வானம் போழ்வ 

வேற்றமா ரி.சத மையா யி.ரஞ்செல வவைக்குப் பின்னர்.. 

பிறையிரண் டனைய சோட்ட பெய்யுமுத் தான யாத்த 

சதைநிகர் கால மண்டோய் கசையரீள் வரையின் மெய்ய : 
வதைதரு முது: சாண வஇர்பெருல் குரல வாசோ 

சிறையுமில் யானை பையர் பிரஞ்செல வவைக்குப் பின்னர். 

(௪) 

(2) 

(௩) 

(௪) 

(6) 

(௭) 

(4)



DOP A gi. 

விரவுபைங் கடல்சூழ் வைப்பில் வெறுப்படைச் சென்ன சோக்கா 

அரவுசொள் வான நோக்கி யுறுசமுச் தெடுத்தச் செல்வ 
பரவுகூன் புறத்த கைப்புப் பற்றுபு குதட்டும் வாய 

விரவணச் தொகையோ சோழா யிரஞ்செல வலைக்குப் பின்னர். 

விரும்புபொற்றார வான மீச்செலும் வலிய வீர 

மரும்புமைங் கதிய sve ரணிழமுடி. யூன்று் தாள 
கரும்புயர் மொழிஈல் லாரிற் சவிழ்தரு முகத்த வாய 

விரும்பு விசளொன் பானா யிரஞ்செல வுவைக்குப் பின்னர், 

வில்வினர் வீர வாளர் வெய்யபோ ரெனின்வீங் குர்தோட் 

கல்லினர் கூற்றி னேருங் கண்சிவர் தறவென் சாணு 
மல்லினர் சாலி கைச்குண் மறைந்தவர் வறிவ யப்பூ 

ணெல்லின ரிருப திற்ரூ யிரர்செல வவர்க்குப் பின்னர், 

வந்துபோர் புரிக வென்று மறலிக்கு முடங்கல் போச்சி 
முர்துசே செழுவேற் சண்ணார் முழுவரை யனைச்தும் வென்ற 

நந்துபூண் முலையார் காம ஈலமுழு வதும்வி லைக்கே 

யுந்துவா ரிருதாற் மோர்மொய்த் துடன்வர வவர்க்குப் பின்னர். 

கலைகிறை மதியைப் பற்றிக் களங்முற் ரொழிய வெற்றி 

மலைவரச் இரட்டி. நீட்டி, வபங்குறச் சொண்டா லன்ன 
தலைமைசால் வெண்பொன செய்த தண்டங்கைக் கொண்ட வீர 

ரிலைமுகப் பூணி ரண்டா யிரர்செல வவர்க்குப் பின்னர். 

படர்பெருஞ் சேனைக் செல்லாம் பதியென நின்ற வண்ண 

லிடசறுச் தென்னை யாளு மிரும்புகழ் ஈந்திப் புத்தே 

டொடர்மணிப் பொற்றூர் பூண்ட சுந்தரப் பரியொன் றேறி 

யடர்களிப் போடுஞ் செல்ல வன்னமெய் யறிஞன் பின்னர், 

வானமு மண்ணு நோக்க ம௫ழ்ச்சியம் புணரி மூழ்க 

Sarde குண்ட சண்ட ரசிருபுறம் பற்றிச் செல்ல 
வானபன் மணியுங் கால்யாத் சலங்குபொன் செய்த தெய்வ 

யானமே லேறிச் சென்றா னென்றளச் தேறி சின்ருன். 

மறைய முடியே யா? வயங்குமச் சிவிகை வாமத் 

துறையுரு வியவாள் மசைச்கொண் டொனிர்பரி யேதி யச்ச 
மிறையுமில் வீரர் முக்நூற் றிரட்டியர் செலவ லச்.தங் 

கறையிலச் தொகைய வீரர் கரைந்தவவ் வாறே செல்ல. 

அருட்சட லுகைச்குர் தெய்வ வவிர்மணி யானப் பின்னர்ச் 

குருகிெர் மணிப்பூ ணீதி குதுகல னாதி யாய 

எம் 

(a) 

(0) 

(௧௧) | 

(௧௨) 

(௪௩) 

(௧௪) 

(௪௫) 

(sa)



௨ இருவாரூர்த் தியாகராச லீலை. 

இருப்பொலி யமைச்சர் பன்னூ தேர்ச் சவர் செம்பொற்' ரூர்பூண் 

டுருப்பொலி புரவி யேறி யுவகையிற் சென்ரூர் மாதோ. (ser) 

பொன்செய்காற் கவரி நாறு பொலியும்வெண் கவிகை நூறு 

மின்செய்சாச் தாற்றி நூறு மிளிர்மணிக் களாக நூறு 
மன்செய்கே தனங்க ணூறு வளமலி யொலிய ஞூறு : 

மூன்செலு மற்ற யாவு மொய்த்தன முன்பு செல்ல. (௧௮) 

தீழையுமிச் சிறப்பி னெம்மான் றண்பனி நீர்செ ளித்து 

மழைதவம் பந்த ரிட்டு மகரிகை கதலி கந்தி 

விழைபசுங் கன்னல் யாத்து விராநறும் தாரு நாந்றிப் 

பிழையறப் புனைந்த வாரூர்ப் பெருந்திரு வீதி சூழ்ந்து. (௧௯) 

மதிதவழ் முகட்டுச் செம்பொன் மாமணிப் பவன மேவி 
நிதிதவழ் தெய்வ யான நின்றிழிர் தான்ற சான்றோர் 

அதிதவ மத்தா ணிக்சட் சுடரரி யணையி ருந்தான் 

கதிதவழ் மலர்த்தா ளுயேன் கருச்தலைக் சணியாச் செய்வோன். (௨௦) 

ஆகத்திருவிருக்தம் - ௫௭௧, 
+} 

ஏழாவது. 
DORIC 

அரியணை மிது தென்முக மாக யமர்க்தருள் வீரகிண் இணிக்காற் 

பெரியவ னந்தி யண்ணலை கோக்டப் பெட்டெமைச் காணுமா றடைந்த 

வுரியமெய்ச் ல மதைக்குலத் தவனை யொல்லையின் வருவியென் றருளச் 
தீரியலர்க் டெி.யே ரூயமற் றவனக் தணர்புகப் புகுத்தினன் திருமுன். (a) 

மறைமுழு துணர்க்தோர் மறைநெடு முடியு மாயனும் பிரமனுங் காணா 
நிறைபரம் பொருளை முன்புதாஞ் செய்த நெடுந் தவ வலியினாத் சண்டே 

யறையுப வீதம் பூரண கும்ப மசக்கை யறமலி நீறு 

சறையறு கனிகண் முதலிய பிறவுங் கையுறை கொடுத்துள ம௫இழ்ந்தார்.(௨) 

நினை த்இடி. னிறும்பூ தல்லதென் லுண்டா நிறைந்தபல் 

ஓம், வினைத்திறந் தடிவான் மேயவர் தணனா மேருவுஞ் சமழ்ப்புறு தோ 
ofp, கனைத்துவண் டி.மிர்பூம் தார்புனேக் த.ரசாய்க் கவினரி யணையிருர் 
அலகச், தனைத்தையு முணரு மண்ணலுக் கெதிர்நின் நமைச்சியல் பூண்டவ 
லுணர்த்தும். (m.) 

சறையடி. மருப்புஞ் சக்தனச் குறடுங் சாழடிற் றுண்டமுஞ் செம்மை 
நிறைசெழு மணியும் வயிரமு முத்து நீலமுங் கையரிக் கொண்டு 

துறைதுறை யொதுக்செ இழிதர வயிறு தொடுகட லகம்புகுச் துலவு 
மறைபுனற் பொன்னி யிருகரைப் புறத்து மமருமக் தணர்கண்மற் நிவரால்,



aipt வது, ௭௩ 

வாலிய மருப்புப் பொருப்பொட கருப்புல் வான்றவழ் பொருப்பையு மூருட்டி. 

கோலிய வுவரி திடர்பட வெறிர்து கொழுமணிக் ருப்பைகை வாரிக் [ச 
காலியல் கழனிச் க.தலியுங் கமுகுங் கழுச்தொடி. தரவெறிக் தார்க்கும் 
பாலிகுழ் காஞ்சி மாககர் மூதற்பல் பதியுமை வேதிய ரிவசால், (டு) 

செழுஈலம் பயச்குஞ் செந்தமிழ் மணக்ருஞ் செய்யவாய்ச் குறுமுனி புறையு 

மூழுமணிச் சிரப் பொதியினின் றிழிர் து மூரிவா னின்றறங் ௧௬இ 

வழுவறு சாரா கணம்புகுச் தாடி. வயங்குற மேலெழும் தென்னப் [ல், (௯) 

பமுதில்வெண் டரள் மெடுத்செறி பொருமை படிஈ்செமு பனவர்மற் நிவரா 

அடர்பிணர் மருப்புப் புணிற்றிளங் சவரி யதிர்கரு சனைப்பொடு பாய 

விடர்தபுச் தெழுந்து வளர்ச்சகற் பாத்தி னிருங்கழுச் சொடிசர வெருவிப் 

படர்பெரு நீத்தத் தெழுசகட் டகட்டுப் பகட்டிள வாளைமேற் பாயுக் 

தொடர்புகழ்ச் கோதா வரிக்கரை யமருச் தரமறைக் குலச்தவ ரிவரால். (௭) 

அரவினாற் கொள்ளப் பட்டபைச் சேனா யவ்வராப் பூணவும் பெருமி — 

னுரவினாம் கொள்ளப் பட்டபுன் சிறுமி னொல்லையம் மீன்விழி யென்பு 
ப.ரவினாம் பொலிகை விரலணி தரவும் பரம்பரன் றிருவுரு ஈல்கும் 

புசவினாற் பொலிர்த கங்கையங் கரைவாழ் புண்ணியப் பூச.ர ரிவரால், (௮) 

இவர்கடற் றீரத் துறைபவ ரைய விவர்மறை ரான்டஇனும் வல்ல 
சவருபா கமமா கமங்களில் வல்ல ரவர்பு.ரா ணங்களில் வல்ல 
ருவர்கியா யத். ௨ல்லசெண் வல்ல ரூவசென வமைச்சுணர்ச் Suge 

தவர்குழ்ம் புக்மாண் டகைசிறு முறுவ றந்துசற் ரேமுடி யசைத்து, (௯) 

தகவவர் கொணார்க்ச யாவையு மமரர் தங்குல தெய்வமாய் நின்ற 

நிசரறு செம்பொற் புற்றிடங் கொண்ட. நிருமலற் காகெனப் போகப் 
புகரறு மறையமீர் நம்மனை வியரும் புசலவரு மற்றுள யாரு 

மிசவலி யினர்கொ லெனவினா யனையர் விடுத்சசொ லுணர்ச் துவர் தரைக்கும், 

வலிஈர மடங்கற் பெயருடைச் இள்ளி மைக்தனா யினியவ சரிப்போன் 
பொலிவரி சழற்சாற் இறவ்வரே றனையான் புகழ்ச்சிவ'*ச் சமா வளவன் 

மலிதரு கருமம் பார்க்கும்யாம் புற்றில் வயங்குரா யசனரு ளாலு 
மெலிவரு ங்க எர்சியி னாலு மேதினி சாத்துமென் நுர்த்து, (௧௧) 

ஈன்னிதிக் இழவன் ரோழனா யெகோ னரசிங்க வபயனுக் இனிசசர் 
மன்னிய வுதிச்கு மகன்சிவ தத்.தன் மனிசனா யிருர்துல சளிப்போக் 

துன்னிய நீவிர் யாவரு ஈன்கு சூழ்ச் அணர்ர் இடுமின்மற் றிவ்வா Leia, 

நின்னியற் றியாச ராசன் றுறுகை யெழுச்தொடு மெண்ணின்மன் னருக் 

மூடங்கலம் மறையோர் தங்கையிற் சொடுச்சம் மூடங்கலுள் வரைர்திடு மாம் 

மடங்கது மவர்ச்கு வெளிப்பட வுரைச்தாங் கமர்தரு மிடம்புக.வலுப்பி [ஐ 

80



4௪ திருவாரூர்த் தியாகராச லீலை. 

ம்டங்கலா தனத்தே வீற்றினி திருக்சான் மாயவன் மரமணி மார்புங் 

கடங்கசது ழயிரா வதப்பெரும் பாசன் கற்பக நாடும்வீழ் நிருந்தோன், (5௩) 
| ௪ 6 க s 

ஆகத்திருவிருச்தம் - ௮௪, 
— fe 

எட்டாவது, 

௦05902) 

மலதயகர் சத்த மிடம்புகச் செறுச்தி மணிசெயச் சாணிமண் டபத்திற் 

கழறைதபுச் சளவின் மணிருயின் றமைத்த கனககிங் சாதனம் பொலிய 
வறைபுகழ் ஈ$தி யண்ணது நீதி யமைச்சஜு மிருபுடை நிற்பச் 
குறைதவிர் கருணை வீ.ரகண் இணிக்காற் கொற்றவ ஸிருக்தருள் சாலை, (2) 

வேதியர் சொடுத்ச முடங்கல்னகை யேற்ற விருப்போடு பூத்து வாசித் 
,தாதியம் பரன்சைச் ட்டொடும் வலாக்த வனைத்தையு ஈன்குணர்ர் தெழு 

நீதிய கிருபர் யாவரும் விரைர்து நிரைர்துத மூர்திமேற் கொண்டு [ந்து 
சோதியங் சமலைத் திருச ரகம்வான் ஜொடுமுடிப் பவனமு னடைந்தார்.(2) 

சர்சமன் னவர்சே னாபஇப் பெருமான் றன்னருள் பெற்றகம் புகுர்.து 
ve sila ur யோடியை முன்செய் பளகறு தவத்தினார் கண்டு 

குர்தவல் வினை,£ர் தரப்பணி*் தெழுச்து குடர்தமுற் றெதிர்கிரை சின்றா 

ரர் தவெல் லையின்வர் திறைஞ்சிமம் திரரோ ரூங்சவர் சமையிறைச்குணர்த்தும், 

பிணர்படு மருப்புச் சவையடிச் கயவாய்ப் பெருங்கரு மேதிசெஞ் சாலி 

வணர்படு ஈதிய பசுங்கதிர் மேய்ச் து மதுமலர் முண்டகங் குதட்டிப் 
புணர்படு மது. சக் சழைகறிச் தருக்திப் புனிற்றிளங் சன்ரொடும் கவிழ்பூச் 
துணர்படு தேமா ஈறுகிழ அுறங்குக் தஅளுவராட் டரசனிச் தோன்றல், (௪) 

வழிமதுக் சமல வாலிரின் றெழுர்்2 வாளையம் போச்துவிண் ஹுலசத் 

சொழிதலில் சபி மடி.த்தல முட்ட வுகளிளங் கன்றென நினைந்து [த்துப் 
பொழிகறும் இம்பால் பெருயொண்[சாலிப் போரையும் பொழிலையும் பெயர் 

பழிதபு மணிலா ரியிற்புச வெறியும் பாண்டிய சாடனில் வேந்தன். (@) 

தறியிற முறி,ச்.துப் பாகுடல் பிளர்,து தசைசெடும் கூர்ங்கழை சுளித்து 
மதிவரு நிழலைப் பசையெனக் குமைத்து மாமழை யிலுமத மொழுக்கஇச் 
செறிதா விழும்பல் விளரிவண் டோச்சித் தீயுரு மேறென முழங்? 

செதிதவச் சினந்து :முஞ்சரர் இரியு ரெடுமலை சாடனிர் நிருபன், (௯௬) 

யசளியி னடைர்து சடற்புனல் பருடு யானையி னெழுந்துவிண் பரந்து 

வாதரிய ஐடி.த்துச் சான்ற முழங் வண்கதி ரோனையு மறைச்சே 
யோனியின் மழைத்தா ளாசள்சள சளவென் ஜொலியெழ வொழிவற வெழிலி 
சொன் னிலைக முரியிலும் பொழியும் கூடசராட் டாசனிச் கோமான். (௭)



எட்டாவது, எடு 

கலவுரெற் கதிர்செங் கரும்பின்மேற் சாயச் கரும்புபைங் சமூனெமேற் சாய 
மலர்தலைச் கமுரு வாழைமேற் சாய வாழைதே மாவின்மேற் சாயப் 
பலமலி சேமாப் பலாவின்மேற் சாயப் பலாவிலாங் கலியின்மேற் சாயக் 

குலவிலாங் சலிகற் பகத்தின்மேழ் சாயுங் கோசல சாடனிச் கோமான், (௮) 

ஒழுகு௮ மதுவெண் டாமரை மலா யொருபுறச் சறகர்தை வர்ஜோர் 
செழுமட நாரை ஈடர்திட வேற்றுச் றுபெடை தழுவிய திதவென் 

றழுதழு இரங்கு முயிர்ப்பெடை துணைச்தா எடிக்கடி. பணிர் துவெம் புலவி 
பழுஅற வொழித்துச் சழுவறு மருதப் பல்லவ காடனிச் தோன்றல், (௯) 

வடுவூர் விழியார் தண்டுல மட்டில் வாய்க்களைம் தசதிறிய சமுக 
சடுபுலி யடிக்சாய்ச் கூன்குலை யரம்பை யடியறச் சாய்த்துமுச் தரும்பிப் 
படுமர கதங்காய்ச் தம்.துக௰ர் பழுச்ச பற்பல பூகமுர் தள்ளி 
கெடுகிலங் இழித்துச் சடற்புகு் சடங்கு நிடதசாட் டரசனிர் கிருபன், (so) 

வருத்துவிர் யானோ பொழேன்பொழே ஜுயிரும் வாழ்கலே னென்றிடை வரு 
பருசத்திறு மார்து சுணங்குபூச் கொளிரம் படாமுலைச் துணைமட மாசர் [சப் 

கருத்துற வடுமில் புகுக்தினி தடுபல் கறிக்கு குய்ப்புகை யெவரு 

மருத்தியுற் நிடப்பல் காவதங் கமழு oat Sem. டசசனிவ் வண்ணல், (௧௧) 

கருவிழிச் செவ்வாய் வெண்ணகைப் பசந்தோட் கரும்பிலு மினியசொன் 

மடவார், மருவுபு குடைந்த விடத்துநின் றெழுக்த மஞ்சணீர் பெருக்கெத் 
Rung, பொருவறு புடவி பொன்னிற மெனழால் புகறன்மெய் யென்றி 
றும் பூத, தருமஏழ் வடையப் பரவு.றும் வளக்சாந் தாரசாட் டரசனிச் தலை 

வன். (௧௨) 

கடமருண் முலைமேற் சர்தமும் புழுகுங் கராதரச் கருங்குழல் சறிய 
மடாடை யஞ்சொன் மடர்தையர் குடைந்த மலர்த், சட நின்றெழு வாளை 
படர்கெடு வான ஈதியடைர் துழக்சப் பகருமச் ் சதியரம் பையர்ச்ச ச 

தமண மயிர்ப்ப ஈல்குறும் வளப்பாஞ் சாலசாட் டரசனிச் தலைவன், (௪௩) 

கருமுத் படலஞ் சூலுடைர் திரக் சவன்றுதா ராசண மூதிர 

வருமுலைத் துவர்வாய் மடர்தையர் பொன்செய் மாமணி யூசலாட் ade 
இருமலர்ப் பொழிலித் சனிபல இந்தத் இரிந்துவாய் முழங்குபு வானத் 
தீருமூயற் கலைமேன் முசச்சலை பாயு மங்கசாட் டரசனிவ் வண்ணல், (௪௪) 

கருமூக ம*$தி மிதித்திட வதிர்செல் சம்பழங் கனர் தவழ் சமுன் 
மருவுசெம் பழங்க ஞருச்.துசெட் டசம்பை வண்சுவைப் updo ype gu 

பெருயே வருச்கைப் பழங்இழிச் தருகு பிறங்குசே மாம்பழஞ் சிந்திப் 
பொருவில்புண் டரிசத் தடமிதர் இசொம் போசசாட் டரசனிப் பூமான், 0



௭௭௬ திருவாரூர்த் தியாகராச லீலை. 

இன்னண நீதி கு.துகல னென்பா னெதிர்கிரை நின்றபஃ றேய : 
மன்னவர் தம்மை யுணர்த்திட வீணர்ந்தம் மன்னவர் யாரையு நோக்டப் 

பொன்னகு வீர இண்டணிப் பூர்தாட் புரவலன் றிருமுடி யசைத்து 
ஈன்னலம் பொலியம் மக்இரிக் ழொனை நந்தியை நோச்ூயீ அளாக்கும்.(௧௬) 

பொருவில்8ர் வளவற் இனியமன் னவராள் பூமியெவ் வளவுமற் நின்னு 

மருவவவ் வள்வீர் தடற்சிவ 55௪ வளவன்றன் பூமியென் றவை 

யொருவரு காவல் புரிக்திடச் செய்ம்மி ஐுறபகை யாய்மனா திகளால் 

வெருவரு துரோகஞ் செய்தமன் னவராண் மேதினி முழுவதுங் சவர்மின்.() 

மற்றவர் தமக்குத் தண்டமும் புரிமின் வளவனாற் றண்டிக்கப் பட்ட 

குற்றமிக் குடையோர் தமைச்சிறைச் சாலை குறுகுறப் புகுத்துமின் விரைவி 

னுற்றவச் சாலை வறிதிருக் தவர்தாட் குறுகரு வல்லிசேர்த் இடுமின் 
உறுற்றகார் வல்லி பூண்டுறைக் தானாகத் துரத்துமின் றேயம்விட் டகல, (௧௮) 

மூன்னர்ஈம் வளவன் பாவனா நீதி முறையினாற் றண்டிக்க விலையோ 

வன்னவர் தமையு கீதிநூ லறைந்த வவைக்ருமா ரூ௫யே ஈடக்கு 
மன்னவர் தமையு நந்திரு முன்னர் வல்லையிற் கொடுவர்து விடுமின் 

றன்னமு நீதி திறம்புத லில்லாச் சங்கர சேவகச் சோழன், (௧௯) 

அறைதரு தேய காலவி ரோச,த் தாலெவர் தம்மையா யினுகன் 
முறைதபச் தண்டித் இருக்குமே லவரை முசமனோ டிங்கழைத் HOM 
னிறைசமா தானஞ் செய்தும்யா மின்னு நீதிபோ லீட்டுவா னாயு 
மறைதரு சுவேச்சை யுடையவ னாயு மங்கையி லிலாதவன் போன்றும்.(௨௦) 

படி.மிசை யுறைவோன் யாவனோ வரச பலாதிக ஊனையன்மற் றவன்றன் 
மூடிவறு பொருளைக் .கவர்ந்துஈம் முடைய முழுப்பெருங் கோசத்துச் சேர்மின் 

சடி.தலின் மகவி ல்மையான் வைத்த காஞ்சன மோர்ந்தறம் புரிமின் [மான், 
சொடியபா தகர்தம் பொருள்கவர்ந் திடுமி னென்றனன் குணப்பெருங் கோ 

ஆகத் திருவிருத்தம் - ௬௦௫. 
of 

ஒன்பதாவது. 
| —copetoo— 

புனையுஈல மலியருட்பூங் கோயிலக,ச் தரியணைமேற் புவன மீன்ற 
தனைநிகரும் பெருங்கருணை யம்மையிளங் குழவியொடுர் தனித்து வைச 

வனைபவனச் தரி.பணைமேல் வீற்றிருக்குங் இண்டுணிக்கால் வள்ளற் கோமான் 
வினைதபுசே னாபதியை மர்திரக்கொத் இனைநோக்? மிட்டுங் கூறும், (௧) 

வளவலுச்கு மூனம.ற கூற் ஜொருபாகச் திறைகொடுத்து wes Cais 

ரளம€ழ வின்றுமுத னாலிலொரு பாகமளச் து.தவல் வேண்டும்



பத்தாவது, எள 

சீளர்வுறுவ செனிற்பூமி யின்றுமுத லஇகபலநர் தவச்சு ரக்குங் 

கிளர்சருநுண் மதிமிக் ராதலால் யாவருக்குங் கேடின் ரூமால். (௨) 

வருமொருகூத் நினைநான்கு கூரூச்டு யொருகூறு மாதே வற்கும் 

பொருவரியீர் மற்னொருகூ றன்னதா னத்தினுச்கும் பூகன்மற் ரோர்கூ 

ஜொருவரிய சேவகஞ்செய் பவர்க்குமினி த.தவுமின்மற் றுளவோர் கூற்றை 
மருவவிரு கூறுசெய்தொன் ரூற்பவனச் து.றசெலவை வயங்கச் செய்மின்.() 

மற்ரொருகூம் நினைச்சோசஞ் செறித்திடுமி னிவ்வாறு மதியந் தோ.றுங் : 

குற்றமற நடத்திடுமின் முயன்றுபுவி ய£ழ்ச்தெடுச்.துக் கொள்ளுஞ் செம்பொ 

னுற்றசொடுஞ் சூதாடு மவர்பொருண்மற் நுரியரிலா தொழிச்த வாசை 

மூற்றவிவை கொண்டுசிவா லயந்தொறுமண் டபஞ்சிகரி முதல செய்மின். () 

ஒடிவில்பெருர் தீவினின்றும் வருமொண்பொ னபராதத் துற்ற செம்பொன் 

கடிவிலறம் புரியவுரி யாரலாச் சங்க ரசா தியர்சைச் சாண 
கெடியசிவ ஞானத்தால் வெறுத்தபொரு ளிவவகொண்டு நிரம்ப சாளும் 
படி.யின்மறை யோர்க்குவிலாப் புடைகீங்க வருச்திடுமின் பதமிக் காயே. () 

தீருவளவன் வனப்பலம்விற் ரூம்பொருளால் வித்தியா சாலை செய்மின் 
மருவமுலோ பியர்பொருள்வெஞ் சோ.ரர்பொருள் புத்திரியின் மன்னர் மாதர் 

பெருகுறு€ சனப்பொருளா னடவையினீர்ப் பம் தர்தடம் பிறங்கச் செய்மின் 

நிருமறையோர் பொருளுளதே லவர்ச்சேல் குமினென்முன் றேவ தேவன், 

ஆகத்திருவிருத்தம் - ௬௧௧. 
——_+fe— 

பத்தாவது, 
50௮400 

பொருந்தா நெறியிற் புச்குழலும் பொறியி னேஓள் எமும்புகு3 த 
இருந்தா டரவச் ண்இணிச்சாற் றியாக res சிவபெருமான் 

பெருர்சா ரணிகொண் டாடறு£ர் பெற்ற சயிலா தியைநீதி 
யிருந்தார் புனைமம் திரரோற்றை நோக மீட்டு மிஃதுமைக்கும், (a) 

மறையோர் பொருணம் பண்டார மருவு மெனின்மற் றதனையள 
விறையா யினும்வை யாசதவர்க்கே யீமி னியு முறைகேண்மின் 

பொறையீர் சாமா னியரொன்னிற் போற்றி யவரை வ.ரவழைத்துச் 
கறைர் பசும்பொ னெவ்வளவவ் வளவே கொடுமின் சனிவாயே, (டர 

தச்ச தரும சாத்திரந்தேர்ச் தவர்ச்குப் பாச மிரண்ட தனோ ' 
டொச்க நீதி நூலுணர்ந்தார்ச் சொருமுப் பாச மவையொடு €ர் 
ஈக்க புராண முணர்ந்தார்க்கு சான்கு பாக மிதிகாசம் 

் தொக்ச வவற்றோ டுணர்ந்தார்ச்கைம் பாகங் கொடுமின் சோராமே, (௩)



௪7௮ திருவாரூர்த் தியாகராச லீலை, 

மறையுர் தெரிர்தார்ச் சறுபாச மறையொண் பதமூர் தெரிர்தார்ச்கு 
நிறையும் பாச மேழ்சரம கெறியுக் தெரிக்சார்ச் கெண்பாக 
மறையும் வேதாங் கமுந்தெரிந்த வவர்க்குப் பாக மோரசொன்பான் 

குறைவில் சடையும் தெரிக்தார்க்சோர் பத்துப் பாகங் கொடுத்திடுமின், (௪) 

சொற்ற றெப்பி னோ யோகச் துலங்க வுடையாருக் 
குற்ற பாகீம் பதினொன்றா லொளிரா கமமு முணர்ந்தரக்குப் 
பற்று பாகம் பன்னிரண்டு பகரு நான மாசார 

மற்றும் பூண்டு சிவமுணர்ர்தார்க் கொருழா றன்பின் வழா.தமின், (@) 

பரர்பா லடைர்து பொருளேற்றல் பதமுண் டி.டகை யில்லாத 
வரமார் நியம ஈணிமருவி மாதே வனையு முணர்க்சார்க்குசத் 
இரமார் தருமா யிரம்பாகஞ் சேரச் கொடுமி னிவ்வாறு 

சசவா இனிது ஈடமினெனசக் கனிவாய் மலர்ந்தான் கமலேசன், (a) 

கோயன் பதிதன் குணமில்லா ஜோனா வீனன் பேராசைக் 

இயன் pies கொலைமுதலாச் செறிபா தகத்தன் நீமொழிசேர் 

வாய னெனிலு மழையோனேல் வையா தவன்பொ னளித்திரச 
மாயன் முதலோர் கவர்ந்தாலும் வழங்குங் கேடப் பொருளஞுணர்வீர், (௪) 

திரையின் மருவு மெவ்வகைய சாதி யாருர் தொழத்தக்சோர் 

புனாயின் மலிக்த பூசுசசோ போற்ற வேது வென்னையெனிற் 

கரைபு ராணம் தருமால் கழுவாப் மனுமுற் பலவுமவ 
ருரையி லுதித்த லாலென்ரா ஜொப்பி லாஈந் தியாகேசன். (௮) 

ஆசத்திருவிருத்தம் . ௬௧௬. 
fe 

us & G) @ or CP a! gi. 

o 

சறுவிதிசெய் மசஞ்சிதைத்துச் தலை தடிந்து தசர்த்தலைபின் சேர்த்துச் சற்றே 
க.றுவியவற் சார்ந்தார்க்குக் தகுசண்டம் புரி$தபெருங் கருணை மூர்த்தி 

மறுவறயா வர்க்குமுறு தண்டமிலும் புரிர்சாள வல்லோ னன்பர் 
பெறுபொருளா வயெவிடங்க னமைச்சன்முச சோச்சியிது பேச மாலோ, (5) 

அயபெரு சீதியுணர்ச் சொள்ளறிவின் மி.த2ர்த்தித் தணைவ கேண்மோ 
பாயபகை மன்னர்பெரு ஈச ரமுறை தருகரிகள் பரிச னுண்மை 
மேயவியற் புலவரிசைப் புலவர்கணி கையர்பசக்சண் மிடலார் சேக்க 

எரயவிவை வறிதிசா சேகுபுகைச் சொண்டிரச சடங்கச் சேர்த்தி, (2) 

அன்னவற்றுண் மால்சசியும் வாம்பரியும் புத்திடங்செச ளமல மூர்த்தி [ன் 

மின்னகுலீ தியிற்பவனி யெழுச்சியின்முன் செதுமாறும் விறலான் வெள்மே



பூன்னிரண்டாவது. ௭௯ 

மன்னவிரு முரசுசம௩$ துடன்செலுமா நும்பசுச்கள் வயங்சம் கூரர்த்இ 
சென்னிமிசை யாட்டாறும் பால்பொழியு மாறுமுடன் சிறப்பச் செய்தி, (௩) 

மன்னுமியற் புலவராயு மருவுமிசைப் புலவனாயும் வண்பூல் சோயி 
முன்னுகம லாம்பிகைதன் SASF oA pen gyi துலங்க மேவி 

மின்னுமவள் புகழ்பாடிச் கொண்டிருக்கச் செய்திரெடூ வேல்போ லொண்சட் 
பன்னுகணி கையராயுமச் சோயிலிஜ்ட ஈடாவிலப் பண்ணு வாயே, (௪) 

பகையரச ௬டலுறவு கொண்டிருர்ச மூர்ச்சரெலாம் பங்க யப்பூ 
மூகைமருவு சுரீவாவிச் சோபான மெலாங்கட்டி முடியு மாறு 
திகைமருவு மிட்டிசைகள் சுமந்தெடுத.துக4் கொடுச்கும்வசை செய்; பொய் இர் 

தகைமருவ வெர்றூலு மையமறுச் துணர்க துதெளி தன்மை யோயே, (௫) 

வழிமருவிப் பதிகர்பொருள் பறிப்போனா யாவரையும வருத்து வோனா 

மொழிபுகழித் திருவாரூர்த் திருவீதி மயலகற்றி முகந்து தூரி 

சொழிவறவெங் கணுகந்தெளித்து மேடவல்சற் ஜேலுமிலா தொப்புச் சானுங் 

கழிபெருவே லையினமைத்தி யெட் நாலு மையமறச் கற்று ளோயே, (௬) 

நியாயமா றுரைப்போரு மனத்தொன்று வாச்கொன்ரூ நிகழ்த் து வோரு 
மூயாதபே ரிடருறச்செச் காதியியச் இிரங்களிழுச் தழலச் செய்தி 

தீயாவினா லிவ்வாறு தகுதண்டம் யாமெடுத்துச் சாற்றி னேஙகேண் 
மியாவெனா வாய்மலர்ர்தான் றியாக.ரா சப்பெயர்கொள் விமல வேரச்தன், (௭) 

ஆகத்திருவிருத்தம் . ௪௨௬, 
_._௭௨- 

பன்னிரண்டாவது, 
அடு 001 

இன்னருக் சன்ன சண்ட மியற்றிடச் சடவ சென்று 

மன்னரு எால்வ குத்த மன்னவர் பிரானைக காண்பான் 
பன்னரு மறைமுற் ஜோர்ம்த பனவன்மெப்ச் சவுச்ச ஞச 
தீன்னழு மில்லா னம்பா சங்க. னென்பான் வர்தான், (௧) 

வந்தவன் றனை நூல் வல்ல மந்திரக் ழெவ னாதி 
ய*தமில் பரம யோ யருட்டிரு முன்ன ருப்ப்பச் 
கந்தமென் மலரோன் மாயோன் காணரும் பொருளை முன்செய் 
பர்தமி றவத்தாழ் சண்டு பகரருங் களிப்பி னாழ்ர் தான், (௨) | 

தண்ணிய மறையோ ஸம்பா ௪ங்கரப் பெயரோன் மிச்ச 
புண்ணிய லேன் காணப் போர்தன னென்று தேர்ச்சி 
சண்ணிய துணைவன் கூற சயர்.துகல் லா.ர Over ye 

. சுண்ணிய னருள்வ ழங்டுச் சளிசிற் இருக்குங் சாளை, (m.)



௦ இருவாரூர்த் தியாகராச லீலை. 

கடமருள் செருத்தன் மேதி கன்னலம் படப்பை மேய்ந்து 
மடன்மலர்த் தடமு மக்க. வாளையம் பகடு தாவிப் 

படர்முகு லணவு செங்கற் பீற்றுமுப் புடைக்காய் சிர்.து 

மிடமுயர் புகழ்ச்காம் பேச மென்றொரு தேய மாதோ. (௪) 

௮ன்னத லுதத் இக் ன்டருமாங் சனிச்சா ஜோடிக் 

கன்$௬லம் படப்பை சாய் சதக் சத்பியர் தடவை மாய்த்துச் 

செக்ரெலங் சழனி மூடித் இராக்சடற் புலவு மாற்று 

ஈன்னர்கொள் கலிங்க மென்னோர் ஈகுவளச் தேய முண்டால், (8) 

இச்சகு தேய சாப்ப ணெய்தகோ லிடைசெ லாது 

மொய்த்தபா தவப்பைங் சானு முஏறவழ் விந்த மாதி 

கு.த்திரச் குழுவஞ் சர் சக் குறடுங்கா ழடிலும் வாரி 
யொத்திரு கரைப்பால் வீசி யோகொன் யாறும் பல்ல, (௬) 

மாற்றருங் கான மாதி வயங்கிய வளைய பூமி 
சாற்றரும். வளக்சாம் போசந் தடமதிற் கலிங்க மென்னும் 

பாற்றருந் தேய வெல்லை பகுத்தினி தணரும் வண்ண 

மேற்றதோ ரடையா எங்கொண் டிருக்தில தின்லுங் கேண்மின், (௪) 

இருந்திய புகழ்க்சாம் போச தேயத்தைச் சார்ந்த தென்று 

ம்ருக்திறன் மதிற்க லிங்க மதனையே சார்க்த சென்றும் 
வருக்திற ஓுணரு ஈன்னூல் வல்லரு மதித்தல் செய்யப் 

பொருக்துத லுருச்சம் தேச பூமியா யிருதத லாலே, (௮) 

என்னது பூமி யென்று மென்னது பூமி யென்றுஞ் 

சொன்னவச் தேய மன்ன ரிருவரும் தோன்றக் கூறிப் 

பின்னரொன் னாங்கொல் லோவிப் பெருவழக் சென்றெல் லோரு 

மூன்னமேன் மேற்க லாப்த்தர் ரறுபகை பூண்டு மாதேர், (௯) 

வளாமருள் புயக்காம் போசன் வளர்சலிங் கேசற் பார்த்தித் 
தரையென தெனதே யென்று சாதித்த மூடிப்ப லென்றான் 

புரைவளக் சலிங்கர் சோன்காம் போசசாட் டரசை நோக்க 

விரைசெய்மென் பூவன் நேநீ மேதக முடி.த்தற் சென்றான், (௧0) 

மாநிலச் சலிங்கர் சோணிம் மகயென சென்தே யென்று 

கூறுவ தெவன்யான் ஈட்டிக் சொள்ளவ லறிதி யென்றான் 

பாறுறு வேற்காம் போசப் பார்த்திவன் கலிங்க முள்ளா 

யூறடை யாது கட்டிச் கொள்ளுதற் குராுதோ வென்றான். (5௪) 

ஒருவருச் கொருவ ரிவ்வா ரோதினர் சினக்குங் சாலைப் 
பொரு.வின்மந் இ.ரக்சி ழார்சன் புரோசர் முதலோர் கூடி.



ப்ன்னிரண்டாவ த. 

யிருவருவ் சலாய்த்ச னன்றன் றெப்பெரு வழக்குச் இர்ச்கும். 
பெருமித தியாக சாசப் பிரானடி, யடைமி னென்றார், 

என்னது ஈன்று சன்றென் நிருவரு டியன்மா லென்று 
மன்னவ சாலுர் இரா வடுபவ வழக்ஞுர் இர்க்கு 

மூன்னவ ரிவ்வ ழக்கு முடித்திட லரிகோ வென்று 
நன்னர்மங் கலங்கூச் தாடு ஈத்திரு வாளூர் சார்ந்தார், 

வளியுளர் பவன வாய்சன் மருவிமச் இரச மான்பாற் 
களியுறு தாங்கள் வந்த காரிய மெடுத்துச் க.ற 

வொளிர்மதி யவனன் ஞானா யொருங்கழைச் தொழிவு ரூது 
தெளிபவர்ச் இனிக்கு மெங்க டி.யாகேசன் நிருமூன் சென்றான், 

பெருமதை முடியுர் தீண்டப் பெரு 2ண் ணெியொலிக்குர் 
இருவடி. யானு மெய்தச் சிறக்கணித் சருளு வானை 
மருவுமா லயன்வ ணங்க வந்துகாச் திருக்குங் கோனை 

யிருவரும் வணங்க நின்றா ரிறைஞ்சிநின் ஐமைச்சுச் கூறும். 

பொருவறு தியாக ராசப் புரவல கேட்டி. யின்னோன் 
மருவுசாம் போச மன்னன் மற்றவன் கலிங்க மன்ன 
னிருவர்த ராடும் தெற்கும் வடகீகுமற் றிவைக்கு சாப்ப 
ஹணொருவருங் கான மாதி யுத்ததோர் பூமி யுண்டால், 

இத்தகு சேயஞ் சார்ந்த தெனக்குறி யொன்று மில்லா 

வத்தகு பூமி யென்ன சென்னதென் நழைந்திவ் வேந்த 
ருச்தம திருமுன் வக்.சா சென்றெடுச் தரைப்ப வெங்கள் 
வித்சச லுள்ளச் தோர்ந்து மென்முச மலர்ந்து கூறும், 

மதிவலாப் கேளச் கான வாசிக ளா யுள்ள 
ழே.தியமா தவர்யா காதி முயன்றவண் முஜ்றச் செய்தி 

யஇிசமாம் புண்ணி யத்தா லாறிலொன் றம்மண் ணுள்ள 

கொதிகொள்வே லச ஓுக்குக் கூடுமற் நதுதான் கூட. 

தேசுமெய் யறிவு மிச்ச சத்தியும் வர்து கூடு 
மாசு£ சவைதாம் யாரா யடையுமவ் வடைவை யோர்தி 

AS 

(42.) 

(௪௩) 

(௧௪) 

(26) 

(௧௬) 

(௧௭) 

. (௧௮) 

பேசுமவ் வடைவை யுள்ளோன் பிறங்குமம் மண்ணுள் ளோனென் 
றேசுடீர் ௪.ரச்சா பித்தி யீ.துசம் மதமாம் யார்க்கும், 

என்றருண் மூர்த்தி ௯2 விருவரு, மூவந்து செய்ய 
பெசன்றயங் குறுசாள் போற்றிப் புவவிடை கொண்டு' போனார் 
சன்றென வமைச்சர் கோவு சாயக லுனாச்ச வாதே 

சென்றற வோனாச் கொண்டோர் சழெச்.சமா மகஞ்செய் விச, 

கச 

(௪௯) 

(௨௦)



௮௨ இருவாரூர்த் தியாகராச லீலை. 

தீராதிப் ரிருவ ருச்குர் சவப்பய னுற்ற தோர்ட்து 

விராவுதென் பாற்காம் போசன் மிளிர்வட பாற்க லிங்கன் 
பராவுகான் கொள்ள நாப்பளை பகுத்துப்பா டாணம் தாபித் 

தீ.ராவொளிர் வலத்தா ளான்் னடைந்துவிண் ஸணப்பஞ் செய்தான்,() 

ஆகத்திருவிருத்தம் - ௬௪௭. 
——»}-——- 

பதின்மூன்ருவது. 
௭0௫00 

சன்றேறு செங்கை யயி.ராணி கலந்து மார்பத் 
தென்றே.று பூணா னயிராவச மேற லேய்ப்பச் 

குன்றேறு வெண்மா ஸிகைமீதுமின் கொண்ட கொண்டல் 

சென்றேறு சீர்ப்போ சலமென்ஜெொரு தேய மூண்டால், (௪) 

௮த்சேய வேர்த னருங்கல்வி யமை$த சரான் 

வைத்தே யுடைமை யிழப்புற்றுழல் வன்சண் மன்னர் 

பித்சேய நின்ரூ ரெனவெள்ளி பிறங்கு செம்பொ 
னெத்சேய நின்று வருவோர்க்குஈன் த்து வப்பான். (2); 

௮ன்னான் வறியோர் வெறுப்பக்கொடுப் பான வாவித் 
தன்னா னிலத்துட் பொருள்வைப்புறு சான மாய்ந்தே 

ஈன்னாளி லகழ்க்துகைச் கொள்ள ஈயந்தி ருந்தான் 
றுன்னா வதனை யுணர்ச்தார்சொடுஞ் சோரர் சில்லோர், (௩) 

வஞ்சம் புரிய வலர்ஈள்ளிருள் வர். கசலை 

கெஞ்சங் களிப்பார் சிறிதாம்புழை நேரு மேலு 
மஞ்சங் ககற்றி நுழைவாரெதி ராய பேரை 

ஈஞ்சங் கலந்தா Owen tea Bart சாளு நாளும், (௪) 

அ௮னையா சரசன் மனஞ்சார்ந்துறை யவ்வி டஞ்சார்க் 
இனையா தவ.ராய்ச் கருஈள்ஸிரு ளிற்று ணிந்து 
வினையார் சருவி கரங்கொண்டு விராக்ச கழ்ச்தார் 

புனையா வவர்கண் ணெதிர்ப்பட்டது பொன்வைப் பொன்று, (6) 

. தலஞ்சார்ச்த மேரு வரைாயேயெனச் தச்ச வைப்பை 

வலஞ்சார்க்த கள்வ ரகழ்ர் தார்வெளி வைத்து ரைப்பார் 
ஈலஞ்சார்ந்த வீகை யரசன்பொரு ணாங்க வர்ச்தோம் 
புலஞ்சார்க்த மேலோர் வெறுப்பாருறல் பூணல் வேண்டும், (௯) 

என்றே தலைமேற் சுமந்தார்முகி லேறு கோட்டுக் 

குன்றே மருசச் சலாயேயிரு சோட்டு ஈல்லான்



ப தின்மூன் மு.வ.தூ, ' 

கன்றேய் வனமே சுரமேகடச் திட்டு வல்லே 

சென்றே யுறவைச் தனர்கொங்கண தேயச் தெல்லை. 

மோகம் புரிவல் விருண்மாய CPE A to ster aor 

ஞகங் செழுமும் பொழு சாகவண் வேடு கள்வர் 

பாகம் புரிதற் யலாமையிற் பைம்பொ னெல்லாம் 

போகம் பெர்லியோர் வரைச்சாரந் புதைச்துப் போனார், 

உறுகால மன்னன் குறியாரவ ஸணுற்றி ராமன் 

சிறுகா லெதிரும் துவள்சிச்றிடைச் Gans Cnet 

பெறுகா னடைச்தன் இலளாகப் பிறழ்வுற் றென்ன 

மறுகா வறுபீமை யுட்கொண்டு மயங்கி னானால். 

செஞ்சாலி விஞ்சு செறுப்போசல தேய மன்ன 

னெஞ்சாச செம்பொன் பிலத்தின்னள வின்மை நோக்கி 
நஞ்சா ரடைவார் பொருண்மன்னணனி யாய பொன்ம 
னஞ்சா திதுசொண் டவர்யாரென வாய்ந்தி ருந்தான். 

சின்னாள் கழியக் களவாண்டு திரியுந் இயர் 

'பொன்னாடி. யங்குற் றெடுச்சார்களப் போது சண்டு 
மின்னார் படைக்கா வலர்பற்றி விராச்தச் தேய 

மன்னா னவன்றுன் விடுச்சார்கள்பொன் வைப்பி னோடும். 

பொழிகீர் வயற்கொங் கணவேர்திறும் பூது கொண்டு 

பழிகிர்மை யாளர் முககோக்கியிப் பைம்பொ னெங்குற் 

ஜொழிரீர்மை மேவக் கவர்ச்தருண்மை யோது மென்ன 
வழிரீ வருங் கரைர் சார்கள்பட் டாங்கு மன்னோ. 

வண்போ சலவேர் தனிச்செய்தி வழியு ரைப்போர் 

. நண்போ Gear வுணர்ந்தானகு விற்பு "ens 
வொண்டபோ சயிற்கட் டரணைச்€)சையை யுற்றுக் உண்ட 

சண்போ லனுமான் மொழிகேட்டவிற் சாளை போன்றான். 

உடனே யவணின்று விராந்தெழுக் தூர்தி மேற்கொண் 

டடனேர் படைசுழ்வரக் கொங்கண மங்க ணுற்றான் 
மடனேரு மாலை யவலும்மெதிர் வந்து செய்யுங் 
கடனே ருபுவம் ததுகூறச் கடவை யென்றான், 

என்னாட்டு மேய புதையற்பொரு ers adel 
யுன்னாட்டு மேய கரவோரையவ் வொண்பொ னோடு 
மின்னாட்டு வெள்வே ஓயர்த்சோய்பெற வேண்டி. யின்று 

கன்னாட்டு வட்டை கடர் தற்றனன் காண்டி. யென்றான், 

fh. 

(௭) 

(4) 

(#) 

(60) 

(௧௪) 

(௧௪௨) 

(sn) 

(௧௪) 

(௪௫)



௮௪ இருவாரூர்த் தியாகராச லீலை, 

ஓராசை யும்மில் புகழோய்பிற சொண்பொ ருட்டுப் 
பேராசை கொள்வ தெவஜோவப் பிறங்கு பொன்னெம் 
பா.ராசை யென்றா rs Purser uri gS) bile 

சடராசை யேசென் றவர்தொஃ... குழியை யென்றான். (௪௬) 

குழிபார்த் தசல்வேலு மலேன்பிறர் சொள்பொன் மேவும் 
வழிபார்த்து நிற்பேலு மலேன்பொருள் வைத்துச் காப்பார்' 
விழிபார்த்.து வவ்வு மவரோாடுபொன் வேண்டு மூளும் 

பழிபார்ச் தடா? செவனென்று பகரும் பின்லும். (௧௪௭) 

பேரா வளச்சொங் கணமன்ன பிறர் சம் வேங்கை 
யாரா சளியா ரசனால்வண் டடாத வேங்கை 
போராடி. யா.ர நினைத்தோராயும் போழும் வேங்கை 
சோ.ரா தொருவன் றனதென்று தொடி.லும் வேங்கை, (௪௮) 

வியனா னில,த்தி லயலார்,சம் வெறுச்சை யென்னின் 
மயனாடு நெஞ்சர் பெயசென்று மதிப்ப ரின்பப் 
பயனர் தொழிலின் பெயரான்று பகர்வ சோர்தி 

சயனாளஞு நீங்கா வயற்கொங்கணச் காவ லோயே, (௪௯) 

என்னா வயற்போ -சலமன்ன னிசைப்ப வஞ்ச 
முன்னா வுடையான் பலநீமொழிச் தென்சொ லென்பார் 
மன்னாசை யான்கொண் டனன்மற்ளொர் வழக்கு முண்டோ 

பொன்னாசை கொண்டு திரிவாயொழி போதி யென்ரூன், (2.0) 

இவ்வா நிருவர் கலாஞ்செய்திக Copp sre 

யொவ்வா இிதுவென் றறிவானுயர்ர் தோர்வி லச்ச் 

செவ்வா லுறழும் திருமேனிச் தியாக ரரசர் 

நவ்வா ரிசத்தா.எடைமின்னென ஈன்கு சொற்றுர், (௨௧) 

ஈன்றென் நிருவேச் தருஞ்சோ.ரரு சாடு மம்பொற் 
குன்றென்று கூறு நிதியோடு குலாவு செம்பொன் 

மன்றென்று நாயேன் மனதீதும்பொலி வள்ளன் மேய 
வென்றென்று சாண்விற் றளியாரூ ரிடம்பு குர்தார். (௨௨) 

தேவாதி தேவ, ரரியாசீன்தி தியாக சாசர் 

பாவாதி நூலின் முடியொத்சி பவன முன்சைம் : 
மாவாதி கின்று முழங்குக்திரு வாயில் சார்ர்சா - 
சோவாதி யன்மச் திரற்குற்ற துணர்த்தி ஞாரால். (௨௩) 

CPs wis இசசே நனையானிறை (POL) EFS 

விதுமக் தரரீ டறிமத்தென வேலை ஈட்டோன்



ப தின்மூன் மு.வ.து. 

பதுமம் தவிசோன் வணங்கற்கரும் பண்ண வன்றன் 

மத மந்தி மார்து மலர்ப்பாதம் வணங்க நின் ரூர், 

மதியா ரமைச்ச னிறைமுன்னர் வணங்க நின்று 

க.தியார் கழலா யிவன்போசலமங் காஙீல் செய்வோன் 
௮தியா ரிவனாட் டுறுவைப்புச் சுவணம் வஞ்சப் 

பொதியார் சிலசோசர் சவர்ந் தனர் போயி ஞாராம், 

கொடுபோய கள்வ சவனாடெலுங் கொங்க ணத்தி 
னடுவோர் வனாச்சார் புதைச்துச்சில சாள்க மித்துத் 

தமொறு ரூது சவர்போதவற் சார்ந்த சாப்போ 

சடுபாசம் வீக்கப் பொருளோடு மடைந்து error, 

கள்ளும் தொழிலோருமெய் யென்றனர் சல்லிச் செம்பொன் 
கொள்ளும் பொழுது தெரிச்தென்புவிச் சோட லால்யா 
னள்ளும் சகையே னெலுமன்னவ ஸனல்டூற் றென்பார் 

விள்ளும் மசனா லெனதென்று விளம்பு மின்னோன், 

இருவோர் வழக்கு மிதுகள்வரு மெய்தி னுரொப் 

பொருவோர் வனாயிற் பொருளும்முட லுற்ற சென் ரூன் 

மருவோர் ஈலமு மிலாதேற்கும் வலப்பொத் பாதந் 
தருவோர் முறுவல் புரிர்தின்ன.த சாற்று வாரால், 

சுடர் நூல் ப்லவு மூணர்தேரர்ச்சிச தணைவ கேண்மோ 

படர்ரி சொருசாட் தறஜைமத்ஜனொரு பார்த்தி வன்பொ 

னிடர்கூர் srant சுவர்ச்து.ற்நன ரொன்னிற் பற்றிச் 
திடசா லுரியா னிடம்பொன்னொடு சேர்ச்ச வேண்டும். 

தெரியா னெனின்மற் நுரியானைச் தெரியு மட்டுஞ் 

சரியாது காப்புச் செயல்வேண்டுர் சமனி யச்திழ் 
குரியா னுயர்போ சலமன்னவ ஜேோர்தி யென்ருன் 
பெரியா னதுகேட் டிழைஞ்சாவொன்றும் பேட லானாய்... 

போச்தான் பொழிற்கொல் சணமன்னவன் போச லச்சோன் 
றேர்தாழ் குழற்2 நதையைமீட்ட சிலைவ லாணிழ் 
சூழ்க்தா ர௬ுவப்பப் பொருண்மீட்டுவெஞ் சோர் துன்ப.தீ 

தாழ்ச்தார் ப்பத் சனத. சடைர் தாற்றி வாழ்க் தான், 

ஆசத்திரூவிருத்தம் . ௪௭௮. 

ஸ்ஸ்ல்கிதத்துவைகை 

(௨௪) 

(௨௪) 

(௨௭) 

(241) 

(௨௯) 

(௩.௦) 

hae அ



௮௬ திருவாரூர்த் தியாகராச ஷீலை, 

பதினான் காவது. 
௦09௦ 

ஆயும் பொன்னுடை Arians மேல்விலைக் 

சேயு மாத ரிருவிழி பாக, சல்போல் 

வேயு மொண்கலை விண்மதி மேற்கயல் 
(பாயு நீர்வயற் பாண்டிஈன் ஞட்டிடை, (௧) 

மன்னு சீள்பனி மால்வனா போன்மென 

மின்னு பூழியர் மேவுபொன் மாடமும் 

பன்னு மற்றைப் பறம்பின்மற் ரோரிலுந் 
துன்னு சர்ம துரைத்திரு மாசகர், (2.) 

என்ன வோர்தல முண்டதில் யாவருக் 

துன்ன மீடருட் சுந்த.ர நாயக 

னன்ன மென்னடை யங்கயழ் கண்ணியோ 

டுன்ன ருங்கதி ஈல்க யுறையுமால், (௩) 

பவ வற்குப் பசுபதி யென்ஜெொர்பேர் 

விரவ லிப்பசு மிச்கமை யாற்கொலென் 

றுரவு மண்சொல வுண்செண் ணிற்பக 
லி. ரவு சேர்கதி ரேய்தரப் பெற்றவான், (௪) 

ய போருட் சுந்தர நாயகன் 
பாய கோயிற் பசுக்களை நோக்குஈ 
ராய வெள்ளங்கொ லாம்பல் ப.துமங்கொ 

லேய தாமரை யேகொலென் றெண்ணுவார், (கு) 

ஆய வான்புல் லறன்மலி கான்புகூ௨ப் 

பாய வாலு மானப் பரவிமேய்ச் 

தேய வேபழி னாஞளொர் சாளிரீஇப் 
பேசய தாலொரு பூங்கன்று தப்பியே, (௪) 

தப்பிப் போயது சண்கயி லைக்குலாச் 
செப்பிப் போயாஞ் சேரன் குலத்தனாம் 
பப்பிப் போய படைஞன் பசுக்குழாத் 
தொப்பிப் போய்விர வற்று வளர்ர் சத, (௪) 

ஆல வாயரு எண்ணல தென்பதற் 
கேல வோ ரடை யாளமூ மின்மையாதீ 
சர்ல ஈரடன் னினாயொடுஞ் சார்தலாதற் 

கால வேலுதி யன்கலப் போர்லொன், (3



ப துனான் காவது. 

ஒருதி னத்தொரு வேதிய ஜனெண்டிளி 

மருதின் வாழு மதுரையி லுள்ளவன் 

கருதி வஞ்சியர் கோன்கடை புக்மீனன் 
வருதி யென்று மடழ்ச்தவ் வு ம். 

கூடன் மேய குருமணி யேற்ரொடு 

மாடன் மேயதன் னாவினு ளுஞ்சில 
பாடன் மேய பனவற் குதவினா. 

னீடன் மேய நிமிர்மணி மோலியான். 

கோதை ஈல்கயெ வாக்களைச் சொண்டுசண் 
போதை ஈல்கு புனற்பெருங் கூடல்சார்ந் 
கோதை நஈல்குமவ் வொரு சாய்கன்பான் 

மேதை ஈல்கு மறையவன் விற்தனன். 

சன்று போய்நெடு சாள்சென்றுங் காண்டுலா 

மென்று நாடி, யிருந்தவ ரோர் தின 
ஈன்று சால்பசு வாணிக னன்மனைச் 

சென்று கண்டையம் இரத் தெளிக்தனர், 

மணிம திற்றிரு மாமது னாச்தளிப் 

பணிவி டைக்குரி யாரிற் பலர்ருழீஇ 
யணித வப்பசு வாணிகத் தான்மனை 
ஈணிய வற்குச் தெரிச் துல் லானையே. 

இந்த வான்மது சேசற் குரியது 

வர்க வாறுனக் செங்ஙன் வகுக்சென 

வந்த ரசாய்க னகல்விலைப் பார்கொண்டேன் 

சச சான்மறை யோன்றலை யென்றனன். 

ரய னானெடவ வ$தணன் பாழ்புக௨ * 

வினைய வான்மது சேசச7 சென்றலும் 

புனையும் வானவன் போற்றிக் கொடுத்திட 

கினையு மிதுபெற் றறேனிச மேயென்றான், 

மறைவ லானொடும் வாணிகன் றன்னொுங் 

குறைவி லாஜஞெடுங் சோசைசன் பாற்புகூ௨ 
விறைவ னேயிஃ தெம்பெரு மானதா 
னிறையு ரீமறை யோத்கெங்ஙக னேர்ந்தனை. 

என்று கேட்ப விறைவன தாகிலென் 

குன்று ரூத்தொழு வத்துறக் கூடுமோ 

(௧) 

(௧௦) 

(க ௧ 

(௪௨) 

(௧௩) 

(௪௯) 

(௧௫) 

(௪௯)



௮7௮] இருவாரூர்த் இயாகரர்ச' வீலை, 

கொன்று பேரடை யாளமொன் .௮ண்டுசொ 

னன்று நீவிர் ஈடந்து வருந்தினர். 

ஈஞ்சி லுங்கொடி, சாமம் பள்பொரு 
எஞ்சி டா.து கவர்பவர் ர்யான் 

வஞ்சி யேன்வஞ்சி யேனென வஞ்சியான் 
“றஞ்சி டாத சனங்கொடு சொழற்றனன். 

சொற்ற போழ்தச் சுடர்மூடி. வேச்சனு 
மற்ற யாவருஞ் சூழவல் லாஜனொடு 
மற்ற மோவிய வாரு ரடைந்தனர் 
கொற்ற மார்மதிற் கூடலில் வாழ்ஈரே. 

சர்தீதி மேய தியாஃப் பராபர 
மூர்த்தி கோயிலின் வாயிலின் மூன்னிஞர் 

பார்த்தி பன்முத லாயவர் பண்பெலா 
மார்த்தி மிச்ச வமைச்சற் குராத்தனர், 

மூழு.து ஈன்கு தெரி*துமுன் லூலெலாம் 
பமுது சரப் பயின்ற மதிவலா 

னெழுது €ர்த்தி யிறைமு னவசொடுர் 

தொழுத புக்குத் துதித். து மொழிவனால். 

ஆகச்திருவிருத்தம் - ௬௯௯. 
௮ 

உ 

தருதாவுக்கரசு நாயனார். 
—PORaIOO— 

திருத்தாண்டகம். 
ஆவை 

திரச்சிற்றம்பலம். 
உயி.ரா வணமிருர் துற்று கோக்க 

யுள்ளச் ஜெயி னுருவெழுதி 
உயிரா வணஞ்செய்திட் டுன்கைச் தர்தா 

, அணரப் பவொரோ டொட்டி வாழ்தி 
யயிரா வணமேரு தானே றேறி 

யமரர்சா டாளாதே யாரு சாண்ட 
யயிசா வணமேயென்னம்மா னேகின் 

னருட்சண்ணா ஜேக்காதா சல்லா தாரே, 

திருச்சிற்றம்பலம், 
காங்கை ர்லிர். 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௧) 

(2.0) 

(2-5)



தியாகராசலிவுக் குறிப்புரை. 
த 

க டவுள்வாழ்த்து. 

வடுடுறிடுவ0:0--௮ 

௧, குடிலை - பிரணவம், பிரணவப் 
பொருள் திருமாலும் பிரமருமல்லர்; 
இவோயென்றுஉயர்ந்தோருணச, 
கொன்றைமலர் பிரணவ புஷ்பமெ 
ன்று கூறப்படும், 

௨, படர் : துன்பம். கழிஈசை - 

மிச்ச விருப்பம். ௮றமாதிகளையெய் 
த, வழிபடுவோர்க்கு ௮றக்கருணையை 
யும் வழிபடாதோர்க்கு மறக்கருணை 
யையும் ஆற்றி. 

he & . கன்னம், 

௪, தரு வேர் . மரத்தின்வேரை, 
நிரியாணம் - யானையின்கடைக்கண், 
உரவு சிதர் - வன்மையைச் திர்.த௫ 
ன்ற, புரவு - காத்தல், இச்செய்யு 
ளில் ஐம்பூசப்பெயர்களும் முறையே 
அமைந்திருத்தல் காண்க. 

டு, சீர்த்த வரை முழு தவா எடுத் 
தவர் . திறப்புற்ற மேருமலையாயெ 
பெரிய வில்லைத் தாங்கெயவரும், ஐ வ 
ண்டு உடை வேள் செயல் போய் மா 

யப் பார்த்தவர் - ஐந்து அ௮ம்புகளையு 
டைய மன்மதனது செயல் கெட் 
டொழியும்வண்ணம் ௮வனை நெற் 

றிச்சண்ணாற் பார்த்தவரும், ஐ முகத் 
தவர் . ஐந்துமுகங்களை யுடையவரு 
மாயே சிவபெருமானது, ஐ உறு மார் 
பில - அழகு மிச்ச திருமார்பில, 
துழாய் கமடம் பா.ர ஓடு சேர்த்தவ 
னா . திருத் துழாயையணிர் ச திருமா 
லாய ஆமையின் பாரமிக்க ஒட்டி. 
னைச்சேர்த்தவரும், உடு தவனா எடு 

தீது ஓர் அரவு ஆர்த்தவரை.ஈக்ஷத்திர 
ங்களின் சாயகனாெ சம் திரனை ௮ணி 
ந்து ஒப்பற்ற பாம்பினை ௮ரைஞாணா 
கத் கட்டியவரும், சார் தீராது ஓங்கும் 

௧௨ 

தவரை ஆள் ஈச்சம் தீர்த்தவரை . 
அன்பு நீங்காமல் ஒங்கப்பெற்ற முனி 
வ.ரரை ஆண்டருளும் ஈடுக்கந் தீர்த்த 
வென்னும் திருகாமத்தை யுடைய 
வருமா விராயகக்சடவுளை, அடை 
ந்து அவளை ராம் உள்வாம்.-; அடை 
ர்தவனரை' என ஒரு சொல்லாக, 
HAVO T அடைந்த மெய்யன்பர்களை 
நாம் சி்திப்பாமெனிலும் பொருச் 
தும், திருமாலாயய கூர்மதீசை விரா 
யகக்கடவுள் வென்றகதை இங்கே 

அறியற்பாலது. 
௬, *தந்தையிலாத்தந்தை' என் 

ற்து சி௨பெருமானை. எர்ைபிரானா 
இய ஆரூரன் . சுந்தரம் ச்திநாயனார். 

அவர், . திருமுதுகுன்றத்திற் பெற்று 
ஆற்றிலிட்டபொன்னை இத்தலத்திற். 
கமலாலயச்தில் முழு எடுத்தபொ 

முது, அனை உலாத்து, இவ்விசாய 
கர் மாற்றுக்காட்டிய சரிதம் இங்கே 
௮றியத்சக்க து. 

௭. கோசங்கள்-புத்தகங்கள், மூஷி 
சமாசஷஹ்ச அ௮சுரனுடைய கொடிய 
செய்கைகளையும் ௮ம்மூஷிசத்தின்சா 
தித்தொழிலையும் ஒற்றுமைப்படுத்தி 
இச்செப்யுளிற் கூறியிருததல் பாராட் 
டற்பாலத. 

௮. அறிவிலும் ௮றியாமையிலும்.. 
புத்திபூர்வமாகவும் ௮புத்.திபூர்வமாச 
வும், அறம் சா.ர - புண்ணியஞ்சோ, 
FTES SHES அடை. 

& நிறை வாஜும் தயங்கு காச . 
நிறைந்த வானுலகத்திலும் விளங்கப் 
பெற்ற மாணிக்கத்தை,கடுப்பு-வேசம். 

௪0, ஒரு பாம்பு தொழ - பதஞ்சலி 
முணீவர் வணங்க, 'ஒருபாம்பு உயிர்



௯௬௦ 

த்த-வாச௫கக்கயெ, வன்மீகராதர், புற் 
நிடங்சொண்ட மணியென்றும் வழ 
ங்கப்பெறுவாராதலின், *வன் மிச முன் 
னுமொருமாமணியை"என்ளூர்; hed 
றதொரு புற்நி னசத்தே மறைய 
கான்றதொரு மாணிக்கக் கட்டியே” 
என்பது, திருவாருருலா, ௧௭௦. இதிற் 
சிவபெருமான் புற்நிடம் கொண்டரு 
ளிபதற்குக் சாரணங்கூறிய ILS 
மிகப்பாராட்ட ற்பால.து. 

௧௪. ௮ன்ராமை - பகையின்மை, 
காரி- விடம். போற்றி. பாதுகாத்தரு 
ள்க; வியங்கோள், 

௧௨௨, மறையவ ரத கையில் 9 SB oo 
யுள்ள தென்பது நூற்கொள்கை; தே 
வர்களுள்ளே சிவபெருமானைப் பிரா 
மணுேொன்று வேதம் கூறுமாதலின், 
இங்கனம் கூறினார்; ரபிசாமண ணி 
யே கடவுளர் தம்முட் பிஞ்ஞகா”' ௭ 
பதனானுமுணர்க; காஞ்கப்புசாணம், 
காசோணப்ப்டலம், ௯ 

கடு, பூங்கோயில் - ஸ்ரீ வன்மிகரா 
தீருடைய ஆலயம்; இது பூமிதேவி 

யின் இதயகமலமாதலின், இ௫்ஙனம் 
வழங்கப் பெறுமென்பர்; **மே தினிக், 
காதன்மங்கையிதயகமலமா, மாதொ 
ர்பாகனாசாரூர்மலர்ந்ததால்” என்பது 
பெரியபுசாணம், இரு மலைச் சிறப்பு, 
௩௩) “பூமிகெஞ்சக, மன்றலங்கமல 
மாங் சமலைமாககர்'' என்பது திருவா 
ரூர்ப் புராணம், தலமூமைச் ௪ருக் 
கம், ௫௫, சோமாக்கர் தசொன்பறு, ஒரு 
இவலிங்கப்பெருமான் திருகாமம்; இக் 
நூல் டு-வதுலீலை ௮.-ம் செய்யுளைப் 
பார்ச்க. 

௧௬. பெண்ணரசு..இருமசள்,நிறம்- 
மார்பு, பிணை முன்னாய - விரும்பு 
இன்ற தமையனாக௫ய. மண்ணரசு - 
eens சக்கரவர்த்தி, லவீதிவிடங் 
கப்டுபருமான் - தியாகேசர், 

| ௧௮, இத, சிவசச்சதமாவளவன் 
பொருட்டு. அ ரசாட்சசெய்தவரும் இ" 
க்காப்பியததலைவருமாகய ஸ்ரீ தியாக 
ராச மூர்த்தியின் துதி. ௮கவைஃபிரா 
ali, 

இயாகராசலீலைக் குறிப்புணா. 

௨௦. சன்மார்க்கம் - ஞானமார்ச்ச 
ம்; திருவானைச்சாப்புராணம், கடவு 
ள்வாழ்ச்அ, ௩: “இணவ மகன்ற 
சுத்த வறிவல்லா லுருவ மில்லாத், 
தாரணுவி னகற லின்றிச் சகத்தினேக் 
தொழிலு மாற்றிச், கோணவ மனை 

த்து நீக்கிக் குறுயெ வுயிர்கட் கேல் 
லாம், பூணவ வின்ப ஈல்கும் பூசணிச் 
கன்பு செய்வாம்” என்னும் திருவிரு 

த்ததிைச் தழுவி இக்கவி அமைக்தி 
ருத்தல்காண்க. 

௨௧. நிஇலம் - எல்லாம். 
௨௨. கமலாம்பிகையின் மசுடம் 

சசண்டமருடமென்றம், ஆசனம் கு. 
ட்டி. சாசனமென்றும் கூறப்பெறும். 
குளம் - நெற்றி, சடாகம்; சிலேடை. 
இச்செய்யுளின்க ௬ த் தப் பின்னு 
ள்ளதான கமலாம்பிகையின் தியான 
சுலோகத்தாலுணர்க: 

அிரணெ.கரா௦ அில-பஜா௦றா.£ 

9௦ க௱௦ுகேடாி.காடியொ 

மூஹ்௩ வராயகா௦ ஊ௱-டஹ 

வ் ஹ$£ஜி.கா௦ி_௩்லொ சலயமா௦ 
Geof OOJIT 2. age ge eran 510 

வஊவூழாயெசு வராஸதி: ௯ 
௮.ஃயி.தா விஷஸொஷ..53 

௨௩. எல் இயங்கு ஓதை அமி ஒன் 
௮ - ஒளிவிளங்கப்பெற்ற ஓசையையு 
டைய ஓருருளையை. வல்லியம் கோ 
தை நீத்த பாம்பு - வியாக்கிரபாசமு 
னிவரும் குற்றத்ைைநீக்கெ பதஞ்சலி 

முனிவரும். வில்லி - வில்லையுடைய 
வர். ௮ம் கோதை என - அழகூயேமா 
லையாக, ௮ல்லியங்கோதை - நீலோத் 
பலாம்பிகை, 

௨௪, பரஞானம் - மேலானஞான 
ம்)பிச.த்தியகஷஞானம், கலர்-€ழோர். 

உடு. இச்செய்யுளில், 'சவிசையக 
சம் பொலி?ர்வக ரம்'என்றிருப்பை 5, 
'சவிகைவக ரம் பொலிடர்யகரம்' என 

த் திருத்திப் படித்துக்கொள்ச. துண் 
டம்-முகம், உண்மைவிளச்சம், ௩.௪, 
௩ட.ம் செய்யுட்களைப் பார்க்க,



இயாகராசலீலைக் குறிப்புரை. 

௨௪, கடுக்கை-ஃகொன்றை. உரு வ 
டி.வு ஈசொற்றுமை-உருவொற்றுமை 
யும் வடிவொற்றுமையுமாகய இர 
ண்டு; உரு, & mw, 

௨௭. ஆலமரத்தின் பெயசாயெ 
தொன்ம ரமென்பது இங்கே அறியற் 
பாலது; தொன்மை - பழமை. 

௨௮, ஈகையிலும் — 
லும் செங்கையிலும் தங்க அழல் 
கள் மூன்றும் குலத்தின் மூன்றுசிகை 
களுச்கு உவமை, முன்ஈஸக-முதன் 
மையான ஓளி, சூன்௮ு - தோண்டி. 
இன் ஈசைமார்பன் - இருமால்.. மன் 
ககை - நிலைபெற்ற இரிப்பு. 

௨௯, மேதாவியர்-௮றிவுடையோர், 
அவிதொறும் போது௮லர்ந்து பொலி; 
ஆவி-தடாகம். சலிங்கம்-ஒருதேயம், 
வேதிறரசருடைய கலககாலமொன் 
பில், Baral wo wee மற்றைப்பொருள் 
களோடு தம்மையும் கவர்ந்து கலிய் 
கதசேயஞ்சென்ற தில திருடர்களுச் 
குப்பலவகைச் தன்பங்களை உண்பெ 
ண்ணிவிட்டு, அப்பால், இத்சலத்தி 
ம்கு. மீண்டருளினொன்பது கர்ண 
பரம்பரைச் செய்தி, 

௩௦. நுதற்கண், எழுவாய், பொடி. 
sg -Ourp deg. தன்கேம்-செம் 
60 Lo pa, அதற்கண் நல்க. சவட்டி.- 

௮ழிதீ௮. 
௩.௧, வேத்திரம்- பிரம்பு. போது 

மலர், காலம், 
௩௨. ஒருமலை-விக்தஇரி, கை ஒரு 

மலை வில் துர் மலையா . கையில் ஒப் 
பற்ற மேருமலையாயெ வில்லையேக்திய 
பவழமலைபோன்ற தஇிருமேனியையு 
டைய சிவபெருமானாக, மரு மலை 
பைக்துளவு ௮ணிந்து அமரும் மலை 
யை-வாசனையைச்சுமக்த பசி.பதிரு ச் 
அழசயை ௮ணிம்து saps sand me 
ச திருமாலை; இம்மூனிவர் திருக்கு 
ற்ராலத்தில் திருமாலைச் சிவபிசானாக் 
கியது கூறியபடி, சரையைப்பொரும் ” 
அலை-கடல். செம்மல் - பெருமையிற் 
சிறந் சவர், 

௩௩. ஊழிமுசல் - சிவபெருமான். 

dah 

௩௪, சுமக்து உள்ள-சுமர்.து தியப 
னிக்கும்படி.. சிவபெருமான் தயிரன் 

அளித்தது, இவர் அருப்பைஞ்ஞி 
ails செல்லும்வழியில். ௮யிர் - 
சூக்களா, 

௩௫, ஆடி.யின் ஆ ௮ணியின் - கண் 
ணாடியிலே உண்டான அழகோடு; இ 
தில் ஆடியும் ஆவணியுமென்சின்ற 
மாதப்பெயர்கள் தொனித்தல்காண்க. 

௩௬, ஆசை அடையா . குற்றத் 
சை அடையாத, ஆசையெலாம்-பொ 
ன்னையெல்லாம், ஆசை உடையாருக் 
கும் - திக்காகுய ஆடையை உடைய 
சிவபெருமானுக்கும். மா சைலம் - பெ 
நிய சக்கரவாளூரி, தேசை- ஒளியை, 

௩௭, களும் - இழிக்கும், இத்தலச். 
தில் தியாகேசருடைய திருவிழாச் இ 
ருமூக்த்தை எவ்விடத்திற்கும் சண் 
டேசகாயனார் அ௮னளுப்புதல் மரபு; இத 
னை, திருவாரூர்ப்புராணம், பாயிரம், 
௧௫. ம் செய்யுளாலும், டூ. புசாணம் 
இருவிழாச்சருக்கம், ௨-ம் செய்யு 
ளாலும் உணர்க, 

௩௮. ஈத்தம் - இருள், சிதர்த்து . 
சிதரச்செய்து. 

௩௯, மாமான் .- பெரியமஹான். 
௪௦. சாதனம் - உருத்திராக்கம். 
௪௨. துறைசை.-.திருவாவடுதுறை. 

பஞ்சாச்க.ரதே௫கர் - ஈசமச்சிவாயதேசி 
கர். சைலாதி - சிலாசமுணிவர் புத்தி 
ரர்; இருஈச்திதேவர். மலைச் த-சூடிய, 

சாம். அம்பலவாண முனிவெென் 
பவர், இந் நாலா௫ரியர் பாடிய பிள்ளை 
த்தமிழ், சலம்பகமென்லும் பிரபந்த 
ங்களைப் பெற்ற அம்பலவாண தேக 
சல்லர்; இளமைப்பருவத்தில் இந்தா 
லரசிரியர்க்குச் சில சைவழால்களுக் 
குப் பொருள் கூறியவர், 

நூல் ஒயந்றுதற்தக் காரணம். 

௧, சேவாசிரயனாம் சாவணம் % 
யிரக்கால் மண்டபம்; “தேவா சிரய 
னெஜுந்திருக் Srey eons”? என்பத, 
பெரிய புராணம், இருச்கூட்டச் Ap 
ப்பு, 2.



Sot 

அவையடக்கம். 

௧, :*தன்பெருமை தானறியாச் த 
ன்்மையன் சாண்'' என்பது-திருஙாச 

கம், திருச்சாழல், ௧௯, எ்வோரும 
உன்லுஇன்ற பெருமையார் . ஸ்ரீ 
ணிச்சவாசகர். 

௨, (ரரீன்பு சேவர்களிர் பலர் செ 
ருக்குற்றுச் தம்முட் பிணங்யெகாலச் 
தில், சிவபெருமான், ஒரியச்சவடி.வங் 
சொண்டு சென்று, அவர்களுக்கு 
முன்னே ஒருதரும்பைநாட்டி, Hey 
ர்களை கோக்க, உங்களில், இத்துரும் 
பை அசைக்கவல்லவர் எவரோ ௮வ 
மோ றெந்தவர்' என்ன, அவர்களுள் 
ஒவ்வொருவரும் தத்தம் படைக்கல 
ங்களை விடுத்து ௮தனை ௮சைக்க 
விலியிலராயினாரொன்பது இச்செய் 
யுளிற் குறித்துள்ள கதை; இசனை, 
(கக். தபு.ராணம், ETD SECT vid, 
௪௧) “'செம்மாக்து தற்புகழுந் தேவர் 
குழு வும்மருள, வெம்மான் பிறன் 
போ லிருந்சோர் துரும்புநிறீஇ, யம் 
மாதன் செய்கை யனைச்துமெனக் 
காட்டினனே, ஈம்மாலு முற்றுஞ் சில 
வென்கை நாணன்றோ'' என்லும் 
இருவிருத்தச்சா ஓுணர்க; இவ்வர 
லாறு கேனோப நிடதத்திற் கூறப்பட் 
டுள்ள தென்பர், 

௩. மூகத்திலுக்கு உரிய அங்சம்- 
சண் _முசிலியவைகள். ஒன்றை - 
பனையோலையை. 

௪, தட்டு - தடை. எள் தனை - 
எள்ளளவு, கெட்டதைப்பெருகற்றெ 
ன்றல், “இருமங்கலியம் பெருகிற்று! 
என்னும் மங்கல வழச்சா லஓணரப்ப 
டும், 

டு. Lee இயல் ஆசு - ஜஐந்திலக் 
சணக்குற்றம், ° 

௬. 'தமிழ்' என்பதற்குப் பொருள் 
'இங்ே ச இனிமையென்பது, 

திரு நாட்டுப்படலம், 

ட் ஸ்ரீ பராசத்தி, திருவாரூரில் &C 
தடி வில் வாள் துன்று நீர்வளை சக்க: வாணி: தீர்த்தத்தின். , வடகரையில் 

go Gur உலகுப்யத் சவஞ்செ 

தியாகராசலீலைக் குறிப்புஷா. 

ய் சதருஞூன்றனொன்பது, திருவா 
ரூர்ப்புராண வரலாறு; பராசத்திச் 
சருச்சம், ௨: (சத்திரம் பழுத்த தெ 

ய்வத் திருந்தெழில் வாணி தீர்த்தத், 
அத்த. திசையின் பாங்க ரராதியா 
யூலச முய்ய, வத்தனா ரூர னெண் 
டோ ளாதித னமல ஞான, சத்திதா 
னூழி யூழி தவம்புரிர் துறையு மன் 
தே'' எனவும், டை புராணம், வன்மி 
சநாதச்சருக்கம், ௬௧, © அ௮றப்பசுங் 
கொமழு.சவ மாற்று மிக்ஈகர்'” எனவும் 
வருவனவற்றாலுணர்க, 

௪. சம்முடைய பிள்ளையை உரு 
ளையினமேடத்தி ௮வன்மிது தே 
ரைச் செலுத்திய மனுநிதிகண்ட சோ 
yr அரசாண்ட விசேடம் இச்செய்யு 
ND கூறப்பட்டது, இக்கசையின் 
விரிவைப் பெறியபுசாணச்துள்ள திரு 
வாரூர்ச் சிறப்பாலுணர்க, திருவாரூர் 
ப்புராணம், இருஈகரச்சிறப்பு,௧௩௮-ம் 
செய்யுளைப் பார்க்க, 

டு, இச்செய்யுள், “*கள்ளா விளையு 
ளூம்'', “பொறையொருங்கு'', “Cs 
டறியா" என்னும் இருக்குதள்களின் 

கருத்தைத் தழுவியதென்றறிக; 
௪௩.௧, ௪௭௩௩, ௪௩௬, 

௪, சென்னி - சோழன், தலை, 
௮. நீர். தீர்த்தம், குணம், 

௧௦. ஏச்கழமுத்தம் - தலையெடுப்பு, 

இதன் முதலடியில், , திநக்தறள்; 
“உறுபசியு மோவாப் பிணியுஞ் செ 
DICH EI CF சேரா இயல்வது நாடு”? 
என்பதன்கருத்தும், இரண்டாமடி, 

யில், “Gar puns கெட்ட விடத் 
தும் வளங்குன்ர, காடென்ப நாட் 
2p pre” CTE LI FOR ERS BILD BEN LD 
6 SIT or OT, 

௧௧. குரவு . 'சறுமணம், உரவு. 
வலி, புண்டரீகம் - வெண்டாமனா. 

௧௨, எதிர் ௮சை - மேம்குத்திசை. 
அவன் திணை .. தெய்தனிலம், 

௧௩, மேகத்திற்கும் இிருமா.லுக்கும் 
லடை: மால் . மேகம்,. திருமால், 

சம் விளங்குறத் சோற்றி . (6மகச்



இயாகராசலீலைக் குறிப்புரை, 

தற்கு) மின்னலும் வில்லும் ஆ௫ய 
ட்பின் ஒளிகளை Wes நீராயு 

டைய சடல்குழ்க்த உலகம் விளங் 
குறும் வண்ணம் தோற்றி, (திருமா 
அக்கு) தண்டம், வில், கட்கம், மிச்ச 
நீரிற்றோன்றிய சங்கம், சக்சரப்ப 
டை என்னலும் இவற்றை விளங்கத் 
தோற்றி, “அலரிருக்கையா Car Bw 
மேறி' என்பது மேகத்திற்ரும் பி 
oso சிலேடை; தனபால் கீரிருச் 
2லோகூடி. மலைமேலேறியெனவும் 
கான் பூவிலிருத்தலோக்டி. ௮ன் 
ன த்தின்மேலேறி யெனவும் இதற் 
முப் பொருள்சொள்க. 

௧௪, வேனில், விளி. நெடுமொழி- 
சன்னுடைய மேம்பாிகளைச் சொல் 
அஞ்சொல். 

கடு. மாய்த்து - மறைத்து. 
௧௬. குவால் - குவியல். உவா - 

நிறைவு. 
௧௭, தமக்கிறை . இந்திரன்; Ha 

ன்மகள் - தெய்வயானை; சேவகன் - 
முருகக்கடவுள்; அவர் திணை, குறிஞ்சி. 
௮ம்மசகபதிரிலம், மருதம்; அவன் 
பின்னவன் - உபேந்திரர்; 'திருமால் ; 
௮வர்நிலம், முல்லை. கானலக் தலை - 
செய்தல், ' 

௧௮. வந்துவந்து, அடுக்கு. உலாம் 
வந்து - உலாவும் சாற்றே; விளி, கா 
.ற்றின்வாகனம், கலைமான், தனிதம் - 
Gin sa gp fer, 

௧௯௬, அவ்விடம் ஒருவி. கருவி-௯. 
ட்டம், வள்ளுறை  பெருமையையு 
டைய துளிகளை, 

௨௧. சொல் - புகழ், செல், பதல்- 
உண்டாதல், 

௨௪. தேரின் - ஆராய்ந்தால். தே 
க்கெறிதல் - ஏப்பம்விடு சல். குடி, 
ஞை-ஆ.று.. வாரி - கீர்,.தேக்கி.நிறை 

௨௫, மச்த-மெலல; “ind sis 
மணந்தது வாடையே” என்பர் கம். ப 
பரி; இளைகண்டு மீங்குபடலம், ௪௪, 

2௪. அங்குரித்த - முளைத்த. 
௨௯. புகழின்நிறம் வெண்மை. . 

Sn Fe. 

௩௪, மயில், குறிஞ்சிக் கருப்பொ 

௩, ஞாழல்-புலிரசக்சொன்றை: 
அரும்பு புலிரகத்திற்கு உவ 

1௦. உடர்.ஈகம்) புலியுகிென்ச, 
௬டு. இசையுறச்சிறக்தவனாயடை 

பவர்க்கு- -புசழ்மிகும்படி. சிறுப்பூற்ரோ 
ர்களை ௮டைபவர்களுக்கு, ஒலிமிசச் 
Apes மூங்கலை ௮டைந்தகொடிச்கு. 
இச்செய்யுள், '* முருகுவிரி மலர்க 
கொடிசண் மூங்கன்மிசைப் பதிந்து 
போய்ப், பொருவரிய துறச்சத்துப் 
புகுந்துவளர் கற்பகமா, மரமுழுதும் 
UL துலவும் வளர்மதியின் மேலாய, 
பெரியவனா யடைசர்தொழுகப் பெறி 
தீறுறக்சம் புகலரிதோ'' (திருச்காளக 
தீதிபுராணம், சென்சைலாயச்சருக்க 
ம், ௧௯) என்பதைத் தழுவியிருச்சல் 
ஒர்க், 

௬௬. வரி- வண்டு, இனைக்கதிர்க்கு 
௮ணில்வால் உவமை, 

௬௭, புண்டரீகம் - புலி, தாமனா. 
கால்வாய்.யானை, ரான்குவாய், எண் 
கை - கரடியை, எட்டுக்கைசள். மா 
சுணச்டடச்கை - பாம்பின்சண்ணே 
சயனித்தல், பெரும்பாம்புகள் டெத் 

தில், வளை திகிரி - வளைந்சமூங்கில், 
சங்கும் சக்கரமும், 

௬௮, மொய் - வலி, 
௬௬, கவலைமூலம்- சவலைக்ழெங்கு, 

சுராபடும் இரு சம்பு. உட்ட்ளைபொருச் 
திய இருப்புப்பாறை; பெரும்பாளுழ் 
றுப்படை, ௬௧௪, ௬௨-ம் அழ.கள்யும் 
அவற்றின். உணாயையும் பார்ச்ச, ௮ 
௪௬ - திருசாவுக்கர சுராயனார். 

௪௦, ஈன்று - ஒலித்து, நிறிஇ.கிறு 
தீதி, மிறை . நடுக்கம். 

௪௨. இளையசேய் - முருகச்சட 
வுள். 

௪௩. இறும்பு - குறுங்காடு, சவர்க் 
சம் - கொங்கைகள், தேவருலசம், 

௪௪: குலிசம் - ' வச்சிரரயு ச்சை, 
வேல் அனுக்கும் .-: வேற்படையைக் 
கெடுக்கும்... சொழு,ச்சி - வள்ளீராய 
யொர், , 

அதக
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$B. Qed. Hear wis சீசாள்.குரு- 
கிறம், 

௪௬௪, தகர் மருப்பு - ஆட்டு 
யின் கொம்பு, முகத் இருகு செல் 
மீசை, ஐவனம் - மலைெல், சாத் 
சுடவுள் - ஐயனார், 

௪௭, சாம்பு இள முளை.மூங்கிலின் 
இளையமுளை. கயமுணி - யானைக்கன் 
௮. குளகு-விலங்குணவ.. கழை . 
குதி.துக்கோல், 

௪௮. வேங்கை - புலியும் வேங்கை 
மரமும். வேழுக்சால் - யானையின் 
காலும், மூங்கிலின் அடியும், ஆகீ 
கள் - பசுச்கஞ்ம் ஆச்சாம ரங்களும். 
சே . இடபமும் சேமாமும். இல்லம்- 
வீடும், தேற்றாமரமும், இதிலுள்ள 
வாக்கியங்கள் வியச் ,ற்பாலன, காஞ் 
இப்புராணம், திருநாட்டுப்படலம், 
௪௭, ௪௮-ம் செய்புட்களைப் பார்க்க, 
௦. தனித்துறைதல் மூலலைக்கும், 

உடன் செல்லல். பாலைக்கும், ஊடல் 
மருதத்திற்கும், இரங்கல் நெய்தலுக் 
கும், கூடல் குறிஞ்சிச்ரும் உரிப்பொ 
'ருள்.கள். 

டுக, கிறத் தளி - மார்பாிய கோ 
யில். விடங்கர் - இயாசேசர், முல்லை 
நிலத்திற்குத் தெய்வம், இருமால். 

டஇ௨. ரகுடவிமார் - இடைச்சியர், 

டு௩ , குல்லை.திருத் துழாய், இப்பர்- 
இடையர், இக்சவி சிலேடை, 

டு௪, *சாதனமின்றி” என்று இருத் 
இிக்கொள்க; “சாதன மின்றி '0யொன் 
றைச் சாதிப்பா ௬லூ லில்லை'' என் 
ப.ஐத, சைவல்யஈவநீதம். இடைச்சொ 
மில் - இடைச்சாஇக்குரிய தொழில், 
முத்சொழில்களுள் நடுத்தொழிலா 
இய காத்தல். . 
இ, மை - அஞ்சனம். 
௮. ௮றம் வளர்த்தவள் - மூப்பத் 

இரண்டு தருமங்களையும் வளர்த்தவ 
சாய உமாதேவியார். வால் அரி ப. 
சம்-வெள்ளிய அரிசி.பாலாயெ சோறு." 
௪௦, மலரணங்கு எனும் மான்புண 
ர்மால்.திருமகளென்கற மானைச் சே 
ர்ந்த திருமால்; மான்புணர் மானென் 

இயாகராசலீலைக் குறிப்புரை. 

பதும் ஒருபொருள், மூகலடி. சிலே 
டை. குமிழ் - குமிழமரரம், மூச்கு. 
குழை . தளிர், காது, 

௬௧, முயல்கள், ஒருவர் முயற்கி 
யாலுண்டாகய பயிமாயும் ஒருவர் 
வெட்டிய குளத் துரினலாயும் உண்ணா 
வென்பர்;' இதனை, மயரற வொரு 
வர் தொட்ட வண்குளப் புனலும் 
வேண்டா, வியணிலப் பயிரு மேயா 
வேலியுங் கடத்தல் செய்யா, முயலி 
னம் வாழா நின்ற முூழறைதிறம் பா 
மை நஈன்றென், றுயலுறு மனத்தார் 
நோக்கி யுவப்பன கரிய கானம்'' என் 
னும் திருவானைச்காப்புராணத்தாலும் 
உணர்க; திருகாட்டுச் சிறப்பு, ௩௨. 
அருங்குரைத்து - அருமையையுடை 

யது, 
௬௨, ஏறு இமில், குறும்பொறை 

காடர் - முல்லைநிலத் தலைவர், 
௬௩. கொன்றை வேய்ங்குழல் - 

கொன்மைப்பூவைச் செருயெ புல்லா 
ங்குழல்; வேய்ங்குழலென்பதை வங் 
வயேத்திற்குப் பெயராகச் கொன்றை 

ப்பழத்தைத் துருவித் தளைத்த குழல் 
என்று கூறுதலும் பொருந்தும்; சிலப் 
பதிகாசம், ஆய்ச்சியர் கு. ரவை, “கன் 
றுகுணிலா'' என்பது முதலிய செய் 
யுட்களையும் Soup Dew உளாகளையும் 
பார்க்க, மங்கை - மங்கலமென்னு 
மூர். பொற்ற - பொலிவுபெற்த, 

௬௫. சே.- இடபம், காசை .௧கா 
யாமசம், 

௬௬. கொன்றை .- கொன்மைச்சா 
ய்; அகுபெயர், கோபம் - இர்இசகோ 
பம். 

௬௭, சாகம் . ளோ. 
௬௮, தாய் - தாவி, 
௬௯. ஆம்பிகள் - காளான்கள், 
௭௧, பானல் - மருதநிலம், கலவு 

தல் - கலத்தல். , 
௪௭௨/4 பணை . மருதநிலஓம், 
௭௩. மருதகிலமாக்களுக்கும் சேவ 

.ர்களுக்கும் சிலேடை. 
௪௪, ஸ்ரீதியாகராச மூர்த்தியைத் 

தானே வைத்துச் கொண்டுபூசயாது



தியாகராசலீலைக் குறிப்புரை. 

முசுகுந்த சக்கரவர்த்தியிடம். கொடு 
ச் துவிட்ட கொடும்பாவத்தால், இம் 
திரன், தன்னுடைய பெருஞ் செல்வ 
த்தை இழந்து புலையனாகு, அப்பாவ 
ததைப் போக்கிக்கொள்ளுதற்போரு 
ட்டுத் திருவாரூரையடைந்து, 'சரிச 
னத்திற்கு எல்லா ஊராரும்வருக' என் 
று திருவிழாக்காலத்தில் யானைமீதே 

றி மூரசறைச்து இருவீதியைச் சுழ்ச் 
துவர்தானென்பர் ; இதனை, கந்தபு 
சாணம், கந்தலிரதப்படலம், ௧௨௦, 
௧௨௧-ம் திருவிருச்சங்களாலும், ஷே 
புராணம், தெய்வயானையம்மை இரு 
மணப்படலம் ௬௧-ம் இருவிருத்தச்தா 
லுழுணர்க, !(யானையேறும் பெரும்ப 
றையன்' என்னும் வழக்கமுமுண்டு, 
இதுபற்றியே இச்செய்யுளில் இந்தி 
மனை மள்ளருள் ஒருவனாகக்கூமினர். 

௭௫. இருந்தை - கரி, 
௭௬. மறை தேர்ந்த அன்னம்-பிர 

மனாகிய ௮ன்னம், கலைமான்-ஸ.ரஸ் 
a $C gel, 

௭௭, வயலை - பசலைக்கொடி, 
௭௯, பின்னவன் - கண்ணபிரான், 

நாஞ்சில்- கலப்பை, முன்னவன் - பல 
சாமர், காராக்கள் - எருமைகள், 

௮௧, இண்௰ிணித்தாட்டுங்காதன சி 
ந்தாமணி . தியாகராசர், 

42 ஒருருரள் - குண்டோதரன். 
சழிகாமுகர். மிச்சசாமத்தை 

படையோர். உறந்த - மிச்ச, 
௮௪. பிள்ளையவர்கள் இச்.நால் இய 

ந்றுகையில் இர்காட்டு*சிறப்பிலுள்ள 
சில பாடல்களைக்கேட்டி அழுக்காறு 
bp புலவரொருவர், *நீங்கள் சோழ 
சாட்டை எவ்வாறு இறப்பிப்பிலும் 
பாண்டிராட்டின் பெருமை இதற்கு 
வாராது என்று பல நியாயங்களைச் 
கூறி, பன்னுசர்ச்பிள்ளிராடும்....... 
கான்றிடாதே'' (சேதுபு ராணம், திரு 
நாட்டுச்சிறப்பு-௪௦௭) என்னும் செய் 
யுளைச் சொல்லிக்காட்டியவுடன், ௮வர் ' 
கூறியவற்றைப் பற்பல ஆதாரங்களைச் 
கொண்டு மறுத்துக்கூறியபின், இச் 
செய்யுள் இயற்றப்பெற்றசென்பர், 

Fal 

Jer, Ueto Feta Serger - ue 
வும் சிலவுமாடிய மீன்கள்; “பலவற் 
நிறுதி நிடுமொழி யுளவே, செய்யுள் 
சண்ணிய தொடர்மொழி யான.” 
(தால். உயிர்மயங், ௧௧-ம் சூ.) என் 
பது இதற்ருவிதி; *கறரைாதிட ராதி மா 
ட்டுங் கலப்பன பலாஞ்சி லரமே.'? எ 
ன்பது திருவானைக்சாப்பு ராணம், இழு. 
நாட்டுச்சிறட்பு, ௪டு, 

௮/௯. அவல - பள்ளம். 
௬௦. கலங்கயென்பது - €லேடை. 
௯௧. 'இருமுதகு சவர் - தாய்தந்தை 

யர். ஓக்கம் - உயர்ச்சி, 
௯-௩. ஜெள்ளல் - பள்ளம், 
௧௪. அருவம்ரான்கு - நாதம், விர் 

த, சத்தி, சிவம், உருவம்சான்கு-பி.ர 
மன், விஷ்ணு, உருத்திரன், மகேசு 
வ.ரன். ருவருவொன்று-ச சாடிவன், 

௬௯டு. பற்ராச.௨லோசங்களைப்பொ . 
ருத்தும் மெல்லியதக (0; 'ஒத்.றுமைப் 
படாத ௨ லோசங்களை ஒற்றுமைப். 
படப் பத்ருசிட்டு விளச்சனொற்போல 

மேதீற்குறட்பாவின் இறுதிக்கண் ஒன் 
றும் இரண்டும் ௮சைகூட்டி. உச்சரிக் 
கப்பட்டயொப்பருங்கலச்சாரிகை,செ 
ய்யுளியல் ௩-ம் செய்யுள் உமா.) என் 
னும் வாக்கியம் இங்கே அறியற்பா 
லது. 

௯௬. உவளசம் - அர்சப்புரம். 
௯௯. பருப்பொருட்டாம் - ஸ்தூல 

மான பொருளையடையதாடய, நுண் 
போரறுட்டாம் - நுண்பொருளையுடை 
யதாகய; “பருக்பொருட்டாகயே பாயி 
சங்கேட்டார்க்கு துண் பொருட்டாக 
ய நூல் இனிது விளங்கும்' என்ப 

தும், 'கொழுச்சென்றவழித்துன்னூசி 
இனிது செல்லுமாறுபோல' என்ப 
தும் (தொல். பாயிசம், ஈச்சிஞர்க 
னியம்) ஈண்டு அதியற்பால்ன; அன் 
னூசி - கலப்பையிஓள்ள ஒழுறப்பு. 

00. அன்பு டை வார்த்தை, 

அ௮ரியோரு பிறப்பு-பல.ராமாவதாரம். 
வன்படை - கலப்பை, இருபிறப்பு .- 
மச்சமும் கூர்மமும். 

௧௦௪. சங்கு - வரம்பின்பக்கம்,



ar 

௧௦௬, 'ப.ரம்பு.சழனிதிருத்தும் பல 
சை. 

௧௦௭, | Ober - திலைக்காவல், மூலத் 
தளை - நூலபச்தம். 

௧0௯, பன்முளை - பலமூங்கில், ௫ 
௧௧௦. விந்து - சுத்தமாயை, வை 

கரி . ஒருவாக்கு, மாயை - அசத்த 
மாயை. அவ்வியத்தம் - பிரகிருதிமா 
யை. விந்து வைகரிமுதலியவற்றை 
யும், மாயை அ. ராகமுதலியவற்றை 

யும், அ௮வ்வியத்தம் முக்குணமுதலிய 
வற்றையும் தர் தாற்போல, ஒருகால் 

சக௧, பயம் - பிரயோசனம், நீர், 
செய்யுள் - வயல்களுள். 

8: ௧௧௨. பிரபுலிங்கலீலை, மாயையுற் 
[ அத்திகதி, ௪௯. ம் செய்யுளைப் பார் 
க, 

௧௧௩. ராறு . நாற்று, 
் ௧௧௪, தஇிருப்பனர் தாளிற் சிவலிங்க 
ப்பெருமான், முதலில் சேசாகத்தோ 
ன்றி ௮ப்பால்' சாடகையென்னும்மா 
தின்மாலையைஅ௮ணிக்து கொள்ளுதற் 
குவளைந்து பின்பு குங்குலியச்சலையகா 
யனாருக்கு நிமிர்க்தருளியகைத ஈண் 
ணெரரற்பால.து. 

. க்கட... ஏரண்டபும் . கொட்டை 

யூர். 
௧௧௭. விது - சந்திரன், 

. ௧௧௮. குரவனில்-ஆசிரியன்போல, 
௧௧௯, வீ - பறவை; வீ எழும். 
௧௨0, காது வெம்பகை யென்பது 

ற்குக் காதுஇன்ற : பெம்பகையென் 
றும், காதினதுவெம்பகையென்றும் 
பொருள்கொள்க, 

௪௨௧, சாற்பசை, அரைப்பகையெ 
ன்பன சிலேடை: காலினதுபகை, 
காலளவாயேபகை ; இடையினதப 
608, அரையளவாயேபகை யென்பன 
'பொருள், 

S20, OF ஆம்.பல் நீலம் - அழகு 
உண்டான : பலவாயயே : நீலப்பூ. ஆம் 
பல்கும் - நீரிற் பெருயெ. அம்பல் மா 
Sie geudecroe cere oa Gi 
மசளிர், 

~
 

இயாகராசலீலைக் குறிப்பு. 

௧௨௩, குவலயம், புண்டரீகம், ஆ 
ம்பலென்பன சிலேடைகள், 

௧௨௪. பன்னல் .. பஞ்சு. 
க௨டு,. நுணலை - ஒருவகைத் ga 

ளை; நுணலெனவும் வழங்கும்; “e@ 
ம்பு கொலீஇ.வரிநுண லகழ்ர்து'' என் 
பது ஈற்மிணை, டு௯; “*வரிறுணல் ௧2: 
me gC senr Oger.” என்பது ஐங் 
குறுநாறு, ௪௬௮, கொள்ளைகாகு-குரு 
ட்டு ஈத்சை. சவைக்கால் - ஈண்டு, 

௧௨௬. சின்னப்பூ- -அடையாளப்பூ, 
கட்ட - களைக்ச, ஆற்றுக் காலாட்டி. 
யர் - உழத்தியர், 

௧௨௭. குளிர்.ஈண்டு, 
௧௨௯. கழுச்கடை.ஈட்டி, மரகத 

வறை? என்று இருத்திக்கொள்க, 
௧௩௦, பூமி பொன்னிற முடைய 

தென்பர்; **பொன்பார் புனல் வெண் 
மை'் ' (உண்மைவிளக்கம், ௬) என்ப 
ES Mets, பாலி . பாலாறு, விரி 
ஞ்சை - திருவிரிஞ்€ீபுரம். ௮த்தல,த் 
தில், திருமஞ்சனஞ் செய்கையில், 
இருமுடி. எட்டாதது பற்றிக் குந்தி 
க்குந்தி வருந்திய சிவசருமாவென்லும் 
ஆஇிசையச் சிறுவருக்சாகச் சிவபெரு 
மான் திருமுடியை வளைத்தருளிஞார். 
இவ்வருமைச் சரிதையை, ஒை விரிஞ் 
சைச் தலபுராணத்துள்ள பாலனுச் 

குத் திருமுடி.வளைத்த சருக்கத்தாலு 
ணர்சக, : 
௧௩. மேக்கு - மேல். இழக்கு - 

இழ். குயம் - அரிவாள். 
௧௩௨, மண்டொ௫ுகருவி-மண்வெ 

ட்டி. மின்னார் குயம்.ஒளிபோருக்திய 
அரிவாள், மகளிருடைய சொங்கை, 

௧௩௪. பக்கம் . இறகு, மாய்த்தோ 
ன் - இந்திரன். ௮ரி-நெற்கதிர், ஆவி- 
தடாகம், 
.க௩ட௫, தானம் . தேவருலகம், எரு 

மைக்சடாக்களுக்கு மேகங்கள் உவ 
மை, 

௧௩௬.. வை . வைக்கோல், . 
௧௩௭, குண்டை ஊர் தம்பிராஞார்- 

இடபத்தை ஊரும் சவெபெருமான், 
குண்டை யூர்க்ழெவர் . பரவையாரு



இயாகராசலீலைக் குறிப்புரை. 

கீரு நெற்பொதி யளித்துவந்தவர், இ 
ண்டை - தாமரை, 

௧௩௯. தொழுதி, இராசி, ரப்பை, 
சங்கம், கூட்டமென்பன ஒருபோரு 
ட் சொற்கள், 

௧௪௦. இரு, வாரூரில், திருக்கோயில், 
"தேவதீர்ச்சம், செங்கழுநீரோடை இ 
வை ஜவைந்து வேலிகளென்பர்; இந் 
நால் மூன்றாவதுலீலை ௧௧. ம்பாடல் 
பார்ச்ச; அஞ்சணை வேலியாரூ ரா 
தரிச் திடங்கொண் டாரோ'' என்பது 
தேவாரம்; தஇருகா. ““குழல்வலங்கொ 
ண்ட”; “குளம் வாவிமதி, லைவேலி 
யாந்திரு வாஞூர்த் தியாகர்” என்பது 
இருவாரூர்க்கோவை, 

௧௪௧. கெய்தனிலமாக்ஈள் சருமி 
ன் கொம்பை நாட்டிப் பூசிக்க, அதி 
ல்வருணன்தோன்றி அவர்களுக்கு ௮ 
ருள்செய்வானென்று பண்டைச் தமி 
ழ்நால்கள் தெரிவிக்கின்றன; **சனைச் 
சுறவின் கோடுநட்டு, மனைச்சேர்ச் 
இய வல்லணங்கினால்'' என்பது பட் 
உனப்பாலை, ௮௬ - ௮௪, திருவானை 
க்காப்புராணம், திருகாட்டுச்சிறப்பு, 

௯௬-ம் திருவிருச்சமும் இதனை ஈன் 
குபுலப்படுத் தும், 

௧௪௨. பாக்கம் -. நெய்தனிலத் 
தூர்; கடற்பச்கத்திலுள்ளசென்றபடி, 
விழைய -ஒப்ப. போந்து - பனை. 

௧௪௩. நாவாய் - கப்பல், சாவை 
யுடைய வாய். 

௧௪௪. கொலை ஏ- (மன்மசனறுடை 
ய) கொலைப்பாணம்; என்றது நீலோ 
ந்பலத்தை. துற்ற - நெருங்கெய. ௮ற் 
ஐம் - சோர்வு. மன்மதனுக்கு உடை 
வாள் தாழை. அவன்மூரசு கடல், 
அ௮வன்குடை சம$இரன். ௮வன்சொடி. 
மீன், நெய்தனிலம் போர்செய்தற்கு 
உரிய இடமென்பது புறப்பொருணூ 
ற்கொள்கை. 

௧௫௪௫. தம்பிரான்றோழூர் - சுந்தர 
மூர்த்திராயனார், தெய்வதவாவி - சம் 
லாலயதீர்த்தம், 

௧௪௬, வண்டு . பி.ரமரமும் சங்க 
(pu. 

oh 

௭ 

௧௪௭. மாம்போழ் - மாவடுவின்பி 
ளவு, ஆருளம் . வளர்ச்சிக்குக்காரண 
மாகிய ஊழ், முயல் - மூயற்கி, 

௧௫௦, விடல் - விற்றல். 
௧௫௪, அளி. வண்டு, அன்பு, 
௧௫௩, கொக்கரை . சங்கு. 
௧௫௪, கோடு - சங்கு. 
க௫௫. சண்பைநாவலர்-தருரான 

சம்ப$ தஞூர்த்தமாயஞர், 'தன்னை'என் 

றது நெய்தனிலச்தை; திரஞானசம் 
பந்தமூர்த்திராயனார் இருஈனிபள்ளிச் 
கு எழுந்தருளியபோது ௮த்தலம் பா 
லையாக இருத்சலையும் ௮சனால் உயிர் 
சள்வருக் து சலையும் அறிக்து, அதனை 
செய்தனிலமாசச் செய்தருளினரெ 
ன்று பேரியோர் கூறுகின்றனர்; “பாக 
லைநெய்சல்பாடியதும்'' என்னும் இரு 
கீகளித்.றுப்படியாரும் இதனை வலியு 
DE Bild, ௪௨, 

௪௫௬. பரல்முசம்பு.பருக்கைக்கஈற் 
களாலாதிய மேடு, 

௧௫௭. மூழிவில்லாத வீரமாவது 
சல்லினிடக்தேமேவும் சிறப்பையு 
டையது; வீரர் போர்கச்களத்திற் பின் 
னிடா.த யுச்சஞ்செய்து இறச்தால், 
அவர்கள்பெயரையும் பெருமைகளை 
யும் ஒருகல்லில் எழுதி ௮தனை ஈட்டு 

அவரை அதிற் பிரதிஷ்டிப்பித்துத் 
தெய்வமாகநினைந்து வழிபடுதல் 
இச்சமிழ்ராட்டுப் பண்டைவழக் 
கம்; இதனைப் புறரானூறு முதலிய 
வற்றாீலுணர்க. அ.ச்தெய்வம் வீரனெ 
னவும் ௮க்சல்”வீ.ரச்கல்லெனவும் வழ 
ங்கும். 

௧௫௮. ௮ல் சள்ளியிலிருந் துண் 
டாவது, 

௧௫௯. .கலை - சல்லினை. கொளா - 

சொண்டு, 
௧௬௦, குறை - கொள்ளை, குறும்பு - 

பாலைநிலத்தூர். 
௧௬௧. சவக்ருறி - சிவலிங்கம். 
௧௬௨. அ௮ணவுதல்- அணுகுதல், க. 

சாமரத்தின்பூ பாவையாசக்கூறப்படு 
ம்; “நறும்பூங் குரவம் பயந்த, செப் 
யாப் பாவை சொய்யும்பொழுதே ”' 

e



௬௮ 

(ஐங்குறுதாறு, ௩௬௪௪) என்பதிஞலு 
முணர்க, 

௧௬௩. கொற்றி-துர்க்கை. கோட் 
டம்-கோயில். வாகை - வெற்றிக்குரி 
யது, . ௪ 

௧௬௪. ஆனி . குறைவு, சழல்மே 
னி எந்தை - சிவபெருமான், 

௧௬டு. ஆய் - தாய், 

௧௬௭௬, தந்த வரை வாரணம் - தந் 

சத்தையுடைய, மலைபோலும் யானை, 

கானவாரணம் - காட்டுக்சோமி, இ 

அங்கு - சோளம். ஏதம் தப - துன் 

பம் நீங்க, ஐவனம் - மலைநெல். யா 

ஊனை, தனை, ஐவனம் இவைகள் குறிஞ் 

இக்குரியன. கான்யாறு, சானவா.ர 

ணம், இறுங்கு இவைகள் முல்லைக்கு 

ரியன. 
௧௬௭. கடுவன் - ஆண்குரங்கு. 

௧௬௮. வீழி - திருவீழிமிழலை. ௮௪ 

தலத்தில் சக்கராயுதம் பெறுதற்குத் 

திருமால் இவபெருமான் திருவடியில் 

தமது கண்ணைச் சாத்தினசென்பது 

௮த்தலபுராணவரலாறு. 

௧௬௯, வேழம் - மூங்லெ, யானை, 

வில்-ஐசுவரமென்னும்வில், சென்னி. 

இருமால் தலை, 
௧௭௦. விடபம் - மரக்கிளை. தேத் 

தடை - தேனடை. 

௧௭௧, கல்- மலை. தேக்குடம் -தே 

ன்ருடம். 
_ திநநகரப் படலம், 

௧, அண்டம் - சிலேடை. மறை 

முதல் தலமெனும் ஆளூர் - பிரணவ 

ஸ். தலமென்று கூறப்படும் திருவா 

ரூர், மறைமுதல் - பிரணவம்; “மறை 

முதற்றலம்' என்பர் பின்லும்; ௧௪. 

“வேதமூலம் வெளிப்படும் 

ஆரூர் மலர்க்ததால்'”. என்பது பெரிய 

புசாணம்) இிருமலைச்சிறப்பு, 

IB.» 
௩. விராட்புருஷனுக்கு மூலாதார 

ஸ்தானமாதலின், இருவாசூர் மூலா 

தாரஸ்தலமென்று கூறப்படும்; (௮ 

ண்டத் தனிப்புத்தேள், மூலா தார 

மாதலினான் மூலா தார மென்மொ 

ந; ௪௪௨௩௨௩ 

இயாகராசலீலைக் குறிப்புமை, 

lari” என்பது திருவாரூர்ப் பு.ரா 
ணம், தலமஇிமைச் சருக்கம், EET; 
“இருவள சாரூர்மூலம்'' என்பது தி 
ருவிளையாடல், வெள்ளியம்பஉத் திரு 
கூத் தாடியபடலம், ௬. 

௬, மாயோன் சண்மலர் முதலிய 
வைகள் மணக்கும் செர்தாமரையெ 
ன்றது செெபெருமான் திருவடிகளை. 
சுந்தரமூர்த்தி ராயனார் பொருட்டுப் 
பரவையார்வீட்டிற்குச் சிவபெருமா 
ன் தூதாக ஈடந்தருளியவீதி செக்சா 
மரைரநாறிய திருவீதியன வழங்கும். 
மற்றவீதிகளாவன: அடிமுடி.நேடிய 
திருவீதி, பொன்பரப்பிய திருவீதி, 
புகமாபசணத்திருவீதி முதலியன ; 
இருபத்தைந்து வீதகளென்று சொ 

_ ல்லுதலுமுண்டு, 
௪. பிறக்க முத்திதருவசாசலின், 

உத்தவ ர௬திச்திடா வாசூர்'என்ரூர். 
௮, பளகு - குற்றம். இருக்சாடழ 

கர் - தியாகராசா. 
௬, பறை-இறகு, புருடவாசனன் - 

குபேரன். 
௧௦. மால் - திருமால். மலர்மேற் 

றிரு திருகலமுறப் பெருக்கி, கலிக்கு 
அஞ்சிய சில முனிவர்வக்து அதன்று 
ன்பமொழிச்து தவஞ்செய்து, மேம் 
பட்டமையின், *சலிவலி முருக்கி' எ 
ன்ரூர். 

௧௧, ஆலம்- விடம், நீர். இத்தலதீ 
தின் வடக்கும் தெற்கும், காவிரியினி 
ன்றும் பிரிந்த இரண்டு ஆறுகள் உள் 
ளன. அவற்றிற்கு இக்காலச்இில் வழ 
ங்கும் பெயர்கள், முறையே மணிமு 
த்தாகதி(சுக்சானாறு), கபிலா திடம் 
போகி) யென்பன. 

௧௪. காட்டை. . இசை, 
௧௮. சடை வேர். 

௨௧, இத்தலத்தில், தடாக முதலி 
ய நீர் நிலைகளிலும் ஆறு முதலிய உற் 
௮ம் சீர் மிகவும் குளிர்க்ததென்பதை, 
'தருஞானசம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் 
சேவா.ங்களுள், ''பருக்கையானை” 
என்னும் பதிகத்தில் பல செய்யுட்க 
ளில், *௮க்தணாரூர்' என்று கூறியிரு



இயாகராசலீலைக் குறிப்புரை, 

தீதலும் இங்ஙனமே மற்றையோர் 
கூறியிருச்சலும் வலியுறுத்தும், 

உடு. கம்பிச்காதழகர் . தியா சேசர், 
௨௬. இவர்தபோத - சோபித்தகா 

லம், புஷ்பிச்ச காலம், 
௨௮. அவி - குளம், உயிர், 
௨௯. கங்காஈதியின் மேல் Sums 

ளை விடுத்தல் வடசாட்டு வழக்கம், 
விமலன் - இயாசேசர், 

௩.௧, தெய்வப்பிலம் - இத்தலத்தி 
ல் yop ங்கொண்டார் கோயிலுக் 
ரூத் தென்€ழ்ச் திசையிலுள்ள காக 
பிலம். ௮.கில் எழுக்தருளிய ஆடகே௪ 
ரைத் தரிசித்துப் பூமியிலுள்ளார் எல் 
லோரும் சுவர்ச்கச்தை ௮டைக் சமை 
யால் அவ்வுலகம் இடமில்லாமற் போ 
னதை யுணர்ந்த இந்திரன் ௮ரசன 
சிருங்கம் என்டின்றமலையொன்ளனால் 
மேற்கூறிய பிலச்சை அ௮அடைத்சன 
னென்பது வரலாறு, இதனை, இரு 
வாரூர்ப் புராணச்துள்ள ஆடகேச் 
*ரச் சருக்கச்தாலுணாக, 

௩௨. வாரி - யானைக்கூடம். 
வரை .. சக்கரவாளூரி, 

௩.௪. படலை - தழைவிரவித்தொடு 
தீதமாலை. குளகு - விலங்கினுணவு. 

௩௬. கால் - காற்று, ௮டி, ஒரு சிற 
றெண், கடுப்பு - வேகம். 

௩௭. உதியர்கோன் - சேரமான் 
பெருமாள் சாயஞார், 

௩௯. உழை . ஒருபண், இள்ளை - 
குதிரை, இளி, இச்சவி, சைடசம், ௮ 
ன்னச்தைத் தூதுவிட்டபடலச்தள் 
ள, “வண்டார்வஞ்செய்து'' என்னும் 
FOG . ம் செய்யுளின் கருத்தை SO 

ஸரித்த து. 
௪௦, சதமகனிழைத்தபுற்று - இம் 

இரனுண்டாக்கியபுற்று; இர். நால் சை 
மிகப்படலம் ௪௫ - ம் செய்யுளைப் பா 
ர்க், *அகலிரு விசும்பிற் கோமா னா 
ச்யெ புற்று” என்பது Daas ent 
புராணம், தலமூமைச் சருக்கம், ௧௪. 
அவனி வலையம் - பூமியாயேதேர். 
வைதிகப் பாகன் - பிரமனாய பா 
சன், வல்லா - வல்லமையில்லாச, 

RG 

ஸ் 

௪௧, விஞ்சை - வித்தை. வெண் 
மணி பற்பல் ஈத்திலும் படும் . மூச் 
துக்கள் பலபலவாடிய சங்குகளிலும் 
உண்டாகும், இத்தலத்தில் ஈளன்வ 

ந்து பூசிச்சைச் திருவாரூர்ப் புரா 
ணம், ஈகளச்சருச்சதீதாலுணர்க, 

௪௨. போகுயர் . மிக்குயர்ந்த, 
௪௩. சில்லி - தேருருளை, 

. குயவு . தேர், 
கல்லூரி - கல்விச்சாலை, 

. மூன்னொருசாலத்தில் திருமா 
லுக் குண்டாகிய செருக்கை இத்தல 

ம் தாத்ததென்பர்; இதனைத் திருவா 
ரூர்ப் புராணத்துள்ள வன்மீகராதச் 
சருச்சச்சாலுணர்ச, “மால் செருக்கற 
க்கருக்க” என்றார் முன்னும்; ௧௦, 

௪௮. இராமரும் அருச்சுனலும் பூ 
சித்தார்களென்பது இத்தலபுசாணவ 
ம்லாறு, 

௪௯, புலிப்போச்து- ஆண்புலி, மக் 
தனம் - யானைமுகபடாம். பண் ... குதி 
ரைக்கலலணை. அரணம் - கவசம், 
இரகம் . தலைச்€ரா, 

@o. முனி - வில, வண்டு - அம்பு, 

வ௫ - கூர்மை, கப்பணம் - யானைநெ 
ருஞ்சிமுள் வடி.வாக இரும்பாற் செய் 

sana. 
டுடு. சிவிறி, பந்சென்பன மீர்வீசு 

ங்கருவி விசேடம், 
௫௬. அலச்தாரலர் - 

யாசவராய். 
௬௦? தாய் - தாவி. 
௬௧, பவனூவண்சே.இடப ராக, 
௬௩: சூழி - தடாசம், உவளகம் - 

தடாகம், அச்சப்புரம், 
௬௪, நிர், சிலேடை; திருவருணேக் 

கலம்பகம், ௬௩ - ம்பாடல் பார்ச்ச, 

ஐம்பூதங்களுள் அப்புவின் குறி தாம 
னாப்பூ. இதனை, “'ம.றிுலிசங்கோச 

்'' என்னும் உண்மைவிளச்கச் 

மலி 

னகம் 
தாலுணர்ச; ௪, 

௬டு, தடா - தீடுக்சப்படாத, (per 
னொருகாலத்துச் செருக்குத்திருக் த & 
க்திரனை வைரவக்கடவுள் விழுங்கினா 

ரென்பது சிவபுராணகசை,



௧௦௦ 

௬௬. தகரப் பவனம்-மேடராசி.ரா 
சதமுனிவர்செய்த யாகத்தில் ஆடு 

தோற்றியதைக் கந்தபுராணத்துள்ள 
தீகரோறுபடலச்சாலுணர்க, 

௬௭. ஆரூரர்-திருவாரூரிலுள்ளவர், 
சந்தரமூர்திதிகாமினார், 

௪௦. சோதினி - தடைப்பம். கண் 
ணன், பாரிசாதச்தைப் பூமியிற்கொ 
ணர்ந்தது இங்கே அறியற்பாலது, 

௭4, மேசலி - பலராமர். 
௭௨, சுதன்மை .- இந்திரனது ௮ 

வைக்களம், வைசயந்தம்-அவன்உப்ப 
ரிகை. வசந்தம். ௮அவனுடையமாடம், 

௪௬, விடங்கம் - கொடி, 
௭௭, தளிமம் - மெத்தை, 
௭௯, குசேசயம் - தாமா, 
௮௦. வேந்தன்பின்னாய் . இக்இரன் 

தம்பியாக; உபேச்இிரனாக. 
௮௪. பொற்றாலம்-பொற்பனை, 5௬ 

மபுத்திரருடைய இராசசூயயாகத்தி 
ற்கு விமீஷணன் பொற்பனைமரங்கள் 
கொடுச்தானென்பது பாரதகதை. 

௮௨. காகதுண்டம்-௮டல். வாரி - 
ச.தவு. வல்லி - விலங்கு, 

௮௩. ஆகாயம் புகைநிறம், மண் 
பொன்னிறமுடையனவென்பர்; 
பிபொன்பார் புனல்வெண்மை பொங் 
கு மனல்சிவப்பு, வன்கால் கருமை 
வளர் வான்றூமம்'' என்பது உண்மை 

விளக்கம், ௬. 
௮௬. காலுதல் - தொங்குதல், 
௮௭. ஊர்தி - விமானம், 
௮.௮. கூர்தல் - கூரீதற்கமுகு, காம் 

பு - பட்டு, நிலைதீதேர்மின்னாருக்கு - 
நிலைத்ேே ராகய மகளிருக்கு. 

௮௯. இடைஈகரம்-நடுநகரம், மெ 
ய்யெழுதிதுச்களுள் நடுவேயுள்ள தக் 
நகரம், “ந' என்பதற்குச் சிறப்பென் 
பதுபொருள். 

௯௪. மாதிரிகை-மாஇரி. 
௯௨. இக்தாரன் பிலச்தையடைச், 

தவரலாற்றை இப்படலம் ௩௧-ம் செ : 

wy குறிப்பாலுணர்க. 
௬௬. பரவையுண்மண்டளி - பர 

வையார் வழிபட்வெர்.ஸ்சலம்; ௮தி 

இயாகராசலீலைக் குறிப்புரை, 

ல் எழுந்தருளிய மூர்த்திக்குச் தூவா 
யொன்பது திருகாமம். இச்செய்யு 
ளிலுள்ள “பரயையுண்”, “தூவாயர்' 
என்னுமொழிகள் ஆராயத்தக்கவை. 

௯௫, கரமலர் - கையாகயேமலர், வீ 
ரை-சடல். திருமால் மனுவென்னும் 
அரசனுடைய கைப்புனலில் மச்சமா 
கச்சோன்றியபொழுது அவ்வரசன் 
அதனை ஆற்றில்விடப் பருத்து, அப் 
பால் அவன் சடலில்விட மிக ௮தஇ௪ 
மாகப் பருத்துச்சாட்டினரொன்பது 
பாகவசபுராணவரலாறு, 

௯௬. ஓக்கம் - உயர்ச்சி. 
௯௮, அமை - மூங்இல், 

௬௯௯. மோசம் - மதிலுறுப்பு, பகை 
வரை மகளி.ராச்சி அ௮வர்கொண்டு 
விளையாடுதற்குக் கோபுரவாயிலிற் பந் 
அும்பாவையும் தூக்குவர்;ழ இதனை 

“வரிப்புனைபந்தொடு பாவைதூங்கப், 
பொருகர்த்தேய்ச்ச போரரு வாயில்'” 
என்னுந் திருமுருகாற்றுப்படையாலு 
ணர்க; ௬௮-௬௯, *'பக்தும் பாவையும் 
பசுவரிப்புட்டி. ஓம் பலவஞ்சென் றெ 
றிகிற்கு, முந்சை மாதனா யியற்றுபு 
பின்றைமொய்ப் பகழிவா யிலிற்றூ 
48 என்றார் கச்சியப்பமுணிவரும்; 
இரு த்தணி, சபரி, ௫௮. 

௪௦௦. உடு-அகமி. கடகம் - மதில். 
2௦௧. பொறி - செல்வம். 
௧௦௨, ஓவம்-சித்இரம், ஒழியேம், 
௧௦௩. பொதுகிசழ்பு - பொதுகிகழ் 

ச்சி, ஊருணி - ஊராராலுண்ணப்படு 
ம் நீர்நிலை, 

௧௦௬, மற்றையோர்செய்யும் வா 
ணிகத்திற்கு இவருடைய வாணிசம் 
வேருகவுள்ளதென்றபடி. 

௧0௮, விரத்திவக் தவர் துறவிகள், 
௧௧௦, உரியசாரிகையை - மனைவி 

யை, *காரிகை' என்னும்பெயரிற் ௪ 
டையில்லாதது காரி; ௮து விடம், 
வெறுச்சையர் - பொருளையுடையவர்; 
ஒருமொழி; வெறுங்கையர் - பொரு 
ளில்லாசசையினர்; தொடர்மொழி, 

௧௪௨. இளைசைமாறர் . இளையான் 
குடி.மாறராயனார்,



தியாகராசலீலைக் குறிப்புரை. 

௧௧௫. தனை - அளவு. ௮தில்-சமா 
னமென்ற சொல்லில்; முதல் குறைந் 
த்து - மானம். 

௧௧௬. ஓர் பாணர்க்சா.. பாணபத்தி 
ஈருக்சாக, கைதவன் - பாண்டியன், 
பண்டாரம் - பொன்னறை, 

௧௧௭. செஞ்சொல் - நல்ல வார்த் 
தை, செவ்வியகெல், 

௧௧௮, கந்தி. ௧ 
௧௧௯. இச்செய்யுள், “ சென்றிரச் 

தவர்சொண் டேகுஞ் செல்வநீ ணிதி 
யங் சண்டோ, ரொன்றறக் கொடுத் 
கா னென்பா ருயர்ச.ரக்கறையி ஸீடு 
ம், பொன்றிரட் சும்மைசண்டோர் 
பொலிவினிலம் குறைவுகாணா, தின் 
oa ots sou மிருப்பது மிகுதி 
யென்பார்'' (இலக்குமிதீர்த்சச் சரக் 

௨௯) என்னும் சேதுபுராணச் 
செய்யுளின் கருச்ைதைத்தழுவி 
யது. 

௧௨௦, மூடை - மூட்டை, ஆடா 
தாட வல்லவர் - தியாகராசர் த்தி, 
ஆமிப்பொற்றேர் - அவளுூருந்தேர், 

௧௨௩. செங்கதிர் . செவ்விய இர 
ணங்களை; உள் தரித்இடு . sous 
தேதரிக்கப்பெற்ற; “குருட்டரிப்ப னார் 
ச்குங் குபேர னென்றுபேோோ' (ஒழி 
விலொடுக்கம், பொதுவிலுப தேசம், 
டு) என்றபடி. குருட்டரிப்பான் கூபே 
சனென்று பெயர்பெறுதல் எக்கா 
லத்தும் எவ்விடத்து மில்லையாயினும் 
நிறைசெல்வத் திருவாரூர் வீதியகஞ் 
செல்வானாயின் அவனும் குபேரனெ 
ன்று பெயர் பெறுவதற்கு ஐயமில்லை 
யென்று செல்வப்பெருக்கம் கூறினார், 

௧௨௬. இச்செய்யுளில் ஐம்பூதங்க 
ளின் நிறங்களைப் புலப்படுத்திப் பொ 
ன்மாட முதவியவைசள் முறையே 

கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. 
௧௨௭௪, எஏகபாசப் புரவலன் - ஏக 

பாதருத்திரர் ; இவருக்குப் பாசமொ 

ன்று, தலைமூன்று; “கண்ணு தற்பி 
ரான் மருங்கரு கடவுளர் கப்புவிட் 
டெனச்தோன்றும், வண்ணமுத்த 
லைப்படை”' என்பதனாலு முணர்க; 

கட, 

HOS 

திருவிளையாடற் புராணம், திருமணப் 
படலம், சகக, 

௧௨௮, மொய் - வலி, பாடலதீ 
தார் - குதிரையின் இண்டுணிமாலை. 

௧௨௯, பூ - பூமி, மலர். 
௧௩௦. துணைபவர் - ஒப்பவர், 

௧௩௧, எங்கள் குருபர னென்றது 
தியாகராசா, 

௧௩௨... அஈபாயன் - ஒருசோழர்; 
இவர் பெரிய புராணம் செய்விதீத 
வர், 

௧௩௪, அப்பெயர் - அதிதியசென் 

us; அதன்விகுதிதீர்க்து ஆம் துதி 
தரு பெயராள் - அ௮திதியென்பவள்; 
அவள் சுதர் - தேவர்கள். 

க௩டு, தேக்கமழ் - சேன்கமமும், : 
௧௩௬. சண்ணிய மூளரி- குளிர்ந்த 

தாமரைப்பூ, வெம்மை அண்ணிய 
மூளரி - வெப்பம்பொருந்திய நெரு 
ப்பு. நீண்மூளரி - நீண்ட காடு, கண் 
ணிய முளரி- கருதிய ஓமவிறகு. முள 
ரிவாழ்க்கைப் புரவலன் - பிரமர். 

௧௩௮. வேதம் - பொது; ஆகமம் - 
இறப்பு, 

௧௪௦, திருவாரூர்த் தஇிருச்கூட்டச் 
தார் இப்படியே பலராலும் பாராட் 
டப்பெறுவர்; “திருவா ரூரிற் நிருக் 

கூட்டத்திற், piles Bers காய வை 
தீதிய சாதன்'” என்பது, இலக்கணக் 
கொத்து, பாயிரம், ௭, 

௧௪௨. கடாய் - 'விஞவி. விடுத்து - 
விடை கூறி, தடாச - - தீடைப்படாத. 
அ௮றமுசனான் னும் சாழவுபடாத கா 
ப்பியம் - பெருங்காப்பியம், 

௧௪௩, உலோகாயசன் - ஒருவகை 
மதவாதி, முப்பொருள் - பதபசுபா 
சம்,சாத்திரபாடம்-சைவழநாற்பாடம், 

௧௪௫. ஆசு அற்ற - குற்றமற்ற. 
௧௪௭. கழுநீர்த்தொடையர் - தியா 

கராசர். 
கடுக, தளவு - முல்லை, பிளவின் 

ஊறியகாய் - ஊறுகாய்கள், யாவரும் 
௮ருந்துசாலை - ௮ன்னசத்திரம். 

௪௫௨. எர்து - சர்தனம், வெறு 
ப்ப - மிச,



0௨. 

கடு, பாகு - பாக்கு, இலை - வெற் 
ple. 

௧௫௪. ஆசினி சிறியதென - ஆகா 
யம் சிறியதென்று சொல்லும்படி, 

குடு, புகலுசோ - புகலுவேனோ. 
உதிவளம் - உதிக்கின்ற வளம். 

கடு௬,ட துணங்கறல் - இருள். 
௧௫௭. சேணி - ஏணி, 
௧௫௮, அ௮ளிர்தம் - கோபு. ரவாயிற் 

றிண்ணை, 
௧௬௦. சேவா?) ரயமண்டப மென 

வும் வழங்கும், இச்செய்யுளின் பின் 
னி ரண்டடிகள், ““கூடுமன்பினிற் கும் 
பிடலேயன்றி, வீடும்வேண்டா விற 
லின் விளங்கினார்” (திருக்கூட்டச்சிற 
ப்பு, ௮.) என்னும் பெரிய புராணச் 
செய்யுளைக் தழுவியது. 

௧௬௨. வெதிர் எழும் .- மூங்இவிற் 
ரோன்றிப, பஸரீவன்மிக சாதரைச் 
சூரியன் பூசித்து வரம்பெறிறதைக் 
திருவாரூர்ப் புராணத்துள்ள சூரியலி 
WEE FREE மூதலியவற்றாலுணர்ச, 

௧௬௬, கட்செவி -. பாம்பு. சவி ௪ 
கை ஆவரணம் - அழகையும் பெரு 
மையையுமுடைய பிராகாரம். 

௧௬௪, சோதிவிமானம் . ஒளியை 
யுடைய விமானம். 

௧௬௭. தேவசி$சாமணி, தயாக௫க் 
தாமணி, இர்தாமணி யென்பன தியா 
கராசருடைய திருநாமங்கள். 

௧௬௮. கால் - காற்று, 
௧௬௬. தியாக ராசப்பெருமரா£ள் என் 

றும் வழங்கும், 

௧௭௧, சுத்ததத்துவங்கள் ஐந்தாவ 
ன: சுத்தவித்தை, ஈசுவரம், சாதாக்கி 
யம், சதீதி, சவமென்பன. சுத்தமத் 
தள முதலிய ஐந்து வாச்தியங்களாவ 
ன: சுத்தமத்தளம், தாளம், எக்காள 
ம், திருச்சின்னம், சங்கமென்பன; 
*“மத்தளங்க டாளங்கள் இன்னம் வ 
சைகளுட, ஜனொத்தவெகச்சா ளங்க ஞூ. 
டன்குமுற” என்பது திருவாரூருலா, 
௩௨௪௩, இச்செய்யுளிலுள்ள தாம் எ 
ன்பது, படர்ச்கைப் பெயராகக்கொ 
ள்ளப்படுவசன்றி மத்தளத்! 

தியாகராசலீலைக் குறிப்புலா, 

யாயெ “யூா௦” என்னும் ஒலிக்குறிப் 
பாகவும் இங்கே கொள்ளற்பாலது; 
விடஞ்சூழரவினிடை நுடங்க மின் 
வாள் வீசிவிரையார் வேங், கடஞ்சுழ் 
நாடன் காளிங்கன் கதிர்வேல் பாடு 
மாதங்கி, வடஞ்சேர் கொங்கை மலை 
தார்சாம் வடிக்கண் ணீல மலர்தார 
தார், தடர்தோளிரண்டும் வேய்சாந் 
தா மென்னுச் சன்கைச் சண்ணுமை 
யே”' (யாப்பருங்கலக்காரிகை, செய், 
௯-ம் கலித், உதா.) எனவும், “6௮ல் 
லம நிவர்தார் சாமென்றறிதரவறிதி 
சரமற், சொல்லுக வெனவ டிக்கும் 
தோற்றம்போன் மத்தளத்தை, வல் 
லவ னறைத லோடும்” (பிரபுலிங். 
மாயைகோலா. ௨௯) எனவும் முன் 
னோர் பிரயோக் திருத்தல்காண்க, 

௧௭௫, தியாசேசருடைய பக்கத்து 
ள்ள தேவியின் இருராமம் தொண்டி. 
யென்று இச்செய்யுளால் தெரிசன் 
றது; திருசரவுக்க ரசுகாயனாசருளிச் 
செய்த “கொக்கராகுழல்” என்னும் 
பதிகத்தில், ௭-ம் செய்யுளிற் கொண் 
டூயென்னும் பெயர்வந்துள்ளது. 

நைமீசப் படலம். 

௧. தூயது அன்மையினம் - சுரய் 
மையையுடைய ௦ பொருளல்லாத வற் 
றிலும், வெம்மையும் தன்மையுமு 
டைய பரிதி. 

௨. மடங்கல் - ஈரடிங்கம், புள் - 
௪.ரபம். பொற்சண்ணன் - இரணியா 
SECM. வன்றி - ஆதிவசாகம், 

௩. புற்றினிடையே இவபெருமா 
ன் சோதிலிங்கமாசச் தோன்றி வானு 
ற வளர்ந்தருளினொன்பது வரலாறு, 
இசனைச், திருவாளஞூர்ப்புராணம், வண் 
மீகராதசீ சருக்கம், ௩௬-ம் செய் 

யுள் மு சலியவற்றாலுணர்க, 
௪. பாகற் சனி - பலாப் பழம், தேத- 

தெய்வம்;, என்றது உருச்திரனா. 
டு, தன்னம் - அற்பம், கொடி.று - 

கன்னம், விள - விளாமரம், இதில், 
'ஈர்ங்கை விதிரார் குயவர் கொடிறு 
டைக்குங், கூன்சைய TNS are



தியாகராசலீலைக் குறிப்புரை. 

கு என்னும் திருக்குறளின கருத்தை 
விரிச்.து விளக்கியிருச்சல் சாண்ச. 

௬, தம்பெயர்ப்பொருள் - சோகத் 
தை நீக்குவதென்பது, கயற் பசாகை 
யன் = மன்மதன். திருக்கூவப்பு ரா 
னம், நைமிசாரணியச்சருக்கம், எ-ம் 
செய்யுளைப்பார்க்௬. அஞர் - துன்பம், 
மூருகு அசோகம், வாசனையையுடை 
ய அ௮சோகமரம், மற்று அவர் - ௮௬ 
கரும், மகளிரும், மன்ம்தனும். H 
சேோகமரம், உத்தம மகளிர் உதைக்க 
மலர்வது, 

௭. குரவமரம், உத்தம மகளிர் த 
மூவ மலர்வது; எழிலைப்பாலைமரம் 
அவர் ஈட்புக்கொள்ள மலர்வது, 

௮. ஐம்முசச்சொருவன்-சிவபெரு 
மான். ௮வர் தஇருக்கரத்திற் கொண் 
௨.ருளிய பொருள்களுள் மாதுளங்க 
னி ஒன்று. 

௧௦. தமது உர - மயில்வடி.வழும் 
குயில்வடி.வமும். கொண்ட வூர்தி - 
ந்திரன். மருத்தனென்னும் ௮ரசனு 
டைய யாசசாலைக்கு இராவணன் செ 
ன்றபொழுது அங்கே வந்திருந்த இ 
ந்திரன் ௮ச்சமுற்று மயில்வடி.வங்கொ 
ண்டானென இராமாயணம் உத்தர 
காண்டத்திலும் தக்கனுடைய யாக 
சாலைக்கு வீரபத்திரக்கடவுளெழுக்த' 
ருளியபொழுது அங்கே வந்திருந்த 
இந்திரன் குயில் வடிவங்கொண்டு ஐ 
டஉனானெனக் சர்தபு சாணத்திலும் சிவி 
பயென்னுமிச் இரன் தன்னுடைய செ 
லவம் முழுவதையும் வெறுத்து நைமி 
சவனத்தையடைந்து தவம்புரிர்து மு 
த்திபெற்றானென்று காஞ்சிட்புராண 

முதலியவற்றிலும் கூறியிருத்தல்சா 
ண்கு; திருச்கூவப்பு ராணம், கசைமிசா 
ரணியச்சருக்சம், ௨. ம் செய்யுளைப் 

பார்க்ச, தீம்பெயர்கொள் மாதவன் - 
சுகர். சுகம் - இளி, ப 

௧௧, பதம் - பதவி, சோறு, 
௧௩, பெருகு௮லை-பெருகுகின்ற ௮ 

லைகளையுடையகடலை. கால் கருகலை 
உருது எழுப்பி . காற்றுக் கெடுதலைய 
டையாதவண்ணம்: சுழுமுனைகாடி, வ 

BOR. 

மியேயெழுப்பி, சருங்கலை - கருங்க 
ல்லை, ஒருகலை . ஒப்பற்றமான், வான 

தி.துஒளிர்கலை - பிறை. முடிவைத்தார் 
வாய்வருகலை - வேதாகமங்கள், வற் 
லை - ம.ரவுரி. 

௧௬. ஜகமென்னும்தொடர்மொழி 
யிலுள்ள நிலைமொழிவருமெரழிகளுச் 
முப்பொருள் முலை றயேதோன்றுதல் 
ஒடுங்குதலென்று கூறுவர் ௨௨மொ 
ழிப்புலவர், உ தித்தொடுங்குகின் சூரி 
யன் FELD உதித்தொடுங்கு மென்ப 
தையும், வளர்தல் தேய்தல் ஒன்று 

. மில்லாமற்போதல் அூயமூன்றையு 
முடைய சர்இ.ரன் சகபோகம் வளர் 
தல் தேய்தல் ஒன்றுமில்லாமற்போ 
தீல் ஆயெமூன்றையுமுடைய தென் 
பதையும் சாட்டுகின்றனரொன்றபடி.; 
ேய்த லஓுண்மையும் பெருச ஓுண் 
மையு, மாய்த ஓுண்மையும் பிறத்த 
லண்மையு, மறியா தோனாயு மறி 
யக் காட்டித், திங்கட் புத்சே டிரிதரு 
மூலகத்து”' என்பது புறநானூறு, ௨௪, 

௧௮, முதலை - சிவத்தை, 
௧௯. மாச அடையார். யோகு ௨ 

டையார் . யோகத்தையுடையவர். கார 
வலம் கெழு படையார் - நாவாடய 
வெற்றிபோருந்திய ஆயு சத்தையுடை 
யவர், 

௨௬, கோதனம் - பசுக்கன்று, 
௨௪. பட்டம் - நீரோடை, 
௨௫, இனன் . சூரியன். 
௨௬.*மனச்செம்பொன் - மனமா 

இய செவ்வியமபொற்றகடு, மனமாகிய 
பொன்னில் தாளாகய மாணிக்கத் 
நைக் கலக்கவைத்தோய், கூற்று - 
வார்ச்தை, இயமன், 

௨௪, நாவாய் - சப்பல், நாவையு 
டைய வாய், 

௨௯. ஓத்து - வேசம், 
௬௭. நீர் ஊர். நீர் பரந்துசெல்கி 

ன்ற. கார் ஊர் . மேகங்கள் ஊர்ந்து 
செல்கின்ற. மாடத்தையும் மறுகை 
யுமுடைய, போர் ஊர் கணை .-. போர் 
செய்தலையுடைய அம்பு, நிலம் புரி - 

௨லகச்தார் விரும்புகின்ற,



௫0௪ 

௩௯, இடை கடைப் பெொபொருள் 
போல் - மலைபோல். தோத்றம் - பல 
சாலும் அறியப்படுகை, ஆதியந்த 
டை - கலைகளினடையை, ஆதிடடுப் 
பொருள் “கம” என்பதன் பொருஸ் 
௮ஃ்தாவது நிறைவு, 

௪௧. கமலம் - தாமரா, நீர், சங் 
கம் கமலம் ஆம்நிதி . சங்கநிதி பதும 
நிதி, சேவதீர்த்தத்து லாடுவோர், ap 
றையே குபேரன்,இக்தஇிரன், பிரமன், 
இருமாலாவார்கள். 

௪௨. மெய்யன்பர் - தண்டியழூக 
£ணுயைனார், இவருக்கு விழிப்பையும். 
சைனர்களுக்குக் குருட்டுத் தன்மை 
யையும் கொடுத்த சரித்திரவிரிவைப் 
பெரிப புராணத்துள்ள சண்டியடி 
கள்சாயனார் புசாணத்தாலறிக, 

௪௩, பூசையைச்கைக் கொண்டு 
கருப்பையைச் சா.ராதொழிந்தோொ 
Crs. பூனையைக் கைக்கொண்டு எலி 
யைச் சாரா சொழிந்தோர் என்பது 
மத்ஜொரு பொருள். 

௪௪, களம் கறையான்இயற்ற . இ 
-டத்தைக் கறையான்கள் செய்ய, 
போடுவாழ்வது-பாம்புவாழ்வது. போ 
இ. ஆற்ற - இக்திரன் இயற்ற, களம் ௧ 
றையான் வாழ்கின்ற . கண்:_த்தில் 
விடத் தயுடைய சிவபெருமான் எழு 

ந் சருளி யிருக்கின்ற; இதனால் மற் 
றைப்புத்திற்கும் இதற்குமுள்ள வேற் 
றுமை கூறினார், அன்பு உற்று - Yor 
புமிகுத்து. இலிங்கம்பல்ல பிற்றைச் 
சூழூமென்க, 

௪௫. வாதராயணன்- வியாசமுனி 
வர், 

௪௮, ஆம் - நீர், 

ழதலாவது, 

௧. வன்ரொண்டை - வலிய .துதிச் 
கை, பந்து - Cis F608 இ, நின்று 
ஒண் தையலர் ஆடும் . நின்றுசசொ 
ண்ட தண்மையையுடைய மகளிர்க 
ள் விளையாடுன்ற. இன்தொண்டை 
வாய் . இனிய கொவ்வைக்கனிபோ 
௮ம் வாயையுடைய, 

தியாகராசலீலைக் குறிப்புரை, 

௨. நன்கு ஆம் . உச்சரிப்போர்ச 
ளுச்கு ஈன்மைகள் உண்டாகாகின் ற, 
சி முதல் ஐந்தே - சிகாரச்தை முத 
லாசக்கொண்ட ஐர்தெழுத்துக்களே ; 
பஞ்சாகூர மச்தி ரமே. ஈடு கொன் 
சாஞ்சி.இடையில் பெருமைபொருக் 
இய காஞ்சியென்னும் அபரணத்மை 
யணிந்த, மென்காஞ்சி காமரப்பண்- 
மென்மையாகிய காஞ்சி, காமாமெ 
ன்னுமிசைகளை, 

௩, மின் ஈகு ௮ரம் பொரு, மன் 
அகரம் போல் . நிலைபெற்ற அசரவு 
யிர்போல. சன்ன கரங்களை . சன்னு 
டைய கைகளை, 

னிட விரும்ப அலரும். பருப்பொ 

Ger - தூலப்பொருள். கவல் ௮௬ - 
கவலுதலில்லாத, 

டு, முன்பால் - மார்பு, பின்பால்- 

மதகு. 
௭, ஊம் - சூரியன். 
௮, எய்யாக - அறியாத, 
௯, மூளை - பிள்ளை, 
EO. உரை . புகழ். 
௧௧, புத்திரன் - புத்தென்றுிற நர 

கத்தினின்றும் நீக்கெகாப்பவன். 
௧௫. பிரான் - தியாகேசர், 

கச. குடந்தம்பட்டு - வழிபட்டு; 
வணச்கம்பட்டு என்றுமாம்; :'குடக்ச 
ம்பட்டுக் கொழுமலர்சிதறி'” என்பது 
இருமுருகாற்றுப்படை, ௨௨௯. 

௪௮, புரியும் - விரும்புசின்ற, 
௨௦. பெருந்தேவி. பட்டம 

உடு, ஒடியெறிதல் - வலைகட்டெவ௮ 
ற்குத் தடையாகவுள்ள மரக்கிளை 
ளை ஒடிய எறிதல், பார்வை - பார்வை 
மிருகங்கள். 

௨௬. சல்லியம் - முட்பன்றி, வல் 
லியம் - புலி, 

௨௭. சோகை - வால். 
௩௧. புட்சரபம் - சரபப்புள். புல் - 

புலி, ௮ஃது - அப்புலி. 
௩௪. படி. - திருவுருவம். படித்தா 

னை மன்னவன் - பூமியையும் சேனை 
யையுமுூடைய ௮ரசன,



இயாகராசலீலைக் குறிப்புரை, 

கடு, முதலி.ரண்டடிகள், ' திருச்கூ 
ப்புராணப்பாயிரத்திலள்ள, * கூர் 
கொண்ட கனன்மமுமா னாண்மையு 
ம்பெண். மையுமாய கூத்றிற்கேற்பச், 
சீர்கொண்ட வலனிடங்கொ ணாயக 
னை? என்னுஞ்செய்யுளைத்த ழுவிவர் 
இருக் சல்காண்க. ஏண்.வலி, பொறி 
சேர் அரிக்கு . திருமகள் சேரப்பெற்ற 
இருமாலுச்கு;. புள்ளிசள் பொருக்திய 
வண்டுகளுச்கென்பது மத்றொருபொ 
ருள். எ௫னம் - அன்னப்பறவை. 

௩௭. **ப.க.ரருக்திப் பியபோச eg 
தசசபோகமனு பவிப்போ 09 என் 
பர் பின்னும்; ரசான்காவது, க; “*அ௮ம 
rier டாளாதே யாரூராண்ட, அயி 
சாவணமே”' என்பது, -இருநா. தேவா 
மம்; ““உயிராவணம்'”' - ௧, 

௬௮, பீள் - கருப்பம், ௮கவை. - பி 
சாயம், 

௩௯, விண் காரணியம் - விண்ணு 
லகும் மண்ணுலகும். 

இரண்டாவது, 

௨, பொருநர் . சேனைத்தலைவர். 
௩, நாந்தகம் - கத்தி, சேதிமம் - 

கோயில். 
௪. வல்லே - விரைவாக, 
௫, “புத்தி என்பது இங்கே உட் 

ன் பாட்டுக் குறிப்பையுணர்த்துவது. 
உத்தமாங்கம் - தலை, 

௬. கஞ்சுகம் - சட்டை. ஏசாசம் - 
உத்தரீயம், 

௭, கபிலையாறு - சபிலரென்னு மூ 
னிவரால் வருவிக்கப்பெற்ற ஆறு; 
இஃது இக்காலத்து ஓடம்போக்க 

யென வழங்கும். 
௮, இஞ்சி - மதில். 
௧௦. தம்முடைய ஆசாரியஸ்தான 

மாயே Egara®genp BS ero ru, 
'சைலாதிமரட? என்பவாதலால், திரு 
56 SC secon இக். தாலாூரியர், . “எங், 
கள் குருபரன் மசபித்செல்லா wep 
குருவாய கோமான்' என்றார். 

௧௨, மாதுலன் கொழுஈன் இன்றி. 
மாமலும் சணவலும் இவ்லாமல். 

GH 

௪௦௫ 

௧௩. நீதிகுதுகலகனென்பது சோழ 
ராசனுடைய மக்இரியின் பெயர், 

௧௪. முடங்கல் - இருமுசம், 

Para gs. 
௧. மத்தகம் - தலை. 
௨. இருபத்தைகச்தினுக்கும் ௮ப்பா 

ஸல இறையவன் - இருபத்தைந்து ததி 

அதுவங்கட்கும் ௮ப்பாலாகய தலைவர்; 
“ஐயைஞ்சி னப்புறத் தானு மாரூரம 
ர்ந்ச வம்மானே'' என்பது, திருரா. 
தேவாரம்,பாடி.எம் பூகத்தினானும்'", 
௧௦. இருபத்தைர் துடன் ஏழாய இலக் 
கண மேனி - முப்பத்திரண்டு இலக் 
கணத்தையுடைய திருமேனியான த; 
மூர்த்தி இருபதை தந்தனையும் - அவ 
ரூடைய திருமேனிகளாகய இருபத் 
தைந்து மூர்த்தங்களையும். மேனி வன 
ப்பால் வென்றது. இருபத்தைந்து ௮௪ 
வை-இருபதிதைந்து பிராயம்; “தலை 

யானை யைச் இனப் பாலானை யை&௩ஈது 
மெய்ச்சாமி'” என்றார் சகோழிக்கோ 
வையிலும்: ௧௫௮, 

௬. இறையை ஒப்ப வயங்கலாலே- 
். திவபெருமானைப் போலே திருமேனி 

யும் உறுப்புக்களும் உவமையில்லாத 
னவாக விளங்குதலாலே. 

௪, தேவகாருவனசத்திற் கொண்ட 

திருமேணியிலும் இது சிறந்தசென்ற 
படி. 

. ௫, விடங்கன் - பே ரழகர், 
௬, எள்ளும் - இகழ்வான். 
௮, அடியுரிக்கும் ஆடை - கால்க 

ளாற கழற்றும் ஆடை “அரையிந் 
சரணத் துரியாடையின் மிது (கண் 

ணப்ப. ௬௧) என்பது பெரியபுரா 
ணம். மன்சேய் . நரசிங்கவளவன். 

௯, பொருபவர்க்கு நீறும் போற்று 
பவர்கீகுச் சச்தனமும் உவமை. 

௧௪. எவரும் ௮றிதர. இத்தலச்தி 
ல் செங்கமு நீரோடை ஐந்து வேலி 
நில அளவுள்ளது; இது தேவாரங் 
களில் அம்பலம்பொய்கையென வழ 
Gio, Oe prev திருசாட்டுப்படலம், 
௧௪௦0-ம் செய்யுட்குறிப்பைப் பார்க்க.



௦௭ 

௧௨. சிவபெருமானுடைய முகக்க 
ண்களில் வலக்சண் சூரியன் இடகச்க 
ண் சந்திரன், 

௧௩. புரிவளை - மூகம்சுரிந்த சங்க 
தீதாலாகிய முண்டலம். ௮ பொலி ₹ 
சீரும் இடம், காதுஈள். 

௧௪. மத்தணம் - இரகசியம், ஆல 
ம் - விடம், 

கடு, கர வான் - கருமையையுடை 
ய மேகம்; கரு - கருப்பமுமாம், 

௧௬, வலயம் - வாகுவலயம், 
௧௭, ஆகம் - இடம், 
௪௮, கடமுனி - அகத்தியர். ஒன் 

பரன் மணிக்கலம் - ஈவரத்தினஹா 
ஏம். சார், மாலையென்பன மார்பிலி 

சடப்படும் மாலைவிசேடங்கள்; “தாரு 
மாலையு மயங்கிக் சையற்று”” என்ப 
தீனாலுணர்க; சிலப், மனையறம். கூடு. 

௧௯. அருவதீதிருமேனி நான்கு, 

உருவத்திருமேணி மானகு, அருவுரு 
வத்திருமேனி ஒன்று ஆக, ௯. 

௨௦, கதிர் பன்னிரண்டு . பன்னி 
சண்டு சூரியர்கள். 

௨௧. மரதர்- அழகு. மேகலை ஆண் 
பாலார்க்கு முரியது, மழைக்கோள் - 
சுக்கரன், அவன் செருக்கை யடக்கு 
வதற்கு வை ரவக்கடவுள் உண்டு ௮வ 
னைச் திருவுதக ரத்தில் வைத்துக்சொண் 
டனனளான்பது சிவபுராணகை த.வெளி 
யினும், உம்மை-இறக்தது தழுவியது. 

௨௨. உறுப்பு - நெற்றிக்கண், ஈகை, 
கைவிரல், கால்விரல் முதலியன. 
மிகையே என்ன . அுநிகங்களென் 
றுகண்டோர் சொல்லும்படி, தட்று - 
உறை, 

௨௬. பொற்தனொடர் - பொற்சங்கி 
லி. வரைதரு கருவி - எழுத்தாணி. 

௨௪. வெள்ளிலை .. வெற்றிலை, 
௨௫. மேதகு .ஆதன சத்தே. 
௨௪. பாதுகை - பாதக்குறடு, மந் 

தீ - மெல்ல. 

நான்காவது. 

௧. இப்பிய போகம் - தெய்வ போ 
கம். குண்ட ௪ண்டா் - குண்டமும் ௪ 

இயாகராசலீலைக் குறிப்புமை, 

ண்டரும்; இவர்களிருவராம் முறை 
யே வலப்பக்கத்தும் இடப்பர்கத்தும் 
நின்று பணி. செய்பவர்கள்) “குண்ட 
னிற்கும் வலப்பாசம்'' என்பர் பின் 

னும்; இ, 
௨. அபயன் - சோழன். ஈணி. ந 

௩. உமை-மான், களி-கோயில், 
௪. அ௮களம் - அருவம் ; ௪களம் - 

உருவம். 
௬, ஈகரமண்டனம் . பட்டத்து 

யானையின் பெயர், பாகு - பாகன். 
௪. இலகடம் - யானைமேற்றவிச. 

ஐந்தாவது, 
௧, பவனம் . அரண்மனை, 
௨. நிலகீசொடி. - பூமிதேவி, 
௩. சிஞ்சுமாரம் - ஒருதெய்வம் 5; 

இச்செய்வப்பெயர் கஇர்ஷ்ண யசர்வே 
தத்தில் ௨-ம் பிரச்ஈத்தில் ௧௯-ம் அ.நு 
வாகத்தில் கூறப்பட்டுள்ள சென்றும், 
இது முதலைவடிவமாசச் இியானிக்கப் 
படுமென்றும் இசன் சலை தருமம், இ 
தன் கனனங்கள் பிரமாவும் யஜ்ஞய 

மூம், இதன் ஹ்ருதயம் விஷ்ணு, 
இதன் முன்கால்ஈள் அசுவினி தேவ 

ர்கள், இசன் ஈவெடல் அச்திரி, இச 
ன்பின் கால்கள் மித்திரனும் வருண 
னும், இசன்வாலின் முதற்பாக முத 
லியன ௮கடினி இந்திரன் முதலிய 
தேவர்களென்றும் பெரியோர் கூறு 
வர், 

டு. நந்தல் - கெடுதல், 
தைத்தரித்து. 

௭. தாய - தாவிய, 
௮. சோமாச்கந் தமான்னும் சிவலிங் 

கப்பெருமான் வேறு, புற்றிடங் கொ 
ண்ட சிவலிங்கப் பெருமான்வேறு. 
எல் - ஒளி. 

௯, திங்கள் - மாதம். 
௧௦. அருப்புமுல்லை-மூல்லையரும்பு. 

ஆறுவது, 

க, மானிடமடங்கல் நாமவள 

வன் . நரசிங்கசக்சோழன், சடங்கு - 

கங்கணத்



இயாகராசலீலைக் குறிப்புரை. 

கரியை. மூடியமேசத்திற்கு உறை 
உவமை, அத்தாணி - அரசிருச்கை, 

௨. குரோசம் - ஓரளவு, சோபா 
னம் - படி; பழ.கள் முப்பத்திரண்டு, 

௩. அசி சாறற, 
௪. உலா - பவனி, 
௬, இயம் - வாத்தியம், sre - 

கடல்; முழங்குதலை யுடையது. 
௮, கறை . உரல், 
௯, இ.ரவணம் - ஒட்டகம், 
EE, சாலிகை - கவசம், 
கடு, தெப்உயானம் - செய்வஊ 

i Bs இங்கே சிவிகை, 

௧௮. சாந்தாற்றி . விசிறி, சனா .- 
காளாஞ்சி. கேதனம் - கொடி. ஒலி 
யல் - ஈயோட்டி. 

௧௧. மகரிகை - மகரதோரணம். 
௨௦. கருந்தலை . இழிந்த தலை. 

ஏழாவது. 

௧. பெட்டு - விரும்பி, 
௩. சமழ்ப்பு - நாணுதல். 
௪. குறடு . கட்டை, வயிறுஇழி 

தீர். 
டு. வாலிய மருப்புப் பொருப்பு - 

வெள்ளிய கொம்புகளையுடைய மலை 
போன்ற யானைகள், கரு புல் வான். 
கருப்பம் பொருந்திய மேகம். கால் - 
வரய த காரல். 

௬. பொருரை . தாம்பிரபன்னி. 
௭. பிணர் - சருச்சறரை. கவரி - 

எருமை. 
௮. இருமாலாடிய மச்சத்தின் விழி 

பென்பைச் சிவபெருமான் மோதிர 
மாக அணிர்தனென்பது சிவபுரா 
ணவாலாறு. பரன் இருவரு - இவசா 
ரூபம். 

௯, நியாயம் - தீருக்கநால், எண்- 
கணித நால். 

௧௧. இள்ளி - சோழன், கருமம் - 
காரியம். 

௧௨. மன்னிய - மன்லும்படி. 

எட்டர்வது. 

௨. சைச்டீட்டு . கையெழுத்அு. 

க 

௩. ப. சமயோடு - தியாகராசர், குக் 
திவல்வினை - ஈட்டிபோன்ற வலிய 
வினை. குடந்தமுற்று . கைகூப்பிமெ 

டய்வளைந்து. 
* ௪, வணர் - வளைவு. 

௬. தறி- தூண், கழை. குத்துக் 
கோல். சுளித்து - கோபித்து, விளரி- 
ஒரு பண். 

௭. யாளியின் - சிங்கம்போல வெ 
ண்மையாக, தடித்து . மின்னல், 

ஒளி - ஒழுங்கு. 
௮. இலாங்கலி - சென்னை. 
௧௦. புலியடியை வாழமைக்காய்க்கு 

உவமைகூறுவது மரபு, 
௧௩. மருள் - உவமவுருபு. 
௧௪. படலம் - கூட்டம். 
௧௫. கனம் . மேகம். 
௧௮. வல்லி - விலங்கு, 
௧௯. தன்னம் - அற்பம். 
௨௧. அ௮ரசபலாதிசன் - ௮சசனால 

டையவேண்டிய பலனைக்காட்டிலும் 
அசிகபலனையடைபவன். 

ஒன்பதாவது, 

௧. வள்ளந் கோமான் - தியாகரா 
சர். மநர்திரக்சொத்து - மக் இரிகளின் 
தொகுதி. 

டு, காணம் - பொன. 
பத்தாவது. 

௨. இறை - அற்பம். 

௬. சனிவாய் - சனிபோன்றவாய், 
எ.*சோனா - பொருத. 
௮. கழுவசய் - பிராயச்சித்தம், 

மனு . மனுஸ்மிருதி; மந்திரமுமாம், 

பத்ஜனேன்றவது. 

க. சிறுவிதி- தக்கன். கறுவி . 

கோபித்து. 
௨. சேக்கள் - காளைகள். 
டு, இட்டிகைகள் - செங்கர்கள். 
சு. பதிகர் - வழிச்செல்வோர். 

a ட ° ச ° . 

மயல் - செத்தை. அவல் - பள்ளம், 
ஓ 

௪. நியாயம் மாறு உரைப்போர் - 
குதர்ச்சகம்செய்பவர், கேண்மியா - 
கேள்; மியா - முன்னிலையசை,



௧௦௮ 

பன்னிரண்டாவது, 

௩. கல்லாரம் - செங்கழுகீர. 
௪, கன்னலம்படப்பை - கருப்பர் 

தோட்டம். 
டு. உதீசித்திக்கு - வடதிசை, தட் 

வை. தோட்டம். 
௬. எப்தசோல் - எய். தஅம்பு. குத் 

திரம் - மலை, காழ் - வயிரம். 
௯. கலாய்த்தார் . விரோதித்தார். 
௧௦. மூடிப்பல் - நிறைவேற்று 

வேன், மென்பூவன்றே - நீ முடித்த 
ற்கு இது மெல்லியமலரன்று; “வன் 
பூ என்றபடி. (வன்பூ - பூமி.) 

௧௪. கட்டிக்கொள்ளுவல் - கைப் 
பற்றிக் கொள்ளுவேன்; இடையில் 
' சரிச்தக்கொள்ளுவேனென்பது மற் 
ளொருபொருள். கலிங்கம் - ஒருதே 
யம், ஆடை. 

௧௫. இிறக்கணித்து .கடைக்கண்பா 
ர்வை செய்து. 

௧௭. குறி - அடையாளம். 
தீம் - விளி, 

௨௧. பாடாணம் - கல், அரா - 
அட வம்; பதஞ்சலி. 

பதின்ழன்றுவது, 

௧, கன்று . வளையல், என்று - 

சூரியன். 
௪. இது திருடர்களாடைய இய 

ல்பு கூறுஇன்றது. புழை - துவாரம், 

அஞ்சு ௮ங்கு அகற்றி - அஞ்சு தலை 
௮ங்கே யொழமித்து, 

இ. வினையார் கருவீ - பாரா. 
௬. ஈகை அரசன் - ஈதலையுடைய 

அரசன். உறல்-பூணல் வேண்டும் - 

வருந்துன்பத்தை அனுபவித்தல் வே 
ண்டும், 

உத் 

௮. நாகம் - மலை; இங்கே உதய. 
இரி. பாகம் - பங்கு. 

௯. மன்னன் . மேற்கூறிய கோ 
சல.மன் னன். சிறுகால் எதிரும் - தெ 
ன் தற்காற்றுக்கு முன்னும். 

௧௦: ஈம் சார் அடைவார் பொருள் 
wer - இப்பொருள்கள் ஈம்மிடத்தே 

தியாகராசலீலைக் குறிப்புரை. 

வருப்வர்களுக்கு உரிய பொருள்களல் 
லவோ:; இவை காணப்படாமற் பேர்யி 
னவே. நனியாய பொன்மன் . மிகு 
தியான பொருள்சகளல்லவோ; இவை 
கள் காணாமற்போயினவே; மன் இர 
ண்டும் ஒழியிசைப் பொருளன. 

௧௪, ௮தச்தேயம் - கொங்கணம், 
௧௪௨. பட்டாங்கு . ஈடந்தபடியே, 
௧௪. கேருபு - நேர்ந்து 
கட, வட்டை - வழி, 

௧௬, ஓ.ராசையும் - ஒருகுற்றமும். 
ஐ - அசைநிலை, எம் பார் ஆசையெ 
ன்று . எம்முடைய பூமியிலுள்ள 
பொன்னென்று, அர் ௮றியர தவர் - 
யாவர் அறியாதவர். இ கூர் ஆசை 
யே - இர்த மிக்க திசைவழியே. குழி 
யைப்பார்த்தி யென்றானென்க. 

௧௮. பிறர்தம் வேங்கை - பிறரு 
டைய பொன். அளியார் ஆரார் - 
௮ன்புடையவர்கள் அனுபவியார்; அளி 
யாரென்பதற்கு வண்டு என்பது மற் 
ஜெருபொருள்; வண்டு அ௮டாகவேங் 
கை .. வண்டுகள் சேராத வேங்கை 
மலரைப்போலும் அப்பொன்; போ 
மும் வேங்கை . பிளக்கும் புலியா 
கும்; தொடினும்வேம் ல்க - தொட் 
டாலும் கைகள்வேம், 

EH. வெறுக்கை - பொன; பெயர், 
Cams 50, தொழித்பெயர், 

௨௦. என்பார் மன் ஆசை - எனது 
பூமியில் நிலைபெற்ற பொன். 

௨௧, கலாம்- சண்டை. ந வாரிசச் 
தாள் . இறப்புற்ற தாமரா மலர்போ 

ன்ற திருவடி. 
௨௨. என்று என்றும் சாண் வில் 

தளி - சூரியன் எக்காலத்தும் நாணு 
இன்ற ஒளியையுடைய கோயில். 

௨௬, ஆதிநூல் - வேதம், 
௨௪, விது மச்தரம் மீள் தறி மத்து 

என .. சரந்இ.ரனையும் மந்த. ரமலையை 
யும் முறையே நீண்ட தூணாகவும் 
மத்தாகவும், பதுமம் தவிசோன் - 
பிரமன்; மெலித்தல், மந்தி - 
வண்டு,



தியாகராசலீலையின் விஷய சூடிகை, 

உட, கதி .௮ர் - விளங்குதல்: பொ 
Gesu. | 

௨௭. சள்ஞம் தொழிலோரும் 
இருடரும், அல்இற்று . தங்கியது. 
௨௯. இடர் - வலியையுடையவர். 

பதினான்காவது. 

௨. பூழியர் . பாண்டியர், பறம்பு - 
மலை, 

௪. பசுபதி - உயிர்களுக்குத் தலை 
வர்; சிவபெருமான்; அன்களுக்குச் 
தலைவென்பது மற்றொருபொருள். 
பசுக்களின் வலக்கண்ணிற் சூரியலும் 
இடக்சண்ணிற் சந்திரனும் வாழ்வார் 
கள்; *தேசுடையபரிதிமதி .ஈயனத்தி 
ல்” என்பது சவர. கோபுர, ௧௨௪, 

டு. “கொல்” என்பதை அம்பலுக் 
கும கூட்டுக, தாமரை . மகாபுத் 
மம். வெள்ளம், அம்பல், பதுமம், தாம 
ரையென்பன ஒவ்வொரு பேரெண்ச 
ளின் பெயர்கள். 

௬, ஆய ஆன் - அந்தப் பசுக்கள், 
புகூஉ - புகுந்து. அறல் . நீர், உடு 
மான - நக்ஷதீதிரங்களை ஒப்ப; “காய 
மீனெனச் கலந்து கானிரை, மேய” 
என்பது இிக்தா. கோவிகஆ்,.௧௩, இரீஇ- 

இரிச் த; கெட்டு, 

௧0௯ 

௭. உலா - ஆதியுலா. ஈம் சேரன்- 
ஈம்முடைய சேரமான் பெருமாள் சா 
யனார். பப்பிப்போய - ப.ரவிப்போடிய, 

௮. உதியன் - சேரன், 
௯. வஞ்சியர்கோன் - சேரன்; 

வஞ்சி - சேரன் இராசதானி. 
சுக. கோதை - சோன், . மேதை- 

அறிவு. 
௧௬. குழீடு - கூடி. ஈணி - ஈண் 

ணி. ஆனைச் தெரித்து . பசுவைத் 
தெரிவித்து. 

கடு. புக.௨ - புகுந்து, வானவன். 
சேரன். 

௧௪. தொழுவம் - பசுச்சகொட் 
டூல், 

௧௮. வஞ்சியேன் - வஞ்டிரகரத் - 
தையுடையேன், வஞ்சிப்பேனல்லே 
ன். இச்செய்யுளில் வஞ்சியேனென் 
பது முதலியன, *4வஞ்சியே னென்ற 
வன்ற லூருரைத்தான் யானுமவன், 
வஞ்சியா னென்பசனால் வாய்ரதேர்ந் 
தேன் - வஞ்சியான், வஞ்சியேன் வ 
ஞ்சியே னென்றுனாத்தும் வஞ்சித் 
தான், வஞ்சியாய் வஞ்சியார் கோ”? 
என்னும் பழையவெண்பாவின் கருத் 
தைச் தழுவியிருத்தல் காண்க. 

OI FOO கவன 

இயாகராசலீலையின் 

விஷய சூ சதை க, 

  

அத்ய ் 

[இதிற் சிலசோற்களும் உள்ளன.] 

பக்கம். பக்கம். பக்கம், 
அசத்தியமுனிவர் டு | அஈபாயன் ௪௬ | அருவிகள் ௧௪ 
௮கப்பத்று ௨௩ | அப்புவின்குதி ௩௮ | அல்லியங்கோதை ௪ 
அங்ககாடு எடு | ௮ம்பாசங்கரன் ௭௯ | அவந்இராடு எடு 
௮சபாநடனம் ௪ | ௮அரசபலாதிகன் ௪௪ | ௮றகச்கருணை & 
அசலேசர் ௨| ௮ரசர்வீதி ௪டு | yous Depa St 
HFS SOTO ௨௨ | அரண்மனை ௪௨ | ௮ன்னசத்தொம் ௪௮ 
அசோகமரம்  டு௨|௮ராகமுதலியன ௨௨ | அன்னப்ப்றவை sa 
அடியுரிக்குமாடை ௬டு| அருச்சுனன் ௩௬ ! ஐகாசவிராயசர் &  



௧௧௦ 

பக்கம். 
ஆடகேசர் ௩ 
ஆடரவக்டிண்டுணி ௩, 

@er 
ஆடாதுஆவொர் டு 
ஆதிசைவர்வீதி POT 

ஆதியு... 4௬ 
ஆயு தவகைகள் ae 

ஆழித்தேர் ௩௯, ௪டு 
அன்மார்த்தபூசை கடு 
ஆனந்சேசர் ௩ 
அனாயகாயஞனார் க்சு 
இடைரகர்வளம் ௩௬ 

இந்திரன்மள்ளனா 
GOT GO) LO ௪௮ 

இந்இிரவில் ௪௦ 
இர்திரனைவணங்கல் ௨௨ 

இராமன்பூசிச்தது ௩.௬ 

இருந்தாடழகர் ௩௧ 
இலக்கணக்குற்றம் ௮ 
இலக்கணபாடம் Pa 
இலக்கணம் ௨௧ 

இலகியம் ௨௧ 

இளைசைமாறர் ௪௫ 
இழையஞார் ௩௦ 
உடைவாள் ௬௭௪௭ 
உப்பு ௨௬ 
உலோகங்களைப்பற்றா 

சிட்டு ஒற்றுமைப் 
படுத்தல் 2.0 

உலோகாயதன் Per 
எயினச்சாதி ௨௭ 
எருமை ௧௮, ௨௦ 
எழுத்தாணி ௬௭ 
ஏசபாதஉருத்திரர ௪டு 
ஏ.ரண்டபுரம் ௨௩. 
ஏழிலைம்பாலைமரம் டு௨ 
ஏறுதமுவல் _ oo 
ஐக் துமலம் ௨௩ 
ஐயனஞார்சக்கிதி EP 
ஒட்டகங்கள் ௭௧ 
கங்கணம் Gr GT 

சங்காகுலம் PP 
கங்காநதி ௭௩   

பக்கம். 
கட்டியத்தொழில் ௭௦ 
கணணபபா ௨ 

கண்ணன் ௨௦, ௨௧, ௩௮ 
கண்மணிம்£லை ௬௭௬ 
கத்தியிரண்டு ௬௭ 
கத்தூரிப்பூச்ச ௬௬ 

சபிலையாறு ௬௩ 

கம்பாஈதுி ௧௯ 
கம்பிக்காதழகர் ௩௩, 

௬௦, ௬௧ 
கமலாம்பிகை ௪, ௫௦ 
க.ரண்டமகுடம் ௪ 
கருகிறப்பொட்டு ௬டு 
கலன்கவிழ்த்தோர் ௬௧ 
கலிங்கதேசம் HO 
கவரி ௭௨ 
சவலைக்கிழங்கு Eh. 
களைகள் எடுத்தல் ௨௩ 
HIGHEST GH, om 
காட்டுக்கோழி ௧௪ 

சார்தாரரநாடு எடு 
காப்பியப்பாடம் HT 

காம்போசகாடு எடு, ௮0 
காயாமரம் ௧௬ 
காவிரி ௧௯, ௪௭௨ 
காளான் Gor 
கிண்கிணிச்கால்,௬௨,௪௭ 
இண்டுணித்தாட்டுங்கா 

தனசிக்தாமணி ௧௮ 
தளி On. 
கீற்ற்ச்சந்தனம் ௬டு 
HSM FOOT bo ௪ 

முடகசாடு ௪௪ 
குண்டசண்டர் ௬௭, ௭௧ 
குண்டர் ௬௮ 
aren iu Tee pair, 

௨௫, ௪௪ 
குண்டோதரன் ௧௧ 
குதிரைகள் ௩௪,௪௪௦ 
குதிரைாவென்றி ௪௬ 

குயில் Gn 
கு. ராமரம் ௨௮, டு௨ 
குருட்டரிப்பான் ௪டு 

குருர் தமம் ௧௬   

இியாகராசலீலைமின் விஷய சூசிகை, 

பக்க்ம், 
குறிஞ்சிவளம் ௧௩. 
குறும்பூழ்வென்றி ௪௬ 
கோண்டி. டுக 
கொழு ௨௧ 
கொன்றைமரம் ௧௭ 
கேர்ங்கமரம் ௨௮ 
கோசலகாடு எடு 
கோதாவரிசதி GT. 
கோபுரங்கள் ௪௯ 
கோபுரவாயில்-ள் ௪௯ 
கோழிவென்றி ௪௬ 
சங்ஈப்பலகை ௩௦ 
சங்கப்புலவர் m0 
சங்கரசேவகச்சோழன் 

டு௮, ௪௬ 

சஞ்சிதமுதலியன Gm. 
சண்டே சகாயஞார்,திரு 

விழாவிற்குத்திருமுக 
மெழுதுதல் ௬ 

Fb Dams gb ௬௭ 
சபாபதி ௪ 
ச.ரச்குழட்டை PP 

சரபம் ௬௧ 
சிஞ்சுமாரமென்னுர் 

தெய்வம் . ௬௯ 
as Gan ௩ 
சிவகாமசுந்தரியம் 
மை 

சிவஞானபோதம் ௧௬ 
Huss sor ௭௩,௭௭௬ 
சிவபுராணம் ௫௪ 
இவபெருமான்் வலைவீசி 

யது ௨௭ 
சிவல்வென்றி 2௬ 
சிவாகமபாடம் ௪௭ 
சின்னப்பூ ௨௪ 

Fons ௨௭ 
& 68 7 tor oa வர்விமு 

ங்கியது ௩௮, ௬௭ 
சுத்தசத்துவங்கள் GE 

சுத்தமத்தளமுதலிய 
OF டுக 

சுகதமாயை ௨௨ 
சுசன்மை ௩௯



இயாகசாசலீலையின் விஷய சூசிகை, 

பக்கம். 
சுந்தரா த்திராயனார்., 

௬, ௨௬, ௩௪, ௩௮ 
சுருக்கொம்பின்பூசை, 

௨௬ 
சூதமுனிவர் ௫௪ 
சேங்கழுநீர்ப்பூ ௩, ௬௬ 
செங்கோல் ௬௪ 
செர் சாமரைகாறியதிரு 

வீதி ௩௧ 
செவ்வர்தித்தோடு ௩ 
செவிப்பூ Sie Sr 
சே ரமான்பெரு மாணா 

யஞார் ௩௪, ௮௬ 

சேவென்றி ௪௭ 
மழைவசாஸ்திரம் ௪௭ 

சைவம் உ௪ 

சேோரபாவதி ௬௦, ௬௮ 
சோமாக்கந்தர் ௩, ௬௯ 
சோழநாடு ௯ 
சோழவிகாயகர் ௨ 
தகர்வென்றி ௪௬ 
தீண்டியடி.கணாயனார்வி 

ழிபெற்றது ௫௪௬ 
தண்ணீர்ப்பந்தர்கள் ௪௧ 
தயிர் ௧௭௬ 
தலைச்சாத்து ௬௩ 
தவக்குறை ௬௧ 

தரநிணாமூர்த்தி டு 
தாம்பிரபன்னி௧௯௬, ௭௩ 
தாலிபெருகற்றென் 

பது! ௮] 

திணைமயக்கம் ௨௮ 
இியாகராசர்கோயிலிற் 

சாளரங்கள் Gio 
இயாகராசர்திருவிளை 

யாடல் முந்நூற்றறு 
பதென்பது ௫௭ 

தியாகராசர்துஇ, ௩, ௬௨ 
இயாகராசர்லசர் தமண் 

டபம் ௪௪ 
இியாக ராசர்விமானம், 

@o 
தியாகராசருடைய௮.ர 

சக்சகோலம் ௬டு 

  
  

பக்கம், 
தியாக ராசருடைய௮ ச 

ண்மனையினிடம் ௬௩ 
இயாக ராசரின் நந்தி டு௦ 
தியாசராசருடையவல 

தீ.திருவடி. ௩௩௩ 
Bil cir ow ௬டு 
இரியம்பகமந்திரம் ௬௯ 
இரியம்பகயாகம் ௬௯ 

திருக்கழுக்குன்றம் ௨௮ 
திருக்கோயில் ௪௯ 
இருச்கோயில்முதலிய 
னஐவைந்துவேலியெ 
ன்பது உட 

இருக்கோயிலிலுள்ளப 
ற்பலஆலயங்கள் Go 

திருஞானசம்பந்தர் ௬ 
Sig Away HQ. 

இருநந்திதேவர் ௫,௬௮௪, 
Gr A, OFF 

இருசாவுக்கரசர், ௬, ௧௪ 
இருப்பனர் தாட்கிவலி 

ங்சப் பெருமான் ௨௨ 
திருப்புகலூர் ௧௪ 
இருப்பெருந்துறை ௧௬ 

திருமணிமுத்தாறு ௩௨ 
திருவாதவாரழடிகள் ௪ 
இருவாரூர் ௩௦) ௩௧ 
திருவாரூர் பி.ரணவஸ்2 

லம் ௯௦ 
திருவாரூர் பூமிதேவி 

யின் இசயகமலம் ௬௯ 
இருவாளூர் விராட்புரு 

ஷன் மூலாதாரம், 

௩௦ 

இருவாளஞூர்வீதி ௪௨ 
திருவாரூர்த்தெய் 

வம் ௩௬ 
இருவாவதுறை ௮ம் 

பலவாணமூனணிவர் எ 
திருவாவ௫துறைப்பஞ் 

சாச்கரதேமிகர் 
இருவிரிஞ்சைச் வலி 

ங்கப்பெருமான் ௨௪ 
இருவீழிமிழலை ௨௧௯ 

எ   

BLD 

பக்கம், 
இனை ௧௩ 
தீக்ஷைசெய்வித்தல் ௪௪ 
துர்க்கை ௨௮ 
துரும்பைச்கொண்டு 

வலியை யளந்தது ௮ 
துளுவரநாடு உ oF 
துன்னூசி ௨௧ 
தூவாயா HEE 

தேர்கள் கடு, ௪௦ 
தேர்வென்றி SP Se 

தேவதர்த்தம் ௩௨, Ox 
தேவாசிரயம்௭,௪௯, Be 
தேவாரஇனிமை ௨௯ 
தோண்டைநாடு இறு 
நக்கீரர் ௨௨. 
நகரமண்டனம் ௬௮ 

நடுக்கம் தீர்ச்சவிரசாய 
கர் ௨ 

ஈ$சவனங்கள் ௩௩ 
ஈ.ரசிங்கச்சோழன் ் ௬௦ 

நரமிங்கம் ௬௧ 
நவர் தருபேதம் ௨௦ 
நவரத்நஹாரம் Sir Ser 

ஈளன்பூசித்தது n@ 
நாகபிலத்தை இந்தி 

ரன் அடைத்தது ௩௪ 
நாவாய்கள் ௨௬ 
நீட்களசத்தி ச 
நிட்களசிவம் ௨ 
நிடதராடு எடு 
நிலைத்தேர் PS 
நினீறசெல்வத்திருவா 

ரூர் ௨, எ, டு௬ 
நீதிகுதூகலன், ௬௪, 

௭௧, ௪௬ 
நுணலை ௨௪ 

தநேய்தல்நிலம் சண் 
டைக்குரித்து ௨௬ 
ஈல்லி ௨௮ 

நைமிசமுணிவர்கள் டு௩ 
பங்குனித்திருநாள் ௬ 
ப.சலைக்கொடி. ESF 

LSE SOT ௧௭, ௮௬ 

பஞ்சபூசத்தினிறம் ௪டு



௧௧௨ 

பக்கம். 
பஞ்சாகூரஜபம் Be 
படைச்சால் ௨௧ 
பந்தும்பாவையும் ௪௨ 
பரதிதையர்வீதி ௪௨ 
பரதர்: ௨௬ 
ப ரவையுண்மண்டளி, 

௫௧ 
பசாச,ச்திதவம் ௯ 
பராபணாமந்திரம் ௬௯ 
ப.ராபராயந்திரம் ௬௯௬ 
பல்லவராடு எடு 

பலராமா் ௧௮ 
பலாச்சுளை ௪௪ 

_ பழவகைகள் ௩௬ 
் பற்றாக ௨௦ 
பனைகள் ௨௬ 
பாஞ்சாலகாடு ௭௫ 

பாண்டியன் ௩௪ 
ப்ண்டிரசாடு ௭௪, ௮௬ 
பாணபத்திரர் ௪௪ 
பாதிரி ௨௮ 
பார்வைமிருகம் ௧௪ 
பாலாறு ௭௩ 
பாலைவளம் ௨௭ 
படூரகருதிமாயை ௨௨ 
பிரணவப்பொருள் ௧ 
பிரையிடுதல் ௨௧ 

பிள்ளையில்லாமை Bae 
புச்தியென்றல் ௬௬ 
புத்திரன் டு௯ 
புராணங்கள் டு௪ 
புலி ர்க 
புலிரகக்கொன்றை ௧௬ 
புற்றிடங்கொண்ட 
வா ௫௯, ௪௨ 

புற்றிடங்கொண்டவர் 
விமானம் @o 

புற்றிலெழுந்சசோது, 
௪௨,௫௫௨ — 

புறப்பற்று ௨௩ 
புறவிடை, ௮௧ 
பூங்கூடை ௬௬   

ப்க்கம். 
பூங்கோயில் ௪௯, டுக 
இணுூல காளா 

பூமிபொன்னிறம் எடு 

பூவைவென்றி ௪௬ 
போரி ௧௬ 
பொற்கவசம் ௬௪ 
மசரகோரணம் ௪௦ 
மங்கலமென்னுமூர் ௧௬ 
மடைப்புலவர் ௪௩ 

மசதக்கொள்கைகள் ௨௧ 

மதின்மேல்இடபம் ௪௯ 
மதுரை ௮௬ 
ios Sle or ௬௨ 

மயில் ௧௩ 
மருதவளம் ௧௪ 
மலைகாடு ௪௭௪ 
மலைநெல் EP 
மழைவளம் ௧௦ 
மறக்கருணை க 
மறையவர்வீதி ௪௬ 
மனுநீதிசண்டசோழர், 

௯ 
மனுவரசன் PE 
மனைகீகிணறு கி 

மாணாக்கர் ௨௨ 
மாணிக்கமகுடம் ௬௬ 
மாணிக்கவாசகர் ஊமை 

யைப் பேசுவித்தது 
மூதலியன ௨௪ 

மாதுளைமரம் Re. 
மாம்பழம் டு௨ 
மாலைக்ுரிய ஐங்குற் 

ற்ங்கள் ௮ 
மாற்றுராத்த விகாய 

கர் 2. 

மான் ௧௯ 
மீளகுகொடி ௧௬ 
சை ௧௪ 

மின்கள் ௧௯ 
[Pas தசக்கரவர்த்தி ௬ 
முத்துக்குண்டலம் ௬௪௬ 

  

  

தயாகராசலீலையின் விஷய சூடிகை, 

பக்கம் 
மூதீதுமாலை Si St 

மும்மலம் ௨௯௩ 

முபலின்தன்மை ௧௬ 
மூருக்க்கடவுள் டு 
மமேசலை ௬௭ 
மேழி 2.5 

மேஷராகி ௩௮ 
மோதிசம் ௬௭ 
யானைகள் ௬௪, ௭௦ 
யானைவென்றி ௪௬. 
யோகபீடம் 4 

வசந்தம் ௬௯ 
வஞ்சிரகரம் ௮௮ 
வயி.ரக்கச்சை ௬௭ 
வன்மீகநாதர் ௨ 
வர்குவலயம் ௬௭ 
வாகை ௨௮ 
QUT COD) ST SOT 2.0 
வாத்தியங்கள் ௭௦ 
வாதீ£விவிகாயகர், ௧, 

டு, ௫௯ 
வாய்ச்காலகள் ௨௨. 
விசிறி ௭௨ 
விட்டவாயில்விகாயகர், ௪ 
விடைச்கொடி ௬௮ 
விளாக்கோறுசல் ௨௧ 
விளாமரம் டு௨ 
வீதிவிடங்கர் ௩ 
வீதிவிடங்சர் பவனி, ௩௬௯ 
வீ.ரகிண்டுணிக்கால், 

௭௨, ௪௪, ௪௬ 
வீரர்கள் ௬௬, எக 
வேண்ணெய் ௧௬ 
வேட்டை ௬௦ 
வேம்பு ௨௮ 
Caw mig ipev ௧௬ 
வேளாளர்வீதி ௪௬ 
வைகரிமுதலியன ௨௨ 
வைசயந்தம் ௬௯ 
வைகியர்வீத ௪௪ 
ையைநதி ௧௯ 

டு வை ரவக்சடவுள்




