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உட 

திவமயம, 

சிறப்புக்கவிகள், 

  

தேவகோடடை, வீர-லெ-வித்துவகாமணி 

ம-ர-ர-ஸ்ரீ, சிந்நயச் செட்டி யாரவர்கள் 
எர வவ வகைகளை ர டா 

௮றுசீர்க்கமிநெடிலடி இசிரியவிநத்தம். 

உலகமெலாம புகழ்கோட்டோ மானமியததசை யமிழ் தவண மீட் 

டொளிபபத ததான 

சலைகமென வயாகலவி வனஜொண்டா பாறறமிழ்.நா 

நெளியக கறரோன 
பலகலைமுன னெறகுணாதஇக குரவமைகது பினபுசகா 

பாடி யானோ 

னலகியனூ றவதானப் புலமைசசுப பிரமணிய 

வணிவல ஷோனே. 

  

தஞசாவஷா ஜிலலா பபடிககோட்டை காலூகர 

பிலலுவலசை பிாம-ஸ்ரீ, 

பிர்மபுரீசஜஐயரவர்களியற்றிய 

அறுசீரடியாசிரியவிநக்தம். 

செஈதமிழாசிரியனமுன மருசசிததுப புகழாதுதுஇ 

_. செயதகோடடோ 

நக தநிதியாகுமகத திசனமானமியம தனை 
ந நறமிழபபாத 

தரதனனசாககஞ்சை சுப பிரமணியமாமலறையோன 

FST au BT ool 

முரதுரையவவாூரியற காசிரியனறுளினெனின 
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சிறப்புக்கவிகள். 

சேவகோாட்டை 

இளையா ஈறககுடிக்கோயில் 

பெருமஉரபூர் வகுபபு 

to~ ar = a= Fy 

வெ. ஆ. தஇி.மா. சிதம்பாச்செட்டியார்வர்கள் 

இயற்றிய 
நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா. 

இருவளா ராரலின மருவிரு குகையுவ 

கோணி நீண்டபல வேணுவின் குழுவு 

மாககவை சடுவட டு௩குபே ரருவியு 

மீமிசை யுயாபனிக காமிணைப பாறையூ 

டணிகெழ வுதாகத கணிவிக குவியலஈ 

தாஙகிவா னளவு மோககய வோஙகலி 

னுசசியின கண்ணோ பசசிள மஞ்ஞை 

பிடபபான மருவ முடபபான மதஇயமு 

மஙகுற கஙகையுக தங்கச சரததுப 

ிபானறக மலாநது நினதிடு மாரவஞ 
DEN GF துயாஈக கைலையங் இரியிற « 

{M soit af Ha Reh sips தருளக 

nae cipsg Cudlu O rms em GF 

2சாரா வொண்மருப பீரா யிரமு 
Up Foo) OB TIL FE HH FB) HH IL 

மத்தக யுககடு வைததசிக தாரமுஞ 

2சயிரறக கொளூஉ மயிரா வணம் 

ஐமையவ டனனுடங கமையச சானவி 

£யாடதக மாமதி ஆடக திலக்கத 

தனனா புரமெரி பொனனூ மேனியன 

2மவுசல் காடடுந தாவில குதிஷசியும 

ரிமு௪௬ட ரனையா னெழுசிக கேறபப 

.ரிதியிற கதாகால விருதா வளிக 

ow. « இருமுன னுறறமை யொபபத 

sum Doh poll ou owes gs 
” ௯ கோங்க ஈறகொடி யா்கவு



சிறப்புக்கவிகள். 

தொகத்தலர் மாதவி ௪ததிர மாகவும 

வகதூவச துறவை ஈஈதுபூங் கொமப 

மாடகப பணி2வய் சாடகப பெண்க 

ளாகவு * மனனிய வோகையொ டாய 
ரூதுவே யொலிகிறை தீதறு முலலையு 

மாகஈ தோயஈத பூக தெல்கடை 

யிவரும பாகாவெண களரி யாகவு 

மேடவிழ பூரதடக கோடிக மாகவும 

வாழ்குவில கூ.வல யாழொலி யாகவும 

விளஙகப பறபல வளஙகொண மூக hi 

கூசதத பதிக ளேசதிய மடலக 

ணசையுற வளிசெயும விசிறி, யாகவும 

விரசு மொலிசகடன முரச மாகவு 

முககவ ராயெமீஇக கொகக துவாககொடி 

பல் மளாவிய சூல LOT Ha lO 

பொலிதாக கொணடு மலியு கெயகலும 

வெணமல ரொடுமளி யணமி முரலத 

Csr na வொழுக௫ கானறகாய பலகொண 

டெணணற மிடைசது கணணிய முருககைகள 

பூதிசண டிகையணிர கோதித தோததிர 

நீரவிழிப பொழிஈது வாசீடை புனை % 

செவ்விய வனபாக இவவிய pt SHMUsS 

கரிசறு மாறு தரிசக துறமிமம 

விழுமிய ”தாநறங கெழுமிய பாலையு 

மிணடி விளககும பாணடிஈன னாடடிற 

இனபுடைக கொடிய வைமபுல னடகடுத 

கவமபுரி வேரககுச சிவம (ணா தமா 
ரோகி யளிககுஞ் சோதி வனததுட 

சொலலொணாத கனது பவவளத இறசிறி 

கோதப புசகசவவ வாதி சேடனு 

மகஈகமென் றமையா லநஈதனென நவனைச 

சொதிட நிலவுக் குறறமி லாப்பதி 
மூசி பெருகதல௫ தீர்தகமா மூன்று 

  சலலையலுவவலல் பல்வ   

* மன்னிய உ வினையெசசடி,



sr சிறப்புக்கவிகள். 

பெருஞசிறப பினையு மொருககேய் திருப்பதி 

வண்ணமா கமலக கண்ண ரிருவருக 

தேவரு மறையு மேவருங் காணான் 

பொறபொது வாு மறபுதக கூததன 

பாலனை யடாதக காலனை யுதைததோன் 

இனமயச கிசலவி கினமலை யாய 

சவுகசர காயகி யுவசதமா பாகன 

முலறு ஞானக குறுமுனி மேனாட் 

பண்ணிய பூசைகொள் புணணிய னமமுனோ 
பழியொழி யடிமை வழிவழி செய்ய 

மெயமையி னெஙகுல தெயவமா யமாவோன 

2ப௪சரும புகழகத Seu பெருமான 

மருடப வடியாக கருளபுசிஈ துறையுஞ 

சாப்பதி யெனுககோட €ோபபதி மானமியம 

வடமொழி மேயதைத திடமுற மொழிபெயாத 

தமிழதிற சுவைததெனத தமிழிற றஈகனன 

விஞசையா புகமுஈ தஞ்சைமா ஈகரான 

விபபிர மணியென சுபபிர மணிய 

சனமம புனைகதோன றனமமான COIS; 

uuer ph srndeu sbuGups apo wen 

௪௧௧௭ தமெனு Ipssw சைவ 

மதாபி மானியாஞ சதாவ தானியென் 

றைபுகழ் வேயகத மறைவல லோனே. 

  

ேவகோடடை, 

ம-ர-ஈ-ஸ்ரீ, அ. ௬. ௪. அருணாசலஞ்செட்டியாரவர்கள் 

இயற்றிய 
நீலைமண்டிலவாசிரியப்பா, 

சாமலி பாணடித தெனனா டதனி 

ITE கூட லணிஈகாக குணபான 

மருச கெய்தன்மா முலலை GL eF 

மருவிய வளத்து மாண்பிற் சிறஈத 

மரவுரி யாளா ம௫ழ்கது மசகஞ்செயு - 

மிரவெரி வனதது afer went) Oar fa ey



சிறப்புக்கவிகள். er 

சங்கஞ் சூழ்ந்த தடவயற கோட்டர்ப் 
பொங்கர வணிச்ச புனிதன் றனககுப் 
புலவர்கள் பெருமான் பொதியை முனிமுன் 

மலாததொடை வெய்ஈது வணங்கி யாகு 

ஈலனுறு சவித்தொடை ஈயஈது மிலை*தான் 

பொலனணி பொனமதில பொலிதஞ்சை வாணன் 

நிதான மாக கோசதபே ரவையிற 

சதவ தானக தசைமையிற புரியும 

விப்பிர மரபில் விமூடததக த கோன்றிய 

சுப்பிர மணியனாக தூயகா வலனே. 

  

தேவகோட்டை 

மஃரஃராஈஸ்ரீ, பிள். <P. TTLOs He 

வெங்கடாசலஞ்செட்டியாரவர்கள் 

இயற்றிய 
, நேரிசைவேண்பா. 

கோட்டூரின் மானமியஅதைக் கூறும வடமொழியின் 
* ஓஒ 

orl Crag செஈதமிழின வாய ததாதான்--வேட்டோருக் 

கின்பமுரீற வேசுப் பிரமணிய னெனனும்வே 

ளன்புடைமை தோன்ற வணிஈத. 

  

விருட்டியூர் 
பிமஸ்ரீ, 

அ ருணாத்திரி ஐயரவர்கள் 

இயற் றியது. 

வடமொழிமேயகோட்டா மான்மியகதமிழித்தேர்க் ச 
குடமுனிவலம௫ழ்சச கொண்டிடவிரித்துலாதசான 
2டமிகு தஞ்சைவாணன் சதாவதானிப்போ பூண்டோன் 
சுடர்மதிபுனைவாரக்சன்.பன சப்பிரமணியவேளே, 

இரவாகி
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புசை - அுபாவகானம் 

[பாபதிமுகலிய/ ரவ கள NT BY GA 

ம-௭-௱- ஸ்ரீ, 

இருமயிலை-சண்முகம்பின்னளையவர்கள் 

இயற்றி ப 

அறுசாககமிேடில் விந்தம் 

FOOLY TH OH DMF a) வமையொடூங்கான மூறையெொடு வலியா 6 

கைஃமரண டாணட 

{ oe 8 ழ் மி மணபூகசு புகழ்பபாணடிக மிகாட மான மியககுமிழால 

வைகு ல டுரயகான 

CTO Lp dB MAM BIG இமா ராறு இமா HORT 19 uF 
2 Lhe A on 0 vin 9 

லியற் D MAS MT or 

வணபூதத வயத ஞஷமை வாழிப 1/7 பிரமணிய 
ரு 

IDS OU SY யி லலா D 63) 

  

செனனைத இமிஸ்டியன காரிலஐ சழிழபபணடி ௧௩ ய 

| ஈணடிக மித்திர யந்தீரசால% சதிபரநுமாகய 

மளா ஃறஃ ஸ்ரீ, 
cv 

ஈக்காடு- இரத்தினவேலுமுதலியாரவாகஸ் 

இயறறிய 

௮றுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

காகரமெதி வாகஇரசெஞ சடை கடவு ஞை ௧௫2 

றளிக டாட 

Gh bi BI a மெனுஙகோடடூ மானமியகன பெ மிய |)» 

Ont sae செயகான 

அருஙசலைக ளெணணிலலோத களசா௩ ழாஜியதறு 

மதிஞன றஞசை 

வு ௨ராரவன மறை ககுலத்தில் வரு பபிா மணியா 

வலவ பேறே 

சிறப்புக்சவிகள - முூறறிறறு 

 



பன 

ர்வ மயம், 

சிருங் கபுரம் என்னும், 
° @ o 9 ே கோட்ோப்புராணம். 

LRT 

பாயிரம், 
கக்கிய 

குவுரிவிநாயகர் துதி 

இருமேவு நிறமுடையா னலாமேவி யுைவடையான் 

செமபொ ஞய 

SHC wa பதிபுடையான முபபதமு மிருபதகதைத 
தாழ்ஈது போற்றி 

மருமேவு ஈறுமலாகொண் டரசசிகச பேயென்ன 
வழங்கு மேனமைக 

குருமேவி யொளிரகோடடூக கவுரிவினு ய௩னடியைக 

குறிதது வரீழ்வாம. (௧) 

அரத்தீச1 
சாபூதக மணிமருமத தோ பூச்சி நபைவிடையாவ 

றேவாக காபபான் 
கார்பூசச களமுடையான வாா£பூகதக சலைபபூடடி ௧ 

கசாபபாப பூணட 
பாரபூத்த பணியுடையா னீ£பூதச வளககோட்டூாபு 

பதிவாழ் வேணி 
யார்பூதத மலரிதழித தா£பூதத வககதிர 

னடிகள் போற.றி. (௨) 
சவு$தர்நாயகீ 

ஒரூமலையைக் குடையாக்குப பசுபபுரந தாற களையாளென 
௮ில்கம போற்ற 

வொருமலையைச௪ இலையாக்கிப் புரமபொடி ததா னிடமபிரியா 
HO peg தென்பா 

டிலாருமலையைக் குறுமுனிவன பெறவருளாற றஈதையென, 
quire ars 

கவொருமலையைப் இபற்றுஇத்த ஈவு சரசாயகிமலாததா 
- ரூள்ளம் வைப்பாம். (௩)



a கோட்டூர்ப்புராணம். 

சபாநாயகர் 

பொன்னி லேவராயும வயமாக்க றகுமெனனல 

புதுககி யாககுப 

பொனனினு லாமலையைக கோடடியதைக் காட்டியிகல 
பொடித்து ஈலகும 

பொனனிறை சு௩தரரைச சிறப்பினவய மாகூயெலாம 

பொதுவி னாககப 

பொன்னினாற பொலிஈதோஙகும பொதுவினடம பூரிஈஉரனைப 

போறறி வாழவாம. (௪) 

சிவகாமீயம்மை 

வேறு 

துடியினுறசட ரழலினா வூனறி2மம ora 

ரடிகளாலவலக கரததினுற ந௩தவ னாககுங 

கடிவிலாதவைஈ தொழிலுமே கடைககணா லருளா 

ஈடன3காககிசன றருளசிவ காமிதா ணயபபாம (டு) 

தகஷிரைர்த்தி, 
வேறு 

ஒன்றெனச் துணிபு செய்தாக கொன றென்ததோறறஈ தநதஃ 

Ba Ds டெனததுணிஈதாசாச சொணெடெனத தோறறரஈ தத 

யொனரியொன ருமனிறகு மொருபொரு டானே யெனன 

வன _ிரு விரலி னாலவாக கறிவுறுத தவனை த தாழவாம, (சு) 

வயிரவர், 

வேறு 

பன்னீருலகிற சிலாதமமைப பதியென் றுளள மருண்டறையுஞ 

சொனனீாாமையையே புணமையென ததுணிவுற மிறுமார தகஙக 

முனனீரனைய கருமேனி முகுத னெழுவாயத தேவருடற [ரிதத 

சென்னீசேதற செனனியரை இகழ்கை வகென ருளபோதறகி. (௭)' 

விநாயகர் 

வேறு. 

தன்னை வேண்டலா தமவினை பாறதிமுன 

றன்னை வேண்டினா தமவினை முற்றுவித் 

தென்னை வேண்டிய தென்னையெ னாவளித் 

சென்னை யாளளிகக ரேசனற ருளரண், (௮)



பாரயிஏம். 

ip EBL ay on. 

முத்தி கைககொள முனனுபு கிதத/ம 

பததி சைககொளப பாடிப பராவுமெய4 

சிசதிகைககொளுஞ சரியா தெவவற்௪ 

சததி சைககொளுஞ சணமுகற போறறுவாம 

திநநந்தி3தவர். 
அ௮நதில சைலையி லணணலைச செவிபபான 

வஈச தேவாமூன வஈதனை கொண்டுபின 

a நீதி யுளவிடகீ கொயயென வோடடுசா 

ஈர. (FT DDE ஈரதியை வகஇபபாம 

கலைமகள். 

அலைமச ளவு ளாக னீததொரு 

Heros ளாககல/ நிகமகதும வாககுனை ர 

தலைமக ளெனமசகனை 7 சராகத வாககருள 

கலைமக Oly Pr avd DOB DS Qu vir 

தமிழாசிரியர். 

சகததைச சூழ்தரு சகஇரா இிததாமுன 

னுகததஇற போஃகற வோங்கிய விதமா 

ஈகததைத காழகதிமென னறறமி ழிறகி. 

லகததி யததை யளிததவரு போறறுவாம 

திரநானஈம்பந்நழுந்திசுவாமீகள் 
௮திச வாணபன பெஸாபனை யாகமட 

பொதிய மெனபொரு பொற்ழழடி யாகநீ£ 
ஈதியி லேடடி னடையெதி ராகநத 

பதிக மோதுசம பஃதனைப பாடுவாம 
திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள். 

முன்னபபேற முடிகத ச௪டாதர 

னெனனபபனமின மெனனை பே பாடுவா 

னெனனபபனனிய வின்னுளை யாறபுகழ் 

மனனபபறகடி மைததொழி லாறறுவாம, 

சுந்தரடிரத்திசுவாமிகள். 

முதலை செறறொரு மொய்மமாப புரஈஇடு 

மதலை தோன றரி வடக விறகததா 

முதலை யோடது முனனுணட பார£ப்பன 

மதலை யுதரு வனறஜொண்டற் போறறுவாம. 

(௯) 

(௧௦) 

(5௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௪௪) 

(கடு)



x கோட்டூர்ப்புராணம். 

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள 

மணடு மாயையான மாக்களை வேதிததுப 

பண்டை வணணமற முககும பரறறொழு 

கணடு மோரிமா வாககிபபின னவவெலாம 

பண்டை வணணமாப பாடினற பாடுவாம 
சண்டேசர் 

Yost spel) Oty RO STL Maro 

பாறகடகைப பாறறிய கரதைகன 

காறகடததினா முககிபபிற காஉ வருக 

CEI DG IMG துறகதாத ரெொரழுவமால 

அறுபத்தும௦ா। 
அவணஙகொண உ௨ரனறடுத காணடா 

DO! MTA காவலா கரமலா 

மைவுசாததி விளஙகு மறுபதது 

புறவாபாத முடிக்கு முடிக்கு Ww 
பொழ்த்து 

(2வ,த வேளவி விளஙகுக பெயகவாவ 
த மாரி செழிகக ரகஞ்சைவ 
2 பாத மோஙகுக புனமைப புறமத 
வாகு Crores மனனாகோல வாழ்கவே. 

€o ௦. 

நாற பயன். 
*» 

வேறு 

மாமலி BH OSE கோடடோ வாழகதக் Beer BIG shit 

பாமரு வுறுநே யததிற் படிபபவா கெடபோர கஞசப 

பூமகள் கருணை வாய்ஈது புணணியப புதலவாப் பெறறுத 

(௧௯) 

(௧௪) 

(௧௯) 

தோமிலா தஇிமபா நீணால சுதெதுபபின் னரன்றாள் வாழ்வா. () 

ஆஹ வயடக்கம். 

ஏவருச துருவிக் சாணா வெம்பிரான் கோட்டு ரீசன் 

2மவுமான் மியதென சொல்லால் வெணாபொடிமணியைவன்ன 

மூவருட பொருள்கைக் கொண்டு முமமலக துமித?தோா£ கூறென 

ஹேவவென சொன்மா சோசி யேறபவென் நுரைககலு தேன. 

தமிழினிற் குரவு பூண்ட தாபதன் ரூபித தேத.துக 

தமிழிடை டுயர்கோட டூரின சரிதையை மிழுதை யேன்றான் 

றமிழினிற புகல ஓறற தனமைகா புனமைத தேலுக 

சமிழனயா னெனனல பறமிச சாதிமானததரா கொள்வரா, (௨௨)



பாண்டி த்திரு தாட்டுப்படலம். டூ 

முனமுயா தென்மொழிககு முதலிலக கணஞ்சொற் ரோனே 

புனை தரும புகழ்சசிருஙக புரததுமான மியததைப புலஷேன 

வனை தர வெணணியொனதை மறரொனரு வுாரைதக தாலு 

மின வழு வமைதிபுககொள ளியலிஞா கொளளாா கொலலோ. () 

ம்ததமு மலாமக தார வனததகத் தீசன வேணி 

யுததம ஈறுமபூங கொனறை யொடுமிலை தராத வாறரூன் 

'முததமிழக குரவன ரோதத மொழியொு குழைதாழ் காஅஞ 

GeO an சிறிதுமில2லன செபபுபுன சொலலு மேறகும (௨௪) 

சிறப்புப்பாயிரம் 

மகபுதி பதிநோ தஞ௫ுசை வாணனணான மறைவ லாளன 

இிநமுறு சதாவ தானி வறச கோததி ரததான 

ஜொகுகலை பலல வாயகதோன சுபபிர மணிய சனமன் 

சகமிசை சாடடுங கோடோத தலததுமான மியஞசொற ருனே ( 

பாயிம - முறதிதற 

  

2 ௦ டி ௦ 9 பாண்டித்திரு நாட்டுப்படலம், 
eet 

தருகசிளா கமலச செஙகைச சவுஈதர நாயகிபபே 

ரருடகடல புணாகீர வேணி யகதத* ரமாகது லாழும 

பொருட மாகுங கோடோப பணணிய௰ப பதிமுற பல்க தரும். 

இருககுலாந தலநகொள பாணடித தருகாடடி ன ௨உளஎஞ்சொவ 

அ௮னனையும பிதாவுமேயிவ ௨௫க,தஇ ultra. Caner 

முனனஹி தெயவமெனனு முதுமோழிக Fue wire a; 

மனனையா கயெகயறக ணமமைமுூன னும் தரவா 

முனனவன பினை காதத முறைமைகத(ம பான டிராடு. (௨) 

இருமுது குரலா தஙகட ரயெனறதெஃ குணமா வஃதே 

தருமகாாஃ குளதா மெனனு௩ தனனமைகர த தகவே யஈத 

APD ௬ரவுஙகாந இட்டவா றுககிரபபபோப 

பெருவழு தியுங்காத தேம மபெருமைததாம பாணடிகாடு, () 

அட்சர துவனசேய கைவில லாறடடை பிரகாததால 

ரிதரு மு லகி லெஙகும வியாபியென நுணாததி Sen Cap 

னரில்ருத தனன கைம மாறறி னடியால£ட ரணொததுமாறு 

பெருஈதி வெளளம பொங்கும பெருமைதகாம பாணடிகாடு (௪)



௬ கோட்டூரீப்புராணம். 

எ,5,ககை௫ தேவாககுமமா தேவனெனபானே ஈமமை 

யொததவ னெனனப பட்ட வொருமுனி யாசா னாகத 

திததியா நிறகுஈ தாய செகதமிழ்£ சுகஈதம விசி 

யெததிசை களுககமழ்ககு மிருமைததாம பாணடிகாடு 
Ga o. 

உலகெலாமபடைத இமய லூ£தியை மான 

நிலவுவானவழிப படாஈதுநீர கெகெகடல பருக 

குலவுபைமபுனக கோறஜொடி.க கொடிசசியை மருவி 

யிலகுவேலவ ஜாதியொத கெமுஈகது கொணமூ 

அ௮ன்னமாமயி ரரோகைமேல விரிததுகின ரூஙகுப 

பனனுவானக முழுவதும புதைபடப படாநது 

ரலனதாகிய நிலததினைச சாதர லெனனத 

தெனனமாமல யததினை*? சோகதுமொயத தனறே 

சாறறு மகசிதப 1ழ பீலிமேசகமென Don of 

யேறற வனனதஇன $ மூறபவக கூரலென விடிததத 

தோறறத தனனதேக இப0ிலை துனையவில வாஙதிய 

பாறறு கோடையாம பாசகணமேற பொழிசததா லமயே. 

பொழிசத வபபுமா ரியிறகொகெ கோடையாம புயஙகங 

கழிஈத வெபபமாக கடுவீடங கழிதாப பிலத.து 

ணுழைஈதொழிஈததஈ நா.டிலாட டி.றபிர தாப 

மெழுஈத தாமென மலயகின DNs grea arch 

சாரலிறகுழீஇ யொனறுறச சாஈதவக நீததம 

வாரியொனறுவ ரொழிஈதநெண ணீரதததாய வரவு 

கேரவககுறிஞ பபெபொரு ணோசதவை யெலலாம 

வாரிவஈதது பொருகையாம பெ.பாபெதீஇ வழிய. 

தததிமுலலையைக் குறிஞசிசெய தமமரு தததை 

மொயததுமுலலைய தாகசிகெய தலைபபணை யாககி 

யத்தியாயமுஈ நீரினை நானில மாககிச 

௪சகாதஞசெய றெரிததது பொதியிலாம பொருரை.. 

செபபுதாமிர பனனியென நுலகெலாஈ இகழு 

மறபுதததிரு ஈதிவிய னளககுகா யாரே 

யொபபிலாதுயா குறிஞரிமுன னாகுமென் ரோது 

கற்புகழ்க்குல வைஈ இணை வளளல ஈவில்வாம. 

(௪) 

(௮) 

(௧௧) 

௧௨) 
  

௪ தன்ணைதாயயெஙில2 - குறிஞ்டு 3 பீமிமேசசம - மயிற்றோசையின்கண், 8 முற்பவம - சுரனாவெபிறபபு,



பாண்டி த்திரு நாட்டுப்படலம். ப 

50 4 8 
சகநிஹறைக சபல லாயிர வுயிகளுக துழைபபச 

சுககிறைஈ தருள சுரஈதிடு கடைககணோக களித்தெற 

Gavi jhe guts OF Guu a லேஈஇரிென றெனையாள 

குகன மாகதுவிற றுறைநதர சாளவது ம இிஞசி (௧௩) 

வேடாகலவிடாத துனதிய விருலை யிவெருடடிப 

பீயொஈகவொண பாறையின சூழிகளிற பிழிவா£ 

கூமெணனுவை யஙகணுந குழுமி மொயததிடுமா 
ஸலோடவோசசினும A OH வாதுல ரொபப (௧௪) 

கொமபில மேலுறு மிருலிழி ஈறைகிறை குழியிற 

கொமபின மெலலிடைக கொடிசியா கழறைபபெயது கரியின 

கொமபி னாலிடித DS) Zor மாபபராயக கூடக 

கொமபி லொறறையாற களையறகக குதிஞசியு ரூடமெ. (௧௫) 

(முககடமபொழி கறையடிஎ குஞ்சர முழங்கிப 

பககமாசுர நதிபபுனல பனைககையானை முகாது 

தொகககனறுகட கூட்டி மி குளதைவெண 0ஙேக 

லொகசகனமேனியிற ற்ரவு! | கஇடடி நட புறுமால (௧௬) 

மாலவனறனை கானில வரைபபினி லிடைககோ 

பாலனனறுரை பனுவலை கிறு ததுவா னுறைநது 

கோலமா£பசு நிரைபல குழுவிட மிதெபை 

பாலனமபுரி பணபினிற சாததது முலலை (௧௭) 

மாயவனபயங களிலணிஈ இடவன மாலை 

யிபுமககைபங குடையவன சடைககொள விதழி 

மேயவிதரும வேவளைங கரனகொள வெட்டு 

தூயவனனியு ஈலகிடு, தொருவள முலலை (௧௮) 

கெகனறை வேயககுழ லொலியுமான குலஙகளின களத்தி 

Gare gy சகணடையி லெலியுகீரககலுழியி ஜெலியுக 

துனறு Lo Tw FR us ததிகடை யொலியு2ம graven a 

யொனறை யொனறடக குஈதிரு வுறறது முலலை (௧௯) 

தோயு மூலலையிற சுரபியு மவறகினக கனறு 

மேய கறபக௱ களுஞ்சுவை மிககுறு மமிழ்து 

மேயு மாறுதொக குளளன வதுவியப பினறே 

அய வணடர்கள சூழ்கதுறை புளியுற லியலபே, (2.0)



ரி கோட்டூர்ப்புராணம். 

கொளளுஞ சாமையு மாடமுக கோததிர வழுஙகா 

செள்ளு மொசனையு மாயாகுன றெனககுவித இடுவா£ 

தெளளு பாறதி யோடும௪ சிகையுமச சாரல 

வெளள மெனனவ.ம மெலலியா பெருகுவிக திரிவரா. (௨௧) 

மருதம், 

வறு, 

சஙகுதா மராயராககொ டனகிதிக குவையும பொனமை 

தீஙகிய கறபமாதி தருககளுஞ சுரையூண மளள 

பெஙகணும பரவ7மபை யீடடமு மீணடலானவா 

னஙகணிச இரனவேடடெனறு மளிப்பது மருதவேலி (௨௨) 

சரதனத துணிபுக கோககுஞ சாரகதகுக ரமமுங 6556 

தாதிரி மகிலுஈ தேவ தாரகற குறமெ வேழத 

தரகழ மணிபும பொனனுக சழைமயித பிலிககாடு 

மூசதி2மற பொஙகவகத துறுமபுனற பொருகை நீததம (௨௩) 

வக த$£ப புதியவெளள மதகுகால வழியா லெரி 

யஈதமில குளங்கண மேவி யஙகுகின றகணிபுகக 

துஈ திய சுருவையா லூட €ணேவி மறையோர வேள்விச 

செதழ னாவினினறு தேவாவாயப புகுதண மான (௨௪) 

பமுதணணுமையி 2னுதை பறையறை பெரிய வோதை 

கொமபிடை யுழததிமாவாயக குரமையி னெடிய வோதை 

யமபடை மளள2.ரதை யமமத கொழுககு மோதை 

யு. மபரா ரூககுமபபா லோடிய வொருமித தனே. (௨௫) 

பு. தப (னல பழனஈதோறும புகுதலுங கருககான மள்ளா 

மதுப /னல வாயப /குததி மகிழவறீ இச தேககெறிஈது 

கதாப று கலபபையாதிக கருவிக எனைததுக கைககொண்் 

டொதுஃகட மினறிததொககா ருழுதொழின முயறசி மிககா£ () 

அ௮லததொடு நுகமபிணிததிட டறததிறை யூதி யஞ்சும 

வலத, சவாம பகடடிரடடை வலிததிடக கையின மேழி 

வலதகையின முட?காலகொணடு வாயொலி யாபபி யேரை 

யுலபபற மீவாடடிமளள ர௬ுழுதனா கழனி யெலலாம (௨௭) 

பன்னு நா லனைததுநதோஈத பாவலோ புளனையுஞ் சாமை 

துன.?த திரகவிககுட சொலசது ரங்க பரத 

மனனே ருககுறுககு மியலபடைச௪ சால்க டோன்ற 

மன்னிய களமாயாரும வலமபட வுழுதார் மன்னோ. (௨௮)



பாண்டி த்திரு நாட்டுப்படலம், ௯ 

அளளிஏி சேறதாக௫ யமைதரப பரமபு போக்கித 

சதெளளிதிற சயபபகெதித தேவாகோன றனனை யேததி 

வெளளிப கெலலினவிததை விசினா பழன மெலலாம 

வளளியோ தமமைமான வலமிகு கருககான மளளா (௨௯) 

பருவசே ரதிஈது ஈனனீ£ பாயசசவவ விததி னின.று 

மருவுறுவெணமைவாயநத வானமூளை முளைதத காடி 

யி மயாகாயததினக ணெணணிலா வுககணஙக 

(ho Ne! ser ot ane, செறுககளி னிடஙக ளெலலாம (௩0) 

(paral ni Gant ag) கோனகி pion sO Ep தாறனைதது 

முனீனெறு ஞூலகதிறமரோனறு மூனனவன வடிவை யொத்த 

பினனவை பணைததுமலகப பெருகி? மல வளா?து பைததுப 

பினனைதன சகேளவனா1வ॥। ரனனவ வுருவை யொதத (௩௧) 

DUBAI Gp Gt Nor தும பதிததுபபன முடிகளாககி 

மெயததலைச சும௩தூ ரெனறு வேறய லுளள பலல 

செயகசகலத நுயதது௪ செறமிற செிகசர ஈடடாா மளளார 

நிததிய மியனமாரரரால நியாயமுற ஜோதா போலும (௩௨) 

இமைகளி ிணாுமயியகாள Pa ம!/ன லருத்த வோங்கி 

மமைதர பைஙஉழக௩ர யமரரை யமிழததத 2 தானறுக 
ஓ 

SIDS Sorina gs கழைககளைவலங்க ளாதி 
9 

Fi BOL Sh T வுழததிமாக டொககவை GEM GQ DMT (௩௩ 

Somat Dio GANT MO HO Ms (Haren Gat 

சொணணிலா முககஇறகமு யுறுரலசஙகள செறு 

பணணியல வாயகெவவாமாம பனமலா செகுத தரா தகீ 

ருணணிழ ஞே மீட்டு முறுவயா வென தயி பபரா (௩௪) 

OMT TG BEI குழறஜறெவவெனனா வ௱ருஞ்சை வலஙகளைக கரா 

கோகதவை யவாகாற ரூழடஅ கிகளபஈ சனமாயதக கட்பப 

போகதவை யறுத௮ச செலவா£ பெருவலி யிலலா! தாமு 

மாாஈதுகம மாலியனற வளவுமூ கிழைபபா ரன way (கடு) 

கடைசியா ககாயனைததுக கடடபிற பைஙக ழெலலா 

மடைதரு காமமாதி யவகுண மொழிகக பினனா 

ஈடைபெறு சைவபததஇி ஈறகுணம பொலிதன மானப 

புடைபாஈ தெழுஈது வானூ£ப புகுவபோல வளாஈ ௫ மனனே ()



&U கோட்டூர்ப்புராணம். 

தயெ கருவுடகொண்டு தழைத்துப்பின முகங்கவிழஈது 

பொங்கொளி யிரவிபபுத்கேள் பொறசயக கனததியாககுக 

அ௫கவான பசுமைவாயச்த துகதத சலைகிகாதத 

பைங்க தாப பயிரனைததும பணைகளி னிடககளெலலாம (௩௭) 

மூறதறிய கதாகணமுறறு முடஙககுவெள வாயககுயஙகைப 

பத,சிமளளாகளரிஈது பலவெவவே நரிகளாககத 

தெறறிய சுமைகொணடேகிச௪ செதிகளத சாசையெட்டி 

௮ ற நமாதிராக ளெனன வுயாபல போகள வேயககார (௩௮) 

கவையடிக கயவாய்மேதிச கணஈககளைப பிணையலிட்டுத 

அவைபட மிதிபபிததாஙகுத துறறவை நீததக நதி 

நவையுறு பதடி தூறறி ஈவமணி யனையசெகநெ.ற 

குலைகளபந பல* கலயாணக குவ௫களெனக குவிததா£ (௩௯) 

மாததினகால கொணடளகது மனனவாக காதிலொன நீத 

இரபபினாக சையநலக யெஞய சகடமேறறி 

நிரபபிலா மாடதறுயதது நிலவுமைம புலசசாஜோமபிக 

கர,சதலில லாதுகாளுங கவினவாழ குடி.களெஙகும, (௪௦) 
வேறு 

இனனசெநரகெலி னிருவளஞ சோககுகராஙகே 

மனனுதீககழை வடடுகளமைககுச ராஙகே 

பனனரமபையின பலனனி கொஎளளுஈ ராஙகே 

அன்லனுகஈ திதெ௩ சகனெபலஈதொககுக ராஙகே (௪௧) 

அலையிறபுடை கழையினசாறடடிடு புகையுஞ 

சோலையிறகனி சனிதராச சூழ்கதிடி புசையுஞ் 

சீலவேளவிவாயப புகையுமே சோஈநறுவிண ணிறகா£ 

போலுலாவலா லவணறு பொழமுதுமோ பொழுதே. (௪௨) 

௮௱ங்குழததிய ரழைபபது சறபகாமரையே 
யஙகணனனவா கணணெழில கறபதாமரையே 

யங்கவாகடடு கவயவக கொடியதாமமையே 

ய௩கவாககழ கதிலரமபையாக டாமரையே. (௪௩) 
நேய்தல. 

நீரலாதுல கியலமை யாதென நிகழத்தும 

பேருலாவிய பெருமபுகழ்க குடதிசைப பாலன 

சூருலாவு௮ு கோடுடைச சுறவமாசஈ தென்று 

நாரறுதுமெயக ஈணபொடு புரபபது நெய்தல. (௪௪) 
அவவை யவவவவமம மமக, வ... reer அவச 

கல்யாணககுஉடு - மேருமலை, 
 



பாண்டி த்திருநாட்டுபபடலம். கத 

ரசானிலததிநகீழத தெனனலென னெனககழி கெய்தன 

மேனிலஙசணமுூன றஹையமபொருள வளஙகளின வெனற 

தானிறு ததிய வெனபபொலி கொடிகொளகூம படாத 

கூனுவெகநுடை வ௫கஙகள பறபல குலவம (௪௫) 

பீனனை வாயமுாதி ரருமபாகள புணரியி னிடைவிழக 

தனன வாரதிரை கொழிததிடு முததொடு மலைவ 

மனனும வேறறுமை புணாடிலா பாரததியா வாரித 

துன் ூ£காவையின மெனமையால வனமையாற நுணிவா () 

தாழை வெனமலா நிழலகழி தனனுளே தோனற 

வாழு மீனகணமபகமென வெகுணடுகழ வை௫ 

யாழகலாதுமேத திரிதர வணமையாயக கரைமேற 

ழு கொககெளி தாராஈ தயற கொககினிற சாரும 1௪௭) 

சரி னேஙயெ பரதவா திமினடாத தொலியுஞ 

சாரு நீளவலை விசுபு சபரஙககொள ளொலியும 

வேரி வாகுழற பரததியா விலைபக ரொலியும 

வாரி வாயெழு மொலியினை வாரிவாயப பெயயும. (௪௮) 
பாலை. 

ஈநது நெலலியு மிருபபையு கெருஙகுபூம பாவை 

யே தி நினறிடு குரவமு மிலவெ.னுப கோஙகுங 

காது கொறறவை கோடடஙகொணை டாணடிட வனமை 

சாத பாலைய தனிததனிப பொலியுமாக காநகு. (௪௯) 

திணைமயக்கம் 

மலைககிக கொடிதாயப பூதகத வனபபலா சின்வளகது 

மலைககா சளிதத பாவை மகேசனைத தழாறேற றுஙகா 

னிலததபன முலலை வெறபி னீணடகாரகிலைச சூழா ௧௩ 

நிலசதகோவியா காவணண நிமலனைச௪ சூழவுணாததும (௫) 

வரைபபடா வளளிவலலி வலசதுநீ£ மருக மலலற 

ற்ரைபபடு வயலை யெனனுஈ கணகொடி யிடததுஈ தாவ 

நிரைத்தபூம புனமுருககு நிறறலெம முருகன வலலி 
யுரைககுயா தேவ யானை யுறததழீஇ நிறறல காடடும (௫௧) 

மலையுளா ரெடததெயிடத வடடசசெக தேததிருலு 

மீலையெத தெதிநச கைதை யலரினவெண மடலுக கெண்ணீர 

நிலைகடத தமபு யஙக ணிலவிய வேஈஇ நிறறல 

சலைகொடோள் வீரவாகு தேவாகைப பொலிவு தேறறும (௫௨)



௧௨ கோட்டூர்ப்புராணம். 

உதிமரன் கொயடிககணுறமுகிர திடைககுறுககாயப 

பதிதர வீழ்்ஈத வோற பாகஇரு கடையு நீறு 

பொதிதரு காயகடசகப் பொறுததுறல வெறபிரணடை 

யெதிரிலகாவாசசுமஈத விடுமபனா நிலைமை காடடும. (௫௩) 

காததஇிகைக கொடிய கானக காரவலலியும பூமபணணை 

வா£ததலத தெழுகத நாக வலலியு கெயதற றெணமுஈ 

நீரததிரை யிடைபபடாகத நீஜொக கொடியு நாறபாற 

சோததவறறனமேற சேவல சேயகொடி மாததோ தேம () 

இனனபல வளஙக டொகக வெழினமிகு பாணடி ௩ஈ௩௨டி, 

னனனலம புனைகதுரைகக நாசாகோன றனககு மொலலா 

தெனனினயா முரைபப தெனனே யெவறதினு முயாநத Sate 

ரெனனுமா தலததின சர மியனறவா விசைகக லுறராம (இடு) 

தாடடுபபடலம - முறறிறறு 

அகப் படலம ௨-௧க௪ செயயு௭-௮௦ 

  

கஇருநகரப்படலம், 
அதுத, அஆ பப சக்த 

மயி] ட ட்ட eee 

உலகெலா நிறைஈத வியிரெலா மினபுத றுயகுவா னெடடு 

நான கறனுஞ, சலமிலா தாககுக தாமரைச செங்கை௪ சவுக தர 

நாயகி யொடுமிசாக, தலகிலாக கருணை சுரஈதடி யவரை யாளகத 

தீசனா பதியாய, ஈலமெலாங கொணடு பறபல ஈகாககு சாயக 

மானது கோட (௧) 

கயிலைசோ நிறுவப பொதியிலை யடைஈத க.டமூனி சிருககமா 

முனிவ, னயிலவடி வேற்கை நிடதாகோ னாதி யரசாகள பறபலா 

பராவிச, செயிரறு தரும மாதிகாற பொருளுஈ திகழ். தர வஙகை 

யி னெலலி, யுயாவுறு கனிபோற கணடுபெற திடுசி ௬றறது நற் 

anes Carer (௨) 

லீயமுற குூறற மூன்றுமோவுறபபே ரகத்திய முதலிலக 

கணமுஞ, செயயபல Aas Quins em தெளிஈது சிவபெருமா 

ef gy (purse srr, தெய்வமின றெனனு கானமழைக துணிபு ௪௩ 

தையுட் குடிகொளக கொண்ட, பொய்யறு சரிதைப் புலவர்தங் 

கழகம பொலியுமவாழ்வுளளது கோடடூ. (௩)



திரு நகரப்படலம். ௧௩ 

றநகர், 

மாடையி னுருவாய ர யலகுபைக தருககள வணுணு ஈறு 

மல ரினதிக, சாடென நினற வெனவிகழதநது ககனவூ ராரநித 

மடைநதே, மீடறு தவததி னகததியற கருளு மீசனைப பூசனை 

சரிவான, கோடெடனுங கரங்க ணீடபெ மணபபூக கொடுதத 

ழைததிவெரூழ் சோலை (௪) 

கருஙகுயின படலம பதிகர வெனறும பணைசதெ.மீஇச சழை 

SSG தலாததேன, :வருமபொழி லிரவி புதையமோ டதத 

மயமறைத "தஇடததவ மறையே, பொருநதிரு சஈதி தடததினம 

புயமும பொழிமதுக கைரவ கணஞு௫, சுரும। சூழ தரறற மல 

TO SIT லெளிதிற சூழரதுணாஈ திவெரா லஙகண (௫) 

ஒவவொரு வீயு மொவவொரு கேவாச குறையுளென, ௮ண 

ஈஈதுதானவாக, ளவவிய மொடுஞழஈ தவாதிரு வனைகது மளளுபு 

கொளளைகொண டாஙகுச, ரெவவிய மறறை மலாமதுப பருகி 

சேனகடம பாலினும வஈது, வவவறும பற்மிச செகுககுஞசண 

பகங்கள வலாரிபோல வயஙகுகஈ தனமே (௬) 

விககென மனைததும வேணடினாஃ குடைககும வேழமா மூக 

ததனமுற ஜேவாக,கககுவ லயதத லேவரு மனபி னிறைஞசியே 

முடைததிடப பலெ, முககணா ரெஙகள காயகளே யெனனா மொ 

யததிறு மாபபுமம லோஙகித, செொிககபல குலைகள சுமகதிலாவ 

கலிகள சூழரதிலங குறுமபுற மெலலாம (or) 

அமபுய மலரு நீலமுஞ பெயய வலலியும பசியசைவலததிற, 

பமபிமேற கலவிக கமம.ம௰ரம ரம படிஈ.ர. செயறகையா னென 

ம, வமபுள வாெ ரெ. பகைவாசனணை கொள வநிதையாகூக தலீ 

தெனவே, ஈமபுநக தெரி; ) மெதிறுறு தண்ணீ ஈளிர தடம 

பற்பல பொலியும (௮) 
Gorm 

— ERM ep குமுறலா ளேடை மினனின 

னொருவினமும மதமமை யொழு , னாணுயா 

கருமிடை மலையிடகு சா ருலாறுகரை_க 

கருமூக லஓுறழவன கனி மின (௯) 

துஇெகையின வானகஞ ரூழு மஙருலை 

யெதாததுறு பகையென வீரஈதுப பறதியே 
யஇாபபொடு பிழிஈதுநீ ரதி யானைகண 
மதிபபுறயாதஇடு வாரி பற(பல (கர)



ஆசு கோட்டூர்ப்புராணம். 

உகசகடைத தோனறுகா லொதத வேகத்த 

நகதஇனின பிலங்கைபாய் காகம் போன்திடாச 

சகததவேம் கடலையு தாவ வலலன 

வகுததபன் னிறபபரி மாவளபபில 

இரவியூர் தாவொளி ரிரச மீததெழு 

பரியெழு முகஙகளைப பரிதது மொவ்வுரு 

தரிலுறிஇப பசலைபோத தலைய வேகமான 

விரையென யாததமக இரங்கள பலலவே. 

நாலவகை மறைபபரி ஈடபபப YL OO sr 

மேலவழி ஈடைபயில வெயய தோசகட 

டாலவிடு வையகான காழிச சமமினோ 

மாலவலத தெனவ? காட்டுக தோகளே 

பததென வுரைககு பததி னுககுளே 

யெசதிசைக கடவினு மெயதும வெனதியே 

மிததையிலாதுநீஇ மீணடு மேறகொடி 

தததிய ௪யஈதன சாலை பறபல. 

வெறபிரணடேயென வீஙகு தோளினா 

விறபயில வாளியா விர வாளினா 

பொற்புறு மடறசழல டினைஈத தாளின 

செறபடை விரரோண ணிலாவன கோளினா 

போரிடைப பாய்புலிப போதை யனனவா 

யாசாதாக தமாககினு மஞ்ச லிலலவா 

பாரிடை சாலவகைப படையின விஞசைக 

சளோதாக கறகுகல லூரிபறபல 

SUIS துரகதக கடகுவேண்டிய 

ஈயமுறு கருவிக ணாட்டு சாலையுஞ 

சயமிகு பதாஇகைச் தாங்கு மேதிகள் 

Grugig சாலையு திகழு மெணணில. 

இடைநகர். 

மன் ஐசெம மணியுமவாள் வயிரமுஞசுடா 

அுன்னுபசசையுஈலத துரு நீலமு 

மின்னொளி விரிசா வெறுகசை யாற்செபன் 

மன்லுசெய் குன்றுகள் வயங்கும பலலன. 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௮)



இருநகரப்படலம். 

விறபொலி நுதலியா மேவிப பூமபொழில் 

வெறபுறழ் சணவாதோ ளிவாகது மெனமல 

மற்புறக கைமமல ராறகொய் வாரமிகு 

பொறபுறு மலையா மகளிா போலவரால. 

தூமபுநீள குழலொடு துருகதி கைககொடு 

காமபுறழ் தோளினா காளை யனனவா 

,தாமபரி வோடுகண்டடததுக காமமிக 
௩ 

காம்வமீத தூவிரீ ராடுவாரசோ 

ச தாசெயவெண ணிசதிலக காவ ணஙகளும 

பொதியுமா மரகதம புனைகத தெறறியும 

பதியுரீ ளொளிவிடு பளிககு மேடையு ம 

விதியியல பொனனரமியமு மோஙகுவ 

பனனிந ஈவமணிப படலக கோததணி 

துன்னிய யாததிடு தோரணஙகளவான 

மனனவக கோளகளை வடததிற கோகதணிக 

தெனனமின ஜனொளிதரு மெஙகு மேவியே 

உநதுமாளிகைமிசை யுறையு மாதரா 

ரஈதிலவாா குழலினுக கூடடடுபூபுகை 

முகதுசூழ முகிலொடு மொய்ததளாவுநுண 

ப ரிஈதுவாஞ சலதார மெனனும பெறதியால 

பளிககினி னியறகிடப படட மாளிகை 

யொளிபபெரு மேனிலக துலாவிக ௧௩துகங 

களிபபுற வாடுமங கையாமெய * வேரறத 

அளிததஇெ கறபகத துருமஈ தேததுளி 

நிதியினு மாடமே னிலதத ரமபையா 

சதியினாக தனமவிணோ கண்டுவபபாமின 

கதாசெய்கணிலததுமக கையாகள கூததவண் 

வதிபுமாடவாகளகண வைத துவபபரால. 

மாகதத தரமியக் க இரை வவவிவிண் 

Ora gu வெண்கயஞ சுரபி மெலலுவ 

புரையில்£€ழ் முன்சிலிற புவி வேழமான 

கரவிலா தினியபும் கவ்வி மெலலுவ. 

® Car - Qawra. « 

(௧௯) 

(௨0) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) ஆ



௧௬ கோட்டூப்புராணம். 

மதிரசிலை வேயககவெண மாடமேவருக 

அதிபபுறு பனிமலை துணையுஈ இறகளின் 

கதாககுலம படிதலிற காலுநீரபபெரு 

ஈதிபபெருக கொழுகுசா னவியை மானுமே 

ஒளிததிடு மாடமே லூடு ஈ௩கையா 

களி பபொடு கணவாவிண சனனி யோரையை 

விளிகதுநீ யாரென வினாவ ௮மமை௫ 

சுளிததுவஈ தவாபயஞ சுவாககஞ சோபபரால 
உண்ணக் 

வேறு 
தனனை யுணடுமிழ தாபதன நலமிது வெனனா 

௮னனுி வாரிதி யுவாசகுண மொழிகநுகன னீராய 

மனனணி வஈதுததற றவகதவ னருளபெறு வானசூழத 

தெனனவேபுடை சூழநதுள இலஙகுபே ரகழி 

உமபா தமபகைக கொளிபபிட முதவீய வழுவாற 

பமபு மூறகடற பருகனன மாமுனி யநதறன 

றனபி னமமுனி ஈலமி த தரளகொளவா மெனவகஈ 

இமபா கேமிரூழ கடலடடஈ செனத 50 மிலஞரி 

வாவு வாளைக ளாகிய காஈதகம வடடம 

பாவு மெயககமடஙகளாம பரிரைபற பகுவாய 

மேவு வனகரா மெனலுமீ வாளகொடு வெயதிற 

மருவு வெமபகை சாயததிச் மரழியு மஙகண 

* சூர னாதியா வழிககடைத தோமிழை வெறபை 
யார மாமலை (pears sip x ger op per 

oY 

CUS மசதவ னுறைதலக காழிவெற பு 

சேர வசதுரூழர தெனனவே கிலவுநீ 4 ளகபபா 

பலல வாதிய வனபொதிக கணககளாற பருதத 
வெலலை யிலலன படைகளை யிறைஞசலா வெருடசி 
புலலு மாறுவிசிககனற பொறிமழை பொழிஈது 
வெலல வலலது மேககுயாக தோஙதகிய மதிலே 

பரத்தையர்வீதி 
உரைசெ யிரகச ர௬ுறைபரததையருரு வோடு 
வரைசெய் தாரியா முனனாவான மகளிருக கு௮பே 
ரரைமடநதைய ரெனறன ரதுமரூ௨ மெ/ழியாய்த 
தரைவழங்கிய தரமடஈ தையரெனப பின்னா. 

(௨௮) 

(௩௪) 
  

* சூரன - சூரியன, 4 அகப்பா - மதில்



திருநகரம்படலம். 

நாளு மினபினை ஈலவிலைக களிததிடு ஈவலா 

சாளு மலகுலவையங்குய சயமொடு மகக 

வாளும வெமபுருவசசிலை யுஈதரி௪ துறலால 

வேளுறுமபடை விடெனலாமவா நியமம 

விலையினுககவா விறபரின பொனறகைக கொளவான 

மலையினுககுயா நிதிககுவை வழகடுயும போதா 

அலையினுககிடு தணலெ மோடுபல பொருளும 

வில்யிழுமுகுவித திடுவாகா முகரிது வியபபே 

மாதராலுயா பரதகதையா மனையினமுற சுவரி 

லாதரமபெருகபபுறக ரணமாக கலவிப 

பேதமுறறுகநோச குறுமவிடா பெடபுறு மாறு 

தீதறததிகழ சிததிரக தீடடிவைத திரிவா 
உடையினிதபொல னணியினி லுகளிணை விழியாம 

படையினிறசத தழுவிய ஈடி தடி பாத 

நடையினிறகுதித இடுமிசையினிலவி ஈயததிற 

புடையினிறபடு விடடபொருள சவாவாவேசியரே 

வேளாளர்விதி 

ந௫களிறறலைமைபபுசம ஈணணுசா னவியின 

முதுகுலததினி லதிததற முனிவிலாக கமைேத 

கதியினுககுறு வழிசெயாசாரகந கருமந 

அதிபெறககொளுஉ வாழவாவேளாளாக டொககு. 

HN FF மெனமல ரினுமவிருஈ தாயினா முககொய 

தெனததெரிசதவ ௬ளககுதிப புணாஈதுவப பெய்த 

மனததியைஈதன வளிததறு சுவையவஷண மகிழ்வி 

னினிகத சொலலினோ €டடுப விசைகொள வேளாளா. 

செழிய பைமபயி ரோமபுகஞ செயலெனப பெமமான 

விழிமணிபபெரு மாலிகை வெணபொடி போறமி 

யழிவிலாதெவற றிறகுமே லாகிய சைவ 

வழியெனுமபயி ௬மபுரஈ தோமபுப மகிழ்க. 

வைசியர்வீகி.. 
ஞணக்குதிதஇிடு ஞாயிறு குடககுதஇபபினுமுன் 

வணககுபொறடூலை சலிபபினும வாரிதி யுவாபபி 

னிணககொழிபபிலுஞ சைவஈன னெஹியினின றென்றுக 
சணபபிலாபபெருஞ செலவாகள வைசியா தாமே. 

BGI 

(௩௫) 

(௩௧) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௯) 

(௪௦) 

(௪௧) 

(௪௨)



BD கோட்டூர்ப்புராணம். 

உமப ரேததுகொடடூரிலவாழ் வணிகராவணததுச 

செமபொ னீள்விலை யீரதுகொண் டனறுகொ தினமுக 

தமபதமபுகு நிததிய சூரிக டமககவ 

வ.மபுயாதனி கேளவாபீ தாமபர மளிததல 

கூடல்வாயொரு மதிகருல௪ சேயமுடி. கொளவான 

மாடுவஈதிவா வணிகனமுன கொவெகத மணிக 

ளேடலாஈதபூர தடஙகொளகோட ரிலவா ழிபபா 

மாெததனக கணிகதநின மாலிய மனோ 

நிசச ஓக தன வணிகாகன னெறியினில வரவு 

மெசசமிலசெல வுககுறித கெணகணக இிடிவா 

பொசசமறறவெண பூதிகண மணியணிஈ தேற 

ஹெசசனைகதெழுத துஙகுறிச் தெணகணகூடுவா. 

அளகையாளுமவைச சரவண னடைஈ கன னிதஇியு 

மொளிசெயமாழுடி யுமபாகோ னுறறபன ஸிதியு 

நளனிறைஞசுகோட ட€ருறை நாயகாதஈ நிதியை 

யளவுசெய்தலுக குறறசிற றளவைக ளாமால 
அரசர்வீதி 

முனதிலெஙகணு முடிபுனை குறுகில மனன। 

வனதிறதகதகந தாவள மிசைகொடு வருது 

நினறுவபபொடு மளகதிடு நிதிககுவை பலபொற 

குன்றுறைகதெனத இகழதருக கோககளவாழ முல 

வானினமேவிய வைகதருக் குலஙகளும வனச 

மூனமிலவளை யெனுமிரு நிதிகளு முலவாத 

தேனுவுக * தரும பொருளையக ஈகரின பராத இபாபாத 

மூன முறறதாற முனமுற றனவெனப ரவறறை, 

ஆகிலொன்றெ.ஐு திறைபபொரு எனி மொலியு 

மாறுகொண்டவா தோறறடி வணஙூவொழ்ச தொலியூங 

கூறுமாதுலாக கூயழைத் இம சொலியு 

மாகிலாதன மனனாதம மாளிகை வாயில. 
அந்தணர்வீதி 

பல்ல வாகிய பசுககளை காடொறும படுததும 
you வொண்ணுரு வெய்யமுச் தததொழில புரிஈது 
மொல்லு மாமறை யுரைவலி யுடைமையரனவறறை 
தல்ல: வாக்குமா தணாபலா வாழ்வரக ஈகரில. 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(Go) 
  

_ சீ தழும்- கொடுக்கும். செய்யுமெனஞாற்று,



திருதகரப்படலம். ௧௯ 

செயய வேதியா செயயுஈல வேள்வியி னெழுஈத 

அய்ய தாமபுகை வானவா காடடினிற சூழ்வுற 

றைய வாஙகுளரா மெயபபரி ௪ததலா னனரோ 

பொய்யி லாயுளபெற றமரராயப பொலிகதன ரவாகள, (டக) 

ஈதி லேறறலே வேடடலவேட பிசதிட லே.நா 

லோத லோதுவித தி௫கலே யெனவெடுத துரைக்கு 

மாதி யாயவவ வறுதொழி லகதணா எயததன 

நீதி *லநதொழி லு சண னியலபது தேரின (௫௨) 
. வறு, 

விதிவிலக Goran sg விரிததுரை பொதுசசிறபபாஞ 

சதாமறை யாகமஙகள சகலமுந தெளிஈதெவாககும 

பதிசிவ பெருமா னென?ற பராதததது Wl wT GF FB 

சதியிலபூ சனைசெயயாதி சைவாவாழிலல மோரபால (டு௩) 

.தாயமெயச சரியை யாதறுஈ துகளிலா ர௬ுறையு ளோபான 

மேயகற திரியை மாகக விஇயினா ர௬ுறையு ளோபா 

லோயகத தினரா யோகி வுறைஈதவ ருறையு ளோ பான 

மாயமென நுலகைக கணி மாயவிலா ரறையு ளோரபால (டு ௪) 

அதிசாயகனறன வரீககா னறமபொரு ஸினபம வீடாக 

தீதராப பொருளக ணானகுஞ 8'வாமுற அுயயும வணணங் 

கோதிலாக கருணை பூதகதுக கூசிய மெயமமையாய 

வேதமா ணவாகட கோதும விகதியா சாலை வயோபால (@@) 

பொனனினிற சாதத சூபம புதியமென கிவருககம 

பனனிய வபூப் பேதம பாயச் முபபழநதே 

னுனனிய தபா னேய மொடுமனபிற நாய சாலி 
யனனமெவ வெவாககு மெனறு மருததுசத் தரஙக ளோரபால () 

குதலையின னமுத மூடடுங குழலிக ளிலல மெஙகும 

விதமுறு மியக ளெஙகும விழாககளே வீதி யெஙகு 

மதாதரு முழவ மெஙகு மணிதிக ழரங்க மெஙகும 

புதியமக சலகக ளெங்கும புகலவதென னினியா மனஜோ (௫௭) 

பூஙகதா மணிசககணஙகள பொனனினிற குயிறறப பெறறுப 

வரஙகுறு மமர இறபா பலருமூள வியககும வணண [ன் 

மோஙகுசெக கேழ்தொள கோடி யுதயமாததாண்ட ரைப்போ 

ரூககோளிாக இலகு நகக ளஎகததீசா வாழபூங கோயில (௮) 

...  * ஐததொழிலதணன் - சவபெருமான ் 
 



௨0 கோட்டூர்ப்புராணம். 

உருப்பொலி விடைக டாக பூியாமதி லமராத தாஙகும் 

பொருபபுறழ் கோபுசஙககள பொனவிமானஙகள சோதத 

கருபபவின மணிகுயினற கவினசத மணடபஙகா 

சிருததுமா மண்டபஞசரூமழ் சேவராலயஙக ளோஙகும. (௫௯) 

சேவுயாத தவனமெய வாசகாக திருமறை யொலியுக தூய ் 

மூவாபா வொலியும வாத வூ£வரு முனிவா வாககின 

பாவின வொலியுக கணடை பலலியத தொலியு மொனதிச௪ 

தீாவிலா தெனறு மலசசெ சகதி விளஙகு மனனோ. (௬௦) 

இனனசீ ராலயதது ஜிலஙகுமஈ தாரநீழ 

றனனிகா கருணை மலகுஞ சவுஈதர நாய கிபபே 

ரனனமொடமாகஈது ஈஙக எகததீச னெஈக ஞானறு 

மனனிய வரசு செயது மகிழகதுவாழக இரககு மாதோ, (௬௧) 

இருககசபபடலம - மூறறிறற 

ஆப படலம ஈ-சக௪ செயயுள-௧௪௧ 

  

ை நமிசப்படலம, 

  

அவை டட 

மைமினசை குழலவரை மடஈதை பாகனா 

ரைமிசைந தொழுகிய வமபுய௪ சரண 

கைமிசை மலாகொடு கருது யோகாவாழ 

கைமிச வளஞசில நவிலு வாமரோ (2) 

வாழை கோக காரமக தார மாதுளே 

தாழைசண பகம்வழை நாகஞ சானமலி 

மாழை பிபபிலமபலா மகழ?சாககி 

லேழிலைம பாலையு மிவரு கைமிசம (௨) 

மாறறரு முபபகை மறுதது மாதுவாழ 

கூறினா பதமலா குதிககு மாதவ 

ராற்றிய வேளவிவா யமூதி னணடாககுத் 

சோறறுறு பசியினை த துடைககு நைமிசம (௩) 

ஆதியு காப்பணு மாதமுமமெழி 

லோதிம முவணமே அாறு மூவராயு 

மீதுயா பிபபிலச சினையில் வேதகான் 
சோதி? சுகங்களவா முறையு ணைமிசம; (௪]



நைமிசப்ப்டலம். 

அனலகுளம பொலிதலா லால மேவலா 

னனைமதி புனைதலா னவவி காஙகலான 

மனனமா யோகரை மரீஇக கலததலாற 

சினவிடைப பாகனை௪ இவணு கைமி௪ம. 

ூரதுள வமைதலிற புயஙக மேவலி 

லேயஈதவான ஜெடாதலி னிலேக ருணணுமா௫ 

கோரதவி யளிச;தலிற திகிரி சாஙகலிற 

ளேசககண முகுஉதனைச வணு சைமிசம் 

வலல்காலவாயொலி மறைவழஙகலா 

னலலதகாமமைமிசை சயகஈஇருததலா 

லெலலியலைகின ம திவாகது கோொனறலாம் 

புலலுறு பிரமனைப பொருவு கைமிசம 

சொலலுமிவ வனகஇடைக துனனலாாவிடம 

வலலிய வதள புனை வாம சகேவனைப 

புலலிய மனகதினான பொருவி லைநதெழுத 

செலலையி லனபொடு மியமபு சாவினான 

வெணபொடிங புணடரம விளஙகு நெறியான 

கணமணிக கணடிகை கவினப பூணளொன 

பணபுடை நுதி F பரபாருபபனு 

யெணபடு மாதவத இலகு சூகனை 

காசிபன மூறகலன கெள்தமனறுரு 

வா௪னன மவுறகலன வதிடடசீனோேடங.கி 

வேசியன சுகனசமபு வீதி கோததிரி 

கோ௫ிகன பிருகுவெண கோண மாமுனி. 

செளனகன முதலிய கவகதினா௮ய 

ரவிரசடை முனிவ ரடைக இிறைஞசிய௪ 

சிவபரனேயென௪ ௫ தையிறகளி 

யிவாகரத துஇபல வியமபினார 22 ரீ 

பினனையச௪ சூதனும பெடபி யாகென 

மனனிய மூனிஓலராா ம2கரனாருறை 

யபுனனருஈ தலங்களு ளூயாமத O) bs SU 

உனனகன மான்மிய மருக வென்றனா; 

(௫) 

(௭) 

(௮) 

(௧0) 

(௧௧) 

(௧௨)



௨௨ கோட்டூர்ப்புராணம். 

மாதல ரின்னனம வணங்க வேண்டலும 

போதக வதள்புனை புனிதன arpa srr 

மாதல மானமியம வகுபபல கேணமெனா 

வோதியத திசைதொழு துரைததன மேயினான. (௧௩) 
பெறு ‘ 

விஈதமால வரைககுத தெனபால வேணடலா விட$தகத வெயய 

தரதமால கரிததோல போதத தமபிரான செககோ லேநதிச 

சுஈதர லமுஇ யாகித் துலஙகுற௮ு பாணடி காடு 

சிசதலில வளதது5 தெயவக தலதூனுஞ றத தம்மா . (௧௪) 

அத்திரு சாடடிலீச னமாநரு * கானபபேருக 

குதகா குணககுததிசகில யோசனை யொனதிற றேவா 

sagictCou சகபுமிககு காடடுயோ சனைககுத தெறகி 

லொததலி $ லாடா னைககோ ரோசனை பவனன இஅகஅகில (கடு) 

புகலும ர் பசசிம விருதத புரிககரு குரோச மேறகிற 
பகலவற ஜொடுமாதாரப பமுவததுட பனி$ாககஙகை 
யிகலர விசுழி துமபை யீரவெண மஇககொழமுஈது 
தகவிலகறசலையு மேது தமபிரானறலமொனறுணடால. (௧௬): 

விரிசலை ஈதிககுச தெறகில விளகூய மணிமுகதபபே 
ரூரைபெறு ஈதிககுதககி லஓுளவத கலக இத றெனசொற 
குருமுனி முனனோ முனனோ கோடடி. கூடியகால யாரும 
புரிதரு மசறகுக கோடடி பாமெனப காம மினனும (௧௭) 

தெழித்தமூக குறுமபு சாயதத சிருககமா முனிவ னோேனபங 
Hops soa Ga oF Has புரமெனறு மிரைபப காமஞ 
செழிததவத தலககுதிககு௪ சிறஈஇடு மகததீசபபா 
தழைதஇர தமிழமுனிககோன சாாநதுபூசிதககாலே (௧௮) 

ராததியாற பொலிஈது தோனறுஞ சிலதல முழுகித தோயுக 
தாத்தமதாலவிளஙகுஞ சலகலஈ௩ சான மேனமை 
மாத்த முூளதம மூனறு மகிமையு மகதாரககான 
கேததரத துளவா லொதக கேததிர மதறகொப பமமா (௧௯) 

உயாவுற வியாகன சொலலீ ரொனபது புராணஈ தமமுட 
பெயாதலிலலாத பெறறிப பிரடிசைவாததத இகத 
ஈயமிகு தலதது மேனமை ஈனிவிரிததுளள தவவா 
தியலுற வுரைபபல கேணமி னெனபபுக லஓுறமுன சூதன. (௨0) 

கைமிசப்படலம - முற்றிறறு, 

ஆசப் படலம ௪-ககுச் செயயுர்-௧௬௧ 
  

* கானப்போ - காளையார்கோயில 1 வேதகபுரி - மாற்றூ£ 

$ ஆடானை - இருவாடானை. 4] பசசிமவிருத்தபுரி - வெளிமுததி,



அகத் தியா பூசவப்படலம. 
fee 

  

உறற கைமிச மீமாதின முமபாககா 

வெற்று வாதிரை மீரஙகட லினபுனன 

முூறற வண்ட முனிவரன பூசனை 

(மூதி நினற முறையினிக கூறுவாம 

வேரிவணளெவோன விடை யாயினா 

ஞாரி பாகறகு ஈண்பொடு மெனறு (பால 

ove வது வஇஈகது போனமெனுஞ 

ர நாகத இ இகழுங கைலையே 

அனன வானகய லாயததகத தாணியின 

மினனொ பாகம விளஙகுற வேகனா 

மனன சேடி யறிகற கரியதாம 

பொனனின மாழுடிப புஙகவன வைகினை. 

HOO காக னரியப னாதிய 

கொணடா யாருந துவன3 வடு ரசகணி 

கொணட நகாதனவெண கூனெயிற ஜேனமுூன 

கண்டி லாபபதங கணடுகை கூபபினா. 

போறமி கினற புலவாகம. வேடகையைச௪ 

சாறறத தஈதவா தமபஇ சரரஈதபின 

னேறற மாமிம யாசல வேழைககுக 

கூறி னாவலி கொனறவன கூறுவான. 

எனறன Fame ஸளிமைமுடழப புறதிடிற 

பொன முணமை புவன மனைததுமஃ 

தனி கோகக மலாகதுள வாமெனி 

லொனஹி யாவுமூணடா மென வோதினான 

எனற மாறற மிறைவ னியமபலு 

மனற துணமை யறிதுமென றமபிகை 

மனறன மாமலா மானு மகஙகையா 

னனதி ராபபக னாடகெண பொதஇனாள. 

௮௧௧ண௧இ லகனபுவி வானமா தற 

கிககனை ததுஞ ( செலிஈதது காரிரு 

டொச்கபலலுயிர்ச் தோற்றஙகள் யாவுங்கா 
துதகமூறறு சொழிலற றுயஙளெ. 

(=) 

(௩) 

(௫) 

(௭) 

(௮)



கோட்டூர்ப்புராணம். 

மண்ணு ளாரு மயககமுற ஹேகனோா 

விண்ணில வாணரு முணடி. மெலிகதன 

ரொணணி லாரவி யோடடமு மறறன 

வெண்ணி லாததுய செயதினா யாவரும. (௯). 

மஙகை யிசன மலாககண புதைததநாட 

சங்கை மயாகணஞ சகராக சகேனைய 

வ௫௱கண வானவா மானவ oo BO writ 

பஙக மெயதுறப பலலுக மானவால (௧௦) 

௮௩௧ வேலையி லமமலைச செனனிமீ 

துதி நீணட வுயிா ககுயி ராயினா 

னிஈத வினனலேன னெனறு சினசகவோர 

தாக வேழ மீனருயகர நீககினாள் (௧௧) 

பஞசின மெலலடிப பாவை கர௫களாங 

க நீததபின காசினி வானமுதல 

விஞசி மூடிய வெவவிருள விஈதது 

ஈஞச மூணடவ னாடடஈ இறகததால. (௧௨) 

௮னன காலையி லமமையை கோககியாஞு 

சொனன மாநறறநீ சோதனை செயததா 

லினன லெயஇய தெவவுலகஙகளு 

மெனன பாவமீ தெனறுருக தோதுவான (௧௩) 

சொலலு மிபபிழை தோனதிய துனறனா 

லலல தொனறிலை யாதலி னாறறலசா 

லலலுண் மெய்யுடை யையையா செனறுபொற 

சலலை விலலெனக கணடான ௪பிததனன (௧௪) 

கூறு மாற்றமக கோதை செவிசகொளா 

வேறு மாற்றம விளம்பிலள வேளது 

விறு மாறறிய வெள்விடையோனிடக 

கூறு மாறறலை புன்னிக் குழைஈ தனள். (கட 

பின்னு சாயகன் பெய்கழற பங்கயஞு 

சென்னி சூடியித Bu amas bra) 
மன்னி புன்னிடம வாழ்வதென் னாளெனா 

மின்னி ௮ுண்ணிடை யாண்மிக வேண்டி.ஞஸ். (௧௬%



அகத்தியர் பூசனைப்படலம். ௨௫ 

வரைமடஈதை AU TOT BI BBY நமபரன 

அிரைமிடைஈ க புவியிடை௪ செனறுபூ 

விரைமிடைஈத வியனபொழிற கானபயபோ 

புரைமிடைஈ ௧$ போதுகெனறோதுவான (aor) 

ஞானப போகல மோககமு நலகுமக 

கானபபேரெனு மூரிற கடிகடைக 

' தீனப போகிரப பேனவுக தர.தஇடு 

‘eager பேரனபினாம௮இ மாதவம (௧௮ 

செய்ிதிகோனபவண சில்பகல செலலவிம 

OD Aspe gs வடிவம விடுததொரீ இப 

பைத லினிப பசுமபொனின மேனிபெற 

றைதிசழ்ஈகசு வணிவலலி யாகுவாய (௧௯) 

ஆய வககணத கண்டரயனமுதுற 

or ஈறறவயோகாகள சூமுற 

வேயை வெனறு விள௫குமென ஜோரளியை 

சேய மிசக மணவினை கோருவாம (௨௦) 

நலககொண மீஙரல நரணவினை முததியாக 

துலககு மதத தலசதடைத நுனனுவாங 

sang மலேகெனச காரமிடந றணணலை 

வலககொண டேததியம மாதுமை நீஙகியே (உ௧) 

மன்னு UN gut SH வளா தஇடு 

மனனை கோனபசெய கறகக மாகிய 

தெனன னாடடவா செயதவ மெனகொலக் 

கனனி மாதவண சாரக கர இறை (௨௨) 

கருது மேச கருககொண டெழுகதெனப 

பருவ மேனி பசபபுறப பானமதஇி 

யிருபிளபபி னிலககெயி ஜறேயகதுசெங 

குருதி யொககுங கொழுஞகை கொணடனள. (௨௩) 

காளில வராசிலம பாபபத தயஙகுமெண 

டோனி லமபெரற ஜெொடியணிக தாறறலசா 

। லாளி மீதிவார தேன எனனைமா 

காளி யாகிக தணங்களலை சூழவர (௨௪)



௨௬ கோட்டூர்ப்புராணம். 

ேேவறு, 

நிராமய மான நங்கை நெடுஈதவம புரிவா னேயம் 

விராவிய மனதத ளாக விணணவா மலரிறைபபப 

பிராமிவைணைவிமுனகைப பேசுமேழ் மாதா சூழக 

குராமணஞ செஜறியுஞ சோதி வனததினைக குறுகினாளால. (2.6) 

௮ததலக தெயதித தூய வருசசுன வடவி புக்கு 

முததலை௪ சூல பாணி முளரிததாண மனத்துட கொணடு 

மிததையி லெழுததைஈ தோதி வெமபுல னடக9 யாக்க | 

ssh Fae ளிவவா நுஞதறின னோனபு மாதே (௨௪) 

௮பபொழு தமரா தஙக ளருமபகை தொலைய கால 

மெபடபொோழு தெய்து மெனனா வேககிபபின னிறுமபூ அதறு 

மைபபுய றவழுஞ செனனி மருதமா வனத்தை ஈணணி 

யொபபிலஈ தரியைப போறதி யோதுவ ௬றுக ணெலலாம () 

சணடனென ரொருவன வெயய சணடனைத தகாதத நீல 

கண்டனை நோகூப பனனாட கெதவம புரிஈது பெறறுக 

கொணடனன வசங்க ளியாவுக கொடபுறக இகஈத மடடு 

முண்டக முூனிமுனனோரை கொயதினின முகெக வலலான (௨௮) 

௮ககொகெ கயவ னாளு மடாததலா லடவி தோறும 

புககொடுஙகினமா லெமமைம் புரததியுன பாதபுகுநதோ 

மககடஈ துனபு மாறறன மதிககுநந றரும மனோ 

வககட னுனககா மனனாயென ததொழு தமரா சொனனூ (௨௯) 

Hohe arp வேண்ட வஞசனமி னீவி ரத 

சுண்டனாங கொடிய சணடா சுரனையா மாய்தது மெனனாப 

புணடலை௪ சுரிகை யேகதிப பொஙகுமாதஙகி யாஙகுத 

தீண்டலைப புறதது வஈகாள சணடனு மெதிரக சகணடாள, (௩0) 

கோசூமுத தலைசசூலகசா ஜெயதிறசண டாசுரனற 

gees தலையு மணணி ஓருணடிடக கணடாள விணணோ 

பாகசயம பெறரோ மெனனாப பனிமலா மாரி தூவித 

தூக்கெய களிபபிற சூலி அணைப்பகா தொழுது சென்றா. (௩௧) 

ஆயபின் குமரி யெயதி யருமபுனல் படிஈது மூகக 

ஹைக னிருதாட் செய்ய ஈளினஈ௬க எகதுதி துனனி 

யேயான் னியமமபூண்டக் சாமலா மலாககை யேஈதிக் 

காயமும் புலனு மொன்திக கனிவிறபூ சனைபுரிஈதாள. (௩௨)



அகத்தியா பூச்னைபபடலம். ௨௭௪ 

எல்லையி லனபிற பூசை யியறறிய தானு மீசன 

சொலலிய வரததினாலே சூலியாம படிவ மா.றித 

தகொலலைகான மறழையு மறறைச சுராகளும புகழ்சுவானன 

வலலியாம வடிவக கொணடாண மன யி ரனைததுஙகணடாள () 

கஈதவான பொழிலசூழ் கானப பேரிலக் கவுரிவைக 

ழூஈதவ டனககுப பெமமான மொழிஈதமை முனனி முூனனூ 

ஈஈதில்னவனை Cara® நஈவினறனன சுவண வலலிப 

பைஈதொரஷ வதுவை யினனாட பரிவுடன புரிது மெனறே (௩௪) 

இறையருட்கொணட நதி யேவலாற மாதா செபப 

கண்யவிழ கமலப புகதே ணாண னாகாகோமான 

கறையறு முனிவா சிதகா கருடாகஈதருவா கான 

முறைதெரி விபஞசி சாதன முதலவா சுஞலி மொயததா£ (கடு) 

வஈதவப புலவா யாருங வளளலகா எீசன பாச 

பதம தகறறும பாத பஙகயம alls gs நிறப 

ஈஈதியவ வவாககுத தகக ஈகைமணிப பீட ஈலசெ 

சந தமவெள விலைவண பூகஈ தகவு.ற வழஙகினானால (௩௬) 

அ௮னனபோ தயனக கைய AMMO Stor காரணம யோக 

நனனரா மோரை யினறு ரணணிய தெனன தீரா 

செனனியிற பாதிச சோம * சேகான மறைசசிலமபி 

னினனரி யொலிபப வேதி யெ௫1மணிப பீடததுதரான (mor) 

இஈதிரை வாணி பாணி யிருபுறஈ தாசக வெளக்க 

கரதமால களிறரான தேவி கவரிகா லசைபப வெயதிச 

சுகதரி சுவணவலலி சுடாமணிப பீடத தையன 

௪ ணி வலததிண் டோடன வாமத்தோ டழுவச சராநதாள் () 

மஙகல மூரச மாபப மலாமழை வானோ பெயயத 

அஙகயாழ ழூனிவ னோடு துமபுரு கானஞ செயயப 

பொஙகுபங கயததமாஈத புரோகிதன பவிததிரசகொட 

டிஙகத முணாஈது ஈலக வெமபிரான விரலிற சோததான. (௩௯) 

வனைமுகில வண்ணன சொனன வலலிகை பாணியோடு 

நகைமதி முடிததோன கையி னலகனன விருபபி னேற்றக 

கனலிடைச சுருவையானமொண டாகுதி வழககப பினனர்ப 

புனமலாக கோதை யோடுக தீவலம் புரிஈதா னமமான. (௪0) _ 
ட சேசரம - தலைசசாதது
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பொன்மலை வளை*ச சையாற பொரியிறைத திருகண் பொத்தி 

யன்மலி விததாள் பொறரு எமபுய மமமிச சோததிச 

சொனமலி சாலி சுடடி ச தூயமலா வாளிதாவி 

மூன்மலை வுறருற காயககதோன முறறினன விதியால வேளவி,() 

வேரியக கமலத தோனும விரிகடற பளளி யோனு 

மாறிய முனிவா விணணோ ரனைவரு மருளவைப பாய 

நாரியோ பாகற போறறி ஈனமணங கண்டோ மின்பப 

பேரியல கொண்டோமபெறறோம பாககியம பெரிசே இயனரா. 

த திபல மொழிகது பினனாச தொழுதுகை குவிகது”மாயன 

விதிமூக லெவரு சாதன விடைபெதீஇப புககரா தமழ் 

ருத்தியுண டவனுதஙக லுயா கலைககோடடு மேலோ 

னதிசவ னுரோமபாக னயாவிலசாணடலிய னெனபோன. (௪௩) 

மாணடவி ததீசி மறறை மாமுனி வராேகா 

பூணட வெளளருககஈ துமபை புனைமதி மெளலி பாதம 

வேணடிஈல விடைபெற நெஈஙகும வியனதி யாடும வேடகை 

தூணடிய மனததக ராத தொககன ரேஇனாரால (௪௪) ' 

கானப?பா சுடாது செனறு கருதுயோ சரையொனதிறே 

சானததிககிறசாந.தஙகுக தணமலாச சரசுமயாறும 

வானத்தை யுறுமகதார வணபொழில வளனுக கணடக 

தானசதைத தூய தெனறு தாபதா குழுககொணடாரால (௪௫) 

தணணிய மலாமஈதாரக கணடலை நாபபண கோட்டி 

சண்ணிய முனிவ ரெலலா ஈனறுஈன இிததலததிற 

கெண்ணிய துறகக மொபபோ விஙகருக தொருவன செயயும 

புணணிய மொன்று கோடி கோடியாயப பொலியுமெனரா (௪௬) 

வாவியும பொழிலு மனறன மலாகளு மிரண்டு பாலும 

காவிரி யனைய யாறு கணளெங களிததுச செலவத 

தேவியோ பாகற்பூசை செயதறகா மிடமீ தெனறக 

சாவனமிக குடையனாக யகததியன சூழ்ஈ,சா னனறே. (ar) 

௮௱௩குள முனிவரோடு மகததியன் றெனபா லோடுந் 

த௫கமா மணிமுத் தாறு தோய்நதுவான் சுருதி யோதிப 

பொங்கொளி நீறுபூசிக கணமணி பூண்டுலாசக 

கொங்கவிழ் மலர்மஈதாரக * கோடா மீண்டு புக்கான். (௪௮) 

் * சகோடரம் - சோலை _ 
 



அகத்தியர் பூசனைப்படலம். ௨௯ 

பததிமை நியமம பூண்டு பவிததிர நிறுவி ஞான 

சத்திய விரத ரான தாபதா சூழ்ஈது வைக 

முத்தமிழ் முனிவன சைவ முறைகெறி முரணா வண்ணஞ் 

சிததர வாதெ தோனறுஞ செவலிகக மமைபய தானான (௪க௯்ட் 

அபபொழு தணுவா யெகஙகு மகணடமா யஜிய வொணணா 

முூபபரம பொருளு மான முககணன முனன?ேயா 

மிபபெரு வனததுளேமென அியமபுமவலான வாககொன தஙகண 

முபடுப(ழூ துணருஈ தெயவ முனிவரா செவிபபுககனறே (௫௦) 

எனனை லெமபிரானிங। ருபபதோரச இலமமமமம 

மிஎன்னமிக கிறுமபூதுறறவ விருமபொழி லெஙகு நேடி௪ 

செனனிவான றடவ நீண0 நேனறுளி இதி மெனபூத 

துனனிய வொரு *மாதாரத துருமகெப புறறுக கணடா (டக) 

சாணடஅகஙகலசயோகி கடிகெயதிக கரசகாற புறறைத 

இண்டிவனபுகரைச சீததுச சிவ குதி தெரியக கணடு 

பூணடபேரினபககணணீ£ பொலிதரப புலலி மோகதபு 

பாணடாஙகனருட போதிற பனமுறை பணிஈகெழுஈதான் (@2.) 

ஆடினன நுதததாஷ அளளி யருமறைப பொருளை யிஙகு 

நாடின மெனறுவசகோ ராயிர சாமஞ சொலலி 

மூடினன புளகமேனி முடககெயிதீ தியமற முளாற 

சாடினாற கீசானததிற செளககராம பிகையைய கணடான (௫௩) 

அலஙகுபல ஓுயிரக ளீனறு சேோவற வளிததுங காழி 

ஈலஙகெழு கவுணியறகு ஞானபபால ௬7 மூறரு 

விலஙக(ூலா ரிரணடு காஙகி மெனமருக கொசிய நினறு 

சலககெதெ தினப ஈலகுஞ சவுஈ தரி பசததிற ரழஈகான (௫௪) 

பனமுகச சமயதகாரும பயமபெறப பயககு மெனபை 

பொனமுூகச சிலமபு சூழ்ஈது புலம்புறு பதததா யிஙகுத 

தெனமுக மாக வைகல சிறியனேற கருளசுரககு 

ஈனமுகம போலு மெனனா ஈரலையுண்டவன நுதிததான. (@@) 

சவ தரரசாயசபபோத STU gloves Ban Cow mt 

a6 srdo65 gus5C GIO Were LTeraenwit) (lpm Glew wt 

விவாஈதெழுமலையைததாழ்தது மெழிறகரததடக௫யுணடோ 

னுவர்தரறஇனியபூசை புஞறறுவானொருபபடடானால.' (இகழ 

* ஓ தாரசதுருமம் - மாசாரமரம  



nO கோட்டூர்ப்புராணம். 

தண்டமிழ் முனிவ னஙககுக தடமொானறு தொட்டா னாகப 

பணடரு செவி பாகன படா௪சடை யடவி நீககிப 

பணடுமன பகீரகறகாப பாதலம புகுநத கஙகை 

மண்டிமீ கெழு ச கெனன வணபுன லெழுமபிற நனறே (6௭) 

தணபடு கடதது ஈனனீ£ஈ தனகர கடமுகநது 

பணபடு சுருமபு சூழும் பனிமலா பலவு கொய்து 

இணபடு கரண மூனறுகஈ திரிபினி யொனறு மிகக 

ஈணபொடு மூனனிப புககா னமபிரான முனனாக தூ? யான (0 

மாதொரு பாகன முனனா மலையமா தவனசஙகறபகச 

தீதறச செபபி வேசஞ ரெபபிய மாகியாச 

மோதிய புருட சூசத முருகதிரஞ சமக மாதி 

நாதரக கரகத துற களி! [or VTL ug. CCHS (௫௯) 

இரைகடமு றரள மொதக சாகதவககதையுஈ செனறல 

வரையிடைப பிறஈத சாஈதும வனபபுறச சாததித தூய 

விராமலா கொணடு நாமம விளமபியாச சிததான மார 

அரைதரு மூரசஈ தனனை யுணடுமிழ்ஈஇடட யோகி. (௬௦) 

பொருககுடை மாழைத தீரசேன பொழிதரூ கனியுஞ் செயய 

வருககைமென கதலி சம்பு மாதுளை முதல வாய 

பெருக்குடைக கனிசக ளியாவும பெடபுற நிவேதனஞ்செய 

இருககுடன * பளித மேஈதித துதிபல வியமப 9) paper (௬௧) 

௭ ணணிரு கலையின மூவைஈ இழர்துனக கபய மெனற 

தண்ணிய மதியைச௪ செனனி தரிததரு டஈசாய போறதி 

இணணிய ௪ணடற கஞ?த திருவரு ஜெழமுககப புலலிக 

கண்ணினீ£ா வார நினற கானமுளை காததாய போதி, (௬௨), 

நாடிஈல லருளை காளு ஈயநதவாக் கொருவா வின்ப 

வீடருள் விமல போநறி விரிஈசமாதாரச சூழ 

sour you வீடென றுவகதுவச தொளிததுத தோனறித 

தேடிய தொண்டாக காககுஈ திருவிளை யாடடோய போதி.(௬௩), 

கறபினுக கரசி யாய சயறகணாயயோ கோக 

யற்புற வாட லெடடெட டாடிய பெரும போத்தி 

பொற்புடை முனிவாமாதா புரிவளை மடலு காணு 

ம்த்பூத மியற்திச சொளவா னையஈதோ மூததி போறதி. (௬௪) 

* பளிதம - கற்பூசம 
 



அகத்தியர் பூசனைப்படலம். ௩௧ 

கணமலாத தவிசின வைகுஈ தாதைதன் மு௪ை செயய 
.-ணமலா கவினப பூதத கானமல ௬டையாய் போறதி 

்' மணமலா மாது கொங்கை மணஈதி மனனாற காழி 

புணமல ௬வது ஈலகு முததம வளளால போறகி, (௬டு) 

சாடிதுஇரிக ளாககி நசததடி காத வேகம 

பாடிய வரககா கோமான பருவர லொழியு மாறு 

நீடியகருணை பூதது ரெரிகசதா ணிமாதது மனறு 

ளாடிகின ரருளுளு சசி தானஈக மயமே போறறி (௬௬) 

கொடியெ வுவண மனனங கொணடவா மாறு கொணடு 

மூடியடி சாணபா னேட மூரிலெங கனலா யோககு 

கெடியதா மூருவ மிஙகு நினமலக குதிய தாகி 

யடியனே னறியும வண்ண பருளிய பானே போற்றி, (௬௨ 

படிமுதல வான மீருபபகாதரு பூதமைநது 

மடைவுறு காலத தெயகு மகணடபூரணமா யாதி 

முடிஈடு வினசிச கோனழு மாகதியே போதி யெனனா 

வடிமது மலாகதா டாழாது வரஞசில வேண்ட அதறுன, (௬௮) 

அததவுன றனககு காம மளவிகக இருககுமேனு 

மிசதலக தெனது நாம மேநதகினி தஇலஙகல வேண்டு 

த.தஇிய இரைகீ£ர மலகு தடமுமெனீ பெயரே சராகது 

சுததியுந கேசும வீர தோயுகாக களிததல வேணமம. (௬௯) 

* நிறமபதி மறுவோ னேதது கிமலவித தலததி லுவனனைத 

இறமபலின மனகத ரேனுச திரிதரு மனதகரேனு 

முூ௮ுமபொழு தொனதுிற பூசை யுஞறிடி லுவசதனனாருக 

க௰மபொரு ளினப முததி யானகான களிதகல வேணடும (௭0) 

கவளைவா கடனீ ர௬ணடோன கருதியிவ வாறு வேணடச 

செவ்வியோ யுனது பூசை திருவள மூவசகோம வேணடு 

மவவகை வரகதநதோமென முகாயத தெழுஈத வாணி 

யவவிய மவிதத யோக ரனைவரு ம௫ழஈது கேட்டா. (௭௧) 

பினபவண் சோடடிகொணட பெருஈதவ மூனிவா யாரு 

மனபுட னெழுஈது தூய வகச்திய தாகத மூழஇப் 

பொனபிழறழ் சடிலமோலிப புராஈசகன பூசை நோகது 

புன்பவங் கடஈதோ மெனனாப் புளகெழப பூரித்தாரால. (௭௨3 
Pcie ak லல 

    

ஆவ 

* மன் - பூமிதேவி. ர நிறம- மாபு



௩௨ கோட்டூர்ப்புராணம். 

சிலபக லஙகுத தெயவத தெனமலை முனியு மறறை௪ 

சொலபழு திலாச ஞானத தொனமூனி வரரும வைகிப 

புலபரல களைஈது மலகும பொடிபுன நெளிதது மாறறிக 

sous Galas San ரதைகாள ௧௬.3 கினஞூா. (௭௩) 

பூதலதீ துளள மறறைப பொகஙகுதாகதஙக ளாடுக 

காதலின முர்னிவ சியாருங் கடதடக கோட்டு நாலவாயப 

பூதா முரித்த பெமமான பொனனடி, வணஙகப போனு 

ராகரக காரகலைககோட டருகதவ ஷனொருவ னிறக (௭௪) 

வாசமா மலாமஈதார வனததுிடை வாழவு கூரு 

மீசனாக கனறு தொடடே யியைஈததா லககதீசபபே 

ராசறு மரதத தாசத மகததிய தாதச மாகும 

பேசிய தலமு மஈதப பெயரின்ப பெறற தமமா (௭௫) 

சஙகையை முதலா யுளள கடவுணமா ஈதிக டோயகதுஞ 
கரகையில வேளவி கோகதுஈ கவம பல புரிஈது மெயதாத 
துஙகவான மூததி யகச சொல*பதி தாகத மாததி 
தஙக முூறையிற சாரக கோயகதிடக காணச சாரும (௪௬) 

இததல மானமியங்க ளின்னுமபற பலவவறறுட 

கைததலத தமாஈத நெலலிக கனியினா னறிகத வாறு 
குத்திர மினறி யிஙஙகன கூறுவ லெனரான சூதன 
சததிய லவிரதராய செளசாகன ரு தலோக கமம (௭௭) 

அகததியா பூசனைபபடலம - மூறறிறறு. 

ஆப படலம் டு- ககு௪ செய.புள - ௨௬௮ 

  

கவக்கோட்டுமுனிவர் 

பூசவப்படலம், 

கரங்கவிழ் ததடுக கல£ழமிழததினோன 
புர;கடிஈதவற் போதறமியதோதினா 
மொருககராக மொழிககுமுயா தவஞ 
சிருஙகமாமுனி செயதமைசெப்புதும (௧) 

வேறு 
உலகிடை யினப மோங்க வுறுதுய ரொழிய காளு 
மலிபுகழ் வளாககு மாண்பின மனுகுலத் அதிசது௪ சாலப 
பலகலை யுணருத் தான பாதமன்னவனறன மகத 
லைவிலபோ வலியுசோம பாதனென ரொருசெஙகோலான்.(௨) 

எ மெ வதய 

* பதி - தலம. 

  

  
 



கலைக்கோட்டுமுனிவர் பூசனைப்படலம். ௩௩ 

காட்டிதென புலககா£ தெயவ ஈலவிரு௩ தொசக ருனென 

Carrie லாது முனனோ ருரைததவைம புலக்தா Ca wd 

ஈடடினி னலிவு நீகக நாலினோ டிரணடி லொன்று 

வேட்டிறை யீடடி யாககு மினபமே விகாககு நீரான. (௩) 

அ௮னனவன புரககு காளி லஈநாடடிற பலலாண டாக 

மினனிவான பிலிறற லின.றி வெருவரல பெருக வேகஈதன் 

மனனுசான முனிவா மறறை மாசவா முதலினோருக 

குனற்மர , கான ஈல) புயாமகம புரிவித கானால. (௪) 

மகமறம பீலபுரிஈதும வானறுளி வழஙகாதாக 

வக ஙருழைஈகரசன பினனு மாகணாக கேடப வன்னோர் 

சகதலத தியறகை சறறுஞ சா£தராச சருஙக னெனனும 

புகரசினமா தவனிக குறருற பொழிதரும புயலென ஸமிடடீரா (௫) 

மேதினி மனிதா தமமை விலஙசென ஈ குணிககு மதக 

கோகறு தவனை யாவா கொணாவரென அுன்னும வேலைச 

சீகள களபக கொககைச செவவித ழினபம விறகு 

மாதர ரிருவ ராஙகு மனனனை வணங்கி சொலவாா, (௬) 

செபபருக தவததின் fas ஈருஙகமா முனியை யாமே 

'யெபபெரு மூபாயத தேனு மிககு௧௧ 5 இசிது மெனனு 

மைபபுயற கூர சல வாடகண மணிககை யிழைமருங்கு 

லொபபரு மமுதத & oval ரா லொணடொடி மகளி Ger puya () 

அ௮னனவ ரவவா ்ோச வணிதுட லாதி பாவு 

மனனவ ஸுவஈது ஈலஇ மதாவீழிக கரிய க.ஈத 

லனனமென னடையீர செனமி னெனறன னவனைக தாழ்கஈது 

சொனனமா விரத மூரஈது கொனனகா கடந்து போனா (௮) 

பாசிழை பரிககுக கொஙகைப் பாவையா வழிககோண, டேஇ 

யோசனை பலகடஈதவ வயா கவன சால்க இபபா 

லோசனை யொனஹறிற றக) யுழுலையி லுரியுகத 

விசனல லடிய ரேயபப வெழிலுருப புனைய றா (௯) 

காரினைக கடஈ௮ நீணடு கடைகுழைக இருணடு மெனபூந 

தாரினைப புனைநது வாசக தண்பனி நீரளாவி 

மாரன்வின னாரி யேயகரும வண்கருக குழூறிரிதது த 

தாரையாக குடிலக சறறை யாமபடி சமைகதுச கெொண்டீரா?



ha கோட்டூர்ப்புராணம். 

ஆடவ ருயிரவாவு மஞ்சன வயில்கடரவிக 

கூடுற வயஙகு செமபொற குழைகளை யொழிதது மன்று 

ணுடக ஈடிதக பெமமா னயனமா மணியின கோவை 

வாடிய மருககுலாதம வளளைக ளிலககப பூண்டு. (௧௧) 

எலலிய னீறு மேனி யெஙகணும பூசி மான்றோன் 

மெலலிய துசுபபிற சூழ விரிததுச துழுவை யானறரோற 

புலலியாக குளததின வஞசம புறததவ ரறிவுரு.து 

நலலியல புரிதல போல ஞானியா வேடம பூணடா£ (௧௨) 

வேறு 

இன்னவா சரூுஙகன இருககை யெய தினா 

ரனனவ னிவரருஈ தவததினாரெனா 

முனனின னருக௫ூய முதல வாசன 

மினனுரை யொமெளித திருகக வெனறனன். (௧௩) 

பறபல வினமொழி பகாகது மாதலன 

விறபுரை நுதலிய ரகல மீதெழு 

புறபுத மெனு5கதனப பொலிவுகணணுறீஇ 

யறபு.த மிதுவெனகொ லறைக வென றனன. (௧௪) 

உமமெழித செனனியி னுளள கோடுபோ 

லெமமரு மததிடை யிரணடி யை தன 

வமமவிஃ தெனகொலோ வதி7யமமெனாத 

தமமனத இரிபென௪ சாநறினாோ (௧௫) 

செனனியி லெமககொரு 9௫௩௧ மூளளது 

மனனிய வுமககரு கொமபு மா Derr 

யெனனினு முயாகதவா நீவி ரெனவறனன 

பன்னிய வுலகியற பறறின் மாதவன் (௧௬) 

மழைபுரை குழலியர் பின்னா மாதவற் 

ஜொழுதெழுஈ தையவெஞ சூழற கேகுது 
நமுவிலன பெமமிடை காளு சாடடெனாத 

தழைகொடு சமைத்ததஞ சாலை சாஈதனா. (௧௭) 

கன்னியர் நிசசலுங் கனிஈத ஈற்சுவை 
மன்னிய மாங்கனி வருககையின்கனி 

யின்னிய வரமபையின் கனியு மீட்டுபு 
வுன்னருஈ தீவமுனிக் குகவினாரரோ (a=)



கலைக்கோட்டுமுனிவர் பூசனைப்படலம். 

இனையன சிலபக லிறஈத பின்றிரு 

வனையவ ரருஈதவ னடிவணககியே 

வனையுமெம புலலிலம வருக வையநீ 

யெனவவ சொடுமுனி யே னானரோ 

அனனவா சிலவழி யகனறு மாகவன , 

றனனைபெஞ சாலையீ சகனகதயஙகொளிப 

இபானனிய லிரதமீ தேறறிப போறமினா 

மனனிய மதனையு மயககு மாணபினா 
க as 

வ்கி ரனையகண மகளி பூகனைக 
* 

கடவு வினியெனக கடைககணிததலு 

நடவினன சயகதன ஈவையின மாதவன 

புடைபெயாக * துடசமென போல செனறனன.. 

போதலு மூடையதெம புரையு ளெனனவப 

பேதைய ருரைதரப பிழையின மாதவ 

னீதொரு விசமென வெணணிஞனமுக 

லோதியா வினையம தோகிலாதோ 

இனனண முனிவனு மேழை மாகளு 

மனனவ டைடெலை வகது சராதலுக 

துனனிவான மூகறெச சூழகனு மைமுகெை 

மினனிகின ஜிறைததன வெளளமா மழை 

ஈலலவ ரொருவரின பொருட்டு கானில 

மலலலுற ரோரோகவான வழஙகு மெனனமுன 

சொலலிய மூதுரை சனனை௪ சூழுஙகா 

லெலலையின் மாதவதக இவனதிறதகத2க 

பாரிய ஈதஇிகளுங் குளனும பண்ணையு 

மேரியு நிறைகர விடைவிடாதுவான 

காரினம பொழிவ.து கணடு காவல 

னாரியன் வஈதன னாமென் அுனனினான். 

உனனிகான மழையவ ரோது மாதவா 

தன்னிரு புடைவரத தானை சூழ்வர 

மன்னவ னெதிர்கொடு சென்று wt ga! 

மன்னிய முனிசரண் மலாவணங்இனான். 

*௩ உடசம - பன்னசாலை, 

(௧௯) 

(௨0) 

(௨௪) 

(௨) 

(5) 

(௨௪) 

(6) 

(௨௬) 
—_ ane



கோட்டூர்ப்புராணம். 

ஆரிய முனிவர னாசி கூறவவ 
வேரியக தா£முடி. வேசதா கோமகன 

யாரினும பெரியைநீ யருளசெயதாயெனச 

சரிய துதிபல செப்பினனைரோ 

இகதகைச இருங்கமு ரேசன மாததிர 

மத்தமிழ் முனிமுனோே ரகனற பினனரறாக 

தொததுமக காரவச சூழ னீஙகலான 

சததுவ நிலையுறீஇக சனிகதுறைஈ தனன. 

இகதலத தமலனுக கியையப பூசனை 

பததிமை நியமமும பரிசதியதறியா 
மூததியை யடைகுது மெனன முனனுபு 

வ.ததளிக குடவயிற றடமொன ஸமுககினான. 

மாசறு தவமுனி மலைய மாதவ 

ஞசைறத தொடெட மாழ்ஈது வெணபொடி. 

பூசின னுடலகம புதையக Savina) 

தேசுற வணிஈகனன செனனி சோகையான 

வணசனொ மலசொடு மலகு கூவிளத 

தணடளிா பறிததுவண டமாலத தாற* புடங 

சணடுமுற ரூனஜடு கய்ததுக கணபுனன 

மொணடுகொண டேகினான முகலவன முனனரே. 

வானதி மகளுறை முடியின மன்னிய 

தானிருமிதததண டடததெடுததவப 

பானியக கொடுமறை பயின்று பததியி 

ளைலத தாடடின னவமில மெய்த் தவன். 

ஆரமோ டணிமல ராரஞ் சேர்ததியே 

யீரவேள் எருககமெல லிதழி தும்பைமா 

அரரஈற் றளஈதடத துற்பலங்கொடு 

சிரிய வருசசனை செய்ய லுறறனன். 

சங்கர ஈமசிவ சம்ப வேஈம 
பொங்குவெண் பொடியணி புரார்தகாகம 

வங்கச வணியணி பயைம்முகாஈம 

கங்கையா CHO Pipes wT SBE 6h wy. 

பள் * படம் - இலைச்சலம்,.. 

(௨௭) 

ட) 

(௨௧) 

(௩0) 

(௩௧)



கலைக்கோட்டுமுனிவர் பூசனைப்படலம். கள 

பாவதி கொழுனனாம பராபராநம 

சாரவிட மமாமணி கணடனேஈம 

போமத லுடலுகப பொடிததவாகம 

வராசட ருறுதிரி யமபகாஈம. (௩௫) 

பசுபதி ஈமபவ பஞசனாஈம 

சிகர ஈமவெனச சாறதிததூ பமுஞு 

சியொளி தீபமுஞ சுறதி யினசுவை 

BB 3G நியவதன மளிததுக கைதொழா (௩௬) 

தொழுதகங குழைஈதுபல கோதூ$ரஞசொலி 

யெழுபவக கடஈதன மெனன மாழுனி 

பழுதற வுயிகள்ப படைததளிகதறக 

தழைதர வருளசவு தரிமு னுறறனன (௩௭) 

தவசதழன மகமபல | MG GIG ரராருளு 

சிவஈதிக ழமலமாஞ Osawa af (iho 

சவுக.தர நமயகி ரரண பஙகயப 

பவஈதவி£ பூரனை பணபி னாறறினான. (௩௮) 

ஆயபின னினனமு மவல மெயதுபுன 

மாயவன கருமனை மருவு ரூவகை 

மேயகற றவமவண விழைவி குறறுவான 

யமா முனிவரான ௮ுணிதன மேயினான (௩௯) 

ேவேறு 

மதிபபிறைக கொழுகதுலாவி வளாசடை யகததீசனமுன 

மதுபபொழி யமமக தார வனததொரு பாகா நணணி 

அதிபபடு குசைபரபபி நோனமைசா லுழையின ஜோனமீப 

பொதிதததிலிருஈது வெயய பொதிபுறம போககானாகி (௪0) 

தவததிறக தலைமை யெய்தச சாநுவோ டூரு வெனனு 

மிவறிடை யிரண்டெ டாகா யியைததுவான வெளியை கோககி௪ 

சுவததிசா சனததைப பூண்டு சுகஈதுனி யொபபக கணடு 

பவததுயா பாறறி வீடு பறறுவான பரிவு கா£ஈ சான் (௪௧) 

காயமும் புலனு wise சரணமு மொருபபடுததிப 

பாயலை ஈதிகொள் வேணிப் பராபரப பொருளை முன்னிச 
சேயவைஈ தெழுத்தசை'யோதச சென்னிமீக கரங்குவிததுத 

தயமா முனிவன் யோகக் துறைகிலை கின்று னன்றே, ௪ ea)



RY கோட்டூர்ப்புராணம். 

மாரனென வல்லி சுறற மாவின முராயக்துலாவ௪ 

சிரமிசை நீண்ட கோடடிற செதிஈதுபல பறவை வைக 

விரவிய 9தலக ஞாசஅ மெய்வழி புற,சி யறறத 

இரிதலின மனதக னாசெ சிவயோக கிடடை கூடி. (௪௩) 

சொலகலை துருவிக காணுச Cer Bur wes Seen ner 

மலகெழு பதும பாக மனமல ரசததுட கொண்டு 

தொலகலைக கோடு செனனி கதோயரஈதமா முனிவ னிவவா 

றலகலில லாது பனனா எருநதவ மிழைசசா னமமா (௪௪) 

மருத்திம மாரி யாதி வருகதினும வருஈசான வெய்யொன 

விரிததவெங கதிரின வெபபான மெலிவமுன வெறுபபுவபபோ 

டருததிபுன பொழராமை சறற மவிததசநெதையஞாய நிறறல 

சரிததனா பொருளகள யாவு தனமய மாகக கணடான (௪) 

விரிகலை வீரை யெனன விளஙகிய புவியி லஓுளளத 

இருகலை மறுதது மாறுக இரிகணஙக ளொனஹி 

வருகலை மோலி பாதம வழுததிஈற றவஞ்செய வோரி 

லொருகலைக கோடடுத தூய முனியையா ரொதது ளா3ர. (௪௬) 

வேணடினா வேணடியாஙகு மெயவர மளிககு மூததி 

யாணமொ முனிவன செயயு மருகதவ முூவஈது வெளக்ப 

பாணடிலி னெருததிற பசக௪ப பாவையோர பாலவயககக் 

காணடகு பவளக குனற மெழுஈதெனக காட்சி தநதான. (௪௪) 

அமபுரு கானத தக தேன சொரிதரக கணங்கள சூழத 

அமபையஞ சடையிலஙக௪ சுராமலா மாரி தூறற 

வெமபலில விடையின மீது விளசககத தீசன றனனைக 

கமபமின மன௪ * இருஙகன கணகளிற நரிசிததானால. (௪௮) 

காண்டலு மெழுநது துளளிக கரையிலபேருவகை பொகக 

வேணடினன மணமேல வீழஈது வியஈதடிக கடிபணிரஈது 

மாணடபொன மனறு ளாடு மலரடி வழுத்தித தா.லுஈ 

தாண்டவம புரிசதான சாதஈ தாண்டிநெ சவத்தின மிககான். (), 

பின்னுமான் முக.சசிருஙகப பெருஈ தவன் பெட்பி னோடு 

மன்னுமா மறைமாப பூணட வையமாம வையச் தாளைப 

பனனுமாயிரகாமததாற பழிசசினான வஞ்ச மாய 

மெனனுமவல வினையை நீததே னிருங்கதி பெறறே னென்முன், 
econ int ahs he stn ee in   

  

ர் ஈருங்கன் - சலைச்கோட்டுமுனி.



கலைக்கோட்டுமுனிவர் பூசனைப்படலம். ௩௯ 

௮௩கவன் வணக Jou arene றவததிற ரோன்றுஞ 

சேகங்கயற கணணி பஙகன திருவருள் சுரஈது கோககி 
யி௩கெமை வேணடிப பனனா ளிழைததகின னேனபுவகதே 

அல்குமுன கருத்தென சொறறி தருவமயா மெனவுனாததான. () 
2 வறு, 

எ௪சகமு மெவவுயிரு மெபபொருளு மேவு 

மிச்சையினி Por Doll தளித,தற மியறறு 

ம$சவிஹி மாதுவளா வாமலுரை கேளாக 

கொசஷீஷயி லருகதவன் வணாஙடுயிவை கூறும, (௫௨) 

அுமபுசா நடுசசிர மனநதமணி யைய 

கும. ௪ னியறறுபணி கொணடருள சுரத3த 

யமபுவி யுளாரெவரு மனபொடு வழங்க 

விமபரகக தீரனென வேததுபெய Crum sr, (௫௩) 

அதலினமற றேதுமறியே னமல யானோ 

பேதையின னாயினுகின பேரருளு5” காளென 

ருதரவினாலவனி யாரறையும வணண 

மேதகு வரஙகளசில வேணடுவன வுணடால, (௫௪) 

_சேயமையுட னண்மையென ௪ ரெபபுவ திலாது 

வாயமைநிலை முூததியும வழாதுதரு மேனமை 

வாயமகுமை சானறுளவிம மாதலமென பேரா 

லேயதா வளிததிவர மெனறுபி னிசைககும (டுடு) 

நீறறொளி விளஙகுநுத னிததநின றளிககு 

Cupar waa. Borage மென2ப 

சேறறகனின மூழகுகாக ளெயதுபவ மியாவு 

மாறதறிஈல முறதிடு வரசகருக வெனருன. (டு) 

இவ்வார மெனககருடி யெனனமுனி வேணடத 
தெவ்வாபுர மூனறுமழல சேரவிர ணியமாஞ 

செவ்வரை வளை சதநெடுஞ் செஙகையதத தீச 

னவவர மளிததருளி யககுனியு ஞூறருன. (௫௪) 

௧௩௧௫ பசுங்கொடியை நாயகனை யனபிற 

புகழ்கதுரிய பூசனை யீணாதாமு மாதறிப் 

புகு" தஇசை தோறுழுயர் பொயகைஈ இ தோய்வா&் - 

won gehen பெறதினிது மாமுனி படர்ஈதான (௫௮)



௫௮0 கோட்டூர்ப்புராணம். 

பொருகதுவட சொலலினாப போழ்துமுத லாச. 

சருககபு£7 மெனறுபெயா செபபுவாக தலசதைப 

பொருஙகடலுண மாமுனி புகனறத.மிழ மூனறு 

மொருஙகுமுணா பாவலாகோட டூரென வுரைபபா£ (Ges 

Cars gar SOS 550 Gy user CapaQuuu 

பொததவகத தீசனமா புணணிய தலததிற 

சாதகவரு ணனறன அ திககுள சரக 

தாத தமதி லாடுபவா சேமபதஞ சோவரா, (௬௦) 

தேபருவு பூஙகனை தெமிககுமச னஙகக 

தீமருவு மாறுபுரி தேவனை வணஙகி 

நாமருவு தோததிர ஈவினறு தவ முறி 

யேமற லிலாதுமுனி யெயதவர மிதரும, (௬௧) 

எனனவுயா சூதமுனி யிவவகை யிசைபபத 

அன்னுா£டை மாமுடி துளககிமகிழ பூத்து 

தனனிகரி லாசையுறு ரசெளனசனை யாதிப 

பனனுதவ யோகியா பரிக.து வினவுறரா (௬௨) 

வேலைவரு வணசுதையை வினணணவ 'ரர௬சதக 

காலவிட முணடமணி கணடனகத திசன 

சிலமுறு காடையினுஞ செபபுகெனச சூகன 

மேலைவினை விடடிடுவி கேணமென விரிபபான. (௬௩) 

கலைககோடடுமுனிவா பூசனைபபடலம - முறறிறறு, 
ஆகப படலம ௬ - ககுச செய.யபுள - ௬௦௧ 

  

நளன் வழிபடுபடலம், 
க். ஆ. தனை? 
pee Oz. 

கலைசசிரஙக முனிசா கராஈதன 

மலைககருககட லாடைய மாநிலத 

தலைசசனபபொறை தாஙகு ஈளனகலி 

தொலைதககாதை சுவையுறக கூறுவாம. (=) 
Ga mp 

Cards s லுஈதிவதோன குலிசத2தா னகருந தாழக 

காவிஈத வரையனனாளித கற௮ுததுபேரீலெழு,தகெனன 

"Cell தவழவோககும வியனமதில சூழககொண்ட 

மாவி ஈகரெனஜொனறிடி மணமகள வதனமயோலாம, (௨)



நளன் வழியடுபடலம். 

௮ஈதணா முனிவாராளு மாநறிடு வேளவிவாயில 

வஈதுண வருகதுஈதேவா வளததின்வேறறுமைதேராராய்தீ 

கஈதரான குடையவெளச்ைத சஈதியிலலாமையானமா 

யிநதமென றறிரதுபினனா விணணுல கடைவரெனழேே. 

பொருண்மிகையாறகுபோன பொற்பதி யெனவியககா 
மருணமிகத Biases மாவிஈத ஈகரி னூளு 

மருண்மிக வளிககுமணண லஈகனில லாமையா பின் 

ஜெருணமிகுக தளகையெனனவுஈ திகழபதிக கேகுவாரால, 

மீதுபா மாடீரதோறும விளவூய பகாகையாடை 

upon Fu) னலையுநதோதற முமபாத மவையிலாமம 
பேகதைய ரபிசயததிற பிறழசகன ரெனமாவிகத EBD AND pre 
மாதராள கையாற காட்டு மாடசியை யொதகதனறே 

அனனமா ஈகரையாளு மறரெதி தவாசசெஙய கோலான 

மனனவா மனனன ஜிஙகண மாபினான நரணி முறறுந 

தனனெொரு திகிரி யோசித தரியலாச செறுதது வெளி 

நனனலம பூண்ட 81 தஇ ஈளனெனு காம வேலான 

கறறவாக கிருகைவாயநத கறபக மனையான யாது 

மறறவாக குதவிரூழு மனபின னறமாம பைங்கூழச௪ 

சுறமிய வாணமெனன௪ சோ வறத& காககு நீரா 

னுறறவ ௬ருரெனறெணணா துறுபிழை கடியு மாணபான 

தனமா புதிததுவையஈ தனியரசளிககும வேசகுற 

கன.மர பகமறததஇஙக ளணிஈகுடை யாயகனனப 

பனமர பரசா-நாடடப படரொழித துயிரகடகெலலா 

மென மலி «6 தஇினபஈலகு மீரவெண குடைகவிபபோன 

BEET OY முூணாஈதவேசக னானமறை யவாகருகரளு 
மெனனவ மணியினரூன மீதலிற பொழிகிரா நழெ 

டனனவா கையிறூ?கது மவைல வாழிசோகத 

வினனிலைச காரணததா லிரகதினகைரமாம வேலை 

(௩) 

(௪) 

(௬) 

(எ) 

(4) 

(௯) 
கோகைககொப 14 பிளையாரனதிக கூறலருமருளுஈ தோளா 

னீகைககு Quip oes கோறரு ரினிபபுக ழவாககினறெனபை 

பூகைககப படடாகனனன பொருமத னிருவாதாமும 

வாகைககு மவனேயன்றி மறறியா புவியிலமமா (௧0) 
  ஷூ ம 

* கோ சண. 4 இளையா - மாதாடி 

0



௮௨ கோட்டூர் ப்புராணம். 

அன்னவன புகழேயெஙகு மலாகதிரு எகறறவாளா 

வெனன்கொ லிரவிதிகக ளிருவரை யாககனோெமென 

றுனனுதோ றுனனுதோறு மொணமலாத தவிசினமேலோன் 

சுனனமங கவாககுபமபாடச சூழ்பரி வேடமெனபாா£ (௧௧) 

இகதகைச சிறபபினமிசக வெறுழ்வலி கிடதாகோமான 

மு,சதவெண குூடைகிழறறி மொயதிரை புலகமுறறுக 

கிகதுற லொழியவினபஈ கழைதாத தனிசககோலோசட 

ரிததிய நியமமோஙக நெதிவழா தளிககுசாளில ௧௨) 

கயலவளா கழுகிறராவிச சககனமீப பாயகதுநீலப 

புயலுடை யகடுகீணடு புககுமீணடுகளு ஈனனீ£ 

வயலவளா மரையிலஞச மணமபுணா விதாபபராடாள 

வெயிலவிரி மணிசகழறகால &a@u விமராசன (௧௩) 

தனனருஈ தவகதாலவஈத தனையைபூரந கவிசிறபொனனா 

டனனையே நிகாககும பொறபடிற றமயஈதி யெனனுமபேராண 

மனனவா மரபிறகொகத வழககனாந சுயமவரதை 

மூனனினளெனறு தூதிற போககினான முடஙகலயாகரும (௧௪) 

மைகஇிகழ கெடியகணணி தமயஈதி மனறல வேடடங 

கெயஇனா மனனாயாரு மீரிரு சேனையோடு 

மெயதிகழ் ஈளனுஞசெனறு விமனமா நகாமபுஃகான 

பைதிக ழலகுலாளப பாரததிப ரவையில வ தாள (கட) 

சோமசேகரறகும வேடகை தோனறமுன வாளிதூவுங 

காமனோ நளனைகோககிக காதலுற றவனிணடோனிற 

ழஹாம?கா குழறகொமபெனனச சுடாதம யஈ திமென பூக 

தாமநோக இடடாணமறறைத தராதிபா வெளகியிடடா (௧௬) 

பூவினுண மணமுகதூய புனலினுட * பயசுமெனனக 

காவியங கருஙகணாளு௩ காவலன ருனுஈ தமமு 

ளாவியு முடலுமொனரு ures bee giao 
மேவிமா வி,தமெனனும வியனக ரடைஈதராமன னோ (er) 

௮டைஈதுதம பதியிலினப மளவளாய்த துயககுகாளிற் 

படஈதிக ழலகுலாளோ பாலகற பெறறுபபினனா 

மடஈதிகழ மாதையீனராண் மனனனகண் பெவெகதுதீமை 

கடஈதற மோங்க வையங் காததரசளிதது ல்[ழு தான (௪௮) 

* பயசு - பால, 
   



நளன் வழியடுபடலம். ௫௩ 

அ௮னன?பா தோரகாணமனன னறதெதி தவருனேனு 

,முனனையூம் வினையினாலே மொயகதி ரிரவிபடட 

பினனாசசெய கடனிறசறறுப பிறம்ககன னறறதநோகபெ 
பனனிய தானறிவீடாப பறதினான பதறினனே (௧௯) 

ஈவவிசோ விழியினீளு ஈளனுககம பதியைநீதது௪ 

செவவிய ஷாதியினறிச சரகையு ணோதுவாடி 

வெவவிய வனததிலெயத விடுவலென திழிஈ சசெய்கை 

யவ்வீயமிகுக த மாதன புடகரற கணியனானான (௨௦) 

Gar m 

கடகரவு சொணதெிரி காமுகரி னெயது 

Gh stu மேனிகொளி கறகலியை காடி ப 

புடகர னெதாரதிவணீ புககெவ னெனபா 

௮டகருமம யாதுகொலுணாகூதன வரைபபான (௨ க) 

மன றலகமழ் மால்புனை மாபமணி மேருக 

குனறுகிகா கோணிடதா கோமகனை யினனே 

வெனறுலகு தோகரிவெவ வாசிவடி 2வலா 

ளெனறசது ரஙகமுநீ யெயதுமவகை சூழம?ி தன, (2 ௨) 

சூழ்க சவினை முறதிரள ஜொடுசுரம பேயுக 

தாழகதகுழல விமனரு டையலையுக கானில 

விழஈதசரு குணடுழல விடடவனிசகொணடு 

வாழாதரசு செயதியென வனகலி வகுத;கான (2௨.௩) 

அமமொழியை யன்னவ னருஞூசெவியி லேறறு௪ 

செமமொழி யிலா சவசை செபபுவதெ For 

* சமமொழிய கோகதுகளன நனனொடு மெதாத.தா॥ 

॥ கமமொழித மிணணமுயிா காதசலரி தெனருன (௨௪) 

கீஞ்சமென வநதுசரண சாககதவரை நாளு 

மஞசலென வாதர வளிககுகள வேரதை 

வெஞ் ௪மரில வெலலலரி கஃதொழிய வேஜஞோ 

வஞசவினை செயதுமென வனகலி வகுததான. (௨௫] 

புரியுமவினை யாதெனவப புடகரன வினாவக 

கரியசனி வனகவறு கொணடுகழல வேக ss 

டரியவரக கெய்தியவ ணாடுதியா னுனபா 

ஒரியதுணை யாவலெள் வோதியினுஞ் சொலவான (௨௬) 
  

* சம இனபம, 4] கம- தலை,



௪௪ கோட்டூர்ப்புராணம். 

வலலமரில யாவரையும வெனறுபுகழ வாயநத 

வலலிய மெனததெரிய வண்கொடியொன றேநதி 

ஈலலியல் புனைகதகள ராசனவை காடிச 

செலலியலபி னானுமவண் சோவலெனச சொறருன 

nen Pu மாணபழிய காணிலவா செயயும 

புனரொழிலை மேலதெனப புடகர னுவஈது 

வெனதிபனை யோகொடி விதாததுவிடை யேதப 

பொனனிகழு மாகிடத பூபதிமுற புககான 

புகசகவனை கோக௫களன புனனகைசெய தைய 

விககொடிகொண டிஙகுவா வெனகரும மெனனத 

தகககவ ரூடறனிற சாஈ சவரை வெனறேன 

மிகககொடி கினறனையும வெலவனெனச சொறருன 

புலலியசொ லெனனொடு புகன றனைநீ வெலல 

வலலையெனில வாவெனவம மனனவ னுரைபபத் 

தொலலைகநெறி நானமுறை அுணிஈதரு இருகருஞ 

சொலலுழவா வேஈதனடி துனனின ருரைபபா£ 

சிலமொடு தெசுபுகழ செலவமென Cara 

நாலுஈலி வுறறழியு சாயகவிச, சூ.து 

மேலவா கொளாரதனில வெனகிடினுக இது 

. ஞாலமுழு தாளுமவலி காசமுறற கேது 

ஊதியமு னொனறுதவி யூறுபல செயயுஞ 

சூதுபுரி புனசகவறு தொடடிடலபொய பேச 

லோதுகுரு கிகதைபுலை களளலிலை யெணணிப 

பாதகமைஈ தெனனவுயாக தோரபகாவா பாராய 

காதலமது வணடலொடு காயஈதெதிரு மொனனூ 

மோதமரை வஞானையின முனனிவயங கோட 

லிதலை மறு ததலெளி யோககழி வியறநல 

கோதுறுவெக கோலரசா கொளகையுணா கோவே. 

பூரியாகள காகலுறு பொய்மைமிகு சூதைச 

சீரியாகள கைததொடவுஞ சர தனைசெய் யாராற 

பேரியல்பினெசகலையும பேணிநெறி பூஹ் 

'மாரியகிதைததலிாக வென்றன ரமை௪சா 

(௨௮) 

(௩0) 

(௩௧) 

(௩௩)



நளன் வழிபீபெடலம். 

நானெதி யமைசசாமுக கோகூதுதி வேலோ 

wen Door வழுகசனெவை யனதிஈகல மாமோ 

வானெறி வழுககினு மறுபபதிலை யெனறக 

ோனெகி வழுககனனொ டால குறிததான. 

கஈசனிசா காவலவன கைத.துளன வெலலாம 

பஈதய மெனககீவறு பறறியெறி காலை 

மஈதனது வஞசனையில வகதூதுகள பூணட 

புகதியின யை9று புடகரமன வென்ன. 

Der guns eas com பெடபினுட னாடு 

மனனிரத கயதுரக மாககளையும வைததான 

னனனவையும வெயயகலி யாறறினிடை முனனஞ் 

சொனனவிரகாயும * வரித துவானனி வெனருன. 

மாடரசு * ரொடடமென வைததரசா கோமா 

* ணடுடைலுற வெனறுகவ முடினனழு மூழின 

சேடமுறலாறகலியன செயவிரசஏற ரோதறு 

)வாடலுற வெனதிபுனை மாறறலன ம௫ூழக தான. 

அ௮னறுமகழ புடகானை பணணலெதா கோக 

வெனறனைநீ யாவையும் விருபபிலடை கெனறு 

துனறுவன மெயதுந அணிஈதுசுதை டமனசொன 

மனறலகம ழோதிதமயஈதிமனை வகதான. 

மனனனமுகம வாடிவரல கணமமெட. மஙகை 

யெனனதய செயதிய திசைததியென மேலோ 

ருனனவரி தாய $ வ லஓுருடடியுல கோடு 

கனனிதியும விடெனி காணியுள னெனமுன 

மாழைவிழி மாதுவிறன மனனனமுக நோககி 

யாழிதுயில வோனயனு மாறறவரி தாய 

வூழினவினை தனனையெளி2யாமொருவ லுணடோ 

வாழிமன மாழசலைபின வாழ்வுறுது மெனராள 

தேனிடறு கோதைபுளை தேவிமொழி தேறித 

தானிட ரொழிஈதுபுவி தாஙகுதிறன மனனா 

கோனடவி கறபினமனை கூடவர வேக 

கானடா மலாத்ததொ gussoor வஇரதான். 
கவு 

* வரி- புலி 4[ ஒட்டம - பகதயப்பொருள். 
1 ஆடல - வெறறி 1 வல் - சூது, 

(௩௫) 

(௩௬) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௯) 

(௪0) 

(௪௧) 

(௪௨)



௪௬ கோட்டூூரீப்புராணம். 

தடககமாயி லன்திரவு தங்கியிரு வோரு 

முடறபர லுறுததவயா வுறறுதுயில வேலை 

விடககுநிகா காரிவினையாலறிவு வேருயச 

சுடர்ககழ னராதிபதி துனபுற வசனமான 

மண்டிலைய வேலரசன மககச£யு மெணணான 

புண்டரிக மினனனைய பூவையைய மபெணணென 

றணடட மருககவ டனிசதுறைய வேஷஜோ 

விண்டடவு காருவன மேவினன விரைநதே 

பாரகல முறறுமிகல பாறகனி யோமபுக 

தாரகல வேரதனையத தையலுழை காணா 

ணீரகல மைவிழியி னீருற வொழுக௫ச 

சூரகல விமமலொடு சோகதுதுய ருதறாள 

வேறு 

கஙகுலினவா யெனறனனைக கைவிட டருளினி 

யெஙகுலவு கினரு யிருககா னக தஇடைநீ 

கொகஙகுலவு தராவேகதா கோவே யெனககூவிப் 

பஙகயககண ஸணீரருவி பாயப பதைததழுதாள. 

நீரு சதி யாடை நிலமுழுது ரேமிசெல௪ 

சீரு தவ கினறித் இகழ்ஈதே௩ஞ சிலகால 

மாருதவு சாபத தருஙககா னகமபுகுஈ இங 

கோருதவி யு மமற ௮ழலவே மெனததளாகதாள 

இ௫களினவெண குடைகிழறறச யப பிடாசுமககுக 

அஙக மணிப பீடமிசைத துனனுஈ துணைசசாண 

பஙகயஙக ளஈசதோவெம பரலுறுதத ஈளளிருளி 

லெககுஈடஈ தாயிறையோ யெனவே புலமபு.றமுள. 

சூதா லரசழிககச சூழ்ஈதகலி வஞசனையும 

வேதா விதிததடட மேலைக கொடுவினையுஈ 

தாதா யுனையழைககத துணிஈதா யெனைத்துறக்க 

நாதா வினியுனைசா னாவெதென றெனறழுதாள. 

துன்னா தலையெடுககத தொலபுவியைச சூதாடு 

மன்னாளத துன்பென மனமாள வசசரததா 
. ரீ னன்னா எளிததவிஞசை யானமறைஈது வைகுதியோ 

மன்னா?வா மனனாவோ வாவென் றரறதினளால. 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௧) 

(Go)



நளன் வழிபடுபடலம், ௫ஏ 

வாளா விழியால வனத்தில வனமபெருககத 
தாளால வழிதடவிக தாழாத SVU Lp BI 

தோளா மணிமுறுவற ரரோகை கிரியனைய 
QB on dex யெஙகுக துனைவிற நுருவினளால, (௫௧) 

தூவி மயிலகாள சுகஙகா ஞூழையினககாள 
கூவ குயிலகாள குளிரதா மரையின௫ஙகாள 
மேவி எனகதிலெனை விடடகனற வேலவேசதை 

நீவி 5 ang னிகழததுமி னெனறழுதாள (டு௨) 

காவிகக gor Soper கலஙகுவது கணடுபொருக 

கூவித குலககோழி கோகோ வெனவிரஙூத 

தூவிசகை யாலழைபப௪ சுடாமா மணித? தரின 

மேவிக கதிரெழுஈதான வெவவிருளு நிஙகிறறே (6௩) 

இருளகல வெய3யயோ னெழுகதகதறபி னேஈ திழையாண 

மருளகலஓுஈ ததை வளககரம புககுறைகதே 

யருளகலா வேஈகனசூ தாடன முதலடைவே 

௫தருளகலா வீமனுககுச செபபினு டோவணணம (@e) 
Gas 

பிரிவநீஇ யிருளயாமசகதுப பேகதையை நீதத வேரதைக 

கரியவெங கலிபினசெனறு கட செவி யுருவமாகி 

வரிகழற கழலிற றிீணட வலவிடம பர்வ மனன 

னுருகவி னழியவாடி யூழினை நினை*து நைஈ தான (@@) 

ய ௮. ரலைமெய யெஙகுஈதோன்ற Aa Lal கருகிவேருயப 

பரலுடை வனததிலுணடி பாசடை யாகவுடகொண 

டிரலைகோ விழியினாளை மககளை பயெண்ணியெனணி 

ஈரலைவா யாலமுணட நாயசுன செயலிற ஹறெனபான (Gs) 

தஞ்சமென றடைரதோகமமைத கணடனைபரிரசதேன கொல 

வஞ்சனை யியறதிமமஷரோ வளஞூலகவாஈசேன கொலலோ[லோ 
வஞசன விழியாள பங்க னடியவாக கனபு செயயா 

செஞூடத துறகதேன கொலலோ விவவிட ௬றறதெனபான () 

காட்டிடை யுழலவதெனனே கருணைமிக குடையோரவாமழு 

நாட்டிடைப புகுதுமெனனா காறறிசை யளவுஞ செங்கோ 

லோடடிய வுரவுகதோளா னுனனுபு கானநிஙடுப 

பூட்பெற் கொடி யிலஙகுமீ பொனனிகாடணுகனொனால். (௫௮). 
* அரலை - கழலை, 
 



௪௮ கோட்டூர்ப்புராணம். 

உடைதிரை யுததியாடை யுலகொரு திரிரியோசிக் 

குடைகிழற இழ்மாவுயககுக கோககளும வினையுலபப 

சடைமெலிஈ தயலாாகா0 சகணணுவ ரெனனுமாறறகஈ 

தடையற ஈ.மபாறமென்னாத தராதிப னாராசாகதான (௫௯% 

வாசனை மலிஈத தெய்வ வாரிசாலபதது மூழட 

யோசனை கமழத தரதே னொழுகுசெங் கழுகீசூடு 

மீசனை யனபா துனப மிரித்தருள புரிதியாக 

ராசனைக தொழுது வாம்தது ராசனறெககணததிற ரெனறான. ( 

அனமலி வகறறுகதிறக எருங்குலக துதிதது நீண்ட 

பொனமலை மயஙகசசெண்டாற புடைததுமுன னீரசுவறதி௪- 

சொனமலி புகழேயமீனத துவசனமெயச தஇகிரிகாககு 

செனமலி தாடுசாநதா னிடதநா டிழரது சோகதான (௬௧) 

பொருபபுறழ் புயததுத தெனறற பொருபபன்கை வெறுககை 

கருபபெயாத தலமுனனாகக கணடமெய் யடியாமீனட| கொணடு 

கருபபையு ற றுழலாவணணக கதியருள கடவுளவாமுஈ 

திருபபெருக துறைககுருகத மூலமுஞ சேவிககானுல. (௬௨) 

முழுமதிக குடையான பினனா முடககுவெள வளைகண்மளள 

ருழமுமலக கொழுமுனலூரு மூயாபுன வாயிறபுககுச 

செழுமதி முடிகதபெமமான் திருவடி வணஙசெசேது 

தொழுமதி புடையனாக௪ செனறனன நுனைவினமாதோ (௬௩) 

௮லஙகனமென அுழாயிராம னரிபபடை சூழவேக 

யிலஙகையி னிருதராவி யிறுககதி னடைஈதபாவ 

மலககெடத தனுவின கோடி வ௫ாகதிடு சேதுமூழபெ 

பொலகஙகழ லரசனகூடற பொறபதி புகுஈதானன றே (௬௪) 

கஙகுலிற கரியமேனிக கழலையு துயருஞ்சொனை 

பககயத தடததினமூழிற பாறுமென றமிழகதுகதீரா 

தஙகயற கண்ணிதனபா தாமபுயஞ செனனி சூடித 

அ௫ஙகவெண் மதியஞசூஜெ சுகதரற றொழுது மீணடான். (௬டு) 

தாண்டுமாத தேரிழநதோன றனுவினிற காள கோயமே 

லீணடிய தெனசெயவேமற கஇினியென கிடரின மூழ்பெ 

ரண்டிகம் ஞிமிறுஈ கேனும பாடுமா தாரகானம 

"படத் லா£ருங்க புரததினை யடைஈதா னனறே. (௬௬)



நளன் வறிபபெபடலம். ௪௯ 

அழிவுறு கவினுமவெபபா லறபுன னாவுஙகொண்டு 

தழைவுறு மொருமஈதாரத தருநிழ லிருபபபபோது 

பொழிவுறு சறையாறருபம போககனன சசவெதுபபக [Garon 
fo குழைவுறு பைஙகூழசோனை கொணடெனசு கொடையானமிக 

HUT a FD றகலமேனி யடை பொடி பல வெப்பம 

வியாவிவை யொழிகதுமெனனா மெனமெல வெழுகழுரெனறு 

பயமிகு தமிழசகணஹூனறும பரபபிய முனிவன பெட்ட 

கயமஇன் மூழகியஙகவ கமுவினன புனலு முணடான (௬௮) 
ல 

கடமபுகுநதர்வுத்ணடஈ கருநெறகளினிழாத 

வுபூமபுடையாரனசகத வொணமலாதகடக இனராழக த 
fe 
0 இைமபமெயததினமாச தா தரவிர தமூட்டி ப ற 

/ 6 
புடமபடுததெகெகதம்சானறம பொனனெனபபொலிக கானன 

பகைதமவாசெருகருகசாழப பாரொருருடைக & pir er 

ரசததையொத திலஙகுதோளா னளனுடனமாசு தாகுந 

வகததிய தா தத?மேனமை யனசதனுமுரைததற கலலனை 

௦தததுறை முனிகாவினனுங கேணமென வகுகருஞ்சூ்தன (௭0) 

காவலனமகிழாது வெயப கலிபபதைகொலை யிமீஙடி 

மி மவலின விர டைமெ 2வரறுமபவ௧ ளெனனா 

வாவலினகததீசனபா லடைக தடிகொழுது பூரை 

யோவலிலலாதுசெயய வொழுபபடடா லுறுதிகொலவான (எக) 

அககமாலிகைபுனைாஈதா னஞசெழுக சகோஇபபூதி 

மிசசபுணடரமா கெறறி விளஙககுறு தரிததானவெரயத 

தகொசகலைம புலனவிததுத தாயமனபபிடம்கி௰ 
- 

செககரஞடையானமேய இழுவடி யமையாரசொததான.. (௭௨) 

கூவிளஈதளிராலவேசங கூறு மாயிபஈரமஙக 

ணாவளஈதுரைகக முனனோ பவுணனகை சாமமேது 

சுவளஈதுளளோனகச குசேசயங்குலவுகாளிற 

காவளாகையா லுளளசக கனிவொடு மருசச கதானால (௭௩) 

ஏனலசெொதேனகபிதத மினசுவைககதலி மறறை 

மானலக்கனியுமீடடி, மாககடறகடுவை யுணட 

பானலஙகணணிவாழுமபஙகனெமமக ததீறகுத 

தானலமுரைகதுசை?2வ சனஞசெய். சான றனமபெய்கை 5? (0)



௫௦ கோட்டூர்ப்புராணம். 

இமமுறைமூனறு போது மியையுமனபிற்பூசிதநு 

முமமுறைவலமவக தேததி முகிழததகை செனனிசோ ததிச் 

* கமமுறை 655050 5H கணணுதல பாதமபோறதித 

தெமமுறை யழியசசிதை செயதனன வேணடலு றமுன. (எடு) 

1 சகுயிருடைச சூதிவவெயய காரிசெய் சதியான மாறருற 

கயிருடைக கடலசூழவைய மாளர சளிதது மததாற 

றயிருடைஈ தெனன கெஞ்ச தளாகதுகான புகுகதுகாய 

மூயிருடைசதொருவிறறெனன வொணடொடியாளை ho gon (} 

புகசளையாவுகணேடப பொகஙகிருணமேனி யுறறுப 

பிசசமாகெஞூனோடும SIG UTED BITS 

ளெயததுணவின தியேககித திரிரகனனெகதா யீஙகு 

ஐ, கசமசரணஙகணடே னொழிஈதவென்றுயாகளினஹறே (௭௨) 

பகைதுறஈ துலகன பாரம் பரித நுசசினனாளபினனாளுன 

னகைமணிசசிலமபுசூழு ஈநளினமுற ௮வகதுவாமும 

வகைவரமருளசவெனறு மனனவன வணஙகிவேண்ட 

ஈகைபெரிபரபபி மூன நகாபொடிபபகிததோன சாறறும (} 

ஈனறுகினபூரனைககு சாமகமகிழநதோ ஈமபா 

லொனஅி பவனபினமிககா ருனனினவேதியாவ Con on 

sor Dot nO pits SO as SVU WOSO 57Te SC Sr 

மெனறருளசுரகது பினனுமிறையிறைககருளு மனனே (௪௯) 

உனனகரெயதிவெனற வொனனலனோடு சூத 

மினனு $யா வொயமுன னிழஈ தவையாவு மெயதுக 

துனனுவாமனைவிமகக யெரொழிகனெப மெயதி 

மனனியசெககோலேரதி மகிசலமாசு செயதி (௮0) 

அலலலற றுலகததுளள வறபூபொருளினப முறி 

4 மூலலையகதொடையாயபினனா முததியுமபெறுதி யெனன 

வோலலுமா காயவாககா லஓுரைதகனனபரமன வேஈத 

னெலலையிலுவகையோடு மீசனருளவணகூச்செனருன (௮௧) 

க௫கைவா£ சடிலமாடக கடசெவித தொடையலாட௪ 

சஙகவராகுழைகளாடத தமனிய மன்றுளாடும 

பஙசயாதனாதுசதத பககயாதனததிற்றுகத 

தங்கமாவிகதமெனலுஈ தொல்பஇ.குருசானமனனன. (௮௨) 

அ கம- தலையோடு, 1 கயி7- தவறு, 4 முலலை - வெற்றி 
 



நளன் வழிபடுபட-லம். டுக 

வேலா வலயமொத்துரவோ மற்றை aur emt Lo Bes amr 

கானமதியமைசசாவேத நுலலவலோ சியாருகதுனறித் 

தேனமதிததளிகளசூமுக சேமலரலஙகறறரோடசெக 

ஷொன்மதககளிறறுவேரதைக கோணடுமணடபததிற புககா ர், () 

வே ச த்னஙகொருமரஇல வெயினமணிப (8டமவைக 

மாகதருமாதராரு மகதரததவரும வென தி 

நார தகபபடையிலரு ஈணபொடுபணிஈசரா கானிற 

போக தமனக தவாறு புடசரனகேடடானனறே (௮௪) 

Cate gi வெருவியா நு விளயுஙகசொலெனறுவநது 

கேஃடடல ரலஙகன மாபன நுணையடி தனதுசெனனி 

ரூடடியானுனகரு முனன௫ சூதினிலிழைதக குறறம 

பூடடுவிற றடககைவேகமத QGQurogs nar jf 5 Queraa ௮௫) 

Doorarsa wor tpes Qiu agua er 8 5G 50 

யனனகாககேழையேன சென திருககுமா விடைவகெனனாப டு Caen pC wen @ Nn வி கெனனா 

பொனனடிதொழுதுரின று புடகான்வேணடமனனா 

மன்னவனவனைகோக” மறுததிவை யுரை,கலுநுன (௮௬) 

சனறுநீயுராககமாற்ற ராமதறகரையோமுனன 11 

வென றுடீகொணடகாடு வீழுகிதியாவுமைய 

வினறுமசசூதமாடி யெயதுகலகடனாமெனனாக 

குனறினுமுயாஈத?தாளான கூறபபுடகானுநொதான.. (௮௪) 

புலலியசூதமாடப பொருஈ தினனிறைவ னினனும 

வலலியலவலலனஞன புடகரன மதிததுமிப2பா£ 

வெலலிலென்செயதுமெனனா வெருவினாமைசசாகிறப 

நலலியலபுனை* தவெனதி ஈளனகையிறகவறு கொணடான (௮௮) 

உறறவக்கவறுமனன வுருடடினனெனனாருடகக 

கறறவாவணககிகதெனசொற கறநவாவணககங் கொண்டோன 

சொற்றவாதாபமெலலாஞ்சோபறவருளாலவென, ரன 

பெதறனனிழஈதயாவும பேதி நரன கலிஈடபு நன. (௮௯) 

தோதறவனெழுகது வென்ற. தோன றலைகோககிகினறு 

இிற்றரீததருளவேணடு டுஞ சிறியலா செயதீமை 

போறறிபபெருமைபாள? பொறுபபதுகடனா மனோ 

மாற்றருமபுகமினமிககோ யென றடி வணஙஇனானால (௯0)



௫௨ கோட்டூர்ப்புராணம். 

இனனலசெய பகைஞாதமமை யிறுததலனனவாகாணெயக 

ஈனனயஞசெயது ககக னடுவினாகடமைத செனறு 

மனனனபபுடகரறகு மணிதுகலனை ததுநலக 

யுனலுழைசசேறியெனரு லுவஈதடிகொழுதுசெனமுன (க 

பினனரவவிமனலகு பேையைமககளோடு 

முனனியிஙகழைமினெனனா வுழையருக கரைககசானசெயய 

கனனனமெலவளியான மோதக கமுசனவராநறவுபாயச ' 
4 

செனனெலவானறடவ வோங்குஞு ரெழுபபணைநிடதநாடன () 
ச் 

அசுகணதசமைச9ெயத யமிழடினுமினிய தீஞசொன 

மைககுழலணஙகனாளை மகாரொடுமழைதது மீணமி 

செககதா தாமுமாடஈ திகழுமாவிக தமூதூா 
புககனாமனனனகணடு பூததனனுவகைமனனோ. (௯௩) 

தாதவிழகரியகூர தற றமயகஇ தவன௫டபோது 

7 துதனனுகலினசாகது விரவுறபபணிரதுகானி 

பேதுறவெனனை£$கக பினனிகழசெயஇ2கடகு 

மாதரமுடையளானே னருளகென வறையலுத௫வ (409) 

கடசெதி கழலாயுனனைக கைவிடகெ காறத்பினனாக 

கடசெவிகடிககபபடடுக கருகிமெயகழலை தோனற 

மூடசெறிகான நிகி முறையிறபனனாடுபுககே 

னுடசெறிபுலனுமினறி யூணினதி யபுலைகதுகைநகேன (௯௫) 

அ௮னஈதரமரனவாழபலல வாலயஈதகொழுதுமெனறன 

மன ஈதளாவகனறதஇிலலை மதுமழைசொரிமநதரா 

வனந கனிறபுகுஈதுதெனறன மலயமாகவனசெயபூசை 

புனா தருளகததீசனறாளன போறிைன புனமைதீரநதேன். () 

ஈமபிரானகததிரனற னலலருணாடடக கொணடேன 

றுனபெலாமிரவிகணட. துணஙகறலொபபசசணடேன 

ப.௦பரமுலையாயிஈதப பரிசுமுனனிகழாத தெனன 

வுமபாகாவனையவேசத னெணெடொடிக குரைததானனழே. () 

குரைகழலாசாகோனபின கொறறவெண்ருடைகிழததித 

இரை சடலுலகமுறறுஈ கெருமாலொழியத செவ்வா 

நிரைகிலாவணங்ககீதி நெதிவழுவாது Oem ost 
றக 1 ட 

லரசசொய்துவகதுபனனா எறபளளாததினிது வாழ்ஈதான. (௯௮)



மூசுகு நதப்படலம், ௫௩. 

இவவியனஎலுககுதற விடரொழிததினபு தகதான் 

செவவியசடி லமோலி Ha psa Ge னெனனு 

வவவியமவிசகசிரதை யருதவசசூதன சொலலக 

கவவையினமுனிவாகேடடுக கரையிலபேருவகைபூததாா (௯௯) 

மாதொருபாகனாத மானமியமினனுஙகேடடுத 

தீதொரி இயடி$யமுயயச செபபுகவெனறு பினலு 

மாசவாவணஙவணட மனமுசகு5கனென.லு 

மெதியமாசன பூசை விளமபுதுமெனருனரூகன (200) 

Borer als) u@utovu - முற்றிறறு 

ஆப படலம ௭ - ககுச செயயுள - ௪௦௧ 

முசுகுந்தப்படலம், 
tl 

3 
  

நிரை ௪ யோவ நிட தன னாடடிறை 

வஈத பூசை வழங்கிய? தோ இன 

மைரது சளபுய மனனாமன னனழா௬ 

குஈதன பூசனைக காையுங கூறுவாம (5) 
ேவறு 

ஈரதுவாளாழிதடடை ஊக ககபபடைகைய கொண்டே. 

னுசதியஙகமலவே * னுலவுவானபீதஙக டோனற 

ms ASN FET Gorin Hulse சூழ 

மைநதுபெற. நாழி? தாறு வளாவதுகசைலைககுனறம (௨) 

பொருபபிறகரிஈத? சவைப பொ ததிடினமுனிவன சாபம 

விருபபறவிளையுமினனு மாதலினவிமல்பாகற 

இருபபிடமா தனனறென நியைக துவானீமிரணடு 

மருபபுளதஈா இகிறறன மானுமககயிலைககுனறம (௩) 

அ௮னனமாலவரையினமேலோ ராயிரஙகரணகதுனறு 

பனனிருக திருரசொகச பானமைகொள லிமானகாபபட 

பன்னியமணிகளசெவவே பதிதசவாலுளைய செஙகட 

பொனனரிபபிடததெமமான பொலியவீறறிருந கா ஜோர்கால் () 

அர தவானறிருவோலககத சமையுறழ் தோளிபங்கன 

'வரதனைபுரியுஈதேவர் மாதவாமகழக காடசி 

தரஅபலலுயிரககுமினீபஈ தழைதஇிடககருணைபூண்டு ’ 
ன 

சர்தபெனகுழலியோடு கனிததுறச திருவுடகொணடான. (6)



௫௪ கோட்டூர்பீபுராணம். 

ஒாபகலரவுதிக ஞறவுகொண லொவு வேணி + 

சாரபகலாதுகணணஞ சானகி தரிதத பெமமா 

னோபசுகதோகையனன நிமலையஈதரியி னோடு 

சாப ரஈதுலவு மனறல கமழுமுயயானஞ சா£ஈதான (௬) 

ந ஈதனவளகஙகளெலலா காயசனெனனை யாளுங 
॥ 

கநதனைபபயஈ தகனனி களிபபுறககாடடிப பினனாப 

பைஈதளி£பொதுளப பூதேன வாரகதிடப பணைததுகீண்டு 

கொக திணாகுலவிமலகேரா கூவிளஈதருககமுறரான (எ) 

அ௮த்ச்ருநிழலினகணணோ ராயமணிததவிசீன மீது 

முத்தலைசசூலபாணி முகிழ்முலைமுதத மூரற 

புததமுகனையதீஞசொற புரிகுழறபூவையோடு 

சததமிலுவகைபூததுத தனிததுவிறறிருககுஙகாலை (௮) 

மககுாரா*்மாலாரததின மடமாறு முசுவொன ?றறித 

த௩குலமுரணகுணக்தாற் றனிபலபதிததுப பெமமான 

திஙகளபொனனித்ழிதுமபை இகழதருசடிஎமீதுங 

கங்குனோகுழலிமீதுங கணககறவுதாதகதனறே (௯) 

எனனைகொனமாலூரததி னீரஈதளிருகுவ வெனனா 

முன்னியணணாபபுற றந தநகசசினைமுசவைக காணூஉப 

புனனகைபுரிஈது சறறும போதமிலலாத விஈதர 

இனனவனகவெனசெயயுஞு * சேடடையென றஐுவஈ கானனறே () 

பசபதிபினனரஈகப பணைதசகூவிள கதில வைகு 

முசுவினையினிதுசோகக முகமலாஈதழைபப வெயதஇிற 

சிசுமதிமகிழ்ஈ துதாயபாற சசறலபோலசரமினறி 

வசுபதியாகுமூழால வகஈதுமுனனினற தாஙகே (௧௧) 

முனனுறுமுசுவைகோககி முககணனருளானனபு 

துனனதிவினறியேனுர் தூயகூவிளகதி னினறு 

நனனாமெலலிலையாறபூசை ஈயநதனைபொறுஈமமை 

யனன தறகவனியாளு மாசுனககளிததோ மெனருன. (௧௨) 

எனதிறையருளயூக மேய்ஈதபேோதிவு பெறறுத 

துனநியவனபினோடு துணைபபதமவண௫ககி யைய 

வுன்றிருகசைலைசசார ஓறறுவஈதுறைதல வீடடு 

சன்றுபூகலததையாள தீசெனசசெபபிநீ ற்மமா (௧௩) 
  

* மாலூரம- விலவமரம் * சேட்டை - .சககுணசசெயல



முசுகுந்தப்படலம். MD) 

இயமபுமமமுசுவைகோக யிருமபுவிமுழுதுஞசினனா 

ணயமபடவரசுசெயஅ ஈகாடடுமுபபொருளு மெயதி 

வயமபுகழகிறுவிபபினனா வருதிஙகைலைஃகெனனாப 

புயஙகளிறபுயககமாலை பூண டருளபுனிதன சொறறான. (௧௪) 

மமுகனவவாரோத வடி.பணிஈதைய விஈதச 

செமமையிலு௫ூமனிகத வுருவென ததிரிதல வேணமி 

முனமலாபபதததையெனறு முனனறகுகரு தியதாக 

விமரூமிரு தசலவேணடு மெனமுசுவேணடி.ற றனறே (௧௫) 

இபபெனாவரங ரளீரசோ மிருமபுசழ்தேசு மேனமை 

அபபு௮வாயமை சானற சூரியகுலததிற ௫னதி 

யெபபுவனததுளோரு மிறையெனவணங்கப பெறறு௪ 

செபபமிககுடையனாகித இகழு தியெனறு பினனும (ar) 

UFGOFSOOM 5505S பாலவிடையணணல கையில 

வச௬ுகுஈ தமேு இனனைவ வளமபெறுயூககஇறகு 

முஈகுஈகனெனனசாம மொழிஈதுகலவிடையுகலக 

யசுகஈ கமடியாககூடடா வமலையோடடைஈ கானகோயில (௧௪) 

அனனமாயூகமபினன ராகவனகுலததுமெயமை 

மனனரிசசஈஇரனறன மரபினிநரோனறி மாணபிற் 

டுபானனரிமகுடமேஈஇப பூங்குடைநிழறறசசெஙகோன் 

மனனஞை * வஞசியெனனும AM GST F GON COLD பூணடான (௧௮) 

சிவனருளவர த நாலனனான சேண முதலெடடி5 இருப 

புவனமுமபுயஙகருரும புகு இறலுடையனாகக 

கவனமாகரிதோகாலாட கடறபடைபலவுமபெறறு 

நவஈரபதியாயெஙரு நலலறமவளாககு நாளில (௧௯] 

அ௮ஙகணவானகததிறேேவ ரராமபையரடிகினறேகதச 

சஙகு தாமரையுமானுக தருவைஈதுமேவலகேட்ப 

வெககணானமரூபபு நாலவாய வேழமூா தலைவனோடு 

செஙகணவாளவுணரேறறுச செருமிகவிளைசகலு தரா (2.0), 

அ௮ரிகளாமசுராபொகூ படனமிகுக தமாரூரிற 

புமிசமாககுடைஈதுவெளபுப yoartCaraQa hs g5C 5B a 

*sfisoqannin sande GiprGud pS pon eneor 

யருகுறவழைததுகதவவ ரழியுமாவாயதலுற்றான. (௨௧). 

* வட ஃ கவா 
  
 



இர கோட்டூர்ப்புராணம். 

இபபகைகடபபதெவவா அியாருளாரிவரை வெல்லு 

அபபுடையரசரேவா சொலலுஇ துனைவிலெனனா 

மைபபுயஅர திகேடப மக திரமுறையுநூலுக 

தபபறவுணாஈதபொனனன சாறறுவலகேடச வெனரூன (௨௨) 

உபபுநிருகதயாடை யுலகொருகுடையிற காபபோ 

னெ பபெருமபுகழுமவாயகதோ ளெளிமையாக குதிவுஞசேம 

வைபபினான முசுகுடதபபோ வாய்சதவன வலியராய 
€ 

விபபகைகடககவலலா னிவனனி யேவருளளரா (௨௩) 

கராசலவுரிவைபோதச கணணுதறகடவுள பாதம 

பராயவரமபெறநவாறமுற் பாசலஈதுறகக மெமெங்கும 

விராயவருஈதிறலா னஈத வேதனை வேணடுவாயேல 

வராதிரானெனவியாழன மகபதிககுரைததானனறே (௨௪) 

மறறவனுரைபபககேட்டு மாறறலா தமமையின னே 

செறறனமெனமகிழகது செதிகழலாசாோவை 

யுறஅிரரசழைததுவமமி ஜனெலலையிலெனறுதூ து 

பொறறடவிமானதகோமம போகூெனமராவே) தன (2 @) 

ஓஒறறாமணணுலகதகெயதி யொனனலாசடுச்குககவலல 

விதறிறனமுசகுகதபபோ வேக தனையணமிவானோல 

குறறுளவலஈதையாவ முரைததடலகரா GF WOLF 

செறஅுவிணபாகததலவேணட மெனபதுஈதெரிததராாமனனோே  () 

ஈமமையோபொருளாத்தெய்வ காயகனயஈததாலவ 

வெமமைசெயயசுராததேயகது மீளவதுகருமமெனனாச௪ 

செமமைகொளசசாகோமான சிவபிரானமலா ததா ஞூனனித 

தெமமுடிதுமிசககுகதெயவத இறறபடைபலவு5கா௧௫. (௨௭) 

குணடலஙகவசமாதிக குருமணிபபணிகள பூண்டு 
மணடலததலைவனறெயவ மானமீதிவாரதுவெயதின 

விண்டலமபுகுகது?தவா வியபபு நீ இககுழுமிச சூழக 

கொணடலூா£குரிசிலவைகுய கோசசவைகுறுகினானால. (௨௮) 

சவையு.றுமரசன்றன்னைச ௪௧௧௪ கமலமபோலு 

ஈவைய நுுயனனோகூ நயக துபன்முகமன்க.சி௪ 

இவையு௮கனலிற்பொங்குக தயிததியாச இதை, கதியென்னாக் 

amen) நீைதகொண்ட கடவுளாதலைவன் சொற்றான.. (௨௯),



முசுகுந்தப்படலம், Ge 

என்றவனுரைதகமாறற மிருசெலிககமு.கமாககிக 
Gar DBS Loy on on om கோமுசுகுசதனபேோககுக 
செனறனன? Dang pss செமிகதனாமுரச மாபபத் 
'துனதியவொலியாறறெவவா அணணெனவெதாகதா£ மனனோ. 

Gr திரத்துவல்லசரா6மி யிருவிசுமபெடடுததிககு 

மதாதத சனாபுயஙகளகொடடி யாக தனாபுலிஙக கணணின 

அு.இர்தகனாவினனுணேறகி யூழியினெழுசாவெனனக 

கொ௫கைதடலகுறிததுபபோரிற குதிததனாகூறலுறமுா (௩௧) 

கென்னலெமயபோரிலேற.று கெளிஈ தடலிழந தநீவி 

செனனைகொனமீணடீரநுககட கிறுதிநாளினறுபோலும 

பொனனகரினியெங்கடகே போதுமீதுணமையெனனாப 

புனனவையானமாறறம புகனறுபோபுரியலுறமு£. (௩௨) 

வலலயிலுலககை தணடம aida iy. Ff ao FC oe 

வலலயமுதலாயுளள வனபடையசு ரமீரவ 
ov > 

வொலலையிறபுலவாசிகாமாற குற௮ுதுயரொழிககவகஈ?தான் 

விலலுமிழகணையாலக த வெமபடைவிலககினானல (௩௩) 

விலகலிலசினமீககெ ரண்டு வெஈதிறலரு ராசீடடும 

பலபலபடைகளேவிப பனணைவழுட்லு5ே காளுங 

குலமுசுகுநதனமாரபுக குருதிகொபபுளிகககெஞச 

நிலைகுலைந தயரு மவணண கெ சமரம் சாசன (௩௪) 

வானவாவருககலகணடு மனமூசுகுகதனபித 

கானவருடலையிண்டுத தனிததனி 519.5 ol yw BF 

சேனமோடலகையுணணச செயவூலனஜொருவிலவாஙகச 

சோனையமபயலையொததுச சொரிசகனனகணைகளமமா (௩௫) 

தகோளிலாஅணிஈதுவிழஈ கா ரசெரமபாயசசிலலோச 

நீளகழற்கழலகளறறு நிலை தபவுருணடாசிலலோர 

வாளகதையோடுகையு மகுடமுமிழஈ தராசிலலோ 

ராளவலியிழஈ திவவாழு யசாராகணமடிஈ தாரனறே (௩௬) 

தயிததிபாகுலமடஙகத தரணிபனசரததின மாய்தத 

வயததினைசகண்டு?தவா மலாமழைசொரிநதீராறு 

புயததினனபோலுமிர௫ சப புண்ணியனமககுணடான 

பயததுயரொழிதசானெனனப பலபுகழ்ஈதுனா ததுபமினனா? (] 

8



௫௮ கோட்டூர்ப்புராணம். 

பல்லியமுழகக ததவவா பருமுடல்பருஈதுகவவக 

கொலலியலபுரிஈசவெனதிக கோமுசுகுக தனோடு 
மல்லியற்புயத்துவானோ மனனவனசுதனமையெனனு 

நலலியலபுனைஈதுமலகு மணடபஈணணினானால. 

மைதிகழ்கொண்மாஷாதி வாளரியாகன ததி 

லெயதிமறறரசாகோமாற கெழினமணிபபிடஈல௫க் 

கைதவததகுவறகாய்ஈது ககனவாழ்வெமககுததக.து 

பைதலிலலாதுகாததா யெனறுபனமுகமனசெபபி. 

பினனருமனபினஈதப பெயகழலவேஈரதைகோககி 

யுன்னருமபகையைமாநகி யுதவிசெயுனககுககைமா 

Apa ganas sofa 5p Domus Sor QT KS aloo S 

பினனசெனறுரை சதியீவ லெனறனனிசையானமிககோன. 
ேவேறு 

௮௩௧வாசக மாகணடலனசொல 

முநதுநலவினை முறதியதானமுசு 

குரஈதனெஞூற குடிபுகுஈதானிமபா 

விஈதைகூர விடஙகபபிரானரோ 

முமமையுக தரு முததனருள்பெறுஞ 

செமமனததமன றேவாதலைவறபா£த 

தமமபூசைநீ யாறறுமவிடஙகரை 

யெமமைவேண்டியிக கரதருளெனறனன. 

எனறபோதரி யேங்கிமுனனீ வலிஃ 

தனறியெனறொரு மாறறமறைஈதில 

மினறினிசசெய லெனகொலெனாவிர 

கொன்றிவிசசுவ கனமனொ டோதுவான. 

மருவியானதினம வாழததுமவிடககரைப 

பொருவவே௮ புதிதமைததிககணக 

தருதியெனறனன றசசனுமவவண 

முருவமைததளித தானுவப புறறனன 

௮ன்னதேநதி வலாரியரசறகூய 

மன்னகோடி யென தீசதிடவாககின 

னின்னதன்றா லென,.தருவென் றவன? 

ற்னனுளததி லுணாகஇனன் றமபிரான. 

(௩௮) 

(௩௧) 

(௪0) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪6)



முசுகுநீதப்படலம். 

மீடடுமனனன விபுதற்ிறைவநீ 

கோடடமின்றிக கொடுததிலைமெயவிமபம 

வேட்டிலேனிகை யெனறுவிளமபினான 

வாட்டமுறற மன ததினனாகியே. 

காரையூபவன் மீட்டுஙகவின்்கெழு 

சீனை மேவு இயாகபபரனுரு 

டூவாரைகதாககி யுதவவுமொவவொனரூ 

விவருழ்புவி வேர சனமறு ததனன 
* 

காவொண்ஈதுடைக காவலனமமுயிாக 

காவியனன விடஙகரகன (பவி 

மேவிவாழ விருமினாபோலுமா 

லாவதெனனினி யெனறஞாணணினைை. 

அனன வேலை யரசனைகோககுறதிஇப 

பனனுவசூஏரபாணி பகருவான 

மினனுமேனி விடஙகரையானமுன5 

துனனுகாரணஞ சொலலுவலசேளெனா 

௮னஈகனமீதி ல்னஈ தலசெயயணணறன 

வனை ஈகமாாபிடை வைததுததொழுஅவக 

தனஈதராளுவஈ தாசரி ததிடடகீ£ 

புனரதவேணிப புராதனமூததிசகாண 

சீதவாரிதி செனறுதிருமக 

ணா கனவாரிச௪ ஈறபதமயபோற்தியிப 

போதவாறிப பொருளை பபெருகுமென் 

னேதவாரியிழித.ா வெயதி2னன 

எதமேது மிலாது முககாலமும 
வேதகாடும விடஙகபபிரான றனை 

மயாதுபூசை Wj oro Mase 5 Qen ens 

தீதிலாபபத திமையவனசெ பபினான 

செப்பியினனணஈ தேவாபிரானபினன 

சொபபிலாதவவ வுண்மைவிடஙகரை 

வைப்பிறைக்கு வழஙககிெனனாகியப 

பொய்பபிலானடி போறறிபபுகலுவான. 

(இ௯ 

(௪௪) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(Go) 

(௫௧) 

(௫௨) 

(@x)



௬0 கோட்டூர்ப்புராணம். 

இனறுகாறு மெளியனின ரூளிணைக 

கொனறுபூசை யுஞறமினனினனைமே 

லெனறுகாணப னெனவிரசதேததலு 
மனறுவளள லவறகருளவானரோ. (Ge) 

மீகலத.தில விழைவிலமாலினிப 

பூத்லததிடைப புககுவிளஙகு தல 

காதலுறறனக காவலகேளிலுக 

தீதிலாவகை செபபுதுமெனறனன. (@@) 

ஆணடிலோதின மவவுழிவஈதெமை 

வேணடியாற.று விதிமுறைபபூசனை 

யீணசகொளு மியறறு தலபோலுளம 

பூணகெலலருள பூககுதுமென றனன (௫௬) 

படஙகொணாகம பனிமதி பூணடருள 

விடஙககாதனிவ வாறு விளமபவரா 

சடககொணாகம பரிககுமவிண காவல 

னடஙகொணாத மகழசசிகொண டாடினான (Gor) 

பாழிவசசிர பாணிபினமனனனை 

வாழியேகென வணணவிட௩ஙகரோ 

சேழினேரையு மேசதியவவேச கதனவ 

ராழிசூழபுவி யொலலைவக தணணினன (@ 2) 

HIS Qatari. wig way ராசைகோய 

௫௩௧௪ ஈலலருள செயயுஈ தியாகனூா 

சநதமமேய கடமபுயத தமமுசு 

குககனோடொரு மாற்தங குறிததனா (௫௯) 

மன்னகேடடியிம மாகிலமீதுயா 

செனனலகனனலிற காடடுஞ செழுமபணை 

யன்னமேவுறு மாரூவளமபதி 

தன்னையா * முனா தாரமென்ராஈ தனம (௬௦% 

ஆதலிறமிரு வாரூரமாதரக 

சாதலுறறனயகாவல வாஙகுவைத் 

தாதரத்தெமை யாறறுதிபூல யென 

ரோ இனன் மறை யாவையுமோதினை, (as) 
  

* மூன ஆதாரம - மூலாதாரம



முசுகுந்தப்படலம். ௬௧ 

வேட்டுவீதி விடஙசப பிரானறனை த் 

கோடடுமமனமலாச சோலைசுராமபா செய 

பாட்டினாறகிக மாராபபதியினி 

டைடிவேத னயஈதருசசி கதனன (௬௨) 

கஈதவானபொழில காடடுநளளாறுகூ. 

ans gC nl GL. காகைமறைவன 

கிரதானபதி யேயககுஈறகோளிலி 

மச? மயகன முபபூகாராயிலலே. (௯௩) 

இத தலஙகளிலெயஇ யிமையவா 

சிததிரனசெய தியாகவிடஙகளைப 

பததிக£ரப பதிடடைசெப தே.சுதினான 
- முகதிறபதமெயது முசுகுந தன (௬௪) 

ஆயபினன ரமா ரருமபகை 

தயவெனற தஇறனமுசுகுஈ தனவான் 

ஜேயுமாமதில சூழகரு ஷாபுகுஈ 

கேயுமினபொ டிருஈ தரசாணடனன் (௬௫) 

வறு 

சதமதிககுடைநிழறறப பெழனனரியாதனத்திருந்து செங 

கோலேஈஇப, போதமதி யமைசசாகணம புடைசூழப புவியிரு 

ளைப புகழானமாறறி, யாதவனற குலததனையா னவனிபுரஈஇடு, 

நாளி லொருகர்டகானிற, போதகமாவரியிரலை புலியேன மிவை 

வேடடம புரிவாை முனனா. (௬௬) 

மூனனியரு குறுமமைசசா மூககோககி மொழிதரலு முதா 

நதகேளவி, யனனவாவெம மூரசறைவித இடவறிஈது படைத் 

தலைவ ரடவிதோறு, மனனியுறை வயபபடைகொண மறவா முத 

றபலவீரா மருவிசசூழச, சொனன மணி முடியிர தர தனைககொடு 

வந இறைகழலிற சூதனருழ்ஈ தான. (௬ எ) 

சண்டுமகழ்ஈ திறைவனெழிற கனகமணித?ே தரே.மிசகதாகால 

a5, தணடுவளை தடிகுணினாதகஈ தனுவேன முதலாய படைக 

டாக, மணகெருககடலபயவாரிதிகலஈதா லெனவயவர் வேட 

ரூடு, கொணமெரீ இயிறாபாலுங்குழுமிவரக் கொழுங்காஜற்கு௮ 

OO. (௬௮)



௬௨ கோட்ட! ப்பு ராணம். 

கான்படாவெவ்விலஙகடாபபான் வஈததிறற்காவலனொண்க 
திருலாவும, வான்படாகோடாமதிலமணடபமு மன்னுதளிகன ௪ 

குண்டாககு, வானபெரியவருள்பொருஈஇத தீங்கணததுளெொ்ரு 
வனைககூய்வழங்குவான்்வெள, ளானபிடாமீதிவாக தருளு மகத 
னடியாதுயரகறறுமீசன். (௬௯) 

ஊனவடி வேன முசுகுகக னுறறவனததொலலையினீ யொளி 

கொளசெய்ய, மானவடிவாயெய்கயவன தொடாகஇககணவரப 
புரிதியெனறுமண்ணும, வானவடிவுமறறவுமாமகததீசள 'வழக 
கலுமள்வரககாகோனம, மானவடிவுகொணடகென யாகணத்து 

ளனனவனவவடிவுகொணடான. (௭0) 

கனகநிகாமெயயிலு௫க கணமென்னப பலபுளளி கவினக 

ari, வினைகபடமிகவிளைககும விலை மகஸிரவிழிபோல வெருடடி. 

கோகூபெ, பனகமணிபபணிமவுலிப பரமனுரைபபடியஈதபபடா 

கான்புக்கு, வனைகழலவேன மனனாபிரான மபககுறமுனவாவி 
யுலாயவழககறறன்றே. (cra) 

செவவுழைமுனனணுகுறலகண டரசனதிசயித* கோடக, 
ளாய்வோருக, கவவுழைகாறபட்டசென வவாயதைககையகப 
படுபபானவருதனோகக, யுவவுழைமெனசெவிவிறைததுச றிது 

சிிசகன்று தன பாலோடவனன,தெவ்வுழையோடினு மினியான 

dda திலையெனததொடாஈதானிசை கொளவேலான. (ara) 

குதிதததினி முடியுமெனக FIM PIGOGIGSHAUG KL. 

வெயதின, வெசிசசனபோலவிசைததெழுக * தவாசிதிசைமேற 
படரகோகூவெனறி, செறிதகபொலன்கழலரசன சினமிகுகது 
தொடாகதுபல்காவதமபினகைப, பொதிததபுலிககொடியில௩கு 

புனனாகடஈ துகடிதேயெபபால. (௭௩) 

மானோமெடிசசுவடடை, மதிததரசனவலவிரைஈது மாலைகிமபக 
கானோடுபுகழ்பரவு கவுரியனறென்னு டடைஈது கரைாயைமோதித 

தேனோ திகடஈதுதெனனதெனவளிமுர௮ஞ்செழுமபோதுற்று 
வானோமுறவுகொளு மஈதாரவனமபுகுத மறைஈததமமான (). 

மமானை யடாபொழிலு ளாய்ஈதனன்மற் றதுகாணா னசல 
மீன்ற, 1[செமமானையிடததமைத்துச சிறுமானைககா ததமைததுச் 
சேணுலாவு, $கமமானைமுடிசககமைததுச கனகமணிச சிலையைவரி 
சலையாககண்ட, பெமமானையகத்தீசப பெருமானைமானவர தம 
பெருமாற்சண்டான். (௪௫) 

் * ஓடதி - மூலிகை. ர் ௮வாச - செற்கு 1 செம்- அழகு $ கம்- er.
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கண்டுகரங்குவிகதுருகக கடியபசககனலகொளுஈதக்கவல 
“வோகையி, லண்டருலககதமுகமடையமகழ் வதுபோலவயன் 
மாலாதிப, பணடைமழறையறியாக பாமபொருளைபபகசயச செங் é 
கணகளார, வுணடுதுதிபலபாடி யுழைபுரிகசு வுதவீயினையுவ5தா 
னிபபால. (௪௬) 

செங்கணமலாததிருமகளுஞ் செழுமபடிகததுருமகளுஞ சே 
விபபகீதன, டிககணுகறதிலகசகதோயதிருபபதததாத செழிய 
ம்ணிச௫ூஷடுநாக, கஙகணஙகொளகரதலகதாந கருணைபொழி 

கடைவிழியாலடி மைபூண்டோ, தஙகணலிவகதறியருள் சவுஈதர 

நாயகிதனையுக தரிசததானால. (௭௭௪) 

பைகாகப பணிபரிததுப பாயபுலியி ன௫களுதெதுப பஜே த.து 

நீணட, கைதாக முரிததரியா கடிமதிலக ளொருமூனறுக கட்ப் 

பானமேரு, வைகாகா வாழததவரி வயசசிலையா வளைததருளு 
மணிசணடாககம, * மைகாகமுகததரசன மறைமுறையாற பூசை 

செய மதிததானாகி, (௪௮) 

௮ணணியதிவினையகறறு மகததியதாததமபடிஈ சனபளைநது 

மெயயித,' புணணியவெணணீறணிஈது பொருவிலுருததிராகக 

மணிமாலைபூணடு), இணணியமுககுறு மபடகசெ சிவசிவவவனறைந 

தெழமுததஞ செபபித்திககட,சணணியனறகழனமலரைக கடிமல 

ராலருசசிததுக கருதியே௧இ, (௭௯) 
௮ரகரசஙகர வரவாபரண இவாமபுபவ வாகத்திசூடி,, புரதகன 

வழலேகதி மழுவாளி முகசணண பூத்சாத, பெருமசகாடிவ பிதத 

பிஞஞக பாபபதி கொமுக பேயோடாடி, வரகசசகர பரமமா 
தேவ வெனபபணிரநது வழுததிப பினனா. (௮0) 

அதரியை யழகனை தது தனவயமா யடைஈது குடிகொண்டு 

வாழுஞ, சுந;தரியை௪ சவுதரியைகண தொணடாகவ லகலவருள 

சுரசகுமாயைச, செெகளிமென பதததிறைஞ்சிச செழுமலாகொ 
ண்டரு-சசனைசெய தேததிலாழததிச, தமம் தனன வனுக 

சகத்திச னொருமாறறஞ செபபலுறருன (௮௧) 

சாவலசகேண மூனனமெமைக் சயிலையினும பூசைகண்டாய் 

கழிஈ.துபின்ன, ராவலு நீஇயாரூரி லருச்சனைசெய் தாயிவணு மடை 
ஈது போற்றி, யோவலிலா.துதவிய பூ சனைககுவஈேேத நினைநிகர் 
கோருததிரூமும, பூவலயத்திடையாவ ரிருக்கெருர் ஈமக்கடிமை 
பூண்டோ அமமில. 5 (4௨) 

sername rt steer me fn ates cine Re nha 
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௬௪ கோட்டூரீப்புராணம். 

-...உன்ளையிவணுய்கச் வெழிறபுலவாயு மென்கணத்து ளோரு 
வன்கணடாய், மனனவடீயெமககுரிய மாண்புமிகு மாலயமொன 
அமைததலவேணடு, மெனனமறையியமபிய வாககாலியமப விறை 
யவனகேட ஒறுமபூதெயஇி, முனனையஈஉவினைபபயன வரதுறந 
தென முன்னினனக இருககுமேலவை. (௮௩) 

கானபுகுகது பலஇதிசையுக கலஙகுறபபம பைகள் புடைத 

துககழறகான மளள, ரூனபுகுபலபடையேவி யு மபலகலையு முவை 

பரியாளியெணகு, கூனபுகுவனனுஇி யெயிறறுக கோவஒூமோடு பக 

பிடுமபுகுலையவீடடித், சேனபுகுசராசக காவலனறன செழுமணித 

தோகினறவிடைச௪ செனறு சோகதரா. (௮௪) 

கொடியுடைய வையமிசைக கொறறவனைக காணாராயக கு 

ழைநதுவாடிப, புடைமருவு வனஈதுருவிப பொதியமலைகஇசை 

சாடிப் பூபன செயய, வடிவுடைய பதசசுவடு வய௩குுலியதா 

கோகதிவயவாயாருக, கடிதுதொடாகதருஞ்சரமபல கானயாறுக 

கடகதுசிதடைடி ற புககரா, (அடு) 

ஊனுடைய வயப்படைஞ ரொருவாது நடவையினமுன C ey 

டுமகத, மானடியுக தங்களிய மானடியுங கணடே௫ மலாமகதாரக், 

கானடியிற கானடையுங கடுககைபணி கலைமதியங கவினுளு செ 

னனி, யானடிவிட டகலாத வனபுடைய வரசடியை யடைகது 

தாழ்ஈதா£ (௮௬) 

போற்தியவப்படைத்தொழிலோ முககோகடூப புசைகழற 

காலிறைவன செங்க, ணேறதினருக கிவவுழிவான கைலையினு 

மெழுமடங்கா விமையோர் மெசச, வே£றமிகு மாலயமொன 

தியறறுவதறகாமபொருணீரீடடுமெனனாச், சாறறினன மறறவா 

விராவிற றனிததனியே காநறிசையுஞ் சாசதாரனறதே (௮௭) 

ம வறு, 

பளிங்குசெம்பவளம்பசசை படசொளிப்பதுமராகம 

வளககெழுவயிரஞ்செய்ய மாணிசககமுத்துநிலம 

விளங்குவைடூரியங்கோ மேசகமென்றயாவு 
முளங்களித்தரசன்காண்க கொணாக தனருரவுமிககரா; (௮௮) 

அ௮த்திறமறிசதுவேச னாகமத்துறைவழாது 

சிததெஞ்செய்யவலல சிற்பராததரு இிமானனா 

விததக ததூசாப்போக்க விசசுவகனமனொத்த 
குததிரக்கடா சபல்லோ குழுமினாவர்துற்ளுராஓ. (௮௯)



ருசுகுந்தப்ப்டலம். ௬௫ 

அமைதருசிறபாதமமை யறைகழலரசனோககி 

யமையுறழ்தோளிபாகற காலயமமைத்திரெனனக் 

சமையுறுசெய்யசூடடகுக கணபணவனஈதனசெனனிச 

சுமைமகணமகுடமபோனறு சுடாகாசசமைககலுறரா. (௯0) 

ஒளளியவயிரகதுணடத அருககுபொறசாஈதுபெயது 

தெளளியசுவரெழுபபிச செஈதுவாமதலைகாடடி. 

யெள்ள்லிலபதுமராகச தயககுபோ இகையமைத்தங 

குளளூ இ%எரியபசசை யு.ததிரமபர பபிததூயதாய (௯௧) 

காறபுறஙகவினகதாழஈது தடுநூானிகிமா ஈதுதொனற 

மாறபுறமனையரீல மணிசசிலைககொடுஙகை யேறி 

மேற்புதமறையவணகோ மேதகபபலகைகைத்தப 

பாறபுறநிலைசாணிசகம பளிஙககினுகணடுபினலும, (௯௨) 

கததுமாா கலியிற 2மூனறுக கதாமணிகதாளநீலம 

பததியிலுறபபதிகதப பகலிடையிரவுகாடட௪ 

ச கதிரசகருவிலக,க மணடபஈ தேவாகாளு 

கததுமாமணடபாதி நயமுறககண்டாா மன(னா (௯௩) 

சேயுயாவிசுமபுளோரு%* திசசரராவிணவெகாவன 

மேயவாவிரிஞுனவிண0 மேதருமுனிவா யாப, 

சாயகதறொழமுசறகறற Fly onl SERS லிவைக 

வாயிரககதாககானமாட மமைததனாமயனுகாண. (௯௪) 

அ௮யிலுகைததவுணாககாயஈதங கமரரைபபுாஈதுரசாளு 

மயிலுகசைகதெமமையாள வஈதருளகுமரசதாகது 

கயமுகபபுதேளாதிக கடவுளாககூரியவாய 

ஈயமிகு தளிகளளூழ ஈாடடி னராலயததுள (௯௫) 

சோபனமாடமொன்று சோபைமிககுடையதகாக த 

தாபனஞசெயதாராகதகத தனிவளமளகதுரைபபான 

மாபனகாதிபனறானமனஜலுரா நாநபானைமபான 

* கோபனமிலாதடைஈதான கூறுகாமறசியாரே (௯௬) 

பெருமதினமூனதினோடு பிரசமெனவாளியேவிப 

மொருமகனுருவகதியப பொடி ததருளபுசிஈதுதண்ணா 

சொருமதிமுடி ததபெமமா னுவககுமாலயததைசசூழத 

இருமதிலமைத்தா கேமிதீ இ௫ரிசூழ்சதென்னமாதோ _,(௬௪) * 
5 ன அவகைவரண்கிவையவவைலைகமவ கடவது அம். வெக்க 

* கசோபனம- மனறவு



Gir Fir கோட்டூர்ப்புராணம். 

தாலவகைசசதுரமாக ஈளிரமதியிரவிசூழ 

மேலவகையுலகஙகடகு மீசசெலசகொஞசா 5௮ 

மாலவிடையுருவமைதது வனை ககோபுரஙகணமேரு 

மால்வரையொனவினமேலொன ரயபபல வயஙகன மாஜலும. () 

இன்னனணஞ?றபநாலோ ரியறதியபணிகளியாவ 

மனனவா மனனனகண்டு DB pF pa semen aire GI ! 

பொன்னணியாதியாய பூகதுகிலபலவுஈலகி 

மினனவிாாசடிலமோலி விமலனைபபணிக துசொலவானஃ (௯௯) 

தூயகறகயிலைசசாரல சூழவனகதிரிஈதராயேற 

கேயபுனமடமைநீததா யெழிலபெறுபுவியிறகஞச 

நாயனகுலததுகதோனற ஈலலருளபுரிசதாயதெண்ணீப் 

பாயலையுததி.பாடைப பாரரசளிபபததந்தாய (௧௦0) 

மாலவனுயிராயுனனி மருமசதிறபொதிரதுவைகத 

தூாயரநினவிமபமெனறன ஜரோடடணைசுபககவைததகாய 

தயகராயேனிககு௪ செயயபணிகொணடாயெனனாக 

காயமுமபுலனுமொனமிக கரைஈதடி பணிததுபினனா. (௧௦௧) 

௮ரிமுகததரசாகோமா னசலமன்றவததிறஷோன ௮ஞ 

சரிமலாபபிரசககூரதற செளஈதரராயகிககும 

பரிவொூகோாயிலஈ தப படியியறறுவிததுததீமை 

புரிபவஙகடஈசதனெனனாப புளகெழவுடலபூரிக.கான. (௧0௨) 

உளஈகளிததனனோனவிணணோ ருரகாகஈதருவாசிததா 

விளககயகருடாவிசசா தராபலா விரவிச்சூழக 

களஙகனியனையநீல கணடததெமமகததீசறகு 

வளஙகெழுதிருவிழாவு மாசறவியறறுவிததான. (௧௦௩) 

ஆயபின்னமரரியாரு மரியவவவிழாவைககணடு 

போயினாதததஞளசூழல பூதலகதரசனாங்குப 

பாயலைக இகடுககை பனியிளமதிபரிககு 

நாயகனபதததிறருழ்ஈது ஈமவெனததுதிககலு நரன். (௧௦௪) 

குமபசனுயயுமவண்ணஈ குறிகிலைதெரிசதாயபோறதி 

யமபுசனோசிருககற கருணிலையளி ததாயபோ நதி 

வெமபியகிடசாகோமான வெருவரலொழிகசாயபோத்தி 

பிமபரிற FM DOS யெனபணிகொணடாய் பாறி. (௧0௫)



முசுகுநீதப்படலம். ௭௭ 

குசியிலாதியானுகு த, கூவிளச கழையைமேனா 

ணதியசாமரையாணாத னயனமாமலரினமேலென 

தறிதரமுடிசசொண?டற நின னருள* ரநதுலகந தனனை 

யறமொகொககவைதகக வகததீசபோறமிபோறதி (௧௦௬) 

எனறுபறபலஅதித தவ விறையவனரழ்ஈ.து. மணணி 

லொன்றிடசசனி5;தனமாயத லுற அழலவினையைமா றறிப 

பெரள்கிகழுனஅபாதாம புயகிழலடைஈ துவாழத 

லென்றெளவிருகணடாரை யிழிதரவெணடினனால (௧0௪) 

இவவகையரர௮ வண்ட செமபிரானகசதீசனருன 

செவவியகருணைகோககஞ செயஇறைககுரைா த தானனெனா 

விவவுலகளிகதுபபினன செமபெருக்கயிலைபுககுக 

கவவையிலகண ததுணீயு மொருவனாக கலததியெனதே (௧0௮) 

மாறறதுசடடு2வரசன மனமூழ்பெருகபபோநறறி 

வெறகிகொளசேனைகசுறற வெணகுடைகிழறறவேசெெ 

சசொறறருபைஙகூழபபண்ணை சூழகருவூரிறபுககுப 

பறறலாவண௫கபபனடை. பாரரசளிககறு டன ௧0௯) தி னா SI DE 

இனையகாட?ிறிதுசெலல விரசிதகிரியைமேவு 

கினைவினனறுமனன ஸிலாமுடியக *த$ீசனறன 

வினையெலாமகறதிமூததி வீடருளகமலபாதத 
தினைமறவாதுகாளு௩ தியானஞசெய திருகதானமனனோ (௧௧0) 

௮னைபோழகடியருளளச தஞரொழிததருளபாலிககும 

பொனனொளிதிகழசருகக புரேசனறன்கணகததுளாருண 

மனனியசிலரையேவி மாசறு மானமேததி 

யன்னகாவலனையினனே யழைமினெனற கவினானால (௧௧௧), 

நனறெனகசகணதோவளஞசி ஈகருதீஇ யனனவேகதைக 

குனறுறழ்விமானமேறமிக கொணாஈ கவனாஞஞையாலே 

யனறுவானகயிலைசோததா ரகததீனருளைபபெறரு 

சொனறகாறபொருளுமெய்த லரிய கோ வுரைககினமமா (௧௧௨) 

வெண்ணிலாகக இர பரபபும வேதணடமெய இமீனக 

கண்ணியோபாகறபோறறிச கணஙகளுளொருவனாஇப 

புண்ணியமுசுகுககபடேர்ப புரவலன வாழஈதானென்னா 

சண்ணியசெளனகாதி ஈறறவாககராைததானசூதன். (௧௧௩)



௬௮ கோட்டூர்ங்புராணம். 

பேதியாமறைகளணுனகாய்ப் பிறஙககுபலகலையாயாஞச் 

சோதிபாமகததீசன றன ஜொலகதையினனுமுணடேற 

போதியாயெனறுபினனும புளிதமாதவததோவேண்டக 

Car Gare SRO KT SATE HDB) PUGET (௪௧௪) 

மூசுகுரசபபடலம மூறறிறறு 
ஆகப படலம- ௮ - கீகு௪ செயயுள - டுக௫,. 

  

மாகாளப்படலம், 

0 

கொறறவேனமுசு கு5கனகதையினை 

யுறறவணண முரைததன மாலினி y 

சேறறமிககமா காளன இிருவருள 

பெறறகாகையும பெடபினிறபேசுவாம. (௧) 

தொலலைகாளினிற சூரப.துமனை 

வெலலலுறறு வெருவிமரு ததுவ 

லெைைலைவிணடுறற தொணடொடியாளுடன 

புலஓுமவா£ திரைப பூவுலகெய இனான (௨) 

கோழி?வாதாசெங கோலசெலுகாடடிடை 

யூமிவெளளமொன று றறவஈரரணமக 

யாழுறாகசர னாரொரு தோணிசாா॥ 

காழியெனலஓுு கடிஈுகருறறனன. (௩) 

அநஙகொகஈதன மாககினனனனதுட 

டாக்கெழிறசசி தனனையொளிக தவ 

€னோக்குவேணு வுருவிறகாபபு.நீஇ 
யெங்குமுளளத இருந தன்னெனபவெ (௪) 

பின்னரன்னான பிறஙகுஙகயிலையைத 

துனனியணணலபாற றுனபெலாஞ்சொறறுது 

மெனனவுனனி யிறைவி£கிசை ததையன 

றனனைமுனன வவனவகஈது சாக தனன. (ட) 

வக தசாததனை வாழ்சதியென னிலலையான 

வரதுறுஙகால வரைககாத தருள்கென 

வஈதவீரன்மா காளன்றனையழைஇ. 

யிசகவாணுதற போறறுகென றேவினான் (சு)



மாகாளப்படலம. 

கருகிறததன £5 550 ered ox 

னுருமூவொதத வுரததகுரலினன 

அிருகுவிசையன செயகசசுடையனா 
யருகிருககவட சாபபினையாறறினன. 

போகிய மபரன * பொறறைககுபபோடனு 

னாககெகஈ இயடிககடபராயிறை 

போகுமீச னமயமவினாவவுள 

"ars war 9.9115 தாழ்ததய இருந தனன . 

இகநிராணி யிைவன பிரி தபி 

னஈதுமாகக ஈலமபெறறவனவரச 

சிரசைகொணடு சிறபபுறுகோனபினக 

ஈரதனததி லிருகருமஈ காளினவாய. 

சூர பனமன க தோசையெழினினை இப 

பே வாவினிற காமம பெருகயின 

பாரவுனனி யவளுறறுறையுளி 
சகேருமெனனச செலு ததஇனனொதறறரை 

தூ தரெஙகுஈ அருவிககாணா.துவக 

கோதிசிறக வழகக வணாகட௫றை 

காதுகாமக கனலிடை ep ip Geen) 

ைஷஞேகைகி யயமுகி சூழர கரோ. 

எஙகிருபபினும யானவடகணடுட 

னஙகமையிறகாண டணைகுவலெனதுளைத 

துவகணசேடியாக துனமுகியோடெமுக 

தெயகுகேடி யெழிற்காழிபுககனள 

ஆணடையுளளவவ, வாராமத்துணணுழைஇ த. 

சசெண்டிமெயததவஞ் செயபவடகணடிவள 

காணடிபனறரதை காதலியெனறுணாந 

இணடிப்பைப்பய வெய்தினளகிடடியே. 

அ௮ணமெககொடி யாளைப் புலோமசை 

கண்டுழசதிவ ணமமைககவாகதயற 

சொண்சேசெலலக் குறிததுவகதிடடமான் 

மண்டு சானவி யெனறே மருண்டனள் 

* பொற்றை - மலை, 

(௭) 

(௮) 

(௯) 

(௧0) 

(௪௧) 

(௧௨) 

(௧௩)



௭0 கோட்டூர்ப்புராணம். 

குனதிரணடெனலுங் கொங்கையயமுகி 

யென்றெனமுன்னவ னெபபுவன ததளுஈ 

துனறுமாணையன சூரபதுமன(ர 

னின றனைபபுய கேரவவாவினன (கட) 

திருவனைததுஞ சிறபபிற பெறுவை நீ 

வருதியெனன வழககுனாகா திடை 

யுருகுசெமபினீ ரூறறலெனபபுகப 

பெருகுதுன் பினள் Cura? Dou. (௧௬) 

சீயபாகக யெனனிது செபபினா 

யேயவெக்திரு வெயதினுகின முனை த 

கோயயானிணங் கேனெனச௪ சொறறனள் 

மரபவானவா தாஈதொழுங் கறபிறை (௧௪) 

மறுகதுரைகதவம மாறறததயமுகி 

பொறுககொணொாசசினம பூணடவளாயெலா 

குறுககினினறு குறிதது ததடுததெனை 

யொறுபபினுமவி2ட னினனையென ரோ தியே. (௧௮) 

கையினாலவள கையைபபிடிததவள 

வெயதுதெறகில விரைஈதிழுததுசசெல 

வையனேயோல மையமர்காளவாட 

சையனேயோல மெனறு கததினாள (௧௯) 

அனனபோதத தவளகூயரறறொலி 

கனனமேறமா காளனவிரைநதுவிண 

மினனினோடெழு மேகமெனசகைவா 

டுன்னவிசிச் தொடாஈதுசெனமுனரோ (௨0) 

நினனிலெனறு வரறகுணிசாசரி 

தெனனஞட்டினிற சோகதுவிரிசலை 

நன்னதிககுததென ஞாககாமகதாரககா 

னென்னுககேசதரத தெலலையையெய் இனை. (௨௧) 

உருமுவுடக வுரததுங்கரித்த்வ 

* ஜொருமுகததியை யூஙகுத்ததெதெதாக 
தருகெனகாவலி லாாநதவிமமா தினைப 

பருவரறபடய பற்தினை யானாநீ. | (௨௨) 

.. *ஒரு- ஆ, 
 



மாகாளப்படலம். 

என்றுசாவரீ யாரெனதணணனணாற 
அனறுமயாவையு தோறறுவதியை 

நினறபோகென ரரெண்டவனோசொலாய 

KEI Mawr SOSH வனனணாணைகை ததனள 

சாரணத்திகழ காரிருணமேனியன 

வாரணததஇிறை வாகனமா பவன 

பூரணைககளி பூண்ட வனசேவகத 

$ தணிசதமா காள னெனசசொனான. 

அணடமபதபல வாளுமவுணாகோ 
னெண...ரததகு மேணகொளிளையளெ ப 

நணடிநினறுகி சாகசவுமவல்லையோ 

கொணடுகின றனைக கொலலுவலினறனா. 

அசகையேசதிய சூலதையாபபொடக 

ஆஙகனாருயிா துயககளிம் தன 

HIE TT OM CO) HBF ING LNG 

தஙருவாளினிற முககிசதுசித கனவ. 

அனனபாகுகி யாக றகசணடுபின 

அன ுதுூன (0௪ (NBO FEM HA கொடு 

மினனனாளையவ வெயயளகரததளித 

கொனனலனமுன முூறறனள$ட டி யே 

கறுகதெதி தும் BUM QUT HOO 2 

தூறு ததுகரு சதிய ரூலதைநீடடு 

பறுததுவிரனகை வாளினிறருககயஃ 

திறுததுஹணமிகள செயகா னிறைககுளே. 

இரணடுசூலமு மித றமையா லவள 

Caran Ase gular வெக்கெ TG கதுபபிற 

குருணடதாயவெத பொன றபபெயாததெடுத 

திருணடமேனியன மீதேயெதிர தனள 

அசெசனமேலவிழா தயகைவசியினாற 

றடுததுவிசனன முககியதைததுகள 

படுததியனனதுடிபாதிமுலிர்ததாற 

கூதததானவி கணடுகளிக,தனள 

க் 

(௨௩) 

(௨௪) 

உட) 

(2௮) 

(2 ௮) 

(௧) 

(௩0)



கோட்டூர்ப்புராணம். 

வாளுமிறறதுன வண்மையுமிறறது 

காளகினனைச கமிசதுணுவேனினே 

மூளுமெனபசி முறராதெனறுனனினன 

மீளு2பாதி விரைஈதுயதி.பாலெனா, 

நிரதைகூறி நிசாசரி தன்னொடு 

வஈதசடி வசததுளமாஇினை த 

தீரதிடெனறுகன ருழ்கைபபிடிச்இிழுத் 

அரதிியகுதற குனனிமுயனறனள 

அ௮னனசெய்கை யதிதுமாகாளனகைதக 

MOT Mares அணிபடடொழிரததா 

லெனனினிசசெய லெனறுமருணடுளஎத 

துனனியென்று முணாஈ திலன மா ழகினான. 

௮ததலகதகத ௪ னருளினை 

மெயசதமாகாள வெவவுடைவாளினாற 

கைததபாதகி கைபைகதுணிததியென 

ரொ த, சகாயவாக கொனறெழககேடடனன் 

இனனவாறச ரீரி யிசைசகதை 

யனனவிர னதிசயிததிகக ணோ 

ருனனுமாகவ முணடுகொலெமபிரான 

றனனதாரரு ளேயெனச சாழ்ஈதனன, 

இனனறாஈதுமா காளனெழுஈ துபின 

மனலுகனனுடை வாளினைககையிறகொணா 

டனனமைமமு௫ யைககிடடிககூழையைப 

பன்னிடககரம பறதியிழுதத3ரோ 

கற்பினிற்றிகழ் கறபகராடனிற. 

பொறபமைஈத புலோமசையைததொடும 

வறபமைந்த கரத்தினை வாளினால 

வெறபெனபபுவி வீழததுணிதகனன. 

௮ித்தமிற்ற வயமுகிமணமிசை த 

தீத்திவிழ்தலுர தாளாலுருடடினன 

கத்தினின் சிடு துனமு௫ிகையையு 

மத்தரத்தி லறு ததனன்விரனே. 

(௩௧) 

A 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩0) 

(௩௬) 

(௩௭) 

(௩௮)



2மர்காளப்படலம், 

சோறிவெளளதகதிற ஜோயஈ திடடெழு5 தவவ 
வோரிரண * டிலா வொணடொடியாரவிரைஇச 

சூரனமுனனுஇ௫ச அனபமடைஈததம 

விரறுறகரமவீழஈசதுஞ் சொறறனா 

புலலினவாயபபடு புலவாயைமீடடென 
வெலலும்விரமாகாளன வீடுவிதரகு 
'மெலலியறகொ0 வேணுவன ம(/கசூ5 

£0) gr ove தன, துயசகனனபினனமா 

உடடமமேனனவன * வேணியினவாணிருற 

சேடடவங ட கெழமுமாமஈதாரமாங 

காடடுளெய இசா கணடானிளை உவை 
ரு 

கூடடுகமமகச தீசனயபொற கோயிலை 

அலயசதகொழ லாருயிரியாவை (குர 

சாலகனறெறன : ரரமுமபழமொழித 

சகேலுமெயபபெ!ு ஸிவவன கதுளளவிவ 

வாலயஈதகொழ லேயென நணுனொன 

A Fo F515) mo be [தருஙகளை 

7 Foot Lp ழக _ னா க இப LiADI tS கா ப 

பூசிய மணிபபணி பூண Mar 4 

சேடலனபினுவ ளெயதினனகான மீன 

அறமைஞான ௮ ரிவகிசியாதலாற 

சறையஞசடைக ௦ ஏகலை சகவா 

மறறைவானவா வகதரு9ி bd, BW 

கறறவிரமா காளனுஙகணடனன 

சயதினைகத தீசனலிருமுனன 

பெயதினைனவிழமுக சேததியெழுக தவ 

டெயதுபூசனை தானு மியறறுவா 

னெயஅதகந்பொருளியாவையு மீடடிணான 

கஙகைமேவிய கணணு௫சல செனனியி௮) 

அ ஙகநீரபி டேகஞ சுருதிமீயா 

டஙகையாடடிசசா தாதியணிஈ தல। 

கொஙகுமாமலா $கொணடருசசிதகனன 

(௩௯) 

(௪0) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬), 
ஈ ஒண் தொடியா-வளையணிபுஙகையிவலாசலா * ேணி-அ௮சாயம, 
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ory கோட்டூர்ப்புராணம். 

ஈகியதூ பமு ஈன்னேய தீபமுஞ 

செ.றியமுன்பு இகழ்தரக கோட்டியின 

க.றிவருககம் கமழ்சாலி யன்னமபல 

வெதியபூப நிலேசனஞ செயகனன 

காயததமுபபுடைக காயொடு முபபழம 

வாயதசவெளளிலை வாசசசுருளு மான 

மேய்ததசேவுடை யாறகு நைவேதிதது த 

தோய்கதகறபுரா சனமுஞ சுழறமினான. 

பினனரஈதமா காளன பிறககெழி 

றனனிலொபபில சவுஈ தரகாயக 

தகனனையுமவிதி யாலததகுஇயின 

முனனுபூசனை யாததி முடி ததனன. 

௮மமையோடபப னாயவவாதமை 

மூமமையாகு முறையின வலமபுரி 

தீமமவஙகமெட டாரவிைறஞசுபு 

செமமைகறறுதி செபபலுறருனரோ. 

மாயையாலவரு மைமமுகிதன்னையா 

னேயுமாறுவென திஈஇிர ஈூலலினை 

யீயுமவண்ணமெனைத தகெகாளுவான 

காபவாககருள சகணணுதலபோறறியே 

ஆதிராளி லகததியமாமுனி 

தீதிலாத சிருஙக முனிசெயுக 

கோதிலபூசையி லெனனஅ௮ங கொணடிடும 

பேதியாவரு. பிஞஞகபோதறியே 

எழுதொணாததா யீரிரண்டாயுள 

பழுதுரு ச பழமறை யரஈதததி 
னமுவிலாத சவுஈ தரகாயடு 

தழுவுமேனித தயாபர போற்றியே 

இன்னவணண மிறைஞததுதிசதலுஞ 

செனனியாடடிச சிருங்கபுரோசனரு 

னின்னற்பூசனை கேர்ஈ தன நின்னவா! 
வென்னிகழததெனக காளனியமபுவான 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(90) 

(65) 

(Ge) 

(௦௩) 

(௫௪)



தர்த்தவிசேடப்படலம். எ௫ 

என்றுகினமுட யெறறுஞ* சபரியைத 

துனிரிறகத துணிஈசகனன மறறரொன.று 

மெனறனககவா வினறென றியமபினான 

குனறகவிலலியுக கூரருளபூததரோ. (@@) 

இரதவாலயதகதிற றெனகுடககனி 

னஈதிலென்று£ com gan 5 sas po 

கநதிலபூசனை பாறதிவாழகெனறுகம 

இிஈதுவாழகத தீசனருளினான (௫௬) 

அ௮ன்றுதொடடுமா காளனுமமபரத 

சகெனறுசகொடடொளி யேயகதவிமானமவான 

மன்றுகொடடிடு மாடசியச்கோயிலி 

னனறுகொடடிட காளுமுறைஈ தனன. (௫௪) 

மாசாளபபடலம முறறிறறு, 

ஆகப் படலம - க-சகுசசெயயுள - ௫௪௨ 

  

தாத்தவிசேடப்படலம், 

  

வாளககசை வலமபடத தாங்குமா 

சாளனபூசனைக காதையை யோதினா 

நாளுமூழடகினா ஞால ததுதித,கலின 

மீளு தாதீத விசேடமுககூறுவாம (க 
ேவேறு 

௮மலமாங் கோடடூரீச னாலயததிருமுன மாயமை 

குலவகததியதீததரதான குடைபவாக ௧கறஙகணலகு, 

ஈலமதாந றருமதாதத ஈறபொரு ஞளூதவுமாறருற 

புலாதலி லருதததாகதக ெனபமெயப புலமையாளா (௨) 

நினை ஈ இடு காமமெலலா கோதர வுதவலாலே 

புனணஈதுரை காமதா ததம பூண விசேகமுததி 
நனைஈதத லாடினாககு ஈலகலான மோககதீாரகதம 
வனைஈதுள வுணமைஞானம வழஙகலான ஞானதீாததம. (௩) 

மருமகோய் கொடியதாய வயிறறுசோய கணணோய்புணணாஞ 
௪ருமகோய காடிவீஙதெ தடிககுரோய குடடமென்னுக 
கருமநோ யனைததுஈ தாககுங கருதிமூழ்னொககத தாதத 
மருவுகோய் தாக்கவே மருததுவா வேண்டெகொலலோ. (௪) 
கசக்க ஒுவனிவை 

  

  நட விஷம வஸ் வகையை. அவக. 

ச் 

* சுபரி “ ச்.



௭௬ கோட்டூ/ ப்புராணம். 

இமமையிலியாவபேனு மெணணில ரொருகானமூழ்ன் 

வெமமைமிக கதிகரிதது மெயயினீன மொககுளபோறறரோன 

றமமைகோ யாதிதீககு மததட மெனனஜீரா 

வமமைநதோ யினையுகதாககு மகறகொரு சிறபபதாமோ 

பேயதரு முகிககுமபூகம பிரமராககசமவிடடோடும 

ஆயதருபிரமககதி யாதியயவமுமபோகுஞ 

சேயதருதமிழிறகாசான செயயுமபபுனிததாததக 

தகோயதருவராமயிககாற ஜோயநுணடுளிகெறிகனெ 

செபபுமததாதசபபாககாத தெனபுலசதராபோகூவி 

யிபபுவியுளளாரெணணீ ரிறைதஇடி லவனனோாழஈத 

வெபபமாமபவாககநீதது விணணவாமானபேறி 

யொபபிலாசசுவாககமேேவி யூழிசாளவாழவாா மன னே 

சமையுறுகோறறஈ திககட சனிபபிரணடபஈகதோநறற 

மமையொடுபெளவமபாகத எலரியமபுலியைககவவு 

மமையஈறசோமவார மகதடததாவொதா 

மை! பாகனாரூ ரூறறுவாழரதுறைவாமாதோ (ம Ly CCH Ch M Day மனு 

ஒருககுணரக ததீசனரு னுரையுமாலயககுமேலபரற 

(@) 

(௭) 

(௮) 

சிருஙக மாமுனிவனஜ்ரட்ட / காதத கதறுளொருகாறஞயவா 

மருஙகிருபுடையு மவேெண்சா ம்பை யிரடடுறநா ந சகொோடடுப 

பெருககிரியெருததமேதிப பிறஙகுவான? 

அத௲டததினிறசஙகறப மறைசதுவாரணரசூகககதோ 

டெததினமுழுகினலு மிபபவததுறுபாவமபோ 

மூததம?சாமவாரக துறபவதஇரணடினரமயபோ 

மசதனஞாசிவகிசிபபோ தாடினமுபபவததகமபோம 

8 தருநீ ழலிடட வாதனமவாவி CBI 

மைஈதுதுதேனாகஞா மாளிகையவாவினாலு.ம 

பைஈதுழாயகமமுகாசப பாயலையவாவினாலு 

கைஈதிடாதததீாததககதி எனமேயவாவவேணடும 

தூயவததாததாதன்னுட டோனதிய * நுணனமீனாகி 

யாயவுஙகைலைமேவி யமா ஈதுபனனாளு நீஇபபின 

மேயவததலத்தினமீடடு மேககுபிறபபொனறுறறுத 

சாயனைைக கதிசனறன ருணமலசொனவிச்£ழும 
  

* நுணல- சவளை - 

2 பாககதோயவா (௯) 

(௪௨) 
சவனல. தகைமை யமக. அலைய CNR RE sea



தலவிசேட்ப்படலம். ௭௭௪ 

புகனறவததீா ௧55 தனனிற புணணியகாலமூழ்கச் 

சுகநதருமகததீசனருட டொணடினிறசிறஈதவேச 

மசமபுரியஈ தணாககு வழஙகிடுககாசொனறறகோ 

ருகமபெறககைலைவெறபை யுறறுவாழகதிருபபாமனனோ (௧௩) 

வையகமகனிறோனறி மானிடசசாதமுறறோ 

ரையவெவவிதீதகேலுஞ்சென ற ச சடசதோயதலவேண்டுஞ 

செம்யவஃதியலாகெனனிற நாதததகோகுடமகேனு 

மெப்பு தவரவழைதது மெயயினை*னைததலமேவேணடமம (se) 

அனனதுமுறருதெனனி லஈதரீரதனனிலாடன 

மனனினா தமைககணடேனு மருவுகலவேணடுமஃது 

துனனுதறகியலாதாயிற சொலலுமகதோயரதோயகது _ 

முன்னுறுகாறறுமெயயின மொயத்திடசசெயதலவேணடூம (௧௫) 

அவவிருபுனிகசாககக கலலொபபெருமைமுறறுஞ 

செவவிதினுணா ததவலலான சேடலுமலலனெனனி 

னெவவழியுணாவினாலியா மெடுகதுரைததிடுதுமெனன ௧ 

கவவையினமுனிவாககனறு கடனோததனனறசூகன. (௧௬) 

தீரசதவிசேடபபடலம மூற்றிறறு 

அகப படலம- ௧௦ - ககுச செயயுள - ௮௮ 

தலவிசேட்ப் ப்படலம், 

a TEESE டுவவனா. எவவ 

தாகதனரெஞடைத தீ ததமெனததிகழ 

தாததமானமியஞ செபபினமாலினிக 

காரததநணமதி யாகேணமின கூறுமா 

ராசதலதகதினவி சேடமுஞ் சாறறுவாம (௧) 
வறு 

அமபுவியொருபாலாழா தகரை தனதிருமணததி 

லெமபிரானறனனையொததா னெவனவனோனபியறற 

- வுமபாபோறதிடுகொடடூரே புததமமெனறு நருனே 

லிமபரினதசதலககொப பெதனையாமெடுததுரைபபேம. (௨) 

௮ ததலததாவொளனறேளு மகததீசனடிகசனபேயஈத 

சிகசசனகுடையராஇித திகழ் தரவ? ததோர்கங்கை 

தீதிதலைவாரணாசத தலீதஇடையாயுள்காறு 

சிசதியமபெறவததோ கோதருமபபனைசசார்வா (௩)



or 9} கோட்டூர்ப்புராணம். 

அ௮ன்னமாதலத்திலன்போ டாதுலாகமக்கோமுட்டி 

யனனமாயினுமளிததோ ரமாபிரயாகை தன்னி 
லன்னவாகனனேராய ரயுதருககுணவருதது 

மனனமாவறத்தினோசக எடையுமபேறெளிதிறகொளவசா. (௪) 

சுவணதானமபூகானஞ சுரபிமாதானநூலா 

னவமியலகோடி கான ஈவிலகனனிகாதானங்கள் 

செவையுறமறறைததேததுச செயவருமபேறுகோடடூ 

ரவஜொருகாசுதூயோக களிததிடினிலேரறசாரும. (ட) 

பிறக தவா சமககவ்வாரூா பிறகடைகாளங்குசசென 

றிறநதவாதமககுககாசி யிருகண்கணடாககுத இலலை 

மறநதிலாகினை* தாககண்ணா மலையதாய்ததிசமுககோடடூ 

ரறைஈதகாறசெபலிலொனறை யடைகதவாதாமேமூததா. (௯) 

தெனமலைமுனிக்கருமபிச சிருங்கமாதவாககுபபூகது 

மனமதிககுலதகதுதகதத மனனனாகளறகுககாயதது 

நனமுசுகுக தனுககு ஈலனுறபபழுததுககான 

னெனமகாறகினிககமுததி யெலுஙகனியீஈதகவவூா (sr) 

குடமுனிககருளுமபெமமான குடிலையஞசடைமேலாடடக 

கடநிறைபாலசுரககுங கறறாவினிராகளசோததுத 

இடமுறவைததுபபுலலா தியவணஷடடிககாபபா£ 

சுடரிரணளெவமாககுளு சுவாககமவிறதிருகதுவாழ்வா (௮) 

சிருங்கபுரேசறகாடடு௩ இகழ்மணிககலசமவாச 

கெருககியதசாகச தூப கெயயுறுதீபஙகோடடும 

பெருககருவிகணலலோதை பிறககியகணடையாதி 

மருககுறவுதவினோகாம வானபதததுறைவாநீணாள. (௯) 

அஞசுவானறருவினொனரு வறையுமககாரககானி 

னஞசமுதாககககொண்ட நமபிரானகசதீசறகு 

மஞ்சனமாட்டிகெயபெய் வருக்கான்னநைவேதிபபோ 

ரஞசுவான் றருக்£ழ்சசிங்க வணையிருஈ சமுதுதுயபபாரா.... (௧0) 

நித்தசம்மகததீசறகு நித்தெய்பூசைகநோரை 

மித்தியபூசையோடு விழாசஏிறபபியறறுவிபபோ 
மத் தளையுண்சேவாதி வாகனமாக்குவிபபோ 

ரத. சன்வெண்கைலைமேவி பனா தனாள்வாழ்வரள் றே. (௪௧)



மூனிவர் பூசனைப்படலம். 

மாலயன்றுருவநீண்ட வடிவுளானகத்தீசன்ற 
ஞாலயம்புதுபபிவிககு மன்பினரி மபர்நீணாள் 

பாலனமபுரிஈதுபின்னற பறபல போகமவிண்ணின் 
மேலுபலிகதுஈமமான் வேசண்டமேவுவாரால, 

கருதுசாக்கியசெ.றிக௪ சலலினைமலரெனககொண 

டருளக ததீசன்ராளி னருசசனைககுரியகாற்பூ 

மதுவியார் தனங்கள் வைத்துறவளாபபோர்மீடடோ 

கருவினிஜ்புகு காவண்ணங் கயிலையிறபுகுவா மனனோ. 

தலவிசேடப்படலம - hp bx 

சப படலம - ௧௧ - ககுச் செயயுள - ௬௦௧ 

  

முனிவர் பூசவஊப்படலம், 
௪ Sn nt 

— இதய. 

இன்னவாறகத தீசன விசேடமுக 

செனனுலாமிரு தீத்தவிசேட மு 

மினனுகோடோத தலததுவிசேடமுக 
அதனனுமவாசஓட௪ Gh SOT {HOT YOM Ga 

கேட்டசெளசக னாதியகேளவிசால 

கோடடமிலலாக குணததுமு£ரிவருண் 

ணாட்டமுறறுணா ஞானஈறசூதனறன 

முட்ணைசசலசஙகளிற ரழஈதனா. 

புகலூருங்க புரமபுகுக தைஙகரன 

குகன்செளஈதர நாயகிகூடிவா 

முகம௫ஏழ்ஈத வகத்தீசன பூசிபபான் 

மிசவினாஈது விடைபெற்றெழுஈ தனர். 

அ௮ங்கணினறு மவாதததயைபபடாக 

தெங்குஈ தமமெதி ரேய்ஈ்தா திகளுக 
த கவான்பொழில சூழ் தபஃறேயமுங் 

க௱குன்மூசுபல் காலனுங்கடஈ தனர் 

பொன்னிசாடு கடர்தப புறஞ்செலா 

வென்னசாடு மிசற்கொப்பிலவெனப் 
பன்னிராடும படி.ப்சிழனங்களு 
பென்னராட்டெல்லை சோந்தனர்மாதவர். 

௪௯ 

(௪௨) 

(௧௩) 

(5) 

(௩) 

(௪) 

(௪)



௮0 கோட்டூர்ப்புசாணம். 

வெள்ளமிக்குறு வெள்ளாறதன்றெற்கி 
அள்ளரீ ச வொழுகளெ * பணிஈதி 

வள்ளவாயமல। வாம ஈதி 

விளளு 2மனமை விர சலைகாணடினா (௬) 

YFG LOG நாரவடவியு._ 

கெகசமாதவலா துனனியாசாலுரை 

யகமுறறு மமிசககக Seon ei yp 

கொஙகுலாரசனிக சோபுரஙகணடனா (௪) 

கரண்ட லஓுமபடிக சடடணடபெனனவீழ 5 

Std Ups grou ot opr Gourde ear 

rs ig il] DOD ஹ் இ Foo றனசனன இ இ 

திணடினவெமபவ% தனாடா ரீராடி ன (௮) 

பூதிகணடி Yio ren 5+ O Sip 4@ Gort! 

யாதிராபக னாலயத நுடபு ௨௪ 

காதலாலவலம வு நூமணகட படி 

கோதுமெடடூறுபபொறறவுறை ஞூ 2ப (௯) 

* rs என்ணிலசரகத தசலிஙா5 இனைக 

கணணினாலுறக சண? கட பபுன 

னண்ணவைழது நமசசஈரரநத 

ளண்ணமவாதி யபிமடகஞைசெயதனா (௪0) 

ஆனிைறரு மைரதமுதாதனிப 

LIT CH DEG OLY LILI LD FET QB 

ஜெனுடனவிரைச செஞசகதகைகுழ 1 

பானவுஞூரக தாடடின!மாதவா (௧௧) 

துயயநீவியிற ரோயததீரமாறநியே 

செய்யசோடிகஞ சேரவகஙகரித 

தையமாககசந தாத யணிக துபல 

லெபயயவொண்பணி வேயஈதனரனபொடும (௧௨) 

தாதுலாவுமச தரரமலாகொடு 

இீதிமைமோ ராயிரஞ செப்பியே 

பாதிமங்கையன் பாகதகருசசிததுக 

கோதிதாபமுாா தீபமுஙகோட டினா! (௧-௩) 
ரா”... * பணிமஇஃபாம்பாற 

டாண் stilts tities புரிகங்க்களில்.



௮௨ கோட்டூர்ப்புராணம். 

வாழ்த்து. 

குவலயமேழசிருங்கபுரமர்காரவனமென்னுங்கோட்டூர்வாழ்க 
பவவினையைப பாற்தியருள்பழுககுமக த்தீசனமலாபபதங்கள்வா 

தவமுனிவரக ததுறையுஞசவுஈ தரசாயகயமமைசரணமவாழ்க[ழ்க 

வவரருளாலததலததவவாலயததைபபாலனஞசெய்யன பாவாழ்க. 

மூனிவா பூசனைப்படலம் முற்றிற்று. 

ஆகப்படலம - ௪௨ - க்கு௪ செயயுள் ௬௨௬. 

  

கோட்டூர்ப்புராணம் 

முற்றிற்று. 

  

அக ததிசா துணை, 

ணன்



சோதன-பத்திரம், 
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