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டே 

சாற்றுக்கவிகள், 
இ ஃ pl 

அரிமழம் ப்ரும்மஸ்ரீ 
சிவாதத்த சுவாமிகளருளிச்செய்த அ. 

PRR ON UU UL ALA a ONG 

  

உந்தசா மிக்கவமு துண்டுரவோர் சவத்துறவே புரைத்தான் மண்மேல் 
வந்தசா மிக்கதிபன் வழிவந்தோர் வாழ்ஈலரி மழப்பு சாணஞ் 
சந் தசா மிக்கவியென் ற.றிஞர்மூழ் ச றந்திடச் ஈத. ரனா ராடல் 
கநதசா மிக்கவிஞன் சலைமகட்கோர் குலமென்னக் கவின்மே லோனே. 

 சககளிலகைககைமாகு 

இவை 

அரிமழம் ப்ரும்மஸ்ரீ.வொனர்தசுவாமி யவர்களின் மாணாக்கரும் 
ஷியூர் ஸ்ரீமத் சா, ௩, ஈரசிம்மசாஸ் இிரியாரவர்கள் புத் இரருமாகய 

மகா-£-ஈ£-பரீகாமாக்ஷி சாஸ்திரியாரவர்களியற்றியன. 
APARAA a tf etal aA   
  

Frac மறைபுகன்் ற இருவாக்கா லிடப்பெற்ற சீர்த்திவாய்ந்த 
பேர்வளரு மாணிக்க வாசசநம் பெருமானார் பேசியாங்கு 
கார்வளரும் தென்பாண்டி காடுசிவ லோகமென்ன ஞாலமோரு 
மேர்வளரு ஈன்னாட்டுக் கோட்டையதி லிலங்குசிவ புரமென்பாரால், 

சிவபிரான் றனக்கியைந்ச திருப்பணியே செய்துவக்குர் திறத் Ben gué 
தவமிகுத;த வவர்தோழர் சந்ததியா மதனாஅஞ் சரிதத்சாலு 
முவமையிலா வெண்ணீறு கண்மணியைர் செழுத்தணியு முருவினாுு 
மவமறுக்கச் சிவசணங்க ளவனியிடை வர்ததுமெய் யாண்டுளாரே () 

த். தகைய சிவகேசர் குமூ௨ச்செறிர்த சன்மையினா லிட்பேபேற்கு 
மய்த்தவமா திர்சாட்டுக்கோட்டையெனுஞ்வெபுசச் தில்கிமலர்க்கான 
தீதமமாம் வட£ழ்பாற் சுவேதாதி வளத்ததொரு ஈகருண்டோக்கு 

மத்தர்திருத் தளியளைய ததனாமம் ௮ரிமழமென் றைவர் மேலோர். 
அப்புரிவாழ் செல்வர்கடம் மகவெல்லா மா.சவன்றே ரணுசவன்பாச் 
செப்புரிமை யோடவனைச்சிறுதேர்ஈண்குருட்டவாவென்ன த்தேரோ 
டப்புரிவு கண்டவனு முடனாடவதனாலே யப்பேரான் ரோர் [பாத்றோ. 
'மெய்பபுகழ்சே சந்ரகர்க்கு விருப்பினிட்டா பெனிளதன்8ர் விளம்பற்



உ சாற்றுக்கவிகள், 

கந்தரமார் களப்பெருமான் சைலையினு மிகவிரும்பிக் கவினாரங்ஙன் 
சு$தரகா மந்தரித்துக் கயற்கண்ணித் துணைவியுடன் றுலங்காநின் 
னந்த. ரா மன ரொழுதிறைஞ்ச வத்தலமான் மியம்புலவர்க்கமு தாயாத்த 
அந்தரமோ வவன்புலமை கர்தசா மிப்பெயர்கொண் ணாவலோனே.( 

இவை சோழவந்தான் வித்துவான் ஸ்ரீமஜ் 

ஸி. சண்முகம்பிள்ளை யவர்களியற்றியன:; 

  

பூமாதுர் தவமாதும் புகழ்மாதும் போர்மாதும் 

நாமாது மிகச்சிறஈ்தே நாமாது மிந்காட்டுக் 

கோமாது கோல்கொளலா லெனத் தீருக்கக் குடிகொள்ளுக் 

தேமாதுல் சப்பனசர் இகழ்பாண்டித் திருராட்டில், 

அரிமழமா Balser ரருள்கொண்ட லருள்கொண்ட 

பரிமளமா னகரத்தார் பரிமழவாம் பன்முழவார் 

-விரிமளமார் முன்றிலினார் மேருவெனப் பொ ற்குப்பை 

.புரிவணிகர் பலருமுளம் பூரி த்துக் களிபூப்ப. 

அன்னாருண் மிகவோளிர்முச் தடைக்கப்ப னெலும்வள்ளன் 

முூனனாட்செய் தவவலியபின் முதிர்ச்சியினுற் கற்பகமே 

யிந்நாளின் மக்களுரு வெடுத்தனைய கொடைத்தனையன் 

செர்ராவார் செல்லப்பச் செம்மலிது செப்புகென. 

முன்னாட்டு மரிமழத்தின் முறைகாட்டு முக்கணுடை 

மின்னாட்டு சடிலமுடி விமலமுழு முதற்கரும்பின் 

தன்னாட்டின் விளைசரிதத் தனியிரதந் தனைச்தமிழிற் 
பொன்னாட்டிற் புலவர்களும் புகழ்ஈ்தேற்பப் புகன் றனனால், 

மகவூரு மெலும்பினுக்கு மணிவாரி வழங்குவள 

முகவூரிற் பரம்பரையா முதுபுலமை மதுவுண்டு 

சகவூரும் பாம்பரைகோன் ருள்பணிக்து களியாடி, 

மிகவூரு மாண்பின.ராம் வேளாளர் வியன்குலத்தோன். 

குசைபெற்ற வலம்புரிசேர் வலம்புரியுங் குடிபெற்ற 

விசைபெற்ற மு.த்தனையா னிராமசா மிக்கவிஞ 

(2) 

(௪) 

(௫)



சரற்றுக்கவிகள். 

னசைபெற்ற சுதருளுபர் ஈலம்பெற்ற காவலோன் 
தசைபெற்ற வுடலுயிர்போ லெனைஈட்ட தன்மையான்... 

மேருகர்த மாகனமே மாசனமா மிளிரூமையாள் 

சீருகந்த மாதனக ே£வியிறை சேவடியம் 

போருகந்த மாகனமென் றகமலர்மேற் பூத் தகுண- 

தாருகந்த சாமிபுகழ்த் காருகந்த சாமியே, 

நங்கந்த சாமிபுக ௪.ற்சரித மரிமழவூர் 

தீங்கந்த மாதியிலான் சந்நிதியி லரங்கேற்ற 

வங்கந்த மாலைபுளைந் தன்பினொடு செப்பியற்றி 

யிங்கற்த ணல்வணிக பெல்லாரு (pais sor a 
  

இவை 

முழையூர் ஸ்ரீமார் பழ, சி, ஷண்முகஞ்செட்டியா வர்கள் 

சமுக விச்துவான் கொட்டாம்பட்டி மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ 

கருப்பையாப்பா வலரவர்களியற்றியன.. 

  

பொன்னில மாத ராசை பொருந்தலி லருந்த வர்ச்கே 

யெக்நில மளிப்பே மென்ற விறையனார் தாமே மீண்டு: 

கன்னியை மணந்து செங்கோல் கைப்பிடித் தின்பநூலும் 
பன்னிய தமிழ்ச் ரோக்டப் பளகறு-பாண்டி நாட்டில், 

உத்தர திசையி னெல்லை யுதுவென விளக்க மான்கொள் 

ளத்தர தருளாற் போந்திம் கருட்பெருர் துறையைச் சாயின்- 

பத்த.ர வளவெள ளாற்றுப் பாங்கரி னுளதாற் ேவர் 

ததர வ;பனம். காடு ஈகரரி மழவு, ரம்மா. 

இந்ஈசர் முக்கட் செல்வர்க் இடையமு வன்பு srHe 
மன்னகத்: தாய்மை யாதி'மருவிப்பல் லறமு ஞற்றிப் 
பொன்னக மைய செல்வம் புண்ணியம் வளர்ப்போ சென்றும் 

பன்னக வணியார் பூதி பரவுகண் மணியார் பண்பார், 

ஈல்ல£ர் நட்டுக் கோட்டை ஈகரத்தா ரெனப்பேர் பெற்றுக் 
சொல்லரும் புகழா லோகங்கிச் துலங்யெ வணிக மாக்க 

(௬) 

(௪) 

(7 

(௩)



௪ சாற்றுக்கவிகள், 

ளெல்லையின் மகிமை வாய்ந்த வித்தலப் பு௮ராணஞ் சொல்ல 
வல்லவர்த் சேடி.ப் பாடும் வகைசெய நினைத்து நிற்க, (#) 

அன்னதை யுணர்ந்தன் னாரி லன்புரு வாய கோமான் 
பன்னரும் கலைகளாதி படித்தமுத் தடைக்கப் பேந்தரன் 
றன்னருக் தவத்தில் வர்க தநயன்செல் லப்ப நாமக் 
கன்னன்றன் னறிவா லாய்ந்து கருதிது முடிப்பத் தக்கோன், (டு) 

இவனென மனத்து ளெண்ணி யினிதுசொற் றியற்ற வேண்டச் 
சிவன்றிரு வருளே யென்று சிந்தித்துச் செய்யு டோ 
ஈவ5வ வணிக டோன்ற ஈல்லகழற் பனைகள் சான்ற, 
உவமையில் புராணமாக வுரைத்தன னவன்யா'ரென்னில், (௬), 

நெல்லையங் சன்ன லென்ன நிகழ்த்திடு நெல்லை காட்டுள் 
ளெல்லை.பில் வளமார் சேறை யெலுஞ்சமச் தானக் கல்வி 
வல்லுகர் முதன்மை வித்து வான்முக வூரில் வாழ்வான் 
சொல்லரு மமுதச் செந்தேன் சுவையுறக் கவிசொல் ஈல்லோன், (௪) 

கற்றவர்க் சன்பு காட்டுங் கருணைமா லிராம சாமி 

நற்றவப் புதல்வ ராக ஈவிலரு ரச லப்பேர் 

பெற்றபா வலவன் வேள்சுப் பிரமணி weirs Ques 

யு.ற்றவற் களையான் பாவி லொருவர்க்கு மிளையா வோங்கல் (௮) 

கேட்டவர் செவிக்கின் பெய்தக் ளெத்துநாற் கவியில் வல்லோன் 

கோட்டணி முகத்தன் செவ்வேள் கோகன கம்போழ். பாதத் 

தோட்டலர் மதுவையுண்டு சொலற்கருங் களிகொண் டூள்எம் 

வேட்டது பெறுமென் னன்பு மிகுகந்த சாமி வேளே. (௯) 

தனைஈச்சி னார்க்கினிய ரடியார்க்கு நல்லார் சம்புபரி மேலழகர் 

சதுமறைகக் ரர், முனைவரர்பே ராசிரியர் கன்னிரகாட்ட ரிபோன் 

முழக்குசேனாவசய ரரசஞ்சண்முகனார், வனைபுகழ்ச்சுந் தரலிங்க 

விறையனார் திருமுன் வணிகர்குழா மிருர்திர் நான் மசழ்வுகொடுகி 

னவி, யனைவருமோர்ர் ததிசயித்து வேண்டுவன வவித்தே யரங்கே 

தி௮ வித்தன ராலவரூழிவா ழி. (௧௦) 

சாற்றுக்கவிகள் மூற்றிற்ரூ 

WE



இத் நாலியற்றுவித்தோர் மாண்பு கூறல். 
ee eee   

திருப்பாண்டி சாட்டின்வளஞ் செழிச்சுவரி மழககரில் 
விருப்பாண்டி. னமுதெவரு மிசையகினி திடுமனத்தார் 
மருப்பாண்டி கழுக்களவ மலர்வணிகர் பலரவருட் 
டருப்பாண்டிற் பதியருளாற் றரணியுற்ற தெனத்தக்கான், 

ஆர்க்தவளக் கோயிலூ ராஇனக் குருமணியாய்ச் 
சார்த்தமுத்து ராமலிங்க சாமிசண்மா ணவர்பலரு 
ே ளார்ந்துணரு நால்வலியா லொழுக்கத்தா லுண்மைகிலை 
தோந்துகொளு ஞானத்தாற் ச றர்ததொரு மாணவகன்... 

மக.ரவரி யினிலைந்து மாண்புபெறு முதலுயிருஞ் 

சகரவரி கனிலேமுர் தன்பெயர்க்கு முன்படைத் தான் 
பக.ரவரி தாம்புகழான் பாவலர்க்கோர் தாயனையான் 
தீகரவரி மலர்க்குழலார் தமதுமயற் பிணிதவிர்த்தான். 

மு.த்தமிசை வனசமுகன் முத் தடைக்கப் பேந்திரன்றன் 
சிச்சமிசை மறவாது செயுந்தவத்தால் வருசெல்வ 
ணித்தமிசை யொ௫ோல்வர் நிகழ்த்து தமிழ்ச் ௬௬ தவரை 
யு.தீதமிசை யோகனுள முவப்பெய்தத் துதித்திரிவோன், 
நல்லப்ப னெனவுலகர் காடுவோ னங்குலத்தோர் 
புூல்லப்பன் னலம்பலகா ற். புரிந்துவக்கு. முழுவலன்பன் 
செல்லப்ப மாமன் சவபிரா னரிமழச்சர் 
சொல்லப்பன் னினனெம்பாற் ௮ுன்னியபே ர்ன்பானே, 

திருவருளோ வவனன்பின் திறர்சானே ஈமதுதவப் 
பெருவலியோ விப்பணியாம் பெறப்புரிந்த தெனகிருத்தக் 
தொருவகையாத் புராணமென வுரைத்ததறிக் தரிமழத் துப் 
பொருவகல்சீர் வணிகரெலாம் பொங்குமன மகிழ்வெய்தி, 
சுந்தரனார் திருக்கோயிற் றாயமணி மண்டபத்தில் 
வர்தரனூர் ககைகேட்க வகுத்தவிதிப் படி.புரி்தே 
யந்தரநா டதிசயிப்ப வ.ரங்கருந்து சிறப்பித்தார் 
திர்தரகா மெடுத்துரைக்குக் தன்மையதோ சாற் pale 

முற்றிற்று, 

(௧) 

(a) 

(௩) 

(@) 

(௬)
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J 

பாயிரம் 

காப்பு 

பொன்பரவு வெண்கபிலைப் பொருப்பு கிம்பமலர் 

பொறுத்த கொம்பை 

பின்பமுற மணந்துகலர் தீன்றெடுப்ப வளர்ந்து தனை 

யிறைஞ்சிப் போந்று 

மன்பருளம் தொறும்பூக்றுக் காயாது கனியுமத்தி 

யடியி னீழன் 

முன்பரலிப் புகுந்கவரே வெம்பிறவி Get gow 

மூழுகு வாரே,



௨ அரிமழத்தலபுராணம், 

பரமட$வன், 

பலதி றத்கமா நதிகளும் தன்வசப் படுத்தக் 
குலவு வாரிபோற் பலதிறச் சமயமுகங் குறு 

நிலவு றப்புரி சைவகா யகனெனு நிமல 

னிலகு மெய்பபதத் துணையலாற் எணைபிறி திலையே.(௧) 

உமையம்மை, 

பங்கயமுங் குவலபழு மாமபஓஞ்செங் கா௩களுமாம 

பலபூப் பூத்துக் 

Osan nwa; Bow ouch io | கோங்கரும்ப Ucn Garg s 

கொண்டு பேலாக 

தீஙகவரை யிடைப்பிறஈது வெள்ளிவரை பிருக்குமுக்கட். 

உருவின் மீது 

அககமுறப் படர்ந்துமணந இருக்குபொரு பூடகொடியைம் 

ஜொழு து வாழ்வாம, (௨) 

சபா நாயகர். 

வண்டாட வீரியிதழி பலராட வயங்குமதித் 
துண்டாட ஈதியாடக் துன்னியஈம மன்னைவிழி 

மண்டாட. வடியரின்பக கடலாட விரு. ழனிவர் 

கொண்டாடச் கூத்தா குஞ்சிசபா கம்போற்றி, (௩) 

வகா படியம்மை. 

உயிர் த்கொகை பலப்பிணி யொழிபப மாஈட 

மயிற்பொலி விிருகொளீஇ யமப WF JOM Lp 

குயிற்பெடை மராதக் கொழுகது பைஞ்சுக 

மயிற்பிடி யனையதாய் வணககளஞ் செய்குவாம், (௪) 

சுந்தரேசர். 

பவளமார் புரிசடையும் பொன்னிதழி மலர்த்தாரும் பனிநி லாவுந் 
தவளறீற் மொளிநுத.லுங் கரணைபொழி விழிமலருஞ் சங்கக் காதுப் 
கவளமத கயவுரியு மபயலர தாம்புயச்செய் கரமு முந்தா 
௮வளவிளங் கியமார்புஞ் சொக்கேச ரடிமலருந் கொழுது வாழ்வாம்.



பாயிரம், 

மீனாக்ஷியம்மை. 

கருணைவழிர் தொழுகுமிரு விழிமலரும் பொன்னமர்செங் 
கமலம் போலுந் 

திருமுகமூ கிலவுமிழுங் குறுஈகையும் பவளமெனத் 
கழ்செவ் வாயு 

மருமலியுஞ் செங்காக்சண் மலர்க்கரமுஞ் சறடியும் 
வயங்கக காட்டித் 

தெருண்மருவ வெமையாளு மங்கயற்கண்£ னுமையாளைச் 
சிதை சேர்பபாம், (௬) 

திகஷிணாமூர்த்தி, 
ஆலமர் தடிமேலி வாகறெந்ச பூரணமென் 

பதனை மோனக் , 

கோலமுதிஇத் தெரித்தருளிச சுட்டுவதற் கெட்டாத 
குறிப்பைச* செஙகை 

மேஉமைசின் முததிரையால் விளககொல் வரையாண்ட 
விமலன கஞ்சம 

போலமரும பதமலரை யகத்திருத்தி வினையளை ச்௮ம் 
போகி யுய்வாம. (௪) 

முூனனாண்டவிராயகர், 

மின்னாண்ட சடைமுடியு மறுகாதி ஈறுமலரும் 
வெண்ணி லாவும 

பொன்னாண்ட. திருவுருவு மங்குசபா சக்கரமும் 
டொருவெண் கோடு 

மெனனாண்ட கருணையுங்கொண் டரிமழத்தி லன்பர்குழா 
மெய்தி வாழ்த்து 

முன்னாண்ட. விமாயகளைப் பன்னாளும் தொழுவரின்ப 
முழுகு வாரே. (௭) 

பரிபாலவிநாய்கர். 

வரிபாடு ஈறுங்கடுக்கை மலரானை யடியருள வாவி தோறும் 

விரிவாக மலர்வானைக் குறுமுனிவன் கமண்டகரீர் விபுலை மேவப் 
புசிவானை யரிமழமா புரிவானை வெலுஞ்சிறப்புப பொருந்த னோக்ூப் 
பரிவாச் வெழுர்தருளும் பரிபால விராபகனைப் பராவி கிற்பாம், (௯)



அரிமழத்தலபுராணம். 

குமாக்கடவுள், 
இகந் சவரை வாணியனென் ந.றிந்துமறை யவனென்னச் 

செப்பி வந்து 

புகுக்கவளைச் சிறைப்படுத்தி வடுகளனுக்குத் துணையாகப் 
புடவி போற்ற 

மிருந்தவிடை ய.னுக்குரிய விழி வலைச் புத்திரன 
மேவி பன்பாற் 

றகு்தயா பாரிகளோ டிணங்கெறை செட்டி பதக் 

தலைமேற் கொள்வாம். (2) 

பாலதண்டாயுதபாணி. 

ஞாலமுண்டாஞ் செல்வமுண்டா ஈன்மக்கட் பேறுமணக் 
கோலமுண்டால் குணமுண்டாங் குறைவிலா வாயுவுண்டாஞ் 

சீலமுண்டாஞ் சறப்புண்டாக் திருவளரு மரிமழத் அப் 

பாலதண்டா யுதபாணி பாதபங்கே ர௬ுகந் தொழவே. (௧௧) 

செல்லத்தையனார். 

மறங்காட்டுஞ் சமர்க்கள த்து மாற்றலரோ டெதர்த்தவர்க்குத் 

திறங்காட்டிச் செண்டுகொண்டு செருச்செய்து திகைத்தன்னார் 

புறங்காட்ட வயமேவிப் பூரணைபுட் கலைபதியா 
யறங்காப்போ னாஞ்செல்லக் தைய0ணா ரடிபோற்றி, (௧௨) 

முத்தையஞார். 
செய்யவளைத் தன்மனையாச் சேர்ந்தநெடு மாலான 

தையவிடதக் தையனரு டரவருமாண் டலைத்துவசக் 

கையனரைக் கரியுகைக்கும் கடல்வண்ண னறங்காக்குக் 

துய்யவன்முச் தையனடிச் அணையென்றுந் துணையாமே,(௧௩) 

வயிரவர். 
கூவிலை வேலவன் முச்கன் பைந்அழாய்் 

தேவனெய்த் தோர்பெறு தீர்த்தன் ஞாளியூர் 
காவலன் நிகம்பரன் கபாலி காரிதன் 

சேவடி. மலர்கலேச் இந்தை சேர்த்துலாம். (௧௪)



பாயிரம், 

விளங்கியம்மன். 
களங்கரிய பரனாகங் கலந்தபரை யமிசமாய்த் 
அளங்கலிலா தரியுகைத்துச் சூலமெடுக் தொளிஈயனக் 
குளக்கவின வலகையெனுங் கொடிபிடிக்செண் டோள்படைத்து 
விளங்கியம்ம னெலுமாமம் விளங்பெம்பை பதம்பணிவாம். (சுடு) 

சரசுவ௫ி, 
பூமகளை மலர்மகளைப் போலாது தன்கருணை த் 
தேமுதவி யறகெறியிற் செலஞானச் சுடர்காட்டிக் 
SI (Up peor Chit sa sora கதியளிக்குங் கலைமகளா 
நாமகளை யஞ்சலிப்பா ஈமதுவினை பஞ்சலிப்பாம், 

BG OSG sani. 
சாத்தி ரப்பொரு ளார்தளி 

வேக்தி ரத் தவன் மெய்க்குரு 

கோத்தி ரத்தலை வன்பதர் 

கோத்தி ரிப்பது ஈந்தொழில், 

இருஞானசம்பத்தசுவாமிகள், 

அங்கமறை யருள்புரியுஞ் சங்கரனார் பலியேற்க 
வணியக் கொள்ளு 

மங்கிமிரண் டையுநீங்கப் புரிவான்கொ லெனத்சம்மு 

னடையுக் தோறு 

மங்கதிகஞ் சங்கைய OS திருமயிலை வணிகர்சுதை 
யஙகர் தன்னை 

யங்கனையாம் படி.பாடும் பி.ரமபுரப் பெம்மான்பொன் 

னடிகள் போற்றி, 

திரு சாவுக்கரசுசுவாமிகள். 

சூழ்ந்ததமிழ்ப் பிரமபுரப் பிள்ளையார் சிவிகையைத்தாஞ் 

Fine go பின்னா 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௪௮) 

வீழ்க்தடியி லவர்வணங்கித் சமீஇக்கொள்ள வொருங்கேட 

use ogg gs



அரிமழத்தலபு ராணம், 

தாழ்ந்தவரே யுயாலெலும் பழமொழியை விளக்யிட்ட 
தாலத் தேவை 

யாழ்ந்தமனத் தொடுகினைந்து அதிபுகன்று வணங்கயவ 

சருள்பெழ் pluses co. (௧௯) 

சுந்தரரூர்த் திசுவாமிகள். 

சங்கிலியாற் ரொடக்குண்டு பரவையிடைக் களித்தாடி.த் 

தமிழா மூன்று 
அங்கமத மழைபொறழிக்து வினைத்தருவை யெறிந்துசத்தி 

அல்கு பாகன் 

கொங்குவளம் பெறக்கொடுக்கு முணவுண்ட சுந்கரனாங் 

குஞ்ச ரத்தின் 

செங்கமலச் திருவடியெஞ் சிந்தையெனுக் தடத்கலரச் 
செய்அ வாழ்வாம், (௨௦) 

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள். 

எர்.நாற்கு மெப்பொருட்கு மிறைவன்மலர் த் திருக்கரர்தொட் 

டெழுதச் செய்த 

வர் நாற்குச் கவிராகன் கோனிதியைச் சம்புவுக்கே 

யாக்கும் பண்பான் 

முன்னூக்கு பரியுமதை யுகைப்போனுஞ் சம்புவென 

மொயம்பிற் கொண்டு 

பன்னூற்கு ஈலங்கொடுக்கும் வாதவூர் வள்ளலடி. 

பரவி வாழ்வாம். (௨௧) 

தண்டியடிகள், மற்றைதாயனமார், 

தருமகெறிச் சிவபூசைக் கூறுசெயுர் தர்தைபதந் 
தடிந்து பூவின் 

மருவுசிவ பணிக்கூ௮ புரிபவரைச் தண்டிக்கும் 
வலியா ரென்னப் 

பொருளமையும் படி.கண்டி யடிகளாம் பெரியரடிப் 
போதை மற்றைக் 

தெருண்மருவு சிர்தையடி யவர்குழுவை யெர்நாளுஞ் 
ந்தை சேசர்ப்பாம். (௨௨)



green. 

குல்குருவணக்கம், 

கிலமிசையின் பத்திவலை கொண்டடைவா ரஎங்களிப்ப 
Carew wre 

யிலகயெசின் மு,த்திரைக்கை காட்டலுடன் பூதிமணி 

யியைந்து காவி 

நிலவுடைய தாக்கொண்டு மீதுறைசை வலம்பெறவே 
நெடிது வாழ்ந்து 

ஈலகருணை ச் தடமாமம் பலவாண குரூமணியை 
நயந்து வாழ்வாம். (௨௩) 

வாழ்த் து. 

எ,த்தலத்து மிகச்சிறந்த வரிமழத்தி லெழுர்தருளி 

யிருக்கும் வேத 

வித் தகன்சீர்க் கதைபாடு வித்தவர்சொன் னோகேட்டோர் 

வியன்ஞா லத்திற் 
புத்திரருஞ் செல்வமுந்தீர்க் காயுவும்பல் வகைச்?றப்பும் 

பொருதி வாழ்வர் 

நித்தியமாங் கதிபெறுவர் வான்பொழிடம் வளம்பல்கு 

நிலத்து மன்னோ, (௨௪) 

    

அல்லாருங் குழலுமையா எிடப்பா லு மழுமாலு 

மகற்றிக் கன்னல் 

வில்லாளி யுடல்பொடி.த்து.ச் தன்னையுணர் மெய்யடியார் 

வினைவிட் டோடக் 

கல்லாலி னெழுந்தருளுங் கடவுணர்திக் கருளவவன் 

கற்ற கேள்வி 

வல்லானாஞ் சனற்குமர.ற் கோசவவன் கியாதனுக்கு 

மசபிம் சொய்றான், (௨௫)



அரிமழத்தலபுராணம, 

காவாயிழ் ரோன்றுமவ னாவாயாத் சூதனுக்கு 

CHUL ராணக் 

காவாகு வாறி லுயார்திலங்கும் பிரமாண்டக் 

கற்ப கத்திற் 

வாச வருண்மணமு மன்புமது வும்பொருந்துஞ் 

சைவப் போது 

மீவாழும் படி.விரிரக பலைக ளூளவவற்றின் 

மிளிரு மொ னறில். 

பத்திசச ஈனியொழுகப் பழுத்தசெ முங் கனிபோலும் 

பணியா ரங்கொள் 

பித்சனென வர்தருளுஞ் சுந்தரே சன்பெருமைப் 

பெருக்க மித 

வுதீதமமாங் கனிரசத்தை யுண்டுபவப் பிணிமுழு 

மொலஜிக்க மோலோ 

செத்கனைய ருரைப்பரிதா லரிமழத்தி லிருப்பவரி 
லென்று நல்லோர். 

சிவகேயப் பெருஞ்செல்வர் பூதிசா தனவகையிழ் 
சிற தார் முன்னைத் 

தவமேவி கிதியாதி தழைச்தோங்குர் சன வணிகர் 
சைவ Curae 

நவமான திருப்பணிகண் முதற்பலவும் விருப்பணியெர் 
நாளுஞ் செய்வோ 

ருவமானஞ் சொலற்கரியா ரிரப்பவாக்குக் குறிப்பையறிந் 

(௨௮) அதவு நீரார். 

இர்ஈகரிற் பலகுலத்தா ரிருந்சாலு ஈகரத்கா 
ரிவசேோ யென்ன 

மன்னுலகி லெல்லவருஞ் சொல்லவரும் புகழாளர் 
வாய்மை மாரூர் 

முன்னுரைசெய் சுந்தரசா தன்பெருமை யியற்பாவான் 
மொழிலிச் தேத்த 

ஈன்னருளக் கருதியற்றா ரன்னவருள் என்பாலே 
ம்பா லெய்தி, 

(௨௭) 

(௨௪) 

(௨௯)



பாயிரம். Sa 

முதிதலத் தஞ் சறப்புடைத்தாய் முத்தலத்து வழித் இதிவள்செய் 

நதா சோன 

விச்தலத்துப் புராணமதைப் புத்தமிழ்தத் தமிழ்ச்கவியா 
லிசைச்துப் போந்தா 

லெத்தலத்து மிசைபாப்பு மெங்குலக்தார் இறப்புதவி 

யேற்பா ரீது 

கைத்தலதக்தகா மலகமென்ரா ரெங்கனம்பா டுதுமெனனக் 
கலக்கம் கொண்டேம், (௩௦) 

ஆனாஅஞ் சுந்கரனா ரருளெ௮வு முற்றுவிப்ப 

தாகு மென்றுக் 

கேனாலுஞ் சரகத்தார் புனைவணிகர் தமதுண்மைச் 
சிந்தை யாதிற் 

போனாலு மதுமுடியு மென்றுமன மொன்றுகலும் 

புகன்றேறக் தேவர் 

Care B65 செயற்கரிதைச் சி௮ுதுரும்பு மிறையருளாற 

கூட்டு மன்ற, (௩௧) 

அ வையடகசம், 

ந்தாத மொழிச்சிறுவர் சிறுவிட்டின் மணற்சோறு முந்தா, ழ் 2 
செய்து வைத்தே 

விருந்தாக வச்சோறு மட்கறியும் படைத்துண்ண 

விளம்பி னாலும் 

வருர்தகாமன் மகிழ்ந்து தந் சாயர்ன்றென் அுவப்பெய்தும் 
வழக்கா ற் சல்வி 

பொருக்காதேன் புகலுமிர்தப் புன்மொழியு சன்மொழியாம் 
புலமை யோர்க்சே. (௩௨) 

பாயிரருற்றிற்று, 
ஆக செய்யுள் ௩௩. 

 



நரரரிர்சசிச்சிச்சிச ச சசரத்கித்தத்தத்கத்கக்கதக்கம 

நாட்டுப்படலம், 

டட ஒர. அ 

உலகெலாம் போற்றும் வெண்ணிலா மரபி னோங்குமன் 
னவர்புரி தவத்தாற் 

விலகவா ணுதமெம் பிராட்டியும் பிரானுர் தேவர்சே 
பைதி யாகி 

கலமுறப் புரிக்த முமரனுஞ் செங்தோ னடாத்திய 
மாண்பினஞா லேளை ச் ° 

தலமுறு பற்பன் னாட்டினுஞ் சிறந்து தழைப்பது 
பாண்டிஈன் னாடு, (௧) 

பருப்பதங் கான மருதமம் புராசி பயிறரு வளனெலா மொருங்கே 
யிருப்பது கும்ப சம்பவ னாதி யெண்ணிலா முனிவ. ருளத்து 
விருப்ப தமிழுர் தென்றலும் விரவி வீஈபு விளங்குதென் பொதியப் 
பொருப்பது காலெண் வகசையற மியாண்டும் பொலிவது பூழிய னாடு, 

விண்ணவர் நாட்டிற் சறர்கதென் பதனை விளக்குபு 
பத்து நா ரன 

கண்ணவன் மகட்குங் கருணையங் கடலாக கடம்பணி 
தீடம்புய வேட்கும் 

பண்ணவர் குழுமித் திருமணம் புரிந்த பரங்கிரி 

முதற்றலம் பலவு 
ஈண்ணிய பெரும்2ப அுடையது நீதி ஈடையது 

பாண்டிஈன் னாடு, (௩) 

ப்கயா சனலுஞ் சங்கபா ணியுமேற் பறந்து8ழ்ப் 
பாய்ற்துகா ணொண்ணாக் 

கங்கையார் வேணிக் கருணையங் கடலாங் கண்ணுதன் 
மானமமுப் பிடித்த 

செங்சையா ரெண்ணெண் டிருவிளை யாடல் செய்தநா 
டியாஈததென் பதற்குச் 

சங்கையார் கொள்வா ரொப்புயர் வின்றித் தழைப்பது 
கெளரிய னாடு, (௪)



தாட்டுப்படலம், க்க 

வில்லவ னாடு நேரிய னாடும் வியன்றமிழ் 
நாடென வொருங்கே 

சொல்லவர் இடினு முழுமுதற் கடவுள் சொற்றமிழ்ப் 
புலவோ டினிது 

புல்லிமுற் சங்கத் திருக் தமி மாய்ந்த பொற்பினை 
னைந்துகாண் பொருந்த 

மல்லலங் கல்வி செல்வமெப் யறிவு வளர்வது 
தென்னவ னாடு, (௫) 

மழை. 

பெறா தால் தோகையையே விளக்குகையான் முசலிநிறம் 
பெற்ற வானக் 

திருந்துவன மாலெனும்பேர் சேர்தலினாழ் இந்துவிடைச் 
செறிவுற் றங்கண் 

பொருக்துபெரும் புவன த்தைக் கைக்கொண்டு மேன்மைமிகப் 
பூண்டு மீண்டு 

Ais st காகமிசைச் தாய்ப்புரவுக் குரியதென 
விளங்கிற் றன்றே. (௬) 

இலங்கியவிச் தகைமையுறு கருங்கொண்டன் மிகமுழக்க 
மெய்தித் சென்றல் 

விலங்கலிடைப் பலவம்புத் தாரைகளைச் சொரிந்துறுசல் 
விண்ணோர் வேந்தன் 

பலம்பெறுதன் பழம்பகையாம் பருப்பதத்தைப் பொருதுவரும் 
படி.விற் கொண்டு 

துலங்கியிரும் பலவம்பு,த் தாரைவிடும் பான்மையெனக் 
தோற்று மாலோ. (ஸூ 

தாணுவெலும் பெயருறலாற் சங்கரனென் றகங்கருதஞ் 
சங்க பாணி 

மாணுறுமஞ் சனமாட்டி மலர்தூவிச் சுடர்காட்டி. 
வழுத்தன் மானுஞ் 

சேணிருந்து வரைமருகவி நீர்பொழிந்து மணிதெறிச் 
திகழ மின்னிக் 

காணுமொலி தரக்குமுறல் காத்தலைபிப் புவிக்யெற்றுங் , 
கரிய கொண்டல். (7)



அரிமழத்தலபுராணம், 

கனிவுடனென் மகண்மணந்த சந்தனுக்குத் தம்மகளைக் 
களிப்பாத் தந்தே 

பினியவென்பு,த் திரிவாழ்விற் பாதஇகொண்டு மருகளையல் 
இருத்தும் வெய்ய 

சனிவலிமைக் குறவர்வரை தளைப்பொருக வெனப்போடு 
நவில மிக்க 

தனிதசமொடு முற்றுகையிட் டதுபோலும் வரைமேவித் 

கீழங்கு மேகம். (௯) 

குறிஞ்சி, 
பூதி மேனிய மாநந்த வெள்ளமும் பொருந்தி 
யோது வேணியுர் தண்டமுக் தோலுமே a; 068 p 
யாதி சாயக ஊடிகினைத் துறுமருக் தவர்போன் 
மீது லாவும்வேள் காவலின் விளங்குமவ் வெற்பு. (௧௦) 

குறவர் தஞ்சிறார் வரைமிசை யேறியே குலவு 
நறவெ டுத்தவண் கும்பத்தில் விடுத்தனர் ஈகைத்துப் 
பிறக தைப்பிழி மெழுகெலா மவ்விடைப் பிறங்கு 

கிறைதெ ரிப்பவர் போத்றுலாத் இடைவைத்து நிற்பார் (௪௧) 

ரக்த னக்குழா மிடபத்திற் சிற சாடிப் 

பொருக்கெ னப்புகப் பயத்துட எம்புலி போகும் 

வெருக்கொ எப்பெரு விறிட்டு மேவுகை விலங்கற் 

இருக்கும் வாளரி நோக்க லுங் €ழ்விரைர் செய்தும். (௪௨) 

வன்னி யா.தலி னம்மா மேடமேன் மருவுல் 

கன்னி காரமுற் நிடமிசைப் போங்கன்னி காரர் 

துன்னு பத்திர தனுசுமே லியைபொடு தோயு 
மின்னு, ஈற்சுளைப் பாணியிற், கடகமு மிஸிரும், (கூ) 

வேறு, 
வீண்டொடச் செறுஞ்ிறை. மேவப் பெற்ற 

மண்டொடச் €ழ்ச்செல்வாய் மாய்தி யென்றல்போ 

வெண்டிசை பிலுமு௮ மீயழ் புற்றெலாம். 
கண்டுறிஞ் ளெகெறுங் காடி மீட்டமே, (௧௯)



தாட்டுப்படலம், ௧௩. 

கொம்பெனிற் சொயபிலாக் கொம்புங் கொம்புகொ 

லெம்பெருங் கொம்புகட் கணையுங் கொம்புகள் 

பம்புமெவ் விலங்கினும் பார்க்கொ ணுவெனக் 

கும்பொடு களிப்பன குலவு மானினம். (௧௫) 

வழு.க்.துமிவ் வரையிடை வாழும் வல்லிய 

மழுத்துறு பசிக்கும்புல் லருந்து முமையால் 

விழு,த்தகு வறுமையான் மெலிந்துந் த தரு 
வொழுக்கமுற் அுயர்க்தவர்க் குவமை சால்வ.து. (௧௭௬) 

வேறு. 

வடுப்பவரை மலர்முகத்தோ டங்கைகிரித் தழைத்துவந்து 

மடுத்சபல சுவையமுதம் வழங்கலுறு மாண்பினர்போ 

2டுத்தமலர் முகங்காட்டி யினியதலிர்க் கரம்விரித்துத் 
தொடுத்தபல சுவைக்களியுஞ் சொரியுமுயர் சோலையெலாம், (௧௭) 

பெரும்பொருளுஞ் செல்வாக்கும் பெத்ரா லுங் கொடியவர்பால் 

விருந்தினர்கள் செல்லாமே விலயகல் பான்மையெனச் 

தீருஞ்சிறர் த மணமலர்கொள் சம்பகமூம் வேங்கைகளும் 
பொருர்துவெம்மை யு.௮ுதலினாற் புகுகாபல் வண்டினமே. (௧௮) 

கதம்பமிறைப் பதுவென்ன மகரந்தங் களைவிச 

மிதந்தருபன் னீரென்ன வினியபனித் அளிசதறும் 
விதங்கொளிலை சகனிமலர்கண் மிக்கதொனி யோடு த்ரு 
கிதம்பெரிது மணப்பர்தர் நிலைகாட்டுஞ் செழுஞ்சோலை. (௧௯) 

இரவிஈடுப் பகலினிலும் வெம்மையொளி யின்மையினாற் 
ப.ரவிவரு கடுங்கதிராம் பகைவலுக்குப் பயர்தொ.துங்கி 

விரவிமனக் கலப்பெய்தி மிளிர்பனிய மிகுகுளிரு 

மிருளுமடுத் தொவித்திருக்கு மிடம்போ லு மிச்சோலை. (௨௦) 

Cam 

கீதியிறை யா.ற்கொடுமை மறைந்துகொடுல் சோலொழிக்து 

நிலத்கோ ர௬ுள்ள



இரு? அறிமழச் தலபுராணம். 

மீதுபெரு ம.ழ்ச்சிகிறைர் துறுவதுபோன் மிகுமழையான் 
விலங்கும் புள்ளு | 

மோதியொடு குடம்பையிடை யொளிப்பவெம்மை சிறிதுமிலா 
தொழியத் தென்னன் 

பூதரமெல் லாங்குளிரும் வெள்ளமுமே யிடங்கடுடாறும் 
பொலிந்த மாதோ, (௨௧' 

வேறு. 

விண்ணிடை யிருந்து விழ்தரு புனலை விருக்கங்க 
டளிர்க்கையாற் கவர்கது 

நண்ணிய தறிச்து காலலைச் தடுத்தோர் ஈளிர்பெறச் 
சிதறுமித் தோற்றம்' ் 

புண்ணிய ரொருவாக் தேரு பொருளைப் புகுக்திடைக் 
கரஈதவா தம்மைத் 

திண்ணிய ஜொருவன் புடைத்தடுத் தவர்க்குச் சேர்த்திட 
லாமெனத் திகழும், (௨௨) 

வேறு. 

. குங்கு மத்தொடு மாலைசெஞ் சந்தனங் கொண்டு 

பொங்கு வாசமும் பற்பல பணிகளும் பொருந்தி 

வங்க வாரிசெல் பொருகையம் தண்ணதி ம$ூழ்தாய் 

தீங்கு மில்லம்விட் டன்பனிற் சேர்பவட் டகையும். (௨௩) 

நிரைகொள் பல்வகைப் பொருட்செருக் குடையயர் நிலத்தின் 

மருவு தம்மவார தமையுந்துன் புறுத்துதன் மான 

வரையி னின்றெழு தாமிர பர்ணிதான் மன்னும் 
கரையு டனறருக் களையலைக் க.ரங்கொடு கடுக்கும், (௨௪) 

விலகு பன்மர வளைளொக் கனிபல விழ்த 

லிலகு மெம்மினத் தெதிரியோ வெனச்சென மெய்இப் 

பலதி ரண்டகல் விசலும் பயங்கொடு பணிவாய் 

நிலவு கப்பமிட் டிறைஞ்சுத.லும் போன்மென நிகழும், (௨௫: 

வேறு. 

தளிர் தரவோ ரிடம்படினு முடலனைத்த மயிர்பொடிப்பக்ஷ் 

குளிர்வகளு லாலமென்றுங் கொண்டவர்கச்குச் சுவைகொடுக்,



காட்டுப்படலம், ௧௫. 

விளிகலுமுச் ச2கம௫ழ் மிகவுதவுக் தன்மையினாற் 
கெளிதருகல் லமுதமென்றுஞ் செப்புவது தேற்றுகதி, (௨௬) 

அடித்தவுட னளிர்மிகையா லாகமெலரீம் விதாப்பியற்றித் 

கொடுத்தவிசை யாலொலியா லெவர்மனமும் BING DS 
யெடுத்துரைக்கப் பலவிதமா மின்பமேன் மேல்வளர்ச்கு 
மிடித்துளைத்து. ஈலஞ்செய்யு மினியவர்தம் மியல்பென்ன.(௨௭) 

ஊணுரிய பலபொருளு மூண்டாக்கக் கொடுத்தெவருங் 

காணும்வகை தானுமுண வாயிருந்து களிப்பித் து 

நீணிலத்து வாழ்பவரை நிச்சலுமோர் தாய்போலப் 

பேணுவதா லிணையில்லாப் பெட்பின்திப் பேராறே. (௨௮) 

கந்தனிரு கழல்பரவிக் கைகுவித் துக் கானவர்கள் 

சந்த௩றும் தருக்குலத்தைக் தீறிச்கொதுக்இத் தழலூட்டிச் 
செந்தினையு மலைகெல்லுஞ் செழிப்பவிதைச் சனரம்மா 

வந்திலுணா வேட்கைவினைக் காகரமே யாமன்றோ, (௨௯) 

வேறு. 

குளிர்பொறுக்க மாட்டாமற் குவட்டாரசு கொண்டமயிர்க் 
கூச்ச லென்ன 

ஈளிர் தழைத்த முளைமுளைத்துப் புனமனைத்தும் 
பருவமுற்றி ஈண்ணு மெல்லைத் 

தளிரகற்றி மரமொடித்துப் படகமிட்டு 
மிசையிருந்து சட்டை தாங்கி 

யொளிர்மணிக்கற் களைகிரப்பி யுல்ருக்தார் கொங்கிருந்தா 
ருடைய மாதா, (௩௦) 

நெடிய நல்லுணா வேட்டுறும் பறவைக ணிற்குங் 

கொடியர் கற்களால் வருந்தியே மீள்வன குசைநீர்ப் 

படியிற் பாவல ருலுத்தர்பாம் பொருள்பெறப் பாடிக் 

கொடியர் சொற்களால் வருந்திமீள் வதுகிகர் குறிக்கும், (௩௧) 

கொடிக்கு நேரிடைச் யொதம துரைஈலங் கொள்வா 
னடுத்த சள்ளையும் பூவையு மிரிர்திட வடிப்பார் 

படிக்க வந்தவர் தமக்குத்தாம் படி.த்தமை பகரா 

மடக்கொ டுஞ்செயற் கற்றறி பேதையர் மான, (௩௨)



௧௬ அரிமழத்தலபுராணம், 

SES STOW சிற்றிடைப் பணைமுலைத் sora gs 
தத மாதரார் விசிய தனிமணி யினங்க 
டந்த வேலியின் புறத்திடைக் தயங்கலத் தந்தர் 
தத மாமணி யாமெனச் சாற்றலாக் தகைத்தே, (௩௩) 
இரும்பு தோற்றிடு மெய்யின ரிருண்மரு ணிறத்தர் 
திரும்பு கோளில ரமரிடை க்கானவர் இரள்கள் 
கரும்பு தோற்றிடு மொழியினர் சமலத்தின் மருவுஞ் 
சுரும்பு தோந்றிடு விழி.பினர் தோகையர் பலரும், (௩௪) 

வேறு, | 
மானமுதீலா யினபடுப்ப வலைவிரிப்பர் லவேட 
பேனமுத லியவரவில் லெடுத்துறுவர் லவேடர் 
சேனினிய கனியெடுத்தத் திரிபவர்சற் லவேடர் 
கானமருங் இழங்கெூ)ததுக் களிப்பவர்சிற் லவேடா, (௩௫) 
உருவாலே யரக்கரெனற் கொருகுறைவக் இரதந்த 
மருவாமை யெப்பொழுஅு மலையார்கள் விலங்குகளோ 
டொருவாத நட்பினர்போ லொருங்குறைவா ரிரும்பனையார் 
தெருவாசல் விடெலுஞ்சொற் செப்பறியாத் தலவாசர், (௩௬) 
இந்திரனன் பாற்றருமோர் பூங்கொம்பை யடைந்தகுக 

னையவேடர் 

தீர தவொரு மலர்கொம்பைத் தானுறுமுன் னொருகொம்பைத் 
தாங்கித் தன்முன் 

வந்தவன்மற் டுராருகொம்பை மருவிவரப் புரிக்துபின்றான் 
மணந்து வாழுங் 

க5$தவசை வளனமுழுதுங் கழறுவரார் தூர்க்கைநிலங் 
கருதிச் சொல்வாம், (௩௭) 

பாலை, 
பொருப்பனைய நெடுந்தடத்தோட் காளையர்க்குக் 

தீளாவநகைப் பூவைமார்க்கும் 
விருப்பமிக மிசப்பெரூகு மன்புகீர் தனைக்கடக்க 

விடுவ தல்லாற் 

பருப்பதமா ஈதிவாமி Asda BC rn விலுர்சன்மேழ் 
பட்ட ஞான்றே



தாட்டுப்படலம், கள் 

BIL DS BIS) HIM அளித தனைய மிலதாக்இ 

யுலவும் பாலை. (௩௮) 

தேங்கமழ வீங்குகுராப் பாவையீன் 2 ைமுருங்கை 
தெரிது தன்மேல் 

முங்கியவெள் எணிமலராத் சாற்றுதலு WO ds Ow gt 
தமைபபுக் கொண்ட, 

கோங்குபெரும் பொன்செரரியும் பாலைகிலத் சன்மையெம்மாழ் 
FDO cst HG cap 

பாங்குபெறு மாதவளுர் முல்லைகிலப் பாடிவளம் 
பாடிச௪ பொலலாம, (௩௯) 

. 
(ேல்லை நிலம், 

அணிபெஅ௮ கடலையெள் எங்க முற்றதான் 

மணிபெறு கமபினம் குநிர்வ எர்ச்சயொஜற் 

றிணிபெறு னஅவரையுஞ் சோத மாண்பிஷழ் 

பணிபெறு மாலெ கரும ப.ரசத கானக(ம. (v0) 

LICR LDU H காய்வெடி. பன்னற் செஞ்மசெடி. 

யிருமபுவி யவர்கனக அன்ன லாற்றினு 

மொருங்கவர்க் கணிபுரி பயி யால்வ ரம் 

பெரும்புகழ் தறுமபிய பெற்றிச் தொ ம் ருமால், (௬௧) 

1Bi5 BB பெரும்பொருண் மேவு காலைபிற் 

ரரீந்தலை வணங்கிடாச் சகவி றன்மைகேர் 

மாந்தாமபோாற் கம்பின மணித்த ரட்கஇர 

போக்துறி நிமிர்தலை பொருக்து மெங்கணும், (௪௨) 

பண்டுமா லாயர்சம் பதி. லியாவருவ் 

கண்டிடா வேலைபிற் கருது வெண்ணெயை 

யுண்டுபின் வேண்டுமென் ஜரெளித்று வைத்தபல் 

௮ண்டையே யாமென வொளிரு மாம்பிகள், (en) 
ச 
சொலக்தகு பூவையின் பூவின் சூழி 

னலத்தரு மாம்பிச ணண்ணல் கண்ணனீ 

விலக்குதி கரத் தலை வெண்ணெய் கொள்கெனா 

Bo. Bhd தருவது நிகரு நீசவால், (௪௪)



கறு] அரிமழத்தலபுராணம். 

ஆடக மெனும்பெய ரடுக்கு மென்னவே 

நாடக மெங்கணு நவிலப் பொன்னிற 

நீடிய துவரைக ணெடிது பல்குவ 

மாடமுங் கடலையு மான மல்குவ. (௪௫) 

வாடிவர் தவர்க்குக்காம் வறுமை யெய்தினும் 

பாபெட் டமுதிடும் பண்பு ளாரென 

வாடவர் கோடையி னாம் ஈத கூவனீர் 

மாடுகொண் டூறைத்சவண் வளர்ப்பர் பல்பயிர், (௪௬) 

வேறு 
விண்டாலும் விரைமுளைக்கு மிக்க£மணந் தரும்விரோந்து 
கொண்டாலு மிடையிலிலை கொண்டாலு முணவாகு 
முண்டாமிப் பலகுணத்தா லுளமஇழ்ர்து ளெர்க்கனபோற் 
கிண்டார ணிபிற்பலபாற் செறியுமல்லி £ செடிபினமே, (௪௪) 

வேறு. 

வாதமுக லியமிகுதல் குறைதலுரு இருப்பினல மருவி வாழும் 
பூதவுடம் பினைப்புரையக் கான்மாரி வெ.பிற்குறைவு பொருந்தி டாமன் 
மேதகவு முமலுறி னத்தனையும் பொன்னாக விந்து மேவுஞ் 
௪கமலி ரேகமிர் மாட்டல/2 ரகம்போலச் செழிக்கு மெங்கும்.(௪௮) 

வேறு 

தனது சேயர்க்கு மாணவர் தமக்குமுத் தமதா 
லினையெ டுத். தரைப் பவரவர் நல்வழி யெய்த 

வென௮ பேர்சொலி ஈல்வழிப் படுத்துவ ரென்னா 

மனமு வந்தன முயலினம் பலபல வாழும, (௪௯) 

உரிய வென்பெயர் பெறுகரி யிசையினா லுருவாற் 

பெரிய வேளமென் குமரவேள் கரமுறப் பெறுமோ 

விரவி யின்புட னெய்திடக் கூவுமோ வென்று 

கருவ முற்றிய கானவா ரணம்பல கஞலும், (௫௦) 

தம்மு யற்சியால் வருபொருண் ம௫ழ்வர்சற் ஜேனு 

மம்மு றைப்பட. மாத.ரார் வளர்,ச்திட வணியா 

விம்மு னபந்தள வரும்புடன் மேவிய வேலை 

யிம்மெ னப்பெரு விழாச்செய்து ம௫ூழ்வரமெல் லியரால், (௫௧)



காட்டுப்படலம். Ex 

சொன்ன லங்கொடு துய்த்தலா லண்டாபேர் சொலலான் 

மன்னிகாடொறும் பாடியி னலஞுறு மாண்பாற் 

துன்னு கோக்களைச் சூழ்தலான் மேவிய தொறுவர் 

பனனு நால்பல கற்றவா தாமெனும் பண்பார், (௫௨) 

வேறு 

ஒருகடலை புண்டபெருக் தமிழ்க் சலைமைச் குறுமுனிவ 

னுள்ளம் வெள்கப் 

பெருகுபல கடலையுண்பா ரெட்டுவரை மயையுச்தின்னப் 

பெறுவா ரஷ்றி 

மரறாவுபல மாடங்கள் வபிற்நிடையே கொண்டி டுவார் 

வாழு மாண்பாற் 

பொருவி௫று வியர்தவத்துப் பு.உல்வருக் கியாவர்நிஃர் 

பொருந்து நீரார், (டவ) 

கற்பைநிதம் வளர்க்கின்றேக் கற்பின்முன்னே மாகநினைக் 
கற்பிற் சென்றும 

பொற்பமா்காட் டாப்புகலப் பொருந்தினைநி கடைபடுமா 
புரிவோ மென்ன 

வற்பினியற் ௮வரபோலோர் தவீசினு இ யருந்ததி€ழ் 
வைத்து மத்தா 

லற்பவிடைச் சயரென்னும் பெரி பவிடைச் சியர்கடையு 
மமலை யெங்கும், (௫௪) 

வேறு, 

காயா வுடனே செழிப்பாகக் கலின்சேர் முல்லைச் செழுமலரும் 
பாயா துதையா தமுது தவ பசுவின் குழுவும் வாசமூற 

மாயா தவர்வாழ் முல்லை.பினு வலாரி காவல் பெற்றுலகச் 

தாயா மருத நிலத்தியல்புஞ் சாற்றப் புகுவார் தெரிர்களவே, (௫௫) 

மருதம். 
கோடை யானிறை வற்றுறு கால்களுங் குளமு 

மூடு மள்ளர்நீர் நிறைக்திடப் பொலிதரு மொழுக்சங் 
கோடு கோலவ _டி.யு௮ குடியெலாங் குணத்தா 

னீடு கோலவர் முடி.யுறச் சிறர்தென நிவந்த, (டு)



௨௦ அரரிமழத்தலபுராணம். 

தலப் டி.பபலா மறப்பெனும் பகையினை நாறிக் 
5 ௪ ச ௧ ௪ . ௬ கோல ப) பபடும் தொழுககுகற் குரவர்தங் குணம்போற் 
கா டைப்புறு காலைபிற் களமர்கள் மசவைக் 
கோல டி.ப்படுத மொழுககுவர் நிரைகிரை குறுகி, (௫௭) 

அலவ னாம்பெய/ ௦ 12g) D5 Bao 5 யல்லா 

னிலமெ லாகினைச் திடஈதிசை தொறும்வர நேரான் 
ச் t ௪ ° குலவு கட்டளை கொண்டி டான் றனநுடல் குறைவா 

னிலகு முனெமைப் போலெனு Chords aff லங்கும். (௫௮) 

புரமெ ரித்திரி புங்கவ னணியெனப பொலிவேம் 

பெரிது மெம்முருக் கொண்டுமா ஆறகத்தகு பெரியே 

மரிய வைந்தையு மடக்கலின் முனிவரை யனையேற் 

S10 மக்கிலை யெனும்பல கூர்மமுச் தயங்ரும். (௫௯) 

எவவு அப்பினு ஈயனமே சறெர்ததென் நிரைப்பா 

ரவவு அப்பினா லின்புற லெமக்குரித ததனாற் 

செவ்வி மங்கையர் கண்களுக் குவமையாத் திகம்வே 

மொலவு மெபபொரு ளெமைபபிற வென்னுமீனுகளும், (௬௦) 

உலம்ப டைத் கோண் மள்ளர்விண் மு௫ல்பெயு மொழுக்காற் 

புலம்ப டைகீதூள பம்குவ மறிதலும் பொன்னேர் 

ஈலம்ப டைத்திடப் பூட்டிய பகட்டின ஈடாத்தி 

வலம்ப டைத்தவே ளாண்மையார் தொழிலினை ahs grt. (௬௧) 

சகமெ லாம்புகழ் வினைஞர்கள் பற்பலர் சார்ந்தே 

யிகமெ லாந்தழைத் தியலூ.றச் சொல்வள மீபுக 

தகுதி வேண்டினர் புலவாகோன் நன்றுதி சாற்றித் 

தொகுதி கென்முளை விதைத்தனம் வயறொறுர் துறுமி. (௬௨) 

திங்க டங்கிய செஞ்சடைச் சங்கர னடியிற் 

தங்கு மன்பின ரியாவரு ஈலமுறு தகைபோ 

லங்கு ரங்கொடு மலிதலின் விதைவிதை யனைத்து 

மங்கு ரங்கொடு மலிந்தன பொவிர்தன வம்மா. (௬௩)



மாட்டுப்படலம், ௨௧ 

வேறு, 

நாறறினுறு வளாச்கெண்டு ஈங்கைமார் பறிதழெடுத்துப் 
போற்றரசர் முடி.விளங்கப் புனைக்க,பல முடியிடுவார் 
வேற்றுவயற் கொடு?பாவார் மேவிப8/ வடி.ப்பிற நூர் 
சேற்றினது வளங்கண்டு சிச்தைமிக மகிழ்க திவா, (௬௪) 

அள்ளலிடைக் கால்புைய UAH DR Spars huss 
தெள்ளியான் னாறெடுத்துச டெவவாயாஜ் குரவையிட்டுப் 
பளளமுற வலக்கரகதாற் பதித்துமுழ வதுநடுவார் 
மளளமட வர (கொழிஒபோன் மத றுமொரு தொழிலுளதோ. 

பன்னுபசி வருத்காமற் பாலகர்க்குப் பால்நொடுத் று 
முன்னிரு5.று வளர்க்குமிரு முனுகுரவா கதமைபபோலத் 

. . . ® . . அன்னிவரு செழும்பயிர்க வெளாம னீர்யாத்று 

மன்னியனு தினங்காத்று வளர்த்தார்கண் மள்ளர்களே, (௬௯) 

தம்பு தல்வ ரொடுகொடி பார் சார்ந்துவரிற் சடியாமல் 

war IIa துரத்திவி௫ம் வழககென்னப் பயிர்நடுவிற் 

பம்பிவரு Gor sion FET பார்க்துமனஞ் சசயொமே 

வெம்பிமுழு வதங்களையும் வினைக்குமட வார்புகுககார். (௬௪) 

வேறு. 

தனத்தி னேரென வரும்பியுங் கரத்தொடு தகைவ 
தனத்தி னேரென விரிந்துமெம் போலொரு தைய 

நனைச்சு மந்தும்வேள் பாணமாய்ப் பங்கயம் தழைத்த 

றனைப்பொ றேமென வெகுண்டெனக் களைந்தனர் சார்ந்தே 

கஞ்ச மாமல ரகனினும் கொடியையைங் கணையாய்த் 

அஞ்ச வேசெய்வா யெமதுமைக் கண்ணெனத் தோற்றிச் 

செஞ்ச வாழ்தியோ கினைவிடே மென்பர்போற் றேசன் 

விஞ்ச மாத.ரார் குவலயங் கொய்தனர் மீள்வார். (sa) 

அல்லி தாமரை குவளைபா லணு(குறு மமைய 

மெல்லி யார்க.ரம் பதங்களின் வீழ்சிறைவிரிமா 

வல்லி யீரெம திருக்கைகாப் பீரென வழுத்தி 

மெல்ல வேகாச் தொடுபதம் பிடித்சென விளங்கூம், (ero)



௨௨ அரிமழத்தலபுராணம். 

வேறு. 

குரூமூறையிற் படித்தறியா ரிறுமாப்புக் குணம்போல 
மருவுபபி ரினங்கடலை வளை.பாமல் வளர்வெய்திக் 
குருமுறைபிற் கல்விமிகக் கொண்டவர்தாழ் குணமயபோலச் 
கருமுதிரர் து கதிர்பொருக்கக் கவிழ் ந்தனசெஞ் சாலியெலாம், 

கட்டழகு பெறுஞ்சி.றுவர் கல்வியறி வொழுக்கததாற் 
சிட்டரென த் செரிக்தவுடன் சிரதைமகிழ் தந்தைய/ாபோ 
லிட்டபயிர்க் கதிர்மணிபோன் றிலம்குகலு மடுத்தறிக்து 
ஈட்சிவர்2 காலைபினு ஈன்குவகதார்' எம்பளர்கள், (௪௨) 

வேறு, 

கருவுற நிமிர்ந்த பைங்கூழ்சீ கற்றைக ளன௩கன் கைவிற் 

பொருவவே வளர்நதுூ விண்ணிற் போயுறுந் தோற்ற தன்னை 

யருமைபி னீன்ற வன்னை யாகிய மருதத் தேவன் 

கிருவடி. வணங்கச் செல்லுஞ் செவ்விய வயல்க ளெல்லாம். () 

தாங்கெடச் செயினுஈ தம்மைச் சார்கதவர் வாழ வேண்டு 

மோக்குநற் குணத்தார் போல வுழவர்க எறுத்து வீழ்ச்தப் 

பாங்குறை சாலி யன்னார் பாதமேல் விழுந் தோற்ற 

ids தினத்தைக் காப்பீ ரெனப்பசம் பிடித்தல் போலாம், 

வேறு, 

தமக்குபிர்போம் படி.வரினும் பி றாக்குதவா மனவுலுத்தர் 

தம்மை வேற்றோர் 

சமக்களத்திற் கொண்டுிபெரும் போர்புரிந்து வென்றுமுற்றுஞ் 

சார்வ தேபோ 

லமைக்குமணிச் சாலிவிடா வரியனைத்துமங் கட்டியெடுத் 

தடைஈத மள்ளர் ் 

சமக்களத்திற் போர்புரிந்தா ரினிப்பலனை யடைஹிது 
தகைமை யன்றே, (எடு) 

வாரயுநிதி வரைப்பொருது குவடுகளைப் பிச்செடுத்து 

வானோர் வேந்த



மாட்டுப்படலம், டட 

னேயுமொரு அணைவனென வெண்ணியவ னிலத்தவற்றை 

யிருப்பித்தாங்கு 
வாயுவிசை கொடுகளமர் பலர்குழுமிப் பொன்னரியாய் 

ULAR சாலி 

யாயவெலா மர்நிலததிற் போர்புரிந்தார் சர்புரிக்தா 

வரே win cap, (௪௬) 

வேறு. 

பணை த்தபெரும் போர்பிரித்துப பாரிடை வி Dias bs 

அணைசத்தமருப் பெழுமேகத்ி சொகுகியென் அம்புகளாந் 

பிணை த்தபகட் டினம்போக்கிப் பின்போய்வைக் கோலுடனே 
யணை தீதமணி செலலுமவெவ்வே முகியுளங் களிததனரால், (௪௭) 

குலம்பொலியக் குடிபொலியக் குணமபொலியக் கோவேந்தர் 

வலம்பொலிய மகமபொலிப வளமபொலிய மணம்பொலியப் / 

புலம்பொலியப் பொன்பொலியப பொருள்பொலியப் புகழ்பொலியு 
நிலம்பொலிய ஈலம்பொலிய செழ்பொலிபிட் டார்களமர், (௪௮) 

வேறு. 

மெய்யொடு சோத பொய்யை வியன்மதி வலியாற் மாக்கி 

யையமின் மெய்யைக் கொண்டே யாணைசெய் யிறைவன் போலச் 

துய்யரெல் லினத்தி னோடு சூழ்பத ரினததை மள்ளர் 

செய்யகாற் றிடையே தூற்றிச௪ செய்சனர் செந்நெற் குன்றம். (௪௯) 

வேறு, 

ஓங்கு திண்ணிதாம் பற்பல நென்மணி யோங்க 

மங்கு பூமிமான் வரையினு மிகக்கனத் தனவாய் 

விங்செனாலும்பல் ஓயிர்களைப் புரத்தலான் மிகவும் 

பாங்கு லாஞ்சுமை யெனலினம பாரப்பேர் பகர்வார். (40) 
6 

கண்ட விப்பல னடைகதரத் தொழில்செயும் காரா 

மண்டு மாபெரு வயிற்றையுக் தாஞ்சி.று வயிறுங் 

கொண்ட பான்மையா னீண்டவைக் கோலவை கொள்ள 

வண் நெற்கடாங் கொண்டனர் மள்ளரா மறிவார், (க)



6௮ அறிமழத்தலபுசாணம், 

ஈரத் சேவாம்கு மரசரக்கும் வினைஞர்க்கு நாடிப் 
URI wou யளித்த: னெஞ்யெ பண்டிச் 
கொகையி லேற்றிபிற் சொரிக்கன ரூர்த்தடக் தூநீர் 
வகையின் மேவிய புண்ணியச் செல்வரா மாண்பார், (௮௨) 

இனிமை யாரூமெம் மாதரார் கண்டமோ டிரண்டு 

தனமெ னப்பெரும் பாளையாய்க் கனியதாய்ச் சாரு 

நினைவி டேமுூனக் கினிப்பிலை யென்பர்போ O) an Oh wD 

க/னைய மள்ளர்கள் கமூனெற் பலங்கொடு மகல்வார். (௮௩) 

வேற். 

தமதுமட வாரிசைக்கு நிகர்குயிலை த் த.ரத்தூவர்போற் 

சார் மாவி 

னமையுமொரு சனையைவளை த் ததன்பலத்தை யவர்கதுப்பொப் 

பாகு மென்றே ப 

யெமதுபுல வோர்சொலன்மெய் யேகொலெனச் சுவைத்துகிக 
ரினமை யாலே 

சமையிலராய் விசியெறிக் திவொர்கள் பலமள்ளர் 

களிபபு.ற் றங்கண், (௮௪) 

வேறு. 

கண்ணுக் னிய ராய்த்தோன்றிக கருத்துக் 

இன்னா ராயிருத்தல் 

மண்ணிற் கொடுமை கொடுமைய மாறி 

புறலே மாண்பதுபோ 

அண்ணச் சுவைசா ஜேஞ்ஈ்ளைக ளூள்ளும் 

LORD முளளுமுறும் 
வண்ணப் பலவின் கனிகளொடு வாழைக் 

கனியுங் கொடு 2பாவார், (அடு) 

அங்கன் காத்துத் தனுவெறிற்இங் கடுத்துப் 

புதிது கரங்கொள்ள 

மனங்கொண் டையும் படிகமுகா வளர்கலு 

இரண்டு பசுந்சோகை



நாட்டுப்படலம். உடு 

யினக்கொண் டசைந்து wets A யிறும்பூ 

தெய்க வளம்படைத்துக் 

கனங்கொண் டங்கங் இடங்கடொறுங் HOI SO 

காடு கழிசிறக்கும். (௮௬) 

வேறு. 

மு்கைகாட டமையம்வா க.ரமடுத்து வருத அபகை 

ஹுன்னிக் கன்ன 

லிங்க ளியந்திரத்தா னசுக்குண்ணப் பகட்டினங்க 

*ளிமுத்துச் செல்லுஞ் 

இந்தைகா தீகம்மை வருத்தினரைக் காம்வருக்து6 SET GB Ms : @ நஅரஞு 
செவ்வி யோர்கால்” 

ais? sor மெய்யுணா்ந்கா ரல்லாதார் விடாரென்ன 
வயங்கு மோரபால். (௮௪) 

சக்கையடன் மருவுகலா லெமதுமட வாரினிமை 

சாரு மாற்ற 

மொக்கமுழு அஞ்ச வையா யுற்கிலைகோ தொழித்தேனு 
மொப்பா கென்னா 

விக்கனை தது மியந்திரத்தி னிடைப்படுத்தி யாட்டியக்கோ 
டுதறிந்து போக்கி 

மிச்கதனிச் சாறெடுத்துக் குடிப்பார்கண் மருதநில 

மேவு மாக்கள். (௮௮) 

வடி.ச்தெடுத்த சாறுமிணை மருவாமை யாலதனை 

மண்டு Buf 

லெடுத் துவைத்துக் காச்சர்நே ரின்மையினாற் குழியிலிட்டா 

ரிவவா றின்னஜற் 

படுத்து தலால் வெதும்பிவெல்ல மெனப்பகரப் பின்னரகம் 

பரிவு கூர்ந்து 

மடுச் சம திருக்கையிடைக் கொண்டுவைத்துச் றைபுரிந்தார் 
மருக மாக்கள், (௮/௯)



2_ Gir அரிமழத்தலபுராணம். 

தெய்தல், 

இனையன பலவள னெய்தி மேதகு 

தனைநிகர் பணைகலன் சாற்ற லாவதே 

கனைஞகு.ரற் சலபதிக் கடவு ளாட்சிசெய் 

ஈனைமலர்க் கழிநில ஈவிலு வாமரோ, (௯௦) 

சங்வெத் தருகுமுட் டாழை விபுறல் 

பங்கயற் ரெங்யொன் பகர்ந்த பொய்ப்பிழை 

சங்கரன் பொறுக்குமா சாற்று 8ீயெனா 

வங்கெடுத் துரைப்பதற் கடுததன் மானுமே, (௯௧) 

அளவர்தம் மடவிய ரம்ப கப்பகை 

கொளவளர் மீனினம் குரைக டற்புருங் 

களவறிர் தெடுத்தகன் கரைக்கு வித்தன 

ருளமகிழ்ர் தளத்திய ௬ணக்டு விற்பரால். (௯௨) 

வேறு. 

தினிமு தற்சிவங் கடுத்திடும் கடற்நட மான்மா 

வனைய தாமதி னிறைபுன லாணவ மாக 

நினைவு அத்திடு முப்புமுப் பொருணிலை யியல்பை 

வனைவ தற்கிட னாயது நெய்தலின் மாண்பே, (௯௩ 

உலக வாழ்வெனும் கடற்புகுக் தலமரு முயிர்க 

ஸிலகு ஈற்கதிக் கிறையரு ளாற்புக லேய்ப்பச் 

சலதி மேவுரா வாய்கண்மீ காமனாற்றறைக்கண் 

ணுலவு பஃறுறை தொறுமடைக் துறுவன வூங்கே, (௬௯௪) 

இணைமயக்கம், 

௮ வனி யின்புடைத் தனித்தனி யறுசுவைப் பொருள்கள் 

சிவணி யின்புறுத் திடுமவை றப்பு௮ுஞ் சேர்ப்பி 

னிவண மைந்திணைக் கருவுரி மயங்கலு மியல்பா 

னவந யந். தழை யத்திணை மயக்கமு நஈவில்வாம். (௬௫)



நாட்டுப்படலம். ௨௫ 

முடிவில் வேள்வியிந் புகைமுகல் போலெழ முல்லைக் 
கொடியு அங்கிளைக் காஞ்சியின் மயிற்குலங் குழுமிக் 
9.6 டஞ்செயக் கண்டுபொன் வெள்ளஸிகீள் கணியும் 
படி.வில் புன்னையும் பெய்வன பார்ப்பன பானல், (௯௬) 

மருத மாநிழற் அரங்குறு புலிக்குல மருள 

வெருது ரப்புவ Loup OF mach) Qavips gra 

கொருகை மாவொலி யிடியென நினைந்தரா வருத்த 

குரும ணிச்ரூல மின்னெனக் கூம்பும்வாய் குபில்கள், (௯௪) 

போதி மேலுறு சிள்ளையின் பாட்டொடு பொ ருநதச் 

சாதி சாமரை யாதியிந்சார்தரு சரகங் 

கோதில் யாம்ஈரம புளரவேற் குகன்பரிச் (HVE 

டீதின் மா௩டஞ் செய்வவொக் தார்ப்பன இரைநீர், (௯௮) 

குருந்த மேவிய கறிக்கொடிக் காயினைக் gare 

னிருந்த மந்திதின் நெரிப்பறப் பாய்வன விள 

ரருந்த முன்புறு தெங்கன்மே லகலனில்வக் தமரும் 

பருந்த கன்றுபைங் கள்ளைவாம் மருதுறும் பறந்து. (௯௯) 

உணங்கன் மீனமுக் அுப்புடன் கொடுத்அடன் பெறுவார் 

பணங்கொண் மாமணி கானம்வேட் டகத்திடைப் படுவூன் 

குணங்கொள் வேழமூஞ் சாலியும் பெற்றுடன் கொடுப்பார் 

மணங்கொள சந்தமுந் தர்தமுஞ் சந்தத மறவர். (mr) 

உறங்கு மியானையின் கோபெட் டோமொன் வீழ 

நிறங்கி ளர்க்தெழு மணியிருள் செடுத்தொளி நிறைப்ப 

மறங்கி எர்ர்தகே சரிபுலி பாயுமுன் மருளக் 

கறங்கு தெண்டிரை மீன்பல கண்மிசைக் கவும், (ஈக) 

இனைய பாண்டிகாட் டெழில்வள மெம்மள வினதேச 

வனைய யார்வலா ரத்திரு நாடெனு மங்கை 

புனையு மங்கலம் போன்மொளி ரரிமழ புரியை 

நினைவி னுட்கொடு புகலுது முள்ளவா சேர்ந்தே. (ஈ௨) 

நாட்டூப்படலம் முற்றிற்று. 
ஆகச்செய்யுள் ஈ௩டு,



திருநகரப்படலம், 
& ee   

நிலச்சி றப்பையு நிறைபுனற் சிறப்பையு நெடியோர் 
புலச்சி றப்பையும் பொருள்வகைச் இ நிப்பையும் புனிதக் 
கலச்சி றப்பையுங் கோமுறைச் சிறப்பையும் குறையா 
கலச்சி றப்பையும் படைத்ததா லரிமழ கரம். (a) 

பூம டுத்தது புகழணி தொடுத்தது பூங்காத் 
தேமு டுதீதது செல்வமுங் சுல்வியந் Bin outs 
தாம டுத்தது சழக்கெலாம் விடுத்தது தமிழா 
ஞா0மெ டுத்தெடுச் துரைப்பதா லரிமழ நகரம், (௨) 

கண்ணு தஜ்பிரா னங்கயற் கண்ணியைங் கரத்தோன் 
விண்ண வர்க்கிறை சிறைவிடுத் சருள்குகன் வேயாற் 
பண்ணி சைக்குழ லாற்பசுப் புரந்தகோ பால 
னண்ணு தற்கிட, னானதா லரிமழ ஈகரம். (௩) 

வேஙு, 

பூவினன் முகதிதோன் முன்னம் பொன்னகர் தனையோர் தட்டு 
மேவு€ ரிதையோர் தட்டும் விளங்கவைத் தயர்த்த காலை 

சாவலோர் புகழிவ் வூர்தா ஈகரமென் றிருக்க வப்பே 

போவறக் கொண்ட தேனை யூர்பபெயர் போன்ற சன்ே ற், (௪) 

பொருளமை சாம தே புராரியை யெண்ணார் நெஞ்ச 
னிருள்படப் பொதுளி யன்னா ரிறுமாப்பு கிகர்ப்ப Cannas 

தெருளுறு: மன்பர் மாட்டுச் சவபிரா னினிது செய்யு. 

மருளெனக் கனிந்து சூழு மளப்பிலா ராம மல்கும், (டு) 

LIL Fal 

வேட, மேகொளனீ யெனப்பல கன்னலை, மெல்லுந், 

தாழ காகத்தை முட்டியே. பொடி படச் சாடுஞ், 

GY மத்தியை யொடித்திடுர் தமதுருத் தோன்று 

நீழ லேச்கொடும் பார்வையி னடுங்கரி நிரைகள், (ஸூ



திரு சகரப்படலம், 

எட்டு மாதிரச் தையும்வென்று நிலவுறு வெம்மைக் 

கட்டு மோர்கறி நீகொோலா மெனவதைக் கனன்று 
கிட்டு மன்னதா ளானமென் அரைத்தலித் ளெர்ந்து 

முட்டு வெஞ்சின மொழிர்து௮ மவண்பல முனிகள், 

மருத்தை நீயொரு கால்விசை யுளாயெமை மானப் 

பொருத்த மாமுழு வேகமுற் நிலையெனப் புகல்வான் 

பெருத்த வீரிரு கால்களும் விசையொடு பிறங்க 

வருத்த முற்றில வருவன பற்பல வாசி. 

சள்ளை௰ிகாக்குமா கேல்லென் ௮ரைபெயர் கெழுமித் 
கெள்ளு காவல ருரைத்தலா லவர்மொழி தேற்றங் 
கொள்ள வுன்னியே பறப்பன வெனவிசை குலவுக் 
துள்ளி விண்மிசைப் போ தரும் பற்பல துரகம், 

எமது ர௬ுக்கொள விருக்குமான் மனைவிமெ யின்ன 

லமைய யாமிதி யேமென நிளைவுகொண் டாங்குத் 

திமைகி கர்த்தபல் வாம்பரி புவியிற்கா நட்டா 

திமைய டிக்குமுன் வருவபல் யோசனை யெல்லை. 

ஏற்ற மாந்தவு ரிதகமுன் புலி சமீ ரகத் 

தோற்று மைங்கதப் பரிகட்ளுக் கலினள்க 0றுத்தல் 

சாற்று மேழ்பரி களைப்பொரு சாவகை தணித்தந் 

காற்று மோர்கடை யல்லது வேறிலை யம்மா. 

கடக ரிக்குலம் பொழிதரு கருமச சலமும் 

படப டத்தெழு வாம்பரி விலாழியும் பாவித் 

தீடம ணித்தெரு வழுக்கெடுத் திடப்புரிர் தனவே 

லடைய வவ்விரு மாக்களின் வளமெவ ரறைவார். 

செய்ய மாவலி பாலி.ரச் தவனுயிர் செகுத்தோ 

ஜொய்யெ னாமுன முூண்டுமிழ்ர் தெச்ல்செ யுன்னை 

௨௬௯ 

(௭) 

(௮) 

(9) 

(ds) 

(0௨) 

வைய மென்றெமைப் போற்சொல வையமென் தெதிர்த்தே 
யைய வாழியிற் றசர்ப்பன பலரத மங்கண்.. (dn)



moO அரிமழத்தலபுராணம். 

கூறு மிக்குயர்ர் கோரொரு வரைவென்றாற் கூவின் 
வேறி யாரையும் வென்றன மெனவுள மேவி 
யாறு சூடினோ னிரதமெய் கிழிபட வாழி 
விறு கொண்டுருள் பற்பல கூவிரம் விளங்கும், (௧௪) 

எற்ற வந்தவர் கழத்திய ரமுமொலி யெழுப்பதி 

அற்ற தங்கர விற்சிறு நாணொலி தொகுப்பார் 
முற்று போரையே பேரணி யெனக்கொளு மொய்ம்பார் 

மற்று மேவணி களையணு வாயி னு மதியார். (2௫) 

கார்வ யங்கெய முழக்கென வின்னவர் கலிப்பாற் 

போர்வ யங்குறா காளெலா ஈம்பெரும் பொருப்பி 
னேர்வ யங்குதோள் வலிமரு வலரிலா நீராற் 
சீர்வ யங்கலெ தேயெனக் கவன் றிடுஞ் செயலார், (மர) 

ம்வறு, 

எங்கும்பொய் யெனுமு டம்பை யெவருமெய் யென விசைத்தன் 
மங்கல வழக்கா மென்று மனததிடை நினைத்து ant (Lp 
ஸுதங்கமார் வயவர் தன்மை சொல்லுதர் கெளிதோ மேன்மை 
பொங்கிடை நகரின் பண்பும் புகலுதுஞ் சிறிது மன்னோ, (war) 

இடை நகர். 

வேறு. 

நீணி திப்பெருஞ் செல்வமு மியாக்கையு நிலைமை 

பூணு முதுபோம் வருமிது போலெனப் புலத்திற் 

காணு மாறுபல் கன்னிய ரூரலிற் கலினுஞ் 

சேணு லாமலர்ப் பொதும்பர்கள் வயின்வயிற் நிகழும். (0௮) 

கையின் மேவுபொற் பந்தையம் பந்தயங் கழறித் 

தொய்யின்மாமுலைக் கணையெனக் கவிஞர்கள் சொலுஞ்சொ 
லையமேவுவிண்ணிடையிருக் தாற்சரி யாமென் 

ஹறொய்யெ னக்கக னத்திடை யுந்தின ருவப்பார். (௨௯)



திரு, சகரப்படலம், ௩௧ 

நந்து நந்துஈற் களத்தியர் ஈலேர் ஈவில 

வரத தாமென வடிப்பர்கண் மீளவு மருவப் 
பந். வந்திடிற் புரத தறம் மியற்கையாம் பண்பாந் 
பந்து வந்தவென் அளங்களித் தேற்பர்பா வையே, (௨௰) 

வேறு. 

எந்தே கம்போன் ௮ுடலெலும்பே சேய்ர்தா யெனினு மாலையிட்டு 
வந்தார் கமலக் கரமன்றி மருவா வெமது தனப்பேரை 
யக்தோ புனைந்தாய் பலர்காமு மபெபாய் 2௪2 ஏயெனக்கனன்று 
கொக்தா ரிடித்கா லெனக்கனச நொறுங்க விடிப்பார் பலமாதர். (௨௧) 

இருமை யுடந்கோ ராவிடள'சென்னே புதுமை யெனமனத்தா 

லொருமை யுடைய வாடவரு முழையன் னாரு மூலவியுறுங் 
கருமை படியும் பூங்காவுவ கமலத் தடமுஞ் செழித்தோங்கும் 
பெருமை யிஃ்டமா ஈகரிதுவாம் பேசப் புகுவா முண்ணகரே, (௨௨) 

உண்ணகர்,. 

வேறு, 

வரைவிலான் இவெலிங்க வடி.வா௫ யரிமழத்தில் 
வாழல் காணாத 

திரைசெய்நீர்த் திரிபசகை யர்ரகர்சூழ் டெந்துசெவி 
சேரா நண்பற் 

குசைசெய்வா மிகனையென நாகருல குறுவதுபோ 
Oo Aur Carmen 

கரைசெயாக் கடலனைய கிடங்கு நிலை யெவராலுங் 
காணொாண் ஸணுதால், (௨௩) 

எமதுகுலச் தொன்றனுயி ரிறுத்தமா லவனுருவ 
மெடுத்த மீனங் 

கமடமனை ச் தொடுங்கும்வகை கடுகடுப்பேம் வலனாயிற் 
காக்க வென்னுற் 

தமதுபகைச் கரியினத்தைச் சாடுமிய மனுக்குமச்சர் 
தனையு DFS 

மமையும்வலி மிகப்படைத்த விடங்கரீனங் டெங்கரினம் 
சளவின்ற ன்றே, (௨௪?



௩௨. அ௮ரிமழத்தலபுராணம். 

பொன்னிதழித் தொடைப்பெருமான் wlan AG sg வீற்றிருக்கும் 
புனிதத் தான 

மென்னவிர சிதப்பொருப்பு மெய்திவளைந் தினிதிருப்ப 
தீய்க்கும் வானக் 

அன்னுமெழு வாம்புரவி கடைதட்ப விண்ணளவுர் 
தோய்ந்தி யாரும் 

பன்னரிய வலிபடைத்.துப் பலபொறிசேர் கொச்சிடுயழில் 
பகரற் பா aS, 

கணிகையாவீதி, 

தரைமிசைப் பாதக் இண்டின்விண் வரித் 
தையலர் வாய்தலிற் கொணர்ந்தே 

யுரியபொற் புவிப்பொன் னனைத்துமீ குவரென் 
அன்னிய கான்மறைம் கிழவன் 

பெரியவா னவர்காற் றரைமிசைத் தோயாப் 
பெற்றிசெய் தானேன்பர் பெரிய 

goes வினைய கணிகையர் செவ்வி 
wor We தியாவ யறைவார். 

ப.சத்தைய ரென்லும் பாமனா சொருகாற் பண்புளோர்க் 
களிப்பசோர் சுவர்க்க 

மர,த்தைகேர் விழியிப் பரத்தையர் தம்பா லடுப்பவர் 
பண்பிலா ரெனினுங் 

கரத்திடைக் கொள்ள நிச்சலு முள்ளங் களித் திரு 
சுவர்க்கமீக் திவொர் 

ல.ர.த்தின ஓயர்க்தோ ரிருவரி லெவரே வழுத்துவி 
ரறிவினால் வல்லீர், 

வள்ளுவர் பொருளி லாருக்வெ் வுலக 
மருவிய சுகமிலை யென்னத் 

தெள்ளி நன்குரைத்தா ரச்சுக மிதெனச் 
செப்பிலா ரறிக்தனம் வறிய 

ரள்ளுதற் கமைந்த பேரெழி லுடையா 
ராயினும் விடுத தப் பொன்னளிப்போ 

செள்ளுபல் லிறிஞ பேனுமுற் நிடுவா 

ரிச்கணி சகயர்சுக மொன்றே,



திரு ககரப்படலம். 

வேற, 

அன்று மாநிதி யோர்லந்து நிதிதந்து தோயு 

AIR. 

மன்று மேவெறுக் சையைத்தம தகங்கொள்வா ஈலர்பொன் 

குன்று காலையு மகத்திடை வெறுக்கையே கொள்.வா 

சென்று மொன்றுபோ லிருப்பவ ரிவரலா லெவரே, O 

கடைவீதி, 

(௧௯) 

தரைப்பொருளும் வரைப்பொருளுஞ் சலஇிபிடைப் படுபொருளு 
கிரைப்படவைக் தெல்லவ தகவகை பெறமச்துறுமிக் ம @ | / தத்து 

குரைப்பகலாக கடலாடைக குவலயமான் பண்டாரம் 

வரைப்பிலவெவ் வேறிருக்கும் அகைகாட்டு நியமமெலாம், 

மருக்காலு மஏர்பகரு மடலரலை யடுக்சணங்கே 

யரக்காம்ப லி தழ்ககோவை யாரவிலை புரையென்ன 

(௩௦) 

வுரைப்பானைப பணச்செருக்கா லுரைததியோ வெனச்சினவகத் 

திருப்பாவா யுனக்குளதஃ கெனககலெனச செப்புவனால், 

அருமைகல மணி.ினழு மளப்பிலா நிதித இரளுக் 

தருமகெறி யாலிட்டி 5 தகப்பெருககு மிரககர 

மொருமணியு மிருகிதியு முறுமுமப। ரூரதனைப 

பெரிதுஈகை செய்தென்னப பிறங்குமணி oor grid, 

ப.ரவைகடைந் துடல்கரிஈது படாதபல பாடுற்றுத 

திருகெடுமால் பொன்னாடை சேர்ஈதுபே ருறலென்னே 

பெருமையதின் மிகச்சிறக்த பேராடை வேட்பவர்க்குத் 

தருவதெதிர் கோககயு௮௩ சன்மையதிவ் வாவணமே, 

சூத்திரர் வீ. 
விளங்கியபல் வகைப்பொருளும் வேண்டி.யடைந் தவரெவரு 

முளங்களிபபப் பெற்றிடுவா னுற்றவா வணம்புசன்றாம் 

வளங்கெழுபன் னிலகலனும் வளர்வித்து மனகிலை.பிற் 

வ்ளங்கலிலாச் சூத்திசா்ச௩் கொன்மைகலஞ் சொல்கற்பாம் 
8 

(௩௧) 

(௩௩) 

(x)



௩௪ அரிமழத்தலபுராணம், 

முன்னரு.று மூவகையோர் பொழிக்தபணி விடைபுரிந்து 
மன்னுபல தொழிலாற்றி மருதநில வளம்பெருக்கிக் 
கன்னல்கழு கரம்பையிலாங் கலிவளர்த்துக் கலி தவிர்த்துத் 
அன்னியகட் புரிமைகொடு துலங்கிறை குவசெக்கும், 

நூலாய்ந்து பாவாக்கி நுண்ணியபல் கலைமியத்தி 
மேலான புலவென விளங்குகா ருகவினைஞர் 

பாலாதி தருக்தெய்வப் பசுப்புரப்பார் பணிசமைப்பார் 
தோலாரு முழவதிர்ப்பார் தொழில்வகையெம் மளவித்ஜோ, 

எற்காளுர் தொழில்புமிவா ரிசைக்குயிலு வம்பயில்வாக் 
கொன்னாரும் புயவலியார் குலவுமன ஈலமுடையார் 
பின்னான குலத்துதித்தார் பிறங்குதெ.ரு வளம்புகன்றார் 

அன்னாரில் லாவசியர் தொன்மறுகி னணிபகர்வாம், 

வைசியர் வீதி. 

ஒருவணிய னிடமுரைத்த வொருமொழியை மனத்துன்னி 
யிருபதினே டைம்பதின்ம ரின்னுயிர்நீத் தறங்காத்த 

பெருமையவே எாண்குடியிற் பிறப்புடையார் வாசகத்தி 

ஜொருமையுடை யாரெனயா முரைப்பதுமோர் புகழாமே, 

வாசவனா தியவாஜோர் வாசகாம் பாமாறன் 

றேசுமலி யிவர்குலச்தோர் செப்புமொழி ஈமபினனே 

லிசனடிக் கன்புநிறை யிவர்குலமோ ேவர்களோ 

பேசுமிடத் தினிலுயர்வு பெற்றவர்கள் பெருமதியீர், 

கொடையினாற் கார்காத்த குலப்பண்புங் குளிர்க்துகல 

மிடையரு வாசகத்தா லினியகங்கை குலப்பண்பு 

நடையினா னூலறிவு நாடோறும் வெளியிடுவார் 

விடையினார் பதந்துயிலும் வேலையிலு மறவாதார். 

விடையாள ரன்பர்பணி விடையாளர் விருந்தருத்தச் 

சடையார்க எகம்புறமா சடையார்க டனிச்செல்வ 
முடையார்கள் பொன்னிழைசே ர௬ுடையார்க ளுயர்க சவ 
மடையார்ச ளடையார்க ளஎடையார்க ளாதலினால், 

(௩௫) 

(௩௬) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௯) 

(70) 

(௪௧)



திரு சகரப்படலம். ௩௫... 

மறைபுகலு மகமாதி வகுத்ததொழி லெவற்றுள்ளு 
நிறைபுகழுற் டுருப்பிகந்த நீர்த்துழவஃ தியற்றுவரே 

தறையிடைவாழ் வுடையரெனச் சா.ற்றினர்செர் நாப்போதார் 
குறைபயிலா விவர்வாழ்வு கொடுப்பர்புவி யோரெவர்க்கும், (௪௨) 

மன்னவாக்குச் தாதேகல் வயமுறவெஞ் சமராற்ற 
னன்னிலைமை யமைச்சுரிமை ஈண்ணன்மகட் கொடையளித்தன் 
மின்னியவே ளாண்மைசெயல் விருக்தரு த்தி மிகையரு! ந்த 
லென்னுமிவை முதழ்பல€ செய்தி திவளர் மேன்மையிஞர், (௪௩) 

எல்லவரு மெப்திபாருளு ள் ெவரக்குமெடுத தெடுத்துதவி 
வல்லகணக் கனிலிம்மி வரைடிம்வழ வாசாகிக் 

கல்லுமுரு டப்பேசிக் கடலுலகை வசப்படுத்திப் 

புல்லு,தலால் வசயரெனப் புசல்பவரே வைசியரென்போர். (௪௪) 

தரைமிசையும் வரைமிசையும் புணைமிசையஞ் சார்ந்துபல 
பொருணிறைத்த பேழையெலாம் பொன்னிதைத்துப் புகழ்கிறை$து 
மருவுமிவர் பெருவாழ்வின் வளமனைத்துந் தெரிந்தன்ரோ 
திரைகடலோ டி.யுகிதியர் தேடுகவென் ருர்முதியோர். (௪௫) 

பூவுலகச் தெவர்தனகத்தாற் பொலிர்தவரா யினுமவர்பான் 

மேவு தன மெலாத்தம்பான் மேவுபெருக் தவழுடையா 

சாவதிது வறிந்தன்றோ வன்னவர்க்குப் பொருத்தமுறத் 
தாவில்பெரி யோருரைத்தார் தனவை௫ய ரெலுகாமம். (௪௬) 

தனக்கான்மட் டுஞ்சிறந்த தன்மையமோ தருமகெறி 

மனத்தாலுஞ் சறப்புடையார் மல்குமுயர் குடிவாழ்க்கை 

யினத்தாலுஞ் சிறப்புடையா ரிடங்கடொறு மடைகன்ற 
கனத்தாலுஞ் சிறப்புடையார் கருத்தாலுஞ் சறப்புடையார், (௪௪) 

எத்தனை தண் ணீர்ப்பர்ச ரெத்தனையோ பசுமடங்க 

ளெத்தனைகல் விச்சாலை யெத்தனையோ சத்திரங்க 

ளெத்தனையோ வாவிதரு வெத்தனையோ கிவர்கரும 
மெ,த்தனையோ வத்தனையு மித்தனையென் றெவர் புல்லார். (௪௮



உள் அரிமழத்தலபுராணம். 

மட்டிலா வூதியரா டொறும்வளர வளமலியும் 
பட்டினங்க டொறுஞ்சென்று upbeat Parle x 

செட்டியெனுச் திருகாமஞ் சேர்க்கனனெங் குகப்பெருமா 
னிட்டமிகு மிவர்மனமை யெம்மளவிழ் ரூங்கொல்லோ. 

அரசர் வீதி, 

வேற்றரசர் கிதிவேண்டி. வெகுண்டுபொரச் செல்லாராய் 

மாற்றலாகஞ் சமர்வலியை மாற்றியவர் புறங்கண்டு 

நாற்றிசையும் வயவிளக்க ஈன்கமைத்துக் குடி.கண்மனக் 

தோற்.றுபய லிருணீக்கத் தூயபுக ழொளிபூண்பார், 

ஆறிலொரு கடன்பெறுத லன். தியொரு கடனின்.தி 
வி.றுமுயர் நிதிமலையின் மேலாக வறமென்னக் 

கூறுபயிர் நனிவளர்த்துக் குற்றமெனுங் களைகளைக் து 

தேறுமன்பு நீர்யாத்துச் சிவனருளாம் பலனுறுவார். 

பேரரிபோன் மிடலுடையார் பி றங்குஈடு நிலையுரியார் 

சேருடையை விட்டவன்கை இவெணியஈட் பிலககணத்தா 

சாரும்வயப் படைமுதலா மாறங்க ஈனிபொருந்திச் 

சீ ரணியும் காவலவர் செழுகிலத்தோர்க் காவலவர். 

வேறு, 

அ௮தம்பொரு ளின்ப கிலையற மறமா 

மறுவகை யியலினு மணுவுச் 

திறம்பல ரா தானையுஞ் சறப்பச் 

செறிர்தன ரோதலே யாதி 

யு௮ந்தொழி லாறு முடையான் னடைய 

ரொருகண மேனுந்தம் முள்ள 

மதம்பயி லாது வாழ்பவ ரைந்து 

வகைக்குழுச் சுற்றமு மலிர்தார், 

தீர்நிலக் துறைவார்க் கைவசைப் பயமுக் 

தடுத்தன ரொதுக்கியெப் பொழுது 

மின்னலுற் றவருக் கெலளியரா யிடுக்க 

ணிய ற்.றினோ ஜனெருமக னேனு 

(௫௦) 

(௫௨) 

(Gr)



திரு,சகரப்படலம், ௩௭ 

மன்னவற் கோறற் கஞ்சிலார் செவியே 

யக்கமா வறிந்ததை ஈன்கு 

பின்னுறத் கெளிர்து நீதியாற் களிக்கும் 

பெற்றிய ரரசுசெய் பெரியர், (௫௪) 

அந்தணர் வீதி, 

ஒருகுலமு மிருபிறப்பு மூசதொழிலு சான்மை ply 
மாரை வேளா 

ட 

புரிவதுவு மறுகொழிலு மெழுகடலு மெண்மலையும் 
பொருந கொள்பான் 

மருவிடிகோள் sem Beal Nak மாறினுமா ராப்பண்பும் 
வளாசம பகுறும் 

பெருகவரு பன்னொருமுக கோடி பரி ற் இறற்துறுவர் 
பெருமுந _நாலோர். (இ௫) 

வேறு. 

அறுவ கைத்தொழி லிடத்துள பெருகிருப் பமரர் 

மறுவில் பூரனை யதிதிகள் பூசனை மகஞ்செய் 

Aa grow yoru Quo Dea லுரவோ 
ரிறுவ தில்லெனு மிருதியை விளக்கீடு மிபலோர். (GED) 

BTES PLPSFso FEGur vise, OF95 560 

சீர்த்த வோமாதே வார்ச்சனை விருந்துபோற் நிடுத 

லாத்த வைல்வதே வர்தன் கொறு முறையாற்றிக் 

கூர்த்த சிந்தையோ டிலங்குவர் பார்ப்பனக் குலத்தோர், ( ல்
 அ ஆன
்
 

பி.ராமர் தெய்வமா மிருவகைக் கன்ம மும் பெரிது 

விராவுங் கொள்கையர் மெய்யலாற் பொய்சொலா as ot 

ப.ராவு மன்பினர் முப்புரி நூலினர் பண்பாற் 

ற்ராத லர்தொழுந் தகை.பினர் வேதவித் தகரே, (டு௮) 

எம்பி ரான்றன துடைமையெப் பொருளுமென் ஜெண்ணிப் 

பம்பு மெவ்வுபிர் மாட்டுநற் போருள் பரப்பித் 

அம்பி சூழ்தரு முண்டகச் தொடையலுஞ் சூடிக் 

கும்பு கொண்டுவாழ் குவர்பலர் மூதன்மையாங் குலத்தோர். (௫௯) ,



கர] அ/ரிமழத்தலபுராணம், 

பிரமசரிய நிலை. 

ஒருகு லத்தினி லிருபிறப் புறுமுப நயன 

மருவு சன்மமுற் றவர்மறை யோதுவான் மாண்பு 

பெருகு முஞ்சிராண் கரியமான் Cop nat Cum sr 

ஞுரிய பன்னலி னாமுப விதமுற் ரொளிர் வார், 

கூவி ளத்தினு முருக்குக் தண்டுகைக் கொள்வோர் 

மேவு காலையி லிரலியை, வணங்கியே விருப்ப 

மோவு ரூதுஈற் சமித்தெடுச் தியற்றுவ ரோமக் 

தூவு பிக்ஷை கொண் டுண்பவ ரகம்புறக் தூயோர், 

தே? கற்பணிர் திருவெனக் குணத்தொடு இ௫, 

யாசை பார்த்திருந் தியம்பென வினிமையி னறைந்து 

காசில் பன்மறை களும்பொரு ளரூளங்கொளக் கற்பார் 

வாச மாலைசர் தணிகலர் வன்னியா மாண்பா, 

வேறு, 

புலருமு னெழுர்து நிதீதிய கருமம் 
புகல்விதி முறைப்படி புரி ga 

பலகலை யாய்ந்து பரனைவர் தித்துப் 

பரிவின ௬டனமு தருந்தி 

நிலவுல இனுக்குச் தெய்வத மாடு 
நின்று.மா மழைக்கொரு வித்தாய் 

மலரவன் முகத்துற் பவித்தவர் மமை 
வழுத்திட யாவே வல்லார். 

ஆதிசைவர். 
முந்த வேயெழு கான்கெனுஞ் சுருதிகண் முதன்மை 
வந்த €ரெழு கான்கெனு மாகம வகைகள் 
சிரை கொண்டவர் பு.ராணமீ ரொன்பதுக் தேர்ந்தோ 

ரெந்தை யாரடி. மலரலாற் கைதொழா வியல்பார். 

பூதி யீர்திரி முரிமையர் மனுக்களிற் புரையில் 

லாது மேதகு மைரந்தெழுத் தன்பருக் கருளுள் 
கோதி லாதாற் குருத்துவ விலக்கணங் கொண்டோ 

ராதி சைவராம் பெயறின ரருளுரு வமைர்தோர். 

(௬௦) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬௫)



திரு நகரப்படலம், “கக 

ஞானக் கண்ணினுச் கல்லதை வெளிப்படா ஈம்பன் 
எனக் கண்ணிய புயத்தொடு கருணையாற் rae 
ரூனக் கண்ணிலுங் கண்டுய வெளிப்பட லொப்பா 
ரீனக் கண்ணுரு ரிவாசிவத் துவிசரென் றிசைப்பார், (௬௬) 

வேறு, 

ஆதிமறை மனுவோதி யாகமத்தின் படிகடுக்கை யணிவார் பூசை 
நீதிபெற நித்தியநை மித்தியகா மியங்களினனெடி இனம் திபெற நித னா ஊனடி தனாற 
யோ துவ னடியார்க ஞூடனருக்தன் பூழ்ர்துை அரிமையாக்கித் டி- ஞூடனருந்த BP Os 
இதில்பல கலலையாய்ந்து பெறீழதுக ழித் சகங்களிப்பர் சவழாற் செல்வர் 

கற்புடைமகளிர், 

நாயகற்கு முன்னெழுத லாதிபிவ்ன ரூறக்கல்கடை 
நண்ணு முந்நான் 

கேயவகைக் குணங்களுறஇ மீசனெனக் கணவனையே 

யெண்ணிப் போற்றிப் 

பாயபணிக் கஞ்சாம லருர்ததியே பல்வேறு 

படிவம் கொண்டு 

தூயவரி மழத்தடைர்சா லெனநிறைவர் கற்படைய 

தோகை மார்கள். (௬௮) 

அ£ல்பயில்வோர். 

சிர்தையெனும் புலத்தினிடைத் இகழறிவு விதைவிதைத்தும் 

சுந்த.ர.நா லாய்தலெனுர் தோயமிட்டு மறதியென 

வந்தகளை யறக்களைந்து ம௫ழ்ச்சியெனும் பயிர்வளர்த்துச் 

சந்ததமும் புகழ்ப்பலனைர் சாருவர்மா ணவர்பலரும், (௬௬) 

பலவகை அறச்சாலைகள். 

மூவி ரண்டு சமய முறைகெறி 

மேவு நற்றவ மேலவரின்புறக் 

கூவி யுண்டியுங் கூறையு மீந்இடுந் 

தாவில் சாலை தலைத்தலை தங்குவ, (௪௦)



அரிமழத்தலபராணம். 

அகில சாயக னன்றரூள் செய்தலிற் 

MEO} OTe சாற்றும் விதிப்படி. 

மூமை வேதியர் மாமுனி வோருடன் 

wail wh ODE, சாலையெம் மாட்டுமே, 

சரியை யாதியோர் crores றனித்தனி 

யுரிய நால்வகை Wj 00 வொழுக்கினர் 

பரவு நன்மை பயபப மகிழ்ச்சிபின் 

வி.ரவு சாலைகண் மேவுவ வெங்கணும், 

திலக வாணுதற் றெய்வமின் CO (HL. 

னலனு கர்ந்து நயக்கலின் மேமபடக் 

குலவு மின்பங் கொடுக்குஞ் செழுந்தமிழ்ப் 

புலவர் சங்கம் பொருஈதுமெங் கெங்குமே. 

yaa Os gn fl ar போய்மின்னி TOs oy 

கனமு மக்கமெக் காலும ரததிற் 

Harp கானமறைச் செல்வ ரிருஈதுசெய் 

கனமு ழக்கமெக் காலும ௫௧ரோ, 

ஈச னாருளச் தின்ப முறப்புரி 

பூசை யாதி புகலும் விதியெலாம் 

பேசு மாகமம் பெட்பொடு கற்பவர் 

apse சாலைகண் மொய்த்து முழங்குவ. 

திருக்கோயில். 

பாண்டியரா டெனுந்தேவி திருமுகமே நிகராகப் 

பயிலுஞ் செல்வ 

மீண்டியறம் வளர்வதளுக் கிடமாகு மரிமழவூ 

ரி. தனை மண்ணிப் 

பூண்டிலகு செழு திலக மெனலாகு முள்ளன்பு 

பொருந்தி கின்று 

மேவுங் கோபில், 

(௪௧) 

(௭௨) 

(௭௩) 

(௪௪) 

(எடு) 

வேண்டியவர் வேண்டியவை பெறவருளுஞ் வெபெருமான் 

(௭௬)



திரு, சகரப்படலம். ௫௧ 

வேறு, 
விண்ணவர்க ணுடோறு Calle BE சடையுடைய 

பண்ணவனைச் கொழவரல்குப் பண்ணியசோ பானமழ்.க 
ணண்ணியகல் வறிபோலு காதர்திருத் தளிஸுன்பு 
கண்ணகன்ற கோபுரத்தின் aru Fibs wir Aus. (௭௪) 

தட்டரிதா இய வேகஞ் செப்பொலியு மணமிகுக௪ 

தோட்டலர்பற் பலவடியார் தொடுத்து தவ மனுவோதிச் 
சூட்டொலியு கூவர்முனஞ் சொன்னவருட் டமிழ்வேகப் 
பாட்டொலியு மோேழுபரவையெ லி யையுமடைக்கும். () 

பொ.துவகை. 

மாநதலர்த முூளங்கலங்க வயபபடைத்தா ரிய ல்கறங்கு 

மேற்பவருட் (HB HI விகைமழ வங்கலிக்கு 
* @ . ந காற்றிசையா ஊையுகதிகைப்ப மன்மகபபே நுறவ.துளை 

சாற்றுமுழ வொலியேழு சலதியொலி யினு௦பெரிகாம். (௭௯) 

வில்வலிபிற் பேடியென விளம்பி பார்த்தனையு 

மல்வினையிற் கான்மகனை வழுத்அவர்மசான் மசனென்னக் 

கல்வியினாற் சேடனை கங் காலின்ழே வாழவைபயார் 

பலவகையா ஸனுஞ்சிறக பண்பினரா டவரெ வரும, (0) 

வெத்பினற் ரெயுமுலைபார் மிசரிர்மஇபாற் செயுமூகத்தார் 

பொற்பினாத் நிருமகளு மலர்மகளாப் போதவுளார் 

கற்பினா லருந்ததியங் ககனரீச செலவிடுபபா 

ரற்பினு லங்கனையா ரங்கனையா ரெவரம்மா, (ys) 

என்வசையுங் கருணே செய மீசணா மெழுநதருரளுக் 

தன்மையகத் தஇடைக்கொண்டு தா மபல் லுருவாஇ 

வின்மலைவஈற தஅறைவதுபோல் வி கீளவ்குவன விளக்குமொளிப 

பொன்மலியு மணிமாடம் புலவருங்கண் டஇசயிப்ப, (௯) 

அம்மாட மேடைமிசை யரிவையர்செய் ஈட வியலைர் 

செம்மானை நிகரும்விழித் செய்வமின்னார் கண்டொளித்துக் 

கைம்மாண்பும் பகமாண்புங் கற்பதற்குச் துணை செய்யு 

கம்மாலிங் குளைப்பரிசா மாட்டுகொடிப படவரிசை, (௩) 

6



அரிமழத்தலபுராணம், 

இன்னவகை பன்னலமு மென்றுநிறை யரிமழமா 

ஈன்னகரின் வளமிக்த கரானிலமெ லாநதெரியு 

மன்ன2.தா னென்னுரையி லடங்குமோ மாமுனிவர் 
மன்னியுறை ரைமிசமாம் வன த்தியல்பு தனைப்புகல்வாம், (௮௪) 

திருநகரப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆச்சசெய்யுள் ௨௧௯. 

  

நைமிசாரணியப்படலம். 

    

ச்ம் 

பொன்னர் தாமரைப் பூவிலோன் முனிவார் பொருட்டு 

முன்னம் தானொரு குசையுரு ளுப்ததிட முடுகி 

மன்னர் தாள மல்குறம காட்டிய வனமே 

யன்னர் தாவிய கங்கைசார் றைமி௪ மரமால், (௧) 

பெருமை மிக்கவாள் பிறங்கிய தேவரும பி DG 

மருமை மிக்கசர் முனிலரர் மகத்தலி யாதி 

யொருமை புற்றுவு துணகதினஈு தோ.றுகன் குதவுங் 

கருமை பெற்றபைஈ தருஈகள்ளும் ரைமிசக் கானம், (௨) 

மோக நீபபது மும்மலஞ் €ப்பது முனிவர் 

யோகங் காப்பது நிறைந்த மெய்ஞ் ஞானத்தி னொடுகற் 

போகஞ் சேர்ப்பது புண்ணிய தருவது புலராச 

சோகர் தீர்ப்பது நைமிச வனமெனுஞ் சூழல, (௩) 

ஈத்து வததலில் வான்றரு வைக்தையு பெடுத்துப் 

பாத்தி றத்தினர் சிறகவாப் பகருவர் பரிநதம் 
மாத்த லத்தினாக் சவைகெடா வவியினை வழங்கு 

காத்தி ததிே மெனபபொலி நைமிசக கானம். (௪) 

கரங்கள் கூபபிகின் றெவ்வகை விரும்பிலுங் கருத்துள் 

ளிரங்கி யீகலா தொறுபபவர்க குக ரியல் போழ் 

கரங்கள் கூப்புகர்க் கேலா கொறுபபவர் களுக்கே 

யி.ரல்கிப் பல்கனி யியுமுள் ஸிலர்தைக ளிலங்கும், (௫)



தைமிசாரணியப் படலம், ௪௩ 

அரம்பை யோடுறு மவரையு மவியுண வழைக்குக் 
கரம்பொ ரப்பல தரமிலைக கரமசைத் SA HD 
புரம்பொ டி.ததவன் பொரு அரி புலியடிப் பைழ்கா 
ய.ரம்பை பற்பல வவணுயர்க தீழகுசெய் தமரும். (௬) 

மாயன் மைந்தனும் கொருரணை மவரென மருவி 

சேய மாதவ நிலைபிறம் தரர்செய கினைக்க 

காய பாதக மகற்றுமின் னெனமுனி வரர்பாற் 
தாய தாம்கணி கொடித்தடுத் திருப்பபல் சூதம். (ot) 

e? 

. .. t. . இனன பரதவர் கெமெெயர் முனிவர னெய்தி 
மூனன வன்கதைக கனிரர மீ௰ இலி முறையாற் 

றன்ன மின்மிகுக தபசிஈகூட் டமபெறத் DDD GBB 
e e 6 க. ௫. ௫ துன்னு தேங்கணி யுகுகதுமென் நடுகதபல் சூதம். (௮) 

நிலையி னாற்றலா லொருவ/செய் ஈன்றியை நினையாப் 

புலை.பி னார்ககறி வுறுதறுசல் போன்மெனப் புனலை 

யுலைவில் வேர்வழி யுணமுன முதவிய துன்னித 

BENG CD OCH தாழமைகள் பலவவண் டழைக்கும், (௯) 

கம்பு தாக்கிய கரத்தனு முரியசங் கரனும் 

பம்பி நின்றெனப பூவையு.ங் கொன்றையும் படிந்து 

கொமடி பூக்தலர்க தளிகள்வீழ்ச துணமதுக கொட்டி, 

யமபுவிககெலா மளவிலா DT LPM ail BALD, 6) 

வேறு. 

எங்களி லொன்றை பெழிற்கரச தெடுச்சத விறைவனை 

யனைய.ரா யிலங்குக் 

அரங்கமா முனிவர் குழாம்பல வசிக்குஞ் (por 

யிருத்தலா னமையுர் 

தீங்கவோர் காலர் தாங்குவ ரென்னச் தருக்கொடு 

குதிகுதித் கோடிப் 
பொங்குபே ௬வகை யொடுதிரிர் சாங்குப் பொலிவன” 

வளவிள மான்கள். (Ws)



ae அரிமழத்தலபுராணம். 

வேறு. 

எத்தனையோ தருக்களிவ ணிருஈதிடினு மவற்றின்பே 
ரினைக்கொள் ளாமற் 

பத்திரத்தை மலரையணி பரமசவ னதிலிருப்பப் 

பட்டன் ரோவெம் 

முத்தமப்பே ரினைக்கொண்டா னென்றுவகை யபுடன்சனிவா 

யும்பா நாட்டில் 

வைத்ததரு வையுமிகழ வளர்ர்தாங்கு வளர்சம்பு 

மரங்கண் மல்கும். (We) 

இர்தவளம் பலபடைக்௮ுச் தேவருக்கு முனிவருக்கு 

மெலர்க்கு மின்பந் 

தந்துவளர்ந் நுயாகைமி சாரணிபத் திலங்கெமா 

தவூ ரேட்டர் 

சட்ததமும் குழுமிபிருஈ தைக்தடக்கித் தவம்புரிந்து 

தவா யோகு 

வந்துசிவ ஞானமுற்று மகம்பலசெய் களவிலருள் 

வாரி யாழ்ந்தார். (Wr) 

ஒருகணமும் பரஞ்சோதி யுருகிலையை மறவாம 
அளத்து கோக்க 

ஒருகணத்தர் கனவிலுகல் வழியல்லா வழிசெல்லா 

மனத்தர் கல்லு 

முருகமொழி யின்சொல்லும் போன்பு மெய்யுணர்வு 

முடையா ரின்பம் 

பெருகமறை யாகமமும் பிறங்குபுரா ணாதிகளும் 

பெரிதுந் தோவார். (we) 

வேறு, 

காபென் வியாசன் வியாக்கிர பாசன் கவுதமன் 

மாரக்கண்டன் பரத்து 

'ஊாசன்வான் மீசன் சுகன்கலைக் கோட்டு மாமுணி 

பதஞ்சவி வசிட்டன்



சமைமிசா ரணியப்படலம், 

மாசிலத் தீரியாங் ரோசன் சனற்கு மாரனா 

ரகன்றுரு வாசன் 

பேசுசி ௬ரோம னககதியன் சனகன் பிருகிர 

ணியமுனி பினா. 

ததிபுலச் தியனே ரண்டமா மூனிவன் சமதங்கி 

சத்ககூன் முனிவன் 

விதிநிகர் பதுமன் சளகக னாதி மேதகு 9 
முனிவரர் வேகச் 

அதிமுறை தவரு தொழுபெரு வேள்வி யுஞற்றியாங் 
குவகையோ டுற௮ுநா 

ணதிமதி பொதியு முடியுடைப் பெருமா னாட்டிய 

லருட்கட னற வை, 

செவிவழி புணுமா Aang yar Awe, OF Miser 

ராகி.பஃ தார்பாற் 

புவிமிசைப் பெறுவ மெனகினை பொழுது புரிசடைப் 

பொருவிலோன் பொருவ 

வவணருட் சூதமுனிவரன் வரலு மவாவொடு 

மெதிர்புகுர் சழைதக்துத் 

தவிசினமீ திருத்தி நான்யுறை போற்றித் 

தாழ்கதுகின் றறைகுவர் மாதோ. 

சிவகசை நிறைந்த தெய்வதக் கடலே இகழ்பதி 

்.. ஸஜனெண்புரா ணமுமோர்க் 

திவனியி லெமக்கின் னருளினா அரைக்கு மற்புகக் 

கற்பக மனையாய் 

நவமுற வின்று பரடுவ சரித நறவைவேட் 
19. (KE BEF GEVLLT 

முவகைமீக் கொள்ளத் திருவருட் பெருக்க 
முயத்தசா ஓனையிவ ணுறவே. 

வேறு. 

பாரிலுள்ள வெதலங்கள் பலவவற்றுட் 
சிறப்புடைத்தாப்ப் பலனை நெஞ்சத் 

௪௫ 

(2௫) 

(0௬) 

(sr) 

(2௮)



௪௬ அரிமழத்தலபுராணம். 

தோரிலுடன் றரு$ர்த்தி யு.றுகிலையாய்த் தீர்த்த முயா 
வுளதாய் மேலாஞ் 

சிரிலுயர் சிவதலமான் மியமொனறு கருணைகொடு 
செப்பல் வேண்டு 

நரரினிறை மனத்தவனே ஈற்றலனே கற்றவனே 
நலஞ்செய் வானே. 

எனச்சவு5 காதியாச ளிசைக்திடலுஞ் வன ருளை 

யெண்ணி யேததி 

மனத்தின்மிக மகிழ்வெய்தி மாறச பேரன்பு 

வளர கோகி 

யனத்தனரி யறிவரிய வரன்சரிதப் பெருங்கடலை 

யளவிட் டியாமே 

கனத்தபுவிக் கண்ணுணர்த்துவ் கலைமதிபார் முனிவரர்காள் 

கருதிக் கேண்மின், 

வேறு, 

சிவகதை கேளாச் செவிமரப் பாலைச் செவியன் றிச் 

செலிபுள தன்று 

சிவசதை புரைப்பார்க் கு.தவிலார் செல்வஞ் செல்வமென் 

அரைத்திடுக தெய்வச் 

சிவகதை படியார் கலையறி வாய்கது செப்பிடித் 

கலையறி வாஞ் சர்ச் 

சிவகதை நாலைப் பூசியா ரெடுத்த சென்மமுஞ் 

சென்மமன் நறிவீர், 

சிவகதை யன்பாச் செகிவழிக் கேட்டோர் செல்வமுழ். 
றளவிலாண் டி. ரது 

சிவப மடையுஞ் செவிவழி யறிவர் தேவரா 

தியாதுதித் தடுஞ்சர்ச் 

சிவகளை படிப்பார் படிப்பளர்க் குதவி செப்தவர் 
பூசைசெய் திடுவோர் 

வபர னாணை ஈமன்கறை காணுச் திருவரு 
ளுடைய ராய்க் இகழ்வார். 

(Wim) 

(2.0) 

(2-s) 

(டய)



)ைகமிசாரணியப்படலம். wer 

வேறு, 

சிவகதையே சரியைமுதற் சிவஞானம் வரைகெரிக்குஞ் 
செல்வப் போதஞ் 

சிவகதையே நகாற்பதததிழ் செல்.லுகெறி முறைகாட்கெ 
இப மேலாஞ் 

சிவகதையே நினை ததவெலாஞ் இத்திக்க வருள்புரியுர் 

தேவ தாரு 

சிவகதையே யிகபரச்தர் களவில் ௪௧. திருக திவைக்குர் 

தெய்வ LOM LD, (௨௩) 

வேறு, 

AEM னீவி ரதளையே கேட்கு மாசையுழற் 

றமாககனி ராநு.று 

மாதவ£மியாசதோ வறிகல னிம௰ய மாதவன் 

ஜிருவருள் வழியாற் 

பூதல.த் இலங்கு தலமுகன் மூன்றும் புனிதமேம் 

பாடுறப் பொருகதிக 

காகலுற் றடுதசார் கருதிய வெலாமக் கணத்தருள் 

புரிவசாய்க கஞலும், (௨௪) 

௮,தீதல மமர்கத சாடெது ஈசர்பபே ரியாதவ ணெழுர்தருண் 
மூர்ததிக் 

குத்தம பூசை யீஞ்.றினார் பேறெ னுவமையில் தீர்த்தத்திழ் 

GS 
வை,ச்தபே ரெதுவம் மசமையென் னென்னில் 

வழுச்துஅ முனிவிர்கா ணீவிர் 

சித தமன் புற்றுக் கேண்மினென் றெடுத்துச் செய்புவன் 

சூதமா முனியே, (உடு) 

கைமிசாரணியப்படலம் முற்றிற்று, 

அகச்செய்யுள் ௨௪௪, 

nee ae



தலவிே சடப்படலம், 

  

மதிய.று கரவுகங்கை மதலைகொள் எடிலவள்ள 
அதிபொதி பதத்திலன்பு சூழ்க்தமர் மனத்து ஈல்லோர் 
விதிமுறை வணங்டுய் பேறு மேலிய மேன்மை சான்ற 
பதிகளி லுயர்ந்த தாய பதியொன்று பகர்து மாலோ, 

சிவபிரா னுமையா ளோடு இறர்தமர் தலங்க பொல்லா 

யேயாம் நவமிகு மேற்ற மாக ஈலிலுவ ர௬ுண்மை 

பவமகற் றிரிவா னந்தப் UTM gy மனைபஞ் சேயு 

(8) 

முவமையி லரசாய்ச் செங்கோ லோசசிய கல மான் றுண்டால், () 

வேறு 

அப்பதி வடபா லரிமழப் பதியொன் றவனி யிலிணை பிலா த்மரு 
மெப்படி யென்னி லரிமழ வாகி யிறைஞ்டெ. வக ரிறையே 
யொப்பறு கயற்கண் ணுமையொடு தோன்றி புய/வர மருடலமான 
விப்பதிமகுமை யெடுததுரைசத் இடுத லெளிதன் று சேடற்கு மின்னும் 

கமலையிற் பிறக்கக் காரி லிறக்கக் கனகவம் 
பல்ம்ைக் காண 

வமலனே சோதி யாகிய வரையா மருணையை 
நினைத்திட வவர்ககு : 

முமலமு மகன்ற முத்தியுண் டென்பர் மூடிவிலா 
வரிமழங் கேட்டில் 

விமலமா மதளைத் தருமெனி லெவரும் விழைதலப். 
புகழ்சொலற் பாற்றோ, 

இ; தல) திருந்தா சறம்பல புரிந்தா ரிறைபத 
மலர்மிசை யன்பு 

வைத்த சிர் தையினை மருவடி யார்க்கு வணக்க முற் 
றவாபணி வ௩ப்பா 

ரு.கதம மிகுந்த சிவபுரா ண்ங்ச ளோதுவார்க் 

குதவுஈல் லுளத்தோர் 
_ முத்சரா குவென் தெத்தெடுத் துரைப்பர் முனிவர் 

ரையமொன் நிலையால், (6)



தலவிசேடப்படலம், ஷ் 

மற்றொரு கலகடிற பலயுக மிருது வழுசதரு தவமெலாம் 
பரிது, பெறறு பலனை யிதகலத தொருநகாட பிறஙகிடிற் பெறு 
வத மெய்யே, குறறமிக கோங்கு கொலைகள வாதி கொடுஈதொழில் 
புரக்க? கொடிய, ருறறபா வழமிக குறுவ£ னிஙக யுயாபதத 
ிமப.ரா குவரே, (௬) 

வேறு, 

சரியை யுறறவா சாறறதைத தாண்டிய 

இரீயை பெறறவா கேடிலயோ கததினா 

பெரிய ஞானதகா பேற,பெறு ரல 

மரிம ழபபதி யாமெனப Ter Nar, (௪) 

கலைகள கறற சவினமறை Cut FO sor 
ஆ உ அலைவின மநதிச மோசபன ன்ளூமோர் 

நிலை.பி லு று நிரமபு பயனமுறறு 

சு 

மலைவி லாம லரிபப கரிமம், (௮) 

/ 
வன மானகரம ஙைதத பரன ந 

ளூனனி யிசதலக கோஇன பூடுநிடி 

மலனன இமை யி பற்றின ராபி ம் 

் மனன பாவ படமான ah uy, (க) 

மனறு நாறு மரமபுரீச ETI Bos 

பொனனி ஞூ புரபபது செயடிடா 

HTH SKS CHT Ow 0 பகவர்ம 

கனன மான மடைத லெலிரபோ, (ல) 

௧௩௪ கமலக கனிஈரு காதிபுஸா 

டைஈவு வெக்கன னாபப ணம றடு-ப 

நநது மாதவ ஈலகும பகவிபை 

யத மாதல மெணாணினாக 9புமே. (95) 

வேறு, 

௭௧தலக௮ மகலாத விருமபவமும பெருமபிணியு 

மிசகலதமைக கணடவுட ஸிரி5மிதாடு மிதுகிகரா 

முத்தலதது மொருதலமு மொழியவிலை முனனினர்க்கு&* 

கைதலதமா மலகமெனஃ கண்கண்ட காட்டியதே, (2௨) 

7



௫௦ அரிமழத்தலபுராணம். 

திருமாலும் பிரமாவுக் தேவர்களு முனிவரும் 

பெருமா லுற் றடிபணியப் பெறும்பதியாம் பஈபதிதா 

டருமாலுற் அுயர்பதியாத் தழைத்தவரி மழஞ்சார்க்தார் 
கருமாலுற் நெழுபிறவிக் கடற்கரையாங் கதியடைவார், (0௩) 

வேறு, 

செல்வம் வேண்டி னுஞ் சந்தையுண் ம௫ழ்ச்சியைச் செறிக்குங் 
கல்வி வேண்டினுங் கான்முளை வேண்டினுங் கதியின் 

மல்க வேண்டினும் வேண்டிய வகையெலாம் வழக்கும் 

பல்க வேண்டுவார் பரவிய வரிமழப் பதியே, (02) 

வேறு, 

இத்தசைய தலமகிமை யெலும்பெரிய சாகரத்இிற் 
சித்த மொரு வழிபடிந்து சிறிது துளி யளவெடுத்துப் 

பத்தர் குழா மகிழ்வுபெறும் படியுரைத்தா மினித்தீர்த்தம் 

வைச்த மக மையிற் றெரிக்த வரையெடுத்து வழுத்துவாம். 

தலவிசேடப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆசசசெய்யுள் ௨௫௬, 

emer greene 

தாத் தவிசேடப்படலம், 
வைட இல அ 

பதிகளிற் சிறந்த வரிமழச் தருகு பரவிய தீர்த்சமோன் அள தா, 

னதிகளி ஜுயர்ந்த சுவேகமா நதியா ஈவிலுவ ரதற்குறு காமர், துதி 

யொடு பார்த்தோர் படிஈதவ ரந்நீர்ச் துளியெடுத் அண்டவர் துக 

ளின், மதியுற வேண்டு வனவெலா ம௫ழ்வாய் மருவிப்பின் சுவர்க் 
கத்து வாழ்வார், ் (௧) 

வேறு. 
கங்கைகா விரிவாணி காலிர்தி சந்து கயை கன்னி சே, துங்க 

பதிரை ஏரயுஇித் துறைடொருரை வையையெனச் சொல்ல வாய்ந்த, 
பங்கமில்பன் னதிகளிலும் பரவையினு மதிககலம் பரவும் வெள்ளைச்,



தீர்த்தவிசேடப்படலம், ௫௧ 

சங்கமணி கருவுயிர்த்துத் சவழ்திரைவெள் ளாற்றுயர்தர்த் தந்தான் 
மாதோ, 

(௨) 
எத்தார்ததத் தினும்படிர்து மேகாக வெவவினைக்கு மிறுதி காட்டு 
மத்தீர்த்த மெதுவென்ன வாராயி லரிமழத்தை படுத்துக் €ழ்பான் 
முதிதீர்தீதப் பொன்றிரட்டி, முருகூவிரி மலர்பலவு மொய்ப்ப மேலின் 
பத்தீர்த்தர் தவளாதிப் பாற்தீர்த்த மன் நியுண்டோ பாரின் மீதே, () 

வெள்ளாற்றுச் சீர்க்கமிசை விரும் ரிவிதி மூறைபடிவான் வே 
ண்டி, யாருங், கொள்ளாற்றுப் படுத்திவைப்பா! குலவுபதஞ் சவபத 
மே கூறவ் வாற்றி, லெள்ளாற்றித் தீிருபபணஞ்செய் தினியபிதிர்க் 
கடனகழிப்படி ரெவரு மேலாங், கள்ளாற்றுக் கடுக்கையணி கண்ணு 
தலான நிருவடியைக் கலப்பர் மாதோ, (௪) 

வேறு, 

பரிமகங்கோடிப்ண்ணினு நடையா ப்பலனையும்விரும்புவலெவையு 

மரிமழககர்வாழருட்கடலாயவண்ணலாரடிமலரகத் தில் 

விரிகரவிருத்தியொரு கரமேனும்விரும்பிவெள்ளாற் நுநீர்மேவி 
யுளிமையி ற்படிந்துது திப்பவ.ரடைவருண்மையீ கெண்மையினுறுமே, 

வேறு, 

ஈவமான வரிமழமா ஈகர்வ.பிற்பஃ நீர்த்ததது 

முூவமான மிலதாக வுளதுவெள்ளாற் றயர்தீர்த்தம் 

பவமான பிறப்பிறப்பிற் படு$்னுன்பர் சரத்தமினிச் 

சிவமான திருவடைவ மெனச்செபபச் செய்திடுமால். (௬) 

ஆண்டாதி யீரயன மவிர்திங்கண் முதற் ஜோற்ற 
மாண்டார்கொண் மதிகலையின் மாண்டமர்காண் மருவியகாள் 

வேண்டாரும் விரும்புவள வெள்ளா ந்.று வனம்படியி 

லிண்டாரு மெய்தரிய விறைவனடி யெய் துவரால், (st) 

வளம்பொருந்து மரிமழத்துண் மதிபொருந்தத் துதிபொருந்தக் 

களம்பொருந்தச் கறைமழுமான் கரம்பொருக்சத வெண்ணீறு 

குளம்பொருந்த வளரிறைவன் குணம்பொருர்து தவளகதி 

யுளம்பொருந்தப் படிந்தவரே யுளபவத்தல் விடிர்தவசே. (3)



இ அ£ரிமழத்தலபுராணம், 

, பொருந்தீர்த்தம் 'பலமரிக்கும் புகற்த்தீர்த சம் புண்ணியங்க 
'டருந்தர்த்தம் பாண்டி.பனாற் றழைதீர்ச்தங் கரையடர்ந்து 
வருந்தீர்த்.த மரிமழசக்தான் வருர்ீர்த்த ஊளமூழம் 
பெருந்தீர்த சர் கவளகதி பெருகயெருள் பெறுக்தர்த்தம், (௯) 

பன்னரிய தவளரதிப் பாலாடி. யரிமழ;த்துண் 

-மன்னியமுக் கட்சுடரை மன த்தினிரு on pam SBS 
அன்னியவெண் காப்பணிக்து சொற்றிடுமைக தெழுத்தென்ணி 
யுன்னியலர் பணிவிடை? ரறப்டரிவார் பிறபபுரிவார். (2) 

அர்தவள ஈதிப்பாங்க ரழூயசேச, பானமதைச் 

சந்தவள முறப்புரிக்து சத்திர கனஞ்சமைத்தார் 

பந்தவள Clow Qs Go FGI) பரையருளும் பரனருளு 

நந்தவளர் கயிலாய ஈற்பஈமும் பெஅவாரரல், (மக) 

'மருவுயுகழ வெள்ளாறு மாதீர்ச சம்” படிக்கவர் க்கத் 
திருவளருங் கல்விவருஞ் செய்யமகப் பேறுமுண்டா 

மொருவூலோப் பிறவிவினை பொழியுமினு மரிமழத்துப் 

பொருவிலரன் றிருவருளூம் பொருஈதுமிகு புகழாமால், (0௨) 

வேறு, ; 

காடுநீர் படிர்று சயைகனிற் பிண்டங் களிப்பினிட் டரும்பிதிர்க் 

கடனை, மாசிலா இயற்று மனத்தரு மிச்ச வளநஇப் பாங்கரின் முன் 

னம், பேசியாங் களிக௫ல் பெத்றிரிம் பேற்றைப் பெரும்புவி மிடத் 

செவ் ரசாவிட், டாசிலா துரைபபா மந்தி மகமை யண்டருஞ் சொ 

லற்கரி தாமேல், (௩) 

-இந்நதித் தீர்த்தச் தினிற்படிர் இடுலா னெண்ணியோ ரடியெடுச் 
சேலு, முன்னர்வைச் தவர்க்கு முத்தியுண் டென்னின் மூழ்ஜெொர் 

பெதும்பயன் முறையா, வின்னதென் ௮ுரைப்ப தெங்கன மியாவு 

மெழின்மிகு மரிமழச் திறைவன், பொன்னடிப் புகழாற் பொருக் 

அடென்றதிபின் புவனஞ்சூம் புவனத்தி னிடத்தே.. kar) 

வேறு, 

இப்புவியிற். பிறர், சலரி லெவருமரி மழககர்வா 
'தப்புமுடிப் பரமனடிக் காட்படுவா னெண்ணிலனு



மூர்.த்திவிசேடப்படலம், Gn, 

Onudsts sure யுவந்தாடிற் போதுமெனச் 
செப்புவரே லகன்பெருமை செப்பரிது செப்பரிதே, (6௫) 

*, ௪ a 6 * ந * ௩ * & பாராத்தவாச்குப் பலனளிக்கும் பாற்றவள நன்ன தியின் 
தீர்த்கவளஞ் சிறிதுரைத்தார் தேவர்முனி வரர்து திக்குஞ் 
சிர்த்திலிகு மரிமழத்துட் டி. ரூ.5 களிகொண் டெழுக்தமூக்கண் 
மூர்ததிதிரு மகிமைபினுஞ் ௪ றிதுமொழி Harpoon Su, (We) 

தீர் த்தவிசேடப்படலம் முற்றிற்று, 
ட 

ஆக்சசெய்யுள் ௨௱எடு, 
i 

  

மூரீத் திவிசேடப்படலம். 
ee 

உலக மெங்(ஈ முமிர்க  டொறுநிறைந் 

திலகு சோதி யிறைவ னெழுந்தரு 

ளலகின் மாதல மாயிரத் தெட்டெனக் 

குலவு மாயினுங் உறு மவற்றுளே, (a) 

அதிக மேன்மை யறையப் பெறுகின்ற 

மதுரை காஞ்சி வளாக on Bus 

பதிச் டோறும் பரவிலிங் கங்களிற் 

அஇயின் மிக்கது ஈ$தர லிங்கமே. (௨) 

இன்ன மூர்த்தி யெழுந்த வரிமழ 

நன்ன கர்சசெல்வ மாஞ்சொலற் பாலதோ 

வன்ன மூரு மயன்மூதற் ஜறேவரு 

முன்னி யுன்னி யுரைபபவொல் லாரெனில், (௩) 

வேறு. 

இத்தகைய தலத்திருந்த விறைவனருட் குறியையன்பாச் 

ஈிச்தமிசை நினைத்துவந்து தெரி௫த்துத் திருவருள்செ 

யத தமமும் பேரழகு முறனோக்கி யுலகமுற்றும் 
வைத் ததொரு இருகாமம் வழங்குவர்சுர் தரனென்றே. 2



Ger அரிமழத்தலபுராணம், 

சுந்தரப்பேர் தரித்தபாஞ் சோதியுரு வாதிதனைக் 

கந்தரத்தே கறத இருந்த கடவுண்மா மணிவிளக்கை 

யர்தரத்தோர்க் கறிவரிய வற்புதனைப் பொற்பதனை 

யெந்தரத்தா லுணர்ந்துபுச ழெடுத்தியம்ப லெளிதாமோ, (௫) 

சேணமருஞ் செழும்பொழில்சூ ழரிமழத்துச் வெபரனைக் 
காணவரு மொருகிருப்பங கருத்திலெ முக் திடினுமவர் 

மாணமரும் பெரும்புகழு மதிகலமுங் கொண்டுகவி 

வாணர்புகழ் திருக்கயிலை மலையமரும் வாழ்வினே, (sn) 

பல்லாண்டு பலதலத்தும் பரவவரு: பலமுமு துஞ் 

சொல்லாண்ட பொருள்கடநத சுந்தரனார் இருமுன்ன 

ரெல்லாண்ட வொருவிளக்கிட் டேசத்தினார் பெ,_வரெனி 

லல்லாண்ட களப்பெருமா னருண்மகுமை யாரள பபார். (௪) 

சுந்தரற்கு மிடப்பாகக் தோகைகயல் விழிபுமைக்கு 

மைந்தருக்கு ம௫ிழ்வுகொடு வளர்பூசை புரிகதவர்க்குப் 

பந்தவினைப் பயமுமெம பயமுமிலை கயிலைமலை 

சந்ததமுஞ் சிற்தைமகிழ் தழைப்பவள ரிடமாமே. (௮) 

வேறு, 

சுத்தபர த,ச்துவமாய்த் துரியமுடி வாயெவர்க்குஞ் சொல்லத் 

கொண்ணா, வித்தகமா யத்துவித விளக்கொளியா யாரந்த விளைவாப்ச் 

வேன, முத்தரக முளரிமிசை முதிரர்கொழுகு மருண்மதுவாய் முத 

லா மூல, வத்தனுமா மப்பானே யரிமழததுட் சுந்தரனா வமாந்தா 

னம்மா. (௯) 

வேறு. 

பாரின் மாசு படப்பிறந்து பரம னடியார் பதமறந்து 

காரி னிலகு குழன்மானார் கலவி விழைந்தார் கன்மமும்பல் 

சீரின் மறாவு மரிமழம்வாழ் சேல தேவற் கமைக் தவொரு 

பேரின் மகிமை யானீங்இப் பிறவாப் பேறு பெறுவாரே, (6 

எங்கு நிறைந்த வருளுருவத் தின்பே ரழகெல் லாந்திரண்டு, 
பொங்கும் கருணைச் சுந்தரப்பே! பொருந்தி பயெழுந்த பொருகில்



மூர்த்திவிசேடப்படலம், டுடு 

லோன், ங்கு மெழில்கொள் எரிமழத்தைச் சாந்தன் னானைத் தரி 
சித் தோர்க், கங்கு வலையத் தெமனாது மக்கும் பகையு மிலையம்மா, 

வெள்ளா னேறு சுந்தரனார் விமல வுருவந் தரிசத்தற் 
குள்ளாற் நளியிற் புகுந்திடுதற் கொண்ணுக் குலத்த ராயினுகன் 
கள்ளார் பலர்தூய்க் கோபுரமேற் கலசம் கண்டு தொழுவாரே 
லெள்ளா தவராய் வெள்ளிமலை €யறப் பெறுவ ரியல்பானே, (௦௨) 

வேறு, 

ஈன்னிதி நிறைந்த வரிமழ ஈத்ர்வாழ் நாயகன் சுந்தர கரர்த்தி 
சன்னி தி முன்னர் ௩றும்புகை மிட்டுத் தைல தீதா லாகெய்யாற் றங்கும் 
பன்னிலைத் Fu Cop NC et suisse பதியெனப் பூமிசை வாழ்வு 
மன்னிநின் நீற்றின் மாலயற் கசிய வான்பத மருவுவர் மாதோ, (0௩) 

வேறு, 

ஐந்தமிர்தாற் பலபலச்சா ரயொ லானைந்கா லபிடே கஞ்செய் 
திந்தணியும் பரன்சஈத ரேசனருட் டி.ருவுரூவி லிலங்க நல்ல ; 
கந்தமலர்த் கொடைசாத்திக்கை தொழுவார் பதவிகலங் கழறற்காமோ 
வந்தநிலை கிவனறிவ னரியயனு மண்டர்களு மறியா ரன்றே, (Or 

காலையிற் பகலின் மாலைக் காலை.பி னடுயா மத்தின் 

மாலையை யிலங்கச் சூட்டி. மாலைவைச் த.ரனா மூர்த்தி 

பாலையங் கயற்கட் டேவி பதந்தரி த்தோ ரின்ப 

வேலைபிழ் படிவர்பூமன் வேலையுண் மேவா ரனறே, (ம௫) 

சுந்தர கூர்த்திக் கன்பு அளும்பறின் றருச்சிப் பான்2ர் 

வந்தகால் வகையாம் போ வளர்தரு வளமிக் கோங்கு 

நந்தன மியற்றி னோர்க ணாம்புகழ் தத்தி னாுரோ 
வி5திர னெனவெப் போது மிருந்தர சியற்று வாரால், (Wa) 

வேற், 

திருவளரு மரிமழத்துச் செல்லனார் திருக்கோயிற் 

பெருகுதிருப் பணிபுரிவோர் பெறும்பேறு வைகுந்த 

மருவியதா மரைக்கண்ணன் மலரயற்குங் டைப்பறிதென் 

ஜொருவலுரைப் பதுவிபப்போ வுயர்மறைக ஞூரைக்குங்கால், (0௪)



Ba, 'அரிமழத்தலபுராணம். 

அன்னுமெழி லரிமழக்துச் சுதரே சனுக்கென்று 
, மன்னரிமவ தனமாதிக் காவேண்டும் பொருளளிததோர் 
பன்னுவிழாப் பலபுரி3தார் பத்திசெப்தோ செததிரசையு 
முன்னுபுச ழோஙகவெள்ளி யோங்கலிடை யோங்குவரால், (3௮) 

தலந்திர்தி௪ கூர்ததி மறை சாற்றினம் வானுலக 
லிலங்கிெயவச் சரபபடைகொ ளிகதிரனை ப Dig 5 5141S + 

. ry * 6 . ட . . ° 

சலற்மாத்த கதையினையுஞ் சாழ்.றுவா மென்றெடுக்அப் 
புலந்தீர்க்குர் தவத்தருக்குப் புகலுுயர் புகழ் சூதன். (0) 

மூர்த்திவிசேடப்படலம் முற்றிற்று 
ஆகசசெய்யுள்2 ௯, 

சதவ டயம் வயங்க, 

இந்திரன் பூசித்த படலம், 

a SO 

8 வமென்னும் புணையேறி- சாஈதமெனு% துிபபியக்பெ 

(பவமென்னு மெழுதிரைமேற் படர்புணரிக் கரையண்மிச் 

சிலவமன்னு மேதுக்குறைவாற் நிகழ்பெரியிர் கேண்மினென 

Gane gm ws PAA) ஈவிலுவான் சூதமுனி, (௧) 

அந்த ரவா னவ. ரவையி னசம்பையுருப் பசிமுகலாஞ் 

சுர். தரமின் னார்ருழுமிச் சோகையென ஈடஞ்செய்யக் 

கந்தரவா கனனபடைகத்ச கண்களெலாக் களிபபெய்த 

மர்தரமாம் புயம்விம்ம வஇிர்சனனாங் கவ்வேலை. (2) 

எருக்கணியுஞ் சடைப்பெருமா னெனும்பிருகழ் பதிபோந்தா 
அருக்கமுற மலர்முகத்சோ டோடிவரா னுவந்துை ply 
மிருச்கையெழான் வருகெனவு மிசைத்திடான் கரங்குவியான் 
ஐருக்குடையா னெனவிருந்தான் றருக்குடையா ணிவனன்றே, (௩) 

சாத்திமே தவமேது தவமேகதென் ஹொருகாலை 

நாத்திக. நா லோ தியதை ஈன்குபயின் ரொழுகுமுறை 

காத்தலையா னாகியர்க்குக் காட்டுவா னெனவிருப்ப 

Ce sae வினன்வெகுளி முளைப்பவகன் மொெளித் தனனால், (௪) 
4



இந்திரன் பூரித்த படலம், (per 

ஆரியனா ர௬ுளம்பு மங் யகன்ெொ.ஸிபப வனறுபொழுு 

சீரியலும பொன்ஞடு செவ்விகுஃ ற5 கீதியாவும் 

வேரியெழு கற்பகத் தார் விண்ணவ/கோ ன.றிஈதயர்க்கான் 

காரிகிகர் விிமடவார் காமமெலர் கடபபவசே, (௫) 

தாயிழக்த மகவினிலை சானடைக்து மறையவன்பாற் 

Sum rs gn பொன்னிழர்தேன் |ரிபும்வகை புகல்கென்ன 

வாயிரங்கண் ஸணலவவவனே பரும பெறுங்காறு 

கீயிரங்கா வகையொன் ர நிகழ் த்துகேன் பெய்தியெனா, (௬) 

பொன்னவனைப் பெறு $கனையும பொருுவட்டா கருதுஈதன் 
சொன்னவனை த துளகலைய துகள் ரன் குணர்தருவ 

னின்னவனை ௪ திரிசிரனென் றெள்ளாமே குரவுரிய 

வன்னவனைப் போற்கருதி யம/மென் ஏ ன$தணனே. (௪) 

வேதியன்செரீற் படிகொண்ட விண்ணவர்கோ னடி கேளோர் 

மேதமிபற் நிரிகென்ன விளமபுகலும விபுதருக்குப 

போதாலம் புரிவதுபோதற் புகன்றுள துக் சம்மவர்ககே 

யாதலுறப் புரிசதுவர்தா னஃதறிஈ சா னமரர்பதி, (௮) 

மகவினைவஞ் சகமாக வகுத்தலன்மு௪ சிரங்களம்விண் 
புகவினைய வயிரத்தாற் பொருகழிரகான் றுவட்டாதன் 

மகவினையின் னணக்கொன் த வகையின் பிரமகத்தி 
மிகவினைய பழியைமண்ணிர் பெல்லியலார்க் கேற்றுதலும், (௯) 

ஒரு.துயரு மிலனாகி யோங்கினொன் வலாரியது 
கருததுவட் டாமனமுங் சனன்றுமகங் கடி.தாற்றி 
விருதுபெ ற வதிற்றோனறும் விரு த் தனை விளிச்தரியைப் 

பொருதுதொலைச் தீடுகென்ழுான் புரசதரன்போர் புரிச்தசத்தான். 
என்புரிவா மெனக்கலங்கி யேயெயற் மெம்புத.லு 
மன்புரியா னவற்கொடுசென் றர்ஈுதனுக் குதுமொழிர்சா 
௮ுன்புரியர்ன் குலிரமிகச் தொன்மையதா BO car gi eg 

வன்புரிபா னு.பிர்கவரும் வலியிலையா முன்னொருகாள், (ds) 

கடல்கடையும் பொழுதசரர் கற்பகராட் டவர்மிகுர்,ச 
படையுடனெய் தின ரதனைப் பார்ச்திருவர் வயப்படைக 
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Bd அரிமழத்தலபுராணம், 

ளடையவுர்த தீசிபிட மமைப்பித்தார் தவவலிமை 
யடையவவன் கிழுங்குதலு முதுகச்சண் டொன்றியதால், (wa) 

அம்முனிபாற் சென்றிரப்பி னன்பினுட ன்ருள்புரிவான் 
தெம்முளைசாய்ச் திடுங்குலிசச் திண்படையாக் கொடுபொருதால் 
விம்முலிருக் திரனாவி வீட்டலா மெனப்புகல 

விம்மெனு முன் FAI தெய்தினான் மகபதியே, (௦௩) 
குறையிரப்பக் குறிப்பறிர்து கொடுத் துவக்குர் குதிரியுயிர்ப் 
பொறைவிடுத்தா னென்பெடுத்தப் பு துலயிரப் படையாக்க 
யறைகழற்கால் விருத்திரனை யடுப்பவஎன் கடற்புக்கு 
மறைபடலுங் குறுமுனிபால் வழுத்தினனா கண்டலனே, (Wr) 

கடலைபுழுர் களவாக்கிக் கையிலெடுத் அட்கொண்டான் 

குடமுனிவன் மேவுபுரு கூதஜெளிக் குலிசத்தால் 

விடமனையா னுபிர்கொள்ள விபன்பிரம சாயைகொடார் 

தடசமன மிகமெலிந்தா னம்புயநா லிடைப்புக்கான். (0௫) 

இருப்பககு டனும்டணியா யேகனான் சுரர்பணிவா 

யுரைப்பாற்கோ டடத்தருசே யுற்றழைப்ப விஈதிரன்போர் 

தருட்கடலே பொறுத்திபழி யகத்றுதியென் ற்டிபணிர்தான் 

மருட்செயுமிக் கொடியபழி மாற்றுதற்குப் புவிஈண்ணி, (Di) 

ஈசனுறு தலங்களடைம் இறைஞ்சீனா லவனருளான் 
மாசிகர்த மணிபோல வந்தகொடும் பழிநீங்கித் 

தேூனிலங் குவையென்னத் தேசகென்கூ ற. லுமவனோ 
டாசெழுந்து காரிமுத லாயதலம் பலபோற்றி, (Dar) 

சோணாடு தனையண்ணிச் சூழ் தலம்பற் பலபரவி 

வேணாடு மயிற்சாயன் மேனகையே முதலான 
பாணாடு மொழிமடவார் பண்ணவர்கற் பகமிருக்குஞ் 

சேணாடு தானெனச்சொல் செழியர்திரு நாடுகண்டான். (0௮) 

வளவனுக்கும் பஞ்சவற்கு மருவுரிமை மடுதலத்தி 

னளவுதெரித் திமிமாறே யமைந்தொழுகும் வெள்ளா ற்திற் 

pray sp பன்மலரு5 ததைந்துபக ரதகாணக் 

கொளவருதண் புனலெய்திக் குடைர்தாடிக் சதுகுலித்தான், (Om)



இத்சிரன் பூரித்த படலம், டுக் 

புனல்குடைந்து பூழிபர்க்குப் பொருர்துகரை யேறினான் 
கனவினிலும் வருத்துதுயர்க் கடற்குமொரு கரைகண்டா 
னினைவினொடு குரவனு£இர் நிகழ்ச்சிசொல வறிவனிவண் 
முனைவனருண் மூர்த்திதல முதலவுறல் வேண்டுமென, (௨௰) 

இந்திரனு மன்புகரை யிகக்தோட வெழுக்தோடிச் 
சந்தவனம் பணைமரு கத் தடஞஈனையெல் SUT DIT, ao 
ஈந்தவனச் சூழலுற்று ஈவிலிலிங்கத் இடலடைந்து 

, ் ௨ ட உ... முந்துவினைப் பயனா? முளைததபிரான் முன்னுற முன். (௨௧) 

தாய்தர்ை யில்லா?ம oad Ps omc. பிழம்பு நவை 

யாய்தற்று விழிமாலை LI HH YP SHA SS 

நோய்தந்த பழிவிலக ஜனோேககினான் விடவரவின் 

வாய்த்த பெருமதிபோல வயம்னென் மருத்துவனே, (௨௨) 

தே௫ிகனும் வானவருஞ் சவெலிங்கத் திருவுருவை 

யாசகலத தரிசத்கா ரவ்வ.பினே விண்வேசன் 

மாசிகாத மணியான வகைய றிது வாழ்த்தெடுத்தரர் 

வாசவனும் பூசனைசெய் வதுக௬இ யமைந்தனனே. (௨௩) 

வேறு. 

yours நாடு செல்வம் பொலி,2ரப் பொலிவு மேவி 

யிலகுசர் தான மாதி யிசைத்தகற் பகமீ முகப் 

பலாபுகழ் கருக்க ளைந்றநும் பரிவுட னெய்திச் தெய்வ 

மலரொடு தேனு மீச்து வளத்தொடு மல்க சூழ. (௨௪) 

வேனெடுக் கரத்தோ னின்ப மேவத்தன் சுதையை யந்த 

கோனவன் ஹோட நீங்கச் குலவுவ தறித லோடும் 

வானமர் வாழ்க்கை யண்மி வளர்புக முடைய காம 

தேனுவக் தமுது நேயர் இகழ்தர வளிபா நிற்ப, (௨௫) 

செங்கனல் விழியுங் கையஞ் சேர்பவற் காட்டு ஈன்னீர் 

திங்களு மரவுஞ் சூிஞ் செஞ்சடா மகுட மேவ 

விங்குராம் பெற்ற மென்ன வெழுமனக் எளர்ச்ச யெப்திக் 

கங்கையா மங்கை வர்தூ களிப்புறக் கொடுத்து ஈண்ண, (௨௬)



௬௦ அரிமழத்தலபுராணம். 

அணிபடா மதிபு மன்னாற் ரூழ்ந்தபன் னாீளு மொன்று 

மணிகொளசக் கரதமீத ரானு மங்கியம் பகவன் ராலும் 

- தணிவிலர் கடுகிப் போர்து தக்கபல் வேறு கோடி. 

மணிவிளக் கெடக்கா லென்ன வயங்கொளி படைத்துர் துன்ன, () 

பூவுல கனை க.தும் வாழப் புரிந்துதென் டொ திய நின்று 

தாவிவெப் பொழித்தெர் நாளுஞ் சலிப்புறு வாயு சேவ 

ஞவிரா யகன்கை பம்றி யணிகெழு புதிய மன்றன் 

மேவிய மாது போல மெல்லென விசிறி வீச, (௨௮) 

மன்னிய செவிக்கா லோடி மனபபுலம டுபருக்கி யின்பப் 

புன்னனி வளரத்து மேலாம் புகழ்ப்பல Oatign Lor ° 

தன்னியா ணரமபிழ் செப்.ப 7 BGs meio CarlDs 
கின்னர மாதி யோர்கள் ளெரிசை ப "gd me, (௨ ©) 

\ 

அருந்தவர் மனம்வி டாத வாரணத் சொகுதி பாவும் 
Gun Gigs இரங்க ளியாவும் புண க்ததம முருவச் தோடு 
திறாக்துகற் பகத்தை நீத்துத் தேங்கமழ் வில்வச் சூழ 
லிருந்கவ லுள்ளச் தெண்ணு மிசக்சையை யெதிர்பார்த் தெப்த, 0 

௮அன்னபா னாதி நீக்க யரியகாய் சனியுண் பாருக் 

துன்னிய காஒண் பாரும் துய்த்திட லொன்தில் லாரு 
மின்னவா றகன்பல் லூழி பெல்லைசண் டிறும்பூ தெய்து 

முன்னைஈற் றலமுற் ரோங்கு முனிவரர் பலர மொய்ப்ப, (௩௧) 

விரிதரு வில்வ மேவு விடையவ னெழிலை முற்றும் 
பரிவுட னோ யின்பம் பருகிட ஈம்மை யாளுங் 
கரியவன் விழிகள் போலக் க.துவிலே மினிமே லெண்ணிப் 
புரீவதென் னென்று வானோர் போற்றினர் பொலிந்து பொற்ப, ட 
நீணிலாக் காலுங் கற்றை நிலாவமு தொழுடற் றென்னக் 
காணுறு பூதிச் சோதி கவின்பெறக் கடுக்கை டின் 
சேணுலாங் கயிலைக் குன்றிற் ஜெர்தகாம் வில்வ மேவுக் 
தாணுவுக் கபிடே காதி சாற்றிய விதியாற் செய்து, (௩௩) 

அத்தனை யணிந்து கோக்க யாசெழின் முழுதுல் காண 
வெத்தனை விழிபெம் ரூலு மெய்துமே யென்பா ஆற்ற



இத்திரன் பூசித்த படலம்- ௬௧ 
வித்தனை விழிபுங் காணம் செய்திலே னென்னா வெண்ணிச் 
சித்தரைர் துரு விழ்ந்து இருமுனந் துதிப்பா னாஞான், (௩௪) 

வேறு, 

பிஞ்சமதி முடி.தரித்க பிஞ்ஞகா பெருங்கருணைப் பெருக்கே 
பாரு, மஞ்சவரு கடல்விடத்தை யடககயதாற் களங்கறுசத வரசே 

யாவு, தஞ்சமெனப் புகும்பகனே தற்பரனே யற்புகனளே தவச் 

தின் வாழ்வே, கொஞ்சுகிளி மொழியுமையாண் மணவாளாவென்னை 
யுமாட் கொண்ட தேவே. (கடு) 

வேதமுடி விளம்பரியாள் விளம்பரியா னெனவதற்கு மேலா 
ஞான, Cust sang. வாநீயே' மண்ணாதி யெண்வடிவர் பொருந்தல் 
போல, மேதகுமெய்ஞ் ஞானிபர்ககே வெளிப்படுமுன் னருள்வடி 
வம் விழல னானை, பாதகவல வினையேற்கும் பாலித்தாய் கின்கருணைப் 
பான்மை யென்னே, (௩௬) 

கருவிழர்த முனிவரையுங் காமவலை பிடைப்படுச்தும் கன்மின் 
னாராற், குருவிழாது மதிபிழகது நிதிபிழந்து Csr Bint gy குலவு 

மைந்து, தருவீழர்து பதிபிழக்து துதிபிழஈத சசியிழந்து தளர்ந்து 
கொக்து, மருவிழர்த மலரானே னென்னையுமாட் கொண்டதென்னே 
வரத தேவே, (௩௪) 

முடித்திருக்க குழன்மடவார் முயக்கமெனு மதுக்கடலின்ஞூழ்கி 
மூழ்கிக், குடித்திருக்க வெறி3பனைக குணப்படுத்தி நின்னருளிற் 
கூட்டு மாறு, பிடித்திருந்த பிரமசா யைபைக்காணே னினைசக்காணப் 
பெற்றேன் முன்னர், துடி தீதிருந்த வேழைகெஞ்சஞ் சுகத்திருந் க 
நிலையெடுத்துச் சொல்லற ur pap. (௩௮) 

விருத்திரனைக் கொன்றபழி லிலக்டியெனை யடிமைகொண்ட 
விமல வாழ்வே, கருத்திலுனை பிருத்திமலர் திருத்தியமு தருத்தியிரு 
கரமுஞ் சென்னி, பொருத்தியடி பணிவதினும பொன்னா மயிராணி 
புணாப்புமானுட், தருத்திருவும் பெரிதாமோ பெறற்கரிய பேறுபெ 

ற்ற தமிய னேற்கே. (௩௯) 

என்னவிழிப் புனலோட சாத்தழும்பத் தோத்திரித்தா னேனை 

வானோர், துன்னியர கராமச வாயமகா தேவவெனத் துதித்து நின்



௮2. அரிமழத்தலபுரா்ணம். 

ரர) பொன்னவனு மெம்பெருமான் பொன்டையைப் பரலியுடல் 
புளகம் பூத்தான், மன்னியசெஞ் சடைப்பெருமான் நிருவருளா 

லாகாய வாணி கூறும் (௪௰) 

இன்றரிரின் ௮ுதிமுழுதஞ் செலியேற்றுக் களி சன யெவ்வச் 
தீர்வா, ஊான்றுவள ரரிமழததை ஈற்றவத்தா லுற்றனைவெண் ணதி 
நீராடி, யொன்றுமனத் துடனன்யிற் பூசித்தாப் பவமனைத்து மொ 
தித்தாய் கூடல், சென்றுஈமைத் தொழுதுதருச் சேர்தியென்ற இரு 
வாக்குச் செவிபுக் கன்றே, (௪௧) 

திருவாக்குச் செவிமடுத்தா eral Fp 19 னீம்கமனஞ் செல்லான் 

கொன்றை, பருவாக்கும் புரிசடையா ராணையென வஞ்சிவிடை வா 
ங்கப் பொன்னைக், குரூவாக்கும பிரிகோமா னமரரட னெழர்து 
தமிழ்ச் கூட லாதி, ருவாக்கும வினை தவி£க்குக் தலம்போற்றி விட் 
புகுர்து களித்துற் ரு£ன. (௪௨) 

இந்திரன் பூசித்த படலம் முற்றிற்று. 
அகச்செய்யுள் ௩௩௬, 

  

சந்தான் பூசித்தபடலம், 
et 

    

வே.ற்கோடும் விழிமடவார் ஈடங்கண்டு மருண்ட பழிவிலக்கி யாண்டு 

ராற்கோடு பெறுகரியை ஈடத்துபஉற் கருளியவாஈவின்ருங் கல்வி 

தூற்கோடு மெனவடுத்து நூலிடையாட் கொளும்பழியைநூறு மாறு 

மேற்கோடும் படியிரவின் விளங்குமதி வழுத்துகை விளம்பு வாமால், 

வேறு, 

ஈந்தகோ பனுக்கு நந்தன னாக ஈண்ணியன்னவனுடன் பிறந்து, வந்த 

பூங் கோதை ராதையா மாதை மருவியன் னவடரு மயக்க, முந்தலி 

ணிசாதா கிருட்டிண னென்ன மொழியிலுங் கவந்துறு முகுந்தன், 
எர்சையம் புயத்தி ஓதித்தவன் மேலைச் தேவரிற் சிறந்தசர் தனே.



சந்திரன் பூசித்த டடலம், ௬௩ 

வின் றிய மதிதி'திதிதரு புதல்வ ரானவ ரியாவரு மொருங்தே, 
அ்ன்றின ரமுது வேட்டன ராடத் தாயம் SUSE Clog, sar 
று, லின்றிக் திருப்பயோ கதியைக் கடைர்சராளவானவர் களிப்ப, 
வொன்றிய வாவி யபுடன்வரு வெண்ணெ யுண்டைபே போன்மென 
வுதித்தோன். (௩) 

வானமா மடந்தை புயத்தணி தரள மாலைபி னாப்பண்வீற் றிரு 
க்கு, மேன்மைசா லொருவச் ரமணி போல விண்மிசைப் பொலி 
தீரு சுவேக, மீனெலாஞ் சுலவ விருட்குவை அமித்து வெள்ளொளி 
யெங்கணும் விளக்கித், தானவ் னாக யாசுசெய் திருப்பான் றண்மை 
சா லொண்மநிப் புலவன், ' (௪) 

கூமுபா டமைந்த பயோததி யன்னை குழவிபா யின்றெடுத் தக் 
நாள், வேறுபா டமையாச் காட்டன் ஐஃவால் வியர்துநோக் ருற் 
௮ுழியினைய, மிறுபா டகன்ற வடி.வினற் றிட்டி மேவுமென் ௮ுனியுல 
செர்கண், ணே.ரிபா டகற்றற் யெற்றியாங் கெழிலா யெய்திய மூடி] 
ற்கறை யிறைவன், (டு. 

தீக்கனார் மகதி லெய்திய சாபக் தவிர்ப்பதற் கெம்பிரான் சர 
ணம், புக்கவன் முடிமேற் புகு்தமர் வாழ்க்கைப் புண்ணிப னப்பரன் 
விழியா, ஈக்கவ னுலகல் வாழ்சரா ௪.ரங்க ணளிருறப் பொழிகரனாளுக், 
தொக்கதன் கலையை மித்திரற் நேது துலங்குவோன் வெண்ணிலாத் 
தூயோன், (௬) 

வேறு, 

எண்ணிருஈற் கலைமருவி வரவரமேற் போ௫யுல கே pe வேடாத், 
தண்ணமுதம் பொழிந்துவரு மார்கலிபி னீங்கிசைச் தவளக் தாங் 
இப், பண்ணகல்விப் பிரசங்கப் பரிவுகொடென் னாளுமின்பம் பயக் 
கும் பண்பான, மண்ணுலகின் மதிப்புலவன் மதிப்புலவன் மதிப்புலவ 

வாழ்வன் மன்னோ, (௪) 
வேறு. 

இந்தகிராக் கதிர்வானத் திமையவர்க்குக் குலகுருவா 

மர்தணனை யடுத்திறைஞ்சி யருங்கலைபற் பலதெளிந்து 
சிர்தைகளித் அ.றுகாளிற் நிகழுமற்றோர் முழுமதியம் 
வக்ததுகண் டயர்ந்தாசான் மனைவிமூச மெனச்செரிந்தான். (4)



௬௮ அரிமழத்தலபுராணம், 

தானாகுு திரு மகத்தா டனுவாகம் புருவத்தாள் 

மானா த மிருவிழிபாண் மங்கைபாம் பரூவததா 

டேனாகு மின்மொழிபா டெள்ளமுதா ஸரருவத்தாள் 

வானாகுஞ் சிழ்றிடையாண் மதர்ப்பாகுங் கழுவத்தாள், 

(PSC Sp Bp isu முறுவலாண் மொய் ச நமலர்க் 

கொத்தேறுஞ் சுரிகுழலாள் கோபாலன் கரவனச 

ஈத்தே.றுங் கண்டத்தா ணற்றவத்தோர்க் குங்காமப் 

பித்தேறும் படி.புரிடும் பெண்கள் சகா மணிபானாள, 

கலைமகளு மிவட்.கண்டு கலைமகளே யாவள்சுை 

யலைமகளு மிவளழகா லலைமகளே யாகுவளம் 

மலைமகளுங கண்டுமன மலைமகளே யாவளெனி 

லிலைமகளிர் கூட்டத்தி லிவட்டணேபா வியம்பு தற்கே. 

ஸிரம்பையுருப் பசிமு.தலா மரிவையரைச் செய்துசெய்து 

சரம்பழகச் தேர்ச்யெற்றுக் காமரிலக் கண நாலின் 

வ.சம்பறிஈக மலரவனம் wor Sa gio வானவரும 

பரம்பரனு முளமயங்கும் படிபடைத்த பாவைபிவள், 

திருந்சாளை முடித்தபிரான் சேவடியை யகத்திடைவைக் 
திருந்தாரை மேல்வீட்டி. லெய்விக்க வணிக்தாக 
வருந்தாரை யெனுந்தவக்தின் மன்னியமா னினங்களைாக்க 

வருந்தாரை வலைவீசி வருந்தாரை மற்றவள்பேர், 

இன்னவளும் விதுவெய்து மெழி3னாக்கிக் கா மவெரி 
அன்னவயரர் தருகுத்ரு டோகைபிதழ்க் கு மகமுஞ்சற் 
ன்னவன்முன் மலர்வெய்த வனங்கனுமவ் விடைப்போந்து 
கன்னல்வளைச் தளிபூட்டிக் சந்தமலர் கடி. துய்த்தான். 

குரூமனைதா னெலுகினைப்புங் கொள்ளாமே மதி.பிழந்த 

மருமருவு பூங்கோதை மதியையடைர் தழகுடையா 
யருள்புரிவா யெனிலுனக்கே யாளவேன் ற்விக்கின்றே 
ருவிலியார் செயக் துயர மொழித்தென்னைப் புரந்திரிவாய். 

சாரையெலும் பெயர்படைத்த தையன ணுளங்கருஇப் 
ரரெவரு முனைக்தாரா பதியென்னப் பகர்வன்றா 

(6) 

(Ws) 

(6௨) 

(ox) 

(0)



சந்திரன் பூரித்த படலம். ௬௫: 
ரோரினிலை ஈ்ம்மிருவே கூழ்கூட்டக் இடைத்கனவா 
மாருகமைக் குறைகூறு ரங்கசனிற் சறப்புடையாய், (64) 

எனப்பன்னி கெருங்கலுமி ராக்கதிசோ னூறடுங்கி 
யெனப்பன்னின் கொழுகனவற் கன்பமூறு மனைவாழ்க்கை 
வனப்பன்னி யாயலையோ மனமயங்க லறமன்றுன் 
வனப்பன்னி கருங்குழலாய் வன்னியிலும் கொடி தாமே, (Wer) 

வில்லுருவ நூசற்குவளை விழிபடைத்த வகலிகையா 
மெல்லுருவ மடலரல்வேள் விடுகணையா னிலைதவறித் 

தொல்லுருவ மறிவிழந்து gsumpigs Osrer ws 5B y ழ்க் 

கல்லுரூவ மானதுரீ காணாயோ கனங்குழையாய். 0௮) 

பிறமாதர் நஐலங்கொள்வார் பேதையரிற் பேதையரே 

யறமாயுங் குரவன்மனை யன்னையினுஞ் சிறந்தனையான் 
மறமாமா£ துனைச்சேர மனங்கொள்ளே னெனமறுத்தான் 
௮ிறமாரறு தருங்கலைகள் செறிந்கமதிப் புங்கவனே. (0௯) 

எண்ணியவ னிசைக்கமொழி யேற்றமட வரல்புழுங்க 

மண்ணியலு மடவார்க்கே வகுக்ததகற் பிலக்கணநால் 
புண்ணியத்தால் வானுலகம் பொருந்திவளர்பூங்கொடியார் 

கண்ணிபரா யகரின்பங் கலந்திருக்க லறங்கண்டாய், (௨௦) 

தேவர்குலக் திடைவந்து செழிக்தகலங் கொள்ளாமற் 

பூவுலகக் தவாரமுறையைப் புகல்வது நால் வழக்காமோ 

வாவன்மிக வலிர்துவரு மரிவையரை வெறுத்தல்டெரும் 

பாவமெனக் கற்றிலையோ பண்ணவருக் கமுகளிப்போய். (௨௧) 

கின்னாமக் தொன்றுபெற்ற கேரிழைவ லாரிமனை 

பன்னாளும் பலபேரின் பம்பருகிப் புகழ்படை.த்தா 

ளன்னாளைக் குறைபுகன்றா ராருளரிர் இரர்க்கேலுஞ் 
சொன்னாரைக் காட்டுதியோ சுகக்தைவெறுப் பவரெவமே, , 

எனப்புகலு மின்மொழியா லிளஈகையா லெத்தேவர் 

மனத்தினையுங் கவரும்விழி வலைபினாற் சுரிகுழலா 

லனத்தினைகேர் குறுஈடையா லாடையால் வடிவழகாத் 
கனத,ககன மகுடசத்காம் களங்கனுளங் சுலங்கநின்றாள். (௨௩)



௭ண் : அரிமழத் தலபுராணம், 
a 

றை மதிதேறி யங்களையா யந்தரத்துத 
தேனாலு மமுதாலுஞ் செடிமொழியா ரறமுனாத்தாய் 
bor ue கற்றனையா னிகழ்த்துவதென் னெனதாவி 
போனாலும் குருமனையைப் புல்கலே னெனப்புகன்றான். (௨௪) 

மதியாள னெனநின்னை மணவாள னாக்கொண்டேன் 
வீதியாவு மறிர்தவன்போல் வெறுக்தமொதி பகர்சன்றா 
யதியாது வலீந்துவரு மாயிமையார் சுகவேட்கை 

யு.தியாக மனமுடையா ரொருவரிலை யுனையல்லால், (௨௫) 

ஒருவருக்குச் துன்பமுமற் ஜெருஉருக்கின் பமுக்தந்து 
டொருபடைகொண் டுருவமுற்றுர் புகல்கடவு ளெனறகுமோ 
மருவெவர்க்கு மின்பளித்து மலர்கழைகொண்் டெவரகத்து 
மருவமுற்றுப் பொலிபவனே யருட்டேவென் றறியாயோ, 

சித்தசனே கட.வுளெனச் சர்ைவைத்து மலரணையின் 

மு.த்தககை மடவாரை முயங்குகலங் கிடைக்குமெனி 

லத்தனையே யனுபகியா தறமென்று மறமென்றுங் 

கத்துபவ ராண்டன்மை கதுவாத பேடிகளே, (௨௪) 

ஆடவரும் பெண்ணுருவ மவாக்கொள்ளும் ALG. GUL; BI 

கூடுமிள மையுஞ்சிறப்புங் கொண்டிருந்து மவையெல்லாம் 

தோடலர்பூங் குழலாரைத் தோய்க்துஈலங் கொள்ளாமத் 
காடதனிந் கமரிடைப்பால் கவிழ்ப்பதுபோற் ஜொலைப்பாயோ, 

சித்தசனார் கவிகையெனச் சிறமதமையா லின்பநிலைத் 

த.த்துவனீ யெனநினை த்தேன் சலதியிடைப் பன்னெகோள் 
வைத்தகரும் கற்போன்றாய் மற்றதுதா னெலும்பணிச்த 
மத்தன்முடிச் சிறுவயசின் வாழா்தபிழைப் பயன்போலும், 

தீர் த்திமிகு கூ£ர்வசியாங் இளிமொழியாள் வலியவேய் தி 

யிர்த்திடலு மறநெறியை யிசைக்துமறுக் துரைப்பவவள் 

வேர்த்துமனம் புழுங்கெனி வெய்துயிர்த்துச் சாபமிடப் 

பார்த்தனொரு நாட்பட்ட பாடுமுழு தறியாயோ, (௩௦) 

மெய்வர்த பேரழகா கிளம்புவன்கே ணங்காம 

இதெய்வர்௪ னாணையெனைத தெள்ளமுத க.ரத்தாலே



சந்திரன் பூசித்த படலம், ௬௭ 

கைவந்து முக்கமய றந்தவனீ யறிதியெனப் 
பொய்வாத நுண்ணிடையாள் புகன்றுபிடி த் திழுத்தனளால், (௩௧) 

கரம்பிடித்துத் தழுவுக.லுங் சரம்பிடித்தார்ம் கேறுசல்போல் 
் வரம்பிடி தீது மபல்பெருக மதியமதி மருண்டனனா 
ல.ரம்பிடிக்த விழிமடவா ரடுத்தரித்துப ப(றிின்மலர்ச் 
ச.ரம்பிடி, க்கான சமாவலியை,க் தடபபவரு முளர்கொல்லோ, (௩௨) 

‘Bow wees பலபுகன்று வலிஈதடுக்த மாைமஇ 
் விதிவழி.பான் மலரமளி மேலணை (தான் வாய்க்குமுதப் 
புதுமதுவை யூட்டியுடல் புள்கமுற் ற ளாம்பன மலர் 

விதுவருமூ னல aus Sat br Mur seu. (௩௩) 

குற்றமறப் பன்னூ ஓங் கூறுமருட் குரவன்மனைப் 

பொற்றொடி.கன் ருயென்னப் ப் நன்றமுறை யனைமறநது 

மற்றவளை வேள்கணையான் மருண்டணை கர காலன் 30 

கற்றறிரதோ ரெ9த்நுரைக்கார் கலாமகதிய னெனுமாமம், (௩௪) 

வீட்டுவெறிக் காம,நால் வியாழனிடம் படி த்தலிற்2ர் 

ப விட்டுகெறிஃ் காமநான் மேவுமவன் மனைநீமய 

காட்டுவகை யாகவெனக் கடுகிப நால் of BIG (a 

காட்டுவகை யாகவவட். கலஈதிருகது walls gon Car. (௩௫) 

ஒ.க்தவர்க டமிஇக்்ஏமீஇ புவநதாங்கு முத்தமிட்டு 

(ps ear மணிபுமிரு முகைவனச மலரு உவகை 

கைத்தலக்கா லிபற்றுவது கடுபபவடுக் அப்பிடி த்துப் 
டுத்தமுத முகுப்பவன்போற் பொருகதிஈசனி மகிழ்பூச்தான். (௩௭௬) 

மாநிதிய ஈனிபடைத்து மற்ரருவர் நிதியைஈர 
் €னுமறம் புரிர்கேனு மெய்துமறி விலா்போலக் 
தானவனளு மிருபத்சேம் தா.ரையரின் படைநதிருந்துக் 
தேனெனவிவ் வொருகாரை சிற்றின்ப து.ப்த்தனனே. (௩௭) 

சம்புமுடி. வீத் திருக்குர் சகவுமறக் தருவமதன் 
| வெம்புகணை யால்வெதுமபி மெய்க் குருவின் மனையாட்டி 

கும்பநிகர் தனம்பிடிக்துக் கோவைநிக ரிதழ்பருகி 
யம்புலிசோர் தனனா.பி னாரைவி$ிய கொரிங்காமம். (my)



௬௮) அரிமழத்தலபுசாணம், 

அன்னைகதை புடன்பிறர்சா ளாயிலுஞ்சான் றோர் தமியே 
அன்னறகா தைம்புலனுர் அய்க்குமின்பர் தடுப்பரிதென் 
லுன்னிமுதி யோருரைத்தா ரொழுக்கலிதி பவவிதிக்குப் 
பொன்னின்மரு வியரிலவே புகல்சான்றா யினனன்றே 

சேர்ந்தாரைச் சுடுவதுவே செந்தழலாக் தீணந்திருக்க 
கேர்க்தாரைச் சுடுமின்ப கெருப்பெனலாற் பிரிவின்மனஞ் 

சோர்ந்தாரு மறியாத அயரூழந்தான் மதியறிவு 

கூரந்தாருஞ், சூப்பரிதிக் கொலிங்காமத் தழலன்றோ, 

கரவாவிவ் வகைலராட் கலக்தாசை யடங்காம 
லிரவாளி தாபையைக்கொண் Cre னேர்இிழையாள்" 
கருமேவிப் 4.50 ar ot gory கான்முளையை யின்றிருந்தாள் 
குருகாக னறிஈ்துனங் கொண்டுசைக்தான் மகபதிக்கே, 

குருவையொரு க-லிழந்து கொடுந் துயர முழந்தவரி 

பெருமைமதி யானமைச்சன் பெருமைமதி யானாகிப் 

புரிபதியை நீப்பமனம் பொருர்தியெழிற் பூவையுடன் 

றிருமகளை விரத்தியெனச் செப்பிவிடுத் தனன்றாது, 

ஒற்றுவர்போக் தஃதுரைப்ப வுணர்ந்தமதி யலட்பிரியச் 

சற்றுமனஞ் சகயொ.து சம்மதியே னெனவிருந்தான் 
மற்றவனோ டமர்மலைய வந்தனன்வ லாரிவிது 

முற்றுணர்ந்து மசுரேர்தீரன் முன்னுற்றுச் சாண்புகுக்தான். 

அடைச்கலமாப் புக்கவலுக் சபயமளித் தவனிருந்தான் . 

(௩௯) 

(#0) 

(73) 

(ஷு 

(௪௩) 

படைக்கலங்கொள் ஞூடற்பார்லைப் பண்ணவனு மதுதெரிந்தான் 
- குடைக்கலங்கற் கெய் தியசெங் கோுக்குக் கோவுக்கு 

விடைக்கலங்கற். கரக்கரிக்கு விளைத்திலர்தீ வினயொன்றும். (௪௪) 

ஏதிலர்போ லிதுகாறு மிருவேமு மிருந்தேமா ற் 

் திதபுரி விதுவையவண் சேர்த்தலடா தவனோடு 

_ மாதுசுத னிவரிண்டு வரவிடுத்தி யின்றின்றேன் 

மோதுகவென் ரொற்றுவரால். மொழிவித்தான் நிதமகற்சே. சட) 

மிக்கதிற லசரே£்தான் கிண்ணவக்கோன் மொழிகேட்டு, 
ட கக்திதுவோ FBO wt ys Bot MESS MP sures eye



சந்திரன் பூசித்த படலம். Erbe | 

கெக்குரு9க் காத்தியென கோவந்து ௪ரணாகப் 

புக்கவமைப் புரவாரை புரவலராப் புகல்வாரோ, (௪௬) 

வாவியையே விடுத்தாலும் வளகாட்டை வித்தா லுங் 

காவியையே கடுத்தமலர்க் கண்களிப்பக் கரம்பிடித்த 

தேவியையே விடத்தாலுஞ் செருக்களததி லமராந்றி 

யாவியையே வி$த்தாலு மடைக்கல கதை விடேனென்ருன், (௪௪) 

என் றவுரை செவிக்கொண்ட விமையவர்கோன் முகத் 

துன்றுபடை யுடனமர்க்குச் தோன் நினா னவனுமுற்றான் 

மன்றவிவர் பொரரப்பல்லோர் மாண்டனர்பன் னெடுங்காலஞ் 
சென்றதில்த' யறிந்திரங்கிச் செம்மலரோ ன வணுற்ருன், (௪௮) 

உற்றிருவி ரரும்பொருவ தொழிமி னுறு வதுபுகல்வேன் 

மற்றிதனை மறுப்பவர்க்கு வகுத்திடுவன் சாபமென்ுன் 

சொற் ) றனர்மேல் விளைவெல்லாஞ் சு.ரிகுழலைச் சுதனோடு 
கற்றவன்பா லுய்த்திகொலாங் கலைமதியோ யெனக்கேட்டான்,(௪௯) 

தேங்குழலை யரசன்பாற் செலுத்துகவென் புதரை 

நீங்குிலே னெனப்பகர்ந்தா னிதிப்பெயசரோ னிஃதென்னே 
பாங்குபெற வென்மனையாள் பயர்,தமக னெனக்கல்லா 

லீங்குபிறர்க் குரியனல னெனப்புகன்று னிவ்வேலை, (Go) 

அன்னமுயர்ச் தவனணங்கை யழைப்பித்துக் கனங்குழையா 

யின்னவழக் குன்மொழியா லினிதுமுடி. வறல்வேண்டு 

மென்னவரு மதிசயிப்ப வின்புதனை யுனக்களித்தோன் 

பொன்னவனோ பின்னவனோ புந்திவைத்துப் புகல்கென்றான். (@s) 

௮வையேறி யிருந்தாரை யருர்் தாரை யகநோக்இ 
கவையேறி.ற் ழெனக்கலங்? நாணெய்தி யச்சமுற்றுச் 
சுவையேறும் வாய்மூடிக் தொன்னிலமா மங்கைசெகிக் 
இவையேறும்-படிபுகலுற் ஜிடுபவள்போற் தலைககிழ்க்சாள், (௫௨) 

குறிப்பறிந்து நாமகளைக் கொண்டவசன் றையானீ 
. வெறிப்பதெவன் விண்ணகத்து மெல்லியலார்க் கிழுக்கில்லை 
யொறுப்பவரு மிலையுன்னை யுன்னுரையா லிவ்ழைக்கை 

. கிறுப்பதுகொண் டேனென்பா ஸிகழ்த்துசவென் Mall seas sre,



பஹு அரிமழத்தலபுராணம். 

இனத்தவர யலர்தூற்.று மியல்பினரே னையரன்பு 

 மத்தினரென் நறிந்தாங்கு மாதுவே கனைகோகடப் 

பனிக்கதிரோ ற் கேபுஈதி பயர்கேனென் றுரைப்பவவ 
டனைக்கதுமென் றந்தணற்குச் தந்துபுகன் ற்னையழைக்து. (௫2) 

வானவனு கியுமாது மயக்காற்று னவற்புகுஈது 

| தான வனா மதிக்கு ரியை சார்கென்று மதியைக் கூப் 

வேனெடுங்கண் வியைக்குரவன் மேவினனுன சுதனினக்கே 

தானுரிய ©) aor ant Ol alan 6 (5b BIN. முற்றனரால், (௫௫) 

மூயற்கூடு கே௫கற்சே முன் அரிமையாய்கின்ற 

கயற்கூடு விரிபவளைக காமவேண் மலர்க்கணையான் 

மயற்கூடும் புன்மையினால் வரும்பழிபைங் கூழ்வளர்க்குஞ் 
௪ சு ப . 

செயற்கூடும படிவளையத தேசிழநறு களைக்கனனே, (௫௯) 

பழிமாறும் படிகருதிப பங்கயனைப பணிர்திதற்கோர் 

கழுவாய்தர் திமிகென்னக் செளரியகாட் டு5சி.பின்யாக் 
{ * 

௪ உ ° ப ௬ 
'தொழுவாய்மை௪ சுகதரணாத தோத்திரஞ்செய் தீடியில்லிழுர் 

தெழுவாயே லிப்பழி2பா மெபபழிடு மிரிபுமென்றான். (௫௪) 

வேறு. 

ட. , கதுமென மதியோர் கலைவடி வாக் கானி படைக்துவெள் 
ளாதற்தின், விதிவழி மூழ்கி விலவமு மழக விமலனு முறையிட மடு 
ப்ப, வதுபொழு தேதன் பழிபிரிர் தோட வாதிபிந் றழைத்தொளி 
கூடத், துதிபல புகன்றா னிறையவற் காட்டத் தாயநீ/த் தடமொ 
ன்று சண்டான். (௫௮) 

அடியவர் பலரு மாடுவா ஜனொருபே ராவியுஞ் சமைத்தனன் 
மூழ்கிச், கடிகமழ் வாவிக் கரையடைந் தஇிறையைக் கருத்தில்வைத் 
தைர்கெழுத்தோதி, நெடிதவ ணிருஈதான சோடச கலையு நிரம்பிய 
முழழமதி யானான், படியெழு தரிய படிவமுழ் றேமுப் படிதொழும் 

" படிகலம் படைத்தான். (௫௯) 

இன்னண் மதியா னெவத்றைய மதியா ஸிருந்தவத் தடங்களின் 
பாங்கா, துன்னிய சங்கஞ் சொரிதரு கரளச் தொகைநிரை இவள் 
வன வனையான், பன்னியர் பதியைப பிரிந்துற லஞ்டப் பற்றினம்



சநீ.திரன் பூசித்த படலம், ore 

பின்னரே யெய்தி, மன்னிப புனித் தாமுகன் கெய்து ம-ட்சியார் 
காட்சியிற் பொலியும், (௯௰) 

அல்லத மனையாற் காத்திடச் சுலவி யடுக்கலு மாகும தான்று 
நல்லவன் கீரணஞ்ஃசதறியே டெந்து ஈண்ணலும் போலும்வெள் 
ளொளியா, லெல்லுறு பகலும் கபிரவங் குவளை யினமலர்க் துறுவன 
நோக்கிச், செல்லுமேழ் பரியோ னடுத்தறிக் தஇறைஞ்சி௪ செல்லு 
வன் வெதுப்பிடா தஞ்டு. (௬௧) 

மன்னிய விதுவின் வெண்கதிர்ப் பிழம்பு வயங்கலா லாண்டரு 

கெய்தும், பொன்னுறு வாவி பயோததி போலப் பொலிதரு தோற் 
ற்மீன் 00055, வன்னையாக திருப்பாற் கடலிவன் பேத்றி னருமை 
யை கோக்குமா டைந்து, துன்னிய காட்டு போலுமல் லாது சொரி 

தீரு, மரு தமே போலும், (௬௨) 

வேறு. 

பாடமை மதியது பாவ நீககமோ 

நீரிறை தருமறு நீக்கச் சன்மையோ 

நாடுமவ விருதட காம நிஈதிலங் 

கோடெலாங் கருமணதற் கொழிக்கும் பண்பின, (௬௩) 

பூம்பதி படைர்தவிப் புனலின் புண்ணிப 

நாம்பெறு வாமென ஈண்ணிற் முலென் 

தேம்பொதி யவிழ்ர்தெழில் சேருஞ் செய்யவா 
யாம்பலுங குவளையு மமையம் கொண்டன, (௬௪) 

ஒங்குறு புண்ணிய முறுந ரேவம்மின் 

றேங்குறு பவத்தினர் சென்மி னென்பபோல் 

விங்கியே போர்துபின் மீண்டு சென்றிடும் 

- வாந்கெய திரைபல வயங்குஞ் சரின. (௬டு) 

மன்னிய சோத.ரன் வயங்க வாற்றிய 

வின்னவற் று.றுதுமென் ழெண்ணும் பூமக 

டன்னிலத் துடனுமை சன்மைத் தாலெனப் 

பொன்னவிர் தாமரை பூத்த பொற்பின, _ Asem),



ஸ். அரிமழத்தலபுராணம். 

உண்மு£ழு னெர்பவ வு.ததி குவ 

சண்மைமுச் திக்கரை யடுப்ப ரென்பபோல் 

வண்மையி னிலவுபல் வளையு யிர்த்திரிம் 

வெண்மணி கரையிடை வீசு மாண்பின, (௬௪) 

இத்தகு தடக்கரை யிருந்து பொன்சடை 

யு.தீதம னடி.மல ர௬ுள்ளங் கொண்டெழா 

மொய்த்துள பழிவினை முற்றும் போயது 

மெய்த்ததன் முழுக்கலை மெய்யுங் கண்டனன், (௬௮) 

விற்குடைத் தன்னுரூ விளம் மாமதன் 

பொற்குடை யாமெனப் புரிந்த தன்மையான் 

மற்குடை யவகிரு வாவிக் குமபெயர் 

பொற்குடை யானெனப் புகன்று சென்றனன், (௬௯) 

முழுதுல் இனுக்குமோர் மூல மூர்த்தியை 

தொழுசன னானந்த கோயச் தாடின 

னழுதனன் நனைமறகஈ தழலின் முன்னு. 

மிமுதென வுருகன னினைய பன்னுவான் (எ௰) 

மெய்த்தவ முனிவரர் வேச னேமுத 
அத்தமர்க் குரியகா முனது போரு 
ளுய்த்துணர் வின்றியோ ர௬றுதி பூண்டிடாப் 
பொயத்தவ னெனக்குமே பொருந்திற் றம்மவோ. (௭௧) 

வாழிகின் நிருவடி. வாழி மாமுகம் 

வாழிநின் புரிசடை வாழி கங்கையும் 

வாழிநின் கருணைநின மாட்டு மெய்யன்பர் 
வாழியென் நினையன வழுத்திப் போற்றினான். (௪௨) 

வேறு. 

வெண்மதிப்புங் கவலுளத்தி னிடைக்8)_ந்த பேரன்பு மேற் 
போர் தாங்கே, யுண்மதிப்புற் ௮ரைத்ததுதி யத்தனையுஞ் செறியே 

ற்ற வுமையோர் பாகன், கண்மதிக்குர் தோற்றமுறு கலைவாணா நின் 
அதியாற் களித்தோ மேலை, விண்மதிக்கும் வடிவமுற்றாப் வேண்டு 

வகே ளீ.தமென்றான் விமல சார்த்தி, (௭௩)



சூரியன் பூசித்த படலம், orn. ' 
௮ண்ணாவலுன் நிருவருளால் வானவர்க்கெல் லாமமுத் மளிக்கப் 

பெற்றேன், றண்ணாரம் புனைகினது சடைமீது வாழ்பத்வி தானும் 
பெற்றேன், கண்ணாகும் பதம்பெற்றே ஷண்டளப்பான் களத்திரத் 
கைச் காம வேளா, லெண்ணாமற் கலந்தபவ மறப்பெற்றே னியான் 
பெறும்பே றெலர்பெற் ரூசே, (௪௪) 

இனியடியேன் பெறுமபேறு நின்னடியை மறவாம லிருப்பா 
னிர்தத், தனிககரை யடையுங்கான் மழவுருவங் கொண்டடியேன் 
சார்ந்த பண்பா, னனிம௰ழ்வி னெவருமிதை”யரிமழவூ செலும்பெ. 
யரா னவிலும் வண்ணங், கனிவினருள் புரிகென்றான் சுந்தரே சர 
மகிழ்ந்து கருணை செய்தார்,” (௭௫) 

அக்கால முதலாக வரிமழவூ ரென்றுபெய ர்மைந்த தாடு 

யிக்காலத் தினும்விளங்கு மிதற்கூகிச ரெத்தலமு மில்லை யெங்கு 
முக்கால கள்மூணரு முனிவரே யிரலியன்பு மூடுக யீர்ப்பப் 

புச்காலர் தரி.தசகளப் புண்ணியனைப் பணிரஈததுவும் புகல்வா மன்றே, 

சந்திரன் பூசித்தபடலம் முற்றிற்று, 

ஆகசசெய்யுள் UVES, 

  

சூரியன்பூசித் தபடலம், 

o—_—» @ a 0 

பொன்னனைய புரிசடையீர் புந்திவழி வழியாகப் பு_வீ காத் 

மன்னவா தங ருலத்தில்வரு பாண்டுமைக் (Hi Binal வபிறு வாய்ப்பக் 

கன்னியெனும் பருவததே பரிதிகனைச் சேர்நதுபெற்ற காளை யான 

கன்னனெனு மன்னவனை யறியாதா ரிலரன்றோ கருதுங் காலே. (௪) 

கட்டழகாழ் புபவலியாற் கல்விபினா விதியின் கலினம் பூண்டு 

வட்டமிடும் பரிகரிதேர் நடத்தியமர் பொருதுபெறும் வயத்தி ஞன் 

மேம், பட்டவன்வா எரவுயர்த்த ப சாகையினாற் னெமைமிகப் பய 

ப்ப நன்கு, ஈட்டவன்சீர் வளருமல்க நாட்டவன்பல் வகையறமு 

நாளுஞ் செய்வோன், (3). 
10



oe அரிமழத்தலபுராணம். 

நெருப்பினிலு மறக்கொடிய நிரப்பெழுந்து கனற்றுதலா of 3 
தேறி, யுருப்பொலிவு முளப்பொலிவு மிகக்குறுகத் தனைக்குறு9 
யுவப்பக் கூறி, யிரப்பவருக் கெப்பொருளுங் கேட்குமுனம் வேண் 
டியவா றியைய நாளும், விருப்பமுடன் கொடுத்துவர்தான் வள்ளலி 
டை வைத்தெண்ண விளங்கு மேலோன், (௩) 

முன்னையிலோ ரசு ரரிறை ஈற்றவத்தா லிறைவனருள் மொய்ப் 
பக் கொண்டு, மின்னுமொரா யி.ரகவச குண்டலம்பெற் றனனிவனை 
'வெல்வா ரில்லை, முன்னுபல துயர்புரிர்தா னரனோடு நா.ரணனா முனி 
aur போர்க்குத், துன்னியொரா யிரவருடத் ே காருகலச Garros 
தைத் தொலைத்தா ரன்றே, (௪) 

இருவருமா யிரவருட மொருவர்பொர வொருவர்தவ மியற்றி 
நின்றார், மருவுமொரு கவசமுடன்' குண்டலமு நீங்கமற்ற வற்றை 
மாய்த்தார, பொருவலிமைத் திதிபுதல்வன் வெல்லலரி தென்றுன்னிப் 
புலர்ர்தோர் மாயல், கருதியொளிப் பான்விண்ணிற் புகுங்காலை யிரவி 
யிடங் கலந்தா னன்றே, (௫) 

௮ன்னவனே குர்திவயிற் றவதரித்தான் றவவீரசச் தவரே வந்து 
துன்னியாட் புரிமைகொடு பார்த்தனுங்கண் ணனலுமென்னத் தோ 
ன்றா நின்றா, ரின்னதனாற் பார்த் சகன்ன சொருவரைமற் ஜொருவர் 
கொல்லற் கெண்ணி புற்றார், கன்னனுதித் திடும்பொழுதே BOE (5 
ண்ட லழுமுடலிற் கலந்த வன்றே. (௬) 

இக்சவச குண்டலத்தோ டிவனிருக்கும் வரைவெல்லற் யை 
யா போரிற், புக்குவெலழ் காயிரவழ் ச.ரர்தபசு செயவேண்டும் புரிவ 
தென்னென், றுக்கமது வனமாய லுன்னிவலா ரியைகோக்கி யுனது 
மைந்தன், மிக்கசமர்க் களத்தாவி வீயாமற் புரக்கும்வகை விளம்பக் 
கேளாய். (௪) 

கன்னனணி குண்டலமுங்.கவசமு8ீ சென்றிரந்தாழ் களிப்பு ழ் 

திவான், பின்னவனைப் பின்னவனே செறலமையு மெனத்தனக்குப் 
றந்த மைந்த, னின்னுயிரைப் புரப்பதனுக் கெண்ணிமறை யவனா௫ 
பெய்த நின்று, னனனவன்றன் முதுவடிவுஞ் செந்தண்மைப் பொலி 
அவ்யுங்கண் பங்கர் கோமான். (+)



சூரியன் பூரித்த படலம், எடு 

எழுக்திறைஞ்சி யடி.வணங்கி யடியேன்செய் தவப்பயனா லெழு 
கத தெய்வச், செழுந்தருவின் கொழுந்தனைய தேவரீர் தருவுள்ளஞ் 
சேர்ந்த வெல்லா, முழுந்துருள்போழ் தினிலளிப்பே லுரைமினென 
மறைத்தவனு முரைத்தாற் அுன்பத், தமுந்துதியோ வெனக்கலக்கு 
மடைகன்ே னென்றுரைப்ப வன்பன் கூறும், (௯) 

உடலெடுத்ச பபனெதையு முவந்தளிப்ப தெனமனத்தி னுறுதி 
பூன்டேன்; கடலடுத்த கருணையுளாய் வேண்டுஷநீ பெறுதியெனக் 
ழற லோடு, மடலடுத்த தார்மார்பா கவசமொடு குண்டலத்தை 

வழங்கு கென்ன, சுடலடுத் oe விடஈளிரபோன் முகமலர்ந்து நயந்து 

ஞும்பச சொன்னா னம்மா. (0) 

அந்தணர்சி காமணியே நீவேட்ட பொருளினிலை யறிவு ரது, 
இந்தைமிகத் அயருழாதேன் கவ்லொழிததாய் வாழ்தியெனச் செப் 
பிக் சையாற், றாதிடுங்கா லெழுபுரவித் தடஈதோரோன் சற்சிரங் 
கிச் தனையா வந்தோ, ஸிர்திரனே பார்த்தனைக்காத் துனைக்கொல்லக் 
கருதினனீ மீமீய லென்ருன். (மக) 

குந்திமக னதுகேட்டுக் கூறுவான் கொடுநரகங் கொடுக்கு மே 
னும், வந்திரப்போர்க் கெப்பொருளு மீவகே வாழ்வாகும் வானுற் 
௫௮, மந்திலிலை யெனமறுத்த ருழ்வாகு மெனப்பலநா லஹறைதலோ 
ர்ந்து, மெர்தைதடுத் தடலறமோ விதுசகுமோ விதுமுறையோ வெ 
ன்னே யென்னே, (0௨) 

கொடுப்பவரைத் தடுப்பவர்கள் கொடுரரகங் குடியிருப்பாக் 
கொளவா ரீண்டு, முடுப்பதுவு முண்பஅவும் இடையாமழ் பிச்சைபு 

குக் துழல்வார் முன்னிப், படிப்புகர்வந் துரைத்துவிழி குருடானா 

னன்றுமா பலிமாற் வோ, னெடுத்ததனை யுவக்தளியா இருந்கனனேல் 
வள்ளன்மை யென்னா மெர்தாய். (0௩) 

இடைப்பவெலாந் தமக்குரிய வெனச்கருதிப் புகழ்விரும்பாக் 
ழா சென்று, ஈடைப்பிணமா குவருயிரும் பிறர்க்களித்துப் புகழ் 

வளர்க்கு ஈல்லோர் வாரி, யுடைப்புவியி லுடலொழிர்தம். பேசோழி 
டயா தெந்ராளு முறுவா ரன்றோ, சடைப்படறீ நினைத்தபழி விடுப்பல 

புதி டைத்திரமோ சாற்றும் காலே, (dis



௭௬ அரிமழத்தலபுராணம். 

மண்ணினுக்கும் பாழவினுக்கும் வளரெரிக்கு நரிக்குமுண வாகு 

மியாக்கை, கண்ணுவதென் னெத்தனையோ காலமிருப் பினுமழியும் 
கற்ப காதி, விண்ணினுக்கோர் பதிசானே பிருகைவிரிக் தேற்பினிதி 
ன் மிக்க தாக, வெண்ணுதற்கோர் பொருளுளதோ வெனக்கவ௪ கு 
ண்டலத்தை யிந்தான் மன்னோ, (2௫) 

இத்தனையு முளத்தறிர்த வெற்கதிரோ னகம்புமுங்கி யிரம் 
யேங்டப், புத்திரனைப் புரப்பதற்குப் போய்க்கொடையைத் தடுத்த 
பழி பூண்டே னந்தோ, மெத்துபழி நினைக்குந்தோ prom saeco ' 
வெதுப்புமிக்த விதனறந் தீர்பபா, னத். நனடி மலர்பரவி பேத்துவது 

வேண்டுமென வாய்ந்து நின்றான், (மச) 

அறநீநிலைபி னினைத்தபடி திரிபுவனச் இனும்புகுது பருந்தலத்து, முன் 
னவனயாமழ் முனியெய்தி யுளங்கவலேன் முழுமுதல்வன் முடிகொண் 
டாண்ட, தென்னவனார் திருகாட்டி லுத்தரபாற் றவளநாதி தீரத் 
தெய்தி, மன்னுவில்வா ரணியத்தின் முளைத்தூவக் கொழுர்தையுற் 
று வழுத்தி நின்றால், (Wor) 

உனக்குமுன முறும்பனிபோ ஒனைப்பிடிச்த பழிபோமென் 
அரைத்துச் சென்றான், மனக்கவலை யொழித் தனனாய்த் தக்ணெவா 
இனியாக வருவெள் ளாறு, தனைப்பரி தி யடைந்துகுடைர் தெழுந்து 

திரு 8ீறுமணி தயங்கப் பூண்டு, கனத்தையுடல் கிழி ததெழும விலை 
வில்வ வன த தினையுங் கண்டு தாழ்ந்து. (2௮) 

விண்மெல ரவற்கரிய விண்ணவனைக் கண்ணு தலை மேவிக் கண் 
ஞு, கண்டவுட னடியொடிந்த கெடுமாம்போற் படிவீழ்ந்து கண்க 
ளாற்றிற, கொண்டலெனப் புனலோட காக்குழற மனமுருகக் குவி 
தீதிகையோ, டண்டியென தருந்தவத்தின் பயனான சுந்தரனே யருள் 
வா யென்று, (Ws) 

பூசிக்க மனங்கருதி யெத்தகைய கொடும்பழியும் போக்குங்கொ 
ன்றை, வாசித்த திருமுடியி லாட்டுதற்குக் கங்கையினு மாட்டுத்தா 
இ, மூகுற்ற பலமலரு நிறைபுன ம.ற டாகமொன்று முக்கண் மூர்த்தி, 
.தேசற்ற சனெகரத்தி னெதிர்தோன்றக் கண்டுவகை இறந்தா னன்றே,



சூரியன் பூரித்த படலம், 

கஞ்ச மேவியோ 

ஞ்ச மன்னுதல் 

வேறு, 

செஞ்சொன் மங்கைபோ 

னெஞ்சி லுன்னினான். 

சங்கு தாமரை 
பொங்க லிஈதிரன் 

| 

றங்க வைததலபோற் 

புங்க முற்றன, 

(psoas OG sey 
தத்தி வீசுதல் 

சித்த முற்றனன் 
பைதத மாவினன். 

கங்கை மங்கையே 

யிங்கு தங்கல்போற் 

பொங்கு வாவியின் 

றுங்க நோக்கினான். 

இரவி யன்புடன் 
விரவு செங்கையாற் 
கசவி லாமலே 
பரவி யேத்தினான். 

பார்த்து எத்தினை 

யீர்த்த விக்கடஞ் 
சேர்த்த பேர்ெ 
தீர்த்ச மென்றனன்., 

ஈச னார்பெயர் 

பேச லாலிது 
காசி யாதியிற் 

ேசு கொண்டது. 

(௨௧) 

(2-9) 

(௨௬) 

(௨௭)       

என்று கூறியே 
யென்று பூசனை 
நன்று செய்தன 
Denar gr wer Dena, 

கொடைத டுத்தலா 
லடைமி டற்பழி 
கெடம கிழ்ச்சியிற் 

குடைத லுற்றனன். 

அன்ன நாண்முத 

லின்னு நாடொறு 
மன்னு பூசனை 

நன்னர் செய்வனால், 

அண்டு தோ.றுமெல் 

லிண்டு வெங்கரந் 
தண்டு மீசனைக் 

காண்டி ரியாவரும். 

பொங்கு செஞ்சுடர் 

தீங்கு மன்புடைச் 

இங்க மாசமே 

யிங்கிம் மாண்பது, 

இரவி யண்ணலைப் 
ப.ரவு தனமையைக் 

கரவி லாமலே 
யுரைசெய் தாமினி, 

முத்ச வெண்ணதி 
மெய்த்த மாண்பினைப் 
பத்தி யிற்சொல்கேஞ் 
இத்தி முற்றுமே, 

சூரியன் பூசித்தபடலம் முற்றிற்று 

ஆசசசெய்யுள் ௪௱ச௰டு. 

எள 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩)



வெள்ளாற்றுப் படலம், 

  

அன்னுபடை யாற்செல்வத் தொகையினாழற் ரொல்கலையாற் 

சின்னமதி முடியிறைவர் திருவருளாழ் செங்கோலா 
லென்னவர்க்குச் தருமருளா லிகையா லயனாட்டு 
மன்னவருச் தம்முளத்து மதிமரபா மதிமரபின். 

உதித் தவனீ ர௬ுடைப்புவித னெருகுடைக்€ முறப்புரிக்தான் 

விதித், தவஹி யேயொழு? விலக்கயன -விரிததெவரும் 
அதித்திடவா ழொருவேர்தன் சொன்மாளாத் தூய்மையினா 
னதித்தலையா ரிடத்தன்பு காடோறும் வளர்தக்கோன், 

ஆபவனிவ் வுலகத்தோர்க் காயவனே யெனமேயித் 

தூயபுகழ் பெறுதலினாற் சுவேதகே துப்பெயரான் 

'காயமெரித் தகன்பயனைக் னக்க்கொள்வான் கருதுபுதன் 

Coupon சிவதலங்கள் சென்றுசென்று பணிபுரிவான், 

உத்.தரதிக் சொண்ணி யோங்குபெருக் கொடுங்குன்று 

மெய்த்தமணி வாசகர்சீர் விளக்குதிருப் பெருக்துறையு 

மத்தனுறை யரிமழமு மாதியவாம் பலதலமு 

நித்தலுமொவ் வொன்ருக கோந்துவழி படுநாளில், 

தென்பாலிற் பொருரசைஈதி திருவால வாயின்வையை 

முன்பாலித் இடுங்கருணை முதல்வனார் வடபாலி 
லன்பாலித் திடமேவு மடியர்குடைச் தாடஈதி 
யென்பாலித் திலர்வேண்டு மிதுவென்ன மனங்கொண்டு, 

அடியவருக் கெளியவனா மருட்கடலே கங்கையணி 

முடியவனே யெப்பொருட்கு முன்னவனே நீயாண்ட 

படி.வடபா லெல்லவரும் படிர்துய்யப் புண்ணியமா 

கெடியாதி தருகெனரேர் நின்றுதுதி புகன்றனனால். 

குரு£கமா,த் தடிஞான குருவாபெடியருட 

.னிருந்தருளரி வாதவூ ரிறைவனையாட் கொண்டபிரான் 

நெரிந்தாசே சையகரி சென்றுதவ மாற்றினதி 

வருந்தலறப் பெறுதியென வழுத்தினனா காயமிசை, 

(2) 

௫) 

(6) 

(#)



வெள்ளாற்றுப்படலம், ௭௯ 
௮ரீதமொழி செவியடைந்தா MESSE கடல்ருடைச்தான் 
பந்தவிளை யகல்சையப் பருப்பதத்தை விருப்பமிசை 

முந்தவூத் தருகதவத்தின் முயன்றிருக்கான் பொன்வரையிற் 
சந்தமுறக் சுயனாட்டித் தனிபுரக்குக் தீமிழ்வேந்தன், (௮) 
ஒருமைமனகச் தன்பரெதை யுன்னிவேண் டி.னுமுடனே 
தருகருணைப் பாஞ்சோ தி தவவேந்தாம் புவி$வந்த 
னிருவிழிமுன் னெழுந்தருளி யிங்கு நின்றோர் நதிபின்னே 
பெரு௫யிரு momar பெயர்தருமா லவ். றினொன்று, (௯) 
தில்லைவட பாலாகச் சென்றுக். அறுமொன்று 
மல்லலரி மழ தருக்க மரந்திருந்து பெருந்துறையாம் 
கொல்லைப் தலங்கள்பல சூழ்ர்துவுரி புறுன்று 
புல்லுமரங் களு மத்தி பொருந்துலிதன் புண்ணிபகத்தால், (2) 
இந்ததி நின்னேன்பா னெய்துசலி னின்பெயரா 
னெர்தவுல கரும்புகழ விலங்குமிகன் வழியெய்தி 
ஈந்தமைநீ பலதலத்து சாடியடி பணிஈதுபின்னர்ப் 
பர் தவினை யொழிரதிடாம் பதம்பெறுகென் so paren, (ம) 
Qptsap தாதையர்க்கா Ahi sas 50 p கங்கைபெற்றுச் 
சிறக்தரவி குலனாகச் தழ்ப€ ரகனாண 
வறக்தழைய வங்கணுறு மாற்.றுநீ ரக்கணுற 
மறச்சவிர்வேன் மதிதலத்து மன்னன்மன மூழ்வெய் த. (0௨) 
அர்நதிபின் விழிவழியே யானர்த வருவிவிழ 
முன்னவனைச் தங்குலத்து மு.சல்வனைவே தாகமங்கள் 
சொன்னவனைப் பலவாறு Cars திரிச்துப் பேரன்பு 
அன்னவழிக் கொண்டனனாழ் சோதியடி, தொழுவ,ற்கே, (On) 
காவிரியின் மேலாகக் கடுகயெழுஞ் சுவேதகதி 
பூவிரியும் தருக்களெலாம் புடையிரியப் புள்ளிரிய 
மாலிரியக் கரையிரிய வரதுபடி. குகர்வினையாந் 
தாவிரியப் பெருக்கெய்தித் சமிழ்காடு சார்ந்ததால், (dr) 

குங்குமத்தின் ஐடஞ்சினையுங் குளிர்சந்த ந.றுங்குறடும் 
பபரங்கமுறிச் தலைலிசையிழ் போச்பிரு கோட்டசத்தர்



௦ அரிமழத்தலபுராணம், 

தங்ககிடுத் தீங்சங்குச் தழைத்தவளம் பலபெருக்கித் 
திங்களமு தொழுக்கென்னத் திகழ்ச்தெய் அம் வெள்ளாறு, (9௫) 

அக்கமிசைக் கொண்டுழையே யண்ணியுடைக் Carver i 

மிக்கபுன்னா கமுமாக மேற்சொண்டு பல் அயிர்க்குக் 

தொகச்கபதர் தந்தருளித் துலங்குவதா லடியருளம் 
புக்கமரும் பரம்பரனைப் பொருவவருச் தவளநதி. (Ws) 

பொன்னாரம் புயமெப்திப் பொலிக்தா ழி தனைமருவி 
மின்னா்சங் கங்கொண்டு மிளிருமணி யையும்பூண்டே. 

யெர்நாளும் புவிகாப்ப தியல்பாகக் கொள்ளுவதா ற் 

லுன்னாரைக் தெறுமரிபோற் அலங்குவதிவ் வெள்ளாறு, (0௭) 

பல்லு.பிரும் படைப்பெய்இிப் பங்கயமுங் கலைமானும் 

புல்லிமிக வாரணங்கள் பொலிவாயற் றெண்கணு நிஇ 

ஈல்லவன மேற்கொண்டு ஈயத்தலினா லெமையாளுஞ் 

சொல்லவளை மணர்சவனேர் சொல்லவருஞ் சுவேதநதி, (0௮) 

வில்வயவர் பரிகரிதேர் மிகுசூரன் றனைச்சமரில் 
வெல்வயவ னாங்குமர வேளினித வீற்றிருக்க 

கநெல்லயல மலர்த்தடமு கிமிர்காவும் பலமேவும் 
புல்வயலு மெழிற்குமரப் பொருபபுமுறப் போர்த துவால், (0௯) 

ஒருவிடையார் தமிழ்வேட்கை புளங்கொண்டு திருவாரூர்த் 
தெருவிடையா ரடிஏவப்பச் சென்றவர்தர் இருவருளாற் 

கருவிடையா வருமெய்தகாக் கதிகொடுக்கும் பெரும்புனிதத் 

திருவிடையா ருதிதலஞ் சென்றுறெப் பியற்றிப.தால், (௨௰) 

es soup மிதற்கணேயா விலையென்ன வேழுலகு 
நித்தலுங்கொண் டாடுவது நேயமுறக் குமீஇத்தேவர் 

பு.த்தமிழ்தாங் கவிப்புலவர் புகழ்வதுபொன் னிதழிபுனை 

யத்தனுறை இருப்பதியா மரிமழத்தை யடுத்ததுவே, (௨௧) 

௮ந்ஈகரத் துறைபரமற் கபிடேகஞ் செயவலரும் 
பன்மலர்த்தா மமுமொளியைப் பரப்பும்ணி நிரைபலவுர் 

தின்மடழ்வி னலைக்கரதீதாற் றந்ததுதி யொலிகாட்டிச் து 
சன்மவினை: யதற்.றுகஇ சார்ந்த, சால் வடமுணயால்; ் பு



சுவேதகேது பூஜித்த படலம். ௮௧ 

முருந்துறைபுங் குறுநதவள ஈரலுமை யவட்பிரிக ஆ 

குரு$துறைபு மெய்ஞஞானக் கொழுநதுறையுஞ் ரெ மர்துறையாம் 

பெருந்துறையுங் கடஈதேபெ பெட்டூமம் கனர்கன்பர் 

திருநதுறையாஞ் சலதிரிடைக் கவளநதி சார்ந்கதுவே. ௨௩) 

தன்னிகரி லிகநிதியின் ஐன்மைதெரிக களவுரைக தாம் 

லுன்னுபுகம் மிரமேவுஞ் ஈவேச்கே துபபெயர்கொண் 

மன்னனரி மழகாதன் மலரடி பை வழச்துகை 
தின்னையுஞ்சொல் அ.துமிறைவுன் னனருளா லெனப்புசகல்வான் () 

வேள்ளாற்றுப்படலம் முற்றிற்று 
ஆகசசெம்யுள் ர௱எ௰, 

  

சுவேதகேது பூஜித் தபடலம், 
பையசா வணிவேணிப் பரனருளாற் ஈவேதகதி 
வையமேல் வரக்கண்டு மகிழ்கொண்ட வழுஇயர்கோன் 

சையமால் வரைநீங்கித் தன்னாரி தனைரோக்கி 

யொய்யெனா வெய்கி மூழ்ச் தூற்றனனு லரிமவூர், (௧) 

அன்னதிரு ஈகரெய்தி பன்புவயத் இனனாபபெ 

பொன்னியினு மிகமேலாப் பொலி சவள ஈதியருகு 

அன்னி யிரு கரங்கூப்பித் தொழுதுரங்கற் பம்புரிகது 

முன்னவனா ராகமச்தின் மொழிரதமுறை வழுவாமல் (௨) 

Bou Ai னரையளவு ஈளிர்புனி னிடைகின் ௮ 

அதிசெய்து மனுவோதிச் தோய்ர்தாச west GO Fu) ga 
விதிமுறை.பி னுலர்துலோன் மெய்பினீர் துடைத்திட்டு 

மதிபினொளிர் கலையென்ன வயங்குமிரு கலைதரித்து. (௩) 

மேதகுசெல் வங்கொடுக்கும் விபூதிமுறைப் படி.பூ? 

யாதியக்க மணிதாங்கி யாலயத்துட் புகூ.உகின்று 

மாதவளக் கோடொடித்து வரையிடைப்பா ரதந்தீட்டும் 

போதகத்தின் பதவனசப் போத்கசத்திற் புனைச்தேத்தி, (௪) 

பாலு, மொழிக்குறமின் பாலடுத்துப் பேரழகான் 

மாலத் மனத்தோடு வனமடுத்து மடவாய்நின்



௮௨ அரிமழத்தலபுராணம, 

சேலடுத்த விழிக்கடைகான் சிறிகருளென் றிரந்தவடி. 

வேலடுத்த திருக்கரத்.து விமலன்மல ரடிபோஜ்றி, (௫) 

புள்ளு மிருவரும்விண் போ்துபுவி போழ்க்தறியாக் 

கள்ளேறு மார்முடிபர கான்மலருங் கசி புமன்ப 
ரூள்ே ளறும்படியுதவு மு பர்வொப்பில் பரமபெ ருளை 

வெள்ளைறு கொடியாக்கும் வேதிபனைக் கும்பிட்டு. (௬) 

கனலூத்த மெழுகென்வுட் ககெதிருகண் கருமின்பப் 

புனலுகுப்ப காக்குழறப் பொறிகளு௮ம் புலஷெழிபத் 
தனதுதா னெலகினைவு தடுமாற நின்று துபி 

லினைவிடத்,தா லெனவறிவுற் றெம்மாளை த் துதிக்கின்றான், (௪) 

தீதுலரா தெழுந்த சிர்தைஞா தியர்வலிபா 

லாஅலராயச் தஞ்சமிலா தழுதிரங்கு சிறுவனுடன் 

போதுலராக் குழல்வணிகப் பூவையுளம் புளகமுற 

மாதுலராம் படிபோர்ச வள்ளாலுன் பதமபோற்றி, (௮) 

வேறு, 
பாண்டியர் பொருட்டுப் பரைபையோர் மகளாம் படியருள் புரி 

நீதவள் பாதர், தீண்டியம் மிபின்வைச் திமிமண மகனாச சேர்க்துமா 

மணிமுடி புனைந்து, கீற்டியல் செங்கோல் கைககொடு (ரந்த நிரல 

னே யடிவர்க் கென்றும், வேண்டிய வளிககுப் கருணையங் கடலே 

மேவுநின் பசமலர் போற்றி, (௯) 

எனறுபற் பலவாத் அதித்துவச் துல மெவற்றையும் கறாவுரு 

தின்று, ஈன்றுற UMAR HU DSS யகியை நாடிபு௪ இபிற்கரங் கூ 

ப்பி, கின்றுசொன் மாலை வசைவகை பக நேர்படச் சாத்திய வல 

மாச், சென்றுகற் றண்டி சேவடி வணக்கம் இருத் சத் தம்ப மன் 

போம்து, (6) 
நிலமுறப் பணிச்சு தந்யைர் தெழுத்த நினைந்தரு ளடைங் 

ச ௯ a “ 7] 5 i சியடக்பொரு எலி, அழுதல் கண்ச எளகரு் கடல சகன் 
குரவுபூண் டிருக்கும், தலமுறக் கருதீச் சென்றனன் பிறவிச சாகரந் 
தாண்டிய தக்கோன். (௦௧) 

சுவேதகேது பூஜித்த படலம் முற்றிற்று. 
அசசசெய்யுள் ௪௱௮௪,



தடாதகைப்பிராட்டியார் தவம்புரி 

படலம், 

— 0 a 
a e 

அயபுக மு.றுமலயதக் தவசனெனும் வழுதியர்கோ 
னேயமு.றுக திருமகளாய் நிலமுதலெவ் வுலகுக்குர் 

தாயருளா லவதரித்துச் தடாதகையாம் பெய$மேவிப் 
பாயகரி பரிவேல்லிற் ப.பில்கலைகள் பலதெளிரஈது, 

பூறுவதது மதி£போாலப் பொ SO. Oar டொறும்வளர்ந்து 
சருறுத்து முழுமதிபோற் றிகழ்சாவி லிவ்வுலூல் 
யாரெனக்கு நிகரென்ன வி.றும்பூது மகிழ்பூத்த 
மேருவொதத கடரதோளான் விண்ணு? மருகினான், 

மருவியமன் னவன்கடனை மறைமுறையே மதித்தியற்றித் 

திருவியல்சா ரரியணைமேற் சென்றிருஈ்து செங்கோல்கொண்் 
டரசியலைச செலுத்திகின்றா எலெவுயி மியாவுநின்று 
ப.ரஈபெருந் தாயாூப் பாலிக்கும் பராபரையே. 

நீதிகெறி வழுவாம னின்றரசு செலுத்துகையி 

லோதிமறை யானுமறி வறற்கரிய பரம்பொருளா 
மாதியிறை வனைட்போற்றி யருந்தவத்தா லருளெய்தித் 
தீதிறிசை தொறுஞ்சென்று செயத்தம்ப நாட்ட வெண்ணி, 

தவமான நிலையின்றித் தரணிபிலொப் பில்லாச 

சீவமான திசைவெற்றி சேர்தலரி தெனத்தேர்ஈகே 

னவமான நகாட்கழித்த லடாதென்று தவம்புரிவா 

னுவமான மிலகாய வொருவனமெஈ் குளதென்னா, 

மன தீதெண்ணித் தன்னாட்டு வடபால்வெண் ணதியடுத்,ச 

வனத்தண்ணித் தலம்புரிதன் மரபென்ன மதித்தினிய 

கனத்தெண்ணு மறையாதி கலைகளறி யாது.றுமுத் 

தனத்தன்னை யொருநிலையார் தவக்கோலர் தரித்தனளே. 

(௨) 

(௩) 

(௬)



௮௪ அரிமழத்தலபுரசாணம், 

தென்னாட்டு மதிமரபிற் றிருமகளா யவதரித்து 

முன்னாட்டு மரசுரிமை முடிசூட்டு மலர்க்குழலை 

யெர்காட்டுத் தவத்தினரு மெடுப்பரிதிவ் வேடமெனப் 
பொன்னாட்டு மலைக்குமரி புரிசடையாப் புனைந்தினனும். 

விண்மணிலுள் ளாரெவரும் வியர்து5வ மணியாக 
வெண்மணிமா லையினுமிக விதமஏமை யுடையதெனலுற் 
கண்மணிமா லையையுச்சி களமார்பு கரமணிந்தாள் 
பெண்மணியா யரசுரிமை பெறப்பிறந்த பெருமாட்டி. (௮) 

தோற்றுபவப் பிணிவன த்தைத் சொட்க்குறுமும் மலக்கிழய்கை 

நீற்றுவகற் குரியவன னீறென்று நிலையுறுத்தக் 

Car pO Que Caner. கோமளமாக திருமேனி 
நீற்னொளியு நூதற்.றிலக நிகழொளிபு நிலவவுற்றுள். 

சிவக்கோல வடி.காணதக் திருக்கோலப் புபமாலோ 

னவக்கோல வடிவினனா பலங்கோல மடையானா 

னவக்கோல மார்கூட னகார்ககோல நாய௫கொ 

டவக்கோலங் கொண்டுவனர் தனிற்கோலச் தவம்புரியின், 

எனப்பலரு மெடுத்தியம்ப வியங்கள்பலப் பலமுழங்க 

வனப்புமிகு கயற்றுவசம் வானுலகு வரையாட, 

மனப்பரிவாய்க் கரிபரிதேர் வலியபடைக் கடல்சுலவத் 

தினைப்பொழுது மகலாத சேடியர்கள் புடைசூழ, 

கவரிசா மரைவிசிறி கருதொலிய லாலவட்ட 

ஈவமிகுதோ .ரணமபிச்சு ஈவில்குடைகண் மிடைர்துலவத் 

தவவமைச்சர் களக்தலைவர் தக்தமுயர் வாகனமீ 

துவமைசொலற் கரியவகை யள்ளுவகை யொடுபோத. 

கனமேறிச் தவழ்பொழில்சூழ் கவினேறிக் கண்டவர்கண் 

மனமேறிச் சைவமெனு மணமேறி வையைநதி 

வனமேறி விளங்குபுகம் மதுரையிலே மணிச்சிம்மா 

தீனமேறி ஞள்சிவிகை தனிலேறி யினிதிருந்தாள். 

(௯) 

(6) 

(os) 

(2௨)



தடாதகைப்பிராட்டியார் தவம்புரிபடலம், 

நகர்கடந்து ஈதிகடர்து நந்தவன மலைகடக்து 

சுகமறைகண் மிகபபாடுஞ் சோலைகளிற் சறிதமர்க்து 

புகலரிய வெள்ளாற்றுப் புனிகாதிக் தென் பாங்கர் த 

தீகுதியு௮ு வளமபலவுக் தங்குவனஈ தனையடைந்தாள, 

சாந்தமுறக் தவம்புரியத் தருமக்தத் தனிவனத்தி 

னேர்ஈதபல வளங்களையு நிகழ்த்துவது பன்னூலு 

மோர்ந்தபணி வேஈதனுக்கு மொல்லாது பெருமகழ்சச 
சேர்ஈதெழுபப லாற்றுணிஈது சிறிது. நமக கியிம்புதுமால், 

வானோடு கலந்திருக்கு மரமெல்லாம் வாளொளிலிண் 

மீனோடு போடாரங்கள் விளையாடு மலரூத்றுந 

தேனோடுஞ் சனையெல்லாக தெய்லமின்னா கண்ணனைய 
மானோடும வழியெல்லாம் வளத்தோடும பொலிவனத் தல், 

புயலடுக்கு மீரண்மீது பொங்கரெலாம் வேரிமழை 

பெயலடக்குஞ் செததர்முதற் பெருமுனிவ ருள்ளதது 

மயலடுக்கும் படிமபிலு மாங்குயிலு மஞ்சுகமு 

டயலடுக்கு முயலடுக்கு மரியடுக்கு நரியடிககும, 

மாதங்க முடையபிரான் மணக்குமகட் கருகெல்லா 

மாதங்க மணிகொழிக்கும் வளவருவிப் புனலோடு 

மாதங்கம் புபனளித்த வான்கரியு முளமவெள்கு 

மாதங்கப் பறழ்பலவு மருவுவன முழைதோறும. 

வல்லியங்க நிகருமிடை வணங்டுயொ) தரப்புடைத்த 

வல்லியங்க வயங்குதன மாதர்வன சரர்குழுமி 

வல்லியங்கள் புடைக்குமொலி மாறுபடத் தூறுதொறும் 

வல்லியங்க ளொலிக்குமொலி மாதிரத்தின் முகடுடைக்கும். 

வேறு 

கான வாரண மோதுங் கனத்தினும் 

கான வாரண மோதுங் கனத்திஷம 

வான ரம்பையி னந்தன மாங்கனி 

வான ரம்பையி னா்கன மாங்கனி, 

IB 

(மடு) 

(௭) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(2.0)



Dh he அரிமழத்தலபுரரணம், 

@-ch. சான வாரணம் கான ஆரணம் இதும் 'சனத்திறும் சனத்து 

இனும் மோதும் - காட்டிலுள்ள யானைசகளானவை கானத்தோடு வேதத் 

தைப்பாரிம் கனத்தொனிபைப்பார்க்கிலும் மிகுத்து இன்னும் முழங்கும், 

சனி வான் அம்பையின் சந்தன மாங்கனி வான ரம்பையின் ௮ம் தனம் 

ஆம் - அழியாததும் ஆகாயத்தை யளாவியதுமான வாழைமரங்களையுடைய 

ஈர்தனவனங்களிலுள்ள மாம்பழங்கள் தேவலோக ௮ரம்பைப்பெண்களின் 

கொங்கைகளைப்போல்வன ஆகும். 

கோட்டு வான்மதிக் குஞ்சரக் கன்றெனக் 

கோட்டு வர்ன்மதிக் குஞ்சரக் கன்றென 

நாட்ட மேவிிஞ் சம்புக்க ணம்பல 

நாட்ட மேவி9ஞ் சம்புக்க ணம்பல. (௨௧) 

௫-ள். சம்புக்கண அம்பலம் நாட்டம் மேவிடும் பல சம்புக்சணம் 

காவல் மரத்திலுள்ள பழங்களைக் கண்ணில்கண்ட பல ஈரிக்கூட்டங்கள், 

கோட்டு வான் மதி குஞ்சரக்கன்று என - கொம்பாயெ ஆகாயத்திலுள்ள 

(பீறைச) சந் திரனையுடைய யானைச்சன்றுகளைப்போல; சோட்டுவான் மதிக் 

கும் - (மமக்கிளையை) வளைக்கும்படி நினைக்கும், சரக்கு ௮ன்று என காட்ட 

மே விடும் (வளைச்சமுடியாமையாமல் இது) பொருஎன்று என்று விருப்பத் 

தையே நீக்கும். 

மாலைமாற்று 

மேக மாடுது மேகசா 

நாக மாவல மாகவே 

வேக மாலவ மாக 
சாக மேறுடு மாகமே. (௨௨) 

ஏகு ௮சா - தளர்ச்சிரீங்கெ, காகம் மா - சாகம.ரத்தையும் மாமரத்தை 

பும், வலம் ஆகவே மேகம் ஆடுறும் - வலப்புறஞ்சுற்றி மேகம் ௮சைர்து செ 

ல்லும், வேசம் மால் அவம்- அம்மேகத்தின் வேகம் வீணாகும், ஆ கனா - 

அப்படி மேகம் அசைதல்) ஆச்சரியப்படும்படி சனாப்போலாகும், சாகம் 

ஏறு ௨டு மாகமே - ௮ம்மரக்களையில் ஏறும் கக்ஷத் திரங்கள் சிறச்தமேகமண் 

டலத்தையடைர்து நிற்பன, 

மாத்திரைச்சுருக்கம். 

யானை யின்னொரு மாத்திரை யிற்றதித் 

போன வொன்று புணரி முழக்குட



சடாதகைபபிராட்டியார் தவர்புரி படலம். ௮ள 

னீன மொன்றுறு பெய்யுமி யஞ்செய 

வூன மொனறுறு FLAP COM BH Do 

1. காகம்--ஈகம்--பலைபில் 

2. வாரி--வரி--புலி 

3. காயம--- கயப.ஃ- யானை 

4, பாகல---பகல்-ரவி 

மாத்திரை வருத்தனை. 
. ரீ 

ஒன்று கூடிய மேகத் Sui enw 

ஒன்று கூடிய வேந்தனு ரிஞ்சுறும் 
ஒன்று கூடிய வண்ண மொழுகியே 

ஒனறு கூடி.ய தேவரு ணுவுறும. (௨௪) 

1. சனம்-- கானம். - சோலை 

2. தீராபதி--தாராபதி--சநதிரன் 
3. தென்--தேன்-.-மது 

4,  அவி--அவி-சுனை 

hua, 

பங்கய மார்களை நீரினி லேபனி வர்தமருஞ் 

செங்கயன் மீன்வன மேவுற வேஈனி சென்றுறையுந் 

ENE UP ATELY DM மாமணி யார்வன சுந்தரமாஞ் 

சங்கரி லாங்கன மேபெறு மால்கனி சர்,சதமே, (௨௫) 

பங்கயமார் சுனைநீரினிலே பனிவர்சமரும் 
செங்கயல்மீன் act Goa m@a ஈளிசெனறரளையும் 
அங்கமுலாம் | புனை மாமணியார் ARE ET wm 
சங்கநிலாம் கனமேபெறுமாஃ சனிசர்.சதமே ஒர் 

மிநிதபபோட்டூ, 

பண்க துவ வண்டு பலபாடும் பூஞ்சோலைச் 

கண்கண் கறுவவர்தக் கார்க।ண்ட மஞ்ஞை 

யெண்கதுவ வாசைபெம£ வேன்றதழை யைகிரித்து 

விண்கஅவு மாசையுடன் மேவும் விளையாட்டு, (௨௬)



௮௮ அரிமழத்தலபுராணம். 
இக்கவியே வேண்பாவாவது, 

பண்கதுவ வண்டுபல பாடும்பூஞ் '2சாலைக்கண் 

கண்கதுவ வந்தக்கார் கண்டமஞ்ஜை--யெண்கதுவ 

வாசைபெற வேன்றகழை யைவிரித்து விண்கதவும் 

ஆசையுடன் மேவும்விளை யாட்டு, 

விஞ்சுபுசழ் வழுதியர்தம் வியன் றமிழின் சுவைகலர்து 

மஞ்சுதவழ் அணர்ச்சக்த மலர்ச்சோலை யகம்புகுந்து 

பஞ்சுநிகர் மெல்லடிப்பொன் பாவையொடு பாரதிவாழ் 

கஞ்சமலர் மணமளைந்து காற்றிசையின் “காற்றிசையும. 

பலவங்கங் கடந்தோக்கும் பாடலமா வழைகருருந்தங் 

குலவங்கண் மலருகுக்குங் கொடியபவக் கடல்கடக்கு 

நலவங்க மெலுக்தவத்தோர் நாடியுறை யிடந்தோறும் 

பிலவங்கங் களுமறியாப் பெருந்தருக்க ணிமிர்க்திலகும். 

விண்புகுதா சிமிர்வெய்தி மிடையடவி யிடையடுப்போர் 

கண்புகுதா தெழுஷழிக் கால்புகுதா திரவியொளி 

மண்புகுதா பறவையினம் வான்புகுதா நுழைந்த றிய 

(௨௭௪) 

(௨௮) 

வெண்புகுதா தெனிலெவ்வா றிவ்வனத்தி னிலையுரைப்பாம். (௨௯) 

விடப்பணிபி னெடுககுலம் விளையாடும் வெள்ளானு 

மடற்புலியு முறவுகொளு மாம்பலறு கவிருபொரு 

தடத்துறையி னறுகாம்ப றழுவியு,று மிவ்வனத்தி 

னிடைப்புகுவார் மனப்பண்பை யென்னென்று சொலிவியப்பாம்.() 

எத்தனையோ விண்வேர்கத ரெத்தனையோ பங்கயத்த 

செத்தனையோ முகுந்தர்கொழி லெட்தியிறு வதுகோக்க 

யெத்தனையோ டிகங்கடப்ப விருந்துபெருக் தவம்புரியு 

மெத்தனையோ முனிவருளா சி.ந்தோறு மெம்மருக்கும், 

கானமெலார் திமிரமுறக் SHED ips அறையுமிது 

வான மருங் கருமுகிலோ மனுவோதி மறைகெறியிற் 

போனமுனி புங்கவர்கள் புரியுமகப் புகைதானோ 

வினமுறு தெடுத்தியம்பற் கெமக்குவலி யிலதம்மா. 

(௩௧) 

(௨2)



தீடாதகைப்பிராட்டியார் தவம்புரி படலம், ௮௯ 

தவக்திகழி மடமாது தனிமுதல்ல ரருளபெற்று 
ஈவக்திகம வலங்கரிக்க OTD ASTD KG BGO HF 
சிவஈதசெழுங் குங்குமந்தான் செழிப்புறவர் சடுக்சென்ன 
கிவந்துபல் பாங்கரினு நிறைந்துறையு நிச்சயமே, (௩௩) 

தேங்காவி விழியுடைய தேவிதலக் கோலமுத்ரு 

ளாங்காவி காயகன்போ லாடைகொளக் கருதினளே 

னாங்காவி யாதுமென ஈண்ணினபோஜழ் Bryn று 
நீச்சாவிற் றரத்துறுமி நிலமெலாங் சொளப பெொருட்தும். (௩௪) 

நாகஈதி யொடு,தவள ஈஇியிரண்டு மிருபாலும் 

ேவேகமொடு பெருகவர மேவியபூங் காவனத்தி ந 

பாகனைய குதலை மொழிப் பாவை சவ் தலைகின(ர 

ளேகனருள் வேட்டவருக் கெததொழிலு மெளிதாமே, (உடு) 

வேறு 

வெண்ணிலா த் தண்ணமுதக மொமழுரக்கியாங்கு மினி பூதி யொளி 

திலவு விமலகாகன், கண்ணிலா மணிமாலை நிரைருலாவக் கரியகுழற் 
சடைபுறத்தே கதுவாகிற்ப, வுண்ணிலா வயிர்கருபிரா மொருவன்றா 
ளே யுளங்கருதித் தவம்புரிர்தா ஞுமையொபபாகப், பெண்ணிலார் 
தவம்புரிம்சா ராணி லாரே பிறங்குபெருந் தவம்புரிக்கார் பேசுங் 
காலே. (௩௭) 

பொறியெலா மொருவழி.பிற் பொருதி யைம்பாம் பொங்கு 

சுட ரிடைநின்று புனல்காலாதி, புறுமுணவு கொள்ளாமே யிறை 

வன் பாத முள்ஞற்றுக் சகெள்ளமுத மொன்றேயுண்டு, இறியகொடி. 

யிடைதுவள விசுமபை கோட் செங்கண்மா லயனாதி தேவ ரானு 

மறிவரிய திருமேனி LIVE நோற்று ளருளுருவா மங்கயற்கண் ணம் 

மை யம்மா, (௩௭) 

வேறு. 

மக்திரியா தியரடுக்து மாகவஞ்ரெய் மடவரலை 

நர்துதல்செய் விலங்கினங்க ணண்ணாமே யாணமைசக்கார் 

சந்தவனப் பேர்சடா ககைவனமா யறுகாவ 
. . . . . 1d ந்தவரண் பேசுடா தகைக்கோட்டை யாயலுவே. (௩௮) 
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௯௦ அரிமழத்தலபுராணம், 

இப்படி. றவம்புரியு மேர்திழைக்கு மாகமிசைத் 
அப்பணியஞ் சடைமுடியார் சொல்லுவார் மடவரலே 
யொப்பரிய நின்றவத்தா அவப்புற்றோ மமராற்றி : 
லெப்படிய நின்னடிக்ே ழெய்துநீ மதுரையுற்று. 

இக்குவி௪ யம்புரியச் சென்றுபல ரையும்வென்று 
மிக்குலக் தருமணமு மேவுதியென் நிசைத் திடலு 
மக்கணமே வில்வவன மடுத்திறையை யடி.பணிக்து 
தொக்கதமி ழாலவாய்த் கொன்னகரை நண்ணினளே,. 

ஈசனா ரருளியவா ழெண்ணியவெல் லாம்டைந்தா 
ளாசையாய் கு௮ும்படக்கு மருக்தவ.த்த ரினியுமக்கு 
கேசமொடு சுந்தரனார் நிகழ்ச்சியைய முரைத்துமெனப் 
பேசுவான் கலைநிரம்பப் பெறுசூத முனிவரனே. 

தடாதகைப்பிராட் டியார் தவம்புரி படலம் முற்றிற்று. 

ஆகசசெய்யுள் டு௱௨௨,. 

  

சு நீதோசப்படலம். 
PL INLAND மு பரபர பகு பகம் 

  

இருந்தவள ஈதிக்குடபா லெர்காளு மெவ்வறமும் 

பொருந்தவள மத்தனையும் பொங்கமுறப் புலமைமிகத் 

இருந்சவள ரரிமழமாநர் இருககரின் குணதிசையின் 

முருஈகவள வாஈகையார் மூழ்குபுனற் றடப்பாங்கர். 

இணையகலி லாங்கலியு மிதனைநிகர் கமூகுமது 

துணையவெழு கருப்புமதாத் அன்னுபல செற்கெல்களும் 

விணையளவு மரம்மைகளு மிகமிடைந்து கண்கவரும் 

பணைமருத வைப்பொன்று பகரரிய வளத்தினதால். 

சங்கங்கா யிளவெயிற்காக் தடங்கரையி னுறவதன்மீத் 

தெங்கங்காய் வீழ்ந்துடைப்பத் திரடரள நிரைபரவு 

மங்கங்காய கன்னன்மணி யடுக்குமிவற் ஜொளிமிகையாற் 

பொங்கங்காண் குவலையமெப்,போதுமதுப் புகவிரியும், 

(௩௯) 

(௪௰) 

(௪௧) 

(5) 

(2) 

(௩)



சு. ந்தரேசப்படலம், ௯௧௩. 

மான்பாயும் லிழிக்கடைச மாதரார் மொழிநிகர்செந் 

தேள்டாயுஞ் செறுநின்று செயிர்த்செழந்து சேணுடுவை 

மீன்பாயும் விபுசரொி மெல்லியலார் முகரமலரக் 

கானபாயுற் கற்பசத்திற் கவிபாயுங் காவனமே, (௪) 

இத் தகைய மருதவைப்பி லெமமிறைவர் முடிசசாத்தூ 
மத்தமறு காரிதழி மாலையெவற் றினுமிகவு 
முதிதமமா லிகையாடு யோங்கமூ விலைவடி வம் 
DUS Bore புண்ணியம்போல் வளருமொரு வில்வவனம், (இ 

க ௪ . ச 5௩,தவன மெவைக்குஈடு நாயகமா 55 BE (p 
மர்கவனப் பெருமையையா மறைவதரி தெனலென்னே 
முூ$தவனம் புனைபவனு முஈதவனீ முடுகுவலும் 
பர் தவனங் கடீந்தவரும் பணிவர்பகர் வரிதென்பார், (௬7 

அ௮ன்னதருத தழையொவ்வொன் றவனியெலாம் பெறுமெனினு 
மென்னவியப் பாமூசவொன் றெண்ணாமே Lj HEF GD tp 

முன்னவளார் முடிவீழ மூவுலகுர் தொழுமர* 

சன்னையளித் ததுவென்ன௪ சாற்றுவதை யெவரகியார். (௪) 

தணியாரு மதிச்சடிலக் தூயபிரா னன்பமெடுத் 

தீணியாகக் கூவிளர்தா ரணிர்தாலு மதன்வேட்கை 

தணியாமே யத்தருவைச் சார்ந்தெவ்வே ளையும்புனைவா 

னெணியார்வச் தொடுபோச்தா னென்னவெழுர் தருளினனால், (௭) 

கொன்றைமலர் வெள்ளிமலை கொள்ளாமே நிம்பமலர் 

மன்றவணிம் தெழிலால வாயமர்ந்த பரமேட்டி, 

இன்றவற்றின் மிகுவேட்கை யெய்திமா லூரவடி, 

ஈன்றுறைகின் றனன்முன்ன சாம்புிஈத ஈற்றவத்தால், (௯) 

இக்காலச் திவர்பொருட்டா லிவணெழுக்கா னெனப்பகர்வர 

செக்காது மிலாக விருட்காலுந் களப்பெருமான் 

புக்கார்வத் துடனுறையும் பொற்பினா லிர்ககரி 

லக்கால னணுகாம லகலுவனா லச்சமுடன். i)



௬௨ அரிமழத்தலபுரர்ணம், 

வேறு. 

அ்கரில் வேசத்வித்தா மர்தணா எரிற்கிறர்தசா on Dance DS 
கான், மன்னுபல கலையுணர்ந்தான் மீனாட்ு பெலும்புனிச மனையா 
ளோடு, துன்னிமனை யறம்புரிவான் கமலவிலைப் புனல்போலத் ளே 
யா னுள்ளந், தன்னையுந்தன் றலைவனைய முள்ளபடி, யறிந்தவன்சுந் 
த.ரீப்பே ராளன். (Ws) 

புலரிவரு முன மெழுத்து நித்தியகன் மம்பலவும் புரிந்து மோக்க, 
ஈலமுதவு சிவபூசை யாற்.றுபு௩ தனவனத்து ஈண்ணி யெண்ணிப், 
பலமல௫ மெடுத்துவர் அ தொடுத்துவந்து சாத்தியடி “டிரவி யேத்தி, 
யிலகுகிளை யுடனுண்டு வாழ்லேன் விபூதியொளி யிலங்கு பாலன். 

பன்னாஞூ மிவனிர்தப் படி.புரிலா னித்தலத்செம் பரனும் பாக, 
மின்னாளுங் கயமுகலும் வேளுமே னையருஈன்கு மேவும் Car, ori 
நாளுண் டாகுமெம திறைவனரு ளெவர்வழித்தா பெப்து மென்னா, 
aera மதிகொண்டான் கோயிலில்லூர் ஷூழ்க்சையரு வருப்புக் 
கொண்டான். (WE) 

இக்கவலை யலதபிறி கெண்ணமிலா வகைமுறு யெழுந்த தோ 

ர்ந்கான், மிக்கபணி புரிபவர்க்கு வேண்டியபே அுதவுமருள் வெள்ள 

நாதன், புக்குமல பெரிக்கன்ற வேதியன்கண் ணொளியெதி3ர பொரு 

ந்து மாறு, தொக்கதன தருட்குறியைத் தோற்றுவித்தான் விளங் 

குபரஞ் சோதி யாதி. (>) 

Amend Pitts As ssdas a Bors sit Devt she smas, 

கண்ணார் கண்டுகொண்ட மறைவலான் நலைமிசைச்செல் கரங்கள் 

கூப்பிப், பண்ணாரத் தோத்திரித்தான் புளகமுற்றா னானந்தம் படிச் 
தான் யாது, மெண்ணாமற் றிருவருளே யெண்ணமுற்று னிருநிலத்தி 
னிடையே வீழ்ந்தான், (8௫) 

எழுந்திருகண் ணானந்த மழைபொழியப் புளகமுற வெளியே 

னின்பத், தழுந்தவரும் பரம்பொருளே யா.ரணா கமமுதலே யமர 

செல்லார், தொழுந்தலைமைப் பெருமானே சுடர்சயனப் பெம்மானே 
தணையி லானே, செழுர்சவள மதியானே ஈதியானே நீற்றானே திக 

Cpa yar. (os)



சந் தேசப்படலம், ௬௩ 

.. அடியாவிருப் பெதுவெனத்தேர்க் களிப்பதுநின் or RL Buse 
பே யாகும் வஞ்சக், கொடியனுளக் குறிப்பறிந்து கூவிளப்பான் 
முளைச்தவருட் கொழுந்தே யிந்தப், படி.புகின தருட்பெருக்கம் பயி 
ல்வதுவோ வெனதுதவப் பான்மை யென்னோ, கடிகமழு மலர்ப்பா 
தா பொன்போலும் திருமேனி காட்டுஈ் தேவே, (Wer) 

திருக்கயிலைப் பருப்பதமும் தம்மைமறர் துனைநினைப்பார் ரை த 
வாழ்வு, மிருக்குமுதற் கலையுமுனக் கிருக்குமிட மவற்றினிலுமிர்த 

க் தருக்குலந்கான் சிறக்தகென விற்றிருக்கு முழுமுதலெந் 
ர் 9 ரட் 3 an us ann ருட்கடலே சின்பெருமை யளந்துதுதி எக 

வேறு. 
என்னப் பன்னி யெழுந்துதன் னிற்புகூ௨ 
முன்னப் பன்னிலை முற்று மொழிர்துடன் 
வன்னிப் பன்னி மகாருற வாதியோர் 

அன்னப் பன்னிரு தோட்குகன் ருகைபால், (Ws) 

வந்து பாறதி மாமது நேயமார் 

சது வெண்ணதித் தண்ணமு தாதியா 

னைந்து மாரபி டேசமு மாற்றிநற் 

கந்த வில்வங் கடுக்கை புனைந்துபின், (௨௰) 

“த னாதி யுடன்பல வர்க்ககி 

வேத னஞ்செய்து பே நிரையினா 

சாத னம்புரிர் தன்பிற் றுதித்தனன் 
போதம் விஞ்சிய புண்ணியப் பார்ப்பனன். (௨௧) 

எர்சை யார்தமி யெய்துவ ரேயெனாக் 

கந்த மார்குழற் கன்னி கயமுகன் 

சிர்சை யாகுலர் தீர்த்தருள் செய்யவே 

ணந்தி யாதியர் ஈன்றுறக் கண்டனன். (௨௨) 

Cada வெள்ளிச் Aerio og wert 

பாவில் வைகும் பழம்பொரு எளின்புடன் 

மேவு சோயிறன் வேட்கை யளவினாற் 

பூவி னாற்.நினன் போற்றுவ னித்தமும், (om)



௬௪ அரிமழித் தலபுராணம். 

அன்ப ரன்பி னளிக்கு நிதிக்குவை 

யின்பி னேற்றதற் கேற்ற வித,த்தின 
லென்பு செக்குரு கத்தொழு தேத்தினன் 

முன்பு நல்வினை முற்றிய பெற்றியான். (௨௪) 

சுந்தரேசன் றுணைப்பத மல்லது 

சிந்தி யாச செழுமறைச் சரியன் 

பந்த பாசம் பவர்தப மேவினான் 

முந்து மாபத முத்தியி னென்பவே. (௨௫) 
4 

துணிம திச்சடைச் சுந்தர னார்.இற' 

மெணிபடு ரைத்திடற் கெம்மா வாவ 

மணமி குத்த வணிகர் செயுந்திருப் 

பணியி யற்கையும் பண்பொடு கூறுவாம். (௨௬) 

சுந்தரேசப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆசச்செய்யுள் ௫ஈ௪௰௮, 

  

திருப்பணிப்படலம், 

பொருப்.பணிகொண் மணிமாடம் பொலியுமரி மழககரி 

லிருப்பணியாக் கொண்டுல மெய்திவளர் நகரத்தார் 
தருப்பணிபுங் கவிகையிஞர் தம்மன்பா லிறையவர்க்குத் 

திருப்பணிசெய் சிறப்பினையும் விருப்பணிசாஞ் செப்புதுமால், 

மருக்கா லு மலாபொதுளும் வாவியொடு வானுறையுக் 

தீருக்காலுர் தேஞாற்று.ற் சாலிவள ரரிமழத்தி 

னெருக்காலு முடியிறைவ ரின்னருளா லுயர்கல்விப் 

பெருச்காலு நிதியாலும் பேர்பெற்றார் குலவணிகர், (௨) 

பொன்னாரும் கிபூதிரலம் பொற்பவுளா சரெனுமுறையான் 
மின்னாரும் விபூதியைக்கை விடாதிருக்கு மேன்மையினா 
செர்காளும் பசுபதியே யிறையெனலான் மங்கலமா 
வன்னான்சுண் மணிமாலை யணித்திருக்குஞ் சறப்புடையார். (௩)



திருப்பணிப்படலம்,. ௬௯௫ 
பூருவது பூதியையே பூண்பதுகண் மணியினையே 

பேசுவது சவகதையே பெறுவதுஈன் மக்களையே 
கூசுவது பழியினையே குறைப்பதுபா as Boor ws 
யிசனருட் பெருஞ்செல்வ மிவர்க்கெய்கல் வியப்பேயோ. (௪) 

நிதிக்கிழவன் ரோழமையி னேர்ந்துமரற் Baus pap 
மதிக்குறைவு கெறப்புவியில் வணிரரென வந்துதஇத்து க் 
அதிக்குரிய 'கோயில்பணி தூயவிழா முதற்பலவும் 
விதிக்குரிய வழியாற்றி மேவுதல்போன் மிளிர் தக்கார், (டு) 

இடையருப் பேரன்பு மின்சொல்லுஞ் சவெபணிபு 

முூடையவிவர் குபேோரனென வுரைப்பதுண்மை முகமனிலை 
குடமுனியுஞ் செந்தமிழம் குடியிருக்கும் தென்னாட்டின் 
வடதிசையி லிருந்தெழுந்து வர்ததே சான்றுமால், (௬) 

நிலவுபாழி சனிக்கவிகை நெடுநிலமன் னவரிவராச் 

குலவுவக னானாட்டுக் கோட்டைகக ரச்காரென் 

றிலரூபெரும் பேருடையா ரிவராவ பேனையருக் 
குலனிடை நகாடரணூா ருரிக்காக லியல்பன்றே, (௪) 

ஆக்கையுறும் பசிப்பிணியே யாதிபநீச் சணியுறுவா 
னாக்கமழுஞ் சுவையடிசி னல்குபல சத்திரமூ 

மீக்கொளுபிர்ப் பிணிகளைவான் வேசகலா சாலைகளு 

மாக்கிவரு பவர்வணிக ரல்லாதா ௬ளசேயோ, (௮) 

தீடங்கடொறும் படித்துறைகள் சமைத்திடுவார் சவசரிதம் 
படங்கடொறு மெழுதுவிப்பார் பசுமடரந் தனமமைப்பார் 

மடங்கடொறு மமுதிவோர் மருத்துவசா லையும்வகுப்பா 
ரிடங்கடொறு மிவர்தரும மெடுத்தியம்ப லெளிதன்றே, (௯) 

எண்ணரிப மணித்திரளு மேற்றபல நகிதிக்குவையு 

நண்ணுமிவர் Anuar sora His Peron at Car 
னுண்ணெகிழ்வுற் நிவர்க்கமைச்சா யு௮ுதுமெனக் கருது, கலான் 

மண்ணுலகோ ரவற்செைத்தார் மர்திரியென் ஜொருகாமம், (6) 

பொற்பிருக்கு மிடமாடப் பொலியுமிவர் மணிமறுஇத் 

பற்பல்வகைப் பொருள்வளமும் பல்வோான் வரையுயர்ந்து



ஐ அரிமடித்தல்புராணம், 

வெற்பனைய வெளுமாட மீத்தலத்து மகத்தலத்துங் 
க்ற்பகப்பூம் கொம்பருளக் களிப்பினுலால் கனமெய்தும். (௧௧) 

பங்சகயத்தை வெறுத்தெழுக்து பாவை.பிலக் குமிமகிழ்ந்து 
தம்வெளை யாடுதற்குச் தக்கமணி மாளிகைகள் 

புல்கமிகுர் தனவணிகர் புண்ணியம்போ ஸனிமிர்ந்தோக்க 
யங்கணு று மாடங்க ளாகுமிதை யறியாரார், (௧௨) 

புண்ணியமுங் கண்ணியமும் பொருக்தியிறை யவனருளா 
 லெண்ணியவெல் லாமெய்அ மிவவணிகர் மாளிகைமே 

னண்ணியமா மணிக்குடங்க ணடைதட்கு மென் இன்றோ 

விண்ணியலு மெழுபுரகி விலகோ டொ றும்போகும், (௩௮) 

பல்வகைய கூலங்கள் பன்மணிகள் பன்னிதிக 

ணல்வகைய பொற்பணிக ணகில்பிதாம் பரவகைந 

ளெல்வகைய மனைக்கலங்ச ளெவ்வகையா வுஞ்ூறப்பச் 

சொல்வகையி னிவ்வணிகா தூயமனை பலகுலவும், (௧௪) 

இத்தகையோர் பொன்மனைக ஸளெங்குமுறுங் கற்றாவின் 

புத்தமு.து ததிரேயம் பொருந்துபெருக் கறிந்தானே 

ல,ச் தனையே பாற்கடலை யருவருத்.து விரைந்தெய்திச் 

சித் தமிழ்ச் தினிதுறைவான் நிருநெடுமா னிச்சயமே. (௧௫) 

அருர்ததிகெய் பாலடி9 லருர்தஇிரே ரங்கனையார் 
பொருந்துபல மக்களுடன் புக்திகளிச் துபசரித்து 

விரு$தினெ0ு பு9ப்பிக்க மிசைந்துள்ளம் பூரிக்துத் 

திருர்துசிவ சேயமொடு இகழுவார் புகழ்வணிகர், (௧௬) 

ஈட்டுமுறை மீட்டுவது மீபுமுறை யிவதுவு 

காட்டியறங் கொள்ளைகொண்டு ஈண்ணுமிந்த ஈல்வணிகர் 
தேட்டமுடன் சுந்தரற்குத் திருக்கோயி லினிதமைப்பான் 

வேட்டிைவ னருளுன்னி விரைந்தியற்ற ச் தொடங்கெரால், 

இல்லார்க்கொன் நீவதே யீகையென லாலிறைவர்க் 
இல்லாச தொன்றைமுன மியற்றுவது கருதினர்போ 
லல்லாருங் களப்பெருமாற் சமைர்தகருப் பக்ருகஞ் 

சொல்லாந்தின் மணிக்கற்க டுறுத்திலங்க முடிப்பித்து, (௧௮)



திருப்பணிப்படலம், ௬௭ 

எண்டகுசொல் வடிவனை த்து மிறைவிவடி. வாமருத்தங் 
கொண்டுறைலா னிறைவனெனக் கூறுவது தேதினராய் 
விண்டகுவா னவருமூளம் வீயப்பெய்,க Doha as 
மண்டபமு மோ குமகா மண்டபமுப் கடிகாற்றி, (௧௯) 

கோடாமோர் வில்வலிலை கொடுப்பவர சளித்தபிராற் 

காடரங்கு மவ்வ.ரஙூ லாடுமிளைப் பாற்றுதற்கு 
நீடிபொதி யாசலத்தி னின் ௮ு,கமிழ் கலந்துதெள்றல் 
வாடலற வருவசஈத மண்டபமும் வளம்பெருககி, (௨0) 

பொன்னிம௰ப் பொருப்பிறைவன் பு.கல்வியெனப் பொ லிந்திருக்க 
வன்னையிறை பயிக்கத்கா லகந்களரா வகைவானந 

ட e 5 6 6 அன்னுமிரு ஈடரொளியிற் அலங்குமணி சொண்டி.ழைப்ப 
* 6 ௪ ௫. ௫. க. . 

Dex ou R or கரமெவரும் விபக்கும்வகை பாற்புரிந்து. (௨௧) 

முன்னாட்டன் சிலகனெனு மொய்ம்பு௮புட் பகவேர்தன் 

றென்னாட்டில் வணிகரெனச் செனிக்தியற்றுஞ் றப்பெல்லா 

கன்னாட்டங் கொண்டிவகை கழைக்காட்டம் புரிவதுபோ 

லிர்காட்டைப் பார்த காடு மிறைவர களி யுஞ்சமை,்ர. (௨௨) 

உருவையறிஈ் கெள்ளாமை யுணர்வென்னக் தெளிக்காக்குப் 

பெருவயிறு தூங்கன்முகம் பெற்றெவர்க்கு மூன்னவனா 

மருவிவிரா யகராம மன்னியுன்னு மன்பருக்குக் 

கருணைமகம் பொழிவேழக் கன்.றுகோட் டமுந்லுலக்க, (௨௩) 

வளையல்விற்.று மணிபெடுத்து வழக்குரைத்துச் சான்ற, 

பூளவசியன் குமரனென லொல்லும்வகை செட்டியென 

வளமலிபேர் கொண்டெமக்கு வாழ்வுத.ர வந்தருளு | 

மிளை.பவர்க்குர் தேகியர்க்கு மேற்றகிய மமுஞ்செய்து. (2.௪) 

தீந்தைபதர் தடிர்தெவர்க்குர் தந்தைபதஞ் சார்ந்தவற்கு 

முர்.துகவக் கோள்களுக்கு மு.கற்குரவ னாமெமது 

கந்திபெரு மான்றனக்கு நவிலறுபான் மூவருக்கும் 

பக்சமில்வா னவர்பலர்க்கு.ம் பள்ளிபல பலவமைகத்து. (௨௫) 
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௬௮ அரிமழத்தலபுராணம், 

பொடியேறும் புகழறியாப் புறச்சமயத் தவருளத்தி 

லிடியேற வடியரெலா மீடேற விருகரமு 

முடியேற ஈகரத்தார் முதலேற வெள்ளேத்.ுக் 

கொடியேறுக் திருத்தம்பங் கொண்டுவந்து கிலைகி௨ுத்தி, 

வரியங்க முரித்துடுத்து வாசவூர் வள்ளலுக்கா 

நரியங்கம் பரியாக்க ஈன்றருளிப் பலவாக 

விரியங்க மறையறியா விமலருமை யொடுமேவப் 

பரியங்க முதலகிஹை பள்ளியறை யலங்கரித்து. 

கருவிழா வகையெம்மைக் காத்தலுடன்"பிணிக்கடலி 

அருவிழா வகைபுரப்பார்க் குச்சியிலு மிரவியொளி 

தெருலிழா வகைநிமிர்ந்து செ.றிரகொளிருச் திருமதிலுக் 
திருவிழா மண்டபமுஞ் சறப்பெய்த 8ீனிவிளக்கி, 

அ௮ன்னமறி யாதவருக் கன்னமுத லியசமைக்க 

மன்லுதிரு மடைப்பள்ளி மலர்மாலை வனைசாலை 

அன்னுகரு வூலரிரை தொகுமிடங்கண் மகச்சாலை 
யென்னுமிவை முதற்பலவு மிலக்கணத்துக் இலக்காக்கு, 

கோபமகன் அ௮ள்ளத்துக் குளிர்கருணை மிகப்படை தத 

தாபதர்கள் புரிகின்ற சவம்போல வளர்ந்தோகங்டுத் 

தீபநிரை யாலெட்டுச் திசைவிளக்க விண்ணவர்தங் 
கோபுரத்தைக் கடந்துசெலுங் கோபுரமும் குயில்வித்து, 
பாத்திரங்கள் பலவமைத்துப் பயில்ீபோ ராதனைக்குக் 
கோத்தபல கருவிகளும் குழுமுவித்துக் குடைசுருட்டி 
யார்த்சமணி முழவாதி யாயபல வாச்சியமுஞ் 
சேர்த்துஈவ மணியணிக டி.கழானி செய்கித்து, 

வாகனங்கள் பற்பலவு மாநிதியால் வெள்ளியினா 
கோகைதழைப் புறவுஞற்றி யோங்கன்மக ளானவுமை 
பாகனுரை யாகமத்தின் படிநிச்ம் நதசைமுறை 
யாகடத் திப்போற்றி யருள்ளர்ச்சின் சர்ச்ச. 

    

காச்செய்பள் கிரக்கட். 

(௨௬) 

(௨௪) 

(2௮) 

(௨௯) 

(௩௦0) 

(௩௧)



செல்லய்யனார் திருவிளயாட்டுப்படலம் 
உணவை யடடட 

போழ்றுபவர்க் கருள்புரிக்து புத்திரரும் செம்பொன்ளும் புந்தி ஈன்கு, தேற்.றுமுயர் கல்கிபுர்தீர்க் காயுவும்பல் வகைச்சிறப்புஞ் செ ழிக்க மேன்மே, லேற்றமுறும் படி.யு.சவி யரிமழத்திற் குணதஇிசையி லினிது மேவுஞ், சேற்றுமேற் செல்லப்பன் ிருவிளையாட் டிசைக்க மகிழ் சிறக்கு மன்றே, 
(௧௪) 

  

சயர்களைமே வப்பொருது சயக்தனைமுன் சிறைப்படுததித் தளையும் பூட்டி, யுயாந்தவிபு 'கரைமதுவோ டூனெடுத்து வரவலியா LDH MGs Gre, பயர்தணுகா வகைசக்குஞ் சயந்தலுக்கு மபய தீ.கம் பரிவாற் றந்து, ஈயஈகருளம் பரம்பரனே சேற்றுமேற் செல் லய்ய நாமம் பூண்டோன், 
(௨) 

கட்லுருவாற் முயைநிகர்த் திறங்காப்பாற் றர்தைநிகர் காட்டிக் கோழிக், கொடிமருலி யெமக்கருளுங் குமரலே ஸணிகராதல் குறிப் பித் அன்னு, மடி.யவர்க்கு ஈலம்புரிய வரிமழச்திற் பூர்வமுத லருள் கூர் தேவன், நிடிநிறையும் புன நிசேற்றுக் குளத்தருகில் விந்றிருக் குந் தயாள மூர்த்தி, 
(௩) 

உலகமிசை யறங்காக்கு மொருதலைமை யருளியரா ஞள்ளத் அன்னி, மிலகுபல பூத்கண நாசரையு மேவல்செய விறைபாற் பெற்றுக், குலவுமொரு கணக்றுக்கு த் தலைமையுடன் கறுப்பனெ னக் குறியுர் தந்து, நிலவியபே சருளாளன் சேற்றுமேம் செல்லப்யு நிமல நாகன், 
(௪) 

அன்னையெனும் வலவனிரு -தயலர்கொண் டான்றந்தை பர னு மவவா, றின்னலங்கொ ஸி ருமனைவி யரையடைர்தான் போதி யென்பா ரிவரை யாமும், பொன்னலங்கொள் பூரணையைப் புட்கலை யை மனைவியராப் பொருந்தி யோகு, மன்னுவது தீகுமென்ன மரு விவளர் பெருங்கருணை வரதமேலோன். (டு) 
பாலைமரச் தீடிமேவும் ப.ரமபதி சனவணிகர் பலரூர் தங்கள் கோலமுறுற் GO sia மெனக்கொண்டு கும்பிட்டுக் குலவிப்போ



௧௦௦ அரிமழத்தல்புராணம், 

ற்றச், லேமுறு மவர்க்கெல்லாக் இருவுஈனி புதவியலர் றப்ப வீ 

னும், பாலகர்க்குக் தமதுபெயர் கொடுத்தருள்வோன் ரெல்லய்ய 

ப.ரமயோ௫, (௬) 

பெருந் தவளத் அும்பிமிசைப் பிறங்வெரு செல்லப்பன் பிறப் 

புர் தேவர்க், கருந்துயரந் தலிர்த்ததுவு மரிமழத்தஇிற் பாலைமாரத் 

தீடியின் மேவி, யிருந்ததவு மன்பருக்கு வேண்டும்வரங் கொடுத்த 

௫ளூ மியல்பு மெல்லாம், பொருக்தவெடுத் துரைத்திடுவாங் குவிர்த 

கரச் துடனவனைப் போற்றி மன்னோ, (ar) 

வேறு, 

தொல்லை யோர்பக லிறைவனார் மலரடி கொழாமன் 

முல்லை காவலன் வானவர் தானவர் மு,கலா 

வெல்லை யில்லவர் வாச மந்தரத் இயாத்து 

வல்லை வார்கடன் மதித்தன ரமுதுண மதித்தார். (4) 
HI டத்தன்பி னார்க்கடு விடமூால் லமுதா 

ம.ரனை வந்தியார்க் கமுதமு கடுவிட மாக 

வருமெ னப்பல ரறிவுற வமுதெழு வதன்முன் 

கரிய வல்விட மெழுர்தது வடவையிற் கனன்.ு. (௯) 

அல மெய்தலு மமாரருங் கலுழன்மே லவனு 

மோல் மிட்டெழுர் தோடினர் கயிலையை யுற்றுக் 

கால் காலனைச் சரண்புகுர் தேத்தலுங் கருணை 
மூலகாரண னபயமீர் திருதனன் முன்னம், (௰) 

வந்த காரியைக் கரத்தெடுத் கயின்றருள் வழங்க 
முந்தை போற்கடல் கடைந்தனர் தும்பிமா முகனைச் 

சிந்தை செய்தில ராதலான் மந்தர.த் SAA 
யுந்தி யாழ்ந்தது காகருற் ற தமன முலைர்தார், (Ws) 

மேக வண்ணனு ப் கற்பக நாடரும் வெள்? 
யேசு தந்தனைப் பன்முறை யடிதொழு இறைஞ்ச 
நாகர் சின்றுமுன் போலமர் தரசரி ஈண்ண 
வேர்கை கொண்டுகை சலித்இடக் கடைந்சன் முததி, (Wa)



செல்லய்பனார் இருவிளையாட்டுப்படலம்,. 

இடுக்க ணெத்தனை யெத்தனை Quis Soy fur 

தடுக்க டுத்துமேன் முயன்றவ ரெவர்பல னடையார் 
கடற்க டைந்தவர் கண்ணெதி ராடகக் கடத்தி 

௧௦௯௪ 

னிடத்தோர் வெண்மதி யெழுர்தென வமுதமெய் தியதே.(ம௩) 

எய்து மாரமு தெமக்குரித் கெமக்குரிச் சென்று 
வெய்ய தானவர் வானவ ரிருவரும் வெஃ$க் 
கையி னார்வலி காண்பது கருதிய காலை 

மையன் மோகினி வடி.வுடன் வந்தனன் மாயன். 

மாய மாதுகன் வனப்பெனு மதுவிழி வாபுட் 

போய காற்கூரா சு.ரரறி விழக் அகண் பூப்ப 

கோயு மந்தனர் வனத்திலீட நெடி.துகா ோற்றுக் 

காய ருக்திவாழ் முனிவருங் கடப்பரோ காமம், 

முன்னசெய்திய விடத்தினை விழியினான் முறுக்கிப் 

பின்ன ரெய்திய வமுதினைர் சொல்லினாழற் பிணித்துத் 

அன்னு மாடவ ரைம்பொறி விருந்துணத் தோன் நி 

மன்னு மோடனி யடைந்தனண் மற்றிது வகுப்பாள். 

பெருமை பெற்றகா சிபன்றவப் புதல்வரீர் பேதுத் 

அரிமை யுற்றிட விகலன்மின் வாய்க்கொளு முணவா 

மொருக ட௨த்தமூ துளதுவாய் முதலிய வுவக்கு 

மிருக _ssap துளேனெவா்க் கெதுவிருப் பென்றாள். 

என்ற வெல்லையிற் றயித்திய ரனைவிடுக் தெவர்வே 

ரொன்.று வேட்பவ ரெனவுரைசத் தவளுட னொருசார் 

சென்.று தங்னெ ரமுநெடுத் கந்த.ரச் செல்வர் 

நன்று Crit sem சோருழி மோகினி ஈங்கை. 

ஒருத்தி யானுளன் பற்பல விரரீண் டுள்ளீர் 

கருத்தி லன்புடன் மலரணை மிசையெனைக் கனிவி 

னிருத்தி பின்புறப் புல்கு௦த் தக்கவன் யாவன் 

தெரிச்தல் வேண்டமா லென்றன எழுவாய் இறட. 

{ 6௪) 
\ 

மடு) 

(War) 

(Wer) 

(om) 

(os)



௧௪௦௨ அரிமழத்தலபுராணம். 

இசைத,க சொற்குமுன் யான் வலேன் யான்வலே னென்னா 
ஈசைத்த நெஞ்சீனே டோசோரு வருமுன ஈணுக 
விசைத்த வெஞ்சம Hp Oa வுற்றனர் வேய்போற் 
குசைத்,5 சர்தைய ரன்றியார் பெண்மயல் கொளாதார், (௨௰) 

விளக்கை யோர்சுவைக் சனியென விழ்ர்துவாய் மேவிக் 
கொளற்க யைந்துபல் Bo dal ns தழிந்தெனக் கூடிக் 
இளைக்கு pr sg Carter ரவுணராங் ழோ 
ரளக்க வல்லவர் யாவரே மதன்வீளை யாடல், (௨௧) 

இனைய வாறிறு மவுணரி லிருவமே மாயன் 
வினையை யோர்ந்துதங் ளெபழிக் தீதற்குள மெலிந்து 
முனைய தம்முரு மாற்றிவா னவரென முடுகி 
யனைய கற்பக காட்டினர் கூட்டமே யமர்ந்தார், (௨௨) 

வேறு. 

இற்றா ரவுண ரெனகோக்க யெவரும் வெஃக 
முதிராமுலை மாதுருக் கொண்ட முகுந்சன் மீள 
அற்றான் விபுத ௬ுழையாரமு தோர்கை பற்றி 
ற்று யெனவே ப௫ர்ந்தான்சு.ரர் காப்ப ணின்றே, (௨௩) 

பரிமாறிய காலையின் விண்ணவ பந்தி யூடே 
யுருமாறிய கள்வர்கண் மந்திரத் துட்கொளாமே 
பெருமாலின் விரைந்துணல் சூரகு பேச ரானோர் 
கருமாலுளம் காணக் குறிப்பினிற் காட்டி. னாரால், (௨௪) 

பையுத்ற வராவணை மாசவன் பார்த்து ரத்தக் 
கையுற்றதொர் சட்டுவம் கொண்டவர் கந்துணிப்பப் 
பொய்டிற்றவர் வாய்ச் கதை மேவலிற் போக்கி லாமே 
யுய்புற்ற சலைக்கொடு கோள்களி ஜொன் றி கினரார், (௨௫) 

மற்றச் தகுவச் கொடியோர்கண் மறைந்து செய்த 
குற்றச்செயல் காட்டிய பாறு குரங்கு தம்மேற் 
செற்றத் டன் விண்ணுடை மற்றவர் செய்யசோதி 
யிற்றைக்கு மறைப்பர்க ணாகத்தி னென்ப மன்னோ, (௨.௬)



செல்லய்யனார் திருவிளையாட்டுப்படலம், ௧௦௩ 

வேறு, 
ஆசமு தருந்திய வமரர் கைதொழ 

கா.ரவெண் டிரைபு ர ணரலை ஞாங்கசோர் 

சாரரி யரிவைதான் றங்க மாறமக் 

கரிரு சத்தியு வியைந்த பண்பினை, (௨௭௪) 

தெரிக்குமோ ராடலைச் சிர்தையுட் கொளீஇ 

வரிக்கழை குனிக்குமம் மதனு மும்குறப் 

பரிக்குஈரல் லுருக்கொடு பரம யோகியா 

யிருக்குமெம மிறையவ ஜெய்தி கின்றனன். (௨௮) 

அண்ணலின் றிருவுரு வகங்கொ ளாடவ 

குண்ணெகழ்ந் தரிஷவய ருருவை வேட்பசேம் 

கண்ணுற கோக்க காலை மாலுறும் 

பெண்ணுரு வென் பமிம பேசல் வேண்டுமோ, (௨௯) 

வேட்டமென் மோனி வேட்கை கண்ணுறக் 

காட்டலு மமலனுக் கடைக்க மோேக்மொல் 

கேட்டிமுன் னோர்பகற் கெழுமி நின்னையாங் 

கூட்டச வான்மறைக் குரி௫கிற் றக்தனை. (௩௰) 

or Buy ஈமக்கொரு சத்தி யாதிநீ 

யின்றுகிற் கலப்பே யெண்ணிப் போந்தன 

மென்றசொற் செவிப்புக வெழுந்து சேற்றுழிச் 
சென்றிரு வருகலஞ் இறப்பச் சேர்க்களர், (௩௧) 

இவவகை மழுராரியு மிறையும் கூடிய 

செவவியி னவ்வுழிச் சிறிய சேம்பவப் 

பவவகின் ஜெழவருள் பாலிக் கும்படி 

தெவ்வடு சாத்தனார் தேவன் ரோன் றினான். (௩௨) 

செய்யபொன் வேணியுட் திரைக் கருங்கடன் 

மெய்யுமாற் றவருயிர் வெதுப்புஞ் செண்டுகொள் 

கையுமுற் றஐப்பனாய் காவல் சாட்டிய 

'மெய்யனை நோக்கியே விமலன் கூறுவான். (௩௩)



௧௦ அரிமழ்த்தலபுராணம், 

வேறு. 

௮ததி வண்ணத் தீழக வரிக..ர 

புத்தி ரப்பெயர் பூண்டு புவியெலா 

மொத்த காவலுற் ரோங் புருத்திரர் 

மெய்த்த குங்குழு மேவுதி யென்னவே, 

தல்வ ரம்பல நல்கி யிறையவ 

னெல்வ மங்கு கயிலையை யெய்தினன் 

கல்வ யங்கு க.ரக்குடை மாயனு 
6 

மலவ ரம்பகல் வைகுண்ட. BoB en ser. 

எந்தை நல்லரு ளெய்திய வையனும் 

வந்த சாரதா தம்மொடு வைகியே 

யுத்தி சூழு மூலகர் சுரரெலாஞ் 

சிந்தை செய்்.து தினந்தொழ வாழ்வனால், 

பொருவில் பூரணை புட்கலை யென்னுமீ 

சரிலைமார்களை யன்பொடு வேட்டுடன் 

மருவி னானெமை வாழ்விக்க வந்தருள் 

புரியு மையனம் புண்ணியப் பான்மையால், 

௮றப்பெ ருங்கட லாகும் மண்ணலார் 

குறட்ப டைக்குட் குலவுமொர் வீரன்மெய்த் 

திறத்தின் மேவு செறுஈகரை வெல்சமர் 

மறத்தின் விஞ்ச மகாகாள னென்பவன், 

பெரிது என்பொடு பேணினர்க் காக்குஈற் 

கருணை யாளன் கறுப்பனென் ரோர்பெயர் 

மருவு விரனை மன்னுர் அணைக் கொளீஇ 

யிருகி லம்புரப் பெய்தின னையனே. 

எய்து இன்றுழி யெண்ணில் வரம்பெறும் 

வெய்ய சூர்புரி வெர்துய ராற்றொணா 

தைய கோவென் றரற்றிப் புரந்தர 

ஜெய்யெ ஸப்புவி யுற்று வருந்துவான். 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௭) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௯) 

(௪௦)



செல்லய்பனார் இருவிளையாட்டுப்படலம், ௧௬௦௫ 

எந்தை யைய னெழுத்தரு ளும்வனச் 

தீந்தின் மேவி யமர்ந்து புலோமசை 

கொர்த வாண்மூக நோக்கி மடவரா 

லிந்த ஈல்லிடச் Doro திருத்தியால், (௪௧) 

தனிமை யஞ்ச றயாகர காரிதா 

னினையு முன்னமுன் னின்று புரப்பன 

earn லென்ன வியம்ப விணங்ெள் 

கன௪ காடு கடந்த கனங்குழை, (௪௨) 

நன்றி தென்ன ஈயனமொ ராயிரர் 

அன்று காரியுட் துண்ணெனக் காரியை 

யன்ற கண்டஞ்சி னோனஞ்சி லாதவ 
ஹொன்றி நல்குப காரியை யுன்னினன், (௪௩) 

உன்னு முன்ன முணர்ந்து செழுங்கரம் 

அன்னு செண்டொடு சூழ்தரப் பாரிடர் 

மன்னு பூரணை புட்கலை மாதரோ 

டென்னெ னென்னவர் தெய்தின னெம்பிரான், (௬௪) 

வேறு. 

செண்டடுத்த சேழுங்கரமுங் கருணை றை திருமுகழுஞ் செய் 
யவாயும், வண்ட்டுத்த கருங்கடனேர் வண்ணமுங்கோ ழிக்கொடியும் 
வ.ரமுஞ் சீருங், கொண்டடுத்.த வெள்ளானைக் கோமானை வெள்ளா 
னைக் கோமான் கண்ணாற், கண்டடுத்ச பெருமகழ்விற் கரங்குவிச் 
தென் மனையவளைக் காத்தி யென்றான், (௪௫) 

இந்திரனீ கயிலையடைர் திறையருள்பெற் நிவணுறுங்கா நிவ 
ண்முன் யானே; வந்துபுர் திடுவேனீ யஞ்சேலென் அ௮ரைத்தருள 
மாக நாட்டுக், கந்தரகர் பவன்வணங்கக் காதலியைத் தீனித்திருத் 
Ba கடுகச் சென்றான், சுச்தரியும் காரிபதந் தொழுதிருக்சாண் மனக் 
கலக்கர் தோன்றா தங்கள், (௪௬) 

ர்க



adhe அரிமழத்தலபுராண்ம், 

கசியுமனச் தன்புடைய சரவலவன் பிரிகின்மனல் svn றொ 

க்.து, ச௫பிரிர்த வான்போலுஞ் சலசமிலாத் சடம்போலுக் தளர்ந்து 

வாடி, யொரியுமிடைச் சசமடவா ரூறுபழங்கிண் டீர்வதையே யுன் 

னிக் கண்ணீர், பொ௫யமலர்ப் பொதும்பரிடைக் துச்சிலுற்றுப் பெ 

ரிது, தவர் தொடப் நின்றாள், (௪௪) 

அவ்வேலை யசுரகுலச் தர சாட யமரர்புலா லாதி தாக்கும், வெ 

வ்வேலை செயப்பணிக்கும் வெஞ்சூரற் கநுசையென விடம்போல் 

வ்ந்து, செவ்வேலை நிகர்விழியா எசமுயொம் பழிகாரி இசைக ளெ 
ட்டு, மெவ்வேலை யெம்மலையா யினுநொடியிற் புகுக்தழிக்கு மியற் 
கை வாய்ந்தாள், (௩௮) 

Cro Quai துன்முகியோ ெழுர்துதிசை தொறுஞ்சென்று 

திரிந்து வண்டர், பாடிவரு மலர்ச்சோலை யகம்புகுந்து] வளமபலவும் 

பார்க்குங்காலை, வாடியிருர் தருந்தவஞ்செ யயிராணி தனைநோக்கி 
மற்றிம்மின்னு, ணீசெ.ர பதிமனையே யெம்மூனவற் கஞ்சியின்ன நீர 
ளானாள். (௪௯) 

இர் சமட. மானிருக்கு மிடமறியா தெத்தனையோ வேவ லாள, 
சந்தரமும் வேற்றுறியு மலைந்தலைந்து வறிதுவந்தா ரண்ணற்கேற்ற, 
சுந்தரியா குவளிவளே யிவட் கொடுபோய்த் தந்து துயர் தடைப்பே 
னென்னா, முந்துதிசை தொறுகோக்கத் தனிரின்றா ளெனமகழ்க்து 
முன்னுற் முளால், (௫) 

விண்ணாடு வறிதுபட விடித்துவர்ச மணிவிளக்சே விளம்பக் 

கேளாய், புண்ணாடு மனமுடைய புரந்தரனோே நினக்கேற்ற பூமா 

wiles, மண்ணாடும் பிறகாடும் வணங்குமெம இறையவன்முன் வரு 
வா யேற்றன், கண்ணாடு மணிபோலக் கலந்து கொள்வா னலந்திகழக் 
களித்து வாழ்வாய், (௫௧) 

எத்தனையோ மடமாத ரெம்முனவற் பெறச்சவஞ்செய் இருக் 
ன் ரா, லித்தருண முனைக்காணி ன்ம்மடனார் பலருமுன தேவல் 
'சேட்ப, வைத்திடுவன் வாசலனும் வாய்திறவான் ஜதேவரெலாம் வண்



செல்லய்யணுர் திருவிளையாட்டுப்படலம். ௧௨௨9 

mer Aas, சித்சமதிழ்ர் இனிது. றைவா uy aor or Be மற்றவர்பாற் 

சேம் பாற்றோ, (௫௨) 

என றுபலப் பலவாக வசமுககின் நிசைத்தமொழி யென்னுக் 
தீவேல், சென்றுசெவிச் சுடக்கனன்று சிர்தைகளர்ந் தயிராணி செ 
ப்பா நின்றாள், பன்.றிமலர் தின்னலியல் us Mos வேழமுண்மோ 
பாவி.நுங்கட், கொன்றுநெறி யெமக்காமோ' விவணில்லே Cage 
யென் அுருத்த காலை, (௫௩) 

தலைபாலே வருகதிருவைக் காலாலே தள்ளுனெ.ற தையா ஒன் 
னைக், கொலையாலே மூழ்வலெம்முன் கூடுவது கருஇியுயிர் கொடுத் 
சேன் கண்டாய், மலையாலே வகுத்தபயத் தெவர்வரினு மடித்துகின் 
னை வலிற்ஜூபற்றி, வலையாலே பிணிப்புறுமா னாக யண்ணன் மடி. 
தி5லக்து வாழ்விப் பேனால். (Qe) 

எனப்பகரந்து மேடமு பிடித்திழப்பப் பொலங்கொடிபோ 
லி.ரங்க யேங்க, நினைப்பகன்று ரெடிஐயிர்த்து் Sg. Gly. ga நிலை 
குலைந்து கெஞ்சம் புண்ணாயக், கனற்படுமோர் டேமெனக் சலக்சமு 
ற்௮ுச் செண்டுகொண்ட கையா மெய்யா, வுனக்கபய முனக்சுபய 
மெனக்கதறி யோலமிட்டா ளூற்ற காலை. (இடு) 

ஐயனுரு படைத்தலைல னனமகர காளனெதி ரடுத்து வாழி, 
கையறவு கொளவேண்டா விடுவிபபே னம்மனைநீ கலங்கே லென்னா, 
மையவளைச் செயிர்த்தெஇர்த்து மடக்கொடியா யுயிர்தாங்க வல்லை 
யாயி, ளையமிலாக் கற்பரசி தன்னைவிடுத் தகறியன்றே லவ. லென் 
ரன. 

(Ga) 

என்றலுமே மேடமு? யெயிறதுக்க யனல்கீழித்திட் டெம் 
முன் னோேன்பேர், சென்றதிசை நடுஈடும்குஞ் சறியோய்கீ ய.தியா 

யோ செருகி னின்னை, சென்றிவளைக் கொடுபோவல் வீதியென வ 
மருடற்ற வீரன் பேசாய், கன்றுனது. மறமென்ன ime sO Bis 

கைம் பால்பற்றி ஈவிரம். வி௫, (Ger) 

தேவிமலர்க் கரம்பிடிக்க SuGeOa கரர்.அணித்னச் செயிர்த் 

தோர் தாளாற், ருவியுதைச் தடுத்தநின்ற அன்முடியின் கரத்ததே



௪௦௮] அரிமழத்தலபுசாணம். 

யர் தடிந்து நீக்டப், பாவிமக ளீரும.து பெண்மையுயிர் கொடுத்தசெ 
னப் பகர்ந்து போகி, யாவியனை யவள்ிறையை விடுவித்துக் கவ 
லொழிவிச் தருகுழ் ருனால், (௫௮) 

சிரமிழந்து படுதலிலே மெனமழோ தசமுகன் சேடியோடு, 
கரமிழர்த தயர்வாரி கரையிகர்து பெருகுகலுங் கரைஈது அங்கள், 
வ.ரமிழர்து மதி.பிழந்து மானமிழர் தலாதுகொநது வாடி, மேவு, முர 
மிழந்து கெடப்பொரழிவன் னொருஅணைவற் கிரைப்பலென வுரைத் 
அச் சென்னாள், (@%) 

மற்றிவையெல் லாமுணர்ந்த நாரசமா மூனிவன் வெள்ளி வரை 
பிற் சென்றாம், கற்றமிலா திருக் கவலா ரிக்குரைப்பச் சயிலாதி யண் 
ணல் பாற்போய்ச், சொற்றுவிடை பெற்றவனி யூற்றுரிமை முற்று 
தவச் சூழன் மேவிக், கொய்றமலி தீருவிர மாகாளற், கின்முகமன் 
முலவக் கூறி, (ச) 

வயம்பொருந்து பெருர்திறலோய் வாஜியினி யையனடி. மலர்க்? 
ழெய்தி, ஈயம்பொருகது வாழ்தியென £வின்றுய்தீ.ஐுக் கொடுஞ்சூரர் 
கலிவா ரென்லும், பயம்பொருர்தா வகைமேருப் பருப்பதத்தை 
யடுத்சனன்றன் பன்னியோடு, கயம்பொருந்திண் புபயயமா காளனு 
மாண் டலைத்துவசக் கையற் சேர்ந்தான். (௬௧) 

வேறு 
இன்னவகை சலகால மேசகீராக் கதிர்குலத்.த 
LOGO GOT aU TF தென்னர்திரு மகளாக வவதரித்த 
வன்னைகடா தகைதிசைக எனைத்தையும்வென் றிடக்கருதி 
கள்னாரும் தவமியற்ற காடிலில்வா ரணியத்தின். (சு௨] 

அருசெய்தி யுடுபத யி. னமுதினிமை யமையவெழு. 
முருகெய்இ யுறவுகொள மொய்ம்மலர்க்கா வனமேவி 
புருகன்பூ தலைசிறப்ப வோங்குதவத் துறல்செண்டு 
வருகைப் னறிசஅமா மகிழ்ச்சபடைச் தனனானான், (௬௩) 

BSc Cope Su மடுச்து£வ சச்திகளும் 

'வீறுகருப் பெற்றுழியம் மிசக்கறுத்து வெஞ்சாபங்



செல்லய்யனார் திருவிளையாட்டுப்படலம். ௧௦௯ 

கூ௮ருமை யவள்கானல் குறுகுதலா லிவள் கருணைப் 
பேறாஈமக் குறவமையம் பெத்றனமா லெனகினைந்தான். (௬௪) 

தவமியற்.றும் பெருமாட்டி தீன்னருகு தானிருந்து 
பவமியத்றும் விலங்காதி படரியற்றா வகைகாத்கான் 
நவமியற்றுக் தவமுஞற்றி நாத.ரரு ணனிமேவி 
யுவமையற்ற பொலககொடி.தன் னொருமகனைக் கண்ணுற்றுள், () 

ADAM Hine om MAR. WAS srs orden ry 
பண்ணியருள் பெறநினைந்திப் படிவனத்தி னமைக்காத்து 
சண்ணினனென் அுண்ணெகிழ்ர்து ஈகைமுகங்கொண்் டருடேக்கித் 
திண்ணிய”ச் மலியருமைச் செல்லைய வருகென்னா. (௬௬), 

பக்கமழைத் கதென்னருமைப் பாலாகின் மதிவலியு 

மிக்கசமர் வலியுமன்பு மெய்ம்மையங்கண் டுளம௰ழ்ர்தே 

னிச்கணமே வேண்டுவகே ளீவேனென் றிசைத்திடலஞ் 

செக்கரடி மலர்பரவிச் செப்புவான் புட்கலைகோன். (௬௭) 

வேற, 

கருப்பமுறு தெவ்வுலகு மீன்றெடுத்துக் காத்துவருங் கன்னி 
யே, விருப்பமுட னிறஹைவரொடு மெ முந்தருளு மரிமழத்து விரிர்த 
வில்வ, கருப்பயிலுல் கானகத்துத் தென்ழெக்க லத்தசையின் DnB 
மேற்கொண், டிருப்பதுட Qaxen@uuat Gen@@igs weA pers 
வியற்றல் வேண்டும். (௬௮) 

அ௮த்தடத்தி னருகெனது பைத தலைமை மகாகாளனமர வேண்டு”' 
மெத்தலத்து மெய்தாக பெரும்பயனு மத்தடத்தி னெய்தி மூழ்கிய 
பத்தியுட னெனையுமகா கரளனையும். பணிபவர்க்குப்பலிக்க வேண்டும் 
நிச்தமெமைச் தொழுமலர்ச்குப் புத் தரர்பொன் பூமிபுச ழ்நிலவ வேண்டும், | 

எனவணங்கிப் புகலு,ச.லு மவ்வாறே யாகவென விறைகி ஈல்ஏ. 

மனம௫ழ்க்து திருவால வாயடைந்கா வவளமுத வாக் னாலே 

சனிவிரும்பிச் செல்லைய வெனப்புகன்ற. காரணத்தா னாக வேந்தன் 

லுனிதவிர்த்த திறல்யோச கெல்லைய. நாமமுற்றச் சூழல் சேர்ந்தான்.



640 அரிமழத்தலபுராணம், 

தன்மைச் திர்த்தமொன்று சங்கையினுஞ் சலஇ.பினுக் திழைப்பத் 
தோன்றி,முன்னாக வதனருகு வீரமகா காளனுந்தன் முறைபினிற்ப, 
விர்நாளு மரிகரபுச் இரககடவு ளெழுந்தருளி யிருந்துதன்னை, மன் 
னாவச் துடன்பணிவார்க் கஇம்மைமறு மைப்பேறு வழங்கு வானால், 

கொந்தழு ச சசக்கரங்கி யசமுகதுன் மூ௫கரங்க Cente கொய்த 
செந்தண்மைச் குணம்வியந்து வணிகமகக டமதுகுல தெய்வமாக 
முந்துவிருப் புடன்விர மகாகாளன் றிருப்பாத முளரிப் போது 
சிந்தைகொண்டு முன்னாளூ மிச்சாளுர் தொழுகியமர் திறமாப்பூண்டார்- 

காசினியோ ரறிர்துமகா காளலுக்குப் பேர்செட்டிக் கறுப்ப 
னென்றே, பேசுவ. ரா யினரிவனை வணங்குபவர் பெருஞ்சிறப்புப 
பேசற் பாற்றோ, வாசமலி யத்தடநீர் குடைஈதாலுர் தெளித்தாலும் 
வாய்க்கொண்டாலு, மீசர்சடா மகுடகங்கை மூழ்னெவர் பெரும் 
பதவி யெய்த றிண்ணம், (௪௩) 

அரிமழத்துப் பெருஞ்செல்வ மடுத்துவளர் குலவணிஃ ன்பு பொக்கத் 
திருமருவு செல்லையன் றனக்கடிமை யாயிருகது BAB pray 

பெருகியறை மித்தியநிச் தியசிறப்பு மாலையமும பிறவு நன்கு 
புரிவது, த௩ தொழிலாகப் பூண்டெடத் துவருலஃம புகழ மாறே.(௪௪) 

எக்காலு மவன்றிருப்பேர் சொலலிரும்பித் தம்புதல்வர்க் இனி 
அ வைப்பா, ரிக்கா லு மவனருளாற் பூவுலக குபேரரென கிருக்கன் 
ரரா, லக்காலுந் தொடைப்பரம ரருண்மைந்தன நிருவிசாயாட் டள 
வை கூறப், புக்காலெச தனையுகமும போதாதோர் சிறிதிங்கன் LS 
eG n மன்னே, (எ௫) 

செல்லையன் றிருராமஞ் சிர்தித்தோர் பிரமபதஞ் சேர்ந்.து வாழ்வர் 
செல்லை.பன் நிருகாமஞ் செப்பி?னோர் வைகுண்டச திருமா லாவர் 
செல்லையன் நிருகாமம புகழ்ந்தவர்க ளுருத்திரராத் இகழா நிற்பர் 
செல்லைபன் பதத்தன்பு செலுகஇனோர் சவசாயுச் சயமே சேர்வர், 

செல்லையன் றனக்குமவன் படைத்தலைமைக் கறுப்பனுக்குஞ் 
சிந்தை யன்பு, புல்லிவழி வழியடிமை பூண்டவர்க ளிம்மையிறபல 
புசல்வ ரீன்று, ஈல்லநிதி மிசமேலி ,நா.றுவய சருர்தின்ப நாளும் Oar 
ண்டு, சொல்லரிய பரகதியிழ் ஈகததிருப்ப ரமரர்குமாந்தொழுது 
போற்று, (stor) 

சேல்லய்யனார் திருவிளையாட்டப்படலம் மூற்றிற்று. 
அகச் செய்யுள் ௬டு௮.. 

 



திருவிழாப்படலம், 

  

இருமாலும் பரம்பரனுஞ் சேயிழையா ட.வராடச் சேர்ந்து DHS 

பெருமானாஞ் செல்லையன் பிறப்பாதி யுணர்ந்துகலம் பெத்றீ ரின்பற் 
தருமாறு ஈம்மிறைவர்க் கரிமழத்துத் தனவணிகர் சாமன் பாக 
வருமாதியாகமத்தின் விதிப்படிசெய் திருவிழா மாண்புஞ் சொல்வாம். 

இராறு வகைபிருதுக் களிற்ிறர்க விளவேனி வதக்கும் கால 
மீராறு மதிகளினு முதன்மதியி லிருபக்கத் தினிது மாதி 
சே ராறு திதிசின்முன்னா ளேறேறு மெனமுழவாற் செப்ப லோர்ந்து 
காராறு மணிமாட நெடுவிதி யலங்கரிப்பக் களிப்பிழ் சூழ்வார். (௨) 

உண்ணிலா வுயிர்க்குயிரா முழையேர்தி விழாக்கொள்ள .லுள் 
ளர் துன்னி; செண்ணிலா மதியமுக மொழுக்யென வெண்சுதை 
யைச் இற்று வாரவ், விண்ணிலாஞ் சுடரெறிப்ப வானவர்தம் விழி 
சமழ்ப்ப மேனிலத்தி,லெண்ணிலா மணிக்குடங்க ளேற்றுவா ரோகி 
யங்க ளெழுதா நிற்பார், (௩) 

தொங்கலிடு மணிமாலைச் சுடர்மிகையா லிமையவர்சண் சளியா 
வண்ணம், பொங்கியெழு காவணங்கள் பொற்பவமைப் பார்மணிகள் 
பொருந்து மாறு, தங்ககிழை யாறுறுவி தானமிடை யிடையாத்துத் 
தீரைது ழாவச், செங்கனக .மணிமாலை மலர்மாலை மிடங்கடொறுஞ் 
Os Sus கோப்பார், | (#) 

அம்பையின் தொடுகன்ன லாடலினாற் பாடலினா லசகாண் 
மேவத், திருக் துமட வார்மழே வரம்பையொடு கன்னலினஞ் செறி 
தீது நாணிற், பொருந்தபவெழு கால்கடொறும் பூட்டுவார் கனிபலவும் 
பொலியச் சேர்ப்பா, ரிருந்த.ரணி ஈளிர்பூப்பப் பனிரீரைத் தெளித் 
திடுவா ரெங்கும் பல்லோர், (@) 

முத்திடித்துப் பொடியாக்கிப் பலவகைக்கோ லமுங்கோல 
முகிழ்ப்ப வாற்றிப், பு,த்தமுக நிறைகுடமு மணிவிஎக்கும் வேதிகை 
யிற் பொருந்த வைப்பா, ரத தன்விழாக் கொடியேற்ற மடுத்தசென் 

பார் நாளைக்கே யாகு மென்பார், இத்தமச முறவினரை வரவேற்று 
மூகமலர்ந்து இறப்புச் செய்வார். (ar)



BHO. அரிமழத்தலபுராணம், 

பழையகல னுடைகளைவார் புதியகல னாடைவகை பரிவிற் சேர் 
ப்பார், விழைவின்மல ரணிபுனைவார் சார்சணிவார் aa so sor மிளி 
ரக்கொள்வா, ரிழைபுரையு ஐண்ணிழையா ராடிசண்டு வேறுவே 
Pons பூண்பார்,மழைமுதொ ரரிவிழியும் பற்றாத லெனவெழிலே 
வடிவங் கொளவார், (௪) 

ஆடவர்கண் மணியாவா ரரனார்கண் மணிமணிகட் கரசா மேல 

நீடுபல வகையணிபு கிரைகிரையே புனைர்தன்பி னிலைய மாவார் 

மீடுபெறு மளகையினும் விண்ணமரா வதியினுமேற் பிறங்கும் வண்ணம் 

காடுவளம் பலபெருக்கி ஈசரையணி செய்வகை ண்ணி கற்பார், (௮) 

தேடுமடி. யவர்வினைதீர் சனெகரத்தைக் கயிலையனச் இலஸ்கா ரித்து 

மேட்மதி முதற்பக்க நாற்றிதியி லேக தந்த விமல னாதி 

பாடுபெறு கடவுளரைப் பூசித்து விழாச்சிறப்பப் பரிரீது வேண்டி 
நாடுமவர் சம்மதியைப் பெறலான வநுஞைபினை ஈயந்துகொண்டு, (௯) 

உலகமெலாம் வியாபிச்த வாஸ் தவெனு மசரன்வலி யொடுக்கும் 
வண்ண,மிலகுகர்ண சூத்திரா இக்கயிற்றுற் பிணிச்சவன்மே லிசை 
வண் டார்க்குஞ், சலசமலர்ப் பிரமன் முதற் றேவரிருக் தீடக்குவது 
தன்னைச் செய்யக், குலவுமுறைப் படிவாஷ்து சாந்தியெனும் ரியை 
ஈன்கு குயிழ்.நிப் பின்னர், (6) 

பூகலமான் றனைத்தொழுது சுத்தநில மிருத்திகைகொள் புனி 
தீச் செய்கை, யோதியவா கேமிருச்சங் கிரகணஞ்செய் தெர்கலமு 

மொன்றகேக, மாதல்குறித் திடவதனின் முளையிட்டு வளர்வித்த 

லாகக்கூறுஞ், சீதமலி யங்குரார்ப் பணஞ்செய்து பத்தரெலாஞ் 
செறிந்து போற்ற, (Ws) 

ஆலமுண்ட களப்பெருமான் திருக்கரத்தில் விற்றிருக்கு மணி 
மீக் கொண்ட, மூலரிஷ பக்கொடியைத் தொழுதுமநு வோதிலிதி 
முறையிற் நீட்டும், கோலமலி தருபட, த்தி லாவாக னம்புரிந்து கும் 
பிட் டேத்துஞ், சீலவிரு ஷாதிவா சனரிஷப யாகாலஞ் றப்பச் 
செய்து, (0௨)



திருவிழாப்படலம், ௧௧௩, 

சங்கரனார் கொடியேற்றி விழாநடத்து மாதிசைவ தவ ரேட்ட 
அஙகவா சாரியரை வரித்துகிதிக் சாப்பாதி துலங்கப் பூட்டிப் 
பொங்குவிசிட் டோபசா ரம்பலவு முள்ளன்பு பொருந்திச் செய்வா 
னங்கமுரைசத் தாங்குவப்பி னுசார்ய வரணழஞ்செய் தருண்மீச் சொள்வார், 

அடுத்தநாட் சாலைபஞ்ச மியிற்றுவசா சோகணஞ்செய் வானா 
னேறு, மடுத்ததுச படத்தையெடுதக் இரொன்பா ஸியங்கலிப்ப 
மறைகின் முர்ப்பத், தொடுக்சமல ரணிகஞ லுஈஇருஈகரை வலஞ்செய் 
வித்துக் தாயதம்பத், தடித்தலத்தி னெழுஈத௫ள்வித் தாதிமீவ திய 
ர்முதலோ மமைந்துரூழ. (௧௪) 

மாதிரத்தின் படிரிஷப கும்பமங்கு தாபித்து வணங்கி வாழ்த் 
திர, சு;தரமார் தம்பத்துக் கபிஷேகம புரிக துமுந் நா அலங்கு மார் 
பர், தநதிமெல் லனுஞை பெற்றுத தம்பமிசைக கொடியேற்றித் 
தழைப்பாரின்பஞ், செந்திருவைக் குடியேழ்றி யகத்திருததி மிகத்தி 
ருச்தி திளைக்குஞ்செல்வர். (கடு) 

மீதுறு பதாகைவழி விண்டுமுச லியரான விண்ணோ ரங்கு 
போதுவது கருதியியல் தேவதாக் வாகனமும் பொருந்தா செய்து 

மேசககுமெத் தேவர்களும் விழாசசிறபப வர்.கவணே மேவும் வண்ண 
மாதிபிறை யாணைமுறை யறிலித்துப் பல்வகையா லாராதிப்பார். () 

அன்றந்தி வேலைகண பதிகுமர னீலகண்ட னமமை தண்டி 
யென்றிர்சப் பஞ்சமூர்த் இிகட்குமஸ் இர மூர்த்திக்கு மெழின்் மீக் கொண்டு 

ஈன்.றுந்து மு.ற்சவமூர்த்திக்குமா சாரியர்க்கு நாளு நாளு 

மொன்றன்பிற் புரியும்விழா மு.ற்றரக்ஷா£ பந்தனமு முவப்பிற்செய்து, 

நித்தியோம் சவருடனா சாரியா ரைந்துதிக்கு சேர்ந்து வேத 
வித்தகனே முகலவ்வச் திசைகாக்குக் தேவர்களை விளித்துப் பேரி 

மெத்ததா டனக்தோடு பலியிட்டுப் பூசித்து மேவா கின்ற 

வு.ச்சமமாஞ் சந்தியா வாகனமும் விதிவழுவா தோங்கச் செய்வர், 

ஈல்லவிழா காளிலொங் காலைபிணு மாலை.॥ினும் யாகசாலை, புல்ல 

வே இவகும்பம் வைத்தங்கு ரார்ப்பணமும் பொருந்தச் செய்து 
சொல்லியமா திரம்வழுலா வகையோதிச் சமித்தடுக்கர் ஈருவை 
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௧௧௪ அரிமழத்தலபுராணம், 

பற்றி, வல்லபசு நெய்வார்த்தோ மாக்ியை வளாவித்து வாழ்ச்தி 
Cues, (௧௯) 

அடுத்தவோ மாங்கார ரகைையைபு ற் Fars gion சாரி யார்க்கு, 
மெடுத்ததிரு நீற்றினொளி யகலாத பாலத்தி லிட்டுத் தாபங், கொடு 
தீ. துிறை தீபாரா தளஞ்செய்யுர் தினரகைஷை குலவ வாற்றிச், தொ 
டுத்ததொழின் முடித்திரவ ரிவரன்பின் றன்மையெவர் சொல்லற 
பாலார், (௨௦) 

அின்னமகச் சாலையிடைத் துன்னுபல தேவருமெம் மா தி தே 
வ்ன், றன்னகரச் திருவிதி யுலாவருங்கர் லுடனெய்தச் சாற்றி யா 
ங்கு, Der anno ss சாலைவாய் தலி ற்தீபா ராதனையும் கீளங்க வாறி 
௮ிப், பொன்னமாபுட் பாஞ்சலியுஞ் செய்திறைவ ரிறைவிமுன்பு போ 
யவர் திப்பார், (௨௧) 

விதியேதும் வழுவாதிவ் வகைசெய்முத ஸாளிரவில் கிருப்புற் 
சற்றும், பதினாறு வகையுபசா ரமுமேற்றுப் பெருங்கருணை பாலித் 
தந்தி, மதிமேவு சடையவரு முலகுயிர்த்த மாதாவு மகிழ்வா யன் 

பர், அுதிகூறச் தோட்கனிமீ தெழுநதருளும் காட்கேலஞ் சொல்லற 

cot DC ap. (௨௨) 

௮டுக்தரா ளிடைக்கிறடைந்த கேசரிவா கனமா? யமைய வின் 

ப, மடுத்தவுமா தேவியதன் மிசையேறி யிருஈதருகே வரத்கன் 

பொன்னேர், முடித்தவிசி லுறைந்தமதிப் பிரபையிலா ரோகணித்து 
முக்கண் மூர்த்தி, கொடுத்தருளும் காட்செண்டு கும்பிடுவோர்க் ௫௬ 

மையின்புங் கூடுந்சானே. (௨௩) 

நன்னர்கிழா வொருமூன் றி னடைக்கரீந்து கற்கவர்து நண்ணி 

யாங்கே, மன்னுமன்ன மிசையிறைவீ வரப்பூச காதபெனு மாண்பு 

தேற்றத், தன்னுமொரு பூதமிசை யெழுக்தருளி யிறைவர்வருக் 

தோழ்றங் கண்டோர், பின்னொருவர் கருவடைந்து தோற்றமுரறுப் 

பேரின்பம் பெறுவார் மன்னே. (௨௪) 

எல்லவருஞ் சுகமுறுவி பெனமுதல்வி யஞ்சுகமே லெய்திப் 

போத, வல்லமருங் களப்பெருமா னடியரெலா காகமிசை யடுபபி



இருவிழாப்படலம், ௧௧௫ 

சென்னச், சொல்லுவது புரையவொரு காகமிசை யெழுந்தருளிச் 
ச.ராகொண் டாடப், புல்லும்விழா கான்கல்வருங் காட்கெண்டோர் 
வெவ்வினையிற் பொ ருந்தா ரன்றே. ப (உ௫) 

அடியவர்க்கு வேண்டியவெல் லாந்தருவ லெனத்௦ தரிப்பா னம 
ச ரூரிற், குடிபிருக்குஞ் சுரபிமிசை வரையரசன் றவத்தில் வருங் 
குமரி மேவ, நெடியதரு வாகன த்தி லிறைவர்வர விழாவைந்தி னிக 
முங் காட்சி, படிபுகழ்€ ரரிமழமா ஈகரத்தார் “செய்தபுண்ய பாக்யக் 
தானே, (ea) 

மடையேறி வராலுகணீ ரரிமழத்து விழாவாறில் வகுத்த வா 
ஈன், னடையேற வமணரெலா நாட்டுகழுப் படையேற நால்வர் சொ 
ற்பாத், சொடையேறக் கவி.ஒருக்குக் கொடையேற,ச் தனித்தனி 
சர் துலங்கி மேவும், விடையேறிச் சங்கரனு மம்பிகையும் வருதல் 
கண்டோர் மேகக் கோசே, (௨௪) 

பல்லுயிரு மாண்பெணெனும் பகுப்பிகக்கோர் பற்று மின் 
றப் பபிலுமாறு, புல் லு கனி யோடருக்து பூகமைந்து மவற்றினுறு 
பொருள்களாய, வெல்லவையு தானாக ழெரித்தபிரா னவையாவு 
மின்பஞ்சேர்வான், சொல்லும்விமா வோரேழிற் அிருமணங்கொள் 
சிறப்பினையுஞ் சொல்லி வாழ்வாம், (௨௮) 

பனிமலையும் திருமதுரைப் பதியுமிர்தப் படியணியப் பார்த்தி 
லோமென், நுனியமர ரூவக்கவலம் கரித்தமண மண்டபத்தி 

அம்பராதி, முனிவர் தன லணிகர்மணி முடியரசர் மலரிலளி மொயப்த் 
தாம் கெய்த, வனிதையரி லுயர்சல௪ மாதர்சுர மாதர்பிற மாதச் 
LOS. (௨௯) 

அம்புருகா ரதாபாடத் தொண்டர்குழா மேத்தெடுப்பச் ௪௫3 

யார்ப்பக், கம்புமுக லியங்கலிப்பக் கன்னியர்பல் லாண்டிசைப்பக் 

கடைக்கண் சாத்தி, யெம்பெருமா னருள்விளையாட் டாகமணக் கோ 
லமடைர் தெய்தி யெண்கண், ணம்பிபுரோ தெனாட ஈண்ணகிகா us 

ரனுஞை ஈயந்து கெசண்டு, (x0)



க்க்சு அரிமழத்தலபுராணம், 

அதியாச் சர்பநீலை சடந்தியாச் இரைபோவ தாக முன்னோ 
சோதுசமா வர்த்தனமு முடி.த்துமண வறைமேவி யுமையா ளோடு 
மேதகவீற் நிருந்துகன்னி யூசலா டுதலாற்றி வியன்றோண் மேவும் 
போதணிமா நிப்புனைந்து முளையிட்டூக் கங்கணமும் புனைந்து வைகி, 

பன்றியுரு வெடுத்துநிலந் துளைத்துவெகு பாடட்டும் பார்த் 
தற் கெய்தா, மன்றல்கமமழ் திருவடிச்தா மரையிங்க னெளிதுகையி 
ல் வரச வென்னா, ரன்றுபெரு ம$ூழ்பூத்த ஈளினலோ சனவலவ 
னல்லான் பால்விண், ஷணொன்றுநதிப் புனல்கொண்டு பதங்கழுவிப் 
பூசைசெய்ய வுவகையெய்தி, (௩௨) 

மேனைமடித் தலத்திருந்து விளையாடி யமுதமொழி மிழற்றுஞ் 

செவ்வாய்ப், பானல்விழிப் பிறைதுதற்பொற் பைந்கொடியாம் பெ 
ண்ணரசி பதுமச் செங்கை, மோனமூனி வரர்ப.ரவு முழுமுதல்வன் 
வரைகுனித்த முளரிக்கையால், வானவர்பூ மழைபொழியப் பற்றின 

னலகமெலாம் வாழ்வான் மன்ே னா, (௩௩) 

வேண்டியவர் வேண்டியபே றளித தருளும் பெருங்கருணை வெ 

ள்ளமான, வாண்டவன்முன் கடற்பிறஈ்க கோகதையுடன் Ps para 

தடுத்துப் போற்றிக், காண்டகுமெல் குலவிளக்காங் கயல்விழியைக் 

கொடுத்து மெனக் கரகச் தெண்ணீரீண்டுமனு வொடுகரத்தில் வார்த் 

திடப்பெற் ரூனுலக மெவையும் பெற்றான், (௩௪) 

அயி.ராணி வாணிதிரு முதன்மடவார் மங்கலா ணணிமீக கொ 

ள்ளச், செயிராவல் விரைர்துவரு விடத்துயர்தீர்த் தருள்புரிந்ச 

தேவ தேவன், மயிலாகு மியலுமையா டி.ரக்களத்து மங்கலகாண் 

வனைந்தான் கேள்வி, பயிலாதி மறைமுழக்கப் பாவையர்கள் பல்லா 

ண்டு பாட மன்னோ. (௩௫) 

அன்னமுயர்த் தவனிருந்து மறவோதி யோமகுண்டதச் தன 
லைப் போற்ற, ஈன்னர்வலஞ் சுழிக்தெழுந்த கனனடுவ ணெமைப். 
புரக்கு ஈங்கை கையாற், றுன்னுபொரி யி6வித்துச் சுருவையா னன் 

னேயஞ் சோரியச் செய்தான், ஜென்னர்குலந் தழைத்தோங்க 
முடிஞூடிச் தனியாழி செலுத்தும் பெம்மான். (௩௬)



திருவிழாப்படலம், ௧௧௪ 

ஐமவினை முடி ச் தெழுந்து கனலைவலம் பரிந்கங்க னுமைய னிச் 

FU, பூமருவு பதமலரைக் கரத்தாலே பிடித்தம்மி பொருக்த 
OU, நாமமலி சாலிபிரு கரங்கூப்பி வரக்காட்டி ஈல்லார் கற்பி, 
ஞாமகிமை யுலகறிய விளக்கனொன் விடருளு மமல காதன், (௩௭) 

ஈசன்மல ரடி.விளக்கும் பானீரை மாலாதி யிமையோர் யாரு,மா 
சையுடன் ௪ரர்கெளித்துட் கொண்டுபுற மகர்தூய ராகிநின்றார், வா 
Frais திருமுதலோர் வாழ் இசைத்துப் பயுசகனி வழங்க வேற் 
அக், காசணிபூண் முலைப்பரையோ டினிதிருந்தான் பசுபதியாங் 
கருணை வள்ளல், (௩௮) 

எல்லவருக் கனைச்சூழ மலர்ச்சிவிசை மிசையெமையா ளிறைவி 
மேவக், கல் லுருவக் கரியுவஈது கரும்பருந்தக் கடைக் கணித்துக் 
காட்டுமெல்லாம், வல்லபெருந் தகைவயமா மீமீதறிப பவனிவாதான் 
வான வாணர், தொல்லைநிலத் தவரெவருங் குழுமியுயர் விழிவின் 
றித் அுதித்துப்ந் தாரே. (௩௯) 

இருரானகு திருவிழாப் பிழ்பகலி லங்கமணிச் தெருக்கம் பூண்டு, 
புரிமேவுஞ் சடைதாழப் பிரமகபா லாதாங்பெ புனிதத் தெய்வ, மரு 
வாரு காருவன மாமுநிவர் பன்னியர்முன் வந்தாங் கெம்மான், CH 
வீதி கொண்டருளும் காட்செண்டார்க் கொருகுறையஞ்சேரா தன் 

மே. (#0) 
பூதிய/கோன் றிருமகளாய்ப் பரியாதி நடத் திமுடி புனைந்து 

வென்றோ, ராழிசெ.லுச் தியதேலி யாதலினா லிவுளிமிசை யமர்ந்து 
போகு, வூழியினுஞ் சலியாத கயிலாய மிசையிறைவ ருலாவுங் காட் 
சி, வாழியரி மழத்திருகா விருகான்கற் றரிசத்தோர் வாழ்வுழ் C@@r. 

பாரேறி விண்ணேறிப் பல்குபுக ழரிமழமாம் பதியின் மேலாம், 
பேயேறு ஈகரத்தா €ீமீரறப் புரியும்விழாப் பிறங்சொன் பானி, னீ 
பே௮ஞ் சடையவரும் காரேறும் குழலுமையு நிலத்திரண்டு, தேரே 
A யெழுந்தருளுர் திருக்காட்டு யொருகாவாற் செப்பழ் பாற்றோ, () 

மருத்தே.றுங் குழற்கயற்கண் மாதரசி புடனிறைவர் மகிழ்ச்சி 
கூர்ச்து, திருத்தேரி னின்றிழிக்து மெய்யன்பா லடியர்செயுஞ் சிறப்



க்கு அரிமழத்தலபுராணம். 

பை யேற்றுத், தருத்தேயும் படிதோயும் கொடிமிடையுஞ் சனசரத் 

தைச் சாருங் காட்சி, கருத்2தறப் பத்தியுடன் கைதொழுவார் யாம் 
வணல்குங் கடவுளாசே, (௪௩) 

வேரடி.பிற் பமுத்சபலாக் கனிகான்ற செழுஈறவு வெள்ளத்தா 

லே, காரடியிற் புகுந்துடலைக் கடம்பவன த் கொருமாறன் கைச்சூ 

ரத்தா, லோரடிகொண் டெவ்யுயிர்க்கும் பேரடிதக் திடல்விளக்கு 

முழைக்கைப் பெம்மான், றேரடியைக் காண்பதற்கு வருங்காட்ட 

தெரிசிக்தோர் தெரிசிதகதோரே. (௪௪) 

பத்தாநாட் பகற்பொழுதிற் புலிமுனியும் பணிமுனியும் பணிய 

த் தேம்பூங், கொத்தாருங் குழலுமையாள் விழிகளிப்பச் செயுாட 

னக் கோலங்காட்டி, பெத்தாலு மளப்பரிய நடராசர் விதிபுலா வெ 

ய்துங் காட்டு, யித்தார ணியிற்டைத்தற் கரியபெரும் பாக்யெமெ 

ன் றியம்பலாமால், (௪௫) 

விமலமுனி வோர்பரவ வீரைந்தா நாளிரவில் விண்டுதந்த, குமரி 
யொரு கோரதமேற் கொண்டடைய வண்டருணக கொ டுக்கு தேஞ் 
செங், கமலமலர்க் கொம்பானை வாகனமாக் கொளுமிறைவர் காட்சி 
கண்டோர், முமலமறுத் இரண்டகற்றி யொருகிலையாம் பேரின்ப 
மூழ்கு வாரே, (௪௬) 

பதினெரார் திருகாளி லடி.யர்வினை தீர்த்தமெனப் பாவிச்சூழ, 
ஈதிதவழுஞ் செஞ்சடையார் தமைமணந்து முடிசூட்டு ஈங்கை 
யோடு, புதியமலர்த் தீர்த்தவா ரியின்முழுகும் காட்தெந்தார் போற்று 
வோரை, முதுமறையும் புகலரிய பேரின்ப வாரி தியின் முழுகு விப் 
பார், (௪௭௪) 

௮ல்லமருக் களப்பெருமான் ௮மர்பெரிய பொ ம்குடையா னடு 
SHS Sut p, புல்லுமணி ஈகையோடு தெப்பஈடாத் இக்சருணை 
ததிகாரம்மா, பல்லுயிரும் பிறவியெனும் பெரும்கடலைக். கடந்து 
முத்திப் பாரஞ் சேர, வல்லபதப் புணை தருவா கீவர்விளையாட் டெல் 
லைசுண்டு வகுப்பார் யாரே, (௪௮



திருவிழாப்படலம், ௧௧௯ 

தெப்பவிழா முடிக்தகற்பின் பல்வசைவாச் சியமுழங்கத் தேவ 
ர் போற்றத், அபபொழுகுஞ் சடைப்பெருமான் சனகரத்துக் கெழு 
ந் தருளிச் சுவாக்கர்தாங்க, வைப்பனைய திருத்தம் பத் தேற்றியவெள் 
விடைக்கொடியை மலர்க்கைக் கொள்வா, னப்பொழுது துவஜாவ 
சோகணஞ்செய் இனிதமர்ந்தா னலே முய்ய, (௪௯) 

மின்னிரண்டு கூறுபட்டொன் நிருந்தனைய விடைதுவள மேரு 
ப்போல, முூன்னிரண்டு தனந்துலங்கு சலசைவள சரிமழவூர் முருகு 
ஈனனாட், பன்னி.ரண்டிற் பசுபதியா ரேகார்தச் சேவைகண்டு பணி 
யப் பெற்று, லென்னிரண்டு வீழிகவொடு தலைபடைச்த பேறடைக் 
சே னென்ன”லாமால். (௫௦) 

எனப்பலரு மெடுத்தியம்ப வரிமழத்தி லறத்தாற்றா லிட்டு 
கின்ற, தனப்பெரிய வணிகரெலரீர் தம்முளன்பு தலைசிறந்து தழைப் 
பக் கூடி, மணீச்கொடு சொற் காயமொரு வழிகிற்ப ஈடத்தும்விழா 
மாண்பு போலப், புனற்புவியி லெத்தல.த்துங் கண்டதிலை யெவரிவர் 

போற் புரிய வல்லார், (௫௧) 
வேறு. 

என்று சூத னியம்பலு, ஈன்று நன்றென நற்றவ 

சொன்று காதலொ டுட்கொளீஇ,கின்று மற்றிது நேர்சொல்வார். () 

வாடு பைம்பயிர் வாழ்௮.ற, நீடி மாமழை நேர். தல்போ 

அடு வெம்பவ மோய்வுறத், தேடி வககனை சீரியோய். (௫௩) 

சிலபி ரானருள் சேர்கை, யுவமை யில்வகை யோதினை 

தீவமு யன்ற தனிப்பல, னிவண டைர்தன மேழையேம். (௫௪) 

சண்ட னாருயிர்தாக்கிய வொண்டொ டிக்க. வுத்தமி 

யண்டி. வாழ்க லருட் கதை, விண்டு கூறுதி மேன்மையோய். (௫௫) 

என்னு மாமுனி வோருரை, யுன்னியின்ப முவட்டுற 

மன்னு சூதன் வகுச்தவா, பன்னி வெவ்வினை பாற்றுவாம், (௫௪) 

திருவிழாப்படலம் முற்றிற்று, 

இருச்சிற் றம்பலம், 

ஆசசசெய்யுள் ௭௧௪, 

tame names) 
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விளங்கியம்மன் விளங்கிய படலம், 

TF a De னவை 

அக்தரப்பண் ணவர்கலங்க வவனிழுழு வதுநடுங்க 

வெந்தழலும் வெவ்விடமும் விரவியொரு வடிவெய்தி 
வர்ததெனச் திதிபுதல்வர் வழிபில்வரு சண்டனெனும் 

விந்தமலைப் புயவீரன் விறற்றறுகட் புலிபோல்வான். (௧) 

வெள்ளியுசை மேற்கொண்டு வெள்ளிவரை யிடையெய்தி 
ஈள்ளிருளங் களப்பெருமா னளினமலர்த் இருவடியை 
யுள்ளியருந் தவந்தொடங்கி யும்பர்களு மதிசயிப்ப 
விள்ளரிய வகையாற்றி மேவினா னெடுங்காலம். (௨) 

அவன்றவத்துக் குளமிரங்கி யருட்சோதி பயெதிர்தோன் றி 
யுவந்தனமுன் றவவலியை யுரைக்கடைதி வேட்கையெனப் 
பவர்தருவெவ் வினைக்கொடியோன் பரம்பரபா தலம்புவிவான் 
கவர்ந்செனது கோல்செலுத்தக் கருணைபுரி வதுவேண்டும், (௩) 

அல்லதூ மாணுருவ மமைந்தவரி லெவருமெனை 

வெல்லலுருப பெருவரமும் வேண்டுமினி தருள்கென்னச் 

சொல்லுதலு மருள்புரிந்கான் மாயமதிச் சடைபெருமான் 

வல்லதவச் தாலடையா வரமுண்டோ வகுத்திடினே. (௪) 

இக்ககுகல் வரமேற்றா னிடையேற்றான் ம௫ழ்க்துகவி 

யத்தனடி. சார்ந்துஈவின் றஈ.ரரினம் புடைசலவி 

மொய்தீதுவரக் களித்தெழுஈது முகிலூர்தி யமருலஃக 

சத்தியநா டுவைகுந்தர் தாரணிபா தலமெல்லாம், (௫) 

சென்றுசென்று செருச்செய்து சேவாமுதல் யாவரையும் 

வென்றுவென்று விசயககர் மேவியுயிர் பற்பலவுங் 

கொன்றுகொன்று தின்றுதின்று குன்றுகுன்றும் பவம்படைத்தா 

னன்றுன்.று தீயவர்க்கு ஈண்ணுதலப் பலனம்மா, (௬) 

வானவரிர் திரனயன்மான் மற்றிவன்செய் மறவினையா 

லானதுயர் சூயொரா யாற்றுவதென் னெனமருண்டு 

தேனமரு ஈறுங்கடுக்கைத் தெரியலார் சலம்பெய்தி 

ஞானமு,தற் குரவனெனு நந்தியடி தொழுதஇசைக்து, (௪)



விளங்கெயெம்மன் விளங்யெ படலம். ௧௨௧ 

மற்றவன்றண் ணருளீய வாயில்கடந் தகம்புகுந்து 

கற்றவர்கொள் க.ரமுதல்வன் கமலமல .டி.படி.ணிந்து 

குறமுழு வதுங்குணமாக் கொண்டருளுங் குணக்கடலே 

வெய்றிபெறு சண்டனுபிர் வீட்டியெமைக் காத்தியென்ருர். (௭) 

எனவிறைஞ்சு மாலாதி பிமையவரை யெழுமினென 

வனகாகடைக் கண்சாத்தி யாணுருவா லவனைவெல்ல 

நினை தலு.நீர் பெண்ணுரூவா னீவிர்வயம் பெற்றுய்வி 

ம்னையதைமம் முமையவள்பா லிசைமினென வருளசெய்தார். (௯) 

அடியரே முய்ர்கேமென் றங்கைகுவிச் தமரர்மணி 

முடிவணங்கி விடைவாககி மொய்குழலெம் பெருமாட்டி 

கடிகமழும் பசம்பரவிக் கழறினா ௬ுற்றவெலாம் 

படியெழுசற் கரியபரா பரைகருணை பாலித்து. (wo) 

பொன்சலையாள் சசிமுதலாம் பூவையர்மங் கலம்பொலியத் 
தன்கலையா லொருதையற் றர்தனள்செ தீழற்குழலு 

நன்கலைபா நிருபிறைபோ னவிலவாய் வளையெயிறு 

மின்கலையா வொளிப்பவொளி விங்குமரைச் செம்பட்டும், (Wy 

கூரியவொள் வாளாதி கொளுள் கரமுங் கனல்விழியும் 

காரின்மிசைச் செலுமுடியுங் கனவரைபேர்த் BO புயமூ 
மாருமிடி. யெனுங்குரலு மலைப்பிறவாக் காளமெனச் 

சேருருவுங் Oar Od) oa par திருகாமங் கரஸியென்ருள், (wa. 

அன்னவளெம் மொருமுதல்வி யடிபரவி யணங்கரசே 
பொன்னிறும்பைப் பொடிசெய்கோ புணரிகளைத் தூர்த்திர்கோ 
கொன்னசுரர் குடிகுலைக்கோ குதிரைமுகாக் கஇனிகுடி.க்கேோ 
வென்னபணீ செயவேண்டு மியம்புகவென் நிரந்தனளால், (0௩) 

வேறு, 
சொல்லாய் விளங்கும் பெருமாட்டி, சொல்லா யென்னத் தெர 

மு௮ நிற்ப, வல்லாய் சண்ட ஒுயிர்குடித்து வானோர் துயரர் துடை 
தீதியெனப், பல்லா யிரமி டாகனிகள் படையாப் படையா வளித்து 
லக, மெல்லா ஈடுங்கோ மாளிபடைத் தீர்கா ளிசன்மீ இவர்தியென் 
மே. மர)



௧௨௨ அரிமழத்தலபுராணம், 

மாய னாதி புலவர்தத்த மடவா ருருவும் றிவளருகே 

பாய படையாச் சென்மினெனப் பணித்தா ளெமையா ரூமையாளாக் 
தாய தேவி யவ்வாறே சுரர்மங் கையராச் சுலவ வருட் 
டாயை வணங்கி யவாசியுற்றுச் சார்ந்தாள் காளி விசய ஈகர், (2௫) 

வாணிமடவாட் (துய்த்து வானோ ராதி யேனோரைப் 
பேணி யொழுகி யுயிர்வாழப் பெறுதி யலையே லமராற்றி 

வீணி லுயிரை யிழதீதியென விள்விச் திடலுக் கேட்டசண்ட 
னாணி யொதுங்கு மரிவையர்க்கோ நானச் சுறுவ னன்றுகன்றே, () 

திருமான் முகலோ ரெனதபெயர் செப்பி னுள்ள நடுஈடுங்கப் 

பெருமா லுறுவ ரென்னேயோர் பேகை மடமை யெனசகையா 

வுருமா லென்னக் கைபுடையா வுறுஜன் சேனைக் கடல்சூழக் 

கருமா முகல்போ லமர்க்கெழுர்தான் கன்னி யதிநது கீடுகினளால்,() 

சண்டன் படையு மவன்றனக்கோர் சண்ட செனுகர் தாய்படையு 
மண்டி வடிவாள் வேல்ககைவில் வாளி வகையா லமராற்ற 

விண்ட சரத்தோ டசு.ரர்படை வியச் சோரி வெள்ளமுறக் 
கண்டு கொதிப்பும் மெழுசண்டன் கன்னி யொடுபோர் புரிந்தனனால், 

தேவ ரஞ்சத் இக்கயங்க டிகைப்பா னடுங்க ஈரர்வெருள, மேவு 
கொடும்போர் விளைத்தழிந்தான் விபு,தர் புட்ப மழைபொழிரஅ்தார், 
காலன் மாய னயன்முதலோர் காளி யூழி வாழி யென்ஞுர், பூவின் 
மாந்தர் நாகான்பிற் புகழ்ந்தா ரெவரும் போற்றி நின்றார். (6௯) 

எல்லாம் கண்டு புன்னகைகொண் டிறைகி யெழுந்தி னியங்கலிப்பச் 

செல்லா நின்றாள் கெளரியனார் தேத்து வடபால் வெள்ளாற்றுபப் 

பல்லா யி.ரார் தன வனமும் பரவு வில்வப் பணைவளனும் 
புல்லா த.ரங்கூ. ரரிமழமா புரியி னெல்லை பொருந்தினளால், (௨௰) 

அங்க ணடுப்பப் பரவசங்கொண் டக்கம் புளக முறவியப்புற் 

றெங்கள் பெருமா னங்சயற்க ணிமய முதல்வி யொடுமேவுக் 

சங்க மணிக்கோ யிலுமதிதோய் ;தடமுங் கண்டு நராடிப் 

பொங்கு மன்பிம் சினகரத்துட்புகுந்து பணிர்து போற்,றுத.லும்(௨௧)



விளங்கியம்மன் விளங்கிய படலம், ௧௨௩ 

மாஞூர் கரத்துப் பெருமானார் வாமத் தணங் னொடுதோன்றி 
யானா வருளாற் நிருக்காட்சி யளித்துக்காளி பங்கனையே [ன் 
கானா மடையுஞ் சண்டனெனுக் களையைக் களைந்திட் டுயிர்ப்பயிர்மே 

மேனா டோறும் வளர்வெய்த லென்றா யனது விறன்ம௫ழ்ர்தேம். () 

தேவர் கமக்குங் கிடைப்பரிதித் தெய்வக் தான மிவ் வயினீ 

மேவு பொழுதி னன்புருவாய் விளங்கி கின்றா யாதலி- 

லாவ லுறுநின் பேர்விளங்க யம்ம னெனவே விள ங்குகவூர் 
காவல் புரிந்து மதிதீர்த் தக் கரையின் மேல்பாற் களித்துறுக, (௨௩) 

நின்னைப் பணிவார்க் இம்மைபிலே நினைத்த வளைத்து மினிதருள்க 
வென்னப் புகன்று பொன்மலைபோ லிலங்கும் களியொன் றமைத்தரு 
மினனைப பொருவு நுண்ணிடையமாள் விளங்கி யம்மனெனவிளக்க எ 

யன்னைக் கரியா ரடி.பரவி யமர்ர்தா ளங்க ணருளுருவாபய், (௨௪) 

வேறு 

வாணி யாதியோர், மாண டி.க்கண்விழ்க் 

காண யாற்றினார், சேணிலுற்றனர், (௨௫) 

விளல்கி யம்மனைக், களங்க மின்றியே 
யுளங்கொள் வார்மனர், துளங்க லில்லையே, (௨௭௬) 
இன்று மன்பினாற், சென்று போற்றுவார். 
நன்று சீருட, னென்றும் வாழ்வரே, (௨௭௪) 

பொன்னை யாயுவைக், கொன்னை வெற்றியை 
யென்னை வேண்டினு, மன்னை யீவளே. (௨௮) 

வேறு 

என்ன வோதிய சூதனை, மன்னு மாமுனி வோரெலா 
ஈனனர் வாழ்த்தி ஈயந்திது, பன்னு வார்வினை பாற்றுவார், (௨௯) 

சாந்த நன்னிலை தங்குசிச், தாந்த ஞானியர் தாங்கொள 
வாய்ந்த முப்பொருண் மாண்பினை, யாய்ந்து கூறுதி யையனே, (m0) 

என்றி யம்பி யிறைஞ்சினார், ஈன்று ஈன்றிது ஈன்றெனாத் 
அன்று மன்பொடு சூதனு, மன்றி யம்பிய வாசொல்வாம். (௩௧) 

விளங்கியம்மன் விளங்கியபடலம் முற்றிற்று, 
திருச்சிற்றம்பலம், 

ஆசச்செய்புள் எ௪டு,



திரிபதாரீத்த சந்தனைப்படலம். 
கணத்தை டட 

ஐரதடக்கி யாறுகட்டி யாறுகட்டுஞ் சடையவரைச் 

  

  

சிந்தையிடைக் கொண்டுதவஞ் செய்துவக்கு முனிகண த்தர் 

முந்துபதி பசுபாச முறைமூது நான் மொழி/தபடி 

புந்திகொள நமச்கினிது புகல்வனெனச் சொலுஞ்சூகன். 

புலென்னும் கருவி.பினாற் பும்கவர்க ளளந்தறியி 

னிலகுபதி பஈுபாச ௫ெனமூன்று பொருளுளவா 
னலபதிசா னேகனென ஈவில்ன்ற பரமபொருளாம் 

பலபலவான மாவனைததும பசுவாகப் பகருலரால், 

பாசமொரு அதன்றுவகைப் படிமாண வங்கன்மம் 

பேசுஈுத்தா சுச்தமெனப் பெறுமாஷப பென்றுரைப்ப 

ரீசனுறு குணககானே பெலாமறித லான்மாக்கட் 

காசகல வறிலித்த லாதியவா வறை குவரால், 

எண்ணிறக்த பசுக்குணங்க ளிறைபறிலிச் தாலறிக 

லண்ணியதைப் பிறெவர்க்கு மறிவிக்க மாட்டாமை 

ஈண்ணுமிவை முதற்பலவா ஈவில்ன்ற பாசமுதற் 

கண்ணுரிய வாணவத்திற் கதுவுகுண மெவையென்னில். 

பசுவேண்டும் காரியத்தைப் பற்ருது மறைத்தலது 
விச வசியாக் காரியத்தில் விருப்பளித்தன் மு.சம்பலவாம் 

பரவேட்கை யாணவமோ பதியோவன் னதிலழுத்இக் 
கசிவேற்ற லாஇிகுணம் கன்மமா யைகட்குரிய, 

மேவுமிவை வி.பாபகம் வியாப்தி வியாப்பியமாக 

மூவகையாம் வியாபகர்தான் முழுசிறைவு சமகிறைவே 
யாவதுவி யாப்தியதி லடங்குவது வியர்ப்பியமா 

மோவலிலாப் புணரிபுன ஒப்பிவற்றுக் குதா.ரணமே, 

சாகரமெங் கணுகிறைர் த தன்மையினால் வியாபகமாம். 

சாகரத்திற் சமகிறைவாச் சலமுறுதல் வியாப்தியதா 
மாகவதி லுப்படங்கி யமைவதுவி யாப்பியமா 

மேகனிடைப் பசுவடங்கு மிப்பசுகிற் பாசமுறும், 

(௧) 

(௩) 

(௪) 

(=)



இரிபத ரர்த்த சிந்தனைப்படலம், ௧௨௫ 

இவவகையே யொன்றிலொன்று கலந தடங்டு யிருப்பனவா 

மலவவைய காதிகிதீய மாகியெங்கும் வியாபகமாஞ் 
செவ்விதிது பதிபோலச் சேர்பிறவு wor Bd gu 
மொவவுமென லெங்கனமே அசைக்குதுமோர் காட்டிவணே, (௮) 

எல்லுளதா கும்பொழுதே யிருவிழிபு மதைமறைக்கும் 
வல்ரிருரூ முளவாமிவ் வகைபொருக்து மெவ்விடத்தும் 
புல்லும்வியர் பகமென்னல் பொருந்துமோ வெனிலுவுஞ் 
சொல்லுதுமாற் சிவாகமத்திற் ராயனரு ஸியவாறே, (௯) 

வேறு, 

அளவிற்க விழிகளுக்கோ ராதிக்த னெளித்தரல்போ sor 
லான்மாக், கொளவறிவோர் பதிய சவுங் கோரவிமண் டலமுதலாக் 
கூறும் பல்படி, ஓுளவவண்போய் வரலின்றி யுணா்வதபோ லான் 
மாவு முலக மெங்கும், வளமுறப்போய் வரலின்றிக் காரியமெல் 
லாமுணரு மாட்சி மேவும், (2) 

இருளொன்றெண் ஸணிறக்தசகண்ணை மறைப்பதுபோ லாணவ 

மொன் றெண்ணி லாமன், மருவுமான் மாக்களையு மறைக்குமவவவ் 
வூரிலுளோர் மகழ்வா புண்ணப், பெருகுபல தானியம்போற் பலபுவ 
னத் சான்மாக்கள் பெட்பா யங்கள், குரிமையுட னுண்ணுதற்குப் 
பலகன்மம் பொருந்துமின்னு முறைத்து மன்னோ. (Ws) 

குயவனபற் பலபாண்டங் களைப்பல்லோர் விரும்பியலா Oem ar 
ளும்வண்ண, மியல்புபெறப் படைப்பதுபோ லிருவகையா மாயை 
பல வெளுச்தே காதி, ஈயமருவு கரணபுல னம்போக மவரவர்க்கு 
நல்கா கிற்கு, மயலிலவா மிவ்வாறு வீயாபகமா யிருப்பதனை யறிதல் 

வேண்டும், (We) 

இனையவற்றின் சேர்க்கையகா தியிலான்மா வாணவத்தி லிருந்த 

வஃது, வினைவிருப்பான் மாக்களுக்குகச் தந்தஇதை ய றிர்சபதி மிகவி 

ஏங்க, யனையபசக் களின்வேட்சைக் கேற்றமா யாகருவி யளித்த வற் 

ரூல், வினைகளையுண் பிப்பரிசே யநாதியிலெல் லாந்தோன்றும் விதமா 

மன்னோ. (Wm) 
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௧௨௬ அரிமழத்தல புராணம். 

ஆணவமான் மாக்களுறுஞ் சேர்க்கையரா தி.பிலெவ்வா ரூயிற் 
'ஜென்னிற், கேணிமலன் சர்வாறுக் ரெகனத னாற்கூட்டான் சர் 
ந்து போந்தவ், வாணவழு முருதுசட மாதலினா லான்மாக்க ளாக 
வேயவ்,வாணவத்தைப பற்றினவஃ தவைக்கியற்கை யோசெயற்கை 
யாமோ வென்னில், (ws) 

இயற்கையேற் கரிபாலின் கருமைவெண்மை யெனநீந்கா இருக் 
கும் பின்னைச், செயற்கையேல் வெண்கலையி லழுக்குறல்போன் 
முத்திபினுஞ் சேரு மன்றா, மயற்கருதி னெற்குமிசெம் பிற்களிம்பு 
கடனீர்க்குப் பாகவான்மா, மயக்குறுமா ணவச்சேர்க்கை யராஇசை 

‘ 

யோ கம்மெனவே வகுப்பர் நூலோர், (மடு) 

சு.தந்திரனாம் பதிக்குளது செய்திபசு வுக்குழுண்டோ செல்வா 
யென்னி, லிகந்தருவே தாகமங்கள் லி திவிலககுச் சொலலாவு மிவற் 
௮ச் கேற்பப், பதம்பெரிய சுவர்க்சசக ஈரகவே தனைவகுக்த பான்மை 
யாலஞ், சுதந்திரமில் லாப்பசுவுக் குஞ்செய்தி யண்டெனவே சொல் 
வர் வல்லோர். (Ws) 

அற்றாக பசுக்களுறுங் கன்மலிச்சை பதிகொடுத்த தாமோ 
தாமே, பற்றாக வுடையனவோ வெளிற்பலத்துக் கேற்றதண்டம் 
பண்ண லாலே, மூற்றாயும் பதிகொடுத்த தன்றுலம் விரித்துமற 
மூயலும் பண்பா, லெற்றாலும் பசுவதுமன் முணவமே கன் மவிச்சை 
Wes தாமால், (0௭) 

இதுதகுமோ வாணவந்தான் சடமாகை யாற்செய்தி யிலையே 
யெந்த, விதமதுதர் இடுமென்னிற் புனல்காற்று நெருப்புமது விட 
முன் னாக, வதிதருபல் சடப்பொருட்குஞ் செயலுறல்போ லதற்கு 
முண்டிவ வகையே லிச்சை,பதுகொடுத்த ற்குங்கன்ம மடுக்தசெவ்வா 
ருகுமெனி லறை௫ மாதோ, 6௮) 

இச்சைகரு மாணவமுங் கன்மத்தை யறிர்தெடுத்தே யிய 
மாட்டா, விச்சையுறும் பசுக்களுமக் கன்மத்தை பறிந்தடையா விக் 
சன் மந்தா, னிச்சைபெறு மான்மாவை வந்தடையா விவற்றையு 
அண்ர்ச் Brae யீச, னிச்சையிலுக் கேற்றதனு விர்துகன்ம Banus 

ட டப் ச் 4 

அண்பித் திவொ னன்றே, (Os)



திரிபதார்த்த சிந்தனைப்படலம். கன 

என்போலு மெனின்மகவுக் சன்பாலின் விருப்பமன்னை மிந்த 
தாமோ, முன்பேயம் மகவினுக்குப் பொருகர்தியதோ வெனசோக்கின் 
முன்னி யன்னை, யன்பாகத் தரும்போதெல் லாமருந்தா மையினன் 
னை யளித்த தன்.று, வன்பான பிணிமுதற்பல் போதருந்தா மையின் 
மகவு வயத்து மன்றால், (௨௰) 

ப௫சிகொடுக் ச தெனன்முடிபப் பஇயும்பா லினைக்கொணர்ந்து 
பருகச்செய்யா, கசியமனக ஞுழச்தையும்பால் கண்டருந்தா பாலும் 
வானு கனிவாய் கண்ணா, பொடியுமன்பிற் ரூயிவற்றை யறிந்துமன 
மிசவிரக்கம் பூண்டு நாளுஞ், கரெணம் பொழிஈ்சதெனப் பாலடை 
யாற் பாலூட்ட க்கவே போலும், (௨௧) 

மகப்போலும் பசச்கள்பசிப் பிணிபோலு மாணவமா மலம்பால் 
போலு, மிகப்பெரிய கன்மம்பா* லடைபோ லுக் தீனுவிரக்க மிகுதாப் 
போது, மக்த்தேற் கருணைமலி பரமபதி மிதனானே யமைபு 
மேனுஞ், சகத்கோரெல் லலருமெளி அணரும்வகை பெடுத்தின் 
னுஞ் சாற்று வாமால், (௨௨) 

குருடனுக்குக் கோல்விருப்பீர்ப் பவன்கொடுத்த ே தாகுருடற் 
குளதோ வென்னிற், றருமிடக்தெல் லாங்குருடன் பிடித்தலின்மை 

யாலிழுப்போன் றந்ததன்று, மருவவெப்போ அம்பிடித்க லின்மை 
பின லக்குருடன் வயத்த தன்ர, மிருவகைய மின்றியெவ்வா றெய் 
தயதேற் குருங்கொடுத் தீட்ட தாமால், (௨௩) 

௮க்குருடுப் கோலையெடுத் தளியாது குருடலுப்சண் டடை 

யான் கோலும், புக்கவன்கைத் தலமருவா தவற்குரிய னறிர்இிரக்கம் 

பொருக்தியன்னான், மிக்குவிருப் புறுமிடத்திற் கொடுவிடுப்பா னிவழ் 

றுளொளிவிழியி லானே, தொக்சகுரு டேகோலே யிழமுப்பானே 

செலுமிடமே சொல்லு மைக்தாம், (௨௪) 

௮ந்தகனே பசுக்குருடா ணவங்கோலே கீனுவிழுப்போ னரு 

ள்சே ராதி, பந்தமிலாப் பரன்செல்.லு மிடம்புவன மெனக்தெரிந்தா 

மறைவா மின்னு, நந்தலுறும் பிணியனுக்கு ஈருக்திலிச்சை மருத்து 

வனே கல்கி னானோ, முக்தவந்த பிணீடாலிக் குளகாபோ Gael 

லெடுத்து மொழியச் சேண்மின். (௨௫)



௧௨௮] அரிமழத்தலபுராணம், 

கொடுத்தபொழு தெலாமருந்துட் கொளாமையினஞன் மருத்து 
வன்றான் கொடுத்த தன்று, மடுத்திடைவி டாதுகுடி யாமையினாற் 
பிணியனது மன்று தானே, மடுத்தபிணி யேமருர்து வேட்கையளித் 
தீதுவதவு மருந்தை யீயா, வெடுத்தருந்தான் பிணியனுமம் மருந் 
அம்வரா மருத்துவன்கண் டி.ரக்கம் பூண்டு, (௨௭) 

மருக்தொருபாத் இரத்திலிட்டுக் கொடுத்திடுவன் பிணியாளி 
மானு மானமா, பொரூாதுபிணி யாணவமா மருகதகன்ம மாமவயித் 

தியம் புரிவான் ரன, பரம்பரனாம் பாத்திரமே சீனுவாகு மிபபாகு 
பாடு நோக்கற், நெறிந்திரவ ரெவ்லெவருஞ் கெகைமிசை யைய 
மொரு சிறிதுஞ் சேரார், (௨௭௪) 

பதிநினைப்பின் படியேயோ பஈவிருப்பின் படியேபோ படைப் 
பான் றேக, மதுவிரித்துப புகலவரிழ் பதிகினைபபே ,லொரேவடி.வ 
மா.தல் வேண்டு, மெதுவுமொரே வடி.வினறிப பலவடிவா யிருத்தலி 
னா லிறையான் மாக்க, ளதிவிருப்ப மெவ்வாரோே ௮வ்வாறே படைப் 
பனிஃ தறியவேண்டின், (௨௮) 

ஒருகுயவன் றன்னினைப்பின் படியன்றிக் கொள்வர் நினைப் 
புறுமா முக, மருவுபல பாண்டங்கள் வனைகன்றா னவன்போலும் 
வரதன் மண்ணைப், பொருவுவது மாயைபல பாண்டங்கள் புரையு 

Wes பொய்யா மெய்க, ளுரிமையறக் கொண்டுவப்பா சோப்பு 
ரைக்கிற் பசுக்களென வுணர லாமால், (௨௯) 

எங்கும்வியா பகமுற்ற பசுக்கடனுப் பற்றலெவ்வா றென்ன 

நோக்கின், மங்கலுருப் படிசுமலை யெப்புறத்துக் கொடுப்பினுமே 
வன்னம் பற்று, மிங்கிதுபோ லெங்கும்வியா பகப்பசுக்க ளெப்பு 

வனத் திறைதமந் தாலு, மங்குதமக் குரியதலுப் பற்றுவதை யல் 

லாம லயலொன் றுண்டோ. (௩௰) 

படி.சமலை யேபசுக்க ளொளியான்ம போதமொளி பற்றும் 

பண்பே, நெடியவப்போ த,த்தினறி குணம்படிக மொளிபந்தி திற்ற 

வாள்மாச், கடிசலுறும் போதமதி வதுவன்ன மேமாயா கருவி வன் 

னது, படிவுமச்செப் விப்பவனே பாரமபதி யெனமுதனூல் பகரு 

Po (௩௧)



இரிபதார்த்த சிந்தனைப்படலம், ௧௨௯ 

வேறு, 
அத்தனே யான்மாக்கட் கறியும் தன்மை யமைவதனா லவற்றை 

மல ம$ததெவ் வாறு, பொத்திமறைத் திடுமென்னின் மதியா தித் 
திப் புங்கவரைக் கோளிரண்டும் பொத்தல் போலுஞ், சித்திரபா 
அவையுத்க மறைத்தல் போலுஞ் சேண்வெளியை மலைமை ற்க்குஞ் 
செயலும போஜு, மித்சகைய மறைப்புவர லெதனாலென்னி லிப் 
பசுவின கன்மச்கா லெனன லாமால், (௩௨) 

இர்தவான் மாக்களவை யலமில் லாம லிருப்பவுங்கன் மம் 
போந்த தெவ்வா ஜெனனின்” முந்றுபசு வவயவிகா மெனக்க ருத் 
தின் முன்னுவதாற் கன்மம் வநது முண்ட தாகும், வந்தகன்மத் 
தான்மாயை விளைந்த தகதக மாயையினாற் றனுகரண பவன போகம, 
பிசவநது விளைத்தனவா மிவற்றின் ஐன்மை பேஈுவவா கமமுதலா 
ப பிறங்கு நாமல, (௩௩) 

இச்சாஞா ஸனக்கிரியா ரூப னா யிறையவனே பசுக்கன்மம் புசி 
க்கச் செய்வன், பொச்சாவா அுயிர்களெலா மோக்கர் தன்னைப் பொ 
ருந்துகவென் றுறுவதுவே யிசசை யான்மா, ஈச்சாநின் நிரகன்ம 

மறிசன் ஞான ஈவிலுமக்கன் மங்களையான் மாக்கட் கூட்டி, வைச்சா 

(Us அடனுறக்கித் தவிர்க்க ரானே மகழ்சரியை யெனப்பெரியர் 
வகுப்ப ரன்றே, (௩௪) 

ஏன்றபசுச் களுங்கன்மம் புசிக்குங் காலை யிச்சாஞா னக்கரியாரூ 

ப மெய்திச், தோன். றுவவெப் பொருள்களிலும் பற்ற லிச்சை தன் 

னியவை பகுத்தாய் தன் ஞான மெல்லா, மான்ற ன வென்றழுந்தல் 

கிரியை யாகு மக்கன்ம மூவகையார் தூல கன்மம், வான்.றருளூக் கும 

கன்ம மிறுதி யாக வந்தவதி சூக்குமமிவ் வகையா மென்பர், (௩௫) 

வினையெலார் தூலகன்ம மிதனால் வந்து மேவுமற மறஞ்சூக்ம 

கன்ம மாகு, மனையவற்றின் பலனான வின்ப துன்ப மதிசூக்ம கன்ம 

மென்ப ரிவைகண் தமன்றும், பினையாகா மியமேசஞ் சதமே மேலைப் 

பிராரத்ச மேயெனமுப் பெற்றிச் தென்ப, ரினையவற்றின் விரிவை 

யெலா மின்னு நாலோ ரிசைத்தபடி யெடுத்.அவிரிச் இசைப்பா மன் 

ஹோ, (௩௭)



௧௩௦ அரிமழத்தலபுராணம், 

இருவினையா காமியமாம் புண்ய பாவ மென்பவைசஞ் சிதமாகூ 
மிவற்றால் வந்து, மருவுஈக துக்கம்பிரா ரத்வ மாகு மகதலத்திற் 
பயிரிடலே வினைகள் போலுந், தீருபலனைக் கூட்டிவைச்தல் புண்ய 
பாவச் தகைபோது மதிற்டிறிது சிறிதா வுண்டல், பொருவுமின்ப 
அன்பமெனப் புகல்வர் மெய்ச் நாற் புணரியிடைக் குளித்தெழுஈ ச 
புலமை Curr, (௩௪) 

இக்கன்ம பலனிகழ்ச்சி முறைபி னான்வர் தெய்தலிலை யிலாங்க 
லிவைச் கரம்பை ஈட்டுத், கொககச று சரையிடிற் பின்முன் கைச் 
தோன றுபலன் வருவதெனத் தா$£ர் ல வபபி, னக்கணத்தே Pasar 
ம பலன்வர் செய்து மடுத்தபிறப் பினிறழ்லெவர் சடைபு மன்றி, மிக் 
கபல ௪னனத்தின் பின்னும் போந்து மேவுமத னதன்றகுஇ விரிவா 
ன மன் னோ. (௩௮) 

ஏன்றசன்ம வின்பதுன்பந் தெய்வம் பூக மியமானன் வழித் 
தாய்வம் தெய்ச லாலே, மூன்றுவகைப் படிமாதி செய்வி கந்தான் 
முதலாதி பெள திகமத தியமா மீறு, தோன்றுவதே யாதியாதமிகமா 
மென்னச் சொல்லுவர் நால் வலவர் கன்மத் தொகைக ஸணீங்க, லான் 
றகுரு வருணோக்காற் சஞ்சி சம்போ மாக்கையனு பவித்தலினாற் 
பிராரத்வம் போம், (௩௯) 

மெய்யறிவான் மேலைக்கு வ.ராம லாகா மி.பமும்போஞ் சேமித் 
தவிளைநெற் நீயா, லொய்யெனவெர் திடவுண்ணம் கெடுத்த வெல்லா 
முண்டொழியப் பின்புபல னுறுதல் வேண்டிச், செப்பிலிடு விதை 
மழையி லாது காய்ந்து தீயவொன்று மிலாவுழவன் நிறமே போலக் 
கையவினை நீக்கமுறு மிதையே மேலோர் கரு.துவரெக் காலுமருள் 
கழல மன்னோ, (௪௰) 

பர் தவிலங் கொடித்திருக்கு முத்தான்மாக்கள் பாலிறைவன் 
கலக்திருக்கும் பான்மை போலச், சந்ததமும் பெத்ததிசை தனிலு 
மொன்றித் தயங்குவனோ நீம்குவனோ சாற்று கெள்னின், முக்துமுத் 
தான் மாக்களிடர் ததிபி னெய்போன் முற்படுவன் பெத்ததிசை 
 முயக்ே ஜர்பால், வந்துறைவன் பாலிடத்து நெய்யேபோல மாத 

ad 

வ்த்தூழ் ைடல் வாட்டும் வல்லீர். (௪௪)



திரிபதார்த்த சிந்தனைப்படலம், ௧௩௧ 

ஐரிடத்தி லேயிருளு மொளியு மொன்றி யுறுதலிலா மையின் 
மலத்தோ டிறைவ ஜென்திச், சேரியற்கை பளதாவ கெக்உ னென் 
னிற் செப்புகின்றா மொருமரசத்தி னுனிமுன் னக, வேரிருக்கு மிடத் 
அவரை யிரகச்தோடு வெங்கனலுச் தம்மினொன் நி மேவுமாபோ, 
லாருமறி தரவிறைல னிருப்பா னென்றே யறிவுடையா செர்காளு 
மறைவ ரன்றே, (௪௨) 

என்றுமக லானிறைவ னெனனிற் சவ ரெய்துகொடு/ gue 

றைக்கு மெய்த லுண்டோ, அன்று வின வுதிராயிழ் படி.கக் காதி 
யேய்ர்தகதி ரொளிபலவா வியலும் வன்னம், என்றுறி தேனுமந்த 
வன்னம் பற்றா திருப்பது போற் பகவனிலை யிருப்ப தாகும், என் 
௮ணிப தானிதுவோ வேச மாதி யெக்கலைய மிவ்விதமே மியம்பா 
நிற்கும், (௪௩) 

இத்தகுமான் மாக்கள்பிர பஞ்சச் சோக்கை யெய்தலிற்கே 
வலசகல ஈத்த மாக, வைத்திடமென் றவத்தைபெறு மவையொவ் 
வொன்று மன்னியகா ரணகார்ய வயத்தி னாரும், மெதீதிருளி லொ 
ளியிழவா விழிகண் போல மேவுமகா தியிலறிவு விளியா தான்மா, 
வொகத்துறையு மாணவத்தி லழுந்தறானே யுசைத்தமுதற் காரணகே 
வலமா மென்பர், (௪௪) 

Ahura களமிதைய நாபி மூல மைர்திடத்துஞ் சாக்சேஞ் 

சொப் பனஞ்சு முத்தி, துரியதுரி யாதீத மெனவெடுத்துச் சொலுங் 

€ீழா லவத்தை யைந்தும் தோய்த முனே, யுரியதொரு காரியசே 
வலமதரக வுத்றிமிம நாதி£க வலத்த முந்தி,மருவுமுயி ரினமாயா ௧௫ 
விகொண்டு மற்றந்தக் கேவலத்தின் மன்ன னீங்கி, (௪௫) 

சுசமீது துக்கமிதென் றறித ருனே சொற்றகா ரணசகல மெவ் 
வா நென்னின், மிகவிருளி லழுந்.தும்விழி விளக்க னாலே மேவுபல 
பொருள்வகையு மறிதல் போலா, மகலிலா டத்தலத்திற் முரியா தீத 

, மாதியாச் சாக்கேமீ முகக் சொண்டு, பகர்தருமத் தியாலவத்தை 

_ யைந்து மெய்தல் பார்த்திடிற்கா ரியசகலப் பான்மை யாமால், (௪௬)



௧௩௨ அரிமழத்தலபுராணம், 

அனுதிகே வலசகலக் தழுந்து மான்மா வருணோக்கா லவை 
விரித்துப் பரமா நர், சனாதெனக்கொண் டுறுவதுகா ரணருத் தத் 

தின் றன்மையெற்றே லிரலிலிருள் விளக்கி வற்றின், மனாவுறு கண் 

ணிரவியெழ வவற்றை விட்டு வர்தபா நவைநோக் வாழ்தல் போ 
லாம், கனாவினிலை யெனவுலசப் பற்றை நீக்டக் கருத் தொருமித் 
தருர்தவத்தைக் கைக் கொண் டுள்ளீர், (௪௪) 

பஃ்குவக கான் மூதிர்ந்தேணிப் படியேற் றம்போற் படிப்படி 
யே சென்றுயாக்த பதத்தின் மேவித், தொக்கவுயிர் நின்மலசாக் சர 

முன் னாகச் சொழ் றி$ிநின் மலஅரியா தீத மீறாப், புக்கமே லால 

வத்தை யைந்து மெய்தப் பொருந்துசல் காரியசுக்ச மென்பர் வல் 

லோர், கைக்குளுறு மாமலகக் கனியே போலக் கடவுணிலை கண்டு 

மன் களிக்கு மாண்பீர், (௪௮) 

ஈன்றிதுவான் மாக்கண்முத்தி மேவுங் காலை Asa our oF 

யாது கண்ணு கொல்லோ, வென் நிடிற்கெட் டாற் சேர்கற் கெது 

வு மில்லை யிற்றிலேேற் கூடாவா மினைய amp, லொன்றியவான் 

மாக்களெலா மொழித லின்றி யுறுவிடயங் களிற்செலுர்தம் போத 

மேலா, நின்றுநிகழ் வதுநீக்டுக் கலக்கு மென்றே நிகழ்த்திடுவ ரர் 
நிலையை நேரு மேலோர், (௪௯) 

இத்தகுமான மாக்கள்பல வாத லாலே யேதேனும் பேதமுண் 

டோ வென்னிற் கேண்மின, வைத்திமிமும் மலங்களினு மாண வத் 

தை மட்டுமுற்றார் விஞ்ஞான கலசே யாவ, ரத்துடனே கன்மமலஞ் 

சேரப் பெற்றா லன்னவரே பி.ரளயா கலரி வற்ரோ, டொத்துறமா 
யாமலமு முடையர் தாமே யுலகமலி சகலசென வுணர வேண்டும். () 

விஞ்ஞான கலர்க்கொளியாய் நடுவ ணேர்க்கு மிளிர்தேவ வுரு 
வாடச் சகலர்க் கெல்லா, மெய்ஞ்ஞான மனிதவுரு வா மீசன் மேவி 
யாட் கொள்வனெந்த விதத்தா லென்னி, லிஞ்ஞாலத் தழுக்கையு 
வர் கொண்டு நீக்க லெனமாயா கருவிகளை யியைத்து வைத்துப், 
பொய்ஞ்ஞான மலரீங்கப் புரிந்சாட் கொள்ளும் புண்ணியமோ ௬௫௬ 
வெடுத்தாற் போலுஞ் சால்பீர், (௫.௧)



திரிபதார்த்த சிந்தனைப்படலம், ௧௩௩ 

* எக்காலச் தென்னிலிரு வீனையொப் புற்றா லென்பரஃ தென் 
னையெனிற் புண்ய பாவ, மிக்கார்தல் விமிதலின்றிச் சமமாற் காட் 
சி மேவுவதா மெவ்வாறேல் விளம்பக் கேண்மின், புக்கார்வத் துட 
னொருவன் மனையாள் பாலும் போகமட வாள்பாலும் பொருந்து 
நாளிற், றக்கார்பா லற.நாலைக் கேட்டுப் போகத் தையலை$த் தில்லவ 
ளைத் தணவா னாக, (௫௨) 

இருக்திடுங்கான் ஞானசாச் திரங்க ளோதி யில்லறமும் பொன் 
விலங்கே யென்றுட் கொண்டு, இருந்து த.ற வறமெய்தி முன்னைப் 

போகச் சேயிழைவல் லயியிருவர் திறத்து மொன்றுப், பொருந்தும 
னத் தால்விருப்பு வெறுப்பில் லாது போவதுபோற் பாவமென்றும் 

புண்ய மென்றுந, தெரிந்துவர்த்தல் களித்தலிலா நிலையி னின்று 
திருவருட்பே நடைதல்பவஞ் சத்து வாழ்விர். (௫௩) 

இனனவகை யாமுது,நா லியம்புஞ் சீவ ரிருவினையொப் புமலபரி 
பாகமுற்றான், முன்னிறைவன் ருனேவக் தருளி மேலா முத்தியுறப் 

புரிவனென மொழிக௫்தான் சூதன், ஈன்னருளங் களிசிறப்ப முனிவ 

செல்லா நன்றுஈன்றென் நடிகொழுது ஈளினச் செங்கை, சென்னி 

மிசைக் கூப்பியரி மழத்துநாதன் சேவடியட் கொண்டின்பந் Stor gs 

தார் மன்னோ. (Qe) 
வேறு 

மாமழை பொழிக முன்னூல் வகுத்தவா மகங்க ளோங்க 

பூமிசை வளங்கள் பல்க புரவலன் செங்கோல் வாழ்க 

நாமலி தமிழ் சிறக்க ஈவிலரி மழஞ் செழிக்க 

தோமிலாச் சைவம் வெல்க துலங்குக வடியா ரெல்லாம், (௫௫) 

இக்கதை படித்தார் கேட்டா ரியம்பினா ரியம்புவித்தா 

ரக்கணி சுந்த பேச ரருண்மிக மேவி நல்ல 

மக்கள்பொன் வாழ்வு வெற்றி மனம௫ழ் வெல்லா மேவிச் 

செக்கர்வான் சடில மூர்த்தி திருவடி யடைவார் வாழி. (௫௬) 

திரிபதார்த்த சிந்தனைப்படலம் முற்றிற்று, 
அரிமழத்தலபுராணம்ழற்றிற்று, 

திருச்சிற்றம்பலம், 
ஆகச்செய்யுள் - ௮௱ச,



அரிமழத்தலபுராணம். 
இக்கு றிப்புை,ஆ. 

RES 

பாயிரம், 

Rows 

காப்பு, பொருப்பு --- மலை, 
அரசு - சி௨பிரான், நிம்பம் - வேம்பு 
கொம்பு -தடாதகைப் பிராட்டியார்: 

பூத்து - தோன்றி, காயா.து - வெறுச் 
சாது, கனியும் - விரும்பும், அத்தி- 

விநாயகர், இகந்து - £ீங்கி, இச்சவி 
பில் கயிலை மலையிலுள்ள அரசமரமா 
னது வேப்பமலர்ச்கொம்பை விவா 

கஞ்செய்து பெற்றெடுப்ப வளர்ர்.து 

பூதீதுச்சாய்த்தலின்றியே சனியும் 
அசதி மரத் தினீழலிற் புகுர்தவர் பி 
PS வெயிலைச்சடர்.தடன்புறுவர் ௭ 
னப் பொருள்தொனித்தல் காண்க, 
இதில் அத்திமரம் பூவாது சாய்த்தல் 

இபல்பாசவும் இகசே பூத்துச்சாயா 
தி சனியும் ௮த் தியென்றது க௨னித் 
தீற்பாலது, 

௪. வாரி- சடல், குறு - சே 

eg. சிமலன் - மலரதென், பதத் 

துணை - இரண்டு பாதங்கள், 

௨. பக்சமம் - சாமரை, குவ 
ஐயம் - குவளை. கொங்கு - மணம், 

தளவு. முல்லை, அரும்பி - தோன் 

றி. தங்கவரை - இமயமலை, துங்கம்- 
பெருமை, இச்சவி ஒரு பூங்கொடி 
மரனது தனச்குரித்தாகய பூவோ 
ன்தையே யன்றித் தர்மரை கு௨ளை 
ஆம்பல் சார்தள்என்னும்பன் மலர் | 

      

ட் 

eet, ree ernment அமக emer tenet eminently 

பூத்து, மூல்லை சோங்கு௮ரும்பக் 
கொண்டு ீங்கமலையிற்பிறாது வெள் 
ளிமஷையில் இருப்பு விருட்சத்தின் 

மீது படர்ந்திருக்கும் எனம்சோன் 
று.மஈயம் கவனிக்க, இமயமலையைப் 

பொன்மலை யென்பது நூல்வழக்கு. 

“ பணிமாலிமயப் பொருப் பகஞ் 
சேர்ந்த பொல்லாக்கருங்காச்சையும், 
பொன்னிறமா, யிருக்கும் ” என௨ரு 
Soraya, 

௩.. இதழி - கொன்றை, awa 
கும் - விளங்கும், இருமுளனிகர் - பத 

ஞ்சலி வியாக்கிரபாதர், குஞ்சிதபா 

தீம் - எடுத்த திருவடி, 

௪. அயில் - வேல், கொளீஇ. 
கொண்டு, அம்பலம் - சபை, சுகம் - 

இளி, பிடி - பெண்யானை, 

டு, பனி. குளிர், தவளம் - 

பெண்மை, கவளம் - மானையுணவு, 

மதசயம் - மதயானை, உரி - சோல், 

௬, உமிழும் - சொட்டும், குறு 
ஈகை -- புன்னகை, இகழ் -- விளங் 
கும். மரு-- மணம், டி ~ சிறீய 
பாதம், வயங்க - விளங்க, செருள்- 
தெளிவு, 

௭, இறக்த - சடச்த, மோன 

ம் - மெளனம், உறிஇ- உற்று? சால் 
வர் - சனசாஇயர், விமலன் - மில 
தென். கஞ்சம் - தாமரை,



குறிப்புஈர, 

  

௮. பொரு -- யுத்தஞ்செய்த. 

கோடு - கொம்பு, குழாம் - கூட்டம். 

& வரி.-- வண்டு, கடுக்கை - 

கொன்றை, விபுலை - பூமி, பரிவ- ௮ 

ன்பு, ் 

0. இகரதம் -- இசைமுடிவு 

வாணியன் - சரசுவதிராதன், வேதி 

யன் - வேதன், வென் - வயிரஉன் 
முன் ~ மூத்தோன். விடையன் - 

ரிஷபசா தனாவா சிவபிரான், விழிவீல 

ச்சி -சண்வலையையுடையஉமாதேவி, 
தயா - கமுணை, பாரிகள்-மனைகவியர், 

செட்டி - முருகக் கடவுள். இக்சவி 
பில் உலகறிர்த வாணியனொரு௨ன் 
வே. தியனென வெளிப்பட ௮வனை௪ 
சிறை செய்தவன் எனவும், இடைய 
னுக்குரிமையாடி வலைசஏ புதல்வளாக 
ஒகெனுச்கு முன்பிறர்த செட்டியெ 
னவும், செட்டுத் தொழிற்கேற்பத்் தகு 
த வியாபாரிசளோ டிணஙஇ யுறை 
பவனென வும் வெளிப்படத் தொனி 
த்தல் காண்க, யாபாரி.மு கற்குறை, 

௧௧, ஞாலம் - உலகம், ஆயு - 

  
  லாழ்கசாள், சலம் - ஒழுக்கம், சிறப்பு- 

மோக்சம், பங்கேருகம் - தாமரை, 

௧௨. மறம் - வலி, மாற்றலர். 
பகைவர். செரு- யுத்தம், வயம் - வெ 
oD. 

௪௩, செய்யவள் -- இலக்குமி, 
நெடுமாலானதையல் -- மோனி, 
ஐயன் - சிவபிரான். அண்டலை-கோ 
ழி. தவசம் - கொடி, ஈரை - வெண் 
மை, 

௪௪, நெய்த்தோர் - இரத்தம்- 

தீர்த்தன் - தேவன், ஞாளி - நாய், 

கட, சனம் - சண்டம், பரை. 

உமை, அள ங்தில் - சலித்தல், fm 

    

ங்கம். குளம் - நெற்றி, அலகை - 

பேய், 

௪௬, போலாது - போலன்றி, 
தேம் - வாசனை, நெறி - மார்க்கம், 
காமுறும் - விரும்பும், 

திளி- கோயில், வேத்தி 

மம் - பிரம்பு, 

GOT. 

௧௮, அங்கம் -- சாத்திரம் 

மறை - வேதம்.சக்கரன் - Sart 

ரான், பலி - பிக்ஷை, geen Sar 
ண்டு - ( (௪) ௮ம்-சம்)௮ழகிய சபா 

லம், (௨ அங்கம்) எலும்பு, சஙகை -சந் 
சேகம், மயிலை - மயிலாப்பூர், சுதை- 

மகள். ௮ங்கனை - பெண்,சங்கையாவ 

அ -ஒரு பெண்ணின்' எலும்புச்கு௮ப் 
பெண்ணின் முழுவருவம் கொடுத்த 
லால் நம்மிடமுள்ள கபாலத்துக்காம் 

எலும்புமாலைக்கும் ௮வற்றின் முழுவ 

ரங் கொடுத்து ஈம்மை £ங்கக செ 
ய்வன் கொல்லோ என்பதாம். 

௧௯. தழிஇ - தழுவி. ஒருங்கு- 
உடன். தாலத்தேவு- காவுக்கரசு., 

ed, சங்கலி - சய்கிலிராச்சி 
யார், பாவை - ப.ரவைரநாசடியார் சத் 
இ.-- பராசத்தி, பாகன் பாகத்தை 
யுடையஉன், உணவு - கட்டுச்சோறு. 
இச்சவியில் இருநாவலூரரை யானை 

யெனற்கேற்பச சய்கிலியாற் கட்டுற் 
றுப் பரவை (கடல்போன்றதடாகம்) 
பிடைவிளையாடி. மதமழைபொழிக்து 

தருவை யெறிந்து பாகன்கொடுக்கு 

முணவுண்ட எனச்சகூறியதுகாண்ச, 

௨௪. அர்தூல்-திருசக்கோவையா 

ர், கோன்-பாண்டியன், சம்புவுக்சகே 
யாச்சல்-சிவார்ப்பணஞ்செய்தல், மு 

ன்லூக்குபரி-முன்னே சடத்துங்கு இ 

சை, உசைப்போன். ஏடத்துவோன்,



குறிப்புரை. கூ. 

  NE Se a al cae ep ae மெய்ய டட — 

ந் 

| 

சம்பு-5ரி, சிவபிரான், மொய்ம்பு | 
வலி, 

22. ஊரறு-இடையூறு, குழு- 
கூட்டம், 

௨௩, இச்சவி தடாகசத்துக்கு ! 
ம் குருவுக்கும் ॥லேடையாகும். 

(௧) தடாகத்துக்கு நிலம் இசை 

இன்பச் திவலைகொண்டு அடைவார் 

உளம் களிப்ப ரோமையாக இலய 
சில் முத்து இபைக்கைசாட்டலுஉ்ன். 
புவியிற்பொருந்திய இன்பகரமான 

ee re eR es வ மலை am eee ern 

        நீர்த்துளியைக்கொண்டுவ ரூபவர் மன 
ம௫ழ ஒழுங்காக விளக்கிய ஏல (ps 
அக்களையும், உஒலித்தலையும் தோ | 
நிறுவதுடன், பூதிமணி இயைந்த. | 
ஐசுவரியமாகிய ரத் தனஙகளைப்பொ | 
G8). காவிரிலவு உடையதாச்சகொ 
ண்டு- விளங்குகன் றடீலமலரையுடை 
யதாகப்பொருச். இ, மீதுஉறைசைவல 
ம்பெறவேரெடி.து வாழ்க்து-மேலே த 
ம்கியபாரிக்கொத்துகள் பெறும்படிப | 

ன்னாள்வாழ்க்து என வும்(3கருவுக்கு) 

  

நிலமிசை-பூவுலக த் இல், இன்பத்திவ மையசகர் 

லைகொண்டுஅடைவார்௨.எம்களிப்ப- | 
இனிய பத் தியாய உலையை (Sale) | 
கொண்டுவருவார் (மெய்யடியார்) 

  

ee em FI Olt ag Sonn வண்னம், 

ஈல்ல, கருணைத்தடமாம்-ஏருபைக்க 
Levi Sw, 

௨௪. வியன்-பெரிய, ரித் தியம்- 
அழிவின்மை, பல்கும்-பெருகும், 

௨டு. ௮ல்-இருள், குழல்-கூர் 
தீல், கன்னல்.கரும்பு, பொடித்து. 
பொடியாக்- ஓச-சொல்ல, 

௨௬. நர௨ாய்-தெப்பம், கர. 
சோலை, தாவாத-கெடாத. மீ-மேல் 
ப்ளிரும்- விளங்கும், 

௨௪. பணி அரம்-பாம்பு மாலை. 
பஉம்-பிறவி, ததனையர் - எவ௨ள 

வினர். 

௨௮. விருப்பஅணி-ஆசைபெக 
ரதி, 

2%. வாய்மை-சச்தியம், ஈன்: 
னர்-ஈன்று, 

TW. முத்கலம்-சுவர்ச்க மச்இ 

யபாதலம், அலம்-கலப்பை, இவள்- 
விளங்கும். செய்-௨யல், மதார் - ப 

7, இசை-£ர் 2 தி, ஆமலகம். 

நெல்லி சனி. 

௩௪. முற்றுவிப்பது-முடிப்பிப், 
ம (பது. தேனாலும்-சதேனொழுகும், ஒ 

னமகழ-ன்முத்திரைச் சைகாட் ன்று தல் -உடன்படல். புசன்நேம்-. 
டலுடன் - ஞானமுத் இரையாக? 
ன்முத்திரைத் திருக்கரத்தைச் சாட் 
செலுடன். பூதி மணி இயைச் து-விபூ 
தியும் உருத் இராச்சமாலையும் பொரு ' 
நீஇ. காவி ரிலவு உடையதாச்சொண் 
விளவ்யெ காவி எஸ்தஇரமே உடுத் 
கும் உடையாகமேகி, மீ LID DEE 
வல்ம்பெறளே ரெடி.த வாழ்ர்து-மே 

  

௭99 ஈசாக்களேயெல்லாம்) வெற்றி 
பெரும்படிபெருவா ர்வெய்இி; 

லாகிய இருவாவடு அறையா ன (மற் | 

நல. 

சொன்னேம். இஸற-சடவுள், 

சாட்டிப்படலம்., 
சோம் 

௨. பருப்பதம்-மலை, ' கானம்... 

மூல்லைரிலம், அ௮ம்புரா?ி-சடல், கும் 
பசம்பவன்-௮க.த் தியமுனி, Swi 

வீசி, புரிவ -செய்வ-. பூழியன்-- 
பாண்டியன், 

டு, வில்லவன்-சேர்ன், சேரியண்



சோழன், புல்வி-சேர்ர்து. இருக்தமி 
ழ்-பெருமைபெற்ற தமிழ், பொற்பு- 
அழகு, மல்லல்-செழிப்பு, 

௪, தாலம்ஃபனை, தோகை-கொ 
ட, விளக்கு சை-விளக்குங்கை, முச 
லி-பல. ராமன், (சாரலத்து தகையை 
விளச்குகை-உலகத்து மஏழ்ச்சியை 
விளக்குதல் எனமேச தீதுக்குப்பெர 
ருள்கொள்க) வனம் மால் - gah, 
னைர்த விட்டுணு, (அழூய மேசம் 
என மேசத்துக்குக் கொள்க) Ai g- 
கடல், புவனம்- துவாரகாபுரி,£ர், மே | 
ன்மை - பெருமை, மேலேகருமை, | 
சாசம்-பரம்பு, ஆசரயம், மிசை த்தாய்- | 
மேலேதாவி விளையாடி, மேலுள்ள 
தாசி, 

      

  

௭. கொண்டல்-மேகம், விலங் 
கல்-மலை, அம்பு-நீர், . 

  

௮. தாணு சிவபிரான், மலை, 
மாணுறும்- றந்த, வழுத்தல்-தோத் 
திரித்தல்... சேண்-ஆகாயம், 

௬. பொருக.போர்செய்க, போ 
கி..இர் இரன், ஈவில-சொல்ல, Eon 5 
ம்-முழச்சம், 

௰, பூதி- ஐசுவரியம், விபூதி, 
ஆாரதவெள்ளம் - ஆனந்த பாஷ்பம், 
மாசந்தவெள்ளம்-பெரிய சங்குகளை 
வீசம் வெள்ளம். வேணி-சடை, ஆ 
சாயம், சண்டம்-திரிதண்டம், தோ 
ல்...மான்றோல், யானை, வெற்பு-ம$ல, 

௪4, சருர்-மக்கள். வரை-மலை, 
றவு... தேன். கும்பம்-ருடம், கும்பசா 

9. அலாம்-சிறைகோல், gorse, 

அஷ்புததச்சூ-புலி, இடபம்ஃரிவ 
பம், இடி, சாடிஃமோதி, Or | 
ருக்கொொ.ஙிலார்து, வெரு-அச்சம். 

      

குறிப்புரை, 

ண்ண ர்ஞ்லிப்ப்ண்்ைை அக்்ைவ் கள்ள! 
AO 

  

கைவிலங்கு-யானை, அரி-9ிங்கம், ச 
ங்க.ரரசி, 

௧௩. வன்னி - ஒருமரம், s&h) 
னி. மேடம்-.தடு,மேடரா?, சன்னி- 
சன்னிசா?ி, காரம்.ெம். கன்னிகா 
ரம்-கோக்கு, பத். இரம்-தளிர், அம்பு. 

தீனுச-தனுராசி, வில், பாணி-ீர். 

கை. கடகம்... ஞண்டு (௪டக.ா9), 
கையணி, மிளிரும்-விளங்கும். 

4௪. ஈட்டம்-கூட்டம்,         
க, இணையும்- ஒப்பாகும், ப   ம்பும் - நெருக்கும். கும்பு - கூட்டம், 

5௬. வழுத்தும் - சொல்லும், 
வல்லியம்-புலி, ௮ருர்துராமை -உண் 
ணாமை, 

௨௪. ஐ.இ... மலை, குடம்பை, - 
கூடு, தென்னன் - பாண்டியன். பூத 
Tip ~ மலை, 

  

  

௨௨, விருச்சம் - HID. Sars 

௮ - பற்றி, கால். காற்று, கரர்தவர் - 
சவர்ந்தவர். 

௨௩. பணிகள்- அபரனங்கள், 

உங்கம் - காலாய், வாரி - சடல், பொ 

ரூரை - தாமிரபர்ணி, அன்பன் இல் - 
நாயசன்வீ0, தகையும் - ஓக்கும், 

௨௪. நிரை - வரிசை. செருக் 
கு - கருவம், மான -ஒப்ப, கடுக்கும் -. 
சனக்கும், 

௨௬, அலம்.-ரீர், விஷம், ௮௬ 
தம்- கிர், அமிர்து, தேற்றும் - தெரி 
விக்கும், 

௨௭. விதிர்ப்பு - சச்சம், த. 
ணுச்சம் - அச்சம், 

௨௮. சிச்சதாம்- சாள்தேர்திக், 
பெட்பு - பெருமை.



குறிப்புரை. ௫. 
  

    

  

௨௯, கழல் - பாதம், சானவர்- 
வேடர், சந்தம் - சந்தனம், வினை - 
தொழில், ஆகரம் - இருப்பிடம், 

BD, குஉடு- மலை. படகம்-ப 

சண், தட்டை - சவண், கொக்கு - ம 
ணம், 

௩௧. உணு வேட்டு - உணவை 

விரும்பி, கொடியா - கொடிபோன்ற 
பெண்கள், ல் 

௩2.  இடைச்சியர்- இடையை 
யுடையவர். 

ui. தந்து - நூல், பணை-பெ 
திய. தளவம் - முல்லை. தர்தம் -பல், 

௬ 7 @ e ° . e 

Se gad) - யானைத்தர்சங்களாலாக் 

கிய வேலி, தயககல் - விளவ்கல், 

௩.௪, மெய்யினர் - உடலினர், 
மருள் - மயங்கும், கோள் - கொள் 
சை. அமர் - போர், சுரும்பு - வண்டு, 

தோகையர் - மயில்போன்றவர், 

௩டு, படப்ப - வசப்படுத்த, ஏ 
னம் - பன்றி, 

௩௭, ர் பூங்சொம்பு - தெய் 
வயானை, குசன் - முருகபிரான். ஒரு 

மலர்க்சொம்பு - வள்ளிசாய9, முன் 
வர்.தவன்- விசாயசமூர்த் இ, துர்க்கை 
நிலம் - பாலை. மற்றொருகொம்பு மரு 

வி ஒரலாவது - இரண்டு சொம்பையு 

டைய யானை வடிவத்துடன் வள்ளி 

சரயுயை வெருட்ட, வருதலைக்குறி 
ச்ம், 

௩.௮. உருப்பம் - வெப்பம், ௨ 
டன்போச்குச்குரியது பாலைரிலமாத 
லின் சாயச சாயசெட்சுட் பெருகும் 
அன்பு வெள்ளத்க,ச மட்டும் தன்னை 
(பரவயை) ச்கடர்து செல்லவிடுமே 
யன்றி வேறு எத்சசைய ரீர்ப்பெருச் | 

வி 

      

woman 

கெய்தினும் தன்னைச்சடச்சவிடாது 

அடக்கும் சொடுமையுடையது என் 
பது பொருளாம், 

௩.௯, பாடி . ஆயர்பரமி, 

௪௰, கடலையெள் - கடலையும் 
எள்ளும், சமுத்திரத்தை யிகழும், 
சமபினக்க இர் - சம்பங்க இர், சங்கன் 
அழூயெ ஓரி. துவரை - துவரைச்செ 
டி, துவராபுரி. பணி - பாம்பு, மால் - 
விட்டோ, சானசம் - முல்லை நிலம். 

௪௧, பன்னல் - பருத்தி, இன் 
னல் - துன்பம், அ௮ணிபுரிதலாவது 
ஆடையாயிருக்து அழகு செய்தல், 

௪௨. தசவு- மேன்மை, மார் 
தீர் - மனிதர். போர்துழி. ab gad 
தீது. (கம்பங்கதிர் வளைவின் றி நிமிர் 

5து நிற்பதைச்குறித் தபடி) 
௪௩, கரர்து - இருடி, ஆம்பி - 

காளான், 

FP, சண்ணன் . சண்ணனே. 
Br - தன்மைய, 

௪௫, ஆடகசம் - பொன், துவ 
சை. மாடம் - உழுர்து, 

௪௬, கூவனீர் . ணெற்றுநீர், 

var, விண்டால் - பிளவுபட் 
டால், விரை - விதை, இண் - வலி. 

தாரணி - பூமி. செறியும் - நெருங்கும், 

௪௮. வாதமுதலிய- வாதபித் 
தசிலேத்மம், புரைய - ஒப்ப, மாரி - 
மழை. தம் - குளிர், சரசம் - விளை 
பொருள், சிறச்தமனம், 

௪௯, சேயர் - புத்இரர், எனது 
பேர் - கல்லிருகயல், கேள்விமுயல் 
என முயறதுச என்னும் பொருள்தீரக் 

கடறுதலேச்ருறிப்பது: ்



குறிப்புரை, 
  Moe ane vn வைய 

என் பெயர் - சானவரா ௫௰, 

சல வைய மைய ~ to Premera Rt on at tenes 

௫௭. நூறி -அழித்து. கு.ரஉர் - 
ணம், (காட்டுயானை), குமரவேள் கர குருமார். களமர் - மருதமாக்கள், நி 

மூறப்பெறுதல் சகோழிச்கொடியையு ! மை- வரிசை, குறுக - சேர்ந்து, 
ம், இரவிவரக்கூவுசல் சோழி கூவிப் | 

பொழுதுவிடிர்ததென்பதையுங் சாட் 
டும், சஞலும் - ரெருக்கும, 

Gs. 

சமையம், QidQwer ~ atenralev மு 

ல்லை நிலப்பெண்கள் தாம்வளர்த் ச்ம் 

ல்லைசசெடிகள்சாளரும் பெடிச்தபோ 

அ இருவிழாக்சொண்டாிஈல் வழச் 

சரமென்சு, 

G2. சொன்னலங்கொூஃசேோ 

எத்தை $ருடன்கொண்டு சொல்லங் 

கொண்டு,௮ண்டர்பேோ்-௮ண்டர்என் 

றபெயர், சேவர்பேராகிய புலவர் என் 

பெயர், பாடியினலமுறும் - (பாடி 
யின்௮லமுறும்) ஆயர்பாடியின் அமை 

இயுறும், (பாடி. இன்ஈலமுறும்) (கவி 
சளைப்) பாடி இனி.ப ரன்மையுறம், 
கோச்சகள் - பசுக்கள், அரசாகள் 

சொறுவர் - இடையர், 

ட... ௫௩. பலசகடலை - ௮ரேசசட 

லைப்பயறுகளை, எட்டுவரை - எள் Ga 

மை. மாடம் - உமுர்து, தொறுவியர்- 

இடைச்சியர், 

டு௪, கற்பு - முல்லைசசெடி, 
| பொற்டி - அழகு, கடையடல் -€ழ்ப் 
படல், சடையப்படுதல், வற்பு - வலி, 

தீவிசு - ஆசனம். அருர்ததி - ௮௬ 
மையாய. தயிர், அற்ப இடைச்சியர் - 
சிறிய இடையையடையவர், ௮மலை - 

ஓவி, 

டுடு, சுவின் - அழகு. வாசம் - 
மன்சம், ஒ5,ச்சல். மரயரதவர் - பெ 
சிய-இடையர், வலாரி - இந்திரன், 

க dads ~ வீளங்னெ.. 

தளவு- முல்லை Care ~ 

    

  

டு௮. அலவன் - சர்திரன், ஞ 
| ண்டு, கட்டளை - விதி, கட்டியஅளை 

டு. புங்கவன் - இவெபிரான். 
மரல் - விட்டுணு, கூர்மம் - ஆமை, 

| ௬௰. சயனம் - சண். இன்புற 
ல் - பார்லையால் இனபழுகர்தல், இ 

கனை. “மீன்போற்செவ்வியுற கோக் 
இமயன்பதனாற்காண்க, செவ்வி- ௮: 
ழிகு. ஒவவும்- ஓக்கும், உகளும் - இ 
ரியும், 

௬௧. உலம்.- திரிண்டகல், மூ 
இல் - மேசம், புலம் - உயல், பொன 

னேர் - பருவ காலத்து முதவிற்பூட் 

டும் ஏர், பக௫.- மே.தி. வலம்-வெற்றி.   
௬3. சகம்.பூ.0ி, சொல்-ரெல். 

சொல், புலவர்-தேவர், சவிஞர், gi 

று.ுி-0௬௫, 

Gi. இங்கள்-சந்திரன், ௮ 
மரம்-(அங்குஉரம்) அவ்விடத்து நில 

சசெழிப்பு. அங்குரம்- முளை, 

சுடு, அள்ளல்-சேறு, குரவை, 
நாவசைத்துச செய்யுமொலி, 

௬௬, இருமுதுகுர£வர்- தாயிதர் 
தையர், துவளாமல்-வாடாமல், யா 

தீது-கட்டி, (சிறைத்த) 
௪௮, தனம்-கொல்கை, சன: 

ம்-முகம். சையல்-பெண், 

ஐம்கணை-ஐர்சாவது பா 

ணம். அஞ்ச-இறக்க. கேசு-௮ழகு- 
வி.ஞ்சு-விளங்யெ. 

௭௰, அல்லி-குழுதம், மாஃ-வூ 
ண். 

WE,        



குறிப்புரை, 

  

எ... இிட்டர்-ரிறர்சஉர், ஈன் 

குஉர்தார்-ஈன்றுமகிழ்ர்தார். சம்பா 

ர்-மள்ளர்,. 

ah. கற்றை-சொருதி. ௮சய் 
கன்-மதன், மருதத்தேஉன்-மரு தறி 

லச்தக்குச் தெய்வமாய் திரன் , 

௭௫. 

சமக்களம்-ஒரு நிலை5சான இடம், 
போர்-நெற்போர், 

சமக்களம்-போர்ச்களம் 

௪௬. ஙமிதிவரை-மேருமலை .ஏயு 

ம்-பொருர் திய. தணைவன்-சோதர 

ன் (வாயு£?தவனுக்கு இர் இரன் சோ 

தரமுறையினனாதல் குச் திதேவி ஈரீப 
SITS இருத்த லாலென்க) Mache 

ம்-இர் திரன் நிலமாகிய மருதம். இரு 

ப்பித்தல்-இருச்சச செய்தல், Qae- 
போல, டொன்னரி-பொன்னொளி. 

சாலி-கெல், 

௪௭. பணைத்த-பெருத்த, து 

ணேத்த-இரண்டான, பிணைத்த-சட் 

டப்பட்ட, 

௭௮, மகம்.ஃயாகம், 

௭௯, ஐயமில் - சந்தேகமில்லா 

த. ஆணை-முறை, 
௮0, அம்பாரம்- நெறகுவியல், 

அழூயசுமை, 

As. சாரா-மேதி, 

௮௨. ககரத்தேகர்-ொம தே 

வதைகள். வினைஞர்-தச௪சர் கொல்ல 

ர் முதலியோர். பகுமுறை-பங்ூடும் 
வழக்கம், இல்-வீடு, 

௮௪,  பலம்-பழம், சதுப்பு-கன் 

னம். கமைவீலராய்-பொறு தவராக, 

௮௬. தனு-வில், கமுகா-சமு 

சாக, மணீ-முச்.த. இறும்பூது-ஆச்ச 

        

  

| | 

| ரியம், 

௮௭, முர்சைசாள். உழுசன்றமுற் 
காலம், முன்னி-நினை த்.த. பகடூ-௭ 
மைச்சடா, செவவி-சமைடம், 

௮௮. மடவார்-பெண்கள், மா 
்றம்-சொல், இக்கு-சரும்டி, 

௮௯. சகுழி-வெல்லச்சட்டி ௮௪ 
சுச்குழி. இன்னல்-தன்பம், கெல்ல 
ம் - சர்க்கரை, வெற்றியடையமாட் 
டோம். பரிவு-அன்பு, 

௧௰, பணை-மருதறிலம், சனைகு 
ரல்-பேரொலி, சலப. ௨ருணன். 
நனை-தேன், கழிரிலம்- செய்தல், ஈவி 
லுவாம்-சொல்உாம், 

HS. வீ-மலர், பங்கயன்-பிரம 
ன். பொறுக்குமா- பொறுக்குமாறு, 
(சங்கச்குழையன் சிவபிரானாதல் சவ 
னிக்ச,) 

௧௨, அளவர்-நெய்த நிலமாச் 
கள். அம்பகம்ஃகண், குரை-ஓலிக்இ 

ன்ற, அசன்சரை-விசாலித்த சரையி 
ல், உணக்கி-சாய்வித்து, 

௬௩,  கடுத் இடும்-ஓக்கும், தட, 
ம்-பரப்பு. முப்பொருள்-பதி பசு பா 
சம், 

௬௪. அலமரும்-சுழலும், ஏய் 

ப்ப. -ஒச்ச, சல இி-கடல், மீசாமன்-ச 
ப்பல்செலுத்துவோன், பல்துறை - 

பலதறை, ஊடகு-உவவிடம், 

சுடு, ௮வனி- பூமி, இ௨ணி 
பொருச் தி, இவணம்-இக்கு, ச்ருவுரி- 

கருப்பொருளுரிப்பொருள், 8ீலம்-பு 
தமை. 

௬௬. சாஞ்சி - ஐர்ம.ரம், கணி 
ேங்கை, பானல்-குவளை,,  



குறிப்புரை, 

  

௬௪, 

செ.று- வயல், ஒருகைமா-யானை.குரு- 
நிறம், 

௬௮. போதி.௮ சமரம், சா.இி- 
ஓர் மலர், ச.ரகம்-வண்டு, 

கறி-மிளகு, 

ஈ, உணங்கல்-கடய்தல், சான 

ம்-சஸ்.தூரி, வேட்டம் - வேட்டை, 

SH, 

வேழம்-கரும்பு. சாலி-நெல், சரதம். 
ச$தனம். தர்தம் - யானைச்சொம்பு. 

மறவர்-குறிஞ்சிநிலமாச்சள், 

ஈச, சேசறி-௫்சம். மருள-ம 
யல்க, சுறங்கு-ஓலிக்கின் ற, க .தவும்- 
பற்றும், 

௭௨, வனைய-அ௮லங்கரித துரை 

65. உள்ளவா-உள்ளவாறு, உள் ௮ 
வா, 

இரு தகரப்படலம். 
CRAY 

௧, கோமுறை - இராசம£தி, 

௪, ஈகம் - இடம்பெயரோம், 

டு, புசாரி- வெபிரான், பொ 

துளி - மெருங்கி, அராமம் - சோலை. 

௬. வேழம், சாசம், ௮ததி என் 

பன யானையின் பெயர் அதலன்றி 
மூறையே கரும்பு, புன்னாசமரம், ௮. 
இமரம் இவற்றை யுணர்த்தல் சாண் 
4. சரி நிரை - யானைக்கூட்டம், 

௪. மாதிரம் - இக்கு, சனன் 
று - சோபித்த. அளரனம் - யானை 
ச.ட்டூந்தறி, இப்பதம் ஆள் தனம் ௭ 
னப் பிரிவுளெற்று அடிமையாயினே 
சன்ன பொருள்க்கும், முனி - யா 
Coot ieee jt. 

உரப்புதல் - stor 650. | 

    

  

4. மருத்து - காற்று, சால்வி 
சை - வாயுவேசம், வாச - குதிரை, 

& கள்ளை, கொக்கு, மா (வ 
ண்டு), சேவல் என்னும் பதங்கள் யா 
வும் பறவை வர்ச்சத்தை யுணர்த்து 
வன - பறத்தல் போன்ற விசைகொ 
ண்டமையால் குதிரையையுமுணர்த் 
அவன என்னு ஈயம் காண்க, துரசம்- 
குதிரை, 

௰. TOS - சற்அவதாரம். 
மால்மனைவி - பூமிதேவி, 

0௧, கலினம் - சடிவாளம், து 
ுதிதல் - நெருக்குதல், 

a 

௨, விலாளி. கு.இரை வாய் 
அ௮ரை- இருமா - யானை, குதிரை. 

௰௩, வையம் - பூமி, வையம் - 

வைக்கமாட்டோம். ஆழி - தேருருள் 

OF, கூ- பூமி, அறுகுடினோனி 

சதம் - பூமி, கூவிரம் - தேர், 

௰௫, எற்ற - சமர்செய்ய, 

௬. கார் - மேசம், கலிப்பு - 
ஒலி, 

௰௪. வயவர் - வீரர், 

௰௮. யாச்சை- சரீரம், பொது 
ம்பர் . சோலை, ௨யின் - இடம், 

௰கூ,. தொரய்ழில் - சர்தனச்குழ 
ம்பெழுத்து, ஏசனம் - கசாயம். 

வம, சந்து - சலக, சச்து - வரு 
ந்து. Soff lb « 4 ற், ஈூலம் 2 கொ 

ங்கை- பர்து - பர்துச்சள், 

௨௧, உடல். பொன், 

பட. டே GOLD = மான், ௫ம- 

கரியமேசம்,



குறிப்புரை, க் 

    

௨௩, வரைவிலான் . மலைவில் 
லையுடைய சிவஅரான். கரணூ - கண் 
ட, இரிபதகை - ௧௨சை. செவிசேரர 
நணபன் - காதில்லாத ஆதிசேடன், 

இடக்கு - அகழி, 

கமடம் . ஆமை, இட 

கர் - முதலை, இடங்கர் - அகழி, 
௨௫, இதழி- கொன்றை, இர 

சிதப்பொருப்பு- வெள்ளிமலை, கயி£ல. 

ஏய்க்கும் - ஒக்கும், தட்ப - தடுக்க, 

Qereh ~ 0 Bev, 

a, 

௨௬, செவவி - அழகு. 

௨௪. இரருசுவர்ச்சம்- இருக 
வகை, ட 

௨௮. *:அருளில்லார்ச் கவவுலக 

மில்லைப் பொருளில்லார்ச் கிவ்வுலக 

Savers) யாஙகு!? என்னுவ குரளைக் 

குறித்தது. 
௨௯, வெறுமகையைச் மதக 

a கொள்வார் - பொன்னைத்சம்வீட் 
டிற் கொள்வார், அகத்திடை வெ 

௮ுச்கையே கொள்வார் - மனத்தில் 

வெறப்பையே கொள்வார். 

௩௰,. சலதஇி- கடல், குரைப்பு 
- ஒலி, பண்டாரம் - பெரகூஷெம். 

வரைப்பில - ௮ளவில்லாதன. நிய 

மம் - கடைவீதி, 

௩.௪, ஆம்பல் இதழ்ச்கோவை 
ஆரவிலை - குமுதமலரிதழ் சோத்த 
மாலையின் விலை, எனவும், ஆம்பல் 

, போன்ற ௮தரமாயெ கோலைச்சனி 
யை ௮ருர்ச விலை எனவும் சிலேடை 
ப்பொருள்கொள்ச, பணசசெருக்கு.. 
பொருட்செருச்சகெனவும், படம்போ 
ன்ற நிதம்பச்சகரூவம் எனவும் சொ 
ors, 

டு, இலாங்கலி - தெங்கு,     

> ட் Eada nab ரர ட் 

௩௪, காருசவினை - நெய்தற் 
ரழில், 

8௭, 

தொழில், 

௪௧, உடையார்கள் - அடை, 
யையடையயர்கள், கதவம்- கதவு, 

அடையார்கரர் - க மூடாதவர்கள், ௨ 
விரோதிகள், ௩ சேராதவர்க்ள், 

௪௨, மறை வேதம், மகம், 

யாகம், செர்நாப்பேர்தார் - இருவ 

ள்ளுவர், 

௪௪, வியர் 2 வடியயப்படுத்து 
வோர், 

௯௬, மட்டிலா - அளவில்லா, 

ஊர இயம் - இலர்பம், 

௫௨. செவணிய- ஒத்த, ஆறு 

அகம் - ** படை.குடிகடழமைசசுநட் 
பரண்” என்பன. 

௫௩, அரசியல் ௬, அற்நிலையறம், 
மறரிலையற்ம், அறரிலேப்பொருள், 

மற்கிலைப்பொருள், அறநிலையின்பம்; 

மறநிலையின்பம் என்பன், ஆறுதானை- 

யானை, தேர், பரி, காள், வில், வேல் 

என்பன், தொழிலாறு - ஓதல், ஈத 
ல், காத்தல், படைபயிறல், பொரு 

தல், வேட்டல், என்பன, ஐவகசைச் 

சுற்றம் - மர் திரக்கிழவர் புரோஇதர் 
சேபைதியர் தாதர் சாரணர் என்பார், 

டு௫. ஐவகைப்பயம் - * தன்னாற் 

றன் பரிசன த்தால். ஊனமிகுபகைத் 
இறத்தாற்கள்உராலுயிர்தம்மா-லான் 

பயமைந்து?? என்பன, இன்னல் - 

துன்பம், சோறற்கு - சொல்லுதற்கு 
௮ச்சம் - சண், 

௫௫. மூத்தழல். காகுசபத்.தியம், 
தெச்சணைகினியம், ஆசவனியம், 
சான்மறை -.-. இருக்கு, யர், சாமம், 

o 4 ஆசு s
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oz 
டை 

அதர்வணம், ஐவேள்வி-- தெய்வ 
யாகம், பிரமயாசம், ¢gure, gor 
யாகம், மானுடயாசம், ௮றுதொழில்- 

ஒதல், ஒதுவித்தல், வேட்டல், 6ே 
ட்பித்தல், ஈதல், ஏற்றல், பன்னொ 
ருமுக்கோடியர் - முப்பத் துமுக்கே! 

CC sar. ர 

௫௬, அமரர்-தேவர்.மறு-குற்றம். 
அவி - சேவருணவு, மிருத - ஸ்மிரு 
தஇிதால்கள், தருமசாத்திரம், 

௫௭. வைஸ்வதேவம் - விசுவதே 

வர் பொருட்டே செய்யு மந்திரச் 
இரியை, 

௫௮, பிராமம் - எண்வகைமணத் 

தளொன்று. தெய்வம் - எண்வகை 
மணத்துளொன்று, கராதலம் - பூவு 
லசம். 

௫௯. ம்பி - வண்டு, முண்டச 
ம் - தாமரை, தொடையல் - மாலை, 

சு. உபநயனம் - பூணூற்சடங் 

கு. முஞ்சி - சாணற்புல், உபலீதம் - 
பூணூல். 

௬௨. குணம் - இழக்கு, o GA - 
வடக்கு, ஆசை - இசை, வன்னி - பீ 
சீமசரி, 

சட, மனு. மந்திரம், புரை - குற் 
றம், 

௪௮. பன்னிரண்டு குணங்களாவ 
ன - 6 இறுகாலையட்டில் புகலருத் 
தியுறசசமைத்தல் Sona Bors Gye’ 
டல், மறுகாலை யெண்ணாது விருத 
ழைத்தல் மகப்பெறுதல் மடகாண 
சீசம், பெறுகாலையின்புறுதல் முன் 
னுறங்கப் பின்னுறங்கல் பின்னெழா 
சி் அறுகாளை தொழுதெழுதல் பன் 
ணிஈண்டு மர்ரகர்ச்சற்புடையோர் செ 
ய்சை? என்ப தனாலறிச, : 

        
      

  

குறிப்புரை. 

eA ne ee erent amen ere: 

௬௪௯, தோயம் நீர், FESS pw _ 
எப்பொழுதும். 

எ௰. கூவி- அழைத்து, கூறை - 
ஆடை, 

IGT, 

கோயில், 

௭௮, இிட்டுதல்.எழுது,சல், தோட- 
இதழ். பரவை - சடல், 

சோபானம் - படி, தளி- 

௭௯. தூரியம் - முரசு. சறங்கும்- 
ஒலிக்கும். ஈகைமூரசம் - கொடை 
(PIF, வதுவை - சல்யாணம், 

௮0, பார்த்தன் -- அர்சசுனன், 
'சான்மகன் - வீமன், 

As. வெற்பு- மல. மிளிர் - வி 

OT BEL, EOF - ஆகாயம், அற்பு - 

அன்பு. அங்கனையார் - பெண்கள், 

அங்கு அனையார். ௮வண்தாய் போல் 
வா, 

௮2௨. வின்மலை - மேருமலை, 

௮௩. அரிவையர் -- பெண்கள், 
ஈடவியல் - பாத இலக்கணம், 

eS S29 
நதைமிசாரணியப் படலம். 
  

௪, குசையுருள் - தருப்பைச்சச்ச 

ரம், மன்ரநந்தா - நிலைபெற்றதும் செ 
Lang grew. 

௩. நீப்பது- விலக்குவது, Fry 

பது - தள்ளுவது, சூழல் - இடம், 

சி. ஈதீதுவத்தல் -. சொடுத்தூ 
ம௫ழ்தல், பாத்திறத்தினர் --- சவி 
வல்லவர், அ௮ம்மாதீதலத் தினர் - ௮ 

தேவ்லோசவாடசள், சாத்திரம் - ௧ 
ன்ம், 

௭. மாயன்மைர்தன் - மதன், சூ 
தம் - மாமரம்,



குறிப்புரை, 
ண சமை 

  

செவ eee Se ee 

  

௮. எம்பெயர் முனிவரன் - சூத 

முனிவர். தன்னம் - அற்பம், 

௯, புலை - கீழ்மை, தாழை- செ 
ன்னை. 

௰, கம்பு- சங்கு, பூவை - சாயா 

௧௧, இறைவன் --- சிவபிரான், 
குழாம் - கூட்டம். 

௧௨. சம்பு - நாவல், 

பொருவிலோன் - இணையி 

லி (சிவபிரான்), பொருவ - ஒப்ப, த 

விசு - ஆசனம், 

ஒரில் - நினைத்தால், நிலை - 
இடம், நார் - அன்பு, ° 

ew, அனத்தன் - பிரமன், 

௨௨. செவிவழியறிவர் - ௮ழூய 

௧௭, 

௧௯. 

  

வழியையுணர்வர், ஈமன்சதை - யம 
தண்டம், 

தலவிசேடப்படலம். 

  

5, மதலை-கொன்றை, பசர்தும்- 

- சொல்வோம். 

௩, அரி - சந்திரன், மழவாட - 
இளல்குழவியாகி, இதனுள் வருங்க 
தையைப் பின்வரும் சச் இரன்பூ?த் த 

படலத்தாலறிக, 

௪. கமலை - திருவாரூர், கனச௮ 
ம்பலம் . சிதம்பரம், அதனை - முத்தி 

யை. விழைதலம் - விரும்புர்தலம்,. 

௪. பேறு. மோச்சம், ஆன் றவர்- 
பெரியோர், 

௯. அரி - சூரியன், 

௰௧. ஐர்்துவெங்கனல் ராப்பண் - 

பஞ்சாக்ளெ மத் தியில், ஈர்து - வரு 

  
    

  4s).   

ஆ. 

  க ணன 

  

On, பெருமால் - பெரிய ஆசை.. 
பசுபதி. சிவபிரான், மால் - பெரு 
மை, மால். மயக்கம், 

௰௪, செறிக்கும் - நிறைக்கும், சா 
ன்முளை - புததிரன். 

மடு, சாகரம் - கடல், 

  

Sigs விசேடப்படலம். 

௧, சுவேதமாஈதி - வெள்ளாறு, 
படிந்தவர் - மூழ்கெவர். துகள் கு 

ந்றம், 
௨, 

டல, 

௩, முருகு - மணம், பாற்நீர்த்த 
ம் - வெள்ளியரீர். 

௪. அற்றுப்படுத்தல் - வழியுசைச் 

௫௪ செலவிடுத்தல், எள்ளாற்றி - 

எள்ளிட்டு, கள்ளாற்றுக்கடுக்கை — 

சேனொழுகுங்கொன்றை. 

டு, பரிமகம்- ௮சுவமேதம், எண் 

மை - எளிது. 

தர்த்தம்- தீர்த்துவிட்டோம். 

௭, ஆண்டாதி - வருடப்பிறப்பு. 

ஈரயனம் - உத்தராயா தகதிணாயசம், 
இங்கள்முதற்றோற்றம் - மாசப்பிறப் 
பு. கலையின் மாண்டசாள் - ௮மாவா 

மருவிய நாள் --- பெளரணை, 

பங்கம் - குற்றம், பரவை - ௪ 

ஸ், 

சை. 
வனம். நீர், 

௮. களம்-சண்டம், கறை- விடம். 
குளம் - நெற்றி. பவத்தல் - பிறவியி 
ருள், 

௯... பொரும் - கரையைமோதும்- 
பலமரிக்கும்- பாவத்தைக்கெடுக்கும், 

பாண்டியனாற்றழை தீர்த்தம் - இக்க



Gay 

  

ee 

தையைப்பின் உரும் சுவேதகே துபூறி 

தச படலத்தாலும் வெள்ளாற்றுப்ப 
டலத்தாலும் ௮றிச, அடர்ந்து - நெ 
ருங்கி - ஆன்வரும் தீர்த்தன் - இடப 
த்.தில் வருகிற சிவபிரான். 

, பிறப்புரிவார் - பிறவீகழலச 
செய்பவர். 

அம் - அழூய, பாங்கர் - பக் 

சம், சோபானம் - படி, சந்தவளம் - 

சிறர்தவளப்பம், சமைத்தார் - செய் 

தவர், பளை - உமாதேவி, ஈந்த - பெ 
௫௪. 

௰௨, ஒருவூலா - 

௰௪. புஎனம் - நீர், 

Os, 

நீங்காத, 

லட, அப்பு - நீர், ஒப்பிசர்த - OL 

வமை நீங்கவெ, 

  

மூர்த்திவிசேடப்படலம், 
——:0:—— 

&, அலல் - அளவற்ற, 

௩. Niort - Seri 

  

&. Cro ஆகாயம். பொழில் - 

சோலை, மாண்$ மாட்9, 

௭. ௮ல் - ருள். 

௦, மாசுபட - குற்றம்பொருர்ச, 

சார் - மேகம். குழல் - கூர்தல். 

De. குவலையம் - பூமி, 

Oe, ஐதுகிர்து - பஞ்சாமிர்தம். 
அலாசசாறு - பழசசாறு, னைந்து - 
பஞ்சசெளவியம். 

- இ, ஈயோமம். - அர்ச்சசாமம், 

காலத்து. - அன்பைவைக்கு.. 
ஷேன - கடல், வேலை - தொழில், 

குறிப்புரை, 
ajtinan 

De. சால்வகையாம்போது- கே 
ட்டுப்பூ, கொடிப்பூ, நீர்ப்பூ, நிலப்பூ. 

௰௮. ஒங்கல் - மலை, 

  

We, சலம் - துன்பம், புலம் - 

ஒலி மு.தலைம்புலன். 
ர 

இந்திரன்பூரித்தபடலம்     

  

வக் 

௯. புணரி - சடல், அ௮ண்மி- அ 

டுத்து, முதுக்குறைவு - பேரறிவு, 
௨. அவை - சவை, தோகை ம 

மில், கர்தரவாகனன் - இர் இரன், 

பிருகற்பதி-ஷியாழன், இருக் 
சை - அசனம். தருக்கு- கருவம், 

௪, காத்தலையான் - சுற்பகத்தஇ 

ணிடமுள்ள இர்திரன், ஆரியன் - 

குரு. 
டு. செவவி-வளம்., வலேரி-சேன்.. 

காரி - விஷம், 

Tae 

  
௬. பொன் -வியாழன், செய் இ- 

செய்வாய். எனு - என்று. 

௭, சுதன் - மகன், துகள் - குற். 

றம், தகுவன் - அசுரன், இரிசரன்- 
மூன்றுதலையுடையவன். எள்ளாமே- 

இகழாமல். குரவு- Be Aw F g oo ow. 

௮௬ தணன் - பிரமன்... 

௮, மேதம் - யாகம், விபுதர் - 

தேவர், போத - மிக, 

௯... மசுவினை - யாககிரியையை.. 
இனைய - வருந்த. மசுவினை - மகனை... 
இன்னணம் - இவ்வாறு, இனைய-இச் 

த சைய, 

ம... வலாரி - இர்திரன், கடித 
ற்றி - விரைவிற்செய் த. விளித்...து - 

அழைத்து. அரியை இந்திரணை, 
புரந்தரன் - இரஇரன்...        



குறிப்புசை, 

  

௧௩ 

  
  

OS, அச்சுதன் - விட்டுணு. ௨2- 

இது. குலிசம் - வசசிரம், தொன் 
மையது - பழையது, 

0௩. இரப்பின் - யா௫ித்தால், 
தெம்மூனை - பகைவர்போர். வீட்ட, 
லாம் - அழிக்சலாம், மசபதி - இர் 
இரன், 

oe, பொறை - சுமை, அறை. 

ஒலிக்கின்ற, ஆகண்டலன் - இந்து 

ரன், ட் 

௰கி. குடமுனிஉன் - அசத்திய 
முனி, புருகூதன் - இர்இரன், விய 

ன் - பெரிய, ௮டர.. மோத. 

0௬, ஈற்கோள் - வியாழன். தட 
ம் - தடாகம், 

Wer, மாசு இகர்த-குற்றம் 8ங்கிய, 

சேசின் - அழகுடன், ஆசு - விரை 
வில், 

0௮. வேள் - முருகபிரான். பா 

ண் - இசை. பண்ணகர் - தேவர், 

Cron .. சேவருலகு. செழியர் - 
பாண்டியர், 

We, வளவன் - சோழன், பஞ்ச 

வன் - பாண்டியன், ததைர்து- செ 

௬௧9, ப€ரதி - கங்கை. 

உ௰. பூழியன் - பாண்டியன். ௮ 

றிவன் - அசான், முனைவன் - மூத 
லவன், 

௨௪. இகச்து- சடர்து, துருவி. 

தேடி. இலிக்சத் இடல் - ஆதியில் இ 
த் திரன் சு்தரேசப்பெருமானைத் தரி 
சித்தவயற்பச்சம், 

௨௨, ஆய்தர்து- ஆராய்ர்து. விழி 

மாலை - சண்களின் வரிசை. விலகல்- 

நீங்கல், வயங்கினான் - விளங்கினான். 

டீருச். தவன் - இர்திகன், 

  

    

  
  

ne 

௨௩, ௮௪௮௪ல - சுற்றம் நீங்க. 

வாசவன் . இர்இிரன், 

௨௪. புலவர் - தேவர். சருச்சளை 

நீதாவன - சந்தானம், ௮ரிசர்சனம், 

மர்தாரம், பாரிசாதம், கற்பகம், 

உடு, சுதையை புத் திரியை 

(தே௨சரயகஇியை), நேயம் - செய். 
உள், அணிபடா - துண்டிச்சப்ப 

டாக பூரணமான), சாளும் - Geog S 

இரமக்களும். ௮ங்கி - ௮கூனி. துன் 
ன - நெருங்க, 

௨௮. அவிராயசன் - உயிர்போன் 

றகணன். மன்றல் - விவாசம், 

௨௯, வேட்டு - விருப்பத்துடன். 

கிளர் - எழுகன்ற, 

௩௰. ஆரணம்- வேதம். தேம் - 
மணம், 

௩௧. கால் - காற்று, தய்த்திட 

ல் - உண்ணுவது, இறும்பூது - ஆசச 

Aus, 

ho. UG@e. - உட்சொள்ள. 
கரியவன் - இர் தரன். 

௩௩. சாலும் - கக்கும். 

௩௪. அத்தனை .. ரலபிரானை- 

அணிந்து - அலங்கரித்து. 

௩௫, பிஞ்சுமதி-பிறைசசச் இரன், 

பிஞ்ஞகன் - சிவபிரான். 

௩௬, எண்கடிவாவன. பிர துவி, 

அப்பு, தேடு, வாயு, ஆகாயம், சந்தி 
ன், சூரியன், அன்மா, 

௩௭, சருவிழர்த - 

சச - இச் திமரணி. 

௩௮. முயக்கம் - அனுபவம். 

௩௯, ௮மிராணி - இர்திராணி 
ஆனும் - சாமதேனுவும். 

௪௪, எவ்வம். துன்பம், 

பிறப்பற்ற.



௧௫ குறிப்புரை, 

    

௪௨. அவசம் - பரவசம், மருவா 

க்கும்- மணங்கொட்டுல். கருவாக்கு 

ம் - பிறப்புண்டாக்கூம், 

  

சந்திரன் பூரிக்தபடலம், 

——!0:—— 
₹ 

& வேல்கோடும் - வேல்காணும், 
ராற்கோடு - நான்குசொம்பு, அருளி 
யவா - அருளியவிதம். கோடும் ~ 

கோள்வலோம். 

௨. நந்தனன்-ம்கன். முகுஈதன்.- 

விட்டுணு, 

௩. புதல்வர் - தேலாசரர். தன் 

நினர் - நெருக்கி, வேட்டனர் -விரு 

ம்பினார். தறி- தம்பம், கன்றுசல் - 

ஒரு$தல், பயோததி - பாற்கடல், 

ஆவியுடன் - உயிரூடன். 

௪, சுவேதம்-வெண்மை. மீன்-ந 

க்ஷூத்இரம், சுலவ-சூழ, தானவனாூ- 

தானவனென்னும் பெயருடையனா9, 

டு. பாடு - பெருமை, வேறுபாடு. 
வேறுபடுதல், தகவால் - தகுதியால், 

வீறுபாடு - பெருமைப்படுசல், சண் 

ணேறுபாடு -கண் திட்டிபடுதல், முய 
ற்கறை . முயல்வடி.வச்கஎங்சம். 

௬, சரணம் - திருவடி.. ஈக்கவுன்.- 

விளங்யெவன், கரன் - ரணத்தை 

யுடையவன், மித் திரன் ... சூரியன், 

௪. கவிஜனுக்க:--எண் இருற் 
சலை - மதிக்கத்தக்க பெரியகல்ல 
சாத்.இரங்களை, மேற்போட - மே 
ன்மையுற்று, உலகு - உயர்ர்தோ 

ர், பா - பாட்டு, இர்கலி -நிறை 
நீத தரித்திரம். இசைத்தவளம் - 

யர்வரும் புசழ்வசா௫ய வளத்தை, 
பண்ண . இசையமைச்ச, சல்விப்பிர | 

  

சங்கப்பரிவு-கல்விப்பிரசல்க இன்பத் 

தை. எர்ராளும் - எப்போதும். சந்தி 

ரனுக்த₹--எண்ணிருகற்கலை- சோட 
சகலை, மேற்போகி.ஃ மேற்கேசெ 

| ஈமு. உலகு ஏற்ப - உலகங்கொ 

|ள்ள, பா - பரவிய, .தர்கலி- ௧ட 

ல். இசை தவளம் - புகழாயெ 
। வெண்மையை, பண் கல் - சர்ப 
டராரத. விப்பிரசங்கம் - வேதியர் | & 
கூட்டம், பரிவ-அன்பு, எர்ராளும் - 
எர்சு ஈக்ஷத்இரமும், மதஇப்புலவன் - 

சர இிரனாகிய தேவன், மதப்புல௨ன் - 

புத்தியுள்ள கவிஞன், மதிப்பு உல௨- 

மதித்தல் விளக. 

௮, இராச்சதர் - கீர்திரன், அசா 

ன் . குரு. 
௬, தனு-வில், மதர்ப்பு - அழகு, 

௰. முறுவல் - பல், நத்து- சங்கு. 

௰௧, சலைமகள் - சரசுவதி, (மன 

ம்) கலையும் மகள், சுதை- பால், ௮   

  

லைமகள் - கடலிற்பிறர்த இலக்கு A, 

அ௮லையுமகள், மலைமகள் - பார்வதி, 

மலைக்கின் றமகன், 

௰௨. அரிவையர் - பெண்கள், 

காமர் இலக்கணதால் - ௮ழூலெக்ச 

ணழால், (சாமுத் இிரிகாதூல்), வர 

ம்பு - எல்லை. 

௰௩, ஆரை - ஆத்திமாலையை, 

மேல்வீடு- மோக்ஷவீடு, ௮ணித்தாக 

வரும் தாரை - சமீபமாக வருனெற 
வழி. மான் - மகான், கவரும் - பிடி. 
க்கும், தாரைவலை - கண்வலை. 

0௪. விது- சர்திரன், காம எரி- 

விரகாக்ி. அரங்கன் - மதன், 

சன்னல் - கரும்பு, அளி - வண்டு, 
கடிதுய்த்தான் - விரைர்துசெலுத்த 
னான், 

DH, அ௮க்சசன் - மசன்,



குறிப்புரை. கட 
  

  

  

கைய்ய ணன 

௰௭. பன்னி - சொல்லி, சொழு 

நன் - சாயகன், வனப்பன்னி - ௮ழ 
இயமனைவி, ஆய் - தாய், வனப்பு - 

அழகு. ௮ல் நிசரும் - இருளையொத் 
த வன்னி - அக்னி, 

௰௮. அதல் - புருவம், மடவரல்- 

பெண், தசொனமரம் . ஆலமரம். 

WS. சலம் -- இன்பம். குரவன் 

மனை - குருபத்தினி, மறம் மாயா.து- 

பாவம் நீஙகாது, பும்சலன் - தேவன். 

௨௰, புழுங்கி -- வருந்தி, கண் 
ணிய - நினைத்த, 

௨௧, அவல் மிக - அசைபெருச. 
பண்ணவர் - தேவர், 

௨௨, ஒன்று. சர யென்னும்பெ 

யர், (இர்.திராணியைக் குறிப்ப து). 

௨௩. அ௮னத் இனை-அன்னப்பகஷி 
யை. களய்சன் - சர்திரன், 

௨௪. புல்கலேன் ---. சேரமாட் 
டேன். 

உச, கழை. கரும்பு, 
௨௭௪. சித்தசன் - மதன், 

௨௮. தோடு - மலரிதழ். 
௨௯, கவிகை - குடை, மத்தன்- 

சிவபிரான். பிழை - குற்றம், 

௩௰, ஈர்த்திடலும் -- இழுத்த 
இம, வெய்துயிர்த்து - பெருமூச்சு 
விட்டு, பார்த்தன் - அருச்சுனன், 

௩௧. அமுதசரம் - அமுதூரணம், 
*தைவர்து - தடவி, 

௩௨. சரம் --- விஷம், வரம்பு 
இடித்து - சரையையுடைகத்து, சரம்- 
அம்பு. 

௩௩, அமளி - மஞ்சம், குமுதம்- 
ஆம்பல் மலர், விது - சர்திரன், 

Re, வேள் - மதன். மருண்டு... 
மயங்கி, கலாமதியன் - சலைசள் ரிர 

    

        
  

ம்பியஉன் என்பதன்றியும் சல்லாமதி 

யன் எனப்பொருள்படல் சாண்ச, 

௩௫, வீட்டு நெறிக்கு ஆம் ௮ 

நூல் - மோக்ஷ மார்க்கத் துக் கேற்ற 

ஞான நூல்களை, சர-ரிறப்பை, வீட்டு 

நெறி - அழிச்கும் மார்ச்சமாகயெ, 

காம நூல் ர காம சாத்திரத்தை, 

காட்டு உவகையாக --- மஒழ்வாசச் 

காட்டுவாயாக. காட்டுவகை - உதார 

ணவகை, அ௮௨ட்கலந்து - அவளைச் 

Cart gy. 

௩௬. தழீஇத்தழீஇ - தழுவித் 
தழுவி, முகைவனசம் - தாமரையரு 

ம்பு, கடுப்ப - ஒப்பாக, ஈனி - மிக. 

௩.௭. நரகு ஈனும் மறம் - சரசத் 

தைத் தரும் கொடும்பாவம், தாரை 

wr - நஈக்ஷத்இ.ரப் பெண்கள். 

௩௮. சம்பு- சிவபிரான். சோலை. 
கொவ்வைச்கனி, ௮ம்புலி-சக் திரன், 

௩௯. சுதை- மகள், தமியே- 

தனிமையாக, ஒழுக்கவிதி- gens 
சட்டளை. பொன்னில் ஃ- வியாழன் 

மனைவியை. சான்ற-சாட்சி, 

ed), தணரந்திருக்ச- பிரிர்திருக்ச, 
இன்பரெருப்பு - காமாக்கினி, 

Fs க.ரவால் -- மறைவில், இர 
வாளி - சர்இரன், ௧௫.- கர்ப்பம். சா 
ன்முளை - புத்திரன், 

௪௨, மதியான் ....... eb Sr em, 

அமைச்சன், - வியாழன், 

௪௩, ஒற்றுவர் - தூதர். ௮சுரேர்தி 

ரன்-௮௪.ரரதலைவன்.சரண்-௮டைச்ச 
லம். 

௪௪. உடற்பார்வை - சரீர விழி, 
(ஆயிரங்கண்கள்). அலங்கற்கு- மா 
லைக்கு. கோவுக்கு -- பசுக்களுக்கு, 

| அலங்கல் - ௮அசைதலையுடைய,



ரா குறிப்புரை, 

  

enema RAE Ee Erte களம. 

    

௪௫, ஏதிலர் -சட்பும் பகையுமில் 
லாதார். இழுவேமும் - காமிருவரும், 

இன்று - இத்தினததில், மோதுக- 
யபத்தஞ்செய்க, இ.திமகன் - ௮சுரன், 

௪௪, ஈச்கு- ரிரித்து, தயர்க்கு 

அ௮ஞ்சி- துனபத்திற்குப்பயர் த, கா 

தீ.தி- சாப்பாய், புக்கவரை - புகுந்த 

வரை. புரவாரை - காப்பாற்றாதாரை, 

புரவல. ரா - காவலரென்று, 

காவி - Por. ara. sire, 
கு௮ளைமவர், 

௪௮. சனெமுக .. சோபம்வளர, 

மன்ற - மிச. மலரோன் - பிரமன், 
௪௬, ஒழிமின் - நீக்குங்கள், உறு 

வது - செயற்பாலது, சொற்றனர். 

சொன்னார். கற்றவன் - வியாழன், 

உய்த்திகொலாம் - விடுப்பாயோ, 

ட௰, தேங்குழல் - மணக்குங்கூர் 
, தீலையுடையதாளை, அரசன் - வியா 
ழன். நிதிப்பெயர் - பொன், பயர்த- 

பெற்ற, 

Qs புர்திவைத்துப்புசல்க - மன 

தாரசசொல்லுக, புதனைக்கையில் 

Maggie Dera gre. 

டஇ௨. ௮வை-சவை, ௮கசோச் 

ச . மனச்சுண்ணாற்பார்த து, ஈவை - 
குற்றம். புகலுற்றிபெவள் - சொல்லு 
Sor naar, 1 CL Guar, 

. ௫௩, நாமகள் - ௪ரச௨/இ, வரன்- 
பிரமன், தையால் -- பெண்ணே, 

இழுச்கு - பழி. ஒ.றுப்பவர் - தண்டிப் 
பவர். 

Ge. அலர்தாற்றல்-பழிகூறுதல், 
ஏனையரா் - பிறர், வேதனை -பிரகனை, 
அணிக்சிதிரோன் - சச்இரன், புந்இி - 
நந்தனை... பயக்தேன் -- பெற்றேன், 
,சதுகெள்று- விமையில், ௮ர்தணற் 
கு- வீயாழலுத்சூ, ப 1. பாக.   

  

இடு, கூய்- கூவி, தத்தம்- தல் 
களதங்கள், 

௫௬, முயற்கூடு- சந்தின், உரி 
மை -- மனைவி. சயற்கு ... மீனுக்கு, 
மாடு . பகைசெய்யும், மயல்கூடும் - 
மயலால் சேர்ர்த, பைங்கூழ் - பயிர், 
செயற்கு - செயலுக்கு, CaF pig ~ 

H PEGG 
் ட௭, பங்கயன் . பிரமன், கழு 

வாய் - பிராயசசித்சம், செளரியகாடு- 
பாண்டிராடு, ௨£ர - வடக்கு, இரி 
யும் - கெடும், 

௫௮. காசினி - பூமி, g Bude ~ 
முன்போல், சண்டா ன்- செய்தான், 

௫௯, gal .-- தடாகம், கடி. - 
மணம், படி - உவமை. படிவம் - வடி. 
வம். 

௬௰, நிரை - வரிசை, இவள்வன- 

விளங்குவன, 

அ௮ல்லதாஉம் --- அன்றியும், 
அதான்று . ௮து௨ன் றீ, கயிரவம்-- 
ஆம்பல், 

HE. 

௬௨, அண்டு - அவ்விடத்தில், 

௬௩. சோடு- சுரை, 

சுடு, வம்மின் ---- வாருங்கள். 

சென்மின் -- போய்விடுங்கள், வாய் 

இய - வளைந்த, 

௬௬, இலம் - வீடு, 

௬௭, உத தி- சடல், வளை-சல்கு 
உயிர்த் திடும் - பெற்றிடும், 

சற, எழா - எழுந்து, மெய்யும்- 
உடலும், 

ட ௪௯ விற்கு .. ஒளிக்கு, பொற் 
குடை - அழகிய குடை. 

௪௦, தோயம் - நீர், Baw   செல்க ல்



குறிப்புரை, டக் 

  

as. 

so. 

௪௪. அ௮ண்ணால் - அண்ணலே. 

தண்ராரம் - குளிர்ந்தகங்கை. அண்ட 
ளப்பான் - வியாழன், களத்திரம் -- 

மனைவி, 

௭௫, மழவுருவம் - இள வடிவம். 

௪௬. இரவி... சூரியன், முடுதி 

யீர்ப்ப -.... விசைத திழுப்ப, ஆலம் .- 

விஷம், 

உய்த்துணர்வு - ஆய்ந்தறி 

சூரியன் பூஜித்த படலம், 

( 263. டெ 2 ௮2 2 

° 
௧, புடவி- பூமி, பறிதி- சூரி 

(பன. 

௨. கலினம் - கடிவாளம், பதா 

கை கொடி, ஈட்டவன் - ரேசன் 

௩... அற. மிக, நிரப்பு. வறுமை 

கனந்றுதல் - சுதெல், நீறி.. சாம்ப 
லாச, தமைக்குறக .. தம்மையடை 
நீது. 

fF, நரரா.ரணர் - இருமுனிவர், 

வற்சரம் - வருஷம், வனம் - 
துளபம். வீயாமல் - சாவாமல். 

௮. பின்னவனே ... $ம்பியாகிய 

பார்த்தனே, செறல் - அழித்தல். 

மறைத்தவன் --. வேதியத் 
சவ, இயற்சை வடிவைமறைச் தவன், 

௪. 

ட 

௰௩. புகர் - வெள்ளி. wre — 
விட்டுணு- 

௰௫. யாச்சை- உடல், கண்ணு 

வது - கருதுவது, மதிப்பது, கற்ப 

காதி - கற்பகமுதலிய, 

௰௬. மெத்து- நிறைந்த, 
னம் - துன்பம், 

வித 

  

  

  
  
  

வய வடிய வையலயை 

Wer,  திரிபுவனம் . மூன் NEVE LD, 
யாழ்முனி - நாரதர், 

20, மூசுற்ற. மொய்த்த, சன 
[கரம் - கோயில், 

உ௧. அஞ்சம் - அன்னம், 

௨௩. பைத்சாமா .. பசசைக்கு இ 

ரை 

௨௧, மிபில் - வலி, குடைதல் 

மூழ்குதல், 
ச்சுடு 

வெள்ளாற்றுப்படலம். 

(இ): 
௪. தொல் - பழைய, மதிமரபு - 

சந் இரகுலம், 

உ ௩, ஆயவனே-- தாயனையவனே, 

®. உத்தரம் - வடக்கு, கொடுவ் 

குன்று - பிரான்மலை. மணிவாசகர், 

  

  
மாணிக்சவாசகசவாமிகள். நித்த 

லும் - தினமும், அழிபடும் - வணவ் 
கும். 

௬, பொருரை . தர்மிரபர்ணி 
யாறு, பாலித் திடும் --. தர்சருளும். 

ஆலித் திட - களிக்க, 

௭, வாதவூரிறைவன் - மாணிக்க 

வாசகசுவாமிகள், சையடிரி - சைய 
மலை, 

௮, பருப்பதம் - மலை. மிசை- 

மேலே, பொன்வரா - மேருமலை: 
சயல்நாட்டி - மீனச்கொடியை நிறு 

த்தி. 
1 ம. தில்லை - சிதம்பரம், உவரி -- 
கடல், 

௰௨. மூதாதையர் - சகரர், 

On, நதியின் - ஈதியைப்போல. 

மடு, சர்தம்- சர்சனம், கோட் 
டகம் - கரையிடம்: 

  

  
3



௧௮ 
  

De, அச்சம் - சங்கமணி, உருத்! 

இராச்சமணி, 2 தோல்-யானை, புலித் 
தோல், புன்னாகம் -- புன்னாசமரம், 

பொருர்தியபாம்பு, பதம் --- உணவு, 

திருவடி. பொருவ - ஒப்ப, 

௰எ. பொன்னாசம்புயமெய்தி -- 

அழிய தாமரை மலர்களையுற்று, 

இலக்குமிதம்கெய சிற்த மார்பு பொ 
GS. அழி- சுடல், சக்கரம், மின் 
னார் சங்கம் -- பெண்கள் கூடம், 

ஒளிபொருச் இய சங்கு, மணியை -- 

முத் துச்சளை, செளத்துவமணியை, 
துன்னார் - பகைவர். 

Of. மிகவாரணக்கள்- அதிகமா , 
கச்சங்குகள், மிகவும் வேதங்கள், 
எண்கணுறீஇ --.- கரடிகளையடுப்பக் 
கொண்டு, எட்டுக்சண்களுற்று. ஈல்ல 

வனம் - ஈயமானமீர், ஈல்ல ௮ன்னப் 
புள், சொல்லவள் - சரசுவ.இி. 

௨௨. தாமம் - மாலை, வடரகுண 

பால் - வடடுழக்கில், 

சவேதகேதுபூஜித்த 

படலம், 

2௧, பையரா . படமூள்ளபாம்பு, 

வையம் - பூமி, 

௨. பொன்னி - காவிரியாறு, 

௩. மறு-மந்திரம், 

மூழ், கலை - உடை, 

௪. புகூஉ- புகுந்து, மா - ௮ழ 
ய, போதகம் - யானைச்கன்று, 

தோய்ந்து - 

டு, புள் - கருடன், அன்னம், 

௮. உலராது- வாடாது, ஞாதி 
யர் - தாயாதிகள், ஆதுலராய் - தரி 

த். இிரரகி, மாதுலர் - மாமனார், 

௬. பரை - உமை, 

PST 

  

    

குறிப்புரை, 

  

தடாதகைப்பிராட்டியார் 

தவம்புரிபடலம். 
மடு 

௧, தாய்- உமையம்மை, பாய-பர 

விய, 

௨. பூருவம்-முற்பக்கம். 

௩, கடனை - அபரக்கிரியையை, 

அரியணை-சிம்மாசனம், ௮௫லம்-௨ல 
கம், 

டு, சவமான-மங்கலமான, இசை 
வெற்றி - இச்குவிசையம், 

௬, முத்தனம்-மும்மூலை, 

௮. சண்மணி-உருத் திராக்கமணி, 

௯, பவப்பிணி-பிறவிகோம், தொ 

டக்கு-கட்டு, 

௰௪. கயற்றுவசம் - மீனச்கொடி, 

'சேடி-தோழி. 

௰௨. ஒலியல்-சலை, ஆலவட்டம்... 

சால்செய்வட்டம். பிசசு - பீலிச்குஞ் 
சம், தளத்தலைவர் - சேனாஇப இிகள்- 

போத-வர, 

௰௩, சனம்-மேசம். வனம்-£ர். 

0௪, சுகம்-சளி, புகலரிய-சொல 

ழிகரிதான. 

௰ி. பணிவேர்தன்- ஆதிசேடன், 

de, சோடரம்-குரங்கு. 

௰௪, புயல் - மேகம். பொக்கர்- 

சோலை. ௮யல்-பச்சம். ௮ரி-சிங்கம், 

௰௮. மாது அங்கமுடைய-உமை 

யை சரீரத்துடைய, மாதங்கம்-௮ழ 

இய பொன் மாதங்கு௮ம்புயன்- இல 
ச்குமி வஏிக்கும் அழகிய மார்பையு 

டையவன். மாதங்கம்- யானை, பற 

ழ்-குட்டி, முழை-குகை, 

0௯. வல்லி௮ங்கம் - கொடியின் 

உருவம், ஒசிதர- துவள், வல்இய



குறிப்புரை. 43. 

  
nee 

as -- Gardena) Qlorés, aor 
சரர்-வேடர், வல் இயஙகள் - உலிய 
வாத்தியஙகள், தாறு-புதை, 
வல்லியம்-புலி, மாதிரம் - ௮ண்டம், 

௨௭, ணர் - பூகொத்து, பார 

தி-சரசுவதி, அளைந்து-சலந்து, காற் 

இிசை-யமன் இக்கு, (தெற்கு), * 

௨௮. பலவு-பலா, பாடலம் - பாதி 

ரி. வழை சுரபுன்னை. குலவு ௮ம் 
கள் மலர் - வீளங்கிய அழகிய தே 

னொழுகும் மலர் - ஈலல௩கம் - ஈல்லபு 
ணை, பிலவககம்-குரங்கு, 

௩௰, சகுலம்-8ரி, அடல் - வலி, 
ஆமபல்-யானை, அறகு-9ங்கம், 6 

௩௧. இறவது - அழிவது 

௩௨. இமிரம் - இருள், புங்கவா- 

உயர்ச்தோர். 

௩௭, ௮லச-வாட, நோந்ரறாள்-த 
வஞ் செய்தாள், . 

௩௮. நர்ததல் - வரு$சல், wT 
ண் - மதில், 

௩௬, மாசம்.௮காமம், துப்பு-பவ 
படி-பூமி, 

FW, மணமும்-விவாசமும், 

ளாம். 

  

சு ந்தரேசபபடலம். 

க 
௪. இருர்தவளகஇக்குடபால்-பெ 

ரிய வெள்ளாற்றின் மேல்புறம், பொ 

ல்கமுற் - மிகுத்துற, குணதிசை-£ழ் 
த்திக்கு, முரு து-மயிலினி றகடி.முள். 

௨. இலாய்கலி-தென்னை.. துணை 
ய-ஒப்பாக, கருப்பு-கரும்பு, விணை- 
விண்ணை. அரம்பை ~ வாழை. மிடை 

நீது-நெருங்கி, பணை-வயல், 

௩. சாய்-சுடுகின்ற, தரளநிறை.- 

மூதிதுவரிசை, ஆய்-யா வரும் சவனி 

  
          

  

          

35 5&6, கன்னன்மணி.கரும்பின், 

ழூ தஅ-பொம்சம்-மிகு தி. குவலயம்- 

குவளை, மது-வண்டு, 

௪. செ.ற-வயல். சேணுடு-௮காய 

நத இரம், விபுதர-தேவர். கான். 
மணம், 

௬. வனம்டனைபவன்-துள௫ மாலை. 

யணியும் இஞமால், அ௮னம்மூடுகுவ 

ன்-௮ன்ன ததை ஈடத்தும் பிரமன், 

௮. துணி- துண்டம், சடிலம்-௪ 
டை., கூவிளந்தார் - வில்வமாலை. 

௯. நிம்பமலர் - வேப்பமாலை, மச 

ஒூரவடி-வில்வமரத்சடி. 

௰. களம்-கண்டம், 

Os. கமலவிலை - தரமரை யீலை... 

சோயான்-பற்றான், 

௰௨. புலரி-விடியற்காலம். ஆற் 

௮பு- செய்ய, பாலன்-ெழ்றியையுடை 

யான், 

௰௪. அருட்குறி-சிவலிக்கவ௨டி எம்.. 

௰௫, கூ.விளம்-வில்வம், மீலைர்த.- 

சூடிய, மறைவலான்-வே தியன். 

WET, 

OS. 

வேசம், 

கூவிளம்-வில்உம்.கழ-மணம்... 

பருப்பதம் - மலை, இருக்கு. 

௯. புகூ௨-புகுந்து, பன்னி-மனை 

வி. மகார்-புத் இரர். துன்ன-நெருஙக.. 

௨௰. பாறதி-பால் சயிர், சேயம்.தை 

லம், சரத - சர்தனம். ௮முது - நீர். 
ஆனைர்து - பஞ்சசெளவியம், 

௨௪, தனம் - ௮ன்னம். பலகர்க் 

சம்-பழவகை, நி தனம்-ரைவேத் 

யம், ஆராசனம்-பூசனை, போதம்-ஞா 
வப் 

௨௨, தமி - தனி, 
௨௩, சே-இடபம், சலம்பு-மலை.. 

ஆற்றினன்-செய்்.த. 
௨டு, துணை-இரண்டு, 2ப-கெட.



aw குறிப்புரை. 

    
  

திருப்பணிப்படலம், 

22 
௪. பொருப்பு- மலை. சவிகை - 

கொடை, விருப்பணி-விருப்பமுற்று, 

௨. மருச்சாலும்-மணத்தைக்சக 

கும். பொதுளும்-நிறையும், சாலி- 

நெல். co, 

௩. விபூதி-ஐசுவரியம். பசுபதி. 
சிவபிரான், 

டு. நிதிச்சிழவன்-குபேரன். மி 
ளிர்-விளங்கெ, 

௬. முகமன்-உபசாரம். குடமு 

னி-அகத் தியமுனி, (வடதிசைக்க தி 

பன் குபேரனென்பது கவனிச்ச) 

௭. இக்சவிப்பொருள் மிசப்பரக் 
தீ சாமெ, அதற்குள்ளோரிடத்திற் 

கோட்டையும், அதற்குள் ஈகரும் ௮ 

ரசர்க்குரியவை, இவவுரிமை பெற் 

நிமையானே காட்டுக்கோட்டை ஈக 

ரத்தார் என்ற பெயர் வர்ததென்ற 
படி, 

௯. மருத்துவசாலை - aus Quer 

0௪. கழற்பசப்பூங்கொம்பர் - கற்ப 
கத்தின் பூங்கொம்பு, கற்பை மனத் 

திற்கொண்ட பூங்கொம்பையொத்த 
பெண்கள், 

Wh, ஈடைதட்கும்--டையைத்த 
டுக்கும். 

0௪. கூலம்-பொக்கிஹம், எல்- 
ஓளி. கலம்-பாத் இரம், 

OO. கற்று-ஈற்றுப்பசு. அத்த 
னை-௮வ்வளவில், 

ட லத. சருப்பக்கிருகம் இல்லாதவ 
ர் சிவபிரான் என்றது பிறப்பிலி யெ 

ன்றபடி. ௮௮தத-ரிறைத்து. 

௰௯. அருத்தம்-பொருள், வியப் 

பு-ஆசசரியம், 

௨௰. கோடரம்-குரய்கு, ஆடரங் 

கு-ஈடனசபை., பொ தியாசலம்-பொ 
இயமலை, 

௨௧. இமயப்பொருப்பு- இம௰யம 

லை, புதல்வி.மகள், பயிக்கம்-பிச 

சை. இருசுடர்-சூரியசர் இரர், சனகர்!   ம்-கோயில், 
௨௨. ரசலெதன்-தோழன். புட்பக 

வேர்தன்-குபோன், நாட்டம்-சண், 

தளி-கோயில், 

ட ௨௩. மூங்கல்-யானை, வேழக்க 

ன்ற-விரசாயகர், கோட்டம்-கோயில் 

நியமம்-சோயில், ௨௪. 

௨௫. பள்ளி-கோயில், 

௨௬. பொடி-விபூ தி. ஏற்றுக்கொ 
டி-இடபச்கொடி, 

௨௭. வரி-புலி, அங்கம்-சாத் இர 
ம், பரியஙகம்-கட்டில், 

௨௯. அன்னமறியாதவர் - பிரம 
னாகிய அன்னத்தரலறியப்படா தவர். 
மாலைவனைசாலை-மாலைகட்டுமிடம், ௧ 

ருவூலம்-பொக்வெம், 

௩௦. கோபுரம்-இர் இரனலூர். குயி 
ல்வித்து-செய்வித்து. 

௩௪, குழுமுவித்து -தொகுப்பித் 
து. வாசசியம்-வாத் இயம். 

௩௨. ஒங்கல்-மலை,   வெ 

செல்லையனார் திருவிளை 
யாட்டுப்படலம், 

| ௪. தேற்றும் - தெளிக்கும், 

௨. சயம் - வெற்றி, தளை- வி 
லங்கு, விபுகர் - தேவர், சச. இர்     | இசாணி,



குறிப்புரை. ௨௧ 

  
எமனை     

௩, தாயை- விட்டுணுவை. தர் 

தை - சிவபிரான். பூர்வமுதல் - ஆ 

Slap se, £€ம்.ச் திசையில். தழ. - வய 

ல், 
௪. குறி- பேர், 

டு, வலவன் - விட்டுணு, 

௭, தவளத்தும்பி- வெள்ளையா 
னே, 

௮. தொல்லை - பணடு, இறைவ 

னார் - வெபிரான். முல்லைகாவலன்- 

லிட்டிணு. யாத்து - கட்டி, மதத 
னர் - கடைந்தசார். 

௯. வர்தியார் - வணஙகாசவர். 

வடலையீன் -வடவாமுகாகனெியை 
“igure. 

Ww. 

Ws, a7 - விஷம், முந்தை 

போல் - முன்போல், தும்பி - யா 

னை, உர்தி- கடல், நாசர் சாகருல 
கம். 

கலுழன் - கருடன், 

le... ஏகதந்தன் - விராயஜார்த் 

இ, ஓகை - மூழ்சரி, உத.இ -சடல், 

0௩. இடுக்கண் - துன்பம், இரி 
யாது - தளராது, ஆடகச்சடம் - 
பொர்குடம், 

WF, வெஃகி - விரும்பி, மாயன் . 

திருமால், 

OO. மாயமாது -மோடனி, உன 
ப்பெனுமது - ௮ழகாகியதேன். வி 

..மிவாய் - கண்ணாயெவாய், 

௰௭, பேதுற்று - மயங்கி, இகல 
ன்மின் -பகையாதர், வாய்மு தலிய- 

மெய்கண் மூக்குசசெவி, இருகடத் 
தீமுது - இரண்டு குடம்போன்ற த 

னமும் ௮முதுபோன் றசொல்லுமுள் 

எயான், 

௮. எல்லை - சமையம். தயித்தி 

உயர் - அசுரர், உழி - இடம், 

  

    
  

  | 

௨௰, நசைத்த - விருப்பமூ ற்ற, 
விவ ற்றனர் - மடிர்சார், குசைத்த - 
தீரு பைப்புல் ர னிபோ ன்ற, 

௨௩. இற்ரார் -அழிந்ரார். சாப் 
பண் .. நடு, 

௨௪. பெருமாலின் - பேராசை 
யால், சூரகுபேரன் - சூரியசர் தரர், 
மால்- விட்டு, 

உடு, உருத்து - கோபித்து, கம். 
தலை. சுதை - அமுது, 

௨௬. தகுவக்கோடியோர் - ஐ௪ 

ரக்கொடியவர். பாறு - சூரியன். கு 

ரஙுகி - சந்திரன், இற்ரைச்கும்- இ 

ன்றும், நாகத்தின் - பாம்புருவால, 
ஆகாயத்தில், 

௨௭. நாலை - கடல், அரியரி 
வை - விட்டுஸப்பெண் (மோனி) 

௨௮. 
ம்பு. குளிக்கும் - வளைக்கும், உட்கு 

ற - லெட்கமுற, 

௨௯, அரீமலையர் - பெண்கள், 

வரி - வண்சி. கழை - கரு 

வேட்பர் - விரும்புவர், மாலுறம் - 

விட்டுணுவுற்ற, ஆசையுற்ற, 
௩௰, வேட்ட - விரும்பிய, மா௮ 

ல் - மாமல, கூட்டரவு - கூடுதல், 

மறைக்குரிசில் - பீரமன், 

௩௧, ஆதி - ஆவாய், வேற்றுழி - 

தனியிடத் தில், 

௩௨. முராரி- விட்டுணு, செல் 
வி- காலம், பவவம் . கடல், தெ 

வ. பகை, 

௩௩, வேணி- சடை, அப்பனா 

ய்காவல்- தச்தைதாய்காத்தல், பொ 

ன் வேணியாற் றர்தைலெபிரானென் 

பதையும், கருங்கடல் மேனியால் 
தாய் திருமாலென்பதையும், செண் 

டாயுதத்தால் பசைவரைச சம்மரித்
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து அ9த்தாரைக் காப்பவனென்ப 
தையும் குறிப்பித்தப... மெய்யன் - 

புத்திரன். 
௩௪, அத்தி - சடல், மேவுதி - 

சேர்ச, 

௩௫, எல்- ஒளி, கல். மலை, ௮ 

யல்கு - விளங்கிய, சரச்குடை -௮கை 
க்குடை, மல் - வளம், 

௩௬, உர்இி- கடல், 

௩௭, வேட்டு - விவாக ஞ்செய்து, 
ஐயன் - சாத்தா. 

௩.௮. குறள் - பூசம், 
பகைவர், 

Qe pen - 

கொளீஇ - கொண்டு, 

PO, எண்ணில் -அளவற்ற, சூர்- 

சூரன், அரற்றி - அழுத, புரச்ச.ரன்- 

இர இ.ரன், ஒய்யெனா - விரைர் த. 

புலோமசை - இந்திராணி. 

மடவரால் - பெண்ணே, இருத்தி 
இருப்பாயாச, 

௩௯, 

வக், 

௪௨, அஞ்சல் - பயப்படாதே. 

தயாகா காரி - கருணைக்கு இருப்பி 
டமாயெ சாத்தா, புரப்பன் - காப்பா 
ன். இனையல் - வருர்தாதே. 

௪௩, நயனம் - கண், கரரி- இர் 

இ.ரன், காரி - விஷம், 

௪டு, வண்டு - சங்கு, காத்தி-சா 

ப்பாய், 

௪௬, மாகசா0.. தேவருலகம், சச் 

Srb- மேகம், சாதவி- மனைவி, 
696 - விரைவாக, சுந்தரி - இந்திரா 
ணி, 

௪௭, சாவலவன்-இர்இரன், ௪9- 
ச*.இரன், ௪லசம் தாமரை, ஒூயும்- 
அவ்ளும், சசி - இந்திராணி, பழங்க 
ண்... துன்பம், பொதும்பர் சோலை. 
SEAN | EBL, 

  

    

௪௮, பணிக்கும்- கட்டளையிடும், 

௮..நுசை - தங்கை, ௮௪மூ௫ - ஆட்டு 

முகச்தையுடையாள். வேலை- கடல், 

௪௯, Ceo - தோழி, சுரபதி -இ 
ச இரன். முனவன் - தமையன். 

டு. 

உருத்த - கோபித்த, 

டட, மேடமூச- ௮சமூ௫, Gu 

D COT SLOT ~ உண்ணு2மா, 

ம்- புழு, 

௫௬. கையறவு - துன்பம், அம்ம. 

னை - தரே, மையவள் - அ௮சமுகி, 

அகறி - நீங்குதி, ௮டுவல் - கொல். 
வேன், 

௫௭. 
டித்து, வீதி - சாவாய, 

கூர்தல், ஈவிரம் - வாள். 

எயிறு ௮துக்இ - UM Ss 

ஐம்பால் - 

௬, அற்றம் - சமையம், சயிலா 

இ.நந் இ sar, உரிமை - பத் இனி, 

௬௪. கயம்பொரும் .- யானையை 
யொத்த, ஆணடலை - கோழி, 

சுடு, 
௬௭, 

கோன் - சாத்தா, 

படர் - துன்பம். 

செக்கர் - சிவந்த. பூட்சலை 

௭௩, குடைர்தாலும் - முழுன 

லும், 

இரு விழாப்படலம். 

௩, உழை- மாள், சுதை -சுண் 
ணம், இவியம - இத்திரம், 

௪. விதானம் - மேற்கட்டி, யாத் 

து - சுட்டி, 

௭. கலன் - ஆபரணம். விழைவு 

[- விருப்பம். புரையும் - ஓக்கும், ஆடி- 

சண்ணாஃ, ௮ரி - இந்திரன், 

௮. பீ9- பெருமை, ௮௭௧௯. சூ 
பேபட்டினம்,
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க. மேடமஇ - இத்திரைமாசம், 

மூ.தற்பக்கம் - பூர்வபக்கம். சாற்றிதி- 

சதாத் இ, பாடு . பெருமை, 

௰௨, மது. மந்திரம், இட்டும் - 

எழுதும், 

On. வரித்து - அழைத்து. விசி 

ட்டம்- விசேடம் அங்கம்- சாஸ் இரம், 

௦௬. பதாகை - கொடி, போதுவ 
அ - வருவது, 

௨௰, பாலம் - நெற்றி, 

௨௧. வாய்தல்- வாசல், வந்திப் 
பார் - வணங்குவார். 

௨௩. இடைந்த - மூறிந்த, கேச 

றி - சங்கம். இருமை - இம்மை மறு | 
மை. 

௨௪. இரிந்து - தோறறு, தோற் 
தமுறா - பிறப்படையாத, 

௨௫, அஞ்சுகம்- அழயெடளி, கா 
கமிசை - தேவலோகத் இல், 

௩௰. கம்பு - சங்கு, எண்கணம்பி 
- பிரமன், 

௩௩, வமரைகுனித்த - மலேயைவ 
ளைத்த, முளரி - தாமரை, 

௩௫, செயிரா- கோபித்து, வல் 
விரைந்து - மிகவிரைர் த, 

௩௭. நாமம் - யெருமை, சாலி - | 

அருந்து இ. ஈல்லார் - பெண்கள். 

RAH பயசுகனி - பால் பழம், ப 

ரை - உமாதேவி, 

௩௯. கல்லுருவக்கரி- கல்லானை. 

வயமா - யானை, குழுமி - கூடி, 

௪௰, அங்கம் - ஏலும்பு, 

௪௧, பூழியர்- பாண்டியர், இவுளி 
குதிரை, 

௪௪. தடவை - ஈர்தனவனம, சூ 

ரம் - பிரம்பு, தெரிரித்தோரே - தெ 
hes ஈத்து புருஷரோயாவர், 

    

  

      

  

  

௪௬, கமலமலர்ச்சொம்பு - இலக் 
GLA, ஆனை . இடபத்தை, 

FO. பாரம் . Seng. பதப்புணை _ 
திருவடி த்செப்பம், 

௪௯, துப்பு - பவளம். சுவர்ச்சம்- 
சேவருலகம், அகலம் - உலகம், 

ட௰. சலசை - இலக்குமி, முருகு 
- திருவிழா, 5 

rman 

விளங்கிெயம்மன் விளக்கே 

படலம், 

௪. பண்ணவர்-தேவர், விரவி- ௪ 
லந்து. விறல்-வலிமை, தறுசண்-௮ 
ஞ்சாமை, 

௨.  களம்-கண்டம், உள்ளி-ரினை 
தீது. விள்ளரிய-சொல்லு தற்கரிய, 

டு. ஏற்றான்-இடப வாகனமுடை 
ய சிவபிரான்-சவி.சுக்ரன். 

௭, தெரியல்-மாலை, சிலம்பு-மலை, 

௮. கற்றவர்-மலைவில், 

ம, கடி-மணம்,. படி-உவமை, 

௰௪, பொன்-இலச்குமி, க$லயா 

ள்-ச.ரசுவ தி, ௪9-இர் திராணி, 

௰௨, கு.ரல்-தொனி, ௮லை-சடல், 

DL, (இறும்பு-மலை, செய்கோ. 
செய்? வனோ. கொன்-வலிமை, குதி 

ரை முசாச்னி-வடவா முகாக்கினி, 
we, 

சல்கம். 

படையா-படைத்து, அளி- 

டு. பாய-ப.ரவிய, ௮வாச-தெற் 
கு. 

OF, அலையேல்-பெருயாயின், வி 

ள்வித்தல்-சொல்வித் தல், er pa 
ன். பயப்படுவேன், 

௰௭- உருமு-இடி,
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WS. சண் _ன-யமன், ௨௧, பருக - குடிச்ச, பாலடை - 
உ௰. தேத்து-2தசத்து, _ ॥ பால்புகட்டுஞ் சங்கு, 

சு pe t : ம். க ல- . ௨௨... வாமம்-இடப்பாச ee ௨௨, தனு. உடல், 
யமன், காம்-௮.௪சம். ட . . 

௨௩, எர்ப்பவன் .. இழுப்பவன், 

  
_.... ௨௫, மருத்துவன் - வயித் இயன், 

௨௭. மானும் - ஓக்கும், 

திரிபதார்த்தசி நீதனைப் ௩௨. கோளிரண்டு - இராகு? 

படல %, து. சித் திரபா. - சூரியன், உதகம் - 
| நீர், 

க. £27 - ஐம்புலன். ஆறு - ml ௩௪. பொசசாவாது - மறவாது, 
மச்குரோத?லோபமோகமத ப ார்சசரி 

ய மென்பன. 

௪, கதுவு-பற்றுகன்ற, 

மோச்சம் - மோக்ஷம் ஈசசாரின் றிட 

- விரும்புகின்ற, 

௩௮. இலாககலி - தென்னை, ௮ 
ரம்பை - வாமை, 

௯. இயமானன் - ஆன்மா, 
௪. சாகரம் - கடல், wach Aang ||   ரான், டக 

| ௫௩. த்து - தள்ளி, 
௮. ஒவவும்- பொருந்தும், காட் ; 

டு - உதாரணம், அரிமழத்தலபுராணக் குறிப்புரை 

0. ஆதித்தன் - சூரியன். கோ - | முற்றிற்று. 

சண், 

   




