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உ, 
6 

குறிப்பு. 
டுத் 

இத்திருப் பெருந்தோட்டத்து ௮த்தீச்சசமென் ஓுஞ் சிவகே 

த்திரம், ஸ்ரீவாசேக் திருவடிகள் இருவாய்மலர்க் தருளிய படொதுத்து 

ருப்பதிகங்களினொன்ராகிய ௮டைவுதிரு க் தாண்டகத்திருப்பதகத 
தில் எட்டாவது திருவிரு த்தமாகிய, 

நாடகமாடிட ஈந்திகேச்சர மாகாளேச்சுர நாகேச்சுர சாகளேச் சு. ரரன்கான 

கோடீச்சுரம் கொண்டீச்சுரர் இண்டீச்சுரங்குக்குடேச்சரமக்க சரங்கூறுங்கா 

லாடசேச்சா£ மகத்திச்சர மயனீச்சுச மத்திச்சரஞ் சிததச்சர மந்தண்கான 

லீடிதிரையிரரமேச்சுர மென்றென்றேத்தி யிறைவனுறை சு£ம்பலவுமியம்பு 
[| வோமே. 

என்னுந் திருப்பாசு.ர.க் இலை, நந்திச்சர PH 14070 ரண்டு இ 

திதலங்களுக்குமேலிருத்தலால், இது, துவாதராநத ஸ்கலமாகிபம 

துராபுரி2யா வென்றுலகெலாம் விபச்து பாசாட்ிம்படி விளங்குகின் 

றது. 

இத்தலம், காசி நல்லிய பென்பறுபசாசபாகாமல), பணிகர்ணி 

CONE EET GSD aN FOBT BH our லும் 2 ண்மையென்் 2 விளக்கு 

இன்றதெக்ஷணகாசியாகய இருவெண்காட்டின து மாணடி கடட 

இறர்ச ஈரானஇசையில் ஒருகுசோச தூரத்திலுள்ள து, திருவெண் 

காட்டின் பன்சக் கரோச ஸ்தலங்கள்பலவ று எழு இறந்ததகாப்றீ 
பூ. A F ச் 8 டூ hy . Cc i ர் ப் 

இருவெ௱்காட்மச நம் இங்கெழு ) கருளித்திர்த2 தார்சவ ங்கொடன் 

ட்ருளுகின்ற திவ்விப மகிமைவாயர்த நு. 

இக்கலத்திலுள்ள கார்காத்க சவளாஸ்। ஈமானரில், கல்வியறி 

வொழுக்கங் குருலிங்கசங்கமபக் சியிற்சிராதரி௮பூசகசாகிய துரைச் 

சாமிபிர்ாயவர்கள், என நு ஆ௫ிரியசாகிய பாரீ சொக்கலி ங்கே சிகர 

வாகளிடக்தில, இச்கலபுசாணத்தை alt, Oi nt ழியினி ன்றுந் தமிழ் 

மொழி பபர் ous செய்யு ள்வடிவாக்கி த்தால் 2 வண்டு மன்று மிகு 

நதி ஆசை வயத்தரடப்விரைவு HTL WwW. GO, 2) suit aff 37 By க்கு ப்பு ௦நரக 

இத் இிருவருளை முன்னிட்டுத்தமது சிவபூஜாதி நியமங்களினின் று 

மிஞ்சிப (2ஈர மாத் திரையே தொடங்கி மாச த்துக்குள்முடி த்துக் 

கொடுத்தார்கள், ௮ங்கனாாசவும், இப்புராணத்தை அ௮சூடுவிக்கும்ப 

டி கேட்டுக்கொண்ட டி பி ர்காயவர்களுக்குச்சமமத கொடுத்தவ 

சாற் கால தாமசமாகிவருஷமூன் அுசுழிர்தமையால், அவர்சாவகாசமி 

ன்னும்கோக் இதனை லோகோபகாரமாக வெளியிடாமல் மேலு 

தாமசமாகவைப்பது நன்மையன்றெனக்கரு திய ஈண்டுஇச்சிவபுசா 

ணத்தை அச்சிடுவித்தேன், 

இங்கனம், ராம. ௨: ராம.



உட. 

சிறப்புப் பாயிசம், 
eS I — 

தேவிகோட்டை 

வெ. ஆதி. மா. சிதம்பரச் செட்டியாரவர்கள். 
இயற்றியது, 
— 

பொன்பூத்த நிறச்சடிலர் புழைபூத்ச கரச்சுமுகர் புராண போதா 

மன்பூத்த விராயகனார் மலர்பூ SS வடிப்பரிச மகிமை வாய்ச்து 

கொன்பூத்த தமிழ்முனிகைச் குளிர்பூ த்த குண்டிகையிற் குலாவிச் சையத் 

சென்பூதத வரையுஇித்.ஐ.த் இசைபூத்த விசைப்பொன்னிச் சென்னிராட்டில் 

தொன்மைபெறு சுத்தாதது விதசைவ இத்தார்தத் அறைப்பு குத்தி 

ஈம்மையெலா முய்விச்ச வடமொழியின் மேயசிவ ஞான போதச் [செய்த 

செம்மைபெறுக் ஈதநூலைச் தமிழ்மொழியின் மொழிபெயர்த்து இயாகஞ் 

இண்மைபெற மெய்கண்ட சிவாசாரி யாருதித்த திறப்பின் பொம்மல் (௨) 

முக்குளகீர் மூவர்சமிழ் முன்னுளவெண் காட்டி னுக்கு மொழிமீ சாக 

இக்சதனிற் றிகழ்பதியாய்த் சவார வைப்புளொன்ருயச் செநநியான 

மிச்கருளொப் பிலாமுலையாம் விமலையுட னத்திசர் மேலி any er [ ன்மை 

தொக்சபெருச் சோட்டமெனச் தொல்லுலகில் வழங்குமத்திச் சத்தின் ம் 

- [யேத் 
வடமொழியின் மேபதனைச் தென்மொழியின் மொ ழிபெயர்த்து வழங்கு வா 

நிடமூறச்சற் றுய்வேமென் றகீசகர்வாழ் சிவனன்பா செப்பக்கேட்டுக் 

குடமுமனியுங் கலைமகளு ம.இிசயிப்பச் குற்றமறக் குணங்கண் மல்கப் [தான் 

புடமுயர்செம் பொன்னோபுச் தமுதோவென் றுலகுவப்பப் புசாணஞ் செய் 

மற்றவன்யா ரெனிற்பாண்டி, வளகாட்டி ற் காரைஈகர் மன்னி வாழுங் 

குற்றமிலா வசியகுலத் இிசாமகா தீச்குரிசில் குயிற்று மேலை 

நற்றவத்தா லுற்றபொருள் வன்றொண்டா மாணாக்கன் ஞான நூல்கள் [ன் 

கற்றுணர்ந்த கெறிகிற்போன் கவின்செயிஎச் கணமைர்துங் சைவக்துள்ளா 
டீ 

பாலருமோர்ச் தெளிதுயுமா பொதுவேத நெ றிச்சார பால பாட ் 

மேலூவா சமத்துறையே விளஎக்குசைவ வினாவிடைமுன் வியனூ றச் அஞ் 

சிலவருட் செயன்மேலுஞ் செயற்கரிய செய்வரென NEE SSC ச்ர்த்தி 

ஞாலமலி யாறுமுக காவலர்கோன் நிருவடிக்கு ஈவிற்றும் தொண்டன். (௬) 

/ 

விஞ்சையஞார் னம்மிலக்கு நிருவாண இீச்கைபெற்று விமலன் ரளைப் 

பஞ்சசுத்தி செய்துதினம் பாவீப்போன் பிள்ளையார் பட்டி யென்னுங் 

குஞ்சரவ சஈப்பெருமான் கோயிலினன் 'மாணவருட் கொள்ள நூலோ 

தஞ்சலியாப் புகழ்படைத்தோன் சொக்கலிங்க தேரிகனாச் தூயன் மாதோ. 

CRG, RATT,



பிழை திருத்தம். 
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௨௮ ௧௧௩ ௨. புந்து புகும் து 

டக 5௨ 5... ணூண்மை னுண்மை 

௩) ௮ ௨  தயதிதார் தீவத்தார 

நஸ் aS #2 போறுததி பொறுத்தி 

0 ௧௬ க் கடவள் கடவுள் 

AO ௧0௧ 2 agian a grab 

> ளு ந துணரா ணரா 

Br 5௩.௪ க் gr wlan Gh தூயகெளு 

ன Bh F நிருக்குல திருக்குல 

BD தர. ௩ கொண்ட கொண்ட 

1 9) டட) நிருபா ரிருப 

He De ௪... படிஇ பமீ.இ 

எவ டட. ௩ ௪... இவலிய இவ்விய 
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WH 6.0 க, பொறுட் | பொருட் 
| | 1 

॥ | 
  

நஜ. இப் புராணத்திற் சில இடங்களில் எதுகைநோக்கி நகரம் 

னகரமாயிருக்கும் இடம் நோக்கி நகரமாகவேவோள்க,



ட ஆ 
கண்ப இதுளே, 

இருக் சிற் மி Let te : 

பெருத்தோட்டதீது 

அத்துச்சரபு ராணம். 

காப்பு, 
மாமேவு பிரணவத்தின் மாண்டொருடா னேயென்னும் வாய்மை யாரு 

தாமேதேர்ர் துயவருள்வ தனத்தகா வுகரமக ங்கள் காட்டித் 

தேமேவ மாபூதத் இருவுருவான் மெலுமது இகழத் தேம்றும் 

வாமேவச் இச்சாத்து வாதாடு சணபதிதாள் வணங்கி வாழ்வாம். (௧) 

கங்கை மதியிதழி தும்பை வனியறுகு கரந்த படாசடில Serer ST 

புங்க வசைமுனெவ ருஞ்செய் வினைமுடிபுமன் ற மறையுமெ திர் புரிபோதா 

துங்க பிரணவமன் முன்பு களிறுபிழ. துன்ற வருநிமல சுகசாதா 

வைங்சையிபமுகநினம்பொனடிபரவுமென்றன்வினைகிறையவருணீ£தா. (௨) 

நூற்பயன். (வேறு.) 

மதிவதன வழுலகுசாம் பிகைபான் மேவி வழங்கருளத் திச்சுரன்றன் 

மாண்ப 'தாய, ஈதிபலசேர் பயோததியி னருள்விலாச நவில்சரிதம் பல 

விளங்கு ஈயங்கொள் காதை, விதிவழிசொல் பவர்கேட்போர் சொல்விப் 

போர்கள் வியணுலி னரேரச்திரராய் மிச்கு வாழர் ௮, அு.இதருவிண் சுசேச்திர 

ராய்த் துய்துச் சைவ ஈத்தாத்து விதானந்தரத தோ.ப்ஈது வாழ்வார். (௩) 

வாழ்த்து. (வேறு;) ் 

வேததெறி மகம்உளர்க மிகுசைவத் துறைவிளக்க மேகம் பெய்ச 

2 தவளம் பலபெருக சவரெலா மின்பகலர் திளைத்து வாழ்க 

பூதபரம் பரைபொலிக பூதிசா தனமலிச புரவ லன்கோ 

லோதநெடுக கடலுடுத்த வுலகமெலா ம.துமுறையே யோங்க வாழ்க, (௪) 

சடவுன் வாழ்த்து. (அத்தீச்சுரர்.) 

மதிவளர்பொன்முடியானைமலந்தெ றுவெண்பொடியானைவல்லா னேற்றுத 

து.தி௨ளர்திண்கொடியானைத தூமை மசொனேடியானை த்துழாய்மால்காணாக் 

கஇிவளர்சே வடியானைக் கரமலிசர்த் அடியானைக் கடலசுழ் வைப்பி 

னிதிவளாரர்ப் பெருர்சோட்டத் தத்திசன் றனைத்தினமு கினைர் துவாழ்வாம் 

AHS THOT DH. 

ஒன்றுமிலா செனமணிவா சச்சுருதி மூ.சனூல்சொ லெருவநீ கம்ம 

ஈன்றுருவா தியதானே ஈல்கியுமரங் கவன்பாச gauss Gly pop a 

கொன்றிருகா ழியநெந்கொண் டலகமெலாம் வளர்த்தருங்கற் புரிமைகாட்தி 

சன்றருளும் பெருந்தோட்டத் த.துலகுசாம் பீசைபாக;£மச்த வாழ்னம், (4)



௨ பெருர்தோட்டத்து அகதுதிச்சர புசாணம், 

நடேசர். 

பசவுகடம் பசர்பொ௮.நாம் பரதமுமாபதியேமெய்ப் பதியென் றம்ம, விரஅாம 

மூ.த்திரையால் விளம்பிரம சேடியனென் மெய்ச்நூல் வாய்மை, wens Wer és 

வ.தற்ிலக்சா மொருவனுயிர்ச் கைந்தொழில்செய் அய்விப்பான்பொன்,வசை 

புரைமன்றகத்சசையாதருணடஞ்செய் குஞ்சிதத்தாள் வழு த் திவாழ்வாம்.(௭) 

சிவகாமீ யம்மையார், (வேறு.) 

இுடியினி லமைப்பி லங்இச் சுடரிலூன் றியவெ டுத்த 

வடியினி லெழுத்தைர் தாக வைர்தெழுத் இலங்கச் செய்யுங் 

கொடியினி லேறு யர்த்தோன் கூத்துக்கண் டுயீர்கோய் நீங்க 

மடியினிர் சேயினோம்பு மன்னைதாள் சென்னி வைப்பாம (௮) 

சோமாஸ்கந்தர். (வேறு,) 

௮.த்தனருட் சவனேசச் தவனிடப்பா லுமாம்பிகையே 

சித்திவர்யோ கத்தின்பே திகழ்கர்த னெனுமுண்மை 

சத். தத்தா னர்தபதர் தனிஞோர்த னேர்விளக்கு 

மெய்த்தகுசோ மாச்கர்.தர் விரைமலர்ச்சே வர.பணிவாம். (௯) 

தக்ஷழைர்த்தி. (வேறு.) 
கைவிரனான் கொருசோரப் பெருவிரல்வே ராயுமிரதன் சழல்சே ராத 

வெவ்வியமும் மலச்சார்பு விளக்சவவை விலக்கவணங் சென்னு மெய்ர்தாறி 

செவ்விதெரிசத் இருவிரன்முன் பின்வளைத்து மு.த்திநிலை தேற்றி யாளுச் 

திவ்வியசன் முத்திரைப்பூஞ் செங்கரத்தான்பங்கயத் தாள்சென்னிசேர்ப்பாம 

வாதாடூ விநாயகர், (வேறு.) 

மாதானத் தமரர் வேர்.து மாதான வெள்ளி பத்தை 

நீதாவிங் கடிய னேற்கு நீதாவென் றிரர்.து வேண்ட. 

வாதாடி யருள்பு ரிந்த வாதாடு விசாய கன்பொ ற் 

பாதார விர் மேதப் பாதார வுளங்கொண்் டுய்வாம். 

' ழநகக்கடவுள். (வேறு,) 

அமர சாயக நலனுமி லேனையும் மடிமைத் 

gor னாயக ஸிரங்கியாட் கொண்டார் தலைவன் 

சமர னாயகன் மனத்தவன் சூர்முத ற்டிர்த 

குமர காயகன் சேவடித் துணைமலர் குறிப்பாம். (௪௨) 

திருநந்திதேவர். (வேறு.) 
மூன்னவ னாணை சென்னியிற் சொண்டு முன்புகப் பெரூப்புறத் தவருட் 

டுன்னுருச் சாப்புஞ் சிவாகமத் தெளிவாச் தூச்சிவ ஞானபோ தக. 

லின்னுப சேச முளங்கொடெம் wars. Gears gut சைவத்துட் புகுத 

மன்னசச் காப்பும் வஇித்தரு ணர்தி மலர்ச்சதழன் மலச்சழ லாமே. (௪௩) 

துர்க்காதேவி. (வேறு.) 

உமைத ஞூரருட் சத்தியே வடி.வுகொண் டுலகத் 

தமர சாதியர்& டெர்புரி மமடனை யட்டாக் 

(#6)



El_O/ ai வாழ்த. 

GI cé59. yor Adar peryjdlés Denpge 
கமர்ச ஞய்யகழ் பயன்றரு சன்னிதா ணமப்பாம, (௪௪) 

வயிரவர். 

அயன கந்தவிர்த் தருளுற வுிரினா லவன்றன 

வியன சர்தனைச் இள்வியச் சபாலத்தின் மிசைகெண 

பய * ன சந்தனிப் பள்ளிமால் சோணிதப் பயிக்சம் 

(௪2) பெயன கந்தணம் வயிரவற் பணிகுதும் பேணி. 

இலக்குமி சரஸ்வதி ஞானசத்தி. (வேறு. 
இருவரு ஞருக்கொண் டுலகுயிர்யாவும் திருவுயிர்த் தருளுமா சேகி 

பொருளுமெய்ப் பொருளு ஞானமும் தருமப் புனிதமுக் ஈயனசோச் செய்தி 

வருபெருஞ் செல்வி வாணிமெய்ஞ் ஞான மாதெனு மூவர்பொன் மலர்த்தா 

ளொருமையினிருமைமும்மையினிறைஞ்சியுறத்ததி த் தன்னிவாழ்வுறுவாம் 

ஆளுடைய பிள்ளையார். (வேறு.) 

தன்னைச் சேர்ச்த சர,த்சாலோர் தைய லுருவென் படலையதா 

முன்னைச் சோரர்.த மால்வெள்க முதல்வன் கபாலீ சன்கோயி 

ன்னைச் செர்ந்த சாட்குடத்திற் சாரென் படலை பெண்மணி யாய் 

முன்னைச் சேர்ந் துய் வுறவளித்தோன் முளரித் துணையெம் மூடி.க்சணியாம 

SAM OL Was gr. 

சல்லை வத்தி யெனவருணன் கழல்பூ சித்து வரல்கிடச்தாங் 

கொல்லை யடுக் நெறியாக்க யுததி கடர்ச மால்வெள்சக் 

கல்லை மிதக்க முயலாது சடந்தேழ் பிறவிக் கடல்கடப்பித 

தொல்லை wigs ழெமைப்புகுத்.து மொருவன் கமல முளச்சமலம் 

ஆளுடையநம்பி. 

எம்தை யருளா லாழியிற்கா லீர்த்த கராந்கொன் றி ரர்தழைத்த 

சந்த வேழ மோம்பியமால் சமழ்ப்ப வாவி நீர்மு. தலை 

வ௩்.து தோன்ற விழுங்கெசேய் வளர்ம்.து தோன்ற வமுதொழுகு 

கரத மலர்வாய் மலர்ச்தருணங சண்ணின் மணியை யுண்ணினைவாம், (ss) 

ஆளுடைய வடிகல். 

Cag PA சுத்தாத்.து விதரா சாங்கச் தடிர்சைவ 

போதம் விலகப் புத்தநெறிப் புகுச்து சிவத். ரோசங் சொண் 

டேதமுறுமா லுட்கவஃ இரித்துச் சைவ ,கெறிபரப்பி 

வேத மொழிழூ கந்சரச்செய் விமலன் கமலத் துணைவிழைகாம். (௨௦9) 

திநத் தோண்டத் தொகையடியார். (வேறு,) 

சவந்தரு பேத மா நடித்தரு ணாத னெங்கள் 

இவென்றனி வருச்சத் தாரித் திருத்தொண்ட சென்னும் வாய்மை 

யிவர்ச்தவே ழொன்டா னெண்ணொன் பானெனு மெண்னும் காட்ட 

நிவர்ச2ரத் தொண்டர் பாத நெஞ்சினு எிருத்தி வாழ்வாம். (௨௧) 

1 சசம்- குுக்கல் விகாரம். : ணை



௪ பெருந்தோட்டத்து அத்திச்சுச புசாணம். 

சேக்கிழார். 
ரன பாயன் கேள்வி மூன்றிற்குஞ் Hod mugs 

தோனா யாசத் தோதி யிறைமகழ்ச் தேற்பச் சென்றக 

சாரனை யானை யுய்வித் தாட்கொளுங் கருணை ஞான 

வீரனேச் குன்றைச் சைவ வேந்தனைச் சேர்ச்து வாழ்வாம். (௨௨) 

மெய்கண்டசிவாசாரியர், (வேறு,) 

அருளே மறையே புரிர்தாலி யளிக்குங் குகனே யம்மறைநீத் 

தருளே புரிவான் காழியில்வர் தருள்கா லமணர் தம்வாயா 

லருளே தின்றி யழிர்தமையி ன அவுமிலதா வெண்ணெயில்வகஈ 

தருளே புரியு மெய்கண்டா னமலக் கமலத் தாளடைவாம். (௨௩) 

அநணத்திசிவா சாரியர். 

சசலா சமபண் டி. தரெனுங்கா ரணப்பேர் தாங்கித் தமையடைந்தாப் 

சசலா வாறெண் மர்க்கதிப ராயு மடுத்தா ணவம்வினவிப் 

புகலா மெய்சண் டான்பதமே பூண்ட தலைமை யருணர்மி 

நிசமா கம௫ வாரியர் நிழல்வண் கழல்க ணினைந் தய்வாம, (௨௪) 

மறைதாளசம்பந்தசிவாசாரியர். 

அத்ச னருளா லருணந்தி யடிக எடைந்தாங் கு.மாப இக்குச் 

செத்த கட்டை யூர் அபகற் குருடு செல்கின் றநுவெனத்தேற் 

ரொத்த வுமையே திருமர்தி ரோப தேச மாகவருள் 

சத்த னமலன் மறைஞான சம்பச் தாசான் ராடொழுவாம, (2 

உமாபதிசிவா சாரியர், 

நிலவு இருக்கை யொழுகமுத நிகம ஞான சம்பந்தன் 

குலவ வருள வுட்கொண்டு கொற்றன் குடிலீற் நிருஈ்தருளம் 

பலவன் பணிவு சாட்டியருள் பாச்கொண் டனைய சாம்பானுக் 

குலவின் முத்தி யளித்தவுமா பதிபொற் ருணம் முள.த்தமைப்பாம். (௨௬) 

பட்டினத்தடிகள் அரதத்தாசாரியர். (றோவ.) 

பல்லுயிர் களுக்குச் தந்தையாய் மகவாப் பவித்திடாப் பரன்ம கவா 

யல்லொழித்செண்ணீ ராண்டமர்£் தருள்வானருச்தவம்புரிச்தவெண்காடா 

கல்லுரு நந்தி புல்லுண வூட்டிக் சவின்சிவ நாமத்தின் பெருமை 

தொல்லுல செல்லாம் விளக்கரதத்தா தூயசே வடித். துணை தொழுவாம். 

செந்தமிழ்ப்பாமாசாரியர். (வேறு,) 

தமிழே யாண்டு முயிர்க்க தமன் றருவதலது கற்கசத்தா 

லமிழ்தே வரினும் பின்முனித மன்றால் யாரும் யாவும் விழை 

தமிழே யாண்டும் பசவுகென ச் தீந்தாங் கனைய ஓியலெனுமா 

ரமிழ்தே யருளு மகத்தியப்பே ராசா னடிகண் மடிக்கணியாம் 

1 ல்
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பாயிரம். இ 

தரவணக்கம். (வேறு.) 

பலபலமுறையினுணர்த்தினுமுணராப்பான்மையேன்றனையுமாட்கொண்டு 

oie!) §) gor லுணா்சத வன்றொண்ட மணியை வரதமெய் யப்பமா மணியை 

மலமுழு தொழித்தா ளாறுமா முகநா வலகுரு சிகாமணி யென்றே 

யுலகெலாம்பரவுமொருகுருமணியையுளத்தி னுஞ்சிசத்தும்வை த் துவப்பாம். 

சடவுள் வணக்க முற்றிற்று, 

  

டாயீரம். 
சிவனருள் வாக்கி னூற்றெழுர் துயரக் தித்தடத் திற்சனற் குமாரச 

திவள்பெருங் காலிற் செல்லுபு வியாசத் திண்மத கிற்புகூச் குதத் 

தவன்மடை கெறியா ஐயிர்ப்பயிர் ஞானத் தண்பலம் பல்குற வுளமா 

மவிர்தரு நிலம்புக் குலகசெலாம் புரக்கு மணியரர்ப் புராணமூ வாறே, (3) 

பரனுலகவர்க்குப்பொதுவெனமு தலிற்பகார்தரான்மை றப்பொருள்பலவாய் 

விரிபுகற் கசசூ.த் இரவடி வாட விரவலி னுண்மையோர் வரிதவ, வருமறை 

வாய்மை துணிர் துல குய்வா னதற்குபப் பிருங்கண மாய்நின், Gay Galler 

மெய் விளக்க லாற்சிறப் புடைமை யொளிருமிப் புராணங்கட் குரைப்ப(௨) 

Caimi. 

அனைய கொன்பதிழ் நிரட்டியாம் புராணதது or & 

ரினித ரைப்பது நான்சயன் சர்சொலு மிரண்டே 

வனியின் மாச்சுதை யொன்றுவிண் மணியின் மாண் பொன்றே 

புனித நீள்செ புராணமி ரைந்தெனப் புகல்ப. (௩) 

இன்ன வைர்திரு புராணத்து ஸிலக்கமாங் இரர்.த 

மன்னி யாவரு மதிப்பருங் கார்.தமா புரரணர் 

தன்னின் மூவிரு சங்கிதை தமின்முதற் றகைத்சாய்ச் 

சொன்ன தங்கரன் சங்கா தங்கச் இதையே. (௪) 

இத்த குஞ்சிவ சங்கர சங்கிதை யிடத்தே த 

மைத்த கண்டனெம் பசுபதி மறைபுகல் சண்டன் 

தச கண்டனெம் மானயி ராவதே gon Et 

மெய்த்த சண்டன் வாழ் பிரகது.த் தியான மான்மியமே. 

இனிதி லங்குமச் இவெபரன் மான்மிய மிம்பர் 

மனி விளங்டெ வடமொழிக் கடலினும் வாங்கிக் 

சனிர றர்ததேன் கண்பொற் சுவையினுங் கவிஞர் 

ஈனியு கர்தசெர் தமிழினிற் றருசென ஈவின்றான். (சு)



சு பெருர்தோட்டத்து அத தச்சு. புசாணம், 

இச லர்திலொர் குரிசில்யா செனிற்சி௨ னன்பே 

கித் த மிக்குளா னேர்வளர் தோக்குளா னினையுஞ் 

சித்த செக்குளான் வாசமெண் டி.க்குளா னிதழிச் 

கொத்த லர்ச்சடை யினிற்றிகழ் கங்கையின் குலத் தான் (ச்) 

இங்சள் வேணியன் வொர்ச்சன நியதியிற் சிறர்தோ 

ஜெநங்ட யற்றமிழ் நூல்பல தெளிதர வுணா்ந்தோன 

றங்கள் வங்கிய வழிக்சியை சைவத் தாந்த 

தங்க மார். துச் சாமியென் றுரைபெயர்த் ே தான்றல், (௮) 

அவனு சைப்படி மறாதசெய் வுழியஃ தமலன் 

சிவனு த.ற்கணுன் வாய்மைமான் மியஞ்சொலுக் தஇிறத்தாற் 

றவமி சூத்தழுக் ககற்றுபு தூய்மையே தந்து 

பவமி ரித்தருண் மெனமனம் பற்றினே னெனினும். (a) 

அவையடக்கம். 

அவையடக்ச மாமரபென் ற.துபுரிர்த வான்றோர்த மாணை பேணி 

யவையடக்கம் பின்னுரைத்தா ரதன்மகிமை wis gore ரறிஞர் பல்லோ 

ரவையடற்$ ரறியேனூ லாற்றுதற்கோ ரறிவுமிலே னாத லாலே 

யவையடக்சம் புகன்றிடுகோவ துவிடுகோ வுளர் அணியா தஞ்ச னேனே (50) 

ஆயிலுமோர் படி, துணிர்சே னணிமணிவா சகப்பெருமா னண்ணா லென்னைக 

கூயருளா விடினுமொறுத் சாலொன்றும் போ துமெனக் கூறி யாங்குத் 

தூயறிஞ ரின்னூலிற் சொற்றொடையா தியிற்பழுது சொற்றா ரேனுர் 

நயன நீத்தெனைத்திருத்தித் இருவருட்கே செர்ப்பரெனுச் திடத்தி னாலே. 

அன்றிடையாரிகழ்ச்தாலென்புகழ்ர் சாலென்னடியே ந்கொன்றாவதின் று, 

மீன்றுடையான் றிருவருளேவாய்ப்புடையார் காப்புடையா£ மலர்ப்பாதங்கள், 

சென்றுடையீரருள்சவென த்தெளிச்திரத் சலென்னியல்பாற்ெஞானச்சர் ச 

தொன்றுடையார்யாவருக்கும் தூவணக்சஞ்செய் சனன்மேற்றொடக்சினே 
னே. 

தொடக்யெவிச் தாற்பெயர தலகுசாம் பிசைபாச சும்ச Gre 

னிடங்கொடுவீழ் நிருர் தருளும் பெருந்தோட்டத் தச்ச புசாணமென்ச 

தடங்கொளிதன் றொகை சடவு டம்வாழ்த்துப் பாமிரமே சாற்றுகாடு 

.இடங்சொடி.ரு ஈகர்ச்சர்சை மிசச்சிறப்புத் திரு த்தலமே தர்த்தமூர்த்தி. (௧௩) 

இர்இரசர். சாசருக்க மிலங்கபிரா வதசரு£௪ மியோசராதன் 

வர்தனைசெய் மாண்புகலா வதசருக்சர் இருநீற்று மாண்ச ருக்க 

தீர்திரமோர் மூசகவி சருச்சம்வா ரணேசசரு ச்கர்தா னென்க 

விர்திதழி மேடியருளி னிருகான்கேழ் வகையா யிலங்குமன்னோ. (5௪)



திருட்டுச் சருக்கம். er 

இன்னவகை ப.தினைந் து.மின்.றமிழின் விரு.த்தப்பா வெழுநாற் நின்மேற் 

றுன்னியதொண்னூற்றொன்றாய்த் தலங்கெசொற்றேன்ஞானசுகுணசீலர் 

மன்னருளொப் பிலாமுலைபான்மருவிவீற் நிருர்தருளும் வள்ளன் மாண்பே 

சன்னருளத் துறநோச்ட ஈசைச்சுவைமிச் குறுவரெனு ஈயப்பான் மாதோ. 

தழ்சிறப்புப் பாயிரம். (வேறு.) 

ஆய முதல்வன் பெருக்சோட்டச் தத்தீச் சுரமான் மியமுலகம் 

பாய வன்பிற் கொண்டுவப்பான் பரிவிற் புரிந்தான் நேவைககர் 

மேய புனித வன்றொண்ட விமல குரவன் மாணுக்கன் 

ou காரை ஈகர்வாழுஞ் சொக்க லிங்க தேசிகனே. (௪௪) 

பாயிசம் முற்றிற்று. 

ஆ. திருவிருத்தம் (௪௫) 

  

இரு தாட்டுச் சருக்கம். 
போது வளம். 

மணணிகொண்ட திருமார்பன் மு,தலாய வமரரெலாம் வர்்.து வக்தெம் 

பணிசொண்டிங் கருளுகெனப் பரவுதிருச் கோயின் முதற் பதிக ளோங்குக 

இிணிகொண்ட பூவுலூற் நிருவளங்க ளெவற்றானுஞ் சறர்.த தென்றே 

தணிகொண்டு புலவரெலார் து.திவாய்மை சேர்காட்டுஞ் சோழகாடு, (௧) 

உம்பரார்ச் கும்மருஞ்சொ லுலசெலா௮ம் பெற்றுலசெ லாழுய் சாதை, 

யன்பினா லருள்சேக்கி ழாரமைச்சாப்ப் போற்றுறமாண் பார்ர்த தொன்றோ 

ஈம்பிரா னயர்தாண்ட ஈம்பிபெரு ஈம்பியென ஈமக்கு கன்மை [சோணாடு, 

யெம்பிரான் குலச்சிறைமுன் னியற்றமைச்சின் மாண்புமுடைச் தெழ்.ற் 

(வறு, 

தாருக வனத்தின் முன்னாட் டனிப்பெருங் கூத்தி யற்றம் 

போருக குஞ்சி தத்தாட் புனிதன் தன்பால் வந்.து 

பேருகங் களினு மாறாப் பெற்றியி னின்றெஞ் Ch Co DG 

Goss Garp are செய்வஇத் தெய்வ நாடு, 

வேறு. 

பூமியிற் புனித பூமிமே லதன்மேற் புண்ணிடிர் தைவிச மதன்மேற் 

மலி யதன்மேல் விண்டுகெத் தரகர் திருக்பதி சைவகேச் திரமே 

லாமலற் றகர் சமிழ்மறைத் தலமென் pants Sordi Gesu 

பாமரு தலங்கண் மற்றவற் றஇிகப் பண்பதிச் செம்பியர் நாடு, (௪) 

வேறு. 

சோ சோழ பாண்டிரட தொண்டை தளுவங் கொங்குதிசி 

மீழரா டொன் பானிடத்து மிரு.நாற் றெழுபா ஞான்காகும் 

வாழி மூவர் தமிழ்ச்சுருதி மன்னு தலங்கண் மற்றவற்றட் 

குழ விளங்கு மொருநூற்ற த் சொண்று றஐடைத்தோர் சோண௩, (௫) 

(௩)



A Ques தாட்ட: த்து அதீ Boag yore. 

முன்னம் பலவர் திருவருளின் முறையான் மறைர்ப் பதிகமெலாம் 

பன்னுர் தலம்பல் லாயிரமேற் பல்கு மளவோ கோவையுறச் 

அன்லும் பதிகத் தலமத்திச் சுரஞ்சார் பெருர்தோட் டம்முதலா 

மன்னுக் தலமு மளப்பின்றி வயங்குஞ் சீர்த்திவ் வளசாடு. (சு) 

வேறு. 

இருமுறை சண்ட சோழர் இிருமகற் தேர்க்கா லூர்ர்த 

வருமுறை நீதிச் சோழ ரனபாய ராஇச் சோழர் 

பெருமுறைத் தெய்வச் செங்சோல் பிஞ்ஞச னருள்வி எச்கஈ 

தருமுறைச் சைவ மோங்கத் தழைப்பதிச் சென்னி நாடு. (cr) 

தமிழ்மறை தர்.த செல்வர் தாம்பல நாடுஞ் சாரர்தத் 

தமிழ்மறை தந்தா சேனுர் சன்னிடை முழுதும் வைத்தே 

தமிழ்மக ழிறைகை யொப்பஞ் சார்தர வெளியிட் டெல்லாச் 

தமிழ்மறைத் தலமுஞ் சீர்ப்பத் தந் ததிவ் வ$தண் ணாடு, (௮) 

பொன்னிமா நதியின் சார்பாற் பொன்னிரசா டென்ப தொன்றோ 

பொன்னெலாம் புவன மெல்லாம் பொருவறப் பொலித லானும் 

பொன்னிரா டரிநி றத்தும் பூவினும் விழைச்தெஞ் ஞான்றும் 

பொன்னிவா சத்தி னானும் பொன்னிரா டின்ன நாடு, (௯) 

இப்புவி காட்டிற் கெல்லா மிடையமார் தயிரீ தென்னு 

மப்பறி -றலோர்ர் தக்கா டனை த.துந்தன் சென்னி மேற்கொ 

டிப்பிய மகிமை வாய்ச் த திண்மையாற் சென்னி காடென் 

றெப்புவ னங்க ஞம்போற் நிருஞ்சிறப் புடைத்திர் நாடு (௧௦) 

எத்திசை கோக்க னுங்கட் இெமுஞ்செய் பைங்கூ ழீட்ட 

நித்திய திக ளோட்ட நிறைமலர்ப் பொழில்க ளீட்டஞ் 

சத்தியப் பொருட்டே வாரஞ் சாற்றும் தேவ கோட்ட 

மெத்திய பொலிவு காட்ட விளங்குமிவ வளங்கொணாடு, (௧௧) 

தேட்டமன் சவா தாரஞ் வன ,மதனா லேனை 

நாட்டக காணச் Fa ஈஇிகள்பற் வலவெஞ் ஞான்று 

மோட்டமன் னாயிர்கி லைப்பண் புற்றிடு குறிகொ லென்ன 

லீட்டமன் னீர்மா டென்பே ரெங்கஹுர் தஇிகழ்மிர மாடு, (௧௨) 

எங்கணுங் கழனி மல்கு மெங்கனுச் அழனி பல்கு 

மெங்கணு நெற்போர் சல்கு மெங்கணும் பொற்பே புல்கு 

மெங்கணும் பாவ னங்க ளெங்கணும் பாவ னங்க 

ளெக்கணும் பாவ னங்க ளெங்கணும் பாவ னங்கள். (௧௩)



ao ' ZN ச _ ௪ 

BRM VT FH Rok, 

எங்கணு மருவி யோடி மெங்கணு மருவி BO 

மெங்கணும் பன்ன சாலை மயெங்கணு மன்னை சாலை 

யெங்கணு முழவ சங்க மெங்கணு முழவ ரங்க 

மெங்கணு மான் மீநாட் டங்க ளெங்கணு மான்காட் டங்கள், 

மலைவளம் பரவு ரறல்லை மலிவளம் விரவும் பண்ணைத் 

தலைவளம் பொலிய நெய்தற் றகுவள மலிய மோது 

சலைவள முழங்குஞ் சைவக் கவின்வளர் தழங்கு ஞான 

நிலைவளம் பேரின் பூட்டு நிறைவள றீர்கா டெங்கும். 

போற்றுமிப் பெருஸ்சர் நாட்டுப் பொதுளம் விரித்துக் கூறு 

மாந்நலின் றெனகூிங் கென்பா ரறைகமற் றதற்கு காணே 
"நு. ௫ , உ. ¢ , . பூ ் 6 ௪ % சட உ 

ஜெற்றமுற் நிசைச்சப் பெற்றா லெத்தகை யோரக்கு முற்றா 

மேற்றுணை மழைச்ள் ராதி தெரிச்சவா விளம்ப லுற்றென். 

மழைவளம். 

வானிறச் சச்சு வாள்மா மாணுற வாணி லேகி 

நீரிற வவரி யுண்... ந் நிலையுயிர் தமச பத்தாற் 

போளிற மாரி றத்தாய்ப் போந்திசா சதஞ்சார்் சாக்குத் 

தானிறஞ் செர்த சம்பை சார்க். து.விண் படார். த கொண்டல், 

படர்முகி னி?ல.பில் செல்வப் பற்றின ரகாதை கூறு 

மட்கு முணத்தி ர்த்து மாண்பினர் முன்மபாற் சையத் 

தடவரை சார்ம்தன் ஜெயு தகஙகழன் றஐமைகது பண்டைத் 

wel காடரீமலங் கழன்று தூயமை அன்னுயி Sor GOT GOT மன்னும். 

ஈூஸஐசரஞ் சார்ச் சத மலினமற் றொளிர்த லண்பர் 

LD vs FM GE AR ow ன் முன் est மாச் கீ ர்ர் மிதாளிர்சள் மானு 

if லக ட் ஃ0 ன் CLD py ற் ‘a rad He 0 த றி BB MIB தருச்சிப் ம்பார்க 

on bar GUTS PDD ot D&M gall 5.559 ors. 

சென்னி பிர் சைய வெற்பிற் செல்லுங்கா லிறு மார் தெய்சி 

யன்ன த யடித்துப் பெய்தால் கமைந்து லீ ழ்ம் திலககு தோற்ற 

மின்னருண் மெய்கண் டான்பா லெயதரு ணர்கி யாண 

வற்றிலை a) CBU 9. ub வணிக்கிய நிலைமை காட்டும். 

மேசச்தின் ாநீர் சைப மேவிப்பல் வரவி யாறென் 

(7B So) 57 0 HVS போற்ற வாங்குற லரு.ம றைக்கு 

Cusggar றன்பாற் சத்தி யியைபிற்பல் ஓருவா யால 

சோகத்தை நீககி யுப்வான் ரேன்று தம் போலு மன் மற, 

(S510. 

ஜாய இரிரின் ரொழுகருவி சளவச் தொடைய னிரைபுரையு 

முய்ய வியலா அடலனொழுகே னக்க ளொலிவண் டினமுறமழும் 

பைய மயில்ச சமர்வேங்சை பாவிர் திரபூ சசன்றுணையுஞ் 

செய்ய வத்திச் ஈரலிங்கஞ் சவணு மனைய இரு.௦௯ ய, 

(௧௪) 

(௧௬) 

(௪௪) 

(௪௮) 

(em) 

(2.0) 

(௨௪) 

(௨௨)



௧௦ பெருக்தோட்டத்து அத இீச்சுரபுரணம். 

Garg. 

கொங்கசைநின் நிழிபால் கண்டு தெவிட்டுறக் குடிப்பா ஞாவ 

ம்ங்கண்மிக் சோடிச் செல்சே யாமென வாங்காங் குள்ளார் 

தங்களுண் ம௫ழ்ந்து சென்று சையவெற் புச்சி நின்று 

மிங்குல குய்யப்*போது நீத்தங்சண் டின்பு கரவா, (௨௩) 

இராவணன் கயிலை மாண்போரக் திற்கொணாச் அய்ப்பான் சென்றான் 

பசாவுமிச் நாட்டார் சையம் பல்வட.ஞ் சேர்த்தொன் ரகசி 

விராவியீர்க் இன்றா ரென்ன மே.ற்பல வருவி Quncr Bg 

தராதலச் தேகு பொன்னிச் சண்கரைச் செயிவர் பல்லோர், (௨௪) 

சிவனிடச் தூல மீன்ற சிவையுறு மியலா லாவி 

யெவைகளூ முய்வான் போது மின்னருள் வெள்ள மென்ன௪ச 

இவணுறு சைய வெற்பிற் செல்லு.௨ செயலா லார 

யெவைகளுந மூய்வான் போது மினியகா விரியி னி த்தம். (௨௫) 

வாலஈச் தூர்சி றப்பால் மரைமல ரயனை மானும் 

பாலனச் தபிவி ரத்தி பயிற்றலான் முகுந்த னேருங் 

Enver sé துறச் சென் மாண்பாற் கண்ணுதல் விழையுந் தென்சொற் 

தலஈற் றவன்க மண்ட லோதகம் தேக்கு பொன்னி, 

மேவறு, - 

அயனகரமர்க்தோராசுவேண்டுறச்சென் றவிர்சடை ச் துஞ்சியோரமுனிவாய்த் 

அுயருறப் புரும்,த மிச்சிலாய்க காதிற் ரோன்றியென் படலைசெர் க௩்கை 
யோர் முிக மண்டல் துற்றொரு கோட்டுக் மயலுறச் சிவன்பால் வைகி 

கயமுவச் தொழுக்க நர தனம் புகு£த கவின்மிகு சிறப்பதுப் பொன்னி, (௨௭௪) 

னி] 

இயலபினி ற்பளிங்கொ த் துறுமலைச்தேனையெ ழின்முலைப்பா றயிர்நெய்யை 

வயலினிற் கருப்பஞ் சாற்றினை யீர்த்தவ வண்ணமா யேமெனச் கடல்சார்ர் 

தயர்வசன் றத வா யசமகஏழ் பொன்னி யைம்மலளஞு சார்ச் தவை யாய்ப்பின் 

னுயவருள் செவன்றா ளுநீஇச்சிவ மயமா யுடங்குவாழ் புற்கல.ரொக்கும் (௨௮) 

bs. 
குன்றுறழ் புயமேல் வள்ளிமென் கொடிமுன் குலவிய திருகலங் குறித்தோ 

குன்.றுறழ்காற்கோட்டி பர். தன இடப்பூங்கொடியினைவளர்த்தமைகு றித்தோ 

குன்றுவ தன்னை வரத தந்ைத குன்றவிற் கொண்ட துங் குறித்தோ 

குன்றுதோ ரூடுங் கும.ரனக குறவர் குலர்தொழ வமாவத குறிஞ்சி. (௨௯) 

உயர்பொரு ளெனமே வாஇிற வள்ரொள் ளொளிமணி யா.திக arn s 

யுயரவென திதினைமுன்விதைத்து றுபயன்கொண்டு துபெரிதென நுகர்ச் துவ 

ருயர்மறைமுடிமேலரசுஃற் நிருக்தாங்கொளிர்சைவமேற்கொளுூழின் தி[ப்பா 

யுயவெனக் கொடுதத் சம்மத மேற்சென் றுண்மைகோச் குசனிலார் போல 

சாளத்தி யணுச விருண்மல வலியைக் சடிர்தெனத் தடிர்தெறு மியைமுன் 

வாளிற்கண் ணப்பர் வதக்இத்தற் போதம் வழங்குதல் விளங்குற வவஷூ 

ஞளத்தற் களித்தாங் இறவுளர் வேட்ட,் தா.தியிற பட்டவே னத்தா 

ஞைளை த் தண்ம லர்ச்சேவடிக்குகன் றிருமுனலம்பெ றப்படை த FOO Mie LILITH



LA ட 4 
இருநாட்டுச்சருக்கம், 

குன்றவர் மகளி ௬ுடிப்பன குழைகள் குலவுகா சடுப்பன (தழைகள் 

வென்றிகொள் விழிசண் டி.ரிவவு முழைகள் வியாககி/ர மடுப்பவு முழை : 

ணன்றொளிர் தரள முகுப்பன கழைக ணங்சையர் மொழிகஞங் கழைக் 

சொன்றுபல் லருவி தருவன மழைக ும்பர்சின் திழிவன மழைகள் (௩௨) 

இறவுள ருமையி வமையுரி காச மேழைய ரல்குல்பைர் நாகம் 

பொறைதரு மொண்பூண் முலைமிணை காகம் புயலெதி ரொலிப்பு 618 GF 

சிறுமிய ர௬மசைப்ப மலர்வது மசொகஞ் செயல்வகை யெவைகளு மசோகம 

விறன்மயி தூர்தி விழாக்கொணாள் விசாக மிசைவதை வனத்தவி சாகம் 1 

அழகயெ தஇருச்சிற் றம்பல முடையா" சென்றருட கைபெழுத்த மைச்தாங் 

கெழுதிய சுருதி யருளிய மணிவா சர்வா €சர்சர் தரர்ஈங் 

கழுமல மணிஞுற் பெரியாதஞ் சுர.திச் கண்ணெடுச் தேத்துகண் ணப்ப 

முழுமணிதருமிவ்வனசரருலச்சர்மொழியின்முற்றுறுங்கொல்பல்லுகங்கள். 

தங்குலமு தலென்றொங்கு பேசார்வச்தழைச்தெழக்கண்ணப்பரிணைத்த
ாட் 

பங்கயம் பரம்ப ரைப்பணி புளிர்தர் பரவுமக் குறிஞ்சியில் கொயுத், துங்க 

வெற் பெறும்பீச் சரஞ்சிசா மலையே தூ யாட் போக்கிரச் தின்முன், னெங் 

& G0) யகன்வாழ்மலைத்தலம்பலகொண் inet SION MEIC Gils) sor EA. 
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அண்டர் த$்பொருட்டேபாற்கடல்கடைக தாங்காலத்தாலாலமிட்டலேஈ் 
தவ 

வண்டசோ டமல னருரினறு லமுச மளித்தன மவாககவவா wor Dea 

வண்டர்தம் பெண்டிர் பாற்குடங் ௧௮ நதா ரமுதெமக் களிப்பரா தலினிவ் 

வண்டர்வாழ்நிலனோ ம்புதலகடனெமகிக ன்ராழிமாலளிப்பதுமுல்லை. (௩ ௬) 

பன்னெறிகளையுச்சழுஉம்பொலுச்சைவபசப இியண்டன்பொத்பொ௫வ
ன் 

றுன்னுயி ர௬டனா யியக்குபு கரும அய்ப்பித்தாங் இதம்புரி தொழில் போ 

லின் ஸிலத்தண்டர்பொதுவரபல்லான்மேய்த இயச்கலாற்பசுபதிப்பெ.பர்பெற் 

தக்கிரையேகு மிடந்தொறு முடன்சென்றவை புசிப்பித்திதம்புரிவார். (௩.௪) 

குடத், கியர் கொங்கைச் குட த்தியர் அத்தச் குடத்தியர்ஈடத்தியற் குடத்சன் 

குடத்தியல்பான்மு ன்னெடுச்தியல்கரக துரு டி.ச்சனனடி. ச்சனர்முன்மினா 

குடத்தியல்பான்முற்குடத்தேர்காே மகொடுத்தருள்பெறு துமென்ராங்குக் 

குடத்தியல்பான்முற்கொண்டுயாபூவைகுலவு றுகெறியினேகுவரால், 
(௩௮) 

இடத்,துறு விறகற் நீயெனப் பாலிற் நிகழ் தரா செய்யென மறைச்தெவ் 

விடத்தனு நிறைந்த சவனைரால் காணே இி.துவென வாரசுசொல் சுருதித் 

தடப்பொரு ணேர்காட் கெரெனப் பொதவர் சா ௦7 ணியைக்கடை.ந் தும்பால் 

குடத்தியர் கடைச் அ மாயராய்ச் சயசென் குறிப்பொரு ணனிவிளக்குவரால். 

பூவைதன் னடிமே ல ரவினஞ் சூழப் புடையிறால் வெண்மதி பொரு£த 

வாவினம் பொழிபா னிலனெலாம் பரவ வாயிடை நிற்றலவ் வா 

தூவளை பரித்த கரன்பயோ தீதிமேற் றுலங்கர வணையுற அணையு 

மோவற வங்கண் மேவுபல் லண்ட ரு.வன்பரி சனங்களை யுறழ்வார். (௪௦) 

பலைக வலை ee we ee ne eee ee een 
2 

1 வனத்து ௮வி--மலைகெம். சொறு, சாகம்--காய்வகை, 
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௧௨ ட LASS தாட்டத்து HS திச்சரபுசரண ம். 

பூவையாமலாப்பூங்குழல்கள்பைம்பூவைபுகன் றிடுமொழிகண்மென்பூவை
 

தாவற காளும் வளர்ப்பர் ஈம்பாவைச் சாற்றரும் வடிவு செம் பாவை 

கோவமென் தயிர்க்கு மதரவாய் கோவை கூடியின் புறுவா தங் கோல 

மூவரி னிடைய னாயதச் தேவை முன்னிவாழ் வுறலவர் தேவை. 

லு. 

(௪௧) 

சைவமக்திரமென் றுலகெலாமுணாரர்.து தலை:பிசைச்கொண்டுவர்திறைஞ்சுச் 

செய்வமம் இசகூம வாயிர முலகர் திருக்திய மொழிக்தருண் மூல 

ரெய்வமக் இரந்சட் குள்ளுயி ராமைக் ரெழுத்திசை பரப்பிவெள் ளொளியே 

செய்வமச் இரனை $ யழைத்தவா னாயர் திருக்குலத் தவரிவ சம்ம, (௪௨) 

உலசெலா மூயத்தென் மறையமு தூட்டி யோம்புவா ௪ மாதாவுக் 

ஃலலொப் பொதிசோ றளித்தபைஞ் ஞீலி யால்டர் களமசன வுமைபொன் 

முலைகிலா வழு. துண் டருண் மணி பதிக முழுது ஜெடுங்கள முதலா 

sagan தலம்பழ் பலதனில் வாய்ப்ப ஈ.ற்றவம் புரிஈ்தது முல்லை. (௪௩) 

மந்தம். 

இச்சிலத் துதித்த செங்குபூ காதி யாவுமொண் சாலிவண் பயிரு 

மெர்நிலச் தணியாய் விழிக்கெலா மின்பா யியனமகா இச௫ட்குத வியுமா 

நந்நில,த் தருக்க ளாலுமிச் ஈலங்க ணமக்கிலை யெனச்சு. ரா இபனிச் 

செந்மிலம் வளர்க்குங் கஉடனெமச் கென்றே சிறப்புறப் புசப்பது மருதம்(௪௪) 

வேறு. 

உயிசென வெழுச்சோ ரைஈதை யுடை மையா னெசுர்வே தம்மே 

யுயிசென நான்கு வேதச துட்சிறர் தொளிரு மாபோ 

லுயிருடற் குயிர்கி லேத்சா மோதன முதவு நீரா 

லுயிரென சானிலக்து ளொளிர்வது மருத மொன்றே. (௪) 

பூவனமணம்போல் யாண்டும் புணர சத்தி யின்பாற் 

பாவன வருளின் வெள்ளம் படர்ச் து.று பான்மை போல 

மாவன முடல்சூழ் வெற்பின் வர்தொழு கருவிப் பொன்னிச் 

வன வெள்ளம் பல்சாற் றேக்குபு செல்லு மெங்கும். (௪௪) 

தாயாதம் மூலைக்கு டச௮,ச் கமசைஇ யுண்ண வோடுஞ் 

செயா்ச சென்னப் பொன்னித் திருதி நீத்தங் காலிற் : 

பாயவச் தூர்க டோறும் பல்குபல் ஓுழவ ரன்ன 

'தூயவா ரமுச மாங்குச் சூழ்வயல் வாய்மடுப்பார். (௪௪) 

சைவச் சண்டு மூட்டுச் சாழ்றயான் கேட்டு முட்டென் 
றிவ்வுரை புசல்வேர் துள்ள மெனச்குழை யாவ W OSL 
செவ்வீரீர் புகலும் சாழிச் சேயருள் வெள்ளம் புக்க 

வவ்வ.ர சளகெ இழ்ந்தாங் கணிநிலங் குழைந்த தன்றே. (௪௮) 

எத்துணை மாறு பாட்டி னிஎருறாச் சொடிய வன்மைச் 
சித்தே யென்னி லும்போ இத்திடு சிவொசான் சர்வ 

ச,த்திமா னென்னில் யாரே தப்புவா ரொப்புரறாம 

லித்திறங் காழிவாழ்வா லிளகிய வரசாற் சண்டாம். , (௪௯) 
மவ வ் வெட்க 

  

8 வெள்ளொளியே செய்வ.தாசய. மக்திரம்--சயிஎனம்



தி நநாட்டுச்சருக்கம். . 

காழிவாழ் வருட்கை தீண்டக் காவலன் HOLES கெஞ்சி 

லாழு மவ வினைமுன் போழுற் றறிவொளி யெழத்திர்ச் சாங்கு 

மேழிகொண் டுழவர் பல்கால் வியனில முழு,த சாலில் 

வீழ்மணி யெழப்ப சம்பு மீதுகை் தொப்புச் செய்வார். 

கவுணியர் குலதீ பம்பால் சமழ்திரு வாய்ம லாந்து 

வெமணி மந்தி ரச்சொழ் ஜெளிப்பவத் தென்னர் கோமா 

னவிருளத் துறீஇமு ளே த்தாங் சக்நிலத் தழவர் சொற்க 

ஞூவசைமிச் குறத்தெ ளிப்ப வடன்முளைச் தெழுஈது பல்கும். 

வழுதியர் கோனு எஞ்சார் மர்திசச் சொன்மு ளைத்தாங் 

கெழுசிவச் தமையின் பைங்கே ழிலங்குச லென்ன விது 

முழுவர் சொன் முளைப சப்பூ.ற் ரோக்ககின் றுலகெ லாமுர் 

தொழுவம் பணியா தியார்க்கு மெனுமறைத் துணிபு ணர்த்தும். 

அக்தொளிர் வெம்ப சார்த்த மாப்புறச் தினுர்தா பிச்.தச் 

செகத் தயப் பேணுஞ் சைவா சிரியா்போ னாற்றங் காலி 

னகத்துறு சாறு கைக்சொண் டப்புற நிலக்தா I 6 ge 

செகத் துய வுழவர் சத்தஞ் 2வனிற் பேணல் செய்வார். 

தெளிபரி பாகர் நெஞ்டிற் வெமுசல் விளக்கம் வாய்ப்ப 

விளை புமின் பமு.ஐண் டன்ன வசத்தராய் விளங்கல் போல 

வளகிறை சொலவி எம்பி மள்ளா்மங் கையர்கண் மாக். 

யளவறு சொல்வி எம்பி யவசரா மிவையு ரைப்பார். 

கெருகல்யான் வருவீர் காளை நீவக்தோ மஉன்றான் சென்றா 

சொருவன்வச் தார்கண் மற்றோ ர௬ுற்றன னெருது சின்றான் 

வருகளை வளர்ந்தார் சாலி மள்ளர்கள் பிடுங்கிற் றென்பார் 

மருவிடச் தணைபால் கரல வழுக்கற்பார்ச் குணர்த்து வார்போல். 

வருகவென் பாரை யெம்மைப் போசென வழங்கிற் றென்னென் 

ஐருகுறீஇச் சினப்பர் Codur லழைச்சல்சேட் டெ.ிர் பிசாசி 

விரைபொரு கூச நோ்நீர் விளித்ததென் பறக்தா வென்பார் 

பரியமாங் கனியெனா த்தென் பழமுதிர்ம் சனசு வைப்பார். 

கோதறு வெண்க டற்கட் குடி.யன்காப் புறுமா லன்னான் 

சாசலன் பிரமன் போதின் சட்குடி, யன்மற் றெங்கள் 

சாதியே தால மேலாத் தலைச்கொளு நீச தாகும் 

திஇனஞ் சாதிபோனஞ் சாதியார் இறத்தின் ழென்பார், 

ிவமு.த லொளிரு எச்.து வாசனா மலஞ்சேர்5 தாலைர் 

தவிரெழுத் தறைர்து சேட மறகச்களைச் தப்ப யன்கொள் 

பவசென விடையி டைச்சார் பல்களை சட்டுச் சாலி . 

யவசையி னுயிரின் மேலு முழவரின் புறவ எர்ப்பார். 

SR. 
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(@s) 

(6௨) 

(9௩ ) 

(௫௪) 

(௫௫) 

(டு) 

(9௪) 

(6௪)



௧௪ பெருக் கதோடடத்து அத்திச்சரபுசாண ம். 

சன்னருண் மகதி ரச்சொல் சார்நெடு மாம ருள்ளச் 

இன்னருட் சைவப் பைங்கூ ழெழிலுறச் சண்பை வள்ள்ல் 

பின்னரும் பதிகத் தண்ணீர் பெய்தலி னுழவர் சாலி 

கன்னிலை யுறகீர் செவவி மாடினின் றுய்ப்பர் பின்னும். (௫௬ 

மேனிமிர்ச் தெழுபைஞ் சாலி வெண்கதி ரீன்று முற்றி 

வானிறம் பச், பொனமை மரீ இப்பழு.த தவ்வி யத்த 

மானின்முச் குணவி யத்த மற்றவற் ராலீசன்பா ‘ 

லானம ருருத்தி ரன்மா லயன்வரும் தோற்றங் காட்டும். (௬0, 

பணியுமா பணியே யென்று பகாசரு சு௬.தி வாய்மை 

துணிபுரேர் காட்டி. யாங்குச் சொல்கதிர்ப் பரம்பொ றா 

மணிகெடும் தலைவ ணங்ூ வயங்கல்கண் டுழவ சன்ன 

வணிகிலம் புரக்கும் வேர்தி னருணினைம் திறைஞ்சிச் சூழ்வார். (௬௧) 

கதிர்விசும் பிறைவ னேசண் காணமா சம்மே லோங்கக் 

கிரிக்! தரிகி ட.தீதிக்சனவரை யெனவு யாதி 

மதியணி புனிசன் சொன்ன மலைவளை த் தாங்கர் கெற்போர் 

ம.தியணி மலைகள் சாய்த்.து மாடெலாம் விரிப்பார் மள்ளர். 

Gan. 

என தபுன்மொழியென் நிகழ்ச் இிடாதுள்ளமியைத்தமிசாவசகாதன், புனித 

மான்மியங்கொண்டின்பு ம்பெரியர்மிபாலரிப்பரப்பிமிலற்றினங்க, ணி த 

கைத்தொதக்கிப்பலாலம்டமுபா ்சரிகாற்றினினனி தூ.ற்றிரெ ன்மண்
 கோண் 

டனையமான்முயம்பக்குவர்க்குஞ்சொல்லவர்போலறுவகைபாத்தளித்
 தல ப் 

[wor 

டைப்பொருளக 

(௬௨) 

ச.ஸிகளின் மூன்மிற சிறச்தசன வவைமுறி கரு துபல் சிறப்பு 

ணனிமிகு வளனும் பொலியுமிப் பணையே நால்வர்சொற் பதிகங்க ணனிசா 

ரன கவண் புகலி சமலைவீ ழீயை யாறிடை மருதுபொற் கோயி 

லினையன தலம்பற் பலவுள வம்மா விச்பிலப் பெருமையா ரிசைப்பார்.(௬௮௫ 

நேயதல் வேறு. 

ஏனை நிலங்கட்ச சதிபருறித் தியல்பன் மேனு மினி,ச ஸிப்பார் 

யானை நிலமின் னதற்குரிமை யியல்பி னுடையே னீதல_தாஉ 

மேனை தனையை மீண்டு இத்காள் விழை£து மருகா யி௨ண்ம ணந்தா 

ஞனை யுடையா னெனவருண னார்வ மிகப்போற் றுவகெய்தல், (௬ 

புறவ மூகர் து போற்றினன்கான் முளைபோற் றியமுர் நீர்த்ேேதேவை 

கறவ.முகர் தன் னுறுமலர்ப்புன் னாக மூல நறுநிழலிற் 

சுறவ முகர் த லங்குமருப் பூன்.றித் தொழுது முன்படைத் ச 
(௬௬) 

spa (psi gam பரதர்பரத் தியர்க ணாளு நனிகளிப்பார். 

கலைநீர்ச் உடலு ளாழ்பொருளுட் கண்ணா னோக்கி யெடுக்குகர்போ 

ல$ைநீர்ச் கடலு ளாழ்.துவர்சங் கார மாதி குளித்தெடுப்பார் 

கலைநீர்க் கடலு ளாழ்பொருளுட் கரை? டர்க்கு விரிக்குசர்போ 

'லலைநீர்ச் சடலுட் பொருள்வாரிச் கரையின் விரிப்பா சப்பரத், (௬௪)



இருசாட்டு௪ சருக்கம். ௪௫ 
x 

இனைய நிலக்கோ ரிறைமகன் சோங் இருரீ நியச்சிச் கருடன் போய்க் 

கனைமின் படுத்துப் பொருள்கொணர்தல் சலனூர்ச் தருள்வெண் சாட்டடிச 

டனைய ராய மகாலிங்கர் சாரு மகாசோ டு ற்றொருமீன் 

முனைய வடிவைத் ததிற்பொருகண் மூ.இிரச் கொணர்க்த செயல்காட்டும், 

பிரிவி னிரங்கு ஈரைநோகடிப் பெரிது மிரு்கு முஃஇமஎன் 

(7௪ மாயு மவன்றுவச முழுமீன் கு.வால்சண் மி/கக்களி துதி 

இரித லெவ.னை மெனவலைஞ; செருட்ப ஈ வாரி னிலையெனப்போழ்க 

தரிவை மாரெல் கண்ணிணைநே ரகமெக கேத் றஹெனச்சிரிப்பார். (௬௯) 

வெள்ளி மலையொன் றேவடபான் மேயர் தென்பாற் காளச்தி 

யுள்ளிட் டோங்குஞ் சிலநால்கொண் ணொவ வீண்டேோ வாயிரமா 

வெள்ளி மலைகேர் காண்டுமென வியர்து நினைந்திவ் வுலகுய்வா 

ள்ளி யோபல் லுப்போங்ச லுமண் ரமைக்கு மிட ம்பலவால், 

எனைய சுவைய் பொருள்களுமீ இன்றி யமையா தெனச் சிறந் I 

மனைய வுப்போங் கலைத்தலைசாய்த் தறலிற் சுரைப்பார்க் சஸிப்பாசஃ 

தெளைய பொருளோங் Seno grips இறுமாப் புறுவார்ச் கறிகுறியே 

லனைய நிறைவொன் நிலாதிறுமாப் படைவார்க் கந்தோ வறைவாரார்.(௭௧) 

(௭0) 

௮மல னமலைக் கந்தாங்கச் சருள வதன்பி ன௨னருளா 

னிமல னாஞ்சுச் தரனுபமன் ஸனி௰ன்கும் போற்ப வன்னாரை 

யுமைசேய் ஈம்பி சேச்கிழா Gums Baucper Cerys yo த 

விமல வதிபச் தரின்குலத்தோ ரிவரே லினிராம் விளம்புவதென், (ere) 

அனச டைஞை யகஞ்செவிகண் ணவன்பா லாகீகிச் செல்பொழுதுச் 

தன சன் றனைத்தன் வசத்திர்தத சண்பு சார்ச்சாய்கீ காபெல்ல 

வணமா முல்லை வாயினெய்தல் வாயில் சலிகை யத்தச ் 

மனலவாம் பெருந்தோட் டம்மு,தற்றே வார தலங்கள் வயங்குமிவண். (௪௩) 

பாலை. 

சூறிஞ்சி முல்லை இிரிந்திடைஈற் குணமாண் டுச்சிப் பொழு துளதா 

Wns a படினுஞ் சாரசிலப்பே ரியைர்தம் பணத்தி கோட்டமாீ இச் 

செறிம்,த வாகை மீக்துபஃரூ த Bie ரரரிம் பாஇகளால் 

விறந்த பயன் பற் பலவார்க்கு மேவ & ளிச்ரும் வீரர்பாலை. (௪௪) 

திணைம-பக்கம் வேறு, 

வரைவெடிமுத் தினமுறவா மலகபல மான்கனறின் வர். ௪தாச்ச 

நிரையினிறிம் தோடுறமா னிறமேதி வயல்புகமே ஸணிமிர்பாய் வாளை 

திரையுழக்க வளகழைமோ தஇடத்தரளம் விளமோதசத் தீம்பழங்கள்[ காட்டும் 

விரைபுகபோசகமுதைப்பவெரீ இத்தினைமேய்க்தைர்திணைகள்விர
வல்.(௭௫) 

| வேறு. 

பத்தல னறிவு.கண லிசேட சேடப் பள்ளியிள்மேற் பார்சடலிழ் பள்ளி 

கொண்டோன்,பத்தினியாய்ப் பாணமா யூர் மூன்னாப் பண்புறுமா லுரச்தா 

சற் பயில்வும் வேண்டா, சுத்தருவா னிகிமணிமுன் னாய வெல்லா மவிரு 

வணை யரசம்வெறுத் தருட்டியா கேசனிச்சரைபுக் சாரூர்வீழ் நிருத்த ல்ச் 

சாட் டின்னசையே லிதன்பெருமை யிசைப்பார் யாசே, (௪௬) 

ஆட திருவிருத்தம் (௧௨௧) 
இருகாட்டுச்சருச்கம் ம ற்றிற்று. 

உ ஆரினிலை--ஆத்தியிலை



EH. பெருந் ?தாட்டத்து அத் 2௪௬ சபுசாண ம், 

இரு,தகரச் சருக்கம். 

உலகமெலாம் பற்பலவுண்-டுய்யான மெயையுமி சற் சொவ்வா சென்பான 

பலவளமிள் வகலமெலாம் பன்முறையு ஈனிபார்ச்,துப் பார்த்திவ் ஜரை 

யுலகமெலாம் புகழ்பிரச த.த்தியா னம்மெனமுன் னுசைச்தா னம்ம 

பலவளனுஞ் செறிசுவாச்சபதியாஞ்சுச்தரனெனில் யாம்பகர்வதென்னே(5) 

போதுந்கர் வேறு. 

பொன்மை சான்றபன் மாடங்கண் மிசையெலாம் பொற்ப 

வின்மை சான்றவச் ரமணி பதித்தொளிர் விதத்தான் 

மூன்மை சான்றசண் ணுசலரு ஞரருவென மொழியு 

சன்மை சான்று தஇருப்பெருமச் தோட்டமா ஈகசம், (௨) 

ங்க ரீன்மணி மாடங்கண் மரகதச் சுடர்ப்பொற் 

பைங்கண் மாடஞ்சொற் பயிர்களெஞ் ஞான்றும்வாழ் பழன 

மெங்க ஹும்பசக் சொளிர்தலா னிமாசல மீன் ற 

ஈங்கை போல்வதச் இச்சப் பெருஈ்இிரு ஈகரம, (௩) 

சயழமு கத்தன வாடலை வளை த்தவக் a CHD 

கயமு கத்தன வாடலை வளை தீதவகீ கவிஞ 

னயமி குத்தவா தாடிய கணேசன்போ னாடு 

சயுமி குத்.௧.து இருப்பெருச தோட்டமா நகரம், (௪) 

இச்செய்யுளின் மூ,சலடியை, ''சயமுகத்தன் அவ் ஆடலை வளைத்த? என் 

றும், கயம் மூகத்து ௮ன ஆடி அலை வளைத்த? என்றும் பரிச, 

முை றயே கயமுகாசரன.ஐ ௮௪ வெற்றியை மடக்கிய எனவும், வால் 

களிடத்தள்ச அர்த ஆடுகின்ற அலைகள் வாள கலா யுடையனலவாகிய என 

வும் இரண்டாம.யை, கயமுக ததன் ஆள் தலை வளைத்தஎன்றும் கயம் B.S 

தன வாள் தலை வளத்த என்றும் பிரித்து, யானை (ps al ens sel 

ஆளுதலைத் சன்னிடத் ச் கொண்ட எனவு ம், இழிவுகெடப் பொன்னா 

ளியை இடக்தோறுஞ் சூழ்வித்த எனவும் பொருள்கொள்க, 

wie ents se பார்ப்பதி கண்மணி யெனலாற்" 

கலை.பி லங்குமா கரவரன் காதல மாண்பா 

pads ont § தனி மொழியினோர் குமரனை யொக்கு 

நலனி றைர்தபல் வளத்தத.ம் PERT BETD. (டு) 

இச்செய்யுளின் முதலடியில், மலைவில்லார் ந த.ற்கண்மணி பார்ப்பதிகண் | 

மணி யெனத் தனித்தனி கூட்டி முருகனுக்கும், மலைவு இல்லாதவர்கள் 

ுதலுடின்ற பாரிலுள்ள ப திகளுக்தமணி எனலால் என்று ஈகருக்கும், 

இசண்டா மடியில், மான் விளங்கும் மாகா ௮ரனது புத்திர மாண்பாலென 

முருகனுக்கும் கலைகள் விளங்கும் ஆசச மேன்மையை யாவருங்காசலிக் 

இன்ற மாண்பாலென நகருக்கும் பொருள்சசொள்க, 

வீதி யெற்கணும் விழாவணி மாடொறும் விளங்கும் 

வேதி யெங்கணும் வீதிகோத் இிசசலன் விசவும் 

பூதி யெங்சளும் புறத்தகத் திருளறப் பொலியுஞ் 

சோதி யெங்கஹுச் ததைதரு திருப்பெருர் தோட்டம், (a) 

்” $ தனிமெரழி--நிருபபதம்



் இரு்சரச் அருச்சிம், 

மேச னாவினும் பாரதி வீற்றிரு? தருளும் 
மாச வன்னி யத்தினுர் திருமசள் வாழும் 
போசை யார்சணின் ஞானவண் மகண்மிசப் பொலியு 
கசன் வீற்றிருர் தருஞமத் தச்ச சகரம், 

இதி ரன்னய னிச்திரை கேள்வன்முன் னிமையோர் 
வக்து வச்த.பி ராவக சாதனை வணங்கித் 
தச். மிட்டகா மியம்பெறீஇ வாழ்பெருக் தகைத்தா 
னதி சாயக னமர்பெரும் தோட்டமா நகரம், 

உம்ப சாதியா வருந்நினம் புகுதலா லுமைசே 
ரும். சாதிப னருள்கொடு போதலா gyre 
ஈம்பு நூர்லச்க மாதியென் சொற்பொரு ணவிலு 
சம்பி சானமர்ம் தருளு௦த் திச்சுர நகரம், | 

நெறி.பி னீற்குவ கதிர்களே மாடநீ ணிரையா1 
லறிவி னீ.க்குவ முலைகளே யறப்பணைத் திடலாற் 

செறிவி னீ.ல்குவ கழறரு காய்களே செலுத்துங் 

gos னீ௰்குவ யாங்கணும் பூங்கணைச் குலமே. 

மெலிக்தி ரங்குவ மணிச்கலை மெல்லியர் ுசுப்பே 

கலங்கு நீர காவிரிப் புதுப்புனற் கதிப்பே 

விலங்கி யோடுவ வடைந்தவர் மிடைர்ததி வினையே 
சலங்கு லாவிய இருப்பெருர் தோட்டமா நகரம். 

வேறு, 

பொழில்கள் €ழ்ப்பெப் பு.து5ற வாறுபோயச் 
கழனிசென்று சதிர்விண் ணெழுப்புமா 

லி.தி௮ செய்தார்ச் கெதிர்செய் வலியிலா 

சொழு௫ யேனைய ராலங் குஞற்றல்போல், 

ச்வள மாடமேற் சார்மதி வானதி 

இவள் வளைப்பொரும் வெண்டி ளைச்சிகைப் 

பவள மாடஞ்செங் கஞ்சுகப் பாகன்வெண் 

சவளம் வான்கரிக் தேிறங் காட்டுமே, 

இர்.து காந்தமா டத்திழி வெள்ளங்கண் 

டெக்தை சுக்ர காத னருளென்பர் 

ந்தை தேர்ந்தெப் பொருளுஞ் சிவமெலு 

மர்த வாய்மைநேர் கண்டென வாண்டையோர். 

சன்னல் சூழச் சமுகுபின் குழ்தரச் . 

சென்னெ லோக்குவ பாண்டிமா தேவியர் 

மன்னை சாப்போ டமைச்சர் புறச்சாப்பு 

மன்ன வோங்க வளர்சைவ மாண்பென. 

.... சீரம்புநாலீண்டுச் செவஞான போதம், 

4 நிரையால்நீல்குவ என இயையும், 

கள் 

(௪) 

(4) 

(=) 

(40) 

(4௪) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

்.. (சர)



Hef பெருர்தோடிடுத்த அறிஇச்சசபுர ரணம். 

பளிக்கு மாடங்கள் பாக்கிற பொறாள்களைச் 
சளிக்கு மாறெதிர் யாவர்க்குங் சாட்டித்தன் 
ஜொளிச்ரு எச்.ஐ விசப்பொரு ளஞுண்மைசேச் 

தெளிக்கும் போருட் டேசா் போலவே. 

nig னங்களு சால்வசைப் போதுகண் 
(bis erates anc sy வர்ச்சென்றும் 

aig னங்கள்செய் வார்கொள மல்குமா் 

நிச்ச னங்கள் வரையார் தரு,சல்போல், 

சனி லங்சளி யாரச் செறிஈ் தபொற் 
சேெனி லம்சளி யாரச்செல் காவினில் 
வானி லாங்கலி பாக வளமஇி 
வானி லாங்சலிமாச வளம்பொரும் 

(௪௪ 

(௪௭, 

(௪௮) 

சேனில் ௮ங்கு௮ளி ஆரச்செறிர் த பொன்மயமான தேநிலம் (தெய்வ 

நிலம்) சளி கிஹையு படி மேற்செலன் த காவிலுள்ள மேலான இலாங்கலி 

யித்றக்கெய வளப்பமுள்ள மாகமதியான 2, 

கயையுடைய அமிராவதமாவினது கவள தை ஓக்கு 

இங்க ளோடு? மூதர் திளைப்பவான் 

சந்சை சென்னி சலப்ப வலங்கல்சான் 
தெக்கும் வீழ்ரிச் தேசபா சேசன்டோன் 

தங்கண் யார்க்கு மடிநிழல் செய்யு 9 மால், 
் 

பணைவி ரிர்௪ பரர்.தூ€ழ் வட்டமா 
யிணர்செ றிர்து முறைவிரிர் தேவா 
னணவு கொன்றை செருச்திச ளாதவன் 
புணரொர் சாலபொழ் ஹேரிழ் பொலியுமால். 

அறிவொ டோப்புச் சடைப்பிடி வாய்மையாஞ் 

செறிகி ஹைச்குண மில்லார் சிலரவெளி 
யூறவி எக்கலி னாவன்முன் னோங்கிவிண் 
சனி பழத்தின் விளக்கு கெறியெலாம். 

போத மன்பு வணகச்சம் பொறைநிஹை 
யாதி யுர்ளத் தமையப் புறங்காட்டா 
மேதை யோரின் விசபல மா.தளை 
மீத யார். து பழுத்து விளங்குமால், 

உலசசெய் சன்மைமுற் ௮ள்ளு2க் சொண்டகை 
தெரிய யாவர்க்கும் சாட்டி. esate 
பெரியர் போலப் பிதங்குலி,ச் சொன்றிலா 
லிரி திராட்கைசண் மேவு.9டமெலாம். 

ந ஆல்எவினேமுதல் 

வானுலூல் கிலாவுன்ற ஒலி 
மென்று பொருள்கொள்ச 

(#4) 

(௨0) 

(&௪) 

(௨௨) 

(aa)



இருரச்சச்சருச்சம், 

வாவி வாளை மூடமு ழக்சலிற் 
ரவி வண்பூர் தருக்கள தாச்சவப் 
பூவில் வண்டு தடத்தலர் புக்குல 
Gur லாப்பரி வாத்தனை யோர்க்குமால், 

வாலியோடை தடங்களின் மாடெலாம் 
தேவிபாக சிவார்ச்சனை யாதிய 
வோவி லாச்சிவ தன்மஞ்செ யூத்தசர் 
மேவு சைவ மடங்கள் விளங்கு மால், 

பன்ன சாலை பதிகாசேர் சாலைச 
சன்ன சாலை யஈசவண் சாலை 

சொன்ன சாலைமுற் ரொல்பசு 
சென்ன சாலை.பு.ம் யாண்டுமிக் 

மன் 
தன்மமா 

ண்டுவ. 

மக்க சொக்கல் மருவு பி.திராமு.ற் 
றொச்ச பாசத்தி னோர்க்குத் தொன்லூன்று-2 
தச்ச வா.றுசெய் பாச தரு௦மு 
மிச்ச வில்லறத் தோரில விள 

வேச சாலை விளக்கு 9வொகம 
போத சாலை புராணப் பிரசங்க 

ங்கு மால். 

மோத சாலை முழைமகச் சாலைசங் 
ச சாலைமுன் னாவ ளெ டன. 

வேறு. 

அரியயன் மூகுச்ச னாதி யமசர்சா டோறும் போச். 

பொருவருஜஞ் சுர, ரேசன் பொன்னடி பரவ லால்வெண் 

சரியனம் வயின தே.ப னாயக சடவுஞர்தி 

பொரு வற விரவல் கண்2டா oem (Pus மென்பார். 

மழவொலி மணச்ச ரீசை வழங்கொலி see wees 

முழவொலி ஈடச்சீர் வே முழககொலி, Garé weed 

விழகொலி அதிச்சீர் வேள்வி வியஜனொலி கலைச்சர் சார்ச் 

ருழவொலி யிடைய ராசே முததிபி னிரட்டி யோக்கும். 

wag sas சனுவேட் டென்றும் வானுல கெல்லாஞ் சாரும் 

வகு,த்தமா ணிலவ ளங்கண் மல் 

் மிகுத்தபன் 
அசச்தொளிர் சல்வி வாஞ்சித் 

மலர்பெரு* தோட்ட வாய்மை வளப்பெருர் தோட்ட Quer ply 

கலாற் புவிமுற் ராரு 

னிதிப்பெ ருக்கும் வேட்டுறு தனசன் வெள்கும் 
தீருங்க$லை வல்லோர் சர்வர், 

வலசமு௦ பரவு சீர்த்தி யோங்கு.ம6 ஈசர்ப் Qur gee 

சலூலெ வுரைக்ச டீங்சா வதன்புற,் 588 i 
ணிலவு? சனை ச்சே யாயி லுஞ் ௪மி அசையா சிலம். 

(௬௪0 

(௬6) 

(௨௪) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௧) 

(௩0) 

(கசி 

{ua



2.0, பெருர்சோட்டச்து. அத்திசகடுசாணம. 

புறநகர். 

போற்றமி ராவ தேசன் புவனங்க ஞ.ப்வா னென்றும் 
வீழ்.றிரும் தருளும் வாய்மை விளக்கத்தாற் பெரும்தோட் டர்தா 

ந்றுறு பகைபின் றேனு மெ.ழினகர்க் கங்க மாகச் 

சா்.றுகால் வகைப்ப லங்க டன்புறஞ் சூழ வைகும். 
இரதங்கள். 

இக்திரன் சரத சேச னிணையடி யருச்சித் தீஷ்டு 

at Hel திரு3தா னெட்க.ர் வன்சிற கரிக்த சோதி 

யெக்தையா ரருள்பெழ் றுய்து மென_த்துணிம் தோங்க லெல்லாம் 

மகஇில்வர் சமர்ச்த வென்ன வணிமணித் தேர்கண் மல்கும். 

எவ்வெழிற் றேரு.மிவ்ூ ரிரதங்க. ளொன்றுக் கொவ்வாச் 

செவ்விமிச் கறிஞர் பல்சாற் நேர்தரற் படெனாய் முற்றா 

வவ்விய லுறலாற் றேரென் றறைக்தவம் முன்னி லைப்பே 

ரிவ்வணி ஈகர்த்தேர் பெற்ற வினம்பற்றி மற்றும் பெற்ற. 

இச்ச7 ஞாலத் தேர்முன் னெறுழ்வலிச் சூரற் சந்தோ 

MEBs னரசாய்ட் பூசித் தித்தல.த் திருத்த லாலவ 

விக்திரப் போப்பொ ருத்தத் சாலிவற் ரதான் பற்ப 

லிர் தி. 7 ஞால மென்ன விலங்குவ விரத மெல்லாம். 

்் Caries. 

தங்களின் மு.தலா மேன்மை சாரயி ராவ தப்பே , 

சங்களி றமலற் பூச் தமர்தவ மெனர*மற் ஜறேழ 

ened களிறு மேனைக் கரிகளும் பிடிக ளோடு 

மிங்கெளி துறப்புச் சென்ன வெண்ணில விபங்கண் மல்கும். 

ஒளித் தமை நாகம் பற்ப ஓம்பலா யு.ச.தி நீக்கி 

வெளிப்பட wees Siig வேழசத்துச் களித்த தேராம்து 

களிப்புதீஇ யருள்பெழ் றுய்வான் கருதியீண் டடுத்தெ தன்ன 

வளிப்பொரு ம.தாச லங்க எளப்பில குழு மாஙகே. 

வனசர.* சசைய த௫்தா வளங்களோர் பாங்கர் மல்கு 

மனகநி சசங்க ளாம்ப லாம்பல்க சளோர்பாற் பல்குங் 

சனூரி சாங்ச சாய கரியின ஜோர்பாற் புல்குஞ் 

சொனவிவை பிடிகளோடுச் ததைபெருக் கூடம் பல்ல 

துரகங்கள். 

குரங்கமா தவர்வி டுப்பச் குறித்துல குயச்னகச் கொண்ட 

வரங்சமான் சுந்தரேச னருட்பெருக கடற்ப ரப்பி 

றரங்சமாண் பந்தி யென்றே சார்ந் தல கவர்வி யப்பதி 

தரங்கமா நிரைகண் மிக்குத் தொச்சமச் அரைசண் மல்கும் 

அ௱ரியசப் பரிசளெல்லா மட்டமங் கலமே யன்றேற் 

பசஃிலச் கணங்கள் சான்ற பஞ்சசல் யாண மாகும் 

விரவுமா யேர்க வாய்மை விஎச்சமிக் சொளிர்வ வேமற் 

௮சைவமுச் அங்கம் யாண்டு மொன்றேனு மின்றால் குண்மை 

கற்று ஏழ்-௮சம்-சளி எனப் யிசிச்ச. 

(௩ ௪) 

(௩௫) 

(௩௬) 

(௩.௪) 

(௩௮) 
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(௪0) 

(#8)



திருரகசச் சருச்கம், 

௮ச்சுவ விலச்ச ணங்க எறைக்தநாற் புலவ ரிரத 

விச்சைகூர் பெருக்தோட் டத்தின் மேவியொவ் வோரு றுப்பு 

சச்சரர் சண்டு சண்டு ஈவின்றன ரென்றா லின்ன 
முர்ச்சகம் புகழ்.து சங்க முழுச்,த2ர் வழுத்த லெங்கன் 

சரிமதங் கடல்ச டுப்பச் கர்துகம் திரைவி லாழி 
வருநுரை கடுப்பக் கூட மக்துரை பெருக்க லங்கள் 

பொரு.வே ழங்கடோணி புசையவெஞ் ஞான்றுஞ் சூழ்வா 

லொருபெருச் தோட்ட மூழி யுததி மேற் காறி யொக்கும் 

பதாதிகள், 

இப்பெருச் தோட்டத் தென்று மீசனின் னருபெ ருச்சத் 

தப்பினார் புறத்து் தெவ்வாய்5 துன்ன 5 சென்று மன்றா 
லப்பரி sey வீச ராங்குளார் கண்டூ யததாற 

ற்ப்பறச் சம்.மிற் ராமே சார்ட் இணைந் த.றுடோர் செய்வார் 

மன்றினிஃலெடுத்து நிற்கு மலரடிச் கர்ச முன்னுண் 
டன்றியும வினோ வீர ராற்றுபோர் கேட்டாங் கஞ்சிச் 

சென்றில Wr னைத்தும் தெவ்வலி வெய்ய கூற்று 

மென்றிடிழ் பெருச்தோட் gg CaO pa செதிர்ச். தர் செல்வோர் 

தேருகைச் தூழிச் காலிற் சேணெறி! செல்வர் சானக் 
காருகைச் லச மெட்டோர் சன்னலின் மி.ர்வர் பாய்மாச் 
சருகைத் தைங்க இப்பல் நிறலவலி தெரிப்ப சாற்றற் 

பேருகைத் துலக மேழும் பேரசை விளக்கும் வீரர் 

அச்சுரு ளார்பூ ணாழி யடிப்பரப் பதன்மேன் Cop re 

டசி விரங்கால் போழி யுருக்கண்முன் வருக்கஞ் செப்வார் 

கச்சைமேற் றவிசு தோட்டி கண்டைபொன் னேடை யாதி 

குச்சம்வண் கலனை போர்வை குசை சசை தண்டை மாதி 

பற்பல வொவ்வோர் பாங்கர்ப் பார்த்தகண் ௪௨ ரர் செப்வார் 

பொற்புற வெறிவ வெய்வ Cary agp > படைகள் செய்வார் 

விற்தை கு னமெப்ச் சாப்பு விரவுகைர் செரி முற் செய்வார் 

ஈற்கொழு நுகங்கோன் மே;நி ஈவிழ்றவார் பல்லோ ராசசே 

@ov rai. 

புறககர்ச் சிறப்பி னெண்மூக் களவுமான் புகன்றி ஜேனத் 

இறரல மூற்றும் யார்க்குஞ் செப்பரி சமைக உாய்மை 

விறனலப் பெரும்கோட் பத்தின் வி.பனிடை ஈகரின் மாண்பு 

மூ.றனவி லுதன்முற் ரிங் கோர்ரிறி தரைர்ச ஓுர்ழேன் 

அசாசர் கின்றுல் லாச மாசப்பன் மகளிர் மை$ர் 

ததுசிவி காமி யூர்ச்து சார்ச்முளம் கறி வாழ்வா 

னகை 2லர் வாவி சோலை சன்மணிச் செய்குன் ராதி 

வகசைவகை மருவி யோங்கு மன்னிடை ஈகரின் மாட 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 
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a பெருர்தோட்டத்து அத்றிச்சசபுசாணம். 

அச்செ மணிச்செய் குன்றின் மான்.சதி வானிற் செல்சா 

லச்சை யுந்னொன் ராய்மீண் டாங்குற லரனி பத்தி 

-விச்சச மொடுற்கும் காலை யெப்திய வுயிர்ம ல)த்தா 

oder SQ வினையுண் பான்மீண் டவனியு — சேறல் சாட்டும் , 

செம்ம௦ணிச் செய்குன் ஹேர் சேணிடைச் இகழ வானோ 

நிம்மலே யருண வெற்பென் றெண்ணிவான் கஃகை யாட்டிக் 

அசைம்மலர் தாய்ப்பூ சப்பச் கனம்பெய்யா தருவி பாய்தல் 

விம்.த மென்று சண்டோர் விழைவு விரியு மக்கர் 

(9௪) 

(8௨) 

பொருவினின் மணிச் செய்குன்றின் புடையுபர் பொழிக்பூச் சேன்சார்ச 
தருவியா யொழுசல் சண்டா: சு ச்தின ரென்னே யிர்த 

வரையினைப் போர்ச்? சொண்டல மதுக்கடல் பருப் பெய்த 

பரிசுசொல் செச்சேனாபெ பரவு.3ய வருவி யென்பார் 

இக்.தசார் தச்செய் குன்ற மிரவினின் wo Ant சண்டாப் 

Gi gsi segsoris oF DQ) oot மூ,சலிற் பாய 

வர்தில்வை சழறைநீர் பாய்ச்ச வடுத். சவர் மடுதீதிச் நீர்முன் 

வர் துபாய்.த் த௨ரா ரென்பார் வாய்மையோ ரா.த மிர்ப்பார் 

செய்குன்ற கிரையினின்று தெய்வகற் பகப்பூச் சொய்.த 

asker விடையா ரீண்டை கறுமலர் மணமின் றென்னாப் 

பெய்கின்றார் பாக்க ரன்ன பிறங்குபொன் மலரை யாண்டு 

*மெய்இன்றா ரீண்டு பொற்பூ வெய்துகா ரணமென் னென்பார் 

மாதர்கண் மைதா பற்பன் மணிக்குன்றி னமர்கா லாங்குப் 

போ துமோர் கலையை ப பற்றிப் புருவொவ் வாமையிற் சழிப்பார் 

பாதிபின் பற்றி நெற்றிப் பண்டுறா ல.௦.பின் வீடுப்பார் 

2சமாமதிமுகைசம் சவணுறுமைபின் வெறுப்பார் 

வேறு, 

மசளிர்மலர் வாவிகுடை வான்புகு5 வாரிசமாண் 

மூகைவெள்? முறுச்குடைவ முலைசோக்கி முகசோக்கி 

யசன்மலாக ஞூலர்ஷன வீ சறியாம லாதஉனா 

னிசழ்மென மெவ்வாறியையு நீலாதிச் கயையின்றால் 

ருழிபடிச் செழும்பாளோர் துடியிடையை Guanes 7 

Sy SWarn ips glar Susman 1390.30 6.) VET றுடன்குளித்துப் 

பாழியக்தோள் விசை யெனப் பரி த துவலம் புரியாதி 

வாழியரும் பொருசெடுத்து ம௫ழ்வானிழ் சகரைவருவான் 

ஓவியப் திகணீரி லுற்றனகாண் சனவொருவ 

னாலியினல் லாரு.றுப்பி னணி*ுட்டி. Uy EDEN a. COP 

வாவயின்மூ வசைமலரு மலர்ச் தனகோங் ௧௬ ம்பிதென்றோர் 

பூவைபயோ தரம்பிடிப்பப் பூசலவ ளும்விளைப்பாள் 

.. சிப் சல்: அ.றிதல். 

(@s) 

(Be) 
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.இருரசசச் சருக்கம் 

உடு த.ஐாமென் துனனைக்தாங் குறுப்பெயையும் வெளிப்படு 

முத். தவர வெள்குறுமின் ஞார்கு. நிப்டோர்ச் சேசாச 

மெத்ததவச் சாளையர்வெற் றிடைனிசண் டெடுத்ததூல். 

கொடுச்சிடான் கண்ணனிவர் குணம்பெரிதென் பார்கண்டோர் 

சற்பகமு.ற் சொடிசடழீஇச் கவின்வல்லி சாதமரூஉம் 
சற்பசம்பற் பலவீண்டுக் சஞல்௨கையென் னெனம OND 

பொற்பசர்சண் பகஞ்செரும்தி மு.தற்றருச்கள் பொலிகாவிற் 

பொற்பசமின் னார் செறிக்து பு.துமலர்கொய் வான்புகுவார் 

சன்லுதலார் தன்னு தலா னடைமொழிசா யற்குடை",ச 

மன்னுமசா எங்காள சண்டம்வளர் சுகம் லர 

மூன்னுறவச் சு.ற்றிரிக்் த மொழிசடையா seen sy arp 

பின்னுமவை யுளவென்றே பேசவிளங் குறுக்கானம் 

மட்டார்பூங் குழலார்சை மலாடீட்ட மேத்சொம்பி 

னெட்டாச மலர்க்கறிக் தால் இளையாபுயத் தேர்தினசக் 

சட்டார்கொய் செனகிற்பார் சாணுார்க்கு?் சாம்வேறு 

பட்டோசப் படா_பூம் பணைத் தருவ னியரைபோல 

பூக்சளின்மே லாம்பாறிவாழ் பூக்கருவ aS 550 DF 

சேக்குறுகைச் கெட்டா இிறல்காண்டு மெளமகளிர் 

மேக்குறபன் மலர்பறிப்ப வெகுளன்மின் மென்பூவின் 

போக்சொழி.பப் பயன்கொண்மி னெ௮ைமைர்தர் புகல்இற்பார் 

lon siya மப்பொழுசே மலரு தவா தமர்செயலை 

பாதிரிசே ருதைத்திழித் துப் பசரவிரு um gap 

Cun goal தரு.பின்னா புரிக்தாரை யொறு த் தலவர் 

மி.த.றான னயஞ்செய்.ஐ விடலெனு.நா லுணர்ர் தவர்போல் 

மூ தற்செவ் வாய்க்கருங்ஈண் மணிமுல்லை முகைமுறுவற் 

சதிர்மணிப்பூண் முலை.௮ன்னார் சவின்மணிமாளி கையமாச் த 

வி.தமுககேர் முத்தரும்ப விரைத்தொடைசெய் திளையர்மனத் 

த; தையளிகள் வனப்புமத,த் தய்.த்தமுர்சச் குழல் சூழ்வார் 

திைமதியின் லை சாட நிலா முன்றிற் பரியங்கத் 

றைதருசாளையரிரவி கொண்டொடியார் தீமைமார்பிற் 

பொறைதரக்கொண் டிக்தெ.திர்நீர் பொழிர் து முறவமர்ந்தாம் 

கறைசடலி லரஃணையமி னலர்மகண்மார் பனையமர்வார் 

லிண்ணிமிர்மா ளிசைமடவார் வியன்சற்ப சச்சனிசொண் 

டுண்ணமு.9 ஜனுகர்ச் துவப்பா ௬ றுசுவைத்சே மாங்கனியுண் 

டெண்ணர;ம௰் சயருவர்ப்பா ரின்னமுதும், பயின்றவற்றி : 

ண்னணுவர்ப்பு மத்றவற்றி னயப்புமுயிர்ச் குணமன்ழே 

(௪0) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(#2) 

(௬௪) 

(#@) 

(௪௪) 

| (ae) 

(௪௮)



a பெருந்தோட்டத் அத்திசிச சபுசாணம். 

அகநகர் 

பெரு துடவையிடைசகரிற் பிறங்குஉசை வளங்களெலாச் 

(தெரிஈ் துசைசெய் வாரெவரே சறிஅசைச்சேன் போதியிலைப் 

பொருக்துறுதி யஎவினியப் புனிதவக ஈகர்வளனோ 

விரி தரலாம் விமலனருள் விஎக்செவா சிறிதுரைப்பேன் 

மாடகிரை செய்குன்றின் வசைமோஃகி மலையெல்லாம் 

பீடுறுசும் சசசாசன் போருள்பெழ் றணிமையற 

கீடிகம்தத் தியாமுறலெர் நெறியென்று வாளடரி 

WO DER LS தயர்ம்தாங்கு வயல்குறுமஞ் சமரிஞ்சி 

ஒருசணமபல் லாயிசமோ ஈனைசெல்லு மொண்கதிரு 

மொருஇனமுற் நினும் விசைச் தாக சகோடியரீண் டோங்கசலர் 

இருவருள்பெற் றுயவந்து சேச்கின்ற தென ச்திகமுர் 

திருமதிலில் இதன்பெருமை செப்புவதென் வேறினியாம் 

கோகாசம் பெருந்தோட்டச் குலகசர்சார்ச் தீருள்பெற்த 

மாகரக வினிகாமேன் வைகு தலசார் பின்றி மயனச் 

(சோகனக னண்டத்திற் குலவுபெரும் புறக்கடலிம் 
மாகனக மதிற்குழ வர்த.மாக்தாற் போன்மகழி 

*ச் தரா யகர்க்சணி்சாய்த் அன்னுறப்பெற் றமமையாலோ 

விர்தபென வேழுலகன் மேற்சென்று ம வழிவிலச்சா 

இர். தகர் முதலிமயையோர்ச் கெழுரிலைப துவாசநெறி 

அ7துபெரு குணம்விஎக்கும் தனி௰தின்மேற் கோபுசங்கள் 

௮ச்தரகா டரையழைக்கு மத்துவரா குதியமுதோ 

தர்திர.மா மறை.பாதி ச௩€த வாரமுதோ 
௫ச்தரசா யகனருளூஃ் அப்த்துய்.ம் மின் வரு.வென்றாங் 

கு்து2இற் கோபுாமே லோககுவிலோ தனதுடங் தம் 

ஆருணிறையொப் பிகாமுலைபா லண்ணலைக் கும்பிடற்சாங்கு 

வரு த5சல் லாலென்று மாறுறுவா ரின்றெனினு 

மெரருவின்மதி லுறுப்பென்ன முரைஇிறம்பா முறைகிறைர் ச 

இரு.2,தின்மேம் பொறிவகைசெய் இிறலுரைப்ப SAO gail dG 

போதுமாதர்வீதி 

grass மாதிமறைச் தணிமலர்மூன் வெளிக்காட்டி 
மருவினர்.மீ ளாதாலி வாக்குடெங்கினுமாச 
சரவு௦௯.ற,ச் சணியாதி கவின்சாட்டிச் சாண்பாரின் 
பொருளு.பிரா தியசிவரும் பொ.துமாதர் மறம்பெரிதால் 

சிலைகுனித்.துக். சணையுய்த்துத் செவ்வலிவென் தெவ்விடையுர் 
தீலைகுனியாத் இறல்வேர்சர் தம்மையுந் தம் வளைபுருவச் 
சிலைநிமிர்த் துச் சட்சணையின் நெரிசனத்தாற் சாலில்லிழத் 
த்்லீத்னிப்பர் சலிப்புமறத் தலேச்சடையின் விலைச்சொடியார் 

(௪௪) 

(௪0) 

(௪௧) 

(௭௨) 

(௭௩) 

(௪௪) 

(எ). 

(௪௪) 

(௪௪)



திருந்கரச் சருக்கம், 

சலனமறக் சட்கடையாற் சகமுழுது மயல்புரிர்துங் 
சறலிவரை துடல்புனைவார் சண்ணெல்லா மத வரைவா 
ரலூல்பொரு டினங்குலிப்பா ரறச்சாறோர் சிறிதுணரார் 
விலைமகளிர் முயற்சிதிரு வினையாக்கு மெனப்புகல்வார் 

என்புகறித் தடராய்பின் பிதழ்கிழிதன் குரு திசுவைத் 
சென்பளித்ச செனச்களித்தாங் கஇர்தியங்கா ளையர்கலப்பின் 
முன்பளித்து முச்தாவம் *முன்பினரின் Quer see ga 

மூன்பிழர்தும் பொருளிழர்து.ம் முன்கடைசுழ் வார்செருவில் 

அழிவறு பேரின்பகிப மளிசத்துடன்முன் பாவனையால் 
வழுவறக்கொள் வார்இிறலின் மைந்தருடன் முன்கவரம்து 
மழிவறுசிற றின்புமரு ளாசவர்பாறி கொண்டிரித் தும் 

பழுதினரென் வொ துக்காப் பரத்தையர்வல் லபம்பெரிதால் 

விழியாலு மொழியாலும் விசையாலும் புரையார்பாழ்ங் 

குதியாலும் சழி.பாத மொடி பார்பல் பொருள்சவர்ச் 3 

மொழியாத.்் வுறுப்பணிலலா ரிம்மியு.மாங் குதலாரிப் 

பழியாரை விலைமாக சென்றுலகம் பகர்மென்னே 

கானிலத்திச் நாட்டுவினை ஈவிலரும்பல் பொருள்களுமப் 

பாணிலத்திற் பஃறிவிற் பெவத்.இன் மரக்கலத்தின் 

வானிலழ்கி VERS வருபாருளு சிறைந்ே தாளிரு 

மேனிலத்த மாடநிரை விரியிருபாத் பீடிசைகள் 

சென்னென்முதற் பல்வகைய செணுயர்வெற் பினமொருபாம் 

கன்னனறுக் சனிபுதிய காய்ெங்கு வகையொருபாற் 
) உ த் 

e . உ டி 
e 

சொன்னவ மணிவகைய தூய்ச்சடர்க்கு வாலொருபாற் 

பன்னரிய பல்வசைய பயிலுமணிப் பகுப்பொருபால 

மலர்தளிரின் மென்பட்டு வகையொருபா லணுவினுதுண் 

பொலனிமையம் பரவகையின் பொற்பொருபாற் காற்பாச 

நலனிறைநுண் ணிைதெரியா நாகவகை இயாருபாற்கம் 

பல.ஐவச சத்திரகுப் பாயலிதா னம்மொருபால் 

பருகுவகக் குவசுவைப்ப பளகறவுண் பன கறிப்ப 

விரைமிகுமை வகையவுணா மெய்ச்சளப வி தமொருபான் 

மருமலர்வா சிகைபிணையன் மாலைகசோ டிகைகண்ணி 

தெரியலிலம் பசஞ்சசம்பூஞ் As lens cup sor வகையொருபால் 

அடு த்தவர்கட் இடையறா தளித்துமேன் மே ற்பொருள்சண் 

மடுத் தலவாச் இழியெனவே வயங்கிடுமச் சியமத்தி 

னுடுத்தணிபின். வகைநியமத் தவணையும்வெள் குறப்புனைவார் 

கொடுத்சல்கொள லணுச்துணையும் குறைதன் 
ல் ப்த்கைடி 

a வேல அசைவை 

# முன்பு வலி, 
வண வடை 

ச லறப்புரிலார். 

(௭௮) 

(௪௯) 

(40) 

(௮௪) 

(௮௨) 

(௮௩) 

(௮௪). 

(48) 

(௮௪)



௨௬ பெருக்தோட்டத்.து ௮த்தீச்சாரபுராணம். 

அதன்னுசணக் கைச்தொசையெட் ணைபிறழா வகைதெொகுப்பா 

.. நின்னபொரு டருகவென வியம்புசையல் லாலுண்டோ 

வென்னவினா வுரையுமதற் கெ.திர்மறையு மென்றுமிலாப் 

பொன்னசரும் பொருவறமேற் பொலிகியமம் புகல்வரிேே 5 

வேளாளர்விதி 

பிரமன்முகம் புயக்தொடைகாற் பிறக். தனகாற் சாதிகளிற் 

பிரமபதச் கு.ச்திரரே பேணிமுச்சா இயும்புரக்கும் 

பெருமையர்மே ழித்தொழிலாற் பிறவுறுப்பெ லார் தாங்கும் 

பெருமையத பதமேயப் பின்னவாசீர் முன்னவயே 

சாலிலையே னடையொழியுங் சாத்திரம்போல் வளரன்னப் 

பாலிலையே லுடலொழியும் பல்லுயிரு .மென்றிரங்டச் 

சாலிமுதல் விளைத்துதவிச் சகமுழுதும் புரந் துரிய 

நூலின்முறை யொழுக்குதிற னோன்மையா்சுத் திரரம்ம 

வேளாள ரெனும்பெயசே விளக்குமிவர் கொடைப்பெருச்கந 

தாளாண்மை யுழவினுமெற் சாம்பசிவ மலாரடிக்கே 

யாளாடச் வொர்ச்சனைமா கேசுரபூ சாதியெலா 

Borns பேரன்பின் விளைத்தின்பே திளை தீதமர்வார் 

காராள செனப்புலவர் கவிகிறையப் புகழியற்கைப் 

பேராளர் கருணையினாற் பிறங்குலகெ லாம்வளர்க்கு 

மேராளர் கொடையாதி யியலறமே யணியாக்கொள் 

7ீராளர் வேளாளர் இறம்புகல்வா ரெவரமம 

அரசளைசை மாதர்முனை யடுவராவா யிலாரமூர்க்கர் 

பொருவில்சலிக் காமர்கோட் புலிதாயர் கஞ்சாறா 

துரிசில்விறன் மிண்டர்செருச் தணைசத்தி சாக்கியர்தாள் 

கரு.து.றுசேச் இழாரொடுமெய் கண்டாரமுன் னிவர்குலத்தோர் 

வைசியர்விதி 

தனவுணிகர் பூவணிகர் தகைசாலுங் கோவணிக 

ரெனவணிகர் முத்திறத்தா ரிம்மூன்றுஞ் சிறப்பெனினு 

மனவணிய வியாபார வகைபொழ்வா மேற்கொள்ளு 

மின்வணிகர் திருவி.தி யிர்திரைவா ழ் தாணி 

உலகுபல பெருஞ்செல்கர்க் குவமனுரை தன னிதி 

மலரிவ்வூர் வணிகரிலோர் மகப்பணிக்கு மொஃ்வாதால் 

விலகுமவன், றன்னையுவ மேயவள வினினுமிவர் 

ஈலனுணர்வார் புசலாமே னவித்றுவதெங் கவர்பெருமை 

வருபொருளோர் முக்திரீயின் வரையெனினும் பராருகமா 

யொருவவிடார் கோடியினீட் வெர்மறையா் யொருகோடி 

பொராளெனினு முர்இரியித் புன்மையசென் றேகாளுச் 

இருவருட்சுச் தரநாதன் நிருப்பணியா இகட்களிப்பார் 

(௮௭) 

(௮௮) 

(௮௯) 

(#0) 

(௯௧) 

(௯௨) 

(௯௩) 

(௬௪) 

(௬௫)



இருரகரச்சருக்கம், 

பொழுச்சிறபபுத் தாழிற்குயிரிற் புகல்வேத சிவாகம,நா.ற் 
பொதுச்சிறப்பு ழேஜ்றயோதிப் பொருள்சிவனே யெனறுணிர்து 
பொதுச்சர்தி தனிச்சைவ பூசனைமுற் புரிந்திறைவன் 
பொதுச்சருணை இெப்பருளாய்ப் போச். து.தவப் பெற்றுவப்பார் 

அம்மையே யென்றழைப்ப வடுத்தாற்போற் றிசைப்டாட்டி 
மும்மையா லுலகாண்ட மூர்தீதியிலை யென்னாச 
மெய்ம்மை.பியற் பனசநரீதி கலிக்கம்பர் வெண்காட 
செம்மையா ளுறப்பாந்த விருர்தவச்சீர்த் திவர்குலமே 

இராசவிதி 

முன்னவர்பின் னவரராய முன்னவர்மு னென்னவரு 
மன்னுறுத,ச் தீம்மரபின் வழுவறகன் கொழுகியச 
னின்னருள்சார்ச் அ.பச்செலுத்தி யிடர்நீச்கு இிடன்மேற்கொ 
ணன்னாபுரி மன்னவர்ச சலத்ததசீர் சொலத்தகுமே 

மன்னர்வலி யாவையுக்தெய் வத்திறன்மு னில்லாஉம் 
முன்னுவலி மாதேவன் முன்னருறா வென்றான்றா 

ஞன்னுசப ரியையேதம் முயிர்க்குறுதி யெனப்புரிவா 

ரின்னர்முனர் தெவவலிழற் றெவவலிதான் நலையெடுக்கும் 

இருஞான சம்பர்தர் இருவருள்கூர் நெடுமாற 
இருமானி யார்சம்பி திரு தம தாழா புசழ்ச்சோழர் 

இிருவார்செங் கட்சோழ ரிடங்கழியார் செய்யமனு 

இருமுறைசண் டாரனபா யமைமுனரித் இருக்குல திமதார் 

மறைமுறைகாற் சாதியரன் மாலயனிச் தரனெனுமம் 

முறையுறுசத் திரியமா௮ன் முழுதுலகசோம் புதன்முக்க 

ணிறைபருளாற் முங்குறப்பெற் றிவவரச ருருவாயித் 

தறைபுரககு மெனிலினியாஞ் சாற்றுவதெக இிவர்பெருமை 

வேதியர்்வீத் 

பிரமன்முகத் இனிற்றோன்றிப் பின்னவாமூ£ வரையுச்த 

மூரிமைபெறு சகோதாரசென் ஐ.றுகனிட்ட முறைபேணி 

விரிமறையோ துறலோது விததன்முத லாறழிதாழின் 

மருவியுயிர்ச் இதமேசெய் மறையவர்வீ திசண்மலிவ 

மகம்வளர்ப்பார் மறைவளர்ப்பா£ ம௫வளர்பைங் கூழ்வளர்ப்பார் 

சகம்வளர்ப்பார் புரவலர்கோ றனைளர்ப்பார் மனை வளர்ப்பார் 

நசம்வளர்பார்ப் பதிபாச னகைவளர்சே வடிக்கன்பே 

யகம்வளர்ப்பா ரருள்வளர்ப்பா ரறிவரிதிங் சவர்பெருமை 

காழிமணி சண்டேசர் கலையர்பசு பதிபூசல் 

வாழிஈமி ஈந்திசோ மாசிசிறப் புலிரக்கர் 

சூழிசையப் பூதிசிறு,ச் சொண்டர்கண காதரொடு 

பாழிமறைப் பர்.தருமா பதியத் ,௧௬.௦.7போர 

(aa) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௯௯) 

(௧௦௦) 

(௧௦௧) 

(௪0௨) 

(௧௦௨) 

(௪௦௫).



காத்து அக்டுச்சரபுசாணம், © 

ஆதி சைவர் விதி 

'பிரழினிலு காழ்படிமேத் பிறங்வயெரு மறைக்குயிசாயப் 

பசரவுச.தா சிவமுகோஜற் பனசல ராயுலகன் 
,மசபினினாற் சாதியாக்கும் வயங்குசிவ திக்காதி 

தருமதிகா சப்பெருமைச் சிவ த்துவிசர் குலந்தழைக்கும் 

எனா௮இியான் மனையாதி யினை தேக காரணத்தை 

யெனாஅதியா வையுடீத்த் விருந்தவ தீதோர்ச் கருள்சிவனே 

கனாஇசைவ னவற்கணுக்க சாயென்று மொருவா$க 

னாதிசைவ ரிவர்பாற்றே னையரிவாபாங் சருள்பெறுவோர 

மழறையவர்மா சைவர்புச வலர்வணிச ரனு:சைவா 

தறைவளர்சூத் இிரரவார் தூரசைவ Greaney gi 

Rep pFasi பர்.தல கிகழ்சைவத் இருப்பெயர்கள் 

பெறுதலிவர் சவதீச்கை பேணியரு டலினன்றோ 

தம்பொருட்டுஞ் சகமனைத்தர் தரும்பொருட்டுஞ் சபரியைசெய் 

அம்பருகாம் புவனியிற்போ யுதியாமை a fC s5ror 

வம்புறலென் னெனப்பரிர்.து வக்திவட்பூ சித்தய்வா 

னிம்பருள வொலயமெல் லாம்விளக்கி யின்பூறுவார் 

இத்றறிவோ ர௬ுரையொதுக்கி மறைப்பொருண்மெய் சிவாகமமா 

மூ.ற்றறிவோ னுரையாலம் மு.தல்வனுமா பதியேயென் 

து.ற்றுணர்ந்தே னையபசுவா மும்பர்ம,த வம்பொழியச் 

தெற்றெனச்சுத் தாத்துவித ௪த்தாக்த முழ்றைநிறுப்பார் 

உலகுயுமா சிவனாடி, யொளிர்கிழலை யழை த்திடப்பொக 

இலகியசுச் தரர்சடைய ரிசைஞானி புசழ்ச் அணையா 

ருலகுயமுப் போதும. னுருத்திண்டு திருதி 'தாகையோ 

நிலகுமரு ணக்திமுனோ றிவர்குலக்தி னவதா! gO gar 

LGD (IPSN usm பினும்பசவின், வபைகொண்மகசம் விழையாதம் 

மறைமுதல்வ னதன்பொருளே வடித்தருள்செய்: திவாகமத்தின் 

முறைசெய்வொக் இனிவளர்த முப்போ.துர் இருமேனி 

முறை ண்டி மவெளர்ப்பார் முதசிறப்போ கெவரே 

திநமடாலயங்கள். 

ஒன் றுணர்வா னிரண்டறமூன் ரோர்ந்தகன் று சானெறியி 

னின்றெழுத்தைர் தெணியாறு நீத்தெழுபெண் குணச்தொன்டா 

னன்றுருவா யவைகடஈத நாதனையே பத்தரா 

யென்றும்விழைர் இிருர்.தவஞ்செ யிருந்தவர்வாழ் மடங்கள்பல 

திருவருள்சேர் குருவருளாற் தவசமயப் பிரவேச 

,இருவருளுர் தீச்கைபெறீ இச் சிவாலயா தியிற்புர்.ு 

இருவலகு இருமெழுக்குத் திருவிளக்குத் திருமாலை 

் செ௨ணமுழ் செய்தவத்தோர் மடங்கள்பல இிருவருட்பாச 

(௧௦௫; 

(௧௦:௬௯) 

(௧௦௪) 

(௧௦:௮0) 

(௧௦௯) 

(௧௧௦) 

(௪௧௧) 

(௧௧௨) 

(௪௪௩) 
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சமயவிசே டங்கொடுபூ சனைத்திரவி யம்முறைசெர்ச் 
தமைதருமைஞ் சுத்திபுரி் சகம்பூறமு மருவுருவ 
நிமலசதா சிவார்ச்சனை.பி னினைப்புமனுத் தொழில்க ழுவார் 

தமமறச்செய் புத்திரராம் தனிக்தொண்டர் மடங்கள்பல | (௪௪௪) 

ஆதார மோர்ச்திடைபிங் கலைசுழுனை யாய்ச்இிரண்டி.ற் 
போதாமற் பிசாணனடுப் பூரித து மூலவனன் 
மீசார விக்தமுதார்ம் தகத்தினரு மேணிரினை இ 
மாதேவ னுருப்பெறுஞ்சா தசயோகர் மடங்கள்பல (சகட) 

பு.றமி.தமற் றசம்புறமீ தகமிதென்ரோர் போதமற 
வுறுசரியை இரியையோ குவைகடர் த சிவமயராய் 
நிறைஏவமே நிகழுமா நிதரிசன நிரர்.தரராய்ப் 
பெறலறிய சிவஞானப் பெரியவர்வாழ் மடங்கள்பல (௧௧௬) 

அருமறையின் இடைகள்பல வதன்றெளிவாஞ் திவாகமச்சீர் 
பரவுறுஞா னாலயங்கள் பலமகேஏ சுரத்ெ தாடர்பே 
விசவியமா கேசாபூ, சனைச்சாலை விப்பிரருண் 

மருவுறுசா லையுமேனை வளரறச்சா லை.பும் பலவால் (௧௧௪) 

௮சனமலன் றளிதிரும டாலயங்த டொறுகாளு 

மூறியிவ புராணாஇி பயொதகர்கேட் குரங்குப் 

புரியகக்தொண் டமைமேலும் புகுவாரைச் தி௨னெனவே 

இரிவறக்கண் டமு.தளிக்குக் திருக்குலத்தோர் பெருக்கதிகம் 

திருக்கோயில. 

இன்னனபல் லணிவீதி யாலையுஞ்ரு ழிதழ்ச்செறிவின் 

மன்னலினிர் ஈகரவனி மகளிதய கமலமதே 

யன்னதனாப் பட்டபொகுட்டே யடைந்தவர்கண் டவராதிச் 

சென்னெறியோர்க் கனாதிமலத் திருக்கோயித் இருக்சோயில் (௧௧௪௯) 

வொர்ச்சனையில் வீதிகோத் இரமதின்மூன் றியற்றுகெனச் 

சவொாகமஞ்சொன் மனுமுறையே இகழ் தரவிங் கமைக்ததெனத் 

தவாதொளிருஞ் செம்பொன்னாற் சமை௰் sien னுல்கெல்லாச் 

தவாதளர்.து சென்மதில்கள் சார்தரு மத் திருக்கோயில் 

(௪௧௮) 

(௧௨௦) 

இறைபுரிநிக் கரகத்துக் கேற்புறவில் லங்சமாய்கீ 

குறுசெமுன் னீண்டுயர் அங் கோபுரமேலனுக்கரகத் 

துறையிலில்க தூலமாய்த் தொழப்பெறுத மெனமேருப் 

பொறைபலவாய்ப் புக்கெனக்சோ புரங்கண்மரூ௨ர் இருச்சோயில் (௪௨௪) 

அடுக்கடுச்காய் மேன்மேல்வா னமருலகத் தமரர்களிவ் 

வடுக்குலையா துலசொடும்போர் தயிராவ சேச்சரன்றா 

எடுத்திறைஞ்ச வமயமுரா தவறீசூழ்ர்.து நிற்றலென 
வடுக்குதிரு மாளிசைச்சோ வடுத்தமரும் இருக்கோயில் (௧௨௨). 

1 சோபுசமரயிருப்போமானால் aust gr எனப்பொருள் கொள்ச,



m0 Rr és ௮த்தீச்சசபுமாணம். 

வேதவொலி வொகமச்ர் விளக்குமொலி தமிழ்வேத 

ச தவொலி மெய்கண்ட சித்தாச்த சிவஞான 

போத்வொலி சிவரமப் புனிசவொலி பல்லியச்சீர் 

இதவொலி முதவென்றும் ளெர்தருமத் திருக்கோயில் 

அனவரத மகத்தொண்ட ராதியளப் பிலர்மேனிப் 

புனிதவள நீற்றொளியாற் போற்றுறுபல் பேத்றொலியா 
லினியசவா னக்தவெள்ள மிடையரா தெய் .துகர்ககு த் 

இனமுதவு இறங்காட்டித் இகழ்.தரும,த் திருக்கோயில் 
வேறு 

(௧௨௩) 

- (௧௨௪) 

இன்னதிருப் பெருந்தோட்டத் தெழிற்கோயி ல த்தீச மென்று வாச்கின் 

மன்னவரீற் நீச்சுரப்பேர் வரிசைகக ரிராறின்மேல வைத்தோ தற்றாற் 

றின்னனைய விதுதவா தசார்.ததல மேயாஞ்சுக் தரகா தப்போ 

அதன்னுறக்கொண் டிறையு 

ஆ. திருவிருத்தம் ௪௬ 

திநநகரச்சருக்கம் முற்றிற்று. 

மைமிசாரணியச் சருக்கம். 

மாமரு கமல மேய வானவன் சவுன காதி 
யாமரு முனிவர் கோத்றற் காமிட மருள்கென் றேத்தச் 
தேமரு தருப்பை நேமி செலுத்திடச் சென்று தங்கு 

நாமரு கார ணத்தா னைமிச கான மென்ப 

இத்தகு கானச் சென்று மிருச் துகோற் திடுவோர் ஞான 

வித்தகர் சவுன காதி மேதகு முனிவ ரென்ப 

வத்திரு முனிவர் வேத வாகம புராண மாதி 

மெய்த்தகு தூன்முற் றோர்க்து மெய்ப்பொருட் டுணிஏ கண்டோர் 

சரியைகற் இரியை யோகஞ் சார்தரு ஞான சான்சே 

கருதரும் பலராய்க் சாயாய்க் சனியதாய்க,கவினுற் ராற்போற் 

றருபசம் பாரையின் மோக்கர் தருமெனச் கொண்டோர் தாசர் 

கரு.தபு.ச் தரசே சாத கப்பெயர் சீகப்பேர் வாய்ந்தோர். 

மு.ற்றுணர் ஞான வாய்மை முதிர்ச்சியின் றெளிவா லீசன் 

பொற்றுண ரிதழி வேணிப் புராரிகா மாரி நீல 

விற்றுணர்ச் களத்ச னேமெய்ப் பதியெனு மெய்ம்மை தோது 

மற்றுணர் நெறிப்பு காத வழிபடு நியம சீலர், 

மற்றவர் நிய யாச வைகறை யெழுக்து கான 

முற்றிவெண் ணீறு சண்டி முழு தணிர் சைர்தெ மு.ச்சே 

பற்றிரன் முறைசெ பித்துப் பரவுமுச் சரண மொன்றாய்ச் 

கற்றைவே ணியற்பூ த்துக் கலின்சிவ மகங்கள் செய்வார் 

[யாசே 

Dg அலச்குமெனி லிசன்பெராமை சொல்வார் 

(௧) 

(2) 

(௨) 

(௪) 

(9)



கைமிசாரணியச் சருக்கம் ௩௧ 

அனையவர் சைவ வாய்மை யருணெ றி நிற்குஞ் சீலர் , 

தனையுணீர்ச் தாங்குச் ர,த சபோதனன் சார்ர்தா னன்னான் 

வினையறு பூதி சண்டி விளங்குமெய் வேடங் கண்டார் 

நினைவினு முர்திச் சென்றார் நிலனுறப் பணிச்தெ முர்தார் (௬). 

அருந்தவர் புராண மாதி யருங்கலை, யமுதே யென்று 

மருச் தவண் வதனநோக்கி யடிசளீங் கணுக முன்னா 

afl at sau யாது செய்தோ மென்றழைக் தெய்தி யாங்க 

ணிருர் தவண் டவிசி னேற்றி யிறைஞ்சின செழுர்து கின்றார் (cr) 

நின்றிடு சவுன காதி நிமலமா கவரைச் சூத 

னன்றுவர் திறைஞ்சி யோது சான்குவே தாக மாதி 

சொன்றுள நூன்முற் ரோர்ச்தீர் சொல்லுமா பதியே வாய்மை 

யொன்றுறு பதியென் றோர்ந்தி ௬ுதுகடைப் பிடியாக் கொண்டீர் (4) 

உம்பெரு:மடமை யிர்,ச வுலகெலாம் பரந்த வும்மை 

பிம்பர்கேர் காணு மார்வ மீர்ப்பவிங் கு.ற்றோ மென்றா 

னம்புய னனையார் கேட்டாங் கன்புநீஇ முகமன் கூறிச் 

சம்பமின் மனத்துச் தூயோர் வினாவொன்று கடாவ லுற்றார் (௯) 

நான்மறை வகுத்தர் நாலி னவிலுசை தெருள்பு ராணம் 

தான்மலி மீரொன் பாஞாச் சாற்றிய முனிமா ணாக்க 

மேன்மைகொள் சூத நாத விளம்புமப் புராணம் பல்பே ் 

ரான்மலீஇச் சிவன்மா லாதி யவர்சிறப் பறையு மென்ப (௧0) 

வேறு (னையாச 

இவ்வகை புராணம் பதினெட்டுஞ் சிவனுக் இசைத்தல்போன் மாற்குமே[ மற் 

சொவ்வொரு வருக்குர் தலைமைதச் தரைத்தா லுமாபதி யொருவனே பதி 

றெவ்வகையோரும்பசுக்களென்றான்றோ Puy wr HOUT Cent Ques Eos 

திவ்விய சுருதி யாகம புராணச் செம்பொரு ணம்புறச்தெளிர்தோய் (௧௧) 

சங்கைமுற் றசல வங்கையா மலகத் தன்மையி ணுண்மையோர்ச் தய்வா 

னெங்களுக் கருள்கென் Dreger சூத னியம்புமப் புசாணங்கண் மறைக 

டி.ங்களங் கண்ணி யோன்புகன் றனவக் இருமறைப் பொருள்விளச் குபப்பி 

ருங்கண மேயப் புராணமே லிரண்டு முரைபொருள் வேற்றுமை யுறுமோ () 

௮.ம்மறை களும்பற் பலர்க்கும.த் சலைமை யறையுமாக் சாந்குப சாரத் [ fos 

தெம்முறை யெனின்மா லயன்முத லியா்பா லீதலோம் புதன்முதற் ரொ 

ளும்மிறை மையுந்தர் தவர்க்குல கடக்க யுய்வகை யரனசைச் தவே [னம் 

யிம்முறை யரச னமச்சனை யானே யிவனெனப் பிறர்க்சைத் திடல் போ, 

மறைகளாங் சாங்குத் தியேயவா சகமு மாப.இி யொருவற்சே வழங்கு, 

மிறைமையா.னாரா யணபரோ தியாதா வென்றலா லிச்சொலே பிதர்ச்கு 

மறைதலாற் றியேய சத்தம்வே றெவர்க்கு மாண்டுரூ மையினுபச் கிரம 

முறையுப சங்கா ரங்களி னனைய முதல்வன் £ ரேமுழங் குதலால். (௧௪)



௬.௨ பெருந்தோட்ட தீத அகி இச்சு.சபுஇ ராணம், 

இருமறைச் திரயச் சென்னியா மதர்வ சிரசின்மேற் திகையினிற் சிவனே 

(யொருவனே தியேயன் சிவங்கர னிதன்மு னுரைத்திடப் பட்டமா லாதி 

வருசரர் இியேய ரல்லரா தலினால் வர்ச்சிக்கப் படுவா்மும் றி.ற்றென் 

நுரிமையி னாங்கு முடிந்தது முடிக்கு மு.த்திதர் துரைத்திடு இறப்பால் (௧௫) 

். மும்மறை நடுவா மெசுர்மறை ஈடுவின் முழங்குமச் காண்ட த்தி னடுவி 

லிம்மழைப் பொருடேற் றுருத்திரத்திடையே யிவைச்கெலாஞ்சவாத்தினமா 

யம்மையோர் பாகன் நிருப்பெய ராய வைர்தெழுத் தேயிலங் gj gor 

செம்மறை யெயைக்குஞ் சம்மதஞ்சிவனே இகழ்பசு பதியென றேற்றம்.கசு 

ஆதலின்மறைகள் பத்பலர்சக்சறைமையறையினு மெய்ப்பொருள் சவனென் 

றோ சலினதுபோ லுபப்பிருங் கணமா யுள்ளவிப் புராணஜூ£ வாறுங் 

காதலி னாங்காங் கரியயற் இறைமை கழறினுர் துணிபொருள் சிவனே 

சாசலின் னுயிர்கட் கொழித்தரு ணோக்கர் தருபச பதியெனச் சாற்றும்(௧௪) 

அன்ன?ங் கெய்வா றெனிற்பசு ப திக்கே யையிரு புராணமிச் இலக்கி 

war an? Aga லிவற்றின்மான் முதலோ மாண்சிவ லிங்கபூ சனைசெய் 

துன்னுபே றடைச்க ஈலந்தலம் தோறு மொளிர்சலான் மால்புரா ணாதி 

யின்னரன்சிறப்பு மிலங்க லாலனையர்க்வென்பணிவிசைத்திடாவிதனால்(௧௮) 

கூறுமி ரொன்பா ணுஞ்டிவ முதலே கொண்டன வென்றனன் ரதன் 

நேறினர் சவுன சாடிய ரின்பக் தேச்சி ரூச்சமேற் றிகழ்க்தார் 

வீறுகோழி மணியுஒுசென் மறையின் விதச்துகு தன்னொலி மாவை 

கேறுடை முதல்வ னேமு? லென்றே சொல்லென விசைத்தஃதில 
& 

க்கும் () 

ஊர்சமேற் சொச்ச சவுமாகராதி யுறுவரவ் வுறுவனளு னன த்தை 

நோக்கின் நடிசே ணீச்கருஞ் சங்கை நாக்கின் ற்ருளினை சென்னி 

மீக்சொளு மனைய சிவபுரா ணச்.துள் விளங்குசர்ச் காம்த.தீ.து விமலன் 

பெர்ச்கொள்சற் இதையிற்குவேசசானன ச்தெம் பிரானருண் மான்மியம்பேசி 

Gaim. | 

அன்ன தன்பினர் யோகரா தன்ிறப் பறைக்தாய் 

பன்ன ரும்முச மிடையரறா அ்ப்பினும் பரம 

ஸன்னர் மான்மியம் விஞய்ம௫ழ் ஈசைமிகு மெக்கா 

யென்ன வேண்டினர் செவிச்கொடு கூதன்மே லியம்பும் (௨௧) 

அன்பு மாரருட் பெருக்கமு முருக்கமு மளவா 

வின்பு மிக்குள நீர்விழைச் தெனைத்தொடக இதுதான் 

நன்பு விக்சொரு வைப்புமாய் நயக்குமெவ் வெவர்க்குச் 

துன்பு நீக்கியின் பளிப்பதாய்ச் சொலச்சொலச் சுகமே (௨௨) 

எனக்கு ஈல்கடு மாதலா லியம்புவன் சேண்மின் ' 

|முனர்ப்பு கன்றவெண் காட்டுமான் மியத்தினு முத?ர் 

தனக்கு ஸ்ர.த்திடு சான்றதோர் தலரமுள SB ENT 
‘ e * ச் 

. ந s 

மனக்கு ௮ும்பொழித் திட்டகா மியமெலாம் வழங்கும் (௨௩)



கைமிசாரணியச்சருக்கம். ௪௨௩, 

என்ற சாற்றியட் பிரக,துய் யானத்தி னிலங்குங் * 

கொன்றை சுடிய. வாதுசெய் குஞ்சாத் துணை த்தாண் 

மன்றன் மாமல சொப்பிலா முலையுமை மலர்தீதா 

ளென்றும் வாழயி சாவதே சன்கழ லிறைஞ்சி, (௨௪) 

அனைய மாதவ சானன நோரக்கியச் தணர்கா 

ளினித சைச்குவன் நிருப்பெருக் தோட்டத்தச் நீச 

மெனமி குத்த ௬ல0கெலாம் பரவெழி னாமர் 

தனைவ இத்ததச் தலமதன் மான்மியர் தன்னை. (௨௫8) 

வேறு, 

தன்னடியே குறித்தெவருங் குருத்துவ்ங் சொண்டுவப்பவருடர்,து கல்லா 

லின்னடி.வாழ் குரவனுச்குங்குருவா௫ுச் வெகுருவென் நிலங்குஞ் செவ்வேள் 

பொன்னடி தாழ்ர்செர்.நூலும்புரை தப.த்தேர்க .அளமலயப்பொருப்பன் முண்டு 

மன்னடி சாழ்மா தவர்க்குவழங்கெனவ்வாறுமக்குவகு த்துமென்றான். 

நைமீசாரணியச்சரக்கம் ழற்றிற்று. 

௮ திநவிநத்தம் ௨௭௨ 

  

தலமகிமைச் சருக்கம். 

சந். தனர் இகழ்ர் துசெர் தமிழ்ம ணர்துசீ 

ந்தன மலயமென் றோறு வெற்பின்வாம் 

கந் தன தருள்பெறு கருணை மாமுனி 
(2) த்தன மெனச்கொண்மா தவர்க்கு சைப்பனாலஃ 

பூமியிற் பொன்மலைப் புகல வாசியி 
லேமிகு காவலர் தீவி லெண்டகு. 
காமிகு காவிரி வடக்கன் கண்ணது 

மாமரு சீர்ப்பெருர் தோட்ட மாசசர். (௨) 

காசியிற் சிறக்தவெண் காட்டிற் சசேன 

தாசையி னன்னதற் கைங்கு சோசத்துட் 

பேசுறு தலங்களுண் முதன்மை பெற்றது 

வாசவன் பணிபெருச் தோட்ட மாசகர். (௩) 

வரமிகு மூ.திசியின் முல்லை வாயிலு 

முரமிகு கீழ். த்திசை யுததி தென்றிசைப் 

பரனமர் பல்லவ னேசம் பச்சிமத் | 

சசனமாச் தருளுசாங் கூரு மாங்குற. (௪) 

சாப்பணி னாயக மணியி னண்ணுமால் 

சேப்பர னுயிர்க்கெலாஞ் செல்வ: சல்கிய 

மீப்பொலி காதலின் வீற்றிருர் தருண 

மாப்பெருக் சோட்டத்சச் தச மாண்பதி: ்் (6)



௩௪ பெருக் 2தாட்டத்து அத்திச்சரபு. சாணம். 
7 

இயல்பினிற் பொன்னிதெற் இலங்கி யுத்தாத் 
purine searches uy psig Caper 

யமிகு முபயகா வேரி காப்பணே 

ய்யவருள் பிரக,து.த் தியான மோங்குமால், (௬) 

இத தலச் திருவெண்காட் டெல்லை யாவினு 

மு.த்தம மாகுமீ சான,த் தோங்கிடு. 
மத்தகு சிறப்பினா லவ்வெண் காடுசெய 
மெய்த்தகு பயனினு மிக்கு ஈல்குமே. (௭) 

இதன்பெருஞ் சர்த்தியை யிசைப்ப தெங்கன 

மிசன்பெயர் நினைத்திடி னுரைப்பி னெய்திக்கா 

ணிதம்பெறின் வ௫த்திடி. னியம்பு நாற்பதத 
{ 

இதம்பெற நிண்ணமே யிருந்த வத்தினீர், (௮) 

Gag. 

தலனிலுயர் திருவெண்காட் டிறைமீ சானத தலனிதன்2 ருள்ளபடி சான் 

மு.ற்றோர்ச்.த, ஈலனிதனா லித்தலங்கா ணசைமிச் கூர்ந்து ஈவில் பஞ்சக் குரோ 

சத். த ணண்ணப் பெற்ற, பலதலஞ்சென் றுறுவமெனும் வியாசங் காட்டிப் 

படார் தமையோ டாண்டுதொறும் பரிர்,து வந்தே, யல$லுயிர்ச் கருமத்த 

... விழாவும் சொண்டாங் கமர்ச் தருள்வா னெனினிசன் சீரளப்பா£ யாசே. (௯) 

வேறு, 

இயலாச் செயலை விரிக்காம லிம்மட் டமைதல் பழு தன்றே 

யயலோ ரெவாக்கு மித்தலச்சீ ரகலம் புகல வரிதேயென் 

றுயவே யுலகர் தமிழ்விரித்த வறுவ னுறுவர்ச் குரைத்தானப் 

ப.பனாற் பகர்சதேன் சிழிதறிர்த படியென் நுரைத்தான் பகாசூசன். (௧0) 

தலமகிமைச் சருக்கம், முற்றிற்று. (ஆ. திருவிருத்தம் ௨௮௨) 

தீர்த்தமகிமைச் சநக்கம். ' 

தலத்தின் மகமை யொருசிறி.து சாற்றி னேமத் தலத்தர்த்தச் 

குலத்தின் மகிமை யினுஞ்சிலவே கூறச் கசேண்மி னென்றுலச 

ஈல.த்தின் மகிமை யோர்ந் துய்ய நன்னூல் பன்னூ றர்அபுலப் 

பலத்தின் மமமை வென்றகடோற் பவமா முனிவன் பரிர்தருளும், (4) 

தீர்த்த மிக்க வித்தலத்திற் நிகழ்ர்து மருவப் பெறுஞ்சிறப்பே 

கூர்த்த மேன்மை தரமேலுங் குலவு மகிமை பலவாய்ர் 2 

இர்த்ச மோரைர் துளமேலுக் இிரைவா ரிதியஞ் சோர தருளே 

கூர்த்த தீர்த்த மோராறு குலவ விளங்கும் பெருக்தோட்டம், (ட) 

ஐக்து முகத்தோ டதோமுகமொன் ராச வாறு முகமேயென் 

றிக் த வுலக மவைக்குவமை மியம்பு மிதவோ பிரணவத்தோ 

டைந்தச் கரமே போன்மென்ன வருட்£ர் நோக்கு யறைகுவ0் 
லிர்த வளந்கொள் சவதர்த்தத் இசையாங் க.றற் சசையுமே, (௩)



திர்த்தமகிமைச்சருக்கம். கடு 
4 

இவையோ சாறுக குறுபெயர்தாம் யாவென் நியம்பி னவையினசக்கேன் 

சுவைகூர் போதா யனதீர்த்தஞ் சுமுக தீர்த்த மிர் திரப்பே்த் ட 

இவிய தீர்த்த மணிகன்னி தீர்த்த மயிரா agendas 

நவை ர் வருண தீர்த்சமா காமஞ் சொலினு நலக்தருமே. (௪) 

முன்சொல் போதா யனதீர்த்த முனைவ னயிரா வதமாதன் 

றன்சச் நிதியி லுறுமதுமுன் சார்ர்த போதா யன முனிவ 

னின்சொ லருளி யாதரிக்கு மிறைவன் பூசைக் குரித்தாகத் , 

தன்செய் கையிற்கண் டப்புனலாற் ரானீ ராடீடி யின்புற்றான். (௫) 

புனிச சைவ சகொமணியாம் போதா யனமா முனிகண்ட | 

செனிலித் தீர்த்த மாண்பினிகா மிசைப்ப தெவன் சுக் கரவாரத் 

இனன் ஸியதி யுடன்மூழ்டச் சிவையைச் சிவனை த தெரிசிப்போ ப 

_ரினிய மசப்பே ராதியெலா மெய்தி வாழ்வ ரி.துவாய்மை. (சு) 

காண்பார்க் கருளும் வாசாடு கணேசா லயத்தென் இழக்கணித்தாய் 

மாண்பார் கணேசப் பெயர்த் இர்த்தம் வைகும் யோக நா.தமூனி 

செண்பார் பரவு மக்களிற்றின் செய்ய பாதம் பூசிப்பான் : 

பூண்பார் சுமக்கு மசெமுகப் புனித னருளான் முன்சண்டான். (௭) 

துன்னு மக்நீர் சனினாஞர் தோயக் இடைப்ப தரி தமுனாண் 

மன்னு தவதசார்ச் கலதி.சனின் ம.தியச் தோறுஞ் சதுர்த்திக 

லுன்னி மூழ்க னப்பலனா முயரா வணிமா சதுர்த்தியிற்றோயா ப 

தன்ன கணேசன் றனைப்பணிவோர்ச் கருளும் பலனோ வளப்பரிதே. (௮) 

இ.சனின் மேற்டர் இரநீர்வெண் காட்டினிறையு மாசிமகத் 

இதன்ிிற் பரவும் தீர்த்தவிழாச் கொண்டாங் கருளு மிர்நாளி 

லிதனிற் ரோய்க்தெம் பிராற்பண்வோ நிசவாழ் வனைத்து நிறைதரப்பெற், , 

நிதனிற் பொலியுஞ் சுவர்க்காதி யின்பு முவா்க்கு மின்புறுவார். (௯). 

Gary. 

இப்பெரும் தீர்த்த மேற்கு லெவ்வுல கத்தி னுக்கும் 

வைப்பெனப் பொலிந்து வைகு மணிகன்னி கைப்பேர்த் தீர்த்தஞ் 

தற்பரன் கல்லா னீழற் நிகழ்தரு Furs 015 

னப்பெரு முனிவர்ச் கச்சா எருளினாற் சண்ட&ா னம்மா. (௧0) 

சீவாசஞ் செயல்கட் கெல்லாஞ் தவச்செய லனர்த கோடி 

பாவன மதிச மென்ப பகரவும் வேண்டு மேயோ 

வாவன யோக நாத னருக்தவர்க் காகச் கண்ட 

£வன மேன்மை யாசே தெரிர்தினி இசைக்க வல்லார், (௧௧) 

மாமணி சன்னி சைக்குண் மன்னவா சியினில் வைகும் 

தேமலி சறப்பி னோங்க யிராவத தீர்த்த முன்னாட் 

காமரு வலாரி வேழங் சண்டு சோய்ச் தன்னி ரானத் 

தூமணி சண்டன் பூசை அன்பமப் புரிக தீன்மே, (கட).
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௩௩௭௬ பெருர்2தாட்டத்து அசத்திக் சிபுசாணம், 

சாவிரி சுல்லா னீழற் சண்ணுத றன்னை கோக்க: 

. யாவலி ஜேற்ப வன்னா னழைஇமணி கன்னி சைக்குண் 

மேவெள அடுத்து வேலை வேந்தனை யேவ வன்னான் 

பூவுயப் பெருந்தோட் டத்.துட் புக.உமணி சன்னி Guns gi. 

H0UG5 s- so பூர்வத் AOS ator நனைய பொன்னி 

யைப்புனிர்ச் இன்ப மேவி யஇமுதற் றடாக ரூபத் 

இப்பெருர் தோட்டத் தென்று மிலங்கிடு முவரொ ழித்தித் 

'இப்பிய வருண இர்த்தச் சறப்பினி யுரைப்ப தென்னே. 

} 

இனைவுநீஇச் சகரர் தொட்ட விடத் துவர் மயமாய் நிற்கும் 

கனைகடல் பற்ப லாறாங் சன்னிய சோடு செரும் 

வினை யொரீஇப் புனிதை யாங்கா விரியையே தழீஇய வர்ப்புத 

தனையொரீஇ யனக மேயாய்த் தங்குமேற் சாற்ற வற்றோ. 

இ.த்தல.த் தினிலு தச யவாசியென் நிருபாற் பொன்னி 

sg புகலாற் நீர்த்த காலிரண் டாகி யென்று 

மத்த னெண்கு ணங்கள் போல வனைத்துயிர்க் கருர் மேன்மை 

யெத்சகை யோரு கேர்கண் டெய்துவ ரின்பே யென்றும். 

இத்தகு சவெதீர்த் தங்க ளினிதுவச் தடுத்து மூழ்கி 

யுத்தமி யொப்பி லாத மு£லையுமாம் பிகையை யெங்கள் 

அத்தயி ராவ தேசன் றனைப்பணிர் திட்ட இத்தி 

மூ.த்திபெற் றுய்ச்,து ளோர்தர் தொகையுகா மொழியொ ணாதே. 

வேறு. 

என்றருட் குறுமுனி யிசைத்த சோர்க்தனர் 

துன்றிய வு௨கையங் கடலிற் ரோய்க் தனா 

தொன்றுறு மூனிவர சென்று சூதனே 
சொன்றிய மாதவர்ச் குவர்து ரைத்தனன். 

இர்த்தமடுமைச் சருக்கம் முற்றிற்று. 

ஆச திருவிருத்தம் ௩00. 

மூர்த்திமனமைச் சருக்கம். 

உலகெலா முய்வான் சச்சி தான$த வொளிப் பிழம்பே 

யிலகுசே யுருவாய்ம் போந்த வெநர்தைகா முறுமா ணாக்சன் 

றலைமைசர்ச் இலக்கு கும்ப சன்னெனுர் தவத்தோன் மேலும் 

வலமுனி வரர்த்கு மூர்த்தி மகிமையும் வழங்க லுற்றான். 

இக்தனத் தங் பாலி னிழுதென மறைத5 OPTIC 

மக தணப் டொருளாய் நான்கு மறைகளுச் தொடரொ ணாதா 

யக்தரத் தயன்மா லாதி யமரர்க்கு மறித றேற்றாச் 

சும்தாச் சோதி யாடச் சத்தமாய் நித்த மாகி, 

(௧௩) 

(௪௮) 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(5) 

(௨)



மர்த்திமகிமைச் ச்ருக்கம். 

அருவமே ரூபா ரூப venue sabre. wre 

திருமல மாட யொன்றாய் நிலலமு நிர் த நிற்கும் 
பொருள்சிவ னன்ழே யன்ன பூசண ஐயிர்கட் இன்பே 
தரு.திரு வுளக்கொண் டாவி sper னாதி சார்க். 

தன்மையால் யாமு மாங்குத் சறுக்கொடு சார்ச்தா லன்றி 

மம்மையோர்ர் ய்யும் பான்மை ஈண்ணிடா வெனச யத 
செம்மையாற் சிவலிங் சாதி திருவருண் மேனி தாங்க 

வின்மலி சோயில் கொண்டு வீற்றிருச் தருஞ மன்ழே. 

௮வ்வகை தலங்க டோறு மவிர்சிவ லிங்சச் தன்னு 

ளிவ்வருட் சுத ரேச விலிங்கமிச் குயர்க்த தாகு 
மமெவ்வகை யெனினமுச் சேவ ரூபமென் றியம்பும் போதி 

இவ்விய மூலச் தன்னிற் நிகழ் தலுஞ் சான்றா மென்க. 

ஆதியி னடுவி லந்தத் தயனரி யானா மென்றே 
யோ.துநூல் இவலிங்கத்தி னுருவினை யு.௮,சா னேனை 

மேதகு மூர்த்திக் கெல்லாம் விஎம்புநா லளவே யீண்டுப் 

போதியுக் தேற்று மிர்தப் புண்ணிய மூர்.த.இிச் சமம. 

மூவரு மாட மூவர் மு.தள்வனு மானோன் றேவ 

தேவனே யெனுழூல் வாய்மை தெளிதர வித்த SME 

சேவமர் தருமத் தச சிவலிங்க மூர்த்தி தேற்று 

மூவராச் தாரு மூல முதல்வனாய் முளை த்தெ மழுந்தே. 

அருண்மிகு மச்சு வத்ச,த் தணியயபி ராவ தேச 
வொருவ லிங்கங் கண்டோ ரன்னைய ரூதரங் காணா 

வருபெரு காமஞ் சொன்னோ மலந்தெறு கென்று சொல்லார் 

திருவுரு நினைவார் மீண்டு செனித்திட நினையா ரம்ம, 

இத்திகழ் சுயம்பு லிங்கத் தின்பெயர் சுந்த ரேசன் 

தித்திசெய் யத் சன்றான் றிகழயி ராவ தேச 

னத்தருண் மூகோச் தார காயகன் மெளத்தி Cae 

னத்தகு பிரக அத்தி யானேசன் முதல னேகம். 

| வேறு. 

௪.தர னயிரா வதசாதன் றன்பே ரொருகா லேனையதம் 

பதியி லபுத்தி பூருவமாய்ப் பசர்க்தா ரேனு மவர்ச்சலகி 

னிதிசர் ததிச ணோ.பின்மை கிறைபல் போக முதலான 

விக ஈலங்க ளிம்மையிற்றர் தம்மை யின்பு மருளுவனால். 

௮ருள்கூ ரத்தச் சரனெம்மா னனவ ரதசா£ நித்தியனாப்ப் 

பொருள்கூர் தரலீற் நிருக்தருளும் புனிதச் இருக்கோ யிந்புகுர்து 

தெருள்கூர் திருச்சோ தனிப்பணியே திகழ்கோ மயநீர்த் திருமெழுக்சே 

யிருடீர் தவளத் திருக்கோல மேமுன் னாப திருப்பணிகள், 

(௩) 

(௪) 

(@) 

(எ) 

(௮) 

(௧) 

(௧0) 

( aa)



' 
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௩9] பெ ற் 2காட்ட்குது AH BAF HITT IM. 

சுடர்மிக் கொளிருக் திருவிளக்கு.ச் தொண்டு இருக் தனப்பணர் தண் 

சுடர்புச் சமரு முடிச்கேறத் தொடுக்கும் விரைப்பூர் தொடைப்பண்கள் 

சுடர்திச் கொளிரும் இருச்கோயி நுலக்கப் பு துக்கும் திருப்பணிகள் 

சுடர்முக் கணன் சரத் தளியெக்குர் துதையு ௧௮ தூ பப்பண்கள். (௧௨) 

அனச னயிரா வதநாத னருள்கூ. ரதுல குசாம் பிகைதா 

மினிய விழாக்சொண் டெழுர்தருள வெழில்கூர் தரும மால்விடைவா 

கனமூன் னாவ சலட்சணமாக் சவின்மிக் கோங்க வளரன்பால் 

புனித சுவண மணிகளினாற் புனைந்து புரியும் பொருட்பணிகள், (௧௩) 

பரவு செம்பொ னவமணிகள் பாக்கா யமைத்துப் பண்புறர்செய் 

இரவு பகலா யொளிபெருக விலங்குக் திருவா பரணங்க 

ளரவின் மணிமுன் விளிம்பார்த்தி யவிர்பீ தாம்ப ராதியவை 

மரபிற் புரிர்,து கணிர் துள்ள மகழ்கூர்ச் தளிக்கு? திருப்பணிகள். (௧௪) 

ஆதி யாய பற்பலமெய் யன்பி னயிரா வசகாதன் 

க வனசச் தாள்பாவிச் செய்தம் துவக்குக் இிறத்தினர்க்கந 

மாத னருளும் பெரும்பேறு சாமோ வளக்குர் தாமுடையோ 

மோத லரிதாங் சைம்முடுகத் தொருவா றுணாவா ர.ரமிச்கோர். (௧௫) 

இன்ன பரிசான் மேற்சொல்பணி யிவ ற்றுள் யாதொன் றியற்றினரு ௦ 

மன்னு தீர்ச்கா யுள்போசம் வருக யின்மை வளர்செல்வ 

நன்னர் மகப்பே ர.திபெறீ இ snag morose இரராய்வாழ்ம் 

துன்னற் கரிய பேரின்பு முறுவா கையா மலக.மித. (௧௬) 

என்று புகன்ற னிமாசலை Camo இணையென் பதுமூன் னிறைசண்டு 

மொன்று களிப்பி னுலகுரைப்ப வொளிரு மலய (potw mea 

டன்று முனிவர் மகழ்கூர்ந்தார் மேலு மவாவி னாரென்று 

அன்று சவுன காதியர்க்குச் சூ.ச முனிவன் சொற்றனஸல். (௧௭) 

மர்.த்திமகிமைச் சருக்கம் முற்றிற்று, 

ஆக திருவிருத்தம் (௩௧௭) 

இத்திர ருத்தரச் சருக்கம் 

பொன்னுல களிப்போன் வேண்டப் புணரியை யுழுச்த மிழ்க்து 

மன்னிலை நீர தாக்தி யாசமித் தனைய வேநதுக் 

இன்னருள் புரிந்தோன் மேலு மிர்திர சுர் தரப்பேர் 

ஈன்னிலைச் சரிதர் தற்சூழ் ஈற்றவர்க் குரைப்ப தானான். (௧) 

மதத யிதழி வேணி மாதொரு பாக னன்பே 

நிதியெனக் கொண்டு வாழும் நிறைதவ மூனிவிர் காண்முன் 

மதிமிகு ரைவதப்பேர் மனுவமர் காலச் தன்னி 

னிதியொளி மிகுஞ்சு வர்க்க நிலத்தர சாய வேந்தன். (௨)



த கூட. ச ட 
இர்திர சந்திரச்சருக்கும். 

தானவர்ச் சாசனாய சபாகனா மவுணன் றன்னை 
வானவர் சூழச் சென்று வதைத்தமி சாவ தப்போ்தி் 

தானமிச் கொழுகும் வேழம் தனிலிவர்ம் துவணை வீதி 

வானவர் சூழ்க து யாண்டும் வாழ்.த்துறப் பவனி வந்தான். 

அவ்விடைத் துருவா சப்மிப ரருஈ தல முனிவன் போட்து 

கவ்.விய சளிப்பி னாழ்ச் து களிறுகசைப் பானை கோக்கித 

இவ்விய வேந்த வீத வெப்பிர சாத மென்றோ 

செவ்விய கமல மீந்தான் றேவர்கோ னதனை யேதரான். 

தேரே யெனினுஞ் செல்வச் செருச்கொன்றே சண்ம றைக்கு: 

மாவதோ டசுரர்ச் கொன்ற வகச்தையு மூறிலென் செய்வான் 

தவதே வீசன் சூடுர் திருமலர் களிற்றி ழிச்ேே 

யாவையின் வணங்கா தேற்றவ் வானைமத் தகத்தில் வைத்தான்; 

அனையவம் புயச்செம் பூவை யறிவுகூர் தெய்வ வேழ 

கினைவொரீஇப் புழைக்கை கொண்டு நிலத்திலிட் டடியிற் றேய்த்த 

தெனையசே யெனினும் போகூ. ழிடைப்படு காளுற் (op va 

வினை.பினீக் குவசே சென்னி வி.தியையார் விலக்க வல்லார். 

கண்டனன் முனிவர் கோமான் கனன்றுளங் கொதித்து நீல 

கண்டனன் முடிப்பு னைக்த கமலப்போ தஇி.சனா லாச்ச 

முண்டென வுனக்களித்தா முடன்பணிச் தேற்றி டாய்மா 

லுண்டதோன் மத்த கத்தி லுப்த்தனை யுணர் விலா தோய். 

தவெப்பிர சாத காய்மைச் சிறப்பொரு சிறிதர் தேற்றாய 

நிவப்புறுஞ் சுவர்ச்ச வாழ்ச்கை நினக்குற்ற தெவனா லென்னாப் 

பவப்பெரும் புணரி யாழும் பாலுகைத் இடிலென் செய்வாய் 

சவப்பெருஞ் சிவத்து ரோகர் தானுகாக sors Sa. 

50) coriont Cain g வாற்றுநின் னரசிழக்ு. 

பூதல.த் திடையோர் வேந்தன் பு.தல்வனா யிளங்கா லத்தே 

பேதுறிஇ யன்னை தந்த பிரிவுநிஇப் பன்னாட் டுன்.ப. 
மீதுறு கென்று ரைத்தவ Cap S05 நோக்திக கூறும். 

மிருசயோ ஸியிற்பி றந்தும் வேந்தனைச் சாரந்தாய் ஞானத் 

இருவுறப் பெற்றாய் பெற்றுஞ் A game செய்க லாத 

கருமமிச் சவத்து ரோகம் கண்டனை யதனாற் பூமி 

மருவிஈல் லுணர்வி ழாஈது வனகச்கரி யாதி யென்றான். 

இன்னண மிசைத்த சாப Cows gor ஈடுங்கி வானோ 

மன்னவன் கயத்திழிர் து வ.றுமையுற் றிழிர்தா னாயம் 

முன்னவன் கழலின் வீழ்ச் முனிவு லைய வென்னுப் 

பன்னருர் து.தியு றுத்திப் பாவியேன் பி பொறுசதி, 

B.S 

(௪) 

(௪) 

(௭) 

(a) 

(க) 

(50) 

(௪6)



௪39 . ., பெரூச்தோட்டதது அததிச்ரபும ரணம். 

௮.திவிலாச் சிறியே னென்றென். றடிக்கடி யிஷறஞ்சி னான்பின் 

குறைவிர்த் சாள்சென் ராக்குச் குறுகிய பிருகு முன்னே 

செறிசதி சம் முன்னோ.ரிரச்துபன் முழையும் வேண்ட 

மறிமழுச் சரனைப் பேணி வருத வாசன் கூறும், 

னிவிர்சா எமரர் காணீர் மொழிர்ததிங் இவன்டா ஐுள்ளக் 

கனிவினா லன்.றி.8தச் கருத்தினா george rest 

புனிசனெம் பிரான்சே டத்சைப் போற்றுருச் வெத்து சோகச் 

அதனியனு பவித்தா லன்றித் தொலைவு தாத லாலே, 

உன்னிரா முரைத்ச வண்ண முததிசூழ் புவியி லோர்வேர் 

இன்னெழிற் சுகனா யாண்டொன் றெய்திய வளவே தர்சை 

யன்னையைப் பிரிர் த பன்னா எலக்கணுற் ஐருளா லீசன் 

றன்னடி. பூதத் சேத்்தச் சார்தரு மெண்ணீ சாண்டில். 

திருவருள் கைத் ,துய்ப்பத் ெ தவ்வலி முருக்கச் சாய்ததப் 

பிரிவுற நின்ற மாதா பிதாச்களைக் சலந்.இன் புற்றாங் 

குரிமையின் முடிசுடப்பெற் ௮ுலசெலாஞ் செங்கோ லோச்சிச் 

சரூ.துபல் போச மார்திச் கயிலை சென் Morus SITET, 

கடவள்வெள் ஸிபமல் வாறே காட்டி.ப மாடப் பன்னா 

ளிடருற்றோ ரிருடி.க் காங்க ணிடர்புரிஈ் தீசன் சூலத் 

தொடர்பினாற் றொல்லை ஞானச் தோன்றப்பெற் நீசற் பூசித் 

துடனருட் கயிலை சார்சென் நுரைத்தன னுறையுள் செனறான். 

வேறு. 

என்றுதமிழ் முனியுரைப்ப விருக்.தவ த்தோர் ஈனியுவசை 

துன்றமுளத் தினசாசிச் சொன்மலயத் தலகுய்ய 

வென்றுமமாச் தருஈடி.சே ளிச்திரன்பிற் செயல்யாதோ 

சன்றருள்சென் நிழைஞ்சவினாய் ஈயர்தவாசட் குரைசெய்வான். 

இனியதபோ சனமுனிவீ ரிருங்கடல்குழ் புடவியிடை 

ஈனிமிகுசர்ச் சோணா.டி னானிலஞ்செய் தவப்பயனென் 

தெனைவருமோர்ச் அவச்.துரைக்கு மியல்பினனா யவனியெலாச் 

தனிபுரர்.து சோலோச்சுர் சகைமையனோர் திறல்வேக்தன், 

சொற்றவிவ னேமாங்ச சோழனெனப் புசழ்பெயசோ 

ன.ற்றவத்தோர் துணையாவா னானிலத்தோர்ச் குயிசாவா 

னற்றவர்க்கோர் நிதியாவா னருளினுச்கோர் கலனாவான் 

பற்றலர்சக்கோ ருருமாவான் பானடிச்சோ ரன்பாவான். 

இன்னனடிர் முடிவேர்த னெழிற்சாஞ்சிச் திருக: 

தன்னினிய தனிராச தானியா வமர்ச்திடுகா 

ளென்னருஞ்சொல் சோணுட்டுக் இன்னுமிரா மெழிற்றில்லைப் 

பொன்னகரிற் சிற். மாசாய்ப் புவீயனிப்பா னொறாவலுஎன், 

(௧௨) 

(at) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(ea) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(sm)



இந்திர சஈர்தரச்சருக்கம். 

் விண்ணுலகர் திரனின்மேல் விசவுறுபஃ நிறனோக்கி 

மண்ணுலூர் தினென்றிம் மசெதலஞ்சொன் மகிமையினா 

ஸண்ணியதோ வெனப்புலவர் சயச்குஈசேச் திரப்பெயசோன் 

ச்ச 

சண்ணுதல்சே வடிச்சன்பே கைப்பொருளென் துட்டுணிச்தோன். (௨௧) 

௨௱னுசனில் பவஞ்சமுழு அதித்தமுறை தனிலொடுங்க 

வொரு?ிறிதே ரா அகுறை யாதென்று மொருபடி.த்தாய் 

விரவுசிவ  மயெஞ்? விஎங்குண்மை மெய்ச்கணியாகச் 

சரதலவா மலகமெனச் காட்டுதிரு வெண்ணீறும். 

.. இனையசிவ னெவ்வுயிர்க்கு மருள்கருணை யிரச்சமெனு 

னியகுண மென்றுமுள னெனறேற்று கண்மணியு 

(௨௨) 

புரிசமறைச் குள்ளு.பிராய்ப் பொற்புறுமை தெழு த் துமெனுச 

தனைசிசர்முத் தொகைச்சிவசா தனமேசொம் மெனச்சொண்டோன்.(௨௩.) 

குறிஞ்சிமுத லைம்புலமுவ் குற்றவ லெஞ்ஞான்றும் 

விற் அதனகச் சயற்றிடல்போல் Manipal EOF IDL (Lp 

மறிர்தனதன் வழிச்செல்ல மற்றவைவெல் AP தந் இரிய 

னறிச் தபதி பசுபாச வறவகசைகண் முறைபுிவோன். 

வேத?வா சமமுதலா மெய்ச்நூல்கள் விதக்தோதும் 

போதமுற வகம்புறஞ்செய் புனிதசவ பூ சனையி 

லாசா.பி5் கனவாத மைக்தொழிற்கூச் gn EU DD 

Br ss ராசனடி. நாடொறுமபூ சித துவப்பான், 

ஆ.யாசேச் இரன்மனைவி யருர்.தஇக்கற் Daf DA mb snot 

Crus'o லை.பிழ்அிறக்சா டிருர்தெழிலிற் பொறைபினிமலா 

பாயபுவி யினிற்சிறக்தாள் பரசிவைபொற் பசத்தன்பிற் 

நூயகெள ரியிற்சிறம்தாள் சுசம்சையெனப் பெயர்சிறச்தாள். 

அருளாலும் பொருளாலு மன்பாலு மின்பாலு? 

செருளாலுஞ் சிறக்தாலுக இரும தறம்பின் DH SsuD gr oor 

பொருளாலு மாதலினப் புத்திரப்பேற் றினையும்விழைஇக் 

கருளாலுல் கடற் வியிற் சரு.நறம்பழ் பலபுரிர்தார், 

புரிச் துமசப் பேறரிதாற் பு. தரப்ப ராகும்வழி 

தெரிச்துரைத்தார் தில்லைவா ழந்தணர்கள் செவியேற்று... 

பரிக்தாச னவர்ச்கொண்டு பழுதகல்கூ விளமிலசக்கம் 

விரி்சசடைச் கூத்துடையான் விரைகழம்சாங் கருச்சிப்பான். 

என் இுரைப்ப மலயமுனி யிருர் தவத்தோர் Cs Oat g 

ஈன்றிலக்க வில்வார்ச்ச னவ்விதியா தருளென்னச் 

தொன்றுணர்மா முனியுரைக்கு? gr (pata i wa’ arb sm 

O gym pp மிச்சாஞானக் இரிபையரு வென ணர்.மின், 

(௨௪) 

(௨9) 

(௨௬) 

(௨௭) 

(௨௮) 

c
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௪௨ பெருதொோட்டத்து அத்திச்சஎபு சாணம், ் 

ஈ.திலக்கம் பழுதறமுன் றெரிக்செ0த. தச் சொண்டிமைய” 
மாதிடத்சா னபிடேக வசைதஇரவி யாதியெலா 
மாதரத்தா லீினிதமைத்தால் கருச்சனைக்குஞ் செபத்தினுக்குர் 
நஇீதறத்சா மோர்ர் துணா்ந்சார்த் தெரிர்துபதின் மரைவரித்து. 

சிற்பரனுச் காசகமநூன் முறைபூசை சிறப்பிதே 
யற்புறவர்ச் சனைபுரிவிப் பான்றிருமுன் னமார்திருப்ப 
முற்புகலை யிருவரும்பாங் குறப்பூசிப் பான்முனனரப் 
பொற்புறவீற் றிரும்சனைய.புரைதபு.த,ச வில்வமமெலாம், 

உரியவிதி யினிலமைத்தாங் குறுபஞ்ச சவ்வியத்தால் 
விரவுறமுன் நூய்மைபுரீஇ விரசாங்ட சனிலமைத்ச 
வரியதிரு வெண்ணீற்றி னதிசுசர்த படீரத்தின் 
மரபினிந்றோய்த் தேபிசண வம்மாயா பீசமுடன். 

௮௬மறைகள் விதம்தோது மாயிரமாண் சிவகாம 
மொருமையுற வெடுத்தோதி யொவ்வொன்றாய் விரையாமற் 
றிரிசுபன்ன மெனவியச்து திகழ்மமைசொல் வில்வத்தான் 
மரபினருச் சித்தன்ன வர்க்காகி நிவேஇத்தல், 

இவ்வகையீ ரைர் துமுறை இயற்றயுதார்ச் சனையி தவே 
யுய்வருளு நியுதசா மார்ச்சனையின் பலனுதவு 
மிவ்வகையே நாறுமுறை பியற்றுநியு தார்ச்சனையே 
யய்வருளோர் கோடிசா மார்ச்சனையா முண்மையிசே, 

இப்படியோர் நாற்பானைர் தினங்கணசேச் இரனிய௰ற்றிச் 
ச.ற்பிரா மணற்குணவு சைவமகெ சுரபூசை 
யொப்பறசா டொறும்புரிர்தால் குறுகியமஞ் சிறி தும்வழா 
செப்பெரிய ரும்புகழ வியற்நினனிப் பெரும்பயனால். 

இத்தகைய ஈரேர்இரனுச் வென்மனைவி சுகக்தைவயிற் 
ஐத்தகைய முனிசாப மாங்கேற்ற சுசேர்கன்றான் 

வித்தகனாய் மீனமக மிளிர்மதியம் வளர்பக்க)த் 

து.த்திரரா ளோரைசுப மூறமகவா யுதிததனனால், 

௮னையமச வொளியாலு மழகாலு மிணையின்மை 

தனையாசன் கண்டுவசை தனின் மூழ்கச் ச.துர்மறைதேர் 

பனவர்கொளக் கனசமழை பரவுறப்பெய் தனன்மசவுக் 

சனியமனோ கானெனும்பே ரிசைத்தான்வா னிசைத்தபடி. 

வேறு, 

அனைய மர்தனோே சாண்டள விளம்பில.ற யாமென் 

றெனைவ ருஞ்சொல வளருகா ணசேச்தாரற் கனிய 

வனிச நாதனா யமாச்த௨ன் நும்மதி யாகி 

நினைவு வேறுபட் டரசனைச தான்பெற நினை சான். 

(௩0) 

(௩௪): 

(௩௨). 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௮)



இக். இரசுந்தரச்சருக்சம். 

"ன்ன காலையோர் சாணி௫ ஈரேேச்திர னென்பான் 
றன்ன காதலி யொடுகட ராசன்பொற் றளியின் 
perch wry Ss wigs முன்றொழு தமையான் 
பன்னி நின்றனன் சென்றதச் நிசியொரு பாதி, 

௮௪னி கான்றுவா னதிமழை பொழிர்ததங் குழையர் 
ஈசைகொள் யானமுன் னுய்த்திதி லிவர் துநீ ஈணுசென் 
றசைவில் வேந்தனை வேண்டவு மாலயச் இனுகா 
மிசைவின் யானமார் திற்செலே மென்றுமே லியம்பும், 

அல்ல தாஉஞ்சத்தி ரதிசொண் டுஞ்செலே மருளாழ் 
செல்லொ ழிக்தமின் வரு தமர் சென்மினென் நிசைத்தா 
னல்லன் மிச்ச்சா ரிருட்பெரு மழையிலு மரசுஞ் 
செல்லல் பாதகங் குடையினு மிற்கெனச் செப்பில். 

என்ன பாவஞ்சிற் லர்தமைப் பெரிபரென் நிறுமாக 
தன்ன வூர்திமான் முனையருஞ் சேய்மையே யடி தாழ்க 
இன்னி லத்தினி னடச்.துசெல் லிறைதஇிருச் கோயிற் 
குன்னி யேகுகா லையுஞ்சிவி காதியி லுலுவார். 

இறைவ னேயிதி லிவா. துசெல் லெங்கணு மென்று 
நிறையு மாரரு ளாற்றரு நித்தில யானத் 
துறை ராததி தூ.ரச்சே யிழிர்.த சென் நுறுமாற் 
கறைமி டற்றினோற் குரியசேய் காழிவாழ் பிள்ளை. 

உரிய பிள்ளையிவ் வுலகுய விக்ஙன மொழுகித் 

தெரியச் காட்டவும் தெளிர் திடா தழிபொருட் செருக்காம் 

பெரியர் காமென வாய்மதம் பேரிக்கண் மறைந்து 

திரியு மேலையோர்ச் றைசெய்தண் டனையெயர் தெரிப்பார். 

௮ன்று சேகூழார்ச் குலகெலா முலகுய வருரந 

மன்ற வாணனமுன் ஸின்திடு மாசைவான் மொழியா 

லொன்று வேக்தநின் ரானைகா வலன்மனை யொடுகிற் 

சொன்று தானர சனைச்கொளச் குறித்திவண் குறுகும். 

ஆச லானம தாணையாழ் சிலையுரு வாசக் 

சாத லாளொடு ஈம,சணி மையிற்கலச் Sages 

யோ லாவெழின் மனோகரற் ெட்டாண் டுறுசாற் 

நீதி லா.ஐம துருக்கொண்மி னென்றருள் செய்தான், 

அருளிச் செய்தவா ஈரேர்திரன் மனையொடு மாங்கே . 

தெருளிழ் கூர்சிலை யுருவமுற் றிருர்சனன் Gate 

கிருளிழ் நீர்சர வருள்ப,த சான்கனு ளிஃ்தெப் 

பொருளிற் சார்வதோ செவென்செயல் யாவரே புசல்வார், 

ச 

(on) 

(#0) 

(௪௪) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪6) 

(௪௪) 

(௪௪)



௪௪. பெ ந் மதாட்டத்து HELE HITT MLD. 

௮7௪ னாலயஞ் சென்றனன் றனித்தன னவனை 
யிரவி னிச்சம யம்புக.உச் கோறலே யெளிதென் 
றுரமி கு.ச்தவத் துன்ம, வாள்கொடாங் குற்று 
விரவி யாங்கணும் கண்டிலன் சென்றனன் மீண்டு, (௪௮) 

வேறு, 

மற்றை காளி லரசை யரண் மனையிற் காணா மையினென்ன 
லுற்ற விருளின் மழையுருமி லுலக்தான் மனையோ டெனத்துணிக்தாங் 
கற்றை காண்முன் னவனிவேர் தா௫ச் களித்தான் பிறா்டொருளைப் 
பற்று கள்வர் வரும்பெரும்பின் படர்கோச் கா.துட் களித்திடல்போல்.( ௪௯) 

கொன்றைச் சொங்க லானடியார் குலிச னயன்மால் பதம்பொருளா [குங் 
மென்றுட் கொள்ளா ரெனுஞ்சுருஇச் செங்கப் பெரியோர் கான்றொதுக் 
குன்றிப் பொருளைப் பெரிதாயுட் கொண்டு மயக்க னானேனுஞ் 
சென்றச் தீயி னெச்சமெனத் தெறுமென் சுருதி தெளிச்தான்போல்,.(௫௦) 

௮7௪ னொளிம்சா னாயினுமீண் டவன்கான் முளையை முளையென்று 
பரிவின் விடுப்பின் வளார்தெமக்சே பரிவு sHoQuer mers gente gal 
வரிய சவா மனோகரனை யரிவை யொருத்தி கைச்கொடுத்துப் 
பிரிய வுயிர்கொன் றிடுசென்றுட் பிரியம் பெருக விடுத்சனனால். (Bs) 

பெண்ணி னறிவு பேதைமைத்தே யென்னு முரையைப் பெரிதழித்தா 
'ஞுண்ணின் ரொளிரு நுண்ணறிவே யுடையா ளா ஈசேர்திரனா 
மண்ண னலனே நினைர்இரங்கி யனைய விகுளை மனோகரனைக் 

கண்ணின் மணிபோற் போற்றினள்பு கார்மா ஈகாசென் ரூளிரவே. (௫௨) 

His புகுந்த விகுளையவ்வூ ரரசன் சுயம்பு தேசவன்மன் 
பாங்கிற் புரிர்ச மணக்காதற் பரவு ரதிசுந் தரியுடன்சார்ச் 
சோங்கிப் பொலியுஞ் சயனமனை யுத்றாங் கொருவர் காணாமே 
நீங்கச் கரிசாய் மனோகரனை நிறுத்தித் தில்லைச் குடன்போர்தாள். (டு௩) 

சசவு மொழிர்த இனியெனச்கோர் செல்ல லில்லை யெனக்களித்து 
வசைமிச் இறுமூ முணரசாத்துன் மதிபா லிகுளை யம்மகவுன் 
னசைவி லாணை யிற்றுறத்த லாமே யாற் நென்றகன்றா 

ஸிசையுட்களித்சான் றழல்மடி ச்கொண்டெய்யாதிறுமார்திடுவார்போல்(0௪) 

இனையன் செயலிவ் வாருகச் வியம்பும் புசார்சன் னகராளு 

மனையன் சுயம்பு தேசன்மனை யாய ர,திசும் சரியென்பா 

டனையன் வேண்டி. மாதச.தச் சச டோறு நியமமுடன் 

வினையை யொழிக்குஞ் சவகிசமா விரதம் புரிர்.து வர் தாண்முன். 

இகுளை சசெவை யவள்பள்ளி யிடத்தி னிருத்திப் போர்ததினர் 

தகுமவ் விரத தினமாகச் தான்செய் நியம சிவார்ச்சனையை 

மிகுமன் பினிலர் நிசிமுடித்.த மேவு மனைசார்ஈ தன்ளாங்கு 

மசவி னொலீசேட் டுட்புகுர்தாள் வனப்பி னொளிர்சேய் தனைக்கண்டாள்.,



இர்திரசுர்தரச்சருக்கம். ௪௫ 

கண்ட பொழுே த பேருவசைச் கடலிற் படிர்தாள் சரைகாணாூ 

எண்டர் பெருமான் சிவவிரத மங்கை நெல்லி யாயதென்றுட் 

கொண்டு மக௮வ யெடுத்தணைச்துட் Gols ae Cunt sees | 

மொண்டுண் டாங்குக் கமபாலத்து மு.த்தங் கொண்டாண் மொழிசன்றாள். 

வமா விரதப் ப;பன்பின்னாட் சேரு மென்ப ஏிறியேன்செய் 

தவமா கணமுர் தாழாதே தமியேன் வருந்திச் ஈமச்காதே 

பவகோ வணுவும் பொருக்தாதே பயில்சேய் மணியைத் தாப்பெற்றே 

னெவனோ துவலே ழைக்சரெங்? யெம்மான் றருபே ரருளென்றாள். (டு௮) 

அன்ன துணர்ந்தாங் கரசனடுத் தனைய மகவு புனைபணிகண் 

மின்ன வியற்கை யெழில்பெருக மிளிர்த னோக்கி Sue 08) 6 

நின்ன வுருச்சும் தரமோவென் நியம்பி யெடுத்து மார்பணைத்து 

நன்ன ர௬வகைச் கடற்படிஈ்து காம ம துவே யாயழைச்தான்- (92) 

உயிரிற் சிறந்த வொண்பொருளென் அுன்னி மகனை யவ்வரசு 

மயிலிற் றந்த மென்சாயன் மனையும் வளர்த் வருகாளிற் 

குயிலிற் றர்.த மொழியாள்பூங் கோதை ரசம் தரிகருவாய்,த் 

Hud pb Ons? sri மகவீன்றா ஸிவன்பேர் விடங்க னென்றுரைப்ப, (௬0) 

பின்ன ரோர்பெண் கொடி தன்னைப் பெற்றா எவள்பேர் சவுர தரியென் 

றுன்னி யழைத்தாண் மூவரையு மொருங்கு பேணி வளர்த்தனளான் 

மன்னன் வளாசும் தரவிடங்க மைந்தர்ச் குரிய பருவத்திற் 

பன்னு முச்நாற் கடி.முடி.த்துப் பன்னூ மேற்று இறம்புரிந்தான்.  [ச௬௧) 

புரிந்தோர் குரவனிடைப் புகுத்தப் போந்தாங் இருவ hNSCs 

டெரிச்தோர்ம் துறுநாட்சுக்தான்்மேற் றெளிவு விழக் தாங்கணிமையினில் 

விரிர்தார் நிசமா கமமுதலாம் விமல சவலூற் கடன்மதித்தம் 

மரும்தார்ச் தொளிர்போ தாயனமா முனிவாழ் செய்தல் வாயிலுற்றான்.௬௨ 

சென்ற குணசுர் தரன்முனிதாள் சிரமேற் கொண்டு பணிக்தெமழுரச் தாங் | 

சொன்று மன்போ டுட்கருத்தை யுரைத்தான் முனிசேட் டுளததுவகை 

துன்ற மலார்து முகமைக்த தூய சலைமூன் னாயவெலா 

நன்று கோடி தரு. தூமென காளு முணாத்த வுணர்கின்றான். (௬௩) 

கருவி நூல்பல் கலைநான்மேற் கருது வேதா சமநால்விற் 

கருவி நூன்முன் னானவைமுற் கரும வசத்சா லொருமுறையே 

கருது குரவ னுரைத்தாங்குட் சண்டு தெளிந்தான் மேலவன்பாற் 

கருவி னுறுகோய் தெறுபஞ்சாக் சரோப தேச முழைபெற்றான். (௬௪) 

. Gam. 

பெற்ற சுந்தரன் மேலும் பெருகன்பா ற் 

கற்றை வேணியன் பூசனை காமுருச் 

தெற்றெ னாவவ் விதியுமத் தேசிகன் 

சொற்ற வாய்மையிற் செய்யத் தொடங்குவான். (௬௫)



= ப உ . உரு 4 உ 

௪௬ Qu RAC SIC GH HOH FFI IM WL 

சேடி யெங்குங் குரவன் சிவார்ச்சனைக 
கேடு லாமலர் கொய்வதற் கேகுங்கா 
னீடு மன்பினிற் பூசனை கித்தலு 
கசாடித் தானும் புரிர்.து ஈயக்குவான். 

தேமிச் கார்மலர் தேடிக் கொணர்தரக 

சாமுற் ரோர்பகற் செல்வுழிக் கண்டனன் 
மாமிச் சார்கெய்தல் வாயில் வடாதுபா 
லோமிச் காரும் பிரச. து.த் தியானமே. 

௮ன்ன தோருத்தி யானச் தணியெலா 
ஈன்னர் கோச்குபு காடினன் பன்முறை 
யென்ன பல்வளத் தீட்டமு மீண்டெ 

தன்னை யொப்பதிச் தாவி லு:ப்யானமே, 

அலங்கல் கோதி யமாக ததே மாங்குயி 

லிலல்கு தாரக மோத வெழிற்கிள்ளை 
சலங்கொளைந்தக் கரமு ஈவில்வன 
புலங்கொணங்குர வன்மொழி போல்கின் ற. 

ஆண்டு ஈங்குரு வோ.து வேதாகம 
மீண்டு மோதுமென் னையம் விலக்குவ 
காண்ட குஞ்சுகங் சண்மிகு பூ)வைகள் 

பூண்ட போருட் செய்கை புகல்வதென், 

முனிவர் வாழுட சங்கண்முன் வாலினாற் 

றுனிவி யாக்செஞ் சோதனித் தொண்டுசெய் 

தினிதி னென்குரு ராச னிடத்தியான் 

தினமுஞ் செய்யுமத் தொண்டு திருத்துமாள். 

செய்வ பன்மணித் தீபங்கா கோதரர் 

தெய்வ மொன்று வேசவ மென்னுவா 

யெய்வ தாச விதழி யிலச்குமா 

லுய்வ ளிக்குங் குரவ னுரையென, 

கருமு சுக்ச ளிரால்பிழி சாலையங் 
கருச ரம்பைச் கனிகளி னம்மதச் 

சொரிவ தன்பா்பஃ preRa லிங்கவொண் 

டிருமூ டிச்சபி டேகஞ் சிவணுமால் 

ஏழை பாகன் சிவார்ச்சனைக கேய்மலர் 

வேழ மாதவர் வேண்டும் பொழு தலாம் 

"வாழ மாமலர்ச் கொம்பர் வளை த்திடுஞ் 

குழ வெங்சஹுர் தூநீர் தெளிச்சி0ம். 

(௬௭) 

(௬௮) 

(௬௯) 

(௭0) 

(௭௪) 

(௪௨) 

(௭௩) 

(௪௪)



இர் சரரந்தரச்சம க்கம், 

சவிகொ ணாச்சவண் காய்சனி யாதிபெற் 

றவிசு ரர்ச்சங்கி வேட்டரு எர. சணர் 

நவியி எங்கன்று ஈண்பின் வளர்ப்பாபின் 

சிவனு ர௬ுச்சொடு கைச்கொள றேற்றஃபோக், 

உடச மெங்கணு மொண்டள வின்கொடி 
படர்பு நீழல்பூம் பந்தரிற் செய்வன 
சடிய பாணமாய்க் காமனைச் சார்பழி 
யடி.ச ணீர்சவிர்ச் சாள்கெனச் குழல்போல். 

சணுவெ டித்துக நித்திலங் கன்னல்க 
எண) நிற்ற லனங்கன் றனுவென்ன 
ணிய பாவ நரிக்கக்சண் ணீர்சொரீஇப் 
புணர ௬3 தவம் பூண்டுறல் போலுமால். 

ஆழி வாவி யலர்க்தசெவ் வஃபு:ப.த 

தூழி னன்னம் பெடையொ ெனல்தூக 
காழி வாழ்மணி சா லி யாரொடு 
வாழி சோதியுண் மன்னுறல் காட்டுமெ, 

வளையொ லித்த வளையொலி வாய்ச்துகு 
வளைமி டற்றவ னாமம் வழு.த,த 
ரளவி லாவன்பி னாலோ மரகச 

வளவி லாமுறை யாற்சொலல் சாட்சிமே, 

குவளை நோக்கம் புயமுகங் கூர்க்தளி 

இவள்செவ் வாம்ப றிறர்.து வருகெனா 

வவண ழைத்துறு வாசை யடர்பவர் 

தவர மாய்க்கும் மணிகன்னிச் தூ.ததட a. 

கன்னி காரஞ் செருக்.தி கடுக்கைமா 

பன்னி தாத கூவிளம் பாடலம் 

புன்னை சண்பக நீபஞ் சசபுன்னை 

வன்னி யாரம் வகுளம் தாரங்கள், 

பாரி சாத லிகுச பலாசமே 

வேரி மாதுளை வெட்டி குராசா 

வீர நெல்லி ஞெவை விளசம்பு 

சாரங் சம்மா விலிங்கை ஈறவுமே, 

QB யாயபல் கோட்டுள வாமலர் 

சாதி மல்லிகை சாந்த டளவமே 

மாத வீயிரு வாச்சிகூ.. சாளமுன் 

னோ பல்கொடி யொண்மலர் பல்குவ. 

எடு 

௬ 

௭௭ 

௪௮ 

௭௯ 

(௮0) 

(௮௪) 

(௮௨) 

(௮௩)



“i ட் ட : ச ல 
Po பெருந்தோட்டத்து அ௮த்திச்சரபுசாணம், 

வெளிப செய்ய விரைச்சம லங்களே 
யொளிர்ச சர்தமுற் ரோங்குரி லோற்பல 
மளி.ப செங்கழு நீர்கெய்த லாதியாத் 
திய தேன்சொரி நீர்மலர் துன்றுவ, 

நந்தி அம்பை கரந்தைஈறியசெவ் 
வர்தி வெண்டிழாய் வால குரண்டமே 
கச்ச மாாவெட்டி வோமருச் சாண்கொழுர் 
அது பச்சை யனிச்சமோ மத்தம். 

நிலவு மின்னன வாரிலப் பூக்களு 3 

குலவு மேனை யணிபின் குவால்களு 

மலகி லாவளம் யார்க்கு ம a & O) BM G0) 

துலகெ லாம்புகழ் பான்மை.பி ஜேேங்குமால, 

இன்ன வண்ண மிலங்கலி னித்தல 

மன்னும் வாய்மைப் பிரக.த் தியானமே 
யென்னு காம மிசைகென் நிசைத்தவண் 
பன்னு பன்மலர் கொய்து படருவான். 

Gary. 

படருஜ் சர்தான் முன்னையி னல்வினைப் பயனே 

புடவி யாற்றிய பெருந்தவப் புகலரு:் பயனே 

வுடைய சாயச னுமையவ ணாயக லைப்பில் 

கடவு ணாபகன் சிவலிங்க மொன்றுகோ கண்டான், 

மறைமு தற்பெருங் கலையெலா மூவர்தம் வடிவென் 

றறையும் வாய்மையச் சவத தம லக்தினி தமரு 

நிறையொ ஸளிச்சவ லிங்கங்காண் டலுமுள கெஇழ்ர் தான் 

குறைவி லாதபே ரானஈத வெள்ளத்துட் குளித்தான். 

உள்ள முற்றிய வன்புமேன் மேலெழுர் அகைப்ப 

வள்ளல் போரு எீர்த்துற வல்விரைச் தோடிப் 

பள்ள ரீரெனப் பரமனம் புயப்பத முடிமேற் 

கொள்ள வீழ்ச்தனன் பலமுறை வணம்கியுட் குளிர்ச்தான். 

அறிலி லாசவன் பாலிய னரண்பிறி தில்லா 

னறியு மாவெளி வர்.துநா மருள்செயி Gor even 

குறிகொண் மற்கடப் பாங்கில னெனவு௱க் சொண்டே 

குறியு ர௬ு்கொடே வந்தனன் சிவனெனச் குறித்தான். 

அரிய யன்மூதற் றேவருங் கனவினு மறிதற் 

சரிய னாஏயு ஈனவினு மடியனேற் கருளாற் 

றெரிய வீற்றிருர் சருளிளை முதன்மைதேழ் நிதழித் 

தெரியல் வேணி.ாய் சிறியனேன் செய்தவ மென்ன, 

(௮௪) 

(௮௫) 

(௮௪௬) 

(௮௪) 

(௮௮) 

(௧௦) 

(௯௧) 

(௧௨)



. இந்திச சுந்தசச்சருக்கம், 

எனவு சைச் சனன் யானுய வெளிவர்த வெம்மான் 
புனைம லர்ப்பதம் பூசியா தித். துணைப் பொழுது 
கனிச ழித்தன னையகோ வென்றுள ஈடுங்கித் 
தனிய ராச்சனைச் குரிப்பொரு ளாவன சமைப்பான். 

சென்று மாமணி சன்னிகைச் செழும்புனல் படிந்தான் 
பின்று நீற்றினும் படிர்சென வுடம்பெலாம் பிறங்க 
கன்று பூன் முறைதிரி புண்ட சயர்தான் 
அன்று கண்மணி புனைந்தெழுச் st Mare, Ger Dope. 

Qererer unser g sudUuGS si ¢g6 Capus 
தன்னை யெண்சமகச் காரங்கண் மநுமுறை சமைத்து 
மன்னு தூப்பரி வட்டத்தின் வடி.த்தெடுத் தேடி 
முன்னெ டுத்தபன் மலசொடுந் திருமுன்பு வைச்சான். 

௮. ரம்பை யாசினி சூதமா துளையவிர் நரசர்தம் 
விரும்பு நாவன்முர் இரிசை2.ப வெள்ளின்முன் னாப 
வ.ரம்பி நீங்கனி யிலாங்கலி மலிசுவை யிஎங்காய் 
நிரம்பு செவ்விள நீர்முத னிறைபல விளமர். 

தூய வொண்சபி லைப்பசுப் பாற்குடர் தொகுச்தான் 
சேய பொன்னிற லிகுசமீர் மு.கலிய சேர்த்தா 
ஞய திஞ்சுவைச் கன்னலி னிரதமு மமைத்தான் 
வாய மஞ்சனத் இரவியம் யாவையும் வகு நீதான். 

இருமுன் சாரர் தனன் பிராணவா யாமழுன் செய்தான் 

பரவு றுஞ்சச ளீக.£ ணம்புரீ இப் பரிவாற் 

புரையில் பாத்திய மாசம ஞர்க்கியம் புரிந்தே 
யுரைசெய் தானந்தி சவியம்பூ தாதிதூய் ருற்றி. 

இதயச் தெட்டித ழம்புயத் தினிற்பளில் இலிங்க 
பதியைத் தாபித்து வரன்முறை பூசித்தப் பான்பால் 

விதியி னிற்புறப் பூசையுஞ் செய்யுமா விமல 
அதிசெ யின்னருள் புரிகென விண்ணப்பம் துலக. 

ஈச னாங்கன மருள்செய்த தாநினைர் திதன்மேன் 

மீசு கந்தசை லாதிகர் தார்தமா விளம்பு 
மாசி லாத்திரு மஞ்சனம் வரன்முறை யாட்டி.த 

தேச மிச்ச தூத் திருவொற்றா டைப்பணி திருத்தி, 

ஈ7 மாற்றினான் மாற்றியு மென்சொல்சே மிவனே 
நேரி லன்புமீர் வெள்ளத்து ணிமலன தஇிருத்தா 

ளார வங்சண்மா மடைதிறர் இடையறா சார்த்திப் 

போ ருட்சடற் ருனுந்தோய்ச் துய்ச்தனன் பெரிதும், 

a
A
 

௯ 

(௧௩) 

(ae) 

(#@) 

(௬௪) 

(௬௭) 

(௧௮) 
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(௧௦0) 

(௧௦௧)



Bo பெருச்தோட்டத்து ye Ree rey சாணம், 

பூதி சாச் சம்பைர் தூர்வையச் சைதமு.தற் புனைச்தா 
Cong பொன்னரை ஞாண்கவு பீனமூ முறுத்தான் 
சோத கூர்சுவ ணாம்பர துவயங்கள் வனைர்தான் , 
மீது கோளகை மு,சற்பல மணிப்பணி மிலைச்தான். (௪௦௨) 

சக்த சாண்மலாச் தாமந்தார் கண்ணிமுூற் ஜொடுத்தாங் 
கு5ா்.ு சாத்கினன் குடிலைமுன் வரைர்திட லொப்பத் 
bes orn gr பஞ்சடர் கோட்டினன் நிருமுன் 
மிகுச பல்கனி யோசன விதநிவே இத்தான், (௪௦௩) 

மேலுச் தூபதி பம்மகா இபமுன் விஎம்புஞ் 
சாலுச் இபங்சண் ணடி.குடை முசலுப சார § 
மாலு மன்பினிர் பளிதத பம்முகர் சமைத்தான் 
மாலு ரம்படீ ரத ிற்றோய்் தருச்சித்தான் ம௫ழ்ர் ௫. (௧௦௪) 

முடங்சை யுண்மலர் சொண்டெழுத் தைர்துளங் கொடுபன் 
மடங்கு றச்செபித் தயிர்கரு மாதியை வரத 
னிடங்கை யர்ர்நிய நீரொ சச்சஞ்செய் தின்ப , 
மடங்கு ரூவண மிசை பேரன்பின் வழுச்.அம். (௪௦) 

வேறு, 

அரியயன் மூகுர்ச ணாஇுபல் கோடி யமரரு மறிவதற் கரிய 
பெரியனீ சிறியே னுயவெளி வச்ச பெருலமயான் பேசுஜற் கெளிதோ 
துரியனே அரியல் கடர்தவான் சுடரே தாயனே தாயாமுன் Cupar py 
மரிவையோர் பாகா வருட்பெரும் தோட்டத் சமலனே யமசர்காயகனே, () 

அனங்கனே சலவி புரிவிப்போ னுலசெ லாமவ ஞாணையைச் கடர்இின் 
மனமங்கனை மாய்ச்சேயுமை மணம்புரிஈ்சா யசணினு முண்மை யோர்ர்தறியா 
சனங்ஈனா லலைவோர் மூ.வரி லொருவ னாமென்ப ர௬ுனையவர் ப௨மென் 
னனங்கனே யங்ச னேபெருச் தோட்டச் சமலனே யமசர் சாயகனே. (௧0௪) 

மூவரு மாச மூவரு மறியா மூதல்வனென் றருமறை மொழியும் 
சேவனே முச்சட் டிருவருட்பெருர்சேன்செசமெலாம் பரவுறச் செலுத்திச் 
சவவண் பயிர்கள் வளர்த்கருள்கரும்பே சிறியனேன் பவர்தொலை£சருள்வா 
யாவமர் கொடியெச் திருப்பெருர் தோட்டத் தமலனே யமரர்கா யகனே. 

இருமறை முதலி னடுவினின் முடியிழ் நியேயனென் அன்னையேசெப்பிப் 
பிரமன்மான்மு. சலோர்ச் கனையசொல்யாண்டும் பேரிடாச்கிறனுமே லசர்வா 
தீருசை யன்னோர் வாசக் கப்படுவர் சமாப்தியென் றுணிபுமோரர் அணரமச் 
சருள்வதுன் பரமே இருப்பெருச் தோட்டச் தமலனே யமசா்கா யனேக௦௯ 

சவின்மணி சண்ட சான்மறறை சண்ட கண்ணுசா றேவர சண்ட 
இவள்ச சண்ட சடிலமெய் சண்ட செல்வருட் *சண்டவா தென்றஞ் 
சுவைகொளுங் கண்ட சொல்லரு மகண்டசொண்டனின் கண்டனி௮ன்னி 
யவிருமின் பார வருள்பெருர் தோட்டத் தமலனே யமரர்சா யகனே.(௧௧௦) 

  *சண்--சவா.த எனப் பிரிக்குச,



இ இசசந்தசச்சருக்கம். Ba 

சங்கா சம்சா தபர மகேச சதாசிவ வ.மாபதே சாணோ 

செம்சார வேணிம் சங்சைசண் மநியோஞ் செர்ச்தவைச் Q sep snow fl ay) 

தற்கர கப:ப வரதமான் மழுமுற் சார்க் துயிர்ச் கருண்முறை விளக்கு 

மங்க வடியேற் சருள்பெருச் தோட்டத் தமலனே யமசாரா யசனே.(௪௪௧) 

வேறு 

என்று தூத்தா னுஎங்களித்தா னெழுந்தஞ் சலித்தான் பன்முறையு 

ஈன்று sells grat (PRT OSS CUBR. Mer wr DSS 

சென்று மொரழிக்தா.ல் குவப்பிப்பான் சிச்சை புரிச்தான் பிரிவாற்றா 

ஜனொன்று முஎமச் சிவபதத்தி லுறுத்திச் சென்றான் முனியுடசம், (see) 

போதா யனமா மூனிவரன்றாட் புண்ட ரீசம் பணிச்தடிசே 

ளீதோ வணித்மிதா ருய்யானத் செழின்மா மலர்கொய் திடப்போச்சேன் 

மாதோர் பாக னருட்குறியென் மலஞ்சாய் கு.றியாக் கண்டுவர்தேன் 

யாதோ அுவலவ் விலீங்சேச னிணைதி ரருரகூ. செழின்மாண்பு. (௪௧௩) 

என்றா னிதுகேட் டலுமுளிவ னெழுர்தான் விரைச் சா னவனுடனாய்ச் 

சென்று னனைய வரு்குறிலை பத் இகழ்ரு ல.கிற் கொடவொன் போய் 

நின்ற மாத வாவெலுஞ்சொன் னிகழ்தது சுகத்்ொட சைத்துமுடி 

கன்றே வருகென் றழைததலிமேனர் உல ஈகூர்*பணை சோன் லுறக்கண்டான். 

தலைவான் சடப்ப வடியுரச தல. 2)மச் கடப்பத் தளிர்போர்த்து 

மலர்செவ் வொளி3.பம் கணும்பரப்பி வயங்கவ வரச மூருக ச்சை 

வலதே வரசா மரனருண மலையோ வென்பா னனமெனவெண்் 

கலைபாங்குறமண் சொ த்தடியிழ் 1களிரொன் றுறச்சண் டுளங்களித்தான, 

களித்து விரையச் சென்றணுூிக் கருணை யொழுகுஞ் சிவலிங்க த 

செளிச்ச வுருச்சண் டவசமாய்ச் திருமுன் வீழ்சதா னர் தவெள்ளங் 

குளித் கொருவா தெழுர்திருகை கூம்பச் ரமே லருமறைக்கு 

மொளித்ச முதமீல யிவண்வெளிவச் தொளிர்தற் செளி்.பர் சவமென்னே 

வேசம் தொடர மால்பிரமன் மிக்கோர் தொடர வெட்டருறீ 

யேதம் தொடரும் பவச்சடன்மூமழ் கெளியே முய்ய பெவளிவர்தா 

யா.துந் தொடர்தற் கரியமெனில் யாருஞ் செயலொன் நிலராய்கம் 

பாதர் தொடரா தொழிவரெனும் பற்றா லல,இ பகாவதெவன். (௧௪௭) 

அடியு முடியு மிருவர்முன மறியா தெழுர்ச நிலைசின்றும் 

மூடியொன் றறிய வடியதல முழு.து௮் கட்க நின் றனைநின் 

வடிவம் போல முச்சூற்று வடிவ மன்றோ விவ்வரசு 

நெடிய முடியும் விழிக்கெட்டா கிலை.ப தாய்கின் நிடலென்னே, (௪௧௮) 

பவஞ்ச மெயையும் பகாகார லிங்கா காரப் பான்மையஃவப் 

பவஞ்ச ரூபீ நீயேயென் பதுகே சோர்ச்திவ் வுலகுய்வா 

னிவந்த பீட லிங்சவுரு மீகொண் டுறல்போ னின்புடையே 

Rass வாசும் தன்னிலை.பி னிழைய விளக்கு மவ்வுருவம். (sax) 

*டணை- அரசமரம். $களிற-பன்றி,



௫5. பெருந்தோட்டத்து அத்திச்சுசபுசாணம். 

என்ன வியர்தவ் வரசனையு மீச னெனவுட் கொண்டிறைஞ்சப் 

பின்ன ரனைய விலிங்கேசன் பிரச மலர்த்தாள் பூசிப்பான் 

முன்னி யெழுர்தம் மூர்த்திதிரு முன்போர் வாவி முறைசண்டா 

னன்ன நீர்தோய்ர் துடன்போர்தாங் கமலன் நிருமுன் னடு தீதனனால், 

முன்போ செயபோ தாயனமா முனிவ னிறைவன் திருவடியி 

னன்போ டருச்சித் தேத்தியமர்ர் தரிதின டைரஈதான் னை திருச்சை 

பின்பார் தருசும் தானனைய விலிங்க மூர்த்தி தனை த்தினமும் 

அன்பே குறப்பூ சித்தாசான் றொண்டும் வழாது நினம்புரிவான். (௧௨௧) 

வருசா டொறுமேன் மேற்பொருள்சண் மலிய வளர்பேச ன்டோங்க 

கொருசா ளோவா நியமமா யுயா்பூ சனையிவ் வாறுஞற்ற 

மருகாண் மலர்ப்பூங் கொன்றைமுடி. வரன்மூ வாண்டெய் தலும்விசைர்சே 

யருளா லிலிங்கத் துமைசசத னா விடையூர் தெழுந்தருள, (௧௨௨) 

சண்டான் மூழ்சுர் தரனுவசைச் கடலிற் படிர்தான் கரைகாணான் 

விண்டோ தருமன் பாற்றிருமூன் வீழ்ச் சா னெழுக்தான் மெய்ப்புளகங் 

சொண்டான் குதித்தான் நனைமறந்தான் கூறத் தொடங்கு மொழிகுழற 

வண்டே யெனவா ரருட்டேன்வாய் மடுத்தான் செயலற் றெதிர்கின்றான். 

நின்றான் வ.சனந் தனைநோக்கி நிமல னருளுஞ் சு்தாகே 

என்றா ஸனின்பூ சனைமகழ்க்தோ நயக்கும் வரங்கே ளெவ்வெவையு 

மென்றா ஸனுடன்சுர் தரன்மேலு மிறைஞ்9 யெர்தாய் நின்பதத்திற் 

பொன்றா வன்பு மொருவிடும் புரரிஈதே னருள்கென் நிரச்தான்மேல்(௧௨௪) 

உலகெ லாமிங் குனைப்பரவி யுய்வா ஜொருவா இத்தலத்தி 

லலூ லாப்பே ரருள்புரிச்சே யமல நீவீற் நிருர்தருள்க 

ருலவு பிரக, துத்தியான மாத னெனும்பேர் கொண்டருள்சென் 

றிலகு..வரம்வேண் டலுமவவா றெய்து கெனவா ரருளீந்தான். (62.@) 

௨ாஹோர்ச் கரியான் றிருவருளின் மாண்பென் னேயவ் வரமளித்து 

கானே வலிய-வழைத்துடன்சும் தானை நோக்க யிர்திரனீ 

மெளாண் முனிசா பத்தாற்பூ வேர்தன் மகவாய்ப் போச்தனையா 

ஊனா வெழிலான் மதன்சல்வி (பதனாற் சேடன் குருவறிவால். (௧௨௪) 

வலியா லிமயம் வீரியத்திர் இரனே யெனுமாண் புறச்சடவாய் 

செலுமேல் வருட மீரண்பெரா தீன னாயெண் ணிரண்டாண்டில் 

ஈலமே தருதாய் தர்தையுட னண்ணி யலகி pasa pp 
(௧௨௪) பிலமேன் முழு.துன் குடைநிழற்£ழ் நிலவச் சார்வ பெளமனாய. 

மரபிற் சுயம்பு தேசன்றன் மகள்சுர் தரியை மணம்புரிஈ து 

விரவின் பெயையு இுகர்ச்துபுகழ் விசும்பெட் டினுஞ்சென் றுலாவறிறை 

பொருளிற் றனதன் சமழ்ப்புறவாண் டயுத மளவும் புவிபுசர்செஞ் 

சருநி சாரா சமசத்தாத் துவிதா னந்தச் ே STNG SLOTS. (௪௨௮)



இர்துசசுர்தரச்சருக்கம். 
gr 

எமைரீ யிவண்பூ சித்திடலா லெம்பேர் ௪62 சேசனென்ச 

வுமைபே ருறுக சவுச்தரநா யகியென் முன்னா யஇபெயரா 

ல மையா விடர்வர் துறினமைநீ யன்பி னினைத்தி யப்பொழுதே 

ஈமதென் வசன வகோரசிவ னணிமுற் நிடரு ஈசத்தருளும், (௪௨.௧) 

என்றித் தனைய நேநின்றாங் இயம்பி யருளி யிலிக்கத்தி 

னன்று புகுர்தான் சுந்தான்மெ னவிறற் சரிய வவசையொடு 

முன்றி லிறைஞ்சித் துதிபுகன்று முனிவன் குரவன் பணிவிடையிற் 

சென்ற கருத்த னாயவனாச் சிரமம் புகுத நிகழ்வுசைத்தான். (௧௩.௦) 

வேறு. ் 

அனையது முனிசேட் டசம௫ூழ்ர் தைய வருமறைச் ககப்படா வமல 

ன தபே ரன்பின் வலையகப் பட்டில் குனக்கரு டி.றச்தையென் னுரைக்சே 

னெனமபொதழிர் தாசி புகலவம் முனிதா ளிறைஞ்சினன் விடைபெறீ இயேகி 

மனைபுகூ விடங்க னோ௫ுசுர் தரன்றான் மத்றவ ணமர்ர்இடும் வைசல் 
Bi 

முடல்விளர்ச்திடவென் நியன்மணங்கான் தமுல்லேயூண்டியன்முல்லைதேச் 

நிகறில்பைங் கூந்தன் மதிமுகச் செல்வாய் நீலவாள் விழிவளைச் களத்தின் 

பகநிறை யமு.த சடமுலை மணிப்பை யகலல்கு லரம்பைவா மத்தாட் 

டிகழ. விர் மங்சைசச் தரியோர் இனக்தடம் படிச்திடச் சென்றாள்.(௧௩௨) 

சென்றசர் தரிதன் ரோழிய ௬டனச் செங்கழு நீர்த்தடர் திளைத்.௪ச் 

சென்றிடு காலை யவளெழில் வலைக்குட் சிச்ியோ ரரக்கனார் தீயோன் 

சென்றுதா னெடுத்அப் புயத்தினிற் ராக் சேணுறச் சிலதியர் மொழியாற் 

சென்றவட் சுயம்பு தேசனவ் வரக்சன் நிறங்சடச் நிடப்பெறான் றிகைத்தான் 

ஆய ௫ தெரிர் சுந்தா னத்தீச் சுரன்றிரு வருட்டணே யதனை 

மேயதன் வலியால் விண்ணெறிப் போக்து மேற்செலு மரச்சனை வீட்டித் 

Suaer Copal னழுவுசர் தரியைச் செங்கைமேற் கொடுபுவி சென்று 

.தூயனெஞ் சினனாய் விடுத்தன னவனைச் சு்சரி துணைச்கையா ற்றுனைந்சே 

அகமோ டி.றுக வணைத்துளங் களித்தாங் கவன்முக முக். தகொண் டறைவாள் 

தாகமிச் குடையே னின்னையே மணப்பான் சகோதர னல்லை$ யென்று 

யோகைமிச் சோம்ப வளர்ர்தனை யென்ப துணர்ச்தனன் கைவிடே லென்றா 

ளூசமிச் குறுசும் தானியைர் தவளை பூங்குறு மன்னைபா லுய்த்தான். (௪௩௫) 

அசச்சனிழ் பிழைத்தாங் குற்றசுந் தரியை யன்னைய ம த்தனு சக்கி 

யுருச்சமிக் சம்ம சுந்தான் நிறலிவ் வுலசினி லெவற்குள தென்றே 

பெருச்சமிச் குவக்தா ரரச்கனைத் தடிர்தப் பேதையை மீட்டவ னிரவி 

நிருக்குலச் செல்வற் செவணுஞ்சுர் தரியச் செல்வியாஞ் சனியே சவெணும். 

இல்லை யினசே௭ர் திரனர சினைமுன் றெவ்வுதன் மதிபுசார் சென்று 

வல்லையிழ் சுயம்பு சேசனைச் சண்டுன் மகண்மணம் விழைர்தசன னெனவச 

சொல்லைகன் இல்லிற் குணர்த்தின னி2தி சுந்தரி Gps grilles றுணைவ 

தொல்லைபி லாச்சற் றடிர்துசும் சரியைச் சுந்தரன் புரர்தேரர் தனே8ீ(௧௩௭)



Ge பெ ந மகாட்டகறு வ ததி ச்சுரபு சாணம் 

சுந்தரன் வலியும் வீரமும் வனப்புர் தாயகான் குணமுசன் குணர்ஈஞ் 

சுச்தரி யவனை யேமணம் புணர்வான் றுணிக்சன சொனவச சனைய 

சரசர னீசொல் குணமெலா கிறைச்த தூபனே யாயினும் குலமே 

சுந்தர மணத்துக் கு.பி2ர-ளச் றந்த தொன்மைய தாதலிற் ரொகாய். (௧௩௮) 

குு.மிதுவென3வார்ச்திடப்பெறா விவற்குக்கொடுப்பதி ்சடுபப்பதோலின்ன 

[ விரி2தச் 

புலனெூம் துரைத்2தம் மகர எக்இருத்திப் பொருத் துகென் றுரைத்தனன் 

ஈலனுரைத் தனரொங்௬௰மின்2?ற லன்னாப் ஈாடுமோ வென்னுளச் தெ.ப்வ 

பறமுசே ரவனே பதியெனச் இனிச் பகர்வொழி கென்றுசுந் தரிபின் (௧௨௧௬) 

என்னுறு கற்பு sor coh oy gO) gas VT னெண்ணிபாக் வெனெனைமக்கும் 

பினீனுணர் கென்னா முன்னா்வா சேப் பெரு தகை வடதளி நேர்நின் 

றின்னு நி பெம்மான் சச்சிதி பன்2ற லென்கரல குவிபுசமா வென்ற 

ஈன்னிலை மீண்டு ஞாபக மாக ஈவிலக்கேட் டரசம்த சவின்றாள். (௧௪௦) 

இரஇசர் தரிமீ திசை,ச்2.ல.ர சுயம்பு ரரசனச் இன்மடச் சப்பான் 

மருவமென் றனையை சும்சசன றனையே மகிழ்சனா வரித்தனண் மனத்தா 

னுசைசெயுன் கருத்து முற்றுரா சென்றா னுதுவிஞய்ச் துன்மதி சென்று 

புரைசொள்வஞ் சனையாற் றன் பபர்ச் கேற்றபு ன்மையா லோசனை புரிவான் 

தன்செயற் இபைச் 2லமா.ம மைச்சன் pier Sof Oe eb gr Cano” 

சென்செய ல தசெப் செனவவன் புசார்சென் நிறைவனை ஈட்டமைச் சாடப் 

புன்செயற் சரசா யமைரச்சனாம் பதகன் புரவலன் மசன்விடங் கனைப்பல் 

வன்செயலின/்கொண்டேகுறப்பணித்தான்மற்றவர்செய்மைபின்மறை
த்சார் 

விடங்கனை யன்னை தர்சைகா ளு ௫ வெக் துயரக் கடலின்மூம் குறுங்காற் 

சொூிச்சொழிற் லன் சிலரை.பிவ வாறு கூறுமி னெனத்திரித் தயக்க 

மிடைச்தவ ரரசே விடங்கசும் தர்கள் விமராசகேற் நுணாக தன Lou (ih 

மடங்கலன்னான்சுர்தரன் விடல ஊப்பின்மாய்த்கனன்கொல்லெனவடி த்தார் 

அனைய துச் லன் தக்ஈமேறி கொண்டாங் கழுசஈண் ணீருட னடைக்சா 

னினையு மவேர்சவனை சோச்செல்லமைச்சவென்சொகி 25 முயிரி Der? nbs 

தனையனி௰ வளர்த்த சுதரன் விடங்சன் றனைச்கொன்று தீட்டிய மரத்தின் 

மூனையறிச் தானல் லுரித்தென அிடனாப் முடி.த்தன னரவினுங்சொடியோன் 

இஉவனைமேற்செய்வசென்னெனப்பகனிது த்தலேமுறையெ னவிறுத்தா 

னவனிகா வல மாக்கமா முடிவேர் தாணையோர்ச் சவ்வழி செயவப் 

புவனி காவலற்€ துணர்த்தியல் விறைபின் போகர்திடு மளவுஞ்சு£தரனை 

வு௨ணைமைர் தனைச்சு ௬.ப்.தெனச் சிறை.பி ஓய்த்தன னுணாவிலா வே£சன் 

வேறு. 

அவ்வழிசுர் தான்டிறையி னமர்ச்சபிரா வதராச னடியே பற்றி 

யெவ்லிடரு மீசனரு ஸி3லசத்திற் கெதிரலவென் றெண்ணித் தோச 

செவ்வியனா தலின்வரு£; தான் சவெனடியே தந்தச் தச் தீமை தீர்ந்தான் 

வவ்வழனீழற் றறையமர்ச்ச வாசத் திருவடிகண் மூமை போற்றி, (௧௪௬)



Di Orn gree Hea. SD 

சறையினமர் சயர்தன்முனங் குருசாதன் சென்றுஎத்தைச் தேற்றி யாங்கு. 
சிறையினமர் சர் சரனைத் இருவெண்சாட் டகோரமா தேவன் நேற்றிச் 
எறையினையச் சயச்தனுக்குத் திறல்வாகு வினைவிடுத்துத் தீர்த்தால் eer px 

சறையினையோர் பூதத்தை விடுச்தொழித்து மென்றருளிச் செய்து நீங். 

”தவனத்தி லமார்கனனத் தேவனா ணையிற்குண்டோ தரன் முன்சென்று 

சிசமுறச்சம் தானுருவிற் பூ சமொன்றைச் சிறையிரு தச் திகழன் னானை 

யிசமூறவன் னான் மனைபி லிருததிறாகர் வாதியளிச் தேக் கங்கு 

லிச.பமூடைக்திரல் தன்று? சநியைச்கொணர்ச்தவன்முனிருத்திற்றன்றே. 

சுர்தரிசம் தர.ற்கண்டா டுய/விண்டா ளூ பிர்கொண்டாள் சும்,5 ரன்றா 

னி? திரனென் பதும்புவியி லெப்தியதஞ் சிவபூசை யிபற்றிப் பெற்ற 

முக்தூரு வருடிஈனு முதல்வன ணையிந்பு ச முண்ணி மீன்டி 
வரது. சமைச் கூட்டுவித்ச மாண் 2வட் கினிதுரைத்து ம௫ழ்வித் தானால். 

உண்மைவிஞப் முன்னினுமிக் கு.றுகாத லவடனையென் றுதிக்கு முன்னம் 

இண்மையகுண் டோதரன்மற் றவண்மனைசேர்ச் திவவாைைம் தினச டாத்த 

வண்மையனே மாங்கனா ணையிறாலோர் வீரனவண் வநது C ark 

தண்மையசச் தரற்கோறல் விதிப்பவதன் முன்குண்டோ சரன்சென் ராங்சே 

மறவினைத் துச் சலனான் மறைபட்ட amare cr ONS ave 

யறவினைச்சுர் கரற்குரைத்தே கெனன்சுயம்பு தோன்மகற் கண்டாங் சோகை 

நிறைவினைக்கொணடவன்பான்ு ன்னிஃழ்ச்சியுணர்ப் 2 சமாங்கரிருபானுய்த்த 

விறைவினைகீ ரற்குரைப்ப வுணர்ச்சவனுஞ் சுச்தரனை யினித ழைத்தே.சட௪ 

௮றிவுசிறை பொறைவீர மாதியாற் ருணங்களுரு வமைந்த மைந்த 

கெறிபிறழ நிளைக்கோற னினைச்துசைதத பெரு ம்பாவ நிலையென்சொல்வே 

மூறைமையினிய் வரசொடியான் முன்செய்த தவப்பயமனோ முடிவி வாசின் 

னிறைகுணமாண் போவெம்மை நிகழ்பழிக்கா ளாச்சாம னீச்டற் றம்ம. ் 

ஒரு சணமுச் தாழாமலுபிர் கொள்ளு இிறன்மறனே ருற்று மீச 

னருளினுயிர் பிழைத்சனன் நீர்ச் சாயுளுற்றா னொருமைர்த னச்சா ளென்ப 

தெருளுறகின் னிடைஃசண்டாஞ்செவனருளின்வலியிக்காட் செல்வனேயெப் 

பொருளுரிறைதரவாழ்வாய்புகழ்வெ தன்ளேயான்செய்பிழைபொறுத
் யை 

(ய, ௧௫௩ 

பெயராலுஞ் செயல்விளக்குச் அன்மதிவேம் தாள்புவியைப் பெற்று நீயே 

பெயராது வாழ்சவெனப் பேசிவிடுத் துடனெழுர்த பெருந்கோ பத்தான் 

மயரரர்துன் மதிதச்சீ லனைவிளித்து த் தளைபூட்டி மாறாச் துகச 

மயராய்மன் னுறச்சிறையின் wrens Hp இக்காஞ்ி வளரா டுற்றான். 

அறச்சொடுர் துன் மநியமைச்சோ டாசறுசம் தரற்கின்னா வாற்றி யற்று 

விறச்குமதின் வெய்யசிறை யிடர்க்கடல்வீழ்ச் தொருவாம லினைகன் ரானாற் 

பிறர்க்னெனா மு.ற்பசலிற் பெரீ தவர்தாற் றுநர்ச்சின்னா பிற்ப கற்ச 

“ணுறற்கென்னோ தடையோவா துறுமென்னுச் தேவவாக் குறுஇி யோர்ந்தாம்



‘Be * பெருந்தோட்டத்.து அத்திச்சரபுசாணம். 

சுக்தரன்பின் வளர்த்தவிரு வரைப்பணிர்து விடைபெறுபு தூய போத் ' 

சக்தரன்சர் விளக்யெபோ தாயனர்தாள் பணிம்தேகச் சசைசால் காள 

சச். தரனைப் பெறா? துடவைச் கண்ணுதலை யொண்ணுதல?லைக் கலந்த ATS 

தர் தர்னா தனைப்பணிக்தாவ் கரிதேடிச் இல்லைகக ரடைர்தான் மன்னோ () 

அ௮ர்சசரிழ் பொன்னாரும் பன்னகரு மன்னகரு மன்பா லேனை 

'யெச்ககரும் போரச்திறைஞ்சு மிரணியமன் றைச்கொழிற்கூத் Dupo நிற்கு 

மின்னகரு ம.திவேணி விமவனருட் டிருக்கோயின் மேவியுள்ள 

லன்னகரு மன்புச்.த வர்.ஐ.திரு முன்வீழ்ச்து வணக்கி னானால், (௧௫௭) 

ஐநதொழிலைர் தெழுச்.துலசெ லாமுப்ய வானந்த வருட்கூத் தாடு 

முச்தொளிர்மன் றுடையானேயொள்ளிதழித்தொடை யானேயுய்வான்சங்கை 

யிர்வெர்செஞ்சடையானேயெழின்மறைசொன்னடையானேயேத்துமன்பர் 

முச்திவர்வெள் விடையானே மூவிலைச்சூற் படையானே முக்க ணானே, 

அறிவாறு முருவாலு மிகச்சிறியேற் கன்னையத்த னீயே யண்ணால் 

திறுவால மதிக்குழவி யிடர்நீக்சிச் சடையூக்சித் தெளித்த தேவே 

பிநிசோர்புக் டெமில்லேன் பேதையேன் றனைப்பு7தஇ பெரும வென்றே 

சறையாரு மலாடிக்டூழ் ஈயச்.துபல பலமுறையு நமந்தான் மன்னோ. (கடுக) 

வறு. 

ஆய போஜதுமுன் சிலையுரு வாகியல் சமர்ச்தவர் தமக்கெம்மான் 

மேய நோச்களித் தவரைமுன் னுருக்கொடு மேவுறச் செய்தாங்கே 

காய வரணியாற் சுந்தர நுங்கையு நுர்சையு மிவர்கண்டாய் 

நீய ளாசொடுஞ் சேசர்க்திடர் நீங்வொழ் கென்றன னிமலன்றான். (௧௬௦) 

வாணி யாரமு திருசெவி மடுத்தனன் வீடுத்திடர் மஇழ்கூர்ர்தான் 

பாணி யான்விரைச் இிருமு.து குரவரைப் பணிச் தன னவர்தாமும் 

பேணி யாதர மீ.தறப் பெருக்தவம் புரிச். பன் னெடுங்காலங் 
(௧௬௪) சாணு ரூதவர் சான்முளை கையுறச் சண்டெனச் Son RAG SMT, 

உரிய மைர்தனை யெடுத்தமார் புறவணைத் தும்பனீ wl gen gw 

பிரிபு 8ீக்னு மீண்டா னருடரப் பெற்றனர் தமவுய்த்துச் 

சொரியி னும்பிரி யாவென ுணிர்தன மென்றுசுர் தாரனோடு 

மருள்செ யம்பல வனைப்பல முறைபணீச் தசன்றுதம் மனைபுச்கார். (௧௬௨) 

மறம்பு ரிச் தழச் சொண்டவெல் லாமழ மாயுமென் னூல்வாய்மை 

இறம்பு மோவழச் துன்மதி Osram ads Sigs eps Sieg 

புறம்பு சாதறம் புரிச். துகொ ணரேச் திரன் படைபுகுர் ததுதேற்ற 

வறம்பு ணர்ச்தசும் தாரனொடு ஈரேர்திர னசசுசெய் தமர்ச்தானால், (௧௬௨) 

வனப்பு டன்? பத்திபூ சனைமுசன் மாண்பினொத் தானேலுர் 

தனக்கு நேரில னாயர்தல் குல.த்திற்பன் ஞளுடன் சார்சண்ண 

னெனச்சினாசொத்த குலத்சமாச்தேடுச்தன்னிடஞ்செல்சுக்தானென்டான் 

மனச்குறும்பொழிச்செனப்புறட்பகையெலாமாய்த்துவென்றொளிர்சின்ற
ான்



இர இசசுந்தரச்சருக்கம். wer 

இனைய சுந்தரன் றனை.பிடை யரறாநினை விடைக்கொள்சுர் தரிதன்னை 

யனைய வேந்தனூன் முறைமணம் புரிர் தசம் தான்கொள வளித்தான்பின் 

றனைய னாண்மையோரம் தவனியை நசேர்திர னவன்புயர் தனில்வை 5௫ 

வினையை வென்னொரு வீடுறு மருர்தவ வினையைமே வினனம்மா, (௪௪6) 

புனித சுந்தரன் ற௩்தைதான் றச்.தவப் புவியா சனையெய்தி 

யினி.து பாரெலார் தன்குடை நீழலி னன்கமர்ர் இன்பார 

ஈனிபு ரச். தயி ரெவைக்கு ஈல்லு.பிரெனு காதனே யெனவாழ்வான் 

சனிமொ ழிச்சவுர் தரிவயி னோசெழிற் கான்முளை தனைத்தர்தான். (௧௬௪) 

பிரச தத்தியா னத்திஎம் பருவத்தே போருள் புரி தாண்ட 

மரக தச்கொடி. பங்கனைச் சு்தபே சனைமறக் தறியாத 

வுரவு மிக்கசும் தான்மனச் குணத்தினுக் கொத்சசுர் தரியோடு 

விரவு மைச்தன்பேர் பிரகதுய் யானகா தன்னென விழைர்திட்டான். (௧௬௪) 

ஆயசுச்தரன் பு.விபுசச் இிடுதொழி லினிலமர்ச் தானேனு் 

தூய சிர்நையப் பிரக.துய் யானத்தே தனைதலான் மனையோடும் 

பாய சால்வகைப்படையொடு மளவிலாப் பல்வகைப் பொருளோடு 

மேய வப்பெருச் துடவைசென் ஐமலன விரைமலர்க் சழராழ்க்தான்.(௧௬ ௮) 

தாழ்ர்தெ முச்.துகாற் நிசைபினோ வச$ியிழ் சார்ச் துசுட் சானாங்கே 

சூழ்க்க கெஞ்சனா யற்புறச் சிற்பதூற் கற்பினா்த் துரீ இக்கூய்ப் 

போழ்ச்து நீலமா மணிமலை கொணார்ச்செனப் பொலிசிலை சொணர்விச்து 

வாழ்ச்இ டப்புரி சிவாக:௦ விதிப்படி. மணிரிசே தனஞ்செய்வான். (௪௪௧) 

கருவி லத்தமண் டபமகா மண்டபப் சண்ணுண்மண் டபமாதி 

பொருவி லாத்திரு மாளிசை யடுச்குபர் பொற்றிரு மதிலாதி 

தீருவி சும்புறு கோபுரம் விமானமுன் சாற்று நூல்வகை யொன்று 

மொருவு ரூ.துசெம் பொன்மணி யாதிசொண் டுஞந்தினன் திருக்கோயில், 

உலசெ லாமுய வருசண்பை வாழ்வெடுச் துசைத்தருள் பெருஞ்சாந்தி 

யிலகுகற்றினச் இயற்றுவான சவொகமச் திருமுறை யெல்லாமுங் 

குலவு #6sCa சன்றளி போலணி குயிற்றிய கோயிற்க 

ணிலவு வித்தியா பீடமென் றங்கனே நிசழ்வுறத் தாபித்சே. (sere) 

அனை மாமுகன் கந் தனம் பிகையுடன மரும்த் தசர்க்குப் 

பானு மூ.ற்பரி வாரர்சூழ் வுறமுனம் பகரச்திடு மாசாந்தி 

ஞான லிங்கமென் நுரைசிவத் துவிசரா னலனெலா முறச்செய்தான் 

மேன வத்தலத் தமாக திறை ue pA விழாவும்பின் செய்வானால். (௧௭௨) 

தனக்கு முன்னசச் சுந்தர நாயசன் றண்ணரு டருகாளீ 

தெனசக்ச ருத்துறு முவகையாற் பங்குனி யுத்தி] மெனுகாளின் 

மனச்கொ என்பிஜென் பான்றின முற்செய்து வருதிரு விழாமுற்றி 

வினைச்சொடச்ச.று சுந்தரன் மனையொடு வியர் தளங்களி கூர்க்தான்.(௧௭௩) 

6



Gs பெருர்தோட்டத்து ௮ த் தச்சசபுசாணம். 

வேறு, 

பேசு சன் சென்ம சாளும் பி7க,துய் யான, நீசன் 

மீ9ிறப் பருள்செய் சாளு மீனவுத் திரரா ளென்னு 
மாசையான்' மாதர் தோறு மனையவுச் இரநா டன்னின் 

மாசிலா விசேட பூசை வயங்குறச் ,செய்விப் பானால். 

பிரச,தய் யான நாதன் பிரச மென் மலர்த்தாட் கன்பே 

பெருகுற வளர்த்து காளும் பிறங்குசுக் தரனிவ் வாறே 

யொருவற வயு,த மாண்டிவ் வுலகளித் துரிய மைந்தன் 

பொருவறு விரைப்பூச் தாமம் போற்கொளப் புயசத்தில் வைத்து. 

பன்னிசும் தறியோ டிந்தப் பவஞ்சவாழ் விடையு வர்ப்புதி 

துன்னுற வீட்டி லார்வர் தோன்றுற வுலக மீன்ற 

வன்னைபாற் சுந்த ரேச னூலமு நகிறைபூம் பாதஞ் 

சென்னிசொண் டுண்ணோக் குற்றுத் திருவடி நீழல் சேர்ந்தான், 

என்றனன் கும்பசாத னிருக்தவ ரடிகே ளூய்ர்தோ 

ஈன்றயி ராவ தஞ்சார் ஈலனுரைச் தருள்ச வென்றார் 

பின்றது விரித்து ரைத்தான் பெருந்தவ னென்று சூதன் 

முன்றுனுஞ் சவுன காதி முனிவார்ச் இசைத்தான் மன்னோ, 

டுந்திரசுந்தரச் சநக்கம் ழற்றிற்று, 

ஆகத் இருவிருத்தம் (௪௯௬௪) 

லீராவதச் சருக்கம். 

செங்கரம் விதிர்த்த லொன்றாற் நிறன்மகோ ததிப்பெ ருக்குச் 

ங்கமிக் குயர்க்த விர்தச் சுரும்பு செருக்கு ம ரய்த்த 

புங்கவன் றமிழ்வ எர்க்கும் புண்ணியன் முனிவர் கேட்ப 

வங்கயி ராவ தத்தி னருங்கதை யருளிச் செய்வான். 

முன்றுரு வாச சாம முனிவரன் சாப மேத்ற 

பின்றுரு வாச.டைந்து பேதுறு நாற்கோட் டும்ப 

றுன்றுரு வாச டுத்துத சொல்புவி வேழ மாச் 

சென்றுரு வாசத் தண்பூஞ் சிதவனப் பாங்கர் Ceres, 

ஆங்குறு களிறு முன்னை யறிவிழர் தீவனி யெங்குந் 

திக்குபற் பலர்க்குஞ் செய்து இறற்புவி யிபங்கட் கெல்லா 

மோங்கா சாய்முன் னெம்மா னுரித்தவக் கரிகொ லென்மே 

யாங்கணும் யாரு மஞ்ச யிடருறப் படரு நாளில், 

௮௬கணிறை திருவெண் சாட்டி. லமர்சிவப் பிரிய னென்பான் 

மெருணிறை யுளத்தான் வேத சிவாகம மாதி முன்லூற் 

பொருண்முனைை யுள்ள வாறு போதமுற் றுளர் துணிந்து 

கருணிறை சண்ட னேயாங் சரிசறு பதியென் றோர்ர்தான், 

(௧௪௪) 

(௪௭6) 

(௧௪௬) 

(௧௭௭) 

() 

(6) 

(5) 

(௪)



8ராவதச்சருக்கம். 

மெய்ப்பொருட் பற்று மேன் மேன் மிச்கெழப் பவஞ்ச வாழ்ச்சைப் 

பொய்ப்பொருட் பற்று முற்றும் பொன்றிய வறத்தா நீட்டித் 

இப்பிய GeO ஓய்க்குஞ் செல்வமு மறனி லாதார் 

கைப்படு பொருளு மாக்க நீச்சமார் சாட்சி யென்ன, 

வைகறை யெழுர்து தூநீர் மரபினின் கூழ் நிததச் 

செய்கடன் முடித்து முன்னோன் சிவார்ச்சனைக் குரிய தூய 

மொய்கமழ் மலர்சொய் தேசி முறையுப கரண மெல்லா 

மெய்கனி யன்பி னீட்டி விமலனைப் பூசிச் தேத்தி, 

முறையினிற் வாக்கி வேட்டு மொழிதரு சாமி காதி 

நிறைதரு வாது ளாக்த நிமலவா கமகா ேலேமு 

முறை.பிஞோர் த௲னால் வே,ச சே.அபொருட் டுணிபுவ் சண்டு 

நிறைவெச் தியானா னந்த நீள்கடற் குளித்து வாழ்வான். 

நிச்சலு மிடைய ராவிர் நியமதற் பரனாய வாழு 

மச்சிவப் பிரிய னோர்கா ளவிர்மணி கன்னி மூழ்கிப் 

பொச்சமி னியதி முற்றிப் புனிதவெண் சாட்டி லிச.ற் 

ச்சை கூர் வில்வங் சொய்வா னீசமா இரத்திற் சென்றான், 

வரதிரி சுபன்ன மென்ன மறையெடுத் தோ.தும் வில்வ 

மரபினி லெடுத்.த.ச் சொண்டு மாண்டிவப் பிரியன் செல்கா 

லுரைசெய்முற் களிறு நீர்வேட் டுயர்மணி சன்னி புச்காங் 

கொருதனி வருமன் ளானே ருறத்தெரீஇ வெகுண்ட தன்றே. 

வெருவரு மதமால் யானை விமலமா தவன்றன் மார்பின் 

மருவுகோ டழுர்தப் பாய மற்றவன் வெண்காட் டீசன் 

பொருவரு சாமங் கூறிப் புவியில்வீழ்ர் தவச னானான் 

வருமுயி ரிறுகா லத்து மறப்பிலார் குணமீ தன்றோ. 

அன்பருச் சவரின் மிக்க வன்பனாம் வெண்காட் டம்மான் 

றுன்பிது சபப்பன் கொல்லோ அனைர்துதன் சூல முயத்து 

வன்பெருங் களிற்றின் வீச மாய்த தட னருளி னாலே 

ஈன்புறு முனிதெ ளிர்.து ஈடலைரீச் செழுமா செய்தான், 

எழுதரு முனிவன் வெண்காட் டிறையடி சென்று தாழ்ந்து 

பழுதறு துதிபு கன்றப் பரனருள் வியர்.து தான்செய் 

வழுவறு சிவபூ சாதி மங்கலச் செயலிற் புச்சான் 

மொழிதரு சூல வேலாற் குத்துண்ட மூரி வேழம். 

௮லக்சணுற் றவனி வீழ்ச்தாங் சன்னசூற் பரிசம் பெற்ற் 

wa sS ney #65 ரேச னல்கருட் பேற்றி னாலுஞ் 

சொலச்தகு மணிகன் ஸிப்பேர்த் தூயநீர்த் தடத்தின் வீழ்ர்,த 

பலத்தினுக் செலிர்செ முர்து பண்டைசல் லறிவுற் றன்றே. 

(ச) 

(*) 

(*) 

(௮) 

(௧) 

(50) 

(௧௨) 

(௪௩)



௬௦ பெருந்தோட்டக்து அத்திச்சரபுசாணம் 

இருவரு ஞணர்த்தி னன்றித் தருமச ணாத னாதி 
யொருவருர் தெளியா சன்றே யுமாபதி யருளா லோரந்து 

செருள்களி றந்தோ முன்னுச் திமையாற் சாப மேற்றோம் 

மருளுதீஇப் பெருக்தீங் 0.2 மாமுனி வாற்குஞ் செய்தோம். (௪௪) 

இப்பெரும் பாத சத்தா லின்னன்மே லென்ன சார்மோ 

வெப்படி. யுய்து மென்னா விரங்கிமெய் யுணர்ச்சி கூரச் 

Rous வரா மங்கள் சர்தைசெய் தாண்டு லாவி 

மு.ற்பெருர் சவங்கை கூட மு.தபெருர் தோட்டஞ் சார்க். (சட) 

இர். தணி சென்னி யானே யெனுமுண்மை கேரு ணர் த்தால் 

இர். சணி சென்னித் தூல விலிங்க நேர் கண்டு சென்று 

முர்துறச் srpiss Fror முன்வலஞ் செய்துட் Cure 

முச்துறச் சுந்த ரேசன் முளரியர் துணைத்தாள் போற்றி. (௧௬) 

சவுர்.தர நாமத் தன்னை தாளிணை பணிக்து போற்றி 

யுவம்.து பூசிப்ப வுன்னி யொளிர்மணி கன்னி மூழ்கி 

நிவர்தவுட் டளேச்கை மொண்டு நீர்கொணர்ச் தபிடே @ sg 

பவர்தெறு பூசை போது பலங்கள்கொண்'டியற்றிற் றம்மா. (௧௪) 

வேறு, 

பூசனைசெய் யுங்கரிரம் புல்அ.றிவு போ சவொளிர் போதம் பெற்ற 

தாசனையித் தீர்த் சதடத் தன்றோவென் ற்இின்ஞூழ்கு யனைய நீ்ர்சொண் 

டீசனையாட் டியஇறத்தா லிம்மணிசன் னிசையோர்சா றிவ்வே ழந்தோய், 

பேசனைய துறையயிரா வததர்த்த மென்றுலகம் பேணிழ் றென்ப. (௧௮) 

ஆயவசை காடொறுமெய் யன்புபெரு குறப்பூசை யா ற்றி யெம்மான் 

நூயநைவே சனமான துைகனிகாய் கந்தாதி துய்த்து வேறு 

மேயவுணா மறுத் துரிய விமல?ிவ தியானா தி மேவி யிவ்வா 

ராயிரமாண் டசவுமருர் தவம்புரிய வக்களிற்றுக் கருள்வா னண்ணல்,(௧௯) 

௮ருளிலிங்கத் தினினின் று மாங்குவெளி வர் துமையோடான்மேற்சொண்டு 

செருளுறகேோர் der pars தஇிண்களிறு சண்டுவகை திளைத்து த் தாழ்ந்தோர் 

பொருளெனக்சொண்டிடலாசாப்புன்மையே ந்கரணின தாட்புணையன் நின் 

மருளுறுமாப தசனெனவரையாமலெடு த் தனையாள்வள்ளால்வள்ளால்[ருன் 

என்று, தத் இணையடி ழிரங்குபுலீழ்ர் திறைஞ்சிடுமவ் விபத்தைரோக்கி 

சன்று தவ ஈலந்துதிச ணாம௫ழ்ந்தோ ஈயர் தவர ஈவில்வா யென்னக் 

சொன்றையணி கோடீர குறையுனக்கார் குயிற்றினுமக் சோடீ see , 

சொன்றருளா லொழித்திுவா யுனதடியார்க்கு ஞற்திலஃ தொழியாதென்ப. 

நினைதோ.று சடுங்குவசென் னெஞ்சுவெப் பிரியசிவ நியடிம் வாய்ந்த 

முனிபாலென் சொல்சேன்மா மூடருமஞ் சிடுஞ்செய்கை மு.ற்றி னேனவ் 

வினை ரவி சாசெனினும் வெர் தழலி னீருசா வி ம்கு முண்டோ 

மூனைவாநின் னருட்டீயான் மூடனேன் வினைலிற்சை முருச்இ, யாள்வாய்



rire தச்சருக்கம். xe 

எந்தாய்ச் தரசாதா வெளியேற்குப் புசல்வேறின் றென்று வேண்ட 

விர்சாரும் வேணியனீ யிழைத்தபெருங் குற்றமெலா மெம்மை மீண்டு 

வர்.தா.ரக் சண்டளவே மாய்ச் சனமே லுக் தரும் வரங்கே ளென்றான் 

கொர்தாரு மிதழிமுடிச் சந்தரசா யகன்சருணை கூறம் பாற்றொ. (௨௩) 

அமலனருள் வினவுகளி றசம$ழ்ச். து மேலுமலர டி.தாழ்ர் தோதும் 

விமலகின இருப்பெயரிவ் வியன்றலசத்தெம் பெயர்முன்னாய் மேவக் கோடி. 

சமலனெனக் சென்றுமுன தாட்கமலத் துறுமன்பே தருதி யென்ன 

நிமலனயி சாவதா யசனவ்வா ராசவென நிகழ்.த்தி மேலும். ௨௪) 

உசைதருமன் புடையாய் நின்னுருவ௫த்தித் சலத்தென்று முறைதுமுன்னை 

விரவியகாற் கோட்வொன் வெண்சளிற்றி னுருவமே மேவி யீண்டு 

ug Secon பூசித்து வைகுதிநின் பிராசத்ச மாயுல்காலை 

யொருபெருவீடளித்துமெனவுசைத்தருளிமறைர்திலிங்கத்து்றானெம்மர்ன் 

வேட்சைபினு மேற்சொளுமா விமலனராள் விதநோக்கி விழைவு கூர்நதப் 

பூட்கை முனில் வெண்களிறாய்ப் பூசனைமுன் னிலும்பெருகப் புசாரி பாத 

நாட்சமலர் இனம்போற்றி ஈயா துறுநாள் வலாரியவ ணண்ணிச் சொன்ன 

வாட்குலாம் வானிடைநீ வருகவென வழைப்பவெதிர் மறுத்த தீன்றே.(௨௪) 

பின்னும்வலிச் தழைப்பவவட் பிரிவாற்றா தன் பினுஎம்பேது ந் ழெக்தாய் 

மன்னுயிரோம் புதல்பொதுமை வள்ளானிற் கெனினுமெமை வலிர் parse 

லுன்னுசிறப் பாகுமில் Mer (pss sn லோர்ந்தனனா லொருகோட் டும்பா 

லென்னிடர் தீர்த் தருடியென விபமுகத்தா னடிதாழ்க் தவ விபம்வேண் 

[கத்ருக், (உல் 
வேறு. 

௮ததிருச் செவிசாத்தி யைங்கர னருளால்வான் 

பதிமுசட், தனிசோக்டப் பகர்தரும் புருகூதா 

மு.துவுண சிபமீது முன்னையி லுனைச்சாருங் 

சஇியின தன்றேகுன் சடிஈகர் கடிதென்றான். (௨௮) 

இச்திர ன.தகேளா வெர்தையிக் கரிபென்பால் 

வரதமர் திறமீச னாணையின் வலியன்றோ? 

நந்.துற வதுமாற்றி ஈவில்வது முூறையன்றே 

தர்தரு ளெனத்தாழ்ச் தான் றனியிப முகன் கூறும். [௨௧) 

இழையருண் முறையெல்லை யாதுணர் @ pum 

பிறையணி முடியெர்தை பறதலத தினும்வேட்கை 

நிறைதர வெஞ்ஞான்று நிலவிவாழ் தலமீ திண் 

டறைபெருச் தவமாற்றி யமலனைப் பூசிச்சே, (௩0) 

இருவரு ணனிபெற்றுச் செசதல மயலத்றுப் 

பொருவரு சிவஞான போதான் னெழிகிழ்கு 

மொருபெருக் களிறுன்பா லுறுவது மூளதேயோ 

மருவுறும் பேரின்ப மலாடி. நிழல் வாழ்வே, (௩௪)



௬௨ பெருச்தோட்டத்து அ)்திச்சசபுசாணம். 

௮ன்னசெம் பெருமான் ற ஞணையென் றறிவாய்வான் 

மன்னவ நின்னுவணை வாழ்ச்சையை வாச்தித்த 

வன்னமென் றெள்குவரோ ரணுவருள் பெற்றோரு 

முன்னச ரயன்மான்முன் னும்பர்கள் பதவின்பம். 

பசத்தவ னோர்காலுண் பதிலுறு மின்பேயென் 

றரித்தொழி யுணர்வில்லா ரருமச மாதிபுரீஇ 

ஈ$)தஇடு மவ்வின்ப ஈயப்பரிச் சரிவெல்கா 

வித்திட லித்தந்தா வளத்தினை யொண்ணுமி. 

என்றது மிறைகாணா னிர்திர னென்செய்வான் 

ன்றனி வீழ்க்தெர்தாய் முக்கண்முன் னவகாயேற் 
ன்றருள் செயலீதேல் யான சியற்றலெவ 

னன்றரு டருகென்னா ஈமர்.தனன் மேன்மேலும். 

*தேற்றியைங் கசனெம்மான் நிருமுனோர் தடங்கண்டு 

போற்றுமப் புனன்மூழ்ப் பூசனைக் கயைபொருள்சொண் 

டாற்றுமன் பினிற்பூசித் தடியிணை தொழுதென்பான் 

மாற்றரும் வாதாடி. வாய்மைகன் குணர்வித்தாய். 

ஐங்௪ர வேழமுக வறுமுக சோதரனே 

செங்கா சடிலேச சித்திபுத் இகணாத 

தீங்கர பந்தனவு தரபிர பஞ்சத்தார் 

வங்கர வாதாடு வல்லபை வரபோற்றி. 

பிரணவ பதகாத பிரசன்ன a ger) sno 

பரதா விக்னேச பகவசம் யாகசடீ. 

சு.£வ.ர சணராச துங்கபங் கயபாத 

வபர வாதாடு வல்லபை வரபோற்றி, 

புசசர சுதபோத புனிதவங் குசபாச 

கரகர சமி தூர்வை கங்கைமர் தாராதி 

தரசிச பரிமளமோ சகப்பிரி யேசதயா 

வரவர வாதாடு வல்லபை வரபோற்நி, 

இருமக எமர்மார்பன் றெளிவ! மலைப்பாம்பி 

னுருவுபன் னெடுங்கால முற்றிட ௬ற னீப்பான் 

நிருவுரு சேர்காட்டி த் திதிபுரி செயல் பூட்டி. 

வருமொரு வாதாடு வல்லபை வசபோற்றி, 

தானவர் தமின்மிக்ச தறுகணன் கயமுதன்சா 

ரீனமில் வரசோக் யிவைக்சை தாமுப்பாற் 

ரானதொர் வடி.வால்வச் தவன்வலி தரத் துலகுய்' 

வானருள் வாதாடு வல்லபை வரபோற்றி, 

*தேத்றி-- தன்வினை, 

(ne) 

(௨௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௪) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௪) 

(#0)



Birr a FFF HSSLD. 

மூத்திற ஜேர்வடிவாய் முளை த்தெழுர், தருளினையி 
தத்த்கு வற்கோற் ற்காமென prongs 
மெய்த்தகு பிமணவறீ யாமெனல் விளக்கு சல்வாய் 

மைச்தெனும் வாதாடு வல்லபை வரபோற்றி. 

யாவர்செய் செயல்களுநின் னிணையடி பணிர தாத்ரா 

ஞவதென் ஐருளாணை யரனுமுப் புரஞ்செல்சாற் 
ரூவிலச்சிறு பாக்கர் தனிலுனை யருச்சிப்ப 
மாவருள் வாதாடு வல்லபை வரபோற்றி. 

அரியயன் முதலெவர்க்கு மலக்சண்செய் விறற்குர்மா 
விருபிள வுறவெய்த வெறுழ்வலி முருசேசன் 
பரவெழிழ் குறமாதின் பம்பெற வேண்டிடவவ 
வரனருள் வாதாடு வல்லபை வரபோற்றி, 

சனகனை யடுத்துணவு தருகென வினவியவன் 

மனமகம் பிரமப்பாழ் மயன்மிச வருளாதே 

செையினி 1யிவர்பாவ மிரிவதெங் £ர்ர் தாராவை 
வனைமுடி. வாதாடு வல்லபை வரபோற்றி. 

நான்பர மெனும்பாவ ஈரத்திடல் பிறர்ச்சரிதென 
நூன்புகு பசுஞானத துறுசன SOW LNT 

சேன்புரை யருளாற்சென் றறுகனிற் நெளிச்தளித்தாய் 

வான்புஈ வாதாடு வல்லபை வரபோற்றி, 

சனகளி தூர்தேயர் தமிலுண வெல்லாமுண் 

டுனப9 தணியாதாங் குனைவழி படுமறையோன் 

மனையிலொர் தூர்வையினின் மகோதர நிரப்பியதென 

வனைம.இ வாதாடு வல்லபை வரபோற்றி, 

அன்பொரு சிறிதின்றி யகம்பிரமப் பிணிகூர் 

வன் பின எவில்பொருள் வழங்கினும் வீணாமெய் 

யன்பரொர றுகளவா யினும௫ பெரிசாக்கொண் 

மன்பர வாதாடு வல்லபை வரபோற்றி, 
வேறு, 

எனத்த.இத் இரதி னிரர்து வேண்டலும் 

வினைத்துய ரறுத்தருள் வேழ மாமுகன் 

பனைச்கைவெள் ளிபமொன்று படைத்து வானவ 

மனத்தய ரொழிகென வழங்கி னானரோ. . 

அனையசாற் சோட்டிப மருளப் பெற்றவன் 

பினையுமக் சரிமுகன் பிரச மாமலர்ச 

கனைசழல் பணிர்,துவா தாடு காரணர் 

தனையிசைச் துன்பெயர் தமியன் கூறினேன். 

1 இவர்.-நான் பிரமமென்பார், 

(௪4) 

(ep 

(௪௩) 

(௪௪) 

ire} 

(௪௪) 

(௪௪) 

(௪௮) 

__ ee)



& பெருந்தோட்டத்த அத்தீச்சுரபுசாணம், 

அன்னதெஞ் ஞான்றுறிற் கமைதல் வேண்டுமான் 
மூன்னவ வென்றனன் முதல்வ னன்னதே 
மன்னுச வென்றருள் வழங்க விந்திரன் 
றன்னகர் சென்றனன் சரண்ப ணிச்தரோ, (௫௦) 

இச்தகு செயலெலா மினிது கோக்பெ 
மெய்த்தகு மன்புமேன் மேலுங் கூர்தர 
நித்தலும் விழைச்து வாதாடு நின்மல 
மத்தமா முகனையர்ச் ௪ி,த.த வாழ்த்தியே, (௫௧) 

சு தர நாயகன் றுணைப்ப தங்களு 
மூக்தையி னருச்சனை முறையி ளாற்றுபு 
சந்த நியதியிற் சரித் து வாழுமச் 
ர்.தரச் காயிர வருடஞ் சென்றன. (Ge) 

அத். துணைச் காலமு மன்ன தன்பிரா 

சத்தமு மு.ற்றமுன் னவின்ற சுமசரே 
essen மு.சல்வன்வை சாக பூரணை 

யுத்தம தினத்துமை யுடன்முன் ஜோன் நினான்£ (டு) 

சண்டயி ராவதச் களிறு காதன்மிக் 
சண்டாநா யகனெதி ரடுத்துத் தாழ்ர் அ, சண் 

புண்டரீ கப்பதம் போற்றி யானர்த 

மண்யொ ரிஇபடி.இ வாழ்க்து நின்றதால். (௫௪) 

நின்றொளிர் களிற்றினை நிமல னோக்கிரின் 

றுன்றுறு பவவினைத் தொடக்ச சேடமாயச் 

இின்றெமை யிரண்டழச் கலக்கு மின்பநீ 

தன்றுறு கென்றரு ளுட்டம் வைத்தனன். (௫௫) 

வைத்தலுங் சளிறுதன் வடிவு சோதியாய் 

நித்தன இருவடி. நீழல் சேர்க ததவ 

ல.த்தியி லுருவர்தன் னகத்துச் காட்டியோர் 

வித்தச விலில்சமன் விளற்கி வைகலால், (௫௬) 

அ.த்திபூசனை யினா லத்தி மீச்சர 
மித்சலர் தமிழ்மறை வைப்பி சைச்குமால் 

உச். சம விடைமதி யொளிரு வாவினின் 

மத்தவா ரணத்தட.. மருவித் தோய்ச் சரோ, (௫௭) 

வேறு. 

அருள்பெருகு சவுதரகா யூவொமத் தயிராவ சேசற் சன்டாற் 

பொருள்பெருகு மாபூசை புரிவித்தோ செப்பொருரு? Cure sence து 

தெருள்பெருகு வீட்டின்புஞ் சேர்வசென மலயமு செப்பி னானென் 

திருள்பருச யொளிபெருக்கு மிரு தவமா மூனிசூத னியம்பினானால்.(6௮) 

ஐராவதச்சருக்கம் ழற்றிற்று. 

ஆசச்திருவிருத்தம் இடு௨



யோகநாதச்சருக்கம். 

யோகசாதச்சருக்கம். 

மாதவ வடிவம் பூண்டு வஞ்சத்தால் குறுவர் முன்னோர் 

சேதமுன் னாவ நாளு மியற்றுவில் வலன்வா தா 
சாதரப் புரிக்தன் னோராற் சாரிடர் மு.த்று நீக்கி 

மேதகு கெறிரன் குய்த்த விறற்றமிழ் முனிவன் கூறும். 

புலனெறி நீத்து மெய்ர்தூற் புலனெறி யொழுகக னின்று 

ஈலஙிறை முனிவீர் கேண்மி னான்மறை புகழ்வெண் காட்டுக 

குலக்கர்ப் பச்சி மத்தோர் குரோசத்திற் பார்த்தன் பள்ளித் 

தலனுள அதனிற் பார்த்த சாரதி சம்நிதிச்சண், 

வயிணவ மறையோர் தங்கண் மரபின் விட்டுணுசன் மாவென் 

பெயர்பிர சத்தி யாசப் பிறங்குவா னொருவ னன்னா 
னயனிறை யன்பு கூர காரணன் பூசை யாதிச 

செயலிடை யரத தொண்டு செய்வதே பொருளாகச் கொண்டான். 

மற்றுள பற்று நீத்தவ் வரம்புற வொழு விண்டு 

under வாதிவ் வாறு ver Gor @ ti காலம் வாழ்ந்து 

பொற்றுழாய் முகுர் சன் செய்ய பூரண வருளாற் பூவிட் 

டுற்றனன் விமான மூர்ந்தவ் வும்பன்வாழ் வைகுண் டத்தில். 

அண்டுள போக காளு மனுபலிச் தமர்ஈதான் பன்னாண் 

மீண்டுவா ராப்பே ரின்பம் விச்சுவா இன்பா லல்லாற் 

கூண்டுமோ விடுவச் சேனன் குறித்தவன் முகச்தை நோக்கி 

யீண்டுநின் போக முற்றிற் நிறங்குதி பவியி லென்றான், 

அதைவினாய் விண்டு சன்மா வையகே ளனந்த சாயி 

பு.துமல ரடித்கொண் டென்றும் பொன்றுரா வின்பே வேட்டச் 

கதிபெறச் செய்சேன் விண்டு சருணையாற் புக்சே னிர்தப் 

பதரல மி.தவு மக்தோ பதனமோ பாவி யேற்கு. 

என்றுள மிகச்ச வன்றாங் கெல்லையில் கால மூனொன் 

றின்றிகைர் தானுக் கார் வின்னமு தளித்துண் காலைச் 

சென்றுண வொட்டா தாங்கோர் திறலினன் றடுத்தா லுண்பாத் 

கொன்று துன் பெற்றோ வற்றிற் கொராயிர ஈனிதுன் புத்றான். 

துன்புறு விண்டு சன்மா தயருஎங் சுவற்ற நின்று 

சன்புறு பதமீ சென்றே காதன் கருத்து மீளா 

வன்பினால் வீடுவச் சேனன் வசனம்பார்த் தோதும் விண்டு 

வன்பினிழ் றந்தோய் நோற்றிங் கடுத்துளேற் காமோ செல்லல். 

அருமறை பிரம னாதி யமரர்வான் பதம்பெழ் றோக்குத் 

இருமு,தல் கூறும் விண்டு திகழ்பதம் பெற்றோர் சின்னாண் 

மரு.விமீண் டவனி சேறல் வகுத்தகொ னீயிங் சென்னைக் 

கருவின்மிண் றுமா கூறல் சண்ணனுட் சரு.த்தன் நென்றான். 
9 

௬௫ 

(5) 

(௨) 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(௪)



௬௬. பெருர்தோட்டத்து அத்திச்சரபுசாணம், 

என்றலும் விடுவச் சேன னிறைதரா இவனைக் சொண்டு 

Geer ph aera Ose செப்பின னிகழ்ர் த வெல்லா 

ஈன்றருள் கூர்ம் து கார ணன்விண்டு சன்மா வுள்ள 

மொன்றுற வேத வாய்மை யுள்ளவா றுரைச்க லுற்றான். 

வருஇரம் பான்மெய் யன்ப மறைபரம் பலர்ச்குங் கூறல் 

கருதினால் காங்கன் னோழ்ச் கருமத்த ரவர்க்குத் தாழ்ச்,௪ 

புரிசொழி வரா தா.ற்றப் புசன்றிடு முகம னாமச் 

சுருஇிதர் தருண்ம கேசன் சொற்றதெம் பொருட்டென் றோர்தி. 

gous Bor நாத னக்டரா மங்கட் கெல்லாம் 

பதியெனப் பலரை வைத்சப் பதியின்€ழ்ச் குடிப டீஇத்தங் 

கதகளி னடப்ப காமே கரு தமிப் பதிக ளோர்மன் . 

விதியித குடிசா ளென்று விளச்குதல் போன்மென் றோர்தி. 

ஆதலின் மறைக ளெற்கு மயனரி யாதி யர்க்குங் 

சாதலி னால்காங் சோதும் பர.தீ.துவ முகமன் கண்டாய் 

சாதலும் பிறத்த லில்லாத் தனிமு,த லொருவ னேயென் 

ரோ.அமா பதிக்கு ரைத்த லொன்றுமே மெய்யென் றோர்தி. 

யானய னரிமுன் ஜோர்ச ளிறத்தலும் பிறதத லெல்லா 

நூனவி றருமால் காங்கு 3.தற்கணா னொருவ Carwar 

வீனவெம் பிறப்பி றப்பெவ் விடத்துமெஞ் ஞர்ன்று மில்லா 

னானவை வழக்குச் செய்யு ளாலுல கறி$த வோர்தி. 

அன்றியு மீச மா௦ மடைமொழி பெறாத ரற்கே 

சென்றுற gia ever enor றிருத்தளி மீசன் கோயி 

லென்றுசைச் செம்ம னோர்சோ யில்லெலா மெம்மி யற்பே 

சொன்றுற வுரைத்த ணர்த்து முலகயெல் வழக்கு மோர்தி, 

மறைமுச னடுவி னீற்றின் மசேசனே பாமென் ரோதம் 

மறையெமைத் தியாதி ரென்றே வழங்குவ தன்றி யாண்டு 

மறைதரா தியேய சத்தத் தான்மகே சனையே யாண்டு 

' மறைதருர் தியேய னென்றே பாரணம் படித்தா யோர்தி. 

இடையிடை முகம னாலே யெமைப்பர மென்லுங் கூற்றை 

மடமையாற் பிணிச்சப் பட்டோர் வாய்மையென் ணர்ந்து மீளாச் 

சல்டார குறா,ச தர்வச் கவின்சிகை இியேயன் யாண்டும் 

மிடைவெ னொருவ னேயாம் வேறுளார் விலக்கப் பட்டோர். 

தன்மய வெனே யார்க்குஞ் சவெஞ்செய்வோ னதர்வ மூற்றிற் 

றெனவுரை செய்யு மேல்யா மினிப்பிற விசைப்ப தென்னே 

யினிதிவ ணினக்குச் சொற்ற விரன்முடி பியாங்க செல்லா 

சனியுறு மாயு ளெல்லை ஈரப்பது திடமென் Capt Bs 

(s0) 

(௧௧) 

(௧௨.) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௪9) 

(௧௪) 

(௪௪) 

(௪௮)



யோகராசச்சருக்கம். wer 

யாங்களே ஈ௫ச்கும் காலை யெம்பதம் ஈசித்தி டாவோ 

வாங்கது தணிபா நின்னை யதபற்றி விலக்கிற் நன்றா 

லீங்குநீ மென்ற னாயு ளெல்லைமட் டி.ருக்க லாமோர் ப 

இங்குள விகி னேச இியானமுன் செய்தி லாது: (aa) 

அ௮.வனியி னமையே நோக்க யருந்தவம் புரிர்,து வரதா 

யிவணது குறித்திம் மட்டி லீண்டுநீ விலக்கப் பட்டா 

யெவர்களா னாலு ஈம்மை யினிதுபூ த்த லாதி 

தவவினை விசி னேச சரண்பணிக் தேயி யற்றல். (௨௦) 

மற்றிது ஈமது நூலின் மர். தண முற்று நோக்கார் 

தெற்றென வுணச மாட்டார் தெளிதிநீ விண்டு சன்ம 

விற்லைறயின் விடுவ சேன ஸியம்பியாங் கவனி சேறி 

பிற்றைசா ணாமே நிற்குப் பிரசன்ன வதனன் வாய்மை. (es) 

நன்றுற விளக்இ மூல மனுவின் றக்க ணேசன் 

மன்றலல் சழல்பூ சிக்கு மாபுநேர் விளக்கு வோமீ 

சென்றரு டருமத் தீசன் றிகழ்ம் துவாழ் பெருர்தோட் டதத 
(2௧) லொன்றுமன் பொடுவா தாடு கணேசனா VU FENG YOM. 

திருவடி பூசித் தன்னான் நிருவருட் பிரசா தத்தால் 
வெருவரும் பிறப் பிறப்பு விலகமீ ளாப்பே ரின்பப் 

பொருவரும் வீடு சேர்தி போதியென் றுரைப்பத் தாழாது 

குருபர சொற்ற வாகை கூடமே லருடி. யென்ரான். (௨௩) 

வேண்டிகின் றரி- மீண்டு விண்டுசன் மாவென் போனிச் 

காண்டகு மவனி மேல்வெண் காட்டின்முற் றவத்தின் பேற்றாற் 

மேண்டரு மறைக்கு மெட்டாச் சவனடிக் கமல த் தன்பே 

பூண்டொழு குறுஞ்சு வேதா ரணியப்போர் புனையப் பெற்று, 

வேறு, 

மறைத்திறநா னெறியொழுகும் வை இிகன்பான் மசவாயம் ம.ரபி.ற்சேம்த : 

முறைச்சடங்கெ லாநிரம்ப முச்.நூல்பூண் டருங்கலைசண் முற்றச் குற்றத். 

இறத்துணர்வால் வேதாரதச் தெளிவாஞ்சித் தார்தநெறிச் செல்வனானான்.] 

புறச்சமய நெறிரின்று மசச்சமயம் புக்கெனுராற் பொருண்மைதேர்ர்தாம், 

(௨௪7 

தவர்தருசுத் தாத். துவி,ச சித்தார்த ஈலனுளவா தோர்த சரா 

னுவர்இறுகப் பற்றிரித மொருவாச வொர்ச்சனைமுன் லுரித்தொண் டாற்றி 

நிவர்தொளிர்மா சவெஞான நிகழ்யோக சமாதிரிட்டா பானாய் நின்றான் 

பவர்தெறுமற் றதனாற்பேர் பசர்யோக நாதனெனப் பரவப் பெற்றான். (௨௪) 

பிறிதொன் றும்வேண்டாதபெழ்றியனாய்ச்செப்பொலிவேபெருகப்பெற்றும் 

வறிதொன்று மோபூர்வ வாசனைபின் செறுத்தவதன் வசப்பட் டோரராள் . 

*பறி தன்று மம்பசத்த பார்த்தசா ரதிவிழாப் பவனி காண்பா 

னெதிசென்று சேவித்து நிகழ்லீதி போர்.துநிசே சனத்திற் சென்றான். 

*பறி.ஃபொன்



௬௮ பெருர்தோட்டத்து ௮த்திச்சசபுராணம். 

சஈ்நிதிசென் நறியடிக£ழ்த் தாழ்் அபல முறையெழுக்தஞ் சலிச். துரோஙின் 

அன்னுதியா னத். துடனவ் வுவணபதி மனுமூல மொருவா தோது 

மன்னவனேர் முன்னுசைத்த வருணினைந்தோ ரர் தணனா யரியாங் கெய்த 

முன்னுணர்வா லப்பனவன் முகுர்தனே யென தீதெளிட்து முன்பு தாழ்ர்து. 

பார்த்தசா ரதிபாச பங்கயக் தன் சென்னியுறப் பற்றிச் கொண்டு 

தர்த்தனே யெனையாண்ட திருகாதா குருகாதா இயங்கும் வேழங் 

காத்சவருட் கண்ணகோ பாலனஞ்செய் சண்ணவொண்முக் சண்ணன்வாமத் 

தேர்த்தமரெர் தாய்பந்தத் தியானழுர்தி வருர். தாம லெடுத்தா எண்ணால். 

எனத்துதித்ச யோகா தனைக்காத்தா லெடுத்தணை த்தாங் கென்பாலன்பா 

வினைத தயருன் பாலென்று மேவாவின் பு௮ுவாய்மை விளம்பு அங்கே. 

எனைத்துயிர்க்கு முயிராகு மானம்பா கணேசனுட ஸருக்க னோேடென் 

றனைப்புகுத்இிப் பஞ்சாய தனபூசை சிலசேகா தனத்திற் செய்வார். (௩௦) 

அவர்கினைவை வரும்பரமே யபேதசெனத் அணிர்ததஃ தருணா லுண்மை 

இவள்வுண ராதேனைச் சறு.நால்க ஞணர்ச்சியினாற் றெளிர்த தேயா 

இவியநிக மாசமத்தின் றெளிவேயா மீண்னெக்குச் செப்பு இன்றாஞ் 

சவனுமைக ணேசன்சேய் சவனேயா மெனைமுதலோர் சீவசே யாம். [௩௪) 

உரியதொழி லாலெம்மோ டுருத்திரற்சேர்த் தொருமூவ சென்ன வோதும்: 

பரினெபே தம்பகர்தல் பழுதாம்யாம் பசுக்களவன் பசுப தீசன் 

.றுரியனவ னேவீட்டு தொழிலெமையு முளப்படவே ௦ தாகுத்தாங் காக்கும் 

பெரியன்மறை யந்தமே பினுமாதி யெனும் வாய்மை பிறக்கு இன்றான். ௩௨ 

ஆயினெமைச் ருட்டிதிதிச் கதிபசெனப் பாவையின் வைத்தாட்டுகின்ற 

தாயினெம வினைப்போக மசேடமா அுகர்தரச்செய் யருளே யாகுந் 

தோயும்வினைதொலைப்பித் த. த்தொழுமடியார தயா திர்க்கு்தொழிலேயன்றித் 

சோயும்வினை யாதுமிலான் சூரன்முனம் புயமெனமுத் சொழின டாத்தும் 

அறைசருவ வித்தைகட்கு மதிபதிமீ சானனென லாதியாக 

மறைகள்பல முறையோ தும் வாய்மைமனச்தெளிர் துணர்ச் தமாண்பினோம் 

முறையினெமை யானுடனா மொழியார்சிற் சிலயாமு முன்னுவோர் கொண் 

டுறவருள லரனருள்பெற் நுறுஒலியே ய.ததருவி1 யூசவல் போலும். (௩௪) 

வேறு 

௮.த்தகு பாம னெத்தசை யிடரு மன்பினழு ற் பூசிப்பாரச் ககறறப் 

பத்தியிழ் பணியார்ச் ச, ஐசெய வென்றே பரவுதன் னிரீச்சணப் பயனாத் 

சுத்தவண் குடிலை பிடிகளி றா௫ச் துன்னுமா புரிந்தருட் டோற்ற 

மத்சவா ரணமா முகத்தமா சேவ வடி.வனாய் வர் சனன் மன்னோ. (௩௫) 

விச்னெ நீச்ச லாச்சலென் நிரண்டும் வேண்டீனோர் வேண்டிடார்ச் காற்ற 

தச்சபே ரிறைமைத் தகையின்விக் செக தப்பெயர் மறையெலாஞ் சாற்று 

மச்சணேசுரனவ்விருசெயற்கறையென்றகலமோர்ச் இழைஞ்சியாங்குய்வான் 

முக்சகணானுமைதன் மெய்க்கணான்முன்னர் முப்புரம்டொடி தீ திடமுனுங்கால். 

... 1 தருவி அன்னாதிகள் படைக்குங்கருவி. ய ட்ட. 

  

 



யோகநா SEF HEFL. ௬௯ 

தர்.திமா முகனை வந்தியா தே௫ச் சனிவையம் லையமேற் சாய 

முர்தியா தரத்தாற் புர்தியோ டிறைஞ்ச முறிச்தவச் சமைத்துமுன்சென்றா 

னர்இிலச் சிறுபாக் கம்மென வென்று மவனிமே லவிருமா லதனா 

லெர்தவா னவரும் யானுமா தவரு மிபமுகற் பூசித்த யிபல்வோம். (௩௭) 

மன்னிய யோச நாதநி யும்மை வளப்பதி யி௫லெமைப் பதியென் 

றுன்னினை கணேச பூசனை யுஞற்றா து.றுதவம் புரிச் தனை யுதனாற் 

பின்னர்வை குண்டஞ் சென்றுமாங் குறையப் பெறா துமிண்டனையினியனைய 

ஈன்னிலை சவர இபமுகன் பூசை ஈவிற்றியே யருர்.தவ ஈயப்பாய், (௩.௮) 

அச்சண சாதன் மீண்டிவண் வாரா வரும்பெறல் வாழ்வருண் மென்று 

தக்கபே றருளுங் கணேசமா ம.றுவுஞ் சாந்றியப் பூசனா al Buy 

QurésCa wHols CaHQuer peor aga ey Cursen 'தன்றான் 

மைக்சடல் வண்ணன் மலாடி தாழ்ச்.து வரதநீ யருளியாங் கடியேன். (௩௯) 

எத்தலச் தடைந்தாங் பெமுகன் பூசை யியற்றுவலி சைத்தரு ளென்ன 

ஈத்தல ராழி யங்கையான் யோக காதகே ளுநிலம் பரசுங் 

கொத்தலர்ப் பொழில்வெண் காட்டினீ சன்க குபத்தயி ராவதேச் சுரன்றா 

னித்சலங் கமர்க்.து வீற்றிரும் தருளி சிெழ்பெருச் தோட்டமா நசரில். (௪௦) 

சிவதளிச் தென்மேற் நிசையில் வாதாடு சின்மய கணேசனைச் சோந்து 

நவில்விஇப் படிபூ சித். துசா டோறு கயந்துவாழ் கென்றரி மறைந்தா 

னவனடி வணங்கு யோககா தன்சென் றருட்பெரும் துடவைபோச் தனைய 

பவள்மா மேனிச் சணேசவா ரமுதம் பருஇரேத் இிரப்பயன் படைச்சான். . 

காண்டலும் விரையச் சென்றருள் பொழியுங் கயானனன் பதமலர் சென்னி 

பூண்டுபன் முறைதாழ்ர் தன்புரீ ராறு புண்டரீ கப்பதத் தாட்டி. [மேலடுப்ப 

யாண்டவ னருள்கூர் வெள்ளத்திற் ரான்றோய்ச் சானர்த வெள்ள (கேன். 

லிண்டொளிர் சணேச மாமணி சறியேற் செளிதினிற் டைத்த தென்சொல் 

என்றுள ம$ூழ்ச்தா னின்புரு வானா னிணையடிச் £ழ்ப்பல முறைதாழர் 

சொன்றிய கருத்த னாய்க்குரு மொழிதர் துய்த்தகே சவனைநன் குவர்தா 

னின்றிலன் விரையப் பூசனைபுரிவா னினைர் துபோர் தவனிகே தனத்தின் 

றென் நிசைக்குணபாலொன்றொருகாவிதிருத்திய த்தீர்த்தத்திற்றிளை த்தான். 

௮.த்தடப் புனல் கொண்டறுகுபுட் பாதி யருச்சனைச் குரியன வமைத்து 

நத்து தஞ் சுவைமோ ,தகமனோ சரமா டாபூப நொலையலெள் ஞூண்டை 

யத்தகு சானு கோணஞ்சட் குலிச னாபூப மவல்பொரி முற்க 

மெத்திய பிட்டு சண்டுதுத் தாதி மிகுசுவை வர்ச்சவோ தனங்கள், (௪௪) 

முக்சனி சம்பு சவித்த மூன்னாய முழுச்சவைச் சரும்புமுன் வீட்டி 

யக்சண காதன் சந்நிதி போந்தாங் கரியுரை சிவாகம விதியிற் 

றொச்சபாத் இியமா சமனமர்ச் Gucper prog முறையமைஇச் சுகந்த 

மிக்குறு தமில மாதிகர் தார்த விரைசமழ் மஞ்சன மாட்டி. . 7௪டு)



௭௦ பெருந்தோட்டத்து DS DERI LITEM Ld. 

இடையிடை கிவேதிச் இலங்குமொற் ரூடை யிட்டருச் தியம்புரிர் தோவாச் 

சுடாமிகுபணிப்பொன் “டையாவரண ச்தொகையெலார்தகைபெற்வணிர் த 

மிடைதரு தூர்வை கூவிளம் வன்னி விசைசெய்மச் தாரமம் புயங்கள் 

படர்மண முல்லை மல்லிகை மருமுற் பகர்தொடை பற்பல வணிர்து. (௪௬) 

இசைகமழ் தூபம் பசுவினெய்த் தீபம் இருமூனப் பரனுருத் இறம்போ 

னசையுறு குடிலா காரமாக் கோட்டி ஈவிற்றுமா சமனமர்க் இயந்.த5 

இசையே ரமைத்த நிவேதன வகைச ஸியாவுமின் புறகிவே தித்து 

மிசைமணங் சமழ்பா னீயமு மருத்தி மீட்டுமா சமனமுன் எளித்து. (௪௪) 

பின்னருச் தூப தீபமுன் கோட்டிப் பிறங்குமா தீபமுன் னாகச் 

சொன்னபல் ஓபசா ரம்பரீ இப் பளி,த தூயமா தீ பமும் விளக்கித் 

துன்னரி றப்கூ விளமறு கதனாற் நாமனு வாயிரம புகன்று 

மூன்னருச் சனைசெய் தனந்தரல் கணேச மூலம் இிரஞ்சதஞ் செபித்து.௪௮ 

ஆவியோ டனைய மனுச்செப பூச னாபல் னைங்கரன் வரத 

மேவுசெல் சரத்தச் குடங்கைரீ ரோடு விழுத்தகத் தத்சஞ்செய் தேத்தி 

யோவிலா வன்பாற் பலமுறை யிறைஞ்சி யுறவலம் புரிர்தனன் மீட்டும் 

பூவுலகுயவீற் நிருச்தருள் கணேசன் புண்டரீ கப்பதம் பணிந்தான். (௪௯) 

இவ்வகை நியம பூசனை சின்னா ளியந்.றுறும் யோகரா தன்பா 

லவ்வணி மா) இத்தி ளெட்டு மடுத்தலு மவற்றைமேற் கொள்ளா 

னிவ்வுல கற்ப வாழ்வையோர் பொருளா வெண்ணிலா இிபமுகன டி.க£ழ்த் 

இவ்விய மாகி ரதிசயா னர்,ச செல்வமே விழைமனத் இடத்தால், (௫௦) 

வென்டி யாரெண் சித்தியே யல்ல இசைமுகன் மாசவன்முதலா 

மிவர்பத வாழ்வும் பொருபொன விழையா ரெ னுஞ்சுருிப்பொருடேர்ர்தார் 

தவமுயல் யோச சரதன்பின் சின்னாட் டச்.திமா மூகவனைப் பூசித் 

தவணமர்ர் தொழுக வோர்பகற் பூசார் தத்திலைங் சரன்வெளி வருமால்(டு௧) 

மதிரி யிதழி யறகணி முடியும் வயங்கருள் பொழியுமா முசமும் 

சதர்செய்முச் சடர்முக் சண்ணுமோ தகமொண் கவின்மருப் பங்குச பாசச் 

.துதைமண காசி துலங்குமைய ஈரமுச் தொர்தியு மர பபர் தனழமு 

மு.துமரைச் சிலம்பார்கு௮ுத்ததாட்டுணைய முனிவசன்சாணமுன்னின்றான். 

பவளமா மேனி திசையெலா மொளிர்ப் பரவும டி.கமிவார் தாங்குச் 

சவகண சாதர் சூழமா லயன்முற் றேவர்போற் றெடுப்பவா னின்௮ு 

சவமலர் மாரி பொழியவைங் கருவி சாதமிச் கெழவெழுர் த்ருளுங்' 

சவளமாமுகனைச் கண்டன னுவகைக் கடல் டிர்திறைஞ்சிெனன் றுஇப்பான் 

வேறு. 

வேதாதி: கலைபலவு மீதார கமு,தலென விளம்பு நாதா 

வாதார முதன்மருவி யாதேய வகைகிலைய வகங்சொணீதா 

சூதாரு முலைவலவை தோய்வாம வுலகர்பெறு சுகஞ்செய் போதா 

வாச்சடு சயமுச,த வாதாடு நினதினருள் வழங்கு வாயே. (Ge)



யோகராதச்சருக்கசம். எக 

வக்தனைசெப் தர்தடிய,ரந்இிபகன் முர்து துதி மாபி னோதச 
Fico gua னைம்தனவு வக்து£னி தந்தருள்செய் சவகு மாச 

கொர்தலர்செ றிர் தற் வுர்.து.றுபெ ரர் தடவை குலவ வாழ்வாய 

தர்திமுக வைந்துகர பந்தமறு முச்தைகிலை தருகு வாயே. (@@) 

Boro so sans Cormumo VOLK SHE TPS CHU 
பாராடு பறந்தலை.பி லேவேழ முசன்றொலைபு பணியு மீச 

சேருூய பவஞ்சவவ லாழாம லுவர் துனருள் சிறிய சாயேன் 

மாருமல ருர்தியுய வாதாமி மதங்கமுக வருளு வாயே, (9௪) 

இருச்சுபிலை வீ.நதிதொறு மிசைக்குடிலை யேவடிவின் விளங்கு மீரா 

யிரத்தகைய கோடுடைய விறற்கொளயி ராவணவெள் எிபர்தன் SCS 

யருட்பெருட யேயொழுக லுறப்பவனி போதுடுற லமைஈது லாவோர் 

மருப்புறும தாசலவெ னிருஃகெட.ரி ஞாருளை வழங்கு வாயே. (டு௭) 

பனவவடி. வாயே? மிதிலை: பர சாயோ.த பவனை ஞான 

சனசனென லோராமை யெனவவனை கானேபி சமமெ னீயவ் 

வனகபர மேல்யானொர் பனவனுண வீயாய்கி னசமெ னேயிர் 

நினைவொழிகெ னாவாய்மை தனையருளூ வாதாடு நிமல போற்றி, (0௮) 

வேறு, 

என்று போற்றிநேர், நின்று வேண்டலு,மொன்றுமாமுச,னன்று கறுமால் 

யோச சாதநீ, தாக மோடுசெய், பாக பூசையா, லோசை யற்றனம். (௪௦) 

சோச நீத்திவண், மோக மற்றநீ, தாச முற்றவா, ராசவுய்க்கு தும். (௬௧) 

பிறப்பி றப்புருத், திறற்ற வாதசம், விறற்க ழற்குள்வாழ், வுறப்பு இன்பமே 

மேவு சென்றொரு, தூவி மானமே, Care லாதுபஃ,றேவர் போத்திட, 

உலகெ லாங்கடச், திலகு தன்சுக, கலனெ லாநிறை,யுலக லுய்த்தனன். 

அனைய யோசரா, தனும வவங்கரன், வினைய கற்றுபூங், சனைச ழற்கணே,. 

ஒருவி லாதுடன், வெருவிலாது வாழ், பொருவிலின்பமே, மருவினானரோ. 

என்ற கத்திய, னன்று சைத்தலு, மொன்று மோகையே, அுன்.றிஞர்தவர். 

என்ன மாதவர், முன்ன யப்புற, ரன்ன சோதினா, னன்ன சூதனே. (௪௮) 

யோகநாதரச் சநக்கம் ழற்றிற்று 

ஆகத்திருவிநத்தம் ௬௨0 
TOT 

கலாவதிச் சருக்கம். 

ஒப்புயர்வில் லாச்சிவனே யொப்பாய்நீ சமையென்ற 

செப்புமுச மன்னாகாத் தேற்றமே யாதன்மல டு 

யப்பொருப்பி னமார் திமையத் தமர்சவனேர் நிறை காட்டு 

இப்பியவண் டமிழ்முனிவன் திருந்தியமா தவர்க்குரைக்கும், (4)



௭௨ பெருந்ததோட்டத்து ௮த்தீச்சரபு. சாணம் 

சுரு.திவா சமசைவச் தூசெறிமா தவமுனிலீர் 
பச௮தமிழ்ச் சுருதிபுகழ் பல்லவனீச் சர. துடனே 
விரவுறு.சா யாவனமு மேவுமக மைக்சசையப் 
புலாயில்பல வளமோங்டுப் பொலிவபூம் புகார்ககரம். 

எவ்வுலகும் பெருஞ்செல்வர்ச் குவமையா வெடுத்தோது 
மல்வியல்பிற் றனதனுமிவ் வணிசகரின் வளகோக்கி 
யி விடை வம் இருப்பவிழைச் திறையருளாற் சுவேதவனத் 
திவவியகா மத்துறினஞ் செப்புவசென் னதன் பெருமை, 

ஆயவளம் பதிசோழர்ச் சராசதா னிசளைர் தண் 
மயதொரு பெருஞ்செல்வ வியன்பதியா மிசஈகரி 
னேயமிகு புல்லார ணியசோழ வேர்தபுரி 
தூயசவச் தாலொருபொற் ஜொடிபிறச்தாள் படி. வியப்ப. 

இளம்பிறையின் வளர்ந்தனையா ளெக்கலையி னுட்பொருளு 
முளம்புகு,சச் தெளிர்சறிவி வெப்பொருவ ரிலாத்திறத்தால் 
வளம்பெருகு கலாவதியென் மாண்பெயர்பெற் ரூளனைய 
விளம்புதிற னொன்றோபல் வியன்ிறப்பு மேவினாள். 

வனப்புகிறை யாதியுவ மன்னசன்மா ணிழைமேனி 
யினிற்றெய்வ கல்லார வியன்மணமெஞ் ஞான்றுமுளா 
டனக்கிஞெயிர்ச் துணையிமயச் தாய்மலர்ச்சே வடியேயென் 
றுனித்தினமு மொருவாச வுண்மைவழி பாடுடையாள். 

அ.ச்சகைய கலாவதிசன் னன்னைமுக கோக்கியெனை 
விச்சையினில் வென்றவனே விழைமணத்துச் குரியனென்றா 
ளிச்சகையோரச் சவ்வேர்ச ணிவளுரு வோர் படத்தெழு.தி 
யெத்திசைய வேந்தர்க்கு மிவள்கருத் தும் வரைர்அய்த்தான். 

படங்கண்ட வேர்தர்களப் பைந்தொடி தன் னெழில்வனப்பு 

வடங்சொண்டு பிணித்தீர்ப்ப வர் துவா தினிலுடைக் து 

கடங்கொண்ட களிற்றினம்பின் காறளார்து தூங்க லென 
விடங் கொண்ட போற்றத்த மிடஞ்சென்று புக்சனரால். 

௮ன்ன துணர் சலிங்கராட் டதிபன தி மாயைவல்லோன் 
மின்னிவளை வஞ்சித்து வேறுமென விழைஇத்தொழுகோய் 
மன்னியவோர் பூசு. ரனை ௨ரித்துண்மை தெரித்து சான் 

சொன்ன வழி செய்செனவச் துரிசுளங்கொ ளான்மறையோன். 

தொழுகோயே ஸுருக்குறைச்தேன் சுருணவ.தி கலாவதிபால் 
வழுவாய செயல்புரிதன் மரபலரான் முன்வினையா 
லிழிவானேன் மேலும்வினை யியந்றியினுங் £ழிழித 

லழகாமோ விறல்வேச்ச வெனமறுப்ப வவனுரைப்பான். 

(2) 

(6) 

(௪) 

(௪) 

(௮) 

(௧) 

(௪௦)



கலாவ திச்சருக்கம். 

பனவகினைச் கொடுஞ்சிறையிற் படுத்தியீடர் புரிவலெனா 

முனிவுறவே தியனஞ்ச மொழிச்தவா செய்வலென 

ஈனிம$ழ்வுற் றராமறையோய் நானுன்னைக் கொடுபோயவ் 
வனிதைபாங் குய்ப்பனீ மவனியா யமர்சென்று, 

அ௮னையனுருச் சுவணாம்ப mo Hearn vows $s 

புனைமணிவண் சிவிகையினிற் புகுவித்துப் புகார்சென்றவ் 

வனிதையமர் பாங்கரினோர் மணியொளியா சனத்திருத்தித் 

தனியசசர்ச் குணர்த்தவவன் ரூனுமகட் கறிலித்தான். 

அன்ன துணர் கலாவதியாங் கடுத்தெழினிச் குள்ளமாஈது 

நன்னரினர் சணவீண்டு நாமிருவோம் புரிவாத 

மின்னதென நின்வேட்கை யிசைத்தியென லுல்கலிங்க 

மன்னனிறை தருகங்காய் மற்றிவசெக் குருமைக்தர். 

அற்பவறி வினர்வறிதே யறைமொழிகட் கஇறையருளார் 

தற்பமுடன் சித்தியெலாம் தந்திருமுன் பணிபுரியப் 

பொற்புறவா எாவிருப்பர் புகன்மொழிகட் கெதிர்வாதம் 

விற்பொலிசஞ் செயல்கொண்டே Sars ears சாணென்றான். 

அ .த.வினவு கலாவதிரன் றருட்௪த்தி வல்லாரே 

“எக 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

லிதபொழுதென் னுடன்மணம்போன் நியன்மணமெண் டிசைகமழும் 

பு தமலரிங் வெர்கொணர்க்தாற் பொருகிவரே யெனை வென்ற 

பதியெனமேற் கொள்வனெனப் பயின்று எதன் மாயையினால் 

ஆயிடையு ளாரெவரு wp srs கலிங்கபதி 

மீயுயர்வா னெறிச்செலுத்தி வேயயெனை நிதிக்கிழவன் 

மேயரசர்ச் சல்லார வீசொணர்லித் தாக்களித்தான் 

வாயதுசண் டாள்வியந்தாள் ம௫ழ்கூர்ச்தாள் சலாவதியே, 

சென்னியுமங் குள்ளாருஞ் செயற்கருமச் செயஜோக்கி 

பின்னமறை யோன்பதியா யெளிதுறவிச் கலாவதிதான் 

முன்னரும் சவம்புரிர்த மு.துசிறப்பென் சொல்கேமென் 

நுன்னரும்பே ௬வகையுற்றா ௬ுடனேயச் செம்பியகோன.. 

தூயகலன் முழுதார்த சுபதின த்தம் மறையோற்கு 

வாயவெழிற் கலாவதியை மணமுதையின் oS) ip6 தஸிப்ப 

வாயவளவ் வேதியனை யவண்சாயாச் கரகத்துண் 

மேயவியல் புண்மைதெரிஇ விதிவலிமீ தெனத்.துணிர்தாள். 

சிறி தமனர் தளராது சவைப.தமே சிர்தனைசெய் 

துறுதியருள் செனவிரப்ப வுமையருளா லுயர்வான g 

தறிவுநிறை கலாவதிசே எணியபெரு£ தோட்டத்திம் 

மறையவனோ டடுத்தெம்மை வழிபடுகென் றொருவாக்கு, 

10 

(௪8) 

(௧௬) 

(5௮) 

(௧௬)



௪௪ பெருந்தோட்டத்து ௮த்திச்ச£புராணம், 

மனமுவகைச் கடற்படிய வர்தெழக்கேட் டின்புற்றா 

ணினையினுல கினிலெவரு நிறைகல்வி கேள்வியே 

வினியதணை யெனத்தெளிர்தீட் டினருய்வா னிவையொற்கத் 

அனவருமூற் ரர் துணையென் றுசைதிருவாச் குண்மையன்றோ. 

வேறு. 

சாய வாணியோ ரச்ச லாவதி கைச்கொ ணாயகன் பக்க மாகவே 

நாய வப்பெருர் தடவை புச்குடன் றொச்ச பேருண் முக்க ணாயச 

ய சுக் சே சன்ம இழ்க்தம reo கேதன வணிய எாகிமுன் 

மேய தூலலி௰் சம்மி றைஞ்சியுள் விழைவி னேடூமா முகனை வேண்டியே, 

(௨0) 

ச்தரேசனைத்தொழு.துபோற்றிமேற் நுனைந் அசென்றுல சங்கள்யாவையுச் 

நந்த ளித்தினி தருள்ச வுர்தரத் தாய்து ணைப்பதஞ் சார்ச். து காதலின் 

(pb ZB) WE FM CHU சாயகன் முன்வ ணங்கு றப் பின்வ ணங்கினள் 

சிம்மை யன்புமே ஓந்த ஈற்றுதி செய்து வேண்டின எக்க லாவதி, (௨௨) 

அனையள் சார்பினா லல மின்றரு என்னை சந்நிதி யடுத்த நீரினாற் 

னைதி சர்ப்பரு முணர்வு இத்தலுஞ் சாற்று wh sores போற்றி கின்றன 

ஸினைய ரில்வசை யிடைய ரூமலங் இணித மரச் அ.தம் வினைதொ லைந் துற 

முனம லர்ந்தபோ தாய னத்தவ முனித டத்துசா டொறுமுன் மூழ்கியே. 

பணிதை பொப்பிலா முலைப தத்தினிற் பூசை யாற்றுபு சேசமிச் கெழ[கின் 

வினிபலைந்தெழுத்தொளிர்பெண்பா நீசைர்திடவுருச்சகத்தாஞ்செபித்து
 

னையை யற்பொடு ஈனிது இத்.துள மவள்ப தத்தினி லுறரி றுத்தியே 

வினைமுருச்ொல்விதியின்மெய்த்தவம்விழைவின்முப்பது தினமியத்தின
ர் 

அன்னர்மெய்த்தவர் தன்னைகோக்கெ வமலையொப்பிலா மூலையெமம்பிசை 

நன்னர் ஜெடிரைப் பூர்வ பக்கமா ஈவமி தன்னிலோர் இிவிய மானமேன் 

மன்னு மைங்கரன் முறாகன் பாங்குற வாமை யாதியெண் சத்தி சூழ்தாப் 

பின்னை வாணியிர் திராணி போற்றுறப் பிறங்கு மாரருள் பெருடிப் பாய்தா. 

இருவர் முன்னெழுர் தருளி நின்றன ளெல்லையில்லதோ ரின்ப வெள்ளமே 

மருவி யந்தணன் ரானு மக்கலா வதியு மன்னைதாள் சென்னி வைத்துள 

முரு யன்புநீர் வெளியில் தென வுமைய டிக்சணீ ரமைய வாட்டினா 

திருமு னின்றிரு கரமு ஜஞொன்றுறச் சென்னி கூப்பின ரின்ன கூறுவார். 

வேறு, 

ஓணியே யூலெத் அயிர்க்கருள் செய்யு மதுலசிர்தா 

மணியே யிருசண் மணியே மணிக்குள் வருஞ்சுடசே 

பிணியே யொழிச்செமை யாட்கொள கேர்வர்து போருள்கூர் 

குணியே திருப்பெருர் தோட்டத் ததல குசாம்பிசையே, (௨௭) 

படியேழ் புரக்கும் படியே யருளிற் படிவங்கொண்டாய் 

யடியே முயநின் னடியே யருளி யடியிற்செய்ச 

சடியேய் வினைவன் சடியே யொழியக் கடி.தருள்பூங் 

சொடியே இருப்பெருச் தோட்டத் ததுல குசாம்பிசையே. (௨௮)



கலாவ.இச்சரு க்கம். 

போதே யதனின் மணமே யெனவியற் பொற்பினுற்று 

மா? வனதிடச் தோர்பெண் ஹுருவின் வயங்குகின்ரூய் 

3௪ யொழிர் தூல குய்கான் நிருவருள் செய்தற்சன்றோ 

கோதாய் திருப்பெருர் தோட்டத் ததுல குசாம்பிசையே. 

ஒன்றா யொருமூன் றெனுஞ்சச் சிதானரத வுண்மையுரு 

வின்றே சுணரப்பொன் ஜனோங்கல் பவளக்குன் Go) றன்னவொளிர் 

மன்றாடி கந் னிடப்பா லமாச்,” மரகதப்பைங் 

குன்றே திருப்பெருர் சொட்டச் சதுல முசாம்பிகையெ, 

அன்பொர் ரிரில மன்னா யதுரின் னருளி னல்லா 

பம்பா ஐரலெங் கறியாச் ஏறிய மியல்பினிறை 

ஈ்ன்பெ ரருட்கொரு கைம்மா றுளதுகொ னீயருள்பூங் 

சொம்பே திருப்பெருர் தோட்டத் த.துல குசாம்பிகையே. 

கழலே தொழுமடி. யார்வினை வீட்டிக் சமலபத 

நிழலே புகும்மிதாரு வாவின்பு 563% ணேரிமைசெ 

தழலே புரைதிரு மேனியச் தீசன் றன திடப்பூங் 

குழலே திருப்பெருர் தோட்டச் ததுல குசாம்பிகையே, 

-குற்கா ரமுஇி.து நேரிலெச் 2வருச் அய்ப்பரிதே 

நற்காசற் சேயுண் டவர்க்குறு பாகத்தி னல்கவென்றே 

பங்காழி வாழ்வுண வின்பால் Mar TOO WEF MES 

Qarisrd Ig iOUGs Css 5H குசாம்பிகையே, 

படைப்போன் முதலைவ ரைச்தொழி னின்னருட் பான்மையினா 

னடப்பான் மனோன்மனி யீசையு மைதிரு சாமகளென் 

நிடப்பா வையர்களைஞ் சத்திச ணல்க யியச்கு மன்னே 

கொடுப்பா யருள்பெருர் தோட்டச் ததுல குசாம்பிகையே, 

மதியே திருமூச மம்மா மதியின் வழங்கமுதே 

துதிகூர் கருணை யுலகம் பொதுவினிற் றுய்ப்பவரு 

ணிதியே யெமச்குச் சிறப்ப ௬ளாடி நிறையவழங் 

கருதியோ தஇிருப்பெருர் தோட்டத் த.துல குசாம்பிகையே. 
* 

நீறுகம் தச்ச மணியைர் தெழுத்து நிகழ் சரப்பல் 

பேறுகர் தேதொழு வார்ச்சவர் வேண்டும் பெருவரரா 

டோறுகந் தஇந்தரு என்னா யருள்க துனைவிடையோன் 

கூறுகர், தாய் பெரும் தோட்டச் த.துல குசாம்பிகையே. 

வேறு. 

என்றேவழுச் இனர் தாழஈ கன செமையாள்சிவை யுமையா 

ணன்ரறாரரு ணோச்சஞ்செய ஈவில் தணன் றரொழுசோய் 

பொன்றாமுழு தொழிர்தேயுருப் பொன்றேினிற் பொலிர்தான் 

றுன்றோகைம லிர்தான்மலைச் தொழுதசோசைமின் எருளும். 

(௨௧) 

(௩0) 

(௩௪) 

(௩௨) 

(௨௩) 

(௩௪) 

(௩௭)



6T பெருந்தோட்டத்து அத்திச்சரபுசாணம். 

மறையோய்நும து.இிபூசைமுன் னியமச்செயன் மூழ்ச்தோ 

மறையாசம முதற்பல்கலை வயங்கோர்ப்புனை மருவி 

நிறைவாயநின் மனையாளொடு நிறைவாழ்வினிக் கமர்ச்தே 

நிறையாரருட் சிவலோகமு நீர்செர்குதிர் பின்னாள். 

எனவோதுபு முனகாடொறு மினிதார்வமுள் ஞூ pCa 

தனையேபர வுயர்மாதவத் தகைசார்வலி யதனால் 

வினைவேற வொளிர்பொற்றொடி. தனைகோக்சியவ் விமலை 

வனிதாய்கின மனசுச்சியை ம௫ழ்சன்னொடு மகிழ்ச்தே, 

இருவீருமில் மர்வாழ்வு.ற மின்பம்பெரி O68) 

யொருவீரென வுலகோதுற வொருவாஇயைர் இற்றில் 

வருலீர்செ புரத்செம்பத மலர்நீழன்மெய் வாழ்வே 

மருவீென வருள்செய்தனண் மணிக்கோயில் புகுச் தாள். 

புகுந்தாதுமெ னீங்கார்சிவை பொற்சேவடி யிணையின் 

மிருந்தேதொடர் போன்புறு விளைவாற்றிருதி த்ஸியு! 

ளகர் தூயரவ் விருவோர்களு மணைச்தார்துணை விழிநின் 

குக்தாரையி னனைர்தார்பினு மோவாது பணிந்தார். 

௮ன்னேயெமச் குன்னாரு என்றித்துணை யின்றென் 

அன்னு வெளி வெளிவர்தெவ ரும்பெற்திடற் கரிய 

வின்னாரு டச்தாயிதற் கெளியேங்கள்செய் கைம்மா 

மென்னே திரு வடி.க்கட்டொடாச் தின்பேதரு மன்பே. 

என்றும்பெரு குறுமாவருள் சென்றாதரித் இறைஞ்சித் 

துன்றும்பிரி வாற்றா தளர் துணைச்சேவடி. மலரி 

லொன்றும்படி வைத்தே யொரு வாறாங்குட னீங்கிச் 

சென்றம்பரும் புஈழ்காவிரிப் பூம்பட்டினஞ் சோர்ச்தார். 

சேர்ர்தக்ரு வோரும்மனை யறத்திற்கிசை செயன்ஞாற் 

ரார்ர்தன்பொடு காளும்புறிர் தரு ஜூல்கள்பற் பலவு 

மோர்ச்தின்புமிச் சொளிர்மாசிவ நியமத் துறை யொழுச்இற் 

சார்ச்திங்ஙன நெடுகாளமர்ச் தனர்தாரணி வியப்ப. 

மனைவாழ்விலிவ் வசைவாழ்ச்இரு வருமொப்பில மூலையெம் 

மனையாரரு ளாலேதிரு வடி.நீழலின் படைரதா 

ரெனவோதினன் மலயாசல வெழின்மாதவ னென்றே 

ஈனிமாதவர் களிகூர்கர ஈவின்றான் முனி சுதன், 

கலாவதிச் சருக்கம் ழற்றிற்று, 

கத் திருவிருத்தம், (௬௬௫) 

(௩ ௮) 

(௩௧) 

(௪௨) 

(௪௩)



இருநீழ்றுச்சருக்கம். ன 

திருநீற்றுச் சருக்கம். 
மாதவன் சென்னியின் மலர்ச்கை வைத்தொர்பான் 
மாதவ னருவுரு வடி.வ மாச்சியம் 
மாதவப் பூரித்த மல. வண்டமிழ் 
மாதவன் மாதவர் மகிழ வோறுமால். (௧) 

௮௬:மறை மூனிவிருள் எமையச் சேண்மினோ 
இருமறை யாதியாத் திகழு நாலேலா 
மொருமையின் விதர்தெடுச் தசைசெய் மேலது 

பொருவரு நீரது பூதி யென்பதே. (௨) 

பூதியென் பதப்பொருள் புகலிற் பற்பல 

மேதகு மவற்றின்முன் விளங்கி நிற்பதா 

Cun gion சுவரிய மென்னு மொண்டொருண 

மாதரை சுவரிய மென்ற வாய்மையால், (௩) 

பொதுவெனப் பிநா்க்குநீர் புதி கொள்ளன்மின் 

ன.த.தன தாச்கொளு மண்ண லீசனே 

பிதுபெயர் பிறர்ச்குமா மென்னி லன்னர்போ் 

பதிமுத லடையடச் தன்றிப் பததறு. (௪) 

அடையுரூ தியல்பினி லமரு மீசப்போ 
மடலவி ழிதழிவான் கங்கை மாமதிச் 
சடையுமா பதியெனச் சாற்று மப்பதிக 

குடையதே வேறெவர் பொறுப்ப ரப்பெயர் (௫) 

தகுமறை யாண்டுமீ சான சத்தத்தா 
னகுமதி வேணியெர் காதன் றன்னையே 

புகலுமற் றமரரைப் புசன்ற தில்லையால 

நிசழுமீ தங்சையி னெல்லி யென்பதே. (௬) 

மறைமுதற் சலையெலாம் வழுத்த லன்றியு 

மறைவரிவ் வுலகரா லயங்ச எங்கக்கே 

புறைவர்பே ராலர னொருவன கோயிலை 

நிறையுமீ சன்றளி யெனறி கழ்த்துவார். (௭) 

ஆதலா லீசப்பே ரரனுச் கல்லது 

போதரா தேனையர் பாங்கிற் பொற்புறு 

மீதொரா தெவர்களு மியைவ தன்றியே 

மாதரான் மறுச்கொணா வழக்ிற் செய்யுளில், (௮) 

அன்னது நிற்கவவ் வமல வீசப்பேர் 
மன்னுசா அவின்பொருள் வாய்மை யாளுத 

லென்னலெம் மதத்தரு மிசை தா.தலா 

ஸன்னரி னுலசெலா மாளு காயகன், (௯)



௭௮ பெருக்கதோட்டத்து அத்திச்சசபுராணம், 

ஈசனே யென்பது திண்ண மித்தகு 

மீசசம் ப்தமே யெடித் ௪ முன்னர்காம் 

பேசுமை சுவரிய மின்ன பெற்றியாற் 

பேசுமப் பானதே பிறங்கு பூதான். 

இத்தகு பெருஞ்சிறப் பெய்து பூதியை 

யுத்தம மறைகளு (punt ருங்கணப் 
பத்தியும் பசரிதி காசப் பன்மையு 

மொத்திட வெங்கணு மெடுத்து ரைக்குமால். 

பாவன பற்பசா பாலமமன் பெயர் 

மேவிய வுபகிட. முற்று மேத்கு 

தூவிய னீற்றையே சொல்லு மாண்பினா 

லோவற மறையக்த மற்று மோதுமால், 

அன்றியு மூலகெலா மருள்பெற் றுய்வுற 

நன்றரு ஞருக்கொடு வந்த நால்வர்தர 

தென்றமிழ் மறை பெலாம் பின்னுஞ் சோ ரு 

மின்றமிழ் நாலெலா மெடுத்தி யம்புமால். 

இவையலால் வைணவ ரினிது சென்னிமற் 

திவளுறக் கொளுச்தமிழ் மறையுஞ் செப்புமா 

ஓுவமையி லித்தகு முண்மை சோச்கியே 

இவெனரு ணீற்றைமா லணி இறத னை. 

பாரத மாஇயும் பசரும் பாங்குற 

நாரண னாதியர் நயக்கு நீற்றினை 

யாரண மு.தலவ னருளும் பூதியின் 

திரினை யுள்ளவா செப்புவா ரெவர்ஃ 

பூதியி னியலிருண் மலத்தைப் போக்கியே 

Case Aas gia விளக்கஞ செய்வதே 

யாதலின் மலமற வலத் தேவரு 

கேதக மேற்கொண்மா சியமித் தானரன். 

இருண்மலஞ் சுட்டரு ஸிலக்கு பூ தியை 

மருவுத லறிகுறி யாவ யக்குமாற் 

றெருடரு கோமயஞ் சுட்டுச் சீவர்கள் 

பொருவறப் பூசுமப் புனித பூதியே. 

அன்னமீற் நினைச்சவ னணியும் பெந்திதா 

னென்னவுந் தன்வயி னொடுக்க வென்றுந்சான் 

மன்னொடுங் சாதென்றும் வயச்கந் தேற்றலு 

முன்னுற வாட்டுவான் செயலு மொக்குமால்ஃ 

(#9) 

(5௪) 

(69) 

(oa) 

(௧௭) 

(௪௮)



இருடீற்றுச்சருக்கம். 

உயிர்மலப் பிணிமட்டோ வுடலிற் பல்பிணிசீ 
செயிர்சடி. பூதவே தாளத் இண்பிணி 

யயாமுத லிடரெலா மகன்றின் பாரமுந் 
ஈயனனா ருயிர்க்சகரு ணன்ம ருர்திதே 

அனையவெண் பூதியவ் வமலற் பேணியே 

புனைதரிழ் பலிப்பதாம் புறம ததீதர்மற் 
றெனையர் மச்இரங்களு மிதுகைக் கோடலான் 
மனனுறப் பலித்தனேர் வயங்கச் சாண்மொல். 

ஒதுமப் பூதிதா னுடலு யிர்ப்பிணிப் 
பேதுற விரண்டையும் வீட்டிப் பிஞ்ஞகன் 
பாதமே வுறப்புரி பண்பிற் ரோர்சதை 
மாதவிர் கேண்மென வழங்குங் கும்பசன். 

மலர்தரு வளப்பெருந் தோட்ட மாக 
ரிலசவா ழொப்பிலா முலையி டத்தம 
ரலூலொ வருளயி சாவ சேச்சுரன் 
குலவுபங் குனிவிழாக் கொண்டு லாவரும். 

அத்திரு விழாவிலைக் தாய நாளினில் 
வித்சச மால்விடை விமல னூரநதரு 
ளுத்தம வுலாத்தரி சிச௪ வுற்றனர் 
பத்தியி னைவர்மாங் கூரிற் பார்ப்பனர், 

வரு மங்கணச் இச னம்பொற்றாண் 

மெய்வரு மன்பினின் விதியிற் போத்றியாங் 

குய்வருள் வெப்பிர சா.ச வொண் பொருட் 

டிவ்வியநீ றுகைக் கொண்டு சென்றனர். 

சென்னெறி மணிகன்னித் தீர்த்த வொண்கரை 

யின்னிமிர் போதியி னிருந்த வைஈக்கொகை 

வன்னிலைப் பிரமராச் கதத்துர் மண்ணைக 

ளன்னரைப் பற்றியா ரஞர்வி ளைத் தன. 

அஞ்சினர் ஈடுக்வெ ரய்யகோ விவண் 

ஈஞ்சணி கண்டனை ஈமஈது சேறலாற் 

செஞ்சுட ரின்றியிவ் விரவிற் சென்றனம் 

வஞ்சச வன்கடி. வளைந்து பற்றின, 

அவ்வயி ராவதே சன்ற னாரு 

ளிவ்விடை யுதவில தென்னி லேழையே 

மெவ்வசை யுய்துமென் றெணியத் தீச்சரன் 

நிவ்விய காமமர் தரங்கள் செப்பினார். 

௭௯ 

(௧௬) 

(௨0) 

(௨௪) 

(௨௨) 

(௨5) 

(௨௪) 

(2 #) 

(உ௭)



NO 

௮ன்னரு ளொருவனவ் வமலன் கோயிலின் 
முன்னுயப் பெற்றவம் ௫2 தவெண் ணீற்றினை 

யின்னதே சாப்ப காப்பி தன்பெய 

ரென்னலா லெனத்தணிர் தெடுத்துத்.தூ வினான், 

தூவிய பூதியத் தாவி ளான்முதன் 

மேவிய வைவாமேல் விரவிற் றன்றியு 

மாவயிற் நீச்செய லாற்.று மைம்தொகைப் 

- பாவவன் கடிகளின் மேலும் பட்டதால். 

பனவா்மேற் படலுமுன் பிடித்த பறந்றொரீஇ 

மனம் வெரீஇ யொதுங்கெ மண்ணை தம்மினு 

மனையநீ றுற்றதா லறிவு தோன்றலு 

முனமுறு மயர்க்கிவை மொழிய லுற்றன. 

அருமறை யர்தணீ ரைவர் கேண்மினீர் 

வரும. பினின்முனம் வர்.து ளேமியாக் 

இருமறை நெறியினிம் நிறம்பித் தீச்செயல் 

வெரறுவறப் பற்பல விளை த்த நீர்மையால். 

நம்பதி நாங்கையின் னண்ணு பல்லவன் 

வெம்பிய வுளத்தினெங் கச்சை வீட்டினான் 

வம்பினி லிறர் தன மற்றிச் செய்கையா 

லிம்பரி னலகையா யிடரின் மூழ்கினம், 

அவ்வெலா முரைப்பரி தடியிற் செய்தவெச் 

இவ்விய தவங்கொலோ சேர்த்திறும்மையீண் 
டிவ்வயி ராவத வீசன் பூஇநுங் 
கசைவ்வழி யெம்முடற் கதுவப் பெற்றனம். 

அனையவெண் ஸணீற்றின்மாண் பறைதற் பாலதோ 

வெனையரும் வல்லுன ல்ல ரின்னினி 

நினைபுநீர் செய்வதொன் றுண்டு கேயர்கா 

ளினையுமிவ் வினைதபுச் செம்மைச் காக்குதிர். 

பிதிரசை ஈன்னெறிப் பெலன் மக்கடம் 

முதுசெய லென்பது மொழிய வேண்டுமோ 

க.துமென விப்பெருர் தோட்டச் கண்ணுளா 

onside Ag syn sai door யெய்திநீர், 

எம்மை.பிவ் வருவிட ரிரித்கற் காயதோர் 

செம்மைநீர் கேட்டிரேற் செப்பு முள்ளவா 

றம்முறை செய்செம தலச்சண் டீர்த்திசா 
னும்மைவேண் டினமென றுவன்ற மண்ணைகள், 

பெருந்தோட்டத்தது அத்திச்சா£புசாணம், 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩0) 

(௩௧) 

(se) 

(௧௩) 

(௨௪) 

(௩௪)



Be ற்லுச்சருக்கம், 

௮௪விஞு பைவரு மவலர் தீர்மினீ 
ரிதபொழு தேடூழும் மிடர்தொ லைத்துமேற் 
க.இிபுக வுய்ப்பதோர் சருமஞ் செய்.தமம் 
மு வனை வினாயென மொழிச் அ சென்றனர் 

சென்றவ சமஎனத் தீசன் சேவடி. 
நன்றுளச் இருத்தியெர் ஈவையுர் தீர்ர்தரு 

சொன்றொரு யோடியா யுலகச் சார்பெலாம் 

வென்றொளிர் சத்தபுங் கவனை மேவினார். 

அவனடி பலமுறை யன்பிற் ராழ்ர் தனர் 
கவலுள முகத்தினிற் காட்டி. யவவெலாம் 
பவியமோ செசைத்தனர் வினறபப் பண்ணவன் 

றவலற வவர்முச நோகச் சாற்றுமால், 

அந்தணீர் நும்முனோ ரலக்சண் டீர்க்கெனப் 

புர்தியாற் சந்தே சரனைப் போற்றிமுன் 
சிர் துவின் மூழ்கிநீர் திருவெண் காட்டினின் 

முந்துறு வடகிழற் சிராத்ச முற்றிமேல், 

ஆங்குறு கணேசபா தத்திற் பிண்டமுய்ச் 

தோங்கருட் பீரசசா யஏயெம் முத்தமி 
பாங்கனைச் சதவனப் பரனைப் போற்றியே 
சிங்கா? தடுத்தா ரூணவு நீங்குமின். 

பூரூவ இிக்கிற்போ தாய னேசனைச் 
சாருமற் இயினிற்றான் றோன்றி யீசனை 
யேரு௮ சென்றிசைக் சோத மேசளை 

யோருச்தென் மேல்வலம் புரத்.து ளீசனை, 

ஈவில்ப்ர தியி ளாக சாதனை 
யிவர்தரு காற்றிசை மத்த வாளை ச் 
இவளு.தி சயினில்யோ சேச னைச்சிற 
லவிர்வட இழக்கிலிவ் வத்தி யீசனை, 

அருச்சனை விதிமுறை யாற்றி யன்பினாற் 

கருத்த.பி சாவதே சன்றன் சான்மலர்ப் 

பொகுச்ுபு சர்ரிநி புக.உப்பஞ் சாக்கர 

வுருச்செப மயுதநீ ௬ுஞற்றல் வேண்டுமால். 

இவ்வகை புரியினும் பிதிர்க்க ளெவ்வறீத் 

தவ்வருட் கயிலைபுச் சமர்வ சென்றனன் 

இுசவ்விடு னவனடி பணிந்து சென்றவ 

ரைவரு மவ்வசை மரபி ஞாற்றினார். 
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22 பெருர்தோட்டத்து அததச்சுரபு.சாணம். 

அரியவர் கோன்பயி ராவ தேச்சான் - 

றிருமுன முடித்தருள் பெற்ற சீர்மையாற் 
பிரமராச் கதவுருப் பிதிர்க ணீங்கியே 
சுரர்தொழக் சயிலையீற் றுன்னி வாழ்ர் தனர், 

பெருந்தவம் புரிச்தவிப் நிசர்ச ளைவரு 
மருர் தணை வன்னயி ராவ தேச்சுரன் 

மருர்.து.ற ழாரருண் மாண்பி னாலெழி 

றிருக்துசற் புத்திச் செல்வ மாதிய. 

இம்மையி னின்பெலா மெய்தி வாழ்க தன 
ரம்மைவா னின்பமு மனுப வித்தன 
ரும்மையின் வினையெலா மொருவப் பெற்றனர் 
செம்மையிற் சிவபுரஞ் சென்று வாழ்ந்தனர். 

இத்திற னொன்றுகொ லினைய பற்பல 
மெய்த்தகு பூதியின் மேன்மை தேந்றுவ 
வுச்சம நீறு தா ரணமொ ழிச்துசெ 
யெச்திறச் செயிலினும் பலனொன் றின்றரோ. 

ஆதலிற் பூதிதா ரணச்ச யா்ப்பிலார் 
மேதைய ரெவ்வெயச் செயலும் விக்கின 

நாதனை யிறைஞ்சியே ஈடத்து வோர்களும் 
பூதிசா ரணமுதற் போற்றி யாற்றுவார். 

ஐங்கர னருளுமென் றடி.வ comes s 

துங்கரீ நிடார்சளாய்த் தொடங்கி னச்செயற் 

பங்கமே புரியுமட் பரனு மாதலி 
னங்கவ னருளுமிக் காப்பி னாகுமால், 

எங்கணு மெவருந்தன் னிறைஞ்சி னேதொடங் 

குங்கரு மம்முடி.ச் குதலைமேற் கொளும் 

புங்கவன் ரானுமிப் பூதி கோக்குமே 

லிங்கன் பெருமையா ரியம்ப ஒல்லுகா. 

என்றுமா மலயவெழ் பிருக்கு மாதவ 

னன்றுமா தவர்வினாய் நயச்க வோதிஞ 

னொன்நிய சிர்தைமீ ர௬ணாமி னென்றுகோ் 

தூன்றுமா முனிவர்ச்குச் ரதன் சொற்றனன். 

திருநீற்றுச் சருக்கம் ழற்றிற்று, 

ஆசச் திருவிருத்தம் (௭௪௮) 
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றககவிச்சருக்கம், ௮௩ 

முககவிச் சருக்கம் 

சகத்தியன் மொழிக ளெல்லாம் தலைச்கொள வினிமை வாய்ந்த: 

சுகத்தியன் மொழிதான் மேன்மைச் தூயசெர் தமிழே யென்றம் 

பகத்திய னுசலீ சன்பாற் பயின்றுல செல்லா முய்ய 

வகத்திய வியனூ றந்தோ னருந்தவர்ச் கருளிச் செய்யும். (a) 

இக்திய நெறிக ணீத்தவ் விந்திய னெறிச்கொள் வேணி 

நத்தியம் கழல்கள் பாச ஈந்திய வன்பர் சென்னித் 

தந்திய லருளே ஈல்குர் தந்தியங் குரித்தோன் பாத 

மூர்திய வன்பிற் போற்று மு.ததவ முனிவிர் கேண்மின். (௨) 

அணிதிகழ் பெருர்தோட் டத்தி னணிமையோர் பதியில் வாழ்வோன 

சணியுருத் சன் மாவென் கவின்பெயர் மறையோன் ற்ன்சண் 

மணியென வருளாற் பெற்ற மைந்தர்க ளைவர் தம்மு 

ணணீயஙவக் கனிட்ட னீசா னப்பெயர் வடக்கப் பெற்றோன், (௨) 

அன்னவீ சானன் வாய்மை யரு6தவ நீந்த ஞதி 

முன்னுரை வாக்கின் ரோட மு இர்வினைச் சார்பி னானோ 

வென்னுரை செய்கே மற்றை யின்குண மெல்லாம் வாய£து 

முன்னல்வாக் குரைக்கொணாம லூமையா யுற்றா னம்தோ. (ச) 

தனையன தூமை நீங்கத் தந்தைமக் திரமுன் மூன்று 

வினைஈனி புரிற்து மூகம் விலகுறா மையினி னைந்து 

முனைவினை தபுத்தி யார்க்கு முன்னிய நல்கு மங்கைக் 

கனியயி ராவ சேசன் கழலெனச் கடைப் பிடித்தான். (நி) 

௮ன்னதே துணிவாச் கொண்ட வத்தனத் சனயற் கொண்டு 

பொன்னகர் சமழ்க்குஞ் செல்வப் புகழ்ப்பெருர் தோட்ட மேன்மை 

முன்னினன் சடி.து சென்று முன்னுறு முனிதீர்ச் தத்தின் 
மன்னுசங் கற்பம் பேசி மைர்தனோ டாடிப் பின்னா. (ச) 

பூதிசண் டிகைகள் பூண்டு போற்றுறு யம முற்றிச் 

சோதியைர் தெழுத்து மெண்ணித் தூலலிங் கத்சைத் தாழ்ர்து 

மூதெயி லத்தி சத்துண் முன்னியைங் கரனெம் பெம்மான் 

பாதமுன் னிறைஞ்சி யுட்கோள் பகச்ச்நிடர் பாற்றல் வேண்டி, (௭) 

ஒப்பிலா முலையெம் மன்னை யொண்பதம் பணிந்து போற்றி 

முப்புரம் பொடித்தும் குறவர் முருங்கொ தமர்ச் த சொன்றோ 

வெப்பகற் றருளா னர்,ச வெள்ளக்தோய்ச் சொளிர்பே ரின்பே 

துப்புற வருளிச் செய்த தூயவச் நச்சு ரன்றன், 

இருமுனம் விரையச் சென்று திருவடி. செல்வ னோடு 

மொருமையி னிழைஞ்ச யுள்ள துற்றெழு சவற்சி மல்சப் 

பெருகுமன் புநகேர் போற்றிப் பிஞ்ஞசா பெருக்சோட் டத்தி 

னருணிறை கடலே காயே னலக்கண்டர்ச் தருடி. யென்றான். (௯) 

(௮)



௮௪ 'பெருச்தோட்டத்து அத்தீச்சுசபுசாணம். 

னமர்தனும் வாய்த்தொண் டாற்றும் மாண்பிலா மையினா லுள்ள 

கைந்தனன் பெருந்தோட் படத்தி னாதனே நாயே னின்னை 

முர்துநா லோதி யோரக்து முதுக்குறை வுற்று வாக்காற் 

சிந்தையி னினைக்சாங் கேத்தும் திறனிலாப் பாவி யானேன்... 

அருளயி ராவ தேசா வமலனே யடைக்தா CH or ar 

தெருளுற வின்னன் முற்.றுர் தீர்த்து மேல் வரங்க ணல்கு 

மொருபெருஞ் சுடசே காயே னுறுகண்டீர்ச் தருள்வா யென்றே. 

கருதினன் கண்ணீர் வாரச் கழலிணை பலகாற் ராழ்ச்தான். 

இத்தகு நியதி நாளு மியலவிப் பெருந்தோட் டச்தி 

லத்தனோ டீசா னன்றா னருளின்வாய் பேசுங் ST D6 

துய்த்திலே னொன்று மென்னாக் துணிவறு கியமம் பூண்ட 

புத்தியாற் பணிர் து நாளும் போற்றியாங் சமர்ர்தான் மன்னோ. 

அவ்வழித் இங்க ளோரா றகலவைப் பசிமா 585) p 

றவ்வலில் பூர்வ பக்கச் தசமியிற் சுந்த சேச 

னெவ்வநீத் தருள்வான் வாம.த் திமாசலை வீற்றி ருப்.பத் 

Badu விடைமேற் கொண்டு சென்றெதிர் Germ னாங்கே. 

சுண்டுஎ மூழ்ம்£ சானன் கரஞ்சிரங் குவியக் கண்ணின் 

மண்டுரி ரருவி பாய வளருடல் புளகம் போர்ப்பப் 

புண்டரீ சத்தா டாழ்ச்சான் பொள்ளென வுமையெம் பெம்மான் 

மண்டுபே ரருளான் மூக மாறிவாச் இறையாய்ப் போற்றும். 

வேறு; 

சங்கா புரசர வரகர வகர சாந்தவுமா .' 
பங்கர பாலவி லோசன மோசன பாதசபூ 
அங்க தாருட சோம சடேசா சூலதர 
செங்கர பிரகதுய் யான வத்தீ௪டி aque. 

புராதன பராபர நிராகர சுராநிப பூசிசனே 

கராசல சருமவே சாசபு யாசல சாமரிபோ 

நிராமய புரரதிப சராசன வ.ராசல நிகமசுப 

சரோதய பிரச துய் யானவச் தீசசி வாயாம.. 

கந்தக ணேசர சனககர் பாகர காலகர 

சுந்தர நாயக வ.துலகு சாம்பிகை சோய்வாம 

கந்தர நிபமணி கந்தர வர்.இி.த கணசால 

ந்தன பிரச.துய் யானவத் சச வாயாம. 

சூகர மாயன கோச பங்கய அுங்கபத 

சாகர மாகரு ணாகர தாயச சாம்பசிவ 

மாசா வாரிச வாசன கோசர மதிநதிசார 

சேகர பிரக,.துய் யானவத் இச வாயந்ப 

(௪9) 

(sm) 

(௧௪) 

(௪௮0



மேககவிச்சருக்கம். 

பாவன மாதவ பாரிட காயச பூசபசே 
பூவன மாமண மாமென வேகிறை பூரணனே 
தேவன நீறணி சேசசம் யாகமெய் தேற்ற:முடிச் 
வன பிரச,தய் யானவத் தசசி வாயமம. 

ததர மானய னாம்புய பூரித இவ்வியச 
பாசச மோருக சேமிசு தாயக பாசதிசார் 

வேதன சேகர பேத்ச ராங்குளி மென்னகவேற் 
சேதன பிரச,துய் யானவச் திச வாயாம. 

அரியய னாதியர் வேய்தொடை தாமுணாதி தரமையினால் 

விரிமல ரிதழிசண் கூடுற யார்க்கும்வி எக்கு,சலாற் 

பிரணவப் பொருள்பிற ரலர்சிவ னேயெனப் பேசானே 

இருவளர் பிரக ய் யானவச் தீசசி வா.ப௩ம, 

Labs புன்மதப் பாழில்வி ழாதுறப் பண்பா! 

சவர்தரு சைவன் னெறிச்சரி யாதியிற் சாரம் தீவர்பாங் 

குவந்தவர் பவந்தெற நிவக்தெதிர் புகுர் துணா வுறுமுறையே 

சிவர்.தரு பிரக துய் யானவ,் தீசசி வாயாம. 

எமசம் யாகச மீதலை தூர்வையி ரும்பைகதி 

சோம துரோணகு சண்டவில் வாதிது றுத்தியவி 
யோமச டாதர சாமபல் லாயிச யோசே 

தேமரு பிரகதுய் யானவத் தீசசி வாயாம. 

ஈசச தாவெ பாசவி சாசவி மாசலையார் 

ரேசசு யம்பிர காச யந்தரு நீள்ககுப 

வாச? தம்பச வாசக டேசவ டேசசிவ 

தேசமர் பிரக,துய் யானவத் இரச வாயமம. 

வேறு. 

என்று துதித்தான் முககோக்கி யெர்தை யயி.ரா வதராத 

னன்று ம௫ழ்க்தோ மீசான ஈமைநீ அ.தித்த அ.திநோக்கித் 

துன்றெர் நூலு மையமணுச் துணையு மறவுட் டுணிரந்தோர்நது 

நின்ற வியாழன் றனையொத்தாய் நீயென் ஐருளி மேனிகழ்த்தும், 

வரு.தி,யீசா னப்பெயரோய் வனப்பாற் கோடி மன்மதரைப் 

பொருதி செல்வத் தாற்றனதற் புரைதி தீர்ச்சா யுஞம்பெறுதி 

சுருதி யாக மக்கெறியின் துறைநின் நிகவாழ் வனைத்தெய்திச் 

கருதி யீற்தி னம்பசமுங் சைக்கொண் டமர்தி யெனக்சரச்் தான். 

தன்னேர் வருமா ரருண்மணிவா சகவாழ் வாலோர் மூகைவிடை 

முன்னே தரர்செய் யத்தீச மூ,சல்வன் ரானே சேர்புரிர்த. 

தன்னோ வுணர்ச் து மெப்பொருளு மவனே யன்பாச் னிதருளு 

(௧௬) 

(௨0) 

(௨௪) 

(௨௨) 

(௨5) 

(௨௪) 

(சு) 

மென்னா விறைஞ்ச யீட்டசத்தி யெய்தப் பெறார்ச்கென் னிசைப்பத ஷே,



௮/௬ பெஈக்கோட்டத்து அ௮த்திச்ச£புசாணம். 
நு ( ( <b f 

அ.லூ லின்பச் சடற்படிக்தாங் கனைய வீசா னன்றொழுத 

தலைவ னயிசா வதேசனரு டன்னை யன்னி யுன்னிமன 

முலையின் மெழுசாய்ப் பெருந்தோட்ட மொருவ லாற்றா ஜெப்பில்லா 

முலைகோ னடிக்சழ் மனங்டெப்ப முன்னி னான்றன் மூ தூரில், (௨௮) 

ஆங்க ணமருல் சல்விநிறை யறிவாற் சிற்த வீசானன் 

பாங்கு பலதேத் தினும்போயப் பார்த்தி பேசர் பண்டிதர்ச 

ணீங்க லரும்பே ர௬ுவகையுற நிறை,.நூற் பொருள்க ளெடுத்தோதி 

யோங்கு பொருள்பற் பலவெறுப்ப வு.தவகீ கொடுதன் னூர்புச்சான். (௨௯) 

இரு வே றுலகத் தியற்சையென வியமபு பனுவற் பொறுட்டிலச்சாய் 

மருவா வீசா னன்னனைய வகைய கல்வி செல்வநிறை 

பொருளா லுலூழ் பிறரெவரும் பொருவா நிலையா லெழில்குணத்தாற 

பெருகா நிற்கு நிலையுணாச்து பிறங்கு புகாரமா நகர்க்சாசன், (௩௦) 

ராச வன்மா வென்பான்றன் னலங்கூர் சுதைகோ மளையொதத 

பாச முடையா ளாதலினப் பரவீ சான வேதியற்சே 

தாச மூறராங் கொடுத் தமெனத் தானே வேண்டி wor Sarat) 

தோசை யுறவம் மருகேதன் னமைச்சு மாக வுடன்சொண்டான். (86) 

மரு ளா? சனியுரிமை யமைச்சு மாச வயங்குறுமப் 

பொருவி றிறலீ சானனுமப் பு.விவேர் தளித்த திறத்தினுஞ்சீர் 

பெருகப் புரர்.,து வருகாளிற் பிறங்கு கல்வித் திறத்தினால் 

வி.ரவு சமயா ,சதமாய் வேதா கமநாற் றுணிவினதாய். (௩.௨) 

வ செவர்ச்கு மெஞ்ஞான்றுச் திரும்பா வீடு தருவதாய்ப் 

பாவு சமய மெவற்றினுமு பாத யிலதா யலை sour & lp 

மேவு முறையிற் சோபான விதத்தவாசத தீழிஇக் கொண்டு 

தாவி லாது நின்றொளிரசுச் தாத்து விதசித் தார்தமென. (௩௩) 

உலகெ லாமு முள்ளபடி. யுணார்அு சென்னி மேற்கொள்ளும் 

இலக மாகுஞ் சைவகெறித் திறனே யாண்டு தஇிசழவளர்த் 

துலவு மேனை யுள்ளீடில் ஓுவலை மதங்க சொழித்சென்றுக் 

தலைவ னயிரா வதராதன் சார்போர் சிறிது மறவானாய், (௩௪) 

இம்மை நெடுசாட் கோமளையோ டின்புற் pots gy வினையுலப்பச 

செம்மை தருவான் செனடிச்£ழ்த் திகழ்பே ரின்புற் ற்மரீந்தானென் 

றெம்மை யருண்மா மலயமுனி யிசைப்ப மகிழ்ந்தார் மாதவசென் 

றும்மைச் தவத்தா னுயாசூத னுசைத்தா னுறுவ ருளங்களித்தார். 

மூக்கவிச்சநக்கம் ழற்றிற்று, 

(௩டு) 

ஆகச் திருவிருச்சம் TOs



வாரணேசச்சருக்கம். 

வாரணேசச் சருக்கம். 

சதிமதி யிதழி வேணி காதனைப் போற்றும் பேற்றி 

ன.இசமெய் யடியர்ப் போற்றி ரகசியச் தவனே சொற்றுன் 

றுஇிதர வெனவெண் ணொன்பான் ரொண்டர்மான் மியவி லாசங் 

ச.தபெற வுலகு செய்த சனிதமிழ் முனிவன் கூறும். 

திருக் துமா தவத்தீர் கேண்மின் நிருப்பெருர் தோட்டச் தென்றும் 

பொருக்திவாழ் பரம்ப சைச்சீர்ப் புனிதாத்து விதித் தார்ச 

வருக்,.துணைச் சைவ வேளாண் குல.த்திலக் காட்கார் சாத்த 

(5) 

பெருர் துணை மரபில் வந்தோன் பெருஞ்செல்வ னொருவ னுள்ளான். (௨) 

அன்னவன் கனக நாம னறத்துளில் லறமே யேனை 

துன்னுமூ வர்க்கு ஈன்மை,த் துணையெனு மெய்ர்தூ லோர்வா 

னன்னிலை யறமே பூண்டவ் வறகெறி வழாம லோம்பி 

மன்னயி ராவ தேசன் மலாடி. வழுத்தி வாழ்வான். 

குருவிலக் சணமுற் ருர்ர் ச குசவனை வழிபட் டேத்தி, 

தெருள்சிவ இச்சை வாய்ச்து சிவார்ச்சனை நியமம் பூண்டு 

மருளறு முளத்ச னாகி வாழுகாள் வார ணேசன் 

றிருவரு எதனாற் பெற்றான நிசழ்மணி யெனவோர் சேயை, 

அன்னவன் குழவிக் காம்பே ரருளயி ராவ சேசன் 

றன்னடி. மறவா வாய்மைச் சார்பினால் வார ணேச 

னென்னவைத் தழைத்தா னர்2 விஎஞ்சிசு சன்பா லீச 

னின்னரு ளென்ன காளு மெழின்மிக வளர்ந்த தம்ம: 

வளர்தரு குமரன் பிள்ளே மைப்பரு வத்திற் ரானே 

பளகறு குரவன் றன்பாற் பலகலை யாய். தோர் 

செர்திரு வருள்கை கூடக் கெழீஇயயி ரரவ தேச 

னளவறு மாண்பு தேர்ர்தாங் சவனடிக் கன்பே பூண்டான். 

HESS wre Came னடைக்துதன் குலாசான் நன்பாற் 

பத்தியிற் நீச்சை பெற்றுப் பரசிவார்ச் சனைமேற் சொண்டு 

நித்தலு மன்பு கூர நிகழ்த.துவான் றன்கு லத்தோர் 

ரிசப பாவை யன்ன சேயிழை தன்னை வேட்டான். 

௮ ருக்ததி யனைய கற்பி னாயிழை யவளோ டில்லிற் 

திருக் துநூன் முறையின் வாழ்சாட் னெவிடை வார ணேசன் 

முருக்தன முறுவ லொப்பி லாமுலை யடனன் பால்லீற் 

றிருந்தருள் சனக ரத்து ளென்றுஞ்சென் றுறுவா ஜனோகாள் 

அருளுமச் தச னென்று மமர்ந்தரு ணிகேத ஊர்தான் 

பொருளிலா ரில்லம் போலப் புனை தரப் பெரும லந்தோ 

தெருடரு மிடங்க ளெல்லாஞ் சண மாகக் கண்டு 

மொருிறு சவலு மின்றி யொழித்தனன் பன்னா ளாயேன், 

(௩) 

(ட) 

(௭) 

(௮) 

(௧)



SM, பெருர்தோட்டத்க அத்திச்சுரபுசாணம், 

உலசெலா முடைமை யாக்கொண் டுயிசெலா மடிமை யாக்கொண் 

டல$ூலா வரங்க ணல்கு மண்ணனம் வார ணேசன் 

கில மதா மிடத்தி ருப்பக செழுமணி மாட மேவிப் 

புலனெலா நர வாழ்ச்தேன் புன்மையே னென்செய் தேனே. 

அன்புளேன் போலப் பன்னா எருர்சனை செபர்கி யான 

மென்பன புரிந்தேன் யாரு மெனைசன்கு மதித்தற் கன்றிப் 

பின்பய னுறற்கென் ருமோ பேசையேன் பிரான்பாழ் செய்யு 

மன்பெனாம் பின்பு சாரு மர். தகற் சைப்ப சென்னா De 

புதிதினோர் வொல யஞ்செய் புண்ணிய பலனிழ் சோடி 

யஇசமாம் புராச னததி னாம்பழு தறத்தி ரத்து 
Ashe செல்வாற் ராஸ மியற்றுதற் காற்ற லுள்ளார் 

ததியுறப் புரிர்தி டாரேற் நுன்னுவா சிவத்து சோகம். 

௮ன்னதா னீங்காத் துன்பே யடைவரப் பணிபு AGC gar 

wean du #88 winv@up றொருலீட் டின்பும் 

பின்னுறு வாரென் றோதும் பிரானருள் வாக மங்க 

ளென்னநின் ராய்க்தாய்க் தேற யிலங்குமத் தீச்சு ரன்றன், 

இருமனம் பணிர்.து போற்றித் தேவதே ae Corian 

பெருகிகே தனங்க லங்க ணீங்கிமுன் பெற்றி போலப் 

பொருவிலா சொளிர்வா னாயேன் பு தூக்குபு தரிசித் தய்வா 

னருளுதி யென்ன வேண்டி யகன்றுசன் மனையிற் புச்சான், 

அ௮ன்னதே கவலை யாப்பேழ் கணித்தமார் தனனாங் சுண்ண 

ஐன்னடிச் கன்பர் துன்பஞ் சடத்திலான் கணமுச் சாழா 

னின்னலங் குடனே மாற்றி யின்பருண்ம் மென்ப தோர்ப்டா 

னன்னாரல் வார ணேசன் சனவிடை ஈண்ணிச் கூறும், 

வரும் பான்மெய் யன்ப வயங்கு தளிபு துக்கச் 

கருதிரீ வருர்.து முள்ளக் கவ.ற்ியை யொழிதி மீண்டுத் 

தரு.துமோர் முத்த மன்ன தரளததை நம்போற் பாலித் 

தொருவற ஈளும் பூசித் அறு.திரி யுறுதி மீதே. 

Bor spears தெண்ணி யாங்கெர் நிகேதனம் புதுக்க லாதி 

நன்னிலை புரிதற் காச ஈயந்திடு பொருள்க ளெல்லா 

மிர்நிலை முத்த மொன்றே யென்றுகிற் களிக்குங் சோடி. 

யென்னவங் கைக்கொ டுந்தா னிலங்குமக் நித்தி லத்தை. 

தன்றிரு வருளைத் தானே தவவறத் இரட்டி Ween 

னென்ற்றி வாளர் கூற மீம்தவர் நித்தி லத்தை 

நன்றிரு காத்தா லேற்று ஈமஈதுளத் தவகை பொங்க 

நின்றனன் வார ணேச னிமல௰ன்மே ஒருளிச் செய்யும், 

(௪௦) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩.) 

(se) 
\ 

(36) 

(௧௭) 

(௪௮)



வாசணேசச் சருக்கம். 

ுன்பநீ யினைய மு.த்ச மருள்பொருள் கொண்டு சோயி 
னன்புறப் பு.துக்கி மேலு ஈயர்சபல் லறம்பு ரிர்.து 
பின்பெம துலகஞ் சார்ச்_த பிரிவற 'வடி.ச்€ழ்ச் சார்பே 
ரின்பமுற் றமர்வா யீற்றி லிம்முத்தம் கடலி லுய்த்தி, 

தாரணி வியச்கு முத்தர் தரு, தலா காம்பே முத்த 
,வாசணே சன்னென் மெங்கும் வயங்குச நினக்கு மைந்த 
.சரருள் புரிந்த மேடத் திங்கண்முற் பக்கர் தன்னிற் 
 சாரிரண் டாந்தி இச்சுட் சாரீர்தெமைப் பூசிப் போர்க்கு, 

தன தனிற் சிற்த செல்வஞ் சர்ததி முதற்பே றெல்லா 
மினிதருள் புரிது மென்றால் கறைமறைக் தருளி னானப் 
புனிசனாம் வார ணேசன் பொள்ளென விழித்துச் கையி. 
ச இதிகழ் முத்.துங் கண்டு ஈவிலரு முவகை கூர்ர்தான் 

எந்த முத்த வார ணேசனீண் டெளிய னேத்குச் 
தீர்தபே ரருளென் சொல்கேன் ராயினு மினியா னென்றே 
(igor லுரைப் பதங்கை முத்தினுர் தெளிர்தே னென்ருன் 
அர்திவான் மதிமி லைச்சு மண்ணலைச் தொழுதான் பல்கால், 

இச்.துசே சரனேர் தர்.த விர்தினு மொளிரு முத்தை 
முர்.துமான் மார்த்த லிங்க மாக்கொடு மூன்று போதும் 
புர்திசெய் சன்பி னித்த பூசனை புரிர்,த cress 
சந் திர மரபி னைமித் இகங்களுஞ் சமைப்பான் மேலும, 

பூசனை முடிவி லச்தப் புனிதவான் முத்த லிங்க 
வாசனை நோநின் நன்பின் வழுத்துவான் வழுத்துங் காலை 
சேசனை வருக்கு ஈல்குஞ் சவனரு எாலம் முத்தின் 
னேசனை யாத ளிக்கு நிறைபெருள் சொண்டு வப்பான. 

மறுவறு முளத்த வாச ணேசன்மா நேச னெங்கு 

Bes pu) ராவ சேச னிகேசனம் பு.அுச்ச நூலின் 

முறைதெரி ஏற்பாச் சொண்டு முன்பு£ ரணமா யுள்ள 

குறைகளோர் சிறித மின்றி முன்னிலுங் குலவச் செய்தான். 
9 

இத்தகு கோயிற் ழென்மேற் இனிலமார் தென்றும் வேண்டு 

மெத்தகு பொருளு மன்பர்ச் கனிசெளி தழுமா ஈல்கு 

மெய்த்தகு இிறல்வா தாடு விராயகா லயமும் வாய்மைப் 

பத்தியிற் பு.துச்ச மேலும் பண்புற விளக்கி னானால். 

ஆங்குள தீர்த்த மான வசணிமலர்த் தடங்க ளெல்லாம் 

பாங்குறத் தரு,ததிச் சூழும் படி,தீ துறை யாதி பண்பி 
னோங்குற விளக்கி மேலு முறுபணி பலவும் UTES 

இங்கறு வார ணேசன் நிருந்துறப் புரிந்து வர்தான்; 

(சக) 

(௨௦) 

(௨௪) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(உடு) 

(௨௪) 

(௨௭)



௯௦ பெருந்தோட்டத்து அத்தீச்சரபுமாணம். 

விடைமதி யீரவித் திங்கள் விரவுசாண் மணிகன் ஸிப்போத் 

தடமதிற் சுந்த சேசன் ரானுமை யுடஞாய்ச் சார்ஈ்தாங் 

குடையதன் னருளா னந்த வுததியி னெமைய முத்துச் 

இடனறி விக்குர் தீர்.தீத விழாவணி சிறப்பச் செய்தான். 

திருவரு எதனான் மேடத் திங்களிற் பூர்வ பக்கப் 

பிரதமை தொடங்? யொன்பான் நினங்களு மெம்பி ராட்டி 

யருடினம் பொழியு மொப்பி லாமுலைக் கணிவி ழாச்செய் 

தொருவிலா னந்த வெள்ளத் துற்றனன் வார ணேசன். 

அன்புசெய் தடுத து வேண்டு மடி.யவா வேண்டி. யாங்கே 

முன்புற வருள்வா தாடு முதல்வர்க்கா வணிமா தத்தி 

லின்புறு பூர்வ பக்கச் ச துர்த்திமீ ரை£து நாண்முன் 

னன்புறத் தொடங்கிச் செய்யுர் திருவிழா நடத்தி CH ens. 

அருண்மிகு வார ணேச னாக்குச்செய் இிருத்தொண் டெல்லை 

யுரைசெய்த லரிதா ல௩த வு.ச்தமன் சுந்த: ரேசன் 

பொருவரு தளிமூன் றங்க பூசனை யென்று மேன்மேற் 

பெருகுறக் சழனி யாஇிப் பெருச தனம் பிறங்க வைத்தான். 

இவ்௨கசை வார ணேச னெழிற்நிருப் பணிகள் செய்தாங் 

சவ்லயி ராவ தேச னருட்கழ னாளும் போற்றித் 

இவ்விய யோக ஞானச் செந்நெறி நின்று பன்னாள் 

வவ்லிய சன்ம சேட மாய்க்சொளிர் விளக்கம் பெற்றான். 

நின்மல முத்ச வார ணேசனா ரருளா லாங்குப் 

பொன்மலர் விமான மேவப் புனிதனல் வார ணேசன் 

றன்மனை யோடி வார். தானருச சத்து வந்த 

சின்மய முத்த லிங்கர் திரைக்கட லுய்த்துச் செல்வான் 

இிவியகற் பகப்பூ மாரி சேணெலா நிழையப் பெய்சே 

யுவசையாற் பரச வேட யொளிர்சிவ லோச மெய்ச் 

சிவனரு ஞருவம் பெற்றுத் தேவிசா ரூபம் பெற்ற 

தவமுஇர் மனைவி பாங்காய்ச சாரலின் Yb வாழ்ர்தான். 

என்னமா மலய வெற்பி னிருர்தவ முனிவர் வேர்தன் 

சொன்னவா வினாயுள் ளோகை துலை சயலவிப் பெருக்சோட் டத்தின் 

மன்னுசீர் மான்மி யங்கண் மஇழ்க் துகேட் டுடலெ Oss 

சன்னலம் பெற்றோ மென்றார் ஈமக்தனர் முனிவ மெல்லாம். 

என்றுரை சூத னிஈத மான்மிய முழுது மேனு 

மொன்றொரு சருக்க மேனு மூரைக்குகர் கேட்டோர் ௪ ற்றோர் 

துன்றிச போச முற்று தோய்ர் துமேல் வீடுஞ் சார்வார் 

நன்றென முனிவ சோர்ந்து ஈவிலரு முகை பூத்தார். 

(௨௮) 

(56) 

(௩௧) 

௩௩) 

(௩௪) 

(௨௫) 

(a a)



வாரணேசச் சருக்கம். ௯௪ 

இருப்பெருர் தோட்டம் வாழி தஇிகழ்திருக் கோயில் வாழி 
யருட்பெருங் கடலா மொப்பி லாமுலை யம்மை வாழி 

பொருட்பெருஞ் #65 Creer பொற்கழல் வாழி தொண்டர் 

செருட்பெரும் பூதி சண்டி திருப்பஞ்சாச் கரமும் வாழி, (mcr) 

௨லகெலாஞ்் சுந்த ரேசற் குரியவிப் புராண மோதி 

ஈலனுறப் பிநர்க்குஞ் சொல்லி ஈயச்்.துரீ ழி வாழி 
மலா்சரி யாதி வாழி மகேசுர பூசை வாழி 

குலவுமிப் புராண மென்றுங் குவலயச் இனிது வாழி, (௩௮) 

வாரணேசச் சநக்கம் ழற்றிற்று. 

ஆகத் திருவிருத்தம் (௭௯௧) 

DISS BULL FHI HEBER புசாணம் 

  
  

  

ENCOTE lg. —" ஞாஞம்பிகா ?? ப்ரின்டிங் வொர்ச்ஸ், 152-1000-17.
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