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பொன்பூத்த நிறச்சடிலர் புழைபூத்ச கரச்சுமுகர் புராண போதர் 
மன்பூத்ச விராயகனார் மலர்பூத்த வடிப்பரிச மடமை வாய்ஈ்து 
கொன்பூத்த தமிழ்முனிசைக் களிர்பூச்த குண்டிசையிற் குலாவிச் சையத் 
தென்பூத்த வரையுதிச் தத இசைபு,த்த விசைப்பொன்னிச் சென்னிகாட்டில் 

தொன்மைபெறு சுத்தாதது விதசைவ டித்தார்கம் அறைப்பு குத்தி 
நம்மையெலா முய்விச்க வடமொழியின் மேயசிவ ஞான போதச் | செய்த 
செம்மைபெறு் ஈத.நாலைத் தமிழ்மொழியின் மொழிபெயர்த்துத் தியாகஞ் 
இண்மைபெறு 0 பய்கண்ட சிவாசாரி யாருதித்த சிறப்பின் பொம்மல் (௨).' 

மச்குளநீர் ஈூதவர்கரிம் முன்னைவெண் காட்டி ஹக்கு மொழிமீ சா 
திக்கசணிற் றிகழ்பரியாய்த் தேவார வைப்புளொன்றாய்ச் செரநியான 
மிச்கருளொப் பிலாமுலையாம் விமலையுட ஈத்திசர் மேலி வாழ்£ீர் [ன்மை 
சசொக்கபெருஉ சோட்டமெனச் தொல்லுலகில் வழங்குமத்திச் சாச்சின் மே 

(Cus 
வடமொழியின் மேபதனை 4 தென்மொழியின் மொழ்பெயர்ச் து வழங்கு வா 
இிடமுறக்கற் றுய்பேமென் றர்ஈகர்வாழ் சிவனன்பா செப்பக்கேட்டுக் 
குடமுனியும் கலைமகளு மஜிசயிப்பக் (க LD MA குணங்கண் மலகப் [தான் 

புடமுயாசெம் பொன்னோபுச் தமுதோவென் றுலகுவப்பப் புராணஞ் செய் 

மற்றவனீயா ரெனிற்பாண்டி வளநாட்டிற் காரைகசர் மன்னி வாழுங் 
குற்றமிலா வகியகுலத் திராமரா த்க்குரிசில் குயிற்று மேலை 
௩ற்றவத்தா லுற்றபொருள் வன்றொண்டர் மாணாச்கன் ஞான நூல்கள் (ன் 
S Nya தம் கெறிஙற்போன் கவின்செயிலக் கணமைர் துங் கைவந்துள்ளா 

பாலருமோர்ம் தெளி தயுமா பொதுவேத நெறிச்சார பால பாட 
மேலசிவா கமத்துறையே விளக்குசைவ வினாவிடைமுன் alu gor lb SIGS 
சிலவருட் செயனமேஜுஞ் செயற்கரிய செய்வரென றிசழ்திதுஞ் சீர்த்தி 
ஞாலமலி யாறுமுக நாவலர்சோன் நிருவடிச்கு கவிற்று் தொண்டன். (௬) 

விஞ்சையஞா னம்மிலக்கு நிருவாண இக்கைபெற்ற விமலன் ரூளைப் 
பஞ்சசத்தி செய்துதினம் பாவிப்போன் பிள்ளையார் பட்டி யென்னுங் 
குஞ்சரவ சாப்பெருமான் கோயிலினன் மாணவருட் கொள்ள நூலோ 
அஞ்சலியாப் புசகழ்படைத்சோன் சொக்கலிங்க தேரிகனாக் தாயன் மாதோ.



௩ பெருர்சதோட்டத்து, ௮த2ச்௪.ா புசாணம், 

நடேசர். 
பசவுரடம்ப்சர்பொ௫.நா தீ'பசதமுமாபதியேமெய்ப்பதியென்றம்ம, விரவம 

மூ,த்திரையால் விளம்பிரம சேடியனென் மெய்ச்தூல் வாய்மை, யுரைவிஎச்ச 
வ.தற்குலக்சா மொருவனுபிர்ச் சைர்தொ.நில்செய் அய்லிப்பான்பொன்,௨லர 

புலரமனறகத்சசையாதருணடஞ்செய் குஞ்சிதத்தாள் வழுத்திவாழ்லாம்.(௭) 

சிவகாமி யம் மை டார், (வேறு. 

அடியினி லமைப்பி ல௩௫ச் சுடரிறூன் நியவெடுத்த 
வடியினி லெழுத்ைச் தாச வைக்செழுத் இலக்கச் செய்யுங் 
கொடியினி லேறு யர்த்தோன் கூச்துச்சண் டுய்ர்கோய் £ங்க 

மடியினிர் சேபினமபு மன்னைதாள் சென்னி வைப்பாம் (௮) 

சோமாஸ்கந்தர், (வேறு) . 
௮.ததனருட் சவனேசத் தவனிடப்டா ஓு.மாம்பிகையே 

சித்திவாயோ கத்தின்பே திசழ்கர்த னெலஐமுண்மை 

espe ssn னர்தபதர் தனிஷஞேர்த னேர்விளஎக்கு 

மெய்த்தகுசோ மாச்கம்தர் விரைமலர்ச்சே வடி.பணிவரம், (௬) 

CPS saanmosiss. Gumbel, சி 
கைவிரனான் கொருசோப் பெருவிரலஃவே ரூயுபிர்தன் சழல்சே ராத 

வெவ்விபமும் மலச்சார்பு வியாச்ச௨வை விலக்வெணப கென்னு மெய்க்நூற் 
செவ்விதெரித் இருவிரன்முன் பின்வளை தது ழூ.த்திஙிலை தேற்றி யாளுக் 

திவ்வியசின் மூ.த்திரைப்பூஞ் செங்கரத்தான்பஙகயததாள்சென்னிசேரப்பாம் 
வாதாடூ விநாபகர், (வேறு) 

மாதானத் சமரர் வேந்து மாதான புவள்ளி பத்தை 

நீதாவில் கடிய னேற்கு நீதாவென் நிரக்து வேண்ட 
வாதாடி பருரள்பு ரிந்த வாதாடு விமாய கன்பொற் 

பாதார விர்த மேதப் பாதார வுளங்கொண் டுய்வாம். (௪2) 
ழரகக்கடவுள். (வேறு,) 

Hor snus seid லேனையும மடிமைத் 
gor ஞாபக னிரங்கயொட் கொண்டார் தலைவன் 

சமர குறயகன் மனத்தவன் சூர்மு.த ற்டிந்த 

மர ராயசன் சேவடிச் தணைமலர் குறீப்பாம், (௪௨) 
4 ras ray ae நந்திதேவர். (வேறு.) 

மூன்னவ ஞாணை சென்னிய௰ிற் கொண்டு முன்புசப் பெரூப்புறத் தவரும் 

டூன்ஜரூஃ் காப்புஞ் சிவாகமத் தெளிவம் தூச்சிவ ஞானடோ தகா 

லின்ஐப தேச முளங்கொடெம் மவர்சட் சொைத்துயர் சைவச்துட் புகுச்து 

மன்னசக் காப்பும் வ௫த்தரு ணந்தி மலர்க்கழன் மலக்சதழலாமே, (௧௨) 
துர்க்காதேவி, (Cag) oo 

உமை ஞாருட் சத்தியே வடிவுகொண் டுலகத் 

தமர சாதியர்க் இடர்புரி மடடனை யட்டாங்



கடவுள் வாழ்த்து. | ௩ 

ஓமிர்சி ரத்தடி பூன்றிரின் றன்புமிக் Sarge 
ஈமர்க ளுய்யாற் பயன்றரு கன்னிதா ணமப்பாம். (se) 

வயிரவர். 

௮யன சர்தவிர்த் தரு.ஞ.ற ofS) en லவன்றன் 
வி.பன சம்தனைக் இர்.ரி.பம் சபாலத்தின் மிசைவெண் 
பய * ன கச்தனிப் பள்ளிமால் சோணிதப் பயிக்கம் 

பெயன சம்தணம் வமிரவற் பணிகுதும் பேணி. (௧௫) 

இலக்குமி சரவதி தானசத்தி, (வேறு)! 
திருவரு ஞரச்சொண் Ow குயிர்யாவு் திருவுபிர்த் தருளுமா தேவி 

டொருஞமெய்ப் பொருள. ஞானமும் தரு.மப் புனிதமும் ஈபயனகோக்கெய்தி 

வருபெருஞ் செல்வி வாணிமெய்ஞ் ஞான மாதெனு மூவர்பொன் மமரத்தா 

சபொருமையபினிருமைமும்மையினிறைஞ்சியுறத் த.தித்தன்னிவாழ்வறுவாம் 

ஆளு டபபிப்ளேபார். (வேறு) ' .. 
தன்னைச் சோம்ச தரத்தாலோர தைய இுருவென் படலையதா 

மூன்னைச் சேர்ச்த மால்வெள்க முதல்வன் கபாலீ சன்கோமி 

ற்ன்னைச் சேர்ச்த சாட்குடத்சிற் சாரென் படலை பெண்மணி யாய் 

முன்னைச் சோரச்துப் வுறவளித்2தான் முளரித் தணையெம் மூடிக்கணியாம் 
Ooh OU LUT. 

கலை வகிதயெனவருணன் தழல்பூ சித்து வரங்டெர்தாங் 

சொல்லை யடுச்ச நெறியாச்ி யுதத சடர்ச மால்வெள்கச் 

சற்லை மிதச்ச முபலாது கடர்தேழ் பிறவிச் கடல்கடப்பித் 
சொல்லை யடிச்€ ழெமைப்புகுத்து மொருவன் கமல மூளச்சமலம் 

ரூ பையநம்பி, 
எம்தை யருளா லாழியிற்கா லீர்த்த கராங்கொன் நிரம் தழைச்ச 
சீத வேழ மோம்பியமால் சமழ்ப்ப வாவி நீர்முரலை 

வந்து தோன்ற விழுங்கெசேய் வளர்ச் து தோன்ற வமுதொழுக 

கரத மலர்வாய் மலார்தருணங் கண்ணின் மணியை யுண்ணீனைவாம். (௪௪) 
களுடைய வடிக3, 

வேத ிர9ற் சுத்தாத்து விகரா சாங்கத் த.மர்சைவ 

போதம் விலக்கிப் புத்தமெறிப் புகச.து சவத ரோசங் கொண் 

டேத முறுமா லுட்சவஃ திரித் துச் சைவ நெறிபசப்பி 

வேத மொழிமூ கர்தரர்செய் விமலன் சமலத் துணைலிழைகாம், (௨௦) 

/ திருத் தோண்டத் தோஷுகபடியார், (வேறு) 
/ சவர்தரு பேத மா ஈடி.த்தரு ணா 'னெங்கள் 

சிவன்றனி வருக்கத் தாரித் திருத்தொண்ட ரென்னும் வாய்மை 

யிவர்ர்தசவே ழொன்பா னெண்ணொன் டானெனு மெண்னுங் சாட்ட 
கவர் தீர்த் தொண்டர் பாத கெஞ்சினு ளிருத்ி வாழ்வாம். (உக) 
  

மர. 

ர சசம்- குறுச்சல் விகாசம்.



௬ ‘os இட. ச ச. பெருர்?தொட்டத்து.௮த்திச்சர புராணம். 
லட ப் 

| சேக்கிழார். 
"ரன பாயன் கேள்வி மூன்றிற்குஞ் சிறுபி ராயத் 

சோனா யாசதச் தோதி யிழைம௫ழ்ச் தேற்பச் சென்றக் 

காசனை யானை யுய்வித் தாட்கொளுங் கருணை ஞான 

வீரனைச் குன்றைச் சைய வேந்தனைச் சோர்க்.து வாழ்வாம். (ea) 

7 | மேயகண்டசிவாசாரியர், (வேறு,) 

அருளே மறையே புரிர்தாவி யளிச்குங் குகனே யம்மறைநீத் 

தீருளே புரிவான் காழியில்வம் தருள்கா லமணர் தம்வாயா 
லருளே தின்றி யழிர்தமையி ன:துவுமிலதா வெண்ணெயில்வர் 
கருளே புரியு மெய்கண்டா னமலச் கமலத் தாளடைவாம். (உ௧) 

அுநணந்திசிவா சாரியர், 

சசலா கமபண் டி.தரெனுங்கா ரணப்பேர் தாங்க் தமையடைர்தாங் 

'சகலா வாறெண் மர்ச்கதிப ராயு மடுத்தா ணவம்வினவிப் 

புகலா மெய்கண் டான்பதமமே பூண்ட தலைமை யருணக்தி 
சமா கம வா௫ிரியர் நிழல்வண் கழல்க ணினைர் துய்வாம், (௨௪) 

மறைஜாளசம்பந்தசிவா சாரியர், 

அதீதி னருளா லருணந்து யடிக எடைந்தாங் குமாபதிக்குச் 

செத்த கட்டை யூர். சபசற் குருடு செல்கின் ற துவெனச்தேற் 

ரொத்ச வுரையே திருமர்தி ரோப தேச மாகவருள் 

சத்த னமலன் மறைஞான சம்பர் சாசான் ரூடெ. £ழுவாம், (2.8) 

| உமாபத்சிவாசாரியர், | 

சிலவு இருக்கை யொருச் மு நிகம ஞான சம்பர்தன் 

குலவ வருள வுட்கொண்டு கொற்றன் குடிவீற் நிருந்தருளம் 

பலவன் பணிவு காட்டியருள் பாக்கொண் டனைய சாம்பானுக் 

குலவின் முத்தி யளித்தவுமா பநிபொற் ரணம் முளத்தமைப்பாம், (௨.௬) 

பட்டினத்தடிகள் அரதத்தாசாரியர். (றவ. 

பல்லுயிர் சளுக்கும் தர்தையாய் மகவாப் பவித்திடாப் பரன்ம கவாகி 

யல்லொழித்தெண்ணீராண்டமர்ர் தருள்வானருக் தவம்புரிர்தவெண்காடர் 

EXOT GEE) புல்லுண வூட்டிக் கவின்சிவ காமத்தின் பெருமை 

சொல்லுல செல்லாம் விஎக்கரதத்தர் தூயசே வடி.த்துணை தொழுவாம். 

செந்தமீழ்ப்பரமா சாரிகிர், (வேறு,) 

தமிழே யாண்டு முயிர்க்கெமன் றருவதல.து தற்கசத்தா. 

லமிழ்தே வரினும் பின்முனித மன்றால் யாரும் யாவும் விழை 
BAN யாண்டும் பாவுசென த் தர்தாங் கனைய வியலெனுமா , 

ரமிழ்தே யருஞ மகத்தியப்பே ராசா னடிசண் முடிச்சணிவாம்.... (௨௮):



பாயிரம், 

தநவணக்கம், (வேறு,) 

பலபலமுறையினுணர்த்தினுமுணராப்பான்மையேன் நனையுமாட்கொண்டு 

வலிதினூ லுணர்ச்ச வன்றொண்ட மணியை வரதமெய் யப்பமா மணியை 

மலமுழு தொழித்தா ளாறுமா முகா வலகுரு காமணி யென்றே 
யுலகெலாம்பரவுமொருகுருமணியையுளத்தினுஞ்சிரத்தும்வைத் துவப்பாம். 

கடவுள் வணக்க முற்றிற்று, 

  

5 ae ஏ 

ரீச் பாயிரம். 
சிவனருள் வாக்கி ஞூற்றெழுர் துயர்ரர் தித்தடத் திற்சனற் குமாரத் 

இிவள்பெருங் காலிற் செல்லுபு வியாசச் திண்மத இற்புகூச் GSS 

தீவனமடை நெறியா லுயிர்ப்பயிர் ஞானத் தண்பலம் பல்குற வுளமா 

மவிர்தரு நிலம்புக் குலசெலாம் புரக்கு மணிபநீர்ப் புராணமூ வாறே. (௪) 

பரனுலகவர்க்குப்பொ தவெனமுதலிற்பகர்ச்தசான்மலை றப்பொருள்பலலாய் 

விரிபுகற் கசசூத் திரவடி. வாகி விரவலி னுண்மையோர் வரிதவ், வருமறை 
வாய்மை தணிர் தல குய்வா ன தற்குபப் பிருங்கண மாய்நின், ஜொருவின் 

மெய் விளக்க லாற்ரிறப் புடைமை யொளிருமிப் புராணங்கட் குரைப்ப(௨) 

வேறு, 

அனைய வொன்பதிற் நிரட்டியாம் புசாணத்து எரிசீ 

Net ரைப்பது நான்கயன் €ர்சொலு மிரண்டே 

வனியின் மாக்கதை யொன்றுவிண் மணியின் மாண் பொன்றே 

புனித நீள் புராணமீ ரைர்செனப் புகல்ப. 

ர இன்ன வைர்திரு புசாணத்து ளிலக்கமால் Gres 

மன்னி யாவரு மதிப்பருங் சாந்தமா புராணர 

தன்னின் மூவிரு சங்கிதை தமின்முதற் றகைச்சாய்ச் 

சொன்ன தங்கரன் சங்கர தங்கசங் இதையே. 

இத்த குஞ்சிவ சங்கா சங்கை யிடத்தே 
மை.தத சண்டனெம் பசுபதி மறைபுகல் கண்டன 

Ags acinar மானயி ராவதே சன் ர் 

மெய்த்த கண்டன் வாழ் பிரக துத் தியான மான்மியமே. 
னை! 

இனிதி லங்குமச் செவயூரன் மான்மிய மிம்பர் 

we விளங்டெ வடமொழிக் கடலினும் ayy gfe 
கனிச ற்ந்ததேன் கண்பொற் சுவையினுங் ge Gi 
சனியு சந்தசெந் 'தமிழினிற் ற்ருசென சவின்றான். 

(௪) 

(௪)



ச பெரூந்தோட்டத்து அத்தீச்சு.7 புசாணம், 

இத்த லர்திலோர் குரிசில்யா செனிற்ச னன்பே 

நிச்ச மிக்குளா னேர்வளர் தோக்குளா னிளையுஞ் 

சித்த நெக்குளான் வாசமெண் டிக்குளா னிதழிக் 

கொத்த லர்ச்சடை யினிற்றிகழ் க௩்கையின் குலத்சான் (௪) 

தங்கள் வேணியன் சிவொர்ச்சனை நிபதியிற் சிறந்தோ 

ஜொங் யற்றமிழ் நூல்பல செளிதர வுணர்ச்தோன் 

திங்கள் வங்கிப வ.நிச்சிபை சைவ) தாம gz 

அங்க மார்துரைச் சாமியென் றுரைபெயா்த் தோன்றல், (௮) 

அவனு ரைப்படி மறாஅசெய் வு.ரியஃ தமலன் 

சிவனு தற்கணான் வாய்மைமான் மியஞ்சொறும் திறத்சாச் 

தவமி குத்சழுச் சகற்றுபு தூய்மையே தர்.து ப 

பவமி ரித்தருண் மெனமனம் பற்றினே னெனளிலும். (a). 

Oy Mu UL esd, 

அ௮வையடச்ச மாமாபென் றதுபரிர்த வான்றோரத.மாணை பேணி 

யவையடக்சம் பின்னரைத்தா ரதன்மகிமை யறிம் தடன்சா ரறிஞர் பல்கோ 
சவையட ற்£ ரறியேனூ லாற்றுதற்கோ ரறிவுபிலே னாத லாலே 

யவையடச்சம் புகன்றிடுகோவ துவிடுகோ வர். தணீயா தஞ் னேனே (2௦) 

ஆயிஐமோர் படி தணிச்சே னணிமணிகா சசப்பெருமா னண்ணா மென்னைச் 
கூயருரா விடினமொறுத் தாலொன்றும் போதுமெனக் கூறி யாக்கு,த 

தூயறிஞ ரின்னூலிற் சொற்றொடையா தி.பிற்பழுது சொற்றா ரேஜ$ 

தியன நீத்தெனைததிருத்தித் திருவருட்கே சேர்ப்பரெனுர் திடத்தி னாலே, 

அன்றிடையாரிகழ்ம் சாலெள்புகழ்ர்சாலென்னடியேற்கொன்ராவதின்று, 

பன் நுடையான் நிருவருளேலாய்ப்புடையார் காப்புடையார் மலாப்பாதங்கள், 

சென்றநுையீரருள்கவெளச்செளிச்திரத்தலென்னியல்பாற்சிவஞானச்?€/ த 

தொன்றுடையார்யாவருக்குச் தூவணக்கஞ்செய்சனன்மேற்ரோடட்கனே 
னே, 

தொடங்கியவிச் நூற்பெயர தலகுசாம் பிசைபாக சுந்த ரேச 

னிடங்கொடுவீற் றிரும் AGOGO Gugie சாட்ட தீ தத்தீச புராணமென்ச 

சீடங்கொளி தன் Oqens கடவு டம்வாழ்த் ஐப் “cura ரமே சா ஈற்றுநாடு 

திடங்சொடிரு 'சசர்ச்சர்கை மிசச்ரிறப்புத நிரு த்தகமே தீர்த்சமூர்த்தி, (௧௩) 

An 
இக்திரசம் தர்சருக்க ிலங்கமிரா வதசருக்க மியோக்சாதன் 

as stor eu மாண்புகலா வதிசருக்கர் இருரீற்று மாண்ச ருக்சர் 

தர திரமோர் dissed சருக்கம்வா'ரணேசசரு க்கர்தா னென்க 

விர்திதழி முடியருளி னிருசான்கேழ் வகையா) யிலங்குமன்னோ. (se)



திருசாட்டுச் சருக்கம். ௭ 

இன்னவகை பதினைந்த மின் றமிழின் விருத்தப்பா வெழுநூற் நின்மேற் 

றுன்னியதொண்ணூ ற்றொன்றாப்ததுலங்கியசொற்ழேன்சானசுகுணசீலர் 

மன்னருளொப் பிலாமுலைபான்மருவிவீற் நிரு£சருளும் வள்ளன் மாண்பே 

ரன்னரு எத் துறகோ£டி ஈசைச்சுலைம்க் றன ஈயப்பான் மாதோ, 
தயசிறட்புப் பாயிரம், (வேறு,) 

ஆய முதல்வன் பெருஈ்சோட்டச் தத் தச் சரமான் மியமுலகம் 

பாய வள்பிற் கொண்டுவப்பான் பரிவிற் புரிச்தான் ரேலவாகர் 

மேய புனித வன்றொண்ட விமல குரஉன் மாணாக்கன் 

தூய காசை ரசர்வாழுஞ் சொக்க லிங்க தேசிகனே. (௧௪) 

பாயிரம் முற்றிற்று, 

ஆ. திருலிரு$தம் (௪௫) 

திருதாட்டுச் சருக்கம். 
போது வம், 

மணிகொண்ட இரு சார்பன் முதலாய வமரரெலாம் வந்து வந்தெம் 

பணிசொண்டிங் சருஞகெளப் பரவு௫ருக் கோமின்-முதறி பதிக சோக்குர் 

இணிகொன்ட பூவு 8b நிருவளக்க ளெலற்றஓஞ் சிற்த சென்றே 

துணிகொண்டு புலவரெலாம் துதிவாய்மை கேர்காட்டு் சோழகமாடு, (௧) 

உம்பரார்க் கும்மரூஞ்சொ லுலசெலாஅம் பெற்றுலகெ லாமுய் காசை, 

யன்பினா லருர்சேச்சி மாரமைசசாய்ப் போற்றுறுமாண் பார்ச்த தான்றோ 

ஈம்பிரா னயம்தாண்ட ஈம்பிபெரு ஈம். யென் நமக்கு கன்மை (சோணாடு, 

பெம்பிசான் குலச்சிரைமுன் னியற்றமைர்சின் மாண்புமுடைத் தெழிற் 
வேறு, 

தாரு வனத்தின் மூன்னாட் டனிப்பெரு3் கூத்தி யற்நம 

போருக குஞ்சி தத்தாட் புனிதஐம் சன்பால் வற்து 

பேருகங் களினு மாருப் பெற்றநீயி னின் றெஞ் ஞான்றுஞ் 

Fonsi Sor. © ரடச் செய்வதித் செய்வ நாடு, (௩) 

டா வேறு, 9 7°” cee 
பூசியிற் yor பூ.மிமே லதன்மேற் ysrant ws wo sats மதன்மேற் 
Cp மலி யதன் மேல் Awmdss§ Doss Did oraCeg நிரமே 

லாமவற் றஇிகம் த.ரிழ்மறைத் தலமென் றறைஃரச் திராவிட சுருஇப் 

பாமர சலங்கண் மத்றவற் றஇகப் பண்பதிச் செம்பியர் நாடு, (௪) 
f& ge Guy. 

சேர சோழ பாண்டி தொண்டை அளவர் சொல்க ge 

வாழி மூவர் சபிழ்ச்சர2 மன்னு gia an மற்றவற்றுட் 

சூழ விளங்கு மொரு.நூற்றுச் தொண்ணூ நுடைத்தோர் சோணா, (டூ)



Sy பெருந்தோட்டத்து அதி) Fig புசாணம். 

மூனனம் பலவர் திருவருளின் முறையான் மறை?ர்ப் பதிசமெலா[ 

பன்னுர் தலம்பல் லாயிரமேற் பல்கு மளவோ கோவையுறச் 

தன்னும் பதிகத் தலமத்தச் சுரஞ்சார் பெருந்தோட் டம்முதலா 

மன்னும் தலமு மளப்பின்றி வயங்குஞ் சீர்த்திவ் வளராடு, 

ர் be Gam. 

இருமுறை கண்ட சோழர் திருமகற் றேர்க்கா தூரச்த 

வருமுறை நீதிச் சோழ ரனபாய ராதிச் சோழர் 
பெருமுறைச் தெய்வச் செங்கோல் பிஞ்ஞக னருள்வி எக்கர் 

நீருமுறைச் சைவ மோங்கத் தழைப்படுச் சென்னி நாடு, 

தமிழ்மறை தர்.த செல்வர் தாம்பல காடுஞ் சார்ச்தத் 

தமிழ்மறை தர்தா ரேனுர் சன்னிடை முழும் வைத்தே 

சமிழ்மகி ழிறைகை யொப்பஞ் சார்தார வெளியிட் டெல்லாத் 

தமிழ்மறைச் தலமுஞ் சரப்பத் தந்ததில் வர். ண் ணாடு, 

பொன்னிமா நதியின் சார்பாற் பொன்னிரசா டென்ப 0 தான்றோ 

பொன்னெலாம் புவன மெல்லாம் பொருவறப் பொலித லானும் 

பொன்னிரா டரிறி றத்தும் பூவினும் விழைச்செஞ் ஞான்றும் 

பொன்னிவா சத னானும் பொன்னிரா டின்ன நாடு, 

இப்புவி சாட்டிற் மெல்லா மிடையமர்ம் துயிரீ சென்னு 

மப்பரி ஈறலோர்ச் தசா டனை தத்தன் சென்னி மேற்கொ 

டிப்பிய மகிமை வாய்ந்த திண்மையாற் சென்னி சாடென் 
. ௩ 4 ® ம e க உ 

றெப்புவ னங்க ஞூம்போரந் நிரு ஞசிறப் புடைத்திம் காட 

எத்திசை நோக்க னுங்கட் செழுஞ்செய் பைங்கூ. ழீட்ட 

நித்திய ஈதிக ளோட்ட சிறைமலர்ப் பொழில்க ளீட்டஞ் 

சத்தியப் பொருட்டே. வாரஞ் சாற்று தேவ கொட்ட 

மெத்திய பொலிவு காட்ட விளங்குமில் வளங்கொணாி, 

தேட்டமன் சீவா தாஜ் வேன மதனாலேனை fr 
ராட்டக நாணச் £வ ஈதிகள்பற் பலவெஞ் ஞான்.று 

'மோட்டமன் ஸுயிர்ி லைப்பண் புற்றிடு ரூறிகொ லென்ன 

“வீ.ட்டமன் னீர்சா டென்பே செங்கணும் தஇிசழீமிர் காடு, 

எங்கணுங் கழனி மல்கு மெங்கணுர் துழனி பல்கு 

மெங்கணு நெற்போர் ஈல்கு மெங்கணும் 'பொற்பே புல்ரு : 

மெங்கணும் பாவ னங்க ளெங்கணும் பாவ னங்க 

ரெங்கணும் பாவ னங்க ளெங்கணும் பாவ னங்கள்,



ஆ! ர . , ச 

த ஈட்டு. FRR EO, 

எக ணு மருவி Ona 0 மறு | மருவி நீடு 

மெங்கணும் பன்ன சாலை பெங்கணு மன்ன சாலை 

(QUES aM முடிய ரம மிமங்கணு முழழவ ரங்க 

மெங்கணு மான்மீமாட் டங்க ளெங்கணு மான்கோட் டங்கள், 

% உ 3 ர் . ந உகு ட 

மவகாம பர ஓ (மலி லை மலிவளம் விர வப பண்ணற 

‘ ச ச் உ ட . rv பட்ச 

தலவளம் பொலிய மிய்தற் ற்குவள மலிய Crom aii 

SPV AT (PULA Ch சைவக் கவின்வளரச் தழங்கு மான 

நிலைவளம் பேரின் பூட்டு நிறைவள நீர்கா டெ.ங்கும், 

போற்றும்ப் பெருங் சீர் நாட்டுப் பொ. துவளம் விரித்துச் கூறு 

மாற்றலின் றெனக்கிற மஈன்பா ரறைகமற் றதற்கு காமண 

மனற்றுமுறற் மிரைச்கப் பெற்றா லே்தசகை யோர்க்கு முற்றா 

மேற்றுணை மழைச்ச ரா தெரிர்சலா விளம்ப லுற்றேன். 

LODE AITO. 

eum ath OF F 5 el OL ரன்றா IDA BAY M வானி லெ 

8ணிற வுவரி பண்டம் பிலையுமிர் தமா டித்தாற் 

போனிற மாகி றதவய்ப் போரக்றிரா சதஞ்சார்ம் தாங் கத் 

gis nc செந்த சம்பை சாரர் துவிண் படார் 2 கொண்டல், 

படாத நி ணி ரில ட், ler Vout LJ ற நினா T Bib ow) 5 Ir. 

we al 5 (TED MTS மாண்பினா முண்டி மி சைய S 
ட ௮07 சர்ர் தன் le MY BAB wey ar னை ட். 23] பண்டை த 

செொொடர்மலநி கழன்று. நூய்மை அன்னாயி ரென்ன மன்னும், 

ஜை 53 ர Gh சார்ச் CLP A roa oot! D ” டி ‘ DP moth [2 உ லன்ப 

ம் ue 5 GGT ARS Let பன்னை மானத் ne snl par மானு 
ஈட 4 ம் ட்ட Ge . . க _ . ௩ a . 

ம லகி கொணீர மூற்றும் பியறபிற சரி 15 Be grit கருச்சிப் Quang 

at ay Selb S145 (lp Dep wit DS) oof தளி $ ன் மானும், 

சென்னிடபிர் சைப, ய ப் 2 2லலி ret a oor தெய்டு 

wor ome) 5 wih s 9 Oly BOO DEG! E16 இலங்கு தொற்ற 
மின்னரு சா மெய் ண Loam at (இ) ou ப்தரு ணம் 4) LAT EGO 

வற்நிலை விஷய டிக்ம் ௮ணங்கிப நிலைமை சாட்டும், 

Cine eS ar நாநீர் சைப சேளிப்பல் வரு யாறெண் 

ரகித்தொம் HN Doi ற்ற ல, ர புற லரு உறைக்க 

ன்ப & 35) யியை: "ya பம் அரா! “ural 

கி யுப்வான் ரோன்றுதல் ே பாலு மன்றே. 
ேோகத்தன் க 

% ச Ds 
Cars $505 8.5 

Game 9 0 

மைய இிரிரின் ொழுகரு வி Gare தொடைய ஸனிலாபுரையு 
ப்ப லியலா இட னெ: 10 core Gara os) a ator டி னமு தழு. ம் 
பைய மமில்க எமர்சவங்கை பாலிச் இரபூ சகன் றணையுஞ் 
செய்ப வத்திச் உரலிங்கஞ் சிவணு மனைப இர ௰௦ல 2ய. 

(௧௪) 

(௧௯) 

(௨0)



க பெரு சீதாட்டக்து ம ர்ரரபா ரண 
0 ~ LD ் ரீ னை 7 oa fb ல பீ [...7..7 ae 110 

த ்் ‘ ் வேறு, 

கொங்கைநின் நிழிபால் சண்டு தெலிட்டுறச் குடிப்பா னாவ 

மஙகணமிச் கோடிச் செல்சே யாமென வாங்காங் குள்ளார் 

தங்களுண் மகிழ்க து சென்று சையயெற் புச்சி ரின்று 

மிங்குல குய்யப் போது நீத்தங்கண் டின்பு கூர்வார், (௨௩) 

இசாவணன் கயிலை மாண்போர்க் இற்கொணாரச் அய்ப்பான் சென்றான் 

பசாவுமி காட்டார் சையம் பல்வடஞ் சேர் ர்தொன் ரூச்ட 

விராவிமீர்க் இன்றா ரென்ன மேற்பல வறாவி யொன்றித் 

தீ. ராதலத் தேகு பொன்னித் சண்கரைச் செறிவர் பல்லோர். (௨௪) 

சிவனிட த தலை மீன்ந சிவையுறு மியலா லாவி 

யெவைகளு முய்வான் போது மின்னருள் வெள்ள மென்னச் 

-தவெணுறு சைய வெற்பிற் செல்லுறு செயலா வாலி 

யெவைகளு முய்வான் போது மிணியகா விரியி ஸீத்தம். (௨௫) 

வாலஈசத் தூர்சி றப்பால் மரைமல ரயனை மானும் 

பாலனச் தபிவி ரத்தி பயிற்றலான் முகுந்த னேருங் 

சாலனச் துறச் சென் மாண்பாற் கண்ணுதல் விழையும் சென்சொற் 

சீலஈற் றவன்க மண்ட லோதகந தேக்கு பொன்னி, (௨௪௬) 

(2 வறு. 

அயனகரமாச்தோரரசுவேண்டுறச்சென்றவீர்சடைக தஞ்சியோர்முனிவாய்த் 
அயருறப் புகுர்து மிச்சிலாய்க் காதிற் ரோன்றியென் படலைசேர் கங்கை 
மயலுறச் செவன்பால் வைஇயோர் முனிக மண்டலத் கற்றொரு கோட்டுக் 
கயமுவர் தொழுக்க நந்தனம் புகுந்த கவின்மிகு ஏிறப்பகிப் பொன்னி. (௨௭௪) 

இயல்பினிற்பளிங்சொச்து றுமலைத்தேனையெழின் முலைப்பாறயிர்ரநெய்யை 
வயலினிற் கருப்பஞ் சாற்றினை மீர்த்தய வண்ணமா யேழெனக் சடல்சாரக் 
சயாவசன் ற.துவா யகமகிழ் பொன்னி யைம்மலஞ் சார்ந்தவை மாய்ப்பின் 
னுயவருள் சென்றா ஸூற் இச்சிவ மயமா யுடங்குவாம் புற்கல.ரொக்கும் (௨௮) 

HOGS. ‘ 

குன்றுறழ் புபமேல் வள்ளிமென் கொடிமுன் குலவிய தருகலங் குறித்தோ 
குன் றுறழ்காற்கோட்டிபஈ தன இடப்பூங்கொடியினைவளர்த்தமைகுறித்கோ 
குன் ரவர் தன்னை வரச் த்தை ருன்றவிற் கொண்ட அங் ரூறிர்தோ 
குன்று தோ ராூடுங் குமரானச் குறவர் குலந்தொழ வமா்வ து Go GF. (௨௯) 

உயர்பொரு ளெனமே வாதிற வுளரொள் ளொளிமணி பாக ளொனுக்கி 
யயர்வெனத்தினை முன்விதைச் துறுபயன்கொண்டு திபரிதென நகர்க் அவ 
ரு;பர்மறைமுடிமேலரசுவீற்றிருஈதாங்ே காளிர் ைவமெற்கொருழின் நிப்பா 
யுயர்வெனக் கொடுதத் தம்மத மேற்சென் றுண்மைகோக் ரூரனிலார் போல 

காளத்தி யணுசக விருண்மல வலியைக் கடிர்தெனச் தடிந்தெறு மியைமுன் 

வாளிற்கண் ணப்பர் வதக்இத்தற் போதம் வழங்குதல் விளங்குற வவ்வூ 
ஞாளத்தற் களித்தாங் கிறவுளர் வேட்டத் தாதியிற் பட்டவே னத்தா 
ஞளத்தண்மலர்ச்சேவடிக்குகன் றிருமுனலம்பெறப்படை த்தனாஈமப்பார்.



உரு . உ . 

இரு DL BIE SHLD, க்க 

குன்றவர் மசி ருடுப்பன குழைகள் குலவுகா தடுப்பன குழைகள் 

வென்றிகொள் விழிசண் டிரிவவு முழைகள் வியாக்கிர மடுப்பவு முழைக 

ணன்றொளிர் தரள மூழுப்பன கழைச ணங்கையர் மொழிகளுங் கழைக 

சொன்றுபல் லருவி தருவன மழைக ரம்பர்கின் றி.பிவன மழைகள் .(௩௨) 

இறவுள ரூமையி ணுழையுமி நாச மேழைய ரல்குல் பைர நாகம் 

பொறைதரு மொண்பூண் முலை.பிணை நரகம் புயலெதி ரொலிப்பது காசஞ் 

சிறுமிய ௬தைப்ப மலர்வது மசோகஞ் செயல்வகை யெவைகளு மசோகம் 

விறன்மயி தூர்தி விழாச்கொணாள் விசாக மிசைவசை வனத்தவி சாகம் 1 

௮ழ்கிய இருச்சிற் றம்பல முடையா மென்றருட் கையெழுத்த மைத்தாங் 

கெழுதிய சுருதி யருளிய மணியா சேர்வா இசர்சுந் தராகப், 

கமுமல மணிமுற் பெரியர்தஞ் சுருதிச் கண்ணெடுத் தேச்.துகண் ணப்ப 

முழுமணிதருமிவ்வனசாரகுலச்சீர்மொழிபின்முற்றுறுங்கொல்பல்லுகங்கள். 

தங்குலமு தலென்றொங்குே ப.ரார்வஈ தழை த்தெழக்கண்ணப்பரிணை த்தாட் 

பங்கயம் பரம்ப ரைப்பணி புளிக்கர் பரவுமச் குறிஞ்சியீங் கோயுத், துங்க 

வெற் பெறும்பீச் சரஞ்சிசா மலையே தூயலவாட் போக்கிரத் தினமுன், னெங் 

சணா யகன்வாழ்மலைத் தீலம்பலகொண்டிலக்குே மலிசைப்பதெங்கிதன் சர். 
Lover. 

அ௮ண்டர்தம்பொருட்டேபாற்கடல்கடைஈதா. கிகால)த்.தாம லாலமிட்டலைந்தவ் 
வண்டசோ டமல னரு. ரனினா லமுத மளித்தன மவர்க்கவ்வா றன்றிவ் 
வண்டர்தம் பெண்டிர் பாற்குடங் கடைந்தா ரமுதெமக் களிப்பரா தலினில் 
வண்டர்வாழ்நிலனோம்புதலகடனெமக்சென்றாழிமாலளிப்ப துமுல்லை. (௩௬) 

பன்னெறிகளையு5 தழு௨ ம்பொதுச்சைவபசுப தியண்டன்பொத்பொதுவன் 
றுன்னுமி GB) யியக்குபு கருமக gus த்தாங் கிதம்புரி தொழில் போ 
லின்னிலத்தண்டர்டுபா துவர்பல்லான் மீமய்த் நியக்கலாற்பசுபகிப்பெ.பரபெற் 
poiloreus Jt sry முடன்சென்றவை புசிப்பித்திதம்புரிவார். (௩௭) 

குடத்தியர் கொங்கைக் குடச்தியர் துத்தக் குடத்தியாஈடத்தியற் குடத்தன் 
குடத்தியல்பான்முன்னெடுத்தியல் கரக்துகுடி.த்தனனடி.ததனரமுன்னோர் 
குடத்தியல்பான்முற்குட ததனேர்காமேகொடுத்தருள்பெ.று துமென்றா௱்குக் 
குடத்தியல்பான்முற்கொண்டுயாபூவைகுலவுறுகெறியினேகுவரால். (௩௮) 

இடத்.துறு விறகிற் நீயெனப் பாலிற் Sey san கெய்யென wen MeO) gau 
விடத்தினு நிறைர்த சிவனைகாம் காணே i gpGaucr araQera &5 5) g 
தடப்பொரு ணேர்காட் நெரெனப் பொதுவர் சாமர ணியைக்கடைம் தம்பால் 

குடத்தியர் கடைந்து மாயராய்ச் சியரென் குறிப்பொரு ணனிவிளஎக்குவசால். 

பூவைதன் னடிமே லரவினஞ் சூழப் புடையிருல் வெண்மதி பொருந்த 
வாவினம் பொழிபா னிலனெலாம் பரவ வாயிடை நிற்றலவ் வா 
தூவளை பரித்த கான்பயோ ததிமேற் நுலங்கர வணையுற நுணையு 
மோவற வங்கண் மேவுபல் லண்ட ருவன்பரி சனங்களை யுறழ்வார். (௪௦) 
Semen   அவக மவ சைகை ௮   

+ வேனத்து ௮வி.--மலைநெழ் சோறு, சாசம் காய்வதை,



வச வய மய றம துப்ப BHI அதி ம் II Lfd ரணி, 

பூவையாமலாப்பூங்குழல்கள்பைம்பூவைபுகன் நிடுமொ.றிகண்மென்பூவை 

தாவற நாளும் வளர்ப்பர் நம்பாவைச் சாற்றரும் வடிவு செம் பாவை 
உட ச க தி தக் . re கோவமென் நயிர்க்கு மதரவாய் கோவை கூடியின் புறுவர்கங் கோவை 

மூவரீ னிடைய னாய தந் தேவை முன்னிவாழ் வுறலவர் 6 esau, (௪4 

சைவம் டிரமென்றுலகெலாமுணார் து சலை.சிசைக்கொண்டுவஈ இிறைஞ்சுக் 

தெய்வம் இரக வாமிர முலகர் இருக்திய மொழிந்தருண் மூல 

செய்லமக் இரங்கட் குள்கு.பி ராமரைக் (Stipa Beng பரப்பியவள் ளொோஸளியய 

செய்வம் தஇரனை $ யழைத்தவா னாபர் இருக்ஞுலக் தவரிவ ரம்ம, (#2) 

உலகெலா முயச்தென் மறையமு தாட்டி யோம்புவா 8௪ மாதாவுக் 

கலகிலாப் பொதிசோ நளித்தபைஞ் ஞீலியாக்கிடர் களை சென வுமைபொன் 

மூலைரசிலா வமு.தூண் டருண் மணி பதிக முழு தரு ு ணெடுங்கள முதலா 

£லனுலாம் தலம்பற் பலதணில் வாய்ப்ப ஈற்றவம் பரிது முல்லை. (௪௩) 

மரகதம், 

இச்கிலத் துதித்த செங்குபு காதி யாவுமொண் சாலிவண் பயிரு 

மெச்கிலத் தணியாய் விழிக்கெலா மின்பா யியனமகா இகட்ராக வியுமா 

நந்ரிலத் தருக்க ளாலுமிட நலங்க ணமக்திலே யெனச்சுரா இபனிச் 

செந்நிலம் வளர்க்குங் கடனெமக் கென்றே இறப்புறப் புரப்பது மரு ச:ம்(௪௪) 

வறு, | 
உயிசென வெழுக்தோ ரைர்தை புடை மையா னெசர்வே தம்மே 

யு.பிரென கான்கு வேதச் ஐட்சிறஈ கொளிரு மாபோ 

ஓயிருடற் குயிர்ி லைத்தா மோதன முதவு நீரா 

HIG rear மானிலக்கு ளொளிரவது மருத மொன்றே, (சு) 

பூவனமணம்போல் யாண்டும் புணர்சிவ சதி யின்பாற் 

பாவன வருளின் வெள்ளம் படார் துநு பான்மை போல 

மாவன முகில்குழ் வெற்பின் வந்சொழு கருவிப் பொன்னிச் 
வன வெள்ளம் பல்காற் றேக்குபு செல்லு மெங்கும். (௪௭௬) 

தாயர்தம் மூலைக்கு டக்துத் தந்நசைடஇ யுண்ண வோடுஞ 
சேயர்க ளென்னப் பொன்னித் திருதி நீத்தங் காலிற் 
பாயவர தூர்க டோறும் பல்குபல் லுழூவ ரன்ன 

தூயவா ரமுத மாங்குச் சூழ்வயல் வாய.டுப்பார், ் (௪௭) 

சைவரைக் கண்டு முட்டுச் சாற்றயான் கேட்டு முட்டென் 
இிவ்வரை புகல்வேர் துள்ள மெனக்குமை யாவ யற்கட் 
செவ்விநீர் புகலுக் காழிச் சேயருள் வெள்ளம் புக்க 
வவ்வ.ர ஏளநெ இிழ்ந்தாங் கணிநிலங் குழைச்த தன்றே, (௪௮) 

எத்துணை மாறு பாட்டி னிளகுறாக் கொடிய வன்மைச் 
சித்தே யென்னி னும்போ இத்தஇிடு சிவாசான் சர்வ 
FS Elion னென்னில் யாரே தப்புவா ரொப்புராம 
og pes காழிவாழ்வா லிளகிய வரசாற் கண்டாம். (௪௯) 
ee pe ee ஆட ee ee 

§ வெள்ளொளியே செய்வதாயெ மந்தி ரம்--சயிலாசம்
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சாமிலாம் வருட்கை இண்டக் காவலன் ரழைந்த கெஞ்சி 

லாரு௰ய் விணனைமுன் போழுற் றறிவொளி யெழத்தர்க் தாங்கு 

மேம/கொண் டுழவர் பல்கால் வியில முழுக சாலில் 
4 இ aot) டு ° ச ரூ . en - ச் . ௪ ழு e ட * 
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Cuore de ரறத்தெ வரிப்ப வுடன்ருபா த் தெழுந்து பல்கு.ம், 

ap But Caron எஞ்சார் மக்இரச் சொன்று ளை த்தாங் 

கெழுசிவத் துமையின் பைங்கே ஜிலங்குத லென்ன வித்து 

(மழவர் சொன் முளைப ஈப்புற் ஜரக்கிநின் றுலகெ லாஞுக் 

தொழுசிவம் பணியா இயார்க்ரு மெணுமறைத் அுணிபு ணர்த்தும், 

அகத்தொளிர் சலவம்ப ரார்ச்ச மாப்புறத் இனுதா பித் தச 

செகக்துபப் மிபணுஞ் வா இரியர்போ ஞாற்றங் காலி 

னகததுறு நாறு சள்ல்க ண் டப்புற Davis சா பித்துச் 

செகத்துய வுழவர் தத்தஞ் வணிற் பேணல் செய்வார். 

(2 தசரிபரி பாகர் கெஞ்சிற் சிவரா சல் விளக்கம் வாய்ப்ப 

வி மாயின் பமுதுண்ட ன்ன வசச்சராய் விளங்கல் போல 

வளா்றை சகொல்வி எம்பி மள்ளாமங கையாகண் மாக் 

யளவறு சேசோாம்வ? எம்பி யவசரா யிவைய ரைப்பார். 

௦ HD ல்யாண் வருவீர் சாயா நீவந்தோ மவணன்றான் சென்றா 

Glan Meisel alts iT oT LOGO? Ch Mom னெருது கின்றான் 

asa warts git gre) werotigser NAnSs) 6 O merurt 

மருவிடம் இணைபால் கால வழுக்கற்பாரக் குணர்த்து வார்போல். 

வருவன் பாரை யெம்மைப் போகென வழங்கிற் © mes Daw esr 

றருகுழிஇச் செனப்பர் மேல்பா லழைத்தல்கேட் டெதிர் பிரா 

விரையொரு ௫௪ கோடீர் விளித்ததென் பழக்தா வென்பார் 

பாியமாங் கணியெனா தென் பழமுதிர்ந் சனசு வைப்பார். 

கோதறு வெண்க டற்கட் குடியன்காப் புறுமா லன்னான் 

காதலன் பிரமன் போதின் கட்குடி யன்மற் றெங்கள் 
சாதியே தால மேலாத் தலைக்கொளு நீர தாகும் 

தீதினஞ் சாதிபோனஞ் சாதியார் திறத்டுன் றென்பார். 

௪ி௨மு.ச லொளிரு எத். வாசனா மலன்சேர்ர் தாலைக் 

தவிரெழுத் தறைர்து சேட மறக்களைக் தப்ப யன்கொள் 

பவசென விடையி டைச்சார் பல்களை கட்டுச் சாலி 

யுவகையி ஞயிரின் மேலு ழவரின் புறவ எர்ப்பார். 

PR 

(Be ) 

(85) 

(9௪) 

(௫௮).



De பை 2 மாட்ட DB MRO HL LTD 

Boo iT (5 Do wb S) ரச்சொல் சார்கெடு மாற றுள்ளத் 

இன்னருட் சைப் பைம்கூ ழெழிலுறச் சண்பை வள்ளல் 

பின்னரும் பதிகம் தெண்ணீர் பெய்தலி னுழவர் சாலி 

நன்னிலை யறறீர் செயலி மாடினின் நுய்ப்பர் பின்னும். (Ge) 

மேனிமிர்2 ெழுபைஞ் சாலி வெண்கதி ரீன்று முற்றி 

வானிறம் பசக து பொனமை மரீஇப்பழுச் தவ்வி யத்த 

மானினமுச் குணவி யத்த மற்றவற் மூலீசன்பா 

லானம ருருத்தி ரன்மா லயன்வருச் தோற்றங் காட்டும், (௬0) 

பணியுமா பணியே யென்று பகர்சரு சுர வாய்மைத் 

துணிபுகோர் காட்டி யாங்குச் சொல்கதிர்ப் பரம்பொ ராது 

மணிகெடும் தலைவ ணக்கி வயங்கல்கண் டுழவ ஏன்ன 

வணிகிலம் புரக்கும் வேச்ி னருணினைம் திறைஞ்சிச் சூழ்வார். (௬௧) 

க தஇிர்விசம் பிறைவ னேசண் காணமா கம்மே லோங்கக் 

௧.இ.ரரிஈ। தரிகி டத்திக்கனவலைா யென்வுயர்த்தி 

மதியணி புனிதன் சொன்ன மலைவளை த் தாங்கம் நெற்போர் 

மஇியணி மலைகள் சாய்த்து மாடெலாம் விரிப்பார் மள்ளர். (௬௨) 

வறு. 

எனதுபுன்மொழியென்றிகம்ச்கிடா துள்ளமியைத்தயிராவதநா சன், புனித 
மான்மியங்கொண்டின்புறம்பெரியாபோலரிப்பரப்பிலலற்றினங்க, ளினிது 
கைத்தொதக்கிப்பலர்லம்பொங்க றிகாற்றினினனி தூ a ol cor cost O&A over 
டனையமான்மியம்பக்குவர்க்குஞ்சொல்லவர்போலறு௨கைபாத்தளித் தவப் 

(பார 
சளிகளின் மூன்றே சிறக்தன வவையுற் கரு துபல் சிறப்புடைப்பொருள்ச 
ணனிமிகு வளனும் பொலியுமிப் பணயே மால்வர்சொற் பதிகங்க ணனிசா 
ரனகவண் புகலி கமலைகவீ ழீயை யாறிடை மரு துபொற் கோயி 
லினையன தலம்பற் பலவுள வம்மா விரநிலப் பெருமையா //சைப்பார். (௬௪ 

தேயதல வேறு. 

ஏளை நிலங்கட்க கஇிபருறித் தியல்பன் றேனு மினித எளிப்பார் 
யானை Bader as oe, Alero Wu) spon Cw of gov gre. 
மேனை தனையை மீண்டு இத்தாள் விழைந்து மருகா யிஉண்மணந்தா 
னானை யுடையா னெனவருண னாவ மகப்போற் றுவநெய்தல், (௬டு 

புறவ முகந்து போத்றினன்கான் முளைபோற் றியமுர் நீர்ச்தேதேவை 
நறவ முகந்துன் னுறுமலர்ப்புன் சை மூல நறநிழலிற் 
சுறவ முகந்து லங்குமருப் பூன்றித் தொழுது முன்படைத்த 
றவ முககர்துண் பாதர்பாத் தியாக ணாளு ஈனிகளிப்பார். (௬௪௬) 

கலேநீர்க் கடலு ளாழ்பொருளுட் கண்ணா னோக்கி யெடுக்குரர்போ 

லலைநீர்க் கடலு ளாழ் துவர்சங் கார மாதி குளித்தெடுப்பார் 

க$லநீர்ச் கடலு ளாழ்பொருளுட் கரை? டர்க்கு விரிக்குகர்போ 

லலை௰ீரக் கடலுட் பொருள்வாரிக் கரையின் விரிப்பா ரப்பரதர், (௬௪)



இருநாட்டு? சருக்கம், த 

இனைய நிலக்கோ ரிறைமக்சோங் இருந் நியக்செ கராருடன் போய்க் 
கனைமின் படுத்துப் பொருள்கொணர்தல் கலனூர்ர் தருள்வெண் சாட்டடிக 
டனைய ராய மசாலிங்கர் சாரு மசாரோ டுற்ளொருமீன் 

முனைய வடிவைக் ததிற்பொருசண் முடுரச் கொணர்ம்ஈ ொல்காட்டு ம, 

பிரிவி னிரங்கு ஈரைகோகடிப் பெரி மிர௩்கு (12, o Bip ன் 
(27௪ மாயு மவன்றுவச மூழுமின் கு.வால்கண் Lenihan | டண 
Stig Owais Owes aor 'செருட் Ue adh oma ec IG i 

ஈட 

தரிவை மாரெங் கண்ணிணேகே ரகமெங் கேகிற் றெனச்ப்ப்பாம்... (௬௯) 

வெள்ளி மலையொன் றேவடபான் மேலும் தென்பால் காளர் 
ள்ளிட் டோங்கள் சல நூல்கொணொணெொல a) cor Orin ou ira or Gor LT 

வெள்ளி மலைகேர் காண்டுமென வியக் து 6 Ces m Sou வு லர ட்டா 

ளி யோபல் லுப்போந்க ஒமண ரமைக்க படெம்பலவால், ௭0 & கு 

எனைய சுவைய பொருள்கரரமீ இன்றி யமையா செனக் சிற்று 

மனைய வுப்போங் கலைத்தளைசாய் ச் கற்க வி ற சரைப்பார்த SOM UTE eo 

செனைய பொருளோர் இளை சாமா இிறுமாப் பு இவார்க் ஈா குறியே 

லனைய நிறைவொன் Bown A mone படைவா/க் சந்தோ வரையாரார்,(௪௧) 

அமல னமலைக கர்தரங்கச் கருள வதன்பி னவனரு 

னிமல னாஞ்சுச் சரனுபமன் ஸியன்கும் போத்ப வ வன்ஞரை 

புரைசேய் நம்பி சேக்கிமொ ரமாப : எயைமுன் (2 oyna LF 
விமல வதிபத் தரின்ருலந்தோ he OT ௦ பிகாம் at intja Ge sur. Cero.) 

HOE டைஞ யகஞ்செவிகண் ணவன்பா லாக்கர் (ச ல்ம பாடச் 
தனதன றனைத்தன் UE EET SS POW LY BT PE OK போப்பு 

வனமா முல்லை வாபினெப் ல வாயில் 4. Ven egg 

மனவாழ் பெரு தொட் டம்மதப் ப்ர. எம்ட லங்கன் வயப், சமிவண்,.. (௪௩) 

iy 
a e , ] டு ௪ a * ஈட rN ச 

கு றஞ்சி மில்லை ர ர அண்ட ௫ அன்ட் க்ப் ப்பா டர an 

யிறந ஆ! LILY. & EDU Gh Ru rend ப்ர படட ற் பூ ரம் ol வாட்டம் இர 

Oe Big) வாகை மீர்துப்றாக் மற்ரு ராகம் பாட்ப்களால் 
விற் தபயன்பற் பலவாசரு மேய € OEE oh ff Lie, (5௪) 

தவண்ம பக்கம் பேறு. 
ரை : இ ரின் வற் கரக் க) 7 வடு. (2 BLOT (LD வா மல்க WM மான் ANT a Gl Gully fy! AT Aa db 

ரு உ ். c a 5 4 ப் ் 5 ப ் ், ச 

Keo rus eof Ae C தாப ப ர டார். meio al eds vig ose Gf எட்டாபா பயமா 
*, . ' . 5 ச பி ச » . an . ச 7 க 

oH சையுழக்க ரி பச Ta uf ப, Ene 21 wf ST AT py வியி Di Hd a DLE TE கள் காடு i 
ர « டி ச உட உட + Cc க ட) 

விை ர்பூக ழி LIT chs Ubi lf Or தப்ப! டப் பய! if ஹி த ப் ww Loli யப்) ம் wl Goal 4h 60 a பல், ( wl (1B) ) 
a) c ¢ 

(oi. 

seen ணிய ரண eo Cari (io மயி ள்ல, ௩ பார்க் திபள்ளி 

கான் போன் பதிியாய்ப் பாகா பூரி மாண். ப் பண்புறமாலுரக் நர. 
சற்பமில்லம் வேண்டா, தற்கா ஒர் மையா ட ண ‘avs eT மலிரு 

வரரா ure ary 4 BL . QAI ABE ரி Fol) 1 fb ENR a ற் ற்்பூத் & we 

மாட டின்னசையெெ விழண்பெருமையிசைப்பார் யாமே, (௭௬) 

ரவு - of pe vo, ன் 
ட AIC aS (Ih sh HD \ ம் 4 Ay I 

a yee . a . . af 

fe Ti od Tt யா பி, 1] aM, i) JD). 

ee ee - ee க்கு mee een tegen 8 அடை ன ஆசு அனு மனகன பஆவுகையககக படுது அதவ ம. ஷை அனலை வணி “உ ஆரினில்தத்தம்லே



ட ர் . ”» ௪ . ந ~*~ . e 

௧௬ ட [ர மி்மாட்டதிறு அகும்சரசபுசாணம, 

DW bE சருக்கம். 
உலகழுமலாம seve மிய்யான மெயையு தற் கொல்வா தென்பான் 

பலவளீள் வகலமுமலாரம் பன்ழுறைய ளிபார்த்துப் பார்த்திவ ஸை 

யபுலகமெலாம் புசழ்பிரக துத்தியா னம்மெனமுன் னுரைத்தா னம்ம 

பலவளனுஞ், செறிசவாக்சபதியாஞ்சர்சரனெனில் யாம்பகர்வெ தன்னே (௧) 
% J “5 

பொதுரகர் Gam. 
ப . . ° ௪ * ் * . e 

பொன்மை சான்றபன் மாடங்கண் முசையெலாம் பொற்ப 
வின்மை சான்றவச் சிரமாணி படித்தொளிர் விதக்சான் 

முன்மை சான்றகண் MSG ரெ வண மமாழி 1] 

உண்மை சான்ற நூ இருப்மபரும தோட்டமா ககரம், 

o
m
 

ம
 

ர 
ண
ை
 

துங்க நீன்மணி மாடங்கண் மாகதச் சுடாப்பொற் 
பைங்கண் மாட ள் சொற் பயிர் Gat Gh ஞான் ம்வாழ் பழன 

மங்க ணு: பச 09. ரா.ரிர், சலா வா்ராசல மீன் ற 

௩௩கை போல்வததி ச்சுரப் பெருக்இரு BETO. (5) 

கயமு சத்தன வாடலை வி ததவல் Ga GoM 

கயமு கக்கன வாடலை வா தீதவக் BAY OO 

னயமி குத்தவா சாடிய கணேரன்போ Ey 

நயமி குத்து இருப்பெருக் மிசாட்டமா ஈகம், (௪) 

இச்செய்யுளின் மூதலடியை, 'கயமுகஈத்தன் அவ நடலை வமாக?” என 
md, “sun (peas அணா நடி ps0 ola gH? என்றும் மரித்து, 

(மை osu surprarcms hs OadMenu மடகிதிய எனவ, வாவி 
சீண்ட 5 ஸ்ஸ். தத Hh 5 ; yb Boor ௦ 8] wo eu Ce Beir பண்ட். UI ol BL Great 

QO MTOM MO 9.801, BLIYES $்தன இர் தலை வானத்த TG yD HUN உத 

சன வாள் தலை வச்சு என்றும LSS, பாண மு. aod Si) LIE 3 OL 

ஆர தலைத் தன்ணிட BSF பகாண்ட. எனா oy fy a Cone OY Mad nD SOT பம் 

ளியை இடர்தோறுஞ் குழ்வித்த எனவர் பொரு ர்கொள்ள, 

மலைவி லார் ஈதல் பார்ப்பதி கண்மண் யெனலாற் 

கலைபி லங்குமா சரவான காதல் மாண்பா 

லுலகெ லாம் $ தனி மொழியிெர் மானை யோொக்கு 

நலனி றைந்தபல் வளத்ததத் ச்சர நகரம், (௮) 

இச்செய்யுளின் முதலடியில், மலைவிய்லார் நதர க்கி பர ர்ப்ப கண் 

மணி யெனத் தனி, ச்சளி கூட்டி முருகளுக் a வி இல்லாதவர்கள் 
அதலுகின்ற பாரி வள்ள ப் 1] ப்பு க் 57 ர எனலா. என் ஆ Se (15 5 5 a. ‘Dy 

இரண்டா மடியில், மான் விளங்கு 5 மாசா அரள பும் Sha come sao) wear 

மருகனுக்கும். கலைகள் Nearer Gd ஆர முமன்மையை யாவரு காதலில் 
இன்ற மாண்பாலெண நகரக் பம் பொகுள்கொள்ச. 

வீதி யெங்க றும் 6 ee Le vest! ToL 210 விளங்கும் 

வேதி யெங்கணும் விகிகோம் உரல் விரவும் 

பூச யெங்க ணு. 0 புறத்தகம் 2 Bar றப் பொலியுள் 
சோதி யெ நுக ; ணு அடைகரு அரு பெருக் 6 ம காட் (டம், (சு) 

ல். மட ee ee ee ee ee ம்பமு ee ae ம் இட 

§ gol Dion Ale i Ail el



இருஈகரச் சருக்கம், 

வேச னாவினும் பாரதி வீற்றிருர் தருளும் 
மாத வன்னித ws sons திருமகள் வாழும் 
2பாதை :பா.ர்சணின் ஞான ண் மசண்மிரப் பொலியு 
காதன் DOD 5 Os SERT CSTD. 

\idomary whe dang Canaan ipar chen oSunt 
as a5 59 org சாதனை வணய்கித் 
தந் தமிட்டகா மி.ப பதீத வாழ் அபரா? தீதைத்தா 

னதி ஈ.1.ப2 னமரபரு3 தோட்டமா ககரம், 

உம் ons) ut ah 5 Slam 0 புருதறா லஐுமைசே 
ரும். ராதி. னருர்கொடு போதலா லஓுஃக 
6.0.4 நூர்ற்க மாதின் Carb INS ணவிலு 
603 ரானமர்ச் தருளு௦3 இச்சு நகரம், 

மெறிபி னீங்குவ ௧௫/௧ மாடகீ ணிரையா 1 
லறிவி னீ்டிய Cp evs ar யறப்பணைத் இிடலாற் 
செறிவி னீல்தவ Sie DOH காய்களே செலுத்தும் 
குறிபினீங்குவ யாங்கணும் பூங்கணைக் குலமே. 

மெலி்தி ரங்குவ மணிக்நலை மெல்லியர் நுசப்பே 
கலங்க நீரலு காவிரிப் பு.து.ப்புனற் கப்ப 
விலக்கி யோரிவ வடை தவர் மிடைந்ததீ வினையே 
கலங்கு லாவிய இருப்பெரும் சோட்டமா நகரம். 

Ga. 

பொ.நில்கள் 8ழ்ப்பெய் புதாற வாறுபொய்ச் 
சழணிசென்று கதிர்விண் ணெழுப்பு மா 
AS Ja செய்சார்ச் கெதிர்செய் வலி.பிலா 
சொழு? பேபனைப ராலங் ஞரூஞற்றல் பால், 

தீவள மாடமேற் சார்மி வானத் 
இவள் வளைப்பொரும் வெண்டர ளைச்சிகைப் 
பவள மாடஞ்செங் கஞ்சுகப் பாகன்வெண் 
கவளம் வான்கரிச் £திறங் சாட்டுமே, 

இக காக்தமா டத்திழி வெள்ளங்கண் 
டெர்சை சுமகர நாக னருளெனபர் 

சம் தோ்மெகப் பொருளுஞ் வெனு 
ம$த வாய்மைகேர் கண்டென வாண்டையோர். 

சன்னல் சூழக் கமூகுபின் சூழ்தாச் 
சென்னெ லோங்குவ பாண்டிமா சேவியா 
மன்னை காப்2பா டமைச்சர் புறஃகாப்பு 
மன்ன வோங்கி வளர்சைவ மாண்டென, 

* நம்பு. நூலீண்டுச் சவஞானபோரம், 

* கிமையால்நீங்குவ என இயையும், 

ரா 

(௪) 

(௮) 

(௧) 

(௧0) 

(ss) 

(a2) 

(௪௨) 

(௪௪) 

(௧$)



SH பெரும 2தாட்டத்து அத்தீச்சுசபுசாணம். 

'பளிக்கு மாடங்கள் பாங்கிற் பொருள்களைக் 
சளிக்கு மாநறெதிர் யாவர்க்குங் சாட்டி.த்தன் 
ஸெளிக்கு எத்த விதப்பொரு ஞண்மைரேர் 
தெளிக்கும் போருட் டேடிகர் போலவே. 

நந்த னங்களு நால்வகைப் போதுகண் 
ழுந்த னங்கனைக் காய்முதல் வர்க்கென்றும் 
abs னங்கள்செய் வார்கொள மல்குமாற் 
றக னங்கள் வரையார் தருதல்போல். 

சேனி லங்களி யாரச செறிர் பொற் 
றேனி லங்களி யாரச்செல் காவினில் 
வானி லாங்கலி மாக வளமதி 
வரனி லாங்கலிமாக வளம்பொரும் 

(௧௪) 

(scr) 

(௪௮) 

தே னில் He gaat ஆரர்செறிர் ஐ பொன்மயமான தேநிலம் (தெய்வ 
நிலம்) களி கி றையு படி மேற்செகின்ற காவிலுள்ள மேலான இலா௩்க 
Womagw cratcucgp ior மாகமதியான அ) வாணலில் நிலாவுகன்ற ஓலி 
யையடைய அபிராவதமாலினது கவளத்தை ஓக்கு நமென்று பொருள்கொள்ச 

இங்க ளோடுசீ ஈதர் இளைப்பவான் 
கங்கை சென்னி லைப்ப வலங்கல்கான் 

றெக்கும் லீழ்பிச் தேபா சேசன்போன் 

ற்ங்கண் யார்க்கு மடிநிழல் செய்யு 9 மால், 

பனை வி ரிந் பரக் gif lp etter 
யிணர்செ றிக் முறறைவிரிர் தேவொ 
crema கொன்றை செருர்இக ளாதவன் 
புணசொர் காலபொற் றேரிற் பொலியுமால். 

௮றிவொ டோர்ப்புக் கடைப்பிடி. வாய்மையாஞ் 
செயிரி றைக்குண மில்லார் லர்வெளி 
una எக்கலி னாவன்ாான் னோங்கிவிண் 
ணிறை பழத்தின் விளக்கு நெறியெலாம். 

போத மன்பு வணக்கம் பொறைகிறை 
யாதி யுள்ளத் சமையப் புறங்காட்டா 
மேதை யோரின் விளபல மாதுளை 
மீது யாது பழுத்து விளங்குமால்., ' 

உரைசெய் ஈன்மைமுற் அள்ளுறக் கொண்டவை 
தெரிய யாவர்க்குங் காட்டித் இருத் துப் 
பெரியர் போலப் பிறங்காவிச் சொன்றிலா 
விரி திராட்சைகண் மெவு:பிடமெலாம். 

(௪௯) 

(௨0) 

(௨௧) 

(2a) 

(௨௩) 

  

$ ஆல்--வினைமுதல்



இருஈகரசசருக்கம், 

வாவி வாளை மடடமு ழச்சலிற் 
mal acme seater தாக்கவப் 
பூவில் வண்டு தடத்தலர் புக்குலா 
யோவி லாப்பரி வர்த்தனை யோர்க்குமால், 

வாவியோடை தடங்களின் மாடெலாம் 
சதேவிபாக சிவார்ச்சனை யாதிய 
வோவி லாச்சிவ தன்மஞ்செ யுத்தமர் 
மேவு சைவ மடங்கள் விளங்குமால், 

பன்ன சாலை பூகர்மீசர் சாலைக 
என்ன சாலை யளகயன் சாலமன் 

சொன்ன சாலைமுற் ஜொல் பச தன்மமா 

சென்ன சாலையும் யாண்டுமிக் €ண்டுவ. 

(24௧ ளொக்கல் மருவு பிதிரர்முற 
றொக்க பாசத்து னோர்க்கச் கொன்னூன்முறை 
தக்க வாறுசெய் பாச தழுமமு 

மிச்ச வில்லறத் கோரில் விஎங்குமால். 

வேத சாலை விளக்கு சிவாகம 
போத சாலை புராணப் பிரசங்க 
மோத சாலை முறைமகச் சாலைசங் 

ர சாலைமூன் னாவ இளர்வன. 

வறு. 

அரியயன் முரு 08 னாதி யமரர்நா டோறும் போந்து 
பொருவருஞ் சுத ரேசன் பொன்னடி பரவ லால்வெண் 
கரியனம் வயின தேய னாநியச் கடவு ஸூர் 
யொருவற விரவல் கண்2டா மும்பர்வா முலச மென்பார். 

மழவொலி மணச்சீ ரீகை வமழங்கொலி தழங்கி யச்சர்। 

முூழவொலி ஈடச்ர் வேச முூழங்சொலி திவாக மச்சீர் 
விழவொலி அதிச்சீர் வெள்கி வியஷெலி கலைச்சீர் கார்ச்சீ 
ருழவொலி யிடைய ராதே முததியி னிரட்டி. யோங்கும். 

மகத்தவி சுணாவேட் டென்றும் வாணால மெல்லாஞ் சாரும் 
வகுத்தகா னிலவ எளங்கண் மல்கலாற் புவிழுற் ௫௬ 
மிகுத்தபன் னிதிப்பெ ருச்கம் வேட்டுறு தனசன் வெள்கும் 
அ௮கத்தொளிர் கல்வி வாஞ்சித் தருங்கலை வல்லோர் சார்வர்.- 

மலர்பெரும் தோட்ட வாய்மை வளப்பெரு£ தோட்ட மென்றெவ் 
வுலகமும் பரவு சீர்த்தி யோக்குமிம் sai Our gee 
௪லகல வுரைக்க டங்கா வதன்புறத் தகத்தி டைக்கண் 
ணிலவு ரனைத்சே யாயி லுஞ்சிறி தையா நிற்பாம். 

an 

(௨௪). 

(உடு) 

(௨௪) 

(உ௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩0) 

(௩௪) 

(ae)



உப பெருந்தோட்டத்து அத்தீச்சாபுசாணம. 

புறநகர். 

போற்றயி ராவ தேசன். புவனங்க ளுப்வா. னென்றும் 
லீழ்றிரு/ தருளும் வாய்மை விஎக்கழ்நாற் பெருோட் டக்தா 
னற்றுறு Liao 5, 9) aor C pgp மெதினகர்க் கங்க மாகச் 

சாம்றுமால் வகைப்ப லங்க டன்:றஞ் சூழ வைகும், 

பாதங்கள். 

இக்.திரன் சுத ரேச னிணையடி. யரர? தீண்டு 
வர்.இினி திருதா னெங்கள் வன்சிற கரிந்த சோடு. 

பெபக்தையா 15 rQup obs Ooctigonhi Csrte Garces 
மர்.தில்வர் சமர்ச்த வென்ன வணிமணிச் தேர்சண் மல்கும். 

எவ்வெ.றிற் றே Asa Argue Osracr ys Qarvaré 
செவ்வி.மிக் sD ot பலசாற் சேர்தரற் கிடனாய் cp rer 
வவ்விய லுறலாற் றெரரன் றை௦2 தவம் முன்னி லைப்பே 
ரிவவணி ந நகர்த்தேர் பெற்ற வினம்பற்றி மற்றும் பெற்ற, 

Gade orang தேர்முன் னெறுழ்வலிச் சூரற் 6 @aC gm 
னிஃ திர னரசாய்- பூசிச் இத்தலத் திருத்த லாலவ் 
விர்திரப் போப்பொ ரும்தத் சாலிவற் i gner பற்ப 
லிச்திர ஞால மென்ன விலங்குவ விரத மெல்லாம், 

| கரங்க, 

தங்களின் மூலா மேன்மை சாரபி ராவதப்பே 
fies mond YRS தமர்ரற மென*மற் றேழ 

சங்களி களிறு மேன்ச் கரிகளு 0 பிடிக சோடு 
மிங்செளி துறப்ுக் கென்ன வெண்ணில விபங்கண் மல்கும். 

ஒளித்கமை சாகம் பற்ப லும்பலா யு5இ நீக்கி 
வெளிப்பட வச்சர் தீரர் து வேழச்துக் soll $3 சோர்ச் சு 
களிப்புறிஇ யருள்பெற் றுய்வான் சருகியீண் டடுத்த தென்ன 
வளிட்பொரு மசாச லங்க எஎப்பில கூழு மாங்கே, 

வனசரச் சகைய.தட்சா வளங்களோர் பாங்சர் மல்கு 
மனி சாங்க ளாம்ப லாம்பள்க ளோர்பாற் பல்குங் 
கனடிரி சரல்க னாய கரியின மோர்பாற் புல்குஞ். 
சொனவிவை பிடிகளோடும் அசைபெரு5 கூடம் பல்ல 

து கங் wor Te 

குரங்கமா saad டுப்பக் ௨ குறித் துல (GWE én & சொண்ட 

வரங்கமான் சுந்த ரேச னர் "Ge ௬5 கடற்ப ரப்பிற் 
றரங்கமாண் பர்தி யென்றே சார்ம்.துல sara wos 
து.ர.ங்கமா நிரைகுண் மிக்குத் தொக்கமம் தரைசண் மல்கும் 

அரியசீாப் பரிசொல்லா மட்டமங் கலமே யன்றேற் 
)ரவிலக் கணங்கள் சான்ற பஞ்சகல் யாண மாகும் 
மிரவு.சா யோக வாய்மை விளச்சமிக் சொளிர்வ வேமற் 
நரைவழுச் துரங்கம் யாண்டு மொன் 2றனு idler Cp குண்மை 

* மற்று-ஏம்-௮கம்-கவி. எனம்பபிரிக்க, 

(௩௫) 

(௩௪) 

(௩௪) 

(௩௮) 

(௧௧) 

(#0) 

(௪௧) 
mee



Bowsers சருக்கம். 

அச்சவ விலக்க ணங்க எறைந்ததாற் புலவ ரிந்த 

விச்சைகூர் பெருக்கோட் டத்தின் மெவியொவ வோரு ப்பு 

கர்சிலேர் கண்டு கண்டு ஈவின்றன ரென்றா லின்ன 

மூர்சகம் புகழ்னு ரங்க முழுத்தசீர் வழுத்த வெங்கள் 

கரிமதம் கடல்ச டுப்பச் கம்.௪கம் நிரவி லாழி 

வருநுரை சடுப்பம் கூட மா தரை பெருக லஃ்கள் 

பெரு வே ழங்கடோணி புலாயவெஞ் மான் ற் சூழ்வா 

லொருபெருச் தோட்ட மூழி யதி மேற் காப] Qué 65 

Us bf bai. 
இப்பெரு தோட்டச் தென்று மிசனின் எருட்பெ ருக்கத் 
துப்பினும் புறழ.தும் தெவ்வாய்த் தன்னுஈ ரென்று மன்றா 
லப்ப.ி சதனால் வீர ராங்குளார் கண்டூ யத்தாற் 

றப்பறத் தம்.ிற் ராமே சாரம் இணைக் துறுபோர் செய்வார் 

மன்றினி லெடுத்த நிற்கு மலரடிக் கச்ச ௫ முன்னுண் 
டன்றியும் வின ந வீர ராற்றுபோர் கேட்டாங் சஞ்சிச் 

சென்றில யி னைத. ஐ தெவவலி வெய்ய கூற்று 
மென்றிடிற் பெருக்தோட் டத்து கேறெவ செதிர்த்துச் செல்வோர் 

தேருகைத் தாழிச் காலிற் சேணெறீச் செல்௨ர் சானக் 
காருகைத் HIVE மெட்டோர் “ar a ab ai மிள்வார் டாய்மாச் 
சீருகைத் 60) 5. ங்க Hise 2. ல்வலி > 9 5ரிப்ட ராற்றற் 

பேருகைத் துலக மேழும் பேகை விளக்கும் வீரர் 

HIF எார்பூ ணாழி யடிப்பரப் பதன்மமன் மேற்றட் 
டுச்சிகூ விசங்கால் போதி யுருச்சண்முன் வருக்கஞ் செய்வார் 
கச்சைமேற் றவிசு கோட்டி சண்டைபொன் ஜனேடையாஇ 
குச்சம்வண் கலனை போர்வை குசை சசை தண்டை யாதி 

பற்பல வொவவோர் பாங்கர்ப் பார்த்தசண் கவரச் செய்வார் 

பொற்புற வெறிவ வெய்வ போழ்வழுற் படைகள் செய்வார் 

விற். ழை குணமெய்க் சாப்பு விரவுகைச் செறிழமுற் செய்வாச் 
ஈற்கொழு நுகங்கோன் மே:நி ஈவிற்றுவார் பல்லோ ராகசே 

டுடைநகர்... 

புறஈகரச் சிறப்பி னெண்மூக் சளவுரன் புசன்றி சேனத் 
Bos ம். ற்று. UT SS செட்பரி சமைக வாய்மை 
விறனலப் பெ Gre 2உ காட் ட$கின் வியனிடை நகரின் மாண்பு 
(paws gis ரூதிங் கோடிய cones gyre rem 

அகசர் நீன்றுல் லாச மாகப்பன் மகளிர் மைர்சர் 

தகுசிவி கா? யூர்ர்து சார்ச்துர3் கரிந்து வாழ்வா 
னகைசலர் வாவி சோல ஈன் பணிச் செய்தன் ரூ.3 

ஒகைவசை மருவி யோங்கு மன்னிடை ககலின் மாம 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௪) 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௪௧) 

(௫0)



௨.௨ பெருந்தோட்டத்து அத்தீச்சசபு.ராணம். 

பச்சி மணிர்செய் குன்றின் மான்மதி வானிற் செல்கா 
ஈச்சிசை யுற்றொன் முய்மிண் டாங்குற லானி டத்தி 
மி.*சச மொடுங்கு.ங் காலை யெய்திய வமிரம லத்தா 
உச்சுநீஇ வினையுண் பான்மீண் டவனியுட் சேறல் காட்டும் 

2சீம்மணிச் செய்குன் றேடிர் சேணிடைச் திகழ வானோ 
ரம்மலை யரூண வெற்பென் றெண்ணிவான் கலகசை யாட்டிக் 
ஐகம்மலர் தூய்ப்பூ சப்பச் கனம்பெய்யா தருவி பாய்தல் 
பிம்மிச மென்று கண்டோர் விழைவுற விரியு மம்கீர் 

(௫௪) 

(Ge) 

9பொருவினீன் மணிச் செய்குன்றின் புடையுயர் பொழிற்பூச் தேன்சார்க் 
;ரூ.வியா யொழுகல் கண்டாவ கருச்தின rover Weg 
பரையினைப் போர்த்த கொண்டல் மதுச்கடல் பருப் பெய்த 
ரிசுசொல் செம்தேனாடப் பரவு சிவ வருவி யென்பார் 

95 துகாந் தர்செய் குன்ற மிரவினின் மஇிநேர் கண்டாங் 
ரம் துர் மந்தனங்க ளுநீ இமலர் முதலிற் பாய 

ம்தில்வை கறைநீர் பாய்ச்ச வடுத்தவர் மடுத்இம் நீர்முன் 
5 துபாய்த் த௨ரா ரென்பார் வாய்மையோ ராத யிர்ப்பார் 

)சய்குன்ற நிரையினின்று தெய்வகற்:பகப்பூ.ச் கொய்து 
0௦ன்ற விடையா ரீண்டை. நறுமலர் மணமின் றென்னாப் 
)பய்கின்றார் பாங்க ரன்ன பிறங்குபொன் மலரை யாண்டு 

மெஃ்கின்றா ரீண்டு பொற்பூ வெய்துகா ரணமென் னென்பார் 

£தர்கண் மைம௰தர் பற்பன் மணிக்குன்றி னமர்கா லாங்குப் 
பா.துமோர் கலையைப் பற்றிப் புருவொவ் வாமையிற் கழிப்பார் 
£திபின் பற்றி நெற்றிப் பண்: லம.பின் வீடுப்பார் 
தமாமதிமுகச்தைச் சவணுராமை.பின் வெறுப்பார் 

வேறு. 

களிர்மலர் வாவிகுடை வான்புகுத வாிசமாண் 
9கைவெள்கி முறுக்குடைவ முலைகோக்கி முககோக்கி 

சன்மலாக ஞலப்வனவீ தறியாம லாசவனா 
ரிசழ்மென லெவ்வாறியையு நீலாதிக் கவையின்றால் 

ழிபடிந் தெழும்பாளோர் துடியிடையை யோர்வீர£ 
),தியிலாழ்ம் தனையோவா ரணங்கேபென் நுடன்குளித்துப் 
ழியர்தோள் விம்தையெனப் பரித்துவலம் புரி யாதி 
£ழியரும் பொருளெடுத்து ம௫ிழ்வானிற் கரைவருவான் 

வியபந் திகணீமி லுற்றனசாண் கெனவொருவ 
)வியினல் லாருறுப்பி னணிசுட்டி யாட்கொருவன் 

[வயின்மூ வசைமலரு மலர்ச்தனகோங் கரும்பிதென்றோர் 

வைபயோ தசம்பிடி.ப்பப் பூசலவ ளூம்விளைப்பாள் 1 

(டு௩) 

(டு௪) 

(இடு) 

(Ge) 

(Ger) 

(௫௮) 

(9௧) 
    

வட்ட * எய்தல்-௮.றி.தல்,



திருநகசச் சருக்கம் 

உடுத்துளமென் றுகெனைக்தாங் குறுப்பெவையும் வெளிப்படலு 
மடுத் துவா வெள்குறும்ன் னார்குறிப்போரர் சேசாச 
மெடுத்துதவக் காளையர்வெற் நறிடைஈனிகண் டெடுத்த தல் 
கொடுத்திடான் கண்ணனிவர் குணம்பெரிதென் பார்சண்டோர் 

கற்பகமுற் கொடிகடழீஇச் கவின்வல்லி சாதமரூஉம் 
கற்பகம்பற் பலவீண்டுக் கஞல்வகையென். னெனமலராற் 
பொற்பகர்சண் பகஞ்செருந்தி முதற்றருக்கள் பொ. ஙிகாவித் 

பொற்பகமின் னார் செறிஈ து பு.தமலர்கொய் வான்புகுவார் 

கன்னு தலார் துன்னுதலா னடைமொழிசா யற்குடைந்த 
மன்னுமரா எங்காள கண்டம்வளர் சுகமஞ்ஞை 
முன்னுறவச் சுற்றிரிர் த மொழிரகடையா திகணிகழ்வாற் 
பின்னுமவை யுளவென்றே பேசவிளங் குறுங்கானம் 

_மட்டார்பூங் குழலார்கை மலாநீட்ட மேத்கொம்பி 
னெட்டாத மலா்க்கறிகர்தாங் இ சயர்புயத் தேர் errs 
கட்டார்கொய் செனகிற்பார் காணுரர்க்குத் சாம்வேறு 
பட்டோரப் படாதுபூம் பணைத்தருவி னிரைபோல 

பூக்களின்மே லாம்டுபாறிவாம் பூக்கருவ வீக்சமறச் 
சேக்குறுசைச் செட்டாத நஇிறல்காண்டு மெனமகளிர் 
மேக்குறுபன் மலாபறிப்ப வெகுளனமின் மென்பூவின் 
போக்கொழியப் பயன்கொண்ம னெனமைர்தர் புகல்கிற்பார் 

மாதாபுகு மப்பொழுதே மலருதவா தமர்செயலை 
பாதிரிகே ர௬ுதைச்திழித் தப் பசரவிரு பாதவமும் 
போதுஈனி தருமின்னா புரிந்தாரை யொறுத்தலவர் 
மீதுறஈன னயஞ்செய்து விடலெனுநூ லுணர்ர்தவாபோல் 

மதி.நு.தற்செவ் வாய்க்கருங்கண் மணிமுல்லை முகைமுறுவற் 

கதிர்மணிப்பூண் முலை.மின்னார் கவின்மணிமாளி கையமாச்,து 
விதுமுகவேர் முத்தரும்ப விரைச்தொடைசெய் திளையர்மனத் 
துதையளிகள் வனப்புமதுத் தய்த்தழுர்தச் குழல் சூழ்வார் 

நிறைமதியின் சிலைமாட நிலாமுன்றிற் பரியங்கத் 
அறைதருகா ளையரிரவி லொண்டொடியார் சமைமார்பிற் 
பொறைதரக்கொண்் டி.ம ததிர்நீர். Gun spl gi முறவமர்ந்தால் 
கழைகடலி லர௨ணையி னலர்ழகண்மார் பனையமர்வார் 

விண்ணிமிர்மா ளிகசைமடவார் வியன்கற்ப சச்சனிசொண் 
ண்ணமுதி னுகர்ச் அவப்பா ரு.றுசுவைத்தே மாங்கனியுண் 
டண்ணாரமங் கயருவர்ப்பா ரின்னமு.தும் பயிள்.றவற்றி 

ண்ன்ணுவர்ப்பு மற்றவற்றி னயப்புமுயிர்ச் குணமன்றே 

உரு 

(௪0) 

(௪௪) 

(௬௨) 

(௪௩) 

(௬௪) 

(௬௫) 

“(௬௯)” 

(௬௪). 

(௪௮)



oe பெருர்தோட்டத்து ௮த்தீச்சுசபுசாணம். 

அகந்கர் 

பெருச் தடவை யிடைககரிற் பிறங்குவகை வளங்களெலாம் 

மெரிச்துசைசெய் வாயவே சிறி தரசைத்தேன் போதியிலைப் 

Ong: eg யளவினியப் புனிதவக ஈகர்வளனோ 

விரி து எ௨ாம் விமலனருள் விளக்மெவா சிறி துரைப்பேன் 

மாடகிலா செய்குன்றின் வகைமோஃகி மலையெல்லாம் 

பீடுறுசும் தரசாதன் போருள்பெற் றணிமையுற 

நீடிக3 தர தி.பாமுறெெம் பெறியென்று வாள &) if) 

மாடுறச்சூழ்க் துயரச் தாங்கு வயங்குறுமஞ் சமரிஞ்சி 

ஒருசண ம்பல் லா.பிரமோ -னைசெல்லு மொண்சதிரு 
'மொருதினமுற் ரனும் விரைச் தாக் சோடியறீண் டோங்கசலர் 
இருஃருர்பெற் றுயவந்து சேச்கின்ற தெனத்திசழும் 
"இருமலில் இதன்பெருமை செப்புவதென் வேற்னியாம் 

சோகாகம் பெரு$தோட்டச் குலககர்சார்ச் தீருள்பெற்று 
மாககக வினிமாமேன் வைகுதல்சார் பின் றியெனக் 
'சோகனக னண்டச்திற் குலவுபெரும் புறக்கடலிம் 
மாகனச DEP வர்த.ஃா்தாற் போன்மக;நி 

சுந்தரரா யசர்ச்கணித்சாய்த் தன்னுறப்பெற் ஈமையாலோ 
.விச்தமென வேழுலகின் மேற்ரென்றும் வழிவிலக்கா 
.தக்துகதிர் முதலிமையோர்ச் செழுகிலைய துவாரநெறி 
த5துபெருப ருணம்விஎக்கும் சனிமநஇின்மேற் காபுரங்கள் 

அட்சரநா டரையழைக்கு மத்துவரா குதியமுதோ 

தீர் சரமா மறையாது ர௩த வாரமுசோ 
FEIT யகனருளுக் துய்த்துய்ம். நின் வருகவென்றாங் 
குக்துமதிற் கோபுரமே லோங்குவிலோ தனடங்கும் 

அருணிறையொப் பிலாமுலைபா லண்ணலைக் கும்பிடற்சாங்கு 
வரு:த௩ரல் லாலென்று மாறுறுவா ரின்றெனினலு 
மொருவின்மதி லுறுப்பென்ன முரைதிறம்பா முறைநிறைர்த 
திரு 2தின்மேற் பொறிவசைசெய் திறலுரைப்ப த்ரி தெவர்ச்கும் 

போதுமாதர் விதி 

அரவுகரா மாடுமறைக் தணிமலாமுன் வெளிக்காட்டி 
மருவினர்மீ ளாதாவி வாங்ரூடங்னமாசு 
SIH cops சணியாதி கவின்காட்டிக் சாண்பாரின் 
பொருளூ.பிரா தியகவரு ம் பொ துமாநர் மறம்பெரிதால 

சிலைகுனிர் தம் கணையுப்தி த்துக் செவ்வலிகென் தெவ்விடையுச் 
தலை ரனிபாத் Boreas. ர் சதம்மையு?சம் வளைபுருவச் 
சிலைநிகிர்ச் த. கட்கணையின். ஜஹெரிசனத்தாற் சாலில்லிழச் 
தலைகுனிப்பர் சலிப்பமறச் தலைச்சடையின் விலைச்கொடியார் 

(௬௪௯) 

(௭0) 

(௭௪) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(எடு) 

(௭௪). 

(ee)



° தருகரச சருக்கம், 

சலனமறக் கட்கடையாற் சகமுழு௮ மயல்புரிர்துங் 
கலவிவரை அ௫ல்புனைவார் கண்ணெல்லா ம௫வரைவா 
சலகில்பொரு டினங்குவிப்பா ரறச்தாரோர் சிறி துணரார் 
வீலைமகளிர் முயற்சிதிரு வினைாக்கு மெனப்புசல்வார் 

என்புகறித் இகொய்பின் பிதழ்கிழிதன் குரு இசுவைத் 
தென்பளித்த செனக்களித்தாங் இர்தியங்கா ளையர்சலப்பின் 

மூன்பளித்து Yt grail *முன்பினரின் பெனக்சளித் அ 
முன்பிழர்தும் பொருளிழர்தும் முன்கடைகுழ் வார்செருவில் 

அழிவற: பேரின்பரிப மளித் துடன் முன் பாவனையால் 
வழுவறக்கொள் வார்்திறலின் மைந்தருடன் முன்கவர்க் து 
மழிவுறுசிற றின்பு௦௫௬ ளாதவர்பாற் கொண்டிரித்தும் 
பழு கினரென் றவரொறுக்காப் பாத்தையர்வல் லபம்பெரிதால 

லிழியாலு மொழியாலும் விரையாலும் புரையார்பாழ்ங் 
குறியாலும் ஈரியாத கொடியார்பல் பொருள்கவர்ச் தூ 
மொழியாதய் வுறுப்.ிணி2லா நிம்மியு ராங் குதவாரிப் 
பரியாரை விலைமாத ரென்றுலகம் பகாரமென்னே 

ஆவணவீதி 

காளிலத் ரர் நாட்டுவிளே ஈவிலரும்பல் பொருள்களுமப் 
பானி றத்டுற் பஃறீவிற் பெவத்தின் மரக்கலத்தின் 
வானி மத்தி By b A) LE வரு oy 1 Th OR som mb) grat 

மொெனிலத்த மாடஙகிரை விரியிரபாற் பீடிகைகள் 

சென்னென்முதற் பல்வகசைய செணுய/ வெற் பினமொருபாற் 
கன்னனறுங் கனிபுஇய காய்கிழா ங்கு வகையொருபாற் 
சொன்னகவ மணிவகைய தூய்ச்ஈடர்க்கு வாலொருபாற 
பன்னரிய பல்வகைய பயிலுமணிப் பகுப்பொருபால் 

மலர்தளிரின் மென்பட்டு வகையொருபா லணுவினுநுண் 

பொலனிமையம் பரவகையின் பொற்பொருபாற் காற்பாச 
ஈலனிறை நுண் ணிழைதெரியா நாகவகை முயாருபாற்கம் 
பல வச சத்துப் பாயவிதா னம்மொருபால் 

பருவக் குவசுவைப்ப பளகறவுண் பனகறிப்ப 
லிரைமிகுமை வகையவுணா மெய்க்களப லிசமொருபான் 
மருமலர்வா சிகைபிணையன் மாலைகரோ டிகைகண்ணி 
தெரியலிலம் பகஞ்சாம்பூஞ் சிகழிகைமுன் வகையொருபால் 

அடுத்தவர்கட் கிடையரு தளித்துமேன் மேற்பொருள்கண் 
மடுத் துலவாக் கஇழியெனவே வயங்கிடுமச் நியமத்தி 
வுடு த்தணிமின் வுகைநியமத் துவணையும்வெள் குறப்புனைவார 
ட தாடுத்தல்கொள லணு,த்துணையுங் குறைதன்மிக லறப்புரிவார். 

eee Caen nT டம் ய me tees - வெட eee ee ee ee ne ae 

மூன்ப--வ லிட் 

(௭௮) 

(௭௯) 

(௮0) 

(௮௧) 

(௮௨) 

(௮௩) 

(௮௪) 

(௮௫) 

(௮)
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௨௬ பெருற்மிதாட்டத்து அக்திச்ச புராணம். 

துன்னுசணக் கைந்தொசையெட் டுணைபிறழா வகைதொகுப்பா 
ரின்னபொரு டருகவென வியம்புரையல் லாலுண்டோ 
வென்னவினா வுரையுமதற் கெதிர்மறைய மென்றுமிலாப் 

பொன்னகரும் பொருவறமேற் பொலிகியமம் புகல்வரிேேெர 

Gaming 

பிரமன்முகம் புப்தொடைகாற் பி தந்தனா, ற் சாதிகளிரற் 
பிரமபதச் சூச்தொரே பேணிமுச்சா , தியும்புரக்கும் 
பெருமையாமே ழித்தொழிலாற் பிறவுறுப்பெ லார்சாங்கும் 
பெருமைய து பதமேயப் பன்னவாசர் (pom cores 1 

காலிலையே னடையொழியுக் காத்இாம்போல் வளரன்னப் 
பாலிலையே ஓுடலொழியும் பல்லுயிரு மென்றிரங்கிச் 
சாலிமுதல் விளைத்துதலிச் சகமுழுஅம் புரர் துரிய 
நர்லின்முறை யொழுக்குதிற னோன்மையர்குத் திரரம்ம 

வேளாள ரெனும்பெயரே விளக்குமிவர் கொடைப்பெருச்கம் 
தாளாண்மை யுழவினுமேற் சாம்பசிவ மலாடிக்கே 
யாளாசெ இவார்ச்சனைமா கேசாரபூ சாதுயெலா 
மீளாத போன்பின் விளை த்தின்பே இளை த்தமர்வார் 

காராள செனப்புலவர் கவிரிறையப் புகழியற்கைப் 

பெசாளர் கருணையினாற் பிறங்குலகெ லாம்வளர்க்கு 
மேசாளர் கொடையாதி யியலறமே யணியாக்கொள் 
சராளர் வேளாளர் இறம்புகல்வா ரெவரம்ம 

அரிளைசை மாறா்முனை யவொர்வா யிலார்மூர்க்கர் 
பொருவில்கலிக் காமாகோட் புலிதாயர் கஞ்சாறர் 
தரிசில்விறன் மிண்டர்செருத் துணைசத்தி சாக்நியர்தாள் 
கரு துறுசேக் இிழாசொடுமெய் கண்டார்முன் னிவர்குலத்தோர் 

| omF uk as 

தனவணிகர் பூவணிகர் தகைசாலுங் கோவணிக 

செனவணிகர் முத்திறத்தா ரிம்மூன்றுஞ் சிறப்பெனினு 

மனவணிய வியாபார வகைபொதுவா மேற்கொள்ளு 

மினவணிகர் திருவீதி யிந்கிரைவா ழத்தாணி 

உலகுபல பெரு ஞ்செல்வர்ச் (தவானுரை சனதனிி 

மலரிவவூர் வணிகரிலோர் மகப்பணிக்கு மொலவாதால் 

விலகுமவன் றன்னையவ மேயவள வினினுமிவர் 

நலனுணர்வார் புகலாமே னவிற்றுவதெங் கெவரபெருமை 

வருபொருளோர் முர்இிரீயின் வரையெனினும் பராமுகமா 
யொருவவிடார் கோடியினீட் வொமறையா யொருகோடி 

பொருளெனினு முச்தஇரியிக் .புன்மையதசென் றேகாளுக் 

திருவருட்சுர் தரகாதன் நிருப்பணியா இகட்களிப்பார் 

(௮௭) % 

(௮௮) 

(௮௩) 

(௬0) 

(௬௧) 

(x) 

( 45.) 

(௬௪)



௪
 

1(நகரச்சருக்கம், 

பொதுசசிறப்புச் தொழிற்குயிரிற் புகல்வேத சிவாகம நூற் 
பொதுச்சிறப்பு முறையோதிப் பொருள்சிவனே மெனி நுணிச் து 
பொதுச்சர்கி சனிச்சைவ பூசனைமுற் புரிர்திறைவன் 
பொதுக்கருணை சிறப்பருளாய்ப் போந்து சவப் பெற்றுவப்பார் 

அம்மையே யென்றழைப்ப வடுத்தாற்போற் றிரைப்பாட்டி 
மூம்மையா லுலகாண்ட மூர்த்தியிலை யென்னாச 
மெய்ம்மைபியற் பகைநீதி கலிக்கம்பர் வெண்காட 

செம்மையா ளுறப்2யோம் 5 விருச் தவச்சர்த் திவர்குலமே 

இகாசவீத் 

முன்னவர்பின் னவராயு முன்னவாமு னென்னவரு 
மன்னுற தத் தம்மரபின் வழுவறஈன் கொழு 
னின்னருள்சார்ந் அபச்செலுத்தி யிடரரீக்கு இடன்மேற்கொ 
ணன்னர்புரி மன்னவாத ஈலத்ததீர் சொலசத்தகுமே 

பன்னர்வலி । waa ay SU வத்கிறன்மு னில்லாவம் 
முன்னுவலி மாதேவன் முன்னருரு வெனழரன்றா 
ஞன்னுசப ரியைமியதம் முயிரச 5 (6 01 5) யெனப்புரிவா 

ரின்னர்முனர் தெய்வலிமற் மஇிறுமவலிதான் றலை2யடிக்கும் 

. இரு ஜான சம்பம்தர் FORE ள்கூர் நெடுமாறா 
ருமானி யார்கம்பி த BIG BS STM புகழ்ச்ே சாம 

அருவார்செங் கட்சோழ ரிடங்கழியார் செய்யமனு 

இருமுறைகண் டாரனபா யரைமுனரித் இருக் துலத்மிதாா 

மறைமுறைநாற் சாகியான் மாலயனிர் தானெனுமம் 
முறையுறுசத் திரியமா௮ுன் முழு துலகோம் புதனமுக்க 
ண்றைபரு ளா த் (Tp BH DIOP றிவஉரச ௬ுருவாயித் 

தறைபுரகத மெனிலினியாஞ் சாற்றுவதெங் இவாபெருமை 

(வேதியர் வீதி 

பிரமன்முசம் தினிற்றோன்றிப் பின்னவாகும வரைய த 
முரிமைபெறு சகோதராரென் றுகனிட்ட முறைபேணி 

விரிமறையோ தறலோறு வித் த்தன்மு த aur a) grip] oor ௪ 

மருவியுயிர்க் இதமேசெய் மறையவர்லீ திகண்மலிவ 

மகம்வளர்ப்பார் மறைவளர்ப்பார் மகிவளர்பைங் கூழ்வளரப்பார் 

சகம் வளர்ப்பார் புரவலர்கோ றனைவளர்ப்பார் மனைவளர்ப்பார 

நசம்வளர்பார்ப் படுபாக னகைவளர்சே வடிக்கன்பே 

யகம்வளர்ப்பா ரருள்வளர்ப்பா ரறிவரிதிங் கவர்பெருமை 

காழிமணி சண்டேசர் கலையர்பசு பதிபூசல் 

வாழிஈமி ஈந்திசோ மாசிசிறப் புலிகக்கர் 

குழிசையப் பூதிசிறுத் தொண்டாகண நாதரொடு 
-*மிமறைப் பந்தருமா பதியத் தருமரபோர் 

9? of 

(௧௮) 

( 4%) 

(௧௦0) 

(௧௦௧) 

(௧௦௨) 

(க 0௩) 

(௧௦௪)



௨௮ பெருர்கோட்ட தீ தீறு அத்த DEF OI TIM LD. 

ஆதி சைவர் விதி 

பிரமனிலு காற்படிமேற் பிறங்கியரு மறைக்குமிராம்ப் 
பசவுசதா சிவழுகோற் பனச£ல ராயுலகின் 
மசபினினாற் சாதியாக்கும் வயங்குசிவ தீக்காதி 
தருமதஇிகா ரப்பெருமைச் சிவத்துவிசர் குலந்தழை க்கும் 

எனாஅதியான் மனையாதி யினைத்தேக சரணத்தை 
யெனாஅதியா வையுநீத்த விருந்தவத்தோர்க் கருள்சிவனே 
யமனாஇிசைவ னவற்கணுக்க ராயென்று மொருவா$க 
லனாதிசைவ ரிவர்பாற்றே னையரிவர்பாங் கருள்பெறுவோர் 

மறையவாமா சைவர்பு வலர்வணிக ரன சைவர் 
திறைவளர்குத் இி.ரரவார் தூாசைவ சென்றோ.து 
நிறைசவசம் பந்தசல நிகழ்சைவச் திருப்பெயர்கள் 
பெறுதலிவர் சிவதிக்கை பேணியரு டலினன்் ரோ 

தம்பொருட்டுஞ் சகமனைத்துர் தர Pour BBS சபரியைசெய் 
தும்பருகாம் புவனியிற்போ யுதியாமை வர! 'தேகாள் 
வம்புறலென் னெனப்பரிந்து வந்தியட்பு ௪. துய்வா 
னிம்பருள சிவாலயமெல் லாம்விளக் யின்பு ற.வார் 

சிற்றறிவோ ர௬ரையொதுக்கி மறைப்பொருண்மெய் சிவாகமமா 
முற்றறிவோ னுரசையாலம் முதல்வனுமா பதியேயென் 
அந்றுணார்தே னையபசுவா மும்பாமத வம்பொழியக் 
தெற்றெனச்சுத் தாத்துவித சித்தாந்த முறைநிறுப்பார் 

உலகுயுமா சிவனாடி யொளிரநிழலை யழைத்திடப்போர 
திலகியசுர் தரர்சடைய ரிசைஞானி புகழ்த்துணையா 
ருலகுயமுப் போதுமா னுருத்தீண்டு திருக்தொகையோ 
ரிலகுமரு ணகச்திமுமனோ ரிவார்குலத்தி னவதாித்தொர் 

மறைமுறையா யினும்பசுவின் இபைசகொண்மசம் விழையாதம் 
மறைமுதல்வ னதன்டொருள வடித்சருள்செய் சிவாசமத்தின் 
முறைசெய்சிவாச் இனிவளர்த் து முப்போதுர் திருமேனி 
முறை ண்டி மடவளர்ப்பார் முதுகிறப்போ அரரெவரே 

தீநுமடாலயங்கள். 

_ஒன்றுணர்வா .னிரண்டறமூன் ரோச் தசன்று சர்னெறியி 
மின்றெழுத்தைர் தெணியாறு £.த்தெழுபெண் குணச்தொன்பா 
னன்றுருவா யவைகடத்த நாதனையே பத்தரா 
Quer gual enipé திழூர்தவஞ்செ மிருக சவர்வாழ் மடங்கள்பல 

் திருவருள்சேர் குருவருளாற் ௪ சிவசமயப் பிரவேச£் 

திருவருளுக் தீக்கைபெறீ இச் சிவாலயா இயிற்புக், தூ ட. 

இிருவலகு இருமெழுக்குத் இருவிளக்குத் திருமாலை 

இருவருட்பாச் இ. ரஉனாமுற செய் தவத்தோர் மடங்கள்பல 

eee ak rene epee = 

§ 8 நலன். ( இயெனப் பிரிக் க்குக், 
eer eo 

(௧௫) 

(௧௦௯) 

(௧௦௪) 

(௪௦௮) 

(௧௦௯) 

(௧௧௦) 

(௧௧௧) 

(௧௧௨) 

(௧௧௩1 

வ ப்ப ப்ப ப பப பப்ப பப்பட் ழி)
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சீமபவிசே டங்கொடுபூ சணைத்திரலி யம்முறைசேர்த 
தீமைதருமைஞ் சுத்திபரிர் தகம்புறமு மருவுருவ 
நிமலசதா சிவார்ச்சனையி எினைப்புமணத த் தாழில்ல (pau 
தீமமறச்செய் புத்தரரார் கனிக்கொண்டர் மடங்கள்பல (௧௪௪) 

ஆதார மோர் இிடைபிங் கலைஈழுனே யா Lit gg. 
போதாமற் [ரி ராணனடுப் பூரித்து மூலவனன் 
மீதார விந்தமுதாரர் தகத்தினரு மேனிரினை இ 
மாதேவ னுருப்பெறுஞ்சா தகயோகர் மடங்கள்பல (௧௧௫) 

புறமி/துமற் றகம்புறமி தகமிதென்றோர் போதமற 

வுறுசரியை இரியையோ குவைகடந து சிவமயராய் 
நிறைசிவமே நிலெமுமா நிதரிசன் நிரர்.தரராய்ப் 
பெறலரிய Pageants பெரியவர்வாம் மடங்கள்பல (௧௧௬) 

அருமறையின் இடைகள்பல வதன்றெளிவாஞ் சிவொாகமச்சீர் 
LIANG னாலயங்கள் பலமகசேஏ சாத்தொடாபே 
விரவியமா கேசரபூ, சனைச்சாலை விப்பிரரூண் 

மருவுறுசா வேயுமேனை வளரறச்சா லையும் பலவால் (௧௧௭௪) 

௮ரனமலன் நளிதிரும டாலயங்க டொறுகாளு 
முரியசிவ புரானாதி யோ துகர்கேட் குகராங்குப் 

புரியகத்தொண் டரைமேலும் புகுவாபைச்சிவனெனவே 
இரிவறக்சண் டமுதளிக்கும் திருக்குலத்தோர் பெருக்கதிகம் (௪௧௮) 

திநக்கோயில். 

இன்னனபல் லணிலி௫ி யாயவையுள்ரு மிசம்ச்செறிவின் 
மன்னவினிர் ஈகரவனி மகளிசய கமலமதே 
யன்ன தளாப் பட்பொகுட்டே யடைஈதவர்கண் டவராதஇச 
சென்னெறியோர்க் சனூ.இமலத் திருச்சோயித் , (ுருக்கோயில் (௧௧௯) 

சிவார்ச்சனையில் வீதிகோத் இரமதின்மூன் றியற்றுசெனச் 
சிவாகமஞ்சொன் மனுமுறையே இகழ்தாவிங் கமைந்ததெனத் 
தவாதொளிருஞ் செம்பொன்னாற் சமைர்தரம்வா வைகெல்லார் 
தவாதளர்.து சென்மதில்சள் சார்தருமத் இருஃ£மே காயில் (௧௨௦) 

இறைபுரிரிச் இரகத் தச் கேற்புறவில் லங்கமாய்க 
கு௮கனமுன் னீண்யெர் துங் கோபுசமே*லனுக்கரச தீ 
அறையிலிங்க தூலமாய்த் தொமப்பெ அது மெனமேருப் 
பொலைபலவாய்ப் புச்செனச்கோ புரங்கண்மரூஉக் இருச்சோயில் (௪௨௪) 

அடுக்கடுக்காய் மேன்மேல்வா னமருலகச் தமரர்களவ் 
வடுக்குலையர் அலகொடும்போர் தீயிராவ சேச்சுரனறா 

, எடுத்திறைஞ்ச வமயமுரூ தவற்ரூழ்ந்து நிற்றலென் 
மிவடுக்குதிரு மாளிசைசசோ வடுத்தமரும் திருக்கோயில் (௧௨௨) 

சிசி ப ee eee ee ee cee ee ee nee a 

+ கோபுசமாயி 'ருப்போமர்னால் உயர்தம் என்ப்பொருள் கொள்க,



. “7d 5 . உடு . 

௨0 பெருக 2தாட்டத்து அுக்திச்சபுசாணம், 

வேதவொலி சிவாகமச்சா விளக்குமொலி தமிழ்வேத 
ச தவொலி மெய்கண்ட சித்சார்த சிவஞான 
போதவொலி சிவகாமப் புனிசவொலி பல்லியச்சீர் 
தவொலி முதலென்றுங் இளர்தருமத் இருக்கோயில் (௪௨௩) 

அனவரத மகத்தொண்ட சாநியளப் பிலாமேனிப் 

புனிதவள நீற்றொளியாற் போற்றுறுபல் பேற்றொலியா 
லினியசிவா னர் சவெள்ள மிடையரா தெய் துரர்க்குத் 
இன முதவு இறங்காட்டிச் இசழ்சருமத் திருக்கோயில் (௧௨௪) 

Gasm 

இன்னதிருப் பெருந்தோட்டத் தெழிற்கோயமி லத்தீச மென்று வாக்கின் 
மண்னவரீற் றீச்சுரப்பேர் வரிசைஈஈ ரிராறின்மேல் வைத்தோ தற்றாற 
இன்னனைய விதுதுவா சசாந்ததல மேயாஞ்சுக் தரநா தப்பேர் (யாரெ 
துன்னுறச்கொண் டிறையுமிது துலக்குமெனி லிதன்பெருமை சொல்வார் 

௮. இருலிருத்தம் ௨௭௭௬ 
oO” திநநகாச்கருக்கம் முற்றிற்று. 

மமதை அவவ அடு 

  

தைமிசாரணியச் சருக்கம். 

மாமரு கமல மேய வானவன் சவுன காதி 
யாமரு முனிவர் கோற்றற் காமிட்: மருள்கென் றேத்தத் 
தேமரு தருப்பை கேம செலுத்திடச் சென்று தங்கு. 
காமரு கார ணத்தா னையிச கான மென்ப (4) 

9055 கானத் 0 தன ம] மிருந் அ Carp DOC Lo ar vn ஞான் 

வித்தகர் சவுன தாதிமே தகு முனிவ ரென்ப 
வத்திரு மூஸிவர் வேத வாகம் புராண மாதி 

மெய்த்தகு நூன்முற் ரோர்ச்து மெய்ப்பொருட் டுணிவு கண்டோர் (௨.) 

9 . க 7 ட 3. 

சரியைஈற் நரியை யோகஞ் சாதரு ஞான நான்கே | 

கருதரும் பலராய்ச் காயாய்ச் சனி;பதாய்க் கவினுற் ராற்போற் 

நருபரம் பரையின் மோக்கச் தருமெனச் கொண்டோர் தாசர் 

கருதுபுத் இரசே சாத கப்பெயர் சகப்பேர் வாய்ந்தோர். (௩.) 

முற்றுணர் ஞான வாய்மை முதிர்ச்சியின் றெளிவா லீசன் 

பொற்றுண ரி.தழி வேணிப் புராரிகா மாரி நீல 

விற்றுணர்ச் களத்த னேமெய்ப் பகியெனு மெய்ம்மை தோது 

மற்றுணர் நெறிப்பு காது வழிபடு நியம சீலர். (௪) 

மற்றவர் நியதி யாக வைகறை யெழுஈ து கான / 

முற்றிவெண் ணீறு சண்டி முழுதணிர் தைர்தெ முத்தே / 

பற்றிரன் மூறைசெ பித்துப் பரவுமுக் கரண மொன்றாயக் 

கழ்மைவே ணியற்பூ சித்துச் சவின்சில மகங்கள் செய்வார் (ரி



கை சொசரணியர் சருக்கம் ௩௧ 

அனையவர் சைவ வாய்மை யருணெறி நிற்குஞ் £லஈ. 

தனையுணார் தாங்குச் சூத தபோதனன் சாரச்தா னன்னான் 

வினையறு பூதி கண்டி விளங்குமெய்: வேடங் கண்டார் 

நினைவினு முந்திச் சென்றார் நிலனுறப் பணிர்தெ முந்தா (௬) 

அருந்தவர் புராண மாதி யருங்கலை யமுதே யென்று 

மருந்தவன் வதனமோக்கி படிசளீங் கணுக முன்னா 

ளிருந்தவம் யாது செய்தோ மென்றமைத் தெய்தி யா௩்க 

ணிருக்தவண் டவிசி னேற்றி யிறைஞ்சின செழுக்து நின்றார் (எ) 

நின் றிடு சவுன காசி நிமலமா. தவரைச் சூத 

னன்றுவர் திறைஞ்சி யோது கான்குலே தாக மாதி 

தொன்றுள நூன்முற் ஜோரர்தீர் சொல்லுமா பதியே வாய்மை 

யொன்துறு பதியென் ரோர்ந்தீ ௬. துகடைப் பிடியாக் கொண்டீர் (ன) 

உம்பெரு மடமை யிந்த வுலகெலாம் பரந்த வும்மை 

பிம்பர்கோ காணு மார்வ மீரப்பலிங் குந்றோ மென்றா 

ஸணம்புய னனையார் கேட்டாங் சன்புநீடு முகமன் கூறிக் 

கம்பமின் மனத்துக் தூயோர் வினாவொன் ற கடாவ லுற்றார் (௯) 

நான்மறை வகுத்த நாலி னவிலுரை தெருள்பு ராணம் 

சான் மலி யீரொன் பானாச் சாற்றிய (peter oss 

மேன்மைகொள் சூத காத விளம்புமப் புராணம் பல்பே 

சான்மலீஇச் சவன்மா லாதி யவர்சிறப் பறைய மென்ப (௧0) 

வேறு [னையராக 

இவவகை புராணம் பதினெட்டுஞ் ௪ சிவனுக் கசைத்தல்போன் மாற்குமே[மற் 
ளொவ்வொரு வருக்குக் தலைமைதர் துரைத்தா லுமாபதி யொருவனே பதி 
றெவ்வகையோரும்பசுக்களென்றான் றோ ரியமபுதூ ந்பொருட்டுண்பென்னாக் 
திவ்விய சுருதி யாகம புசாணச் செம்பொரு ணம்புறத் தெளிந்தோய் (௧௧) 

சங்கைமுற் றகல வ௩்கையா மலகத் தன்மையி ஹ்ண்மையோர்ச் துய்வா 
னெங்களுக் கருள்கென் றிரரந்தனர் GS னிய௰ம்புமப் புராணங்கண் மறைக . 
டிங்களங் கண்ணி யோன்புகன் றனவத் திருமறைப் பொருள்விளக் குபப்பி 
ருங்கண மேயப் புசாணமே லிரண்டு மூரைபொருள் வேற்றுமை புதமோ () 

அம்மறை களும்பற் பலர்க்குமத் சலைமை யறையுமாக் காம்குப சாரக் | ழில்க 
தெம்முறை யெனின்மா லயன்மு.த லியாபா லீசலோம் புதன்முதற் ரொ 
ஞம்மிறை மையுந்தந் தவர்க்குல கடங்கி யுய்வகை யரஞரைச் ததுவே [னம் 
யிம்முறை யரச னமச்சனை யானே யிவனெனப் பிறர்க்கசைத் இடல் போ 

மிப்றகளாங் காங்குத் தியேயவா சகமு மாபதி யொருவற்கே வழங்கு 
மாப்(றமையா னாரா யணபரோ தியாதா வென்றலா லிச்சொலே பிறர்க்கு 

*லாற் றியேய சத்தம்வே றெவர்க்கு மாண்டுரு மையினுபச் கிரம 
..॥ சங்கா ரங்களி னனைய முதல்வன்€ ரேமுழங் குதலால், (௧௪)



KC. பெரு ந் 2தாட்டத்து ௮௧ 3 ச்சுரபுராணம், 

இருமறைச் இரபச் சென்னியா மதர்வ சிரசின்மேற் சிகையினிற் சிவனே 

யொருவனே தியேபன் இவங்கர Aasrap னுரைத்திடப் பட்டமா லாதி 

வருசரர் கியேப ரல்லரா கலில் வர்ச்சிக்கப் படுவர்முற் றிற்றென் 

றுரிமையி னா மூடிக்க முடிக்கு முத்திதம் துரைத்திடு இறப்பால் (௧௫) 

மேம்மறை நடுவா மொரமறை நடுவின் முழங்குமக் காண்டத்கி னடுவி 

லிம்மறைப் பொருடேற் ௮ருத்திரத்திடையே யிவைக்கெலாஞ்வேோத்தினமா 

யம்மையோர் பாகன் றிருப்பெய ராய வைஈதெழு 4 தேயிலங் குதலாற் 

செம்மறை யெவைக்கு் சம்மசஞ்சிவனே இகழ்பச படியென றெற்றம்.௧௬ 

ஆகசலின்மறைகள் பற்பலர்க்கிறைமையறையினு மெய்ப்பொருள் சிவனென் 
ரோசலின துபோ லுபப்பிருங் சணமா யுள்ளவிப் புராணமூ வாறுங் 
காதலி னாங்காங் கரியயற் இறைமை கழ, றிரை அணிபொருள் சிவனே 
சாதலின் னுயிர்கட் கொழித்தரு ணோக்கர் தருபசு பதியெனச் சாற்றும்(௧௪) 

அன்ன திங் கெவ்வா றெனிற்பரு பதிக்சே பையிரு புராணமிச் இலங்க 
மன்னு? ரிதனா லிவற்றின் மான் முசலோர் மாண்சிவ லிங்கபூ, சனைசெய் 

அன்னுபே றடைந்ச கலர்சலக்் தோறு மொளிர்தலான் மால்புசா ணாடி 
யின்னரன்டிறப்பு மிலங்கலாலனையர்க்கிவன்பணிவிசைத்கதிடாவிதனால்(௧௮) 

கூறுமீ ரொன்பா aha முதலே கொண்டனவென்றனன் ரூதன் 
ஜேறினர் சவுன காதிய ரின்பர் தேக்க ரூச்கமேற் றிகழ்க்தார் 
விறு காழி! மணியம்சென மறையின் விதம் துரு சன்னெஸி மாலைக் 
கேறுடை.. முசல்வ னேமுத லென்றே சொல்லென விரைக்சஃதிலக்கும் () 

ஊ்கமேற் Glan. 5 ey sor on) புறுவரவ வுறுவஞ னன க்தை 
கோக்கிநின் றடி2க ஸிக்கருள் ஈங்கை நாக்கின் Doe ஜீனை சென்னி 

மீக்கொளு மனை 8 புரா wer துள் ர் ஸிளங்கு?ிர்ச் SAG SS Sl விமலன் 
பேர்க்கொள்சங் Flam sul ae ou sar oT EO தம் பிரானருண் மான்மியம்பேசி 

(று, 

அன்ன தன்பினர் யோகரா தன்சிறப் பறைந்தாய் 

பன்ன ரும்மூக மிடையரா அளாைப்பினும் பரம 

னன்னர் மான்மியம் வினாய்மகழ் ஈசைமிகு மெர்தா 

யென்ன வேண்டினர் செவிச்கொட கூதன்மே லியம்பும் (௨௧) 

அன்பு மாருட் பெருக்கமு முருக்கமு மளவா 

'வின்பு மிக்குள நீர்விழைர் சதெனைத்தொடக் இதுதான். 

நன்பு விச்கொரு வைப்புமாய் நஈயக்குமெவ் வெவர்க்குந் 

துன்பு நீக்சியின் பளிப்பதாய்ச் சொலச்சொலச் சுகமே (௨௨) 

எனக்கு ஈல்கிடு மாதலா லியம்புவன் கேண்மின் 

முனர்ப்பு கன்றவெண் காட்டுமான் மிய்த்தனு மதர் ' 

தனக்கு ரைத்திடு சான்றசோர் தலமுள தது.தான் OA 

மனக்கு நும்பொழித் இிட்டகா மியமெலாம் வழங்கும் கு



கைமிசார ணியச்சருக்கம். (அ. 

என்று சாற்றியப் பிரகதுப் யானத்தி னிலங்குங் 
கொன்றை சூடிய வா துசெய் குஞ்சாத் துணை தாண் 
மன்றன் மாமல ரொப்பிலா முலையுமை மலர்த்தா ன த; 
ளென்றும் வாழயி ராவதே சன்கழ லிறைஞ்சி, (௨௪) 

அனைய மாதவ ரானன நோக்கியர் தணர்சா 
ளினித ரைக்குவன் நிருப்பெருர் தோட்டத்தத் Be 
மெனமி குத்தசீ ரலகெலாம் பரவெழி னாமந் 

தனைவ இச்ததச் தலமதன் மான்மியர் தன்னை. (௨௫), 

வேறு. 

தன்னடியே குறித்தெவருங் குருத்துவங் கொண்டுவப்பவருடக்து கல்லா 
லின்னடிவாழ் குரவனுக்குங்குருவாடச் சவகுருவென் றிலங்குஞ் செவ்வேள் 
பொன்னடி. தா ழ்ந்செர்நா ஓம்புரைசபத்தேர்க தளமலயப்பொருப்பன்முன்பு 
மன்னடி.தாம்மாதவாக்குவழங்கிெனனவ்வாறுமக்குவகுத்துமென்றான. 

நைமீசாரணியச்சரக்கம் மறறிற்று, 

ஆ திநவிநத்தம் ௨௭௨ 
Rare RS 

தலமகிமைச் சருக்கம். 

சா தனர் இகழ்ர் செக் தமிழ்ம ணா சீ 
ரதன மலயமென் மோது வெற்பின்வாழ் 

சந்தன தருள்பெறு கருணை மாமுனி 
கந தன பெனக்கொண்மா தவர்க்கு ரைப்பனு Me (௪) 

பூமியிற் பொன்மலைப் புகல வாசியி 
லேமி( கு காவலர் தீவி லெண்டகு 
காமிகு காவிரி வடக்கின் கண்ணஅ 
மாமரு சீர்ப்பெருர் தோட்ட மாகா, (௨) 

காசியிர றர சவெண் காட்டிற் சரண 
சாசையி TCM GT BN GOETH CONT FH 

பேசுறு கலங்களுண் முதன்மை பெற்றது 
வாசவன் பணிபெருக் தொட்ட மாகா. (௩) 

வரமிகு மு.தீரியின் முல்லை வாயிலு 
முரமிகு ழ்சதிசையுசதி தென்றிசைப் 

ப ப் 8 உ ் 

பரனமா பல்லவ னேசம் பச்சிமத் 
தீரனமர்ம் தருளுகாங் கூரு மாங்குற, (௪) 

நாப்பணி னாயக மணியி னண்ணுமால் 

சேப்பா னுபிர்ச்கெலாஞ் செல்வ நல்கிய 

மிப்பபாலி சாதலின் வீற்றிருந் தருண் 

மாப்பெருந கோட்டத்கத் 2௪ மாண்பதி, (இ)



me பெருந்தோட்டதக்து அத்தீச்சரபுராணம், 

இயல்பினிற் பொன்னிதெற் கலங்கி யுத்த, 
அயர்மணி கன்னிகை யுற்றுஞ் சேறலா 
னயமிகு மூபயகா வேரி காப்பணே 
யுயவருள். பிரக தி தியான மோகங்குமால், (சு) 

இத்தல இிருவெண்காட் டெல்லை யாவினு 

முத்தம மாகுமீ சானத் ே தரங்கிடு 
மத்தகு சிறப்பினா லவ்வெண் காடுசெய் 
மெய்ச்தகு பயனினு மிக்கு ஈல்குமே, (௭) 

இதன்பெருஞ் சீர்த்தியை யிசைப்ப தெங்கன 
பமிதன்பெயர் நினைத்திடி னுரைட்பி னெய்தஇக்கா 
ணிதம்பெறின் வூத்திடி னியம்பு சாற்பதத் 
இதம்பெற றிண்ணமே யிருந்த வத்தினீர, (௮) 

வேறு, 

தலனிலுயர் இருவெண்காட் டிறையீ சானச் தலனிதன் 2 ர௬ள்ளபடி தான் 
முற்றோர்ந்த, ஈலனிதனா லித்தலங்கா ணசைமிச் கூர்ந்து ஈவில் ஸஞ்சச் குரோ 
சத. த ணண்ணப் பெற்ற, பலதலஞ்சென் றுறுவமெனும் வியாசங் காட்டிப் 
படார்ர் தமையோ டாண்டுதொறும் பரிர் த வரதே, யலகிலயிர்க் கருடீர்தத 
விழாவுங் கொண்டாங் சமர்ர்தருள்வா னெனினிதன் சீரளப்பார் யாரே. (௯) 

வெறு, 

இயலாச் செயலை விரிச்காம லிம்மட் டமைதல் பழுதன்றே 
யயலோ செவர்க்கு மித சலச்€ ரகலம் புகல வரிே தீயென் 
அயவே யுலகந தமிழ்விரித்ச வுறுவ னு.றுவர்க் குசைத்தானப் 
ப.பனாற் பகர்ர்தேன் சிறிதறிந்த படியென் றுரைத்தான் பகர்குசன், (௧0) 

கலமகிமைச் சருக்கம், முற்றிற்று. (ஆ திநவிரத்தம் ௨௮௨) 

ரச தீர்த்தமகிமைச் சநக்கம். 

தலத்தின் மகிமை யொருிறி த சாற்றி னேமத் தலத்திர்த்தக் 
குலத்தின் மகிமை யினுஞ்சிலவே கூறக் கேண்மி Carer nas 
நலத்தின் மகமை யோர்ந் துய்ய நன்னூல் பன்னூ ற அபுலப் 
பலத்தின் மசமை வென்றகடோற் பவமா முனிவன் பரிந்தருளும், (8) 

தீர்த்த மிக்க வித்தலத்திற் நிகழ்ச் து மருவப் பெ.றுஞ்சிறப்பே 
கூர்த்த மேன்மை தாமேலுங் குலவு மகிமை புலவாயக்த 

தீர்த்ச மோைர் துளமேலுர் இரைவா ரிதியுஞ் சோர்சருளே 

கூர்த்த தீர்த்த மோராறு குலவ விளங்கும் பெருந்தோட்டம். 6) 

௧.௫ முகச்தோடதோமுகமொன் ரச வாறு முசமேயென் 

றிர் ச வுலக மவைக்குவமை மியம்பு மிதுவோ பிரணவத்தோ 

டைந்தச் கரமே போன்மென்ன வருட்£ர் நோக்கு யநைகுவசே 
லந்த வளங்கொள் சிவ 5ர்த்கம் இசையாங் க..றற் சசையுமே, (s.)



Neos ஆ ட ட்ட 
Dl ஒலு ருக்கி, 

இவை பா சாறுக் குறுபெயர்தாம் யாவென் மியமப் 7 ciaubond de aor 
சுவைகூர் போதா யனதீர்த்தஞ் சுமுக தீர்த்த ரிந் நிரப். பார 

தஇிவிய திர்த்த மணிசன்னி தாத்ச மயிரா வதஇர3.த 
ஈவைதீர் வருண தீர்த்சமா நரமஞ் சொலினு கலக்கரு 2ம. (௪) 

முன்சொல் போதா பன தீர்த்த முனைவ னயிரா வதமகாதன் 
றன்சர் நிதியி லுறுமதுமுன் சார்ந்த போதா ! யனமுனிவ 

னின்சொ லருளி யாதரிக்கு மிை parser பூசைக் குரித்தாகத் 
சன்செய் சையிற்கண் டப்புனலாற் னீ ராட்டி யின்புற்றான். (௫) 

புனிக சைவ கொமணியாம் போ ar யனமா மூனிகண்ட 
செனிலிச் தீர்க மாண்பினிஈா மிசைப்ப தெவன் சுக் இிரவாரத் 
இதனான் னிடதி யுடன் மழ்டச் உவையைச் சினைத் தெரிசிப்போ 
ரினிய மகப்பே ரூ. தியெலா மெய்தி வாழ்வ பி. அ.வாய்மை. (௪) 

காண்பார்க் கருளும் வாசாடு சசணேசா லயத்தென் கிழக்கணித்தாய் 
மாண்பார் கணேசப் பெயர்த்த 1B 51 வைகும் யோக நாதமுனி 

சேண்டார் பரவு மக்களிற்றின் செய்ய பாசம் பூசிப்பான் 
பூண்பார் சுமக்கு மகிசுமுகப் புனிக னருளான் முன்கண்டான். (௪) 

அன்னு மந்ரீர் தினினாளுர் தோயக் கிடைப்ப த்ரி அமுனாண் 
மன்னு தவததார்க் கலத சின் மதியக் தோறுஞ் ச தாத்திசளி 

லுன்னி மூழ்கி னப்பலனா முயரா வணிமா ச அர்த்தியிற்றோய்க் 

தன்ன கணேசன் றனைப்பணி௰வாரச் கருளும் பலனோ வளப்பரிதே. (௮) 

இதனின் மமற்கிர் திரதீாவெண் சாட்டினிறைய மாரிமகத் 
திசனிற் பரவும் தீர்ச்சவிழாக் சொண்டாங் கருளு மிர்காளி 
லிதனிற் Gruso! ur பிரா.ற்பணிவோ ரிசவாழ் வளைத்து ்றைசரப்பெற் 
றி. தனிற் பொலியுள் எவர்க்காது யின்பு முவர்க்கு மின்புறுவார். (௯) 

Gam. 

இப்பெரும் தீர்த்த மேற்கி லெவ்வுல கத்தி னுக்கும் 

லைப்பெனப் பொலிந்து வைகு மணிகன்னி சைப்பொத தர்த்தஞ் 

சிற்பரன் கல்லா னீழற் றிகழ்தரு யோக மாத 

னப்பெரு முனிவர்ச் கமா எருளினாற் கண்டா னமமா. (௧0) 

சவர் சஞ் செயல்கட் கெல்லாஞ் செச்செய லனந்த கோடி. 

பாவன மதிக மென்ப பகரவும் வேண்டு மேயோ 

வாவன யோக நாத னருந்தவாச் காகச் சண்ட 

வன மேன்மை யாரே தெரிந்தினி இசைச்ச வல்லார், (6s) 

மாமணி கன்னி கைக்குண் மன்னவா ௫யினில் வைகும் 

தேமலி சிறப்பி னோங்க யிராவத தீர்த்த முன்னாட் 
காமரு வலாரி வேழங் கண்டு சோய்ச் தன்னீ சானச் 
தூமணி சண்டன் பூசை தன்பறப் புரிந்த தன்றே, (௪2),



௭ பெருந்கோட்டத்து ௮க்சீச்சாரபு. ராணம். 

காவிரி கல்லா னீழற் சண்ணுத றன்னை கோக்க 
யாவலி ஷனோற்ப வன்னா னழைஇமணி கன்னி OSES ORM 
மேவென விடுத்து வேலை வேந்தனே யேவ வன்னான் 
பூவுயப் பெருந்தோட் டத்துப் புகடமணி கன்னி போகுது, 

அப்பெரும் தடத் தட் பூர்வத் தடுத துநின் ஐனைய பொன்னி 
யைப்புணாட் தின்ப மேவி யதுமுதற் றடாக ரூபத் 
இப்பெருந் தோட்டத் சென்று மிலங்கிடு முவரொ ழித்தித் 
இட்பிய வருண தீர்த்தச் சிறப்பினி யுரைப்ப தென்னே 

இனைவுறீ இச் சகாரா தொட்ட விடத் துவர் மயமாய் நிற்குங் 
கனைகடல் பற்ப லாராங் கன்னிய சோடு சேரும் 
வினை யொரீஇப் புனிதை யாங்கா விரியையே sh guy an s 
தனையொரீஇ யனக மேயாய்த் தங்குமேற் சாற்ற வற்றோ, 

இத்தலத் தினிலு ர யவாசியென் றிருபாற் பொன்னி 
ஈத்துறப் புகலாற் நீர்த்த நாலிரண் டாகி யென்று 
uss னெண்கு ணங்கள் போல வனைத்துயிரச் கருளு மேன்மை 
யெத்தகை யோரு நேர்கண் டெய்துவ ரின்பே யென்றும், 

இத்தகு சிவ£ர்த் தங்க ளினிதுவக தடித்.து மூழ்கி 
யுத்தமி யொப்பி லாச முலையுமாம் பிகையை யெங்கள் 
சத்தயி ராவ தேசன் நனைப்பணிர் இட்ட இத்தி 
மு.த்திபெற் றுய்ச் து ளோர்தர் தொகையுகா மொழியொ ணாதே. 

வறு. 

என்றருட் குறுமுனி யிசைத்த தோர் தனர் 
அன்றிய வுவகையங் கடலிற் ரோய்ந்தனர் 
தொன்றுறு முனிவ சென்று சுதனே 
சொன்றிய மாதவர்க் குவந்து ரைத்தனன. 

நீர்த்தமகிமைச் சருக்கம் முற்றிற்று, 

ஆக திருவிருத்தம் ௩00, 

'மூர்த்திமமமைச் சருக்கம். 

உல்கெலா முய்வான் சச்சி தானந்த வொளிப் பிழம்பே 
யிலகுசே யுருவாய்ப் போந்த வெந்தைகா முறுமா ளுக்சன் 
றலைமைசார்ச் Hoag கும்ப சன்னெனுக் gage தான். மேலும் 
வலமுனி வார்க்கு மூர்த்தி மகிமையும் வழங்க லுற்றான். 

இர்தனத் தங்க பாலி னிழுதென மறைதர் தெங்கு 

மந்தணப் பொருளாய் நான்கு மறைகளு£ தொட்சொ ணாதா 

we srs suction லாதி யமசர்க்கு மறி,த றேற்றாச் 

சுந்தரச் சோதி யாடச் சுத்தமாய் நித்த மாகி, 

(௧௬ ) 

(5) 

(௨)



ர்த்தி மகிபைச் சர சதம், 

அருவமே ரூபா ரூப மவைசகடர் தகண்ட மாதி 
நிருமல மாகி யொனறுய் நிஇிலமு நிறைந்து நிற்கும் 
பொருள்சிவ னன்றே யன்ன பூரண னாயிகட் இன்பே 

தீருதிரு வுக்கொண் டாவி ௪றுகர ணாதி சார்ர்த. 

தன்மையால் யாமு மாங்குத் சநுச்கொடு சாரக்தா over 

ஈம்மையோர்ர் துய்யும் பான்மை ஈண்ணிடா வெனக யந்த 
செம்மையாற் சிவலிங் சாதி திருவருண் மேனி தாங்கி 
வின்மலி கோயில் சொண்டு டு வீற்றிருந் கருளு மன்றே. 

௮வ்வகை தலங்க டோறு மவிர்சிவ லிங்கம் தன்னு 
ளிவ்வரு!். சர்ச ரேச விலிங்கமிச் குயார்த தாகு 
மமவ்வகை யெனின்முத் தேவ ரூபமென் நியம்பும் போதித் 
இவ்விய மூலர் தன்னிற் றிகழ்சலுஞ் சான்றா மென்க, 

ஆதியி னடுவி லாகத் தயனரி யானா மென்றே 
Cun sore சிவலிங்கத்தி னுருவினை யுதசா னேனை 
மேதகு மூர்த்ிச் செல்லாம் விளம்பு நா லளவே யீண்டுப் 
போதியுச் தேற்று மிர்தப் புண்ணிய மூர்த்கிக் கம்ம, 

மூவரு மாகி மூவர் மு.தல்வனு மானோன் றேவ 

சேவனே யெணுநூல் வாய்மை தெளிதா விச்தலத்.தச் 
சேவமர் தருமத் ச சிவலிங்க சரர்த்தி சேற்று 
மூவா தாரு மூல முதல்வனாய் முளைத்செ முச்தே. 

அருண்மிகு மச்சு வத்தத் தணியயி ராவ சேச 

வொருவெ லிங்சங் கண்டோ ரன்னைய ௬தரங் காணார் G Os eo 
வருபெரு காமஞ் சொன்ஜனேோர் மலந்தெறு கென்று சொல்லார் 
திருவுரு நினைவார் மீண்டு செனித்திட நினையா ரம்ம, 

இத்திகழ் சுயம்பு லிங்கத் தன்பெயர் சுந்ச ரேசன் 

சித்சிசெய் யத சன்றான் றிசழயி ராவ தேச 

னத்தருண் மூகோச் தார காயகன் மெளத்தி கேச 

னத்தகு பிரக துத்தி யானேசன் முதல னேகம. 

Garp. 

ச.து.ா னயிசா வதநாதன் றன்பே ரொருகா லேனையதம 

பதியி லபுத்தி பூருவமாய்ப் பகர்ந்தா ரேனு மவர்க்கலகி 

னிதிசம் ததி ணோயின்மை நிறைபல் போக முதலான 
வ.இிக ஈலங்க ளிம்மையிற்றர் தம்மை யினபு மருளுவனால். 

அருள்கூ ரத்தச் சானெம்மா னனவ ரதசா நிததியனாய்ப் 

பொருள்கூர் தரவீற் றிருந்தருளும் புனிதத் திருக்கோ யிற்புகுஈது 

(or ) 

(௧0) 

தெருள்கூர் திருச்சோ தனிப்பணியே திகழ்சோ மயநீர்த் திருமெழுக்கே 

யிருடீர் தவளத் திருக்கோல மேமுன் னாய திருப்பணிகள். (௧௧)



உ, ரு « க ௫ உ * 

BD பெ TRO BT A BB) PBA HTT TOMI, 

சுடர்.நிக கொளிரும் திருவிளக்காத் தொண்டு இருக் தனப்பணிதண் 
சடர்புக் கமரு முடிக்கேறத் தொடுக்கும் விரைப்பூர் தொடை ப்பணிகள் 
சுடரதிக் கொளிரு? திருக்கோயி நுலங்கப் பு. துக்குர் திருப்பணிகள் 
சுடாமுூக் கணன்சீர்ச் தஸியெக்குக் துதையு நறுஈ தூ பப்பணிகள், (௧௨) 

அசச ன.பிரா வசமாக னருள்கூ. ரதுல குசாம் பிகைதா 
மினிய விழாக்கொண் டெழுச்தரு௭ லெழில்கூர் தரும மால்விடைவா 
சனமுன் னாவ சலட்சணமாச் சவினமிக் சோங்க வளரன்பால் 
புனித சுவண மணிகளின் புனைந்து புரியும் பொருட்பணிகள். (௧௩) 

பரவு செம்பொ னவமணிகள் பாங்கா யமைத் தப் பண்புறச்செய் 
இரவு பகலா பயொளிபெருக விலங்கு! இருவா பரணங்க 
எரவின் மணிழுன் விளிம்பார்த்கி யவிர்பி தாம்ப் ராதியவை 
மசபிற் புரிர்_து கணிர் துள்ள மகிழ்கூர்ச் களிக்குட் இருப்பணிகள்,  (aF) 

ஆதி யாய பற்பலமெய் யன்பி னயிரா வச௩ரசண் 
€த வனசத் தாள்ப£விச் செய்தர் Susan Sp sBart sar 
சாதனருள:ம் பெரும்பெறு காமா வளச்.தர கசமுடைே யா 
மோத லரிதாம் கைம்மாதிகத் கொருவா றுணர்வா ர௬ரமிகி௰கார். (கி) 

இன்ன பாகான் Cun Dol Ft arson ய்வ ற ற் way) Gi Or 18s 010) aor (5; 2 

மன்னு தர்க்கா neon வருமா யின்மை வளர்செல்வ 

நன்னர் மகப்பே ௱ாதிபெறிடு ஈலங்கடர் ஈமேஏம் இராாய்வாழ்ம் 

தன்னற் கரிய ே ரின் LY (pat கையா மலக.பிமித. (௧௬) 

என்று புகன்ற ணி.மாசலை கோற் இணையென் ப சுமுன் னிறைகண்டு 

மொன்று களிப்ப னுலகுரைப்ப வொளிரு மலய மூனியதகேட் உ. 

டன்ற முனிவர் மகிழ்கூர்க்கார் மேலு மலாவி ளாரொன்று 

தன்று சவுன் காதியர்க்குச் ரத முனிவன் சொற்றனஷல், (௧௭) 

மூா்த்திமகிமைச் சருக்கம் முற்றிற்று, 

ஆக திருவிருத்சம் (௩௪௭) 

Yo Bt ் இத்திர சு மதரச் சருக்கம் 

பொன்னுல களிப்போன் வேண்டப் புணரியை யுழுந்த மிழ்ச் தூ 

மன்னிலை நீர தாக்கி யாசமித் தனைய வேற்துச் 

இன்னருள் புரிந்தோன் மேலு மிர் திர சுந்தரப்பேர் 

ஈன்னிலைச் சரித் தற்சூழ் ஈற்றவர்க் குரைப்ப தானான். (௪) 

மதிகதி யிதழி வேணி மாதொரு பாக னன்பே: 

நிதியெனக் கொண்டு வாழும் நிறைதவ முனிவிர் சாண்முன் 
ம.திமிகு ரைவதப்பேர் மனுவமர் காலந் தன்னி 

னிதியொளி மிகுஞ்சு வர்க்ச-நிலச்தா சாய வேந்தன். (௨).
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தானவாக் கரசனாய சபாகனா மவுண்ன றன்னை 

வானவர் சூழச் சென்று வதைத்தமி சாவ தப்போ்த் 
தானமிச் கொழுகும் வேழற் Soot Sait அவணை வீதி ௨.௮ 37 
வானவர் சூழ்ந்து. யாண்டும் வாழ்த்துறப் பவனி வந்தான். 

அவ்விடைத் துருவா சப்பே ரருந்தவ முனிவன் போட்து 
கவ்விய சளிப்பி னாழ்ஈ.து களிறுகைப் பானை கோக்கித 
இல்விய வெந்த வீது Fuca சாத மென்றோர் 

செவ்விய கமல மிந்தான் மிறலர்கோனதனை யேற்றான். 

தேவரே யெனினஞ் செல்வச் செருக்கொன்றே கண்ம றைக்கு 
மாவதோ டசுரர்க் கொன்ற வகர்கைய முறிலென் செய்வான் 
(2தவதே வீசன் சூடு இருமலர் cal od Paes 
யாவையின் வணங்கா தேற்றவ் வானைமத் தகத்டில் வைத்தான். 

தி ¢ ர் த 8“ சீ 

அளையவம் புயச்செம் பூவை யறிவுகூர் தெய்வ வேழ 
நினை வொரீ இப் புழைக்கை கொண்டு நிலத்திலிட் டடியிற் றேயத்த 
தனையே யெனினும் போகூ.. மிடைப்படு காரற் மூலவ் 

வினையினீக் குவே சென்னி லிதியையார் விலக்க வல்லார். 

கண்டனன் மூளிவர் சோமான் கனன்றுளங் கொதித்து நீல 

கண்டனன் முடிப்பு னைச்த கமலப்2பா இதனா லாக்க 

முண்டென வுனக்களித்தா முடன்பணிர் தேற்றி டாய்மா 

லுண் தோன் மத்த கத்தி லுப்த்தனை யுணர் விலா தோய், 

சிவப்பிர சாத வாய்மைச் சிறப்பொரு சிறி தம் தேந்ருய் 

நிவப்புறுஞ் சுவர்க்க வாழ்க்கை நினக்குற்ற தெவனா லென்னாய் 
பவப்பெரும் புணரி யாழும் பாலுகைத் இிடிலென் செய்வாய் 

தீவப்பெருஞ் செவத்து ரோசர் தானுகரர் தன்றித் தரா. 

ஆதலி னமரர் வோச வாற்றுரின் னரசிழந்து 

பூதலச் கஇடையோர் வேர்சன் புதல்வனா யிளங்கா லத்தே 

பேதுறீஇ யன்னை சந்தை பிரிவுநீ இப் பன்னாட் டுன்ப 

மி.துறு கென்று ரைத்தவ் வேழத்தை மோகக் கூறும். 

மிருகயோ ஸனியிற்பி றர் அம் வேர்தனைச் சார்ந்தாய் ஞானத் 

இருவுறப் பெற்றாய் பெற்றுஞ் சறுவருஞ் செய்க லாத 

கருமமிச் சிவத் து ரோகம் சண்டனை யதனாற் பூமி 

மருலவிஈல் லுணர்வி ழர்து வனக்கரி யாதி யென்றான். 

“இன்னண மிசைத்த சாப மேய்ர்துள நடுங்கு வானோர் 

'மன்னவன் சகயத்திழிர் த வறுமையுற் றிழிர்தா னாயம் 
முன்னவன் கழலின் வீழ்ச் ௪ முனிவுறே லைய வென்னாப் 

பன்னரும் துதிய ற)த்சிப் பாவியேன் பிழை பொறுத்தி, 

Hn Fa 

இ 

(௫) 

(௪0) 

(௪)



௪ பெருக் 2காட்டத்து அத்திச்சாபுசாணம், 

அறிவிலாச் சறியே னென்றென் ற்டிக்கடி யிறைஞ்சி னான்பின் 
குறைதலிர்த் தாள்கென் ருங்குக் குறுகிய பிருகு முன்னோ 
ரறிகதி ரங்கி முன்னோ ரிரர்துபன் முறையும் வேண்ட 
மறிமழுச் கானைப் பேணி வரு தர வாசன் கூறும், (௧௨) 

முணிவிர்சா எமரர் காணீர் மொழிக்ததிங் இவன்டபா லுள்ளக் 
கனிவினா லன்றி நீதிக் கருத்தினை லுரைத்தி ரல்லீர் 
புனிசனெம் பிரான்்சே டததைப் போற்றுளுச் வெத்து ரோச் 
துனியனு பவித்தா லன்றித் தொலைவு தாத லாலே. (௧௩) 

உன்னிரா முரைத்த வண்ண முதிரும் புவியி லோ வேர 
தின்னெழிற் சசறாு யாண்டொன் றெய்திய வளவே தர்தை 
யன்னையைப் பிரிரது பன்னா எலக்கணுற் றருளா லீசன் 
றன்னடி பூரித தேத்திச் சார்தரு மெண்ணீ ராண்டி, (௪௪) 

திருவருள் கைதர் துய்ப்பத் தெவ்வலி முரு£கச் சாய்த்துப் 
பிரிவுற நின்ற மாசா பிதாக்களை ச் சலக்தின் புற்றாங் 
குரிமையின் முடிசூடப்பெற் றுலகெலாஞ் செங்கோ லோச?க் 
கரு துபல் போக மாந்திக் கயிலை சென் றின்பஈ தய்ப்பான், (௪௫) 

கடவுள்வெள் ளிபமவ் வாறே காட்டிப மாடப் பன்னா 
ளிட்ருற்றோ ரிருடிக் காங்க ஸணிடர்புரிர் 7 தீசன் சூலத் 
தொடர்பினாற் ஹஜொல்லை ஞானா தோன் றப்பெற் pep பூசித் 
அடனருட் கயிலை சார்சென் றுரைத்தன னுறையுள் சென்றான. (௧௬) 

வேறு, 

என்று தமிழ் முனியுரைப்ப விருச் தவத்தோர் ஈனியுவகை 
துன்றுமுளத் இனராகித் தொன்மலயத் துலகுய்ய 
வென்றுமமர்ச் தருளடிகே ளிர்இரன்பிற் செயல்யாதோ 
ஈன்றருள்கென் நிறைஞ்சவினாய் ஈயக்தவர்கட் குரைசெய்வான், (௧௭) 

இனியதபோ 'சனமுனிவி ரிருங்கடல்குழ் புடவியிடை 
ஈனிமிகு£சீர்ச் சோணாட்டி னனிலஞ்செய் தவப்பயனென் 

றெனைவருமோர்ர் துவர் துரைக்கு மயல்பினனா, யவனியெலாக 

தனிபுசந்து கோலோச்சும் தகைமையனோர் திறல்வேந்தன். (௧௮) 

சொற்றவிவ னேமாங்க சோழனெனப் புசழ்பெயரோ 

னற்றவத்தோர் துணையாவா னானிலத்தோர்க் குயிராவா 
ன ற்றவர்க்கோர் நிதியாவா னருளினுக்சோர் கலனாவான் 
புற்றலாச்சோ ர௬ருமாவான் பானடிச்கோ ரன்பாவான், (௧௯) 

இன்னன?ர முடிவேர்த னெழிற்காஞ்சித் தருகசே 

தன்னினிய தனிசாச தானியா வமர்ந்திடுரா 

ளென்னருஞ்சொல் சோளுட்டுக் சன்னாயிரா மெழிந்றில்லைப் 

பொன்னகரிற் ரிற்றரசாய்ப் புவியளிப்பா னொருவனுளன்.. (௨0).
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இத்தா சுர்தகரச்சருக்கம், ௪௧ 

விண்ணுலூர் திரனின்மேல் விரவுறபஃ் றிறனோகக 
மண்ணுலூர் தரனென்றிம் மசிதலஞ்சொன் ம௫ிமையினா 
னண்ணியதோ வெனப்புலவர் கயக்குஈசேர் திரப்பெயசோன் 
கண்ணுதல்சே வடிக்கன்பே கைப்பொருளென் நுட்டுணிந்தோன். (௨௧) 

௨ரனுசனில் பவஞ்சமுழு துதித்தமுறை தனிலொடுங்க 
வொரு ிறிதே ரூ துகுறை யாதென்று மொருபடித்தாய் 
விரவுசிவ மேேயெஞ்சி விளகங்குண்மை மெய்ச்சணியாக் 
கரதலவா மலகமெனச் காட்டுஇிரு வெண்ணீறும். (௨௨) 

அனைய?ிவ னெவ்வுபிர்க்கு மருள்கருணை யிரச்சமெனு 
மினிபகுண மென்றுமுள னெனறேற்று சகண்மணியும் 
புனிசமறைக் குள்ளு.பிராய்ப் பொற்புறுமைக் தெழுச்.தமெனுக 
தனைரிகாமுத் கொகைச்சிவசா தனமேசொம் மெனச்கொண்டோன்.(௨௩) 

குறிஞ்சிமுத லைம்புலமாங் குற்றேவ லெஞ்ஞான்றும் 
விறச்து சனக இ.பற்றிடல்போல் விழைவுழிச்செ லைம்புலமு 
மறிச்தனதன் வழிச்செல்ல மற்றவைவெல் சிததச்.இரிய 
னறிர்துபதி பசுபாச வறவகசைகண் முறை பரிவோன். (௨௪) 

வேதசிவா கமமுதலா மெய்க்நூல்கள் விதந்தோதும் 

போதமுற வகம்புறஞ்செய் புரிதசிவ பூ சனையி 

லாதர.பிச் கனவரத ஸமந்தொழிற்கூச் தாங்யெற்று 
BT SEL INF STO. Toa gy oly சித் தூவப்பான், (உட) 

ஆயாரேர் இரன்மனைவி யருர்ததிக்கற் பினிற்சிறம் சாள் 

சேயகம லைபிற்சிறர்தா டிருர்தெழிலிற் பொறையினிலோ 

பாயபுவி யினிர்சிறர்தாள் பரசிவைபொற் பதகத்தன்பிற் 

நூயகெள ரியிற்கிறஈ்தாள் சுசம்தையெனப் பெயர்சிறந்தாள். (௨௪) 

அருளாலும் பொருளாலு மன்பாலு மின்பாலுர் 

தெருளாலுஞ் சிறர்தாலுச் இரு? தறம்பின் றிருத்துவதொண் 

பொருளாலு மாதலினப் புத்இரப்பேற் நினையும்விழைஇக் 

கருளாலுங் கடற்புவி.பிற் கரு தறம்பற் பலபுரிஈதார. (௨௭) 

புரிந் துமசப் பேறரிதாற் புத ரட்பே மாகும்வழி 

தெரிர் துரைத்தார் தில்லைவா மந்தணர்கள் செவியேற்று. 

பரிர்சரச னவர்ச்கொண்டு பமுதகல்கூ விளமிலக்கம் 

விரிர்தசடைக் கூடத் துடையான் விரைகழர்காங் கருச்சிப்பான், (௨௮) 

என்றுரைப்ப மலயமுனி யிரு*சவத்தோர் கேட்டுவக்.து 

நன்றிலக்க வில்வார்ச்ச னவ்விதியா தருளென்னத் 

சொன்றுணாமா முனியுரைக்குர் தூமுனிவீர் கூவிளக்சா 
ஜொன்றுறு மிச்சாஞானச் இரிபையரு வெனவுணாமின். (௨௯)



௪௨ பெ MES காட்டத்து ௮த் திச்சசபு சாணம். 

ஈ.திலக்சம் பழுதறமுன் றெரிர்செடுத் தக கொண்டிமைய 
மாதிடத்சா னபிடேச வகைத்திரவி யாதியெலா 
மாதாத்தா லினிதமைத்தாங் கருச்சனைக்குஞ் செபத்தினுக்குர் 
இிதறத்தா மோர் துணாதார்த் தெரிர் துபதின் மரைவரித்து, 

சிற்பசனுக் காசமநான் முறைபூசை சிறப்பிததே 
யற்பூறவர்ச் சனைபுரிவிப் பான்றிருமுன் னமர்ந்திருப்ப 
முற்புகலை யிருவரும்பாங் குறப்பூசிப் பான்முனனர்ப் 
பொற்புறவீற் றிருக்தனைய புரைதபுத்ச வில்வமெலாம், 

உரியவிதி யினிலமைத்தாங் குறுபஞ்ச கவவியத்தால் 
விரவுறமுன் நூய்மைபுரீஇ விரசாங்க தனிலமைத்த 
வரியதிரு வெண்ணீற்றி னதிசுசர்.ச படீரத்தின் 
மாபினிற்ரோய்த் தேபிரண வம்மாயா பீசமுடன். 

௮௬மறைகள் விதந்தோது மாயிரமாண் சிவராம 
மொருமையுற வெடுத்தோதி யொவ்வொனருய் விரையாமற 
றிரிசுபன்ன மெனவியந்து கதழ்மறை கொக் வில்வத்சான் 
மாபினருச் சித்தன்ன வர்க்காதி நிவேதித்தல், 

இவவகைமீ ரைர் துமுறை இயற்றயுதார்ச் சனையி தவே 
யுய்வருளு நியுதரா மார்ச்சனையின் பலனுதவு 
மிவ்வகையே நூறுமுறை பியற்றுநியு தார்ச்சனையே 
யுய்வருளோர் கோடிசரா மார்ச்சனையா முண்மையிசே, 

இப்படியோர் கா.ந்பானைம் தினங்கணசேர் திரனியற்றிச் 
சற்பிரா மணற்குணவு சைவமகே சரபூசை 
யொப்பறரா டொறும்புரிந்தாங் குறுகியமஞ் சிறி தும்வழா 
தெப்பெரிய ரும்புகழ வியற்றினனிப் பெரும்பயனால், 

இத்சசைய ஈரேச்திரனுக் வன்மனைவி சுகநதைவயிற் 

றதீதகைய முனிசாப மாங்கேற்ற சுரேர்திரன்றான் 
வித்தகனாய் மீனமதி மிளிர்மதியம் வளரபக்கத் 

அத்திரசா ளோரைசுப முறமகவா யுதித்தனனால், 

௮னையமச வொளியாலு மழகாலு மிணையின்மை 

தனையாசன் சண்டுவகை தனின்மூழ்கச் ச.தர்மறைதேர் 

பனவர்கொளக் கனகமழை பரவுறப்பெய் தனனமசவுக 

இனியமலனோ கானெனும்பே ரிசைத்தான்வா னிசைத்தபடி, 

வறு, 

௮னைய மைர்தனோ ராண்டள விளம்பிறை யாமென் 

றெனைவ ருஞ்சொல வளருநா ணசேர்திரற் னிய 
வனிக காதனா யமார்த௨ன் நுரம்மதி யாகி 

Stra வேறுபட் டாசினைச் சான்பெற நினைர்தான், 

(௨0) 

(௩௪) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩8) 

(௩.௪) 

(௩௮)



இந்திரசு ந்தரச்சருக்கம், 

இன்ன காலையோர் காணி? ஈரேர்தி£ னென்பான் 
றன்ன சாதலி யொடுகட ராசன்பொற் றளியின் 
முன்னி யன்புமீக் கூர்தா முன்றொழு தமையான் 
பன்னி நின்றனன் சென்றதக நிசியொரு பாதி, 

௮ சனி சான்றுவா னதிமழை பொழிக்ததங் குழையர் 
ஈசைகொள் யானமுன் ஸனுய்த்திதி லிவர்ச்துரீ கணுசென் 
றசைவில் வேக்தனை வேண்டவு மாலயத் இனுகா 
மிசைவின் யானமூாச் திற்செலே மென்றுமே லியம்பும், 

அல்ல தூஉஞ்சத்தி ரதிகொண் டுஞ்செலே மருளாற் 
செல்லொ ழிந்தபின் வரு.துீர் சென்மினேன் றிசைச்தா 
னல்லன மிச்சகா ரிருட்பெரு மழையிலு மரசுஞ் 
செல்லல் பாதகங் குடையினு மிற்செனச் செப்பில். 

என்ன பாவஞ்சிற் சிலர்தமைப் பெரியசென் நிறுமாம் 
தன்ன வூர்திமான் முனையருஞ் சேய்மையே யடி தாழ் 
இன்னி லத்தினி னடர துசெல் லிறைஇருக் கோயிற் 
குன்னி யேகுகா லையுஞ்சிவி காதியி லுறுவார். 

இறைவ னேயிதி லிவாக் துசெல் லெங்கணு மென்று 
நிறையு மாரரு ளாற்றரு நித்தில யானத் 
துறைத ராததி தாரத்தே யிழிர்து சென் றுறுமாற் 
கறைமி டற்றினோற் குரியசேய் காழிவாழ் பிள்ளை. 

உரிய பிள்ளையில் வுலகுய விங்ஙன மொழுக் 

தெரியச் காட்டவு3 தெளிர் திடா தழிபொருட் செருச்சாற் 

பெரியா நாமென வாய்மசம் பேரிக்கண் மறைந்து 

இரியு மேலையோர்ச் இறைசெய்தண் டனையெயர் தெரிப்பார், 

அன்று சேக்கிழார்க் குலகெலா முலகுய வருளு 

மன்ற வாணன்முன் னின்றிடு மாசைவான் மொழியா 
லொன்று வேர்தநின் ரானைகா வலன்மனை யொடுகிற் . 

கொன்று தானர சினைக்கொளச் குறித்திவண் குறுகும். 

ஆத லானம சாணையாற் சிலையுரு வாடிக் 

காத லாளொடு ஈமதணி மையிற்கலக் திருந்சே 
யோத லாவெழின் மனோகாற் €ரெட்டாண் O yarn 
நீதிலாநும துருக்கொண்மி னென்றருள் செய்தான். 

அருளிச் செய்தவா ஈரேர்திரன் மனையொடு மாங்கே 
தெருளிற் கூர்சிலை யுருவமுற் நிருந்தனன் €வர்க 

இருளிற் நீர்தா வருள்பத நான்கினு ளிஃசெப் 

பொருளிற் சார்வதோ சிவன்செயல் யாவசே புசல்வார், 

4. 

(௩௧) 

(௪0) 

(௪௪) 

(௪௨) 

(௪௨) 

(௪௪) 

(௪6) 

(௪௪) 

(௪௭)



9 “do 6 6 ௪ ச ட 

ச்சி பெ HOATLL FB) OFF DE Tr Thi iT DOLD, 
ce "CU “7 7 

HIF C8 WUE சென்றனன் றனித்தன னவனை 
யிரவி னிச்சம யம்புகூஉ க் கோறலே யெளிதென் 
று ரமி குத்தவத் ஆன்ம வாள்கொடாங் குற்று 
விரவி யாங்கணும் கண்டிலன் சென்றனன் மீண்டு, (௪௮) 

வேறு 

மற்றை நாளி லரசை யரண் மனையிற் காணா மையினென்ன 
லுற்ற விருளின் மழையுருமி லுலச்சான் மனையோ டெனத்துணிந்தாங் 
கற்றை நாண்முன் னவனிவேக் தாக் களித் தான் பிறாபொருளைப் 
பற்று கள்வர் வரும்பெரும்பின் படர்நோக் காதுட் களித்திடல்போல்,( ௪௯) 

கொன்றைத் தொங்க லானடியார் குலிச னயன்மால் பதம்பொருளா [குங் 
மென்றுட் கொள்ளா ரெனுஞ்சுருஇக் கணெங்கப் பெரியோர் கான்றொதுக் 
குன்றிப் பொருளைப் பெரிதாயுட் சொண்டு மயக்கி னாவேனுஞ் 
Osc p தீயி னெச்சமெனச் தெறுமென் சுருதி தெளிச்தான் போல், (௫௦) 

௮.ரச ஜொளிர்தா னாயினுமீண் டவன்கான் முளையை முளையென்று 
பரிவின் விடுப்பின் வளர்ர்செமக்கே பரிவு தருமென் நுளர் துரி தவ 
வரிய சசுவா மனோகரனை யரிவை யொருத்தி கைக்கொடுத்துப் 
பிரிய வுயிர்கொன் நிடுகென்றுட் பிரியம் பெருக விடுத்தனனால், (Bs) 

பெண்ணி னறிவு பேதைமைச்தே யென்னு முரையைப் பெரிதழித்தா 
ஞுண்ணின் றொளிரு நுண்ணறிவே யுடையா arn &) 6G +6 8) 7 Ge) 
மண்ண னலனே நினைச்இரங்கி யனைய விகுளை மனோகரானைக் 
கண்ணின் மணிபோற் போற்றினள்பு கார்மா ஈகர்சென் ருளிரவே (௨) 

அங்கட் புகுக்த விகுளையவ்வூ சரசன் சுயம்பு தேசவன்மன் 
பாங்கிற் புரிந்த மணக்காதற் பரவு ரதிசு௩் தரியுடன் சாரக் 
தோங்கிப் பொலியுஞ் சயனமனை யுற்றாங் கொருவா காணுமே 
நீங்கழ் கரிதாய் மனோகரனை நிறுத்தித் தில்லைச் குடன்போந்தாள். (௫௨) 

சசுவு மொழிஈத தினியெனச்கோர் செல்ல லில்லை யெனக்களித்து 

வசைமிக் கிறுமூ முணராத்துன் மதிபா லிகுளை யம்மகவுன் 

னசைவி லாணை யிற்றுறத்த லாமே யாசிர் றென்றகனரு 
ளிசையுட்களித்தான் றழல்மடி ச்கொண்டெய்யாதிறுமாம் திடுவார்போல் (0௪) 

இனையன் செயலிவ் வாருக வியம்பும் புகாரரன் னகராளு 
மனையன் சுயம்பு தேசன்மனை யாய ரதிசுட தரியென்பா 

டனையன் வேண்டி மாதசதாத் தக டோறு நியமமுடன் 

வினையை யொழிக்குஞ் சிவரிரிமா விசதம் புரிர் து வர்தாண்முன். (௫௫) 

4 

இகுளை சசுவை யவள்பள்ளி யிடத்தி னிருத்திப் போர்ததினச் 

தகுமவ் விரத இனமாகச் தான்செய் நியம சிவார்ச்சனையை 

மிகுமன் பினிலர் நிசிமுடித்.து மேவு மனைசார்ர் தனளாங்கு 
மசவி னொலிகேட் டுட்புகுக்சாள் வனப்பி னொளிர்சேய் தனைக்கண்டாள்..



இந் தரசு ந்தரச்சருக்கம், சி 

கண்ட பொழுதே பேருவசைக் கடலிற் படிஈ்தாள் சரைகாணா 
எண்டர் பெருமான் சிவவிரத மங்கை நெல்லி யாயதென்றுட் 
கொண்டு மசவை யெடுச்தணைத் $$ முளிர arr Cons sips 
மொண்டுண் டாக்குக் கீபாலத்து முத்தங் கொண்டாண் மொழிகன்றாள். 

சிவமா விரதப் ப.பன்பின்னா.் சேரு மென்ப சிறியேன்செய் 

தவமா கணமுஈ சாழாதே தமியேன் வரு£இச் சுமச்காதே 
பவதநோ வணுவும் பொரும்தாதே பயில்சேய் மணியைச் தாப்பெற்றே 
னெவனோ துவலே ழைக்கிரங்கி யெம்மான் றருபே ரருளென்றாள். (௫௮) 

அன்ன அணாந்தாங் கரசனடுத் தனைய மகவு புனைபணிகண் 
மின்ன வியற்கை யெழில்பெருக மிளிர்த னோக்கி வியர் இம௫ிழ்ச் 
தின்ன ONG EH தரமோவென் றியம்பி யெடுத்து மார்பணைத்து 
நன்ன ௬வகைக் கடற்படிர்து மாம மதுவே யாயழைத்தான்- (௫௯) 

ed Amis வொண்டொருளென் நுன்னி மகனை யவ்வரசு 
மயிலிற் சிறந்த மென்சாயன் மனையும் வளர். உருராளிற் 
குபிலிற் சிறர்ச மொழியாள்பூங் கொகை ரட் தரிகருவாய்த் 
இயலிற் சிறம்தார் மகவீன்றா ஸிவன்பேர் விடங்க னென்றுரைப்ப, (௬0 

பின்ன ரோர்பெண் கொடி தன்னைப் பெற்று எவள்பேர் சவுந்தரியென் 
துன்னி யழைச்கா: GOT ரூவரையு மொருங்கு பேணி வளர்த்தனளான் 
மன்னன் வளர்ச் தரவிடங்க 6 மந்தர்சி குரிய பருவத்த் இந். 

னுமுர்நூற் கடிமுடிச்துப் பன்னூ றேற்றும் இறம்புரிச்சான். [௬௧). 

yABS grit குரவனிடைப் புகுத்தப் போந்தாங் இருவ ருங்கலைக 
டெரிச்தோர்க் துறுகாட்சுச்தன் மற் றெளிவு விழைந்தாங்கணிமையினில் 

விரிந்தார் நிசமா கமமுதலாம் விமல சிவலூற் கடன்மகித்தம் 
மருந்தாரர் தொளிர்போ சாயனமா முனிவாழ் செய்தல் வாயிலுற்றான்.௬௨ 

சென்ற, குணசுர் தான்முனிதாள் சரமேற் கொண்டு பணிச்தெழுக்தாங் 

கொன்று மன்போ டுட்கருத்தை யுரைத்தான் முனி2கட் டுளஎத்துவகை 

அன்ற மலா். முூகமைஈத தூய கலைமுன் னாயவெலா 

ஈன்று-கோடி. தரு. துமென நாளு முணர்த்த வுணர்கின்றான். (௬௩) 

கருவி நூல்பல் கலைநூன்மேற் கருது வேதா கம.நூல்விற் 

கருவி நான்முன் னானவைமுற் கரும வசத்தா லொருமுறையே 
கருது குரவ னுரைச்தாங்குட் சண்டு தெளிர்தான் மேலவன்பாழ் 

கருவி னுறுகோய் தெறுபஞ்சாச் கோப தேச முறைபெறறுன், (௬௪) 

வேறு, 

பெற்ற சுர்தான் மேலும் பெருகன்பாற் 
கற்றை வேணியன் பூசனை காமுருத் 

தெற்றெ னாவவ் விதியுமத் தேரிசன் | 
சொற்ற வாய்மையிற் செய்யத் தொடங்குவான். (ஈத)



௪௬ பெருந்தோட்டத்து DEBE OTT OT Ly 

தேடி யெக்குங் குரவன் சவொரச்சனைக் 
கேடு லாமலர் கொய்வதற் கேகருங்கா 
னீடு மன்பினிற் பூசனை #559) 
நாடித் தானும் புரிர் து ஈயக்குவான். (சு௬) 

தேமிக் சாமலர் தேடிக் கொணர்தரக் 
சாமுற் ரோர்பகற் செல்வுழிக் கண்டனன் 
மாமிக் காரநெய்தல் வாயில் வடாதுபா 
லோமிக் சாரும் பிரக துத் தியானமே. (௬௭) 

அன்ன தோருச்தி யான த் தணியெலா 
ஈன்னர் கோக்குபு நாடினன் பன்முறை 
யென்ன பல்வளச் தீட்ட மூ மீண்டுள 
தன்னை யொப்பதித் சாவி லு.ப்யானமே. | (௬௮) 

அலங்கல் கோதி யமாஈததே மாங்குயி 
லிலங்கு தாரக மோத வெழிந்கிள்ளை 
ஈலங்கொளைந்தக் கரழு ஈவில்வன 
புலங்கொ ணங்குர வன்மொழி போல்கன்ற, (௬௪) 

ஆண்டு ஈங்குரு வோது வேதாகம 
மீண்டு மோதுமென் னையம் விலக்குவ 
காண்ட குஞ்சுகங் சண்மிகு பூவைகள் 
பூண்ட. போருட் செய்கை புகல்வதென், (௭0) 

முனிவர் வாழுட சங்கண்முன் வாலினாற் 
றுனிவி யாக்ரஞ் சோதனித் தொண்டுசெய் 
தஇினிதி னென்குரு நாத னிடத்தியான் 

ஜினமுஞ் செய்யுமத் தொண்டு இருத்துமாள, (cra) 

செய்வ பன்மணிச் தீபங்கா கோதரர் 1: 
தெய்வ மொன்றது வேசிவ மென்னுவா 
யெய்வ தாக விதழி யிலக்குமா 
லுய்வ ளிக்குங் குரவ னுரையென, (௪௨) 

கருமு சுச்ச ளிரால்பிழி சாலையங் 
கரக ரம்பைச் கனிகளி னமம.ச் 
சொரிவ தன்பர்பல் நூச்சிவ லிங்கவொண் 

டிருமு டி.க்கபி டேகஞ் சிெவணுமால் (௪௩) 

ஏழை பாகன் சவார்ச்சனைக் சேய்மலா் 

வேழ மாதவர் வேண்டும் பொழுசெலாம் 

வாழ மாமலர்ச் கொம்பர் வளை த்திடுஞ் 

சூழ வெங்கனுக் தூநீர் தெளித்தும். (௪௪)



1௪ தரசுந்தரச்சருக்கம். 

கவிகொ ணாந்தவண் காய்கனி யாதிபெற் 
றவிசு ராச்கங்கி வேட்டரு எந்தணர் 
நவியி எங்கன்று ஈண்பின் வளாப்பாபின் 

சிவனு ௬கசொடு கைக்கொள றேற்றல்போல், 

உடச மெங்சணு மொண்டள வின்கொடி. 
படர்பு நீழல்பூம் பர்தரிற் செய்வன 
கடிய பாணமாய்க் காமனைச் சார்பழி 
யடிக ணீர்சவிர்ச் தாள்செனச் சூழல்போல், 

க்ணுவெ டித்துக நித்திலங் கன்னல்க 
ளணுக நிற்ற லனங்கன் றனுவென்ன 
ஈணிய பாவ ஈசிக்கக்சண் ணீர்சொரீஇப் 
புணச ௬௩ 5வம பூண்டுறல் போலுமால், 

அழி வாவி யலார்தசெவ் வம்புயத் 
தூழி னன்னம் பெடையொ டுறனல்லூர்க் 
காழி] வாழ்மணி காஃலி யாரொடு 

வாழி சோதியுண் மன்னுறல் காட்டுமே, 

வளையொ லிதத வளையொலி வாய்ந்துகு 
வளைமி டற்றவ னாமம் வழுத்து 
சளவி லாவன்பி னாலோ மரகர 
வளவி லாமூறை யாற்சொலல் காட்டுமே, 

குவளை சோக்சம் புயமுகங் கூரந்தளி 

திவள்செவ் வாம்ப றிறஈ து வருகெனா 
வவண ழைத்துற வாரை யடர்பவஈ 

வச மாய்க்கும் மணிகன்னித் தூத்தடம், 

சன்னி காரஞ் செருந்தி கடுக்கைமா 

பன்னி தாதக கூவிளம் பாடலம் 

புன்னை சண்பச நீபஞ் சுரபுன்னை 

வன்னி யாரம் வகுளமர் தாரங்கள். 

பாரி சாத லிகுச பலாசமே 

வேரி மாதுளை வெட்டி குராகர 

வீர நெல்லி ஜெவை விளசம்பு 

சாரங் கம்மா விலிங்கை ஈறவமே. 

ஆதி யாயபல் சோட்டுள வாமலர் 

சாதி மல்லிகை காந்த டளவமே 

மாத வீயிரு வாச்சகூ சாளமுன் 
னோ பல்கொடி யொண்மலர் பல்குவ, 

௪௪௭ 
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வெளிப செய்ய விரைக்கம லங்களே 

யொளிர்சு சம்தமுற் Coy. வ்குரீ லோற்பல 
wot செங்கழு நீர்கெ.ப்த லா Buin 
திரி.ப தென்சொரி நீர்மலர் தன்றுவ 

கம்௫ி துறை கரக்தைஈறியசெவ் 
வி வெண்டிழாய் வால குரண்டமே 

௧5௪ மார்வெட்டி வேோமருக் காண்கொழுர 
து பச்சை யனிச்சமோ டூமத்தம், 

நிலவு மின்னன வாகிலப் பூக்களுங் 

குலவு மேனை யணிபின் குவால்களு 

மலி லாவளம் ! யார்க்கு மளக்கொணா 

அிலகெ லாம்புகழ் பான்மைமி னோங்குமால், 

இன்ன வண்ண மிலங்கலி னித்தல 
முன்னும் வாய்மைப் பிரகதுத் தியானமே 

யென்னு மாம மிசைகென் மிசைச்சவண் 
பன்னு பன்மலர் கொய்து படருவான், 

Gary. 

படருஞ் சுட்சான் முன்னையி னல்வினைப் பயன 

புடவி யாற்றிய பெருச்தவப் புகலரும் பயனோ 
வுடைய காயக னுமையவ ஹைக ுலப்பில் 

கடவு ணாபகன் சிவலிங்க மொன்றுகேர் கண்டான். 

மறைமு. தீற்பெருங் கலையெலா மூவர்தம் வடி.வென் 
இறையும் வாய்மையச் சுவச்தம லக்கினி தமரு 
நிறைடுயா ஸிச்சிய லிங்கங்காண் டலுமுள CoG ea தான் 

குறைவி லாகபே ரானந்த வெள்ளத்துட் குளித்தான். 

உள்ள முற்றிய வன்புமமேன் மேலெழுஈ துகைப்ப 

வ்ளல் போரு எீர்த் துற வல்விரைம் தோடிப் 
பள்ள நீரேனப் பரமனம் புயப்பத முடிமேற் 

கொள்ள வீழ்ர்சனன் பலமுறை வணகு்சியுட் குளிரந்தான், 

அறிவி லாதவன் பாலிய னரண்பிறி இல்லா 

கறியு மாவெளி வர்.துகர் மருள்செயி னல்லாற் 

குறிகொண் மற்கடப் பாங்கி னெனவுளங் கொண்டே 

குநியு ருச்கொடே வர்தனன் சிவனெனக் குறித்தான். 

அரிய யன்முதற் றேவருங் கனலினு மறிதற் 

சரிய னாகிய ஈனவினு மடியமேற் கருளாற் 

றெரிய வீற்றிரும் தரு-ரினை முதன்மைதேழ் நிசழித் 

தெரியல் வேணியபாய் சிறிபனேன் செய்தவ மென்ன, 

(௮௪) 

(௮௪) 

(௮௭) 

(௧௦) 

(௯௧)



இந்தி சுந்தரச்சருக்கம். 

எனவு ரைத்தனன் யானுய வெளிவந்த வெம்மான 
புனை ம லர்ப்பதம் பூசியா தித் துணைப் பொழுது 
கனிச ழித்தன னையகோ வென்றுள ஈடுங்கித 
தீனிய ௬ுச்சனைச் குரிப்பொரு ளாவன சமைப்பான். 

சென்று மாமணி கன்னிகைச் செழும்புனல் படிந்தான் 
'பின்று நீற்றினும் படிர்சென வுடம்பெலாம் பிறங்க 
கன்று பூகினன் முறைநிரி புண்டச ஈயக்தான் 
றன்று கண்மணி புனைச்தெழு் நைந்துளஞ் சொறறான். 

சொன்ன பாசனத் தட்பெருக் தடத்துஈற் ரோயம் 
தன்னை யெண்சமச் காரங்கண் ம அமுறை சமைத்து 

மன்னு தூப்பரி வட்டத்தின் வடி த்தெடுச் தேகி 
முன்னெ டுத்தபன் மலசொடுக் திருமுன்பு வைத்தான். 

அரம்பை யாசினி சூதமா ser wasn E11 SLD 
விரு ம நாவன்மூர் திரிகை3.ப வெள்ளின்புழன் ளாய 
வரம்பி நீங்கனி யிலாங்கலி மலிசுவை யிளங்காய் 

றிரம்பு செவ்விள நீர்முச னிறைபல விளநீர், 

தூய வொண்கபி லைப்பசுப் பாற்குடந் தொகுச், சான் 
சேய பொன்னிற லிகுசநீர் முதலிய சேர்த த்தா 
COU தீஞ்சுவைக் ் சன்னலி னிரதமு மலை 0,6 SOT 
வாய மஞ்சனத் இரவியம் யாவையும் வகு ந்தான். 

இருமுன் சார்ச்தனன் பிராணவா யாமமுன் செய்தான் 

பசவு றுஞ்சக of em ணம்புரீஇப் பரிவாற 

புசையில் பாத்திய மாசம ஞார்க்கியம் புரிந்தே 

யுரைசெய் தானர்தி சவியம்பூ தாதி தூய் துசூற்றி, 

இதயத் தெட்டித மம்புயத் தினிற்பளி.ங் இலிங்க 

பதியைத் தாபித்து வரன்முறை பூசித்தப் பரன்பால் 

விதியி னிற்புறப் பூசையுஞ் செய்யுமா விமல 

துதிசெ யின்னருள் புரிகென விண்ணப்பர் துலக்கி, 

ஈச னாங்ஙன மருள்செய்த தாநினைர் திதன்மேன் 

மீச கந்தசை லாதிகர் தார்தமா விளம்பு 

மாசி லாத்திரு மஞ்சனம் வரன்முறை யாட்டி த் 

தச மிக்க தூத் திருவொற்றா டைப்பணி திருச்தி. 

௪ர மாற்றினான் மாற்றியு மென்சொல்கே மிவனே 
நேரி லன்பு£ீர் வெள்ளத்து ணிமலன திருச்தா. 

ளார வங்கண்மா மடைதிறஈ்.திடையரா தார்த்திப் 
பேச ர௬ுட்கடற் ர௬னுச்தோய்் தய்ர்தனன் பெரிதும், 

சிஸ் 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௬௫) 

(௧௬) 

(௬௭) 

(௬௮) 

(as) 

(400) 

(௧௦௧)



Bo Qu mFS eri ga HEBER PL ITEM IL. 

பூ.தி சாச்தம்பைக் தூரவையச் ச சமுதற் புனைஈ்தா 
Ooo பொன்னரை ஞாண்கவு J ano மறுத்தான் 
சோதி கூர்சுவ ணும்பர அவயக்கள் வனைரதான் 
மீத கோளகை முசற்பல மணிப்பணி மிலைர்தான். (௧0௨) 

சுகந்த நாண்மலர்த் தாமர்தார் சண்ணிமுற் றொடுத்தாங் 
Grip சாத்தினன் குடி லைமுன் வசைர்திட லொப்பத் 
flat g நாறு er பஞ்சுடர் கோட்டினன் நிருமுன் 
யிகுஈ்த பல்கனி யோசன விதநிவே இத்சான். (௧௦௩) 

Cog தாபதீ பம்மகா தீபமுன் விளம்புஷ் 
சாலுர் திபங்கண் ணடிகுடை மு.தறுப சார 
மாலு மன்பினிற் பளி பம்முகச் சமைத்தான் 
மாலு ரம்பம். ரத்கிற்றொய்த் சருச்சித்தான் ம௫ழ்க்து, (௧௦௪) 

குடங்கை யுண்மலர் கொண்டெ முத் தைச் துளங் சொடுபன 
மடங்கு றச்செபித் தயிர்கரு மாரியை வரத 
னிடங்கை யர்ச்கிய நீரொடு ஈ2கஞ்செய் தின்ப 
மடங்கு ராவண மிவ்வகை பேர அபின் ல 1p EDD. (௧௦௫) 

வேறு, 

அரியயன் முகுர்சனாடிபல் கோடி யமாரு மறிவதற் கரிய 
பெரியனீ சிறியே னுயவெளி வரத பெருஷமயான் பேசுதற் கெளிதோ 
அரியன துரியங் கடர்தவான் சடமே தூாயனே தூயர்முன் ரோன்று 
மரிவையோர் பாகா வருட்பெரும் கோட்டத் கமலனே யமரர்மாயகன, () 

அனங்களே கலவி | புரிலிப்ே பா னறுலகெ லாமவ ளுணையைக் சடந்தின் 
றனங்கனை மாய்த்தேயுை மணம்புமிச்தா யசனினு முண்மை C யார்ச்தறியா 
Terns ey wav Sant gpudl லொருவ னாமென்ப ருனையவர் பவமென் 
னனங்கனே யங்க னேபெருு தோட்டச் தமலனே யமார் நாயகனே.(௧0௭) 

மூவரு மாகி மூவரு மறியா &: தல்வனென் றருமறை மொழியும் 
சேவனே முக்கட் Lp 5 2 பரு$ேேதேன்செகமெலாம் பரவறச் செலுத்திச் 
2வவண் பயிர்கள் வளர்ச்சருள்கரும்பே சிறியனேன் பவர்தொலைத்தருள்வா 
யாவமர் கொடியெம் இருப்பெருச் தோட்டத் தமலனே பமரர்நா யகனே 

இரு: உறை முசலி னடுவினின் முடியிற் நியேயனென் அன்னையேசெப்பிட 
பிரமன்மான்மு2ே லார்ச் கனையசொல்யாண்டும் பேசிடாத்திறனுமே லதர்வரீ 
கருிகை யன் னோர் வாச் கப்படுவா் சமாப்சியென் அுணிபுமோர் துணர। 
ரருள்வதுன் பரமே திருப்பெருர் தோட்டச் சமலனே யமரர்சா யகனேக௦௪ 

கவின்மணி கண்ட நான்மறை சண்ட கண்ணுதா றேவர கண்ட 
இவள்சச கண்ட சடிலமெய் சண்ட செல்வருட் *கண்டவா தென்றுஞ் 
சுவைகொளுங் கண்ட சொல்லரு மகண்டதொண்டனின் கண்டனிதன்ள 
யவிருமின் பார வருள்பெருர் தோட்ட ச் சமலனே யமரர்கா யகனே.(௧௧0 

  tee ee ௨௨௩ அைவதுை வட wee ow ட i அவை சக 

ரிசண்ட-தவாது எனப் மீரிக்கு றக,



இர்தபசதரச்சருக்கம். Ge 

ங்கர கங்கா தரபர மகேச சதாசிவ வ.மாபேேத தாணே 
செங்க வேணிம் சற்கைதண் மதியோஞ் சேர்ச்சவைச் செழு துண ரிதழி 
தீர்சர வபய வரதமான் மழுழாற் சார்ந் து.பிர்க் கருண்முமை விளச்கு 
ம.ங்கர வடியேற் கருள்பெரும் தோட்டத் தமலனே யமார்சா யசனே.(௧4௧) 

Gary 

என்று துடத்தா னுளங்களித்ரா னெழுந்தஞ் சலிழ்சான் பன்முறைய 
கன்று பணிதான் ருன்டைச்த நலங்கூ ரின்ப மாமா மருள் 
சென்று மொழிச் நால் குவப்பிப்பான் சிம்ஸை 5 பு தான் பிரிலாழ்மு 
ஷென்று முளமச் சிவபதத்றி ஓுறுத்நிச் சென்றான் முனியுடசம், (552) 

ச 

போதா யனமா முனிவான்றாட் புண்ட ரீஎம் vant 519.06 
ளீசோ வணித்ததொ ருய்யானத் சதெழின்மா மலர்கொம் திடப்போக்தேன் 
மாதோர் பாக னருட்முறியென் மலஞ்சாய் ரழியாக் கண்வெற்ரென் 
யரதோ அவலலவ் விலிங்கேச னிணை % ரருள்கூ செழின்மாண்டி, (௧௧௩) 

என்னா னிதுகெட் டலுஉணிய ஜெழும்தான் Mal of oF usp GONE 
* ~ * ‘ ~~ ச் * * 

சென்றா arietu um ig Mond Hayes 20 OsaDoner Cum 
அஜ wD ~ a Nye த 4 ் ் ~ ட் ர ம் ve: ட? * ் நின்ற மாத வாவெனுஞ்சொன் tsp FH 25 GS TL. ரைத் அுமுடு. 

ஈன்ற வரென் றழை SSN OT CAA Uses sre றுரச்சண்டான். 

தலைவான் él wipyls $5056 605 தளிர்போர்த் ச 
மலசல வொளியயங் கணு மபரப்பி வ்யங்கவ் வரச 10 (15 B Bao 

awe s வரசா 2ரனருண மலையோ வென்பா அனமெனவெண் 
, ௪ 6 1 டர ச் 6 + 7. ‘ உ » ச . . 

கலைபாங்குறமண் கிளை த்தடிமிற் ,களிரறொன் py nésow Gorasenl g 5007, 

களித்து விரை.பர் சென்ற று௫3 கருனை மொழுகுஞ் சிவலிங்கத் 

தெளித்த வுருக்கண் டவசமாய்த் இருமூன் மீழ்ச்தா னம்தவெள்ளங் 
குறித்தய் கொருவா ஜெழுக்கிருை உபச அிரம.௦ லருமலறல்கு 
மொளித்த முரல பிவண்வெளிவச் தொ௮ரிர்தற் செளியபேச் தவமமன்னோ 

வேதர் தொடா மால்பிரமன் மிக்கோர் தொடர வெட்டர3 
யேதம் தொடரும் பவக்கடன்ழ் கெஃரிசிய முய்ப வெளிகற்தா 
யாதும் தொடர்ழற் கரியமெனி௰் யாருஞ் செபலொன் நிலராய்மசம் 
பாதந் தொடபா தொழிவரெனும் பற்றா லலது பசாபதெவன், (௧௧௭) 

அடிய மூடிய மிருவர்முன மறியா தெழுச்த tite der pp 
முடியொன் றறிய வடியதல முழுதும் ses der dost dle 
வடிவம் போல முச்சூற்று வடிய மன்றோ விவ்வாசு 
மெடிய முடிபும விழிக்கெட்டா நிலைப தரப்பின் நிடலென்னே. . (௪௪௮) 

பவஞ்ச மெவையும் பகாகார லிங்கா காரப் பான்மையவப் 
பவஞ்ச ரூபீ ரீயேயென் பது ரோரர்திவ வுலகுப்லா 
னிவந்த பீட லிங்சவுரு ரீகொண் டுறல்போ னின்புடையே 
நிவர்த வரசும் தன்னிலை.பி னிழைய விளக்கு மலவுருவம், (565) 

en ee ee ம வுட. அ கவஷய Tote tee oe 

*பணை- அரசமரம், ்கரிறு-பன்றி,



௫௨. பெ 50 BTL த்து அத்திச்சரபசாணம், 

என்ன வியர்தவ் வரசினையு மிச னெனவுட் கொண்டி றஞ்சிப் 
பின்ன ரனைய வீலிங்சேசன் பிரச மலர்த்தாள் பூசிப்பான் 
முன்னி யெழுர்சம் மூர்த்கிதிற முன்போர். வாவி முறைகண்டா 
னன்ன நீர்தோய்ர் துடன்போந்தாங் கமலன் நிருமுன் னடுத்தனனால், 

முன்போ கெயெபோ தாயனமா முனிவ னிறைவன் றிருவடி.யி 
னன்போ டருச்சித் தேத்தியமார் தரிதின டைந்தான் றன இருச்சை 
யின்பார் தருசுர் தசரனனைய விலிங்க சூரர்த்தி தனை ச்ச்னமூம் 
துன்பே குறப்பூ சித்தாசான் றொண்மிம் வழாது இனம்புரிவான். (௧௨௧) 

வருமா டொறுமேன் மேற்பொருள்கண் மலிய வளரபேர ன்போங்க 
கொருகா ளோவா நியமமா யுயர்பூ சனையிவ் வாறுஞற்ற 
மருகாண் மலர்ப்பூங் கொன்றைமுடி வரன்மூ வாண்டெய் தலும்விரைர்சே 
யருளா லிலிங்கத் துமைச௫த னாக விடை.யூரம் தெழுந்தருள. (௧௨௨) 

சண்டான் tof ip sm தீரனுவகைகச் கடலிற் படிந்தான் கரைகாணான் 
விண்டோ தருமன் பாற்றிருமுன் வீழ்க்தா னெழுச்தான் மெய்ப்புளகங் 
சொண்டான் குதித்தான் றனைமறந்தான் கூறத் தொடங்கு மொழிகுழற 
வண்டே யெனவா ரருட்டேன்வாய் மடுத்தான் செயலற் ஜறெதரநின்றான். 

நின்றான் வதனந் தனைநோக்கி நிமல னருளுஞ் சுந்தரகே 
GOO ED (07 னின்பூ சனைமகிழ்ந்தோ நயக்கும் வரங்கே ளெவ்வெவையு 
மென்றா டைன்சுக் தரன்மேலு மிறைஞ்சி யெர்தாய் நின்பதத்திற் 
பொன்று வன்பு மொருவீடும் புரிந்தே னருள்சென் றிரர்தான்மேல்(௧௨௪) 

௨லசெ லாமிங் குனைப்பரவி யுய்வா ரவா .இித்சலச்தி 
லல லாட்பே ரருள்புரிர்தே யமல டீவீற் றிருந்தருள்க 
குலவு பிரக துத்தியான காக னெலும்பேர் கொண்டருள்கென் 
றிலகு வரம்வேண் டலுமவ்வா றெய்.து செனவா ருளீச்தான். (௧௨௫) 

வானோர்க் கரியான் நிருவருளின் மாண்பென் னேயவ் வாமளித்துக் 
தானே வலிய வழைத்துடனசுக் தரனை நோக்கி யிந்திரனி 
மேனாண் முனிசா பத்தாற்பூ வேந்தன் மகவாய்ப் போர் தனையா 
லானா வெழிலான் மதன்கல்வி யதனாற் சேடன் குருவறிவால். (௧௨௬) 

வலியா லிமயம் வீரியத்திர் கரனே யெனுமாண் புறக்சடவாய் 

செலுமேல் வருட மிரண்டுபரா தீன னாயெண் ணிரண்டாண்டில் 
சலமே தருதாய் தந்தையட னண்ணி யல றவரவிற்றி 
நிலமேன் முழுதுன் குடைநிழற்டழ் நிலவச் சார்வ பெளமனாய். (௧௨௭) 

மாபிற் சுயம்பு தேசன்றன் மகள்சுர் தரியை மணம்புரிஈ்து 
விரவின் பெயையு நுகர்ச் துபுகழ் விசும்பெட் டினுஞ்சென் றுலாவநிறை 
பொருளிற் றனதன் சமழ்ப்புறவாண் டயுத மளவும் புவிபுரஈ்செஞ் 

சுருதி சாரா கமசுத்தாத் துவிதா னர்சர் தோயர்தமாச, (௧௨௮)
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எமைநீ யிவண்பூ சித்திடலா லெம்பேர் சத ரேசனென்க 
வுமைபே ருறுக சவுந்தாகா யகியென் றுன்னா யகபெயரா 
ல மையா விடர்வ£ துறினமைறீ யன்பி னினைத்தி பப்பொழுதே 
நமதென் வதன வகொரசிவ னணிமுற் நிடரு ஈசித்தருளும். (௧௨.௯) 

என்றிச் தனைய கோரின்றாங் இயம்பி யருளி யிலிங்கத்தி 
னன்று புகு£்தான் சதரன்மே னவிறற் சரிய வுவசையொடு 
முன்றி லிறைஞ்சித் துஇிபுசன்று முனிவன் குரவன் பணிவிடையிற் 
சென்ற கருத்த ளாயவனாச் ரிரமம் புகுர்.து நிகழ்வுரைத்தான். (௧௨௦) 

வேறு, 

அனையது முனிகேட் டசமகிழ்க் தைய வ௬௦) றக் சகப்படா வமல 
னுனதுபே ரன்பின் வலை பகப் பட்டிங் குனக்கரு டிறந்தையென் னுசைச்கே 
னெனமொழிசஅ&் தாசி புகலவம் (pel gn ளிறைஞ்சினன் விடைபெறீ இயேடு 
மனைபுகூ விடங்க ஹோசும் தரன்றான் மற்றவ ணமர்நதிடும் வைகல் 

(இ! 
முகில்விளாக்ிடவென்றியன்மணங்கான் நுமுல்லைபூண்டியன்முல்லைதேற், 
நிகரில்பைங் கூர்தன் மதிமுகச் செல்வாய் நீலவாள் விழிவளைச் களத்தின் 
பசநிறை யமுத கடமூலை மணிப்பை யகலல்கு லரம்பைவா மத்தாட் 
டி.கழர விந்த மங்கைசும் தரியோர் இனர்தடம் படிஈ்இிடச் சென்றாள்.(௧௩௨) 

சென்றசர் தரிதன் ரோழிய ௬டனச் செங்கழு நீர்த்தடச் இள த் சச் 
சென்றிடு காலை யவளெழில் வலைக்குட் ரிக்சியோ ரரக்கனார் தீயோன் 

சென்றுதா னெடுத்துப் புயத்தினிற் ருங்கிச் C சணுறச் சில இயர் மொழியா 
சென்றவட் சுயம்பு தேசனவ் வரச்சன் றிறங்கடர் இடப் /பெறான் றிசைத்தான் 

ஆப.௫ தெரிர்து சுரதா னத்தீச் சரன்றிரு வருட்டிணே பதனை 
மேயதன் வலியால் விண்ணெறிப் போர்து மேற்செலு மரக்களை வீட்டித் 

இயவன் Copal ex par step யசீ செங்கைமேற் கொடுபுவி சென்று 
தூயனெஞ் சனஞாய் விடுத்தன னவனைச் சுக்ரி துணைச்கையா ற்றுனைந்தே 

ஆசமோ டிறுக வணைத் துளங் களித்தாங் கவன்முக முகா துகொண் டறைவாள் 
தாகமிச் குடையே னின்னையே மணப்பான் சகோதர னல்லைரீ யென்ரா 
யோகைமிக் கோம்ப வளர்ர்தனை யென்ப துணர்ந்தனன் மைவிடே லென்றா 
ளூசமிக் குறுசும் சாணியைர் த௲ளை யூங்குறு மன்னைபா லுயத்தான். (௧௩௫) 

௮ச்கனிற் பிழைத்தாங் குற்றசும் தரியை யன்னையு மத்தனு நோக்கி 

யுருச்சமிச் சம்ம சுர்தரன் றிறலிவ் வுலகினி லெவற்குள சென்றே 
பெருக்சமிச் குவந்தா ரரக்கனைத் தடிஈ்தப் பேதையை மீட்டவ னிரவி 

கிருக்குலச் செல்வற் சிவணுஞ்சுர் தரியச் செல்வியாஞ் சனகியே சி௨ணும், 

இல்லை யினரேஎர் திரனா சினைமுன் றெவ்வுதன் மதிபுகார் சென்று 

வல்லையிற் சுயம்பு தேசனைச் கண்டுன் மகண்மணம் விழைர்தன னெனவச் 

சொல்லைகன் இல்லிற் குணர்த்ி னிரத சுந்தரி சூழ்ச் துபின் றணைவ 
தொல்லையி லாக்கற் நடிட்துசுர் தரியைச் சுந்தரன் புசந்ததோர்ர் தனைநீ(௧௩ ௪)
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Ge பெருக் காட்டதது அத்திச்ள 7. ரரணா।(5 

சுந்தரன் arab o Nap o ay AT IY நூபமான் BETA DEAT GROTH 
எரி பவனை பேமணம் புணர்லான் றுணி:டன பெனவர சனைய 
சு தர நத ல் ணாமமலா றைத தாபன யாயிஃவுல் தலமே 

சி.3தர மண பியனச் சிறர்த தொன்மைய தாதலிற் மொய், (௧௩௮) 

குலசிதுவெனவோர்ச்திடப்பெராவியற்குக்கொடுப்பதிங்கடுப்பதோவின்ன 
[விரித்த 

ட் மினு அலை நிதம். OS oS த பருத்திப் பொ GB GIG) BAT அரைத்சனன் 

கலு nse தனமிளங் கல Aare» ST DU சாடிமோ வென், ளம் மிரப்வ 
பலமும் ரவனே பபபல ம் இணி e பதமிவாறி 0 கென்றும் BAS Si oot (co 4.55 ) 

என்னுறு ஈற்பு ஈன்னிலை செனில்பா கொண்ணியால் இ வினை லோமனக்றும் 

பின்னு ணர் இன் ன் முன் அர்வா கசப் பெரு முகை வடக 2 கோகின் 

றின்ன றிடுபம்மான் சசி யன்ற லெளன்யாய ரு alae 27 வென்ற 
ரன்னில மீண்டு ஞாபக மாக CANCEL. LIEK MOM, (௧௪௦) 

இர சர் SAS oor gs OCR Ful bY C se ms அன்மிக இசைப்பான் 

மருவுமென் றனைபை சுந்தான் நனைய மலிழ்சனை வரித்தனண் மனத்தா 

னுசைசெயுன் கருக்து முற்று தென்றா னுதுவினப்ச் தன்மதி செவ்று 
புரைகொள்வஞ் சனையாற் றன்பெயர்ச் கேற்றபன்மையா லோசனை புரிவான் 

தன்செயற் தியைதுச் லாம மைசீரன் றனைவிளீஇர் சர்தாூற் கோறற் 
கென்செயலதுசொய் கெனவலன் புசார்சென் றிறைவனை ஈட்டமைச் சாப் 
புன்செயற் கரசாயமைச்சழம் பதசன் புரவலன் மசன்விடங் கமைப்பல் 
வன்செயலினர்சொண்மெகுறப்பணித்தான்மற்றவர்செய்மை.பின் மறைத்தார் 

விடங்கனை யன்னை தநதழைகாணாது வெம் துயரக் BL an wir ap ip குறுங்காற 

கொடுந்தொ.றிற் €ீலன் சிலமைபிய வாறு கூறு, {oho or § mith & “Quads 
DO 6 gu TICE HN TERS SITE HoT NTT Ko D நுணர்சதன மவரு ண் 
மடங்கலன்னான்சு? சரன் விடங்களைப்பின்மாய் 5 6001 61 ST HO vs aly தார் 

அனையதுச் லேன் துக்கமேந் கொண்டாங் கழுசகண் ணீருட ன டைக்தா 
னினையு 2 மே வந்தவனை கோக் ௧௧2 ல லமைச்சடென்சொல்! 28 முயிரிஞர்சிறக்த 
தனையனில் வளர்ழ்ச சுர்தரன் விடங்கன் றனைச்கொன்று சட்டிய மரத்தின் 
முனையறிம் தானம் லுரித்தென வுடனாப் முடித்தன னரவினுக்கொடியோன் 

இவனைமேற்செய்வெ தன்னெனப்பதகனிதுச் 50 முலை றையெனவிறுக்தா 
னவனிகா வலனே மாக்க.மா மேடி யம் தாணைே யார்ச் தவ்வழி] செயவப் 
புவனி காவலற்க அணர், $திய௨ விகறபின் போர்திடு மளவுய்சும்சானை 
வுவணைமைக தனைச்கு மு.ப்கிதெனச் சிறை.பி லுய்த்தன னுணர்விலா வேந்சன் 

வறு, 

அவ்வழிசுர் சரன்சிறையீ னமர்ச தயிரா agers ero Gur Lime 
யெவ்விடரு மீசனரு ளிலேசத்திற் கெதிலவென் றெண்ணித் தோர்ச 
செவ்வியனா கலின்வருக்தான் ' சிவனடியே சிர்தித்துதி தமை தீர்ந்தான் 
வவ்வழனீற் றறையமர்ச்த வாசேச் திருவடிகண் மடமை போற்றி, (௧௪௭)
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Glen muleor ton FUN SET (Lp 0 GG gon சென்றுளத்தைச் 0 மூதற்றி யாங்குச் 
சிறை.பீனமர் ௪ம் தரனைத் திருவெ ண்காட் டகோரமா 0 தேவன் தேற்றிச் 
ச/ை.பினையச் சயகதஞக்குத் கிறல்வாகு வினைவிடுத்துத் 3 தீர்த்தாங் குன்றன் 

சிறையினையோர் பூதச்தை விம. தாழித்து மென்றருளிர் செய்து நீங்கி, 

சிதவனத்தி லமர்ம்தனனச் சேவ ழே. ணயிற்குண்மேோ தீரன் முன்சென்று 
Fi sip DE 5 சரனருலிற் Sion 60 pe சிறையிரு, $55) 5 திகழன்னா ளை 

பிதமறவன் னான் மலோபிலிருழ்ிறுகர் வாதியளி3 ழெகிக் கல். 
லிதபமுடைக்சிரங்தரின்றசர்சரியைச்கொணர்ச்தவன் முனிரு 5 9ற்நன்றே, 

சும்நரிசுந் தரற்கண்.டா Bust al xm ஞு.௮ி/ கொண்ட ரன் சுந்த 0 Or OP 
os Duo) xr sor 4.g7 DAS ெப்நிய துரு சிவபூசை பிபற்றிப் பெற்ற 
(ps துநிரு வரு. உற ணு றே தல்வாற D ee N93 C (40 Br ofl uf sar D 
வறு. $60 0S Hi “Dal $5 மாண். ய a), MPSS ம்இழ் al 3 5 BT ® 

உண்மை விஞாய் (Lp tr hoy MB காத லவட ணையயன் று அக்கு முன்னச் 
9 TID DU 5 ண் டோதரான்மற் நவண்டனைமிசர்த் Yi duMtGo Dd தினக டாத்த 

வ ண்மரைய?யா LOT EDS Lever 9 DOG RT WY UT es COM eS C sits gy 

கண்மையசுர் ST DCS OW Min sor ps gcre_on தான்பென் mp ae 

upd org oF asym omou. விடங்கனைமீண் டுய்த் து வல்லே 
யறவினைசம் தரற்குரைத்தே இயான் சயம்பு தோன்மகற் கண்டால் கோகை 
Ben pal om $Q) 51 9993 து 11 Ip 4174 {LFF RMT, ற் சவ்கற்ருபனுய், ழ்த 

alan vad னைவீ ரற்தரைப்ப ௮ணர்சமவ ஙு சப்தானை யினித ழைத்தே.கடுக 

அறிவு ற Dango Sa Lot Fuss games GE வணமம்து மைந்த 
BBS mip arse ap ணினைம் துமை 22 ர பெபூம்பாவ நிலையென்சொல்வே 
முறைமையி னிவ வரசொடியான் முன்செய்) தவப்பயமி 4 pe வி லாகின் 
னிறைகுணமாண் போவெம்மை நிகழ்பறிக்க சாக்காம ஊீச்கிற் றம், () 

ஒருகணமுச் தாழாமலு.பிர் கொள்ளும் திறன்மறனெ ரூற்று மீச 
னருளினுயிர் பிழைத்தனன் நீர்க் காயுஞுற்றா னொருமைத னஃமர ளென்ப 

தெருளுறநின் னிடைக்சண்டாஞ்சிவனருளின்வலியிககோட் செல்வனேயெப் 

பொருஞிறைதரவாழ்வாய்புகழ்வதென்னேயான் செய்பிழைபொறுத்தியை 
(ய. 5.௨ 

பெயராலுஞ் செயல்விஎச்கும் துன் வேக் தாள்புவியைப் பெற்று நீயே 

பெயராது வாழ்கவெனப் பேசிவிடுத் துடனெழுக்த பெருக்கோ பத்தான் 

ம;பரார்.துன் மதி தச்சீ லனைவி.நி? ம் நளைபூட்டி மாறாத் துக்க 

மயராய்மன் னுறச்சிறையின் மரா? த நிழிஇச்சாஞ்டி வளகா டுற்றான். () 

அறக்சொடுக் துன் மதிபமைச்சோ டாசறுசும் தாற்டின்னா வாற்றி யற்றா 

லிறக்குமதின் வெய்யசிறை யிடர்ச்கடல்வீழ்ச் தொருவாம வ்னைகின் ரானா 

பிறர்க்சன்னா முற்பகலிற் பெரீ துவர்தாற் ுகர்ச்சின்னா பித்ப கற்க 

ணுறத்சென்னோ சடையோயா அறுமென்னுர் தேவலாச் குறி யோரரதா।



இ பெருக் 2தாட்டத்து அத்திச்சசபுசாணம், 

சச்சான்பின் வளர்த்தவிரு வரைப்பணிர்து விடைபெறுபு தூய போதர் 
தந்தரன2ீர் விளக்சியபோ தாயனர்தாள் பணிச்தேடுத் தகைசால் காள 
கச தரனைப் பெருர் தடவைச் சண்ணுதலை யொண்ணுதலைக் கலந்த வாம. 
தீம் காணா ரவேப்பணிர்தாம் கரிதேடித் இல்லைக ரடைச்தான் மன்னோ () 

அட te மபாண்ணாரு 9 பன்னாகரு மன்னகரு மன்பா லேனை 
(பர Pani 29 9௮ சணிய பண் றைம் ரயிற்உ ம் eee நிற்கு 

மின் OR ளி a! ம. என்ரு ஒருக்க. ணி na) ie war 

LOM Ts 1h OWLS BO TD ப ுழன்வீழக் து வணக்கி னா: (௧௫௭) 

(Bate yr Mas (மி பாழ் அலசெ லாமு.ப்ய வானந்த வருட்கூச் தாடு 
மூர் ஈரி! ஈன்றுடையானேயொள்ளிதழிச்தொடையானேயுய்வான்கங்கை 
யிட் வ பட பாடையானேயெழின்மறைசொன்னடையானேயேக்்துமன்பர் 
மூந்திவா பள் விடையானே முவிலைச்சுற் படையானே முக்க ணானே. 

அதிவாறு முருவாலு மிகச்சிறியேற் சகன்னையத்த னீயே யண்ணால் 
சிறுவால மழிக்குழவி யிடர்றீக்கிச் சடை பூக்கத் தெளித்த தேவே 
பிறிதோர்புச் டெமில்வேன் பேதையேன் நினைப்புரத்தி பெரும வென்றே 
ஈறையாரு மலரடிக்கீழ் ஈயம் தபல பலமுறையு ஈமந்தான் மன்னோ. (௧௫௯) 

Gam. 

ஆப போ துமுன் ரிலையுர வாஇியங் கமர்ர்தவர் தமக்கெம்மான் 
மேய மோக்களித் தவரைமுன் ஒருச்கொடு மேவுறச் செய்தாங்கே 
காய வாணியாற் சும்தர நுங்.கயு நுர்சையு மிவர்சண்டாய் 
bu னாரொடுஞ் சோரம்திடர் நீங்கிவாழ் சென்றன னிம௰ன்றான். (௧௬௦). 

வாணி யாரமு திருசெவி மடுச்தனன் விடுத்திடர் மகிழ்கூர்ந்தான் 

பாணி யான்விரைம் திருமுது கு ரவரைப் பணிர்தன னவர்தாமும் 

பேணி யாதா மி.துறப் பெருந்தவம் புரிர் துபன் னெடுங்காலங் 

காணு ரூதவர் கான்முளை கையறச் கண்டெனச் களிகூர்க்தார். (௧௪௪) 

உரிய மைக்தனை யெடுத்துமார் புறவணை த் தம்பனீ Wl gen gw 

பிரிபு ரீங்கனு மீண்டர னருடாப் பெற்றனர் தமவுய்த்துச் 

சொரியி னும்பிரி யாவென நுணிர்தன மென்றுசும் தானோடு 

மருள்செ யம்பல வனைப்பல முறைபணிச் தகன்றுதம் மனைபுக்கார். (௧௬௨) 

மறம்பு ரிர்தழச் கொண்டவெல் லாமழ மாயுமென் னூல்வாய்மை 

இறம்பு மோவழத் துன்மதி கொண்டவித் திருந்தா சழத்தீரர து 

புறம்பு காதறம் புரிஈ்.துகொ ணசேர் திரன் படைபுகு£் ததுதேற்ற 

வறம்பு ணர்ஈதசும் தரனொடு ஈோதி.ர னரசுசெய் தமர்க் தானால். (௧௬௩) 

வனப்பு டன்சவ பத்திபூ சனைமுதன் மாண்பினொச் தானேனுக் 
தனக்கு நேரில னாயர்தங் குலத்திற்பன் னாளுடன் சார்கண்ண 
னெனச்சினுளொசச்த குலத்தமாச்தேசச்சன்னிடஞ்செல்சர் தானென்பான் 
மனக்குறும்பொழிச்செனப்புறப்பகையெலாமாய்த் துவென்றொளிர்கின்றா
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இனைய சுந்தரன் றனை,பிடை யரறாரினை விடைக்கொள்சுர் தரிதன்னை 
யனைய வெர்தனூன் முறைமணம் புரிந்துசுட் தான்கொள வளித்தான்பின் 
நனைய னாண்மையோர்ச் தவனியை ஈரேர்திர னவன்புயர் தனில்வைத்.து 
வினையை வென்ொரு வீடுறு மருந்தவ வினையைமே வினனம்மா. (௧௬௫) 

ysis FE STE MED ததான் றர்தவப் புவியா சினையெய்தி 
Seo on பாரெலார் தன்குடை நீழலி னன்கமாக் நின்பார. 
ஈனிபு ரர் துயி ரெவைக்கு ஈல்லுபிசெனு சாதனே யெனவாழ்வான் 
கனிமொ ழிச்சவும் தரிவயி னோசெழிற் கான்முளை தனைத்தர்தான். (௧௬௪) 

பிரக துத்திபா னத்கிளம் பருவத்தே போருள் புரிர்தாண்ட 
மரக தம்கொடி பங்கனைச் ௪௩தரே சனைமறந் தறியாத 
ara மிச்கசும் தான்மனக் குணத்தினுக் கொத்தசு தரியயொடு 
விரவு மைர்தன்பேர் பிரகதுய் யானரா தன்னென விழைர்திட்டான். (௧௪ ௭) 

ஆயசுந் தான் புவிபுரம் திடுசொழி லினிலமார் தானேனும் 
gu Foe sud பிரக துப் யானத்தே துனைதலான் மனையோடும் 
பாய கால்வகைப்படையொடு மளவிலாப் பல்வகைப் பொருளோடு 
மேய வப்பெருர் தடவைசென் றமலன விரைமலர்க் கழருழ்ச்தான்.(௧௬௮) 

தாழ்ந்தெ முந்துகாற் இிசைபினோர் ave Bus) சார்ந் துசுர் தானாந்கே 
குழ்ர்த நெஞ்சனா யற்புறச் சிற்பழூற் கற்பி னர்த் துர் இக்கூய்ப் 
போழ்ந்து நீலமா மணிமலை கொணாநர்தெனப் பொலிரிலை கொணர்வித்து 
வாழ்ந்தி டப்புரி 9வாகம விதிப்படி மணிநிசே தனஞ்செய்வான், (௧௬௧) 

சருவி லத்தமண் டபமகா மண்டபங் சண்ணுண்மண் டபமாதி 
பொருவி லாத்திரு மாளிகை யடுக்குயர் பொற்றிரு மதிலாதி 
தீருவி சும்புறு கோபுரம் விமானமுன் சாற்று நால்வகை யொன்று 
மொருவு ரதுசெம் பொன்மணி யாதிகொண் டுஞற்றினன் நிருச்கோயில், 

உலகெ லாமுய வருசண்பை வாழ்வெடுத் அவை தீதருள் பெருஞ்சாந்தி 
யிலகுஈற்றினத் தியற்றுவான் சிவாகமத் திருமுறை யெல்லாமுங் 
குலவு சுந்தரே சன்றளி போலணி குயிற்றிய சோயிற்ச 

calla வித்தியா பீடமென் றங்நனே நிசழ்வுறச் சாபித்தே. (௧௭௧) 

ஆனை மாமுகன் கர்தனம் பிகையுடன மருமத் தசர்க்குப் 
பானு முற்பரி வாரர்சூழ் வுறமுனம் பகர்ச்இடு மாசாச்.இி 

ஞான லிங்கமென் நுரைசிவத் துவிசசா னலனெலா முறச்செய்தான் 

மேன வத்தலத் தமர்ர்திறை மகிழ்திரு விழாவும்பின் செய்வானால், (௪௭௨) 

தனக்கு முன்னரச் சுந்தர சாயகன் றண்ணரு டருசாளீ 
தெனக்க ருத்.துறு முவகையாற் பங்குனி யு.த்திர மெனுகாளின் 

மனக்கொ என்பிஞென் பான்றின முற்செய்து வருதிரு விழாமுற்றி 

வினைத்தொ டக்கறு சுர்தான் மனையொடு வியர் துளங்களி கூர்க் சான்.(௧௭௩) 
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Gin பெருந்தோட்டத்து IH SPER ITT OLD, 

வேறு, 

பேசுதன் சென்ம நாளும் பிரக.துய் யானத் சன் 
மீசிறப் பருள்செய் காளு மீனவுத் திரரா ளென்னு 
மாசையான் மாதர் தோறு மனையவுத் திரகா டன்னின் 
மாசிலா விசேட பூசை வயங்குறச் செய்லிப் பானால், 

பிரச துய் யான காதன் பிரச மென் மலர்த்தாட் சன்பே 
பெருகுற வார்த் சாளும் பிழஃகுசம் தானிவ் வாறே 
யாருவற வயத மாண்டிவ வுலசளித் துரிய லமந்தன் 

பொருவறு விரைப்பூர் தாமம் போற்கொளப் புயச்கில் வைத்து, 

பன்னிசு் தரியோ டிர்தப் பவஞ்சவாழ் விடையு வரப்பு த் 
துன்னும் வீட்டி லார்வர் தோன்றுற வுலக மீன்ற 
வன்னைடாற் ௪ுர்.த ரேச னகலமு நிறைபூம் பாசஞ் 
சென்னிசொண் 0ண்ணோக் குற்றுச் திருவடி நீழல் சேர்ச்தான். 

என்றனன் ரும். அசாச னிருர் தவ ரடிசே ளூய்ந்தோ 
கன்றயி ராவ தஞ்சார் ஈலனுரைத் தருள்க வென்றார் 
பின்றத விரித்து ரைத்தான் பெருர்தவ னென்று சூதன் 
முன்றுனுஞ் சவுன காதி முனிவராச் சைத்சான் மன்னோ. 

டுந்திரசுந்தரச் சநக்கம் ழற்றிற்று, 

ஆசத் இருவிருத்தம் (௪௬௪) 

வராவதச் சருக்கம், : 

செங்கரம் விதிர்த்த லொன்றாற் றிறன்மகோ த$ப்பெ ருக்குக் 
அங்கமிச் குயர் விக்தச் சுரும்புது செருக்கு மாய்த்த 
புங்கவன் றமிழ்வ எர்ச்கும் புண்ணியன் முனிவர் சேட்ப 
வங்கயி ராவ தததி னருங்கதை யருளிச் செய்வான். 

மூன்றுரு வாச மாம முனிவரன் சாப மேற்ற 
பின்றுரு வாச டைந்து பேதுற காற்சோட் டும்ப 
றுன்றுரு வாச டுத் துத் தொல்புவி வேழ மாச் 
சென்றுரு வாசச் தண்பூஞ் தவனப் பாங்கர் சோர. 

ஆங்குறு களிறு முன்னை யறிவிழர் தவனி யெங்குர் 
தீங்குபற் பலர்ச்குஞ் செய்து இறற்புவி மிபங்கட் செல்லா 
மோங்கர சாய்முன் னெம்மா லுரித்தவக் கரிகொ லென்றே , 
யாங்கணும் யாரு மஞ்ச யிடருறப் படரு நாளில், 

௮ரணிறை தஇருவெண் சாட்டி லமாகவப் பிரிய னென்பான் 
றெருணிறை யுஎத்தான் வேச வொசம மாதி முன்லூற் 
பொருண்முறை யுள்ள வாறு போதமுற் நுளர் துணிர்து 
கருணிறை சண்ட. னேயாங் கரிசறு பதியென் ரோரந்தான், 

(௧௪௮) 

(௪௭௫) 

(௧௭௪) 

(௧௭௭) 

(௪)



சவதச்சருக்கம், 

மெய்ப் பொருட் பற்று மேன் மேன் மிச்கெழப் பவள்ச வாழ்க்சைப் 

பொய்ப்பொருட் பற்று முற்றும் பொன்றிய வறத்தா நீட்டித் 
இப்பிய நெறியி ஓுய்க்குஞ் செல்வமு மறனி லாதார் 
கைப்படு பொருளு மாக்க நீச்சமார் காட்சி யென்ன, 

வகறை யெழுந்து தூநீர் மரபினின் மூழ்ெ நித்சச் 
செய்கடன் முடித்து முன்னோன் சிவார்ச்சனைச் குரிய தூய 

மொய்கமழ் மலர்கொய் தேட முறையுப கரண மெல்லா 
மெய்சனி யன்பி னீட்டி விமலனைப் பூசித் தேத்தி, 

முறையினிற் சவொட்கி வேட்டு மொழிதரு சாமி சாதி 
நீறைசரு வாத ளாந்த நிமலவா கமரா லேழு 
முறைபிஷோர்ச் ததனால் வேத முதுபொருட் டுணிபுங் சண்டு 
நிறைசிவத் கயொனா னந்த நீள்கடற் குளித்து வாழ்வான். 

நிச்சலு மிடைய ராவி நியமதற் பரனாய் வாழு 
மச்சிவப் பிரிய னோர்கா எவிர்மணி கன்னி மூழ்கிப் 
பொச்சமி னியதி முற்றிப் புனிசவெண் காட்டி லச 
இச்சை கூர் வில்வங் கொய்வா சமா இரத்திற் சென்றான், 

வரதிரி ஈபன்ன மென்ன மறையெடுத் தோதும் வில்வ 
மரபினி லெடுத்துச் கொண்டு மாண்டிவப் பிரியன் செல்கா 
லுரைசெய்முற் களிறு நீர்வேட் டுயா்மணி கன்னி புச்காங் 
கொருதனி வருமன் ஞூன ர௬ுறச்தெரீஇ வெகுண்ட தன்றே. 

வெருவரு ம.தமால் யானை விமல.மா கவன்றன் மார்பின் 
மருவுகோ டழுந்தப் பாய மற்றவன் வெண்காட் டீசன் 
பொருவரு சாமங் கூறிப் புவியில்வீழ்ச் தவச னானான் 
வருழுயி ரிறுகா லத்து மறப்பிலார் குணமீ தன்றோ. 

அன்பருச் சவரின் மிச்ச வன்பனாம் வெண்சாட் டம்மான 

றுன்பித சட௫ப்பன் கொல்லோ துனை ஆதன் ரூலமுய்த்து 

வன்பெருங் களிற்றின் வீர மாய்த்தட னருளி னாலே 

ஈன்புறு முனிதெ எளிர்து ஈடலை£ச் செழுமா செய்தான். 

எழுதரு முனிவன் வெண்காட் டிறையடி சென்று சாழ்கது 
பழுதறு துஇிபு சன்றப் பானருள் வியந்து தான்செய் 

வழுவறு வெபூ சாதி மங்கலச் செயலிற் புச்சான் 
மொழிதரு சூல வேலாற் கு,த்.துண்ட மூரி வேழம். 

௮லச்கணுற் றவனி வீழ்ர்தால் சன்னசூற் பரிசம் பெழ்த 
ஈல.த்தினுஞ் சு்ச மேச னல்கருட் பேற்றி னாலுஞ் 

சொலத்தகு மணிகன் ஸிப்பேர்த் தூயநீர்த் தடத்தின் வீழ்ச் 

பலத்இலுச் செளிர்செ முர்து பண்டைசல் அறிவும் றன்'2ற, 

நிக் 

(டூ) 

(௪) 

(௮) 

(௯) 

(௧0) 

(௪௧) 

(2௨) 

(௪௩)
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௬௦ Qu HHS BILL FBI அத்திச்சசபு. சாணம், 

திருவரு ரஞணாத்தி னன்றித் திரும ணாத னாடி 
யொருவருர் தெளியா ரன்றே யுமாபதி யருளா லொர்ந்து 
தெருள்களி றந்தோ முன்னும் நஇீமையாற் சாப மேற்றோம் 
மருளுநீஇப் பெருர்தீம் ரச மாமுனி வசற்குஞ் செய்தோம். (௧௪) 

இப்பெரும் பாத குத்தா லின்னன்மே லென்ன சார்மோ 
வெப்படி. யய்து மென்னா விரங்கமெய் யுணா்சி கூரச் 
சிற்பர சிவரா மங்கள் சர்சைசெய் தாண்டு லாவி 
மு£ற்பெருர் தவங்கை கூட முதுபெருர் தோட்டஞ் சார்ச் த. (௧௫) 

'இர்சணி சென்னி யானே யெனுமுண்மை நேருணர்த்தாங் 

ச் சணி சென்னித் தூல விலிங்க நேர் சுண்டு சென்று 
Yo § ps தாழ்க் தத் தீசன் முன்வலஞ் செய்துட் போந்து 
முக்துறச் சுந்த ேசன் முளரியர் துணைத்தாள் போற்றி, (௧௬) 

சவுந்தர காமத் தன்னை தாளிணை பணிந்து போற்றி 
Uri பூசிப்ப வுன்னி யொளிர்மணி கன்னி ஸூழ்கி 
நிவந்தவுட் டுளைக்கை மொண்டு நீர்கொணார் தபிடே ௫ த்துப் 
பவந்தெறு பூசை போது பலங்கள்கொண்'டியற்றிற் றம்மா, (௧௭) 

வறு, 

பூசனைசெய் யுங்கரிரம் புல்லறிவு போதவொளிர் போதம் பெற்ற 
சாசனையிசத் திர்த்ததட்ச் தன்றோவென் ந.;இன்குழழ்கி யனைய நீர்கொண் 
டீசனையாட் டியதிறத்தா லிம்மணிசகன் னிகையோர்சா ரிவ்வே ழந்தோய், 

பேசனைய துறையயிரா வததீர்த்த மென்றுலகம் பேணிற் றென்ப, (௧௮) 

ஆயவசை காடொறமெய் யன்புபெரு குறப்பூசை யாற்றி யெம்மான் 
றூயநைவே தனமான துழைகனிசாய் சந்தாதி துய்த்து வேறு 
மேயவுணா மறுத்துரிய விமலசிவ தஇியானாதி மேவி யிவ்வா 
ுயிரமாண் டஎவுமருர் தீவம்புரிய வச்களிற்றுச் கருள்வா னண்ணல்.(௪௧) 

அருளிலிக்கத் தினினின்.ற மாங்குவெளி வர் துமையோடான்மேற்கொண்டு 
தெருளுறரேர் நின்றருளத் திண்சளிறு கண்டுவகை இளை த.துத் தாழ்ந்தோர் 
படொருளெனக்கொண்டிடலாகாப்புன்மையேற்சரணின சாட்புணையன்றின் 
மருளுறுமாபசசனெனவசையாமலெடுத்தெனையாள்வள்ளால்வள்ளால்[ ன் 

என்றுதுதித் இணையடி கி£ ழிசங்குபுவீழ்ர் இறைஞ்சிடு மவ விபத்தைகோக்கி 

நன்றுதவ ஈலஈ.து.௧ ணுமகழ்ர்தோ ஈயர்சவா ஈவில்வா யென்னக 
கொன்றையணி சோடீர குறையுனச்சார் குயிற்றினுமசக் கோடீ சச்சீ 

சொன்றருளா லொழித்திடுவா யுன தடி.யார்க்கு ஞற்றிலல் செழியாதென்ப. 

நினைசோறு ஈடுங்குவதென் னெஞ்சுசவப் பிரியசவ நியமம் வாய்ர்த 

முனிபாலென் சொல்சேன்மா மூடருமஞ் சிடுஞ்செய்கை முற்றி னேனவ் 

வினை தீர்வி லாதெனினும் வெர்தழலி னீராசா விறகு முண்டோ 
முனைவாறின் னருட்டீயான் -மூடனேன் வினைவிறகை முருக்கி யாள்வாம்



௦ ரரவத TF ETL. Ma Be 

எந்தாய்சுட் தரகாதா வெளியேற்குப் புகல்வேறின் றென்று வேண்ட 
வித்தாரும் வேணியனீ பிழைத்தபெருங் குற்றமெலா மெம்மை மீண்டு 
வர்தாரச் கண்டளவே மாயக். தனமே லுந்தருதும் வரங்கே ளென்றான் 
கொந்தாரு மிதழிமுடிச் சந்தரசா யகன்கருணை கூறற் பாற்றொ. (௨௩) 

அமல்னருள் வினவுகளி றசமகிழ்ஈ் து மேலுமலா டி.தாழர் தோதும் 
விமலநின திருப்பெயரிவ் வியன்றலத்தெம் பெயாமுன்னாய் மேவக் கோடி. 
சமலனெனச் கென்றுமூன தாட்கமலத் துறுமன்பே தருதி யென்ன 
நிமலனயி ராவதநா யகனவ்வா ராகவென நிகழ்த்தி மேலும், (௨௪) 

உரைதருமன் புடையாய் நின்னுருவ௫த்தித் தலத்தென்று முறைதுமுன்னை 
விரவியராற் கோட்டுவான் வெண்சளிற்றி னுருவமே மேவி யீண்டு 
மருவிஈமைப் பூசித்து வைகுதிறின் பிராரத்த மாயுங்காலை 
யொருபெருவீடளித் துமெனவுரைத்தருளிமறைக் திலிங்கத் தற்ரானெம்மான் 

வேட்கைபினு மேற்கொளுமா விமலனருள் விதநோக்கி விழைவு கூர்ந்தப் 
பூட்கை முனில் வெண்களிறாய்ப் பூசனைமுன் னிலும்பெருகப் புராரி பாத 
நாட்கமலர் தினம்போற்றி ஈயக்துறுமாள் வலாரியவ ணண்ணிச் சொன்ன 
வாட்குலம் வானிடைநீ வருகவென வழைப்பவெதிர் மறுத்த தன்றே.(௨௬) 

பின்னும்வலிர் தழைப்பவவட் பிரிவாற்றா தன் பினுஎம்பேதுற் றெர்தாய் 
மன்னுயிரோம் புசல்பொதுமை வள்ளானிற் செனினுமெமை வலிர்துகாத்த 
லுன்னுடிறப் பாகுமில் துன்முகத்தா லோர்ர்தனனா லொருகோட் டும்பா 
லென்னிடா் தீர்த் சருடியென விபமுகத்தா னடிதாழ்ர் சவ் விபம்வேண் 

[yage. (26) 
வறு, 

அத திருச் செவிசாத்தி யைங்கா னருளால்வான் 
பதிமுகர் சனிகோக்டிப் பகர்தரும் புருகூதா 
முதுவுண ரிபமீது முன்னையி லுனைச்சாருங் 
கதியின தன்றேகுன் கடிஈகர் கடிதென்றான். (௨௮) 

இந்திர னதுகேளா வெர்தையிக் சரிபென்பால் 
வஈதமர் திறமீச ஞாணையின் வலியன்றோ 
நநதுற வதுமாற்றி நவில்வ.து முறையன்றே 
தநதரு ளெனத்தாழ்ஈ் தான் றனியிப முகன் கூறும், (௨௯) 

இறையருண் முமையெல்லை யாதுணர் இற்பாய்நீ 
பிறையணி முடியெர்தை ப்றதலத் தினும்வேட்கை 
நிறைதர வெஞ்ஞான்று நிலவிவாழ் தலமி தீண் 
டறைபெருர் தவமாற்றி யமலனைப் பூசித்சே, (௩.0) 

திருவரு ணனிபெற்றுச் செசுதல மயலற்றுப் 
பொருவரு சிவஞான போதான் னெறிகிற்கு 
மொருபெருங் களிறுன்பா லுறுவது மூுளதேயோ ட 
மருவு.றும் பேரின்ப மலரடி நிழல் வாழ்வே, | (ae)



. ரு a ரூ . . ° ‘ e $12. பருக தாட்டத்து அ ்திச்சசபுசாணம், 

அன்னதெம் பெருமான்ற Spica wer நறிவாய்வான் 
மன்னவ நின்னுவணை வாழ்க்கையை aunt fg 
வன்னமென் per sa on 7ணுவருள் பெற்றோரு 
முன்னக ரயன்மானமுன் ஸனும்பாகள் பதவின்பம். 

௪.நதவ னோர்காலுண் பதிலுறு மின்பேயென் 
றப தாழ்! யுணா்வில்லா சருமக மா இபுரீஇ 

நதித்! விடு மவ்வின்ப ஈயப்பரிக் கரிவெல்கா 
வரி டெ லித்தர்சா வளச்தினே யொண்ணாரீ, 

என்றலு மிறைகாணா னிர்திர னென்செய்வான் 
முன்றனி லீம்ந்தெர்தாய் முச்கண்முன் னவநாயேற் 
சின்றருள் செயலீதேல் யானர சியற்றலெவ 
னன் 2G டருசென்னா ஈமந்தனன் மேன்மேலும். 

*தேற்றியைங் கானெம்மான் நிருமுனோர் தடங்கண்டு 
போற்றுமப் புனன்மூழ்கிப் பூனைக் வைபொருள்கொண் 

டாற்றுமன் பினித்பூசித் தீடியிணை தொழுதென்பான் 
மாற்றரு.ம் வாதாடி வாய்மைகன் குணர்வித்தாய், 

வங்கா வேழமுச வறுமுக சோதரனே 
செங்க சடிலேச 9ச்திபு.ச் திகணாச 
தங்கா பர்தனவு arg பஞ்சத்தார் 
வங்கர வாதாடு வல்லபை வரபொற்றி. 

பிரணவ பதராத பிரசன்ன வதனடிதாம் 
பரதா விச்னேச பசு௨சம் யாகசம. 
சுரவர கணராச துங்கபங் கயபாத 
வரபர வாதாடு வல்லபை வரபோற்றி, 

புரகார சுதபோத புனிதவங் குசபாச 
கரகர ரகர சமி தூர்வை கங்கைமச் சாராத 
son பரிமளமோ தகப்பிரி யேசதயா 
வரவர வாதாடு வல்லபை வரபோற்றி, 

இருமக சாமாமார்பன் தெளிவறு மலைப்பாம்பி 
னுருவுபன் னெடுக்கால முற்றிட ௬ற னீப்பான் 
திருவுரு சேர்சாட்டி த் திதிபுரி செயல் பூட்டி. 
வருமொரு வாதாடு வல்லபை வரபோற்றி, 

தானவர் தமின்மிக்க தறுகணன் சயமுகன்சா 
ரீனமில் வரரோக்9 யிவைக்சசை தரமுப்பாற் 
ருனதொர் வடி.வால்வக் தீவன்வலி இரத. துலகுய் 
வானருள் வாதாடு வல்லபை வரபோற்றி, 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௫7 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௧) 

(#0) 
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rte த்ச்சருக் கமம். 

(sain ஷேோர்வடிலாய் மு3 dai So BPS தீருளினையீ 
தீத்தரு வற்கோற ற்காமென நூலார்த்த 
மெய்த்தகு பிமணவ£? யாமெனல் விளக்குதல்வாய் 
மைச்தெனும் வாதாடு வல்லலப வரபோற்றி, 

யாவர்செய் செயல்களுநின் னிணையடி பணிர்தா றா 
னாவதென் திருளாகோ யரனுமுப் புரஞ்செல்காற் 
oy all evga! 1D பாக்கச் soo ஓுனை யருச்சிப்ப 
மாவருள் வாதாடு வல்லபை வரபோற்றி, 

அரியயன் முகலெவர்க்ரு மலச்சண்செய் விறற்கூரமா 
விருபிள வுறவெய்த வெறுழ்வலி முருகேசன் 
ப7வழிற் குறமாதின் பம்பெம வேண்டிடவவ் 
வரனருள் வாதாடு வல்லபை வரபோற்றி. 

சனகளை யடுத் துணவு தருகென வினவியவனண் 
மனமகம் பிரமப்பாழ் மயன்மிச வருளாதே 
இனையினி ;யிவர்பாவ மிரிவதெய் ரச் தார்வை 
வனைமுடி. வாதாடு வல்லபை வரபோற்றி, 

நான்பர மெனும்பாவ ஈசிதிடல் பிறர்ச்கரிசதென் 
தான்புகு பசுஞானத் துறுசன கன்பால 

சேன்புரை யருளாற்சென் றறகினிற் வெளித்தளித்சாய் 
வான்பு5 வாதாடு வல்லபை வரபோற்றி, 

சன கனி லூர்தேயர் தமிலுண வெல்லாமுண் 
டுனபசி தணியாதாங் குனைவழி படுமறையோன் 
மனையிலொர் தூர்வையினின் மகோதர நிரப்பியதென் 
வனைமதி வாதாடு வல்லபை வரபோற்றி, 

௮ன்பொரு சிறிதின்றி யகம்பிரமப் பிணிகூர் 
வன் பினா ளவில்பொருள் வழங்கும் வீணாமெய் 
யன்பசரொர றகளவா யினுமது பெரிதாக்கொண் 
மன்பர வாதாடு வல்லபை வரபோற்றி, 

வேறு, 

எனத்துதித் இர னிசர்.து வேண்டலு:௦ 
வினைத்துய ரறுத்தருள் வேழ மாமுகன் 
பனைச்கைவெள் ஸிபமொன்று படைத்து வானவ 
மனத்துய ரொழிகென வழங்கி னானரோ, 

அனையகாற் கோட்டிப மருளப் பெற்றவன் 
பினையுமச் கரிமுகன் பிரச மாமலர்க் 
சனைகழல் பணிர் தூவா தாடு காரணம் 
தனையிசைத் தன்பெயர் தமியன் கூறினேன். 

் இவா---நான் பிரமமென்பரம் 

Fn FL 

(௪௧) 

(௪௨) 

(7.0) 

(௪௪) 

(சூ) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௧)



௬௪ பெருர்2காட்டத்து அத்தீச்உரபுராணம், 

௮ன்னதெஞ் ஞான்றுரிற் கமைதல் வேண்டுமான் 
முூன்னவ வென்றனன் முதல்வ னன்னதே 
மன்னுக வென்றருள் வழங்க விர்இிரன் 
றன்னகர் சென்றனன் சரண்ப ணிர்சரோ, (® >) 

இத்தகு செயலெலா மினிது நோகபெ 
G ou 55 மன்புமேன் மேலுங் ST 
நித்தலும் விழைம்.து வாதாடு நின்மல 
மத்தமா முசனையர்ச் ஈத்த வாழ்த்தியே, (௫) 

சும் ர நாயகன் றுணைப்ப தங்களு 
மூர்தையி னருச்சனை முறையி ளுற்றுபு 
$655 நியஇ.பிற் சரித்து வாழுமச் 

சிர் தரக் சாயிர வருடஞ் சென்றன. (Ge) 

அதி துணைச் காலமு மன்ன தன்பிரா 

ரத்தமு மு.ற்றமுன் னவின்ற சுர்தரே 
ச,த்சனி முதல்வன்வை சாக பூரணை 

யுத்தம:தினத் துமை யுடன்முன் ரோன்றிஞுன். (Gs) 

சண்டயி ராவதக் களிறு காதன்மிக் 
SOOT TET யகனெதி IOS HS தாழ்ந்து தண் 
புண்டரீ சப்பதம் போற்றி யானந்த 

மண்டுவா AGU: வாழ்ந்து நின்றதால், (டு௪) 

நின்றொளிர் களிற்றினை நிமல னோக்கிரின் 
றுன்றுறு பவவினைத் தொடச்சு சேடமாய்த் 
இன்றெமை யிரண்டறச் கலக்கு மின்பநீ 
நன்றுறு கென்றரு ணாட்டம் வைத்தனன். ப (டு) 

வைத்தலுங்-களிறுதன் வடிவு சோதியாய் 
நித்தன திருவடி. நீழல் சேர்ந்ததவ் 
வத்தியி னுருவர்தன் னகத்துச் காட்டியோர் 
வித்தக விலிங்கமன் விளங்கி வைகலால். (@ &) 

அத்திபூசனை யினா லத்தி மீச்சுர 
மித சல் தமிழ்மறை வைப். சைக்குமால் 
உத்தம விடைமதி யொளிரு வாவினின் 
ம.த்தவா ரணத்தட மருவித் தோய்ந்தரோ, (௭) 

Cam. 

அருள்பெருகு சவுர்தரசா யகவொமத் தமிசாவ தேசற் கன்பாற் 
பொருள்பெருகு மாபூசை புரிவித்தோ செப்பொருளும் பொருர்தவாழ்க்து 
தெருள்பெருகு வீட்டின்புஞ் சேர்வசென மலயமுனி செப்பி னானென் 
நிருள்பருகி யொளிபெருக்கு மிருந்தவமா முனிசூத னியம்பினானால். 6௮ 

ஜராவதச்சரக்கம் ழற்றிற்று, 

அகச்திருவிருச்சம் 0௨



போகராதச்சருக்கம், 6 J ஈடு 

யோககாதர்சருக்கம். 

மாதவ வடிவம் பூண்டு வஞ்சித்தாங் குறுவர் முன்னோர்ச் 
சேதமுன் னாவ காள மிபற்றுவில் வலன்வா தாவி 
EIST) LLG FOOT ஜெராற் சாரிடர் முற்று நீக்கி 

மேதத நெறிசன் குய்த்ச விறற்றமிழ் முனிவன் கூறும், 

yaad rd Far Qos sr 5 புலனெறி பொழுக்கி னின்று 
நல ற முரிமீர்செண்டு ளா ள்ம ற பு5ழ்ெண் காட்டுக் 
குலஈகர்ப் பச்சி மத்சொர் குரோசத்டுற் பார்த்ஈன் பள்ளித் 
svg Fol ui ss sar) ஏம்கிநிக்கண். 

வயிணவ மறையோர் தட்ஈண் மரபின் விட்டுணான் மாவென் 
Gow Sr 15, ) யாப் பிற5, jour Cl S9 (eu னன்ன 

னயனிறை யன்பு ௩ ராராரஸூன் பூரை யாதிச் 
செயலிடைய ஈழ மிதானண்9 செப்வே பொருளாக் கொண்டான். 

மற்றுள பற Uy ற். 5 Gou oL I ப்பு ு வொ ப்ரி aor) 

பறம: ரு வா, ரவ யாறு பன்பினமி. கால வாழ்ர், 3] 

பாற்றுழாய் மூ.ர)தன் (17யப ரான வரு ராற் பூவிட் 
டுற்றனன விமான ஹேர்? ம வுமபன்வாழ் வருண் (பத்தில், 

அண்டுள பொக நாளு மருபலிச் நமர்ச் கான் பல ண் 
மீண்டுலா ராப்பே ரின்பம் விசஎலா /கன்பா லல்லாற 
கூண்டுமோ விடவச் சேனன் 5 As sucr (ps sons Cs தி 
Wan Dt Cures oppo நிறக பவியி லென்றான். 

அதைவினாய் விண்டு சன்மா வையகெ எனந்த சாயி 
பு.ஐமல ரடித்தொண் டென்றும் பொன்றுரறா வின்பே வேட்டகச் 
கதிபெறர் செய் 2தன் விண்டு கருள்னயாற் புக்சே னிந்தப் 
ப.தநல மிதுவு ம3$2சா பதனமோ பாவி யெற்கு. 

என்றுள மிகக்க வன்௱ாங் கெல்லையில் கால மூணொன் 
Berbers தானுச் கார வின்னமு தளித் துண் காலைச் 
சென்றுண வொட்டா காங்கோர் திறலினன் றடுத்தா ஐுன்பாற் 
கொன்று துன் பெற்றோ வற்றிற் கொராயிர ஈனிதன் புற்றான். 

அன்புறு விண்டு சன்மா துயருளங் கவற்ற நின்று 

நன்புறு பதமீ தெனறே காடுதவ கருத்து மீளா 
வன்பினால் வீடுவச் சேனன் வதனம்பார்த் தோ.தும் விண்டு 
வன்பினிற் சிறர்தோ.ப் நோற்றிங் கடு$துளேற் காமோ செல்லல். 

‘ 

அருமறை பிரம னா யமரர்வான் பதம்பிபற் ரோர்க்கு த் 
இருமுதல் கூறும் விண்டு திகழ்பதம் பெற்றோர் சன்னாண் 
மருவிமீண் டவனி சேறல் வகுத்தகொ னீயிங் சென்னைக் 
கருவினமீண் டுறுமா 0H Gottman” BRS ென்றான், 

J 

(2) 

(௩) 

(௫) 

(௮)



சுசு பெருந்கோட்டத்து அததீச்சுரபுராணம், 

என்றலும் விடுவச் சேன னிறைதரா இவனைச் கொண்டு 
சென்றரி முன்வி டுத்துச் செப்பின னிகழ்ர்த வெல்லா 
ஈன்றருள் கூர்ம்து நார ணன்விண்டு சன்மா வுள்ள 
மொன்றுற வேத வாய்மை யுள்ளவா நுரைக்க லுற்றான். 

வரும் பான்மெய் யன்ப மறைபரம் பலர்க்குங் கூறல் 
கருதினாங் காங்கன் னோர்€ழ்க் கருமத்த சவர்க்குத் தாழ்ச் த 
புரிசொழி றவரா தாற்றப் புகன்றிடு முகம னாமச் 
சுரு.தி,தர் தருண்ம கேசன் சொற்றதெம் பொருட்டென் ஜோதி, 

Bun Gero காத னக்கிரா மங்கட் செல்லாம் 
பதியெனப் பலரை வைத்தப் படியின் £ழ்ச் குடிப டீஇத்தங் 
க.திகளி னடப்ப நாமே கர ஐமிப் பதிக ளோர்மன் 
விதியிது குடிகா ளென்று விளக்குதல் போன்மென் ரோதி, 

ஆதலின் மறைக ளெற்கு மயனரி யாதி யாக்குங் 
காதலி னாங்காங் கோதும் பரத் தவ முகமன் சண்டாய் 
சாதலும் பிறத்த லில்லாத் சனிமு,த லொருவ னேயென் 
ஹோ.துமா பதிக்கு ரைத்த லொன்றுமே மெய்யென் ஸோர்தி, 

பானய னரிமுன் னோர்ச ளிறத்தலும் பிறத்த லெல்லா 
தானவி நருமாம் காங்கு துதற்கணா னொருவ னேயவ் 
வீனவெம் பிறப்பி றப்பெவ் விடத் துமெஞ் ஞான்று மில்லா 
ஞானவை வழக்குச் செய்யு ளாலுல கறிர்.த வோர்தி. 

அன்றியு மீச சாம மடைமொழி பெருத ரற்கே 
சென்றுற லுலக லன்னான் நிருத்தளி மீசன் கோயி 
லென்றுசைத் தெம்ம னோர்கோ யில்லெலா மெம்மி யற்பே 
சொன்றுற வுரைத்து ணர்த்து மூலகயல் வழக்கு மோர்தி, 

மறைமுத.னடுவி னீற்றின் மசேசனே பரமென் றோதும் 
மறையெமைச் தியாதி ரென்றே வழங்குவ தன்றி யாண்டு 

மறைத.ரா இயேய சத்தத் தான்மகே சனையே யாண்டு 

மறைதருக் தியேய னென்றே யாரணம் படித்தா யோர்தி, 

இடையிடை. முகம னாலே யெமைப்பர மென்னும் கூற்றை 

மடமையாற் பிணிக்கப் பட்டோர் வாய்மையென் றுணார்து மீளாச் 

சடைகா குறாத தர்வச் கவின்சிகை தியேயன் யாண்டும் 

மிடைசிவ னொருவ னேயாம் வேறுளார் விலக்கப் பட்டோர், 

சின்மய வனே யார்க்குஞ் சவஞ்செய்வோ னதர்வ முற்றிற் 
றெனவுரை செய்யு மேல்யா மினிப்பிற விசைப்ப தென்னே 
யினிதிவ ணினக்குச் சொற்ற விதன்முடி பியாங்க ளெல்லா 

சனியுறு மாய ளெல்லை ஈூப்பத திடமென் சோர்தி, 

(௧0) 

(௪௧) 

(௧௨.) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௪6) 

(௧௪) 

(௧௭)



மயோகசாதச்சருக்கம். ம் "7 சள 

யாங்களே நூக்குங் காலை யெம்பதம் ஈசித்தி டாவோ 
வாங்கது துணிபா நின்னை ய.துபற்றி விலக்கிற் நன்றா 
லீங்கு மென்றனாயு ளெல்லைமட் டிருக்ச லாமோர் 
Sage விச்சு னேச தியானமுன் செய்திலாது. (௪௯) 

அ௮வனியி னமையே நோக்கி யருந்தவம் புரிச் து வந்சா 
யிவண து குறித்திம் மட்டி லீண்டுநீ விலக்கப் பட்டா 
யெவர்களா னாலு ஈம்மை யினிதுபூ சத்த லாதி 
தவவினை விகக னேச சாண்பணிம் தேயி யற்றல். (௨௦) 

மற்றிது ஈமது நூலின் மந்தண முற்று நோக்கார் 
தெற்றென வுணர மாட்டார் தெளிர் விண்டு சன்ம 
xe nor விவ சேன ஸியம்பியாங் கவணி சேறி 
பிற்றைமா ணாமே நிற்ருப் பிரசன்ன வதனன் வாய்மை. (es) 

நன்றுற விளக்கி மூல மனுவின் றச்க ணேசன் 
மன்றலங் சழல்பூ சிக்கு மரபுநேர் விளக்கு வோறீ 
சென்றரு டருமத் சன் நிகழ்ச் துவாழ் பெருக்தோட் டதீநி 
ஸலொன்றுமன் பொடுவா சா கணேசனா லயத்தை யுற்று. (௨௨) 

திருவடி. பூசித் தன்னான் நிருவருட் பி.ரசா த்தால் 
வெருவரும் பிறப் பிறப்பு விலகமீ. ளாப்பே ரினபப் 
பொருவரும் வீட சேர்தி போதியென் நுைப்பத் தாழ 
குருபர சொற்ற வாகை கூடமே லருடி. யென்றான். (௨௩) 

வேண்டிநின் றரி.௪ மீண்டு விண்டுசன் மாவென் போனிக 
காண்டகு மவனி மேல்வெண் காட்டின்முற் றவத்தின் பேற்றாற் 
மேண்டரு மறைக்கு மெட்டாச் செனடிச் சமத் தன்பே 
பூண்டொழு குறுஞ்சு வேதா ரணியப்பேர் புனையப் பெற்று. (௨௯) 

வேறு, 

மறைத்திறநா னெறியொழுரும் வைஇிகன்பான் மகவாயம் மாபிற்சேம்2 
முறைச்சடங்கெ லாறிரம்ப முர்நூல்பூண் டருங்கலைகண் முற்றக் கற்றத் 

திறத் துணர்வால் வேதாந்தத் தெளிவாஞ்சித் தார்தநெறிச் செல்வனானான் ' 
புறச்சமய நெறிநின்று மசச்சமயம் புக்செலுநூற் பொருண்மைதோரதாம். 

சிவர்தருசுத் தாத்துவித சித்தாந்த ஈலனுளவா தோர்ச ரா 
னுவந்இிறுகப் பற்றிகித மொருவாத சிவார்ச்சனைமுன் னுரித்தொண் டாற்றி 
நிவர்தொளிர்மா சிவஞான நிகழ்யோக சமாதிரிட்டா பானாய் கின்றான் 
பவர்தெறுமற் றகனாற்பேர் பகர்யோக காதனெனப் பரவப் பெற்றான். (௨௪) 

பிறிதொன்றும்வேண்டாசபெற்றியனாய்ச்வெப்பொலிவேபெருகப்பெற்றும் 
வறிதொன்று மோபூர்வ வாசனைபின் செலுத்தவசன் வசப்பட் டோர்காள் 
*பறிதுன்று மம்பரத்த பார்த்தசா ரதிவிழாப் பவனி காண்பா 
னெறிசென்று சேவித்து நிசழ்வீதி போர் துரிசே தனத்திர் சென்றான். 

uy றி டபான 
 



௨௫3 “ * உ ௪ ௬௮ பெருக்தோட்டத்து அத்தச்சம பமாணம். 

சர்நிதிசென் தரியடிக்கீழ்த் spb gun முறையெழுர்சஞ் சலித்துசோநின் 
அன்னுதியா னத் அடனவ் வுவணபதி மனுமல மொருவா தோது 
மன்னவனேர் முன்னுரைத்த வருணினைந்ேேோோ Mir Boor wo) wrung Clauss 
முன்னுணர்வா லப்பனவன் முகுச்தனே யெனத்தெளிமது முன்பு தாழ்ந்து. 

பார்த்தசா ரதிபாச பங்கயந்தன் சென்ஃரியுறப் பற்றிக் கொண்டு 

தீர்ச்சனே. யெனையாண்ட இருகாதா GZ HST Ba தியள்கும் Cai yy 

கா.த்சவருட் ECON HC EM பாலனஞ்செய் EGET BOT) wa: fF GOT (Lp கண்ணன்வாமத் 
தேர்த்தமரெர் தாய்பந்தத் நியானமுக்கி வருந்காம லெ க்கா எண்ணால், 

எனத்துதஇித்த யோசநா தனைக்கரச்சா லெடுத்தணைத்காங் சென்பாலன்பா 
வினைத் துயருன் பாலென்று மேவாவின் புறுவாய்மை விளம்பு அக்கே 
மானைத்துயிர்க்கு முயிராகு மானம்பா ஈணோணுட ருக்க €னாடென் 
னைப்புகுத்திப் பஞ்சாய தனபூசை லேகா தனத்ிற் செய்வார்... (௩௦) 

அவரநினேவை வரும்பரமே Wes ‘olen IND FHM ர GI லஓண்மை 

இவளவுண ராதேனைச் இ. vy ve Coste as தீ றெ: Wb ரேயாம் 
இவியங்ச மாசமத்தின் றெ. ிவேயா மிண்டீணக், Be செப்பு & i a (OP 
சிவனுமைக ணேசன்சேய் பெனேயா மெனைரமகமலோர் வரே யாம். [௩௧) 

உரியதொழி லாலெம்மோ டுருச், சொற்செர்த் தொருமூவ ரென்ன வோதும் 
பரிசினபே தம்பகர்தல் பழுதாம்பாம் பசுக்சளவன் பசப சன் 
fuera னேவீட்டு தொழிலெமையு முளப்படயே சொகு, சாங் காகமும் 
பெரியன்மறை யர்தமே பினுமாகி யெனும் மாய்மை பிறக சென்றான். ௩௨ 

BID oor cog Am. al கதிபரெனப் பாலையின் வைக்காட்டுகின்ற 
தாயினெம வினைப்போக மசேடமா வுகர்தரர் தெய் _யருளெ யாகு? 
சோயும்வினைதொலைப்பிச்து gol தாழுமடியா; ர் துயரதர்க் ௮௦0, சாம் லேயன்றிரு 

தோயும்வினை யாது.பிலான் சூன்மானம் பு.ப மெனமுத் ்ெ தாறின டாசத்றும் 

அறைசருவ' வித்தைகட்கு மதிபஇிமீ சானனென லாகுயாக 
மறைகள்பல முறையோ ஐம் வாய்ை மமனம்மி த.ரி3 நணர்ச் சமாண்மி( ஞூரம் 
முறை.பினெமை யானுடனா மொழியார்சிற் இ லயாமு முன்ன வார் கொண் 
டுறவருள லரனருள்பெற் றுறுவலியே யதுதரூவி; யுதவல் போலும், (௩௪) 

வேறு 

அ.க்சகு பராம னெத்தகை பிடரு மன்பின்முற் பூசிப்பார்ச் FEY MI 
பத்தியிற் பணியார்ச் கதுசெய வென்றே பரவுகன் ஸிரீர்கணப் பயஞற் 
சு,ததவண் குடிலை Nip gar was துன்னுமா புரிச் தருட் டோற்ற 
மத்தவா ரணமா முசுத்தமா தேவ வடிவனாய் வந்தனன் மன்னோ. (௩௫) 

விக்னெ நீச்ச லாச்கலென் றிரண்டும் வேண்டிஞோர் க வேண்டிடார்ச END OS 
தீக்கபே ரிறைமைச் தகையின்விச் இனகா தப்பெயர் மறைபயெலாஞ் சாற்று 
மச்கணேசுரனவவிருசெயற்கிறையென், றலெமோர்ர் திறைஞ்சியா: ங்குய்வான் 
POO தீன் மெய்க்கணான் முன்னர் முப்புரம்பொடி.த் திடமுனுங்காள். 

            
558 ger Co Secor படைச்குங்கருவி.



‘UTED GFF ESL. 6 சீ ௭௯௯ 

தீந்திமா முகனை வந்தியா தேடித் கனிவையம் வையமேற் சாய 
முந்தியா தரத்தாற் பு5தியோ டிறைம்,ச] முநிதேவச் சமைச் ௪முன்சென்றா 
னம் தலச் கிறுபாக் கம்மென பென்று மவனிமே லலிருமா லதா 

லெர் சவா ௭ ம் மா தவரு ப்ிபரதமற் பூரித யி.பல்வோம் ௩6 லம்ச்வா ன வரும் யாஜி இவரு (ம்ம பம ய பல்மவாம். bh oh 

மன்னி: போக நாத? யும்மை வளப்பஇ யி;லெமைப் பகியென் 
றுன்னி கணேச பூசனை யுஞறரு துறு தவம் புரிந்தனை யுதளுற் 
பின்னாவை குண்டஞ் சென்றுமாங் குறையப் பெரு துமிண்டனையினியனைய 
நன்னிலை சவறு இபருகன் பூசை ஈவிற்றியே யரும் தவ ஈயப்பாய், (௩௮% 

ச்கண மாசன் மிண்டிவண் வாரா வரும்பெறல் வாட்வராுண் மென்று Bo 
séaCu றருளுங் கணேசமா மருவுஞ் சா » Swe பூசு a) 4)uy 

பச ் அல ) t 7 

மொக்கவே wiper சேறியென் நரைப்ப வு.ஐவிறா மயோகநா தன்றான் 
மைச்கடல் வண்ணன் மலரடி தாழ்ம்து வாதம் யருளியாங் கடியேன். (௩௯) 

எத்தலச் சகடைந்தாங் ிெபெமுகன் பூசை மியற்றவலி சைச்சரு ளென்ன 

நத்தல ராழி யங்கையான் மேயோக மாதசெ ணரிலம் பரசுங் 

கொத்தலாப் பொழில் வண் காட்டிவர் Lob és குப்பி ரா ௨செச் சான்று 

னித்தலங் ௧௦/0 து on DA aE தரு ts iB சம்பு மகாட்டமா மகரில், (#0) 

சிவதளித் தென்மேற் றிசையில் வாதாடு சின்மய கணேசனைச் சேர்ந் து 
நவில்விதிப் பஷ.பு, சித் நமா டொறு ஈயம், sat eer mill i560. 0.5 5m 

னவனடி வணங்கி யோககா தன்சென் தரும் பெரு? அடல மபார் தனைய 
பவளமா மேனிச் கணேசவா ர்முகம் பருசிமிரத் ப ரப்பயன் படை தான். 

சாண்டலும் விரையச் ரென்றருள் போழியுப் குயான்னன் பமமலர சென்னி 
. 4 ப eo. 2 3 5 ம . ௩ ப ட ட்ட டி “ந oO . 

பூண்பென் முறைநாழந துன்பு ராறு பண்டரி ப்பத் தாட்டி | மேலடிப்ப 

UT ETL odd GOT (Hh) il Hat வெள்ள ற் (௫ are MP he BW oF (வர்மா [மேகன் ச 

லவண்டொளிர் கணேச மாமணி சிறிம் பற் பேரிதினிற் கடைச்ச சென்டில் 

creer iat WS) LG ET னின்பரு வான வரிகோயடி$ ழ்ப்பல முறைசாழ்ம் 
தொன்றிய கருத்த மாய்ச்குரு Quad) சச் துய்த்தசே சவனோன் குவர்தா 
னின்றிலன் விரையப் பூசனைபுரிவா னிணே அபோர் தவனிகெ தனத்தின் 
றென் நிசைக்குணபாலொள்ே ரூருவாவிதிருத்ியத்தீர்த்தத்திற்றிளே த்தான். 

அத்தடப் புனல் கொண்டறுகுபு் பாதி யருச்சனைச் ருரியன வமைத்து 

நத்துதீஞ் சுவைமோ சசமஜே கரமா டாபூப கொலையலெள் ரண்டை 

WU FSH கானா கோணஞுசட் goles றாபூப மவல்பொரி முற்க 

மெத்திய பிட்டு கண்டு சத் தாதி ம/குசுவை வர்க்கவோ தனங்கள், Fe 
eng ர் ப் வ் அ 

மூக்சனி சம்பு சலித்த மூன்னாய முழுச்சுவைக் கரும்புமுன் னீட்டி 

யக்சண மாசன் சந்நிதி போந்தால் கரியுரை சவாகம விதியிற் 
றொக்கபாத் இயமா சமனமர்ச் இயமுன் நாமனு முறையமைஇச் சுகந்த 
மிக்குறு தபில மாதிகர் தார்த விரைகமழ் மஞ்சன மாட்டி. (eG)



௭௦ பெருந்தோட்டத்து அத்திச்சுரபு. ராணம், 

இடையிடை நிவேதித் இலங்குமொற் ராடை யிட்டருச் கியம்புரிக் தோவாச் 
சுடர்மிதமணிப்பொன், னாடையாவரணத்தொ அகயெலார் தகைபெ வணிகர் தி 
மிடைதரு தூர்வை கூவிஈம் வன்னி விரைசெய்மச் தாரமம் புயல்கள் 
படாமண முல்லை மல்லிகை மருமுற் பகர்தொடை பற்பல வணி. (௪௪) 

இசைகமழ் தூபம் பவினெய்தீ தீபம் இருமூனப் பரஜருத் த இறம்போ 

னசையுறு குடிலா காரமாக கோட்டி ஈவிற்றுமா சமனமர்ம் இயந தர 
இிசைபமே ரமைத்த £ நிவேசன வகைக ஸளியாவு.சின் புறரிவே B & ay 
மிசைமணங் கமழ்பா வீயமு மருத்தி மீட்டமொ சமனமுன் னளி.து. (௪௪) 

பின்னரும் தூப தீபமுன் கோட்டிப் பிறங்குமா திபமுன் னாகச் 
சொன்னபல் லுபசா ரம்புரீடஇப் பளித த தூயமா தீபமும் விளக்கித் 
துன்னரி Pym. விளமறு கதனாத் நாமனு வாயிரம் புகன்று 
முன்னருச் சனைசெய் தனந்தரங் கணேச மூலமர் திரஞ்சதஞ் செபித்து.௪௮ 

ஆவியோ டனைய மனுச்செப பூச பைல னைங்கரன் வரத 
மேவுசெங் காத்துக் குடங்கைநீ ரோடு விழுத்தகத் தீதீதஞ்செய் தேத்தி 
யோவிலா வன்பாற் பலமுறை யிலறஞ்சி யுறுவலம் புரிர்தனன் மீட்டும் 
பூவுலகுயலீற் றிருர்சருள் கசேசன் புண்டரீ சப்பதம் பணிந்தான். (௪௯) 

இங்வசை நியம பூசனை சின்னா ளியற்றுறும் யோகரா தன்பா 
வவணி மாதி சிதி செட்டு மடுத்தலு மவற்றைமேற் கொள்ளா 

னிவ்வுல கற்ப வாழ்வையோர் பொருளா வெண்ணிலா திபமுகன டிச€ழ்ச் 
இவ்விய மாரி ரதிசயா னக்ச செல்வமே விழைமனத் இடத்தால், (௫0) 

சஉனடி யாரெண் 9தயே யல்ல இசைமுகன் மாசவன்முதலா 
மிவர்பத வாழ்வு பொருளென விழையா செனுஞ்சுருதிப்பொருடோரதாம் 
தவமுயல் யோக நாதன்பின் சன்னாட் டஈஇிமா முகவனைப் பூரித 
தவணமா்ந் தொழுக வோர்பகற் பூசாம் தத்டிலைங் கரன்வெளி வருமால(டுக) 

- மதிரதி யிதழி யறுகணி முடியும் வயங்கருள் பொழியுமா முகமுங் 
சதிர்செய்முச் சுடாமுக் கண்ணுமோ சகமொண் கவின்மருப் பங்குச பாச 
துதைமண நாரி அலங்குமைங் கரமுர் தொர்தியு மாவபர் தனமா 
மூ.துமறைச் சிலம்பார்குறு த்ததாட்டுணையு முனிவரன்காணமுன்னின்றான. 

பவளமா மேனி திசையெலா மொளிரப் பரவுமூ டி.கமிவார் தாங்குச் 

சிவகண காதர் ரூழமா லயன்மூற் றேவர்போற் றெடுப்பவா னின்து 

சவமலர் மாரி பொழியவைக் கருவி சாதமிச் கெழவெழுர் தருளுங் 

சவளமாமுகனைக் கண்டன னுவகைக கடன்.டிர்திழைஞ்சினன்றுஇப்பான் 

Gam. 

வேதாதி கலைபலவு மீதார கமூகசலென விளம்பு நாதா 
வாதார முதன்மருவி யாதேய வகைகிலைய வகங்சொ ணீதா 

சூதாரு முலைவலவை தோய்வாம வுலசர்பெறு சுகஞ்செய் போதா 
வாதாடு சயமுகத வாதாடு நினதினருள் வழங்கு வாயே, (@e)



2யாகரா த்ச்சரு க்கம், 777 எக 

உ தனைசெப் தந தடிய ரந்திபகன் முர்து.துதி மாபி னோேசச் 
Hien suo tors gore ws poo தர் தருள்செய் சவகு மாச 
Qsrigards Di gep at Qu Gi gma Gow ampemu 
தர் திமுக வைந்துகர பர்தமறு முர்தைநிலை தருகு' வாயே, (இடு) 

ஆரோறு கடநதவர்க சோயாம லடைந்துநுக ரமுத ரூப 
பாறாடு பறந்தலை.பி லேவேழ முகன்ொலைபு பணியு மீச 
சேராய பவஞ்சவவ லாழாம லுவர் துனருள் சிறிய சாயேன் * 
மாராமல ர௬5இியுய வாதாடு மதங்கமுக வருளு வாயே. (9௭௬) 

இருக்கயிலை வீதிதொறு மிசைக்குடிலை யேவடிவின் விளங்கு மீரா 
யிரத்தகைய கோடுடைய விறற்கொளயி ராவணடுவள் ஸிபர்தன் மீதே 
யருட்பெருக யேயொழுக லுறப்பவனி போ.துதிற லமைர்து லாவோர் 
மருப்புறும தாசலவெ னிருட்கெடரி னாருளை வழங்கு வாயே, (௫௭) 

பனவவடி வாயேகி மிதிலையா சாயோது பவனை ஞான 
சனகனென லோராமை யெனவவனை கானேபி ரமமெ னீயவ் 
வனகபர மேல்யானொர் பனவனுண வீயாய்கி னகமெ னேயிர் 
கினைவொழிகெ னாவாய்மை தனையருளு வாதாடு நிமல போற்றி. (௫௮) 

வேறு, 

என்று போற்றிக், கின்று வேண்டல,மொன்றுமாமுக,னன்று கூறுமால் 

யோச or sé, தாக மோடுசெய், பாக பூசையா, லோகை யுற்றனம். (௬௦) 

சோக நீத்திவண், மோக மற்றநீ, தாக முற்றவா, ராகவுய்க்குதும். (௬௧) 

பிறப்பி றப்புறாத், இறற்ற வாதாம், விறற்க ழற்குள்வாழ், வுறப்பு இன்பமே 
மேவு சென்றொரு, தூவி மானமே, லோவி லாதுபஃ,றேவர் போற்றிட. 

உலகெ லாங்கடர், திலகு தன்சுக, கலனெ லாமிறை,யுலகி லுய்த்தனன். 

அனைய யோகா, தனும னவங்கரன், வினைய கற்றுபூங், சனைச ழற்கணே, 

ஒருவி லாதடன், வெருவிலாஅு வாழ், பொருவிலின்பமே, மருவினானரோ. 

என்ற கத்திய, னன்று ரைத்தலு, மொன்று மோகையே, துன்றிஞர்தவர். 

என்ன மாதவர், முன்ன யப்புற, சன்ன சோதினா, னன்ன சூதனே, (௬௮) 

யோகநாததச் சருக்கம் ழற்றிற்று 

ஆகத்திரவிரத்தம் ௬௨0 
perennation 

 கலாவதிச் சருக்கம். 

ஒப்புயாவில் லாச்சிவனே யொப்பாய்நீ ஈசமையென்ற 
செப்புமுக மன்னாகாத் தேற்றமே யாதன்மல 
யப்பொருப்பி னம் திமையத் தமர்சவெனேர் நிறை காட்டூர 
இப்பியவண் டமிழ்முனிவன் இருந்தியமா சவர்ச்குரைக்கும், (௪)



௭௨ பெருர்தோட்டத்து ௮த்திச்சசபுராணம். 

சுருதிசிவா கமசைவத் தூநெறிமா தவமுனிலீர் 
ura SA ps FH AMY Sp பல்லவனீச் சரத்தடனே 

விரவுறுசா யாவனமு மேவுமட மைக்ளெஃபப் 
புசையில்பல வள2 மாபமிப் பொயிவதுபூம் புகார்சகரம், 

"எவ்வுலகும் பெருஞ்செல்வர்க் ருவமையா வெடுத்தோது 
மவ்வியல்பிற் நன. னும். பு வணிாரின் svar Gone 
பிவ விடை வர் ag: nasser றை DCB YM DRO SUT S 
Radusor 05515 Soh DecrpoiGng ன் னான் பெருமை, 

ஆயவளம் பதிசோழர்க் கஇிராசகா ஸி.சணர் அண் 

“மேயதொரு பெரு௫்ெல்வ லியன். we weed) 
னேயமிகு புலலாார ணப்பொம மு 2 ட்ட [ரி 

தூயதவத் தாலொரு பாம் ரொடிபிற 31ம் படிவியப்ப, 

இள ம்பிறையி. or aera dh பாயா சொல்லி PHO JTBE rh 
மஎம்புகுதத் O garth s a ) amy KO MG WT LG DM FHV 

வளம்பெருகு கலாவயென் மா ன்பெ .ர்பெற் ரூளனைய 

விளம்புதிற ஷென்றோபல் வியன்சிறப்பு மேவிஞள். 

வனப்புிிறை யாதியவ மன்னசன்மா ணிழைமேனி 
யினிற்றெய்வ கல்லார வியன்மணமெஞ் ஞான் நுமுளா 

டனக்இனுயிர்த் துணையிமயச் சாய்2௰ர்ச்சே வடியேயென் 
றுனித்தினமு மொருவா$ வுண்மைவறி பாடுடையாள். 

அத்தகைய கலாவதிதன் னன்னைமுச சகோக்கியெனை 
வித்தையினில் வென்றவனே லிழைமணத்தும் ருரியனென்றா 
ளி.த்தகையோர்ம் தவ்வேக்த னிவளுரு i வோர் படத்டு கீழு? (1) 
யெத்திசைய வேந்தர்க்ரு மிவள்கருத் தம் வரைச் அுய்த்தான். 

படங்கண்ட வேர்தர்களப் பைந்தொடிசன் னெ மில்வனப்பு 

வடங்கொண்டு பிணித்தீர்ப்ப வர் தவா நினிலுடைந் து 

கடங்கொண்ட களிற்றினம்பின் காறளர்ம்து தூங்க லென 

விடங் கொண்ட போற்றத்த மிடஞ்சென்று பும்சனரால், 

அன்ன துணர் கலிங்கராட் டநிபன நி மாயைவல்லோன் 

மின்னிவளை வஞ்சித். வேறுமென விழை இத்கொழுகோய் 

மன்னியவோர் பூசுரனை வரத. துண்மை தெரித்து நான் 

சொன்ன வழி செய்செனவதச் துரிசளங்கொ ளான்மறையோன். 

தொழுகோயே ஸுருக்குறைந்சேன் சுகுணவதி கலாவதுபால் 
வழுவாய செயல்புரிதன் மரபலகான் மூன்வினையா 

லிழிவானேன் மேலும்வினை யியற்றியினுங் €ழிழித 
லழசாமோ விறல்வேர்த வெனமறுப்ப வவனுரைப்பான். 

(௨) 

(௩) 

(௪) 

(8) 

(௪) 

(௪) 

(௮) 

(௧)
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பனவரினைச் கொடுஞ்ரிறையிற் படுத்தியிடர் புரிஉலெளனா 
மூனிவுறவே தியனஞ்ரி மொழிர்ரவா செய்வலென 
wat oD pay pron Cums கானுன்னைச் கொடுபோயவ் 
வணிதைபாக் குய்ப்பனீ மவுணியா யமர்கென்று. . (68) 

அனையளருச் சுவணாம்ப ராதிகளா லலங்கரித் துப் 
புனைமணிவண் சிவிகைபினித் புதுவித துப் புசகார்சென்றவ் 
வனிதையமர் பாங்கரிே ஞர் மணியொளியா சனத்திரு ததி 
தனியரசர்க குணாத் 5 GU os COT CF SB) னுமகட் கறிவிததான். (6௨) 

அன்னது moot sara Sur கடுத்தெழினிக் குள்ளமர்ச்லு 
நன்னரினம் நணவிண்டு மா: Soy Sour Pars 
மபின்னளொன நின்வேட்சை பிசைசத்தியென guises 
மன்னனிறை தருநங்காய் மற்றி வரெக்கு குருமைக்தர், (43 ) 

அற்பவறி வினர்வறிதே யறைமொழிகட் இறை பருளார் 
தீற்பமுடன் சித்தியெலார் தக்இருமுன் பணிபுரியப் 
பொற்புறவா orm aS ("IU புகண்மொழிகட் செிர்வாதம் 
விற்பொலிஈஞ் செயல்கொண்டே விளக்குவர்ரீ சாணென்றான், (se) 

BN ors} கலாவின் றருட்டத்தி வல்லாரே 
oll sy பொழு: தன் டைன்மணம்போன் நியன்மணமெண் டி.சைகமழும் 
Ly quo was இவர்கொணரர்க் தாற் பொரு வோ யெனை வென்ற 
பதியெனமேம் கொள்வனெனப் பயின்றுளதன் மாயை.பினால், (கடி) 

ஆபிடைய ராெவரு மறி ரல் கலிங்கப௫ி 
> * உம் இ NO. 2 (ae) . 

LD kta ifn Gwe DEG ON Say வெ யாண fui 5) ob) ழ்வனி = 

C UU BA oF 3S Narre wD ப்பா * alt a சாங்மளி b dk ale 3 
ஆடை 

பேரிய லி we 1 டான் ii லா முப 4s கூர்ம 2 ரர் வ பிரி an 420 (௧௭௬) 

ay} Vy ope yp tee er ச 
Gz rT Bt 14] ம ப 7 ப டப் ட் ச பறகரும௰் Qe oad 

பின்னா 2 பப் பம்பா can arnalls Savi 2) GIGT 
மன்ன ரர். எியம்புறிட் று மு த௮றைப்பென் சொல்கேமென் 
நுரை ருல்கை! any emp ருடனேோயச் செம்பியர்கொன்., (௧௪) 

தாயகலன் ராரா சப ன நரம் மறையோற்டு 

வாயவெறித் கலாவ யய மணமாறையின் மகிழ்ச் களிப்ப 

anuaera வேியனோா யவண்ராயாச் ரெக் துன 

மேயலியல் புண்ய 5) விதிவலிமீ தெனச்்துணிம்தாள், (௧௮) 

சிறி தப நரம் oT TT 8 wy a 3 ற் மி Fu 22 னை on ew 

துறுகியருள் செனலீரப்ப வமைபருளா லுயர்வான த் 

_தறிவுகிறை கலாவதிகே ரஷீயபெரும் தோட்டத்திம் 

மறையய னோ டடுத்2ம்மை வழிபடுகென் மொருவாக்கு. (௧௬) 
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௪௪: பெருர்தோட்டத்து அத்திச்சாபு சாணம், 

மனமுவகைச் சடற்படிய வந்தெழச்கேட் டின்புற்றா 
ண்னையினுல இனிலெவரு நிறைகல்வி கேள்வியே 
விளிய இணை யெனத்தெளிந்தீட் டினருய்வா னிவையொர்சத் 
றுனவருஷற் ரர் துணையென் றுரைதிருவாக் குண்மையன்றோ, (௨0) 

வறு, 

காய வாணியோ ரக்க லாய கைச்கொணாயகன் பக்க மாசவே 
தூய வப்பெருப் அடலை புச் குடன் ரொக்க போருண் (PES CHU 
னப சந்தே சன்ம இம் ழ்ந்தம 1 ரணிரி கேதன வணிய enn &) cpa 
மேய தூலலிங் கம்மி றைஞ்சியுள் விழைவி னேகிமா'மூகனை வேண்டியே, 

சுட்சரேசனைச்தொழு துபோற்றிமேற் துளைச்துசென்றுல கங்கள்யாலையு? 
தந்த ளித்தினி Share ale $0 தாய்து ணேப்பதள் சார்ச்து காதலின் 
மூ்து மக்தண ஞாய நாயகன் முன்வ ணங்குறப் பின்வ ணங்கினள் 
சிதை யன்புமே லுந்த நற்றுதி செய்து வேண்டின எக்க லாவதி, (௨௨) 

அனையள் சார்பினா லலல மின்றரு என்னை சங்நிதி யடுத்த நீரினாற் 
றனைறி சர்ப்பரு முணர்வு இத்தலுஞ் சாற்று மக்சணன் போற்றி நின்றன 
னினைய ரிவ்வசை யிடைய ரூமலங் இனித மாச் துதம் வினைதொ லைம் துற 
முனம லர்ந்தபோ தாய னத்தவ முனித டத்துசா டொறுமுன் மூழ்கியே. 

புனிதை யொப்பிலா முலைப தத்தினிற் பூசை யாற்றுபு சேசமிச் கெழ[கின் 
வினியவைம்செழுச்தொளிர்பெண்பாற்கிசைர்நிடவுருச்சகத்திஞ்செபித்து 
ஐனையை யற்பொடு ஈனிது இித்.துள மவள்ப த்தினி லுறஙி றுத்தியே 
வினைமுருக்கிநால்விதியின்மெய்த்தவமவிழைவின்முப்பதுஇனமியற்றினர் 

௮ன்னர்மெய்த்தவக்சன்னைசோக்கிய வமலைபொப்பிலா மமலையெமம்பிசை 
நன்னர் சித்திரைப் பூர்வ பக்கமா நவமி சன்னிலோர் இிவீய மானமேன் 
மன்னு மைங்கரன் முருகன் பாங்குற வாமை யாநியெண் சத்தி சூழ்தரப் 
பின்னை வாணியிச் திராணி போற்றுறப் பிறங்கு மாரருள் பெருடப் பாய்தா, 

இருவர் முன்னெழுச் தரு ரி நின் ன செல்லை யில்லதோ ரின்ப வெள்ளமே 

மருவி யக்தணன் ரு மக்கலா வதிய மன்னை தாள் சென்னி வைத்துள 
(தருக யன்புசீர் லெஉரியில் வக்தென வுமைய Io én eco? ரமைய வாட்டினர் 
திருமு னின்மிரு காமு னொன்றுறச் சென்னி கூப்பின ரின்ன கூறுவார். 

வேறு, 

௮ணியே யூத் தயிர்ச்சருள் செய்யு ம.துலூந்தா 
மணியே யிருகண் மணியே மணிக்குள் வருஞ்சடசே 
பிணியே யொழித்செமை யாட்சொள நேர்வர்து போருள்சூா 
முணியே திருப்பெருச் தோட்டத் தல குசாம்பிகையே. (௨௭) 

படியேழ் புரக்கும் படியே யருளிற் படிவங்சொண்டாய் 
யடியே முயறின் னடியே யருளி யடியித்செய்த 
கடியேய் வினைவன் கடியே யொழியக் கடி.தருள்பூங் 
சொடியே தஇிருப்பெருர் தோட்டத் ததுல குசாம்பிசையே, (௨௮)



சுலாவஇச்சரு க்கம், 

போதே யதனின் மணமே யெனவியற் பொற்பினுறத 
ores ae bg தோர்பெண் ஹுருவின் வயக்குகன்ரூுய் 
தி25 யொழிம் துல குய்கான் றிருவருள் செய்தற்கன்றோ 
கோதாய் திருப்பெரும் தோட்டத் ததுல குசாம்பிகையே. 

ஒன்றா யொகுமூன் றெனுஞ்சச் தொனக்ச வுண்மையரு 
வின்றே சுணரப்பொன் ஜோங்கல் பவளக்குன் றென்னவொளிிர் 
மன்றாடி கந்த னிடப்பா லமார்த மரகதப்பைங் 
குன்றே இருப்பெருந் தோட்டத் சதல குசாம்பிசையே, 

அனள்போர் றிதில மன்னா ய.துநின் னருளி னல்லா 
லெ.ம்பா லுறலெங் கறியாச் சிறிய மியல்பினிறை 
நின்பே ரருட்கொரு கைம்மா றுளதுகொ னீயருள்பூங் 
சொம்பே திருப்பெருர் தோட்டத் த.துல குசாம்பிகையே. 

கழலே தொழுமடி. யார்லினை வீட்டிக் சமலபத 
நிழலே புகும்மிதொரு வாலின்பு தர். தரு ணெரிழைசெர் 
தழலே பரைதிரு மேனியத் தீசன் றனதிடப்பூங் 
குழலே திருப்பெருர் தோட்டத் தல குசாம்பிசையே. 

துங்கா psig நேரிலெச் 2ேருர் துய்ப்பரிதே . 
நங்காதற் சேயுண் டவர்க்குறு பாக,த்தி னல்கவென்மே 
யங்காழி வாழ்வுண வின்பால் வளநிறை யச்சுரந்த 
கொங்கசாய் திருப்பெருர் தோட்டச் த.துல குசாம்பிகையே. 

படைப்போன் மு.தலைவ ரைர்சொழி னின்னருட் பான்மையிஞு 
னடப்பான் மனோன்மனி மீசையு மைதிரு நாமகளென் 
றிடப்பா வையர்களைஞ் சத்தி ணல்ி யியக்கு மன்னே 
கொடுப்பா யருள்பெருர் தோட்டச் த.துல குசாம்பிகையே, 

மதியே திருமூச மம்மா மதியின் வழங்கமுதே 
அதிகூர் கருணை யுலகம் பொதுவினிற் றுயப்பவரு 
ணிதியே யெமக்குச் சிறப்ப ர௬ுளாடு நிறையவழங் 
குதியோ திருப்பெரும் தோட்டத் ததுல குசாம்பிசையே, 

Snes தகக மணியைர் தெழுத்து நிகழ்தரப்பல் 
பேறுகந் தேதொழு வார்க்கவர் வேண்டும் பெருவரரா 
டோறுசர் தீந்தரு என்ளு யருள்க துனைவிடையோன் 
கூறுகர், தாய் பெரும் தோட்டத் த,துல குசாம்பிகையே. 

ன வேறு, 

என்றேவழுத் இனர்தாழ்க்சன ரெமையாள்சிவை யுமையா 
ணன்ருரரு ஷேக்சஞ்செய ஈவிலஈ்தணன் ரொழுமோய 

பொன்றாமுழு தொழிர்தேயுருப் பொன்றேடினிற் பொலிர்தான் 

றுனரோசைம லிர்சான்மலைத் சகொழுசோசைபின் னருளும். 

எடு 

(௨௪) 

(௩௨) 

(௩௪) 

(௨௪) 

(௩௭௪)



௪௬ பெருர்தோட்டத்து அத்திச்சரபுசாணம், 

மறையொய்.றும BESO : னியமர்செயன் ம௫ழ்ந்தோ 
மறையாசம (ற சற்பல்கில வயங்கோரப்புனை மருலி 
றைவாயிின் மனையாளொடு சிறைவாம்விணிம் கமர்ச்ேேத 

நிழையாரருட் சிவலோகமு மர்செர்முஇர் பிங் ள், 

எனவோதபு முனசாடொறு Mehl saraapar ot mG a 
தனையேபர வுபர்மாதவத் சகைசார்..லி ய தீர 4 
வினைவேரற வொளிர்பொம்ொடி. தனை கொக்பெல் விமல 
வனிதாய்கின மனசுக்கு oF incr @ 25% 0) 01S Se 

இருகீருி4் மர்வாழ்வுறு மின்ப$பெரி நெய் a 
G) யாருலீ௦ ரன வுலகோதற Cola பருவ, மையம் உற்றில் 

உருலீர்சிவ புரத்செம்பச மலர்டீடன்மெய் வாடல் we 

La vrer agardeu sen sit wer iso anils iGo stor, 

புருர்சாஓமெ னீங்கார்சிவை பொற்சேவடி மீ dest ne 
மிருந்தேதொடர் பெரன்புறு லிளைவாற்ற் த தளி 
ளகர தூயரவ் விருவோர்களு மணைந்தார தணை வி mi Or 
௮ருந்சாரைமி னனைம்தார்பினு மோவா.து பணத்! ரர் 

அன்னேயெமச் ருன்ஞாரு என்றி தணை யிள்பெற் 
றுன்னாவெளி வெளிவர்செவ ரும்பெற்றிடற் கிய 
வின்னாரு டஈதாயிக3் கெளியேக்கள்செய் சைம்மா 
றென்னே தரு வடிக்சட்டொடார் தின்பெசரு மன்பே, 

என்றும்பெரு குறுமாவருள் சென்றாதரித் இறைஞ்ித் 
துன்றும்பிரி வாற்றா தளர் துணைச்சேவடி மலரி 
லொன்றும்படி வைச்சே யொரு வாராங்குட னீஈச் 
சென்றம்பரும் புஈழ்காவிரிப் பூம்பட்டினஞ் சேர்ச்தார். 

சேர்ச்தங்கரு வோரும்மனை யுத் திற்சிசை செயன்னாற் 

ரார்ம்தன்பொடு நாளும்புரிர் தர, இரல்கள்பற் பலவு 

மோர்ச்தின்புமிக் சொளிர்மாவெ நிய 2த்துறை யொழுக்டற் 
சார்க்திங்கன நெடுராளமர்ச் தனர் காரணி வியப்ப. 

மனைவாழ்விலிவ் வசைவாழ்ச் இரு வருமொப்பில முலையெம் 
மனையாரரு ளாலேதிரு வடி££ழலவீன் veo gn 
செனவோதினன் மலயாசல வெழின்மாதவ னென்றே 

ஈனிமாதவர் களிகூர்தர ஈவின்றான் முனி சூதன், 

கலாவதிீச் சநக்கம் முற்றிற்று, 

கத் திநவிரத்தம், (௬௬௫) 

(௩௧) 

(௪0) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪டு)



இரு$ற்றுச்சருக்கம். 

இருநீற்றுச் சருக்கம்ச 
மாதவன் சென்னியின் மலர்க்கை வைத்சொர்பான் 
மாதவ னருவுரு வடிவ மாக்யெம் 
மாதவப் பூசித்த மலய வண்டமி 
மாதவன் மாதவர் மகிழ வோதுமால், 

(0022 முனிலிரு4 aT CO NIG கேண்மினோ 

இருமறை யாமியொம் கற வ லெலா 
மொரு மமபின் வி கடு ve ல் coor eu மேலது 

பொரறுவரு ரது பூழி யென்பதே. 

பூடியென் பதப்பொருள் புசலிற் பற்பல 
மேதகு மவற்றின்முன் வி Sarl நிற்பதா 

மோ அமை வரிய 9); மண்ணு மொண்ெ பொருண் 
மாரை சுவரிய மென்ற வாய்மையால், 

பொழு வெனப் பிறர்களு£ர் பு்தி கொள்ளன்மின் 
னநன சாக்கொள மண்ண லீசனே 
யிதுபெயர் பிறர்க்முமா மென்னி லன்னர்பேர் 
படுமுத லடையடூத் தன்.றிப் பற்றுரா, 

அடையு௱ தியல்பினி லமரு மிசப்பேர் 
மடலலி [நிதிவான் கங்கை மாமதிச் 
சடையுமா பதியெனச் சாற்று மப்பதிக் 
மூடையசே வேறெவர் பொறுபப ருப்பெயர் 

சருமறை யாண்டுமீ சான சந்தத்தா 
னகுமி வேணியெ நாதன் றன்னையே 
புசலுமற் ற.உரலரப் புகன்ற இல்லையால 
கிகழுமீ தங்கையி னெல்லி யென்பதே,. 

மறைமுதற் கலையெலாம் வழுத்த over Duy 
மறைவரிய விலகரா லயங்க எங்கங்கே 

யுறைவர்பே ராலர னொருவன் கோயிலை 
நிறையுமி சன்றளி யென கழ்த்.துவார். 

ஆதலா லீசப்பே ரரனுச் கல்லது 
போதரா தேனையர் பாங்கிற் பொற்புறு 
மீதொரா தெவர்களு மியைவ தன்றியே 
மாதரான் மறுச்கொணா வழக$ற் செய்யுளில், 

அன்னது நிற்சவவ் வமல வீசப்பேர் 
மன்னுதா அலின்பொருள் வாய்மை யாளுச 
லென்னலெம் மதத்தரு மிசைர்த An gen 
ஸன்னரி லுலகெலா மாளு காயகன். 

Of of 

(&) 
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௭௮ பெருர்2தாட்டத்த அத்திச்சபுசானம். 

ஈசனே யென்பது தண்ண மித்தகு 
Seen பர்தமே யெடுத்து முன்னர்சாம் 
பேசுமை சுவரிய மின்ன பெற்றியார் 
பேசுமப் பரனதே பிறங்கு பூதிசான், 

இச்சகு பெருஞ்சிறப் பெய்து பூதியை 
யுததம மறைகளு ழூபப்பி ருங்கணப் 
பத்தியும் பகரிதி காசப் பன்மையு 
மொத்திட வெங்கணு மெடுத்து ரைக்குமால். 

பாவன பற்பசா பாலமென் பெயர் 
மேவிய வு.ிட முற்று மேதகு 
தூவிய னீற்றையே சொல்லு மாண்பினா 
லோவற மறையந்த மற்று மோதுமால், 

அன்றியு முலகெலா மருள்பெற் றுய்வுற 
நன்றரு ஞருக்கொடு வந்த கால்வாதர் 
தென்றமிழ் மறை யெலாம் பின்னுஞ் சேர்தரு 
மின்றமிழ் நூலெலா மெடுத்தி யம்புமால், 

இவையலால் வைணவ ரினிது சென்னிமேற் 
Bucs ps கொளுர் தமிழ் மறையுஞ் செப்புமா 
ஓவமையி லித்தகு முண்மை கோக்கியே 
சிவனரு ணீற்றைமா லணி திறத்தினை 

பாரத மாதியும் பகரும் பாங்குற 
நாரண ஸனாதியர் ஈயக்கு நீற்றினை 
யாரண மு; தலவ னருளும் பூதியின் 
சீரினை யுள்ளவா செப்புவா Grate 

பூதியி னியலிருண் மலத்தைப் போச்கியே 
மேதகு சிவத்துவ விளஎக்கஞ் செய்வதே 

யாதலின் மலமற வலத் தேவரு 
சேதச மேற்சொண்மா நியமித் தானரன்,, 

இருண்மலஞ் சுட்டரு ளிலக்கு பூதியை 
மருவுத லறிகுறி யாவ யக்குமாற் 
றெருடரு கோமயஞ் சுட்செ வர்கள் 

பொருவழப் பூசுமப் புனித பூ தியே, 

அன்னநீற் நினைச்ச னணியும் பெற்றிதா 

னென்னவுர் தன்வயி னொடுங்க வென்றுக்தான் 
மன்னொடுங் காதென்றும் வயச்சந் தேற்றலு 

மூன்னுற வாட்கொன் செயலு மொக்குமால், 

(40) 

(௪௪) 

(கட) 

(௧௬) 

(௧௪) 
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இரு£ற்றுச்சருக்கம், 

உயிர்மலப் பிணிமட்டோ வுடலிற் பல்பிணிச் 

செயிர்கடி பூதவே தாளத் திண்பிணி | 

யயாமு.த லிடரெலா மகன்றின் பாரமு£ 
ரயனனா ருயிர்ச்கரு ணன்ம ருக்திதே, 

௮னையவெண் பூதியல் வமலற் பேணியே 

புனை தரிற் பலிப்பதாம் புறம தத்தர்மற் 
றெனையர் மர்திரங்கரந மிதுகைச் கோடலான் 
மனனுறப் பலித்தனேர் வயங்கச் காண்டுமால், 

ஒதுமப் பூதிதா னுடலு யிர்ப்பிணிப் 
பே.துற விரண்டையும் வீட்டிப் பிஞ்ஞகன் 
பாதமே வுறப்புரி பண்பிற் ரோர்கதை 
மாதவிர் கேண்மென வழங்குங் கும்பசன். 

மலாதரு வளப்பெருர் தோட்ட மாரக 
'ரிலகவா ழொப்பிலா முலையி டத்தம 
sagen agar ராவ தேச்சான் 
குலவுபங் குனிவிழாகச் கொண்டு லாவரும், 

அத்திரு விழாவிலைஈ் தாய நாளினில் 
வித்தக மால்விடை விமல ஞூர்ந்தரு 
ளுத்தம வுலாத்தரி சிக்க வுற்றனர் 
ப.த்.திபி னைவாநாங் கூரிற் பார்ப்பனா, 

8வரு மங்கணத் தச னம்பொற்றாண் 
மெய்வரு மன்பினின் விதி.பிழ் போற்றியாம் 
குய்வருள் சவப்பிர சாத வொண் பொருட் 
டி.வ்வியீ றுகைக் கொண்டு சென்றனர், 

சென்னெறி மணிசன்னித் தீர்ச்ச வொண்கரை 

யின்னிமிர் போதியி னிருக் த வைந்சொசை 
வன்னிலைப் பிரமராக் கதத. தர் மண்ணைச 

ளன்னரைப் பற்றியா ரஞர்வி ளைத்தன. 

அஞ்சினர் ஈடுங்கெ. ரய்யகோ விவண் 

ஈஞ்சணி கண்டனை ஈமந்து சேறலாற் 

செஞ்சுட ரின்றியிவ் விரவிற் சென்றனம் 
வஞ்சச வன்சடி வளைந்து பற்றின. 

௮வ்வயி சாவதே சன்ற ஞாரு 
ளிவ்விடை யுதவில தென்னி லேழையே 
மெவ்வகை யுய்.துமென் றெணியத் தச்சன் 

திவ்விய சாமமச் தரங்கள் செப்பிஞார், 

oT & 

(௪௪) 

(௨௨) 

(௨௫) 

(௨௪) 

(௨௭)



௮10 பெருக் 2தாட்டத்து ௮ த்நிச்சரபுசாணம், 

௮ன்னரு ளொருவனவ் வமலன் கோயிலின் 
முூன்னுயப் பெற்றவம் முதவெண் ணீற்றினை 
யின்னதே சாப்ப.து காப்பி தன்பெய 
சென்னலா லெனத்துணி/ செத்துத் gr ad coor. 

தூவிய பூதியத் தாவி ஞன்மாதன் 
மேவிய வவ வர்மெலி விரவி றன்றியு 
oral றீச்செயலாற்ற ப: டப் 

La au au ai nip sail மே படப்பட ரப, 

பனவர்மேற் பட oes os 13 ர பெட்டு 
மனம் வெ; ரஜி பொசு wr FLD, 
மனையட DED DET Rr TY 

GP arp மல் MER OG On ப ஒட றர, 

(ம லட 4 ட பட ரு 1s 

FS} DENY UI ee Og தனை a 
’ ர 

MC LY பி டப் relp PVD La EES ப் கர. ah CADE 

Ce) pei ae Ny FO Vs fy 
ENG DEM ( The பப டர் பிரம பிர a யல் 

வெருவறப் பறபல விள சத நீரமையால், 

£ம்பதி நாங்கையின் னண்ணு பல்லவன் 

வெம்பிய QM SOT i Kar FOG BLL TNT 

anise! oD ms gar oni Sewanee ர 
லிம்பரி னலகையா பிடரின் மூழ்கினம், 

அவ்வெலா முரைபபரி இ ய்ற்ரொய் seas 
இவ்விய சவங்மொம்லா Ost sD ben oS dr 
gaa) rrug Mes uF) நு௩் 

சைவவழி யெம்முடம் கதவப் பெற்றனம், 

அ௮னையவெண் ணித்தின்மாண் பல சற் பாலசோ 

வெனையரும் வல் லன லைல பின்னிரி 

நினைபு£ர் செய்வசொன் றுண்டு மேயர்கா 

வினையுமில் வினை ரபு2 ெம்மைச் மாக்கு இர். 

பிதிரரை ஈன்னெரிப் பெறுச்சன் மக்கடம் 

மூ.திசெய லென்ப௪ு மொழிய வேண்டுமோ 

கதுமென விப்பெருர் தோட்டக் கண்ணுளா 

னிதமிகு சித்தபுங் சனை யெய்ிரீர், 

எம்மை.ரிவ் வுருவிட ரிரித்ரற் சாயதோர் 

செம்மை$ர் மேட்டிரேற் செப்பு மமள்ளவா 
றம்முறை செய்தெம தலக்கண் டீர்த்சிரா 
லும்மைவேண் டினமென நுவன்ற மண்ணைகள், 

(௨௮) 

( ர 

ஈ
ட
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(௩௨) 

(௩௧) 

(௩௪) 

(௩௬)
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அதுவினா யைவரு மவலந தீர்மினீ 

ரிதுபொழு தேடிநும் மிடர்தொ லைத்துமெற் 
கஇபுக வுய்ப்பதோர் கருமஞ் செய்துமம் 
மூ.துவனை வினாயென மொழிச்.து சென்றனர் 

சென்றவ ரமலனத் தீசன் சேவடி. 
ஈன்றுளத் திருத்தியெர் ஈவையுக் தீர்ந்சரு 
சளொன்றொரு யோகியா யுலகச் சார்பெலாம் 

வென்றொளிர் சித்தபுங் கவனை மேவினார். 

அவனடி பலமுறை யன்பிற் ராழஈதனா 
கவலுள முகத்தினிற் காட்டி. யவ்வெலாம் 
பவியமோ டுசைத்தனர் வினாயப் பண்ணவன் 
இவலற வவாமுக நோகச் சாற்றுமால். 

அதணீர் நும்முனோ ரலக்கண் டீர்க்கெளப் 
புர்தியாற் சுந்தசே சுரனைப் போற்றிமுன 
சிர். துவின் மூழ்கிறீர் திருவெண் காட்டினின் 
முந்துறு வடநிழற் சிராத்த முற்றிமேல். 

ஆங்குறு கணேசபா தத்ற் பிண்டமுய்த 
தோங்கருட் பிரகசா யநியெம் முத்தமி 
பாங்கனைச் சிதவனப் பானைப் போற்றியே 
நீங்குறா தடுத்தசா ரரணவு நீங்குமின், 

பூரூவ திச்சிற்போ தாய னேசனைச 
சாருமற் இயினிந்ரான் ரோன்றி மீசனை 
யேருறு தென்றிசைச் கோத மேசனை 
யோருந்தென் மேல்வலம் புரத்து ளீசனை, 

ஈவில்பர தீசியி னாக நாதனை 
யிவர்தரு காற்றிசை மதங்க லீசனைத் 
திவளு£ சியினில்யோ கேச னைத்திற 
லவிர்வட கிழக்கிலிவ் வத்தி மீசனை, 

அருச்சனை விதிமுறை யாற்றி யன்பினாற 

கருத்தபி சாவதே சன்றன் சானமலாப் 

பொகுத்.துபு சர்சிதி புகஉப்பஞ் சாக்கா 

வுருச்செப மயுதரீ ௬ஞற்றல் வேண்டுமால், 

இவ்வகை புரியினும் பிதர்க்ச ளெவ்வறீத் 
தவ்வருட் கயிலைபுக் கமா்வ ரென்றனன் 

செய்விதி னவனடி பணிந்து சென்றவ 

ரைவரு மவ்வசை மாபி னாற்றினார், 

11 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௯) 

(௪0) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௪)



௮ பெருந்தோட்டத்து அத்திச்சரபுசாணம், 

அரியவர் மோன்பயி ராவ சேச்சுரன் 

றிருமுன முடி.த்தருள் பெற்ற சீர்மையாற் 
பிரமராக் கதவுருப் பிதர்க ணீங்கியெ 
சுரர்தொழக் சயிலையிற் நுன்னி வாழ்ந்தனா. 

பெருர்சலம் ப புரிர்தவிப் சிராக ளேவரு 
மருச் துணை வன்னி ராவ தேச்சரன் 
மருந்துற ழாரருண் மாண்பி னாலெழி 
றிருர் துசற் புத்திரச் செல்வ மாதிய, 

இம்மையி னின்பெலா மெய்தி வாழ்ந்தன 
ரம்மைவா னின்பமு மனுப வித்தன 
ரும்மையின் வினையெலா மொருவப் பெற்றனர் 
செம்மையிற் சவபுரஞ் சென்று வாழ்ந்தனர், 

இத்திற னொன்றுகொ லினைய பற்பல 
மெய்த்தகு ( நியின மேன்மை தேற்றுவ 
வுத்தம நீறுதா ரணமொ ழிர்துசெ 
யெத்திறச் செயிலினும் பலனொன் நின்றரோ, 

ஆதலிற்பூதிதா ரணத்த யா்ப்பிலார் 
மேதைய ரெல்வெவக் செயலும் விக்கின 
நாதனை யிறைஞ்சியே நடத்து வோர்களும் 
பூதிசா ரணமுதற் போற்றி யாற்றுவார். 

நகர னருளுமென் றடி.வ ணங்கயித் 

துங்க றிடார்களாய்த் தொடங்கி னச்செயற் 

பங்கமே புரியுமப் பரனு மாதலி 

னங்கவ னருளுமிச் காப்பி னாகுமால், 

எங்கனு மெவருர்தன் னிறைஞ்சி னேதொடங் 

குங்கரு மம்முடிச் குதலைமேற் கொளும் 

புங்கவன் ரூனுமிப் பூதி கோக்குமே 

லிங்கெதன் பெருமையா ரியம்ப வல்லுரர், 

என்றுமா மலயவெற் பிருக்கு மாதவ 

னன்றுமா தவர்வினாய் ஈயக்க வோதினா 

ஹொன்றிய ஏிர்தைமீ ௬ணரமி னென்றுநேர் 

அன்றுமா முனிவர்க்குச் சூதன் சொற்றனன். 

திருநீற்றுச் சருக்கம் ழற்றிற்று. 

ஆகத் இருவிருத்தம் (௭௧௮) 

(௪௧) 

(@o)



1ஈககவிர்ச௱க்கம், DUE. தி (ற | 

a இ மூககவிச் சருக்கம் 

சகத்இியன் மொழிச ளெல்லாம் தலைக்கொள வினிமை வாய்ந்த 
சுகத்நியன் மொழிதான் மேன்மைக் தூயசெர் தமிழே யென்றம் 
பகதஇிய னுதலீ சன்பாற் பயின்றுல கெலலா முய்ய 
வகத்ிய வியனூ றந்தோ ஊருந்தவர்க் கருளிச் செய்யும், (௧) 

இக்திய நெறிக ணீத்தவ் விர்திய னெறிச்கொள் வேணி 
நந்தியங் கழல்கள் பாச நந்தி.ப வன்பா சென்னித் 
சக்திய VHC a CUE ah Gur குரித்தோன் பாத 
முந்திய வன்பிற் போற்ற: மு. ௮தவ மூனிவிர் சேண்மின். (2.) 

அணிதிகழ் பெருந்தோட் டத்தி னணிமையோர் பதியில் வாழ்லோன் 
கணியுருச் இரசன் மாவென் கவின்பெயர் மறையோன் றன்சண் 
மணியென வருளாற் பெற்ற மைந்தர்க ளைவர் தம்மு 
ணணியவக் கனிட்ட னீசா னப்பெயர் வடிக்கப் பெற்றோன். 
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அன்னவீ சானன் வா.ப்மை யருர்தவ றிந்த ஞதி 
* ° ~ on 1 ௫ * a (2 

முன்னுரை வாக்கின் போட முதிர்வினைச் gaits COS GD 
வென்னுரை செய்கே மற்றை யின்குண மெல்லாம் வாய்ந்து 
மூன்னல்வாச் குரைக்கொ ணம ஜூமையா யு COC BT (௪) 

தனையன தூமை நீங்கத் Shon Siow இரமுன் மூன்று 
வினைசனி புரிந்து மூகம் விலகுரா மையினி னைந்து 
முனைவினை தபுத்தி யார்க்கு முன்ணிய ஈல்கு மங்கைக் 
கனியயி ராவ தேசன் கழலெனச் கடைப் பிடித்தாண். (ந) 

௮ன்னதே துணிவாச் சொண்ட வத்தனம் சனயற் கொண்டு 
பொன்னகர் சமழ்க்குஞ் செல்வப் புகழ்ப்பெருக கொட்ட மென்மை 
முன்னினன் கடி.து சென்ற முன்னுறு முனிதாம் தத்தின் 
மன்னுசங் கற்பம் பேசி மைந்தனோ டாடிப் பின்னா. (௬) 

பூதிசண் டிசைகள் பூண்டு பொற்று.று நியம முற்றிச 
சோதியைர் தெழுச்து மெண்ணிச் தூலலிங் கத்தைக் தாழ்ச் த 
ரூதெயி லத்தி சத்துண் மூன்னியைங் கரனெம் பெம்மான் 
பாதமுன் னிறைஞ்ச யுட்கோள் பகர்ர் திடர் பாற்றல் வேண்டி, (௭) 

ஒப்பிலா முலையெம் மன்னை யொண்பதம் பணிந்து போற்றி 
முப்புரம் பொடித்தும் மூவர் முருங்க தமர்ந்த தொன்றோ 
வெப்பக் ற்ருளா னாத வெள்ளர்தோய்க சொளிர்பே ரின்பே 
அப்புற வருளிச் செய்த தூயவத் தச்சு ரன்றன். (௮) 

திருமுனம் விரையச் சென்று திருவடி செல்வ னோடு 
மொருமையி னிறைஞ் யுள்ளத் துற்றெழு சவற்டி மல்கப் 
பெருகுமன் புரகேர் போற்றிப் பிஞ்ஞகா பெருந்தோட் படத்தி 
னருணிறை கடலே காயே னலச்சண்டீர்த் தருடி. யென்றான். (௯)



௮௪ பெருந்கோட்டக்து அத்தீச்சசபுராணம். 

மைதனும் வாய்த்தொண் டாற்றும் மாண்பிலா மையினா லுச்ள 
நைர்சனன் பெருச்தோட் டத்தி னாதனே காயே னின்னை 
முரிதுநா லோதி யோர்ர்து முதுக்குறை வுற்று வாக்காற 
சிந்தையி னினைர்தாங் கேத் துர் இறனிலாப் பாவி யானேன். 

அருளயி ராவ தேசா வமலனே யடைந்தா ருள்ளந் 
தெருளுற வின்னன் முற்றுர் தீர்த்து மேல் வரங்க ணல்கு 
மொருபெருஞ் சுடசே மாயே னுறுகண்மர்த் தருள்வா யென்றே 
கரு னன் கண்ணீர் வாரச் கழலிணை பலகாற் ரூழ்ர்தான். 

இத்தரு நியதி காளு மியலலிப் பெருந்தோட் படத்தி 
ல ச்சனோ ம.சா னன்றா னருளின்வாய் பேசுங் காறுக 
துய்த்திலே ஷஞென்று மென்ஸந் தணிவுறு நியமம் பூண்டு 

புத்யார் பணிர்து நாளும் போற்றியாங் கமர்ர்தான் மன்னோ. 

௮வ்வழித் இங்க ளோரா றகலவைப் பரிமா தத்திந் 
2வ்வலில் பூர்வ பச்கச் சசமியிற் சுத ரேச 
னெவ்வரீச் தருள்வான் வாமத் திமாசலை வீற்றி Kos 
இவவிய விடைமேற் சொண்டு சென்றெதிர் சின்றா னாங்கே. 

கண்டுள மகிழ்ர்£ சானன் காஸ் ஞ்சிரங் குவியக் கண்ணின் 
மண்டுநீ ரருவி பாய வளருட ல புளகம் போர்ப்பப் 
புண்டரீ கத்சா டாழ்ர்சான் பொள்ளென வுமையெம் பெம்மான் 
மண்டுபே ரருளான் மூக மாறிவாச் இறையாய்ப் போற்றும். 

! வேறு. 

சங்கர புரகர வரகர சிவகர சார்தவுமா 
பங்கர பாலவி லோசன மோசன பாத்கபூ 
அங்கர sth Coro Cas GST 
Qetier Soo gw wnat we Ses ome. 

புசாகன பராபா ௩ராசரசரரடிப புசிசனே 
கராசல சருமவே காசபு யாசல காமரிபோ 
நிராமய புராதிப சராசன வராசல நிகமசுப 
சிரோதய பிரகதுய் யானவச் EFF wows. 

கந்தக ணேசுர சனகர் பாகா காலகர 
சுந்தர நாயக வதுலகு சாம்பிகை தோய்வாம 
கந்தர நிபமணி சந்தர வந்இத கணசால 
சிந்தன பிரக துய் யானவத் இச வாயநம, 

சூகர மாயன கோசார பங்கய துங்கபத 

சாகர மாகரு ணாக.ர தாயக சாம்பசிவ 

மாகா வாரிச வாசன கோசார மதஇிரஇசார் 

சேகா பிரசதுய் யானவத் சர வாயாம, 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௩] 

(௧௪) 

(௪0) 

(௧௪)



ரூகசவிச்சருக்கம். 

பாவன மாதவ பாரிட நாயச பூதபசே 

பூவன மாமண மாமென வேறகிறை பூரணனே 

தேவன நீறணி சேசசம் யாகமெய் தேற்றுமுடிச 

வன பிரகதுய் யானவத் தீசச வாயாம, 

தர மானய ஞம்புய பூசித திவ்விய? 
பாதச ரோருக கேமிசு தாயச பாரதிசார் 
வேசன சேகா£ பேதச ராங்குளி மென்னகவேற் 
சேசன பிரகதுய் யானவத் தச வாயாம, 

அரியய னாதியர் வேய்தொடை தாமுணர்த் தாமையினால் 
விரிமல ரிதழிசண் கூடுற யார்க்கும்வி எக்குதலாற் 
பிரணவப் பொருள்பிற ரலாசிவ னேயெனப் பேசானே 
இருவளர் பிரகதுய் யானவத் Fs) anus, 

பவந்தரு புன்மதப் பாழில்வி ழா. துறப் பண்டுபுரி 
சவநதரு சைவன் னெறிச்சரி யாதியிற் சாரர் தவாபாங் 
குவர்தவர் பவந்தெற நிவர்தெதிர் புகு துணர் வறுமுறையே 
சிவர்தரு பிரக துய் யானவத் தச வாயாம, 

ஏமசம் யாகச மீதலை தூ£வையி ரும்பைஈ டி 
சோம துரோணகு ண்டவில் வாதி.து நுத்தியவி 
யோமச டாதர நாமபல் லாயிர யோகச 
தேமரு பிரக.துய் யானவத் சச வாயாம, 

ஈச௪ தாவ பாசவி நாசவி மாசலையார் 
கேசசு யம்பிர காசந யந்தரு நீள்ககுப 
ange sour ares Cea Cea 
Oseut Sra gu urorag $44) amo, 

வேறு, 

என்று துதித்தான் முககோக்கி யெந்தை யயிரா வதராத 
னன்று மதிழ்ர்தோ மீசான ஈமைர் 95355 நுதிகோக்கித் 
துன்றெட் நூலு மையமணுச் துணைய மறவுட் டுணிந்தோரர் த 
கின்ற வியாழன் றனையொத்தாய் நீயென் நருளி மேனிகழ்த்தும். 

வருதி,யீசா னப்பெயரோய் வனப்பாற் கோடி மன்மதரைப் 
பொருதி செல்வச் தாற்றனதற் புரைநி தர்க்கா யுளும்பெறுஇி 
சுரு. யாக மர்கெறியின் துறைநின் நிகவாழ் வனைத்தெய்இிக 
கருதி மீற்றி னம்பதமுங் சைக்கொண் டமர்தி யெனக்கரச்தான். 

தன்னேர் வருமா ரருண்மணிவா சகவாழ் வாலோர் மூகைவிடை 

முன்னே தாரச்செய் யத்தீச முதல்வன் ரூனே மேோபுரிந்த 
தன்னோ வுணாச்,து மெப்பொருளு மவனே யன்பர்ச் கனிதருளூ 

HB 

(௪௬) 

(on) 

(௨௪) 

(௨௪) 

மென்னா விறைஞ் யிட்டசித்தி யெய்தப் பெறார்ச்சென் னிசைப்ப தவே,



௮/௬ பெருர்தோட்டத்து அத்திச்சரபுராணம், 

அலசி லின்பக் கடற்படிர்தாங் கனைய லீசா னன்றொழு.து 
தலைவ னயிரா வதேசனரு டன்னை யுன்னி யுன்னிமன 
முலை.பின் மெழுகாய்ப் பெருஈே தாட்ட மொருவ லாற்றா ஜொப்பில்லா 
முலைகோ னடிக்€ழ் மனங்டெப்ப முன்னி னான்றன் மூதூரில், (௨௮) 

ஆங்க ணமருங் சல்விகிறை யறிவாற் ரிறந்த வீசானன் 
பாங்கு பலதேத் இனும்போயப் பார்த்தி பேசர் பண்டிதராக 
ணீங்க லரும்பே ர௬ுவகையுற நிறைநூற் பொருள்க ளெடுத்தோதி 
யோங்கு பொருள்பற் பலவெறுப்ப வுதவக் கொடுதன் வூரபுக்கான். (௨௯) 

இரு வே றுலகம் இயெற்சையென வியம்பு பனுவற் பொருட்டிலக்காய் 
மருவா வீசா னன்னனைய வகைய கல்வி செல்வரிறை 
பொருளா ஓலூற் பிதசெவரும் பொருவா நிலையா 'லெழில்குணத்தாற் 
பெருகா நிற்கு நிலைய ணார ௮ பிறங்கு புகார்மா நகர்ச்சசசன், (௩௦) 

நாச வன்மா வென்பான்றன் னலங்கூர் சுதைகோ மளையொத்ச 
பாக முடையா ளாசலினப் பரலீ சான வேதஇியற்கே 
தாக முறராங் கொடுக் தமெனச் தானே வேண்டி மாபினளித் 
சோகை யுறவம் மருகேசன் னமமைச்சு மாக வடன்கொண்டான். (௩௧) 

மருக னாகி கனியுரிமை யமைச்சு மா? வயங்குறுமப் 

பொருவி நிறலீ சானனுமப் புவிவேர் தளித்த, திறத்தினை di 
பெருகப் புர து வருகாளிற் பிறங்கு. கல்வித் திறததினால் 
விரவு சமயா தீதமாய் வேதா கம.நூற் றுணிவின தாய். (௩௨) 

௪ ரெவர்க்ரு மெஞ்ஞான்றுக் இரும்பா வீடு சருவ, காய்ப் 

பாவு சமய மெவற்றினுமு பாதி யிலதா யவைதன் ழ் 

மேவு முறையிற் சோபான விதத்தவாசத் தழிஇச் கொண்டு 
தாவிலாது நகின்றொளிரசத் தாத்து விதசித் தார்தமென. (௩௩) 

உலகெ லாமு£ முள்சாபடி. யுணார்து சென்னி மேற்கொள்ளுக 

திலக மாகுஞ் சைவகெழித் இறனே யாண்டுந் இகழவளர்த் 

துலவு மேனை யுள்ளீடில் லுவலை மதங்க ளொழித்தென்றுச் 

தலைவ னயிரா வதராதன் சார்போர் சிறிது மறவாளுய். (௩௪) 

இம்மை கெடுநாட் கோமளையோ டின்புற் றமர்ம் து வினையுலப்பச் 
செம்மை தருவான் ெனடி.க்£ழ்ச் திகழ்பே ரின்புற் றமார்தானென் 

றெம்மை யருண்மா மலயமுனி யிசைப்ப மகிழ்ந்தார் மாதவசென் 

றும்மைச் தவத்தா னுயா்சூத னுரைத்தா னுறுவ ருளங்களித்தார். (௩௫) 

ழககவிச்சநக்கம் முற்றிற்று, 

ஆகச் இருவிருத்தம் எடு௩.



வாரணெசச்சருக்கம். 

. தி. வாரணேசச் சருக்கம். 
| னு 

மதி யிதழி வேணி சாதனைப் போற்றும் பேற்றி ன கு 

கய மா போற்றி ரகசியத் தவனே சொத்றான் | 

றுதிதா வெனவெண் ணொன்பான் ரொண்டாமான் மியலி லாசங் 

கதிபெற வுலகு செய்த கனிதமிழ் முனிவன் கூறும். 

இருக் துமா தவத்தீர் கேண்மின் நிருப்பெருந் தோட்ட தீ @ தீன்றும் 

பொருக்திவாழ் பரம்ப ரைச்சீர்ப் புனிதாத்து விதித் snes 
வருர் துணைச் சைவ வேளாண் குலத்இிலர் நாட்கார் காதத 
பெருர்,துணை மரபில் வர்சோன் பெருஞ்செல்வ னொரு ஜுள்ளான், 

அன்னவன் சனக மாம னறத்துளில் லறமே யேனைத 
அதன்னுமூ வாக்கு ஈன்மைச் தணையெனு மெய்ச். நா லோர்வா 
னன்னிலை யறமே பூண்டவ் வறநெறி வழாம லோம்பி 
மன்னயி ராவ தேசன் மலாடி வழுத்தி வாழ்வான், 

குருவிலக் கணமுற் ராரக்ச குசவனை வழிபட் டேததித 
தெருள்சிவ தீக்கை வாய்ச்து சிவார்ச்சனை நியமம் பூண்டு 
மருளறு முளத்த னாகி வாழுராள் வார ணேசன் 
றிருவரு எதனாற் பெற்றான் நிசழ்மணி யெனவோர் சேயை. 

அன்னவன் குழவிக் காம்பே ரருளயி ராவ தேசன் 
ன்னடி. மறவா வாய்மைச் சார்பினால் வார ணேச 
னென்னவைச் தழைத்தா னர்ச விளஞ்சசு சன்பா லீச 
னின்னரு ளென்ன காளு மெழின்மிக வளர்ந்த தம்ம, 

வளர்தரு குமரன் பிள்ளை மைப்பரு வத்திற் ரானே 
பளகறு குரவன் றன்பாற் பலகலை யாய்ந்து தோர் 

கிளர்திரு வருள்சை கூடச் கெழீஇயயி ராவ தேச 
னஎவறு மாண்பு தோர்தாங் கவனடிச் கன்பே பூண்டான். 

௮.ததகு வா ணேச னடைநதுதன் குலாசான் றன்பாற் 
பத்தியிற் றீக்சை பெற்றுப் பரசிவாரச் சனைமேற் கொண்டு 
நித்தலு மன்பு கூர நிகழ்த் தவான் றன்கு லத்தோர் 
சி.த.ப் பாவை யன்ன சேயிழை தன்னை வேட்டான். 

அருந்ததி யனைய கற்பி ளயிழை யவளோ டில்லிற் 
ரு௩து.நான் முறையின் வாழ்காட் னெவிடை வார ணேசன் 

மூரு$தன முறுவ லொப்பி லாமுலை யுடனன் பால்வீற் 
ஜிருக்தருள் சனக ஈச்அ ளென்றுஞ்சென் று.றுவா னோர்காள் 

அருளுமத் தச னென்று மமர்ரதரு ணிகேத னந்தான் 
பொருளிலா ரில்லம் போலப் புனைதரப் பெரூம லந்தோ 
தெருடரு மிடங்ச செல்லாஞ் சண மாகச் கண்டு 
மொருடிறு கவலு மின்றி யொழித்தனன் பன்னா ளுயேன், 

(4) 

(௨) 

(௩)



2]. பெரு தோட்டத்து அத்தீச்சசபுராணம், 

asa முடைமை யாக்கொண் டுயிரெலா மடிமை யாக்கொண் 
Leman aris CON VG மண்ணனம் வார ணேசன் 
லெமதா மிடத்தி ௬ப்பக் செழுமணி (மாட மேவிப் 
புலனெலா நகர வாழ்ர்தேன் புன்மையே னென்செய் தேனே, 

அன்புளேன் போலப் பன்னா எருச்சனை செபர்தி யான் 
மென்பன புரிந்தேன் யாரு மெனைசன்கு மதித்தற் கன்றிப் 
பின்பய னுற்ற்சென் மோ பேதையேன் பிரான்பாற் செய்யு 
மன்பெனாம் பின்பு சாரு மந்தகற் இசைப்ப தென்னாம். 

புதிதினோர் வொல யஞ்செய் புண்ணீய பலனிற் கோடி 
யஇிகமாம் புராத னத்தி னாம்பழு தறத்தி ரத்து 
மிதமில் தெவ்வாற் னு மியற், றதறி காற்ற லுள்ளார் 
EF Huy or புரிந்தி டாரேற் நுன்னுவர் சிவத்து ரோகம், 

௮ன்னசா னீங்காச் துன்பே யடைவரப் பணிபு ரிந்தோர் 
முன்னுறு மிட்ட த்தி முற்றும்பெற் ரொருவீட் டின்பும் 
பின்னுறு வாரென் ரோ தும் பிரானருள் சிவாக மங்க 
ளென்னநின் ருய்க்தாய்க் தேங்கி யிலங்குமத் தச்சு Ter mor. 

இருமூனம் பணிந்து போற்றித் தேவதே வீச னேரின் 
பெருநிகே தனங்டு லங்க ணீந்கிமுன் பெற்றி போலப் 
பொருவிலா தொளிர்வா னாயேன் புதுக்குபு தரிரித் துய்வா 
னருளுதி யென்ன வேண்டி யகன்றுதன் மனையிற் புக்கான், 

அன்னதே கவலை யாப்பேழ் கணித்தமார் தனனாங் கண்ண 
றன்னடிக் கன்பர் துன்பஞ் சகித்திலான் கணமு௫் தாழா 
னின்னலங் குடனே மாற்றி யின்பருண்ம் மென்ப தோர்ப்பா 
னன்னரவ் வார ணேசன் கனவிடை ஈண்ணிக கூறும், 

வரு இம் பான்மெய் யன்ப வயங்கு தளிபு Meas 
சருஇிறீ வருந்து முள்ளக் கவற்சியை யொழிதி யீண்டுத 
தீரு துமோர் முத்த மன்ன தாளத்தை ஈம்போற் பாவித் 
தொருவற் நாளும் பூசித் துறுதிரீ யுறுதி மீதே, 

நின்னள ச் தெண்ணி யாங்கெர் நிகேதனம் புதுக்க லாதி 

நன்னிலை புரிதற் காக ஈயர்திடு பொருள்க ளெல்லா 
மிக்நிலை மு.த்த மொன்றே யென்றுகிற் களிக்குங் கோடி. 

யென்னவங் சைச்கொ டுத்தா னிலங்குமச் நித்தி லத்தை. 

தன்றிரு வருளைச் தானே தவலறத் இரட்டி மீச்தா 

னென்றறி வாளர் கூற மீர்தவர் நித்தி லத்தை 
ஈன்றிரு கரத்தா லேற்று நமர்துளத் துவகை பொங்க 

நின்றனன் வார ணேச னிமலன்மே ஓருளிச் செய்யும், 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩.) 

(se) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௮)



era Gao ae சருக்கம். 

அன்ப யினைய முத? மருள்பொருள் சொண்டு சோயி 
னன்புறப் புதுக்கி மேலு ஈயந்தபல் லறம்பு ரிந்து 
பின்பெம துலகஞ் சார்ஈ்து பிரிவற வடிக்€ழ்ச் சார்பே 
ரின்பமு£ற் றமாவா மீற்றி லிம்முத்தங் கடலி லுய்த்தி, 

தாமணி வியக்கு முத்தர் தருதலா கம்பேர் முத்த 
வாரணே சன்னென் றெங்கும் வயங்குக நினக்கு மைர்த 
சீரருள் புரிந்த மேடத் இங்கண்முற் பக்கர் தன்னி௰் 
சாரிரண் டார்தி இக்கட் சார்்தெமைப் பூசிப் போர்க்கு. 

தினதளிற் சிற்த செல்வஞ் சர் ததி முதற்பே றெல்லா 
மினிதருள் புரிது மென்றாங் றைமறைக் தருளி ஞானப் 
புனிதனாம் வா ணேசன் டொள்ளென விழித்துக் கையி 
ரா இ.ிகழ் முத்துங் கண்டு ஈவிலரு முவகை கூர்ந்தான் 

எரா முத்த வார ணேசனீண் டெளிய னேற்குத் 
த தபே ரருளென் சொல்சேன் ராயினு மினியா னென்தே 
மூ5து. நா லுரைப் பதங்கை முத்தினுர் தெளிர்தே னென்றான் 

go Gane மதிமி லைச்சு மண்ணலைச் தொழுதான் பல்கால், 

இர துசே கானேர் ௪55 விந்தினு மொளிரு முத்தை 
முந் துமான் மார்த்த லிங்க மாக்கொடு மூன்று போதும் 
புட்திசெய் சன்பி னித்த பூசனை புரிர்து நாரூர் 
தந்திர மாபி னைமித் இசங்களுஞ் சமைப்பான் மேலும், 

பூசனை முடிவி லர்தப் புனிதவான் முத்த லிங்க 
வாசனை நோநின் றன்பின் வழுத்.துவான் வழுத்.துங் கால 
தேசனை வருக்கு ஈல்குஞ் 9வனரு எளாலம் முத்தின் 
னேசனை யாதளிக்கு நிறைபெருள் சொண்டு வப்பான். 

மறுவறு முளத்து வா ணேசன்மா நேச னெக்கு 
நிறயயி ராவ சேச னிசேசனம் புதுச்ச நூலின் 

முறைதெரி சிற்பர்ச் சொண்டு முன்பு£ ரணமா யுள்ள 

குறைகளோர் சிறித மின்றி முன்னிலங் குலவச் செய்தான். 

இத்தகு கோயிற் மென்மேற் கனிலமார் தென்றும் வேண்டு 

மெத்தகு பொருளு மன்பா்ச் கினிசெளி துறுமா ஈல்கு 

மெய்த்தகு திறல்வா தாடு விகாயகா லயமும் வாய்மைப் 

பத்தியிற் பு.துச்சி மேலும் பண்புற விளக்க oo ene. 

ஆங்குள தீர்த்த மான வசணிமலர்சத் தடங்க ளெல்லாம் 

பாங்குறத் இருததிச் கூழும் படித்துறை யாதி பண்பி 

னோங்குற விளக்கி மேலு முறுபணி பலவும் பாசத் 

திங்கறு வார ணேசன் நிருந்துமப் புரிந்து வந்தான்; 

(௪௯) 

(௨௨) 

(௨௪)





a. 

Curé Quy பத்திரம், 
 இரகை௫ட%டுத்டுை 

வ, மு, இர தீதினேசுவரையர், | இலசை நான் ஈன்கு அறிவேன், இவர் அடக்கமும், ஒழமுக் கமும் உள்ளவர், இவர் வணணார்பண்ணைச் சைவப் பிரகாச வித்திபாசாலைபி், என்னிடம் இற் இலக்சண இலக்க மல் கள் கற்றவர், இவர் S550 நால்களைக் கற்பித்த வல்லவர்: பிரசங்க சா. துரிபமுடையவா். இவா செய்யுள் செய்யும் ஆற்ற ௮ம் அமையப் பெற்றவர்: வாச்சிபங்களை த் தொடுத்து அண்மை யுற எழுதவும். வல்லவர்... சித்தாந்த சாத்திரப் பயிற்சியம் இவ ௫க்கு உண்டு, 

Beevers Gp ஆவணி-ம்” | ௮, மோசசுவாமிப்பிவ் ரே, GR @. 
சுனஞகம்;



ட டே 

சி வமயம், 

யாழ்ப்பாணத்துச் சனசைம் 

வித் துவசிரோமண! 

௮. குமாரசுவாமிப்புலவர் சரித்திரச் சுருக்கம்.' 
ச் 

ஊடு 

ிண்ணிய பூமியாக ஈழமண்டலத்தின்ச லுள்ஏ செந்தமிழ் 

நாட்டு பாழ்ப்பாணத்துச் என்கைத்திலே சைவ வேளாண் 

குலத்திலே முத்துக்குமார கவிராயர் என்பவர் ஒருவர் இருந்தார், 

இவர், உடுவில் சந்திரசேகரர் மரபிலே உதித்தவா, 8, வை, 

தாமோதரம் பிள்ளைக்குத் தமிழாசிரியரும் இவரே, இவ... 

முத்தகச் செய்யுள் செய்யும் வித தகமுடையவர், ஞாளக்கும்மி 

என்ற நூலும் முத்துக்குமார கவிராயர் செய்ததே! இவா் செப்த 

ஏித்திரக்கவிகள் இருபத்தைந்து '! முத்தக பஞ்ச விஞ்சதி '' என் 
லும் பெயருடன் வெளிவந்திருக்செறன. 

இம்முத்துக்குமார கவிராயரின் சகோதரர் சின்னத்தம்பியார், 

சன்ன த்தம்பியாருக்கு அம்பலவாண எனனுழ் பெயருடைய 

புத்திரரொருவர் இருந்தார். இவா சைவாசாரத்திலும் ஈசுவர. 

பத்தியிலும் சிறந்து விளங்பெவர், , இகனால், இலரைச் *' சைவு 

அம்பலவாணர் '' என்று ௮ுழைபபது வழக்கம், 

இந்த ௮ம்பலவாண பிள்ளைக்குச் சிதம்பரம் என்லும் மனை 

விபார் வயிற்றில் பிதந்தவா, குமாரசுவாமிப் புலவர், இவருக்கும் 

ரின்னத்;தம்பியார் என்பது பிள்ளைத் Borns, ரு ருமாரசுவாமிப் 

பூலவர் ஜனன விவரம் வருமாறு;



4 

ள்வஸ்இ ஸ்ரீ சாலிவாசன சகாப்தம் ௧௭௪௬-க்ரூ.ச் சரியான 
ry - 

ழ் உ s e 

பிரமாத்ச-ஷே )ை-மீ ௪௮-௨ அிவாரம் முற்பகல் டுஐ அடிக்கு 

அம்பலவாண பிள்ளைக்குப் புதீதிரன் ஜனனம். 
4 

  

ல | 

        

  

  
  

ராகு 

சனி | 

வெ ராசி சக்கரம் குளிகன் 

hye Ek அவிட்ட. நட் சி] 

திரம், 

குரு Ox 4           

குமாரசுவாமிப்புலவர், உரியகாலச்திலே வித்தியாரம் ஸ் 

செய்யப்பெற்றுக் கல்வியைக் கசடறக் சற்று வந்தா, இவரா, 

இளமையிற்றொடங்கயே கூரியமத் யும்--சீரிய செயலுமுடைவர். 

இலா இலகசண இலக்கெயங்களை--௮.வவர், பூ முருகேச பண்டித 

ரிடம் சந்தேக விபரீ தமின்றிக் கற்றவா; ஸ்ரீலஸ்ரீ அறுமுக நாவல 

சவர்களிடம் சிற்டில ,நால்கள் கற்றவர்; நாவலாவர்களால் ஈன்கு 

மஇக்கப்பட்டவர், இவர், சம்ஸ்ருத பாஷையிலும் ௮தஇக 

சாமர்த்தியமுள்ளவர்; வடமொழியை, ௮, நாகநாதபண்டி தரிடம் 

டடி.சீ.தவர், நாகநாக பண்டி தரை (14/08) உவூட்டர் என்று 

கூறுவர். சங்கர பண்டிதரிடமும் சங்கதமொழியிற் சிற்லெ காவி 

பக்கள் கற்றவர் ஈமது புலவரென்ப, குமரரசுவாமிப்புலவர், இலக் 

acer LD, இலக்கியம் என்ற பகுப்புள ள பரந்த பல நூல்களையும் 

செவ்விதாக உணாந்தவர்; சக்கத மொழியிலுள்ள ால்களைக் 

தக்கவாறு ஆராயந்து படிப்பதே கருத்தாகவுள்ளவர், சங்கசம்-- 

சம்ஸ்கரு தபாடை,



இவ்வித கல்விக்களஞ்சியமாய இவர் ,சம்மை (பிள்ளை '! 

என்று எழுதுவதேயன்றிச் சிறப்புப் பெயர்களைச் கூட்டிக் திறம் 

பட எழுதாத தகுதிபுடையவர் என்பது யாவ.ந(௨ரிந்த உண்மை 

யேயாகும். இவரது கல்வியறிவு நுட்பம் நோக்கக் கல்வித்துறை 

யின்கரைபோகிய புலமையோர், இவசை--புலவ1--வி த்வசிகாமணி 

என்று ௮ழைப்பாராயினா, 

Qat— sr 6-@RH) முதல் தமது கமிழாரிரியராயெ முருகேச 

பண்டி தருடன் ஏழாலைச் சைவ வித்தியாசாஇயில் கல்வி கற்பிக் 

“கும் ஆசிரியரானார். சில வருடங்களின் பின்பு நீதிபதி கதிரை 
வேற் பிளளைபுடன் அகராதி எழு.திவ,கற்கு இவரும் (டதவியாக 

இரந்து பற்பல அரிய வார்த்தைகளுக்குப் பொருள் காணச் 

செய்தார், 

அப்பால் இவர் சுபகருது-ஸஹீர் முதல்--நாவலாவர்களால் 

தாபிக்கப்பட்ட, வண்ணார்பண்ணைச் சைவப்பிரகாச வித்தியா 

சாலையில் (ர தமாசிரியாக இருந்து பல மாணாச்சர்களுக்குக் கல்வி 

கற்பித்து வருவாராயினர். அக்காலத்தில் அங்கே சென்று கல்வி 

க த்ருருள்ளே யாலும் ஒருவன், 

... இலங்கையிலும் இந்தியாவிலும் இப்புலவர் பெருமானின் 

கல்வீீத்திறமை அறியா தாரில்லையென்று இடமாகச் சொல்லலாம். 

"யாழ்ப்பாணத்திலே செர்சமிழ்ப் புலவர்கள் சிலரே இருந்தாலும் 

இவரது நூலாராயுச்சியும், அுண்மாண் புலமையால் போளிப்புலவர் 

செய்யும் நூலுரைப் பிழை காணும ஆற்றலும், மாணவகர்மாட்டுக் 

கருனை வைத்துக் கற்பிக்கும் பொறுமையும் விபக்கம் தக்கதாயி 

ருந்தன, இவருக்கு இலங்கை ௮ரசாககத்தவரும் இரு நாற்றைம் 

பது (2 at. Ww) ரூபாய் சம்மானஞ் 'செய்தனர், 

யாழ்ப்பாணத்துத் தமிழ்ச்சங்கம், மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கம் 

ஆயெ இருசங்கங்களிலும் வடமொழி தென்மொழிசளாயெ இரு 

மொழிகளும் பிரகாசிக்கும்படி, செய்த இபற் புலவர் பெருமானிவ 

ரென்ப,
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குமாரசவாமிப்புலவர் சாமதேயத்துடன் வெளிவந்த நாலக 

ளும் பல; சிறப்புப்பாமிரங்களும் பல; ஸ்தோத்திரச் செய்யுட் 

களும் பலவாகும், விரிவஞ்சிச் ஏிற்டிலவற்றை இங்கே குறிக் 

கின்றேன், 

சு. நீதி நெறி விளக்கப் பு.த.துரை. 

௨, இலக்கண சந்திரிகை, 

௩, இரகுவமிசக் கருப்பொருள. 

௪. சதாசாரக் கவித்தரட்டு, 

௫, ஏசவிருத்தபரரதாதி, (இதில் வினோத சித்திர வின 

வு.த்,தரக் கவிகளுஞ் சோந்இருக்கன்றன), 

௬; சாணக்கிய நீதி வெண்பா, (இது ஒளவை 'பாடல் 

போன்ற சுவையுடையது). 

௭. முதீதக பஞ்சவிஞ்சதி, 

௮... வினைப் பகுப,ச௪ விளக்கம், 

௯. .மேகதூதக் காரிகை, 

ம. சூடாமணி நிகண்டு (முதல் இரு தொகுதிகள் சொற் 

பொருளுடன் ) 

௧௪. அகப்பொருட் புத.துரை, 

௧௨, சண்டியலங்காரப் 5. துரை, 

௧௩. யாப்பருங்கலக் காரிகைப் புத்துரை, 

௧௪. இலக்கியச் சொல்லகராதி. 

௧௫. தமிழ்ப் புலவர் சரித்திரம், : 

Sar, உரிச்சொனிகண்டு, 

௧௭, ஆசாரக்கோவை, 

௧௮. மறையந்தாதி--அ௮ரும்பதவுரை, 

௧௯, கலைசைச் சிலேடை வெண்டா--அரும்பதவுரை, 

CW, இராமாயணம்--பாலகாண்டம் (மூலபாட திருத்தமும் 

௮ரும்பதவுரையும்)



௨௧, இதோபதேசம், 

௨௨, ஸஞானக்கும்மி, 

௨௩. அத்திபடி விராயகருஞ்சல், 

௨௪. பழமொழி விளச்கம். 

௨௫, நகுலேசுவரரூஞ்சல், 

௨௬, மாவைப்ப திகம், 

௨௭௪. சபால சரிதம், 

௨௮, இராமோதந்தம், முதலீயன. 

இவற்றுள்ளே, இவ்வித்துவசிரோமணியினது இலக்கண வன் 

மையை--வினைப்பகுப த விளக்கம், இலக்கண சந்திரிகை முதலி 

யன,காட்டும்; ௮நுலேனைச் திறமையைத் தண்டியலங்காரப் புத் 

துரை, யாப்பருங்கலகாரிகைப் புத்துரை, இசாமாதாரம் முதலியன 

விளக்கும்; ;நாலாராய்ச்சயொலுண்டாயெ அறிவின் விசேஷத்தை 

நிகண்டுச் சொற்பொருள்--இலக்கெயெச் சொல்லகராதி மூதலியன 

அலக்கும்; வாக்கெத்கொடை. ஈயத்தைத் ,தழிழ்ப்புலவர் சரித்தி 

ரம், சிசுபால சரிதம் முதலியன தெரிக்கும், வடமொழி ,நால்களை 

மொழி பெயர்க்குஞ் ச.துரப்பாட்டை மேக தூதக்காரிகை, சாணக் 

இய நீதிவெண்பா, மேற்காட்டிய இசுபால சரிதம் முதலியன புலப் 

படுத்தும். இவரது ரத்தாந்த நூலுணர்ச்சியைப் பிரசங்கங்களும், 

அண்டுப் பிரசுரங்கரம் இனிது வெளிப்படுத் இன, இன னும் 

இப்புலவர் Host காடிந்பமான பதங்களை நன்கு விளக்கியும், 

பிழைபட வரையும் ஆங்கிலக் கல்வியறிவுடையார் வியாஸந்களைக் 

கண்டித்தும்--மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்துச் * செந்தமிழில் '' 

௮கேக கட்டுரைகளைவெளியிட்டிருக்கெரர்; வேறு--மாசிக--வார 

பஞ்சிகைகளில் எழுதிய அரிய விஷயங்களும் பலவுள. 

இலங்கையில்--இலங்கைசேசன், சைவஉசயபா.நு, இலக்காமி 

மானி, உதய தாரகை, திராவிட கோலெம் முதலிய செர்சமிழ்ப்: 

பத்திரிகைகளில் ௮ேச பயன்றரும் விஷயச்திரட்டுகளும், ,சண் . 

டமிழ் நூல் கண்டறியார் கொண்ரளெ கருத்தைக் கண்டனஞு.
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செய்யும் பற்பல வ் ஷீயங்சளும், நவரசமும், பத்தழகும் மிகுந்து 

கன்மதி புகட்டுஞ் செக்கெறி வ௪ஈச் கொடைகளும், பண்டைக் 

கால நாலுடையா£ கருத்தைக் தண்டாது வெள்ளிடை மலையென ச் 

தெள்ளிதிற் ரிக்கும் ஆராய்ச்சி விஷயங்களும் இப்புலவர் தலை 

வரால் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன, இன்னோரன்ன கலாபூஷண 

பாதுவ கம் சைவாக்தியுடையாரென்று கூறவும் வேண்டுமா? “பூல 

வர் என்ற பேரும்” யான் ஈண்டு எடுத்துக் கூருதே அமையும் 

இலாது செயற்கரஞ் செயல்களின் திட்ப நுட்பமாதியனவே 

ஆழ்ந்து போசிப்பார்க்கு அசமகிம்வை தீ தருெறன, இவை 

நிற்க, 

இப்புலவர் பெருமான், சுன்னாகம் ஏன்ற அவ்வூரிகறா2ன 

மயிலவாசுனம் பிள்ளை புத்திரி சிங்கராச்சியம்மையாரை விவாகஞ் 

செய்கார்.  இவருக்கு--அம்பலவாணர், முத்துக்குமாரசுவாமி 

என்லும் இரு புத்திர ரத்தினங்களும், வீசாலாக்மியம்மையார் 

என்ற ஒரு புத்திரிபும் இருக்கின்றார்கள். இவரது தாம பத்தினி 

யார் காலஞ் சென்றுவிட்டார். இவருக்குக் காமாட்சியம்மையா 

சென்ற சகோதரி ஒருவர் இருக்கின்றார். 

இவா, மு, வைத்தியநாதப்பிளளை என்னும் பெரியாருடன் 

அத்தியந்த ஈண்புள்ளவர்; இந் தியாவுக்கு இவருடன் வந்த பல 

௮ இனங்களையும், பல ஸ்தலு்களையும் தரிசித்து மீண்டவர்; மது 

மைத்தமிழ்ச்சங்கதீதிற்கும் ௮ப்போது விஜயஞ் செய்திருந்து உப 

சரிக்கப் பெற்றவரா, முன்னும் இந்திய யாத்திரை முறையாகச் 

செய்தவர் என்பர், 

இவ்வித துவ சிகாமணியிடம் கல்வி பயின்ற மாணகர்களும் 

பலரளர்; ௪ ற் நூல்களுக்குப் பொருள்கேட்டுத் தெளிந்தாரும் 

பலரே! அரேகர், இவரைக்கொண்டு--தாந்தாம் பதிப்பிக்கும் 

பழந்தமிழ் நூல்களுக்கும்ஆபுதிதாக இயற்றிய நூல்களுக்குஞ் 

சிறப்புரை வேண்டிப் பரிசீலனை செய்வித்திருக்கினறார்கள், இர 

தியாவிஓள்ள புலவர்களும் பலர், சிறப்புப்பாயிரம் பெறு தற்காகத்
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தத்தம் சரூச்ையம் நூல் விஷபங்களையும் இதப் புலவாமாம 

ணிக்குத் தெரிவித்து மதிப்புரை பெற்றனர், இந்தியாவிஐுள்ள 

சில வித்வான்கள் யாழ்ப் பணம் பண்டிதர்க3ோடு மாறுபட்டுத 

தரக்குறுதலுமுண்டு, யாழ்ப்பாணமிரந்து வகர. இக்தியவாசிக 

ளாகிய தில கற்றறி மூடர்சகளும், தங்களுக்று GFL MT, 

காவலர், சுவாமிகள் - முதலிய சிறப்புப்பெயர்களால் அசக்கரிப்பா 

ராயினர். இந்நிலை பூண்டாரெவரும் ஈமதுபுலவரடனே ௭ தாக்காது 
௪ ee . டு ௪ _ ‘ ட ப் இ க * ௪ 

a ம். அணல், சிலாபுலவரைப் புந தீலைகுனிச்து செல்வது வழக்கம். ஆணால், சிலாயுலவ பு 

கூறிபும்--எதிருரை வீடுந்தம் தங்கள் ௮ழுந்காறுகெப இழுக்கா 

றை வெளி.பிட்டுத் சோல்வியடைம் ரனர், 4தற்ச கசடறக் கற்பவை 

கற்றபின் நி.1வகற்குர5க என்பது புலரிடங்கண்டவிசேஷ நிலை 

யாகும். புலவராலும பழக்மமிழ் நூர்பரிபாலனூா ச சமாகச் Gem 

தமிழில் ௮௪ பறங்கள் இரு சப்பட்டன. கு.றுந்தொகை, நற் 

றிணை, பரிபாடல் மு. ரலியவற்றிலும் பற்பல பதங்கள் சயவடிவம் 

மாறியனவென்று எடு2ுக்காட்டிடன் விளக்கட்பட்டன. 

இன்லும், இவ்வி துவ நன்மணிபிடம் அரிய நூல்கள் பலவத் 

திற்குப் பொருள் கேட்டுப் பிரக்கியாி யடைந்தவா்களுள்ளே-- 

புன்னைநகர் விந் துவான் சி, கணேசையர், இலங்கை அரசினர் வி 

தயா அபியிர ஐ நிலையத் தமிழ்ப்பண்டிதரா யிருந்து, தற்காலம் 

உபகாரச் சம்பவம் பெழம் மென்சோகை ௪, சந்தையபிள்ளே 

முதலிய சிலர் இங்கே எடுத்து எழுத சக்க கலாசாதுரியர்களாக 

இ.நக்கினமுர்கள:--காலகடர் 5 சிவானந்தையர் Ba hCus 

இவரிடம் இராமாவ சாரம், இலக்கணம், தருக்கம் முதிலிபன கற் 

அத் தேர்ச்சியடைந்தவர், 

வீத்துவ சூடாமணி யென ௮றிஞர்கூற இவ்வித உத்தம 

உத்துங்க சுகுணஇலக்கணற்களோடு வாழ்ச்,த இப்புலவர்டிகாமணி 

யிடம் semis bCra குணங்கள், அகங்காரமின்மையும் 

உண்மை உரைத்தலுமாம்.சிலர், புலவர் நிரம்பிய ௮5ங்காரியாக 

இருந்தார்” என்பர், இது அறியாதார் கூற்றென்று மறுக்க. புற
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அடம்பரம் வேண்டாக பொறபுறு ல முடையவர் நமது புலவர் 

பெருமான், பிறரைப்போ லஇறுமாப்பும் பொய்வேடமும் அற்பழும் 

இப்புலவரிடங் காணமுடியாது, அதனால்; “நூக்கன் மெலியது 

மேன்மே லெழச் செல்லச்செல்ல வலிகஃறே தாழுந்துலைக்கு!! 

என்ற அப்தர் திருவாக்குக்கு இயைந்த அ௮டக்சமுடையவர் இப் 

புலவென்.று இங்கே எழுதுவது ௮வரியமாயிற்று, 

இவ்விச செற்நெறி கடைப்பிடி தக இருபெருஞ் செல்வச் 

திகாமணியாகிய குமாரசுவாமிப் புலவா, சென்ற தர்மதி வருடம் 

மாசித்திங்கள் இருபத்தைந்தாம்தினம் புகவாரம் இராத்திரி இரு 

பத்து நான்கு நாழிகையளவில் மகர லக்னெத்தில் பரலோகப் 

பிராப்தி படைந்தனர். இதி சுக்கிலபட்சத்துச் தசமி. நட்சத்திரம் 

திருவாதிரை. 

இரத மகானுபாவா து பல்சபு,க பரிணாம தேக,தீஇலிருந்து 

ஆன்மா பிரிட்கமை கேட்டுப் புத்திரர் மி,த்தார் மாணவகர் மூக 

லிய யாவரும் இவர்பசலுற்ற பற்றுக் காரணமாகக் கவலையுற்றனர், 

இ௮௫ருடன் ஈண்பு பூண்டொழுகய, த. கைலாசபிளளை, மு. வைத் 

தியராதப்பிள்ளே முதலிய சிலரே இன்னும் O50 & ASS 9D 

றும் பெரி3யோர்களாக இருக்கன்றமையால், அவர்கள் தனையோடு 

இறைவனருளைப்போத்தி இன்புடன் வாழ்வோமாக, 

(சரித்திரச் சுருக்கம் pp om!) 

meen



புலவர்இ.பற்றிப சில சொய்யுட்களையும் 
இஃ்கே படிப்பார் பயன S585 Blah Gow, 

SS 0 = 

மேக தூதக்கரரிகைக் குருவணக்கம், 

தாய மயிலணிர் சுப்பிர மண்பனை தர௩மச்சி 

வாய குருவை முருச௪ பண்டி௰ மாமணிபைப் 

பாப வடகலை தேர்நாக நாதச பாமணிபைக் 

காப மேர[ழிமனஜ் சேடர் று.து பம்கண்ம.னிகளென் ற, 

மேகதெரிரனம், 

வாடி மனைவி பிரிவால் வருந்தி மனநிலைகள் 

பொடு மி.பக்சனு கான் மாக மகன்றுகண்டான் 

ழு. மதியின் (2 க்லான தின தினி லம்மலைச்சா 

5D முகிலினை யுற்காககேலி புவாவெனவே, 
உற்காதஜேப-.௦ திலமுதவியலைகளிில யானை சொம்பிளஞலே குத் இட 

றும் வளைமாட்மி, சர்தாமணி நூலார் “கொாட்டிமண்கொளல்'” என்பா, 

வழி த்துணா கூறல், 

காதார நின் றுரு மேற்றொலி கேட்டுக் கனருலே 

போதார மானச வாவியி லன்னக்கப பூழுதலாம் 

பாழேப முங்கொடு நின றுணையாகப் பார்துவரும் 

மாதாளும் பாகன் றிருக்கயிலாச மலைமட்டுமே, 

பாஜேயம்-பிரமாணிசள் வழிச்சு உதவியாகச் கொண்டுபோகும் உணவு 

மும்லியன; | 

இமயமலையிழ் றிருவடி த் தெரிசனம், 

பொன்(மை விமயம் பு தந்;தீடு நாளிழ் புரார் ருகனார் 

சன்மேல் விளங்க லமுச்தியபாதமுங் கண்டனதி 

சொன்மே விபோ௫யர் காளுர்9,சா மூவர் சாழா ரவர்யார் 

நன்மேச மேயது பாவந் தொலைத்து சல், நமே, 

டமொழி மேக தூ தத்தின் சமிழ் மொழியெயர்ப்பு, 

காரிகை-ஈட்டளைக் சலித் தழை,
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ஈகுலேசு aur ரூஞ்சல், 

இச்சசத்திற் றனைநினைவோ ரிடரை நீரகும் 
OH BiB னிடாயசமுர் கண்ண ஹோடு 

பர்சைமயில் வாகனலும பாங்கர் மேறுப் 

பண்ணலராம் விண்ணவர்பல் லாண்டு சொல்ல 

HFHi தலுஞ் செங்கமலத் தயனும் வாழ்ப்க 
அம்பொன்மப வம்பல.த்தி னருளோ | பண்டு 

நச்சாவக் ௬௪சசைழ் த கடன மாழிம் 

ந குலகிரி நாயகரே யாடி. 1h OT FOV, 

aoa) Quang VIB ehiete” cary ayessuGlog Oug 
ஒரு புண்ணிய சர்த்தமூள்ள இடம், 

சி வை தாமோதாம்பிள்சையை வியச் து, 

ஏட்டி லிருந்த வரர் தமிம் நால்க ஜளெனைப் பலவுங் 
இட்டி வழுக்கை ரீ மச்சினி NB EL செட் தம்ந்சேர் 

e ௪ . டி oN e . 

mi_y awl ¢giut grSud »Grb Sy soar sw |p 
e e . . . ஏ டி ரூ 

பாட்டி லடங் குற் சசைதோ புலவர்கள் பாடுரற3௧, 

கலிம்தொகை-வீரசோழியம்-இலக்கணவிள கசம் முதலியஅரிய நூல்களை 
வெளியிட்டவர், இத்காமோ தரம்பிள்ளை ப யாவர், 

இருவாவடுதுவ சென் நபேசது பரடியது, 

தேவார மாதி யருட்பெருஞ் செல்வர் திருமுறைகள் 

நாகார வோதிக் குசையினுங் கூரிய நனமதியார் 
பாவாண ருங்கொள நற்பொரு ari gy பகர்ந்த மகிழ் 
கோவே ஈமோநம அம்பல வாண குருமணியே. 

கரவலரவர்கள்மீ து சொல்லிய aja g 57 வெண்பா, 

ஐ தின்பின் yao won sm? அன்ன சீதின் பேரென்ன! 
முந்து ஈநிவின மொழியென்ன?--இந்திரநகு 

மாறுகொண்டோன் பேரென்ன? வாக்கின் மிரவல்ல 
அனறுமூக நாவலனே யாம், ர 

Gor ழி மொ மிபெயர்ப்பு, 

மாந்தா தாசமறறீபத£ க்ரூ.தயுகா லங்கார பூகோகத:[ 
ளெதாயேகமஹோகதெள விரசித: க்வாளெள தசாஸ்யக் 5:| 
அர்யேசாபி யு.இிஷ்டிரப்ர பிஈ.கயோ யாதாதிவம் பூபே 
ஸ..கேநாபி ஸமங்த கா வசுமதி நாகம் தவயரயாஸ்:ப்இி]
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முர்தேற இரு கபு௪ பூபதிமார் கா.காவு முடிந்து போனை 
நரேகறு கடலடை த்த செயராமச் சந்திர னு ஈடக்துவிட்டான் 
வந£கறு சருகலத்துத் தரமன் முதற் பலமகிபர் மடிந்தபோனார் 
௮ ௩ சோவிங் கவரொடிமபோ சாதபுவி நின்னொ9தா னடையுமைபர 

இராமோதச் தம், 

பூ பூவின் மேம் [நி வன்மிந ( முனிலான் புரன்றி 

காவி பந்நனைர் ௮ நக்கிப கட்டிரை யிரரமன் 

மேவ ஐந்தநழ் ஐமிழி னிற் கவிதையாய் விளம்பத் 

தேவ னைமகரன் கரி.முகன் சேவடி பணிழ்ரம்] ௮ 

இராம.]-உதக் தம்) உதச் தம்-ரரித் திரம், 

வாவி ரூழும் பஞ்சவடியிடைச் Qn கையால் 

ஆவிபோன Bonu தம்பி யாக்கய பனனசாலை 
தேவியுர் தானு மாகச் சென்றுவி/ ற் நிஈந்.ரா னென்ப 
GC gat am wus நீக்கக் தி தருவவ 51 செய் கான், 

முன்னவனே டும்பகைத்து சழ துணாந்த வீடணலும் 

பின்னவனுஞ் செயராம பிரானருகில் வந் தணைம் கான் 

அன்னவனை யினியிலங்கைக் கரசாக வபிடேசஞ் 
சொன்னமுறை யாற்புரிர்து தூபவனும் வைத்தன?ன. 

வாழி யக் தணர் மன்னவர் பின்னுளோர் மறைகள் 
வாழி மாமு லறெதி வைதிக ல சலம் 
வாழி செர்சமி மிலக்கிப லக்கன வரம்பு 
வாழி ராகவன் பெருங்கதை மாநிலத் இனிதே, 

ஏகவிருத்த சாமாபணம், 

தாதையார்சொல ராமன் 'காடு போதல் 

சார்ந்துளபொன் மானெஜலுமா ரீசன் சாதல் 

Sen sium பிரிலெருவை மரணம் பானு 

சேயொடுஈட் புக்கோடல் வாலி விடல் 

ஓதநீர்க் சடற்பர ப்பை ய நுமன ருண்டல 

உயரிலங்கை நகரெரியால் வேகச் காண்டல் 

பாதகரா மாக்கரெலா மிறக்கத் தாச்சல் 

பாக்யெரா மாயணச் சர்க் காதை மீதே,
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ஏகளிருச்த பாரதம். 

ஐவர். நாற் றுவர்கள் சோற்ற மசக்கு மாளிகையும் வேதல் 

கைவரு Gee ஹோல்வி கானஈஞ் செல்லல் விராடன் 

தெய்வால் விட்டில் வாழ்க்கை இகழ்ரை மீட்டல் போர்க்கு 

மெய்வெளி தாது நாறு வீராசா வைவர் வாழ் வே, 

் சைவமஞ்சரிச் சிறப்புப்பாயிரம், 

பூதவன் புகலீய/சோன் மு. சலறிஞர் தமிழ் நாலின் பொருள் 
[சளுளள 

SG Sener புறமருவப் பதத்தேவள் றேவனெனும் வெளிறு நிங்க 

ரீ சவன் எனக்கொண்டு நில சீழேவன் பகைகடந்து நெறிறின் சன் 
மாதேவன்ப த,த்தேவன்மசிழ்பாண்டி த்.துை 22 /வமன்னன்மாமோ, 

மதுரைத் சமிழ்ச்சங்க 'அக்கிராசனபதி.பு 5 Simowngts , 
மகா ராஜாதிபதியும், ஆகிய இராஜாாதேசுவா சேதுபதியவர்கள் மீது 

சொல்லிய செய்யுட்கள். 

பூவரச 6) 5 அம்மார் ராம் 5 BU 

புரவரசு கொடையரச புகழ்போ யெங்குந் 
தாரை ராசரா சேசு ரப்பேர்த் , 

தனியரசு எமிமரசு தக்கோர் சங்கம் 

மேவாசு மதுரைரசர்தி ad Por சங்க 
Cwasreius a 1 ஜ்திருக்கு மேன்மை தந்த 

ேவரசு சன்மாடக் கூடல் வைகுச் 
த] ருவிளையாட் டரசபதஞ் சென்னி சேர்ப்பாம், 

வார 5 HEH, 

ஓது,சமிழ்ப் புலவர்சரித் இரமா மிர் நால் 
உயர்ச்சிபெத ௮பாரிம்த செல்வர் மோன் 

தாதுமலி தளவமல மாலை மார்பன் 
சயவீர ராசா சேசு ரப்பேர்ச் 

சே.தபதஇ நரபாலன் பலால் கற்றோன் 
செய்ய தமிழ் வளர்க்குமபி மான சிலன் 

மாதுபதி ராமேச ன,ரளால் வேண்டும் 
வாரங்களெல்லாம் பெற்றினிது வாழி மாதோ, 

ஏகவிருத்த பாகவதம், 

6 தவக வயிற்றிற் கண்ணன் திருவவதாரஞ் சேரி 
போய்அளர்ந் தீடுதன் மாயப் பூதனை மரணம் வெற்பா
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லாவினங் சா,த்தல் கஞ்ச னழிவு நாற் மஉர்களான 
மேவலர் மடி.க லைவர் விற்றிருக் தலகம் போற்றல், 

விசகோதசித்தார வினவு கரம் வர்னோத்தாம், 

நாரணனார் மார்புறைபும் நாயயொர் வன்மை கனக் 
கோ ரெழுத்துப் பேசென்ன கோதுகெய்வப்--பேரென்னை 
புள்ளுணர்த து ாரமமென்ன பொஃலாக ராவணனுற் 
கொள்ளப்பட் டாளெவளோ கூறு, 

’ உ ௮: 

உச்தரம்--ச காகேயி, 

2.4 இலக்குமி, ,௧- வலிமை, 29--தெய்வம், வி-பறவை, 
(இர. மீட், ௪௮, பார்) சிகாதேவி, 

ஸ்தாலிபுலாக நியாயம்பற்றிச் எருக்கிக்காட்டப்பட்டன, 

சாணக்கிய நீதி வெண்பா, 

பண்டிதர் மகமை, 

சொல்லணிசர் கல்விச் துறைபோய பண்டி தர்காம் 
வெள்லுமிகல் வேந்தரினு மிக்கவர்சாண்--சொல்லுங்சால் 
வேந்தற்குக் தந்நாட்டின் மேன்மையுண்டாம் ப்ண்டி தர்க்குச் 

சேர்ந்தவிட மெஃலாஞ் சிறப்பு, 

Bas or gars, 

அறரவும் மூர்க்கன் இங்குபுரி வாரெரினும் 

சிறாவின் மூர்க்கனே இேவன்காண் ——F oT a 

மக்தரத்காற் கைவசமா மூர்க்கன் வசப்பழ தல் 
எந்தலித.த சாலென் நியம்பு, 

நாயின் குணம், 

பேராசை யற்பம்பெறிலும் பெரும௫ழ்ச் 
பேராக வீரம் பிரபுபத்தி--சோராமை 
உற்ற தயில் வல்லே யுணர்ந்தெழுகை ராயினிடம் 
கற்கச் தகுங்குணங்கள் காண், 

பய்கரம், 

வான் மருவும் சாற்றான மார்களும் வச்சிரத்தான் 
மாமலைக்குந் தண்பனியால் வாவியுறுந்--தாமரைக்குந் 
அர்ச்சனனாற் ௪ற்சனர்க்கும் தொல்லுலகி லெப்பொழு.துய 
அச்சமுள தென்றே யறி,
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ல்ழி 
வாழி மறை.பாளர் வா ழி பசுநிரைகள் 
வாழி முகிலுடனே மன்னவர்கள் வாழு? ஈறி 

பூணக் சலைபயிலும் புண்ணியர்க டாம்வாழி f 

சாணக் பரிதி சார்ஈது, 

வ. மு. இசத்திநேசுவரையர் இயற்றிய 
சில செய்யுட்கள், 

வெண்பா, 

6, அன்மதியின் மாசிமதி சொல்லுமிரு பாந்து 
கனமப் புசன் காள் தசமியில்; --ஈன்மைக் 
குமார னடிசேர்ந்தான் குனருக சுனனைக் 

குமார சுவாமிியனக் கூறு, 

2, அன்பும் பொறையும் ௮கறிறைந்த வித்தையுமே' 
இன்பந் தருவடிவாய் எய்்இிரீ--துன்பகலச் 
சிர்க்குமா னைப்போலச் செந்ரெறியைக் காட்டுதற்கோ 
பேர்க்குமார சாமியென்றார் பேசு, 

கட்டளைக் கலித்துறை, 
௩, கன்னல் கசக்திட நின்னுபர் கட்டுரை கேட்டுமிக 

என்* மதிப்பவர் யாரிர்தப் பூமூக,ச் இழமதில் 
உன்பெயர் கூநிபபெருவாழ்வடைர் ன னுண்மையி தாஜ், 
சுன்னைப் பதிவரு விண்மணி போன்மிளிர் தூயவனே, ' 

௪,  , ஈற்ு யெனவே நறந்தமிழ் போதித்த நற்குருவே 
கற்றா ரி,சயங் களிக்கப் பாவாங் களையமுதம் 
பற்றா யருளிய நீயிங் கெனக்குப் பரிவுடனே 
சற்றாயினுமுரை செய்யாது போயதென் சாற்றுவை3ய; 

க ட 

டு.  தண்டமிழ்ப் பாற! தமிழ்காடு போற்றக் தகுதிமிக்குப் 
பண்டுள வாரிய பாஷா வீயுற்பஈ பார்தி! பூ 4 

௬... இலக்கண லக்கய மாதி யியற்றமிழ் ஈண்டுகற்று “8 
மலக்கறக் கொண்டுள போறிவால் மன னுகன்மாறுத்த் 

நிலத்தியல் மேன்மை நிலவிடச் செய்தனை நியின்பேோத 
திலத்திருந் சேபருள் பாலிக்கு லாயிக்தச் சாரணிடி க 

tear, eae ha ச் 

முற்றிற்று! ் 

    
 




