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கணபதி துனை 

திருவாருா 

ஞானப்பிகாசபட்டாரகர் 

௮ ருளிசசெயதக 

௦ a 

iy 884 01] bie 

விநாய-“ரகாப்பு 

பாமாலை ரூம பரமற்கு நாயடி யேன் 
பூபாலை பாடிப புனைகினேேல---மாமா.து 
2வகத தலைவசருள வேழகதின ப. தடிலா 
Cit Gd BENS wD Soot து 

சிவஸ்துகி, 

பொன்பூக்க தறவிகமி புரிசடைமேற புனைக தூ 
/னலறுகு வெளளெருககம பூசசூடி ஈளின 

மின பூசுக கருங குவளை Ug BIE ip OF wa KH a ot 

வெணமுகலை யரககாமப லிடபடாகம பூக 

மூன பூத்த புணடரிகம வெண்டசரள மிரணடு 
(மூகமலா விமையவாக எகபலச முகுககன 

DOO £4 BS தஇிருவுதி யயபைசலச் கனக 
௪சபையினட மீிடுகடவுள் சரணமலா சரணம், 

கோட்டுப்பூவகை, 

வன்னி பலாவெலுமி௪சை நாரத்தை கோங்கு 
மநதாரளை _,மககை மாவிலிநுகை கொச்சி



4 புட்பவிதி, 

பன்னியகில் சச்.துமசஏழ் மாதுளைமா வசோகு 

பாதிரிவெள் ளெருக்கெர்தை பலாசுநுணா ஈறலம் 

புன்னைவிளா மருதுகொன்றை கெல்லிகுராச் செருக்இ 

பொன்னினா விரைகளுவை குருக்துவில்வல ! வன 

மன் ஸ.தாதக குளஸ்ச wad Gar Auer 

மல்லிகை சண்பகஞா ழல் சோட்டுப்பூ வகையே.(௨) 

கொடிப்பூவகை, வேறு. 

மருவாருங் காந்தள்காட்டு மல்லிகை முல்லைமெளவல் 

கருவார்வெற் நிலையேதாளி கருமுகை கருங்காச்கொன்றை 

முருசாரும் வெண்காக்கொன்றை குருக்கத்தி முதஷுவுள்ள 

விருவாட்சிகொகுடி பிச்சியிவையெலாங் கொடிப்பூவாமே.() 

நீப்பூவகை, வேறு. 

செய்யதாமரை சோர் சபொற்றாமரை 

அய்யதாமரை சொல்லிரண்டுற்பல 

மையசெம்மைய வெண்மையவாஇய 

கெய்தன் மற்றிவை நீரின் மலர்களே, (௪) 

நீலப்பூவகை, வேறு, 

படடிகாயுருலிபூளை பச்சைசெவ்வந் திதும்பை 

வெட்டி 2வர்மருக்கொழுச்து கரர்தையே விஷ்ணுகார்தி 

மட்டவிழ் அழாய்செல்ை மத்தைசெம்பரத்தைவங்க 

மீட்டகொக்கிறகனிச்சம் வலம்புரி யிவைநிலப்பூ, @) 
துளபமேடக்கலாகாதநாள், 

இரடுவாடுகாலை.மாலை யிரவியேவெள்ளிசெவ்வாய் 

word nil eco பதினன்குபர்வமோனம்



புட்பவிதி, 5 

விரவிய மாதத்தாதி விதஇிபாதமபராணச்தின் 

மருவி.பதுளபல்கொய்யின் மால்சரளொய்சலொக்கும், (௬) 

வில்வமேடூக்கலாகாத நாள். வேறு. 

தவமுறு மாதருரீன் சதுர்த்தி யட்டமி 

Basu Fg FOE wath ome gree 

வவமறு சோமவா ரத்து மன்பர்கள் 

லனருச் சனைசெயம் வில்வச் இண்டிடார், (௪) 

துளஅழம் வில்வழ மீத்தனைமாதத்துக்காகு 
மேனல். வேறு, 

கூறு நாளி லெடுச் திடு கூவிள 

மாறு மாதம்வைத் தர்ச்சனை செய்யலா 

காறும் வெள்ளி நிறத்த ஈறுந்துநர 

யேறு மாச்சனை யிராறு இங்களே, (௮) 

துளபந்துக்கும் விலவத்துக்கும் புறனடை, 

aie Sepp dct பூச்திடுஞ் 

சீரிய அழாய்மலர் தினமுங் சொய்யலா 

மூரிடும் புழுக்கடி யொனறு மேயலர்ற் 

பாரினி லவையெலாம் பழுஇல் வில்வ2ம, (௯) 

டன்ன டூன்ன பந்திர புஷ்பங்களி லே நீர்மாலியழ 
மாதமேனல், 

செழித்திடுர் துளபமுஞ் றர்சு வில்வமும் 
வழுத்துபொன் மத்தமு மலரு நிலம 

மழுத்துசெம மபானமல 7 தனைப் போலவே 

சுழித்தகீர் மாலியங் சுழுமிக் சாத்தலாம், (௪௦)



youd §. 

இந்தனை நாவிம்மலரா தமேனல், 

அம்புய பேடுசா எலரி மூன்றுநாள் 

வ பவிம் குடலையில் வைதஜறுச் சாத்தலா 

ஷம்பிடு ஈறுமலர் ரண்ணி உாவிடிற் 
ழ்ம்பழுப் பருட்பிலை களிருஞ சாத்தலாம். 

உம மத்திம இதமமலர்கள். 

உக்தமர் தனக்கென வுற்ற ஈந்தனம் 

மத்திமங் சாட்டினின் மலர்ர்த பூவேலா 

மிக்சலத் தொருவன்லைக் திட்ட ரூழலி 

ல.தீ.தனை மலர்களு மகம மாருமே, 

இம்மலர்களிமிபேனல். வேறு. 

எடுத்துலை கத யல/க்க மலாபழம் பூக்கண்மறற 

வெருக்கலை யாமணக்கலையினி௰ம் Qur Sm ay 5% 

ளுடுக்சபுடைவை யிற்சாச்தி னமைத்த ஈறும்பூக்க 

ளுதிர்க் திடு பூவரையின் 8ீமுற்றயிரைப்பூக்க 

எடுத்த புழுக்குடி யெச்சஞசிலக்தி மயிருறு த 

(௧௧) 

(sa) 

லங்கையில்வைத் தங்கைகுவித் திதெல்கங்குறனியே 

யெடுத்தமலர் நீரமிழ்த்தல் புறககாட்டி லெய்த 

லெச்சில்குளியா தெடுத்தலிழி பெனுமாகமமே. 

வாரபுட்பம், வேறு. 

இங்கசய மலர்ந்தவெள் ளாம்பல் பாசடைச் 

செங்கழு நீர்மலர் தகரச் செம்மலர் 

தங்கிய குவலயர் ததைவெண் டாழுரை 

மங்கைகே ணீல?மழ் வார புட்ப2ம, 

(௧௩) 

பி
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வாரபத்தீரம். 

சூரியன் வில்விம ளசி திங்களெ 

பாரலில் விளாவிலை ய றிலன மாதுமை 

வேரிகா பூருவியொன வெள்ளி சாவலே 

Sifu சனியினில் விஷ்ணு காந்தியே, (சட) 

பத்சவிலவம். 

மெச்சியேபடியவர் வியச்துராத்திடு 

கொச்சிமிநறுவிளா நுவன்றகூவீளம் 

ளைச்சிடுக்களுவையே மாவிலில்கையின 

பச்சிலையென் திவை பஞ்சவில்வ2ம. (௪௬) 

காலையிற்சாந்தும் தஷ்டபுட்பம், 

வம்பவீழலரிசா யுருவிமல்லிகை 

வெம்பியவெருக்குடன் வில்வம்வெண்மலர் 

ஈம்பியவடுக்கலர் நச் திநாண்மல 

சம்புயங்சர்லையி லஷ்டபுட்பமே. (௧௪)- 

உச்சியிற்சாத்தும் ஷ்டபுட்பம், வேறு, 

போகவிழ் பொன்னூமத்தை புலிககக் கொள்றைவெள்ஜேப் 

பாதிரி வன்னிசெய்ய வழுதுணை படர்மக் தாரை 

பேதமாய் மலரும்வெள்காக் சாக்கொன்றை பெரியதும்பை 

யோதிப விவைகஊெட்டு முச்சியி லஷ்டபுட்பம், (௧௮) 
அந்தி ௮ர்த்தயாமம் துபராணங்களிற்சாத்தும் 

அஷ்ட புட்பம், 

வர். தமல்லிகபிரண்டுமகழ்க நமல்லிகைப்பூச் 

கொர்்துவேர்சண்பகப்பூசசிறி. சணபகங்கொழுக்து



சிந்தை கூரஷ்டபுட்பஞ்சென்முடிக்கேறும்போழ்தி 
லந்தியோடர்த்சயாடீமபராணரதனினுமாமே. ச சுகர் 

புலரிழதலியகாலமேல்லாவற்றிற்தழரிய 

DOBLE Lid. 

இல$ூயபுன்னை வொள்ளெருக்குச் சண்பக 

நிலவிய வலம்பீரி நீலம்பா திரி 

யலரி செந்தாமரை யஷ்டபுட்பமாம் 

புலரியமபோதொ டெப்பொழுதஞ் சாத்தலாம். (௨0) 

மாதபுட்பம், வேறு. 

மெத்திய பலாசுபுன்னை வெள்ளெருக்கலரிப்போ 
சொத்தலர் சண்பகப்பூக் கொன்றையே அம்பைசெய்ய 

கத்தரி பட்டிகஞ்சங் காவிமல்லிகை யீராறுஞ் 
இத்திரைமுதலாச் கொள்க? இடு மாகபுட்பம், (௨௪) 

மாசலபீஷேகம், வேறு, 

கொழுர்.து சந்தனம் கூறிய முப்பழ 

மழுந்துபால் சர்க்கரை பணியாரமே 

தீழைந்தவன் னர்தழ னெய்யொழுகுதேன் 
விழைர்தரெய் பொதிகம்பளம் வெண்டயிர் (௨௨) 

கேதாரநாதர்க்தரிய பத்தீரபுட்பம். 

வில்வம்ருச் சூதமத்த மாதுளையே நொச்சி 

மேவிய முள்ளிலக்தை ஈறுங்கரக்தை செழுவென்னி 
சொல்லிய கத்தரி நெலலி சண்பகமே சாதி 

தும்பையொு மருதுமா மந்தாரமல௰ி
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பெல்லவரும் புகழுமர்த விஷ்ணுசாக்தி 
யெழித்ஹேவ தாருவுட னளெருக்கறுகென் அரைக்கு 

நலலனவாம் பத்திரங்க ளிரு। ஈாதொன்று . 
ட 

நாடரிய கேதாரராதனுக் காசசனையே, (௨௩) 

விநாமகசதுர்த்திக்கரியத்திரபுட்பம். 

மேதகுமா சிப்பச்சை ஈறுங்கையாகந்தகரை 
வில்வுட லூமத்தை கொசசுகாயுருவி 

யேதமில் கத்தரிவன்னிய லரிகாட்டாததி 
யெருக்குப ர துடன்மால பேரியம்புகாந்இ 

மாதளையே யுயர்சதேவ சாருமருகெல்லி 
மன்லுறு ௪ண்பசமே கெர்தளிபா திரியே 

யோதரிய வறுகவையோ ரிருபசுகான்று 

மூயர்விராயக சதா த்திக் குரைத்திடு பத்தாமே, (௨௪) 

புஷபத்சாத்துழறைமை, வேறு, 

மூறையு௮ மஷ்டபுட்ப முதலிய சாத்தும்போதி 
லிறைவனலுக் கொருபூவேனு மெணணினி௰் குறையலாகா 
நிறைவுறப் புனை தல்வேண்டு நீண் மலர் இடையாதாற் , 
குழைவறச் சொன்னபுட்பங் கூட்டியும் கொள்ளலாமே, 

இதுவுமது. வேறு, 

சகறமலர்ப் பொகுட்டு ஈன்னாளம் போக்கியே 

கூறையுறக் குற்றமாம் குறைபடாவகசை 

dan nanos சாத்துச நீர போதெலாம் 

புறலிசழ் போக்கினும் புனிகமென்பவே, (௨௬) 

இன்னமலரின்ன தேவர்க்காமேனல,ஃ௨று. 

வில்வமுடன் கொன்றைமலர் சங்கரற்கு தேயம் 
வேழமுகற் சறுகுவெட்சி கடம்புவிசா கனுக்காங்
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குல்லைகெடு மாயவற்கா மலைமகட்கு நிலங் 

கோகைன் சூசியற்குக இருமகட்கு செய்தல் 

வல்லைகலை மடர்தைக்கு வெண்கமல சேயம 

வருங்கொடிய கடவுளர்க்குச் செம்மலாகமணய 

மல்லிமலர்க் கருங்குவளை யனை வருக்கு நே.ப 

மம்மலரே பெமமலர்க்கு மதிகமெனவுரைப்பார். (௨௪) 

இன்னமலரின்ன நேவர்க்காகாதேனல். வேறு. 

அம்பைமறையோர தமக்காகா ுாச்கைக் கறுகம்புல்லாகா 

வெம்புக தீர் வானவன் றனகரு வில்லமாகா MLE oF 

வம்பார் துளபர்தானாகா வடுகன் றனக்கு வலம்। ரிபு 

மம்பைதனக்று செல்லியுமிங் காகாவெனப ॥ி5தொ2ர. () 

விஷ்ணுவுக்காதுமலர்கள். வேறு, 

மாதவி குருர்துவாகை மதயாணி கருங்காக்கொன்றை 

௪ீ2ள மூருக்குசசெம்பட் உலரி2.ப செம்பரத்தை 

கேக்கை கருந்துழாய் செச்திலகமுக்சே ௪வற்கா 

தாதனுக்காகாவிந்த ஈறுமல ரலகைக்காமிம, (௨௯) 

திரிகால நீண்மையப். வேறு, 

காலையான ௫ தாமதகாலி?ம 

யேலுமுச்சி யிராசதகால2ம 

மாலைநேோரமும் வாழ்த்தடு யாமமுஞ் 

சாலும் “வகைக் காலமுஞ் சாத்திகம், (௩௦) 

தமோகாலமலர். 

போதுளோதிய பொன்னிழப்பூவுடன் 

சர.திநீலர் தவிர்ந்த கரியபூ
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மாதுகேளிலை தாமதமாமல 

சோதுகாலையிற சாத்துகலு௪ கமய. (௩௧௨) 

இராசதகாலமல*. வேறு, 

செய்யதாமசைபலாசு செங்கமு££ பொன்பத்தை 

செப்யமஈதாரைசெய்ப வழுதணை சைய்பபடடி. 

செய்யபா திரியசெய்ய புலிககக் கொனறையுசிக் 

செய்இிராசதப்பூவாகு மெழு5 கபடடலரிப்பூவும, (௩௨) 

சாத்திக்காலமலர், 

வெள்ளை ம தாரைபிரசி வச ம்புரிவெண்காக்கொன்றை 
வெளளையம்புயமெருக்கு மஉலிகைவெள்ளி2லாத்தி 

வெள்ளலசியின பூகதாஜி மிளிபுனனை மச ம்0வ்வக்தி 

தள்ளு துமபைசாதி சாததிச மலாகளாமே, ௩௩) 

எல்லாமலரநமாமேனல் வேறு, 

கூறும்பூலிங்கிதுவென்று குறிப்பாருளரோ குனலயத்தி 

னாறுமபூவுக் தேவருக்கா நாருப்பூவுச தேவரு FB BIT 

தே.றிமபூ லையாகமததிற கரைகண்ட வராரசிலன முடிமே 

லேறுபபூவாய் வனத்திலுள்ள வெல்லாப்பூவும் பயன் பமொல 

சிவபூசைசேய்நதவைகள். 

குதினரசிலக்தி கழுகுமேபு கரக் குகரியி பெ.றும்புசசன் 

மதுவண்ட லவன கரியரியா மஞ்ஞை யெகலம்புருவாகதை 

திீதியெண்காமை முயல் ?சாமயபி க, சதைகேழ லருச்ப்ப 

லிதியுமவிலக்குங்கடகதாத்கு விதியாலொன் றைவிதிப்பாரார் 

லேடவீடிவசய்ப் புலைச்சியிடும் வில்வம்புளைந்து சண் 

டாளீ வேடஞ்சுமர்து சோமாசிவேள்வியகத்துலிடக்கேந்தி
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வேடன் ச௪ட்டசுகொட்டு வெர்தசாம்பன் மிசைந்தார்க்குப் 

வேடனெச்? ஸனுகர்க்தார்த்கும் விதியாலொன்றை விதிப்பா 
ரர். (௩௬) 

ருன்றுமரம்புல்லி வைமுதலார் கோம்பியுடும் புதாமுத 

லா, வன்.றில் கமூகாானசகண்முதலா வரவுசிறு தேளிவை 
yearn, ust Marg யெலிமுதலாப் பரமற்குரிமைப் பயன 

படலா,லின்றுமுதலா சாயடியே னெல்லாப் பிறப்பும் வேண் 

இவனால், ரசு 

டூன்னமலரின்ன யாவத்தை நீக்கமேனல் 

/எள்ளுகெடும் பிரமகத்இ தீன்னைநிக்கு 

மிசழிசா யரைக்கொன்ற வேதநீக்கும் 
வெள்ளெருக்குப் பாதார விளை தணிக்கும் 

விலவமது பொய்யுரைத்த லெமமை நீக்குவ் 
கள்ளுணவு கோங்கம்பூப் புனையநீக்குங் 

கத்தரியி னிலைபுளையக் குட்டிக்கு 
முள்ளியதெல் லாமெய்தும வறுமைரகிக்கு 

மொண்டுழாய் மலர்களினு முயர்ச்சசொனே, (௩௮) 

தும்பைமலா கோகத்தி தோஷறீக்குஞ் 

சொன்ன ஈயர்திடுகளவு பலாசுநீக்குக் 

தம்பி தமையனைக்கோற லறுகுரீக்குஞ 
சாத்திடுஞ் சர்தனமகா ஐச்கநீச்கு 

மம்புவியி லிலிங்கபின்ன மசோருநிக்கு 
wari ga க்கம் வறுமையெல்லா மான் பானீக்கும் 

வம்பவிழ்கெய் செல்லியிவை புரோகரீக்றும் 
வளர்கீலோழ் பல்மீக்கும் வாச்குச்ோஷம்: (8௯)
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இன்னமலரின்னபோகதந்தைத் தநமேனல், 

பாதிரியம் பிகைக்கணியி னில் லாளெய் தும 
பலாசமலாருச்சிக்கப் பணிகளுண்டாங் 

கேசுகையின மலர்சாத்தச் இவிகையெய்துல 
கிளர்முல்லை மலர்சாத்தக் கவிகையுண்டாக் 

தாதமாதுளைசாத்தக் தனங்சளெய்துந் 
ppt woods யின மலாசாத்தப் பகைகணிகங்கு 

மேத்குகாரத்தையிலை வியந்துசாத்தில் 
விரைத்தகரை சாத்இயிடிற் பசுவுண்டாமே, (௪௦) 

தேச்சமழு மெலுமிச்சைக், சாபெல்குஞ் 

செங்கழுநீர் மலர்சா த்தப் புரவியெய் தங் 

காக்சமழு மலர்சாத்தக் கமலைசேர்வாள் 
SOOT MOTE Ss புதல்வாப்பேரு 

மாக்கமழுகெய்தலுக்கா்ச் தங்களுன்டா 
மதவபிடேகம் பண்ணிற் தேமுண்டாம் 

பாக்தியங்க எத்தனையும் பேண்டுமென்னிற் 
பரிமளமா மலரனைத்தும் பார்வதிக் கர்ச்சனமய, () 

வேறு. 

அரிசியோடறுகுசாத்த லருக்யெம் பூவினாலே 
பரிவுறக்கொடுத்தல்யாசு புண்ணியம பலவுமுண்டாம் 
விரிமலர்நீலமத்த யாமத்தில் விசேடமாகும் 
பரிமளர் தோய்த்துமீசன் பதமலர்சாத்தலாமே, (௪௨) 

சூரியனுக்த வில்வழம், விநாயகர்க்கத் துளவழ 
மாகாமைக்தக் காரணம், 

சூரியன் நின் இலிசன் சூடலா ற்சூரியற்கு 
சேோரிய வில்லமாகா வாயினநிருமலற்கு
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சாரிசன் கொங்கசையேபோ னபசகலாறறுளபு தனனை௪ 

சீரியமுனனோேன வேணடானசிவனசொலசசெவியிறகேடடு. 

Carat Pei. 

௭ரமா முனிவனனறு சாததுசெவவஈதிபபூவை 

வாசமாறுடனேரூட மணமாரியுறையாப பெயதச 

சர மான பாவலான செமபியன படடதனமை 

யாரமா வரைககமபாலா ரானசிராப பளளிதனனில,. (௪௪) 

தாழம்பூ, 

Fang same னெனறுதிசைமுகன் மபாயயுரைபப 

விருமடி கரியாமிறப விருவாககுரு சாபமெயசு 

வருடீடியவா களகைதை மலாவன முதயிறசாதசாரா [வார. 

பெருமிடிவரினும பெயாசொற பிதறமிடா। பெரியோரா 

நநநவனய் mas fend சிவத்துரோகந் தீ1ந்தமை, வேறு 

அ சணனாலயததிலரன பூசைககேறு 

மாம்பை ஈறு சனிவாககித திவசஞசெய்ய 

வஈதபெரும பாவததா னரசு மெயத 

மறலியுடன மாலயனு மறிியாமையா 

வ்ஈதரரவ னெயது சாலமெனன 

வ்வனசளையி மிலாருவருமய னெமையாலே 

நஈதவன முனியியற றி தறுமபூச சாதத 

கானமறையோ னம்மலரா னரகஈ இரநதான, (௪௯) 

வியாகீகீறபா நர்ழதலியோர் பூவாலநச்சித்த மறைமை. வேற, 
சிறையளி புகுதாமூன்ஞு சறுகாலை யெழுந்திருக௫ 
பொழறைமரம வழுக்கா தேமபபுல we பெற்றும்நத
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ஈறைமல/ப பழுதுபார்க்க ஈகந்கொ.றங் கண்படைத்துக் 

குறைவறப் புரிமதான் பூசை குயவரிப் பத த்தினனே. (௪௭) 

கஜ்கையின் மிதர்௪ பூவைக் சமுவீயே யருசசிச் கோளும் 

லெங்களின மலரிட்டோனும் விழிமலர் சாத்தினோனு 

மங்கையர் முலைமேற்கிளளிக் கா மபூலம்வைக்கோல முனுஞ் 

சங்கரநுகு கந்தவன பாற்றலையினாம சாத்திமீனானும். (௪௮) 

நீனைவுவேறதலாகாதேனவ. 

கொங்கலர் கொய்யும்போது கூர்விழிமையலாலே 

பைந்கொடி மடவார் தம்மைப் பார்த்தலாற் கசைலைெற்பிற 

BMS ou sa gus Gos gant OowGur ge 

லச்தணா கழகளாவார் தீம்களர் சணர்களாவார். (௪௯) 

பெருக்சுமா மலர்களேனும் பிஞ்ஞகன் பிரியஙீகூரான் 

சுருக்கமேயெனிலுமையா தூய்மையே யணையுங்கண்டி 

ருருக்கமு மின் றிப்பூ வுழுத்கமும பழுேேயானா 

லருட்கணு முளவோ கண்ணி லருவருத்து வெளையன்.((60) 

விரத்தர்தன்மை. வேறு, 

அம்விரத்தி ஈற௦இர்ர்தவர்க ளருச்சனையுள் செய்வேண்டிற் 

பூமாததி லுதிர்ர்தமலர் புன்சருகுங் கொளற்பாலார் 

மாமரத்தின் கோலொ௫ித்து வாய்விளக்சுவுங் கொள்ளார் 

தாமொருத்தர் தரக்கொள்வர் தாவரங்கள் சலியாமே, (டக) 

மாவிளக்கீடழுறைமை. வேறு. 

தவறறப்பக லூணீக்சச்சனிப்பிதோடமாதல 

சிவிசியாதல்வென்டாமரையிலூற் சிரியா றழாண்டி.



16 புட்பவிதி, 

யவமறசெஞ்சம்பாவினமிசிமாவகலாப்பண்ணிக் 

சபிலைசெய்கொண்டுதீபங்கண்டுளோர்கொண்டுளோசே, () 

உத்தமமொருமுச்காழியொன்றலா காழிகெய்தான் 
ட்த்தீமமதமர்தானுமற்றதிற்பா இகெய்யாங் 
கைத்திசியளவுகையிற்பருவிரற்கணிசமாகு 

மத்திரியெரியுஞ்செர் திபங்குலமா sone. (Gn) 

நூல்சேய்தோர்பேயநம், ழதனூலும், 
நூற்பேயநம், நூற்பயனும். 

ஆர் | புனசடையோன்சைவவாகமங்களையாராப்ந்து 

போபுளைகமலைனானப்பிரகர்சன்றமிழாத்சொன்ன 
வேர்புனைதளஞ்செர்புட்பவி இமா: லைப்படியேபாரிற் 
Pi We பூசைசெய்வோர்திருவருள்பெறுவர்காமே. (9௪) 

புட்பவிதி முற்றுப்பேற்றது, 

மெய்கண்டதேசிகன் திருவடி.வாழ்க; 

௪7753௩



| தண ரடப பலண்,





CL. 

சிவமயம், 

பு ட பபலன், 
eee OGL 

தந்தவந மூல 

niger ans Sole ona giant விகாயகன்முன் 

ஈந்தரர இததராதிக் கடவுளா முறிவர் சித்த 

ரந்தமில கணங்களாதி யானே வதைகளெல்லா 

மெந்தநா ளுஞசேர்ந்தங்கே யெளிதினி லிருஈது வாழ்வார், 

Aan nord Osorno gs திருநந்த வனத்தைப் பார் 

த்தே, யுவக்துளோ கலி 2 வலை யுஞற்.ரி2 ரெல்லாஞ் செய் 

தோர், நிவரதிடும் பலத்திற் பததி னீடு?மார் கூறடைந்தே 

SAGE LMUUSES SOT வ்னமே வைப்பார். (2) 

திருகந்த வரமேவைக்கச் இர்தித்து மனையினின்று, 

மொருமண்வெட் டியினைவாங்க வோரடி வெளியில் வைத 

Gar, Chin» சென்மாதன்னி லுற்நபா வங்களெல்லடம், 

பருவந்து தொலையுமென்றாறி பண்ணிஞர்க் கென்ன சொல் 

வாம, (௩) 

பூவனன் செய்தளார்க்கப் பூகினாற் செய்தோர் பூசை 

விய பலத்திற் பாஇிவிரைக்தடைர் திடும்விரும்பும், பூவ 

  

இது ஓர் பழைய எட்சப்பீசதியீனின்ற இடைத்சது, இதன் 

Aout பெயர் விளங்கவில்லை,



4, புட்ப பலன், 

னத் அற்றபூவீற் பொருந்திய யாவுமீசன், ாவருச் சனைக் 
கேயன் நித தொடலாகாக தோருவருக்கும். (௪) 

நந்தவக௩மகிமை முற்றிற்று, 

  

கோ ட்டுப்பூவகை. 
கோட்டுப்பூச் கெடடிப்பூ நீர்ப்பூக் குலவிய நிலப்பூராள் 

காற், கோட்டுப்பூ வதனிற் கொன்றை கொடிப்பூவிற் மூளி 
யாகும், நீட்டுீர்ப் பூவினிலோர் பலமாகு BOIL தனனை, 

Ogu தும்பைதானே ஈவ்லதி லதிகமாகும் (டு) 

கொன்றையின் பூவிலொன்றைக் குளிர்மதி முடியோ 
ர்க் கேற்றி, னன் deri சிவலோகத்தி எண்ணுவ ॥னர்தகா 
லம், பொன்றிக ஹிரண்டு மேற்றப் புகல்சாமீ பத்தில் 
னாழ்வா, ரொன்றிய சாரூபத்தி லொருமூன்றே நான்சே 

முத்தி, (௬) 
செழமுமலர்ச் கொள்றைப்பூவைச் சிவன்றனக் Capp 

Ceyts, எழகம ருருவராடு யருளொடு பொருளுமார்க் 
சே, பழையலல் வினைகள் போக்கப் பத்திய சாகிப்பண்பார், 
கிமைஏவ லோகத்தின்௧ண் மேலிமுன் முத்தி சேர்வார். () 

பட... க்கொன் ஷ்றப்பூவோன்றைப் பாமலுக்கேம்ரினோ்க 
உவளக்இம் டபுரிக்கோட்டானை தனிலேறித் தீருநிழற்கெ 
அலாவா யசம்பைமாதர் சூழவாழ்ச் தலகல் காலங் 
குவளைச்சர் தரத்தனூரிற் குலாவியே வதிவர்மாதோ. (௮) 

செண்பக மலரிலொன்றைச் செவனடிச் சேரச் சாத்இ 
னண்புவீட்ப் பெண்கள்?பாக நாடொறும் புதிசாப் ஈண்ணி 
யெண்புசி மீதுமன்ன, ரேறென விருர் அபின் ஓம் 
விண்பயின் பசவானா மேவுவ ரமேயபோகம, க்)
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புன்னையின் பூவிலொன்றைப் பு9சனுக் கேற்றினோர்க 

டனனிசக ரழகுமேவிச் சகமெலார் தானேயாளு 
மனனவஷு ராலொழ்ந்து மறுமையிற சவெலோகத்இற் 

அன்னியாங் கருர்துதானே சுத்தமா முத்திசேர்வார். (௧௦) 

கூருக்சம்பூ வொன்றையிச௪ன் ஞூளிர்பக மலரிற்சாத்திற் 
அிருந்துமபபண போகமெல்லாந் தினை ச்து;$வள் பதத்திற்சர் 
ந்தே, யிருந்துபொன் னுலகங்காக்கு மிந்தி னாகியென்றும், 
வருக்திய பாசசீக்டு மாலா முத்இிசேர்வார், (௧௧) 

ம௫ூமம்பூ வொன்றைஈம்பன மலரடி யதனிக் சாத்திற், 
நிகழும்மபா கங்களெலலாஞ செர்க்துவேள் பததீதிற்சென் 
தே, ம௫ழமும்பெண் போசமார்ந்து மால்பத மருகிலாழ்க் ௪ 
புகழொனறுஞ் சவூலாகத்திழ் பொருந்தின்பம் பொருந்தி 

வாழவார், (௧௨) 

மந்தாரை வெண்பூ வீசன் மலாடி மருவச்சாத்திற், ௪4 

தீன மீசெட்டாகச் சார்ச் தும் போகமெய்திச், கொக்தாரு 

ர் தாரார்கூந்தற் கோதையர் விரும்பவாழ்ச்தே, யிர்தாருஞ் 

சடைமினுன் ற னிணையடி யெய்துலாசே, (௩) 

செங்காம நீர்மர்சாகரச் செழுல்குவ ளேப்பூசேரா, மப் 
கதின் பூவமலானறை யரன் ௨னக் Cao PCa s, ளிங்கருர் 
செண்ணிலபோக மெட்தியே யிமையோரேத்தஞ், Gem 
கண்மால் பதத்தித்சென்.று சவலோகஞ் சேர்ந்துவாஜ்வார், 

சிண்கிணி மச். தரரைப்பூச் கெழுமியே சலலுக்கேற்றி 
ஜெண்ச ர மங்களேல்லா மெளிதினி லெய்இப்பின்னர்க்;



ட புட்ப பலன், 

சுண்களி கரபேவாச் கனலவன் பதமடைந்சே 
தண்கருணையராய் மேலாஞ சாலோகனஞ் சாரஈதுவாழ்லார் (] 

பாரிசாக3 பூவோன்றைப் பரமனுக் கேற்கினோர்கள் 
சீரிய பொனனுலோகஞ சோகதயி ராணிபோக 
மாரவே திரைததுப்பினன ரயனபத மணு வாழ்ர்தே 
யேருலாஞ சவலோகச்க லிருப்பா முக் கற்பகாலம, (ear) 

பன்னியின் பூவிலொன்றைப ப.ரமனுக் கேற்தினோ்ச 
டனனிசா காமலோகஞ சா£ஈதுபோ கஙகளெல்லா 

மனனிய வுலகிலுளளோ மதிசகமன னவாகளாூக் 
கனனியோ பாகன்கோயில க£தலாழ் சோக்துவாழ்லார். () 

பாகிரி வெண்பூவொன்றைப் பரமலுக் Pap DC er ser 
சோதமசா வடிவராதெ தொலலஓுல கெல்லாம்காதது 
மாதாகள் சூழவாழ்ஈ£த மறுமையின மாதேளனறன 
பாதபங் கயததசசோகது பரமானஈ தததிலாழ்வார. (௧௮) 

சிவக்சபா இரிப்பூவோன்றைச Rare pen & சேற்றினோகள் 
பவரமதாலா துமபாகோவாய்ப் பலபோசகதுய்கதுப்பினன 
ரூவர்திடு மயனபதத்தி லொருகற்ப மிருகதுமாலபா 
னிவஈதீடுல் கணங்களாஇ நிலவுலா சவ3லாககதி௨, (௪௯) 

குரவம்பூ வொனள்றைச் செவ்வேற் குமரலுச் கேற்றி 
ஜோர்க௭, பவஞ்செஞ சாகதுபூச மணிமுலை மாதாசூழ, 
விரவும்பல் பச லுமினப மிசைர்லுேள் பதகதிலெய்தி, யா 
வம்பூண் டோனசாரூப மனுதின மணு வாழ்வார். (௨0) 

கோங்கம்பூ கொன்றை ஈம்பன் குளிர்மலர்த் தாளிற் சாத்தி 
லோகு செல் வங்களெல்லா முவஈதனு *பகிததேயாரும



புட்ப பலன். ச 

வாங்குக்கன் மையராயீச்?த வண்புக ழாளரா€ப் 
பாங்சம்பொன் லுலகிற்கோவாய்ப் வா௯வயர் சூழவாழ்வார், 

சேதகைப் பூவிலீசன் ளொமுடி. சண்டே னெனற்வ 
வேதனுக் காசப்பொய்யை விளம்புத லாலேயென்நு 
நாகனுக் காகாதெங்க ணாயக முதலாயார்க்கும் [ வார். 
போதமுற் றணிந்தார் போதன் புரததினிழ் கொருச் இவ! 

செந்தாழைப் பூவைச்கந்தன் நிருமுடிக் சேற்திஜேர்கள் 
கொர்தாருங் குழலார் சூழச் குலாவிய போகமார்ந்தே 
நந்தாருங் காத்துமாய னல்லுல, கதனினண்ணிச் 
சசக்த்ரர்தங்கெபுயத்துச் செவ்வேள்பாற் சேர்ச் வாழ்வார் 

ஆத்கியி னில்பூவோன்றை யரனிணை யடியிற்சாத்இந் 
பூச்கிகழ் கற்பசத்தின பொன்மர கிழலிலெய்இச் 
சாத்தியார் போகமார்ந்தேத ஈவலோகஞ் சேர்க் தஞான 
நீர்த்திகழ் சடிலனா2ல நிலவிடம் பெற்று வாழ்வார், (௨௪) 

சொன்ரூத்.இப் பூவையீசன் குளிர்பத மலரிற்சாத்திற் 
கன்றாபமபா லன புமேவிக் காமன தாணைதன்னை 

வெனனோர்க்கு மேலாய்கல்ல விரச்சியாயப் பாவமெல்ல£ங் 
கொன்றாத்தி முத்திகூடிச் குலவுபே சின்பமார்வார், (௨ ) 

மஞ்சணுத் திப்பூவோன்றை மதிமுடி யோர்க்குச் சாத்தி 
லஞ்சொலா ரரமபைமாத ரளவிலாப் போகமார்ந்தே 
கஞ்சமார் பிரமனாகிக் கற்பமொன் றற்குமாலா 
யெஞ்சலில் போகமார்ர்தே யிசன துருவமாவார் (2%) 

பெருவாகைப் பூவையாடி. பிறங்யெ பரூவடிஎன்னி 
அருவாழும பரலுக்சேற்மி லுத்தியயா சச் சகெல்லாம்



இருவார வெற்றியாகுஞ் செய்தபா வங்கணிங்கு 
முருவாஈற் சிவலோகத்தி லுறைந்தின்ப முறலாமன்றே, () 

குரூக்கததிஃ் கொழுந்தும்பூவுங் குலவுகே தாரகாதாக் 
குருக்கத்தா லருபத்தேரர்ரா ஞூவந்தருச் சனைபுரிக்தோர் 
பெருச்சுத்தா ஓலகையாண்டு பின்புசா ரூபஞ்சார்ம்2த 
திருக்கெலார் தவிர்ந்துமுத்தி சேர்ந்துபே ரின்பமார்வார்.() 

செருந்தியின் பூவிலொன்றைச் வன்றனக் கேநற்றி 
ஜோர்கள், புரிந்தசா மியங்களெல்லாம் பொலிவுடன் பொரு 
ச்திவாழ்க்தே, யிருக்துபின் னேகாகதத்தி லிர்திர விமானத் 
தேறி, விரிரகபொன ஸலுலகன் மேவி மிகச்கபோகங்க எார் 
வார். (௨௯) 

கோட்டூப்பூவகை முற்றிற்று, 
 ஆரகளவனககன! சவான், 

கொடிப்பூவகை. 

தாளியின் பூவிலொன்றைச் சம்புவின் பதத்இற் சாத்தி 
Sere கெல்லாங் காத்து கிலவுபோ கங்கடுப்சதே 
வாளைகேர் விழியின்மாதர் வாஞ்டிக்கும் படிவராஇக் 
கோளகல் சவலோகத்தஇற் குலவிவிற் நிருப்பா்தாமே, (௩0) 

முல்லையின் பூவிலொன்றை முக்கண் கேற்றிஜோர்கள் 
மெல்லிய லார்கள்சூழ வேள்பத மேவிமேலா 
நல்லபோ கங்கணண்ணி சாடெலா மதிக்கவாழ்க்தே 
பெல்லைபி லாதமாத ரிணைமுலை யணைகுவாரே, (௩௧) 

கொடீமல்லி கைப்பூ வொன்றைக் குழகளுக் கேற்றி 
னோர்கள் வடிவமா மாதசெல்லாம் வஞ்சிக்கும் al'o.a!
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ராகி, நெடிதுகா லங்களெல்லா சேசமார் போகமார்க்தே, 
கடிமலாக் கமபகததின சாவில்வீற இிருப்பாகாமே, (௩௨) 

*கூமல்லிகைப்பூவோன்றை யமலனுக் கே.ற்.ரினோர் 
கள, விடுசுகரும் பாவழெலலாம் fi Oa oflen genus, 
க௫ககுகல ர வராகிக் காசினி முழுதுங்காதீ௮க், கெடு 
க்கவேண்டிபதெல்லாமுல் கொடுததயன பதச்திற்சோவார். 

அனங்கமல் லிகைப்பூலொன்றை யரன்றனக் கேற்றி 
ஜோர்கள், மனங்கவர் போகமயாவும மருவியே வையமெல 
லா, மினங்களோ டினிஅகாத்தே யிருக்துபின னிரதமேறிச், 
கனங்குழை 'மடவாசூழக் வாமவேள் பகததிற?சொலார், () 

குடமல்லி கைப்பூவோன்றைக் கோலமால் விடையாற் 
கேற்றி, லிடமலகு வையமெல்லா மினிதனி லாண்டுவேண் 
டுஈ, இடமல்கு போகமெல்லாக தஇளைத்துவேள் பதத்திலெ 
யதி, யடன்மல்கு திருமாலாதி யரன்பதி படைக் gar parr, 

இருவாட்சிப் பூவிலொன்றை யீசனுக் நேத்றிே ஞர்கள் 
கருவாடு யாகுஞ்சென்மக கடலினைக் கடந்துஞானக் 
குருவாற்பெற் துலகுக்கெல்லாம் குருவாகி யெவாக்குமின்ப 

வுருவாக்கச் தாமுமுகதி யுறுவரெல் லோருமய்ய, (௩௬) 

சங்கவர்த் தனத்தின் பூவைச் சங்கரிக் கேற்றினோர்கள் 
குங்குமக் கொக்கைமாகர் குழுமியே சூழவாழ்ஈதே 
யங்கவர் போசகமெல்லா மாரக்தபி னன ஈகனாகி 
மங்கலில் போகந்தய்த்து மருவுலா வலோகத்தில், (௩௭) 

பரிச்சியின் பூலிலொன்றைப் பிறைமுடி மீயாசக்குச்சாத்இ 
னி*்எய மாகவேகா னீன்பத மேவியெலலா
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பிர்சையின் படி யேபெற்றங் இருக் துமால் பதமிசைர்தே 
ஈச்சிய வெல்லாகதேர்கலு ஈவில்வவ லோகஞசசோவா. () 

வல்லிசா ஈப்பூவோன்றை மாதுமை யாளுக்கேததி 
னல்லரூ பக்ி2னாட நாரியா போககண்ணி 
வல்லவா POM Sot BC மன் மதன “பரத்தின் மன்னி 
யெல்லையில போகமெம்லா மிசைச்துமை பத,த்திருப்பார், () 

கோடிப்பூவகை முற்றிற்று, 

  

Oe oe 

DIL parons, 
சிவந்ததா மரைப்பூலோனறைஃ சினைடி சோச்ராத்திற 
பவர்தவி] ரமகறபமா பகாடவ லோகளு சர்வா 
லக கலெண் டாமரைப்பூ கிகழொனறு லருசசிதூதரர்க 

க் ம் உ, . . டவரகருரு சா ம்ம்குஇற FTE BOM | ph திருப்பா தாமே, () 

அபிரர் தாமரைப்பூ வாயிர ஈரம வ்மசாதடித் 
அ பகா தற்கணிர்2தார் BVT FT ரூபங்கற்ப 
LTHUST MHFMOFI OT MniKsoaar Sart Seb 
த . ச : - . . Cuowst yFRut great Cu 211 enum ot). (es) 

ரெங்குவ சைப்பூவோன்றைச் இவன் றனக் கேற்றினோகள் 
மங்கல வுருவராகி மங்கையர் சூழகாளுக் 
தங்கிய போகமெல்லாஞ் சார்க்தொரு கற்பகாலர் 
அங்கமார் சாரூபத்திழ் றநுலங்கி3ப பிருஈ துவாழ்வார். (௪௨) 

கருங். குவ ளைப் பூவொன்றைக் கறைச்சண்டற் கெற்றிஜனோர்க 
னெருங்குதங் கிலாசளோடு கநே.பமாம போகமார்த்த 
யிருந்தயி ராவதத்தி லேரியே SOUT GEL 
பெருங்கயி லாயத்இிம்பேரய்ப் பிரிவில்சா ரூப்ஞு சேர்வார். ()
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இுப்சுலின் பூவ்ிலொன்றை நிமலன் C50 Det nar 

மெய௫எசமழ் சாசிலாகக னே மேலிபாங் சிரா.து.த। ரீன 
ழெப்யொ மானமேவி” வெ! பக்கமே டக 

(as ru Seat! வினாபமா Th Sl நிவல Th முக 2சாவரா. (௪௪ 

சிவகசுவற் பலககினா 2ல எறப்பு_ பயிரபபூ 
Bus sO மாலையொனறை நியக௪௦வ செய்துசபப 

அவர திடர rir GR? ore ளுலகெலரம 9/0 ந துபின்னர்ப் 

UMNO STs Bom uu Bs பரமமா முகஇி.21 (வரா.(௪ ட) 

திலவுற் பலதை நிறுவலா Wor er sae 
டு ச * 

கோலழா பரிலையென௮ முயிற மிய Kes 5m 50 & DW D 
£லவும் போகாழுய்ரவச் ஏா௫பஞ ச ரஈதுபினனாக 

- ~ ரு & dn 
GING WTB BM FHS (Up Hs airs. (௪௬) 

9 A . ஏ oon 

அர செய்கற்பூலை யாயிரஈ தாபமாக்க் 
பூம் 

பாயிர மாமத காமல் யானறனை யருசசிசதோக 

ari (Bb) க,பகால மணிகொளசா ரூபபெயதி 
ட ட 

யாப். மை F 6a) gy மளபபரு மு நிசா வரா (2௭) 

ரீர்ப் வகை முற்றிற்று. 

  

7௫ * 

நீலப்பூவகை. 

தும்பையின் பூவிலொன்றை5 தகோகையோ। பாகற்கெற்றி 
லம்புபன் பதததினமேவி யாயிரவ கறபமவ।ழ்கதே 

செமபது மக்கணானமே ரல கடைசதுபினனாச 

சமபுவின பதததனமேவிச ஈாயுசசி யகதைசசோனாய. (0) 

ஞாழலின் பூவிலொன்றை நமபனுச் 2 ற்று£ம்ஞாகள் 

கேழலின் வடி6 கொண்டோன சளருல கடைநதுவாழ்க்த
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sr Sow Gum os ater Sh go GOL GT ore 

சூழலங் சேயடைகஈது சொல்லொளு முத்திசசர்வாம். (௪௪ 

SLOT DOL AYO விமலஎனுக் கேற்றிஞோர்கள் 
சல லான்றன பதத்தினமேவி வேண்டிய வெல்லாக்தத்து 
தாலாரு மலாமாழஜார லுவலரும் பண்கள்பாடச் 

கோலாக லம்பா ருந்திக் குவலயமன்னராவா ர், (ட 

காக்க ரின்மக்தாரைக் குளிர்மல ரகனிலொன்றை 
பக்கர வசை சாமப ளடியிணை யதனிற்சாத்தின் 
மித்கபா லங்கணீங்க வேண்டிய ெல்லாமெய்திச் 

கக்கசா ரூபம்கற்பஞ் சார்க் .துபின சாரவர் முத்தி, {Ge 

மாதளை யிலைகொழுக்து மலர்கள்கர யிவற்றைபன்பான் 
மாதொரு பாகற்கேற்றி மருவவே சாத்தினோர்க 
ளாதவன பசத்தின் மமவி யாயிரன் கழ் nT TES 

சகரன் பசத்திலெய்திச் சிவலோக சேர்க ஐுவாழ்வார், 

eM Ay Oars an firs ses Ca DD Ponta 
ளிட்ட்மார் போசமெல்லா மிசைகதுமன் னவர்சளாஇ 

யட்ட.திச் கோரும்போற்ற வவனியெல் லாமபுரத்மத 

மட்டலா் குழலார்சூழ வாசல னாகிவொழ்வார் (௫௩) 

அலரியின் செம்பூலோன்றை பரன்றனக் Ca DDS Gi sor 
பலவித் போசமார்க்து பார்முழு சாண்டுபின்னர்ச் 

சலசகா யகன்பதத்திற் சார்க்துபின சிவலோகத்தி 
அளிலவியால் இருந்துதானே மீவெர் பரமழுத்தி, (Ge) 

அடுக்கல ரிப்பூலோன்றை யரன்றனகச் Cap DC oni ear 

BO யுவ மன்னரரடு வண்டிய தாண்டின
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Rear மகவானாக நானமாசன பதத்தின மேவி 
ரடுககணில ரவலோகததி லிரைகதினப மெய்துவாசே, () 

9வளளம்& கலரிப்பூலை விமலனுக் கேறமிமனாகள் 

தளளலாா கலிசுல1வு மவனிமன னலாகளாதஇக 
உளளவாள விழியாாமாகா காதலா ற. ரூழ்ச.துமேவ 
புளளமீபா கலகளாாகதே யோபவிலசா ரூபஞ்சராலா£,  () 

7ஊ௫ுவள எலரிப்பூவைச ஈ௩கரறத கேறறிஞோகள் 
குங்குமக் கொகஙகைம।தா குழுவெலாக கூடிவா ழநதே 

Sager Curae ver மிசைகதுபின னிமைபோபோதற 

LEA Faas இன மருவிமா முததிமீசாவாா, ier) 

S5gh UMA Mas கருணை.பங் கடவடகேறறில 
மிததார மானல்சதை மேவிமே லவாகளபே றற 
ஓததார மொயதத கொஙகசை மொயகுழன மாதாசூழ 
)ததாருக ௧ரத2தாளாக காடருக கதியிற சோவா, (5௮) 

குங்கும வலரிப்பூவைக குளி£மதி முடியோசக்கேற் றி 
லககணமா ஞாலமபோறறு மரியசா வைகுஈதததற 
ிசஙகணமா லாகிப்பினனாச சவலோகஞ சோக? தயென றுல 
(ககமில பாசரீகப பரமமா முததிசோவா (௫௯% 

செல்வரச் தைப்பூவானைத் இருமுகற் கேற்றினோர்க 
ளவ்வரத் தைககேடடாலு மெளிதினி ஓ,தவுவான பின 
மைவரைத திருமாலூரில வதிஈதுபோ கமகடுயத் தட் 
பவ்வமொத திடுபூலோகம பரிஈதிடப் பணணுவானா. (௬௦) 

சூரிய காநதப்பூவைச் சூரிமன் றனச்குச்சூட்டிற 
சாரிய் பாலமெலலாங் கழித்தொளி வடிவமாக
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லாரிப றனகதுமாதா வாரசையான் மருவவாழ்க?த 
யேசியல ரரி.பனற னெழிறபதத திருபபரனறே (௬௮ 

a ் 2 இரக நரல்பா வ் சுசபபூலை நவிலசில ராசதிரிககண 

ஸணுகதுரா லஎா11மகக லுமையொரு UTE Ves wv 
பரசமின ஞானமீமவிப பரமமா முகதிசோலா 

பென்: 6 . sagan er Ti Aboeyrdan சாரூபஞ சராகதுவாழ்வா, . () 

Or vasDs yma? sor Dm Sweh Swpursr HF vy 
LIU GF முூலகமெலலாம பணபுடன செககாலோசசி 
யெவவஈகீா மனனாபோறற வினியபோ கலகளெயதிக 
கெவவலாது பணியவாழக?த கிவமீலாக மதனிற்சாவரா, () 

வெளளெருக சாபூவீசன horns srof ners ® 
௮ளளபா வஙகெலலா மொருவி3யே பருவ 2மவிக 

களளவல வினைகலீஙகிக கருணையா லருளைமேவி 

பெளளரும பரமமுமதி யிசைசெனறு மினிஅவாழ்வா, () 

பட்டி வெண் பூலையிசன பனிமலாத காளிறசாக்த 
லடட சித் இகளுமமேவி யாகாா மா£ககமாக 

வெட்டெலுா திசையினுமப Oras am Donen siden ot 

ALLAN T FEOLWT of MET LATO. Los Mann oI. (a @) 

மாணிக்கப் பட்டிப்பூவை மாதேவாக கேறழினாக 
ளாணிப்பொன விமானததேறி யமராகேோ னாகிவாழ்சதே 

Don!) ணிஃ்ே 
சாணிசசை யாகமாதி7 கரகம்னில ம சளேதி௪ 

சேணுறற சிவலோகததிம செனறுரா ௬பஞசோவாம்... () 

பொனனினா விரைப்பூவோனறைப்புனிகணககேறறி2ஞாக௦ 
IAG சிவலோகததிற FILE Ame Sons Ser vw
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பீனனாசசழ் குருலால ஞானம பெறறுப்பே ரினபமா/ஈ0ற 
யனனிறை கணடனருளி ௨உனுமின மடைநவவாழவா (0) 

மகக்கவெணை பூகையிரன பணிழுடி யசனிற சாதன 
மெசதுபோ கஙகள! ஈது வெறுகதுவி டடைவான Car 

ணடிச, சமன புருவம/௧௪ சிவஞானங பூருவாறபெறறு 

சீசகமா னரநதமாரநமீத நீரிவ। பரமமுததி. (௬௮) 

பொனமததைப பூவீிரொனறைப புனிகை கேறமி 

மீனாக, டனமதது மன தூயோராயக கரணியெல லாம।ப 
ஈது, கனமசகை சசசிஷானக சடுணைய। தரனாறபெற ற, 

செனமத்தை $சகெகொணமூ ரிவசாயு£ சயதூறேோரவார 

கருமதசை யினபூவிசன கஇரருடி யேபமிொசள 

கருமததத துலைகெராதல சண_ர௬ு ரூருவாய வகி. 
கருமகதை வெனறுமாபை சழுமியாணவசசைமாயததே 

கருமகதிற றதிபோலுளளங கருதுசற கூரவரரவார (oro) 

வ முதலைப் பூவைககனனி மாதமுற பசுகரதனனிற 
கெழுமுமட டமிழமுனமூவேழ னொ தின ஐ கேசாதி 
லழகுள சாகறகேறதி லாணடிரு பசசொனர௫௬லெ 

வீழைவன வெலலாமிரத மேயசென 6 Fon C wa, to (எக 

எளனளின பூ வெண்ணெயெளளே யிசனுக கேறமினொக 
ளஞூளளன்பாற சிககமாதத துறறிடும பருவககனனி 
லெளளொனறு கிமபசசாகதி லெண்ணிய வெலலாமெப2 
யெளளுமபா வஙகளெலலா மிகநதுரா ரூபமெயதும, ௭௨) 

9சமபருத் இப்பஞசாகே இகழமுன் ஜூனசசெய்தே 
நமபலுக் கேறறிஞோச ணானமுசன டி சசை-ணணி
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யுமபருக் குரியனாகி யுயர்சிவ லோகழுற்2ற 
நம்பனுக் கடியரோடு ஈண்ணிவிற் திருப்பான்றே, (erm) 

ரிலப்பூவகை முற்றிற்று, 
கவனிச்சக்வள் பங்களிக்க 

வில்வபலன். 

வில? புனிதமாகும் விளம்புவில் வதன் மிக்கரம் 

விலலமுள சததியாகும வில்வத்தின் கோடுவேதம் 
வீலவவோ பதினோகோடி. வியனருசத் தரரேயாகும் 
வில்வமேத் துவாககேதேவர் மெய்வடி வாகுமன்றே, () 

கூவிள் மொன் றுசாச்திற் குலவுசா லோகமாகுப் 
கூல மீரண்டுசாத்திற் குலவுரா மீபமாகுங் 
கூவிள மூன்றுசாத்திற் குலவுசாரூபமாகுக 
கூவிள கானகு சாத்திற் கூடுஞசா யுசயர் தானே, (௪௫) 

வில்வமே நியமமாக விமலலனுகச சணியோர் வேறு 

விலவமில லாதிருக்கின் மீளவுங் சழித்தேயந்த 
விலவமே கழுவிரீரான மீளவுஞ் சாத்தலாகும் 
விலவமோ இங்களன்றி மிக்கராள் சாத்தலாகா, (௭௬) 

கூளிளம் பரனுக்கேற்றச் கூடிய புண்ணி.பத்திற் 
கூல்ளம போலப்பொன்னாந் குயிற்றிடிற் பாதியாகுங் 
கூவிள மிரசிதத்தாற் குயிற்றிடிற் பாதியாகும 
கூவிளம வேறொன்றால குயிற்றிடி. லகனிற்பாது, (௭௪) 

gos Our Sms பிறங்குவில் வங்கள்வைத்சே 
யீடுசேர் ஈடுவில்வததசோ டி சையவோர் துளபமவைத$த 
தீடுவில் வச்சிவன்றா னிசழரித் அுளபத்தேவி 
கூடி வாழ் தின்றானென்௮ குலவிய சர்சைசெய்தே, (௭௮)
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டி * ப. ம » “9 ந ௪ ௯ . 

உளம் சனிற் கூர்க்தபூவை யுஞத்.ஜியே பணிகர்துகுழ்ச்ேோர் 
துளககலில் போககதுய்தீதுக் துலங்கியவிமானமேழிக் 
~ ene) > » ஐ2 a களி.நீத௰ பிசாடிகோடிக் கமாயுடன சிவலோக ததில 
wart SC uw போகமெலலாமருவிமா முத்திசொவா () 

வீல்லமுங் கிளுவைகாலும் விளாவுமமிவண் ணொச்சிகானு 
BA MutT விலிஙகைகாணு ஞாயிதற்றுப் பருவச்சனனின 
மல்லைமால் விடையான்பா Aud 4 FET & Fv Up த மூளசியிற் கூடச்சாத்திற் 
சொலலொணா ானமேவுஞ சொலுமிது பஞசவில்வம், () 

பன்னுஜா தய்பிறப்புப் பகர் சாம வாரத்தானு 
மனறுமூ லைகஅரான்கும் வருபதி னன் குமெட்டும 
பினனணுமொன பதுவுமான திதிகளும் பெருமைவிலவக் 

தனனைவர தெடுச்கலாகா தெடுத்திடி னரசருசா£வரா, () 

வில்வபலன் முற்றிற்று, 

  

அளி பலன். 

அதள௫ியி னிலைபூவொன்றைத் தோகையோரர் பாகற்சேற்றின் 
வளமலி மால்பதத்தின் மருவவே வாம்க்திருக்தே 
யிளமதி யணிந்தோன்பாங்க ரெழில்புனை சாரூபத்தி 
௮ளமகழ் ஞானமேவி யுயர்பத முத்திசெர்வா, (௮௨) 

கருந்லுழாப் மாலுக்கேற்றிற் கலகவேல் விழியார்போக 

மருந்திகான் முகனேயாகி யளவகல் பே, சமார்ந்தே 
யிருந்துபின் வைஞ்ீர்தத்தி லிசைந்துமால் போலுளுவம் 
/பொருர்தியா யிரங்கற்பங்கள் போனபின் புகம்மாலாவார். 

2
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இங்கண்முன் ணேணம்வெள்ளி செவ்வாயா இத்தவார 
மங்கிராச் காலைமாலை மன்னப ராணமெட்டுக் 

தங்குபன் மிரண்டீமீரமுஞ் சாற்றுமீ ர௬ுவாவினோேடும் 

புங்கமார் விதிபாதர்தான் புகழ்துழாய் கொய்யலாக,. டு 

அுளபகீள் கதிருமன்னும் தூயபூ வலர்ர்சகாலைக் 
கிளருகா ளோராதென்றுங்கெழுமிய விலையிரண்டே 

யளவிய கதிரெடுத்சே யரன்றனக் சணியலாகுங் 
சளிமதக் கரிமுகத்துக் கடவுளுக் காகாதன்றே, (௮௫) 

துளபமேழ் வாரங்காறுர் துலங்க சாத்தலாகுக் 
அளபமோர் வருடங்காறுந் தூட்செய்து சாத்தலாகுக்| ரொய 
களருமுக் களைவில்வக்தை க்கெழுமவைக் துலர்த்திக் தாட் 
தீளவில்கா லங்களெல்லா மரன்றனக் கணியலாகும். (௮ு) 

தமனக மருக்கொழுந்தைச் தையலோர் பாகற்கேற்றிற் 
சமமகல் செல்வமெல்லாள் சார்ந்துகா மன்பதத்திற் 
கமலவாண் முகத்துமாதர் காதலாழ் சூழவாழ்ச்தே 
யிமையவர் சூழ்ந்துபோற்ற விந்திர னுவரன்றே, (௮௪) 

ஈரயுரு விக்கொழுந்து ஈற்கதி ரிலைசிவன்றன் 
றாயபா தத்திற்சாத்திற் சொல்லிடுஞ் சாலோகாதி 
யாயமுப் பதமுமேவி யரனரு எதனாலாங்கே 
தூயத் அருவனாஇ ச்சொல்லொணா முத்திசேர்லார் (௮௮ 

பூளையின் கதிர்க்கொமுந்து புனிதனுக் கேற்றினோர்கள் 
வேளினைங் கணையான்மேவும் விடயங்கண் மேவா தீசன் 
முளிலன் பாகப்பத்தி சார்ந்துஞா னம்பொருரீஇிக் 
கோளகல் பரமானந்தம் குலவிவீற் மிருந்து வாழ்வார்
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கொச்ியின் பத்திம்பூ நோன்மைசேர் சவனுக்கேற்றி 
னச்ிய போகமெல்லா ஈண்ணியே செவலோகத்தி 
னிர்ரையா யிருஈதுஞான மெய்திகம் brea 
மிசமாவ பரமமுத்தி மேவியின் புறுவரென்றும், (ரூ.0) 

கரற்தையி னிலையினொன்றைக் கணராதற் கேற்றிஜஞோர்க ப் 

டிருந்துபூ லோகந்தன்னிற் செய்யகோல் செலுச்திப்பின்வ ப 
பொருந்திய கெசீலாகத்திற் புகுந்துசா ரூபமெய்தி 
யிருந்துகீ மிவாழ்ஈ£ேே விசன்றா சிணையிற் சேர்வார் (௯௧) 

QeeGang மீசன் நிர வடி யசனிழ்சாத்திற் 
கொகாருங் கற்பகப்பூக கொம்பினி லர௫ிருக்தே 
யங்க ௬ மமரர்க்கெலலா மதிபதி யாகிமீண்டே 
யிற்காரும் போற்றமேவி யெழிலுடை யாசராவார். (௯௨) 

மாயின் பச்சைதன்னை மாகியின் மகத்துஈம்பன் 

வாசமார் மலர்ப்பதத்தின் மசழ்வொடுஞ் erg BC era 
டேசமெல் லாம்புரக்குர் திறலுடை மன்னராக 
சேசமார் சிவலோகத்தி னீடூழி காலம் வாழ்வார், (som) 

மலைப்பச்சை யிலைகொழுக்து மருவிய கதிரிவற்றைச் 
தலைப்படு மதியோற்கேற்றிற் சர்ததஞ சிவலோகத்இ 
னிலைப்பட விருர்துபின்ன* கேசமா ஞானமேவித் 
துலைப்பில்சா யுச்செயத்திற் றுன்னியே யின்பஞ்சூழ்வார், () 

இருநீற்றுப் பச்சைதன்னைச் சிவன்றனக் கேற்மினோர்கள் 

கருநீறு செய்துஞானக் காட்டுசற் குருவுராகி 

யொரு.நாரு:யிரமாணாக்கர்க் குப?2௪ மூதவிப்பின்னர்ப் 

பெருஞான ரூப?2மவிப் பேரின்ப சேயமார்வார் (௬ட)
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எலுமிச்சம் பச்சைசன்னை யிரணுக் Ca HUF ext zor 
பலமிச்சு மாகுமிம்மைப் பலனெலா மனுபவிததே 
யுலகுக்கு எபூகுளோரா யுயால லோகமுதறே 
நலலிக்க சாமீபத்தி னண்ணுவ ெண்ணில காலம், (௬௯ 

சமுத்திராப் பச்சைதன்னைம் எங்கரற் கேற்றினோர்கள் 
சமத்தரா யுலகுக்கெல்லாக் தாணுவா யழ௲ூளோரா 
யமைக்துணைப் பசுக்மேகாண்மாக ரனைவாதம போகமார்ந்தே 
யிமைக்மலில் லாவிண்ணோ க மிறைவனா யிருகத வாழ்வா. 

வளர்கதி/ப் பச்சைதன்னை மாதெவுற் சேம்பினேோர்கள் 
மிளிருமுற பவத்திற்செய்த வினையெலாம வீட தேயேருக 
தளர்வுறுர் துகட்கணககள் சாதசா வளவில ரெலவம 
Asm py கற்பகாலம வியன சிவ வோகமேவும், (௯௮) 

கொண்டைப்பூ வொன்றையபீசன் குலவிய பதச்திற்சாத திற் 
பண்டைப்பா வங்களெல்லாம பாதுிடும பழிசணீககுங் 
கண்டுற்ற மொழி.பாாசூழக் கருதிய போகமா£ாகது 
aan@ nm கொனறையான றன் மலரடி மனனுவாரே, (gua) 

குளிர்குடத் தன்குகம்பைக் கொழுக்துமார் கழிமாதத்திற் 

திளருமா றைந்துநாளுங் கெழுமிய பேசனபாமில 

யிளமுலை யுமையாள்பாக னிணையடி யதனிற்சா த்தி 
அளமலி ஞானமேவி யுறுவாபே ரினைபைவாசி, (௧௦௦) 

வன் னியி னிலைகொழுக்து மாதேவர்க் கேற்றினோர்க 
டன்னிகர் கஇலலோகத்திற் சார்ர்துபோ கங்களாரக்தே 

புனனிய சாரூபத்தி லுத்றுயர் ஞானமேவிச் 
தன்னிக ரின் தியென்றுஞ் சார்வர்பே சின்பலாரி. (௧௦௧)
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இளுவைமுக் களையையிசன் சர்த்திசேர் srolpsr sh 
லிளமுலை மடவார்போக மிசைக் துபின் வெறுத்தேயெல்லாந் 
தீகர்வற விரத்தனாகச் சமபுவை யன் றிமற்ரொென 
௮ளடுபாரு டனைகிரும்பா அயர்சிவ ஞானஞ்சேர்வார். () 

மாவிலிங் கைப்பன்னததன் மரு முக் களைவன்றன் 
சேவடி யதனிற்சாத்திற் சிறக்திடுங் களைமூவேழுர் 
சாவிலாச் வெலோகத்திற் சார்க்துசா மீபர்தன்னிற் 
சேவின னாலேஞானஞ் சேர்க துபின் முத் திசேர்வார். (௧௦௩) 

விளலிலை கணகாயதம்மை விமலனுக் கேற்தினோர்க 
ஞீள்மலி காதல்கூர்க்தே புலகெலா மொருகுடைக்கழ் 
வள மலி நிழலிலாண்டு மன்னவர் மதிக்கலாழ்ச்தே 
யிளமுலை மடவார்சூழ விசைந்தின்ப ழெட்துவாரே. (௧0௪) 

EG BOG BUNT ER FOG BEG தனக்கொழுர்து 
pt BE gs திரைமாதத்தின் முற்வரு வச்௬முக்க 

ணெர்தைபா தத்தித்சாத்தி லெழுமூன்று தலைமுறைகள் 
ASU வங்கண்மாய்த்து மருவுவாசிவலோகத்தில். (௧௦௫) 

மாச்தளிர் சனிகாய்பூவை வைகாசி விசா சுதாளிற் 
பாத்தளை யரையிலாரத்த பரமனுச் கேற்றினோர்கள் 

கூர்ஈ கபுர் தியராய்மேவிக் குலவீய வழகுள்ளோராய்ச் 
சசர்ர்கசெல்லத்தினேராய்ச சவலோகஞ் சென்றுவாழ்வார். 

ஈமிச்சை பில்கொழுக்கொன் இிசைக்திடும் சனிகாய்பூவு 
நலமுற்ற் மாதத்தோறு ஈவில்பஞ்ச பஞ்வகம்பன் 
மலரொ த்தப் ஒந்தனனின் மகிழ்வொடுஞ் சாத்திஜேர்கள் 
சலிசத்து மாதுகண்ணச் சகமுழு நாளுவாரே, (௧௦௪)
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நா.ரங்கச் திலைகொழுந்து ஈற்கனி பூவெர்காளுஞ் 
சாரங்க பாணிரெண்டு, தாளின்மீ தனபிறசாததில் 
வாரங்க ணம்றுவீழ வளரிள முலையினமாதர் 
தாரங்க ளாஏமேலச் தரணியில வாழ்வாசாமே, (௧௦௮) 

நாலலங் கனிகொழுந்து ஞாயிற்தி வுத்திரத்திற் 
சேவுயர் கொடியினான்றன் சேவடி யசனிற்சாத்திற் 
பூவில்வா ழயன்பதததிற் பொருந்திமா போகாண்ணிப் 
பாவல ராகியாரும பரவவே பண்பில்வரழ்வரா, (௧௦௯) 

அருச்சுனச் திலைசொழுச்தை யடண்றனக் கேற்றினார்கள் 
அருச்சுணன் சலைத்தழும்பு மம்பிகை முலைதசழும்புந 
தமித்தவ னுலனெமேவிச சாற்றொணா ஞானஞசரசாவார் 

விரிதகசெஞ் சடைபான்றாள்கண் மேவுவா£ பிறவீமேவார் 

மல்லியின் காய்கொழுந்து நிலவுகார்த் திகைமாதத்திற் 
சொலலுமா திதசவாரத் துலகரா யகனுக்சேறமி 
லலலையில் பொடிப்பினால மெய் அபா வஈதவிாததே 
பல்லியங் கோதைபாச னமா௫வ லோகமாள்வா£, (௧கதக) 

பேரிலர் தைக்கொழுந்தும் பேசிடும் கன்னிமாதஞ் 
சீரிய பூசசாளிற் சவன்றனக் கேறறினோர்க 
ளேரிய ஓுலகமெல்லா மெளிதினி லாண்டுமாதர் 

பூரண போசமார்ந்து பொருந்துவா சாமீபததில், (௪௪௨) 

௮ட௫ன்மார மதுபிளந்தே யரிந்திடும் கட்டைதன்னைத் 
திகழ்தரு குளிர்சாலந்துச் செர்தழல கொளுவியீசன் 

மகழ்தர மூன்னேவைக்கின் மருவிடுஞ் கெ௨வமெல்லாம் 
புகழ்புனை சிவலோகத்திற் பொருக்இவீற் அிருப்பர் தா22,()
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வருக்கையம் பலவின்மன்னும் வண்கனி மாவின்மேவித் 
தருக்கிய கனியரம்பைத் கண்கனி யதுவேசாற்று 
மருக்கொண்முசக் கனியுங்கூட்டி மருவானிப் பருவ சன்னி 
buy DRE By HFT eH Wo Ser wuts Maw ppeuen . (௧௧௪௯) 

தமாக்தைக் கனியையா_] சார்ர்சுவுத் திரசாடன்னிழ் 
CLI DES தந்தையான குூழகனு! கேறறிஜோர்கள் 

அமார்க்குத் தலைவனாக யளவில்போ சங்களாரந்தே 
சமமறச் சாமீபத்திற் சந்தம மிருக துவாழ்வார். (௪௧௫ 

Lider ins Oot றுகன்னைப் பான்முன்பு BTL. OU BSF 
வ்னை ஈவிர் விருச்சிகத்தின் 2மவுகார்த் இகையிற் நீபச் 
னை பதி லேற்றிவன்னி தழலெழச் ரா த்தினோர்கண் 
முனிலரா யிருந்துபின்னு முந்துரா மீபஞசராவார், (௧௧௯) 

புளியினின் பலச்தைநம்பன் புகிகமே னிதறிற்சாத்தி 
லளியின மார்பூவாரு மளகமா ரரம்பைமா தர் 
புளகதகச கொங்கை போகம் புணாக்துசா ரூபம்போந்தே 
யுளமல மொருவியாரு முறலரு முூதககிசோலார் (௧௧௭) 

கமார் ஈபழக்காப்கொத்துப் பொலிவுற வலங்கரித்சோர 
காகமே லணிச்தரம்ப crus sO Asa gor திற் 
காகவே துவர்க்காய்கல்கு மாகமார் போகமெல்லா 

மோகமா யருந்திப்பின்னர் முதுசிவ லோகனஞுசேர்வார், () 

துளசிபலன் முற்றிற்று, 

  

இள நீர் பலன்: 

பச்சிள ரீராயொன்று பரமனுக் கேற்றிஜோர்க 
ஞ்ச்8 மான விசத்தை யடையரா பிருந்து பினனர்



24 புட்ப பலன், 

நச்சிய 2உபாகமெல்லா ந௩ட்பொடு மனலுபலித்தே 
யெசசமில சாமீபத்தி லிருக தின்ப மெய்திவாழ்வார் ௧௧௯) 

செவ்விள ரீரையிசன திருமேனிக் சேற்றினோகள் 
அவளீய மோவியோவா தளவிலசெல வங்களராகதே 
கொவ்வவைவா யரமபைமாதா குழுகவலாஞ சூழமேவி 
ஈவ்விசோ கரனசாமீப ஈண்ணிமய காளுமவாழ்வா (௧௨0) 

சூரிய கெளளி.பாகத் தோன்றிடு மிளகீர் தன்னை 
நீர்பல சடையறகேற்றி னீமூழி காலமவாழ் ஈதே 

விரிய மனனராூ மிக்கபோ கமகளாரச்தே 
சீரி.ப சாரூபத்தைச சேர்ககெனறுஞ சிறரதுவாழ்வாஸ். () 

சந்திர செளியாகச் #0 p30 Daw 6 i & 60 oor 
5% moun oon FO & 19 னுடொழுஞ ெலவமார்ந்தே 
பரதபா சங்கணீங்கிப பர ஞான மருவிப்பற்றற 
௮ுந்துசா யுசசியக்சை யொருவாமன மருவுவாரே, (௧௧௨) 

இன்னசக இரகெளளிப்பே ரிளநீரை மாமாத 
மன்னிப சீவநிசிககண மருவிய சாமகதோறும 
பனனுமா யிரமதாகப் பரமனுச் காடடினோச 

டனனிகா ஞானமேலீச சாயுசசி யததிறசோவார், (௧௨௩, 

சகத்திர மானப௪சை தன்னிள நீரின்மிக்காம் 
வகுததசெவ் விளநீரொன்றை மருவுமின னதுமவ்வாறே 
தொகுதததி லதிகமாகுஞ் சூரிய கெளளியொன்றை 
மிகுசதவா யிரமிதற்கு மிக்கது சந்திரசெளளி, (௧௨ ௪) 

இளநீர்பலன் முற்றிற்று.
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பொது 

பூசு உ லிப்பலதகைப் புனிசனுக கேறதிே ஞாக 
னளோய* மனனராகி யுலகெலாம பரிசதுவாழச்தே 

2தஙகமழ கறபகபபூஞ செழுகிழ லகனின மிமவி 
யாறகுள பாகமாகதே யரனுரு வடை(வா 2. (௧௨௫) 

UNAS கதலிரலகும பலததனைப பரனுக 7௪.ற.றி 

அலகெலாம பரிகதுவாழகதே யுடையபு௪ திராகடமமைக் 
குவி. ப பெற றவாழகது கொணடதோர வடிவநீஙஇ 
பலகல7, சிவமீலாசுததி உணறுகன மமருவாரே. (௧௨௭௯) 

வாமைமின காயைமபன மசிழகர நி2வ௫கதோக 
Sor ip eww Lia செயத Pirie QuawréaGa ad ச & 
கேமிலசச திராகணமலகக இலேசமில ல௩தயபோக 

1 & G Ga S @ மூழிகக கிடறுகாகதே யுயாசிவ லோகஞ்சோவா£, (௧௨௭) 

கனனிவா ழையினாரீசன கருணையகா திருமேனிககே 
மனனிய பூவி2னாடே மருவவே யேற ரினோகள 
பானனணி யாடையா இ பூசசியம Gun Ge கவா முந 
தனனிகா சாமீபததிற சஈ,ததஞ சாாஈதேவாழவா£ (௧௨ 

அரமபையி ஸனிலைகுருததை யரனி2வ தனமருஈத 

விருமபியீஈ திடுவோரெனறும வேணடிய போகமெல்லாம 

பொருநதவேநுகாஈதுபினனாப பொனனுலகடைகதுமேலா 

பிருகதுபோ கககணமாகதி யெழிறசவ Carag, eee ani 

செறபயி ரிலையையிச னீணமுடிக கேறநினோகள 

சொற்படு மசன மீசிமான Dy pt wer jab HS
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யெற்படு பரிதியாரு மெழிற்பத மெய்தியின்பங் 
கற்பமொன் ரூர்ந்துபின்னர்க் கயிலையஞ் சயிலஞ்சார்வார், 

வெண்பெருக கருப்பஞ்சாற்றை விமலலுக் காடடிமனோ்க 

ணண்டிடை யரிலைமாதர் ஈயமெ 4 நாளுஞ்சூழ 

வெண்புவி முழுதுங்காத்தே யீரன துலகிலெய்சிப் 

பண்பொடு சாரூபத்திற் பதிக்தின்ப மருக்திவாழ்வார் (ams) 

செங்கருப் பஞ்சா றீசன் றிரு மூடிக் சாட்டினோர்க 

ளங்கண்மா ஞாலமெல்லா மன்பொடு காத்து மனி 

மங்கல மாகப் பார்து வாழ்ந்நூவா னுலகை.பாண்டே 

செங்கண்மால் காணொணாத சிெவபதஞ் சென்றுசோவரர். () 

அலையார் சிறுகறும்பை யமலனுக் கேற்றினொர்கள் 

சாலவே பூலோகத்திற் சாற் மிய புருடனாகி 

யேலவே போகமெல்லா,மிசைரந்செெப வார்த்தை?பசுஞ் 

ீலரா யிருந்துபின்பு வபத மடைந்துவாழ்வார். (௧௩௩) 

ஏறுகுமூவிலைக்கொழுக்சை யரன்றனச்கணிர்கோரென்றும் 

பெறவரி தானபேரகம் பெற்றுவாழ்க் திருந்தபின்னர் 

மதிமழுத் தரித்தோன் போல வடிவுடை யவரய்மன்னி 
யுறுபொரு எளாகுழுத்தி யுற்றின்ப முறுவர்மாதோ, (௧௩௪) 

சகலகே வருக்குகாணல் சார்ந்ததண் டருப்பைப்புல்லைத் 

திகழவெம் ப.ரனுக்கேற்ரிற் செ.ப்சபா வங்கடீரும் 

புகழவே மடுவுமபாகம் பொருந்துற் புத்தக ௬ 

மகம௫ழ் சிவ?லாகத்இ லனுதின மமாலாகும்: (on@)
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வளர்ந்திடு முச்சப்பல்லை வல்லையி லரைகாணுக்கி 

புளக்திக ழன்பினாே யுமையொரு பாகற்கேற்றின் 

ஊாதிடுல் பணிகள்பூண்டு &லேசமற் திருக்துவஈழ்ர்2 5 

Fors Sau சிவலோகத்திற் சார்ந் துவாழ் வார்கடாமே: 

மிந்தி குச்சிப்புல்லை யரன் திரு .னியெங்குக் 

சிதரிர்திடச் சாககமனோர்கள் சென்ம நாற் திற்செய்பாவு 

திரிந்திடு மறிவிற்பாறுக் hws Osu go sud 

பருவர நீர்ர்துனீன பரமிபாக முறுவர்மாசோ, (amor) 

மன்னிலா மிச்சைேரின் மறாலிட A&A DOriC s 

சன்னிஃ॥ பானுக்கே?தார் தக்கரெல் வங்கள்சார்ச்தே 
பின்னிலக் தன்னின்மாத ரிச்ரைகூர்ட் தஇடவிருக2,த 

பொன்னுல கடைந்துபின்னாப் போதுவா சிவலோகத்இல். 

இருவேலி வேரிலொன்றை யீசனுக், சேற்றினோக 

டருவாரு நிழலிற்சாருஞ் சகத் இர லக்சனா..! 

புருவாரு மரம்பைமாத ரொருவாம Hiss GG Ipc 

Auchan pa மேவிப்பின்னர்ப் பிரிவில்சா லோகஞ்சேர்வார் 

காய்மேலாம் பூவையெல்லாம் சமழித ழெலாம்பிரித்தே 

சேய்மேலான் பாதம்போற்றிச் சிறந்திடச் சாத்தலாகுங் 

காய்மேலா யிருந்தாலுந்சான் கன்னிகா ரத்தின் பூவே 

யாமேலாங் காயைமீக்கி யணிதலாங் கமலப்போதே., ற) 

சிவச்சன வெல்லாங்கொபஞ் சேரும்பொன்னிறப்பூவெல்லா 

நிவர்நிடும் போகமமய்து நிலவிய வெண்பூவெல்லாக்



28 புட்ப பலன, 

தவக்தரு ஞான மவுஸ் சாத்துவர் சாலோகாதி 

யுவச்தமுப் பகமும்பெற்றே யுய்ர்திடு ஞானஞ்_சேர்வார். 

இன்னதீன் மலர்களுக்கா னெவ்விக மலர்களே oom 

துன்னிய வனத்திருக்காற் சுத்தமா மிவற்றையெல்லாம் 

பன்னகா பரணற்சிகள்ஷிற் பாரின்ப போகத்துய்ச்2த 
பொன்லுல கடைச் நுபோகம் பொருந் தியே முத்திசேர்வார். 

பசெண்டுமுற் பணதியாவுஞ் சேர்த்தணி தலிற்சிறப்பா 

மண்டிய மாலையெல்லா மற்றதி லஇிகமாகு 

மெண்டகிர் ச.ரங்களெல்லா மவற்றினு மதிகமாகு 

மொண்டொடிபாசன்மீதி லொல்வொன்றாயணிகல் மிக்காம், 

௮க்திட்டி யினிலார்கன்ம மானதழ் கலரியின்௧கண் 

வந்திட்டு மரும்புகூடு மற்றதற் காகாதெல்லாபங் 

கொச்திட்டு மரும்பைக் கொய்தாற் சோலமார்சிவலிங்கத்தி 

லைந்திட்டு மிருப்பான்பேத மாக்க பேசமாகும், (are) 

இவலுக்கே யென்றுவைக்க திரு. வனத்செஞ்ஞான்று 

பவழுற்று மரம்பூகாய்வேர் பத்திரம் பலனார்ப்பட்டை 

யவழமுற்ற வறிவினாலு மறியாமை யாலுங்கொண்டோர் 

கவலுறற கெஞ்ச்ஜோய்க் கனலெரி நர௫ற் சேர்வார். () 

குருலிங்க வேடத்தோரைக் குறித்துவைச் திடும்பூவாதி 

குருலிங்க வேடத்தோர்தால் கொடுத்திடிற் கொள்ளலாகுங் 

குருலிங்ச வேடத்'தோர்தங் கூரரு ஜின்திக்கொண்டோ 

செரிதங்கு ஈரகில்வீழ்க்சே யிரலியுள் எளவுமேரூர். ௪௬)
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லாற பூவனத்தி லமாஈதது வெல்லாமீரன் 
பாதபங சயசதிலேறப பணணிட வேண்டுமென்ற 
மய இமா அமநுகளெல௨லா முரவோரகளீத மித 2த 
நீதியா லனபாறபொறறி 9மலமா முசஇிோவரா, (௪௪௭1 

விதியின ௮ுலாதததன மி 2வணடிப ப மம திரவெஉலா 

மதிசபத திபினாலீ௪ னடியிணைக கணியலாகும் 

பதிபசு பாசந 2௧1௩ 2தரர பகாமொழி விதியே.பாகுக் 

கதிதரும பாசகிஙிய கழூிரொணா முததிகாடடும், (௪௪௮) 

புட்ப பலன் முற்றீற்று. 

ண்ட 

குனமமொடு சுரரதொழுநோய் பித., வருத தடினு 
மனக குவருதெனறுு, தனனுடையான மாாததலியகந 

தான பூசித இடுவதஏ ௮ி யயலா£ தீணடி, முனனியரு௪ சனை 
செயுமென றுரையா தம மனை வீரல முகஈதே யுணணென, 

தனனியரைப பொருகதவிடபெ பாபபா ரா பெரிபரிஐ 

வதுவாமனறே, 

பொன்னம்பலம் நீடூழிவாழ்க, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

௪7275 3௩ 3



மதராஸ் ரிப்பன் புஸ்தகசாலை, 
273, தம்புசேட்டி வீதி, சேன்னை. 

நைடசம் மூலமும் உரையும் (பு.தியப ப்பு) 27 als@ ones 
படகுகளும், ஒறா உயர்க்ச அப்டான் படமும்... 

பிசோதரசமஞ்சரி (பு.தியபதிட்பு)... வட 
நாயுமானவர்பாடல் (குறிப்புரையுடன்) saris ள் 

படத்துடன் (உயர்ந்த கிலிட்டு டயிண்டு) வ 
8றப்பளிசாசசகம் 000 9க ரையும் பட 
2 மற்படி. மூலம் tee oes wen 

குமரேசசரகம் மூலம,.. ட see aes 

திருவேங்கட்சதகம் மூலம் eee bee ves 

சண்டலையார்சசகம் மூலம் aes bee lee 

கோவிர்சசதகம் மூலம் bee ye 
எம்பிரான்சதகம் மூல ம bes 

இவசங்கர சதகம் 
குசேலோபாக்யானம் மூலம், பதவுரை, பொழிப்புரை, 

விசேஷவுரை (28 படங்களுடன்). . ட 
மேற்படி. மூலம் (அரும்பதப் பொருளுடன்) Jee 
திராவிட பூர்வகாலக் கதைகள் ves os 
திராவிட மத்.தியகாலக் கதைகள் 
தானவன் என்னும் போலீஸ் மிபுணன் scrap 

அற்புதச் குற்றங்கள் ree 
uh alas Bu MNgutego (Cages grea) bee 
்சசாசப் பிரசரணம் (வினாவிடை) 
பக்தலீலாம்ருத வசனம் (869 பத்சர்களின் $்ரித்திரம்) ... 
ப்ரபோத சர்திரோதம் வசனம் வ ட 
பிரபுவிக்கலீலே வசனம்,,, 

கு.மாரசேவர் (மகாராஜா g may முதலிய) 16 சால் திம் 
கூதசக்கிதை (கமிழ்ச்செய்யுள)... 
அப... பிரபந்த மூலம் (பு தியபதிப்பு) சாவிகோ.. , 

மார்பில், 5 
சுப்ர மணியர் சாகுடிச்சிக்ற (அண்ணாமலை , செட்டியார்) 
மீஞாகதியம்மை பிள்ளை தீ5மிழ் மூலம bes 
gags Catanm,,, aes 
அவ்டோசத்தர சதக மாவ ரி (புதீயபதிப்பு) bee 
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