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இருச்சிற்றம்பலம், 

  

திருச்செங்கோட்டுத் இருப்பணிமாலை என்பது சைவத் 

த்தப் பொருளுண்மை தோன்ற, அம்மையும் அப்பாரும் ஒரு 

இருமேனி காண்டு எழுந்தருளியிராகின்ற தலமும், இருச்சொடி. 

மாடச் செங்குன் ரார் என ஆளுடைய ள்சையார் முதலிய சமயா 

சர்ரியர்களாற் புகழ்ந்தோதப்பெற்ற க்ஷேக்தரமுமாயெதிருச்செங் 

கோட்டி லுள்ள இருக்கோயில், இருச்கோபுரம், மண்டபம், வாக 
னம், நந்தவனம், வாவி, கூவம், மடம், சத்திரம், ஈசுரருச்கும், 
குருமார் ஆ௫பர்க்கும் புரிந்த பணிவிடை முதலிய புண்ணியங்கள், 
இன்னகாலத் ௪, இன்ன இன்னூாரால் இவவண்ணஞ் செய்யப்பெற் 

ன என்பதைத் தமிழ்ச்செய்யுளில் அரைத் அப் பாடப்பெற்றதொ 
௬ ூலாகும். இ௫போன்ற இருப்பணிமாலைகள் சிறந்த Youn 
களுக்கெல்லாம் பெரியோர்களால் இயந்றப்பட்டுள்ளன என்களர் 
கள, இத்திருச்செங்கோட்டுத் திருப்பணிமாலை பெரும்பான்மை 
விருத்தங்களா ஞ், கிறுபான்மை ,)வெண்பா, கட்டளைக்சலித் அறை 

அாக்கலிப்பாச்களாலும் அமைக்கப்பெற்றது இம்மாலையை 
ன் எழுகரைராட்டூ நம்பி என்னும் விருது காமம்பூண்ட 
ண்டிதர் என (இர்.நூல் 11-280-அம் செய்யுட்கள் கூறு 
எனினும் இந். நாலுட் லெ செய்யுட்கள் சிறற்துஞ், சில 

*றபு் காணப்படுவதால் பல காலத்துப் பலரா ற் பாடப் 
சலாமெனக் கருதலாம். 

   

  

   
   
    

  

    

  

   

இமய ஈ௧ர ராயர்கள் துரைத்தனம், மதுரைச் அரைத்தனம், 
ரா gargs, இதுபோல இவ்லிடக் தப் பிரபலமடைந் 

௧ வேறு சல இற்ற ரசர்சளினத்தையங்கரு தி பகுத்த தொகுதி 
ரீக இக்நால் அமைக்கப்பட்டிருக்கற து. இதுபோன்ற நூல் 
Res தஇருப்பணிகளின் விவாமாத்தரமே அல்லாது அவ்லச்



II 

சல்புண்ணியங்களை நடத்திக் ரேத்திபெற்ற சரூமசிலர் பலர் சரித 
இரங்களையும், இராஜாங்கம் அடிக்கடி மாறுதலடைய ௮வ்வப்பொ 
மு.து கேர்ந்த கஷ்ட செளக்கயெல்களையும், காட்டைச் கைக்கொண்ட 
மன்னர்களின் கொள்கைகளையும்உ, தாங்கள், தாங்கள், அருமை 

யாகப் படைத்த பொருள்களைச் செலலிட்டுர் செய்யும் புண்ணி 

யப்பணிகளைத் தங்களுக்கென்று கொள்ளாது அரசலுக்காமாறு 
அவ்?வந்தன் பெயரால் பிரதில்டித்த இராஜ விசுவாசிகளின் அரப் 

பெரிய செய்கைகளையும் 6, சனச்கென் றள்ள பொருளை வந் Buer 

ஸத்தில் மனைவி மக்களுக்கே வைக்காது வ! ணிக்குதவும் ஃவராக் 

கய பத்திமான்களின் மன,த்திட்பத்தையும$], சமயக் கல்வி கற்பிப் 
பித்து பரீக்ஷபை த்து மனங்களிகூறம் அபிமானிகளின் ஒளதாரிய 
குணத்தையும் 1, விளக்கக்காட்ட வல்லதாயிரூத்தலால், சரி Awan 
சிரியர்களுக்கும் உதவியாக இருக்குமென இர் நாலைப் போற்றிவைத் 
தல் வேண்மமென்று எண்ணினேன் எழுதுவோரால் கோக்த பிசகு 

களை நீ5? சுத்தபாடமாக எழுஇவைத்தல் ஈலமென்று மார் 20வ௫, 
ஒங்களாகச் தேடியும், பிரதி உள்ளவர்கள் இர்நா.॥வரைச்கொடுழ் 
தார்களில்லை; அனால் இருச்செங்கோடு ஸ்ரீ rag பண்டி தா 

பிரதி 1. குமரமங்கலம் மகானன.ஆரீ ஆடு முக உபாத் இயாயா் 
பிரதி ஒன்று ௮௪ இரண்டு பிரதிகள் கிடைத்தன. முன்னையதஇில் 
இடையே சில செய்யுட்களில்லை. பின்னைய Bou 

ச ச ் உ . ௩ a i டுஞ் சகாப்தவருஷங்கள் சரியாக இருக்கவில்லை என்பது 

  

தற்பாலது, எழுது?வாரால் நேரவும் கூடும். பிர இகாணா 
. க fd டி ௩ 

தல்ரறவறையன்றென விடுந்நேன் என்ச. 

சமீப காலம்றுஈடஈக திறுப்பணிசகாயும் பிரகரக்சதே    
   

  

சன்று சில புத் நமான்கள் தண்டினார்சள். அவர்களில் 

மாக என நமை நண்பா Uf ore Dicer Toul day eum ட (0. 6 5 
etn me nap வெல்கம 

# Gégrs uM 132-139-263-264  § 90-91-196-198. 
@ 391-385 405), 

  

mmm a ee கப் 
 



[1] 

தினர்கள், இவ்வண்ணம் சிறிது எனக்கு மிருந்தமையால், செய் 

துள்ள திருப்பணியை ஈம்பத்தகும் அகாரம், காட்டினவைகளுக்கு 

மாத்திரம் கட்டலைக்கலித்துறையாகச்செப்து, இக்.நூலின் முன் 
போக்கை யனுசரித்து, இங்லிஷ் துனை சனமென மகுடமிட்டு, 
மாட்சிமிகுக்க ல தாம் ஜார்ஜ் சக்ர வாத்தியவர்கள் டில்லியில் 

நடத்திய மகுடதாரண வைபவக்காட்டியன்று, இச் தஇிருச்செங் 
கோட்டில் என்னால் எழுதிப்படிக்கலான 9-விஈத்தங்களையும் இக் 9 (69) 1. ட. தி uy ர 

அடனிணைக்துப் பஇப்பிக்சலானேன். இம்முயற்சியிலுள்ள குல் 
இங்குறைசவ் அன்னோர் எனச்கறிவிப்பினும், நல்ல பிரதிகளை 
,புடையவரா்கள் அவற்றை யனுப்பினும் அடுத்தபதிப்பில் இருத்தஇப் 
i Qyute nse or அன்ஜனோர்பா ல் என்றும் கவ்றி யறிந்தவலுமா 
சர 

வளை, 

உ... அுனரரி மாஜிஸல் இரட்டும், சொக்கராயன்பேட்டை மிட்டா 
ஐமீன்தாருமான ஸ்ரீமான் [4. தண்டிகைவேல கவுண்டரவர்கள், 

இந்நூல்ப் பதப்பித்ததற்குப் பொருஞதவி செய்தார்கள். 

ஏட்டுப்பிர இபிலிருந்து காகிதத்திலெமுதும் பொழுது உட 
னிருந்து உபகரித்தவர் திருச்செங்கோடு லோகல் போர்டு பாட 

சாலை உதவி போதகர் மகா.ஈ-ஸ்ரீ அர்த்தகாரி பிள்ளை. 

இங்கனம் பெருஞ் சிவ புண்ணியங்களை ஈடத்திய தர்மவான் 
நடைய இருப்பணி விவரங்கரரத் தீமிழுலக மறியுமாறு வெளி 

, திருப்பணியை எனக்களித்த ஸ்ரீ அர் ழ்த்காரிசரப்பெருமா 
திருவருளைச் இற்இுத்து வந்திக்கின்றேன், பம், 

       
த தா பிஷ் மா ர்கழி ச 17-2, ) இங்மனம், 

12-12-1918. தி. ௮. முத்துசாமிக்கோனார்.





a. 

Raytown. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

திருச்செ.ங்கோட்டுத், 

திருப்பணிமாலை 
w 

பாயிரம். 
eee 

விநாயகர் துதி: 

௮றுசர்ச்சழி நெடிலடி ஆடரியவிருத்தம், 

பூமேவு மொருகோடு செவியிரண்டு திருக்கருணைபொழிகண் 

மூன்று, மாமேவு காலுமறை முகபடவைக் கரச்களிற்றை வணக் 
கஞ் செப்வாம், தேமேவு ம£வரி யரனடியார் புரிதவமுஞ் றப் 
புங் காணச், கோமேவு திருப்பணிமா லையைச் தமிழாற் பாட, 
வரங்கொடுக்க வென்றே, 

வாழ்த்து, 

கலிவிருத்தம். 

ஆழி வெற்பு மகலமு Os 

வாழி வேத மழைமநு நீதியு 

மேழி மன்னுவி பூதிமெய்ஞ் ஞானடீ 

டூழி யூழி யுலகெங்கு மோங்கவே, (2) 

மெய்வி யாப சமயம் விளக்குக 

பொய் வியாப சமயம் புறம்புக 

சைவ ஞானமு௫் தானமு நீடுக 

தெய்வ மாமறை யோருஞ் சிறக்கவே, (3) 
௯௮-௫௫ஒந்டுடு வகை



2 

துதியும் அவையடக்கமும், 

டடக் 

அறுசீர்ச்சழிரெடிலடி ஆூரியவிருத்சம், 

புண்டரிகன் நிருமாலுங் கொற்றவையுந் தடவரவும் பூசை 
யேத்தும், மண்டலமெண் பணிமலையார்க் கன்பர்செயு் திருப்ப 
ணியாமாலை பாட£; கொண்டலெனக்க விவாணி தாணாரி கணபதி 
யார் குற்ற தீர்க்கத், தண்டமிழோர் பிழைபொறுக்கச் சண்முக 
ன செனைக்காக்கத்தக்க தாமால். (4) 

சீர்பயிலு மரவ௫ூரி் புமைபாகர் தமக்கடியார்செய்து போற்று 
மேர்பயிலுக் திருப்பணிமா லையைப்பாடும் படிதமியே னிசைச்த 

கேர்மை, கார்பயிலும் கடலேழு முலகேழுந் தலமேழுகங் கரத்தில் 
வாங்கப், பார்பயிலு மோரெறும்பு கர்வனென வுசைக்குமந்தப் 
படிய தாமால். (5) 

வேறு, 

பெற்றதாய் தந்தை யுற்றார் பிள்ளையின் மழலை வாக்கைக் 
குற்றமென் றிகழா ரின்பம் கொடுத்துள ம௫ூழ்ந்தே கேட்பர் 
சொற்றவ னாக வேரான் சொன்னபா மாலை தன்னை 
ஈற்றவர் ம௫ுழ்ச்சியாகு ஈன்றென ஈவிலுவாரே. (0) 

அருட்பணி யான கோதை யர்த்தரா ரீசர் பூசைத் 
திருப்பணி செய்து ஞானச் சிர்தைபெற்றவர்க்குத் தோன்றும் 

பொருப்பணி கனக மீது பூமிசை மாதர் மீது 

விருப்பணி வோரு மிந்நூல் மெய்ப்பொரு ளறிந்தி டாரே (7) 

வாசமு நீறு மேறு மதுமலாத் தும்பை யம்பொற் 

அசொடு சரும மேறுர் தொன்னட மிரு, யாட்டம் 
போசனங் கடுவு மேறும் புகழ்பெறு கோதை வாழும் 
சசருக் குரைத்த நாலொ டென்சொலு மேற லாமே (8)



3 

நூற்பயன், 

தருப்பணி மாலை தன்னைத் திறம்பெற ஈடத்தி னோகள 
விருப்பணி முனிவ ராவர் விண்ணவர்க் இறைவ ராவர் 
பொருப்பணி மாது மாவர் புண்டரீ கத்த னாவர் 
கருப்பணி மதனு மாவர் கந்தனு மாவ ரன்றே, (9) 

இீதறு தமிழ்சேர் கோதைத் திருப்பணி மாலை தன்னை 

ஒதினர் தாமு மின்ன முரையென வுரைத்த பேரும் 

மாதொரு பாகர் தம்மை வழுத்தினோர் பதமும் பெற்று 

பூதலம் புரப்பர் பின்லும் புரந்தர ராவ ரன்றே, (10) 

ஆக்கியோன். 

அண்டர்பணி பணிமலையா னாஇிசைவ மறையவர்கோ னாலம் 

பாயன், மண்டலமெண் ணேழுகரை காட்டுநம்பி யெனுகாம 

வரிசை யாளன், தண்டமிழைத் தெரிந்துணாந்த சதாவெபண் 
டி தகருணை தழைத்த மேகம், தெண்டிரையி னமுதெனவே 
திருப்பணிமா லைப்பனுவல் செப்பி னானே. (11) 

லையை வகை. 

ஸ்ரீ அர்த்தநாரீசுரர் ரபத்தியானம். 

ஆசிரிய விருத்தம், 

பொங்கரவ இரிமீது சேவதர்த் தத்திற் பொருக்துபக்சய 
மலர்மிசைப், பொற்பாட கப்பாத நாபுரல் ண்ணி புலம்புகுஞ் 
சிதபாதமும், வெக்கய முரித்தவுடையுங்கனகவாடையும் மேவு 
பணி யொட்டியானமும், மேலான தனபார முத்தரிக முபவீ£த 
மின்மணியு மக்கவடமும், ௮ம்கையுர கங்கதையு மாரகேயாமும் 
மணிகடப சரிபவளமும், அழகான தரிசனமு மங்கலிய சாசபட 
மருணகுண்டல குழைகளும், திம்கள்ணி வேணியுங் கொங்களக 
பாரமுந் தீயிரவி யிர் துவிழியுஞ், செல்வாயு முறுவலொடு நாகொ 
பரணமுஞ் ிந்தையிலிருச் தல்புரிவாம். (12)



A 

நாகாசல வேலர்துதி, 

Cag. 

குஞ்சிமுடிச்சிகை மகரகுண்டலமு ஈகைமுகமுக் குளிர்ந்த 
Carder, தஞ்சமெனவேலெடுத்த திருக்கரமுங் குக்குடங்கை 
தீரித்தசரும், மஞ்சணிறத்துலுடையு மணியணி பொற்பதக்க 
முத்து மாலமார்பும், செஞ்சரணத் இருவழகுந் திசழரவா சலக் 
குகனைச் சிந்தைசெய்வாம், (13) 

தலவாசதேய்வங்கள் ததி. 

வேறு, 

சீரணியுகாரி கணபதியை யழகாளையைத் இருவட்டவைக் 
கையோனைச், செங்கைவடிவேலனைக் கைலாசநாதனைத் தேவிபரி 
மள வல்லியைச், காரணிககொற்றவையை வயிரவனையையனைக் 
கருணை .பொழியழகம்மனைக், கடினவிரேசுரனை நல்லயனை மலை 
யடி.ச் கந்தனை விகாயகர்களைத், தாரணிதொழுந்திருச் செங்கோ 
டை முருகனைச் சங்கரியிடப்பாகனைத், தவமிகும் பஞ்சலிங்கே 
சமை மசேசரைச் சைவரைக் கவிவாணரை, யேரணியு மாதிேச 
வனை மலைகாவலரை யெக்தைபரிவாரமாரை, யெழிலான Gu Gaur 
ரை யுரவோரை யனைவோரை யிணையடி யிறைஞ்சல்புரிலாம்.(14) 

பன்னகமிரண்டு மிருமேருவெனவே கண பணங்களை விரித் 

தீமுடி மேல், பாலகரை வந்தியர்க்குதவுசிலையும் பஞ்ச பாண்டவ 

ரிருந்த குகையு க, தன்னிகரிலாத மோகிணிகஜமும் மாலயச் 

சைலோத கந்தருநிழல், தலமருவு காளிவரையு குசையனேசு 
முஞ் சஞ்சீவி மூலிவகையும், ஈன் னெறிபுரிந்த சவயோ௫களிடக் 
கஞம் ஞானமுனிவோர்சார லும், நற்2றலுடைந்தவரையுஞ் சகர 

கோபுரமு நா€சர் வேலர்பதியுக், தென்னுலவு நாககரி மாமமும 

சன்பூசை செய்தபெரியோரடிகளுர், திக்காயிரஞ்சுனை விசேட 

தீர்த்தங்களிவை சிையிலிருத்தல புரிவாம். (15)
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வாழ்த்து, 

திருவாழ்க கலைவாழ்க கெளரிவாழ்க 
தினந்தினமு மண்மடந்ழை சிறந்துவாழ்க 

குருவாழ்க பணிமஃயுக் குகனலும்வாழ்க 

கோதையுமைபாகர் திருக்கோயில்வாழ்ச 

தீருவாருமரசர் கரணிக்கர்வாழ்க 

தானமுடன் குரவோருந் தழைத்துவாழ்க 
மருவாருமகம்படிமைச் தளியுளோரும் 

வாயத்தசெல்குந் தருமே, வாழ்க வாழ்ச. (10) 

சீர்வாழ்க முனிவாழ்க தேவர்வாழ்க 

திருமாலு மலாயலுஞ் சறக்துவாழ்க 

பார்வாழ்க மலைவாழ்க பரவைவாழ்க 

பதினாஓ.புவன மண்டம்பலவும் வாழ்க 

ஊர்வாம்க வெழுகரைசன் னாடும்வாழ்க 

உயாந்திு பூந்துறை காட்டுக்குரியோர்வாழ்க 

ஏர்வாழ்க தருப்பணிசெய் தீடுவோர் வாழ்க 

எல்லவருந்தழைத்தேறி யினிதுவாழ்ச, (17) 

பாயிரமுற்றிற்று 

பூந்துறை நாட, 

பொன்னாடு புகழ்காடு பொன்னியு முத்தாகதியும் பொருந்துகாட, 
மின்னை வுடனாடுஞ் சங்கானாருமையுடனே மேவுகாடு, 
தென்னா வடகாடு குடராடு குணராடெண் டிசையும் போற்றும், 
தொன்னாடு வடிவேலர் மலடிசகட்கு மகவருள பூர் துறைகன்னாடே 

ஏரணியுஞ்சேரகிரிதனை மகவானானையைவிட் டெடுத்த சாடு 
சரணியுமறப்பளியி னம்மையுட.. னரனடனஞ் செய்தநா0
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நீரணியும் ஈண்ணாவினம்கமது மலராக நிறைந்தநாடு 
காரணிகர்கோதையுமையொருபாகர்காக்குமெழு கசைரன்னாடே, 

செந்திருவுல் கலைமாதும் பூரணியும் தனஈடனஞ் செய்தநாடு 
மர்தரமொப்பனையான பணிபலையீசரைத் தொழுது வாழுநாடு 
இந்திரனு மாலயனும் தேவர்களுக கோதையில்வர் தேத்துநாடு 
சுந்தரமாகய வேலருமைபாகர் மேவிய பூர் துறை ஈன்னாடே.(20) 

தென்மழையே பொழிகாபெணிமலையார்க் குபசாசஞ் செய் 
யுகாடு, பொன்மழையு மன்மழையும் கவிமழைக்கே யனவரதம் 
பொழிந் சாடு, மின்மழையா மெனமதவேள் கணைமமைக்கே பய 
ந்துமிக வேட்குகாடு, தொன்மழைபோற்் கருணைசெயு முமைபா 
கர் வரந்தருபூர் துறைஈன்னாடே. (21) 

திருச்சேங்கோட்டு மலை, 

குருக்கோடு நவமணியும் ஈவநிதியும் ஈவரசமும் சொழிக்குக் 
கோடு ஈக்கோடு சுரபியுஞ் சிந்தாமணியுக்தழைத்ததெய்வத் தரு யுஞ் சிக்தாமணியுக்தழைத்த 
தானமாமால், இருக்கோடு பலகலைக ளாகமங்கள் குரவோர்க 

ளிரைக்குக்கோடு, செருக்கோடு முமையரனைப் பிரியாமலினி 
திருக்கும் திருச்செங்கோடே. (22) 

பொன்கோடு மணிக்கோடு புகற்கோடு பனிக்கோடு புகலும் 
கோடு, மன்கோடு தரச்சுரபி தன்கோடு தனிற்கொணர்த்த வாரை 
யாமால், பன்காடு குலகோடு பலகோடு முலசோடு பரவுக்கோடு, 
தென்கோடு வடகோடு குடகோடு குணகோடெண் டிருச்செக் 
கோடே, (23) 

பூகமலைத் திடுசோலை சூழ்மேருகிரியிலுக்குப் போட்டியான 
பேசமலையண்டருலகம் புகுதற்கேணியெனப் பெற்றதாமால் 
மாகமலை வாணியன மாதுதின நடனமிடு மசமையான : 

சாகமலை நாகமலை நாகமலை தனிலினிய நாகமாமே, (24)
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CSTD Sut 

பூசகுமுங் கும்பகமும் ரேசகமும் பெறு தவமே பொருந்தியோதுந் 
தாரகமர்திரத்தில னாகம்பெற்றுமைவாழுக் தானமாமால் 
பாரகமுஞ்சூரகமு மூரகமு Genre ripen பழையஞானப் 

பபேரகமா மோசகமு மேரகமாமென விளக்கம் Gu we வரே, (25) 

வானளக்குக் கோபுரம் பொன்்மணியளக்கு மசழிரத மாட 
மேடை, தேனளக்குஞ்சோலை நெடுந்தெருவளக்கும் பலசலைகள் 
செல்வ்மேவு, மீனளக்கும் வயல்வாம்பு முத்தளக்குங் கதலியிலை 
வெய்யில்மூடும், கோனளக்கும் நீதிமின்னா் குணமளக்க மணம 
ளக்கு கோதையசே, (26) 

வண்டாடுத் காவின்மலை மிசையாடும் புபலுடனே மயிலுமா 
டும், தண்டாடுஞ் சோலைபழச்சேருடுக் தெருக்களிலைந் தருக்களா 
டும், கண்டாடு மிரப்போர்கள் கரமாடுமுன் வாலிக் கயல்களாடும், 
கொண்டாடு முமைபாகர் கொடியாடும் படியாடும் கோதையூரே. 

(27) 
செக்கமலத்தடக்களெனக் கொடியாடுமார்கொடியோதிமக், 

சளாடும், சங்கமலிவாணருக்குக் கலைமடைந்தை பணிவிடைகள் 
தாளேசெய்யும், அங்கமலிமன்னவர்முன் னூல்வழியேநீ திசெய் 
யத் தொடக்குலார்கள், கொக்கைய்ணைமடவார்க்கு மன் மதனே 
யேவல்செய்யும்சோதையூ?ர. (28) 

முத்திருச்கும்சகைநசையே மொழிபிருக்கும் சபஞ்சபமே 
மேனஞானச், சத்திருக்குககுகைகுகையே தவமிருக்கும் மசமச 

மேதானசிலம், ஒத்திருக்கும்மனை மனையே யொளியிருக்கும்மன 
மனமே ஒதியேறு, கொத்திருக்கும் புயம்புயமே குடியிருக்கும் 
படி யிருக்குக் கோதையூரே. (29) 

ஏடளக்குந்தொடைமடவா ரிடையளக்குக் அடி பெவருமின் 
பல்காணும், நாடளச்கும்கெறிபனு வனவிலளக்குக் கிளிகுயில்கள் 

ஈஈதமோதும், வீடளக்குந்தருமமொறி மெய்யளக்குங்கரங்கள்
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கொடைமேவு மானைக், கோடளக்கும்முலைமடவார் சொம்பளச்ச 
- ஈம்பளக்குங்கோதையூரே. (80) 

வடம்பயிலுமுரமுசமே மதன்பயிலும்மனமனமே வாணிபா 
கன், படம்பயிலும்மனைமளையே பயம்பயிலுக்குணங்குணமே பர 

தீ£த, கடம்பயிலுஞ் சபைசபையே ஈயம்பயிலுமிசையிசையே 
கா.தன்றேரில், குடம்பயிலு் கனங்கனமே குலம்பயிலஈலம்பயி 
அ௮ங்கோதையூரே. (31) 

ஆன்பொருந்துநக்காஞ்சி யலகுமுறியாறு தொப்பை யாறு 
வானி, மீன்பொருக்தும்காவேரி திருமணிழுத்தாநதிசூழ் மேரு 

வாமால், கான்பொருந்துங்கொல்லிபன் றி குருடி மலை பாலைமலை 
சஞ்சநாகம், கோன்பொருந்து மெழுகசைஈன்னாட்டி லுக்கு enue 

மாக் கோதையூசே, (32) 

சிலைவாழுங்கரத்தானாருமை பாதியெனம௫ழ்ந்து தேவதரீர்த்தத் 
தலைவாமும்பஞ்சவர்ணப் பிரகாசருளமேவுர் தானமாமால் 
மலைவாழுங்கவியுடைத்த மதுவாறுபனசுகழை மாவும்போத்துக், 
குலைலாழைசெமுந்தாளக்குடிலெடுத்து வி திவருங்கோதையூசே. 

ஒத்துவருகண்டகரை யுரம்பிளர் துகடலுதர முண்டுமீண்ட 
சத் திதானாரினியபஞ்சலிங்கம் பூசையெய்யுர்கானமாமால், முத் 

இதருகாகசரிமாயூங்கோளரவைமுறிர்துமீளக், சொத்தியெடுத் 
தே௩டித்து கொக்கரித்துவிளையாடும்கோதையூரே, (34) 

ஆரிய விருத்தம், 

பூமேவுகோதையுமைபாகர்தமை வேலரைப்பூசத் தபேர் கரு 

மையும், புண்ணியதிருப்பணிகளாடையாபாணஙக்கள் பூமாலைகந்த 
வனமும்), காமேவுசோலைபல வாவிகூபங்களுங் கமலமருவியவேர 

டையும், கன்னியர்கள் கடனமும் பதினெட்டுமேளமும் கானப் 

பிரபந்தசவியும், மாமேவுமாசிவைகாசியின் தீர்த்தமும் மாசபூசை 

பின் உபயமும்,மடமன்ன ௪த்திரமும் மறையவர்கடானமும் வண் 
மையர்ச்சகர் வரிசையும், கோமேவுமரவ௫ரி வர்தவந்தாள்முதந்
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மலைகாவலர். 

சினமிகுதுலுச்சர்வர் சரவசரிநோக்கிச் சிதைக்குர்வன PORT 

sar a 3a, திறல்வீ ரானவிமணன் ஒவணன்கரணை சேரிரல்க 

ணன்மூவரும், கனநீதியானகிரியைக்குகனையிசனைக் சண்?$மிகுத 

யமெய்தி3யே, காக்கவகையெண்ணியுமைபாகரைலணங்கிகற் சந்த 

னையுமனமுன்னியே, மனமுறுதியாகத் அதுக்கருடனமா்செய்து 

உலியகணடகபாவியை. வானுறவீடுத்தனர்கள்சேடகரியழியாத 

வகையபுரிநதனசாதலால், அனமிடமதானபணிமலையிசரிவர்சளு4* 

கரிதானவீபசொர்ச்கம், அ௮ன்புடனளித்தருள வவரசவகீரிகாவ 

« திரா ரமுற்றனர்களே. (43) 

  

   

   

    

  

    

   

3 பூவுலகில்மன்னவரனேகரரிபீடம்பொறுத்தமுடிபெற்றுததி 
, புவியாளூட்க பதியெனப்பெருமைபெற்றபேர் புகலிலெண் 

ணிலராகுமால், மேவுமருமாந்தாதி சக்ரவர்த்தகளோடு லிக்கரமா 
Besa ன, விசயவிரணியவன்ம மாயன் முதலாயினோர் வெற் 
தியீனைபி வுடராயன், காவுபுளையாண்மையழசார்£திமுறைவிறு த 

கீதிசெளர்யம்பஉம்,ச தீயலாசசமுறவுபொதையொப்புரவுவேக 

இவிரதஞ்சயகரப், நாவிரதமானமொழிபலசலைதெரிர்தசிவ 
மா னிபவானகுணபாய், காவலந்திவேறடர்த/சிருந்தலை சல்ல 
தமைபபுகலுவாம். | (49) 

இராயர்கள், 

வேறு, 

சந்திருவிரராயன் திருநரசிங்கராயன் 

சுந்தரானந்தராயன் சோமசூரியனாம்சாயன் 

ஐ்தருவன்னதான னருடருசொன்னதான 

னிந்திரன் தன்மசாய னெழில்புனைசொக்கசாயன், (50) 

மன்னியமானங்காத்தான் மருவி.பவிஷ்ணுராயன் 
தென்னுயர்கிருஷ்ணராயன் திகழ்விருபாக்ஷிராயன் 
கன்னியன் பானமல்லி கார்ச்சுனன் புஜபலேசன் 

exert Rison sates an a வேர்தனாமே (51)
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சாளுவராயன்கர்த்தி சதாசிவராயன் பூமி 

யாளுமச்சுதனககோமா னன்ன ச/ககழாயன் 

வேளெனும்ராமராயன் வீரியவசக்தராயன 

வாளுடையரசுநீதி மருவு 2வடசடபதீசன், (52) 

வடி வுறுமானைசொந்தி மருவுசீரக்சராயன் 

படிபெறுமனனாமன்னன் பரறுரமுலகெண்டிக்கும் 

முடிபெறுமுதல்வசாக முறைசெயுமாசாபசோதை 

. ப் . . * . ச ர 

கடிபெறுகுழலிபா கர் கைஈ்கரியக்கள்்சொல்வாம். (5 3) 

Cana. 

கைநத்தந்கோகைபாடி, நந்துலவு2மா௨மவ்கை யணிழமர்தேவ 

ளுங்குறிச்சிகோழிக்சால்கத்தக்தானு ஐ. முந் துதிருமங்கையுவன் 
செக்குகத்தம்முளசுமகாசாத்தபுரஞ் சூரப்பளளி, இர .தநகர்பதி 

லைஞ் BO F HGH (Th Lp ஏரகத்தார்படிக்காசரீம்ததாமே. (54) 

தருமராயன். 

வேறு, 

பன்னிரண் டருக்கோ CO BIS BUS OO DCI OSD oF தூ 

நன்னிஒம்புகழுஃபச்சைஈமபியைச்சிவிகையேத் 

இன்னிலமதிச்சவேதா னெழுகரைநாட்டுப்பட்டன் 

தன்னையும்விதிக்தானெககள் தயவுள தருமராயன் 

வாலராசன். 

இயலாகவேோர்ஈசல்சாசனத்துமிசை யேறிமணிமுடி சூடி யே, 
ஏசகசக்கிரமாகவம்புவிபுரக்கவரு மிறையான தழுமசாயன், கயவாக 
வாலராசன்றனக்கருளவே சாராபுரந்துருகமும், தானாளுகாளரவ 
இிரியீசருக்கதக தானமகளவிடுவித்தனன், பயனாமனேசுதருமங் 
களைஈடத்தினன் பணிமலையுமேசாருளால், பாக்கியயடைந்தனன் 
பாலகரையின்றனன் படிமீதுபுமழ்பெற்றனன், கியனானநர9ிங்க
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சரயநகரந்தன்னை விட்டனன்சுவமுறனன், மெய்ப்பொ ருளு 

ணாநசனன் ம்காதையபனன் புகொடூமேதினிவிளங்கனானே. (5 6) ர் ॥் 

* ® * உ 

கிருஷ்ணராயன். திரியம்பகவுடையார். 

வண்மைபெற! கலியுகசகாப்தமாயிரமிசை வழ ககுகானூறி 

றினுடனே, மருவுமுப்பத்துமாலான௫ிச் திரபானுவருடமதுகிருஷ் 

ணராயன், ஆ உண்மைபெறுதிரியம IT & குத வவம்மன் OST Ot BDL 

யர்கொங்னாகாட) வரட்டி உ ரககிரிமீ துவடசோபுரக்சல்வேலையோ 

டுமதிலுககண்டனன., & ண்மருவுதெப்பக்குள ஈமனதுமன்டபந்த 

வகுராயகமண்டபம், சற்கைசெவ்வாய்க்கிமமைசளிகைரசதக்க 

ரணி 1 ol Ay BT genes கண்மருவுகாட்சித, ஈதையுபெவுற் 6 தா வந்காரவன முப. SW LOCA AY Bi Bi 1h OD) UO bs Or LF 

வக கனமாக வேசெய்தனன்.  கம்பலுயர்சாமனிவர் திம்பீதான 

ன்பெரிய காராளன்மிசுவாழ்கவே, (57) 

வெண்பா, 

கம்பபுமமென்றொருலுர் கமபஈயி ஞர்தனது 

தம்பிபெய ராவொருவுர் தானபுமம - ௮பபுவியெண் 

பாட்டிமை யானி சித்ர cid oo 222) LOB REO a 

(2 ஈரட்டிலமைத் தானன்புகொண்டு, (58). 

ச தாசிவராயன்-ஜக்தேவு, ஈரசிங்கராமாஞ்சி. 

ஆூரியவிரு தம். 

     

. 'ரார்சகாப்த.த்திலா பரி or an po செல்கவெ மப்பத்துகற 

  

   

, கிரமானதுனமதிச்சித்திரைத் தங்களை ர் Ceri gD ORL 

Bool, பூராயபூர்வபட்சந் திங்களுக் தசமி பூசமாம்மேனாளி 

My புவியாள்சதாசிவமகாசாயர் ஜகதேவு பூபாலலுக்குதவவே, 
வீராகமப்பிரபுட நரசில்உராமாஞ்சி மிருகொக்குரா௨ாளுநாள், 

விப்ரகுலசர்வயன் தேவகாயாதிபன் வீராவனந்தபூபன, ஏரான 
  

ஃ மதியூயொன அப்பாஜி கே.டிச்கையுத்திசாலியான, கென்ன 
லிராமகருஷ்ணன் முதலியோர் இவர் சமூகத்துளோர். வீரப் ரதாப ஸ்ரீ 
கிருஷ்ணதேவமஹராஜன் என இவரைக்கூறுவர் இவர் ௮க்சக்கேசெய் 
துள்ள ஆலயத்திருப்பண்கள் பல, |
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ரெந்கோட்டில்மேவுஈயிலாயர்முன் எ ழிலானசற்கம்பமே, இன் 

பொடுநிறுத்தினன் கீர்த்திப்பிர சாபமது விமசேதளவுநிற்கவே, 

அங்கமிகுசேடசரிவடசோபுர ந்தனைச் துன்மதித்ைத் இச 

ளிற், சுந் தரம சாகவேசெக்கல்றிறைவேலையும்சூளிகையும்நிறைவேர் 

றினன், கங்கைமதியணிசசடயர்கயிலாயநாதர்கற் கம்பமழகுற 

காட்டினன், காசினிமதிக்கவெகுபூசனை புரிந்தனன் கனசவுரியம் 

பெற்றனன், இங்தெமடைந்துருகுமேழுகரைகாட தனை யியல்நீத 

முறைசெய்கனன், எதிரிட்டமன்னர்மணி மகுடம்பறித்தனன் 

இறைஞ்ெரைரட்சித்தனன், திங்கணிறைமுசசதாசிவராயனருள் 

மேவு £/தெகதேவுமூழும், செஞ்சொல்புளைஈசசங்கராமாஞ்சி சஜி 

  

தகம்திறழமையுடன் மிகலாழ்ககே, (0% 

களஞ்சியம் கிருஷ்ணய்யன் 

வேறு, 

மின்லுபொன் பணி வேலர்தாணூபுரம்வெள்ளியின் தடவேறும் 

தென்லுலாவிய திருஷிமாமண்டபச்சிறப்புமன்பொடுமேத்த 

பொன்னினாடையு, மமோகனமாலையும் புகட்பணிகரியார்க்கு 

ம்ன்னுசுல்கமும்களஞ்ியம்ர%ணயன் ம£ழ்க் இனிகளித் தாத 

காளிங்கராயன். 

வெண்பா, 

* லிங்க நாகமலை யர்த்தநாரீசுரர்க்குக் 

காலிக்கராயனெலுக்காராளன்--மாலில்க 

மென்றேமா மாந்தைறில மேழுமா வுக்கொடுத்தான் 

, ஈன்றே புகழாக னான், (62) 

  

த்து -ப௪, லிங்கம் -9ிவலில்கம், பசுப்போலும், சிவலிதசம் 
போலும் ே று ம்மலை,



மதுரைத்துரைத்தனம். 
—fo— 

-விசுவநாதநாய்க்கர். 

விருச்சம், 

வெத்றிநரபதிராய ரருளினாே லவிருதுபலவரிசையுடன் சேனை 
சூழக், கொறறவர்சள பணிக்திடவெண்டிசையும் போற்றச்கூடனகர் 
செளந்தரபண்டியனெப்பாகக், கற் மமலுமுறைவழியாச் செங்கோ 
லோச்சுங்காவலன் தட் சிணபூமிக்கடவுளாகி, நற்றவே மபுரிவிசுவ 
சோத ராயனநடத்துவித்த திருமமெலாரஈவிலுவாமே, | (63) | 

வேறு 

நகனமிருவிசுவகாகன் சாதலன்விரபூபன் 

, கனமிகு கிருஷ்ணபூபன் மருவியவிரபூபன் 
த மிகுமுத்துக்கருஷ்ணன் ௧ ந்தருள்முத்துவிரன 

, இனமிகுதிருமலந்தர னின்றருள்முத்துவிரன். (64) 
\ 
yas தீரவிசுவகாதச் சொக்கலிங்கேர்திரேசன் 

ழ் ௦8 திரிமன்னரேவ பர். துலகாண்டபேர்கள் 

இசர்திருவிளங்குங்கோதைத் தலத்திலேசெய்யப்பெற்ஜோர் 

    

    
   

*சர்திருப்பணிகளெல்லார் தயவுடன்சா ற்றுவாமே, (65) 

குருவப்பநாய்க்கர். 

யேறு. 

ன  இரமிகுசகாப்த்த மாயிரமைந்து நூற்றொன்று சேரவருவிசு 
சஜம், தேசதேசம்பரவு விரபூபதியுடைய சித்தமதுமகழவுல 

a முறைநெறிஈடத்தவருமானைவசவன்றந்த மூரத்தனியகுருவ 
மூபன் முடிமன்னர்பணிகட்டி கவலோடெழுகரை நாடுமுழுது. 
தோ. ரணமிட்டனன், கறையணிகளத்தர்பணிமலை யீசருக்கனிய 
கனமானவபிடேசமுங், கவினாடை திருமாலையழகுபுளை தீபமும் கட் 
டளைப்படிசெய்தனன், நிறைகருணைவளர் கட்டி, செய்தரதமோட் 
டினன்நேசமொடுபூசித்தனன் நீருழிகாலமளலா வெகு Bt i: இதனை 
நிலைபெற நிறுத் தின. (66) 

“e
e
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வேறு 

சீர்பெறமதுரைவீரன் ஜிருவுாமூ்செங்சசால் 

ஏர்பெறுகுநவபூபனியல் பெறுவிசுமுன்னா 7 
பேர்பெறுபார்த்திபார்தம பெரும்புவிதன்னையாண்டு 
பார்பெறுகோகையிசன் படித்தராஈடத் தினானே. (61) 

பள்ளியப்பன், 

வேறு 

வியவருடமூகலேன விகாரிவருடத்களவு விரராகல (முதலி 
யா£,மெச்சுமருகன்பள்ளி அருகம்புரந்கனன் Comoran செட்டி 

    

      

பால், தயவினுடனேமீள வீரபூபாலகன் தீர்தனுப்பிடவா கனன் 
தீமிழ்மேவு பள்சரியப்பன் விக்குருதிய! தியாத் கான் விசய. எஸ்்த்தி 
ண்டனன், இயலிலுடனேகொடி க்சமபமத மேற்றகடு மெழி 
சரகாவடம், ஏற்றருத்திராட்சமேற் கட் பெயசாரமு பினிஷ் 
பரிவட்டம், பயனுதவு குடபூசைபூமிதானஞ்சம் பளக்சொல்லை 
குளமானியம, பணிமல சதானீகருர்குசவி செய்தனன் படி ம்தில் 
Asa paca, (6%) 

வர 

  

    

  

   

  

   
   

    

  

சித்தம? ழஞசர்வ தாரியிற் கோதைத்தி நப்பணி 5$டந் pe 

வே, தென்மதுவாவிரபூபதியப்பணைப் படி Ross oaehluse ஞ் ் 

Lor ல், மெத்த முூணிவொடுபள்ளி யப்பமிபாலசன்விதரிவருச 

தய, மேவவரைசெய்தவனு நல்லதம்பிக் காங்க யனுமன து 

வே, ஓத்தவ ருகந்தபின் னேமுகரைகாடதனிலுள்ள பாள 

குண்மைபுடனுரைசெய்து பட்டய மமெழுதியே ெ யொட்பமத்ததி 

விக்சனன், நத்துலவுமே ம Lp Bon I நாட்டிபயமார்க்கமும் நடக்க en னி 

யேசெய்தனன், நாடனைவரைக்கொண்டு தாரைவார்பபித்தனச்க 

மையுடனீடெற வே. (69) 

கலிவிருத்தம், 

அடலுலுகோதைவை யாசிவிஇயுர் 

தடரதமிசையரன் றையல்பாகமும் 

வடிவளப மள வல்லி ST eM ALY LL 

படிகொமவிதித்கனன் பள்ளியப்பமன (70)
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YRIBM LCF Ly BOT Feat 
இருக்திகற்பணிமலை த் திருக்குராகிழல் 
விருந்தென நுசர்த்தினன் வேள்வியாளர்பால் 
பரிந்தினிசளிம்சனன் பள்ளியப்பனே. 

ஆவினெய்ச்தீபமு மழகுமாலையும் 
தாவினுக்கினியபோ சனமுநல்யே 
தேவெனப்பணிமலைச்சேயையிசளைப் 
பாவனைபுரிக்தனன் பள்ளியப்பனே- 

அ்கதம்பணிமலைத் தானிகர்க்கெலாஞ் 
சிர்தையினினைர்தன டிறந்தளித்தனன் 

புக்தியபிலன்னைதாய் போலுகர்கனன் 

பைந்தமிழ்ச திகுலன் பள்ளியப்பனே. 

் யபெண்பா. 

பாட்டிமையாங்கோதையுமை பாகருக்கேயேமுகரை 
காட்பெயமார்க்கம் நடத் தினான் - தாட் மையாம் 

பள்ளியப்பன் புண்ணியவான் பாத ர இகுலச்தோன் 

வள்ளியப்பன் போலொருமால் வந்து, 

அம்பொற்றே ரேறிவரு மர்த்தகா ரீசரர்ச்குச் 

செம்பொற் கிரீடர் திருச்குழையுங் - கும்பர் 

தனதளமும் பள்ளியப்பன் ருனே கொடுச்சான் 
மனதுளவன் கரராள மால். 

் கலிவிருத்தம். 

ந அ்துய/சதாக வ தேசிகன்கையிற் 

கன்னியசானமாக்கனகமைம்பது 

தன்னியல்சயவடன்றர் சனன்றமிழ்ப் 

பன்னியகோதையிற் பள்ளியப்பனே. 
பெண்பா. 

காரணிகர் கோதைக் கைலாய நாதர்முன்னே 

Fa ath) 1) மண்டபமுஞ் செய்தா Gor + cura ணியும் 

தொண்டைவள நாடன் துரைராயன் பள்ளியப்பன் 

மண்டலிகன் FUT ALY மன். 

(71) 

(72) 

(73) 

(74) 

(75) 

(70) 

(77)
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நாகாச்சேட்டி. 
வேறு, 

தாரணிபாவு, கே காதைக் தையலோர்பாதியார்க்கே 
சீரணிமகுட.ஞ்ரூட்டச் செம்பியன்காகாச்) சட்டி 
ஏரணிகனக * மாடை யிரிரு BU DEBS ZB 
காரணனெனவேபூசை ஈடத்தினன்ஈ-ன்மைபெற்றன். (7 8) 
மதுரைவாழ்மூதீதுவிரன் ம௫ழ்ந திடச்செங்கோலோச்சுஞ் 
சதுரனாம்காகாச்செட்டி தமிழிசையோதுகின்ற 

விதுரனாமாத;தநாரிபண்டி தன் மீதன்பாக 
குதிரையுங்குடையுந்தர்து கொல்லைமா னியமுமீ£தான். ௫ 9) 

காளத்தியப்ப. முதலி. 

விருத்தம். 
சய-மதல்விகாரியந்தம் தமிழ் O) தரிகிருஷ்ணபூபன் 
இபல்புளகாளகக்இக் தந்இடவர் மன்னன் 

ய (னுறங்கொங்குகாடு படைத்த ரசாளுகாஸில் 
வயணியைமகாதையார் க்கு மகாபடித்தரங்களிம்் கான். (80) 

அ்தணர்பரவுங்சோதை யர்த்தநாரிசர்தம்மை 

வக்தனைசெய்பைட்டு வத திரமனேகமீக் நு 
கொக்தணிதூபகல்ல கோவினெய்்பங்கந்தச் 

  

சந்தனங்கதம்பமெல்லாஞ் சாத்தினன்காளக.௬இ. 
அரவமாமலக்கே காளகத்இபூபதியன் பாகத் 
திருவிமாவஇிகபூசை திருப்பணியகேகதானம் 
பரிவுடனட...தஇத்கானும் பரிசனத்தவர்ச்கேயின்பட 
மருவினனூறுபொன்னும் வ pe ero poh arses. 

ஆபத்துக் காத்தாபிள்ளை. 
ப.ந௮சாரவரியாமாதி பராபவவருடமெட்டும் 
வெத்றிசேர்கிரு ஷ்ண பூபன் மேவ வாபத்றுக்காத்தான் 
கொதற்றவனருளினாலே கொங்குகாடாளும்காளில் 
உற் றவன்கோை தயா ருக்குபர் படி.த் Bu wear ts தான். (83) 

ee ee eee tee ee 

ழ் LOT eM, அரைவசாகனிலை_
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மன்னியகிருஷ்ணபூபன் OTF TING BIRR கான் 
தென்னுயர்கோஜைவாழுக் இருக்கபிலாயகாதர் 
சந்நிதிகாலசந்திதனக்கெனத் துத் இரத்தம் 
மன்னவன்கொடுத்தான்றக்கள் நாயகன் மூழத்தானே (61) 

ஆண்டியப்பன். 

சீர்புனைபிலவங்காதஇி இகழ்விரோ இக்ருஇயர்தம் 
பார்புனைமுத்துவிரன் பரிந்தளித்திடச்செவ்வரந் த 

சாபுனைகொங்குகாடாண் டி.டுகையிலாண்டியப்பன் ட 
தார்புனகோதையார்க்குத் தருமமேகடத் தினுனே . (85) 

அருடிருவட்டயானை யைங்கரன்கோயில்கண்டான் 
இருவளர்கைலாயர்க்குச் இறக்கமண்டபக்தொடுத் தான் 
பரிவுடன்காதையிசர் படி.த்தரமிகவுஞ்செய்தான் 
தருவெனவாண்டியப்பன் தனித் இனிதிருக்துவா ற்ந்தான்.(86) 

காளத்தியப்பமுதலி. 

பெரும்பரிதாபியாதி பிங்களவருடமட்டுஞ் 

இரம்பெறுமுத்துவீரன் சிறந்களித்திடவேசெங்கோல் 

அ௮ரும்பொருளுணர்காளத்தி யகிலமெண்கொங்குகாடு 

புரந்தனன்கோதையிசர் பூசனைமிசவுஞ்செய்தான். (87) 
ழா 

(வாசவன்முத்துவிரன் மர்இரிஈபினாுன் பாலன் 

தேசமெண்காளஹத்தி தென்கயிலாயஞார்க்குத் 

தூசடன்மாலை$ீப தூாபமோடங்காங்கங்கள் 

பூசனைபுரிர்துதெப்பம் பொருந்தியவிழாவுஞ்செய்தான். ( 88) 

திருச்குளஈந்தவானர் தஇகழொருதென்னந்தோப்பு 

கருக்குளபனையுமுச்சிக் கட்டளைவேலன்பள்ளி 

மருக்கொளுமடி சேர்கோதை வள்ளலுக்களித்தானொன்னார் 

வெருக்கொளப்பொருகாளக்கிவிண்ணவர்க்கை தயொப்பனான்,
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ஆசிரியவிருத்தம், 

தீவமிகுசகாத்தமோ ராயிரத்தைஞ் லு. தாவுமுப்பத தான 
Bat, சாகாரணத்தில் வருசித்திரையிலேோரகர் சன்னில்வருணன் 
றிசையினில், சிவனுமையிடத்தனுங் குகனும? ம்லெய்தியே தெப்ப 
7,த2மறியுடுபத், இருகாள்ஈடக்கவுந்தேவர்களி கூரவுஞ்சேவைமா 
ணிடர்காணவும், ஈவரசமெனப்பலரூ.நுகரமை றயவா்கடின நானபா 
னஞ்செய்யவும், நாதர்கயிலாயருக்கழகுதிருமஞ்சன ஈடக்கரன்னாள் 
மேழ்கவும், புவனமதினிதிபுனைமுத்துவிரன் னை துபுண்ணியமதாகியு 
தகப், புனல்வாவிகண்டனன் சத்இபுளை காதத பூபாலன்ஈன்மை 
பெறவே, (90) 

யெண்பா. 

அண்டான் நிருக்குளத்தைக் காளகத்தி கோதையிலே 

வண்டாடு சோலை மதுரேசன் - சகொண்டாடுங் 

கீர்த்திமுத்து விரனெனுங் கேள்விபர னானிலமுங் 
காத்தகர்த்தன் புண்ணியமா ௧, (91) 

வீராகவமுதலியார். 
விற்பனவிகாரியாண்டில் விரராகவபூபாலன் 

பற்பலருபயம்பாதி பாதிதன்னுபயமாகச் 

சற்பமாமலைமீே தற்தி தானபடிகட்டிவைக் தான் 

சிற்பரன்றனக்குநாலார் இருவிழாஈடத்தினானே. 

தண்டமிழ்முத்துவிரன் னதெனக்கோதையார்ச்கு 

  

விண்டலத்திறையொப்பான வி.ரராசவபூபாலன் 

புண்டரீகஞ்சேர்மேலைப் பூர் துறைராட்டு $ ரேகை 

யுண்டெனவளித்தான்பண்ணைக் கொருபணம்பயலாள்பா ௫ 

பள்ளியப்பன். 
சனமிகுதீர்த்தராயன் றம்பிரன்கச்செப்பன் 
மனமகிழின்பமான மை;.த்துனன்பள்ளியப்பன் 

இனமிகுசக்தைத்தோப்புமினியமண்டபமுண்டாககி 
கனமி: கும்பிள்ளையாருக் கண்டனன்நிருச்சங்கொட்டில் (94) 

  

இந்த: மண்டபத்தைப் 'படையாட்சிகள் பிரித்து தங்கள் மடத்த்ருகே 

்டக்குாாசலாகச் கட்டியுள்ளார்கள். & பரி,
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கரிபரியிடபஞ்சிங்கங் கனமயில்பூதஞ்சிம்புள் 
பரிவொடுபுட்பமேரு பதீதுடனெட்டுமேளம் 

விரிவுடனழூயம்மை விக்கிரகமுமுண்டாக்கி 
wtp many . mh es 6 . ச . மருவகாகையாரை மூழ்ச்தனன்பள்ளியப்பன், (95) 

எறமசேட்டி.. 

முத்துவீரப்பராயன் மொழியுமப்பணையினாலே 

எதிதலம்புக முங்கச்சி எறமசெட்டிப்பூபாலன் 

பத்திசேர்காளயுத்திமகற் பிர பவமட்டாண்டான் 
சிக்கமேம௫ழ்ந்துகோதைத் திருப்பணிஈடததினானே. (96) 

பங்காரம்மாள். 

கென்னணிவிசவகாதத் இருமலராயன்மேவ 

இந்கிலம்புரக்குங்கோமான் எறமசெட் டியார்தன்றேவி 

பொன்னணிவங்காரம்மன் புனைசரப்பணிமூச்குத்த 
மின்னணிகோகையிீசன் மேனியிற்சாச்இனளே. (97) 

கருத்தனார்கோதைவாமுக் கயிலாயகாதர்முன்னே 

நிருத்தமண்டபமுன்னாண்டினிகழ்த்தினகுதடுந்தாலும் 

உருத்திரோற்காரி தன்னிலுத்திம்போதிபாக்கல் 

திருத்தமாய்வங்காரம்மன்செய்தனளினிதுபெற்றாள். (98) 

- வெங்கடாத்திரி, 

கட்டளை ச்கலித் துறை. 

பார்மேவு கோதை யுமைபாகர் முன்னர்ப் பலகணியும் 

வார்மேவு மின்ப வடவாசற் கோபுர மஞ்சனமும் 

பேர்மேவு வர்க்க வகைப்பணி யாரப் பெருஞ்சறப்புஞ் 

சீர்மேவு மேத்து வளிவெங்க டாத்திரி செய்தனனே, (99) 

அடைக்கலங்காத்தன். 

மாலான கோதை யரவா சலம்வளர் வைரவர்ச்கு 

மேலான கோவிறு முன்மண் டபமு விளங்கவேதன்
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பாலாக வேகயி ஞத்தைதன் தம்பி பரேஇகோன் 
சிலா வடைக்கலம் தாத்தா னியற்றினன் தேக்குறவே. (100) 

சின்னநாகாச்சேட்டி. 

விருத்தம். 

செஞ்சொல்சோமுத்துவிரன் றிரூவும்பெத்ே னாருக் 

கெஞ்சமாசின்னகாகாச்செட்டி பாண்டீசஞர்ச்கு 

மிஞ்ச வேகோயில்கட்டி விளங்யெமார்தைத்தோப்பும் 

நஞ்சைமாகாலுங்கோதை காரிதாயகர்க்குத்தர்சான். 1 (101) 

முத்தியாலநாய்க்கன். 

£ீர்த்திசே்முத்துவிரன் இருபையேபெற்றோன்சச்சி 

போத்தயன்முத்தலேந்திரன் பொன்பணியரைஞாண்டன்னை 

சாத்தினன் கோதைவாழுக் தையலோர்பாகனார்பால் 

வாய்த்திடும்மகவைப்பெற்றான் மண்டலம்படைக்துவா ழ்ந்தான். । 

நாரணப்பன். 

ஏரணிமதனன்கச்9 எறமசெட்டி நாளில் 

காரணமிகுதி ருத்திரோற் காரியிந்கருணையாளான் 

காரணமகபன்கோதை நாமியோர்பாகனார்க்குச 

சீரணியினியமா௫த் இருவிமாஈடத்தினனே. (10௯ 

விருர்சகாத்தமாயிரமுமைஞ் நூற்றினொடு மேவுகாற்பத் 
தனில், வெற்றிருத்ரோற்காரிவருடத்து மாசியில், விளங்குமிரபுத ் 
தைர்தினில், கூருருமதுரைவருமுத் அவி ரன்மனதுகொண்டாட்வந் ௮ 
தீ சுமுகன் குலமிகுந்இடு மெறம செட்டி. மகழ்மைத்துனன் கொற்ற 
நாரணமபேன்) பேருனகோதைககர் மாசிரதவிதியும் பெருவிழா 
வைபோகமும், பின்னுமட நந்தவன வாவிகூவங்களும் பெருகுமம் 
புயவோடையும், மாராமலன்னமு மகேகதருமங்களு மகாபூசையஞ் 
செய்தனன்,மங்கையுமை பங்கர்வு வேலரருளால்மதுரை மன்னன் 
poops soar, (104)
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மைசூரார் துரைந்தனம். 
சிக்கதேதவராஜ-, 

வெணடா, 

பத்திரைசா முண்டிதர்த பாரவாம் பெற்றிடுசற் 

புத்தொனாப் பூலோகம் போ VIMO AS DIGS wt 

சிக்கதே வேர்திரயன் செங்கோடர் பூசனைக்குத் 
தக்கதே தந்தான் றனம் (118) 

விருத்தம். 

இண்டிறல் வீரன் சக்க தேவரா சேக் இரேசன் 
தண்டமிழ்க் கோதையார்க்குச் சர்வமானியமேதந்தான் 

கண்டர்கள் கண்டன் வெற்றிக் கத்இவாப் முனையினாலே 

மண்டல முழுதுங்கட்டி. மதுரையுங்கட்டினானே. (179) 

கட்டளை க்கலித் தறை. 

தீன் மண்டல மெலுங் கொங்கே ரகத்தண்ண ருள்பணிக்து 

தென்மண்டல முத்தமிழ்காடு சோ மழுஞ் செஞூதஞ்சை 

முன்மண் டலமுத்தரதேசங் கத முனையிற்சுட்டி 

நன்மண் டலம்புரந்தான்சிக்க சேவ ஈரேர்தரனே, (180) 

குமாரதளவாய். 

ஆடரியவிருத்சம், 

இண்டிறல் பெறுஞ் சக்க தேவப்பராசுடைய சிக்கமது களி 

௧ pe ar இிக்குவிசவும்புரி குமாரதளவாய் கொங்கு தென்முசர்தள 

1 ல்க bps 59 sr Bo eau A மணலிமுட்டாஞ் 

   BE மனந்தூரியும் கொல்லி மலைமகால 

end கடியும், கொண்டரவ$ூரியீசரைத் தரிசனஞ்செய்து கோவி 

ஒப்பனை வாங்கியே, கோஷ் தலச்சர்வமானிய மெனத்தக்து குண 

த, அரசா புண்ணியமாகவே யந்த மன்ன 
௩ ர ரு 

௮௧ பப் 

் a 6 
| மித்ர sil 
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முத்துவசவையன். 

மன மேவு நாகரி வடிவேலா பலியருகு வாங்கு படை முன் 

சரி மதில், மறலிவாசற்கதவு நிலைசாலடிப்படை மடப்பளித்தள 
விசைகளும், கனமேவு வையா நடைவீது கடைவாவி காளிகோ 

விற்பிரபலங், கயிலாய காதரறை இருமடப்பள்ளியொடு கவுரி 
மண்டப சுவ1களும், அனமேவு முமைபாகரணி திருக்குழையோலை 
யத்தமுக் தண்கிதரமு மகங்மெக பூசனைபடித்தரச் இரகாளி னதிக 
வையபோசங்களுக், தினமேவு தேவ ராசேஈஇர ஈராதிபதி சர்பெரு 
குமார தளவாய், சித்தமது ம௫ழ்மணிய முத்து வசவையன் றிருப் 
பணி புரிந்த இதுவே, (182) 

சீர்மேவுசலியுக சகாதீத மாயிரமீது சேருமைஞ் ஜாற்றின் 
மிசையே இரம்ின்ற தொண் ணூந்நினேழிலாகஈந்கஞ் இறந்த சன் 
னித்திங்களிற், பார்மேவு மி நபதுட ஜனொன்பதார் தேஇயின் பன்னு 

செளமியலாரமும், பத்திரைவிருத்இி3யே காத ச,தயமூம் பரிதனு 
நின மதனிற், ரூரமேவு சேவரா சடைய புண்ணிய Los Mug சுலக 

செளரியகுமார தளவாய் தன்மணிய முதீதுவச OUST OCT BD Fieve 

தீ சதுர நிவ்யலிங்சயன், ஏர்மேவு காக௫ரியாத்தகார்சருக் Bh (HEO LD 
மகாகொர்தளம், ஏழிலபெற வணிந்தனன் மைசூரில் வருமரச ரினி 

தூழி யுலகாளவே, (189) 

வெண்பா 

செம்மையுமை பாகர் திருக்குழையுர் ரிதன்னழூ 

யமமை திருக் கோயிலு முண் டாக்கனான்--௪ ம்மை 

யுடையான் வழியடிமை கொண்டனை, மான் 

படியாள் ரவணபூ பன், (184) 

மண்டலக்தொழுதே வராசய ஈரேந்திரன் மந்திரிருமாச தஏ 

வாய், வைத்து மணியம்புரியு முதீது வசவய்யனன் மனது on BD 

லிங்கயன், எண்டிசைவமுத்து பணிமலை வலருமைபாக) ரிதயம 
* 

களி-ர வே பினியவபிஷேசுகைவேத் இம a 

யாப ரணமுர், கண்ெவு தீபதாூபங்கல்விப்ஓ   
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நடனம் கானமுறவோர் பரிசனங்கள, ர்க்ணரன்ன கானமடபலகரும 
முக, சொண்ட லெனவுதவு மூசூரசசர் தமதுடைய குலவுபுண்ணிய 
மாகவே குற்றமறவே ஈடக்தினனினிது CS குவலய&தனில் 
வாழ்கவே, (188) 

கட்டளை க்கலிச் அறை, 

தண்டாடிகமு முதரமுறே BT OHS கடவுரமுங் 

சண்டாா ones GOD IF கோ தைக் கடவுறசகு 

உண ட்டார் yp ool ன்டுக்க 2 மதிவப்ப ராசனுபயமென்றே 

வண்டாடு மாலை புனைமார்பன் பற்க்து வரவையனே, (180) 

இலிங்கய்யன். 

அனந்குச் கன்னிபினாலே ம நாண்மிசை யம்புவியெண் 

வானர்க நாக மலை/ச (நஈ்கு மகரகுமை 

தான வாம குழை கொந்தள மிவை சாத்திவைத்தான் 
போனர்தருதஇவ்ய லிங்2யபூபன் புகழ்பெறவே, (187) 

ஆ?ரியவிருத்தம். 

மாதுலவு கலியுக சகாத்தமா யிரமீது வளருமைஞ் ன ற்று 
மிசையே, மன்னுதொண் ஹூார்றேழி லாகந்த. மகரம இ மருவு மூன் 
முந்தேதியின், போதுலவு சுக்கிரவாரமுூமதியமும் பெற்ற புனர்பூச 
நட்சத்திரம், புகலரியவுபகரண விஷ்கம்ப யோகமும் பொலிகும்ப ல 
க்கினமதனில், நீதிபுரிதேவரா சயனுபயமாகவே நில்பெறுகுமா ர 

தளவாய், நித்தம௫ழ் மதிமந்திரிமுத்துவச வையன்.ிகு நேயஇவ்விய 

லிங்கயன், கோதை வாழழகம்மை சந்கிதானர்தனைக் குலவுநிறை 

கலையாக்கினன், கொற்றவன்முதலாகவே வரசர்நீடூழி குவலயந்த 

.னில் வாழ்கவே. (188) 

இருமேவு மரவூரி புமைபாகர் வேலவர் திருப்பணி இறப் 
.பேறவே, தேவரச் கணர்சுரபி மழைநீதி யோங்கவே ஏெவசமயமீடே 

_ தவே, தருமேவு தேவராசய்யமிபலனுர் தளவாய் குமாரய்யனுஞ் 
சத்தியயாசகனை முத்துவச வையனுக் தயவிலகு லிங்கய்யனுங்,
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ப 
குருமேவு தானவதி காரசரணிக்கருங் குலவுபரிசனரீனை வருங் 

கோதைவள ககருள்ள குடிகளனைவோர்களுங் கொங்க லெழுகரை . 
நாடரும், மருமே௮ு மழகம்மை சர்கிசானத்தையா anes eu 
மெய்தியே, வரிசையுடனேயஇக செல்வமது பெற்றினிது வையகக் | ) 4 அத 
தனில் வாழ்கவே, (189) 

கலிவிருத்தம். 

காத்தலே புரிபணி கயிலை மிசனா் 

கோத்தலை யானிட கூட கேசரி 

பூத்தலைப் பட்டடை பொருந் அ பாச்கலும் 

ஏத்தலாய் முடித்தன னிலிங்க ராசனே. ப (190) 

Can. 

புனிபுக ஜாவமேருப் பொருப்பரன் தெற்குவாசற் 

றவமிகு காளியூர் சத்வ காண்டவ விலாசற் தன்னை 

கேயன் மொடுத்தவேலை கவிபுனை குமாரசாமிக் காங் 

ஈவமென லிங்கராச ஞாயகப்பத்தி செய்தான். (191) 

முத்துவசவையன். 

இரம்பெறு சிக்கதேவ ராசயன் சத்தமேவப் 
பரம்பரைத் தளவா யின்பம் பயில்குமாரய்யன் பாலின் 
உரம்பெ௮ கோதையார்க்கே வுயர்படித் சாம்சாலாண்டு 
வரம்பெறு மசவான் மாத்.து வச௫வைய னடத்தினானே, (198) 

கேம்பராசன். 
சீர்பெறு சிக்கதேவ ராசயன் சித்தமேவப் 
பேர்பெறு கெம்பராசன் பிங்கள வருடர்தன்னிற் 

ருர்பெறு கோதை யிசன் சர்நிதி றெப்புண்டாகூப் 

பார்பெறு கோதை யிரன் படித்தா நடத்தினனே, (199) 

தேசப்புடையார். 

வெண்பா. 

கொங்காங்க மாயெடுதன் கோதையரன் சந்நிதியை 
அங்காங்க. வைபோக மாச்கினான்-- அுங்கனெங்கள்
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போசரா சன்சமூகம் போலே கவிமொழிபஅுக் 
தேசராசய்ய ஈரேச் தரன், (194) 

நங்கைபால் வாழுமர்த்த நாரீச லிங்கருக்கே 

அங்கிபி தாம்பாமுண் டாக் /னான்-- துங்க 

விடையாளன் பா,மம் விளச்குமால் வெற்றிப் 

படை யாளன் தேசயபூ பன், (195) 

சட்டளை க்கலித் துறை, 

நடிக்கும் பதத்தர்த்த நாரிசருக்கு நலமுடனே 

வடிக்குங் கனகாங்கி பீதாம்பரம் பண்ணி வைத்தனனால் 
தடிக்கும் புகழ்சிக்க தேவப்ப ராசன் ஐருமமென்றே 
படிக்கின்ப மன்னவன் தேசப்ப பூபன் பலன்பெறவே. (196) 

வீரசேட்டி. 

விருத்தம், 
பருவசமனைய தேவரா சுடையார் பால்மதி மக்இரித்தலைமை, 

படைத்ததே சப்பராசயன் ஐனது பாரிசமாகவேதருகம், கிருவச 
யாகிலிங்கராசய்யன் கநெறிமனுமுறை நடத்தஇடுநாள் நீ 'இசேர்கோ 
தை யா்ததராரீசர் நித்தியகல்யாண சநநிதிக்சே, சருவமானியமாப் 
முழுப்படித்தரமுஞ் சகலமும்பட வெற்றிஈடத்இத், தானிகர்பெரி 
Curr பரிசனத்தவர்க்குந்தர்தை தாயளவுற வணைத்து, உருவ 
மதனன் சச்சிபம்பதிவாழ் உ்தமராசனீன்றெடுத்த, SPE HULLS Lp 
சேர் தேங் 9 கருணையுடையவன் விக கெடியே. (191) 

வேறு. 

தாரணிபுரக்கவரு தேவப்பராசுடைய தனது புண்ணியமாகவே 
தீருமதுரை தேசயன் ஐருலிங்கராசயன் முனுமப்பணைசெய்யவே 
சீரணியு மரவகிரியுமைபாகர் சர்நிதித்தெற்கு வாசலின்மண்டபர், 

wy 

: தேசலிங்கர் தருக்காமீசலிங்கப்ர இட்டை கோபு ரமஞ்சனம், ஏரணி 
பப மிடபமா பூரரசி தாங்ியு மினைய தயிஞசங்?யு, மெழிலானபூதமூ 

கவாகனஞ்சிவிகை யேந்து முத்துப்பந்தலுங், சாரணிகவைகாச 
உ தயிணை பெரியகற் கட்டிரண்டேரிவளமுங், கச்ரொசன் விர 

கண்ட்டி போசள்செய்த தனிஇருப்பணிகளிதுவே, (198) 
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| வ வெ்திதருகளியுக சகாத்தமாயிரம்து ங்கும், றோ நாற்னொன். 

ஜீனில், விருன தொருகாளயுத்தி மசாத் திங்கள் மேலுபிருபத்தா தி; 
னில், உற்றதிதிசத்தமிஈவா இரட்சத்திர (psig aeons ரவாரமும்,! : 

-யோகமது விருத்தியும் பவகாணைம் பெற்ற வுயர்மீனலக்னெமத: 

“னில், கொற்றமிகுதேவரா செம்தர நஈராதிபஇ குலவு சேசயமன்ன" 

வன், கொங்சிலுயர்சங்ககிரி துருகம்புரக்கு நாட்கோதைவ வருகயிலா். 

யா்தன், நற்றரறளமணியணி திருக்கோபுரக்கதவு ஈன்றாகநிலை வேற்றி 

-யே ஈட்டனன் புகழ்விர செட்டி யம்புவிமீது காடோறுமிகவாழ்க' 

வே. | (199) 

சட்டளைக்சலித் தறை, 

தலையான தேசய னா. “்காளயுத்தியிர ற் வறத்திங்களின்.. 
பஸல்யானகோதை கயிலாயர்சோபுர வாயிலுக்கு a 
இஸ்யான அம்பைக்ககவை யுண்டாக்க நிறுத் கலந்தான். 

கலையா க்சி ஒருவர 7 2 செட்டி. ப i ர் (300) 

  

" விருத்தம், 

ப் -சிக்கதேவரசுமேவத். G சயன மருகஞ்சமை ட ம் 

Quire Sanya ath. க்காள புத்தியிற். கோ தையார்க்கு”.. 
பக்கமாயங்கி பீதாம்பர கிதைவேற்.நியிர் ந்தான் 
தக்கமால், விரசெட்டி தழைத்தினி த உரயினானே, (௮1) 

| Prantl te ae வைகாடிம் ௦ சதெருவி.தி சென்மேல் 
மூலை, ay Tanto) x oar முகச்சபையை OU! LP BLOAT] வைத்தி சன்ற 

 வெவருங்காணத், தாரணியெண்டேவரசு தயவுள தேசயன்மணி 
யந்தானேசெய்டுங், Gif GOO வவதாரன் வீரசெட்டிமண்டபந்தான் 
கட்டினானே. . | (202) 

சீலமுடன் சத்தமும் GO TEM DY og அண்டு திரு Byer apt, 
மாலுமடங்கடறபரியுக் ே சமானா்திழு சேரும் வடிப்பமாகழ், தாலி 
மடங்கப்புரக்குர் தேவரசிஸ்ப மர் iB 1G சயாட்பான,,. ஞாலமட், a 

கீப்புமமும் விரசெட்தா aang BR He Oy Reno sar, (32. 
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தென்னுலவு குடையால வட்டமொடு பலவிஎரி சேருடி கொ 

டியாடையுஞ்,சேணுக்குடச்சுயம் மகரதோரணமாதி தேரலங்காரங் 

களும், மின்னுலவு பந்தவகை வாணவகை பட்டுவகை வெள்ளைசக்தி 

ரகாவியும், வெண்சாமரக்கள் - பல சாலிசல்லரிகள்பல விருதுபா 

வாடைலசையும், பொன்னுலவு ஈவமணிவிளங்கெ ௨ வடங்களும் பூம 

ரூவு வகை மாலையும், பொலிவுதரு நாகரி யுமைபாகர் வேலவர் 
புராண வேள்வியுமி துவெளாம், ஈன்னிலமதிச்சவரு தேவப்பராசய 
ஈீராதிபதி தருமமெனவே, ஈளினமுகதேசயன் மூழ்விரசெட்டி 
இரு காள் நடத் இனமகமையே, | (204) 

௮.ரவ௫ரி யீசர்வடி வேலவருமழெவே யங்கரங்கமுமாகவே 
அபிடேக நைவேத்தியங்கள் பணியார வகை யாயிரமணித்தீபமும், 

பரிவுபெறு ப Senn! வகையினுப சாரமும் பலமாச பூசைவகையும் 

பத்திபெறு கார்த்திகையி லிருலட்ச இபமும் பன்மமைமுழங்கு 
சபழும், விரிவு பெறு ருத்ராபிடேக மடதருமமும் மேவுசத்தரசா 
லையும், மேள தாளம் பரததேமு நிருத்தமும் மேன்பட ஈடத்திவரு 
மால், இருவளரு மார்பகன் றேவப்பராசயன் சத்தமது மகழ்தே 
சயன் செங்கோல் ஈடத்திவரு கச்சராசன்விர செட்டி செய்திடு 
சரிதையே, (208) 

குணமுள கெம்பராசன் கோதைவாம் குருக்கண் மாரை 
um duoc நெருங்க லோடிப் பருத்தி ராடனுகு வோரை 
மணமுடனமைக து நம்ப வலக்கரம் கொடுத்து விரன் 
பணிமலைப் பரனைப் பூசை பண்ணுவீரென்று வைத்தான்206 

தேசய அரை தாபித்த தேியீசரருக்கென்று 
பூசனை புரியக்கோதைப் பூசுரர் மனதுமேவ 
ஆசையுளளளவுக்தந்தே யமுதமு மளித்தெக்காளும் 
கேசமாய் விரசெட்டி நிலைபெற ஈடத்திஞனே. (207) 

வெண்பா 

வாங்குடனே சூரி மடலுங் குடை வி9ரி 

பாங்குடனே வெள்ளியிலே பாலித்தான்--தேங்குபுகம் 

ப 7
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சிக்கசே வப்பரசன் சீமான் நருமமென்றே 

பக்கமாய்ச் தேசயபூ பன் (308) 

விருத்தம் 
சாதி நாயக வெழுகரை நாடனைச் சதாசிவ குரவோனை 

வேத காயசக் குருகுலோத்.துங்கனை விரிவொடுபொருளீர்து 

கோதை நாயகர் பூசனைபுரிந்திடக் குருவெனவபிடேகம் 

நீதி காயகன் விரபூபதிபிலை நிறைவுத முடித்தானே. (209) 

கட்டளை ச்சலிச் துறை. 

- நிலமுள்ளமட்டும் புரக்கின்றதேவப்ப நீ இமன்னன் 
குலமுளள மட்டுந்தழைத்தேறுக் தேசயன் கோத்தஇரழும் 
பலமுளள மட்டும் பெருங்கோதை மேல்வைத்த;பட்சத் தினால் 
தலமுள்ள மட்டும் நினைப்போம் புகழுர் தருமமுமே, (210) 

சம்டோஜி-அருதிராஜ. 
செஞ்சொல் பெறுகலியுக சகாத்தமாயிரமீது சேருமறுநாற் 

றைர்தினிற, சீரானதுந்.தபிச் த இரைத்இங்களிழ் ெர்சசம்போஜி 
மபென், சஞ்சமெனவே ௮ருதிமன்னவனை வரவிடத் தனதுபுண் 
ணியமாகவே, சாப்பி யரனுக்குழுன்னுறு ரொமங்கள் சருவமா 
னியமாகவே, கஞ்சனெனமாலெனப்பூசனை புரிந்தனன் கனசங்ககரி 

துருகமும், கட்டிராதாபாரங்கட்டி மதுரைக்கரசர் கன; (ட்டமுங் 

கட்டினன், விஞ்சுபுகழரவகிரி மீசரிடதிருவிமா விடலபலெராய 

னும், மேன்மையொடு சொன்னபடி கெங்கோஜிழ்ப இ விரிவுற 

ஈடத்தினுனே. (211) 

அம்புவிபுரக்கவரு சம்போதி தருமமென வருதிபூபதி . மகிழ 
வே, அந்தணன்விட்டல பலோராயர் கெங்கோலி யன்புடனடத்து 
மெனவே, உம்பரதொழு மர்த்தகாரீசரிட சந்நதியை ,யுண்டாக 
வகைசெய்தனன், உயர்படிஈகடத்தினன் சர்வமானியமாக வூரனைத் 
அந்தந்தனன், சம்பமெனவே குரவர் தானீகர் பரிசனர்கள்' ௪.தர் 
மழைவலோர் யாவருஞ், .சந்தோடமாகவே” தாப்சர்தைபோல்
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வந்து சகல வரிசைகளுதவினன், ஈம்பின சனங்கடனை கனருய் 
டத்திரனன் நாலுமறையோது சிபுணன, காகரிகன்புசழ் விமோசி 
கோவிந்தர் சானிலந்தனில் வாழ்கவே, (212) 

வீமோஜி பண்டிதர். 

பொங்கரவ இிரியர்த்தராரீசர் சக்திப் பூசனை இருப்பணிக 
ளும், புகலரிய ரூத்சிராபிடேக கட்டளைகளும் பொன்னிசஈதியுதசங் 
களும், தெங்குலவு பலசோலை வாவிகூவங்சளுக் தெருவிதி முகபத் 
இரமுஞ், கெரகோபுரம் மகாமடமன்ன சத்திரமுந் இருவிழாவை 
போகமும், மங்களகரங்களொடு இனமாசவுற்சவமு மகரதோரண 
வாசலும் மன்னுனெபூசை பதினுறினுபசார(ம மருவுபலபல தரும 

மும், கொங்குலவு சம்போஜி கருமமெனவே வரிதிகோமாலுரைத் 

தபடியே, குணமருவு கெங்கோதி மனமருவு விமோஜி கொற்றவ 
னடத்்தனொனே. (219) 

தாரணிபுரக்கவரு சம்போஜி மன்னவன் றனது. புண்ணியமா 
கவே. சர்ப்பகரி யீசருக்கருஇி மாபூபதி: சந்த்ர காவிச்சரிகையும், 
ஏர்பெறுபுயாசலன் விட்டலபலேராய.ஸியல் சநஇரகாவிகரிகை, 

எண்டிசைமதித்த சந்தோஜியொரு, அலொடை. யின்பமுடனேதர் 

தீனன், காரணிக வவதார கோகிந்தவீமோச கட்டுவர்ணத்துக 
னுடன் கம்பியிருசேலையும் கனகப்பதக்கமுள் கன துராயுந்தக்தனன், 
வாரணியுமுமைபாகர்.சோமசுக்செவார மருவு படி.வில்வார்ச்சளை , 
மகிழ்வுற ஈடத்தினன் பிறையாயி தொழுது மைந்தரொடு, மிக 
வாழ்கவே. (214. 

நந்தியாதீபச்தூப நடத் இவா த் தியங்கள் வெத 

சந்தியில் மூன்றுநாறு தபமுந்தயவாயேற்றி 
Yom ow ம௫ழ்வீமோசி பூசை? ரெட்டுங்கோதை 

யெர்தையார் தமக்கன்பாக வியல்பொடு ஈடத்தனானே. (225). 

சட்டளைக்கலித் துறை, 

திருகாடனாகிய சம்போஜிராஜன் நருமமென்றே.. 
குரு காடனாமெங்கள் விமோச பண்டிதன் கோதையிலே
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ஒருநாளு மில்லை யெனவா வணிபிலுயர்பெரிய 

திருமா ணடத்திவைத் தான்மூன் அலகமுஞ் சத்திக்கவே, (216) 

பரிமள வல்லி பாத பாடகஞ் சிலம்புபட்டம் 

புருவ நேத்திரங்கிரீடம் புகழ வுண்டாக்கியிந்து 

முருகவேள் கயிலாயப்பர் முகமுறு பட்டஞ்சாத்தி 

மருவுவீமோசி மன்னன் மைர்தர்களுடனே வாழ்ந்தான். (917) 

கண்டோஜி. 

| கோதையானுக்ரேண்டபிசேக சலசமுக்குலவுகண்டிகை யொ 
ன்றுடன், குழிவுறுபடிக்கமொரு நாலுமுத்தட்டமும் கொண்டுபரி 

வொடுதந்தனன், மா.துலவுபரிவட்ட வகைதிரைச்சலையும் ates 

யுடனேதந்தனன், மன்னிரத முட்டியுங்கட்டி. யேதினபூசைமாச 
பூசையுமேத்தினன், நீதியொடுகுரவோர்கள் மறையோர்கள் தானீ 
கர் கிரைபரிசனத்தாரையும் நேசமுடனேயினிது சம்பளஞ்சாதம் 

-கள் நிறைவேற வருள்செய்தனன், வேதியர் குலோதயன் : கெக் 
கோதிராயனன் மேவுமணியஞ்செய்யுகாள், விறுபுனைசாமரசு கண் 

டோஜதி மன்னவன் மேதினியின் மிகவாழ்கவே, (218) 

வாசவனெப்பனையானோன் கெங்கோஜிபாற்கரயன் மன துமே 
வப், சுரர் தன்குலஇலகன் சாமரசுகண்டோதி புகழ்செங்கோட்டில் 
ஈசருக்குத்திருப்பணியுந் திருகாளும் படித்தரமுமேற்றமாக, நேச 
முூடனேடடச்தித் தருமமுடன் புகழை நிலை நிறுத்இனானே, (219) 

$ 

கட்டளை -சலிப்பா, 

சீர்பொருந்திய செங்கோடையிசனார் சித்தமேவு திருப்பணி 
மாலையைப், பார்பொருந்து சதாசிவபண்டி தன் பாடி யென்றும்படி த் 
இடத்தக்கதாப், ஏர்பொருர்தியசம்பளமாறுபொன் னிரண்டுசாதம 
பூபமுங்கூடவே, தார் பொருக்தியவீமோ௫ பண்டிதன் ரூனளித்த 
எ னீடழிவாழ்கவே, (220)
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வெண்பா, . 

கட்செவிக்கி ரீசருக்குக் காலசந்இிக் கட்டளையும் 
பட்சமுடன் பாலூற்றும் பண்ணவே--தச்சகனும் 
பங்கயஞ்சேர்விமோசி பண்டிதரா யன்பரிவாய் 
தன்கையிலே தந்தான் றனம். (221) 

பேரியயன், 

| ௫ிரியலிருத்தம், 

| ச 'ர்மேவுகலியுக சகா, க்கமாயிரமீது Ce Gung on ber: ரினிற், 

செல்லுருத்ரோற்காரி, கார்த்திகைத் ;இங்களிற். தேதியொருபதினெ 
ட்டிலே, ஏர்மேவு மாதிவாரந்தசமி கூடிவரு மெழிலுத்திரட்டாதி 
நாள, ஏரகங்கயிலாயர் பலிபீடமும் குதடுிமின்பமொடு தாபித்தனன், 
தார்மேவுகெக்கோஜி பாத்கரன் மனமேவுதயவுவீ மோதி மென, 
தாரணிபுரச்சவரு , சாஜனை வரும்மழ சைவகுருகுலசேகரன், 
பார்மேவு புகழர்த்தநாரீச பண்டி தன் பரிவுபெறுதெய்வராயசம், 

பாலனெனுகாயகர்தந்த பெரியய்யபூ பதிதரும மீடேறவே. (292) 

கட்டளை ச்சலிப்ப., 

சைலசேகரன் செங்கோடையாதிபன் ருணுவாமர்த்தநா?௪ 

பண்டிதன், தெய்வராயக மன்பான நகாயகஞ்செல்வனான பெரியய 

பூபதி, மெய்வியாபர் கயிலாயசந்நதி மேவபத்திர பீடங்குரடுதான் 

கைவியாபதனங்கொண்டு கட்டினன் காசிபன்குல நீடூழிவாழ்கவே, 

மரிராஜன். 

இரமருவு கலியுசசகாத்தமாயிரமீது சேருமைஞ்னு ற்றினு 

'டனே, செல்வருடமுப்பதஇின் மேல் சாவதாரியிற் சிங்கமா தந்தன்னி 

லே, ஏர்மருவுமுப்பச்தொராந்தேதி பூசமு மின்பமங்கள வாரமும் 

எழில்பெறு துவாதச கவுலவஞ்வயோக மேற்றகாள் செங்கோட் 
டிலே, அர்மருவுசெஞ்சடைக் கைலாசராசே ராதித்த ராதியாக, 

அ.திகேசவா் வரையி லஷ்டபந்தனமிக்க வன்புடன் செய்வித்த 
னன, பார்மருவு சர்த்திபுனை கண்டீர்வரரசய்ய பார்த்திபன் ஐரும
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மெனவே, பஞ்சவர்சகாயனா$ய கவுடராஜனருள் பாலகன்மரியேந் 
இரனே, (224) 

செப்புஞ்சசா ததத்தி லாயிரக்தைஞ் தாறு சேருமுப்பத்தொன் 
தினித், திகழும்விசோ திபிழ் சித்திரைத் திங்களிழ் றஹேதியொருபதி 
னெட்டிலே, வைப்புந்றவெள்ளியுக் தரிதிகையுடனனுசமும் வரி 
சைபெறுமேனாளிலே, மன்னவன்கண்டீர்வ ஈரசராசேர்திர மபோ 
லனருளசெயயவே, யப்பணையிலிரு நூறு முக தூறுபொன்னுடனைஞ் 
Sr DAM KA Su, தயிரம்பொன் னுக்கு மர்த்தநாரீசருக்கதிக 
பூசனைசெய்தனன் ’ இப்புவிபுளோர்பரவு சங்ககிரிதன்னிலே யியலரசு 

பு.ரியுகாளில் இன்பமிகு செளடையன் கற்பபரி பாலகனிக்திர தீரூம 
ரிராஜனே, | (224) 

இருமருவுகளியுக சகாத்தமாயிரமீது சேருமைஞ்ணுத்தினு 
டனே, செல்வருடமுப்பதுட ஜஞொன்பதேர்விளம்பியிழ். சேட்டமா 
சந்தன்னிலே,குருமருவுதே இ.ப.தினைந்தில் வெள்ளிக்ழெழைகுலவிய 
துவாதபெசாள், கோதையம்பஇயில்வாழ் கைலாயகாதரிட கோபுரந் 
தனைமுடித்தான்,தருமருவுகிதியங்கள் ச தருபாயத் இலுந் தானாகவே 
பிர்தனன், தாம்பிரக்கலச,த்தின்மேற் பொன்ப்சியதன்மீது தாபனஞ் 
செய்வித்தனன், மருமருவு மகசூரில் வாழ்கருஷ்ணராசேந்தர மட 
பாலகன்றருமமாய், மன்னுபுகழ் செளடையன் கற்பபரிபாலகன் மரி 
ராசமபொலனே, (220) 

கட்ட ளைககலித் துறை, 

மாகனம்பெற்ற மரிராசபூபன் மனதுமெச்ச 
நாகரிகம் பெறு மாவருணுத்திரி ஈல்குமைந்தன். 
கோகாகப்புய னப்பயபூபன் குணமூடனே 

மோகனமாலை தரித்தான்செங் கோட்டு முதல்வருக்கே, 927 

யோகா திபர்தொழு காசசனார்தம் முளமகிழ 

நாகாபரணக் தனை த்தரித்தான் ரெ நண்டைசாடன் மிக்கத் 

இயாகா இபனெங்கள் ஈல்லூருத் தண்டி தெரிக்தளித்த 

வாகான! த இ கனகசபையெனு மன்னவனே. (228)
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ஆூரியவிருத்தம். 

செப்புஞ் சகாத்தத்தி லாயிரத்தறு நாறு சேருகாற்பத்தெட் 
ட.ன்மேற், செல்லாண்டு பிலவங்க விடபமதிரடைபெறுந்தேதி யிரு 
பத்துமூன்றின், மெய்ப்புத்த சோமவாரஞ்ச.தர்.ந்தயொடு விசாக 
ஈகூத்.ர இனமும், மேவுசிவயோகமுங் கோசவாகரணமும் மென்டிங்க 
லக்னமதனில், ௮ப்பர்தென் கைலாயவரையென்னும் நர்கசிரியா த் 
தீகாரீசுரர்க்கே, ஆனதொரு பெரீயரதமுண்டாக்9 யுற்சவம் மன் 
புடன் முன்செயதனன், ஒப்பமிகுமைசூரில் வாழ்கிருஷ்ணராஜேர் 
தீரவ்டையர் புண்ணியமாகவே, உல்லள்ளி வாழ்சென்ன ராசூக் 
கேந்தஇரன் உலகுதனின் மேன்மைபெறவே, (229) 

பெரியயன். ர 

சட்டளைக்சலிப்பா. 

செஞ்சொல் சேரர்த்த காரிசபண்டிதன் தெப்வகாயகமன்பா 
னகாயகர், தஞ்சமான பெரியயப்பதி சர்ப்பயவெற்பின் திருப்பணி 
மாலையை, விஞ்சைமன்னர் சபைக்கரங்கேற்றியே மேவுமுப்பழஞ் 
சம்பளஞ்சாதமும், ௮அஞ்சலாக வரிசையுந்தந்தன ஞயிரம்.ழறை 
சண்டேமிருக்சவே (250) 

குருக்கள் சீனிவாசயன், 

விருத்தம். 

சை௫ிகாமணி மறையோனாலம்பாயர் தழைக்கவந்தோன் 

சவிவிதுரன் ருனசோமன், றெய்வசிசாமணிச்கு ரவனுதவுபாலன் 

சீனிவாசயமூபன் நிருச்செங்சோ.்டில், ல வர்சகாயலு:ச்கு வட 

கடலாம்பாலூற் நதனை விரிவாச்கிவைத்துப் படி.யுங்கட்டி; கைவ௪ 

காஞ்சனம் கொடுத்துப் பரற்குமாகக் கிவமுத*தானபலன் கைக் 

கொண்டானே, (23 1) 

முதிருமாமறைக்கோதையம் பதிவாழ் முச்கணீசரனார்க்குச் 

சதுரனாகய சொக்கலிங்கேர்திரன் றனது புண்ணியமாக 

ஷி.த.ரனாகிய சீனிவாசயன் றமிழ்வித்தையன்பொடு காடி, ட 

மதுரைகாயகன் மாந்தையிலொருபது மாநிலந்தந்தானே. (232)
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வீமோசி, 

ஆசிரியவிருத்தம். 

பூமேவு கலியுகசகாத்த மாயிரமீது போந்தவறு நா.ற்றேழினிற் 
'பொலிவுதருரக்தாக்ஷி மிதுனமா தநதனிற் புண்ணியமுதற்றே தியின், 
மாமேவு சுக்கிரவாரர்துவாதசயோடு மன்னுமசுப்இசுகர்மம், வள 
மானகவுலவந்தனு சுபலக்கினமான மங்களமுகூர்த்தத்திலே,கோமே 

வுசம்போஜி விட்டலபலேராயர் குலவுகெங்கோஜி மகிமுற், கோ 

விர்தவீமோஜி தனதுபயமாகவே கோதைமாககரில்வாமுர், தே 
ேெ /கயிலாயகாதரொரு பாகமுறை தேவிபரிமளவல்லியார், சிர 
bal 'சசிதக்கிரிடந்தரித்தனன் செகமீது மிகவாழ்கவே, (9889) 

இராமச்சந்திர ராயக்கன். 

அலைமேவு சடையருமை யொருபாகர் கோதைநகரனதான 
மடதருமமும், ௮பிடேக்சந்தனம் பொன்னிஈஇமஞ்சன மழுதுபடி. 
யைந்துகுறுணி, கலமேவுதயிர்கறி யமுதத்தியான மொடுகந்தவ் 

| னமுங்கூபமும், நடனதாண்டவர் நாபுரந்கவரி துலொடைகல்ல 
கார்தீதிகைதபமும், நிலமேவு சோழ இந்தாமணியிலே யைந்து 
நெடியபுல்லூசைந்துமா, நிகழுகாட்டா மங்கையோடு முகவைக்து 
மாநீதியருவஷரைந்துமா, பலமான தாசயூர் தனிலைந்துமாகிலம் பக 
ருபயமார்க்க வரிசை, பத்தியடனே ஈடத்தினன் TN DF EG BIT Ly 
பதிமனை தழைத்தேறவே, (2 34) 

மாதுசேர்புயன் ராமசந்திரன்பணி மலைவாழ் 

நாதனூாமடம் பூசை ஈந்தாவன நடக்க 

நீதியாயிலுப் பைக்குளம் பூதனேரியையும் 
ஈ.தல்செய்தனன் கோனயம்பதிவரு மிறையே, (235) 

சின்னப்ப நாய்க்கன். 

ஆசிரியவிருச்சம். 
திருமருவு மரவகரி மீசருக்கமுதபடி தினமூமொருபது கறி 

களுஞ், சிறுபயறு திருமாலை காவேரிமஞ்சனந் இகழடைக்காயுமி 
லையு், தருமருவு தோணிமட மனதான . மண்டபந்தங்கு மன்னத்
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அவசமுஞ், சைவமடகரக்தவன தண்கூபமண்டபர் தன்னிலா வணி 

மூலமும், மருமருவு மாசிவையாடியில் விழாவினிய மண்டபப்படி, 

பூசையும், மன்னுசங்9ரமபாரி மீவட்டைதீபாவளியில் வடிவானபரி 

வட்டமுவ் குருமருவ வந்தியாபாடாண திபமுங் கோவிலுட்பல 

திபமுங், கோகனசவாவிசெறி இனசை வரு கிருஷ்ணயன் குலவு 
சின்னயனுபயமே, (2.36) 

பெத்தய்யன், 

ம்ம @ 

  

செப்புஞ் சகாத்தமாயிரமீது தானூறு செல்லுமிருபத்ி 

னிம் ஜிரமான பரிதாபி வருடமகரத்திங்கள் தேதிமுதலான சனி 

யும், வைப்புற பஞ்சமிபு மீனலக்னெமான வரிசைதருமேனாளி 

னில், மணிபமோவப்பனி௰ வர்தியை யகற்றியதி மன்னனுத்தார 

முடனே, அப்பருப ரர்த்தகாரீசரிட பூசையாலம் பாயர்காசபரை 
யும், ௮ழகானகளிகை தஇிருமேனிகாவலரினிய சானசெக்குர்தரு 

டனே, சர்ப்ப கோதைககர் தாபித்தனன் செவ்டுபெழ்றயன் 

றினசையதிபன், சஈ இிராஇத்தர்வரை இக்குவிஜயஞ்செய்து சாரணி 

யின்மிகவாழ்கவே. (237) 

கோண்டமராசன், 

ஒண்டொடி செர்திருத்தினசை இருஷ்ணயன்சின் னயனுடை 
யவுபயமாக, மண்டலசெண்புகழேறு குரசோதிதுலாமாதகல்ல வரி 
சையாகத, தண்டமிழ்சேர் கோதையுமைபாகருக்குச் இருநாளிம் 

சாந்துசாதரச், கொண்டம ராசயனினிய வெள்ளியின் கண்ணி 
பண்ணிக்கொடுப்பித்தானே, (295) 

வெண்பா, 

காககிரிக் கேழுகரை காட்டுபய மார்க்கவரி 

ஈகவகைக் கொப்பமெழுஇனன்--பேகனெனுக் 

துனனுபுகழ்ப் பள்ளியப்பன் சொற்படிக்குத் தென்றினசைப் 
பன்னுசமிழ்ப் பெற்றய பூபன். (239) | |
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குமார்சாமி முதலியார். 

ஆடரியவிருத்தம். 

.... நன்மைபெறு கலியுகசகாத்தமாயிரமிசை நடச்குமைஞ் தூ றீ 
றினுடனே, ஈலமானதொண்ணாற்ரொடொன்று லேகமகர நாகர்ருப 
துடஞறினிற், நென்மருவுதிரவாரமுஞ் சதயமும் பெற்றதிரிதிகை 
பரியாயோகமுஞ், சீரானவாலமும் விடபலக்கனமாஞ் சிறந்ததொரு 

மேனாளினில், மன்முறைமை புரிவளவன் மாவையாட்கொண்டவன் 

ம௫ழ்குமாரச் சுவாமி, வளரரவ இரிமேலைவாய்தல்வட பாரிசம் 
வருவிசுவதாதர் தமையும், இம்மையில்வரந்தருவி சாலாட்டியும் 
பலியுமினிய கணபதஇரர்தியு மியைபிசனொடு பிர திட்டை செய்தனன் 
பிறையா யிரர்தொழுதுமிகவாழ்கவே, (240) 

கட்டளை க்கலித் துறை, 

லைகர் தையிரு பத்தாறின் Los Bem கிழமையன்று 

மேலக வாய்தல் வடவரு கேவிசு வேசுரரை 

மாலகஞ் செய்தருச் சித்தா னரவ மலைமிசைபூ 

பாலகன் மாவைக் குமாரச் சுவாமி பலன்பெறவே, (241) 

ஆடூரியவிருத்தம். 

பணிமலையில்' வேலருமை பாகர்விசவேசுரர் படித்தரஈடந்து 

வரவே, பரிவினெடு வெண்கலக்ணெறு நாற்பாங்செல்லை படியா தி 
பொத்தலூரும், மணிகுலவு குண்டுக்கல் மகமையெழுகரை நாட்டு 
மகமை மேல்கரைமகமையும் வாங்கல்கில மாறுமா வும்பட்டயந்த 

னை வரைக்துகல்வெட்டுமெழுஇ, ௮ணிதவச நித்திச *னுக்குதவி 

வ.துவைபுட னாசாரியபிடேசமும், ௮ரவ௫ரி தனிலோதவார் சம்ப 

ளக்சிகால்லை யனதானமடதருமமுங், கணிதிரமதான பரதேூமுத் 

திரையினதிகாரமொடு தாபித்தனன், காரணிகமாவைக் குமாரசா 

மிச்துலரக் காராளகுல$ீபமே,. (242) 

அ ரவூரி யிசருக்கமு துபடி யனுதினமுமையைந்து மேழுதளி 

கை யானச 'குறிபயறபடி பாவினெய்பழம் வெல்ல மருமடைக்காயுமி 

% ஒரு சட்டளைப்பண்டாரம்.



59 

லைப்ம், பரிவினேடெண்ணெய் படிபழமுப்ப இனியதயிர் பாலுமெ 
அமிச்சம்பழம், பசுவினெயரைப்படியு மஅவரைப்படி மஞ்சள் பல 
மொன்று சர்க்கரைபலம், விரிவுபெறு காவேரி யுதகமொருகாவடியு 
மேவுசந்தனமொருபலம், வீறுகற்பூ ரசாம் பிராணிகள் வராசகனிடை 
மி.தமஞ்சனத்திரவியம், மருவமருமாலைகற் கந்தமுட னஜேபுழுகு 
மாருமலிவைதர்தனன், மாவையாட்கொண்டான் குமாரச்சு வாமி 
ஈதி வங்கசெமசாவேருவே. (249) 

ஆடரவஇூரி வேலர்சர்இ முனொருமஞ்ஜை யைந்தடுக்குத்தபு 
மூன், னானதீபங்கள்பல சகண்ணிபலகளிகை பல வபிடேக கலசம 
ணியுர்,தேடரியவாலவட்டங் கவிகை கண்ணாடி. செப்புக்குடங் கண் 
டிகை திருவாலி ராசிதட்டுெபல தூபமொடு தபதண்டுகள் சுவரிகள், 
நீதெவ நித்தீசனுக்கு மிப்படியிர்து நியககன்மட மண்டபம், சேய 
மடவடிமை பசு கநதவனமுத்தந்து நிருவாகபடிசம்பளம், நாடரிய 
தானீகர் தன்வர்த்தனைக் கொல்லை ஈன்றாக வருளசெய்தனன் ஈன் 
மைபெறுமாவைக் குமாரசுவாமித்துசை ஈ இகுல சிகார தீரமே.(344) 

சிரணிபுமேட மாதத்தில் வருபரணியுஞ் சித்திரையில் வரு 
மதியமுர், திருவிழாமண்டப சிறப்பானிமூலமுர் திருவாடியின் 
பூரமும், வேரணியுமாவணி ஈன்மூலமுங்கேதார விரதமுமகா ஈவ 
மியும், விசவினபிஷேகமு மகா கந்தசஷ்டியின் விரதமுர் , தீபாவளி, 
ஏரணிக்கிருத்ீஇகையு மார்கழியு மாதிரையு மினியசங்ரெமபூசையு, 
மிரவு சிவபூசை மகமண்டபமு மீனமும் மிலகுமுத்திரபூசையுந், 
தாரணிபுரக்சவரூ மாவையாட்கொண்டவன் றருகுமாரச்சுவாமி, 
சர்ப்பகரி மீசருக்கிப்படி ஈடத்தினன் சர்ததமமிகவாழ்கவே, 945 

மீனமுதல் மிதுனமளவாசகவும் மரவூரி வேலரையுமுமைபாக 
ரை, மேனிகுளிரும்படி. சுகந்த கற்பூர மொடு ம்ருகமத குழம்பு 
சாத்தி, ஆனபரிவட்ட மல்லிகை சா இமல்லிகை யணிந்தலங்காரித் 

தீன, னமுதடைக்காயிலை வடைப்பருப்பாஇக ளமைத்துற நிவேதித் 
தனன், பானுவொளியான பிரதோஷ கட்டளையோடு பலகார்த்தி 
கைப்படிகளும், பரிவட்டவகைகாலு தந் இயாதிபமும் பல£ப்மிக
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வேற்றினன், மானபரன் மாவையாட்கொண்ட பூபதிய்ருள வருகு 

மாரச்சுலாமி மாதரும மாகநித்தோனுமிப்படி வளம்பெற ஈடத்தி 
னானே, : ( 240) 

மண்டலர்தொழுதேவ ராசய ஈரேந்திரன் பல் மாரதள 
வாய், மன்னனுலகாளு நாளின் முத்துவசலய்யல் wt i வென்று 

நி.த்தீசனை, கொண்டலெனவுதவுமா வைப்பதஇவிளங்கிய குமாரச் 
சுவாமி மகிபன், கோதையமை பாகருச்குத் தருராமழுங் குலவு 

மகமையுமருளியே, அண்டையிலழைத்துமுன் ஸளெப்படி நடந்து 
வரு மப்படி ஈடத்தென்னவே யப்பணைதரத்இவ்ய லிங்சயன் சொற். 
படியி னந்தமுனிவன் பரிவுடன், பண்டையில் வளம்பெறு படித் 
தீரஈடத்தினன் பணிமலையரன் கருணையாற், பாராளவந்த Lo Bia 0 
ளும் மன்னவர்கள் பலகாலு மிகவாழ்கவே, (247) 

  

தாரமங்கலம், 

கட்டி முதலியார். 

AAA wa cy Fg. 

அனவரத மரவகரி யீ FREE LP SI IQ. ய.நுபதொருகுறுணி 

பயறு; மதனிலொரு படிதோசையப்பமொருபடிபுண்ணி யாசமொ 

ருபடிபொங்கலும், மனவாத மானவ்டி இற்றளிகை யொருபது 

மணத்தகறி கெய்கனிகுளம், மால்சம்பாவமுது சாலைதத்தியோத 

னம் மருவுகற்பூரவிடயம், தினவிரதமான ௨92;_க மெள்ளெண் 

சணைய்படி ே தீனுமொரு நெப்பிடி, சேங்காபி பப்டி பம நூரொடி.ள 

ரீரைந்து இருமஞ்சனத்திரவியங், கனவி: 917 x முத்துகு சன்ன 

லின்பிழிவு காவேரி கர்தவு;தகங், கற்பூரவ..3. ... மம் புனுகுகாப்பு 

மிவை கட்டி பூபதியுபயமே. (248) 
, 

சந்தகமுமரவூரி 'மீதிலர்கணரன்ன சத்திரம் வாரி குரவோர் 
அநங்கமார்ச்சனை யஇதிகட்கருபதமுது நற்சந்கியாசி களபிட்சையும்
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சிர்தைபுறை முருசேர் மேவியவொலயக் தேவிசணபதி ஈந்தியுஞ், 
சிவபூசைமடமாலயம் corn upon $a றிஈம் விராயகர் கோவிலும், 
புக்திகருமாதிகேசவர் மேவுகோவிலும் புகலுபய நாச்சிமாரும், 
பொலிவதரு சகதமாதர்களுறை கோவிலும் புபலுலவு மேல்சோ 
புரங, சந்தருமை யொருபாகர் தன்றிருவி மாவினிற் கனசஎத்இ 
ரபோஜனங், சவினுதவு சந்இரசேசார் கெள திருமேனி கட்டி 
பூபதிபுபயமே, (240) 

வேறு, 

அரவகிரியி சரர்க்கு ரத்தி ராட்சபுயகங்சண வலயம், ௮ணி 
கோட்டரளமாலிகையுமாச ந சழைப்பொன்மணிப்பதக்கம்,மருவின் 

முலையாளுமை வயிரமணிபொட்டொடு மஞ்சக்காறை, மணமங 
திலிய முலைத்தளமு மகம் சொப்பொடு சொந்தளவோலை ஹி ரிவுபெறு 

C தாணாகபடம் விளங்குபுப Brug goal, மேவுந்தகட்டுப்பச் 

சைவட ஜே மலாங்கனசவுருமா ஓக, சரிவண்மையட னெடுக்கவலக 

சாரதஇருமஞ்சனக் குடங்கள், கவளம்பாசன் முதலியன சட்டி 
ராயன் புண்ணியமே, (250) 

செஞ்சொற்பணிவெற் பாரபசத்இருராட் சிறப்புமண்டபமாந் 
இருக்காவேரித்துறை முழுக்கக் தஇருகார்த்திசைகட் FS Br (plo, 
மிஞ்சபும்சேர் மாசிமுதல் விழாவுமெட்டாக் திருகாளும் விசாகத் 

Basra முதற்றிரு காள் விளங்குமேழார் இருகாளும், கஞ்சைப்பு 

55 FuhGuy ஈற்சேதாரஞ் சவுத்திமகா, நவமி BITRE gt & RU 

நற்கார்தீஇுகையுஞ் சசிவாரங், கஞ்சற்பூரி மிசைகிருத்தி காதிபா 

ரோகணப்பொரிமார் கழியாதிரைச்சங் சரமச்ிறப்புங் சட்டிரா 

யன்புண்ணியமே, ப (2௦1) 

விளங்கு ஈம் சேரரவகிரி வேலன் கொளிளங்கோவில், வே 

லன்றிருமுூன் மாயூரம் வில்லார்ச்சனை யாயிரகாமம், உளங்கொள 

மூதமெனு முக்க மூறுஈமூதும் பரக்ணெறும், ஓங்குபசு BuO) cm 

மையா அபயமார்க்கத் தரப் பணியுர், தளங்கொளரியா சனக் குதடு 
  

*அ.த்திக்குட்டைக் இணெறு,
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தீந்தச்சிவிகை மணித்தூபி தங்கக்கலசஞ் சந்தனத்தின் நருவாற் 
சமைத்த சப்பரமுங், கலங்கமகலும் பணியசல காவலருக்குப்படி த 
திரமுங சாருணியஞ்சேர் தாரமங்கைக் கட்டிராயன் புண்ணிய 
மே, 

(252) 

சிலம்பெரிய பணிமலைவாழ் இவென்புசனைசெய் தேூகர்ச்குச், 
செ மிக்கைங்களஞ்ச லாறுகட்டி இசழ்:மக்களஞ்சிற் பவுத்திரமூங், 
கோலம்பெரிய துலொடை குலவுமனைவர்த்தனை ஈடத்திக், குமாரர் 
களுக்கு வித்தை கற்.றுக்கொடுத்துப் பரிசோதனைபார்த்து, நாலம் 
பெரியகனகச௪பை கல்ல விருத்சா சலத்இிலுறை, கற்றேிகாக்கு 
கிகராக்கி ஈன்ருய்ப்பெருமை ஈடத்துவ துல், காலம்பெற வக்கணர் 
கருமங் கடவாவகையின் முடிப்பதுவுங் காதல்பெருகு தா ரமங்கைக் 
கட்டிராயன் புண்ணியமே, (253 

பன்னுர் தமிழ்சேர்கோதையுமை பாசன் றனக்கே வுபசாரம் 
பதினறிபற்றித் திருப்பணியா பரணந்துலொனதுங் கொடுத்து, 
மன்னுகதலத்தை யாஇசைவமறையோர் தம்மைத்தனதுதர வாச 
மெனவே வுபசாரமருவி மனவாஞ்சதெமளிக்து, பொன்னும் புவி 
யும் ரதகசமும் புரவிசிவிகைகாலாளும், புதல்வர்பெருமை யழகா 
ண்மை புகழுக்தவமுஞ் செளரியமுங்,சன்னன்னைப்போற்கொடை 
கருணை கவிதைவிசய மநுநீது, காருண்ணியமும் ஈவகிதியும் கட்டி 

ராயன் பெற்றனனே. (254) 
வேறு, 

பன்னுமறைதெரிகோதை யுமைபாகர் இகொமுமை பாகமு 

டையார் பெட்டசும், பைங்கனசகோளசச்சஅடேமும்ப்ரபை படிக் 

கமபிடேகபீடந், தென்னுலவு வடவாசன் முன்மண்டபஞ் சத்திர 

தீர்த்தக்கலிங்குமதிலுர் தென்றிருமடப்பள்வி வடகோபுரஞ்சகஸ்த் 

இரலிங்கழுங் கோயிலும், மின்னுவேல் மணியொட்டியாணக் இரீ 

டம் விளங்கு ருத்திராட்சவடமும், விருர்சவுக்களி பதக்கமொடு 

இருவாடி வெள்ளியபிடேக கலச௪ங், கன்னல்செறி நந்தவன கூப 

மண்டபபூசை கயிலாய வாகனம௫ன் காட்சி சிங்காரமிகு தோப்பு 

மிவை€ீயால கட்டி பூபதியுபயமே, (255)
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_தீலமருவுகோதையுமை பாகர்பூசைக்கினிய தாம்பிரடொர 
சருவ, தாபிக்ககவபாத்திரங்கள் கொப்பரைசண்ணி சங்குசேனைக் 
கால்களு”், குலமருவுகளிகை மணிபரிவாண மட்ட ணிகசை குட 
Pups தாபமுக், குடையாலவட்டமுங் கண்ணாடி. தட்டமுங் 
குளிர்சக்ர சாமரைகளும், கலமருவு பட்டுவகை பிதாம்பரஞ் சல 
வை நல்ல சநதிரகாவியும், கானாவிதங்களழகான பரிவட்டமும் ஈயந் 
தமேற்கட்டு இரையுங், கலைமறாவு தேரலங்கார மணிமகுடமுங் 
கவினுகவு பெரியரதமுங் கனமான தாரமங்கையின் மேவு சீயால 
கட்டிபூபதியுபயமே, (256) 

௨ தினமாவகரியாரசை யபிடேகமகபூசை செய்காலு லேதமுழ 
வக் இழ்மந்தர புட்பவில்வார்ச்சனை ப்ரகட்சண செப ஈமஸ்கார 
நியமம், மனமருவுபூசை மறையோர் கணக்கறை காவல் வாத்தியார் 
சாஸ்திரிகளும், மடமடிமை காவேரி மஞ்சனமூமாளிகையு மலர் 

மேவு ஈந்தவனமும், தனமருவு மிருடோலு நாகசுரமிருவருந் சல 

புசாணத்தோதலுஞ், சக்கிதியிலொருகாலு கந்தியா$ிபமுஞ் சந்தியா 

திபங்களுங், கனமருவு சாம்பிராணி குங்கிலியதூபமுல் கற்பூர 

நிறைதீபமுங் காரணிக வடகோபுரத்தி லிருதீபமும் கட்டி பூபதி 
யுபயமே. ( 257) 

சிருலவு கலியுக சகாத்தமாயிரமிசை சிறக்குமைஞ் னா ற்றெழு 

பதின், நிகழாறதான விசயந்தனிற் பங்குனித்திங்களொரு பத் 

தொன்பதின், பாருலவு பூர்வபட்சந் தசமி பூசமும் பரவுசக்கிர 

வாரமும், பன்னியசுகாமமுர் தைதுலையு மிதுனமும் பலனுதவு 

மேனாளினால், எருலவு செங்கோடை. வருதிருவிளவ் சோவிலெழிலா 

ன வேலர் திருழுன், னியல்பான மயில்வாகனகந்தனைப் பிரதிட்டை 

யினிதாகவே செய்தனன், தாருலவு மார்பினன் மக்கையிம் முடி 

6 655 சியாலகட்டி, சற்புத்திர இகளுடன் முறைஈடத்தியே 

சந்ததமு மிகவாழ்கவே, MAHAMAHOPADHYAYAS > 
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கட்டசாக்கலித் துறை. 

தங்கக் குரோதி தனிலாடித் திங்களிற் சோபனமாய்ச் 

செங்கைக் கழகு தரவே ரகத்தரன் தேவியாச்குத் 

திங்கக்கடகஞ் சரியும் பவளமுர் தானளித்தான் 

மங்கைப் பதிவரு சீயால கட்டி மகிபஇமே, £259) 

Duran செல்வர் தருகோதை மீசரைப் பூரிக்கவே 

பங்கய மார்பனைத் தெய்வ சிகாமணி பண்டிதனைச் 

சொங்க*கைபி னாமீல கொடுத்தபி டேசமுஞ் ரூட்டிவைத்தான் 
மங்கை வரோதயன் சீயால கட்டி மிபதியே. (200) 

விருத்தம் 
ப௫்கயனான சேனா பதிகுரு மணமுஞ் செய்து | 
தீங்கைபின் மனவிருத்திக்குச் சம்பளம்படியுமிந்து 

பொங்கிய புகட்செங்கோடர் பூசனை புரிவதற்கே 

மங்கைமா ஈகர்வாழ்கட்டி மணிழடி, சூட்டினோனெ. (061) 

ஆறை- இளையா நாய்க்கன். 

ஆடரியவிருச்சம். 

தேமேவுமாவ£ரி காக் சந்கிதிசிறந்தகற்பக்கிரசமுக் இகழர் 
தீதமண்டப மஹாமண்டபதிதிரனாகு), கென் ப்பு ிதிடிகளும் 

பூமேவு நந்தவன வாவிமண்டபப்சை புகழமஞ்சாக திருவிழாப் 

பூசைபடி பஇனனேமு பயறுகறியமுதுதாம் பூலமாலிகை கந்த 
மும், மாமேவு மாசிவையாட சிவராத்திரி மகாஈவமிதீபாவளி மார் 
கழியுடன் கார்த்தகைதபேபொரிசோம வா ர.மும் பரிவட்டமும், 
கோமேவு மாலைவடைகாவேரி மஞ்சனங்குலவத்தியானவொலியுக், 

கொத்றமிகுமாறைவல் லாளனினையானருள் குமார திருமலையுபய 
மே, (263) 

சர்மேவு சலியுசசகாத்தமாயிரமிசை சிறக்குமைஞ்.லூ ற்றறு 
பதின் செல்லுபைக்தான தாரணவருடமற்பிசைத் இங்களிருபத் 
தைந்தினிற், கூர்மேவுவேலுடைய மகிசூருகஞ்சயன் கோதையக் 

* பொருள்.
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திலமதனையே சகொள்ளைகொண்டேனெது கண்டுதயவாகியே கொள் 
சாபரிபோனவகையிற், பார்மேவவே தனதுபுண்ணியமெனச்றிது. 

பாலித்து நன்மையுதவிப், பட்சமுடனேசம்பு சோட்சண நடத்தி 

னன் படிம் தபுகழ்பெற்தனன், தார்மேவு வாகைபுனை கண்ணப்பர் 

சேகரன் தருமமேகனிகெஞ்சினன், றருமருவு இருமலையல் லாலாள 

னிளையான் மரபு தருமந்தழைத்தேறவே. (263) 

வெண்பா. 

* அதிதர்திருச் செங்கோட் டரனடிக்கே யன்புசெய்யும். 
எத்தலமெண் ணாறை யிளசையான்கேள்-இத்தலத்தே 

வந்துகொளளை சொண்டான் ம௫சூரா னீயதனைத் 

தந்துகொள்ளை கொண்டாய் தவம், (264) 

விருத்தம் 
* ௮ண்டர்தொழுங் காளத்இயப்பருக்குக்கண் கொடுத்தா யஇ 

ரீந்துவிழு, மண்டபமுக் தாங்யொற் சவகோசன் மனக்குமுத்இ 

வருவித்தாயே, கொண்டனிக சானகொடை யல்லாள இருமலையா 

GP. ar pCa, தண்டமிழ்சேரிசாயானே துட்டாசண்டா நறு 

வாகைத்காமத்தோனே, (205) 

* மூவருக்கு மகதீதியமா முனிவருக்கு மரசிருந்த முன்னை 
யோர்க்குக், மவருல்குற் திரும்பாத காவிரியைக் கொங்கெற்றித் 

திற கொண்டாயே, பூவிருக்குமுரமாயன் கடலடைத்தானவன் 
வேடம்புனைந்தவாறோ, யாவருக்கு மிளயானே யல்லாள இருமலை 
யா யிகையோனே, (206) 

வெண்பா. 

ஏவிளம்பி லச்சர.த்தே யேரகரா செருக்கு 
மாவிளம்பச் கோயிலுமா மண்டபமும்--பூவிளம்பக் 

... கண்டா னல்லாளன் கருணையிளை யானாவறத் 
ட தீண்டாவு வாகையுரத தான் | (267) 

'கொள்ளை போன பொருட்ருப் பிரதி உசவியகாலதப் புசழ்ர்சமைபோ 
லும், 9
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வெண்பா. 

சந்தியா தீபஞ் சதுரங்க தாம்பூலம் 

நந்தியா திப ஈடத்தினன்--புந்தியால் 

எப்போது மாறை யிளையான் நிருமலையான் 

றப்பாமற் சீர்த்திகொள்ளத் தான், (208) 

சிறுமுளசைச், சேங்கோடன். 

ஆூரியவிருத்சம், 

இருமருவுகலியுக சகாத்தமாயிரமீது சேருமறுநூற்றினுட 
னே, சென்றுவருமேழான சயவருடவையாசி தேதியொரு பதி 
னெட்டிலே, குருமருவு இரவாரசட்டிபுனர் பூசமூங் கொண்ட 
தொருமேனாளிலே, குவலயமதித்ததிரு oraOh நாசேர்கோவிலின் 
சிகரிசெய்தான், மருமருவு இண்புயன் காளிமபொலகன் மரபுள்ள 
காவலாகளும், வண்மைசேர் காமாட்சி மாசேசனுரைகேட்டு மன் 
னுகிதிதரவாங்கிய) தருமருவு றுமுளசை முத்தணன் சந்ததஇ 
தழைத்தசெங்கோட மென், தன்னுதெனவேதாம்பி ரக்கலசம் 
வைக் கனன் சகலரும் மிக வாழ்கவே. (209) 

nD Kk a ——— 

மோகர்க் காங்கேயர்கள். 

ஆ?ரியவிருச்தம். 

மங்களசகாத்தமோ ராயிரத்தைந் நாறு மரு மிருபத்தொன் 

ஸமினில், வரு சர்வதாரிதனிலிடப மாதந்தனில் வாழ்வுதவுபணி 

மலையிளாள், எங்களுமை பாகர்பல கணிவாசன்மண்டப மிலங்கு 

மணியொட்டியுடனே, யினிய சித்தரகண்டமுத்ெம்போஇுகையு 

மேத்றதளவிசையறைகளுங், கொங்களகு சாந்துதட்டோடு பாக் 

கல்லோடு குறைவற வழுத்தியேம, கூடமென மண்டபமமைத்த 

னன் வேளாள குலதீபமான கண்ணர், தங்களரசான இரு மலையர்த் 

தராரிநல தம்பிகாங்கயபூபதி * தருமந்தழைக்கவே சந்தஇடிறக் 

கவே தாரணியின் மிகவாழ்கவே, (270) 

தக்கை (இசைச் தமிழ்) இராமாயணம் .முசலிய பிரபந்தங்கள் ஆக்கு 
al $B. Ver.



67 

குணமருவு பூசைமணி ய.9டேசு கலசஈவ கும்பமொன்பது 
பாத்திரங், கொப்பரை கிடாரங்கள் செப்புக்குடந்தபிலை குழிவு 
ருளை யரிவாணமும், மணமருவு தூபார்த்தியேகார்த்தி பஞ்சார் 

தீதி வசவார்த்தி புருடார்த்தியும், வடி.வுறு மடுக்கார்த்தி யன்னார்ச் 
தி திரிகளார்த்தி மங்களாலத்திகுடமும், பணமருவுநாகார்த்தி இரு 
வார்த்தி கற்பூரபரிமள மகாலத்இயும், பலமிகு!விபூதிமடல் குடை 

யால வட்டமொடு பார்வைபெறு கண்ணாடியும், இணைகவரி மெத் 

தை தலையணை சிவிகை மஞ்சு மினியமுச்அப்பந்த லு, மின்பமிகு 

மோளூரில் ஈலதம்பி காங்கேய னெலும்ப்ரவுட மாலுபயமே, (271) 

மூவுலகு மோசை தருசேகண்டி சின்னமு முழங்கு மெக்காள 
நவீரி, முரசு சங்கொடுஇமிரிடக்கை மத்தளிபேரி மொழிகாக சர 
பூரிகை, மேவுதவிலொடு சகலபதினெட்டுமேளமும் விருது காடக 
கிர் த்தமும், வேசமொழி யாகம புராண மாதங்கங்கள் வித்தைய 
இவிதவேள்வியும், பூவினறு மாலைபல தேரலங்காரங்கள் புனையிரத 
மூடிகலசமும், பொற்கவிகை சேருடி கொடியாடை பலவிருது 
புகலரிய தருமங்களும், தாவுபணி மாமலையு மேசரருண்மேவவே 
தனது புண்ணியமாகவே, தானடதச்இனனெங்கள் மோரூரில் வரு 
நல்ல தம்பி காங்கய ராயனே, (272) 

சோபனசகாத்தமோ ராயிரைத்தைஞ்தூறு தோன்று நாற் 
பத் தொன்றினிற்,சுகமானித்தார்த்து மிடப மாசந் தினிற்றுங்கமிகு 
நாகவரைமேற், ருபனமதான முருகன் மகாமண்டபர் தளமுத்தி 
சம் போதிகை, தட்டோடு பாவுகல் சுவர்பிடை ALLL OS stay 
மருகணியொட்டியுஈ், இபரிரை தூபமண மாலைசாயகங்கால செல்ல 

சம்பாவடிசிலும், பூபதிமதிக்கவரு ஈல்ல நாயகனுதவு புதல்வனிம் 
முடிரலலவன் புண்ணியமதாகவே யித்தனை நடத்தினன் புவிமீது 
மிசவாழ்கவே, (273) 

வெத்றிபுனை கலியுக சகாத்தமாரிர மிசை ளிளங்குமைஞ் 
BT He piu Het, மேவு சுக்சிலவமுடவையா? சன்னிலே வியனர 
வமலைமேலிடம், பெற்றவுமைபாகர் பலசணிவாசல் தன்னிலே
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பெரிய மண்டபநடுவிலே பிரியமுடனேம கூடத்தை நிகரென்னவே 
பேருலகு ம௫ழ்வெய்தவே, பொஜ் றிருவிமானமது சண்டனனனே 
கதவபுண்ணியங் கைக்கொண்டனன் பசுரரை யிசனைக்கவிஞோரை 
யரசினைப் பூசித்துவரமெய்தினன், கொற்றமிகுமோரூர் படைத்த 
கண்ணன்கங்கை கோத்திரந்தன்னிலுதயன் கோகனக முகணான 
நல்ல காயகனருள் குமாரச்சுவாமி தானே. (274) 

| ௮ ரவ௫ூரி யர்த்தநாரீசர் பச்சிமவாச லழகுசித்இரமண்டபம் 
௮ரவிந்தசிலை மண்டபமுமிருப்புக்கதவு மாளைமுகவன் மண்டபம், 
பிரிவு பெறு தெற்கு வாசற் கதவு தாண்டவப் பத் இதிரைவிலாச 
முடனே பகருமிந்திரவிமானஞ் சந்தனக்குறடு பன்மாலைகட்டுகுறடு, 
திருவளருமாலயத் தளவிசை குகன் கோவில் தென்மேலையுயர் டண் 
டபஞ், சிகரி ஈடுவிடைமண்டபஞ்சமன் கன்மிசை இறந்த சத்தம 
ண்டபம், விரிவுள மகா ஈவமி மண்டப முடன் பாரிவேட்டையாடிய 
மண்டபம், 2மலமுத வாவியிருபூவனமு மோரூர் விளங்கு நல்லய 
னுபயமே, (975) 

திரமேவு கோதையுமைபாகரிட சந்நஇ திருப்பணி நடந்து 
வரவே, சீமையெழுகரை நாட்டினுபயமார்க்கப்பகுதி சேரவகை 

செய்ததருமம், வரமேவு கயிலாய நாதராலய மத$லு மாஅபரிமள 
வல்லியார் மருவுகர்ப்பக் சரகமர்த்த மண்டபமகா மண்டம் பள்ளி 
யறையும், முரமேவு கிர்த்தமண்டபமுஈட மாளிகையு மோங்கு 
சந்நதிவிதிபி லுற்ற தென்சிறகு ஈடமாளிகையு ூறுபசு வுயரு 
மறையொரகரமுஞ், சுகமேவு க$தவனமுங் கணறனேகமுஞ் சோ 
லைசெறி மோரூரில்வாழ், துங்கனெனு மத்தப்ப பூபனருளால் 
வந்த சுமூகனல்லவனுபயமே. 210) 

ஆதரவு பெறு ித்திராபவுரணைத்திதியிலாயிரத்தைஞ்ூறு 
மே லானவிளநீர்கதலி யின்சனிக ளாயிரமைம்பது பலச்சர்க்கரை, 
போதரவு Buus Onin gaya கழைப் புனலு நற்கந்தவுதகம் 
பொன்னிஈதி மஞ்சனங் கங்கை யுதகங் கொடு புயங்கரரியாளை 
வேளை, மாதயவுடன் பரவி ய:9டேகமேத்தி கல் வஸ்திரம் பலசாத்
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இயே மால்மிகுசர்தன கதம்பகஸ் தா. ரிமிருக மதபூடணங்களுதகி 
ஏதிமற கல்ல சம்பாவரிசியசனங்களினிய பலகறி சூபமும், இப் 
படி. நடத்தினன் குமாரகலகாயக னெங்கள் மோரு திபணே, (217) 

ஏகமா மரவகிரிபுமை கரத்திலிலிப சரிபுடன் கடகம் 
நாககங்கணமுஞ் செவ்வியபவள நன்மணி பதக்கமுக்து?லும் 
மாகமாதருமோ ரூரஇபஇயா மன்னவ னல்ல நாயகன் சொல் 
பேகனாங்குமாரச்சாமி காங்கயனற்பிரியமாயினி தளித்தனனே,.973. 

வெண்பா, 

பவளஞ் சிகடயம் பல்வயிரப் பொட்டுங் 

கவளமணி சைகச்கக் சணமும்---தவளகிறக் 

கோதையுமைக் கென்றே குமாரசுவா மிக்கவுண்டன் 
மாதயவாய்த் தந்தான் மகிழ்ந்து, (279) 

காரணிக மாகநிலைக் கண்ணாடி. யட்டணிகை 

ஏரணியுங் கோதையார்க் €க்கானே--தாரணியெண் 
சீராளன் மோஜஞூர்த் திருமலையத் தப்ப கல்லான் 
பாராளும் வேலமக பன், (280) 

ஆசிரியவிருத்தம். 

அ௮ரவகஇிரி யீசருக்கமுதுபடி னிரண்டுமானகறி சூபமுடனே 
அவினெய்பழம் வெல்லமமுதடைச்காயிலையு மாலத்தி சாம்பராணி 
யும், விரிவுபெறு காவேரி யுதசுமொரு காவடியு மேவு சந்தனமோர் 

பலம் மேலான கர்ப்பூர கோரோசனம் புநுகு மேவுகந்தா தீபமும், 

மருவிலுயர் சாதிமல்லிகை முல்லை யிருவாச்சி மணமான செவ்வற் 

தியும், மாலைமுடி பூவில்வமாஇபல கட்டளைகள் மனமேவியே செப்த 

'னன், தஇிருவுலவு மோளூரில் ஈல்ல நாயகனுதவு செல்வனிம்முடி ஈல்ல 
வன், செஞ்சொல்பெறுவேலன் குமாரச்சுவாமியுஞ் செகமீது மிச 
வாழ்கவே, (251) 

சீரார் சகாத்தத்தி லாயிரத்தைஞ்தூறு சேர்ந்ததொண்ணூற் 

ஜென்பதிற் நிரமான களவருடமைப்ப௫த் தங்களிற் சேரு மெட் 

டாந்தேஇபிற், பேோரனசோமவாரர்தரயோதசியுடன் பெரியவுதீரட்
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war Buyin, Quo omren செங்கோட்டிலர்த்தநாரீசர்முன் பெருவிஷ 
ணு தீர்த்த குணபால், ஏரானகாவிசு வேசுரர் விசாலாட்டி யியல் 
நந்தி பலி பீடமும், இன்பமொடு பிரதிட்டை யாகவேசெய்தன 
னெழில்பெற்ற மோளூரில்வாழ், தாரார்தடப்புயன் வேலபூபதியுத 
வு சந்ததிகுமார நல்லான், தன ததுணைவெற்றிக் குமாரச்சுவாமியின் 
சந்ததி தமைத்தேறவே. (282) 

வெண்பா, 

நாகரி நாசே கா.தருக்கு வாருணமே 

யாகவிசு வேசரையுண் டாக்கினான்--மேகமெனுகங் 

ட கையகவுண் டன்மோளூர்க் காங்கயர்கோன் வேலனருள் 
* யனெனு மாசவரா மன். (285) 

ஆகமஞ்சேர் மோரூ ரஇபனையக் காங்கயன்சொல் 

பேசன் குமாரகல தம்பியன்பாய்--வாகனகந்தான் 

நதா லுமைபாகர் தன்பவனிக் கோர்குதிரை 

சந்தோட மாய்த்தழைத்தான் என். (284) 

காகமுகன் கோவி னடுநா யகக்குறடு 

மாகமுறு மண்டபமும் ( வைதீதானே--மேகமெனுங் 

கையான் மதுரை நல்லான் கண்டாய் நளவருட 

மெய்யா மரவகிரி மேல். (285) 

கன்னல்செறி கோசைக் கயிலாயர் கூபமலைப், 

பன்னுதமிழ் மூவர் படர் கோயில்--முன்னமுறு 

ராட்டுவே லன்புரிந்தா னன்மையுடன் கண்ணர்குல 

மேட்டிமைமாய்தச் தான்வாழ்ச வே, (286) 

பூமகிமு மோர் பொன்னம் பலராயன் 

பாமகழமுங் கோதைப் பதிவேலர--தாம$ூழக் 

கார்.த்திகையி னெய்ததீபங் கல்லோட்டி லேயிரண்டும் 

ஏற்றியினி தாயிருர்தா னே, (287) 

௬ யசவுண் டன்மின வன். என்றும் பிரதிபேதம். 
4 இளைப்பாற்று மண்டிபம்,
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பேருல கெண் மோளூர்ப் பெரியவகை யாரடி 
பாருலவு மாறு யடி சாளும்--கேருலவு 
மண்டபமும் நெய்விளக்கு மாலைமட மாருமற் 
கண்டுடடப் பித்துவர்கார் காண். (388) 

தேக்குபுகழ் மோஞூர்ச் சன்னவகை யாரி 
பாங்குட னேரண்டு படிமால்--யோக்குலகும் 
எப்போதும் கோதை யிறைவர்தமக் கேகியமக் 
தப்பாம லேகடப்பித் தார், (289) 

முளசை, அன்னத்தியாகி, 
ஆடரியவிருச்சம். 

புயல்மேவு தாககரி வருவேலர் இருமேனிபோந்த சருவாயபுு 
சணமும்,பூடணட்பெட்டியு மகேகபரிவட்டமும்பொன்காப்புவெண் ் 
கவரியும், ஈயமானபட்டு மபிடேக மகபூசையும் நல்லசம்பாவடிசி 
௮ம் நறைமேவு கறியமுது மதிககைவேத்தியமும் நல்லசக்தன 
மாலையும், இயலான பசுவுகெ யலங்காரதீபமு மெழினாரிராயகர்தமக் 
கேற்றகாவிரி யாடுதைப்பூச தீர்ச்தமு மிலங்கெவசந்த விரிவு], 
தயவாகவே திருத்தேர் தொழுகபரிசனர் தன்மதா னங்களமிகவுஞ் 
சநதத ஈடத்தினன் முளசைவேலன்றனது சந்ததி தழைத்தேற 
வே. (290) 

வெண்பா. 

தோகை யொரு பாலிலகு சோதிகன விற்ரோன்றி 
யோகையுறக் கூறு முமைப்படியே--நாக௫ரி 
பண்டிதர் தீக்கை பரிந்துசெயப் பெற்றுய்ர்தான் 
பண்டைவினை Bui வேலப் பன். (291) 

ஊமைதனைப் பேசுவித்தா *னும்பரிடு புட்பமழை 
யாமெனவே பெய்யவகை 7* யாக்கனான்--தேமருவு 
வேலன் முளசைவரு வேந்தன் பணிஏரிவாழ் 
வேலன்மிசை யன்பாக வே, (292) 

திருசஅசஙகோட்டு wrervlund. oy. குறவஞூ முதலியவுற்றுட் சர! s 
இரம் அறியலாம். 

1 ஓவ்வொரு புட்பமாக விமானத் துள்ளிருந்து சீழேதள்ளும் தர் சூத்இரம்,
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நாகமலைக்கவுண்டன். 

ஆடரியவிருத்தம் 

தருமருவு கலியுக சகாத்த நாலாபிரத்தெண்னூற்றின்மேலா 

கவே, செல்வருஷபிரமாதி சித்திரைத்திங்களிற் றேதியொன்பதில் 

வெள்ளியிற், ஐருமருவு கைத்தலன் சிக்கரா சோதிரன் ரூனுமப்ப 
ணைகள் செய்யச், சந்தோஷ மாகவே ஏஈழரில்வைகயே தான் றிருத் 
தேர் கொணர்ச்தே, குருமருவு செங்கோட்டி லர்த்தகாரீசருங் குமர 
ரும்மகிழ் வெய்தவே, கொற்றவர்-ள் மெச்சவே வைகாசியுச்சவங் 
கோலாகலஞ்செய்தனன், மருமருவு குவளையணி மார்ப னேவை 
'யின்மேவு மன்னனன்னத்தியாடு மநதரபுயாசலன் கந்தபூபதி கற்ப 

ஈன் காகமலையே, (208) 

கட்டளை க்கலித் தறை, 

படிக்கின்ப மன்னன் மரிராசபூபதி பட்சஞ்செய்ய 
குடிக்கின்ப மான சுபை சொயுங்காலைசெங் கோட்டிலன்பாய் 
ஈடிக்கும் பதத்தாத்த நாரீசர் வேலர்க்கு ஈன்மணஞ்செய் 
கொடிக்கம்பம் காக மலைராயன் ரண்டுங் கொடுத்தனனே. (294) 

விருத்தம். 

விர்தைபெறுஞ் செங்கொட்டிற்கைலாயர் சந்கதிபின் மேலைவாய் தன் 

அந்தமிகு ககவுதனைச்சமபை முகலாணிகளு மன்பாய்க்செய்தான் 
செக்தமிமோர் கலிதீர்த்த நாகமலை பூபனருள் செல்வனான 

மர்தரமென்புயனேவைக்கரற் தமன்னனுலகன்மிகவாழ்கத்தானே095 

கோக்கிளாய் வேலன். 

AHIMA யாலயத்து வடக்குவாச லழகுபெறு கோபுரமுன் 
வலமதாகப், பரிவுடனே யேவைவரு ே வலனீன்றபாலகனாக் கோக் 
கிளாய்வேலபூபன், மருவளரு மிருகுறுந்தாளைந்துபாணி வாரணத் 
தைமல்யெனவுண்டாக்கிவைத்துத், திருவளரு மானை முகனருளினா 
லே இயாகரிடகுலத்தை யெல்லாஞ் இெப்பித்தானே, (296)
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கறைசைமலையோர் கரத்இற் 'செங்கோட்டுத்தானிகர்தங் கவ் 
வைக்காக, முறைகனினு ணாலெ முதிப்பொன்வாங் யொப்பமிடு 
மூன்பதாகக், கிருபையுடனேவை யன்ன திதியாயெந்த முதிதனையே 
திழித்துப்போட்டு, நிறைவு, றப்ிபான்னொரு நூறு தந்து தலத் 
தார்காணி நிறுத் னானே. (397) 

இன்சொல் சேருந்திருச் செங்கோட்டிலர்த்தரா ரீசர் ே மேற் 
பத்திடிடனே, யெழில்பரவு பெரியரதமண்டாக்க வேண்டியே யின் 
பமாய் மனதிலெண்ணி, மஞ் லவ சங்ககிரிதனில் வாழுழுல்லள்ளி 
வருசிக்கராசேந்இிர ன், மனமேவவுரைசெய்து மப்பணைகள் வாம்) 
யே மன்னுசபைசெயு நாடனில், மிஞ்சுதருமங்களிது வெனவுரை 
தி.தவரவர்கள் மேவநிதி வருவகைசெய்தே, மேன்மைபெறு பெரி 

யாக முண்டாக்கிவைக்கனன் மேதினியுளோர் புகழவே,கஞ்சமலர் 
வாவிதிகழ்தென்னேவை யாதிபன் கருணைசேர் நாகமலைசொல், 
கந்தமகபாலகன் மைந்தரொடு சற்றமுங் காசினியின் மிகவாழ்கவே 

கட்டளை க்கலித் துறை, 

சத்துப் பரவும் வயல் சூழ்தென்னேவை ஈகர்படைத்தோன் 

சத்திய வாசக னாகமலை மன்னன் OF SOG SO 

புதீதிச்கப்பாச்சி யெனுகாட்டு வேலப்ப பூபனன்பாய் 

முத்துச்சிவிகை கொடுத்தான் செங்கோட்டு முதல்வருகச்கே,(299) 

விருத்தம் 
மாசிவிழாப் பூசவிமா வைகாடுத்திருகாண் மண் டபங்கடா 

மும், நசைபடி இனமாறு படிமாலைதிருவிளக்கும் புரிர்தெக்நாளுர், 

சேசமது புகழ்ந்திடவே யேவைவளம் பதியன்னத்தியாக ராசர், 
கேசமுடன் பணிமலவா முமைபாகர் தமைவணங் நிலைகின்றா 
ரே, (800) 

வெண்பா, 

தென்முளசைக் கண்ணர் இனமரிட யைந்அபடி. 

தொன்மடமா மண்டபமுக் தோண்மாலைச்--தன்மம் 

நடத்தினார் கோதையர்த்த நாரீச ரன்பா 

மிடத் இன ராயிருந்தா மே, ப (301) 
10
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ஆடாரவூரியர்த்த காரீசர் பூசனைசெய் யாலம்பர் காசிபர்களும், 

அடைவான கொடுமுடித்தானீகருக்கு விலையாக மூறைகாலு நா 

ளும், ஏடெழுதி யொப்பமிட்டுப் பின்பு தியாகருறை யேவைவள 

ஈகரெய்தவே, யிதிலொருவர்வரலாகுமோ வென்றுசொல்லாமலே 
னெழுஇி னீரென்றுதன், விடதனிலூறுபொன் லுக்கொடுத்தேக 

ஹைசைவேஇயரை விடைசெய்தனன், மென்முறிகிழித்தனன் சிறை 

தனையகற்றினன்மய்காணி நிலையிட்டனன்,காடரிய ₹ விர்ஈன்றி 

செய்தறும்மரபினரை ஈண்ணுமெங்குல மக்களும், ஈன்மையுற 

வெண்ணுவ”ரெனக் குரவர்வாழிசொல ஈம்பு புகழெய்தினானே.3ப2 

இராசிபுர நாட்டார். 

வெண்பா, 

மாலை மடமு மலைவாய் மலைத்தேனும் 

வேலனிட பள்ளிபிவை மேவியே--லைமுடன் 

நந்துலவி ராசிபுர காட்டார் & பணிமலைக்குத் 

தர்தபரி சத்தனையே தான், (303) 

துலுக்கண கவுண்டன். 

ஆடரியவிருத்தம் 

சீருலவு மடதருமம் நாலுபேருக் கமுது இருமாலை பொன்னி 
யுதகர், திருவிளக்கரிபெடி ஏழரைப்படி பயறு சிலகறிகள் நெப்வெல் 
லழும், ஏருலவு தளிகை மரகதக்கபாய் துலொடை யெழில்புனை 
பதக்கமுடனே யினியகுன்றீசரிடதூபி கோவிலு மமை யெய்.து 
கயிலாயர் திருமுன், வாருலவு நிர்த்தமண்டபமழகு சேரேம மருவி 
யதுவார பாலா, வட கோபுரக்கதவு தீவமிகு துவாதசி மன்னுமறை 
யவர் போசனம், பாருலவு காகூரி மிசருளமேவவே பத்தியடனே 
செய்தனன், பன்னுசமிழ் ரர்டிபுர காடுளதுலுக்கணன் பலகாலு 
மிக வாழ்கவே, (804) 

6 வேளாளருள் ௮ரசர் என்பதை, 1859- “ஸஹீர்தீதிய மிராசு ரைட் 97-வது 
பக்கத்தில் சசளிவாச எழுதப்பட்டிருக்ற த. இரால் 9270-௨2 செய் 
யுள் * வேளாளகுல£பமான சண்ணர் தங்களாசு ?? என்பசளைமறிச.
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மூணுசாவடிச் சின்னவேலகவுண்டன். 

“rund orgs நாரீச ராலயமேலை வாச_லுச்கருகாகவே 
அ திசயர்தருவிஷ்ணு தீர்ச்சவடபால் ம இல்க ளாலூயமுற்நதோர்ர் 
அ, வருணதிசை முதல்வாயு மூலைபரியந்தமும் மதில் பிரித்தே கட் 

டினன், வாசல்முன் நிருகிலைக்கால் கோபுரத்தருகு மண்டபச் 
சிதைவகத்றி, தருணமுறுருத்திரோற் காரிவையாசியிற் றயங்கு 
மொளி விசுவேசருர், தனதுமை விசாலாட்சியுட னஷ்டபந்தனத் 
தீருமமு கிறைவேற்றினன், வரிசையுளவன்ராசை வளர்சோம 
சநதரன் மிழ் சன்ன வேல மூபன் மைந்தர் பதினாறுடன்பிறை 
பாயிரந்தொழுது ம$மீது மிகவாழ்கவே, (305) 

—— —»fo— 

பருத்திப்பள்ளி நாட்டார். 

தென்பருத்திபள்ளி நிலம் பாலை மேட்டிற் சலநிலமும் மல்ல 
சமுத்தரத்டிற்செய்யும், மன்பரித்தவளர்தகழுங் கொள்றையாற் 
றின்மாவடையுந் துத்திநத்த வரிகடானும், மின்பொருததமான 
கொழுங்கொண்டைதாளி வெல்லமுமீழுவர்வரி வைகைப்பொன்றே 
னும், அன்புடனே பருத்தி காட்டார்கள்கோதை யர்த்தநாரீசருக் 
கேயளித்ததாமே, (306) 

இனமமுதுபடியாறு : கறிகளோடு இருமாலை திருவிளக்குஞ் 
சுகந்தக்காப்பும், ௮னமருவு மடதருமர் இருவிழாவி ஏழயெமண்ட 
பச்சிறப்புமமஞ்சிவேலை, கனமருவு பலருபய மார்க்கரேகை காவிரி 
மஞ்சனம் புழுகு காப்புமேற்றி, மனமருவுகோதையரனருளினாலே 
வாழ்பருத்தி காட்டவர்கள் வ.ரம்பெற்றாரே, (807) 

வெண்பா, 

அர்த்த பா கத்திருகா எம்மண்டபச் இறப்பும் 

மெத்தவே தானடத்தி மேவினான்--பத்இபுனை 
ஞாலம் புகழ்பருத்து ராரடையோன் சாராளன் 

வேலன் கனமாக வே, (308)
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சர்க்கரை மன்றாடியார். 

௮.நுதனமு மபிடேக சந்தனம் பலமிரண்டான காவிரிமஞ்சன 

மளிசீத்மானவிள 8ீரிரண்டொகெருதி யத்தியானத்தருமமுக், இன: 

மமுது படியைந்து பயறுபடிகறியோடு சேரகெய்வெல்லமுடனே 

செங்கோடருக்கிவை படித்தர ஈடத்தினன் சத் திரத்தேர் மீதினில், 

மனமகிழ மஞ்சனச் சங்கிலி கொடுத்தனன் மலைமேலை வாய்க்கவா 

டம் வைத்தனனநேக பரிவட்டமாலிகை$பே மடதருமமுஞ் செய்த 

னன், கனமிகுதி யீ.தல் சவுரிய மமமைபெற்றனன் காரையானூரு 

டையவன் கந்தனெனவந்த சர்க் சரை பயறனுத்தபிக் காமிண்ட 

மன்றுடியே, (89) 

மசக்காளி மன்றாடியார். 

வேலை சூழ்பணி மாமலைவேலரு விமலருமூழ் வெய்தச் 

சீலமாகியோரைம்படி யரிசியுஞ் சிலகறிபருப்போடே 

மாலைகாவிரி மஞ்சனந்தீபமு மனமிகு தயவாூப் 

பாலை சோமசக்சகாளி செங்கோடரைப் பணிர்இவையளித்தானே. 

காங்கேய மன்றாடியார். 

பானுலாவிய பணிமலை வேலரும் ப.ரமருமுளமேவத் 

தேனுலாவிய காடை மன்றாடியார் இருந்தவிழ் மரக்காலுங் 

சானுலாவிய கறிகளும் பருப்புடன் கவினுறுதிருமாலை 

யானுலாவுகெய்த்திபமுக் இனர்இின மளித்தனன் பிழைத்தானே. 

பல்லவராயன் 

மனனுகாஙகயப் பல்லவராயமால் வளர்பணி மலையார்ச்குதி 

தன்னுதாகரர்தாவனஞ் சரப்பணி தயவுடன் நுகிலாடை 
செர்நெலா மவிழ்குறுணி கெய் பருப்புடன் றீ பநற்றிருமாலை 
யின்னதாகவே ஈடததினன் றரணியினினி அுபெற்றிருந்தானே. 59 

* பாண்டியனுக்குப் பகையனான உத்தமச்சாச்சோழனை வென றவன்.. 
“ ஆறெல்காஞ் செக்ரீரவனி யெல்லாம் பல்பிணங்கள், தூறெல்லாஞ் 
சோழன் சுரி குஞ்-தேறுதமிழ்க், கன்னிச்சோ னேவலினாற் காரைக் 
கோன் பின்றொடரப், பொன்னிச்கோ ஜேடும் பொழுது.!?
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மாலதானரா காபுரத்துடனெமின் மருவியவிருபத்து 
நாலு நாட்டவருபய முஞ்சிறப்புட னல்விளக்கலர்மாலை 

சாலமாமட தருமமும் பரிவுடன் றடபணி மலையார்க்கு 

வேலையிதெனப்புரிந்தன ரவரலர் வேண்டியதடைந்தாரே, (313) 

நகரத்தார். 

அர்த்தநாரி சேட்டி, 
பலமேவு கலியுக சகாத்தமாயிரமிசை பயின்ற (LP bi (ED Old 

பதிற், படர்காளயுத்தி அருடக்தனித் கோதையுமை பாகருக்கற்புத 
மெனத், சலமேவு பரமேசர் கயிலாய காதர்தஞ் சந்நிதிமசாமண்ட 
பர் தனதரத்தமண்டபங கற்பக்ரகச் தூபி தீங்குசோபானகுதடு, நல 
மேவு சஈ்இரசேகரர்குறடு பலிபீட ஈல்ல கற்கம்பமுடனே, ஈன்றென 
வமைததனன் கற்பதருவாமர்தீதகாரிகாரண வணிகமால், குலமேவு 
சந்ததி தழைத்தேறவுந்தனது கோத்திர மிகுர்தேறவுங் கொற்றவ 
கோடி காராயணனெலும் பெருமை கொண்டுபுவிதனில் வாழ்கவே. 

இருமடப்பள்ளி மலை மீதுமட மண்டபஞ் செப்புக்கிடா ரமணி 
யுர் திருமுலித்தளமோலை யொட்டியாணங்காறை செம்பொனின் 
வயிரமணியும், "ஒருமட மிரக்கத்திலானைமுகவன்கோவி லோங்கு 
சங்கிரமபூசையும் உற்றதிருகாளுபய வபிடேககட்டசாக ளொடு 
சாந்து சாத்துபயமும், மருமுடி யுமைக்கடது பாசங்கொடுத்தபணி 
மலை மீசருளமசழவே மங்கைவரு சீயாலகட்டி, புண்ணியமாக வத் 
இிரமரேகங்களுர், துரழுடைய லமாகுன்றியிலாயிரத்தலைவர் சோ 
லைசெறி குன்றை ஈகரார், துங்கவெமூக.ுர நாட்டின் மேவுவணி 

கேசுரர்கள் சுபமுற் வியம்றினாரே, (315) 

வேலாயுதன். 

லெண்பா. 

அதீதிமுகன் கோவி லழகான சோபனமுஞ் 
சித்திமட புண்ணியமுஞ் செய்தானே..-புத்தியடன் 

நந்துலவுங் குன்றைவரு ஈல்லணபூ பன்பரிவாய்த் 
தந்தமகன் வேலாயு தன், (916)
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_ திருவேங்கடநாதன், 

கட்டிரதச் கீழ்பாற் கணபதியு மண்டபமு 
மீட்டதிக்கெண் கோதையிலுண் டாக்கினான்--இட்டமுடன் 

. திந்தைதய வாச் சிவசூரிய வணிகன் 

றந்ததிரு வேங்கடரா தன். (347) 

நல்லகட்டி சேங்கோடன். 

விருத்தம், 
தென்னிலங்பெ பணிமலை வேலர்தன் சிறந்தசக்கிதிவாசன் 
முன்னிலங்யெ அவாரபாலகர்களை முறையுடன் புரிந்தாரால் 

saat algae 2 வணல்ல சட்டியும் சாரணவணிகேசன் 
இன்சரிலம்புகழ் "சமெவுசெங்கோடனு மிருவருமிகவாழ்க. (318) 

சுக்குட்டி, சேட்டி. 

தென்மூழ் கோதை மேவுக் இருக்கயிலாய நாதர் 
முன்மூழ் ஈச்திகோர் முழுமணிக்குற டுண்டாக்? 
மன்மகம் குன்றை கோட்டம் வையெகுலன் சுக்குட்டி, 

... தீன்மமா யிடபதேவர் தாபனஞ் செய்வித்தானே, (319) 

சிவந்தபாதம். 

அணிமலைத்தருமமேவு மாயிரத்த வருதாகப் 
பணிமலகா வலர்க்குப் பழயமண்டபத்து முன்னே 

அணிமலைக்கருணைவாரி சுரந்இடு வந்தபாதம் 
மணிமலைக் கனகமீந்து மண்டபங்கட்டினானே. (920) 

குமரவேலப்ப சேட்டி, 

ஈன்றிசேர் கோதையர்த்த நாரியீசருக்கு முன்னே 
வென்றியா யிரவரன்பு மேவிய மடத்தின்பாங்கே 
குன்றைவாம் வணிக னோட்டங்குமார வேலப்பசெட்டி, 

ட மன்றுள்போல் வடக்கு வாய்தல் மண்டபங்கட்டினானே. 921
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அர்த்தநாரி சேட்டி. 
தந்துலா வாவி சூழும் காகமாமலையின்மீது 

கொந்திய வடக்குவாய்தற் கோபுரத்தங்க மூலை 
தீர்திமாமுகனுங் கோவிறாலுமே குன்றைசோட்டஞ் 
செந்தமிழர் த்தகாரி செட்டி யாருபயநர்தானே. (88) 

வெண்பா. 

காககரி விரன்மலை ஈந்தி சுரர்தமக்கு 

மாகமொரு மண்டமும் வைத்தானே---மேகமெனும் 
நாரா யண வசிய னல்குமர்த்த நாரிமன்னன் 
தாராள மாய்க்கொடுத்துத் தான். (323) 

சேங்கோட்டூ aon a 

விருத்தம், ஆப ச ஏ 
தென்லுலவு காராளன் செங்கோட்டு நம Soden 

மன்னுபுகழ் நல்லிசர் தாபனையு பன்டபுழிரியூ்சியம?த [ல் 
பன்னுதமிமீரோட்டி னஞ்சையிருமாவுக்வர் ப Geis 
நன்னிலமெண்டெய் வ௫ிகா மணிக்கு நவுக் டகம் ஈடத்தினனே 

       
   

  

   

முத்தியப்பன், 

வெண்பா. 

காரணிகர் கோதைக் கணபஇயார் சப்பரமும் 

பாரணியு மூடி.கமும் பண்ணினன்---ஏரணியுக் 

தொண்டைவள நாடன் ௮ரைகயினான் முத்தியப்பன் 

தண்டமிழ்சேர் கங்கைகுலத் தான். (225) 

இருப்புலி-இளையாக் கவுண்டன். 

வெண்பா, 

தென்னுலவு காககரி சித்தா மண்டபத்தை 
மன்னுவடி. வேலவாமுன் வைத்தானே--பன்னுதமிழ்ச் 
சொல்லி லிளையான் சுமுகன் விகாரிதனிற் 

பல்லுலரும் போற்றும் படி, (926)
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காகமலைக் கோவிலுக்கு நாயகமென் றேமுருகர்க் 
காகவொரு மண்டபமுண் டாக்கினான்--பேசன் 

இளையா ஸிழலி லிமையவரு மாருங் 

களையாற வேபணிவார் கள். (327) 

செல்லனிளை யானிரும்பைச் செம்மலிரு பாணிகொண்டு 
பல்லுலகெண் கோதைப் பதியார்ச்கு-- நல்ல 
திருப்பணியும் பூசனையுஞ் செய்துசெயப்து சன்மக் 

கருப்பிணியை மாற்றிவைத்தான் காண், — (928) 

ஆடரியவிருச்சம், 

மங்கைவரு கட்டிரக வட£ழ் விடாயாற்றி மண்டப மகா 
பூசையு மலைமீது காலசந்தியினாறு no wih மடமாலைஈந்தவனமும், 
அங்கரவூரிவேல னிர்த்த மண்டபவணிகள் சூழ் சித்இரகண்ட 
டடனே.. த£யகுமரீசர் சர்கிதிமண்டபங்கரி அலங்குமட மனதான 
முற*இங்களணி யாத்த நாரீசபண்டி தருடைய திருமாளிகைக்கூட 

(Per; செழுமறைசொ ஞ் சதா சிவபண்டி தர்க்கனிய தே௫ிகப்பி 
சதிட்டைபும், பொங்குபுகழ் சேர்குலோத்துங்க பட்டன் நுணைவர் 
பூணு நாலொடு வதவையும் புண்ணியகுமாரனிளை யானிரும்பை 
யையுடைய பூமிபாலச னுபயமே, (929) 

போன்னய்யன். | 
சிரணியுஞ் செங்கோட்டி லர்த்தநாரீசரிட இத்தமேவ, கார 

ணிசகவயிரவனார் சிகரந்தன் புண்ணியமாய்க் கட்டிவைத்தான், தார 
ணியெண்குமரமங்கைக் கவுண்டனியன் குழந்தையப்பன்றக்தமைந் 

தீன், வாரணிமுன்லூன்மார்பன் பொன்னய்யனிப்புவியின் வாழ்க 

மாதோ, (380) 

அர்த்தநாரி அய்யன், முத்தய்யன். 

௮. ரவூரி யடி.வாரத் தறுமுசவர் மூபிசெய்தானாலம்பாயன் 
குரிசிலெனுஞ் சுப்பிரமணிப பண்டிசன்பாற் சேர்க்கையுள்ளோன் 
கோதைவாழ்வோன், அ௮ருமறையோனர்த்த நாரீசுரையன் முத்த 
யன் காணன்பாய்த்தாமன, அுரிதமாய்த்தன்மமிகைச்செய்து மனத் 
துன்பமறச் சுகம்பெற்றானே, (331)
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சுங்கம், திருவேங்கடம், அர்த்தகாரியப்பன். 
கட்டளை ச்கலித் துறை. 

மாலோ னுமையை யானாருக் ந்த வகையெனவே 
பாலான மேனியர் காகேச லிங்கர்க்குப் பாணிவட்டஞ் 
சேலார் பமைசையில் வாழ்திரு வேங்கடக் தென்றொழுவூர்க் 
கோலா கலனர்த்த காரியுங் கூடிக் ௦ கொடுத்தனரே, (392) 

தானத்துக் கணக்கு, ராமபத்திரன், 

ஆரிய விருத்தம். 

மங்கள சகாத்தத்திலாயிரத் தைஞ்லூறு மருவுமுப்பதீதெட் 
னின், மனமதமெனலும் வருடமேட மாதந்தன்னின் மன்னுசூரப் 

பள்ளியிற், பொங்கமுடஜொருகுளக் தன்னையண்டாக்னென் புகழர 
விரியார்க்கெனப் போறன் மரிராசேந்த்ர லுடையபுண்ணியமதாய் ' 
ப்புனிதன் முத்தப்யன் மகிழக், கொங்லெுயர் செங்கேரடையர்த் 
Sule குமரரும் வேதியர்களுங், கோவிலின்பரிசனர் கண்முத 
லான பேர்க்கமுது குறையாத வகைசெய்தனன், கங்கைகுலனான 
வேள் கோதைஈகராஇபன் கர்தச்சுவாமிபாலன், கருணைமிகுராம 
பத்இரமூபாலகன் காசினியின்மிகவாழ்கவே, (383) 

வேறு. 

முன்னமொரு பகீரதென்றான் சங்கைதனைக்கொண்டு வந்த 

முறைமை போல, மன்னர் மன்னன் மரியேந்திரன் மந்இரிமுத்கை 
யனிட மனதுமேவ, ௮ன்னதருவளரகரர் சன்னிலர்த்தராரீசர்க்கா 

கவேண்டிக், கன்னன் மதன்கந்தனருள் ராமபத்இர ஜெருகுளக் 
தைக்கட்டினா?ன. 

  

"இருகாலூர், அத்தப்ப கவுண்டன். oe 

கானிலமதித்தபணி மலைவேலருங்கருணை நாரியுஷ் ெ ர்ருபா    
   

  

கரும், ஈரராசரமராமுனிவோர்கள் புடைசூழவே ஈ மானப 
வனி, தானுலவிவந்தபின் கற்பூரதிபமும்தட்டி பல பரிம 

வாயனுப்பவு் தீங்கமசமேருகிது தானென்னவொரு! " டயம், 

11
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பானுலவு கால்களிருபத்து நாலுத்திரம் பாவுகளவிசைபோதஇிகை, 
பலவோடமைத்துகம் மலைமீதிரவிகோவில் பண்ணி நற்றவமெய்இ 
னன், தேனுலவு LOBED EGU கட்டிமனமூழவே தேசதேசம்புகழ 
வே செஞ்சொலிரு கா அரிலக்தப்பபூபதி சறந்தசுக்கல வருடமே. 

சட்டளை ச்சலிப்பா, 

ஆரணந் இகழ் செங்கோடர் சந்நிதி யனுப்பு மண்டப நாலாறு 

கானிறை, பாரணிந்த தளம்போதியுத்திரம் பாவுகல்லுடன் நட் 
டோடு மேல்புரஞ், ௪ீரணிந்தநற் சயோலகட்டிதன் சித்தமேவிரு 

கா.லூர்ப் பெரியவன், காரணம்புக ழத்தப்பூபதி கட்டினன்பிரமா தூ 

தந்தன்னிலே, (356) 

சேட்டியாக் கவுண்டன். 

ஆூரியவிருத்கம். 

ஆடரவூரியினடி வாரமுறை கயிலாய ராலய மகாமண்டபத் 
தீழகுதாண்டவகுறடு மலைவிகாயகர் குறடு மசல நடராசர்குதடுஞ், 
“சேடகிரியேறுபடி சிவதீர்த்த தட்டித் இசை. நாறுபெரியபடியுஞ் 
செஞ்சசொூரும்படி. தனைப்பெரியதாகவே செய்வித்த தொருதரும 
மும், நீடுவயிரவதீர்த்த நிருதிதிசையாகவும் நிலைமைதரு ஈலகாயக, 
னிறைமண்டபத்திடையுமாமிளைப் பாத்றியும் நித்தியமன கான நிபு 
ணன், காடுபுகழ் குமரமங்கல மேவு தூரனுயர் நதிவமிசகுலசேகரன் 
ஈன்மைபெறு குமாபூபதி செட்டி யன்புடனட,த் இன இருப்பணி 
களே, (307) 

வேறு, 

கோதைக்கிரியிற் சிவதர்த்தக் குணபாற் சத்ரகூடமென 
மாதர்க்காசி மசவேலன் வள்ளிதொடுத்க மண்டபத்திற் 
பாதிக்குறடு சுவர்பிடைசெம்பாஇக்குறடு மேல்வேலை 
நீதிக்குமா புரித்தூரன் நேயன் செட்டிபுண்ணியமே, (898) 

எல்லப்ப நாயக்கன், 

, வெண்பா, 

சீறும் பணிமலையைச் சேவிக்க வேயடியா 
ரேறழ் படி.பதின நீரானை--சீருடனே 

செய்தான் மடமுஞ் சிறக்தகுன்றைக் கொல்லஃவெல்ல 
£னிருந்தா னுகம். (999) 

  

  

ச் தெலுங்கு பேசும் இடையர், பொக்ஷெசொல்லர் எனவும் படுவர்.



8.) 

இரணாபுரம், ஈல்லயன். 

சைவசேகரன் ரூரம.ஸ்கையில் BU (Th BS HI Be 
தெய்வவேதியனல்லயன் Ras grt Rove ser 
மைவரும்பணி மலையடி. வாரமே இறக்கு 
மெய்வரும்பத மண்டபமனபுடன் விதித்சான் 

திருமுடித்தாசி, சேனாபதி வேலாள். 

லெண்பா, 

பன்னுதமிழ்ச் சேனா பஇவேலா ணாகவரை 
மன்னுபடி வாசல் வழிமீ௮--மின்னுமணி 

(340) 

மண்ட. பக்றைச் கண்டாள் வணங்கனாண் மாயையெனும். 
பண்டவத்தைம் தீரும் படி. 

தயிலி. 

வானந்த மென்னுமொரு மண்டபத்தை யேதயிலி 

தானந்த மெனனச் சமைத்தாளே-- அநந்த 

வச்சரச்தே கோதை வருவிர பத்திர ன்முன் 

ம்ச்சரதத னல்லழகாய்த தான், 

அணை அர்த்தகாரிக் கவுண்டன். 

FOU சயிலச் தடவைத்தோ ஸணிக்கருகே 

அற்புகலி ரேச னமாகோயில்--ஈற்பதரு 

ஆனோனம் மார்தையணை யர்த்தகா ரிக்கவுண்டன் 

முனேயுண் டாக்கிவைத்தான் ரான். 

செங்குந்தச் சின்னான். 

பாருலகெண் கோதைப் படி.ப்பேழைக் சல்லருகே 

Fava மண்டபமுஞ் செய்சானே-- ஏருல௮ 

சின்னான் குகனடியான் செங்குர்சன் ராசைவரு 

மன்னாம் புகழபிரா மன், 

(341) 

(249) 

(S44)
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குருவம்மீ மாணிக்கி. 

அன்புநெடுஞ் சேடஇரி யாதவ தர்த்தமிசைத் 

தென்புரமோர் மண்டபழுஞ் செய்காளே--யின்பநெறி 

யாருமெதி ராதகுரு வம்மமா ணிக்கலட 

மேருகிரி யைப்போல வே. (945) 

சேவ்வந்தி செட்டி, 

லெண்பா. 

அவலர் இயம்போ லயன்றீரத்த வத்தரத்தே 

செலவர்தி செட்டிதிருச் செங்கோட்டி 5--பவ்வந் 

தொலையவொரு மண்டபமுஞ் 0 சாபனமுஞ் செய்தான் 
நில்மைபெற வாழ்க்தருந்தா னே. (346) 

அகரத்துச் சேட்டி, வேலப்பன். 

சேடஇரி யாலயத்துத் தென்மேலை மண்டபத்தை 

நீடுமுக லென்ன நிறுத் இனான்--நாடுபுக 

மானகுசச் செட்டி ச*யகாத்துச் செட்டிகளிற் 

பானுவெலும் வேலபூ பன், (347) 

ஆண்டி சேட்டி, 

விருத்தம். 

உத்தமர் பரவு கேதா ருடையா்க்கு மடமுங்கட்டி 
கொற்றவர்க்கினிய கோதைக் கடவுள் மண்டபமுண்டாக்க 
கறறலம் படைத்துவாமு ஈற்குசச் செட்டிமாருள் 
கொற்றவ ஞண்டி செட்டி குலந்தழைத் தேறத்சானே (348) 

நல்லான் சேட்டி, 

கெண்பா. 

வில்ல விநாயகர்முன் மேவ லொரு சாவடிசெற் 
கல்விளங்கச் செய்து களித்தானே--பல்கும் 
அகரக் கறுப்ப னருந்தவத்து லுற்ற 
மகனல்லான் செட்டியெனு மால், 349) 

உ வேளாண் செட்டிசவ் என்ப,
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பேரியாள். 

விருத்தம். 

உத்தம விரலா? னஊுயாகுலப் பெரியா ளாண்டால 

கொத்தரி னிருஇ மூலைக் குள * மிளங்கோயில் ச வேலர்க் 
காத்த மிண்டப:மங் கர்ப்பவகமகா மண்டபங்கள் 

ப.சிஇயின் புரிந்து கானம் பல பணிமலையிந் செய்தாள, (350) 

விருமக் கொல்லன். 

பீடிபுகழ் விசய வாண்டிற் பரிவுள கோதை வி.இ 

யடைவுடை யக்கசாலை யாஇபருபயமாகத் 

தடமிகு குறடுந்தூணுஞ் சகலமு முடித்து ஈன்ரூய் 

வடிவுற விருமக் கொலலன் மண்டபங் கட்டினானே, (351) 

சிதம்பரம், 

லெண்பா 

சத்தமா தாவு தடவரை நா ரும்படியும் 

பத்தியடன் கோதையிலே பண்ணினான்--புத்இதரு 

தெய்வ மதுரைவரு சீயாலக் கட்டிமடஞ் 

சைவன் சஇதெம்பரகா தன், | (352) 

இடைய, சேல்லன். 

கோதை யழூயெம்மை குறடுபலி மண்டபமும் 

மாசயவா கச்சமைத்து வைத்தா னே---நீஇபுனை 

கோபால இருஷ்ண குலதிப மானசெல்ல 

பூபாலன் பெற்றான் புகழ். (39௦) 

கோடாலன். 

சட்டளை ச்சலித் துறை 

மாபத்தேேோத்திட லைகா வீ.இ வடடிறடற் . 

கூபத்தருகி லழகாக வேயொரு சோகில்சட்டித் 

By NOL (Lp ஒங்சாளியம்மன் சோவிற்குட்டை, ஈ ௮ஙகு ஒரு சுப்பிச 
மணிய ராலயம் என்ப, a
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தாபத்தை மாற்றிடு மாயன்கா பாலன் றருவளையான் 
ஆபத்துக் காத்தவி சாயக ஞரையுண் டாக்கெனே. ( 54) 

- கொழுங்கோண்டை, கணக்கன், சுப்பிரமணிய பிள்ள. 
ஆரிய விருத்சம், 

ஆதிகாலத்திலே காமதேனுச் சிவனை யன்புடன் போற்றிசெய் 
தே, அம்பொன்மா மேருதனில்ந்து ஈன்னாடியெற் கருள்கவென 
வலை தந்ததுஞ், சூதமுனிதல புராணஈதனி௰் சொன்னதுச் தால 
மாய் காகமலையாய்த்,தோன்றவேயதனிட சொரூப மிஃதென்னவே 
தொல்லுலகமறியும் வகையாய்ச், சே திபெறுமல்லைத் திருக்கை வே 
லப்பனருள் செல்வனாஞ் சுப்பிமணியன செங்கோடரைத் தொ 
மு.துகங்கை சுனைகழ்புரஞ்செய்தனன் சற்பவுருவாய்ப், பாதலக் 
தன்னில்வாலண்ட முடியிற்சரசுபடமைந்து மாகவேதான் பத்தி 
யொடுசெய்தனன் கோதையரனருளினாஜ் பதினாறு மைந்தர்பெற 
வே, (099) 

வெண்பா, 

நாகமுகன் றன்னைவலம் காகலிங்கர் தன்னையிடம் 

வாகுவடி வேலவர்முன் வைத்தானே--வாகுடனே 

சேகரனாம் மல்லைத் இருக்கைவே லப்பன்மைந்தன் 
FB tp சுப்பிரமணி யன், (356) 

நாகபடங் கைலாய நாதருக்குச் தானீர்தான் 

நாகமென்றோர் வாகனமு நல்கினான்---நாகரிதன் 

சேகரமா மல்லைத் இருக்கைவே லப்பன் மைந்தன் 

WOT EGO சுப்ரமண்ய மால், (057) 

தண்டாயுத பிள்ளை. 

மங்கைபதீர சாளியம்மை மண்டபத்துச் கேறிவா 

சிக்கமிரண் டும்படியுஞ் செய்தானே--பொக்குபுகழ் 

ஞானபரன் கோதையர்ச்த காரி பரிவாகத் 

தானபரன் றண்டாயு தன், (358).
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காகமூப்பன், முனியன். 

விருத்தம். 
காககிரிக்குகந்கபடி. யறுப துமேலைந்துதலை கா சஞ்செய்து, வாகு 

டனேமறையவர்க்கு மகேசுரர்க்கு மன்னசொன்னம் வழங்கியன் 
பாய், ஆகமுடன் பூசித்தா னர்த்தகாரீசாதம தீருளேபெற்றுக், 
காகழூப்பன் முனியன் மங்கையுள்ளோ செல்வமதாற் கதிக்கின் 

oa. (359) 
நாகசுர நல்லதம்பி, 

வெண்பா. 

நாகசுர கானனரு ணல்லகம்பி கட்டியன்பால் 
மாகமுறு காக மலையார்க்கு--மோகமுறு 
வானுயருங கைலாய வாகனமும் பண்ணுவித்துத் 
தானுயருக் சீர்த்தியடைக் தான், (360) 

திருவகம்படிமை, 

திருமுடியார். 
ஆிரியவிருத்தம். 

சீர்மருவு நாகூரி வடிவேலருமை பாகர் இருமேனிகாவலு 

டே திருமாலை கருவூலவறை புக்சகராணங்க டிகழகம்படி யூழி 

யம், பாரமருவுதளியிலாண் பெண்காணி கும்பார்ததி பரிவுபெறு 

வெண்சாமரம் பாவாடை விசிர்கடனங்கடிரு வாலத்தி பதும 

புட் பாஞ்சலிகளும், ஏர்மருவு பலகாடகங்களொடு காவியமிராக 

நாலெட்டுவகையு, மேழுதாளங்களிய லிசைபரச விதமேவி யிற் 

றொழில் புரிந்துநிதமும், பேர்மருவுபூதபஞ் சாகூரமணிக்து நெறி 

பெற்ற குரவோரடி தனைப் பேணிவரமெய்தியே தானீகரேவு பணி 

பிர்யா திருக்தனர்களே. (361) 

சேங்குந்தர், 

அன்புகெறிபெறு வீரவாகு மரபினிலுதித் தழகானகாககரி 

வாழ், ௮ர்திதநாரீசர்வடி வேலரை வணங்கியே யவர்பணிவிடைக்
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இனியராய்த், தென்பயிலுகஈட்டுவம் மத்தளம்பேரிகை சறத்தபத 
னெண்மேளமுஞ், சீர்பாதசமையினொடு மன்புமிகு மாண்மக்கள் 
செய்யடிமை பெண்காணியஉும், மன்புகழு௩டனவித ராகலிசைதாள 
முமதித்த மங்களநிர்த்தமு, மாறுச தீதிரகவுமி விரு தபலபாவாடை 
ம்ன்னுமழகாலத்தியும், இன்பமுட னின்னவைகள் சந்ததமியற் 
MCu யிரையவன் வரமெய்இயே, யியலான குசவோர்களேவுதொழி 
லாளரெனு மினியகைக்கோளரிவரே. (909) 

சில்லரைத் தருமங்கள். 
௮ ரவகிரி யாலயர்தனில் கிருதிடூலைதனிலானை (pacer GU 

விலுண் டாக்கியது கைக்கோளசல்ல ஈயினானுபய மழகுகணபத, 
கோவிலுர், இருவழகுமடவடிமை யானதேவாள் பரிக சீர்பாத மண் 
டபமுடன் ௪ி௧ரமது விருமியுபயம் பெரியவசவனுஞ் செஞ்சொல் 
மலலுடையருபயம், பரவரியகாசதிர்த்தத் தீருகுசோபான பதி 
மேலைவாப்த றனிலே படியுஈடமாளிகையு மிவைகுசச்செட்டிகள் 
பணிந்தது நெடுஞ்சுனையினன், மருவியகலிங்குகண பதிசுனைமதிற் 
கருணை வாலராசன் புண்ணியம், மன்னு சண்பகவிகாகா செம்பகுல 
தனில் வாய்த்த பொம்மணனுபயமே, (569) 

படவரவ அரிமீ இலட்ட கொழ்றவைபஞ்ச பாண்டவர்கள்செய்த 
தீருமம், பன்னுவட கோபுரப்படிவிகாயகர் கோவில் பரிவுராமாஞ்டு 
யுபயர், தடபிரமதீர்த்தத்தி னருசரிச்சனயருகு தயவுடைய சோழ 
னுபயந், தாவுவடகோபுரஞ் சூழெதெ ஐச்சட்டி தண்டமிழ்க்கட்டி 
யுபயக், திடமூடைய வேலவன் சந்நிதியிலைங்கரன் செங்குந்தவெற் 
றியுபயர் இருகர்தி?க சுரர்குறடு மயிலனபரிச வொனச் குதடு 
டன, ௮டைவுபெறு பலிகுறடுவாலராசன் ஐரும மழகுகோபுர 
வாசலி லருகணைக எாருறு படிவிசாலங்கருணை யாவினன் குடி. 
ய/ பயமே. .. (364) 

கி இன்னுஞ் சில பாடல்கள் மிகச் சிதைந்து காணப்படு 
கின்றன வாதாலால், அவை மீங்கே பதிப்பிக்கப்படவில்லை. 

  

* ௮ழகு விராயகன், கொங்குவேளாளர் விலாக காலத்தில் வாழி கூறுதல் 
மூதலிய உரிமை யினரசான புலவன், பட்டன், தக்கை சொட்டி, 
கூத்தாடி, பண்பாடி, முதலிய லகை யினரும் கூடி, வயத வந்த 
தங்கள் தங்கள் மக்களில் ௮ல்லவ் உரிமைகளுக்கு ௮௬கர் இவரென 
அங்கேரித்தபின், மு சன்மையோனால் தாம்பூலர் தசப்பெறுஞ் சகதி,
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இங்கிலீஷ் துரைத்தனம். 

ஈஸ்டிந்தியாக் கம்பேனியார். 

கட்டளை க்கலித் துறை. 

வளஞுற்ற விஸ்டிர்தி யாக்சம் பெனியார் வலியலெம்போர்க் 

களஈட்ட மின்றிப் படிபெற்றுப் பூகா கமலைகின்ற 

தளவுற்ற மர லுமைபாகர் பூசை தனைஈடத்தி 

யளவற்த காடுஞ் சயமும் புகழு மடைர்சனரே, (965) 

விக்டோரியா சக்கரவர்த்தினி. VICTORIA. 

உரைசாலி யோரா யிரத்தெழு நூற்றெண்பத் தொன்றதனிற் 
அைசானி விக்டோரி யாப்பெரு மாட்டி துகளறவித் 

தரைசால வாளத் தொடகங்ெ எளிங்கலண்டு தன்னினின்று 

பரை கலைமகண் மூவரும் சேர்ந்த படிவமென்றே, (366) 

ஏக்கிர மங்களுங் கோணாம னித்திய மேமுதலா 

அக்கிர மான விழாக்களு மாக வமைத்ததனால் 

அக்கர ரூபரெனுகாரி பாக னருள் சுரந்து 

சக்கர வர்த்தினி யாகவிக் டோர்யா தழைத்தனளே, (901) 

நீராவிக் கப்பலும் வண்டி SI ply கெசவு மற்றும் 
கேரான தந்இயுஞ் சைகலுங் காற்றுக் கெருப்புகுச்சி 
ரான சர்வ கலாசாலை மேன்மைச் சிகிச்சையெல்லாம் 
பேரான விக்டோரி யாகாலச் துற்ற பிரபலமே, (368) 

மைசூர் மஹாராஜா கிருஷ்ணராஜேந்திர உடையார். 

அ. ரவா சலத்தெழு காரீசர் பொன்னடி யன்புகொடொவ் 
வொருகாளும் பூசைநை வேதன மாதியு மோங்கு விடைத் ' 
திருகாளுஞ் செய்தனன் கானாடகத் கடல் சேர்ந்தமைசூர் 
௮ரியா தனன்கிருஷ்ண ராஜேந் இசவுடை யார்ம௫ூழ்ந்தே, 860 

* a7 0D—Cay. 13
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சேலம் ஜில்லா கலேக்டர் டேவிஸ் துரை, 97. 1, 7775) 

தாண்டவ பத்ரை விலாசத்திற் பாக்கற் சரிபுமென 

ஆண்டுறக் கண்டுகற் றாணொன்று நாட்டின னைரவர்கள்' 

வேண்டிடு சேலங் கலெக்டரூத் யோகத்தின் மேவிவந்த 

ஆண்டகை டேவிஸ் துரையிசை யோங்க வவனியிலே. (370) 

நாககிரி பண்டிதர். 

முன்னா லமாகட வுட்கரு கேமுத்த மூரலுமை 

மின்னால முண்ட சிவக்குறி சே விதியின்வைகத்தான் 

சன்னாலம் பாயன நாக இரிபண்டி தப்பெரியோன் 

பொன்னால் மேந்திய மங்கையோர் பங்கன் பொருப் பிடத்தே, 871 

நாககிரி பண்டிதர் மனைவி-வள்ளியம்மை. 

நல்லா ளிடத்தர் கிரிவலத் தேயிடை ஈன்குறச்செங் 

கல்லா லொருமண் டப மிசைச் தாஸிக் கவினுலகற் 

பல்லா கமத்துறை தேர்கா ககிரிமா பண்டி தன்றன் 

இல்லா ளெனும்வள்ளி யம்மையுள் என்பி னெமின்மிகுத்தே.(07 2) 

சே(பைதிகுருக்கள். 

வானோர் மூமுர் தமிழ்க்கோதை மாநகர் வாழ்வபெற 

மானோர் கரத்துக் கயிலாயகாதர் மகாலயத்தே 

பானாலு சைவாக் கினியா னவக்கோட் பதிட்டைசெய்தான் 
சேனா பதிக்குரு காசிப கோத்ரஞ் செமித் திடவே, (78) 

கோக்கராயன் பேட்டை மிட்டாஜமீன்தார், 

பேரிய ரங்கய கவுண்டர். 

மலைவல்லி பங்கர்க்கு மாலுக்கு மானை UO MEH — 
கலைவல்லவர்புகம் தேர்களையுள்ளங் GAG Boll SGM oo 
அலைகின்ற தானிகராஇயர்க் கட்சய வாண்டைப்பஞ்ச 
மலைவறக் கூல $ முதலிய ரங்கய வண்கையனே. (574) 
  

% 37வர்கள்--$ோப்பியர்கள், 
$ கூலம்--நெல் முதலிய தானியங்கள்,
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வேலவர் நின்றவி மானஞ் சுதைப்பணி த்தகராற் 
கொலி ஈகுகன கந்தோய் கலசமுக் கூட்டியஃதும் 

மாலவ MF பர்தனமுஞ் செய்து மாட்சியுற்றான் 

ஈலன் பெரிய விரக்கய னேவைச் சிமரான்மணிமய. (919) 

பெருமா னடிதொழ மலை?யறு மன்பரைக் பேணவன்னக் 

குருமார் தரக்கட் டளையிசைத் தான்முனங் கோரைகுட்டைப் 

பெருமா ஞூருவழுர் தோவிழா பூசை பிறவுமெல்லா 

வருமான மூஞ்ச யிரங்கய வித்வ மணிவிளக்கே, (376) 

சிதீதிரீ வேலர் வொம்பிகை யாருட் டிருக்கதவம் 

பித்தளை மேற்றகட் டாலமைச் தானப் பிரமலிக்கர் 
கொத்தளவேவை யரனுமை காரணன் கோயின்முத்றுஞ் 
FOS STH ரங்கய னான சுபாகரனே. (377) 

இனன சகமபதி னெண்ணா அடன்பதி னேழுசய 

மனனுகை லாய மிடமார் பரிமள வல்லியம்மை 

அன்னு சிகரியிற் றங்கக் கலசர் துலங்கவைத்தான் 
கன்னயன் றண்டிகை வேலவன் மைரந்தனி ரங்கயனே, (378) 

சகர வேதகன் னாபகர்க் கில்லமுந் திட்சைபுரி 

நாக கிரிபண் டி.தருக்கு முன்மனை நல்கினனால் 

நாக மலையின் வடகோ புரத்தடி காட்டுவ 
யோகச் தாந்தி யிரங்கய னாமதி பூயென்றே, (279) 

கொஞ்சிட விதி வருகுகன் கோயிலும் கூபகந்தி 
மிஞ்சு சுதைப்பணி சாயமுச் இட்டி விளங்கவைத்தான் 
செஞ்சொறில் லைப்பொன்னு சாமிகற் நீட்டுதர் செய்பணிக்கு 
நஞ்சை நிலமொன்றுப் புக்கோம்பை யிற்றரு ரங்கயனே, (380) 

வேங்கடேசன் சேட்டி. 

இல்லா ளுமைத்துண்ப ளிவ்வள வுள்ள இதனைமலை 
நல்லா ளிடத்தற் குதவுக வென்ன விரங்கயன்பா.ற் 
சொல்லாட வெள்ளி விடைபிசைத் திசன்மேற் ரோன்றல 
மல்லாளி பாளயக் தா£வேங்க டேச னடைர்சனனெ. (981)
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குமரமங்கலம் மிட்டா ஜமீன்தார், கைலாச கவண்டர். 
வேயாருர் தோளி யுமைபாகர் மேவி விளங்கமங்கைச்: 
சியால கட்டி முதலிமுன் செய்த 8கரமஇற் 
காயாட கத்தக டேற்றிய ஈல்ல கலசம் வைத்தான் 
சேயார் குமா புரிவாழ்கை லாச சிகாமணியே. (382) 

அர்த்தநாரி அய்யன். 

தீவக்குறை முற்று தலமாஞ்செங்கோட்டுத் தடவரைமேல் 
நவக்கிர கந்தனை யன்பாய்ப் பதிட்டை ஈயந்துசெய்தான் 
சிவத் அசச் செல்லய Cyt ss காரி செழும்பணிப்பூண் 
செவிக்கணி காக இரிபண் டி.கன்றனைச் சேர்ர்கவனே. (383) 

கருப்பண முதலி. 

பணிகிரி மேவிடு பாண்டீசர் கோவிலைப் LIT (ROSES A) 
பணியுஞ் சுதைப்பணிச் சிகரமு மாக்கிப் பதிட் உடசெய்தான் 
ுணிமே விடுமுஞ் சினைக்கவுண் டன்பா ளயத்தில்வரு 

கணிசநற் செங்குந்த நல்லய னீன்ற கருப்பணனே. (84) 

தம்பா செட்டி, 

விட்டினை விற்றெழில் வெள்ளி மயில்செய்.து வேலவருக் 

சீட்டின ஞு முஃப்பெரு மாளுக் கர தவிழா 

காட்டிலெப் போது நடக்கவென் ௮ுள்ளவோர் ஈந்கடையைத் 

இட்டினன் சாசனங் கோதை நகர்தம்பா செட்டியன்மே, (385) 

11. எட்வர்ட் சக்கரவர்த்தி, 073710. 

பத்தொன்பதுநூற் றிரண்டுகிரிஸ் தாண்டிம் பகருமெழா 

மத்தனெட் வர்டுயர் சக்கர வர்த்தியா யன்பாபணி 

சத்தி யிடத்தனுக் குப்பூசை யுற்சவர் தானடக்க 
வித்தக வன்னையைப் போலளித் தோம்? விளங்கெனே, (386) 

தேலுங்கு சங்கமர்கள். 

மடமு மலையடி மண்டப கோதை மகேசனுக்கு 
இடப் சனில்வரு கல்யாண முஞ்செய் இிறைஞ்சின ரால்
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இடவங் கையிலிங்க மேக்தியா ராதன மேத்தவல 
சடலம் பொருந்தி யவராச் தெலுங்கிசை சங்கமரே (387) 

விவேகா இவாகரன் US BIT RL 

முத்துசாமிக் கோனார். 

தபதிய ரைக்கொடு கண்டசண் டேசனற் முபனையு 

“pu தப்பொரு ளாமுமை பாகமா On Feu pss 

Site mee Furg hs Caron 519 Cap ipa 56 
வீபவ னெழின் முத்துசாமி செய்தானுள் விருப்பமூற்றே, (388) 

சாற்றிய வேதப் பொருளா முமைபங்கர் சந்ததியில் 

நாதறிய லஸ்தர் குலோப்புடன் லாந்தர்க ணாட்டிவைசத்தான் 

ஆற்றிய லாரதிருச் செங்காட்டு மான்மிய மாக்கியன்பிற் 

போற்றிய கோன்முத்து சாமி புயரிசை பூண்டவனே. (389) 

கோக்கராயன்பேட்டை, 

மிட்டா ஜமீன்தார் தண்டிகைவேல கவுண்டர். 

பொன்னிச் துறைமுனா சைத்சண்டி கைவேல் Lyd ume Dem 

வன்னச் இடக்தர் திருத்தேர் விமாவிணி லையிருகாள் 

பன்னித் துதிமிவ இயர்களுக் கன்னம் wild gai sw or 

அன்னக் இயாக யெனத்தண் டிலைவே லகமூம்ந்தே, (890) 

சகலா கமப்சபொரு (GIF DIN LOL தான Fhe னிவாம் 

இகலா மதிவரு தோபொல் லரைக்கொண் டைவருமேர்சச் 

FEN GS) GCF gh இர்த்சணிக தான்கண்ணர் 5 HEM (HUGH 

- சுகலாப மெய்லுறத் தண்டிகை வேலன்பு தாண்டிடவே, (291) 

கண்டிகை கான்முனி வோரறி யுண்மைக் கருத்துவிரித் 
தண்டிகை கோயடு சைவ சமாஜ மனவரதஞ் 
சண்டிகை போற்றிடு செங்கோட்டின் மேவித் தழைக்கவெங்கள் 
தண்டிகை வேல மூபனைஞ் நாறுபொன் றர கனனே. (392) 

குமாரசாமிட்பரதேசி. 
ஆறு முகப்பெரு மாள்சர் நதியினி லப்புகுன்றா 
ST pe கணழொன்மு தோண்டி யிருகான் குருளையிட்டு 
காறும் பனிமல ரீட்டுகந் சாவன ஈன்கமைத்தான் 
கூறும் துறவி குமாரச் -வாமி குணமடைகதே, (999) 
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*/-ம் ஜார்ஜ் சக்ரவர்த்தி. 70%, 

முன்னோ பளித்த முறைவழமுவாமன் முழுச்தொகையும் 

பொன்னா ருமையொரு பாகருச் கந்து புகழ்படைத்தான் 

கன்னுவ தாரன் படி. சூட்டி வைபவச் காட்சித் 
உ ன் 5 on 5 > ' தன்னே லாடில்லி மேவிய ஜார்ஜு சயாபரனே. (094) 

விருத்தம். 

“ இருபமழை யாயிரஞ்சும் மளவைமயிற் கோளத்து ளெக்சண் 

டமும், இரவிப்பே மராளிமறையா இணையில்கயக் கொடிவிளங்க 

விங்? லாற்தின், மருளிப்பல் வேறுவகை மார்தாகளும் பாமாட்ட 

MT BPI LIS, UHUSBI துயரணுகா இருக்கவிசை விக்டோரி 

யாப் பலுவலாட்டி, (3995) 

அட்டவி லக் குமியுமொன்று யமைரநதவத ரிதீதவம்மை யரசாங் 

சுத்துட், பட்டவுட ஸணிவிர்தயா புதியனவாய் விமமிதங்சள் பலகண் 
டொன்னார், துட்டமகன் ஐவவவர்சிர் தனைபோல வுடிக்கவுண்ணச் 
சுகிக்கச் சொல்லப், பட்டவருத் கனசாகப் பயமின்றிச் செல்ல wav 

லபாக்கிய முற்ம, (..96) 

௮ன்னாளி லரசனுச்கு மரிதான பொருளைமலை யடவி வாழ் 
வோர், இன்னாளி லடையவுந்தா முயருமுயத் சியிற்புகவு மேற்ற 
மீந்த, தன்னேரி லாகவொரு தனியார? விக்டோரியாத் தவத்தால் 
வத, மன்னே மாவதெட்வர்ட் மன்னர்மன்ன aor oor DET TY wa 

பன் மாதோ, (591) 

HIT HO GT T தொள்ளாயி 2 ம்பதினொன் ருமாண்டை யடை 

டி சம்பா, மேயபனி ரண்டாம்கநாள் மங்களவா [ தீதுமுடி விளங்கப் 
பூண்டான், சயமொத்த முடியரசர் இகழுமறி வான்மிகுந்த இற 
லோர் மற்றைத், தேயகர்த்தர் வர்த்தமா னம்புகல்வோர் ,கலிவா 
ணர் செறிந்து சூழ, (398) 

மேந்தாம்றார்ஜ் ஜரசன்முடி யாங்குதரித் தாலுமென்ன வரன் 
போற் 4 காட்சி, தக்தாள்£வோ மாங்கென்னக் சாற்தியவாக் குழுதி 
  

* கைலாயத்தில் நடஈச இருமணச்சாட்டியை, ஆங்கிருச்ச வியலாத அகச் 
தியருச்குப் பொதிசையிற் சாட்டுியோமென்ற செபிரான் போல.



R (406 
e a aie ச உ . 

* செய்யத் FOURTH தையன், 8ந்தாயிரத் அமபி எளவையலை சட்ற 
கடக் த யரிதி Ole HE, சந்தோட LOT AM FI ப்ரஸ்தமெனும் 
voter sender wom . (599) 

ஆங்குநிகழ்க் ததபெரிகன் நவனிபிசிலால் ே வாரிடத்து மரி 
 யமாந்தா, “தங்குசுபை கூடியுல கம்புர/ப்போ ளைக்காத்தற் றெய்வ 
மாக, SpE HED | (LUT BUDO, 07 Guim gray, BT லவனைப்ே பா் WA நவை 

Gat Rena. ், (400) 

மங்களமா பிந்தவகை மருடதா ரணக்கடட்டு வழங்க னோர் 

யேலும், ஈங்குவைத்திக் ட் டாடுவமென் றகம௰ pas 

கள, எங்குளரிம் மன்னவனே யிர்தயாவின் மணிமகுட” மேழ்க 
வக். தோன், இங்களினுக் தண்டழீப enn Fh gad gyn பெரும்படை 

யன் சிறந்த தேவர், தங்ஈளுடை: மந்திரியிலு wu Bupa வாசகத்திற 

சதுர தீரன். (401) 

இன்னபல மேன்மையெல்லா மொருமங்செய்தப் Quo 8p 
லேந்தல் செங்கோல் ,இன்னின்ழ மந்நிலமு மெக்நிலமு மினிதோங்கி 

யேத்தத் தூய, ௮ன்னையெனு மேரியம்மா ளகமகழ வரியமக்கள றி 

விலோந்க, முன்னவளுப் மூவாத முதல்வனருள் கிரம்பாசு மொ 
மிக மாதோ, (402) 

சீர்விளங்கு சபைறெக்கச் செறிந்தமருஞ் சீமான்சாள் 7 திகழ் 

பல் வேறு, பேர்விளங்கு மதத்தெருர் தரத்தனரு மழுக்காறு 

பேணாதொன்றி, ஏர்விளங்கு பிரிய/கோ தரர்மானக் குழுமியெந்த 

வேந்தன் மேன்மை, பார்விளங்கு வாய்மையினாற் பேசுதுமோ 

வவமனாங்கப் பரனை யுள்வாம், ”? (409) 

சேலம் ஜில்லா கலேக்டர் பெட்டோர்ட், 0 107101. 

சங்ககிரி டிப்டி-கலேக்டர், சிவஞானம் பிள்ளை, 
ஸ்டேஷனரி சப்-மாஜிஸ்திரேட்டூ, ஆறுமுக முதலியார், 

கட்டளை ச்கலித் துறை. 

தீவரா கமலை வலமுறப் பாதை தீருகவெனச் 
சிவஞானம் பிள்ளை சொலப்பொரு டேடிச் சிறக்கவமைத் 
தவனா றுமுக முதலியெட் வாட்டரோட் தானெனமன் 
னவழாம மிட்டவன் பெட்போர்ட் மேலா நயமுூறவே, (404) 

  

hy
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. சித்தளந்தூர், சுப்பராய கவுண்டர், 

மருவருங் கோதைக் கயிலாய நாதர் மகாலயத்தின் | 

EHYNUS BMF HUT YC டிசைத்துநற் காப்பமைத்தான் 

திருவருஞ் சித்தளர் தாக்குச்ச மீன்ஞ்த்து சாமிகுதன் 

Boas தாரன் புகழ்சுப்ப ராய சபாகானே, (405) 

மோழைக்கவுண்டன்பாவயம் வேட்டவேர்கள். 

பேறுறு கோதைரன் னாசே! சீ தூபி பெருமையொடன் 

ரூறை யிரையா னமைத்தன னம்மர பாளர்களிற் 

வேறிடு மோமை நகரா சரும்பொரு டேடிச்சுதைக் | 

கூறு பணியும் பதிட்டையுள் செய்து கொழுத்தனசே.(406) 

தேலுங்கு செட்டிகள். | 

களசொளிக் கோதையின் masta & AO sex கீழ்முனையில் 
வளழுறக் சனமண்டப மார்க்காக்கி ம௫ழ்ச்அியுற்றுர் 
வளரிசைக் காஞ்சிபொஜ் காகாட்டி யம்மை வரத்திலுற்றுப் 
தெளிவறத் BET இபரெனச் சொல்லுக் தெலுக்கர்களே. 

பர 
ரி, மலை வடகோபாும். 

ஆசிரிய விருத்தம். 

தருவுலவு குமரபுரி வாம் சுப்பராயன் சபாபதிபும் ராஜப்ப 

ஞஞ், ஜமீன்தார்கள் தருகிதியு நாகமலை மாப்ள தங்குசுப்பராய 
னுடனே, திருவுலவு காசுரி பண்டிதன் மீனாட்சி செங்கோட்டை 
பன் நாரணன், சேரர்த்த நாரிகெய்க் சார பட்டியிலவர்த சிரத்தை 
காட்டுஞ் சடையனும், ' பரிவுபெறு பலரிடத் துக் தேடியோடிப் 
பணங்கொண்டு கற்பணிசுதைப், பணிமடி தீதனர் முச்.துரொஷ்ண 
வேங்கடவணிகர் பகர்தாம்ர கல௪மைர்் சம், அ௮ரிதி னுதவினர். 
ஜமீன் சுப்பராயன் றங்கமது பூயெலைதர் சன, னாகவில் வாறுபணி 
மலையின் வடகோபுர மமைச்விதமெனு முலகமே, (408) 
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