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அதிபதயா ப ப வாடு 

ஸ்ரீ தர்க்ககுடாரதாலுதாரியவர்களின் ஐ 

மாணாக்கருள் ரூவராண அறங்குடி 

ககோாபாலையர் அவர்களால் 

இயற்றிய 
ழுர்க்கமினேடிலாசிரியஙிநத்தம். 

| BH 2 து ஞானம் குறி புரைத்துத் தெளிவிலே ௬. 
துரம் "பொருட்டா, மருவுறு மதுப வப்பய னாகும் விகாயய 

ஈதவலை வகுத்த, பொருவறு மவ்வை வாக்கிஞு னெய்பா 
றதியனைப். பொருந்திய பெண்ணை, பெருகுறு நசோட் 
ம்ருகநேச் தரமாப் பிறஙகியுள் org Bama கோவல், (௧) 

அத்தகு இருக்கோ வற்கணஈ தகனை யட்டிடு விரட்டசே 
ச.ரன்ற, னுக்கம மான மான்மிய மதனை யுயர்கள கூபரன் 
றனக்கிம், கத்தமார்௩ இமி.2ல் லாமல கம்போ லதறிக்இச் 
வருளினி௰் சூதன், வித்தக மாச வுரைவட மொழிமுன் 
மேலவர் தமிழினின் விரித்தே, (௨) 

சொஜ்றமற் றதனிற் சிற்சில விடயகங் தொகுத்திடப் பட் 
டவா மதனாம், கற்மிடு புலவர் வியப்புற வவற்றைக் ௫ 
556 செய்யுளான் விரித்துக், குற்றமங் கணுகா வை 
Gam பிஷடயே கோத்தனை தருகெனக் குதித்துப், பத 
றம துயர்த்தோன் சமயமே மெய்மைச் சமயமாப் பேணி 
னன் கொண்டோன், (௯) 

அ.லிவினால் வாக்கா னத்தின் கொடையா லழகினால் 
வரய்மையா லான்ற, பொறுமையர் லறத்தீன் புத்திர. னரிச் 
௪௫ இரன்புக ழங்கசவ் பொருவி, னெஜறியினா லிலீங்கு கள 
ell Bi Apu ohaparr erin oorés, goa Orapar 
சோருரு வெத்தா லெனகனி யுலகனிற் DepCamer. ()



௨ சிறப்புப்பாயிரம், 

(வேட்டவலத்தின் ஜமீன் சக்ரவர்த்தி Gar ia. wor wat 
யே முதலா, நாட்டு மெய்ப்பிருகு்ஞ்ல், 2 2வ ரனேகா 
நீனிபொரு ளீய்ந்துவேண் மெண்ட், கோட்டமி னல்லாட் 
பிள்ளைமுன் வில்லி கூறுபா ரதத்தினுக் இடையே, ட்டி. 

௩. செய்யுள் சேர்த்தமை போலச் சிறப்புறு செய்யுள: 
னமைத்தே, (49. 

சுர் ௮டக கூறன் மிகைபடம் கூறல் கூதிய கூறலே முத 
லாத், அன்றுதோ டய்க ளொருசிறி இன்றிச் சுருங்குறக் 

RDN பொருளை, மன்றே விளங்க வைத்திட லாஇ a 
GOT LIL) ளியையு ம OU OU 1D IM y wool our ad call இலைய Biome eae 

mL. Crigg Aran 5 Bor Huis, (௬) 

ஏத்திடச் சோணா டதனினே ருடைத்தா யின்னமீர் பொ 
ன்னியின் றென்பால், நீத்தவர் தூதிக்க வுறுவகாய் வா 
ஜோர் கிலவிடு மவிகொளும் வளக்தாய், ச்தர்க ரூரைக் 

கு மாகமங் களைச்கின் ளைகளுங்கேட் டறையுநீர மத் 

சாம், மாத்திகழ் இன்ற எண்பகக் கொல்லை மன்னிவாம் நு 

ண்ணிய மதியோன், | (௪) 

ட. மன்னியாம்ப் பாணச் சுன்னைமா wafer வக் ௬ய ரிலக்க 
ணம் தருக்க, மென்னுமிவ் விருகேச் இரங்கொடு இத்சாக் 
ஊத்தஇனை யெளிதினி னோட்து, .னனிமி சிவோகம் பாவனை 

யதனைப் 'பணுமுரு கேசபண் டிகன்பா, லவன்னவ ஸனுளம் 
வேட் ஷொச்திட வேண்டு மவைகளை யன்பொடு கம்றோன்,. 

வேதநற் பசுவா விளங்குமா கமங்கள் விரவுபா லானயப் 
பு௮மக், கோதறு கால்வ பேரிய கழிழே கூறுகெய் யா 
வுயர் தவத்த, ரோதுமெய் கண்டா னுரைசிவ ஞான போ 

தீடிங் குறுசுவை யாகத், நீ௪ற வுணர்ந்து கற்றுப் சமாக 
சேர்க்துசெய் இருப்பணி யடையான். (௯) 

குகழுனி, வரன்சீர்க் சோத்திரச் த.இித்த கோது வேம் 
கடா சலனைச், ௪யஈனி வியக்க வு.இத்திடு தீயன் சங்கரன் 
லிருவுரூ.வதனை, கமதில் பேணு குணத்தின னீகை யியலி 
சை யின்சொலென் நின்ன, வகமென விரவு செளக மர ராச 
எச்சினின் மருவுவித் தனனே. (20)



Gu 

இரவி மருதூர் வித்துவான் 

கோவிக்தசாமிப்பிள்ளோயென் ற 

சுந்தரகார்த்திப்பிள்ளையவர்களியற்றிய 
அறுசர்ம்கழினெடிலாரெி.பலிருக்கம், 

தீருக்கோவு மனந்தனையார் சருக்கோவச் சயனமத।ம்த் காதத 
கோவுங், குருக்கோவின் ரறையுறுக்த மறைக்கோவு முபனிட்தக் 

eos யாவ, மிருச்கோவ லாகமமு£ மினுச்கதேரா தோலமிடு மிறைவ 

ஞார்க்த, இருக்கோவன் ஜான்மிபத்தின் நிறங்கண்டாங் கன்னதனிற் 
திச்தைகூர்ச் மே (௧) 

wr Ione ஜெதைவிரித்தங் சேற்பைதிகஞ் செய்யுள்சளா யமை 

ச்துச் சேர்த்தம், பூப்பவருஞ் ௬ுசனமும் புகுவிச்துப் பொன்னாடர் 
ே பாற்றர் தெய்வ, மாபபதுமை நிசொளவை வாய்ப்பனுவல் பதின் 
மூன் றம் மற்துஞ் சேர்த்துச், கோப்பமமயச் சரிதமச்சிற் கொடுத் 

தறித்து முள்ளானைக் கூறுமீவனால், (௨) 

தண்டமிழ்தே ரணியுடையான் சங்கரன்பாற் பணிவுடைம.் 

றக்கோர் வாய்மை, கொண்டருள் சண்பகக் கொல்லைக் குலவுதல 

மாவுடையான் கொடையாறுளு, மெண்டருமா தலுமுடையான் 
ர 

% ௦ . Do ௪ ௪ * கு 44 * 

வேங்கடா சலவுடையா னீன்ற பீடான், சண்டசவித் தலைவர்புகழ் 
o a உ ந ௪ 

சேளந்தாரா ஜப்பெயர் சொடக்கோ னாமால், (௯) 

இர்நாலைச் செவ்வனே யுளங்சொண்டு பரிசோதித் இினிதி னீர்த, 

வன்ன வன்யா ரெனிலறை து, மகசச்தை யொழித் சசத்திலுறு மகத்து 

வான, இன்ணிகரில் பரமே பதிப்பொருளா வகத்துறுச் ச தசமை 

யா னன், பொன்னேபோற் மவம்பேறும் புணிதனயிட் paar gu 
பூணு ரானே, men) 

சக்தமுறு மிமாழ்ப்பாணா sagrias தோன்றருச்சா ' மிர்தப்பேர் 

தீந்து, நந்தலிலா நான்மு சலாப் பன்னூலு நலின்றளித்தோ ஞான 

பேள்வி, வ௩்சவட மொழிச்சடலும் தமிழ்ச்சடலு முண்ட்மந்த ம 

ழை! வல்லோன், பந்தமறு திநஜான சம்பந்தப் பிள்ளை யெலுக் 
பா& லோனே, (@ 

 



a. 

அம்மையப்பன் கருப்பரி வதிக்சம் 
ஸ்ரீமச் பரைவரப்ரசாத 

முூருகானத்தஸ்வாமிகள் அருளிச்செய்த 
அறுசர்க்கழினெடிலாரிய விருத்தம், 

ப்ண்.பி௮வர் ஞிமிறுதாரப் பண்சண்மம் தரத்தி லாக்குஞள் 
ண்கள் கொல்லை வைகுஞ் செளக்தசர ராற னென்பான் 

விண்பகசா மீரட் டேசன் வியன்கறை யியல்வி எக்கி 

சண்பம ரொவர்ச்கு மிச்தா * னலாப்பிளை கவியின் மாதோ. 

  

Qu. 

கும்பகோணம் 

பேட்டைப் புதுக்தெருச் ஈ௨ 

ஸ்்வலப்பிரசாச 9.5 Dusan Soo ரலமையுபாத்தியாய | 
- ௩ , ° 

அருணா சலச் செட்டி. பாரவாக otlisD aus 3 

நேரிசையாசரியப்பா, 

Piru & அலவு இருவி ரட்ட 

மோர்பூக் துலவு மெட்டினிழ், இறக்க 

விந ுகுயார் கோவலூர் மெவெம் பிரான் பிர் 

நந்த கலி லாகள கூபரன்.  சேட்ப 

கொண்டவன். முண்டகக் 1 கோவும் ons ப்ப 

வக்கோ சனற்கு மரற்சே பயுரைப்பவம் 

மிக்கோன் வியாச னுக்கு விளம்பக் 

கேட்ட வன்ம கிம் ED RE BM FF 

வேட்டவப் பதினெண் புராணன் தூண்மிக்க 

ares GST சாண்டத் இற்சொல், 

லேந்தம் கதையை யெடுித்தச் சூதன் 

கொற்ற வண்ணமுமம் பிறவும் துலங்க 

GP py Long கானில் தன்னின் 

  

* நல்லாப்பிள்ளை--ஈலாப்பிளை- எனவாயது,
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லிச்சசக் Beret FC gm FOG 

முன்னோ ரியத்திய முது. நாலி னெஞ்சிய 
பன்னருஞ் சரிதம் பல_ நூலிற் சொல்வ 

கழமிந்திம்பர் சாற்பொருட் பயன்பெற காகவுஞ் 

செதிந்கவெம் மிறைசீர் இகம்கமி காகவும 
வெள்ளி குலத்தஇியல் விளாங்கற் கரகவுக் 
கெள்ளிகி னாய்க்துமுற் செய்ப? னிடையிடை 

Qasr esr gp all (rm bo LD யுரைத்துச் சேர்த்துத் 

துன்று சீர் வேட்ட வலக துரை முதலோர் 
பரவசம் கொளவெம் பரமனா லயத்தில் 

வசவிகா யகன்வா ம் வச சமண் உபத்திரும் 
ஐல்புகுக் உவியை யாயிரச் இரண்டுல், 

a? DusTA a Bbw விளமபிமுன் மும். 

-லெழுசா வெழும்ு பிசைவிக் தெவ் 
௬ _ eye உடன் . 

சொழுகாட் பான்சீர் துலக்ஞசுெய் மக. 
புராண மண்ணு i நம் கோவறுராப் புராண 
“ட்டு தபற உட ட. ம்ரரவணை யாவ Bip BAP திவி ணந 

ர fotnt AB Darran is a ong O aig) ast 

வம்பறா பேலா புண்டு ம ளாகி 

தக்கன னன்பாற் ரண்பரும் கொல்லை 

ae , ன் oy ost CP wt ib) FL. iT SF ப ட al ory i}, ah av 

பமுன்னணமாலம் அம் வ மூ ம்ர்ர்சி யான்பு ம 3) 

aT aT 61S) மூய்யப் LP pi gent ஜொன் en Gu 

பண்னாருங் BOM SOUIUI A ப பாணச் KOT ODE 
IDO SHIT Lp & கே bios 19 வரன்பால் 

Bod yr Ge WD wal s gin cb Bin Domes F 
OHA MTT LYSVenI LE me eo பால 
பம்மி நயிட்டி acta ah விசாகத் 

காக்கறாடார காலாதாரி யின்பால் 

EO Maso மெய் 3 பார் சர னு 
கற்றவள் செளா்கர ராஜ நாவலோ 

ற | 
ஆக்க்யோன் பெயர்மூதலிய பநீிஜனோந சிறப்பும் 

இநீரிசையாசரியப்பாவிற்காண்க,. 

ஓலையை இதவனையவவைவை



a. 

வேடம்பூர் 

உபாதீதியாயா 

பஞ்சாகூஷ£ரப்பிள்ளையவர்களியற்றிய 
எழூசர்க்கழினெடிலாசிரியவிருத்தம். 

கஞ்சிகள் ஞாலமொரு சழற் சமைத்த கடவுண்முன் சடலிணின் 

றஹெடுத்துப், பண்ணவற் கிமையாச் சண்ணவர்ச் சமிழ்தும் பகர்மறை 

யுக்தரு பண்பின், மண்ணவர் மேம்பட் டுய்யமேற் க.இியின் வாக் 

கொடு செவிச்சனி தாச, நண்ணிய வறிவாற்கூறுக வென்டூஜ கோ 

ற்றலு மாற்றலும் புகழும். (௧) 

மேல்வரு மற்றை விஷயங்க ளெவைக்கு மேலென வூரினாம் பெ 
யரா, லேல்வரும் வேட்டவலஞ் சக்கரவர்த்தி Wis Cals wav கேட்ட 

சொற் படி முன், னூல்வழச் ஈறிர்து கோவன் மான்மியநா னுவன்ற 

௬. சண்பசச் கொல்லைப், பால் அளடியலோ டிஷயறி புடம் 

'செளக்தர சாஜ பா ௨லனே. (2) 

  

a 

௮ உபாச்தியாயா பிசதமமானாக் EE (HD 

Pda GLa CaeW oe oF பற்றிய 

ல்க சவப் பரம வக் குமாரரும் அய சண்டியூர், 

சோணாரலப்பிள்ளைய வர்களியற், டிய 

கேரிரை ஆ ரியப்பா, ட் 

வயத கழைப்பவான் மகி ayo பச! 8 wage 

செய்ப Cure ayn ௦ Seton rs AL GO yt 

தண்டலை வண்டொடு கான்சொரி கேறல் 

வண்டலை புர வரக்கண்மோ th gay 

CIP SHS LT QUA MAN Hor வெண் பாவிலென் 

றெண்டிசை புகல வேர்கும் பெண்ணை 

ஈயுலா வகன்பணை கனிடலா கெடுஞ்சேன் 

மறியலால் வான்பாய்ர் தெய்துகான் மாளிகை 

மாகாகோக் கைக்கண் டினமென மருவியாங்



சிமப்புப்பாயிரம். 

காதிலும்” வெள்கி யவ௫ணுரீஇக் கமலவீச் 
சேச்நதை ய் ப்ன்ன்ங் இகழ்கம்பு ஸிரிதச 

பூக்க னலைகரப் புக்குலாம் பொய்கையும் 
பாரவருங் கல்வியா பழிச்டுப் பராவு 

காவலுூ ராரமுக னவிற்றுபல் பண்கமுடி௩ 

சேவர்கம் கூரிம் சமாக ென் ுறையப் 

Care ar Ore out கோககர்ப் பாலே 
பாசட்ட இசையம் பணிய வ க or Ly ih 

ஃட்ரட்டா காச விமலன் ம.ன்மியம் 

Cars tom Buk விரிஞ்சனன் குரைத்கயபோம் 
சூது னள கூப்சற்குச் ெ Qe TD BD 

௮ாமஈ வாரிய &a dint yd S mau 9) 

தேமர வாதி ய இகம்சம்பு் திவில் 

own aur கடங்குட GE om கடல்சுலா 

வ்மருக் தகமிணிலசக் கன்பின் முன்னோர் 

பல்வகைச் FIO) 6 திராவிடப் பாவிம் 

சொல்வகை யமிக்தோர் சோடுக் குமைக்கு 

மதீசணு மாமனு மாம்வரை யரசுன் 

மத்தணு ஈன்னெலி வர்ப்புவி பதித்த 

தைவிக வேர்தன் தன்மை வன்மைகமூத 

(pia? Big st BOSD னுயர்வு 
மண்ணல்்ீ சட்டத் தருளென் முன்றோர் 
நண்ணிய வறிவா ஒூவண்ற.நால் பற்பல 

சற்தஞ் சரன்முய்ச் சால்றின விருப்ப 

விரித்த மொழியா தேன்விடுச் சனமான் 

ஐக்குறை கிரம்ப வறைகந்து கருகென 

இக்கெலாம், புகழுஞ் £ சிம்ம புரிமே 

வைக்துபண் டாரிய ராஇய ராகசி 

செத்திரு வாதிமுச் சாரமகளா hoops 

கடல் கலைசெல்வ மகலா தருளு 

“த சம்மபுரி-- வேட்டவலம், 
 



சிறப்புப்பாயிரம், 

மிடல்பார்க் கவகுல மேம்படு wih ey 

வாய்ந்த சக்கர வர்த்திபண் டாரியும் 

ஆய்த வறிமீவா டலகில் செல்வமுக் 

தோய்க்க புகழுஞ் சுத்தம் தாழ்வு 
LAW கரமு மினிய வசனமோ 

Cumicns srésip Ong SHAT SHML. 

காய்ந்த வலியங் கண்ணுத லடியனா 

யிறைவனென்்” றெண்ணி யேற்று மொழுக்கமு 

(poops கொண்ட முளரியா ணீங்காப் 

பழைய னூரிம் பண்டா ரி யர்ககம் 

மமைய ரச்சு மங்கல முதலுளார் 

கேட்டமசொம் படியரமுள ொதிருக் கேரவலூர் 

நாட்டமூன் று வென் னம்பனார் PEGG 

செவ்வகோ விளங்கு? செய்யுள்க Com. ai 

கவ்வையார் முதலவான் ஹோர்கள்சொம் ஐழீஇ 

சைவசித் தாந்தவே தாந்த௪ன் மார்க்கங் 

கைவளர் களரியென வெளிதிற்் காண 

விளங்கு நற்பொருள் வமா௮து வியப்புடன் 

களவ்கமின் மணிக்கார் காட்டும் தன்மையி 

'னுரீங்கொள் செய்யுளாய் நவின் ஐஇ லம்விண் 

கீரங்கொண் மதுவின் கேண்மையி னளித்தன 

னைஞைடைப் பிள்ளையா ரருள்திருப் பண்கொளுங் 

கிளஞுடை யானுடை யான்கிளர் சேஹை 

கானார் மயானக் சகலங்களி cor oxo) gb 

மாலூர் மனக்தர் வரின்மா லாக்குஞ் 

சண்பகக் கொல்லையிற் றவக்குக முனிக்குல 

விண்பகர் புகழமுடை வேங்கடா சலமா 

'நுந்தவத் துதஇத்தங் கமனைவர்க் இனிமை 

ஏரூக்தியா கவல்லி பூரியரு ளாற்கலை 
௩௩: ௨ 

npr om விலக்கியத் இயல்பா Boner Qua w 

மாகுநம் வன்மையன் ரோமிலெண் குணத்தனே



சிறப்புப்பாயிரம், 

முழுஜுத விழறையென மொழிந்தரு எரிகர 

தாரதன் Bi gen sus FOE DE Sb SUT 

பாரதக் தனைப்பதி னாறுசெய் யுளுட் 

மிலக்குச லொடுநிழை தொெளபதை சந்நிதி 

யிலக்கு முூமையென் ஜோர்.நா லிசைத்தவன் 

ஆகமமச்து விதகெறி யகச் கவன் 

மோகமற் றவர்காண் முடிக்கணி யாக்குவ 

னிடம்பொரு ளேவலு மேற்றவ ன்டைவோர் 

ஸ்டா கணம் இடக்கலை வகையிற் புகல்வோன் 

ஞகூலமுறை விளகீகவங் குரித் ச 

தலமூமை செளர்தர ராஜரா வலனே, 

ஷூயா-யகா, நாசாயணப்பிள்ளையவர்கள் குமாரரும் 

பூஞ்சா சூதாபிபிள்ளேயவர்கள் மாணக்கசீர்களிலொருவரும் அூய 

சோமசுநீந ரப்பின்னையவ*களியற்நிய 

எழு£ர்ச்சழினெடிலாசிரியஷீஎ.ரரம், 

கொண்டல்சண் படுக்கும் தண்டலை ரூழ்ச்த கோவலூர் வீரட்டப் 

பெருமா, னண்டர்கள் போற்று மான்மியங் சனை மூன் “னருகந்தவச் 

ரூதீம முனிவன், மண்டலச் தவர்க ளூய்ச்திட ஈளகூ பரற்குனா 

வடமொழிப் பெயர்ப்பைச், தண்டமிழ்ப் பாவைந் நாற்றின் மேன் 

முன்னோ௩்சாற்றின ரவையுளெம் மான்றன். (௪) 

எண்ணருஞ்சரித மிலதவை சொலிச் சேர்த் தியுதி யென்று பல் 

லோர்ஃ£ , ஞுன்ணெ௫ழ்க் அரைச்ச வகையின்மூ வகையாலுளங்கொ௫ 

கரற்பொருட் பயனு, ஈண்ணுற வெளிதினே வருங் களிப்ப் ஈல்க 

னன் சண்பகச் கொல்லைக், கண்ணுறை புலமைச் செச்சர் ராஜன் 

கவிசசஞ் சதத்தின்மேற் சேர்த்தே, (௨) 

... சிறப்புப்பாயிரங்கள் முற்றிற்று, 

ஆ பாக்கள்-௨௨, ட் 

OEE,



a 

கணபஇதுணை. 

இருக்கோவலூர்ப்புசாண 

மூ DOL] OT 6 

€ர்சால் எண்ணிறக்த உலகங்களிலுள்ள சகல வான்மாக்களுங் 
கருமங்களை நிவர்த்இக்சவருந் தன்மைத்தாயெ, இப்பூலோகச்தில் 

ஞூர்த் தி தலதீர்ச்தவிசேடங்களையுடையனவாய் விளங்கும் மூுக்ஷே 
த்.தஇிரங்களுள், முற்றறிவும் முற்றுத்சொழிலும் உடைய ௮காஇமல 

சூதனாயெ செவெபெருமான் திருவருள்கொண்டு துஷ்டர்களையடச்ன் 
3ஷ்டர்களைப்பரிபாவித்து ஆதிசாலக்தொட்டு விளங்கிவரும் வீரட்ட 

ஸ்தலம் எட்டனுள், 

_ அம்தகாரூரனைவதைச்து ஹரிப்ரமேர்த்ரா.தியர்களை யிரூட்சித் 

தன் மூ. சல் ௮அனச்தவிசேடம்சளை காணா ளுஞங்கொண்டு எம்பெகுமரின் 

விளம்குர் திருக்சோவலூர் ஸ் ரலப்புமாணச்சை அச்டிட்டு வெளிப் 

படுச்சப்புல்லறிவுள்ள எளியேன் துணிசக்சவகசகை யாதோவெனில், 
ut 

தமியேன் ஒரு. றிபன் அற்பச்துச்சற்பமாகய கல் வியுடையேன் 

ஆயினும் இச்சனனமெடுத குலச்சோற்ற, சைப் பெரியோர் ஒழக் 

சப்படித் செரிந்துகொள்ளக் கொஞ்சம் பிரியமுற்று விசாரிக்குங் 

கால், பிரப்படி.யென்னுங் ரொமாதிபதியும் மலையமன்னர் குலதிலக 

ரம் ஆய பொன்னுச்சாமியுடையாரிடஞ் சில நாற்களிருப்பதாய்த் 

தரிச்து ௮வர்கள்பார்சென்று கேட்க வெகுபிரியச்தோடு இருக 
27வலூர்ப்புசாணம் இறைவாசால்லூர்ப்புராணம் அச்சிட்ட gy ctr 

ணுமலைசசகம் இம்மூன்று நாற்களையும் கொடுத்தார்கள். . 

- MOTION gf pstruywo oisegGas geow QuicsrpmsQsr 

ன்று "ிலவிஷயச்தழுவியுக் சமுவாது இருந்ததால் முன்னறியாமை 
பாலிருச்த... ஈர்தேகத்துச்குப் பதின்மடங்கஇிகமாய்ச் சந்தேகமு 
ண்டாக அதை எநர்சவிதமேனும் நிகர்த்திசெய்து நிச்சயக்தெரிர் 
HOS ator வேண்மமென்ற துணிவுண்டாடுத் இருச்கோவலூருச் 

சடைச்து' ஸ்ரீ வீரட்டேசுரமாயும் பெரியராயயெம்மையானாயும் 
தரித்து ௮ங்கு அல்விசாரிக்குங்கால் இடைகச்காது agi Qu 

அபருமான் ௮ம்மை சர்நிதியின் மறையிட்டு வாமொன்றுவலா



இருக்கோவ்தூர்ப்புகாண முகா, கக 

அவ்இருச்சுழுச்லை லவிசேடக்தெரிய விரும்பிய எளியேன் உள்ள 
ம் சான்காள் விள்ஃஸ்மான்மிய ஈலவிசேடங்சளினுஞ் சச்குண்டத, 

அல்கு சசேவிக்ரொமாதிபதசளாயெ விசுவசாதரபினார் பொன் 
ளம்பலகயினார் இருவரும் வக்தகாரியத்தை விசாரித்த இல்விடத் 

அள் பிரதமஸ்சானமாகயெ வேட்டவலம் ஜமிக்தார்களன்றிக் குறித்த 
காரியத்தைச் சரிசெய்யக் கடியவரகளில்லையென்று ell ara ade 

ளுச்சொருகடிசங்கொடுத்து போகும்படிச் சொல்லிஞான் 

அப்படியே ஸீமீரட்டப்பெருமானை வர்இத்து விடைபெற்றுக் 

கொண்டு வேட்டவலம் அடைந்து ஜமிர்சாரவர்கள்பால் கடித 
ழைக்கொடுத்துக் கசாரியத்தைச்சொல்விச் காத்திருக்க, அவ்விடத்து 

வழல்கப் படிப் பரீட்சி சி விஷயமனர்தம் பிறகு உண்மையென்று 

தெரிது ஐமிர்தார்கள் மாமேசர் முசலாஷோர்களும் கையிலிருச்த 

தூற்களைப்படிகச்சக்கேட்டு யாருங்களிப்படை_வதோடி நார்களொன் 

றுக்கொன்று உீந்தியாசமாயிருப்பதைபுங் தண்டுபிடித்து இப்படி 

யொன்றுடஜனொள்று ஸுர்ணிபிருப்ப்து சரியன்று ரெமத்சைச்சண்டு 

பர.ச்தல்லகவோ தா லச்சீர்ப்பப த தவேண்டுமென்றும் மூன்ளான் இங் 

இருச்த ஐமிர்தார்கள் இறு ஷவிஷயப்பிரயத்தினம் ௮அளவிலாது சேய்: 

லம் பூ பூர்ச் சயடையாது போப்விட்டசென்றும் ௮அதுபோலாது இக்இ 

ரம் தூம 2 :பபடகஇ வெளிப்பகிச்தவேண்டிமென்றும். சொல்வி 

முற்சாலத்துர்க௱ரார்சகள் இருக்கோ வதூர்ப்புராணத்தைத் இருத்திக் 

கொக்கும்பமிச் சிட்டிலில்சஞ் சிவானந்தஸ்வாமிகளிடங்கொர்ச.. 
அவர்கள் மடச்துச்தங்கெயிரும்த புரணச்தையும் வசவமுத்துக் 

கொடுத்துக் கூடி யக்கரகதில் நாலையொருவழியாய்த்திருத்தி மூடி 

த். துக்கொண்மிம் அவ்விடழ் து்வோர்சளிடத். ஐம் இவ்விஷயத்தை 

யதிவிஎ் ௨ ஒப்பம் பெற்றுச்சொண்டுஈ் நெரிவித்சால் கரூலாகுர் 

தொசமைபோகப் பாகத் தெடகையை நாமேபோட்டு ௮ச்சிடிவோ 

மென்.” கிட மாயுத்தரவளித்தார்கள். எனனவுத்தசவளிச்தும் மனஞ் 

செய்யுள் ளைப் பேதித் அத் இருச்சப்பயச்து வீரட்டப்பெருமாதா 

we aes ontmsg சேர்க்தேன், 

இங்குள்ள பழயலூர்ப் பண்டாரத்தாரவர்களிடத்தும் ஈ ௪ண் 
PTET Md, அசீசுசமங்கலம், மழையூர் மூதலியவூர்கரில் உள்ள 
உடையாசவர்களிடத் தும் வேட்டவலக் துரையவாகள் சொன்ன . 
விஷயங் சகாச்சொல்ல யாவரும் களிப்போடு அவியம். செய்யவே 
ணடியசென்மே யுத்தரவளித்தார்சள். 

௩ தண்ணீர்க்குன்றம்-- சண்ணீர்ச்குடமென்று வழங்குறெ.த. 
‘>



BQ. இிருக்கோவதூர்ப்புராண முகவுரை 

னீவீரட்டேசரருடைய மான்மியத்தோட sos Rai ge குலத் 
Carppsms யெல்லோரும் வெளிப்ப்டுத்தவு 21௭ வளிச் திருக்க 

ரர்களே சாமும் அப்படியே முடிப்பதாயொப்புக்கோண்டோமே 
நாம் சொற்பப்படிப்புடையோம் நூலோ பலவகைப்பட்டிருச்இற 
தே யென்னசெய்கெறெதென்று பெருமான் திருவடியை கமபி தூற்ச 
சையாராயுங்கால் இருச்கோவலூர்ப்புராணம் பாயிரருதல் கண்ணு 

FF SEA" அவரை யெழுத்றுப்பிழைதவிரச் செம்யுளொருஉகை 

wns Jal யீருந்தமையால் ௮துவமையில் எழுகிவருவோம் அதற்று, 

மேல் பெருமான் ழறுள்விட்டபடி. செய்வோமென்மு தேத்த 

கண்ணுவச்சருக்கழமுடிவு வரையில் புல்லறிவுக்கெட்டிய மட்டு சோ 

தத்துக் காப்பிசெய்து வர்ரேம், ் 

விக்கால் பெண்ணைசகிப்புராறை இர்சக்காப் மி பான் று இணர். 

சீதுப்பார்க்குங்கால் ௮ றவு! தெய்விசராஜன் உறிபவச்சருக்க கட்டா 

சரித்திரங்கள் கிவ நலிய யல ற வாது உ ப மும் மிகு 

இயுங் விலேசங்கொண்டு பெ றத் ட். கூபா மயால் இப்டிக 

கோ MM ESOL G Gi ஏ. 7 OF OAD TR FE ca thy ob ee 

பருள்வாயென் அ வ் ச் ட்ட ன் பிக naan பப்பி டம் coor BRI ha wal 8 (N ம் 

HMDS GW RIV opine wo weet es ராரதியார் ப பதறி 
ருது (Ep oi 5) alg oon உத் த்த in EL Sb மடு ப் மி ge He வா பிடி ர மாநி 

ம்டாதி। ப்ர்க சொத் BED) EAL Co bE tr வதய வமர பும் » A gtd yh wc, 

சுவாவிசள் 0: ST GBT Lp AO றுக் rena RU லவவிறு & ol Gla war 

@ raps. பெய்க ELT OMAN en SPOT RH ae ON 

om O Lipa et buile Sherer Cia ff haar, Hover ES 

மாய் தெய்விகராறனு ம்ப பாபுல். அலி வல் Feo சவியாணம் 

வாயில் வசனண்ப்மமி நட டட ரூர் கவொல்லிய . இருப்பாடில்களும் 

எழுஇி.பிருஈகமை பரா a TG oy wae gd, சசிறுள் சவாமிகள் எண்: 

னையழமைத்துக்கொண போம் ஓய்கு. அமிருறியாயள்ள ஜெிிம்பங்க' 

ளோயும் எழுத்துக்களையல் 4 ent உ UR Ra tre g, 

weores OoFemadro a எேே ர மிரால்லிவிட்டார். கிட்டிப்போன 

சரித் இரங்களை படிய நாற ஈரைக்கி ணங்ஃப்பாமன்சேர்க்கலாம் பாதெ ர 

210 BF சென், வரோ 

தோழமுபில்லை. ஸரிலிட்டப்பெருமானும் அப்படியே யருள்செய் 

வார் பயப்படாதே செய்மென்று உதர வாரிச்தார்கள். 
[த 

Sag + எம்வள்ளலை வர்திசதச்கொண்டு மஞ்சம் "சபாபதி 

பூடையாரால் வாங்கக்சொடுச்சப்பட்ட இறைவாசரஈல்வார்ப்புகாண



இருக்கொவதூரப்புசாணமுகளனா, == BR. 

உணாப்பிசஇயும் பெந்றச்தொண்டு இறையாசால்லூருச்சு அவர்கள் 

அனும இயாலலு..... சே௮ஸ்சான மணியம் ஈரஏங்கவையரால் சிகர 

ிசொாமணிகாரர் தரிசனஞ் செய்விக்கப்பெற்று அவ்வாலயத்தும் அறி 

சுஜிகளாகயெ பி பங்களினாறு உ எழுச்மு.க்களினாலும் பலசரித்திரங் 

காட்ட Qetig கொண்ம் ஊர்று து சேர்ந்தேன், 

பழு செம்யுணிட் ரு? சொல்லாதசரிச் இிரங்களைஸ்பகபிரமாண' 

கி்கனாலமிஃ்று ப. மறி ப பாண மாமடையாது பாரதம், “பெபரீயிபுரா 

ணு, சம் .புரானார், மூதி.  பெருங்காவியாங்களையு மாராயங்கால 

BEM tye eer S Mo ge வியவபங்களுச்கு ஒற்றுமையாகவே சில 

பிரமாணங்கள் அப்படம் ஒப, 

பழய திரும வோவறார்ப்புரா ணத்தில் செய்விகராஜனுற்பவச்சரு 

கீசரூசல் ஆடி. உயில் சொல்லப்பட்டுள்பா சரித்திரங் களையும் 

பிறநார்சண் aptyiu மோற்சண்ட பிரமாணங்களால் தெரிக்சசரித் 

Heo Bla ye ட்ப பர்்றாங்காலி நகேசவிஷயங்சளாலும் பின் 
அன்டு மடிய ட ஸுமிபிரிட்ட்டக ர ருடைய இருபாசாமார்ச்இயங் 

[் 

எள் விசேயரபபய் Mars. Goyer mor 

BOA DUM MT A eM வடங்குவன அல்ல ஆயினுஞ் 
’ கடட [அண் 

சிறிது இர பு கபடம் edhe 

செய்லிகராஜன் மாற்றை சங்கவை யென்னுங் கன்னியகாஆ 
ay 

எிக்களபோ மாச உய பாரிசாலனுல் விவாகஞ்செய்து கொசெ்சப் 
° ' சீ ச் * ௪ Ld ந சச 

பெச்ருசெல்று பமயசெய்யளில் சோல்லப்பட்டிருக்கறறு, 

அச்சரித்தாரச்சைப் பிரமாணங்களோடு சண்டுகொள்ளப்பட்ட 
தாவது, 

திரிலோகப் பிரசித்திபெற்ற அவ்வையாரால் அச்சன்னியஸா 

யும் பாரிசரலனையும் வியர் அ ஒருவெண்பாவும் சலியாணகவோலைவயெ 
மூக விகாயகமூர்த்தி குமாரச்சடவுள் வர இரண்டு வெண்பாச்சளும் 

சே சசோழ பாண்டியர்கள் சலியாண ஏதுக்களோடு ௨.ர ஞூன்றுவெ 

ண்பாச்சளும்பொன்மாரிபெய்யப் பறுச் தியாடையாய்ச்சா£ப்ச்ச வயல் 

அரிசியாய்விளைய பெண்ணை இயில் செய்பால்தயிர்வரசான்குவெண் 

பாக்களும் வெட்டுப்பட்ட பனைமாத்துண்டம் தழைத்துச்சாய்த்துப் 

பழச்சசவொரு கலிச்துறையும் வணகங்கெ மணமகனையும் பெண்க” 

ளையும் ஊரையும்வாழ்த்தி இரண்டுவெண்பாச்சளும் ஆசப்பதின்மூன்



௧௪ இருகோவறூர்ப்புராண முகவுரை, 

௮செய்யுள்களை யருளிச்செய்.து இருக்சவியானஈஞ் செம்வித்சாளெ 
ன்௮ வலுயலைச்சுருக்சச்தினும் பெண்ணைநதிய புரணச்தினும் அவ் 

வையார்கூறிய டாசுரங்களோடு விளங்குக றன. சனிப்பாடற்றிச 

ட்டிலும் எவர்களும் ௮றி.ப அவையள் பத்துப்பாசரங்களும விளக்கு 

இன்றன. (அவையள் றிப் பாசதக்தில்,) 

அவ்வைபரடலுக்குத் ததிகைய்பால் பெருகி யருந்தமிழகி 

வினாத் றது, 
( என்றும், ) 

உருகுங்கமிம்கெய்பா லிருபாலுங் ஆரையொற்றுப் பெரு 

குந்துதையே மேழுபிமப்புங் கெடராம்ி, 

£ என்றும். ) 

பேன்ணைநத்ப்புராணத்தில். 

ஒருத்தி லமுதமன்ன பானுமோர் புதத்தில 

தருசலுற்ற கெய்யுமோர் புறத்திணிற சரச்ச௪ 

பொருவலுற்ற ததியுமாய்ப் Quins BS ws af AG & av , 

இரிதலுற்று லாத இகழும்வா்க பெண்ணையே, (என்றும்) 

அண்ணுமலைசதகத்திஷ் 

சிங்களமெனுக் தேசமுழுதாரா மன்னன் சிறந்தபேர் பா 

ரிசாலன், செய்மெய்ச் தவத்தாலுஇத்து நற்குணமேவு சிறு 

மியங்கவை சங்கவை, மங்கையோ ரிருவரை வளர்த்தெடுத 

தவ்வையார் மாமுகக்கணபதி கையான், மணவோலை மயழுதி 
மும்மன்னனாக் கோவலூர் வரவழைத்தறுடெற்கே, தங்கிப் 

பளுந்துண்ட மரமாகியே பழக்தர ஈதிப்பெண்ணை இிகய்பால் 

தீர்ன்வரப்பாடியப் பெண்களைத் தெய்விகத் தலைவன் மணம் 

புணரவே, யங்குதவு மவ்வைகொழு மைங்கரன் றந்தையே 

யருள்பெது வசந்தசாயர், அண்ணாவி னிற்றுதிசெய் யுண் 

ணாழூலைக்குரிய வண்ணாமலைத்தேவனே. (என்றும்) 

விளங்குச்றன, ௮ச்சலியாணத்துஈடர்த மான்மியங்களோடு 

பிறவுஞ்சேச,



இருக்கோவலூர்ப்புசாண மூகவலா, ae) 

இறைவாசநலலூர்ப்புராணத்தில், 

அவ்வைஇரு வாககால் வெட்டுண்டபனை பழமும்மோண் 
றளித்ததன்றி, யெவ்வமற வயற்சென்ன லுடன்முளைத்தங் 

ஈரிசிவிளை வீந்தகாடு, கவ்வைவினை யகற்றிவியன் கதியுத 

வும் பெண்ணைகதி கலந்துகெய்பால், பவ்வமுறப Hee 

மிசை இசைபுனைந்த இருமுனையப் பாடிகாடு, .. 

பொன்மாரி பொழிகாடு பருத்திகலை காய்த்தருஞும்' புங் 
ககாடு, சொன்மாண் புக்கடங்காத வெம்மிறைவன் ரோட் 

கோப்புச் சுமந்தகாடு, தன்மாண்பு தெரியாவத் தனிமுத 

அர்ப் பாதிகொள்போ் தரித்தராடு, ஈன்மானொன் தெழிற் 
இங்கக்தனை மருட்டி தியக்குவித்த நத்தகாடு, 

(இங்கே சிங்கம் என்றது தெய்வீக வேந்தனை.) 

கந்தபுராணத்தில். 

மண்ணுல இறை வன்செய்யு மணர்தனை வில க்கியெண்மோ 

ளண்ண or Boric ் சன்போல் வர்காவண வோலைகாட் டக் 

ஜண்ணெனயழக்கில்வென்றுஈஈசரன்றனையாட்கொள்ளும் 

பெண்ணையம் புனல்கும் வெண்ணைப் பெரும்பதி தனையுஙி 

கண்டான். 

( இங்கே மண் புலறைவனென்றது ஈரசிங்கமுனையனரை, ) 

என்று விஎங் டிகின்றயாவும் பிறவும் தெரிந்தாலோூக்கத் தோ 

ன்றியதிடமாவ.து அப்படிப் பிரதாற்களெவ்லாம் வியர்து வியச்து 

சொல்லப்பட கிள்ளை ம, வும் எம்பெருமான் ஸ்ரீவீரட்டேசாருடைய 

இரு: பாவிசேஷமல்லவா, அச்சரிச்இரங்களை யெல்லாம்விட்டு நாலா 

சிரிய “யா சாரணஞ் சொல்வினுசோ காமும் அச்செய்யுட்கறேஜய 
திருக்க ர் வோமானால் நூலுககும் எம்மிறைவனுக்கும் என் 

பெரு எமி: கிறது என்றவையபவிய பலவேதுச்சளால் எளியே 

னுள்ளா வ அரிந்து எ. பெருமான ஜிறுவு நவங்களை நீஙிகாது தியானி 

தமுச்கொண்டு தெய்விசராஜனண் உற்பவச்சருக்சமுதல் மேற்கூறிய 

விஷயக்சள*லறிர்ச சரிஷஇரங்களை எந்சஎக்த இடக்களில், ௮௧9 

யமாய்ச்சேர்-சசகூடியசோ அந்த ௮5 இடங்களில் ப்ழய்செய்யு 

க்ணெக்ச என் அற்ப அறிவுச் செட்டியவனைகூடக் சம்பனைகூறா௮



௧௬ இருச்கோவலூர்ப்புராண முகவுரை, 

யெளியஈடையிற் செய்யுளாயமைத்துச்சேர்,.த 'மதநிவகர்சளிடச் 

அச் கூடியவராைபரிசோதிப்பித்து மதனச்செப்யுசீகளுச்கு ழூதீலில் 
* | Déanionigens யடையாளமாசவைத்து. 

செய்யுள்களில் உள்ள அரும்ப்தங்களு£்கு மார்ச்குடன் அர்தர் 
தீப்பக்கங்களில் ழ் அச்சமும் நூலுள் அடங்கெவிஷயங்கள் இன் 

ன இன்௯ூ, இ. த்திருக்கின்றதென்பதை யாறும் எளிது அறியும்படி. 

விகேஷேகுவிப்பும் பிறதாலில் அசப்பட்டவராயில் ஈடுநாட்டின் வி 

சேஷங்களுச்குச் செய்யுள்களும், மார்த்திசல தர்த் தங்களுக்கும், ௮2 
தலத்து உற்பவிச்ச தெய்வீசராஜன் மூசலோர்சகளுக்கும், அசப்பட் 

ட வரையில் பரியாய நாமங்களும், அத்செய்வீசராஜன் முதலிய 'சிலர் 

கள் உற்பவபதவிச் இருஈூஉத்திரங்களும்,௮ளையடச் சச்செய்யள்க. 

ளும், ௮சப்பட்டவராயிற் பிழைக்இரும்தங்களம், சமயகு£வர்களா 

இய மூவர்களால் அருளிச்செய்த ஸ்தலத்ரேவாரப்பண்சீளும் சேர்த் 

அப் பிற்குறிக்சப்படும் ஜாப்தாவில் கரணப்படீக பார்ச்சவருல க் 

தீவர்களின் பொருளுதவியால் ப ஸ்ரீ வீரட்ட ர a pur in Et FBT 

லும் 'பெரியோர்கள் ௮/வஇப்பாலு! 2 MIA Capo bag 

திருவண்ணாமலையில் உடையார்கள் மடபரிபாலன அப்பாசாமு 

பிள்ளையவர்களால் கல்லக்குறிச்சியில் வாங்கல கொண்டிறுக தக 

நீத திருக்கோவதூர்ப் புராணபிரதஇியில் மெய்லிசபராணொன்னும் 

அருக்கோவலார்ப் புசாணமென்று aap Oi | me goptow iron Og ae 

சாஜனுடைய சரித்திரங்கள் நூலுள் மிசூ௫ிப்பட்டிருர்சைாயாதும் 

செய்வீகமென்ற வாக்யொர்தசமுாகிக்ச விளேோமூக டம் சாயிருக் த 

மையாலும் நாவின் முதல் டைட்டில் பேட றம் சமா யினும் செய் 

வீசபுராணமென்னுச் இருச்கோவலூ/ப்புஈணமெட்மு போடப்பட 

டது, 

மூன்பாடிய நூலாசிரியர் பெயர் கூ.டியவரைாயில்.விலாரித்து? 

இதரியவில்லை. இச். தூலாரிரியரே பாயிச 10ல், 

முன்னம் சத்தமாக்கரைகண்டன் மான்மியம் பெொழிம்மெழ், 

( என்றார், ) 

Hees சத்தமாசலாக்சண்டன் மானமியம் என்றது சத்தகா 

எசண்டபுசம் என்லும் பெயனா உடைய இரிசூலூரிப்புசாணம் 

ஆம் அப்புசாணத்கிலும் தாலாடிரியர் பெயர்போடாதால் அழை அச்



திருக்கோவதூர்ப்புராண முகஜுனா. ௧௭ 

இட்டவர்களைச்சேட்டும் அலவர்சளும் எம்போலியர்சளாய்த் தெரிய 

வில்லையென்றா£கள்; ஆதலால் டயிட்டல்பேன் நாலாரிரியர்பெயர் 
போடவில்லை, 

முதல் ௮ தகாசூரன் வதைச்சருக்கத்தில் சொல்லப்பட்ட ஸ்த 

லவுழிபானெ சோர்களில் சுவேண்முனிவர் குண்டியிவ்விருவர்சளு 
டைய வழிபாகெள் பின் தாலிசாலும் வேறு நாறூசஜாலும் தெரிய 
வில்லை. 

எ$தவிதமேனும் இ.*.நால் ௮சசிட்டு வெளிப்ப்டவேண்டுமென்று 

பொருல் அளித்து முயர்ச்சி ச்சவர்சளில் விடாமுயற்டியோடு என் 

னை அடிச்சடி ஜாச்ிரசை செய்துகொண்டிருந்த மன்னார்குடி தா 

ஜூாக்சா பழையதூரில் வூக்கும் பாரம்பரிய பிரபுகுல திலசச் கல்லூ 

ராஇிபஇப் பண்டாரியர்களில் ஒருவராகிய அம்மையப்பன் ச்ருப்பூ 
ராளி சந்தானகோபாலசாமி அய்யா அவர்களை நிமிடமேனுமறக்சப் 

பாலோ, 

+ . "ட ச . க ந rt ச 

எப்போதும் என்னைவிட்டு நீங்காது பலகஷ்டங்களைகத் தாழும் 

பிரியத்சோட சொண்டு அனுபவிச்ச சண்பசக்சொல்லை ரா. இருவ 

ஸசாமியுடையாரவர்கள் ஈன்றியை யொருச்ச ஈறும் நிணையாதிருச்சத் 

த்ச்கசோ, 

மகவுரைழமுற்றிற்று, 

  

வே. செளந்தாசாஜன், 

& or tis & Ge rev Lev,



  

உ 

  

ெ 

சிவமயம், 

திருக்கோவலூர்ப்புசாண 

ர | ப்ட் 4 
ப oO ne டி டீ i] விசேஷக்தறிப்புகள். 0 

  

1| பெரியபுசாணமுதலிய நூற்களிற் சொல்லப்ப 
ட்ட ஈரொட்டின் விசேஷங்களுக்கு சேய்யுள்கள் 

2 1. நடுநாட்டின் பெயர்கள். 
3| 9%. BaiGsragrhar Quuaar. 
4.9, பெண்ணையாற்றின் பெயர்கள். 
பி 4, ஸ்ரீ வீரட்டேசுவாரர் திருகாமங்கள். உட் 
6) 5, குகமூணிவர் பெயர்களும் Usa chen 
4 0. தெய்வீசராஜன் பெயர்கள் Haars GHG 
ப ரியன வாகிய, 

பன்னிரண்டு மலர்மாலைகள், 
0 பன்னிரண்டு மணிமாலைகள். 

10 பன்னிரண்டு மனைவீடர்கள், 
1] பதன அ உற்பவ பதவிமாத நாள்கள். 
12 oe லசேகரவேர்தன் பெயர்களும் உற்பவபத 

மாதநாள்சளும், 
13 8. நரங் கமுணையரய்யர் பெயர்களும் உற்பவ 

பதவி மாதகாள்களும், 

14] 9. மெய்பொருளாமனார் பெயர்களும் உற்பவ 
பதவி மாச சாள்க ளம், 

19 அவையடச்சச்செய்யுள்கள். 
16) அட்டவணை, 
1/1பிழைதிருத்தம். 
16 திர ஞாளசம்பந்தசுவாமிகள் சேவாரப்பண்க௭ 
1919 HO QYESIFFA UM செவாரப்பண்சகள் 

20 சு்சாறர்ச்திசுவாமிகள் சேவாரப்பண்கள் 

2। புரானா ஆரம்பம் பாயிரம் ‘ 
22| சிவபெருமான் அருளால் Bi. FROUID D பஞ்ச 

இருச்தியஙஃ-ஞீள் மற Bug Bu Vasu. 

      
23 எண்ணிறந்த 2 «one BssoFataara SH 

னா சரிக்கம்படம விஷயம், 
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  ச்ருப் பி shat enumQsr@s sy. ஓ நகும் 

இருக்கோவதூர்ப்புராண ௧௬௯ 

௫ ன = 

௩ 6 லிசேஷக்தறிப்புகள் ¥ 10 ?சஷக்தறிப்புகள். aa 
a ௮ 

2௨4)சரிளை! இரியை மோக ஞானங்கள், weed gg 
218 1 OS to FD ENG a oF » 

பிர. கூயக்ஷ அனுமானப் பிர பணங்கள், வ 
27 SHG PIT Far Ghee’ ண்ட ey, Jal oye 

280ப சறகாணட விசேவமு விதியும், பட 
20 வபூசைசெய்வதற்: க்ஸ், ayo 'ணங்கேட்ப 

+ Be கும, சக்ககர், சகாசவர்கள் இன்னாரின்னா (20 
Qik m உ பமானங்க டண், 

90) சிவபெருமான் Ou Bein orl io. om ePaceess } 97 
ளு தலப்பெயாகளுாம ் 

31 சோமகுரியர்கள் வடக்கு ரிடம 0 
Oe og Mrs S960 ங்ன்னதென்பது. பி 
94] சிவபெருபாரீணு£க கணக்காலம் சேவர்களு ர்க. 136 

ஆயிரம் Mul aie gers Gor gy. _ 

௦1 ௮க்சகாசூரான் உறவா! . (Ble 

9ம்மகாவிய்ணுவின சயனமாகய இருப்பாற்கடல் } Iga” 
GRO Li gui PR. 

36 ்ரீவீசட்டேசாரர் இ.ரவருட்டோத்இரம், 4 
ய வகணங்களின் பெயர்கள். 137 

980ஸொீவீரட்டேசாரர் ௮ர்தகாஞுரனைச் குலத்சேச்திரின்ற 2... 41 
30 அர்சகாரூரண் ர, வச் BB Uh B nn | 1. 

ஸ்சோத்திஞ் செய்தது woe 
4/)'சான்கு கடல்களின் உற்பலம், 1. (08 
41/சவஞ்செய்யும் விதிகள். ட 58 
42) மூற்றச்துறக்து தவம்புரியும் முனிவர்கள் யா 

கே.ஓயிமாரு பொருளைக் கருதுவரானால் பஞ்ச (09 
Uses சலைவராவர்கள் என்பது. 

49 பஞுசபாதகமுங் குருநிந்தையுஞ் சீவலிங்கத் 
தையறும்க்க நிவர் த்தியாம் என்பது, } cep 79 

4கிஸ்ரீவீரட்டேசுரர் உருவத்தியானம். (01 
45 சாசண்டவபேல்லூரர் உற்பவம், ... (68, 
6) So0@ sear n@grg Rou. . (64 
47,சானேவரங்கொடுத்து அழித்தல் கூடாசென்பது, ,../65 
49கைலைமலைச் சிறப்புஞ் சவபிசான் தோத்தரமும், .., 66 
49) நாஸ் யான அரக்கர்குலத்தை விருத்திசெய்து ௩]. 

தேவர்களுச் உடையூறுசெய்வித்த சக்ரெபசவா 09    



  

  

  
      

        

2.0 ௭ருக்கோவலூர்ப்புாண 

௫ ட லி த ° « oo 
“6 2சஷக்தறிப்புகள்? tg 
e 3. 

50) சுக்ரெபஈவான் மமேசோககிவர்த்கிபும் வெள்ளி 
யென்ற பெயரும் தர் புக்சிரணு பெற்றது, ் 7d 

51 அப்புச் தரன் குமாரக்சகடவு"ள வேண்டிக் குக 9 
pbAG sp Qui றது. | 72 

அிகுமாரச்சடவுள் வேலேவியது, ப்ரத 

ிவேல்வரும் சிறட்பு. ம. sau gw. ப 

24/பெண்ணைரதியுண்டாய சாரணம். well? 

௦புகுகமுனிவா புச்திரசாமேட்டியாகம் செய்தது, 819 

50(குமாரக்சடவுள் யாகங்காணவச்சது.” புலி 
௦11 இறைவாசகல்லூர்ப் பெருமைகளை குமாரகட 

வுள் கூறியது. ” 
98) யாகத்தில் DswulaQeream us Hace Seis 

வைபீவங்களாம் புஈழ்ச்ிய Be 181 
௦0 தெய்விகன் “appa: FeO gE BIL பருவ சாஜ ரயி 34 
~|\otg eruw Gupm gi. “sf 
50 இருக்கோவலூயில் அப ரழொண்டு wi | 

கங்கையில் ஸ்காணஞ்செய்து திர்த்தங்பொண்டு | 

சேதுவிலுள்ள Ba Ds சாணுக்கபி தும் ் 20 
த்தியானததில் A gaug OB # L115 தர் தர்சனரும் | 
ர் நாளிற்செ சய்வாரடையு ம் பயன், 3 

oll செய்வீசராஜன்ே் ௨ eB SOOT La bls நாடோறும் } 91 

c ஸ்கானோ! பிமிலக்கி த fa oot ஞ்செய்த Si ட 

08) சடராஜப்பெரு: மானு, nasa, sig iGar’ Beep (93 
08) செய்வீசராஜன் ஏறிகடாத்றும் use dey கிரை) 

யைவேண்டி சேரசோழ் பாடியர்கள் தில்லையில் , 10% 

புரிக்தயுத்தம். ] | 
64 அபசயப்பட்ட மூவரசரும் சபாகாசர்முன் vet 07 

கள் மூன்றுரெிடமும் காடுங்கொடுத்தது. ் 1 

65) பச்சைப்புரவியிற் றெய்வீகராஜன் வலம் வர். * 98 | 
தும் ஈரொட்டின் எல்லைபும. J 

60) அம்ூவசசரும் gase Ys Shae apacors ”) 

_|1தெய்வீகராஜனுச்கு மணஞ்செப்வித்த.து. jo 10 
67 சம்றடி யொரேோவிதமான ஸ்ரீலீரட்டேசுரர் சோத 

இரகங்கள். JO 119 

68] தெய்வீசசாஜன் முன்னர் வபெருமான் ஒரு 
(மானாய் அந்து Geis s Gow. J ஆ     
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அரசலுக்கும் சைணியங்களுக்கும், இறைவாச | 
கல்லூர் எம்பெருமான் வயோதிக மறைவஞாய் 128. 
வந்து ஜலமுங்கட்டமு ௮ம் அளித்து மறைக்ச,து, 

70 அரசன் இறைவாசசல்லூர்ச் சசரசிகாமணிராத 

  
meso தரிசித்துக் சாரண்டவல்லூரனாகஸ் | 1180. 
சயிச்ச உத்திரவபெற்றது. 

711) சொசிசாமணிசாதரும் ஈர். திசேசப்பெருமாலும் 
மசீதங்காண மேற்கு முகக் திரும்பிய. து, } rest ogy 

02 கராரண்டன் பச்சல் அரசன் நூ சனுப்பல், 115] 

72 மூர்க்கருக்கு நண்ிடையானது மண்டிக்காதவளாயில் 
ஹாரன் பணி ப்ரமாணச்தோம்கூ மிய. +132 

Ch இடணடியார்கற நக்கு ய: செணும மீங்குசெய்வார் கெடு 

அர்சஸ் at ie a, 150 

ச FHM i oes ty “ராவ சம்வாதம். வடட 
70. ghee om TAK, oF fy hy யல்சஞ்செய்தழைமறு OBR வல் 

லூர் OT Tes hsb OU டி 19147 

77! “வல் வானை யபசயப்ட sb 38] யாஜன் சங்க தொனித்த ச. 

தும் கர்கள் ஈட, பதர be 1198 

75௮0௪ புகிப்மி வல்லாபத்ரு உ கம்வாகும், ட ட. 180 
1 வக நரா ன் நரச? கமாய் ரம் செய்தது, 1140 

80 அசன் அ்ெரியாண் பெற்றது, yy 
81 வல்முசன் அரசன். மார்பில் கதாயுசம் மேவியஅ காலை VA 

      
82 மூர்ச்சையடைந்த அசசனை இறக்தானென்று வீலவூ211. 
உண் சரியாடல் செய்தது, ப), 

89) உயிரப்படங்கச் சோடிச்த அண்ணாவுக்கு தேர்ப்பாகன் ் 
இரங்கல். 142 

94 கடவுள் பெரியோர் முதலாஜோர்கள் சொல்லிய ன ட 
படி ஈடத்தும் Sonus $e வெற்றி அன்றியூர 143 
னடி வதைப் பார்க்கனும் பல்மஇப்பில்லாமல் ea. ™ 

| 'யிர்லிக்நு தல் ஈன்மையென்பது, | 
85 அல்லோர்களுக்கடைந்த சுமையும் செட்டோர்சளுக்க 

டைச்ச நன்மையம் ப ரம்கெடும் என்பது, Ay, 

865) இறக்க ௨ ச்தேசிச்கும் ௮ரசன் கனவில் சிவபெருமான் 
MCHA OF BT ay. loys 

87! சிவபிரான் மறையவனளாய்வமட்து மடிர்சசேனைகளை யெ 
மூப்பிக் கட்டமுதளித்தத. 9 [144 

88 அரசனோடு சம்ப குசம்பர் விசித்திர யுத்தமும் அகர்சல்| 
(மரணமும். (147 | 
 



  

  

  

    

2௨௨. இருக்கோவதூர்ப்புசாண 

உ 7 13 விசேஷக்தறிப்புகள். 36 
4 2 

80) வல்லாரன் சொடியயுத்தஞ் செய்தல். 1148 
90வல்லூரன் மாயையால் யுத்தம் புரிதல். (LBL 
91) ஈவபிசானை இறை அல்லவென்று நினைப்போர் 

கள உ;ளத்துள்ள இருளும் இறையென்று cor 1152 
“டகாலத்து உள்ளச்துள்ள கொளியும், 
92) அரசன் முதுகு வெயர்த்தமையால் ௮ர்த ஊருக்கு 
மூதுவேத்த ஊன்று பெயரொய்திய ஐ. 153 

93) ௮சரன் De Mb அரசன் சிர த்துப்போட்டமலைன் 
அசரீரிவாக்கால் சண்டு வெட்டி.ய௯ 15.4 

94) ஓர் மலைபின் மறை வலலூரனை ௮சசன் மலை யோடு 
வெட்டியது, 155 

90) ௮ம்மலைககுக் கவர்ச்தியென்று பெயருண்டாயது_? ட 
90) ஆங்காரிச்சனென்னும் சாரண்டன். படைத் 

சலைவனை அனகசுந்தரனென்னும தரஎன்மச் இரி 158 
க கொன்றது 

* 97 காரண்டனுடய covet ots சயினி௰ங்களை நிமிஷத் 
துள் ௮7ரசன சொன்றது. (00 

98 சாரண்டறுக்கும் தெய்வீகராஜறுக்கும் சம்வாதமும் 

99 காரண்டன் விடம் பிசமாஸ்திரச்தை ௮ரசன் அசோ 
a PRES IV Qarodt.» g 1163 
10). அ விசராஜன் சொல்லிய நீதிக ஷம். GS Sry cir oo 

மானங்கெட இவ்வுடலுடன வாழேன் என்ற. 108 

10] அரசனோ காரண்டன் கதை, வாள், யுத்தஞ்செய்து மா 

ன்குகரங்கள் ௮றுபட்டது. {165 

102) அசுரனை கொல்லும் உபாயத்தை அரசனுக்கு நந்திகேச 
ப்பெருமான் ஆகாயத்தினின்று. கூறியது. 00 

109/சாரண்டன் முச்சாச்தை அரசன் அறுத்தது, 1167 
104) தெய்வீகராஜன் வெறறியைச்சண்டதே வேந்திதன் ‘wo 

* சனுச்கு வாகைமாலை தரித்தது. 1168 
. ய்வீஃவேர்கைப்பிரமஹத்திபற்தியதும்அதன்0 றப்பும்!| 60 

105 சிவபிரான் அருளிருக்கின் யாதொன்றுக்கும் ௮ஞ்சவே 
ண்டிய இல் வேயென்பது, ன 

106) காரிப்பிராமணனா அரசன் கோவலூருக்கடைவித்தத 
ம் அவர்கட்கு ஸிகேளமைத்துவைத்ததும், 171 

107 மிருஅண்டுமகாரிஷி சொல்லிய ஆரியர் எண்ணிக்கையில் 
சானூத்றைமறக்ததற்கரசன் இரங்கல், 1172 
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114 

115 

சிவபெருமான் தனது அருளைப்பலவாகப் பெற்றார 
னும் அவர்களையும் சோதிப்பார் என்றது. 
அரசன் பெருமான் மூன் சனக்கு அடைர் தகை கூறி     110 

1177 

dis 

] 1Q தண்ட
ி 
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190 

"121 

io
 122 

]25 

124 

125 

g rari a சண் கழமு$சையறுத் துச் கொண்டது, 

ரசன்மையை சிவபிரான் பிடித்தலும் மறைசலும் 

பெருமான் இறைவாசநால்லூரின் மாச்திசல சிர்த்சப் 
பெருமை கூறியது, 
அரசன் பிர்மணத்தி நிவர்ச்தியும் இருப்பஹிசெய்த.தும். 

சிசாசிகாமணிநாதர் ஊர்ப்பாகதி சகொண்டாளென்னும் 
பெயர்கொண்டது. 

ப்பட்டதும் திருகோமலூருச்கடைக்ததும் , 

அற்பசெந்துக்களுச் கடையூறுசெய்யினும் பாசசமுண் 
அடன்பத, 
செய்கன்நிமறத்தலைப் பார்க்கனும் வேறதீல்கிக்லை௦ யெ 

ச ல. 
தெய்வீகராஜன் சி௨உபூரளை செய்ச.து, 

பூசாவிலிங்கங்களுக்.க அரசன் பெயரமைத்தவின்யுக்கி, 
சிவல் ரன் பிரச. தியக்ஷமாய் Hoe am pen Cop 

yin றி. சப்கபுரிசெல்.லுமபடி யுத்தாவும் “een 
இலிங்கங்களின் மேன்மையுங்கூறிய து. 
தெய்விகராஜன் அயோச்திமுதவிய சப்சபுரிக 

ஞக்குஞ்சென்று nina தரிசனஞ்செய்து ௮௫ 
த்ர்தகர அரசர்கன்னியொழுவரை மணம்புரிந் 

த கோவஜாரை Bj OL. BB Bi. 

Por   127 
128 

ஈழகாட்டின் பெருமைகள். ட 

அரசன இறைவாசால்லூனாக் த்ருக்கோகதாம வடச்க ் 

1186   ச வாசம் போதிப்போர் மடத்தியல்பு, vee 

இருக்கோவலூர்ப்புசாஷ ௨௪௨ 

ரூ 3 

* & கிசேஷ்க்தறிப்புகள் = 8 13 சஷ்க்கறிப்புகள். ௫ 
டி ட்ட 

! 103 மறர்ச சகானூறுமதையோர்கட்சமைக்த இல்லைச் 
சஃ7௫காமணிகாதர் வைதிகமழையவராய் வால் (178 
வரும் விதம், 

[091 ௨7சன் வேதியர் தசைக்கு அளவில் லையென்றலு, +,../174 
L110) வாக்பெ காலூறில்லங்களுக்கும் கணங்களை மாயமாய்க்] 

சடி.புகச் வபெருமான் வைச்சது. veel gy 
U1) நோானயோக இரியை சரியை விசங்கள். 170 
|1]2ிவாகமர்களின் துணிவுகூறியது. ப 

114! ஒருபொருளை யெ*ருவற்கு செச்தமன்றிக் கொடுக்ளெ் 
ப ணில்லையென்பதுங் கொடுக்கும் விதியும், 176 

184, 

187    



  

  

  
  

  
  

  

௨௪ ிருக்கோவதூரப்புசாண 

& ட 3 
4 விசேஷக்தறிபிபுகள் 4 ம 

33 3 

129/9வ௨ஞான நிட்டையுறுமவர் மடச்தியல்பு. 157 
180 சிவபெருமானைத்த வி.ர மூத்தியீவார் இல்லைவென்பா 

Sor wig Swe, ப 

‘ 181/காகிணி.கருசாவையுடை ச்சென்போர் மடத்தியல்பு. , 

153 ஈசனுளன் என்னுஞ் சர்சாக்த மடத்தியல்பு ப 
193 பரிசாலவேர்கன் பச்திமார்ச்கங்கள். iss 
1984) அவ்வரசன் அரசாளுக்தகு இகள், ப 
18) ௨ரசன் மனைவியின் குணவிஷயம். ப 
190) பு,சுஇரர் இல்லாதவர்ச்கு இருவசையின்பழுல் இல்லையெ 

ன்பது, | 80) 
187) புத்திரன் இல்லாமனைவியின் சுகம்பிரயோசனம் இல்லை 

யென்பது. ” 

133 சவம்செய்து மச் ச்தியடையும் விதம் ) 

| 30) உலகவிர்ச்தியையும் முத் தியையும் எளிதில் அடை ர 
விதம், 190 

140 ஈதிர்சாம0 உலவர்பால் பாரிசாலவேர்தன் புரிந்த! | 

ண்டர் தேம்.கிரழுமம், 10) 
1411 அப்பெருமான் ௮ ரசன்கனவிற்றோன் றிய e gad st 

இரங்கள், 1109 

142 வேலவர் ௮சசனுக்குப் புச்திரிகள் இருவர் 22480 | 
" _ fe oh FUE Bs 193 

148 அனும்கிரகப்படி பிறந்தபுக்இரிகரரிருக்கில் நாட்டுக்காக 
கெண்று சோஇடார்கள் சொன்னது. 114 

144) எல்லாவர்மையஉபெறலம் மகவினைப்பெறுதல் அறி 
GI Diver 20g a கூறி. Gil. ன 

145) வீர செனனென்னுமொருவன் பாரிசால அரசன் நாட் 
OL EONS Ht : a. J 195 

| 140) பசசிசாலவேச்சண் அந்ந ஈட்டைநீக்குதல், Healy 

8 147 /சோராட்டில் கணையாறறின் பக்கம் சிறுகுடி. சையில் 0 
சன் இருந்தது | 4106 

148. ஒளவையார் பெருைகளறாம் மழைமில் நனைச்துவக்து 

[aera கு.டி.சையிறபுகுக் சதும். 

140' அராசபுச்சி.“யிருவரும் அம் -௬-மயாரையுபசரித்து நிலச் 
சிரு ரடையளஸிர்ததும குளிர்நிக்கியதும். 197 

  
ld | ot oa HOD NCI LEA & BE கம் சமூல ம் அருத்தி 

151) ௮ாசன் கரலாற்றை யம்மைகேட்டுச் தெய்வீக அரச! 
வித்தும் அம்மையார் பாரியென்றோர். பாக்கூறியதும்   
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ஹறுக்கு இக்கண்ணியாகமா மடைலிப்பேனென்ற து. 

152] அரச ஒப்பிவித்த சன்னியரிடயுவசோமி ௮அபமையார் 

ச இருக்கோல gy 0 ருஈ்கடை BF G's 

lIS8iOsia sormear உம்மையாரை யுபசரிக்சது, க 
|?) 

அ ம்னு. Dus செல்வியது, 

1௦) இரசன் பத்துபணைவியர்சளை யுடையெணுகி சவ் ] 
a) Th DY (1h Lb சகேண்டிமோ வேண்ம னும் மூவரசர்கள் | 

சமமதிப் படாசே பெரறதற்கு மமையார் ௪ம் உ 

மூவசசர்களை யிம்மணம்புரிவிக்கயழைப்பேன என் | 

து. 
16 மண்வோலையெழு,த அம்மையார் விகாயகரூார்த் தியை 

DODD F கொண்பா. த 

சூமாரக்கடவளை யழைச்்சவெண்பா. தி 
குக முணிவர் குமாரக்சீடவள் இடி.த்தில் தன்னையுவசத் 

w
e
   

—~
 

or
e 

g
S
 

DB DG) FeV, 

, 259 are a 9 ச்திபெற்றோரும் உலகில் தாரடூச்இரா.தி 

| ஏடணைப டைந்து சருமறிவர்ததிச்சடைவார் என் 
றும் உன் 2பாலெளி் தில் அளவிலாமேன் மைபெற் Pr: 

ஜோர் இல்லையென்றும் குசமுணிவருக்குக் குமார | 
(கடவுள் கூ சிப்பின்னுஞ் சிலஞாயஞ்சொள் Sug Jo 

160 அம்மையவர் சேரசோழபாண்டியர் மூவரும் கவியாணச் 

திற்கு வரச்சொல்லிமருளிய மூன்றுவெண்பாக்கள், 
161 உலகிர்குப்பொன்னே முகற்பொருளென் றது. ba 
102: அம்மயார் பொன்மாரி பெய்யச்சொல்விய வெண்பா. 

108 வருணராறுன் புட்கலா அர்த்த மேகத்தைப் பொன்மாரி 
(நெய் யூரபடி சொல்லியவிசும பெய்த தன்மை, த 

| 164/இருடிசோ வூர் அலங்காரவிதஙகள். 
10 

400 

  
யல் ஆர்சியாய்விளேய அம்மையார்சொல்லியவெண்பா 

Us BFQeo ger கலைசளாய் காய்க்கும்படி அம்மையார் 
சொல்லிய வெண்பா. 

107, கூவரசருங் சலியாணச் ,தஇற்கானவைகள் சொண்டு ருக் 
கோவலூருக்கடைங் சது. 

108) அம்மையார் பெண்ணைநதியில் நெய், பால், Fis aot, 
ப்பாடிய வெண்பா. 

10%ெய்,பால், சயிர்ப்பிவாகங்களின் சற்பனாவீழசஷங்கள் 

  

  

04) கன்னியர் வால றசொல்லி ௮ரசனை மணம் பரியம் 

தில் பு.த்கிராபேளைஷூயூடையுமபடி aids 

, 1204 
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௫ _ . : 

* 5 ம் ௬ ° ட] ௫ விசேஷக்தறிப்புகள், ன் 
உ. 

170) கெட்டுப்பட்ட பனந்துண்டர் சமைசதுக்சாய்ச்துப் 

171 
172 

178 
174 

175 

176 

177 

178 

179 
180 
181 

182 
169 

185 

187 

188 
189 

190 

அங்குள்ளோர் அமமையாரைப் புசழ்க்க து. . 

அங்கவை சங்கவையென்னுங் கன்னியரை அரசன் ம 
பணம _புரிர்தது. 

| ot தம்பதிகளை அம்மையார் வாழ்ச்தியவெண். ” 

குகமுணிவர் ரூங்சசஸாச் இவலிங்க.,சை செய்யச்சொ 

  

ய்வீக அரசனைப் பதினெண்புவிகளை ஷெற்றிகொ 
வ்ள வாச்சளிசச.து. 

அம்மையார் இருக்சோவதூரைபுகழ்ச்துபாடிய வெண்பா 

தெய்ஷீகராஜன் சிங்களசேசம் அடைக்ச௪. eo 
Hogs vuensateorgr Fubgp IMF puCak sa GF 

பாரிசாலன் வேண்டுகோளின்படி. ௮படமையார் a 

சிங்களசேசச்துள்ள ogame வாசன் சரிசித்தது .., 

தமிழ்நாடு சிங்களகாடொழியப் பதினாறுநாட்டை ௮ 
சன் வெரறிசொண்டது.   
சீ 

veal திங்காதனச்திருக்ச தெய்வீசவேக்கனை யரசர்கள் 

ப.கினெண்புவிகளின பெயர்கள், 
பதினெண் புவிகளுச்காசன் தெய்வீகசாஜனென os 

Og 5 a5! 

குமாசக்கடவுள் திருமால் மு.சலான கடவுளார்களே 
இவனாம் என்ற சிலேடை கூறியது, 
பிருகுமகாருஷி அரசர் சொற்களை மறுத்துத் see | 

லீகவேர்சன் இது ஐராக்கும் நடத் திமவிஷயங்கள் 
ஸ்ரீ வீரட்டேசுரர் இருபாசாமரீத்திடமென்று ஒவ்” 
வொரு விஷயங்களையுங்கூறி யேற்றபடி தெய்ரிக 

செய்வீகராஜன் பதினெண் புவிடுரக்கும் நீதிகள். 

கேற்பட்ட பும்சவன சிமந்தம். 
அத.ற்கேற்பட்ட தருமங்கள். 
சுர திமன்னவர்கள் பிரதம பிதாவாயெ குலசேகரப் 

(பெருமான் உற்பவசாலம், 
மலைமன்னவர்கள் பிரதம பிதாவாகிய நரசில்கமுனைய 
GD Tait உற்பஙகாலம். aes! 

சிங்களசேசச்சை மகுடாபிஷேகஞ் செய்வித்தது. டர 

தெய்வீக வேர்சனைச சிவ்களதேசசதார் y+ pe B.A 

| ஈரசிங்கராஜஐ உடையான் எனப்பெயர் சந்து. ௫ 
“1809 

செய்வீகராஜன் மனைவியர்கள் மூவர்கள் சருப்பச்தக 
2 

பழுத்துப் பழம்விழ அப மையார் அருளிய eels gee 215 

ல்லியபடி யவராசள் பூசிசத.து. 2718 

     



  

  

  
  ரை 0 

  

த இருக்கோவதூர்ப்புசாவ ௨௭ 

‘é வீசேஷக்தறிப்புகள், 38 
a J 

191 ஈத்தமன்னவர்கள் பிரசம பிதாவாகிய மெய்பொருணா 
. went உற்பவகாலம், lead 

- 18சொசசன்ம சூதக உச்தாபன விதிகள். ஏ 
“19அழுப்புத்திசர்ஃளுக்குங் காரணங்கருஇய நாமசரூங் சன். ae 3 

19& உபகிட்டானம கன்னவேதனம் அன்னப்பிசாசனம்* 
, |பிண்டவர்த்தனம் இவைகளின் விதிகள், த. 

193சளள, உபகயன விதிகள். . {236 
196 மையதீட்சை சல்விப்பயிற்சிவிதிகள், ப 
109சிதீக்ஷை யில்லார்கள் இழிவு. ” 
198) பிள்ளைகள் விளையாடல் காலத்தில் செய்யும் ௩ற்செய்கை 

கள், {237 
199) பிதாஅிள்ளைகளுக்கு ஏற்படுத்திய விசாரணைகள். 238 
200 Son San ory 8 மணப்பெண் பார்க்கும் விதிகள். 239 

201) மணப்பெண்கெிடிப்போர்கள் கொள்வோ: . உள்ளத் 
தில் கொள்ளவேண்டிய நிதானம் 241 

202) மணப்பெண் கொடுக்கவருவோர்கள் முரையும் ச 
“அவர்களை பெ.திகொள்ளவரும் கொள்வார்கள் செ 5...248. 
ய்ய 2 மரியாதையும். 

205 மூன்றபுச்.திமர்களுக்கும் ஞூன்றுகன்னியர்களைக் CLIC 

Kon ok a Pug. 60 a $$ § திருமணகடச்தியது. புக்க. 
204) சவபமுமாண் அருளைம்சவிர மற்றைய கோக்ருவது 

அருவருப்புடையதென்பது.  “ 5 + 45“ 

205) உல௫ூற் சனனமாணங்களுக்கேதுவாய் மூன்றாசசையை 
க்கொள்ளாது மத்தியை விரும்பல், 240 

200) குகமுணிவர் சகபடமாய் உலகவின்பங்களே A pi sen 
வென்று சொண்ன ௮. ” | 

207 .யூர்வகாலப் புண்ணியத்கால் சரசணனமும் மிகுசெல்வ | 
ஜம் ற்றும் கிச்தியயதம்விரும்பாதென்னோவென்றது| ,, - 

209) செல்க முடையோர்கள் மேன்மையான சாஸ்திரங் |, 7 
சுகளைச் , தாமறியாதால் மனோவாச்குச் காயங்களால் 24 

THUDOGHH wy ic அடையுந்துன் பமும். » 9 
200) cass Ba wGaartact aps Seow அடையவேண்டு | 

மென்று எளிசாய்ச்சொல்வதைசதவிர அடைவதற்கா 948 | 
or Cure Gh em G6 Jor விதிட்படியறிச்,து நிற்றல் அரி. 
'தாகுமெனற து. 

210, தத் தவ இவக்கணமுணர்தல், வட 
24 Curstiosent.. SR regu அடையும் பயன்களும். வட 

2192 ஞ னகிஷ்டை விஇகளும் அடையும் பயன களும், 1249
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29%) மன்.௦தன் பஞ்சபாணங்களை மாறிமாறிவிடினும் பயன் 

219 பெரியோர்களைச் சமாதிசெய்விச்சவேண்டிய சாரண 

214) அவர்கள் FP 7 800s சமாதிசெய்யாது கெடுத்தவர் 
அடைக: துன்பம், 

21யேோ ஞானங்களைச் சுயவல்லமையால் மாயையைரீக்க 

210) சைவடித்தாக்க நால்சளையும் அச்.நால்சளின் விதிப் 7 
படி. நடப்பவர்களைய 2) தாஷிப்போர்களன் அடை 

217) உபாசனா விசேஷத்சாலன்றி யெளதில் யோசஞானச் 
தையடைதல் முடியாழென்பது, 

218 al) ann ajar an artis OF காரியலட்சியம் யாதொன்றுக் 
தெரிமாதென்பது, 

210) உலகத்தில் அவதரிக்கும சீவர்களில் eg gw எவர்கள் 
உ | pa ss Hr al Gm Mug. 

220) இல்ல௱சஇினின்ற சமையாதி ழுச்சிட்சை விதிப்படி. 

பெற்று ஈடப்பார் எளிதில் முச்தியடைவாொன்றனு. 
1 சைவாசமச் இற்கூறிய உலகவிர்த்இப்படியாயுர் ஈடக்க 

வேண்டுமென்று. 

22 கருப்பாதான மேகூர்ச்சவிதி, [ன முடி) 

29) காயத் காயகயு ச தனியேயோரிடசதி முந்தும் அரச 
- காடு புணர்ச்சியை நாயகன் வெறுத்திருக்த உமை 
HN Bd. 

                
டாக 20 வ்சீசிசஇரம். 

2251 புருடர் உள்ளநெ௫ழ மன்மதன் செட்யு5 விசித்திர. 

ங்சகஷச்மேற்றபடி காயகன் ஈ௱பகிசெய்யு 2 அலலிக்ஞச 

றிய வண்மைசள், eo 
0) சாயகணறுடைய அசையெனுங்காந்று வீசாவனாமில் சா 

மாக்னி யலம்துபோ மென்றது. 422 

287) <a Staal Huh HS cmon wus HE சக௩்கம 

all ayo கூறிபது. 
22)வெடன்னங்கள் ஆவன. த 
JOD, Qs ong BOug ep போதாதா வென்றதர்சு, Se» ) 

ன் cron gma Se இத்தகு. தி அடைஙசெளி > 
'தல்ல2 வூன்றது., 

2: MO சிவன்னர் தரிசத்தோர்சகளுடைய தவம தலையைச் சொ           
a 

யுழ் துன்பச்தையம கூறியது, ° 

~
 

காரியம், 290 

யெளிதிலடையட்படமாட்டாதென்ப.த, 21 

 



இருக்கோவலூர்ப்புசாணை 

  

  

2. Fa 

Sof பிரவசம் 3 "= 8 : aT. 2 “6 சஷக்குறிப்புகள் 6 ௫ 
ஷ் 

ல்லித் தாஷிப்பாடையுர் துன்பம். 255 
28 ||/சை௫ஙசமயத்தார9ொவரு2 அதுக காக்ம்பஞ்தக]. 
a cn aaa aaa nada 
னின்று விலக்கப்பட்டவராவார்சள். 

202சவபூசை சிவாலயசெரிசனம் சிவனடியார் ள்ல ve 
285) தெய்விச ௮ரசன் மைக்சர்களிடத் தமகிழ்ச்சியும் பயழமூ 

மீ ௮டைர்து மகருடாபிமிீஷசஞ்செய்ய எத்தணித்தது.., 
| 2௮4|தெய்வீகராஜன் எழுதூறுவருஷம் அரசாண்ட முறைகள் 
2:|இசச் இன்பங்கள் உச்சிட்டம் உண்டவகையாம் என்றது 

2௦0) அறிவுசொல்வியபடி நடவாது இவ்வுடலை nena eR 
லெரிக்குக கொடுப்பேனோவென்ற. 

237 a) Sieg ge HCO LIL LILI COT US GI» 

  
  

      

  

  

208\eGen son eon Poem Da ai. வ 
200 சரதைசொல் மறுக்தஹைர்சாசள் தாழ்ர்சோர்சளாகர். 257 

240 og சமுணிவர்வி இப்படி ததெய்வீசீராஜஐன் நூண்றுபு Glog, 

சீளுக்சும் மருடாபிசகீககஞ் செய்லிதது Gee Hon 

பெற்றிருர் ௧.௮. க் 
1] தெய்விஃராஜன் துரியபாஉனை செய்திருர்கவிதம் 208 
242 ககமுறிவர் குமாரச்கடவுளைச் Buch san ” 

243! ¢ குமாரக்கடவுள் அனுப்பிய வி் மாண சல் ஏகுளில 
புத்ரன் குல*்சமைக் 4 அஆசிர்வ க சமுக்கு, வரி! BD Oph, 

, ஈப்பெ ருமானிடின், தும வலப்பாகமி க்கப்பெற்றது. ர 
2444 குகமுணிவர் பசவிபெற்றகாள் 259 

2A Ue ese Bons Sa Crouse s Murch sae. ...4 ,, 
210) மரீவீரட்டேஸ்பரர் இருயடிளால் பச்சைவா பதவி 

பெறும் விதம். டி 
247) இெதெய்விஈராஜன் பச்ய்கு கரையின் முற்சென்மவர 

லஹு றியறு ௨00 
2A | x pars Ga Ca DEBE $ வரலாறு, 

249% ப்வீசராஜன் ஸீவி ட்சீடள்வரணாச் தோச்சரித்சல்.. 1902 | 
520) ஸ்ரீவீரட்டேஸ்டார் அட பவாகணமூ. டையராய் poem 

| Cop er LO gh Sif Gg am Mw. ப 

251 செய்வீகராறன் மலைபரசனாடஇ. பதும் I GID சார்க் 

தும், teal os 
959 Osusaeramen இகபரங்களின் தஇடைந்த விசிக 

«Bon பல்லோர்கள் g Ws Ha sels ga (203 

235 Oath eons Spise:em: uss Quhpr emi 264   
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209, 

27% 

  

2௦8) குலசேகரப்பெருமான் ஞானதீக்ஷைபெற்று சோழன் 

2909 அம்மாளிகையிற் புருடனை வேண்டாது 06558) 

20(பருடனோூ மாதர்கலச்தல் கருமடுமன்ற து. 

202) உம ।(2ஈலியமர் தொண்டால் சருமமெளிதி னிச்குமே 

264 உலகவிர்ச்தியின் பொருட்டு புருடன் வேண்டினளெ 

2/0) அசசன் மேன்னொருசதி. மைவெறு.சதுவிட்டு இப்போது 

மாஸளிகைக்சணிருக்தது. 

ருந்தசோழன் வர்க்க Agere un அனீனியைப் 
பெருமான் சஸ்கிச்சது. 

பருடசமபக்தத்தாலன்தி மாதாதன் கருமம் சீம்சாதென் 

௮. 

அண்ணறது. 
தொழும் அம்மைக்குப் புருடன் ௨ ண்டோவென்றன. 

OT @ GI 

எவ்லிசுமேணுகம் புருடனைவேண்டிய அம்மையாருக்கு 
கீமேன்மையு, ஈறவளா காழ்மையுற்றவளா என்றது, 
புருஷர்கள் மாசை ரீச்பலாமோவென்ற ௪. 

புருஷர் மாதர் அல்லாதிருக்கலாம் புருஷாகள் அல்லா 
அ ஒருச்காலு மாதாகளிருக்சப்படாபெனறு தரொளபதா 

பே விமுதவிய UB alo an Ft ar வழக்கங்கள் கூறி 
அசைய ல் நீயகிவிரைலில் சன்மார்க்கம் உள்ளபு ஆஷ 

ணச் சே ரவேண்மிமென்றாசன்கூதியது 

நின்னைய-ூறி வேறபுருஷன் உளவோவென்ற து. 

  
  

ஆ 
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ரியிடை புகஜேனென்ற.க. 
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கருண்டு யாத்தஇிரைசக்கெழக்சகண்ட மனைவிதடுச்க மறத்து 
ழுன்னனசென்றது. .. (265 

955 புருஷனுக்கு மதங்கமானி சாபங்கொடுத்த_௪. 1206 

290) மதங்கமானி ஸரீ பெரியகாயகியம்மையைத் HBS pe 

பதம் பெற்றது. 9) 
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4 ற் கு மெய் ,பப்பொருள் சோயனார் இரங்கல், 

மூப்பகம்பிக்கு சோழன் தன்புச் திரியை மணஞ்செய்வி 
So $5). 
இருக்கோவ, mi aes ஞூப்பசம்பியைசீ சோழனழைக்க 

ஸ்ரீ விரட்டு ரான் சேவையைவிட்மி வவ தில்லை 

ஹழென்ற.து. 
மெய்ப்பொருணாயஞா Ly சல்வனைச் சோழன்பால்போக 

ச்சொல்லச் சிவபெருமரன்றரிசனம் விடலாம் ச்சை 
சொல் விடலாகாதெனறு மைர்தன் சோழகாட்டையடை 

SES). , 
மூப்பகம்பி யுலசைரீதியோடு புரச்சுர் தன்மை. ல 

சொண்டு ௮ரசுபுரிக் சது. . 
நரசிங்சமுனையர் ஈன்னெறியுள்ள வொருபுச்திரன் எவ் 

அசையிலாயினுங் இடைசதால் அ௮வன்௨சம் PIDs 

யொப்பிவிச.து வீண்காலமின் றி அடி.யார்கொண்டு புரிய 
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பிதாபூறப்பும் அசசன் சொல்லும் ஞாயமும் 
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ட் een ட 
6 S| வீசேஷக்துறிப்புகள். wc 
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273) பெருமானீங்கு மண் கருசகொண்டிருக்ச ஞூப்பியேண் ற 

அமமாது Si Ys Bo er பெற்றது n அப்புத்திசனுக்கு 

'மூப்பகம்பியெக்ற பெய ரெட்தியதும். , 

27/4. அம்மூப்பகம்பியென ற பு.ச்திரன் சோழசாகனிட?த 
மக்தரி.பாயிருந்து நட திய வி-ம், த! 

975 கலே சகரப்பெருமான் பதவ Qu pf parse. 1272 
270) apusw cou Crripangar ine திரியாய்க்கொண்டத 
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m2. இருக்கோவதூர்ப்புரண 

ந் பு 

4 விசேஷரிகுறிப் ட ‘ : 12 ச் a ab oT.‘ ~ 

சாரறர் ௪ இசவாமிகளைர் தூர்மசாம்சொண்ட து, .. 1278 

. 9091) சுவாமிகள் பித்தா பிறைரூடி யென்ற ப.திசமெடு டச் ஐபி 
் பாடியது. ட 2 8] 

299, ரில் கழ னையாஇவ்வற்புசங்களைலிட்டிரிங்கேனென் நத 262 
209: சுவாமிகள் ௮ரசனை அடியார் தொண்டாற்றும் படியும் 

சாவளித்ன வியர் இருசாவதார்ப oFas wl m mle BD ,, 

2041 அரசன் சுவாமிகள் சொல்லைமத.ச்ற்சஞ்சிச இருக வ 

லூர் அடைந்து இராசாநுகருமம அடியார் கொண்டும் ஆ 

லயச்தொண்டும் ஈடச தியது, 283 

205) ௮7௪: இரண்டாவது பிரச்தகசனுக்கு ஆட்கொண்டா 

வென றபெயரி.. we Luh. vert sy 

200 அசசன்புச்திரர்கள்வசம் அரசையொப்பித் ச னு. 984 

அரசன் ஒரு திருவாஇஞா, இ.ஈ த. த! மிளைக்கேடுள்ள 
கொடியவியாஇி கொண்டவ On nga வெண்ணீ ற கி 

தங்கு வரக்சண்டமர்றைய அடியார்கள் இகழ முஹை 

யர் ௮வர்சணைமறுக்துவர்த அடியவராயுபசரித்தல், | டி 

திருரீற்றையணிச சஉர்களை யவம கிச்திகழ் வரர் கள் இகம் 
ஈசவிதம் அடையுக்துன்பம் 2Siv 

யெத்சன்மையடையாராகினும் திருவெண்ணிறணிச்தா 

சேல் அவர்களைச் ௪வபெருமானெனசகொள்ளவேண்டி 
மெண்துது, 

PGS HWE முூணைபர் Aa Rarer sri coro 
மையைப் பிரமாணத்தோடுகாட்டியது, j ட் 

குரூபியாய்வந்த அடியாருக்கு இருதூ ஈபொன்கொடுத்து 
முனைய போற்றினமையால் இனியுலகில் அடியார் இழி 
வு எண்ணாதுபோற்ற ஓ ரசாட்யொய்விட்டதென்றத....] ஷி 
நாசிங்கமுனையர் பதவிபெற்ற கிசமுசாஞாம, ப, 
மூனையர் விசேஷப் பெருமைகுலப்பெருமை, 2806 
பாசதம்பாடுவித்சகர் அக்குலச்சாரொன்றது. | 
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800) ர. ௨கையற சம்பாதி, சபொருளைச் செலவிடுமியல்பு. ,, 

910 ப ம்ப்பொருணாயனூா பிள்ளைகள மூன்றுக்கும் பெயர் 

வைச்ச உளகிப்பு a . 1988 

811! மூன் நெய்வீசராஜனால் கவெற்றிகொள்ளப் புச்திரீர்கள் 
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மெய்ப்பொருளை ene 1 WG) LF BD OIE bls வ 

312 காயு a Ly Hilly: Bo TNE Bw Ly, woe? Ww, UL &F 5 OF செய்து 

புச்திகாசனை வொதிகொண்ட து, 1560 
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கூறு சல், ௨9] 
21 8கொயனணார் மனைவி சொன்ன ஞாயமறுட பு. வபா 
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பரையறிக்-சாயனார் உட்கொண்ட ரோயங்கள் ய, 
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கேட்டவர்கள் ொல்லும் Ch wie + oF, 293 
824) QundiGa Wg gn Poor ah au op வார்த்மைகேட்கராம் ளர் 

ஆன்மாவை நிலுச்தியல்தம், 204 
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௩௪ இருக்கோவலூர்ப்புராண 

  

  

  

்] ர விசேஷக்குறிப்புகள் 26 
a J 

Cu mure ge Bd sev. 1295 
327 வீரட்டேஸ்பாசெழுந்தருளி நாயஞார்தொண்டைவியக்த 
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333) சாயனார்வம்சம் ௮ இகவிர்த்தியடைய Ca pun வாக் 

இன் விசேஷம், » 
334 நாயரை வம்ச த்தர்கஞக்கேற்பட்ட குலப்பெயரும் ze 4 

இப்பெயருஞ் ஈறப்புப்பெயரும் வல்லமையு 2, yy 
339 BOE Bw pe ணையா் மெய்ப்பெ! ரூனா பனார் இழுவர்சளின் 

வசதக்காகளுக்கு உலகத்துள்ளோர் (Ep COUT at QD FF BMT: 

9௧௯ மலை nae cor Qasr aio நாயனார்வம்சதீதர்களே 6 Es 
உரு   மன்னசொன்றும் ழைச்ச பான்மை. த 

336 மூன், றுமசபினர்கள் வசேஷங்களெல்லாம் மீரட் டேஸ்'் 
பரா திருவ 5 Bort G) is 61 £0 5. . 299 

337) அடியார் தொண்டால் மு.த்திபெற்றோர்கள் இவ்வள | 

வென்று சிவபெருமானைத்தவிமச் சொல்லவல்லனரில்லை. 1   யென்றது. ரா 
8 திருக்கோவஙூாருக்குச் வெபுரமென்ற காரணம், , 2000 

330 ) இருக்சைவேலூரொன்றசாசணம். 
30) திருக்கோவலூொன றபெயர் ஏற்பட்டதற்குக். காரணங்! , 

San. 3» 
34] சண்ணுவபுசச், கபிலபுரம், காமபுரம், சணேசபுரம், Ga 

| ட்டிணாணியம் உருக்இரபுரம் என்னும் பெயர்கள் உண் 

  ர் ய்ணக, . 301 

842) இருக்கோவதூரின்கண் ஒவ்வொருவர்கள் இருக்து பச   புக்க SING HET. -] » |
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4 இருச்கோவலூரில் அடைந்சபேர்கட்கு அடையும்பயன் 
0) சிவபுசமென்னுங் கோவலூருக்கு சாதிபக்சமுன்ளகான் 

*சடையாளங்கள், வ 
க்ஷத்திரத்தின் யோசனை அாரத்துள்ளோர்களும் அங்கு 
அடைச்சோர்களும் அடையும் விசேஷங்கள், 
'க்ஷச்திரத்தில் ஒருகவாபஞ்சாட்சரத். தியானஞ் செய் 
தோர்களும்அருச்சனைபுரிக்சோர்களும்அடையும்பயன்கள் 
ஸ்காதைரிசன ஸ்தலவிசேஷம் விரும்பாது கெட்டகா 

ரியத்தை விரும்பியாயினும்ஒரிரவுவசிப்பாரோல் அ வர்சள் 
அடையும் u) யன, 

Bun BA a Bone ,சீையடை விக்குமென்ற து. 

எவர்கள் அக்கோவல* அப் பிரிய த்தொடு a AaBania 
ளோ அவர்களுக்கு அடையும்பயளைப் பற்றிபுதுமைசொ 
quer Car eam NG eb வென்ற. ஏ, 

கோகலத்செம்மா ணைதசரிசித் துப்பெண்ணைஈதியில் ஸ்கா 
என்செய்கவர்கள் தேவர்சகளாவார்கள் என்றது. ல 
ஸ்ஃ.லதரிசனஞ்செய்தவர்களுக்குவே ரோரு கலத்திலாசை   
'ய உ பாவங்க ம் கொடிய ௨ லகங்ஈளுமில்லை இென்றது , 

3௮) aa Ma? காவலூரின்௧ண் ணடையும் பயனைப் பபால 

எல்வெவ்லிடத்தக்சோவலூரொன்றபெயரிட்டு எம்மிறை! 

'வனைஸ்தாபித்துப் பூசிப்பாரகளும் இஷ்டடத்திகளை ய 
'டைவார்களென்றது. ந் 

3 shiap. ள்சொற்ற மூப்பகம்பி மெய்ப்பொருணாயனார் த்தர 
ruta சோழகாட்டில் கோவலாரொன்றோர க்ஷேத்திரப் 
'பொயரிட் டாலயமமைத்து சிவபெருமானை ஸ்தாபித்து 
as UF HUM _ FFT M5ESHEG மூப்பகோவல் 

arom pO LWA Buy கென்றது. * 
3 53/காரணங்க( Bs win. மூப்பனார்கட்கேற்பட்ட பெயர்சள். 

இன்னும் ளோகம்பேர்கல் இப்படி வேறுவேறுஸ் சலவ் 

சளினுங் கோவலென்றபெயரிட்டு பூத் துமுத்தியடை 
க இருக்கிறார்களென்றது. | வ 
கோவலென் றபபெயர் உலூற்றிரிர் த Card aon pus, 
பெண்ணைரதியில் ஸ்சானஞ்செய்து விசட்டேஸ்பமளாத் 
சரிசப்போரடையும்பலன்சள். 

  3509) வபெருமான், விஷ்ணு, பிரமசேவன், உமாதேவி (குமா 

௭. 

2 ட 
ன் சிசேஷக்தறிப்புகள். 3 a 

இருக்கோவலூரில் இருது பதவிபெற்றபேர்சகள். wef 30 

சைஎபாச் இல் அற்பபுண்ணியஞ்செய்தாலும் அ.இகவிர் ப 
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௪௭. இருக்ே கோவதூர்ப்பு சாண 
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375 

  9) ௮5்ஈதிமமையைப் பிரமாண்ட புராணத்திலுஞ் சொ 

386 இவையெல்லாஞ் கசுகர்சொல்லக்கேட்ட னாமிசமுனி. 

887(அம்ஈஇிப்பெருமையெல்லாம் ஸ்ரீ வீரட்டேசுரர் ஒருபா 

ரக்சகடவுள், தெய்வீகராஜன் இகவர்களாசவும் அமுதமாக 
வும் பெண்ணைகதி விளங்குகின்றதென்றது. 

860, கங்கையாதி சதிகள் அப்பெண்ணை ஈதுயில் வூக்ன் 

றதென்றது. 
36 Ve gsMi sigs விசேடம், 
802உத்தரவாசனிப் பெண்ணைநதி சரானபலன், 
208 அக்னி இக்கல் கபிலதட ஸ்கானபலன், ட 
204 வடக்குச் கண்ணுவதிர்த்த கூகானபலன்,. 4 
803மேற்கு இராசவதர்த்த ஸ்கானபலன், 
200மேற்கு பரசிராமதிர்த்த ஸ்ரானபலன், 
367 தெற்கு தருமதிர்த்த ஸ்நானபலன். க 
868 டக்குப் பத்ரசங்கமச்துப் பிதிர்தர்த்தஸ்சானபலன்... 
909)ழெக்குச் சத்தவிருடியர்தீர்ச்த ஸ்கானபலன்7$_ 
810ழக்குச் சூரியதீர்க்த ஸ்கானபலன். , 
8711தெற்கு அச்னிதிர்த்த ஸ்மானபறன். 
73) பத்ரசங்கமதிர்த்த ஸ்சரனபலன், 
973) தன்மப்பிரசலாதனன் ஆசாரிய சசனைச்சொன்ற ares 

நீக்குதல். 
௦14 கங்சையாதஇிரிஇிகளின் பாவம் நீக்குதல், 

எசுவையர் பசங்கன்றின் சொலை நீக்குதல்,     376 ப.துமயோணியன் வேதாளத்துரு நீக்குதல். a 
8/71சசவன்மன் பராமுகத்தாலடைர்த கோகத்தி நீக்குதல். 
378௮ச்த்தன் சவலோகமடைசல், , 

8709 குச்சகெளசிகமுனிவர்சள் தலச்திட நிச்சயித்தல்; 
9880)மண்டுகன் பிரமராக்ஷனாதல் நீக்குதல். 
281)விரஹசக்கடவுள் மகோத நீக்குதல், 
98அகின்மலன் குஷ்டரோக எீச்குதல், ட 
389 அனகன் குஷ்டரோச நீக்குதல்: ட் 
994 பெண்ணைகதி மூமையை வ.திட்டமூணிவர் நிமிசசகர 

  
வார்த். இிக்குச் சொல்லிஞாரொன்றது. 

ல்லியிருக்ன்றதென்றது. 

வர்கள் அத்நதியில் ஸ்கானமாடி இஷ்டடத்தி பெற்றார் 
சளென்ற.த. 

விசேடத்சாலென்றது.   

| 809 

807 

ச 

511]     
      
 



  

,இருக்கோவலூரப்புசாண ௩௭ 

[= . , 9 

6 லிசேஷக்தறிப்புகள், 8 ே 
ஆ 
  

888பூலோகத். அள்ள தீர்த் சங்கள் யாவும் பெண்ணைகதியிற் 
படிச். து விசேஷம் பெறுங்கால் அப்பூலோகஈ தஇிகளை 
மேன்மை மேன்மையென்றார்களுக்கு என்னசொல்லு 

ஜெசென்றது. 
880) பெண்ணைகதியின் உற்பச்இிமடமைகளை யார்சொல்ல 

வடங்குமென்றது. 
890/பெண்ணைஈ இியின் பரியாயமகாமங்கூடறியத. 
891) அச்ஈதியுற்பத்திமுசல் எவ்விடத்தில் ஸ்கானஞ்செய்” 

யினும் இஷ்டடிச்தி பெறலாமென்றாலும் னரீவிரட்டே | 
Finis தியானித்து ஸ்சானஞ்செய்து அவ சவர்ச்யெ 
ன்றவனாை அள்னமாதி கொடுப்பாராகின் ஒன்றுகோடி 
யாய் புண்ணியவிருச்தியடைகச்து எளிதில் பரகதிய 
டைஉாரொ௫.ற.க. 

392 ளீ லிரட்டேசுரஸா யருச்சித்தவர்கள் சைலையடைவ 
சீற், BE FG 2? சகமில்லையெள் றன. ன 

393) CQ) eee Semon way ஸ்சானஞ்செய்து ஸ்ரீவி ரட்டேகரரை' 

UREA Fe Qasr og gai சிவபெருமான் உ௫ 
வச்சை படைவார்சளென்பசற்கு யாதொருசர்தேச 
மூம் இல்லை யென்றது. 

304) இருக்சோளலூருக்குச் சுற்றிலும் ஐச காழிகை தார 
வரையிலுள்ள ஜலமெல்லாம கங்காஜல:் என் றது ட 

395 ys Car aon : EET & 1) sy on ine G6 i) en & veal 

  
திச்குள் யிறக் தவர்கள். Ha awe gon sO) gens wer 
என்றது 

பரனுர் சென்றிசைகோச்க அண LNT Oy FF SIT GMT NUS 

ரீ வீரட்டேசுசா இி.ரவருளை. பெர்ரார்சளென் 2.௮ 

397 கொடு சகன்மையுடையேனை ணிவீரட்டேஸ்பார் ம 

ன்னித்த ஆண்டவிவயச் துக்கு அவர்பாசங்களில் ர்ங் 
சாத “ஆசையடைவசைத்ச விர யான்வேறு யென்ன 

செய்யச்சகுமென்ற.து. 
303) ரீ வீரட்டேஸ்பரர என்னுள்ளச்்.இினுள்ளே ர்க்காதிருச் 

கின்றாரொன்ற து, 
599 கிருக்கோலலூர்ப்புராண Fong யெலவ்விகமேனும் அனு 

சரிப்பார் டையும பயன 

| 400 Bota மேதீவிய வாழியும் செய்யுட்டொகைகயும்
. 

| திநக்கோ வலூர்ப்புயாண விசேஷக்கறிப்புமற்றிற்று 

    
396 புராணஞ்சொன்ன ரூசுமகாருஷியுங் கேட்ட cars 
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a 

இ.வமயம். 

சிறப்புப்பரயி ராம், 

  

கும்ப்சோணம் டவுன் ஹைஸ்கூல் 

தமீழ்ப்பண்டிதர் 

பின்னத்தூர் மகா-ஈ-௱-ஸ்ரீ 

ஆ. நாசாயணசாமி ஐயசவர்களால் 

இயற்றியது, 
ne, து வையளை 

பொன்மேவத் துறைகடொழம் புலமேவ வலைகொழிக்கும் பொ 

ன்னியாற்றின், சொன்மேவு இளையாய மூடிசொண்டா oor 8 E% en 7 6. 

யின் ரூழ லோங், வின்மேவு மணிமாட மிடைதருசண் பகக்கொ 

ல்லை மெனும்பேர் மேய, மன்மேவு வளம்பதியின் வயினுதித்தோண் 

பலசலைதேோர் மாண்புமிக்கோன். (க) 

வேறு. 9 

ஈடுபடச் செருக்கு கால்வாய்க் கடுங்களிற் ரறொருத்தல் வன்றோ ட் 

படம்பெற வுஇய ஈங்கள் பாம்பரள் கழற்காற் கள்பன் 
ஈடம்பெறு மறிவிள் மிச்ச செளக்கா ராஜ ளெண்ணார் 

திடமபெற பெயரோன் சீர்சால் சறப்பொருங் சமைத்த வள்ளல். 

nigel GOR ENN & ereverentn aAnlQuwar பான்றள் 

Gu. ர்ர்சொல் mae Bp Caper Bir ih nine ws சவிக்குப் 19) aor ga? 

Ger prQer gOS p Qe eSua Oem x சொல்ல 

வற்றவ னெூச்த சோற்றச் அறு கிமீ தென்ன வுண்னா, (௨) 

Buc செருவிர் றன்போ ஸாகவம் த௲னைக் காய்ந்த 

நீடலங் இளைய சூலமேர்கிய கோவ னித்த 

ஞூூஈ௩ன் புமாணம் பண்டே slew ng & unin O rex ar 

வூள காசை யாவு மொருங்குறப் பாடிச் சேர்த்அ., (௪) 

ஏஎணுற மியனூற் சென்ற மிலச்யெ மிஃ்தொன், றென்ன 

வாணியி னன்ற கல்வி வல்லசாய்ரக் சோகை மல்க 

நீணில: வைப்பில் யாண்டு நிலவுற வச்சிர சேர்ச,இப் 

பெணியர்' ச௱ளினிீக்து பெரும்புசழ் கொண்டான் மாதோ... (ட), 

  

ஆக apes பாக்களுள் பட ௨௪;



a. 

சிவமயம். 

நரிநாட்டின் விசேஷிங்கள். 
OY அம்மு மணவை | 

ஐ ட் ர பபெரியபுராணத்துள். 

க த ட இவ தவ க anim Dine, 
ம்ப அம் [1ம் tlt (QL. f hi &, Tie) Bil | Lf 19. மும் லாத 

i Nee! ¢ ர 

4 4 டு m ௫ . இன ச 

அக்க மார லிகாடடி, யாணடவா சமர நா 

QO MOTT UBT FWD Wo Gai RUT 
் > . ட ர ர. உ ச ட 
செங்சயல் ரூமைசளுடுி! ரிருமனைப் பாடிகா, (2) 

LITT Gita uv go hb Gl or. 
a+ 

ர் . உ ப ர, _¢ ச டி. ப ரு 

அவ்லைகாடறு கும் MGS ெய்பால் பெருகயரு* Buvipe? 
‘oem i ~ en ௬ , க “(48 சீ 

வினா, [7 +MY 1 BM, பென OW ib TT ONL ab A த க ம்ர்னா. (பர WM ly 

“ ட . a) உ டி , . ச அ] க் * i . * . . ) ரரி 

Ob yy த 2 MPU Llp wt PPT Dy OMA TANT IV Fawr ol வரியோ! 

(7 Mr EDV BE TAD Bor ம MT oh hid முகா பாகாக, கெ (பவார் 

ay . : . + ஈ . ௪ பட ் 
ஈஇுர் பரம் சாட. ம் இ நமுனைப்பாடி. ஈன்றா 9, (க) 

பாவரும் தமிழாம் பேபெறு பனுவற்பாவலர் “பாடுநா ் ர்! 
rm ர eye ர் ॥ orn . . 

மிரவின், முூவருகெருக்க மொழிவிளக்கேற்றி மதருந்கணை 

தாமா நண்ணு ; சேவு றை பு மி oT OT (LPI GM OTD பஞ் 

டக் கடவுபாப்பாடி, யாவருமதித்ோர் மூவயிவர் 

பிறந்தா ட. 3 தனனா 9, (:.) 

இளரைவாசநலலூப்புசாணத்துள். 
ட 4 . ப் + ட * * ட 

குருகுலமன் னவர்தம்மிற் RUSH னருச்சுனன் நன்கு 

மரன்றர்த, பருவரலிலாத நெறிப்பரிட்சித்து கண்செொஈ்த 
ழூ ௯ க ச ச 

ர் o >! பழனகாடு, பொருவரிய புகட்போகப் பூமியினும் போத 
வம் பொலிர்துகாரரம், பெருகுமிசை ஈர்திமால் வநூச் 

சாரல் பெண்ணைநதி பெருகுகாடு, (4) 

  

6 ததிகெய்பால்-என்ற-ஏட்டுப்பிர திகளிவிருக்கன்றது.



@ BRC oor ASragwaecr,’ 

தருமகெளி புதிட்டிரன்றன் றம்பிதிறல் Pages st தவமே 

பூண்ட, புருடமிருகம் தனக்கும் பொருளுமாத்து நெறி 

பூண்ட புநிதநாடு, கருமுகில்கள் பொழிழுத்துங் கமலங்க 

டருந்தரளங் கன்னலின்ற, பெருகொளி நித்திலங்குழுமி 

யெப்போது நிலவெறிய்கும் பெண்னைகாடு, 1௨) 

15 5 ad Bor ரூலைகோய் பணிக்ககாவுக்கரசர் பரவியன் ளேப் 

௪ சவுமை பிடச்சாரனைம் செந்கமிம் மாலைகள் புணைத்க தெ 

யவகாு), முர்தையடி யாணிவனென் ரூவண(ுதங் காட்டிய 

வை முன்னேயேறிர், சுட்தரனைப் ப்ரஞ்சொதி துடாக்தடி 

மைகொண்ட ௬ம் Git GTO)» (௯) 

இரவிதரு ய LD BIB ொமன। ரு வரியை ‘ole al Pa பம் 

நாடு, பாரவுிமாரு பாது சரிபங்கயங்கமு?! LILO DUR 5 1 ef 

காடு, மரபுரிமை வேளாளர் மகி Dip NCE OE SnD 4 x 

வண்மைகா0, பிரசமலர்ச் சோலைமறு நிக்கடலி ஷீடைப் 

பெருக்கும் பெண்ணைகாடு, இ 

பொய்கைபேய பூகமெறும் புலவரொரு மு.வர்சரரம் பொ 

கொள் காரணன் றனர்குக் mB ove Hi Drenai, ons 

சொம்றிபங் காட்சோடு, மைகொண்மா மனத் தூரி யோத 

னன்புரிம்தவஞ்சகக் சால்வக்தூ ஞானச், செய்கையார் த்ரூ 

மன்முத லைவர்கடரு இருந்துதவஞ் செய்தகாடு,- (இ) 

சேரன் பாண்டியன் சோமன் கன்னியரமாச் தெப்விசஷ் 

இீருக்கல்யாண, மாரன்போற் புரிஈ்து Fb oy Maio si, மகா 

ரைமணம் தருஞகாடு, வீரஞ்சா ரிரு நூற்றி யிருபத் செண் 

மைந்தருக்கு மேவுகாடு, சேரவரும் பிறவியகற்றிடு முது 

குன்கினையடைய தெய்வகாடு, (௬) 

சொற்ற இத்தன்மையும் பிறவுமாயுள்ள 

பல்விசேடங்களைப்ப்டைச்ச



நதநொட்டின் விசேஷங்கூர, 

4: நடூநாட்டின் பேயர்கள். 

திருமுளைப்பாடிகாடு, சேதிமாடு, ஈத்தகாடு, மாவலகாடு, 
பெண்ணனேகாடு, கோவலகாடு, கெய்விககாடு, இவ்வேழு 
காமங்கடம் பிறவுமரம், 

அசுசொட்டின்சண் சமயகுரவர்கண் மூதல் MBC mcs 
பாடல்பெற்றுள்ள இருபத்திரண்டு சிவ0ஷச்தஇிரத்துள் 

செய்யிகம்பெற்ற 

2. நக் கா வறாரின் பேயர்கள். 

வெபுசம், சைவபுரம், யிரட்டபுரம், இராுக்கைவே, லூர், 
கண்ணுவபுரம், கபிலமாப இ, காம்புரம், கணேசபுரம், இரு 
ட்டிணாசணியம், உருசீஇரபு ரம், வேள்விபூரி, குலேச் சரம், 
வினை வெல்புரி, தெ Mang? இிருவிகரமம், கோவம், கோ 
வல், ளைவலகேக்திரம், GT Lo Gu th LE) SOL wD ,டஇப்பச்சொன்பர று 
நாமஙகைம்பிறலுமாம், 

௮.ச்திருக்கோவறூருக்கணிர்தாயும் எண்ணிலாத விசேட 

ஙகளபுடைர்தாயும் விளங்கும் 

3: பே ணணையாற்றின் பேயர்கள்,. 

பிராகி, கங்கை, வேகவி, பாறடிநேயதரங்கவி, 
ஈந்திரிக்தம், வரக, ஒளவைவாச்கனுசாரி, அகண்டகுடி 
ஜை, சருவதீரகருணி, இவ்வொன்ப.று காமங்கறாம் பிறவு 

மாம், 

௮ப்பெணையாற்றின் வலப்பாசச்து மேற்கபிமுசத்சராய்த் 

இருக்கோயில் கொண்ட 

&. ஸ்ரீ வீரட்டேசுரர் தீநநாமங்கள், 

Loom Dues pH, HES SEH, இருட்கூடறுத்தான், 
திரிசூலன், பச்சமாபிமுகத்தன், இருக்கோவலத்தன், “Ou 
ண்ணைவலத்தன், விரட்டாகாயன், இவ்வெட்டிகாமங்களும் 
ப்.றவுமாம்,



4 ஈகொட்டின் விசேஷங்கள். 

அட்பெருமான் சர்நிதிமுன்னர் சூமார்ச்சடீவுள் வேல்குறிச்த 
இடத்துப் புத்திர காமேட்டி யாகஞ்செய்த 

5. தகழுூனிவன் பேயர்கள். 

வேள்வியுதத்தான், சானவிக்கரையன், புகர்மைந்தன், 

பிருகுகொட்பேரன், கவிநற்பேரன், குமரன குள்பேரான், 

மாதவன, அர்தணன், வரன், யோகி, அமலன், விமலன், 

வேற்ஜெடர்பன், தெய்விகனத்சன், மகம்புரிமான், நித்தி 

யன், கூமாரவலத்தன், Fos, விமானம்பெற்றோன், பே 
ராசிரியன், 

இம்முணிவர் பங்குனிமாதம் குருவாரம் அவிட்டகக்ஷச்சிரம் 
தில் பதவிபெற்றனர். 

அக்ருகமுணிவர் செய்தயாகத்தில் ஸ்ரீ வீரட்டேசுரர் இரு 
es 

வருளால் பிறக து எண்ணிலாச விசேஷங்கள் சாட்டிய 

6. நதேய்விகராஜன் பேயர்கள். 

மகத்தமனுற்பவன், ஆபிசாரன், அயோனியன, இமய 

வேது, உமையச்சன், பைம்பரியன், ஈக்நிப்பொருப்ப், 

கத்தகாட்டேந்தல், பைம்பொக்கிரீடி, பதினெண்பதாஸக 

யன், ஒபன்னிருமணிமலர்மாலையன், மேழியன், உபவிதன், 

பெண்ணைத்துறைவன், காரசிங்கன், கரடய்கள், BIH (Lp 19 

யோன், ௮னலரணன், சேதிகாடன், 4 பன்னிருமாதான், 

காரண்டவயிரி, வல்லூராரி, குகமுணிமைக்தன், முதுவேர் 

த். தான், வெள்ளிகுலோத்தமன், இழையாபுரியன், ஊர்ப், 

பாதியிக்தான், தொட்கோப்புவடான். பதிணென் வியன், 

“வாகைமலயான், பொன்மாரிகொண்டோன், மர்வலுரடன், 

கோவல்வே் த, விரட்டே சுரனாமி, பிருகுபசாரன், வலாரித் 

து.இயன்,தெய்வீகஈரசிங்கராஜஉடையான், வாரிகடக்கான், 

முக்குலீக்காரணன், ஒளவைவாக்கன், சத்தபுரிவேட்டான், 

முப்பெருக்கன், தறவோன், பதினெண்பாடையன், வில் 

வாளன், சாமளவருணன், கோமளகஞ்சுகன், யெளவனன், 

கவ௪குண்டலன், அரும்பதன், பரித்தியாகி, முக்கொற்றன் 

கவர்த்த, ஆக-௫டு. காமங்களும் பிறவுமாம்,



ககொட்டின் விசேஷங்கள், டு 

ஒ பன்னிரண்டு மலா்மாலைகளாவன:-- 

கொன்றை, மல்லிகை, மகழ், கோங்கு, சண்பகம், தளவம். 
மர்தாரம், புன்னை, தும்பை, செங்கழுநீர், கொச்சி, வாகை, 

பன்னாண்டு மணிமாலைகளாவன:-- 

வெள்ளி, பொன், அபரஞ்சி, மரகதம், பவளம், நீலம், சோ 
மேதகம், மாணிச்சம், வைடூரியம், வயிரம், புட்ப ரா, முழி. 

4] பன்னிரண்டு மனைவியர்களரவன:- 

பத்மாவதி, சாஞ்சனமாலை, சண்பகமாலை, கனகை, சலாவ இ, 
உற்பலமாலை, சமலக்சண்ணி, உற்பலலோசனை, அன்னப்பிரபை, 
கமலாவதி, அங்கவை, சங்கவை, 

இவ்வேக்கன் சைமாதம் இருவோணாஈரூூத் டித்து யாகத்துட் 
பிறந்து எழு. Bt pO Bo பதாண்டு பூவுலசாண்டு ஆவணிமாதம் அவிட்ட 

நரஉச்திரச்.து 0 இமோத்பருவதராஜஞய்ப் பதவிபெற்றனன். 

அதீதெய்வீகராஜன் பப்டத்திற்குரி ய சாயகஇிமார்சள் மூவ 
ருக்கும் புத்திரர்களாயுற்பவிச் த சைவ 22 ET BGA NB 

ஸ்காபன்ர்கள் மூவருள் 

*மைய்ந்ரான நீஷ்டாநுபூதி பெற்ற முதலாவநட புத்திரனாகிய 

7. துலசேகாவேந்தன் பேயர்கள். 

நரசிங்கன்மைஈகன், சண்பகமாலைசேயன்,கிள்ளிமசண் 

மகன், உலகருணாமன், மதங்கமானி )காமுனன், ர ரு naar 

விரகன், வாரணவாசி, மானினிமணாளன், ௮௫ காட்டேம் 

தல், மூப்பர்பிசகாமகன், வேதமுணர்ம்தோன், மங்கள் 

குணபாகத்மிண், ror PH wir. ௮1-௧௫. 

இவ் வேர்தர் பங்குணிமதாம் 'ஞாயிர்அக்கிழமை அலிட்டாக்ஷதீ 
திசச்துப்பிறகது ௪ிச்இரைமாதம் ஞாயிற்றுக்கிழமை புனர்! ரநக்ஷூதி 
'இரச்துர் சமா தியடைக்தனர், 

, எத்தன்மை யிழிவுடையராயினுர் தருவெண்ணீ றணிவாரைச் 

சிவபெருமானெனக் கொள்ளார்ச்கிழிவும் கொள்வார்க்கு டமன்மை 

யுங்கூறிய இரண்டாவது புத்திரனாகிய 

8. நாசிங்கழனையரையர் பெயர்கள். 

தெய்விகன்புகல்வன், பத்மாவதிசுகன், சேசனமகண் 

மகன, மீகாமளாங்கிகொழுநன், தஇிருமுூனைப்பா டி. காடன்,



Sir BOsTi_ ct HCrapwser,, 

மலைமன்னன், மேனாட்டான்,ஈவநாட்டான், கொங்குராயன், 
கொங்கர்கோன், மலாடன், ஆளுடைவேர்தையரசுக்கமைத் 

தான், தடுத்தாட்கொண்டார் சாற்றுகெழி நின்றான், ஆதி 
ரைகோறருன், பூதியன், சிவாகமக்கரியன், அடி யார்பூசென்: 

ஆக-௧௪. 

இக்நாயளர் மாசிமாதம் புதவாரம் உரோசணிக்ஷச்திரச் துப்பி 
ந்து புரட்டாசிமாதம் சதையாக்ஷர்திரத்து அறுபத்துமூன்று நாயன் 
மார்சளில் ஒருவராய் ஸ்ரீவீரட்டேசரர் திருவடி பெற்றனர். 

இருவெண்ணீறுடையார் தன்னைச்சொல்லினும் அவர்க்கொரு 
இங்குஞ்செய்யக்கூடாதென்று மூன்றுவகையானுங்காட்டிய மூன்றா 

வ புத்திரனாகிய 
9. மேய்ப்போநணுயைர் பெயர்கள். 

சத்றியாரத்தன், தெப்விீமன்மைம் தீன், கார்சனமாலை 

சதன், வாரஇமகண்மகன், மதத iia BM COM BET 

மூகமுனிசுகசெனன், சேஇிகொடன், Carey am ரானி, மலைய 

நத்தன், நத. ரமாடன், POT LIT QD LTT, புத்சிகாதன்றெல், 

பூமிசாதவி, நீற்றின்வெற்றியன், ௮டியாரமாயர ௦ ெனக்கொ 

ண்டோன், அகமி, gal, magn, வெள்ளிகுலன், ௪௫ 

தாந்தரென், ஈநத்தமன்னன், Ys, 

இக்நாயணார் நடிமாசம் சுக்கிரவாரம் ௮ஸ்தக-்ஷச்திரச்துப்ிந 

FS சார்த்திகைமாசம் உச்திரகர்ஷத்திரக்து ADE HCP TD நாயன் 
மார்களில் ஒருவராய் ஸ்ரீலீரட்டேசரர் திருவடிபெற்றனர், 

ஃ எம்மிறை சொற்றவாமே பிருவினைச் ஏனியற் பின்னுங் 

கைம்முலிழ்த் இசன்பாங்கர் ஜைலையினுறையா கின ஞர் 

செம்மைசேகஈருர்ச்சத்திங்கட் 1 சங்கதிர்பிறகசசாட்டொட் 

டெம்மையாட்கொளுஞ்ச தயார் கநா யனாரொனுமேரரேோக்தல 

இச்செய்யுள் மெய்ப்பொருணாயனார் சருக்கத்தில் 

எழுபகிதொன்றுஞ் செய்யுளாயிருக்கஷேண்டியது தவறிப் 

போய்விட்டமையால் பின்னங்கு சேரும்படிக்கு இவிடத் 

அச் சோக்கப்பட்டத. 
  

5 ஊர்ச்சத்திங்கள்--கார்த்திகைமாதம். 
1 செங்கதிர் பிறர்தமாள்--உத்திராகூஷத்திரம்,



உட 

சிவமயம், 

6 @ * 

திருக்கோவலூர்ப்புபரண 
௦9 5 

EEE 

முூன்னந்தென் மொழிப்பாவை Onn figure காந்ததீதி 

EHaigrant_Ee, OFrmaripwmy upp Ino wai sasens 

சொற்றிடுவா மென்றுசொன்னா், ௮ன்னவகை யா னாயே 

னவவைதிருப் பாவாடி யனேகர் மோது, பன்னும்வகசை 

துூணிர்தேனிவ் வையத்சோ ரெர்வவிமம் பகருவாரோ.() 

மில்வலித்' ப கட ரட் அலலமில்வலில் opis Qui mai obo Gb மவ்வை 

சொரிபா வாதியாக, வல. உங்க பறும்பரவு மைஇதயலவை 

சைவபுரத் இழை யெம்மான் ற, ல லக. நமா யன்மியுண்டோ 

வவ்வருபோ2 செவ்வபரிறசக் காமல்விட்ட, Pavoni gy 

பமயசெய்யு பிடைபிடைப்பா. மோக்கவென் னெஞுச (20 
ட 

துலா 22, (௨) 

® ச் + ep * « ' “~ 

DOOD DAG EG HT AI VID MLO 631 DOM IL] bOI 

நவையில் ரூசன், பொலஞ்சிறக்க வ.வாத்தவட மொழிய 

ஹே ரிருவழகம்கும் புகல்வ தோரக்று, நிலஞ்சிறம் தவமா ல் 

BBC urea oon rh) மிவிலிபா Dif DF Oe Ub Gav, 
* ச ரு கரு ‘ . * 

BUCHER DER DOM dvanome பிடைகொயய கரியமணி கல 
4 ௬ fe ர . . . 

நத மற்யல்கும் (௩.) 

இணியபுகம் மலி$்திரும் கோவறா செம்மிறைகா ob F 

சையாலே, ஈனிவநா்தாம் வென்றறியா தெழிலுடைச் 
செய் யுளினிடைப்பா ஈவிற்றிச்சேர்சதல், பனிவருமா[் 

தடத்தெண்ணில் பங்கயச்செம் மலர்க்டைமேம் பான்மை 

யில்லாத், தொனிவருகொய்யரக்காம்பல் கொட்டிமலா பூச் 
தனர்தஞ் சூழ்தல் போலாம், (௪)



வி அ வையடககம, 

இருளிருக்க னெல்லொளிக்குட் பெருமையுண்டா மாக் 

தருளச் இயல்பு நீக்கு, மருளிருக்கி னான்ரோர்க எருளினு 
க்கோர் வலியுண்டாம் வண்மை போலத், தெருளிருக்கு மு 

ளக்தேன்புன் செய்யுளிருக் இடின்மேன்மை தஇிகழாகின்ற, 

பொருளிருக்கும் பழயசெய்யுட் கணிமேலுண் டாமென்று 

ம்புகன்றே ளம்மா, (௫) 
6 © 

மலிந்தபுகழ்த் திருக்கோவ லிறைமலர்ச்சே வடியருளை 

மருவ காயேன், சொலிர்தவகை யல்லாது மற்றெக்த வகை 

யாலுஈ துன்னற் குண்டோ, மெலிக்தகார் மலர்சார்க் தும் 
> afertdud wmigertighy.wT cer, »SisoulrOse 

வரைச்சாரக்தும் பயன்பெறுவ தன்றியுண்டோகானிலகச்சே. 

* ௪ a 8 e 4 f லீ . 

எழுத்தாதி யிலக்கணமைந் இலக்யெமோர்ர் தெழினடை 

கொண் டி.யலிசைக்கு, மூழுச்கால- மாவர்கண்டின் CMs 
. e ச ல் . . . ரீ . 

வேட்க மறியாமூ டன்புற் பாக்கள், வழுச்தாகின் ஐதுகாங் 
ர ந க ரீ உ. 

கூழ் பொறியரவ மூனமாடும் வகையுங் காரி, செழிப்பா 
யந்தணா் முன்னர் வேகம்வை கம்புகல் வகைய sh சிவணு 

மாதோ, (or) 

இந்தவே அக்களன்றி யிக்ரென்மபங் Been als Cw 

கற்குச், சக்கமா இயபிறழ்ந்த முகமன் சொல் சல்பிலத்தி 

சரும மாக்க, முர்துகொண்டா னீ.துகொள்வா னவன்ற௫ரொ 

மும்போ ருங்கொள்வா Gl ir sir I (Lp aor ooh கந்கவே Cores 
¢ 

௩௧ கண்ணுதல்வார் கழற்றொழுமபாங் காதை சொ,்மும்.() 

'வண்டிகம்பா மும்பொழில்சூம் யாழ்ப்பாண ஈல்லூரான் 

வானீர் இங்கட், ண்டிதழி முடி ச்தான்குஞ் செவடி.ரெஷ 

ஈடைகொள்குறி சுலவுஞ் ஞான, பண்டிததாக் சகுடாச 

சாதா ரிப்பெயாகொள் பாவல் லோலுட், கொண்டிதமா 
௪ ட ரக * ‘ . % ச . * 

யி BON WIT GSS நன்றியயன்னாற் கூறம் பரற்றோ, 

| அவையடச்கம் முற்றிற்று,



  
  

  

டெ 

திருக்கோவ லரர்ப்புமாண அட்ட உணை. 
  

  

  

    
  

  

  

ea ட. 
8 ம் சருக்கட்சளின் பெயர்கள், பக்கம், விருச்சக இடி ப தொகை 
&Ol _ ட்ட டா. — 

க (பாயிரம். ட ௧௪ ரி 
ஆ 'புராணவரலாறு veel உடை பட்ட 

௬. 'அர்தகாரூரன் வதைச்சருக்கம், | ல Se Fe 

a AGE கம். | று ம் 

௫ eee ie Sian | ட : 
| { 

ச இக், இசராதியர் சருக்சம், el Pe கழி 

ar &பிலச்சருக்கம். | a) & 

ப இசாகவச்சருக் க்கம். து | nh (5) 

ன் (பரகுராமச்சருக்கம். கி (8௭ ஸி] 

EO கண்ணுவச்சருக்கம், ot er 2.2. 
றக 'செய்லீகராஜன் 2 MUTE HERD, _! & & சது 

௧௨ செட்விகராஒன் £$கொண்டசருக்கம், டடம... இக 

am G) ) 5 Le TENET OIL NTT TORETD. 600 bee 

bas i? க-வது ப அமாவீகிமணம், vest aes ௨௮ 
வலு OG! BOG aT inn Cir எம், | GOR Bi 

ட ௬-வது சண்பகமர்லைய மம். | FBR PE 
FF காரண்டவல்தாரர் வசைச்சருக்கம், .,.| EEG ௬௦௪ 

| Ce Boru. | ERS bas 

| இரண்டாகாட்போர், | ee bas 

௨1... மூன்றாகாட்போர். diye |, 
௧௫ 'தெய்விகராஜன் பிரமதாத் இரீங்யெசருச்சம் ௪௭௦” | எத 
as Ogi cane cir சத் சபுரிரென்றாருச்சம்.. ௧௮௧ ௬௦ 
௧௭ செய்வீகராஜன் நங்கவை சங்கவை பண சம்சு ya 

FF hE Bb, 

டி சர்ச சீதிலெராவையார் திருப்பாடல். டட ௧௯ 
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திரு Ras காவல் வீரட்டம், 

இருஞாஷசீம்பி த்தசிவாமிகள் அருளிச்செய்த 

திருவிராகம்; பண்-௩ட்டராகம். 

இருச்சி ற்றம்பலம். 
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வளங்கசெொசள் பெண்ணைவம் நூலா வயற்கள் : சர்க் தகேரவலூர் 

விளங்கு சோவணத்தஇனான் விரட்டானஞு சேர்துமே, (௫) 

கேடுஞப்பு சரககாடு கெழுமிவறு நாடொறு 

மாடுபோ னரைாகஜா பாக்கைபோக்க தன்றியும் 
கூடிநின்று பைம்பொழிம் குழாட்கோவ லூர்தனுள் 
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௧௪ திருக்கோவலூர் தேவாரப்பதிகம், 

வரைகொள்பெணணைவமச்துலா வுயல்கள்சூழ்$த கோவலூர் 
ச் 

விராகொள்சோவெண்ணீற்தினன் வீரட்டானஞ்சேர் துமே. 
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de Mt மேனியான் குழுகன்காவ லார்கனி 

பல்ப் to. சொலத்கா னீலகண்ட னபா 17 ருவாச்கும் 

பவறுபட்ட சம்தையான் வீரட்டானஞ் சேர்துமெ, (I) 

நிகொளாமி கெஞ்சமே GG DG DU ரிரீ4டார்கரும் 

றறியிலாக  வமணர்சொல்ப ல வற்கமா வதறிதிரே/ 
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சழியோலெவு கானல்குழ் கா/நிஞான சம்பற்சன் 

[நிகடீரச் சொன்னசொல் பாவகரச மாதலா 

ஐிவிலிர கொண்டேத்து மினந்தண்கோவ லூர்தனில் 
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திருச்சிற்றம்பலம். 

௨் [ 

இருநாவுக்காசு சுவாமிகள் அருளிச்செய்த 

அஇருக்கோவல் வீரட்டானம் திருநேரிசை, 

BOE ப்றம்பலம், 

செத்தையேன் சதம்பகாயேன் செடியனே னழுக்குப்பாயும் 

2பர்த்தையே போற்றிகாளும் புகலிடமறிய மாட்டேன் 

ரதிதைகான் பற்றிநிற்கே னிருளதகோக்க மாட்டாக் 

கொத்தையென் செய்வதென்னே கோவல் வீரட்டனீரே,



இருக்கோவதூ தேவாரப்பநுகம். கடு 

தலைசுமக் திருதைகரீற்ித்சரணிக்கே பொறையசாகி 
நிலையிலா கெஞ்சம்சன் வஹவுணிச்கலு மைவர்வேண்டும் 
விலைகொடுச் சறக்சமாட்டேன் வேண்டி ந்ே வேண்டியெய்த்தேன் 
குலைகொண்மாய் கனிகள் சி ஐல் கோவல் வீரட்டனீரே,() 

MF BOG Ut. வுமாட்டேன் வைகறலு* தூய்மைசெய்து 
பழிக்தி2 ?லன் பாசமற்றுப் பரமகான் பரவமாட்டேன் 

இழித்கிலேன் பிறவிதன்னை யென் னினைர் இருக்கமாட்டேன் 
கொபிம்துவம் தலைம்குங்கெண்ணார்க் கேரவல்வீரட்டனீர. 

சாற்று ரைவர்வர்று சம்டிம்த ரூடிமைவேண்டிகி 
BOY Vat கனலப்பேிக் கண்ரெவி மூம்குவாயுள் 

. - ரர . ௪ ச Of D Wal ரல அயோனே னாதியையறி வொன்றின்றிக் 
௪ ௩ டி . ஆ க ௫ ௪ ட * f 

கூற்றுவர் வாயிங்பட்டேன் கோவல் விரட்டனீரே, (௪) 

௪62.2 ல ஊோவரிம்றமம் தச்துவத்துயா்வு நீர்மைப் 
பூழு 24 தி லேன் பரப்பு 5 சக்இப் பன்மலாப் பாகமுற் ற 
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e ௪ * ” . a . ச 

மார்செய்க முரம்பைசன்ளை மணாணிடை மயக்கமெய்று 
gt யம கரு வாறு நல்லன வாய்தல் வைதீறுகி 
தா ரய்த காயர்க் ஹூன |b இ மையரவம்நு 

ச் i > ய் ~ (2 at f ஓ கொச்மசெய்து குமைக்கவாமமேன் கொவல் ர்ட்ட்னீதே, 

(அடமன் போல் வினைகள்வக தூ பற்றியயென் பக்கனின் தும் 

விடேோார வாசலாலே விகாகனை விரும்பியேத்தும் 
இஃ டயிலை ளென்செய்மேனா ணிரப்பவர் தங்கட்கொன்றுங் 
அதா IIS ov oF கொள்வதெ் நான் கோவல் விரட்டனளீமொ 

எரசலேன.வமவிசன்னைப் பேதையேன் பிணக்கமென்னுஈ 
துச்சுளோ யழுதந்திவிழ்ந நு துயரமே பிம்பைதன் னுள் 
அ?சனா யாஇருார்க்தக் கன்பினால் அாழமாட்டாக் 

கொாச்சையேன் செய்வதென்னே கோவல் af yet oo Gr.) 

ணெ ச்திடை யாக்கைபேணிகியமஞ்செய்,த( க்கமாட்டேன் 
own EBs யாட்டம்பே?) மக்களே சுற்றமென் லுங் 
கணத்திடை யாட்டப்பட்டுக் காதலா ௮ுன்னைய்பேணுங் 
கணகத்திடை வாழமாட்டேன் கோவல் விரட்டனீரே, (௯௬)



௧௬ இருக்கோவலூரத் தேவாரப்பஇகம். 

விரிகட லிலங்கைக்கொனை வியன்கயி கைய தீதின் 8 
ழிருபது தோழாம்பத்துச் சரங்களு கெரியவூன்றிப் 
பரவிய பாடல் கேட்டுப் படைகொ௫ச் தருளிச்செய்தார் 
குசவொடு கோங்குசூழ்க்த கோவல் வீரட்டனாரே, (௧௦) 

பேஷர்திரர்கோவை- இருக்சாண்டகம், 

தில்லைச்சி5 நம்பலமுஞ் செம்பொன்பள்ளி தேவன்குடி. 
இருப்பள்ளி மதங்கூர், கொல்லிக் குளிரறைப்பள்ளிக் கோ 
வல்வீரட்டங் கோபணங் கொடிக்காவு, முல்லப் புறவு 
ருகன் பூண்டி. முளையூர் பழையாறை சத்திமும்றங், கல்லி 
ற்கிகம் சரார்காளத்தியங் கயிலாயநகாதனையே காணலாமே, 

a. 

KHSTAPT SARAMAEA OHM FOES 

திருகாட்டுத்தொகை, பண்-இ தளம், 

WDE STOR Es கால் 'கொபெப்பாய்ந்த விலங்கலான் 
கூமையேறுமர், b bv ore கொண்டதுங் கோவலூர் 
காமையார் தக! தக்கஞா தருமபுரம் 

வாமைகாய்க்கும .ளர்மருகல் காட்டெருகலே, 

இரு இடையாற்றுக்தொசை, பண்-கொல்லி, 

பே௫உனார் பிறைச்சென்னிய னான்பெரு வேரரர் 

- தேறனூர் இருமாமகள் கோன்றிரு மாலோர் 
கூறனூர் :றங்காடு துறைஇருக் கோவல் 
ரறனுூ மேய்கமா னிடையா நிடைமருதே, 

இருக்கோச்திட்டையும் தருக்கோவலூரும் பண்-இக்தளம், 

கோத்திட்டையும் கோவலுங் கோயில்கொண் உ, ௬மைக் 
கொண்டுழல் கின்றதோர் கொல்லைச்சில்லைச, சேத்திட்டுக் 
குச்திக் செருவேதிரியுஞ் சிலபூதமு 8ீருந்தின௪ திசையன, 
சோகத்திட்டு விண்ணோர் பலருந்கொழ. நும்மரைக் கோவ 
ணதக்தோ டொருதோல் புடைசூழ, sri seg 
பாம்புகைக் கொண்டதும் பாம்படிகே ளுமக்காட் செயவ 

ஞ்சுதுமே, திருச்சி ழ்றம்பலம். 
தேவாரப்பதிகம் முற்றிற்று,



a 

GPRD) LOW We 

திருக்கோவலூர்ப்புராணம், 
BR OR FD rrr 

பாயிரம். 

த ஆர கிறழுமை 

மஓுத்திவிநாயகர்துத். 

அறு?ர்க்சழினெடு.லாசரியவிருத்தம், 

சுருதவனத்துலவு சுக௦தம் பொழியபு மொருகோட்டுக் துக 

உர் வெள்ளக், கருணை பொழி மதமாவை யெனதிதைய 

கமலக்தி னகத்தினன்பு, பெருகு கொடர் தனிற்சரண ௧ம 

லத்சை யினமாகப் பணித்து ஈமமை, மழுவுமிடை, யூஹென் 

னுங் கவளமென்மேற் பணித்நிலீய. மன்னுவாமே, (௧) 

ஸ்ரீ விரட்டேசுரா துதி, 

வேறு, 

பரிதிமதி வலம்புரிபும் பராரை வரையக் சூனிழ்தங் 

*கரசிகவால் வரையிலி ௩௩% திமையவரை புயிர்த்தமணி [ட் 

* மரகதமால்வடி யிணிருவனச்சுவர்க்கவற ரயபையெண்டோ 
. உ ர . ச டர 

டி ர௬ுவரையிற் yous Vero விரட்ட னடி.சே வாம், (௨) 
— ம ரை அவவ பை ஆ ஆவண, வதிஷனலைகவக, 

₹ உள்ளமெனுங்கூடத்ி தூக்கமெனுக் தறிரநிறுியுண்மையாகத் 

தள்ளரிய வன்பென்றுந்தொடர் பூட்டினணிடைபடுத் சி, ,றுகட்பாசக் 

கள்ளவிக்ப்பசும்போங்கவள 33 டகச்களித் நுண்டுகருணையென்னும் 
Gavarerin ue) UTS) A DOM Lp தைநினைக் து Bal Coreen Sidi uma. 

வெள்ளக்க்ருணை மதவேழமென நின்றருட்கென் கள்எக்கருத்தே 

கவளம் பராபரமே. !" என்ற ஆன்றோர் வாக்கின்படிக் கூறிஞர். - 

  

5 பாரரை--௨ள்ளோசை, 

* இரசிதவால்வரை--ஒளிபொருக்திய வெள்ளிமலை, 
9௫ 

1 மசகதமால் வரையின் இருவனச்சுவர்க்சவனராயை- பெருமை 

தங்கெ மரசதமலைபோன்ற ( உமாதேவியார் ) உடைய அழயெ 

இசண்டு சனமலைகளை,



5௮ தருக்கோவலூர்ப்புராணம்,, 

ஸ்ரீ பேரியநாயகியம்மையகர் கக. 

சசங்கமலை கலமடஈதை துருமானானமுகன் னெண்ணிழ் 
௪, 

அுங்கமலை பிறையறுத்தான் சுரரன்பா 4 சிரநாக்க 

ணங்கமலை மறையங்கம் சேவியகற் இருக்கொவற் 

பொங்கமலை பெரியகாயகி பொற்ருண் மலர்தொழுவாம்.() 
“ry 

> 

பேரியானை வீநாயகர் துதி. 

வேறு, 

மடியாக பெரும்பாச வலையறுச்துப் பவக்கடலப் 

பொடியாகச் சுவற்றியெமைப் பொருகாலன் படைதுர॥து 

குடி. யாகச் திருக்கோவற் புரங்குலவும் பணிக்குன்றப 
ச் * [க] ௪ ் 1 ௫ t பிடியானை யளித்தருறம் $ பெரியானை யஉபோ்லி (௪) 

  

* சரம், ரா, கண், அங்கம், அலைமறை, அங்கம், சேவி, அகம், 

(அஈசற்குரியசொழில்களால்) வழிபடும் இடம்-முன் அங்கம் சாரம் 

மின் அங்கம் சாஸ்இரம் அலைமறை ( தேடி. ) யலைதவேகம் என்றா 

லும் அல்ல்து கான்கு)சடல்(போன்ற) சேதமென்றாலும் அமையும், 

நீஷட்டானறுபூந்யிலும், 

அரியானை யரன்மாலுச் ககண்டபே ரொளனியானைக் 

தெரியானை யன்பிலர்தக் தேசமனம் வாக்சகறும் 
* 

க 

ரியானை யன்பா்தமக் குயர்பெரியா ளின்றெடிக் 
கு ம் கு ம rm? 

ee 

4 

பெரியானைச் கணபதியின் பிறங்கிய பொற்பபம் பணியாம். 

1 பரியயானை--என்பது-பெரியானை-யெனமருவிய த, 

இப்பெரியயானைக்கணபஇியை ஆதிகாலம் ஒளவையார் உபாூித்து' 

சுங்கரவூளித்சசுவாமிகளுக்கு மேன்னே கையிலையிற்கொண்டுபோம் 

விக்க எடுத்தவிக்காம உருவத்தனென்றஞ் சொல்லுரொர்கள்,



பாயிரம், LI 

எணன்ழுகபூபேநமார் துதி, 

“| பாயூரம் பணிவடமால் பலகாளும் பகையவுணர்க் 

கேயூரன் பனத்தனொடு மிடைந்தோடா இளைப்பாற்றுய் 

கேடச மீராறுளெர் கோளன் றிருக்கோவன் 

மாயூசன் நிருச்சரணஞ் சாணாக மன்னுவாம் (4) 

கலைமகள் துதி. 

ஏம் பெருமான் நிருக்கோவலிறை ர்த்தியியற் றமிழா 
. . e , , 

லிகீபரினா முறைப்பசனுக் சகணிமதார மினிசளிப்பா 

டம்பெருமான் சரிகமெனத் தணிமகிழ்ர்து வணங்காமுன் 

னும்பரெலாஈ தோழுதெற்று மூயர்ஞானக் கலைமகளெ. () 

திரதானசம்பந்தருவநமிகள் துதி. 

* ® ௪ ௪ ச 

omnes SBIOUITSONC WILD Bat PL உர முதலான 

வ்ஞுஞாலச் திழிசமய விருங்கடலி னிடைப்படாஅ 

மெய்ஞ்ஞான அறுவி. {GID aus aryl தவுணியாகோன் 

ஐன்ஈாரானச் சரண்டு இண்மய்ட் ஏரண | (DOT OT TOs € TT Od ko டாழுவரா F 7: OT LD dh (Sy os F FMDV, () 

  

கலர் அம்பணிகஉடம் டிராய் மால்-ஊருந் ( தொழிலையுடைய 

ம் அழச். பணி-சர்ப்பத்சையம் ௨உடம்-அல் ( இலையையும் ) பாய் 

பாயாகடைய் ஹால்: -விட்டுணுவும்-ஊள? அன்பு அனத்சன்-அன் பு-பிரி 

பீ ச்தோடூ-ஊளர்-( ஏலி )ஈடர்துகன்ற அணச்சன்- அன்ன (வாகனத்தை 

யுடைய) Sor@ga னும் - பலகாளும் பகையவுணர்ச்கே இடைர்து 

ஓடாது இளைப்பு ஆற்றும்- கேயூசம்-லாகு வவயம்- திருக்கேர்ின்- -மா 

யூன் இிருக்கோஉதூரின்சண் ( யாகங்காணகெ மூர்சருளிய) மயில் 

வாசனச்சையுடைய சண்முகப்பெருமான்.



2.0 இருக்கோவலூர்ப்புராணம், 

அப்பாசுவாமிகள் துதி, 

வினைக்கடலும் பவக்கடலும் வெறுஞ்சமயத் சீனிக்கடலு 

மனைத்துலகும் புகுஞ்சரியை கிரியைபிற வருங்கடலுக் 

தனித்தகல்வான்.பிரைக்கடற்கற்புணைதரிச்துக்கரையேறுங் 

கனித்தவருட் கடனாவுக் கரசடியே கருதுவாம், (கு) 

சுந்தரழாத்திசுவாமீகள் துதி. 

மூன்றொண்டைச்சனிச்செவ்வாய் மொழிப்பரவை மணம்புணார்ந்து 

மென்றுண்டக் குளிர்கிலவு விரவுசடை யெம்பெருமான் 

றன்றொண்ட ரினத்துறவு தரிக்த;தவக் கழமைபெறும்* 

வன்ஜொெண்ட ரடிக்கமல மா௱வாது மனங்கொள்வாம், (௧௯) 

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் ௬. 

பெருக்துறையி னிருய்கணங்கள் பீடைபிறங்கச் வஞானக் 

குருக்சடியினெழுக்தருங்குரவனருட்கொள்ளாகொ ண்ட 

இருந்துமருர் தசவனெனவ சிறுபிறவிப் பிணியினுக்கு 
| ச 

மருந்தனைய கழற்கமல மலரிகையக் இடங்கொள்வாம்.(௪0) 

திநநந்திதேவாழதலாய அடியார்கள் துதி. 

மையடருங் களத்தண்ண றிருவாணே வ(திசெலுத்துங் 

கையடரு மணிச்சூரற் றிருஈக்திக் காறொழு து 
செய்யவட ooh pod ih bg" செமுஞ்சாணம் பணிர்தவர்தம் 

மெய்யடியார் தமதடிகள் விழைந்து விழுக்கிறைஞ்சுவாம், 

சண்டேசுர துத், 

t தந்தைசெலு மிருபசமுர் தன தவினை யிருமசமுஞ் 

ரிக் னுவினை முடித்தானைச் சிர்துவினை முடி ச்தானைச் 

சுந்கரஞ் சேரவனட. க்குற் தொழுமிதய மவனடிக்குச் 
சந்தகம்பூண்மணிக்தொழுவார் தலைவனிருசசண்டொழுவாம். 

—   

* தனது தந் தைபாதங்களையும் இருவினைக்குரிய மேல்£ழ்பதவ் 

களையும் கெடுக்சொழிலை மூடித்தானும், அழகயகீராச் சரமுடித்த



பாயிரம், ௨௧ 

4ற்றையூடியார்கள் துதி. 

பத்தராய்ப் பரமனையே பணிவார்கள் பதமிறைஞ்சி 

யதீகனார் சரணுணாவா லருச்சிப்பார் கழற்றுழ்ந்து 

நித்கமாஞ் சவேயோக கேர்ந்தவத்து விதசுத்த 

முதீதகரா னவர்க்கெல்லா முழுதடிமை புகுவாமே, (௧௩) 

அலையடக்கம், 

கரும்பிரதம் தெரி கயில்வார் கணுவளவைக் குறியார்போல் 

விரும்புகவிப்பயன்கொள்வா ர்விரியுமெழுத்தா இயைந்தில் 

வருதிறனிற் ஞூ குறைபாடு மதியாமொம் பெருமானார் 

இிருந்துபுகத்காமமிதிற்செறிபொருளாந்திறக்கன் தே,(௧௪) 

வ று, 

முன்னஞ் 1௪கீ.சமா கறைக்கண்டன் மான்மிய மொழிந்தேல் 

பின்னஞு சொய்களைக் குழிச்திடா £ இசைய தனர் பெரியோர் 

பொன்னைக் கம்சிலை யாளனும் புனககன னென்றே 

பிலம் சிற்பரன் கோவன்மான் மியமினீ இசைப்பாம். () 

8 எழுத்தாதி ஐர்தாவன -எழுக்து, சொல், பொருள், யாப்பு, 

அலங்க. 17ம்- என்னும் இலக்கங்கள். 

ு சத்தமாகறைக்சண்டன் மான்மிய மென்றது: சச்சசாளசண்ட 

பசமென்னும் இருகுலகரிப்புராணம் ஆம். 

திருச்தேகோவதூர்ப்புரரணம் 

பாயிரம் முற்றிற்று. 

  enema ee eames 

வனும். அ.திருட்ப ” எழிலைப்பொருர்தினவனும் ஆூய ிவபிசானு 

டைய நடிக்கும்பாதங்களுக்குஎப்போழுதும்வணங்கும் உள்ள க்தை 

யுடையானும், மணிகள்பூண்ட நிறை த பசுக்கூட்டங்களுக்குத'தல 

மையையுடையானும் ஆகிய, சண்டேசுரஈரயனாருடைய இரண்டுபா 

தங்களையும் யாம் வணங்குகாம்,



உ 

இருக்கோவ்லுூராஉ 

புரரண வரலாறு 

OG SSO 

(வேறு. 

பிரமம் பதுமம் வைணவஞ்சீர்ச்சைவம் பாகவதம்பெரி யொர் 

பரவும் பவு௩ சம்மார கம்மாரம் கண்டம் பாவகனூற 

பிரமகை வாழீகம் மிலிங்கம் வராய் காந்தம் பெருவாம 
. ச . க் 6 ௬. ௬ ௫. 

னரிய கூர்ம மச்சய்கா ரூடம் பிரமாண் டந்தொன்ஞூல் () 

இன்ன சொன்னாற் பஇனெட்டி லினியவிமல காக்தத்துன் 

மன்னு (pull பாகத்தின் வழுவி னார் காண்டத்தி 

ன்ன கரிய திருக்கேோவ Or il off Tt மான்மியத்தைச் 

சொன்ன முறையும் பிறவும் தோர் சறிர்த வாறு சொற்றிரிவாம்,(௨) 

இறைவன் முன்னுட் மூ ருமாலுல் கிரைப்ப வவளும் ரன் 

கேட்ட, மழைமன் வுூபைப்பச் ௪௮ DIDI D கவணும் வழு 

'கிதவியா தனு iG, (poppy pli s வியாகமனரி சூதன் 

தனக்கு மொழியவவ, en Bune STM Se LIT DED DBS ML BT 

Dewi? ஸிகா த்நூவாம். (௩) 

வேறு 

யாசெனு மொருகலத்திம் கமிமமிவா 5 இடிலில குக மூர் 

த்தி கானம், CUTE (HD LM OPI SG தனக; Soe gu ப 
அலைல் ய் 

$ பதினென்புராணங்களும் அவைகளுக்கு உரியவர்களும்-.ஆக்கி 

னேயம் ௧-ம் அச்கினிபுசாணம், பிரமகைவர்த்தம்க-ம் சூரியபுராணம், 

  

பிரமம் பதுமம் ௨-ம் 4 ரமபுசாணங்கள், நாரதீயம் பாகவதம் காரு 
டம் ஸ்வணவம் ௪-ம் விட்டுணுபு ராணங்கள், சைவம் காக்தம் இலிவ் 

'கம் கூர்மம் வாழனம் வராகம் பெளடிகம் மச்சியம் மார்ச்சகண்டே 

யம் பிரமாண்டம் இப்பச்தும் சிவபுராணங்கள்,



பு ராணவரலாறு, ப ௨௩. 

é ச . அ . . ௩ 
யன்மகிமை பகல்ல ராங்குச், இதாராப் பொருள்கடமைக் 

கொகுச்திகவின் episGens மாத்த மென்னு, மாதேவ 

வி? -டமெனப் பெயர்வனைந்து வல்லவா வழுதச் தூவாமே,() 
௩ ட உ சு அ ஈ 

வியை உ கேவலஞானப் $பவிம்மொாவெண் பொடியணி௰து 

ச * ் pale 7 விளங்கு மெய்ய, னத ௰கிலவிட்டகலர மதிடேனி பிரணடி, 
. வ க 8. ட்டம் ருரு டு 

BML BD Mow Chow, go மி TING ort லி ப்ரா (ஜ் J Gy. uit ih wT er 

‘ ~ ட் 1 ட தக ௪ 2 ர் . * 

CH FUG L1G wd) Bs (oF ஸ்வா, ஸாம்சனாமக பயக்க டை 

நூறுகவிரு 5 குருடானமு பூறுளி வனும், (௫) 

பட தக வ ல்க வட இ கட்த ட்டு று lp at Ta BL ON DAT aL FOV Al HSE Pub OTTA Oinp hg 
ron . . : “™ * ரீ ட்டா ன . உ க 

wb Ph i! ரீ ow 5 Ll ப் தி பத்தும் ப ப்ப if h B வம்), nN Gh பு] aia ih ant Lp AD TB Ag R it} 

ச . ரக ௪ ௪ ஸ் க்சி உ ரி ry 

bP (D lah sh Bos iT wv, அம் oll மெமடெதீ றி oY ol (டி மாற 

a 

ூ.யரணவரு 19 யயர மனனம், ' போதகரப்பெர் மேனெ 
4 “| 

ன்று ஈளை உப ரு மிலி p புகன்று மாவ் Op, (4௪) 
ட 

வேறு. 

ரு. ட Dp ’ படம் sO 
ஷி அ தவர LP FIG Di) T ib 2/1, 1 இமா! Val wT I 1G oD SBD பின் 

. oy . 4 * ௩ ரு - ச 

DT BON DIMA CM MDT bl Db BALM AIG OM (Uf SH (Lf GM HB 
a “~ ௩ * . ட் மை a உ . ழ் சு 

முளைவன்வலிய* தகற்ெல்ற நூர்திதிவைப்பாம் ஊீரட்டப் 
"ny “— ட . ட் ட சு . ry . . 

புளணிதவிபவமின மொருக்காற்புகல் விரடியேன் T On py 

மாற, 

பொது ளூரனத்ரைக் sida பொருண் ஞானத் 

ஜிசழ்க்திலங்ருங், ககிமாமுனி3ய wi Owned «Ps ga 

மேலாம் புண்ணியங்க, ணிதியாய்மருவு முக்திகரு கிமலத 

லத்தின் மிறமாரைப்பாய், விமியாலென வங்கவன்கேட்ப 

மிசவு மகிழ்ந்து முனிபுரைப்பான், மி) 

* சேவலம்--மோக்ஷம், 6 பவித்திரம்-- தூய்மை, 

1 சேறமாறு--தெறுமாறென்றாயிற்று,



௨௪ இருக்கோவலூர்ப்புராணம். 

நிலவும் புனலும் புறத்தகக்து நிகழ ஏளங்கு மனற்சிகை 

போற், பொலியஞ் சடைய இுதல்விழியும் புயங்கவிடகண் 

டமும்வெண்ணீ, நிலகுமுருவும் திருந்காளு மெண்ணற் 

கரியபெருமாளை, மலியுமறிவிற் ரியானிக் துமகிழ்விரட்டச் 

இறநினைந்கான, 
(௯) 

நினை து நினை$து சைவபுர நிலையின் மகிமைதனளை யெல்லாங் 

aig கனி து மெய்புளகங் கவினவுரோமஞ் சிலிர்ப்ப 
. ௪ ட் ௫) ஸ் - . த் sos , உ ௪ 

மகிழ், வனைந்துவனைந்து முூககமல மலர்ந்து மனத்தால் வி 

சட்டம், ருணிக்கு குனி ம்து பணிர்துணார்து CON mT Que 

வைகூறும், (#0) 
ர் 

. s ‘ ச ச . * ட 

இறைவன் ஜொழிலைர் தினுக்குிடையே iyi gw Fig 
ச் °. 8, க் ஞு] ௪ ஓ 

ளெல்ல: BUTE Cx hd BLD. 9. முயிர்களெல்லா, மதிய துயர்க {201 Bil FLD D வாமி ள் பல 

வுண்டவைசரியை, கிறையுங் சிரியையோகமென நிக apd) 

வற்ரான் மெய்ஞ்ஞான, மூறு மங்கதுவுங் குருலிங்க சங்க 

மக்கா லென்றுணர்வாய, (௧௪) 

வழுதக்துமூன்று தானத்தும் வனை பும்பத்து பிறபரடு 

மழுதிகரானமெனமான்றுமுறைமையாரு மம்முறையாற் 

சசெழிக்ககருணைச சிவலிங்கத் தஇிடையிற் புரியக்கஇசேர்வர் 

'தழுக்கொண்டவத்தின் முன்னோர்க விழைத்ததுனண்டோ 

வெனிற்கூறும்,. (௧௨... 

கூறுமிகற்குப் பிரமாணங் காண்டலலுமா னங்குரவோர். 

2சறும்வியனா கமமாகு மவற்திற் செறிந்சவாகமத்தின் 

விஅ.ங்கரும முபாசனம்பின் மேவுஞான காண்டமென 

விறின்மான்று பகுதியினு ளிடை 1 யுபாச காண்டத்தின், 

  

1 உபாசனா--உபாச-எனவர்த.து.



புசாணவரலாு, கூடு 

மூன்றுக்காட்டுமு்றைமையதா முன்னோர்சொன்ன வித 

மூதறையே, தோன்லறுமிலிங்க மூர்த்திகனிற் றொக்கபயலும் 

பெற்ருரு, மான்றவுரைப்ப னதற்குரிய ரல்லாரினைடிக 

கூறிவெ, லூன்றுங்கருத்திற் கேட்டருள்க வுணர்மா sor 

கூஙர வென்றே, (௧௪ 

பிள்ளைபிணியன் பேய்பித்தன் பெரிதும்வி$.மஸ் போரு 
ணோக்கிக், கள்ளன்௧ளியன் றஐனைமேற்கொள் காமக்குசோ 

கன் லோபத்தன், றெள்ளியடக்க மிலியிவசே சிறியதவக் 

தாற் காணாத, வள்ளன்மதிய முடி. த்தபிரான் மகிமைநாற் 

குப் பிநராவார், (கட் 

அட்டையூன முன்னிடத்தை யடுத்தாற்போலக் கேட்பாரு 

மட்டிற்கிரிபோற் சொல்லிழ்ஜே சொல்லுமவரு மனைழ்டெ 

(BH, துட்டமிலிபோ லிரும்துயிர்கள் வவ்விப்புசிக்குள் 

சூட்சிபோற, சஏிட்டர்பேசல வுயிர்க்கின்னா செய்தூனுகரும் 

இறத்தாரும், (௧௬) 

மேடமெல்லாக் | குளகனைய முண்பபோல வியன்கலைக 

ளாடும்கடவு எணுவகில மெனவே யவையைப்பகுத்ததியா 

மூடசவரு மேதிகெண்ணீர் பருகாததின் மூழ்க *லகீகிக் 

கேசிபடுத்தல் போற்பரம லூற்குங்குற்றங் களர்ப்பாரும், 

சிலை$வல் லூகம் பற்றினதை விடாதுபோலச் Os M6 saa 

முதுமன்னுயிர்க்த் தூயர்பீரமே யுறுதியாக மதியாம, லி 

இவரில்ணீபற்றிற்று விடேனென் திருக்கு மஞ்ஞனலனும், 

பொறிகொளரவப் பணியானூற் புகலம்குரியா ரல்லாரோ 

இல்லிக்குடம பைம்புனல் கொள்ளா வியல்போ _லிறஹைவ 

ஸஊ_றங்கேட்டுப், புல்லிக்கொள்ளாச் சூனியரும் புகலு ஏழு 

பல கெோட்கள், செல்லப்புனலிற் டக்தாலுஞ் “றிது 
  

1 வெருகு:-பூனை. || குளகு--இலை, $ வல்லூசம் குரங்கு, 
| உபலம்-- கல், 

3



ow திருக்கோவலூர்ப்பு சாணம், 

மெத்தெ ௭போலச, சொல்லச்ம சால்ல்க்வெதருமக் சோ 

ன்ருவிருள்வன் சிக்சையரும், (௧௯) 

மண்ணீர்கண்டக் கானெக்குக்காணாக்காலம் வலித், சநுபோர் 
மெண்ணீர் முடியானறம் கேட்பிற் சிகதைகை து பின்வலி 

க்கு, முண்ணீரவரு கெய்யரிகெய் யொழித்தப்பிற சொள் 
வதுபோல, விண்ணோரெவர்க்கு மருஞ்சிவநூல் விடுத்துச் 
சிறிய கொள்வாரும், (2.0) 

பொருவிலிறைவன் நிருச்சரிதம் புகலக்கேட்ப வின்னாருக் 

குரியசகன்று மற்றெவரா லுரைப்பக்கேட்பப் படுமென்றான் 

மருவுமனம்பா னீர்பகுத்து வவ்வுமதுபோற் பி சணந்து 

பரமன் றரும நெறிவினவும் பான்மையடையா ராமன் ற. 

பின்னுமிதலுக் குரியார்கள் பெரியோர் வழிபாடுடையார் 

கண், மன்னும் பொறியின் வழிபோகார் வலியசாட்சம் பொ 

றையுடையார், துன்னுமழுக்கா றவாவில்லார் சூட்சிமிகவு் 

தோச்துணர்வார், பொன்னங்குன்.௰௦ வரிவில்லான் புகழே 

விரும்பும் தொண்டுளரோ, (௨௨) 

இளையகெறியின் மிகுத்துள்ளா யிசனடியர்ச் சனைசெய்யுங் 

கனிவுபெருகுஞ்சிந்தையுளாய்கினக்கேக்குமிக்கதைகேட்ப 
தெனசன்குணாக்க சூதமுனி யிசைத்துமறித்சு சை௫ன் 

மூன், றனதகளகூ பரனென்லுந்தனிமாமதலைதனக்கன்் றே, 

பூக்காலப்புண்ணியத்தாற் பூதகாலச்சிவகதைை. யோதக் 

கேட்ப நிகழ்காலத் துறுங்கான் மூ.த்திபயன்றரு.மா, லிதுக 

மர்கு முற்காலச் இலகும்பயனாய் நிறைதலினாற், நீ.தில்பனு 

வல் விரும்பினருக் கென்னோகுமையாஞ் செப்புதற்கே, () 

புராணவாலாறு மூற்றிற்று, 

ஆக செய்யுள்-௬௯, 

எனு



a. 

ஸீ பசுபதே நம: 

திருக்கோவலூர்ப்புராணம் 

IP SING TCH வதைசசருக்கற். 

  

பிரமன் சிரத்தைக் கடிஈ்தானெம் பெருமான் றிருக்கண்டி. 
யிலியமன், புரமய்னெனு பூறவுதைத்தான் புகழ்சேர் கட 
வூர் தனிற்புரங்க, ளெரிய ஈகைத்தா னதிகையினில் யானை 
யுரித்தான் வழுஷரிற், சரமைக் துடைய கமைத்தனுவோ 
தினுவை யெரித்சான், கொறுக்கையிலே, (௧) 

இருவித் குடியிற் சலக்தமனைச் சிதத்தான் பமிய தனித் 
ஓ சிறிம், பிரமன் மகத்தைத் தவிர்த்தலொடு பிழைசெய் 
தனா ற்பிறங்கருளே, யுருவமாம₹தகனை மீட்டுமுயர்ந்கான் 
சைவ புரகதன்னி, லரியவன்னகோவலத்தி லருச்சச் காரை 
யறைகுவாம், (௨) 

வலவனெமொலிராகவன் பொன் வசகொள் பரசுராமனயன 
புலவன குருவா தவன்கந்தன் புயங்கத் தலைவன் சுவேண் 
முனிவேள், மலைமாதிபமா முகன்காளி வைவச்சுதன்வாண் 
மிருகண்டன், புலியின் கால்ன் பதஞ்சலி புரியுங்கபிலன் 
கண்ணுவ்ளுல், (க) 
வாணன் காற்சுரபி தரும௫ழ்வச் சரரோ மசன்குண்டூ. 
மாணக் தவத்துக் குகன்றனதன் வருமாவலிநீ ஞருத்திரன் 
சீர், பூணும் தெய்விகன் சோழன் வழுதி பொருன னர் 
கன், பேணும் குலசேகர ஜனொடுமெய்ப் பொருள் விரட்டப் 
CUD Dat. | (௪). 

இ $ "தியபீச மள்-தச்சன்.



௨௮ இருக்கோவர்ப்புராணம், 

இன்ன வாழ முனிபுரைப்ப வியக்கர் சோன்கான் முளை 

கேட்டுச், சொன்ன சூதனடிவணக்செ துதித்து மகிழ்ந்து 

வாஞ்சிதனாய்ப், பொன்னினிமுதனிச் செல்வம் வறியார்புக் 

கமகிழ் புகுந்து, கன்ன லமுஇ னமுதாூக் கனிக்க கதை 

யின் றிதமுன்னி, (க) 

Ga gi. 

ிகான்மை வேணிய னந்தகற் ஜொலைத்ததங் கோதின் 

மன்றலர் துழாய்த் தொடையனே முதலிய வல்லோர் 

சசன்ம வண்டுவ புரத்திறைக் கருச்சனை செய்து 

பான்றிலா வரம் பெற்றதும் விரித்துநீர் புகல்விர், (௬) 

என்னவே ௩ளக. பரனிசைச்தலு, மியைக௰்து 
மன்னு மாதவச் சூகனும் வாண்றுக மலர்ந்து 

முன்ன மாடிஹை யாதகன் மனைமுடித் ததனை 

ரன்ன வாறுகே ளெனவிரிக் துரைத்தன னம்மா, (2) 

கணங் குழுக்கொடு நிரம்பிய கைலைமால் வராயி 

னிண்ங்குதற் கரிதா யிசைரக் துறுமந்தப் புரத்தின் 

வணங்கி னர்க்கெளி யான்மது மாமலர்ச் சயனத் 

தணங்கி னோடிரும் தமருமவ் வரியதோர் வேலை, (௮) 

ஒமய மாமலை மகளெழுந திதையடி. வணங்கி 

விமலனே யுலனி லிருள் விலக்கிய சுடர்க 

_மது காரண மெமக்குநீ சாத்றுதி யென்னு 

மமைஇ மெம்பிசா னகமூழ்ச் இவ்வண மறைக்தான். (௯.) 

பவள வட்டிலி னித்திலஞ் செறித்தன பான்மைத் 

துவரிதழ்க் கடிரூ சலின் சொல்லமு தனையா 

பிவரொளிக் கிர் மதியன லென்னுமுச் சுடர்கள் 
5வி னெமக்குமுக் கண்ணெனக் கழறின னம்மா, (௧0)



HTESSI GIO வசைச்சருக்கம், ௨௯ 

பரம னிவ்வண அிசைத்தலும் பார்ப்பதி மகிழ்க்தே 
யுராசெ யிதீதிற மதிருது மெனவுயர் கரத்தாற 

ிருமுகச் தொளிர் முக்கணைப் புதைத்தனள் சிறிதின் 
விரியுமா புவனல்களி னிருண்மிடை௩் துறவே, (௧௧) 

மங்ல சைக்கம லங்களுக்குக் கஞ்சிவாண் மதன 

னங்க நீழெழக் கொளுத்திய வம்பக முதலாயப் 

பொங்கு முக்கணம் புயங்களு மொளித்தன போன்ற 

செல்ல்க யிற்றிரு நயனல்கண் மூடிய இறமே, (௧௨; 

அ௮க்கணத் இனி லுலடெ மெங்கணு மாழப் 

புக்கு நீடிருண் மயமதாய்ப் பொலிந்தன வண்ட 

மெக்க ஹுற்றினி நாடுவ தென்றுயி சொல்லாக 

தக்க முற்றன துறக்கவா யதிபரு மன்றே. (௧௩: 

உடலி₹னிழ்சர மதிகமச் oS Bol? gure gs 

படிவிலைம் பொறிய வற்தினோக் கதிகமென் பனவுப் 

கடவு டன்விழி பிறவினுக் கறிவிக்குங் கட்னுர் 

திடமெலும்படி. யுமைகாரஞ் செலுத்திய தன்றே. (௧௪) 

வெள்ளி வெண்பிறை கரும்பிறை யாயின வேணி 

புள்ளி லங்குநீர் தனினனைஈ திமமழ லொப்ப 

வள்ளல் பூண்பணி வாயுழிம் மாமணி நீலங் 

கொள்ளு மோர்மணி யாயின கோலங்க என்றே, (கட: 

‘| கஞ்கக் கரியுரி யன்றிகி கவின்மலி யுடையு 

ஐஞ்சு நேர்புலி யுரிகரி யுரியென வயங்கு 

மஞ்சனம் யொரு பாதிமெய் யன்தியொண் டுகிர்போல் 
விஞ்சு மெய்யுமஞ் சனமென விளங்கிய விழறைக்கே, (௧௬) 

திருவுருச் தழல் போன்றன வத்திரு வுருவிற் 
பொருவெண் ணீறழற் பொடியென ச்” இகழ்ந்தன பாட. 
பரவி முடிய கரும்புசை யெனப்பர வியதால் [மேத் 
of.) t துணங்கறற் படலங்கள் கலக்தவவ் விதமே, (௧௭) 

ஏகஞ்சுசம்-- சட்டை, 1 துணக்க,றல்--இரள், 
 



௫ இருக்சோவ்தூர்ப்புராணம்,. 

Cary. 

மலையின்மாமகளசெகல் கையான் மழைத்ததேத்திரங் களாலே 

ிலவுவெண் ணிீற்மின் மேனி நீலஞ்செய் மேனியா 

வலியுஅ௮ மழுமா னேர்தி வஇிந்தருள் கடவுட் டேவை 

யலைபுனற்கடலிற் அஞ்சு மரியென்கேர வரனென் கேனே 

arias ௮யிர்க ளெல்லாந் தொழிலின்றி ஈடையு மின்றி 
விரவிய விருளால் வாடி. மெலிகஈ்துடல் கடத்தலானும் 

பரிதியு மதியு மெக்கும் பரர்.துநின் றுலவலானு 

மிருள்படு மிக்கா லத்தை யிரவென்கோாபகலென் கேனோ, 

கயிலையும் வெளுமை மாறிக் கருகிறங் கொண்டு நிலச் 

சயிலமா யிற்றியாண்டுக் தக்கவல் லிருளாற் றத்தம் 

வயி Ser spiel aa மன்னிக் சடத்தலான் வழுவி லெக்தை 

Crug இறமிலா மூம்சிதியென்கா முடி.வென் கெனோ. 

இரத்தத் $தவாக்த மீண்டி, யெங்கணும் புதைக்கு' பூசப் 
பத்து. நா ரூண்டு தேவ மானத்திற படார்து சென்ற 

வெத்தலத் ஐயிரு மின்ன லியைக்துடல் தளரும்போது 

முத்தொழில் புரியு மூர்த்தி முடிவிலா வருளையுற்றான். () 
உற்றுமை தன்னை மோக்கி புரைசெய்வா னுமையே யென் 

%.ற்றிரு விளையாட் டுற்ருப் ஈல்லுயிர்க் தொகுதி விய [ஜே 

டிற்கொரு கணக்கா லம்பின் னிகழ்சுரர்க் காயிரஞ் சூழ் 

பற்பல வாண்டு சென்ற தென்கொனின் பரிவ தென்றான் 

என்றலு மிறைவி கேட்டே யிதைய மாறுறவெர்' இயக் 

கொன்மையங் கண்ணிமாலைக் குளிர்மதி வேணி யண்ண 

னன்திசெய் நயனக் தூற்ற கரங்களை விடுத்து ஞாங்கர் 

நின்றன ளதற்பின் பெம்மா னிகழ்த்தரு ணிகழ்த்,துவாமே, 
வேறு. 

இபபா வீறைவன் றிருமுன் னயனத் திகழ் வில்சோதி 
தப்பாத விருஸ் சுடரசே ணிடையிற் றயங்கலோடு 

  

  
$ ௮ஹூவதுச்சகம்--ஆன்மாச்சள் பயம். $ துவாக்தம்--இருள்,



HESS GMM வதைச்சருக்கம், உக 

மெப்பா௮ு மீணஷப புவனம் புதைத்த விருட்ப்டாமவ் 
வெப்பாலொதுங்கிக்இரண்டோர் Lng Ben Bor a Busse), 

விளங்கு தவார்தப் படல் இரண்டு விண்ணவா்க 
டுளத்குவ் கடுமா விடம்போற் பொலிக்து தொல்லுயிர்கள் 
வளங்குன் றகஞ்செய் வினைபோல் வளர்ந்து மைமலைபோற் 
களங்கஞ் செறிக்த களத்தா னருளிம் கவின்றதுவே, (உட) 

வேறு. 

மான்மல னைகதெழுத்து மன்னாத மசஷூச்திருள்போன் மலி 
அயோகக், காவியல்மையவத்தாகஇக் கமலனொடு மாலிதை 
யங் கலங்கநீண்ட, மூவுலகுக் கொருதூம கேதுவெனத்திய 
வினை முளைதக்தன் மானச், தாவிலிரு டனிலிறைவ னாணையி 
னாற் தயித்தியனங் குதித்தா னன்றே. (௨௭) 

உதிச்தகொடும் தயித்திரனு மிருள்வடிவா லந்ககனென் 
௬ e ன் e ச > 

௮று* மத்கான், கொதிக்தசின மீமத்தினொடுங் குலவயிச. 
மெனனளைரந்து கொன்றை வேய்ந்த, மதிச்சடி.லன் னை 
பின்னி வானவாக்கு மரக்கருக்கும் வாய்த்க வொண்ணாம் 

கத. த்தழலிற் செய்யவருங் கடியதவர் கனைப்புரிம் தான்.கால 
மம்மா, (eer) 

புரிந்தகவ முணர்ந்கிறைவ னெழுந்தருளி வரேே _॥ புஈ௮ு 
கென்ன, வருக்தியருக் தவம்பெருக்கு மந்தகனங் கடியிறை 
ஞ்சிவழுசிதுவானால், விரிக்கபுவனங்கடொ.று மிருக்தர விரு 
இணைய பிரான் மெலிக்துவீயா, prem end Gus sr gy 
nif wing (pBusys மருள் வென்றான். (௨௮) 

அருளவேனு மவ்வாறே யக்தகலுக் இறையருளி யசன்றாள் 

பின்னீரக், கீளஞு துமுளக் துளச்குவிறம் கடியநிசா சரர்கணம் 

சன் புடையிற் சூழப், பிரமனொ0 சதமகனே முதலா ஜோர் 

இறைகொணரப் "பெற்றுச் செல்வத், திருவினொூ மலிர்தமச 

சககடுங்க வவருலகுஞ் சூறை செய்தான். . 1௨௯) 

உட சக 
  

 இருதணையாவன--மக்கள், சேகர், ஈசகர், உயர் தண. 

மசத உயிருள்ளன, இல்லன. அஃறிணை.



இருக்சோவதூர்ப்பு. சாணம்." 

வேறு. 

மக்தர முறழ்புய வரைவலி வயிரம தெனவளர்வர 
னந்தகன் வெருவருமுருமென வெடி.படு மதிர் குரலான் 

பைக்தரு கிழன்மு௪ லமருல கறுசொழில் பயிறருவா — 
னக்தக னெனுமொரு பெயருடை யவுணர்ச மதிபதியே,() 

சதம்க மூயறரு பயனரு டாவரு தட$1வயிரன் 
பதவியு முயிர்கவர் விளை [மற லரிதியை பதவியு ச மின் 

முதிர்தவ னிடைவரு மகனிரு பதவியு முழுவளமன் 

னிதிபதிபதவியு மெளிதினி லிவனிடைகிகழ்வனவே.(க.௧) 

அமைக மிவரிவர் பதவிபு ணிலையமு மதிகரமுமே 

யதவலி யமர்பொரு தனிகமு மிறவலி யடைவிலராய் 

முழையொடு மிடைபட விவனனி கவர்கொடு முூழுதமரர் 

இழறையிட நிசிசரர் குழுவொடு மலிதரு செயலினனே. () 

(வறு... 

அர்தகனிப்படி. தங்கள்பதத்தினை யஞ்சமரிரற்கவரச், சின த 

தவித்தொளி சந்தமிருக்கவெள் இகதுரன் | முநற்புல 

வோர், கந்தமலர்க் கதிபன் சரணச்கிடை கண்டுதுஇத் 

தீடியேம், வங்கமுறைக் கனிதஞ்ச லெனப்பணி வண்கர 

மெட்டவனே. (௨௩) 

வேறு. 

இத்திறஞ் சரண்புகு மிமைப்பி லார்களை 

யத்திம மெதாமொழிர் Su gy Db gs sar 

மூத்திறங் களை9யமான் முறிக்க லாகுமோ 

வெததிறஞ் செய்வதென் ஹமெண்ணி னானரோ (௩௪) 

எண்ணிசயண் கணனிமை யவர்க ளீட்டமோ 

டண்ணலக் சடலிடை யனந்தன் பாயலித் 

றண்பணகைகத் இருவொமி துயிலும் தாமரைக் 

கண்ணகச் சரணமாய்க் கடிஇன் மேவினான். (கூட) 
  

1 வயிரன்... -வச்சிராயுதன். மறவ்--எமன். oder இர்தவன்-- இரு 

கால் 7 மூசம்புலவோர்-என்பது --முற்புலவசென-விகாரமாயித்று.



HSS GIT UD SEF (HIRO, 

பாற்கட அ௮தித்தவுண் பாவை. யாளொடு 

மாத்கட லிடத்துமா சுணத்தின் வைகுகல் 

b1 DSL HASEACH ஞாலத் தாய்ந்தக 

ஆாம்கடம் புலவசா னுவலும் பான்மைத்தோ, 

கரவா ரிதிதிரை கிளர்க்குஞ் செரங் 

கூரனீள் புயங்கமேற் குலவு மாதவ 

னானே ருடுக்கண மடார் திலங்குவான் 

காருறுசீ தன்மைபோக் கவினத் தோன்றினான். 

அ௮னநதநற பணாமுட யாயிரத் இனும் 

வனந்திகழ் மணித்துழாய் மருவு மாதவ 

னினம்படர் நிலமா லெழிலி யிந்திரன் 

கனம்படர் தனு9வாடு எவினலொகச் கனன், 

௪ ° இ, . ச 

௮னையதோர் வேலைமின்னடை பொன்னம்பரம் 
e ,. ச - ச ச 

தவனை திலங்குச உடஙகட் கேசவன் 

வனமாறு நீலமால் வரையைச் செஞ்சுட 

நினமுறச் சூழ்க்ததோ ரியல்பு மானுமே, 

பாற்றிரைக் கவரிகா லசைப்பப் பான்மணி 

தோற்றணி வலம்புரி தொனிப்ப மீனினம் 
வேற்றினம் வெருவச கடி.ப்ப மேம்படு 

மாற்றிரு மார்பினன் வைகிஅ னானரோ, 

வைகுபூ௩க_தாமனை வன௪ னாதியோர் 

பெய்துபூ மரிபின் பெட்பி மீனாடி.௬ 
கைருவித் தெெளியரேங் காவ லாளனே 

யுய்குமா றருளென வொருங்கு போத்றினார். 

போற்றலு மரிது , புனிதன் வெண்ணகை 

தோற்றிய முகத்தனா யருள் சுரக்குகல் 

லூத்றியை மலர்விழி யுவக்து கோக்க ou 

யாத்றரும் வாக்சனி சறைந்திட் டானரோ, 

A. Be 

(1-3) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௯) 

(௪0) 

(௪௧) 

(௪௨)



K.P இிருக்கோவதூாப்புசாணீம், 
& 

வறு 

வக்தகாரண மறிகுது மமரர்காள் வலிய 

வந$தகன்றனை வதைத்திட யாவரா லாகு 

மி்சணிர்தமா கோவலத் தஇிறைக்கன்றி யினியா 

முர்தவன்கழல் பேணலே முறையென மொழிக்தான், () 

மெரீழிந்து பின்பவர் குழுவொடு மாதவன் முயன்று 

தழங்கு மந்தகற் சிதைச்குமா துணிர்து தான்போக்து 

விழைர்த வன்பர்கள் விழவய ரினமீபல நின்று 

முழங்கு சைவமா புரத்தினி தடைந்தனன் முகுந்தன். () 

Gag. 

Hot (PGRtsor sayorison wider Gar Dw ER ror 

மாட்டி, இணைந்தபுளகமுலைப்பாக னியையுமிலிங்கத் தருச் 

சித்து, வணங்கி வணங்கு வார்க்கருளு மணிய ரளைவபுரத் 

துறையுங், கணங்கள் புடைசூழ் பெருமானே யென்னத் 

துதிகள் கமறுவான், (சு) 

சிருட்டித் தளித்துச் சிதைத்து மறைத் தீருளிச்சிதைவில் 

பல்லுயினா, வருத்திச் சுகச்தை யருத்து விக்கும்வலியைக் 

தொழிலும் வனைர்திகழ்க்க, கருத்திற்செறிந்த coal aps 

கருணைக்கடலே சிவபுரத்தி, லுருத்துத் திகழ்ந்த பெருமா 

னே யுனக்கே யாங்க ளடைக்கலமே, (௪௭) 

வெறுப்பும் விருப்பு Oven Gon யுள்ளா மெங்கள் விதல 

மெல்லா, மறுக்குங் கருணைப் பெருமானீ யல்லால் Cas aD ins 

கர ணுண்டோ, செறுக்கும் பகையாம் சரணடைந்தார் இக் 

தை கோவப் பார்த்திருக் தா, லொறுத்துன் னுளத்தைகத் 

துளக்காதோ வுறுர்ப் புரக்கு மிரக்சமே; (௪௭) 

ஆசப் பணக்தமலா வரனே யாமுன் ஜிருக்கழல்க 

Geri Bs தொழுமா றெக்களே புலவாப் புனித ஞானமே 

யேதத் துயர்ர்த செயல்புரியு மிகலந்தசனாக் தயித்தியனாம்



அர்தக்ாசூரன் CN BF HEED. கடு 

காதிப் பொருத ஷீழ்துன்ற்ன் கழத்பொற் சரணே சசணா 
னோம், (௪௮) 

விரி$த வு.பிர்கள் பலவிடத்தும் விளாவதெல்லா நின்கருணை 
புரிக்க கன்மோ வானக்தப் புளிக மெய்ஞ் ஞானத்தலைவா 

கரிக்க கடன்மா விட முண்ட சண்டா வெம்மைசக் கருணை 

பின், பரிச்து காவா விடின் வேறு பாதுகா?) பார். சண் 

தில2ம. (௪௯) 

இன்னவாறு மான்முகதலா *மி?லகர் ஈவின்ற அதியெலாம் 

பொன்னின் வேணிப்பெருமானா ருணர்ந்து ம௫ழ்ந்து புல 

வோர்கண், முன்னமா யவ்விலிங் கத்தின் முளைத்தா னக் 

கான் முழுதியாருக், அன்னப் சழலின்முறை மூலை டச் 

தொழுசா ரழுதாரி துடி, தீழாரே, (௫0) 

அமரர் குழுவைத் இருகோக்கா லஞ்சல் புரிர்தங் காதை 

விமலண்டபொருமா அுன்னியன்ன விசும்போர் தமைழுன் 

ணெவினறுற், கமைபில் காலன் வெருவருழ் போர்க் கடிய 

வரக்கர் கணங்க ளொடு், இிமிரவடிவன் முனிஈ்தெழுட்ச 

செயல்யாங்கூறு? இரகச்கன்றே, (௫௧) 

வேழு. 

மண்டுககாசினி கும்பன் காகன் சங்கன் மகரவணுவுமுவை 

மூகன் கரன்கபாலன், கண்டன் விலாளன் கொடியா ரிவர்க 

ளன்னாுன் கதமுடைய படைத்தலைவக் கணங்களின்னார், 

கொண்பூமறக் தனைக்கூறச் கொழுசாவஞ்சுங் கொலைகேட் 

பச் செவிசகஞ்சுங் குறித்துக்காண, விண்டலத்தோர் விழியு, 

மஞ்சு ஸினைச்சகாளும் ATE GIN FM BI LESS Hid 

6 விமஈதானே, (டு௨] 
Gag. 

இக்கணங்கள் படைமறமூ மக்தகன்ற னிகன்மறமு மிகல் 
வெஞ் சேனை, தொக்கு நின்ற இறமரமுக் தொலைவிலா ற 

த்திருவுஞ் சூழ கோக்கு, மக்கண கெஞ்சயர்ந்து sores 

t Q@Geai—Csat. § Swod=uwe, 
 



Ki. fr திருக்கோவதூரப்புராணம், 

en Dus wh ir நிறனினைந்தங் கமர்கது. கின்றான், முக்கணன் 

தின் கணத்தலையுண் முயன்றுசின்ற சதக்கிருது முதல்வன் 

ஞூ, (Ga) 

வேறு, 

இடுக்கிட வமா்த்தலை சுரத்கிரள்க ளெல்லா 

முசெகைபண யம்பறை யொளித்த ணுமைபேரி 

தடத்தவின் முதற்பல தனிக்குர லெழுப்பும் 

விடக்கொடி யரச்கர்கள் விரிகதனராக என்றே, ( S)
 

8 

விரிர்சவர் முழங்கை விளங்கு பலவண்ட 

முரிம்திட வதிந்தன முழங்கு கடலூழி 

பரிச்தன திறங்கொடுரு மேறதிர பரப்பி 

Quis ரிகைவன் கணுமரோற்றன ரரக்கர், (௫௫) 

சம்பன்முச லாயின தயித்தியா்க ளெல்லாங் 

கும்பதர னோடு குழுக்குழுவ தாகி 
யிம்பாமுச ௮ும்பராையு மின்றுகொலு மென்னா 

oni Fen 2 hou wait Serre என்றே, (@ ar) 

கோபஈகை யாரசனி காணவறை கூறுத் 

தாபமனை யாரொருப தாமருவு கோடி 

தூபமொடு தஇியனைய நீவச தேரிம் 

பாப௪மு தாயமுறழ் பாமர ரடைந்தார், (௫௭) 

வீறுபதி ஜா.றணுகு கோடியிச தம்மே 

ஓலயிய நிசாசரரோர் பாலினி லெதர்ந்தார் 

கூறிரத மேலிரச ராயபல கோடி. 

யாறுபடு மாலையணி தானவ ரடைந்தார், (௫௮) 

இண்டு பதினைந்துபெரு கோடி யீரதத்தார் 

தராளடொரு மருங்கிடை சிெனத்தினி லெதிர்ந்தார் 
பெருங்கரிக ளோவெரு பேரிமய மென்னக் 
கருங்கரி பொரும்படை கலந்தரத மீதே, (௫௯)



அகதகன வதைச சருககம, சடன் 

வேறு, 

மரவு2சார,களண யலில் கோடிமலை வலிதிலே கலெ 

௯112 ரூவ2வ, விரவுமாரிழுகி ௮ுறழமாகமத மிருவிபாசமுக 
மலியவே, யுரககாகனெளி படகஈடாவுபரி யுலகுறாககனமிவா 

வ, யிரு ளெலா முருவுபடு நிசாசானு மிணையிரானையொடு 

கு௮கிஞான், (௬௦) 

கு௮குபொ மார் வெருவுரூ தருள் கொள் குணதயா 

in ooh (poy முனிவரர், மறுகியே வபடு கடகடா கரியை 

வைசெய்கா யகனுமி ணையிலா, கெறியினா ணைவழி கயிலை 

கா வல்புரி நிலைமையா னைவிரி கணமொடே, கறுவுகா னவ 

ம னிகல்கிளொா டி..வுதி சதுவவே வினனம் மிைவனே. () 

வேறு, 

ரவலயர் திவகணம்திற நஷை்மைபெறு மாகாள 

ஸா இ ய்ய DM 

ஹில் குன் விமாயகன்குண டோொதகரனசாச் கனிகும்பன 

ண்ட... பாணி 

ஊிவில்விறல் வயிரவன்மா விரபத்ரன் வக்ரமுகன் 

ஈனா விண்ணிற் 

றவர்புகம களத்தொனிகேக் தாபதியா மிக்கணங்கள் 

சென்ற வன்றே (a >.) 

(SOU Dy. 

QDenisasdo7® மதிரகஈ்தியெலு மிறைவன் மண்டு 

BREF TT BOOK, vemnisHé giQan® wéouwmserrud evaDev 

aL அம்புரசுகடகம்வா, gyal Fase UGE YL ண்ட மணி 

தவலருந்திகிரி வரிவிலான், முனியுமம்புபல படை..கடங்க 
ளொளி முருடர்கெரண்டவிரு ணுகருமே, ௬௩.) 

கமதவேடமணி யவுணாநீபெடை. தாநமிராவினினு. 
உட . an 99 

piso $s, இமிச நூறுகதிர்விரவுமாயிரமதுடையசேயிரவி



க திருக்கோவதூ£ப் புராணம், 

கழூ வெனா, விமல னைவுபடை புடைகளூவெர Qaim BS win 

னடி.படி.யுமா, வமலசோதிடுயன வுதைமீகாயினன் முன்ன 

வன தாணைவழி புரிகுவான், (௬௪) 

உதயசூரியாகள் கரமெனாமருவி யுலகம்யாவுசிமாளிர் 

சபலைகேர், பொதிசடாமகுட முடி.யுமாகிலவு பொழியூகாத 

ன்விழி மணியுமூர், மதியராவணிய மிறைதியானமிமை மன 
ன் மிமவலர்கள் பணிசொறர, மதிககுலகொடு இதழ்வர்கா 

ள்கடொறு மழிவிலாதசிவகணமரோ, ( da Gi 

௮டி.கள பேரவெழு இரிகள் 2பரூதல களவு மருவி. 
பெயருமே, லிடிகள்பேருமொரு மொழிகள்பேரில்விி 

பிமைகள் பேரகமனுயிர்பரூ௨, வு...லகள் பேரு மிவர் முனி 

பிலேழுலகு மூறுதிபபேருமார ணடையலார், குடிக் மீபுரு 
மழ கடல்கள் பேருமதி கொடியகாகாகிலை பபெயரூமே, () 

சகடமீதும,க கரியின் மீதுபுதனை திழையமீ துலகு பயம 

ஐ, நகைசெய் வாள்ர்விவிர புவிமீது நகன யனனூாபரை.ய 

மஈவுணரும், விக _மாகியிக லொருவர்மீ சொருவர் விருது 

பெசி யமர்பொருதுமா, மகுடமீதுமணி கவசமீனதுமணிம 

ுமமீதுறது Beet San. டரா ஏ 

கணைகள்கோடிபட வரைகள் 2காடிபுரை களநிசாசரர்க 

ள் குழுவிலே, மணிகள் கோடி படு கரிகள்காடிபரி வகை 

அள் கோடியிரகமுமுளோ, ரணிகள்கொடியவர் Bas Gre! 
ருவமயில்கள்கோடி கூடை... கெ:டி.யுமே, துணிகள்கோாடி பட. 

௮ ரு ் 

வடரமேலுலகு சுடரினீடு பொறி பட.ருமே, (௬௮) 

வேறு, 

இருவர் மாறுகொள் படையி னாளெழு மிணையி லாவி 

றல் கதுவவே, இராக ளேம்புனல் குமுற வானொடு சிதற 

*விலிசம்-பலகிசம், teu tad x ore,



அர்தசன் வகைச்சருக்கம், Fi. in 

வானவர் பதறவே ஸவிரியு தாபுகை புவன மீதெழுவெளியு 
ip இற மலியவே, முரியு கீள்வன மெரியு toro) nes tp} Md 

bISMMT SWAT. (௬௯) 

வலிய தானவர் நெடி.ய கானையு மருவி னார், சமை யரு 

ம, பலிசகொ ணாபகர படை.யுநமூடுதல் பரமசோதியுமிரு 
௨) 2ம, மலிய மேல்வரு பகையி னாலமர் மருவ] மரஜென 

வளை பவே, கலிகொ டானவ நிறைவர் தானைகள் கறுவினஞா 
ர % * ats) Fp Bent. (௭௦) 

கொடிய கரனவர் ௭டலெ லாமிகு ௨குரக தானன வா . 

ைபபோன், ர் மடுகவாளெனுப்ரிய வாய்கொடு மதியு லாமு 

), யவனரு, ணெடிய கானைகள் கணக ஸணாஇிப நிருப ரான் 

பதா தவுணரா, ரஉஇும் வாகையு மொழிய வேபல் ரரிய 

கானன மீருவினார். (௭4) 

இறவ னககள் மஜலிக ணம்பொச விகலு நும்படை. 

Miya, urns orbs) வெகுளி பொங்க பூல 

வெண்பிறை யெயிறினான், மறமொ டுக்கட வதரமென்றமர் 

வருக வென்றறை கொளுவியே, கெறிக டந்து.று சகடு யாம் 

து... ளெடிய வந்தகன் மருவினான். 4௭௨) 

௦ருவ லஓுஞ்செரு முரச ஹைந்திட மலிக றங்கொலி 
திசையெலாம், பிரிய வம்பா முகடு விண்டிட வெடிப டவ் 

குர னகையினா, னரனி ரும்படை, பரிமு ரண்புய வடல் 
$ . . 

dsr an many மமரினா, லொருவ ரும்பொர வரியவந்தக லு 
Le டும்பூட முடுஇனான், (௭௩); 

வேறு, 

FM (ipl .. னேமிககை வாள்மழுகு ..ாரமயி 

ோமர மகோர குணினீள் 
  

_ ள் டை 
3 a ச ; னெ ¢ * -™ 

குசச,சஆனனமென்பது -தரசுசானனமென வடமொழிச் ௪௫ 

பெற்றது, மடுச்சவென்பது*மடுககென நின்ற 2,



#0 இ.நக்கோவ.லூர்ப் புசாணம். 

வேலிவைக ளாஷயல கோடிபடை யாலிருவர் 

மேகமெனு மாது பொரவே 

காலன்மு.த லானவர்கண் மாபயமோ '2டொடினர்கள் 

காணவிழி காணி வெருவி | 

யாலமென வானவர்க ணாயகனை 'மவினர்க 

ஞூழிவரு போதி லெனவே. 

Si TES மெக்தையெனு ஈர்தியு மொருங்கி தவ 

ரண்டமுடு தும்புகை யவே 

ச்தழலி"னுங்கடி.து சென்.துயிரு ணுங் காட ப 

செஞ்சாக ணங்கண் முறையா 

லுந்திட மருங்குறுக ணங்களெவை யும்பொர 

வொடிங்கினர் நெருங்க வுணரால் 

வெர்தெரி நிறம்பொருது ஃஇஞ்சுக மாார்தென 

விளங்னென்மெய் யர்க சனுமே, (எதி 

தெைருக்களி லெருத்தொடு பலிக்கும am DED HTH 

செழுச்செய்படை யது டையதோ 

வுரிகீசன OEE out Lic bar onder don Su 

முறுக்கிவிற லிற்பொருசனன் 

வெருஃகொடு புறத்திட வமர்த்தலை விடுக்க 

விளித்திறை வனைக்கரு கவே 

யரக்காக டுதிக்கடி. முறைப்பட மிகு சீ. துள 

வக2காடு புத்தி மிரனே. ௧௭. 

அப்பொழுது முக்கணர வப்புடை மதிச சடல 

வப்பருள முட்கரு இய 

குப்பமுழு தற்பல சமர்ச்தொழில் விளைச்தெழு 

கொலைக்குண தமி தீதிய மொலாந 
கப்பறு மழற்கணை முனைக்குளெரி யக்கொளுரவு 

சட்சமய 'மெய்க்தலைவனாம் 
  

*்*இஞ்சுசமென்பத  முண் முருங்கை,



௮௩ தகன் வசைச்சருக்கம். g' 

. க @ ட் ப் 
வைப்புது சலைக்கடஏஜேன தீதகு மரக்கனை 

வெருக்ளொள வெதிர்த்தணுகி ஞர், (erst | 

கள த்திடை ஃகறுப்புறு கறைக்களலு முட்பொரு 
கறுப்புடை யாக்கர் பதியும் 

விளை தனர் சமர்க9காழில் கறுக்கனர் சமா்கனர் 

வெருக்தகபிறை யிம்கு வியவே 

வளைக்கனர் வரிக்கொடு மாக்கினை யழற்கணை 

மழஹைப்பொர வீடு சனர் விடுக 

துளிப்டொரு மழற்கனை மதிக் தனர் கெருக்கினரி 

அுணி்கனர் மணிக்கொ டிகளே, ( or | 
re வேறு, 

, . * 5 * ௬ ச் உ oy ச 

இவ்வண்ண மிறையம்9பொல்லா வரக்கனுமெதி1 2 கடிபாரின் 
. ee ” 

ச ச ச உட . . . ச ௫ ர 

DIM ADT OT LI UM D117 woop சிலைவண்ண நுவலற்பா ம்ப 
e * : அதைத! ரூ ல் கல்வ MFMOT OM BUM DITO wy dap Dat GP MUI DL Maps 

a 7 ‘ ந ° “3 * oe படைய ந * 

மெய்வஷ்லி நுவலி பாற் ஆர விசய ம்யாரம் குறாக்கறி பா 
ட J 
D 2 (௮௯) 

க்க அ றர ரி ட்டா? ப்ட் 
வூ னெத fy cb bl வெம் ப்பா இ மல்க ஒம் 

ட ௩ ஆ ர ௬ [அ * ° உ 

சைருவீளை யாட்டி. னின்ற செய்தியார் கூற வலலார 
. இ 

ை ஆ இரு 1... உ பிசிற 

உருவன் தணைக ளெல்லா முர்திியோ டிகற்ற மல்லார் 

அரபியா சகம் RUF Hens hb Dri முற்முன், 

வெறு, 

/ரககையி லக்தமனை வெருவப்பொருது விறங்கழுமுட் 

ாரநுனிழிம் கோத்தெடுத்து£மகிழ்வானடி. க்குங் கோமானா 

பாகுமிறு இ கட்முடிக்துத் சானேகின்றங்கிரும்பாவக் 
ட் . 8 ce . . ச் ர! e நாருமுயிர்க டஒமச்சூலச் தேக்தியாடல் போன்றனவே. 

உக வேணிப் பெருமானார் கரச்திற்சூலக் கடுநுதியி2 
* க a . . ‘ * 

அதுகவமர7 பசமெலலாஞ் சூறையாடு மவன்ப தைத்தல் 

2/க்குமிருளாங்கழாயர்மீப்பு துக்காம்பேதீச் சுழனடஞ்டம 
ட் a , ௪ ௪ க . பங்கமபொலு மிருட்படல மகல்வான் பரக் சாற்போலுமே. 
    

ச்சறுப்பு--சோபம்,



௪2. இருக்கோவலூாப் புராணம், 
6 

கழுமுட்கடையி லந்தகனோர் காறுமுராவச் SUIT BOVE BI 

குழுமிக்கணங்கள் கொண்டாடுங் குணமாமணியைக்குண க 

காலே, தொழுதுட் கனிவாற்சிறியனேன் அயர்போமாறு 

தூணியென்ன, வழுதுட்கசிக்து கெக்குகெக்காமன் பினோடுக 

அதிக்கன்றான். (௮௩) 
வேறு. 

ட ராசதத்துச் சிருட்டி.த்துஞ் சாக்துவிகக் தினிசளிக்து 

மினையி லாக 
LITTH SDSS SUP bg So Cw VITO வருட்ருணமே 

பாங்காய் நின்ற 

மாரவணியும் பெருமானே யடைக்தார்கள்கொடுஞ்செய்கை 

மறந்மன் பாடச் 

சராசரத்திம் பிறந்திறவாம் கனிவர 40 முகர்களிக்;கு 6 

சயையி னானே, ் (௮௪ 

அன்பிலார் தாம்புரியுஞ் செயல்... து மெய்ஞ்ஞான 

சவாபா லேக 

வின்புளாய் முத்கொழிலோர் வணங்குஇரு தீ காளனே 

யார்க்கு மெட்டா 

முன்பிலாய் பின்பிலாய் ஈடுவிலா ய விற்க 

முப்பக் தாறு 

*மன்பதையாம் தத்துவங்கட் கதீசனகலா தீத 

வாம தேவே. (௮௫ 

அறிமடனாறத் சிறியனிழை மிழைபொது, SDB BID Ow eps 

௧கர௬ட தாள்வா 

ரையவகதின்செத்தினுக்கு மொருபொருளோ வஞ்ஞானத் 

இடர்கூர் பொல்லா | 

அஈிபயின்று ஈன்குணரா வனீ னெ னதுவன்றி 

நின்னை யல்லாற் 
  

௬தாமதம்:- 7 மதமெனக்குறிலற்ற, 

*மன்பதை:-மக்கட்பரப்பு.



௮க்தகன் வசைச்சருக்கம், ௪௯. 

பிறு நிதுண்டோஃவெனக்குஆதி சகலர்பிரோ ரகமுடிக்கும் 
பெரும வென்றாள், (௮௯) 

அர்சகனிவ் வணக துதிக்க வறவாழிப் பெருமான 
சகமகிழ்ந் து. 

சிக, சாய் sar gure சிதைக்கவனைக் இருமுன்விடுத் 
இவைகள்கூறும் 

பங்தமுறு மந்தகநின் பவமெல்லாஞ் ரூல.நுனி 

ப்டா ந் துநின்ற 

ொந்தழலிற் கொருக்கினவிங் இனியனக்கு வரமமேது 

கூறுமென்றான். (௮௪) 

அவவமை இயந்தகளும் விழுந்துவிழுக் தடிபணிக்தெம் 

மானைவாழ்த்கி 

யிவ்விடத்ு லடியனேோன்.வ/விக்வன்பி னினையிறைஞ் 

மியல்பியை 

சசவ்விய சிச்தையினு லென்னவ் விய௩ர் சவஞானஸஞ் 

செலியகல்கா 

ப வ்வரத்து காயேனுக் இவ்வரமே யாகுமென 

வைக். சானன்் றே. (௮/௮) 

இல ச்சமொழி செவிப்புகலுக் திருவுள்ளங்களிகூரக் தெக் 

(மிறைவன் நன்பால் 

வசிம்சகணக் இரட்கெல்லா மஇிபதியாம் படி வன,தஇ.் 

குகையிற் பன்னாட் 
பசுத்தரிய சுவம்புரிம்துங் இடையாத பெருவரத்தைப் 

பாலீந்தாண்டு 

களிம்தசிவ லிங்கத்திற் புக்கொளிக்தான் வானோர்க 
ணயக்துமோற் த, (௮௯) 

ப்ன்னர் துழாய்ச் திருமாலே முதலாஜே சவ்விலிங்கப் 
பெருமான் தன்னைத் 
  

ர்பிரோசசம்-சாகியப்படுத்சல், $



ea இருக்கோவலூரப் புசாணம்., 

துன்னரிய வன்பினொடும் பல பெகருளாஷரிசாட் டச் 

ஃசுமாலிப்போதா 
e க ௪ , . “A 

லின்னலற வருச்சித்து வழிபட்டு LD SD DO wT 

லேத்தித் த்த்கம் 
. 4 உ ௪ . oN oe 

பொன்னுலூ லினிகடைக்தா ரவ்விலிங்கம் பூசிக்க 
ம் : - gy 

புனிதத் தீமமா. (௯0) 

முன்வணங்கு மான்றாகலா மமரர்குழு முழுகடைக்த 

முதிய துன்பத் 
இன்மடங்கா வினைக்குலமு மிகற்சூலாக் சிரக்தேற்ற 

aaa Capo gis 

பின்வணங்கு மக்கசன்ற னெடுவினையுங் & lor 5.5 Garin 

பெருமா னார்க்குப் 

பொன்வணங்குஞ் செவபுரதமில வினையைவென்றா ‘oe sy 

நாமம் பொலி கன்றே. மீட்க) 

மூ௮லகுக் தணிவருச்து iii aden ய்டலமரின் 
(lp Gor i து Fa) & 

~ 7 or gy. ag) .* 4 தாவில?ிர்வீ ரககைநனி௰் சூலால்கி ரம்திகு 2த 
ககைமை யாலே 

(8ீகவாரகொழுஞ் சிவபுரத்தின் விரட்ட Glin Sy To Eh 
சிறம்ச தென்ன 

கரவலனற் சூகமுனி ஈளகூப ரு ம்சினிலு 
நவின்னு னன்றே, (௯2.) 

எவரறிஈது சொலற்பால7 சதகோடி. கற்பம்து 
மிதனை யென்னா 

அவகையொடு சொலத்பாம்ே மோ வறி்தமாச் கிரமில்சை 
யொருக்காற் கெட்டோர் 

புவியிடையிற் சகலகா மியமுமணை ந இது இியினிம் 
புராரி பாதக் 

க்விர்நிழலிற் கைலையடைநக் தரியமு.த்தி யுறுவரர 
னருளா லாமால். (௯௩) 

அநீநகள்வதைச்சநக்கழற்றுப்பேற்றது ஆ விருத்தம் ௪௯௨: 

* F008 6 3 or , 

 



  

ல... 

சிவமயம் 

இருமுருகச்சருக்கம் 
RPO பபா 

மதியணி ௪டில மகுடபாண் டரற்கன் மாசறு கோவ 
என்டிட்பம், விகிறை யாரா சனைபுரிக் கதிக மேம்படு மு 

கீதியை யடைர்தாரம், Beds மாகப் பலர்சிலர் சரிதம் 

வீருப் பாடு சிறிதூரைக் குதுமென், றதஇகவன் பியம்நு 

மளகையான் புகல்வற் கருள்கொடு சூகனு மறைவான், () 

க.டவுளர்கச கடுக்கண் 1 fe pau 1D BOG Basi  g9 web 

ன் டஈயிரல் மெட்டா, கடை கரு மண்டங்களைச்சன தா ணை 

வழிசீசச் கக்கா வணங்கும், படைமலிகூர பது 

னஞ்்சனமெய்ப பகையெழிழ் முரன் முூகலாங், கொடிய 

கா னவை வேட்டை யங்காடி ச் சுரா்ப& ிறுவினன் கா 

ul oT, 
(2. ) 

பிசிகவூ ணரக்கா கமைக்கொலும் விர பள்த்தினாலுட.. 

மிடி முருகன், அசனியே போலும் விரட்டமாசச் தந்த 

50 இறுலைச்தவெம் பெருமான், முரியிலாக் கோவன் மாப 

ரத தெய்தி முன்னரும் பூசனை புரிஈ்து, வசையி றன்பெய 

ரா வவ்விடத் தலிள்க இறைமறை பிதிட்டைசெய் தன 

னல், (௩) 

௪ . ௩ % ப 

FL OL od gus கனைய குச் சரணா ன னைப் பெருகிய 

வன்பினா லலாந்த, மதுக்கட யிணசாற் புனிதவூ of ros 
ப் 
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@e. திரு க்கோவதூர்ப் புராணம், 

neh BS ors; சசிபனாய வாட்சுடர்ப் பரிஜீக்க. BT at Lo 

குலகெறி புரக்க வேக்கன் கொற்றவர் மதியமன்னாவ் (௯) 

ஒன்னலாக் கடர தவொள்ிவ லூன்புகு சகரனென்னு 

மன்னவன் பரிமேசச்தை மறைவல்லோர் முறையிற்கூத த 

தன்னமர் மைக்க சரணியோர் வியப்। வேண்டும் 

Ch பான்கி பொருள்கள் கொண்டுபுகழ்பட வுஞ ம் மிஷனோ 

வறு, 

கண்டை நினறுகறங்க Breit கழூற்செறிக்க மணிம் 

திரு, வெண்டயங்கள் சிலம்பன் ஜிசன் மீது; வன் மி போ 

மிக்க பொம், கொண்ட பட்டம ம்ன்பப்ப வெழுக்கலம் 

வரு கொய்யுளை, WIL GEM LAKE சுக்கு. மலக்கமித் 

si விடுக்கனன். (GB 

விழுச் சந பரியயப் புரக்திட வென்றி மைல் காம 

ளாறுபா, னடுத்த வாயிர மங்க ணேவினனவர்கள் பாவ 

உிவரு, தெடுக்சகன்றன னிம்கரன் ஐனஇக்தர சாலவீய 

ற்கையா, லிடுக்கணின்றி யு சவம் புரிகபிலர் பாலி௮ப் .. 

ம்க்ரோ, (4) 

இந்திரன் கவருந்துரங்க மிய பாதல கடுபோப்ம 

தந்தவங் கொடி.ருந்த ஃகாபிலர் கன்பினங்க கலசமலை, ப 

கனஞ் செய்த கன்றுவானிலை பாகசாகனன் மேவினா, ன 

seul Oe ip Gls ai Gl ef ir படு£தஷா யென்ன ஈவிற்றவே.(௪) 

பாகசாதன னினைவாறு பரித்தபின்பரி பாதுசெய், 

வேகவென்றி விளைக்கு மன்னவர் வேள்விக்கஈாம்பரி,காண் 

லொர், மேகவூர்தியன் யாகவிக்கின னென்றுணர்க் தமியர் 

மன்மே, டனாகமும் படர் ஞாலழுங்கெடு , மாறுவெஞ்சின 

சண்ணினா (௮) 

ஈண்ணி வெஞ்சின ஞகபூமியை ஞாலமாக விழுத்து 
மோ, மண்ணி, லக்தனை மாகமாக மதித்து மோவிரி பாத 

கடி 

*eSat— ard ன நீண்டது.



- தபிலச் சருக்கம், டு-.. 

லத், அண்ணெனுசம்பட. மண்டுமோ வவை சூறை கொள்ளு 
தூ மென்றுதா, மெண்ணிஞு வுலகும் படக்கரி தேடினா 

Teng Gat. ©). (௯) 

காடி. காகமூ ஞாலமும் பினாகாக வேறுறழ் மன்ன 

வா, கூடி மண்டல மங்ககறழந்து குலாய பாதல. மேவி 

lu, Cay. Cute மொருங்கு மாதவ இரஷய் சகிலன் 

பற, கூடு நின்றருள் கிருதுமாவிகை பற்றடைந்தனர் 

பாதிக், (0) 

வேள்வி வாசிகொணர்க்ச கள்வனென்றெண்ணியே 
LO FLT GMS, காழ்விலாக் கபிலன்றனைப் பலசாடனார் சின 

By ஞர், ஊழ்வருக் அயர்சன்னினா லிடரும்.உ, மாமுனி 

யா. BUDS, Srp Soria சரலகன்றனன் பொருவின் 

நரரனதியானமே (௧௧) 

சன மாதவன் முரைமானிம் கெழுசகர ஈந்தனர். தங் 

கா, வானமாகசவ கெளியினாலிடமின்றி சாயையடன்றனி, 

பான வெகுளிக்கணம் வரப்பொல்கு வெங்கணி னோக்கி 

ன், 2வெனில்வேள்பட முக்கணெற்மை விழிம்சகண்ணின் 

வியப்பவ, (௧௨) 

கவரிலகாயனும் வெஞ்சினத்கழல் கதவசாகர மூஸ் 

பூம், விபினசால மெரிக்து போயின மன்னர் செற்ற விற 

ஜ் 9 பலச் ஒது சன்மாமுனியைத் OFT LTB Dox நன்மையா 

a DaubIGu, Gy si Sry.aypvu%m ஈண்ணிமுன் 

விளாவிலிகய. யுரைசெய்தான். (am. ) 

வேறு, 

ror met பதினாயிரக்சனையர் சமைக்ளேப ச் தழ 
லாற் கொன்று, மிகுகொடிய பாவமண விட்டுகெறி யெ 
னக் குரைப்பா யென்ன வேதன், மகிழ்வினொடு iBall gi 
ரைப்பான் மணிசண்டன் கைலையினு மகழ்ஈது வாழும். 
  

,சபுதல்ஆகெடுசல்,



இ. 

ப ச ௪ 7 நு ௪ 

இகழ்புனிக செவபுரமாக் திருக்கோவ கிஹிகடைக்து சிவ 

ப் போற்லி, (68) 

இருவிலியக தாபனஞ்செய் BGG SET oA LIT als 

இருமென்றுன், விரைவிஜொடு கபிலமுனி யகதினமெ மக 

[கீ . கடைந்தான் விளங்குய் கோவற், புசமகனிலாண்டி, 

றைசஸ் விரட்டம் தொழுதேகத்திப் பூசித்தன் பாண், மரு 
வுமிறை யிடதீதிளையில் வருக்தெய்வப் பினாகிகது மருவி 

CDAD. (௧௫) 

தம்பெயசாற் கபிலத। . மெனீப்புரிந்து மூழ்கியஇிர் 

ருவிலா௪, கம்பன் மகிழிலிங்க மொன்று பதிட்டை. பிழை 

தகை சாளுகயக்து கரல, வம்பலரான அம் புனலால் வ 

Vfl dl டான் F grips OL BOOTH vy வம் 1G முூன்றுபை . 

(டிபிரானவ்வி லிங்க க்திடை. யெழுக்க ர னக கவலை. (௧௯) 

விழுந்திறை கன் சுழலிலைஞ்ச யெருஈதுபுகழ்6 கத 

கஇிழ்நது Bnwolurpyt, தழும்பிரண் டெம்மன்னை 

யபிறுந்படைத்தக பிரான் றனிமஇழ்ந்து வாமே சென்னக், 

கொழுந்துபடுங் கசவழலிர் சுடுவிரக் கொலையினாற் கொண் 

பாவக், தழுந்துறுய சொழித்துனதின் னருடருவா மிய 
னவரனங்கதுவே யிநதான், (௧௪) 

ஈந்தபினரி லிங்கமதிற் கலக்சனன் பின்னவ்விலிங்க 

ியல்பாழ்றிது, இரக்க கபிலசொெனச் செமிக்கது மற்ற 
து தொழுதரர் ந் TS .BT L கபில முனிப அக மதார் இமைசிந்து, மாகதர் புகழ் (றனிபாக 

மோசனனாக வதிரதானிப்பாற், சாக் சகுண. துலகளீ 

க்கு மிராகவனா ரருச்சனையுஞ் சாற்றுவாமே, (கி 

க்பிலச்சந$கம் முற்றுபெற்றது. 

  

*பிலேசுார் சேவடி. வாழ்ச, 

aM ETA.



  

"FT| ILD UM LD « 
6 hy 6 ° 

இசாகவச்சருக்கம் 
om ஒமம் oe 

  

அரன் ஞாலச் சொன்னலர் தம்முடி 12 Pua cay 
உ.ஆ ௬ ௪ « 6 * ‘ 

எட்சீமரீ பென்னான், பகைஞாலத் தினி kM MH» FID 

தீன் றன்றவப் புகல்வன் பாவைதுமு ௬, முகின் மெனியிராக 

வன் pore. Ces மிலங்கையெனு மூுபுல்குப். 

பகை கொலிக் ௬ 7/க்கிடா செயிராவணனைக்கு லக்கி னொாடும 

பி கானன் த (7) 

வேறு, 
2 

அவுணவன்தி ராவணனாம் தருமக்நை யடூபறிய, 

abel gina களையாடு முலரகனி விட்டியங்கம், சுவிய இ 

பசனி௰௰காம் கழம்கோமான் சொல்ப்பாவம், Rugs 

ம் மாண்டொழிப்பச் வெபுரத்திற் பும்கனனால், (௨) 

வறு, 

ப£கியி லக்குமனொி தவக்கோலம் புரிக்து சண்ட புனைந்து 

பலாச, மிக்சபுனற்பினாகி ஈதிகுடைஈதார ச் திருவெண்ணீி 

அணிந்து மெய்யிற், றக்கதிரி புண்டரமந் துலங்க து. ஈறனி 
மி சாத்திச் சைவமா அச், *தொக்சவி லிங்கா? தாபித்தி 

ராமேனெனு காமஞ் சூட்டியம்மா, («.) 

ருசசனை செய்தா னருளா லிராவணளைச் மொலைத்த 

பழியகத்தி வாழ்மதான், மிருத்தகுமற் போர்க்கியை கோ 

Pens காயகனு வமைசெப்பக்கூடா, வருத்தம் வயிர் 

க்கெல்லா மரியமுச்தி யெளிதினருள்ீ வான் வீரட்ட, 
லுருத்த திருக்கோவனகர் கனிலென்றான் சூதனெலு முர 

மவான்னானே, (௪) 
  

Gere ம்்செல்வம்,



1௭ திருக்கோவலூர்ப் புசாணம், 

வேறு, 
ட BD eee சர ப 7s > இருக்கொவ guitar’ srCoe ra eireD nsec 

கண்டார் திருக்காறுகாணார், மருக்கா மலர்க்கொண் டஞுச்சி 

தீ. பேர்கள்-வாரா வரங்கொண்டு இராக பாவக், கருக்கோ 
9 

(2 

ச @e க a க ் 

வாழ்வ, ளிருப்கூ டஅத்திட்ட விரட்ட நாக-னியற்றேவ 

௩ ௪ ° . * a ச ் * ஓ 

ப்ப உன் BLD D Gn. 19. யின்பக்-கடற்கூடி. LD aT cb கஜிக்கூ 9. 

ஜொடப்படா வருட்கூடி.வம்மா, . | (இ) 

இராக வச் சநக்வம்மு ற்றிறு., 
இராமேசுரன் றிருவடி வாழ்க. 

ஆ. ௧௮௩. 

(ரல வல மம coc 
உ 

சிவம பப 

பரசுரரீமச சருக்கம. 
வட ஒமம் ke சரசர லட 

முவறு நவீமெலா மன்னிமான்மிய 

மேசம் கக்கினி யுள்ளங் கூரந்தரு 

CTD 1PGD OF Sp WOW DG. GOD GET 2}; 

செொறிபரசு TTD Bh இகழ்செம்பீச னெ. (௪) 

இரர்க டீரன் விம்செலிக்க கொளினான் 

பாரின்ரு வேழிருபா னொன்ஃறெல்லி காஃ 

வீரமா லரையரை மிடைக்கத போரிடைக் 

காரிய மொன்றினால் காய்க்திட் டானரோ, (௨) 

காய் சபின் முகைகான் கம சொன்மமு 

காய்ந்தசீர்ச் காயையு மரிதில் விட்டினான் 

மரி மன்னவர் கொலைப்பவழமும் வாள்வி.?.் 

கேய்கிக நுண்ணிடை யனைக்கொலையஞ் சேர்க்தனன. 
த , 

ரு . . ச ஆ y » 

செொர்ம்சவிக் கொலைகளாற் பிரமதேசு மெய் 

கூர்க்கா புயமலி கொற்றக்சேசும் போ 
  

*எல்வி சூரியன்; சால் வழி,



பரசு ராமச்சருக்கம், er 

7 8 3 “am ர 4 ° ; ் wri ts அகீயியுலர் புசட்டனாகி வெக்அயர் 
சார்க்திவை போக்கு மாகோவல் சார்ச்சனன், (#7 

கோவன்மா ஈகரிணிற் கு௮கி யாங்குமை 

சேவ 2 20வசனைச் சிந்தை யன்பினாற் 

பூவளர் பொரு சினா, பூசை செய்தனன். 
~ . ட்ட . ட்ட அர. 

ுவிலாவிக சதுர்யுகம் கரமிர, (9) 
2 

இசி மருச்எனை யியற்ற வங்கசை 
. . . 8 my ௬ eo சண பச 

நித்கனு pom tO 5.1 BBL % gb Gav & GD od 

புத்கியி பூசை செய்பாச* ராமலுக் 
கட ரு * பட்ச உ ௩) “ ட ௩ 

Bb PUTO UH DIA MH வாங்கன் 2, ( a 

ATT GS பேற்றினா லரியபாவம் போய் 

போமரற்ிறச மன்டிறங்கு தஃமெய் 

மருவியங் கொளிர்ர்கனன் வானனுடர்கள் 

P1831 Coa eid Polio னத, (er) 

வெறு. 

சந்ததமி லாவு மும்பர்களன் பெறக்கருது மண்டறு 
சவத்இனி அறு, மிஃ்திர பக Apion NG வண்சிவ Lye; & Bosil 
ஸ்ட Dum. OT HEE WY’ Sea, WD ol, 5! - வரப் 
கெ. வடத்திலமொரம்பர விடைப்பர மனை, வ. தனை HP னி 

KS வன் : பமன்புரி விகத்தியல்பு மைந்த? மரைம்குது, 
bs ° TT. 

(4) 

LIT ROT DE FB. க்கம், | 
முற்றிற்று. 

PY, LE. 

RPS RG MGS கர்ச் ர்: உரி 

உ 

சிவாயநம? 
ழு 

கண்ணுவச்சருக்கம். 

"விண்ண வர்க்கரு-மணணன் மாதவ 

  

நண்ண மாழுனிக்- கண்ணு வன்னரோ, க்



இ திருக்கோவதூாரப் புமாணம், 

அன்ன கண்ணுவன்-மன்னு மாசவீ 

மின்ன வாறெனப்-பன் வபான் மைத்தொ, (௨3 

புதிர்ச்த வேணிலில்-வி ங்கொ டியிய 

மதி7மக கார்பனிஃபெரதிந்த நீரினும கட் 

FO £யி, ீனார்பெரு-விரலி ளானிலை 

மருவி மீசிர-முருவு கையனாய். (௪ 

முக்குறும் பீட-ெம்க வைம் பொலி 

தொக்க துன்பமு-புக்கவன் பின, (Bi) 

(ரிபு மாகதவுவரியி னாலுல 

கரிய நீரெய/-மருவ விடினான், (3 

அரல மாட -னிசியி ளாடிய 

வரையி LTT hb GIF GF CH!) CD. ( 

நாடி னான! -மாடி. னானடி 

கூடி னான்பிறஃவிடி னான, (a) 

உரைக்கு மாகவ-முரத்தினா லிவன் 

af iis O gor darers= FT i 5169 டினார், (4) 

வெறு, 

ஈம் ப,கந்தைக் குறித்திசை/ ரா னெனகெூரிய வெண் 

ooh) sor oar LD sar CD ITF சென்னி, தீம்பகஃ கைக கு௮, i ot Qos 

ன் முங்கய/ கான் சதக்கிருது கணிய காடி, யெமபகுக் 

தைக் குறிக்கானென் அுளதீதுண்ரஈ்து வஞ்சகளு “யெய்தி 

யன்னா, னமபதம் ௪ குதித்திறைஞ் ஞ்சி யவன் மூனின் 

முன்மறவேட வெட்கச் என்றெ, (௧0) 

வேடவடிவுடைப் புலவன் கண்ணுவன்றன் நிருவடி. 
aor off pe gi Cure, நீடுகவப் பெருமானே யானகன் நு 

வ ரூடிளவும் கெறியிம் காத்துக், கேடுபடா தடி.யேற்கு 2 

கர வேணு மென்னொருகை சளொக்கவாளைக், தோடவிரு 

சய னளித்துச் சுவர்க்ககிலை பெற்றிருக்சான் அணிவி 

ல்ட்மா, (௧௧)



கண்ணுவச்சருக்கம்; 0] 

் 
ன்றை யங்ன்சரித்,சருஞஞ் சுரிகையினைப் புக 5௫ 

(ரம. பெற்தியரலே, யன்றரிய கண்ணுவனு மஃதே Fb 

ஸதயனாகி யார்க் கானி, வென்றிதகும் புயத்தனதன் 

OAT us en மிடைந்த வன்பி, னொன்றை யடைக் 

கலமாகல் ககர க்கவவர் விடினிரைய Y pies rer Jp. 42 ) 
ர்ச் *) 

. a a 6 ர் * 

(சின்னுமதைப் பரிக் உ நரம் பாண்மையினா லறன்மற 

த ப ய௩/வா, டன்னையெ?/ சங்கையினிற் கரிக்கன 
* ம ந் சு . os ப * * > ‘ wy) Bag Burt; brit gi OvopF as, Horror sy. Gy சினங் 

சு கட்டி ௩ ரச ச * . 

Dar வி புயிர்கள்பல வெரிட்சானங்கச யம்பாவ, மன்னி 

புற வமொழிச நு பிஉரமனையி னலயஙகவா்ர்து. மயங்கி 
ஆ, 

23) vow « 
(a ட) 

Dea? நிவாப்பி ன் மன்மிட/ கு b bl 1/றசமாடி வ குளியயக் 

at dt Dir, Do Par ந்து சிறர்பிடை புரிம்கனிட்ட 

சியம் ந்த மதுநாமாந து oh it) tn Thy ௪௮ வி 5 து பல்லா 

(ம மரங்கவர்ரது சிக்களுய்க். இரிட)கசானாங்கு, Oa sp 

பயெைன்மையனருளாரம் பிடர்பிடிம் தார் வினையும் ஈவெரு 

ந மாண பயம்மா, (௧௪) 

“இருந்கோவன் மாரகாம் நடைந்தாண்டு மெறிந்இிருக்க 

செயிர்திர் மாண்ட, கருத்தாக நவழுனிவர் சணம்புகூக் 

தி பணிக்திறைய௫ிம் கணிவாரலென்றன், பொருப்பான் 

பவம்சதொலையு ெறிபமக்கூப் புகலுமெனப் போம்றவன் 

ஹர், விரித்தகொது மறைமூறையி னறக் 2சர்க்தங். குய்தியி 

Spr als அ, சாலவார், (கடு) 

கொலைகள | fe சாமம் பொய்யென்னும் பஞ்சபாதககி 
தகொண்டோரு, ம மலியு “மு அல்குறைக் குச வோர்க்சகிடை 

3m yh ரிட்தவரு மடி வில் பாவத், 6% D7 gop தீமனியப் 
ழ்தீரங் Sal aro சிவலிங்க சருசசிக்தே௪த, தொலை 
யுமிது By F WUD T & BB) லிண்டி. coreg iy waiter Quss gi 

* op gigmp=Curbe 
 



௬0 இருக்கோவறூர்ப் புராணம், 
( t 

முனிவசரு ணெறிவழியே இருக்கோவுல் வீரட்ட 

முதையிலாரா, தனைபுரிந்து தம்பெயராம் கண்ணுவேசா 

னெனச் சங்கரனைத்தாபித், இனிதிலிங்க மூர்த்தியை யர்ச 
சனை புரிக்தான் சிலகால மியல்பின்பின்னர்க், கனிவினஞெ BD 

ச - க . ச ச ௩ ம 

மெம்மிறைவ னங்கெழுக்அுகருணைசெயக்கவின்ரானன்றே, 

சிவபாத்து விரட். மணிகண்டன் ad na more Gs 

பிர் தீர்ந்திண்டு, தவமடைச் து (lpomar@pui) CVO oi,10 

| /ரிம்தவினைர் 2சகரநீதிப், பவமகற்து மெய்ஞ்ஞானப் 

*பாராவாரக்ரபைைந்து பணிவாய் மீண், வவிரோனிடட் 
. ச ரு கி Gr ௦ க ச ச ச . 

BM hiB lB ov T 63) MOLD My of IT RIM b Pool கணா வல! ௩) 

காமால், (2) 

வேறு, 

சூசுனிவ் வண்ணம் பலமுறை வழச்ச௮ு மொழுது 

காதல்சர் கருத்தொமி [PFSOM 'p WO TS 

இதி லாக்கர கமலங்கள் குவியமெய் சிலிரத 
7 ச vf) 3 இ . ச ‘ வாத மங்களி யோ மூமிக வவ னுவக் சான, (7௯: 

2வனி லாதவன் ஈடச*/_. மெப்யெலாங் ௧௫ 

வரல் ளாவிய மெம்பொழின் மரிடமண் வாவி 

யான திம்புனம் த்தன வாவலிற் சோவர் 

கான வேணியன கருணையய கைய ம நுண்டான். (20) 

சனிச்து மாபதி கரைபின்னும் வீனவவம் மூனிவன் 

அனங்க சித்தரக் காவ ழம் பாவ மகறறி 

பற்னைக வொன்னகஉர மரகுக் தெய் வின் ரர் ப மன்னி 

வனை*,த வின் /2ம கருங்கை CSE domo வழுத்தும். (௨௩) 

ஆக்கு ,பின்பமுஞ் செல்வழு மாங்கஃ தான்,நு 
பாக்கு தற்கரும் பாவமும் போக்குமெய் வியப்ப।£ 
தெக்கு மிக்கதை ௪ீர்சள கூபர வென்றே 
சூக்கு மப்பொரு ளாணர்்ஈதருள் சூமலுஞ் சொல்வான். () 

கண்ணுவச்சநக்க முற்றிற்று, HY oes, னை ்் 
6ச்சாகரம்--சசரமெனக் குறுபது, ர்பாராவாரம் தனா, 

ule



டன 

சிவமயம், 

- தெப்வீகராஜன் உற்பவச்சருக்கம். 

et ல] வறுவை$ வைய யய 

% பூக்கொன்றை மதிகதியும் புனைசடைசே்திருமுடியும் 

பொருவின்மூன்௮, கோக்குஞ்செம் பவளவிதழ்ச் அமு. 

pia திசழ்மூகமு கொய்தினஞசு, தேக்கின்ற மணிமிட௮ 
மான்மழுசேர் திருக்கரமுஞ செழும்புலித்தோ, லார்கள் 2 

விடையுஞசே வடியுமுனி புளச்தெழுதி யழவதாஞன், 

இந்திரனே மு,கலான கடவுளா யிடர்புகுத்தி யெரி 
யிற்வி, யாதகன்போ , ஓயிர்வவ்வி கிருதியமர் தொலைத் 

தலைகூர் வருணனாழிச், செதுவினைச் கனிகலக்கிச் சதாகதி 
போற் திரிந்துகிதி செல்பங்கொண்டு, புர்தியிடை மீச 

BETS சினங்கொளுத்து மோரவுணன் பொருவிலாதான்; 

சடுங்கால கேயர்குலத் ஐதஇித்தமறத் இறலான கறுத்த 

கெஞ்ச, னடுங்காளவிடமனையசூரியசக்கரனென் ares ay fon 

யன்னான், கொடுங்காமக் குடும்பிசுதன் தனைவேண்ட வஃ 

தடையும் குணத்தினாலே, நெடுங்கால௩் தவம்புரிர்தான் 
கமலயோனியைக் கருதிகில த்தினன்தே. (௩) 

இவணியற்று மரியதவச்தனை-- நு. சலிமஇழ்ச் சய லுமிசை 

மீரதோடுக், ,. கவினெ௫னெ மிவர்ர்தடைஈ்சா னவ்வமைஇ 
கடிதெழுக்து-கழலித்ராழ்க்து, புவனமெலாம் படைச்தக்., 

க்கும் பிதாமகாம் பெருமவெனப் போற்றவிண்டுள், சங்க 
டூது ம௫ழ்க்தனமில் இனியுனக்கு வரமே சாதகன் 

மூன். 

  

% தைவீகன் என்பது தெய்வீசன் என மருவிய அ. opel , 

 



௬௨. அிருக்கோவலூர்ப் புராணம், 

போசனுனா சென்னிடனைந் தச னிவைபுகலுப 
பொருவிலாத, வேதமொழித் இசைமுகனே' வியனடல்க 
ரிருமகலை வேண்டுமென்ன, வாதரவி னவவசுரற் கவ்வ 
மே யனுக்கரச் தடைவவோர்ந்து, தாதுகமழ் மார்போம் 
சொற்றிடு மனைவிக் இருபுதல்வர் சாராசொன் து. (டு 

% அ௮ர்சவனச் இரவுணர் சன்னியர்கண் மிருகண்டனடி 
யைப்போற்றி, யிருபுதல்வா தங்களுக்குண்டாம் பற பெற 
இிருக்கின்ரா ரெழிலன்னாராச, சரசமுட னீமணந்து குறி 
தீதபடி. மைக்தாசுகஞ சாவாயென்ற, பிரசமல ரவனுவா 
தீது ச் தன்னுலகிற் பெட்புடனே போயினானால், (௬) 

* வஞ்எனைகோ வகையென்னு மேற்குறிக்ச கன்னியா 
பாலி வதுவைமீவண்டி௰், கஞ்ரனுை் க்சவை புரைச்சரசுரிய 

* ௬ * * a உ டக * * ௪க்கர னிடத்திற் காகன்மீறி, விஞ்சுமலர்க் குழன்மாதா 
கடிமுறையிற் சேோக்கிடவு Ball’ நெஞ்சன், பருர.மலர்க் 
கணைகனச்கே யிலக்காகிச் சுர,சவலை படிக்திட்டானே, (7) 

* இம்மாத ரிருவர்கண்முன் சிறுபருவ விளையாட்டி, 
லிருஈ்தவஞ்செய், செம்மாண்பு சேருமிரு கண்டுமுனி பூவ 
னத்தைச் சிமைப்பவக்கா, னன்மாதவன் பூசைக்கலரெடுக்க 
விரைவின் வனாஈண்ணும் வேதச், சொன்மாண்பு சேர்பிரம 
சாரி யிருவருங்கண்டு துணுக்கமெய்தி, (௮) 

% வேறுவனஞ் சென்றவர்கண் மலரெடுத்து dU CB (Up sir 
னேவி மலன் பூசை, கூறுமுனி முடி.ச்திடவும், பின்வக்ச 
டேர்முகங் கொதித்து கோககி, மா௮படுஞ் செயலுணாக் 
து கீவி,ரச்சவரக்கியரக்கே மைக்கரா௫ி, வேறுபடச் கடவி 
மான் அுனாத்கனன்கா வனைவேன்றோன் மெய்ப்பிதாவே, : 

* ௮ச்சாபங் கேட்டலுமெய் நடுங்கிமுனி யடி.முடிக்கொ 
ண் டைய யாக்க, ஸிச்சாபர் தணர்தடைய வ௱ள்சகவென



தெய்விகராஜன் உற்பவச்௪ழுக்கம், ௬௧. 

விமயவண்ண,ஓுமையாள் பாகன், மெய்ச்சாபக் தரப்புவி 

யில் வேதியிடை பசும்புரவி மிசையே வெற்றிக், கைச் 
சாபக் துடன்றோன்றும் வீரனே நுமர்கள்வினை கடத்த 
மென்ரான். (௧௦: 

௮ஈசவுரா கேட்குமிரு பிரமசாரிய ரிறாடியடி யைக் 
தாழ்ஈது, சிந்தைகொர்து--விபினமடைந்தருக்தவத்தா ஓ 
டலைவிடக் % இரணம் வென்றி, மந்தரகே்புயச்சகவுணன் ம 

னைவியர்கள்வரஞசனைகோவதையென்பார்சம், முக்தியிடைக் 

கீருவுருப்பெற் மீரைக்தா வுறுமதிக 4 ளோவுங்காலை, (௧௧) 

மலரவன் முன் சொழ்படிக்குச் சூரிய சக்கரன் மனை 
யார் வயிம்றினின்று, விலகொளி சேரிரு மதல் யுலகட 

ருஞ்சண்ட மாருதமு "மிள்னன், மலிபொறி யூழிச் தீய 

ருவின 'போலங்குதித்தார் மதிபோழக்கன்ன, வலகஇில்சுடர் 
மழுங்கு ஈகைமறலியையு “தேயிர்கவருமடலினீரார், (௧௨) 

அன்னவர்கள் பெறுசாமங் காரண்டன் வல் லூரனாகு 

மன்னார், மன்னுணா்வி னிளம்பால வயஇலே மலரவனை 

வகதித்தேத்தித், துன்னரிய பெருக் தவத்தைப் றுரிச்சா 

ரங்கவர் திறமை சொல்லழ் பாத்றோ, முூன்னிலமும் பொ 
ன்னிலமுக் தக்கிலமாம் படிமல்கு முறையினாரே, (௧௩) 

% பதங்தன்வெய் ரெணத்தாலுருப்பமலிமுதிர்வேனில்பட்ச் 

களில், விதஙகொள்பஞ்சாக் கனியிடத்துஞ் தளத் 
தா அழிர்வீங்வும் வியன்கார் காலச், திதம்புகா  வழாதிடச் 

அ, மிருந்துலாந்த சருகருந்தி ஈன்டு னேகா, மதம்படுமை௫ 

பொகதியடக்கி யுவசயனச் தரையாக வருக்இச்செய்தார். 

(௧௪) 
--விபீனம்-- வனம், % திரணம்-ன் மார் தஏம்--ஜ்ழி ly tie 

% பதங்கன்-- சூரியன். 4-அழாறு-- நிறைபுள்ல், 

 



௬௫ இருக்கோவறூர்ப் புராணம்,” 

வருக்திகின்று செயற்கரிய 'வலியதீவ்ந தனைப்புரி ந்து 

மலரோன் தன்னை, யிருந்துயரர் தவிர்ச்தருளக் கலைஞான 

ததிருமமளோ டெ௫ினக் தேடப், பொருக்தியருள் வாயெ 

ன்றே யுன்னுதீது மவ்வமைதி பொருவிலாத, வருக்கவஞ் 

டச்ய் மாட்சிமையார்க் கருளுமவா வுடனடைக்தா னலரின் 

அகத்திலுறு தியானத்தின் முறைமூன்ன ரினிதடை. 
நீத வயனைக்கண்டு, மிகுத்த மகிழக் கடலாடி. மலரடியில் 

விழுந்து விழுந் இறைஞ யன்பாற், பகைத்ததுயாக் ௪னா 

மெல்லாம் படந்தரிக்குந் தவக்கதிழமைப் பாலர் Cage, 

கொகுத்துரைக்கு முபநிடசப் Quin ext Bum O maa 

யனைத் துஇக்கலுறரர், (௧௬) 

உருத்திரமா சுவரிரூவர் பூவாமுன் னென்செட்வா ரெ 
ன்னவுன்னித், 1தரித்திரிமி லுயிொல்லாம் படைத்த்வர்கட் 

களிக்குமுதற் சதானந்தேச, வருத்தமுறீ யடைந்தவலா 

ப் புசக்தருள வாங்கடையும் வாணி கேள்வ, கருத்திருக 

ச படிமுடி.க்குங்கருணை*வரு ணாலயமேகமலக்சேவே. ௧௪ 

எனவிவர்க டுதித்ததுதிக் கயனுவாது நீர்வேண்டி ம் 

றென்கொ லென்ன, வனையவருஈ தாழ்ந்திறைஞ்சிக் கந்த 

ரவ ரியக்கர்சித்த ரமார்வென்றி, மனிதர் பலர் இன்னரா 

இம் புருடர்சா ரணரவுணர் மற்றையோனி, தனிலுடையா 

செவா£லுக் *தபுவாதவரம்பெருகத்தருகவின்னும், (கி 

இகலுறகன் வெற்று பல வாயுததது மழியாத வசமு 
மெங்கட், ககமகிழ வருள்கவென வவ்வரமே யயன்பாலித் 

தகன்றான் பின்னர்ச், சகமுழுது் துயர்கூர வருக்.தூம 
  

3 தீரித்திரி--பூமி, * வருணாலயம் சமுத்திரம், 4தபுவாத- 

கெடாத,



தெய்வீகராஜன் 'உற்பவச்ச ரும்கம், ௭டு 

ஆதுவெனச் தாழ்விலாது, இகழ்வரத்தாற் காரண்ட வல் 
லரர் கொடியதிறற் செயலிற்புக்கார். (௧௯) 

பிரமகிட்டை யகத்சரையுஞ் சாக்தரையுரஈ் *தார்தரை 
யும் பெரிது வேள்வி, புரியுமுதல் வருணமையும் பொடி 
யாக்கி மகஞ்சூறை புரிக்துமாகச், HoT Kurs apse Sen 
பு5 தடிந்துதுணைத் தயித்தியராச் ஞழ்ந்து பொல்லா; 
வெரியவுண ரிவ்வண்ண மூவுலகுங் கடுங்குறும்பே பியத்றி 

நின்முர். (௨௦) 
வேறு, 

காரண்டனும் வல்லூரனு மிவ்வாறு கறுத்துப் 

பாரண்ட கடுங்கும்படி. புரியப்படர் துயரங் 

கூரண்டர்தி ரண்டங்கொ*ர குழுவாக யடைந்தார் 
பேரண்டம ஸிக்கும்பிர மன்பரற்சரண் பெறவே, (௨௧) 

சர்ணுய்மல ரயனைப்பெரு௩் தருகீழலில் வாழுஞ் 
சுரர் நாயகன் முதலோர்பலர் g Bao weipsCs 
வெருவேலென வருணான்முகன் வரலாறது வினவி 
ய ரணாயிமை யவர்தங்களுக் காமோருரை யறைவான், (௨௨) 

ஃபன்னாட்படுர் சவமாற்றிடும் பண்பாலவர் தம்பா 

லென்னாம்பல வர௩தக்தஇடு மியல்பாற் கொ௮ மியல்பா 
அன்னாவகை யான்வேறிஸிபுன்னாவகை சென்று 

முன்னாண்முறை போன்முன்னவன் முன்னேயிது மொழி 
Coury. (2... ) 

அ£ளங்கொன%வாதித்தாக டொகுதித்திர ளோடும் 

.உவிளங்கோதிமன் கைலாயம தஇிடைமேவினன் வல்லைக் 
rece 
  

* தார்தா.தவஞ்செய்வசா அண்டாகுர் துன்பத்தைச் சப் 
பவர்களாகய முனியர்கள். 

6 ஆதித்தர்கள்.-சேகர்சள், [௮இதியின் பூச்இரர்.]



௬௭ இருக்கோவலூர்ப் புசாணம், 

களங்கூர்கெழு மணிமேனிய னொடும்போரிகல் கருது 
தளங்காவலி யசுரேோசனாச் சாய்க்குந்திறஞ் சமைந்தே, ௨௪ 

வேறு. 

அக்கைலை வங்கமலை யாச லாலோ வரனணிந்தபொடி. 

யினிற மவிர்தலாலோ, செக்கர்புனை யவன்சடிலஞ் சே 

ர்ர்து சேணிம்' பிகழ்மதியி னிலவுலவிச் செறிக்தசாலோ, 

முக்கணுடை. யவன்முழுத்தசரத்தி போல மூதண்ட, கடா 

கமெலாம் வெளுத்த காணாட், புக்கும்வலி யுளகணங்க 
ணெறிதோன்றுது புராரிதிரு வருளன்மேற் புகுக்தன் ௯.௨ 

ச்சே. (உடு) 
: இனையமலை தனினப்பணிரவி யாதி யிருஞ்சுடர்கடா ணொ 

ளியுமொப்பி லெழில்சே ருசி, கணினிலைகொள் காப்புட 

வை காப்புக்கொண்டு தகமமுலா மணிக்கற்றை தரித்தகோ 

யி, னினைவினுக்கு நிண்ணயித்த *லிலதாய்தீ தாமே, நிகழ்க 

தபல சுற்மநடு நின்திலங்குர், அணிவினைமா சகன்றிய௩ரு 

ங் கொள்ளத்தாமே சூழ்க்சமைந்த ஈவமணியின் றொகை 
சேர் மாடம், (௨௬) 

அ௮ன்னமணி மண்டபத்து ளமைந்த சாம்பு ஈதபிட. 

மிரசிசம்போ லவிர்ந்த வந்த, மன்னுமரி யாகனத்தி லிரு 

௩.௪ வெம்மான்வனைந்தவிறற்கஞ்சுகமங் தியானைதகதோலோ, 

பொன்னவிர்பஞ் சானனத்தின்;வடமோ வென்னப், பொலி 
நீதனவாங் காரன்பாங்கர்ப் பொருந்துதீதின், மின்னிடை 

யாண் மலைமகளோ வாணிதானோ வேணியு௮' புனன்மா 

அ, ம்ருளோ போலும், (௨௭) 

வெண்புனல்போன் மலிகைலைத் தடத்திற் ரூஅவிரி6 

த சயி ரவநீல மிரண்டுமாங்கோர், தண்பொலியு ஞாலத் 

இ லமருக்தேரத்தந்கனைப்போதுக்தழனிறத்துி சடந்தொ 

டன்னால், விண்புலங்கண் டளவுமக மேருக்கோலி வில்லாக



தெய்வ கரரிஜன். உற்பவச்சருக்கம், ee 

வளைத்தவனுமீனோக்கான், மண்புலமே முதலான வண்ட 

மெல்லா முயிர்த்தவளுங் கைலைதனில் வஇந்ததம்மா, ௨௮ 

நுவலரிய காட்டியொடும் பொலிந்து சிற்ப நுனித்து 

அனித் தறிமயனானுவலற்கெட்டாக், கவின்மலியம் மண்ட 
பத்துண் மலங்க டீர் த்த கணத்தொகுதி புபைசூழக் , கை 
லைக்காவல், விவிதமணி மெளலிகந்தி %சாச்யோச்ச ் வியன் 
கொளழ கொழுகவுமை சதிதனாகத், ZARA Gb sere Out 

Aus susGertsé Oars stepiada ணவ்வமைதி யம 

ரப் சார்ந்தார். (௨௯) 

உம்பர்புகுக் கணிவாயி லாளர்க் கோச வுற்றவர லாதி 

னையங் கவர்களோடி,, யெம்பெருமாற் கறிவிப்ப. வருணி 

றைந்த வெர்தைவர விடுதவென் விமைப்பினெய்த, யம்ப 

ரரை விடவேகி யன்பி னாலே யருஞ்சூறை கொளுமஈபேர் 
லயன்முன் ணனோகள், வம்பவிழும் தருமலர்க்கண் மழையி 

ற் ஒிபய்து வள்ளலடிக் கமலமதின் வணங்கனாரோ, (௩௦) 

வேறு, 
அடியொழி மரமென முறைமுறை தொழுதா ரழுது 

ள முருகினர் விழிதுளி கொளமா, ஓடல்புள கெழவினை 
பு.௮.துய ரலைகூ ௬ததிகள் சுவறிட மகிழுத தஇயிஞர், ஈடமது 

மருவினர் காமுயர் சரமே னகைமுகிம் சலசம தெனஈணு 

இனெர்தி, விடநுக ரிறையுறு துதிபலமொழிவார் விதிமு௪ 

லமசர்கள் கணமினி துறவே, (௩௧) 

+ பிரணயூர் வினைகெட மலிதிரு வருளே பிசசம தென் 
வடி. warty மலரே, யிருள்படு மிதயம திருள்கெடு மொ 
ளியே யிமவரை மகண்முலை புணர்மணி மலையே, மருமல் 
'ரடுகணை மதனுதுமனலே வழிபடு மதலைதன் லுயிர்பரி யச 

ணே, இருமலி கைலையி னிலையெழுசுடரே சிவசிவ ஹர 
ஹச சிவசிவ சிவனே. ; (௬௨) 

 ர்பிசணயர் -- அன்புள்ளோர், % சாதி-- பிரம்பு, 
 



Tir cD இருக்கோவலூர்ப் பு சாணம், 

pods gros amass சரணாமருவலர் புர 

Onf QupGadp smaur, wBue robe vagy 
மதிவே யருமறை முடிவினி னடமிடு பரமே, நகெறியுல 
கருள்புரி பழிவிலெண் குணனே கிருமல வொளிகண் மூ 

ன் ஐருளுமுக் கணனே, தெறு $மிர ௪தமலை வசிமணி மல் 
யே சிவசிவ ஹரஹர சிவசிவ சிவனே. (௨௩) 

வழிவழி யெமர்களை யடிமைகொ ளிறையே 'வலிதெ 

ளி துளதில தெனநிறை நிழையே, யழிவற நிலைபடு முழு 

முத லரசே யகிலமு மிடனுடை கருகருவெளியே, பிழை 
யற வெமையினி கினதருள் புரிவாய் பிறிதொரு துணை 

கெறி யதிகில மமுதே, செழுமதி முடிபனை கைலையி லு 
ஹைவோய் சிவசிவ ஹரஹர சிவசிவசிவனே, (௩௪) 

இவ்வண மிமையவர் து.தகொடு பணிய விழையவ 

னருஞட னவரோடு மொழிவான் செவ்விதி னுமர்குறற 

தவிர்படும்லகையைச்செப்புவ மெனவயன் முதலியவிபுத, 

ரவ்விய மறுமன துடனர னடியிலகமிக மகிழ்வுடன் முறை 
முறை :கொழுதே, தெவ்வர்கள் கெடும் வகை யெவ்வகை 

யாமோ தெரித்தகரு ளெனவிறை கெரித்டெ லானான். ௩௫ 

% கமலநீ யருள்சுதர் களிலொரு பிருகுக் கதிமுனி யூத 

வியகவிதரு சுதனாம், விமலம நுள $பிரசுரனரும் விஞ்சை 

விதங்களு மறிந்தசு ரர்க்கினிதாக, வமலமி ரொழில்பயிற் 

விமெஎமச் சனுமா யமைத்தஇிட வமைந்தவர்க் கானசொற்றி 

டவுக், சமருடன் குழுமி விண்ணவர்க்க௮டையூ௮ தரவிமமை 

யவசொதிர்2 தவர்களைச் சதித்காச், (௩௬) 

  

$இசசதமலை--கைலரசமலை. [இரசதம்--வெள்ளி.] 6பீரசுரன்-- 
கூசின



தெய்விகராஜன் உற்பவச்சருக்கம், ௬௯ 

* தானவா் குஃஞ்சர ரான்மெலி வடைச்தே தபனன் 

முன் னிருளென வொடுங்கவும் வெள்ளி, வானவ ஸநிந்தி 
ரங் கியமீனச்துடனே மாயையென் றுரையெழில்வனிகை 

ய டனக்கு, மீனகே தனன்கலை முதலிய மாயாவீச்சைகள் 
பயிநீறுவிக் திச்சையின்படியே, கானகங் தவம்புரி காப 

(மனிபாற்கவருதிமருடடிமெய்க் கலவியையெனிருன். ௩௭௪ 

* காசிபன் மனைவெள்ளி கழறிய படியே கலந்துசூசனை 

மூதற் காதலாப்பெற்றா, டே.சிம னுரையிலப் புதல்வர்க 
ிஇம்பை செய்வது தேர்ந்தெவர் செல்வமுங்கொண்டே 

காய் னத் துடன்பல கடும்வினை புரியக் ககனமோ டவனி 

யுங் கலங்கிரினறுரைப்ப, மாசறு தவபிரு கந்தண னிரங்கி 

மகன்மகன் சூட்சியென் றவன்றனை மதியா, ௩.௮) 

: உனள்னலும் பார்க்கவன் பிருஞூமுன் னடைவுற் ரொ 

ள்ளிய ரர. பணிக்தெதுர: நிற்ப, வன்னவன் றனையுறுத் 

துனுக் திடையூ தமைவுற வசுரருக் கருவினை யாமா, 

லென்னலும் புகருமுன் னியமித்த படியே யியற்தின னெ 

னவிது மாந்துரை செய்தான், சொன்னவர் சொன்முனி 

கேட்ளெங் கொதித்துச் சுக்கிரன் விதாப்புறச சொல்லுவ 

னம்மா, (௩௯) 

* சவஞ்செறி வேதியர் குலத்துநி யுதித்துஞ் சார்சம 

துடையாற் கோளெனக் கதித்தும், பவ௫ செறி *சானவா 

குலம்வலி பெறவே பண்ணவா முதலினோர் செயுகன்மை 

யறவே, புஅஞ்செயும் வினைசெயப் புகுந்தனை புனக்கியா 

en go pa oad 'லுரைமறுத் தவமதிப் புரைத்தாய், கவஞ்செ 

றிந் இடுமுன்றன் ,வழியிலன் னவர்கண இத்திடு வான 

pn Dus Derr gp. (௪௦) சீ 

அலல் வெம் பவம்பசுத் தோல்கொண்ட புலிபோ 
லமர்ந்துபன்னாட்புரிர்தாயந்தப் பவத்தா, லிலகுமெய்யெ



௭௦ இருக்கோவலூர்ப் புராண்ம், 

ஸிகெடக் %கார்ப்பட ரடைவா யென்ற்ன்ர of MG முகத்தவ 

ன் மதலை, சலமுடன் ரூதைசொம் புகரவன் கேட்டுச் கள 

ர்க்துள ஈடுங்கிழுன் ரூழ்ந்இிவை சாற்.று, முலகினிற் per 
வுரு மாயவ னெடுக்க வுனாத்திடு மடிகளுக் கியானொரு 
பொருட்டோ, (௪௧) 

ஃ எீன்றுபல ௮ரையெடுத் இரைத்கசல் லியனை யிதை 

யமன் புறச் கழி Quip bs மாருத, துன்றிய மூககுகன் 

மருன்றிய சளுராைத் தொலைதக்திடக் காலுளைச் சுளித்இடு 
மதற்பின், மின்றிகம் வரகதி படிந்துசெவ்வலை விருப் 

பொடு தலம்புரிச்சவ னருளாலே, யுன் உன்மெய்வினைகெ... 
வொள்ளிய னாவா யுரைத்தவர் கெடுவிக்கு மொருசுகன் 

Qu gains, (௪௨) 

* அஞ்சலை மெனப் பிருகறைக்நிடப் புகருமவீணிரி் ௪ 
றைதுயரடைக் இருந்தனனாற், கஞ்சநும்மிருக் துயர் செட 

வுமுன் OTOH கககனுமாயை தன் மைந்தர்கள் செயுமா 

ல், விஞ்சைவெம் போ.ரறிக்திவ ளவுமிமையோர் மேவுறக் 
 கொளுத் இனன் வெள்ளியென் [றெள்ளி, வெஞ்சினங்கொ 

ண்டுமோர் சாபந்தந்திலன்முன் மெய்ப்பிரு குனரைதுயர் 

மேவினனென்றே, (௪௩) 

% காசிபன் சுகர்வலிகெடப் புரிந்செவரும் கைதொழ வி 

ரூர்தனன் கட.ம்பனு மசுரர், தேடிகனாகிய புகரஃததிந்து 

செப்பியகாலமீ $தொப்பியதென்றே, காசியி ஏடைந்துு 
காகினியாடிக் கந்தனை காடொறும் வந்தனைபுரிர்தே, மாச 

௮௩ தவஞ்சுரரா பிரவாண்டு வதிந்தினி திருக்தனன் wp 

உவை கேண்மோ, (௪௪) 

  

26 காரீப்படர--மேகரோசம், 1 எள்ளி--இகழ்ச்த. 

ஒப்பியது -பொருர் தியது. /உளவிழைவினை--உள்ளவிருப்பத்ைச.



தெய்விகராஜன் உற்பவச்சருக்கம் எக் 
௪ 

ஃ வெள்ளிசெய்த்வத்தினை யதிக்தஈங் குமரன் விருட் 

பொடு மயிற்பரிமிசைத் தெய்வயானை, வள்ளியோ Grape 
தவன் தவத்தின்முன் னணுகமக்திரியறிர்தெழுச்், ச வனி. 
வணங்கி, யொள்ளியவ யிற்கரவள் ளலைத்துதிக்க வுகக்செ 

ஹிற்சேயும் புன்னகை கொடுவிருப்பை, விள்ளுக சருது 
மென் றறைக்திடச் சுங்கன்மெய் புளகெழ /வுளவிழை, வி 
னைவிரிப்பான், ப (௪௫) 

வேறு, 

& ஐயனே யெனைமுந்கதை காளரக் கர்க்கமைச்சளாய் விதி 

தீதிடும் வகையாலே, வெய்யசானவர்க் காசிய வினையம் வி 

ளம்பினே னன்தி மெய்யறியேனோே, மையுலாவிய மனத்து 

மானுடர் போல் வருகதுகிள்றதோர் பெருந்தூயா்வாட்டி த் 

துய்யமெய் யெனக்கருளிவல் லசுரச் தொடக்ககற்றெனச் 

துணையடி. தொழுதான், (௪௭) 

ஃ தூட்டசாகிய கிசிசர ரொடுங்குஞ் சூட்சிமுற்றுமவுனை 

நியமித்து, மிட்டமாயவர் குலவிர்க்திக்கிகைய மெண்ணி 

ச் செய்தனை யியல்பலாசகனா், கட்டமெய்யினி லெய்தி 

புமின்னுங் கருணைகொண் டொர்சொழ் கரக்தனையவர்க, 

ண்ட்டமெய்துரு வகையதுசுரர்க்கர் நாளமைந்தவா மெ 

னச்சொலி ஈகைத்தே, (௪௭) 

தொழுுகர்க் கறுமுகன் சொலுமிவணீதோ மிலோர் 
ம௯மியற்றுதி யதனிர், பழுதிலோர்சுதன் வரும்பிருகு 

முன் சொற்படி -செய்விக்கு மெய்படாதயர் கெடநீ, 

வழுவி லொள்ளிய னாகிமுன் போலவானவர்க்கு மாற்றல் 

ர்ச ளாய்வருவோர்க், கொழுகுவாயுண்மைச் தீபம்போலெ 

ன்றே யுரைத்தச்சென்றன னுடம்பிச. முருகன், (௪௮)



௭௨ திருக்கோவலூர்ப் புராணம், 

* மின்பகாவிலான் பிதாமகன் நன்பால் பெட்புட ன 

டைக் துரைத்திட வவனு, மன்புகொண்டுகாசிப்பதியடை 
ந்தே யருமகக்கிரு துஞற்றிட வதனின், முன்பு கும்பசம் 
பவனுமிவ்வாருய் முளைத்தனன் கொலோவெனக்கண்டோ 

ர௬ுரைப்ப, வின்புமீக்கொளோர் சுதனும் வந்மிதழுந் தானி 
ர விசும்பவனிய மெங்குங் களிப்ப. (௪௯) 

* கண்டு காப்பிய னானந்தக் கடற்குக்கறராயைக் கண் 

லனா யிருகரத்திற், கொண்டெடுக்து மாரபணைத்து மோ 

நதுச்சி ஈகுமரன் றந்த டென்குமரனே யென்று, பண்டுடா 

டுச்ச வாரணமு தற்பயிற்மிப் பாவச பதம்பர சிடவிடுத் 

தான், எண்டொடுக்தி டாவிருக் தவமுஞற்று மெழிற்குத 

ன் முனமெய்தினல் வேளே. (௫௦) 

* மைந்த சிறுவயஇினி லென்னை மனங்கொண்டி. 
யாவை மறந்தனையுன்போல், ௩௩ நலில் தவஞ்செய்? வருள 
ரோ வென்று: காயகன விம்மிடக்கேட்டுச், சுந்தரப்பக 

மெழுந்தவன் வணங்கித் துதித்துநிற்க முன்விதிக்கலை குட் 

Oa, கந்கனன்புடனோக்கி வேண்டுவகைக் கழற விகுவன் 

கட்டுரை யெனவே, (௫௧) 

x எந்தகாவினு முன்றனை நீங்கா இருக்துகற் றவமிய 

திட Maul, தர்செனக்குயிர்க்குயிர காங்குகனே சமய 

ம் தருளெனவு மையளித்த, மைச்தன்வெள்ளியின மைர 

தனைக்கருணை மாரியாட்டியே நினைமுன் யான்கவிக்கு ல், 

தந்தகாலு கோற்றிடு௩ கன்மையாலுஞ் சாரவெனபெயர் 
வேண்டிய தாலும், (௫௨; 

  

* குமரன்---சப்பிசமணியக்கடவுள். 1. ஆன்மாக்களுடைய ௮௫, 

ஞானத்சைச் செடுப்பவன், [கு-கு.ற்சிதம், மான் --செடுப்பவன். 
5, மரித்தல் இல்லாதவன், [கு--இல்லாமை, மரன்-இறப்பவன்,]



தெய்விகராஜன் உற்பவச்சருக்கம் வட 

& அககிரம்பிய வன்புட னெனைகீ யறைக்இடும் பெயரே 
யுனக்கணியாய்க், குகனென்றோ திடவென்று கம்பாலுக் 

குவலயத்தினுங்குலவுகவென்றே, யிகலுறுஞ் ஈசவாகனன் 
கூற விருந்தவக்குகமுூனிவ னாலுங்கண், முகசரோ ரக 

மலர்க்திடத் தெவ்வன்மொய்ம்பு நீச்கொள்ச் சுதனருள் 

குவனால், (௫௩) 
 இனையசன்மையினாற் கர்தன்பாலே யெய்இறங்கடுன் 

பிசை த்திடுமென்று, கனைமணங் கமழ்கொன்றை வேணிய 

ஆுவிற்றத்தாழ்க் து கேட்டயன் மூதற்புலவோர், தனி 

யகன்று ஈற்கைலையை யகன்று சூர்தடிஈ் தவன்றுன்னேம 

கூடக், தனையடைந்து வேடா டலைசூடிச் சாண்பக்கோர்க 

ளைச் சண்முகனோக௫, (௫௪) 
வேறு 

% அடைக்கலமாக நீரடைத பான்மையைகத் 
SOLU துரையுமென் ஐருளிற் சாற் மாலு 

மடற்படைச் சூமுகலள விமுனவர் 

கெடத்தொடு %முடம்பிடி ளெருங் கையனே, (௫௫) 

ஃ ஏறிய மயிற்பரி யிறைவரகான் மறை 

கூறிய பரற்குபதேசக் கூறிடு 

மாறுமா முகத்தல் லடி.யர் தீவினை 

நீறுசெய், வித்திடு நிமல சோதியே, (௫௬) 

உ எனப்பல அதியெடுத்தியம்பிப் பின்னரு 

மனைத்துல களித்திடும யனையாதியோர் 

மனித்துய ரளிக்கும் வல்லூர காரண்டர் 

ஒனத்தலைச் அரும்பெனச் இரிந்து அன்புற்றே. (௭) 
  

மயில், சைடு அதனையுடையது, 

26 உடம்பிடி “வேல், 
ச்



are 'இருச்சோவலூர்ப் புராணம், 

* கண்ணுதற் பானிடங் சழத.நுங சுனடா 
னண்ணுசதற் பதம ஞான கோன்புசே 
செண்ணுதற் கருங்குச முனிவனாலிட 
சொண்ணுதம் இன்தியே யுய்குவீ ரொன்ரான். (@ +) 

% இவ்வுரை கேட்டயா மையநின்பதஞ் 
செவ்விதா யடைக்கலஞ் சேர்ந்சனங் கொடுக் 

தெவ்வர்கள்கெடும் வகை சிர்தை செய்கென 

வவ்வவர் குறைசொலி யடிவணங்கினா. (டு௯) 

ஃ& மணங்கமழ் நீபமார் மாலைமார்பனும் 

வணங்கிய வயனுடன் வலாரியைக் குறித் 

* தணங்கியற் தகுவரை யழிவிப்பாம்வலைி 
யிணங்கிய மனத்துட னேகுமென்றனன். (௬௦) 

ஃ ற்தநல் லுரைசெவி யடையுமுன்னரே 
சிந்தின பகைடியனச் சிந்தை மீக்கொள 

வு&தின களிப்பொடு முந்திவகதவ 
னிந்தரன்முகற் சுரரிமைஞ்சியேஇனார், (௬௧) 

வேறு, 

 அன்னவ ரகன்றபின்ன ரறுமுகக் தடனேதோன்றி 
முூன்னவிர் சூரற்கொன்று முகுந்தனை யாதியோனா 
நன்னயத் துடன்புரநத ஈவிலருக் தன்மைபோல 

வுன்னின னகத்தி னோக்கு ஈகங்களி லுதையுங்கோவே, () 

% ஓர்ந்இந்த வாறு மென்பதுளங் கொடுமுருகன். பிள் 
னர்க், கூர்க்இடும் தவத்தின் மிக்க குகமுனி seen lot gC 5, 

  

* seus என்பது தற்பதம் என்ருயிற்.று, அதுஎன்னும் பதத்தான் 

உணர்த்தப்படும் கடவுள் என்பது இவ்விடத்து ௮ரீத்தமென்க, 

Sp SY CONE GGT Lids



தெய்வீசராஜன் உற்பவச்ச ௬க்கம், எடு 

யார்க்திடோர் மககிய்த்ற,ம் காமிடம் குறியாயென்னத், சே 
ர்ந்திடு முனிவன் செவ்வேள் சேவடி முடியிற்சூடி, (௬௩) 

% அடிகட்குத் தோன்றாதுண்டோ வதனையான் சொல் 
லற் பாற்றோ, படிகட்கு மண்டங்கட்கும் பரிவுள்ள தாயா 

ய்வர்த, பிடிகட்கு கடைபயிற்று மிமாசலப் Gary 46s, 

கடி.கட்குட் சிறந்த நின்கைக் கதிர்ச்சத்தி குமிக்குமென் 
முன். (௬௪) 

* குகமுனி யோதக்கேட்ட குழகனு மகிழ்க்தவ்வாறே 

யகமுனிக்கை வேலோச்சியருக் தவவிதுதரித்த ' 

விகமதின் மகமகத்தை பியற்றுஇ காமங்கெய்திப் 

புகழ்பெற முடிப்பாம் வேற்பின் பேகெனப் போக விட் 

டான், (௬௫) 

* விடைகொண்ட முனிதன்பாங்கரமேவு வோருடினெ 

(ICs, யடல்கொண்ட வையனேவு மயிழ்பினர் விடாது 

சென்றான், தடையொன் திலாதவ் வேலுஞ் சண்டமா 
ருதத்தோ டூழிசக், கடைகொண்ட கனலை யேய்ப்பச் சென் 

றதுகாலன் நிக்கில், (௬௬) 

வேறு. 

& குமரன் சையினின் றெழுந்து தென்றிசை தனைக்குமி 

த்துச், சமாவேல் விசும்பெழுஈ் தொளியுடன் செலுக்தகை 
மை, விமலபானு கழ்மேற் மிசைமேவற்குச்சலித்தே, யம 

லீமேரு நின்றழுட்து தெற்கடைதல் போலாகும். (௬௪) 

a of Carey Orgies கைமை யைக்கண்ட விண்ணோர் 

௬ ஹாறுமா மகன் குலிசமோ மாயவனொய்தி, னீ௮காண 

வே வாழியோ விதழிமா மதிய, மாஅதாங்கியோன் ரூல 
மோ வெனசனியயிர்த்தார், (௬௮)



௭௬ இிருக்கோவலூர்ப் புராஷூம, 

* ஓயாபின் செலக்காண்டலு மையூம் விட்டவராய், 

வெய்யசூர் தடி.ந்சவ னமர்குறைகளை விட்டக் 
கையுடம்பிடி. யேவினான் காண்கு துமென் றே 
செய்யவானவர் துதிச்சன ரதன்பினர்ச் சென்றார், (௬௯) 

Cai pr. 

உணுண்டங்க ணடுங்கப் பாதா ளத்தராவொடுங்க வொன் 

பான், கண்டங்கள் பிதிரவெண் ணக்கதியினைக் கடுத்துத 

தெவ்வைத், தண்டங்கள் செயவேன்மேவுந் தகையணர்ந்தி 

லரா யேதோ, ஃசண்டங்கணேோர்ந்தவென்றே யுலகுள்ளார் 

தவிட்புற்றாரால், (௪௦) 

பண்டுபோ லரவோடூதைபகைகொண்டுற்றதன கொலென் 

பார், மண்டிய சடலோ வூழி தீதிகொளேவென்பார் வள்ள; 
லுண்டவல் விடங்கொலென்பா ருடம்பிடியா மீதென்பார், 

கொண்டஙங் குமரன் பாதம் யாவருங்குநிமினென்பார், () 

* மயிலவனயி லென்றோர் சொல்வழங்கிடச் செவியிற் 

கேட்ட, குயிலன மொழியார்தத்தம் கொழுகஈரைக் கூவு 

இன்றார், .பயிலு௮மொளிபொருக்தப்பாக்சகாக தட்கையா 

லே, செயிரறு கண்புதைத்துத் தியங்கியே தேடித்தேடி () 

உ அ௮ன்னாரிற் சிலாஈங்கண்கட் கயிலொப்பா மெனவான் 
ஜோர்கள், சொன்னாரே யதனையிஇற் சோதிப்போ மென்று 

கோக்கின், முன்னாரும் விரலிடுக்கிற் பார்த்திட முகிழ்த்த 
காலை, மின்னாற்கண் ணொளிமழுங்கி வேல்காணார். வெள்தி 
விழ்ந்தார், (௪௩) 

* நன்மையாமடியார் மெய்யுணடுக்கமுங் களிப்புஈன 
மை, யின்மையாந் கொடியார் மெய்யுளி௮ மாப்பும் பய 
  

*சண்டம்-- இங்கு,



தெய்வீகராஜ்ன் உற்பவச்சருக்கம். ௭௭ 

ம முன்பின், ன்மையாம் படியளித்துச் சண்முகனெஃ 

கமென்றுஞ், செம்மையா ஈடு சாட்டின்கட் சேக்தனி௰ 

சோர் ததன்றே.' (ere) 

* உலகினி ௮ள்ளதிீர்த்தம் யாவும்வர தொருங்காயாட, 

வலகிலாப் பவங்களைக்து புனிதமா யடையச்செய்யுநு தொ 
லைவிலா மடிமைக்கெல்லை சொல்லொணுப் பினாகியாந்றி, 

னிலசெரளி பரப்பு மெஃகம் வரம்பினிலெய்திற்மம்மா,எடூ 

அளன்றிந்த வாறுசூ தனியம்பஃமக்்இரிகால் கேட்டு, நன் 
அுன்றென்று போற்றிகவையறு முனியேபெண்ணை, யெ 
ன்மதோர் ஈதிக்கம் மேன்மை யெய்திய வகையுமற்றை, 

யொன்றொழி யாம்னாயேற் குரையென வுளாக்குற்றான். 

* அதியைப்பணிவா னெண்ணிச் சனகர்கள் கயிலையண் 

ணி, யோர்தியுச் தரம்பெருதே யுட்புகத் தடுத்தநநர்தி, மீத 

க கேப்பத்தாற் பூமிமேவெனச் சபித்தார் கேட்ட, பூதகாய। 

னவ்வாறே போய்வரும் வகைபுகன்றான், (௭௭. 

& கயிலையிற் காவனீங்கிச்சனகர்சொற் கடத தவெமீமான் 

குயிலிய படியேகர்திர்கூவின்முன் கெளரிநோற்ற, சயிலப 

தடைந்தியாருஞ் சாரருக சவழுஞறறக், குயிலன மொழி 
யாளோடுகோவுகைச் திறையங்கெய்தி, (oo 

* ஈந்திதேவனை வியந்து ஈவிலருக்' தலைமைகலகெ, *௧ 
இகழ் கந்சைதன்னைச் கடுக்தவத் தழலடங்கச், சுந்த ரமுழ 

Ger Sg பினாகத்தாற் சொரியப்பொங்கி, வர்திடப்பெண் 
ணை யாற்றின் மென்கரை மாட்டேயுள்ள. (௪௯) 
  

மக். இிரிசால்--குபேரன் புதன், 1க.--பூமி, ௬ நீண்டதி, 
+ கழ்ஃடுர ம்,



oF by இருக்கோவலூர்ப் புராணம, 

*விக்தையா ளாவிமேவு மெய்ச் இருக்கோவ்லூரி, னாத 
கா சுரனைவாட்டி, யரிமுச லோர்க்கெஞ் ஞான்.௮ு, ஈந்தலில் 

பதமளிக்கு ஈமதிறை விரட்டேசன், சுந்தரி பெரியகாய 
கியினொடு துலங்குகின் ற, (௮0) 

* யொன்னவிரும் பரிம்பர்ப் பொருவிலா * நிகேதனத் 

இன், முன்னர்வர்டிறைஞ்சியங்கு நின்ற துமுருகன்வைவே, 

லன்னதன்பின்னர்வர்கமுனி வரண்டர்கடாங்கண், துன் 

னருள் வீரட்டேசன் ௮ுணையடி ஆ௫ித்துச்சூழ்கிதார்.(௮௧) 

* ௮ண்ணல் வேல் பெண்ணையாடி யாலயம் வலம்வ* 
துற்றுச், கண்ணொரு மூன்றோன்கோட்டமுன் % வேஇகுறி 

த்துக் காட்டிப், பெண்ணொரு, பாகத்தானைப் பணிந்து 

பெண்ணையைக் கடக், ஈண்ணியுத்தரத்தின் ஞாங்காக 

6குழகன்கை ஈண்ணிறழம்மா. (௮/௨) 

* வேல்காட்டு மிடத்தின் பாங்கராகம விஇிப்படிக்குச, 
சேல்காட்டுங் கண்ணிபாகச் செழுஞ்சுடர்தனைத்தாபித்து, 
மால்காட்டுஞ் சிந்தைஜர்ந்து மாதவர் வானேோருய்பச், சூல் 

கர்ட்ட்ரச் சு தனளிக்கக்குக முனியெண்ணஞ் கூழ்ந்தான்.() 

* மருக்கமழ் நீபமாலை வள்ளல்செற் கையாலோச்சு, 

முருக்கிளாவை வேனின்றகாரணத்துயர்வினாலே, திருக் 

கைவேறூரா மென்றஇம்பரிற் திரிந்து செய்மீ, இருக் 

கோவலூ ரொன்றெக்குஞ் செப்பிட கின்றதன்றே, (4) 

* ஈறிசோற்றகற் பின்கூறுங் கெளரிமாமலையை எல் 
லோர், ஈக்திமா மலையேயென்ப ஈளிர்கங்சை பினாகத்தா 
  

*சிசேதனம்--தேவர் கோயில், % வே.தி-வேள்வி செய்தத்காம் 
. இடம், 9குழசன்--குமரக்சடவுள்,



தெய்சிகராஜன் உறபவர்சருக்கம், ௪௯ 

லே, இந்திய 5தியிஞ௫ யெனக்கங்கை யெளச்9/வேகச், 
துஈதுகாசணத்தால் வேச வதியென வனாப்பகாமம், () 

வேறு, 

பின்னரஈ சணனான மாதவப் பெருமையாதயர் குக 
‘ped, மன்னுமைந்தனை வேண்டியே யருண் மருவுமாதிரு 

க கோவலூர்ப், பன்னுசெஞ்சடை யாளை Core Butera 

மொண்ஹு பதிட்டைசெய், தின்னறீர் கருனைக்கு சேசுரனெ 
ன்னுநாம மியற்றியே, (௮௬) 

DSTO Gg கரமலர்களான்மறை மக்திரப் படி.பூசனை 

திகழவிமை பொழுதிறைவ னங்கெழி லிடபமீதி லெழுக் 
தன, னக௪சரோ ருகமலர மாமுனி யடி. பணிர்தி ய.நுதிகளா 

ற், புகல்வந்த கவதைசெ! யெர்தையு மகம௫ழ்க் இவை புக 
லுவானி, (௮௪) 

இனியா*சர்ததி காமவேள்வி யியற்.ஐுவாயதி னஎடலெ 
ழில், வனையுஈமர் கணமகிழு மிமவிழையவனு மொருதிரு 
மைக்தனாய்க, கனிவின்வருமென வுரைசெய் வரமது கடி. 
களிததொருகணமதிழ், சனனமரண மதிரியவேயிபர் (காப 

TS Beno Flt Sores. (௮௮) 

பூதகண மிருபாலு மிடைபடப் பொருவிலுமையொடு 

மிறையுவன், நீதில்வா மஷிதருளி மழைபொழு தடிபணி 
நது செழுந்தவ, வூதியம் பெறுகுகலு மகிழ்சுத காமரு 
தையு ஞற்ஷினான், கோதினெறி படர்பிருகு வாதிமுனிக் 

குழாம்புடை சூழவே, (௮௯) 

% அந்தவேளையிம் குகமுனிப் பெயரக்தகன் றனகர் 
தனிற், கந்தவேளை கினைத்தலு மஃஇனையகிக் தொருகண 

#658 சாமவேள்வி--புத்ரசாமேஷ்டி. [சாபம் சிகவிங்கம், 
 



w0 இருக்கோவதூரப் பு.சாணம, 

28, னெந்தவேளையி னடியரெங்ங னினைப்பிரோ வவணெ 

ய்துலம், வந்தவேளை யெரித்தவன்மகன் மயிலின் மீதினில் 

CU FOOT EST (௯0) 

* வண்தெங்யெ தொங்கன்மோலி வயங்குமாறு முகங்க 
ளூம்,, % வண்டுதங் குளரஞ்சுபடை மலிமருவிராறு கைவா 
Ga}, 'கண்டுதங்யெ இளவியாரொடு கதிர்கொள்காமர் செய் 
வடி.வழுக், கண்தெதங்யெ வன்பொடுங்குக முனிபணிஈதுக 

Fe genes. (௯௧) 

: ஏவரும்பணி குமரனுங்குக முனியைகோக்கி யியம்பு 
வான், நீவருந்தலி லாதுவேள்வி நிகழ்த்துவாய் வருவோ 
மெனச், $ேதேவரும்பணி $ யரசவன மஃ்தடையும் வள்ளல் 

செழும்பதஈ, தாவரு௩தவ மளவில்புரி மிருகண்டுமுடி. 
மிசை சூழீனன். (௯௨) 

4 மற்றைமுனிவரு மெதிர்பணிர்திட வந்துசிகர சம 
ணிக், கம்றைவேணிய னாலயத்திலடைக்து கைதொழு தவ 

ணிரு£5, தற்மையக் தஇிருஈகரின்மேன்மைகண் முனைவர்கே 

ட்ப வறைந்தனன், பொற்றை யேழுருவத்துளைக்திடு பொ 
ரூவயிற்படை முதல்வனே, (௬௩) 

* பின்னரக்ஈகர் கன்னிலேயு௮ு பெருமையாவும் விரித் 

கரன், முன்னம் விடைகொடு ஞூமரவேண் மிருகண்டுமுனி 
முதலோரொடுஞ், செர்கெலென்றும முதுதந்தடு : செய்மி 

குக் திருக்கோவலின், மன்னுமறை முறைவிதி£பியற்றுமக 
தீதகத்தினில் Ql Sear esr. (௯4) 

* தனது பின்வரு வாரையுங் குகமுனி யொடேய்பவர் 
  

- *வூண்டுதங்குளர்--குற்றம்பொருச்திய உள்ளத்தை யுடையகர், 

$௮சசவனம்--இறைவாசால்லூர்,



தெய்ஷீகராஜன் உற்பவச்சருக்கம், AE 

தீம்மையு, மனதுவுப்புட னோக்கி யீண்டுவளர்க்க வோங்கு 
2 ம் A 

மகத்திடைக், குனிசிலைப்படை முடிதயங்குபுகுரகதத்தின் 
மூவுலகரு, ஈனிவிருப்புற மதலுருக்கொகெண்ணுவானொ 
ரூ ஈம்பியே, (4 @) 

* அர தாம்பியு மாரசிங்கமதானபேர்கொடு கெவ்வசாஞ், 
சிந்துரங்களை வென்றனேக செழிப்புடன்நிகழ்வானெனக் 
கந்தனன்புரை தந்துசென்றிடு காலயன் மு த லோர்களு, 

முய்க்தன்ம்மினி யென்றகங்களித் தோங்குவேள்வியுஞழ்றி 

ஞ். (௯௬) 
வேறு, 

குகமுனிதன் பு,த்தினை யடைர்துமகிமுளங்கொளவுங்கொ 

டூய சற்றத், தகமருவு 5சாரண்ட வல்லூர் வதம்படவும 
பிசாரத்.து, மகமதனை யுஞம்றினா ழைமுழையாற் பிருகு 

மதன் ஜுனிவர்மாணச், இகழ்கருணைக் குகேசுரனை முன் 

னிடாக் கொண்டாங்குச் இிறப்பினன்றே, ; (௯௭) 

பிருகுமுத லிருடியர்கள் புடைசூழ மழையினொலி 
பிறங்கச்செய்யும், இருதுவினிற்றிருக் கோவல்வீரட்டன் 

திருவருளாற் இளர்ந்தகாட்டிப், புரையின்மலர் மகளான 

பொருட்செல்வி காமுறுதோட் பொருப்பன் முரநீர்த, 

இரை முழுக யெழுவதுபோ லனலெழுர்தான் குகமுனி 

வன் சறப்பவன்தே, (௯௮) 

வேறு, 

அன்னவன் வைபவமிக்நிலத்தோர்க்கலை , 
யன்ன தறிந்தவை--பன்னுது மன்னோ, (௯௯) 

தாமோதரன்போற்...-பூமிபுரப்பவன் 
சாமவருணமோ--டோமத்தெழுக்தான். (௪௦௦)



௮௨ திரூக்கோவலூர்ப் புசாணம், 

சாமரிசகோள்பைம்பரி--யாமெழு வாரிய. 

ஜஷோேமச்தில் வர்தி-சாமப்புவியான் (௧௦௧) 
வேறு. 

பூமன்வந்தி5-- விமன் முன்பணி 

தாமவுரிநிகா--சாமகஞ்சுகள், (௧௦0௨) 

செழித்ததருனி--நிழற்று புரந்தரன் 
முழுத்தகு லிசமும்--பழி தீதவாளினான், (௧0௩) 

வேறு. 

உலப்பிலாக் கணையு ற்ற ர்-வலிச்சு தூாணியன் வண்மைேர் 
சலித்திடாக் கவசத்தினான்-கலிக்கககாள கொக்கராயினான், 

எட்டிரண்டெலும் வயசினான்-சிட்டமார்க்கண்டன் மை 
[போல் 

விட்டொலிர்ஈவ வின்மணி-கட்டுபொற்ஈடி கையின், () 

குமரன் யெளவனங் கொண்டுளா-ளமரர் அன்னரு மாண் 
[மையா 

னிமிரு முப்பத்திரண்டுசீர்-கிமிரிலக்கண கேர்மெய்யான்.() 

வேறு, 

% கவசகுண்டலம் இிகழுங்காதினான் 
றவசமருண் மேழிகை தரித்துளா 
rari oy 168) cor லமைக்துளான் 
௮வசமீரொன்பா னுடையதோன்றலாள், (௧௦௪) 

சிற்பானடிக்கணுறு சிர்தையான் 
Bly GA ஈங்கையர்கண் விந்தையான் 
கற்புவட தென்கலை கஇத்துளான் 
பற்பல கெறியுளம் பதித்துளான். (௧0௮) 

*சாஎசொச்கனா--மேகம்:போன்ற! வில்,



தெய்விகாஜ்ன் உற்பவச்சருக்கம். ௮௩ 

கோடரசர் யானையெலும் வன்குழா 

அமாடவட லோடுமுழை யூடெழுக 

தேடரிய சாமகிற மண்டு௪ 

சாடுமொரு சிங்ககிக ராகுவான். (௧௦௯) 

வேறு, 

கொன்மைமல் லிகைமகிழ் கோங்குசண்பக 

நன்௮றுந்துள சிமரந்கார காகமோ 

டொக்தியதும்பைசெங் கழுகி ரொண்ணொச9ி 

மனறலம் வாகைபன் னிரண்டு மாலையான். (௧௧௦) 

* வெள்ளிசெம்பொன் னபரஞ் வின்மனி 
யன்ளொளிமரகத மரத்தநிலமோ 

டெள்ளில் கோமேதக மிவருமாணிக்கம் 

Borage வைடூரிய மின்கூகாள் வச்சிரம், (௧௧௧ 

x காண்டகு புட்பராகங் தவின்கொளுஞ் 

சேண்டகு நிலவிரி கித்திலஞ்செழிச் 

Bein Quai oof ce மணிமாலை யோடெ_மிற் 

பூண்டகு திருமரு மம்பொலிந்துளான், (௧௧௨) 

* இயக்கொளியலர்மணித் தார்கொண்டேர்தரு 

புயக்கரி அலங்கிடப் புகன்றவண்ணநஈதன் 

சயத்தினை மரபருச் தரிப்பச்சாமமா 

வியத்தகு புரவிமேல் விளக்கித்தோன்ினான். (௧௧௩) 

*அங்கனலெழுஞ்சுதன் 7 க் கண்டட்தணர் 

சங்கணை சரத்தனோ வேள்கொல் சண்முகத் 

தங்கணஜோர்முகத் தடைரந்தனன் கொலோ 
விங்கெவன் யார்கொலென்றி தயம்பூரித்தார். (sae. 

மகத்திடை யுதித்தவம் மகனைமாண்பிளு 

லசத்திடை மலிக்தெழூ மன்பினாங்குறுங்



He .இருக்கோவதூரப்புசாணம், 

தகதித்வ முனிக. ரங் கொண்டங் குச்சிமோக் 
இகற்குறங் கூடுவைச் தினிது போற்றினான். 

விரிக்தமூவுலகிலும் விமல்கொள் வேலினோ 
ஈருக்திற லமைக்துளோ னாகுமாதலாற் 
திருர்துகண் ணிலாதவர் இருட்டி. பெற்றபோ 
லிழுஈ்துளங்' குகன் மிகமசழ்வை யீட்டினான். 

ஃ& இகடிருக் கோவலூர்ச் தேவன் மெய்யருண் 
மிகையினிற் றெய்விக னென்னு மெய்யுனா 

குகமுனி முதலிய குழாங்கள் கேட்டினி 
தகமகிழ் வறவிணி னெழுரஈ்த தன்றோ, 

சான்றகந் பிருகுவே முதவலருக்தவ 

ரூன்றிய குகமுனி தனையுவர்தழ' 
றோன்று மிப்பு,த்திரன் ரொன்மை வண்மைக 
டான்தனி புகுந்தவா றென்கொல் சாற்மென்ஞுர். 

எனவுரை சூதன்றா ளெழுந்து தாழந்துநின் 

தெனதுளச் தையம்போ லவர்க்கு மெய்இற்று 

லஈகயா னறிந்துய வறைதிகன் றெனக் 
,தனசனன் மகன்சொல முனிவன் சாற்றுவான், 

வேறு, 

* வினவிஞார்க்கு விளம்புங் குஈமுனி 
சனகனாதியர் கோற்புச் தடஞ்செகி 

கனகமாலவனாக் காட்சியோ டாயதா 

லவனகனன்புமிகு மிமயம்மரோ, 

* அம்மலைக்கிறை யானவன் முன்புநீள் 

கைம்மலைச் 1தல்லி காகலி யாய்வர 

“ 3தல்வி-தாய். 

(௧௧௫) 

(௧௧௬) 

(௧௧௭) 

(௧௧௮) 

(௧௧௯) 

(௧௨௦)



கெய்வீகராஜன் உற்பவச்ச ர௬ுக்கம், 

விம்மலைக்கொண்டு மெய்த்தவஞ் செய்துஈஞ் 

அசம்மலைக்தனி;செய்அ பெற்றானன்றே, 

* பூச பெளதிகத் திற்பொலி யண்டங்க 

மணாதலின்௨௦ரு ணோன்பிமிர் கன்னிதன் 

STG DL) SBM ards QT SHO GH BD 

காதரத்தசின் மணஞ்செய்் தளித்தனன். 

* கருகு உண்டன்றன் காகலியைக்கொண்டு 

மரகனாய் வந்தவண்மையினானந்தம் 

பெருகுவான்றனை விட்டுப்பிரிகலா 

அருகுசிந்தையுடன் றவிராமலே. 

் வண்ணமைசேர் கயிலாய வரைக்கணே 

தஇண்மையோடுறை செல்வியை யுமிளிர் 

Qaan citings விடை யானையுங் கண்டுகண் 

டுணமை யங்குவைச் தானுள்ளொருமித்தே, 

* அன்னகாவினி மாசலத் கண்ணலுய 

கன்னியைக்கொழு ஈன்றனைக் காணுற 

வுன்னிமற்தவ ரூம்றகைல் புண் 

மின்னுகந்தி விடையின்றி மேவினான். 

2 தென்றலங்கள் சிறப்பவுப் கோவலூ 

ரொன்றுமற்புத மேறவுக் தீயவர் 

பொன்றவுங் நர்தியட் புகுவானரன் 

மன்றன்மாதுல னென்றெண சுமாழ்கினான், 

ஃ எம்பிராட்டியோ டீசனு மேகமா 

யன்புகாட்டிமே வர்தப்புரச்தினி 

னம்பன் மாதுல னண்ணிக்கண்டே யுளம் 

வெம்பிகிற்ப விமலனு கோக்கினான். 

அடு 

(௧௨௧) 

(௧௨௨) 

(௧௨௩) 

(௧௨௪) 

(42.@) 

(௧௨௬) 

(௧௨௭. 

  

* மாழ்கினான்--மயல்இனான். 
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௮/௬ இருக்கோவலூராப்புசாணம், 

* ஈன்றுநன்றுநீ கானில மார்தாபோ 

லென்றுங்கொண்டனை யேழைமைசோமதி. 

நின்றகாவலன் மன்னுட னேர்ந்துமே 

லின்ஜிவண் சமயக் தெரிந்தெய் தலை. (௧௨ ர 

* உமையோர் பாகனிவ் வாறுரைத்துப்பு வி 

யமையமானுட னாகவென் Cap Bey 

னிமையமன்ன னிணையடி தகாழ்ந்துவி ழக 

தமையமோவடி. யேற்கென்றல மூய்முன். (௧2.௯. 

வேறு. 

* அ௮ண்ணலேதகிற் சாணுமாசைபி டரூ௩தூகலா 

லெண்ண்லேன் காவல் வலி*யி2டா Dey rep ut 

கண்ணகன் ஞாலத்து நின்றாள் A cst டேன்பிறப் he 1 CF 

கண்ணுமுரை மாற்றிய“ர௬ுணல் கன்று தோக்கிரித்தான்.!/ 

௩ அன்னதுகண் டம்மை யக௩டுங்கி யெம்மிழையின் 

முன்னாவக்து தாழ்ந்து முளரிரிகர் கைகுவிக் gs 

யென்னவியப் பெம்பெருமா னி௰காண வெயதியவன் 

நன்னையுலகழ் பிறக்கச் சாறறுகின்.5 சாபமுமே, (௧௧5) 

உ பொன் மாதான்வெண்மாசான் போற்றரிய நின்மலனப்ம் 

சொன்மாண் புக்கெட்டாச் சுடரொளிநீ யானாலு 

நின்மாதுலனென்றோர் பேர்சொண்ட விரநிருப 

னம்மாகிலம் போய்ப்பியப் பதழ காமோ, (௧௩௨.) 

* முூன்னேய மில்லான் முடி. தடிந்தாற போலன்மே 

நின்னேயத்துற்றோ னிலத்திற் புகவுரைத்தல் 

தன்னே ரில்லாச தலைவாக மியேன்மே' 

இலன்னே நின்சோய மிருக்தவா றென்றுரைக்காள். (௧௩௩) 

உ என்றென்ு பன்னி யெடுத்துரைப்பத் தான்கேட்டு 

ஈன்தென்றுக் தீதென்று மில்லான கைசெய்தே 
  

$ ஈபெருமை, ,



தெய்விகராஜன் உற்பவச்சருக்கம், Der 

யொன்றென் நிரண்டென்றி லாப்பரையே யாமுனாத்த 

தென்று கவி ரரதியை வினைய முண்டென்றான். (௧௩௪) 

* தொல்லைவினை யெச்துணையவானாலுகின்றுணை த்சாண் 

மல்லன் மலர் கண்டோர் பின் வந்து தொடர்ந் இடுமோ 

வலலமர்கண்டா நீயறைசாப மன்னிக்குஞ் 

சொல்லருள வேஜொருவ ர ருண்டோவெளத்தொழுசாள,() 

: இமையான் வெருளோ டி.சைக்தமொழியும் புளாயி 

லுமமயாள் பணிசசே யீரைகத்தகமொழியுங் கேட்டுச 

சமயாதி சங்கடங்கான் சாக்தமுடன் புன்முறுவ 

லமையாகின் றேபார்ச் கழறைவான் மயைகொண்டே. ௧௩௭ 

 சொன்னவுரை மாராறு கோகையே யின்னொளுங் 

கன்னியரிக ருநக்இிக கருக்சொண்டு வாராது 

வன்னியீடை த் தோன்றி பகிமையள வில்லகொண்டு 

சிவனுட் சமித் திங்ஙன் சேர்வானென்றே யுரைத்தான். () 

* இவ்வா மிஹைசொல்லக் கேட்டவிமை யத்தரசன் 
செவ்வாய் புதகைத்தேமுன் னின்று தேம் மித்தெம்பி 
யெவவா றிவணிரி;) அ பாரெய்தி கூவகையாக் 
தெவ்வாம்கெடாது திருவருளைச் சேர்வனென்றான். (௧௩௮) 

ன் பமன்னாநியஞ்சற்க மாமஇஃமப் பெண்ணைசூழ் 
ள்னுடாஞ் செய்யதிருக் கோவலூர் ஈம்மருண்மிக் 

ள் க்கான மேவுமதி லெய்திக் குகமுனிவன் 
pare Aun gs சழலிற் பிற்ப்பாயே, (௧௨௯) 

'* அக்கணத்தி லுன்னாமம் யாமருளித் தவினையிற் 

புக்குவருந்தா தருள்வோம் போகம்பல இய்த்து 

மிக்கபுகழ் கொண்டிங்கள் மேவுவா யென்றுனாச்தான் 
முக்கோலமான முடிவின் முழுச்சோதி, (௧௪௦)



DY} SY இிருக்கோவலூர்ப் புசாணம், 

டபுற்கூட நீங்கப் பொருந்தாக் கைலையைவிட் 
அடற்கூடறுத்தேக வெய்்இற்றே யென்துவரை 

விற்கூடங் கையானை மீட்டுமீட்டும் பணிந்தே 

தெற்கூடடைந்தான் நிகம்பரியை யின்றோனே, (௧௪௧) 

* ௮ர்தவிமயத் தரசனாகு மிவனுமென்றே 

விக சயுடன் குகமாமுனிவன் விளம்பக்கேட்டே 

சிந்தைகளிச் தேழுனிவர் தெய்விகனை க தழுவி 

யக்சகனை வாட்டுமிறை யன்புன்னியாசரித்தார். (௧௪௨) 

வேறு, 

*வேி முற்றுற மேவிய மெய்ப்பிரு 

காதி மாதவர் யாரும் வீரட்டன் சப் 
பாத மேத்திப் பரவியருள் பெற்இ > 
யாகரசி கொட வணவ (ணே'ினார். (௧௪௩) 

* கவி குலத்துக் குகமுனி காசலோ 
டவி ரழற் படு மண்ணலைக் கோவலிற் 

ஈ சவி புறப் புரந்தம் கட்டரிச் திட்டா 

னவிகொள் வீரட்டத்தை யனைவந் இத்தே. (௧௪௪) 

* வேத மாதி விளங்கு பல் விஞ்சைகண் 

மாதவன் சொலமை௰ தனுட் கொண்டனன் 

யாதுமோர் குறையினறியும் யாறுகொள் 

ளோ த வாரிதிக் தன்மையை யொப்பவே, (௧௪௫) 

வேறு, 

தண்மையு மாடல மழகு மாய்க்தவர் 

கேண்மையும் வாய்மையுங் &ர்த்இயும் புக்ம் 

சேண்மை யினேனைய குணங்களுஞ் செறி 

தேண்மையின் வேளென ஈனியிலங்கனான். (௧௪௬: 

* சவி: செவ்வை.



தெய்வீகராஜன் உற்பவச்சருங்கம் ௮/௯ 

இத்திறமியல் பீசும் புரவி யேறியே 
அயத்தகை யுலடனுங் கணத்தி னெய்திவம் 

தீத்தனற் பரசிவினடிவணங்டிப் பல் 
வித்,தகக் குமரரோ டினிது மேவினான், (௧௪௭) 

| வேறு, 

* சூதனிவ்வணங் தெய்விக லுழ்பவஞ் சொற்ற 
போசனை பதப்போதினை முடிக்கொடு புகல்வா 
யோதவன் புவிகொண்டதை யெனகிதிக் கொருவன் 

காதலன் செவிக்கமுதென் முனிவளலுங் கழறும், (௧௪௮) 

Osuna arr yor உற்பவச்சருக்கம் 
ப 

முற்றிற்று, 

அட டண்க, 

 



ட 

சிவமயம், 

தெய்வீகராஜ்ன் நாடுகொண்ட சுருக்கம். 

LIRR IAT நு ை 

* குகமுசரி தெய்விகனொடும் பசும்புரவி வலியுலகோர் 

குறித்துக் காண்பா, னகமதி லொன்றுன்னி மகன்றனைச் 

சழுூவி மடிமிசை வைத்தறையா நின்றா, னிகலுல்டயர்க் 

கடியேதே யிறைஞ்சுபவர் சஞ்சீரேோ யென்னவாவே, புகம் 
சுதனே மறைமுழையின் முதலான பணியொன்று பு3ல் 

வன் கேண்மோ, (௧) 

 ஐர்இனத்திங் கனுஞ்ஞை கொகொதி தோய்க்கத5 ல் 

கொண்டொப்பில் சேது, மா தசொருபா கனுச்காட் 1 மான் 

முதலோர் வணங்குஇில்லை மன்றிற்சென்று, போதவிர்கு of 

சிதபாதக் தரிசித்து Aaipmpgdp wyhosgsar முன்செ, 

யேதமெலாந்தவிரந்துல காண்டானடி.நீழலிலென்று மிருப் 

Lit west Ce, (௨) 

* இந்தரமுதல் விழுப்பணியைச் செய்துபயன் Qu Dm ts 

வில்லை நிய, மிந்திவர் செஞ்சடை விரட்டேசனுயர் இரு 

வருளா லெய்து வா£யென், றந்தணன் கூறக்கேட்ட தெய் 

வீகனவ்வகை செய்கடைவே னென்றா, னக் தகனைப் புறக் 

கண்டோ னருள்கொண்டோர்க் இதியற்ற லரியகாமோ, ( () 

* ys sotto GAC srg wdeo pore கால்யெழு கணி 

ஹிரட்டச், இத்துருவாஞ் செவனடியைப் பரவிச் வன 
னுஞ்ஜஞைகொடு தேச௫ியூர்க்து, கொத்தலர் பூம்பொழிற 
காரிப்பதியடைந்து கங்கைநீர் குடைந்து முக்கண், வித்தக 

மார் விசுவேசற்றொழுது கங்கைகொடுதுரங்கமீதினே தி.() 

* இரவிகுலா இபன்கண்ட சேதுகனுக் கோடிமுத லிசைகீ 

சாடி.ப், பரசிவன்றன் நிருமூடியிற் பண்டாட்டு் ,தாசரதி



தெய்விகராஜன் காகொண்டசருக்கம், ௬௧ 

பண்பின் மேலீ£, விரவவபி டேடித்துக் கர்ககைவேத் தய 
மாதி விழைந்த தன்பிற், பரவிகளி வணங்கவிடை 

கொண்டுமண்டு4வேகமிகு பரியினேி, (௫) 

* wi sar pss sien Bs Si. a மரித்திடி து மாண்டே 
யெய்திச், AéimsoGip an_orphags இிரனுவனி யளிக்கு 

மெழிற் தில்லை மன்றிற், சந்தகமு ஈடம்பயிலு மிக்துவளர் 

சடைமூடியா னடி.யைச் சார்க்து, வக்துதரி சி.ச்திடவே 

யுன்னியவ னெழுக்தைந்து மனச்தமுக்தி, (௬) 

* மனவேகக் இனினடைந்து பரியிழிற்து கோபுரத்தை 

வணங்க வாழ்த்திக், கணிவிலனொடு புசம்புகுந்து பானுரு 

வாஞ் சிவகங்கைக் கமலகூழ்கி, முனிவிலாம் பொரு 

ளென்றான். ரோருரைக்றா நீத்நினையு மோக நீக்குக, தனி 

வலியை (நு 1மக்க மாலையையுர் தரித்து யர்சிற் சபை 

யைச் சார்ந்தே, (௪) 

* ஒருகோடி. பருஇிகடா மொருங்குதிரண் டாலன்ன 

வொளியு மோரும், பெருகார்வக் கடியார் கமை யென்று 

வந்தி Or னுங்கு, றிப்பிம் பேணாகின்ற, POD கை 

யரும்பு இருமூகா கேத்திரமோர் மூன்றுமோத, மருகாத 

சுரஈதிகன் மடியிச।(0ி யணிந்துபின்றாழ்க் கசை $ வேணி 

யம், 
(4) 

* *கோிதோ டார்ட்தவல' விடச்செவிடங் கொண்டனிகர் 

Po சகொழ்றத், தோடளிக்குக் அஒிக்கரமு மோங்கு 

இதி செயுயவழுக் துன்பமோவப், பாடுசெய்தீ யகறிருக்.து 
இருக்காரமும் விசுஇருக் கரமும் பாசம், விடுறுவார் தமைப் 

புரக்கு மெய்ஞ்ஞான நாலினிது விளங்கு மார்தும். (௯) 

* வேங்கையத ஞூடுத்ததன்மேற் கச்சணிக்து கெகிப்புடைத் 

காய் விளங்கத்தோன்று, மோங்குதிரு வரையமுய ரூருவு 

* சமலம் “சலம், ] அக்கமாலை உருத்திராகூமாலை, 
§ ேவேணீ--சடை, 1 சோளெசக்சச்குண்டலம், 

 



௯௬௨ திருக்கோவதூர்ப்பு.ராணம, 

மம் முயலகன்மே ன்று தாளுஈ், தேங்கிகின்ற ஞானியர் 
பா லுளவருளான் மக்திரமாஞ் சிலம் பணிந்து, தாங்க 

வெடுச் தருளியவோர் தஇருவடியுஞ் சிற்ச்பையிற் சால 

வோங்க, (௧௦) 

ஃ இவ்பிரா ஞனக்தத் இருகிருத்தம் புசிவதனைத் தெரி௫த் 

தான்ற, வவமிலா் வின்பசா 'கரத்தமிழ்ஈதி யுயிர்ப்பிலா 

சயரா்ந்த முன்னைச், தவமதா னெஞ்சமெரி யிடைப்பட்ட 

வெண்ணெயென வுருகத்தாவில், $புவனமாழ் மதகினின்று 

புற2ப்படல்போ னேக்திரநீர் பொழிய கின்றே. : (௧௧) 

2ராரு முலகதனை மாயையினின் அுதிப்பிச்துத்திதிப்பித் 
தங்க, ணேரார வொடுக்குவித்து। லழைப்பித்துப், பின்ன 

cher யியற்று வித்துப், பேராரும் பஞ்சகிருச் இயகிருத் 

தம் புரி கடியேம் பிழைக்கும் வண்ணங், காராரும், பொழி 

ற்.தில்லைச் சிற்சபைகின் தருள்கருணைக் கடலே போம் 

% கடல்கடைகந்க விண்டுமுண்ட காசனனிட் இரன்முகு 

லோர் கடுவைக் கண்டாங், கடல்புரியு மாற்றலின்்மிக கை 

லா௪ வேதண்ட மடைந்த நின்றாள், விடலரிய புகலென்று 

மிகவேண்டிக் கோடலுமவ் விடக்சை யுண்டு, ஈடலைபெரி 

கோட்டி பிட மிடறகனி னடக்கி௩டி. காக போற்றி, (௧௩) 

ஃ பெருமைபெறு சாந்தோக்கி 'யம்பிருக தாரணியம் பெரி 

யோர் பேணு, மருமையுறு கைவல்லி யம்முதலாஞ் ௬௬; 

முடி. வநரேகஞ் சித்த, வொருமையுறத் ear Ob pir குகை 

&டுவுட் டியானிக்க வோதுக் தேவு, மிருமையறச் செயு 

நாமே யென்றுணர்க்கி ஈ௩டமிகெல் லீச போற்றி. (௧௪) 

* அறக்கமதி லின்பையறு பவித்தாலு நிரயமதிற் றுன்பை 

யென்று, மிறக்கவநு பவித்தாலு மிச்சகத்தி லின்பத்துன் 

பெய்தி னாஓஞ், சிறக்கவிது வது.தரித்த செல்வார்வை வச் 

6 புவனம் சலம், * வைவச்சுக,சன்--யமன்.



செய்வீகராஜன் நாடுகொண்டசருக்கம், ௯௩. 

சுவத.ற் செற்ற கின்றாண், மறக்கொணொ வசமருள்க விஃ 

கொன்மே யான் வேண்டும் வரகின் பாலே, (௧௫) 

* என்றின்ன வாரறுதுதி யியற் தியரா னருளுநீஇ யிறைஞ்சக் 

கோவல், சென்றின்ன நீரத்தவி ரட்டேசன் Oman. 

டெழு.இற் சென்று, மன்றினட மனக்துன்னி ஈண்பகலி௰ 

பாயசத்தை மகிழ்வி னுண்டு, குன்தரச னென்றுமிவ்வா 

தியற்மினனா லவன்பெருமை கூறம் un DCm. (௧௬) 

 தசும்பனலில் வருந்செய்வீ கத்சண்ணன் iNT yeas FOS 

ராவண்ணம், பசும்பு/வி மீதிவாந்து மின்னலென வருக 

தகைமை பார்த்தோ ரன்னா, ஸனிசம்பரவு மனத்திலுக்கு 

கேரிலா விவ்வேக நிகராதாயின், விசும்பிரவி புரவிமருக் 

இன்வேக நிகரொன்றல்”"வெறும்பொய் யென்பார், (௧௭) 

ச உலூனெர் கெய்விகளைபு் மவனூரும் பரியினையு முவக்து 

கூறு, மலகின் மொழியாத்தி நிம்பத்சர, லத்தாரவர்கள் 

கேட்டாசை மீக்கொண், டி.லகு பசும்புவியைச் கஞ்செ 

ருக்காற் கொண்டுறும் படி.க்கே யேவமைச்சா், விலகில் 

வலிப் புயக்தண்ணல் பாற்கோவ லடைந்துபரி விரும்பிக் 

கேட்டார். (௧௮) 

* மன்னவர்மூ வருமனுப்பு ஈமமா ச்தியா்க டனித்கனிவாம் 

பரியைக் கேட்ட, வன்னபோ தனலுதிகதோன் புன்னகை 

யு.ற் நியானங்க மடையே னென்றுக், தன்னிகரார் திருகாடு 
dpsorbs Erase sre சார்ந்தோ மென்று, முன்னியாங் 
கரரத்தாற் பரிகொளவோ விடுத்கனனசொன் றறுரைத்துய் 

பின்னும், (௧௯) 
வேறு. 

2 வடவராமீது தம்பெயா்பொறித்து மாசறுகிதிபல வீட 

டிப், புடவியாண்டவரும் வலியுளானொ ருவன் பொருக்து 
  

*் அமாச்தியர--மர்இரிசள்,



௯௪ திருககாவலூர்ப்புராணம்; 

மூன் யாவையும் விடுக்தே, யடவிசென்றுப்வு மரியதாக் 

தகைமை யரசரகண் மறப்பிலும் கலையின், மிடம்விடா 

நீவீர் கனிகமறிடாது செபபுரைகன் றெனசு செயிர்த்தே () 

 வலத்தினிர் பெரியாரொனிலெமைச் செயித்து மாவினைக் 

தொளலன்,மிவேறெக், நலக திலுங் கொடேமென அரைத் 

இடுமுகீ கணரபதகி கட்சென வுரைக்தான், குலச்துய 

ரண்டக் குவைகண்டமு ன் படைத்தகுமரவே ளன்னையைப 

பெற்ற, புலச்சனிக்துசெ வரைதணககிம்பாப் புரர்க்ககன் 

விதிப்படி. போந்தோன், (௨௮௪) 

* அ௮றகெறிகோடாத் தெய்விகனிவ்வா றறைஈதிடக்கேட 

டலு மமைச்சர், புறநெறிக்கக்க மாசர்பாலுரைபபப் பொ 

ருக்கெனவுருக்கன ரொருங்கே, பிறைவர் மூவர Beg Bl சூழு 

மிவெல்ரூட்சி யெண்ணி யிரிருபடை திரட்டி, நிறைகட 

னவெண் வடவனலூழி நிமிர் 2ஈவாறென கெறிக்,கொண் 

டார், (2) 

4 வல்லையில்யாமக் கடலதிர்க்தெழுது வருசல்போலணியட 

ன் மன்னர், தில்லையிலடைக்து தினமுஈண்பசலிற் நரிசன 

ஞசெய்புஈ) நைவிகன், மஜொல்லைகாள்வினைபோற் சூழ்க்க 

னர்கின்றார் சோன் நல்வஈ்கவ்வயி னிறுக்கா, னெல்லையில் 

புகம்சோ மூவரும் பொறையி னேந்தலை நோக்இயி 

இசைப்பார். (௨௩) 

| உருக்களாமதனும் வெருக்கொணல்லு ருவோ யுனக்கு 

வேண்டிய செழுகாடுக், திருக்களொகிதியு மன ந்தபூடண் 

முஞ் சேனையின்றிரள்களுக் தழுவாங், கருக்களெர்முடில் 

நிகர்.த்சவிப்பரியைக் கனன்றிடா தெங்கஞக்களித்து, மரு 

களெரலங்கன் மணிமுடி கரித்திவ் வசுந்தரை புரந்தடு 

வாயால், (௨௪) 

ட என்றுமூவேஃக ரிசைத்திடுமுன்ன ரிருதயங்கருக வெய் 

gigs, அன்றுமோக்கெரியிம் சிவக் ஐரு,ச்திறையீர்



தசெய்விகராஜன் காடுகொண்டர?ருக்கம். ௯௫ 

*குழ்சியின்றுணைவாபாற்சொற்ற, தன்றெனலுண்டோ வலி 
யுளீராயி னமக்செய்திம்மாக் கொண்மினென்றான், மன்ற 
லம்மலாகண் மாணிமுதலீரா றலங்கரு£ம் மார்புடைவள்ளல். 

உ கேட்டு மிவனோர்துணையிலாச சிறுவன் கேடிலேங் இள 
த இய கொள்ளா, இட்டமும் வலிய மடையக்மபாடு ஒபர 
மை பிசைக்சன னென்னவே யுன்னி, காட்டமில் பொன் 

விபொருகை வைகைகளா மாகஇத்தலைவா் கெய்விக, கோ 

டடமி ௮னதுவன் மையை யமரிம் குறிக சரிகுதுமெனக் 

கொடுத்தார், (௨௬) 
வேறு. 

* மன்னர்தஞ்சிஷூமறிரக சேனைகள் உளைந்து தெய்விகனை 

மலையவே, புன்னிமாமூசீ சறைந்தூபல்படை யுடன் 4 றுணங் 

கல லுகயனேர், அன்னுமா றி மடர்ச்கவெள்ளிகுல 

தெரன்தலெவமொரு கொடையினார், சன்னபின்னமொ 

ட ௫ஙகொளிமச்தனாமள் போனரூ தெரியாமலே, (௨47) 

* தங்கள்?சனைபுற கடுதலகண்டரசர் கமனியக்திகரி apie 

துளம, பொவ்குகோபமுட னங்கிவம்சவனை நோக்கிவெய்ய 

வுனா புகலுவா, ரங்கமுள்ளமக னென்னவ௩தூகல் லவனங் 

களஞுமமதை யடைவகை, யிய்குவலலை யதிவாயென ௪ சிலை 

பெடுக் துவெங்கணை தொடும்மனர், (௨௮) 

௪ எடுத்துவெங்கணை தொடுக்குமுன்னருய ரிவுளிமேலிவரு 

கிருபனுய், $மிதினுநுங்கள்வலி நிமிடமொன்தினனி காண்ப 

ஜென்றுபல ல கணைகளைத், தொடுத்துவாசிகொடி சூதனே 

ஒத மேந்தொலைந்திட வுஞற்தினான், விடுச்துவையமதை 

வையமீதுவிரைவிற் குஇித்கனர்கள் வேர்கரோ, (௨௯) 

ஈகு. இக்தமன்னவர்க ளிவனைமல்லமர்குறித் துவென் மவிகொள 

லன் றியே, விதிக்கும்வெல்லலரி சாகும்வில்லமரி லென்று 
  

% குழ்ச்சியின் துணைவர்“ மந் திரிகள், 4 அணம்சறல்:இரு ள்



௬௭ தஇிருக்கோவலுூர்ப்புசாணம். 

ளங்கருஇி விள்ளுமுன், மஇக்தறிக் திடு தெய்விகனும் பரியி 

ழிர்து,தங்கண் மனதின்படி, கதித்தபோ' ரிய வம்மினெ 

ன்ஜனொருகை கட்டிவாகுமிசை கொட்டினா. (mW) 

& பொன்னிகாடனும் வெகுண்டுமல்லமர் பொருக்துமாறெ 

திர் பொரு௩ரவும், வன்னிதன்னில்வரு வானுமொய்யமர் 

மடங்கலிம்செய டரீஇயினுன், சென்னிவாகுமுச லாயவங்க 

மவை மோதஇர்யக்தமவை சேரவே,பின்னியாதுமுண சாது 

சாரிகை சுழன்துவாகைபல பேசியே, (௩௧) 

ஒருவருக்கொருவர் பலவிகதக்தும ஓடற்றுபோதபயனுள 

ளமெய், வெருவுறக்தககமை சண்டகேோளலனும் மெலிவில 

ப. சென்னியை விலக்கயே, கருவருக்தமடை யாதகாளை 

யொரு காணுமல்லமர் சலந்தனன், இருவருக்குமுள வலி 

யரப்பினாக ளிபமிரண்டுமலி யம்மல்போல், (௩௨) 

*பூழியன் சிறிது சேரமல்லமர் புரிக்துவெக்நிடவு மீனவன் 

பாழியம்புய மலங்கறாக்குழுவையிற் றைவிகனெதிர் rises 

னன், ஏழிரண்லெகொ டெண்டிசாமுக நடுங்கவிர்திரனை 

யர இயோ, ரூழறிகொல்லென வயிர்ப்பவெம்மையி னுட.ற்றி 

னார்சம ரொருங்கசோ, (௩௩) 

&அங்கயற்கணமையருள்வலிக் கொடுபினடைவுருடிகல் செ. 

ய்தானலாற், சிங்கவேறனைய தெய்விகத்சலைவனைச் செயிக் 

கும்வகை தேர்கிலான், அங்ககிம்பமலரணிகுவான்பினொரு 

சூட்சியுள்ளமதி லுன்னினா, னிங்கெவன்றனெமி பொருத 

காமுமவா போலிரிக்திடுச லெய்தினே, (கூ) 

வேறு. 

* கொழித்தமூன் றெழினாடு மிவன்கொள்ளு ஈம்பேருமை 

குலையும்பாரிற், பழித்தல்வாரா நிற்குமெனத்தெய்வீகளை 

விளித்துப்பக/ வான் முன்னாட், செழித்தககனகனை வென்ம 
  

* அத்தம்-கை, 4 சென்னி சோழன்



தெய்விகராஜன் காடுகொண்டரருக்கம், ௯௭ 

சிங்கமெனப் நபுகழுற௮ுமத்திறலோய் நீமல், லொழித்திடுத 
யென வேண்டிகின்றானம்பிகை யுயிர்த்சவுயர்குலக்சோன், 

£அந்தவுரை கேட்டலுந் தென்கால்கண்ட புணரியைப்போ 
லார்ந்து வேள்வி, வர்தவலும் புன்னகையோ டொழிக்து 

நின்று னதுகண்டமன்னர் மூவர், சந்கணியழ் புயததோ 

யுன் சரவலியு தோள்வலியுஞ் சார்ந்தறிக்தாம், ஈ௩்தலிலா 

வுனக்கென்று ஈரசிங்கப் பேர்வழங்க Dacor of sit ap () 

முன்பிறப்பிலா நிலையுங்குகமுனி யாகத்தெழுந்ச நிலையு 

முத்த, மின்பிறப்பிலா நிலையுக் தருக்கோவற் பதிநிலவும் 

Fr Ce, னன்பிறப்பிலாகிலையுமடலெழிற்பைம்பரிநிலைய 

மரியுமேத்து , ழுன்பிறபிபிலா கிலையுமிவ்வுலகல் தெம் 

போல் வாருமைக்கற் காற்றோ, (௩௭. 

* என்.றிமூ வேந்தர்களு மேனையரு மவன்றிறலை யெண்ணி 

யேத்திப், பொன்றலிலா முகமனுரை BCT DOPE Be 
கொடுபோர்து பொருவின்ஞான, மன்றதீனின ஒத்தபிரான் 

றிருமுன்னோ-மகஇரதக்தில் வனைந்த *மாழை, மின்றவிச€ 

னிடைச்செயித்த மீளிதனை யிருத்திமன்னர் விஸும்பாகின் 

ரூர் ௩௮) 

*பைங்குரக தத்திவாக்து நிமிடம்வலம்வரும்புவியைப்பரிசக் 

கெஞ்ஞான்றுர, சங்கநிதியாதியுற வாழ்க்திடுக விரு 

வகைவெஞ் சமரின்மன்னு,* மெங்கண்முடி. யளித்தருளுக் 

தெய்விக்வென்ற வன்றனெழின் முடிக்குச், தங்கண்முடி 

யொளிருமஷ்ஷி முடியெடுத்துக் தனித்தனியே சரித்து 

ae STM, (௩௯ 

மூவேந்தர் தரித்தமணி% முகுடமூன் ௮டனியல்பா (PE 

_Qurer ni, காவேந்தன் வியக்துமாக்குக் தெய்விகன் 
மிரு முடியிற் கவினக்கண்ட, பாவேகர்தர், கோவேந்தர் 
  

4 மர்திரம்  சேர்வில், *மாழை- பொன், x நூருடம்கதிரீடம் 

6



௯௮ திருக்சோவலூர்ப் புசாணம், 

பண்ணவர் பாற்கடலினிடைப் படுத்தோலுர்திப், Gass 

ஒன்குமு.ி. யிவனான்கு மாமுடியைப் பொருமோவென் 

ரூர். (௪௦) 
*குமரன்வேல் காட்டிடத்துக்குகமுனியாகத் தனலங்குசரித் 

Soros, தஇமிரவுருவர்தகனைவெல்விரட்டேசனருள் சேர்த 

லாலோம், கயரர்வியப் புறுவலிசேர் மூவேந்தர் தத்தமுய 

சடலாலாற்துஞ், எமரில்வென்றி பெழறலாலீங்கிவற்கு ஈர 

சிங்கப்பேர் தகுமென்ருர்கள். (௪௧) 

* இவ்வண்ணம் பல்லோரும் வியந்துரைப்பத் தெய்விக 

னிழை வீரட்டச், செவ்வண்ண ஜிருவருளீ தென்றெழுக்று 

சபேசனடி. சென்று தாழ்ந்து, (Lp ou ou aver cat ov BGR LOD (1H 

மிமையவீரி னிற்கவவண் , முடிவில் சேக, மைவண்ணப 

புரியேஜி வலம்வக்தா னொரு /வீருச்த மயில்வே” லோன் 

போல். (௪௨) 

உ ஈல்லதிரு வாத்துறையேர் வநிட்டகுடி. வெள்ளாறு 5வில் 

கெழ் காகக், கொல்லிமலை குடக்காகக் கடியாது வடக்கா 

கக் குணக் காகச், சொல்லு௩ட லிவ்விருத்தங் கணத்தி 

னிரு பதின்காதஞ் சூழ்ந்துவந்தா, *னல்லுறருங் BP ou esr 

ருண் மருவிடினிச் தரணிசனி னரிகொன் ௮ண்டோ () 

sage வேந்தர்நிற்கு மிடமடைந்தங் கவர்களொெ 

கோவலூர்க்கு, வீறுசாலங்கங்கடனைச்சூழப் புறப்பட்டான் 

விரவா சோத்தச், தேறும் துயர்ஞான தஇிருட்டியினுற் குக 

மூனியுர் தெரிந்தான் கோவ, லீறிலா விரட்டக் தெம்மடிக 
ழ.ரூவருளை யெண்ணி யேத்தி. (௪௪) 

* தென்ன கேோரளசோழ ரொனுமூவர் சூழதவுயர் இில்லைநீங்கி, 
யுன்னுபே ரிகைமுசலைங் கருவிகளி னோசைதிசை யுறவே 
சென்று, மின்னுசிவ புரக்சடைந்செம்வீரட்டன்-- னகரச் 
  

] விருத்தம்-அவட்டம், * ௮ல்லுறழுங் இரீவன்-- ச a sare, 
[ சவம், சழுத்து, ] -- சினசசம்-சோயில்,



தெய்விகசாஜன் காடுகொண்டசருக்கம், ௬௯௯ 

தை வியக்து தாழ்ந்து, தன்னிகரில் குகமுனிவன் ரூளி 

ணையை வேந்தரொடுக் தகையாற் போற்தி, (#@) 

உ எம்பிரா ஹலயத்துட் புக்குவிதி முறையிழைஞ்சி 

யிமையோரேத்து, கும்பமுனி யன்னகுக முனியைஈடு வு 

யர்தவி௫ற் குறித்திருச்தி, நிம்பமார் போந்தின்முர் நிருப் 

சொடு பன்னிருதார் நிருபனுங்குச், செம்பொனா வியன்ற 

வரி யனை மீது விற்மிருக்கான் மேவர் போற்ற, (௪௬) 

- எரிட்ட சதுர் முடிசே சொருமுடியுஞ் செம்முகமுக் தக 

LD (IPb GT CTH, தாரிட்ட் மணிமார்ப முதலுஅுப்பு மொவ் 

Carag தமிழ்மூ வேந்தர், கேரிட்டுப் பார்த்தெழிலி 

னிலைகாணா அவப்புவரி நிலையங் காணா, தேரிட்ட கனதன 

ஈம் மின்னார்க்கே நிலைக்குமன வெண்ணங் கொண்டார். () 

* கொண்டகுறிப் பினையகத்திம் குகமுனிவ னகிந்துமகிழ் 

கூர்ந்து கோக்க, விண்டலச்தோர் விளம்புபுகம் மூவேந்தர் 

கர£ரிர்ச விடலைக் கன்பாய், மண்டலத்தை மும்முடியை 

௩ரசிங்கப் பெயரையருள் வகைபோன் முன்னாட், கொண் 

டதவச் சிறுமியரை விதிமுறையின் மணம்புரிர்து.கொடுட் 

பீ சொன்ருன், (௪௮: 

௩ அம்மொழிகேட் டடல்வேந்த ரசமகிழ்வற் றருந்தவச் 

கோ யகிலமீன்த, செம்மொழிசேர் பெரியகா யூபாக 

னருடானே சேர்க்கு மன்மீ, ஈம்மொழியாற் பயனென்னை 
யாயினுகாம் குறித்தபடி. ஈம்மூர் கண்ணி, வெம்மொழிய 

சிறுமியரை“ வேந்தனுக்கு வதுவைசெய்க விதியினென்றுர் 

% பரியேறி வலழ்வருமிக் சாட்டைஈடு சாடென்னு பகர 
மண்ணோர், கரியேறு மரியைநிகர் தெய்வீக பு.ரத்தியெனக் 
கழதி வில்லாக், சரியே கரச்தண்ண Ores: Cats 

சவர் Boars guises, வரியேறித் தத்சககர் புகுக்காரன் 
னவனகோ டாண்டிருக்கான், (Go.



400 இருக்கோவதூர்ப்பு சாணம், 

வேள், 

4 எனவுரைத்திடுஞ்சூதனிணையடி 
தனதனற்சுதன்றாழ்ரச் துதெய்விகலும் 
வனிதைமாரைமணந்ததுமோதெனக் 

கனிவினோடுமுனிவன்கழறுமால், (டக) 

தெய்விகராஜன் காடுகொண்டசருக்கம் 

முற்றிற்று. 
ஆ. ௪௬௬௨, 

a. 
சிவமயம், e 

தெய்வீக.ராஜன் மும் மணச்சருக்கம். 

க-வது-பதுமாவதீ மணம், 

ஃஅரசர்மூ வருமளித்த நகொட்டிற்மெய்விகனனைவுருக்கு, 

முரசழறைவிச் திறைகொடுத்தோர்: தோத்திரிப்ப *, முதத் 

திஷனொடு மோங்குகோவற், பிரசமலர் வேணியன் சைக் 

கரியமதை யியற்றுவித்துப் பெட்பினோடுஞ், சுரசமுகம் 
வியக்குமமாமரசியலையடைந்துரவோர்துதிக்க வாழ்ந்தான், 

* எண்டிசையும் புகழ்ர்தேக்தத் தஇருக்கோவ லவிழையருளா 

லிவனீண்டெய்த, மண்டுமலைக் இறைவனங்கட் கணிகர்பாற் 
ஹைவிகற்கும் வரத்தாற் பெற்ற, வொண்டொடிபச் மாவதி 
க்குமணஞ்செயுகாட் குறித்துவப்பி னோலைதீட்டி த், தெண் 

Dore முலகனைத்துந் தாதுவர்பா லனுப்பிகனி தெரி 

வித்திட்டான். (௨1 

௪௭ தன்னகரை யலங்கரிச்கப் பறையறைவித் தமைச்சர் 

தமைத் தானைசூழப், பொன்னகரைப் புறங்காணுங் கோவ, 

அரர்தனக்கேடுப் புமையில்சங்க, மன்னவனை மணக்கோலம் 
மலி   

4 முதம் சக்தோஷம், * கைங்கரியம் தொண்ட 
*அரரியல்த௮-“படை,குடி, கூழ், அமைச்சு, சட்பு,பண், என்பன.



தெய்வீகராஜ்ன் மும்மணச்சருக்கம் ௧0௧ 
ட 

புரிவித்துக் ஞ்கமுனியை மற்றுளோரை, யிந்ககா்க்கு மு 

றஹையினொடு கொடுவருக வெனப்போக்க வேகினாரே ,(௩) 

* ௮ண்ணன்மச் டனக்குமண மென்னறுபறை en 16 SO 

மவ் வமலைகேட்டோ, ரெண்ணரிய களிப்புடனே யக்ஈகர் 

பொன் னகர்காணு மெழிலைக்காட்டச், சுண்ணபிளிர் சாந் 

தான்மா ளிகைபுதுக்கி யோவியங்க டுலங்கத்தீட்டி) விண் 

ணவாநா டுரிஞ்சுகின்ற கொடிகடமை வேற்றரசர் வியக்க 

விக், ' (௪) 
* தோரணமெங் கணுரர்ட்டி, விசித்திரகோ லங்கள்பல து 

லங்கச்சட்டிப், பூரணகும் பங்கணிறைத் தெழிற்பசிய கார 

இலின் புகைவிடுத்தங், கேரணிபல் விதங்களினா 4லொப்ப 

ஊசெய் தொப்பனைமி இலெழிலக்காட்டோர், சரணிகட் 

கழூட்டுக் களிப்புவரி ஞெமுங்கிவரை தெரியாகின்முர், 

உ கொள்கன்றன் வளமாடத் சணிக்கணிகள் குயிற்றுவித் 

துர் குணிக்கைகார, சிங்கள்ற னெழித்கேற்ற திருமண 

மண் டபமமைப்பிச் தெய்துவோர்க, டங்கண்மனத் அவப் 

பவறு ரசகான்கு வகையுண்டி. தரச்செய்வித்துப், பங்கயம் 

பைம் பரியோனைப் பார்த்தலிற்றை விகன்வர&ை பார்த் 

இருக்கான், (௬) 

வேறு. 

* வென்றிமாதனு மிக்கவித் சோழனு 

நன்றிமிக்கபன் னானில .வேர்தரு 

ஹண்றலார்நிரு பங்கண்டம் மாககர்க 

கன்றுதத்த ஈசரைவிட் டண்ணினார், (a 

வண்மைசேர்திருக் கோவற்கு மந்திர பூ 

சரெண்மையோ டெய்திக் கேரளனேவல 
ஒண்மை சேர்குக மாமுனிக்குய்த்தன . 

சொண்மை சேருமம் மாமணவோலையே, , (௮ 
  * ஓப்பனை- அலங்காரம் 1 குணிச்கைஎவில்லையுடைய சரம்,



௧0௨ இருக்கோவலூர்ப்புராணம், 

* கண்டமாமுனி விரட்டக் கண்ணுத 
லெண்டரும்மரு ளென்றுளச் தெண்ணினான் 
வண்டுகிண்டு௮ பன்னிரு மாலையான் 

கொண்ட கோன்பெனக் கூறுபகோவலார். 

* GT GUT GOO (TF களிப்போட௩் ஈகொழி 

னண்ணவ௱ஈந்கி ஈளிர்முலை யாசொடுஞ் 
சுண்ணஞ்சாந்த நறுமலர் தூவியே 

யண்ணன் முன்திற்குழுமின ராடவா. 

* ஓப்பிலாச தெய்வீகனும் பெண்ணைதோய்5 
தப்புலாஞ்சடை யண்ணலை வரகித்தே 

தப்பிலாவிடை சொண்டரண் சார்க்சன 

னிப்புவிக்க ணிமையவர் போற்றவே. 

ஃ ஈறிலாதமுநிவர்க ளேந்தல் பான் 

மாறிலாதமர் மன்னவர் கோவலின் 

விறியன்புடன் மேவின ரன்னவர் 
தே£மலுண்டி. தெவிட்ட வுண்டாரரோ, 

ஈ வேந்தர் மைந்தரும் வேதியர்மைந்தரும் 

வரய்நஇடிஞ்சர் மணக்சணி செய்திட 

வாய்ந்தபேரழ கோடு மவிரச்தன 

னேந்துகான்கு முடியுடை யேந்தலே, 

* வாரியேழு மகங்கொளெண் மாக்களும் 

மாரியேழு மருவி யொலித்தென் 

மூரி வாயிலினின் ௮ முழங்கின 

பேரிகைதுடி. யாதிய -பேரியே, 

4 மங்கலக் துரைமாதர் Frater 
சொங்களின் லுதுறவாயென வேத்திட 
வங்கண௰்றவ ராச சொலகர 
சிங்கன் ஹழெய்வதத்தேசியி னேஙினான்., 

் + பேரி வாசத்தியப்பொது, 

(௧0) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫)



தெய்விகராஜன் மும்மணச்சருக்கம், 
ச 

9 அவரவர்க இயல்பாய segura sud 

னிவ. மெய்த்திருக் கோவலிகந்தவன் 
கவர்தல் கொள்ளுளச் சேரன்கடி. நகர்க் 

கெவரு மேமதீதொ டீண்ட வழிக்கொண்டான். 

௪ அஞ்சி லோதியுமாட வரும்புல 

னஞ்சி லோதியமிக்த வரும்புயம் 

வஞ்சி வேய்க்தவருக்கு ஜீஇயண் மினார் 

வஞ்சி வேஈ்கன் வளககர்ப் பாங்கரின், 

வேறு, 

கேரளனு ழையரால் வரவுகேட் யோர் 

பாரின் மெய்மறந்திடுங் களிப்பிம் பார். த்திப 

ராரொரு மூரொடு மளப் பிலங்களை 

மாரொடு மெதிர்சென்று மன்னைக்கண்டனன். 

மன்றலம பன்னிரு மாலைமார்பினான் 

வென்றியை யெழிலினை மிகவுங்கேட்டுள$ 

ரன்றவற் காண்டு மரிவைசெய்த கோன் 

பென்றுமே லென்றுளத் தெண்ணி யேத்இஞர். 

விற்றொழின் முதலிய விளங்கக் தேர்ந்துள 

கொற்ற ஈற்றைவிகக் குமரற்கன்பினா 

லத்றமின்முக மனாங்கறைஈது கொண்டு புக் 

குற்றனன் மலை யன் மாசவா்களோடரண், 

மடங்கல்க் தவிசின் மேலிருத்தி மாதர்கண் 

மிடைந்து வெண்கவரிகா லசைப்ப மேயபின் 

னிடும்ஃப ஊத திடுமுப் பத்திரண் டி.லக்கண 

மடநர்தையைப் பாங்கரே விதியின் வைச்தரோ, 

ஒனனலராய் கரியொழிக்குஞ் சிங்ககேர். 

மன்னவன்றன மகள்வனப்பு௩் சைவிகன் 

கன்னல்வே ணாணுறுங் கவினுமக்தர 

மன்னும்வின் மற்புய வலியுநோக்கனொன். 

௧0௦௧. 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨0) 

(es,



௧௦௪ இருக்கோவதூர்ப்பு.சாணம்। 

அற்பொடு கோக்கியே யனைத்தும் தாக்கயே[ 

யுற்பன மிஃதரி தெனவுவக்துயர் 

முப்பொழு தழிபிரு காதிமோன.நான் 
விற்பன முனிவர்கள் வேள்வியாற்றிட, 

4 ஐ வகைக், கருவிதிக் கஇிர்ப்ப வும்பர்கா 

முய்வகைக் டமென வுளங்களிப்புறச் 

செய்வகை இறம்புருச் செல்விதன்னையதீ 

தைவிகன் கரத்தினிற் சலத்தொடீந்கனன். 

இருமகட் சிெவனருடி. சிரியங்கரன் 
மருவின போற்செழும் வஞ்சி மன்னவ 

னருள்பது மாவதி யணங்கை வேட்டனன் 

சுருதியின் விதிக சிங்கத்தோன்றலே, 

தோன்றலுக் களித்தரு'டோகைக்கன்பினா 

லேன்றடி. யேவல்செ யியற்கைமாதர்க 

ளான்றவானுல கணங்கனைய சாயிர 
மீன்றிகழ் விழியரை விருப்பி னீந்தனன் 

வேறு. 

(௨௧) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

* கங்கைகரக்த மெளலியுடை விரட்டேசன் கழனினைந்து 

பொங்குகளிப் பாற்குகமுனிவன் மூகலோசாசிபுகன் மிடகல் 
லங்கெலம் வந்/தமி மிதிப்பித்த கல்வான்சாலி $கரி காட்டி. 

யெங்கும் வாழ்த்தினொலிகலிப்ப விருஈதான்௧கஸ்னி யுட 
னேந்தல், (௨௪) 
தவழமுதிசேரன்களிப்பு்தைவிகன்மணக்கோல்முங்கண்டுள், 
ளிழுதை நிகர்த்தான் வளவன் முதலெவரு Wiss தகை 

யானார், பமுஇன்மூவேர்சர்கடமக்கு முதல்வனாகும் பனங் 
காரான், வழுவின் ருயசந்தொடு தாம்பூல 'மாதி வழங்க 

ளால். (௨௮. 
/ அம்மியென்பது, அமியென இடைகுறைர்தது. 3 சரி சாக்ஷி,



தெய்ஷீகராஜன் மும்மணச்சருக்கம், ௧௦ 

ஆ-வது காக்சனமாலை ணம், 

*ளவருங்குமீஇய பேரவையி னிருக்த மாற னெழுர் துகுக 
னவிரும் பதத்எநீ$வணங்கமுனியருள்கொண்முகம னறைகீ 

Bug, ஈவையி*லெனதுசிறு மிக்குகம்பி தனக்கு மணக் 
காலந், தவறிலாதாய குறியென்னக் குறித்தான் காலக் 

தவகத்தகோனே. (20%) 

% மொழிக்த வசனஞ் செவிவழியி லுளச்தி னிசம்பியம் 
மொழியே, வழிக்சன்ன மாறனுயர் சபையைகோச்இ 

வரையனையீ, ரொழிந்த தீதுமற்றெம்மூர்மணத்திற்குறுக 
வெனவுனாத்துப், பொழிந்த கருணை யங்கயற்கண் விழை 
யுமதுரை புக்கனனால், (௨௦) 

* அடைந்துகூட லிஹைவ னனையடி.யை வணங்கிப்பாற் 

கடலைக், $டைந்துவருக்கைநதமைக்க சுதைதனக்கு மிறை 

வன் கட்டியின், மிடைந்துகருகா வருவ னெனவிளங்கு 

மவற்கும், விளைமணைத்தை, யடர்ந்த வுலகுக்கொற்றர்கள் 

பா ஸரிருபர்தம் மினறிவித்தான். (௩௧) 

*பின்புமாற னெஞ்ஞான்று மாருக்காமர் பிறங்குகக, ரன 

பின் மேலு மலங்கரிப்பித் தவிருமணி மண்டபமதனைத், 

தன்பின்னு௮ு வோரதிசயிக்கச் செய்வித்தடிசிற் சாஸகளு 
மின்பு மலிய வியற்றித் தெய்விகன் வரவை யெதிர்பார்ச் 

தான். (௩௨) 

* அளவிலாத சிறப்புஞற்றிச் செழியனவ் வாறிருப்ப 

விவண், வளமாரபுயத்துகத் தைவிக னிருந்தவாறு வசனிப் 

பாரீர், களவர் இளவிபத்மா வதியோடவனுஞ் சலசையு 

டன், துளவமார்ப னென்னும் வகைசுரதவின்பம் அய்தி; 
தனனால். (௯௩) 

பிருகுமுதலாமுனிவர்களும் பிறக்குசோவனின்றுகடிக், 

குருகியுற்ற வெல்லோரு முயர்ந்த சேரனகருறுங்கரத், 

பெருகுமுள்ளச் செழியன்முனர்ப்-*இபசம்ப்டியே மண



சழக இருக்கோவ தூர்ப்புராணம், 

நிருப, மருகா து௮தல் கண்டெவருச் தீமிஞ் டடையவார் 

வமுத்றார். 

வேறு. 

உற்மிட வார்வ மங்குவரி போன்திடு 

கெரற்றவர்கம்மொடுவ் குலவு தைவிகன் 

பொற்றொடி. யாளொடும் பொறையன் ரூனைக 
ரம்மிட விழுடடய பெபவே.இல சைய எண்ட 

ஈ ஈண்டிய பலலியஞ் செவியை யீர்க்கவுஈ 

தண்டியதுகள்களெல் சூம்ச்துபோர்க்கவும் 

வேண்டியவின்பங்க டுய்த்து மேவிஞர் 

பாண்டியன் வளஞ்செரி ஈகரின் பாங்கரே, 

சேலனாதிய ரொடுந்தை விகன்றன் 
ஆரர்புக வெழுக்தகல் அாயைக் கேட்டுயர் 

பார்பரி பாண்டியன் பழிப்பிருனையோ 

டேர்பெறப் புகுந்தன னெதிர்கொ ளற்க்ஷீரா 

உயர்ந்தவ ௬௮ற௮ுவோ ஓுலகத்தோர்களில் 
விய தகொளா ர௬ுண்டோ விரு இனாய்புகம் 

பயர்ததை விகனைப் பரிவின்மாறனு 

நயந்தெதிர் கொண்டன னகரத்தோடுமே,. 

வமுதியு மகிழ்வொடு வாகை மார்பனைத் 
தமுவிகம் குகமுனி தவத்தைப்போற்கியே 
விழுமிய சேரனே முதலவேர்தர்க்குக் 
கெழுமிய முகமனைக் ளெத்தி னுரோ, 

6 எத்திசையிலுக் தனக்கே யிலாததாய்ள் 
சுத்தமா யுயர்ந்திடு துவாக. சாந்தமாய் 
நி*்தனூாக் குறையுளாய் கிமிக்சமாயுள 
வித்தக மதுணாயிம் கொண்டுமேவினான். 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௭) 
சீ 

(௬௪) 

(௩௮) 

(௩௯) 

(௪௦)



தெய்விகாஜன் மும்மணச் ௪ருக்திழ், woe 

வேறு, 

* இங்கடன்குலத் துதித்திடுஞ் சுந்தரச் ௪/9யன 
பைங்கதாரப்படடி பரிமிசைச் சதுாஞுடி ப்டைகக 

சிங்கவேற்றினைப பரிவொடு கொண்டுசெல் இர்டை 

யங்கண் மாநிலச் தறிஞரா லமைக்திடப் படுமேரீ, 

* எந்தகாளினுஞ் சிறப்பிரியாத தோரிசைசெொ் 

ளக்கமாககர் $ ஞெள்ளலிலள்ளு பைம்பரியின் 

வர்ததைவிகன்றளைக் கண்டோ சகமுக மலாந்தா 

சாந்தையே யிந்தவாறுடி வர்சனன் கொலோவென்று. () 

உ உமையைச் செல்வியாய்ப் பெற்றுமன்னவ LOT GME 

தமையளிச்திட வளித்திடா வகையினாற் ஈசமழ்ப்பு ற் 

அிமையவண்ண லிவ்வாறுகு வெய்தினன் கொல்லோ 

சமைகொளங்கய/ D கண்ணியாளிக்ககர காண்பான். (௪௩) 

4 ந்சுதாளிறை மருகனாய் வக்துகம் மரசின் 

மு௫்தவேண்டிலன் முக்தன மினைமண (peo & gi 

விர்தையாம் செட்சீவரசினைக்காணுவான்விரும்பி 

பிர்சவாமிம வானெய்தினன் கொலோவென்பார், 1௪௪) 

* சோமசுந்தர னாமிறை சொன்னகர் விதி 

மேமமாய்த் துரகததந் திவார்தெய்திய வியற்கை 

கேமமால் விஞ்சையாதலி னேருமோ வென்பார் 

தாமமன்னுமிப் பரியின்மேலிவன் செல்கன்மைக்கே, இ 

* கங்சைவார்சடைக் கண்ணுத னம்முனோர் காண : 

வங்கயற்தணீதனை மன்றல் விதிமுறை யடைந்சான் 

சிககவேற்றுக் தெய்விகனு காமெலாந்தெரிய 

விங்கதொத்த மண்௰லுக் கெழுந்தன னெனவிசைப்பார், () 

தனித்த வேல்குறி Gis Butt nas wr sree 

சனித்சதன்மையும் பெயர்கொண்ட சன்மையும் சரணிக் 
  

& டஞெள்எல்3 வீதி * சமழ்ப்ப சாணம்,



௧௦.௮ இருக்கோவதூர்ப் புராணம், 

இனித் தகன்மையு முடிகள்சேச்சன்னமீயு €மற்ப 

மனித்தருக் கவைவாயக்குமோ வெனமன மதிப்பார். ௪௪ 

* நான்முகத்தனோ பாற்றினாக் துயிலுகாற் கடலிற் 

ருன்முகக்த கார்வண்ணனோே விண்ணிறைதானோ 

வேன்முகத்தனோ மாரனோ விவ்வுரு விரவி 

யூன்முகத்த காமுவப் பவக்தன னெனவுரைப்பார். (௪௮) 

* கன்னிராடு செய்தவங்கொ னற்கதிர் மதிமரபின் 
மன்னிவந்தவர் தவங்கொலிக் காஞ்சனமாலை 

தன்னை யின்றவர் தவங்கொல் யாஞ்செய்த முன்றவங்கொ 

லின்னகன்னிசசெய் தவங்கொ லீண்டிவன் வந்சதென்பார். 

சபசுத்தமேகத்தின் மின்னல்போலிவன் செலும்பான்மை, 

நடத்த நுண்ணிடை ஈங்கையா காண்டலு ஈளிவா' ரசைத்த 

கொங்கைகற் சலையணி குழனெகிழ்நதலைய, ஈசைத்த க் 

தைகொண் டோடிப்பின் ஜொடர்க் துமெய்கலிவார்., (௫௦) 

* மங்கலில் லவன் பரிமிசை வரச்சில மடவார் 

தங்கண் மெய்மறநதுற் தனர்சாலவுஞ் சில்லோ 

ராங்குண் காண்டலு மெமைக்கவர்க்தேசெ னிதயம் 

பொக்கு $கேயமோ *பூதரமோ வெனப்புகல்வார், (௫௧) 

* கமுதருந்த வூனீய ரிக்கரக்கனைக் காணும் 

பழுதருஞ்சில மாதரார லட்சியம்பகர்ந்து 

கெழுதரும் விழிக்கோலினாற் கிளர்புயத்தவன்ற 
னெழுதரும்முரு விதய ரபி.த்திகை யெழுதுவரால், (௫௨) 

ச௮ண்ணல் வி.திவாய் வரும்வகை யறிக்துமுன்னடைர்தே 
சுண்ணஞ் சாந்துகன் மலர்சொரிக் இனியவை சொல்வா 

நண்ணுகாஞ்சன .மாலையூ ஈண்ணிவாழுதியேன் 
தெண்ணருட௩ நகிறையுவரியு எடங்குமேர்திழையார். (டுக) 
  

8 சேயம்-“செய், * பூ தூம் மலை, ] பித்தசைஎ சவர்,



தெய்வீதராஜன் மும்மணச்சருக்கம், ௧௦௯ 

 பிறக்தகாண்டிமுஅற் காணுருவிவலுருப் பெற்றி 
உந்ககாளொன்று வருங் கொலோ வராதுகாமண்ணி 

ஜிற௩தராளினு கீசலா லிவனுடனில்லந் 

gr gSuTaGe துணிபென்பார் சிற்சிரோகையரே, (டு௪) 

* நடுவா ரெதிர்கொள்ளூ வாசொதிரி னின்றுயாகூக் 

காடுவார வரதுசுகி யெனவிசை யுடனசாகம் 

பபடுவாருருப்பார்த்துப் பார்த்கொரி பசும்கொடி.போல் 

வாடிவாரவன் வரவறிந்திடும் பலமாதர், (இ௫) 

3 என்றிவ்வாற காய் மதுரையுள்ளோர் களிப்பெய்த 

மன்றற் பன்னிரு மாலைமார்பனைக் கொடுவந்தகான் 

வென்ிமீனவன் விருப்புளங் கொண்கொன் மேவு 
« 7 ச் ’ e * 

நுன்றரண்டிகம் கோபுரவாயிலின் சூழல், (௫௬) 

வேறு, 

. ச் ஆ சி * ந ¢ ம 

. எங்குமல் Mum serra விமையவா மலாகடோப்பச 

சஙிசையின் மக2 : மாழ்த்தச்சரண்முடி சில்லோர்தாழதத 

மங்கையர் நடரடாட.. வண்டரமங்கலங்கள் பாட. 

விங்கி௫ மெங்யு பாட வெவர்களும் புகழ் கொண்டாட. டூ௪ 

. வின்னியிழ் பிறமத தெய்வப் பரியினின் மிழிந்துவக்த 

சன்னியருபசரிக்கக் கடிமனை யதனி௰்பக்கான் 

முன்னவள் சுசையாய்மேவ மூதல்வனுக் களித்தவோங்கன் 

மன்னவன் வேக்தாபோற்று மதிக்குலத் துதிக்தானோடும். 

சொ செம்பியரைச் சே ரன்செல்வியைச்சேர்ந்தோர் தம்மை 

ச்,சர்பெறுய குகனையாதிழுனிவரைச் செய்யகோவ 

லூரிருக் செய்தினோரை யுவப்பின்வர் இடுமத்றரோனா 
மாரனேர் மாறனோங்கு மணமனைக்கழைத்துச்சென்ருன்.() 

ஃஅவ்வவர்க்கியைந்த செம்பொ னாதனச் இருபபச்செய்தே 

யெவ்வமில் பிருகைவேளா லெய்தருண் மூனியையேத்தி 

4 வண்டர் - மங்கலப்பாடசர்,



௧௧௦ திருக்கோவலூர்ப்புராணம், 

நவ்விகேர் சோக்கினாட்கு ஈரசிங்கள் தனக்ஞுமன்றல் 
செவ்விதிம் செய்கவென்று செழியலும் வணங்கச்செப்பும் 

* பிசசாபத்தியமணத்தை விதிப்படி பிருகேயாதி 
சிரசாள முனிவ,ராற்றத் தெய்வீகனானமாடி. 

மூரசான கங்களார்ப்ப முதகல்வனா லயமுன் னெய்தபு 

ப. ரசாந்கை உண்ணலம்மை பதமலர் பரச்சார்க்தகான். ௬௧ 

* மதஇக்குலக் கன்னிதன்னை மன்னு மஞ்சனச் தானாடட 

கிதிக்குலத்தி பற்றுவிச்க கிகரில்பூணினங்கண் மாட்டிப 

பதிக்குலப் பிலதாயென்றும் வாழ்கவென் அ௮ரைபாராட்டு 

விதிக்குலப் பிலதாய் வேட்கும் வயின்வைச்சார வியன்சி 

வாட்டி, (௬௨) 

% தகொழத்தகு காரசிங்கன் ரோகைபால் வதுவைக்குற்மு 

னிழைகத்தாற் றஐவமுருக் கொண்டெய்தியவாற சேய்ப்பகத் 

தழைத்தநற் றவக்தோர் மன்றற சடங்கியற் Ml every 

.துழைத்த வுள்ளத் தரானார் குவலயத்துள்ளாளொல்லாம். () 

வேறு. 

BN Gh PET LOT God Ws WB! வின்செய்கன் சுகைப் 

பூஞசனைக் கொடியினைப் பொன்னொ டீந்தனன் 

வாஞ்சையால் வைகையக்துறைவன் வாய்ஈ இடு 

wT GRA புரிசைசூ ணகரசத்தானுக்கே, (௬௪) 

 ஓய்க்திடு புலத்தர்செ யங்கி யோங்கவுஞ் 

சாய்ந௩இடா வமரர்தஞ் சரீரம் விங்கவுங் 

தாய்க்திடு செறுகர்கள் கண்ணியேங்கவுக் 

தேய்ந்திடு நுசுப்பின் மா வுள்ளக்தேங்கவும், (௬௫) 

* மங்கலத் அபி வாரி யாரக்கவு 
மங்கைய ருண்ணிறை மறநீதுகோக்கவு 
  

4 மா இலக்குமி,



தெய்விகராஜன் மும்மணச்சருக்கம் 

மங்கண னருளிதென் ஜையாபார்க்கவு 
* 

மங்கணன்னி மிச தங்களனஈ,க மொக்கவும், 

* மின்னிகர் வீவினாள் வேய்மென் ரோளிஞள் 
பொன்னினமாலைப் பெயா்பொருந்தி னாள்களக் 

துன்னிவீ ரட்டன்ரு ஞயர்தை விகனா 

மன்னன் மங்கலத் இினாண் வயக்கப்பூட்டி னானை, 

* எங்கு மலாமழை யிறைப்பவானவ 

சாங்கணும் வாழ்த்தொலி யிசைப்பவக கண 

மாங்கு மங்கல மிசைப்ப வேழையா 

செங்கணு முகமனை யிசைப்பயாருமே. 

* மின்னலோ டெழிலீர்விச்துரும்க் கானகா 
தன்னினித்தில மழைசொரியுஈ தன்மையில் 
கன்னியொ டெந்தலுங் கஉகக்கைகளால் 

வள்னியிற்பூம் பொரிவழங்கி னானரோ, 

ஃ முருக்துறழ் ஈகையின் கான்முளரிப் போதனை க் 
ஜிருந்துகை முளரியி னேந்தறீண்டியே 

கருஞ்சிலை யம்மிமேல் வைத்துக்காசலோ 

டருக்ததி யக்கா ம்தவட்குக் காட்டினான். 

£ இன்னண மணஞ்சிவா கமத்தியற்திகற் 

கன்னியொ டண்ணலுங் கவினல் காய்மழுத் 

ஹூன்னுகை_பிறைமுனரஈ தோகை தன்னைவேட் 

டன்னபான்மைத் தெனவறைவர் யாருமே. 

4 வமுதிகற் சோடச தானமாரிபோன் 

முழுதுணர் வோர்க்குமுன்னவாவின் ரூன்னியி 

தஇிழுது௮ காலுணி வெவர்க்கு ஈல்திப்பின் 

பழு. த௮ குகமுனி பதம்பராவியே. 

SES 

(௬௬) 

( dee 6] } 

(௬ ௮] 

(௬௯) 

( ௭௦) 

(ஏக) 

(௪௨) 
  

** விச்துருமம் :- பவளம்,



௧௧௨ திருக்கோவதூரப்புசாணம். 

ஈ-வது சண்பகமாலை மணம். 

+ ீயவிவ் விருமண மமைந்தவாறுபோக். 

செய்யபொன்னிச் செழுகாடன் செல்விக்நதம் 

அய்யுமீலார் மணத்தினஞ் சொல்லுகென்றனன் 

வையயிலுக்கிரன் மரபின் மன்னனே. (௭௩ | 

* குகமூனி வத வைகாள் குறித்துச் கூறக்கேட. 

டகமகிழ் வுடன்மணிச சோழனம் மன்றல் 

புகுமெவர்களும் வரப்புகன்_து நீங்மோ 

மகமிவர் குடஈதைபால் வந்த சார்ந்தனன். (௪௪) 

வேறு. 

*பொங்கு௮ு களிப்பின் முன்னர்ப் புரிழண மிரண்டி னுக்கு 

மஙகவர் செய்தவாற்றிற் பஇன்கட£ங் கஇகமாகத்; 

துங்ககாடடனே வானித் சூழ்மனை இறப்பித்தியாக்க்கு 
மங்கலவோலைகீட்டி. மாகிலத் துணர்ச்தவெண்ணி. (௭௫) 

ஃ ஓற்.றர்களிடத்துப்போக்கி யுவப்புடன் களைகளோடு 

செற்றமில் குணத்ின்மிக்க செம்பியன் ஜென்றலெய்து 

மற்றநோக் சரதமென்ன விருக்தன னப்பாற்றென்னா 

டுற்றகன்னிரு பங்கண்டாரனை வருமுவகை பூததார, (௪௭) 

* குகமுனி பிருகேயாதி முனிவருங் கோவலூர்கின் 

2கமகிழ் வுடனேவக்தோ ரனைவருங் குடகின்காவு 

நிகரிலங்க யற்கணம்மை கிமலன்றுாள் பணிக்துவிண்ணை 

ஈகுதரு பொன்னிகாட்டுச் கெழுந்திடு ஈன்மைபூண்டார். () 

வேறு. 

அரிதினிற் பாண்டிய னளித்தாங்கைக்கும் 

பரிவுடன் மலையமான் பயந்தசெல் விக்கும் 

தெரிவையர் முதற்பல சீரகளுங்கொடுத் 

தரிவையர் தம்மைக் *கஞ்சிகையிலாக்கியே, (or 7) 
  

* இசதம் -* மாமரம். 
4 கஞ்சசை - ரகத்தினச்சிவிகை,



தெய்வீகராஜன் மும்மணச்சருக்கம், 
> 

ட ஈரிரு மெளிலியானெழிய் கெழிம்செய்து 
சீரியல் பைம்பரி மிசையிற் சேர்த்துமேற் 

பேரிகைமுதற்ப்ல பீலியார்ப்பாற் 

சாரிகொள் பசியினிற் முனுமேறினான், 

*ஏவருமிறையிரு தாளையேத்திமேற் 
ஹேவரும்பணி திருவாலவா யொரீஇ 

யோவருங்களிப்புட னீண்டி. யொன்றினா 

பூவரும்பெழிழ் பொழிற் பொன்னிகாட்டரோ, 

உ ௩ கோதுக ளேழின்றிக் குறைவில் செல்வமே 

யாதியா %மறுவகை யமைதஇிகோக்கியே 

காதல்கொ ளெவரோடுங் காளைமேவுத 

தூதுவரோடிமுன் செசல்லினார்களே. 

2 கேட்ட்லு மாலுளஙந் கிளாநது தைவிக 

On முன்னமே ஈணுகிக்கொண்டுபுக் 

Po Om பரிசனர் சூழவெய்இனான் 

ஜோேட்டணி மகடவக் தோன்றிற் றின்ழென்றே, 

* தகறரு மிரண்டுமின் னனையர் தம்மொடும் 

புகர்பெளத்திரன் ஞெளல் புகுகல் காண்டலு 

ககருளோர் களிப்பலை கானமாடியே 

புகழ்வன வெமானனி புகலற்பாலவோ. 

* மாயனோ குமரனோ மாயன் மாமனச் 

செயனோ ஷந்இயிற் சேயஜே வெனத் 

தாயன கருணையோ டியா சாற்றினார் 

மேயர் நான்முடி வேந்தன் றன்னையே, 

௧௧௩. 

(௭௯) 

(௮0) 

(௮௧) 

(௮௨) 

(௮௩) 

(௮௪) 
  

1 சோதுகள் ஏழு” (சாட்டின்) குற்றங்கள் ஷாவன; சோட்டி௰ர், 
கள்வர், யானை, பன்றி, விட்டில், கள்ளை, பெருமழை என்பனவாம் 
% அறுவசை அமைதி-- (சாட்டின்) அமைதி ஆரு வன) செல்வம், 
விளைநிலம், செங்கோல், சோயின்மை, வளம், " குறும்பின்மை 
என்பனவாம்,



௧௧௪ இருக்கோவலூர்ப்புராணம* 

% கற்பினுக்கணிகல மாகுங்கன்னிய 

சற்புச வுளம்பெரி தயர்ந்து தேறிடி௰ஐ் 

பொற்புடை மற்றைய பூவைமார்பட்ட 

விற்பனவேட்கையை விளம்பலாகுமோ. (௮௫) 

௩ விடக்தைகண் டத்தன்சீர் மேவுவோனைக்கண் 
டுடக்தையை %ம்பெறு வோமென் அுன்னியே 

குடர்தைமா ககரினிற் குலாவுகின்றபன் 

மடர்தைய ராடவர் தொடாந்து மல்னொா, ௬) 

ஃ வாய்நீதச? ருடைமணிச் சோழன் மா மனைக் 

கேய்ந்தசீர்த் தைவிக னெடுங்கொண் டெய்தினா 
ஞாய்ந்த€ர்க் குகபிரு காதி மாதவர் 

சோய்கத Mon pair தோகையர்மற் அியாரையம, (௮௪) 

* வரவாக் கேய்க்கபொன்னு தனத்தினி 

லிவரமங் கலமஊணை யிருத்திச்கேரிய 

னவமலி மணவிதி ஈடத்து மின்னென்றான் 

Dane முனிவரர் சடங்கியற்றிஞார். (௮௮) 

டி ம் 

நண்பகங்கொண் ழூ. ருமன்னர் நல்கிய 

பண்பெனப் புலிக்கொடிப் பார்த்திபன்றவ௫ 

சண்பகமாலையைச் தந்தனன் பொனோே 

டெண்புகா வலிஈச சிங்கவேக்கற்கே. (௮௯) 

: கொண்டகோமங்கல காணைக் கைக்கொடு 

விண்டல மகிழ்விய னழலின் முன்னரோ 

யெண்டிசை யோருமேச் தெடுப்பவிக்கனு 
னெண்டொடுக் கெம்மினத தாளையுன்னியே, (௯௦) 

% இருமணங் கஞக்குமே லீரைக்தாம்வகை 

யொருமணஞ், சறெப்பினோ டுற்திச்செல்வியைக் 

  

சகேரியன் -- சோழன்.



தெய்விகராஜன் மும்மணச்சருக்கம், 
» 

கருமணஈதேோயவுருக் காளையைக்கண்டே 
மருமண மலர்ப்புய மால்களித்தனன். 

*செம்பியனற்றவச் சிறப்பின் வந்தகோர் 
வம்பணி சண்பக மாலை தன்னையிங் 

கும்பரில் வேட்டன னுயர்வுபூண்டன 

னிம்பரி லிவனிக ரில்லையென்றரோ, 

எமமுதி. யரசரு மிழைஞ்சு சாளுடை 

மும்முடி யரசு முனைவன் முன்றருக் 
தம்முடி. மூன்றெனத் தந்துமேம்பட்டா£ 

செம்முடிச் சதுரற்குச் செல்வியாரையும. 

முத்தழ ௮டன்சதுர் முடிகொணொான்மறை 

யத்தனோே வென்னமூ வரசர் தநதிடுக் 

சச்தையர் தம்மொடு மெசாலி தம்மொடும் 

Ag sag தைவிகன் விளங்கனொானரோ. 

வான்மு.தல் வணங்கலால் $வசுசை போற்றலா,ம 

றேன்பரை சொல்லினாம் செறுகர்த் தேயத்தலா 

னான்முடி யரசனென் றகனற ஞாலமேத் 

ருன்முடியாதுயா சதுருறமுனரோ, 

 இவ்விய லேது னெவரும் போறறவே 

செவ்விய குடக்தையிற் செல்ல மீர்ஈ்இரு£ 

தீவ்வியந்தவிர் திருக்கோவ லண்ணுதத் 

அவ்வித நரசிங்கன் செப்பினானன்றே, 

% சோழனும் தன்றவத் தோகைக்கும்மிரு 
மாழையுண் கண்ணியர் தமக்கும் வண்மையா 

$யிழமோ டணிகளு மேவன் மாதரு£ 

தாழ்விலா சளித்தனன் மேன்மை தங்கவே. 

1] வசுதை - பூமி. 
செல்லல் -- துன்பம், $ எழம்- பொன், 

கைவதகைவாள். 

க்க்டு 

( ௯௧) 

(௯௩) 

(௯௪) 

(௯௫) 

(௯௬) 

(௯௪) 
அடவ அளத.



௧௧௬ திருக்கோவர்ப்பு ராணம், 

ஃ செகம்பணி தைவிகன் றெரிவைமா ரோடூங் 

குகன்பிரு காதியாங் குரவரைப்பணிக் 

துக் தூவீரட்டன்றாு ஞன்ன மாமிசைத் 

இகழ்க்கனன் மாதருஞ் சிவிகைமேற் கொண்டார். 

* தானையங் சடலுடன் தலைவர் மூவருஞ் 

சோனையங் கடன்முகில் சொரிர்ச பான்மையி 

னேனையர்க் இருகிதி யீயந்தெழுக்தன 

மானக மதிரக்தை விகனையண்ணியே,. 

x Df 1 SOOT GOT DBS or, காதி மாதவா 

வாரணி சொங்கை மங்கையர்க ளாடவ 

சோரணிகோவனின் தெய்தினோ மாலாஞ்- 

சீரணிங் தெழுந்தனர் ப சேதியட் கொண்டே, 

* மடக்தையா புலவரக் ௪ணர்கள் வாழ்த்தவுந் 

தொடர்ந்து பல்லோரெதிர் துதைந்துபோற்றவுக 

கடந்தும் குடர்தையை யெவருங்காசலோ 

டடைந்து இல்லையி லிழையடியை யேத்தினார். 

அதுபொழு கங்கணின் றகன்று கோவலின் 

மதகசத் சாசசரோ டினிது மன்னினான் 

சதுர்கொளூகத்த %சாமந்த ராதியோ 

செதிர்கொள வஞ்சிய ரேய்ந்த வேக்தலே. 

மூவர சர்கடரு மூன்று மாதரோ 

டேவருஞ் சூழவக் தெய்துமேறனைக் 

€ேகாவலு ளோரொலாமங் கோக்கன் றென்னவே 

யாவலோ டெதஇரடைரு தகங்குழைத்தனர். 

வேறு. 

(௯௮) 

(௯௯) 

(௧௦0) 

(2௦௧) 

(௧௦௨) 

(௧௦௩) 

* வணங்கினா செழுக்துமணங் கொண்பெரிமேல்வருமிறை 
  

* சேதி: சேதிசாடு, % சாமந்தர் :* மர்இரிசள்.



தெய்வீகராஜன் மும்மணச்சருக்கம், ௧௧௭ 

யெழித் கெழில்வாய்க்த, வணங்கினார் மூவர்தம்மையுவ் 
கண்டா ரகமசிமுததியுங்கண்டா, ரிணங்கிகா ுடலையுடன் 
வெறுத்தார் மேவேக்தல்போ லெய்திலமென்று, பிணங்கி 
னார் களித்தார் கோவன் மாககரிற் பிறக்இடு பெருமையை 
யெண்ணி, (௧௦௪) 

* தப்பிலா தென்றுமுய ரிராமேசத் சாலி நீரினாஞட்டி, 

யொப்பிலாத்தில்லை சரிசிதீதுக் கோவலுற்ற தாலொரு wo 

சிங்க, வப்பெய கும£இழமும் முடியை மூவரச௪ ரரிவையர் 

மூவரைப்பெறலா , லிப்புவிக் கண்ணன் ஸமியாண்டுமிங் 

கதிவனே ரொருவரு மிலையென விசைக்தார். (௧௦௫) 

உ எம்பிரா னெஸ்௩ம் வந்தது மகத்து லெழிம்பரி மிசை: 

வியப் புடனித், தம்பிரானெமுஈத வதூமுடி.கான்கு தரிப்ப 

தற் கேப்ந்தசன்மையது, மிம்பரின் முகன்மூவரசர் கன்னி 

யரோ “டெய்திய வீதுங்காணியல்பா, லும்பர்கணம்போற் 

ரெற்மிலரகோல்கிம் குயா்வென்ரு ரம் ஈகருள்ளார், (௧௦௯) 

* இப்படியனந்தவித மெடுத்தியாரு மிசைத்தசொழ் கேட் 

டகங்களித்தா, னெப்படி. களினுமீடிலாவலியுஞ்டூ£ல்வமு 

மெய்து தைவிசன் , மைப்படிகண்ணி பெரியகாயகியை 

வாமபாகத்தினில்வைத்த, வொப்பிலாவிரட்டேச னம்பால் 

வைத்திடு மருளீ தெனவுன்னி. (௧௦௪) 

* பராவருங் களிப்போ டியாவருஞ்சூழப் பாவையர் மூவ 

ரோ டண்ணல், தராவரும் பெண்ணைகுழ் . திருக்கோவ 

தறபரச்தெம் மிறையோடு, மிராவருமைம் பாலம்மைதான் 

பழிச்சி யிமையவர் புகழ்ந்இிடப் புகுந்தான் , விராவருக் 

தமிழ்மூ வேக்தர்கள் குழுவோ டெழிலரண் விழைவுடன் 
மாதோ, (௧0௮) 

புகுஈ்சதெய்வீக னேவரு£ தேவர் மருந்தெனப்போனக 
மருந்த, வுகக்களிச் சரிவைமாரொடுங் களித்தா ஜெப்பில்



SESH இருக்கோவதூப் பு.ராணீம். 

விரட்டன்றா ஞன்னி, மிகுந்கபேரன் பான்மூவரசருக் சம 

மிட தருசதுா£விததளத்தைச், இகழ்க்த.நுண்மதி சேரமைச 

சார் மூவரைகற்றிருமரு கனுக்களித துப்பிஷ், (௧௦௯) 

6 எவபு ரச் ைவனிழைவிதாள் பணிந்துதிரு வருள்பெற் 

Dl GDH BOM, ,தவன்விடையுங் கொண்டவ ணொ இக்க 

தந்தனிஈகர்சென்றுசாரந்சனராம், அ௮வணுசுப்பேழைஞூாவர் 

தம்பேறு£் தோன்றறை விகன்மெய்ச் €ரு, கவஞனாறப்புக 

Lig பேசியட் கருத்தை காஞ்சில்குழ் கோவல்பானல்கி. 

ு அவலோடரசர் மூவருமளித்தவ ஈகசுந்தரன் சுருணேச: 

ஹோவலில் சமயதந்திரன்முதலா முயல et Ss 

மாவலங்கொண்ட SHED நாட்டை, வரிசையிற் மச்ச 

தனனாற், கோவலெைம் , பெருமான் திருவருள் ioe 

குலவிய சதூர்முடி. கொண்டோள். (௧௧௧) 

வேறு, 

புவியமுகனையசீர் பொரு துகோவலிய௰் 
றவழமுடை யவாரமமை யவாமெய்ச்சை வரா 

wane பரித்துல களிச்துவைகினான் 

குவலயந்தகொழ ஈரசிங்கன் கோலினால். (௧௧௨) 

வேறு, 

அருணகாகச்திகொள் $பேசத்தெய் விகனாடரிய 

கருனையார் திருக்கோவ லெங்கண்ணுச லருளாம் 

செருவிற்காரண்ட சீற்றவல் லூசனாச் சந்தை 

இெவருவவீட்டிய காதையும் விளம்புதுங் கேண்மோ, (௧௧௩) 

தெய்வீகசாஜன் மும்மணச்சகஞுக்கம் 

முற்றிற்று. 

Bs G24. 

  

§ Cums = ow.



a. 

இ௫மயம். 

காரண்டவல் அரசர் வதைச்சரு க்கம். 

  

* கோவன் மாகக குறைத்தல் லரசிறைகொண்டு 
மேவலார் தொழப் பரமத மாழ்குற விரி 

பாவலார்புகழ் சைவம்வாழ் வுறசசிவற் பரவிக் 

காவல் செய்துவாழ்க் தனலுயர்கவி பெளத்திரனே. 

ஈ முன்னமே சொற்ற கீரண்டவல் லூரரான் முதிய 

சொன்னகாட்டின்வா ழிந்திரன் முதலிய சுரரு 

மன்னருந்தவ மியறறிடு மாதவர் குழாமு 

மின்ன லுற்றுயர் குமசமீவ ஞணாயுளத் தெண்ணி, 

* அற்ற மீதெனவ ரக்களா முருக்குமக் கால 

கற்றவத்தினாம் றெளிஈ்துமால் கோவலை ஈண்ணிக் 

கிறுணார்சவா பரவிடு சிவபிரான் கழலை 

யுற்றுவர்துகின் றும்பரு முனிவரு மோர௩2த, 

* அந்தகன்றனை மூருக்கியு மருந்தியு மாலம் 

முகனூமுப்புர மெரித்துமுத் தெறிதினாப் பாவை 

வர்திடுஞ்சலக் தரற்கொன்று மெம்மனோர் வாளாட் 

டர் திடம்பர சவவெமைப் 16 SG டருவாய். 

* கோரரூபங்க டரித்தெமர் பகைவர்தங் கொற்றம் 

விரமோதோக் இயுமுயர் மிருகண்டு புதல்வற் 

சாருமர்தகறி சாடியுக் தமியாக டமக்கா 
தரீரமாம்பர சிவவெமைப்புரஈ.த௬ டருவாய். 

* கங்கைவேணிய தஇகம்பர ப.ரசுறு கரதத 
மங்சையாமுமை பாகத்த மாதவற் கரியாய் 

இங்கடங்குற௮ு சிரத்தநற் நீர்த்தவிரட்ட 

சங்க ராப. சவவெமைப் புரக்தரு டருவாய. 

(௧) 

இதி 

(6)



௧௨௦ திருக்ே காவலூர்ப் புசாணம். 

் சிங்கமாமுக னாதியார் தெவ்வரைச் செருவ்த் 

பங்கமேபுரிஈ் தயன்முதற் பண்ணவர் தம்மைச் 

அங்கமெய்திடப் புரச்தரு யேவற்பெற்ற 
சங்கசா பரசிவ வெமைப் புரக்தரு டருவாய. 

ஃ சங்கமேதிநற் சக்கரம் தரித்து கார 

சம் ஈமாயவற் ® உாபமாக்கிழித்தவன் சேய் க 

னங்கமாரெரிக் கவிர்விரம் இட்டவி ரட்ட 

சங்கராபர சிவவெமைப் புரந்தகரு டருவாய. 

௩ பொங்கராவணி புண்ணிய புண்ணியாப்போற்று 

மங்கணாவிறன் மேருவில் லவிருறு TS gis 

தங்கவேவளைக் இட்டவி ரட்டநற் மகைசால் 

சங்காபா சிவவெமைப்புரந்தரு டருவரய், 

துற்கமார்ந்திடு ஈருதியை யருளியச் சுருதி 

தங்கு முட்பொரு ளினைச்சிவா சமக்தினாம்சால 

வெல்குளோ! ர்களு முணர்வுற விரித்தரு ளிசசெய் 

சங்கராபர சிவவெமைப் புரக்தரு ட.ருவாய். 

கொற்றமார்ந்தவல் லூரகா ரண்டர்தங் கொடுமை 

சற்றுக்தாங்கிலே மவரைநின் சொற்படி சாடிப் 

பற்றுகின்கழம் குற்றிடு மெமைப்பரிம் சளியா 

துற்றுவாழ்வையேல் வேறியா ருளாளிப்பவரே, 

ஈஎன்றுவேண்டலும் விரட்ட Benn Bm வருளான் 

மன்றல்வாகைக் தைவிக நரசிங்கத்தின் மாட்டே 

கன்றுநீர்சென்று நுங்குறை ஈவின்றவற் கொட் 

டுன்று நம்பகை தடி.5திடு வஒனச் சொற்றான், 

* சொற்றகாலையிற் பண்ணவர் விண்ணவர் துக.டர் 

(er) 

(௯) 

( ௧0) 

(கக) 

(௧௨) 

பொற்மை யண்ணரு டொழுதவன் விடைகொடு போந்து 

கற்றையஞ்சடைக் குகமுூனி மெம்பரற் கண்ணி 

பூத்மவப்பெருங் கோலங்கண் டுவப்புடன் ஜொழுதார், ()



SOTO OTT வல தச்சருக்கம், ௧௨௪ 

* தொழுது நின்றவர் தூயங்ன் விழிக்திடா மையிஞ 
லழு த கண்ணினஜாயிர்த முனிவனை யழைப்பிழ் 
பழுது௮ங்கொலென் றெண்ணியே பனித்தனர் நின்ரூர் 

வழுவறும் குகன் மனத்திவர் வரவினை மதித்கான். (௧௪) 

*மனத்தி லுன்னினன் விழித்தவர்ப் பார்த் தமதண் பிஏரிர் 
தும, மினத்தொ டீண்டுவம் Osu Su ணென்கொலென் 

ஜியம்பத், தனத்தினாலுப ரிநதிரன் முகலியோர் தாழ்ர்து, 

சினச்தினீங்கெ முனிவர்க்கு நிகழ்க்சன செப்பி, (௧௫) 

* அ௮ன்னவன்றனை யழைக்சனர் கொண்டுதெய்விக 

மன்னவன்றிக மவைக்கணுற்றாசிகள் வழங்க 

மின்னு Carll oo) னெழுக்சவர்ப் பரவிவெவ் வேறு ' 

துன்னுமாசன மீர்அுயர் சக்சையைக் தொழுசான் (௧௬) 

* இந்திரன்முச லந்தரதீ தீவருமிர சணிஈத 

சந்திவேணியன் றனையகத இருத்தருக் தவரூ 

மெஈதை யீண்டுவம் இடுதற்கே தியாதென வினவச் 

சஈததந்தவர் வந்தனை செயுமுனி சாற்றும். (௧௭) 

* பாவமேசெயுங் * கரண்டவல் லூரராற் படனணா 

யோவலின்றி யீண்டுற்றிடு சோவலி னுற்மெம் 

மாவியன்னவற் புகழ்ந்திட வன்னவ ஸனின்பான் 

மேவி.பன்னரை வென்றிசெப் கென்றனன் விறலோய், ௧௮ 

வேறு. 

௪௦ இவெபிரான் மிருவாக்கைச் சிரந்தரிக்துச் செயவேள்; 

டு மெனுந்திறத்தாற், பவமியற்று வோமாயழிச் Dror 

உரக் இயைந்தவுயர் பண்பிஞ்னம், தவமுடையா ரிட்டபணி 

தனையுமவர் குதைநீக்கு தலையுஞ்செய்த, லவமிலா தின் 

போல் வரர்கடனு தலா னெழுந்தவ்வசுரர்ச்கொல்வாம். (௧௯' 
  

எவவ. 

+ தாசண்டன் என்பது சரண்டன் எனச் குறபெள.



52.2. திருக்கோவதூர்ப்புராணம், 

 எனவுனாக்குச் தனஅபிதாமன முவப்பத் தைவிக னி 

சைப்பான் யாருஞ், சினவுராக்கு ஈலிந்நிரியு மவ்வசுரர் 
வரச வகைசெப்பு கென்ருன், வினவுாக்குச் சதக்கிருது 

விள்ளுவான் வள்ளன்முகம் விரும்பிகோக்கக், BOOT OY OM EH; 

ம் படிரின்ற கண்டகர்தம் வரலாற்றைக் கருத்திலுன்னி, () 

* வன்கால கயர்குல சூரிய சக்கர னிரண்டு மதலைவே 

ண்டி, முன்காலஈதவம்புரிக்து முண்டகத்தகோ லுரைப்படி. 

மொய் யிரண்டாக்கர், மின்சால விடமனை யகன்னியனாக் 

கூடிமிருகண்டின் சாபப், பின்கரலவ் கழிக்கவரும் பிரம 

சாரிய ரிரண்டுபோகடம்மை (௨௧) 

ஈ மு£்ச்சிரச்தை புடையவலிக் ,காரணட வசரனென்று 

மூழுச்சவென்றி, at Ba feos நிகர்த் சபூய வல்லூரனென் 

மிரு மைந்தர் கம்மை, ௩ற்சிரத்தை யுடல்பெற்றா னவ் 

விருவர் தம்வலியு ஈவிற்றக்கேண்மோ, கற்சரக்தை வணக் 

இவில்லாய்க் கையேற்றோன் செய்யேம்றங்கலங்கிலாதோம். 

%  அக்தவிரண் டசுரர் சவம் புரியவயன் வக்துவர மளித் 
இ வாந்று, லிந்தவுல கென்றனுல கெங்கணுக்தம் வலிகாட் 

டி. பிடையூறாட்டி, விர்கையுள நிதியீட்டிச் தம்மினக்தேோ 

ர் களைக்கூட்டி. விமைந்துண்டாட்டி, கலிலா இருக்கின் 

மூர் கடல்விடமும் வடவனலு ஈடுங்கு நீரார். (௨௩. 

* அன்னார்கள் செயுங்குறும்பால் வேள்வியொடு தவமீ 
ஈத் ரந்தணுளர், பொன்னாடென் அுரைபர ப்பு மென்னாுமி 

கன்னாடாய்ப் போகத்தேவ, ரெக்காடு புகுவோமென் ,செ 

னைக்கேட்பவித் துயாபோ லெய்துக்தோ.ற, முன்னா மிட 

மடைவோ மென்றயனோ ஒ.ஜைகைலை முக்தினோமே.(௨௪. 

* அங்கரனைப்பரவி யெல்கள் குறைகூறத் தயைகூர்க் 
Qed weit ere me. ge, தீக்குடைய வசரகுல விருத்தியுங் 

சுளாச் பண்டிசிசைக்கஅன்னி, யோங்குவெள்ளி ஞூபன்மா



காரண்டவல்அரர் வதைச்சருச்கம், ௧௨௩ 

முதலோருண்டாம் படி.செய்தொப்பிறுன்ஸ்ப, நீக்களடை 
யப் புரிக்தகாலத்துப் பிருகுமுனி மெஞ்சிரங் கி, (௨௫) 

* பார்க்கவளை கோக்கியுன்கால் வழியிலவர் ஈசித்இடுக 

படி.யோரும்ப, சேக்கமுமப் பலகாண்முன் புரிவித்த பவ 
ங்களுக்கு னெழில்சேர மேனித், தீர்க்கவொளி கெடப்பட 

ரை யெய்திடுக வென்றுஈனி சீறிச்சொழ்னீன், 2ர்ஃகொள் 
பொன்னேசகக்சென்னைக் குமானிற்பஞ் சாச்காத்தைக் தெ 
சியச்செய்சோன், (௨௬) 

* அவ்வுரைகேட் டிடும்வெள்ளி ௩கெடுக்கயெவனடி.யை 

முடி.யினாக்கிச், செவ்வுரையேசக் துறமகிழ்க்து *கன்பெயரு 

₹மகன்பெயருஞ்சிறப்பினிக்அ, கெவ்விழிக்க வருங்கும 

ர்ன் மிருவருளான் மெய்தீதுயர£ தீர்ந்கோர்மைக் க, னெவ் 

வமறவன லளித்திட்டவள் சுதனி லசுரர்கெட வியற்று 

விப்பாய், (௨௭) 

* என்று பிருகுரைத்த படி.புகரவனுங் குமா னருளெ 
ய் மேனி, துன்று gurg தவிர்ந்தோர் சுதனளித்தங் 

கவனடியைச் சூழவிட்டான, குன்றுகலி லப்புகல்வுன் 

குகன்பெயர்வாய்க் தவன்பாலே குலவுகின்ரான், வென்றி 

யவனுற் பெறுகென் றெங்களையுங் குழகன் பான் மேவச் 

சொற்றுன், (௨௮) 

* அர ராத்த படி வேளி னடி பணிந்தங் கறையவண் 

ண லரூள்வானு தம், 4 பரர்கடமைக்கெடுவீப்பேனென்று 

வேலோச்ச யருட்பாம்கிருஈத, வரகுகமாமுனியை யி 

'தரித்சவிடமகஞ்செயங்குவருவேனென்றான், செரஞகர் சமை 
ச்தேய்ப்பதற்குச் சேனாதிபதியாகு மெங்கள் 0 சேந்தன்,() 
  

* தன்பெய-- பிருகு என்னும் பெயர், 
36 மகன்பெயா-சவி என்னும் பெயர், 
ஃப்சரபகசைகர், ௦ சேர்த்ன் எ சப்பிர்மணியச்சடவுள்,



௧௨௪ இருக்கோவலூர்ப்பு ராணம், 

* வேல்தரித்ச விவணி£தக் குகமுனியா முனஅபிதா 
விரும்பி கோக்கிம், சேல்தரித்த வுமைபாகத் இறைவீரட் 
டேசனருட் செயலும் பெற்று, மால்தரித்த சிக்தைதீர்க் 

தியாங்களுயப் பிருகுவினால் வளாத்கசெ்தீக், கால்தரித்த 

வலிவனப்பு மூடையனாய் நீதோன்றக் காணும்மோேமே, () 

* அன்பி மா தலிது காது மிகழ்நீங்கும் புகுழோங்கு மர 

சர் மூவர், வென்றிகணன் மெளலிக ணுடைரிவையர் கண் 

மூன்றாக விடலைசிய, னென்றுபெயர் கொண்டவைகண் 

டோந்தகுவ ரிருவனாக்கொன் .றெங்களுக்கு, ஈன்றிதக் 

துன்பு வாகை மிலைச் சிவரக்காண்பதற்கு நச்சினோமே.() 

* இனையபல வுரையெடுத்துப் புரையில் சதக் இருது 

ரைப்ப வேக்தன்மேரு, வனையதோள் குலுங்காக்கு வினை 

வென்றோனருள் வலியவ் வசுரர்த்தேய்த்துக், கனையளித் 

தா ரகலத்தோய் புரிந்தளிக்குக் யான். றுணைக்கக ரணனு 

மாவேன், தினையளவு மயிர்ப்பின்றி யேகுமென்றா ஸ்கலி 

னர ங்கமென்றான். (௩௨) 

வேறு, 

ியண்மா தற சுரர்களங் ககன்2பின்னரு 

மியல்பினி லுள்ள பூவுலக மெங்கணும் 
பயில்பவ ரேவரும் பயத்தின் வாடினார் 

தயவறவ வசுரர் கடணப் பில்வாதையா ல், “௩௩) 

மூனிவரு மனித்தரு முடிவி ரூனவர் 

அணிவருங் கொடுமையை ஈலிப்பத் சைவிகன் 

றனிவளர் கோவலிற் சார்ச் கவன் முனங் 

கனிவொடு ( மூறைபல கழதி னாரரோ,. (௩௪) 

கூ௮மம் மூறைகளுங் கொண்டுதைவிக 
@ port ௪டையினா னடியர்க் கன்புசெய் 
தேறிய குணத்தினா னிகலி ஞர்களை 

மீறிய சினத்்இனான் விட்ட வுன்னிஞன். (உடு)



காரண்டவல்லூரர் வதைச்சருக்கம். க௨டு , 

வேறு, 

தந்தை மாதவக், குகமூனி காடொழு த்விரு 

மிக்துவேணிய  னேவலின் படியமர்க் கெழுந்தான் 

சந்தனாசல மனையதோட் பன்னிரு தாரான் 

மூந்து காரண்ட வல்லுரர்க் கொல்லுற முஷசந்தே, * [௩௬) 

முனிந்து தானையங் கடலெழ மொழிக்தமைச சர்கட்குக் 
கனிக்த கம்மிமை விரட்டன் கழலருட் கலந்து 

மூனைக்க வொன்னலர் காணு£ காணுமொய்க் கோலம் 

வனைந்தெழுந்கனன் பண்டுமை யைதச்தரு மன்னன், (௩௭) 

கார்மு ழங்கின ஜலெனவெணக் கடும்பரி பூண்ட 

தோமு தங்கின கடகரி*முழக்கெ செறிபொற் 

ரூர்மு முங்கெ முழங்கின பல்லியச் % தண்டா 

வூர்மு மூங்னெ மங்கல வொலியொடு மம்மா, (௩௮) 

ஈரம்பு தோன்மிட ரொடுதுளை ஈன்கொலி EOFS 

தீரும்பு பேரிசைப் பஞ்சமாக் கருவியு மார்ப்ப 

நிரம்ப வோசைகொ டானையோ டெழுர்தன ஸித்த, 

மருக சு னான்றவக் குகமுனி மகச்துதி மைந்தன், (௩௯) 

ஈமைந்தனிவ்வணம்படைகளோடெழுகந்துவண்மைகடோய் 

சந்த மாதியார் காரண்ட வனத்தினம் சாரல் 

வந்து அங்யெ காலையி னவ்லீன மருவு 

முமக்தை விர்தையா னோருழை யவன்முனெய் Buea 

& முன்னா வர்தமா னிளமையை யெழிலினை முன்னி 

பின்ன பான்மையிற் சண்டிலோ மெனவியச் திகனை 

சன்ன கர்க்குயி ருடன்கொள்வா னவின்றெழுர் தனன்மும் 

மன்னர் மான்க ளைத் தீழீஇக்கொண்ட மாநில மன்னண், () 

* புள்ளி மானரு கெய்தியும் பொற்பினை சோக்கித் 
தெள்ளி மான்முரு கப்பெரு மான்மணஞ் செறிய 

॥ % தண்டா *ளொடாச,
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௧௬௨௭ திருக்கோவலூர்ப்புசாணம். 

வள்ளி மான்றனைச் கரவொரு முனிகனை மருட்டு 

மெள்ளின் மானிமானாகவெய்தினகொலென்ீயெண்ணும், () 

4 பங்க யாசனச் இருக்தசா னகமயல் படைக்கச் 

சங்க யாசனச் தான்பற்றச் சார்தரு மானோ 

கங்க/யாசன, தெம்பெரு மான்கர மானே 
விங்க யாசனச் தாரறிவார் கொலோ விம்மான், (௪௩) 

a இருகு கோட்டுமா தவனையின் ஐருளரூஞ்செம் மானோ 

முருகு கோட்டுமா மலர்முக வைவரை முன்னம் 

பெருகு கோட்டுமா வதர்செலப் பெயர்த்தமா னோவி 

தீருகு கோட்டுள கொம்பிலா தாங்கொலென் றயிர்த்தே.() 

* காரங்கத் இனைப்பலவ்கையினும் வெத்றிகண்டடோன் 
சாரங்கச் தனைப்பற்ற நீட்டுு மிரு தடக்கை 

சரங்கத் இனைச்சேரவும் வழுவிச்*சென்ற துவேற் 

ரூரங்கச் இனையள்ளிச் செல்லரிவைகேராக, (௪4௫) 

* இட்டும் பற்றுதற் கெளிதென நின்றிடும் கெழுமித் 

தீட்டுஞ், சார்வுறு செவியினை விநைப்பொடு தணவு 

மொட்டு மோவொ னிமிருறக் குப்புறு மூலகத் 

தெட்டு மாதிரம் யாவுமோர் கொடியதி னியங்கும், (௪௬) 

* இயங்கு காலுக்கு மனத்திற்கு மிலையிர்ச விராவென் 

அயங்கு இன்றவன் முன்னிற்கும் பின்னிடா தோழ் 
ற்கு இன்றவன் மனைக்கொடு செல்லுறு மாழ்கத் 

இயங்கு கின்றவா கமக்குமுண் டுகொதெவி சந்தை, (௪௭) 

* இன்ன பான்மையின் மருட்டிமா னெங்கணுஞ் சென்று 

மன்னர் மூவர்தம் மருகனாய்ச் சதுரமுடி. மருவுங் 

கன்னல் வேளனை யானொடுவ் காரண்ட வனக்தின் 

மன்னி யெய்தலுமறைந்ததெம் பிரானருள் வழியின், (௪௮) 

* மறைத்து Aipgia கதிர்வடி வேற்கான் வருக்இ 
நிறைக்து ase Corn. Corse aren Ga Gear



காரண்டவல்லூரர் வதைச்சருக்கம். ௧௨௭ 

பறக்த விந்த சாலங்கொ லோவெனப் பதைப்புற் 

ஐறைந்தி டற்கரி சாகிய % வஞர்க்கட லாழ்க்தான். (௪௯) 
‘ 

* ஆய காலையிற் சேனையி சனளக்கரோ டமைச்சர் 

சேய சாலைக ட.ரிந்தெங்குர் தேடியே திகைத்துக் 

சாயை கேடமோான் கன்றெனச் சார்க்கனர் Bra 

வாயு மூலையி னோர்வட்டப் பாறையின் மன்னோ, (௫) 

் வேறு, 
* அங்கண்மே வுறுதமன்னை யுடலஞ்சென் ருவிதன்னைப் 

பொங்கவே கண்டாலென்னக்கண்டனர்பொற்ருள்வீழ்ஈ்த 

மங்கவெகங் களைகீக்த்து மான்பினே வருதன்மாண்போ 

சிங்கமே ,யெனக்கலுழ்க் 2 புரண்டனர் தெருண்டாரம்மா, 

உ அபிடை யுறைக்சவண்ண, லலமைச்சர்க டம்மைகோக்கித் 

தஇயிடை யுற்றெழுந்தா லெனவிவண் சேோந்தேனென்றன் 
வரியிடை நீரிலாது வறளுற்றேன் % வளீமிருக்குஞ் 

௦சேயிடையெனிலுஞ்சென்௮ுகொணர்குவிரென்௮ செப்ப, 

* ஏவியவுடனெழுந்தோர் நிமிடத்தில்யான் முன்யான் முன் 
ரூவிநிர் கொணர்வே னென்றுதனிக்சனி யெங்குக்தேழிக் 
காவினீர தத்தம்வாய்நீர் காணார்கண் ணிர்கலுழந்தே 

யாவியை யினிப்பெறோமென் றவணவ ஸணயர்க்தாரக்தோ, 

ஈ இனையி௮ தெரிந்தகாலை டுயழ்வலி பிடியேறன்னான் 

இினையொன்றைத்தின்னவொண்ணாச்சிற்றெறும்பொன் றினா 

பனையிஷீள்ஃகசத்தியானை படுந்துயர் படுவனானால் [sa 

வினைவென்றா னருளிலா கார் படுக் துயர் விளம்பற்பாற்றோ; - 

காரட்டா நின்2வர்த காசுரன் றுயர்க்கா டெய்சச 

விசட்டா சாசனமற்முள் விழைக்தவார் தமக்கெஞ்ஞான்றும் 

பாரட்ட இசையும் விண்ணும் பணிசெய வினைவென்றுனாம் 
பேரொட்ட சின்றானங்க ணருளுருப் பெற்றுமேவும். (௫௫) 
  

{x அஞர் துன்பம். ச அளச்சர்-- சமுத்திரம். + தாலம் காதி, 
0 % துஷம்-நிர், ௦ சேய்மை தூரம்;



€ 

௧௨௮ இருச்கோவலூர்ப்புசாணம், 

* எண்ணிய வனை துக்தோய வடியவர்க் இயும்வான்றோய 

புண்ணிய காமதேளுப் புரக்திடும் புனிதன்ருனே 

மண்ணுது சு சிகரசீகா மணிகாத னெனப்பேர் வாயந்தவ் 
வெண்ணிய னவூல் பிறக்க விருசெவி குழையிலங்க.(௫௬) 

*, கயனமுள் ௦. (பூதழ்க்த கேசங்களுங் சொளுக்களுஞ் 

சென்னீயு, மயமின்றித் தரைதோன் மெய்யும்வலி யின் 

றித் ததும்புகாலுஞ், சயமுண்டா மெனக்களைத்துச் தண் 

டூன்றித் தானே பேசி, ஈயமுண்டாம் பொதிசோ றேந்தி 

கராரிமு னணுகினானே. (௫௭) 

% கண்டனன் ஹறைவிகன்௫ுய் காணுமச் சேயைமானக் 

கொண்டனன் சென்னிமீத் குவீத்தனன் நிருக்கரங்கள் 

விண்டனன் மெலியுகேஈயை விக௫க்தகான் வகனலேலா 

மண்டர்கா யகன்றன்பாதம் விழ்ந்திவை யறையஅற்றான். 

* எங்கிரு௩் திவண்வந்தீர்நும் பெயரியா சென்னவண்ண் 

லிங்குறை வோஞ்.. சிகார சிகாமணி காசனென்போ 

மங்கவட் தவனுக்காப வங்கியைக் தவிர்த்தெனாவி 

தங்கு ற வாவியொன்று காட்டுமென் ஐடியித்ருழ்ஈதான், () 

௮வ்குற வாகவக்ச வண்ணரு னனநக்தன் சென்னிக், கங் 

குறக் கைச்சூலத்தை யெறிந்தனன் கிழித்துக் காண்டம 

பொங்குற வெழுஈசேயண்ட. குடாகத்தைப் பொதுத்தப் 
போசன், பங்குறமீண்டுசெங்கை மேவியேபஇக்ததன் றே. 

அயயபோ தவனுஞ்சேனா வளக்கரு மாவிபுக்கு 

மாயமாய் வந்ததீதற் புகமென மருவியாடி.த் 

தோயமுண் டெவருமுண்மெய்தளும்புறீக் களிப்பினுற்றாம் 

தியதி ஈரகத்துற்றோர் இகழ்முத்தி சேர்ந்ததேய்ப்ப, (௬௧) 
  

* சிசாமணியென்பது சகோமணியென நீண்டது. 

* சிகசவென்பது சொரவென நீண்டது. 

X காண்டம் சலம்.



கார்ண்டவல்லூரர் வதைச்ச ருக்கம். ௧௨௯ 

* அய்க்தரீர் நாரசிங்க னலர்முக கோக்கியயெம்மா, Corus 
க சசர்ப் பொதிசோறீ வோமுண்ணுதியென் நிசைத்தான், 

வாய்க் தசரதிபன்யாரும்வருக்தவஞ்சிச்தெல் குக்கி, தோய் 

ந்திட வன£%துறுத்த றகையதோ வென்று சொற்றான். () 

* ஏவரும் புசக்கவிவே னீயுண்முன் னேஃ்ரறுனெல்மான் 

அாவருர் தவவிச் சொற்பமெவருக்காளெனருன் ரோன் 

னீவருர்தகாதே நுட்பஞ் சயிலமாய் நேருமென்றான் 

றேவருய்க் இட வாலதக்தை யுண்டமு தளித்தசெம்மல், (0) 

* இலையெனல் வேண்டாமென்ழேயெண்ணிலாவிலைபசப்பி 

யிலையென லிலையென்றியார்க்குமெடுச்இடக் குறைவுருவம் 

மலையென வெவச்க்குமிட்ட தண்டிட வாரி வெள்ளி 

மலையென வளித்தகானி மேருமலைச்சிலை வாங்கும் வள்ளல், 

* பாலொடு C serene gs பாளிதமோ கற்கண்டோ 

வேலையினமு தோவென்ன மிசைந்தனர்தார் தேக்குத்றே 

, யாலவா யுடையான் வந்தி யாளென வமைக்தான் றந்த 

சாலுது முணவைப்போல வினிமையைச் சார்ந்தாரன்றே, 

* இவ்வண நிகம்ந்தபின்ன ரிறைமறை யவஞனாய்வஈத 

செய்வணக் துருக்கசக்து மறைதலுந்திகைப் புற்றேங்கெ 

பைவணப் பரியூரண்ணல் பரிவுடனே டுங்காலை 

மெப்வணச் தரசார்கோவின் மேவுமோரி லிங்கங்கண்டான் 

வேறுட 

* காண்டலுங் கண்கணீர் கலுழக்கை குவித் 
தாண்டுற் விழ்ந்து தாழ்ந்தன்பு போர்க்கவே 

பாண்ட சங்கப்பெரும் பரமனேயென 
மீவண்டினன் பன்முறை விருப்பமெய்தியே, (௬௪, 

வேறு. 

* கன்று௮ மனத்த னுள்ளல் OTE னாடு முன்னு 
சென்றுமெய் யடிய வர்க்குத் இருவமு சனித்கன்கான 

ர % குக்னெலயிறு * துறத்தல் நிறைத்த], 
 



௧௬௦ இிருக்கோவதூர்ப்புசாணம், 

வின்றுமிவ் வெளியேனுக்கு மியாளர்க்கு மளித்சலாலே 

யென்ற௮ுஞ் சீவாக டயாள னென்பதை யிதஞூற்மேர்க்தேன் 

& சங்கரா போற்றிவான தற்பரா போழ்றிககை 

பொங்கரா வணிந்தவேணிப் புனிதனே பொற்றிமேருச் 

செங்கரா வசசாரண்ய சிவபரஞ் சுடரேபோற்றி 

வெங்கரா சலதமயிதால் போர்த்த விமலனேபோற்றிபோற்றி, 

ஃநாவெலாம் வறண்டுவற்றராகண்ணுகண் ணீர்வறண்டு 

பூவெலாம் வறண்டுதுன்பப் புணரியுட் புரண்டேயிந்தக் 

காவெலா௩் திரிந்தெய்த்திட்ட கடையனேற்கமுதுக்கந்தாய் 

பாவெலாம் புகழ்தற்கெட்டாப் பரசிவபோற்றிபோற்றி, () 

* எனப்பல அுதிகளன்பா லெடுக்தெடுக்இசைக்குங்காலைக் 
கனப்பருங் களத்தெங்கோமான் கருணையி னகமலர்ந்தே 

யினப்பெருங் குழுவொடேஇ யெறுழ்வலி யசுரர்க்கொல் 

வாய், வினைக்தொழில் யாமுங்காண்பாம் விரைவினிம் போ 

தியென்றே, (எக) 

*விண்ணினின் மொழிந்தமாற்றம் விமலையை யளித்தோன் 

கேட்டுப், பண்ணக வேதகாதன் பதுமத்கா டனையு மாங்க, 

ணண்ணுறு மிருகண்டென்பா னளினத்தா டனையும்போற் 

Ds, இண்ணகங் கசியச்சென்றரான் பச்சிமக் தெவ்வைகோ 

க்கி, (௭௨) 

௨ அன்னையர் சிருர்சடம்மை விளையாட்டி னகலவிட்டுப், 

பின்ளிருந் துவந்துகோக்கும் பெற்றியி னெம்மானக்இ, 

சன்னொடு குடக்குகோக்ி யிருக்தனன் றனிப்போர்காண் 

பா, னின்னமு மந்தவாறே யிருவருமிருக்கன்றாரோ. (௪௩) 

வேறு, 

| கெடியகா ரண்டன்றவம் புரிஈ்ததினிக்ச நெடும்பேர் 

படியிலோ அமப்பழுவத் தையொருவியே பரம 

குடிலைகா தனைச்சிவாகர்2 சாதளைக் குழையா 

Nip Apis நாகனை யகங் தொடு கடி. தகன்முன், (எல்)



காரண்டவலலூசர் வசைச்சருக்கம், ககூக 

* பேயு நீங்கரும்*வன க்தினைப் பிரிவும லுற்றே 

காயு மாரழ லதரெலாங் களிமலர் அளிர்ப்பப் 

பாயு மானொடு புலியறழ்௩ தேயன்பு படர 
சவயுங்காரண்டினுறைபுரை பூ1ப்பக்கலியைந்தான், (௪௫) 

். இருந்தக் €ரிரு முடிமன்ன னமைச்சரை யிருகண் 

பொருத கோக்கியொற் நின்றிசாம் போந்ணக திடுதல் 

NIE SOS கன்றதாம் பெயர்கென விடுத்தான் 
றிருந்த காரண்டன் பாற்செலச் சமயதம் இரனை, (௪௬) 

* மாவி யப்பிளைச் சூட்சியி னாய்தர௬ மதியோன் 

முூவியப்புரை யூரிலும் றவனிடஞ் சாரக் 

கூவி யாரைநீ வென்னலுங் கோவலூர்க் கதிப 

Core gree னின்கண்வர் தனீனென விசைச்தான்.(௪௪) 

உ பயிரைத் தீய்க்குறுங் ச.திர்ரிகர் கொடுமைசேர் பதக 

தழிரைத் தாக்குறு மத்தெனச் சேவனாத் தாக்குஞ் 

செயிரா நீக்குதி யன்றெனிழ் செருக்களத் அுற்றுன் 

னுயிரை நீக்குதி யென்றனன் கருணையி லுருவான், (௪௮) 

* ஏன்னச் கேட்டலு மிரக்கமி லரக்கனு மெளிதா 

யுன்னைச் செல்கென வொற்றுவிட் டூ சிமுன இழைவன் 

றன்னைக் கொல்லுவ னாளையிடப்போதுனைச்சமனூர் 
துன்னக்கொல்லுவன் செல்குதி முனமெனச்சொற்றுன். 

சொற்ற கேட்டுடன் சமயதக் இரன்முடி. இளக்கி 

யிற்சை ஈரிர்வரை கேட்டிலேன் நூதரை யிகழ்ந்து 

பற்றி லாதுகொல*லுதலிதை யுரைத்தனை பழுதாற் 

கொற்ற முன்வமி னிங்குதற் தததி குறியாம், (௮70) 

& ஆஇயினும்முனா லாம்வகை புரிதயென்' ஐறைக்தான் 

காயிரும்பினிற் காரண்டன் கனன்றுமுன் னின்று 

பேயினலுங்கொடி. யார்கட்கிப் பேதைஸயக் கொண்டு 

'பாயிரண்டுதுண் டாக்குமின் கடி.தெனப் புகுன்றுன்,(௮௧)



கட இருக்கோவலூரப் புராணம் 

௩ அர்தவெய்யசொற் கேட்டலும் வெகுண்டெழுக் தவலச் 

இர்தையார்கையிற் சிக்கியான் மடிவனோ தீயோய் 

வக்தமாக்களங் குறுகச்சொல் வாயென வகுத்து 

நஈதலில்லதோர் சமயதக் இரனுமுன் னடந்தான். (௮௨) 

* சொற்றசுட்டிடச் துண்ணென் ஈடக்தனர் துவன்றிச் 

சிற்தெறும்பெல்ஃமேருவைச் சாய்த்திடச் செலல்போற் 

கற்றுளானொடு மமர்செயக் கரத்தின்வாள் கொண்டே 

மூற்றுறச்தொல்ச் தே௫த்தன் மன்னன்பான் மொழிவான்., 

 பார்க்கவன்மகன் மகனெலும் பார்த்திப பகர்வான் 

போர்க்குமாலபலா வாகுமோ வாயசம் புகல 

வேற்குமோவிழி காயின்வா னேரிலேய் of g Gur 

மூர்க்கர்தங்கட்கென் னறிவித்து மாவரோ மொழியின், () 

ஃ ஆயதாற்பொன்னுக் அடியும்டாய் பரியுமக் கரும்பு — 
கேயமில்லதோர் பனைவிகட் செவியோடெண் eof ait ova cir 

ரோயும்வேழநற் றெங்கி நீருஈ்துற் சனருஞ் 

சாயுறும்படி.த் தண்டியார்க் கென்பயன் நருமோ. (௮௫) 

ஃ 'என்றமைச்சனிவ் வகைசொலக் கேட்டலு மிறைவ 

னன்றுஈன்றெனாக் கண்ணெரி பறந்திட ஈகைத்துக் 

குன்றுறழ்க்இடும் ரசக௪ அ ரகமாட் குழுவோ 

டன்றெழுக்கன னனந்தனா யிரமுடி யழுந்த, (௮௬) 

% நன்மைகன்மையென் றமார்கள் வாழ்த்தொலி கண்ணத் 

தின்மையின்மையிற் கடலுலக கெங்கணுஞ் செழிட்பப் 
டீன்மைசெம்மையாய்க் குடி.புகுர் தாலன்ன புரையூர் 

வன்மைசேர.ரண் கட்டி. சைப் பால்வக்து வஇந்தான்.(௮௪) 

* காரண்டன்முத லோர்கணம் போர்க்கெய்தச் கருதிப் 

பாசண்டங்கய முள்ள லெண் டிக்குமெண் பரம்பி 
யோரண்டத்திலு மேலுசா தாயே யோங்கிச் 

சாரண்டத்தினு ஈடுக்குற முழக்கினர் சங்கம். (௮41



காரண்டவல்தூரர் வைச்ச்ருக்கம். eb ws BB. 

ஓதனுட்போர். 

x வலியதானவின் செவிதனில் வலித்தமை கூவி 

யொலிசெயும் ஒலம் புரிவளை யோ தைசென்றோங்கி 

யிலகவங்கவன் கேட்டலுங் கடுஞ்செெ மெய்தித் 

திலஈடுங்குறத் தானையோ டெழுகஈ்தவண் சார்வான், (௮௯) 

₹ கொம்மை சேர்முலை ஜெழுங்குறக் குலவுமகாட கோமா 
னிம்மெலும்படி. யெழுந்தமர்க் களத்தினி லெய்த 

வம்மெனும்படி. யமைத்திடன் மானவா யதனாற் 

பொம்மெனும்படி. முழக்கனான் சங்கொலி பொம்ம, (௬௦) 

எழுந்த வன்படை யெங்கணு மெழுந்தன வியமா, 

யழுங்க வீறின இிக்கெலர (IPD por ee 

முழங்க நின்றன ஈரசிககன் படைகளு ஞாரித் 

தழங்கு தெண்டிரைக் கடலென வார்த்தெதிர் சார்ந்த. (௯௧) 

அ௮ணிவ குத்திரு படைகளு மமர்பொரு 'மாங்கட் 

குணில்பொ ரக்கறல் இடிபுரை முரசக்கள் குமுற 

தணிவில் ௪ற்றமோ ச ரபடைசீ இறத்தருஞ் சமரிற் 

கணினெ ருப்பெழக் கனைக்சனர் வெருக்கொளச் ககனம்.() 

வேறு, 

பண்ணாரு மடற்பரியும் பரிய்க் 

இண்ணார் கரியுங் கரிரரன் றிரளு 

மொண்ணாயக௦ வையமும் வையமுமோர் 

வீண்ணோரும் வியப்ப வெதர்க்சனவே, (gm 

கறுத்தா Orn aura கொருவர் கவிப் 

பதித்தார் கொடியும் குடையும் பததி 

முறித்தார் முனைவேன் முதன்மொய் கணைகள் 

பொறித்தார் முடிமார் பொடுபொற் பூயமும், (௯௪, 

ம வையம்: தேர், 

9



EHF இருக்கோவதர்ப்புசாணம், 

சிவப்பே Perens BAT agar 

மூவப்பே தினவெஞ் சமாமீ துயரூ6 

கவப்பே தினர்சாப மெனச்சாப 

மவப்பே திலதா சமரா ரவரே, சர
 ௯௫) 

மல்லால முதற்பன் மரங்களினுங் 

கல்லானு வகுத்த கடுங்கணபை கொள் 

வில்லானு முடற்,மின வெஞ்சின மேய் 

பல்லார் புலியன்ன படைக் குழுவே, (௯௯) 

ஃறுவோடு புலித்திரள் சண்டதென 

மறவோர் மறவோ ரொமெண் டி.னாவா 

னுவுவே கமணிப் பரியோ டுபரிச், 

Bod வியர்கண் டன செஞ் சமா. (௯௪) 

பரிஈற் மிரளிற் பரிசத் மிரஸாம் 

செருவுற் றலுவா னமிடை௩் தஇறற் 

ar + ரக் கழுமஞ் சியகன் றஐனாசூர 

வெருவப்பல் சாரிகைமே வினரே, (௯௮) 

வேறு. 

வாசி வைய மதகரி யாளருக 

காசி லாது கறங்க வெழும்புவிக் 

தூசி வானிடைக் அன்னு லாலங் குக் 

கூசினாவிழி மாகர் குழுக்ளே, (௯௯) 

பயனை மைந்தர்கள் யானையி ஞூடுநதல் 

வான எந்த வரைகள் வரைகளின் 

மேனடநர்தன மானுமவ் வேழங்க 

டான திர்க்சன வவ்வரைச் சாரலின். (#00) 

மீளி மன்னரை வாள்கொடு விட்டிமா 

வாளி மல்லலாக் காலிற்று வைச்துமேற் 
  

ர் எக்கம்சண்,



காரண்டவல்லூரர் வதைச்ஏருக்கம். ௧௩௫ 

மாளி சொள்ளக் களத்திடைச் தோன்றின 

ராளி யஞ்சு மடற்கரி யாளரே, (௧௦௧7 

நிறைசெடி வேலினர் தூளெழ நீள்பரிக் 

, கரைசெய் மாக்கடற் ரனைக லங்கியே 

பிரிய % வும்பலி னங்கள் பிளக்இற 

விரத ஞார்ந்தனர் நான்கிர தததரே, (௧0௨. 

சடல வொண்பரிச் தோ்விடு சன்மையர் 

கோல வில்லை வளைத்துக் கொடுங்கணை 

நீல மாமுகில் காரிடை நின்றுபெய் 

யாலிபோல வமர்தீதலை சிந்தினர். (௧௦௩; 

ஏதி கூர்மழுக் தண்டிமி ர௬ுப்பயில் 

காது ரசூலங் கடுங்கணை தோமர 

மேலா %வயிரங்க இளறிஈ்தனர் 

தாது லாக்கொடை வேய்சக டத்தரே, (௧௦௪ 

வேறு, 

சும்பன் னிருதார் மாலைகொண்் மார்பன் படை. மேலே 

விசும்பு கலங்கப் பொருதா னவர்கள் வெய்றிப்போர் 

சங்கு தஇறக்தை யகத்தின் மதித்கே கலிமாவின் 

வ௪ங்கொ யொம்தே பொருதான் மமவோர் வல்லோனே,( 

வேறு, 

வைவச் _சுதனு ஈடுக்கச்சின முற்௮ுவாளாற் 

௮ெய்வம் புரவி பலசாரிகையிற் செலுத்தி 
க்மவைதச்தகண்ணார் மனங்கொள்ளும் வலாரிமானப் 

பொய்வைத்த சிந்தை யவுணேசனாப் போக்கினானே, ( 

கோணகந்திரிந்து கயித்திரியர் வெள்ளங்களைக் குறைத்துப் 
பேணுஞ்சினச்துப் பரிமீதி லிவன் பிறகிகல் 
பூணுங்கடைகாட் கடல்வாரி புத்தெழுக்து 
காணும்வடவா முகந்தன்னைக் கடுத்ததம்மா, (௧௦௪. 
  

* உம்பல் யானை. % வயிரம் அ வச்சிரம்,



Ge இருச்கோவலூர்ப்புராணம்... 
ச் 

பலசாரிகையிற் சாழப்புரவி சனைப்பணிக் துக் 

குலவாகின்்ற தானவர் வெள்ளங்களைக் குறைக்க 
லிலகாகின்ற மஞ்ஞஜையிலேகி யேற்றாரை 

விலகாவண்ணங்கொன்றிடுவேளி னெழில்போலும்.(௧0௮) 

வேறு. 

உயிலை தெஃந்து வாட்டி YL Dost னவரையெலலா 

மயினுனி வாளிற் கூட்ட வவுணர்கள் கலங்கியேகப் 

பயில்களத்தி டந்தவாறு காரண்ட வவுணன் பார்த்து 

மயிலவ னெதிர்க்ச போரிம் சூோரெனவலியின வந்தான்.௧௦௯ 

பண்ணுது மரிகள் பூண்ட பாய்மணி uD (Lp Tb gi 

மண்ணொடு விண்ணு மேங்கி மயங்குற வள்ளன்முன்னாக் 

கண்ணன் பொறிகள் சந்தக் கறுக்கொடு முனி சொல் 

வான், றிண்ணிய வரிவிற் கையிற் செறிக்தகா ரண்டனென் 

பான். (௧௧௦) 

% மனித்தருட் சிய்கமென்றே வாய்ந்ததான் மதத்துக் க 

un, HM SSM லுடனென் முன்னர்க் குறுகினாய் தேவ 

ர்கூற்றிழ், இனித்த நின்னிதயத்திற்கே யெரியூட்டு இற்பன் 

முன்னர்த், சனிச் திரிந்திடுதி யன்தேறஈ௪ல பத்தித்தீர்வா 

யென்ருன். (௧௧௧) 

& முர்தைமுப் புரத்தோர்சூர பன்மனே முதலாக துட்டா 

ESA லாதுபெம்.ஐ வரங்களும் ஐ ஞாட்புஞ் ௪ருஞ், 

திந்துற வவர்கள் கெட்ட செயதமைச் தேர்கிலாயோ 

வொதைத னடியர் தங்கட் இழைஅயர் வீணித்2போமோ.() 

* நீயுமத் தகையதுன்ப நிலத்தும்வா னகத்தஞ்ு செய்தா 

யாயதா லிறைவன் வாக்கா லடைந்தனனுன்னைக் கொல்வா' 

னேயு முன்னு யிரோடின்னு மிருக்திட வெண்ணுவாயேற் 

op ign மினியானன்பர் தாள்களைப் பழிச்சுவாயால், (௧௧௩) 

  

* சலபம் விட்டில், உ ஞாட்பு- வலி,



காரண்டவல் தூரர் வில சச்சருக்கம், கள 

ச இல்லையேற்' குழூவினோடிவ் வுலகனை யொருவி நீயு 
மொல்லையின்டிமடி.யும்வண்ண முூடற்றுவேனுணர்ந்துகோடி. 
வல்லையி னுனதெண்ணத்தை வகுத்திடா யென்ருனன்னே 

ன், ஜொல்லைகாள் வினைபோல் வந்து தோன்றிய தோன்ற 

லானோன். (௧௧௪) 

* மன்னாமூ வனாமருட்டு மாறுபோ ஜெள்மருட்டிச் 

சொன்னதை விகவுன்னான்கு மெளலிக ளோடுக்துள்ளிச் 
சென்னி விழ்வுறச் செய்யென்றன் நிறலைநீ யறிதியென்று 

வன்னியிற் கொதித்து£வில்லைவ ளேத்துயர்கணைகர் த்தான். 

அப்பொழு தழலின்வர்த வரசனுந் தலைப்பெய் தேற்றுக் , 

கைப்பொலி களகடூவிக் கறுத்த வாள வுணனேவு 

மொப்பிறு கணகளெல்லா மொடிபட முறித்துச் சூழ்ந்த 

கப்ப படைகள் சிந்தச் சமாவிளை யாடினானே, (௧௧௬) 

மூவுலகத்து நீண்ட முழுத்தசீர் வேர்குன்ராலுக் 
தேவரு ஈடுங்கச்சீ.நுஞ் செருக்கொள்கா ரண்டன்ருலுக் 
தாவிலா வமரியற்றுஞ் ௪மயத்தி னருணைப்பக்கன் 

மேவுவல் தூரன்ரு பத். தூாதையின் மேவினனால், (௧௧௭௪) 

கடுந்திறற் ருனைகாப் பணின்றகாரண்டன்பாதம், நெடுங் 

இரிக் குலங்கள்சூழப்பனிவரை கோர்ததேய்ப்ப, வடுஞ்சமச 

வுணா்சூழ வடைந்து தாழ்க் கண்ணனமுன்னகச், தொடுஞ் 

சமர்முறையோவென்றுசொதற்றமர் தொடங்கினானால், () 

வேறு, 

ஏற்றவா எரக்கர்கள் வெருக்கொடே யிரும்புய, வாற 

லா லருஞ்சிலை குனித்தடுஞ் சரங்களைக், காற்றினோேடு மின் 

னுருங் கலந்து கார்பெய்மாரியின், பேற்தினான்குமுடிசொ 

ள்சிங்க வோங்கன்மேற் பெய்தார்களே, (௧௧௯) 

எங்கணும் பரக்துவா னிமிர்ஈ் முன் னெதிர்க்திடுங் 

சங்களனோர் கணைக்குமாங்கள் போன் சாணா்வகை  .



Si. Df இருஃ்கோவதூர்ப்புராணம் 
ர் 

அங்கசாம பரிகொள் வெஞ்சுடர்க் கரங்கள் போலவே 

சிங்கவேறன் வில்லினிம் பல்கணைகளைச் கெலுத்தியே. () 

நெடியதீய ரிருவர் கோலு நீறுகண் பின்னோ 

கடகரிக் குழுக்களிற் கலர்தவேறு போலவுங் 

கொடிய வல்லியம் மறிக்குழாம் புகுக்கபோலவு 

LD! A ip amr ou Sg Lp மன்னனும் புகுந்தனன், (௧௨௧) 

பாற்கடழ் கலங்குறப் படுத் துயார்க மந்தரம் 

போற்கதித்த வவுணருக புணரியைக் கலக்இனா 

ஞற்கடற் புவிக்கண் மெச்சு சாரசிங்கனென்றபே 

மாற்கவக்து பார்கீகவன் குலத்துதித்த வேந்தலே, (௧௨௨) 

மாலைமா£ப னின்னசெய்து. ,பின்னுடிந்த வஞ்சகர் 

நிலமேனி மாலைவானை கேருலும் படி க்குவெங் 

கோலனர்த மோரிமைப்பி னேவிமிக்க%உகொக்கரமைப் 

பாலனந்ச மொலிதரக் குறித்தனன் பம்பம்மென, (௧௨௩) 

* ஓரிமைப்பி னின்னவா நுடற்றினா னெனக்தெரிக் 

தேரிமைப்பிலா சரக்க ரிருவர்சம்மை கோக்கியே 

கரீரிமைக்களா நிறத்தி ரீதுகாறு மெங்கடஞ் 

சீரிமைப்பழிக்க வன்மை சிதையும் ஈவைகல்சேர்ந்தகே.() 

* இந௫்தவாறு சொல்லியும் பரிருகைகொட்டி ஈகுதல்கண் 
டுக்கவாண வத்துடன் சினந்அ ஏப்பியிளாயவன் 

முந்துநின்ற முச்சரத்த னைக்குறித்து மொழிகுவா' 

னக்கரதக்கர் ரகைகொள்வா யரத்தமோ டழுங்குற; (௧௨௫) 
4 

- அற்பமாக வெண்ணிமயே யலட்சி யஞ்செயதிட்டகம் 
வெற்பின் வன்மை யுற்றமெய்கண் மீதுகொய்ய கணைவிதெ 
தற்புதங்கொ- னிப்பியூதி னானையோர்க ணத்இனிழ் 
பொற்புடற் புதைப்பனிப் புவிக்கணென்று பொங்கியே, ( ) 
  

% கொக்சரை-சங்கு, *வைசல் காள், 1 இப்பி-சங்கு,



கா.ரண்டவல் லூர் வதைச்சருக்கம், ௧௩.௯ 
® 

வேறு. 

ஈ வல்லூரன் முக்த யனிடத்தில் வாங்கும் விறல்கொள் 
கல்லூ ரெழிற்கதை காத்திலேக்இப் பு.விமீ 

தெல்லூர் மூடிச்சதுரன் முன்னாக வெய்தியிரு 

மல்லூர் பூயக்கிரிது எங்கவசை பேசுவனே. (௧௨௭௪) 

வேறு, 

* இரணமென்றி யாங்கள்விட்டவரசர்மூவரைச்செயித், தத் 

த ரணிழூம் முடி.ஈன் னாரசிங்கப்பேர் தாங்கலாலே 
முரணுடையா யென்றுன்னி கொய்யவிர்திரன் மொழிந்த 

சரணுடை வசனங்கேட்டுச் சார்ந்கனை சாவகேோந்தோ, () 

* இக்கதை யரிபாற்சஞ்ச னேற்றகை யேற்றேளேவிற் 

ஜொக்கஷை பூயிருஃயேகஸ் அப்பினை யிதிபோகி 

சொல்களுத கேட்டுவிணிழ் ரொலையவச் துற்டுயக்தோ 

நிற்கதை நிண்ணயித்சேன் விதியினிண்ணயக் தேறேனே, 

* என்று வல்லூரன் சொற்ற தீரிருமுடிமீன்கேட்டு 

நன்மி மிக்கோர் கடம்மை ஈலிக்இிவொர்ச் கெஞ்ஞான்றும் 
வென்றிகின்றிடுமோபெற்றவரங்கணின் திடு மோவெய்யோர் 

பொன்னி னரன்றி நின்றோசியார் கொளிீபுகறிமன்னோ. () 

* விண்ணு எாருங்கடுன்பின் வெருவிமெய்க் கோவன் 

மூன்று, கண்ணு ளார்சுழம் ஜொழும்பா யுராமுறை கறு 

தித்சாகூ வெண்ணு ளார்மொழிக்கேயுங்க ளீடழித்திவொ 

ன்வக்தேன், பண்ணு ளாரரிகண்டத்தோ டெவைக்கு_கான் 
1*பாமிடேனே, (௧:௩௧) 

வேறு. 

. சொற்ற விதுகேட்ட வுணளலுர்தன் முடி. துளக்கச் 

று மெங்களை மதித்திடா துராத்த நிள்றலையை 

யெற்று வேனொரு கணத்தி லிக்கதையினா லென்று 

சுற்றி மன்னவன் சேனையை யனலெனச் சூழ்க்தர்ன். () 

*பேர்இச்திசன்.. பாறிடேன்-ஓடேன், 
 



“weeny இிருக்சோவதூர்ப்புராணாம், 

* அயன் வாத்தினாற் சொண்ட வத்தணடின யவுணன் 
புயவலிக் கொடுஇரித் துப் பல்சாரிகை புரிந்து 

சயமிகுச்சதை விீகனாற்ருளையுஞ் சாய்த்து 

வயமுறச் சொலியிமைப்பின் மன்னவன் முனம்வந்தான்.() 

* கசைவர ச்தினாற் கண்டும் காணாசவனாஇ 
பிசயமாழ்பே. நின்றிடுமேக்தலை நோக்கித் 

ததையும் பன்னிரு மாலையாய் நின்௪சயினிய௰ங்கள் , 

சிதையுக்தன்மைகண்டின்னுமேலுயிர்ப்பொறைதீர்வாய். () 

* இன்ன பான்மை வல்லூரனு மிழிவுபாராட்டி.ச் 

சொன்ன சொற்செவி வழிபுகுந்துட் சினஈ தூண்ட 

வன்னி'வந்தவன் வன்னிபோற் கொதித்துகின் வலத்தைப் 

பின்னமாக்குவ னென்றெணில்பகழிகள்பெய்தான். (௧:௩௫) 

வேறுட 

x BMG, கொடுங்கணை வல்லுரன் விசுதண்டின 

மிசைப்படலுங்கருங், கல்லிலிட்ட கலமெனலாயவை கல் 

டும்பின் பல்கணை விடுத்தானவை, யல்லிலிட்ட சென்மின் 

னின் மறைதல்கண் டவுணனக்குன் சிரத்தையடறகதிர்ச், 

% சொல்லிலிட்ட தடியென.நாற௮ுவே னென்றுசொல்லி கெ 

ருங்கியத்2தாமிலா, (௧௩௬) 

ஈ ஆதியண்ண லருட்கொடு இத்தவம் மண்ணறன் சிரமீ 

இனடற்கதை, மோதவெண்ணிக் சனைத்துருமேறென மொ 

ய்கீதுவானணிரனெறுடனைகத் தூக்கினான், காதுகாலனை யோர் 

சுசனுக்குமுன் காய்ந்ததொப்பக்கருணை கொண்டேயிளஞ் 

சதவெண் பிறையானவன் பாலிவன் சேரொணாது செந்தீ 
யின் விலக்கினான். (௧-௭) 

௪ ஆத்திரச்தசியா லெயிற்சுட்டவ னன்புகொண் டனலா 

லெயித்சூமு£ச், சூத்திரத்தி னளித்தமை தேர்வுறுத்துட் 

% சொல் நெற்பயிர் க எறுழ் சதை, 4 ௮9--அவமதிப்புச்சிரிய்ப, 
 



காரண்டவல் லூரர் வதைச்சருக்கம். EFS 
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வணீங்கி லோகதித்த வாணவத்தியுளத்தைச்சுடு, மாத்திரத் 
அஞ் சலாயுங்கைச் *சீர்விட மனம்பொருக்இலன் வஞ்சக 

கெஞ்சனே. (௧௩௮) 

* இத்திறத்தி னிடரு௮வான்பினு மெண்ணுவா ளெண் 

ணரும் வைகனோற்றுச்கொள், சித்திரக்கஷத “Gu cr Ds 
தீர்கலானென்று கொண்டயன் சரருட்சிக தத்துக், கைத் 

தலத்து எசண்டைச் சுழற்திமெய் கண்டதைவிகன்மேல் 

விட்ரெப்பினான்,சுத்தகிர்க்குணச் தெம்மிறை சூழ்ச்சியாற் 

சூழனற்கசை தோய்ந்து கொக்தெய்தியே, (௧௩௯) 

ஈ அயன்வரப்படி பன்னிருமா லை யானகலமோதிய னன் 

கையின்மேவுற, வியன்மிகுத்த தெய்விகன் மயங்கியே மெ 

ய்யுயிர்ப்மின்றி வீழ்ந்தனன் வைத்தே, நயன்மிகுக்து 

வல்லூர் முன்னோஜனொ டி.க்கரன் புரக்கானா லிறக்தானெ 

ன்ஹே, வயமிகுச் இருவோருங் களிப்பொடு மருவிஞர் 

புரையூமுன் வணங்கவே, (௧௪௦) 

* பைங்கதிர்ப்பரியானை வென்றோமென்றே பச்சிமத்தி 

ருபேசோர் வரக்கண்டே, செங்கதிர்ச்4 சவிசா வெருண்டே 
கடத்சேர்ட் தொளித்தனன் வல்லிருள்சோந்ததே, பொங் 

குங் சளிப்பால் வரும்வைகல்போய்ப்போகி நாடொடும் 

பொன்றுவிட்போமெனாச், கங்குனீங்கக் கருதினர் தானவ 
களத்தி எண்ணலுக்காயகழுவாம். (௧௪௧) 

வேறு. 

* கணணுத லருளாத்தியிற் கருகிய வகையாற்றண்ட 

நண்ணுசங் குழைந்து ஈம்பியுரத் தினை கலிக்ததானு 

ளெண்ணுறு முயிர்ப்புமாவி யடங்கியே Ome sot ume 

பண்ணுது பகித்தேச்சாயச் சூதனும்பரிவினேக்தி, (௧௪௨) 

  

௦ காத்திசம்--சரீரம், 4 €ரசதை. ர் சவிதானகுரியன்,



௧௪௨ இருக்கோவலூர்ப்பு சாணம், 

& எடுத்துமார் பணைத்துக்கூடு முபசாச மியற்தியுக் தொம் 

கடுத்தில வுணர்வுபாக னகம்வெரீ இயக்தோவந்தோ 

வடுத்சவிர் மன்னாமூவர் தமைவென்ற வலிபோனாலு 
கொடுத்சமங்கல மாதர்க்குச் சோராது சோர்வுற்றுலும்.() 

9 முனிவரும் பர்கண் மற்றோர்கண் மொழிநிலை பொய்போ 

னால, மினிவரும் வஜியிற்றெய்வ நிமித்தம் விணெய்தினா 

லுர், துனிவரும் படி.த்தியோர்க்குத் தமியராற் சூழுவிக்கு 

பனிவரு மிதழியெம்மான் பகர்சொல் விண்போனதெ 

ன்னே. (௧௪௪) 

* எம்மொழி மாறுற்றுலு மெவ்விதத் தினும்மீசர் 

தம்மொழி மாறாதென்று தனிவலி தரித்துத்துன்ப 

விம்மொழிம் இரதந்தூண்டி மேவும்க்கணத்திலெம்மான் 

செம்மொழி வழியே ஈயூதை செறிஈ்சதுதைவிகற்கே, () 

4 ஊதைவ£ தசையவுள்ளே யுணர்வுண்டா யதனுளீசசச் 

பாதபங் கயமலாந்த வுடன்பஞசாக் கரநற்பாகா 

வோதுதல் பாகன் கேட்டம்மலை௪ சார்பில் வையழுய்த்தே 

பாகர வோடுக்கோவை யவணிறங்குற வமைத்த. (௧௪௬) 

* நின்னுட லாயமூன்னு மன்னர்க ணேர்ந்திருந்தும் 

மன்னுயி ராய்வீரட்ட வள்ளலா ரிருர் தம்பல்லோர் 

துன்னு௮ மவயவம்போ லிருந், தமோர் அணையுமின் மி 

யின்னவா றிருளினொக்கா யாதியான் செய்கேளனெொம்தாய்; 

* பலவிதம் வருக்திக்கூறிப்பார்த்திபபண் ணோர்விண்ணோர் 

மெலிவினை யகற்.றவந்து மேவினபோதுங் கோவழ் 
குலவும் வம்மின்றேர்மேற் கொள்குதி யென்ரான்கேட்டு ' 

நிலவுலவறுங் *கோடீரன முண்டா னிகம் த. அவானால். () 

WARNTED தரிக்க அச்சக சசரக கருக சச். உரச வடக கக்க கட 

௯ 
  

தொக்கு*“உடல். 4 ஊதைராகாற்று. 

கோடிரன் சடையையுடைய சிவபிரான்,



காரண்்உவல்லூரர் வை சச்சருக்கம், ௬௪௩ 

* இமையவாமுூறைக்கென்னச் தனிறையுனாப்படி யுரை 
கத, வமைவுபைக்தொழில்வகுத்தோனர்தணனாக யன்னச் 

சுமைகொடுவக் தெல்லோர்க்கும் தோயமோடளிக்துகக்தே 

யெமையொரு பொருட்டாக் கேட்டுக்கொண்ட தோரமைவு 

மென்னே. (௧௪௯) 

* இர்தவெய்யோரறைக்கொல்லவல்லவோ வதி்கெல்லோ 

ரூம், வந்துமற் ரோரரிராது மாளூறக் கொடுகதுந்கியோ 

ருய்ந்தன் ராஇியேக விடுத்துமென் லுபிசோடின்னு, ஈந்த 

மர் செலிற்காண்டுக்க 8ீகையரு மிகழுவாரால், (௧௫௦) 

* ஈதன்றி வசையுமூன்றா முலகமுள் எளவுமெப்தக், கோ 

sa OF ApiC errand க்குங் GO Din & en ou aw api 

இதறவாறிறி யின்னு முரீட்ற்பொறை சுமக்கச்செல்லேன் 

சாதலிற்அணிர்கேனீயூர்மனப்படி சார்கவென்றான். (கடுக) 

* அவ்வுரை கேட்டசூகன கம்வெரீ இயையவுங்கட் 
இகவ்விக மனமோவெற்கு மெய்துகவதுவே யென்று 

னெவ்வமோ டிறைகன்னான் மாநீம்குரூ ழெண்ணுங்காலை 

கவ்விவா மண்ணல்செய்தவிசித்திரஈவிலம்பாற் ரோ. (கடுஷ) 

நிண த்திடை குளிக்கும் வாளா னினைப்பினோ டறிவுநிற்கக் 
குணத்தொடு கரணமூன்ழைம்புலன் செயற்குறுகித்துஞ்சக் 

கணத்துச்சாக்கரதி துவர்தான்௧னவெனக் கமையாரகண்டன் 

அணித்சவுணேசர்வெள்ளஞ்ிசுவற்றுமவ்வட வைபோன்றே, 

நீல்லவர்கஷ்கடைர்ததீமை நாட்செல நில்லாதாங்குப் 

புல்லருக் கடைந்தவாழ்வும் பொருந்திரில்லாது கண்டாய், 

2 செல்லிடை யு.தித்சமின்போற்டிதையுன் னெறிசேர்தேவ 
நல்லலுல் 'கொடியசெய்கை யடையலார் புசமும்போன்றே, 

மகனுருவெடுச்கோயுன்நன் மனத்துயா தணப்பாய்மாண்டு 

கதிபெறுன் சயினியங்கள்“கதிச்தெழச் செய்வொச்சேவர் 
  

கழிக்க டு அக்



௧௪௪ திருக்கோவலூர்ப்புராணம், 

அதிபெம வினியித்செவ்வர் தொலைவுறப புரியித்துன்பிற் 

கதைவரப்படியேகின்னைக்காட்டி மீட்டனம்வியப்ப. (௪௫௫) 

அஞ்சனி யெழுந்துவையத் தடுகளமடைரி யென்று 

௩ஞ்சணி கண்டன்கூறி மறையகான் முடிகொணம்பி 

தஞ்சமுன் னடிக்கேயாரு மென்றெழுந்திரதஞ சார்ந்து 

அஞ்சின சய. க்தளத்திற் சூழ்ர்தனன் சூத னோடும். (௧௫௬) 

ஈ களத்திடை யமைச்சராதி மடிந்தசேனை யின்கணத்தை 

வளத்திடைஈ *தஇிகலனாதி கணமுண்மெடுழக்கண்டே, புளக் 

இிடையெரியானோக்கிற்சலமிகுத்தொழுகச சராந்து, ௦ஞூள் 
த்இிடைக் கணனோவெண்ண மோகனாக்குறித்த தென்றே: 

விழுந தவ ணிறப்பதன் றி யிவுண்வந்இத் அயரின் வெம்பி 

யொழிக்திட றசுவோவென்றென்று யங்கனெனப்போதெம 

மான், கொழுஞூகை ” முந் நால்வேய்ந்த குலமறைக் கிழ 

வனாகிச், செழுங்கமண் டலங்கையித்றண் னேதிழுன், & 

ப்பின்வர்தான். (௧௫௮) 

வஈதமா மறையோரான காரண்ட வனத்துகாதர் 

தர்தடக் கமண்டலத்திற் சார்புனம் கரத்திலேந்தச் 

சந்தனாசலக்கோள் வேக்கசன்ருனைமெற் புரோக்கித்தன்பாற 

இிர்திய வுயிர்கண்மீண்டு சிறப்புற வெழுப்பினாரே, () 

மறந்திக டானையெல்லா மறிக்கரத் தண்ணனீரா . [சோகக் 

லிறந்தசொல் லிறந்துதுஞ்சியெழுந்த போலெழுந்துஞ 
அற்ந்தில கண்டுமுன்போற் சொற்பொதி LIG SEP 6 ET 

னழந்திக டெய்விகன் போலார் பெற்ருரிவை தாமம்மா, 

அ ரனரு TP SF MU SCS யாவருமகழ்ஃ்ச பின்னர்த் 

தரமுட னவரவர்க்குச் தகுஞ்சிலை படையுங்கேம 
வீரதமோ: டெவையும் வேக்தற் இதயதற் களிப்புஈ்தந்தே 

வசன்விணிர் கரந்துகிக்க மன்ன்னுச் இவைபுகன்றான். () 

; | ச இசலன் ரளி; 0 குனம்“ கெற்தி.



ST Ciel UN OM TT வதைச்சருக்கம். க௫டு 

வருகதை விகவீனக்கு வலிமிகத் தகா மேலும் 

பொருபடைக்குழ் முனக்குஞ் சகாயமாப் புரப்பதற்குதீ 

Baud ஈந்திதேவை யிவண்பார்க்கச் செய்வோகீயவ் 

விருவாசானவனீவென்றங்கெய்துவா யென்றுசொற்முன், 

எனவிமறை பிசைத்தமாற்ற மிருசெவி கேட்டமன்னன் 

மனமகிழ்க் கடலிற்புக்கு வாழ்த்தியங் கிறைஞ்சிநின்ஞுன் 

கனிவொடு மயன்மால்காணா வள்ளலைக்களத்திற் கண்டாற் 

பினமினீ யஅவதென்னோேபெரிதவன்பெற்றபேதே,(௧௬௩) 

ஃ முக்கண னருளைவாழ்த்தி ஈரசிங்கபூபன் முன்னா 

மிக்ககன் முனையோடு மேம்பட முகிலினாரத்தா 

னக்கண மிதுகாண்பான்போ லலரி£ட்டி சை வந்தரர்த்தான் 
ஜொக்கவஒஓ லிருஞமவானோர் மாஜ்றலரிருளுக் துஞ்ச, () 

இரண்டாநாட்பழேோோர், 

ஆர்த்தமை கேட்டுத்துரத், ச ரதிசயிச் சகர்தைகூமப், 

பேசர்த்தொழிற் களையோன்போநர்ச போதவன் பொற்றுள் 

போற்றிக், கூர்த்தவன்புடன் முன்னின்று குசம்பன்சம் 

பனுமவ் வேரை, யீர்த்து வந்திடவே வென்ருரவ்விடை 

யீய்ந்சகான் முன்னோன். (௧௬௫) 

காரண்டன் விடையைக்கொண்டகடும்படைத்தலைவர்விரப், 

போரஞ்சா நாறுகோடிப் பொருனர்கள்சுழ் போங்காலைப், 

பாரெங்கும் வெருவுமன்னார்க்குறும்பொல்லாச்சகுளம்பாய் 

மாத், தேரின்௧கட் காகமேறிச் செயிர்படக் கூவிற்றம்மா, 

கொடிபினிற் கொடிகண்மேவக் கு௮ுகுஅன்னி மித்சங் 

கண்டு, மடிவது தேரறார்பொல்லா வழிபடர் விதிவச௪த். மா 

விடிபட முழங்கிச்சென்றா ரீரிருமுடியினான்மேற், கடலெ 

கக் காலனேவுங் காலதூதுவர்களென்ன. (௧௬௪) 

வேழ, 

கொண்டலுரு மொலிகொடை. சம்பகுசம்பர் முசுலிய 
வெம்பூகா, ரண்டனகல் படைகின் 59 கிசசரரங்கணமர்க 
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௧௪௬ திருக்கோவ லூர்ப்புசாணம், 

டொடங்கறே, ரண்டா்குழு வுளமஞ்௪' கரப்தியம்பினவர் 
சமாமுர்தினா, னெண்டிசையொ டசவங்கொள்க ணபண 
மைங்குகெளிபட வன்றசோ, (௧௬௮) 

அங்கணமர் தனினின்ற வசுரரிலண்டர் வெருவுறுசம்ப 
னோர், துங்க கொடுமரமங்கை கொடுபல துன்றுகணை கடுற 

ந்தர், பெரீங்குமட னரசிங்கனொடு வருபொன்றிலகல் 

படைபொன்றவே, வெங்கணெரிபட மண்டிவிடலையை வெ 

ஞ்சினமொடு பிணங்கிஞன், (௧௬௯) 

பொருமவ்வவுணனை வெருவகரபதி பொருதுவெகுகணை 

கொளுவவே, யிருவாரொதிர்விடு பகழிவிடுபொறி யிமை 
யருூலகம தடையவே, கரியபருவுட விருளுமகமதுகபட 

மூடனடு மவுணனோ, ரரிய்சரம்து கொளுவியிவலுட of 

அபழிபட முடுகினான், (௧௭0) 

அவுணன்விசெர முடலையடைதலு மதிகசினமுட னா 

யனோர், விவிதகணை படுதனுவை விழியனல்விரவு புகைபீ 

ரை புருவகேர், கவினவளை வுறவலிய பலபல கணையின 

வன் விடுகணையெலா, முவகையிலகறவெகுளியவனுயி ரொ 

ழியும் வகையிவை புரிகுவான், (sore) 

இலகுமவி ரொளியசனி யழலென விரணகள மெதிர்ம 

Suro, தலகில்பொறி பிடையவுணருயிர்கெட வமரர்ப.தி 

கணையருளினான், மலியுமழதனை யனையகணையவன் வலிய 

மூடி.பினை வயிரநீள், பொலியுமலையிஐ கரிவதெனவது புரி 
ய யமபுச மருவினான். (௧௪௨) 

வேக்தன்விடுகணை யிண்டவுயிரது விம்ந்தநிசி சரனாய்க் 
௧இ, வாய்ந்த முதுவனுமேய்க் ச துயரொமோண்ட சனமிக் 

விண்டியே, யேந்தலுறு பரிபூண்ட விரதமூனேந்த லெ 
னவுரு டாகிரூசேர், சார்ந்துகொடுமா நாண்கொளு விவலி 

தால்முகணமிகா0 சார்ந்தனன், (௧௪௩)



ETT OTL. UY NIT RCD SEE GES. ௧௫௭ 

விடகுசம் பனுமிரசமேல்வரவிடலைசங்கலும்விரைவினோர், 
தட மலைக்கையெனவுயர்க்இடு சகடமங்கெதிச் கடவியே, 

கொமெரந்தனி வளையவம்பழல் கொளுவவெஞ்சமர் சொ 
ளூவினான், மடீமடந்தையர் தெரியறங்கிய மதனமந்தர 

மார்பினன். (௧௭௪) 
வேறு. 

வலியவொருகணை தனிலவன்விடு கணைமதிய வொருகணை 
யினிலகரிகமுமிற, விலகுமொரு கணையினில் ரதம்வலவ 

ஷெடி.வுளி கெடவிடுமளவி னிலவுணனு, மலகில்சினமொ 

டுவசி கொளவுடனுட. லலதியுயிர்செல வடுகணை யுதவின 

ன், குலவுமவுணர்கள் குலமுழுதழிவுறு குறிகொணரவரி 

யெலுமொரு குடிசிலே, (௧௭௫) 

௮சுராகுல முழுதழிதர வமர்புரியயில் கொள்பவனு 

நல்வலவனு மிவனெனப், ,பிசிதமயில் பவருளமவைவெருவு 
தி பிரசம்யிலுற வெயில்வர விரிவுறு, குசுமன்வா மவை 

Daren மிருவர்கடிசை குறுகவெணியுமை யகெளமொருவி 

யவ், வசைகொள வுணர்கள் சமூகமதடைதர மறல்செய்வ 

அ மினிமுடிகல மெனவரோ, (௧௭௬) 

இனையவகையினி லசுரர்கண்முமை சொலியிழிவி னடை 

த௮மவர் கடமதிபதி, மனனபவமுட ஸனவர்களை வெகுளி 

யின் வலியவுரை சொலவிளைய வனகையொடு, சினமும்வர 
நரனொருகொடி மடிவுறல் செயுதுமென வெழுமளவினில் 
வேருவிய, வகநிகநிசசரர் பினுமமருஉவுரையை, யதிரி 

சிரவவுண்னி மொழிகுவான். (௧௭௭) 

வேறு, 

மானவே லவுணரே நீர்வலித்தேக மொழிவதென்னே, 
யூனவே லொன்னார் முன்னமுறு , சமர்க்குடைக் துவர், 

இன௱ாம்மரச்கர் போர்க்கென் நெய்துதிற், ஜெவ்வை 
வெல்லத், கானவை பிலையேலங்கண் மடி.ரீஅம்பரடையற் 
பாலார், (௧௭௮) 
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EF SO திருக்கோவதர்ப்புராணக், 

என்றுகா ரண்டன் கூற வரக்கர்க ளேந்தல் சாயக் 

அகான்றிங்ஙனடைவோ மென்று கொதித்துப்போர்க் கோ 

லங் கொண்டார், வென்றிகொண் டடைந்த வல்லூ ரனுமு 

2னான் விடைகொண் டேமுன், ஸின்றதேர் மேற்கொண் 
பான்பண் ஒ.ர௬ுடிசா பத்தை நேர்ந்தான். (௧௭௪௯) 

* கண்ணு ௮டன்வெம் தூசிக் கடன்முனந் துவன்றி 
2யக, விண்ணிஓள் ளோர்கண் டின்றென் விளையுமோ வெ 

ன்௮ுகோக, வெண்ணுதம் பத்து ளோன்முன் "னிரணிய 
னெனவல் லூர, னண்ணுத லானான் றெய்வ ஈரசிங்கனண் 

BGP. (௧௮0) 

* ஏழிரு புவன மெல்லா ஈடுங்குறக் கொடுங்கோ லேற்மோ 

ஆ£ழிகா லத்தின் மஞ்சே மூதையோ டுருமிய பெய்யுக் 

தாற்விலா மாரி யேய்ப்பச் சரமாரி பெய்து வந்தான், வா 

மிய புகழ்நற் செங்கோன் மரகத வரைாயான் மாட்டே, () 
வேறு, 

* பகழி தூவி வருமொரு பாவிருன் 

னிகமில் தந்திர னென்னும மைச்சனும் 

புகர்கு லத்தனைப் பொன்றல்செய் தெய்துனைத் 

த்கர்விப் பேனென் றெதிர்ந்தமர் st senor, (௧௮௨) 

* ஈயெ முந்து மலையொ டெதிர்த்தென 

நீயெ தர்த்தனை போர்கிமி டத்செவண் 
போயொ ளிப்பைகொல் பொன்றுவை கொல்லெனக் 

காயொ லிக்கணை யெண்ணில் கடாவினான், (௧௮௩) 

* இருவ ரிவ்வடு போரதி யற்தினார் 

மருவத் தானவன் ரூனையு வள்ளறன் 

கருவித் கானையு கேர்கேர் கலந்தன 
விருளு மெல்லொளி யும்மெதிர்த் தாலென. (௧௮௪) 

* வில்லெ தே்துவ் கதையெடுத் அம்விலங் 
கல்லெ டுத்தும ரங்களெ டுத் தங்காய்



காரண்டவலதூரா வதைச்சருக்கம், 

சொல்லெ டுத்துர் துதைச்தமர் துன்னினா 
ரல்லடுத் இடுமாக்சயர் சேனையே, 

* இலைம லிர்தவெஃகேந்தறன் சேனைகட் 
குலைமெ லிக்த வயமுறழ்ந் தேயுட 

னிலைமெ லிச்து பலதிசை நீங்க 
கொலைம லிந்தவன் சேனைக்கு மாங்களே, 

* ௮ண்ண் முனைக்கொப்பின்றிய மைச்சன்போர் 

நண்ண வல்லுரன் கண்டுகக் குங்களை 

மண்ணு அ௮ுத்துவ னென்றடல் வன்கணை 

யெண்ணி லேவவர் தேவரு மஞ்சுற, 

* சமையாதந்திர னாதியதானைக? 

டமைவ குத்தவ ருக்தித்த யங்கல்கண் 

டுமையைசச் தந்தகல் லோங்கலங் கெய்திநோக் 

இகையிழற் காச்ச வெழிற்கணை யெய்தனன்* 

* வாசையிற் சென்றவ் வசுரன்வி டுங்கணை 

யொசியச் செய்துபின் முன்வெந்நிட் டோடிய 

வசுரத் தானையருகுறக் கண்டவை 

வசையிற் போக மறித்தங்கு மண்டின. 

* இன்ன வாறுதை வீகனெய் யுங்கணை 

சின்னஞ் செய்யக் தெரிக்துவல் லூரனும் 

வன்னி போலெதிர் வரத ருக்கிறீ 

சன்னல் பக்ட நினைக்திலை போலுமால். 

* இந்தி ரன்முத லோர்சொலி Qari Bua 
கந்த மெய்த வரைர்துமெர் ஈன்மையோ 
விய்ந்த னுய்ந்தகெனன் ாரொய்து ருதென்மூன் 
வக்து பின்னு மெதிர்த்தனை மாளவோ, 

£ என்அ௮ கூறிப்பினெண் ணிலவேவினை 
warp பன்னிரு மாலையன் மேல்விட 

௪ சி௯ 

(௧௮௫) 

(௧௮௬) 

(௧௮௪) 

(௧௮௮) 

(௧௮/௯) 

(௧ ௬2) 

(௧௯௧)



௧௫௦ இருக்கோவலூர்ப்புராணம்ச 

ஈன்று ஈன்றென்று ஈம்பிய ழற்கணை 

யொன்று கோடிய தாயெதி ருய்த்தனன், (௧௯௨) 

* இவன்வி டுங்கணை யாவுமெ் திர்ந்ததா 

னவன்வி டுங்கணை தம்மைய டற்கும்பார்த் 

திவன்வி டுங்கணை தம்மைச்செ யிக்கும்வெய் 

யவன்வி டும்களை யாவுமிவ் வாறரோ, (௧௯௩.) 

வேறு, 

வெம்புபோரி லிருவரும்வி ளைச்தவன்மை கண்டுமுன் 
சம்ப.சாசுரனுமனங்க லுக்தரித்ச சமரினும் 

பம்புதிவி ௬த்திராசு ரனும்வலிப் ப பலாரியும் 

வம்புகொண்ட வமரினுஞ் சறந்ததென்பர் மாகசே. (௧௬௪) 

செங்களத்தி னிருவராதேர்சு ழன்றுபோர்செய் Ber oF 
செங்கணும்பல் வையகின்தி யற்றுபோரை யேய்க்தன் 
வங்குகின்ற வவுணர்சில்ல ரங்கமுஞ்சி தைந்துயிர் £ 

பங்கமாய்கி ணத்அினிம்ப தைக்துவிழ்க்தமுர்தினார்.(௧௯௫) 

வாளிழக்க கையொடும்வ லித்துகின்று வாள்பொரச் 

கோளிழந்த மெய்யொடுந்து தைந்துவெர்கொ டோடிஞர் 

காளமஞ்சு செக்கரைக் கலந்தபோல வெஞ்சின 

மூளவரந்து போர்புரிக்த வவுணசேனை முதல்வரோ. (௧௯௬௬) 

மன்றன்மாலை யேந்தல்செய் மறங்கொள்போரின் au BO 

வென்றிகொள்ப தாதஇயின்வெ குக்கொளாத பேசிலை 

நின்றப்ல்வி சங்கொடேர்க ணெரிபடாக தொன்றிலை 

வன்றிறற்க்கொள்கயமயம்மடி.ந்ததன்் றி யில்லையால்.(௪௯௭௪) 

௮ிரச்கர்வெள்ள வல்லிருட்ட கன்௦வைச லாமென 
விரத்சவெள்ள மெங்கணும் மியக்தசெக்கர் வானெனக் 

கருச்கொண் மெய்வல் லூரனிற்றல் காலகேய ராமென 
வுரப்பசம்ப ரிக்கொண் மன்னனொளிருவானென்றாஜஹென 
  

4 பலாரி--இச்திரன். * வைகல் விடியற்காலம்.



கா. ரண்டவல்லூசர் வசைச்சருக்கம், ௪௫௧ 

வேறு, 

அ௮மர்கொண்டுநின்ற குமான்கைவென்றி யளவன்றிவ் 'வ்ண் 
ணமதியத், சமாமண்டவந்து மவர் நுங்ககின்ற தகுவன் வரு 

ந திமுனிவா, னிமிர்கொண்டலுகங்து மிரதம்விலுக்தி சேசா 

கவந்து நெடுவில், லமையும் பல்கோல்க டமையுக்திமாக 
சகமஞ்சு மாறுபொருதான்: (௧௯௯) 

கன்மரரிபோல வெதிர்கின்.றுவெம்பு காரண்ட வசுரனிகா 
யோன், வின்மாரியான கணைசென்றுமன்னன் மிளிர்தீயி 

னேவுகணையி, னன்மாரிகாண மடையப்புரிந்து ஈணுகிப்ப 
லோர்கள் புகழ்பூ, மன் %மாரிநிக்கு மிரதத்தினாழி வலிகொ 
ண்டு டைத்தனவசோ, (2.00) 

இரதநீதகர்ர் ச வுடனண்ணல்வேரறோ ரிரதங்கொ டெண்டி 
சையெலாம், பரதகன்றனண்ண னிவனென்னவெய்ய பதகறம் 

குழுன் *னரணுடச், ௪.ரதங்கொளுள்ள மனல்கொண்டு 

5) துசோண சரமாரிபெய்து தணிவிற், சுரசங்கொளுள்ள வ 

வுணன் ஈகொடிஞர சோரப்புதைத்தனனரோ, (௨0௧) 

% தன்றோரழிர்த வுடனேவலூரன் மிகுகோபமோசொரும் 

பின்றோரதாதி யணுகாதுசெய்தல் பேசக்கணத்தின் மாயை, 

வன்றேரமைத்து மேற்கொண்டெதிர்ந்து மன்னாவுனகச்கு 

வாய்ந்த, புன்றேோரதாதி பலவுநங்தொலைஈது போடன்ற௦திதி 

Quer Gm, (௨0௨) 

4 மூதையில்செருச்செய் திவனைச்சயித்தன் முூடியாசென 

க்சரூதியு, ணிழஹையுற்றமாயை தனையுற்றுகின்று கெடுவிய் 

கைகொண்டுகளோக, ளிழையிற்பல்கோடி சமையுய்க்கவெண் 

ணி லிரதங்களியானை பரியாள், குறையிற்றவாக யிருளித் 

பரந்து குகனொப்பனைக் குறுகியே, (௨௦௩) 
  

% மாரி--மேகம். பதுசோணம்வில், 

1*சொடிஞ்சிஇரதம்,



௧௫௨ திருக்கேர்வலூர்ப்புராண் மீ, 

வேழு, 

& சண்ணற்கரிய விதம்போரை யியற்றக்கணீட் விஹறைல ன 
க்குத், இண்ணப்பகழி யொன்றாலே யாவுஞ்சிதைப்பச் ௪ 

னத்தவுணன், விண்ணைச்கட்லை வடவனலைக் காற்றைக் கூற் 

ஹைப் போல்வினார்.௪, சண்ணக்கண்ட ஈரசிங்கன் ஞானப் 
பகழி §6 ov Slaor @ ov. (௨௦௪) 

ஃ கருமான் ௪ருமர்தரிச்சவிழை பிறழையன்றென்று;: கழ 

வர்க்கு, வருமான் மனம்போத் பலவகையாய் விரிந்ததகுவ 
ன் மாயையினப், பெருமான் பெருமா னென்றறிந்த வுட 

னம் மனமுற்பேதைமையு, ளருமா கெறிசென்றதுபோலச் 

சென்ற கண்ணல விர்வாளி, (௨௦௫) 

& ஆடு மரவ மஞ்சரவஙம் கண்ட வுடன்பா தலத்தடைய, 

வோடும் வகைபோற் ஹைவிக ஜனொளிசேர் வாளி“ கண்ட 

வுட, னீடு மாயை காணியிரு ணிலத்திற் புகுத நீங்குக 

அள், கூடும் துணையா ணவமன்றி வேறொன் றில்லான் 
கொடியோனே. (௨௦௬) 

& தனியே நின்ற வல்லூர னிவனோ டமர்செய் இரெதன் 

மை, யினியே சென்றென் அுளச்சளர்ந்தகொன் ஜறெண்ணிக் 

துணிர்தோர் வாட்கொண்டே, பனிமால் வரையை மின் 

ஷனொெடுவான் பரவிவிரைவிழ் சூழுகல்போற், குனி*மால் ௪ 

க்கள் றனைப்பல்காற் கோலியொன்று கூறுவனால், (௨0௭௪) 

* முத்தக் கதைச்குப் பிழைத்ததுபோன் முடியா Asoo 

பிழைதீதெய்த, லிந்தைக் தரித்தோ னேராக வுனககுத் து: 
ஊணையா யெய்திடினுஞ், சந்தப்புயக்ை விகவுன்னால் கூடுள் 
சமனாச் தந்திடென்றா, னந்தக் கடவு ஞூஷாப்படியே மு 

டய வந்தங் கடைந்கோனே, (௨௦௮) 

* ஈது கேட்ட தைவிக னகைத்திங் கவனோ டிரதத்தின் 

மீதுநின்௮ு போர்புரிதல்விதியன்றென்று விளித்கமைச் 2 

% மால் ஊீமேகம், 
 



காரண்டவல் தூரர் வதைச்சருக்கம். ௧௫௨ 

மோது கமது தானையைக்காத் திடுதி ரென்றுமொழிர் துனி 
காது வாட்ளொண் டெழிற்பசிய பரிமீதேறிக் கவினுற்றான். 

* மாவில் வாளோடி மையெழிலாய்வரக்கண் டவுணன் வாள் 

விசித், தாவி யெதிர்போ ௦யழுக்கானு தங்கு முஎனாய்த் து 

ங்க வயத், தாவி தவிர்ப்பான் வாளோச்ச வதுகண் டரைய 

னகன்றுபடு, பாவி தன்னோ ,டேஇிவிதிப் /டிபோரங்குப் 
பயின்.றனனே. (௨௧௦) 

* இந்த வாறு சிலபோ தங்கொருவர்க்சொருவரிளைப்பின் தி 

விந்தை மாக வாளமனா விளைக்குங் காலை மெலிக்தரக்க 

னந்து காலங் குறுகியவக்௩டலை யுடையா னட *லசயைச் 

சித முடுக்கஸ்,போனார சிங்கன் சிந்தச் செய்சனனே, () 

* அப்போ இறைவன் கொடும்போரையாற்றும் வகையா ல 

வன்முதுகின், மைப்போ குத்த மதுப்போல வழிந்த 

வேர்வை கண்டும்பார், கைப்போ துகுதீது வெரிக்வேர்த்த 

ஷன் றவண்பேர் கழறினரா, லிப்போ தினுமப் பேர்திரி 

பான் முதுவேச் தூரன் மிலங்கியதால். (௨௧௨) 

உ வஞ்சன் 0வஞ்சச் தனைவஞ்ச மில்லான் வஞ்சம் வஞ்சிக்க 

கெஞ்சம் பெரிதுச் சளர்ந்தொருக்காறேதி நேராய் நின்ம 
வொரு, மஞ்சு லாவு விருக்கத்தைப் பிடுங்இச் சுழத்மி வா 

வெதிர்போ, யெஞ்சு ருன்வா ளாற்சிதைக்க விதயம் ௧௫௫ 

யிதுசெய்வான், (௨௧௩) 

* இனிநாஷிமிவன்மு னின் நமரை யியற்றிற் கெட்டி மென் 
லெண்ணி, ஈனிகா ணடைந்து கரந்துகின்று cel bmp கரு 
மோர் வரைபிடுங்கிக், தீனிகா யசன்ற னருள்வலிசேர் தா 
ரா பதிதன் _ஐலைக்லெக்காப், பனிகா ஆத்தி னின்னுவிழும் 

பான்மை Qu Ds தான் பான்மையிலான், ௨௧௪” 
* 

  

௦ அமுச்சாழுரபொறுமை, 4* அயம்-குஇிரை, % ஏதி-வாள், 
*  த்பாள்டா வன்சம்- வாள்,



கடு௪ இருக்கோவலூர்ப்பு ராணம். 

ஈ இன்ன வாறென் நிறையறியா இயாதோ வியற்றவிக்கொ 

யோன், மின்னின் மறைக்கா னெனவெண்ணி ிற்குங் 
காலை வேந்தேயுன், சென்னி மேற்பா மொன்றோர்சொல் 

வானிற் றெரிப்பத் தோநர்தரசன், பின்னரீப் பரியைச் செ 

அத்திமுன்போய் வாளாற் சிதைத்தான் பெருவரையை. () 

* கண்... வவீணன் பின்னுமுருக்கரர்துகின்று கனவரைகள் 

கொண்டங் கெதியச் சிதைச்சண்ணல் கொடியோன் மா 

யை தனைநீக்க, வண்டம் குலுங்க வழற்பிழம்பாய் நின்ற 

விறைதா எகழமுன்னித், தண்ட மொன்றே வலும்வலிதிற் 

5குூவன் மாயை தணக்ததுவே. (௨௧௬) 

ஈ உள்ள வலியெல்லாநீங்கி யொருவனாயு:மொருவாத, வுள் 
ள வலியொன் அடையத்னா லுரீப்பி மன்ன er Bars 

*ஷெள்ள லில்லா தோமரசக்கைக்கதையாய்க் இரித்து கில 

ங்குழித்து, -ஜெள்ளல் வர்தான் மிருகண்ட முனிசொ 

அடனே *0ஜஞெள்ளவநங்கான். (௨௧௭) 

ஈ வந்தா யாவென் மேமன்ன ஸுனாக்கு முன்னே வல்லூர 

னந்தாய் பரியோ டென்றுதண்டை யெதிய ம்பி ௦ஈவிரத் 

தரற், சந்தாரின்றுன் றைத்தியனுக் திருகவெடக்குத் இசை 
சென்ரு, னெக்தா புமையை யின்முனு மிவுளி மேற்பின் 

னெய்தினனே. (௨௧௮) 

* தொடர்ந்து கார சிங்கன்றன் லுயினாத் தொல்ப்பான் 

சொலுஞ்சூளைப், படர் த தகுவ னறிந்துவிரைந் தனிலன் 

போலப் பாதிடப்பின், னடர்க்து பரிமே லணல்வரக்கண் 

ட்ஞ்சி யவனோர் மலைமறைக்தான், மிடைச்த வாற முகன் 
சமரின் வெருண்ட *வேழ முகன்போல, (௨௧௯) 

  

ர் ஜெள்எல்--சோர்வு. + Ogpererd=FEGr wb. 
அ ஜெள்சொஉடன்பட. 0 ஈவிரம் வாள், 

ர வேழநூகன்-- தாருசாசுரன்,



BOT CH yu GIO Qu yt வதைச்சருக்கம், ௧௫டு 

வேறு, 

* மூக்கொடி மன்ற லோடு முடிகான்கு கொண்ட கோமா 
னக்கொடி யவனாற்றாது மறைந்ததையறிக்துசுற்று, மைக் 

கொடி. வரையி €னடி, வரவவ ஹணோர்வி டர்க்கண், டிக்கொ 
ட.ஞ் ஞாலம் வானுஞ் செயிர்தீதவன் கிடப்பக் கண்டான்,() 

& அம்மலை யுடனே சேர வவுணனை யசியா ஒம்பர் 
விம்மல். யடையப் பண்டு விருத்திரா சுரனை காகச் 

செம்மலை வச்ச ரத்தாம் சேஇத்த லிழ்சே இத்சான் 

சைம்மலை முகனை யீன்ஐ கன்னியை யீன்ற காளை, (௨௨௧) 

% தானவன் றன்னை வாளாற் றடிந் தமன் னவனைக்கண்ட 

வானவ ரதஇி௪ யித்து மலர்மழை பொழிந்து வாழ்த்த 
வூனதி லெழுந்த சோரி ருவரியோ லெழுந்தங் குள்ள 
கானக வரைக சொல்லா மொன்ெனக் காட்டிற் றம்மா.() 

* aa gQhoor நனைக்க வர்நீது வாட்டிய வரைக்கு CTW EH 

சொல்லுவர் கவர்த்தி யென்றே யப்பெயீ ரூர்க்கும் தோய் 

ஈத, தெல்லுறம் $கணக்க ணத்இற் கவனுடல் விருந்திட் 

டேர்த, லல்லுறழ் களவி ரட்ட னருட்டி௰ மகத்திற் கொ 

ண்டான், (௨௨௩) 

* குருதிதோயக் இவுளி மீது குலவுதெய் விகனைக் கண்ட 

பரிதியஞ் சிவந்து மேல்பாற் பாதலத் தொளித்தான் மன் 

னன், வருதினி WILDE FT தாமும் வருந்திவள் ளலைவல் லூ 

உன், மிருதிசெய் தனஜே' கங்குன் மேவியு மேவி லானே 

என்றல மாற்றுச் சோர்ந்தங் கியாவருந் அருவி Quis 

மன்றன்மா லையினான் செக்கர் வானெளப் பரியின் வர்.சாள் 
(பொன்றினர் வரிக்கண் டார்போ லெதிர்சண்டார் பொற்று 

டாழ்க்தா, ரின்றிது தகவோ வென்று ரியன்றகேட். டும்பி 

or (pipe srr. (௨௨.௫) 

  

6 சணச்சணகத்திற்கு* ேபய்க்கூட்டகங்களாச்ரு,



௧௫௬ இருக்கோவ.லூர்ப்புராணம். 

* அங்வெக் தவனுக் யொரு மகங்களித் தபச-ரிக்கப், புங்க 

மோ ஒருக்தான் சுங்குற் போதினைச் கழிப்பா னெண்ணி, 

யங்குமுச் Ag sz னான காரண்ட வவுணன் LO BT, செங்க 

ளத் இயன்ற தன்மை செவிசுடச் செப்பக் கேட்டான், () 

* வெம்பிமுச்சுரத்து மீதுமிகருமறுகரதீதான் மோஇக், கம் 

பித மடைந்து விழ்ந்து சுகிக்க ணீர்சொ ரிந்து, ஈம்பியா 

னிருஈ்சே னெம்பீ உரன்கையின் மொப்பு வித்தே, னிம்பரி 

னிருப்பும் விட்டே னிகோ வந்தே னென்து பின்னும். () 

* உன்வலி யாலே மூன்றா முலகவர் பணியப் பெற்றேன் 

பின்வலி யொருவ ரேனும் பேசவு முளரோ வந்தோ 

வென்வலி யிறந்த பின்னு மேனிருப் பேனென் றென்று 

தன்வலி பொருந்த மூன்.று வாயினாற் றயங்கிச்சொன்னான். 

ip ara Bae Gum. 

% அரக்கியா GOPSSTH FHSN OL. cualarrust 

மிர க்கமோடலறக் கேட்டவிருள் பயக்தொளிப்பச் சூர் 

கரத்தினை நீட்டிவெம்பு கஉ.ரண்டனை யெடுப்பான்போல 

வுரத்துட னெழுந்து கீழ்பாலுதய வெற்பேறினானே. () 

* 'உதயனைக் கீழ்பாற்கண்ட வுடன்வல் லூரனை வெர்கண்ட 

ததையளி முரலீசாறு காமமார் மார்பினான் றன் 

சிதைவில்சேனைகள்களிப்பாற்றறிண்டியோசடமுவமார்ப்பத் 

துதையொலி திசைகளெல்லாம் வெதிர்படச்சூழ்க்சசம்மா. 

௪ தம்பியை யிழந்து பாரிற்றங்கு கறகவோவென்்_ு 

வெம்பிவல் லிருளிழ்௮ஞ்சாமிகு துயரத்சன் கன்னம் 

பம்புமவ்வொலிபோய்சத்தாக்கப்பதை த்தெழுக் சரியையானைக் 

கும்பர்வர் தமர்க்கழைக்கத கொள்கையீ தாயிற்றென்றே.() 

4 கடுஞ்சினத் துடனெழுந்து காரண்டவவுணன் பொல்ல. 

வடுஞ்சமர்க்கோலங்கொண்டேயனிகமோடார்த்தெழுக்தால் 
  ௦ திண்டி--தம்பட்டம், * அழுவம் முரசு,



காசண்டவலலுூரா வதைச்சருக்கம். ௧௫௪ 

கொடுக்தகொழி லுடையோர் முன்பின் குறிச்சறியாது 

வாளாக், கெடும்படி. தாமே செய்வா சென்றசொற் இம் 
cures. (௨௯௨: 

ேவறு. ° 

sates Gor sO sug மியானைக குழுக்கள் வழுக் 

கில்லதோர், கானத்து gras crower sos முகலேழு 

கஇயுற்றிடுக், சேனுக குழுஉக்கள் செயதசேர்க் குழூஉக் 

கள் செயிற்கொண்ட வாட, டானைக குழுூஉகக ௨னை௯ 
சூழுறச் சக்சனச் தே.யிஷன. (2 am.) 

ஈ எங்கும்பலிய சாலமா£பபத் தலுசர் தா னையிருபக் 

கமும், பொக்குங் களிபபோடு புகழக களத்திற டொரு 

ட்பொத்த?ர், தங்கும புயதீதா னவன்சென்று மூவொ 
ன்று தணிவாய்களிற, சங்கக் தரித்கே பிவி.தகான்பல 

ண்டஞ சலவிப்புறறவே. (௨௯௪) 
ேவேறு. 

ஈஉனண்ண முனையு மசுரன ரானையுங் 

கண்ணி கின்றமா கலந்து டறறினூா 

கண்ணி சாறுடைக் கடவு டானையு 

கண்ணு சூருடை ஈஞாட்பும் போலவே. (௨௫) 

ேே வறு, 

* அடுச்தகா னவர்கண் மீதவ் வரசன்றா னைகள்சி னந்தே 
விடுத்தனர் சிலீரு கங்கள் வியன்பெருட் குழு மாவுங் 
கமக்களிற் மினமும் பன்மா காணுறுக் தேருஞ சிந்தச் 

கெடுத்தன கண்டாம் கார சிதகனுங் கெழுமி வக்தே, 

(Apex மூனை மீத கொடுங்கணை யனக்தம் வாயப்பு 

வரிசிலை கிமிரா லண்ணம பெய்யவான் மாரி யேயப்ப 

- ரிநிதத் தச௪ மைச்ச னனகசுக் sre Pins 

சியரிகணையனக்தமுய்க்கவிருவருமுடன்றார்வெம்போர், 
He CHT fen ny 
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கடுவு இருக்கோவலூர்ப்பு ராணம். 

4 காள்வலி யுடையோர் விற்போர் கானில தடுக்கச் 
செய்தும், வாள்வலி யுடனெ டுத்து மாதிரம் பொரு 

போர் செய்துந், கோள்வலி யாற்றண் டேந்இச் சுழக் 

ன் கொளுவச் செய்துக், தாள்வலி மற்போர் செய்து 

,மிருவருக் தளாச்சி கூர்ந்தார். (௨௩௮) 

* அனகசுந் கரனிவ் வாரு யமர்புரிஈ இளைத்தல் கண்ட 

கனகநாட்டவா வியநதக்காரண்டன் பொருகம்கொலலு 

நனிவலியமச்சற் கக்கா ருடனெழுச் துரப்பியன்னோன் 

றனுவிரு கூற தாகி யரியெனக் தருக்கி நின்றான். () 

ேவேறு. 

* தருக்கி நின்ற சாமந்தனைத், தெரீஇக் 
கருக்கொண் மெய்யுடைக் காரண்டன் வெகுண் 

டுருக்கு செம்பினோக் குடனடைக் தெதார 

செருக்கு டன்றனன் றேவ ரஞ்சவெ. (௨௪0௦) 

% அல லாக்கணை யகர லுய்க் இட 

விலகி லாவலி மெய்ய மச்சனு 

நிலை களர்ந்து வெக்நிடவு கோந்கனன் 

அலை நிகர்சுகு ணேசன் நார்த்தன்முன், (௨ ௫௧) 

உகன்றமுன் வந்துகூர்ச சரந்தொ டுத்திடு 

மன்னன் மந்திரி வன்மை தோக்கியே 

சஈன்ன லென்பினைக் கொன்று நீககிய 

துன்னி யாணவ மூடனெகித் இரோ.. (௨௪௨) 

ட என்று கூறிவெஞ் Harapr னெணிழ் 

துன்று வெங்கணை தூறி யார்த்தனன் 

மன்றல் பன்னிரு மாலை மார்பளுற் 

சபான்ற வக்தெ௫ிர் பொருது தீயனே. (௨௪௩) 

இவன் விடேவெலா நாறி யெண்ணில்கோ 
neuer ADs sey Core guises Cars



காசண்டவல்லூ. ரா வகைச்சருக்கம். ௧௫௯ 

துவச மற்று விழச்கொலைக்கன 

னிவரு ளச்சுகு ணேச னென்பவன். (௨௪௪) 

ஈ கண்டு வெம்பிக் காரண்டன் வேளரொர்தேர்க் 

கொண்ட னற்கணை கோடி யேவியே 

மண்டு மக்தஇரி யாதி வாகினி 

யெண் டி சைஇ யிரிக்திட வியற்பினுன். (௨௪௫) 

4 விரி நின்ற தானவனை மேவிஞர் 

பாறு சேனையும் படைம கபர 

தேறி வந்தவர் சமைச்  செயிர்த்துசை 

கூமி யாசொடுங் கோவை யண்ணினான். (௨௪௬) 

ே பேறு. 

படையொடு சூழ்ந்து பொல்லாக், காரண்ட வவுணன் 

பாய்மாக். கொடியிர தத்தை யுக்இக் கொமேச நிமிரா 

வண்ண, மபெடை மாரி தூர்க்கா னதுகண்ட வவுண 

ராய்கத, விகிகணை மாரி தூர்க்கார் வசைமிசை மேகம் 

போன்றே, (௨௪௪) 

* கடையுகத் தெழிலி யேழுங் கனன்றுபெய் மாரி 

போலு£ஈ், தடையிலா தேழு வாரி காற்புறக் தகைகத 

போலும், விடையிலவ் குற௮ுவீ ரட்ட னருள்வலி மேவு 

வான்பா, லடை.யலர் படைக ளெல்லா மொருப்பட 

QUEL தம்மா, (௨௪௮ 

எசணடள னிருபோர் தம்மின் மூவேர்கர் சமைவெ 

ந் கண்டோன், கொண்டனேர் கொடும ரங்கைக் கொ 

ண்டெணில பகழி கோகத்கான், மண்ட சுராகடம் வா 

சரி ப்வையெலாம் வழுக்கி வானி, லண்டர்க ணடுங்கச் 

தறி யரசினை மேற் றம்மா. (௨௪௯) 

G ai qi. 

உசத்த வெம்பனி மூடலை யரியொழிக் தமைபோற் 
கரக்து வாள்கொடு படைபடாக் தஅுரிசறக் கடிர்கான்



௧௬௦ இருக்கோவலுூரப்புசாணம். 

விருத்த னாகிய மறையவ னாய்முன மேவத் 

இருச்ச குஎுசொலாற் சங்கரனருட்டிறஞசெறிக்தோன் 

பொங்கு நும்படைக் கலம்பினும் பினுமுறப் பொரு 

க்கென், றெங்க ஸணும்பரி மிசையிவன் வாள்கொடு மீண் 

டச், செங்க ரங்களுஞ சிலைகரூ சிரங்கரஞ் சிதறி, மல் 

க வீடடினா னவுணரைக் கதைவிகன் வலிந்தே. (௨௫௧) 

அரிது னேவிய கணைகளு மவயவங் கரமன் 
பொருது வாளினா லபசயப் படப்படப் புகுக்து 

விரவி யோடினர் சிலருயிா விடுத்தனர் சலர௪ 

செருவி னாருடல பின்னமாயக் ிடக்தனர் சிலரே, () 

இவ்வ ணம்படை. பிரிகரப் புரிந்தெரி யாக்கன் 

கைவ ணக்களரக் தேங்கி வாள்கொடு கடி.இற் 

செவ்வி யார்கொடி குடையிர தங்களைச் சிதற 
வவ்வி யாங்கவ லுடல்கெடச் சினக்கனன் மறவேன், 

செல்வப் போர்நர இங்கனம் கரத்துவாட் டிறனான் 

மல்விற் முனையு ஞூர்தியும் படையையும் வாட்டிக் 

கொல்லக் தன்னையுங் குறித்ததை யறிக்தககா சண்ட 
னல்லற் பட்டுள மொருவகை தேறியீ கறைவான் () 

சக்க வென்னெழிற் ஐமபியைச சிகைக்தஇமிக் திலா 
ற, பராத்தி பாவெனைத் திருணமா யெணிககொலப் பாச் 

ச்தாய், கோக்க விவவெரிக கணையினி னுடலெரி கொ 

ள்கை, பார்தத டாயெனச சொலிககொளு வினனம் 
தப் பசழி. (2.@@) 

சினத்தினாலெட்டுத் திசைகளும் பொழிகள் போய்ச் 

சிற, வனக்க செக்சமுற் கணையினை வருணனத் இசச் 
தைக, குனித்த வில்லினிம் கொளுவியங் கொழித்கன 
னிருபன்,பினற்றயிச்தியன்ராமகாக்பொமமழைபெட்சான்



காகண்டவலலுசா வகைச்சரும்கம், CHE 

அய்த தாமதக் தகைகர விராசகக் கணயைப் 

பெய்து பூபதி சூழ்சசியிற் கொடியையும் பிளக்சான் 
வெய்திற் மீயவன் சண்டமா ருதக்கணை விடுத்தா 

ஜனொய்தி னக்கதை யுணப்பணிக் கணையினை கொடியின். 

௪ கோவ டிசசெயுய் குரிசிலு நமு.கவினன் குதையிழ் 

நேவடுச் செய தகுவனு மறிக்தூடன் சினந்து ” 

காவ டுப்படச சிலவுசை கவிற்றிப் பின்னயக்து 

பூவ கித்கவன் பசழிகை யெடுத்திவை புகல்வான். () 

ண என௮ பின்னவன் நமுதலெவரை யுந்தொலைக் திருக்து 

மனது னைக்கொல வரவிலை யேனெனின் மகனன் 

றனது சரிளமையு மறப கரனதாய்த் தரித்த 

வுனதுருத்தனைக காண்டொறுஙகாண்டொது முவந்சே 

* இரத வெண்ணநீ யறிவுரு 'தெனையெளி தாகச, ௪ 

கதை “கொண்டுகன் விசசமா விளைக்திவை செய்தாய், 

Piws CGrareus Ups tise மருடடிய” விகம்போ, னிக் 

கை யின்னமம் பெழறேனுனைக் கொலாதுகெஞ் சிரவ்க 

* கஞ்ச னன்முன மெனச்களித் தஇடுமிக்கக் கணைக்கு த் 

அஞ்சு வாரெவ ராகிலு மீண்டுருர் தொடுக்க 

னஞசு முதென்மு ஸிற்கின்றா யீ.துனை யடுககற் 

பஞசு முகின்ற தாகுவா யனலவக்து படினே. (௨௬௧) 

ஃ எனனக் காரண்ட னிசைத்தலும் க குசைப்பரி Cus 

கல், மூன்ீன௪ சூழ்வினை சூழக் துளை முடிப்பதைதி தே 
9, தென்னைப் பாரத்துநீ யிரங்கலே னறங் 9காள்வோ, 

சியற்கை, தன்னைக் கூறுக றகுங்கொலே பழிபவக் தரி 
த்தோய். (௨௬௨) 

ேவறு. 

* உன்றனாலே யாகும்வகை யொளியா தென்முன் பீரி 
வாயா, லென்று வேக்க னகைத்துரைப்பக் கேட்ட வவு 

* அசப்பறழ்--.தட்டின்குட்டி, ர் புல்ஃபுலி, ட 
 



5௬௨ இருக்கோவலூர்ப்புசாணம்। 

ண னிருகுறன்றாய்த், துன்று கோக்க னெரிப்சம்பத் தெ 
ழிக்அப்பிரமன் ௮ுணையடியை, யொன்று படக்கொண் 

_வன்கணையை யுய்த்தான் வலியை யெய்த்கானே. () 

4 விடுக்க பகழி யொன்றுபல கோடியாக விரிகந்துல 

க, படுத்த இசையெல் லாங்கால வனலைச் சிவணப் பல 
வசியாய்க், கடுத்து வரக்கண் டரசன்வெள்ளங் கலங்கி 

யோட கெறிகாணா, கெடுத்த துயரின் முூறைகூதி Cus 

தம் சூழ லீண்டியகே, (௨௬௪) 

* பிரமன் பகழி யாலவிடப் பெருக்கிற் சூழ்ந்து வச 

க்கண்ட, ஈரமன் னதற்கின் னதுபுரிக்து நலிக்க லென்ப 

கோசாது, சரம னுச US Bip en br fas Gar io 

ணிராதகப், பரம னருளுட் டூயானிக்க வீதொன் றங்கு 

பஇர்ததுவே. (௨௬) 

4 எல்லாம் விடுச்சே யகோரமறை யினிதி னறிவி 

னிருத்திறின்றான், வல்லாண் மையினால் வரும்பகழி ம் 

வனைக் சண்ட மாக்இரசததிற், சொல்லா லடங்கா மூத்த 

லைச்சூ லககன் போலக் தோன்றுதலான், மல்லார் 

பயக்தை விகனடி. வணங்கி யயன்பான் மருவியகே. 

ஃ இது கண்டோன் விடும்பகழி யெவர்க்கு மோர்இிங் 

கன்றிச்செல், போது கண்ட சேவர்கணற் போதுகொ 

ண்டு போற்றிகின்னுார், காது கண்ட தருவன் Serer 

Derg கொண்டங் கயர்க்து நின்றா, னீது ஈண்ட காம 

ங்க னிரங்கக் தகருவனுக கிசைப்பான். (௨௬௭) 

வேவறு. 

௩ யாதொரு குறையில் வாழ்வை£ யடைந்து நிலை 

பெற ஈடந்திடா தந்தோ, மாதொரு பாக னடியவர் தம் 

மை வலித்துப் பல்வகையினும் புரிய, இகொரு வா 
gre யாவையு மிழந்தே துவசமம் மிடுமிக்தச் தேரின்



காசிண்டவல்லூசர் வதைச்சருக்கம். ௧௬௩ 

மீதொரு வாத நின்றிடச் செய்த இனஞ் செய்யும் விச 

(நீ தேர்தி, (௨௬௮) 

*இதுவரையிலுநீ புரிக்கதீங்கெல்லா மிரிகதுமேம் 
பட வுரைத்திடுவன், விடிவலியகனாற் கொள்ளவுமாட் 
டாய் கொள்வையேல் விளஎம்புதற&துக், ததியதுவாகு 

மென்னைனவன்மாம் றன்மையும்வன்மையு க Osher 
ன், பதியுரைத்திடுஞ்சொற் செவிசசுடவுளளம் பகைக் 
தவுண்ணு மிவைபகர்வான். (௨௬௯) 

உஅண்ணலேகின்சொ னன்னெறிக்கணியே யாயினும 

தையொரு பொருட்டா, யெண்ணலேனஃதென் னென் 

பையேலுரைப்ப னென்னுயிர்க் துணைவனே முதலோர், 

மண்ணிலேமடிய வென்னலுயி சோம்பி வானவர்ககைக்க 

மாநிலத்து, ஈகண்ணலேன்மானவ் கெடவிருக்காலு நல 

த்தநித்தியமணு குறுமோ. (2.670) 

* இன்னமென்வலியாற் கூடியவரைபோ Aus m a Oey 8 

கொளாஇ யானிறக்கின், மனனுமூவுலகி னின்பெயரு 

ளள வரசையினு மருவிசைபோ துங், கொனனுடையர 

சே கொள்னுடைவசனங் குறிசதிடாதினியமர் குறிக் 

கொண், டென்னுடனபரிதி யென்மனனிமையோ நிறை 

வனப்புறங்கண்ட விகலோன், ௨௭௧ 

சகொடியிழக்இடுக்கனி ஹறேரினையொருவிக் குக்கவேல 

சிகதையாதி, கடிகரும்படைகண் மூவிருகரத்்இஜ் கவி 

னுறவீரைகின்றோ ஃருழுவை, படிமிசைபாயக்த வகையி 

-னிற்முவிப் பார்த்திப நினதுடலாவி, கொடிகசனிலடை 

யும் பானமையையறிதி யென்றுகாரண்டனு வன்றே. 

G al m. 

KTS Bear Nonruer uMi_sEqrpmase sHraasr 

ள் பலவகைசுழற்றியு, மு ரத்தகருகிற முயாத்சவறுவ 

* உழுவைஃபுலி,



க். ௬௪ திருக்கோவ.லூர்ப்பு. ரணம். 

சை யுசத்தபுயமவை குலுக்கு, மசத்தவிழிகளொ டு 
ப்புமொழிககை யடுக்ததிரிசிர மசைத்துகீள, பசத்தவு 

லகம தஇர்க்கவசவுகள் பதைக்கவிருகடை ப.இத் துமே, 

கஇத்தவலியுள குசைப்பரியனெதிர் ககத்தவவுண 

னஇுமதட்டியே, யெலாக்துளசகொடியி றுவட்டமரமிதி 

யெனசசொலியிரத முடைத்தலும், விதுப்புடனர௫ 

சகக்தையொருவிகல் விசைட்புசவிமிசை விறற்கொ 

ளூ, கிதிக்கடவுளென வூப்படையிலக கிசித்தனுவன் 

pent Oe os scm er. ௨௪௪ 

ச்கடுச்சசுச்னமுன ரடுத்தவிறைவனமெய்சகடுத wor ap 

தல பனடககல, மெடுத்தரவரியை மகெகவலமர லெ 

னச்சுமலுறுவேல் விடுத்தலும், *வமிசசுழல்பனிஞ் மலர் 

தீதெரியவிறை வ௫க்கொடு ஈடிஇினூக்தனன், Bi se 

யிலசுர னிடக்குடனமசைமிசசசெயவரசையடுத்தனன் 

ேவேறு. 

இரண்டு கையினில் வாளொடு பரிசையு மேந்தி, யீ 

சண்டு தோளிறை யுடனகொடும் போரியற் நிடமற், மி. 

ஸாடு கையிற்றோம ரமெடுக் தனிகமெய்க் திடசசெய, 

இரண்டு கையினாற் குசோதமோ டெழிற்பரி மிசையே. 

க&சூட்ச மாகவே ககைகொடு மோதலும் தோமின் 

மாட்சி சேர்பசும் பரியுமெய் $யனுங்குற வள்ளல் 

காட்டு வெம்பியப் பரியொரிஇக் காலகா லனைப்யோ 

னீட்ி கொள்சினச் துடனசு சனைகெருங் னெனால், 

ச௪௮அண்ண றளனரு செய்துருன் னடற்கதை சுழற்றிச் 

துண்ணெ ஸும்படி மோதுறகத் தூக்கிய கலை 

வண்ண வாளினான் 0மன்னவன் கரத்தொடு [வயிர 

மண்ணின் விழுற வெட்டினான் மட்டிலா வலியோன 
  

"அகடுத்தலைபவாள், 1[வடஃஃவண்டு, 6௮அலுங்குறட-ஈடுல்க, 0மன்ன 
வூன்-மன்-தெய்வீகன்; அவன்-காரண்டன், 1வயிரம் கதாயுதம்



கா.ரண்டவல்லூரர் வதை*சருக்கம், ௧௬௫ 

sah சண்டறக் காரண்ட வவுணலுங் கனனனு 
GFT டுங்குற விருக.ரப் பரிசைவாள் சுழற்றி 

விரவ கா.ரசிங் கனுமப்போர விரவினான் வெகுண்டே 

யிசணி யன்றனோே டரியம ரியற்றிய வெனன, ௨௪௯ 

சமூ ரண்கொண் மாதிசப் பெயர்கொகளைம் பொருள களு 

தரங்க வேலையும் பாகலக் கொடுகிலை களர [முத்நீர்த் 

வெ.௫ண்டு வானவா மானவா விழிபுைச் தஇடவவ் 

விரண்டு பேர்களு நகைக்சசி யமரியறமினசால், 

௩௧௧, மக்குள விஞ்சையை வாளமர் தன்னில் 

வித்த கம்படக் காட்டி. நின்றெவர்கருரம் வியப்ப 

வொரத்த சன்மையிம் போர்புமி யளவையி னுமையா 
எத்தன் மெய் வலி கொண்டவ னடலினி $கயர்வான். 

ன *கரச் மே வசியினாற் றனிவ லிக்கான 
வன் க்ரக்கொடு வாள் பரிசையு மற மஞ ன் 

மின்௧ ரக்தொடு புவியில் விழலின் வெட்டி. வீழ்த்சே 
கொள்க சத்இனிற் சங்கெ டுச்தொலித் தனன் குரிசில். 

aH Aron nas ses oni vents ளோடிறவே 
காரி யன்றமுக் குவடுடை வரையிற் செங்கலங்கல் 

வாரி யாமெனச் சோரிமெய் யொழுகுற வலியா 

லோரி ரண்டுகைக் தலக்திம் ரோம7 முடனுடன்றும். 

அல. லாதகபன் மாயையின் விசசையா லரசஷ் 
குலவு தாரனைமுன் பலவுரு வாயமர் குறித்து 

மிலகு கோடிர ஷெரின் முன்னுரு வெடுக்தியன்௮ஜஞ் ' 

சுலவி நின்றனன் வஞ்சனை யளிகதிமிந் தோன்றல், 

* எண்ணி ரானையுக் துயசொடு பலஇிசை யிரிய 
வண்ண றன்னொடு பலவசை யவுணன்போ சடர்க்கச் 
  

* ஐமபொருள்களாவன-- ஆகாயம, *சை, பூமி, மலை, யானை... 
Fy FOE CT me DE GT



௧௬௭ திருக்கோவலூராப்புராணம். 

கண்ண னற்பொடறி காலவங் கங்கடைக் தூயா 

னண்ணு ருக்களைச் தடிந்கன corr Aas cde. உயுடு 

ேவேறு, 

ஈசபதி யொருவ னோடு ஈவைஙிசா சரன்பல் வாருய்ப் 
பொருதல்கண் ஓ.ஃமரன்கொாலோவெனப்புகன்றுகந்த 

விரிவிசும் பிடையே நின்று விளம்புவ னிவனை கோக்கி 

யசனருட் பிரேர கக்தா லசரீரி வாக்கா லன்றே.உ.௮௬ 

Caw om. 

அகில பாலன வேக்கனே புராரியை யகற்றிற் 

மிகமுறக தியானஞ் செய்து செயிரில்வா டன்னைப் 

பூகலு மாகண்ட பரசின்ஈன் மநஇரம் புகன்று 
பகை நிசா சரன்முடி பெர் பட விடுவாயால், yer 

பமநற் பிரசா தத்தா லிவனழி படுவான் 

திருவளத் தொடுமிறை யவனுன் னிடஞ் செறிக்தா 

னரசைய னேயெனச் கைவிகன் கேட்டக ம௫ழ்ந்தான் 

கருதுமன் வணமச னடி. கருச்திலுட் கொண்டான். 

பிறையு லாஞ்சடைச்கடவுண் மந்திரஞ் சொலிப்பெரிது 

இறையு ஈல்லொளி வாளினை யெறிந்த்ன னிருப ் 
னறையு மன்னவா ளழற்பொறி பரந்தமர்க் களத் இற் 

குறு நின்ற கானவன்டல மாயையைக் கொளுத்தி. 

சண்டமா ருதவேகமாய் வாள் வரு தகைமை 

கண்டுகா ரண்ட னீதுகம் முடிவெனக் கடி இற்* 

: கொண்டல் போலஜாாத் தொருகண்டங் கைக்கொடு கு 

லவி, விண்ட லங்களும வெருவுற வாஜெதிர் மேவி. 

நின்று ரப்பியத் தீண்டினால் மோதுவா னெருங்கு 

துன்று ரத்தகா ரண்டன்முச் இரத்தையுஈ துணித்தே 

யன்று ரத்தகர்ல் வரைஞடி. சூன்றையு மளக்க 

ொன்றுறக் செய்த வகையினிழ் புவியிலுய்க் சதுவே.



காரணடவலலூ ரசா வை௫சசருக்கம். ௧௬௭௪ 

உரத்த காரணடன் கருவரை யனையபே ரூடலங் 

கரத்து லோங்கிய கதையொடு பாதலங் கலங்க 
வரத் த மாலையேயச் தணலுளம் வெருவழுன்னடைர்சே 

ப.ரத்தல் போற்புவிப் பாவைமேல் விழுந்தது பதைத்தே 

மண்டு மன்னனும் பின்சென்று ஈகைதக்தனன் வஇயும் 

விண்டு வாதியோர் படிபெண்ணை யாடியே வேக்கன் 

பண்டிபோலவல மலாககைவகதொளிரக்கதுபண்ணொர் 

கண்டொன்னா கடற்கசை கண்டா கரியவ ஸஜேனோடும். 

G aim. 

ஈக.ரம்விரிக் தளிசே ரகஙகளித் களிசேோ கற்பக மலர் 

மழை பொழிம்து, முசசமே மூதிலாம் பல்லிய முழங்க 

வரம்பையர் முதுகட்ம் புரியக், Boome கான விசை 

பல செய்யத் இக்கெலா மூழ்வொரடு திகழக், கிருது 

சள் வலங்சொள் சுழியொடுக் ெரக் கேழுடுக் கணங் 

“களவீரன் செறிய, ௨௯௪ 

*இந்தஇிரன் புட்ப விமானம் தெழுந்தேயேச வீரட்ட 

ன் ரியம்பி, யக்தர ச் தெவருஞு சூழ்வச வவுண னடற் 

கள மீதுவக் தடைந்தே, கந்த டர்புயமும் வயமலி வா 
ள்சேர் கரமும்பன் னிருதொடை யாரு, கச்த லிலாதா 

ய் விளங்கு நான்முடிகொணரசிங்க பூபனைக் கண்டான் 

9 

கண்டக ரூரை யிருபள வாகக் கண்டவன் றனைக் கண் 

டபோலக், கொண்டல் வாசனனு மிகுகளிப் Guw Ba 

குமனே யெமர்களைப் புரக்க, மிண்டிய வ.ரக்கசோட 

மர் விளைத்து மிகு.துன்பை யெய்தினை மேலோ, விண் 

டசொற் படியே யுனக்குக் கைமமாறு விண்ணுலகத் 

அமே விலதால், ௩௨௯௭ 

சகாலிரு குணத்தா ஊனைரந்கொழி லுடையா ஞன்முகள் 

மாலுக்தே டசியான், பாலிரு மருளை யிம்மை யம்மையி



௧௬௮ இருக்கோவலூரப்பு.ராணம்,' 

னும் பமுகறக் கொண்ட பார்த்திபனே, யேலுற வுனக் 

கொள் மியான்றர வுளதோ வென்றுகல வாகை மாலை 

யினை, மேலுறக் தரிததப் பிரபந்தம் விரித்து விழயிகளா 

யிரவ்களுங் களித்தான. ் ௨௯௭ 

கமகம் இனிம் சிறந்து வுலகரு கின்வலிக் கொடு புர 

க்கும் வாசவனே, சகததினிழ் பிறக்து மும்மலம் பரக 

குஞ் சழக்கனேற் கிவைதகு மோபொன, னகத்கனுக 

கோவல வீரட்ட கம்ப னருடகன மி யெனமிறை கவின் 

ரூ, னகத்தினின மழேபூத் தமரர்காயகன் கேட்டட ன 
ச௫ிங்கற் தேதேறைவான, ௨௯௮ 

இன்ன மென்மேலாய்க கோவல் வீசட்டத் இறைய 

நூள்கூட்டு விம். இடு], நன்னசர் தனககுத் தரனையே 

டடை£ யென்றுரை நகீறலியிச் திரனும, பொன்னசாக் 

கடைந்தா னனகசுநத் தானே யாதியோ Qu ofl fj oor 

பொருக்தி, மனனவற் றொழுது புகழ்க்துபைம பரிமே 

ல் வள்ளலைக் கொளசசெய்து மகிழக்தார, ௨௯௯ 

வானவர் பினனு மானக முழக்க மலர்மழை சொரி 

த் தனர் மகிழ்வாற, முனையக் தலைவர் வாகை மாலையை 

யு௪சரிக்கப் பல்லிய வொலிசால, தானவா ச௪டலைச சுவ 

ற்றுகல் வடவா முகமெனக் தானவாக் தொலைத்த, மா 

னவே ஸனிருபன மாமிசை சென்று னரசமா வனத்தை 
மவ. ‘th. 00 

Gam. 

சரண்டர் செல்வ மெல்லாஞ் சிதைத்த வந்த வந்தக, 
காரண்டனுடலிற்சோரிக்கடன்மூழ்கெசிவக் துமேல்பா 
கூரண்ட யோனியாளுவ் குலவிருட் கடழ் கரக்தான் [ற் 

பாகண்ட கடுங்க வக்க வவுணன் மாயக்தும் பயக்தே 

டீதுணங்கறஸோடுமிபொல்லாத் அட்டனைவெட்டுங்காலை 
ணங்கம முடலைக் கண்டு வெருவிய நிருபன் றன்னை



காசண்டவல்லூரர் வசைசசருக்கம், ௧௬௯௬ 

பணல்கு Orig. Sa பிரமஹத்தி மெய்யடைய மாழ்கி 

மணக்கமிழ் தெரியலான் பைம்மாவினை யொருவி கின்றான். 

ஃ தின்றவன் முன்னர் மாண்டகரண்ட வல்லூசர்கேர்போர் 

தூன்றினர் போலப் பிமஹத்தி வேச்துடலிற் சூழ 

நன்று ஈன்றென்று சொலலுங் கலகலவென ககைக்கும் 

வென்றி கொண்டனையோ வென்னுமுரச் தட்டுங்கறமீ விரி 

SHLD. (௯0௩) 

% இதழ்மடித் துரபபும் பல்லை நெறுநெறுவெனக் கடிக்கும் 

பதம பை புசிப்பேனெல்௮ பையென வாயய் காக்குங் 

சதமுற ஈடிக்குங்கேசங் களைவிரிச் துலவுய கண்ணைச் 

Aspor லுடன் விழிககு மினுமபல தஙகருஞ் செய்யும, () 

இன்னவா றிருளினன் கு முடியுடை யிராசராசன் 

றனனினட. புரியக்காணும போரொலாக சணிபபிலாத 

வின்ன௮ற நுளமபேதித்சே யாதுரசெய்வோ மென்மென்று 

துன்னு சொற்றுணைவரேனையேோமறநா இயரினெய்த்தார், 
wi 

உ காட்ட மூன்றுடை விரட்டஈம்பனா ரருளிருக்க 

வாட்ட காமுறுவ சகென்னோவெனறு மன்னவனைச்சூழர்து 

சாடடக ஈடனனெண்ணி னாமங்கள கழதியென்றுங் 

கோட்டமில் லரசைகசகொணடு ,குஞ்சராசனக் காடுறருூர், 

வேறு. 

ஃ& பன்னு தைவிகன் காரண்டன் முதலனணாப்படுத்த 

வன்ன சாசணத்தாற பழியடைக் ததையகற்ற 

உன்ன முன்னரீந்திடு மரற்பழிச் பெப்பழியான் 

மன்னு மின்னலை நீக்கிய வாறினி வகுப்பாம், (௩0௪% 

காமண்டவலலூரர் வதைச்சநக்கம் 

முற்றிற்று. 
ona 

ஆக-செய்யுள்-௮௯௨. 

7 குஞ்சசாசனம்-.அரசமரம், 
5



௨ 

சிவமயம். 

தெய்வீகராஜன் பிரமஹத்தி நீங்யெசருக்கம். 
கண்னன் இ கழுவ? IR YI Enea 

% அரசமாவன மடைதகலு மண்ணலைத் தொடர்க்து 

விரசுறும்பழி விலகிகிற்றலுங் கொஞ்ச 0 மேதை 

யரசற்கெய் தியவுட னமச்௪ரை விளிச்தாசில் 

ப.ரசுச்செங்கரன் வாழிடச் தெழுமெனப் பணித்தான். (௧) 

& ௮ண்ண லாலயப்பாங் கராசூ சத்தினாலே 

ஈண்ணிக் கங்குலைக் கழித்செய்த வதர சனர்கரேசற 

திண்ணச் தஇப்பழி யிறைவன த் செயலினாலவனை 

யண்ணக கூடியதிலா தெதிரலக்து நின்றஅுவே. (௨) 

ஃ மாகா தந்தயரோ டி. ரண்டசுரரை வட்டி 

*காகவேர் இருக்துய ரடைவதுஈல மலவென் 

அாகமிக்க னாய்ப்பரிதி 'யூங்குண கடலுதித்கால் 

சோக மூய்க்குமப்பழி யிருள்விழி பிருடொலைம (௯) 

ஃ இருள் புலார்த௫ மெவர்கறா மிறைவலுமெய்தும் 

வெருள் புலர்ந்தது விராவினிலே வருமேவி 

யருள் புலர்ந்திடா வண்ணனீர் விதியினோடாடி. 

மரூள் புலர்க்தஇிட வயங்கினார் வெயிலொளிமான, (௪) 

ஃ அவ்வனத்தினி௰் பரசிவம் பரவியங்கயலே 

செவவிதிற் தவமியற்றி மிருகண்டற் சேர்ந்து 

கவ்வை நீங்குற வவனடி. வணக்கி முற்கருது 

தெவ்வை மாயத்ததும் பழிக்துயா சேர்க்கதுஞ்செப்பி, (இ; 

& ஐயவண்ண லாருரைப்படி. யெவரையு மளிக்க 

வெய்யதீயமாக் கோறல் செய்தேற்கிது மேவிக் 

* கையனாக் குதல்கடன தோவித்துயர் கடந்தே 

யூயீயுமாறுள கோவென முனிவனு முராக்கும். (௯) 

  

( 

௦ மேதை-- அறிவு. 1 சாகவேச்அு.--மலையச சன், 

** ஈமகயன்--இழிவுள்ள வன்.



செய்விகராஜன் பிரமஹத்தி நீங்யெ௫ருக்கம், 

% சொல்லு காரண்ட வல்லுரர் சூழுமுற்பிறப்பி 

னல்லராகிய பூசுரர் குலத்தினி னண்ணிப் 

பல்லவா மழைபடி.த்திடப் பிரமசாரி யத்தின் 

வல்ல€டரா யெம்மிடை வதிந்இருஈ தாரால். 

1 ஆதலா லவரைக்கொலு மரையவுன் றன்பாற 

காதலாம் பழியடைநத தங்ககன்மிடக கருத்தோ 

டோ துவே னவர்க்கொல்லுற வத்தர மளித்க 

வாதியுற்தவிப ௦ பிபபல வனச்தி னணின்றமமா, 

* அனுக்கை கொண்டுக௩சச சுரகஇபடி.ந தங்ய 

னணுனித்சவே தியான நகானூறரை.நு வன்௮ிங் 

கினிச்ச கன்மையிற கொடுவந்து கோவலூரிருக்கக் 

கனித்த விரிரு.நாநு பேர்க்ககமு மிக்காவின். 

* காலிரன்டு நூற்றுவாகளுக் aap Gun நல்கி 

யேலுமானிய மவரவர்க் இெல்பினோ to. 6 ga 

Boge, னல்லாலஃயஞ் சிறப்பினி னிற௮ுவிக் 

வேரீலுமிப் பழியணுகுறா வகையுங்கொள் வாயால், 

* என்று ஈன்மிரு கண்டுமாமுனி யிசைத்திடவே 

ஈன்று ஈன்றெனக் காட௫ியினரபதி ஈணுகி 

Dep யங்குமாகதி படி.ந்தங்ஙன மேவுவங் 

ROK 

(௪) 

(௮) 

௯) 

(௧0) 

குன்ற லிலலபன் மழையவர் குழமாங்களைக் குறித்தே.(௧௧) 

* ஏந்தல் கூறுவானீவி ரில்கிருப்பதி னினிதாங் 

காத் ஏ டே 5ழிற் பெண்ணை ௩7 டடைதிரேற்கவின 

உஊ௱ய்க்க காடிடொடு மில்லங்கள் வழங்குவன்வம்து 

@ மீொன்பின் னென்றுவரடி முட. சேர்த்தான். (௧௨) 

வேறு. 

* ரியர் மடழ்க்தல் கெத்தனைபே& ளடைக்இடவே 
ண்டுமென் றறைத்தார், சீரியன் மதியான் மதியினின் 
  

0 பிப்பலம்:--௮ சமரம்,



sore. இருக்சோவதூர்ப் புராணம், 

மதிசேர் செஞ்சடையவன் விஞ்சைத்திறனா, Con Auer ap 
னிவனிசைக்ச வெண்மறர் செண்ணாறு பேரொய்து மென் 

இிசைச்சா, னேரியன் முதன்மூ வாசர்களளித்த நேரிழை 

யவாமகிழ் நிருபன், (aa) 

* தத்தம் விர்க்கிகிளோ டெண்சக மறையோர் சதூர் 

மூடியோனுட மனழுஈதா”, வித்தகன் கோவல வருடன் 

மேவி வீரட்டன் குகனடி. விழைக்து, நித்திய பினறைகிசூமு 

ஈன்னாட்டி, னிசழ்கோவலூருக் தெள்ளாறு, மொததசர் கு 

ழப்பலூருஞ் சித்சாங்கூரென்னுகான் கூரினுமுரவோன்.() 

* ஈரிருசகவி டெய்துற வமைத்தளங் &ரிருசசமமை 

யோரை, யேருற வமைத்தல் கொவ்வொரு புரியுமீசனல் 

லரலயமமைத்து௪, Poe py வளமானியங்களும் விடுத்துச் 

செய்விகன் பின்புகானூ.ு, பேருட னாசவன மஃதடைக் 

தான் பெருமை மூவுலகெலாம்பேச (௧௫) 

* முன்ன காட்டனது விடாய்தணித்இிட்ட மூசிவிறர் 
த்தக் கழைப்பாறை, தன்னிடை வதிர்தெண் ஹாஜகமமை 

ad FH bi ge Bo For யாதியர்க்குச், சொன்ன வேந்தடி 

யை யாவருக்தொழு.து தோன்றுமக் காடெலார்தொலைத்து 

கன்ன கராச்சி விதிகள் பொருத்தி ஈவிலுமெண் ஹாறக 

neni BG ss. (a& ) 

* இசரமுட னரசர்க்கசைத்தனர் கேட்டோரொழிக் கி 

னங்குறிச் தெணாதில்லில், விதிநுதை மழையோர் கூட. 

புசவிடுக்சான் மேவுகானூதுபே Orr Pus, gre aes 

Pst தணரின்தித்தங்கிய தண்ணலுக் குறைத்தா, ர 

தெரி யேக்தன் முனிமொழி யயர்க்கத.து கொடும்பாவமெ 

ன் ஐயிர்த்தான், (௧௪; 

ச ௫கச்சிர விரு. நூறக்சணர்க் கன்னி கருசெனு ம்௪ர் 
யுரைதீணச்தென், னகத்துரையாலே வந்ததாழ் வச்தசான்



தெய்வீகரஈஜன் பிரமஹத்தி நீங்டியசருக்கம், ௧௭௩ 

வினையோவன்றி யரநின், மிகுத்த சோதனையோ வென்செ 

ய்கே னந்தோமெய்யனே நின்செயலன்றி, Was Refers, 

யேம் கொருதுணை யுளவோவென் னபசார மின்ன துவே, 0) 

% அன்றுநா னனலிற்றோன்றிய தொட்டேற்கருளிய 

வருட்டி.றங்களைப்போ, லின்றி வணமைத்ச விலங்கஹிற்ப்£ 

இயிலங்கணா ஞூறதினுக்கசைய, நஈன்றிசேர் மறையோ 
சருளுஅியன்றே னானுயிருய்கலேனமபா, வென்றுகான் மு 

டியோ “னிருகணீர்சொரிய விசைத்துக்கற் பரறமையெய்தி 

னனால், (௧௯) 
* செல்லு மக்காலை யரியயனிருவர் தேடுதற்கரிய இப்பி 

மும்பாய், வல்லை 8ீண்டிடுமென் வரதனுகான்கு பூடியுடை. 

மன்னவன்றன்பா, லல்லைலை நீகீயொட் கொள்வான் வன் 

ரொண்டன் முனமலகிலா வருளஈ, லொல்லைசென் ஜென் 

னச் செலவியப்பாகு மொபபிலா வுருவினைமறைத்தே, () 

வேறு. 

உ நெறறி யின்கணே புண்ணிய நீறதுநிலவச் 

சுறு குஞ்சி விழநதசைந்திட்ச 0சுவலினிற்காதிற் 
பற்று குண்டலமிலங்கெ பரக்திடுமாபிற 

குற்ற மில்லுபவீத ஈறகண்டிகை குலவ, (௨௧) 

4 உத்த ரீயதோள் கிடர்தசைக் இடவுய $ராத 

பத்தி ரககரம் பொருந்திட,வரையினிற படித 

வததி ரகீகெடுழ்ச தசையவார்ஈ இடுபச கடையை 

wees மாரீர்திடு ட வேணுவம் ககலுறதச் தள்ள, (௨௨) 

ஈ மிக்க மூப்புடை வேதிய வடிவக்சை விதுவார் 

செக்க ரஞ்சடைசீ Auer Qar@ C gage புகழத் 

தக்ச சாரசிங் கன்முன மெய்இயித் தாணிக் 
கக்க மேயென வதிஞர்கூ ஐரசவாழ் கென்றான். (௨௧௩. 1. 

  
௦ சுவல் -தோள். $ ஆசபத்திரம்--ருடை, * வேணு கூல்கில்,



௧௭௪ இருச்கோவலூர்ப் புராணம், 

௪ விடும் வெஃகினோர் வேண்டிய விளைகில ம்வையும் 
0 மாடும யாவையு மன்னநீ மறையவர்க் கீத 

னாடி. வக்தனன் வீட்டையெற் களியென ஈவின்ருன் 

விட ருந்தவர்க் களித்திடு கருணையின் மேலான். (௨௪) 

* என்று வேதியன் கேட்ட மேக்தலு மியைக்து 

நன்அு நன்றென வணங்கிகான் மறையவ நினக்குதீ 

துன்று மாநிதி யத்தொடு சூழ்புவி கரக 

மொன்று தந்தனன் கோடியென் றன்பினி னுராக்தான்.() 

* உளாத்த வாசகங் கேடடலு உ டகண னுரகோய் 

நிரைச்ச விரொ லூறுமெழ் குதவென நிகழ்த்த 

Pearse சாரணி வேர்தலும வேதிய ராசை 

தரைத்த லத்இனின் மிக்கவா றென்னென௪ சாத்றும், () 

ச விருத்த னாகிய வேய் வொருவனீ வினவும 

பெருக்க மாகுகா sor pine இரஙகளைப் பேணி 

யருத்தி யார்மனை மககளா தியரொடு மளவி 

யிருக்க வந்கண ருளர்கொலோ வென்றன னிதையே. () 

a இறைவன் வாசகம் கேட்டலு ஈகைத்திஹறை வரக 

யறையு மாறுகா னூறுமக் தரத்தினு மாய்க்னு 

மறைக ளோதிய வநதணார் மனைவியர் சுதரோ 

டுஹழைத னோக்குஇ காளையென் ரூன்மறை யுனாகதான, () 

உ ஆற ணிந்தவ னருளிய மறையையா கமத்தைத் . 

தேறு மர்தணார் மனைவியா சுதரொடு Oe Des 

பேறு காண்குதி ஞளையான் பெட்புட ஸினக்குக் 

உறு மக் கங்களைக் கொடுப்பனென் அ௮ுரைததான். 1() 

உ உரைக்கு மன்னவன் சென்றுழி யொப்பிலான் வெள்ளி ௦ 

வளாக்க ணுற்றிடு கணர்களை கோக்கிநீர் மறாவு 

மஸ்ாக்க ணத்தினின் மறையவர் படி.வங்கொ டாசன் . 

தீரைக்க ளுற்திடு செசங்க டங்குதி Oren azar. (௩௦) 

6 ௦ மாெமொன். | }



தெய்விகரரஜன் பிரமஹத்திரீங்கெசருக்கம், கடு 

உ அரவ ணிஈதீவ னிவ்வணம் புகன்றபி னற்றை 

யிரவு நீங்கிய மின்னாவம் தேர்தலை விளித்து 

விரவு வீடு டொனறுமழை தெரிக்தவே தியர்கள் 

பசவி யுற்றமை*யந்கணன் பண்பினிழற் சுட்டி, (௩௧) 

* பாச மேபசு வேபதி யெலுந்திரி பதார்த்த 

மாசி லாவகை யாரியன் மொழிப்படி. யாய்க்று 

விசி மும்மல விருளினை வேரற விமல 

தாச௫ சரீய்கிட்டை யுற்றிடு ஞானியர் தமையும், (௩௨) 

% செப்ப ரும்பர தவத்தினைச் சந்தையாங் குகையிற 

௮ப்பி லாதபே ரன்பெனுக் தளையினைப் பூட்டி 

யிப்பு விச்கணெங் கேகுவை யெனப்பணிய் தெங்கு 

மொப்பி க5துறு மொருமையா௩் யோகியர் தமையும், (0 

* படிக மேமுத லுருவினிம் பரசவன் மனது 

வடிவ மின்பினி னாட்டிஈன் மஞ்சன மாட்டிக் 

Sigg phono Gio Cur சகனங்கடி தாட்டி 

டயு மெல்லையிற அுதித்திடு விமலாக டமையும். (௩௪) 

* வேத காயசன் ஒஜிருவுரு விளங்குக மனத்துக் 

காக லாற்றியா னித்துயா கண்டிகை விபூதி 

ஈ பூதி யந்தனி லணிந்துபொற் புறுமெழுக் தைந்து 

மோதி காவினா லோங்கிடக் கணிப்பவர் சமையும். (௩௫) 

ஈ விச்த மேயெனுஞ் சாவஞா னோச்தரம் விமலஞ 

சக்க வாதுளம பவுட்கா முகலவாச் சொல்லு 

மதத ளைப்சுடு மாகமங் களைவிரித் தறையஞ 

சக்க ராகிய மூாகன்மையாா தேூகர் தமையும். Cz 

௩ ஒப்பி கந்தமான் டூக்கிய மோங்குகை வலிய 

நீப்பி லாசசாந்தோக்கிய முசலவாச் சான்மோர் 

செப்பு கல்லுப நிடதங்க ஞணர்த்தியச் சிவனை 

சிப்பெ ருஞ்சக கீசனென் விசைப்பவர் கறையும், (ner) 
ரகர 

பதியம் உடல்,



௬௭௭௬ திருக்கோவலூர்ப் புராணம். 

4 மறை யுணர்க்இடு மக் தண ரிலங்களின் மருவி 
யூறைதல் கண்டிடு காரசிங்கன் றனதுள்ளக் 

தறைகுதற் கொளு வின்பு மாச்சரியமு மடைக்தங 

கஇஷஜைவ னாயே வேதியற் இலங்களை யீந்தே, (௩௮) 

* கொள்ளு வாயெனக் கொற்றவன் கூறகற் குழையன் 

afl or முண்மையோடி௪ சுனைப்புனல் கரம் விடுவாய 

வள்ள லேயொரு பொருளினை யொருவற்கு வழங்கி 

னெள்ளி னீர்கொடே யன்றியீவது மியல் பன்ரால், (௩௯) 

* நஇகரஈ்ச செஞ்சடை மறைய வனிவை ஈவிறறப் 

பதிமிகச் களிப்புட னந்தப் பரமனீர்ப் படிந்து 

விதியின்ப்க்திலா ளளிக்சல்போல் விமலனற் கரத்தஇற் 

௮தியுடன் னிதியாதி பெய்தந்த நீரி சொரிந்தான்* (௪0) 

* ஈந்த காலையின் வேதிய னேற்றனன் மறைந்தான் 

சாக்த மாதிய குணங்களி னிறைச்த தைவிக 

வேந்து வேதியம் கண்டிலன் வீக் டோழும் 

போந்த வற்றின் தணராக் காணாது துன்பு௮வான் (Fs) 

உழமாது தானவர் மாயமோ விதன்முடி வென்னுங் 

காது காரண்டன் பழிகொலோ விஅவெனக்கழறு 

மீது ஈம்பரசிவன் விளயாடலோ வென்னும 

யாதென் றண்ணலா சருளன்றி யறிவதோவென் லும். (௪௨) 

* தீதிலாக சிற்சபையி ஞன்முடிகொடு செழித்த 

கோதிலா கரசிங்க னங்காலயங குறித்துக் 

ஆரதலா லடைச் தரன் மிருவுர௬ு௪ சிர்தை ௧௬த 

யேதமின்றிய வவன் கழலின் பினி னிறைஞ்சி, (#m.) 

* திரிபூரத்தினை மெரித்தருள் Pom புராண” 

பம சாரண சாபர காரணர் பரவ 

விரவு பூண வாரண விரியரரத் தரித்த 

குர கோர ரபத்த கின் குரைகழல் பேரத்றி, | (##)



செய்விகர ஜன் பிசமஹ்திகிக்கிய௪ருக்கம், ௪௭௭ 

“ பற நின்பிதத்துற்நிடாப் பாவியென்றன் மூன் 
இற வேதிய ஓடிவு கொடேய்க் அ கடடமுசை 
வெற்றியோ டளித்திட வ௩௫ வகையின் விப்பிரனா 
{O28 Copp நீயன்தியுளது கொலுணா்கதேன். (௪௫) 

 ஐயவின்னமுஞ் சோதிபப தறனன்றா லடியேன் 
சசய்ய கங்களை௪ செய்யுற இறத்தினைச் செப்பி 

சவய்ய பாதக மணுகுறுதுன் விரைகமற 8 

மழுய்யாகாறருள புரிதியென் நுளகநெகிழக துளைத்தான்,() 

- தனை மறைஈடஇட வரூாதுறு மக நிகராகத் 

தனை மறக்திவன் ரஙகருஈ தளாச்சி கூர்வகனை 
னை மணங்கமழ வேணிய ன௰ீ£ஈது மிககஈமபி 

னமென்் செயகுவ னீரிகுது மென விரு௩சனனே (௪௪) 

* eu he நின்றிடு மன்னுக சொருவகை யருளும 

பொருகீ அருமையா னளவிலாத துயரொடம புகல்வான் 

நிரூ தும முனதுத் தரபபடி. செருவிதீ கொல் 

பாருக் சலாபழி யெற்றொடர் வ.துநிறகுப புகழோ, () 

% அ௮னற் பிறநதிடு நாண்முக லிதுவரை யைய 

வுனீக கடைக்கல மாகவென்னுடல பொரு ளாவி 

கினைப புடன்னளித இருகதுமே பகருக துயர 

தனைச செய்விபபது நினனருடகுக ககுய கொல்லோ, () 

* என்று சைவிகன் கண்கீணீர கலுழ விழிசைத்து 

மான் ஜறெனுமமுரை யிலாகலை யோய்க்த வாரிதிபோ 

னின்ற காலையிக றன்னுயி£ நிககுவான் கரத்இற் 

அன்று வாளெடத தடனமிட அணித்திடச் தொடங்க, 0 

sag ioe தேவரு முனிவரரு மிநதிரனுங் 

கோதெறிநத ஈலலமச்௪ரு மேனைய குழுவும் 

தசடைந்துள வுளத்தசாய்க் கண்கணீர் சிக்த | 

௩௪ நின்னருட் இததகா தெனத்ததி ஈவின்றார்.. (04)



௧௭௮ இருச்கோவதார்ப் புசாணம், 

* சுந்தரச் செழுஞ் சோதி துண்ணென வருக்கொடுநீ 

தந். தவிழ் கொண்டே னஞ்சலஞ்சல் லிதோசார்சதேன் 

மந்தரப் புயா நில்லுநில் லென்றுரை வழங்கி 
கக்தரத்தை யீர்ந்திடு கரங் கரத்தினாற பிடித்தான். (டு௨) 

6 பிடித்த காலையில் வாளினை யெடுத்தனன் பெட்பா 
னடித்ிடுஞ் சிவனுரு வழு கா.ரசிங்கன்றன் 
மிடற்சி லுற்கிடு வடுவுமேன் மறைதன வியப்பு 

அடிப்பு முற்றிட நிருபனு மவனரு டுதித்தான். (௫௩) 

* கன்றை யொத்தவன் கரையமுக் ஈண்ணினன் வாக்குத 

அன்று விண்ணினின் றெழுசர்தது சுடர்முடி யுடையோ 

யின்று நின்னிடக் தெய்திகா னூறில மேத்து௪ 

சென்ற வந்கணன்யான் ௦செலமீர்குக வென்றே. (௫௪) 

* இன்னுங் கேண்மதி யிர்சுனை படிந்திடி னிகலாள் 

மன்னுறுங் கொடும் பவங்களு மருவிய பிணியு 

மின்னல் செய்திடா தே௫ிடு மியைந்திடு ஞானம் 

பின்ன மில்லகோ ரட்டசித்தி கணன்கு பிறங்கும, (௫7 

விரும்பி யாமுமை யரசமா வனத்தினில் விரவி 

யிருந்து ளோர்கள் சாமீப்ச்தை யெய்துவா ரென்னி 

லரும்பு மன்பினா லெமைக்தரி சித்தவரருளாற 

கரும்பை யொத்த பேறடைவது கழறவேண்டி௰மோ, () 

# தலா லெமைத் தரிசித்திங் காலயப்பணியைக் 

காதலா செய்து வாழ்த்தியேற் கடும்பழி யணையர 

தேதிலாளர் போலஞசலை யஞஷசலை யென்றங 

கோதி நின்றன சிவபிரா னருளுனா யும்பா. (இ: 

* இசைத்த வாசக மன்னவன் செவியினி, லெய்த 

வசைத்த கச்சுடை யிமைவ னதருளை வரதித்தான் 

சூஜச்க்கு கோமதிக் குரவைக் கூவியன்னவ ரால் 

வசைக்க ao O_o வாகம விதிவழி யறிந்தே, (CED 
  

.. 2 செலல் -.அன்பம். செல்லல், செலல், என்றாயிற்று.



தெய்விகரரஜன் பிரமஹத்தி நீகிதிய௫௪ருக்கம், சள: 

£ மோத ou bog eo Ras னமசரை முன்ன 

சோத மார்கடீல் விடமுண்டு காநீதவ ரூறையக் 
கோகி லாககர்பப திருகம வான்சிகரி யெல்குலவு 
மேத மறத்றிடு மண்டப மதின்முத லியாவும, (௫) 

* வண்மை யாகச்செய விதது காலேழென மருவு 

மொண்மை யாகிய காமிக முதலிய வுரைகட 

கண்மை யார்கதிடு பூசனை யியறறுவித சரிய 

தண்மை யார் விளைநில முதலிய வறறைசம் சத, 

௪ நிசகசகை மித்திகஙகளு நிலைபெற நடதது 

வி2.துயாக் இடவ மறையவா கடகு விதியாம 

ஈ ௪௪ மார்ஈஇடு மிலஙகளைத் அயரறச் செயவித 

bb Bf ரருளாலவா ரீன்மை யோடமம. 

95ல் விகாகஇடு கிலங்களும் வேண்டிய நிதியுட 

Hea) yl 'மக்ரெகத் தொடுபொருக் அறவளித்தா 

லது தழ்ந்த கண்டர்க்களி யகங்கணா ஜாறநறைச 

சொலலு மபபடி. யடி.யர்க்குத் துனனுறக கொடுத்தாள் 

உ பாரிற போந்திடு முயிகளைப பருவரைப் புயத்தாற 

SIND (GOS al? & O) cor ever ஹாறதாயக் கண்ட 

இருத் றோங்கு மில்லககளிற் பாதிகொள் சிவனை | 

யூரிற் பாதிகொண் டவனென வுலகெலா மோதும், (௬௯ 

டசவனுக் காலய மியற்தலாற் திறந்த வுறசவாதி 

% வழு ந றோவகட ஈடத்தலா லில்லகா BM jb 6D 

யூவனுக் உதலா லவறறரிச AS BOT evarcir emp 

செவியிற் கேட்டலாத் சென்றது தெய்விகன் பழியே, 

£ எஞ்சிவன் மனததுஞ் ஞையாற்றை Ga allen pasey 

Qe oper cnr டனைத்தினக் தொழுதவ ஜெப்பில் செய 

டஞ்சமென் ஐடைகதிட மரண்சேரி லஞ்சஃமைப்பிதத் 

தசவா கனன்பிதா வெனவதைய விற்றிருர்் சான, (ச,



ப இருக்கோவதுராப புமாணம; 

அப்பதிக் கணேயபஎனன் மிருகண்டு வாக 

செப்புக் தவவிருடியர் தமக்கு5ற் சேவை 

ியாப்பருக் திறத்துஞற் மியன்னவ சருளுதீஇ நல் 

சப்பணிஈ இடுசிவ னடிழுடி, யதாவ ht RQ: (௬௬௯) 

ஈமு வுரைத்கிடு நீதியான மன்னுயிர் புது 

ன கவேற கரமாவடக்ச வோரசிவகி சிச்சேவை 

Greg கோவல வீரட்டனைபபோல விழிதாகக 

அனமெய்ச சைவமா புரமெனக் கருதிவஈ இத்தான (௬௭) 

* க்கண Non puny fl யெனச்தெளிக் தண்ணன் 

துக்கணற் யுதனருளி தென்றகத்தினின் முன்னித 

பிஃதாக்கு ௦ மக்குநீர் துளித்திட ஈரத்தழு தழுப்ப 

சென்,ம பன்றனருட் டி. றஐமபல பலஈவினிறே. (௬௮) 

GT Ml Bop) (GH; Aare gg oN Dm BUG 

தங்குகின்ற தெனறெவர்களு மதிவுறச சாறறிப 

பொங்கு மன்புட னவறணொரீக் கோவலிற் பொருகதி 

யெங்கணாய கன்திருவடி. படி௩தன்பி னிசைப்பான, Cx 

ik அண்ணலே யுன்உன Kran குலாயதென் றகத்தி | 
னெண்ணலில் லதோரரறி விலிககறி வித்தவெர்தாய் 

கண்ஷொ மூன்றுடைத * தருமமே யெனததுதி கழறி 

மண்ணும் விண்ணுமபாகசலமுஞ் சாபூகழவாழ்ந்திருக்தான். 

** மன்னு சட்ட சிகாமணி காதனன் மாண்பாற் 

அன்னு கதைவிகன E 1 

மன்னவன் சத்தபுசி படைக்க wowcorchiee ட 
ஷமின்ன னானராவேட் டடைவகை விருப்பொடுமுனாப்பரம். 

தேய்விகராஜன் பீரமஷத்தி நீங்கிய சநக்கம் 

முற்றிற்று. 

ஆக-செய்யுள்- ௬௦௯. 

தொக்கு--உடல், 0அிக்கு-- கண். * தருமம்--விருட்சம்,



௨ 

சிவமயம், 

தெய்வீகராஜன் சத்தபுரிசென்ற சருக்கம், 
LIRR IAT 

ஃ கோவலின் கணேடிவனருள் கொண்டு தைவீகன் 

ஹேவர் போற்றிசெய் திடவுயா புகழொடு Oe Dé Bas 

காவ லோடுமூ வரசர்க ளளித்திடு மரிவை 

ஹூவர் தம்மொடு முவஈதுல களித்தனன் முன்னாள். (௧) 

வேறு. 

கன்னிப்போரான் முக்கொற்றங் கண்டதோர் வகையுங்கோ 

மன்னிப்பார்புரக்க வைத்தவகையுந்தம் முன்னர்மானா [வன் 

யுன்னற்கெண்ணிலசாமவிஞ்சைகாடடி.யவகையுடுமாப்பில் 

கொன்னற் காரண்டற் %ரல்லக்கூஜிய வகையுமாதோ, ௨ 

களத்திற் பல்விதமாய் மெய்மை காட்டி ॥ ட 
. வகையமயாரு 

தளககருங் கருணையோ ட 

வூங்க்கரி or men eer Vo HBB bh & 0 ஜொல்த்த 
பட சலுனன்றி யராசெயற் பாலாரென்றென் 

வள த்தினி லுன்னியுன்னி யொருவலிலன்பாற் பின்னும், 

உ யாதொரு வேற்கம்ம வி.றிழைத்தவா கட்கென்றும் 

பாத்கஞ் சூழ்க து பொல்லாப் படுரக மிழ்த்து மென்றே 
யோதிய பெருதேற்கெண்ணில் பழிகழீஇமேன்மையுய்தீத 
மாதொரு பாகன்செய்த ஈன்மையை மறழக்கற்பாற்றோ, 

செய்நன்றி கொன்றுர்க் குய்வில்லாசலாற் சிவன். றன்பாத 

'மெய்வகை,யருசசிப்பன்றி விள்ளகைம் மாறழென்னென்று 

ழைவண மிடற்முன் கோலசசதாசவ வடிவிரண்டை சீ 

யூய்வண மழைச்துச் தாபித்தும்பரும் வியக்கமன்னன்,(டு) 

வேறு. 

% விதிவகை யுஷக்காலத்தினி லெழுஈதுமல சலம்விகித் 

அப்பல்விளக்கி, கதியிடை படிந்து விரைமலரெடுத்து கம்ப 
ஸற்குறிகள் பானண்ணிக், க.துமெனப் பாதேனாதியா யூமீ 
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௧௮௨ திருக்கோவலூர்ப் Ly ener Ub. 

சடகஞ்செய்து கந்தபுஷ்பாதி, துதிபெற்ச்சாத்தி நிவேதன 

மளித்துச் தூபதிபங்களுங் கொடுத்து. (௬) 

% மெய்மயிர் சிலிர்ப்பவிழி புனல்பெருக விம்மிதங்கரண 

ங்கண்மேவச், கைழுகிழ்த்த நகித்தவுடல் பெறுசிறிய கடை 

யனை யொருபொருட்டாக, வுய்வகை யளித்தோயெனப் புக 

ழ்ந்துள்ள மனலினின் மெழுகெனவுருக, ரைவுடனுவும் தழு 

ஒழுப்புற மெய்கான்மறைச் துதிபலஈவின்றான். (௪) 

ஃ இத்தகையாகச் சகச்செயல் சிவச்செயன் மதக்தெழிற் 

பரச்செயலே, மெய்த்தகை யென்தென் ற்கிர்திராறாண்டு 

விமலன்பூசனை விடாதிழைகத்தா, னெத்தகை பண்டாண்டம் 

களைப் பிரிவாலின் தளிப்பவளை முன்னீன்ற, 0 தொத்தகைத் 

இமயம் புரந்தனஓ' சத் தெம்மீறைகரு பெயர்கொண்ட 

(௮) 
ஃ இவவகைட 

ஈகம், செவ்விதின்னாம மெவல், பிரண்டு விங்கங்களுக் கே . * றரசர்கில்? 00] செப்பியவதுவுங், செளவையி னடை£த விஈதிராதியர் தங் கருதலர்க் கொலக்கழமியத௩, தெளவைமே ஓாதேற்கருளி ய்வதுவுர் தீகுமெனவுளத்தினிற் மரி.ச்தே, (௯) 
வேறு, 

உவவகைக் காரணச்சா லொளிர்கர சிங்ககாதர் 
செவ்விய ச௪த்தியார்தத நாசரன் இிருபேர் செப்பித கதைவிக னரிச்சித்கேத௪ சம்கரன் மகிழ்ச்சங்கெய்தி - பெவ்வமில் லரசைேோக்தி யினிதுனா யியம்புவர்னால்,(40) 
6 இலைவ Ber pone தன்னையேற்நன Hef gree. co. தழறையிலாப் புரிகளேழித் குறுயெங்குள்ள தீர்த்தத் துன றதொறு மாடிமேவுஞ் சுகங்களை யடைநதசார்வாய் Ben mad yp சாரோயென்று குறிப்பினினவின்.நு பின்லும், 

  

  

௦ தொத்து -படிமை, அகைத்க-செ.. om



தெய்விகரரஜன் சச்சபுரிசென்ற சருக்கம். ௧௮௨ 

ஆறிருமாலை மீர்போயன் பினீபஇட்டை செய்த 
வீ.றலைக் துறைசூழ் | ஈசிமேயவிவ் விலிங்கங்கட்கே 

யீ.ரில் சத்தயொர்த்தமாரசிங்கப்பேரியல் பாய்க்கொண்டோரங் 

தேறுமிக் குதிகண்மேன்மை யார்கோலோசெப்பற்பாலார். 

அ௮கத்திரு பெயர் நினைப்போர்க ககனுகுயழ்ப்பாவ் _ய்யம் 

பகத்தினம் றரிசிச்சார்க்கே பாலனாதிப்பே ஹெய் 

மிகுத்் தள து.திசொல்வாக்கே மேவுஞ்சொர்க்காதிபோகம் 

வகுத்த்வயொ0 மர்சசிப்பா கைலையின் மன்னுவாசால், 

பாசட்ட இசையுமீ சொன்பது புவிக்கா சென்றேத்தம் 

ரட்ட விதங்களோடி.க் திருக்கோவல் வாழ்தியென்று 

விரட்ட காதன் கூறிவிமை விலிங்கங்கரற்கான் 

சாரட்ட ம்ங்கலஙக டழக்கமண் விண்ணுஞ்சாற்ற, (௧௪ 

வேறு, 

இனையவாரை பெற்றதற்பி னீரிருமா மூடியுடையோன 

கணிவிஜனெொடு சவமழையோர் கணங்கணனி புடைஞம 

வினையகற்வுர் சரத்தயாச்திரை யதனில் விருப்புற்றுச் 

தனிவளரும்_புகழார்க்ச வடதிசையைச சார்கதனனால, () 
ரீ 

வடஇசையிற் சிலகாத மருவியடைச் தங்குவருங் 

குடவளையி னினந்தரளக் * குவாலுயிர்க்குஞு சரயுகதித் 
தடமலரிற புனன்மூழ்டுச் காணியின் கதிசெயமா 

மடிவில்புச மயோத்தியெலு மாககரமினி தடைக்தான், (' 

4 அங்ககர மினிதளிக்குஞ் சு ரமனங் கெதாகொள்ளப 

பன்னுமறை யக்தணராசிகள் புகலப பரிவினொடு 

நன்னகரத் துள்ளார் சணனிவிருப் புற்றடி.பணியக் 

கன்னியர்கள் காழூ.றகஜ் கணிகையர்க ணடமாட, (௧௪) 

அ௮டைக்தாண்டுச் சானசயோ டமருமிராகவனை மணி), 
தடந்தோட் டைவிகனெழி லஅ௪னொடு தரி ௪ஞ்செய் 
  ஈர 

ர் சவால் கூட்டம்,



Sal? இருச்கோவலூர்ப் புசாணம். 

அடன்பாங்கர் மஹறையவரோ வேந்தினிதி னன்னகரிழ் 
மீடஞ்சேருஞ் சுசரமனம் மிருமணிமா விகைசேர்க்தான். 

* மிகுகளிப்பாற்றை விகனை யுபசரித்து விழைந்தவன் றன் 

றகுமெழி லாதியகண்டு சணிபபிறவத் காற்பெற்ற 

ஈகைமுகச்க வொண்டெ. டியை ஈல்குவானன் னகரைப் 

அசலருஞ்சர்பெறப்புரிகதுபுலவர்கள் போற்றுறவளிதச்தான். 

எயில்வளையு மயோத்தஇிகக ரினிகளிக்கு மிறையவனல் 

அயிரனைய மாமகளாங சனகையெனு மொண்டொ யைப் 

பயின்மணத்தின்விதிமுறையான்மணமபுரிகதுபார்தஇபனங 
மயெல்பினொடு மகன்மடைஈதா னெழிலவந்தி காபுரமே () 

அரநகாத் தீர்த்சக்தாடி, யரனடியை யரிச்ூத்து 

௮ன்னவனும் விசாலாககன் மகளகலா வதிதன்னை 

ட ட ரணியி னொடமமெளிப்ப விதியின்மணம புணாடீகனனா 

அலான்னலர்கண் முடிசதற வுரிஞசுபக முடையோனே, 
வேறு. 

அங்ககன்று துவாரகையி லடைஈது ஈறும்புனலாடி. யரி 

யைப் போற்றித், துங்கமுடி. மனாவணஙகச் ௪ஈ௩இரவன் மன் 

னஸளிச்ச தஐவர்வாய்தீதஞ்சொற், பைஙககொக் யமபலமாலை 

தனை விதியின்மணம புணாந்து பரிதிபோல்வான், மககலக் 

கடனிவளர வாண்டகன்று வடமதுரை மருவினானால. () 

ஆண்டினி யபுனலாடி. யிழையடியைக் தாழ்கதரசன் போ 

சனென்பான், காண்டகைய ககாபுகுந்து விசயவருமன்றன 

யை கமலக்கண்ணி, வேண்டி௰ல் பின்மணம புரி£.து வியன் 

மாயா பாரத்தினிது மேவியாக்கு, மாண்டுறையி னீராடி. யர 

னடியை வக்தித்தான் மன்னர் மன்னன். (2௯) 

வழிபாடு புரிந்திறையை மஇழ்ந்தரசன்' மாசேனன் வரத் 

௪ வக்தங், கெழின்மேய வுற்பலலோசனையை மணம்புண 

ர்க்ச தற்பினினிய காச, யுழிமேவிச் ௬ரகதியிற் Md sary. 
விசுவேசற்கு வர்துபோற்றி, பழியாக புகட்டைகி சேச்சு 
ரீனென். ரோரிலிங்க மரிச்சித்தானால், (௨௪)



தெய்விகராதன் ௪த்தபுரிசென்ற சருக்கம், 

அன்பினொடு மவ்விலிக்க மரிச்சனைசெய் தருள்பெற்று 
திரண்தொரான், பொன்புரையுக் காசபெதி புதல்வியன்னப் 
பிரபைமணம் புணர்க்துதூய, வின்பமுறும் பிரயாகை கயை 

படிக்து தருப்புணங்களி னிதினாற்றித், துன்பமறு மாதவ 

ors தொழுதேத்தி வியன்காசித் தொல்லூர்புக்கான், ௨௫ 

காசியெனு ஈகரகன்று பலதுறையும் படி.ந்தாடி.க் தாஞ்சி 

புக்கு, மாசகற்றும் பலதீர்த்தம் குடைந்து மணியொருமா 

வினியையை வரஇத், தாசகற்று மருளாழி யம்பிகை சாமக் 

கோட்ட் தீசவளைத் தாழ்க்து, பேசரையன் பேரிரதன்மகள் 
கமலாவஇியை மணம்பெொ்ற்றா னன்றே, (௨௬) 

வேதமுணர் மாதவர்க ஸிதிகாச முதல்விளம்பும் விதியி 
னங்கங், கேதமறு bf BOT OV LI Up. சங்கரனைப் பணிஈ்ிறைஞ் 

சி யேத்திச் சென்று, போதநறுரீ தீர்திதயாத்தினா புரிக்து 

சிவனடி.யீரர் புடையிற்சூழ, நீதியுடீ னெழுமர்தீர்போட்மா£ 
வரக் கோவனகர் நிருபன்புக்கான். (௨௪ 

Ga gi. 

தீர்த்த யாகதிரை சென்றுவருக திருப் 
பார்த்தி பன்றனைப் பான்மையிற் கோவலா 
மூர்த்த யங்கு சனங்களு வகையி 
ஞாத்“தெதர் கொண்டணை தனராங்களரோ, (௨௮) 

சிறப்பினா ல௪ூவ புரத்தா சொதி 
ர௬௦த்தமைஈத வுவகை யுடன் பதி 
விறற் பு2ந்தனன் மேவியல்?வேர்தனன் 
ம்.திம் காச்சண றன்னை வணங்கியே. 42௨௯) 

செய்ய சத்தபுரி யினித்சோர் தெழு 
தைய லாரை மணக் தீதுஞ் சாற்றினாக 

தய்ய சிங்கள மன்னவன் ரோரோரகையை 

வய முய்ய மணந்ததுங் கூறுவாம், (௩௦) 

தேய்விகராஜன் சத்தபுரி சேன்ற சநக்கம்-ழந்றிற்று. 
ae 

ஆக-விருச்சங்கள்-௬.௯:௯.



வ. 

சிவமயம், 

தெய்வீகராஜன் அங்கை 

இ ருமணச்சருக்கம். 

கவா ட தட பதிய இமத டு எவவ வைர 

% ஓங்காரப் பொருளாய சிவபிரான் வீற்றிருக்க வுறையு 

ளாய்முப், பாங்காருக் தென்கைலா சந்திருக்கே தீச்சாகற 

பத்தர்தம்பா, னீங்காச வருடகுமர னிலவுசோ Bar 

இரியிஈ்கேமி, தாங்காகிற் கும்வரத்த சிவசோதி பதசைலந் 

தீங்கலானும். (௧) 

“௦! ரன்மையவா மிமயகரி போமழ்றுவிராட் புருடற்குப் 

புண்தமார்ர்த, தொன்மையாம் பரிங்கலையாத் தோன்தியன் 

மே பிறங்கல்போற் சோதிமுன்றா, கன்மையதாம் பிரமா 
ண்ட மதையினிது படைத்தவன்றே ஈவிலவொண்ணா, மூன் 

மையதா மியல்புறுமவ் விடைகாடி யாப்ப்பிமங்கிமுற்றலா 

னும், (௨) 

£ வலத்தியல்பாற் கைலாச வரையதனைத் தூக்கியமெய் 

வன்மைசான்று, பலத்தினுயர் சாமமறை படித்துமைமா 

யகனடி.மேற் பத்திசெய்து, சலத்தினமர் சாராய ணன்முத 

லா மமரர்தமைச் சாலவென்ற,, புலத்தியனற் புத்திரனா த. 

யசாண்டே சுவா்க்கபலம் பொருஈதலானும், (௩) 

% மற்றையமண் டலங்களினின் றோங்கிலங்கை யெஈப் 
பெற்று ர மாழைமேவு, $ பொற்றைவதிம் இடுதலினல் 

$ லவீழமெனும் பெயரதனைப் புலவர்போற்றப், பெற்றுமுள 

தரக3ினொாம் சங்களதே சஞ்சிவற்கும் பெருர்தவர்க்குங், கற் 
றவர்க்கும்வியுனுலகி லுற்றவர்க்கு மந்திரமாக்கவினுமன்றே, 

  

உர மாழை பொன், 1 பொற்றை-மலை, $ ஈழம் -பொன்



தெய்விகராஜன்,௮ங்கவை சங்கவை மண்ச்சருக்கம், ௧௮௭ 

* அதீதன்க்ய தாய்க்கவினுஞ் சிங்களதே சச்தினுக்கே 
ரதனைச்செய்வ தெச்சகையோ ருந்துதிக்குஞ் சசாவென 
திசானா இகளாமைந்து, வத்திரத்தி னின்றுஇத்ச வாஇசை 
at சிவாகமச்ஃத மருவு9ச்௪, சுத்தியுள பு,த்திர்க்குப் போ 
இக்குச் தாயமட மொருபாற்றுன்ன, (டு) 

* அருள்விரவு ஞானதே சிகர்டிவா கமத்தினம சீரியவா 
முப், பொருளெலுமப் பசுபதிபா FHE_ GS SU. 65000 
கணமு்ம்பொற்பார், சொருபவிலக் கணமுமுனைத் அயர்வ 
கீது நிச்சயமுஞ் செர்லக்கேட்டன்பிற், பெருமைபெறு 
சாதகர்கள் ஞானறிட்டை யுறுமடமோர் பாற்பிறங்க, (௬) 

* வேதசிவா ener மெய்க் நூல்க ளிலையென்றும் விரி 
யாநின்ற, பேதமிலா வவைபிரதி பாதிக்குங் கடவுள்சவ பி 
ரரனேயென்றும், கோதகன்முத் "தியைக்கெரடுப்பேயக 

om oar DP பிலையென்றுங Gopbgere, Cam Bde ulna 
யா£ீசஞ்செய்சம யிகள்சாலை யொருபான்மன்ன, (௪) 

* காசினிகற் கருத்தாவை யுடைத்ததுகா ரியமாகலாத் 
கடம்போ, லாசிலெது காரியமா மதுகருத்தா வினையுடைச் 
தாலிதுவுமற்றே, ாசமுறு காரியமா தலிற்றரணி கருத்தா 
வை ஈண்ணிற்மென்று, பேசியவ யவமைர்சைப் பிரசக்பப் 
போரவை யோர்பாற்பிறங்க, (௮) 

* ஈசுனில னென்றிகலி யாக்தகியா யங்கடமை யெடுத் 
கடுக்கிப், யேசிடுவார் குதர்க்கவுரை யநுவஇத்து நீராகரித் 
அப பின்னுஈ்காமே, யாசகலப் பூரூவபக் கஞ்செய்து கண். 
4.80 gar ணனுமானத்தா, லீசனுள னென்றுத்தார் சப் 
படுத்தும் வாதச்பை யெங்குமல்க, (௯) 

* விளங்கியுள தொப்பிலதரங் கண்டிஈக ரக்ஈகர்ச்சண், வி 
ற்திருகது, வளங்குலவ வரசுபுரிர் தயிர்கடடிக் குயர்கணெ 
ன வயம்கா நிற்போன், அுளங்கலிலா வடமொழி சென்



சன்று இருக்கோவதூ£ப் புசாணம்; 

மொழிகணார் தாய்மையுதும் தலமீதேயென், ௮ளக்குடி. 

கெரண் ட.டவவற்றை யுததிமடை தஇறநர்தசென வுலாக்ச 

வல்லோன், (#0) 

* விரவுறுவான் றளைநீக்க விபூதியுருசீ இராக்கமவை மெ 

ய்யணிஈது, வரமுறு£ ௬மாபதியை மருவுபஞ்ச சுத்திசெய் 

அ மல்ர்நீர்சொண்டம், சரவுபக லபிடேஇத் தரிசித்து 

விதிமுமையா லெநங்தாய்கின்றாள், ப.ரவுறுமவ் வரமதனை 

யருளுகவெப் பொழுதுமெனப் பணியாகிற்போன்? (௧௧) 

* விழுப்புண்கள் படாதகா ளெவற்றினையும் வீணாகக ௧ 
ழிஈதகாளா, வழுத்திடுபே ராறறலம ரிறைவர்பலர் இறை 

கொணர்ப்து வாய்தனின்று, பமுத்தமனக் தோச பதி 

யேரீ யெமைப்பாது காவாயென்று, விழுத்துவணம் கிடமு 

ூ.க-ரரோஞசுதலி னனிசேஈ விளங்குகாளான்.' (௧௨) 

ஃ விண்டலத்தி னமர்பரிதி மண்டலத்தி னுஅசலத்தை 

விரவவாஙசக், கொண்டுபினம் மண்டலத்திற் கேகொடுத் 

தல் போலவுயா கூடிகடாஙக, ளெண்டிசையும புகழவாழக 

இடுமாறு சாலுமற நெறியாலிட்டிக், கண்டகர மதைவாங் 

கக கொண்டவாககே பினுமீயுங கன்மம்பூண்டோன்.(௧௩) 

* ௮ன்னவனற் போ்பாரி சாலனென்ப வவன்பாரி யவனை 

யன்றி, மன்றுபிற தெயவச்தை வணஙகாதா ளஙகசலனும் 

மயங்குமேராள், பன்னுமூயா கிறைக்காவ லுறுதலாத ௫ 
றைக்காவற் படுதலிலலா, டன்னொடுமன Gor ser UT Lp 

அநீதி முறைசெயது சாருகாளில், (௧௪) 

* பரவைசூம் தரணியைபபின் புரக்திடவுக் திலதருபப 

ணாதிபண்ணி, விரவறவு மொருமகபபே , மிலாமையினை யக 

ள்ளி விசாரமெய்தி, மருவுமதி மக்திரிக டமைவருவித் 

தவர்களொடு வலத்தாலுற், பெருமைபெ௮ கரபதிடுஞ் 

சருதிவிதி யினிதுணார்தங் இவைகள்பேசும், (கடு)



தெய்விகராஜன் |றுங்கவை சங்கவை மணச்சருக்கம, சனக 

உ புத்திரி லாதார்கட் கம்மையினிற் போகமவை பொ 

ருந்தாவென்ற, லத்தனுரை யானுமுய ரனுமானத் தானுமி 

ம்மை யறிஞராற்று, வித்தமவை பலபோகம் விளக்குபுக 

ழாதியவை விரனாவென்ற, லுத்தமமாம் பிரத்தியக்கத் தா 

னுஈனி யுணார்தனமா லுரை க்கினின்னும், (௧௬) 

உ மண்ணுல$ூம் சுருதிகடா மகப்பேற்றின பொருட்டு 

மணம் புரிகவென்றே, கண்ணியுசைத் திடுமதனா லியானும 

கப் பொரறுட்டொருகன் னிகையைவேட்டேன், பண்ணிடு 

ஈழ் றவமுன்னைப் பிறக்பினி லாமையினா லென்பன்னிதம் 

பா, னண்ணியதன் அுயர்மதலை யாட்டி னதர் போன்றனளா 

னண்ணுபாரி. (௧௪) 

4 ஆதலினா லியானுமினி ட ணிய மடைந்துகளனி யநித் 

சமார்க்து, யாதனைமூன் றையுமுழ்னுச் சேதனற்கு வேருகி 

ர ரர . . (மூரி புண்டரமு£ர்' 

ணணுகாககைக, கெக்ம்வரு மெனவுன்னா இழிவற்றாட 
ற் சியெலா மீயுஞானம், கோதகலப் பெற்றழியா முத்தியை 

"TOF US கொள்வேனென்றான். (௧௮) 

ச என் சிவைக ணன்மஇயக் கிருபனிசைக் டலுமவ ணி 
ருர்கோர்தம்முட், டுன்றுமதி யொடுசுருதி யுணர்க்தவை 
யோர் மெச்சிடவே சொல்லுமாத்தல், வென்றியுள முல 
மைச்சாஞ் சுபுத்தியெழு£* சண்ணலடி. வியர் அதாழ்க்து 
கன்றலிலா வெம்மதஇப நீகேட்டி. யெனவுணர்ந்து கமதுமன் 
தே. (௧௯) 

* மண்ணுயிரைப் புரர்திடுவோய் 1 காக்தார நீபுகுக்து 
,சரிரம்வற் ற, விண்ணவரும் புகழ்தவத்தைப் புரிக்.துனுயிர் 
புரக்கனெமை வேறுகாச்க, கண்ணிடுவா ரிலையாக லாலுகின 
தாகமிக கலிவையெய்தப், பண்ணுமலஃ கிீசனாலுமுமற்சவ 
செய் திடச்சேறல் பழுதாமின்னும். | டர் 

  

1 காச்தாரம்-- வனம்,



௧௬௦ திருக்கோவலூர்ப் புராணம்: 

*அச்சவச்தாற் பெறற்குதிய பலமவற்றை,யீ ண்டி. ருந்தே 
யரியவாய, வித்தகமாக் தானங்க ளானினித பெறலாநீ வீ 
மைதவண்ணம், பு.த்திரப்பேத் தின்பொருட்டுச் தவம்புரி 
தீ லொல்லாது புரையிலாத, (Lp & Blan wit ூதலாகு மில்ல 
ஐத்தாற் றுறவறத்தை மூயலல்விணால், (௨௧) 

* யிீணாக லானடவி யடைநதுதவம் புரிந்திடேல் விரவா 
ரோத்துஞ, சேணாடர்க் கதிபதிமால விரிஞ௪ரு.று குறைநீக் 
சி யருஞஞ செவ்வே, ணுணாகங கவாபணிய a's, சோத 
ட் காமகிரி கண்ணியன்னான், ருணாு முழைவணங்க ுயா் 
ஞானச் சருமகவைத் தருமாலின் னும், (௨௨) 

ன் கத்்ண்ணரிய போகங்க ளெவற்றினையு மவனல்கும் ஈவில 

பேல லெண்ணறிய முத்தியைபு மீகஇடுமாற் பின்னித 
“ 4லவருமேச்தும், பண்ணவனை யடைஈதருஞ்சேய் பெ க “வா ஹி டடக் ma O On te டக ரு 

ப ஹெமைகச் WET LI LG gy iia career abr, மண தணின 

வயங்க வெனவுரைாத்து வணங்கினனால் மதவலோ ன. 

* வார்த்தையது செவியுறலும் வரதனருள் பெற்றாற்போ 

ன் மகிழ்ச்சிமிக்குச், தீர்க்தமவை யுறுசோதிட காம௫ரிக் 

கேடைவுஞ் செவ்வேள்பொற்று, 0 ளார்த்தியொடு தரித்து 
வேண்டுவன பெற்றிடவு மகத்தினெண்ணிப, பார்த்திபனு 

மெழுகதனனாம் சதுரங்க தனைச்சூழ்௩து பரவவன்றே, () 

௪ ஏனஜினனாற் பண்ணுறுத்தி பிவுளிபூண் டி.ருமிர்தத் தெ 
ஞ்சிவன்றன், மாறிலதாக இருவுருவை மனக்கிழியி னெழு 

Bug வைந்தெழுச்தைக், கூறிவிர வலர்பணியும் பாரிசா 

மக்குரிசில் கும்றரீங்க, *வாறறிய தணராச செொற்திடமற் 

ஹையர் து.இக்க வன்பினன்றே, (௨௫) 

* பொன்னகர மும்விரும்பு மாநக 5 யொருவியெழு பச 
விச்தேர்மேன், மன்னவனற் 7 த ணிரு பன்னுருவிற் 

௫ 

௦ His R= wages. + ஆறு யழி, ட 
 



Asie 
௧௯௨ இருக்கோவலூர்ப் புசாணம்; 

உ என்றினைய வாறுதுதச் தெம்பிரா ன்டிடிர்தமக் 0சிரணி 

யங்க, டுன்றியபி தாம்பரகற் சுவையுறுமன் னம்முதலாச் 
சொன்னதான, நன்றியோ டஸளித்தருகதி கரருளத்தி லு 
ஹறைகுமர னண்ணுஙகோயி, றன௰மரி இனொாடுவலஞ்செய் 

தென்றுமிவ்வா றியற்றினனாம் ஐகைசான்மன்னன், (௩௨) 

உ ஷிவவாறங கநுதினழும் வழிபாடு புரிகாலை யேற்றகல் 

GS, செவ்வானை யுறறமேனிச் சிவகுமரன் சநநிதியிற் சே 

யைவேண்டி, யொவ்வாத சமய நூ லெலாமுணற்தே யவ 

றறையொரீஇ புலகமேத து, மவ்வாதன் திருவ்டியை யன் 

பினுனித் துயிலொருகா ளயாஈதானன்றே, (௩௩) 

AI Q SHH குமரனவ வாரதனங்க எினிற்குயிற்றிச் 

துலங்குகா 5B, பயிலுநுகற் இரீடமுமூா புண்டரமுக் Bev 

கழுமேய்க தே ராபாதி, வயழுறுமா மமைபுலியை நிரையா 

கப பதித்தன்ன அதஅ/மவாய்கத, கயமமாபங்கயமீரா றெ 

ன்னவொளி பொழிகின்ற கருணை க்கண்ணும், (௩௪) 

& சூரி.பர்க ஞஇித்ததென வொளிாமகார குண்டலமு௩ து 

லங்குமார, லெரியல% திருவாயுஞ சென்மவீடாய் நீக்குக 

arp வின்பவாககு-, சீரியலு முலகவிரு ணிக்கவொளி 

ருமுகமுள சிறததொண்டா, கேரியவன் பினிற்றுஇக்க 6 

வா்க்குவ.ர மளிக்குமுக $ நிசாகரன்னும், (உடு 

ஈ வேதியாதம் வேள்வியினை யளிக்கின்ற திருமுகமும் 

வேதார்த்தச்தை, யோதுதிரு வசனமுமுற் திடுஞ்ரா தியர் 

ச்செகுககு முகமுமோரும், பேதமறு வள்ளிக்கு சேயடிலி 

த திடுமூகமும் 1 பிதாதேன் 4 பில்கு, ததெமுறு கடம்புகுசா 
மலர்மாலை யணிஈ௫திற மிகமுஈதோளும், (௩௬) 

௪ அஈதரத்தி னியங்குதவர்ப புரக்கவேக் இடுகசமு மரு 

மறால்கிற், த௩ததிருக் கரமுமல்கு சதால்கு இருக்கரமுர் 
௦ இரணியம்- பொன். 6 நிசாகரன் சந்திரன், 

* கர -மகரச்தம். 4 பில்கு-சச்ரு,



தெய்வீகராஜன் (அங்கவை சங்கவை மணச்சருக்கம், ௧௯௧ 

பொருந்தாத வரழெமம்மை, தன்னறிய கரங்களிஞற் guest 

னுறவே தகைஈதாம்போற் மழைக்சொவிர்கத, பன்னமிச 

வடைவிருக்க மன்னடவி யடைகதனனாற் பன்னுபாரி, () 

* பாரில்வளந் தருகான மலைமுசலா யினகடஈது பசைவ 
ாத்து, சரியனற் பாரியவன் சேய்மையினிற குமரனமர் 

திலம்பைசேக்கி, கேரியவன் பொடுவணங்கி மனவேக&க் தி 

னினதன்பா னெடிதுபோகது, கூரியனுண் மதியளிக்கு மா 

ணிக்க, ௨ள்சையினிற் குலவழூம் தி, (௨௪) 

ஈ எழுஈதுசிவ சாதனமாம் விபூதியருச் இராக்கமணிகர் 

தெம்பிரான்பா, லமுஈதுமனம் தினினவன்ற னாறெழுதக்தை 

வி௫ப்படியுச் சரித்தாக்கண்டர், கொழுஈதகைய கஇரிவலஞ் 

செய் திறைசநநி தானத்திற் சோர்விலன்பால், விழுஈது வி 

மூர ௮. நவணங்கி மனமாருகத் தோச்டிரத்தை விளம்பா 

கின்றான். (௨.௮) 

வேதனையார் ௪௧௩மர ணங்களினிற் புக்குமலும் விண்டு 

வாதி, யேதமுறு மமரர்தமை யேத்றமிலாப பசுக்களென 

வெண்ணிநீக்துக், கோதகற்று பசுப.திநீ யெனச்கெளிக்து 

நின்னடியைக் கூடும்வண்ண, மோதிதரு சிவகுமர வுயிர் 

சோதிட் காம௫ரி யொருவபோற்றி, (௨௯) 

* போதினனை யுலகமெலாக் தன்னகத்தா லம்விதையபோற் 

பொருக்தவைக்த, வாதியெழுத் தின்பொருளை வினவுதலு 

மவன்தெரியா சயாந்கசாலைப், பாதிமதி யணிபரலுக் கோ 

செழுத்தின் பொருளருள்செய் பானேமேலா, மோதிதரு. 
சவகுமர வுயர்சோ இட் காமகிரி யொருவபோற்றி, (௩0) 

உ வேதமரு ளாரியவி ரியரோக காசவிரீஞ் சனைப்புரஈ்ச 
காதுது குரவசுர chor ssh காரசூர 

௩ாக௪ர௬ வேசுசமா யாதார காரணனா தியர்பராவ [்.ஜி.() 
வோதிதரு சிலகுமா வுயர்சோதுட் காமசரி யொருவபோ



தெய்விகராஜன் ஆல்கவை சங்கவை மலச் ச்சருக்கம், ௧௯௯. 

தொடையிற்றாரழ்க்து, ai gid குங்கரமும் பரிசைதாங் 

இடுகரமும் வலலாய்வேலை, கஈஇடவே #ppg&erp திருக் 
கரமும் மார்பினொ ஈண்ணுங்கையும், (௩௪) 

% தாரோடு பொலிகரமுக் களவேள்வி முத்திரையைத் 

சாராகின்ற, வேராரு£ திருக்கரமும் மணியிரட்டு கசமும 

ழை யெய்தவிக்குங், காராருவ் கரமுமச மாதர்க்கு மணமா 
லை 6 சூட்டுங்கையும், பேராத விரோகைகளு முர்நா௮ங் கண் 

மணியு௫: பிறங்குமார்பும், (௩௮) 

% அளராஞாணும் பட்டுடையுங் கச்சுமினி து௮ுமலஜையூ 

மறிவோர்கேட்க, விரையாநின் நிகொதக் கழலுமுயர் பரி 

பரமு மியைந்ததாளும், விரியாக வராபிரகோ டி.மீர்விளங் 

இ யுதித்தன்ன மெய்யுங்சொண்டு, தெரியாத வுருவனெனி 

லுங்கனவின் கட்டோன்கிக் தெரிய்நினரான், (௧௯) 

வேறு. 

4 கெரிய ஈன்றிடு சவன்மகன் சேணின நிறைக்குங் 

கரிய மேனிய மாலிற்குங் கஞ்சமா ரயற்கும் 

விரியு கோன்புடை யறவர்க்கு மூுணரொணா வேத 

மருளு கேரிய வாக்கினா லரசனுக் கறையும், (௪௦) 

& மன்ன கேட்டிஈன் மைந்தனை வேண்டினை மருவ 

மூன்ன ராழ்மிடு பவத்தினா லன்னது முற்று 

தின்னு நின்றனக் கயலுறு ஈறுமிய ரிருவர் 

மன்னு வாரவ ராலுனக் கெய்தும்பின் மடமை, (Fe 

% எனறு அனிய வருளினா னேந்தலுக் குறைத்துச் 

சென்ற காலையிற் பாரியு ஈனவினைச் சேர்ர்தே 

குன்தி னைப்பிளர் 'தவன்திரு வருளினைக் பறித்து. 

நன்று கன்றெனப் பாடின னாடின னயக்தே. | (Be, 
vo 

ரு 

* சத்தி தாங் இயோன் பு.த்திர னிலையென்ச். சாத்றுஞ் 

சனை வாசகஞ் செய்திடு. இன்பையும். புவியிற்'



௧௬௯௪ இரு கோவலூர்ப் புராணம், 

கத்.து புன்சொலா ருணர்வுருக் காங்கெயன்। கனவி 

லத்த மேயென வாதவின் பகற்றிய தன்சே, 

* சோதி ச௩நிதி வ5சனன் அளங்கிரு பாதப் 

போதினைச் துதிக் தகானத வாரிதப் புக்குக் 

காத லால்விடை பெற்றனன் கண்டியூ TO EST 

னோ பாரிதன் பாரியுங் கருப்பம துற்றுள், 

* உற்று வாழுகா என்னணன் ஸனிமித்தங்க ஞே, 

பெற் றெடுந்தன ளிருமக வவ்வழிப பெரிதுங் 

௪.ற்று வர்திடா தணர்க்குயர் காஞ்சன மாதி 

(௪௩) 

(௪௪) 

குற். நீங்குறக் கொடுத்தனன் விடுக்கனன் குரிசில், (௪௫) 

*% பேசு மங்கவை சங்கவை யெளணப்பெய ரிட்டே 

பாச மங்கவ ரிடத்துறதப பன்னிடு கணிதர் 

"தேசு அர்தம மதியினா2் றெரிஈது Wor eral gs 

காசி ஜொல்புக மாயிது கேளென வழையவார். 

* இனைய ரீண்டுறி னினதுகா டிஹைவரா லிகநது 

மனைவி யோடுகா னடைகுச மிண்ணடூ மதித்தே 

யினைய லாருயிர் போன்றிடு மிவரை நீக்கிடுநல் 

வினைய சகாடுதி யென்றனர் கணிதரின் மிக்கார், 

ரி வாச கஞ்செவி யுறுதிலு மன்னவர் மன்ன 

$ ஞசு கஞ்செவி யுற்றென வருக்தியன் னவரா 

னாச மிங்கெனக் குறினுகற் சிறுமியர் தம்மை 

(௪௯) 

(௪௪) 

கேச மென்கணே வைத்துநீக் கேனென நிகட்்.ச்தும்.(௪௮) 

* பொன்னை யும்புவி தன்னையும் பூவையர் தமையும் 

மன்னு கல்வியை யும்மதி தன்னையும் மன்னர் 

அன்னு வாழ்க்கை யையும்பெற லாகுமாற் 1 ரோோகை 

யன்ன விச்சிறு மியாபெ௰ற லரியசா மன்றே, (௪௯) 
  

$ ஆசுசம்--௮ம்பு. 1 சோசையன்ன--மயில்போன் ற, 
(கில்மா



தெய்விகராஜனடஅங்கவை சங்கவை மணசசருக்கம, க௯டு 

௩ மே௮ு மாலமுண் டவனரு ளஅுமுகன மேட் 

லே மேவிய கனவில்வக் இசசிறு மியராழ் 

சால மாலுனக் குயர்வுபி னெனத்தன தருளா 

லேல வேயுராத் தருளின னீதுபொயச் திடுமோ. (௫0) 

* ௮௫௪ லாலிவ ணீக்கல னனையவர் தம்மை 

நீதி யாயுள கூறினீர் நிம்கலிர் போதா 

போதி ராமென வுராத்தனன் புராரியி னெழுக்தைக் 

கதோதுலஷ்னதே புறுதுணை யெனவெணி யுத்றான். (௫௧) 

* உற்று வாழுகா ரடழ்வினை வலியினொன் னலனாய்ச 

சுற்று சானையோடடை *1விர சேனற்குக் தோகறுபு, 

பெற்ற மக்கணன் மனையொடு பெயாகது வாரிதியை 

யற்ற சோக்கயே க்டக்சனன் குடதிசை யடைவான்.(டு௨) 

* துன்னு தற்கரி தாகிய வனங்கஞர் தொக்கு 

மன்னு $ மத்இரி களும்பல வாய்வதஇி நதியும 

பின்னு மேனைய 4| வதரலாம் வருகதி£ய பெயர்க்தான் 

மன்ன வன்மனை மக்களோ டு௮ுவிதி மதித்தே, (௫௩) 

x On ர அ௮ம்வழிப் ப௫ிப்பிணி பெரிதலைச் இடலா 

ஐயரு அம்மவர்க் கத்திரி வாழ்குக ரரிய 

தூயர கறறிட வேண்டிகற் கனிமது துவன்,மி௪ 

செயிச ௮ஞ |சகுனமாதிய யாவையு தெரிகசே, (௫௪) 

* கண்ணி யன்னவர் கமவமி னாமளிப் பவைக 

ண்ணு, மென்றவை கொடுத்திட வுண்டுபி 1னுதக்ங் 

ன் ணி யெங்குள தெனவவர் காட்டிடக் கடித 

னண்ண லாதிய ர௬ண்டுச மயர்வு££ஈ் த௲ன்றார். (BG 

& அ௮கனு அும்டிபாழு தாற்திலா சிவாலய மனைத்து 

மிகுதி கொண்டிடு மன்பினாம் றரிசிக்து வேண்டும் 
  

ர் கீசசேனன்--விரசேனன் எனச் கு,பிகற்று, $,அ.தஇரி-- மலை, 

ர அதர் வழி. | சகுனம் தழங்கு, 1 உதசம்-- இலம்,



௧௬௬௬ இரும்சோவதூர்ப் புசாணம், 

பகுதி யாயவை யளித்தருள் பரமனார் யதத்தைச் 
க்கவொ டுக்துதித் தோங்குகற் குடதிசை சார்ந்தார். [) 

௪ ருடதி சைக்கணை யாற்றுயர் தீரத்தைக்குறுடி 
யடவி யொன்றினிழ் புக்கொரு சிறுகுடி. லமைத்துக் 
கொடிய தாகிய ப௫ிதிக ர௬ுடலினைச் குறைக்க 
§ aus மூலகற பலமுத லியவயின் றமர்ஈதார். (௫௭) 

* மரு மேல்வையி னருமறை யாகம மவத்திற 

மிமிர நீக்கிடு ஞானபா தத் தனைச சிறப்பா 

னமரு ணாந்துய விரித்துஞா னக்கு ளென்னுஞ் 

சுமமி,லாதுல கத்தவிர் நான்றாக றந்தாள். (௫௮) 

௪ £.ர னேமூதற புலவர்தங் இளையினை மூலத் 

தாரு மேரமப னருளினால் வென்ற்வ னடியைச் 

சார யாமெலாமவற்புக ழகவலைத் தந்தாள் 

போ லில்லதோ ரன்பினாம் சவன்கழல் பிணிதீே. (டு௯) 

/ இட்டு கெஞசமாங் குகையினி லெய்தியே யிணையி 

லட்ட. சித்தியை யரிமுத லமரர்க ளாமச 

சிட்ட சோத்திடப் பெற்றிடு மெளவை சர்ச்கானி 

னட்ட மாற்றினோன் நிருவரு ணன்குகூட் டிடலால, (௬0) 

& கான மன்னதின் மழையினி னனைக்தனள் ஈடி.தி 
ஜூன மின்றிய பாரிதன் குடிசையி னுறரு ' 

வான மின்னைகே ரங்கவை சங்கவை வருமத் 

கேஜு றழ்க்கசொ லம்மையைக் கண்டலுந திகைத்தே. ௫) 

* கோல மேய்ந்தவன் னவளட. மூடி.மிசைக் கொண்டே 
யாலி யானனைர் தணையமே-யடி.யரோங் கொடுக்கு 

1 நீல மார்க்தசற் முடையைச் தரியென சிமலன் 

பாஓ தாகிய புணர்ப்பினாள் கையிற்பரிக் தளித்தார். (௬௮) 
  

6 அட்கு அஇலைக்கறி, 1 ** நீலமார்ச்த A popes” என்பதை 

₹ பார்ரிபரித்த ? எனவரும் வெண்பாவினீற்றி லுணர்ச,



தெய்விகராஜுந் அங்கவை சங்கவை டுணச்சருக்கம், ௧௬௭ 

ஈ வாங்க னாடரித்சாடரித் அங்குளிர் வலிகண் 

(£டங்கி யிக்சன மிட்டெரி கொளுவ வேக்திழையார் 
வீங்கு மூ.ழ்வினைக் குளிர்கெடக் காய்ந்தவண் மெய்யிற் 
ரூங்கொளணுக்குளிர் ஈடுக்கமுர் சணகந்திடக் காய்க்தாள், () 

* அன்ன காலையிற் கனிமுத லாயவை யடவி 
மன்னி கேடமுற் சென்றிடு பாரிய மனையும் 

பன்னு மூலகற் கனிமுத லாயின பறித்துத் 

BUG ஷேரசிறு குடிசையிற நுகளிலாட் கண்டார். (௬௪) 

* கண்டு விம்மிதங் கொண்டவள் கமலகோ பதத்தை 

மண்டு காதலின் வணங்கிமற் றெமையளிச் தருள்வான் 

விண்டு வாதியேரர் புகழ்சிவ னருளுரு விரவி 
மண்டி. வீர்சது வோவெொன் மனத்தினின் மதித்து, (௬௫) 

௫ 

*$ கந்த மேகனி முதலிய யாவையும் கருதி 

(pes வேகொடுத் தவளயின்றிடமுக மலர்க்தா 

ரந்த வேலையிற் ,பாரியென் மெொருவெண்பா வறைநத் 

பந்த முற்றவுன் வாழ்வையெற் குரையெனப் பணித்தாள். 

வேண்பா, 

பாரி பரித்த பரியும் பழையலூர்கி 

சாரி கொடுத்த களைச்கொட்டுஞ்-ஃசேரமான் 
வாரா யெனவமைத்த வாய்மையு மிம்ஞமூன்று 
நீலச்சிற் ரூடைச்கு கேர். 

அன்னை கேட்ட ஒ.யனேன் சிெயகள தேச 

மடி b காடியென்மனை யாட்டி. 

" ~ ப்பி7 மணியன தருளால் 
இல க்குபொ௪ யர்களா யிவர்வதி யுங்கால, (௬௪) 

  

ya Ger gar 8 சச்தம்டழங்கு,



௧௯௮ திருச்கோவலூர்ப் புராணம்... 

* ஊேம்வி னைப்பய னால்வரு மொன்னல 2ஜனொருவன் 

ரூம்வி லாது.௮ மென்னொடு மமர்செயச் சார்க்து 

சூழ்ப டைத்தலை வராஈனி கொன்றுசொன் ளகரைப் 

பாம்படச்சிசைத்செனைக்கொலத்துரதஇனன் பயத்தால், (: 

* ஈண்டு வர்தன னிச்சிறு குடிலினை யியற்றி 

யாண்௨ வன்றன தருளினாற காய்கனி பவைக 

௦ டே ண்டி, யுண்கொட் போக்இியுற் மனனுயர் சிவன்பாற 

பூண்ட வன்பிஞா யிதுநிக(ம்௩ ததுவெனப் புகன்றான்.(௬ ௯) 

ஈ புகலு மெல்லையி னவ்வையும் புகரிலா நற்ர்பா 

வகன கத்தினி லுஇக்கனன் கோவலூர் வலத்தா 

லகம தைப்பதித் கரனிடத் தரசினைச் செய்வான் 

௪கம திற்பயி றயித்தியாச சாடிய ஈயத்தீரன். (௪0) 

* மூன்று வெந்தர்தம தேடிகளைப் பெற்றனன் முன்னாட் 

டோன்று மன்னவர் கன்னிய ரைச்சொல வேட்ட 

ஞன்த தேவரும் வதடி. வணங்கிடு மருளா 

னேன்ற நாரசிய் கப்பெய ரேய்ந்ததை விகனே. (௭௧) 

* ௮ன்ன தைவிகன் போழ கொடுகுக னருளால் 

துன்ன லாற்புவி தன்னினீ தூாயவே எளியாற் 

பின்ன மற்றிடப் பெற்மிடி.ச் சிறுமியர் தமக்கு 

மன்ன வொத்துள ராதலான் மணம்புரி விப்பாய், (௪௨) 

&உ மணமு வந்துசெய் இடுவனேல மற்றவ னின்றன் 

குணம அங்கொடும் பகைவனைக் கொடியவாளதுற்குக் 

ணம இற்கொடுச் திரையெனக் கடி.ஈகர் காவல் 

பணவு வர்துபின் கொடுத்திடு கினக்செஷப் பகாக்தாள், () 

வேறு. யென நிமலன் 

* உலாத்இடு காலை பாரி யோங்கரு எமிக் தளித்தார், (ar 

வளாக்கர சான gro சிங்கன்வா னவர்க்கு-   
ற்றுடை? என் பரு 

௦ தேண்டி- Gen. 1 பாவகனகத்தினில்-௮ச்னெர்ச,



முசய்விகராஜஷஹ் அங்கவை சங்கவை மணச்சருக்கம், ௧௯௯ 

மீரைத்தலச் இதளியேன் பெற்ற தையலார் தம்மை $ மந்தி 
யிரைத்சாரணி£$தான்மன்றலியற்று மோவியம்பா யென்றான். 

& இயம்புகவென்ற மாற்றங் கேட்டலு மேந்த லே 

பயர்திடு வோலா யெந்த விதத்தனு பன்னு மன்னா 

THEO மன்றல் செய்ய வியம்௮ுவ னானி சற்றுங் 

இயங்கிடே லென்ன வன்னான் றிருவடி முறையாறம்னோற்றி, 

௩ கொடுக்தன னருளாற் பெய குமரியர் தம்மைக்.குன்ரு 

வடு acna ongudesr மலைமக என்னாய் நின்னை 

யடுக்சவிச் சிறுமி யாருக் கம்மைநீ யேயென் நின்பு 

மடுத்தன னென்ன கின்ர௫ னன்னளு மகிழ்க துகொண்டாள். 

ஈ சிலபக லங்கு ஷவகச சிறந்திட மகளிர் தம்மை? 

நிலவுற மணஞ்செய் வீக்க நினைந்தவ ளருளி னாலே 

யிலகுறவழைகத்துக் கொண்டே 1பிறும்புகா டவைக டா 

குலமு, அ கோவ லூரைகீ குறித்தவ ணுறறா என்றே, ௪௪௭ 

* கோவலை யடைந்து வீரட டேசனைக் குறுகி யன்னான் 

சேவடி. படியின் மீது சிரமாறப் பணிந்து தெய்வப் 

பாவினாற் பரவிப் பின்பு பாவையர்ப் பணிவித் சம்மை 

தேவரு நெருங்கிச் சூழுஞ் Horas is De சென்றாள், () 

% சென்றவ ணுறுமோ ரில்லிற் தெரிவையர் தமை யிருத்தி 

நன்றியை யுறுதை விக னண்ணுபே ரவைக்க ணெய்தத் : 

அன்றினீள்வாயில்காப்போர் அணுச்கிற்சென்றவ்வை வந்தா 

ளென்றனரதனைக்கேட்டானெழுக்தெஇிர்விரைந்துசென்றே, 

௩ கண்டன னுலக மெல்லாம் புரந் டகருனை யார்க்௬ 

முண்டக முகக் டனனை 119 bres முன்ன ராற்று 

மேண்டிக டவமே யின்ன வுருவுகொண் இடய்திற்தென்னாக் 

காண்டனன் மகழ்ச்சி யன்னா டி ர௬ுவடி. டடிடிமேற் கொண் 
£ன், (௮0) 

* இவக பாலை, க் 

 



௨00 திருகிகோவதூர்ப் புராணமி 

ஈ அதிச்சன னின்ப மென்னுச் தொடுகடன், மூழ்சி யம்மே 

மதிச்தெளி யேனை யீண்டு வந்தருள் வுலத்தா ஞனுவங் 

கதிததவென் கிளையு முததிக் கரையினை யடைந்தா மிம் 

மைப், பதித்தவன் புடைய ரானேம பரமன்மாட் டெனபப 

ரிந்தே. (௮௧) 

% தன்தரி யணையி ருத்திக கடமலர் கொண்ட ரிச௫ித் 

துனதுயா வரவை யமமே யுரைத்தரு ளென்றி ஹைஞசி 

வினவலு மதறகெ மமமை வீநுகுதோள் விரவ ல ரார் 

சினவுறு வாளோய் கேட்டி. யென்றளள் செபபா நின்றாள்.() 

* நிருச்சனா ரோஙகு பாத நிதியநு தினழு மேத்துங் 

கருத்தனா யிலங்கு மீழ சதேசகற காவல் பூண்டா 

னருத்தமா தியவெ லாமீ என்றன் காகக்கொண்டா 

ஜனொருத்தனா மத்தாற் பாரி சாலனென் அறுரைக்க ரின்றான். 

& அன்னவன் றவக்சாற பெற்ற வரிவைய ரிருவர் தெய்வ 

மின்னானா ரழூறசெய்ய மதியினின் வென்ரார் மேன்மை 

மன்னுமங கவையே சங்க வையெனு காமம வாய்ந்தார் 

பன்னுமங் கவா நீகைப பற்றலசெய் திடுவா னெண்ணி. 

* வக்சன னவரைக கொண்டு மன்னநீ வதுவை செய்து 

கரதணை கோடி யென்றாள் காவலன் மூவா வேந்தர், £68 
கன் னியரைச் சத்த புரியிழை யவாதக தோரை, முர்தவே 

வனுவை செய்தே னினிச்செயன் முழையொவென்றான்.() 
‘ en 

* முறை௰ிகா லென்றுரைத்த வாரத்தை முர்.நுமு னாசி 

ஈண்டு, ஈறைமலா மணித்தாரோயகத வகையினாரியர் நரன் 

றறைய ந யுலகதமதச aed rt மின் 
மூன்றன், ean at லு (par: 
லாக், குறைவற க கோழி. யென்று கூரி (௮௬) 

ர்த்து கூறும். 

னர்ந்துசெய் By gine ப் யான் மன்ற ே * நினதெணப்: பழ இயாங் காவன் மன்னர்) 
wi கனமுஹ் பொதிய வெற்ப னா



தெய்விகராஜிள்ம் அங்கவை சங்கவை ஈணச்சருக்கம், ௨௦௧ 

மனமுவர் spe காரஞ செய்திடா ரதனான் மாண்பன், 
ஹெனவறைக் தனன்றை வீக னிவ்வுலாகேட்டக்கவ்வை,() 

%ஃ தனத்தினின் மிக்க போகதின் grea னிமபத் தாசோ, 

னின.த்கொடு “மளிசூ மாரின் ரூரவ னெனுஷூ வேந்தர், 

மனததினி னுவகது வகதுன் மன்றலை Speer செய்வா, 

மெனத்துணி போடு மாங்கே யிசைததன எளதுகேபி £ீடஈ 

தில், (௮௮) 

# FAO கரஙகள் சென்னி சோததுளத் துவகைதேல் 

க _ தவமபுரி வேக ளேத்துஈ தையனின் னருளீ தாயி, 
CUES மன்ற றன்னை யியற்நுவ னன்மை யோக்கச், 

சிவந்தர வருள்வா யென்றங கவள. சென்னிசேர்த்தான், 

Ard geil லடியைச் சேத்த சேவகன் றன்னை கோக்கு, 

வரசத்தினின் மிககா யென்றும வாழிய வென்று வேதச், 

சீரப்பொரு டேர்கது மேலாஞ பெொகதமிழ ஈடையிற்செய 

௪, வர. த்தென CHOOT SST orb 5 Aug மூவந்துகின்றுன், 

* ௮துபொழு தரசர் தஙகட் கவிர்மண வோலை தீட்ட, 

விதுவணி வேணி யாய்நீ வருகென விகாய கன்றன், மது 

மல ரன்னபாத மனத்தினிம் நியானஞ் செய்து, மூதுசொ 

லி ,னொருகொமபென்றே, யெடுத்தனண் மொழிய வெண் 

தி (௯௧) 

வெண்பா. 

| ஒருசொம் பிருசெவி மும்மதத்து கால்வாய்ச் 

கரியுரிவை கங்காளன் காளாய்ப்--பரிவுடனே 

கண்ணால (வாலை சடிதெழுத வாராயேல் 

தன்னாண்மை தீப்பேன் சபித்து, 

* இலங்குபொன் முடியும் வேழ முகமுமேரார் முக்சண்ணு 

கலங்கொ.றா லார்க்த மார்பு ஈளினனேர் பதமுக் தடை



2.02. BG S(} ere gy te) புராணம் 

வலஞ்செய லுணர்த்த வோலை * யிலேகனி டிருவு கையும் 

அலங்குறச் தோன்றினானங் குசபாசம் தரித்த தோன்றல், 

% எழுந்தரு ஞூதலு மெம்மா னேதமொன் மில்லாவவ 

வை, விழுக்கன எடியிழ் ரழ்க்து விளம்பின டோத்தி ரங்க, 
ளழுந்தியமனச்சா ளன்னானன்பினி னவனைகோக்கிச, செ 

ழூந்தவ வறிஞாபோறறுக் தேவவிஙய கெமைக்காவென்ளள். 

* எனத்தவ ரோத்து மவ்ஸவ பிசைத்தலு நாரசிங்கன் 

மனத்தினை நிகாத்த வேரம் பன்பதஈ தாழ்கதெக் தாயின் 

மனத்தினின் மன்ற லோலை யெழுதவக் ததனான் மற்றெம் 

மினத்தொடு ஈனிவாழ்ம் தேனன் ரோவென விசைக்து 

நின்றான் , (௯௪) 

* அ௮தற்பின ரம்மைமிக்க வகமகிழ்வுட னீராஆ விதப்ப 

நிபுயத்தோய்கம்குல்விடூயு முன்வருகவிங்கென், திதத்துச் 

செந்துவர்வா, யென்றங் கெடுத்தொர் வெண்பாப் புகன் 

மண், மதுப்பொதி கிபத்தாரோய்மார் பினனஃதறிகந்தான.() 

வேண்பா, 

. செர்துவர்டாய்ச் சன்னியராச் தெய்வீகன் மன்றவியல் 

சுரவோ லைக்சரறு தோளசையக்--கந்தன் 

மயிலேறி மீங்குவ.ர வாழ்கதிரோன் Cups p 

வெயிலெழா முன்னே விலைந்து, 

% எல்லறு கோடியென் னக்கோடீர மாறிலங்கு 

மல்ல வதனந்தம் மின்வாய்க்த புன் முறுவறுன்ன 

மெல்லிய ரிருவசோடும் விண்ணவர் வியந்துவாழ்தத 

வில்லியார் பணியமஞ்ஞஜை மிசையெமமான் மேவினானால்,6) 

* ம.பினடம் புரியவங்ஙன் வருவதையறிந்த வம்மை 

0 யயின்மலி காரடிங்கனாதியோ சொதிர்ந்து தாழ்ந்து 
  

* இலேகனி-- எழுத்தாணி. ௦ Hula = அழகு,



தெய்விகரா ஜுயஅங்கவை சங்கவை டிண ச சருக்கம். ௨0௩ 

வெயின்மலி தீவசினும்பா மேவுறவிருத்தி மாடே 

௦குயினிகர் மொழியாணாணி நின் நிவை க றினாளால், (௯௭) 

* எம்பிரானே வளளிக்கங சிசைக்ககாயகனே தேவர், தம் 
பிரானே கற்றோகடலை வனேதமியாள் சொத்குத், தும்பி 

மா முூகனோடீங்குததோன்றலென்றவ மோவென்று, பம்பி 

னாள் குகபபேர்கொண்ட முனிவனும பணிக்துசொ ல்வான், 

2வறு 

& |) பயத்துட ளிரபோனின்னருட கலக்தபாவி யேன் மனை 

ப்பிரித் தந்தோ, ஈயத்துட னுலிெனெடனைச சுமலினனு 

குறவிடுத்த நான்மூன்றாம, புயச்துடை யரசேபோது மித் 
தொடக்கு நின துபூவடு நிழம பொலிய, வியத்து1_ னருள் 

வாயெனக் கலுழ்ஈதுரர்த்தான் “விமலனும௫ிழ்க Bonaiuenr 

தீதான், (௯௯) 

4 எவ்வித இத்தியெய்னோ ரெவருமிகத்தின் மூவேடணை 
வழியே, யொவ்வி யொவ்வாது சகுடகீரொன்ன வுயாமதிப் 
புதல் வரைநிறுவிக, கல்வை கூசாதிக்கரும பூமியினைக்கட 

ந்து மேற்றிருவருட் கலப்பார், செவ்வி யோயுனக் கேய்க் 

தவையின் மற்றவர்க்குச -செப்பமுபபோதுகேர்ஈதிலையால், 

% இனஞ்சினா ணீயீண்டுமைஈது கின்மகற்கே யெழிற ௪ 

தர்க்கரு நிலமுய்யக், கனஞசெறி விதிகள்சில வுரைத்தெ 

ழை நீக்ருத ஈம்பால்வகதுகலபபாய், மனஞ்சிறி தயரோலெ 

னச் சொலியவ்வை மலாமுககோக்கி வள்ளலுக்குதீ, தனஞ் 

செறி மினாரைவேண்டு மற்புதத்தாற் றருதியென் அுருக்கர 

இனனால், (௧௦4) 
வேறு, 

x அதுபொழுதி லவ்வைதிருக் கோவலூர்க்கோ வுமங்க 

ஐவ சங்கவை தம்மையன்பாக வீண்டு, வதுவைசெய வி 

  

ஆ ௦ ஞிின்-- மேசம், என்றும்-ஆம், ஏ பயம் அ பால்,



௨0௪ இரு/கோவலூர்ப் புராணங், 

சைர்சனனாற் பதினெட்டாகாளின் மன்னிடுகேரியசேரமாற 

கனிரீவீஈ, கதுமெனவே வருகவெனுங் கருச்சதசனை யமை 
த்.துக்காட்டிடு மூவெண்பாக்கள் கவிவலோர் புகழ, முற 

மொழியாம் :சேரலாகோன், புகா, வைகை, யென்று மு 

ஹையானே வரைவித்து மூவருககும விடுத்தாள், (௧0௨) 

வேண்பா. 

௪ .., சோலர்கோன் சோன் செழும்பூச் திருக்கோவ 

லூ. ரளவுர் தாரன்வருக வுட்காதே---பரரிமச 

ளங்கவையைச் கொள்ள வரசன் மனமிசைந்தால் 

சஙகவையை யுங்கூடத் தான், 

ட புகார்மன்னன் பொன்னிப் பு றாடன் சோழன் 

றகாதென்று தானங் கிருர்து--ஈகாதே 

கடி.இின் வருகக் கடிச்கோவ லூர்க்கு 

விடியப் பதினெட்டா நாள், 

௬ வைகைச் துறைவன் மதுரா புரித்சென்னன் 

செய்யத் சசாசென்று தேமபாசே-தையலர்க்கு 

வேணடுவன கொணடு விடியலீ ரொன்பானா 

ளீண்டு வருக விசைத்து. 

வேறு, 

* ஒற்றுவர் கம்பாலம்மை யுட்த்சவெண்பாக் கடம்மைப 

பெற்றிடு மரசர்ஞூவர் பெடபினோ டேத்துவகதரா, கறறவ 

ருரையைநீக்கா தியாவருஙகைக் கொள்வாரோன், மூறறுண 
ர்ந்திட்டவமமை மொழியையா விலக்கற்பாலார். (௧௦௯ 

* ஆண்டு மூவரசர் காமுமெளவை செய்மணத்திலுக்கு 

வேண்டி யபொருள்கள் கொண்டுமேவுற விழைவுபூண்டா 
ரீண்டு மேழ்புரிக்கு மற்றையி ராசர்தம் புரிக்குமோலை 

காண்ட கவிடுத்தாண் மூன்றுபுவனரமுங் Sip gen Coppi (



தெய்விகராஜிஷ்! அங்கவை சஙகவை மண்சச௪ருககம, ௨.0 

* கருணையி ுருவாய்கின்ற வன்னைதன் கழல்பணிந்தே 

பரவைசூ முலகின்னுள்ள பார்த்திப ரெவருமீண்டி. 

வருவரோ லவரைாயிந்த வறியனே ஸவுபசரிக்க 

வெருவரு கின்றகம்மே பினிச்செயல் விளம்பாயென்றான். 

& என்றிமை கூறக்கேட்ட $ வசண்டதஇி ஈகைத்இங்கேக்தால் 

கொன்றை யஞ்சடையான் கோவல்விரட்ட னருள்கூலாவ 

வொன்றினுங் குறைபாடுண்டோ வொழிகவுன்றுன் பென் 
ரோடு லின்றன ரலகுக்கெல்லா நிதிழுதம் பொருளென் 

அள் இ, (௧௦௭) 

* இருணிறச் சவுணன்றன்னை வாட்டுமெம்மிறை தாளு 
ares, .சமுகய। லைன் நெடும் நுக்கனக நாட்டவர்கள் 

போத்ற, வழுண்னைக .குறித்கோ வெண்பாவழுத்தினள் 

வழுச்தும£ சத், தருணமே யவலும் பொன்னாமாரியைக் 

தருவிப்பானால், (௧0௭) 

வேரபா. 

கருணையா லிந்தக் உடலுலகங் காக்கும் 

வருணஜனே மாமலைபன் கோவற்--றிருமணத்து 

மூ ஈமாரி பெபயு முதுவாரி யைமாறறிப் 

பொனமாரி யாகப் பொழி. 

* புட்கலா வர்த்தகொம்கிக் குடசனும் Lp RV Daw) Bear 

வெட்கவான் புவியமிக்க சேகொட் மமெபாமேவி 
. சு ௬ ௩ உ ௬ - * 

கட்கமார கரன்கடிக் நாங்கனகங் கோவ WE ரூம மாதத் 

அதட்கொளாவோர்மூகூர்த தஞ் 9 ரிவகை யுராக்கற்பாற்றோ, 

* இம்பருள் ளோர்க.ரின்பமெய்க * கால்வகையா வேய்ந்த 
செம்பொலம்பரதி.கமேவச் $ரென்மி உப்பெபரியக்கண்ட் 

வம்பாக டஙகளுட்டி. னுவப்பொழிட இரங்கிநிற்க 

ஈம்பியுநோக்றியை யன்றிருவரு ணயகதுகின்றான். (௧0௯) 
  

$ அகண்டதி-- நித்திய க்தைப்பெற்றவள் என்னுங் குறிப்பு. * கால் 
வசைட்பொன்.-அவன-ஆடகம்-இளிச்சிறை-சாசரூபம்-சாம்பூசதம், 

உ செல்-மேசம், 
18



௨௨0௬ இருக்கோவதூச்ப் புசாணமி' 

* சொற்குஸ்வ வல்லார்கம் மாலலகடத் அனையிலாத 
பொற்குவை தம்மையே வலாளர்கள் பொலியிற்சேர்த்து 
விற்குளை கடச்தைகாட்டி. மேருவின் விளங்கமன்ன 
னிறந்குவை தம்மிற்சேர்த்தா ரியாவர்க்கும் வியப்பதெய்த, 

Gai wm. 

* கார சிங்கனு மவ்வைகன் ரூடனைஈய6 தூ 

நீர கெஞ்சுடை யமைசசரைச் இிறததொடு விளித்தே 

Cums நமதூரினை யேவரும் வியப்பச் 

சீருறும் படி யலங்கரித் திமிமெனச் செப்ப, ௧௧௧) 

* கேட்ட மந்இரிமார்க ளுங்களிப் பலைக gr 

வாட்ட டக்கரவள்ளலை யமமையை வாழததி 

நாட்ட மூன்றுடை நம்பன்வாம் வீரட்ட. டகரைக் 

கோட்ட மின்றியே யலஙகரித்திடும வகைகுறிதச்தசார், ௧௧௨. 

உ நகரமெங்கணும பறையறை விதஅகன் கமைவா 

னிகரிலா தவிஈகசர௫ூளார் நெஞ்சக ம௫ிழக்து 

புகரில் வீ.திகளரங்கு கனிலங்களைப் பு.துக்கப 

புகர்மகன் மகன்மணப் பொருட்டென வி௫புகல்விர் ௧௧௩ 

... குறித்த வேவலாகளிப பொடுதுண் ணெனக்கோவற் 

செறித்த விதிகளெங்கணுஞ சென்றுசென் மெழிலி 

னெறிச்ச வாகணிசெய் யுமினென நிகழ்கடியைப 

பொறி£௪ வோலையின்படி. பறையறை வித்துபபுகன்ளுர்.() 

* சொன்ன மாரிகண் டுவகையோ டும்ஜிடு,தோமி 

ல௩நகர்க் கணார்பவரி ஃகறைஈடடக் கேட்ட. 

-குன்னுதற் கருமின் பினையுறறனரு வதா 

கன்னல் பான்மதுவுண் டவாகளித்திடு பண்பின். (௧௪௫) 

* பெண்ணை சூழநதப்பெரு ஈகரங்கணும் பெட்பா 

லண்ணன் மன்றலுக்காம் வகையலங் கரித்திடவே 

யெண்ண முழ்றவராகப் பேரன்பினா லியற்றும் 
பண்ணவன் படைப்பென வலங்காரத்தைப்*பறுவார். *



அதிய்விகசாஜல *அில்கவை ௪ல்க்வை மனைச்சருக்கம்,' ௨0௪ 

பொன்னம் சூனஅனைப் பொருவுகற்கேபுரம் புதுக்கி 
மின்னு மாளிகை விதானங்கண் மேற்படவிளக்கிப் 
பன்னு மண்டப தெற்றி௩ற்பண் புறத்துளக்கு 
அன்னு மெண்ணிலா வோவிய மெங்கணுந௩துலக்கி, (௪௧௭) 

* கதலிதோரண மெவணினுங் கவினுற நாட்டி 

யிசமுறும்படி ர யேம ஈற்பூரண கும்பம் 

பிதமுறும்படி வைத்துகன் மணிகளால் விளங்கும் 

ப தமூழும் பலமாலைகள் பண்பு விக்கி, (௪௧௮) 

* $ காமனன் னகர்க்கவினொளி மழுங்குறக் கமலப 

பூமனன் னகர்பொலிவது மழுங்குறப் பொற்பூ 

4] மாமனன் னகஸ்யங் தொலிமழுங் கூதவனைகதார் 

$ சோமனன் னகரன்ன கோவன்னகர் சூழ்கதே, (sag 

£ இன்னவாறு மேனகரெலாங் சீழ்ப்பட வியற்றி 

ஈன்னகாக்கணோர் களிப்பெனு ஈதியின் கூழ்கெெரான் 

மன்னவன் னரண்மனையை யவ்வணியிலும் வயங்க 

கன்னயத் துடல/யற்றி னரவண் மணகயஈ௩தே, (௧௨0) 

* வத மன்னவர் வதியகல்வைரத் தூணூட்டி 4 
௪%த மார்க்த சாம்பூசதத்தான் மிகவெய்ந்சங் 
கிக்து காஈதமேருபை பதித்திட்டிடு மிலங்கள் 
ப்தி பகதியாவியற்றினா 1/ப/லவாமெய் பனிபப, (௧௨௧) 

கூமங்கைமா ரிருவோர்த உம வதுவைசெய் இடுதர் 
கங்சணா டகத்தாலு மாணிக்கமே யாதி 
பொங்கு காக்திகொணவ மணியாலுமேர் பொருக்த 
வெங்கு மில்லதோர் விவாகமண்டப மினிசமைத்தார், ( \ 

; 

  

* ஏமம் பொன், 6 சாமன்--இச்.திரன், 4] மாமன்--இலக்குமிக்கும் 

1 புலவர்- தேவர்கள்,



௨0௮ திருகிகோவலூர்ப் புசாணம், 

% கமுகரம் பைஈம்பூரண கும்பங்கள் கவினுஞ் 

சுமூகமாண் சபையியற்றி மேல்விதானமுந் தூக்க 

யமுதனா ரிருவரு மரசனுமுற வமைத்த 

1 குமுத முற்றிடு மரியணைடுக் குயிற்றின.ரல், (௧௨௧௩) 

௪ ‘ ௬ ௪ 

* கந்தமார் பனிரிரையுய கலவையேர டளவுஞ் 

சந்தனக் குழமூபொடு முசவாச கற்ராமம் 

விரதைசோ கவரியுங்கொடு வினைகளைச செய்ய 

வெக்திரபப து மைகளெணி லவணியம தினரால்,' (ட.௮௪) 

«oor sR ans கணரி2வண்டுப வியற்றிமன் னவன்பாற் 

குணத்துடன் னமை/ரர்கள் வந துகூறவுங் கோமான் 

றணக்கருங் களிபபெய்தியோர் குறையுஏத தாக்க 

வணக்கமோ டவ்வைமல ரடிவணஙயகிச் சொல்வழங்கும். () 

உ மன்னர் மூவருமளித்திடு $௩தத மாகாட்டிற் 

றுன்னுமாறி லொன்றுய்வரும் பணையினிழ் ஷொக்க 

செக்கெலிம் மணத்துறுபவர்க குணவுசெய் விக்க 

மன்னுதற் கொருவகையிலனு மாருமோ வழங்காய், (௧௨௬) 

& என்றுமன் னவன்வருந்தி நின்றேங்கவு மெக்தாய் 

மன்றன் மார்படி வருக்துஹறேல் வேணடியவகுப்பேன் 

மின் தயங்கு கின்னாடு ஈகலலரிசியாய விளைய 

வின்றுசெய் குவமவை கொடுமுடி.த்தஇி யென்றிசைத்தாள். 

வேறு. 

ள் தாய்கிகரும் பெண்ணை யெனவெடுத்தொரு வெண்பாச் 

சாத்றத்கணிவில் பண்ணை, யாய | பயம் os Sle Buon 
முளைத்தங்கெழு தர் பைங்கூழா ரத்தாம, மேயவாவரிசியா 

ய் விசாரக்கன கண்டெல்லோரும் வேக்தனபாங்கர்ப், போயி 
வாருய் கண்டபுனிற்திளங் கன் மெனமூழ்ந்து புகலக்கேட் 

டான், (௧௨௮) 

7 ர குமுதம்--ஒவி, $ கத்தம்--௪0, || பயம்--ஜ.லம். 

6 ந பைங்கூழ் நெற்பயிர். ஆரத்தாமம்-- முத்துமாலை.



Oswa sr Re அங்கவை சங்கவை மணசசருக்கம, ௨0௯ 

வேண்பா. 

௮... தரய்கிசரும் பெண்ணைத் தனிநாட்டுப் பண்ணையெலாம் 
பரய்பயிர்ச ஞண்டாய்ப் பக.ரரிசி-யாய்விளைய 

விண்ணே ரிடாசசற்றி மெய்யமிழ்தி வீரட்ட 

வண்ணலே நீயருளு வாய். 

* கேட்டவுட னகங்கெழுமி யமசசர்களை முககோக்இிக் கள 

தீதவன்னோர், வாட்டமிலா மஇழ்- சியுடனேவ லோரைக் 

தொண்டு வயல்விகாந்த௩, டெடமுறு மரிசியைப் பண்டியிற் 

Aan Baué $ Bris tor LGV LIT SV யாண்டும், கோட்டமறக 

குவிசத்திட்டார் கண்டோக ளதிசயிததுக குநூகலிப்ப, () 

த பின்னுமவ்வை இருவருளாற்.முவில்புகழென் தெடுத்து 

ப்பெரிதும் வெண்பா, ,புன்னியிட காரியங்கள் கடிக்கடை 

யும் பார்த்திபர்பன வியாபடாகத, கன்னிய ராடவர்க்கிபை 

5 BUDS (7 சாம்பசமுதலரங் கலைகளாக *பன்னலக Qe av 

லாஞ்சேதி தந்காட்டி ம் பலங்கடமைப பண்பி. ரியந்த, ௧௩௦0 

வெண்பா. 

௯ , தாவில் புகணார சிங்கன் றனதுகடி.க் 

கோவி லருட்சோர் அயர்ச்கதிருக்--கோவற் 

கருததி யுடனே யடையவோர்கட் கேற்பப் 

பருத்திகலை யாய்க்காய்கீகற் பாற்று, 

ஆ , எஈத்காளினு மெகதவுல்கதீது மிம்லாச வெழிலார் மே 

ன்மை, கக்தமரா செஞ்சடை வீரட்டேசன் மிருவருளாற் 

கலைகளாய்கதாள், ௪க்தமார் திருவாக்கா னகொட்டி. லோங் 

கல்க்ண்டோர் தைவிகன்றன், முந்தை காட்டவ மன்றோ 

வுயர் தவமென்றார் கலியின் மொழிக்திட்டாரா6 ல், (m8) 

ர் இந்தவகை கோவனக நின்புறகன் மணவோலை யேற்ற 
2வஈசர், சிஈதைமிகக் களிப்புற்று வையமு தனால் வகை௪ 
  

$ இரசிதம்--வெள்ளி. 1 பன்னல்-- பருத்தி,



௨௧௦0 தருக்காவதூர்ப் புராணம் 

சேனைகளுஞ்சூழ, விச்து நுதன்மின்னனா சவாகளொடும் 

பல்லியக்க ஸியமபவிண்டி, வச்சடைக்கா£ சைவபுரம் வளை 

கடலெலாஞ செறிஈத வண்ணம்போல, (௧௩௨. 

* செம்பியன் சேரன் மாறனென்னு” மூவரசரவ்வை 

தெரித்தபாவுக், கன்பியைந்தஇிங் கங்கவை சங்கவை மணத் 

துக் கனவை கொண்டவனிபோமற்றப, பைம்பொனெடு£ 

தேரேறிப் பல்லியக்க ளொலிப்பகதி பலவிரைந்தால், சம்ப 
சாசியை யடைந்கரற்போற் கோவனகரதை வநத... தா 

ret m, (௧௩௩) 

* சத்தபுரி யரசருயர் பாரிசாலக் குரிசிறாணி போற்று, 

முத்தர்களாப் நித்இிபச்தைப பெறுபிருகுகவி முதலமுனி 

வர்பூவி, னெத்ககை யோருங் கே,வலீண்டி னராலிமயமலை 

தன்னிலெங்க, ளதக்கனருடி. ரூமணததிற கேவர்கரமடை 
நீதவைபோலாவிிலாடும, (௧-௪) 

ு ஓசரசர் கூரழவொடு மற்மோரசசர் நகர்புகிலே யு௨ாக் 

கொணாது, பாரரசர் முனிவர்களு மவரவர்கள் குழுவோடு 

படரும்வண்மை, யாரறிஈது சொலற்பா லாராங்கவா வுட 

னளெழிலோ டடைந்தோர் சத்தஞ், சரறிர்துண் பனமுதல 

செய்வித்து வரிப்பிடங்கள் சிறப்பினீக்து. (௧-௫) 

*முடிரான் கையுடையோன் பின்னவ்வைஇரு வடி. பரவி 
மூடனான, வடியேனை யொருபொருட்டா யகங்கொண்டு 
மாழையுட னரிசியாடை, படியோர் விண்ணோர் வியப்பத் 
குக்தனை யங்கவை மிகுதபற்றாநிற்கு, கநெடியகுழுக் களுத் 
கெல்லா நெய்தயிர் பாலளிக்க கேர்ந்திலையென் மிசய்வேன். 

*எனக்கூறு மிழயையவனை கோக்கயஞ்சேலேவலராை யேவிப 
பெண்ணை, வனக்கூறு மாறிவரும் பாறயிர்நெய் வேண்டுவ 

கொள்வாயென்ரோதி, வினைக்கூறு செய்சவளு .முத்தெறி 
யபுமென வெடுத்தவியன்சேர் வெண்பாத், தனைக்கூ௮,தலு 
ர்ம௦வி பாறதிபெருடப் பெண்ணை ஈதி சழைந்தோங்கற் 02. () 

ர் அவி--ரெய், ட்



செய்கிகரா ஜிலு அங்சவை சங்கவை &ணைச்சருக்கம்) ௨௧௧ 

வேண்பா. 
௪0 முூத்தெறியும் பெண்ணை முதுநீ ரதுதவிரஈது 

தீத்திய நெய்பா றலைப்பெய்து--குத்திச 

செருமலைதெ ய்வீகன் றிருக்கோவ லூ£க்கு 
வருமளவங் கொண்டோடி வா. 

* ஈ௩இவரை தொட்டி ருபாற் கரைபாடடி. ஈகமுருட்டி. 
களிர் சருககள், சஈத.றவே வேரோடு பிடுககிகவ மணிகொ 

மிக்னிிறைகள் விசி, முூரதுறவே மூன்ராரியொருபெண் 

ணை ஸமூவுலகசதவருமேக்சு, விகதுவளா முடியனருண் 

மூன்றாகப் பெருகியபோலெய தஇற்றமமா, (௧௩௮) 

வறு, 

* வலலபெறு isha os Fons FT மணத்இனுக்கவ் 

வை வஷாகத, புலமபெறு கவிதைகேடட மாத்திரத்தோர் 

குடகனும பொருககென வெழுஈஅு, கசூலமபெறு மணியு 

மலர்களு மணிக குருகுசேராடையு மூடுத்து, நலமபெறு 
சிலமபுபுலமபு௮ பெண்ணைநறு கெய்பாறயிாதர விடுத்தான், 

* விரிகஇடு இருப்பாறகடலை யெமபெருமான் வியாக்கிர 

பாதனற சுதறகுப, பரிகதளித்திட்ட பண்பினுஙகோவற் 

பதிரிலவுறுமிறை தனககுக, தெரிஈஇிடற கரியகலைக் கட 

றெரச் தெயவிகன மணதடில வ௩தவாசகு, மருகதுற கெய் 

பாறதிஈதிபளிச்த வவ்வைபண பதிகமாரறிவாா. (௧௪0) 

* ;க்யத்சடங கரையிலழுதிடுஞ சேயக்கே கருணையினுருக் 

கொடுவ௩ூ பயத்தைமாததிர மீசகதருளிய வமமைபண்பி 

னுழவ்வை மேமபட்டாள், வயபபுயச் சைவிகளுக்கு மன்ன 

வாக்கு மன்னவர்ச் சேர்ஈதவர்தமக்கு, ஈயதீதுடன பயமு 

"கேயமுக தஇயுமாயெ ஈநதியைகல் குதலால், (௧௪௪) 

* அர்தரவமரர் கூறுவாரமுதிற்
 கரியையாங் கொடுப்யோ 

தகியை, மஈதசமதனாம் கடைக்தெணிற௮ு யரைமரீஇ யொது; 

*் சயம் -ரளம,. 1] கேயம் ௭ செய்.



௨௧௨ திருதிகோவலூர்ப் புராணம் 

௪.௮ 1 மருந்தயின்றாஞ், சிந்தையும் வருந்காதொரு பெருங் 

கவியாற் சறியமான வருண்டுதேக்கத், தாதன்டயிர்பானெம் 

யெனினவ்வை பெருமையார் சாத்றுவரொன்றூர், (௧௪௨ 

* அரிமுனர் திருப்பாற் கடலினை யரனல்லடியவற்களித் 
இடவதனா, லெரிகொள வோர்காலூன்றி கின்றதனை வேண் 

ட மே£யிருச்சவமியற்ற, ஈரியினைப் பரியாயளித்தவனாரசிங்க 

னாம் வியாசக்தை காட்டி, யுரியபாலன்திச் ததிகெயமுதவு 

விச்சனன் பியிதுபொய்யுரையோ, ௪௯) 

* இண்மைசேர் சத்தசாகர மவற்றுட் செப்புறு ததிகெப் 

பாழ்கடல்கள், கண்மைசேரோனை காற்கடறங்கட் குரிமை 

யிலலனவெனகத்தணாது, வண்மையார்கஷியவுரிமையாலொ 

ன்ருய் வயங்குமென் னன்ன சொற் கேட்ட, வுண்மையாற் 

கோவலடை: ற வியப் பன்றுலகனி லியல்பதாமன் தே.() 

வேறு. 

* அவ்வை யன்போடஹறைக வெண்பாவினாற் 

பவ்வ மென்னகெய் பாப ais sarc 

ஜெவ்வ மில்லவசோ வருங கேட்டவ 

ணவ்வி நோக்கிய ரோடு ஈதுஇஞர், (௧௯௫) 

* வக்இக்நார் சில ரவ்வை மலரடி. 

த௫இச்தார் சிலர்தை விகன் சர்பபுகம 

நிச்இத்கார் சிலர் தேவர் நிலையினை 

* யுக்தித் தாரன் மணக்தி லுறஜர்களே. (௧௬௬3 

க பாலை யுண்டனர் சிற்கிலர் பாறினெய் 

அபல வுண்டனர் சிற்சில மெண்டயிர் 

₹ரல வுண்டனர் சிப்சிலர் காவிலே் 

அவலை புண்ட முனியின் விளங்கியே. (௧௫௭) 

( 

1 மருச்து-- அமிர்தம். ர உச்சி உயர்ச்சி,



தெய்விகராஜிடதுங்கவை சங்கவை மண்ச்சருக்கம், ௨௧௯ 

ஆ பொன் 1 தராதர தந்ததும்பைம் $புல 

மொன்று பன்ன லுடை]|யரி தந்ததும் 

அன்று மாற்கினெய் பாறதி சூழ்ந்தது 

மென்னுங் கேட்டில மென்றனரே வரும், (EPH 

* விரியுமைம் புலம் விட்டி யருக்தவம் 

புரிதலான் மும்ம லக்தினை போக்கிமிய 

பரம னல்லருளைப் பரித்கா ஞகக 

தரிவமிென்ற றை தனா சற்கிலா, (௧௪௯. 

* கண்டு கேோமொழிக சின்னிய ராடவா் 

மொண்டு வந்து குடி.க்கனா மோ தத்கால் 

வண்டு கண்டிய மாலையெம மக்களைக் 

கொண்டு வந்தில மென் |) குழை தனர், (௧௫௦. 

* இப்பெருக்கனி நய்கிலென் செய்வமென் 

றப்பெரறாக் | கடங்கர்க் கொடை. ! இலின் 

முமபெருக் கடங்காமையின் மோதிகின் 

தெப்பெருக் குடையோரு நின் றேங்கினூா, (கடக 

ஈ நீண்ட காலகெய் நிற்குமென் ஹெண்ணி?ன 
ரீண்டி ரண்டை யிகழா௩துமொண் டே இனா 

வேண்டு மாறுசெய் வித்திடு மூகமேற் 

பூண்ட வுளளதர் பான்மொணடு போயினார், (#@e. 

* என்ர மிப்பெருக் கெய்திட வீரட்டன் 

geno தாளைக் தொழுதனர் சற்சிலர் 

குன்ற லில்,௧/ம் கொண்டவெம் மவ்வையின் 

மனறற் பாதம் வழுத்தினர் இற்சிலா, (Qn 

வேறு. 

4 இவ்வகைபெண்ணை யாற்றைக்கண்டமூ விழைவருள்ளள் 

செவ்வையின் ம௫இழ்ச்சிமிக்குச்செழுங்குக முனிவன்தேர்ந்த 
  எஸ் 

1 தாராதரம்-தராதரமெனக்குறுகியது. தாரசாதரம்-- மேகம், 

ஒ புலம்--வயல். || அ௮ரி--௮ரிசி, 4 இடங்கர்--குடம்,



உக இருகிகோவதூர்ட் புசாணம் 

வவ்வைசர்ப பதங்கள்போற்றி யருகதவத்தீர்-தைவிக 
சனவ்வமி மிருமணத்தை யியற்றுதற் கருண்மினென்ருர். 

%& என்றலு மவ்வாறே செய்திடுமென வியமபவேகதர் 
மன் றலங குழலினாரை மணத்தினுக கணிசெய்விக்க 

மின்றஉயக குறுமாமேனி மெல்லியர் தமமையேவ 

வன்றவ் ரங்கணன்னா ரம௫னுக்கழகு செயவரா. (௧௫௫) 

* கானமென் புனலாலாட்டி நறமபுகை கூஈதற்கூக டி 

யினமி mui Iso யியையெழி லணிகள் பூட்டித 

சேனவிர் மாலைபூட்டிச் செழுமணிக் கோவைக் 1 தாட்டி. 

யானது தரித.துககாட்டி, யணிநிலை காடடினார்கள. (௧௫௬) 

& காமனுங் காமுற்றெய்து, மிரஇயுல் காம்த்பெற்ற 

விமன்மா£ பகத்துமேவும வி௩தையு காணாகின்ற ௨ 

வாமமே கலையினார் கண்மணச்சணி செயதுகோகஇ 

$ காம மேகொள வரானாலவ சொழினவிறழ் பாறறோ, , () 

% கான்முடி. யரசன்றன்னை ஈவிலுமஞசனஞு செய்வித்து 

மன்மையா லல௫ுகரித்து வேஈதாற குமசரியாரும் 

பான்மையாற கொணடுவஈது $ பரிணயச் சாலைவைத்தார் 

சான்மையாற குமானென் றஙகேவருநுவல மன்னோ. () 

% புவிகைக்காவெழிலைபபூண்டபொன்னனா ரிருவா தம்மைச் 

சிவிகைக்கோ ரணியாவேந்றிச் திகழ்ஈதபல் வியங்களார்ப்பச 
கவிகைக்£ முலகஙகாக்குங GI SOM LI GST OU SST 

செவிகைக்காபபுகம்கொளவள்ளியானையிற்செயமாதோ, 

வேறு. 

£ வேண்டு மன்னவர் வேண்டு முழைசெய 
வாண்டகைக் கன்னியாரோ டமாஈதனன் 

  

6 தொரய்யில்--௪ரர் இனால் உடலவினிடும் கோலம். 1 தாட்டி லை, 

*சாமம் அதிசயம். $ பரிணயச்சாலை-கவியாணமண்டசம்,



தெய்விக ராஜ அக்கவை சக்கை ணச் சருக்கம், ௨௪௫ 

பரீண்டிய௰ன் கூட பொன்னிப் பார்த்திப 
ஞுண்டவள் சொஜழ்படி. மணமாற்கினார். (௧௬௦) 

* அங்கண் முக்குல மூவரு மங்கவை 
சங்கவைக்கு மணமிடச௪ சார்ஈ£ தைப 
புககமுறறுப புலவருபயப புவி 

தீங்குமமமை யறிஈதிவை சாறறுவாள, (௧௬௧) 

& பண்டை நா ௮ணர்பாவலர் போறறிடக 
கொண்பரி .இககட் குடையென வேயெடுத 

தெண்டகு 'மணபபநத ரியல்பன௩ 

துண்ட கோககப பழகதரச௪ சொலலினாள. (௧௬௨) 

கலிந்துறை. 

௪௪, திற்கட் குடையுடை* சேரனுஞ சோழனும பாணடியனலு 
மங்கைக் கறுடெ வா.துநின்ரார் மணப்பசதலிலே 

சங்கொச்ச வெணகுரூத தீன்றுபச் சோலை சலசலத்.து 

கொங்குக சணமுறறியட.ச்சணகறுத்து அனிசவர்து 

பங்குக்கு மூன்று பழநஈகரவவேணடும பனந்துணடமே, 

6 சொற்ற காலையி லப்பனைச் தண்டமுஞ 

சறறுஈகாமத மினறிச் தழைச் தொன்பா 

316 Do பலமங்க BY BD FB BMD 

சற்றமும் மனாகண்டு களிக்கவே, (௧௬௩) 

* ன்று காழியா கோனோ பதிகத்தா 

லொனஅ ழமாண்பனை பெணபனை யாயுற 

நிஷறமேன மையினுஈ தணட நீளகனி 

யின்றோர் பாத்தகக கேறறமன்ரோ வெனரூ£, (௧௬௪) 

%ஃ பொற்பின் Waa ai ₹ஈதப புவிதனின் 

வெற்பின் மன்னை யெககாளும் வியக்கவிக 

கற்பு மிக்கவள் காட்டு காட்சிக 

ளற்புதம் மற்புகமென வார்த்தனர். (௧௬௫)



௨௨௧௭ திருக்கோவலூர்ப் புராணிஎ். 

உ பிருகுவாதி முனிவரும் பெட்புறு 

செருவில் வல்லமூ வேகதருஈ தேவரு 

மருகு கின்ற வனைவரு மவ்வையை 

யுருகு முளளத் தடன்புகழ்ஈ தாரோ, (௧௬௬) 

வேறு. 

ககரிமெஙகு மணமுார சறைஈஇடவு நடனமாகா ஈனியாட 

வுஞ, கரி ஏங? மதினடுவிளககஞு மணிதஇாழுமண்டப வின் 

னீடவுங், ககனமெங்கும வெதிபடுபவைஈது பனி.வி.யங் 

களமிர்கூடவு, மகுடமைகதர்கடர மறைசொ 22 கணருமரு 

வி வேணபுவன காடவும, (௧௬௭) 

வன pl 6on,G யருமிளய மைநத [(சரந மாரசிந்து வென 

மதறுகவு, மினமோ டண்டர்கண ouput gin பினிடையி 

னிதணஙகி ஷஜொடுசெலியவுக, கனகமெஙகு மழையபொழிய 

நன்றதுயா Pout jl வினினமலியவு, மினியதென்று 

சொலவரிய தன் ுரசனினிது வ௩தகட.மணமயேஈ, (௧௬௮) 

கசியமகாளசன/ னதியவோரை யதுகணுகு போதுகுக 

மனிமுத, னெரிகொண் மாதவர்களருடன் விவாகமறை 

கெறியின்மா கரு தபுரியவ, மதியின மேயவிழி யரிவை 

மாரைஈகனிமனிக ரேறனையமதனவே, ளிவின்ஞாயமெனு 

மணியீரா௮ு தொடையரசன் மாலைமுறை யணிசெயதான், 

வேறு, 

அங்கலவ சங்கவை தமமையங க௩கணராட மூழங்கவே 
சியகள மனனு வ௩ அுநீர செமபொனிஜொடு வற்ஙகவே 

மங்களமர?$வியமெஙகணும வண்டொனி யோதைகறங்கவே 

செங்கமலமபுரையங்கையைத்தெயவிகனன்றுபிடி த்சனஷ் 

பிடி.தீதிரு மாதர்களோட னஸல்பெட்புறவே வலமவகதிட 
வடுத்சவிர் கம்புடைமாதாதம் மாகவமேதென வாழ்த்்இனொ 
  

இயம் வாத்தியம்,



தெய்விக ராஜ் அங்கவை சங்கவை புணச்சருக்கம், ௨௧௪ 

தட்ப்புய மன்னு] மாமறை தருவிதி யின்படி. சார்மண 

மூடி.த்திடு வேல்யின் முனிவர்கள் சயசயவென்றுமுழங்னொர் 

% ௮ண்ணலு மங்கவை சங்கவை தம்மொடு மவ்வைசெல் 
வடிகளை, ஈண்ணி வணங்கலு மன்னவ ணனிம௰ழ் வெய்து 

ஈராதிப, வண்ணிய மாதொடு வாழ்கவென் ஐருள்செயுமாறு 

ஈ.லாயனென், மெண்ணி யெடுத்தொரு பாவினாஜே வரு 

மேத்திட் வாழ்த்தினாள், (௧௪௨) 

வேண்பா, 

௧௨... ஆயன் ப்தியில ரன்பஇவர் துற்றளக 

மாயனூ£ துங்கருவி யானாலுக்--நாயமணிச் 

குன்றுபோல் வீறு குவிழமுலையார் தம்முடனி 

யின்றபோ லென்று மிரு, 

% அங்கணிருந்திடு குகபிரு காககன்மாசவ ரனைவரு 
மிங்கெவலுக் கொருகுறையூள சுதர்களென சொலியெய்துற 

வங்ஐக யெடுக்கன ராசருமக மகழூவெய்தின ரண்ணலு 

மங்கைய ரோ டுவயங்கினான் மலர்மழை வானவர் பெய்கனர். 

வறு. 

ஃ அதற் பினங்கரசனு மடைஈதுளார்க் கெலாம் 

விதச்சுவை யமுதங்க சடட்டி. மேற்கலை 

யிசச்துட னளித்து ஈல்லின்ப மெய்துபொன் 
முதச்தொடு கொடுத துயர் முகமன் கூறினான், (௧௪௭௪) 

% பன்னிய காலையிற பாராத தாங்கிடு 

ர்சென்னிமே மூ.சலஞூ வேந்தர் தோரடதருண் 

மண்ணிய குகமுனி வயங்கு தாள்களை 

ன்னரு மன்பினோடு வந்து தாழ்ந்தனர். (௧௪௪௫) 

: தாழ்ந்து நின்றேவிடை தருக வென்றலும் 

வாழ்ந்திடு வேர்சர் காள்வம்மி னீண்டி ரட் 

* சென்னி சோழன், 
10



௨௧௮ திறருக்கோவலூரப் புராணம், 

போழ்ந்இடு விரட்டன் பொருவிலா வடி. 
யாழாதஇிடு மன்பினா லரிச்சிப்பீ ரொன்றான், (௧௭௬. 

சாமமார் களத்த விரட்டீற் மூழ்க துபின் 

பேமவேற் சேரலன் வழுதி யோதரு 

கோமகன் செம்பிய னிவர் குணச்இற்றட 

காமமா ரிலங்கங்க ணாட்டினா ரரோ. (௧௪௪, 

வரு மூ£விலிங்கங் கணாட் ஒயத் 

தேவர்க டேவனைச சிகதை யன்பினா ம் 

கோவலி ௨ருச்சனை குலவி யாற்றினார் 

தாவருஞ சிவாகம விதியின் சார்பினால், (aor 2) 

தம்பெய ருறவிறை தன்னைப் பூசனை 

செம்பியன் முதலமூ வரசாசெய்து முன் 

னம்பிகை பாகனல் லருளபெற் மன்பொடு 

மிம்பரிற றக்கம இடங்கண் மேவிஷா (௧௭௯) 

அன்னவா பூசிக்க விலிஙகஈ கன்னையாண் 

பன்னிகல் லரிச்சனை யஞற்ற வேண்டுமா 

err eh seh RasG Qu gen unhSey 

ரின்ன நீர்கோ வலக்தீச னாணையால், (௧௮0) 

% ஏழுமா புரிமுத லேயவவ் வவர் 

தாழுரு விறையருள் கொண்டு சார்ந்தபின் 

பாழுழு மதியுடைப பாரிசா லனும 

விமுரு வவ்வை யினடி. விருமபியே, (௧௮௧) 
் 

வேறு, 

ஈ அடியனேம் கன்னேமுன்ன ரறஹை5தவாபோல வென்பூங் 
கொடி களைச் தைவிகற்குக் குவலயம் வியப்பவிஈதாய் 
தெடியதுன் பகனால்வாடி. நிலைகளர்வேற் இன்னென்மெம் 

படியினை' யடையும் வண்ண முளததும் பாலிப்பாயால், ()



தெய்விகராஜனி அங்கவை ச௪ககவை ம சசருககம, ௧௯: 

உ எனப் 1பரிசழலலி வெம்பி யிசைத்தவை கேட்டவம்மை 
மனத்தினற் கருணைகூர்ந்து உரசிங்கமன்னை Cora i 
வினைத்தொழி லுடனேயீழ தேயத்தின் மேவியின் னோ... 
oes gars தரயெற்றுஞ் செறுகனைச் சாடி.ப்பின்னர். () 

ஓஒ ட) 

- பாரியை யரசனாகீடுப் பகாமுடி சூட்டிவைத்துச் 
சிரியலீ ரொன்பானாச் சிறந்திடு நிலங்கடமமு — ப 
2ளர்பெற வுனக்குவாய்க்ச வல்லன வெற்றியெயதி ௪. 
SarQup arnrips) Cine Bin ata cam கழை சவென்ருள், 

ஹே ah 

6 ங்களத் தரசே யஞ்சனிீ நரசிங்கனோடுஞ் 
சங்கையிலாது சார்வாயேன் அுரைசாம்றி நாக 
கங்கணமணிர்ச கோவற்கண் ணுூதலடியைப் போற்றி 
யங்கணன் 'னட்டைகோகூ யருரஞருக்கொண்டு வக்காள்.() 

உ பொன்மாரி யென்றெடுத்துப் புகழ் து வெண்பாப்புகன் று 
வின்மாரூ சொரியுங் கொண்டன் மேனிவேக்காதியோர்க 
ளென்மா றென்மாழென்றேத்த வினியசொல்லுரைத்றுச் சென்றாள் 
சொன்மீரி சொரிவோ சோந்த நாளினும் துதிச்கமாதோ, () 

வேண்பா. 

௧௩... பொன்மாரி பெய்யுமூர் பூம்பருச்தி யாடையா 

மச்சாள் வயலரிசி யாகுமூ---ரொச்காளுச் 

தேங்கு புக ழேபடைச்ச சேதிமா சாடதளி 
லோங்குச் இருச்கோவ லூர். 

& பாரெலாம் பணியவவ்வை பாரிசரலன் மகார்க்கள் 
கெொரெலாந்திகழமன்ற லியற்றிய சொல்லினாமொன் 
னாோலாம் பணியக்கோவ னரசிங்க வாசமாட்டுச் 
சசொலாங் கொண்டீரொன்பான் செழுநிலம்புரத்தல் சொல்வாம் 

௫ 
-தேய்விகராஜன் அங்கவை சங்கவை திநமணச்சநரக்கம் . 

மூற்றிற்று. 

ஆட செய்யுள்-௬௧௨௦0.௮ 

அவ்வையாரருளிச்செய்த-இருவருட்பா, ௪௯. 

| ஆ. செய்யுள்-௬௪௯௩, 
  ௨... 
1 பாரிசாலன்--பரிசாலன்-என சக்கு நி௫ற்று,



உ 

சிவமயம், 

தெய்வீகராஜன் அரசாட்சிச்சருக்கம். 
அவவை? இட்டு; திம இற்ற ஜு டு வளள வாயை 

% சிவனருட்டி யானஞ்செய்து இருத்தகு கோவறன்னி 
ல்வமிலா தயிர்கடம்மை யறகெறியாற் புராதுக் 
குவிமுலைகாங் இராஐய்களை கராக்கூடி. யின்புறி 

அவமையிலாச் கெய்விக னரசுரின் னாளுஞற்றி, கே) 

%& அம்மைழுன் கூறிப்போன வுரையஃதகத் அறுத்த 

மும்மையு முணர்ஈகஞான முனிவிடை கொண்டுமாருச் 
செம்மையா சிவபுரத்கெம் மிறைதாளைச ,சிந்தித்தேகதி 
பிம்மணவ் விணில்வசிபபேோ ரேவழறுங்களி தளும்ப. (2) 

ஃ கோவலூாப பெருமானான்குகுரைகடலெழுக்ததேன்னச் 

சாவுமா வாதிகான்கு தளங்களுங் குழுமியார்ப்ப , 

மவாவிலா சமை-ததோமே ஸனான்முடி யொளிகள்வீச 
பூவிலான் போலச்கொண்டான் புரச்சரன் பசைமுன்வென்றான். 

%ஃ பாரிதனரியைக் கொல்வானவ னொடும்படைக எளீண் 

ட சோரியையருந்தி யொன்னாருயிரினைஜ் தொலைக்கும் 
ு வாணன், மாரிபோலாசுகம் பெய்யுயாதனு வாங்கி மன்னு, 

வாரியைக்கடஈது செய்யாண் மருவுசிங்கள சேசச்தை,(௪) 
’ 

* உற்றகான் மூடியோன்முன் போற்சமய சாதிரனை 

யாத்ரூய்ப், பற்றலர் பணியும்விர சேனன்பா வீபோய்ட் 

மாரிக், குற்றவிரககரை நீயும்விடுவையே லய்வாயன் றேற். 

சுற்றுகின்றானை யோடுமுடிவையாலெனச் சொல்வாயால், 

* அுமைச்சனுங் கடி. சென்றங் கவனிட மீது செப்மீ 

யுமைப்பெனுவான் சீர்வெற்றியாவையுமுரைப்பக்கேட்டோ 

ப ஹணலால்கள்டி 

6 வாணல் வா. "நல்,



தெய்வி.சராஜன் அ௮ரசாட்டுச்ஈருக்கம், 2.0.8 

ணிமைப்பொழு அள்ளே யானல் கெதியவ் விறைவ னோடு 
முமைச்சம ஸார்க்குச் செல்வா னலுய்ப்பனென் ௮ரைச்தி 

யென்றான். (௬) 

* ௮ண்ணன் மாட்டதை யமைச்௪௫னடைறங் துளைச்திடச் 

சனந்தே, யெண்ணறுஈ தானையோடங் கமர்க்கள மெய்தி 

பத்நன், பண்ணுறுத் இரமொாவைய மிவர்ககனன் Ligtseueir 

கேட்டுச், கண்ணனற பொறிகள்சிகெதக் களத்தினாம் குழு 

வோலெழான். (௪) 

& ஆர்ச்திருபடையும வெம்போ ரார்த்டெ வீரசேனன் 

கூர்த்தசேனைகள் பின்னிட்டே. லோ இடக்கண் கோபம் 

போர்த்திடக் கொடும்போர் செய்துபுகம் ஈரசிங்கன்சேனை 

போத்துடக் கண்றுழ்தங் கெதிர்ச்தனன் கணைகள் பெ 

ய்தான்டி (௮) 

% அக்கணை களைமறுத்தே ஏிங்களமாண்ட கோவுங் 

ஸ்கக்கணை யனந்தமேவிக் கோரொனவார தான் வேந்தன் 

திககெலா ஈடிங்கச ரிச் யவன்கொடுப கோனூறி ட 

யுக்ரெ வீரசேனனுப பலஙகெடுத்தா னன் ற. (4௨ 

& கெடுத்தலும் விரசேனன் கேடிலா வேவாலன்னான் 

பிடித்திடுஈ தறுவைச்துண்ட மாக்கலும் பெயர்க் துவாளை 

யெடுத்தனன் கோபமிக்கங் கெய்திமற்றதவனை கோக்கி 

முடி.த்தலைதுணிப்பேனென்னாவவனுமவ்வகைமொழிஈதே, 

உமாசிலா வ௫ிகொண் டேற்முனிருவரு மாறிமாறி 

வி௫ினார் சாக்தாங்கற்க விசித்திரம் பயிற்கிவீரம் [செய்தார் 

பே௫ஞனர் நகைத்தா ரார்த்தார் களர்வில்வாட் பெறாம்பேோ 

கூடினார் மாகர்கண்கள் குவலய ஈடுங்கற்ருமால், (கக்) 

ச் ஒருவருக்*கொருவராக வாளமருடம்றுங் காலைக் 

கருவருச் தம்பெருத காளைதன் கரத்துவாளா 

லஓுருவருக் கொண்டகோவ அரசெம்மானகுளா லொன்ளூர் 
வெருவரும் படியன்னானை பிருஅண்டாய் வெட்டினாளுல்



௨௨௨ திருக்கொவதூாப் புராணழ், 

உ யபமுதுபட் டிருகூறுக விரசேனனுமப பாரின் 

விமுதல்கண் *டீரைங்கிரிவன் சுதன் ஏ[விவின் வியக்தாரார் 

மூழுதறிபுலவ ராதியேவரு முடிந்தோர் தாதுக் [த்தார் 

Spe கணம்புித்துக் தேக்குடன் களிக்சமாதோ, (௧௩) 

% அன்னது தெரிந்தபாரி சாலனுமக மூழ்ந்தே 

தன்னீகரில்லா வவ்வைதாண் மலர்கமைச இந்தஇித்த 

நன்னல மிதுவேயென்னா மாரடிங்கனைக் தமீஇத்தன் 
ஜொன்னகரடைச்கான்சணடோர்துசைந்தெதிர்தொழுதுசொல்லார் 

ஈ ஆயெனப //ரஈதுடங்கை யழிச்சரளைய பண்டு 

தியினைப் பொருவும வீரசேனன்பா லெமைவிடுத்தே 

போபினை யவனானாஙகள் பூன்கணை கனியடைஈதேம் 

நீயிவண் வருதலானன் னிதஇிபெற்ஷா போன்முமன் றே, () 

* என்து புகலக்கேட்ட Cassa முவந்து விர் 

மனததய ரினிக்கடஈது மயிலவ அருளான் மாண்ட 

தன த்தினையவன்பாலன்பைத்தகுஇயிறபெறறுநுங்க | கான். 

ளினத்தொடு மின்பைச் சாலவேய்ந்துவாழ கென்மிசைத் 

* கேட்டமு னமைச்சராத யாவருங்கெழுமி யன்னன் 

னாக்டினை யலஙகரித்து ஈரசங்க பூபஜனோேடு 

கோடடமில் பாரிதனனை யரண்மனை கொண்டுபுக்குத் 

சோட்டணி மாலைவேய்ந்து சுடர்முடி சூட்டியார்த்தார் () 

* ஆர்த்திடு காலைசன்னி ல சணர்£சி சொற்முர் [தார் 

கூர்த்த வன்பொடு மேல்வாழும் புலவர்கொய் தகர்கடூர்த 

இர்த்தன தருளையுன்னிச் செந்தமிழ் மாலைபாடிப் 

பார்த்தனர் புளகபபோர்வை WW OV BI புலவரொல்லாம, 
« 

ஈ ஈண்டுறு விரசேன விருளினை வாளாற்போழ்க்து 

மாண்ட?ர்ப் பாரியென்னும் பொருடனை வண்மையோடு 
  

1 ஈரைங்கரீவன்--இராவணன்.. 
ஏ வீவின்--விவின்-எனச்சகுறி௫ற்று, வீவு-இறப்பு,



தெய்வீகநாஜ்ன ௮ரசாடசு௪௪ருககம, 2.2. i. 

காண்டகசக் கரீட்டும் பச்சைக் $கந்துக முற்றசூரப் 

பூண்ட்கு மாரீபோயுன்றன் பெருமையார் புகலற்பாலார்,() 

* இர்சவா ஜெ௫ருமேத்த as yer Tr Owe 

சந்தமே முதலவாய தருக்களம் ப.ரததைமன்னுங் 

கந்சவே ளுறையுஞ சோதிட்காம மாங்கிரியை யண்ணிச் 

சிந்சை யன்புடன் மாணிக்க கங்கையிறறிகழமூழ்சி, (2.0) 

a br ep EO Rent யென்றுமாண்ட குமரவேள் கோயிலெய்இக் 

செழுஙகமலச் தின்மேயான் கிரத்தினின் வைத்தபாத 

மழுஈதுறு மனத்தனாகச சுநிதியடைந்தக கன்பாற் [ற்று, 

ரொழுஈதொறுங கண்ணீர்வாரத் தோத்திரித் சருளைப்பெ 

* மிக்கவர் புகழும்வேறலீக விமலனல் விடையுங்கொண்டு 

செக்கரஞ் சடையுமஙகை இகழு௮ு புரமுஙகொண்ட 

மூககணு னடியார்க்கெல்லா முத்தியையளித்து வாழு 

தகதிண ஃயிலாயத்தை௪ சராககனன் ச௲ணமுளளி,. (௨௨) 

* சார்ஈதுகன மூததியியுக தகவுறு தீர்ச்கமூமழகச [யதி 

சோகது மாதவாகள் வாழுகு சிலமபினை வலஙகொண்டெ 

பார்த்திடுங் கங்கைதககு மவிர்சடைப் புனிதன்றன்னை. 

கூர்ஈத வன்புடன் பணி௦து குலவுதோததிரயகள கூறி, () 

* கஙகண மாககாக மணிஈதவன காமறகாய்நத 

செருகண்ற மிருமால சாத்துமவிழி மலரேத்றுன் சேர்த் 

திங்கணன் குதவேசாபக தஇாசதவன் இரிகோணே௪ 

வங்கண னருளைபபெறறு௪ சதிலபக லாணடுவைகி, (ee) 

உ மால்விடையாகககொண்டான் விடைகொண்டு வளர் 

௩ானிங்கி, வால்வளை திகழுமோத முறறமா தோட்ட்மெய் 
இ, மே நு தன்மை செயபா லாவிமின் மூழ்கி மேசை 

சா௮மன்போடு கேதீச்சரம் வலம்வ%த சார்நது, (௨௫) 
  

ஓ கந்துகம் குனா. 1 மேதை -௮திஷ



௨௨௪ இருக்கோவலூர்ப் புராணழ், 

ஈ* சக்நிதியடைந்து முக்சகட்டாதைதன் னடியைக்தாழ்க்து 

மன்னு மன்பாலிீச வரதவென் ஜெடுத்துகாழ்த்தி 

யுன்னுதற் கரியபேரா னந்தமுற் அுயர்கேதிச்சு 

ரன்னருள் பெற்றங்கள் பாலரிதினினீங்கிச் சென்று, (௨௬) 

ஃ கண்டியிற் பாரிசால னெடுமனை கடி தடைந்தங் 

கொண்டொடி மார்கண்முன் வந்துபசரித்திட வுயாக்ச 

வண்டமிம் வாணர்வாழ்த்த வதிர்கனன் சிலகாட்டின்ன 

சண்டருஈ தொழுகல்லவ்வை யருளுரையுன்னி யண்ணல், 

* சிங்களத் தரசன்றன்பாற் றெரிவித்து விடையுங் கொ 

ண்டே,ஃயெங்கணுக கருவியார்ப்ப Cars Bion yp மார்களேத் 

தப், பங்கமில குணச்சான் மிகீவமைசசரும் படையுஞ் 

சூழச, சங்கரன் முளைச்சிஈதிச் கெழுகனன் படைதரித 

தான். (௨௮) 
வேறு. 

* செழித்த செகமிழசோ நாடடையுமீண்டு சிங்களகா 

ட்டையு மொழியக், கொழிசஇிடுஞ செல்வக்கடாரமே மு 

லாங் குலவுமீமாட்டு சாடவம்றின், வழுகைவில் வலியோ 

டீரிருபடையு மருவுறவ வணவண்மருவி, பிழுக்கலில் வெ 
ற்றி கொளுமவகை யெம்மாலியம புதற்பாலலவமமா, () 

* உளாகச்ச விரெட்டு காடளெவேக்த சொப்பிலா ௧79 

weer CUTS, சிரைத்த தானைகளோ Oru Boor Door gp 

முன்னெதிர் லாரவணஙனெ ரிதையக, கசைசுதனர் சிலர் 

வெஈகாட்டினா சிலாகோ கலந்தபோர பலவிதமுடத்தி, 

தனாத்தலத் இறாதார் சிலரன்றி வெற்றிதரிசது நின்றவ 

ரிலைச்சாற் த. (௩௫ 

* நாரசிங்கன் நனாமமீரொன்பா னாட்டினு காட்டியெய் 

துஅதல், கரமார் கோவற்பதியுளோ ர௬ுணர்ம்து கெழுமிவர் 

தெதிர்கொசாக் இளர்ந்த, இரமார் புயத்தை விகனுமங்கட்



தெய்விகசாஜன் அ௮ரசாட்சிச்சர௫்க்கம், ௨௨௫ 

சேர்ந்து விரட்டனருள் ரதத, தாரமார் சடையற்தி யா 

னஞ்செய் குகன்ீறனடியை வந்தித்தர ணடைநக்தான். (௧) 

* தண்மதி கண்டசந்இர காக்சக்கல்லெனச் கணிவிலன் 

பூதி, யுண்மதி கெடழ்ஈது பற்பலமாத ருபசரித்திட மனை 

புகுந்கா, னெண்மதி லுடையகோவன் மாககர விறைவருள் 

கொண்டுவிண்டி.க்கு, மண்மதி புகம்சேரீரிருமுடி சேர்மலர் 

மகனெனவரு மன்னன். (௩௨௮) 

* வழுதிசன்மகளே யாதியாயுள்௬ வனிதையா்பன் ஸனிரு 

வரையும், பழுதிலா வின்பமுறக்க?இ யூடிப்பகர்புனன் 

முதல்விளையாடி, வழுவிலாவுடலுமுயிரும போன்மருவி 

மன்னவர் வணங்குற்ப்புலியு, விஜிவுஃட யிருநாற்குற்றமு 
நீக்கிக்கேடன்டுமை யரசுசெய்திருக்கான். (௩௩) 

‘ 215108 5B aw ain புவிக்கரசாக, வணிழமுடி தரிக்க 

வண்ணவுக்குத், தகவுடனமச்சர் கருதியேகுமரன் Mew ar ey 

ஞூன்று மெய்ச்சவஞ்செய, குகமுனிபாலே யுரைத்திட 

வவனுங் குவலயதக்தினி னுரைமன்னர்க, கிகமதிலின்ப மெட் 

துறநிருப மெழுதுகவென வெழுதினசால். 

% அ௮ங்கஈற்கலிஙகங கெளசிகஞசீன மருணங்காம்மோ களு 

சாவகமக், கொக்கணஞு சிர்துசோனக௩ துளஞுவந்திரவிடம் 

கோசீலைமகதம், வங்கஞசிங்கீள மெய் மராடமபப்பரமா மரு 

வுமூவா௮ு_ஈரட்டவருஞ, சங்களைபண்ணைப் பெண்ணையா 

டுடையான் சார்கிருபச் தலைக்கொண்டார், (௩௫ 

ஃ அவரவர்க்கமைஈத விஹைகொடு தானையண்ணுத வார் 
போலார்த்தே, * யிவருமெய்க் கோவலகம௫ழ் வுடனே யெ 

துதற் கெழுந்தனரிப்பால், தவறறுகுக மாமூனிவிடைட 

படியே சமயதகர்திரன்முத லமைச்சர், நிவரவக்களை யியை 

தனுலயத்தை யலங்கரித்திட கியமித்தார். (௩௭,



ட்உ௬ இருக்கோவலூர்ப் புராணம், 

வேறு. 

வச்சிரத் தாண்களுட்டி மணியிற்போஇகைகள் சேர்த்துப் 

பச்சையுச் தரங்கள்பாவிப டானிலாவரச னத்தா 
லச்சமில் பலகைமீது பரப்பியாடகத்தின் மேய்ந்து 

விச்சைசோ சிறபர। ன்மின்விளங்குமண்டபமுஞ் செய்தார். 

௮ருமணி மண்டபஞ்செய் ததனிடை விவிதமான 

இருமணி குயிற்றிப்பேழ்வாய௫ சிங்ககறறவி சமைக்து 

விரியுஈற் கங்கையாதி வியன்றுறைப் புனலழைத்தம் ' 

குரிமையாற் கோவலூனீ யும்பரும் வியக்கச்செய்தார், (0 

தெற்கிகண் முதலாயெங்குஞ் செழும்பனி நீர்கள் சிஈஇ 

அவறறிசெய்ப தாகைநீட்பபத் தோசணம் விளங்கக்செய்அு 

நற்றிரு வரம்பைகாட்டி ஈகரெங்கு மலங்கரிக்கார் உ 

கொழற்றவற் காக்கங்கண்ட கோவன்மா நகரத்தோரே,.(௨௯' 

* சிரொன்பான் வ.டிவிறந்க செழுஞ்சுட சருரூலாய 

வாசொன்பான் கண்டமேலாயுயர் திருக்கோவ லூரி 

னீசொன்பான் பதியோராதி யேவருமிழையோ டெய்தி 

ஊொன்பான் மணிமிக் கோேதலிணையடி. யிறைஞ்சினாரால். 

* இல்ம்கொண்் டங்கவரவர்க்கு முகமனுஞ் செப்பியண்ண 

னிமைகொண்ட வருள்விரட்ட நிமலன்றாள் புகழ்க் துகின்று 
ணுறைகொண்ட பிருகுவாதி முனிவரருக௩ தெண்ணில்லாத 

அுறழைகொண்ட புனிதநீராற் ஜோன்றலுக் STL GUT, 

முனிக்குழாம் விதியினாட்டி மூனையனுக் காடகத்தாற் 

புனைத்திரு வாடைசாத்திப் பொன்மணி யங்கதத்தோ 
டனைத்துள வணிகள்பூட்டி, யலர்மழைபொழிந்து வாழ்த்தீ 
யினிச்சகான் முடிகொண் |மோலிக்கெழிற் தாபதீபமீய்க்தே 

  

|| மோலி இரீடம்,



தெய்விசராஜன் அரசா ட்சிச்சருக்கம், உட்ச 

மங்கள வியங்களரர்ப்ப மாதர்பல்லாண்டு கூற 

வெங்கணு மழையோரீடட மினிதுடனா? சொல்லச் 

சிங்கள முதன்மூவாறு சர்நகாட்டைப் புரப்பாயென்று 

சங்கரனடியையடிபுளளிழுனிவர்க டரித்தார் மோலி, (௪௩. 

மணிவளைத் தடஞ்சூழ் கோவன்மா ககரதனிலுள்ள 

கணிகையர் கவிஞர்வேதர் காளைமால்வேகஈதர் யார்கீகு 

மணிதுகின் முடிகளாய வணியமாடகமு ஈலகி 
e 

மணிழு£ரிுபமப வேகதன் மடஙகலாதன,க இருகதான். () 

தைவிகன் றனக்குமிகக தவக்குகனாஇ யோர்க 

ஸிவ்வண மெளலிசூட்ட வரிபணையவ னிருநத 
ச் ° « D 5 * 4 

வவ்வணங கண்டிடார்யாரு மகமகிழா அடல் கமபித்து 

மைவ்வண்க்கள வீரடடனருள“வியந்திவை வகுபபரா, () 

வறு. 

4 வன்னிதனிம் பிறக் ரலினுல வலலருரரர் செகுக்கலிஞற் 
‘ ௩ . ர 9) O ‘ ர் 4 பன்ணியர்பயா, ணிருவாகளா புடைமையினாம் பண்ணவர்த 

மின்னலினை ந்க்குகலா லினியமான் மகள.றலான் 

மன்னுகஙகை கொடுவரலால் வரைபிளநசா ணிவனென்பார். 

எழிற்சாம வடிவுத்கா. லிகலாரக்காம் கோறலினால்,சி; விழுப் 

பெயசா லரனடியின மேன்மே லன்பேறலினா, லீ 

சுதை கொளளுதலா லிரட்சிக்கு மியல்புடைத்சா, லொழுக் 

கமலீர்தி இருவுறலா லிவன்பருடோத்தம னென்பார். (௪௭௪) 

* பொருகஅபூ சான்முகமுகான் முடியின் பொழ்புறலாம் 

ஜிருஈதுமதை |॥வாணியஙகஞ செறிதலாற் $றிருக்கோவ 

மிருந்திடலாற் சிவர்களை வினைவழியி னியற்.று,தலா 

லருக்தொழிலை முற்றுதலா லயனிவனேபா மென்பார், ௪௮ 

  

1 விமுப்பெயர்--ஈ சிங்கன். | வாணியங்கம்.-சொல்துறுப்பு, 

; இருக்சோவல்-- இருக்கு, (வர்கள்) கு த்தத்திற்கு. ஒதல்-வருச்தல்;



டக ய இருக்கோவலூர்ப் புசாணம், 

* { கோவலத்தை யுடைமையினா் கோவலத்தை யுல்ட 

மையினான், மாவலத்தை யுடைமையினான் மாவலத்தை 

யுடைமையினாற், ருவலத்தைக் கெடுச்தலினாம் றனிப்பரசத் 
தை யடுத்தலினாற், சேவலத்த னிலைபெறலாற் ஹேவர்கோ 

னிவனென்பார், (௪௯) 

* பால்வெண்ணை யளைதலினாம் பலபெண்ணை யளைதலினாற் 

கோல்வலிக்கோச் துரச்தலினாற் கோக்குலத்தைப் புரக்க 

Ae, ஞால்வழிசொல் லேறுதலா னுவல்பழிக “ஹுலுத 

லாற், கால்வழிக எடுத்தலினாற் கண்ணனிவனா மென்பார், 

* சீரியலவ்வை யுரைக்குத் இருகாட்டை யொருவுதலால் 

வாரிகளைக் கடத்தலினான் மான்பின்னே ௩டத்தலினாற் 

பாரியுரைப் பட.மீட்பான் பகைகெடவே 'தடி.தலினாத் 

காரியலு8 தனுவுறலாற் காருக்கனிவ னென்பார்௨ (௫௧) 

ஈ அரியணை கான்முடியோனை யரசாரலாக் தொழுதேத்த 

யெரியணையா மகனாணு மெழிலுருவைப் பார்த்தபடிப் 

1 கோவலத்தை-வச்டிராயுக வெற்றியையும்-கோவலச்ை-காம 

தேனு (வூக்கும்) வலபாகத்தினையும்-மாவலத்தை (வெள்ளை) யானை 

பீன்யியையும்-மாவலத்தை (திரிலோகாதிபச்திய) மேன்மைவவி 

யையும்-தணிச்சனியுடைமையானும்-சாவலச்தை (மலைகளின்) பர 
கத. ம முகடுத்தவினாலும்-தனிப்பாத்ைை5-ஓப்பிலாச தேவதாசிகளை 

அடச்சலினாலும்-சேவல் அ௮த்தன்-கோழிச்(கொடியையுடைய) குமர 

சக்கடவுளால் (சூரனைச்சயித் துச் கொடுக்கப்படும் தேவவுலக)-நிலை 
யைப் பெறுதவினாலு£்-தசேவேச்இரன், 

  
இவ polit Neneh tee creme 

  

கோவலத்தை-௮.ரசர்களுடைய வெற்றியை-கோவலச்சைகா 

மதேனு (வலம்வச்த) க்ஷேத்திரத்தை-மாஅலத்தைபெருமைபொ. 

ருர்ீதிய கலப்பையை-மாவலத்தை குதிரைவலமாம்வக்த நாட்டைத், 

தனித்தனியுடைமையானும்-தாவலத்தைப் பசைவர்கள் வல்லபத் 

தைச் செடுத்தலினாலும்-தனிப்பாக்ைச ஒப்பிலாத பரமசவத்தை 
யடுத்தலினாலும்-சேவலத்கன் குமாரக்கடவுள் (கைவேல்காட்டிய) 
இடழிவனைப் பெறுதலானும்-ைவிகனேஎஎன்பாரர்,



தெயனவ்கசாஜன் ௮சசாட்சிச்சருக்கம், வடக 

பிரியவுளத் gor tac பேசுமவர் சமைகோகூக் 

கரியவற் £ தைந்துபிறப் பளித்தமூனி கழனமால், (௫௨: 

ஆ ஏதிவனுங்களி னொருவனென வெண்ணிப்பல வா'மய்ச் 
சிதரனை முதலோரை யுவமானஞு செப்புகன்றீர் 
மாசொருபாகத் துடையான் மதியுடையா னதியுடையா 

னோதவரு மெய்யருளின் விஞ்சையென வுரையாதே,.(டு௩.) 

3 எனவுரைக்கு முனிதாளை யேவர்களும் பணிர்தேத்தி 

மனதுூப்பை யுள்ளடக்கி யெங்களிலோர் மனித்தனன் றி 

நினைவக௰்கென் னறிகுறிக ளெனவெளிதி லுனாத்துகின்றா 

சனையவைகேட் டகம்வெம்பி யெழுஈதுமுனி யறையுமால். 

* அண்டமெலா மோரிமைப்பிற் படைத்தளித்துச் துடை 

த்த்ருளா, மொண்டொடியை மூம்மையிற்பெற் மறாருவனுக் 

கங் கஸ்த்தலினாம், ரொண்டாபெருமா ஸனுரைக்குச் சூர் 

சடிந்தோன் வேல்காட்டு௩, தண்டலிலாக்குக முனிவன் 
antl வேள்விதனிழ் பிறந்து, (௫௫) 

ஃ ஈரெட்டு வயசுடனே யெழிற்பசிய முடிகுலவி 

யோரோட்டுத் இசைபணிய வொப்பிலுப பலங்கொண்டு 

காரெட்டும் பசும்பு/வி மிசைகொண்டு கவினெம்மான் 

விரட்ட னருள்பெயராை மேவுதலால் வியன்கங்கை..6ட௫: 

& இனமாடிச் சே௮பரற் குடன்புனலாட் டி.தீதில்வூ 

வனமாடி. யடியருளை மஇழ்க்தாடி வர்ததனா 

லினமா(ு மூவரசர் தமைனென்றக் கெழின்முடிகள் 

தனமார்கன் னியர்காடு சமைமூன்றாய்ப் பெறுதலினால்,டு௪ 

ஃ அமுதுண்டு நித்தியமே யண்டரா கண்ட்லஒளலுங் [கொண் 

கமைகொண்ட ,முனிவாருவ் கூக்துரைப்ப விறையுலா 

டமைதலினா லரசவனக் தண்ணலுண்ணீர் பொதிசோறு 
சமையருளிப் போர்காண மேற்குமுகள் சார். தலினால்,இ௮ 

% வஞ்சனை கோவதை யளித்த வல்.லூரகாரண்டர் 

அஞ்சமலர்த் சவிசுஹறைவான் மனைகோற்றுக் கைக்கொண்ட.



20.2. இருக்கோவதூர்ப் புராணம், 

காரோயக்த கரதல்£ ரெல்லிரும் யான்கழறும் 

பேய்ந்து கோடி 4 ரழுக்காறு பின்னிடலே, (ars) 

* இச்சகைர் மம்பெருமை யிர்தரனே யயனன்னா 
ன.த்தனிவர் கட்குளவோ வந்தகனை வாட்டுறுமிவ் 
வித்தகவி ரட்டேசன் வியனருளே யிவவுருவென் 

லுய்த்துணா்விர் வேராகு முரைமறமி னென்.நுரைத்தான்.() 

% பிருகுமுனி பிவையுமாக்கப் பெருமகிழ்ச்சி கூர்ந்துள 

நன், குருெராப் புகழ்ர்துரைத்தங் குயரர௪ மால்லோகும் 

பெருமகிழ்ச்சி யொடுபின்னர் தத் தகர் பெயர்ந்தனரா 

கருகுகண்டர் கழலடியைக் சைதொழுது தோத்திரித்தே.() 

கொலைகள்வு கட்காமங் குறுகாது மன்லுயிர்க 
டலைமைபெற் நல்லறிவு சராச்தினிது கோல்வழியே 
நில்மைபெற வுலகளித்து நிருபரெலாக் இறையிடவிம் 

மலர்தலைமா நிலம்டுரந்கான் வண்கோவ லிறையருளால். () 

(வறு. 

% இன்ன வாபதி னெண்புவிக கும்முடி 
தன்னைத் தைவிகள் பூண்டது சாற்றினம் 

பின்னர் மைந்தர் கண்மூவரைப் பெற்றது 

மிஷ்ன ஞரவர் வேட்டதும் விள்ளுவாம், (௪௫) 

ததய் வீகராஜ்ன் அரசாட்ச்சி சநக்கம், முற்றிற்று. 

  

ஆ. செய்யுள்: ௧௨0௮௮, 

ர அமுச்சாறு-பொருமை,



உ 

சிவமயம், 

தெய்வீகசாஜன் புத்திப்பேற்றுச்சருக்கம்: 
அவ்வளவு நமது அந்த இலி * ந னைவைவலை 

வேறு, 

எழிலரி வையர்கள் பன்னிருவ ரின்பட௩்தய்த 2 
தொழுகு கான்முதல மூவொண் டொடிக்குழெய் 

மீழ்விடை யாளனல் லருளின் வண்மையாற் 

புதி லாக்கரு வ.தச.த்திற் பற்றின. (s) 
* உருக்கொண் மூக்கன்னிய ர௬ுதரத.தூசசெவ் 

கருக்கொளல் செவிலியா லறிந்த காவலன் 

மருக்க மழிதழியள னருளைவர் இத்தே 

யிருக்குரை விதிக புஞ்சக மெய்தாமலே, (௨, 

*யுங்கமாரர் இடுபும்௪ வனம் புரிக தருப் 

பங்கமுரு தெழில் பருகச் €மக்௯ 

மங்கல மியற்மியும் வள்ள லாலய 

மெங்கணு கரடொழும் விழ வியற்றியும், (௩) 

%& மகம்பல புரிச் துந்தீ வறுமை யார்கலி 
புகுந்திடச் செய்தும் புண்ணியச் Bape 

இகம்பதி னெட்டினு மியலச் செய்தன 

உனிகங்கொள் பொன் மாரியேய் நிருபரோறரோ,(௪) 

வேறு. 

& இத்தகை யாகமுக் கொடிகளுக்கு மியல்கருப்பச் சடன் 

இடற்றி, ஏமுத்தகை யாகவிரு விதவறங்கண்முழையிற்செய் 

இறையடி முன்னி, மெய்த்தசீர்த் தைவிசன் ஸனிருக்திடுங் 

காற் சண்பகலாலை மெல்லியலும், பத்துமாதாந்தம் பங்குனி 

யவிட்டம் பானுவாரக தனிலம்மா. (டூ) 
  

ஏ] முத்தகை--சன்னால்-தன்பரிசனத்தால்-தன்குடு.சளால். 

ஏ நிகம் -பிசசாசம்,



௨௩௮ தஇருக்கோவ.லூர்ப் புராணம், 

* எர்பெறுஞ் சரியையாதி யோரபுகழக் தேவர்கண் மழ் 

வொடு இகழ, வேர்பெ௮ஞ் சுதனை யளிகத்தன்ளப் போதிரு 
விசும்புலகு மெய்ப்பிருகு, கூர்பெறுக் குலச்சை விளக்க 
வ௩தஇத்சகுல $செகராவெனக்கூறப், பேர்பெறுஞ்சு தற்கு 

மிகமசழ்வடைந்தான் பெருந்தகை பிறையருள் பேசு,(௬) 

க Ort Bor, வீனையசேரன் மாமகள் பத்மாவதி wrBursé 

இங்கட், புந்திரோகிணியிற்பூதி ருத்ராக்ஷம் புனைபவரிடசத் 
இனிம் பொருக்அ, ஈந்கலெள்ளாது கொளற்கொஞுகரியாய் 
ஞாலமுள்ளளவு காட்டுதம்கே, தர்தனளொரு மாமைந்த 

னைச் தரளீமொன் தினைத்கரு ௪ககளம்போல், (er) 

* கயற்கணி யிவளென் oF sragr Curpge சாஞ்சனமா 

லை யாடியினில், மயற்றவி ரத்தம் tT பிருகுவாசத்தின் மலை 

முதற் சின்னங்கள் வாய்ந்தோ, ருயிரக்கனாசெயிலு மெய்ப் 

பொருளெனக்கொண் டுயர்கதிபெறுதற்குக் கரியர், யியற் 

குணமுடைய வோர்குதனீன்றுளெழில் 1 வயமாவின் போ 

த்கத்தின், | (௮) 

* ஒவ்வொரு சுதனும் பிறக்தகாளகனி லுயிரத்திடு மனைபி 

தா சலவு, மெவ்வமிலாயுள் விருத்தியின் பொருட்டுக் குக 

முனி 6 'ந்கலைக்கொண்டு, செவ்விதா யோமகானம் பத்த 
ந்து சாதகன்மங்கள் செய்வித்து, ஈவ்விவாம் காவிரட்ட நா 

யகற்கு ஈவர்தருவிழா வயர்விச் தும், | (௯) 

% சூதகவுத் தாபனஞ்செய்வித்தப்பாற்றரோன் நன்ஞமூவருண் 

மிதிற்ரோன்றற், காதரவாய்ப் பேரமைந்தும் பேரழையா 
மத்திரண்டழகிய சுதர்க்கு, மேதகுகாம கரணத்தின் விதி 
யின் விளங்குமோ மாதிசெய் வித்து, மேதமில் செழியன் 

மகள் பெறுசுதற்கு மெழிற்கொங்கன் மகளளிசு தற்கும்.() 

$ சேகர என்பது -செகராவெனக்குதுயெது. 1 பிருகுவா 

சம் அ வெள்ளிச்பெமை * வயமாவின் Cru. எம்டற்க்குப்ப்



தெய்வீகாரஜன புத்திரப்பேத்துச்சருக்கம், உடு 

வேறு, 

.ரகதையாற்றை விகன்சிர் இத்தேத்திய 

வருக்க சத்தியார்த் தர்சமுரிய கரமமுக் 
இருத்தருக௩ர சங்கச் வென்ற னாமமுங் 
கருக்கொடு புனைவித்தான் காளைமைர் கர்க்கே, (௧௧) 

வழு. 

6 கம்பெரிய காயகியை ஈயந்திடப்பால் கொண்டருளு 
மெமபிகர னருண்மலிவாம் பின்னடையு மியற்கேற்பப் 

பைம்பொன் மாலையின் சுதற்குப் பகரந்தசத்தியார்த்தப்பே 

ரிம்பரும்பர் மெய்ப்பொருளென் றிசைப்பமுனி யிசைத்த 

னனால், (௧௨) 

* eo Reiger மனைச்சாபூமாயடக்கு ஈம்பரனை 

கரசிங்கள் ருபிக்தே ஈயந்தரறுச் ASEOerw 

ஈரசிங்க நாகனென ஈவில்பெயரைக் குகமுணனிவ 

னங்க முனையனென்றே நானிலம போற்றுறவளிக்கான். 

* செம்பொஸஷ் வளாைவில்லான் றன்றிருக்கோயிழற் சிறப்பளி 

கீதுப், பைம்பொன் மணிச்சிவிகை தனிழ்பாலர்களைக் கொ 

முிபோகதே, யெம்பெருமானைப் பசுவை யிக்துவைக் காண் 

பித்துமூனி, யும்பர்வியந்திட விதியி ர ud ec ap 

ட. தீதான். (௧௪) 
* வளவன் சேரன்மாறன் முதலான மன்னமாயு5, சளாவ்ற 

வப்கிருகா இ முனிவரையுல் தாமழைப்பித், தளமகிழக்கன் 

னவேதன மைக்தர்க்கு ஞத்றிவலங், களர்கோவ வீணிவிதி 

மியங்கலிப்பக் கெழுமிவந்தான். (௧௫) 

ஃ மாதவர்கள் புகழ்ச்தேத்த மன்னவர்கள் பணிஈ்தேத்ச 

வோதபுகழ்க் குகமுனியு மோமாதிக்கிரியை மற்றக் ~ 

கோதறுமுச் குமாருக்குங் கொழறவர்க்கு ௩.ந்றவர்க்கு, 

மாலர்ச்கும் நபயவசன மருமருஈதி னரசளித்தான். (௧௬) 
  

* உபநிஷ்சச மணம்-என்பது--௨பநிஷ்டானம்- என்னாயிற்று, 
* பயவசனம்-- பாலன்னம். ௮2-பாயசமெனவழக்குற த.



௨௬௭ இருக்சோவதூர்ப் புசாணம், 

& பரிகரிவை யத்திடை ஈற்பாலர்களை யடைவிச்தே 
யெரியிடையாகுதி விண்ணோர்ச்கே சருளன் மூசலான 

பிரியமுடன் மூனியரசும் பிண்டவர்த் சனம் புரிந்தார் 
விரியுலகி னுளதயோர் மெய்யுளமூக் இகெடெவே. (௧௭) 

& இந்தவிதக் கிரியைகளை மூவாண்டுளே யியற்றிச் 

சர்கமு்னி யோமாதிச் ச௪டங்குசெய மனன்செளள 

மைகநீதர்கட்கு ஈடத்திமிக மனமகிழ்க்கான் மாகிலச்சோர் 

சந்தன நந்தன மென்றார் கரசிங்கஈர் சனனா, (௧௮) 

* ஐயாண்டு மைச்தர்ச் கடைக்தமை கண்டறமுனியு 
மைய்யாண்ட கையும் விதியி னுபசயனஞ் 

சசெய்யா.விழைந்துபல தேவர்களுக் தேக்குறவே 

கெய்யாதி யாகுதிக ணெருப்பினிடை Ger hss. (௧௯) 

* தொன்னூ லிந்தடங்குக் தோமில்குக முனிவன் 

முன்னூ லெவைக்கு முதற்கா ரண்மான 

ஈன்னூ லுளாத்தனிக்க சான்மறைச் சைவத்தொடர்ச்சி 

மன்னூல் வருஞ்சுதர்க்கு மார்பிற்பொன் ஜலணிரதான், 

* முத்திக்கை கட்குமுதற் நீக்சைய மோதி 

ைைஷ்வப் பஞ்சாக்கரமு மைந்தர் செவிக்கோதி 
யெத்தீதிகக௪ பெற்துஞ்சிவ தீக்கையில் லார்மெய 

Bae த்பிண மொக்குமென்றுஞ் செப்பிமுனி களித்தான்.() 

* இருக்குமுக லாரணங்க ளெழில்வேதாந்தம் மு.த்லமம் 
பெருகீகமுறுஞ் சாத்திரங்கள் பேசவரும் பு. ரணவக்க 
ளருக்கனொளி யிலுஞ்சிறக்க வக்கரலச் கணமளித் தக் 
கருக்கடலைக் கடப்பார்க்குச் கலைக்கடலை யடைவித்தான். () 

வேறு. ப 

காமமே முதல்வா ஈயக்கச் செய்தருஞ்' 

சேமவேற் றனயர்கள் சிறப்ப விஞ்சையுங் 
காமரு மலிதரக் கனிக்து போற்கினான் 
சாமமக வூார்இயான் தணப்பி லன்பிஞுல், (2.4. )



தெய்விகராஜன் புத்திரப்பேற்றுச்சருக்கம், ௨௩௭ 

வேறு. 

௩ வளரவுற வளஏநின்ற வாய்மையும் பொழையுமன்புங் 

Ber Ree லொழுக்குங் குன்றாச்லச் சைவக்ளொசசி 

விளைவுமுப் பாஷிரண்டா மெய்யுறுப்பின் கிளாப்பு 

முூளைககை வேறுண்டா முன்முளைத்தன மேன்மேலாக, (' 

6 கந்துகமடி.க் குங்காலைக் கக துகமேறக் கத்றுக் 

தக்திரம் விரும்புங்காலைச் தந் திகளேறக் கற்றுஞ் 

கெர்துவராடுய் காலைக்தோ விடுந்திறலைக் கற். நுஞ் 
சிக் துவினாடுங் காலைச்சலைமு௪ லாடல் கத்றும், (௨௫ 

% ஈகையினென் பீந்தோனைப் புகழினி லிரவிதன்னை 

வாகையின முருகன்றன்னை வடிவினின் மாரன்றன்னை 

யோகையி லுமையையுஜளக் குளிர்ச்சியி 1 லுடுக்கோன் £ 

ன்னை, *1பூகையிற் சேடன்றன்னை யொப்பென வுயர்க்தாரன் றே 

உ தம்மிற்றம்மக்கண்மேஷ்மேற்சமைவுஅர்தகைமைகோக்க 

விழ்மிசகவுளனா யண்ணன்மெய் முனிதாரைப் போற்றிச் 

செம்மைசோஇறலைய ற்ற சிறார்க்ளெ வரசியற்ற 

மூம்மையு முணரமைச்சாக் குரைத்தனன் மூகமலாந்தே, 

வேறு. 

அண்ணல் வாசகங் கேட்டலு மமைச்சருமஃசே 

நண்ணவாற்றுது மென்றுகல் லோனாயைக் குறி(.துக 

சண்ணுலாம் பெண்ணைச் இருககர்க் கணிக்கணிதக்தே 

யெண்ணுமுூ வறுபுவியு ளோரோவரு மீண்டி. (௨௮௮. 

* அங்கஹெய தறவரவழைத்த சனியே றென்ன 

வெக்கும் பீல்லியசாலங்க ளிரட்டுற வெண்ணின் 

மங்கலந்திகழ் பாடகர்முறை முறைவாழ்த்தப் 

பங்கமில்லிள வசசனாய்ப் பாரிரொன் பதுக்கும், (௨௯; 

ஈ ஆக்கினார் குலசேகரன் நனையனி கத்துக் 
காக்கொர் நரசிங்க மாமுனையனை யரசா [லுண் 
  

* உடுக்கோன்--சர்.இரன், 1 பூசை சல்வி,



2. Mi of திருக்கோவலூர்ப் புசாணம். 

யாக்கினார் சண்மெய்ப் பொருளெனுஞ் சுதனையைந்கொழி 
டாக்கினா முதலாலயச் சிறப்பினை யளிக்க., (௩0) 

* இன்னவாறு கண்டறிஞனு மேச்கலு மிறைவன் 

றன்னருட் டி.மமுளங்கொடு மகிழா [| துலோசனசக்தை 

நன்னயத்திமை காத்தலிழ் காச்சனா 1ஈவிரக 

தன்னையொசக்த மும்மை-தரைச் தரணிவிண் வியக்க.(௩௧) 

* செய்யி ரொன்பான் புவியின்முச் குமரருஞ்சென்று 

வெய்ய த வினையெய்துரு தவணவண் விலக்கித், 

தய்யகான் முதலா 1 றமைதஇஅகளைபுஈ துலக்கிச் 

சைவகன்னெறி மெய்மையென் நெக்குக்தாபித்தே, (௩௨) 

% அங்கங்குள்ள பல்லரசர்் பா லாறமிலோர் கடமை 

புங்கஞ்செய்துபின் குடிகளிர் பெறும்படி. புகன்று 

மெங்கணுயகனா லயவிதிகமை யிசைத்துத் ட 

தங்களுக்குள விறைகொடு கோவலைச௪ சார்வார், (௩௩) 

* மைந்தர் மூவரு்திண்மை வண்மைகளின் மாகிலத்தை 

யிச்சவாறு |கான்முடியளோன் வியூகனா மெேய்ப்ப 

நந்தலின்றியே புபபதை காரசிங்கன் றன் 

மக்தராட செய்கதவர் தவமெனச சுரர்மொழிவார, () 

வறு, 

* ஈெங்னீண நிகழுகாளி லிரிருமுடிகொ ளெம்மான், செவ் 

வண மேனிமை ந்தர் வளர்ச்சியுக இறலுநோக்கப், பைவ 

ணப் பாந்தள்வேரதன் பொறைபரிப் பாருக்கேற்த, மைவ 

ணக் குழலார்தம்மை மணஞ்செய மனத்துட்சொண்டான். 

₹ ுமைச்சர்கடங் கட்குள்ளே யறிவுரை யாளியாவோர 

தமைக்குறித்து வகையோடு சமயதகதிரி காணீவிர 
  

4 உலோசனம்--கண். 1 ஈவிரம்-- மலை. 

* றமைதிகள் ஆவன--செல்வம்-விளைநிலம்-செங்கோல், கோ 
யின்மை-வளம்-கூறுமபின்மை. || கான்முடியளோன் வியூகர்- பிர 
மாவின்றொழிலுக்குச் துணையாயுள் ஏ ape it.



தெய்வீகராஜன் புத்திரப்பேற்றுச் சருக்கம், ௨௧௨௯ 

*மைச்செறித ஈயருக்குக்கடி மணம் புணர்த்தும் வண்ணம் 
குமைச்செசி மூலையினாமாம் குற்றனர் கூறுமென்ருன், () 

. என்றசொண் மகிழ்வாற்கேட்ட வியனமு தலறியமைச்சர் 

நன்அளர்பான் மைர்தர்க்கா நாரியர்க் கோடலன் றி 

ரின்றமி ழருமைதேரு ரிடம் பெறும் பரிசையேய்ப்பப் 

புன்றொழிற் குலக்தார்பெற்ற பூவையைமண க்கம்பரீற்றோ, 

* கன்னிய செழிலினுக்குங் கஇத்தபல் செல்வக்திற்குக் 

துன்னிய பிரிபத்தோர்கள் கு குலகுணத் தூய்மையோரசார் 

பன்னுகற்குல சாணாதிகுணச் செயலபலவும் பார்ப்போர் 

மன்னுபல் செல்வத்தோடு 4 வனப்பைய மதஇத்துப்பாசார். () 

* பாலொடு தேன்கல*ச,பான்மையிற் அுளபம்வேய்ந்த 

மாலொடு செய்யாள்சேர்ச மாண்பினற் குலத்துவ௩த 

வேலொடு பொருகோக்கத்த மேம்படுகுண காணாதி 

மாலொடுமெழில் கிறந்தரகையா் கம்பியருக் காமால். (௩௯) 

* எனவுரைத்திடலு மீரொன்பது புவிக்கேந்தல் கேட்டு 

மனம௰ழ வெய்இரீர்போய் மன்னர்கன் னியரை யெல்லாம் 

விஈயமாய் கோக்கிகோக்கி மேம்பட்டோர் படங்கடீட்டி 

யென்திடைக் கொணர்மினென்றே யேவினா னே௫தர். 

& ௪சமயதந் இரனையாதி மூவமைச்சர்களுக் தக்க, விம்மி 
மலைதெரடங்கிச் சேதுவின் , வரையீறாக, வுமையினைச் இரு 

வைவெண்டா மரையெம்மோய் தன்னை யொத்த, வமைய 

மை தேரினார்தங் குலகுண மெழில்களாய்ந்து. (௪௧) 

* ஒவியர்தேர்ந்த வங்கங்குள்ள ராலுருவின்மிக்க, பூவையர் 

ஐம்மையெல்லாழி பொறித்துண்மை சொலக்கேட்டோர் 

க்குச், காவலரொனலுங் களிற்றஅுக்கே நதெலுங்காவல் பூண்ட, 

கோவதூ ர௬ுடையானீன்ற சுதர்க்கெனக் கூறிக்கூி, (௪௨) 

  

1 வனப்பு--௮ழ,



௨.௪0 இருக்கோவதூர்ப் புசாணம், 

% இச்தகைப் படங்கடம்மை யெடுத்தன் சாகவெய்இச் “ 
சித்சசம் குவகைகொண்ட இறலரியேற ஞனமூன் 

வைகத்தம குடனே யாங்காங்குற்றன வளவனப்புஞ் 

FSM னாமம்யாவு் நுலங்குற௪ சொற்றுார்மன்னோ, () 

௩ அயகம் படங்கடம்மி லழகொடு மிக்கதான 

தூயருக் கன்னிகாமப் படங்களைக் தூக்ககோக்க 

கேயமிக் குளனாயண்ண லிவையெவ ஸிகழ்த்துமென்றான் 

காயநா லனைத்துங்கண்ட வமாத்தியர் கழறுவாரால், (௪௪) 

* வாரியங் காதமுற்றா மூலையினர் மறுகினெங்கு£ 

தூரியங்கொண்டு நீட்டுஞ் சித்திரச் சுவர்கடோறுஞ் 

சூரியன் கரச்தைநீட்டிச் 1 சொக்கனை யெடுக்கலுற் ற 

வாரிய தேசமாளு மரசனல் லாண்மையுழ்முன். (௪௫) 

* அரதனகிரி யிராசலிங்கத்தி னருளை வேண்டிப் 

ப.சவிய காவிரிக் கண்ணாகமக் துறைபடிந்து 

விரவபிடேக மாதிஙிருப்பினி னியற்றிப் பின்னா 

வ. ரமள விலதாய்ப் பெற்றமதி மரபகனில் வருதோன், ௪௬, 

* அ௮அன்னவ ஸனிராச்சூடா மணியென வழையப்பெத்ற 

ஊஷ்னவன் புரிதவத்தின் வர்இடு மகங்கமானி 

யென்லூன் னாமம்பெற்ற விப்படத்தி னடன்னீர்மை 
பொல்லலத் தினுக்குமேலாள் பொன்னெனப் பொற்பின்மிக்காள. 

* இவ்வுரு வுடையாள் கோமளாங்கியென் இசைக்கும் பே 
சான், செவ்விகா மகதமன்னன் செயசூ.ர சேனனென்பா 
னவ்விவாழம் கரத்தன்பாக ஈவ்விசன்னரு ot pC pay or 

அமளவலவக் குழலாண் மாரன்கரும்பென வளருமெய்யாரா். 

% மதற்றுமிப் படத்தண்மிக்க வளஞ்செதிம்ச்ச௪ காடாள் 

கெசற்றவன் வனமாலப்பேர் கொண்டவன் குமரற்போத் து 

நற்றவத்தா ௮இத்தகவ்கை காமகளை யொப்பாள் 

கதறி மதனூக்தா மணியெனுவ் கன்னியாமல், (௪௯) 

+ சொக்கு அழு. ல



தெய்விகராஜன் புத்திரப்டேற்றுச்சருக்கம், ௬௪௪ 

ச் என்னுகல்லுரைகள்கேட்டவிறைவன் மிக் குவகைபூதீதம் 

மன்னர் ஞூவர்கள்பாற் சென்றுமதங்க மானியளையாதிக் 
கன்னியாப் பேரிவைத்த காலக்துக் கோலைகொண்மி 

னென்ன மணப்பெண் பேசுமுறைமையி னேகினாரே. () 

: படங்கொடுத் திருந்தவேக்த ரேவரும் பரிவாலுள்ள 

மிடங்கொடுத் திடவேறொன் றங்கெய்துரறு இருந்த ர்பெண் 

ணச், தடங்கொடுத்திடுங் கோடீரரான் குளோன் றனயர்க் 

செய்தற், . கடங்கொடுத்திடுஞ் 1 ரவர்க்கக்கன்னிய ரெவரோ 

வென்றே, (௫௧) 

* ஏகுமூவமைச் சர்மூன்மென்றி யம்பிய காட்டினெய்இ 

வாஇயல் வாகுமன்னர் மதிமுகமகிழ் வினோக்கி 

நாகியல்,பெண்ணையாற் ஜினகர்த்கிறை wither on’ ses 

பாகியள் கிளவியாரைச் கருகெனப் பரிவிற்கேடடார்.டு௨, 

கேட்டலும் வடிவேறைகயர் கிளர்ர்செழு முவகைபொங்கி 

மீட்டுமீட் டன்னார்காத்தி விமலமு 9 கள்ளாம்வாயி [தற 

அரட்டவுண் நுடலம்பொங்கிக் சதும்பியுள் ரவட்டெடுத் 

காட்டிய தொப்பமூரன் முறுவலிற் கழறலுற்றார், (௫௯) 

வறு, 

உ உமைப்பெறு வானெம் மஜோருய்யவக்மசெண் (அரும்பு 

கழ்க, டமைப்பெறுவான் மூவேந்தர்தச்தையர தமம,ற்பெ 

வான், கமைப்பெறு வானொக்த சுதர்கையிலெங்கள் கன் 

ofl reps, 8 யமைப்பெு£ வான்றவமுள தோவென்றென் 

ரூ.77 சர்தளும், (௫௪) 

6 கு.றிப்புவெளிப் படையாகக் கொற்றவர்க எங்கங்கே 

மதிப்புசையா மையைக்கேட்ட மந்திரியர் மணவோலை 

நெறிப்படி. முன்குகமூனி வனியமித்த;மாணடக்கப் 

பொஜதித்தன்று கன்னியொடு கோவலூர் புகுமென்ருர், () 
  

1 சுவர்க்கம் முலை. ௦ ௮ள்-௧॥௮. 

6 அமை௰-ஏன்பது--௮மை-யென் திறுகெட்டது, 
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a. go இருக்கோவறூர்ப் புராணம், 

* ௮வ்வவணிற் குறித்தெழுதும் பத்திரங்கை படைச்தவரா 

we, செவ்வண்ணற் கோவறிருப்பதி சேர்ஈதுகா ரூம்கள், 

தெவ்வர்தொழும் பதமிறைஞ்சி மணகிருபக தெரிவித்தா, 

மாவ்வமிலா விழைக்கு 1 மருத்துவர் நிகோனாதியர்கள், () 

*கேட்டபதினெண்புவியான்கொரமகமவோடமைச்சர்காள் 

வாட்டடங் கணம்பெரிய நாயகியின் மணவாள, னாட்டின் 

மணத்தணியியற்றகவிற்று மென்ரானதுகேட்ட, கோட்டமி 

லார் முன்மு௮வற கொண்டுபணிஈ இவைபுகன்ளு *, (௫௨) 

வேறு. 

* எண்ணிய வெண்ணமெல்லா மிமைப்பினி லீயும்வண்மை 

இண்ணிடய காமதேனு இந்தித்தப்படி யளித்த 

கண்ணுதல் வீரடடேசன் சருணையமிக் குலவுமிகதட் 

புண்ணிய ஈகருக்கியாது குழறையென்று புகலற்பாக்மோ, ( 

* புச்சமு சாம் வெண்பாவா லெளவையாற் பொழிவயித்திட்ட 

மெய்த்தபொன் மாயியின்னும் விருக்கம் விடதர்களெங்குஞ 

சுச்தரபானு வெண்ணிதிகழ தல்போற்றி கழுங்காலை 

ஈத்தகன் னாட்டிற்கென்ன வலங்கார ஈவிலற்பாற்றோ. டு௯, 

* ஓஊுவையாங் கனசையன்பா லரிவையா தமைப்புணர்த்த 

செவ்வியபோ யிவண்முன்னாட்டும் புதுமைகடெரிஈதுசன்றங் 

கெய வைகூர் யாஙகண்மே லெவ்வலங்காரம் காட்டுசிற்போ 

மெவ்விதஞ்செயிலு$மென்முன்மதியெனவிழிஈதுபோமால். 
a ன் 

* ன்னசொற் கேட்டவேக்த னகமிகமகிழ்க்து நீவிர் 

பொன்னி காடாதியான காடெலாமுடங்கல் போக்கு 

மென்ன மணகநிரூப மெழுஇனா ரெக்கும்விட்டார் 
மன்னவர் சிரமேற்கொண்டு மகிழ்வுடன் வருவதானார், ௬௧, 

உ மன்றவிற் புறமகத்தும வகுத்தமுக் காவனீக்கி 

மின்றயங் கும£விடுக்கே விரைசஈசான் மெழுகக்கோல 

  

1 மருத்துவர் வயித்தியர், ட எல் ௭ சூரியன்,



தெய்விகராஜன் புத்திசப்பேற்றுச்சருக்கம், ௨௪௩, 

கன்றுறத் இட்டிகீகும்ப மகரிகை சாட்டி.மன் ற5 

அன்தூழ் புகைவிடுத்து ஈ௮மலாச் தொடைகடுக்கி, (௬௨) 

% பல்லிய முகிலினாப்பக் கோவலம் பதியுள்ளாரும் 
வல்லிய முயர்தீதோ ஞ.திமன்னரு மகழச்செய்து 

சொல்லிய படியேகாளுஞ் சொல்லுழவர் கண்முவேக்த 

ரல்லியங் குழமலாரோடங கடைவதை நகோக்கினாரே (௬௩) 

* _ FF sO 1p OU வாருயிருக்க விராசசூ டாமணிப்பே 

சரண்டஸ்க யாதியா மூவசசரு மகிழ்வாற்றத்தஞ் 

சேண்டகு ! ட்டைபமேன்மேறசிமப்புறுத்தோரைகோக்கிப் 

பூண்டகு மகளீ சோடு மெழுக்தனர் தெய்வமபோஜ்தி,௬௪, 

£ தன்மதி யமைசசரோடுக் தகும்பரிசனத்தரோடு 

ஈன்மதி பாளரெண்ணி லாரொடு ஈண்ணப்பெற்று 

posing யாதகானு நதிகளுமுற்அ நீங்கப் 
ரள்்தி வுடுச்சகோல்க் கோவலூர்ப் புமம்பினுற்றார்.() 

* கம்பா்தன் னிடையுதித்த கடவுட்பேர்க் காளைகேட்டுக் 

ஏ] கம்பாத மில்லா தாதக் கடலெனப் பணைகளாரப்ப௪ 

* சம்பந்த பரிசனங்கா ளெதிர்கொண்மி னென்றுசாற்றச் 

சம்டிஈ௩தஞ் செயவந்தோரை யெதிர்கொண்டு தழுவிலரால்; 

& மங்கலங் கரத்திற்கொண்டு வனிதையர் [வரைந்தோடா 

ங்கும், $ பிங்கலச் சிவிகைமான்றிற் பொன்னஞனார் பிறங்க 

வேந்தா சங்கலர் கர்த்தரேனை யோர்களு௩ தருக்சிச சூழக், 

கொங்கலர்தகாரீழுன்றன்மிளிர்கோவி லிடைகொண்டுற்றூர், 

* வந்தவ மெவரகளுக்கு மன்னவன் முகமன் கூறிச் 

சுநதரக் தருமோர்சாலை தோய்வுற விடுத்துச்சன்னைத் 

தீர்தசெம் முனிதாள்போத்தித் தனயாஜா வருக்கிசைந்த 

பைச்தொடி. யவரைவைத்து மணவிதிப் படிசெய்யென்ரான், 
  ளா : ; : "4 

ஏ கம்பு--சங்கு, ர சம் கெ ம் ( 

1 வரை மூநுல், $ பிங்சலம்- பொன்,



௨௪௪ இருக்கோவலூரப் புராணம், 

ஈ கேட்டலு முனியமைச்சர் இளர்முக சோக்கிநீங்கள் 
வாட்டமின் மைக்தர் தம்மை மஞ்சனமாட்டி.த் தய்ய 

நாட்டஜூன் ௮ளவிரட்ட ஈம்பன்றாள் பணிவித்இங்க 

னீட்டமோடடைதிரொன்றுவேள்விசெய்வதற் இசைந்தான் 

% மங்கள வியங்களார்ப்ப மாகதர்புகழ்ச்து வாழ்த்தத் 

துங்கமார்முனி சொல்வண்ணஞ் சுமதியர் சுதர்களுக்குப் 

புங்கமோ டெற்றிவேக்கர் புதல்வர்கள் புனைதல்செய்யக் 

சங்கமாய் மகளீர்வாம்ச்தப் பரிணயச்சாலை யுய்த்தார்,(௪ 0) 

% கருமண மில்லாதிக்கச் காசினியுய்ய வந்தோன் 

பெருமணச் சுதர்கட்கேற்பப் பேசையர் மூவருக்கு 

மருமண மாலைகந்தம் பணியாடை யால்வளைந்து 

திருமணக் கோலஞ்செய்து சாலையிற்சேர்ப் பித்தார்கள்.() 

* காலஞூன் றையுமுணர்க்த குகமுனி கடிதெழுந்து 

பாலைகேர் மொழியார்தச்தம் விதிவகை பகுத்தறிந்து 

சீலமார் கவிகுலச்இின் சேகரனென் பானோடு 

மாலைதாம் குழன்மதங்க மானியை மருவவைத்தும், (௭௨) 

%& கரசிங்க முனையனோடு ஈவில்கோம ளாங்கிதன்னை௪ 

சு.ரசஙகடமழெவைத்துக் தோமிலாச் குணத்தனாகக் 

கரசங்க ஜனொப்பாய்வக்ச மெய்ப்பொருட் காளையோடம் 
மரசங்க மதன௫ிந்தா மணியெனு மணங்கைவைத்தும், ௭௩, 

ஈ ஈம்மவ ருய்யக்கொண்ட ஈம்பன்வீ ரட்டகாதன் 

மம்மர்நீக் இமயவல்லி வரைபுகவெறிக்க வேலான் 

செம்மல சடிகளுள்ளிக் கடிவிதிசெய்யக் கண்டோர் 

விம்மல்கொண்் டவராய்மிச்க மகிழ்வலை வெள்ளத்துற்றார். 

* சாற்றுறும் விதிப்படிக்கு முனிவரர் சடங்கியற்றிப் 

போற்துமுத் தேவொப்பாரால் பூவையர் கந்தரத்தி 

லேற்தறுமங் கலகாண்பூட்டி. யெரிவல மியையும்வண்ண 

மாத்தியம் மியைமிதிப்பித் தருக்தஇி காட்டினாரால், (௪௫)



குகமுனியுபதேசச்சருக்கம், உட 

௪ ௮ரசெலா மவண்தானை யணியெலா மவணவார்க்கு 
மூரசெலா மவணம$்றைக் குழுவெலா மவணஞூரிச் 

இசைசெய் வாரியினொலித்துச் சேர்ந்தவை யனஈதனாவா 
லுசைசெய*வடற்காவென் புன்னொருகாவா ௮சைச்கற்பாற்றோ. 

a ஆயபின் வர்தவேர்த ராதியோரக் கணிபூணாடை 

கேயமோ டுண்டிகந்த முகவாச கிறைக்தனுப்பி 

மாயன்மா வோடுறங்க மாநிலம் புரக்தானீன்ற 

காயென காரசிங்க னெம்பிரா னருளைத்தாங்கி, (௭௭. 

வேறு. 

* கொற்ற மார்முக் குமாரைத் சைவிகன் 

பெத்றவர்க்கு மணஞ்செய்தல் பே௫னாம் 

முற்நுணர்ந்த முனிவனம் மூவர்க்குஞ் 

சொற்றவா நுபகே௪தக்தைச் சொல்லுவாம். (ory 

தெய்வீகராஜன் புந்திரப்பேறிறுச்சநக்கம் முற்றிற்று, 

  

ஆ. செயயுள்-௫௨௮௯, 

a. 

சிவமயம். 

குகமுனிவன் உபதேசச்சருக்கம். 
oe RI 

ஃ கன்னியரோ0 மைந்தர் கலக்தலைப் புரிமுகூர்ச்கஈ 

அள்லுரா டெய்வீகற்குக் குகமுனிசொலக் கேட்டன்பான் 

மன்னவ ராதியோர்கட் சுறிவிக்தன் முதல்வகுத்தா” 

னன்னசை முன்னோர்மெய் நூலறிக்துலகடைவு கோக்கும், 

வேறு. 

& மைந்தர்க ளதிந்திக்கன்னி௰ர் புணர்ப்பால் வரும்பயனெ 

வனெனமதிக்க, விர்கமாலுலகோ டுன்ளனவெல்லாஞ் சல 
னமுழற் கிறந்திறக்தென்றும், வர்துசோன்றின வென்றச் 

தகையிந்த வணிதயர் மயன்முகன் மருவா, தம்ர்திடு கெதி 
யச் தனித்சனி கருதியுள மனன்மெழுகெனவு௬9, (௨



௨௪௭ திருக்கோவலூர்ப் புராணம், 

% ஒருவருக் கொருவருள முளவெல்லா்' முசாவினருலக 
வின்பக்தி, லருவரறுப் படைக்செம்மேகவி டட்டத்தடிகள் 
சேவடிகளைச் கொழுதே, யுருவருவென் நங்குளைப்பதற் 
கில்லோயுன தருளன்தி கோக்குதற்கு, வெருவரு Sloot 
சென்செய் வோமென்று விழிபுனல் சொரியவிழ்க்திசைக் 
தார். 

(௩) 

2 $ வர்தியன்பினுக்கோ ராளதாய் வந்த GUST oT BY Wn gir 
வாக்கான், மைக்தர்கா ஞூங்கள் பிசாமக னாலே. ‘baer ian 

ககற்றுமென் அுரைத்தா, னந்தமெய்ம் மொழிகொண்் 
டருங்குக முனிசா எடைந்துதாழ்ந் இறையுளை யதைக் 
தார், கக்தவே எளருளான் கேட்டக மஇழந்து கழறுமின் 
கருத துள வென்றான். (௪) 

ஃகரணியி லோரைம் பொறியொடு முதஇித்த விரு இணைய 
யிர்கள் ௪ஞ்சரிக்து, மாணம தடைந்தங்கூசலின் மருவும் 
வகையினில் யாங்கருக்கச், கரணவைம்புலங்கள் காட் ய 
வழியே கன்னிமண் பொன்னினைக்கருஇச், , இரணமா கா 
இங்குச் தமநிலையை௪ சேருதல் குறிச்சனமென்றுர். (௫) 

௩ அன்னவை கேட்டமுனிவனு மகழ்வுள்ளடக்இ Lf BIB LOT 

தருமண்ண, னன்னயர்தரு மீரொன்பது புவியுகவையறு 

பலவகைநிதிய, முன்னுதம் கரும்போகங்களும் முங்கட்கு 

தவுவான் கருதிமுன்னுதவு, மின்னனாரோடு சுரதவின் பக் 

இன்மேவி யேனையவு மேவாது, (௬) 

& இகச்சுகமடைதற் கேதுவிலா வெம்போலிய// போலிவை 

ய்ரைத்த, னகைப்பிட மாமென்றுரைத்தலு மைக்தர்ககை 

மகங்கோட்டியேஈவில்வார், கொகைப்படுபூர்வபுண்ணியத் 

காலேதோ மிலாரீரசென்ம மெடுத்தோர், :மிசசசெல்வம்” 

பெத்றும்வீவிலாப் பசத்தைமேவுற விரும்புருசக்சோ, () 
  

க வர்தி-மீதுரைச் சொச்சப்பெருமானை யேவல்கொண்ட ன் 
பிட்டுவாணிச,



குசமூனியுபகேசச்சருச்கம், சள 

* 'மெய்ம்மைசேர் கலைகடாமதியாது மறிர்சவரிரங்கி தாமே 
வி, யுய்கெகிசொலினு முளங்கொளா தஇிழிவாமுரை பலவு 
சைச் தவமதித்தும், பொய்தருசெல்வர் தனுவலியெழிலும் 
புகழ்ச்துபூையர் சொற்குக்தாழ்க்துங், | கைசவருரையை 

மதித்திழிகுலத்துச் செல்வரை வலிதினிறகலந்தும், (௮) 

௪ ஏழையாஞ் சுற்றதீதவர்களை யிகழ்சதுமிழிகுல௦! செல் 

வரைப்புகழ்ந்தும், பீழையாலேற ரோர்ககணுவள 0 வியா 

தம பெருநிதி யோர்ககிழிகதீய்ச் த, 'மாழமையொண் கண் 

ணியுமை யொருபாக வள்ளலாரடியர் கேர்வந்து, தாமுற 

நிற்பதறிச்திறுமாக்து தவிசிடையஞு சுருஇிருஈதும், (௯) 

% பெருமையைக் குறித்தோர்கால மீந்திடினுமுளாம் கலங் 

இியு ஈல்லபெரியோ, ரருமையையறியாத ரிவையரருமை 

யதிஈ சவா சொல் வகையடஙகுங், கருமையையடைக்துகாம 

கோயிடைக்து, காலமபரமாகவே கடக்து, வருமைமெய்க் 

கால.தாதர் கைப்புகுந்து மலிகரகங்களினாமுஈ தம, (௧0) 

*இரிர்திடற்கான போகங்கடமமைசசிறப்பென வெமக்கு கீ 

சேப்பக், கரிஈ்திடுமெங்களுள மடைந்திடுமிக் கன்னியர்க் 

கலத்தலே முதலாம், விரிநஇிடுமுலக வின்பமுஙகருசேர 

மெய்ச்கெறி காடடுதியன்றே, லெரிகதிகொனத்தின்று நீக் 

கு௮வோமென முனிதாள் பணிஈதிசைத்தார். (ss 

* மூவருமுலக விச்சையையொழிக்க QuorfPaescipert. 
செவிககேட்டுத், தேவரும்பெறுதற் கருகிராசையைக் கொ 

ள்சி வரை கோக்கியேநீஙகள், யாவருமடைதற் கரியவோர் 

விட்டையெளிதினி லடைந்திடக்கருதல், தாவருககாலா& 

வாரியைக்கடக்குக் சன்மையாஞ் சாற்றுவன் கேண்மின், (' 

* ங்கள் சொன்மார்ச்க மூலகனிழ்பல்லோர் வாயினானிக 
ழ்த்துவதன்றி, விங்குத,த்துவ சோதனைபரிக் Bou Grn ay gs 

  

‘| சைசவர்--பொய்யர், ௦ ஈயர௮--இயா.து-எனக்குறுயெது,



உச இருக்கோவலூர்ப் புராணம், 

இருக்குகடணந்து, தாங்குதற்கரு மெய்யோச நிட்டையி 

ளைச் சாதித்தும் பேதிப்பொன்றில்லா, தோங்கறிவே யெ 
லாமெனு நினைவுமிறந்துள பிரமநிட்டையினை. (௧௩) 

௪ சாதித்து நிற்றலெளி தலவென்று சாற்றியமுனி மொழி 

கேட்ட, கோதற்றமைந்த ரெழுக்துகைகு வித்துக்கூறிரு 

வகைய! னுபவழுக், தீதற்றொென்ருக வடையுமெய்ப்பதமுஞ் 

சிதுவரியா மறிந்துயஞான, போததக்தின்மிக்கோ யெளிதி 

னில்விளங்கப் போதியாயென வவன்புகலும், (௧௪) 

உ கருவிகடொண்ணூற்றா நிலக்கணத்தைக் கரிசறத்தெரிக் 

கு 'மெய்க்குருவைத், துருவியேகண்டங்கவர் மனமிரங்கதீ 

தொண்டுபன்னாட் புரிச் தவர்சொல், லருவியைச் செவிக் 

கொண்டகத்தினி னிரப்பியாற தாமுட்டலங்கோணம், பரு 

விசழம்க்கணிசம் பிடமக்கரங்கள் பகரைந்து சன்றுறும் 

பதிகள், (௧௫) 

*தேர்ந்துமானகத்கா லொவ்வொரு பிடந்திகழ் விநாயகன் 

பிரமன்மால், கூர்ந்தருத்இிரன் மகேச்சுரனேடு சதாசிவன் 

குறைகழல்களைக்கண், டார்ந்தவன் பலர்கள் விஇப்படியரு 

FAS Sais hem @) யொருமூன்றென், றாரஈ்தமண்டலங் 

கண்உடி முலாதாரவும் பவக்காலெழுந்துலவி. 6௧௬) 

* மேருவின் முட்டிகக்தியின் சொலுவைவிட் ஒ.ருவழிவர் 

seni, பாரியங்கிடுங் கால்கலந்தொரு கா௮ம்பாழதாய் 

போகுருவகையே, ச€ீரியன்மூண்ரு மக்கரத்தாலே "Grey 

சகருமீபஞ் செய்து, கூருளக்கவலை யொழித்தொரு வழியி 

ற்கொள விமித்தறிவினைக் கொடிகாம், (௧௪) 

* புலன்பொறிகரண பேத்கமற்றுப் புண்ணிய பவவினைய 
ற்று, மலஞ்சலமற்து மாயைகளற்று மனீநினைவகள் பலவ 

தில, நிலஞ்செறிய சலக்கடைவிம் செய்யேர்ககிட்டை யீ 
தாமிதுபோன்ற, குலஞ்செறியோகம் பலவுளவிவைகள் கு 
றித்தவரடைபயன் கேண்மின், (௧௮) 
  

4 இசேசக-கும்புக.-என்பவையிற்ஐச் சசசங்செட்டன



குகமூனியுபசேசச்சருக்கம், ௨௪௯ 

* காயகற்பங்கருண்டு பல்காலங் கைய வரைக்குகை 
புஞூர்.துர், தியையொத்திடுஞ் செஞ்சடை யுடையருமாய்ச் 
செழுக்தவ மளவினாட்செய் து, மாயையற் றிட நால்பலவு 
சாவியும்பின் மஷத்தினை கிறுவியுமெவர்க்குர், சாயமாயோ 
க௫௪மாதி யையுற்ற௮ுஞ் ௪டத்தினைவிடுதத ஈல்லோர்கள்,௧௯, 

௪ உடற்புகுர் இலங்கு கருவுருவடைந்திங் கொருசி.ஐ. குழவி 

யாயுதித்தே, யிடக்கறும் ஞானமெளிதினி லடைரசெம்மி 
தையுட னிரண்டறக்கலப்பார், சடத்தவாவின்றிச் ௪காதி 
யுற்திருந்தோர் சகத்தின் வேண்டுவபகறங் ௫, யடுத்தமெய் 

ஞ்ஞானமடைஈது விடடைவாரல்லறு மறுமையிலடைவாம்.() 

ஈ பிரமநிட்டையினைப் பேசுவன் கேண்மின் பேசுமத் தச் துவ 

முணர்ர்து, பரமசற்குருி னோருசையுளத்திம் பதித்துல 
குள பலஙகையுஞ், சருமமாதிய வேம்தகாது வாருடனஎஞ் 

ம சரலிகிதம் மெனச்தள்ளிக, கரும்மொன் அுண்டென்றா 

ன் ௮தலிலாது கதித்கெழு கிராசையைக்கலக்து, (௨௧) 

வேறு, 

% * தொத்தளை மனாதிமாய்த்துச் சுகாசனக் தன்னினாளுஞ் 

சித்திரக் தபமென்ன த் திகழமெய்யினை நிறுத்தி 

மெய்த்த? ரகிவுகானே சிவமென மேவச்செய்த 

லிச்தகைப் பிரமசட்டை யீதன்றிப் பிறிதுமுண்டே. (௨௨) 

3 கூறுமிக்நிட்டை புற்ரோகுணம் புலன்கரணபயேச 

Q) DISET PDE காசானுரையு மற்றொன்மே யொன்ருய்தி 

அதறியபின் னரிர்தச செகச்துடன் சேம்பினீர்போல் 

வேறதாயிருப் பரன்னோர் செயலினும்விளம்பக்கேண் மின். 
ச் 

ச 

* அகம்புறம் யாதோர்பற்று மடைக்திடா ரடைந்தோர் 

2பாலச், சகந்தனின் மனைவியாதி யேடனையினுக் தரிப்பா, 

3கழ்ந்திரு வினையும்மற்றே யெங்கணுக் திரிவார்முன்பின், 
றிகழ்ந்திடார்நிகழ்காலத்திம் சேர்,சவைபுசிப்பார்மன்னோ. 

1 சரவிதெம்--நீரிலெழுத்து. *சொத்து- பழமை, அளை கலச்த, 
 



௨௫0௦ இருக்கோவதூர்ப்பு சாணம், 

உ பேருடனூரு சொல்லார் பிறந்திடு மர்புசொல்லார் 

யாசொடும்-புகழ்ந்திசழ்ந்து கூறிடார் பகைகஈட்பாடார் 

சிருடற்புகிதம் வேண்டார் செத்தவர் பித்தர்போல்லா 

ரூருடனொத்தும் வாழ்வாரோ ரிடத்திரா நிருப்பார்.(உ௨ட௫. 

* அவர்கடம் பெருமையெம்மாலறைந்திடப்படுமோவாத7 

தவற ஞானம் பெற்றோர் சரீ ரச்சை மறகசெஞ்ஞான்று 

. மிவறறு மனததீர் சுத்தசிவசக்இரண்டறக் கலப்பா 

சவாரபிழட்பிறப்பற்றோர் மெய்யறினுமாண் OS ep dupren Gp 

X% GOT MT (ponacr m OG CHL nL 5 ST SEM மெந்தாம் 

நன்றுஈன் றி யாங்களுய்ய ஈவிற்நியகொண் டாமன்ஜேோர் 

சென்றபின் னுடலைததீ நீரா திகாற்பூதஞ் சேர்க்கா 

சொன்டறெலும் பிருதிவிக்கணுட் டடுத்துவ்தே தென்றும், 

ஃ மகன்மகார் கூ௰றச்கேட்ட வரமுனிகளித்துச் சொல்லுக 

தீகைவுட னுரைக்கயோக ஞான தீதின் சாப்புள்ளோருள் 
ளகமுகச் தடைவார்ப்ீமாண வாயுவினடக்கய் கண்ட். 

௪கமுளோ ரிறநர்தாரென்று சரீரத்தைக் கெடுப்பரென்றும். 

* இயல்பதாய்ச் செவத்கான்மாவு முடல்விடுத் தெய்தினாலுஞ் 

செயன்மறம் இருர்சமெய்யே சிவலிங்கச்குறியே யென்றுஞ் 

சுயமதா& தவத்தீமுன்னஞ சுடச்சயித்திருச தென்றுங் 
கயமனல் கால்வானன்ஹோர் காயத்தைக் காக்கா தென்றும். 

ு இகழ்கசவன்னோ பேரிஈதச்செகக் சென்று நிற்கவென்றும் 

புகழ் தீவரவ ரொழுக்கம் புலப்பகை வெல்லவென்று 

முக்தி வடையோரன்ஜோ ருடலிலுக் குரவுபூவென் 

நிகழ்ச்சடக் இச்சமாதி யாலயமமைப் பிததார்கள். (80) 

* வாய்க்தவச் சமாதியன்றி மற்றவருடற் குகீகேடு 

தோய்ந்திடச் செய்வரேவராயினுஞ் சுதர்பெண் டிரோ 
டேய்ந்தஈற் செல்வமற்றங் கிழிவுகொண் டுடல்குறைந்து 
மாய்ந்தவருடலீ கெடுத்தவகை ஈரகழுந்து வாரால், (௩௧)



குகமுனியுபசேசச்சருக்கம். oi. 

* DisCurse Gtarsas Query g adureratenu 

சந்தறவனகதயீகாடி சென்மத்திம் கெடுச் மேவன் 

மைக்தர்கா ளெலிதேயன்றால் மானுடர் தம்மிற்சில்லோர், 
சிரகனையிலாது தச்சமடமையே சிறப்புற்றோங்க, (௩௨) 

* மெய்மைசேர் சைவத் தார்தப்படி. மேவுவோரைப் 
பொய்மைசேரஈ தவர்களென்றும் புகலுநூல் பொய்யேயென்று 

றைவிலா துரைப்பர்ஞான நூலெலா ஈவில்வாஞானச் 

கெய்கையி லிறையுநில்லாச் சிலரிவ்வாருய் த் தூடித்தே, () 

* இருவகைத் துணையுமின்றி யெய்துவர் ஈரசுதண்ட 

மொருவ லிலாதமுச்தி படைவதற் குன்னுவோக 

ஞூரிமையாற் பத்திசெய்மெய்க் கடவுடனுபா சனத்தால் 

வருதிருக் கெல்லாநீங்கி யெளிகதை மன்னுவாரே, (௩௪) 

a உற்றதோ ருபாசனத்மை யன்றிதம் மூகத்தாலே 

பெற்றிட முயலுவோர்கட் கனந்தபேதகம் தடுக்கும் 

நற்றவத்தா லாஞ்சன்மத்துயர் ஞானுணுகுங் காலப் 

பற்றற முத்திசாரவ ரெனவவன் பகரக்கேட்டே, (௩௫) 

* புதல்வர்கள் மிகவெருண்டு பொருக்துமிப் பிறப்பின் மூ 

த்தி, பிதமுறவடையும் வண்ண மெண்ணிய விரைவாலிர்த. 

விதமெலா மறியாயாங்க ளெளிதினில் விளம்பன்மன்னித், 
தெதிரினல்லதரிற் செல்லக்காட்டுதி யிறைவவென்றுர். () 

* ஒருநான்கு யோனியுள்ளு மோரெழுதோற்றத் துள்ளு 

மிருமான்்கா டொன்று நாருயிரஈர சன்மத்துள்ளும் 

பெருகான்கு மறைகளுண்மை பேசுமிக் கருமபூமி 

வருகான்கு வருணமாந்தர் முதன்மையாய் மற்றுக்கேளீர்। 

௪ அந்தணர் முதலாயுள்ள வறைந்தசால்  வருணத்தோரா 
யிந்தல் ௮லகினெம்மான் கோட்டக மிலங்குஞாரில் 

வந்துருக் குறைவிலாது மறுமசச் தோய்விலாச 

தர்தைதாய்க்குப் பிறது தகு கலையதிர்து மெய்ம்மை,௩௮,



௨௫௨ இருக்கோவலூர்ப் புராணம். 

* சேர்விதிப் படிக்காயுள்ள வாசிரியன் பாற்சோக் ௪ 

பேர்பெறுசமய 1 சேஷகிர்வாண இட்சை ub a 

கார்பெறு களச்தெம் மண்ணலருள் யாவு மென்றுகண்டங் 

கேர்பெது புநிதத்தோடில் லறத்தினையோம்பி காளம், () 

வேறு, 

3 எண்குணத்தெம்மிறை பூசைமுறையியற்றி யாலயத்து 

மெய்திப்போற்றித், தண்காணத்தவடியவசே பசுபதியென் 

அட் கொண்டன்னோர்கள் சாற்றும், பண்குணகச்துக்கூட் ஏ. 

காட்கழிப்பசே லிறையருளாற் பகார்தஞானக்,"சண்குண ச் 

அதத்தோன்றவிருக்ச மலவிடெளி௮அனிலே கலப்பர்மன் னோ, 

ஃ இந்தவிஇிப்படிக்கு மேலிலக்கணங்களுங்கள் பாலிருப்பக் 
கண்டே? னந்தலிலா திம்மையிலே நிங்களகுறிக்திட்டபடி. 
நவ்விபாகச், சுந்கரவீரட்2டசன் றிருவருள் பெற்மிகபோ 
கந்தய்த் செஞ்ஞான்று, மர்தமிலாச் சிவச்தொன்ருயக் 
சத்திலடைவி ரென் றழையக்கேட்டார். (௪௧) 

* குகமுனிவ னகமஇிழ்வாற் சொலக்கேட்ட முக்குமரர்குர 
வோய்மால்கொள், ளிகமுனியாதரும் பதத்தை யெய்செ 
ளிகன்றேனு மிகபரத்துர், தகவுடையோ யிழையரையுக் 
தீரப்படி நீசாற்றியகாம் றவமெய்தாகென், தகமிகவும௫ழ் 
வுற்றோ மினியாங்கள் செய்வினையு மறைதியென்றூர்.(௪௨) 

* அ௮வ்விரைகேட் டக்சணனுமகுிழ்க் கறைவானமலவாக ம 
தீதின்விர்த்திக், கொவ்வுமுறைப்படி யண்ணல் குறித்தகாட் 
கன்னியரோ டொன்றுவீர்பின், னவ்விவாழ் கரனுங்கட்டெ 
ங்கியருளச் இக்கைஈவிற்றுவேன்வே, Op ou afl (Lp im கரூதா 
தீர் சூளென்ருன் மைக்தர்களவ்விசைவு பூண்டார். (௪௩) 

* ஈங்கிவவாறிவாதேற வண்ணலேவலின்படி. ஈல்ர௬ு தசா 
இக்கே, யாங்கரசர் முனிவரர் மற்றவரெவருமண்மிவேண்ட 
வவமைத்தா, போங்குமுக் கன்னியர்பூப் பின்றோட பரிகா 
சமுதலுடற் Herwig, பாங்கமளி சனிற்ற்னியே மாதர் 
கண்மேவு வைச்தப்பல தானங்கள், (௪௪: 

1 விசேஷம்--சேஷம்-எனவாயறு.



(FSP Uj UG BREF Th SBD, o Ba. 

தகமச்திற் சொற்றபடி. சேதுமுகனான பலனடைவித் 
க் சோகமிலாப் புத்தாப்பே தடைதிரென்ர ரர் 

வ௫இத்.துச் சோகைமாரோ, டேகமா யவரவர்காயகரிருப்பக் 
கபாடபர்தன மிட்டார்கண், மோகமலியாடவர் கன்னியர் 

மறையோர் மங்கலங்கண் மொழியமாதோ, (௪௫) 

* இவ்வுலகின் மாயையின்றன் கா.சணமாமரிவையரற் இற்மி 
ன்பமென்றே, செவ்விகாய் மூவகையாலவிர்தவுளச் செய 
ன்மாற்றத் இகழிம்மார்க்க, மெவ்விதமா மோவென்றதங்குள 
வொன்றையுங் கருதாதிருக்தார் மைக்க, சொவ் 1 வுவதிய 
டஉன்றனிய ற் றிவ்வெண்ணழமுாு௮வர்போலுண்டோவுண்டேோ, 

* மாரனாடவர் கன்னியர்க்காசை மூட்டுவிக்கும் வாளியாதி 
யீரமார் மலார்க்கணையைந்தையு மாறிமாறிவிட்டு .மியலாமர் 
மைந்தர், தஇரமாருளந்த௨.மயு சாண்முதனான் EI MG Lp 
திவேட்டோர்கை, சேோரவெழ வடங்குமினா நர்சு 
வெல்லவலி இசழாதோய்க்தான். (௪ஸ 

4 மூவர்மை£தரா யிருர்தும் விதிவலிய௩-லுள வுள்ளமொன் 
முய்மூவாச், Aro Et வீரட்டத்திறையனாயின்படி. முனி 
வன் சாற்றுமாறுக், தேவர்குமை தவிர்ச்சசெழும் பிதாகி 
ருமித்திமொுஞ் சிலபேர் நி, யேவர்களுமில் லாளோ? 
மாஅ மெணவிழுதி னிளஇற்றம்மா, (௪௮) 

ஈ உள்ளவலிகாட்டி. மிகவுளகாணி நின் நமதனொப்பி கந்த 
வள்ளன்மகா ர௬ளதநின்ற நிலைகெகிழ்தலகிர் தரதிவகனம் 
பார்த்தான், கள்ளவிழமோதியனா மைர்தர்கடைக்கணிகத்கசார 
விற்கழையிற் கைவேள்வைத்தான், ஜெள்ளரிவையர்கடேோ 
ளாங்கழைகண் மீ. சாடவருஞ் செழுங்கைவைத்தார்.' (௪௯) 

ஆ மசன்வில்லின் றலை வளைத்தான் மங்கையர் விற்மலைவளை 
த்தார் காணாம்வண்டை, யிதமுறவின் மாட்டினா னேந்தி 
ழையார் சாண்கண் வண்டையெழிற் $ புரூரச், ததையுக 
வின் மாட்டினார் சஈமோக வசோகலீரின் சாரத்சைவிட் 
டான், றதியிதாமெனும் குலிப்பிம்௦,க்சமாடவர் மேத்கட்சு 
சத்தை விட்டார். {or 

* உவ பஇனுறுவயசப்பெண், $ புகு சம்-பு 
az 

 



'உ௫௪ திருக்கோஙலூர்ப் புராணம், 

* மைந்தர்கள் Or mars Sener மாதர்சிரகிமிர்த் தினார் மதன் 
கையுற்ற, சுந்தரவின் னிமிர்த்இப்புன்ன கைகொண்டான் 

ஜறோகையரக்ககையே கொண்டா, ரந்தவுருவிலி முளரிக்க 

ணைதொட் டானவர்முளரிக்கணை தொட்டாய்ந்தா, செந்த 

விதமதன் கருத்தோ வர்தவிதச் சாடலன்னாரியற்றினாரால், 

* காமமெனுங் கொடுகெருப்பி னிதையவளி சலத்சலன்றிக் 

காமனாலும், வாமமேகலை யுடையவனி சையராலுங்கதிக்கா 

வகைக்குச்சாட்சி, யேமவேற் குமரர்களே யாயிஞஷ0ொன் 

ஸன்ன்னாமானாரிச்சை, கேமமுலஇன் விர்த்திக்கடனாகு மெ 

னக்சொண்டார் கோரமைகொண்டார், (௫௨) 

* சின்னாட்பின் குகமுனிவற் பரவியெங்கட் குறுஇகிலை 

செப்பாயென்ன, முன்னாட்.செய் ,தவமன்றோ வுள்ளபடி. 
யுலகவின்ப மூனிக்காசொன்று, ௩ன்னாட்பாத் தக்னெத்து 

வனிதையர்க்குமுன் சமயதிக்கைகல்கிப், பின்னாட்செய் 
வானின்வருவான் மைந்தர்க்கம் முனிவன் பெட்பினோ டே. 

* புகிதமார்ந்திடு சைவடிச்தாந்க நாற்களிவரிற் புகலஞ் 

சாரத், இனியவாம் விசேடமொடு நகிருவாணதீக்கையெனு 

மிரண்டைமூன்றுற், கனிவின்டுனி மறையோடு காட்டி. 
மைந்தர்காளாசான் காட்டிம்மார்க்க, மினியுரைத்த விதி 

ப்பட. ஈம்மண்ணமனை வழிபடுவீரி லிங்கமார்க்கம், (௫௪) 

* இவ்விரண்டை நிலைபடுத்து மொருமார்ச்சுமுள வஃதுமி 

யம்மக்கேண்மின், னவ்விரஸான் ௮ுடையபிரான் சின்னங்கள் 

வாய்ந்தவரை நம்பனென்று, செவ்விதா யுபசரித்தங் கவர் 

மரையெணாதன்பு இகழ்வீர்சங்க, மொவ்வுமார்க்கமு மென 

மார்க்கமு மூன்றாமெனு மிவற்றுனுய்குவீரே, (இடு) 

* என்றுகளிட்புடன் முனிவனுரை த்தலு ஸ்மக்தர்களவன் 

ற்னிருதாள் போற்றி, நின்ழெங்கள் குமைதவிர்ச்தோய் 

நிமலனடி.யார் தின்னகிகழ்த்து கென்னத், துன்றுருச் இரா 

க்க நீருதியவென்றான் கேட்டோர் சச்சசுத்தி, யொன்று



குகமுனியுபதேசச்ருக்கம், உடுடூ 

போதாதோ மற்றவைவேண்டுமோ வவையு முரைாத்தி 
யென்ளனார், (௫௬) 

* கேட்டமுனி வனுஈசைத்து விடலைகாளெக்காலுங் கேடி. 
லாத, நாட்டஞீன் அுளவெம்மா னொவ்வொரு காரியத்தார் 

வணுகப்பூண்ட, வாட்டமிரி கண்மணி நீறணிகந்து பஞ்சா; 
௮௪௪ ச்யானமருவவோடருட், கோட்ட மெர்தைதவிர்த்து 

லன்தி யெளிகாகச் சச்கசத்தி கூடாதன் றே, (டு௪) 

* நீற்றொடு கண்மணி பூண்டோர் நெறித்தவறன்னவர் நக 

சாகிற்பர் கண்டோர், தாற்றியவமஇப்பாரோன் மைதந்தர்கர் 

ளிவர்செயறர் தொலைந்துபாவ, வேற்றதமடைதுலக விர்த்தி 
க்குரியன வெல்லாங் கெட்டங் கிழிந்துவெய்ய, கூற்றனுல 
கச் தண்டங்கொண்டி வுலூழிந்தசன் மங்குலவுவாரே, () 

வேறு. 

 அடவரோடில் லமர்ச்தகன்னி௰ர் பல்லணிகள் க தம்புனை 

ந் கா, காடுமங்கலகா * ணரிசனமோடு சாயகத்தியான 

மில்லாரே, னிடுமில்ல௦த்தி னெறிக்கீலார் போலநிமல பஞ் 
சாக்கரத்தியானங், கேடி. ரிபூதி கண்டிகையில ரேற்ளெர்சை 
வெறிக் கலாதாரே, (௫௯) 

* ௮வூயஞ் சைவாகம கெறிக்கணித சணிக்தியாஞ் சொ 
ல்வழி ஈடமின், சிவபெருமானம் சோதனைதவிராதிச் சென் 

மச் இிறைபகஞ்சேர்விர், கவலையுரா திரொஒன்றனன் மூன்று 

காலழு முணர்குகழுனியு, மவமறு புதல்வரவலுரைப்படி. 

யெம்மண்ணல் பூசனைமுஜையாற்றி, (௬௦) 

ச் ஏந்தை விரட்டத்தியையடி. காளுமேத்தியெய் அனுமார்: 
யார்கள், சிர்தையின்படியே ஈடந்துமெய்ப் பத்திதகழ மற் 

ஜியாதொன்றுகீருதா, மைந்தர்கணெறியை யறிந்தசைவீக 
we, 'ுளமகழ்வச் சமலியத், தந்தைமக்திரி கட்கிரு நிலப் 
டெ. ஹையைத்த ஈயருக்களித்திடச் சாற்றும், (௬௧) 
 



Ge திருக்கோவறூரீர்ப் புராணம். 

வேழு. 

அரனடியார்க் கஞ்சலிசெய் தைம்பாதகம் பல்கத்துச் 
குசவனின்று எருட்கொண்டு குலமறையோ சா௫யிவர்க் 
திருண்மேனி யர்தகனை யிகுத்தவனுக் கடிமைபுகு௩ 
தொருகெதியிற் செலவுலகமோசெழு மாருண்டாண்டும். () 
1 இருவளைய பன்னிருமா தரைகாஞஞ் சேர்ந்திடவு 
மருமருச்கை யனையவுண்டி. காணாளுமயின்திடவும் 
பெருமையுளீரினு முன்னல் பேதைமையல்லா தண்டே 
வுரிமையுட லுச்சிட்ட முண்டவகை யொப்புதவே, (௬௧2 

* ஊன்பெற்ற வுடல்பெற்ற வுயிர்பெற்ற வுணர்வுரைத்த 
மான்பெற்ற கரம்பெற்ற வள்ளமொண்டை மருவாதி 
யான்பெற்ற வுலகவின்பச் திறுமாஈதயர்ஈது பிணக் 
கான்பெற் றழியுங்கட னெனக்கேன் கட்டுமாமின், (௬௪) 

* அகரவின் மைந்தர்க்கறு மூன்றுலகளித்து 

மாதொரு பாகத்தன் மல-டியைச் $ சானித்து 

தீதொருவு முற்பதத்தைச சேரும்வகை குறித்தே 
னீகமுூளீொன்ரு னிம.தனை முன்னீன்ருன், (௯) 

வேறு. 
* ௮ண்ணல் சொழ்படிமுனியு முற்குமான் பூவாளும் 
வண்ணமா முடிசூட்டு நாள்குறித்தி டவ்வகைகேட் 

டுண்ணடுங்கித் சன்பிகா மகற்றொழுதிவை யுனாத்தா 
னெண்ணுதற் கரும்புகர் குலசேகர னென்பான். (௬௬; 

* ஐயவென்னுளத்தவா வின்னதென்பதை யறிக்தும் 
பொய்யதா மிந்தப்புவி கொளப்பொருத்துத லழகோ 

இய்யவெம் பியர்க்கடை விப்பாயென் அரைசொற்ருன் 
செய்யமா முனிகேட்ம முற்புதல்வ னீசெப்பல், (௬௭. 

* முறைமையன்றென மொழிகர்து பின்னவர்க் சுவைமொழிச்சா 

னிறைகுணச் கடலிருவர் பன்னீதிக ணிகழ்த்தி 

Woo pac பின்னவ. ராவ தென்வழக்கென விசைத்தார் 

குறைவிலாத் தவமுனி யமைச்சர்க ளொடுகுழுமி, (௬௮) 

| $ சானித்தல்-- தியானித்தல்,



குகமூனியுபதேசச்சருக்கம், &.@er 

௪ வேண்டு நீதிகளெடுச் தெடுத்தவர்க் கவர்திளம்ப 
மீண்டு மைந்தர்கள் பசுபதிக்குரிய மெய்வேடம் 
பூண்டு காங்களோர் பதியெனப் பொலிவுறக் கருதோ 
மீண்டு வற்புறுத் திடல் விடல்வேண்டு மென்றிசைத்தார்.() 

சு மைந்தர்மூ வரமுரைத்த வைகேட்ட மாதவச்தோன் 
றந்தைசொல் வழிகடக்திடாப் புதல்வக டன்மை 
யெக்தமேன்மை கொளினுஞ் சிறிகாமென விசைத்தங் 
கிந்தமூவறு புவிமுக்கூரூயக் கொளீரென்றுன். (௭0) 

ஃ, ௮ன்னவாசகங் கேட்ட மூவருங் கடனாமென் 
அன்னிவிர்ட்டத் இறையடி யுளங்கொளா வுவந்தார் 
சொன்ன வச்தணன்றன் மகற்கறி வித்து த்தொல்பூ 
மன்னராதிய ரெவரையும் வரவழைத் தம்மா, (௭௧) 

வேறு. 

௪ மூவ புவியுமீவல கரடுமூன்று பங்காக்கிமேல் பாற்சேர் 

சாவறுபுவிகட்டறை௩ரசிங்கமுனையனாமெனத்தனிஈடுப்பான் 
மேவு புவிகடமக் கறையாமெய்ப் பொருளெனவிள்ளஞ 
கீழ்பால்சே, ரோவ௮ டபிவிகடமக்கிறைகுல சேகரனென்பா 
ஏ! னா மென வுன்னி, (௪௨) 

* குகமுனி யுரைத்தபடி ஈரசிங்கக்கொற்றவ ன்றவர் வர 

ழ்த்தச், சகமெங்கும் புகழமுப்புசல் வருக்கும் மும்மனர் 
மூழ்மாடி. தரித்தங், ககமகிழ்வோடு பிதாவிடம் ஞானதீக் 

கையை யறிந்தரண்டுறர்தம், பகமொரு மூன்மேனாலயதீ 

தேமம்படர் மடமமைகத்ததில் வடிக்கான், (௪௧) 

வேறு, 

ச தாவலில் குகமுனி தைவிகன் Papi s 
கரவலி னுணாத்திய சறைஈது மன்னனு 
மோவலில் சுதனு மார்தியும் பதத்தினை 
மேவலை யறிந்தவா விளம்பு வாமரோ, (எச) 

ககழனி உபதேசச்சநக்கம் முற்றிற்று, 
கணை வளதுதிது 5 லுவகைளய 

ஆடச்செய்யுள்-௩௩௬0. 

ஏ] ஆம்-- என்பத-ஒம்-எனமருவியது ம்



உ 
சிவமயம், 

பதவிச்சருக்கம். 

ES 
௧-வது தகழனிவன். 

& அந்தகவரியெம் மண்ணனமெய் யுருவமகமுக மெழுதிகாற் 
கரணப, பந்தனமகற்றிச் சநததமவன் ரூள்பணிரந்தொரு 
நிலைின்றான்பதினெண், விர்சைசேர் பாடைப்புவி யுளவரச௪ 

மீளியாகிய விறல்வேதன், கநதவேண் முந்துக்ற்தியவீது 
காலமென்றெணிக் குகமுனியும், " (௧) 

ஃ& மண்முகம் பணிதன்மைக்தனாதியாக்கு மருவுதன்னிலை 
சொலிமகிழ்வாய், விண்முகக்குறைதீரெர்தை யென்னன்னை 

விராமலாடிகளைச் தொழுத, சண்முகப்பெருமான் சந்நிதி 

யடைந்து தாழ்ர்தெழுக்திருந்த வனுருவை, யுண்முகத்தி 
ர௬த்தியாண்டவா நின்பாங்குறவிஃ்கமைய மென்றுன்னா,௨, 

4 உன்னுமக் கணத்திற் குமரவேளறிந்தங் சூறுமொரு வி 

சன்பாலோக, வன்னசொற்படியே யோர்விமானச் கோட 
னேகர்சூழ்ஈ்திட வியமார்ப்பக், கொன்னுறு கோவற்கம் பச 
ந்குலவிக் குகமுனிபாற் சென்றவ்விமானத், தின்வரவோர் 

வீரன்பணிர்துரைப்ப விரு௩தவன் களிப்புடனெழுந்தே, () 

%& அண்ணலம்மையின் சீரடிதொழுதடைந்த வந்தணற்பம 

வுவேர்தாதி, மண்ணவரொவர்க்கு ஈன்னெறிபயிற்றி'மைகத 

நின்குலீந் தமைத்திடவென், ௮ுண்ணெகிழ்ந்துரைத் தங்கு 
ளாகராந்துவப்ப வொப்பிலாத்தவன் விமானதீதின், கண் 

ணெழுந்தருள வெழுக்தது விமானங்காசினி விண்ணெய் 

கூங்களிப்ப, (௪) 

4 கணநக்சனிற் கந்சமாதனத்தெந்தை 4 கற்கி முனிற்குமவ் 
விமானர், தணந்தறுமுகனை யெணில்வலங்கொண்டு தாளி 

ர சம் சோயில், ன க 
 



LU SHEFF HEED 2. Gi ae 

ர்ண்டையு முடி.தரித் து, மணக்தருகீப மாலையாய் நீங்காவச 
கினி யருளுழியென்றான், குணந்திகழ் முனியே யினியென் 
௮ம் பாற்குலவுதியென வெம்மான்க..ஐ. (௫) 

* கேட்டமெய்நமுனி வனகமகிழ்க்காசான் களர்வலப்பாச 

தீதிலின்௮ும், வாட்டமிலாது வ௫ூத்திருக்கன்றான் வளர் 

சைவபுரத்தியை பிசாசெல், கோட்டமில் மீனமஇ குருவா 

சங்குலவ விட்டம் முதகற்கொண்டம், கூட்டமாதிய os 
தொர்க்கெலா மோராண்டுதவுற நியமித்தானுரவோன், (௬) 

௨-வது பச்சைக்குதிரை, 

% அவ்விதநியமித் தைந்சவித்திறை சரகமுளி மடத்தண 

லமாச்தான், செவ்விதிதற் பதினெண் புவிகண் Appi svat 

இக % மவிகயர் களிற்புரக்தா,  ரெவ்வமில் பச்சைப்பரிக்கு 
முற்பதுவி யெய்துறுகால மெய்இயதாற்,|அவ்வு சல்வெறுத் 

கோர்வைகலப்பை மாசூழ்பல பீக்தங்கடுணிக்து. (௪) 

் வேறு. 

% தெள்ளுதிரைமணி கொழிக்கும் விளை தக்கம் பெண்ணை 

நஇத்தி நீராடி, வள்ளலம்மை யாலயத்தை யோரெழுகாள் 
வலங்கொண்டு வாயினோக்கி, யெள்ளளவு வேறொன்றைக் 

கருசாதூணுறக்கமின்றி யிறைதாள்சிந்திச், துள்ளபடி. 

நின்றுநோற்டிடச் சைவபுரத் தெஈதையுள மிரங்க, (௮) 

% அருள்செய்த மாத்திரத்தங் கங்தரவாத்தியங் கலிப்பவவ 

னியெக்கும், பரிபவமுற்றிடக் கண்டோரதிசயித்துக் கண் 

பனித்தெம் பரனைவாழ்த்ச, வெரிகாணு மொருசோது பரி 

வலக்காதிருந்து மேலெழுந்தவக்கால், விரியொளிமா வுடல் 
ப$.யின் மாகதமாமலை யென்னவீழ்ந்தம்மா, (4m) 

௮ச்சோதியெழக் கண்டோ ரதஇிசயித்தைந் Ost Poem 

தயைவசாக்கு, மெய்ச்சோதி திருவருளை விழைந்துவிழை 
கன் பின்மேதினி மேவின்பம், கைச்சோதி வழிகின்ற 

1 அவிரயர் காட்கர், || துல்வுதல்--உண்ணு சல், 
 



௧௬௦0 இருக்கோவலூர்ப் புசாணம். 

ஸசுவிச ஈரடிங்கக்சகருணையானை, மைச்சோஇப் பரிலலக்க 
அட்சோதியெழுக்தவகை வணக்கக்கேட்டார£ (௧0) 

* அதிசாளடி. யேற்கென்பிதா வுரைச்தவிதன் சரிதமறை 

பக்கேளீர், பாதகாண்மஇி மிலைச்செம்பரத் குரிய-ண்போ 

டி. ௬ுநிஇ படைத்தோன், நீதிலாவச்சிர கேசரியூஈ் துய்யா 
சஈமெங்குர் இரிர்தம்மாவிட், டோதிமகன்னடைய ரொடுவ் 

கலர்து விளையாடல் பலவுடற்தி நின்றான். (ae) 

6 வனப்புடைய விஞ்சையர் மாமகளீரோடவன் ,௪ரசமலி 
பக்கண்ட, கனப்பரியு ஈம்மினத்சோடிச் சரசம்புரிந்து சுக 

ங்காண்டற் கல்லா, வினைப்பய னென்னமக்கென்று வெகு 
ண்டுவெருவின்றி மசமீறிப்பெட்டை, யினத்துடனே கலக் 

கவெணியவணீங்கச் செலுகநெறியோ:ர ரிர்டகிற்ப, (௧௨) 

8 காண்டலுமவ் வச்௪ரசேசரி சரசஞ்செய்ததனைக்கலக்சா 

வேசம், பூண்டமதமழிந்த வுடன்பலவெண்ணி யொருவ 

கையும் பொருக்தாநின் ற, நீண்ட 1கரங் கருக்கொண்டு முதி 

ரக்த குட்டியவ்வடி வினி மிடமீன்ற, தாண்டவனண் பளகே 

௪ன் பரிகாணாதோர் விஞ்சையவனுக்கோத, (sn) 

£ $ வேசரிகன்னொடு வச் ரகேசரி நின்றிடக்கண்டான் மீட் 

டும் வசர, கேசரிபோல் வடிவுளவோர் குட்டியுங்கண்டான் 

பரியைக்கிட்டிநீயே, னாசமுற௮ர்தொழில் புரிர்தாயென்று 

ன்றையுங்கொண்டு ஈரர்பிரான்முன், பாசுரைத்து விட்ட 

னன் கண்டளகேசன் கொதித்தமத்துக் கறைவான்சாபம்,() 

வேறு. 

& கருமபூமியினிற் க வடைகர்அ கரியமெய்கொளு cr 

2 ருவன். பரியதாய்ப் பிற தல்னெக்தமுவாது vai bse 

ன்பேருருச்சுமந்து, இரிதிபல் காலமென்னு கர்த்தபமே 

செக,ச்இனின் மிலேச்சர் கைச்சேர்க்து, பெரியபாரங்கள் 

சமச்தளைச் தெய்த்துப்பேசரு மிழிவையும்பெ௮ுதி. (௧௫) 
  

ர் இசாடம், 1 சரம். $ வேரி. என்பவை சமுதை,



பதவச்சருக்கம், ௨௬௯ 

4 என்றுமக்குட்டி, நோக்கெற் புரவியுடற்பெறினும் முனை 
யிகத்தோர், துன்று௮ுங்கழமுதை யென்றிழித்துரைக்குக் 

அுணைச்செவி பெறுதியென்னுரைத்தா, னன்றுகேள் பரியா 

இய தொழுதியாங்களறி விற்கூடா வொழுக்கத்தா, லொன் 
௮மிச்சாப விமோசன மருடியெனத் தனதனு ஈகைச் 
அரைப்பான். (௧௬) 

& வச்சிரவண்ண கேசரிகேட்டி மகத்தின்மா புருடனேடு 

இத்துப, பச்சைவாசிப் பேர்கொண்டு செம்பரிதஇிப்பரியின் 

மேல்விரைவு கொண்டவன்ற, னிச்சையின்படி. யோர்பகன் 

மையத்துள்ளே காசிசேதெய்தி யம்பலக்கண், டச்சமிலா 
தங்கனக்த காட்புரிந்தெண் ணரசர்முூவரைவெற்றதியடைக்௮, 

% இந்திரன் முகலோர் பகைகெடத்தடி௩£ ரொன்பதுபுவி 
சவற்தியெய்திச், சந்துரமோலி வீரட்டாகாசத்தற் பானரு 

ஞதீச் சார்வா, UD 6 5 6 BYE ou மெய்தியெம்பாலி ov oar gy 

Bera 80a கோக்இத், 'தொக்தரவனர்தம் பெதிலுமாங்கா 
ங்கு சுகமுடனுணவையு்அய்.த்த, 5 (௧௮) 

% பின்னுமெம் பெருமாற்குரிய கண்மணியின் பெரும்பொ 
ஜைசுமந்த கான்மேன்மை, துன்னுஇியென்றுங் குட்டியை 

கோக்கிச் சொலுங்குசைச் திவினையாளு, மன்னவன் 
* குசேந்தரனூர் பரியாகு மசமையைப் பெறுதியென்று 

ரைத்தா, னின்னவைதிகத்தாற் பரியிடைச் சோதியெழுந்த 

தெம்பிசானருளென்றான். , (௧௯) 

௯-வது தேய் விகராஜன், 

* ஏனஈரசிங்க பூபதியுரைப்பக் கேட்டவர் பரவசத்தேர்தல் 

புனைகழலிறைஞ்சி வீரட்டத்தெெதை பருண்மலிவினும் 

புரிக்திடுமென், றனைவருமகன்றார் தைவிகவரசு ம௫லகீக் 
குற வமலன்று, டனைவிழைர்தொரு மெய்கிலையின் கெய்ம 

pig சக்கிதிகின்ஜிவை சாற்றும், (௨0) 

ர குசேர்திரலூர் பரி-- யென்பத-கோவேறுகமுவீதயெனழ்பாலத்-



௨௬௨ இருக்கோவதூர்ப்புசாணம், 

வேறு, 
& மாசின்றாற் பச த்தைநீங்கி மாயைவல்லிருளா லோங்கிகீ 

காசினிதனிற் பிறந்து கன்னிபன் னிருவரோடு 

சகேசமுற் றுழலுவேற்குன் னிகரறுமருளரன் மேன்மை 

வாசகம் பரவச்செய்த வாறில்தருள்வாய் மன்னோ, (2.௧) 

* செய்யனே போற்்ரிவேசுர் இர.க்கினி சாப. ௩யோஜ்னி 
தம்யவே அார்௩தசெல்வச௪ சுந்தராபோற்றி மானார் 

கையனே போற்திமூன்று கண்ணுடைப் பரனேபோற்றி, 

மெய்யனே போற்றிமுச்தி விரட்ட மாதாபோரிறி, (௨௨) 

6 அதியே போற்றிபோற்தி யனாதியே போற்றிபோதறி 

சோதியே போற்றிபோற்றி துரியமே போற்றிபோம்றி 

நீதியே போற்றிபோற்றி நிமலனே போஜ்றிபோற்றி 

வேஇயா போழ்றிபோற்றி விரட்ட நரதாபோற்றி, (௨௩) 

6 ஈறிலா முதலேயோல மிறைவனே யோலமொப்பார் 

வேறிலா யோலம்பொல்லா விடமுண்ட கண்டா வோல. 

மாறுசேர் சடையாயோல மலைகாரணனே யோலம் 

wer ணடனாவோலம் வீரட்டகாதா வோலம், (௨௪) 

* என்றிர்த வாறும்வேது மெழிலுடை யிராஜராஜ 

னின்றுகைர் துரைப்பக்கேட்ட நிமலனுங் இருபைகூர்ந்து 

குன்.றலில் லியங்கலிப்ப விணோர்கள்கொய் மலர்கடூவ 

மின்றிகழ் விடையினும்பர் விமலையோர் பாகந்துன்ன.௨௫., 

* விளங்னென் கண்டவேர்கன் மேய்மறம் தருகணாலுவ் 

களஞ்செறி களத்தெம்மான் றனுருவுண்டொஷ்றுய்க் களி 

தீசான், குளஞ்செறி ஈயனனோக்கி வியந் தபுன் 'னகைகொ 

ண்டான்மன், வளஞ்செகியுருவமாதிமலையவேர்தாஇனானால், 

* முன்னுருவடைந்த நான்குமுடியுடை வேந்தனெந்தை 

தன்னிக ருருவங்கட்குச் தனித்தனி துதிகள்கூற 

வன்னகால் பூவிமானமடைய வொன்றதி னிவர்ந்து 
மன்னவ நின்பதத்தின் மருவென்றங் இைமழைர்தான், ()



பதவிச்சருக்கம், - ௨௬௩ 

* கேட்டதோ ரிமையவேக்துங் செர்வீரட் டேசனம்மை 
வாட்டமி லெழிலருக்கண் மனக்கிழியெழுதிச் சானித் 
இட்ட௨மாயச் சூழ்ர்தமைக்ச ராதியரெவர்க்குங் கூறு 

காட்டமூன்'அுடையவெக்தை பெரியகாயகியை காளும், () 

* ஏவரும்விதி யன்போடிங் கேத்துவிராயி னென்னின் ' 

மேவருஞ் சுகங்கடுய்க ஐ வேண்டுமேற் பதம்பெற்௮ுய்வீர் 

யாவருங் கோடீரென் றங்கமர்விமா னத்திலேறத் 

தேவரு மலர்கடேேக் தெய்வமங்கையர் கொண்டாட, (௨௯) 

* ஆனக மாதியான கருவிகளெங்கு மார்ப்ப 

வானச மெழவிமான மண்ணுளோர் விண்ணுளோசாய்சத் 

தானகங் கரைந்துகையச் தனிமுதல்வியை யின்னோன்றன் 
LD IT 15 & I குஅகவங்நன் வ௮ிப்பவரெஇர் கொ ண்டுற்முர்.(௩0) 

* 9 Bor ளம்மைவேண்டம் காதிசொற் படியுஇத்து 

மேதிணீ யுய்வித்தி௩்ஙன் 'மேவெங்களரசே யென்றென் 

ரு. தரவோடு போற்றி யாசுசெய்திட ஊமைத்தார் 

கோதிலானருளின் விஞ்சிக்குளிர் வரைபுரஈ்தான் மாதோ, 

* உம்பர்கடொழ விமானக் தும்பர்வேற் துறுமக்காலைச் 

சண்பக மாலையாஇச் தையலார் தழற்கலக்தா 
ரிம்பரிற் கண்டோர் கேட்டோர் களியன்பாச்சரியமென்னு 

மம்புராகி களமிழ்ஈ்இப் பலபல வறைவசாஞனார், (௩௨) 

* உலூனி லீ.துகாறு முள்ளவ ரமேோவோோனு 

சலமு௮ி.பேறீரொட்டு ஈவையிலா தூத்றாரில்லைக் 

குலமுதிப்பேறுரனு மொருவர் கொண்டாலு மன்னோ 

நிலகுமிவ் வேர்தல் போலுற்பவ பகமெய்திடாரே, (௩௩) 

“பேறு, பதினாலு-- ஆவன: புகழ்-கல்வி-வலி-வெற்தி-சன்மக்கள்- 

பொன்-ரெல்-ஈல்லூழ்-அகர்ச்ச-௮றிவு-௮ழக-பெருமை-இளமை-தி 

ணிவு-சோயின்மை- வாழ்சாள்,



இிருக்கோவதூர்ப் புராணம், 

வேறு. 

& மகர்சனிற்றை மதியோண காள் விவ் 
விசு சனிலேழு; நாற்றறுப தாண்டி.ருந் 

இகழ்க் தபூ $ ஏிச்வண வவிட்டச் தெய்தினா 
னுகந்து முற்பத thas Carman, (௩௪) 

மக்களு: மாக்கமும் வளரமன் னவன் 
திக்செலாம் புகழினாற் செறித்துக் கோல்வழிச் 

தக்கமா நிலம்புரஈ தருளிச சான்றகோர் 

முக்கணன் றரொண்டிலு முழுதும் விறினான. (கடு) 

அர்த கன்றனை யடுமரிய கோவலூ 

ரிந்து வின்புனம் சடையிை செக்தாளரு 

ஞூந்திமுற் பதத்தின் வேர் துயரச் செய்ததென் 

விர்தை யென்றனை வரும் பலவிளம்பினார். (௩௬) 

இப்படி. யின்னமு மளவிலார்க ளெம் 

மப்பணி ௪சடையனை யரியகோ வலிம் 

றப்பற வருசசனை புரிந்து Fre Ber 

சொப்பறுஞ் சிவகதி யுவந்து காளுமே, (mer) 

ஃ குகமுனி மாகர சிங்கன் கோவனின் 

அிகமுனிர் தரும்பத மெய்தல் MED’ 

இகழ்குல சேகரன் செழுநிலம் புரங் 

திகழ்வென நீங்கிமே லேய்ந்த சொல்லுவாம், (௩௮ 

பதவீச்சநக்க முற்றிற்று. 

எத்த 

ஆ. ச்செய்யுள்-௧௩௯ ௮. 

1 ஈராவணம்--ஆவணி மாதம், 
 



ட 

திவமயம், 

குலசேகாச்ச ர..க.ம, 

Soe 

வேறு, 

$உ ஈன்னயஞ்சேர் தைவிககர ிம்கராஜ வரை மனன 
ரோ, மன்னவனம் மிறையருவின் மலையரசனாயி மையம 

ருவத்தேர்க்த, வன்னவன் ப்ரற்பு£்மிராமுவரும் வீரட்டே௪ 

னருண் மீலிவைகாமர, மென்னியுன்னி மூவா புவிபாகப் 

பபுரதா சொருவாழுக, (௧) 

K (IPE Diy s Va enue Or G0 or Qe ori 6a Dc0r cp firw gt 

[மூன்று வததி தொடருகி கழக, மமைசசர்பா லரசொப்பித் 

தெழவு oa? வெம்பி, பித.ச் துடன் 6s gu Figs hel 

யானுமே வுறவருடு யென் ஜிசைக்சா, எ ஈம்கண்ண லொரு 

தொடாபு மெனக்காகர வென சொல்வி யகல்வதரனான்,(௨) 

உ அடியார் னுனைவிடவோர கடுயுள வோ வெனச்சொல்லி 

யடியில வீழ்ந்தாள், பிடியானை நடையாளே யாரனற னியூர் 

இமளின்றிப பெயரா கின்றேன், கொடியாளே யென்புணக் 

ப்பை யளங்கொளா கெழுந்தரணிற் குறுகாயென்று, படி 

யாளு மன்னவலு௫ செலப்பின் சென்றரிவை பின்னும் 

பகருவாளால், (a) 

* உனைநிங்கு மற்றவைக்கோ ருய்வுண்டு வேரொர் வகை 
யூய் விலட வெனைநீங்கு கெறியுண்டோ வாதலாத் கொடு 

போதி யில்யேற் சின்னாட், பினைநீங்கு வாயென்று மதங்க 

மானிய HOM TD பேதித் தேங்கு, யனைநீல்கக் கண்டவான் 

தன்றென்னக் கராந்துரைத்தா எளவைசேட் டண்ணல், (௪) 

* இன்னமு மெவ்வளவு முரையெடுத்து நீயுரைத்தாலு 
மென்ற னுள்ளர், தன்னையுன வசமாக்கல் கூடாது eae 
  

t மூன்றுவிதத்தொடர் -மண்-பெண்-பொன், 
ச 20



௨௬௭ திருக்கோவலூர்ப்பு ராணம், 

யென்றுசாற்றி, மன்னவனுஞ் செலக்கண்ட வனிதைமிக 

வெகுண்டுரைப்பாண் மண்விண் காண, பென்னிலைமை 

யமியாது புணர்ச்சி விருப்புடையே னென்றிழித்துக் கூறி, 

* செல்லுன்று யெனைப்போன் ஜோர்க்கேபல் செய்வாண் 
மகளோடு சேர்வாயென்று, வல்லிமீண் டனள்வேநங்தன் 

மங்கைசொலை மதியாது மகிமை மிக்கங், கெல்லையிலாப் பல 

தலங்கடரிசிதீ தக் காடககாய்டிக் கங்கை, புல்லுகஇி படிச் 

தனந்த நாளிருர்தான் விசுவேசன் பொற்றாள் போற்றி, (௬) 

ஃ அண்ணனீங் குறவடைந்த வரிவையணி புயராடை யக 

ற்றி காளும், பெண்ணைஈஇப டி.ந்துக௮ மலமொடுத்துதி தொ 

Aggie பிரியக்தோ டென், னுண்ணிவரும் விரட்டக் 

திறைபெரிய காயகிய முவக்கச் சாத்திக், கண்ணருவி சொ 

ரியவுள கெடுழவம்மை கழல்விழுந்து கம வாளால், (ஏ) 

து 
* சேசுருவிலிக்கே யாவுஞ் செயிருடை. யனவா யேய்க்றுங் 

காசினிவிணு மயங்கக் கண்ணருள் புரிக்காய் போற்றி 

வாசவ னயன்மால் தேவர் மறைழுனிவரர் மற்றோரும் 

பேசரும் பொருளே போற்றி பெரியகாயகியே போற்றி, () 

% என்ன துன்புறினுங் காந்கனாலது சுகமேயென்று 

கன்னியர்க்கமைதல் தேர்க் துங்குல நலங்கடக்கும் வண்ண 

மன்னனுச் கறிவிலேன் சொல்வண்மை யாம்ருவையாலன்பா 
பின்னநீக்கன்னே போற்றி பெரியகாயகியே போற்ற (௯) 

* இருந்தயா வுலகுகோக்கும் பொதுகோக்கிற் இறியேனுக் 

காய், வருக] திறந்கன்னாலுய்யற்கில்லேனுன்மலர்விழிக்கட் 

பொரு$துசிர்ச் சொரந்தகோக்கஞ் சிதிதருள் புரிகியண்டப் 

பெருஈச்சகையிடத்தோய் போற்றி பெரிகாயகியே போற்றி 

* விதுவணி யிறைபான்மேவி மிளிர்கடைக் கண்ணாஜோக்கு 

மதுபொழு JIVE OLD I தொழிற்பமொனா ஒன்றன், கது 

1 திறம் மேன்மை, -



குலசேகரச்சருக்கம், உருள் 

மெனு மகிமைகண்டு கழறுதற்பாலோ காயேற், நிதுபொழு 

இரங்கயொட் கொண்டிச் சென்மங்களைதி யென்று, (௧௧) 

% பலவகை நைந்இகத்தின் பற்று விட்டிசைத்கல் கொண்ட் 

வலஇலா வருள்சே ரம்மையவள் சன்மவினையை நீக்கி 

யிலகுமெய்ப் பதத்திலாகச் செய்தனளிகம் விண்போற்றக் 

குலமழைச் சிரத்தானந்தங் கொளு௩டங் குலவுங் மீகாதை, 

* காசியிற் பன்னீராண்டு கழறுமன்னவ ஸிருட்.து 

மா9லாக் கங்கைகொண்டு மாவலக்கோவல் புக்கான் 

மேசுடைமனைவி யம்மைதஇிருவருள் சேர்தல் கேட்டங் 

கேசு தம்பிமார்க ளிருவர்க்குந் தன்னாடீஈ்து, (௧௩) 

* கங்கை கொண்டே௫இ* சேதுக்கண்வளர் கருணைமிக்க 

மங்கை3யார் பாகற்காட்டி, மன்னனும் பலகலஙக 

ளெங்கணும் தரிசித்தப்பா லின்னாளையின்றான் சேய்வாழ் 

தங்கமார்குடநர்தைமேல்பாந்சோழமாளிகையைச்சார்ஈ்தே, 

* ஞான இக்கையைப்பெற்றெண்ணாகணுகிடஞ்சிவமேயன் ஙி 

யீன மற்றெல்லா மென்றங்கிறாக்ச காலபபன்கூறு, மூன மி 

லாகோய கன்னியொருத்தி காயகன் வேண்டாது, மோன 

முளோர்கள்போல விருக்சின்ருளென மொழிக௫்தான். (கடு) 

% அன்னவள் வியப்பைக் கேட்டவண்ணலு மறிவோமென்: 

றம், மன்னவனுடனே சென்று வனிதைக்கு வரவுணர்த்த 

முன்ன்தாய்த் திரைவிட்டுள்ளே மொய்குழலிருக் ஐ வந்த 
தென்ன கசரணமோ வென்றாள் சோவல்வேச் திசைப்பதானான். () 

*மாதுந் புருடன்வேண்டா வகையெனக் குணர்த்தாசென் 

னத், இிதொருஃவாதகன்மஞ் சேருதல் வேண்டேனென்முள் 

காதலர் தொண்டையன்றிக் கன்னியர் கருமநீக்க 

யாதொரு வகையினாலு மாகுமோ வறைதியென்றான். () 

&௮ற்பமாங் காமவிச்சைக்காடவர் சழ்ப்படிந்தோ, ரிற்புகுக 

அயந்கேன் வாமழாற்படிக்ேே றிலாத, சிழ்புலாத் தெரண்



௨௬௮௮ திருக்கோவலூர்ப் புராணம், 

உாற்சென்ம தோடங்கடேய்த் செஞ்ஞான்றும், பொற்ப 
மை யுருவத்தோடு பொருந்துவனெனப் புகன்றுள். (௧௮) 

ர அன்ன சொழற்கேட்டவேர்தனரிவையேநீ தொண்டாற்றுர் 

தன்னிகரில்லா வம்மைக் காடவனிலையோ சாற்ளுய் 

மூன்னவ ஞூலகவிர்த்தி முன்னி யாண்பெண் புணர்க்கப் 

பன்னகப் பணியாஜேோர்பால் வஇிர்கனளெனப் பகர்ஈ்தாள் 

* நீிதொழு நிமலவம்மை யிறைபானிங்கா இருக்கப் ப 

பூகலத் சனந்சமாயை புற்பவம் பொருந்தித் தோன்று 

மாது£ புருடன்வேண்ட.ர வகைகிலைபடுமோ வன்ன 

வோதவரரக்கு மேலாயுறவையே ஒன்ன மாட்டாய், (௨0) 

% அல்லது&ழ்ப்படிந்தங்கவள் தெரண்டை: யாற்றுவாயேல் 
வல்லவள் வருக்கமராக்கந தவறியே மருவமாட்டஈப் 

மெல்லியே கோன்றுமிக்கு வினாவுக்குக்கரங் கூறென்றான் 

1 செல்லியல் கோட்ருலத்தின் சேகரனென்பான் மாதோ, 
oo ப 

* கேட்ட கங்கையும் இயங்கிக் கேழ்செராசே நீழுன் 

வாட்டடங் கண்ணினாகா மணரற்துவிட் டேகலென்னை 

கோட்ட மில்லறிவோர் காரிகீங்கியுங் குலவலாகுக் 

தகோட்டணி மகளீர்கொண்் கன்றுணையன்றிவாம்க.நாய்தோ, 

* இடவறிவு௩ன் வாழ்ந்காலுஞ் செகத்துளோ ரிழிவுங்கூ 

றப், படுவர்கள் துறக்தகோரோலும் பழிமொழிக் கஞ்சுவா 

ரான், மடமிலாகத் அருபதன்றன் மகள்ஞான மகத்துட்கொ 

ண்டு, மடலைவர் புலன்போற்கொண்ட த.மிர்திலாய்போலு 

மென்னு. (௨௩) 

* பதிவிரதையா் பல்லோர்கள் சரிதங்கள் பகர் துஞானக் 

திதமுளபுருடற் கூடியிருந்து மெய்ப்பதம் பெற்றுய்தி 

ததியிசா மென்றுவேந்தன் சாற்றிய கேட்டாணக்கிங் 

கஇிபதியார்கொ னின்னையன்றி யென்றவ ளறைந்தாள். () 

  

ர செல்லியல்கோள்--சுக்ரன்--செல்
-மேசம்,. ட



குலசேகரச்சருக்கம், உர் 

% அவ்வுரை கேட்டவேர்த னகங்கொளாத ரிவையே£ 
இிவ்வுளா யெனைவிரும்பிச் சொல்லுத லேலாதென்றரா 
னெவ்வுளா வேறோர்பாலி லியம்பினுங்கொளெனீ கொள் 
ஞஞ், செவவுவீர யிலையேல்யாலும் தீயிடைபுகுச றிண்ணம். 

% என்னு மவ்வுரையைக் கேட்டவேந்தலு மதங்கமானி 

கன்னுரை பலிதமாகும் தகுதியோவென வுட்கொண்டு 

முன்டுனாருத்தியை வெறுத்துமொய்குழா லுன்னைச்சேர்தன் 

மன்னு: அதொழுவெறுத்துவல்விலங் கேய்கலென்று, (௨.௯) 

% வி.திவலியாலே யுள்ளச் இரிர்தொருவாறு வேந்தன் 

கதுமெனும் பழிக்குமாணிக் காமாரி யருளையன்றி 

யெதுவரு மெனஷுகித் தங்கிருக்தனன் மெளனமாக 

வதுபொழு இருவருள்ளக் கலைவலி யளவிழ்சொழற்ற, (௨௭) 

* யாவையங் கேட்டிராத வபயனுங் களித்துக்கூறுக் 

ஜேவெனச சருஇக்கேற்பச் செப்பியூவைய நின்னைப் 

பூவையஞ் கழுதிமன்னென் அரைத்திடப் பொருஃு்துமிஈசப் 

பாவைப்பாரதியென்மேதப்படுக்தகொடர் பழுகன் றென்ரான். 

வறு. 

* அன்ன வாசகங்கேட்டலும் பெண்ணை காட்டதிப 

னின்ன கன்னியாரிசைத்திடு மெனவது கேட்ட 

பொன்னி நாடனு மையவிப் புகமுடையாட 

னன்னை யென்குலத்துஇச்த வளம்புலி மரபில், (௨௯) 

* வந்த பாண்டியருலச் துதிபட்டு வாமத்தோற் 

௯௩௧ காளினற்பாரியா யடைந்தவற் நழுவி 

பிந்த மாதினைமீன்றபி னவனி௰௩் இடவே 

சிந்தை யாருலம்பெற மகளுடனிவண் சேர்ந்தாள், (௩0) 

வேறு, 

உ மங்களை யெனுமம்மாது மானினியெனப் பேர்பெற்ற 

கொங்களை குமுதவாயிக் குமரியுங் குறைபாழின்றிச்



2௨௪௭0 தஇிருக்கோவலூர்ப் புசாணம், 

சங்களை பழனீவிய்கு புசக்கிடவரண் டரித்தா 

ரங் ஏ களைவுட னெம்மாதர்ச் கன்னையி லுபசரித்தே, (ns 

£ ௮ணியாடை மாலைகந்த மணிர்தவப் Cur Borg 

சணியாத கற்புடீதி மங்களைசாத்தி வந்தாள் 

கணியாத வன்புகண்டோ ரசொவர்களும் பரிகாசத்தா ம் 

அணியாகக் தாதியம்மை யென்றுமுன் சொலி ஈகைப்பார், 

* ௮ச்ககைக காரணப்பேரிடு குறியாயிற் நின்னாண் - 

மமெய்சச சரிளமைகன்னிழ் கலையறிரந்தொடுக்க மேவு 

மிச்சகை கண்டோர் $ மூப்பியெனும் பெயர்தந்தார் ஞான 

வித்தக வி£கறிந்தோர் விளம்புறவிழிவு முண்டோ, (௩௩) 

* இந்த வேந்திமையா ணாி.வருமகார்களை'யெல்லாஞ் 

கந்தனை கொளாதிகழ்க்தாள் செயிரற௮ு நின்மேலன்் உ 

வர்ததிம் ம யபோர்செய்க மாண்டவமாரு மீண்டி.ப். | oper. 

பைந்தொடி தனை மணக்சென்னொடும் Luli Bonga யென் 

 இன்னைபின் னவனுங்கூ௰க் சேட்டவேகந்தக் காட்பார் 

சொன்ன சாபச்சைக்கூறி வீரட்டன்றுணைத்காள் இந்தி 

தன்ன நின்மனமே வேக்தெயவ்வித மியற்மா யென்ன 

SUCH GUT Aer HG கட்டசோழ OF ad hI Bott SC wri 37 Gm oD * 

* மடர்தையாம் பருவச்துற்று மனவொழுரக்கக்கான் மூப்பி 

னுடரீதையாம் பெயரைக்சொண்ட வொண்டொடியாளை 

மன்றற், ௪ட்ங்கியற்றிச் சைவிகத்தரா பதிகனயர்க்ரிந்கான் 

றடங்கடலுலகும் வானுஞ் சய௪யவென்று வாழ்க், (௩௬) 

%'பாரதியெனப் பேர்பெற்ற பாவைய SF nee Buosie gui ‘ 

கூருளமொன்ளுய்ச் சோழன்குகிச்த வோரிடக் இருக்தெம் 

மீரமார் சடையற்றிமான மிடைவிடா இியற்றிவந்தார் 

ஓரியன் மதங்கமானி செப்புறை பலிகத் காலே. (௩௪) 
  

ஏ ௮ளைவு--ரூழைவு. $ மூப்பி--(கல்வியறிவொழுக்கங்களின்]) 

முரிர்க்தாள்-என்னுங்குறிப்பு,



குலசேகசச்சருக்கம், , உளக 

* Gover. ,பின்னரக்தத் தெரிவையுங் கருப்பமானாள் . 
கலைவலான் மாதின்காதல் 1குகுமதிகடுப்பத் சேய்க்தெம் 

மலகிலாவருள் வீரட்டத்தடிகள் சேவடிகள் காண்பான் 
ரொலைவிலாககசை மூன்னீர்ப்பவன்பு பின்புறமேதகள்ள, () 

உ கோவலம் பதியின் மேவக் கனிட்டாகள் குரைத்தாள்போ 

Pp, வாவலோ டண்ணலம்மை யடிமலரக திரப்பி௪ 

காவலான் மூனமடத்து ஞானகிட்டையி லிருகர்தான் 

பீரவைபூப் கருமுதாந்தோர் பாலனைப் பயக்தாண்மாதோ, 

% கண்டனுஞ் ரஈதற்கு*சாத கருமமாதிய வியற்றி 

யொண்டொடியோ டுள்ளன்புபெறவு வக்தளித்தா னாம்கு 

கண்டவரெவரு மன்பான் முப்பியாங் BOT C,H uP Go? 0 

தண்டலின் மகற்கு மூரிபனெனும்பெயர் சாற்றினாரால், () 

% பொன்னியற் துறைவன்மைந்தம் பொத்பொடு குணங் 

கட்கேற்ற, தன்னிகரிலா வப்பேரே தகுக்தருமெனக் களி 

தீக், கொன்னு மறைகளாதி சொரத்துவித்சே றன் 

னை, மன்லுமக் தம்பாலென்றும்வைக்தனன் மருவிலாது, 

வேறு, 

* வளர்கலை மதியின்மைந்தனு காணாண்மனுமு தலிய வல 

லெமெய், செர்கலை பலவுமறிக்கரசவையித் கெழுமுநீதி 

யின் விதிகளச்சச், தளர்வறு வளவன்கேட் ளெமஒஆழ்ந்தம் 

கமைச*ரிற் நலைமையும் தக்சான், ௮ளவகலான்போற் சது 

வுபாயத்தால் வசுந்தரைகோன் முறைதுலக்கி, (௪௨) 

பாலனு முதன்மைக் ககமகழ்வற்ற பான்மையைக்கணட 

பாரதியா, கூலமுற்றவளாய் மைக்கின் னசசுக்குட்படு மர 

சனாற்கொடுத்தம், கேலவே மகிழ்ந்தா ,யுன்பிசாமகன் றனி 

யல்வலிகேட் டிலைபோலுங், காலம் தென்றாளவனு ஈம்முன் 

ஹோர் காதையைக் கழஅதியென்றான், (௪௩) 

      ‘yer 

1 குகுமதி-௮மாவாச்சச் திரன்,



௨௪௨ திருக்சோவலூர்ப் பு.சாணம், 

* மைர்தகே ளென்றுகை விகனனலில் வக்ததுமுதலிய 

சரிக, நந்தலிலாது கூ.றினள்கேட்டே காணமுற்றவ னென் 

தன்பிதமே, வந்தகன் னகரமடைந்திட வெழுதியென்றன 

ஸனவ்வுரைகேட்ட, செநர்திருவனையா ணககைத்தவண்டாலுஞ் 

சேர்வுருவிதிவகை செப்பி, (௪௪) 

4 நீசென்று வருதியென விடைகொடுத்தா ணேர்மையனே 

ரியற் குரைக்க, மாசொன்றிலாத மதியுளாயென்றன் வண் 

மைகின் மூதாதை வண்மையதே, யேசென்ததுண்டோ 

விவணென்று மிருத்தியெனப்பலவிறை யுரைத்்இடக்கேட், 

டாசென்று மிலாதோய் பிகாக்கள்பா லடைந்திங்கடைவ 

னென்றரெழச் செம்பியன்றான். (௪௫) 

4 தலைவலியினு நற்சண்வலியினு மெய்காட்டுறு வலியினுங் 

கஇத்.ஈ, ஏிலைவலியினு மெய்தகதிடவலியினு ர முபம்சேர்க்தவர் 

வலி கொளச்சின தீது, மலைவலியி் மறிறையவலியினு மேம் 

படுகுறிமருவு மூப்ப்ப்பேர், கிலபெஅ மிவனுகிங்க வீங்கு று 

Curhicnp புகழமெனவெணி நிகழ்தீறும், (far) 

ஃ உளணத்றனியாகப் போகவிட்டீங்கி யானுவயமஹட ற காஇ 

னிச்சின்றட், பினாச்செல்வோமிருக்தி யென்றுபசரிச்துப் 

பேசுறவிருர்சனன் பண்டை, வினைச்தொட ரறுக்கக்கோவ 

லெம்மான்ராள் விழைகுலசே கரமேலேர ஸனினைப்பொடு 

மறப்பிலாத மெய்ஞ்ஞானகிட்டையை விட்டி வைகிகழ்திறும். 2 é ChE 7 

ஃ மெய்ச்தசீரப்புகழ்கொள் வீரட்டகாதன் மெய்யருள் கொ 

ளுமுடற் றுணைகாள், பொய்த்த விவ்வுலககிய்டு 15.0 Raub Bw 

போருந்துவ னீங்களும் பொருவி, லுத்தம கெறியைக்கைக் 

கொண்டீ சகனாலுய்குவி ரஞ் ௪ன்மினென்றே, NE EEF 

சுர மன்னனும்விளம்பி மேடமாமதி புனர்பூசம், (௪௮) 

+ ஆதிவாரச் தெம்மிழையடி. பணிர்கங்கமல நிட்டையிலிரு 

ந்திடுங்காற், பாதியாம் பகலிலுடல் விடுக்கான் மாபரவெளி 
  

அகவன்.



குல்சேகரச்சரு ச்கம், ௪௭8. 

யடைந்து சாருப்ய, சோதியாலுருக் கொள்பதவி யெய்திய 
தாத் ௮ணைவர்களே னையோர் சூழ்க்தங், காதியானுடலைச் 
சமாதியுட் பொருத்தி யாலயமமைத்தன ரம்மா, (௪௯) 

% சுருகிமன்னவ ன௰்பதவி மேவினசைச் தோகைசேய் 
கேட்டுளமிகவு, முருனெர் மஇழ்க்தா ரன்னையங் இருக்க 
வயாசுதனொடு பலாசூழப், பரிதிமா மரபோன் கோவலூ 
சடைந்து பாரத இபா்க்கண்டு மிப்பாலன், புரிவலி சொலக் 
கேட்டவன் சிறுபிதாக்கள் புகலுவர் மன்னவிப் புவிக்ஞு, () 

% அரசர்கீகோ ரரசபுகல்வனை கின்னுளமச்சனா யமைத்சனை 

யதுவெம், பரசுக்கை யண்ணலருள் கொலோவிங்கிப் பால 

கனரசுரியானென், Daz TFT oe Carr § வெலுவனுண் 

ணடும்உயுங் கண்மெய்ப்பிதா 'வருளரசென், வரையற்ற 

வதுவுமிவன காமென்றான் மறுச்துமெய்ப் பொருளண்ண 
ல்வகுபீபான். (டுக) 

உணமை யோராதவறிவிலா ரிவனைஞூப்பியின் பு. தல்வனெ 
ன்துன்னி, வெண்மையா யிழிவுகூ.றுவ ராங்குமேவுகத கா 

சென விளம்ப,ரீவண்மைசேர் சோணாட்டிறைவனு ஈகைத் 
* ௫ . * . ந. * தியான் மருகனாய்க் கொளினிழி வென்னென், றஜிண்மைய 

மிவனே யன்றியூரேகே னென்றுபல்சூ ரரைசெய்தான்.() 

% கேட்டவேக்தோர் காட்குறித்திதின் மகளைக்கிளருமித்த 

நயனுகீகலங்கல், சூட்டுவிம்பாய் முன்போகென விடுத்துக் 

குறிக்சமா ளெவரொடுஞ் சோழ, காட்டினி லடைஈ விதி 

ப்படி. மூப்பீஈம்பிக் கந்கரபதி சுதையை, வேட்டங்குச் சின் 

னாளிருந்து கோவலின் பான்மேவினன் விடலை மெல்லி 

யொடும், (௫௩) 

4 ம காவன் புதல்வன் காந்தமாமதியாங் கொம்பனையொடு 

நதிடுங்கா, லாவலோ டெம்மானருட் டி.ஐங்களைக்கேட் 

ape கயிர்தீ்திழையமலச், சேவடிபடி. தங்கிருக்கனன் 

$ எலுவன்-- சோழன்.



௨௪௪ இருக்கோவலூர்ப் புராணம், 

வருக்திச்செம்பியன்றன் னகர்குறுஈப், பூவையோடவளைய 

மைத்தனனினியான் பொன்னிகாட்டடைவு?றனென்ரான், 

வேறு. 

கேட்ட கண்டனும் வருக்திமெய்ப் பொருளுடன் களத்தி 
வாட்ட முற்றிடல் கண்டவம் மன்னனு நகைத்துக் 

கோட்டமில் சுதவங்கு சின்னு ணின்றிக் கோவன் 
மீட்டும் வந்திடா யெனச்மெொரல வேய்ட் சமெய்ச் ௪றுவன்,() 

ஃ தந்த சொல்லின் மேன் மர்இரமிலை யென்றுட் _ரிக்தே 
யெர்தை தன்றிருச் சேலவவிட் டேகுமம் இல்லாச் 

சிந்தை யாதரர் கணிர்நொரு வகைசெலற் ரஇியைந்தான் a c ‘ கு ர் 

விகை யார்க்த சண்டனு மவனுட னகாமேவி, (௫௬) 

* குமரவென்னை மாமுடியுள கொற்றவ னெனப்பே 
சமரவைச் துலகைப் புரங்கருளா இியவுணர் 
௪மரவென்மி யான்மகன் மகவென் Bios bb ors 
விமலமிக் கவனவனன்லை யன்னைபும் வியக்க, (௫௭) 

௪ கிள்ளிசொற்படி. ர்லகிலெண் குறும்புகள் கெடுத்துக் 
கெள்ளிதிற் செழுங்கோன் முலையரசினைச் மிரலுத்இக் 
கொள்ளுகற் பொருட்பவ ஈசிவிடயத்திற் கொடுத்து 
வள்ளல் சேதிமமுறை குறையின்றியே வழங்கி, (QA) 

௪ மன்னுயிர்க் குடமன்னுட லெனவுமாற் கரியான் | 
மன்னுயிர்க் குயிசென்னவு மெய்யகர் தரித்தே 
பொன்னிகாட்டை யம்ஞப்ப ஈம்பியுங் கணிழ்புரந்தர 
னுன்னுதற் கருமிவன் செயல்பின்னரு முரைப்பாம். (௫௯) 

வேறு, 

சிவபுர மூர்த்திதாள் சிந்தித் தேச்தினோ 
ரூவகையோ டடைந்த பேறுரைத்தனம் மினித் 
தவமுனி யுரைப்படி யடி.யர் சார்ப்பினா 
லவமறுக் தறாம்பச மடைவர்க் கூறுவாம், (௬0) 

குலசேகரச்சநக்க பூற்றிற்று, 

டட அன் 

ஆ. செய்யுள்-ச௪௫௮,



உ 

சிவமயம். 

நரசிங்கமுனையர் சருக்கம், 
ட கட ௮௨ AO 

சிவன்கழற் கடிமைபூண்ட தெய்விக நாரஇங்க 

னவன்குலக் தழைக்க வச்தசு தரின்மேன் மலைஈடாளூ 

நவிலருஞ் சீர்த்கிவேோச னரசிங்க மூனையனென்பான் 
கவின்மீலி மாலைமார்பன் காரணமுரைக்கற் பாற்றோ.. (க. 

* முனிவகுச் சருணாடஈறு முன்னவனருளோர் ஞான்று 

மினியவவ் வொன்பானாட்டை ஈரசிங்கமுனைய னென்பான் 

மனுவிஇப் படியாங்காங்கு வலியவரெனரியேரர eto Ss 

தூனியற.தலியாவண்ணகு சொஷ்வலி நிருபம்போக்க, (௨' 

திருமுனைப்பாடி காட்டிலிருஈ்தூ இோறப் புரந்தாங் 
கரனடிதீ சொண்டாகம்ஃீம யரனெனாளதச்துட் சொண்டு 

விரியுன மி (ID) lus oor oor Cn Bash atu 5) omay பெண்ணி 

யருநெறி யவர்கடொண்டே யாமெனவாற்றிப் பின்னும், ( 

தெய்விகம் கருள்கூர வென்திதிகம்மழுப் படையினான்றன் 

சைளீமா புரத்தையாதிச் தலங்களா லயங்களெல்லாஞ் 

செவ்வனே ஈடாக்இச்சைவ கெறியிகழ்வார்ச் செயித்துத் 

தெவ்வரிலா தங்கன்பா செயிர்கனவினுங் கொளாதே, (௪. 

% சைப்போத் இத் கனிபோற்றுலங் காத் இடுங்காற் புரக்கச் 

'சப்போ gap தனவிலாட் கோர்சிறுவன் சேர்கிலையேசேர்ந்தால் 

முப்போதும் விரட்டேசன் முளரித்தாடரிசிச் துள்ள 

மெப்போது மடயார் கொண்டையியற்றிட ஈலமாமென்றே 

௪ அல்லதன் ணியருக்குள் ளிவ்வரசை நீதியினோ டோம்பும் 

வல்லவோர் சுதன்டைத்தான் மணிமுடி. சூட்டி வைத்திங் 

கெல்லையில் லருள்விரட்டத் தெர்தையோ டடி யார்சொண்டை 

யல்லொடு பகல்வீண்போகா தாற்றலாமென வுட் சொண்டு



௨௭௭ திருக்கோவலூர்ப் புசாணம், 
ர் 

Gag. 

உ எந்தவித மிக்கணிவா னருளோவென் ஜறேக்தலரசியற்றுங் 
காலம், விக்தையார் இருகாவலூரின் வேதியர்குலத்து விம 

லன் ஜெண்டு, சந்ததமாற்றுஞ் சடையனாருக்கு மவர்மனை 

யாக் தணிவில் கற்புப், பைந்தொடியாரிசை ஞானியார்க்கு 

மெம்மஜனோருய்யப் பாலனாக, (sr) 

eaTDOU ROTE திருவருளா லவகரி ௧௧ மசெம்மலுக்கங்கின் 

ரூரன்பா, னம்பியரூர னெனகாழ மளித்தணிக (ளொளிகல் 

af eng Gu, பைம்பொனெழித் றுதேோரவிதியிய சிறுவ 

சொடு முருட்டபாத்திருப்பா, ரிம்பரின் மெய்ர்சுகம் புதல் 

வரன்றிய/ணடேோ வண்டோவென்் தெண்ணி யெண்ணி. () 

*இ கீசகையா யணிவிதிவிளேயாடு ப்ளம்பரிதியனை யான்செ 

ய்ய, மெய்ச்சகையை ஈரகுங்கமுனைய ஷஞொருகாட்கண்டு வி 

ழைர்திரண்டு, கைக்கலக்கா லெடு?தணைச்மெம் பரனருள் 

காதலஹனோவிக் காரேயென்றம், குய்க்துராை வாற்பெற்னோ 

பாலடைக்து பணிந்திவனரசாக குரியானென்றான், (௯) 

௪ அதுகேட்ட சடையனார் சணர்க்கே னரசுரிமை யமைல 

சேன்னப், பதிகேட்டேம் கன்புளத்திக் குமவியையென்பா 

லளிக்கப் படுவிரென்ன, வெதுவரிலுங் குலகலம் விட்டெ, 

ணில் சுகரையுளரொருசே யீயாரானால், மதுமலர் மார்போ 

யரசர்வலிகொண்டு புரிவகற்கென் வகைசெய்வாரார். (௧0) 

ஈஎன்றுமறையவன் கூறக்கேட்ட வே௱்றுவரி சூழுலகமெல் 

லாம், வென்றாரசு புரிபவரும் தம்முளையை மறுப்பவர்கள் 

வேதில்லென் து, துன்றுகெறிக் கல்லனவுஞ் சொல்வரோ 

சொல்வரேற் சொல்லுண்டோர்கெஞ், சொன்று மனலவர் 

செல்வங்குலம் த௫த்துற்பவனிலையுய்க்காதோ வக்தோ,(௧௧) 

* என்ன வறுமையிற் ூற்மையெய்தினாலுர் தத்தமியல்கு 
லத்து, மன்னுநெறி யினிற்றவருர் செல்வமாதியவன்னிமஇ



CITADEL CT UT F TEED ௨௭௭ 

யிலாதோர், துன்னுபல செல்வமொடு குலமிருர்தாலு மற் 
பசுகமேற்கொண்டு, பன்னரியகுலகலங் கெட்டிகபரசத்தும் 

பழிமொழி பாராட்டுகிற்பார், (௧௨) 

%& இனுமபல ஞாயங்களெல்லாங் கவிகுலவெம்பிசா மகனா 

லிசைக்கக்கேட்டேன், மனஞ்சிறிதுமிச்சுதனை மறையோர்க 

ணெறிபிழைக்க வைத்தற்கில்லேன், முனம்பரசு ரரமனென 

முடிசூட்டி யரசருத்த முன்னினேனும், மினந்தவிர்சலன் 

தின்றே யரண்சேரக் குழவியையு மீவிரென்முன், (௧௩) 

& இச்சுதனை யன்றியெங்கட் கொருதுணைவே றிலையேனு 

மிறையேயுன்ற, னிச்சைமரு இர்சனங்கோ டீயென்ருார 

வணஙந்வவேர் இருகையாற்கொண், டுச்சமிசை* வைத்த 

மோக்கானந்த பரவ௫னாசிபுளங் குளிர்க் த, நச்சுபிறவிக் குரு 

டன்விழி பெற்முந்போற் கோவளகரினுற்றூன், (௧௪) 

உ எண்ணரும் பல்லியஈ துவைப்ப வேவர்களுங்கொண்டாட 

Aon parc, வண்ணலம்மை தாள்பரவி wiser Go gt 

கசோமளாங்டி Worsr a gi, கண்ணருஞ்ரீர்ப் பதம்பெற்று 

ஈம்மவருய்யப் பிறந்தஈம்பி தன்னை, புண்ணெகிழ்ந்தங் am 

சிர்சான் வாங்கிளாஞள த்து வகையுடலிற் பூத்த, (௧௫) 

ஃ இருவருடலுயிருணர் வொன்ரு((தித்தசென விரட்டே 

சன்மிக்க, இருவரு or காமுய்ய விவ்வுருக்கொண் டெழு 5 

ததெணச் சிம்இிக்கன்னார், , பருவமைந்தற்கேற்க வுபகயன 

முதலின்றோேனாம் பண்ணுவித்தங், கருமை யாகமமாதி 

கலைகளெலசம் பயிற்றுவித்து ளகமகிழ்ந்தார். (௬௯) 

ஃ வெம்பியசி வப்பைங்கூ முய்யப்பண்மாரி பெய்யமேவு 

மீறி, ஸனம்பிழிசாண்ரு நரசிங்கமுனையர் இருமனைவளர 

நன்மையாலு, மெம்பிரானருளாலுங் கோமளாங்கிய மொர் 

சுதனீன்ரா எண்ணல், பம்பியசர் ஈம்பியார் தம்பியென்ற 

பெயாபகர்ர் சான் பரிவாலன்றே, (௧௭) 
24



௨௭வு இருக்கோவலூரப் புராணம், 

ஃ& மகன்பிறந்து மரசுகம்பி யாரூரற்கென் அள்ளமருவ வே 

ந்த, னகஞ்சிறர்த சடையனார் தமைகோக்கிக் கன்னிகை 

யொன்றணிமைநதற்குத், தகும்படிபார்க் தரையுமெனப் 

புத்.தாரி.5் சடங்கவியார் தம்பாற்பேதை, ய்கக் தமணம் பே 

சுவித்துச் சடையனாமுனையா பாலுரைத்தார் மன்னோ. () 

வேறு, | 

 அக்சதவாசசங் கேட்ட வேர்தக மிகமஇழ்ந்து 
விந்சைசேர் மணவோலை மேதினியெக்கும் விக்க , 

வர்தகாவல ரந்தணர் மற்றையோர் மகிழச் 

௪ந்சமிச்கதோர் ஈம்பிக்கு மணவணி தரிச்தே, (௧௯) 

ஃ எங்கும். பல்லிய சாலங்களிரட்டுற வேந்தல் 

பொங்கு மன்பொடு ஈம்பியாரூரகை.ப் பொத்புத் , 

தங்குமொண் பரிமிசை யெம்மானெனகச் கொசொரறீறு 

மங்கலச் துவைகலி லெவரொடும் ப.க தார்வந்து. (2.0) 

 வண்மைசேர் சம்வாவியர் மாமனையிடை வதுவை 

யொண்மையோடு ஈம்பிக்கவணு ஞற்றிடுமமையத் 

அண்மை யோடறை கையிஃையின் முன்னுரைப்படியே . 

யெண்மைசேர் வயோதிக மறையவ னெனவெய்தி, (௨௧) 

ஃ இந்த ஈம்பியாரூரன் றஐன்பிகாமக னெனக்குக் 

தந்த சாதனம் வழிவழியடி மை யாரந்சகமை 

முந்திருந்கிட வெனையலாதி வன்மண முடி.த்தற் 

கந்தணீ ரரசீரெந்த விதங்கொலோ வழையீர், (௨௨) 

ஃ என்றியாவரு ஈமைத்தடுச் தாளுமோ வென்; 

துன்றருர் தவம்புரியினு மறிவுருச் தொல்லோர் 

னன்றுகூ றக் கேணம்பியு மந்கண ரடிமை » 

யின் நகேட்டன மர்தணாக் காவதென் றஜிசைத்து, (௨௩) 

வேறு, 

& ஈக்கனைகோக்கிப் பிக்களீகொலோ வெனககைத்திங் 

இச்கணத்தடிமை யோலையென்றதை யெடுப்பாயென்னு



கரசிங்கமுனையா சருக்கம், ௨௪௯ 
8 

மல்கணத்திழை கான்பித்கனாங்கண்டவுடன் தொண்டாற்றத் 

தக்கணத்து மாமென்றோர் சாதனங்கயி லெடுத்தான்.(௨ ௪) 

வேறு, 

% நகைத்தெடுப்பக் கண்டகம் வெகுண்டெழவும் வெரு 

ண்டோடு நம்பன்கையாற், றகைச்சவோலையைப் பிடிங்கக் 

௦ வக்தகோவென் நவனைச் தான்பிடித் த, வகைப்படுமென் 

ஞாயமதைக் கண்டுரைப்பா ரில்லையோ மாநிலத் த, மிகைப் 

புிசெல்வம்மு தலவலிக்கஞ்சிரிதிசொலார் மேன்மையென்னோ. 

 என்றெம்மான் கூவுதல்கேட் டங்கிருக்சோ ரிருவரையும் 
ிலக்கவேக்தல், பொன்றுவரர்போல நின்று களர்க்து கூவீ 

சன்முனர்ப் போந்துபோம்றி, நின்றுகின் பதியாது நிகழ்த் 

துகென வத சேட்ட கிமலன்மெய்மை, துன்றுதிருவெண் 

ணெய் நல்லூரா மென்றானாவலூர்ச்சு குணன் சொல்வான்,() 

% பொழ்வழக்கா லிவனரசே பல்லோரைக் கொண்டவனைப் 

போலு 8, மெய்வழக்காவது வெண்ணெய்கல்லூர்க்கே 

இட விளங்குமெனச் சினத்தா, னுயவழக்£ தென்றறியா 

யவணெழுக மூலசாதன மொப்பித்துன், னைவழக்கால் வெ 

ஊறுதொண்டெம் காற்றலமிவாயேன முன்னவின்றெழும் 
காண, (உளி) 

& நடந்திடு முன்னவன் பினம்பிகாகக சூசியின் விரைவி 

னண்ணக்கண்ட, தடம்புயவேர்தாதி மறையோர் தொடர 

வெண்ணெய்நல்லூர் தன்னிற்புக்கம், மடகதையோர் பாக 

னங்கு வேதியர் பாலாதிமுதல் வகுத்திடக்கேட், டெக்தை 

யிலா வுன்வறக்கை யாரூ.ரவுரைச்சியென்றா ர௬ுரைச்சலுற்றான். () 

ஆதிசைவ குலக்துதித்த வெனையென்று மறிவிரிவ் வரத 
ளைன், சாதனையாஞ் சொல்லோடு சாதனங்காட்டிய மா 
லென் சாற்றுஇற்பே, னீதியுளீரிவைக ஞண்மையெனக் 
கொன்னறுக்கோன்ற விலைநிகழ்த திரென்றான், தீதொருவா 
வெம்மனோ ரளங்கரைக்கும் பண்சொரியச் செனிச்ச கொ 

ண்டல், (௨௯)



௨௮0 திருக்கோவலூர்ப் புராணம், 

& ஆண்டுரைத்த மொழிகேட்ட வான்றோருமதி சயித்தர்த 

ணனைகோக்கி, யீண்டுரைப்பா யாளாதலா வணஞ்சாட்சி 

மூன் திலொன்றங் கென்ரூர்கேட்ட, 5 காண்டவிலான் மூல 

சாதன மிருக்கென்றான் காட்டாயென்ருரன்னான், மீண்டும் 

வலிசெய்யாமற் காப்பிரே லளிப்பனென்னான் மேலாய்சின் 

(17 OF « (௯0) 

* தங்கொன்று மடையாது செய்குவோங் காட்டென்றார் 

'ரோங்காரப், பூங்கொன்றை மூடியானொ சாவுணத்தை 

யெடுத்தொருவன் புகலவீர்தா, னாங்கொருவர் மறுத்து 

சைக்கா அரைத்தவதம் கனந்தநிலை யையன்காட்டப், பாய் 

கடைந்தோ ராரூரவற்கணற்கு நியடி மைப் படுதியென்றுர், 

வறு, 
‘ 

* ௮ன்னஅு கேட்ட கம்பியாளார னதற்கிசைற் சான் 

அன்னிய மதையோ ரிங்குதுகளிலாய் நிவசிக்கு 

மன்னிய 1 வகரமெங்கே காட்டூதியென்ளுார் வள்ளன் 

மின்னிலை 1 நிகேதன் ததுண் மேவினவுருக் கரந்தரின், '() 

உ உருமழறைந்திடலு காவலூரனு மயங்இக் கூவப் 

பெருமறை முடி௩டங் கொள்பெருமையன் விடையினும்பர 

இருவுரு விளங்கி ஈம்பியாரூர சென்றகாலத் ் 

தொருவலினர் தொண்டாற்றினாயொரு வேட்கையாலே.() 

உ இப்புவிசனிற் பிறக்கவிசைக் சனமிசைத்த வாறே 

சப்பிலா அதித்தாய் துன்பவாழ்க்கையிற் சாராதியாரு ' 

மொப்புறும் வழிகடுச்காட் கொண்டனமென் அுரைத்தர 

னெப்பொழுசகுக் தன்றொண்டர்க் கெளியவனீறில் சோதி, 

 உம்பரின்விடைகின் றெம்மானுரைத்தவாசகங்கள்கேட்ட 

நம்பியாரூர னுள்ளஈவிலரு மன்பான் மிக்கு , 

வெம்பியாவையும் வெறுக்துவிழி மலர்க்திருகை கூப்பி 
யெம்பிரான் வலியவர்சென்றனை யாண்டவிய லென்னென்றான். () 
  

ஓ காண்டம்-- மலை, * அகரம் வீடு, 1 நீசேதனம்:-- கோயில்.



ந.ரசங்கமுனையர் சருக்கம், ௨௮௧ 

உ எங்கணுங் கரிவியார்ப்ப விண்ணவ ரிரங்கிநின்று 

கொகங்கலர் சொரியவேந்தர் குலமறைய வருமேத்த 

வங்குவந்தடிமை யோல்ைகசாட்டி. நின்றாளுங் கோமான் 
புங்கவனாவீலூடூம் புகிகதனைகோக்க் கூறும். (௩௬) 

ஈ என்னிடம் வன்மைபேசு மியல்பால் வன்றொண்டனாமர் 

தன்னைநீ பெறுகபல்லாதிழி வெனைச்சாற்ற லேற்று 

நன்னயமாகக் கொண்டேனா னிலக்கமிழா லென்னைப் 

பன்னுஇியென்றான் வே£மாதிய பகரக்க வாக்கான். (௨௩௭) 

ஈ விண்ணவசயன் மாலாதியே வருவிழைர்து வேதப் 

பண்ணிசை சாத்தழும்பு படத்துகித்காலுங் காண்டற் 

கொண்ணாக சோதிகானே வலியவந்திழி சொல்லோம்பிக் 

கண்ணாஜிங் கெனைப்பாகிடன் தல்கேட்டகம்பியுங்கைகூப்பி, 

* மறையவனாய் வர்சென்னை வமக்கினால் வென்றுபண்டைக் 

(HO pws yl வுஅத்தியுயய்க் கொண்டவா கோதிலாது 

பிலறயியக் கொண்டோயாரும் பேசரம்புகமை கொய்ய 
% 

சீ 
இறியனே னறிந்துபாடுக் இறமணுவுளவோ வென்றான், ( 

/ நித்தனு மன்பானோக்கி நிகழ்த்துவன் முன்னரென்னைப் 

பிதீதனென் நுரைச்தாயஃதெழ்கேற்குமப்பிச்சாவென்ே 

புத்தம வடியெடுத்துப் பாடுகியெனலு மூர 

னச்தமதெடுத்துப் பித்சாபியை சூடியென வக, (௪௦ 

திநவேண்ணெய் நல்லூர்த் தேவாரம், 

பண்- இம் தளம், 

இருச் சிற்றம்பலம், 

பித்தா பினறசூடீ' பெருமானே யருளாளா .., ., ண bee nee beng 

வெத்தான் மறிவாமே நினைக்கின்றேன் மன்த்துன்னை ... ... 
வைத்தாய்பெண்ணைச் தென்பால்வெண்ணெய் நல்லூரருட்டுறையு, 

ளத்தாவுனச் காளாகனே னல்லேனென லாமே. , வடட டட



௨௮௨ திருக்கோவலூர்ப் புராணம், 

* பண்பத்தும் புகலக்கேட்ட பரன்மகம்ர் இனிமைர்சாவிம் 

மண்பற்து முலகமீதென் வண்புகழ் பாடாமென்று | டோர் 

கண்பச்தொ டைநீதுளானுங் கரந்தனன் கண்டோர்கேட் 

விண்பற்ற நெஞ்சங் கண்ணீர் பொழிகர் இட்டவியந்துநின்ரர, 

% இனையவை யடிந்தானக்௪ மெய்திய, காரசிங்க 

முனையனு மினியாதொன்று முன்னுதலி லாஇச்சென்ம 

வினையகலுறு மக்காலவள விவருடனே மேவிப் | டான். 

புனையடிச் தொண்டாற்காலம்போக்குதுமென வுட்கொண் 

* கொண்டவக் குதிப்பறிஈசவன் ஜெண்டர்கோவே நின்பா 

Heri led கடைந்தவெம்மா னருளுனக் குண்டஞ்சேல் 

பாற், மெண்டிரைப் பெண்ணைசூழுக் திருக்கோவலூர் விர 

பட்டத், தண்டர்காயகன் மொெண்டாற்றா யென்றசெடல் லண் 

ணல்கேட்டு, (௪௩) 

* இு்தவற்புகக்சை விட்டங்கேகிலே Dares agen Px: 
Fi SI Up SREHRS தோன்றலே Cara DYES 

விர்தைய£ திரைகாடேோறு மேவிழறையடி யார்க்கன்னக் 

சர்ிடொய்பொன்னோடீற்றிற்றனிப்பகம்பெ௮வாயென் நே, 

* சாற்றிவேக் காதியோடு இருகாவ லூரைச்சார்க்து 

கூற்றுகை யிறைமுன்னின்று கூவியயஇகற் தன்னி 

லிற்மினிஞதனுக் கூரென்ற பண்ணிடை யெடுத்து 

போற்றினனார சிங்கமுனையனைப் புகழ்ந்து மாதோ, . (௪௫) 

| தேவாரம். 

ப்ண்- நட்டராகம். 

இருச்சிற்றம்பலம், 

நாதனுக்கூர் ஈமச்கூர் நரசிங்க முனையரைய 

ஞாதரித்தீ சனுக்காட் செய. ரணி சா௮லூ0, 

ரோதகற் றக்கவன் ரொண்டனாரூர லுரைத்ததமிழ் 
காதலித்துங் கற்றுங்கேட்ட வர்தம்வினை சட்டறுமே, (2) 

இருச்சிற்றம்பலம்.



க.ரசிங்கமுனையர் சருக்கம், ‘Bach in 

4 வென்றிகொள் CuéCsCsracr CuarQuer றனந்த 
ஞாயம், வன்றொண்டர் கூறிப்போக்க மன்னனு மறுத்தற் 
கஞ்சி, யன்றுகன்' நீன்றவாவி லுளங்கரைங் EN I OLE BUG 
குன்றவில் லவவனுட்கொள்ளுங் கோலங்களகத்இிற்கொண்டு, 

ஒன்னலாக் கடிநது மன்னுமுரியரைப் பு.ரர்துவையத் 
தின்ன£௰ர் புகழையீட்டி. பிழைதிருவெண் ணீதென்று 
ஈன்னயமென வுட்கொண்டு ஈம்பி£ரமிந்து போற்றி 
ியன்னியை மருவுங்கோவ லிடமெலாம் விளங்கள்செய்து, 

அன்பினாரூரன் சொற்றவிதி முறையாக வண்ணன் 
மன்பெருக் திருகாள் காட்டுமகேசனாதிசை காடொட்டங் 
கின்பமுற்றிறை தன்பூசை குறைபடா திழைத் தநித்தன் 
பொன்பொலி கொண்டிர்வந்தோ ரனைவர்க்கும் பூசையாற்றி, 

நீமணியன்பர் கம்மைநிமல ஞயகத்திம்கொண்டு 
_நாறலிபான் ஜொருவர்க்காங்குக் குறைபடாதளித்து *[கோ 
ஷ்ூஹமன், மாசிலா வன்புபோன்று ம௫/நினிதன்னம் தன்னை 

யாறணிசடையா னுண்பசாமென அகருவிப்பான். (௪௯) 

* மலையமன் கோங்கனொன்பான் வளர்காட்டை யுடையான் 

மிக்க, சிலைவலியுடையானெங்கடெய்விகனளித்த செம்மல் 

கலைமலியுளத்தான் பூசியணிபவர் கழலைப்பேணு, ஈலமிகு 

மூனையற்ன்மை காயினே னுரைப்பதென்னே, (௫௦) 

உலகளநக்ச வனுங்காணா வுறுபசகோவதக் தூது 

செலவ்லிம் பரவைபாலிழ் ஹேவதே வனைவிடுத்த 

கலைமலி: காவலூரன் றனையிளங் காலம்பேணி 

யிலகுமுன் மகவாய்க்கொள்ளவ்விறையியலுரைப்பதசென்னே. 

* அ௮ண்ணலாலயஞ் சிறப்பிக் தடியரை யுபசரித்து, கண்ண 

Ge செல்வ்துய்த்து ஈவகிலம் புரக்கூராளில், வண்ணமெ 

ய்க்கோமளாங்கி யொருமைக்தன்பெறவன்றொண்ட, னெண் 

ணமிக்காட் கொண்டானென் நேர்தல்பேரிட்டழைத்சான். 
grape   

* கோன்றல்--நிலைகிறுத்தல்,



௨௮௪ இருக்கோவலூர்ப் புராணம். 

* ஈம்பியார் தம்பியென்று ஈவிலுமாட் கொண்டானென்று 

மெம்பிசானாவலூரற் கஇிசைந்தபேரிட்டு காள 

தம்பிரான் ரோ ழனோரோர் தலம்பெறும் பேறுகேட்டு 

ளன்புமாச்சரியம் விஞ்சியத்திசை நோக்கிக் தாழ்ந்து. () 

* மைந்தர்களிரு வருக்குமாநிலம் புரச்கும் விஞ்சை 
வற்துறக்கொளஞா த்தி யேற்றமன்னர் கன்னியரைக்்தீழமுன் 

றந்தொன்பா னுலகங்காக்கும் தலைமை | தலைவற்கிந்து 

தந்தைமுன்னுறு மடத்துச்தரித்து முற்பணிகள் செய்தான், 

இத்திறமொழுகு காளிலிறை வனாதிசையிஜோ்கா 

hss தடியார்க்கெல்லா நீதியால்வக்த பொன்னை 

பத்தியினுதவும் போதுபவ கெறிக்காமஞ் சார்ந் த 

மெத்தமேனியிழ் புண் சழுஞமுஇரக் துர்க்கர்கமேவ, ‘@@) 

புன்னெறிபடருங் காமக்குறிமு தன். மானம் போக்கி, மன் 

னுவா Oey HU ot டபுனைஈதங்கு மருவஞாங்கர், நூன்னுவா 

ரிகழ்ர்துநீங்கள் சொல்காணி பொனம்றுவான், ன்னே 

இரபோயத் தாழ்ந்துமணிக் கரங்குவிக்துப்போற்மி, (டு௯) 

*, அண்ணல் சோதனை கொலோவி தம்மையிம்மையினுமா 

௮, மண்ணுளோன் கருமத்தா லிவ்வகைபெற்றரான் கொல் 

லோவென்றுள், ளெண்ணிலெக் தன்மையோராயினும் வெ 

ண்ணீதிட்டாரிறில், கண்ணுகலெம் மானன்மோ வென்ற 

கங்க சந்தங் கேக்தல், (௫௪) 

ஐகனமன்பினிந்து மூகமனாங் குரைத்துமேனிக்: 

கோதிரிசுகந்தந்தந்து குணமிகவு வந்துசிக்தை 

Gor கெதியிஞர்கள் வெருவுறச் சிறியோர் ஞானம் 

போத.ரவுற விவ்வாறு புகலுவன் புகர்குலத்கோன், (Qa) 

Qurowmisarscnr CoassaonG sr@eniact Cure 

மடமுறவிருக்த'வினமனத்தவர் குருடராவா



தரசுங்கமுனையா சருக்கம், உட 

ீடமுறவெழுக்து போயற்றாஇருப்பவர் மூடவராவார் 
சுடி, சவா சம்மையேத்தார் மூகராய்சக் கலங்குவாரே. (௫௯' 

பின்னுமர்ந் ரணி௫தார் அவன் மொழி பெரிதகாய்க்கேளார் 
கன்மன ு் வெதிரராவரவர்கீ கொருகளங்கங் கூறிற் 
துன்னருஷ் செ ல்வஞ்ிந்திச் சூழ்பல கோயிம்முழ்ந்து 
பன்னருங் காலம்பொல்லாப் படர்கிறையத்துளாழ்வார். C 

மழைமுடி நடனமேய வள்ளனி௰ணிக்தார் தம்மை, மை 
மினால் வேண்டிப்போற்கி யெதாசென் ஈங்கிறைஞ்சிழுத்தி, 
யிழைவனென் றவர்கட்காய வீபவர்தஈக்குவேண்டுஞ், செ 
இியருள் குறைபாடினிறிச் சிந்தையிற் புகவேகண்ணி, () 

* இகச்திலி9ரெண் Cum தயத் தெம்பிரானருளான்ஞான 
மகக்தினிம்பெத்று நித்திய த்தினை யடையா நிற்பர் 
தொலைப்படு சனனறிக்க af mb Gio. gobs ball 
வகைப்ப்டுவது நீம்றோரையிகழுறும் வண்மை கொல்லோ. 

* மின்னனேர் செல்வமேற் கொள்வேக்தர் களதிகாரத்தின் 

சின்ன முூளோரகளென்ன தாழ்வினை*சோர்தாசேனு 

மன்னவர் தமைமேத்கொண்டு மலடல் பேரின்பச்செல்வர் 

துன்னெம்மான் சன்னத்கோரை மேற்கொளாதது மென்தூய்தோ. 

இளையனமொழிந்து வேர்கனவரவர்க்கக்த பொன்னி D 

மனியிரட்டியு கோயூர்வான் நனக்களித்து வர் துபோற்றிக் 

கனிவடனமுகளி2௪ விடைகளிப்புட னளித்தா 

னினியூலகடியார குற்றமெணாமைக் கோர்கரியாய் மா?தா, 

வேறு, 

* அங்ஈடியார் மற்ரோருமுனையர் தொண்டைவியந்து விய 

ந்த்ன்பினீங்க, வோங்குமாதிரைப் பணியைவள்ளல் சின்னா 

ளன்புமலிக்துட£த்மிச்சன்மத், தீங்ககற்றி விரட்டத்திறை 

யருட்செஞ்சேவடிக்கீழ்ச் செறிந்தநீழம், பாங்கு $பாத்கிர 

மாதச்சதையகாள் வினைவெய்யிற் படாகடைந்தான்,(௬௫) 

  

1 வெதிசா்--செவிடர், $ பாத்இரமாதம்--புரிட்டாடிமாசம்,



௨௮௭ திருக்கோவலூர்ப் புசாணம், 

* காரூருங்களச் தெம்மான் மிருவருள் பெற்றுயந்தவர் தய 

கழலைப்போற்றி, யாரூரனுரைக்க கொண்டத்தொகையுள் 

ஞூ $மெய்யடியென் மன்பினோடிவ், வேரூருகரசில்க முனை 

யரையர்க்கடிமையென விசைக்குங்கால் யான், பாளுரர்தமக் 

கறியமுனையர் புகடமை யெடுத்துப்பகர்வ சென்னோ.(௬௬) 

௪ தேறுமிவர் மாபிலாட் கொண்டா னென்பான் மேல்பாற் 

சேர்க் துவெற்றி, மாறுதலிலாது கொங்கர்கோ ளென்றும் 

பெயர்வாய்ந்து மறைகான்காகக, கூறுமுனி பாரதத்தைச் 

செந்தமிழில் வில்லிபுச் நார்க் சொண்டலைக்கொண், டாறு 

படக்கூறுவித்தர் நானிலைபெற்றான்கு லச்சரைவகென்னோ. 

உ வண்மைசெறி பிருகுகவி வெள்ளிகுக முனிவரன் றைவி 
கவள்ள, ௮ண்மைசெறி ஈரசிங்கமுனையர் வரைக்குலப் 
பெயருமுசைத்தற் கொண்ணாக், தஇண்மைசெலி மலைமன் 
னர்மலாடர் கொங்கர்முதற் சாதிப்பெயருஞ் செல்வத், 
கொண்மைசெறி ராயருடையார் , முதலசிறப்புப்பேருங் 

கொண்டம்மா, ௬௮) 

. எம்பெருமான் குகமுனிவ னருள்வாக்கின் வலியானுமிய 
லார்வெண்மை, யம்புயாசனிகிகர்கம்மெளவை தருவாக்கின் 
வலியானும் வர்த்தி, பம்பியெங்கும் பூவினையார் செல்வா்க 
ள்ரயெவர்க்குல் கழ்ப்படியாதியாண்டு, ஈம்பன டி.யார்க்கடூய 
ராய்வாம்வார் குலப்பெருமை ஈவிலற்பாற்றோ. (௬௯) 

வேறு, 

ச மலையமன்னென்று மூவகைகொண்டான் புக 

மூலகிலவாகினு மறிஈ்சவா சொற்மும் 
தலமதிற் புகழ்கொண் மெய்ப்பொருட்டார்பதி 
யிலகுமெய்ப் பத்திசெய் தேய்ந்த கூறுவாம். (a) 

நாசிங்கழனையர் சநக்கழற்றிற்ழு, 

ey 
ஆச செய்யுள்-௬ட௨௰௮, 

சேவாசம் ௨. உள்பட- ௬௫௩௦. 
  

உ மெய்யடி.ய/ர் நரசிங்கமுனையரையர்க்கழ. யேன் என்றார், |



உ 

சிவமயம், 
» 

மெய்ப்பொருணயனார் சருக்கம். 
BS OF PS 

வேறு, 

மருமலாத் அணர்கமழ் சினைமலய மர்த்துயர்கத 

கரையலைக்ககல் $8வசமதி சீண்டெளவை கவீகேட் 

9. ருரிலத்தர் மெச்சிழுதை பாறதியையி பெண்ணைத் 

இருகப் புறந்திகழ்ஈீது மேம்படுஞ் சிவபமே, (௧) 

வமுத்துமிச் சிவபுரக்தெம் விரட்டரை வழிபட் 

டி முக்கின்மா மனுவழியொன் பானிருகிலம் வாய்மை 

ியாழுக்கி னீடியமாட்சிய னொன்னலர் கடக்க 

முழுத்தவென்றி யன்மலைய ஈத்தமனெனு முதல்வன், (௨) 

ஃ இம௰யவேந்து தெய்விகனா யெய்திய தாலு 

மமைழூமா மலைபுடைய,காகெளுள தாலும் 

விழலகரடு பங்கொடு ஈடுவென விளளலாலு 

மமலவேரஈ்தனை மலைய ஈக்தமனென வறைவார், (a) 

வென்றியேபுரி மலைய கக்தமனெனும் வேக்த 

னென்று மன்பினால் வழிவழியடிமை யென்றிறைதன் 

பொன்திலாப் பணிகோ வன்மாககர் புரிகதருர 

நன்றி மேயதோர் சேதிகாடுடை கரேந்திரனே, (௪) 

சேதிநாடுடைச் தெய்விகன் குலமகன் சிற்த 

நிதியாளன் மெய்ப்பொருண் மன்னனிலவணி பெருமாற் 

காதரம்பெறவாலய மெங்கணும் பூசை 

காதலாம் புரிக்கரசிய லளித்தனனன் காமன், (@) 

அ௮றநிலைக் கணின்றுக்கிய பொருள்களு மாண்மை 
மறநிலைக் கண்வர்துற்நன பொருள்கள் மற்று 

மிறைவனல் லடியவர்க்கென வகத்தினி லெண்ணி 

முறையினங்கவர் மகிழ்தரவளிச் || தரன் முதிர்ர்தான்.() 

$ வசுமதி--பூமி, J era ஞானம், 
 



உவ௱ு இருக்சோவலூர்ப் புராணம் 

வேறு, 

இருக்கோவலூரின் மன்னுஞ் சவனட.க் சடிமைபூண்டு 

கருக்கோலம் புகுதும்பாகதை கடிந்கரனடி யார்க்கென்றும் 

பெருக்கோகை வழியினின்அ பேருலகளிச்கு காளி 

லிருக்கோதை முனிவாக்காலு மெம்மிறை யருணோக்சாலும், 

% ஓப்பருமதன சிந்தாமணி கருக்கொண் டுரைக்கு 

மெப்புவன முங்களிக்க வின்றன ளொன்றொன்றாக 

முப்புகல்வரைக் கண்டேந்தல் முழிவின்ராக் சண்விரட்டத் 

தழ்புதமுள்ளிச் சாதகரும மாதியவு மாற்றி, (2) 

உ அர்இவண்ணனை மதிக்காசாணவ மேலாய்கீ கொண்ட 

சிரதையசெவரு முன்னஞ்செயிர் படச்செய்க வண்ணல் 

விந்தையெத் தகைமையோ. ருமக்கொடி யவ ரின்மேவி 

. திர்தையை யடையாவண்ணம் வியாபகநிலை பெற்ஆய்ய, () 

ஃ நூமாரிக்கொண்முவொப்பாஞாபத்துச்சுதர் மூறவட்க்குங் 

காமாரிபுசாரியந்த கவியென்றருட் பேர்தந்து | 

சகேமாரியக்சை யாதிப்பாடைக டெரிவித் தெஞ்சா 

மாமாரியெனவே வேவின்மறவலி பயிற்று விச்சான், (40) 

*“அஇுகாட் சி்துதேய வதஇிபனாம் புச்திகாகன் 

ம்துசைவிக வேக்துபோர் செய்துவெல்றி கொள்ளப் 

போதுதொட் டணுகற்கில்லா திருந்தவன் புகன்றகாட்டுக் 

காதிபஞகப் பாகமெய்ப் பொருட் கண்ணலிய்ந்து., (௧௧) 

* பதவிபெற்ற துமேல்வேக்துபரமனல்லடியார் கொண்டை 

யிதமுறப்புரிம் திராசாங்கத்தி னிலிர்சை யில்லா, £ 

விதமெலா மறிந்இிக்காலம் வெற்றிமாம் பெறலாமென்று 

கதமுடன் கோவல்சூழ்க்தான் கடலெனப் படைகளார்ப்ப, 

* ஆண்டவன் வரவுணாக் த மெய்ப்பொருளணல் விரட்டத் 

தாண்டவ னருளெலா மென்றக்குமா மணியுநீறும் 

பூண்டவன் சதுரங்கக்தோ டெழிலமர் பொருர்தும்வேடம் 

பூண்டவன் செருக்களத்துப் புகுந்துபோர் புரிவதானான். ()



மெயபபொருணாயனூா ௪சருககம, உவ 

இடைவா ணெழ்றிவெங் கணும்பறேர் காலாள்வேகக் 
6 கோடைநீ ளணிகளோடும் வாண்மறக் கூமரசோடு 
ேடிவஈ்தவனுங் கோவனிருபனை வெலறந்காஞ் சூட்சி 
காடியெண்ணரும் போர்விஞ்சை பலபலஈ௩ணுடச் செய்தான், 

அகத்தழுக் கானுகூரு மவன்புரி யமருக்கேற்ற 
வகைக்திறல் புரிஈ் துலா வோடடுபடை பாறவிட்டி. 
மிகுச்தசகா ௬ு௮ுமேறென்ன மெய்ப்பொருள் வேக்சனாரப்ப 
ஈகைத்தமர்க் கழைக்கவர்தோ னடுங்கியுண் ணாணிகின்ருன். 

% தன்வலி /பிழரந்துவெள்கித் தனிகின்ற வரசைகநோக்கி 
யென்வலிக் இழறையிருப்ப தோர்கிலா தெய்தினாய்கொல் 
லுன்$வலித்தலையூர் போய்வந்துடற்அதி போதீயென்று 
மூன் * வலிப்படையனேர் வான்மொழிக்து தன்கோயில் புக்கான்.0) 

ஃ மன்னு கெஞ்சமன்று சிந்துமடுபன் பல்லணிகள் கூட்டிப் 
பின்னும் விரச்சொற் கூறிப்பேசும் வேர்தொடு போராடிப் 
பன்முறை வலியிழக்து போயுளய்பதைச் செவ்வண்ண 
மின்னவன் றன்னைவெல்கிகெனுஞ்சூட்சியெண்ணிகின்ரன், 

3 இதுகிற்கக்கோவல்வேர் தமிசைத்தீருப் புதல்வர்கட்கும் 
பதுமச்செல்வியின் மூவேற்கர் பாவைமூவரை விவாக 
விதிமுற்றி யலகமெங்கு மெய்ப்பத்தி வலிகொண்டாட 
கதியுற்ற முடியான் ரொண்டுமாற்றி கானிலம் புரர்தான்.() 

பலமுறை வெரி£தஈ்தேகப் பார்த்திபனிவனை வெல்லுஞ் 
சலமதாற் பலவுகாடிச் சஇத்துவஞ்சனையால் வெல்வான் 
மலிபுகழ் மலையஈத்தன் மாறிலாச்சீல முன்னி 
நிலவணிபெருமான் வெண்ணீற்றால் வெலநினைவுகொண்டு, 

மேனிளெண்ணீறு சாத்திவேணிகள் பொதிந்து செனனி 
கூழினசிப்படைகரஈ்க கோசமும் தரித்தப்பொல்லாக் 
கானிமிர்புலி [கோவேடங்கலச்சல் போன்றெம்மானன்பர் 
போனிழையருவ் முத்திராதனாம் பெயரும் பூண்டு, (௨0) 

ஒகோடை-குதிரை. 6 வலித்தல் -உயுத்தம், 1 வலிப்படை 

பன் -வானசப்படையையுடைய-இசாமன், || ௮9-வாள், 4 கோ 

சம்--புத்தகம். 1 கோஃபசு, 

29



௨௯0 இருக்கோவலூர்ப் புராணம், 

பொய்யணியகமுங் கையிற்கோசமும் புறத்து நீண்ட 

மெய்யணி மணியுகீறும் விளங்குறும் படிவமாக 

மையணி களத்தான் கோவன்மா நகர்விதி புக்கு 

செய்யணி மணியிற்செய்த சேஇிபன் வா யிங்சேர்க்தான்.() 

மணிக்கடைக் காவலாளர் வரதனைபுரித்து பெம்மா 

னஊணித்சதன னென்ற௮ுவாழ்த்தியகத்தெழுந்தருளுமென்னப் 

பணிப்பச்சென் றங்கங்குள்ள பலகடைகடம் துற்மானைத 

சணிப்பில்வாட் படைகொடச் தனையுற்று தடுத் துச்சொல்வான். (0) 

அயில்கொஞுமிழைவனாங்குத்தெரிக்துபின் றொகுகவேண்டு 

மியல்பினென்றுரைப்பச் தீபத்திருண்மன சீ தவனும்சேட்டுப் 

பயிலருழு௮ தியங்கள் பார்த்திபழ் குணர்த்தவேண்டி.தீ 

தயவினால் வந்தவெற்குத் தடைபுண்டேஈ.வென்றுபோக்தான்.(௨௩) 

 அல்லிவ னடைந்துமிக்க வாணவக்தொடு பல்வார்த்தை 

சொல்லுவ காலைப் கடைசொல்வ தரசனீறு 

புல்லுனர லாரைசெட்று புகன்றதாற் போகாதேரீ 

நில்லென மறுத்தற்கஞ்சி கின்றனன் றத்தனம்மா, (௨௪) 

போக்தவன் பள்ளிக்கட்டிற் புனையிழையிருப்ப ஞாங்கர் 

வேர்கனு முறங்கக்கண்டும் விரைவினாற் புகுட்சவன்னா 

னார்திருவே டங்கண்டே யையென விரய்ித்தேவி 

மாந்தரின் மடித்தசர்த்தி மன்னனை யெழுப்பினாளால், ௨௫ 

இகழ்மலரவணோர் இர்தாமணி வெருண்டெழுப்பத் தோக்து 

ஈகையினாற் புரத்தைவென்ற காதனார் தொண்டராமென் 

திகல்புயகிருபனன் பந்கெதிரெழுஈ இறைஞ்சி நின்று 

மகிழ்வுடனெனது மாட்சிவாம் வுவக்தஜேந்த தென்ருன்.() 

 முனிவாண் டர்களானாலு மொய்குழலி யர்களோடு 
கனியு௮ மிடத்திலெர்த மேலோர்கள் சார்ந்தாரேனு 

ஈனிவருங் கோபமின்னோ னரரரசா யிருக்துங் 

கனிவுடனெழு௩௮ போற்றுக சார்தம்யார் கமறற்பாலார்,



மெய்பபொருணாயனா சருக்கம், ௨.45 & 

ஊம்புரி:தவமோவென்று முகமன்சொற் அுளமகஇிழ்ந்து 
தாழ்விலா வ௫.களிங்குச் சனிப்புகப் பெற்றதென்கொ 

லாற் துயர் நீங்கவென் பாலருளுவி செனலும்சன் 

கேடிவுற ங்ரைத்த சைவாகமச்தொன்று கிளத்தவக்தேம், 

அரன தாகமத்தி லெரன்ர௫யுலகினி லறிந்திலாத 

இருமுறை யறிவான் மிக்ககினக்க_து செப்பவந்தேழ 

கிருபவென் றறையப்போற்றி நெடிதில்யன் பெறும்பேறுண்டோ. 

பரமன்ருரைத்த மாறிலாகமம் பகர்விரென்றான், (௨௯) 

படி த்தருள் செய்வீரென்று பார்க்திபனுரசைப்ப வன்னான் 

மடக்கொடி தவிரஙியும் யானுமோர மருங்கருந்து 

திடத்தினி லுரைக்கவேண்டு மெனத்திறற் சேதிவேக்தன் 

பிடிக்கும் ஈடையாயநீதப் பாரத்தினிழ் பெயர்கவென்ருன், 

% மாதுவேர்தடி. வணங்கி வள்ளலாகமக்தை யிம்மைப் 

போதிவண் சொலக்கேட்டற்கும் பொருர்துமோ பசலிற்றூய்தா 

மே. துதிலென மேலோர்வக் தும்றளீன்லமே Bp 

போதனுதி யெனக்கோ கூறப்பொற்றொடி நைந்துட்புக்காள், 

தீவமணி வேடத்தானைக் சவிசினிலிருத்திச் தானும் 

புவிபினி௰் குனிஈ் தரின்று புகல்செவி கொடுத்துக்கையா 

அ வகையோ டிழறைஞ்சுங் சாலையட் படி. ற்மவனுங்கோசக் 

கவளிகையவிழ்ப்பான் போலக்கக்திகைக்கொண்டானன்றே, 

ஃ படையது கரத்திற்கொண்டு பகைத்திற முடி. த்தற்காக 

லிடறுதஃ 4சய்யவன்னா னெத்தனிப்பதை யறிக ் 

வடலுடை யரசனென்றீம் குடலுக்கிங் கடைவுற்றுலும் 

பொடியணியிவர்கூ த்திங்கு புரிவனோவெனவுட் கொண்டான். 

பத்தரங்கையிற் கொண்டோ ஸனினைத்ததே பதறிச்செய்ய | 
மெய்த்தல வேடமேமெய்ப் பொருளெனப் பணிர்துவென்றான் 

பொய்த்தவன் புகுங்காலையம் பொருந்திகோக் கங்குவைத்த 

தத்தன்கைத் தலத்திலங்கு வாளோல்ுக் கணத்இறிசரர்ந்தான், (௬௪)



௨௯௨ இருக்கேரவதூர்ப் புராணம், 

அன்னவன் வருதல்ரசோரி சொரியவி மரச£றிந்து 

மன்னுறும் கராமமைத்து வாள்வலியுடையோய் சூழ்வோ 

ரின்னவரெமக் கென்றோதிப்படி விழவிறைஞ்சித் தத்தன் 

றன்னிலைகளாக்து தேம்பியினிப் பணிசாக்று மென்றான், () 

4 தன்னுருச்சிதைந் துந்தீங்குசிதைத்தவர் தமக்குச்செய்யா 

மன்னெள டதங்கள்போலும் வாண்முதழ் கருவியால்வான் 

அன்னுருக் சூறைக்குங்காலுக் தண்துண் டாக்இியில்லக 

கன்னிடைப் பொருத்துங்காலு நிழலருடருக்கள்போலும், 

ஃ எனக்கவவெர் கொஞ்சமேனும் பவமெணா இறுசெய்தார் 

மனத்தவர்க் கறுசெய்ய வெணம்வரப் படுமோவாய்நற்த 

lingo err ரீகோவெந்தை மிக்கசோ தனையோவென்று 

கினைத்திடலோடு முள்ளத் தள்ள கிண்ணயபட்தங் கேளாய். () 

% எம்பிசா மகனீழ்ரோடு கண்டிகை யெழிகய்குப்பூண்டோ 

செம்பிரா னவரேயென்று மவர்செய்நிய் கெணாதேயென்று 

ஈம்பனா போலவக் தாணவிற்றவை யிதூகாறு 

கம்பலிற் மினுங்கெடாது ஈடதீசனின் கடமைத்தாமே, (0 

எம்பிரா னடியார்கம்மை யெவராலுக் தீங்குசெய்யா 

வெம்பணி தவிராகீண்டு கொண்டுபோய் விடுதி $மன்றி 

௮ம்புகம் மலியுமென்ன வுரைத்தசொழற்தலைமேற்கொண்டு 

தம்பிரான் வேடக்கானைகத் தக்கனுங்கொண்டு போகர்கான், 

இச்செயலறிக் தாரெல்லா மிறைவனைச் இீங்குசெய்த 

அபாய்ச்செயல் வேடத்தானைக் கொல்லுவோ மென்ன்ப்புக்கு 

மச்செய லவரையெல்லா மரசனதாணை கூறி 

மெய்ச்செயல்விளங்கத்தக்கன் றடுக்திட வெம்பிச்சொல்வார். 

வேறு. | 

% என்ன வாச்சரியம் மிவனிவ் வுருத் 
தன்னைக் கொண்டெணி லாததடை கடம் 
அன்னம் குமரிதா முள்ளிடம் புகு£ 
Barron ple uss வியற்கை யென்பார் சிலர், (௪௧) 

T சோரி இரத்தம், $ மன்று--வெளி,



மெய்ப்பொருணாயஞர் சருக்கம், 

4 கொலைத் சொழிற்புரியத் தகுங்கொள் கையான் 

கலைக்கை யண்ண லடியரிற் காண்பது 

லத்த மெய்யடி யாரையு ஈம்பொணா 

விலக்சண” மினீயாய தென்பார் இலர். 

% என்னபுத்தி ஈம்ழேந்தலுக்கே யிவன் 

மன்னைக் கொல்ல வெணாதது தன்ம_.நால் 

தன்னைக் கொல்லவருங் மகுரஞ் சாடலா 

மென்ீனக்கூற லதிஈஅமென் பார்சிலர், 

% பழுது பட்டுப்பின் னிட்ட பகைவர்கள் 

தொழுது வெல்லவுஞ் சூழ்வாொன்பார் தன்னைச் . 

தொழுது வேண்டச்செய் யிக்குலைச் சூட்ரிகண்ஈ 

மூழுது, மாச்சரீயம் தொழிவார் இலர். 

ஃ எண்ண மெய்யடி. யாரென் ஜிளகியே 

யண்ண லிக்கொலை யரனைச்கொண் டாலும் 

மன்ணல் வீரட்டத்தை மெய்யடியர் இங் 

கொண்ணக்கண்டதென் னென்றுரைப் பார்லர், 

$ பண்டு ௪ன்மப் பழிகழிச் துய்விக்கச் 

தொண்டற் &றிவன் சூற்விகத்தக் காலிறை 

கண்டி. ருந்ததொ ராதுகழறுதன் 

மிண்டகென்று விளம்பிகை வார்சிலர் 

் கழ்முயிர்க் Gore ஈரபதி 

தம்முயிர்க்குத் தறுகண்புரிர்சவன் 

வைம்முாயிர்க்கெட விட்டியபின்னுடல் 

விம்முயிர்ப்பு விலகுமென்பார் சிலர், 

2 வஞ்சவேடங கொண்டானை மடி.தீது5 
கெஞ்சங்கொண்ட தஅுயரினை நீக்கவென் 
றஞ்சலின்றி வர்காரரசாணைகேட் 

2... 5 கிட 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪8) 

டன்செய்வோ மென்௮ள்ளேகங்கெச செல்வார்சிலர், (=) 
  

1 குசம் பசுமாடு,



௨௬௪ இருக்கேரவலூரப் புராணம், 

ஃ நீறுகொள்வர் நிமலனென்றுட்கொரு 

மரறுதேறன் மறாதிம்மையிற்றனக் 

இதெய்கினுமென்றுங் கொளேந்தல்சீர் 

கூறுகற்பசென்னென்று கொண்டார்கிலரு, (௪௯) 

& இன்னவாறும் பிறவுமங்கெய்தினோர் 

பன்னிப்பன்னி மெய்யுள்ளம் பதறிகொக 

FITS DFO WN BTS துூயஞூர்கட 

றன்னிற்புக்க தறிர்தென்கொால் சாற்றுகேன், (௫9) 

வேறு. 

௮. ரசனதாணை யஞ்சியடைந்தவர் மறுகிநிற்ப 

விரைவிஸிற் தத்தன்ரானும் விழிக்கி்மை யென்னரசூமாதங் 

கிருகரதீதேதியேஈஇிக் காத்துசகென் டவியெய்தி 

BT ULB BT ON விட்டுப்போ வென்றுகடிஇன் மீண்டான்,() 

௪ இவ்வணம்வெளி செல்சத்தனெறியொடு மியற்றவள்ளே 

(பய்வணமிலாத விச்னுச யுடைய மெ! ப்ப்பொருளாமேரக் கல் 

செவ்வணல் வேடக்காரகோர் தீங்கின்றிவிட, விடுத்த 

தெவ்வணமாமோ வென்றுளையமும்மிது வேண்டும். (டு௨) 

அங்கவன்கொண்டுபோன வாள்வினைவேடத்கான் மேழ் 

பெரங்கிவர் தவொர்மிக்இப் போற்றுகன் ளெறியின்விட்ட 

மங்களவுரையைக்கேட்கும் வரையிவிவ்வுடலிலாவி 

தங்குறவருடி யென்று வீரட்டன்றாள்் சி௩இத்கான், (௫௩) 

: சந்தித்சலோடு மற்றையாவையும் தெரிந்திருக்க 

வர்திச்செஞ் சடையானன்பு மவ்வகைகூட்டுகிற்ப 

ப்இக்க சோரிசர்தப் பத்திமை?ர்சா வேக்கன் 

மழந்துற்றுதகக்கனன்பான் முளரித்தாள்வணங்கனானால், () 

வர்தடியிறைஞ்சிதின்றான் வாழ்கவவேடம்பூண்ட 

மைக்தூகூரவற்கிவ்ஷறு மருவிடாகெறியின்விட்டே 

னர்தையேயென்னக்கூற விறைவன்கேட்டுவகைபூத்தே 

பிர்தகற்சமயமைய கின்போல்யார்செய்வரென்று, (௫௫)



மெய்ப்பொருணாயஞூர் சருக்கம், ௨௯ 

. மிகுதுயசோடுமுந்து மேவுமெல்லியன்மைச்தர்க்குக் 

தீருமிதுவோவென் 3றங்கிச் சார்பரிசனத்தருக்கும் 
புகுமிதுதக்கதென்று ஞாயங்கள் புகலக்கேட்டன் 

புகுமவாம்ஸைகோக்கி யொள்ளியன் குலக்கோகூறும், () 

அன்பினாற்கலுட் சிசெய்திங் கண்ணுநீர்கேண் மினொன்பா 

னம்பெருகாட்டைக் காமாரிக்கு நன்மகுடஞ்சூட்டி 

ஈம்பியரிருவான்னோன் சொல்வகை ஈடக்கப்போதித் 

திம்பரும்பரும் வியப்பவரசுசெய்வித் தெல்லிரும், (௫௭) 

 கண்மணிவெண்ணிறஞ்சக் கரம்புரமகத்திற்கொண்டிங் 

கண்ணல் வீரட்டத் கெந்தை யாலயமுதலா யெங்கு 

நண்ணுமாலயச் இறப்பு ஈம்பனாகயார் தொண்டு 

மெண்ண மாழுதியற்சி ரிறைதிருவருள் பெற்றுய்க்இர், () 

என்றவர்க் கனிதுகூறி யிரும்புனற் பெண்ணைரூழ்க்த 

வெ்கியங் கொடிகளோங்கு மேனிலை மாடவிதி 
ச . ச டன . அத் ஆ . 

ow Dew விழவுகுன்முக் கோவன்டநகரவேந்தன் 

குன்றலி gorge Hos or Qarermsmu Clout DA MD, 

se or (passa Oacdr cxf Ita Os orn 6) gi 

௬றுகின் வடிவமென்றேகொளுமென் கொள்கையினீங்குற்று 

வேறுதாம் வரைப்பாரென்று நாணுறவிரிக்த வன்பு 

ீறுகின் பதந்தர்காள்வாய் விமலவிரட்ட வாவே, (௬0) 

* வகைலைலலனிபோன்றாம்து முனிவரன்கருணைகூர்ந்தேற் 

குய்தீதுணர் வளித்தவாறே யுன்னடித்ிதொண் டேயாற்றுஞ் 

சித்சமா இயகவிக்க வற்பமெய் சிதையிக்கால 

மெய்த்த நின்பதக்தந்தகாள்வாய் விமலவீரட்ட வாழ்வே. () 

% ஒஓண்ணுதாவுமையாள்பாகா வுலகளீர் சவனுங் காணாக் 

கண்ணுதம் பரனேமூல் காரணாகின்னை யன்றி 

யெண்ணுதமற் குளவோவேறிங் கெளியனை யாதரிப்பார் 

நண்ணுதற் குளரோ கோவல்விரட்ட ஞான்வாழ்வே. (௬௨)



௨௬௬ இருக்கோவலூர்ப் புசாணம், 

* எனப்பரிபாகச் தோடவ்வேர்த னொந்அுரைப்பத் தோகிதி 
வினைத்தொட ரறுக்குங்கோவல் வீரட்டத்தெம்மானின்னே 
னனைசத்துல கஇற்குஞ்சாட்சியானு னம்மடியார் தொண்டா 

வினிச்சடை யென்னோகாமங் கேகுதற்கெக்வுட் கொண்டூட, 

அ௮க்கணங் கெளரிபாகத் தவிசொளி ofr Ce 

முக்கணன் கடி.துசென்று முன்றமைக் கண்டவாறே 

கற்கணிம் காணச்தோன்ற ஈேசன்கண் டத்துருப்போ 

லெர்கணித் தாய்ப்புறத்திங் கெய்தியுமெழுஈஅ சூழ்ரீது.() 
ஈஅந் தோவென்செய்கேன்போற்றாவசடஞானேனேயென்று 

நைர்தோது மொழியைக்கேட்டஈம்பனுமிவனற்றொண் ஒன் 

மைந்தோதப் படுமோவென்றுவரையிலாவருண்மிக்கேக்தா 

ஜெச்தோ தேல்யாமுன் ரொண்டவிய தனஅவலக்சேண்மோ.() 

* உன்போலக் ரூவலயக்துண் முக்காலு மொருவசேனு 

மின்போலுமுடலென்றுன்னி வெண்ணீத்றோ ரெவரானாலு 

மென்போலு மென்னச்கொண்ட தொண்டி லிவ் விடரைப்பெத்ழும் 

பின்்5$2பாலக்கொலையற்காக்கமுயலல்போம்ே ப௫சவுண்டோ, 

* ஈண்டுகின்னுடம் புண்மாறச்செய்குவே னினிச்சின்னாட்பூ 

வாண்டுகின் மகற்களிதீ துன் னரும்பக மடைஇயென்று ' 

பூண்டவன் பெம்மான்கூறக் கேட்டவேந்துடல் பொருக்க 

மவண்டுமோவுலகினென்றுவிழிபுனல்சொரியச் சொல் லும், 

* ஐயவிவ்வுலகை விட்டுன்னடி. யென்றுக்தொழுக் தொண் 

டேற்குத், அய்யனே பணிக்னுயக்கேன் wLOEP or Ib 

தன்னற்கில்லேன், மெய்யனேயென்று தன்னைமறர்தூ மெ 

ய்ப்பொருளிருப்ப, மையுலாங்கண்டன் ரொண்டன் பத்தி 

வண்மைக்குகைந்தே, (௬௮). 

எக்குவலயத் தும் வெண்ணீறிட்டார தாமென்று நம்ப 

லுக்கொருகரி நீயானாயஞ்சற்க வுன்னும் வண்ணம் 

" தலம். குக்கச்சுறிப்பு,  



மெய்ப்பொருணாயனார் சருக்கம், ௨௬௪ 

தொக்ககற் காட்டுதந்தோ மென்றவணயன் மால்தோயா 

மிக்ககம்கழலை யென்றுக் கும்பிடுமேன்மை யி$தான்,(௬௯) 

பின்பெதற்கரியவாவி பெயர்கரச் சந்தக்கண்டு [ுன்னி 
மனீபினாலெம்கீரன் வெண்ணீறணிவர் மெய்ப்பொரு Glen esr 

முன்பெற வரியபே.நு முக்தினான் முனைத்தைவிக 

TM AVE கழைக்கவ5த மெய்ப்பொரு ணரேோசனமமா, () 

வேறு, 

% தவவேடக் குகமுனிவன் சாம் றுபதேசப்படிக்குத் தணி 

விலுள்ளஞ், சவவேடமதுவே மெய்ப்பொருளென்ன வுன் 

ணும்வகை செயிர்சேர் தெவ்வன், பவவேட முட்கொண்டு 

தற்கொல்வதமிர்தவனைப் பாதுகாத்தா, னவவேடங்கொள் 

ளாது தாபித்தவண்டையார் ஈவிற்றற்பாலார், (௪௧) 

உ அரவினிடைச் ஐயில்வோன் ஹேடத்தேட வரியசேவடிக 
க . ச் . . ம 

Cony, பரவைவாயிலிற் நாதுகொண்டோன் முன்பகர் 

தொண்டச் கொகையினுள்ளே, விரவுவதாய் 8 வெல்லுமா 
oS ய 

மிகவல்ல மெய்ப்பொருளுக் கடிமைமயன்றே, யுரைசெய் 

யக் கண்டுமிரந்த மெய்ப்பொருள் வேர்தியலையா முரைக்கற் 

பாலார், (௭௨) 
ச 

*% அமலகான் மூடிவேந்த னரிச்சித்த விலிங்கப்பேரதையூகி 

கீது, முமலநீக்கருண் முனிவன்மெய்ப் பொருளென்றுரை 

த்தபெயர் முறைதப்பாது, கமலன்மாலறியான் மெய்ப்பொ் 

ருள் வ்டி.வமடி யான்றேஃகருத்துட்கொண்ட, விமலமீற்றி 

னுமாருகப் பெயர்கொள் பெருமையார் விளம்பற் பாலார், 

* யுணிதமாறாச்சைவ கெறியிகழ்புன்மை யருள்ளர்துளி 

பொருந்தி, யனிதமாறப் பேர் கொண்முப்புகலவர்க ளின் 

மூ.க்தவடன்ஃ-மைந்தற்கே, யினிமைசேர் பரிசனத்தா சேவர் 

களும் பரிவாலெம் மிறைதாளுன்னிக், கனிவுமாறாதேந்கல் 

சொற்றபடி முடிசூட்டிக் கவினவைத்தார், (௪௪) 

உகெல்லமா கிசவில்ல மெய்ப்பொருளக் கம்யேன்-என்ரார்,



௨௯௮ இருக்கேரவலூர்ப் புராணம், 

* காமாரியெனுங் குமரன் றணைவரொ டொன்பானிலமுு 

கதித்தசாத்தி, மாமாரிசொரிய நீதியிம்சொற்ற்படி புரந்து 

மருவாளெல்லா, மேமாறி யொளிப்பச்செய் வலிகண்டோ 

சேவர்களு காரடிங்கச், கோமானென் றடிங்ரவக் கொண்ட 

வன்்.றன் குலப்பெருமை குறிப்பகென்ஸோ. (ot @) 

ச 6 GC. ட - ட at . . 

* பண்டை நாட் பிருருகுகமுனி யெளவை முதலான் மோர் 

பகாம்சவாக்கா, னெண்டிசையும் புகழுறுமெய்ப் பொருணா 

யனாரீன்ற வியலார்வர்க்கங், கொண்டவிர்த்தி குலயாமற 

குலங்கல்வி செல்வம்வலி ருறைபடாமழற், றண்டமிழமாதிய 

கரடெங்கணுக் திகம்ந்தபொன்னி கஇகச்தன்மை யேய்ப்ப.() 

* மருகுகவி வெள்ளிகுக முனியெரகு கசைவிகவிறைபெரி 

Gu godt Lh, குருருளமெய்ப்பொருள்வேற், தன்வரையுரைச் 

விவ் வறுவர்க்குரூற்றும்பேராம், பெருகுருலப் பேயர் 

மலைய ஈத்தமன்னரொனுஞ் சாதிப்பெயருங் கொண்டஙகி, ௧௫௬ 

குகலிலா வுடையார் அரயனாபண்டாரி பாதியான (௪௮) 

* மிச்கிறப்புப் பெயர்கொண்டந்த கற்செற்றானருளான் 

மிடலின் விஞ்சி, யெக்குவலயசக்து முளதுட்டாகளை யடக் 

கியின மிசையைகாட்டி, மைக்கள ஈம்மண்ணலடி. யார்க்க 

ன்றித்தசாழாது $ மதியின்விர்த்தி, புக்குமிக்சக் குலப்பெரு 

மை யெவராலுமளவிட்டுப் புகலற்பாற்டோ, (4 ௮) 

* நர சிங்கபூபனருண் மெய்ப்பொருடன் புதல்வர்கிளை கணு 

கியெங்கும், பரவவையச் சொன்னிக்கி ஈத்தமனீன்னென் 

சகம் பகரும்பான்மை, விரவியவப்பெயரு நத்தமான் 

மன்னென்றுஞ்சுருங்கிளங்குமுன்ன, ௬றைசெய்மற்றை 

யிருசா திப்பெயரிதுபோற்சுருங்கியெங்கு மொளிருமாதோ, 

  

ஓ ராயனார்--நயினாரொனத்திரிந்து வழங்குகிறது. இப்பெயர் மெய்ப் 

பொருணாயனாருச்கேற்பட்ட ஒழுச்சச்ரிறப்புப்பெயர். 6 மூ. wit).



மெய்ப்பொருளுபஞார், சருக்கம், ௨௬௯௯ 

குகமுனிதைவிக விறைகுலசேகரப் பெருமான் கொன் 

ஹையான் 9, ர்கமுடைய நரசிங்கமுனையன் மெய்ப்பொரு 

ளோங்க லாதியானே, ரிகல்வலி செல்வங்களெச்ச விருத 

திசண்மெயபபதங்கண்மற்றுமேய்தன்ரூன்றம், பசமுடைய 

கொவல்விரட்டனருண் மலிவன்றிப் பசரவுண்டோ, (௮0) 

வேறு, 

இவ்வகை கோவல்வாழு மிறைவனுக்கடிமை பூண்ட 

2சவ்விய வன்பர்தம்மைத் தனந்தொறும் பூகிஈரெய் து 

* சைவல மெளிதிற்பெற்றோர் பலா வைகமறற் பாற்றோ 

ொவ்வைவா புமைகன்கேள்வன் கூ௮ுவகசனறி யம்மா, () 

. - ப் ச e ௬ 

ரசகோகு. கற்பதேனுரே சாற்றுதற் தரியவான 
oN EDN ௫ . . * , . ச ௫ 8 

பதிவேணிக் சோவவண்ணன் ஐரம்தியின மகிமைதன்னை 

யிசமாசச் சிறிற்சொன்னோ மினியெம்மான் மடழ்க்துவாழும் 
௫ ் டா 

“ ச 7 ப்ட் * இ ‘ , 

பாருங் கோவாறான மான்மியம் சகீருவாமே, . (௮௨) 

o ° ச் ~ ௫, a vy 

மேய்ப்போநஷைஜர் சநக்கமுற்றிற்று, 

OOO 00 —en 

அ ச்செய்யுள்-ர௬௬௧4௨



a 
சிவமயம். 

தானவிசேடச்சருக்கம். 
ao 

வறு, 

செழித்த புண்ணிய பலத்தினை யருளித் Sf BED BM 

விழித்திருக் தனிவிட்டினை யருள்வது-கண்டாய் 

பழிப்பினீல்'லருளச்த கார்சகனுறை பதியாய் 

வித்த நற்மிருக் கோவன்மா நஈகரமேனமேலும். (௧. 

முன்னஞ் சொல்லிய விரட்டமெட்டினு முதிர்ந்த 

வன்னதன் பெருமைத்திற மமிவதற் கரிதா 

மூன்னுதற் கரிதுக்க மோச்சமமிடை பூம்சின் 

றன்ன யினைக்கணித் தருண்மேகமே சாலும், (௨) 

சூதமாமுனி யிவ்வண முறைத்தலும் தொழுது 

காதலான ளகூபரன் காளசர் BI C)T 

பாதுகோ வல்விரட்ட ௩ற்பெயர்முத்ற் பான்மை 

போதவிங் செனக்குையெனவம்முனி புகல்வான்? (௪௨) 

க + # ‘ ச 
இமயமால் வரைாயின்ற பைங்கொடி யெழில்பூத்த 

வுமைமணாளனுக் கன்னவீரட்ட மொண் கயிலை 

தமிலுமாசை கொண்டன்பொடு சார்ந்றுறை குகலாற் 

அிமிரமாற்றிய சிவபுரமெனப் பெயர் இகழும், (௪) 

திருக்கை யிர௮ுவன்கை வேனின்ற செய்கையினாற் 

திருக்கை வேலுராம் புரமெனத்திகம் பெயர்ஞூன்் நு: 

புரத்தினும் பிரசித்தமாய்ப் பொலிந்தது சைவ 

புரச்கினுச் கரனருளினா லெனமுனி புகன்றான். (௫) 

தாமரைத் தவிசணங் கொடுதாவில் வானமூதக் 

காமதேனுவே முதலவாங் கபிலையின் san (yp 

தாமமாபலி தானுமர்ச் சனைசெயுக் தகையா 
னணாுமமொண் டி.ருக்கோவல மெனகயர் ததுவே, (ar) 

  

T NSA = 1955.



தானவிசேடச்சருக்கம், ௬௨04 
ர 

2 நேமமோடு சோமச முனிவனு மிகுஜேயா 

தாமனாக் $ ஞ்சுமங்கொளுக் தபனனு கான்கு 

காமமார் முடித்தை விசனும் மருச்சித்த 
நாமூமாண் டி.முக்கோ வலமென கயக்ததுவே, (௭) 

% தாமரைக் சணான்ற விசினானும் முலகளித்த 

வாமே கலையுமையும் வானகழு மெண்டிசையும் 

பூமியவேர் தர்களனேகரு மருச்சித்த பொலிவா 

னுமமொண் ...ருக்கோ வலமென ஈயக்ததுவே, (௮) 

EBT OY UB னருச்சனையினாற் கண்ணுவ புரமாய் 

மண்ணின்ம் தொளிர்ந்தது பினாமாமுனி கபிலன் 

பண்ணு பூசையாம் கபிலமாபதி யெனப்பரவும் 

பெண்ணைமா நதிவலம் பூகுஞ்செவ புரப்பெயரே. (௯) 

ஜந்தலாக் கணையவ னருச்சனை செயுமதகனால் 

வர்தழாபெயர் காமநழ் புரமென. "மலியுக் 

தந்திமா முகன் பூசனைபுரிந்த தன்மையினாற் 

கர்சன் வெதிற்கணேச மாபுரபெசீனக் கவினும், (௧0) 

கிருட்டிணன் மன தருக்தவங் ளேர்தலா லதன்போ 

கிருட்டிணா ரணியம்மெனக் கிளச்தச்சேர்ந்தது மெய்த் 

திருத்தருஞ் சிவபுரமு ருத்திர ரருச்சிப்பாற் 

மிருத்தரு முருத்தி பூமெனச் சொலத்திகழும். (௧௧) 

பின்னுமிப் படி.ப்பெட்பி. னாலங்கெழிற் பூசை 

துன்னியாற்றி னோர்பெயரினாம் பதிப்பெயர் GIO BS 

மன்ன புண்ணிய கேத்திரச்தருந்தவ மிழைத்து 

மன்னினார்பலர் பெறலரும் பெற்றினை மன்னோ. (௧௯) 

ஆதவன் ௪துயுகமு CODE SICH OG BOT Cd El (GF; 

வேதியன் சதியுகமு மூன்றிருக்கனன் 'விருப்பான் 

மாதவன் சதுயுகமு மேழ்வதிந்த னன்பாக 

சாதனன் சதுயுகமு மைந்தமாக் தனன்சார்பால்,.. (௧௯) 
  

௫ 

ஷ் குசுமம்--மலர், 

26



௨0௪. திருக்கோவலூர்ப்புராணம், 

வருசுவேண் முனிஞான் மிரண்டுரோம ௪ன்காளி 

பொருவிலா தொன்றுமாகர் போற்றுறுங் கூரூவொன்றே 

கரிமுகத்சவன் மூன்௮ு சண்முகன்கவி னான்கு 

வரைமடர்தை யைந்திவை' சதயுகமுமாய்மதயே, ௧௪. 

சேடனான்குமா கபிலனங் கிரண்டுசெங் கோற்றே 

வாடுமாக்று 1 பார்க்கவ னிரண்டணி மிருகண்டு 

காடுமொன்று ஈற்சதுயகமா மவணண்பாற் 

ஹேடிவாழ்க்தன ரருந்தவப் பேற்றினிற் சிறக்மே (௧௫) 

பிரமஞானியாங் கபிலன் கண்ணுவன் குகன் பெருண௰ 

மருசுவேண் மூனிகுண்டி. வச்சிரன் மிருகண்டு 

கருதுமுத் தமவிம்முணி யெழுவருங் காம 

புரமும் தவத்இினில் வ9த்மரும் கதிபுகுந்தார். (#2) 

ஆயுளும் திடபலமுட னாட்சத் இருவு 

மேயவின்பமும் புதல்வரும்” வென்றியும் விளங்குக 

தூயவிஞ்சையு Cw be a (Pb EEC) US CBT oot சீ 

நாயகன் சிவபுரக் தடைமதவெொலா கயகதார். (aor) 

வேறு. 

பூரூவவுததிமேற்கு யோசனையோர் மூன்றினிற் பொன்னி 

யின் வடபாற், சேருறுமைந்தியோசனையினி லருணபூதரத் 

தினுக் கழற்றிசையி, லோருயோசனையிற் காஞ்சிமா ஈகரக் 

ததிற தென்பாலி னான்காகச், காரும்யோசனையிம் ஈிவபுர 

௮தனிர் சார்ந்தவர் மடர்தணந்இடுமே, (௧௮) 

இசை த்தருடானம் யோசனைதார மியற்றரும் புநிதமாமங்கு 

வசித்தவர் பாவக்கடலது சுவற்றிக்கை வலம்வழங்கு Cag 

இரமா, மு௫த்துடன்.. மெலிந்து பிறவியிற்றிறிக்து முடிவி 

லா வறுமையிற்ருழ்ந்து, பசிக்தவரொல்லா மவ்விடம்புகுச 

விட்டகாமியமெலாம் பலிப்பார். (௧௯) 

  ப ee ந « 

t unigeoer—usArawer,



தானவிசேட்சசு க்கம், Om. 

ிவ்விடக்தணுயொாவரேயெனிலுமைர்தெழுத் தொருதசஞ் 

செபித்தாற், கைவலம் புகுவார் காமியமெல்லா மிகத்தினிற் 

௮ய்த்தது கடிந்தே, செவ்விதினிழையை யருச்சனை புரிச் 

கார் சேர்ககி மதசீத்திெடப்படுமோ, வெவ்வினை தவிர்க்கு மத் 

தலத்தொன்று கோடியாய்விளையும் புண்ணியமே, (௨0) 

சூலபாணியனற் தரிசனமுதல வல்லது சொற்றகோே வலத் 

தில், வேல்பொரு விழியார் மையலாதிய இவினைகளைக் கு 

BS SEO, OUT B, கேலவே யொருகாளிசவு தங்குவரோலவா 

கடமிருளினை தீதுயர்திர்க, காலமுண்டவனாரருளினாம் பாம 

மாஞ் சிவலோகத்தை யடைவார். (௨௧) 

வேறு. 

Hisar olor wise ரட்ட$னை யன்பாற் 

முந்து வேதிய மேழுபத்மேோோ ட. ருமூவர் 

சிர்தசையன்பினா லருச்சனை சிவபுரத்தியற்றி 

ஈக்கலாத்தனி 3 ் விபூதியை ஈகணுகன_ரன் றே. (௨௨) 

அன்ன சைவமா கேத்திரததர னருச்சனையைத் 

தென்னல் 'வேழ்வியைத் தவத் தனைச் கிறிதுஞற்றிடிலும் 

பின்னாகாயக னருளினாம் பெருக்கவு முற்றி 

கன்னயர்து ஈற்சிவகதி ஈணுகுவ ரன்றே, (௨௩) 

வேறு, 

தவத்தோருமற்டமோருமக்கோவலத்சகேதாவாதுவியாவெழுக் 

கொண்டிடாம, ௮வப்போடு மிம்மைக்குண் மனனோடுகூட 

அுற்முொன்த் தவ்கனாலங்கணுற்றாு, சவப்பேறுமேமன்சினப் 

2பறுமாகா வம்மைக்கு ஸஞூழுக்குளாழும் பழிப்பாம், பக 

ப்பே௮ு மெய்தாது விரட்டகாதன் பதப்பேறு பேறென்ப 

இிசன்கொல் வியப்பே, (௨௪) 

கண்டார்கள் விடெய்து விரட்டகாதன் கழற்சேவையுக் 
கண்டு பெண்ணைக்கு ணீரை, புண்டார்க டேவாவ ரொண் 
கலனை 
  

1 விபூதி-- அட்ட ஐசுவரியம்,



8௨0௪ இருக்கோவலூர்ப்புராணம். 

ணீரதுறையு முலவாத்காவு் தவத்தேறு ஞானங், கொண் 

டார் வதிந்தெங்கு மெங்கும் பொலிந்தகோவதீ புரங்கண்ட 
பேருக்குமுண்டோ, பண்டோதுமத்றோர் தலர்காசையும் 

பின்பாவங்களுட் தியலோக்ங்களும்மே. உடு 

வேறு. 

4 ஈடிலாத வத்தலத்தினி லெய்துவ தன்றி 
நீவி. ரட்டத் திழமைககர்ப் பெயரினை நிஅவிக் 

கூடுமன்பொ டெங்காகினும் பூசனைகுறிப் பார் 

தததெற்கருஞ் சித்திய்ற மலன்முள் சோவார் (௨௭) 

ஃ& என்றுகூறக் கேளியக்கர் கோன்மதலையு முனிவன் 

ுன்றுேட. வணங்கி நின்றையநீ சொற்ற 

னன்றவ்வா றெவர்கணுனெர் ஈவிற்றுஇ யென்றான் 

பொன்றிலாச் தவச்ரூகனுண் மகிழ்ந்திவை புகலும், (௨௭) 

ஃ மூன்னஞ் சொழ்றவோர் மூப்பகம்பியு மியற்சோடன் 
மன்னை யொப்புற வாசுசெய்தும் மூள௫சகிசேர் 

மின்னையொத்த செஞ்சிடை கொளெம்வீ ரட்டீன்சேவை 

துன்னவந்து வந்தடி.க்கடி. - தொழுது போக்காலை. (௨௮) 

$ மைந்தன் வண்மைக ளறிக்தமெய்ப் பொருளண்ணன 

விர்தை மிக்கவித் தலப்பெய ராஇியவீளங்க [ம௫மேல் 

வந்தமா ஈகர்சனி லமைத்தண்ண றஜொண்டாற்ரு 
ந்தமேம் படுதலக் தியற்றியவரு ளெயதும். (௨௯) 

உ ஆதலா லவண்புரிதி யென்மரசனும் விடுப்பக் 

காதலோ டெழின்மூப்ப நம்பியுங் கடி,தபயன் 

*தில்பொன்னி நாடடைந்து சீர்க்குடந்தையைச் சேர , 

வாதரத்தொ டெம்பிராற் இயையாலய மணமத்தே, (௩0) 

: எம்பிரானிமா ௪லவல்லி வரைபுக வெறிந்தோன் 
றும்பிமா முகன்றக்தை தாடுணித்தவன் முதலாம் 

வம்புச் சிவாகம விதிப்படியுளார் பதிட்டை 

பும்பரிம்பருர் தொழுந்தகை செய்தரு ளோங்க, (௩.௧)



தானவிசேடச்சருக்கம், ௪௦௫) 

வேறு, 

* கலஞ்சிறந்த வும்நகர்க்குக் கோவலென்ற பெயர்நாட்டி. 
காளனுட்பூசைக்,சி குலஞ்சி௰க்க *வு.ற்சவங்கள் புரிவித்ஓப் 

ப.த்திரெ.றி குலவலானான், வலஞ்சிறக்த பன்னிருதார் கான் 

முடியோன் குலப்பேரன் வண்மைகண்டோர், தலஞ்சிதக் 

கத் திருமூப்ப கோவலென வோர்பெயருஜ் சாற்தினாரால், 

* அத்தலத்தின் மூப்பகம்பி திருக்கோவல் வீரட்டத் தம் 

மான்சேவை யெத்தகையோ வத்தகையிழற் தரிசித்துப் 

பொன்னிகஈதிக் கறைவனாட்டை, மெய்த்தகையாகப் புரத 

விண்மண்ணும் புகழ்நிறுவி மிக்கசெல்வர், துட்த்திரண்டு 

சுகரளித்து ஈம்பெருமா னடித்கொண்டைத் தணையாக் 

கொண்ழி, (௩௩) 

* இகழ்வெறுத்தங் கஷத்ததிரு வாலயத்திலிருர்து பணி 

பிய.ற்.றிமாசி, மகதினத்துற்சவ விற்கிலுடன் மறக்தெக் 

தசையைத கூடிக்கவள்ளலுள்ள, மிகம௫ழ்வாற் றரிசனந்தக் 

இீரடி.நிழகி லென்றுமே வத்தந்தான், றகவுடையோர் புகழ் 

ச்தேத்தும் வெள்ளிகுல சேகரன்றன் றனையற்கம்மா.(௩௪) 

* அயனனளித்த சுதபிருகு முதற்குல சேகரன் வரையாமறு 

வர்பேரால், வியனுள மெய்க்குலப் பேருஞ்சுருதி மானெ 

marr Bu பேருமேம்பட், டுயர்மூப்ப னெஓஞ் சிறப்பு 

BL emi கொண்டெழிஃ வலிசெல்வத்தோ டுண்மை, யய 

ல்புடைடீதா யென்றுஞ் சிறப்புளவக் குலப்பெருமை யி 

சைப்பதென்னே, (௩௫) 

* Desh oo பீல்லோர்கள் விரட்டன் DO maior gery 

சைவைத்தே; யர்தஈகா கனிலெம்மானைகத் தாபித்தரிசசிப் 

பதன்றி மற்றை, யெர்தவெர்ச விடங்களினுங் கோவலெ 

ன்ற பெயர்காட்டி யிறையைப்பூசித், தந்தமிலா முத்தியோ 
டிட்டகா மியமெல்லா மடைக்தாராமால்,, (௩௬)



௯0௭ இருக்கோவமார்ப்புசாணம், 

* வரவாதங் குலமாதிப் பெயர்களின்பின் கோவலென் 
மே யழைக்தமாமங், கவருலகற் கோவிலென்ீறே இரிந்து 

வழங்குறு் தன்மைகாண்டி, கோலத், துவணவிறைக்கெம் 

பெருமானகமகழ்ந்து மூனமுரைத்த வுரையிருக்கத், சவ 
மலிகோவலின் மடிமையெவராலு மளவிட்டுச் சாற்றற் 

பாற்றோ. (௩௭) 

வேறு, 

இருகதீ இயுங்கச நதியுநஇன 
மருவு சங்கம மாயபி னாடஇியிந் 

பொரு புனற்படிந்சே தர்ப்பணாதியை 

யொருதரம் புரிந்தோர் கதியோங்கு வார், (௩௮) 

மேன்மை மேன்மையு மிக்கீதோர் புண்ணிம்ப் 

பான்மையும் பெறம்பான்மை கருதினோர் 

வேன்மை யங்கண் மணாளண்றன் வீரட்டக் ப 

தான் வ௫ிக்கத், தனிக்கறி சாருவார், (௩௯) 

யாது வேண்டிலு மெக்தை சிவபுரத் 

கோது பெண்னை முழுகயொருதசம் 

பாதிமாமதி யானைப் பணிரந்தொரு 

போதுவைகி லடைகுவர் போதமே, (௪௦ 

ரத்தி விஞ்சிய சீர்கொளி யக்கர்தம் 
பார்ததிப திருக்கோவம்.பதிப்பா 

மூர்தீதிதான மொழிக்து மறிர் கவா 

இர்த்தமும் மினியாஞ் சில கூறுவாம், (௪௧) 

தலவிசேடச்சநக்க முற்றிற்று, 

எனு 

ஆகச்செய்யுள்-௬௬.௫-, 

 



a.. 

திருக்கோவலூர் 

Sissies டச்சருக்கம், 
ag   

பாரும் விண்ணும் பணியும் பரிசினாம் 
சிரு நீரு மிலை*த செருக்கினாற் 

மபரும் வையம் பினாகியென் ரோதலா 

லாரும் பெண்ணை யெம்மை யனைமானுமே,. 

* உலகை பூட்டியுய் வித்துறங்கிச் சங்கோ 

டூலகு மாழியை யேய்ந்து இருமலிம் 

திலதில் பாலவி யண்மி விளங்கலாற் 

(௧) 

கலசைகொண்களன் மனைப்பொரும் பெண்ணையே,(௨) 

ஈ அரமலிந் தரி.பு5 இச்சுழி, வயின் 

பூமலிர் துலகுக்'கிதமூட்டிப் பொற 

மலிந்து விளங்கலிற் பன்னு கா 

மலிக் தவனேலு ௩இி பழீரா, 
a 

A BDU னாரிடை நண்ணியு நந்தியூம் 

திம்பசோர் வராயிம் பிறகதுக் தமிழ் 

பம்புபா voll gi வினை பாறிய 

மும்பரேத்த நிழ்கு முமை பெண்ணையே, 

ஈ அய்யன் பாலுழித் தும் மமைபால் கொடும் 

ஹஜெய்ய இவினை விட்டியும வேல்கொடு 

செய்ய வாரிக லக்கியுஞ் சோற்தவ 

ரூய்ய வாற்றி யுயர்வரமை மேவியும், 

a எண்ணி னாவாய் கொடும் மெதிர்ச்தார்களை 
மண்ணின் மாய்தீதும் வரைகட காத்துமுக் 

கண்ணெம்மானை வலம் வக்துங் காணலாற 

பெண்ணை யாழுரு கப்பெரு மானடூமா, 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(௯)



On திருக்கோவலூர்ப்புராணம், 

Cam. 

* குளிர்வரைபுரந்து கொடுவளாபிளக்து கோடைமேறபர 

ந்து செஞ்சடிலத், தளிர்விரிகொன்றை யானுரைப்படியே 

தணந்துபன்மலர்க் கொடி.தழுவி, மிளிர்தந் வானிற்றீரு 

கை நீண்டிமைப் பின்வேண்டு காவதஞ்சென்று விமல, 

னளிர்மலரஷூகள் வலங்கொடு பணிக்துகந்இ மால்வரை வ 

ரைகொண்டு, (௪) 

6 பாதிரிப்புலியூர்க் குணகடல் படிந்து பார்த். தவர் வெருவு 

றப்பரந்து, கோதிரிக்களவின் மணிகொடு புவனங் குனிய 

மேம்படுத்து மால்கொண்டு, கேதிரித்தரசர் மூவர்கன்னி 

யர்தங் கேண்மைகொண் டெழிற்பிரமரங்கள், தாதிரிச் 

தலவுமலங்கற் ஹைவீகன்.மூனெனவுரும் பினாஇயுமே.(௮) 

வேறு. 

மிருத நீக்கி விளங்கு பூநிதத்தா 

லுருவம் வாலிய வொண்ணித .பலாஜற் 

சுரரும் வரது துளைஈ்து தொழமுகல! 

லரிய பெண்ணை யழுதமு மாமரோ, (௯) 

கங்கை யாதி ஈதிகளுங் காதலி 

னங்க ணீதக்த மமரும் பினாஇியிற் 

அங்க வார்புனற் ெட்டவ ௬ண்டவர் 

பொங்கு வாரருள் புந்திகொண் டாருமே, (௧0) 
{ 

மக்களா மக்கண் மக்களுங் wn Buy 

மொக்கலு நிதி யோங்கிய செல்வமும் 

புக்கு வாழ்ந்து புராந்தகன் பாதமே 

கொக்கு வார்பெண்ணை யாற்தினிற் ஜோய்குவார். (௧௨) 

சித்திறாக் திங்கட் சித்திரை காளினி 

௮ க்க மஞ்செய்யு வாவினில் விரட்ட 

வத்தன் மென்முகத் தாரந்த பினாஇியிற் 

ரிச்சி சேரா முருக்திர இரத்தத்தில் (௧௨)



தீர்க்கவி?சடச்சரு க்கம், 

நான மாடி ஈவிலுஞ் சிவடரத் 

தான வ்ண்ணலை யன்பிம் ரொழுதர்ச்சித் 

கேனை யோரு மிறைஞ்ச விசையுடன் 

ஞூாசா நாகீன் செய்கல் லவிஇயினுல். 

கோவ னாதனை யாட்டினர் கோறல் போய்.த் 

சாவி லாமுகம் பாவக் தணக்தகல் 

(வில் வாமு மதிட்ட காமம் பொருக்தியே 

GE Sou hs தொழச் சோவர் கயிலையே. 

எவ ராகினு மெச்இனத் சாகனும் 
வாவு முத்தர வாகினிப் பெண்ணையிக் 

மூவர் காதனை புன்னி முழுகினோர் 

சேவ ராகுவர் இண்ண பிஃந்ரோ. 

மது மர்ச மகேசனை யக்இனி 

புற்ற பெண்ணனையி லோங்கு கபிலாத 

ஈம் 60 DEE OTT om 6 gy பணை தவர் 

வெல்ற பேறம ரர்க்கும் ழெொர்தபோ, 

௮.ச் SIO DE USED Vil bso 

சுத்த கண்ணுவ இரச்கமுக சோன்னுமாம் 

பத்தி யாக விசாக பருவக்தி 

லுத்த மத்தரதிழ் குடைந் தோங்குவரா, 

வழுத்து காலத்திலாயவத் இரத்தத்தின் 
Css வன்பொடு மூழ்கி முதல்வனைப் 

பழுத்த மெஞ்சிற் பணிபவர் காமங்கள் 

செழித்து முன்னர் இனக்இின மோக்குமே. 

இ௫சம்கு மேற்கி லிராகவ இர்த்தித்தின் 

மதத் திலக்குவன் £தைசெய் வாழ்தடத் 

தஇிதத்தி லாடின ரீட்டிய பாவம்போய்க் 

கதிக்குண் மேய கதியிற் கலப்பரே, 

ik. O Fa 

(௧௯) 

(சச) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(sar) 

(௧௮) 

(௧௯)



mee | ப்புராணம், EO இருக் 2காவலூப்பு 

வேறு. 

இசைகத்தகல் லிராமதிர்த்தத் தப்புறத் தியை சீ மேல்பான 

முசிப்பறு பரசிராம னம்றுறை மூழ்கிணோர்கள் 

வசைத்தபொய் மறையோர்க்கீறு மற்றுமாபா கதி Tb By 

நசைத்தவ ரோடுங்காம {0 DIT டானுஞ் சேர்வரா, 

அப்பரசி சாஈஜீர்த்தச் கடுத்ததென் திசையின்மன்னுக் 

தப்பறுதரும தீர்க்கக் சனிப்புனன் மூழ்கினோக 

ளொப்பறு மமங்கள்பொன்றா தோங்கிறித் இதயத்து மேவிச் 

செப்பிய நிறைந்தவாயுட் சேர்ந்தினி தூடுவாழ்வார, (௨௧) 

இறையவன் உட்பாலோங்குக் இருதி யிசைக்துநின்ற 

அறையினிற் பத்ரசங்கமெனும் பெயர்சூழ்ங்த தீர்த்தத் 

தறையுந்தென்பலகத்தார் ர்க தமரிதினில் விளங்குமரங்குக் 

கழையிலாக் சயைக்குமேலரய்க் கதிவழங் குறையுளாமே, 

அன்னஈழ் அறையின் முன்னாளருஞ் சலக்காருவென்பான் 

மன்னிநீர் குடைந்து தென்பால் வருகதி மருவிஞஞ் 

லின்னறீ ரகனீராடி. பியை% கமா ளயத்திற்பிண்டக.. 

தன்னையக் இறக்தார்க் காற்கிலவ௩,பயன்சாற்றலாமோ, () 

அனநர்தகாலமும் பிதிர்க்கண் மகிழ்வராற் கயையின்வானீர் 

ஈனைந்தருள் பயனுங்கங்கா கானத்தின் பயனுமேவிக் 

கனம்படு கதியிற்சேர்வார் கழறுமத்துறைக்குக் கீழ்பாற் 

தின5மிகழ்க் இலங்குசச்ச விருடியம்-தீர்ச்சமன்றே, (௨௪) 

மங்கள நிறைந்தவன்ன மாதட மூயழ்இனார்கள் 

பங்குமில் சுக்கான் மாவாயிசுர பததிதைச் சார்வா 

ரங்கணற் அுறைக்குக்சழ்பா லாதவதீர்த்த மாகுங் 

கங்கையிம் படிந்தோர் ஈ।ஞங்கண்டிடார் பிணிகோயம்மா, 

இரசசத்தமியிற் ஜொய்ந்தோ ரிரவிதன் லுலசஞ்சேர்வார் 

பரவுமகத்கடத்திம் சென்பாற் *1பாவகதீர்த்தக் கோய்க்தோர் 
  

நீர் பாவகன்- அக்னி,



கருகறிவுட னன்மைந்தர் பவுக்இரக்கணங்கள் சார்வார் 

மருவிய ஓடக்குத்திர்ந்து மனம்புகி தத்தன லே, (௨௬) 

அவ்வழி தீர ச்துததோங்கு மாவணியுவாவிற்் மோேய்ந்தோர் 

இவ்விய பிரமதேசு செறிக்தயன் பசக்தைச்சேர்வார் 

(வெவ்வினை தவிர்க்கும் பக்ரசங்க் மேவியன்பாம் 

செவ்வியதை ப(வாவிய சீரத்தையிம் படிந்தோரம்மா. (௭) 

H உ. (ஆ ௪ 2 இத ன்ப ப ° க 
இர்! 2 / ட 7 t (2 வினையை வன் உவன் ன்மேய கருணையால் மிருமேதக்க 

கனிமஇழ கதியைச்சாரவர் சாற்றுமப் புகிகமான 

புனனிறை தடங்கடம்மிம் போற்றியமாகத் இங்கண் 
. . . ட. 

மனதியமத் தோடாடு மனிக்கரும் தேவரயவர௩ (௨௮) 

அதஇிமாகன் hui gO SsO wi Sie 4 5) லன்பால் 

விதிமுறை நானமாடி விளம்புசாச தங்களெல்லா 
. ? உம் ௪ கரா a 

Ln B ugsooil கோவலேசன் LOT Ly WIE தேத்தும் 

'சஇளுகவிலா கரீடுசேர்வார் சிவநிசிமு றைய ஞ் சேர்வார். (௨௯) 

BOT DIT eho +O Gr ari) cool LT FG 

காதனை வலஞ்சூம் பெண்ண ௦௮ குளிச்திறையை யன்பா 

லோதுமார்கழி மாதத்த_ மற வாதிரையிம் பூசை  [வார். 

போதவங்கிழைப்பார் ஈம்பன்பொற்பத% தமகரய்க கொள் 

ஆயுளு மிசையுமாறு கணுகிரு செல்வமோடு 

மேயகல் லதிவுமிம்மை மறுமையும் பயனைமேவித் 

தாயினுங்ககருணைமேய சங்கரனடியி னீழற் 

ூயகன் முத்திசேர்வார் சொற்ற தீரம் தங்கேதய்வார்.அ() 

இச்சவெபுரத்த” மேயகபிலாதி யெண்ணி நீர்த்தத் 

துச்சிதப் புனலிற்றோய்வா ருயர்பவமென் செய்வோமென் 

றச்சமாம் விசாரத்தேங்கி யடைதார வழியுமின் மி 

ஈச்சயில் பவஸணாப்போல நாசத்தை ஈணுகுமன்றே, (௨௨)



௩௩௧௨ திருக்கோவலூர்ப்புராணம், 

வேறு, 

பார்புகழ் பத்திர சங்கமச் துறை 

யாசொனும் படிந்தபேர்க் இனிய மங்களஞ் 

செரு மங்கதற் குளிஞ்சேர் இலாதென 

வோருவோ ரிவ்வுல குழியி னில்லையே, (௩.௩. 

(வறு. 

ஃ கூறுபெண்ணையி லெண்ணரமும் பேர்கண்முன் குடை*25 

வேறுவேறு செய்பாவங்க டீர்க்தூ மேம்பட்டா 

ர்ீஜிலாசவ௩் ஈஇத்தகை யளவில தெனினுங் 

கேறுமாதினு மறிக்தவா சிறிதுசொம் ஜிடுவோம். (௩௪) 

x als RBC, சியாசன் பணி32மவுறுந் தன்மப் 

பிரகலாதன ஸனக்குரு மக£ஜனூயிர் பிரித்த 

நரகுறும் பவம்விலக்கி மெய்ஞ்ஞானக்தை கணுக 

வுரமுட னளித்ததுமக வொப்பிலேோ? நதியே. (4) 

உ கங்கை யாதியா நதிடுபலாங் காசினியோர செய் 

பொங்குபாவங் கடணத்தலாத் கா ளிமம் பொருக்சி 

பங்கயாசன னணவுரைப்படிப் பனொ௪ுயிற் படிந்து 

புவ்கமாரொளி பெற்றுதின் புகலுவ தெவனோ, (௩௬) 

ஃ காமமாபுரி யெசுவையர் வேம்விக்கா வின்பா 

னேமமோ டபையெடுக்க வுட்கன்்றிறா இிடச்£ 

வீமமா ரிருங்கத்தியால் வெம்பிமெஃப் பெண்ணை 

சாமமார்கதி யாடிமேம் படினென்னோ கவில்கேன், (௩௭௪) 

வேறு. 

அலகில் சீர்ச் $ சொன்னகதி சாரு ராரூரி 

லஈ்தணன் பதுமயோ ஸனிய௰லும் 

௮லூலொ நிதிகள்பல வகையீட்டி 
யணுக்கணு பிரர்க்குமீ யான்பால் 
  

ஓ சவர்ணம் -சொன்னம்-என்றாயத,



திர்த்சவிசேட்ச்சருக்கம். ௩.௪௩. 

ஈலமதிதே வதக்கனு மறையோன் வஅுமையா 

eres gion விறகு 

ஈணுகியன் மீனோன் சொல் லேவலி னடந்து 
சமுணவ்ரிதாய் வந்தோனவிலும் 

நிலையென்று கொளுமுன் செல்வமுடயுங் 
கேடுண்டு“கிரமையமும்பெற்னு 

நிலச்தினில் வேசாளச் துருவடைதஇி யென்த 

சாபப்படி. நோக்சே 

ப/ஏவுகால் பிரகச்சோ மனன்மனை வி 

யடன்றொடர்ந்த வண்மெய்யைமெலிக்க 

வூயர்பெண்ணை தோயமுன் னுருவடை ந்தே 

யொளிர்க்கனர் தனித்தனிமாதோ; (௩௮) 

ஃ பகாசிப நஈஇசார் பிரமதேசத்கதைக் 

காவல்செய் சுசவன் மனிகச்கைகீ 

காதலர்க் களித்து மனையொடு வனதக்துக் 

கருதருக் தவம்புரிஈ் தடுங்கர்ற 

ெசிகன் வ௫ிட்டனாதி ளுன்முனிவர் 

சேரவேக் அபச௫ரிக்திண்ணச் 

செப்புபோ தாரசஞ்னிவநீ யுலகாள் 

செய்கையில் பசுத்தொழுப் புகுங் [கான் 

பூசையார் வங்கேட்டாயலும் வெகுண்டு 

புகலிருளிக் குறிப்பாகப் 

6 புங்கமொன்றேவப் பூனைமேற்படாது 

_பொருந்தொராவிழ் பட்டங்கொழிந்த 

வாசினுக் கழையாப் பசாமுகமடைக்த 

வப்பழி யுன்னைவிட்டகல 

வாடுதி வினாகியென வவ்வாருடி. யருநெலி 

கொளினென்னோ வறைவேன். (௯௯) 

  

் கான்பூசை-சாட்டுப்பூனை, 6 புங்சம் பாணம்,



௩௧௪ இருக்கோவதார்ப்பு. ராணம், 

வேறு, 

% இலினையுலக னுள்ளனவெல்லாம் தனதெனக் கொண்டுஞ் 

சர்கெட்டுப், பாவியென் றன்னையாதியோர் நீக்கப்படுங் 

கொடுகோயிளஞுல் வருக்திப், “பூவினிலேற்த்ற் சேதுவுதின் 
ஜிப் புலம்பிக் கான்சென்று வீழசுத்த, னாவிபோங் காலைப் 

பெண்ணைமாகதி நீராடிச்செல்படிக னென்பானும். (௪0) 

அ Gran eo gi $ முறவியீக்கண் மொய்த்திகுப்ப வேனஞ்சே 

னரமெ௫ன்சூழக், கண்ணும்பஞ் ௪டையவாய் பிளந்தவனுன் 

இடந்தமைகண்டு கைக்கடங்கொள், பெண்ணைநீ ரவன்வா 

ய்ப் பெய்தலும் பு௫க்கப் பிரிந்தவான் மாவிளைக்கொள்ள, 

நண்ணெமதாத்ர் வெகணாதிபரு ஈவென்பாலடைநீதிவை 

சொற்ருர், | (௪௧) 

& யாங்கள் இீண்டுவதம் கருவருப்படைந்த விக்கொடும் 

பதகனை யரன்£ர், தாங்குவார்கொள்ளுக் தகுதியுமுண்டோ 

சாத்துதியென விறைசணக்க, ரோங்கனேர் பன்னற்கொரு. 

சிறுபுலிங்க மூறலன.. வேண்டுமோவதுபோற், றீங் ளி 

விலவாயினும் பினாகியிஷேர் திவலைமேல் வேண்டுகோதிர. | 

% என்றுரைத்திடக் கேட்டி ர வி பிசயமிதமுடன் கள் 

தீதெ மான்கணக்தீர், ஈன்றிவற்றுகாடு போமென விடுவிக்க 

ஈம்பன், மெய்யடியரிற் கொடுபோய்ச், அன்றுர்ச் சிவ 

லோகத்தி னிலைன்றுர் அலங்குறவ சுத்தனைவைத்தார், வெ 

ன்.தியோய்பினசிப் பெருமையை, யயன்மால் Berit 

செனிலென்னோ விரிப்பேன். (௪௩) 

வேறு. 

& மெச்சுது மைெர் வியாதனே நிகர் 
குச்சமாமுனி கெளசிகப்பேர் கொண்டமெய் 

யிச்சையா லிருவரு கோற்றன் மிக்கட் 

நச்சியா வுலகினு ஈணுகித் தேடினார்; (௪௪) 
  

$ உறவி. எழும்பு, t Berend,



. இர்த்தவிசேடச்சருக்கம், கட 

ஃ மண்ணை நீக்காதி wri Genw மீச்கொளும் 

பெண்ணையை யறிந்தன் ஜனோராடி.ப் பெட்பினி 
லெண்ணரும். வமெளி தெய்த மேம்படி. | 
லுண்ணிய ஈதிச்செய னுவலும்பான் மைத்தோ, (௪௫) 

வேறு. 5 

4 நின்மலனெனு மோரந்தணன்பான் மண்டுகனென்பார னி 

றைகலை கற்றுட், டுின்மலமகலா தாணவமலல௰் கொண்டா” 

Aiud or , வோரவன்வெளு, சொன்மலப் பிரமராக்கதனாகத் 

துய ஷில் கொண்கொரகனாற், பொன்மலர் இகழும் 

பினாஇியிற்படிக்து பூசுரனாயினென் புகல்வேன், (௪௬) 

வேறு. 

% அகத்தியன் கரக்கடத்தினைக் தலிழ்த்திட வதனான் 

மிகுத்2 கோபச்தான் மகோதரம்பெறச் சொலவேழ 

முகத்தெமா னதிலாடவக்துயர் .கெடின் முடி வின் 

மகதீதுவஞ் செறிபினாகியின் பெருமையார் வகுப்பார், () 

Sion ees BOW DOO LDICT CMH LD Eat OF GOL) LD (TFA 

Sider Gor வைத்தொரு காளிரவசுர ரின்னேரக் 

க்னக்கரும் குழலறிந்து கதிபகற்றக்கொள் கருத்தோய் 

நினச்குவாய்க் கத்தீநிரயங்கோ நீகாயென நிகழ்த்த, (௪௮) 

௪ கேட்டுவெள்கி நின்மலனிறர் தெணிற்கிளர் wre 

மூட்துன் பச்தினுழன் ௮ுலகிடை முன்போன் முளைச்தாழ் 

கூட்டுமராச ரோகமும்மிமற வவையவவங் குறைந்து 
காட்டுமெய்க் சவரோம சன்சொலப் பெண்ணாணு, பு 

வேறு. | 

+ "தடியோ ராண்டுட் செய்யமெய்யினை யடைநீதானந்தங் 
கூடின னிவளையன்றிச் சனந்சதனன் மனைவியோடு 

நீடுகண் ணிலாிருக்க வவர்க்குப சரிக்கனேரா ' 

* தூதெறவக் தாற்கொண்ட, சுதற்கிரு வருமுறைப்பார். 
ரது மை — — 7  



௩௧௬ தருக்கோவலூர்ப்புராணம், 

* தக்தைதா யிருவர்செவ்வ னிருப்பிலுர் சணர்துபோகன் 

மைக்தர்கட் கலொதிருக்க ஈயனாஇவலி யொன்றின்திச் 

சிர்தைகொர் தழலுமெங்கடமைவிட்செச்செலனீ தூய்தோ 

அவ்தமேன்மையுநீயெங்கட்பின்னெய்தியெய்தாடயன்னார். 

உ ௮ச்சொலை மதிக்காசன்னோ னகன்றரும் தவமியற்ற 

மெச்சுமத் தவங்கெடுக்க விண்ணவர்க் இஹைவனேவா 

உ லச்சுதன் கவானுதித்தா எடைக்தவன் றனைமருட்டி. 

நசசுறுதவக்கைப் பின்னு௩-ணுகாஅு Deg Cart sre, 

ஈ சின்னாட்பின்னன கனந்தத்தெரிவை யின்பம் வெறுத்து 
முன்னாச்சொனள் ௫அதைமறுத்துத்தவழமுயன் திடுக்காலீன்ஜோர் 
அசரன்னாடா வகைகராஇத் கோடங்கடொடர்க்து மெய் 

யின்னன் னீர்மை on puns Carr ein) கணுூற்றம்மா, 

வேறு, 

. மனம்வெறுத்துப் பராசனடிவணமட் வருத துவதுனாக்க 

மைந்ததிய, Alor De cus தேகப்புரியும் பெண்ணை பருதி. 

யென்ருன் விதித்தவண்டரம், தினம்விதியா லோ ர்ண்டு 

வரையாடிக் குட்டகோய் £ ரந SUE ST Cp, DOM 5H & (Lp 

wren LAE eu sor (tp oofiauiT தாங்கேபீஷித் தமியேம்பண்டு, 

. வதிட்டனிமிச் சக்கரவர்த்திக் கன்பால் வகுத்தபடி. விரித் 

தவண்மை, கதித்திடவுங் கூறினாம்பிரமாண்ட புராணத்துங் 

கராக்தயாவு, மதித்திடச்தா லதிந்தவன்னோர் யாவருமக் 

ஈயா. மஏழ்வாலுள்ளத், துதிதீதபடி. சித்தியே இனா 
coat AD gD send குரைத்தேன். (௫௫) 

% கூனுமிக்தப் னோ கெதி தனக்கடைக்த கொள்கையெல்லாம் 
குமசத்பெற்ற, வாறுடையெம் வீரட்டத்தம்மான் றனரு 

ண்மலிவையன்தியுண்டோ, வி௮ுகருமக்கழிப்பாற் பூவுலக 

  

$ அச்சுசன்சுவான் உஇத்தாள்-- இருமாலின் 
ரொடையியற்பிறக்த உருவ,



தீர்ச்தவிசேடச்சருக்கம், ௧௭ 

fam தீர்த்தமேன் மேலென்று, தேறும்வகை புகன்று 

ஈதிகள் படி.யிக்கநியின் செயலென் சொல்வேன், (Bar, 

செந்துவர்வாிக் கெளரிதவம் பெருக்கும்வரை யிருஈது 

6628 செய்தவத்த, கந்தவிறை பினாகத்தாற் ௪டைநீவிக்கங் 

சைகந்தி Firs pores, வர் தகெடும புனல்பொய்கி யெவ்வு 

லகத்தையு முய்வித்தருள்வகற்கே, வந்ததும் பாத.திகேயம 

வர்தகாதியம௫மை வகுக்கற்பாலார். ( Gar 

sina on pisI@@ பாறதிகேயதரங்கணிவே SQ BS iil 

கை, யுச்ணிறைந்த வருளவ்வை வாக்களுசாரியு ஈந்திநீத் 

தீமொப்பில், கண்ணிழைகந்த சருவதிரகருணியகண் டகுடி. 

ஞை கரைப்பரின்னு, மெண்ணிழந்த கொளு௩- மப் பெண் 
ணைதஇப் பெருமையா மிசைக்கலல்லா ர், GE} 

வறு. 

* பன்னுகச்தி மால்வரை முதற்ஸச் இரிப்புலியூர் 

ன்னுபெண்ணை யாறெவண்படியினு, மிட்டர்துய்க்கு 

மணீ ன்மைய தாயினுங் Canada சட்ட 

ற்ன்னனுமா னடியுள்ளி கானஜ்.சிசய்.து மதஇிழ்வால். (௫௯) 

அன்னங்காஞ் சனமாநிலம்' இலக் துல் கன்னி 

யின்னதே முதம்மானம ளேலுமா றநீய்ந்தோர் 

பன்னுமொன்றொரு கோடியாய்ப் புண்ணியம பலித்துத் 

தன்னுவார் பரகதியினை யெளிதினிற் மொடாந்தே, (௬௦) 

கோவனாதனைக் கூவிள'மா.தியோ ரிலையா 

ஸலாவலா,ஒருச்சித்தவ ரகண்ட பேறடைவார் 

தேவர்கட் கரும்பதத்தினை யெளிதினித் இக)6ே சீ 

காவிமான் மதமணிக்தவர் ஈகாமே கைலை, (ae) 

Fn Beene பாடல மல்லிகை தழைந்த 

2 காஇல்புன்னை மாமலரினாம் கோவலதக் திஹையைக் 

காா,கலா லருச்சித் சவர் கயிலையை யடைவார் 

யாது மங்கவர்க கரிதிலை யையமுமிலையே, (௬௨)



He 5 DY திருக்கோவதூர்ப்புசாணம் 

பரவுபெண்ணை நீராடியே பரம விசட்ட 

னிருகமற் கமலங்கஞக் ஈகருச்சனை பியற்தீ 

யொருபகற் திருக்்£கோாவலி லுமைக்தவ ரன்றிக் 

கரு.துகற சிவன்வே மிலைபென்றுநீ காணே. (௯௩) 

அ.திவினாம் களகூபர யாழுனக் இன்று 

சிறிதிகைச் sort Ps sei களைங்குசோச மதா 

தறியகேத்தொக் கோவலூா£ நயந்தநீ ரெல்லா 

மூ௮ுமவக்தை தாகங்கை யென்றுள்ள மீக்கொள்ளே- () 

உளாக்க தீர்த்தங்கள் வைகறை அதயிலைழுக்துள்ளுத் 

இருத்தினா லிருங்கங்கை யாடியபல னெய்தும் 

விரித்துரைட்ப தென்னிச௪ய மிஃ்தென விரித்தான் 

ஜிருத்தகுர் தவச்சூகமா, மூனிமகிழ் சிறகதே. (௬௫) 

வேறு, 

கோவன்மாககர் சூழ் தருப்ஞ்சகுரோச புண்ணிய தேத்தி 
சமதனில், யாவோனு மங்கிறர்தவர் காளகண்டமும்ம இழவு, 

ணியுமிலகச், தேவதேவராஞ் சிவனுருத்திகழ்ல (“இன்னை 

மிக்கிஃ்துண் மகழந்தறிவாய், சாவிலா வருட்சுரரத் விரட் 

டன் சரித்திரக்கனை வினவியதவனே, (௬௬)- 

6 என்றுளூதபுங்கவ னுறைத்துள்ள மிழுதையொத்து மெ 

ய்கம்பிதமெய்ததக், துன்றுகோக்கி லானந்தநீர் சொரியத் 

துணைக் கரஞூரமுகிழ்த் தெழுந்தசல, நின்றபான்மையிற் 

தொட்சிசைகோக்கி நிற்றல்கண்டிாத நிதியளான் நனய், 

என்தம்மா முனிக்கதிகவானக்த மடைந்துதாழ்௩ தெம்மா 

னருண் மலிவடைந்தான். (௬௪) 

உ வெய்யவேலையில் வீழ்ச்துழல்வேனை மீட்கவெண்ணியிவ் 
வேலையைக்கொடுத்திங், கையவேலை நீங்கு றககரியறிவித் 

சருக்தமிழ்ச் செயுளமைத்திடும் வலித், தய்யுஞ்ரேடி. 
யாரொடு தானுமுகர்து கொண்டருள் வீரட்டச் தெமமான், 
செய்யசேவடிக் காறாககாதல் சோவதன்றி யான் செய்வ 

சென்மன்னோ. (௬௮) 
௩



தீர்த்தவிசேடச்சருக்கம்: ௨௨௧௯ 
வேறு, 

-எண்ணலா னன்ப ரெண்ணலா னெண்ணலா ரிதைய 

நண்ணலானிபர வெளியொளி ஈண்ணலா en afl nt (Lp & 

கண்ணலான் பாக்கண்ணலான் கண்ணனெள் கணற்கு 

மண்ணலா। னண்டத் தண்ணலா னென்னுளே யமர்ந்தான், 

வேறு., 

வினையை வென்ருர் இருக்கோவன் மான்மியமாடிமிக்ததை 
யை மெய்ஞ்ஞானத்தாம், கனிவினொடாகனு மஞ்ஞானத் 
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