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5. ஸிசேடக்குமிப்புக்கள்க 
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5. பை வம்சி... 

உ இருக்ணாற்றாவக் சேவாரம்.. 

ச. அருக்க _அகராஇ.. 

8: பூரணம். 

உட அரும்பதவுளை:
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மதுரைக் தமிழ்ச்சங்கம் நூற்பரிசோதகர் 

மூ... அருசைலக்கவிராயர் இய றறிய. 

சிறப்புப் பாயிரம், 

  

அரியபெருங் aru ss) னிலக்கணங்கட். லெக்கெயெமீ தாமெ, 

ன் னோதற், குரியதிருக் குற்றாலக் தலபு.ரா ணம்பாடி. யுய்க்தான் 

வண்மைப், பெரியவே ளாளர்குல கொமணியாய் மேலகரம் பிறங் 

குஞ் சர்த்தித; தெரியலணி திரிகூட ராசப்பல் கவிராச செல்வண் 

மன்னோ. 
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சந்தனப் பொதியத் தடவரை மூனிக்குச் 

செந்தமி முணர்த்திய தேசிகல் பணிவாம். 

லைன் 10. 

  

இருக்குற்டுலமென்பது, பாண்டி நாட்டிலே தமிழ்வேதம்பெ் 

2 பஇனான்கு செவஸ்தலங்களுளொன்று, மலைவளம் தர்வளம் நில 

வளம் முதலிய பலவளங்களா£லுங் கண்டவர்கள் கண்ணயுங் கருத் 

கையுங்கவாத்தச்க பேரெழில்வாய்க்கறு, தன் பெயரைக் கேட் 

பி னும், சொல்லினும், சன்பால்வஇயினும் சகல பாவங்களையும் போக் 

இச் சுவர்க்காதஇியபோகங்களையும், மோக்தக்கதையம் கொடுக்கும் பெ 

ரும் புண்ணியப்பேருயுள்ள ௮. இன்னும் இக்தலதஇன் பெரு 

மைககக் கூறப்புகின் மிக விரியுமாகலின், அவற்றையெல்லாம் 

இப் பு.ராணாத்துட் காண்க, இங்மக இருககோயில் கொண்ட ராளூம் 

பெருங்கருணைக் கடங்கடலாகய ப.ரமேசுவரரின் அற்புசுச் சரி, 

கங்களைக் &. pias s இருக்காற்றாலத் தலபு.சாணமாம், இச்சரிதம் 

வடமொழஜிஸ்காற்கத்தில் சங்கரசங்கிதை, சனிற்குமாரசங்கிதை என் 

ம் இரு சங்கிமைகளிலும் கூறப்பெழம்றதாம். அதனைத் தமிழில் 

Gor POLIT FGI பாடிக்தருகவென்று அ௮க்தலக்து அசைவப் 

பிராமணர்கள் வேண்டிக் கொண்டவாறே *இர் நூலாகிரிய ரால் பாடித். 

தசப்பெற்ற இப்புராணம், தானவைபவகாண்டடம், Farr aA nar br LL 

என இருபிரிவும், 82 சருக்கங்களும், 2072 'செய்யுட்களுல் கொண் 

ள்ளன. ஓவ்வொரு “சருக்கங்களி ஓள்ள கவிகளும் ₹அயுக்தொறு 

மினிதாக்கமிழ்'” என்ற அன்ஹோர்வாக்கிற் இலக்கியமாகப் படி.க்குர் 

கோதும் இனிக்கும்பான்மையன. தமிழ்ப்புலவர் சால்லாரும் இக் 

நாலைக்கற்றுப் பெருமகிழ்ச்சியுட். குளித்துள்ளாசென்பது நிச்சயம். 

காவியங்களுக்குவேண்டிய எல்லா நயங்களையும் இர்,நாலில் ப.ரக்கல் 
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*இரதூலாகிரியர் . ரசமும் வம்மிசாவளியும் பின்னரச்காம் டப்பட்ளொளளதி,
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காணலாம். Wamerh yous nad me sra Combs Qeiyre 

ணம் 40வருடங்கட்குமுன்னர் அச்யெற்றப்பெற்றதாயினும் இப்போ 

அம் ரெதிகள் கிடைத்த வின்மையானும், முன்னர் ௮ச்சியற்றியவா் 

தமக்குக்கிடைத்த ஒருபிரதியைக் கொண்டு அதலிருந்தவாறே 

,பதிப்பிட்டமையின் ஆங்காங்குப் பற்பலவேறுபாடுகள் காணப்பட் 

அமையானும், தற்காலம் இக்தலத்தின்கண்ணே ஆண்டுதோறும் | 

வந்துகூடும் பற்பலதேச)த்தார்களும் இக் நால்்வடைக்கப்பெறா.துவருக் 

அவதானும் இவவெல்லாக்குறையும் நீங்குமாறு ௧ரஇ எனது சேஷ் 

சகோதரரும், மதுரைச் தமிழ்ச்சங்கத்து நாற்பரிசோ தகரும், 

பலபுசாணங்களை சாய்ந்து அச்சியற்றியவரும் ஆகிய ஸ்ரீ மு. ரா. 

அருணுசலக்கவிராயரவர்கள் பற்பல காலபத்இரப்பிரகெளைத் தே 
டூத் தொகுத்து ஒப்புநோக்கிவருங்கால், இர் நாலாசிரியர் பரம்பரை 

மிலனதரித்துக் தற்போது இருகெல்வேலி இக்துகலாசாலையில் 

தமிழ்ப்பண்டி சசாகவிருக்கும் ஸ்ரீமக் மே. சோ. சுப்பிரமணியக்கவி 

ராஜரவர்கள் 'இதனையறிக்து News pig தம்பாலுள்ள மூலப்பிச 

தியை அ௮ன்பரலளித்கதடன் சிற்சில அருங்கவிகட்குச் சாங்கொண்ட 

பொருளையும் எழுதியனுப்பி இம்முயற்சியை விரைவில்முடிக்குமாறு 

நூண்டியதுடன் அரும்பதவுரையும் எழுதச் சேர்க்குமாறு வேண்டு 

வாராயினர். அவ்வண்ணமே பிரஇகளை ஒப்புகோக்கி மூலபாடத் 

தைச் சுத்தஞ்செய்து “அரும்பசவுமையையும் எழுதி முடித்தமை 

யுணர்ந்து கடி சுப்பிரமணியக்கவிசாஜாலர்களால் இவ்வெல்லா விஷ. 

weston தஇருக்குற்றாலகாதசுவாமிகோயில் தருமகர்தீதர்களும், 

சவெகேயச்செல்கஉர்களும், செர் தமிழபிமானிகளுமாகிய ஸ்ரீமார் சுப்பிர 

மணி௰பின்ளையவர்கள், 1. ஸ்ரீமாக் குற்றாலலிங்கமுதலியாரவர்கள் 2, 
ஸ்ரீமார் இராமசாமிபிளளையவர்கள் 8. இம்மூவரும் கேள்வியுற்று 

Baw pe gi இதனை உடனே அச்சியற்றவேண்டுமெனவும், அதற் 

சூரிய பொருட்.செலவனை த்தும் தாமே கொடுப்பதாகவும் தெரிவி 

தார்கள். ' குற்றாலகாதசுவாமி, மூவரு மொருவசாகூர்த்தியா தலின், 

தருமகருத்தர்கள் கவரும் ஓருமனப்பட்டு இப் புண்ணியத்தைக் 

சைக்கொள்ள மூன்வர் சனாபோலும். இவர்கள் கருத்தை மேற் 

சூறித்த சுப்பிரமணியக்கவிராஜரவர்களாலறிர்த மூ. ரா. அருணாச 

ஐக்கவிராயரவர்கள் இத்தருமகர்த்தர்கள் செயலைப்புகழ்ந்துவாம் த.இ
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உடனே அச்பயெல்றி வெளியிட.த் தொடங்கினார்கள். இவ்வெல்லா 

ருடைய அ௮ன்புடைமையாலும் எல்லாம்வல்ல இறைவன் றிருவரு 

ளாலும் இவர்கள் நினைத்தவாறே இனிது நிறைவேறிய. இதிற் 

செய்துள்ள அரிய வேலைகட்கும், புத்தகத்தின் வடிவமைப்புக்கும் 

அதிகவிலை எழ்படுத்தலாமாயினும் எல்லாரும் எளிதிற் பெற்றுக் 

'கொள்ளக்கருகியே புத்தகம் 1-க்குவிலை ரூபா 1--8--0 ஏற்படுத் 

திய தருமகருத்தர்களின் தயாளூக்தைக்குத் தமிழ்மக்கள் மிக் 

ஈன்றிபாராட்டுங் கடப்பாடுடையயபே. இகந்நாலின் முற்பதிப்பிலில் 

லாக ஒருகவி இப்போது கிடைத்த எட்டுப்பிசதகள் பலவற்றினுவங் 

காணப்பட்டமையின் அதையஞ்சேர்த்துப் பஇப்பிடலாயிற்று.. ௮.து 

கவுற்சனச்சருக்கம் ஐம்பதாவது **அநித்தபோக'” மென்னுங்கவியே. 

இங்கனம் ஆராய்ந்து அச்சிட்டுவரு கலைக் கேள்வியுற்று, இலஞ்சிககர் 

வாசியும், சைவாபிமானியும், தமிழ்ப்பிரியரும், இருவிலஞ்சிமுருகர் 

பிள்ளைத்தமிழை ௮ச்சியற்றியவரும், உத்தம குணசலருமாகிய 

மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ பெ. சண்முகவேலாயுதம்பிள்ளையவர்கள தமதுஎட்டுப் 

பிரதியொனறை த் தாமேயனுப்பி யுபகரித்து இடையிடையே கடி. 

தங்கள்விடுத்து மிக ஷவூக்கமூட்டினார்கள், தமிழ்காட்டுவாஇகளில் 

ஓலைச்சுவடிகள் வைத்திருப்போர்இவ்வாறஹே சமயத்தில் உதவிபுறிவா 

ர்களாயின் கம் தமிழ் நால்கள் செவ்விது வெளிவருதங்கு அனுகூல 

மாகுமென்பதை யுணார்வார்களாக, எட்டுப்பிரதிகள் பலவற்றிலும் 

இருகெல்வேலிப் பரம்பரை வித் துவகுல சிகாமணியரயெ ஸ்ரீமார். 

நேல்லையப்பன் கவிராஜரவர்கள் புக்சகசாலைப் பிரதியொன்றே கை 
முத்தச் இலை தயாமல் மிகவுஞ் சிறந்த பாடமாக இருக்கது. அவர்கள் 

பு த்தகசாலையிலுள்ள எல்லா நால்களுமே இங்கனஞ் சிறந்துள்ளன 

வென்பது யாவருக்குர் தெரிக்க விஷயம், சுபம், சுபம், சுபம், 

இங்கனம், 

மூ. ரா. கந்தசாமிக்கவிராயர். 

வித்தியாபாநுப் பத்திராதிபர், மதுரை,



6 விசேடக்குறிப்புகள். 

இத்தலத்தின் பெயர்கள். 

பிதுர்கண்டக்தீர்த்தபுரம் முதல் குறும் பலா விசேடபுரம் 
என்பதிறுதியாக 8] பேயர்களுண்டு, இவற்றைத் திருக்குற்றால)ச் 

,தலமகிமைச்சருக்கம் 20-8]1ஆம் கவிகளிற்காண்க, 

இர்த்தங்கள், 

'இவமதுகங்கை, செண்பகத்தடாகம், பொ ங்குமாகடல், 

வடவருவி, இத்திராகதி என ஐக்தாகும். வுடவருவிபிலே 

நி. ராடினவர்கண்ணுக்கு அவ்வருவியிலே இரந்த ௫௬ தோன்றுமெ 

னவும், நி.ராடுவோர் பாவங்களெல்லாம் கழு$ ராகி யோடுமமனவும் 

கூறுவதை இற்றைக்கும் பிரத்தியட்்சமாகக் காணலாம். 

விருக்ஷம். 

பலாவிருகதம்: இது குறும்பலாஎனப் பெயர்பெறும். இதனை 

கான்குவேப சொரூப மென்பார். இதற்கே ஸ்ரீ ஞானசம்பந்த 

சவாமிகளருளிய 2தவாரப்பதிகமொன்றிருச்தலால் இது மகாவிசேட 
6 

முடைத்தாதல் பெறப்படும். 

ட கூ 

Hi SIF Os, 

* 1 re ழ். டி 6 . . ச 

இத Bia vem யாகய GLI AUF OLS: B30 H- MOU F BH 113d 

ELPA OM BI § Qremudea GanGarrex ிரு௩டன தீதில் உமாதேவியார் 

தாளம் அடிச் அச்சண்கெளித்சனர். உடனகாலத்தில் ௮ந்.௧.ர நுந்றுபி 

வாத்சியம் முழங்கு ம், இவ்விரண்டும் மிருக்கு அச்சரியம.



உ 

சிவமயம். 

இருச்சிற்றம்பலம். 

நூலா௫ுரியா வாலாறு 

  

evn 

இக்நாலாசிரியராகிய திரிகூடராஜப்பக்கவிராஜ மூர்த்திகள் 
பாண்டிவளகாட்டி. லே சித்இராஈஇயருகிலே தென்காசிக்கும் இருக். 

நே ற்ருலதிதுக்கும் இடையிஞநுள்ள மேலகரம் என்னும் புண்ணிய றக 

சத்இிலே கிருகது புறக்தர்து அருந்தவர்ப்பேணிச் சவெரேயச் செல் 

as DS Apia விளங்கும் சைன வேளாளர் இருமசபிலே இற்றை. 

க்கு இரு. நானு வருடங்கட்கு முன்னர் அவதரித்தருளினர். தமிழி 

லக்க இலக்கண சாத்திர மு.சலிய பல. ால்களையும் ஐயந்இரிபற 

வுணர்க்து, சொன்னயம் பொருணயம் அணிஈயம் முதலிய, எக்நயத் 

சானுஞ் இறப்பமைந்து படிக்கப்படி.க்க இனிக்கதக்தக்க செய்யுவிய ற். 

அதி திறமைபெற்.று வாழ்ந்தனர். தஇருக்குற்றாலகாக சுவாமிமீது, 

பற்பல அற்புதப். பிஈபர்கங்களியற்றினர். ௮க்காலதீதுத் சென்னாட். 

டை அண்டுவந்த முத்துவிஜயரேங்க சோக்கநாத நாயக்கரவீர்சன் 

இக்கவிராஜ மூர் க்இகளிய ற்றும் செய்யுட் சுவைப்பெருக்கையுண்டு! 

களித்துப் பற்பல மரியாதைகள் செய்து போற்றுவாராக, திரு, 

க்குற்றாலக் குறவஞ்சி யென்ற நாலை அ ங்கேற்றுவித்துப் பற்பல: 

சிறப்புச்செய் ஐ, மூ.ற்தாட்டாக கன்செய்கிலம் கொடுத்துள்ள விஷ 

யம் இசனடியில் வரும் தாமிர ஸாஸனத்து வாக்கியங்களால் Ben 

தெளியத்தகும். இர்ஈன்செய் நிலங்கள் அக்காலமுதல் இக்காலவறை 

குறவஞ்சிமேட€ என்னும் பெயருடன் இக் நூலாசிரியர் சர்ததியார்கள் 

ஆட்டுயிலிருந்து வருகின்றது. இவர்கள் சர்தஇயார்கள்ட இற்றைக். 

HD இருக்கு ம்ருலகா.தீசுவாமிகோயில். வித்துவான்களாக ஆலயத். 

தும் ஏனையிடங்களிலும் முதல் மமியாதை பெறு சாழ்கின்றூர்கள். 

குறவஞ்சி மேட்டுத்தாழமிர சாஹனம்.. 

ர. / wee சாலிவாகன சகாப்தம். 1640-க்குக் செல்.லாநின்ற, கொல்லம். 

801-ளூ. தைமீ 11௨ ராஜமானிய ராஜஸ்ரீ முத்துவிஜயசெங்க. 

சொக்ககாத நாயக்காவர்களோம் தஇருக்குத்தாலம் ராஜப்பன் கவிராஜ:



8 கூர்லாசிரியர் வரலா ௫. 

ருக்கு பொறப்புப் பட்டயம் எழுஇக்கொடுத்தபடி சுவாமி இருக் 

குத்தால நாத சுவாமிபேரில் Gough sis பாடி. அ௮ரங்கேத் 

இன தற்கு மேலச்செண்பகக்காவில் கருப்புக்கட்டி ஊக்துமேட்டில். 

கல் ௨-ல் சங்கிலி ௮ளவு ஹீ ௩.வ-யும் இ௨உஃயும் விட்டுக்கொடு தபடி. 

யினாலே பொறுப்யு ச் ௪-க்கு தீர்வை விதம் குடுத்து கை. 

யாடிச்கொண்டு சன்னதி பிரயக்தவித்துவானாக ஈடந்து' வருவாராக. 

வும். இந்த நிலத்துக்கு வேறே, வரி சாட்டுச்சிலவு காவல்கூலி' 

போர்ரெல் சூடுக்க தே சவையில்லை. யென்று கட்டளையிட்டபடியினா.' 

லே இந்தப்படிக்குக் கையாடிக்கொள்ளவும்."” 

(கையொப்பம் தெலுங்கில்) ஸ்ரீராமசெயம். 

இவ்வாறெழுதி அக்காலத்து, முத் இறையும். போடப்பட்டிருக் 

இறது. இந்தப்பட்டயத்தின் காலத்தைக்கொண்டு ஊக௫ிக்குமிடத்து, 

இர்.ழாலாடிரியர் காலம் இற்றைக்கு 300 வருடங்கட்கு மேலிருக்கலஈ 

மென்பது, தெனிவாம்.  இதுற்கண்ட. குறவஞ்சிராடகமே மற்றை. 

யோகிடற்றிய குறவஞ்சிக் தமிழிற்கெல்லாம் தலைமைப்பாடுற்றுப். 

படிப்பவர் மனத்தைதக்தன் வசப்படுக்தத்தக்க. நவ௱சங்களும் நிரம் 

prs கொண்டுள்ள தாதல் தமிழ்நாட்டு வாழ்வார் பல ரமறிவட் 

இந்நூலாசிரியரியற்றிய. பிரபந்தங்கள். 

Ne 
l. கு. த்மூலக்கு வஞ்சி 8. டை. பறம்பயொருளமால 
உ. குற்றுலச்கலபு ராணம் 9. ஷை கோவை | மாலை, 
3. 6rg. மாலை 10, குழல்வாய் மொழிகலிப்பா. 
க, மழை. சலேடைவெண்பா 11. ஷே கோமளஎமாலை 
5. மே. யமகவந்தாதி 12: டை. வெண்பாவந்தாஇ 
0. ஷை. உலா 18. ஷை. பிச்காத்தமிழ் 
7. டை. ஊடல் ]:4, ஈன்னகர்வெண்பா 

சான்னும் பதினான்கு, க்க தென்று இப்போது, வெளியாகன் 

றன.  இவர்களியற்றிய நூல்களெல்லாம் கற்முரும் மற்ளுரும் புகழ். 

ந்து மகிழ்ந்து போற்ற;த்தக்கனவாதல் இப்புராண த்தைப்படிப்பவர் 

யாவரும் உணர்தல் கூடுமாதவின் இவண் விரிக்கல் மிகையென்று 

விடுக்கப்பெற்ற.து. 
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க... 

இருச்சிற் மம்பலம். 

திருக்கு றருலத்தேவாரம். 
o——<—»> வை வ 

இருஞானசம்பத்தமூர்த்திகாயனார். 

பண் - ரூறிஞ்சு. 

  

இருச௫ிந்றம்பலம். 

னம்பார்ரு ன் றகீடுயர்சாரல்வளாேே வரங்கைக் 

கொம்பார்சோலைச்கோல வண்டியாழ்செ ய்குற்றால , 

மம்பானெய் மயாடாடலமா்க்தானலர்கொன்றை. 

நம்பான்மேயரன்னகர்போலுஈமாங்காள்.. 

பொடிகள்பூசித்தொண்டர்பின்செல்லப்புகழ் விம்மக், 

கொடிகளோடுகாள்விழமல்குகுற்றாலங் 

கடிகொள்கொன்றைகூவிளமாலைகா தல்செய் 

யடிகண்மேயரன்னகர்போலுமடியீர்காள். 

செல்வமல்குசெண்பகம்ே வங்கைசென்ே Se 

கொல்லைழுல்லைமெல்லரும்பினுங்குற்ளுலம் 

வில்லினொல்கமும்மதிலெய்துவினைபோக 

நல்குகம்பானன்னகர்போலுஈமரங்காள். 

யம்கம்வாழைப்பாய்கனி?யோடுபலவின்றேன் 

கொக்கின்கோட்டுப்பைங்கனிதூங்குல்குற்று 

மக்கும்பாம்புமாமையும்பூண்டோ.ரனலேக்து. 

ஈகக்கன்மேயகன்னகர்€பாலுஈமறங்காள். 

மலையார்சா.ரன் மகவுடன்வர் தமடமத்இ 

குலையார்வாழை ததீங்கனிமாந்து ங்குற்றால 

மிலையார்ளூலமமேக் இியகையானெயிலெய்த 

இலையான் மேயகன்னகர்போலுஞ்)ிறுகொண்டைர்... 

(௧) 

(௩), 

(௫). 

(@}



இருக்குற்றாலக்தேவாரம். 

மைம்மாநீலக்கண்ணியர்சா.ரன் மணிவாரிக் 

கொய்ம்மாவேனலுண்கிளியோப்புங்கு கத்ராலங் 

கைம்மாவேழக்தீருரிபோர்த்தகடவள்ளெம்" 

பெம்மான் ?மயரகன்னகர்போலும்பெரியிர்காள். 

நிலநெய் உறண்சுளனைசூற்ந் தநீள் சோலைக் 

கோலமஞ்ணஞையபேடையோடாடுய்குற்றாலங் 

கரலன் றன்னைக்காலாக்காய்ச் தகடவுள் ளெஞ் 

சூலபாணிரன்னகர்போலுக்தொழுவிர்காள். 

போ.தும்பொன்னுமுச்தியருவிபுடைசூழக் 

கூதன் மாரி நண்டுளி தூங்குங்குற்றுல 

மேதாரிலங்கைமுட்டியகோனைமுறைசெய்த 
ப் » உரு oy ௬ 

7 BOG LUIS SET OT BITS ENT QYyGLOT BIBT oF. 

அ.ரவின்வாயின்முள்ளெயிறேய்ப்பவரும்பீன்று 

கூ. ரவம்பாவைழுருகமர்சோலைக்கு றமுலம் 

பிரமனேடுமாலறியா கபெருமையெம் 

ப.ரமன்மேயகன்னகர்2 பாலும்பணிவிர்காள். 

பெருக்தண்சாசல்லாழ்௪ றைவண்டுபெடைபுல்கிக் 

GOH? GLE மறிச்சிசவ்வழிபாடுங்கு ape 

iN cry gacir’ டருகின்றுண்சமணுமெடுக்தார்ப்ப 

வருர்தண்மேயான்னகர்போலுமடியிர்காள். 

மாடவிஇவருபுனற்காமியாரமன்னன் 

கோடலின் அ கொழுமுனை கூம்புங்ளு Dupes 

BTL UDG 0 OD LPEWIGRE Lt & oH 

பாடல்ப த்.தும்பரடஈம்பாவம்பலை றய மம. 

ener 

இருச்சி ர். நம்பலம். 

  

(8) 

(௪) 

(௮ 

(௯) 

(20) 

(68)



இருக்குறும்பலாதீதேவாரம். 
a> £35 

பண் - காந்தாரம். 

இருச்சிற்தம்பலம். 

இருர்தமதிரூடி த்தெண்ணீர்சடைக்கரந்துேதேவிபாகம் 

பொருந்தப்பொருந்காதவேட ச காற்காடுறைதல்புரிக்தசெல்ன 

ரிருந்சவிடம்வினவிலேலங்கமம்சோலையினவண்டியாழ்செய் 

குருந்தமணகாஅங்குன் நிடஞ்சூம்தண்சாரற்குறும்பலாவே, (a) 

காட்பலவஞ்சேர்மஇயஞ்சூடிப்பொடியணிந்தஈம்பான ம்மை, 

யர்ட்பலவுர்தானுடையவம்மானிடம்போலுமந்தண்சாரற் 

கீட்பலவுங்ண்டுகிளைகிகாயன்மந்தபாய்ந் துண்டுவிண்ட, 

கோட்பலவின் கிங்கனியைமாக்கவெனுண்டுகளுங்கு௮.ம்பலாவே, (வ் 

வாடற்றலைமாலைசூடிப்புலி த் தோல்வலித் துவக்கி 

யாடலரவசை தசவம்மானிடம்போலுமந்தண்சாரற் 

யாட 2பெடைவண்டுபோ தலர்தக்கக்கா சவிழ்ந்துபசும்பொனுக்இக். 

கோடன்மணக்கமழுங்குன்றி௨ஞ்சூழ் தண்சாரங்குறும்பலாவே.(௩) 

பால்வெண்மதிசூடிப்பாகக் சோர்பெண்கலந்துபா டியாடிக். 

காலனுடம்கிமியக்காய்க தாரிட ம்போ ஓ ங்கல்ளூம்வெற்பி! 

ணீலமலரீ க்குவளைகண்டி றக்கவண்டரற்துகெடுந் woo Fro 

கோலமடமஞ்ஞஜை பேடை யோடாட்டயருங்கு௮அம்பலாவே. (=) 

தலைவாண்மதஇய ங்கதிர்விரிய த தண்புனலைத் தால்இத்தேவி 

முலைபாகங்காகலித் தகர த்தியிடம்போலுமு வேய் GES 

மலைவாயசும்புபசும்பொன்கொழி.க்இிழியுமல்குசாசற். 

குலைவாழைக்தீங்கனியுமாங்களியுக்ேேன்பிலிக் ௮ ங்கு௮ம்பலாே வ.(%. 

நீ.ம்றேறுதைந் இலங்குவெண்ணாலர் தண்ம இயர்கெற்றிக்கண்ணர் 

கூற்மோடிதையக்கடிரந்காரிடம்போஓங்குவிர்சூழ் வெற்பி 

லேம்ஹறேனமேனமிவையோடவைவிசவியிழிபூஞ்சா ரர. 

கோற்றேனிசைமுரலக்கேளாக்குயில்பயிலுங்குஅம்யலாவே.... (a)



14 இருக்குறும்பலா த்தேவா ரம், 

பொன்றொத்ககொன்றையும்பிள்ளைமதியும்புனலுஞ்சூடிப் 

பின்னொ.த் சவார்சடையெம்பெம்மானிடம்போலும்பிலயர் தாங்கி 

மன்றத் துமண்முழவமேர்க்கமணிசொழித்து வயிரமுக்இக் 

குன்ற த்தருவியயலேபுனறதும்புங்குறும்பலாவே. (or) 

a6. Bao Hair ron) recor Zorro LSS pe 1 4,60 OF 

சார்தமெனநீறணிர்தசைவரிடம்போலுஞ்சா.ரற்சா.ர.ற் 

பூந்தண்றுவேங்கைக்கொச்இறுத்துமத்தகத்இற்பொலியவேக்குக் 

கூந்தற்பிடி யுங்களிறுமுடன்வணக்குங்குறும்பலாமல், (௮) 

௮. ரவினணையானுநான்முகனுங்காண்பரியவண்ணல் சென்னி. 

விரவிமஇயணிக்தவிகிர்தர்க்கிடம்்போலும்விரிபூஞ்சா.ரன் 

மரவமிருகரையுமல்லிகையுஞ்சண்பகமுமலர்ந்துமாக் தக் 

கூரவமாறுவல்செய்யங்குன்றிடஞ்சூம் சண்சா.ர ற்குறும்பலாவே.(௯) 

முடியவே ரத்தாமுன்கூறுண்டே௮ கலும்பின்கூறுண்டு 

காடிகொடுசமணைக்காயர் தாரிடம்போலங்கல்டளு ற்வெற்பி 

னீ௰ியர்வேய்குனியப்பாய்கடுவனிள்கழைமேனிருத்தஞ்செய்யக் 

அட்டியவேடுவர்கள்குய்விளியாக்கைமறிக்குங்குறும்பலாவே... (௧௦) 

கொம்பார்பூஞ்சோலைக்குறும்பலாமேவியகொல்லேற்றண்ண 

னஸம்பானடி பரவுகான்மறையான்ஞான சும்பர்தன்சொன்ன 

வின்பாயபாடலிவைபத்.தும்வல்லார்விரும்பிக்கேட்பார் 

தம்பாவதீவினைகள்போயகலுரல்வினைகடள.ராவன்றே. (ais) 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

இருக்குறிறாலச் இருப்ப இகம் - ௨, 

தடாக. 

சவாமி- குறும்பலாநாதர். தேவி- குழல்வாய்மொழியம்மை. 

eee 95 
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சருக்க அகசா இ. 
  

உமை இருவனவதாரச் சருக்கம் 
கடவுள் வணக்கம் 

கண்டகசே தனச் சருக்கம் 

கவற்சனச் சருக்கம் ose 

ஞூறுமுனி வலிபடசருக்கம் 

குன௮மபலாச் ௪ழுக்கம் ல 

சிவபூசை விதியுரைக்க சருக்கம் 
இிவமறுகங்கைச் சருக்கம் .., 

தக்கன்வேள்விச் சருக்கம்... 

தக்கன் வேள்வியழிநர்த எருக்கம் 

தருமசாமிச் சருக்கம் eve 

இரிகூடமலைச் சருக்கம் ல் 

இருக்குற்றாலக் தலமகமைச் சருக்கம் 
இருககரச் ௪ருக்கம் ல் 

இருகடச் சருக்கம் ல 

இருகதிச் சருக்கம் ose 

இருகாட்டுச்சருக்கம் eee 

இருமணச் சருக்கம் eee 

இருமால் சிவபிரானான எருக்கம் 

ேவர்கள் வத்து? ராகக் தரக்௪ சருக்கம், 

தேவர்கள் சிவத்துரோகமடைக்த சருக்கம் 

நஇவிழ்வேடன் கதிபெறு சருக்கம் 

நூற்பயனுளைக்க சருக்கம் 

ப ராசத்துபிடச் சருக்கம். 

புட்பக்தச் சருக்கம் ase 

புஇ சாண வரலாற்றுச் சருக்கம் 

மர்தமாருதச் சருக்கம் ese 

ரூர்தீதவிசேடச் சருக்கம் 

யானைபூசித்த சருக்கம் eee 

வடவருவிச் ௪ருக்கம் oes 
வாசு தவம்புரிக்த சருக்கம் 

வானவர் வழிபடு சருக்கம் one 
வேடன் வலம்வந்த சருக்கம் 

yees 

ece 

௧௨௮ 
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அரும்பதவுரையைப்ப,்.திய 
ஒரு விஞ்ஞாபனம், 

இக்.நாலின்.௮ ரும்பத்வுசையனை த்தும் ஆராய்ச்சிசெய்யும்ஆன்னோர் 

அரும்பதவுசையெனப் பெயரிட்டுச் சாமானிய பதங்கட்கும் உமை 

வசைக்ச தெற்றுக்கெனின், தமிழ்கற்பார் சுருங்கிய இக்காலத்து 

இற்றறிஞர் பலர்க்கும் அப்பதங்கள் அரும்பதங்களாகக் காணப்படு 

லின், அவர்பொருட்டு வரைர்சேனென்க. ₹நான்கற்ற _நாலள 

வேஃயாகுமா அண்ண Gay? என்ட பமழமொமழிப்படி என் சிற்றறிவிற் 

புகட்டி யடட்டுக் தெரிக்தெழுதிய இவ்வுளையில் மானுபாடாகக் காண 

ப்பட்ட வுரைகளுள வேல் அவற்றை அண்ண றிவர்சார்க ளெடுத்துக் 

காட்டி. வே௮ரைகள் "கூனுவார்களாயின் ஈன்றியறிசலோ Crp 

இ.ரண்டாம்பஇப்பில் வெளிப்படுத்தக் கடமைப்பட்டிருக்கறேன. 

இங்கனம், 

மூ: ரா. அருணாசலக்கவிராயர், 

மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கம் நூற்பரிசோதகர்.



  

கணபஇதுணை், 

சிவமயம். 

DEG OGLE SOY IW om ty 

  

முதலாவ. து: தானவைபவகாண் டம், 

கர்ப்பு. 

. *, ny ட 4 
பு.பல்காட்டும் பனிவரைபின் பிடி. தழுவுஞ் இிவ?வழம் பொரு 

ப்பில் வானி, லியல்காட்டு மிருபிடி சேர் முந்நானு து இச்கையன்முன் 

னீன்ற ஞானச், செயல்காட்டு மொருகோட்டி னிருகோட்டு வெண் 
அ ச _ : : . . பிறைவாழ் செக்கர் வானை, ம.பல்காட்டும் திருமேனி மழைமதச் 
செண் பசக்களிம்றை மனத்துள் வைப்பாம். 

௦ ட 6 
bil _ OQ) of OM Gol bh Db lhe 

திருக்குறும்பலாவீசர். 

பூமைவு சதுர்முகத்துப் புக்தேகளு மவனையுந்கது பூக்க தேவர் 
தேமேவு நில?மவி வான்மேலிச் தனர்தேடக் தஇரிகூ டத்துக், கோ 

மேவு பழம்பொருளைக் குற்றாலப் பரஞ்சடரைக் குறும்ப லாவின் 

மாமேவு மறைக்கொழுர்தைப் பிறைக்கொழுர்தை வனைக் சாரனை வணர் 

க்கஞ் செய்வாம், (௪) 

குழல்வாய்மொழி யம்மை; 

இமையவுரைக் குலக்கொழுர்.து கயிலைவனைச மேருவரைக் இறைவி 

வேதச், சமையவரைக் இரிகூடச் சிவக்கொழுந்து மணக்ஞுமொரு 

செழும்பூங் கொம்பு, கமையவரைப் புஈக்கலருட் BLOF I6F) மடை! 

இறந்த கண்ணா ளென்னுஞ், சமையவரைத் தலைவிகுழல் வாவ்மொ 

ஜியம் பிகைதிருத்மா டலைமேம் கொளவாம், (௪) 

சித்திரசபை நடராஜர். 

வானா9 வாரியாகக் கனலா௫ப் புன்லாகி வளாபா ராகி 

பூனா? யுயிராகி யொன்றுூப் பலவாகி யூலஃம் யாரவுக்



ட திருக்குற்றுலத் தலபுசாணம். 

தானாகப் புறமாக யகமாகி யறம்வளர்க்தா டாள மேந்தச்'போற்றி, 
Cara ஈடம்புரியுஞ் சித்தாப்பொற் பொதுவுடையான் கோலம் 

சேண்பகப்பூங்கோதை யம்மை. 

அம்பரததி னிடைச்தோன்று மாருகம்போ. லம்பரத்இ லரு 
ளாய்ம் தோன்றி, யம்பரத்து னம்பரவா னொருதகனுப்போ லிருத 
ணு மமைர்கொன் ௬௫, யம்பாத்தின் விகெொரம்போ லத்துவித மாடு 
பண்ட மைத்து Leora, ளம்பாத்த னமாகடந்த வருள்விழிச் 

செண் பகக்கோதை யடிசார்ந் துய்வாம. (௪) 

திரிகூட நாதர். 

பொன்டிகக நறையிதழிப் பூமாலை பொன்னரிய மாலை யாகக் 

கொன்டூத். ச புயக்கவெள்ளிக் கொடிவேய்ர்ச சடைப்பவளக் கொடி. 

யாம் விரி, மன்பூத்த மணவறையா மதஇவிளக்கா மலர்கண்மதுதி கா 

ரை வார்ப்பத், தென்பூத்த ஈதிமாதைச் சர்வேட்டுர் இரிகூடச் சவ 

ன்சீர் வேட்பாம். (௫) 

ஞான பராசத்தி, 
வேறு, 

பூதபல பேதவுயிர் தேகக.ர ணாதிமுறை போகபுவ னாஇ களெ 

லா, மாதியுமை வாணிதிரு வாயில லோககிஹை வாசகவருள் கூரு 

பொருதாய், காதர்கழி லாசகரி வாசர்இிரி கூடஈட சாசருட னாத வடி. 

வாய், வே.தமொழதி யோதஇவிளை பாடுகுழல் வாய்மொழிமெய்ஞ் ஞா 

னபமளை பாத நினைவாம். (௬) 

தக்கிணா மூர்த்தி, 
வேறு, 

ஆல்வருக்கம் சனிஓயர்க்த வடகிழசகே தென்முகங்கொண் 

உறவோ ராய, நால்வருக்கு ளிருவருக்கு மொருவருக்கு ஈவின்றருளி 

நவிலொணாத, நால்வருக்க மொருவருக்கு நூாவலாம னுவன்ரானை 

அதற்கண் ணானைப், பால்வருக்கைக் உனியையருட் பசுக்தேனைப் பர 

வாமற் பரவல் செய்வாம். (௪) 

விநாயகக் கடவள். 

கங்கையா ராம்பலைப்பூங் கவுரி நூதற் சர் தரச்சைக் கயிலை யா 
ளி, செங்கையார் மாதங்கச் இருமுனியைத் தேவேர்தர் இக்கு வேர்



oD GYat வணாக்கம்.* ௯ 

தர், பங்கயா ௪னர்முதலோர் முடிமலர்த்தும் பியைவலவை பருவ 

பாரக், கொள்கையார் களபத்தைச் செண்பகக்குஞ் ச.ரத்ைைமனக. 

கூடஞ் சேர்பபாம். (3) 

சணமுகக் கடவுள். 

வேஹுமுதந்*கொறுநதோறும் பிறஈதுமஐ.ஞ் செனனவிடா.ப் 

விடுப்ப மூலச், சேறுமுக மாயைமலங் கழியவிரு விளைப்பழைய ட் 

டுர் தரக், கூறுமுகர் கொறுமகரக் குழைதாவி வள்ிகெய்வஃ கொ 

டிகட் சேல்பா, யாறுமுசம் பெற்றகொற்றத் தானந்தக் கடல். ரவி 

யாடல் செய்வாம். (௯) 
° 

சரசுவதி இலக்குமி. 

எண்கமலம் காஞ்சலிப்ப வொருகமலச் த.பன்பி௦ப்பி லெழுதா 

வண்ணந், சண்கமலப் பதஞ்சோொமேல் வைத்தருள்வார் குற்முலச் த 

மிழ் நால் வாய்ப்பக், கண்களெனுங் கருங்கமலங் ௧௪ ங்களெலும் பகவ 

oO 
தாளை வேண்டல் கெய்வாம். (௧௦) 

கமல ௫ கவினப் பூக, வெண்கமலதஅ் இருக்தாளைச செங்கமல இருக் 

திருநந்தி தேவர். 

நேக்இரங்க ளொருமன்றும பு.பரான்கும் விழிமணிய நிறை 

நான் மார்புஞ், சாத்துபுலித் கோலுடையும் வெண்ணீறும் விரிக 
a 6 . . ச . ௪ . . . 

டையுஞ் சடைமேல் பாம்புங், காத்தாள்கைம மான்மழுவுல் கண்ணு 

சலா மெனத்தோற்லிக் களங்கார் காற்றி, Cus ord Gay படை நரி” 

இதி விடைமுகத்தெம் பெருமானை சேண்டல் செய்வாம். (aa) 

சண்டேசுரர். 

தான்பிற்ர்சு தந்ையையு மினிப்பிறக்கு நிர்தையை புக் தடி ற்று. 

சேயென், முன்பிறங்கு டூழவிடைமே லொருவாமை,க் இடரவிருவ ற. 

யிர்ப்ப வேக, கான்பொலிகா ரரிபிரமா இபாககுமெய் கா விருக்ளை 

யெய்திக் கடவுட் (2சடம், வான்புலவர் பெருப்பேது' பெஹ். றவ 

கற்றவனை வழுக்கல் செய்வாம். (௧௨3 

திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள். 

மதுோசர் இருநாட்டு வர்சசமண் கழிய apt ப i (ட NL ; 7 ர Dg பி ழு ச் வருந் 

சதுர மனு?$இ தழைத்தேறச் இருவே சமிழ்?சர் வைகை



௬ இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

யெதிரேறத்தகொண்டர்குமாமீடேறப்பரசமையவிருள்விட். டோடக் 

கதி2ரறுமணிச்சவிகையேறினான்்௪. ரணமசக் சுக்கரணஞ்்சேர்ப்பாம், 6 

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள். 

இரு£ற்றை மெய்யழுத்தி யஞ்செழுத்தை ரெஞ்சழுத்திச் சிலை 
க்கை மார,னுருகீற்றும் பெறராமானை யுறவழுத்இச் சமணரெனு மொ 

ன்னார் மூட்டும், பொருநீற்றுக் குடவறையுங் கடகமியும் விடவ.ர 

வும் புறங்கண் டாழிக், கருநீத்தல் கடப்பவொரு கற்றோணி யுகைக் 

தானைக் கருத்துள் வைப்பாம். (௧௪) 

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள். 

புவியாசைக் கழைகறிக்து தலைவரா வணக்கூடம் புகுந்து 

பொற்பூண், டவிராத கொம்பிரண்டு மேவியொரு வல்லிதொடா 

தளையை நீவிக், குவியாரம் புனப.ரவை கொறங்கையா ஊையின் பொரு, 

ட்சகெகுமைதோய் சங்கச், செவியானைச் தூதுவிட்ட கவியானை தனா 

S Soo pGh Pitan a செய்வாம். (௧௫) 

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள். 

சொன்னவளனைச் துளகலையும் பயிலாமாத் இயர்குலத்துச் தோ 

ன்றி யாங்கோர்,மிசன்னவனை ய.ரசுரிமைத் இறல்செயுமர் திரியாக்கித் 

தென்னர்க் கெல்லா, ஞூன்னவனைப் பின்னு உடை முடியின்2ீமம் பெ௱ 

ன்னின்மாடி, சூட்டி யாண்ட, மன்னவனை மதுரையிமல கு. இரைவிற், 

சச் சொன்னவனை வணக்கஞ் செய்வாம். (௧௭) 

அகத்திய மாழுனிவர். 

இளையேக்து மணிநிலவு விரிகூடக் இரிகூடக் கிரிக்கே யாவும் 

விளையேந்து புனற்க ரகக் சண்டேந்துப் படைத்தபிரான் விடுத்து 

சேமி, வகாயேர்துங் கரத்துமமு மானேந்தஇப் பசுந்துளவ மவுலிக் 

காடு, முளையேர்து மஇயேக்தக் துகி3யந்துக் தமிழ்முனிதாண் முடி. 
மேம் கொள்வாம், (sor) 

அறுபத்துமுவர்முதவிய நாயன்மார், 

இல்லைவா மர் கணா்பொய் யடிமையிலாப் புலவர்சவ பத்த சாதி 

'வல்லவசெம் பெருமான்க ளெழுவரடி. ப.ரவிய.பன் மாஜுங் காணு



முகனூல் வழி. இ 

கல்ல?ர் மலர்ப்பாகங் கண்டதிருத் தொண்டபெனு நாயன் மார்க 

னளெல்லைதீரபெும்புகழா ர௮பச்துகுவர்பகமிறைஞ்சல்செய்வாம். () 

திருக்கோயிற் பணிவிடைக்காரர். 

co இரிகூடத் தாணுவுக்கும் வேணுமொழிக் சவுரி யார்க் 

குக், தேவாரப் பணிபுரிவா ௬ வாரப் பணிபுரிவார் சேவை செய் 

வார், பூவாசத கொடை தொடுப்பார் புகற்வாசக் தொடைதொடுப் 

பார் பூசை செய்வா, ராவார்கண் முதலாய வடியார்கட் கடியார்கட் 

கடிமை செய்வாம். (௧௯) 

திரிகூடச் சிவகாம கீர்த்தனர். 

நடக தானு மிருர்தாலு நின்றாலும் வளர்ந் காலு ஈலிவுற் copay i 

கிடந் தானு மயின்ருஓம் பயின்றுஓர் துயின்றாலஓுங் ரிக டாவிப் 

படர்க்தாலும் விழுக்காலு மெழுந்தாலுந் இரிகூடப் பரமனாமச் 

இடர்தாது வு௱வழுக்தும் சொண்டரடிப் பாதுகைகள் சென்னி சேர் 

ப்பாம். ப (௨௦) 
பாழத்து. 

௪ிதமமை முகில்பொழிக தசமெலாம் பயிர்விளைக செல்வமோ 

ங்க, மாதர்குழா மக்கள்குதா மனையறஈ்க ளுடன்பொலிக்து மலிக்து 

வாழ்க, மேதகுசிர்ச் சைவகெறி வேதகெறி தமைச்கோல்க மேலு 

மேம், பூத்லமீமற் சிவபெருமா னாலயக்கள் பூசனைகள் பொலிக 

(2-4) 
mI_oycitoucrr Said (pho mi, 

  

முக.லூல் வழி. 
காரணமுங் காரியமுக க.ற்பனையங் கடந்து தனிப் 

பூரணமாய் நின்றபிரான் புவனமெலாம் படை த்தருளி 

யாசணமு மாகமழு மருங்கலையும் விரித் கருவி 

கா.ரணற்கு கரன்முகற்கு ௩விலுவன ஈவின்றருளி, (க) 

செப்பரிய கயிலையின்மேற் றிருஈந்தி தேவனுக்கு 

வைப்பரிய பொருளைகிரிச் துபதேசம் வைத்தருள 

வொப்பரிய சனற்குமசற் குண்மை.பா வவனுரைப்ப. 

மெப்ப்பொருளை யுணா்ந்தவனலும் வியாசமா முனிக்குணர்த்த. (௨)



Gir கிருக்குற்முலத் தலபுராணம். 

் ரூமனுக்கு வியா சமூனி சொன்னதொகை மூூவாறின் 

மாதவற்குக் காருடகா ரதம்விண்டு பாகவத 

மாதவனுக் குபர்பிரம கைவருச்ச மமலோற்கு 

மேதகு ராகரேயம் விஇக்குயர்பற் பம்பிரமம், (௩) 

இர்சைபெனு கால்வருக்கு மிருகான்கு வகை3போக: 

மச்சஎம்வா மனங்கூர்மம் வசாகமாற் சண்டேய 

Ongar all டி.பங்கார்சம் வியனிலிங்கம் பிரமாண்ட 

மச்சை மெனச்?வெபு ராணாங்க எையிரண்டில். (க 

காந்டமெனு மகலிடத்தில் கடலேழி லுவர்கழித்துச் 

சார்ச் சகட லாறனைய ௪னற்குமா ரஞ்சூதங் 

கூர்ர்தசிவ மால்பிரமங் குமரமெனப் பெயர்குலவு 

LOTTE SOM சங்கிதை ளாருரு மாங்கவையில், (ரி) 

களர்ந்தபெருஞ் சங்கரசங் ககையென்னும் பாற்கடலும் 

வளம்பெருகுஞ் சனற்குமர சங்கிதையா மதுக்கடலு 

மூளக்கனி லான் ரூப்பெருக்கி யுயர்மஇமக் தரமாகக் 

GAT, EHS Lon sa BT oor sor Avani wun. (௬) 

மூனிரூ தன் கடைந்தெலித்து முதுசாவார் தருவிகொடு 

சனி?மவு org sg நைமிசா ரணியத்ேதா 

ரினிகாகச செலிவாயா லிசைத்தருக்கப் பரிமாறிப் 
© 

புனிகமாக் க௯திகிறைக்கும் புண்ணியமாக் ககையி கனை. (ன) 

நூல் சேய்தற்குக காரணம். 

வடமொழியைக் சென்மொழியா வருத்துரீ யுணர்சக்துகென ச் 

திடமொமி.பா லத்தலத்துச் இவமறைமயோர் ய்ணி த்தருள 

வுடனுறைவை இகமறை3யோ ௬௮ பொருளை விரித்துணர்த்தக் 

குடமுனிபோத் றியபெருமான் றிருவருளாற் குறிக்கொண்டு, (ந் 

நூல், சேய்த விதம். 

சித்து நரடுநகர் புராண மூலஞ் சிகரிசல மருவிமது கங்கை 

மூர்த்தி, சக்திகுறும் பலவுமக்தா நிலத்தின் பான்மை தக்கன்மக மக 

மஹி.தல் வானோர் பாவம், பு.த்2தளிர் பஷந்தீர்கல் சம்பு வேடன் புரி



அவையடக்கம், GT 

யும்வலங் கடகளிழு புரியும் பூசை, வைத்கபெருஞ் சங்கரசங் இதை 

சேர் தான வைபவகாண் டஞ்சரூுக்கம் பதினெட் டாக (௯) 

சேவிதிரு வவதாரம் ப.சமன் வேட்டல் செங்கண்மால் சிவனா 

தல் பூசைப் பான்மை, பாவிவன சரன்பேறு வானோர் கும்பன் பணி 

விடைவா சு சவஞ்சித் பரம ஞாட; முவில்பொருட் sara BEF 

தனன்க வுற்சன சமையமிகழ் புட்பகந்தன் நரும சாமி,மேவுகஇ _நா 

பயனம் For ha lrg விளங்குசிவ ரகசிய இன் விரிவீ ரேழா;() 

AB Mo a சிவகெ.ரியே வடிவ மாக வுபையகாண் டழுங்க 

ரூணைப் பார்வை யாக, வருமைதெரி தரு௪ருக்க முறைமை பெல்லா 

மவயவங்க ளாகமதி யணிந்த பெம்மான், கருதுசர்த் சன ம்களணி 

கலன்க ளாகக் கற்பவர்கேட் பவர்க்கிரூமைக் கஇயும் வீ. இருவரு 

ள்பெய் கும்றாலர் சிவப ராணச் செல்விகல்வியுருமசமை ெரி2சின் 

தேனால். (௧௮) 
அவையடக்கம். 

கோட்டகச் தளிகள பாயுந் அணர்ச்சபூங் கடுக்கை வேய்ர்தா 

டேோட்டகச் தெழுதா வேத மேத்தரும் வரம்பில் சீர்த்தி 

நாட்டகத் தறிஞர் முன்னர் சகானெடுத் இயம்பும் பான்மை 

கோட்டகக் கமல நாப்பண் கொட்டிபூக் தலர்வ தாமால். (௧௨) 

புகழ்தரு மறைக்கு மேலோன் புடார்ச்சுன பு.ரத்தின் சீர்மை 

நிகற்கர கிகழ்த்த வல்லை நகொலென் றெனது கெஞ்சே 

யிகழ்ச.ா வெழுச்த நாணு மிச்சையு் இனம்போ ஏராடி. ‘ 

wsings srors Caron sroeGu வென்ற தம்மா. (௧௩) 

தேக்க கடுவை முக்கட். டேவனுச் குமுத மாக்கும் 

பாக்கயெச் செல்வி ஞாணீப் பாவைசெண் பகப்பூங் கோதை 

யாக்க கருணை போற்றி யமலனைப் பரவ லாலென் , 

வாக்கினில் வழுச்சொ லெல்லா மங்கலச் சொற்க ளாமால்.* . (௪௪) 

Ge Dé Baer Giang யேலுர் தெளிக் இலன் கல்வி கேள்வி 

யிந்திலன் புகலா கின்றே னாதியார் திரிகூ படத்து 

மறிக்கவான் கங்கை இங்கள் வனைந்தபூ முடிமேல் வேழ 

மெறிந்தகீர் தளிருங் கொண்டா ரென்பது தெளிந்து மாதோ. (௧௫)



| திருக்குற்றுலத் தலபுராணம்... 
கவைபடி. விலங்கின் வல்லூண் சண்ணப்பன் சனிவா Cas 

வவிகளி னமிழ்இன் மிக்கா வமலனுக் கானாற் போலக் 

குவிகரு நெறிபொன் நில்லேன் குறைமொழி நில. றசொன் Cw 3 ert 

செவிபு௫ற் றிரிகூ டத்தச் செல்வனலுக் கனிய தர்மால். (௧௭) 

வேலையில் விழ்த்,௪ கல்லு மென்குடம் புகுத்த வெனபுஞ் 

சாலையிற் கொளுவுற் தயுக தசங்கநீர் வைகை யாறுஞ் 

சோலை.பாண் பனையும் வேதச் க.சவழமுர் தொழும்பு கொண்ட, 

வாலையார் தமிழ்ப்பூஞ் செல்வி வளர்கமிழ்ப் பாண்டி. காட்டுள், (௧௭) 

வேரி.பஞ் சுரும்பூ டாடா வெயில்புகாக் காவிற் கோடி. 

சூரியர் இரண்டா லென்னச் சுடர்கள்விட். டெ.றிப்ப மன்றி 

லாமிய னா? சிர்த்தென் னாரிய நாடு சொல்வாம் 

வாரிக சருவிச் தெய்வ வ.ரஈதி முதலா மன்னோ, Cz) 
ஆகத் இருவிருச்சம்-௩௯, 

மூதலாவது:--5௬ந.இச் சருக்கம். 

தேோர்செண்ட வசச்த வி.இச் சிவபிரான் மிருவெண் ணீற்றி 

னோசொண்ட வடி.யார் சங்க மெனப்பார் தேகி வேலை 

நீர்கொண்டு தன்பால் வெண்பா னிறங்கொண்டு தரங்க மமகக் 

சார்கொண்ட கடலின் மேனி கைக்கொண்கி மீண்ட மேகம். (௧) 

பைக்,௪.ரக் குரிவை பூண்ட ப.ரமர்சித் இரப்பூ மன்றி 

னர்த.ரப் பேரி போல வதர்.க.ர முழங்கி சீண்ட 

சுர்.௨ரச் ௪சடைபோன் மின்னிச் சுகந்த. ர வரைமே லங்கை 

மந்த தபயம் காட்டி வரகம்போற் பொழிந்த மாரி. (௨) 

இரிமிசை மழைநீர்த் தாளை சரீசனெம் பெருமான் றன்னை 

யாரியவா னவர்க ளாட்டு மமுததா ரைகளா மன்றிச் 

சொரிமதச் தும்பி யாட்டுக் துஇக்கைநீர்ச் சாரை போஓஞ் 

FA SH மின்னுத் தோற்றந் தளிரருச் சனைபோ லாமால். (௩) 

அசரிகரு துளியா வானக் துவுநீர் இரிகூ டத்தத் 

தெசரிபுனம் றிரள்கா லாருய்க் திசைதொறும் பரந்த தம்மா 

கொளிர்விடைப் பெருமா னெம்மை யடையவ னடியார்க் யங் 

குளிர்பொரு Carrer go நாறு கோடியா யனர்ச மாம்போல், (௪)



௦௧, -இருநதிச் சருக்கம். ௯ 

மூத்தரச் சகரம் வானை மூயங்தெுண் டெளிச்சூற் கொண்டு 

பைதக்திரள் கொடிக ளொன்னும் ப௬ு௩.ரம் போடி. நீடி. 

யத்திர ளகட விமமி யாகமும் விளர்த்து வால 

27 கங்கை யென்னுஞ் செல்வியைப் பயக்க தன்றே. (௫) 

வேறு, 

கோடனை த்தும் பலகோடி ஈஇவருதல் பதினொருமுக் சோடி. தேவுக் 

சேடரிய இரிகூடப் பான்பணிக்கு வானிழிந்து சேறல் காட்டு 

நீடருவி தஇசைஷதோறுங் குதிபாய் த லெண்டி.சைக்கு நிருப சரவா 

சாடல்பெறுசேனையொமமெண்ணலார் விழாக்குணவண்ணலாமால் (௬) 

மொய்யலைக்தெண் டி. ரைக்கடன்மேல் வானீட்டி முூனுதமை 

் மேற் படிவல் காட்டிச், சையமுடி கொடுத்கனந்த மணிருடிகள் 

கவிச்ததலை யருவி மேனாள், வையகந்தாங் கியசேடன் வானகந்தாங் 

குறசிமிர்க்கு வகையா மன்றி, வெய்யமருக் துடனிகலி மேருவின் 

மேன் முடிகவித்த விசைய மாமால். (எ) 

போராஸி வனத்தெறுமி புனளலாமை வாமனஞ்சேற் போலிவு 

காட்டி, யாராம மபிராம மிசைந்துசங்கி ராமம்விளோக் தாயர் பாடிப 

பேராவி னினச்தொடார்ர்து arma Gong யெனததாவும் பெருமை 

யாலே, €ரார்பக்கவதாரச்செங்கணெு மால்போலக்தெய்்வவாரி.() 

பொருக்துபெரும் புண்டரிகப் பொகுட்டினிட மருவியரும் பு 

வன மீன்று, பருக்இ௫ரிச் கண்மிகமண் டலமுகந்து மூலமறை பலவு 

மோதி, யரும்பெறஓக் இபர்தடத்து வந்துஇசை முகமாக யன்ன” 

மூர்ந்து, விரும்புபா ரதிமேவிப் பூவிலயன் போலாகும் விமல நீத்தம்: 

மாமலையின் மிகைப்பிறக்து இரிகூடச் சுவபெருமாள் வலப்பா 

ன் மன்னித், தேமருவு மஞ்சனச்சண் களிகூரத் திருமேனி Bin gz 

மேவிக், தாமமிடு மணக்கோல முகந்தருசரி யறம்வளர்க்குர் தகை 

மை யாலே, பூமலர்செண் பகவனதது ஈமையாளு முலமையாளைப் 

பொருவும் வாரி, (ao) 

பொக்குமா சடலிடத்துத் தெள்ளமுதிழ் பிறந்துசெழும் பூமே 

லாடச், சங்கமா நிதியினொ? மணியினொ Bib Bh AO Gy Bs Soa 
ர



௧௦ திருக்குற்றுலத் தலபுராணம், 
சோன்றி, யெக்குமே யடுச்தவர்க்கு வாழ்வருளி யாக்கமதா மியற் 

கை யாலே, செங்கண்மா அரத்துறையுர் இருமானி லுருமானுர் 

தெய்வ வாரி, (௧௧) 

வெண்கமல மேகியுயர் வெண்படிக மணிந்துவெள்ளை மேனி 

வாய்ந்து, தண்குமுக வாய்ச்சிவப்புந் தடங்குவளைக் .கண்கறுப்புர் 

தழைப்பச் தோன்றி, வண்கலைபோ தகம் பயின்று மாருத சொல்வள 

ர்த்து மலே டேர்இப், பண்குலவதக் தாலமிசை நடித்துநா மகள் 

'பொருவும் LI LD நீத்தம், (௧௨) 

வேறு, 

ஆணிப்பொன் எயிர மு.த.௪ மைவனர் கோசை யேனன் 

மாணிக்க ஈறுர்தே னாதி வளைத்இர வியங்க ளெல்லாம் 

பாணிக்கே இிரளா வேந்திப் பணிதலாற் குமர வேட்குக் 

காணிக்கை குறிஞ்சி மாக்க ளெடுத்தது கடுக்கும் வாரி, (௧௩) 

குயிற்றிய கு.ரவஞ் சாத்திக் குமரிகாள் பணிந்து_வேடர் 

பயித்நிய கணைவாள் சொண்டு பறிபொருட் சூறை யாடி. 

பெயித்றியர் கு௮ம்பு சாய வெழுச்தது செழுந்தகண் கங்கை 

தயித்தயர் குறும்பு சாய்க்குஞ் சதமகன் சேனை மான, (௧௪) 

கொன்றைபகங் குழல்வாய்க் கொண்டு கோவினர் கொட வேக் 

aor hen விளவெ றிந்து பாலைமூன் கவர்ந்த வாற்றான் 

மூன்றில்வாய்க் கூ. ரவை யாடி முல்லைமா சரைம wae 

.மன்றன்மா மருதத் தாடு மாலெனக் தவழ்ர்த சாறு, (௧௫) 

மையுலாக் குவளைக் சாடா யிடையிடை. வனசம் பூத்து , 

மெய்யெலாம் விதியா நோக்கி வெள்ளைவா ரணசஈ டாத்இச் 

செய்யவா யசம்பை மேவிச் செழுக்கரு நமன் மன்னிச் 

சையமார் சிறைக ஸீர்ர்ச ௪தமக னிசர்க்கும் வாரி. (௧௯) 

.ரத்திய ௬ணக்கு மீனு மள.த்தியர் படுத்த வுப்புக் 

தரைக்கடல் கொழித்த முத்தும் பவளமுற் இரள்சேர் சங்கு 

ஈரைத்திரைக் கரத்சால் வாரி நானிலப் பொருளு மீந்து 

அரைக்கடம் போருள்சொள் வார்போ னுழைந்தது நளையர் சேரி,



க.-இருததிம் சருக்கம், aH 

கொல்லையம் குறிஞ்ிச் தேனுங் குடத்தியர் மிடவுப் பாலு 

முல்லையார் 5 Bu, செய்யு முதுபணைக் கரும்பின் Fn pi 

தொல்லுவர்க் கேணி 8 நீருர் தொடுதகெழு நீத்த மெம்மா 

னெல்லைமா மரை யிட்டு மெழுகடல் பொருவு மாதா. (ay) 

கால்வகை WNTISE ரைம்பா னஇயெனும் பருவக் கன்னி 

கால்வழிக் கலிங்க மார்ப்பக் சனகனம் பணைப்பப் பாங்கின் 

பால்வகாச் இரளைக்கை விசிப் பன்மலாச் தொடைகள் சூடிச் 
. ௪ ச ௫ சு . ச \ 

சேல்விழி wotlits CarloF செல்வனை மணந்த தன்றே. (௧௯) 

தம்பமீ னுப்புக் தப்புச் சங்குகண் டாளச் தன்பாற் 

,பைம்பொரு ளனைததுங் கொண்டார் பான்மைவா னேஜறி நோக்கி 

யிழ்பர்2மற் மூவி பைம்பா லிடத்தபல் பொருளுங் கொண்டு 

சம்பமார் கடல்போர் தென்னப் போந்தது கடவு ணீக்கம், (௨௦) 

கோளிப மிடங்க ராகக் குரைதிரைச் து.ரகர் தூண்டி. 

வாகாவா ளாக விசிக் சமடமாம் பரிசை our wD & 

காளமா நாரை யார்ப்பக் சணவரை விடுத்த சேனை 

கீளமார் கடன்மேற் சென்று பொருவு நிகர்க்கு நீத்தம். (௭௯3 

அரிசனர் தகர மாஞ்சி யகிற்றுணி' கோட்டஞ் சாந்தக் 

இரிபலை கரிக்கோ டார மயிற்பிலி தேவ தாச 

மாகதம் பவள நீலம் வயிரநிக் தலங்கண் மற்று 

நிரைநிளை கூல மேற்றி வணிகரை நிகர்க்கும் வாரி. (௨௨), 

வேறு, 

* ர 
இங்கள சூடிய சேவ னொருவனே 

பொங்கு பல்சம மீப்பொரு ளாசல்போ 
லங்கங் கேபகுத் தாயிர மாருகச் 

கங்கை போன்றது இத்திர கற்கையே. (௨௩) 

பள்ளத் தாழ்வொடு மேடுறப் பாய்புன 

லள்ளத் பாரெங்கு மார்த்தது வார்கடல் 

வெள்ளச் தூசினண் மேகலை யார்ப்பதாம் 

புள்ளினா ர்ப்பவள் போர்வைய னூர்ப்படோ.. (௨௪)



ஃ௨. இருக்முற்றுலத் தலபுராணம், 

நீடு சோபு.ர நீண்மஇம் கோயில்பூங் 

காடு மூருவ் கயல்வெடி. தரவுவ 

தாடு பல்வளம் பார்க்கு ஈதிமகள் 

கோடி கோடி விழிபெறுங் கொள்கையாம், (௨௫) 

கோலு மைர் இணை கூடி யொழுகியுங் 

கால வாரி கலக்க மருூமையான் 

(மமு மேலும் விளபொருள் லாஞ்சைசேசர் 

சேலுண் கண்ணியாக் குள்ளக் தெளியமோ, (௨௬) 

எங்கு மேவினு மீசனெம் மானரு 

ளங்க மாமடி யாரிடதக் தாசல் போற் 

௪ங்க நீர்ரஇி யைஈ்தஇணை தாவினும் 

பொங்கு சீர்மரு தம்பொலிர் தேோங்குமே, (௨௭) 

-திருநதிச்சருக்கம் முற்றிற்று. 
ஆகச் இருவிருச்,சம்-௬௬, 

  

இமண்டாவ*:--இருநாட்டுச் சருக்கம். 

3m gen கோறுகிடை யாயணை வகுப்பார் 

சீறுகடி லூடணைசெய் ௪த.ர ணிகர்ப்பர 

சே.றுபுனல் வாவிகுளம் யாவையு கிறைப்பார் 

விறுகடல் வேறுசெய் வியன்௪கர ரொப்பார். (௯) 

கொம்புகணை கோடுகுமு றக்குமுமி மள்ள 

சம்பு வாவிசட மாரகழி யாகத் 

தம்படைசெ யுந்தொழில்கள் வென்றிரிலை சாப் 

பைம்பயி ஈரண்புரி படைச் தலைவ ரொத்தார். (௨) 

சைவவிசை யம்புமி சமம்புஇிரி கூடத் 

தெய்வகெறி யிக்இ.ரன் மூகுற்பரவல் செய்து 

கைவரு படைக்தொழி லுடன்களமர் சென்றா 

குய்வரு புணம்கழணி யேர்வளமை யொன்றோ. (௩)



2.-இருதாட்டுச் சருக்கம்: கக 

தேம்டை மலர்க்கழனி தேன்வடிய மள்ளர் 

மாமடை செறித்சவயல் வாய்மடை இறந்து 
a, க 

தாமடை. வளைக்குவை சரித்துமரை காவி 

யாமடை. மிதித்துமு படைக்கணி வகுப்பார். (௪) 

உழமவர்இர ளார்ப்பொலியு மோங்குபுன லாரப்பு 

முழவுகிணை யார்ப்பொலியு முக்தமிழ்செய் நாடர் 

விழவுமண மார்ப்பொலியு மேம்படலி னன்ஜோ 

பழையகட? லார்ப்பொலி பயப்படுவ தம்மா. (௫) 

வேறு, 

வேலையிற் செல்லும் போதும் வேலையுண் டெழிஇய போது 

" மாலையொப் புடைய சேவு மயிடமுச் இரளாய் வைகற் 

காலை பிம் பகலோ டெல்லி கலரக்தெனதக் கரைமான் பூண்ட, 

கீலகித் திலக்தின் கோவை நிரைவடம் புரையப் பூட்டி. (a) 

கார்நிறக் களம ரீட்டங் சவின்பெறு படைவாள் சேர்த்து 

யோ்பல நிரைத்து காளிட் டி.சைத்துழு சால்க டோறுங் 

கூர்வலம் புரிசூன் முற்றிக் கொழிக்கின்ற தரள ராசி 

பார்களை யுமுக பண்டைப் பன்நியை ஈகைத்தன் மானும். (sr) 

udm urs BS wre atpO sans urn Ow aes 

சாலிவாழ் கெனவே மள்ளர் தண்முளை தெளிப்ப வாரி 

போலெழு குரவை யீட்டம் புதுப்புணற் கொழுகன் வேட்ட | 

வேலிசூழ் பழனக் கன்னி விதிமணச் சடங்கு போம், (௮ 

முூத்தென ஞ்ளைத்துப் பொன்னின் மு௫ழிதம் விளைத்துக் கால்கள் 

வித்துரு மம்போ னீட்டி ம.ரகுகம் விரித்து நீல 

மொய்சத்தர் சாறு கா௮ முறைகண்டு சேறு காறச் 

செய்த தலை யுழுது சீர்ப்பத் தெளிசெய்து தெய்வம் போற்றி (கூர 

அரித்தலும் பெயாத்து வெவ்வே றமைக்தலு மமைத்த கமறு 

பரித்தலுங் கழனி தோறும் பதித்தலும் புரியுமள்ளர் 

பிரித்தலும் பிரித்தார் தம்மைப் பேணலும் பேணிப் பின்னர்ப் 

பொருத்தலஞ் செயும மைச்சர் போல்வர்டின் பொருவும் பண்ணை.



&H AGEGHYNS BALTIGML. 

குவவு$£ றணிர்த தென்னன் கூனென நிமிர்ந்து மாணி 

தவமென வளர்ந்து மூவர் தமிழெனத் தழைத்து வஞ்சர் 
ப வெனக் கருவாய் ஈல்லோர் பலமென வீன் றி யாவஞ் 
சிவமெனச் தெளிச்தோர் முத்திச் இருவென விளைர்த செந்நெல். () 

ந.ற்பொதி கருவாம் போது நாடகக் கணிகை மாரின் 

முற்பட மறைந்து தோன்றி முகமெடுத் தாடிப் பின்னர் 

விம்பொலி புருவங் சோட்டி விளைந்துநேட் டிலைரமு£ச் காட்டின் 

கற்புடை மடவார் நாணங் காட்டுவ கஇர்ச்செஞ் சாலி, (௧௨) 

௪௪ர னயனு மானார் சிவதிரி கூடம் போஜ்றிக் 

காதல் 2சர் களமர் ஈன்னாட் கதிர்செய்து களித்துண் டாடல் 

பூதி.ர மெறிக்த செவ்வேள் புரக்தரன் மகளை வேட்கு | 

மாதர்மா மணத்துச் தெய்வ மசளிருண் டாட்டு மானும். (௧௩) 

கூறுகள் பகுத்துச் சாலி கொய்யுகாட் செய்பிழ் சேல்க 

ளூுரீர்க் கேணி தாவு முடனரிர் தணங்குங் காவி 

பேறுகண் டுவப்பா் வாழ்வு பிரியுகாட் பிரிவர் SC prt 

ware கூடி வாழ்ந்து மெலியுகாண் மலிவர் மேலோர். (௪௪) 

வேறு, 

வாள்வகு தீத படையிரும்பு வேர்சாயக் கஇொத்துமுது வளர்க் 

குஞ் சாலி, பாள்வகு த்.௪ கூனிரும்பு சாள்பணிதல் போலடியூ டரிக்ச 

வாற்றாம், கேள்படைத்த மனத்தூயோர் பகைமைபா ராட்டுஇிலுங் 

கேண்மை நீம்கார், தாள்பிடித்து மூடிவணங்கித் சனதுபா ராட்டு 

கஇனுந் தடி.வார் தெவ்வர். (௧௫) 

விறுகொண்ட கதிர்த்தொகைகள் வம்த்தொகைபோற் களத் 

தினிடை வேய்ந்து மேது, யேசொண்டு போர்சரித்துச் இறைபோ 

அம் வைகளையிந் இரன்போ லிர்ந்துல், கூறுகுன் ற மெனப்பொலிகள் 

கயமுகனைத் தொழுதளந்து கவிக்கு தோறு, மாறுகுன்று ஜை 

யரிக்ச மன்னனெதிர்ப் பாசறைபோல் வயங்கு மாதோ. (௧௬) 

முறைவகுத்ச பொற்பொருப்போ பதுமரா கக்கிரியோ முத் 

சார் வெற்போ, துறைசொழிச்ச செழும்பவளத் குன்றமோ நீலவ



௨௩-திருநாட்டுச் சருக்கம். ௧௫ 

மைம் தொகையோ வென்ன, நிறைகளத்து கெற்பொலிகள் வகை 

யுரைஜ்க லரிதுதொகை நிகழ்த்தங் காலை, யுசையிடற்கு மாற்று 

வார் இகிரிவசை மு.தீலாய வோக்கல் யாவும். (௧௭) 

பேறுகண்டு களிகூரக் களமர்முத லோர்க்குகவிப் பெருமை 

வேர்தற்; காரிலொன்று கடமைகொடுத் தைந்திலொன்று சேவரா 

லயங்கட். கேத, கூறுகொண்டு நெல்லொருபாற் கொழித்தமணி முத 

தொருபாற் குவைகள் செய்வார், வீறுகொண்ட இருமகளு மருடிகளு 

WIFE HD விபுலம் போல. (௧௮) 

இருவிருக்த விகெடை தஇிறர்தசெனக் கொட்டாரச் திறந்து 

இங்க, ளூருவிருர் ௪ சடைப்பெருமா னடியவர்கசா வலர்மைமயோர்க் 

கூதவி மேன்மேல், வருவிருந்து வழிபார்த்துச் செல்விருந்து முறை 

யோம்பி வரையா இயார்க்குக், தருவிருந் த தெனவளித்துச் தங்கள் 

களை கமைப்பவளந் தழைப்பர் யாரும். (௧௯) 

Calg. 

சூல்குதிக்கும் வலம்புரிகள் முழங்குதொறுர் துறைதாவிக் 
கால்குதிக்குங் கருமேதி மடைதிறக்கும் கடல்வாவிப் 

பால்குஇக்குஞ் சிலைமகவேள் படங்குதிக்கும் படிகோடி 

சேல்குஇக்கு மலர்ச்சோலை தேன்குதஇக்கு கான்குஇக்கும். (20) 

வ.ரம்புவய,ம் செக்நெலுக்கு வாழ்வேலி வான்கரும்பு 

கரும்பினுக்கு ஈறுக்குகலி சதலிகட்குக் கமுசவன 

மருல்கமுகுக் குயர்சாழை யணிவேலி யதன்புற த்துக் 

நூ. ரம்பையுடை, நீர்க்கரும்புங் கொங்குவளை செங்குவளை, (2.8) 

தாவிவனக் இிடைப்பகற்பூர் தாதாடி வருவதைக் 

காவிமலர் கண்காட்டுக் கடிக்குமுதம் வாய்விள்ளப் 

பூவனசங் சதவடைப்பப் பேட்டளிக்குப் புன்மாலை 

வாவியிடைத் அனிதீர்ப்பான் வண்டிசைக்கு மெண்டிசைக்குக். () 

வானாறு தலைமடுக்கு மாலிகையுஞ் சூளிகையு ஐ 

கானா குன்றம்போத் கார்மறுகுர் 6 singe 

பானா கரும்பிசைக்கும் பணைகாறு கரும்பிசைக்குர் 

தேனாறு கரும்பிசைக்குக் தேக்காலிப் பூங்காலி, (am)



௧௭ இருக்குற்றுலத் தலபுராணம்; 

காமாரி திரிகூட வரைச்சாரம் கடுங்குளிரா 

னாமாரிங் கிருக்கவென நடுங்கோடும் கொடுங்கோடை 

தேமாரி புயல்பொஜழியுச் இல்கடொறு மும்மாரி 

பூமாரி தருமருவிப் பொன்மாரி தரூமருவி. (௨௪) 

(YTS GIG OE WNT TB GOT முகிற்புகைய ம௫ய்புசையும் 

விருக்துபுறர் தருவார்கள் விரும்புகையில் வரும்புகையு ம் 

கரும்புபா லடும்புகையுங் கடும்பு ரவி மகப்புகையும் 

வசம்பிலாச் இிசைதோறு மபிலாட மயிலாடும், (2.@) 

சேன்குளிக்குர் சதேன்வாவி இரைகுளிக்குர் தூவியனங் 

கான்குளிக்கும் பசுந்தென்றல் கரைகுளிக்கு மெறித.ரங்க 

மீன்குளிக்கும் புனல்யாறு மிசைகுளிக்குங் சருமேதி 

வான்குளிக்கும் விரிபாளை மடல்குளிக்கும் வரிவாளை, (2.4) 

வண்டாட மலர்க கூர்தல் வாராடுங் களபமுலை 

கண்டாடு மாதரிகம்க் சனியாடு மது. ரமொஹி 

விண்டாடுங் கிளிப்பிள்ளை வியச்தாடு மடப்பூவை 
6 

கொண்டாடிக் ஒயிறத்பேடை கூக்தாடும் பசுந்? தாகை. (௨௭) 

வள்ளைப்பா டலின்ப.வார் வளரிசையை மலர்க்குழன்மேற் 

கள்ளைப்பா னஞ்செயல்போம் கற்குமளி யளியிசையைப் 

பிள்ளைக்கோ கிலம்பயிலுல் குயிலிசையைப் பெருஞ்சோலைக் 

கிள்ளப்பே டைகள்பயின்று பூவையுடன் கிளக்குமால், (௨௮) 

பண்ணாணு மொழியாைப் பகர்ராணஞ் செயவேண்டிக் 

கண்ணான கொழுகர்புணர் கலவிமொழி குளறிய தில் 

விண்ணண மமையா தான் மிசகாணும் பசுங்கிள்ளை 

பெண்ணார்தஞ் இன்னநடைக் சன்னஈடை பேதுறுமால், (௨௯) 

பிறங்காவித்: இருமலரும் பிரிக் தார்வாய் ச் திருமலரு 

மிறங்காது பாசடையிட் டி.ருக்காலும் பாலனங்க 

ள.றங்காவல் பூண்டி.௬ுப்பா சகந்தோறு மகந்தோறு 

முறங்காது மும்மு.ரச மொருகாம னெழுருரசின். (௩௦)...



ச் உ ட ந் a ரட் உ.திருநாட்டுச் சருக்கம். க்ள் 

தேம்பழுக்கு முப்புடைக்காய் தேமாவின் Nang Sgn BIC 

மாம்பழத்தின் குலைத்து வருக்கைகறுஞ் சுளைபிதிர்க்குவ் 

காமபழுக்று மூட்சனியாம் கமுக௰டற் கழுத்தொசியம் 

பூம்பழுக்காய்க குலைசாய்ப்பதி தலைசாய்க்கும பெர்ற்க தலி. (௩௪) 

அருர்களவ ச்ரலிட வம்புயம்பா ச்டைவிரிப்பக் 

கரும்பும் பால்வார்ப்பக் கதலிஈறு நெய்வார்ப்பச் 
௩ ௩ ௬ 2 . . . * ச 

ஈரும்பினங்கள் விருக்தூட்டுஞ் சொலவரிதா மக்காட்டில் 

வி ருக்அபு௦ம் தருவாரே வியப்பாரைச் தருவாரே, (௩௨) 

+ ௩ oe . vo. $ 

மெ.ப்.வளர்க்கும் இரிகூட மிசைவளர்க்கு மதுகங்கை 

சைவமது கங்கைபல தடம்வளர்க்குக் தடவாவி 
7 ° ee . ட ௩ கடட ட . ட 4 Georg qe, Detispol பொழில்வளர்க்குர் சதேம்பொழில்கண் 

மைஙளர்க்கு மைமேக மாரித& ig ் ட் உனா வளாககுமால. படட 

கொல்லைவா யேனலுக்குப் பொன்கொழிப்பர் ஞூ.ஐமகளிர் 

கெல்லிலா ரங்கொழிப்பர் நீலவிவிக் கடை௫ியர்கண் 

மெல்லியார் பாலளப்ப மீனளப்பர் நுளைமாதர் 

முல்லைபார் மோசஎப்ப முற்தளப்ப ரள க இயரே். (௩௪) 

Lis GAD பொறுவியர்பூ முல்லைபகூம் புனக்கொல்லைச் 

ச் சனமேல் படமுமறது தாவிமலர் கொயுக்தோறு 

கொச்சவிடைக் கொடிச்சியாதர மணியொவொ னுழைக்தேறி 

யர் கரமே லை தரமுவுக் காறு தரு வெனவளரும். (௩௫) 

வேறு, 

கோடை கொ மாவிலொரு கோடிஞூபில் கூவு 

மேடைதொறும் aur ont (Lp & ear சேவமயி லாலு 

மோடைதொறும் வால்வளை யுலாவிமணி யினும் 

வாடைதொறு மாடுகொடி மாககஇ மாலும், (௩௬) 

கோபு.ர வுயார்கநிலை கோபு. மிசைப்போய் 

தாபு.ர மலம்பவிடை. நோவவர மாதர் 

மாப. வலன் சபையில் suid guest WT 

மீபுர மிசைந்தாட சாலையின் விளங்கும். (௩௪)



BO திருக்குற்றுலத் தலபுரர்ணம். 

ஆஅுபுனல் பாய்வனகண் ணாற௮ுபணை தோறு 

நர மலர் தேனொழுக நாறுநிறை சாலி 

யூறு தட வாளைதெற வூறுபடு பாக 

சாறுகெழும் வி௫இபல சாறுகெழு மாதோ. (௩௮) 

வேறு, 

மூடிபு னைக்க?ர் மன்னவர் நெறியினான் முன்னவர் தவத்தாற் 

பைந், தொடிம டர்தையர் கற்பினான் மதிதகொதறுஞ் சோரிதரு மும் 

மாரி, வடிபெ ருக்துளி மாரியாற் பலபயிர் வளர்தரும் பயிர்கம்மாற் 

GG எந்தருங் கசூடியினான் மன்னாசெங் கோன்முறை தழைத் 

கோக்கும். (௩௯) 

முன்னி வானெலா மசுரர்கோ னஹிக்குநாண் நுழுதினு மழியாத 

கன்னி நாடுசெற் தமிழ்வள நாடெனக் கருதிவா னவர்கோமான் 

சென்னி வான்றொடு முயர்திரி கூடத்துச் சேர்ர்தசாள் வளமேய 

பொன்னி னாடுதென் ஞாரிய நாடெனப் போர்தநா டிந்நரடு, (௪௦) 

ஆட் வாயிரம் விஜியினா னருஞ்சிறை யரிர்திடப் புகுகாவி 

லோட வேறிட மின்மையா லெம்பிரா லுறைகரு மிக்காட்டின் 

மாட மாளிகை மண்டப மூபரிகை மன்றசா டசசாலை 

கூட. கோபுர மெனக்குடி. புகுந்தன குலவரைக் ரூலமெல்லாம், (௪௧) 

செர்கெ ல172ம இற்றிலாச் செழுஞ்சினைக் கமடங்க எடுப்பா 

கக், கன்னன் மாமணி யரிசி.தூய் வலம்புரிக் கடங்கள்பெய் துலையேற் 

றிச், சொன்ன மாமண ஆமித்திரள் சொரிந்துசெர் அவர்கன லென 

மட்டி, யன்ன மார்வயற் பாவையர் பாவைகட் கருதீதுவா இறு 

சோறு, (௪௨) 
வேறு, 

கொல்லைய௫ குறிஞ்சி யேனல் வரகின்மேஜ் குரல்க ணீட்டு 

முல்லையின் மூ.திரசை சாலி ேலிமேற் குலைகண் மொய்க்கு 

, மெல்லையல் கழனி வாழை பகச்தரிட் டிலைக ளேந்தத் 

தொல்லைகர் செய்த ற்கைதை சோறுகள் சொரியு மாதோ. (௪௩) 

குறிஞ்சியர் தினையுச் சேனு மெயினர்பாற் கூட்டி வேட 

மரறிக்தவெஞ் சிலையைக் கோலா விடையர்கட் குதவி யாயர்



உஃஇருதாட்டுச் சருக்கம். ௧௯. 

கறந்தபான் மள்ளர்க் சந்து மள்ளர்கட் கூடத்து னோடு 
மறிர்தநெம் குவையை வாரி வலையர்கட் கூதவும் வாரி. (௪௪) 

ஆூறைலாங் குஇக்கும் வாளை யலையலாங் கொழிக்குஞ் செம்பொன் 

சேறெலா முழக்கு மேத செய்யெலா முடுழ்க்கு நீல 

நாறெலாரீம வளர்ககும் பூர்தே னாடெலாம் வளர்க்குஞ் செங்கோல் 

சாறெலாம் வளர்க்கும் வீ.இ தமிழெலாம் வளர்க்கு மன்றம், (௪௫) 

மைந்தர்கம் புயமுர் தாரு மாதர்பூங் கொங்கை யா/ச்னாங் 
கொந்துலாங் குழனு மின்னார் கோலமு மெகதிலி னீட்டங் 

கந் சமார் கழுநீர் வண்டு கமலமு மிரவி னாடும் 

விர்தைசேர் முலையும் கண்ணும் விரைதரு குழைக டாவும். (௪௬) 

“ ௮ன்னவா ரிசமும் பாறு மம்பொனா டரங்கங் காட்டும் 

பொன்னணி மறுகும் வாணர் புலமையஞ்் சங்க மிமயு 

மன்னு*£ர் விழாவு மாகுர் வசனமாந் இங்க எார்க்கு 

மின்னனார் தனமுஞ் சோலை வேலிய ஈ.ரச்த நாறும். (wary 

காவிகள் கிஃ£க்கு மாலை கமழ்குழம் இக்கு மாலை 

யேவுக£ப் பழநர் தோட்ட மிடந்தொறும் பழனந் தோட்ட. 

மாவிவாய்க் கமட மேய மறங்கள் வாய்க் LoL, Crown 

, தூவிய மடப்பா லன்னச் அறதொறு மடப்பா லன்னம். (#29) 

புயல்கள்கோ டங்கு லாவும் பொழில்கள்கோ டரங்கு லாவுங் 

கயல்கண்மா தாங்க மேவுங் கலங்கண்மா தரங்க மேல 

மியலிசை கொழிக்குஞ் ௪ங்க மினமணி கொழிக்குஞ் சங்கம் 

வயலெலாம் பொருங்கா லாறு மலெலாம் பொருங்கா லாறு. ¢} 

அலைபடுங் கொடியும் யாறு மவிபடு முணவுர் தெவ்வு 

மூலைபடுல் கனியும் பொன்னு முடைபடுக் த.இயுக் தூக 

மலைபறி மலரு மஞ்சும் வளைபடுர் தனுவுஞ் செய்யுங் 

கலைபடு மதியு மன்றுங் சுரைபடுர் தடமுஞ் சாங்றும். (Goy 

வேறு. 

செய்காட்டும் தாமசையாச் தேன்காட்டுங் கழுரீரா 

மொய்காட்டு ஈறுந்குளவா மூருகாட்டு மாக் தளிராக்



௨௦ இறுக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

கைகாட்டி. முூகங்காட்டிக் சண்காட்டி ஈசைகாட்ட,. 

மெய்காட்டி.த் திருமடந்தை விளையாடு இருநாடு, (௫௧) 

பண்ணவரறுங் கடவுளரும் ப.ரவுசரா ச௪.ரமாகக் 

கண்ணகன் சச் இசை(2காறங் காதலா jo 0 gous 

லண்ணாலார் ஈன்னகர்த்தென் னாரியநாட் டணி) (கசல் 

விண்ணவர்க்25 யரிகாமமேன் மேஇனி3௰யார்க் கெளிகாம. (௫௨) 

வேறு, 
€ 

பூவினுக் இறைவர் கஞ்சப் பூமகட் இறைவர் தங்க 

ளரவிசட் இறைவர் வாழ்தென் னாரிய நாடு சொற்ஞும் 

பாவினிம் பயனிம் ரொல்லிற் பண்ணினி௰் பயிர் தோறு 

காவினுக் இனிய கான ஈகரினைப் பகர்தல் செய்வாம். (Gm) 

2-திருநாட்டூச் சருக்கம் முற்றிற்று, 

ஆகச் இருவிருச்சம்-௧௪௯. 

  

மூன்முவது :--இருநதகாச்சருக்கம். 

அகில கா.ரண ன௫லலோ கமும்படைகத் தஸித்தரு விடமாடுச் 

சகல காலழமு மழிவிலாத் தலமெனுர் தகைமையால் சறுர்வேதண் 

பகலி ராத்தொறுந் தவிர்படு பலபருப் பதங்களுங் கடல்யாவும் 

புகலி டம்பெற வர்திடம் பிடித்ததாம் புரிசையு மகப்பாவும். (௧) 

பூமிக் கோர. சிருக்கைதென் புடார்ச்சுன புண்ணிய பு.ரமாகு 

சேமிக் குன்றமே ஈகர்ப்புறஞ் சூம்கரு நெடுகிலைப் பெருஞாயில் 

வாமக் குன்றெலா மாடங்கள் வரைக்கொரு மருகனார் இருக்கோயி 

Sound குன்௮சூழ் காற்கிரி கோபுர மெண்குலக் இரிமாதோ. (2 } 

இஞ்சி சூழ்வத நாற்றிசைப் புறமெலா மிடர்தொறுக் தளிதாங்க 

மஞ்சு சூழ்வது மணிமதிற் புறமெலா மங்கைய ரடிசேர்செம் 

பஞ்ச சூழ்வ.து மைந்தர்பொன் முடியெலாம் பயிலுமங் கலகாத 

மஞ்சு சூழ்வது மனயெலர் மணிகொழித் சானுகூழ் வதுஜூதூர். (௩) 

காட்டம் போல்வது தரைமகட், கந்ஈகர் ராடொறு மளகேசன் 

மேட்டம் போல்வது) இ.ரள்பெ௮ மிராகிகி திரிபுரை செழுங்காமக்,



௩.-.இருநகரச் சருக்கம். ௨௧ 

கோட்டம் போல்வது குளிரறச் சாலைகம் குறுமுனி பெரும்பான்மை 

நீட்டம் போல்வது நிகழ்கதரு பதிதொது கிறைதரு பெருஞ்செல்வம். 

நீல மாடமுூ நித இலீ் தெற்றியு நிரைத்தன தெருக்தோதறுவ் 

கோல மோதிம மாகியொவ் வோருருக் கொண்டுப் பலகால 

மால முண்டவ னடிமுடி. தேவொ ரணிவிமாக் கொறுங்காண்பான் 

ஹால மானபற் பலவுருக் கொரெகர் சூழ்ந்துகிம் பதுமானும், (௫) 

வேறு 

pie மாமறை யோர்முது விஇவாப் 

விந்தை நாரியர் மேடையின் மேற்கிளி 
சிரசை வேதச் சிரு. ரயர்ப் பாயினுஞ் 

bins Orr gun தனித்தனி மாடங்கள், (arr) 

விரும்பு கைக்குல மேகக் துஸியெலாங் 

கரும்பு கைக்கும் கனிமொழி மாதரார் 

சுரும்பு கைக்கு மலர்க்குழல் ரூட்டகில் 

வரும்பு கைக்குவிர் வாசனை வீ௫மால். (எ) 

Colm. 

விடமுர் தாயகெள் ளமுதழு மின்னனார் விழிகவி ators 

தோன்றுங், கடவு சண்டமுங் கருணையு மனுகெறிக் காவல fam 

தோன்றுஞ், சுடரிம் காய்வதுஙு குனிர்துளி பொழிவ தஞ் சூரிய 

ரிடைத்தோன்ற௮ு, மடைவு சேர்பெருக் தவக்தர்பாற் சாபரு மறுக் 

௮.ர கமுந்தோன்றும். (௮) 

கறைகொள் கந்தரக் கடவுளைச் சோந்தபின் கறைதவிர் மதி 

யோங்கிப், பிறைக ளாயிர கோடியாயக் களைத்துமேற் DoperS or 

பெருவானக், தஅறைகொள் கங்கையின் பெருக்கமோ புரந்தரன் ௪௨ 

ர்ப்படை தனிலீரர்த, , இறைகள் குன்றெலா முளைத்தவோ மாட. 

மேற் செழுமணிக் கொடியிட்டம். (௯) 

பின்னல் சேர்ஈதி வேணியார் முத்தலைப் பிறங்கலி “லயனாக' 

முன்னெ லாமிருக் துலசெலாம் படைத்தராண் முலெலா மதியெல் 

லாம், பொன்னெ லாவ மணியெலா மணங்கமழ் பூவெலா முயர்வா 

னின், மின்னெ லாங்கொடு சமைத்ததா மிக்ஈகர் மின்னனார் வடி 
வெல்லாம். (௧௦3



௨௨ இருக்குற்றாலத் தலபுராணம், 

வேறு, 

விளர்தரு மதியின் பாலோ வெள்ளிவள் எத்தின் பாலோ 

சளெர்வசென் அுணராப் பிள்ளைக் கில்ளைகண் முகப்ப வே௫க் 

தளர்வது கனக மேடைத் தளந்தொறுர் தேய்ந்து இங்கள் 

வளர்வது தவள மாடம் வடிம்புகோய் சுகையான் மன்னோ, 

பயிஐுமே னிலைக டோறும் பர்தடிக் சாடு வாரை 

மயிலெனக் குயில்பின் காட்ட மழலைவா யிசையா லஞ்சிக் 

குயிலென மயில்பின் காட்டக் குழைகளா லளகக் கொக்சதால். 

வெயிலொடு புய௨ங் காட்டி மீட்டுமீட் டழையா நிழ்பார். 

பச்சையாற் பவளக் கொக்தாற் பதுமரா கத்தான் முக்கால் 

வச்சிர வயிடூ பத்தான் மற்றுள மணிக ளாலு 

மச்சினில் ants ar லென்ன வணிூஎர் மாட விதி 

நச்ச.ர வுச்சி யாட்கு ஈவமணி மாலை மானும். 

வேறு, 

தெளிக்குமணி வளையார்ப்பச் சிலம்பலம்ப வாஷயர்ர்த 

பவிக்குமணி மேடையின்மேற் பர்தாடல் பயில்வாரை 

ஸய்ளிக்குலஞ்சேர் பூந்தடதஇ லன்ன மெனப் பொன்னுட்டுக் 

களிக்கும்வர ஈஇக்கரையிற் கன்னியன்னஞ் சூழுமால், 

வண்டாடுஞ் சோலைகளு மயிலாடுஞ் சாலைகளும் 

விண்டாடு மேடைகளுங் கண்டுகண்டு மேதினிமான் 

பண்டாடும் கரங்களன்றிப் பயில்கோடி கரமெடுத்துக் 

கொண்டாடு வதுபோலு மணிமாடக் கொடியெல்லாம். 

குவவுதம னியச்சிகரி கோலவட வரைகாட்ட. 

விவருமாணி மேனிலைக ளெழுபுவன முலைகாட்ட 

ஈவமணிக எழுத்தியத நவக்கிரக கிலைகாட்ட. 

அவல்கணிச நாலோர்க்கு நான்மயக்கங் சாட்டுமால். 

ஒண்மணிமண் டபர்கோறு முயர்கொடிகள் வானளவிச் 

இண்மையுற நின்முடல் செங்கதிரோன் றேர்த்துகளும் 

வெண்மதியிற் படர்மாசம் விண்மீது பட.ராமே 

“மண்மகள் செங் கரக்தூசு கொண்துடைப் பதமாலும். 

(௧௧) 

(கூ 

(=n) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬), 

(௧௭)



ச சூ S ம் 4 e ௩ “இருநகரச சருக்கம், 

அரும்படிக நிலதீதூடி மணங்காரளை யாடவர்கள் 

விரும்படிச ளெனப்பரவ வியன்முடிமே லலத்தசங்கள் 

வரும்ப கண் டலா்லிகைப்பார் வருகாலை மழுமாலைச் 

சுரும்படிக ளடிச்சுவடு தோன்றாமன் மறைத்்இமிமால், 

Cai 

பொதிர்படக் சகனந்தாவும் பொலன்மணி மாடகோடிக் 

கதிர்கள்கண் வழுக்கிக் இங்கள் கனககோ பு.ரத்தின்மோதிப் 

பிஇர்படு மகனா லன்ரோ பிறைய தாய்க் குறையா யெங்கும் 

விதர்படு நாளாய்சக் கோளாய் மீன்களாய்ப் பரம்பும் வானம். 

dari me Oar. Fs இண்டேர் விழாவரு வசந்த af &) 

“யெண்டரும் புயத்தெம் மானை யென்றுமே நின்று 

௨.௫. 

(௪௮) 

(௧௯) 

Cur D6 

தொண்டர்தங் குழாங்கள் போஓஞ் சுதைநெடு மாட மெல்லா 

மண்டர்சங் குழாங்கள் போலு மம்பொனா டரங்க மெல்லாம் (௨௦) 

Cala 

காயின் மிக்கவன் ரூடொழ முச்சகங் 

கோயில் புக்கு வருபெருங் கொள்கையாற் 

சேயின் மிக்குல குண்டுமிழ் சீதரன் 

வாயின் மிக்கது கோபுர வாயிலே. 

வேறு 

வாடைவச் துலவிய படிக மாமணி 

மேடையி லுடுக்குழாக் துலவும் வெண்பிறை 

யோடைநஙீர்ப் பெருந்தட மதனி லோதிமப் 
cy 6 . « க ௬ * . 

பேடைதன் பார்ப்பொடும் பெயாதகல் போலுமால், 

ஏகமா மரகதத் இயற்று மாளிகை 

மாகமார் சூளிகை தொடுத்து மாடெலாம் 

பாகமேற் பஇந்தகொளிர் பதும ராகங்கண் 

மேகமேற் ப.ரந்தொளிர் மின்கண் மானுமே. 

சேடக முயர்நிலை தீட்டுஞ் சத்தி 

நாடகப் பத்திசேர் ஈடத்தை நாடொறும் 

(2-8) 

(22) 

(௨௩)



௨௪ இருக்குற்றாலக் தலபுராணம், 

பாடகக் சால்களாற் பயின்ற தாலன்ோே 

வாடலி லுயர்க்தன ர்மரர் மாத்சே. (௨௪) 

பளிக்குமா ளிகையின்மேற் பவளத் தூவிகள் 

குளிக்குநீர்க் குளங்கண்மேம் குமுதம் பூத்த தாக் 

அளிக்கரு முகிலினஞ் சூழ்ரீது லாவரல் 

களிப்பு௮ு சிறையளிச் கணங்க ளேய்க்குமால், (௨௫) 

இதர நீலச்தினியன்ற மாடமேற் 

சர்இ.ர காந்தத்திற் சமைக்க தாவிக 

ளந்தர மஇக்குகீ ரளிச்தல் வேனிலுங் 

கந்த.ரம் பொழிதுளிக் காலங் காட்டுமே. (௨௬) 

யேறு, 

சார் தரைக்கு மடவார்கள் விதிகொ௮ஞ் சவைதொறுஞ்சென் 

மார்தரைக்குங் குமச்சேறு மனு நா லும் வழுக்கெடுக்குக் 

தேர் கரைக்கு ளுழவோர்க்குர் தெய்வகிலை போத்றா.து 
ஓடி 4 ச ow ச ௪ . ee 

GTB Gon TE, Lb பிரிவோர்க்குங் கைகூப்புங் கதுர்ச்சாலி, (௨௪) 

வேறு, 

காமாபொன் பாளிகைக் கவினி சண்பொன் 

மாமணி வயிரத்தான் முகப்பு வாய்ர் இட 

லேமமால் வரையிரு பாலும் பெளவகாட் 

சோமனு மிரவியஞ் சடர்கன் மானுமே, (௨௮) 

இங்களை முகமெனச் செய்து நான்முகன் 

பங்கய மூகிழினைப் பதித்த காலன்ோ 

நங்கையர் குவிமுலை நாளும் வெய்யவ 

னங்கதிர் பரப்பினு பலார்தி டாதே, (௨௯) 

துன்னிய கொழுரர்பாற் ௬8௪ காரியார் 

முன்னிய புலவியின் மொழியை மேடைமேற் 

பன்னிய பசுங்கிளி பயிலும் பான்மைவான் 

”கசன்னியைப் பயிற்றுவ காம நாலசோ, (௩௦)



6 ‘s x z a உ இருநகர்ச் சருக்கம் உறு 

வேறு, 

A ara Be யட்டில்புக லருத்இயுறச் சமைத்தல் வை இருத்தி 

பூட்டன், மறுகாலை யென்னாறு விருந்தமைததன் மகப்பெறு தன் 

(OLB one ip, OL! avai dv பரின்புறுதன் முன்னுறங்கப் பின்னுறன் 
௩. ௬ a ௬. e * ச் 

கல் பின்னெதாகு, லுறுசாலை தொழுதெமுகல் பன்னிரண்டு மக்க 

ர்க்க புடை யோர் செய்கை. (௩௧) 

இதுமறை யாற்பிர்ம முத்தமலாற் மெய்வமுயர் பலியாற் பூதம் 

பேதமர் அடமடுஇ பூசையால ௮ருப்பரைத்தாற் பிதாக்கள் யாக 

மேதக௫ூமை வகைமவள்வி யிவ்வகைசெ.ப் oO er) Orin விதியா 

லாத்றிப், போதெறிக் கொருகதுணையாய் மழைக்கொருவித் தாடி 

ஹைவர் புரி_நாம் செல்வர். (௩௨) 

மூலம மனு? வாது மூடை MOL) lene: வாகமத்தான் முதலவர் 

பூசை, காலமுற நகிட)ுதியநை மித்ியகா மியங்களினு் கருத்தி னா 

ரி, யாலமமு துண்டபிரா னடியர்குமாக் இருக் தருது மருந்த நா 

GO, சிலமல ுணராமீதே யுணர்க் இருப்பர் முப்பொழுதுஞ் சிவநாற் 
செல்வர், (Gen) 

காலைதொறு முழையரொடு நாலாய்ர்று கூடிமு தலாக GILL 

போற்றி, மேலைதாம் பாவலர்ககும வேஇ.பர்களு மீர்துபல வேள்வி 

மேட்டுச், சாலைகனிம் சிவபெருமான் றமர்களொடுக் தமர்களொடுக் 

தகவா யுண்டு, மாலைதொறு மொல்முய்ர்து ஓயிலிடச். தம் பார்காப் 

பார் மலுநாத செல்வர், (௩௪) 

புங்கமா மறையோஇ லாணிகந்தொட் உதுகொழிலாம் பொரு 

ள்க லாக்கப், பி௩்கலம்குகல் கருகூலம் போலிருப்ப சொருகூலம் பிரி 

யாச செல்வர், கங்கைமர பினிலு இத்துக் கலைபயின்று பெருள்வள 

ர்த்தூக் கலிசளாய, வெங்களைகட் டுயர் தரும வேளாண்மை புரிக்திரு 

ப்பர் மேழி௪ செல்வர், (௩௫) 
Cara 

மருவறுஈன் னெறிநிலத்து வாய்மையெலும் விதைதெளித்துப் 

பெருகுகுண நீர்பாப்த்துப் பிற சகுரினக் களைகடிந்து 

சருமமெனும் பபிர்வளர்த்துள் சகல 2பா கழும்விளைக்கும் 

போருவருஞ்சீர்ர் இருகரம் புடார்ச்சன்புண் ஊியபு ரம... (௩௮) 
4



௨௭௬ இருக்குற்றாலத் கலபுசாணம். 

மாமணிமண் டபமாட மாளிகைக OF DILILIT SS 

கோம இய முகமாகக் கொங்கைகோ பு.ரமாகக் 

காமரு ரல்குலாக் கடிமதின்மே சலையாகப் 

பூமகளா TIA HSH பொன்னகர மிர்ககரம், (mor) 

இல்லறமுற் துறவறமு மிடைவிடார் வெறுக்கைவிடார் 

பல்பயிர்க்கரும் யோகியர்க்கும் பதர்தொறுங்கொண்் மூப்பொழியு 

கல்லவரும் விளையாட்டு ஈயர்கவருஞ் சூதெறிவா 

“நல்லவரு மெல்லவரு மாதரிப்பா ரி.ரவலமை, (௩௮) 

வேறு, 

பன்னகர் பதியா மென்கா பாதலக் த.ரடின் வாழ்வால் 

பொன்னக ரென்கோ புச்தேட் பொலிவினான் முனிவர் சித்தர் 

கின்னரர் பதியா மென்கா வாக்கவர் கிஃக்கு மாத்தா 

ிந்நகர்க் கணெயா வோருூ ரிசைக்கலார் சகைமைத் தாமோ. (௩௯) 

பன்னக ௪யன னாட்டிற் UAB BOB றேவர் 

மன்சாகர் சுவர்க்கர் சன்னில் வளமிகு ஈகசை யாரு 
“8 . os 

நன்னக Crore Wis mariOuu NOs r1@ 

 லிக்ககர்ப் பெருஞ்சீர் க.ற வெம்மனோர்க் கெளிய தாமே, (௪௦) 

Qe gun weer wren மிழையவ னிம௰ மீன்ற 

செந்துவர்க் கனிவாய்ச் செல்வி செண்பக வல்லி பாக 

னர்தமோ டாதி யில்லா னாயினு மெவர்ஃருந் தாயாய்ச் 

தர்தையாய் த் தலைவ னாவான் சரிகையைப் ப.ரவல் செய்வாம்.(௪௧) 

3-திருந்கரச் சருக்கம் முற்றிற்று 

ஆகச் இருவிருச் சம், ௧௬௦, 

  

நான்காவது புராண வரலாற்றுச் சருக்கம், 

விசைசெ.ப் தாமரை வியன்சலை மானுடன் மேவி 

முருகு யிர்.த்துநால் வாயுற வாரண முழங்கி 

ய.ரச மைக்தபூர் ,சண்டுக மண்டல மசைத்துப் 

புளையி லாவனர் தஇிசைமுகக் கடவுளைப் பொருவும், (க)



௪. -புமாண வரலாற்றுச் சருக்கம். உள 

துளவ ணிந்துவே யிசைதந்து சுரப்புடைப் பாலுவ் 

களவு செய்துகாற் றளையுண்டு காவிளம் கன்றால் 

விளவெ ஸிக்குஜீள் குருக்தமே லிவர்ரு துவிண் ணொடுபா 

ளவு செய்தலா லாழிமால் பொருவுமவ் வனமே. (2) 

வேள்வியற்பல புரிர்துவான் ஐருநிழன் மேவித் 

தாழ்வி oor Lp) லூர்ந்துநீள் வச்சிரம் தரித்து. 

வாழ்வு சேர மகளிரா டலினக மலர்க்து. 

ரூம்கு லாவனம் பொன்னகர்க் இறஹையென க் தோன்றாக். (க்ஷ 

ip 

துன்னு தாதணிக் கெமிலினீர் மஞ்சனஞ் சொரிந் நு 

வன்னி பாதிரி மாதவி கூவிளம் வருளம் 

பன்னு ரூக3மேற் ஐளிர்மல ரருச்சனை பயின்று 

கன்னி நீள் வனஞ் சவெபி.ரா னடியவர் கடுக்கும். (௪) 

(Lp on ALI முத்தமெய்ம் மனதக்துடை ரூரனிவரா மெவண்ட 
e e ந. ப ௫. ஞு 

மாறைப முக்தவாய்த் இசையுகன் கூசையினால் UF BH 

நிஹைப முத்ததோர் கேமியி னகத்ததாய் நிரம்பி 

கழஹைப முத்து. கங்கைசேர் சைமிசா ரணியம். (@): 

வாவி தாமரை வாண்டுாக மலர்க்துஈன் Lo BS 

காவி சாத்தியம் பலமெனுங் கண்மலர் முகிழ்த்து 

மேவி மாதவர் நிகர்ப்பது மின்னனார் குழல்போ 

னாவி மாமணங் கமழ்வ;து றைமிசா ரணியம். (௬ 

தேளுகச், தும்பியு மெடுத்தபண் ணிசைசெவி மடுத்து 

மானும் வேங்கையு மொருதகலைக் துயில்வதூ மயில்கள், 

கான நாடகம் பயிறரக் கானமா மலைகண் 

ஞான யோூகள் பயில்வது ரைமிசா ௪ணியம். (எ) 

ஆல மூண்டவர்க் கன்பரா யறிஞரா.யழியாக் 

கால மூன்றையு முணர்ற்தவ ரிருப்பது கருநுஞ் 

௪ீல மான்றின்மே.ம் றெளிர்துமெய்ச் தவங்கள் செய் வார்க்கு 

ஞால மூன்றின்மேற் ௧௧௫ ரைமிசா சணியம். Ea}



2 oF திருக்குற்டுலதி தலபுராணம். 

வேறு. 

அ வவனஞ், செய். ப சாக வருந்தவ வுழவர் யாரு 

பூட்டிச் சமிதைவிச் தெறிக்து வேழக் 
௦ 

மெய்வரும் விதியோ 

கைவரு பருமை நெய்யாம் புனல்சொரிரந் தகரநேக காலஞ் Hh Ue -{ 
சைவவை இகவே ளாண்மைச் ௪த்இர மகங்கள் செய்தார். (சூ) 

பண்ணிய தவங்க டானம் பரிவினாழ் புரிவார்க் கன் றிக் 

கண்ணின் கண்டு ளார்க்குக் சஇியெனும் விதியை யோர்க்து 

கண்ணிய கலைகள் யாவு நவின்றருள் சூத னன்மேனோர் 

புண்ணிய வேள்விச் சாலை புகுற் தனன் மூனிவர் சூழ. (௧௦) 

பொருச்சவச் சரகர் சூழாப் புலன்மகத் தேர்க டாவி 

யிருந்சவச் சூகர் போனு மிருடியர் வருடி. யேத்தி 

UH BUF G Sor றன்னை மாதவ வியாக. னென்னும் 

பெருக்தவச் சூதஞ், சேர்ந்த பேரிசைக் சூயிலைச் சூழ்க்தார்... (கக 

ஆசனத் இருக்கி வாழ்த்தி யருக்கய. மு.தல ஈல்கிப். 

பூசை புரிர்தி யாங்கள் புரிமகர் கொடுத்த காலை 

வாசனை முகுர்த்த மன்றோ வந்தனை பெரியோ யென்று 

 நேசளை வினவிக் கேட்பார் நிறை தரு புசாண மெல்லாம். (௧௨) 

பண்ணியல் பலபு சாணம் பகர்ந்தபின் பஇி.நா லென்ன 

வெண்ணியல் சிவபு சாண மீரைந்தி லிலக்க மாக 

தண்ணிய கார்த் தன்னி னன்னகர்க் இருக்கும் ரூலம். 

புண்ணிய பு.ராண மெங்கள் புந்தியி ஓவட்டா தென்றும். (௧௩) 

அன்னதைச் சுருக்க மாக வறைந்தனை யடுநோய் தீர்ப்பாண் 

முன்னுமர் தரத்தை யோதி மூலம்வித் தறியார் போலப். 

பன்னரும் பலழால் கேட்டுக் தவிர்க்திலம் ப.திமேற் மூகு 

ஈன்னசர்ப் புராண மின்னு ஈன்கெமக் கருள்வா யென்ஞாூர். (ae), 

மோனரீ அரைப்பச் ரூசன் மொழிகுவான் முக்க ணா்க்குத் 

த௲னமே யனர்த மாகு மவைகளிற் றவப்பூ வின்பத் 

தேனமர் திருக்கும் மூலஞ், சிவ.ரசு சியமா மீது, 
,ஞானபக் குவச்தார்க் கன்றி யாவர்க்கு சவ்லொோ CR) BIE. (௧௫%



௪ஃபுராண வரலாற்றுச சருக்கம். ௨௯ 

தன்மகன் முதலோ ராறு தகையாதாற் குரிய ரேனு 

முன்னவர் கரிய ராதி மூவைந்து இறத்தார்க் கோதார் 

சொன்னசா லிருவ ருள்ளுச் தூயவர் நால்வர் தம்மி 
இ 

லன்னமே யனைய .ரானீர் பால்பிரித் தறிற்த eur Lp a (௧௬) 

Harrie gor on oy Wie go கறி.தா முண்மை 

மதிவலி ஈல.த்தி னாலே வினவுதல் வல்ல ரானீர் 

பதிமுத ஓுரைக்,ச மூன்றிற் பாமெனும் பொருளைச் சேரும் 

விதிவலி படையீர் நீரே யென்றுமேல் வியந்து சொல்வான். (௪௪) 

வேறு. 

, சர்பெருகு காந்தமேலுஞ் சவபுரா ணச்செழுஞ்சங் தைக 

ஊாரறிற், கார்பெருகு குழலுமையாட். கெம்பிரா னுளைத்தருள்சங் 

கரசங் தை, யேர்பெருகுர் இருமடிமே லிருந்தருளிக் குமரதே சிக, 

னெங் கோமா, னேர்பெருக வுணர்ந்துகும்ப சம்பவலுக் குபதேச 

Sip SE Cea. (௧௮) 

மாதவரி ஓ.யர்மலய மாமுனிவ னதையுணர்ந்து வகைல ௪ 

லப், பூகலத்தி லுணர்ச்தியதா லசத்தியசங் இதையெனவும் புகல். 

வர் மேலோ, ரீ.தலது சனற்கும சங்கிதையுச் தருபொருளா மெழிற். 

செவ், வான, மீதிலெழு மதிபோ ஐங் குற்றால மமமையென வியந்து, 

போற்றி, (௧௯) 

விரிகூடக். கம்பகும்பக் கவிறுபிளி றிடவுரித்து விரித்து வேங் 

கை, யுரிகூட, வுடுச்தருளி நடித். தருளுஞ், சிவபெருமா னுலக மீன் 

மூள, புறிகூடு் திருமணத்தின் பொருட்டாகக் குறுமுனிக்குப்: புகன். 

2 காக இரிகூடத். தலமகுமை இரிகூட வரைகுதலாச் செப்பு 

இன்றான். (௨0) 

4-புராண வாலாற்றுச்சருக்கம் முற்றிற்று. 

அகத் இருவிருக்சம்--௧௮ 

 கோணைலாவம் என்னு.



ஓஐந்தாவது:--இிரிஉடமலைச் சருக்கம். 

  

£ சத யாழிசைக் இன்னரர் கானமுங் 

காதல் விஞ்சையர் பண்ணிசை சகானமுஞ் 

௪௪ மால்வபைச் தீங்கு. ரம் கானமும் 

Gas கானமூ மிக்கது இக்கெலாம். 

மூழைக டோறு முனிவர் குழாங்களே 

யுழைக டோறு முயாமகச் சாலையே 

கழைசக டூவுங் கதிர்மணி முத்தமே 

மழைக டூவு மனாலியை மானு. 

பர்தி பாய்முகில் பாய்மச மாவெனச் 

தந்தி பாயுமத் தந்தியை வெற்பென 

மந்த பாயும் மந்திகள் பாய் தல்போ 
0 

ஆசர்தஇ பாயு முயர்வளைச் சார்பெலாம், 

கான யாறுங் சடிமலர்ச் சோலைவாய் த 

தேன யாறுக் இசைபொரு கைமலைத் 

தான யாறுர் ததைவன சோனையும் 

வான யாறும் யமுனையு மானு 2ம, 

செருவி லார்சக்தெழு தேன்பொ.ரத் தேனிரூ 

amd ani sae வார்த்இடு மைவன 

மிருவி யார்க்கும். புனத்.இனு. மெண்ணிலாக். 

குருவி யார்ப்பக் குரல்ப.ரந் தார்க்குமே. 

Gis மொத்த விதழ்க்குறக்.கோதைமார் 

கமுக நெற்றிக் கறிபடர் முன்றில்வாம் 

விரு. இ னைக்கு விலையென நேர்க்குகே. 

மமு.இ னைச்சுர மாத சளப்பறால். 

வேறு... 

Pia படி.கப் பாறை: பத்இயாச் செல்வான் மீனை 

தீர் கரு கயல்போற் கொத்து நிறைகரு மடப்புள் வீட்ட 

(௧) 

(௩)



-இரிகூடமலைச் சருக்கம், mS 

தூரமணிச் சுடிகைப் பார்த ளூந்கையென் மாதி யூதக் 

கார்மலி குளிர்க்கு ச் திப்போற் காய்வன கிழக்கூன் Lo &. (or) 

நூலெழும் புகைபார்க் கென்ன ஈனிகெழு பொருப்பின் மாத 

ஏ௫லெழும் புகையும் வேட ரடுபுனத் தகர் சாக்த 

மிகிலெழும் பகையும் வேத வேள்வியின் புகையும் விண்மேன் 

மூகிலெழும் புகைபோன் மொய்ப்ப முகிழ்ப்பர்வா ன வரு நாட்டம். 

Dp lpr or லருவி LITTLIL] LOI Hewwr ரைநது நாறு 

வேள்வியி ஞார்ப்பு மேலை விண்ணவ சார்ப்பு மாதர் 

வாழ்புனக் கவண்கல் லார்ப்பு மணிவசை யார்ப்பு மாங்கே 

யூழ்வலி கடக்ன் ருர்போ அ௮ருமொலி கடக்கு மாதோ. (௯) 

மழைதரு முத்தும் வான பஇதரு முத்து நீண்ட 

புழைதரு பணைக்கை நீலப் பொருப்பின்மா மருப்பின் முத்தும் 

கழைதரு முத்து மேனக் களிறுகோ டுகுத்த முத்தும் 

விழைத.ார வொளிருஞ் சாரன் மீனொளிர் வான மேய்க்கும், (௧௦) 

Can. 

சோலை காட்டுக் துதையிரு ளாலிரு 

வேலை காட்ட. லிலாமையின் மெய்த்தவர் 

காலை காட்டுவ வாவிக் கமலங்கள் 

மாலை காட்டு மலர்தரு காவியே, (௧௧) 

மாக மேனகை மங்கை யுரூப்பசி 

மோக நாடகம் பார்ப்ப இன் மொய்ததெழார் 

தோகை மாமயி லாடலைச் சோலைவாய் 
e 

மேக மேனின்று பார்ப்பர்விண் ணோரெலாம்ஃ (௧௨) 

மலை டாவு மருவிகள் வானதித் 

SWS ras தலைமதி மானின் மேற் 

கலைக டாவும் சுகனச்து மேடைமே 

னிலைக டாவு நிரைவமை யாடரோ, (௧௩.) 

கோல மாங்கூயில் சாவினிற் கூவுத 

லால முண்டவ ஸனி௰்குள ஞூசலாழ்



டை இருக்குற்றுலத் தலபுரர்ணம். 

மூலம் வானர தடப் பெ,நீசசென 
மால யன்றனைக் ௯ வதன் மானு, 

அருவி யாடிக் கரைபுகு வார்க்கண்டர் 

திருவி மானமொப் பாமலர்ச் சண்பக 

மருவி மாருகச் தாலுகு மாமலர் 

பொருவில் வானவர் பூமழை போலுமால் 

சால மார வம்பணை சாதியே 

சால மாஈற வம்பணை சாதியே 

மேல மார மிலவங்க நர்றுமே 

Cue மார மிலவங்க நாறுமே, 

கானத் அம்பி கடாங்கவிப் பாலெழு 

கானக் தும்பி கடாங்கவிப் பாலெழகத் 

கானத் தும்பர் கனிற்ரடுச் தாக்குகைத் 

தானச் லும்பர் களிற்றொ௫ிந் தாக்கமே: 

OL முக்குவ கான மடங்கலுல் 

BLP [PSG கான மடங்கலு.௰ 

amo Os gM M wre மொன்றுமே 

வனம டுத்துறை மாகய மொன்றுமே. 

வண்டி. னங்கண் மலர்வன சம்மஇல் 

வண்டி னங்கண் மலர்வன மாதரார் 

கண்டு எக்கு முகக்சலங காட்டுமே 

கண் எக்கு மூகக.தலங் காட்டுமே. 

மாவி ரப்பை மகிழ் தரு வன்னிய 

மாவி ரப்பை மூழ்சரு வன்னிய 

நாவினிக்ச நவிற்தறுவ வாசகம் 

நாவி னித்த ஈவிற்றுவ வாசகம், 

கோட ரங்குயி னால் குலமரக் 

கோட சங்குபி னாடுங் குலமயி 
லாட ரங்க மமைய மருவிய 
யாட ஏங்க மறையு மருவிய, 

(க்சி) 

(s+) 

(௯௭) 

(௧௮) 

(௧௬)



இ. ிஉடமலைச் சருக்கம். aM. 

லான ரம்பையின் மாவில் பலவினமேல் 

வான சம்பையின் மாவிர் பலவின்மேல் 

வான ரம்பையின் மாமயில் பாழ்செய 

வான ரம்பையின் மாமயி லாமே. (௨௨) 

'யூண்ட' வாது புணர்முலை யாரஈகை 

பூண்ட வாறு புணர்முலை யார்படா 

சாண்ட சோக மாரு நீழல்லா 

சோக மம மெய்துவார். (௨௩) பாண்ட 

Cam, 

மன்றலயர் பெருவளங்க ளில்வகையால் வளர்க தோங்கி 

WA ot DVL சடைபார்க்கு மூமைக்கும்விய CLL BENS 

அன் றலைபில் வந்தக் 2தார் கவம்வளர்,க துச் சவம்வளர்க்குக் 

கென் றலையும் வளர்ககுமது செண்பகப்பூர் தடங்காவே. (௨௪) 

மற்றாரும் புகழ்கயிலை வடமலைவிட் டெம்பெருமான் 

முற்றா ௪ களப முலை மு.தல்விடிட னுறையுமிடங் 

FOG திருகரங் குளிர்மலர்ச்செண் பகக்காவுந் 

தெற்றுக வடையமலை இரிகூடச் இருமலையே. (௨௫) 

பூவருக்க மு. சுலாய புவன மெலாம் படைத்தளிக்கு 

மூவருக்கு முளைக்குமி. மாகலான் மு. துமைகண் 

மாவருக்கை யாய் மளைத்து மாதவஞ்செய் மகிமையின் 

றேவருக்குக் தெரிவதார் இரி-ூட வரைமூலம், (உக) 

வேறு, 

தெய்வ முத்திரைக் காவென வளீபடாச் செண்பகப்* பொழி 
. . ச " . _ ரு ச . 

லென்னுங், கைவ சபபட்து தலகைங்துபைக காதனறாற கமழ் இரு நீரு 

ட்டி, மைவ னத்துறை நாளின் மற் கோளின் மேல் வானின்மேல் 
* 

வானோர்மேழ், சைவ முத்திரை சாத்துமுச் தலைக்கரி தண்டமிமழ்த் 

திரிகூடம். (௨௪) 

ஈன்று காப்பது மழிப்பது மறைப்பது மிதற்குமேல் விளையாட்டு 

மான்ற பல்வகைக் கா.ரண காரிய ம௰வயெலா முறை கான்றத்



௪4 இருக்குற்றாலத் த தலபுரர்ணம், 
ஸீ 

கோன்று சாலமுங் சணிதமுல் கடர்ததோர் சுடர்முளை கீ இகொள். 

மூன்று காலச் தன்னிடை முளைத்திட முளைத்தது இரிகூடம். () 

தம்மை யேதமக் கறியொணா திருளெனச் சமைந்தமும் மலமோடச் 

செம்மை யேமுதன் முச்சுட ரெறிப்பது Ox oor ao FG A sGiouw 

வும்மை?.பதொடுச்சிம்மையேமறுமையே பூய ங்குமுப்பவநோ ய்க்கு 

மும்மை யேய்மணி மந்திர மருந்தென முளைத்தது இரிகூடம்.(௨௯) 

பின்னு செஞ்சடை யெம்பிரா னெக்தலம் பிரியினும் பிரியாதே 

துன்னு கஇன்றமால் வரையெனத் கமைப்பிரி தொறும்பிரி வாற்னுமே 

மன்னு மாடக வரைபிர ௪தூமி மர்தர மெனமன்றும் 

பொன்னின் வகைக்கொடுமடி. யாமெனப் பொலித்ததுஇரிகூடம்.() 

கவன தகான்முக நாரணப் பிரளய கற்பகா லந்தோ.று 

மெவன மாசவித் தலத்திடைச் சிவபிரா னிருத்சலா ல்ழியாமற் 

புவனம் யாவையு மொருதலை யர்தர மொருதலை புளையில்லாப் 

பவன மோர்தலை யாககின் நெடுத்தருள் பழமலை இரிகூடம். (௩௧) 

ஊற்றி ருந்தகேன் கமலம லுவரி3ம லோச்சன்மே லனம்புள்ளே 

'மீறற்றி ருந்துமுச் செயல்செய்வான் மூவடி. வெடுப்பவர்க் கடமாக 

மாற்றி ரந்தபொன் மேகலை மூன்றொடும் வயங்குதெக் கணமேவி 

வீற்றி ரு்ததோர் வடநெடுஞ் சயில?ம விரிதமிழ்ச் தரிகூடம், () 

பொன்ம லைக்குமோர் முதுமலை புதுமையாற் புதுமலை கயிலாய 

தன்ம லைக்கொரு துணைமலை யுவரிசூழ் ஞாலமேல் வளர்ந்தோங்கும் 

பன்ம லைக்குமோர் தலைமலை திசைதொறும் பசுத்தமிழ் மணநாறுந் 

தென்ம லைக்கொரு வடமலை இவபி.ரான் றிருமலைச் இரிகூடம். (௩௩) 

வேறு. 

இமை யெழுத் தாலுலகை பருள்செய்லார்க இடமாக 

மாமையெழுக் தாடாடா மறைகநான்௫ன் முதற்கிடக்து 

வூமையெழுத் துருவாகு முயர்சயில மவ்வெழுத்தன் 

சேமலவெடு.ச் தொருமூன் றின் வடிவமே திரிகூடம். (௩௪) 

அடலொரு குன்றா மூவுருவு மமைக்தார்க்குக் 

கூடமமொரு மூன்ருயுங் கூடமே லிருக்குமறைப்



௫.-இரிஉடமலைச் சருக்கம், tthe 

பிடமொரு மூன்ராயும் பேரெழின்ராத் ேேவியர்க்கு 

மாடமொரு மூன்னுாடும் வயங்கியது இரிகூடம். (௩.௫) 

ச pe . 
எக்ஞுணமமா வெப்பொருளோ வெச்செயலோ வெனமறையு 

மிக்குணரா வகையுணர்த்த யான்மாட்டேன் மெய்யடியா 

சக்னாணமே யச்செயலே யப்பொருளே யானபிரான் 

முக்குணமோ மூச்செயலோ மூப்பொருளோ இரிகூடம், (கட 

Gan, 

பொன்னின்மா மணியருவிப் பூமாலை கரத்கேக்இு 

வன்னிசேர் க.ரசக்தார்க்கு மணம்பூட்ட வருமிமையக். 

கன்னி3பால் வதுகருணைக காசினியா மடமகட்குச் 

“சென்னிபோல் வதுகனக இருமவுலி போல்வதால், (mor) 

முர்சையார் நடிரூடி முகச்தலைவே Coon Stio% F) 

விர்தையார் கோடீர மதிவனைஈறு விடையேறு 

மெர்தைபோல் வதுகுலக்கி லஓலின்ற பெருமாட்டி 

திமதையபோல் வறுகருணேத் தாய்போல்வ தலகிலுக்கும். (௩௮) 

வேறு, 

பூமடர்தசை கனமிசைந்து பாரிடஈது வானளக்று பொன்னை மேல். 

மாமணியி னிமம்படைத்று வானரம்புள் ளேறியலை வாரி மேவித் 

தாமரைமா மலரிலஞ்சி தனில்பூம்றுச் பெழுக்இகிரி சங்க Cures) 
. . உத ° ௭ ஓ க 

காமமா யிரம்படைக் ச மால்போலுக் இரிகூட ஞானக் ஞன்றம். () 

உர்திமிகச வந்துதடப் பாணியாம் நவலையங்க ளுவப்பி or on DI 

Méon x8 i uk nad Gooringd per Zio? arnalt BOO BOF Me! (வனம் பலபடைத் பத் இரைமுகங்கண் மிமி வாவி 
. . . ச . 6 3 க . 7 “oO 

லிந்திஈற்கு மிடர்நீக்க யெண்கிரியின் வாகுமிகுக் இருல்கு ஸல 

மூரந்துபஅ ws Guido Astor Ow இரிக்ட முருகார் குன்றம். (௪௦) 

எத்தலமு மேசகலிங்க முளசாகும் பஞ்சலிங்க மிசைக்பர் மே 

௮, முத்தரகா இயிம்பதிட்டை கோடிலிங்கம் வடவருவி யுவரி மே 

Hig, மைத்துளிபெய் இரிஉடச் சலையெலாஞ் இவலிங்க வடிவ 

மாக, யத்துணையுஞ் வமாக லெத்தணையென் பெடுக்துளைப்சோ 

மதன் நம்மா. (es }



Se திருக்குற்றாலக் தலபுராணம். 

இரிகூடத் இருமலையை வலஞ்செய்தார் இராத வினைக டீர்கீ 

தார், இரிகூடத் திருமலையைச் இசைநோக்கிப் பணிந்தவருஞ் சிவக் 

கைச் சேர்ந்தார், இரிகூடத் இருமலயின் சரத் தனங்கள் சேட்டவ 

ருந் தேவ ரானார், இரிகூடத் இருமலைசார்க் இருப்பவர்கண் மூமை, 

அதி செய்யற் பாற்றோ. (௬௨) 

வேறு, 

என்றிவை பகருங் காலை யிவ்வகை cron னாலு 

கன் றிகேர் கஇகள் பெற்ருர் ஈற்கதை நவில்வா யென்ன 

கவெொன்றிய முனிவர் கேட்ப வுளம௫ழ் இறந்து சூதன் 

சூன் நினை வலஞ்செய் தான்சீர் முதற்கொண்டு கூற லுற்றான். (௪௩) 

பொ தியமே லிமைய நீங்கிக் குறுமுனி போ.தங் காலை 

யெதிர்தொழான் தவமால் பூண்ட. விந்இரத் துய்ம்ம னென்னு 

ம.இகுல நிருபன் றன்னை முனிந்துகின் மதத்தி ஸல 

யதிர்கு ரன் மகமா வேம மாகெனச் சாபஞ் செய்தான். (௪௪) 

கின்வர ௮ண.ரா வென்னை கெறிகொலோ சபிப்ப ே சன்ன 

மன்னவன் வணங்கிக் கூற மலயமா முனிவன் முக்கண் 

மூன்னவ ஸடியார்க் காணின் முரீ.துற வெழுர்து தாழ்ந்து 

பொன்னடி வணங்கார் யார்க்கும் புகல்வஇிச் சாப மென்னான். (௪௫) 

மூனிவ.ர rome, Fru மோசனம் புரிவா யென்ன தீ 

தனிகொழு மாசைக் கும்ப சம்பவ னோக்கி யெங்கோ 

னனிவரைகத் இரிகூ டத்தை கண்ணிரீ வலஞ்செய் சாலம் 

புனிதமும் ஜிடுவை தென்ழ்ப் புறத்தொரு தடத்தி லென்றான். () 
பாயிர மறைதேர் கும்பப் பண்ணவ னருளாற் பின்ன ' 

சாயி.ரங் கறிக்கு வேச்தா யடற்கயேர், இரப்பேர் பெற்றுப். 

போயது குணிப்பில் காலம் புனம்பல சுழன்று வேழ 

மேயது, தவக்கா லோர்காள் வியன்றிரி கூடச் சாரல், (௪௭) 

உலவுமகன் மிசையிம் கொண்ட லுவாப்பிடி யெனப்போய். மேல்யாற் 
குவவுவெள் எருவிக் குன்றைக். கோட்டுமா வெளப்போ எாடி.ச். 

சலலிய க் ௪.ரபாம் சேரல் முக்கனி சுவைத்துக் சழ்பா 
ஹிலவைவெண் கவள மென்ற சென்றது பனைக்கை நீட்டி. (௪௮),



௫.- இரிகூடபலைச் சருக்கம். 

வேறு, 

சோதி மால்வைசூழ்ந்துதென் குணதிசைச் சுனையின் 

மோது தண்புனல் பருகையி லொருகையை முதலை 

காதி வெங்கய மிழுத்திடக் கயங்களை யிழுப்ப 

வாதி லெக் தாயிரம் யாண்டுபோர் மலைக்க. 

தால மீதில்விண் ணுூயர்புடார்ச் சுனற் தனைச் சார்ந்து 

கூல மேவிகின் றமர்செய்குஞ் சாரங்குரை திரையி 

ஞால மேயெனப் பொருவலி மூதலையா லயர்நீது 

மூல மேயென வோலமிட் டதுதனி முதலை. 

ஓல மென்று முயர்பெரும் புடார்ச்சுன புரத்தின் 

நூல மொன்ற காய் மூவடி. வெடுச்தருண் முதல்வ 

னீல விண்வொ யுழஜையுரசா ணேமியம் படையாற் 

கால. வெங்க.ரா மடர்தறுநீன் கடகரி காத்தான். 

முத்ச லைக்கிரி வலம்வரப் பெறுமுது Baus Srom 

மைத்த லைக்கரி வடிவு'2பாய் வானவ வடிவாய் 

மெ.ப்த்த லைப்பெருஞ் சுவர்க்கரா டெய்தினன் வேந்த 

OSs SEN மகிமைகேட் டவக்கஇி யறைவாம். 

வேறு. 

யார்குட ஏண்டம் வேர்வாய்ப் பகர்க:ரு தோற்ற நான்கி 

னேமழு பிறப்பிற் றெய்வ மீரேழு மக்க ளொன்பா 

ஸீமின விலக்கு புள்ளு பப்பத்.து கிலைகா லைக் தாங். 

கூர்வன ப.தினொன் மூக யோனியெண் பத்து நான்கே. 

இன்னவா மிலக்க மியோனி யெ.்.தய வுயிர்கட் கெல்லாம், 

பன்னுபுண் ணியமே பாவம் பாவபுண் ணியமுச் செய்கை 

பொன்னகர் கிசையம் பூமி புவனமாப். பொசிக்கும் போக 

முன்னது குறைவு மேற்ற. முயன்றது பின்னு மாக. 

தாங்கரும் பாவ மிக்கான் ஐருமமுஞ் சிறிது. செய் தான் 
யாங்குசெய் தரும யாவப் பயனுண்டு பாசை க௧௫ 
யோங்குசீர் க் தரும போக முண்டனன் சுவர்க்க மேவி 

யாங்கது கொலைவின் வானோ சகற்றவக் கரத்து வீழ்வான். 

ச 

(ea) 

(௫3) 

(6) 

(௫௨) 

(௫௩) 

(௫௪) 

(௫௫)



1௪ * ௬ ௭. 

௬௮) இருக்குற்றுலத் தலபுராணம். 

விஞ்சையர் இரிகூ டச்சீர் விண்ணிடைப் புரியும் கான 

மஞ்செவி குவிர்ப்பக் கேட்டா னகன்றது தொடர்ந்த பாவ 

மஞ்சன மறலி தாகர் வருமுனம் வரது வானோர் 

கஞ்சென விமான மேஜ்றித் கமனிய வுலகஜ் சேர்த்தார். (௫௭) 

வரைகத்இரு காமங் 2கட்ட மூமையாற் சுவர்க்க Coal 5 

இரைக்கட லமூது மாந்தித் தேவரோ டிருர்தா னின்னம் 

பருப்பதச் சாரல் சார்ந்தான் விசைகோக்கிப் பணிர்தான் செய்கை 
& 

€ HEEC0 olay காதன் சாற்2ய கதையிம் காண்மின், (௫௪) 

ஒன்றெனப் பொருந்தா Caron iia Seo வற்ப வத்தி 

னென்றுமுட் புகுகா நீங்கா விறையரு ளான்மா மூன்.றுற் 

தொன்றுகொட் டமைந்த சுகத்த சொருப3ம வடிவென் ஜோர்க்து 

wat nos Dla டத்தி லுறையுமா மறைகண் தூன்றும். (my 

வெதிர்தரு ௪ரள ராசி வெண்மை.பாற் கயிலை மானுவ் 

கதிர்மதி வலத்தாற் பொன்னான் மேருவே கடுக்குங் கண் 

மஇவலி யிரும்பைதி தன்பால் வலிச்தலாற் காந்த வெங்பாம் 

Dues gs இரிகூ டத்தை நிக/வ2தார் பொருப்பு முண்டோ. (இ-ஷ 

டோர் 

வம்பழுப் பதும ராகம் வளர்வெபில் விரிச்சு லாம் 

வெம்ப.ரா மணியின் சோதி விசிதரு செக்க ராலு 

மும்பரா ஒருத்த வேயி னொளிமணி நிலவி னாலு 

மெம்பிசான் றிரிகூ டத்துக் சிராப்பக லில்லை மாதோ. (4 ல் 

இத்த.ராய் விஞ்சை யோராப்சத சேவ. ராய்ச் இகம்வோ செல்லாம் 

பத் ச.ராய்ச் தருவாய் மாவாப்ப் பறவையா யூறைவர் மேன் மேன் 

மூத்தரரய்க் க௫ுகட் கெல்லா மு கல்வ.ராய் விரிவ ரானா 

ஓ,ச்கனார் இரிகூ டத்தி ன௫இசயம் விரிக்கற் பாம்3ரோ, (௬௧) 

வேறு, 

குலிப்பாக வரளைக்கதெனச் சூதனெடுத் அரைப்பமுனிக் க. 

ஜா.த்தோ ரெல்லாம், புலிப்பாக மறைவேள்வி தருமுண்னே யெங் 

சளுக்குன் புராண வேள்வி, யவிப்பாக மெனவளித்தாய் இரிகூட 

வயைமகமை யமு.க வாரி, செவிப்பாகம் upp aii go தலிப்பாகுஞ் 

சென்னவிடாய் இர்ர்2கா மென்றார். (௬௨)



௯...இருக்குற்றாலத் தலமூ மச் சருக்கம். ௩௯ 

ஆன் முண்மை யுயிராகி யயிர்க்கெல்லா முணாவாகு யறிவுக் செல்லாஞ் 

சான்றாக முப்பொருளுச் கானாகி வானாகிச் சகங்கள் யாவு 

மீன்றானுக் இடமாகும் கயிலாயஞ் சில'32லாக மிரண்டென் பார்க்கு 

மூன்முரறுங் சூற்றாலச் சலமகிமை மொழிகவேன மொஜிவான் சூதன். 

"5. திரிகூடமலைச் சருக்கம் முற்றிற்று. 

ஆகத் தஇிருவிருச்சம்-- ௨௪௩, 

  

ஆருவ:-இருக்குற்றுலத் தலமடிமைச் சருக்கம். 

ROTM மழப்படையார் தலங்கண்மக தலத்தனக் 2 கோடியேலுஞ் 

Flom apis isos Sis sow guy மூவமையாற் சிறந்த தான 

“மீரோமு தலமாகு மெக்தையார்க் சதிகதல மிவற்றி னுள்ளு 

மோசே மழ தலமதஇிக மிவையிலொரு தலமஇகழமுணர்த்கக் கேண்மின். 

வ.ர2மவு இருவாளுர் காளத்தி யருணைஇல்லை மதுளை காஞ்சு, 

1. மாதி பலசலத். ஒம் போரது, லொவ்வொருவர் பொருட்டே 

யாகும், பரமான தனிமுதல்வ ஜாழிதொறு மூலகமெலாம் படைத் 

அல் காத்து, இரமாக வரசிருக்கும் பரமரக இயத்கானச் இருக்குறி 

மூலம். (௨) 
வேறு, 

சேர் தலங்கள் யாவும் பூதல விலாசர் தன்னி புதுமை 
' ட . உ க « ௩ ய் 2 

பேதமால் கற்பந் தோறும் Dros OsrQaes Carag 

மாது மழிவ மில்லா வகாதி3ய திருக்கும் முலங் 

காதலி னறிவு மிம்கீர் காரண முணர் த்சல் கேண்மின். (௩) 

பொருக்இிளை& கடல்ஈ ளேழும் jm Keys தாவிப் 

பெரும்புறக் உடலு ணேமிப் பி.மங்கல்கால் சாயப் பாய்ந்து 

வருந்தரண் மேரு வாதி வரைகளுக் இசையும் பாரு 

மொருங்குற வொருக்கி மேல்கீ முலகெலாம் புகுந்து தாக், (௪) 

ப.ரச்தெழு புவன மெல்லாம் படர்ந்தபே ருகாற்க வாரி 

BITS lp மண்ட மூலச் கல்கியின் சுடரான் மண்ட 

வுரங்கெழு சண்ட. வாயுக் கனலெலா மொடுக்கி வான 

கிர் சரிச் துலோகா லோக நெடுவெளி யாய காலம், (௫)



௪0 இருக்குற்றாலத் தலபுராணம், 

ஆருர் கனல்கா லண்ட. மழிக்குசா on Hur grees 

கூ.ருமால் வரையும் யாறுங் குறிக்கொண்டு இசைக டோறு 

கேரு௮ குசோச மைக்தாய் நின்றது திருக்குற் மூல 

மேருவி Sat Gs snore Svs gop பானே போல, (௪) 

அப்பெரும் புவன மெல்லா மழஹியுகா ளஹியா தாகி 

யிப்பு..6 கரியும் பாறு மிருந்தவா றெவ்வா றென்னின் 

முப்பூர மொடுங்குங் காலை மூவர்வி டென்ன மூன்று 
மொப்புற நின்ற தென்௮ு மொருவன சருளான் மன்னோ. (௪) 

அ௮சவணி சடையா னெம்கு மமர்கினு மருக்கேன் கங்கை 

கரைபொரு இரி-. டத.துக் கலையெலா கிரம்பா நிற்பன் 

விரவுபே ரூலக மெல்லாம் வெயில்விரிச் செழுர்சு தேனு 

மிரவிசன் சரணங் காந்தத் தசைகரு பொலிவு போல. (௮) 

தருமமே EAS தானந் தவம்பல புரி சா மேனுக் 

இருவளர் இருக்கும் மூலச் சிவபிரான் சன்னி தானந் 

அருவினர் பணியார்க் கன்றிக் ர மாலைச்சிட லரிது பாவம் 

பபரிதிசன் னிதிபி லனறிப் பஞ்சினச் சுடிமோ காந்தம். Sn ன் ஞீ 

வேறு, 

ஆல வாய் இருக் காளத்தி காசியண் ணாமலை இருவாளூர் 

மேல மன்றக் இருவிரா மீச்சுரம் விிபணைக் கவராகச் 

சூல பாணியார் மற்றுள sey Owens அணர்த்தபைஞ் சனையாக 
"> . . சு e க 

மூல மாகவே பூலகெலரர் தழைத்திட முளைத்தது குற்றாலம். (௧௦) 

உடைய காயகி திருமணச் குழுவின், வுலகழு மொரு sed 

ats Mayes தாழ்ர் துதற் குயர்ர்தகாள் வானவர் தொகைக்க 

கடமூ ஸிப்பிரா னோருவ?ேே நிலைபெறச் காசினிப் பெரும்பா.ச[ல்லா எ 

மெடைக னக்கொரு தட்டெதிர் நின்ற தா லிறை இருக் கு.ற்முலம், 

eis & HOurh sigan இருமூகக் தமனியப் பெருங்கோயி 

அச்சு வார்குழல் சண்பகா டவிபெருஞ் சொர்க்கமே இரிகூடம் 
பொங்கு மாகட லஓுர்இிபான் மேகலை பொருந்தும் இரகங்கை 

சங்கணாயகன் மருவுகும் மூலமா ஞாலகா யசயார்க்கே. (௪௨)



௬. இருக்குற்றாலத் தலமகிமைச் சருக்கம், HG 

மேவ சாவக லாண்டமு மொடுக்கிமேல் விதித்தரு ளொருதேவன் 

மூவ ராகவிச் சலச்திடை முளைத்திட மூலமா நகராக 

யாவ ரா௫௮ு முணர்த்ர வரியதா லிர்ஈகர்ப் பெரும்பான்மை 

சவ ராரிய மென்பனோ ப.ரமரா இயமென வரைக்கேனோ. (௧௯) 

வேச மரிய குஅம்பலா நீழலின் விரிஞ்சன்மால் வடி.வா&ப் 

பூத சாயக னெனவரச இருப்பவன் புவனகா யகிகாண 

நாத மாகிய விண்மு.ர ௪திர்க.ா ஞானத் இரமன்றிற் 

காத லாய்த்திரு ஈடம்புரி வதுதல மகமையாற் களித்தன்னோ.(௧௪) 

இந்து வானிடை யிழிந்துகீட் வமிர்தென வெழில்வரைத் தஇரிகூடஃம் 

வத்து சாய்கரு இிரையரு விச்துறை வ.ரகன்மஞ் சனசாலை 

ந்து விதிசூம் சனகர் இருவுரு ஈண்ணுபா தலமாதி 

யைந்து வாய்தலு மைம்பொறி வடிவமா மாடலம் ப.ரனூர்க்கே.(க௫) 

ஆர்த்த மூலமு .மீறுமில் லாகவ னண்டமூ லமுந்தேறாக் 

கீர்த்தி மூலமே கிளர? தன ஈன்னகர்க் கிரித்தலை யலைமோதுக் 

தீர்த்த மூலமும் தலத்இன்சூத லமுழமுயர் சிவலிங்க வடிவான 

கர்த்தி மூலம முணர்வரோ வுலகொரு மூன்றையு முணர்க்தாரும், 

மனித சோபெருர் தேவ'?ரா வளர்மது கங்கையோ வானாரோே 

புனிஃர் சண்பகச் சோலை3யோ கற்பகப் பொதும்பரோ புவிபோற்று 

மினிய குன்றமோ சிவலிங்க வடிவமோ வென்றுபே தகாபேதக் 

தனையுணர்க்துவதெம்மனோர்க்கெளிய? கா ௪.துர்ம றைக்கரிதாமேல். 

Cam. 

புக்தியுற நினைந் சார்க்கே யருணகிரி கரிசனைக்கே புலியூர் பேறு 

ஈந்து, தவம் இருவாளூர் பிறர்தார்க்கே யிறக்தார்க்கு கல்குங் காசி 

யெர்தையார் இருவருளாம் பிறக் தார்க்கு மிழச் சாக்கு மெதிர்கண் 

டார்க்குஞ், இநர்தையுற நினைந்தார்க்கு மதியா த கதிகொடுக்குக் இருக் ருமை, (oo) ச 
பிறக சவாக்கு மூத்திகருஞ் செவமுரசஞ் செவிகேட்கப் பெறலா 

ம் காட்டு, சிறந்தவர்க்கு மு.ம்இகரு மெவ்வடி.வுக் தெ.ப்வவடி. வாத 

லாலே, யிறக்தவர்க்கு மு.த்இ,கரு மிறைதிருமர் திரஞ்செவியி லிசை 

EGF WHY, WME GM ps ga குற்றால மறிந்துகினைப் பவர்க்குருக்இ 
யரிசோ வம்மா, (௧௯)



௪௨ இிருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

எ.த்தலத்தி லெவர்புரிர்த பாதகமு மித்தலத்தி லெய்தத் திருங் 

கைத்தலக்தின் மழுவுடையார் குற்றாலர் தனிற்புரிந்ச கடிய பாவ 

மத்தலைரால் வகையில மிக்தலம்விட் டசன்றா£ர லவனி யாதி 

மூத்தலத்திற் சென்றானு முடியாது முடியாது முடியா சன்றே, () 

வன்னிதா னம்புகுமுன் மானகதா னர்தகோய மாட்டா போலுஞ் 

சென்னிகா னந்தொடுத்துத் தகழுமிரு வகைக்தானர் சேவ தேவன் 

சன்னிதா னமுனிரண்டு சதுட்டையத்தா லகன்றோடிஞ் சகல பாவ 

மெக்நிதா னமுநிதியும் பெற்றாலுங் குற்றால மிகவார் மேலோர். () 

உம்மையு௮ பாதகங்கள் பஞ்சுபோழ் பறக்குமக்த வூதை யாலே 

யம்மைதரு மலச்சேறு கழுநீராக் கழுவும்வட வருவிச் Sts a 

மிம்மைவினை யிருளோட்டுக்இரி கூடப்ப.ரஞ்சடரளையிறைஞ்சுவார்க்குச 

மும்மையுக்தீர்க் தந்தியக்திலஎருடருஞ்சன்னிதியழியாமுக் இகல்கும். 

மந்தமா ருதமீர வாளோச்ட வீசுநெடு வஸாரச்சண் சாரல் 

சிர். அநீர் வடவருவி சிலைபூட்டி யம்பிறைக்குஞ் செழுஈ?தன் பில்கும் 

பைம்தளிர்ச்சண் பகச்சோலை பாரகண்டங் கொடுபுடைக்கும் படர் 

இக்கெல்லா, மிக்கதாக ரூறைவார்மேல் வந்தவினை தரித்துகிழ்ப 
Osis arp. (௨௩) 

வேதாளம் பாடவொரு வெளியிலா டி.யபெருமான் வேதம் பாடப் 

பாதாள வாய் தலுறை பணியரசுங் குறுமுனியும் பணிசெய் தேத்த 

மாசாள முரமைபயிற்ற வரிபிரமர் முடி. தாழ்ப்ப வானோர் பேரி 

யாதாளி யு.றஈடிக்குஞ் சிற்பொதுவுஞ் சிம்பரையு மகன்பா svar ap 

இர்திரனாரக் காதா.ரஙு கருவூர்க்கு ஈமனூர்க்கு மெட்டாத் தாரஞ் 

சந்இராசூ ரியர்மு சலோர் பதங்களுக்குத்துருவப தர் தனிவே ற்கர் தர் 

கந் தமா“ தனமாஇக் கணப க்குக் கயிலாயங் கயிலை யாரக்குச் 
சிகதைசேர் சவூலோகர் தெளிக்தார்க்குப் ப.ரமப தர் திருக்குற் மூலம். 

புவலோகசக் திருப்பவர்கள் சுவ3லாகம் விரும்புவர்மேற் போ 

கம் வேட்டுச், சுவகோகச் இருப்பவர்சச் இய3லாகம் விழைர்திருப் 

பர் தொலையா வேதன், றவலோகக் தஇருப்பவர்கண் மாலுலகம் கிரு 

ம்புவரி.த் தனைக்கு மேலாஞ், adores இருப்பவருர் இரிகூடக் 

இருக்கும்வ.ரஞ் சித்தப் warm. (௨௬)



௭.இருக்குற்றாலத் தலமடுமைச் சருக்கம். ௫௩ 

சயிலாயத் இனி ஓறையுஞ் சீகண்ட. ப.ரமனுயர் கயிலை நிங்க 

மயிலாய சாயன்மட மங்கைகுழல் வாய்மொழியை மணந்து மேருச் 

சபிலாதி பொதியில்வளைத் தலங்களறி யினுமழியாச் சங்கக் கோயி 
லெயிலாக விருப்பசனாற் பூலோக சுயிலாய மிதுவே யன்றோ. 1௨௭) 

சிவமீதுகஜ் கையுங்கடவுட் செண்பகத்த wrapup Assit 

வானோர், தவமுனிவ ருவந்தாடும் வடவருவித் இரிகூடச் சயிலச் 

சார்பு, நவகிதியுந் தரைகொழித்துக் சகதிகொடுக்குஞ் சத்திரமா நதி 

யூங் காண்பான், புவனமிசை பிறக்கவின்னந் தவம்புரிவர் பொன் 

னுலூழ் புகுந்து ளோரும். (௨௮) 

பொங்குமா கடலருவிப் புண்ணிய தீர்த் தமுங்கடவுட் பூட்டா 

வில்லுஞ், சங்கவி தஇயுர்காணு மாலயதச்தொட் டிலுமாதி சுத்தி 

யான, நங்கைபி டமும்வேதக் குறும்பலவு ஈன்னகரு ஈயப்பா லன் 

ரோ, வெங்கணா யகர்பிரமா வாகிநெடு மாலா யிருந்தா ரென் 
னும், ௨௯ 

பிதுர்கண்டர் இர்த்தபுரஞ் சிவத்துரோ கந்தக பெருமை மூதூர் 

மதுவுண்டா னுபி/மீட்ட பு.ரம்பவர்க்க மீட்டபாரம் வசர்தப் பேரூர் 

முதுகங்கை வச்தபு ரஞ் செண்பகா ரணியபு. முத்தி வேலி 

௦ .ழன்றின் மாநகர் இருஈக.ர ஈன்னகர ஞானப் பாக்கம். (௩௦) 

'வடன்வலஞ் செய்தபு.ரம் வேழம்பூ சித்தபுரம் வேத சத்தி 

பீடபுரஞ் சிெவமுகுந்த பிரமபு.ர முனிக்குருகும் பேரூர் தேவ 

கூடபு.ரர் திரிகட புசம்புடார்ச் சுனபுரம்பொற் குறும்ப லாவி 

சேட்பு£ மெனவிருபத் தொருகாமம் பெத்றபதி திருக்குற்றாலம்(௩௧) 

வ்மு,த வடவருவி படிந்துசல்க வீ.திதனில் வலங்கொண் டேப் 

பற்றாத பிறஹைமவுலிப் பரமனையுஈ் தேவியையும் பணிந்து போற்றிக் 

கற்றார்க ஞடன்கூடிக் கண்ணுதல்சர் பாடியொரு கடிகைப் போது 

குற்றாலத் தருக்கவர்கள் கயிலாயத் இருப்பர்கற்ப கோடி. காலம். () 

பாவரா கஇலுங்கொலைசெய் பழையரா கலும்வேதப் பலவி னீமன் 
மூவராய் முளைத்தபி.சான் குற்றால மென்றொருகான் மொழிவ ராகி 

லேவ.ரா கலும்புவன வேந்தா யுலகாள்வ ரிருகாற் சொல்வார் 

கேவராய் விற்றிருப்பர் முக்காலு மெடுத்துளைக்கிற் சிவமே யாவர்,



௮௪ இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

குற்றால மென்றொருக்கா னினைப்பவர்க்குப் பாவமொரு கோடி. 

தீருங், குற்றுல மென்றொருக்கா அரைப்பவர்க்குப் புண்ணியங்கள் 

கோடி. சேருங், குற்முலம் தனிலிருந்து செய்யுமொரு தவமனந்த 

கோடி யாகும், குற்றாலங் கண்டுதொழக் கூடினர்க்கே பரமபத கூடு 
மாதோ. (me) 

வேறு, 

மூத்கராய் விடுத லாலே மூக்களுர் திருக்குற் மூலம் 

பத்த.ராய் மேவு வார்க்குப் பரிசன வேதி யாகு 

மித்தரா தலச்திம் காண்போ ரியாவரு முயர்சல் கற்ப 

கக,க.ராய் விடு லாலே கெரிசன வேதி யாமால், (௩௫) 

ஒரிடைப் பன்னீ ராண்டூ ஹுறக்கமற் றிருந்கான் பேறு 

சீருடை,த் இரிகூ டத்திற் சவரிசி யொன்றே ஈல்கும் 

வாரிசூம் நிலத்தில் கோடி வளர்சிவ நிதியா லெய்தும் 

பேரியற் பேறு மீங்கோர் பின்னுவாக் இங்க ணல்கும்,. (௩௬) 

ஆதுலர் சாலை சோலை யாவின்வா யுைகண் ணாடி 

யோதுவார்க் தூணவு தண்ணீ ருறுபர்தர் மடக்த டாகங் 

கோலா வுரிஞ்சி Si GOT GUT El கெரலையுடர் விடுக்க லேறு 

மாதலைக் கெண்ணெய் கண்ணோய் மருந்துஈன் மகப்பால் சோறு (௩௪) 

அறுசமை யத்தோர்க் குண்டி. யழிர்தோரை கிறுக்க லட்டூ.ம் 

பிற. ரறங் காத்த லையம் பெண்போக மகப்பே mugs 

osu fen விலங்கஉண் வண்ணா னாவிதன் சிறைச்சோ முதி 

மஅ தலச் தறமெண் ணான்கு மனையறக் இவ்வூர் ஈல்கும், (௩௮) 

சிலபல தலக்ின் மாதப் பட்டினி வி.ரதகஞ் செய்வோர் 

பலனைலார் இரிகூ டத்தித் பசலுண வொழித்தார்ச் கெய்துஞ் 

சலமறப் பிறவூர் மேவிச் சார்ிரா யணஞ்செய் தோர்க 

ணலமழொரு நிசியூண் விட்டு ஈன்னக ருறைக்தார்ச் செய்தும். (௩௯ 

ஒருபொழு தருக்தி யோராண் டொருங்குகோற் நிருந்தார் பேறு 

மிருபொழு தருர்தி யோர்கா வித்தலச் இருந்தார்ச் செய்தும் 
பருவமொன் றய.லூர் சோர்கும் பலபல விரதப் பேறு 

் தருமொரு சோம வார் தன்னிலித் தலக்டுன் மாதோ. (௪௦)



“துருக்குற்முலத் தலமூமைச் சருக்கம். 

காமர்பூங் கொடி.யார் மோகங் ௪,ம்துடை காவி சாக்இ 

மாமனக் துறவு பூண்ஹி மறு தலத் இருக்கார் பேறு 
கடி ச ல OD ௪ oF 

ேேமலர்ச் சயன மேவித் தெரிவைய ரடனே யிவ்வூர்ப் 
. ச . ச a உச e 5 

பூமான வாழ்க்மை யெய்தும் புண்ணியர்க் கெய்து மாதா, 

BY au aw BA எனலவி சாப்ப ணைம்புல arian மீயாராண் 

a 
ம்பு 

௪ 8 ° ட ௪ . 

கைவரை மழுவ லாளன் கடுணையஞ் செழுதிதை புன்னிதி 

CHa mrs sams ளாற்றி யொருதலச் இருக்தார் 

தெய்வாமாப் பலவி ளீழற் சிறுபொழு இருந்தார்ம் மெய்தும். 

அடைகர வரிய சானு மருவரைப் பாயு நரி 
ந . . ° [ன « ௩ உட்டு 

டை பட்ப| ப்யாண் ம டாடிப் இவல OU TRAE T wohl pl 

e . ச ட க்ஷ ஆ. ௩ சடை மிசை மஇயஞ் சூடுஞ் சண்பம வனம்இ லெம்பை 

யுடையவன் சங்க வித பாருவலம் வருவார்க் செய்தும். 

தானம் பரிதேர் யாள பொன்பெள்ளி விளைவு கன்னி 

காகானம் Bile மெள்ளுல் கலைபணி a amin யில்ல ௪ 

கோகான மன்ன கானவ் ஈ௩றுமெண் ணிருதா னத்தி 

னே தான பலனு மன்ன மிட்டுண்பார்க களு மிவ்வூர். 

emf wip லங்கிட் போமஷஞ் 0 OF, Be சர் ஈராதஇட் மிடாமம் 

புரிகரு மிராசு (ILD பொங்கழ) CB RTL யாகம் 

(ins apse Suc ungos Bus od Cus w 

(௪2) 

(௪௨) 

en) 

(௪௪) 

பெருகுமிக் தலத்து மாகுர் பினர். பாகஞ் செய்வோர்ச் கெய்தும். () 

காண்பல வனங்க போறு மிலைதன்று ங் கனிகாய் இன்று 
முண்பன வொழிக்துர் திமே லூசிமே லொருகான் மேலா 
வண்பல கால மெல்லாம் வருந்தினர் தவஞ்செய் பேறு 

செண்ப” வன தீதி லோர்காட் செயுக்கல வாச நல்கும். 

பம்குராய்ப் பரிவாரம் (82னும் பாலகவும் புமிவார்ம் கேனு 
முக்க வயன மெல்ல! மொருதலக் த.ரபே மிவ்வூர்ச் 
சித்திர விழு ஈல்குச் செக்கிணு யவப்பே ஜெல்லா 

மக்கர்தம் இருக்கும் மூலத் கைப்பட விழுவே ஈல்கும். 

(௪ de }



FSi திருக்குற்றடுலத் தலபுராணம், 

அத்தனங் கிழுக்து நீங்கா தகிலமூ மியம்ம லால 

யெக்கலம் வதிர்தார் பேறு மெத்தவம புரிக்காம் (2 பு! 

முத்தர கங்கை யாது யயாதி படிக்தார் பே௮ஞ் 

சித்தா ஈதிசூழ் சைவச் தெய்வமாகத் தலமே ஈல்கும், (௪௮) 

இருவளர் இருக்கும் மூலர் இரிகூட மென்னு காம 

மருவியங் கிரிக்குண் டாடு யருட்பெருற் தலத்துக் காகி 

மருவு. லக மீன்ற வல்லியா லெம்மை யாளு 

மொ ருவனுக் குரிய சென்ரு லுணர்த்துதங் கெளிய தாமே. (௪௯) 

Ca a, 

என்னது மிசககர்க் அசைய காமங்கண் 

முன்னால வேமென முறையில் கூரி 

யன்னவை விரித்துரைக த௩ளு வாரியனசை 

OE it oat Ast LOT முணிவர்க்குச் சூசன் சொல் லுவான். (௫௦) 

௬ ச ட 2 : உ வண் 5 . OBIT DLDIITE தீவிஊத் கொடர்ச்சு முவ்வதாம் 

சன்பைபாப் SLIT DED GSA BL GA FLOM ‘ 0071-7) 4... J wld Bib o' & (B'f 00) h ற். ஈட்டம் 

சன்மையா ரியச்குமிம் நாமம பெம்றுது 

௮ அ
 உ 5 க் . . oO 

OT OTL SBT யறுப்பது இருக்கு 0 லம ப், (! 
6 t ட 8 ய 

. a oo . ந . ட, 

டா கயா பூசை ரய கடவுள வாழ்பக 
ங் ஆட ச உட . . 

Thiel BB | Gb BR யவ FIA, Bho Tov 
பக ஷ் * ° 4 

டாப நதன்னகா நரம் ஓம்வுபப 
ட. . ச 1d ச ந 

டார்ச்சன புரத்தியல் நல் மீமண்திலிணு (௨) / 

WALD, 
a _ oo “~ க 

//17/7வீ.7 SSO ME iu ds bb is ir ar & 6B 17/7 Bd 

wy . ட. ட ஐ (ப ச ச் (? * SIAM புரம்கு 7இிச்பக தனு ரான் வேட் 
௬ ௪ ° * . ம் 

கராதிப னரசும் மீகற்ப நன்மக alt OB iy on I'S GD) 
௪ 

உ சூ . o . ப . ச் 
ITH IPD Day HOG சேட்டா னம்பியம் பாலி தம்மை, (Bm. ) 

2 ௪ . _ ௪ க் ௪ அஷ ச ௬ 4. உ as ச . 

ON Nine bee BH G BBL AT ADD GW பபற BOT AP OM பலைக க்கான 
w+ r ச ௪ a க க க வீடடுமன ரச வண்டான் வியாதனை வரிதான் கந்தி 

* ey ௪ » * . . ‘ oo , டம் சகொட்டமின் முனிபா லன்னார் குண முழுப் புணர்ச்சி யாலே 
தாடூடம் லரரைப் பாண் மிவக்களை BENE னாரே. (Ga)



அதி திருக்குற்றா pws தவாவை / சருக்கம், கர 
6 ௪ * 

௪ 
4 

7 ட் 
கோக்கிலான் மளைவி SUS தழுவிநாம் அவரைக் கம்தா 
ளாக்கமாம் பாண்டு Liga யைவருக் கைவ ரீன் GOT Ap TO 
LONGO S துணை வ rin, OR Hevid Lid Fra ip ane லி / / | TBS 

ஷ்
 

SY)
 

e
w
”
 தாக்கி நாற் அவசரோரோ டைவும் தங்களிம பகைவ ராஞூர். 

இ 

௮௬ மக னாகி ஈம்தன் மனை /௩௨ப் புள்ளுஞ் சோகும் 
விசைபெறு ச௪கடு மாய்த்து வைறிமரு Bit g 2 வழ 
மசைவு மல்லர் வீ முல் அஞ்சனை யடாக்க கண்ண 

னிசைவினாம் பாண்டு மைக்க ரிகவினு மிசாயா டூரன்று., ல் + 
~~ 

அிறிறுவர் ரூசால் வென்று BI OY BY காணி ல ௮ 

சாற்றுபன் னீராண் டைவர் FOOTE SUVS gare | en 

போற்றலன் புயங்க கேது பொருந்தில னத லா 
யாதன கல் சமரென் றெண்ணி யண்ணல்பா சுபத முன்னி, BET | 

« . க G / . ட செவவளர் இரைகா ஒங்கி கீசரணெ.மு சுடரொன் பரக 
௩ . a ர ச 5 

வைவகைக் கனலி GO) LIL! ண்டி ரியான் டின் விரலொளன் மில 

குூவவிடை யூன்றி யோர்தகாள் குறக்கிடை் சேர்த்திப் பார்த்த 
னவவிழி தூண்டக் தாக்கி யதஇிலமு இப தொக்கி, இ) 

த் 

தமைம் பபொறியி லாகப் மிபா சிபுலன் கரணது தாகர 
சேகனம் சுவையாய் மாரன் 8 nant’ 3 ar னிட மாம் 

௬. . ப். . . » * 

LIT BALL பனணிதா.] th 5 BE சிதல ர க ரகு ப. மிமுயா ! 

ப 1ாாகவ மூளைப்ப பதச்கட் பரம ப் பாரவி சின் முன். இக) 

% a டி . es . உ 

(கவன் வவஞ்மீரா இப்பான் Sow para சீசால மாகி s 

இிர்கெலா மன்னங் கோலக் O தட்டமுமோர் தேவ தேவர் 
மைக்கும லன்னம் பின்னே கொடாமற் ஜொருகோ லத்தைப் 
புக்குறச் தொடர்வார் போலப் புகுந்தனர் பொருவில் '2லச்இ, (௬௦) 

வரிசிலைப் பரு வேடன் னலியஞ்சிப் RMS Ty cay 
குரிசிலை யடிங்கா லெம்மான் கொலைசெய்க அணைரான் பார்த்த 
ஜனொருலை புயிர்பெம் ஜறென்ன வுருக்கன னி.வர் கபம் 
பொருலை குனிக்நூக் கார்போக 0 ாஸ்ரிச்சன ரம்பு மாரி. (டக)



௪ 9 இருக்குற்றுலத் தலபுராணம், 

அல்லினார் களத்து வேட ஸருந்தவ வேடன் வின்னாண் 

கல்லினான் மல்லி னாற்கை கலக்கனர் விழ்ந்கார் COVE yp 

புல்லினா ரணங்கு பார்த்தன் புறங்கண்டு நகைத்தா என்னோன் 

வில்லின் புடைப்ப காதன் விண்ணிடை மாறைக்தா னன்றே. (௬௨) 

தேவியும் சானு மாகச் சேணிடை மறைந்த தேவைப் 

பாவியே னுணர்ந்தே னல்லேன் பழுதுகொல் விசைத்தே னென்னக் 
te 

> : தட கவியே தொழுதான் முக்கட். குழகனே மடிவ லானே 

பாவியே யுமையோர் பாசா வபயமென் நழைத்துங காணான். (௬௩) 

Sissi யருச௫த் தேத்தத் இருவடி காண்பே னென்ன 

வார்த்தர்மார் தேவு மேவு மவ்வுளிச் சென்டுன் கொன்றை 

சார்த்திய மவுலி யானைச் சம் (டத் துடலுங் காணான் 

Cart é gun. Cariéar oo விரிப்பனென் டுக்கு மேல்வை. பி 

a 

“6 . உ . க உச் ௩ 

மேணுயிர் வீடைமேோல் வத்து எம்புடர் திரி. பத்தி 
a . . ட . . . . 

DT SPH FLD ts ORT மகரிரனல் சென் காட்டிக் 

் கஜ t ர் ச . . (ஆ! சு « லு கி ட f ம உ ச 

BT SMG LIB BTID LTH Ls SWOBTN G அரிய மபரற்தார 

dD . 
கோணிலா ப ன ததன் ம Td Deb | A. அம்பலாச் | ரரல் சேர்ந்து Sil GST 

5 . . ள் க உட 
GC air Baw Tb தி நக்குற (லவ ன Bar பணி 5 Ble Vib h 

வி.திவாய்ச் Col F aot cap oor முன்செய் வி.பன்கு நத துரோகக் திரம் 

சோதிவெண் ுதிர்பூ சக்க சோமபே கரனை கண்டா 
ro ச ச | டி மேது ங் குனியார் இங்க ளுத்இரக் கருர்சிக் கானே. (௮) 

5 * o . ச. ச். * 

Ou Ooty bint மீரன் barat kon Bago HO Dah 

சேற்று ழோ டைச்து தெரிரனம் பரிவால் பெற் நுத் 

தோற், oa SONGS iT டார் சோதரர் ம் புடமுநி எண்ட! 
‘ 

y 
* ௩ 

னுற்.துற வெடுத்தா லை மாலிமண் டெடு2 ம லன்ன. (ளா) 

YMG பம்.) டங்சண் டமம்சன னெடுக் வா ப்பு 

நக so KS writ Coins yin புடார்ச்சன ரமா மிவ்வூ,/ 

மீதுன சாமரம் ford land விளம்! 7. நக்கற 2 இறுக 

கதைகல் mA ic தெய்வச் காரண வகையிற் சாண்மின், (4 ay)



- எ வடவருவிச் சருக்கம், ௫௯ 

பொருவருக் இரிகூ ட.த்துப் புடார்ச்சன புரம்போ லெங்கு 

மொருதலம் புவனத் இல்லை யும்பாவா னகத்து மாங்கே 

பெருகுமித் தலத்தை நீக்கிப் பிறதலம் புகுவா ரில்லின் 

௮ிருவிளக் இருக்க வூரிற் சென்று தீக் குழல்வார் மன்னோ, (௬௯) 

பாயிர மீறைக,ளாலும் பக.ரரி தான ௪ங்கக் 

கோயிலுக் தலமுர் தெய்வக் குழாங்களின் பெருக்கு நானோர் 

வாயினா லுசைக்கற் பாற்ோே மலர் தாங்குஞ் Cer. 

eile wr ey gy மளைக்கினு மசையா தென்றான். (௭௦) 

வேறு, 

இல்லையிலுஞ் சே.றுவிலுங் காசியிலும் வா௫ுபெறுந் இருக்குற் 

மூலஞ், சொல்லையிலு காவூறுங் கேட்கையிலுஞ் செவிதிறக்குக் அற 

க்கம் போலு, மெல்லையினில் வளர்தீர்கத்ச மடமைகூ மெனமுனிவ 

ரிளம்பூங் கன்னற், கொல்லைபினின் மேய்க்தசெழுங் கன்றுகள்போற் 

கிந்தையவர் சொண்டார் மன்னோ. (எக) 

SOPH சாகமெனு மமுதறுகர் மாதவச்தோர் ௧௬.இக் கேட்ப 

முனிஞூல நதிமூல முரைப்பதரி துரைக்காலு முக்கண் ஞானத் 

தனிமூலப் பொருளிருக்குஞ் சாரல்சூழ் இரிகூடச் ௪யிலக் கங்கை 

கனிமூல மூரைப்பதரி சவனருளா லுளைப்பனென ஈவில்வான் சூதன். 

6-திருக்குற்றாலத் தலமகிமைச் சருக்கம் முற்றிற்று. 

ஆகத் இருவிருத்சம்- 4௩௪௫, 

  

ஏழாவ௫:--வடவருவிச் சருக்கம், 

பரையிடத்தி லிருச்துபுடார்ச் சனபுரசஇ லுலகமெலாடி படை, 

க்குவ் சால, முரையிடத்து முணர்விடததுங் கடக் தானை யுருகஇரமா 

சணத்கோ செல்லார், தரையிடத்தி லுவர்தாட்டப் புனலவேண்டிப் 

ப.ரவுதனுர் சனிமுக் சோட்டு, வரையிடத்தி லவனருளால் விருமூல 

திர்த்தம்வட, வருவித் தர்க்கம். (௧) 

கடலேழமு ஈதியேழு் சோன்றுமுன் வசையிலெழு கடலாங்த 
தோன்றத், சடமேவு ஈதிமகமை பாடியருச் இரசணத்துத் தலைவ 

7



@o தருக்குற்றுலத் தலபு ரர்ணம்: 

சாடி, புடன்மேவு ஈந்திகணச் தவராடிச் வெசணத்தா ருவ்ப்பி னாடி. 

wi Corgi இரிகூடப் பெருமானை யுவந்தாட்டி யருள்பெலம் முரால், 

குடிலைதா மேவிவரு மாயைகா ஏணமாகக் Miter oS 

நெடியபே ருலகனைத்தும் படைப்பதற்குக் கமண்டலநீர் நிகராய் முக்க 

ணடிகளா டலுக்குரிமை யாதலா் றிரிகூட. வசலக் கங்கை - 

சடிலமேம் கங்கையினு நா௮மட.ங் கதிகமெனத் தக்க தாமால். (௩) 

'பவமதுகங் கையகலாச் சகரருய்யப் பகர்தனாம் பண்டு தோன் 

அர், தவமதுகங் கையஞ்சுருதஇ விரிக-ூடத் இரிகூடச் சுபில மேவி 

ஈவமதுகங் கையிற்சொரிந்து கா தனைப்பூ சனைபுரிந்து ஈவைக டீர்ந்கு 

இவெமதுகங் கையுக்கனக்கோர் துறையாக வுடையதுசிக் இ.ரப்பூங் க 

ங்கை. (௪) 

மவுனகெறிக் காபதர்கண் மாறுது தவம்வேள்வி வளர்ப்ப தாலே 

கவனவெறித் தானவராற் பிரளயத்தா லழியாமற் கற்பர் சோஞ் 

சவனயன்மா லானபிரான் றிருவருளால் வரைகாத்துத் தேவி வாலை 

பவனை இரி புரையாவா ளினிதுறைசண் பகத்தடமோர் புறத்த தா 

மால், (டு) 

கங்கைஈரு மதையமுனை இந்துகோ தாவரிகா வேரி யாது, மன் 

.கலமா ஈதிகளெலாம் வற்றியகா லங்களினும் வற்றா தாகச், சங்க 

. மது குடையபிரான் றிருவருளாற் புதுவாரி சயில மீதிற், பொங் 

இயெழ மாதலினுற் பொங்குமா கடற்றுறையும் பொருந்து மோர் 

பால். (௬) 

தடமாகு ஈதியாகுங் கடலாகும் வரையருவி தானே யாகு 

மிடமாகுஞ் சேய்த்தாகு மெத்தலத்தும் வளர்தீர்தத மிமைய மீன்ற 

.மடமாதி னிடத்தார்க்கு வலமாகி யணித்தாகி வானோ ராட்டுங் 

கடமார்மஞ் சனம்போலுந் இரிகூட வடவருவிக் கடவுட் டீர்த்தம். () 

கூவறட மொருசோடி கொடுத்தபலன் கொடுக்குமொரு குவளை வாவி 

வாவிசனை யொருகோடி. வழங்குபல னொருஈதியே வழக்கா நிற்குர் 

தாவுதி யொருகோடி தருபலனோர் வசையருவி தானே ஈல்கு 

மேவருலி யொருகோடி யுகவுபலன் வடவருவி விளைக்கு மாதோ,(௮)



-வடவருவிச் சருக்கம். (க 

இரிகூடர் தொறும்பாயு ஈதிக்குயர்ச்ச துத்தரவா இனியே யென்று: 

விரிகூட விரித்துமறைச் சுருதிமிரு இகள்யாவும் விளம்பு மானா 

லரிகூட. மயன்கூட ஞீ வெகூட மெனமுனிவ சமர ரார்க்குந் 

திரிகூட வரைபாயும் வடவருவி மகிமைதுதி செய்யற் பாற்றோ.(௯) 

பாவமெர்டு புண்ணியத்தின் வகைபிரிக்க மாட்டாவாம் பலவாந் 

தீர்த்தம், பூவையுங்கிள் சயும்பாலின் புனல்பிரிக்க மாட்டாமை போ 

ல மேலார், தூவியனம் பிரிப்பதுபோற் சுர்தமெனும் பால்பிரித்துதி 

அலங்கக் காட்டித், இவினையைக் கழுநீராப் பிரித்தெறியுக் இரிகடத் 

தெய்வக் கங்கை. (௧௦). 

மேலேறிச் சுவர்க்க தம் புகுவார்க்கும் பிரமபத மேவு வார்க்கு 

மாலேறு வைகுந்தம் பரமபதஞ் சேர்வார்க்கும் வரம்பில் கால் 

காலேறிச் செலவரிய பதந்தோறஞ் செலுத்துதலால் க.திகட் செல்லா 

நாலேணி நி௮த்தியதார் இரிகூட வடவருவி நுவலுங் காலை. (௧௧) 

௪.த்த.ர இனுந்தொலையார் புவிமீதிற் பிறக்துபா தகங்க டீப்ப 

ரித்தரணி தனிற்பிறந்தார் பாவமெலாங் sama so லெய் திக் தீர்ப்பா 

ருத்தாரகங் காஈஇயின் பாதகமு மிதுதீர்க்க வுரிய தானாத் [ஜில் 

சித ரகங் சாரதியை யொத்ததொரு ஈஇபுளதோ செகங்கண் மூன்), 

Cam, 

மொழிபடர் கலைநால் வல்லீர் முழுக்தபா கங்க ளெல்லாஞீ். 

FSi கழுநீ ராகத் தொலைத்துமிந் திரிகூ FAD 

செழிபடர் நதிக்கு காமர் தெய்வமாக் கதைகள் கூறி 

லொழிபடா வனக்த மாகு மவையிலோன் அணார்த்தக் சேண்மின். டு 

கணத்தினு மோரூர் வைகான் கடிஈகர் பதியொன் நில்லான் 

பணக்கார வல்கு லாமைப் பாவை3போ2 பார்ப்ப தல்லான் 

மமணப்பதல் விரகல் லாதான் வறுமையாம் சிறுமை பூண்ட. 

குணத்தினன் சிகை நான் முஞ்சிக் குறியினன் மையோ னேகன்.()! 

பர்தியாம் பதிதோ மேற்றும் ப௫ிக்குண விலாது தேம்பில் 

கந்தையே: துகிலாச் சுற்றிப் புற்கபிம். உரைஞாண் பூண்டி 

இந்தை3வட். டத.ம்கே மாந்து இரிர்கனன் மெலிவா னந்?தோ 

மூர்தையே தவஞ்செய் யாதா ரிம்மையின் முயன்றா ஓ௮ண்டோ.சடு]



௫௨... திறாக்குற்டாலத் தலபுராணம். 

கடுங்கதிர் வேனிற் காலங் கையினான் மெய்யைப் போர்த்தான் 

குடங்கையுங் குளிர்கா லத்துக் குறங்கினிரழ் புதைச்தான் வாடை 

யடும்பனிச் சர கால மருங்குளிர்க் காதர னாகி 

நடுங்க ஹஷொடுங்கி யாங்கோர் நம்பரா லயத்துட் சென்றான்... (௧௬) 

தாலமே லடிச்சூ டஞ்சித் தழலிடைக் குதித்தான் போல 

வாலும்வெங் குஸிரா லஞ்சி யாலயத் இலிங்கஞ் சாத்துஞ் 

சேலையைக் கவர்ந்து போர்த்தான் பாதகச் செந்தி யர்தக் 

காலை.பில் வளைப்பு மேனி கருகிக்கன் மாட. னானான். (sor) 

௮ .ற்றைகாள் வரலா 8௪ னாலயக் களவா லென்று 

பிற்றைகசா ஞூணர்க்தான் சோரம் பிறரிடைப் புரிந்தார்க் கெல்லாம் 

ப.ற்றுவ கொன்றே பாவம் பரனிடைப் புரிந்த வாற்றா 

ஆத்றதே வெத்து சோக மொன்றிலுக் இரண்டா யந்தோ... (க) 

இருந்திழை வாம பாகத் தேவினா லன்றி பிந்தப் 

பொருர்துபா தகங்க ஸியாண்டும் போக்கரி தென்று தேறி 

ய்ருக்தகொரு தலத்தே முக்க ணிறைவளைக் இயானித் தேக்கி 

வருந்தின னிரங்கு காலை வள்ளலா ரிரங்கி யால்கு. (௧௯) 

வானமே லெழுர்ச வாக்கு வடபுலர் தொடுக்துத் தென்பா 

லானதீர்க் தங்க ளாடி னகலுநின் பாவ மாங்கோர் 

ஞானமார் ஈஇயி லென்று ஈவிற்றலுல் கவற்கி இர்க்து 

கானமார் பொழில்சூழ் சிந்து கங்கைகா ஸிந்தி யாடி. (உவ 

ஈன்னரு மதையே கோதா வரிகறங் கண்ண வேணி 

பொன்னியே வையை சேது பொருனைமற் ௮ளவாக் மீர்த்தங் 
கன்னியர் துறையு மூழ்கிக் கனவரை வலங்கொண் டேடச் 
சென்னியின் மதியம் பூண்டார் சவ£இரி கூடஞ் சார்ந்தான். (௨௧) 

சண்ணியங் கொன்றை வேய்க்சார் கமழ்திரி கூடச் சாரம் 
புண்ணிய ஈதியி லாடும் போதினின் மறையோன் செய்க 
திண்ணிய பாவ மெல்லாக் தீர்ந்துடன் மாச நீங் 
விண்ணிருள் இழியத் தோன்றும் விரிசட ரொளிபோ லானான்.(௨௨)



எஃவடவருவிச் சருக்கம். ௫௩. 

அருவியர் இரிகூ டத்தி லர்ஈதி படிந்து பாவ 

மொருவினன் வறுமை நோயு மொழிந்தனன் மறையோன் வாழ்வும் 

பெருகொளி வடிவும் பெற்றான் பெற்றவாச் சரியத் தாலே 

திருஈதி தனக்கு சாமஞ் சத்திர ஈதியா யிற்முல். (௨௩) 

வேறு, 

கற்கைபி.ர யாகைவட இந்துகோ தாவரிகா வேரி வாணி 

அங்ககரு மதையமுளை கண்ணைகவு சமைச.ரயு சோணை யாதி [வந்து 

யெங்குமுள நதிகளும்புண் ணியகதித் இரகதியென் றிதன்பால் 

தீங்கியுவந் தாடுமொரு பாகமதி மாகமதி தன்னின் மாதோ. (௨௪) 

முற்காட்டும் பலதலத்து மூன்றரைக்கோ டியதீர்த்த மூழ்கும். 

பேறுளவ், கற்காட்டி யெறிதிரையின் கவண்காட்டிப் பாவமெலாம் கா 

கம் போலப், பிற்காட்டி யிரிந்தோடப் பிறவியெனும் பகையோடப் 

பெரிதார் தெய்வ, விற்காட்டுந் திரிகூட, வடவருவி ஈல்குமென விளம் 

பும் வேதம், (௨௫) 

பூராறும் கற்பகத்தின் போதாடிச் சண்பகத்தின் பூந்தா தாடி 

வானாறு தலைமடுத்து மதிசூடுர் திரிகூட வரையெம் மானைக் 

கானாறு மலர்சொரிந்து கங்கைபூ இத்தமது கங்கை யாருந் 

தேனாறு தனிற்படிநர்தார் சென்றொருகா லழும்படியார் செனன வாரி. 

வேறு. 

வாவிகட். கதிகக் கூடல் குடந்தைவண் புலியூர் வாவி 

யோவிலா ஈ௩தியிற் கங்கை யு இரி வேணி சக்கக் 

தாவுமுந் நீரிற் சே.து தடவரை யருவிக் செல்லாக் 

தீவமார் இருக்குற் மூலக் இகழ்வட. வருவித் தீர்த்தம். (௨௪) 

ஓர்ஈதி யிடத்தி lari gy மொடுக்கிரூச் சடக்கி யென்றும் 

வார்புன விடையே மின்௮ மாதவம் புரிவார் பேது 

கூர்பனிச் ௪௫.7 காளிழ் குலவு9த் இரப்பூங் கங்கை 

நீர்படிந் தொருகாட் செய்யு நித்திய கரும கல்கும், (௨௮) 

வேறு. 

மாகமா மதிதோறும் பிரயாகை மாதிர்த்தம் 

பாகமா மதியின.்ராய்ப் பல்யாண்டு படிர்சபல



ne திருக்குற்றால த் தலபுராணக் 

னாகமா மதிச்சடையார் வடவருவி ஈயக்தொருகாட் 

சோகமா மஇ$ங்கத் தோய்ர்தாரைத் தோய்ச்்இபிமால். (௨௯) 

தாமாக ஐூற்ெர்ச்கும் சாமொருவர் பொருட்டா 

யாமா௮ ஜூழ்சனர்க்கு மாளுச முடம்பமுக்குப் 

போமாறு மூழ்ூனொக்கும் புனல்வழுக்கி விழ்ந்தவர்க்குங் 

காமாரி ச.ச இரப்பூங் கங்கைபா கதிதருமால். (௩௦) 

அனை த்தாகும் பிறகஇக ளாடினார்க் களவளவி 

லெனை த்தானும் பலனுதவு மெதிர்ச்தார்க்கும் பணிந்தார்க்கு 

நினைத்தார்க்கும் புகழ்க்தார்க்கு நீரிலொரு துளியாக 

நனை த தார்க்குங் கதுகொடுக்கு ஈன்னகர்ச்சிக் இரக திய. (ma) 

Boor a கழைதார்தொட் டபில்வதெனக் காலைமுதல் 

வேலைமர பினிற்கதிகள் வியந்துதவும் பலஈஇகள் 

காலையினு மாலை.பினுங் கடும்பகலும் வடவருவி 
பாலைபடு கட்டி தருஞ் சுவைபோலப் பலன். றருமே, (௩௨% 

.வான்றொடருச் இ.ரிகூட வரைச்சாரல் வடவருவி 

தகோன்றியொரு காண்கூமம்கக் தொல்வினைகள் கழிந்தோடு 

மேன்றகா விரண்டாடி லிவவினையவ் வினைதேயு 

கூன்றுகாண் மூழ்கினவர் கருக்குழியின் மூழ்காரே, (௩௩) ' 

அரிதான வடவருவி யாடுவார் வினைகழுவி 

யிருதான தம்மையறிரக் தேற்றதலை வனையறிவா 

சொருதான மர்ஈதியி ஓயர்மறையோர்க் கு.சவுமது 

தரு தானப் பெருக்கமதரய்ச் சந்கானம் பெருக்கடுமால். (௩௪) 

மித்திரரும் வளகாடு மெய்யுணர்வு மனைவாழ்வும் 

பூத்திரரும் பேரசசும் பொருள்பலவும் புரிக சருளுஞ் 

சதீதருவின் வலிதொலைக்குஞ் ௪கலபா வமுந்தீர்க்குஞ் 

சி.த.இரமா ஈதிப்புனலிற் சறுகாலை படிர்தார்க்கே. (௩௫) 

ஏலவே கிரும்பினவர்க் கறம்பொருளின் பழும்விடுஞ் 

சால?வ. கொடுத்தருளி யெழுபிறப்புர் தவிர்ப்ப தனான்



எ.-வடவருவிச் சருக்கம், @@ 

ஞாலமே லுவக்தாடுர் தவத்சோர்க்கு சான்குவகைப் 

பாலுமாம் வடவருவி மருந்துமாம் பவப்பிணிக்கே, (௩௬) 

வேறு, 

அ௮யனசகாள் விழுவி மாசா எட்டமி பதினான் கண்ணல் 

வியனமர௫் திருவா சாட்டு மேதகு மாத நாட்கள் 

பயனமர் முப்பான் மாகம் பகர்வட, வருவி யாடி 

நயனஷூன் அடையார் சேவை ஈண்ணினார் பிறவி ஈண்ணார், (௩௪) 

முன்னுவாப் பின்னுவாநாண் மொமிக்தசங் சரொாந்து இங்கண் 

மன்னுறு பின்னு வாநாண் மதிக்திர் பாக்கள் சேர்நா 

ளின்னவை யொன்றி லொன்று சதமட_ல் கேற்ற மாகு 

மக்ஈதி படிந்தார்க் கேற்ற மாயி மடங்கு மேன்மேல், (௩௮) 

பிறந்தராண் கூழ் ஞார்க்குப் பிறப்பரி தாரும் யாண்டு 

சிறந்தராண் மூழ்டு னார்க்குச் இறப்பெதி ரெடுப்பர் தேவ 

சிறக்தநா எறிந்து மூழ்கி லிறக்தவர் மூழ்கார் கும்பி 

WOE SET ளவரைக் காலன் மறக்குகாண் மறக்கு காளே, (௩௯) 

இருவளர் திருக்கும் மூலச் செவபு.ரஞ் சேரும் போது 

மருவிநீர் படியும் போது மமலனைப் ப.ரவும் போது 

மொருவரை யொருவ ருன்னி லிருவருங் கதிபெத் அுய்வார் 

கருவரைப் பிறவி காணா ரவர் சமைக் கண்டு ளோரும். (௪௦) 

வேறு, 

அர்சவுவாச் சங்கமம் விதிபாதம் வைதிருதி யைம்பா னொன்று 

பர்தமனுப் பதினான்கு யுககான்கு மாளையகாள் பத்தோ டைந்து 

தொர்சமா மட்டகைகள் பன்னி.ரண்டாப் பருவகாட் டொண்ணூாத் 

மூனு, முந்துபுனம் றுஹைபடிந்து தருப்பிப்பார் பிதுூக்கடன்கண் 

முழுதுச் தீர்ப்பார். (௪௧) 

தாம்பெற்றார் தத்துமசார் தந்துணைவர் பெறும்பாலர் தனையை பால 

சாம்பற்றால் வளர்த்தமகா ரவனருளா லரிவைபிறர்க் கருளும் பால 

ரோம்பும்.௦பரிசகனா ஆயர்ந்தவரென் றிருகால்வ மோதுங் காலை 

யேம்புற்ற துயர் விறந்தார்க்குத் இல$.சா லிறைக்கு நீரார். (௪௨)



Gar திருக்குற்றுலத் தலபுராணம். 
வேறு, 

சேணில்வைக்௪ மஇச்சடையார் சத்இரகங் கையின்மூழ்பப் 
பேணிவைக்ச இனத்தொருகாட். பி.தார்ப்பலிவைச் இவொரே 

லேணிவைதக்தார் சுவர்க்கபதத் தெள்ளுடனீ ரிழைப்பார்கள் 
காணிவைத்தா .ரவர்களுக்கே சுபிலாயஞ் சவலோகம். (ex) 

அக்நிலையே பிதுர்ப்பலிச ளமைத்திடுதற் கமையாதேம் 

கன்னிடீர் வடவருவி கலந்தாடித் தருப்பணஞ்செய் 

இன்னியன்மா மறைவாணர்க் இயன்தபொருள் வழங்கினூர் 

பன்னருச்சென் புலச்தார்க்குப் பரகஇியை வழங்கினார். (௪௪) 

Gordon Gro றருநீல்இப் பிறகாட்டி லிறந்தார்க்கும் 

விள்ளுமிரு கால்வர்களி லொருவர்விரைர் தேூயெக்தத் 

கெள்ளருவிச் g..s0 aren. சென்று கருப் பிக்க்லவ 

செள்ளினுக்கா யிரம்வருட மிருப்பர்சுவர்க் காஇகளில், (௪௫) 

பு,த்திரரில் லாஇிறக்தோர் துன்ம.ரணம் புக்கறக்தோர் 

சத்தார கஇடையழுர்திச தவிக்குரா ளெவரேனுஞ் 

இத்திரமா ஈதிக்கருணை த் இரைக்கர,க்தி லவருடம்பி 
ன த்தியளித் தாரவர்க்கே ய.ரசவித்தார் வானுலகம். (#40) 

வேறு, 

மு,த்தனையார் வரம்பமித்தோர் முதுகுரவர்க் கெ்புரிர்தோர் 

முக்கண் ணானை, ஈத்தனைநான் முகத்தோனை யிகழ்ர்தோர்பல் யிர் 

செகுத்தோர் ஈன்றி கொன்றோர், கத். தனைவிட் டமர்க்கள,த்இி லோடி 

னோர் ஈம்பினர்க்குக் கபடஞ் செய்தோ, ரெத்துணைப்பா தகமேஜலும் 

வட வருவி படிச்சவர்வீ டெய்து வாமே. (௪௭) 

அத். தணர்சண் முனிவர்கடன் கழிப்பர்பிர மச்சரிய மரி இனுற்றிச் 
செக் சுழலி னவிசொரிர்த மகமியம்றித் சேவர்கடன் கழிப்பர் மேன் 

மைச், சர்.ததியை யினிதீன்்௮ு சங்கள்பிதூர்க் கடன்கழிப்பர் சளபைமே 

'ஸிர்,௪.தி, தொர்தமாங் கடன்தூன்றும் வடவருவி யாடி. னவர் தொலை 

ப்பார் மாதோ, .' (௪௮) 

அறியாம லிளமையிற்செய் பாவமெலா ஈன்பகலி லாடச் இருஞ் 
சி௮சாலை படி.ர்திடிற்போல் காளையராய் மனதறியச் செய்த பாவம்



ஆ. சிவமதுகங்கைச் சருக்கம். இள 

வறிதான புன்மாலை படிர் தார்க்கு மு. அுமையிற்செய் மாபா வம்போம் 

பிரியார்முப்பொழுதாடில்வடவருவியெ மபிறப்பும்பெயர்க்குமாதோ, 

சள்ளாடு மைம்பபொறிக ளடக்கலொரு கெறிஈடத்தல் கரணங் 

காச்சு, லெள்ளாம லீகைஇடர் தன்னுபிர்போன் மன்னுயிர்கட் கர 

கன் ஞான, முள்ளார்வம் பொறைசமித் மின்சொலஓுடன் வாய்மை 

யென வுயமீ ராறுந், தள்ளாத மனத்தீர்க்த மதுபடி யார் புனல்படி. 

பிச் வளை நோ்வார். (௫௦) 

வளங்கொண்மா னததான மொழிக்துபிற ஈஇயாடு மாந்தர்க் 

செல்லார், துளங்குமவர் புறத்தழக்குத் தகொலைவதன்றிப் பெரும் 

பாவர் தொலையா தாகுங், களங்கமு௮ மலமகற்றிப் பாவமெலாங் 

கமுநீராக் கழுவு மாற்றா, லுளம்பெறுதா னப்பலனும் வடவருவிப் 

புனல்படிந்தார்க் குள்சா மன்னோ. (@=s) 

இத்தலத்து ஈஇமகமை யெங்குமே கண்ணா யெங்கு மான் 

நித்சனறிர் தியமனுக்குங் குதருனிக்கும் வாசுகிக்கு நெடிய மாலாஞ் 

சுத்தனுக்கு ஈவின்றபடி. வியாகனெனக் கொருதொகையசச் சொல்ல 

யானு, முத்தகமா வுமக்குரைக்ேேன் விரித்துரைக்க வயனாலு முடி 

யா தென்றான். (௫௨) 

தேனாது இத்தாமா ஈஇமகமை க் சேனாற௮ு செவிகா ஸாகப் 

பாணாறு மனக்கடத்துப் பாய்ந்துகவப் பயிர்கமைத்த படி 6 ous பின் 

வானாறு Bil me. வரையாது தனிற்போக்.து மழுவ லானைப் [ன்னும் 

Lepr மதுச்பொ பிர்துபோற்றுமாறுணா திதுசெனப்புகல்வான்்ளூ.௮ன்- 

7- வடவருவிச் சருக்கம் முற்றிற்று. 

HEF Bet SRS BL, - ௩௬௮. 

itn 

எட்டாவலு:--டிவமதுகஙகைச் சருக்கம். 

  

இரவி தன்குலம் சகரனோர் பரிமக மியற்றப் 
புரவி யைக்இசை விடச்சலு மதனைவான் புரப்போன் 
சுரவி அரக்கன் கபிலன்வாழ் பிலதச்ச.து காணான் 

'ஐரையிழ் ஹேடுபு மகன்மக னஞ்சுமான் சலித் தான்: (க)



௫௮) இருக்குற்டுலத் தலபுராணம், 

அதனைச் சாகர ரறுபதி னாயிரர் துருவி 

விசனத் தாற்புவி சூழ்வரத் கதொட்டனர் மிசைந்தார் 

பசனதக் தோர்புடைக் கண்டனர் முனிவன்மேத் பாய்ந்தா 

ரிீதனைக் கண்டிலான் விழித்கலஞ் சாம்பரா யிறந்தார். (௨) 

சகரன் சாகரக் தொட்டவ ரிறத்தலுர் தகவான் 

மகமு டி.ச்சன னஞ்சுமான் மகன்றரு மகவாம் 

ப௫.ர தன்றவ மியற்றினன் விரிஞ்சனைப் பணிகஈ்து 

நிகரில் சாபத்தின் wits gat ஈரகினை நீப்ப, (௩) 

டீங்கை யாசனன் மொஜழிப்படி கங்கையைப் பரவிச் 

சங்கை யாத்தவம் புமிர்கனன் கங்கையைக் கரிப்பான் 

மங்கை பாகனை வணங்கிகோற் றன்னவன் வரக்தாற் 

கங்கை பாற்றவம் புரிந்தன னளப்பருக் காலம். (௯) 

புரியுங் காலையில் வ.ரஈஇ யதிர்கறுவான் பொதிர்த்து 

விரியு மெண்டிசை ஈடுக்குற வண்டமும் வெடிப்பக் 

RAD லானைய மஇத்திலள் (FBS BOM ar இிளர்பார் 

su WO ger anor மூனிவருஞ் சலிப்ப, (டு) 

மாக மண்டலக் துடுக்குலங் கயலென மறுக 

மேக மண்டலம் பாசியா மிகப்பவிண் கதிர்கள் 

யோக மண்டலச் இருவகைக் கமலங்க ளூறழ 

சரக மண்டலச் சடைபில்விண் ணடுக்குறப் பாய்ந்தாள். (௬) 

அடைய வாயிரம் பருவமா யிரமுகத் தடினி 

யுடைய நாயகன் சடைமிசைப் பாய் தனு முலறிப் 

புடைபி அங்குறு இரலிமுன் பு.ற்பனி போன்றாள் 

விடை.யி ஞர்புகழ் பாடினா ராடினார் விண்ணோர். (er) 
. 

வானெ லாமுடைச் தெழுகு.ர ஈதிப்புனல் வரதன் 
கான மார்சடைக் காட்டிடைச் சுவறலாற் கலங்கி 

மீன லோசனை பாகனை யிஹைஞ்செனன் வேந்தன் 

ஞான காதர்தாள் விழ்க்கனள் கங்கைய நடுங்கி, (௭)



௮/.-சிவமதுகங்கைச் சருக்கம். ௫௭ 

இளிகொள் கங்கையை யமைத்தர னாசனுக் கரங்க 

யொளிர்ப னிக்ரெி விரித்சகோர் துளியெழு வகையாய் 

விளிகொள் சீதையுஞ் சுகட்டுவுஞ் சிர்துவு மேல்பா 

னளினி பாவனி கலாதினி &ீட்டிசை நடப்ப. (௯) 

பெருகு கங்கைதென் பால தாய்ப் was sor பின்போய்த் 

இருகு சன்னுவின் வாப்ப்பெய்து செவிவமி விடுப்ப 
மருவு சானுவி சுூடலைபாய் கலுமவன் மரபோர் 

ஈ.ரகொ ஹிச்துபொன் மானமேற் சுவர்க்ககா டடைர் கார். (௧௦7 

Cam, ் 

கதியின்மேற் சக.ரர்சமை விடச், ஈதி கண்ணுதலார் கயிலை மேவி 

ம இகுலாஞ் சடை.பாயென் மாய்கதீதவுருக் காட்டுகென வணக்க காதர் 

௪திசெய்பா தகந3தய்க்குர் கருமமுரு வளர்க்குமாதக் கரும பாவத் 

த.கமாஞ் ெவெதருமஞ் வெக்து?ரா கங்களென வருளிப் பின்னும். 

ஒத்திடுமெண் பகத்தியினா லெப்துவது சவகரும முரைக்குக் 

காலைத், அத்தியம்பத் இமைபூசை புரியாமை புிந்தவரைத் அஇத்இ 

டாமை, பத்தபுரிக் தமைமறகத்தல் சிவகிந்கை யெனப்புகலப் படவ 

தானும், விச்தெனவும் வேரெனவும் விளைதல்சிவக் துரோகத்தின் 

விளைவு மாதோ. (௧௨) 

அ௮வையாறிற் வகிக்தை பதிகமதை யெளிதென ? யடைக்தா 

யிதூ, தவமாகப் பலகோடி. யுகங்கள் புரி யினுமுனக் கும் தவிரா 

தென்று, ரிவை.ர வருள்புரிய வேண்டுமென விஹைஞ்ச கலு மிழை 

வர் நோக்கிச், வெபூசை யாயிரம்யாண் டியற்றியிருக் தனையாகிற 

கிரு மென் ரூர், (௧௩) 

உன்னுடைப சன்னிதியைப் பிரியிலெனச் கனியொருகர ena 

மா மென்று, பின்னுமவள் வணங்குகுஓம் பெரியபிரான் Fal Bn 

ங்கிப் பேதாய் பல்யாண், டி.ந்கிலக்கி.ம் தி.ப்பரிய பாவமொரு இன 

ம்வசத்கார்க் கெளிகாச் தீர்க்கு, மன் னணுமொரு சலமுளது Gio gigs 

இயம்பிறர்க்கு வழங்கே மென்றார். (aa) 

௮ண்ணாலே யருளுசென வணங்கும்வஈ ஈக.இக்கெங்கி யமலர் 
கோக்கத், சண்ணறவிக் இரிகூடம் யாமிருக்குஞ் சயிலமந்தச் சபி



௬௦ திருக்குற்றாலக் தலபுராணம். 

மீது, ஈண்ணுமோ ரிலிங்கமதை யருச்சித்சாற் பாவமொரு ராளிற் 

கீரும், பெண்ணணங்கே மதுவினாம் பூசைசெயி லெமையனுகப் 

பெனுவா யென்முர். (௧௫) 

என்றுஇரு வாய்மலர்க்து விடைகொடுப்பக் கயிலைகடர் இமைய 

நீங்கத், குன்று, கனைச் இலைவளைக்தார் இரிகூடத் தருவிசொரி குவ 

Lo. Caras, துன்றுவ லிங்கமசை மதுச்சொரிந்து பூசைசெய்து 

துதிக்குங். காலை, யொன்றுநதஇத் இருமடறந்தை விழிகளிப்ப மழவி 

டைமே லுஇத்தா ரண்ணல். (5) 

பாதகமா மிருள்விடிய வுசயகரி மேலு இக்கும் பானு வேபோல்[ர்ப்ப 

வே.௧கா யகன்விடைமேற் மோேன்றுதலு மனங்களிப்ப விழி நீர் போ 

வாஇநா யகசரண மமலகா யகசாரண மருளா ஊந்தச், 

சோதிகாயகச.ரணஞ்சரணமெனக்கங்கைமக்கைதொழுது விழ்ற் தாள். 

ச.சணமென விறைஞ்சுதலு மன்பர்சுமக் கன்புடைய தம்பி ரானார் 

விரணமற வினைகீக்கி வ.ரநஇக்கு விதிகாணா, வேணி யிந்தார் 

பு.ரமாகமைக் கங்கைமங்கை மதுவினாற் பூசைப் பரிவி னா'2ல 

ப.ரணமா மத்துறைய மாதஇசிவ மதுகங்கை யாய தென்றான். (௪௮) 

ELH (pS SB முனிவர்சூ தனைவாம் தீதி யெமதுவினைக் கடுங்கோ 

டைக்கு, வாண்முகத்று முகில்போல வந்தருளி மதுகங்கை மகமை, 

யென்னும், பாண்முகதது மாரிபெய்தாய், நன்னக.ராஞ், சருக்கரைப் 

பூம் பந்தர் மீது, தேன்முகத்து மழைபோலுஞ் சிவபி.ரான் மகமை, 

யினைச் செப்பா யென்மார். (௧௯) 

ஆர்த்தமால் வரைதவத்தி னார்க்தமால் வரைத$கட் ௧இ௧, 

லான, : தீர்க்கமான் மியம்பிறவி தாத்தமான் மியங்கருணை த் இருக், 

குற் மூலம், கூர்ததமா கதிக்காண மிவைமூன்று முடையானைக் 

கூறென் பார்க்கு, மூர்த்திமான் மியம்பெருக மொழிகன்றான் புரா 

ஸமெலா மொழிந்த நாவான்.. (௨௦) 

.சிவமதுகங்கைச் சருக்கம் முற்றிற்று. 
ஆகச் இருவிருச் சம் ௩௮௮, 

கைலாகு,



ஒன்பதாவது: -மூர்த்திவிசேட்ச் சருக்கம், 

ஐஸியாசு வெளியாக வுருவாக வருவாக. வொன்றி னார், Os 

ளியாக பெருமானைத் தெளிவார்க டெவிவானைத் தஇரிகூ டத்தி, லளி 

யானை யனை ததுலகுக் சரியானென்றுமைத் தமறை யடியரர்க் கென்று 

மெளியானென் நெடுத்தியம்பு மாதலால் யானுமெடுக் தியம்பு 

வேனால். , (௧) 

கைத்தலத்து மழுவேர்இக் கயிலைமுதற் றலத்துறையுங் கடவு 

ளோரின், முத்தலைவெற் பினிலுறையு மூர்த்தியே யயர்கருணை மூல 

மூர்த்தி, யெத்தலக்தும் ப.ரமனுள னிவனஇக னெனவுளைப்ப தெவ 

னென் பி3.ர,லத்தலத்தி னிறைச் இருப்ப ளெத்தலக்து மோசோர்கூ 

மையா கீற்பன், (2) 

கடலேமும் புறக்கடலுர் திரைபெருகி யுவட்டெடுக்கும் கற்பாந் தததி 

லடலாழி வசைசாய்க்து மேருவரை நிலைகலக்கி 'பசல மெல்லாக் 

தமோறி யடுிக்கழிந்து புவன௪.ரா ௪.ரமொடுல்கித் தரங்க வாகி 

கொடராக மண்டியபின் படரூமிக் கனலெழுந்து. சுவற்.விற்றன்றே, 

அண்ட லத்தெழுந்து புவனமெலாஞ் சுட்டகன லடங்க மேலே. 

சண்டவா யுப்பரந்து தாவியற. வொடுக்கியபின் ஐரிப்பாய் நின்றீ 

விண்டலமும் விண்டலமேற் கடவுளரு மேலுளதத் துவமு மாங்கே 

பண்டையுகர் தனிற்றோன்று முஜையாக வொடுங்கவொரு, பரனே 

கின்றாண். (௪) 

பின்றாசி யளவிறர் க காலமெலாம் பிரிந்திடவும் பிரியா வண்ணா 

மொன்ுகி யெவ்வுயிர்க்கு, மூணர்வாகிக் குணங்குறிக ளொடுக்கக் 

தோற்ற, மின்ரு நின்றவனே யிறையாக வெழுக்கருஸி யிருக்கா 

னென்றும், பொன்றாது சிவபு.ம்போ னின்றபுடார்ச் சுனபூத்துப் 

பொருந்தி மாதோ. (இ) 

ஒருவடி.வுர் தனக்கெனவொன் நிலனாகிக் கருணை திரூ. வருவாக் 

கொண்டு, திருமுகங்க ளாயிசமுங் கண்களா யிசமுமெனத் இகழுஞ். 

சோதி, யிரூுமைபெது மூவகனைத்து மொடுக்குமுறை. தோற்றுவிக். 

கு மியற்கை பேணி, யருக.நூற் நிதழ்க்கமல மவரமேலக் தணனு 

ரூவ மாட ளூனே.. ஞூ



௬௨ இருக்குற்றாலத் தலபுராணம், 

இசைமுகரு மொருகான்கு மவுலிகளு மிருரான்கு செம்பொற் 

மோளும், விசையகெடுர் தண்டமும்பொழற் கமண்டலரமு ஞஎாப்புரிதா 

ல் விளங்கு மார்பு, மிசையமலர்ப் பதுமப டத் ரொர்து காமகளா ரிட 

shor மேவி, யசைவிலாப் புவனமெலாம் வான்வளிதி நீர்பா.ரா ல௬ு 

விச் செய்தான் எ) 

வானமுகி லோசேழுஞ் சூரியருஞ் சந்நொரும் வளர்கோ ளேழு 

மீனினழமும் விண்ணவரும் விண்ணவர்வேச் தலுக் இசைக்கு வேந்தர் 

யாரு, மேனையராங் கடீவுளரு மிருபொழுது முக்காலு மிருது வா 

௮, நரன்மறையா றங்கழுதற் பலகலைபும் படைத்தருளி ஈயப்பான் 

மன்னோ. (௮ 

ஒமவேள் வியும்வேள்வித் இரவியமு முயர்காயத் இரியு நல்கித் 

தாமரைவாண் முகம்புயமார் பூருவினிஐ் சாதியொரு நான்கு மின்று 

காபவா ரிதிபலவுக் தடம்பலவும் வரைபலவு நதிகள் யாவுக் 

சேபலர்ப்பூஞ் மீசாலைகளுர் இகியிகெடுங்கானகமுஞ்ருட்டி க்சானே. 

பிணிமருவு பரசமையச் சூறையிற்பட். லெகமெலாம் பிறழா வ 

ண்ண, மணிபெருகுஞ், சிவசமய கெறரிதருசெண் பகக்காவு மருளிச் 

செய்து, பணிவிடைவர னவர்புரிய மறை,ப..ரவ சான்முாகக்தெம் பகவ 

னாகிக் குணில்பொருமும் மூரச௪ இருந் இரிகூடக் கோயில் குடி. கொண் 

உர னன்றே. (௧௦) 

பார்பூக்ச வயன்வடிவா.ற் படைதீகருளு மூலகமெலாம் பரிப் 

பான் மேனி, கார்பூத்து வாய்பவளக் கனிபூக்துக் கண்கரங்கால் கட 

லம் பூத்து, வார்பூத்க கொங்கைமட. மயிலிரண்டு மார்புபுய வழை 

மேற் பூத்துக், கூர்பூத்த வளையாமிப் படைபூத்த நெடியகுணக் குன் 

ற மானான், (aay 

சமலோ சனனாூக் காத்சனன்முன் படைத்தவெலாங் காத்து முக்க. 

ணமலகா யககைக் குதுமுனிக்கா யமர்ந்ததுமே வறைவா மாதி 

விமலையாம் பசைமருவி யிச்சைஞா னக்கிரியை மேவி யாடு 

திமலனே யத தலத்.து மூவராய் முத்தொழிலு நியமித் தானே. (௧௨), 

முப்பாலாய் முப்பொருளாய்ச் இற்பொருளாய்ச் திரிகூட மூக 
aa னான, வொப்பாரு மில்லானுக் கொப்பாமற் ஜொரறுபொருளை யூ



rapt SB விசேடச் சருக்கம். ௬௨௩ 

மைக்கற் பாற்றோ, வப்பால னவ்வடிவ னக்குணத்த னென்றவளை 

யறிதற் இன்ன, மெப்பாறு மிருவருககும் பேறிலைநான் மறைக்கு 

மெழுக் இல்லை மாதே. (௧௩) 

அரிடமா னிடர்ேவ மகரமிசாக் ககம்பதிட்டை யைந்து கூற்றா 

லேரிணங்கு தலமநந்த மியம்புசயம புவமகந்த மிவற்றின் மேஷம் 

பாரருணை போகலிங்கஞ் சைவலிங்க மதுரைபரா ப.ரமற் றெல்லாஞ் 

சீரிணங்கு குற்றாலச் வெலிங்கம் பரமரக பயெமே யாமால். (௧௪) 
இ 

இமைப்போது சகொன்றையிலோர் நொடிப்போது கூவிளத்தி லி 

லிங்க நாடி, யமைப்போது நாலுணர்ந்து தேவரெலா மிச்தலக்தகை 

பகலா வண்ணர், தமைப்பேணி யிருர்தருள வேண்டுமென வாம் 

வேண்டத் தந்தோ மென்ற, ஈமைப்பேணி நாதனருள் புசிச்த தற்கு 

வேசமொரு சான்குஞ் சாட்டு, (௧௫) 

பற்முகப் பதஞ்சலிவெம் புலிப.ரவத் இருச்சிற்றம் பலமாக் தில்லைப் 

பொத்ருன ஈடம்புரிவார் இருவேடு பிடி க்தெழுதப் பு சாண மோர்ந்து 

கற்முருங் கல்லாரு மூருகுகவி வாதவூர்க் கருணை வள்ளல் 

குற்றாலத் இற்குறியா பிருந்துமெனவுரை க, இக்தக்குறிப்பாலன்ே ரூ, 

அன்னவகை யாலில தலங்களுக்குங் குற்ருல மாதி யாகு 

முன்னமுறை இரிகூட மூர்த்தியே மூர்த்திகளின் மூல மூர்த்தி 

.யின்னவனைப்பூசிரக்கும்பூசையேயனைவருக் குமேற்கும்பூசை | போல. 

மன்னுபுனன் மூட்டில்விடக் கொப்பெலாக் தழைத்தோங்கு மகிமை 

சாலைதொறு மெரிவளர்க்கப் புகவேண்டா தவம்புரிஈ் து சவிக்க 

வேண்டா, சோலைஈறுஞ் செண்பகஞ்சும் சுர.இகிறை கு௮ம்பலவிற் 

சோதி நாத, ஞலயத்தை நோக்இவரி ன..க்கடியோர் பரிமகப்பே ற 

மையு மாங்கண், மாலயனுக் கரியானை வக்துபரா வினர்பேறு மதிக் 

Gar @ sre. (௧௮) 

மணிசெய்பூண் செழுஞ்சாந்து மலர்மாலை தசுகளால் வீரதன் 

மேனிக், சணிசெய்வார் தம்மேனிக் கணிசெய்வார் வானுலக லமரர் 

மாதர், கணிசெய்வான் பொழில்சூழுக் திரிகூடப் பாரனார்க்குக் கல் 

லாம் பொன்னாற், பணிசெய்வார் தமக்கேவம் பணிசெய்வார் சயமா 

அம் பதும மாதும், (௧௯)



௬௪ 'இருக்குற்றுலத் தலபுராணம், 

காமாரி தனக்கொருபூ வனஞ்_செய்வார் கற்பகப்பூவன,த்தில்வாழ்வார் 

பூமாரி சொரிவார்மேற் சொரிவார்கள் வானார்கள் பொற்பூ மாரி 

கோமாரி பான்மரரி ததிமாரி நெய்மாரி கோ தீர்ந்த 

தேமாரி சொரிவார்கள் கடல்கள்ளூ முலகாண்டு சவமே சேர்வார். () 

குவிமாலை மதி3வணித இரிகூடப் பானார்க்குக் குளக மாஇ 
கவிமாலை புனைர் தார்கள் கற்பகமா லையைப்புனைக்அு கற்பம் வாழ்வார் 

தவி.ராமுக் கனியாலுந் தக்கவிள நீரானுஞ் சார்தத் தானு 

மவிடேக மாட்டுமவர்க் கவிடேகஞ் சூட்வவொமே லயலு மாலும். () 

மோனைவா சனமியற்றித் இருவிழாப் பொலிவும சன் முயன் 

மோர் வெள்ளை, யானைவா கனத்தார்க்கு மன்னவா கனக்தார்க்கு மஇ 

சு ராவார், தானை3கே கதனகங்குடைமேற் கட்டிப.ர வட்டமணித் ௧௬ 

ம்பு மோலி, யேனையா பரணமுதக லியற்றுவார் திசைக்கிறையர 

யிறைபாற், சேர்வார். (௨௨) 

கொடியா மணிமாட முயர்கூடத் இரிகூடக் கோயி லார்க்குக் 

-கடிமாலை மலர்தொடப்பார் கமழ்இுருமஞ் சனமெடிப்பார் சளபஞ் 

சேர்ப்பார், ப பம் விளக்கிமிவார் பரிகலங்கள் விளக்கிடுவார பணி துர 

வார் தெய்வ, வடிவாகிச் சிவபுரக்துச் தொண்டர்குமாக் தண்டா்கு 

மாம் வணங்க வாழ்வார். (௨௩) 
e 

Cam, 

பானு வாரத்திற் பானு வுதித்திடச் 

தேனு லாம்புனற் சத்திர கங்கைதோய்ர் 

தானு லாவுமம் மானை வலஞ்செய்வார் 

வானு ளார்தொழ மால்பகஞ் சேருவார், (௨௪) 

Basar வாரங் & Bis D செவ்விவாய்ச் 

சங்க ef 'இச் சயம்புவுக் கோர்மல் 

ச்.ங்கை யாலணி வாரணி விப்பவ 

செக்சு ணுதர் வெபு.ர மெய். ஐவார். (௨௫) 

சேயின் வா.ரச்இி லைங்கரன் செங்கைவேற் 
சேய் சாசைக்குர் செண்பகப் Sui mei anus



ஆ.ஃமூர்த்தி விசேடச் சருக்கம், ௬௫ 

சேய பாகத்திற் சேய்மலர் சாத்துவார் 

சேய சாயிருப் பார்சிவ லோகத்தில். (௨௬) 

அதத மார்பக வார்த்த லம்பிகை 

பதக்க மார்செண்ப காடவி யண்ணலை 

யத்த மார்தும்பைப் போதுகொண் டர்ச்சிக்கு 

மத்தகர் தாசகை வானுல காளுவார். (௨௪) 

அம்பொன் வாரத் தருவி படி.ந்தெழீஇப் 

பைம்பொன் வாசத் தல!ிப்பைம் போதுதூஉய் 

கம்பன் வார்கழல் போற்றின? ஈண்ணுவார் 

செம்பொன் மார்பகத் தார்இரு வைகுந்தம். (௨௮) 

இருக்கது நன்னகர்த் தேவுக்கு வெள்ளிநாட் 

கரும்பின் கட்டி. பருப்புக் கலக் இடும் 

விரும்பு கோய் வை யமுறதுசெய் விப்பவ 

சரும்பு பூவி னயன்பகு மேவுவார். (௨௯) 

காரி வாரத்திற் இத்தி கங்கையாம் 

லாரி கோய்க்து பிரான்வளை விதியைச் 

சீரி னோ வல மாகசினுஞ் செய்குவார் 

காரி பாகா சுயிலையை நண்ணுவாா. (௩௦) 

Pf, 0! செங்க லணிவிரல் போன்றுமன் 

ன்று காசள வாகினு நீள்விடை 

யே௮ ஈன்னகர்க் கோன்பணிக் இகுவார் 

விறு வெள்ளில் கயிலைபின் ம ம்வுவார், (௩௧) 

நீவ சாந்தமோர் நெல்லள வாசினு 

மாவின் ur evi cir கையள வானும் 

பூவொன் ரூூனு கன்னகர்ப் பொன்னகா்த் 

தேவின் பாலணி வார்டுவ லோகரே. (௩௨) 

திறுகாலை பணிவார்கள் சாலோகச் துறைவர்திரி கூடத் தேவை 

புறுகாலை பணிவார்கள் சாமீபத் இருப்பா்கஇ ச்ச மாகப்



ie Hr திருக்குற்றாலக் தலபுராணம். 

பெறுகாலை பணிவார்கள் சாரூபம் பெுவர்கதர் பிறங்கல் சாயு 

நனமாலை பணிவார்கள் பரமசர யுச்சியமே நண்ணு வாமே. (௩ ௩) 

B pice Audis 56 தருகாளும் வருடவழிச் லகி சேடம் 

OY HET a5 SN பெருமாளை யடிப.ரவ வருவோர். யார்க்கு 

மொருகாளைக் கன்னமிட்டார் தருமமெலாங் கன்னமிட்டா சொருகா 

கூட, விருநாளைக் கன்னமிட்டா ரிருவரையங் கன்னமிட்டா ரிட 

த்தி சேர்வார் (௩௪) 

கருமமே நிறைவேறுந் இரி-டம் பணிவ வார்ச்சூச் தாங்கள்வேண்டும் 

பொருளெலா நிறைவேறுக் குற்முலக் தலம௫ிமை புகழ்ச் ஸூர்க்கு 

மருஏவலம் பு ரிவீதி வலம்புரிவார்க கன்பமென்னும் வளரு மேன்மே 

லருள்குலாப் குறும்பலவ ரடி.பிணைகள் marta Sa ws Sur வீடு, 

வில்வர்சான் ரூதூதான் கொன்றைதான் நிரிகூட விமலாக் 

திவார், செல்வர்கான் பரகஇசான் செப்பெவளி கோவதமற்குச் இறமி 

லாதார், புல்லென்றா ஓம்வனத்2கா ரிலையென்றா ஓங்கிடைத்த பூ 

வென் ரூ, மல்லென்றா ஆம்பகலலன் ரூ ஓமெர்தை யார்க்களிக்கி 

லமார ராவார், (௩௬) 

ஈஞ்சமு த HE SMA] MOPS ,நகரமவாரு காட்செய் வாழே 

LOPS தங்கள்குமாத் துடனமுத அுகர்ச்திருப்ப ரூதி கால 

மஜ்சமுக கதர்ரமு த்தா ரடியவர்சு ளடியவர்கட் கடி.ச லிவார் 

கஞ்சமூத லய ஆக ய.ரியாகிப் பெரியவ கணத்த ராவார். (௩௪) 

கேூப்பார்க் கனியபிரான் குற்றாலச் வெசரிதை நிகழ்பு சாணம் 

வா௫ப்பார் புகபெடுத்து வாசிப்பார் சிவபு.ரத்ு வாழ்வோ செல்லாம் 

சேபேசப்பார் வானுலகம் புகழ்மகிமை த இரிகூடப் பெருமான் றன்னைப் 

பூசிப்பார் தேதேவரெனப் பூசிப்பார் தமைத்2தவர் பூசிப் பா.ரால்,(௩௮) 

SRL GSH FON GW ரடியவரைக் காப்பதொரு கடன் 

பூண் டார்க்கு, மிண்டாஃசகே யானாலும் விசையம்வரு மவர்க்குறு 

சண் வீளைப்பா ராக), லண்டர்க்கே யானாலு மவசெயமா மதுவினவி 

னமல மூர்த்தி, தொண்டர்க்கார் தணைவருச்கும் தணையாவார் துன் 

li ரூ. ச் தன்னா ராவார். (௩௯)



௧௦.-பராசத்தி பிடச் சருக்கம். Fir Sk 

உலை 3.படுத்துச் சொண்டர்கமசக் ச தடுப்பார் 2பருமையென் 

வா அுரைப்போ முண்ட, வ்லையூித்தார் Oren wos an ut லை 

படுத்தார் விஞ்சை பரா யிமையோ நாகர, இலையெடித்தார் வட 

வருவி யம்்ெரரித்துரி பெளிச்சாஅஞ் சென்ம கோய்போங், sev. 

பெடுத்தீ தமிழ்முனிக்கா மானெடிம் மார் சமைப்பணிவார் கியென் 

சொல்கேன். ௪௦) 

கெடி.சான வுலகவைத்து மீன்றாரு மளக்ராரு கேடிக் காணும் 

கொடியாடு மொருபாரன் குற்றாலப் பரன்மகினமை கூறும் ணப 

பொடியாடுர்இருமேனிக்சொண்டர்குமாந் தனைப்புகழப்புகு2வா மீ 

லடியாருக் சகடியவு மருவருப்ப ரரியபன்மா லரரம் வாழ்வும், [னு 

என்றுகலை பயில்சசு னியம்பு தத் இரைகக்? யிறைஞ்ர 

பேபத்து, ஈன்றுகன்று இரிஉடக் கடவுள் 2 பா ல நட்கடலுண் ஞாலந் 

தோன்று, மன்றுமிலை யின்றுமிலை யென்றுமிலை ப 1யமென் 

மூ9உப் பாடிப், Gor prom. மாபதனி vl ருடலெூ்.த ௮௮ இ iS oar ns 

பெர மென்றார். (vay 
Gam, 

முனிவரர் பரவிப் பின்னு apt batt otra wer 

Lyon giort wiser? 1G sor மசமைலபப் Ls over GOK FLb 

பனிவரை AGES மென்பார் பட 

இனி ச BURA பரம 2) ௪ 2௮), 9பினிலிபம்புஞ் ரூகன். ez | 

GT Gu 2 Dan ons 

மூர்த்திவிசேடச் சருக்கம் முற்றிற்று, 
6S DEMS RAO Fabs 

  

ee 

பத்தாவது பராச 30 பீ..ர் சருக்கம். 

ஆ. ஈடுவு மீறு மள வைய மில்லா வொன் ரின் 

Cer Bun D குடிலை பெய், ஏம் குடிலைபினா ஈம் தோன்றி 

நாுமேல் விர்து OC gsrary Big gu Bs a mn Ser 

கோதிலாக் இரக. டத்இிம் Saw a5 0 ge 5 gi PU apie, fa) 

அன்னதா நாதம் தன்னி லாய விது ௪த்இ 

தன்னிடை ய.நிதுப் போகம் மழைக்கு தான மான ,



க. திருக்குற்முலத் தலபுராணம், 

நின்மலப் பரையாஞ் ௪த்இ நிகிலகா சணத்இி னாலே 

நன்னகர்ப் ப.ரன்பான் மேவு மகிமையை ஈவிலற் Lait BS Cap. (௧) 

சிவபெருங் கோண நான்கு இற்பரை கோண மழைந்தா 

ஈவபெரறுங் கோணக் துள்ளே ஈண்ணுமீ ரிருபான் முக்கோ 

ணிவர்கரு வட்ட, மேன்மே லெட்டி ச மீரெண் கோரை 

முலசிகா வட்ட, மூன்று சது.ரமு முள தோர் பிடம். (௩) 

அப்பெரும் பீட மன்ற யருட்பரா சத்தி பீட, 

மழொப்பரும் பரம யோகச் துறைதலால், யோச பீடக் 

sur ase மூலக் தரிக்கலாற் றரணி பிட 

மிப்பெரும் பீடத் தள்ளா ளிறைவர்பா லெம்பி ராட்டி. (௬) 

நங்கைபா லாதி யிச்சை ஞானநற் கிரியை யென்னப் 

புங்கவ ணருளா னான்கு சத்திகள் பொலிந்து தோன்ற, 

வங்கவர் தம்மா லெம்மா னியற்றுவ ஸ.இகா ரஸ்ச 

ளிஎ்கவு ருருவு மெம்மா லியூம்பரி இயன்ற. சொல்வாம், (௫) 

சதிடிதி புனையு மோலி காட்டங்கண் மூன்று வாசச் 

௪ததன டிபயர் தானை செபவடர் தரிக்கு un Doms, 

௦ திமுக மைந்து கான்கு மரபின்ரான் மென்று நான்காம் 

ப.திவெண்மை பச்சை செம்மை பால்பொன்மை யைவர் மேனி. (௬), 

இனிய த் இகளோ மைந்தா லைர்தொழி லியற்று மெங்கோ 

னனிதமில் பரையே யாஇ சத்தியா யருளாற் ஜோண்றி 

மனிதயாண் டொன்று. சென்றால் வருஇன மொன்றாக் தெய்வப். 
புனிதயாண் டீரைஞ் மூ௮; பொருந்துவள் கருப்ப, மாக, (en) 

ஒருபெருங், கருப்பச் தன்னி ஆயர்க்தகம் பகப்பூங் கொம்பு, 

SONG Asura, பொன்னைக் சதுர்முகத் தவனை க, தக்காள் 
கருதுமோர் கருப்பர், கண்ணிற், கமழ் வல்லி, சாத, மொன்று 
ரகச மிரண்டீன், மென்ன. மாலுட, னுமையை மிள்ளாள். (x) 

webpage புணரி யீன்.ற முத்தால், பவளம் போஸ் 

ஓம்னொரு கருப்பர் சன்னில் வாணியை, ய.ர Wer agen



க௦.பராசத்தி பீடச் சருக்கம், ௬௯ 

வெற்றிகான் மூகற்கு வாணி லிண்டுவுக் கலர்மேற் செல்வி 

யுற்ற்ச் தார மாக்கு யுமைமணம் புணர்ர்தா னெம்மான். (௯) 

நிமலனாம் பிரம சாரி நின்மலை யென்னு ஞானக் 

குமரிபா லகலக் தோன்றக் குற்றாலங் கோவி தா.ரஞ் 

சமருக மென்னு காமக் கருவரை யாத்தி நீழ 

லமர்தலாற் நிரூக்குற் ரூல மான மூலட், டானம். (so) 

முகிண்முலை யாதி சத்து மூவரைப் பயந்த சாலுகீ 

இகழுகே விசேடதக் தாலுக் இரிகூட, மென்னு நாம 

நிகழ்வது தலத்துக் கந்த நிமலைசன் னிஇக்கே நின்று 
சகமெலாக் தொழநின் ரூடுக் தாணுமா லயப்பூர் தொட்டில், (௧௧) 

பூவணி மருமத் தானும் பொன்னணி மருமத் காலு 
நாவணி யொருகொம் பானு ஈனிமுகக் கொருகொம் பாலு 

தேவர்தஞ் ளெறயை மீட்ட, செவ்வேளுஞ் சிலைக்கை வேளு 

மேவரும் Aas Br ow மிவள்பெருஞ் சன்னி தானம். (௧௨) 

வேறு, 

பசாநுபவஞ் சவாறபவ மெனுநாழிக் கிருகாழிப் படிரெல் லாலே” 

காதல ஈதொட் டகலாண்டம் வளர்க்கருளி ய DOMMES தாயா 

யென்று, நிராமயிிம், பரனிடத்துச் சிற்பரையாய்த் தஇைகடல் 

போ ஸீங்ூ நீங்காப், புசாகனியைத் இரிகூடத் இரிபுரையை யலதெ 
வர்க்கும் புகல்கேவே ௮ண்டோ. (௧௩) 

கெங்குதஇிரும் வெண்கதிரும் வலம்புரியும் பொலம்புரிசைத் தகி 

கூடத்து, கத்சைபரை பிடமஇன் மேடமதி தனிலாலி னறுகெய் 
யாட்டி, மங்கலைபொற் பதம்ப.ணிவார் மால்பத2ம வுவரிடப மதியின் 

வாசப், பொங்கலாசெண் புகப்போதா வருச்சுப்பார் வெப சதிஇற் 

பொருக்து வாரே, (௧௯) 

வெள் ஈரிரிலாக். கொழுக்சோட்டுஞ் செழுக்கோட்டு மல்லிகையா 

ஏ மிதுனத் இங்கு எள்ளியள்ஸி அியன்பதத்தி வருச்சிய்பா ரயண் 

ப.தீ.த்தி உணா வாழ்வார், தெள்ளியகற். கடகமதி கருப்புரசர் சனவ் 

கொடுதிழ். பரைபி டத், லோள்ளியமர் இரபதத்தா லணிபவரிக் 

இதப,தக்இ லுனற்வா ரன், (௪௫)



௪௦ இருக்குற்றுலத் தலபுராணம். 

அ௮வளவனு மதவுமென வனைத்துபிரு மகத்துலகு மரளிச் செய் சா 

ளெ.வயளளவளாச் இரிகூடப் பளைபிடச் தலரியினா லியாவி மாதத் 

தவளமலர் கனகமலர் சாத்துமவர் வாணிதிரு வருளிழ் சார்வார் 

பவளமலர் சாத் அமவர் பளையருளிற்பயின்றுசிவ பத் இம்சேர்வார். 

கன்னிமதி சென்னிமதி குலவுஇரி கூடவரைம் கவுரி பிட 

துன்னிபுயர் கருதமுட னழமுதமைப்பார் பரிதிவள ௬ல் சேர்வா 

vista லாமதியிற் £540) இத்கபில மாட்டி னார்கல், சென்னி 

நான் கெமீல்படைத்துப் பொழில்படைப்பான் பெரும்பதத்திம் சே 

IO aur es. (௧௪௭) 

பெருகியமெய்ச் தீபமிட்டு விருச்சிக த்திங் களில்காண்பார் பிற 

வி சாண, ரொருதனுவிம் பருப்பமு, த மூட்டினர்வா னாட்டமுத மு 

ண்டு வாழ்வார், மருவமர்செண் பகச்சோலைச் சிற்பளைபீ டத்இனி 

தாமகர மாதம், இருமலிய/க கருப்பூர திபமிட்டா ரமரகுல தீப மா 
வார். ந்த 

வடவருவிச் இரிகடச் சாரல்வள.் பரைபீடம் வணங்கி ே 

இக், கடமதியி லரிசனபா ளி ஞ்சாத்திம் சுடர்ம௫ியின் கதியிஃ Oe 
t « ௩ ட. ச . ச 

ர்வா, ரடல்பெருகுங் கயன்மதியி லைவகைய இரவிபங்க ளமைத்து 
VN வாசக், குடகறு £ ராட்டினவ ரழிவிலாப பரமபத ங் கூடு வா2.ர(௧௯) 

அய்யமலர்க் கரங்குலிப்பார் கையினா செய்தவ்னை தொலையு 

காவாற், செய்யபுகழ் வாம்,த் இவர்க்கு வாக்கினாற் புரிபாவஞ் ச, 

Hj கண்ண, ஆய்யவெ திர் காண்பார்க்கு விழி.பினா ADanip & 5 Fer 

யொமியு ஞானச், தையல்பரை பீடம்வலம் புரிச்சாளைப் பி.ரிந்?தா 

டுஞ் சகல பாவம், (௨௦) 

சென்றுபணி வரர்புகழ்வார் இரிகூடச் சிற்பளரையைம் தியான 

ஞ் செய்வார், வென்றிமன (மூகலாக முப்பொ.ரியாம் செயும்பாவம் 

விரைவி of HH, மன்றுடையார் குற்முலம் ப.ரமியருட் பரைபிடம் 

வணக்கி யேத்தி, கின்றுதொழு மட்டிமன் 2 பழம்னைக ளவமிடத் 

அ நிற்ப தெல்லாம். (௨௮) 

உயர்சாயத் இரிசெபிக்கம் கற்பமா யிரம்பிரம னுருவாய் வாழ் 
வார், பயனமெட் டெழுக்துைம்? ஒரிபுருவா யிச.க்கற்பம் படைக்



௧௧ -குறும்பலாச் சருக்கம். GTB 

௮ வாழ்வார், புபலாடுக் தரிகூடப் பரளைபிடதக் தஞ்செழுத்தைப் 

புகல்வார் வெள்ளிக், சயிலாயக் கொருபதினஞ யிரங்கற்ப மிருப்பர்நு 

தீம் கண்ண ராக. (௨௨) 

இவ்வண்ணம் பலவுளவாந் இரிகூடப் பரைமகிமை யென்று 

வாக்கான், மைவண்ணக் கந்கரத்தார் மழைவண்ணச் சதுகவி பலை 

யச் சாரன், மெ.ப்வண்ண முனிக்குரைக்க படிசூத லுளைத்தருளி 

மேலோர் வேண்ட, வுய்வண்ரை மறைவடிவாங் குறும்பலா மகமை 

யினை புளைப்ப தானான. (௨௩) 

10-பராசத்தி பீடச் சருக்கம் முற்றிற்று. . 
ஆகச் NGS GS Sb—-FES', 

  

பதினொராவது:--குறும்பலாச் சருக்கம். 

ஈங்கது வென்னக் காட்டு மியல்பினுக் கெட்டா தாகி 

யாங்கன நினைவு வாக்குக் கரியதாம் மபரிய சோதி 

பாங்கரு ரருவாக் கொண்டு பரையரு ஸிச்சை -ஞான 

மோங்குசீர்க் கரியை மூன்றா ௮லகெலா மருளிச் செய்தான்... (௧) 

அந்திவா னனைய மேனி யரையிருள் புரையுங் கண்டத் 

தெர்தையார் வகன மைக்தஇ லாகம மெழுகான் கேய்க்த 

பைக்துகர்க் கனிவாய் வள்ளம் பரர்துதேன் வழிந்தா லென்னக் 
t 

தற்ததோர் வதன நான்குஞ் சதுர்மறை விரித்த வன்றே, (௨) 

மூலமா மறைக ணான்காய் முன்னவ னருளாற் பின்னு 

மேலவா மங்க மாறுய் மிருதிகள் பலவாய்ப் பேத 

நாூல்களாய்ப் புராண மாகி நூவன்றபல் கலை.பா யென்று 

காலமுங் கணக்கும் காட்டிக் கதிக்செலாங் கதியாய் நிற்கும். (௩) 

காரணர் புவனங் காப்பு நான்முகன் படைப்பும் வெள்ளை 

பாரண ன.ரசும் வானோர் வாழ்க்கைய மர்தணாளா 

கா.ரண மகழு மேனைக் கடவுளர் தவழு மாதி 

யா.ரண ஈடப்பா லன்றோ வூலரு ஈடப்ப தம்மா. (௪) 

அவரவர் குலமா சார மராசாரங் குணங்கள் குற்றச் 

தவா்படு துன்ப மின்பஞ் சத்திய மசத்தி யங்கள்



872. இருக்குற்றுலத் தலபுராணம். 

பவனமே பவர்க்கம் பாவம் புண்ணியம் பகுத்து யார்க்குங் 

கனர்படக் காட்ட லால கண்களே பொருவும் வேதம். 

அன்ன மனுக்கள் வர்ம்வு பகலிட.த் a dao Ca srs 

தன்னது MAat ல.கஇற் ௪கமெலா மழிவு ரோக்ூப் 

பன்னருங் கால மெல்லா மழிவிலரப் பான்மை மேன்மை 

யுன்னுகன் கருத்தா லுன்னி யுபகிடப் பொருளா லோர்ந்து, 

அண்ணூறை கவின்சேர் கெற்றிக் சஉடவுளா லின்றி யிது 
விண்ணவர் மூ. தலோர் தம்மால் விலக்கு .ற் கரிதா மத்த 

வண்ணல்பே ருளை வேண்டி ன்றஞ்செயற் பால தாகு 

மண்ணினி லறமுச் தானந் தவமிரு வகையா மன்றே, 

குர்ன்மே தவமே யார்க்குர் தருமமே யெனினு மேலை 

வானமே யர்இி யாய போகமே வளர்க்குந்தான 

மோனமேம்ல் விரதம் பூண்டு மு.ற்றமே பறறி லார்க்குத் 

இன3ம தவிர்த்து வீடு சேர்ப்பது கவலே யாமால், 

என்றுப நிடத வேத மியல்: னே லுணர்ச்அ நாளு 

சன்௮மெய்த் தவமே தான நன்னகர்கு அலமமே யென்று 

கின்றது பனச மாக நெடி ஏராட் பரனைத் தேடிக் 

(Go MAG முலக மெல்லாம் குலமறை தன்னைத் தேட, 

Sows இரவிலாசச் செண்பகா ரணிய மேவிக் 

கேரலமர் இரங்க ளெண்ணில் கோடிக்கு மேலாய் நின்ற 

மூலமர் இச்சை கோக்க மூலமீ றில்லா மூர்த்தி 

gions இசத்தை யே இச் சூக்க மர் ரத்தை யுன்னி, 

பூங்களி மழலை பாகன் புடார்ச்சுன புரத்திற் சென்று 
மோக்கெழு மறைக டாமேழயுலப்பிலாச் சவங்கள் செய்து 

தூக்கவே மிளைத்தர் தேடிக் துளங்கயே மேக கால் 

மேகல்கெ வம்மா முக்க ணிஹையரு ளெளிதோ யசர்க்கும் 

ஆயிரஞ் ௬௬௫ லேசர் சவம்புரிந் gies grey, 

லாயிரப் பதிற்றுண் டல்லா மமய்தில னூ.௪.லாஜே 

(௫) 

(௮) 

(௧௦) 

(௧௪)



க்க்-குறும்பலர்ச் சருக்கம். oan 

்ர்யிர் முகஞ்ீசோர் க்கை ப/ணிர்தவ டிகள் பேணி 

'யாயிச்ர் இநநா மங்க ரொத்இுசின் மார்த்த வன்றே; (௧௨) 

Cam, 

HWS WTF COL யோச ஈமோரம் கஞ்சன் மாலறி ibn ry 

ஈமோஈம, மங்கை யர்மளை பாகர் ந3மாகம மந்தர் Ghron er ரூபா 

கமோகம, சங்க வீ.இிவி லாசா ஈமமாமம சம்பு நாதவி னோதா ர்மோ 

நம, செங்கை மான்மமு வர்ளா நமோக்ம செண்ப காடவி நாதர் 

ந் மீமாரம, (௧௩) 

வேறு, 

சடமிடு பராபரா ஈமோகம் ஈபொதுி சடாதரா ஈமேோர்ச்ம் 

கிடதபு பபூகரா ஈ3மோகம நிருமல நிசாமயா ஈமோர்ம 

(Hip 2h அபாபசீா 158 Lor LD குழன்மொழி in'D @ay BT BS wtp 

enti பகேதனா ஈ3மாஈம வரகர வொ௫ிவா ஈமோவென. (௧௪) 

வேற, 

கலைத்தழம் பிரர்த வேதங் கருதியேன் தெடுப்ப wr west 

சிலைத் சமும் பிருந்த சகோளுஞ் செண்பகக் கோத் கொங்கை 

மலைததகழும் பிருந்க மார்பு மவுலிமேற் பிறையும் வானோர் 

தலைதகுடும் பிருக்சு காலச் ச.ரணாமுக தோன்ற நின்ஸரன். (௧௫) 

வேறு, 

நின்றுவிடை மேழ்காட்டு GC கொடுத்தருளி ய ரூமி eo னிமல் 

ன் வாசச், தேன்ற உட னியாமுறையுஞ்  செண்பகல்கா வமர்ச்துசவஞ் 

செய்க வாம்மா, லென்அரமுவச் சேமறைகா வின்றுமக்கு வேண்டும் 

வரர் மியம்பி சென்ன, மன்றினுளா டி.யபெருமா னருளு க ஓக் இருவ 
* * * a 

டிகள் வணக்கி வாழ்௮இ. (௧2) 

நி ம்ப வே art hh tp av உன் ௮ வடக (Lp eat க்குற் று மி லா யிர் 

aF, A ae 1 oot B01) Son இழுக்கோயில் கொண்டருளிச் Gey so 

வேண்டுங், கம்பு பிரள் பம்வர் அலகைத் ஜையும்ழிக்குங் கால 

மேனுக், தற்ப.ரமின் ஜிரிகூடம் போலெனக்கு மதியாமை ach Bar 

வேண்டும், (௧௭) 

முர்துவரீ மிவைழன்றுர் கரு உனெனப் பர | Bw (ips cent 

மூர்த்து, யம சவசல் கொடுக்சருளி பொருவடிவாய்ப் பலவடிவா ய 10



த இருக்குற்டுலத் தலபுராணம். 

2௦ரா நிம்பச், சொக்தமறை யொருகான்கு மொருவடி.வாய்ப் Waray. 

வா.ப்.2 தோன்றிற் றன்றே, யெந்தைபிரா னடியரைக்தா னிருர்ச௪ 

பர. யிருக்துவவ மியற்கைத் தம்மா, (௧௮) 

ஆகையாற் சதுர்வேதர் தருவாக மூலமதன் மூல மாகப் 

பாகையா னவையிரண்டுங் கவராகச் சுருதியெலாம் பணைக ளாகச் 

சாகை.பா னவைபசிய சாகையா வுபமிடதச் தவிசாச் சூல்கொண் 

டோகையார் தருமமு தற் பெறும்பலவுவ் கு௮ம்பல2வ ய.தவுமாதோ. 

அப்பலவின் வடி.வுசதுர் வேதவடி. வாதலினா லதன்பா லாக 

முவப்பல2த வருமிருக்கு மியல்பினா லொருகுட$ ரிதன்பால் வார்க் 

க, செப்பரிய தேவருக்கு கூவருக்கு மபிடேகஞ் செய்த தாகுக் 

கொப்பலரு நீழலிடை யுருச்செயுமர் இரங்களொன்றுகோடியாமால், 

ஓதரிய தஇரிகூடச் சாரலுறை குறும்பலவி ஓக பூக்க 

மாதவனா மும்புகழ்வார் வைகுக்க பதத்திலென்றும் வைக வாழ்வார் 

Ca sur சாயணஞ்செய் வேஇயர்க ளரன்கயிலை வெற்பிற் சேர்வார் 

யாது2?மோர் மகம்புரிவா ரிக்கிரன்போற் ச௪தமகப்பே றெய்து வாரே.() 

“ஓருமசவள் ளடைபாகு தானமிடி லிருமதிவா முலூற் சேர்வார் 

வருமதி?தா ௮க்கொடுப்பார் மகிமையுரைப் பரிதுமறை வருக்கை நீழ 

அருபடிரெல் விளையுகில மீவார்க ளெழுபடிக்கு மிறைவ ராவார் (பார், 
கருதுபிதர்ப் பலியிடுவார் தலைமுறைகண் மூவேழுங் கதியிற் சோப்: 

நெல்லிடுவார் பொன்னிவொ மு. இடுவார் மறைத்தருவி னிழலி 
லாவின், புல்லிடுவார் ௪.மக்கமரர் விருந்இிவொர் திருக்கோயில் பொரு 
5.௪ வோர்செங், கல்லிடுவா ர௬லகாள்வார் கருங்கலிடு வார்கடவுட் 

கபிலை சேர்வார், சோல்லிிவா ரஞ்செழுத்தைச் ௮இக்இடுவா ரிமைய 
வரக் துதஇப்ப வாழ்வார். (௨௩) 

௮க்தமா இயுங்கடக்தார் குறும்பலா மகிமையிவை யனை த்து மேனாள் 
விந்தால் வரைகடர்ச முனிக்கருளிச் செய்கபடி. விளம்பிச் சூதன் 
முர்தமா னத,.கான ஈஇத்தானர் தோயார்க்கு முத்தி தோயு 
மக்தமா ௬,தகான மகிமைமுனி வோர்கேட்ப வழங்கா நின்முன். () 

13-வது குறும்பலாச் சருக்கம் முற்றிற்று, 
ஆகத் இருலிருச்சம்--௪௭௮, 

கணவர்



பன்னிரண்டாவது :--மநீதமாருதசீ சருக்கம், 

தல்வி யாதனுஞ் சனகரும் புகழ்வது ஈவில்வோர் 

தொல்வி யாதியும் பாவமுச் தொலைப்பது % BS 

கல்வி யாவையு முணர்வையுங் கொடுப்பது கருதிற் 

செல்வம் வீடுபே நளிப்பது செண்பகா ரணியம், 

லந்து நாற்றுவ ரந்தண ரருமகச் சாலை 

சிச்சை யாய்முது தவம்புரி தேவராச் இரமங் 

கொக்து பூங்குழற் பளையுடன் பரனுறை கோயில் 

சர்ச னணாடவி வேலிரூம் சண்பகா ரணியம், 

பிரச மாமலர்ச் செண்பகப் பொதும்பரிற் பிறந்து 

இரவு பூஞ்சினை,ச் தொட்டிலாட் டயர்க்துதே னருவிப் 

ப.ரம வாரியிற் படிந்துகிள் பணிலமாக் கோயிற் 

கு. ரனன் முன்றில்வாய் ச தவம் வகோர் தென்றலங் குழவி. 

அன்ன தென்றலின் மகமையா ஒருக்கவ முறைய 

கன்ன கர்ப்புடார்ச் சுனபு.ரம் செல்லைகாத் றிசையுண் 

மன்னி பின்னுபிர் விடுக்ததோர் பாகர மறையோன் 

இன்ன மீங்கிமேறு் சக௫பெறு மகிமையைக் களப்யாம். 

வேது. 

விண்டலைத் தெங்கின். பாளை மிடறுடை.க் தெழுந்து வாளை 

கொண்டலைக் இழியப் பாயக் குமலியைக் PHO , தாய்! போம் 

கண்டலைக் கழுகை மாவைக் கதலியைக் கடந்து தேமாக் 

தண்டலைச் சென்னி நாடு த.ரக்கநீர்ப் பொன்னி காடு. 

பாரிடை நீ.தி நீர்ப் பல்குடி. பபிர்க ளாக 

கேரியர் சேங்கோல் வேலி கோலிய. நெடுஞ்சோ ணுட்டுப் ஞ் © 
பேரிய லர் கணாளர் பெருங்குலம் தலைமை பூண்டோ 

ர் ண் ந கு ‘ ர் &h 

ஞுமிய மறை நா லாதி யரு.ங்கலை பயின்ற காவான். 

௮ருமகம் புரியுங் காட்டு யத்திரி கோத்து ரக்தான் 
பெருமகத் துவஞ்சேர் கல்வி யத்திரி யெனும்பே சாளன் 
வருமகத் அணையாங் கற்பின் மடக்கொடி வயிறு வா.ப்ப் ப 

வொருமக னாத்தி ரேய லுஇத் தன னுருவின் மிக்கான். 

(ர 

(2 

(இழ 

(ஸூ



௪௬ இருக்குற்றுலத் தலபுராணம். 

சீர்பயில் குடிக்கோர் செல்வச் இருமக னாத லாலே 

பார்பபின் ஐறியான் கான்று பருவரு மருமைச் தாயர் 

தார்பபின் முடிமேற் கைமேற் phon guint Wh ing Care 

மார்பின்மேல் வளர்ந்தான் மாருப் புல்ஓரீஇ வளர்வ தே போல். (௮) 

BIOGOD பயிலுச் தோறுர் கன்குலத் சரும மஞ்சி 

யோலமிட் டஈம்உல் போல வொலிமணித் தண்டை யார்ப்ப 

ஞாலமெற் கடர்சு பாவ ஈடைகம்ப நடைகள் முன்வேள் 

கோலுமைம் படைகாண் பூணக் குலவுமைம் படைரகாண் பூண்டான். 

ஒருபிறப், பினியில் லாத வுயர்பிறப் பினில்வுச் தானை 

யிருபிறப் பாள ரெல்லா மிலங்குமுப். புரிமிசர் முக் நால் 

பெருகுகான் மறையி னா2ல பிராயமோ ரைக்தஇழ், சாத் இப். 

பருவமா றகன்ற வேழிற் பல்கலை பயிலச் செய்தார். (௬௦) 

DHS gr டி.ஏரண்டாம் யாண்டு மோதினா னோதுங் காலைச் 

௬௬இ.நால் பயிலு, தோறுஞ் சொற்பயில் கல்கா போல்லாண் 

ஐருபுனல் படியுக் @ தானந் தாவுகீர்க் கரண்டம் போல்வர 

னருநெறி நியாசர் oe தாறு மவிநபப் பாவை போல்வான். (௧௧), 

அருங்கலை பயிலுங் காலை யறம்பொரு வின்பம் விடா 

மிருங்கலை கான்கின் முன்னை யிரண்டும்பின் னொன்று மோரா 

ஜஞொருங்குசே ரின்பத் தேனு, மொழிபெருக் இணையே யன்றி 

விரும்புமைக் தீணையுக் தே.ரான் விதிவழி மதிபோ மன்றோ, (௧௨) 

பூருவழு முகழமுல் கண்ணும் புயங்களு முக் தான் மார்பு, 

முருவமுங், சண்ட மாத, ௬ுள்ளமுங், சுலையுஞ், சோ.ரப, 

பருவமும் பதினா முகப். படைமதன் வடி.வ மானா, 

னருவமொன் தெய்.தா னாகி லவனிவு, னென்ன லாமால். (am) 

சுன்னுடைக், கொழுஈன் மேனி தரின.இர் சேரக்குக் தோறு, 

மின்னிடை. யி.ரதி யார்க்கு வேறுபா டறிய, வேண்டி, ற், 

சன்னலஞ், சிலையில் லாமற், காமனைப், பொருவு னின்னோ, 
ஒன்னவெஞ், இலை.பி னா 2ல யனங்களும் பொருவான் மன்னோ.(௧௪)



க௨-மநீதமாருதச் சருக்கம். எள 

அளப்பரும் வடிவின் மிக்கா னாசலா லணங்க னாரும் 

விளக்கில்விழ் பங்கம் போல விருப்புட னவனைச் சூழ்வார் 

துளக்கறும் விகாரத்தாலே யவனுமதக் தோகை மார்பா 

ஆளத்தினி௰் காதல் கூ.ர வொட்டில்வீழ் பதங்கம் போல்வான். () 

கிளர்பொருள் கல்வி செல்வங் இளைகளும் படைத்து நீங்கா 

விளமையும் பெற்ருன் வாழ்?வார்க் கவைகளி லொன்றே போதும் 

gon una ஜேந்து.வ் கரம விடரிடை விழ்ப்ப. தானான் 
வளர்குடிப் பிறந்தா ரேனும் வாம்வுண்டோ மதியற் piace. (௧௬) 

பேய்மொழி கேட்கும் யாமம் பிறன்கடை, இரிவா வீன்ற, 

தாய் மொழி கேளான் மற்றுர் தந்தைதன் மொஜழியுங் கேளா 

னேயுமேற் குலக்தே வந்த மிழிகுல விடர்பாற் கூடி 

யாயரூ கரத்தைச் சேர்க்க வானிளங் கன்று போன்றான் (௧௪) 

வேறு, 

மா வட்டி லெழுதாது மறைசொல்வார் தமைநீங்கி 

மாவேட்டி லெழுகாது மலர்கொய்வான் மாதருக்காதி 

இவேட்ட முறைபுரியுஞ் சிலதருப்.ப பேரது தல்போய்க் 

திவேட்ட முறைபுரியுஞ் சிலை3யந்தித் தரிகின்றான். (௧௮) 

பெருக்காயக் திரிகுலத்துப் பிறங்துமே பிறமாதர் 

செருக்காயகத் இரிகுலத்தார் பிமரோிிஞ் சென்றுழல்வஈ 

னிருக்காயச் இரிவாறை யிகழுவா னினம௰யில்போ 

அருக்காயச் இரிமயக்கா ஆயர்காயத், இரிமறக்தான். (௧௯) 

அஞ்சுமசு மஞ்சுமக மாயினா ஓுயரா்குலக்து 

விஞ்சு€ சறுதொழிலு மறுதொழிலாக் சைவிட்டாண் 

பஞ்சணையிம் கலவிஈல்ம் பாராட்டிச் செவிக்சோதும் 

வஞ்சியர்கள் சதுர்மறையே, வழங்குசதுர் மறையானான்.. (ao): 

சுந்தியா னதுமறந்து தரித்தாலும் பொதுச்சேரிள் 

சந்தியா னதுமறந்து தரிக்இடான். கந்திதொறு: 

முர்தியே தொடுமிடக்கண் முறைமறர்து பொதுமாதர் 

முக்தியே தொடுமிடங்கண் முறைமறவா கொழுூனொன்., (aa):



௭௮ திருக்குற்றுலக் தலபுராணம். 
டி ரமமா சன்மணமும் பிரசாபத் தயமணமும் 

வி.ரவு:9ர மச்சரியம் விட்டமையால் விட்டொழிர் சான் 

௪.ரகமக மிழர்ததகனாறத் ஜெ.ப்வமணச் சடங்கொழிர்சா 

னருமறையி னெறிகவறி யாரிடமும் விடுத்கனனால். 

பாசு.ரத்தி லெழுதரிய பாவைய/ரை வழிச்செலவின் 

மாசு.ரத்இில் வி்ிக் துயிலிற் பைசாச மணம்புரிர்தான் 

பூசு.ரர்க்கு முறையல்லாப் போபேறு போய்த் கழுவி 

யாசர்த்இற் கோவைசிய சணம்காளை மணஞ்செய்தான்., 

மாபுசனி லேழைமையோன் மடமகளை வலிகாக 

விரவு தனிற் கொண்டே யிராக்கதமா மணம்புணர்ர்தா 

ன.ரவனைய வல்குலார் மூ வகையா ரல்லாமற் 

கரவுகனி௰்சிலமாதர் கந்தருவம் போற்புணாவான். 

கோமளஞ் 2௪, ரிவ்வகையாந் குலவுமனை மடவாரை 

மாமனையிழ் சாரிகைபோன் மாமு சிறைப்படுத்இக் 

arn dell மூட்சிகின்ற சகலகவிழமிக கணிகையரைப் 

பூமலர்மே லன்னமமனப் Outer ora கிறைவித்தான், 

வேறு, 

பூவிய லன்னம் போல்வார் புலவி2ய நிலம தாகத 

தாவி.ப பொருள்கள் வாளர் துறுமுளை வித்த தாகக் 

காவிய ங் கண்ணார் மோகக் கலப்பை கருவி யாக 

மேனிய ரக போக விரகவவே ளாண்மை செய்தான். 

அந்தியும் பகு மாய வரும்பொழு இரண்டு மூன்று 

சந்இியு மறந்.து நான்கா மொழுக்கமுக் தவறி வேச 

மந்திர விளக்க மெல்லாம் வரவச மாதர் மோக 

முக்கிய சூறைக் காற்றா லவிர்தண வொவ்வொன் ராக, 

அடிமுறஜை கடந்து செல்ல வறிவுசகண் ணிலனாய் மோகர் 

செடி வழி சுழன்று காமத் இரள்புலி சொட.ர வோடி.க் 

கொடியிடைக் கணிகை மாகர் கொல்கைவெற் பிடறி ab pt gi 

oy se வாகி தாவிச் கலகியம் su sgl oi ipt enor. 

(e-2-} 

(2x) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௭௪) 

(௩௮):



,௧௨-மந்தமாருதச் சருக்கம், ௭௯ 

கொம்பெலா மன்னோன் காமக் கொடுந்தவிர் களிர்த்துச் சாத 

பம்பிய வசம்பு தோறும் பழிமொழிக் காடு பல்கி 

யம்பலஞ் சந்தி தோற் மம்பலா யரும்பி யெங்கும் 

லம்பலர் பெருகப் பூத்து வ௫ிர்களாய்ப் பரர்ச வன்றே, (௨௯) 

ஆனவை செவியிற் கேளா வவன்குலக் தறிஞ னாவான் 

ஞான_நா லவனுக் கோதி ஈன்னெறி யுணர்த்தச் சென்ஞான் 

மூன்முனம் பயிற்றுங் கல்வி சன்னையு மயர்த்கத தோசரான் 

மேனெறி செறிவி லாளை வேறிடத் திருத்திச் சொல்வான், (௩௦) 

வேறு. 

எனும்புகடை யானைகலை யெண்பத்து நான்கிலக்க யோனி பேதம் 

பிறர் துழலு முயிர்க்கெலா மனிதராய்ப் பிறப்பரிது பிறக்தா ரேனும் 

பறம்பரசோ னகர்ரஞூன ரீனர்கா னவர் நளையர் பழைய ராஇ 

யறைக்த€ம்க் குல£ங்கி மேற்குலக்தி லவதரிப்ப சரித மைக்தா,() 

காழ்குலத்தோர். கோடிசென்மக் தவம்புரிய வேண்டுமுயர் 

௪துர்த் ௪ ராகக், கேழுழவர் cary தவஞ் செய3வண்டும் வணிகர்கெ 

ன்மங் கடைக்க வேண்டிற், சூழ்வணிகர் கோடிசென்மக் தவம்புரியி 

ன ரசெெெனக் தோன்று நிழ்பர், வாழ.ரசர் கோடி சென்மம் தவஞ்செ 

யினுங் கிடையாது மறையோர் சென்மம், (௩௨) 

அ௮ர்தணராய்ப் பிறக்இடி.னுங் குருவி டூமைமுடி மகன்று 
மேனி, சந்தவடி. வுடன்பிறப்ப தரிதுபிறக் இனும்பாலைத் கான மாதி 

கர் சுவனம் புனளமொருவி கீர்காட்டில் வ.ரலரிது கண்டாய் பார்மேன் 

முந்துறவித் தனைக்குயர்சர் பெற்றனையெத் தனை கவமோ முயன்றுய் 

முன்னர். (mm) 

ஓ.9ர மச்சரிப மோழிச்கவா னப் 7ர.தக முயர்சன் னியாச 

நீதிகிலை பெறுகாரு சத்தியமா மாச்சிமம நெறிகணான்கிம் [யாலே 
கோதிலா மூவர்கெறிப் படாபயிர்க்குக் கொளு கொம்பா கொள்ளு 

மேதினியில் யாவருக்கும் வியன்காரு கத்திபமே விசேட மாமால்.() 

முனமாசக வைசுறைப்போ தெழுர்துசவு சாதிமுதன் முடித்து 

வாசப், புனலாடிர் செப தவங்கண் முயன்றுகட வுட்பூசை முயன்று



0 திருக்குற்றுல்த் தல்புராண்ம். 

முப்பா; லனலோம்பி வயைவகைவேள் வியுமியற்றிக் கஇளைஞருட ன்டு 

தம்மார் தம்மை், இனமோம்பி இுகாக்துகலை பயின்றிருக்த லில்ல 

றத்தோர் செய்கை பாமால், (௩௫) 

பூமரமா யூர்வன்வாய் மிருகமாய்ப் புட்குலமாய் மனித் gree 

பாமச.ராய்ப் பண்டிதரா யொமுக்கத்சர் ஓயர்ர்தேணிப் பழுப்பேர் 

லேித், தேமறைமோ ஸஞாயினைமேற் சுவர்க்கபதமக் துனதுபதஞ் 
செலுத்தற் பாலாய், காமமெனு மக்தர்த்தே தாவியினிக் Sipe ype 
கடனே வையா. (௩௭) 

நிசியான நிறை£ருச் குடைகுளமிக் கானகுல் நெறிக்கோர் தீன 

மதியான மதிவிழுங்குங் கோளரவு பவத்தூறு வளர்க்குங் கானங் 

கொதியான நரகிழுக்குங் கொடும்பாச முபிருருக்கில் குடிச்ஞூஸ் கூளி 

FAUT வழியடைக்குங் கற்பெருக்க படாம்ன்றோ கடிய சாமம், 

சுகுடஞ்2சர் பரிமக_நா றியற்றிவா ன.ரஈகன்னம் ஈுவையபோற் 

பெற்ருன், சகுடம்போ லவன்மனஇம் சசிகாமம் Gy 6 lori gd 

PO? மாக, மகுடம்போய் வானகம்போய் வையகம்போ யரஈபோ 

ம் மலைப் பாம் பாக, நஈகுடன்போய் விழ்ந்தககை யறியாயோ இரி 

யாயோ களினத தாரோய். (௩௮) 
வேறு, 

மனைவளர் குலஞ்சேர் கற்பின் மங்கையர் வருக்கு நீபோய்ப் 

புனையிழைப் பரதனை மார்க்குப் புதுகலம் பெருக நல்கல் 

சனக பருவப் பைங்கூழ் செர்கெலின் பொதிகள் வாடச் 

கனைகு7 லெமிலி வீண்போய்க் கானலிற் பொழிவ தென்றான். ௩௯) 

கொழுர் அவிட் ட.றி௮ தோன்றக் கொளுத்திய கூ.ர்வன் வாய்மை 

Kips gio urges CaS ot 5 த்இனைக் கவிழ்த்து விழ்தத 

QLIO Fw GF சகைய வாக வுகுத்துமே இரைப்ப தானா 

வனேழுஞ்சடர் விளக்கிட் டாது மிருளன் மே குருடர்க கம்மா, (௪௦) 

மணிரகை யாரே தெய்வம் வாக்குப ே.சல் Oat mens gs 

அணைகுரு பீடம் பாசுச் துணைவரு டுவசே பூசை 

யணைவது முச்தி யாசா னின்னமு மறியாய் போது 
சு.னிகையர் முகத்திற் கூறுல் சாமனு சமல்க ளென்றுன், (es)



௧௨ மந்தமாருதச் சருக்கம், க் 

ம்ருண்மொ.தி பெர்ஞூனாக் கூறும் வஞ்சச மறையோன் றன்னை 

யருண்மொழிக் குச்வன் எறி யகன்றன னா5 லாலே 

இருலவொடு இகழும் வசழ்வுஞ் சிதைக்தனன் F 1) gi நர்ளிற் 

கூருமொழி யிகழ்ச்த மூடர் ரூவலயத் தெவ்வா அய்வார், (௪௨) 

தனமெலாள் கணிசை மாக்ர் தனவிலைக் காற்றா வாகு (Ie 

மனையுள பொருள் போய்ப் பார்ப்பான் மற்று பொருளுர் தோத் 

கன்தைபோய் மேலிவா யூரில் கடப்படும் கடப்படாதே 

யினையவோர் வறுமை பூண்டா னினிய 2தா கொடிய காமம். (௪௩) 

கர்ன்சு வேட்ட, மாடிக் கழிங்கொலை க௱வு செய்து 

கானமு LOLA) i) LOM BG Bs UH BAL Ay OMT காமஞ் 

ரனமந் DELIMIT DM RNG துவசமக் சையாபாற் கள்ளு 

ம்னமங் கையர்பா லூணும் போகமு மிசைவ தாணான்௩ (௪௪) 

நாரியர் மபச்கில் விழ்க்து நாற்குல் நடைவிட் டீனர் 

சேரியிம் புகுந்சான் செய்கை தெரிக்தன ரந்த ணாசர் 

சூரினிற் புருசா வண்ண மொழிக்கனர் பழித்து நிக்கி 

வாரியின் மூழ்கிள் சாக்கி புரிக்துவா லாமை ie Bre (௪௫) 

இழ்குலம் Grips ster Cag கிலா 2வற சாரம் வேருய் 

வாழ்வு 2பாய்க் குலினர்சீன மை வகையின் மாய்க்தார் 

ரூழ் கரு எம்ப FTL gr TAPED மிசையில் யாழாம், 

விழ்படில் மேவடா் கண்ணி வி யு வம் பலி Suir டன் மழு. (௪௬) 

அங்கண் தூக்கு பால்போ லருங்குலப் பேருமை விட்டுக் 

கங்கணம் களைகை விட்டுச் தூரமிமா டிகை விட்டுக் 

கங்கணம் மையார் மமாகங் கைவிடா ன ரிஞர் விட்ட 

கொம்கணஞ் சலரான் வை௫ிம் Gaps கு௮கப் புக்கான், (sor) 

வேலு, 

நீர்காடு நிங்கியுமே நீங்கு Par up. nub 

போர்ராி காமவெள்ள கீந்தவொரு புணையின்றிச் 

சீர்காடு மாதர்தனம் குட தேடி.ம் இரிவாற்கு 

வாரசாடுக் தடைதிர்க்து மலைநாடு வாய்த்கதுவே, (௪௮ 
3*



௮௩. தருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

மலைகாட்டில் வருந்தூர். ச்ச மறையோனை மடக்கொடிமார் 

முலையானை மதமூட்டி முரிபுருவச் இலைகுனித்துக் 

கலையாளி தேர்நிளை த்துக் கட்டெமிலி னாம்பகைத்த 

சிலைமாசன் பொரவிடுத்த சேனையெனப் புடைவளைந்தார். (௬௯) 

காவிகெடுல் கண்வலையான் மடுப்பவருங் காரிகைமா 

சாவிமருண் டருமறை3யா னழகுவலைப் புகுக்துவலை 

தூவியனம் போற்ரொடர்ந்தார் தூர்க்தமா மறையோனும் 

பூவையாதம் பிடச்ளுூழல் புகுந்தமதக் களிரனான். (Go) 

இம்பஇதன் குலம்வாழ்ஏம் பறிகொடுத்து மவர் மோகம் 

போம்பரிசி லுவர்துவிடான் பொய்களவாம் பொருள்சவர்க்து 

காம்புறழுச் தோளியராங் கணிகையர்பாற் கருச் சழிவான் 

வேம்பரிச லுடல்கரிந்தும் விளக்குவிடாப் பதங்கம் போல், (௫௧) 

லமா.ர் செங்கையொடுஞ் சலமாதர் கொக்கையொடும் 

பலமாகதர் புலவியொடும் பலமாதர் கலவியொடு 

கல2மறி யுவட்டெடுப்ப நானாபோ கம்பொசித்துத் 

தொலை.பாத கனிபழுத்துச் சொரி சோலைக் குருகானான். (௫௨) 

வேறு, 

மான மின்றிய வல்லியர் மாழமுலை 

யானை வாய்க்கரும் பாடகியும் கண்வலை 

மீன மாகிய மல்குல் வியாழத்தின் 

மீன வாப்ப் பெருர் கேரையு மாயினான். (௫௩) 

தைய லாரிடைச் தாகம் விளைக்ததும் 

பொய்யெ லாநிறை போகம் விளைந்தது 

மையன் மோகம் விகக்கது மற்றவன் 

மெய்யெ லாம்வினை யாக விளைந்ததே. (9௪) 

காணி லார்நய னப்பெருக் தம்பியே 

தண மாருட லெங்குர் துளைக்சதோ 

காண லாமதன் பூங்கணைக் காயமோ 
ண லாப்பிணி பூண்டுபுண் ணுயினான். (௫௫)



௧௨.-மநீதமாருதச் சருக்கம். 

விண் குலாவுயர் விண்ணவ ராயினும் 

பெண்கள் காமம் பிடி.கீதவ ர்வ? 

புண்க ளாகிப் புஈர் கான் மெய்யெலாங் 

கண்க GUT GOT Bl காமத்தி னாவன் மர. 

மருவி ருக்கு மலர்க்குழல் சோ.ரவோ 

யுருகி நித்த மூடன்புணர் மாதரார் 

பெருவ ருக்கமுற் ரூன்பிணி காண்டலு 

மருகி CRAB வருவருப் பாயினார். 

வேறு, 

மூன்பெலாங் களிகூர மோகரல முுபவிக்து 

வன்பிணியா ஓுழல்கால மறுகிணிடை.த் £5 Sil ort] Gay 

பசொென்பெலாங் க௫ிசதுருகு மிற்பிற்கா ரல்லாம 

லன்பிலாப் பொதுமாக ராபக்துக் காவாரோ. 

தலைசாடு புறக்தள்ளச் சா.ரன்மலை நாடே.இ' 

மலைநாடு புறக்கள்ளப் பாண்டிவள காடணரந்தான் 

suse குலரெறிபோய்க் கைப்பொருள் 2பாய் கோப்பூண்டும் 

புலைகாடு காமமெனுச் தேம்ிலைபிம் புனல்போல்வான். 

ஊட யப் பசிபிடுங்க வுறுப்பெலா கநோய்பிங்க 

வாடைதுணி போர்த்தவுட லிப்பிரிங்கத வருந்துவான் 

பேடைமபி லார்விரகப் பிணிக் கடைந்து பு௰ங்கடை2பஈ.ப் 

வாடையேம் றயர்வானேல் யாரைவிர வான்மதனன். 

ச.ரதநெறி மணவேட்கைத் கன்மனையார் மனங்கொதப்ப 

விரகொடும்போய்ப் பிறர்மனையின் மிஇத்தசால் விரலு௫' 

Lor Bue முற்இதொட்ட மணிக்கரங்க ஞடடுகிப். 

ப.சமனையார் தமைத்தமுவும் ப) வமெலாம் புண்ணானான். 

தலைமைகாற் குலமறுகு சார்கிலான் கஜொழுக்கால் 

விலைமாதர் மறுகணையான் மேனிபுரு வழிற்கமையால். 
வலையா2௪ ரியிலூலு. மளளர்சே ரியின்மதுவம் 

யுலையர்சே ரியிலருக்திப் புறக்கஉடயி ஓ.றங்குவான். 

PR 
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<P திருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

அம்மையிலே பலிக்குமென்பர் செய்தவினை யாங்கொருசாரி 

செம்மையிலா மழையோன்செய் தீவினையெல் லாமிவனுக், 

கிம்மைபிலே பலித்ததனா லிவைய 06 gi விலகா தார் 

வெம்மையுஅு கொடும்பிணிக்கு ஈரகனுக்கும் விருந்தாவார். (௬௭௩), 

வருகாளின் முகம்பார்த்தோர் மறுகாட்சண் பாரா.ரா 

யொருகாஸி ஆறைபதுமம் apart ஆறையாமறு, 

பெருநகாடு பலகழித்துப். பிறகாடு சேர்வதற்கு த், 

கருகாடு மிருள்வனத்து வினைதள்ள தீ சனி2பானான். (arg) 

கக்க லெழும்புபடிக் கருர்துவதொன், றில்லாமம் 

மூகத்தா னாவுலர்ந்து தண்ணீருங் கிடையாமற், 

சோகத்தா ஆயர்ந்துகொடும் பாலையிடைச் சுழல்கன்னான் 

பாகத்தாற் பகுத்துண்ணார் படும்பாடு மிதுவன் 2௫. (௬ ௫) 

கூண்டுவரு நெறிதவறிக் கொடுஞ் ஈரம்புக் கயர்காலைப் 

பூண்டகுல நெறிதவறிப் புலைபுகுக்க Los OC ws oor 

திண்டலுறும் வாலாமை ரமவா செழுங்கதி2.ரான் 

காண்டலுற மாபாவங் கழியமீவா கடற்குளித் தாண். (சு) 

உமிக்கொண்ட. புள்ளொளிப்ப வுயர்வனமுங் கண்முகிழ்ப்ப 

விமிக்கொண்ட ச.ரமடைக்தா யினியங்கே, போவதனப். 

பழிக்கொண்ட மஹஜையோன்செய், பாவிமெலாக, கூடியொரு 

வ.மிச்கொண்டு வகாக்தது?பால் வந்துவுளைந் தனுகங்குல், (௬௮). 

வேறு, 

அன்.றுமோ ருணவில் லாம லதற்குமுன் னிரண்டு நாளா 

வொன்றுமம ப.லியு மின்றி வெம்பதி யடற்ற வோய்நளு, 

கன்றினன் சைவ மல்லாக, கடும்ப.ர சமயம் போலச் 

சென்று சேர் கநெறியொன் றில்லாக் கானிடை,த் இகைத்து நின்றான். 

வேறு, 

வாட்டானை வி்ரி.பார க்கு வருந்துவான் வனக் இலுயிற் 

வாட்டானை, புலி.பார்க்க வரும் இனான் மாதர்முலைக், 

கோட்டானைத், அணை மேவிக் குமுறுகுரல் கேட்டுவப்பான் 
 கோட்டானைத் துணை மமயிக் குளஅகுரல் கேட்டயர்ந்தான். (௬௯9)



கஉ.ஃமதீ்தமாரறுதசி சருக்கம். ௮௫ 

௬னக்கள் ஸிகள்பாலு மிடுஞ்சோ௮ மிதழ்க்கனிவாய்ப் 

பானக்கள் ஞூடனேர்தப் பரிவாயுண் டுறங்குவான் 

சகானக்கள் ளிகள்பாலும் பொதஇசோறுங் சடிமலாவா 

யூனக்கள் CHILLS oor ts 5 வுண்ணான்மற் ௮ ற BIBT CO. (sro} 

விங்வெளரர் ததுஇமிரம் விருக்சரா சரனேய்ப்ப 

வோங்குமுடுக் கண்ணாக விர்தரனொக் ததுவான 

மாங்ககரன் போயொளிப்ப வர்கரரா தன்கரத்தில் 

லாங்குமொரு வச்சிரம்போல் வானிலெடழுர் ததுபரிதி. (எக) 

வடிந்இடத், திமிர வெள்ளம் வளர்ச் இடப் பறிதி கரனிழ். 

L196 BO Lom, & B). Ogura, பட.ருறு வினையோ கோயோ 

முடிர்ககா எதுவோ வென்று முடிவிலாப் பிறப்போ வெல்லாம் 

விடிந்தது விடிந்த தென்ன விடிக்தது கன்குற் காலம், (௪௨) 

விடிந்கதென் றெழுந்து, போவன் மெய்ககைக் தயர்ர்து சோர்வ 

னடர்ந்தகல் லிட,றி விழ்வ, னடியிடச் சவியி லாத, 

முடங்குவன் மரக்க டோ முட்டு னெட்டி Cue 

GLb SHH GEHRY GO GEG சலக்கு CHET. (orn) 

Ca a. 

கடிக்கொண்ட பூங்கோகைக் கணிகையர்க்கே ST BREE 

குடிப்பண்பின் மட, வாளைம் கொடுஞ்சிழைசெய் பாதகத்தான் 

மிடிக்கொண்சி வெறர்தனியாய் வெயிற்கானம் பசல்விழ்ச் து 

பொடிக்கொண்ட தழல்விழும் புழுப் 2 பாலம் நுடிம்சன்றுன். (எச்ூ 

உண்ணாது LIF TL வடலெலாம் பிணியுலைப்பப். 

புண்ணா மெய்ய. பர்காம் போல்மவொரறு கணையின் ஙி 

யெண்ணாகு, பலவெண்ணி பிளை SB HA வாய்குளஜிக் 

கண்ணாரு மொளியிருண்டு காதிமீலா சையுமடங்கி, “(௭௫% 

தருணகிலை தூமாமிச் சாக்காஞ்சொப். பனஞ்சமு த்க். 

கருவிகர. ணங்களெலாம் கைகட.்து மெய்யயர்க் து 

துரியவவ;த், தைபில்விழ்ச்து தரியா தி தங்கடக்ேே 

புரியதொரு எாக்குமத்தா பாரிசொடுங்கு மச்ரேரம்; (st se}



௮௬ திருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 
அறநெறிமுற் றஐவப்பப?னோ வத்இரிகோக் இரமறையேோ 

ரு.றுகதிமெய்ச் தவப்பயனோ வுபிர்விமிம்வே தியனுடலிதற் 

குூறுமுனிரகன் புடையபிரான் றிரிகூடக் குலவரளைவாய்ள் 

செறிமலர்ச்செண் பகச்சோலைக் தென்றம்கால் பாய்க்சதுவே. (௪௪) 

மால்பாய்ச்ச மஹையவன்மேற் நிரி-ூட வரளைவசர்தக் 

கால்பாய்ச்ச தென்கேனோே கவுணியன்வாய்ல கவுரிருலைப் 

பால்பாய்ந்த தென்கேனோ பவக்கடலிம் குகப்பெருமான் 

வேல்பாய்ர்த சென்கேனோ யாதெனயான் விளம்புகேன். 

ft 

Qisams ps grr யியமபட ரெ இர்முடுகி 

வந்துநெடு வலைவிசி வகாசதுபெரும் LITE & gM 

WHE SPOS 69 QTR ui wns walt BBO work 

ஓர்துதிர மெழப்புடைக்துக் தென்புலத்துக் கொூிசெல் வார். 

செல்லுகின் ௦. வேலைதனிம் சிவ ரொன் கணகராதர் 

நில் வமெனத் தூதர்சமை நிராகரி தீது மறையோனை 

வல்லுஇரக் கறைதுடைத்து வன்பாச மறும் துயஞ், 
a 

சொல்லுவன பலசொல்லிச் சூட்டுவன பலசூட்டி. 

அ £மகவிர் கவரி.பிட வர்தரபல் லியங்கறங்க 

வரி.பிசைக்கின் னரர்பாட வானவர்பூ மஜைபொழியம் 

யுரிசடைப்பண் ணவர்புகழப் புட்பகத்தின் மீமிதற்றிக் 

கரியுரிவை தரித்த. சொன் கயிலை தனிரம் கொடுபோனூர். 

Carn, 

(or) 

(rs) 

(yo); 

(ys) 

செம்மான மிசையிழிக்து சென்றுமறை. யோன்குபிலைச் இ௧௱ 

மேவிப், பெம்மானை யடியின்மிசை முடிபணிர்தா னர்தவெள்ளப் 

பெருக்கி லாடிக், கைம்மானுஞ் சுடர்மழுவுல் கழைமிடறும் புரிசடை... 

யூங் சண்கண் மூன்று, மெய்ம்மானுர் இருவடிவுங் ச௪ண்டிருகண் களி 

ப்பவுடல் விதர்ப்ப நின்னான். (௨), 

சென்றுகொழு மந்தனானை யருணோக்கிற். கயிலைவளர் Rau 

சானுூர், ஈன்றுநி யூயிர்விடுங்கா எமதுசெண்ப. காடவிசேர் நறும்பூக்



௧௨ -மந்தமாருத்ச் சருக்கம். ௮௪ 

தென்ற, லொன்றியுன தாகமிசைத் தைவரலாற் பாவமெலா மொழி 
தீதோங் கண்டா, யென்றுமழி யாமலினி யெமதுகணச் தவர்பத.த்தி 

லிருப்பா யென்றார், (௩) 
வேறு, 

அன்று நாதன் றிருவருள் செய்தகான் 

மன்றன் மாலயன் வாழ்வு முவராப்புறச் 

சென்று செல்வச் வகணாத் தாருட 

னென்று நீங்கலாப் பேரின்ப மெய்தினான்; (௮௪) 

and unset லெய்திய தூதுவர் 

சாமி யந்தகன் முளிணை போற்றியே . 

காமி யர்தணன் சண்ணுதல் பாலுற்முன் 

பூமி யக்கரம் போற்றிடப் போயென்றார். (௮) 

வெய்த வாறுடை. வீணனை க் கென்புல 

மெய்த வாறுகொண் டேசகுலு மேசடை 

செய்க வாறுஞ் சிவபெரு மான்றொண்டர் 

வைத வாறும் வளர்செவி சாழற்றிஞர். (௫௬) 

செறிவு சேர்மனக் சென்பலக் கோமகன் 

குறிகொள் சத்திர குத்தரைக்-கூவியே 

வெ.றிகொள் விப்பிரன் மேற்கணக் காள 

'பொறிகள் யாவும் புகலுமி னேன்றனன். (௮) 

சாத்தி ரம்பல தான்கற்று மத்திரி 

கோத்தி ரத்தி லஓ.இத்துங் குலகெறி 
நேத்து ரத்தொமழி னீக்கி வைசியர்க்ருஞ் 

சூத்தி ரர்க்குன் கடைஞரிற ஜோன். றினான். (௮) 

கற்பு மங்கையர் கட்டழிக் தான்பொரு 

ள.ற்பு மாந்த சடைக்கலம் வெஃகினான் 

பொற்பு மாதர் புறங்கடை Hex gerr 

னற்பு மாந்தர்க்கு ஈண்ணிய தீமையான், (௮௯) 

சாலை சத்திர கன்ம மலைத்துளா 

னாலை யத்தின் களவுகை யாட்சியான்



இருக்குற்றாலத் தலபுரர்ணம்; 

மாலை காலையஞ் சந்தி மறந்துளான் 

வேலை சோறு மதுதகர் வேட்கையான். 

குருவுக் தெய்வமு கிர்தைசெய் கோளினான் 

கருது கோன்புடைக் கன்னியர் காமுகன் 

ரம யோகர் தவங்க ளழித்துளர்ன் 

பொருவின் unr aus Leora wit போகத்தான், 

அக்க ணர்க்கேர சருங்களை வகைச் 

செந்த மற்குச் தெறும்புனல் சர்தைசெய் 

மந்தி ரக்இன் மறவி பிறசெலா 

நிர்சை செய்யு கிரக்கர குக்கயொன், 

பிறந்த நாட்பிதுர் நாள்வரு டாஇயி ற 

இறந்த நாட்வெ ராக்இரி யாதியா 

வலைந்த் நாள்விர் தாஇழுச் சக்இயு 

மறஞ்செய் வர்ள்விமி யாளை மறற்இரர்ன், 

அலைவி லாத குடி.க ளலைத்துளான் 

மலர்செய் காவின் மரங்கள் குறைதீதுளான் 

புலைசெய் பான்மையும் பொய்கள் வாஇயுங் 

கொலைசெய் பான்மைபுங் கூறத் தகாதவால், 

இரும்பு போது மிதயத்தன் கள்வெறிக் 

Kb.) போல்பவன் கோபச் சுடர்னா 

னொருங்கு பாவச் தஅுடன்பிறக் தானற 

மிருந்த வூரி லிருக்கறி யானென்முர், 

கரண் வீரர் கனர்க்கிவை கூறலு 

௩.ரக வீரனை ஈல்வகி சேர்த்திடும் 

வரவி யாதென மாமனத் தெண்ணினான் 

றிரம தாகடிச் செய்யஞ்செங் கோலினான். 

அரவ மாலை யவிர்சடை யாரிடைப் 

பரம சாடியம் யாது பயர்ததோ 

பிரமன் மாலறி யாச பிரானுடன் 

விரைவில் விண்ணப்பஞ் செய்இட வேண்டுமால், 

(௯0) 

(ma) 

(௯௩) 

(௯௪) 

(௬௫) 

(om) 

(௬௭)



ல ௩ a க் 

b3_ +1 ரு தஇடா்ருத்ச சருக்காற, 

= ச . உட க 
செப்பு ir Wonen Rau Di LOIT SBT OP) 6019 

திப்பு மீமல்லை.க் தகல்வனு 511 WO wD) 
க « . ச் டு ௫ 

வெப்பு மல்கு கம்ப ம ட. நினா aol 

கப்ப மேல்வைக க ூலமு.ங் மைககெர்ண்டான் 

பரசு தண்ட CA tb Lob BY LSB DIT 
mn oe 3 : வரங் rpm மியஷ்தபட விசனம பூ 

ஏ oa ர 

சு சம்ப மூசலவ் கணை யம வாட 
(௮ ~ ட . 

தல வரா மாமிய NGh FVD. Gays 

ற my IO Tye a) - re அரஸ் ஹூம் டப்பு தரல மிருத்யு 

லி அதை oor 1604 (பன் Go) Basi! 

(6 5 (இ) உ, ட _ 
ல் தய curl Sow LB oO) Bi tp BH PB 

Scored OLD ost oor Glan cit {aoe சம் ணார. 

விளங்கும் வைஷ்வச் ௬.த.புர். மேவினார் 
௫ oO ௪ ௫ ௬. ் 

gar ns) Cari joo. LPs Soot ip Gen 

யளர்ு போற்றடுனர் கானவ ராஇயேோர் 

வள்ர்நது இங்டிரர் மல்லர் GML Gd). 

பெருவி யாஇ முூயல்வலி பீணிசத் 
ப ௮. ் sgt இ குரும Gar bw Hit. wae ona Saat 

ம நவு சேற்றும வாகபிம் சங்களும் 

பொருவு மே பானை ளாய்ப்புடை. Hips BS arte 

om, a க ச் ச் ௪ 

வடு வார்னுணிப் பாரமிரு LAT GY GO LT Ss 
* 

கட்டு வாரடிப் பார்கர காஇபர் 

டெ்டு வார்பணி கேட்பவ ராய்ரக்மன் 
௫ ௩ ச உ அடி 4 

ot. வாராரு றல wb sbi மப விண் முற) பில 

“59 . ச - 
ஆ0/ மேனன் கடலிடை. யம்றலார் 

௪ க ° க் 

தூய சாமரளைன் செண்டிரை துன்னு மப் 

பாயு மோகையில் crave) cord BO ap 
5 . “ டக ௩ டி ட . 

w Loud வூர் இ அன் வவ வறு போயினன், 

12 

(௬௮) 

(௬௮பி 

(௧௦௦) 

(௯௦௧) 

(2௦௨) 

(som) 

( POF >



௯௦ இருக்குற்றுலத் தலபுராணம், 

சொந்த வைவைச் சுதா நீங்குபு 

வரது SETS FOC வைக ர ணித்துறை 

யந்து கானையை நோக்கின னொஷ்கயல் 

பக்தி சேர் கரு பல்சினை கோக்கல் போல், (௪௦௫) 

ர நகு சேர்பரி வாரச் சொகையெலா 

நிங்கு கென்ன நிறுச்திவெங் காலனை 

யாங்கு கூவி யமைச்௪சமனோ டே.கியே 

வீங்கு சோதச் கயிலையை மேவினான். (௧௦௬) 

நீல மால்வசை நின்றிழி கொண்டல்போதற் 

கோல மேதி யி.ரிர்துசெல் கோற்கிறை 

கால னோடு கயிலையஞ் சாரல்வாய்ச் 

சூல மேர்தித் தொழுதெழ இப் போயினான். (௧௦௪) 

வேறு, 

சென்று வெள்ளியச் திருமலைத் தென்றிசை காத்திடும் வட 

மேருக், குன்று போலுயர் கோபுர வாய் தலித் கு௮கிவிண் ணவ 

ரெல்லா, நின்று போற்றுபொழ் படி.மிசைத் சென்புல நிருபன்வெம் 

மனக்கோட்ட, மன்றி நின்றுதன் வரவினை யருங்கடை காவலர்க் 

கறிவித்தான். (௧௦௮) 

கடைக ளேதின சொருவர்பா லொருவ.ராய்க் கழறமற் றவர் 

பூதப், படைகள் காவலர்க் குணர்த்திட வன்னவர் பணவர வணி 

கோலச், சடைகு லாமுடிச் சுடர்மழு நர்இரந் தலைவனுக் கமைந் 

தோத, வுடைய காயகன் சன்னிதா னத்தவ னுணர்க்,சலும் கொணர் 

சென்றான். | (௧௦௯) 

நந்தி ராயக னருண்முறை சிவகண காதர்கள் புகுந்துய்ப்பப் 

பந்தி யாம்பல திருக்கடை. கடந்துமேற் படர்ந்துதென் றிசைவேர் 

தன், புந்தி யார்ப்புறக் கண்டனன் சிவபிரான் பொன்னணி இருக் 

சோயின், முக்தி யாரணர் கா.ரணர் பெற்வொணா மூறைமைபெற் 

னனென்றான். Cam (௧௧௦) 
வறு, 

இன்னரர்கின் னரமிழற்றத் தந் இரர்தர் இரிமீட்டிக் சேதம் பா 
டப், பன்னகர்கங் கரர்கருடர் சித்தர்கிச்து யாதரர்தம் பணிசெய்



க௨.மத்தமாருதச் சருக்கம், ஆக 

த்தப், பொன்னகரிக் இரன்பரவ வானவர்பொன் மாரிபுட்ப மாரி 

தூவம், பின்னகப௫் இகளசைய வரமபையர்கண் மணிக3வரி பி,பப 

மாதோ, (௧௫௮) 

ரூ ப . . . ப் . க 
புவமீலாகர் வலம்புரியப் பாதாள லோகர்மணிப் பொற்பூ ணேசதக் 

* . உட சு . . . . 

தவலோகர் சனலோகர் ச த திய?லா கரும்பணிக்லு தவப் 2பறெய் திப 
rm . . ° . பவலோகங் கடந ற மாமிலாகத் தவர்பரம ப.கமே யான 

Ra Caras தனைவேண்டி. யடிப.ரவச் இவகணங்கள் 2௪வை செட் யா, 

அணிமாதி சித்இகள்குற் ஜேேவல்செய வீசான னடைப்பை காங்க 
+ ச . ர் ல . . . மணிவாரி யோமீரமுக இழையளப்பப் பகல்2வச்கர் Lon G Pestn 

. - oO. . க ewe க 

பணிமாற மதிபடி.மக் BOY BLDG மமைதெளிப்பப் பவன்ன றா ப்பது 

தணியாத தழற்கடவுள் பசலியா லக௫ரறறற் த:நமம் வாழ்த்த. () 

அ௮றுசமை ப மைம்பூச சான்மலைமுக் காலமிரண் டறங்கள் 

யாவு, மெறுழ்வலிகள் வேண்டியொரு கோடிவ.ர மந்திரங்க ளெண் 

ணில் கோடி, மறுவறகின் நிருகோடி புகழ்ச்தே 7௧ வரிபிரமர் மகுட 

கோடி, செறிகமலக் தாள்வடப்் பதினொருமம் கோடியராந் தேவர் 

போற்ற. (ககக்ஷ் 

கங்கைசர சோதிரிற்து ய மணை கோ தாவரிசன் மதைகா வேரி 

மங்கலமா ஈஇபலசா மரைபிரட்ட விபையவரளை வயிறு வாய்த்த 

நங்சையொரு பாலிருப்பப் பொருப்பெிகத வேல்குமர னலவேண் 

மேவ, வெங்கயனை யம/சாய்ன்க விசையம் கரிமெ பால் விலா 

யாட். டெய்த. (2௮௫ 

மாணிக்க ம.ரகதக்கோ மேககமாச் துப்பவளம் வபிர நீல 

நீணித்ச மணிபருட சாகம்வயி டரியக்சக ணிரைத்த தூணி ( மீத 

ஞணிப்பொன் மேருவென வுயர்மணிமண் டபத்தரியா சனத்நின் 

வேணிச்செவ் வான்படச மதிதவழு மொருபவள வெம்டடமான. ஓ 

ஒருமருங்கு மிருரூமத் து லுடை.யு மூன் கண்ணு முய? சர 

(COO) GOT Bl கருணைபொழி இருமுகமு மைந்துபணு டவிமுடிமேட் 

கம்கை யாறும், பரிதி2.பழு வெபிலெறிக்கு மவுலியம்வெண் ணில 

வெறிக்கும் பணில,ச் தோடும், பொருமு.ச௪ குண்டலமு மண்டலமும் 

விண்டலமும் பொலிந்து ஸாவே.. (கழ்



இரட்ட பட பேடு ட ஆட இருக்ருற்றுலகம் தலபுராண।௰ 

கரகலமு மான்மமுவ மபயவர கழமுஞ்சுருதி கனிந்த வாயு 

மரவணியு மு. ரககண கங்கணமுங் காண்டொறுமல் பு. சமமே; கொண் 

டாண்; ிருவடியுங் (HOLS LD OY மிடம்வலங்காண் டொதறுமபயமுக 

இடமும் பூத்தான், பிரமன்மால் சு.ரமாலை துயல்வர இண் புய நாக் 

இப் /பொமை பூண்டான். (௧௧௮) 
ச உ டி . 

முய வா னவர்கணமாம் பர வையிடை. முழுமணியா ௪னமொெண் 

8 0p. 5} 5 CEP BULL 6D Bartle %, Gary. B சோருருக்கொண் 

@ இத்தா லென்ன, வ இயுமுயர் பரஞ்சடரளைக் காண்டொ௮ங்கண் 

வழுக்கயென்பின் வழிந்கொண் டேகிக, த இப.ரவி யெரரிம்கடலி , 
ai Ompal மெழிலியெனது கொழுது வீழ்ந்தான். (௧௬௯) 

ஆதியாய், ௪ரணம.ந பூதியாய் சரரைமகி லாண்ட மீன்ஸ்ரள் 

பாஇயாய், உரணமமஜை வேதுயா சாணாமருட் பரமா னாதசக் 

சோதியாய், ச ரணாமென வீ ழ்ந்தாளை, யெ முகவெணச் ௬௫ இ நாகன் 

மேதியான் (மூக2மாக்கி வகா ரணம்யாது விளம்பா யென்றான். () 

என்றுமு சல் வன் றிருவாய். மலர்க் கருளப். பெற்டேோனென் றிரு, 

தை கூப்பிச், சென்றுதுணை யடிவணங்கி வணற்குதொறு முடல்வி! 

திர்ப்பச் இலிர்ப்ப சோம, நின்று.செழுந் துகிலொதுக்கி வாய்பு, 

அ. ஈடிநடுங்கி நிமல மார்தஇ, யொன்றுளதகென் னேழுவிண் ணப்ப, 

மென வுளைக்கருளா அணர்த்து Boor (np aor, (௧௨௧), 

பாரின்மேன், மறைக்குலமாம் பயிர்க்குமுது,களையாகப். படர்க்தா 

னந்த, வூரின்மே லுதிக்குமுனம் பாதகத்தி னுடனுதஇதக்கா னொழுக், 

கந் இரற்கார, னிரின் 2ம் குசரித் கரியான் மாதர்முலை த் தடங்குளிப், 

பாணீச மாதம், காரின்மே hue Perrin weit Lorch FCC BE. 

கள்ளுண் பானால். (௧௨௨) 

தானமறி யான்கூன்ந. சந் தியி மானலது சாம வேத 

BIEL wit BaD கனலுமறி யான்மனு நாற் சல்வி. சேர் வி, 

மானமறி யான்செபமு மர் இரசிக் இயுமறியாண் மவுன யோக. 
ஞானமறி யானிவ(னோ நருங்கள மி யாப்பதத்து ஈண்ணு வாளே... டு 

கோடிபொரு முலையார்கள் சாமத்தாற், புலைபுரிஈ் க, கொடியோன். 

முன்னை; வாமிபெருர் அயர்கீம்ில் கயிலை சனிம் வகண் கார் வரித்,



க௨.வமந்கமாருதர் ரரும்கம், Go Fi. 

தா ஈன்னொ, ராவவெறு தருக்கூத்கா யலுதானே யல௫்காச மாகு Low 

னால், வீடுபெறு சுவர்க்கமென் ற ஈஉரகமெனறு மெங்களுடன் விக் 

ee) ur om oar. (௧௨௪) 

கைப்பொழுகு பாவமெலா மினிப்பொழுக நடச்தானைக் காட்டும் 

போது, கப்பொழுகம் கணகாகர் தள்ளின செணிற்பாவக தரம மே 

௮, பொய்ப்பொழுது கழிப்பாரை யலைத்துகான் மெலிவ இனிப், போ. 

அ மெந்தா, யெப்பொழுதுங் கயிலை.பினுன் னடியவர்க்கே பணிவி. 

டை செய் இருப்பே ஸஜனென்றான். (௧௨௫); 

தக்கவே இயன்றவமுஞ் சேய்ஞ லார் மஹையவன்பா தகமும் பூ 

சை,புக்கசமறைப் பாலகன்வா ணாளழிவு apn prem Curley cor oo 

மிகலதிருச் செயல்களினும் விதையை நிலைநிறுத்தும் விளையாட் 

டாலே, முக்கணு யகர். தருமன் முகசோக்கிக், கருணையுடன் மொழிவ, 

னார். (௧௬௨.௬) 

முர கக்கால் இிவதலக்துக் இரி௩ட. மான்மியங்கண் மொழியு, 

நாளில், சந்தக்கா நெடு£2வலிச் சண்பகக்கா மகிமைசொன்2னோக் தனி, 

ஜீகுக காலே, மற்தக்கான் மசமைலொல்ல. வைக்இருக்ேகோ மிணியத, 

னை வழங்கு வோம்யா, மற்தககான் மகிமையை யறிர்கக்கா லிவன் 

மகமை ய.றிவா யென்றும். (௧௨௭) 

களையாடுற் திரிகூடச் கடவுண்மால் வளைத்தோன்றிச, இரித்தே. 

ன் கங்கை, யவையாடிப் பொங்குகடம் பாலாடி. வடவருகி. யமிழ்த 

மாடித், தையாடி மடலவிழ்க்குஞ் சண்பகா டவிகவற்றஈது சங்கக். 

கோயில், விளையாடி. யெம்மருகில் விளையாடும் சென்றவங்கால் விளை: 

யாட் டே யோ. (க௨௮) 

மலையாறு: கடலலைந்று ம்ண்டுபுடார்ச சுனபுாத்து மாய்வோர் இமை 

மலையாம னுமிருந்து மறைப்பொருளை வலக்காதில் வழங்கும் போது 

மலையாட்டி, கவுரிகுழல் வாய்மொழிசெங் கையிலணை தது மடிமே லே: 

மலையாம லிளைப்பாற்றி விசுவது இரிகூட, வசந்தன் காடே. [ ந்த. 

KiB SOP oui Gar Bln. வடவருவி இருக்குற் மூல 

மார். த்துமலங் சவிலஇ௫ கவர வாஞ் ிவலிங்க மருளா ஊத். கூற] த்



௯௪ இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

இிகளி லஇகமிவை சாலோக முதன்மூன்று முறையே BHR, KIS 

அரைக்க லிவைகமூன்௮ு மத்மலத்தி லுலவுதென்றல் கொடுக்கு 

மாதோ, (௧௩.௦) 

மஞ்சுசோய் முதுகுடிமிக இரிகூட மலைச்சாரல் வசந்த வதை 

அஞ்சுபோ தையின் மேனி தைவரலால் வானெழுந்த சூறைக் காற்றி 

ம், பஞ்சுபோன் மறையவன்செய் பாதசம்போய்ச் சிவதரு.டம பலி 

தீ ச தாலே, தஞ்சமா முயர்கபிலை வரை 2மவி யெமதுப தஞ் சார்க் தா 

னன்ேேற. (௧௩௫) 

ஆதலா லெமதுபுடார்ச் சுனபுரத்இ லெழுதிரைத்தே னாறு பா 

யுங், காசுலா மைந்நிணேகாற் றிசைமூன்றி யோசனையுங் கலந்து 

வாழ்வோர், சாதலாம் பொழுஇருபா இயிரிடத்து மொழருகாளுர் த 

ரூம வேர், போதலா வது,தவிர்தி தூதர்யா வருக்குமிலு புகல் 

வா யென்முர். (௧௩௨) 

இன்னபடி. கயிலைமலை யெம்ரொ னருளியவா நியமன் கேளா 

முன்னமிகை wu Suis செய்கமையை நிவைந்திரக்கி முுந்த னா 

லும், பன்னரிய மறையாலும் தெரிவரய பரமரா சிபத்தின் பான் 

மை, மனனு பெருந் திரிகூடச் தென்றலங்கான் மகிமையென மகிழ் 

FR Sith Gi. (௧௩௩) 

பின்னலணி பிஹைமவுலிச் சடையினா ரடிபரவிப் பெம்மா னெ 

ம்மான், சொன்னப..ி விடைதலைமேற் கொண்டனன்கொண் டன 

னெனவே தொழுது போழ்றித, தன்னகர்க்கு நம்பெருமான் விடை 

கொடுப்பப் பகடேறித தருமன் போரு, ஈன்னகர்மந் தாநிலத்து 

மகிமையே யனைவருக்கு ஈவில்வ தானான். (௧௩௪) 

தருமமே தங்குபுடார்ச் சுனபு. ரத்து மூன்றியோ சனையின் மே 

ஆம், வருமமே மறந்திடுமின் தாதர்கா எவணுறைவோர் வருவோர் 

யாருள், கருமமே தியற்.றுகினுந் தருமமே குறிக்கொண்மெனக் கண 

க்கர் யார்க்கும், பருமமே இயையுகைக்கு கடுதெறிச்செங் சோம்கட 

வுள் பகர்ர் தான் மன்னோ, (௧௩௫) 

பாராது மமையவன்செய் பாதகந்தீரச் தருள்புறிந்ச பரிச தென்று 

வா.ரா* வழிகாட்டு மந்தமா ர௬தமகூமை வழங்கச் சூதன்



௧௩.-தக்கன் வேள்விச் சருக்கம். ௯௫ 

Oris செவச்துரோ கந்தீர்த்த மகிமையை செய்வா யென்னு 

மாராமை முனிவரர்க்கு ச தக்கன்மகம் புரிதன்மு.ச லஜஹைவ தானான். 

12-மந்தமாருதச் சருக்கம் முற்றிற்று. 
௮௪,ச் இருவிருச்சம் - ௬௧௪, 

  

பதின்முன்்றுவச:- தக்கன் வேள்விச் சருக்கம். 

அலர்க்கமல ஈறும்பொருட்டி லயன் மலைகா ளூலகமெலா மவிக்க 

வேண்டி, முலைத்தலக்தி லறக்திறைவன் மார்பினிடைப் பிருகுள த 

இன் முதுமரீசி, புலத்தியனச் இரிகிருது வங்கிரா சனபஇமேற் புல 

கன் றோன் ற, வலப்பதத்திற் றக்கன்மு க லாய, தஈப் பிரமரையுமரபி' 

னீன்ரான், , (க) 

அன்னவ.ராம் பதின்மர்களிற் பின்னவனார் தக்கனெழுர் தயன் 

பா லேூப், பின்னமிலா தஅயிர்க்குயிராய் நிற்பவனுஞ் சிற்குணனும் 

பெருந்ேே வர்க்கு, முரன்னவனு மிறுஇயிலா முதல்வனும்யா ரெனக் 

கேட்ப முளரி மேலோ, ஸனுன்னரியா னுணர்ச்தரியா ஸிருவர்களுக் 

தேடநின்ற வொருவ னென்றான். (௨) 

படைப்பதுவுங் சாப்பறுவு முன்னர்நீர் புரிந்திருப்பப் பரிவாற் 

பின்னர்த், துடைப்பவனை முதல்வனெனச் சொன்னவா றென்னை 

யெனச் சுதன்வினாவ, வுடைப்பிரம மாமவனே யுலகொடுக்கு கா 
ளெமைய மொடுக்கா நிற்பன், விடைப்பரன்பின் னருஸியன்றோ 

யாங்கள் படைப் பதுங்காப்பு மென்றான் வேதன், (௩) 

நா.ரணனை யுனைப்பூச வகையையுயிர்த் தொகையையெலா கான் 

கு வேகம், பூரணமாம் பிரமமெனப் புகல்வசெவ னென்னுதக்கன் 

பூகல வேதா, “வா.ரணஈம் பரமனுளை யுண்மைமொழி யவரற்கேமற் 

றவர்கட் கெல்லாங், கா.ரணமா மூகமனுளை வேக் தனையு மீசனெனல் 

கடுக்கு மென்ஞுன், (#) 

ஆங்கவஜனோர் செயலுடையன் வடிவுடைய னாதலினா லவனுக் 

கென்றும், பாங்குபெறுந் தோற்றம் ஜெய்தாதோ வெலுஞ்சேய்க் 

குப் பதுமத் தண்ணல், யாங்குமுளன் யாங்குமில னருவுமில ஓருவு 

மில னெம்மா னம்மா, வோங்குலகின் பொருட்டாகச் செயல்புரியக் 

கருணே இரு வுருவாக் கொள்வன். (௫)



ஆசு இருக்குற்றுலத் தலபுராணம், Cc 

௪ பபிர்கள் புரி வினைக்கிடா யரறுவகுக்க வேண்டிலென அருவ நர் 

வன், செயிரறவே வினைப்பயன்க ஞூட்டுதற்கு மாலாவன் சிதைப்பா 

ன் வேண்டி, னயில்பெறுமுத் தலைச்சூலக் உரணாவன் யாவுமறைக் 
ர 

தருளும் பான்மை, பயின்மசகே எனுமாவன் ௪மாசிவமா யருள்புரி வ் 

ன் ப.ரம எதாது இ. (௬) 

விள்ளாமை யருூவாக ய௱ள ஈல காகியரு 2ீமவா நிம்பன் a re 14 2 

றள்ளாமை புருவசக்தும் யாங்களிரு UOTE G தான்வே வ[னே 

னெள்ளாருக் தயிலமுமபூ மணமுமணிச சோதியும்போ லெங்குக தா 

பபுள்ளாகிப் புறமாகி யகம்புறமு நீங்காசு வொருவ னாவன். (ar) 

மாதவனே பிரமமென்னம் யான் செம மென்றுமஇ LOO) Gy Bit 

வண்ண, மீதெலா மெம் 3பால்வார் வெண்டலைமா லைகள்புனைந்தான் 

விமல சழர்த்தி, பிதெலா முணர்நீதுணரா மாலாகி மாலுடன்யா னிக 

gaara, orgie Mt AaB ues Sap ஈகாங்களடி மூடிதே௨ நடுகின் 

Sen, (7) 

மூவா நினைக்தரியை யென்னையரன் றனக்கணையா மொழிவார் 

யாரும், பாவராய்க் சாக்தமை8.ப கெடுப்பதன்றி யெபக்குமவர் 

பகைவ ராவார், சேவினா னன்பென நினைப்பவர்கி க யாங்களமுள் 

செய்யா நிற்பே, மேவரா கிலும்யாரை யிறைவரென விறைஞ்சன் 

முக்க ணிறைக்கே சாரும், (௯) 

கவ்வைர்ப் பலகேமடி. ஈஇகளுக்குஞ் சாகரமே கதியாம் போல 

வெவ்வகையா கியசமய நகெறிக்செலா மிறைவன்முக்க ணெம்மா 

னன்றே, யவ்வகையா யிரமறஹைக ஞரூரைத்தும்யா னுணர்த் இயுநீ யறி 

யா யையா, நவ்வியணி கரத்தாளைப் ப.ரவியருள் பெறுகவென்ரு 

னளின தக் கானே. (௦) 

வேறு, 

சதியின் மேம்பெரு விதிமொஜி சறுவிதி கருகா 

முதிய சாயக னரனெனி௰் பணிந்துமான் மு. தலோர்க் 

௧இக னாகெனும் வினையமுள் ரமைத்தருர் தவஞ்செய் 

புதிய சானம்யா கென்னது மலரில்வாம் புத்தேள். (as)



க௩உ௰க்கன் வேள்விச் சருக்கம், ஆளி 

அந்த மான தங் (HAT TAH மேருவி னணித்தா 

ஈஈ௪ மானத கடம்புனன் மூழ்கெம் பரனை 

முர்ச மானத வரு௫சளை ஸ்ழதற்றவ முயன்று 

சொர்ச மானதற் பசனடி சேசெனச் Oem Bap sits (#2:) 

வேறு, 

பூர்தவிசி லயனுரைத்த் போதுமா னத்தடதசதுப் போரது த 

கக, னார்தவமோ ராயிரம்யாண் டியற்றுதலு » மூயா்விடைமே லாதி 

தோன்றிக், கூர்ர்சபெருக் தவமுவரமேத மீங்குனக்கு வேண்டும்வ.ர 

ங் கூறு யென்னப், பார்தளணி செஞ்சடையார். பவளவாய் மலர்ம் 

தருளப் பணிந்து போற்றி, (௧௩) 

மேகபத முதலாய விஈம்புலசூ மால்ப தமும் விரிஞ்ச னாடு, நர 

கரல கழும்புவியு மெண்டிசையு மென சாணை நடப்ப நாளும், பாக 

FT HOT LP BOT oI" Fst 413 BONS ari யாவருமென் பணிகள் கேட்ப, 

மாகனசம் ஐழும்வாழ்௮ மக்களுஞ்செல் வழுமதியா வரமும் வேண் 

டும். (௧௪) 

சுந்தரியுன் னவிடத்துறையர் சோகையுமென் மகளாகத் தோன்" 
* a ச ௪ ௬ ® 

D&Sut, ஈந்தணன்போல் வகதருளி மணம்புரிய வேண்டுமிவை 

யமுளா யென்னப், Lb Bayo வணங்குகலும் புகச் / வர மனை னு 

மருள் புரிந்து மே ஜஞ், சகட ea Oot iG நிற்கிலிவை நிற்கு 

மென்னான் மேவ தேவன். (௧௫) 

வ ரமனை தீ. றும் விடை பபா சருவியெழுக் குருளியபின் ம.தம்-ூர் 

கக்கன், பிரமனை தன் விடதிஇல்வர் வுன்னுகலு மவனுணர்ந்து 

பெருஞ்சோ் க்கப், பரமனைக்கண் டிவ்வாரோ பெற்றனன்யான் ப 

ணித்தகொன்றும் பயின்றா னல்லன், ஐரமனைக்கு ளமுதூட்டி வள 

ர்த்தாலுங் காளமன்மித் தருமா நாகம், (௧௭) 

. இற்றறிவற் கினிறுரைக்கு ஈன்மொழமிகன் மென்முளைகோம் இ 

தைவா மென்று, முற்றறிர்த கான்முகன்போய் மைந்தனனை யகதி 

இசைர்த முகமன் கூற, மற்றவளனைக் கம்மியன் போல் வளஈகரு முறை 

பதியும் வகுப்பா யென்றான், பெற்றவரைப் பெரியவரளைச் தெரி 
.யுமோ சிறியவர்க்குப் பெருக்கம் வந்தால். (கட) 2 

13



௬௮௮ இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

காலமிசை யயன்வகுக்சு சச்கமா புரியிடததுச் தக்கன் மேமி 

மாலயனு முறைபுரிய வாசவனும் பணிகேட்ப வானோர் போழ்ற 

Sood ய.ரமகளிர் கவரியிட நிசைமணிப்பூண் மகுடஞ் சூடி, மேல 

ரியா சனத் திருந்கான் வேர்தர்வேக் தாய்விதிக்கு விதியாய் மா 

தோ, (௧௮) 
வேறு, 

௮. ரசுசெய் காலந் தன்னி லயன்மலர்ப் பதத்துச் தோன்றும் 

விளைசெறி குழலாள் வேத வல்லியை விரும்பி வேட்டுத் 

. தரைதனிற் புதல்வ ரீ.ரா யிரவரை யிருகாற் றக்தா 

னுரைசெய்கா ரதனா லன்னோ சொழிவிலா முத்தி சேர்ந்தார்.) 

பாலரை முத்தி சேர்த்ச பான்மையான் மூனியைகத் தக்க , 

னோலகீர்ப் புவனர் தோறு முமன்றிடச் சபித்துப் பின்னர் 

நீலவார் கூர்க லைம்பா னேரிமைக் கணத்தை யின்று 

சரல்புமீசர் சுபுத்தி யாதி பதின்மாவர் தருமற் கக சான். (௨௦) 

அரிவையர் பஇன்மர் தம்மிற் பிருதியங் கிராவுக் காக 

மரிசிசம் பூதி வேட்ப வுற்சையை வசிட்டன் மேவக் 

இருதுவே கமையை வேட்பக் இயாதியைப் பிருகு மேவப் (Oe OS 
பொருகனல் சுவாவை ஈண்ணப் பிரீ தியைப் புலகன் வேட்ப.() 

புத்தியை எனத மாதைப் புலத்தியன் மணப்ப வாய்மைத் 

தத்தையா மனளு யைக்குக் தலைவனத் SHAG யாக 

வித்தகக் யாதி மைந்தன் விதாதாவே சுவதைக் காக 

வத்இரி மகவாஞ் சோம னசுபஇ முதலோர்க் காக. (௨௨) 

தார்முடிச் சுவை யின்ற விருவரிம் ஐரணி தன்னை 

மேருவே மணப்ப வாட்கண் மேனையை யிமவான் வேட்ப 

வார்மூலை,த் தரணி யீன்ற மேலையை வருணன் வேட்டா 

ஞாரமு தனையா ரீன்ற மக்களு மசேகர் மாதோ, (௨௩) 

வேறு, bp Ms Sys ச் heyy i. 

இங்வெரிற் காசபனை யின்றனன்ம ரீசிபுலத் இயன்2ர் மைந்தர் 

பொக்ரோக் கசர்கவிகள் கன்னார்கிம் புருடர்மு கற்,புலக னீன்றோ



௧௩.-தக்கன் வேள்விச் சருக்கம். ௬௯ 

ரங்க.ரா சனபஇகள் கந்திருவர் வசுக்கடமை யளிச்கசா ராங்கே 

வெல்கவியைக் இறாவையவு ணரைப்பயந்தான் பிருகுவென விளம்பு 

மேலோன், (௨௪) 

அ௮ன்னவரிற் காசிபன்பின் றக்கனருள் ப.இன்காவ ரணங்கார் 

தம்மை, முன்னர் வேட் டன்னவரி லஇ௫யா இத்கர்தமை முூஜையி. 

னீன்ராள், பின்னரி.ர ணிபணிரகி யாக்கனையுக் இதிபயச்தாள் பி.ரக. 
(> லாதன், பொன்னவன்சே யவன்மகன்வி ரோசனன்மா வலியவன். 

சேய் புதல்வன் வாணன். (௨௫) 

காலீீக யரைப்பயற்காள் காலையா யுவுமகரர் கணத்தை யின், 

முண், மேலையோர் சாலவரொரி கலுமனையு மருணனையும் வின்தகை 

யின்று, ளாலவிழி யரம்பைய தற் பன்னிருவர் தமைப்பயசதா ளி 

ட்டை வரக், கோலரா குவைப்பயர்தாள் சிங்கியைகக அருகாகக் 

குலத்தை யின்முள். (௨௭) 

சம்பரமன முகலாய பன்னிருவர் சானவரைக் தனுவு மீன் 

முள், கொம்பினிலல் கிணைகபிலை யிரூவருமே கற்திருவக் குலத்தை 

யினருர், வெமபரிதி யிர்இிரியம் பாரிக் இனில்விடுப்ப விரண்டு 

கோடி, யும்பாமருத் துவர்பிறந்தார் பிற சனச .ராச.ரங்க ளஞாலப்பில் 

கோடி. (௨௭) 

எண்கிகாயா வாண்மகப்பெல் றென்பெற்ரா ளாயிரத்தி னிரட்டி 

யோரும், விண்கிளையா விமிபெற்றார் மீட்டிமக ளிரைப்பயரீ 5 வியப்: 

பா “லோங், யொண்கிளையாய் மலைகடலும் பாதலமும் பூதலபற, 

மூயர்வா னாடும், பெண்ணொயாஜ் இறு.விஇிக்குப் பெருக்கிளையா ஸ.து 

தவத்திற் பெரிதொன் றுண்டோ, (உ 

வேறு. 
அத்துணை வாழ்வு மீச னருளென வுணரான் நன்பாற். 

சித்தென வகர்தை யேறிச் இறுவிதி பெருமால் பூண்டா 

னெத்துணை கற்றா பேலு மிருவகைச் செருக்கால் யார்க்கும் 
௩. fe (a . . உ . ௫ ee * 

மத்தநோ யறுமோ முக்கண் மருந்தையுட் கொளவார்க் கன்றி. (உக்ஷ் 

மகக்குழாதக் தருபா னேழ்பெண் மக்களை மணஞ்செய் சோமண் 

முசத்தெழி லாரல் பாலு முலையெழி 2 ரரணி பாலு



௧௦௦ இருக்குற்றுலத் தலபுராணம், 

முகப்பினா லேனை யோரை யொருவின னதனைக் கேளாத் 

ககைப்பெரு மதியைத் தேய விதிமசன் சாபஞ் செய்தான். (௩௦) 

புதியவா னமூ£த. மீர்து புலவரை வளர்ப்பான் மேனி 

இதிதொறுக் சேய்வ தானான் றுவிஇ சாபம் இரா 

ஊதிபொதி பவள வேணி நா தனா ராடியா ரன்றி 

வி௫ிகனை மஇயி னாலே வெல்லவும் வல்லா ௬ண்ேடோ. (௩௧). 

பான்மதி தெய்க்று மமேனி பழுதுபட் மென் வா; மனார் 

கோனவை Goes கூறக் கொழுங்கனல் கரியா வேட்ட 

சேனனார்க், கோரஞ் செய்த சிறுமையாற் பெருநோய் பூண்டாய். 

மேனெறித் தக்கன் சாபம் விலக்குக். கெளிதோ ஈம்மால், (௩௨), 

மூதிரைமே தகவி. மாவின் முதுகய. முகத்தெம் மான்மான் 

னதிகவி அரைத்து கீசு னாயினை யர்த௪ சாபஞ், 

சதுமுக னவனை வேண்டச் சதுர்த்தியி னமைத்து. நீததா 

னிதுவுமங் கவனுற் கீர்தி யென்னலு மயன்பாற் சென்றான். (௩௩) 

வியன்மஇ யூலகி னான்கும் விண்ணிடை. நான்கும் விய 

வயிரவாட் படையான். மூன்னர் வளர்கலை ron ae Cpu 

வயன்முனர்க் சலைமண் ழேக வவன்வழி விடுப்ப வேகி 

புயர்பிரான், கபிலை. வெற்பி லொருகலை. யொமிம்போய், விழ்ர் காஷ். 

மஹைகளின் முதல்வா வோலம் வானவ ரவி காத்,த 

கறையெழு மிடற்ர௬ு யோலங் கண்ணுகுந். பெருமா னோல 

மிறஹைவனே: யோல மோல. மென்னலவு மிரங்கி காதன் [| டான். 

பிஹையையோர் க௱ததால் வாங்இப், பிறம்சடை, முட்மேற், கொண் 

அருகுறை, மதிமேற் சாப மயனின்று பணிவி னாவ 

முருகுறை பிலிற்றுவ் கொன்றை, மோலியான் முடி தத இங்கட் 

கொருகுறை,யிலதாய்த் சன்பா லுற்றதால் வளர்வு மர்நோய். 

வருமுறை ய.தனாற், றேய்வு, மதிதொறு மதிக்கு வைத்தான், (௩௬) 

இன்னவை. யுணர்ந்து. தக்கன் யான்புரி சாப், தீர்ப்பான் 

மின்னல்வே ணியமனோ வென்னம்: பிக,ம்மலும் புலக னோக்க்.



௧௩.-தக்கன் வேள்விச் சருக்கம். கடக: 

சன்னிதி யடைந்கோரற் காத்துன் சாபமும் நிறுகி நின்சரப் 

பொன்னன் வாழ்வுங் காத்தான் புரையகோ வென்னத் தீர்க தான். 

சாதனைத் தவமும் வினறுர் தக்கனார் மிக்க வாழ்வு 

மாத.ரா ரறுபான் மூவ ராகிய மக்கட் பேறு 

மோதுதல் புரிந்தா மப்பா லுயர்புகழ்ச் சதியை யின்று: 

நாசனார்க் சந்த வாறும் வேள்விசெய் ஈயப்புஞ் சொல்வாம், (௩௮) 

இரச, சிகரி மீதி விறைவர்பா லெம்பி ராட்டி 

ய.ரசுவிற் விருக்கு மேல்வை யடிதொழு தல மெல்லாம் 

வ. ரதன் கடத்தும் பான்மை வகுத்செனக் குணர்ச்தா யென்றாண் 

மூ.ரகரிக் கரிய. நாகன் முூஅவல்கூர்ட் சருளி௪ செய்வான். (௩௨௯) 

சகளடிட். களமே யாகச் ௪சலமு. மொடுக்கர் தோற்று 

நிகம் தரப். புரிவோ மென்று நிகழ்த் தலு நிமலை மேனி' 

யகளமா முனக்கே தென்றா ளருளுரு வாவ சென்றான் 

யுகலுகின் னருள்யா னெல்லா மெனதென்ருள் புவன மீன்றாள்.. டு 

அசகிலமா முணார்வை சாக னம்பிகை முரையான் மாற்று 

கிகிலமு மயங்கிப்: பானு நிலாவொளி' திறம்பி யேனைச் 

சகமுளோர் சடமாய் விழ்ர்தார் சதுமுகக் தயன்மா லானாண் 

மூகில்வண்ணன் பி.ரம மானான் மூவுல: இருளா யிற்றால். (wa); 

யாவுமே மருளாய்க் கன்ம மிகந்துமா ச௬.றலா லஞ்சிப் 

பூவையென் மடமை யாவும் பொறுத்தியென் ஐடியில்: வீஜ்ர்தா 

டேவிமெய்த் துளக்க நீங்கத் இருவுள மிரங்கு பண்ண: 

லாவியாய் நிறைந்து நின்றா னூலமு மெழுக்த வன்றே, (௪௨) 

உணர்ச்சிமீண்: டிழைவ னல்க வலகுயிர்ச் தெழுர்்த சம்மா 

som & Got லுசம்பல்: கோடி. கஹிதலாற் கன்ம மாற்றுப் 

புணர்ப்பு௮ு தன்மேற் கு.ற்.ற.ம் போக்கெனச் கவுரி யோம்றத் 

தணப்பினாற்பிறவியெய்திச்தவஞ்செய்;அதவிர்ப்பாயென்றான் (ara) 

வள்ளலைப்: பிரிஈத. தேவி' வலம்புரி! யெனக்கா எிந்தி' 

வெள்ளமேன் மிதந்தும் பூமேல் விசதமு.ற் ௮ழன்றுர் தக்சண்



௧௦௨ தருக்குற்றுலத் கலபுராணம். 

பிள்காயா யூமி காலம் பெருந் தவ முயன்றும் பாவர் 

தள்ளுகம் கசிய தானாம் சகக்துளோர்க் கெலிகதோ வம்மா. (௪௪) 

மணந்தனன் மையோ னாக மழுவலான் மாதை வேட்டுத் 

தணநர்கதனன் மறைந்தா னன்றே தக்கனு சக3மேம் கொண்டா 

னணங்குபின் வருந்தி கோற்ப வார்வழும் ஹெய்இ நாதன் 

கணச்சகொழவிடைமேற்கொண்௰கயிலைமால்வல மேற் 2பார்தான். () 

திந்தைகா யணரா வண்ணர் தன்மகட் கொடுசென் முனென் 

றஹெந்தையார் தமையெண் ணாம லிகழ்வது தொடுத்தான் றககன் 

சர்தையா லம ருன்னிச் சிறுவி௫இக் கி னாம் Sono 

வந்தடி ஈமக்கு மேதம் வருமென வெருவிச் சூழ்கறு. (௪௭) 

ஆதியார் வ.ரத்தாம் பெற்ற வரசினா லவன்பால் யாழும் 

போதரா திருத்தல் கூடா தாதலாற் புனல்சேர் வேணி 

தாதர்பா லிவனை யுய்ப்ப ஈவையறு மென்று தேறி 

மாதுகின் மருகம் காண்பான் வருகென வவனஞ் சென்றான். (௪௪) 

சுவளமால் வளையைக் காத்கோன் கமலத்தோன் குலிசத் தாலே 

அவளமால் வரைக ஸீர்ந்தோன் சூரர்களுர் இரளாய் வெள்ளித் 

தவளமால் வரையை கோக்கிக் தக்கனோே Ops gi முக்கட் 

பவளமால் வரையைக் காண்பான் பரிவினால் விரவிப் போரதார். () 

போக்தனர் வானோர் வெள்ளிப் பொருப்பிறை செம்பொழ் கோயில் 

சார்ந்தனர் வாயில் பூதர் தடுத்தனர் விழியுக் தாளுஞ் 

சேர்தன னகங்கா சத்தால் சிறுவிஇ நின்முன் செல்வி 

காந் தனைப் பணிவா செல்லாங் கடைதடை. யின்றிச் சென்றார். (௪௯) 

எரிமணி யிமைக்குங் கோயி லிமைப்பிலா விமையோர் புக்கு 

வரிவிழி மடச்தை யோர்பான் மருவிவிற் றிருந்கான் றன்னை 

யரியணை யணுகடுத் தாழ்க்து பணிக்தன ர௬ுகாக்ச௪ வாரி 

இரிசனெம் பெருமான் வெள்ளிக் இரிமுனர்த் தாழ்த லேப்ப்ப.(௫௦) 

சொல்லினா லரிக்கு மோலித் அளக்கினால் விஇக்கு epre 
வில்லினால் குலிசத் சாற்கு விழியி னாலமச.ர்க் இன்ப



௧௩.-தக்கன் வேள்விச் சருக்கம். ௧௦௩ 

கல்கினான் சமயக் தோறு ஈண்ணிய கடவு ளாகி 

wae) ora. கெல்லா மளவினுக் களவாய் நிழ்பான், (௫௧) 

காப்பது கடனாக் சொண்ட, கண்ணனை யினிது கோக்க 

மாப்புவ னங்கள் யாவும் வளவி£ேே யென்றா னன்னோன் 

பூப்பவன் றஐனக்கும் யாவும் பு.ரக்குமென் றனக்கு மேத 

நீப்பவ னுளைநீ யாக நிஹறைவலாற் குறைவே தென்ஞனான். (௫௨) 

கரியுரி யாடை. போர்த்த சண்ணுகற் கருணை மூர்த்இ 

யரிபிர மாதி யோரை யவரவ ரதிகா ரத்துப் 

புரிவன புரிஈது வாழ்மின் போதுமி னென்று வாக்கால் 

விரிதரு குறிப்பா னோக்கால் விடைகொடுத் தருளப் போந்தார். () 

படையினார் வணங்கு கநேமிப் படையினா னாகி வானோர் 

விடையினார் ௪.ரணம் போற்றி விடையினான் மீளுங் காறுங் 

கடையினார் முகனார் கோயிற் கடையினி லமரச்தான் றக்கன் 

புடையினார் பரவக் கொங்கைப் புடைப்பினார் கவரி யேந்த, (௫௪) 

இருமலைக் கோயில் வாயில் செறிர்தசா ரகளை நோக்டு 

மருகணளை மகளைக் காண்பான் வருமெனைத் தடுத்தென் னேவ 

லரி தனை யயனை வானி லம.ரரை விழித் இர் நீடேரன் 

பெருகடிக் தொழும்ப ராயும் பேதமே புரிக்தீ சென்றான், (௫௫) 

வணங்குதஇி யாகி சேறி வள்ளல்பா லென்ரார் பூக 

எணங்கினை யவளுக் நே னடியாபோல் வணககே னென்னைக் 

கணங்கணீர் தடுக்க வாற்றாம் காண்மினுங் கடவுள் பூசை 

தணந்திட வுலகம் யாவுர் தடுப்பனென் அருத்துப் போனான். (௫௬) 

அன்றுதொட் டயனை மாலை யமரர்கா வலனை மேருக் 

Hom WO wre. டவன்பொற் கோயில் (DH Bit பணிதி சாகன், 

மன்றுதொட் டரசும் வாழ்வு மாற்றுவ சென மன்ஜனோர் 

ஈன்றுகின பணியே கிம்போ சம்பிநீ முனியே லென்றார். (Ger) 

பூமனுங் கண்ணன் ராலும் பூமனும் புனிதத் தெய்வக் 

காமனும் போய பின்னர்க் காமனு கெறிதீர் தக்கன்



௬0௪௭ இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

'சோமனை மூடி.த்து.க் தோலைச் சோமனென் அுடுத்தா னென்னை 

மாமனென் அணசான் ரூமீன மாமனென் றிருஈ்தா னென்று. (௫௮) 

தர்த்தனைப் ப௱வு வாரைத் இர்த்தனன் PIs HOOD 

'போர்த்தனன் பிரமன் யாகம் புகுந்சனன் படாம பாக 

நீத்தன னந்தி சாப நிறுவிட. வேள்விக் குண்டர் 

தூர்குசன னகர்சை செல்வத் துரவினைச் தூர்ப்ப தோமான். (௫௯) 

,இருகந்இு சாப மஞ்சிச் செய்கலர் யாரும் வேள்வி 

தருமமாக் துணையை நீங்கித் தவித்தன வுலக மெல்லாம் 

வெறாவுபே ரவையை கோக்கி வேள்வியான் புரியவே னென்னா 

னெரிபெருஞ் சாபக் தீமுன் னெதிரும்வைக் தூறு போல்வான், () 

தெருண்டவா னவரைக் கூவிச் செப்புவான் கயிலை யாழ்கு 

மருண்டபுன் காடு நாடு மலர்க்கையி லெடுப்ப தோடு 

சுருண்டபூங் குழலார் வீடு கொறும்பலிக் குழல்வான் கண்ட 

மிருண்டது வபிருத் மம லெழுகடல் விடமுண் டன்றே. (௬௯) 

விதியெனு மெனது தாதை விதிபிலாற் கிரங்கி யென்பாற் 

சஇயெனு மகளை பன்னான் றனககரு ளென்ற வாற்ளுற் 

பதியென வவலுக் சேதேன் பாக்கிய மவளாற் பெற்முன் 

மதிபினு மதியா னென்னை மாதுல னெனவு மோரான். (௬௨) 

தாயிலான் மமரு மில்லான் றந்தையு மில்லான் காடு 

கோயிலா ஹூரு மில்லான் குலமிலான் குடியு மில்லான் 

தியிலா டாங்க மாகத் இக்கெலா முடைதொட் டாடும் 

பேபிலா இருந்தா லுண்டோ பேரிலான் றனக்கோர் சுற்றம். (௬௩) 

கொற்றவ னல்லன் வேணிக் கோலத்தாற் குருவி லாதான்' 

குற்றவ னல்லன் மாதர் கற்பினை யஹிக்ச லாலே 

ஈற்றவ னல்ல னீம நடத். இனா லொழுக்க மில்லான் 

மற்றவன் நனையே சூழ்க்து வணங்குதர் வானோர் நீவிர். (௬௪) 

பொன்மையா சிருவர்க் காக மற்றுள புதல்வி மாரை 

யன்மையா யலைம்தான் மன்னை யலைச்சனன் சாபத் தயான்



க௩.த்க்கன் வேள்விச் சருக்கம், ௧௦௫ 

மென்மைசேர் மகத் யொன்று வேட்டினிர் சதியை வேட்டான் 

வன்மையும் பணியுஈ் தேவா மடமையுக் தீவிர்ப்பே னென்றான்.(௬ இ) 

என்றன னிரக்தார் தும்ம வெழுந்கன னமர மாதர் 

பொன்றுணைக் கவரி யேந்தப் புள்ளிடை. தட்பப் போடச் 

சென்றனன் கங்கை யோர்பாற் ரிசைமுக னாஇ தேவர் 

மன்உனன் மகவி ரோடும் வளுசென் விக. சா னோலை,. (௬௬) 

கனகல வன ்றுக் தெய்வக் கம்மிய ஸிறைஞ்ூிப் புக்குப் 

புனைணி வாயின் ஞாயில் பொன்னெூஞ் இக. மன்றனு 

இனா. wen seni Bor. ஸமழனிவ. ராச இரமக தெழ்றி 

யனமடஞ் சாலை சோலை யறப்புறம் வேசி யாத; (௬௪) 

ஏறுயே சனையோ பாஞ்ஜாற் நிரட்டியின் யாக சாலை 

oN an wir சனைவி சால நுவல ந வேள்விக் one 

கூறுயோ எனையான் மருக குன்று மலையா நிற 

விறுசசர் கடலு மேங்க விண்ணவர் வியப்பச் bed, aren (sr) 

வேறு, 

இர்தமகர் சாலைய தித் தக்கனணா ரோலைவமி யெழுந்து போந்தார் 

கந் திருவார் கின்னரர் கா னவரியக்கர் கிம்ட IG" கருடர் போக 

ச்க்கரசா Aarons வித்துபா கரர்பூத ரரககர் மாகதர் 

முந்து, தா மாகணஜ், சார் பாதாளா வேதாளர் முனிவர் இத்தர், (௬௯) 

பன்னிருவ ராதவர்கள் பஇினொருவ ருருத்இிராமேற் பதின்மர் 

சேவர், மன்னுகவ மணிமவுலி மலுவேர்த ரெண்டிசைபின் Loe. 

Cam wir, woman Ba Corr Srp பொழு சாறு தருக்கமாக்து BIT GOT CH 

வேத, முன்னருல கொருமூன்௮ மிருமருங்கு நிறைக் சன.சான் மூகு 

ர்த்து பொன்னில். (sro) 

பொன்னுலூ லரீம்பையர்கள் பொருப்பிலுறை 87.ரம.களிர் (27 

ல்க நாட்டுக், கன்னியாக எிவக்ககுலப் பூவை பர்விஞ் சையாமகளிர் 

க்குப வேந்தர், பன்னியர்கள் கந்திரூவப் பாவையர்ச ஞூடமமகளிர் 

்ழடூவமாத, ரின்னகை 2ம னைகையரம் சப முருப்படுிதி லோத்சஸ்ஹ் 

மே லிநதி ராணி, ் (சக) . 
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௧௦௭ இருக்குற்முலத் தலபுராணம். 

வேறு. 

வந்து ருழு மினாமகவான் மூ.தலோ ராக வானவர்கு மாத்துடன் 

பால் வாரி மீதி, அந்திபூ ம் தவனிடம்போய்ர் தக்கன் வேண்டி யூயா் 

மகநீ காத்தருளென் ௮ரைப்ப மாமான், முந்தவெழுக் தொருகர 

டத் தரங்க மேறி முளரிமலர்க் இருவினொடும் வக்தான் பூமே, ஒக் 

தணமேோர் புறத்தணைந்தா னதனைக் காணா வறுபத்து காந்சலையோ 

டொருமரன் வந்தாள், (௭௨) 
வேறு. 

புக்கசாட் செல்வம் போலும் புகலுண்டோ 'புகலா முன்னர்ச் 

தக்களுூர் வேள்விச் சாலை தன்னிலெவ் வுலகக் தோருக் 

'கொக்கனர் புவன வேர்தர் தெொரகையிலீ சான னல்லார் 

மக்களிழ் ௪தி2ய யல்லார் மருகரிற் ப. ரம னலலார். (௪௩) 

மவனரிற் பசாச ரன்சீர் வட்டனக் இரித தீ 

சுவனுபர் குமப யோனி துருவாசன் பிருகுத் துங்க 

னிவர்களெம் மானை பன்றி பெய்தில ரிருகதார் மற்றைத் 

தவருயன் முனிவர் யாருஞ் சார்ந்தனர் யாக சாலை. (௪௪) 

பதுமகா பனுக்கு மேனைப் பண்ணவர் கமக்குஞ் செய்யு 

மு.தன்மையாஞ் சிறப்புச் செய்து முறைமுறை வரிசை யாவும் 

புதல்வியர் மருகர்க் காற்றிப் பொருவரு நெடுங்கூ படத்து 

மதகயம் புகுர்தா லென்ன மகப்பெருஞ் சாலை புக்கான். (எ௫) 

ஆகவ னீயங் காரு கபத்தியரஈ் சென்பா லங்க 

மாகன் கொழுந்து வீச வடவரைத் தறிவா ஜோங்கப் 

பாகமாக காம தேனு பரந்தவி சொரியா நிற்ப 

யாகமார் பொருள்கள் யாவு மீந்திடப் பாரி சாதம். (௭௬) 

இரவியங் குன்று குன்றாத் வர்கள் குவிப்ப வானோர் 

பு வலன் பணிப்ப மோனைப் புங்கவர் இசைகள் காப்ப 

விரதமார் வருக்க மெல்லா மிந்துவே கொடுப்ப வேனை 

மருகரோ டதஇதி யாடி மக்கள்கைக் கரும மாற்ற, (eter) 

இருபுறத் தம.ர மாதர் கோடிக மேர்திச் சூழச் 

BOSS லிந்தி சாணி சேயம்பணிக் முறைக மர்ப்பக்



௧௩.-நக்கன் வேள்விச் சருக்கம் BOSE 

கருணையா லுலக மெல்லாங் காப்பவன் வேள்வி காப்பப் 
8 

பொரு வரும் யாகத் தெய்வம் பொலிவுற ஈடிப்ப மா?த௩ (௮ 

தருமே குரவ னாகச் சதுமுகப் பிரம னீன்ற 
: ௫. ந ௬. 

பி.ரமரி லொருவன் மேவிப் பிரமகா னத்தில் வைகக் 

குகிறக கலை:க2 சால் போர்ததுக கைசதலம் வெண்ணெய். பூசிக் 

இருமகப் பொலிவு பூண்டு சிறுவிகி யிருர் தான் மன்னோ. (ara )r 

மடுக்துச்சொல் லுரையா வணி மஸையுளைப் பவளாம் யாவு 

மெடுததுககை நீட்டு வாளா மெழி பருக இருவாஞ் செல்வி 

வித் துக்கைம் மஅப்பா முண்2டா தக்கனாூர் வே விச செல்வம். 

கொடுக்கக்கை ௪டைப்பா ரிலலை கொள்ளக்கை சடைப்பா மினறி, (9 

இன்னவை. நிகழு மேல்வை யீசனெம் பெருமா லான் xr 

பன்னரு மகத்இன் சாலை படரூவான் மடமை கோககி௪ 

செரகெறி விளைப்பா னுன்னி௪ சென்றனா முனிக்கு ஜாத்து ச் 
. foes ௪ + ட . 3 ப 

துன்னுசிர்ச் ஈவனுக். துங்கன் அருவாசன் றசி மாகோ. (க), 

இறுவிது முகத்தை. நோககி௪ செப்புவான் ற்சி யார்க்றா 

முறுஇயே. யறங்கள் செய்க. ஐயா்பல வறத்இன். மேன்மை 

பெறுகதி மகமே மிக்காம் பிறஐ்குசா மகத்தி லுன்போன் 

முவறு, முயழ்டி வல்லார் வழங்குஈ2 வுலகிற் காணேம். (௮௨) 

நிச்சமார் தரவும் வானோர் நிபனு, மேவல் 'கட்பப் 

பச்சைமால் வேள்வி காப்பப் பண்ணவர் விண் சணா போச் ௮. 

விச்சையா மகஞ்செய். இன்றாய் விதிமகன் விதி. செய்யு 

மெச்சமென் பத்ற்கோ. ரெச்ச மீசனில்.லாச தென்றான். (அ 

தேசமர் முனிவன் கூறச் இறுவிதி யொருவர்க் கங்கே. 

யிசர்பன் னொருவ ருள்ளா ரென்றன னிவ3.ரா கேவா 

சோசைவிசஈ துவுமா மூல வுருக்திரர்க கென்றான் யோகி 

யாச np மனத்தன் மீட்டு முருத் இர ரவே மயென்னான். (அக்ஷ் 

உமையொரு பாகர்க் கோது. முருத்திஉ காமஞ், சொல்வார் 

தமதுருப் பெழ்2ரோ ரங்க சம்புவின் கணத்2காம்ம் செல்லாஞ்



௧௦9] 'இரூக்குற்றுலத் தலபுராணம், 

சுமையுறு தாது AG GD பொன்னெனணிற் கூவணா மாமோ 

வமரசோ புலவ சென்றா லாடிஜோர் பாடி மேேரும். (௮௫) 

63 

கடை முதலிலாமுக் கண்ணே கடவு ளென்று 

சடையூடி. க தலைவன் கூறச் சாற்றுவான் முனிந்து சக்கு 

னிடையினிற் சடையின் மாத ரிருவர்வைத் தவமீனே யோகி 

விடையினைப் பரியா வேறி வீதி2பா மவமனோ விசன். (௭௬) 

கஞ்சினை யமுதுண் பானே காணிலா கக்கன் ரமன 
. ச வெட்ட . க ச ட்ட 8 ச 

குஞ்சிதப். பவுரி யாடும். கூத்தனே தீர்த்த. னாவான் 

' வெஞ்சினப். பன் றிக் கோடு மீன்விழி யாமை யோடு 

கஞ்சுகி பிறவும் பூணுவ் கறாக்கனோ கருத்த னாவான். (௮) 

கஹிதலை மாலை யானோ கையிலோ டேர்து வானே 

சு ஹிபுலி SNES BT TIM சுற்றிவெண் ணீறு பூசி 

5 ய.மிதரு மயானக் கன்னி லலகையேச டாமி வ௱மினணா 

விழியில்வேற் ௮ருவு காட்டும் விகிர் கோ, விமல னென்ரான். (௮௮ 

முறைபிலான் முனிக்து. கூற. மூனிவிலான் மொ.மிவான் மூல 

மஹையெலாகங் கற்றுங் கல்லா மனக்கராய் மதத்தா லுன்பே௱ 

லிறஹைவனை யெண்ணா, ராகி யிருந்தவம் புரிந்கரர் மன்னோ, 

கமைகெழு மனத்தார் தாரு, காவன முனிவர் முன்னாள். (வக) 

AF ye) aw sages மாய்ப்ப மாயனை மேவி யெம்மான் 

கி.ங்கனி மொழியார்க். சேல்லாக் இகம்ப.ர னாகிச் சென்று. 

னாங்கவர் மருங்கு நெஞ்சு மாசையே. யூடைய ராகி 

திங்கருக், தவமுங் கற்பு நிறைகளுந் தோற்றா ரன்ே£ (௯0) 

sone சாபிசா.ஈ முயன்மிதிக் காடி வேங்கை, 

வெளவுரி யுடுத்து நாக மிலைந்துகூர் மழுவுந் தீயு, 

நவ்வியுர் அடியு மேக்இி ஈகு.தலை முடித்துப், பூதம் 
லெவ்வடர் படையா நாதன் விர.தர்வீ றடக்கி யாண்டான்.. (௯) 

உலகமீன் றருளப்; பெண்பா லுகர்கனன் மலர்ந ச காட்டற, 

இலகவா ணுதலாள், பொத்தச் கெங்கைவேர் வெழுர்த, வாரி



௧௩.-நக்கன் வேள்விச் சருக்கம் ௧௦௯ 

புலமெலா மித கல் கண்டு புவனமூன் முரு வுய்த்கான் 

பலகஇப் பரப்பி லொண்றே பகிரதம் கேங்று கங்கை, (௯௨) 

PoP ர௬காக்தம் பொங்கி யெரிதெற. வெளியாங் கால 

மீரிலா மையினா லீச னிவ்வெளி மயானக் தந்த 

நிறணிர் காடல் செய்வா னின்மலை யொருகதி காணா 

a tars Shoe சேவா யுகந்தொறு மொருதா டக்சூம். (௯௩. ) 

மீனமாய் மறையை மீட்டுக். கமடமாய் வெற்பைத் தாங்கி 

வானவர்க் கமு.௪ மீர்்து மகிகலம் விமாமற் கோட்டா 

லேனமா யெடுத்து மாமா லெய்்துமா லடக்கி மைந்தர் 

ஞானகா யகன்பா ஓய்த்தார் சாட்டமு மோடும் கோடும். (௯௪) 

கயமலூ மவுணக் குன்ற மூயிர்க்கடல் கலக்கு வ் காலம். 

வியமுரூ துலக முய்ய வென்றுதோ லுரித்துப். போர்க் கா 

னயன்மகஞ் ரத்தா னீக்கி யதபலிக் கலமாச் ரூலம் 

வயிரவற் சேது விட்டான் மாலாஇ சுரர்மாண் மாற்ற. (௯௫) 

வாசவன் மதமோர் கால மாற்றவேற் நருவா யெங்கோன் 

பூசல்வெங் கதத்தி ஓய்க்.த சலந்தரன் புவன மூன்றிற் 

கேசவன் முதலோர் சாயக் கிளர்சமர் விளைச்சான் வெற். 

லீசனர் தணன்பயோ ஓய்தக நேமியா லிரு கூ. மூஞான். (௯௬) 

விந்தவ னுருவிற் புக்கு விறலரி விருந்தை. யென்னுக். 

காந்தையைப் புணர்காம் சோரங் சண்டவள் சபித்துக் தஇயிண் 

மாய்ந்கனண் மயானக் தூடு மயங்கலு முமையோர் வித்தாம் 

பூந்துழா யருள் வன்றோ புனைந்துமா லொழித்தான் மாலும். (கண) 

அ௮.௫லகா-ரணமா வாட லாடலுக் இசைக்கச கோலஞ். 

சுகலமு மங்கள் காகத் தரிக்குவன் விடுப்ப னல்லாற். 

புகலரு மூருப்பேர் செய்கை பூண்படை யுடையூண் மற்றது: 

நிலைகா யகலுச் குண்டோ நிகழ்க்தது நிகழ்த்து ஞாலம், (௯௮ 

ச.ரமனைச் ௧௪.ம மெல்லார் கர்தையாய்க் தாயாய்க் தந்த. 

யமமனைப் ப.ணிர்மே ச நீயம் பண்ணவர்க் உரசா LD aD ge



BLO BIHEGZO PVD தலபாராணம. 

பிரமனைப் பிறரை யாண்டாய் பிஞ்சூசா்ச் சவியும் பெய்து 

சிரமனைச் செல்வ மெய்தித் தறம்பெற வாழ்தியென்றான். (சக்ர 

ஆங்கவன் பொருட்டா லென்னா மமுதஇின்றி விடமுண் டாத்குப் 

பாங்கினாற் பலியேத் ௮ண்ணப பரிகலங் கொடுத்தா னெற்றை 

நீ.ங்கலா வறுமை நீக்கி நேரிழை சதியை யானே 

யோங்றாரர் மனக்தா லீம2க னுயர்மனை வாழ்வு பெற்றான். (௯௦௦) 

துன்னரும் ([லித்2 கான் மாற்றித் துகில்கற்றி மகுடஞ் சூட்டி 

மன்னுபொன் னணிகள் பூட்டி. மணவாளக் கோலஞ் செய்த 

வென்னை யா ரணுவா வெண்ண விகழ்ச் சன னகனா லீசன் 

ஐன்னையு மருகா வெண்ணேன் சதஇியையு மகா வெண்ேன். ‘em 

ப.ற்றில னென2வ தக்கன் பகர்த.லு முனிவ னோக்கி 

யுற்று? புரியும் வேள்விக் குறுபய னவிப்பார் யாவர் 

பெற்றதமா மறைகள் யாரைப் பிரமமென் அுசைக்கும் பேதாப் 

வெ.ற்றிகொண்டெழுமோ சே வேச்தனை யின்றி யெனருன்(௧௦௨) 

. மூனிவனி துரைப்பத் தக்கன் முயற்கி3ய பயனை நல்கு 

மெனவுரை வலிப்பப் பின்னு மிறையின்றிச் ௪டமா தூக்க 

சனிபயன் ற நமோ வென்ன நற்றவன் மறுப்ப மற்று [ oan. 

முூனதுரை கேட்பார்க் கன்ரோ வுளைப்பகென் அழுத்தும் சொன்னு 

அவனது. பசக லோடு மடன்முனிச் சியஞ், சீறிச் 

இவனரு, ober NF செய்கை சிவமலா டி.களுக குண்டேோ 

விவனையெண்் ஸணுது நீயு மியலுமட். டியற்றும் யூபங் 

கவனவெம். களததி லாவி கழியமட். டாடும் யூபம். (௧௦௯ 

விதுவணி சடையா ணன்றி வேள்விரீ யியற்றுஞ் செய்கை. 

மதுமலர் சூழலிற் சூட்டி வணமுலை யாரம் பூட்டிக் 

கஇிர்மணிக் கலாபஞ், சாத்திக் சன்னிகை யொருச்தஇ தன்னைப்: 

புதுமணக் கொழு னின்றிப் புரிமணக்'கோலம் போலும்... (௧௦௫) 

கண்ணனென் பவனு மெங்கள் கடவள்பார் ௪;தஇ மற்றை. 

(விண்ணவர் பக்க ளன்றே .வியன்பசு பஇயை, நீக்ப்



௧௩.-தக்கன் வேளவிச் சருக்கம். ௧௧௧ 

பண்ணமை பசுப்படுத்துப் பயனு£ யெய்து வாயேம் 

பெண்ணொரு பெண்ணைக் கூடி மகவிலைப் பெறலு மாமே. (௧௦௯) 

வசுக்களே யாதி வானோர் காசிபன் மற்ோ ராய 

முசுக்கள்போன் முனிவ ராலு முடிவதான் ிலயாற் கவவை 
. e ௬. . . ra ன் ச் 

(புசக்கள்போ லரிப்பக் கூடி. யயிரரித் இருஈதீ ரும்மைப் 

பசுக்கள்போற் பறிப்பன் வந்து ப௬பதி யவமின யின்னம், (௧௦௪) 

உகம்பல கடற்த முக்க ணொருவனை மழுவ லானை 

யகர்தையா லிகந்த நீயு மழிகரின் யாக சாலை 

புகுந்தவர் தைக வேள்வி பொன்றுக வென்று Fn ps 

Gan sip புகழும் யோகி முனிக்குழாக் தெழுந்து சென்முன். 0) 

ஆங்கவன் போய பின்ன ரமர3ரா டிரூந்து தக்கன் 

Pag? வேள்வி செய்கான் மேல்வருங் கரும மோரான் 

யாங்குமே நிறைந்த முக்க ணிறைவனே யறிவிச் சன் றிக் 

இீங்குகன் கெய்தும் பான்மை சேவர்க்குர் தெரியோ ணாதால்.(௧௦௯) 

இருகிலப் பரப்பும் வானு மேவல் கேட் டிறைஞ்சத் தக்கன் 

றிருகுசெய் மகத தின் கோப்பும் இம்கள்கா சிபனே யாதி 

மருகர்சஞ் செருக்கு மன்னோர் மனைவியர் களிப்பும் வானோர் 

பெருமையுங் கண்டு வெள்ளிப் பிறங்கல்யாம் முனிவன் சேர்ந்தான். 

திருமலைக் கோயில் வாயி௰் றிருக்கடை பலவு நீக்க 

மருமலர்த் தஇருவோ லக்க மண்டபங் கடந்து போகி 

யருளினாற் கண்டான் இற்ளசூ க௫லமு .மாடுங் கையாம் 

கருணைகம் பராம னோர்பாற் கவறெறிக தாடு வாளை, (saa) 

சடைமுடி. தாளிர் சூட்டித் காழ்ந்துவிழ்க் இறைஞ்சி முக்க 

ணுடையரா யகனைப் போற்றி யுலகெலா மீன்ற தாயைப் 

புடைய வணங்கி வாழ்தஇப் போந்துவாய் புதைத்துச் தக்கன் 

விடையமார் வேள்வி மார்க்கம் விளைவின்விண் ணப்பஞ் செய்தான். 

கேட்டனள் கவ௮ுஞ் சூதுங் இடத்தின ளிறைமன் ரை 

யிட்டிய மகத. GI ou செழுந்தனள் பணிந்து விழ்ர்தாள்



௧௧௨ இருக்குற்ராலத் தலபுராணம். 

வேட்டகத் தெலர்க்கு மெய்தா வியன்சிறப் பெய்்இ னா5ம் 

பேட்டன ஈடையி ஞர்க்குப் பியந்தகத் காசை போமோ, (௧௧௩) 

அன்னை தாள் பணிந்து கேட்ப வையர்கா முறுவல் பூத்து 

நின்னையு மழையா னெம்மை நினைவிலு நினையான் சென்று 

அன்னைய மியான் பாச லொழரியன மரத்துக் தாயர் 

கன்னையாக் கண்டு மீள்வே னென்றுபொற் சரணில் விழ்ர்தாள். () 

வல்லிய. கொம்பு வேண்ட வ.ரசன் 2ம் கரும் மோர்க்து 

சொல்லிய வண்ண நதேர்க்கான் நாயபொன் விமான மேறிப் 

பல்லியம் கொம்பு பம்பப் பனிமொழ்ி யணங்கார் சூழள் 

செல்லியற் கணக்க எார்ப்பச் சிறுவி௫ சாலை சார்க் தாள். (௧௧௫) 

த.இகிலக் குண்டங் ண்டு சமிகையா முரந்தூஉப்ச் சாலி 

முூதிளைவிரச் செறிந்து நெய்யா முதுபுனல் சொரிந்து நாளுக் 

இதியொடு கோளுஞ் சூழச் தீவினைப் பயிர்செய் வான்முன் 

யு.இியகல் வினை போம் சென்று புஞுர்கனள் புவன மீன்றாள். (௧௧௭) 

வன்சுதை திறஅஞ் சாலை வாஞ்சையின் வருஇன் முளைக் 

SUF யெனவும் பாரான் மமவிலன் வருகன் rey 

புன்சுதை யனைய னாூப் புறச்கணித் தகலா நின்ருன் 

மென்சுசை தனைக்கண் டாலம் விலங் க தல் வழக் 2க யன்மோ. (௧௧௪) 

தியவ னிருக் ச மார்க்கக் இருவுாக் கனிலெண் ணாம 

ணையை நடக்தா ளுள்ளே ஈடத்தலு மவன்கா ணாது 

தாயருக் துணைவி மாறாக் தழுவினர் மூழ்சூ கூர்க்கா 

சாயிழை பாச வர்க்க மகற்றனு மகலு மேயோ. (௧௪௮) 

பயர்தனள் சிறப்புச் செய்யப் பயக்தனள் பதக ளூலை 

Aug பிறந்தா? யாரும் விருப்பினர் வெறுப்பார் போன்றா 

யார் சன ள்கன்றாள் செல்வி யணங்களார் குழாத்தை நீக்கிப் 

He wate யுரிவை போர்க் சான் புரிமச முன்னர்ப் போந்தாள். () 

கண்ணனை மலரு னானைக் கம்பச வனத்து ளானை 

ஸ்ண்ணவ/ பிமரை வானில் வெண்மதிக் கடவு ளாதி , ப



கக...தக்கன் வேள்விச் சருக்கம். ௧௧3. 

யெண்ணரு மருகர் தம்மை யாகத்தில் வரீற்தாய் முக்க 

ணண்ணலெம் பரனை யெசதா யயர்த் தன போலு மென்றாள்.(௧௨௦) 

அலைகட லமுதப் பாய லண்ணது மழு.த முண்ணும் 

புலவரும் ,|லவர் கோனும் புலவருக சுமுத நல்குங் 

கலைகிலா வொளிருக் இல்சட் கடவுளும் வளர்பொம் சாலை 

கலமிலா விட..த்சை யுண்டா னண்ணுதம் சூரிததோ வென்றான். () 

ஆரணன வெருவி யோட வமரர்ச ளோட லோடா 

கா.ரணன் வெளீய மேனி கரியதாய் ஈடுங்கி யேங்கிப் 

சணா முறையா வென்னப் புகறலும் விடக்சை யெங்கோன் 

பயடாணஞ் செயலா odor cap பருகன ரமுத மென்ராள். (௧௨௨) 

மன்றிடை. நிருத்தஞ் செய்து மனைதொறும் பலியேற் அண்டு 

குன்றுறை குலமி லாளைக் கூட்டலன் வேள்விக் கென்று 

ணுன்றனி மகவை யன்னால் குகவினை குலமென் சொல்வா 

யென்றன எதனா ளீவி ரி ரூவருற தவிர்க வென்ருன். (aon) 

DH DAG) யகனை மூக்க ணசிலநா யகனை மூர்க்கன் 

பங்கமா விகம்ச லாலே தற்கைமமம் பமைய காஜன் 

மங்கைரா யகயாண் முற்று மறசதனண் மடவார்க செல்லார் 

தங்கணா யகனே யன்றித் தந்தைதாய் தமர்வே ௮ண்டோ. (௧௨௪) 

மர்இர மறைகள் பாய்மா மகம் இலெண் டிசைகள் காக்கு 

மிர்இரன் முதலோர் தாச ரிமையவர் முனிவர் தொண்டர் 
உ ச “eo : oo . > ௩ சந்தன் கதஇி3ரோ னங்க தம்பிரான் விழி2.கர் பூமி 

யந்க.ர.மனைக்று மேனி யவனலா7 துலக முண்டோ. (௧௨௫) 

சமக முனக்கே இண்டுச் செயுமிட மேது நீசான் 

யார்மகன் ஐந்தை தாயர் யாவரென் ௮ணராய் போலும் 

போர்மழ விடையார்க் கன்பு புமிந்தமெய்த் தவத்தா லன்றோ 

தார்மச பஇய யாஇ சலைவர்க்குக் தலைமை பூண்டாய். (௧௨௭) 

நெறியுளார் செல்வம்: பெற்றா னெறிகின்று நீடு வாழ்வா 
2.றிவிலார் செல்லம் பெற்றா லளவிலா வகந௲தப் பேயும் 

iS .



௧௧௪ நிருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

பிரிதுகண் டெ.ரியா நோயும் 99.650 மவையபை மாற்ற 

அறுமையே தண்ட மென்னு மி.ரண்டுமா மருந்து மாதோ, (௧௨௭) 

சிட்டரைப் பரிக்குக் சேவ சேவைநீ யிகழ்த லாலே 

as கரகஞ் செய்யக் தோன்றலார் தோன்றா நிற்ப 

ரிட்டமா ருனிவர் சொல்லு மெம்மனோர் பொழியுங் கேளாய் 

மட்ட செல்வ மந்தோ மதத்தினா லழிக்கின் ரயால். (௧௪௨௮) 

யாவே மழுவ லானை பிகழ்வே ௮ுட.னே யக்தப் 

பாவரை யடுதல் வேண்டும் படாதெனிம் பழிமேல் வைத்து 

விவதே வேண்டு மாவி விக்திடா ஏவ்வூர் விட்டுப் 

போவதே வேண்டும் வேண்டார் பொருந்துவர் சிவத்த ரோகம், () 

என்றனள் கவுரி மானத் இவர்க்தன ளணஙல்கார் சூழச் 

சென்றனள் கயிலை வாழ்வைத் மதெண்டனிட். டிறைஞ்டு யோர்பான் 

மன்றலங் குழல்பின் சோர மனத்தொரு வேகக் தூண்ட. 

நின்றனள் கமலம் வேப்ப நீலங்கள் சிவப்ப காணி, (௧௩௦) 

அணங்கெழுக் தருளும் பான்மை யறிதலா லமரி லேத்ற 

கணங்களை த் அுரந்திட் டன்னோன் கனன்மகத் தாபி சாரக் 

தணங்கெழு தறுகட் பூத மொறுத்ததும் பிறவு நோக்கி 

மணங்கெழு கொன்றை யார்முன் சென்றனன் மகதி யாழோன். (0) 

வேறு, 
மமதை யான்மஇ யழிந்தஇிடு தக்கன்மா மகளா 

மூமையை யெண்ணல னுன தரு ளெண்ணல வறுமையோ 

ட.மைய வேகுநின் கணங்களை யடர்த்தன னமலா 

விமைய வர்க்கவி சொரிக்துனை யிகழ்க்கன் னென்றான. (௧௩௨) 

முனிவன் வாசகர் இருச்செவி புகுக௮ு மூசல்வன் 

புனிக வாயிதழ் அடித்த நெறித்தது புருவ 
நனிகொள் வாணுத லிவாந்தது இவந்சது ஈகயன 

மனில மங்கியு பயொடுங்கெ நடுங்கின வலம், (௧௩௩) 

மா... னிங்கிலை விழிச்சகடை சிவந்திட வறிதா 

மூரல் வந்திட முப்புரல களுமிலை முழுதும்



க௪,தக்கன் வேள்வியழித்த சருக்கம். BEEP 

வே.ரம் வக்இிடக் கடையுக மிலையென விமலன் 

பார வெங்கத மடக்கியோர் குறிப்பொடும பார்த்தான். (௧:௩௪% 

3 3-தக்கன் வேள்விச் கருக்கம் முற்றிற்று. 

ஆகத் இருவிருச்தம் - ௪௪௮, 
— 

  

UD CHWS AN G:— F650 Cumalii GS F HDS. 

பார்த்த இக்கினிம் கொடுமுடி. யாயிரம் பரப்பிச் 

சூர்த்ச இண்புப வரையிரண் டாயிரர் அவக்கிட்- 

போர்த்த தாள்களி லண்ட.மு மகண்டமும் பெயர 

வேர்த்தெ முக்தனன் வி.கரில் வீரரில் rar. (ஸு), 

அண்ட கோளகை முகடு LM கெடுமுடி. யனர் தஞ் 

சண்ட. பானுமவார் வடிவெமிக் தெனவொளி தழைப்பஃ 

அண்ட கங்கது ரெறிப்பவோர் கனகமால் வரைமேன் 

முண்ட. கங்களா யிரமுகிழ்த் தெனக்க.ர முகிழ்த்து. (=) 

காற்று. மொண்,று ஜீ யொன்றலா லி£ண்டிலை. கடப்பக். 

கூற்ற, மென்பது மொன்றலா லிரண்டிலை குமைப்பத் 

தோற்ற யன்ெ கான்கலா லைந்இலை தமிப்ப 

வே.ற்றெ ழுர்சிசை யெட்டலாற பிறிஇலை யி.றுப்ப.. (௩); 

குூரைபு றக்கட லொன்றலா விரண்டிலை குடிப்ப: 

வசைசெய் மேருவு மொன்றலா. லி.ரண்டிலை வ&பப்ப 

வுரைசெ யண்ட மேற் பித்திகை யிரண்டிலை யுடைப்பட் 

பரசு பாணியா யழைத்ததென் பணிக்கெனப் பணிந்தான். (௬) 

பொன்ப ருப்பசு மண்டமெண் டிசைகள்யாம் புரிஈ்த, 

மென்ப ரப்பெலா மழிப்பது குறிக் திடேல் விர 

வன்ப கத்திலாச் விதி பெருமக மழித்து 

வன்சி ஈத்தையுர் துணித்திவண் வருகென்றான் வரதன்... (௫) 

என்ன லும்பணிர் சன னிறைவிபாற் ரோன்றி 

யன்ளை பத்திர காளிபல் கண.்கொடு மணைந்தம



ELIn திருக்குற்றாலச் தலபுராணம், 

டன்னி டைப்பல கோடியர் விரரளைக் தந்தான் 

பின்னர் முன்னரு மருங்கினு நெருங்குறப் பெயர்க் தான். (௬) 

ஆனை தக்தமீப் போவைய மடற்புலி கொடுத்த 

தானை யும்பெருர் தானையங் கடம்புவி தாங்கு 

மேன மாமருப் பணியுட னெறிகடத் டிடையே 

போன மாமறை மீட்டசேம் கண்களும் பொலிய. (er) 

உரவு மார்பிடைச் இங்கவேற் நுரிவைய க் தரிகம் 

விரவு மாசுணக் கங்கணம் விரிபணா மணிகள் 

௧௪௪ லந்மிகாறுங் கஇர்தரச் கலைமஇக் கணம்போற் 

பிரமர் மால்௪ி.ர மாலைகள் புயக்தொறும் பிறங்க, (௮) 

ஆயி ஈம்பணா, நெடுமுடி யுடையகச் சசைய 

வாயி ரங்குபொற் கழலொலி யுருிமாலி மடுப்பச் 

சேயி ருந்திரு முகச்தொறுஞ் செறிறுதல் விழியாம். 

காய கற்சையும் புறக்கடல் களுங்குடர் கலங்க. (௯ 

வடி.நெடுங்குடை, கொடிகள் வான் கதிரொளி மறைப்பு 

விடை நெ டுக்கொடி நிலவுமே லிருளேலாம் விழுங்க 

வடிபெ யார்திமம் விசைகொறும இசைதொறு மதிரத் 

தொடி. நெ, டும்பணி கதிர்மதி மண்டலக் தரப்ப. (ao) 

அடல்செய் இண்புய, மெண்டிசா முூகவெளி யடைப்ப 

வுடைய, பொன்முடி யண்டகோ ளகைமுக மிடைப்பப் 

படைகள் கண்டகர் மனநதகொனும் கொடுங்கனல் பரப்பத் 

கொடையன் மார்பமுக் தடித்ததோள் களும்வலக் துடிப்பட 

கண்களிற்பொறி யூழிவெங் கனலையங் கனற்ற. 

விண்க ஸிப்புறு. முடுக்கள்போன் மலர்த்தகொடை. மிடை.ய 

மண்க, ஸிற்பில மதஇர்க.ர வரும்பெருஞ் சேனை 

யெண்கு லப்பெருகு, கஇமிகளை விசைகளா லெடுப்ப,. (௧௨) 

கன்னி காவுயர் கயிலைநின்: றிவிந்தொரு கோடி. 

தன்னு kb மொவ் வொன்.றுபே ஏண்டிமுனா FLL I kbp



௧௪.-தக்கன் வேள்வியழித்த சருக்கம். ககன 

வுன்னி வாங்கிய வுயர்மணிக் கொடிஞ்செயர் தேமே 

லென்னை யார்பவ னேறின னுகைமீ Cro. (௧௩), 

வேறு, 

கப்பணம் பிண்டி. பாலம் கணிச்சிருட் காங்கோ டாரி 

வைப்பெருஞ் சமிகை கோட்டி. வச்சிரம் வெஇனர் கண்டங் 

அப்புடை முசலங் கைவாள் சூலமே இகிரி யாதி 

வெப்யுடைப் படைகார் கால மின்னெனப் ப.்ரந்து மின்ன.(௧௪% 

மூருசெல் லரிகள் பேரி முாசுமக் தளி௪ டாரி 

கரடிகை இமிலை மொர்தை கைமணி படகம் பம்டை 

Bac, vers கக்கை இண்டிம ஈவுரி காளம் 

வருடகா லக்துக் தோன்று மாமுக லொலியோ லார்ப்ப.(௧௫) 

வேறு. 

ஈட் இ பல்கணசக் இரளொடு நனிபுறல் சாப்ப 

வர்றது எண்டனும் வவலத்றுற. விடத்துஐ. மணிமாண் 

மூற்து பல்கணா நாதரும் பூரு மு. ரணி 

Gog சக்ஞருழாக் இரிநததனச சாமிகை தமிய. (கக 

யுலியு கத்தன கலைமுகத் சனவயப் பு்லிமா 

னொலிழமு கக்கன கொய்யளை யுத்தி முகத்த 

லலைமு கத்தன கரடியின் முகத்தன கணங்கண் 

மலையா கத்இனு மறிகடன் முகத்திலும் வாவ. (aor), 

அடிச்சு லங்களி லலைகடல் கலக்குவ வனச் தண் 

மூடித்த. லங்களு முளுக்கநின் மூவ முகிலோ 

டி.டிக்கு லங்களைப் சசைவன மிசைவன விமையோர் 

கெடிக்க லங்குறக் ககனமண் டலங்களைக் கிழிப்ப. (௧௮); 

மேற்றி சைக்கரி டேடசைக் களிற்றின்மோல் விடுப்பக் 

காற்றி னைக்கொடு சுழற்றுவ கனலைவாய் மடுப்ப 

Curie பாரிடஞ் சூழ்தரத சேர்மிசைப யோக்கதான் 

கூம்றி னுக்குமோர் கூற்றெனும் வி.ரகோ எரியேட (eam).



௧௧௮ திருக்குற்றாலத் தலபுராணம்- 

காளி வஞ்சனி காடகொள் கடற்படை கஞலக் 

கூளி சிர்துவெல் குறள் புலிப் பறழெனக் குழும 

வாஸி சென்றெனச் சென்றன ரடற்கணை நாதர் 

தூளி சென்றது கறுவி௫ மகக்குழி தூர்ப்ப. (௨௦) 

மலைய இர்ந்தன மாதிர மதாந்கன வான 

நிலைய இர்க்தன வி.சர்க ளஇர்தலு நெடுகீ 

சலைய இர்ந்தன மகஞ்செ.ப மயன்மகன் குலிமித் 

தலைய இர்க்திட வ.இர்ர்கன வானவர் தருதி. (as) 

கரலை வானுடுத் தெரிர்கன கதஇிர்தனை கோக்க 

கோல ஞாளிகள் குளைத்தன சரிக்குழாங் குழுமிச் 

சாலை யூடவி கவர்ந்தன தக்களு இயர்க்கு 

மேல. வேமன மடித்தன ஓடிச்சன விடமே. (௨௨) 

க்க னானவன் றன்மகங் க.டிந்துகசான் புரிவாண் 

மிக்க ணாவ௫ காண்டுமபென் ஐயனின் விரிஞ்சன் 

முக்க ணாயகன் சேனைகண் டுளம்வெரீ இ. முதுவான் 

புக்கு காமினி யய்க்கள மெனப்புறம் போனுன், (amp 

தொகைக்கு டங்கடல் வீரண்மாப் படைவருர் அமழனித் 

தசைக்கு மாலுமா லாகினனண் முனிவருஞ் சடைத்தார் 

இகைக்கு மன்னோ யாகனர் தேவர்கோன் முகவே௱ 

கைத்து மாமக மயரும்வா னவர்களு மயாந்தாார. (௨௪% 

ட்ப 

ஞால மேழையு மீன்றகா யகியையு மிகழ்கு் த. 

மால ய.ற்குயர் தேவையு மறச்துளான் மகஞ்செய்: 

சாலை SEC யவலமென் றம.ரருஞ் சவித்தார் 

மேலி னிச்செயல் யாதென முனிவரும் வெருண்டார்.. (௨௫) 

ஆஇ நாயகன் புதல்வனை முன்னிடா தமிர்த, 

மோத வாரியிற் கடைந்துமுன் பட்டபா ணெர்வோ 

மாஅ, பாகனை யிகழ்க்தவன் மகத்திடை மதிபோய்ப் 

போகன் மேயினம் புமிந்கனம் பிழையெனப். புகல்வாம். (௨௬)



௧௪.-தக்கன் வேள்வியழிந்த சருச்கம். 

அன்று இக்கெலாக் அக்துபி ய இர்கலுக் துளங்குக் 

குன்ற டாத்தவன் முதலினோர் மாலொடும் குழுமி 

யின்றி னிச்செயல் யாதென வெருவுவார்க் கெதிே 

சென்று தாக்கின பாரிடப் பெரும்படை இரள்கள். 

ஒல மிட்டெ.ழு கூளிக ளும்பர்மே oy Bre 

கோல மிட்டெ.னக் இழித்தன வாய்வமி ௬௫௫ 

கால விட்டன வானவர் மகளிர்கா தரிக்லு 

கால விட்டன பாச்க.ரா இயர் உபை நாப்பண். 

மனமா ருத்தெழு கூறட்படை. மகப்பெருஞ் சாலை 

யனல்கொளுத்தின யாகமேற் கொழுங்கன லவித்த 

கனக நற்சுவ ரிடிச்சன QML FBO SLIT 

இனைம லர்த்தருப் பிடிக்க நடுக்க இசையே, 

சாலை ரிற்கனல் கொளுத்துசா ரகர்தமை நெருக்கி 

யாலை யிற்படு கரும்பென வலைத்தன Tord 

பாலை யிற்பெருல் கிழத்இசென் றமரர்தம் படைமேல் 

வேலையிய் கலங் கலக்கிபிஞ் ஈறவென மிடைக்தாள். 

௧௧௯௬ 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

மிடைந்து மு.த்தலைப் படையினா லஇர்க்துவாள் விஇர்கச்துச் 

தடிந்து சென்னிய ரூளையுக் தகர்படத் ததியைக் 

கடைர்த மத்தெனக் தண்டினா லலைச்சனள் காளி 

யுடைந்து விண்ணவ போடினர் தரிபடா அலைந்து, 

அமரர் இரங்கிய கொடிம்படை. Oat soy wipers 

கமனு மங்கிய நிருஇயும் வருணனு Seve mF 

தமனி யப்பெருக் தலைவனும் பாகசா தனுர் 

.இமில மு.ற்றெழு பவனனு மெகிர்ந்தனர் செருவில். 

வலம ழும்படை. ஈந்திேதே வனுமணி மானுபங் 

கூலவுபல் படைச் ௪ண்டனுஞ் சா.ரதர் குழுவும் 

கலக விற்கொடு வாள்கொடு கதைகொடு கலக்தார் 

புலவு மைக்கடன் மேல்வட. வனற்றிஎள் பூசல்போல், 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩)



௧௨௦ _ இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

இந்து ரன்பொர ஈக்திபல் கணகத்தொடு மெஇர்க்தான் 

முந்து செங்கதர் தமன்முதன் மூவர்மேம் சண்டன் 

ands Bitzer னெறுழ்வலித் தடம்புய மணிமா 

னுக்து மாமதி வருணனா இயருட ஸுடன்ருன். 

பம்பை யராக்கன படலிகை யார்த்தசன பணைபோர்க் 

கொம்பு காசைகள் குழறின பிளிறின வேழ 
மம்பு வார்சிலை மூட்கர மெறிமழு வடல்வாள் 

(௩௪) 

சம்ப மாதிய படைகொடு தாக்கினர் சமர்மேல், (௩௫) 

அசாள்க ளைப்பெருஞ் இரங்களைக் கரங்களைக் தடிந்து 

தோள்க ஊைச்சிறு புறங்களை யுரங்களைக் தமித்து 

வாள்க ளிற்பொரு சாரசப் படைகளை மடுத்துக் 

கோள்க ளைப்பொரு கோளென வானவர் கொஇத்ஜார், 

சிக்க ரைப்பெருக் தேவசை யியக்கர்விஞ் சையபை 

மொய்த்த & ear Gur Mr iT கருடர்கிம் புருடரை மு.ரணிக் 

கைத்த லத்தின் புடைக்றுவெங் காலினா லுதைத்துச் 

கத்ச லானிடச் கெடிர்கனர் பாரிடத் தலைவர். 

கருகி ஐத்தெழு காரெனக் கார்முகந் தாங்கி 

யுருமெ னச்சிறு காணொலி இசைதொறு மொலிப்பத் 

தரும மைப்பெருக் தாரைபோ லமரர்கோன் சரக்தூஉய் 

(௩௭) 

(௩௭) 

ans orm. GIO Bt BAG ier Weiser. (my) 

ஒன்று பத்து நா (OPIIT மெனப்போலிர் துலவாத் 

அன்று பத்தி மாயி.ரம் வாசவன் ௮.ரப்ப 

நின்று நந்திதன் சணிச்சியா லடுதஜனு நிழுய்ப் 

பொன்றி விட்டன விஎக்கில்வீழ் பதங்கமே போல. (௩௯) 

நிளைகி ரைப்பொரு கணையெலா மவ்வண நிகழ 

வரையெ னப்பெருங் சதைகொடு மலைந்தனன் மசவான் 

புசைத லிர்ப்பவன் பழுவினா.ர் போயது பொடியாப்த் 

தமைகனி௰ற்ளெக் செறிர்கமட் கலமெனக் தகர்ந்து, (௪0)



௧௪. நக்கன் வேள்விய றிந்த சருக்கம்... ௧௨௧ 

(Hol) Fuh areuer 99 6 sot afl. 50.6 Bit Help 

ட பெருஞ் ௪! ் மலைக் காரி மொலியி ஞற்பெருஞ் சாசசர் மலைக்கன ருலைந்கார் 

வலியை யேலினி நில்லென வள்ளன்மேல் விடுத்தான் 

கலைக ளார்.க்தென வார்சதீசனர் வானவர் கணமே. (௪௧௪) 

எரிப ரப்பியெண் டி.சைகளும் புகைதக தரு மெது 

கரிப டப்படர் புர்கான் வச்சிரக் கஇர்வாள் 

விரிச டைப்பெரு நந இதன் கணிச்சியின் மிடலா 

லெரிக ஊற்கிடுஞ் உமிதையபோ லடலையா னதுவே. (௪௨) 

காயும் வச்சரப் பொருபடை கெரிதலுங் Boor esp 

னாயி ரந்தடங் கண்ணிஞ னடற்பெருள் கரியைப் 

பாய விட்டெஇர் படர்தலுங் sell jon Mare பற்றிச் 

சிய மொகதவன் Dose gt gt bo tse இரிக சான். (௬௩) 

கைய டிப்பெருற் சளிற்றொடுஞ் சுற்றலுல் கலங்கிப் 

பறவை யின்குயி ஓருககொடு வாசவன் பறக்தான் 

022) 2) 1 காதுவிண் LDon D BOY ம்முவினான் மலையைச் 

இறை யரிர்தவன் சறையையு மரிக்கனன் செய்யோன், (௪௪) 

இயம னங்கியை திருதியைப் ui Rants Va 

பயம னங்கியேம் க.ரங்களிற் இலகர் மரிரது 

வயம ஊங்கஇிபல் அஆருத்துவா னவரைவான் ௦௧௫௪ 

Fi னங்கிமீபார்தி தாடின னெறுழ்வலிச் சண்டன். (௬௫) 

வருண் வாயுவைத தன தனிக் அலவைப்பொரு மணிமான் 

௬ண வேர்தரைச் சேனையைக் தானையைக் தடிந்து 

குருணை வாழ்கென விருர் அணும் பருந்தொடு காக 

LDR soar ம்ண்டல மறைக்இடும் 15 OTT B Bt Cor. (௪௬) 

அடித்து மார்பிடை, யுதைத்துமேற் கதப்பிடை யறைந்து 

by eg மெற்றியுர் தகைததுமேற் பற்றிய Sis gow 

அடி ததும் விஞ்சையர் விண்ணவர் சானையங் கடலைக் 

கூடி சுது மைப்புயற Bip ஈமேனக் இரிந்தன கூளி, we”?



sod இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

சூழூ மெண்டிசைக் காவலர் தொலைத் தொலையாப் 

பூமி மொய்த்தெழச் சாலையுட் சாரதர் ப்குக், கா 

ரஜி யண்டங்க ரடைப்பபோ லவிக்கட முடைத்தா 

சாஹி மால்பெரு வேள்விகாப் பவனெஇி ரடர்ந்தான். (௪௮) 

கக்க னெங்குளான் சாலையெம் கூளதவன் சாலை 

புக்க வானவ மெரங்குளார் போ.துமின் புகுமின் 

இக்க யாத்திவட் கொணர்மினென் றமரிடைச் செனவி 

முக்க ணாயக னருள லுஞ் சா.ரதர் மொஜிவார். (௬௯) 

வெட்றி யானைவிட் டோடின னிர்திரன் மேதிச் 

இற்றி யானைவிட் டேனெ னக்தகன் C mar 

மற்றி யாவரு மிரிக்கனர் வேள்விகா வலனா 

யெற்ற௮ு போர்செயப் புகுந்தனன் முருகனே யென்றார். (௦) 

எந்தை யார்பதம் பணிந்துகண் ணிடந்துசாச் தியதும் 

வந்தை யாவருள் புரிகெனத் இஒரிவாங் கியது 

முந்தை யாசதிரு வருளினான் மோலிபெய் ஐனவுஞ் 

சிந்தை யாலுற மறந்தன னேகொலாக் இருமால். (௫௧) 

யாங்கு ளானவன் யாங்குளா னெனப்புகா வெதிர்ந்து 

தாக்கு நின்னுமைத் தக்கன ச் கருதியோ சமா்மே 

அ௭-்கு கின்றெதிர் பொருதியோ வென்னலு மூருத்து 

வாங்கு வெஞ்சமர்க் கெழுக்கனன் கலுமன்மேன்மாயன்.(௫௨) 

ஒறுத்து மால்சிறு நாணொாலி யுருமென வொலிப்ப 

மறுத்து வில்லிடு முகிலெனச் ௪ ரமமை வரதன் 

குறித்த தேரின்மேற் காளிமேம் கூளிமேற் குமண்மேற்[தான். 

பொறுத்த நந்திமேற் சண்டன் மேம் கணங்கண்மேற் Our Wa 

மாத வன்கணை கணங்கண்மேற் சொரிதலும் வரதன் 

மோது தானவர் தயித்தியர் சேனைபோன் முகுக்தா 

பூதர் மாப்படை யெளிதென நினையலை பொருபோர் 

பே ருயெனில் வருகென வொருலை பிடித்தான்... (டு௪)



க௪த்க்கன் வேள்வியழிம்த சருக்கம். ௧௨௯, 

வேறு 

பிடித்தன னமலன் சாபம் பிறகிதன பகழிக கூற்ற. 

குடி .க்கன செறுத ராவி (all gor Herts Ger or 

அடி.த்சன வுடல்கள் சோரி சொரிக்கன கணங்கள் பாட. 

ஈடித்தன கவந்த பர்இ நடுங்க இசைக ளெங்றாம். (இ௫ற 

சேனையை.க் துமிக்குன் இல்லிக் தேர்களைமச் கைக்குச் தேவர் 2 DOS ற மஜி DBD Ob 
கானையைதக் தொலைககுர் தானைத் தலைவரைக துணிக்குந் தாவி 

யானையை யுருட்டும் வாடி யடர்த்தெழு மமலன் பாணம் 
. 

* * cd 

. 
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வாணமுங் கட ஓர் இக்கும் வரைகளும வரையா (2ீதஞ்ம் (௫௬7 

கரங்களைக் கடிந்து ரீண்ட கால்களைத் தழ்.ந்தும் வி.ர 

ரூரங்களைப் Goris தாவி யுயிர்களைக் சூடி. தீது மோதிச் 

கரங்களைக் துணிசது pion Og Dui க் காதும் வாஜோர் 

வரங்களைப் புகுந்து Hoo wry cr us Ger aural, (௫௭) 

நீடின விகடர் சேனை நெரிபட வுரங்கள் ரி 

Curry at anaes Cero முலவின வொருவன் வாளி 

விடின ர௬டலல் கண்டு மெய்க்கிணம் பருகி யாவி 

தேடின இசைக டோறும் இரிவன பொருவு மாதோ. (௫௮) 

அமரா யடலுண் டார்களலகையா யடலுண் பாராய்ள் 

சமருளார் படைகண் மாய்ந்து தம்பிரான் படையாய்ச் ரூ! » Tie 

கூமரியா ணலகைச் கூட்டம் கூளிகள் குரவை யார்ப்பம். 

இமிலையார் core oO காகப் பர்தரிற் சீர்வேட் டன்றே. (டு௯)- 

வேறு, 

கொடிக்கு ளண்டமு மகண்டமும் வெடிபட நொறில்2பாச் 

மடிக்கு மாயினு மூடி.விலான் விடுகொடுஞ் ௪ரஙக 

விடி க்தெ முக் துல 'கெவையினு மெண்ணல ராவி 

ஞூடி.த்து மீள்வன ப.ரவுவார்க் கின்னருள் கொடுது: ௬௦), 

வெய்ய வோர்பசு விஇம௫கன் விஇய.ற்முன் வி.ரவார் 

கைய மெய்களும் யூபமாக் களமமாக் களமா 

கெய்க டூவுவாய் கெருப்புமிழ்க் தவியண நிரப்பி 

யையன் மாப்படை. யனக்தமாம் பசுப்படுக் தன்றே... (௬௧)



a இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

Gp Caer ரிமையவர் கொலைதலு மெஇரெபோர் 

விறு. வெஞ்சிலை. மாகன் வளைத்துவெல் கணக 

னா நாறொரு கொடைதொடுத் தனன தை யமல, 

SDT Di, an @) pom LBM LO @, ஜனொருகணை .இயால். (௬௨) 

Ut சம்படை காக்தமால் வீடுதக்சலு பானகன் 

பாயி ரும்படை காக்தகே சொருகணை பணித்காண் 

மாய, வண்பஇ னாயிரங் கணையிருண் மலைக்கான் 

மாய வன்கணை யாயிரங் கதிரெனக் துரர்தான். (௬௩), 

மாரி யிற்௪.ர மாரிபேப் தனன்மமை வண்ணண் 

மரி விற்சஈஞ் சூழையின் விடுத் தவை, முருக்கப் 
பாமி டத்தவன் மூ.ராரிே தரப், பரியினைப். படுத்து கி 

தேறி டத்தவன் பாரிடத் தவனெனச் செய்தான். (ai a), 

சேமத் சேர்மிசைக் ௫௫க்கண னெகர்ச்சனன் றிருமால் 

வாமித் கானையின் வலம்படு கணைகளான் மலைந் தான் 

கோமத, தா.ரவன், ச.ரமொரு கொடையினாம் அுளவத். 
தாமதத் தான்விடு கணையொடு இலையையும். தடி.க்கான். (௬௫), 

புதைய, வெஞ்ச.ரஞ் இலையொறி கொலைகலும் புழுங்கி 

யிதைய மண்டுறக் தண்டமொன் றெடுித்தரி யிறைமே 

அதைய, மால்வளைக் கிறுதிமால் வரையென வுய்த்தான் 

கதையி ஞாற்கை யிலையெனக் கடிந்தனன் கடவுள. (௬௯); 

குல்லை மாலினி, இகிரியே, படையெனக், சூ.றியா. 

வெல்லை யண்டமும் புவனமு நடுக்கு. வெடுத்து, 

வல்லை யேலினிக். தாங்கென. வலியினால். விடுத்தா. 

ஜனொல்லை வானவ ரார்த்.தனர் சா.ர.த ௬லைக் தார். (5 67); 

சேமி: யம்படை நேமிமால் விடுத்கலு நெரிந்து. 

பூமி பூந்த. கெருப்பெழக், கொதித்தெழும், போதின் 

LD சைத்தவுங் காசமொன், றிசை:ச் சுனன். விமலன். 

காமி, யற் தனை ப், பத்குவன் “மடுப்ப.து கடுப்ப, (௬௮0)



௧க௪..நக்கன் வேள்வியழித்த சருக்கம். 

அலைகள் VU DW DS (HO BBLP வுலகமு மதர்த்து 

wins SniQury.¢ Oe Bram இகிரிமாப் படையை 

Alas geen OurmHnGerSin Cov ipen er of new 

றலைவர் போற்றலை மாலையிற் கடைமணி தயங்க. 

சண்ட சேமிபோய் வாள்கொடு குளைகடீற் சயனன் 

கஉ௫ 

(௬௯) 

கசொண்டன் மின்னொடு வருதல்போல் வருதனுக குழுமி 

யண்ட மெண்டிசை வெடிபட வார்தி கன னையனண் 

விண்டு வாய்வெரீ இ யருமொலிக் கரவென விழ்க்சாண். (௪௦), 

விழ்ந்த வன்றனைக் தடிந்தில வருளினால் விடுத்கா 

னழ்க்க கண்டட ஒமண்புகுர் தகொளித்கன னவனுஞ் 

GLES இண்குர விடி.த்தலர் அடி. ச்துவிழ்க் சனனணே 
போழ்ச்து மம்படை தொடுத்இடி லாநறுமோ புவனம், (௪௪) 

FOL. gb Bm wb Buys சஅணிமணி ம௱ணு 

மண்டு மேதிமேம் சண்டனைத் தன தனை மடுத்துக் 

சண்ட கால்கனல் வருணனை கிருஇயைக் சடைகாட் 

கொண்ட லாமென வாய்வழி கறையுகக் குமைத்தார். 

ஒருவ. னைச்சிுவ பரமனைக் EH OT Oy Bit 

ஜனொருவ னைத்தனி விழிகுறைதக் தனர்மதி யுருவ௱ 

மொருவ ஊனைத்தலை நிலக்சொடு தேய்க சய முகைக்கு 

மொருவ னைக்கரங் சகளைகங்தகணர் நாவையு மொறுத்தார். 

கதுடாசு ரிந்கனர் தாள்குறைக் கனர்கரவ் குறைர்தார் 

மூடி னீதந்கனர் விண்ணவர் விஞ்சையர் யு. கலோர 

பமிக ளக்தனிழ் கடக்கன ௬டல்பதை பதைத்தா 

ருடைய காதனை யிகழ்ர் சவர் யாவே யய்வார். 

சணையுங் குந்தமூஞ் சுரிகையுங், சகயவினக் கடுப்ப 

விணையில் குஞ்ச மிட.ங்கர்மா வெனவெடுத தேத 

இணைகெ டுங்களக் கூருஇயா ௮யர்பிணாத் இரள௱ 

(er2.)) 

(௭௩) 

(ன) 

மணைக டர்துமிகர்க் கலிங்குமுன் சுமிர்அபாய்ர் ததுவே. (௫),



௧௨௬ திருக்குற்றாலக் தலபுராணம். 

அண்டர் சேனைக டொலைக.லு மமர்க்கள மகன்று 

மண்டு சா.ரத நிருபூடை. வலம்புரி முழக்க 

விண்ட வேள்வியஞ் சாலையிற் புகுர்சணன் விமலன் 

கண்ட பல்வகைக் கணங்கண்மேம் புகுந்தன கணங்கள். (௪௭௬) 
c 

தூண்கள் பற்றிய பசுக்களை விடுத்தனர் துரப்பா 

ரூண்கள் பற்றிய வமரரை முனிவரை யொறுப்பார் 

சேண்கு டத்தவி முனிவாகஞ் பெங்கண்மே லுடைப்பார் 

விண்டு வைப்படு இரவியங் கடல்புக விழ்ப்பார். (erer) 

figs OanaGarer otra. SaorBenu & தவர் 

பார்த்த கண்களைப் பறிப்பன கேட்டவர் செவியை 

யோத த கைகளை யவிநுகர் காவினை யிர்த்துக் 

கூர்த்த வாளினா லரிக்கன தஇரிக்கன கூவி. (ar) 

வாணி பிந்திரை துண்டமுஞ் ௪ஏவன முலையுஞ் 

சேண .ம்பைய ரதிதிமற் றவர்குமிள் சிமிமு 

காணி ரம்பவோ கண்ணெச்சில் கமியவோ நடிவே 

காணு முன்பிடி.த் தரிர்தனள் சொரிர் சுனன் காளி. (கூ) 

இக்க னைத்தையும் யாககண் டத்தமர் செலுத்தி 

யிக்க னைத்தவர் பணிசெய மூனிவேத் தெடுப்ப 

முக்க னை ததழன் முருக்கெனப் பூதீதுமுன் ohne gs 

தக்க ளைச்சிகை Qe spar பிடித்தனன் றலைவன். (௮௦) 

மக்க டாரமு முலைகண்டூகக் இழர்தமை மதியாய் 

இக்க டாமல்விட். டோடிய தேவரைக் திருப்பாய் 

மிக்க டாவினை விடிந்தசோ முடிர்ததோ வேள்வி 

யக்க டாவுனக் கெளியனோ மழுப்படை ய.மலன்ஃ ௮௯) 

வேறு, 

இற்பரா பரைமகளாச் சிவபெருமான் மருகாசு 

முத்பராய்ச் தவம்புரிர்க முறைமையா லுலகாண்டாம். 

தற்பரா ப.ரனைமறுத் இகழ்ந்துதனிக் தாய்பாவி 

யத்ப.சா னவம்முடிமேற் றங்குமோ வபிடேசம், (௨)



௧௪.-தக்கன் வேள்வியழிக் 5 சருக்கம். ௧௨௪ 

உன்னையின் றெடுக்சவனே பூயர்மவுலி தேடவவன் 

றன்னையின் றெடுச்தவே தகாட்கமலர் சேடகின்ற 

வென்னையின் ஜெடுத்தபிரான் றன்னைமதகத் காலிகழ்க்து 

சொன்னவாய் சரத தஇனொடுக் துணிக்கன்றே னெனத்துணித்தான்.() 

எச்சகா யத்தவரு மிடைந்துமாய்ர் தனர்போச 

னெச்சனாஞ் சிறுவிதியு மிமைப்பொழுஇல் விடனா 

னெசசகா மல்லஇிலை யெனவிர்லை யாலெடுர்க 

வெச்சனா மவன் றலையும் வாளினா லறவெறிற்தான், (௮௪) 

மந்திரத்தின் முறையறியார் பூசைபோன் மகவேள்வி 

யிரஇ.ரற்கு மிமையோர்க்கு முடி யாம லிருச்ததாற் 

செதிரத்த மொடுதக்கன் சரெமறுத்தா குஇபுரிக்து 

தந்திரத்தி னொடுமுடி த்தா னொருகணத்திம் சககாதன், (௮௫) 
வேறு, 

அமர ராகவே மகத்திடை யவியுணப் புகுந்தா 

cog ராகவே களத்திடை யவியுண்டா ரதனுற் 

மைர வாரிதி விடமுண்ட தம்பிராற் பரவுக் 

தமர லாதவர் நினைததவா முடிப்பபோ சகமேல். (௮௬) 

உ௧ம ஸ்ரிப்பவ னனையயபோர் வி.ரனொன் னலரைக் 

ககம ிகஇட.ப் பொருதுபோய்க் கணத்தொடு கயிலை 

£ரிகன்ம முப்படை யெம்பி.ராற் ப்ரெழவவ ஸீர்மான் 

மகம ழித்ததோர் ஈரமமு மழிவிலா வரமும். (yer) 

நண்ணு விர்னு நக்இபல் கணமுகா I Beyer 

கண்ண லும்புடை ப.ரவவிற் றிருக் சுருள் சயிலைப் 

பண்ண வன்மனைப் பணிச்சன ளெழுக்சனள் பகர்வா 

ளண்ணல் பாகு மாகழும் பிரிசலா வணங்கு, (௭௮) 

வேறு, 

ஏவரும் ப.ரவு நின்னை யெண்ணலா திருந்த தக்கன் 

பாவையென் றென்னைக் கூறும் பரிபவ மொழிப்பா பென்று 

தேவிநின் ௮ுளைப்ப நாதன் றிரூவுள மஇழ்ர்-து ஈம்பா 

லாவல்சே ரிமவான். செல்வி யாகென் வரூளிற் போந்தாள். (க)



௧௨௮ இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

இறர்.தநான் மூகத்தோன் போற்றிச் செகங்களின் குறைப டோ 

பிறர் தவ ரூயிரை மீட்பா னெம்பிரா னருள்டுபற் ஹேகி 

யறுங்கைகால் சிரங்க ளாதி யவயவம் பொருத்து மேல்வை 

யூறம்கெர் விழித்தா பென்ன வெழுக்கன ரும்ப செல்லாம். (௯௦) 

அ௮த்தகலை பூபர் சோ மவசவர் முடிபெற் அய்ச்தார் 

நெய்ததலை யூபத் தூடு கிணத்தலை பறிபோய்த் தக்கன் 

மைக்தலை யூப மேவி வானவர் தலைமை தீர்க்தான் 

மெய்த்தலை விதியே a6 g விலக்கினும் வினைவி டாதால். (௯௧) 

யாகத்இன் வினையாய்த் தக்க னெடுத்தகல் வினையே யென்றுஞ் 

'சோகத்தி வினையாய் வகு சூழ்ர்திடச் துயரி லாழ்க் தான் 

'மேகப்பூம் ருழலோர் பாக னருளன்றி வினைக ளாலே 

பாகத்தி ுயிர்கட் கெல்லாம் பயனறிக் தாட்டற் பாற்றோ (௯ 2.) 

ARaGe! யோர்ந்து மோராச் சறுவி௫இ செயலின் மாய்வுங் 

குவவு இணிகோள் வி. ரன் கொற்றமா மூரைத்தாம் பின்னாத் 

தவநெறி யில்லான் வேள்விச் சாலைபுக் குழன்ற வானோ 

மவதநெறி யடைக்து பாவ மடைறந்தமை தொடர்ந்து சொல்வாம்.(௯௩.) 

24-வது தக்கன் வேள்வியழிந்த சருக்கம் முற்றிற்று. 
ஆகத்திறுவிரு சகம்--௮௪௧, 

    

பதினை நதாவது:- தேவர்கள் சிவத்துரோகமடைந்த 
சருக்கம். 

மோலியிற் பிறைவைக் தாசை முழையிலா இகழ்ந்த தக்கன் 

சாலையிற் புஞுக்.து வேள்வி சமைத்ததி வினையி னாலே 

மேலைபி லிமையோர் சும்மை வெண்மதி விரவிலாத 

மாலையி லிருள்போல் வக்து வளைர்தது வெத்அ சோகம். (௧) 

களர்மதி முடித்தார் கேயக் தவிர்கலா லம.ர் பாவக் 

களர்கிலக் இடைக்கா லாழ்ர்த கயக்குழா மென்னத் தாழ்ர்தார் 
கிளா்சமச் தஞ்ச யோடிக் சழ்ப்படு மவுண ராங்கு 

 வளர்நரிக் எணம்போற் முக்கு வளமெலால் சுவர்ந்தார் மன்னே. (2).



க௫.-தேவர்கள் சிவத்துரேர்கமடைந்த சருக்கம், ௧௨௬ 

'புல்லவ மூயிர்க்கும் பாரி சாதமும் பசும்பொன் ன்டுஞ் 

செல்வழுஞ் சூரபி இந்தா மணிகளுக் தெய்வ மாதர் 

நல்லெழிம் புணர்வு நீங்கி நல்கு. ர வடைக்தார் கல்லாப் 

ல்லா தம் மருங்கிற CHG & புலவர்போற் மி புலவ சொல்லாம். 

கவிகையு மரசும் வாம்வுங் கடவுள் வா ரணமூஞ் செம்பொற் 

சிவிகைய மிழந்து காலா லுழக்கனன் ழேவர் வேர்த 

னவியரமு மறியு மற்று நம்பனை நம்பார்க் கென்றும் 

பூவிகனிற பிலத்இல் வானப் பரப்பினிற் புகல்வே அண்டோ. 

இதர பக்தை நித்.உ விர்கரன் மூ தலோ ரெல்லா 

மர் இரசக் மழவர் os ரம மதிநெறி முறையிற் சூழ்ந்து 

ஜற்திரக் களைக ஹவான் சுமுகம் கவனே யென்னு 

அற்காப் பதும தண்ண ழஜொன்னகர் கோக்கிச் சென்னும் 

வே. 

/ர்வை யாரா தணவுு?பாப் வாழ்வுபோய்ப் பனிரா 

ளிரல காமலரக் காடுபோன் முும்புலாஈ இமையோர் 

கு. ரவ னானமூகன் கோயிலின் றிருக்கடை குறுகிப் 

புரவி பூண்டதே ரிரவிமுன் கமலமே போன்ஞுக் 

நாலி ஏண்ுகட் கமலமு மதியுக நான்னு 
> . ச . : ‘ மேலி ரண்டிரண் டரூமஜை விரிக்குநாத் குடமும் 

பாலி ரண்டினு நாலிரு தடம்புயப் பணைப்பு 

தாலி சண்டைய மகம்புறக் தரிச்சநோன் மார்பும், 

மீதி லங்குகான் மகூட கேர் டி.க௮ வெயில் விரிப்புங் 

காதி லங்கிய குண்டல மொளிவிடு க௫ர்ப்பும் 

மிபாதி லங்கிய கச்ங்களுங் உமண்டலப் பொலிவுக் 

SUB DOSY தாமரைத.தாமமுக் தயங்க. 

நாவின் மாடத்து கறைவிரி ஈனினபி _ $9 8 

தேவி பாரஇ மகழ்வொடு இதம்றுவியம் ஜிருப்ப 

வாவி பதக மனந்தகோ டிகளுமம் குரிப்பத் 

தாவில் வேகம பங்கப் தலைஃபரம் தஸிர்ப்ப ர 

(௩) 

(௪) 

(டு) 

ழி 

(௮) 

(௯)



௧௬௦ திருக்குற்றாலக் தலா (சாணம். 

LOL. BTL அுக்கவிழ் வனருக மண்டப காப்பட் 

சுடாவி ளக்கென வுஜைதரு சுருூஇிவா னவனைக் 

கடல்கொ மித;தன கருணையங் Bajos கண்டா 

wigs விர்ச்சன மினியென விறைஞ்சின ரிமையோர். (௧௦) 

வான மாதஇயா இயிர்க்குடல் க.ரணங்கள் வயக்கி 

யேன போகமும் புவனமும் வினைவமி யிசைத்து 
a ot - 
மேன காலமுக் கருமமு நடைபெற விஇக்குக் 

தான பங்கயாச சரமனே பரமே சரணம், (௧௧) 

வான நாதனே மண்பொதுச் தர்தையே மறைதேர் 

கான வேதியர் களைகணே கருதுவார் தனியே 

ஞான பாரதி ஈண்பனே நாற்பெருங் கோணிற் 

பானு வாயொளிர் பகவனே ச௪ரணெனப் பணிந் தாரி (௧௨) 

எர்சை யேயென விறைஞ்சுவார்க் கெதிர்முகல் கொடுத்து 

நகொர்ச௪ வானவ ரெழுமெனசக் இரைஞுக ஜேக்கி 

வந்த காரணம் யாதெனப் பவளவாய் மலர்கதா 

னந்த ராஇபன் ப.ரவிவாய் புசைததுநின் உறைவான். (௧௩) 

சேம மாநிதித் இறைசொண்டு வக்தெமைப் பரவு 

நாம வாளுடை.த் தானவர்க் கூடை.தர்.௮ஐ ஈலிந்தோங் 

காம தேனுவுவ் கற்பகக் கானமு மிழந்தோஞ் 

சோம சூரியர் வழக்கிடாச் இசைகொறுஞ் சுமுன்றோம். (௧௪) 

வான மாகஇ வைகறை யாடனலு மறர்தோர் 

தான பானமுஞ் சந்தியு நியஇயுக் தவிர்ந்தோம். 

பீன மார்தனத் த.ரம்பையர் முயக்கரும் பிரிர்தோங் 

கான மாமறை யுறுஇபோய் வறிதுகாட் கழித்தோம். (௧௫) 

வசைக்க லம்புனை யவுண.ராஞ் சுறவின மடுப்ப 

விசைக்க லங்கவிழ் வணிகர்போ லிடர்க்கடல் வீழ்ர்சோ 

நசைக்க லக்கன நறுஞ்சுவைக்- கலந்தன நல்யா 

மிளைக்க லந்தன மெமக்கிவை புகுந்தன வென்றார்... (௬௬)



௧௫,-தேவர்கள் "வத்துரோகமடைந்த சருக்கம். ௧௩௧ 

மிக்க நான்முகன் விளம்புவா னென்மகம் விலக்கித். 

தக்க னானவ னல்ஓதற கோமகஞ் ௪மைத்கா 

mee Cur யுருத்திர பாகமு மொஷழிம்தான் 

முக்க ணாயகன் நன்னையு மிகழ்ச்தனன் முடி.வால். (க) 

Saal ox மக்கமா யமைக்கன னமை்திலன் சதியை 
௪ (Qo « ச . 

யூலை முற்றவு மீன்றரு ளன்னையென் அணரான் 

வகைய ணர்க்து முணார்திலன் மகத்இனா லஹிகதான் 

புகலி னுங்கெடு மஇகள்சண் டோற்று sir ya i. (௧௮) 

அறிவி லானவ னப்படு யாருக வானா, 

பெர றியி லீருங்கயா் பக்தியும் வெறுவிகாய்ப் பாமா 

Glas Dun Optio ._ ருறைவளை யாவ(2.ர லிகம்ம்கு 

நெறியில் பாவரு நிற்பரோ நீவிரே கின் மீ. (aa): 

. . oe De 
ந இி யார்விட மூணடகா லம் யமாக th it 

க முப்புரம் வென்மதாம் கனககாட் டுறைக் இர 

மாறு பாகர்செய்ச் ஈன்றியை மறத்தலின் 0 bg 

லோறு ஈல்விகே விலே யானதா ஓுமகக. (௯0) 

கரத நாயகன் மூருக்குனைப் படைப்பா னவன்் ற. 

ai B மாமலர் மிசையவ னருளினணா னு வற. 

னாத காண்மு.த லீன்றுகாத். இிருககன மதனா 

லெரந்தை யாரலா Gavin bay மோர் Gin gare ou gear e ron, (2:5) 

Yorks emus wr gy slog sacar ws Tasd 

புனக்ச௪ வேணியெம் புனிகனைப் பொருளெனப் போற்திர் 

மனங்கொண்மாமஹை யோஇயுஞ் சுவர்க்கமேல் வதக்துங் 

கனங்கொண்் மெய்க்கெறி கடர்கனி। ஈவையுறக் கடவீர்.. (உய 

பாவ மேதமும் பஹிதரும் பகைவரால் படுக்குக் 

தாவ சோபமே.விகாத்திடுவ் குலத்தையும். BI LPs, 

மாவ தாம்பொரு எழித்இடு ஈரகிடை. யழுத்துக் 

கேவ மாகிலும் விரித்தஇடு மோடிவத் அராகம், (acm



BB, 2 இருக்குற்றாலத் தலபுராணம்... 

கறைய. ணிர்இடும் கண்டனைப். பழிதஇடுல் கய வர 

றை) வாகமஞ் சவபு.ரா ணங்களை யிகழ்வோர் 

முறைமை யன்பரை யன்பர்வே டங்களை முனிவோர் 

மிறைகசெய் கும்பியா கக்கொடு ஈரகிடை விழ்வார். (௨௪), 

எழுற்தி டாகர கழுற்இயு மியமகண் டத்தின் 

கழந்து னூலடி. யுண்டுமே கம்பங்கள் கழ்ிவார் 

செழும்பு ன.த்௪சடை யெம்பிரான் வெநெறி யன்று. 

பழங்க ணெய்திடப் பரமகம் புகுர்கபா தரே, (௨௫) 

அகை யாலுமைச் வெத்துரோ கம்பிடி த, தலைப்ப, 

வாகை தானவர்க் கீந்துமா சுணப்படங் இழிககுற், 

தோகை கோம்பியாம் சுமல்வகொத் இரது தொலைந்து 

போக யான்முசு லெர்தையா லியற்றவும் போமோ. (௨௬). 

பேறு, 

வேதகெறிக் கடங்காச பாவமியான் போக்றாவனென் விதியிற், 

கிராப், பேதமுற௮ு பாவமெலா மாலொழிப்ப னவனாலும் பிரியாப் 

பாவந், தாகவிழ்கொன் றைச்சடையான் போக்குவிப்ப னவனரு, 

ளாற் றஐவிராப் பாவஞ், ௪த.ரனார் சம்மாலு மெம்மாலு Goat gyre, 

தர்க்கொ ணாதால். (உள) 

ஓமாச கோகத்தி பிரமக்இ: இரிகத்தி' யொன்றொன் தேற்றஞ் 

சாராத குறாத்துரோ கஞ்சனத்து ரோகஞ்சா மித்த ரோக 

சே.சாக வொள்.றிலொன்று: _நாறுமடங் கஇகமிவை நீங்கு மேனுக் 

தீராது தீராது சிவநெறியிற் பிழைக்தவர்தஞ் சிவத்து சோகம். 

என்ன இசை முகனுரைத்து நின்றுமுறை யிடுவாஷோர்க். இரங், 

இப். பின்னுர், தொன்று ரகிலாண்ட கீ துள்ளசிவா லயகங்களெலாக். 

கொழுவி .ராகி, லன்.றுபோ மூட துவினை யல்லதெனில் வகைநான்குண் 

ட வைக ens, லொன்றுசெயத் தீருமெனக் தொகையுணர்த்தி: 

வகைவினவு வுணர்த்து இன்ருன், (௨௯): 

வேறு, 

பூதலமே. லோசனையேச நிலக்கம் பானுப். புதுமதியோ ரிலக்க, 

முடு மேலொண் ரகு, மேதைபுகர் செவ்வாய்பொன் ௪வுரி தாண



௧௫.-ேவர்கள் சிவத் அசரோகமடைந்த சருக்கம். ௧௩௯. 

€மேன்மேலே யிவ்விரண்டா விளங்கித் தோன், மாதிமுனி வோளெ 

முவர் கான மேலொண் றப்புறமோ ரிலக்கமென்பர் துருவ தான 

மேதஇனியி லிருந்துபுவீ லோகல், காறும் விலக்கரிய கொகைகூவைக் 

இலக்க மாமால். (mo) 

சுவலோச மிலச்சமெண்ப.ச் தைந்து மேலே சொல்லரிய மகலோ 

& மிரண்டு கோடி, ஈவ3மவு சனவோக மிருககற் கோடி. ஈண்ணுதவ 

லோகமும்பன் னிரண்டு. கோடி, பிவைமேற்சச் இடலோக மீரெண் 

கோடி. யெம்பதமுக் கோடி.யரி பதமுக் கோடி, வெேலோக நாற்கோடி. 

யித்து கோடி. செப்புதொகை யுளைக்கிலைம்பாண் கோடி. பார்மேல், (), 

தலத்தின் கனமிலக்க மெண்பா னாரும் புயங்கமெட்டுஞ், சேட 

ணுமெண் கஸிறுங் ஜோய், மாசலத்தைச் சாங்கிநிற்கு மதன்£ழ்க் 

கோடி மற்றிருபா ணிலக்கமா டகர்தங் கோயின், மேதகுபன் னகர. 

க்க ரவுணர் சூழ்வோர் விடுத்தகல முதலேழு மேழொன் பானாஞ் 

சோதபெறு. கூர்மாண்டடர் பதங்கீ மொன்பான் ஜரெண்ணாற்ஜெண் 

பானிலக்க மதன்கழ்க் கும்பி. (௩௨), 

இருணிலமு. மெழுகான்கு கோடி யாரு மிலக்கமிரு. 1 SO gros 

பான் கழ, தாக, வொருகமட. மிருக்குமிட மொருகோ டிக் முயங்கு 

நெடும் புகைப்படல மைந்து கோடி, மழுவுறுமக கினிசசுவலை பதின் 

கோ டிக்£ம் வயங்குகா லாக்கினியின் வரதர் கோயில், பெருகுபித்தி 

கோடியதன் கனமோர் கோடி பெரும்புவிக்கீ முலகமைம்பான் கோடி, 

யாமால்- (௩௩) 

வேறு. 

கோவலைய நடுமூதலா காவலொடு மூக்கு குசைகவுஞ்சு மிலவி 

றலி புட்காமே யாகப், பாவலவர் புகழ்தீவு மேழாகு முப்பு, பாற. 

யிர்நெய் கரும்புமது கீர்க்கடலே மாகு, காவலக்தி வோரிலக்க மிரட்டி 

மேன் மேலு ஈரலையுப்பு. மு.தலேழு மன்னவே யாகு, மேவுதிரைக். 

கடலேழுக் தீபமோ போழு மிருகோடி யைம்பதஇனான் இலெக்சம்போ. 

சனையே. (௩௪) 

சூழ்கனக பூமிபதின் கோடி, யப்பாம் குடர் த்திகிரி வளைய;தனைக் 

சூழா நிற்கும், வாஜ்வரையின் பெருங்கனமோ யூத. மாரும் வந்



௧௩௪ இருக்குற்ருலத் தலபுராணம். 

SY 0S கடல்கோடி யிருபத்தே ழிலக்கம், பாஜிருண்ட பூமிமுப்பா 

னைந்து கோடி. பத்தொன்பா ஸிலக்கமுட. னயுத சான்கா, வாழ்கன 

பித் இகைகோடி யாக மேரு வரைக்குகிலற் இசைகடோ றைம்பான் 

கோடி. (௩௫) 

வாசனையைம் பதுகோடி. தசைதோ முன மூதலஞ்சூமழ்க் தால. 

யங்கள் வணங்கு வீரோ, யோசனையைம் பதுகோடி. வான்மே லேறி 

யுயர்விடைபார் பதகம்பசவித SrawBer OSor, கேசனையைம் பது 

கோடி. யிறங்கிக் ழ்போய்ச் செறிச்தபா தலங்கடக்து காண்டுன் 

கோர, விசனை யே நினைக்தொருபாற் றவஞ்செய் விரோ விவைா௱ 

ன்கி லுமதுகருக் இயம்ப பேன்ரன். (௩௬) 

மேலான சிவபதக்தி முயர்ச்சி தானு மேதினியெண் டி சைப 

சக விரிவுங் ஈழ்மைப், பாலான பாதலமு நரகன் வீறும் படர்புகை 

யூங் கணற்சிகையும் wubb தாவிக், காலாங்கி யுருத்திரளைக் காணு 

மாறுங் கருத்திலுன்னி கடுநடுக்கிம் கரங்கள் கூப்பி, சாலான இசை 

முகத்துக் கமலக் தேவை கனிதொழுது புத்ஜேளிர் ஈவில்வ தானார்.() 

வேன்னமே வி. ரன்வலிக் குடைந்து போனோ முழுதுமே வெப் 

குத்து, முயன்று சென்றா, லின்னமே சிவகணகத்தார் பொறுப்ப பேனு 

மிகலும்வயி ஈவர்ளுலதி இடைய மாட்டேம், பின்னரமேற் புவனிவ 

லம் புரித லாற்றேம் பிலத்தி௰.ங்கி யருத்திரரைக் காண மாட்டேக் 

தஇன்னமே தனியிருந்து சிவபி நாளைக் கவம்புரிந்து காணும்வகை. 

சாத்கு யென்றார், (x3) 
Can. 

வானவ ரூரைப்பச் செர்தா மரைமலர்த் சவி௫ன் மேவ 

ஞானநான் முகக்தோன் சொல்வா னற்றவம் புரியு் கானம், 

பேனமாம் புணரி சூழ்ர்த, பெரியபூ தலமே யாகு 

மானதோர் திகிரி வெற்.ி3 னகமலாற் புறமு மாகா. (௩௯) 

மற்றையேழ் இவின் வேக்தர் மனுமகன் விரக. னென்பான் 

பெற்ற? ங்கி தரன் பெரியமே தாஇ புட்டு 

வூற்றீர்ச் சோதிட் டென்பா னுயர்தரு துதிமான் மற்று 

மற்றமில் செப்பின் மிக்க. வார்வலிச் சவனன்: மன்னோ, (ஷ்



&@).-C suas சிவத் தரோகமடைந்த சருக்கம். க-கடு 

அவரினுஞ் சம்புத் தீவி லங்க ஈனுக்கு மைந்தர் 

புவிபுகம் பா.ர தன்இம் புருடனே யரி3ய மேது 

சன்றில்பத் இரா*௬ வல்சன் றனியிளா விரதன் மேலு 

ஈவிலிர மியனே பொன்னன் குருவிவர் கவசண் ட.த்தோர். () 

விறுசேர் சம்புத் இப நடவு விளங்கு மேரு 

KH MGT றிசையஞ் சூழக் குலவுகாற் குன்ற மப்பான் 

மாறிலாத் தென்பான் மூன்று வட.இசை மூன்று மேல்பா 

ar Ser Caner or @ pun லொன்றுளூழ் குன்ற மெட்டாம் () 

ஈரெண்ணா யி.ரமே கீழும் பக்கமு மெண்பர் GH or 

மேருமீம ௮யரம் பாதி மிக்குள வரைகட் காருளஞ் | அஞ் 

சேருமெண் இரிச்சா பெட்டுஞ் செம்பொன்மால் வரையின் கூழ் 

சாருமே கண்ட. மொன்பா னவ்வகை சாற்றக் கேண்மின், (௪௩.) 

வடகடல் இருக்க நாப்பண் வளர்குரு வருட. மிப்பர் 

லிடவிய சுவேதங் aro மிசமிய ட மேனை தி 

தடவரை நீலக் காக தனியிர ணியமால் கண்ட. 

Hol SOF ளூழ்ச்த திளாவிச தப்2பர் சொல்ஆம் (௪௪) 

கந்தமா தனமே மேல்பாற் கடலிடைக் கேது மாலம் 

வந்தபத் இரியே கீழ்பால் வாரிமா வியவான் மட்டு 

மர்கமா நிடதச தென்பா லரிகண்ட மேம கூடத் 

அர்இய தென்பா லாகு முயர்ந்தகிம் புருட. கண்டம். (௪௫) 

பனிவரளை சேது நாப்பட் பாத சண்ட. மாரு 

கனிதரு மிவையொன் பானி னண்ணுபச் இரியே கேது 

வினியமுப் பஇற்து நாலா யிரமென்ப பேனை பாறு 

மனையயோ சனைக ளொன்பா ஞயிச காப்பண் மற்றே, (௪௬) 

தருமமே தரும பாவம் தசவிலாப் பால மூன்று ஸ் 

கருமபூ மியிற்செய் வோர்கள் கதிதரு சுவர்க்கம் பூமி 

யிருணில ஞூன்றும் போக மெய்துவ ரிவைசண் மூன் றிற் 

Cum Hanne ௬வர்க்ச சேடீம் பொ௫ிப்பது போக பூமி, (wor



௧௩௬ இருக்குற்றாலத் தலபுராணம், 

இதிய பாத கண்ட, மூழவுவா ணிபங்கள் வித்தை 

MM BNF ota சிற்பங் சுருமத்தாற் கரும பூமி 

மீது பவர்க்கு கெல்லூண் மேனிய முழகா லெட்டுக் 

கோது பருவ கானா அகக் ஈறுங் ஞறையா நிற்கும். (௪௮) 

கருமசே டங்க ளுண்பார் கதிகண்மேல் விழைவார்க் கெல்லாச் 

தருமமும் தவமுஞ் செய்யக் தக்கது கரும பூமி 

புரிசவ மகேகங் காலம் போகபூ மியிற்செய் வார்க்கு 

வருபலன் கரூம பூமி வளரொரு தினத்தே ஈல்கும். (௪௯) 
(வெறு. 

ஒண்டொடி யோர் பாகனிட மூரைப்பி னண்டத் துச்டியுரூச் இ 

சர்கோயி லகன்ச மாகு, மண்டர்பிரான் சவலோக மண்ட. மூலத் த 

மாவதுகா லாங்கியரு.த் இரர்தங் கோயின், மண்டுமா டகர்கோபி லத 

ன்மே லாக ம௫தலத்தி னிருகோடி மா மன்னும், விண்டடடுக் குட, 

இசையின் கீஜ்பா லாகு மேருமே கலைஞமூன்றில் விமலன் கோயில். () 
வேறு, 

பொன்மலையத் தரத்திலண்டச் சுவசணவும் வடகயிலைப் பொ 

ருப்புங் கோடும், பன்மதிலு மளப்பரிய வுருத்இரர்சா ராயணரும் 

பதுமதச் தோருங், கொன்மலி 2வற் கந்தர்கண பஇகள்சா ஈதர்சாத்தர் 

குழுவி னார்ப்பு, நின்மலச௪ தாசிவமுக் தெய்வதக்கு மாழுமெம்மர் 

னிகழ்த்தொ ணுதால். (௫௧) 

அடி . 

பொன்னிம௰ீ௰ மால் வைக்கு வடமீமல்பான் மச்தரத்தின் பு 

டைசேர் தென்பாற், கன்னிகெடுங் கயிலைவசளை சகுற்போ டிகள் கட. 
ந்து ககனச் தாவிச், சென்னிமதி யாறணிர்த தேவனே யன்றிமத்றத் 

தேவ ரெல்லா, ஈன்னிலைவிட் டி.றப்பஅவும் பிறப்பதுவுங் கண்டுகண்டு 

ககையா நிற்கும். (௫௨) 
வேறு, 

அங்கவட. கபிலாய முதலா வைந்து துளுவொன்்.று தொண்டை. 

வள 'காட்டெண் ணான்கு, தங்குகடு சாட்டிருபச் இரண்டு பொன் 

னித் தலதநாற்றுதி தொண்ணா௮ மலைகாட் டொன்று, கொங்கேழு 

சிங்களத்தி லிரண்டுவைசை கொழிதமிழ்காட் டீயேழு முதலாஞ் சூ 

லச், செங்கையார் தலமிருநாற் நெழுபா ஞனகிய் றெக்கிணபாம் 

அரிலாயர் இருக்குற் மூலம். (௫௩)



க௫.-தேவர்கள் சவத்துசோகமடைந்த சருக்கம். ௧௩௭௪ 

அம்புவியி லித்தகையா ௮ுரைக்சு வெல்லா மாதிதலம் பிறதல 

ங்க ளனக்க மாருஞ், சம்புகிலப் பரககண்ட. மடல் லாட்குச் தாணீ 

ட்ி வடதிசைமன் றிசையே சென்னி, சம்புப் பருப்பதக்கே 
6 . க ச ச ச * ச 
தாரங் கொங்கை களினவயற் றமிழ்சாரி வதன மாகக், கொம்பலர் 

சூழ் செண்பகா ரணியஞ் சூழ்ச்க குற்றால மபிடேச௪ச் சான மாமால், 

புவனம் பரப்பெலார் இணையைந் தாகப் பொன்னிமய 

கிரிவடபா ஷன்கு போசக், கவனவரை பிமயமுதம் கன்னி காறுங் 

கண்டபெரு நிலம ழும் கழனியாகுஞ், வனுறைகே தராமுதற் 

கருப்பர் தோட்டஞ் சென்னிவள நீர்ராடு கன்னற் சாறு, Harta 

யம் றமிழ்காடு வடதக்ச பாகு கும்றாலஞ் சருககரளைவட் டாகு மன்றே. 

வேறு, 

ட் ற்பரைபபம் பெருமாட்டி யகிலாண்ட. இற்றிலெனக் தனி 

நின் apd, முற்பதியா யுயர்தாணு மாலயப்பூர் தொட்டிலுக்கோர் 

மூல வீடாய்ச், கற்பமெனுங் சகடல்கடக்து் தோணியாப்க் குணங் 

குறிகள் கடர்க ஞானச, இங்பளைவா மி._மான பரமரக இயத்தா 

னந் திருக்குற் முலம். (௫௬) 

கிறக்குமிடஞ் சிற்பரைக்கும் பரமனுக்கு மூவருக்குந் தேவர் 

யார்க்கும், பிமக்குமிடங் கவுரியறம் வளர்க் குமிடம் பிறந்தோர்கள் 

அிறவி பினனை, மறக்குமிடம் வடவருவி யெனுங்காம தேனுவளர் 

பாலக ணுன்கு&், கழக்குமிடம் பாகதிமயே காட்டுமி௨ர். இரிகூடக் 

கடவுட் டானம், (௫௭௪) 

ஆண்டுபதி னாபிரமோர் புண்ணியமாதக் தலக்தரும்பே நளனைத் 

துங் காசி, கூண்டுதவு மோரராண் , லயனமொன்றிற் கேதாரங் கொ 

டுக்குள் காஞ்சி, பூண்டுதவு மிருமதியி லொருமஇயிம் பெரும்பற்றப் 

புலியூர் சல்குஞ், சேண்டருமெய்ப் பயன்களெலா மொருகாளிழ் 

கொடித்தருளுச் இருக்கும் முலம். (௫௮) 
வேறு, 

தாய்பசிம்மக் சந்தைப௫த் இரக்கக் காண்போர் தங்கல்சுத்ற 

மனங்கொஇக்கத் மாங்கள் வாழ்வோர், சேப்படுக்கக் அடிக்கவிருந் 

அண்போர் தாசஞ சிறைபிருத்து்? பரதாரம் விரும்.ிர் செல் வார் 

1s



கக ' இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

வாய்பகைக்துப் பிறர்குடிக்குத் தீங்கு சொல்வார் மன்றிருச்து வழ 

க்கோ.ரஞ் சொல்வோர் பொல்லா, நாய்வளர்த். துக் கொலைபரிவோர் 

பாவ மெல்லா ஈன்னக?. தவிர்க்குமெனு மிருக்கு வேதம். (௫௯) 

அடுத்தார்க்கு ஈன்கருசெய்யா ரிரிக்கண் செய்வா ரர்தணரை 

யுயிர்செகுத்தா ராவைக் கொன்றருர், கொடுப்பாரை யருஇருந்து தடு 

ப்பார் கற்பின் குலமாதர் வ.ரம்ப.திக் கார் குருவைப் போம்ருர், கெடு 

ப்பார்க்குள் அணையாவா ரறஞ்செய் வார்க்குக் கேடுசெய்வார் பாவ 

மெலாங் HAs ear தண்ட, மெடுப்பார்க்கு வளம்பதியாக் இருக்குற 

மூல மிமைப்பொழுதி லொழிக்குமெனு மிரண்டாம் வேகம். (௬௦) 

அன்னமிட்டார் தமக்கிரண்டு நினைக்கின் ருரு மடைக்கல ச்தை 

வயிறெரிபத் கொன் மாரும், பின்னமிட்டும் கிளைக்கூட்டம் பிரிக் 

கின் மூரும் பெரியாரைப் புறம்பழித்துப் பேசு வாருங், கனனமிட் 

டுக் களவாடிக் கள்ளுண் பாருங் காமத்தா லழிவாரு மெய்து பாவ 

முன்னவர்க்கு முன்னவர்கூற் மூல மென்று மொழிர்தா oy இருமெ 

னு மூன்றாம் வேதம். (௬௧) 

உல௫டத்துத் தொலையாத பாவ மெல்லா முயர்தருபுண் ணிய 

தலத்துத் இர வேண்டும், பலபலபுண் ணியதலத்துர் ராப் பாவம் 

ப.ரமனுறை சவதலங்கள் ப.ரவசு தீரும், திலகமெனுஞ் வவெதலத்துச் 

சென்ரூர் பாவர் தீருமே இராறு செவக்.து ரோகு, ஈலமலிசீர்த் இரிகூ 

டத் இருக்குற் ரூல ஈன்னகமே தீர்க்குமெனு கான்காம் வேதம், () 

பேறு, 

இன்னபடி மறைகாலுக் துறைகதோறு முழங்குகலா லிமை 

யோர் நீவிர், ஈன்னகாச்செண் பகவனகத்துச் சென்று தவம் புரிந்து 

மது ஈவைக டீர்ந்து, சன்னமதி புனவேணிச் சிவபிரான் திருவரு 

ளாற் றெய்வக் காவும், பொன்னுலகு ம.ரம்பையர்பாற் புதுநலமும் 

பெற்னறுமுற்றும் பொலிவீ சென்றான். (௬௩) 

விண்ணிலுறை ௪துர்முகத்து வேதியனீ அரளைத்தருள விடை, 

கொண் டேக், கண்ணியவா ௮ரைக்கதகனாழ் க£ரிகூர்ர்து களிச்சுரு 

ம்பின் கணம்போல் வானோர், மண்ணிமணி யலைகொஜிக்குங் கடல்.



௧௬ தேவர்கள் சிவத்துரோகந்தீர்ந்த சருக்கம். ௧௩௯ 

வாவிக் குவலையமா மலர்ந்க பூமேற், புண்ணியமா மதுவூறி ayo 

டெடுககுக இமிகூடப் Curie SITE BIT, (an) 

பிரமனைக்கண் டு௮ு இபெறும் பேறுரைக்காற் இரிகூடப் பிறங் 

கன் மேலாச், இரமமிசைத் தவம்புமிகது சிவத்த சோ கர் தவிர்க் து இ; 

ங்கள் சூடும், ப. ரமனைசசெண் பகவனகத்தும் பண்ணவனைக் கண்டுபத 

ம் பரவி வானோர், பு.ரமனைத்துக குடி.யேறக் கரையே.று மகிமை 

ப் புகறல் செய்வாம். (௯௫) 

1௦. தேவர்கள் சிவத்தரோகமடைந்த சருக்கம் முற்றிற்று. 

ஆகத் இருவிருத்சம்--௬௦௬. 

பதினாருவ_.து.--தேவர்கள்சிவத் தரோகத் 

இர்ம்த சருக்கம். 

வற்று ௪ சேனருவி வானறாவி மான 

ஈற்றால மேவுதுலை யாடிஈனி வானோர் 

குற்றால மேயஇரி கூடமிசை வந்தார் 

Gurdwara மேல்விளைவு YH Bud Ger Ws srr. (௧) 

விண்பக வுயர்ந் கூரி மேவுசிலை யெல்லா 

மெண்பகரி லிங்கவடி. யென்றறி சயித்மார் 

சண்பக வனத்து சயத்தையெர் கண்டார் 

A hd
 வண்பகல்செய் கற்பக வனத்தைய மயர்த தார். € } 

கானவர்க ளேோனல்விளை கானிலெஇர் மேவித் 

ஜாவைசை யிறுபுமி சாரகளை யெய்இ 

ஞானவரை யோயெர்க ண் ணருகை கண்ணி 

மேனவர்கண் மானவ மியற்றுமிடை சென்ஞும். (௩) 

Cau mr 

சந்தகில் குரவ வேலிர் சஎண்பகச் சோலை சார்ந்து 

புந்தியின் மூழ்ச்சி கூர்ந்து பொன்னக ரமரர் மூன்னா 

ளந்தமார் தக்கன் வேள்வி யழலினாற் காய்க்க மேனி 

மந்தமா ரத்தி னாலே வ.ரவரக் குளிர்க்கார் மன்னோ. (#}



௧௪௦ திருக்குற்றாலக் தலபுராணம். 

பாளையஞ் சடைகள் பின்னிப் பழுப்பிலைக் காவி தாங்கி 

நீளவு மொருதா ணின்று மெய்.பரிச் சீரை சாத்திக் 

தாளினீர் போத்தி லேற்றுச் தவக்தர்யோ கஇயொர்கள் மிபாலு 

காளிகே சங்கள் கண்டார் நலம்பெறு மூழ்ர்சி கொண்டார். (இ) 

கன்னியம் படிய பாளை கமழ்கரு பருவக் தெங்கின் 

மன்னிய குரும்பை காய்கது மழைமுகில் பொதிந்த கோற்ற 

மன்னிய வுலகில் றெய்வ வாடவர் வர்தா ரென்று 

அன்னுபார் மடவார் கொங்கை துகிலினான் மறைம்தன் மானும். (௬) 

புண்ணிய தருக்க ளாகப் பொலிக்கபூஞ் சோலை வேலிகி 

இண்ணிய கதலி நின்னு தென்றலா லசையுக் தோம்றம் 

விண்ணினி லரம்பை மாரை வேட்டவர் வர்தா ரென்று 

மண்ணிணி ல.ரம்பை யால வட்டங்கள் சுழற்தன் மானும். (ar) 

அருக்கமா மலரில் வீழ்ந்து சுரும்பின ௩றவ மாடி, 

மருக்கமழ் காதி னாலே வடி.வுவே ஐமைந்த தோற்றங் 

இருக்கிளர் கழலின் மூழ்கிச் இருசாளைப் போவார் மேனா 

ளுருக்கிளர் சைவச் தெய்வ வுருவுபெற் றெழுந்த தாமால். (௮) 

பன்மலர் துவிக்குர் தேறல் பைம்பொனா oss Oust gue 

கொன்மலி தாரை யன்றித் குஸிர்மமைக் சாரை போலுஞ் 

என்மலிச் இனக வேஞ் சண்பக மலர்கள் வானம் 

பொன்மழை பொழிவ தன்மேற் பூமழை பொழிவ தாமால். (௯) 

இலவிதழ் விரியும் தோற்ற. மிவர்கொலோ தக்கன் வேள்வி 

கலனவி அாகர்க்தா சென்ன ஈவிலவாம். இறத்தல் போலும் 

புலனுற வடைர்தார் தம்மைப் பு_ஞ்சொலக தகுமோ வென்ன 

வலருமார் தளிர்கள் கையா லமைததுவாய் புதைக்தன் மானும். () 

சேவர்கள் வந்தா ரென்னச் செண்பக வனமாக கன்னி 

தாவடு விழியா ஜனோக்கி முருக்கின்வாப் மலாற்து முல்லைப் 

பாவனை முறுவல் பூத்துப் பாடல்வண் டிசையஈ லேத்தி 

யாவல்சேர் களிர்ச்கைப் பூர்கே னருக்யெடமளித்க கன்றே. (as)



க௬..தேவர்கள் செவத்துசோகத்தீர்த்த சருக்கம். ௧௪௧ 
coe ர் 

கண்டன னமார் வேந்தன் கண்களா யிரத்தின் பேறு 

கொண்டன ஸனிமையா காட்டங் கொண்டபே றமைந்தார் விண்ணோர் 

தண்டலைக் கமுக வேலி* சண்பக வனச்சீர் கோக்க 

லண்டர்தங் குரவன் வாட்மை யாயிரத் தொன்றே யென்முர். (௧௨) 

பூவின்மேல் வண்ட டாடாப் புதியசண் பகக்கா வெங்குக் 

ேதவமோ பூவின் மேவிர் செழுக்தவக் சேேன்வண் டானார் 

"மவ.ராய்ப் பரம மூர்த்தி முத்தொழில் புரியும் தானம் 

யாவரே வலஞ்செய் யாதகார் யாவரே தவஞ்செய் யாதாரம். (௧௩) 

கந்த.ர வருடஞ் சோத்தான் கமழ்புனம் இறைவன் வாயி 

யிந்தார கனுவைச் சார்ந்தா னிர் இர னெமிய்பூஞ் சோலை 

மக்தமா ருதத்தைச் சார்ந்தான் மருத்துமா முனிவர் வேள்விச் 

செொதம லதனைச் சார்ந்தான் செழுங்கனற் கடவுண் மாதோ. (ee) 

அ௮ந்சுகன் றரும வேட. மாகன னிருதி யாவான் 

முந்துவேட். டுரூவ மானான் முதுதவம் புரியு மேனைத் 

தர்தரர் யாழோர் இத்தர் தவத்தர்விஞ் சையர்புக் ேவிர் 

வந்தகிம் புருடர் மற்றோர் வண்மைஷய வகுத்துச் சொல்வாம். (௧௫) 

மனிதராய் வடிவு கொண்டி மாக்களாயப்ப் புன்ளாய் வாசப் 

புனிதமார் தருக்க ளாயும் புயல்கெழு இரிகூ டத்து 

முனிவ.ராய்ப் புகலாய்ப் புல்லாய் முற்றும்? வேற் அருவம் பூண்டு 

தினிகராய்த் தவங்கள் செய்தார் தானவர் பயத்தான் மன்னோ. () 

ஆலயச் சங்க விதி யண்ணலை யுன்னி வாஜோர் 

நால்வகைச் சங்கத் தோரு ஈளினங்கோ மூகஞ்சொகத் தீகஞ் 

சால்புசேர் ஹிீரஞ் சங்கா. சனமுத்தஞ் சுகாச னங்கள் 

பிலிபத் தரமா மொன்பான் பெரியவா சனத்து ருந்தும். (கன) 

ஆடற் பகையை யோட்டி யைம்புல வடக்கி யாண்டு 

மீமறுகாற் க.ரணங் ட்டி. யியலுமுக் குற்ற மாற்றி 

யூறுகால் வஸியி ரண்டு மொருக்கியோர் வழிக டாவி 

won deur Cure Soro மவப்பயிர் வளரச் செய்வார். (௧௮



௧௪௨ இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

இயமமா சனந்தி யானந் தாரணை பிராணா யாம 

நியமமே சமாதி நீண்ட பிரத்தியா கார நிட்டை 
6 க . ( . 

யுயருமட் டாங்க யோக முற்றிய மாரா தாரத் 

தியல்பெறு பார்சண் மூலச் தெழுப்பிமே லாடல் கண்டும். 

காய்பல தின்.றுங் கானிற் கனிபல _நாகர்ந் தும் வாவிப் 

பாய்புனல் பருகா நின்றும் ப௫சிலை கறித்துங் கல்லித் 

சாய்பல கிங்க சத்துஞ் சருக%எப் புசித்துக் தாங்கா 

வரயுபக் கணங்கள் செய்தும் வசிவறப் பசியைக் இன்றும். 

சாந்திரா யணமா டிதீதுக் தருஇங்க ளூபவா இத்து 

Lori Buy மயன ௪ தோர்நாள் வருடக் லோர்கா ளூண்டுங் 

கார்தியின் வெயில் சர் பஞ்சக் சனலின்ம த் இயிலே நின்று 

நீரதுத லரிதாம் வாமி கீரிலே நிலையா நின்றும். 

கல்லைனக் கிடந்து நீரிம் கயலென வாம்க்றும் cial a) 

புல்லெனப் பொருந்தா நின்றும் புல்றென வளர்ஈது மேனி 

வில்லென வளைக்து மாலின் வீயயூனச சடைகள் விழ்த்றுஞ் 

செல்லெனக் கலங்கு மூறுர் தியெனப் பயழு முநும. 

ஊ?ி3ம லொருகால் வைத்து மொருவிர an sr Ds avs 

ணாசிகா மூலம் வைத்து ஈன்னிலக் தொருகை பூன் றி 

யாசுவரய் முடி£ மாக வடபிணை மேலா கின்றும் 

(௧௯) 

(2-0) 

(25) 

(22) 

வீசுகை ௪.ரமமேம் கொண்டும் விடாறுமெய்த் தவங்கள் செய்தார். () 

அப்பரி சமர் யாண்டி லாயிரப் பஇற்ராுண் டெல்லா 

மெய்ப்பெருர் தவங்கள் செய்து மெய்யெலாம் வருச்இத் தேம்பிச் 

செப்பருங் கவலை கூர்ந்தார் தேவ2ர யாகி லம்மா 

விப்பெருஞ் சவத்து ரோகம் யாவரே தொலைக்க வல்லார். 

YE stor கால மெல்லா மருர்தவம் புரிர்து மாதி 

GSH விடஞ்சேர் நீல சண்டனைத் இரிகூ டத்து 

நித்தனை வரவு காணார் நின்றனர் இகைச்து வாடி.ச் 

(௨௪) 

சி.ச,தநைந் துலை ௪ வாணோர் சிர்தையில் வருர்இச் சொல்வார். (௨௫)



௧௬.-தேவர்கள் சிவத்துரோகந்தீர்சத சருக்கம். ௧௪௩ 

வேறு, 

உருகினோ முடலெலா முளமெலா மறுகினோம் 

விரவினோ மனவிடூல வொபிலிலே கருகினோம் 

வருகிலா ரருள்கிலார் மழவலா ருலகெலா 

மருளுமோர் பரமனா ரருவிலா சவர்கொலோ. (௨௭௬) 

வ.ரமெலா மூதவுமார் வ.ரகனூர் கருதலார் 

பு. -மெலா மெரிசெய்?த புவியெலா நிலைசெய்தார் 

ப.ரமஞார் ஈமதுபாற் பரிகிலார் வரு௫ிலார் 

பி.ரமனார் மொழியுமே பிசகுமோ பிசகுமோ, (௨௭) 

வேகமே பிடையரு வேழ? யுரிசெய்தா 

ராகமே லணிசெய்தே பாகா ளருள் செய்தார் 

நாகமே யணிகுவார் நாமெலா மெலியம3வ 

யேகநா யகர்வரா ரேழையேம் வினையிதோ. (௨௮) 

செங்கைமான் மமுவினார் செண்பகா டவியினா 

செங்குமாம் வ.ி.வுளா ரெல்குமாம் விழியுளார் 

கங்கைவார் சடையினார் சண்டுமே வருகிலா 

சங்கமே பும் துநா மென்றுவோ னவரெலாம். (௨௯) 

வ wy 

HouTaursaor woes சாறு மறிவென்னுஞ் ஈடர்தூண்டப் 

பவரமர்செஞ் ௪டைக்காட்டுப் பசுங்கனம க் தனிக்குன்றைக் 

கவ. ரமருக் இரிகூடக் கனவரைவாம் கற்பகத்தைத் 

அவரமரு ஈறுங்கனியைச் தோத்திரஞ்செய் தேத்தெடுத்தார். (௩௦) 

தேவருக்கும் பெருந்தேவே இரிகூடப் பரஞ்சுடரே 

மூவருக்கு முூகக்பொருளாய் முளைத்கருளுக் கனிமுகலே 

மேவருட்கண் வாரிதியே மேலான குணக்குன்றே 

யேவருக்கு முனையல்லாற் புகலண்டோ வெம்பேருமான். (௩௧) 

தாயார்க்குத் தோன்றாக தணையாவா யனைத்துயிர்க்குஞ் 

சேயாவா யணித்தாவாய் செண்பஃப்பூங் காவுடையாய் 

காயாவா யேம Bons தந்கயா வாப்பரவார் 

சோயாவாய் பணிவார்க்கு கோய் தீர்க்கு மருக் காவாய்; (௩௨).



௧௪௪ இருக்குற்றுலத் தலபுராணம், 

மண்ணுடையாய் நீருடையாய் வன்னியுடை யாய்மருத்து 

விண்ணுடையாய் சங்ககெடு வீதியுடை ய.ய்பாகம் 
ர o ச் 

பெண்ணுடையபாய் சென்னிமிசைப் பிறையுடையாய் சண்களின்மேற் 

கண் ணுடையா யெங்கடுயர் காணாவா மென்னேயோ, 

கரி:-ட வேடனுக்கு 65,506 பதமளிக்தாய் 

பரிகூட ஈரிஈடத்தும் ப. ரமகா ரணதரூர்த்து 

யரிகூட வயனறியா வண்ணலே யிரர்காயுன் 

அிரிகூடங் சண்டவர்க்குத் தீராத வினையுண்டேோ. 

புகழ் வார்க்கு ஈல்குதியோ புட்பகந்த னார்டுதலா 

விகழ்வார்க்குங் கதிகொடுக்தா யல்லையோ வெங்கோமான் 

ிகழ்வார்க்கு வினை தீர்க்குஞ் செண்பசா டவியுடையா 
௬ 

யகழ் வாளைத் தாங்காத நிலமுண்மடேோ UF CET al. 

ஈயறியாப் பூரசேதேன யெழுச்தறியா மழைப்பொருளே 

காயறியாச் செழுங்கனி2ய கற்பகத்தின் பசுங்கொழுர்2த 

தாயறியாக் கருவிலிருர் தமுதாட்டுந் தாய்த்துணையே 

நீயறியாச் செயலுண்மேடோ நிரலபர்ம் பரமர்தஇ. 

கங்கைதனைச் சென்னிமிசைக் காகலாற் மூங்கியதும் 

ப.ங்கயப்பொழம் முள்பரவும் பகி.ரதனுக் காவன்றோ 

சங்கையற கொர்?தமைக் தாங்காயோ மானையொரு 

செங்கைமிசைக் தாஙகுச் இரிகூடத் தம்மானே. 

அன்றுஈர காகூரனை யர்தகனை யிடமித்துத் 

துன்று முலகெல்லார் துயர்தகிர்க்சா யல்லையோ 

வின்று£ வாராீயா வேழையே மெய்துதுயர் 

குன்றும் இரைக்கடலுங் கொள்ளாது கொள்ளாதால், 

கஞ்சம் பொ.றுத் தாய் ஈகுபார வெண்டலையின் 

வஞ்சம் பொறு த்தாய் மழுவேர்துங் கையுடையாய் 

தஞ்சர் இரிகூடத் தாணு?வ யெங்கள்பிழை 

கெஞ்சம் பொறுத்தருள எின்மேம் கடனன்றோ; 

( ௩.௩.) 

(me, 

(௩௫) 

(௩௭) 

(௩௪) 

(௩௮) 

(௩௯)



&௬.-தேவர்கள் சிவத் துசோகத் தீர்த்த சருக்கம். SPB 

ரா யணனுமொரு நான்முகனுங் காண்பரியா. 

யாசா வமு?த வருக்கைகிழ லம்மானே 

வாரா யிதுசமையம் வச்தருளி நின்னருட்கண் 

பாராயென் றும்பா ப ரிதபிக்கு wns Om ib, (#0) 

வேறு, 

குளிர்புன,ம் கொழுந்தும் வில்வத் தழைகளுங் கொன்றைப் போ 

மிளிர்மதிப் பிஞ்சும் காயும் விரிசடைப் பவளக் காடு 

களிர்மறை பழுத்த வாயு காட்டங்கண் மூன்றும் aur Sent 

தெளிதர விடை. பேல் வரதான் இவ.இரி கூட.த் சம்மான். (௪௧) 

வாடிய பயிர்கள் கண்ட. மழைமுகம் போல வாடி த் 

தே,)ய வறியோர் சண்ட இரவியம் போலக் கங்கை 

சூடிய கனகக் னுன்றைச சித்திரச் சருஇ மன்றி 
. oo ச ௪ . உ 

லாடிய பெருமான் அன்னக் கண்டன மர செல்லாம். (௪௨) 

கண்டனர் விரிய நெஞ்ஈல் களிக்கனர் ககரியார் தேற 

௮ண்டனர் இருக்குற் மூலக் கொருவனைப் பாரவி வாழ்த தூ 

விண்டனர் பர.பா னந்த வெள்ள தட். டிளைதக்து வானோர் 

'கெண்டனிட் டாப் பாடிச் சென்னிமேம் கரங்கள் கூப்பி, (௪௩) 

ஒன்ருகி யிரண்டு மாவா யொன்றிரண் டாவாப் மற்து 

மினமுகி யென்று மாவா யிலதுள தாவா யெல்லா 

மன்னுக யனைத்து மாவா யாதியா யந்த மாவாய் 

குன்றா யணுவு மாவாய் குறும்பலா வுடையாய் போற்றி, (௪௪) 

படைப்பவ ORG WLI யாவும் பரிப்பல னீயே முற்றுந் 

அதுடைப்பவ ot Sw par Oar Sarat ற0ி5 இரோப வங்க 

ளடைப்பவ னீயே யாவு மநகசெ கிப்பாய் நீயே 

யுடைப்பெருக் இரிகூ டத்தா யுனையலா லுலக முண்டோ. (#@) 

கருவியாய்ச் செயல்க ளாகக் காலமா யிடமாய்ச் செய்யும் 

பொருள்சளாய்ப் புரிலா னாகிப் புவனகோ டிகளுஞ் செய்வாய் 

மருவிய கலு நிற்பாய் மற்றுநி யவைக ளெல்லா 

Gir mB Sat DF gy நிழ்பா யுன்னையா சேணர்கும் பாலார், (wan)



௧௪௬ துருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

காணவுக் தொழவுர் தொண்டர் கருதவுக் இரிகூ டத்துப் 

பூணவு முரியாய் நின்னைப் புலப்படத் தேடிக் காணச் 

சேண?ூதா நிலம தேயோ செவப்பதோ கறுப்ப தேயோ 

வாணதோ பெண்ண கோவென் றஐறில மறைக ளின்னம். (௪௪) 

அரும்பிய பொருள்க ளாவா யல்லைய மாவா ஊன்பர் 

அரும்பெனிழ் அரும்பு மாவாய் தாணெொனிற் orem மாவா 

யிரும்பெனு மனக்தார் காண வெளியையோ திரிகூ. டத்துத் 

இருந்தமை பாகா வேகா இத்திரக் கூக.தா வென்றார். (௪௮) 
வேறு. 

நின்றுபுகம் வானவரைக் இரிகூடப் பாரன்கருணை நிறைந்து 

கோக்கி, யொன்ற௮பெரு மாதவமுக தோத்திரமு மினிதுவக்தோ 

முமக்கு வேண்டும், வென்ரீவ. ரங் கேண்மினென வருளுூகனு மென் 

களுக்கும் வெளிநின் ரய, யென்றுமெழு தாச மன்பருக்கே 

யன்பனென விசைப்ப தென்னோ. (#4) 

மூன்னாளி ஓனையிகழ்ர்து AmDDS மகத்தடைர்த மூரணா 

லன் Cm, பன்னாளு Lo Fl Lp Kl பதியிழந்து வறுமையினஞற் பதைக் 

இன் றேம்யா, மர்காளி லெமைத்தொடர்ந்த இவெத்துரோ கந்தனை 

யின் றகற்றல் வேண்டு, மெர்காளு மெங்கள்பதம் யாங்கள்பெற 

வேண்டுமென விழைஞ்சிப் பின்னும். | (௫௦) 

சந்துகா ரகில்வேலிச் சண்பகா ௨.வியொருகாட் டக்க Cents 

கூ, மந்தமா ௬தக்கொழுக்து வக்தொருகான் மெய்திளைப்ப வரப்பெற் 

ஹோர்க்கு, முந்துநீர்த் இரிகூட வடவருவி யொருபொழுது மூழ்கி 

ஜனோர்க்கு, மக்சவான் பிரயாகை மாகமா யிரந்தருபே றளித்தல் 

(வேண்டும். (இக) 

என்னபா தகம்புரிர்தா சென்றா மித்தலச்இ லெய்து வாரே 

லன்னபாசகமவரையாதவன்முன்பனிபோல்விட்ட கறல்வேண்டும் 

பொன்னகரச மழிந்தாலு மழியாமை வேண்டுமிவ்வூர் புலிபூ ராஇப் 

பன்னகரம் பிரியினுநீ ஈன்னக.ர நீங்காமம் பதிதல் வேண்டும். (௫௨) 

புல்லெனினலு மரமிலைகாய் கனியெனினுர் இரிகூட பாத்து நீர் 

பாய், நெல்லெனிலு மருதெனிலு முண்டவால(கு வ கண்டவர்க்கு



௧௭. வேடன் வலம்வந்த சருக்கம். ber 

நிலதீதில் வாய்ச், கல்லெனினு நி௫ியெனினும் பூண்டவர்க்கும் பரக 

தஇியே காட்டல் வேண்றி, மெல்லைனினு மிரவெனினும் யாங்கள்பணி 

செயவேண்டு மென்ரூர் வானோர். (இ௩) 

அவ்வாங்கள் கேட்டலுமே யமுதரங்க வாய்முறுவ லரும்ப. 

நோக்கி, பிவவ.ரங்கள் மலச் நியற்கைநம தற்தறங்க மக்கா HOPS G இயற த்த ழூ 

விர்கச், செவ்வரங்கள் வெளியரங்கம் பெறத்த தோ மினிப்புலவீர் 

சேணோா டெப்து, மெய்வரங்கள் பெறுகவென் ௫ னெழுதரங்க மிசை ணா 9 ர QS 

கடிக்கும் விமல மூர்த்தி. (௫௪), 

அ௮க்இப்பான் மதியணிவா ரவ்வரங்க ளருளிவிடை யருளம் 

போந்து, நெ௫ப்பாம் பொன்னாடுஞ், செல் வு. மபெம் றனர்வானோச் 

Rand நாளை, நிஈஇப்பார் படும்பாடு நி கோலும் ஈக்கன்மக நினைவார் 

நாளும், வர்இப்பார் பெறும் பேறு வாழ்க கொறுர் இரிகூடம் வாழ். 

தீது வாரால். (௫௫). 

வேறு, 

சிலம்புரி' இருக்ளாம் ரூலனு சேர்சதுபா தகங்க டீர்ந்து 

பொலம்புரி வானோர் செய்கை புசன்றபின் Manis HF சூதன் 

சலம்புரி சிலைக்கை வேடன். மபுவைத் தொடர்ர்து மேஞள் 

வலம்புரிப் பணில வி இ வலமபுரி மகிமை சொல்வாம். (௫௭) 

16. தேவர்கள் சிவத் துரோகந்தீர்ந்த சருக்கம் முற்றிற்று. 
ஆகத் இருவிருச்சம்---௬ ௬௨௦ 

பதினே மாவது: -வேடன்வலம்வத்த சருக்கம். 

தஇரையி னாலயம் வலமூதம். றிரூப்பணி சரியை 

இரிசு னெம்பிரா GOCE ds “ooh புரிவது இரியை 

" யொருமை யுள்ளுறத் தியானமும் றிருப்பது யோகம் 

பொருவி லானை னிரண்டறக். கலப்பது. போதம், (௬) 

அன்ன நால்வகைச் செய்கையு: நாற்பக. மளிக்கும் 

யன்னு நான்கினும். பணியணி பரமர்பொற் கோயில் 

மூன்னி யேவலம் வருவது சரியைபன் முறையின் 

மன்னு மோரவகை. பன்னது. விரிக்கலேழ் வகையாம். (ஆ



௧௪௮ இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 
ரீ c 

திலி ணுட்புறம் வலம்வ.ரல் புறம்வலம் வருதல் 

லிஇயி னாற்கரம் குவிக்கன்மெய்ச் தோக்குரச் தியான 

மதிரி ஹைஞ்சுசாட் டா.க்கமெய் வலமென வேழ 

மதக. மொண்றிலொன் முயி.ர மடங்கென லாமால்.. 

Bar நாடொரு தேயகற். சண்டநற் மீப 

மகர வாரிசூழ் புவனமெண் டி.க்குவா னுலகம் 

கரு மன்னராய்ப். புரந்துமிவ் வெழுவகைப் பணியே௱ர் 

சக.ர வில்லியா ரூறைவவெ லோகமே சேர்வார். 

கான வேடுவன் கொலையுங்கோ மாயுவின் களவு 

மான வோடிய வலமொரு வலமெனும் பிழையு 

மேன பாவு நீக்கியெம் பரமா்குற் ரல 

மோன மாக்கஇ கொடுத்தவா கேண்மென மொஜிவான், 

காலக். தாம்பிரக் சனிகள்பர் சதாடுெண் 19.6 Thongs: 

கோலத் தாம்பிர வன்னியாள் கொழமிதிரை ஈதிபாய்; 

அலச் தாம்பிரக் குன்றம்வா ரிசந்தகமிழ் சுருதி 

மூலக் தாம்பிர மன்பெருந் தவக்குறு மூஸிவன். 

போத ஸனால்விதி யாப்பெரும் புடார்ச்சுன பு.ரத்.து; 

Cas நாயகர் விண்வொ யிருக்தலான் மேவ 

காக னார்திரி கூடமால் வரையொடு நறும்பார் 

மாத ராண்முலை யரண்டெனச் தஇரண்டது மலையம். 

நடக்கும் யாவரும் வடஇசைக் குழுமலான் ஞால 

முடக்கு நீக்கிடக் தென்றிசைத் தோன் றிய: முனிவன் 

குடக்கு கோக்க. மஇியணி வார்திரி கூடம் 

வடக்கு. கோக்கமெய்த் தவம்புரி தமிழ்மலை மலையம்.. 

இக்க மால்வடைச் சாரலின் சிறுகுடி யிருக்கும் 

விந்தை வார்கிலை வி.ரனாம் வேடுவன் றனக்னா 

மைக்க னாம்வல னென்பவன் கொலைக்தொழில் வலியால் 

அத்௪ னாடவிச் சற்பமா மென த்தலை யெடுத்தான்௨ 

(௯), 

(௪) 

(௫) 

(or) 

(௮9: 

(௯9,



௧௭.-வேடன் வலம்வந்த சருக்கம். 

வேறு, 

செருப்புங் கானஹர் சதேய்த்தஇண் காலினாண் 

பொருப்பி ஷனேங்கி வளர்ச்த புயக்இனா. 

னெருப்பி னீர்பெய் நிறத் இனன் செங்கடா 
ருப்பு மான (LP MDI BLD au Gor மீசையான். 

மைய வஒுங்கொடும் பாவமும் வஞ்சமும் 

பொய்யு மோருருக கொண்டன புன்மையாண் 

வெய்ய வூனுணச் தகர்தங்கண் மேனியங் 

கையுங் கானு மொய் ச் தன்ன கவடி.யாண். 

(LPL By மாண்களு சூரிக் கலைகளுங் 

கய லுஞ் சேல்களுங் கானமூஞ் சேனமுவ் 

குயிலும் விட்டும் கொலைத்தொமி லேகடை. 

பாயி ஓல் காலக்இன் முன்பயில் பான்மையாண் 

Carus arco. CuO emer சுவடுபோய் 

காயு நாண ந௩டக்குந் இடத்இனான் 

காயஞ் சிந்தைக் குமிரரிக் கள்ளச்காண் 

பாயும் போர்க்குப் பதுங்கும் புலியனான். 

கோப மின்றிச் இவக்குங் கொடுங்கணான் 

மீப மென்ன வெரிசுகைப் பல்கியான் 

மாப மாகி யெஞுமுயிர்த் அண்டக்கான் 

யாப மன்றிப். பழிக்கும் பயப்படான். 

உடலை யேவளர்த் தானுண்டு பல்லுயிரச் 

சுடலை யேயென-த் தோன்று முதரத்தா 

னடலை யேயெனு கஞ்சுறை கெஞ்சிஞ 

னடலை யேயறி யாழமுழு முண்டத் தாண்ட 

மாலுறி தென்றலுஞ் சேர்மலை யாசலங் 

கோஜது நீள்வரைக் கொல்லி மயேர்தஇ௪ 

மேலும் போகி விலங்கொடு புள்ளெலாவ் 

காலம் தோ௮ங் கருவறுதி கானமோ. 

௧௪௯ 

(௮௦), 

(௧) 

(௯) 

(an } 

(௧௪) 

(டு) 

(க்ஷ



௧௫௦ இருக்குற்றுலத் தலபுராணம். 

௮.ங்கண் வேட்டமெய் தாதயல் சூழ்வரை 

மெங்கும் வேட்டம் புகுவதம் கெண்ணிழய 

மங்குல் வேட்ட மலைய,க்௮ ளார்க்செலாநீ 

தங்கு வேட்ட. மெனப்ப்றை சாற்தினான். (௧௪) 

வெள்ளி வாரத்தில் வேலனை முன்புகூ உய்த் 

தெள்ளி தாம்வரைத் தெய்வதம் போற்றுபு 

துள்ளி பாடித் தொழுது வணங்கெளு 

வள்ளி மிந்தன னைவன மாஇயா. (௧௮) 

முனபு னத்இனை யும்முளைச் தோரையு 
மதுவுங் கந்தழு மற்றவு் கொண்டவன் 

கதுமெ னச்சுனை மூழ்கிக் கடிகமழ் 

புதம லர்ப்பெய்து பெொங்கவி தூவியே. (௪௯) 

பரவி யேத்இப் பலிவைக்க சேடமும் 

வரவி சேடமுஞ், சொல்லி வழங்கலும் 

விரவு நல்ல நிமித்தெனெ வேடர்கோன் 

சூ.ரவு தாங்கி யொ9தொடு கோலிட்டான். (௨௦) 

அம்ம லைக்குமி யானவ னாதலால். 

வெம்ம லைப்புற வேடுவர் யாவருஞ் 

செம்ம லைப்புடை சூழ்ந்து செருமினார் 

கைம்ம லைக்குலர் கார்மலை. சூழ் தல்போல் (௧) 

ஆங்கு நின்றவர்க் காதி மூதியவன் 

வீங்கு பல்கசூர லார்தை விளித்,த_லுற். 

தீங்கு காட்டிய சேகமென் முன்மறுச் 

தோங்கு மாக்கமென் முன்மற் மொருவனே, (௬௨) 

வேறு, 

பரிசையூடை. வரியதளாற் பஙியபுலிப் போ த்தானா 

கரவுரிகண் மூ.தல௪க்கி யஉற்கூளி யெனநரின்ருன் 

சுரிகையெனும் படை.துளக்கி யிடிம்பனெனத் தோன் றினான் 

கரடியுகிக் கஞ்சுகத்தாற் சார்மேக மெனப்பொலிக்கான், (௨௩)



க௭..வேடன் வலம்வந்த சருக்கம், ௧௫௧ 

லளைதடியா் வகாகோட்டுப் பகடுபோன் மருங்கேற 

முளைதடியர் மரிகருப் பிரலைபோன் முன்னடப்பக் 

கொள்யுடுச்த கொமெசத்தர் வரையாட்டின் குலமேய்ப்பத் 

இளைதளைத்து ஈவருமோர் சிங்கமெனக் சதோன்றினான்.(௨௪) 

ஷளெழுந்த இரண்முமக்க மலைஈருட்டுங் உடலேய்ப்ப 

வாளெழுர்த வயப்படைகண் மகரமச்ச நியரைமான த் 

தூளெழுக்ச படலம் போய்ச் சகடர்மறைப்பப் படரிருளால் 

வேளெழுச்து தன்கரியா மெனத்திகைப்ப வெளிக்கொண்டான். 

அதவிரிலையு மோலைகளும் பாளைகளுக் தானையமாய்க் 

களைகிளைவல் லயந்தரித்துத் தருக்குலம்போற் இட்டினா 

ரிளையாகா ளையசாய விறவுளரும் வனகரரும் 

பழையர்களுஞ் சூனர்களும பறம்பருங்கி ராகருமே, (௨௬) 

வேறு... 

கொடி.பி டிப்பக் குழல்கொம்பு தொண்டகச் 

அடிமு மக்கர் துவைத்தெழ ஞானிகள் 

செடிகள் சுற்றுபு வாடை. தெரித்தெழக் 

தட.மெ டுததறு வலைஞர்பின் Fro sa, (௨௪) 

சென்ன காணுஞ் சிலம்பும் பதுக்கையுக் 

அன்று சா.ரஆ.ஞ் GT vig கானமுவ் 

குன்றும் யாறுங் குவடும் வளாகழு 

நின்று மோடியு கீடினர் தேடினார். (௨௮) 

காடு முற்றக் கலை ததெழு வார்கிலர் 

மாடு FDI வலையெறி வார்சில 

ரூடு பற்றி யொடியெறி வார்சிலர் 

கோடு பற்றிக் குமுறிகிற் பார்லர். (௨௯) 

வேடு பாய்வ ருழுவையை வேழத்தின் 

கோடு சாய் தரக் Seger Codecs 

யாடு பாய்வ ரறைபாய்வர் சூகர 

மோடு பாய்வர் முயன்மறித் தோடுவார். (௩.௦)



௧௫௨ இருக்குற்முலத் தலபுராணம். 

அழுங்கு சரி யணில்கவு தாரிபுள் 

ளொழுமங்கு காடை. யடும்புபுல் வாய்கலை 

'யெழும்ப நாய்களைக் தேறிய இக்கெலாங் 

கழுந்து போல்பவர் கைசெயஞ் ளுழல்வாய்ட (௩௧) 

நீல மொன்றிய குன்றினை நீள்௪.ரற் 

கால மேகம் வளைந்தெனக் கானமாத் 

தூல மொன்மிய மெப்யெங்குஞ் சுற்றலா 

Care Owes oS grit api gs வோங்கலே. (௩௨) 

தந்தி கூப்பிடச் ௪க்கரக் சானென 

வக்செ இர்சகனன் வென்றி வலனென்பான் 

முஈது தாவிமுன் னேகினர் யாரைய 

மத மாசுண மள்ளி விழுங்குமால், Cy 

கட்டு காகங் சராமென சேமியாத் 

தொட்ட வாளியி னாற்றொலைக் சானயை 

விட்ட மாலின் விிக்கனன் மீனவ 

ஸணிட்ட கார்தமா விட்டது மென்னவே, (௩௪) 

வல்லை பாந்தளின் விட்டபின் வாசணஞ் 

செல்ஆம் வேடரைச் சீறிக் துரந்தசால் 

வெல்லும் வல்விட. மீட்ட சகாயனைக 

கொல்ல சேகுவ் கொலைவரி வேங்கைபோல். (௩௫) 

ஆனை Bho oy wins Dre gros ae 

Cont வேட ரிரிக்தன ரேகினார் 

கானை வேர்தை௪ சமரில்விட். டோடிடுஞ் 

சேனை யேயன் ரித் தெவ்வரும் வேண்டுமோ. (கட 

சோனை யொக்த சுட௪.ர மாரியால் 

வேனில் விட்டென வேழம்விட் டே.கலும் 

வானி மைத்து வெறிச்சது மானவே 

கானொ ருச்தலுஞ் சாபமு மாய்கின்றுன். (௩௪)



௧௪.-வேடன்வலம்வதந்த சருக்கம், SGM 

சேணில் வேடரைசம் தேடலுங் காண்கிலா 

னூணி லாம லொருபகல் வெம்பினான் 

afm) லோடும் விலங்குபுட் காண்டலும் 

பாண மொன்றிலன் பற்கறிக் தேகின்ரான். (௩௮) 

கான மெங்கு மூழந்தொரு கார்முயல் 

கூன் விற்ஞுணி லாகக் கொலைசெய்தான் 

மான வேடுவன் வன்ப௫ிக் குண்ணவே 

யூனை வாட்ட. வுறுகனல் காண்கிலான். (௩௯) 

கொம்பு தேடிக் கடைந்து கொடுங்கனல் 

வெம்ப விழ்த்தலும் வெண்ணெய் படாமுனம் 

பம்பு தாழி யுடைர்செனப் பாய்ந்தொரு 

FIL] BIS Gregg SUC Be (#0) 

சம்பு வோடிக் தசை தனைக் கவ்வியே 

சம்பு நீண்மரக் காவும் தனிவரைச் 

சம்பு வோடையுஞ் சாசர் தாவிப்போய்ச் 

FLL] OT LP BM RL. BOO GF FIT GG BV (௪௧) 

ஒட வோடிப் பவக்கட. னீக்சவோ 

சோட மேறுதல் போலுயர் மேற்கதி 

கூட. வோர்வழிக் கூடுத லாய்த்இரி 

கூட. மால்வரைச் சாரலிழ் கூடினான். (௪௨) 

ம வறு, 

அனைய வூனைவே றம ச்தபின் வினைபிரிக் தகன்று 

தனையும் வேறுறப் பிரிச்சுவல னாமெனச் தனிதக்சான் 

வினைபி ரித்தபின் சம்புவைக் தொடருமெய் யனைப்போற் 

அனைவி DY OF BOLT சேகிய சும்புவை தீ கொடர்ந்கான். (௬௩) 

காரை நோக்கல ுற௮ுபட கோக்கல னுடலின் 

சோர்வு கநோக்கல னடிக்கருட் கடி.த்களு மரவம் 

பார்வை கோக்கல னிகலன்மேற் பார்த்தசண் பறியான் 

பூர்வ நாடியுண் ணோக்குமோர் யோகியே போன்றான். (wx) 

வரியு டற்பொறி மாசண வாய்ப்படு மதம்பாய் 

கரியை மீட்டவன் கைப்படை கொலை ககா WS Bl 
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SOP இருக்குற்றாலத் தல. ரராணம். 

கரியின் DMIF BIO மீட்கவும் வலியின் றி ஈலிவான் 

பரிய ௩-ரையை வெல்லுமே காகமும் பகலில், 

நிவ த கானெலா (சேடி. யு மோடியும் OD Fi of (Bl 

Sui6 gs வுனைவாய் விடுக்கில தோரியங் கரங்கால் 

இவச்று பெப்பயெலாங் கருகியும் Can ani இரும்பா 

னுவக்ச வூன்பொருட். டுயிரையு மஇக்இடா முலமீகார். 

தொடர்வ னெட்டுவன் வாவெ னோேவேன் நுடிப்பன் 

படப டத்துடல் சோருவன் பொறியெழப் பார்ப்பன் 

குடர்கொ இப்பறும் பரர்க்கல விமலன் மேம் கொதிப்பான் 

மிடல்கு ரித் சபின் ஐமஇடடர் பார்ப்ப9ரா வீரர். 

முன்பு தெவவர்தக் இிறையின்மேற் றிறைகொளு முனைவன் 

பின்பு கானைவிட் சேவிட் டோரிபின் பெயர்வா 

னின்ப மெய்துகா ளின்பமே லின்பமா மெவர்க்குக் 

துன்ப மெய் காட் டுன்பமேற் ௮ன்பமே தொடரு 6, 

விைவிற் சம்புவைக் தொடர்தலால் வியன்ரிரி ௩ ட 

வளரையைக் கண்டனன் வரையபொரு கடல்வட வருளித் 

இரையைக் கண்டனன் இத்திர நஇப்ெருக இர்கஐக 

கரையைக் கண்டனன் பிறவியங் கடற்கல.ார காண்பான். 

இருவ லம்புரி நந்தன வனம்புகும் இமை யார் 

கருவ லம்புரி சண்பகத் சண்டலை தாவிழ் 

இருவ லம்புரிதக் இரளொடு கதர ஈயம் 

வருவ லம்புரி மறுகுளும்க் தனவ்வினை மறுக, 

கிளரு முத்தலை யருவிபாய் மு.க்தலைக் கிரியின் 

வளரு முக்கணா ரமு. துறை கோயில்ளூழ் வரலா 

அளரும் வெம்பசி'யொழிந்தது பகைமையு மொழிந்தான் 

றளரும் வெவ்வினை தணநர்தபோ லிகலளைக் தணந்தான். 

தணாந்று தத்தம இடங்குலாய் முடி.வின்மா தவரும் 

வணங்க மானமேம் கயிலையி லேகிவல் வேட 

னணங்கு பாகர்மெய் யருளினாம் சவகண மானா 

னிணங்கு சம்புவுங் கங்க னெனப்பொலிந் ததுவே, 

(௪௫) 

(௪௭) 

(wer) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(60) 

(௫௨)



க௮-யானை [ரித்த சருக்கம். 

தலைவர் சங்கமா மறுகினை வலம்வரு தவக்தாற். 

சிலைவல் வேடனுஞ் சம்புவுஞ் Ross) Gere gs 

நிலைமை ௯. றினன் ரூ. தன்மா தவர்க்கு மே னிகம்த து 

ப முலைவில் யானைசெய் பூசையை யாசையா ஒரைப்பாம். 

117 வேடன்வலம்வக்த சருக்கம் முற்றிற்று. 

ஆகத் இருவிருத்தம் ௧௦௧. 

  

ப௫ினெட்டாவது--யானைபூசித்த சருக்கம். 

மூக்து மெண்வகைப் பறதஇகித் இயமுதன் ருன்ரு 

லைந்து ௬3 இயா லாகம விஇ.யினா eos 01 

மந்தி ரு இனால் வருபுனல் போதுமற வையா D 

புக்தி வைத்தூமுல் ூறியினிம் புரிவது Lem. 

அர்த மெய்கரெறியறிகலா வடிடுகாலை 2வழ 

மிக்து வார்சடை ஈன்னக em i வளை சோேோரதாள் 

வந்து பாக ihe ged) DAO (oD enw Be dl th 00 -| 5 BiB db Bt Oo அ iy 

. * க ௫. OD . உ 

இர யன்பினாம் வேட்பவ ரூயர்கடு சேர்வார். 
* 

அருமைப் பேடைகண் களிப்புறக் கவிமயி லகவும் 

பெருமைக் காரெலும் ப;டுவழுங் குரும் பெடைக. 

ளொழுமைச் சேவலி ஹாடஓக் கூடல்-ூா் குளிரும் 

பருமைக் கூ ரலி னிடைவிடா தன் நில்சேர் பனியும். 

பாங்கு தண்கயப் பங்கயத் தல/முகம் வாட்டுக் 

தாங்கு ன்பனிக் காலமும் வண்டுதா ovr _1— 

தூங்கு சீரிள வேனிலுர் தொலைக்கிடச சுட2ரான் 

வீங்கு வெய்யில்வாள் i SO GLH த.தூமு து மீ வனில். 

* ௬ ow ° . . 

பாரு மண்டமும் படர்கதிர் தெறுகலாற் பரவை 

நீரும் வேரு நீரினை வேட்டுகின் ஹேங்கு 

மூரு லாவகண் மஇயுமோர் மதியை வேட் டு 

காருங் காரினை வேட்டுடல் விவர் ர்க்குமோர் காலம, 

துள்ளு செண்டி. ரைப் புலவு 5 Bir ai லவியு நிலமேல் 

வெள்ளி விமெனக் கரர்துளி யாமையால் வெறும்பிக் 

௧௫௫ 

(Ox) 

(௧) 

(=) 

(a) 

(=) 

(@y



௧௫௭ இிருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

கள்ளி பாலறப் பொரிக்க. சுரிர்கதா வரையும் 

வள்ளி யோர்கொடை, மறந்இடிற் கயவரோ வளர்ப்பார். (௯) 

வருது கானிடை. வானிடைச் சுழல்வன ப்ருது 

பருர்தி னீழலி லொதுங்குவ விரிபணப் பரக் தன் 

அரிர்த பாந்களின் படிிஓ லொளிப்பன கருப்பை 

பொரிர்ச கானெரி தளிசெனப் புகுவன புனமான். (சா) 

மத்தி யானமொக் இரவிலும் வெறுப்பும்வன் கோடை, 

மத்தி யானபல் ஓயிர்களை விடுக்கு£ீமோ மதம்பா 

யத்தி யாயருக் கதோலதாய்,க் தாக்கலா மசல 

மத்தி யாயருர் தகோலகதாய்ச் தூங்கலா னதுவே. (௮) 

இன்ன காலையிர் பன்னமு மிளயைபெரு இரல்கிப், 

பன்ன ar Beer Cun Oia னாசனம். பழகித் 

அன்னு நீசென வானலை கானலை.க் கொடர்க்து 

தன்ன மாமெனச் சுழன்றதோர் மும்மதச் சுயிலம். (௯) 

சுடவு இக்செலாங் கனல்வது புனலெனக் காட்டி த் 

தொடர்த ரத்தர வகன்றுபோய்ச தொலைதருங் கானல், 

வடவ. ரைச்சுலை. வ.ஈகனைப் பொருளென மதியா 

துடலும் பொய்யினை மெய்யெனுஞ், சமயமொத், ததுவேஃ(௧௦), 

பருகு நீரின்றி யுணவின்றிக் குஞ்சரம் பசியா 

ஆருகு தாகத்தா லுலக்குமுன் ஹாழிகாட் புரர்த. 

தருமம் போலவற் கடுத்தது சண்பகதக் GL OSS 

௧௬௮. மெ.ய்யின்முன் பொய்யென மறைந்தது கானல். (௧௧) 

bp. வாவியு ஈஇகளும் வ.றந்துபா ௬லற், 

பறபல் காவெலா மூலரர்சகா லமுங்குளிர் பயிராய்க். 

கற்ப. காடவி நிதா்த்க.து. செண்பகா டவியே, 

கற்ப, காலமுற் தானி யாதமை காட்டி. (aa) 

காண வா.ரணம் பேடைமசர் பதுக்கையங் கமஞ்சூற் 

கூண வா.ரண வாவியங் குளிர்மாக் காவு: 

மோண வாரண கரர்பயின் மு.த்தலைப், பொருப்பும், 

தான, வாரணம் கண்டதோ .ரஇசயந் தழைப்ப... ௧௩)



௧௮.-யபானைபூசித்த சருக்கம். குன் 

அடுத்து டச்ஈடுங் கடுவெயிற் கானம்விட் டகன்து 

மடுக் ச டங்குளிர் செண்பகப் பொதும்பரில் வ.ர.லுகி 

தொடுக்க சூக்கும பெய்துபு தூலமாஞ் சுமையை 

விடுத்த வாவிபோ லயர்வுயிர்க் ததுமத வேழம், (௧௪) 

முன்னெ லாம்பசிக் குலைக்தகோர் மும்மச வோங்கல் 

பன்னெ டுங்கவிப் பாணாஞார் பாணியைப் பரிவாய் 

சென்னி வைத்தவர் இருமுகம் கொடுச்தொரு சேரன் 

பொன்னின் மாளிகை புகுக்முதனப். பொழில்புகுக் ததுவே. ( 

வாழை, யிற்ளுலை மறுகரிக் தலையெனத் இருக் 

கூமை மூக்கிமால் கனியுண்டு கொழுகிதிக் குனைசேர் 

பேமை யைக்திறர் தெனப்பல வினிற்சளை பிஇர்த்துத் 

காமை முப்புடை. ஈ௮ு.அ்கணிச் சாறஜொடுந், தாக்கி, (௧௬) 

ஆச மான்மத முவட்டுற நுகாக்சதா OT FOV 

தாக மானது கொடுபரி தபிக்கலுக் தவத்தோர் 

போக மேதரும் யோகமே நிகர்த்தது பொருப்பின் 

மாக மாகஇ வருதல்போல் வரும்வட. வருவி. (கள 

தூபம், போன்முகில் படர்வரைச் சுடர்மணி கொழித்து தி 

தீபம் போலொளி ரருவிகாண் டஆக்கமை செவிமாத் 

தாபம் போய்த்துயரா் தவிர்ந்த படிக்கமமய் த் தவத்தோர் 

பாவம் போய்விடப் பவதக்துயர் பறிபடும் படியோல். (Gay) 

HOO orgs சாவலாம் கரத்துமொண் டருந்தி 

வெப்பெ லாமறக் கசூளித்துமெய்ப் புறமெலாம். விகி 

வைப்பெ லாம்புக வலையமிட், டிறைக்தது மதமா 

வொப்பில். கோள.ரா மதியையுண் டுமிழ்வது கடுப்ப. (௧௯) 

இருமை நாகமே. லிகஈஇரன் வயி.ரவா ளெடுப்ப. 

வொருமை காகமே. யெனப்புனல் படி.ந்தயர் வுயிர்த்தும் 

பருமை நாககீள் பனைக்கைமே லெடுக்தது படர்கோட் 

கருமை காகமென் திருமதி யொருமதி கலங்க. (aay 

ஈத்த மோர்மருப் பிருபிறை மும்மத கால்வாய்ச் 
இக்க மைர்துடைச் சிர. மெடுத்தெடுக் தேக்கி



௧௫௮ திருக்குற்முலத் தலபுராணம். 

முத்ச வாரிமொண் டெறியுகிர் நிகர்த்தகான் முழங்குஞ் 

சத்த மாமுகி லெண்டி சைப் பொழியுறீர் த் தாமை. 
| 

௧ஈத ரம்டிகமிற் சகறையடிக் கவுண்மதக் கலுிச் 

சிக்து ரப் பெருஞ் சிந்துர மெடுததெடுக் தெறுயச் 

௬௫௪ ரத்தன துடல்வழிச் சொரிய மீர்த்தாமை 

மந்த ரச்தட வரையில் மருவியை மானும். 

மூரி வாரண முதுபனைக் கரகதுமொண் Or pou, 

வாரி கீர்தகொனறும் வரையின்மா மணிக இமைப்பு 

காரி பாகார்மெய் யன்பாரா ஈமிகர்இ யடிக 

ணீரின் மேல்விடு நியைசுடர் விளக்கினை நிகர்க் ௪ம். கு 

தூங்க லாமெனக் துறையில்விழ் வாரணக் தபர் 

தோங்க லாமென மதர்த்தெழுக் ததுகிழ வுருவாய் த 

தேக்க லாரகீர்தக் கடம்படி. தில்லைவேட் கேரவர் 
௪ 

நீங்க லாநபே ரிளமைபெம் நெழுக்தறு கிகர்க்கும். 

குளிர் த டம்புன லருவிதோய்ச் சதகன்றகைக் குன்ற 
ரு . . ௪ . . 

மளி.ப தண்டலை வண்டலைக் துகுச்சுகா தாடித் 

தளிர்ப ரிந்துபைம் போதுதாஉய் ச, தடைபல சிதறி 

களிர்த உஞ்செக் கனிகளு நனியகுத் கறுவே, 

துறும்ப லாபல மறிகலா மதகயஞ் சொரிநீர் 

ஈறும்ப லாதஇபூக் தளிளெலா ஈன்னஇ.ச் துறைவ 

ய. மப லாயிர வண்டகோ டிகளுபிர்க் குயிராய்க் 

குறும்ப லாவுறை சூழகர்பா னிறைக்கன குழுமி. 

இமில வா.ரண முமிழுகீர் இண்ணனம் பசனார்சக் 

குமிழு நீரதாக் தழையெலா மவன்ூகை யுகுக்கு ங் 

கமழும் பூவதாச் சிதறிடுங் கனியவன் கனிவஈ 

wins மாகமென் நஸித்இி மவிகள்போன் ஐனவே. 

௧௬௮ முற்பவச் சுர்சமோ செண்பகா டவிசோ 

தரும மோவட, வருவி௰ஒர் படிர்தமெய்ச் கவமோ 

பருமை வேழமுய்க் சனவெலாம் பழமறைம் பலி 

னருமை நரயகாக் கற்புத மாயின வம்மா. 

(௨௧) 

(௨௩) 

(௧௪) 

௨௫) 

(௨௬) 

( ௨௭) 

(௨௮)



க.று.யானைபூபித்த சருக்கம். 

பரு விட்டெறி புனல9 டேகமாம் பனைக்கை 
உட . - க ௪ 

அரு ர் ந தழைய இரக மருச் சனையா றுகு திர்த்த.அர் தஜையுகிர்,ச் ததுமரு 
மருகி லுக்ககாய் கனிநிவே களணங்களா மயன்மா 

லிருவர் பத்திசெய் யொருவர்தம் பூசையா மிதுவே, 

இருகை மஞ்சன மாகிஐலு மொருகையா லெடுத்தப் 

பருகு தண்புன லாகிலும் பசலை பசும்புற 

௪ருகை யாகிலு நன்னகர்ப் பரமர்தசாள் சாத.இ 

௧௫௯ 

(௨௯) 

யொருமை மயெய்திலார் பேதைமை யாதென வுரைக்ேன். () 

வே று. 

BUT HSI IT மத மவளங் காவினிடை வைகியகாட் 

பவளக்கான் மூககளப்பார் பாண்டிவள நாடனை தீவுக் 

இவளஎக்காய் காடை யெலார் இரி உூடஞ் சேர்க்கார்க்குதி 

ுவளக்காய் கொடியவின தொலைந்தகெனத் தொலைர்ததால். (௩௧) 

9606 N66 சிவபெருமா னருள்போல மூஇல்க.ரந் தூ 

செந்கெறித ண் டமிழ்காடு இங்கண்மும்மா ரியும்பொழிந்து 

பொன்னுருத்துர் துறைகொழிபப வெங்கும்வளம் பொருகந்தியதான் 

மென்னெரிழ்ம் தாவளமு மேயது தர் காவளமே. 

இரிகூடப் பெரிய/ரான் சிவபணிசெய் மெய்யடியார் 

தரிகூடப் பெரும /வனக் தனில்வாம்வு கஜைத்கோங்கி 

யரிகூட வயன மியா வரன்பதமமே போர்,சென 

விரிகூட. விரிச்துறைக்கும் Casas கியந்தழைப்ப, 

நன்புலதீது மதவேம நணிபோகம் பொசித்தவைமே 

லனபுலப்பப் பூதலத்தி லநபவம்விட் டொஷிர்தராட் 

டென்புலக்தான் றா காவ.ரச் சவ௫ணம்கா செதி3ர்ரர் 

புன்புலக்தின் கொலைவில ங்கு புரிகருமம் யாதெனவே. 

கினன்மா துவர்வினவ ஈம்பர்கணத் தவர்கோககிக் 

கடுவன்பா னுவைச்டுவஈ்க கனியாகத் தனிதாவ் 

நெடவென்சர்க் கு.றும்பலவி னேசனைப்பூ சனைபுரிக்து 

கொடுவன்பா தகந்தவிர்ந்க குஞ்ச.ரங்கா ணிதுவென்முர். 

அ ற்பேறும் பூசனைக்கோ விளையாட லருச்சனைக்கோ 

சற்பே௮ பெறுவதெனு ஈமன்படர்க்குச் வகணத்தார் 

(௩௨ 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫)



௬௭௬௦ இருக்குற்முலத் தலபுசாணம். 

கற்பேறுங் கொடிபாகன் சழல்கண்டோ தழைசொரிக்து 

முற்பேறு பெற்றுயர்ந்தான் முசுகுக்த னெனமொழிங்தார். 

ங்குளா ஈறிந்தறியா இயற்றுகின்ற பூசனைக்கு வீ 

கங்கையே ணிய ருளே கஇகாட்டு மென்பார்மு 

னங்கசா தனமாக வரும்பாவக் கடல்கட.த்தும் 

வங்கமாய் ச் தோன்றியகால் வானிலொரு ws dS BF 

கூற்றினார் விமிக்ககலக் குஞ்சாத்தைப் புட்பகத்தே 

'சேம்றினா ரேற்றுதலும் வேதிசே ரிரும்பதுபோன் 

மாற்றினான் கரியுருவ மாதங்க வுருவானான் 

போற்றினான் கயிலையிற்போய்ப் போகரா யகனடிக்கம். 

சென்றடியிற் பணிக லுமே இருவருட்கண் பார்த்தருளி 

யன்றுநகமைக் இரிகூடத் தருச்சனை நீ புரிந்தமையா 

னன்்௮கெச கருணனென ஈந்இகணக் இனுமுயர்க து 

முன்றிலிடைக் கி.ஐூரர்க்கு மூகல்வனென வாழ்கென்ஞனார். 

(௩௪) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௨௯) 
மைகொடுக்கும் பழவினைபோய் வளர்பூசைப் பலன்கிடை த்துப் 

பொய்கொடுக்கும விலங்குருவம் புத களா யெவ்வுயிர்க்னாவ் 

கைகொடுக்கும் விடையாரக் குக் கைகொடுக்கும் பணிபூண்டான் 

கிமையார் விளம்புவா. மெய் கொகெகுக் இரிகூட ம 

சிந்தைசெயா நரி3வேடன் சென்றதே வலமாகதி 

அந்திசெயும் விளையாட்டே தருபூசை முறையானா 

விர்இிரனு மேத்தரிய இிரிகூடச் தெம்மானைப் 

பு்தியடன் எலம்வருவார் பூசிப்பார் பேறெளிதோ. 

இன்னகரி செயும்பூசை யியம்புசலு கயந்தேத்திப் 

பொன்னகமா மிமயவரை போக தரூளெம் பெருமாட்டி 

தன்னருமைப் பெருக்தவழுர் இருமணமுஞ் சாற்௮ுகெனப்' 

பின்னருமா தவர்மீவண்டப் பேசுவா னுயாளூ சன். 

16-யானைபூசித்த சருக்கம் முற்றிற்று, 

ஆக் இருவிருச்சம்-௧௦௫௭. 

முதலாவது தானவைபவகாண்டம் ழற்றுப்பேற்றது, 

  

அனகை 

(௪௦) 

(௪௧) 

(wa)



LELEEE EEE EEE EE CELE EEE EEE EP EEE ES 

  

கணபதி துணை. 

சிவமயம். 

இரண்டாவது சிவரகசியகாண்டம். 

ரரி Aero” 
காபபு. Ars 

பெருமதத்து ஞெருகாத்து மாருதமெல் வுயிரக்குழாயிர்ப் பிறக் 

கங் காட்ட, விருகாத்தங் குசபாசம் பரமதத்தி னிடைவிழா தெடுப்ப 

  

வீரர், தருகரத்து மருப்புவினைத் துரிசறுப்ப மோதகக்கை சைவத் 

தெய்வ, வொருமதத்தின் சுவைகிறைக்கு மும்மதச்செண் பசக்களிழ் 

ஹை யுளத்துள் வைப்பாம். 

மூதலாவது:--உமைதஇிருவவதாரச் சருக்கம், 

சேகமார் மன்னாயிர்கள் சுவர்க்காதி போகமுண்டு சேட முண் 

ணும், போகபூ மியின்வரம்பு தருமமெனும் பயிர்வளர்க்கும் பொழிற் 

கோர் வேலி, யோகமா தவர்தவத்தின் விளைவுபனிக் காலயமூ£ வுலகுக் 

காணி மாகமார் கடவுளரும் வ.ரஈஇயு நல்லறமும் வளரத் தாணி, (௧) 

தாருதிக்கு மணியுஇத்தும் பொன்பூத்தும் புவிமடர்சகை தரிக்கு 

மோலி, காருிக்குர், தொறுமவட்கு UIT (th BG (GO களபமுலை கலை 

யாய்ச் சூம்க்த, வாரிஇக்கு நீருஇக்கு சாலுஇககும் வளைகடவா மா 

ன வேலி, தேருஇக்கு மழற்கதிரைச ௪€தமதஇி யாக்குபனிச் Gare 

குன்றம்: (௨) 

பொன்னின லயன்கமலப் பொகுட்டாகும் பசுக் சமையாற் பொ 

தளுஞ் சோலை, அுன்னிகாற் றிசைகிரம்பி மால்வளா்பச் சால்போலும் 

அன ச் தோய, மன்னலாம் ப.ரமனுறை வடகயிலை வரைதிகர்க்கும் 

வடிவு மூன்று, முன்னினா பனிச்சிமைய வுயர்வரைமுச் தேவியரு 

முூறழு மாதோ, (my 
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௧௯௨ திருக்குற்றாலத் தலபுராணம், 

வேறு, 

அறைகு திக்கும்வெள் ளருவியை யானைமத் SEC oer 
மிறைவ ருத்தும்வா ளரியெனக் கரியினம் வெருவும் 

பிறைவ ளைப்பெருச் துண்டத்துப் பெரும்புயல் வரையைச் 

சிறைவி ரிததடம் புள்ளென முழைபுகுஞ் சீயம். (க 

யாவ ரம்பையர் கண்ணினர் ஈண்ணின ரி௮ரைச் 

தேவ .ரம்பையர் பணிவது இறுகுடிச் இருர்பாற் 

காவ ரம்பையில் கனியளித் திமையவர் ககனக் 

ஜாவ ரம்பையின் கனிகொளு ஈனிகொண்மாச் சயிலம், (௫) 

சமைய மந்தர மத்திம தா.ரம்வண் டி சைக்கு 

மமைய மர்தரத் தசணமா வலமரு மடவிச் 

சிமைய மர்தரக் சவருறை குலவரை தெரிப்போ 

ரிமைய மக்த.ார மென்னலான் முதல்வல.ர யிதுவே. (ai) 

வேறு. 

மேருவார் மச்கார நிடத வெற்புளார் 

பாருளார் திசையுளார் பாத லத்துளார் 

சூருளார் கற்பகச் சோலை யார்மு தல் 

யாருளா ரவர்தவத் தெய்து மால்வரை. (எ) 

கடும்புலி முழையிடைக் கலைகள் காறிமிர்த 

தொடுங்குமே யரிகளுங் கரியு மோருழைப் 

படும்பணி மயிற்சிறை யடையும் பானுவு 

நடுங்குறப் பொழிபனிச் சர ஞாட்பினால். (௮) 

அசலிடம் விசும்புதொட் டழன்௮ காய்கதுர்ப் 

பகலவன் றோப்பரி பச்சை யாயது 

மூகநிகர் மதிக்கலை மடங்கு பான்மையஞ் 

சகரவெம் பனிவரைச் ௪த.த் தாலன்றோ. (௯) 

தடவரைக் தென்றிசை சார்ந்த வெய்யவன் 

வடபெருக் தஇிசையினும் வருந்திச் செல்வது 

குடமுது பனிவரைக் குளிர்பொ ரேதுபோய் 

மிடல்வட வனலின்மெய் வெதப்ப வேகொலாம், (௪௦)



க, உமைதிருவவதாசச் சருக்கம். ௧௬௩. 

கற்பக மிசைப்படர் காம வல்லிகள் 

வெற்பக மெறிபனித் Bast வேய்க்கன 

ஈற்பகக் கொடிச்சயர் நாணிற் கோத்தடும் 

பொற்பக நித்திலக் கோவை போலுமால், (௧௪) 

இமையா மடர்தையா் சணப்ப வானவ 

மமையன தோரள்பிரிரக் தலக்க ணெய்அுவார் 

சிமையமார் தவத்தினால் சேர்வ சாதலா 

லிமையவர் துதிசெயு மிமய மால்வரை. (௬௨) 

வேது. 

YFG கரசானா னாலான குற்ற தரக் 

கற்தமலை மலர்க்குழலாண் மேனைகா வலன்வாஜேனோர் 

வர்தமலை புரிகோட்டு மைக்காசன் றனைமகவாய்கத் 

தர்கமலை தனைப்பெறுவா னெடுங்காலக் தவம்புமிக்தான். (௧௩) 

அக்கண்ண ஸஞொருகண்ணை யடி.சாக்ச வருள்புரியு 

முக்கண்ணன் முடிசாத்து மறுகண்ணன் முளரியர் தாண் 

மெய்க்கண்ணன் புறகோக்கி விரசமுயல் வெற்பனுக்கே 

யெக்சண்ணு மெய்தாத தவப்பயன்வர் தெய்தஇயதால், (௧௪) 

வேறு, 

மன்னவன் றஐவமதோ மண்ணும் வானஞமு 

முன்னர்செய் சுகர்கமோ முதுவெற் போர்சுனைப் 

பொன்னவாம் கமலமென் பொகுட்டி லின்றதா 

லின்னபே ர௬லகெலா மீன்ற செல்வியை, (௧௫) 

சேயிழைக் கவுரியைத் தெய்வப் பங்கயக் 

கோயிலில் காட்சிகண் குளிரக் காண்கூற 

வாயிர ஈயனீமோ வனந்த நாட்டமோ 

மேயின னற்றைநா ளிமய வேர் தனே. (௧௮) 

HOS gor னுவாமதஇி எண்ட வாழிமீபா 

லெடுத்தனன் பொன்னையின் ஜெடுத்த வாரிதி 

கடுதச்தனன் கயிலையார் வாழ்வைக் கண்ணு 3இக் 

கொடுத்தனன் மேனையாங் கொம்ப னாள்கையில், (௧௪):



பிர 374 . இருக்குற்றுலத் தலபுராணம். 

வாங்கினள் செல்வியை வாங்க வாழ்வுபெற் 

ஜோரங்கெள் பால்சகரக் துகள வார்முலை 

விங்கெனள் களித்தனண் மேனை வானெலா 

மேங்கின கூரவைக ளெழுர்த பல்லியம். 

Can. 

இச்சை கூ.ர வெடுச்தனண் மார்பணை தி 

தச்சு மோப்பப் பசுரம் போடியே 

கச்சை மீறு கனகவள் ளத்தின்பால் 

பச்சை வல்லி பவள தஇ௰ பாய்ஈ்ததே. 

புவன கோடியைப் போகு வ ரவெளுங் 

கவன வூசலிட் டடாட்மிங் கவுரியைப் 

பவன வானவர் த௫௪ரன் பணித் தோர் 

சுவண மாமணித் தொட்டிலிட் டாட்டினாள். 

சிலம்பு சண்டைகள் இல்லரிக் கண்டிணி 

யலம்பு இன்றதை யன்றடி. கோமெனக் 

சலம்பு லம்புற வோகடுர் தானவர் 

கலம்பு லம்புற வோதகவம்ர் சாளோ. 

இதைய எந்த படியிரண் டாற்சக 

முறைய ளக்து வளர்ப்பவண் முந்றுசெய் 

யறம்வ எர்ந்த.து 0 பாலருண் மாமனப் 

பொறைவ எர்ந்தது போல்வளர்ந் தானோ. 

வேறு. 

வானகாட் டன்னமு மருள மால்வரைகல் 

கானமாப் பிடிகளுங் ௪ண்டு br spy YS 

BM BOT LPM தருமமுக் தவமுஞூ சைவமு 

ஞானமு நடைபெற நடைகற் மூளரோ, 

அ.ற்றிய புவனங்க டுதையும் பே.ரண்ட 

முூற்றிலுஞ் சிற்றிலா முறையி லாடுவா 

ளெல்றிலு மமைவதோ ரியைபு காட்டவோ 

இழம்றிலு மாடினாள் சமைய முன்றில்வாய். 

(௧௪௮) 

( sa} 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪)



க -உமைதிருவவதாரச் சருக்கம். ௧௬௫ 

பாவையுங் கழங்குபொற் பந்துகவ் கள்ளையும் 

பூவையும் பயிற்று தல் புந்தி செய்கலாள் 

யாவையும் படைக்தளித் தழிக்குஞ் செய்கைதன் 

ஹேவையும் பயிற்று தல் ௪ிர்தை யுன்னியே. (௨௫) 

வேற. 
Ps ௩ . . னி உ eC ச டி ௩ ச 

மபதையாா பருவந Boron மபருல குடையாா மகானறைக 

கோதையார் ௪டில ஞானக் கொழமுர்தையார் வத்தான் மேவ தயார் சடில ஞ முந்தை த்த 
மேதையார் விரதம் பூண்டு மேனையார்க் குணர்த த மேனை 

தாதையா ரலங்கன் மோலித் தந்தையார்க் குணர்த்தி னாளே. (௨௭) 

அழகின துறையுள் போல்வா யருந்தவகங் கூடு மோநின் 

மழலையம் பருவத் தென்று வழங்கின னிமவான் முக்கட். 

குழகனை நிஊைவாரம் கென்று நினைத்தவை கூடு மென்றாள் 

பழமறைக் கிழவி கோற்பப் பசும்பொனாற் சாலை செய்தான். (௨௪) 

இலகமா மலைக்கு வேர்கள் றிருமக ளொருபெண் வரலை 

மலாரகொய்யாள் ஈனைபக் தாடாள் வல்லியர் குழுவில் கூடாள் 

கூலமெலா மிறம்பூ தெய்தக் கொழுந்தவக் குனிமை பூண்டா 

ஞலகெலாம் பரவு முக்க ணொருவனைத் தனிமை நீக்க. (௨௮) 

சங்கநீர் படியுர் சோறுக் தவளமெய் வாணி. போல்வாள் 

பங்கயா சனகத்இின் மேவிம் பதுமையை தநிகர்வாள் சூலச் 

செங்கையார் தம்மை நீங்காச் சிர்தையாற் கவுரி யாவாண் 

மங்மைமெப்த் தவஞ்சேர்சிர்தை வயிர சால்வளைப்பெண்ணாவாள். 

அலைபுனற் றஐட.ஞ்சசொர் தன்ன மாகுவாள் கூல மேவி 

மலைமிசைப் பிடியை நேர்வாள் வன*த்திடை. கிற்குங் காலை 

நிலைமலர்ள் கொம்பு போல்வா ணிட்டையி லிருக்கா லம்பொஜழ் 

இலையினை நிகர்வா ளன்றிச் சித்ரம் போல்வா என்றே, (௩௦) 

வேறு, 

புலன்க ளைஈ்தையும் பொருத்திநாம் கரணமேற் புகட்டி. 

யலங்கு நாங்கர ணங்களை யுள்ள டமைத்துப் 

பலன்செய் யுள்ளது ஞானமாம் விழிபினைப் பஇத்தாங் 

மலங்கு சோதியை கோக்கியமேற் கண்முகிழ்ச் இருந்தாள். (௩௧) ;



௧௬௭ இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

மேனை யாரும்வெற் பாசனும் வியப்பவிண் ணவமோ 

டேனை யார்தொழ வெம்பிரான் றிருவுள மேற்ப 

மோனை யார்வமே கொளுகொம்பா முதுதவப் பயிரை 

வானை யோங்குற வளர்த்தனள் பனிமலை வல்லி. 

வேறு, 

உண்ணிலா வியபே ஏன்பா லுளமெலா நிரம்பி ஞானக் 

கண்ணிலா னந்த வெள்ளக் கடல்பரச் தமய மீன்ற 

பேண்ணிலா ரமுதார் செய்யும் பெருந்தவப் பெருக்க மேறித் 

(௩௨) 

தெண்ணிலா மதியம் வேய்ந்தார் இருவுள நிறைக்க தன்றே. (௩௩) 

உடைபரா ய௫யார் செய்யு முயர் சவப் பரிவு காண்பான் 

சடைபினின் மதியஞ் சூடித் தடங்கையின் மழுமா னேந்தும் 

விடையினார் கயிலை யாதி வெற்பினார் பொற்பி னாமிப் 

படையினா முதலோர் சூழப் பனிவரைச் சாரல் சார்ந்தார். 

வர் கவா னவரை யெல்லாம் வரைப்புற நிறுவிக் சாமோ 

ரர்தண முடியோ ராச யணிர்தமா மதிபோற் கூனுஞ் 

Fi slot bors தோன்றத் தவப்பொறை சுமர்து மேனிப் 

பைக்களிர் வாட கின்றாள் பணிதவச் சாலை சார்ந்தரர். 

செனறபி னெழுர்து தாழ்ந்து சவமறை யவரைப் போற்றி 

யன்றவாக் கயைவ ஈல்கி யாசனச் இருத்திக் சம்போய் 

நின்றன ளிமயப் பாவை கேரிழை வதன நோக்கி 

மன்றலங் கோகாய் மேனி வருந்திய தென்னே யென்ளூர், 

கோமழியர் பரவித் தூய வுணவொடு துயிலு நீக்கி 

வாதியங் கயிலை மேய வரனை மழுவ லானை 

யூதியு முலகு நீத்த வொருவனைக் கருத்தி ஓுன்னி 
யாழியி னமுக மன்னா எருந்தவ முயன்றா ளென்ளுர். 

பிடியன ஈடையும் வாலப் பிறையன நுதலும் வாய்ஈ்க 

(௩௪) 

(௮) 

(mor) 

கொடியன விடையாய் மேனி குழைந்தபூங் கொம்பு போல்வாய் 

வடிவு மழகுக் தேம்ப வண்ணமும் வருந்த நோற்றல் 

கடி ஞைபி லைய மேற்றுக் கடுறுகார் தார்க்கோ வென்ஞுர், (௩௮)



க.-உமைதிருவவதாரச் சருக்கம், ௧௬௭௪ 

வியன்மறைக் தலைவர் கூற மெல்லியர் மொழி லாற்றார் 

சயிலமா னருளான் மற்றோர் தலைமையாம் பாங்கி நோக்கி 

யயனமூத லமரர் விரு" லடற்பலி சொண்டா ஏண்ட 

ரூயிர்கிலை நிறுத் ச வன்றோ வுண்டனர் விடத்தை யென்றாள்.(௩௯) 

அலைபொரு தடங்கட். பேதா யருமணம் புரிந்தா லம்பொன் 

மிலைதரு ஈகர்கா டின்றி வெற்பிலோ புகுவா ளென்முர் 

கலைகெரி மறைநூல் வல்லீர் கல்வியின் பெருமை யீதோ 

மலைமக ளாகத் தோன்றி யிகம்வதோ மலையை யென்றாள். (#0) 

இப்படி யேக கால மிமையவர் தவங்கள் செய்தார் 

மைப்படி. விழியா யிசன் வந்திலன் வருமோ வென்று 

ப்படி. யிரங்கா ரல்ல rowers கெஸியார் இத்த 

மொப்பிலா தொழிந்தா ரேனு மொழிகல மூயிரோ டென்றாள். (௪௧) 

மஹஜைவலீா போந்த வாறு வழங்கிநீர் போமி னென்ன 

வஹறைதலு மமலர் நோக்கி யணங்கியாம் போந்த வாறு 

பிறைற,தம் கருங்கட் செவ்வாய்ப் பெய்வகாக் தைய லாளை 

ஈழஹைமலர் மாலை சூட்டி. ஈன்மணம் புரிதற் கென்ளார், (௪௨) 

கறையணி கண்டக் தண்ணல் கன்னிதன் பொருட்டாற் கொண்ட 

மஹறைவடி. வுணராள் சொல்லு மறைமொழி யென்ப கோரா 

விறஹைமக எஊிதய மாழ்கி யிருசெவி புதைத்து வெட்கி 

ஈறைமலர் வதனங் கோட்டி நாணமும் கன்று போனாள். (௪௩), 

மடவ.ர லகன்ற காலை மற்றுமோர் விளையாட் டாக 

விடமணி மிடறுங் கங்கை வேணியுங் கரந்து போந்த 

கடவுள்வே இயனார் தாழுள் கரர்,சனர் இகைத்தாள் வல்லி 

யிடம்வலர் தேடிக் காணா ளிஹறைவனென் நிரங்க ஓற்முள். (௪௪) 
வேறு. 

தன்றே பலவே யுலகெலா மோக்குகுணக் 

குன்றே கடலே கொழுங்கருணைப் பேராறே, 

நன்றே யரிதேடி ஞானமலர்த் தாள்சவெப்ப 

வின்றே சமியேம் கெழுர்கருள வேண்டி.ற்றோ. (௪௫) 

பொன்னே மணியே பொருளே பொருண்மழையின் 

முன்னே ஈடுவே முடியா முழுமு.கலே



௧௬ ர] இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

மின்னே யெனத்தோன்றி விண்ணிலே போய்மறைந்தா 

யென்னே தமியே னியற்றும் பிழையேயோ. 

சாரா யழகொழுகு கந்தரத்தா யர்கரத் தா 

யா.ரா வமுதேயென் னானந்த மாகடலே 

நீராய் வெளியாய் நெடுங்காலாய் வெங்கனலாய்ப் 

பாரா யொளியாப்ப் ப.ரந்தாய் பரமேட்டி. 

என்றாள் புகழ்ந்கா ளிமயவரைப் பூம்பாவை 

நின்றா ளயர்க்தா ணெடுநீல முத்துகுத்தாள் 

சென்றாள் பலதிசையும் தேடி யலமருங்கான் 

மன்ருடும் பாகர் மழவிடைமேற் மோன் றினா. 

பனகமணி இருமார்பும் பவளம்போற் படர்சடையுக் 

இனகரோ தயவடிவுக் இரு ந.தலின் மேல்விறியு 

மனவாச நடம்புரிவா ரபயவ.ர தழுங்காட்டிக் 

கனவரசையின் றிருமகளார் கண்களிப்ப முன்னின் முர், 
ம] ் 

பூணுூர் ஈகிலவரைப் பூம்பாவை கோன்பிருற்து 

Brenan மேணி ஈலிந்தாண் மெலிவகல௪ 

சேணார் கயிலை௪ செழுற்2 தனை மாலயனுங 

காணாத கெள்ளமு தைக் கண்ணான் முக துண்டாள். 

தாராற்றுங் கொன்றைச் சடையா யெனயுடையா 

யாராற்று வார்டநின் னடியா Ea NDE Gl 

காராற்றுங் சண்டா சரையேற்முய் நின்காகற் 

பேராற்றில் விழ்ச்தேன் பிரிவாற்மோன் யானென்றாள், 

வேறு, 

கொந்துதா ரிமயச் செல்வக் கோதையாள் பயந்த கோதாய் 

முந்துகீ தவங்கள் செய்த முறையெலா முவந்தோ நின்னை 

(௪௬) 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(60) 

(@5) 

வந்துரசாம் வதுவை செய்வோம் வருக்தலென் றஐயன்மால் சூழ 

விந்துகா தார்சு மானார் வெள்ளியங் டிறியிற் போனார். 
- உமைதிருவவதாரச் சருக்கம் முற்றிற்று, 

SERPENT 

(௫௨)



இரண்டாவது :--இருமணச் சருக்கம். 

தனிவரளைச் சாபச் தார்சொற் சாபத்தா ரெழுவ ராய 

முனிவரை வரித்து நோக்கு முகிழ்முலை யிமய மாதை 

கனிவரளை வதுவை Ti. Bub Berd விரைவி cf Art 

பனிவரை வேந்தன் முன்போய்ப் பகருஇர் வருதி சென்றார். (6) 

Aaa ரிமவான் பக்க லணை கலு மெழுக்து போற்றிக் 

சேங்கமம் மலர்க டூவிச் சிறக்கவா சனத்து ௬த்இப் 

பாங்கெழு வளையைச் சூழும் பரிதியோல் வலம்வச் கேத்தி 

யிங்குமெய்க் தவத்தி ரெய்க வெத்தவம் புரிக்தே னென்றான். (௨) 

பின்னரு மவரை நோக்கிப் பிரம?ன முருக்கொண் டன்னீ£ 

பொன்னகர் கழிப்பி யிண்டுப் போச்தவா றென்னே யென்னக் 

கன்னலங் கனியை தின்பாற் கற்பகக் கொழுக்தன் னாளை 

கன்னர்பூங் கயிலை யார்க்கு ஈல்குகி ஈயப்பா லென்ளுர், (௩) 

தீர்தையா மிமவா னிற்பத் தனையன்மைக் நாகன் போந்து 

முந்தையார் குலமே தென்ன மொழிகலு முனிவர் கோக்கி 

யெச்ையா' நூலக மெல்லா மீன்னறுகாத் தழிப்பா் யார்க்கு 

கொச்சையார்கொன்றைவேய்க் தார்கொடுத் ததுகுலங்காணென்ளூர். 

மேனையா ரதனைக் கேளா வியன்மகட் கொடுத்தார் தம்மைத் 

தானையா லரிக்து ளார்க்கோ சம்பர்த மெனது மீமானர் 

தேனையார் மொழியாய் தத்தர் திகழ்மனைக் Gu மேனு 

மோனையாய் முத்தம் கோடற் கஇசையமோ மொழியா யென்முர். () 

தன்பெரு மனைக்குஞ் சேய்க்குக் தகவுரைக் இமய வேந்த 

னென்பெருங் குலச்்இல் வந்த வெமின்மலர்க் கொம்ப னாளை 

ஈன்பெரு கயிலை யாதி காதனே வேட்ப தானான் 

முன்பெருக் தவமே யென்முன் முனிவரர் மகிழ்க்து நோக்கி, (a0) 

வூளையார் கரக் வேணிப் புனிசர்க்கும் பொருப்ப னீன்ற 

வாளைேர் வி,சி.பி னாட்கு மங்கலத் இதிராள் வாரம் 

வேளையே யோரை யாவும் விதியை யுரைத்து மேலோர் 

காளையே முகுர்த்த மென்ன ஈயர்தனர் ஈவின்று போனார். (௪) 

22



௧௪௦ இருக்குற்றுலத் தலபுராணம். 

போந்தனர் முனிவர் வெண்பொஜ் பொருப்புறை செம்பொற் கோயில் 

சேர்க்தனர் நந்தி யப்ப்பச் வெபி.ரான் சன்னி தானஞ் 

maser opis aro சாற்றின ரிமவான் செல்வி 

மாச்தளிர்ச் செல்கை பற்றி மணக்குகா ணாளை Quem api. (ர) 

பண்ணவ ருரைப்ப காதர் பசுந்துமாய் முகுந்தன் வேதா 

விண்ணவர் தலைவன் மேலை யுருத்இரர் முனிவர் இத்த 

செண்ணரு மூலகத் தாரு மேக்திழைக் குழாத்தோ டங்கு 

கண்ணுதற் கருள நந்தி ஈம்பி.ரான் மனனஞ் சேய் தான். (௯) 

அங்கவ ரிமய மீன்ற வமுூதனை யாளை காளைத் 

இங்களங் கண்ணி வேய்ஈ்த தெய்வங்கண் மளைர் வேட்கு 

மங்கல மென்று கதோன்ற வகைபெறும் புவனக் தோறும் 

பொங்கொலி முரச மார்ப்பப் பொருக்கென வெழுக்தார் மன்னோ.() 

வேறு, 

பங்கை யாசனத் தஇருவுறை மார்பினன் பங்கையா சனச்செல்வ 

னங்கை வாரணத் இர் இரன் பாவக னந்தக னிருதேசன் 

பொங்கு வார்கடற் கிறைபவ னாஇபன் பொருவிடை. யீசானன் 

ஜிங்கண் மாதலகள் வருடங்கள் வாரங்க டி.திகணாள் கரணங்கள். () 

அண்ட மூலகா லாக்கினி யுருத்திரர் பதின்மாமற் ஐவர்போல்வார் 

கொண்ட பூககாற் கணத்திர ளாடகர் குறட்படைக் கூர்மாண்டர் 

மண்டு காலெழு கோடியா மிருணிலம் வளர்க்குமட் டக.ராவார் 

கண்ட பாதலம் பு.ரக்குமா மணிமுடிக் கணபணச் அு.ரகேசர், (௧௨) 

அண்ட கோளகை யுச்சிய ருருத்திர ரைந்து_ நாற் ௮வ.ராவார் 
கொண்டல்வண்ணனை விரிஞ்சனைப்பணிகொள்வார் கூரககமாசாத் தர். 

சண்ட மால்விடைப் பசுபதி யுருக்தி.ரா தரிக்கும் பைஞ்ஜாருங் 

சண்ட பேரனி கத்தி ar ளுருத்திர சகணப்பெரும் படை.வி.ரர். (௧௩) 

தாறு கோடியர் பதினொரு கோடியர் நாற்றுவர் ,நூகற்கண்ண 

sro கோடியி னிரட்டியர் ஈடத்துசதே ராசவ சவாமேலும் 

விறு கோடியி னிரட்டியா் மருதீதுவர் வசுக்களாம் விழுச்செல்வர் 

கூறு காலிரு கோடியர் மூன்றரைக் கோடிய பெருந்தீர்த்தம்.



௨.-இருமணச் சருக்கம். ௧௭௧ 

ல கான்முக னடங்குற வவன்மாரி புருவச்தி னிடைச்தோன்று 

நீல லோகிகர் மூதலிழீனார் மூவிலை நெடியவேற் கங்காளர் 

சூல பாணியர் கேத்்இ.ர பாலர்மெய்ச் சுவாவினர் நிருவாணக் 

“கோல மேயவர் பசல் கஞ்சுகக் கொற்றவ ரிருநால்வர்., (௧௫) 

கருது பாற்கட லுண்டுதன் னருட்கடல் கண்ணனுக் கருள்செய்தோ 

னரிய மாமறை வியாதமா மூனிசுகன் றநதீசயத் இரியென்பான் 

பிருகு ரோமசன் கண்ணுவன் பராசரன் பெருந்தவத் துருவாசன் 

௪ரத நாரதன் கபிலன்மா சத்தியன் ௪தாநந்தன் ப.ரத்வாசன். (௧௭) 

இத்த மாதவர் தர்இிரர் கருடர்கிம் புருடர்கின் னரர்போகர் 

விச்தி யாக.ரர் சாலக டங்கடர் நிச௪ரர் வேதாளர் 

சித்தர் விண்ணவர் மாகசா ரியர்தயிக் Huts வுளர்யோகர் 

$56 நாரிய ரட்டமா இத்திகள் சத்தமா முகில்வேக்தர். (௧௪) 

௮னக நீள்சடை. யகத்தியன் புலத்திய னங்கிரா மார்க்கண்டன் 

மனி லைப்பெருல் காசிபன் கவுதமன் வசிட்டனா மெழுவோர்கள் 

சனக னேசனம் குமாரனே சனாதரன் சனந்தனென் பவர்நால்வர் 

பனக நீண்முடிப் பதஞ்சலி கால்கையிற் கண்பெறு புலிப்பாதன். () 

ஒருதி னம்பொழு இரண்டுமுக் காலரான் குயர்மறை யைம்பூத 

மிருது வாறுட னெழுபெரு ஈஇக்குல மெண்கிரி ஈவசண்ட 

மருமை யெண்டிசை யெழுதடம் புவனமா றங்கமைம் புலனான்கு 

கசண முக்குண மிரண்டற மொருபெருக் கதிர்மதி விதிமாசோ. () 

சரிதை யாதிய சதுட்டய மந்தஇரர் தத்.துவம் புவனங்கள் 

வருண பேதங்கள் கலைகள்வன் பதங்களா மத்துவா வசையாறுச் 

: இரும டர்தைபா சதிபுலோ மசைமூதற் றெய்வமங் கையர்யாரு 

மி.ரத மூர்திகளுகைத்கனர் கபிலையி லெய்தினர் விசும்பாரு. , (௨௦) 

புவனம் வானமும் புதபட மீமிசைப் புடைப.ரம் தாகாய [ர் 

கவன மேமுதல் யாவருக் சாழ்க்தெழீஇக் கயிலைமால் வசைசூழ்க்கா 

குவலை யர்தொடுச் சண்டசகோ ளகையெலால் கோத்தெழு முகவாரி , 

சிவபிரான்பெருர்இருமலைபணிர் தபோய் வலஞ்செயுஞ்செயன்மான;



௧௪௨ இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

ஒக்தெ மும்பதி னான்குபே ரூலசுமு மொருமுகங் கொடுபோந்து 

மத்து ணேக்கெலா மவரவர்ச் இடங்கொடுச் தண்ணலார் கயிலாயம் 

பத்தி முத்தமிழ்ப் புலவருக் கருள்சங்கப் பலகையொக் ததுமேலுர் 

தததி யண்டமும் பூண்டதோர் பாரிடதச் தலைவனொக் த.துமாதோ 

எயில்சி தைத்தவில் லாசலா லெம்பிரான் றிருக்கடை. யினின் 

மேருச், சயில நிற்றல்போ னின்றபொற் கோபர் தனை க்தொழு செ 

முந்தே௫ப், பயின்ம ணப்பெருக் குழுவெலா நிஹைதலாழ் பரம்ப.7 

னுடன்மேவிக், கயிலை நற்கிரி யுலகெலா மீன்றருள் கவுரியு நிகரா 

மால். (௨௩) 

உவரி மாலப ருத்திர சணமுத லுயர்க்தவர் குழுவெல்லாஞ் 

சிவபி ரான்றிரு வாய்தலின் மொய்க்தனர் தேன்சுடக் இரளீப்போ 

லவர்கள் பூகர்பா லவர்கண காதர்பா ல.றிவிப்ப வவேரகி 

மவுன ஈந்தபா லுணர்த்தலு மாங்கவன் வள்ளலார்க் கறிவித்தான்.() 

கருக விண்டென வருளலும் வேக்திர5 தனிப்பெரும் படையோச்கி 

வருக வென்றவன் மரபினா ௮ய்த்திட வந்திறைஞ் சஒம்வாக்கா 

லருமை கோக்கினா லருட்குறு முறுவலா லவரவர்க் களுள் செய்தா 

Cen cma னாகிமற் ௮ுலகெலா மாகிநின் அயிர்க்கெலா முயிராவான்.() 

எம்பி ரானிடத் இவ்வண நிகழ்தலு மிமயமால் வரைவேந்தன் 

கொம்ப னாண்மண வோலையுய்த் தலுங்குல வரைக்கிறை யவர்யாரு 

மம்பு ராகெட் கஇபர்தங் கணங்களு மருண்முனிக் கணம்யாவும் 

பம்ப மால்வரைக் தெய்வதக் குழாங்களும் ப.ரவை3போற்ப.ரர்சன்ே. 

கமலை பூமகள் பா.ரதி வயிணவி காடுகாள் பி.ரமாணி 

குமரி வரிமந் தானி யோகினி கொற்றவை யயிராணி 

யமல மேனகை யுருப்பசி திலோத்தமை ய.ரம்பையர் குழுவெல்லா" 

முமையை வந்தடி தொழுதெழீஇச் திங்கள்கு முடுக்குல மெனச்சூழ்ந்தார். 

ஈ௧ர மாடங்கள் கூடங்கள் கோயில்கண் ஞாயில்கள் செய்குன்றஞ் 

இக.ர கோபு. மாளிகை சூளிகை தெழ்றிசித் இரகூட 

மக.ர சோ ரணங் காவணம் பூவண மன்றநா டகசாலை 

யகர மாயி.ர கோடிகள் வகுத்தன னமரர்கம் மியன்மேலும். (௨௮)



௨-இருமணச் சருக்கம். ௧௭: 

மேடை மேனிலை யுபரிகை வேஇசை விரவுசா எ.ரங்கோடி. 
மாடை மாமதி மணியினா லசமிய மலரினான் மணப்பர்த 

மாடை நீள்கொடி. படங்குசா மரைகுடை, பணிகொள்பூ ஏணகும்ப 

மோடை மாகரி யாஸிகண் மீளிக ளுருக்கள்பற் பலகோடி. (௨௯) 

இரச தத்தபூ சதம்வயி 6ரியத் தெழிலரம் பைகணுட்டி. 

மரக தத்தனாற் பாசடை, காய்க்குலை வகூத்துஈற பசும்பொன்னால் 

விரவு மென்பழுக் காய்பழத் தாறுவெண் ணித்தில விரிபாகா 

புருட ராகத்தாற் பவளமா மணியினாத் பூங்கொத்து மமைவித்தான். 

மண்ட பங்களு மாளிகைப் பு.றங்களு மாட கூ டமும்வான்மேற் [றம் 

கொண்ட கோபு கிளைகளும் வரைகள்போறஜ் குழுமலாற் பனிக்குன் 

பண்டை யாதியம் ப ரனைவேட் டவணுறை பரைதிரு விளையாட்டா 

லண்டம்யாவையுமெடுத்தெடுத்தடுக்கியசத்றில்போன்றஅமாதோ. () 

தெருக்கள் பற்பல வமைத்தன புவனமாத் இ.ரள்வகுத் தன 

போஜு, மூருக்கள் பற்பல வகுத்தன வுயிரெலா மொருங்குஇத் தன 

மானும், பொருப்பி லிங்கிவை வகுத்தவான் கம்மியன் பூவின்மே 

லயன்போன்றா, னருத்த விதியி லணியினுக் கணிசெய்வா யன் 

கொடித் தஇரள்போன்ளுர். (௩௨) 

வல்லை தோரணநர் தழைதொடுத் தியற்றுவார் மாத்தழை வன 

மாக, முல்லை மல்லிகை சண்பக நரற்றுவார் மொய்ம்மலர்ப் பொழி 

லேய்ப்ப, வெல்லை மொய்த்தெழு கொடிபல நிரப்புவா செங்கும்வா 

னஇிமானத், தொல்லை மீனொளிர் தூய வானசுமெனச் சுடர்விளக் 

கணிசெய்வார். (௩௩) 

௮ரியூ சாண்மலர்க் சேன்களாற் குறிஞ்சமேற் குறிஞ்சியா ன 

அர்சாந்தான், மருத் மானது முல்லையே நிகர்த்த மாதர்மெய் விளை 

யாட்டாற், பரவு மாமணித் இரள்களாஜ் பால்ப்டு பாலைடயொதி”த.து 

பன்னீர், நிரவி வீசலா னீர்வளர் செய்தலே நிகர்த்தது பனிக்குன் 

றம். (௩௪) 

மலரி ஞற்கரும் பாற்சுரும் பான்மட மாதரா னடைக்காவாற) 

குலவு தென்றலாம் கொடிநிசைக் திருண்டதாற் கோமத ஸுயிர்மீட்



wore திருக்குற்றுலத் தலபுராணம். 
பான், இலைய காணும்வெங் கணைகளும் வேழமுஞ் சேனைதேர் படை, 

விடு, மூலக நாயகி இருமணச் செவ்விபார்த் ,தொருங்குகிம் பனமா 

றும், (௩௫) 

இஜறைத்ச சுண்ணமுஞ் செதறும்வெண் பொரிகளு மெடுச்தெறி 

விடுபூவு, நிறைத்த மாலையி லுகுக்சகண் மலர்களு நிரை த்அவிமழ் பூர் 

தாது, நறுக்கி யொப்பிடு ச.ரங்களிற் ௪ிகறிய ஈவமணி களும்பொன். 

னுங், குறித்த குப்பையாற் பனிவரை யனக்தமாங் கொடுமுடி. யுடை 

<b BDL. (௩௬) 

இமகெ டுக்கரி காவல னின்னண மெழில்வரை யணிசெய்யக் 

கமழ்ப சுர்துணாச் கொன்றையந் தகொடைபுனை கபிலையம் பெருமா 

னைத், தமனி யப்பணி கொடுமண வணிசெயச் சதுமுச னெதிர்வே 

ண்ட, வமரர் தம்பிரா னணிரந்சமை காண்சென மூறுவல்பூத் தருள் 

செய்தான். (mor 

woe sroarl. moun daw yA gon Suumismeuny (pert s 

அங், சலிகொள் பாரெலா மொருபணச் தேதிய கணபணா டவிக் 

கச்சு, மொலிய லாகிமே லொளி.றுபி தாம்பா வுத்.தரி கமுமா௫, வலி 

ய காஞ்சனப் பட்டிகை யாகவு மலிந்து? சோன் நியவன்றே, (௩௮) 

காதிற் குண்டல மார்பணி சரப்பணி கண்டிகை இருத்?தாளின் 

மோது பொன்வளை கங்கணம் பவித்திர மோதி.ரங் கணையாழி 

போதிற் போங்கிெய வாரிகை கரோடிகை புனைஇரு வரைகாண்கள் 

பாத நாபுரப் பொற்பணி யாயின பணாமுடிப் பணியெல்லாம். (௩௯) 

அம ரப்பொடு மீனலோ சனம்புடை. தொடுத்தவெண் டலைமாலை 

காமர் பொன்னணி ௪ன்னவீ ரம்பல காசணிப் பணியாக 

மீம யானத்து வெண்டிரு நீறுவெண் கருப்பு ஈறுஞ்சாச்தா 

வாமை யோடுபொழ் பதக்கமா வென்பெலா மா.ரமா யினமாதோ. () 

கண்ணின் மேற்றிகழ் கண்ணொளிர் தருங்குறி கவினுகம் குறி 

யாக, வண்ணன் மேறகுழை மகரகுண் டலத்தொடு மணிவளைக் தி 

ரு.த்தோடும், விண்ணின் மேற்பொலி கதிரென நிலவென விளங்கு 

பே ரொளிவிச, வண்ண £ மாமணி தீ திருமூடி யானது வளர்சடை 

முடியம்மா. (௪௧)



௨.-திருமணச் சருக்கம். ௧௪௫ 

வேறு, 
மணிப்பணி யங்கதப் புயமும் வாய்க்தபொன் 

னணிப்பணி யகலமு மகலக் காண்குறத் 

தணிப்பணி தகைமையாற் சலிக்திட் டான்சகம் 

பணிப்பணி யகிலமும் பார்தீ௪ பார்வையான். (௪௨) 

பூதநா யகன்முடி தொடுத்துப் பூணேலாம் 

வேதநான் முகன்விழி குளிர்ப்பக் கண்ணு,தஇப் 

பாதமேம் பணிர்தெழீஇப் பண்டு gsr gun som 

ருதையும் பெறவொளுத் தவம்பெற் ஜேகினான். (௪௩) 

வேறு. 

கொம்ப னாள்பெரு மணநிஹை வேறவா னிமையவர் குறைதி.ர 

வெம்பி ரானெழுக் தருளுக சருணமென் றிமயவெற் பிறையேகிச் 

தம்பி ரான்றனக் குணர்ச்சலுங் கயிலையஞ் சயிலகின் உடலேற்னு 

கம்பி ரான்புறச் இவர்க்கன ரயர்கண நாதர்போற் நியநாதர், (௪௪) 

நீல லோகித ராடக ரட்டகர் நிமலர் நூற் அவ ரண்ட 

மேலை யுச்சிய ரண்டமூ லத்துறை விமலருத் இரர்யாரு 

மாலும் வேதனுஞ் சயசய சயவென வரதனைப் புடைசூழ்ந்தார் 

கோல மேருமால் வரையினைச் சூழ்தரு குலவரைக் திரண்மான. () 

பிந்து பல்கண நாதரும் பூதரும் பெருந்திரைக் கடலேப்ப்ப 

வைந்து பல்வகை வாத்திய மூழக்கொலி wise வெளிபோர்ப்்ப 

விந்து வைத்தவர் இருமணப் பெருங்குழா மெண்டிசைக் கடங்காகே 

தந்த மைத்தெளிக் தவர்பி.ரா னருளெனச் சகமெலாம் கடஈ்?,தக. () 

மோத கம்பணைக் கோடுபா சாங்குசர் தரித்துமூ டிகமேறித் 
௬. . உ . ௩. ௬ . ட் td 

தாடை தன்மணத் தங்குர மெனமானர்த் துந்திமா முகமீனைக 

வேத பாரகர் வாம் ச்கொலி முழங்கிட விஞ்சையர் புகழ்பாடக் 

கச கெனனரர் தும்புரு ரா.ரதர் களரிசை யமுதூ ற்ற. (௪௪) 

இந்தி ரன்குடை நிழற்றிடப் பாவக னெடுத்திட ஈறுக்தூப 

மந்த கன்படை. தாங்கவி சானனவந் தடைப்பைகைக் கொளவூதை 

முந்து மாலவட் டங்கொடு சுழற்றமு நீர்க்கிமை அுளிதூவச் 

இந்து பல்கொடைச் தசவிய மெடுக்தெடுச் தேர்திட வளசேசன்.()



BGI Sir இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

நிருதி பாதுகை சுமப்பமா நாகங்க ணிரைமணி விளக்கேந்தப் 

பரிதி சோமரீதீ வாத்இிகை பிடி த்திடப் படி.வார்பல் லாண்டோகதச் 

௬ரூதி யாயி.ர நாமமேத் தெடுப்பவான் சு.ரர்கள்பூ மமை.தூவ 

விருது காள்களுங் கோள்களு நிமித் தழு மேவிய பணிகேட்ப, (௪௯) 

பனிவ ரைக்கிரி பொழிதல்போ லிமசலம் பண்ணவர் புடைதூற்றக் 

கனிமொ ழித்தர எ.ரம்பையர் தமனியக் salar ong gC ZS 

வினிய மாகஃய ஸிருபுடை காப்பமற் மிமையவர் பு.றங்காப்பப் 

புனித ஈந்தின் கணத்தொடும் வேத்்இ.ரப் படையொடு முன்போத, 

அருமை காயகன் வருகின்றா னடிழுடி. யரியய னறியாத 

பெருமை நாயகன் வருகின்றா னுலகெலாம் பெற்றருள்பெருமாட்டி 

இரும ணஞ்செய வருகின்றா னுதல்விழிச் தெய்வங்கண்மணவாளன் 

வருகின் முன்வள நிஹைவொடு குறைவிலரவாழ்வினான்வருகின்றான்ஃ 

அமரர் காயகன் வருகின்றா னாலமுண் டமரர்ே வியர்க்செல்லாந் 

தமது மங்கலச் தத்தமக் கருளிய தனிமுதல் வருகின்றா 

னிமல நிட்கள கி.ராமயன் வருகின்ரு னினைப்பவர் மலமாயைத் 

திமிர பாற்கரன் வருகின்றா னெனப்பல சின்னங்கள் பணிமாற. () 

புடவி சூழ் தரு பெருந்திரைக் கடலெலாம் பு.௰க்கட லொடுந் தாவிப் 

படரு காந்தராள் வெள்ளியங் கரிபின மேற் பானுவா யிரகோடி[எளத் 

சடா தமைக்திடத்தோன்றியதெனமணச் தொகுதியாம் பெருவெள் 

இடை தி கஊத்துமால் விடையின்மே லெம்பிரானெழுச்தருளியவேலை. 

வஉடபெ ருங்கிரிக் காவலன் மந்த.ர மன்னவன் வடவிந்தத் 

தடவ பைககிறை கந்தமா தனத்திறை சக்கரக் கரிவேர்த 

னிடத வெற்பின னேமகூ டத்திறை நீலவெற் பினனாஇ 

யடல்வ ரைக்குல வேர்கரு மெழுகடற் கரசரும் புடைசூழ. (௫௪) 

அம்ம லைச்சலை வளைத்தவர் புயமலை யஇ௫சயச் தனைக்காண்பா 

னெம்ம லைக்குலங் களுமெதிர் போர்தென விமயமா மலைவேற்தன் 

மைம்ம லைப்பு. வலரொடு மருகனுக் கெதிர்கொடு மலர்தாவிச் 

'செம்மலைப்பணிர இினியனமொழிந்துதன் செழுமலைப்ப திசேக்தான்.



௨. திருமணச் சருக்கம், கஎள் 

ஈசர் நற்றிரு மருமக னாகவர் தெய்துறத் தவஞ்செய்தான் 

பாச னத்தொடு மெதிர்பணிந் சேகலும் படர்விடைக் கொடியாட 

நாச மில்லவ ரிமவரை' வீதிவாய் ஈகர்வலஞ் செயப்போக்தார் 

*வாச நற்பஇ னால்வகைப் புவனமுக் சமைவலஞ் செயமாதோ. (௫௬) 

வேறு: , 

பண்க ளித்த பனிமொமிசர் செய்யவாய் 

வண்டு ளஸிக்குலம் போல்பவர் வள்ளலார் 

விண்க ளிக்கு மிடற்றெதிர் நோக்கினார் 

கண்க ளித்தனர் கார்கண்ட தோகைபோல். (௫௪) 

கார்த்த பூங்குழல் கட்ட குக்கெலா 

மேர்த்த பேரெழி லாள ரிவரென்பார் 

தீர்த்தன் மேனியஞ் சேயிழை மேனியும் 

பார்தத கண்கள் பறிப்பரி தாமென்பார், (டு) 

அண்டர் நாத ரழகினுக் கோர்குறை 

கண்ட மீறு கறுப்புள தாலென்பார் 

வண்டு வார்குழன் மாதெழில் பார்க்கினு 

முண்டு சிற்றிடை யாற்குறை யொன்றென்பார். (௫௯) 

மண்ணின் மேற்புனன் மேல்வன்னி மாருதம் 

விண்ணின் மேலடங் காவுரு மேவினார் 

பெண்ணின் மேலவள் பேரேழில் காணவோ 

கண்ணின் மேலொரு கண்படை.ச் தாரென்பார். (௬௦) 

சங்கு சோர்வதுர் தாழ்ஞ. ழல் சோர்வதறுந் 

தொ.ல்கன் மேகலை சோர்வது கோக்கலா 

ரங்க ணானெழி லா.ரா வழு இனை 

அங்கு வாரென' கோக்குவர் நோக்கினால், (௬௧) 

காய்க ரும்பிறை மாமுடி காட்டியே 

மோய்த ரும்பெரு மோகத்தை ஈல்கினார் 

சாய்த ருந்தொடி கொண்டனர் தக்கவோ 

வாய்தி றந்கொரு வார் க்சைசொல் லாரென்பார். பம்



௧௭௮ திருக்குற்றுலத் தலபுசாணம், 
சுறிகு லாமுந்துத் கோகையன் ஸீர்ஈமைக் 
கழிவி லாயிர் காக்தலு மோனமோ 

விழியி னான்டத வேளையும் வென்றுளார் 

மொழியி னாற்சக மூன்றும்வெல் வாரென்பார். (௬௩) 

தூய சோதி யருள்சுரக் இன்றகண் 

காயு மோவிவர் கட்டெழில் காணவே 

போய மா.ரன் பொருமையின் மாய்ச்தகனன் 

Cana கண்ணழல் வெக்தமை போலென்பார். (sia) 

ஆர மாதவஞ் செய்ய வயர்கின்றோம் 

fr மாதவிர் வெம்புயத் தண்ணலைச் 

சார மாதவன் றஐங்கைநம் கங்கைபோநதி 

சேர மாசவஞ் செய்திலம் யாமென்பார், (௬௫) 

ரூ தலைக் கண்டு நடங்யெ கூன்மஇ 

ம தலைச் தார்முடி, வர்தெமைக் காயுமான் 

முதலைச் சேர்ந்து கலுமனை மோடனம் 

விதலைப் பார்சள் விளைத்கமை போலென்பார். (சு) 

வஞ்சி கைவளை போம்வழி மற்றுமோ 

ரஞ்சொ லாளை வினாவ வவளுக்தன் 

னெஞ்சு போம்வமி கேடவு கநேடிப்போய்த் 

அஞ்சல் போக்கிநின் ருளொடு சொல்லுவார். (௬௭) 

போது சாந்தமும் பூரண கும்பமு 

மாதர் தாங்குபொன் மாடம்பு காமலே 

ம்து சாதனை யுங்கொடு விதியோ 

மீ.து மால்விடை யென்பது மெய்யென்பார். (௬௮) 

அஞ்ச லென்ற கமலமெய் 'யா.ரருட். 

கஞ்ச மாம்பொதுக் காட்சியைத தம்மன 

முஞ்ச லாட வுமக்கெமக் கென்னவே 

. விஞ்சு பூசல்: விளை திற் பார்சிலர், (௬௯)



உ.-திருமணச் சருக்கம். ௧௭௯ 

௮ூலுண் கோதையா ராயி.ர கோடியர் 

துகிலு மாசமுஞ்,சோர்வது கண்டுகீர் 

முகிலுண் கூக்த லொருத்திமுன் னேகுவார் 

நிகில நா.தர்க்கு நீதியி தோவென்பார். (௪௦) 

ப.ரவு மால்வரை வீஇயிற் பாவைமார் 

௬.ர௧ வாள்விழி வண்டினஞ் சூழ்வர 

விரத யோகர் விழித்தும்பி யார்தலால் 

வரதர் மேனி மதுரச்சிண் மானுமே. (cre) 

வேறு, 

உரகர் தானமும் இழ்ப்பட, வெண்மர்வா முலகமுர் இகைத்தேங்க 
விரவி மாமஇ புகர்குரு வாஇய ரிடங்கள்கோ ளிடமாக 

விரவு கின்னரர் தந்திரர் வாழிடம் வீணையெய் Be Cam wes 

ப.ரமர் மாமணப் பெருக்கொடும் பொலிர்ததாற் பனிவரளை வளகூதூர். 

விந்தை வானவர் வருதலாம் பவனமும் வெறுக்கையெய் திடவாணி 

யந்த ணானுங் கணத்தொடு வருதலா லவனுல கலரெய்தப் 

பைக்து மாயனுள் கமலையு மீமவலாற் பாற்கடல் சலமேவ 

ஈத்த சாயகன் வருதலாற் கயிலையு ஈனிவிளர்க் ததுமாதோ, (௪௩) 

மேவு விஞ்சைய ரூலகமென் பார்லர் விரிஞ்சன்வா முலகென்பார் 

சேவ லோகமா லுலகமென் பார்சிலர் சிவபு.ர மிதுசென்பார் 

காவி லேழுட னேழுபே ரலகமுர் த௫்த.இந் நகென்பார் 

யவ Bar na டன்னையின் ஐருள்பதிக் கதுகொலோ வரிதென்பார். 

வேறு, 

பூதர் சங்கமும் வானவர் சங்கமும் புவன 

நாதர் சங்கமு முருத்திரர் சங்கமு கான்காம் 

வேதர் சங்கழு மாமுகற் குலத்தொடு மிடைந்த 

மாதர் சங்கமா மின்னொடும் பொலிவன ODS.’ (எ௫) 

கொடிகளும்பெருங் குடைகளு கியைத்தகோ வேக்கர் 

தொடிகளுந்திரண் முடிகளு முகுத்தபொற் சண்ணப் 

பொடிகள் இந்திட மிமசலச் சேனுகால் புதைந்து 

பிடிக ளுந்துடி. யடிகொளுங் சளி௫ொ3. பிளிம். (௪௬)



5௮0. இருக்குற்றுலத் தலபுராணம். 
தெருவ டங்கலாப் பெருந்தர ளாகினுஞ் செகத்தோர் 

பொரு வினைப்பயன் பொருத்திடு நியதியே போல 

மருவு ஞாயிலின் றிருக்கடை. கெருக்குற வருவோர் 

பெருமை £€ழ்மையி னமைத்திடு நந்திகைப் பிரம்பு. (௪௭௪) 

குன்று ளார்திசை வேர்தரு நாரியா் குழாமும் 

வென்றி மாலய ருத்திர கணத்துமே லவரு 

மன்று ளார்மழ விடையுமா முனிவரு மல்லா 

னின்று ளார்பதம் பெயர்த்திலர் மறுகெலா நிரம்பி, (ory) 

தவமு னிக்கண மலை தரூப்பைநீர் செளிப்ப 

வவர்தி ருக்குல மாதாகீ ராஞ்சன மமைப்பத் 

துவ௪ ஈற்குட மணிகொடி மூ.்ரசுபூம் தோட்டி 

கவரி தீபமா மெண்வகை மங்கலக் கலங்கள். (௭௯) 

எண்கு லக்கிரி மடந்தைய ரிவைமுறை யெடுப்ப 

வண்க ருப்பு. ர தீபமோர் மேருமால் வரையிற் 

பெண்கை யிற்கொடு வலஞ்செயச் தெய்வதப் பிணாக்கள் 

கண்க ளிப்புற வேக்துமா லத்திகள் கஞல. (௮௦) 

் வேறு, 

முருகையார் தழையா ஸீ.ரான் முதுவவைச் இரிகூ பத்தி 

லொருகையாற் பதம்பூ சித்த வுயர்கய கருண னென்பா 

னிருகையா ங் கமலம் பற்றி விடையினின் றிழிந்து நந்தி 

தருகையா லமரர் மோலி சாத்துபா அுகைகாள் சாத்த. (௮௫) 

இடம்வல மயன்மால் செங்கை பற்றிழமுச் தொமிலுக் கென்று 

முடைமைதோன் றிடவ சுக்கள் சவத்இிக முரைப்ப மாதர் 

நடைபடம் விரிப்ப வானோர் நாண்மல ரிறைப்பச் சென்னார் ' 

வடவரை வசாத்த வள்ளல் பனிவரைக் கோயில் வாயில். ௨ ட த்த ௮ 

ஈசனே மருகா வெய்த வேழுல சீன்று டன்னை 

வாசமா மகவாப் பெற்று மரபெலாம் புனிதம் பெற்றா 

ளாசறு புனலா லண்ண லடியிணை விளக்கிச் செய்யும் 

பூசனை நீரா ஆள்ளும் புறத்தினும் புனிகஞ் செய்தாள், (2௩)



உளதிருமணச் சருக்கம். BD 

அந்நிலை கடந்து போகி யாயிரம் பவளச் செங்காற் 

பொன்னின்மண் டபத்து நாப்பட் புருடரா கத்தின் வேத 

மன்னுபொற் பதும ராக மடங்கலா சனத்இன் மேவிப் 

Marler A) wom போற்றப் பாஞ்சுட ரிருந்தார் மன்னோ, (௮௪) 

இருந்தபின் பிரமன் மாமா லிக்திர னெழிற்கூர் மாண்ட 

னொருங்கம, சாட கேச வுருத்திரர் மு.தலோர் யார்க்கு 

'கெருங்குபொத் றவிசுந் தாசு நிரைத்தகம் பலமு நாதர் 

கரந்த மிருக்கை காட்டிச் தடங்கணா லருளிச் செய்தார். (4) 

பாருளார் விசும்பி னுள்ளார் பாதல் துள்ளார் பா.ர 

மேருவா ரிமய மாதி வெற்புளார் புவன வேர்த 

சாருளா ரவர்கட் கெல்லா மண்டப மமைக்த தம்மா 

சேருவார்க் கெல்லா நாரதர் திருவடிக் கமலம் போல. (௮௨) 

வேறு, 

மன்ற லின்குழு நிறைதலாற் முழ்ர்சது வடபெருக் இசையாவு 

கின்ற தெக்மணம் வானுற வுயர்சதது கெளிக்கன னுரசேசன் 

ஜென்றி சைக்கடல் வடதிசக் கெழுக்தது இகைக்தது வடமேரு 

மென்ற னிர்க்கரம் விதஇர்த்தனள் பார்மகள் வெருவின வுலகெல்லாம், 

மனிதர் மாதவ முனிவர்பா லுரைத்டெட மாமுனி வரரேடூிப் 

புனித வானவர்க் கியம்பவா னவர்வெீ இப் போர்துபொன்னுலகாளு 

சனிகொள் வாசவம் குணர்சத்திட வாசவ னான்முகம் குரைசெய்ய 

வினிய நான்முகன் மாதவம் குணர் த்தன னெழுஈகன ரிருவோரும். 

உவண வூர்தியும் இசைமுகக் கடவுளு மும்பருர் திரண்டேகப் [மற் 

புவனமன் அமோர்பொருப்பின்மேற்படர் தலாற்புவிபொலை யாய்மு 

கஓுன மேல்காடு வடதிசை தாழ்க்துதெக sor son Sarai 

பவன '2சாக்கிய செனவுயர் கயிலையம் ப.ரமர்பா லறிவித்தார், (௮௯) 

உம்பர் யாவரு முறையிடு தலுந்இரு வுளத்திடை யருள்கூர்க்து 

கும்ப சம்பவ முணிவனைகத் திருமணக் குழாத்இிடைக் குறிப்பாக 

வெம்பி ரான்றிருக் கடைக்கணானோக்கஓ. மிறைஞ்சினனெழுக்தேகச் 

சம்பு நாயக சரணென நின்றுவாய் புதைத் னன் செவிதாம் தது ()



௧௮௨ இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

தாழ நின்றெது பணியெனப் ப.ரவுவான் றனிமனவங் களிதூங்க 

வாழ்பெ ருங்கட லமுதுகுக் தெனத்திரு வாய்ம்லர்ச்தருள் செய்வார் 

சூழ்பெ ரும்பதி னால்வகைப் புவனமுக் தொக்கபே .ரவைகாட்டி 

யேழ்பெ ருங்கட லெழுபெருச் தீபமு மெடுத்துமே லிசைக்கின்ளுர். 

மகர வாரிதி சகடுவுறை மரக்கலம் வளைந்தகா வலக்தீபம் 

பகரு மாடகக் கிரியொரு பாய்மரக் துருவசக் க.ரம்பாயல் 

சிகர வெண்குலக் இரிகளு ஈங்குரத் தீவிசை சகல்லாகு 

நிகரில் பல்.லுயிர்த தொகைகளேவகைபெறகிறைத்இடும்பலபண்டம். 

மன்றல் சேர்பெரு மங்கலக் குழுவினான் மசிதல மெனுகாவாய் 

தொன்றி சைப்புற முயார்திட, வடதஇசை சென்றுதாம்ச் சததபாராய் 

நின்று 8ள்கட லமிழ்ந்திடா இனிநிலை நிறுத்து கற் கியாம்வேண்டு 

மின்றி யெம்மையே யிடைவிடா துளத்தினி லிருத்திய நீவேண்டும். 

சக்தி ராஇித்தர் வலம்வரு முலகெலாக் தழைக்இிட, மனைவாம்வு 

மிக்தி ராஇயர் சுவர்க்கமு கிலைபெற விமயமீன் றருண்மாதை 

மக்தி ராகமப் படி மணஞ் செயமனம் வைத்தநம் பொருட்டாக 

கு ராவிட முனிவ$ சென்றிசை ஈயப்பொடுஞ் செலவேண்டும்.() 

வேறு, 

சென்று நீதெக்கணபான் மெலிவகற்றிச் தென்மலைக்கே செலிக் 

அ வாழ்தி, துன்றுகதிர் முூகல்வானோர் கெறிசெலுக்கி மேருவில்வா 

ழ் துருவன் போல, வென்றுப.ரம் பரனருள வேருவிண் ணப்பமென 

விறைஞ்சி யேத்தி, யொன்று தமிழ்க் குறுமுனிவ னிரண்டெவெொம்வே 

ட்டருளா ௮ணர்க்து கின்றான். (௯௫) 

முன்னதுநீ யிமயவரைச் செல்விகனை மணம்புரியு முறைமை 

காணப், பின்ன தஐநின் ,சிருகடனங் காணவெனு மாசையினாற் பெரிதி 

காலம, பொன்னசலச் திருத்து தவ மியற்றியொரு காட்சிபெறப் போ 

ந்தே னிப்பா, லின்னமுமொன் அுளதாக விரண்டுமெனக் கெய் இடு 

நா ளெர்கா ளென்றுன், | (௯௭) 

பனகவரை காணுடையார் கு௮முனிபா லருல் கூர்க் துபரிவா[ டி. 

'ஜனோக்கக், கசசவரை யாயிசயாண் டுகவுபல னாருண்டிற் காமக்கோட்,



௨-இருமணச் சருக்கம், கணு 

சனசவரை கொடுக்குமர்தக் தவப்பபனை யோராண்டு தனிலோல்கு 
மனகவரைச் தெக்கணபாற் கேதார முதனுளவென் றருளிப் பின் 

னும். (ser) 

சென்பாலி லொருதலத்துக் கோடிநா ளு தவுபலன் ச,ரிது காளி 

ன, முன்பாகக் கொடுப்பதொரூ தலமுளதங் கதபிறர்க்குமெர்ழி 

யோகம்பா,லன்பாக வினவுமவர்க் கருள்செய்வோ மென்வுரைப்ப 

வருளாயென்று, மின்பாவுஞ் சடைமுனிவன் பாதமலர் CAD & Or tb 

விளம்பாநின்ருர், ் ௯௮) 

பொன்மலைக்குங் கயிலையெனும் வடமலைக்குக் தென்மலைகின் 

பொதிகை வாசத, தென்மலைக்கு வடமலைகக் திரிகூடச் திரமலைமேற் 

செம்பொன் னாட்டு, மின்மலைக்கு மணிகொழிக்கும் வடவருவிக் கு 

தமுலம் விபுல மீன்ற, நின்மலைக்கு மெமக்குமொரு பொழறுத்தான 

மூவருக்கு நியமத் தானம். (௯௯) 

புண்டரிக க் தயனுளைப்ப வத்தலத்அப் பு.ரர்.௪.ரா தயர்கள்போ 

5 Bly மண்டுபெருக் தவம்புரிந்து மாறுக பாதகங்கண் மாற்றும் கான 

ம், விண்டலத்தோர் மகி தலத்தோர் வினை இர்க்குங் கங்கைவினை இர்க் 

முக் தானற், கண்டமிழ்ச்சொன் மாமுனியே தருமமொன்று கோடி 

யெனக் தழைக்குக் தானம். (௧௦௦) 

செல்வம்வேண் டினர்க்கருளத் இருஈமைக்சாத் திருப்பதனாம் 

செங்கண் மாலுல், கல்விவேண் டினர்க்கருளக் கலைவாணி யுறை கவி 

ளூற் கமலக் கோனும், வெல்விசையக் கொடுப்ப க.ற்குக்கொற்றவையு 

மகப்பொலிவால் வேள்வி வேர்து, ஈல்வடுகச் செம்மலுங்காக் தறை 

தானச் தமிழ்ச்சுரூஇ ஈடிக்குக் தானம். (௧௦௧) 

முத்தரகை யரமகளிர் முலைத்தடத்து வானவர்கண் முயங்குச் 

தோறு, முத்தீரிகர் துயல்வருவா னவர்பு.பத்தி லவர்முலைக்கோ டுழ 

க்குர் தோறு, மித்தலக்தின் மமையெனக் களிகூர்ந்து இசைகோக் 

அ யிழஜைஞ்சுற் தானஞ், சித்தர்சா சகரியக்கர் இன்னரர்சிம் புருடர் 

தவஞ் செய்ய் தானம், (௧௦௨)



௧௮௪ இருக்குற்றாலத் தலபுராண்ம். 

பர் சாடல் கழங்காடல் கற்பகப்பூம் பக்தரிடைப் பசும்பொன்னூசல் 
வர்காடல் கங்கைநஇ விளையாடல் பூங்காவின் மலர்கொய் தாட 

லிந்தாடன் மூகமலர விக்தூனோ டாடுதொறு மிந்து ராணி 

FEST முலைதடிப்ப விதழ்தடிப்பப் பாடியசர் தழைக்குர் தானம், 

வேறு. 

கலைப்பெருங் கடல்க ளெல்லால் சுரு ச்தினி.லடக்கிக் கையி 

லலைக்கட. லடக்கி நம்பா லருட்பெருங் கடலி லாடு 

நிலைக்கட முனிவ கேண்மோ கின்மலப் பரைபும் யாமுக் 

கொலைக்கட கரிசெய் பூசை கொண்டி.னி இருக்கும் தானம், () 

gras sour iO urs sre கெயிலா யோக்கு 

cyan gS FI SB லுத்தர பாச மாக 

நன்னர்சித் இரப்பூங் கங்கை ஈமகரு ளாகத் தோன்றி 

முன்னின ரெவர்க்கும் பாவ மோசனஞ் செய்யா நிற்கும். () 

தேனமர் இரிகூ டத்திற் ௪த்இர ஈஇிதோய் வார்க்கு த் 

தானமுர் தவமும் வேறு தருமமூஞ் செய்ய வேண்டா 

ஞானமும் புகழு வ BHM நலங்களும் பொருளு மெய்தும் 

வானவர் பதமும் வேண்டும் வ.ரங்களுங் கொடுக்கு மாதோ, () 

உக்கார முகம தாக வுயர் திரி கூடற் கோன்றுஞ் 

சித்ர கங்கை ஈம்பாம் றிருமணங் காண வேண்டி. 

பித்தலை போர்த தங்க ணெய்துதம் கருளு கன்றரோ 

ம.துதலை யந்நீ ராடி யருந்தவம் புரிதி யென்று. (௧௦௪) 

வேறு, 

வேடனொரு பன்றிகொடர்ச் தொருதுறையில் விழ்ந்துபெற்ற 

டு பேறுச், தேடருமெய்க் தலமர்த்தி திரிகூட வடவருவித்,£ர் 

SEG FS, பீடமகி மையும்வேதக் குறும்பலா மான்மியமும் பிற 

வு-ராளு, மாடல்பெறுஞ் சிற்பொதுவி ன தசயமுசக் இருவாக்கா லரு 

வச் செய்து. (௧௦௮) 

தியப ருலகனை த்து மொடுக்குமுறை யொடுங்கியகா ளொடு 

குகா,தாகி, நிதிபெற ஈமதருளா னின்றபுடார்ச் சனபு.ரத்து நின்றி



உ.-இருமண்ச் சருக்கம், க ௮. 

யாமே, சோதஇிபெறு இருமுகமா யிரம்படைத்துத் தரும்புவனது 

தொகைக ளெல்லாம், போதிலுறை Linen ® NS SoS இருக் 
லாய்ப் புர்க்கின் ஜோமால். (௧0௯) 

மாலாகி யிருக்குக்மைப் பணிந்து வ்டி.வரக்க nj. மென்னு 
காலாதி யாகமத்தாற் பூசைசெய்து நூவலுமணாக் கோலங் அண்டி. 
2மலான் இரிகூடச் சாரலிடை யைஞ்தூறு வேள்வி செய்து 
காரலான மறைபயரரவு ஈம்பெருஞ்டுக் இரசபைக்கே நடனம் காண்டி..() 

முந்தமலை யொகொழு மினிதுறையுங் குற்றால முறையிற் போ 
DOF, சந்தமலைச் தடங்கோட்டி ஆறைஇயென வருளு ௪ ஐக் தம்பி 
சாணை, BN sen Fond கடலடக்கு LOtioauro urAdera arxwGar 
Clap air ior, விக்தமலை வாகாலில் Dib gy cis வலம்புரிச்து வேண்டிப் 
பின்னும், (௧௧௪) 

தொழுதுபுனல் வேண்டு தும் பொன்னிஈ்கி சென்னிமதித் 

தொடையார் ஈல்க, வொழுகுகிறைப் பெண்டகைமா ராண்டகைபின் 

DOSS 5H ஆரி ததோ வென்ராள், கெழுதகைஈம் மன்பனிவ ஸிரு 
வினை வென் றவனெனவே எஇளப்ப மீளும், பொழுதுகுறித் தருளு 
seer புவியிலவன் சைகாட்டும பொழுதே யென்ளுர். (௧௧௨) 

சம்பர்ருள் கொண்டுவிடை கொண்டேச் தென்புவியி னவை 
Savor Lonny és கும்பமுனி தண்பொதியமக் தென்பொஇய மாமலை 

மேற் குனுகுங் காலை, யும்பாவட இசைபோலசக் தென்றிசைய மெர் 

SesSar yaw gar லோர்கா, ளெம்பெருமர் னமர்நீது யுவந்தேறு 

மொருதுலையி னிருதட் டேயோல், (௧௧௩.) 

வேறு, | 

ஒருதன்புவி கோண நிற்றலி னும்ப செல்லாம் 
வருஈம்பனை மாலிம பத்து வணங்கி யார்த்தா 

ரிருமங்குலி னோ இயை Cur Bus Pest பொன்னைத் 

இருமங்கையர் பொட்பினை யொப்பனை செய்வ தானார். (௧௧௪) 

ூலொண்டமு மீன்றது குக்கழ காடி ஞளைத் 

இசழ்பேரெழி லுக்கெழில் செய்யவள் செய்ய Caté or 

ad



௧௮௬ இருக்குற்றுலத் தலபுராணம். 
விகமேலுறு பேதைமை மாத ரியற்கை யாலோ 

௪சகமேலள வுக்கள வாமவ உன்மை தேர்ர்தோ. (கக) 

ஆலத்தை யவர்க்கரு தாக்கி யகண்ட மெல்லாஞ் 

சாலப்பெரு மங்கல மாக்கயெ தைய லாட்குக் 

கோலத்திரு மேனியை மங்கலக் கோலஞ் செய்யக் 

காலத்தின்முன் னெண்ணிய பூசைக் கடன்௪ மைந்தாள். (௧௧௬) 

கங்கைப்புன லாட்டி மணிக்கலை கு சாத்தி 
பங்கைக்திரு மாமலர் செய்த வருந்த வத்தான் 

மங்கைக்கணி செய்வது போன்மலர் மாம டந்தை 

செங்கைப்பல செம்பொ னணிக்கணி செய்வ தானாள்£ (௧௧௪) 

கா.ராடு கருங்குழ லாகிய கங்குன் மீதே 

சாராகண மொய்த்த தெனப்பல தார்கள் சூட்டி 

யேராடிய கொண்டலின் மின்றளை யிட்ட தேயபோற் 

ராடு தலைப்பணி யூத்தி இருத்தி னாளே. (௧௪௮) 

கருமைக்குழல் விண்டுளி நண்டுளி கரட்டு மாபோஜ் 

பருமுத்தணி தொங்க லசைத்தொரு பட்டம் விக்கி 

'யொருமைப்பிறை மேலிரு பானு வுதித்தன் மான 

Aros Ae ge Bo நெற்றியி லிட்டு மாதோ, (௬௧௯) 

குமிழ்முத்த மணிக்தனள் கொவ்வை முகஇழ்க்கு மூத்த 

னம. ரத்தவ மூ௫யி னிற்குமோ ரா.ர மேபோற் 

கமழ்பொற்குழை யிற்குறை சாத்தினள் கால நில 

மூமிழ்கட்கட லிற்புடை பாய்சுற வொத்து லாவ, (௬௨௦) 

வயிஈசப்பசணி தல்கிய கொப்பு வயக்கு இன்ருள் 
பயில்பொற்குழை யூடுரு விக்குழல் பாய்கண் வாளி 

Sing son sruat Rims sho மென்றே 

பெயிலைப்பொரு வாளி தனைப்பொரு மென்று தானோ, (௪௨௪) 

வருமங்கல காணணி மல்கு வலம்பு ரிக்கே 

திருமங்கல காணணி தாங்கம தாணி சேர்த்இச்



௨,.-இருமணச் சருக்கம், க அன 

தருமங்கல மான தடங்கை தனைத்தி னஞ்சூழ் 

பெருமங்கல மார்கட கஞ்சரி ௪கு பெய்தாள். (௧௨௨) 

மதர்வைத்த விழிப்பொரு காளை வலஞ்செய் கார்போ 

ஆச இககெழு நஞ்சென வஞ்சன மொன்று தீட்டி. 

விதுவைச்கன வெள்ளி வளைககு முகிழ்த்த கஞ்சங் 

கதிர்வைத்து விரித்தகன பொற்கணை யாஹி யிட்டாள். (௧௨௩7 

எழுரு திதல மீன்றவை முற்றுவ இன்றி முற்மும் 

செழுமூத்த முலைக்துணை முக்கணர் செவவி யெய்தக் 

கெழுமுத்தவ மெய்இனை யென்று கிளந்து பைம்பூண் 

மூழுமூக்த மிடற்கணை முத்தணி யார மிட்டாள்.. (are 

பொருகுன்றின் முூளைக்ச கரும்பொடு வல்லி' போல 

மூருகுநதொயில் குங்கும மான்மக மொண்டு தீட்டி ட 

யருமமபெரு மேகலை தாது பனிக்க லாபா 

மருமென்கலை சுற்றி மருங் குலை வாட்டி. நின்றாள். (உட 

போதுங்கல னுக்தரு மேனி பொதிந்து கின்தி” 

சேதின்னு செயங்கொன்' மருங்கென- வேங்கு மாபோற் 

பாதங்கள் புலம்பு சிலம்பொடு பாத சாலங் 

சேதம்பொலி கிண்கிணி தண்டை. சர்த்தி' யிட்டாள். Paes}, 
Cane 

பொருப்பினுக் கரச னீன்ற புனைமலர்க் கொம்ப னாளை 

யருத்தியால் வலங்கொண் டேகி யணிமணிக் காப்புச் சாத்திக், 

கருப்பு தீபஞ் சுற்றிக் கண்ணெசகில் கழித்து கின்று 

டிருப்பதம் பாவி முன்னே திருப்பதம் பெற்ற செல்வி. (கஉணி. 

முனிவ மெழுவர் போந்து முகூர்தீதம்வத் தறற வாற்ரால் 

யனிவளை யரசை கோக்கப் பாவையைக் கொணர்வா யென்ன 

நனியவ: னருளாற் போந்து களிர்வரைக் குலத்து மாதக் 

புனிதா யகிமுன் கூறப் பொருக்சென வெழுர்தாண் மன்னோ... (௫ 

செல்விய ம.த.ஈ வாணி"தேவிய மெழுந்து போற்றி 

மெவ்விரம் மளிர்க்கை யேர்௪ு வியன்வல் மிடப்யால் பய்.மி



EDD: திருக்குற்றாலக், தலபுராணம். 

ெல்விரி கரலை ot? Sand emavn சமக்கே செல்வங் 

கல்வியூங் கதய ஈல்குங் கரகலத் இயற்கை காட்டி. (௧௨௯) 

அலத்தக முறுத்து தாளி லயிராணி மலர்க வேப், 

பலப்பல சிலம்பு தண்டை பயப்படிப், பயவென் மார்ப்பதி 

இலதக்தமை தாசு தாங்கச௪ செயமகண் மருங்கு காப்ப, 

Od AGS FYB wir இ ஈல்கையர் கவரி காட்ட. (௧௩ 0), 

உருப்.பசி களாஞ்சி தாங்க, யோகினி யடைப்பை, யேந்து 

விருப்பு௮ு நடைப்பா வாடை. மேனகை விரிப்ப யாண்டும் 

LGU GS (HS gi. tor GT பனிக்துளி தெ.றிப்ப, வேதக், 

இருப்பலாண் ட. சைப்ப தீ தெய்வச் சில இயர் TOOT COT தாவு, (௧௩௧) 

இன்னரு மகளிர் பாடக், இரிய மகளிர் வாழ்த்தப். 

LIGHT EH, (HUSH), மாதர் பன்மணி விளக்க, மேந்த 

வன்னமென் பெடையு காண வுணிமலாக் கொம்பர் ஈாப்பட் [முள், 

ம்பான்னிள க. Gang Cur, Garner, பொருப்பிளம் பிடிபோற், செண் 

குலத்திரள் கொங்கை, காட்டக், குண த் இரள்: வடிவு காட்டி 

நலத்திரள் சுமந்து  தொய்யு காண்மலர்க் கொம்பு போல 

நிலத்திடை, யிறைஞசி யே Goris, wef, Coroner , 

லப்புறத், இருக்காள் வல்லி மதியுடன் விதிசேர்ர், தென்ன, (௧௩௩), 

மண்பெற்றூர் சுவர்க்கம் பெற்றார் வளைபெற்றார் இளைகள் பெற்றார் 

விண்பெற்ரார் புவன, மூன்று மிகப்பெற்ரார் மகப்பெற் முரிற், 

பெண்பெற்றுர்க், கெய்காப் பேறு மிபம்றன, னிம௰ய வேர்கன் 

சண்பெற்றா, ரன்ன, பெற்றார் காட்சியாற பெறும்பே, றெல்லாம். (), 

இன்ன, நிகழு மேல்லை, பிமயவெற், பரசி மோனை 

மிஷ்ணனூர் ததும்பி லேந்தும், விசும்பு கோய் கங்கை நீராற் 

இன்னீவேண். பிறை[சர். மோலி த், ே தே; வனெம் பெருமான். கஞ்சப், 

பொன்னடி விளக்கிச் சாந்தாற், பூவினுற், பூளை செய்தாள் e, (௧௩௫), 

ஆத்திலே, யிடய,ே மவ்த். MG BAU. கொழுந்தன் மெெங்கைக், 

கன்னியம் பம் பயத்தை, முக்கட், கருணையங் கடலின் பாணி



௨.-இருமணச் சருக்கம். ௧.௮ 

டீன்னுற, வமைத்துப், போற்றி மங்கலச் சொல்லால் வாழ்த்தப் 

பன்னெடும் புவன வாழ்க்கைப் பயிர்தழைகத் இடநீர் வார்த்தான். () 

முழங்கின முரசு பேரி முழங்கின அடி.த டாரி 

முழங்னெ சுருதி வேக முழங்கி பணில காத 

முறங்னெ மூனிவ ராசி முழங்கின ௩டன இதே 

முழங்கெ குரவை, யோசை முழங்க தஇசைகடோறம். 

ஆடினர் பவுரி மேன்மே லார்க்கனர் சிரமேற். செங்கை, 

ரூடின KOTO RT WF துஹஜைபடிந், தாடி. யாடிப், 

பாடினர் பரமக£தம் பரவின ரழியா வின்ப, 

தேடின ரல காதன் நிருமணால், கண்டோ ரெல்லாம். 

தாமரை யுழவன் வேதச் ௪டங்கெனுந் இரளேர் பூட்டி 

யோமசன் னிலஞ்செய், யாக வுயர்இ௱ வியங்கள் வித்தக, 

காமரு தேனு, கெய்யாங், கமழ்டனல் வார்ப்ப, வார்ப்ப, 

TNS பயிராஞ், செந்தி வலஞ்சுழித் செழுர்த. கன்றே. 

குணின்முர சியம்ப: வொற்றை வலம்புரி குளிற. வரணி 

துணை வனே சடங்கு செய்யச் ௬௬ இமங் கலகாண் சாத்த 

யிணையிலி' முக்க, ணெம்மா னிமயமான் மலர்க்கை பற்றி 

மணாகிறை, கோலங் காட்டி. வானவர் வாழ்த்த நின்ரார். 

பிலத்துறை, வேந்த, னோ. யி௱ப்பெருர் ப மேந்த 

மலர்த்தரு மகள்சொண் டாட வாணிட௰், களங்கள் பாடக். 

(amar), 

(௧௩௮ 

(௧௩௯) 

(௧௪௦) 

குலக்கிரி மகள்பின் னேகக் கொழுக்தழல் வலங்கொண் டேசி 
நலத்தகு, பொரிக வி ஈயம்பெ௮ வேள்வி யாற்றி, (௧௪௧) 
செப்பொட பணைத்த. கொங்கை. இருப்புயக் காணுந் தோுங், (டக், 

கொப்பொடும் பொருவாட் சண்ணாள் குலத் தொடு பணைப்புக், காட். 

கைப்பிடி க தருளுங் கையாற், கால்... த, சும்மி கோர்த்த 

மெய்ப்புகழ் வசிட்டன் றேவி விண்ணிடைப் படுவச். காட்டி... (௬௪௨) 

மருமலர் விதான வேள்வி மண்டபம் கடந்துள் போ௫ுத், 

இருமண வஜையின் மேனிச் தேவியுந் தரமூ மாக



IO இிருக்குற்டுலதீ தலபுராணம். 

வருண்மணக் கோலக் சாட்டி யருளிவிழ் மிருர்தார் மன்னோ 

கருதுவார் கருதும் வண்ணம் காட்டுதர் சருளும் வள்ளல். (௧௪௩) 

வருக்கையின் சுளையும் பாலும் வாழைமென் கனியும் பாகு 

மருத்திமாம் பழமுர் கனு மமிழ்தெனத் திருத்தி யன்பாற் 

யருப்பகத் இறைவன் செம்பொற் பாசனத் தமைப்ப நாதர் 

இருக்கைதொட் டுவர்தோ மென்ருர் செகமெலா நிறைச்த தம்ம ()), 

வாசனைச் சுகந்தம் பன்னீர் மணங்கெழு செய்ளச் சாக்த 

மீசனெம். பெருமான் முன்ன ரியற்றின. னுவப்பப் பின்னர்ப்: 

பாசன நிமல சேடம் பரிசனத் தவர்க ளேந்தள் 

தேசன தருளா லுய்ச்தான் றிராமணக் குழுவுக் கெல்லாம். (௧௪௫) 

நிமலர்பாற் கழிக்க சேட கின்மல வுணவைச் சேவ 

ரமரர்கோன் மானிவர் பூச ருருத்இர ரயன்மா லாஇ' 

யிமவரளைக் இறைவன் மேனை யேனைய சற்றத் தாருர் 

இமிலமுற். ஐருர்திச் சென்னி கெஸித்,சனர் களித்தார் மன்னோ. (9) 

கொல்லை. கின்றார் விறுச் துறவறச் இருந்தார் பேறு 

மில்லறம் புரிவார் சம்மா வியைவதா லிதுவே யார்க்கு: 

ஈல்லற மென3வ வானு ஞாலரமுக் தெளியக் காட்ட 

மெல்லற லவனைய கூந்தன் மணந்துவீற் றிருக்தா னெல்கோன். (௧௪௪) 

மாமனார் பரவச் தெய்வ மலையாட்டி மகிழ வைடிச் 

சோமனார் புனந்ச வேணிக் துல்கனா சமரர் வேண்டச்: 

காமனா சாவி மீட்டுக் கவுரியுக் சாமு மாகப் 

பூமனாடாணலும் போற்றக் கயிலையம் பொருப்பிற் போர்சாம்(க௪௮௮)) 

இருப்பொலி மழுவர ளங்கைச் செவெபிசான் சயிலை மேவி! 

மருப்பொலி குமலுக் தாமு மடங்கலா சனத்து வைக: 

யருதீதிற ்யன் மா லஈஇ யும்பர்மா முனிவராக கெல்லாம் 

விருப்பொடு சிறப்பு ஈல்கி விடைகொடுச் தருளப்.போர் தார்.(௧௪௯)) 

கயிலைமால். வரையின் மேய. ௪ண்ணுதும். கருணை மேகஞ் 

சயிலமின் ஜனொருபான் மேவித் தண்ணஸி, யொழித, லா.2ல



உடஇுருமணச சருக்கம். ௧௯௧ 

பயில்வன வூர்வ கிற்ப பறப்பன கடப்ப வாதி 

யுயிரெலாம் பயிரா யிபோ முலகெலாச் தழைத்த மாதோ. (௧௫௦) 

, ஆ . * ௩ « ௫ fa 

மவுனநாண் மவுன ச் மடர்ையை மணற் ரன் 

ட॥வனமேல் விண்மேன் மண்மே௰ ப.ரக்தபா தலமமேன் மற்றைப் 

புவன?ம ஓள்ளோ மெல்லாம் புவனபோ கக்கன் பெற்றார் 

சிவன செயலே யல்லாம் செயலுண்டோ வுலகுக் கெல்லாம். () 

சூரினா லலக்க ணெப்திக் அயர்பெரி தாற்று ராகி 

மேருவின் மறைந்து வைகும் விரிஞ்சன்மான் மு,கலாம் விண்ணோர் 

காரியல் கண்டத் தண்ணல் கயிலையின் முறையிட் டார்க்கு 

சேரிழை யொருபால் வைகு கின்மலன் கருணை கூந்து. (௧௫௨) 

முர்இிரா சயமு மாக மூவிரு முகமாய்த் தோன்றிச் 

'செந்தழற் பொறிக ளாறு தந்தனர் தேவ ரூய்ய 

வந்தமாப் பொறியைக் காலு மங்யெங் கங்கை சேர்ப்ப 

வுந்துவா னதிகொண் டேட் சரவணச் துய்த்த தன்றே. (௧௫௩) 

இமயமேற் சசவணப்பூர் தடத்தினி லெய்தி வாசக் 

அகமலமேற் பொரிக ளாறுங் கண்ணுத லருளி னாலே 

wots குழவி யாழு யாறுமீன் முலைப்பா லுண்டு 

Sule Hag argue Sony SB aor ym காலை (௧௫௪) 

எந்தையா ர௬டன்பூ வாவி யெய்தினா ளிமயச் செல்வி 

மைந்தசென் நெடுப்ப வாறு வடிவமும் படிவ மொன்று 

யர்தமார் மூகங்க ளாரு யம்பிகை முலைப்பா ஓண்டு 

கந்கவே ளெனப்பேர் கொண்டு கயிலையின் வளர்க்தான் மன்னோ. () 

௮ன்னவ. னண்ட. கூட :மலைத்தெழு தகர்மேற் முவி 

ஈன்னவ வீரர் சூழ மேடமேன் ஞாயி றென்னப் 

'பொன்னமர் பொருப்பும் பொன்னாட் டிறைவலும் புத்தேள் யாரும் 
(வெக்கிடக் Ble டாதி விதிசிறை யமைத்து மாற்றி, (௧௫௪) 

மிறைபுரி கொடுஞ்சூ ரிட்ட. விண்ணவர் சஹையை மீட்டான் 
முழையிடு மகவா னாதி மு.தல்வர்பா லிரங்கி முக்கட்



௧௯௨. இருக்குற்றாலத் தலபுசாணம். 

கறைமிடி௰் உண்ண லேலக் கண்களா யிரத்தோ ex sot 

இழைமயி லூர்க்து செந்தீச் செல்வனாஞ் சேவ லேக், (௧௫௭௪) 

உருத்திரர் கொடுத்த தானை பதினொரு கரத்து மோங்க ' 

வருத்தியா லகில நாச னருளும்வே லொருகை தாக்கக் 

கிருத்திமத் சானை வெள்ளங் Kort sis துணைவர் சூழ 

மருத்துவர் முதலோர் கோய்க்கு மருத்துவ னெனவே போந்து. Q 

அன்கடல் சுவற்றிக் குன்ற மெறிக்துவல் லசுசர் சேனை தீ 

'தென்கட. லனைத்துஞ் செவ்வேல் வடவனற் தந்து சூத 

ஈன்கடல் புரித்து விழ்த்து ஈனிகட. வுளளை மீட்டும் 

பின்கடன் மிசையோர் பாலுப் பிறையுட தித்தா லென்ன. () 

மரகதக் கலாப துங்க மணியணி விழிம யூரக் 
கூரகச முகைத்து வெண்பாற் குக்குடத் அவச மேந்இச் 

Friars தேகிச் சேந்தூர்த் அறையெ/£இக் இரிகூ ௨த்துத் 

தரணிபி படத்து நீங்காக் தந்தையார் பாதம் போற்றி, (௧௭௬௦) 

புரந்தரன் மகளை வெம்பின் புள்ளிமான் மகா லேட்டுப் 

nian தணியன் மேவிப் பாரவுகுன் நிடர்ேேதோ முடி. 

வரங்கெழு சுயிலை ஈண்ணிக் கந்தவெற் புறைதன் மான 

வரன்றிரி கூடம் போற்றி யிலஞ்டுியி லமர்க்தா Foor wear. (௧௬௧) 

தேர்த் தேவர் தேவன் றிருமணப் பொலிவீ தென்று 

தாபதர்க் குணர்த்தப் பின்னுக் தமிழ்முனி தென்பாம் சென்று 

மேவரும் புதுமை யாவுற் தொகையுற விளம்பா நின்றா 

யாவலின் விரிவா யெக்கட் கருளென வறைவான் சூதன், (௧௬௨) 

2- திருமணச் சருக்கம் முற்றிற்று. 

ஆகச் இருவிரு,ச்,சம் - ௨௧௪, 

  

கூன்றாவ:.-- இருமால் சிவபிரானான சருக்கம், 

gro Sr pup. Her லண்ட, மசசுசெயுஞ் ஞர்மாய்ப் 

ப வடல் வே லேந்இச்; செக்தின்மா ஈகரில்வரு குமர வேட்குச் செங் 

சுண்மா லயன்றேவர் எயையி மூடே, விர்தைவான் சுரர்குருவாய்



கூ.-இருமால்சிவபிரானான சருக்கம். ௧௯௩ 

புதைத்துப் போற்றி விண்ணப்பஞ் செய்ததெனத் திருக்குற் முலச் 

தெக்தைமால் வடிவுவ வடிவ மாக விருக்தகருளு மகிமையெடுத 

இசைப்ப தானான். (௧) 

கந்னாரும் பலகலை நாற் கவிவல் லாரும் கதபுகன்முக் தழுலு 

டையீர் கயிலைச் சாரன், முற்றாலி னுயர்ச்தககுற௮ும் பலவின் மேவு 

முதலைப்போ லுயர்கருணை முதலு மாதக், குற்றாலம் போலுயர்க்க 

SOIC சைவக் குறுமுனி2போன் மாதவனுக் Bills. படத்து, வற் 

ரூ.௪ வடவருவி நிகர்க்குச் தெய்வ வரைகதியுக் இரிபுவன வரையி 

ஆண்டோ. (௨) 

மூவுலகும் பளனிவரைமேன் மொய்த்த தாலே முதியதிசை தெ 

திருயர்ச்து வடபாற் ருழ்க்த, பூவுலகின் பெருககோட்டற் தவிர்க்க 

வேண்டிப் புரந்கரன்மா லயன்மு சலாம் வாஜனோர் சங்கம், யாவுமெஇ. 

ர் நிற்கவு£ போதா யென்ன வெம்பிரான் பிறைமவுலித் தம்பி சானாக் 

தேவர்பிரான் றிருவாக்கா லருளிர் செய். சான் சிறியதொரு குறுமு 

னிவன் பெருமை யம்மா. (௩) 

விரிக்ட விரித்ததமிம் முனிக்கு நாகன் மிக்கபடார்ச் சுனபுரத் 

அ மாலா மெம்மைப், புரிகூட முடி.த்தசடைப் பரம னாக்கிப் பூசை 

செய்து வதுவைகடங் காண்பா யென்ன, வரிகூட வயன்றேடிக் கா 

ணொெணாதச வண்ணலாா தஇருவாக்கா லருளிச் செய்த, திரிகூட வமை 

Caras Rime Ki செய்தவமுங் கைகூடச செல்லு இன்றான். 

வேறு, 

வ.ரகனரு ளாலிமய மலைகடர்து கலைகடந்த மலைய யோக, பாத 

னுறை கருமகண்ட. மொன்பதுபா கத்திலைண்மர் பாக நீக்கி, விரத 

நெறிக் குமரிகண்ட, மாயிரம்யோ சனைக்குள்வர்து விசையத் தண் 

ட்ங், காகலக்து மணிவிளக்காக் சவுஞ்சவரை யிருட்படலங் கடஈது 

போகி. (௫) 

சத்தைகும ரப்பெருமா னேவுகெடும் படைவேலா லிமைப்பி ஸீழுச் 

சிர் திருிதியெனச்சாபம்வரைக்கமை ததுக்குடிமிகொறுக்தெய்வச்சாபக் 

க்கரஞ்சேர் கேதா.ர வளையணுஇச் சிவபெருமான் கழல்கள் போற்றி 

மைந்தலுர் சன் ஹேவியும்வாம் விதர்ப்பசா டணைந்துவளர்காகி மன்னி£ 
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௧௯௪ தருக்குற்றாலத் தலபுராணம், 

மேருவுடன் பணைப்பாகி யாழ்முனிவன் புணாப்பதனால் விக்த் 

ஞ் சோம, சூரியளை மடுத்துலகி னெழிதடுத்துக் குறுமுனியுக் துன் 

னா தோங்க, நேரியாக்கும் பூரியர்க்கு மூன்றிரண்டொன் றெனசத்ே த 

ரு கெறியுக் தீர்த்துச், சீரியல் லார்க்குவர்.ச செல்வம்போ லிறுமாந்து 

திமிர்த்ச தன்றே. தி 

கரவிர்ச வரைவளர்ச் ச செவ்வளவோ வவ்வளவுங் கையை நீட்ட 

ய.ரவிர்த மசலமிசைக் கவித்ததெனக் குடுமிபற்றி பவனி தாழ்ப்பத் 

த.ரவிர்த ருஹைமனத்தா யுய்வதரு ளென்று சென்னி தாழ்த்த தம்மா 

வ.ரவிர்த முமையெனமேல வாழுன்னே யறிவர்வர்தா லறிவர் சீமோர். 

செம்புவளை கனிலேக வெள்ளிவரைக் கிவவழிகான் செல்லுங் 

காறும், வெம்புவரைக் குடுமிபடிந் இவ்வாறு கடச்தியென விளம்பி 

யாதிச், சம்புவளை நாண்டுகிலாஞ் சாதகிமிரு காஇகள்சஞ் சரிக்குங் 

கான்போய், ஈம்புவளைச் சலம்வருத்தும் வில்லவன்வா Si Mars ஈண் 

ணி னானால். (௯) 

உருத்திரா வணசர்தனக்கு வகுவதுண ரான்வருவ அணர்க் து மே 

ஞான், . விருத்திரா கரனெனுகம் மேலோனை முடிப்பதற்கா வேலை 

புண்ட, குருத்திரா விடமுனியை வெல்லவிது தருணமெனக் GAIN 

னோ்க்து, கருத்திரா வணமிருண்ட வில்வலன்மெய்ச் சவவேடம் 

கரவிற் பூண்டான். (௧௦) 

கூதுமுனிழான் போய்விருக்து விளம்பியொரு சாலைபுய்தீ 

அக் குறைதீ ரன்ன, மதுமுனிசண் லெத்தமைத்துக் கருனைவா 

தாவிதனை மறிசெய் தாக்கி, யுறுமுனிவு விருப்பகன்றா னுண்டதற்பி 

னயன்வரக்கா லொருகாழ் கூவல், கறுமுனிமுன் கறியானான் மறி 

யாகி முனிய க.ரங் கலக்கா நின் முன். ் (aa) 

அ௮ன்னவன்வஞ் சனையோர்ர் ன பரமன்வரத் தான்முனிவ னக 

க்சை யாலே, தன்னகடு தைவரலுர் தலைவனுண்ட காளமெனச் சமி 

தீதான் பின்னோேன், முன்னவன்வெஞ் செருப்பயில முன்னு த௨் 

தருப்பைபினான் முடித்து விட்டித், துன்னுபுனம் கோதமியிற் படி. 

ந்.காடி. மல்லிகார்ச் சுனமும் போஜ்றி. (௧௨)



௩உ.-இருமால்சிவபிரானான சருக்கம். ௧௬௫ 

அஆனதுங்க பத்திரிசன் னஇபடிரந்து காஞ்சகக ரருணை போற்றி 

ஞானதுங்கர் முத்தாறு இருமுதுகுன் ஐழமும்ப.ரவி ஈயப்பா லேகும் 

பீனகும்ப சம்பவனை வில்வலன்வா தாவிகொடும் பிரமச் சாயை 
கானமெங்குட தொடர்ஈதுசொடர்ந் சலைச்,2சா லாமலைக்குங் சள்வர்போல. 

அங்கிருந்து மறைச்சிறுவ ரிருவர்போ ௮ஒருவெடுக்கு மடுக்கு 

நீங்கு, மெங்கிருந்து மிகல்விளைக்கும் பழிகுறிக்கும் வழிமறிக்கு மி 

வைக டீர்ப்பான், கொங்கிருந்து சிவப ரனைக் குறுமுனிபூ சனைபுரிக் 

தான் குலிச௪ வேந்தன், பொங்கிருக்தண் காவிரிக்காப் புகலிதனிற் 

கயமுகனைப் பூசை செய்வான். (se) 

வேறு, 

ஆவினை லைந்து பலோதக மைந்கோ டைவகைத் இ.ரவிய மைவ 

கை யமிர்த, காவி மதங்கமழ் சார்சுமு மாட்டி ஈகற்கலை பூண்மலர் மா 

லை யணிந்து, தூவிய பாளித பாயச மன்னஞ் சுவைதரு மோதகம் 

வடையவல் கன்னன், மேவிய பண்ணிய முப்பழ மப்ப மிக்கரி வே 

தின மொக்கவ மைத்து, (௧௫) 

தாப டன்பல தீப மியற்றிச் சோதி தரும்படி மக்கல மேக் 

இ, மாபல ௪த்திர சாமர மேந்தி மறைபயி லாயிர நாமமு மோதித் 

தாபன மர்ரெ வோம மியற்றிச் சயசய சயவென வானவர் வாழ்த் 

GS, 2ீபமெ னுங்கய மாமுக வாழ்வைச் செஞ்ச ரணிற்ச.ா ணென்று 

பணிச் கான். (௧௬) 

படலையின் மலரு சணிபவ சரணம் பனிவரை மகள்பெறு 

தனிமு தல் ௪ரண, ஈடமிடு பரிபுர பதயுக ௪ரண ௩இபதி நிதிபதி 
யதபதி ச௪ரணக், கடன்மடை. யெனவரு மதமலை FIST கயமுக 

நிசி௪.ரன் வயவரி சரண், குடநிகர் தடவயி ௮ுடையவ ௪ரணக் 

சகுணத.ர் 9வ௬௪ கணபஇ சரணம். (௧௭) 

முடியடி தெரிவரு மூதியவ சரண மூறைதெரி மமழையவரிஹறை 

யவ சரணம், வடி.வினி லுயரிய பெரியவ ௪ரணம் வலவையை மரு. 

விய புயதர சரண, நெடியவன் விழி,கரு நெடியவ ௪.ரண நினைபவர் 

பவமற நினைபவ ௪.ரண, மடியவர் வினைகெட வருள்பவ சரண மர 

$f Fas gs கணபதி சரணம். (௧௮)



௧௯௬ இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

வேறு, 

சஎனவருச் சனைசெய் வான்முன், னெழிற்கர மைந்து நான்கு 

கனவரைப் புயமுர் தோன்றக் சடகரி முகத்தெல் கோமான் 

மினசுரோ சயம்போல் வந்தான் றேவர்கோன் விழிக ளெல்லாம் 

வனருகக் காடு போல மலாந்தனன் வணங்கி வீழ்ந்தான். (௧௯) 

பாசசா சனனை யன்பா லங்குச பாசச் செங்கை 

யாகுவா கனத்து முக்க ணைங்கரதக் தானை நோக்கி 

யோகையா லுனது பூசை தோக்இர முவந்கோம் வேண்டும் 

வாகைசேர் வரங்கள் கேண்மோ வென்னலும் வணக்கி வாழ்க்இ.() 

பர்சன முலையாள் பாகப் பரன்றிருப் பள்ளிக் காம 

ந்தன வனங்கள் வாடி ஈலிக்தன தழைக்கும் வண்ணஞ் 

சந்தன வனங்கள் ரூழுக் தனிவளை முனிவன் கைமேல் 

வர். தனள் பொன்னி யீண்டு வ.ரப்பணித் தருள்வா யென்ருன். (௨௧) 

காண்டகை யண்டஏ் காக்கை யெனக்கய முகத்தோன் செல்லச் 

சகவனென் அ௮ூணரான் கும்பன் சேண்டகை யண்டல் காக்கைக் 

கூண்டகை நீட்டி. யோச்சக் மும்பநீர் அண்டத் தாலே 

யாண்டகை கவிழ்ப்பப் பொன்னி யருள்வழிப் பார்மேற் புக்காள். (] 

புக்கபா ரிடந்து பாரப் பொருப்பினை யெடுத்து வாரிச் 

௪க்கரஞ் சங்க மேர்தித் தடம்பணை மருத முந்தி 

கெக்ககீர்ப் புள்வாய் போழ்ச்து நெடியம்ப ரம்பி னாலே 

மைக்கடல் கிழித்து கேமி வளருமால் பொருவும் பொன்னி. (௨௩) 

பொன்னியைப் பிரித்த பிள்ளை பூகூரப் பிள்ளை யாகச் 

சென்னிபிற் செங்கை தாக்கம் சேறலு மஞ்சி னாுன்போ 

லன்னிய னணிய னாகி யாசைக சமடேோறு மோடிப் 

பன்னிசை முனியோ டாடல் பலபல பயின்றா Foor LI SET, (௨௪) 

பாரின்மேற் படர்ந்து மேழு ப ரவைமேற் கடந்தும் பார 

மேருமேன் மிஇித்துற் தாவி விண்ணின்மேற் குதித்தும் வேண்டுஞ் 

சாரிமேல் விளைக்தா னையன் றமிழ்முனி யிளைத்தா னம்மா 

வாரியன் மகமை பார்க்கி லாதியம் ப.ரனோ வென்றான். (௨௫)



௩.-இருமால்சிவபிரானான சருக்கம், ௧௯௭ 

Hope மெலிவு நோக்கிக் குஞ்சச முகத்தெங் கோமா 

gi தனிப் பிறைவெண் கோடு முபயபா தமுமுக கண்ணுஞ் 

செறிதிருப் புயங்க ணான்குஞ் செழுமலர்க் கரமோ மைந்னு 

மீறுகணி முடியுர் தோன்ற வருளொடுச் தோன்றா நின்றான். (௨௬) 

நம்பியோ விதற்கா வர்தா னானிதோ கொடுமை செய்த 

னெம்பி.ரான் சென்னி தாக்க வெடுக் தகை யிதுவோ வென்று 

பம்பு.தன் சென்னி செக்கீர் பறிபட. நின்று தாக்கு 

கூம்பமா முனியை கோக்கிக் கும்பமா முகத்தெங் கோமான். (௨௭) 

மாதவ வஞ்சேல் சென்னி வருக்தநின் செங்கை தாக்கு 

மீதுவற் தனையாள் கொண்டோ மிவ்வணம் புரிவார்க் செல்லாங் 

கோதிலாக் கதிகள் செல்வங் கொடுக்கின்றோ கினக்கு வேண்டும் 

காதல்சேர் வரங்கள் கேண்மோ ௧கரஇன தருது மென்றுன். (௨௮) 

நீகமண் டலத்து நன்னீர் நிறைக்தரு ளெனலு நாதன் 

மேகமண் டலத்அ முந்நீர் மிசைச்செெனச் ஆஇக்கை நீட்டி 

மாகமண் டலத்து வாரி மானுகா விரிகீர் வாரிக் 

காகமண் டலத்இற் சாய்த்த கரகமண் டலத்திற் பெய்தான். (௨௯) 

க.ரகநீர்ப் பெருக்கும் பார்மேற் காவிரிப் பெருக்கு நோக்கிப் 

புரகர னருளின் மிக்காம் புதல்வன்மெய் யருளெொன் Cn & BEF 

ரகர கம்பஞ் செய்து தெண்டனிட் papa QS 

கூ.ரகதம் வடபாம் செல்லக் கு௮முனி தென்பாம் சென்றான். (௩௦) 

சுழியெறி தரங்கப் பொன்னித் துறைகெழு சூடந்தை யாரூர் 

வழிபுனம் நிரூவை யாறு வலஞ்சுழி மருதூர் மாயன் 

AD GI ல்ரங்கங் காவை வெண்காடு மறைக்கா டேத்திச் 

செழுமறைப் பொருளார் தொல்லைத் இல்லைமா ஈடனம் போற்றி. () 

தருபுனம் செழுங்கா வேரிச் சங்கமத் துறைநீ ராடிக் 

கூளைகடம் மேது மேவிக் கொடுங்குன்றங் கானை புத்தூர் 

பரமசே டகமா டானை பரங்கிரி மறுளை நெல்லைக் 

இருககர் ப.ரலிப் போர்தான் றென்றிசை தழைக்க வந்தான். (௩௨)



௧௯௮ திருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

இருஞ்சிவ லிங்க மாக்க பிடர்தொறு மருச்சித் தேத்தி 

வருஈதமிழ்ப் பொதிய மேவி வடஇசைக் கனமுசர் தென்பாற் 

பெருக்திசை மெலிவுக் தீர்த்தான் பிறவியாம் பிணியைத் தீர்க்கு 

மருந்திரு மருந்தைக் காண்பா னணிதரி கூடஞ் சார்ந்தான். (௩௩) 

சுவனவெங் கான நீக்கிக் கடவுளர் இருக்கும் முலம் 

புவனமார் குராச மைந்திற் புகுதலும் புனிதத் தென்றல் 

சிவமணம் விசக் கண்டு தெய்வமா மூனிமுன் செய்யுங் 

தவமினிப் பலித்த தென்று தடம்புயக் தடிப்பச் சென்றான். (௩௪) 

_நாற்கடல் கடர் ௪ மேலோ னுவலருக் இரிகூ படத்து 

மேற்கடு விடமுண் டாரே விண்டுவா யிருகதா சென்று 

ar ps. arn Curb. ஈன்னகர்த் இசைகள் சூழ்ந்து 

பாற்கடல் கிடர்தா லெஷ்னப் பங்கயத் தடங்கள் கண்டான். (௩௫) 

அறத்துறை முனிவன் வாவி யருந்துமை யணுகுங் காலை 

நிறைப்புனல் சரை3மற் மூவி நெடுந் இரை சுருட்டு தோற்றம் 

புறத்து சமையத் தோரைப் போகெனப் புறங்கை Cure 

விறற்சிவ சமையத் தோரை விரைவுட னழைத்தன் மானும். (௩௬) 

செறிதடங் கரையின் மீமத செழுந்திரை கொழிக்கு முத்த 

ஈறியபூர் திருவெண் ணீற்று நாயன்மார் வருதல் போலு 

An Gyro றிளையி னூடே, யெழுகயன் மறையுக் தோழ்ற 

மதறுபுறச் சமையத் கதோர்கள் வயின்வயி னொளித்தன் மானும். () 

உரவுநீர்ச் அறைமண் கே மொலிப்பது மூனியைக் கண்டே 

ய.ரவொலி பரப்பும் தொண்ட ரார்ப்பொலி நிழைததல் போலும். 

bras cops தாளை விண்மிசைப் பொழிதன் முக்கட் 

பு.ரக.ரன் கருணை மாரி பொழிவது போலு மாதோ. (௩௮) 

காஞ்சிசரூம் கழனி தோறுவ் கழைகள்கண் வெடித்த மூத்தக் 

தாஞ்சிலர் வருவார் போவார் த.ரத்திசை கணிகை மார் போற் 

பாஞ்சராத் திரிக டம்மைப் பழித்துிடு ஈகையைப் போலும் 

வாஞ்சைசேர் சைவர்க் கண்டு ம௫ழ்தரு மு௮ுவல் போலும். (௩௯)



உ, -இருமால்சிவபிரானான சருக்கம். ௧௯௯ 

அ௱ரத்தநெட் டிலையாங் காவி பணிந்துநித் இலநீ ரூடிச் 

சி.ரத்தினிற் கதிர்க ளாய செஞ்சடை பின்னிச் சென்னி 

SI SBP வளைந்த செந்கெல் சைவமா முனியை யீண்டு 

வரத்தவம் புரிந்ததோ மென்ன வணங்குமா முனிவர் போலும். (௪௦) 

வருபுனல் புகலி வேந்தர் வழுதிகோ யொழித்த காலை 

பிருமனச் தருகர் போலு மிடைபழம் பழுக்க வாழை 

விரிகன ற் புனலி லேடு வென்ற நாள் விருப்பாஞ் சைவத் 

தொருமன த் தவசே போலு மொளிறுசெம் பழுக்காய்ப் பூகம். ௪௧) 

at HO urge ag னாடி யுவச்துதா தாடுக் தும்பி 

யாறிடு தடத்தி லீ௪ னன்பராய் முழுகித் தெய்வ 

நீறிடு வாளைப் போலு நீறணி கொண்டர்க் கெல்லாஞ் 

சோறிடு வாளைப் போலு மகரரக்தகஞ் சொரியுங் கைதை. (௪௨) 

புண்டமீ கத்தின் வாவிப் புடார்ச்சுன புமக்து னெல்லை 

யொண்டவ முனிவன் செல்ல வுதயவன் மறைந்த தோற்றம் 

பண்டுசேர் ககன் வேள்விப் பயத்தின் சமைய பேது 

கொண்டவர் குழாத்து நின்றான் குன்றுபுக் கொளித்தல் போலும்.() 

apes sms Coro மோங்குசர்ப் பழனர் தோறுஞ் 

செழுமுகை யடைந்து நீலக் தசைகொறு மலர்ந்த தோற்ற 

மெழுபெரும் புணரி யுண்டான் குறுமுனி யிவனோ வென்னப் 

பழுதிலா விறும்பூ தெய்இப் புனன்மகள் பார்தல் போலும். (௪௪) 

தேம்பிய அயிலை நீக்கிச் செங்கழு நீர்க்கண் ணோக்கி 

பாம்பல்வாய் மலர்ந்து வண்டால் வருகென வழைத்து நீலப் 

பூம்பொடிச் சுண்ணசர் தூவிப் புனிதமா மூனியைக் கண்டு 

கூம்பல் சர் கமலச் செங்கை குவித்தது சிறுபுன் மாலை, (௮௫) 

ாண்பல வடுக்கள் வானி லெங்கணு மிமைக்குக் தோற்றக் 

தண்புவி மடந்தை வாட்டர் தவிர்த்இட வர்தான் றன்னை 

விண்பல ம..ர்தை காணபான் விமியிரண் உமையா தென்று 

கண்பல கோடி. பெற்றுக் களிப்புறக் காண்டல் போலும். (௪௬)



௨௯... இருக்குத்நுலத் தலபுராணம், 
மிக்கசெஞ் சடைகள் சூடி. மேனியில் வெண்ணீ முடித் 

கக்கமா முனிக்கு மாத்துச் தமிழ்முனி வருசல் போல 

மைக்கடல் வரைப்புக் கெல்லா மாலையி னிருள்விட் டோடச் 

செக்கர்வா ஒடுக்கள் சூழத் இங்கள்வக் கெழுந்த தன்றே, (eer) 

ஆரங்கன மமர்ந்த வை? யந்திவக் தனைக ளாஜ்றி 

யோங்குர் நீறு சாத்தி யுண்மையஞ் செழுத்தை யுன்னிக் 

கோங்கரும் பனைய கொங்கைக் கோதையோர் பாகன் தன்னைப் 

பூங்கழல் வணங்கி யேத்திப் பூசனை புரிய வெண்ணி. (௪௮) 

சேல்விழிக் சடமாம் பாவை இிரைக்கையாற் கொழித்து விசம் 

பால்வளை வாலு கத்தாம் பரிவட னிலிங்க மாக்கி 

நால்வள மலருக் தூவி ஈம்பனை யருச்சுக் தேத்தி 

வால்வை முழங்கி யார்ப்ப வைகறை யெழுந்து போந்தான். (௪௬௯) 

கூனவா ரணஞ்சூம் வாவி குறுமுனி யகலுங் காலைக் 

கானவா .ரணங்கண் முல்லைக் கானிடைப் பறந்து கூவன் 

மோனவா ரணத்தான் சைவ முனிவரு கன்றா னென்று" 

தானவா ரணக்கைக் காத்தான் சமையக்கதார்க் குணர்த்தன் மானும். 

தேதந்துணர் பூக்க கொன்றை இருப்பள்ளிக் தாம ஈல்கக் 

காந்தள்செங் கரத்தா லிச னருச்சனை புரியக் காகன் 
ia: 3 ரந்தளிர் கரங்கள் கூப்ப வரிக்குயில் பல்லாண் டோதப் 

போரக்தளி பயில் புராணப் பொழில்பல கடந்து போனான். (இக) 

பம்பிய புளின மெல்லாம் பாவபுண் ணியங்க ளோதுங் 

கும்பியுங் கொலைசெய் யாது குஜகனைப் பூசை செய்யுஞ் 

சம்புவும் வலஞ்செய் சதேருஞ் சைவன் னெறியால் வண்டுந் 

அம்பியங் கவளுண் ணாத சோலையிற் காலை சேர்க்தான். (GE) 

இங்களா றிரண்டுஞ் சூழ்ந்து இங்கள் செங் கதர டாடாப் 

பொங்கரி னிருள்க ளெல்லாம் புரையற விழுங்க வேண்டி 

யங்கிய மதியு மாங்கோ ருருவுகொண் டணைர்தா லென்னத் 

தீக்குசெஞ் சடில மேனித் தவளநீ றிலங்கப் புக்கான். (௫௩) .



௩.-இருமர்ல்்சவெபிரர்னான் சருக்கம், eos 

eer Our ch வடிவ மர்கச் சதுமுக்ன் வர்த்தால் வந்து 

இவள்கலை யூகச் மூண்டு இ்க்கட லாச மித்த 

1 ।வர்சடை முனிவர் காகப் பண்டைமால் வடிவு நீல்கிச் 

law ay ig ay Bb தென்ன்ச் செங்கஇ CO BB தன்ேோ, (௫) 

மாரகுவ ரிடங்க டேர்து மறையவர் இடைக டோறு 

'மேோ்துவார் கழகக் தோறு மும்பர்வாம் குலங்க டோறும் 

வேதமு மங்க மாறு மிருஇயுஞ் சுருதி ஞான் 

போது கொரு வாது புராணமும் பரச்து மாதர்; (௫௫) 

பெருபெ சுரூதி மூலம் பேயே கிளிக சோர்பர் 
லொருபசுற் கிளிக்கோர் & on Gu wy 8. முரைப்ப தோர்பர் 

லருமறைப் பொருள்கள் சைவ வர்கம மணங்க ளோர்பா ற் 

சருகினை யருக்இ கோற்பார் தவம்ணங் கமற்ன தோர்பால். (௬) 

கர்க/ம்ா முனியைக் கண்டு கமலமேத் பிர்ம னின்ற 

வரமக ணிவனோ வென்னு மழலையல் இள்ள யோர்பாற் 

பி.ரமன்ரா த் கற்பகச் தானோ பின்னுஇ௪ தவனோ முனனிப் 

புரமுறைந் தவனே வென்னப் பூவைகள் புகலு மோர்பால், (@er) 

சந்திர பதத்தை பன்னிச் ere Bair பணஞ்செய் வர்ரு 

மந்தர பதங்க ளாதி மற்திச் முருச்செய் வாரு 

மந்த்ர்த தமச்ர் போக ம்வாவியே ய௨றஞ்செய் வாரு 

மிந்திச் பதத்தை யெண்ணி யாகங்கள் புரிகின் மாரும், (௫௮) 

Carine otis aru குபேசனீ சான ஞி 

மற்றவர் பதங்கள் வேண்டி வரதனை வலஞ்செய் வாருக் 

கம்றவிஞ் சையர்கள் இத்தர் கருடர்சம் புருட ராதி 

ஈ.ற்றன ௬ல்கம் வேண்டி சாண்முறை 'வ௫ூக்கன் முரும், (௫௯) 

பூச்லத் த.ர்சை வேட்டுப் புண்ணியம் புரிகன் ரரூம் 
LIT BOS BK வேண்டிப் பன்னகா் Gar oa esr OF CHEF 

சாதலும் பிறப்பும் ே ளேண்டர்ச் சரியையர் இரியை wir Coa 

காதம் வெலுப்பு ங்கில் கதிவிழைர் இருக்கன் முரும், > (௬௦)



௨:௦௨ தருக்குற்டுலத் தலபுராணக், 

,காகமா மனித ராயுட் உஉசமுறை சரிக்குல் காகள் 

காகமா முறைகள் பத்துக் கழித்திடுல் ௪ழற்கட். கூகை 

கூகையின் முறைகள் பத்தால் கொடுவிட நாக மந்த 

காகமே uci sm கண்டு ஞானயோ இருக்கன் முரும்ஃ (௬௧) 

வேண்டுவார் வேண்டிற் மெல்லாம் வேண்டுமா அதவு மெங்கோ 

னாண்டசெண் பகப்பூங் காவி லதஇ௪ய மனைத்து Conger 

வீண்டுமெய்த தவஞ்செய் யாமன் மேருவி லிமயச் சார்பிற் 

பூண்டுமுன் கழித்த காலம் போனதை நினைத்து தநோவான், (௬௨) 

ம. ரமெலாம் பறவை யெல்லா மாவெலா மனித மாத 

அரமெலா மசர மெல்லா மமரசாய்த் தரித்தல் கண்டான் 

பு.மெலாம் ப.ரமன் மேவுஞ் வெபு.ர மாகக் கண்டான் 

கரமூகான் ஞுவிக்க வாணன் கடுக்குகா எடுக்கு மென்முன். (௬௨௩) 

அலைகட.. லடக்குங் கையா னவவன மகன்று வெள்ளி 

மலைமிசை மணத்தாற் போந்து வந்த௫த் இரப்பூல் கங்கை 

நிலைபெறத் இரிகூ டத்து கெறிபெற வமைத்தான் மேருச் 

இலைவலார் மூடிமேற் சாத்துக் இருப்பள்ளித் தாமம் போல. (௬௪) 

மலைகரு நெறிகள் கண்டான் வயிரமா வுயிர்கள் யாவு 

மலைதகரு நெறிகள் காணான் வாள.ரா முழையி னாடு 

கலையொடு மானச் சோர்த ககனத்தம் புலியுக் கண்டான் 

கலையொடு மாணைச் சேர்க்க ககனத்தம் புலியங் கண்டான். (௬௫) 

அளிவிருப் புடைய சோலை யனைத்துமே யமல ஜூர்தஇ 

யொளியினைச் சேர்ந்தார் போல வோங்கொளி யொருமை யாலே 

வெளிவிருக் கங்க ளென்றும் விண்ணவர் தருக்களென்றுந் 

'தெசரிவிருக் கங்க மோர்ந்தான் ஹறெளிவிலன் றநிகைத்து கின்றான். () 

கல்லெலா மிலிங்க மாகக் கனமெலாம் புனல்க டவ 

வல்லுலாஞ் சோலை போதா லருச்சித்துக் கனிசு ளாலே 
மயேல்லையி லமு.௪ மேற்ற வினமணி விளக்க மேர்தச் 

சேல்லேலா முரச மார்க்குஞ் சிவகெறிப் பேருக்கல் கண்டான், (௬௪)



ஈ௩.-இருமால்சிவபிரானான சருக்கம். ௨0௯. 

uF rin Yor யெண்ணா, தாரும் பிரளய மெண்ணு வாரு 

ஈரைதிரை யறியா தாரு ஈடுவினைப் பிறியா தாரும 

வ.ரவொடு போக்கி லாரு மறப்பொடு கிவைப்பி லாரு 

மிமவொடு பகலி லாரு மிரவியெங் கெழுமென் பாரும்... (௬௮% 

பிங்கலை யிடையி லோடிப். பிரிகரு ராண வாயு. 

வங்கலர் சுழுனை நாடி. யசைவையம் றடங்கு வாரும் 

'பொங்கலார் மூல நாடிப் புதுவவி இறந்து மேலாய்ச் 

அங்கரன் கமல பாகக் தனிஈடங். காண்கின் முரும்.. (31 aa J 

ஈனவிடை. ஈாடு தோறு நாடாது நாடி மேலாய் 

னைவிடைச் சரிக்கின் முருல் கவலைதீர் சுழுத்தி மேவி” 

மனநிலை யடக்கு வாரு மனமறசத் துரியம் பற்றித் 

தனையுணர்ந் தீத மேவிக் தலைவனைத். தேர்கின் மூரும், (aro ன் 

இருமைசே ரொருகோ ணத்தி லெரிதனைக் காலாண். மூட்டி. 

பறிதிமண் டலக்தை முட்டிப் படிகடர் தப்பா லேறிக் 

அருவிமே லனக்த கோடி. சுடர்கள்விட் டெறிக்குஞ்; சோத, 

யருநிலஈ மணட பத்தி'லமு.தமுண் டுறக்கு வாரும். (ore) 

இத்த ளெட்டும் பெற்றுச் இத்தராய்தீ இரிகின்: ரூரும் 

பத்தியான் முத்தி வேண்டிப் பாமயோ இருக்கின் முருஞ் 

சக்திரி பாத மென்னுஞ் சதுட்டய வஜிச்செல். வாரு 

நித்திய: காய இத்தி நிரம்பிவிம நிருக்கன் ருரும். (௭௨) 

இரும்பையுஞ் செம்பொன் னாக்கி'கரைஞைரை யிகாஞ சாக்கில். 

குரும்பைமா முலையா ரோடுங்.குகைதொத மிருக்கின். மும் 

புரந்தர னள-கை வேந்தன் போகமு முவர்த்துப் பொன்னுக் 

அரும்புரே ராக வெண்ணிக் துறவின்பர் துய்க்கின் ௬ றம்... (௪௩) 

பங்கயத் தவனே யாகப் பலயுகம் பயில்ன் ரருஞ் 
சங்கையே.கரதக்தி லேடிச் சக்கரர் தரித்துள் ளாரு 

மங்கையின். மழுமா னேர்இ கமலமும், அமைகின் ரு ங். 
கஜ்சையார் வெபு மக்தரா வடிவையயர் வருகின் முரும். (கழ்



a On இருக்குற்றாலக் தலபுராணம். 

அப்பட யெண்ணி லாதா மர் தரு தானம் கண்டா 

னிப்படி. யே,ழந் தாந்க விவர்சளி லொருவர் போது 

மைப்படி கண்ட னென்னை வரித்சதம் மகிமை யெல்லாங், 

கைப்படி கெல்லி போலக் காட்டியாண் டருள aeons ip. (௭௫), 

அம்மவலோ இரிகூ டத்தி லதிசய மனற்க கோடி 

யெம்மனோர் தமக்குள் யான யெதிர்சொடிப் பெற்ே, ளென்று, 

விழ்மிதப் புளகம் பேசிர்ப்ப மெய்யெலாம் விதரப்பப் யொங்கெ 

செம்மன்மா முனிவன் கையுஞ் சென்னியுக் துளக்கா நின்ரான். டு 

கானவுர் புனமுக் தெய்வக் கடவுளர் வனமும் வேட. 

ரானவர் ௪ரார் வைப்பு மருவி.பங் கிரியுஞ் சூழ்க்து 

கானவர் முனிவர் ஓத்தார் சா ரத ரியக்கர் பூதர் 

வானவர் கணங்க எார்க்கும் வரிவளை வித சார்க்கான்., (௪), 

வேறு, 

கற்முலத் இருமட.ந்தை யணிபோலு மணிமாட மறுகு ஞானச் 

சொற்றாலத் திருமடக்த யனையவரு வித்துறையுக் துறைசூழ் வெற், 
பும், பொற்றாலத் சமரர்களும் பொன்னகரும் பூகலத்துப் போந்த 

லன்ன, ருற்றாலத் இருககருங் கோயிலுங்சோ புஈமும்வெத்றிக் கொ, 
டியுங் கண்டான். (எ) 

கண்டலங்கள் களிகூரப், புண்டரிகத் கண்ணனையே போற்கா, 

னீட்டி, விண்டலமு மண்டலமு மளந்தசயக் தம்பமதின் விசேடங், 

கண்டான், கொண்டல்கவி கண்டலையு மண்டபமுள் கோயினலுங்கோ, 

புசமு நோக்க, யண்டகூ டமுக்கூடத் தடுக்கயெபொற் குலவரையு 

மாகக் சண்டான், (௪௯), 

ஒருவாயி லுண்டுமுன்னா ளுமிழ்க் தானை யுள்ளடக்கியலக மூன் 

ந், இருவாயி லோருகான்கா ஒண்டுமிழுர் திருக்கோயிற்;செல்வப் 

கண்டான், கருவாயில், கடப்பவர்க்குக் காட்சியிது போூமெனக் ௧௭ 

ற்கள் கூப்பி, பிருவரயும பெரன் சொரிய வேத்தினா, னெழுகடல்செ 

ன், திறக்கும் வாயான். (௮9)) 

த்தி லனாகி யோருக)க்இ, லரிபா௪ யுடைய தேவன் 

சரீக,த்தி ல.ரனாக,வி.ழ்றிருக்குர் ஐலமிதுஷே பிரமன் மாய



ஈ.இருமால்சிவபிரானான சருக்கம், ௨6௫) 

ஞாருகத்து மழியாத; குற்றாலக் தலஞ்சே.ச வயனா. மமெர்தை 

பூரூவத்தின் புண்ணியமோ யான்புரிச்ச மாதவமோ புகுக்த.சம்மா; 

மருவாய மலர்மாரிச் சண்பக டவிவளமும் வானந் தாவி%. 

குருவாய. முணிகொறிக்கும் வடவருவித் இரிகூடக்,குவட்டின் FORE. 

இருவாணி யுமைபிறந்த சத்இபீ டமுஞ்சிவத்தின் செயலு மென்னா 

லொருவாயிழ், கொல்லுவேசோ மஜஹைகள௱ யிசம்வாயா லுளைக்கம் ய 
ற்றோ. (௮௨): 

மேருவரை யகர. சனிலும் வெள்ளிவரையப் புறந் ab) ow Aen. 

யெங். கோமான், பாருலகற் பலகோடி தலம௫மை மறை நாவிற் பயி 

அங் சகோறுங், காருலவுர் இரிகூடக் கு.ற்றாலச். சனிலெனக்குக் ௧௬, 

தீதி லாசை, தாருலவு, மஇச்சடையா நறிந்தன்றோ குறித்தவரம், 

குந்தா நிந்நாள். (௮) 

உலம்பொருதோள் வானவர்க்கா ஏயர் கருன் றிசையகுவே், 

கூழி தகோஞ், இலம்பலம்ப கடம்புரிவார் குதிமுலவி குளிதுறையில், 

GS னார்க்ஞூ வலம்புரியின் மணிகிடைத்ச வாறுகடை த். ததுதமி! 

யன்: வறிஞு,னா௫, யிலம்புகுந்து பலியெடுப்பா: னெய்துஇர வியம், 
போலு மெய்.இ னேனால். (௮௪), 

மாலோக முதலாகச் சுவலோகந் தவமக. மற்றும் வேண்டே 

னாலோகர். தவிர்த்த பிரான் வெலோகக் தனக்குமினி யாகை பூணேண் 

பூலோக கயிலாயங் குற்றால, கடைத்ததினிப், போது மீத 

சாலோக, சாமீப சாளுப: மு. தலாய்மேற் சாரும், வீடும். (டு) 

என்றுமனம். களிப்பேற, விமிவமியா னக்தவெள்ள மேற, மேருக், 
குன்றுபோற்,பு யந்தடிப்ப.வுடல்புளகம் யோர்ப்பவுரை குற வாங்கு, 

தின் றப வசமாக முக்கண நமுதில்வைத்த கினைவினாலே | தான்... 

nest Merton மறையோரசை மதமடக்கும் விவய/மபெலா மறத்து போர், 

நிலைஇளர்க் ௧, கோயுசங்கள் பலசிக மெனகியைத்து. நெடிய மே, 

ரூ, மலைந்த, தெனக்களெற்க் ௧. வலம்புறிச்சங் அணிக்கோயில் வரு, 

mare Ch sd; கலைகடக்கு பெரிய தமிழ்க் குறுமுனணினயா வட இனை.



௨௦௬ திருக்குநிமுலத் தலபுராணம். 

யி். கடைகாப் பாள, ரிலைகடர்க சூலத்தா ஊடியார்க்குச் சடைய 

னவ தெிர்க்தார் மன்னே. (௮௪) 

அன்னுசடை சாப்பவரோ மறையவ3?ரா தடுக்ததெனச் சொல் 

லா முன்னர், பன்னுமறை, வேதியரே பார்துதடுப். பதுநோக்கிப்! 

யரிவி லீர்காள், பின்னுமஇச் சடையார்க்காம் பெருந்இகிரிப் படை. 

யார்க்கும் பேகம் யாதோ, மன்னுஅபத். தவகாரக் தறுக்கிரக நிக், 

இரக மறந்தீர் கொல்லோ. (௮௮) 

களபமெதிர் காத்தபிரான் கண்ணிடந்அு சாத்தியகாட் சுபிலை 

யாளி, யளவறுசீர்ச் சலர்க.ரனை யடர்த்தபடை. கொடுத்தவரு எள .றிந், 

இலிரோ, தளவநிகர் கூற௮ுமுறுவல் விருர்தைமயற் பிணிநீங்கள் 

அம்பி சாட்டி, ளவகறும் பசசிலைமா மருந்தஸித்து மாற்றியதும் : 

தோற்றி டாதோ. (௮௯) 

பரசோடும் விண்ணோர்கள் யமந்தோடப். பு.ரச.௪.ஈனார் பஇவிட். 

டோடத, சேரோடுங் கதிரோட. மதியோட விதியோடத் திருமான் 

மேனி, காரோடச் சொடர்ந்தோடுங் கடல்விடத்தைப் பரமலுண்டு 

கஈவா விட்டா, லாசோடு நீரிருப்மீ செங்கோடி யுயிர்பிழைப்பி ஈறி 

வி லீர்காள்., (௯௦) 

HT Mus நா. லுணர்ந் அ முணர்விலி” ரமக்குவிரித் துணர் இனாலு 

மென்னுமுண ரீருமது கேமியா ன.றிவனெங்க ளிறைவன் சர்த்தி 

wer Sup லு.பிர்போல மாலுமீ சனுமிருப்ப தறியீ ரீண்டு 

மன்றுளா ஈடியரையோ தடுக்கின்றீர் மாயனையே மறுக்கின் நீரால்.. 

கோ கமனகண் ஸணுவன்பிருகு அருவாசன் புரக்க.ரற்குக் குலி௪- 

மீந்து. மாதவனே. முதலோர்கள் சாபத்தாற் பகுத்துணரீர் மடவ” 
ரென்று; போதமிலா' LD sy) MI GUT ban சடை தூிப்பப் புறம்போனான். 

பூவன மூன்றி, லாஇபரர் மமரரொரு தட்டுகிற்பத் தாஜொருதட்.. 

டீமைய் நிம்பான். (inc. > 

ஆக்குதவ, நிட்டைகளில்- வலிய? யெணினும௱ னடியார்- தம், 

டை, நீக்குமவர் தமைமூழுதூ. நீக்றாவனென்..பறுகரு இ நீங்கிப், போற், 

தண், கால்ரிய வைம்பொறிநாற், காணமாக்கள் வச். கடக்கக். சாக,



ஈ௩ூஇருமால்சிவபிசானான சருக்கம். உருள் 

ஞூ மேலோ, ஹாக்கருடை. ஊவஜொடுக்கக் தாக்குதகர் (Debt aur aia; 

(மொடுக்கம் போல். (௯௩) 

கூதிதமாம் பரசமையக் குறும்பெறிந்து இவசமையக் சொ 

ஞளுகொம் பாடச், சத்இவடி. வேல்பிடி.தத சரவணசம் பவனிருக்குக் 

கலம்வி னாவிச், சித்இரகல் .காஈதியா முத்தரவா கனிகமல.௰் திரைக் 

டகை காட்டி, நத்திரைந்து மணிகொழிக்கும் பொன்னிலஞ்சித் தென் 

னிலஞ்சு ஈகர்மேற் செல்வான். (௯௪) 

மல்லிகையும் பித்திவகயு மாதவியும் தாதகியு மகிழு மாவுங் 

'குல்லைகளு முல்லைகளும் பாதிரியும் தாதிரியுல் குரவுங் கோங்கும் 

வில் லுவமுஞ் சந்தனமும் புடைசெறிகம் தனவனக்கள் விபுலக் தோ 

அம், பல்லவமென் கரங்கூப்பித் சொண்டர்போன் மலர்சொரிசெண் 

யகப்பூங் காவில், (௯௫) 

வச்செத்தின் கானிமிர்தது மரகதத்தின் கழுத்துவைத்து மடன் 

மூதி தீன்று, நிச்சவயி டூரியமும் புருடரா கமும்பூக்து நீலங் காய்த் 

கோமேதம் விளைந்துபவ எம்பழுத்து மூழுத்த 

பூகம், பசசைப ணி வேய்நங்ததெனப் பாசடையால் வெளிமேய்ந்த 

பந்த ரூடே. (௯௬) 

By (pF Fi சைக் 

சுற்றுற்றின் வரிக்கயல்கள் சோலைகதொறுங் குதிபாயத் துமிக் 

அ விழு, முற்றுற்றின் கனிருருகக் கடவுள்சரம் பாயகூரர் முடிகள் 

காட்ட, மற்ருற்றி னிரிர்தேரும் பவளவாய்க் துவியனம் வன்சூ 

ரிட்ட, பற்றாற்றுஞ் இறைவிடுப்ப வாஞுற்றி னஃசர்குமாம் படர்தல் 

காட்ட. (௯௭) 

மீனாவா ளைப்பகடு வெடி. நாளப் புடையபோழ்கது விழ்மால் கொம்பு 
தானவா ரணத்திளைய ஈம்பிமீவல் சூர்மாவைக் தடி.கல் காட்டக் 

கானவா .ரணமுமெழில் கார்மயிலுங் கலந்துவருங் காட்டி யாட்டி 

மானகே தனமொருபா லேனைவா கனமொருபால் வருதல் காட்ட.) 

மந்தமா ரூதந்தவம்க்து வழிகாட்ட வுபசரித்து வருகென் பார் 

போற், சந்தவிசை குயில்காட்டக் இள்ளைகளா றெழுத்?தோதிச் சமை 
யங் காட்டச், செந்தளிர்கள் கைகாட்ட, மற்தா.ர மலர்பொதளித்.



Dom இருக்குற்றுலத் தலபுராணம், 

பேல் காட்டக், கந்தவே ளிடமிதுவெண் முறுபரஃப் இரைக்க/ப்ல்சண் 

காட்டச் சென்றான். (௯௯) 

விண்படா்சண் பகச்சோலை விண்கிமிப்ப விண்ணிழிவி மானம் 

'போந்து, வண்புவன ச் இருந்தனைய சகொரன கரத்துறையும் வானோர் 
சேலைத், இண்கொடிவா மஎணமுயர்த்த சேவ்கனைக் குறமடந்தை 

தெய்வ யானைப், பெண்கொடியா மிருகிதிக்மு நவள தாபணி, 

'போற் பிறங்கு வானை, (௧௦௦) 

தானவர்கு லாக்தகனைச் சைசகநெறி வைதஇகத்தின் முய்போல் 

வானை, வானவர்க் பகக்காவை வான.ரச மகுடடிகொ மணியை மான் 

a கானவர்கள் தொகுடிச்சம் பர் தனைக்கம் தனைவேதக் கனியை ௫5 

க்கண், ஞானமால் வரைத்தோன்று ஞானனா சியைக்கருணை ஞான் 

வாழ்வை (௧௦௧) 

பன்னிரண்டு பெருங்கதிரு மொருக்குதிக்கு மூதயபருப் பத 

ன்கள் போலத், தன்னிரண்டு பொற்குமைமேற் குண்டலங்கள் குல 

வுதடம் புயத்தி னானைப், பொன்னிலங்கு சிமையவட. பூகசத்தி லரு 

வியன்ன புரி.நா லானைத், தென்னிலஞ்சப் பெருமானைச சகலகலைக் 

'கொருபெருந்தே சகனைக் கண்டான். (௧௦௨) 

வாகைவேல் கணைகுலிச மங்குசக்கே தனம்பயம் வல்லங்கோ ௪ 

ண்ட, மேகமா மணிமழுத்தண் டிலங்கெயவங் கியம்வரத மிடப்பா் 

லாக, யோகமா மலர்க்கரங்க ofan மவுலிகளோ சார் தோன்றக், 

தோகையா மணிவரைமேற் பரிதிகிகர் பாரஞ்சஃுடரைக் தொழுது 

விழ்க் தான். (௧௦௩) 

விண்குவிர்செய் மதிமுசங்க ளோரரானுங் கருணைபொ ழி கிழியி 

சாம், பண்குளிர்மா மழைபழுத்த கனிவாயும் பரிபு.ரச்செம் பதும 

ச் தாளும், கண்குளிசசக் கண்டுகளி வாய்குளிரஈ வாழ்த் இமலர்க் கங் 
கள் கூப்பி, யெண்குளிர,ச் தமிழ்முனிவ னிதயமெலாங் குளிரம 

கழ்ச் தேத்து கின்முன், (௧௦௪) 

வேலைரநெடுங் சடல்கூடித்து விரகெடுங் குன்றிடித்த வேலி 
றானே,காலைவரு செங்கஇிசே மாலைமஇ யேகயிலைக் கடவுள் வார்ம் 2 வ)



ஈ.இருமர்ல்சிவபிரர்னான சீருக்க்ம, ௨௦௫ 

வர்லசவுக் தரிகவுரி இருவயி௮ வாய்ச்தருமு மணிய யென்பாற் 

பாலைய னையுமது. ரப் பாகையும்போன் மறைப்பொருளைப் பாலித 

தானே. (௧௦௫) 

விஞ்சையர்க்கு விஞ்சையபொழி மேகமே யவுண்விருள் விடியக் 

கூவுஞ், செஞ்சேவற் கொடியுயர்்௪ சேவகனே தெய்வமடப் பிடி. 
. * a ல . (od ப. ச க ழ் 

யோ டர்டும், குஞ்சாமே வல்ளிபடர் குன்றமே சூரர்பெருங் hos 

தை மாய்ப்ப, வஞ்ரமுக மமையாதென் முறுமுக மாகவெழுச் தரு 

ளி னானே. (௧௦௯) 

வேறு, 

செங்கைவே ஐூழவா போற்றி தேவர்தர் தலையா போற்றி 

கங்கையாள் புகல்லா போற்றி கார்த்திகை சுவா போற்றி 

பங்கயத் தடஞ்சூம் செம்பொற் பணிமஇி லிலஞ்சு மூ.தூர்ம் 
கொங்கலர் கடப்ப மாலைக் குமர & இகமனை போற்றி, (௧௦௪] 

போற்றியென் நிறைஞ்ச ரோபம் பொடிப்பமெய் அடிப்பு மேனி 

மாறறிலாப் புளகம போர்ப்ப வாய்தமு தழுப்பப் பாடல் 

சாற்றிகின் த்து ஞாலாக் சமிழ்க்குறு முனியை கோக்க 

யேற்றமாற் கருணை கூர்சதா னிலஞ்சிவாழ் Hoo epi sO. (௧6௮) 

அதிசல முவர்தோ மிக்கச் கோத்ரம் பயில்வோர்க் கென்று 

கஇரெலப் பொருள்பே ரின்பங் க௬இன வருளிர் செய்வோ 

மதஇிவலோய் நினக்கு வேண்டும் வரமினிக் கேண்மோ வென்னப் 

பொதயவிம் கடப்ப மாலைப் புங்கவ னருளக் கும்பன்௪ (௧௦௯) 

வேறு, 

உடல்பொரு ளாவிகட் குடைய தேசிகக் 

கடவுளே கண்ணுசன் மண்ஞ்செ.ப் காட்டிய 

நட்ஈவில் காட்டியு கயந்து காணகான் 

வடவசை மிசைக்தவம் வருக்இ யாற்றினேன். (௧௧௨௦) 

அற்று தவத்தினா லல மீன்றருள் 

கோற்ஜொடி பெருமணக் குமாத்து லேனேன் 

போற்றுமுன் புவிமகள் பொறாமை யாலெளை 

யேற்றுயைப் பரமாதென் நிசையி Por gyi. (aaa)



௨௧௦ அருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

ஏவிய காலையி லிறைவர் கன்னகர் 

(மேவிய மாயனை விமல ஞாக்குபு 

பூவினற் பூசனை புரிக்து மாமணச் 

சேவையு நடனமுசக் தெரிசிப் பாயென்றுர, 

அன்னவா முலயத் தடையும் காலையிற் 

சன்னிதி மறையவர் தடைசெய் தார்த்தனர் 

தின்மலன் றிருவரு ளஞ்சு நீங்கினே 

னின்ன தற் Gage யருளென் ஹேத்தினான். 

Gam. 

தஞ்சமென மாமுனி தயங்கிமொழி போத 

லஞ்சலிது கேண்மதி யமைந்தவுப தேசம் 

வஞ்சமஹை யோசையவர் வஞ்சவுரு வாலே 

'செஞ்சமுற வேறல்செய மென்றம.ரர் தேவன், 

கூறு மவர் கோலமொடு கோயிலிடை Cure 

வீறு தமி மாலரியை வேதமனு வாலே 

யாறுபுனை வேணிய.ர ஞாதல்புரி பூசை 

யேுமகு டாகம மெனாவருள்செய்் தானால். 

அத்தகை பயிற்கடவு எற்புக முரைப்ப 

வித்தக முனித் தலைவன் மெய்ப்புளக முற்று 

முத்தனை யருச்சனைசெய் முற்கலை யனைத்து 

முத்தம் வென்க்கரு ளெனதக்கொழு துரைக்தான். 

தீ, முனிக்குயர் சிவாகம மனைத்து 

மோதுகலை மற்றுமுப தேசமுணர் வித்தா 

னாஇப.ரன் லைக்கருளு மப்பொருளை முன்னாண் 

&மாதுமை கையிற்குழவி யாயுணரும் வள்ளல், 

ஒக்தவயன் மாலுமுண ராதவுப தேச 

மத தன்முரு கேசனறு பூதியொடு பெற்ருன் 

மத்தமலை யாசல மகாமுூனிவ னம்மா 

Cuil ssa மலா ல௫ன், மிக்க்போரு ஞண்டேோ, 

(௧௪௨) 

(som) 

(௧௧௪) 

(கேடு) 

(௧௧௬) 

(௧௧௭) 

(௪௧௮)



௩-இருமால்சிவபிரானான சருக்கம். ௨௧௯௧ 

சாதன பூதிகலை ஞானகிறை வேறி 

மாதவ. பு. ராதலா மகாமலைய; யோகி 

யாதஇயுப தேசருரு GUT SBT (LPH SaFor 

போதனைய தாடொழுது பூசனை செய் வானுல், (௧௧௯௩): 

வேறு... 

ஓவகையாஞ் ௪ தீதிழுறை குர்தி லங்கவிய மமுதைந் தாட்டி 

நெய்பொழிக்துதபிர்ேன்। பால்சன்னல்கனிச்ரசாசமிள நீர் தண் பார்க்கு, 

மெய்வளர்மக் இரகல௪ முகலாய. வபிடேகம் விதியாற் Oru ga 

சைவருமக் இரபுட்ப மர்தரான நிறைவேற் க் கலைகள் சாத்து. (0 

பொருத்துபுரி நால்புளைந் து Lon esl HICH A னுமங்கலவை புழு 

குசாத்தித், இருக்துமணிப்: பூணாணிந்து தார்ளுட்டிச் சுத்தான்னஞ், 

சிறப்பவூட்டி.ல், கருப்புற£ பங்கொடுத்துப். பண்ணியங்கண் முக்கனி! 

கள் கருனை தீம்பால், வறுக்கவகை யமுமதற்றிக் சோடசத்தாற், பணி 
மாறி மலர்க டூவி, (௧௨). 

வேறு, 

எந்தாய்! போற்றி பரல்கிரிய விஹறைவர போற்றி செர்தூர்வாம், 

செந்தா போற்றி பழனிமலைத் தேவே போற்றி. தேவேசன் 

மைக்தா போற்றி யோகத்தில் வாழ்வே. போற்றி கோலைமலைக். 

கந்தா போற்றி இருவிலஞ்சிக் கடவுள் போற்றியெனக்தொழு கான். 

தொழுது. வணங்கித், துஇத்துருகுஞ் சுரு.திச் தமிழ்மா மூனிக்கிரங்கி' 

மூழுதுங் கருத்து நினை ச்சவெலா முடிக்கும் படி.க்குவரங்கொடுத்தா 

னிழுதுள் குடருக், தசைநிணமு. மிஹைஞ்சா. வவுண ௬டல்குடைஈது 

கழுதும் பருந்தும் விருந்கருந்தக் கைவே.௮.ரந்த. குகப்பெருமாண் (9 

குருவகவ், குகவே.ளருள்பெழ்றுக் கும்ப: முனியன் றிரவிலொரு 

திருவா ஓகத்தாற் சிவபூசை செய்து பாறுகாட் சிறுகாலை 

யொருவா ஓகத்தாம் பூரனைசெய் துபய வடிவு மொன்முக்கி' 

யிருவா ஓகசா யகனென வ. யியற்றி யா.ரா தனைபுரிஈ தான். (௧௮ ௯3 

வேறு. 

வாலுக ரிருவ ரானார் வடி.வினை யொறாவ ராக்கிப்: 

'பாலூகர். தருச்சுக் தேத்தும் பகன் மைய பமிவா யுவி!



௨௧௨ தருக்குற்றாலத் தலபுராணம், 

மேஓக மயன்மா லான விமலனை விமல னாக்க 

PI QED படைச்கான் மைச்ச னனிவிடை, கொண்டு போந்தான். () 

நாதனே இரிகூ டத்து கரன்முகன முழுக் த னானா 

னாதலா லவனைப் போற்று மன்பர்க்கும் வழக்கா மென்று 

வேதமா மறைக ளெல்லாம் விரித்தருள் விரிஞ்ச னீன்ற 

மாதவன் கணக்இறம் கொண்டான் மாதவன் கணச்தர் கோலம், டு 

மமட்டவிம் ளப மாலை பவுத்இ.ர மாலை பூண்டு 

பொட்டணி நூதன்மே லூர்க்த புண்டாரர் துலங்கள் ne Bes 

பட்டவர்க் தனர்கள் சூழப் பரமபா கவத னாகி 

யெட்டெழுத் தோதி யுள்ளே யுண்மையெட் டெழுதக்தை யுன்னி, () 

காதிடைச் துளவ வேடங் கனககுண் டலங்கள் சாதக்இ 

யாதியச் சு தன்கோா விந்த னாலமர் கடவு ளென்ன 

வோதிய பொதுகா மங்க chor GSEs பெருமான் சங்க 

விஇயிற் புகுவான் போச்தான் வேதியர் சக்க விதி, (௧௨௮) 

வ.ரநி படி.ற்து ௪ர்இ வர்தனை புரிந்து தேதேவை 

விரைவொடு பணிக வான்போன் மேவலஓம பனவ செல்லான் 

குரவனென் ஜெழுந்து விழ்ந்து குடுமியஞ் சென்னி காழ்த்துப் 

பரவுவார் பணிக லெல்லாம் பகவ.௰்கே யாக வென்பான். (௧௨௯) 

பொருவிேலோ யாண்டு நின்று போர்களை யென்பார்க் செல்லார், 

இருமலை மூளரிக் கண்ணன் றிருப்பதுி யிருந்தோ முன்செய், 

பரிவுது தவத்தா லிண்டுத் இருமுற்றம் பரவ. வந்தோ 

மருவுபூ, சனைக்கு வேண்டும் வசையெலாங் கொணாமி னென்று. Q 

அருமறை பயில்லோர் விதி யகன்௮கம் பெருமான் வெற்றித் 

திருகெடும். கொடிகின் ஞடுஞ் செயத்தம்ப. மிறைஞ்சி யேத்தி: 

ருடழிலர்க் கங்கள் கூப்பி வயபிணவர் கணங்கள் சூழ 

கொருெடு வுசச்க விதி யுயா்வலம் புரிந்து போந்தான். (௧௩௧) 

வேறு, 

பொருவில்கின கரங்கடவுள் வடிவாக, வாயிலைச்தும Oundle, 

ளாகத், திருநெடுமால் வலம்புரியே, மறகாகத் இ௫ரிமணிச் கரமாக



௬ ஃஇருமால்சிவபிரானான சருக்கம். ௨௧௩. 

மிருதிபதி ளெட்டுமுயர் திருவாயிற் படியாக. விளம்பு ர£லச், சுருதி 

குறும் பலவரக விளங்குமதி சயம்பரவித் தொழுது, போந்தான். (), 

வடபெருங்கோ பு. ரவாயில் புகுர்.துவயி ரவரிருக்கை வணங்கி 

மேருத், தடவரயைளசூம் சதிரவன்போற் கோயில்வலம் புரிக்துசன்னி 

கானம் போற்றிக், குடைதிசைவா யிலுக்கிறைவன் விற்றிருப்பு, 

ம் பிறதெய்வக் குழாமும் போற்றிப், படலைமதி புனை௪டிலச் சோமி 

௪ம் பணிந்துபளை பிடம் Cust 5/5). - (omn.), 

வேரு, 

பொருவரு மாடக் கோயில் புருதலுக் றுவார பால 

சோருவர்கேற் றடைக்கா ரென்ன 0. ஈருவர்கா மறியோ மென்ன 

விருவசை யமைத்துள் போகி யிணைவிழி களிப்பக் சண்டான் 

இருவளர் துளபமார்பிற் செம்பொன்மா மவுலி யானை. (௧௩௯) 

EHOW a கடலாய் மேனி பாசடைக் சாடாய்க் கண்வாய் 

இருமுகங் கரங்கா லுந்தி பங்கயத் இரள்கள் பூப்ப 

Gam mar பணில மேர்தி யொருகரர் இகிரி தாக்கி 

யிருகுட ருதய நீலத் தடவரை யெனகின் மனை, (க௩ட௫1 

கண்டுசன் மனமுங் கண்ணுங் களிபெறப் பரவ முன்ன 

சண்டர்தம் பெருமான் பூசைக் கர்தணர் கொணர்ந்த யாவுங் 

கொண்டன ஸனகத்துள் எாக்கிக் குழுவெலாம் பு த்துப் போக்கத் 

இண்டிற.ம் கோயில் வாயி நிருக்கடைக் காப்புச் செ.ப்து. (௧௩௯௨) 

பச்சைமால் வளைபோன் மேனி பவளமால் வளையபோ லாக, 

விச்சைகூர் மனத்தாற் கூர்ம லேட்டெவச் தியானஞ், செய்து, 

செச்சைவெண் ணீறு சாத்தித் திருவக்க மாலை சூட்டி 

யிச்சையி லொருமை கூர விருமையால் வழுத்.தல் செய்வான்... டு 

முத்தனே முளரிக் சண்ணா, மூலமென் றமைக்க வேழம் 

ப.திதியி னெல்லை காக்கும் பசவனே திகிரி யாளா 

சும்தனே யருள்சூற் கொண்ட, குக2.ரச் கறுப்பி ௭ுனே 

கத்தணி செவிய கோல காடுதம் கறிய ஈம்பி. (am)



உக இருக்குற்டுலத் தலபுராணம், 

அண்டாகாம் பிழைக்கு கட்டா லமர்கறைச் கண்ட. மேய 

யண்டர்தாம். பிழைக்குங் கட்டா லமர்கறைக் கண்ட மேயாய் 

வண்டுள வலங்க லார்க்கு மருமத்ே னிச.ி யுள்ளாய் 

வண்டுள வலக்க லார்க்கு மருமத்ேே னிதறி யுள்ளாய். (௧௩௯) 

ஆழியும் வைப, மேற்பா யணிமணிப் பணிகள் பூண்பா 

யாழியும் வளைய மேற்பா யணிமணிப் பணிகள் பூண்பாய். 

வாழியர் தரங்க மாக மராவுமா இரையை, யாவாய் 

வாழியர், தாங்க டாக மருவா இரையை, பாவாய். (௧௪௦). 

முத்தலை வசையாய். பாற்றி முண்டகக் கண்ணா யோற்றி 

யத்கனே போற்றி யென்றென் றங்கையைப் பங்க சாதக். 

கொத்தென முடிமேற் சாத்திக், குடுமியங் குயிலைக் குன்றி 

ஆத்தம னருளிச செய்த வுண்மையைக் கருத்தி லஓுன்னி, (௧௬௮); 

வேறு. 

முறுகுவலம் புரிக்கர தீறு மான்குறுகப் பெரியதுழாய், முறடி.யின் 

மீ, இறியமஇக் கலைகுறுகத் இலக நாதல் விதிகுறுகச செழும்பூண் 

மார்பி, னிறையரவப் பணிகுறுக நிகிலவுல கமுநிறைக்து நீண்ட. 

மேனி, (FD TH MV. செனப்ப.ரவிக் இருவடிக்தழ்க் குறுமுனிவன் 

குனுகுங் கலை, (௧௪௨), 

தவம்பெருக. வறம்பெருகப். பொருள்பெருகத், செரறாுள் பெரு, 

கச் ளைவ. மோக்கிர், சுவம்பெருக. மனுகீஇ.ம் துறைபெருக. நிறை, 

பெருகச் சுரூதி வாய்மை, ஈவம்பெரறுகச் சரியாத சுதுட்டயங்க, 

ணனிபெருக ஞால மெல்லாஞ், சிவம்பெரறாகக், குறுகியருள் பெருக 

ஞண் ரூ.ம்னுலக் தேவ தேவன். (௧௪௩), 

வேறு 

சித்.இனாம் சரும்பொன் மேனி செம்பொனாம் படி.போற், னாம்பன் 
பத்தியா அருகி மாலாம் படிவனே ப.ரம னானான். 

சத்துடனச த்து மாகிச் _த௫௪த்து மான ஞான 

தித் திய. நிமலா. னாக, நிட்கள: சுகள மூர் த்இ. (௧௬௪) 

ஆர்த்தன +8) Cars மதிர்ர்தன. தெய்வப், பேரி 

GT BST ௪.மர்பூ மாரி, கொழுகுண வடியார் சங்கள்



க.-இிருமால்செவபிரானான சருக்கம். உ௧௫ 

Cr & Boor வுயிர்ச ளெல்லாக் இரிகூடப் பெருமான் சீர்த்த 

போர்த்தன வுலக மூன்றும் பொலிந்தது இருவெண் ணீறு, (௧௪௫) 

கடுக்கையஞ் ௪டிலக் குன்மைக் கருணையங் கடலைக் காணுூஉ 

ஈடிக்கன முனிவன் பாத ஈயந்து-ூச் செறிந்து ரோமம் 

பொடித்தன புளச மேனி போர்த்தன புயழு மார்பு 

அடித்தன மனமும் வாக்கூக் தரிர்ச்கன தமிழ்ச்சொல் வேதம். 

ஆனக்௫௪ வாரி மூழ்கி யநபூஇ விபூதி சாத்து 

ஞானர்தன் வடிவ மான ஈன்னகர்ச் சிவபி ரானைப் 

பூந்த வனத் இற் பூவாடிப் பூவினாற் புனித நீரான் 

சமோனஞ்செய் தியான பூசை முனிவரன் முடித்துப் பின்னும். 

அங்கையா OFA GS தேத்த வர்.கணர் கொணா்க்கு வெல்லாஞ் 

'செங்கையாற் காக நன்னீர் தெளிக்துற் சத்தி செய்து 

கங்கைஙீர் செழுக்தேன் சன்னல் கனிகளுஞ் க.ரபி வைந்துஞ் 

0 

() 

சங்கைசே ரமுக மைந்துக் தமிழ்தரு மலையச் சாந்தும். (௧௪௮) 

Saar lips wD «sams இரத்தி னாலே 

முக்கணா ரமுசை யாட்டி முருருமான் மதங்கற் பூர 

மிக்கபூங் கலவைச் சேறு மெழுகிவெம் புலித்தோ லாடை. 

இக்குடை... கழித் ஹப் பொன்னர் இழுவுடை.. மருங்கிம் சாத்தி.(௧௪௯) 

பனகமா மணிகள் பூண்டு தலைமாலை பரிது OMIT 95 

அனகமா மணிகள் பூட்டின் சடிமலர் மாலை சாத்இ 

யனகமா மலுவா லட்ட. பாலமு 55 5B GEIS HIT 

மினமு௮ வாசஞ் சேர்த்திப் பாடலைச் சுருல்க Gon pb De ௧௫௦) 

'செழுமண்ரிச் சங்கக் கோயிற் றிருக்கடைச் காப்பு தீக்கி 

'யெழுமணிச் சங்க காத மியம்பல முழங்கி arid s 
'தொழுமணிச் சங்க மெல்லாக் துதிசெய்ம பரவி யேத்தக் 

'கொழுமணிப் பஞ்ச வாசங் குயிற்றிய gir Cine Ds (௧௫.௪) 

உய்வகை யியற்றுரந் பேஞ் சோட.௪ வுபசா ரங்கள் 

செய்வகை முறையி னாம்.பி யைவகைச் சைவள் செந்தி



௨௧௬ ... திருக்குற்ருலத் தலபுராணம். 

நெய்வகை புரிந்து பூசை நிரப்பியா பிரக்தெண் வில்ல 

மெய்வகை விளங்கும் வேத விதிதரு மனுவாற் சாதஇ; (௧௫௨) 

நீலமென் மலர்க டூவி நிமலனை யவப்பச் செய்து 

FT BOG FOU HST amp சாத்தும் இரச்தி னாலும் 

பாலமார் விழியார் கையிற் பூசனைப் பயனை நல்கி 

'மேலகங் குழையக் கண்கள் களிப்பமெம் விதர்ப்ப நின்றான்.(க௫௩) 

கானமார் பலவின் முக்கட். கனிதனைத் தேனைப் பாலைத் 

மூதனெ3 கெய்பா லாட்டிக் தெரிசிச்சச் இத்தி யாதோ 

மோனவா னத யாகி முழங்கியேச் தெடுப்ப தானான் 

வானமூ மடங்காச் சீர்ச்தி மனங்கொண்டு வாய்கொள் எளாமல். () 

ப.ராபரர பரம யோகி பராங்கதா பாசு பாணி 

திராமயா நிமலா நித்தா நின்மலா இரிகூ டதத 

சராசர மனத்து மீன்ற தற்பரா ற்ப ராவென் 

ஜொராயி.ர கோடி காம மெடுக்தெடித் தோது போ, (௧௫௫) 

பிரமன் போற்றி போற்றி பிரமனு மாலுங் காணாப் 

பாமனே போற்றி போற்றி பண்.ாவா போற்றி வானோர் 

சரமச ரங்க ளான ௪ண்பகா டவியாய் ம்பாற்றி 

மரகசக கொடி. சேர் முக்கண் மாணிக்க மலையே போற்றி, (௧௫.௨) 

அ௮ன்பருக் சன்பா போற்றி யயனுமா பரிய மாகித் 

தென்புஉச் குறைவு நீங்கச் சிவமென நிறைர்தாப் போற்றி 

மூன்பிலா கவு மில்லா முடிவிலாப் பிரம மான 

வின்பமே திருக்கும் மூலக் இறைவனே போற்றி போற்றி, (கடு௪) 

போற்றியென் றேத்தி யேத்தஇப் புகழ்ந்துசாட். டாங்க மாகத் 

Carp Sider நிறைஞ்சு வானைச் சூழ்க்தகமா மறையோ செல்லா 

நீற்றொளி பழுத்ச மெய்யு நீண்டபொற் சடையுங் காணா 

மாற்றல னிவனோ சோர்வு வரந்ததென் ௮ுள்ளே போந்தார். (௧௫௮) 

பருவளை யாழி யேர்திப் பங்கயக் காடு பூத்த. 

கருணையம் குடலைக் காணார் கனவைச் இரிடூ ட5இ



%.-.இருமால்சவெபிபா்னான் சீருக்கம். ௨௧௪7 

லருளொரூ வடிவாய்ப் பூமி யர்த.ர சுவர்க்ச௪ முாண்று 

மர வியபே ரொளியா முக்கண் மாணிக்க மலையைக் கண்டார். (௧௫௯) 

வ.ரகனே கரிய மாலாய் வளர்ந்துசெம் பவள மேனிப் 

பரமனே பாதல் சண்டு பணிர்திலர் மழறையோ செல்லா 

கு ரவனா முனிமேற் கோபங் கொண்டன ரிருளே யன்றிக் 

கரவுசேர் மனத்இ னார்ச்கூக் சசமொளி பகையே யன்றோ. (௧௬௦) 

மர்இர வடிவாய் நின்ற மாயனை யிலிற்க மாக 

ils Bar சாலஞ் செய்கான் யார்கொலேர் வென்பார் யாது 

தர்இரம் hing sr னெனபார் சைவன்போ னேற்று வரச் 

வர் கண னிவனே யென்பா சறிர்தில மச்சோ வென்பார். (௧௬௮௪) 

காமமோ குறிபேர் லிட்டு ஞானமோ கெறிபோற் பேடுச் 

தாமமோ அுளவன் சூடிச் சார்ர்கதும் புணர்ப்போ வெனள்பார் 

காமமோ குறுகிற் மெல்லாங் கள்ச்மோ வென்பார் பூசை 

யோம்மோ செபமோ பாரீ ருண்மைபி லானூக் சென பார். (௧௬௯) 

இருமலை யாளரிக் கண்ணன் றிருப்பது யிருந்தோ மென்ன அரு Ca ver தி கு ல் °° 

விருமலை வாகக் கூறி யே த்தினா னெம்மை யென்பார் 

கருமலை யனைய மாலைக் கண்ணுத லாக்கி நம்பாறி 

போருமலை விளைத்து நகின்ருன் பொம்மலைப் பார் சென்பார். (௧௬8) 

நறுமணிச் துளவ் மாலை ஈம்பியை ஈம்ப னாக்குல் 

கறுவுகொண்் மனத்இனானைக் கடைகடர் தேகா முன்ன 

மிறுகுறப் பிணிப்?போ மென்ன வெழுச்சண்டு பாசக் தோடு 

குறுனொர் வலியான் முன்னர்க் கொக்க இரள்போற் கூடி () 

ஒல்ளெை வருகை கோக் யொருகையிற் ஐருப்பை வாங்டச் 

செல்வனைத் திருக்கும் ரூல் தேவர்கா யகனை பன்னி 

பல்லென்ச் இரண்ட. கரச மாயிரங் கோடிக் காங்கோர் 

கல்லென வி3த்தான் மூக்றிர்க் கடலினை யடக்குங் சையால். (௧௬௫) 

வி9ுச்தசோர் கறாப்பை போந்து வேதிய அடர்ந்து தர்க்குலி 

படை.க்இர் படையாய் மோஇப் படர்தலுல் பன்வ சோங்குச்



உ௧௮ திருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

(தொடிக்கரம் வியாதன் மேனாட் சூளூ௮ங் கரம்போ னிற்ப 

வடைக்கலம் பரம யோகி யருளுனக் கபய மென்ளுர். (௧௬௬) 

போக்கிலா தலமக் தோடிப் புகலென்ருர்க் கஞ்ச லென்று 

தாக்ளுமர் இரத்தால் விட்ட தருப்பையைச் சாந்தி யென்னு 

கோகருமர் இரத்தா லாற்றி நால்புனை மறையோர் தம்மைக் 

காக்குமஈ இரத்தாற் காத்தான் கடலுண்டு மலையங் காத்தான்... () 

அனகாகாள் பரவி யேத்தியாடகச் சங்கக் கோயின் 

மனவுவைச் கமைத்தா லன்ன மஇழ்புறம் வலஞ்செய் காலைப் 

usta Sa குழாங்க ளெல்லாம் பனிமதி தொடர்ச கோரத் 

இனமெனப் பின்செல் வாரை யியற்றமிழ் முனிவ னோக்கி, (௧௬௮ 

நாகனார் எங்க வீதி ஈயந்துறை தகென்மேல் பாலின் 

மாதவன் றனைப்பூ சித்து வாழுமின் வாழுங் காலைச் 

௪உரன் சமைப மென்றஞ் இவபிரான் சமைய மென்றும் 

பேதகீர் புரிவி ரல்லீர் பெருமறை வல்லீ சென்றான். (௧௬௯) 

அன்னமித புரிநு மென்ன வர்தணர் பரவிச் செல்ல 

ஈன்னகர்ப் பரமர் மாலாய் ஈ௩ண்ணிய நாளி லீ௪ 

னென்னவு மீசா னத்தி லிருந்தருள் கூக்ச னெம்மான் 

பெற்தெறிப் பூசை செய்யுஞ் ௪வமமை யவரைக் கூவி, (௧௨70) 

ஆங்கவர் மகார் சறார்க ளனைவர்க்கும் வேச நால்கள் 

பாங்குற வுணர்த்தி காலே மாகமம் பயிற்றிப் பண்பா 

லோங்குறு இவபு சாண முூணர்வித்துச் சைவ பூசை 

தாங்கு ரொமுக்கஞ் சொல்வான் றத் துவ முதலா மன்னோ, (௧௭௧) 

3 - திருமால்சிவபிரானான சருக்கம் முற்றிற்று 

ஆகத் DRS HS 61-5 A@), 

  

நான்காவது :--சிுவபூசைவிதியுரைத்த சருக்கம். 

குதமேலங் குலியிரண்டி. லடப்பம் பூப்போற் குலவுமூ லாதாரங் 

குமிசேர் சாற்கோ, ணி திழுனுசு வாதிட்ட காபித் தானச் இளம்பிறை 

போன் மணிபூர மிசயய மும்கோண், விருமுறும் மாகதமே மார்பு



௪. வெபுசைவிதியுரைத்த ஈருக்க. ௨௩௯ 

கண்டம் விருத்தியாம் னெபுருவ நடவில் வட்ட, மதகயமா மூலண் 

மூதலோ ஏறுவர் ஹேவர் மண்முதலாம் பூகமிவை யாரு தாரும். (௪) 

சோதிரவஞ் சத்திசதாச் கிய3ம Cray #5 ggg யெனர 

Gass gous தாகு, மாஇகலை காலம்விக்தை நிய இமாயை யரர 

கமே புருடனென வித்தை யேழாம், பூகமைநீநு பொறியைஈது புல 

CTE LUG Gl {BY SLD இரியமைக்து கரண நீன்னும், (2ப தலித் 

தத்துவமா மிவையா முறும் பிறங்கியவுட் கருவியெனப் பேசு நா 

Cov. . (2) 

வானிடமாய் நின்றுசெவி யறியஞ் சத்தம் வவி்டமா யுடல் 

பரிசந் OF ரில் கும் வன்னி, கானிடமாய் விழ்ரிய 006 வர BEM Gaol B TUT SOY 

ந் தண்புனலா லருந்துசுவை தெரிககுக் தாலு, மானில த சால் வரும 

ணக்சை ய.ரிய நாடி ஈண்ணுவாக காஇகளவா னாதி யாலே, மோனிர 

லே வ. னமொடு மனம் தானம விசர்க்கமா னநதமிவை விளைக் குக 

தானே. (௩) 

நினங் பொடுசஞ், சலமருத்காற் புரியு நெஞ்ச நிகழ்கரும நிர 

யிக்குங் கனலால் புகதி, புனமசெயலாற் சித்தநினைத் கழியம் பாராம. 

புடைத்தெழுமாங் காரமிவை போக்ப காண்டம், விஃ௫ /சயலின் 

மிகுதிகலை விக்கசை ஞான. மிகு இரிசஞ் செயுநியதி யராக மிசை, ௧ 

ன த்தபலஞ், செயுங்கால மறைக்கு மாயை. GANS A) LIL /ரடனி 
ட * 5 

் வை மிபாக காண்டம். (௪) 

FB BOM BSD ow. FE Sep se Anus ep Os Carona _G dar 

கேர் செயஞ்ச தாக்யஞ், சத்தியது ருசுப்பிக்குஞ் சிவமே யான்மாக் 

தற்செயல்செய் விக்குமிவை Warr arr, Cord oF ay முதலைக 

ஞு சத், க மாயை யுயா்கலா இகளேழுஞ் சுத்தா சுத்த, 'மொய்ச் ச. 

பார் முகலறுநான் ௧ஈக்௧ மாயை முர்துபதி பசுபாச மூன, உயி Sir 

ண்மிண், (இ) 

தோலெலும்பு: ௩உ௱ம்புமயிர் *சைபார்ம் கூறு சோரிவிர்று மே, 

கை மச்சை நீர்மீர்க் கூறு, மாலுறுநிச் திரைபயமா காரஞ் Crmicp 

மைதூனம்வன் னியின்்ஈூ.று ஈட த்த லொடல், srg du யிருத்தல்



௨௨௨ திருக்குற்றாலத் தலபைசாணம். 

சிவனை, வடி.௮௦ நினைக தொழுதெழீஇப் புறமம்போய் வடகுண பஈ 

லலாத இசையி, னெடயபபொம் Harn தெரிகலா விடக்து நீர்க்களை 

பளநிலை மடஙற்கா. (dar) 

Ada woman Amer wip ADS gh «#56 மயா 

னஸ், களர்நில மகன்று மதியஈ மறையோர் கதிர்திசை பிறவு£காக 

காது, களர் கரு காசி நூஇயினை கோக்க கொரு இ.ரணமிட் டொ 

லியல், படர்சிரஷ் சேர்த்தித் தென்றிசை யிரவும் வடஇசை யகலு 

ம்பார்து இருந்து. (௧௪). 

கருத்துரை பகழ்றி மலம்கமித் கேமண் செங்கல்காட் டாயா 

ற் சுத்தி, வருக்திகின் நி.ககை சூறிகிகீஇக் இர்ச்ச மலா தகிர்க் கொ 

ருழுழம் வஇூிகது, பொருகதுகா ரல்லா விருதவிலெசிசச பூவின்மண் 

குதத்தினி லைங்கா, ஒரளைத்திடுங் கோசல் தொருதர மிடக்கைக் 

கொருப இன் கர லென வுரை்.து. (௪௮) 

இரண்கிகைர் கெழுகா லவிரண்ிகாண் ரூலத OBIT Om BH Qo ear & 

கொடு கழுவி, onan Farr முடி தீதபின் பேன முறாப்புனல 
. i ச ச 

கொண்மின் னிலத்து ம! GB) IDF ULB Sd குணககிவை Carag 

~ யாசம னத்தொழில் ப புமிநது, உரம்குமா விருப்பை கிமகிழ் கடிகை, 

காவல்பூ, லிறலிகா uy ap) வி ௩ (௧௯) 

௪சங்குமா கவியே காதகி செயலை சண்பகம் வன்னிம௰ீம். க.ிஞ்சி 

ல், பொல்.கெழிழ் கடம்பு முதலவும் பான்முட் பொருந்திய கருவுமா 

மவையிழ், பமகமா ஈற்பாண் ம.ரகதிதொடு இல்லை பராய்முசுற கஹி 

ப்பராண் மரத்து, லங்குல மெட்மில் துறவியேம் கிருகிக காறிரண் 

டொருவி.ரம் பருமை. (௨0) 

அறு தொழி வாள ரல்லவர்க் கொவ்லோ majo முறையினிற், 

குறைத்துத், துறவியர் வடக்குங் இருகியர் கழெக்குஞ் சொல்லிய இசை 

கள்பார்தி இருந்து, மு௮ுவன்மா சொமிப்பர் Boule ty கிராநறி முற். 

ஜிதி ஜாளிரண் வொக்ள், பெ௮விதி பாதல் கறிப்பர்மா ணாக்கர் பிற. 

foi கொள்வர்பம் கொல்டஈ (௨௧) 

si gon டாதி தருபவ, ரில்லா,ம். கலத்தினும். விலக்குறு. இனத் 

ஆ, மாதமார் yong தழையினால் விளக்க வன்றெனி லு தகம்வாய



௪..சிவபூசைவிசியுரைத்த சருக்கம். ௨௨௩ 

WEE, வந்துபன் ஸிருகா ஓமிழ்ற்நிட வகனான் மணிககை சுத்தி 

யா மதற்பின், முர்இ.யா சமன முடி ம்றுமல் விரியான் முறைபெறக் 

அறையினீ ஏாடி.. (௨௨) 

சந்நிவந் தனைகள் புரிக்துநி றணிக் ஐ தக்க? ரக்கமா மணியைக் 

கந்தர தறங்கள் கைக்கணி யருக்கர் கரோடிகை தத்துவ மார்பிற் 

பைசர் 'ரிகாடை யரியூர் வட.வெழுக் தாகப் படிகந்துப் பாரு வகை 

பொன், வநதகோத தணிக சஇரத்தினி Gos மணிகுழை யங்குலி ௪ 

மையம். (௨௩) 

சந்திர மவுலி வி.ரிமணி யஇகக் தரிப்பதிற் சகக்ரம் விசேட 

ஞ், சர்இியா வைர. பதஞ்சொலிப் பந்து இருக்கடை. துறக்றுபொ 

ற் கோயில், சுந்தரச் நாபஞ் சடர்விளக் கயற்றிச் சச்இசெய் தெம் 

பிரான் பூசை, முந்துற தருப்பை சமிசைமஞ் சனம்பூ முதற்றிர 

வியமெலாங்-கொண்டு. (௨௪) 
வேறு, 

நித்தியகை மித்டியங்கா மியமாக மூன்றினுகித் தியமாம் பூளை 

ய ஈய இனம்வாரம் ரசகோட மயனம்னிழுச் சங்கி ராக்இ 

பாத்இுருமண் டலமெனமிீவா சொன்பறு ப்க்த்யரான் எணர்க் யொத்துரு மெனவோ (9 கை மித்த குணர், 

வைக்தசா னிக்நியமலம் ௪மபூபை மாகவிழா மாத பூசை, | தங்காலை 

. my உ ட ரூ . SUT, FMD sD) der Ish Brravatl TT! pws 
ட் “Oo (5) . ம் 3 ௬. ௫ 

ஈவகைமீவ தனமெனவுங் காமிய2மா ரைவகமையாய் ஈடப்ப தாகு 

மிவைகளின்ம ir 5-15 B காலையுசகி மா லை புடன் யாம நான்கா 

முவகால மருணசந்தஇ யழக்காலஞ் சிறுகாலை AAG wart தான்சே,(௨௬) 

இன்னவையிற் பூகசுத்தி யிலிங்ககுக்இி மானகமுன் வியற்றும் யாவு 

மன்னஇனி ரக்இரத்தாற் புரோக்கித்துக்கயமுகவையருச்சிக் சேத்தி 
* * . . . * 4 

மானனுறவா சாரியன்சொன் மநஇரத்தாற் சஙகற்ப முறைமை போற்றிக் 
ச ச . ச . சூ ப . . கொன்னுறுசச் சனத்தோயல் கங்கைமுதனதியேழாற்குடம்பூரித்து. 

மந்திரச்தாம் புண்ணியயா சும்புரிந்து ஈவகல௪ மருங்கு சேர்த்துக் 

கந்தம் கும்பமுதன் முறைசெபித்து ஈறியபஞ்ச கவியல் கூட்டி 

யந்த; நெய்தயிர்பால் சர்க்கரை ஊைவகையா லழுகஞ் சேர்த்தி 

Uy gi POY Loh BI HHT லமைந்துவிதி முறைசாந்து யோமஞ் செய்து.



Bog DHSGOGP US தலபுராணம். 

காதலிபா கனைப்பசவிச் chs இத்தயிலங் கவிய மாட்டித் 

தீ.தறகம வகையமுச நறுநெய்பா லினியகயிர் செழுக்தேன்கன்னன் 

மீதுபல கனிச்சாச மிளநீர்சர் சன,ரச்தோயம் விஇூர்க் கும்ப 

மாதிய.9 டேகமிவை யாறிரண்சி மனுவினுவக் காட்டுங் காலை.(௨௯) 

கந் கதயி லத்தின்மிசை செல்லின்மாக் கவியமிசை கனிச்சம் பி.ஈ 

மைந்தமுத மீதுகெல்லி துப்பின்மேல் வெந்நீ.ரக் காரம் பான்மேற் 

பைந்தயிர்பின் றுபய தேன்மீஇம் புட்பசலம் பரிவாங் கன்னஜ் 

பிர். துகழு நீர்க்கொட்டம் பஞ்சவில்லம் பலோ ககக்இன்பின்னராகும். 

இன்னவகை மாவிலங்கு நொச்டவிளர் வில்வமது இவையா லாட்டி. 

யன்னதம்பின் பாயசமா மருசேற்றி யரும்புகைகர்ப் பூர தீப 

கன்னெறிநீ சாஞ்சனத பங்கொடுத்து ஈனிபெருகு காளி கேரப் 

பின்னர் கந்த் தோயமதிம் பின்னான்ன வபிடேகம் பெரிதி சட்டி. 

தூபமொடு கருப்புதீ பங்கொடுக்து வில்லுவநீர் சொரிந்து பின்னர் 

மாபணில நீராட்டி ஈவகும்ப வபிடேக மனுவாம் செய்து 
மீ2பாலிமந் இரபுட்பஞ் சாக்திமதி ரானமுயர் வியப்பா லூட்டி த் 

சாபனப்பூர் இருமேனி சூழ்ந்துதிரு வொக்காடை. சாக்த மாதோ. 

பொன்னாடை. iy மிசைச்சாத்தி டுபவிதம் புனைந்து சாந் 

தம், பன்னீர்குங் குமக்குழம்பு புழுகுமான் மதமெழுகிப் Ls lO 

தூவிக், கொன்னாரு மணிமகுடங் கேயூரங் கண்டி கைகுண் ட௨லம் 

பொற் கோவை, முன்னா? வடம்பலவு மணிக்துமரு மலர்மாலை ழு 

on DUI சாத்தி. (௩௩) 

பொருட்கலத்திழ் சு.த்தான மமைத்துநிலே தனமுறையில௰் பரி 

ந்து பங், கருப்புசத்தா லியற்நியபின் பண்ணியங்கண் முக்கனிகள் 

கருனை தீம்பால், வருக்கவகை யழமுதேங்றிச் சருளெடுத்து மணித் 

தூப தீப மேற்றி, யருட்சவிகை கண்ணடிசா மரைமூதல பல்லிய 

ங்க ளார்ப்ப வேர். (௩௪) 

மூற்றுமறை தமிழ்ச்சருதி பாடலொடு திருச்சன்ன முழங்கத் 

தேதலி, சற்பரைக்கு மிவ்வாறே யருச்சனைசெம் காலபஞ்சுழ் சே



FFU] LOE IN BUTS ந சருக்கம்; ௨௨௫ 

வக மெல்லாம், பற்பலராப மி) LpFoor Hi விய : 2, Satan யேர்கமிடல் (டி. 

மைப் [்த்சை, மற்றுளவி 0 மேட பூ சனையா BLD BBO BB வகையா 2) 

செய்மின், (௩௫) 

அகமஇிழ்க்து குத்தால மபிஃடகம் தொறுமிடைபி லாட்ட வே 

ண்டு, நிகமுமதூக் ஞசூாவ௱வை ததிபாலில் விருமடங்கு lig Liar 

பாகர், இகழுக்சேோ்ச் ஆவதுமிர்த மைக்காரு முயர்இருமஞ் சனமெ 

காளும், பகலை ௪ இர்வினுமா நிரவெடா ரெடுப்பர்கனல் //ம் 

பொன் காட்டி. (௩௮௭) 
வேலு 

முருகல ரலரி வில்வ கூவிக் வில்வம ப்ப 

முருவநாம் ிதம்ச்செக கஞ்ச மூயாஈதகா யுமீஇ கருப்பை 

FARA ANA at Usk சாதி தும்பைவெண் காக ணீர் 

பெருகும்வெள் ளெருக்கம் வாசப் பெர். தூமபை கழுகிர் நீலம். () 

உரைத்து வைஈதி லொவவொன் ரர முயர்ச்சி நீல 

LOGS SLOT ina Sst Oar, Qe) எழுவியுஞ் சாக்கு லானும் 

தரி கபன் ATH. மபெல்லாளு F Gini HiIdsIA It ay 

மருக்கொழுர GB இன் மல் வில்ல. மா? மடவ, ரூ ron S (fille (௩.௮) 

காமியம் பகங்க ணைம்கால் சியாக மூ நளு சாணு 

வாமங்கா ரணக்ஜீ Lb Bibi (HO BiH IB குமம்வாத் குய்ய/ 

மாமியற் ௪ சிகதி யதா னங்றாலம் விமல mit Huns 

தாமுது கஞ்சு மானே சுப்பிர பேத முற்ற, (௩௯) 

விசைய 3ம் வபின்ஈ வாயம் புவச் கனம் விீ.ரங் கண்ட 

நிசுவாசந் லுண்ட மார்பு சந்திர ஞான நெற்றி 

வசையது சித்தம் விம்பம் வதனங்க ணாக்டி னேய 
4 : . . ச . 

மிசைபுரோற் கிசமே நாவு ரவுரவ மிலங்கு SEO SOT Ling (௪0) 

இ.ரலளி கங்க போலஞ் சென்னியே மகுட மேலைப் 

ப. ரமேசர் தரள மாலை பரிவட்டம் வாது ளஞ்சிர்க் 

கரணமா பரணங் காலோத் தரங்வெர் சாத மென்பர் 

திருசரு வோத்த பதான் பூனூல்சம் தமன் அப் தார் (௪௯) 
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௨௨௬ திருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

எங்குமே நிறைந்தோர்க் இவ்வா முகம மிருபச் தெட்டு 

மக்கமம யவைகட். கெல்லா மகுடமே யுத்த மாக்கஞ் 
(> சங்கமே மறுகு சூழ்குற் ரூலமே தலங்கட் கெல்லாச் 

துங்க? மகுட பூசை தொன்றுதொட் டமைந்த தன்றே. (௪௨) 

பரவுமா வாக னந்தா பனமுூயர் சன்னி தான 

நிஃ.ராகன மவகுண் டஞ்சீர் முத்திரை நிகழ்பாத் தியம் 

பொருவிலா சமன மேயர்க் கியம்விரி புட்பர் தாவல் ் 

வ.ரதனைப் பூளை செய்யு ேதே௫ிகர் வகையீ ரைந்தே. (௪௩) 

வேறு, 

த.பிலமா ரோச்கியமாச் இருமகணோக் கம்விசையக் தருஞ்சம் 

(77, மியன்மகப்பே முச்சிெயமைக் தமிர்தமிரா சசுநெல்லி யினிதாஞ் 

செல்வம், பயமதுசத் துருசாசந தஇக்குமகப் பெருகும்வெர்நீர் பல் 

கும் வாழ்ரா, ஞூயர்குளோ தகம்பயம்றின் பொடிக்கிராச் யத்தோ 

ட மொழியு மாதோ. (௪௪) 

சேனிரா சதங்கருப்பம் பாலினுக்குத் இருமடர்தை சேருஞ் சீதப் 

பானீயஞ் செங்கழுநீர்க் கொட்டமிவை பிறவிதெறும் பலோத கங்க 

ளீனபா தகந்தீர்க்கு மியல்பெறுசற் கனத்தோய மிளநீர் தம்மா 

arms சகயத்தினுக்கு மரசருக்காம் பெரிதுசுக மாகு மன்றே. .() 

அன்னம9 டேகமன்ன சமிர்த்திகூ. விளக்தோய மதனா லென் 

௮, ஈன்னர்பெறும் புத்தியுத்தி யுண்டாகுஞ் சருவ௫த்தி ஈத்தின் 

Copies, சன்மலிசீர் ஈவரும்ப மிராசசுகம் புவனிசுகஞ் சாந்த Suir 

ம, மென்மலர்மர் இசபுட்ப மர்தரானங் கொள்ளாயஇ விருட்டி, நீ.௰் 

கும். (௪௬) 

வத்இ.ரம்வக் இரலாப மலர்மோக்க முபவித மகத்தின் பேறா - 

முத்தமசந் தனக்குழம்பு பெருஞ்செல்வ மமுதேற்ற லுயர்சா ரூப 

மெய்ததூப மாசமன மருக்கியஞ்சா னித்தியமாம் விமல மூர்த்தி 

மொய்தசமணி யொலிக்கரோக் கதநிவிர்க்இ இபமுயர் மோக்க மாகும். 

௮க்கரா லச்இயயர் ௪த்இிதரு மமலகருப் பூர இபஞ், செக்கமலை 

கோக்குறுநீ சாஞ்சனஞ்சத் BRIEFS இருவெண் ot gi, தொக்கபு



௪-சிவரசைவிகியுரைத்த சருக்கம். ௨௨3 

வி யாட்தரும் பூமடர்தை பருள்பெருகுஞ் சுருள்கொண் டேதுற 

முக்கணன்முன் துறநடிப்பன் ௪த்இரஞ்சா மரஞ்சுருஇ முசுற்பா 

LOCK. (௮) 

மதசளந்கா னியவருத்தி கரடி.சயம் வவர்படகம் பாவ நாச 

மெய்க் இமிலை தொடர்காமி யம்பலவு நல்விருத்து விதிக, யாவு | லை 

கித்தமெனி லொருமடங்கு பிரதோடஞ் சகமடங்கு நிகழ்த்தும் கா 

ய்ஜ்துணையுர் இரிகூடத்திய ந் றலாயிசமடங்கென்றிசைக்கும்2வதம்.(), 

வேறு, 

என்னவா கமங்கள் யாவு நியன்ற! ரொமழுக்கம் யாவு 

முன்னுற வுணர்க்இ மூன்று தஇக்கைய முறையின் முற்றி 

யன்னவர் கமைப்பொம் பீடக் சமைக்தபி Groen Gre yi 

ஈன்னகர்ப். பெருமான் மூல நரமமற இரங்க சோ இ. 8) 

நித்திய முதல மூன்ற நிகழ்சரி யாதி சான்குஞ், 

சுத்தியோ ரைநறும் பூதி சாகனச் தொடர்புற் தொண்டர் 

பத்தியெண் வகைய மைந்து பதமுகாற் கஇயு மேலை 

யததுவா வாறு. கூறி யரு-சனை புரிமி Cleat esr cap ost (a) 5) 

மன்பெருர் தஇரிகூ டத்து மாயனைப் பரம னாக்இத் 

கென்புவிக் கோட்டக் இர்த்துசத் தேவர்மா முனிவர்க் கெல்லாங். 

கொன்பெருக தகைமை பூண்டான் குறுமுனி பம்ம விச 

னன்பர்தம் பெருமை தன்னை யாவரே யறிதற் பாலார். (Qe) 

uso. g திரிகூ டத்தெம் புனிகளை யின்ன வாறே. 

தெரிவுறப் பூசை செப்புஞ், சவமறை, யவருட் டானு: 

மொருவனென் நறிருந்து பூசிச் தோங்குச ரலவ.னாஇ: 

வரிசிலை.த். திங்க ளீரு வஇர்சனன் மலைய. யோக... (௫-௩) 

இதுதமித் முனிவன் : செப்சையென்னலு மவனுச். கேது 

மதஇசயப். பாம ழை யெட்டினு, ளசலர் இர்த்தம் 

ப தஇ௫சிவம் பை... லாவும் பகர்ர் தனை யி.ரண்டி லேனம். 

கஇதொடர் வேடன் செய்கை. கழறெனக் கஞ், சூன். (இஷ 

&-சிவபூசைவிதியுரைத்த சருக்கம் முற்றிற்று 
ஆகச் இருவிருசசம்-௪௨௯.. 

 



ஜ்தாவது:--ஈதிவீழ்வேடன் BAI DO FHLB 

மருவி மாலை NG BF Bons வாரணம் 

வெருவி மாலை பென் காந்தளைத் நீயென 

வொருவி மாலைவிண் மேற்பிசைந கூற்று 

சருவி மாலை யணிதடல் குன் றம, (&) 

ரூரல் வேலிச் சிறுகுடி & ம் ஜாகைமார் 

வோல் வேலிபில் வேட்டஞ்மெய் வேடர்மேண் 

ரூரல் வேலியிட் டாலென மூக்தமார் 

௪யால் வேலியங் Barer Fulvio, (உ) 

Cam, 

<A BG, லைப்பெரு ய யின் ரமியின தமி pam ik 

மைக் த லைக்கருல கடல்புரை மேனியர் வடவைக் 

தொக்க லைக்கன குஞ்ியம் கொடியபா ககங்கள் 

வித்த லைப்புரி வினைப்பெருஞ் கிலைககைவே டவ, (ட 

ஐவ னத்தினை யமி.சல்2பா லகிலொடு சாக்த 

மொய்வ னக்இனை யெறிரகனர் முறைமுறை கெளிக்றுக் 

கொய்வ னதக்்இனை யஹறி௮இஓல் இினிக்றாலந ITN 

தெய்வ ஈத்தினைப் பொருகளக் கினியினஞு சொறித கார். (#} 

மரும லார்க்கொரு காளென கீத்தவஞ் செயெரை 

யருகி லத்இரு காள்பெறு மிகணின்மே லமைச்துப். 
re Lf (HOU, al 1 Tet Lb பொருவிழிக் கணை களும் ம்பாகா 

இருக ரத்இனிற் கற்களுள் கவண்களு மீக்தார். (டு) 

இருஞ் ஞ்செ விக்கிடை, யேனலங் கொடி.ச்சிய Mone Cg, 

னருந்தி SHA anrsap தாசன ரவர்க்கு 

மருந்து டக்தினர் தேடுவ, ஈரம்பையர் வரைமேல். 

விருக்குி டத்தின் டவர் வேள் விவே இய I. (௯) 

குன்றின் மேற்சரு கருக்இயும் வருச்இயு வ் குகைவாழ், 

தென்று மேயிளை யாரெனு முனிவரோ விளையார் 

மன்று, லோயர் கஇிளிகடி மழலைவாய், மொழியி 

இனான்னு, Cashes & GROG wy, US Carr 3 sor ருடலும்., (an)



௫.-நஇவீம் வேடன்கதிபெறு சருக்கம், ௨௨௯ 

கனக னச்இயல் வெர்தவாய்க் கருங்கணீ லியரை 

வனச ரப்படர் வளர்புனங் காக்கவோ வைஞ்தார் 

புனம ஹிக்கவும் பொருப்பில்வாம் முனிவர் தர் றவ 

தனைய ஹிக்சுவ தவத இனை wi Waa ces cp. (ர), 

கொங்கை யாற்கரி ஈடையினுற் யிடிகசூளிர் புனத்து 

மங்கை யார்விமி யாற்பிணட சாயலான் மயில்களா 

பொங்கு மின்னிசை யாற்குயி லினமெனப் புகுக்கு 

செங்கை மேற்கவண் கல்லெலா மிசையினாழ். சிதைந்த. (௯) 

கூன லங்குர மஇநாதம். கோதைய ரசோச்சும் 

பான லங்குர லோசையே பசுங்கிளி பழைப்ப 

வேன லங்குர லழிந்தன விழிர்கன புனமுவ் 

கான லங்குர லடி.களும் பிடிகளுங் கஞல. (௧௦) 

விருப்பு அ௮ம்புன மழிகலு மு.ழித.ர விரவிப் 

பொருப்ப ரானவர் கானவர் கணதக்கொடும் பொதுளிச் 

செருப்புு தோல்களுஞ் செறித்துவார் சிலைகணை பிடித்து 

நெருப்புங் காலுமொப் பாமெனக் தசைதொறு. நிறைகதாம். ) 

வேறு. 

கொம்பு கோடுடை வேடுவர் om» maiden 

பம்பு வில்லெறி வல்லைய மாடல்வாள் 

பம்ப. மூசினர் பைம்புனப் பாவைமார் 

வெம்பு ரூரம் விழிப்படை. மொய் சீ தல்போல்.. (௧௨); 

மானை யுங்கட மாளையுக் தாக்குவா. 

மானை யும்பிடி யானையுஞ் சூழுவா 

போனை மாக்கள் சுவடெடுத் தேகுவார் 

பூனை போல்வர் புலியெனப் பாய்வரால்.. (௧௩) 

வேறு, 

Cain ரற்குல மதகய மெதிர்தலும் வீர 

கடிவ மிற்றிடை மலைமுமை யசனிபோ. லுழைர் gu 

அடிய, டி.க்னெட. யோடுபு. மருப்பினைச் அமித்து, 

கெடய மாலெனக் குத்துவர் மக்௧௪ நெறிய., (oa)



௨௩௦ இருக்குற்றுலத் தலபுராணம். 

கொல்லு ரூதீதிர வேங்கைமமற் குதித்தலுங் கு. இயார் 

வில்௮ு கு.த்திரி கொடுங்கணை விடுத்துவாய் கிழித்துப் 

பல்லு ௭ தீறகர் காலொகெ லுணித்துடல் பசைப்பச் 

செல்லு குத்தெனச் செறிபடை. வாவிஞுற் இகைப்பார். 

கரடி யைப்பெருங் காரெஇர் ரூறைபோற் கையான் 

முடி ருத்த,ப முசண்டியாற் இரமதின் முருக்கி 

யொரரடி. முற்புகுந் இரடி. பின்னிழுக் துலைத்துப் 

ப.ரடி ருத்திவெவ் சாலினா லுதைப்பர்மெய் பகைப். 

பன்றி யைப்பிறை மருப்பொடுங் கீஜிிம் பார்வை 

அன்றி கிம்றலி னெஇர்செலா இடம்வலஞ் சுலவி 

வென்றி வட்டமு கீளமுஞ் சிலம்பங்கள் விளைததுச் 

சென்றி ருட்கிருண் மலைஈதெனச் சாரிகை திரிவார். 

தட ரீஇக்கொடு வாள்விதிர்ச் தெதிர்கலுக் தரியா 

Nip mi seat கு. ரலொடு இசை இசை விரவக 

கடறு கட்.உனர் கைவலை வீசினர் கலந்தா 

Jay பட்டொரு புவனமுன் குதித்த? தா Qa and. 

குட்பு லத்தினா வட்புலத இனாகுண புலதம?தா 

பிடம்வ ல.த்தினும் விலகினர் விலகுறா இவனே 

வடபு லத்தெழு கனலியைக் தென்றிசை மறித்தகாண் 

கடவு மஞ்சினைப் பஞ்சவன் வளைத் தமை கடுப்ப. 

புண்கி ஊைத்திடப் பல்படை. யேரச்சென் பொருவரண் 

மண் ஊைத்தெதிர் வருதலும் பொருதல்பின் வாங்காண் 

விண்கி சைக்கிலும் விடானெனச் சூகரம். வெருவிக் 

கண்ட சேத்திடாச் இசைதொறு நுழைந்துபுக் கதுவே, 

மலைக்க சாரியிற் சரியையர் போல். வலம் வருவா 

லங்கு பூச்சசஞ் கொரிதலிற் கிரியைய காவான் 

சிலம்பு கான்புகுர் கொஸித்தலிற் பொறிபுலன் Crag) 

புலைர்இி டாதொளி யிருக்கலின் யோகிய சொப்பாள். 

(கட) 

(௯௬) 

(sar) 

(௧௮) 

(க்ஷ 

(20): 

(es)



௫.-நதிவிழ்வேடன்கதிபெறது சருக்கக். ௨௬௩௧ 

வேறு. 

காணாமுன் சசகலரைப்போற் ஈுவகெண்டாற் பிரளயா கலர்போற் 

கண்டுஞ், சேணாகில் விஞ்ஞான சலரைப்போன் மலந்திரியத் இரிய 

வேடன், மாணாக்க னெறிபார்க்கும் பாவளையாற் பரிசத்தால் வன் 

கட் கேழல், கோணூர்க்த கூுண்டமண்ட லாஇகளா னெறிவருத்துங் 

கூரவன் போலும். (௨௨) 

இனமானின்கணம்கூடி ப்பிரியுமிடர்தொறும்பிரியாேகும்வேடன் 

வனமான தத்துவம்விட் டகோறு மகலாத மலமே போன்ருன் 

புனமேறிக் கான்வரைதாய் த இரிகூடம் புருமேனம் புஞூசாச் சுத்த 

தனவேறிக்கனவகன்றுசமுத்திபோய் சீ துரியமதைஈணுகுவான்போல் 

வேறு, 

தாவ நீர்ச்சிவ மதுகங்கை சண்பகக் தடாகம் 

வாவி மேற்றடா கத்துலாய் மந்தமா ருதஞ்ரும் 

காவி லெங்கணுஞ் ஈலவலாற் கமழ்திரி கூடத் 

தேவர் தேவனைக தேடுமோர் சூகாஞ் சவணும். (௨௪) 

நிலைய ழிர்துபோய்ப் பள்ளியங் கானிடை. நெரிக்து 

வலை- ஹிரந்துளக வாவ்விசை மடுத்துவல் வேடன் 

சிலையி லம்பொரீஇ வளை தடி. பிழைக்ிகாரு செழுங்கா 

fou phe gor anus Ge. se ps wg a. (௨௫) 

ama af ips oun Carew aud Son af ips gr 
er(7 WS SLi YsECNer வடைதலா லதுவே 

செருவி லேற்றெனச் சென்றெதி ரேற்றதோர் வன்மீன் 

பொருவில் சூகர தீக்திநீர் கடக் து.புக் கதுவே. (௨௬) 

வால றைந்தெதஇர் வாய்மடுச் இடங்காமா வலிப்பக் 

கோல வெஞ்லைப் புனவனுஞ் சனவிமேத் குதித்தா 

னேல வெங்க வாளினாற் இஹிக்குமுன் னிவன்றன் 

ல மேனியை யெயிற்றினாம் இழித்சது முதலை. (௨௭) 

கிலத்தி லோடுதேர் நீர்புக லரிதுநீள் கபமாஞ் 

சலத்தி லோடமூம் தரைபக லரிதெலுர் சகைத்தால்



௨௩௩௨ இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

வலத்து வேடிவ னிடங்கராற் புனலிடை மாய்க்தா 

னிலக்கு ளார்கமை யெளியரும் வெல்வசே யிடத்தால், (௨௮) 

'கொலைசெய் பாதக னாஇியு முயர்இரி கூடத் 

தலைசெய் இர ஈஇயினின் மாகசா ளடைக்கு 

தலைமை பாலுயர் வானமேன் மானமேற் ஸாவிச் 

சிலைசெய் வில்லியார் சுபிலைமால் வரையின் மேற் சோந்தான். (௨௯) 

மந்த மாருதர் தவழ்இரி கூடமும் வரதன் 

சந்த வார்பொழிம் கயிலையும் வேறெனச் தகுமோ 

விர்சு மால்வரைம் கடத்துவீம்ச் இஈ்தவ னியல்பா 

யந்ச மால்வரை சிகரமே GLO FEV Sr Gav. (8௦) 

நிச்சை யார்கொலை வேடுவ னருவிகீர்ச் தடத்து 

வந்த யாவொழி மசமையை யுரைதது மாதவாகா்ண் 

முர்தை யோதுித் இரப்பொதறு மகிமையை முனிக்கா 

வெக்கை யார்ஈடங் காட்டலிற் காட்டுது பென்ரறுன். (௩௧) 

வேறு, 

என்றலு முனிவர் வாழ்த்தி பெழுபவக் கலைகண் மாயத் 

கென்றலம் புலிபாய் சாரம் வதிரி கூடத் தானை 

மன்றன்மா மலர்ச்தாள் போற்றி வரங்கொண்ட வானோர் பூசை 

ஈன்றுறப் புரிக்ச வானு ஈவில்கென ஈவில்வான் சூதன். (௩.௨) 

5 -நஈதிவீழ்வேடன்கதிபேறு சருக்கம் முற்றிற்று, 
ஆகச் இருவிருச்சம்-௪எ்க.' 

  

ஆருவது :--வானவர்வழிபடு சருக்கம். 

ஈறுமலர் விரிஞ்ச னாகி நாரண னா வெண்கோட். 

ொவிடை.ப் பரனு மான வொருவனை யிருவர் தேடிக் 

கறுவினாம் காண்க லானைக் கனிந்துபூ சனையிற் காணப் 

பெறுபொருள் கருஇப் போச்தார் பெரியவன் றிரிகூ ட.த்இல். (2) 

தம்பெருஞ் Fagg Soros தவிர்ற்துவான் பதங்க ளீர்த 
ஆவ ' ஈம்பனைச் இரககுற மூல நாதனைப் பூரித் 22.௧௧



௬.-வர்னவர்வ(நிபடு சருக்கம். 

னிம்பரில் ல் வர்ருன் வேண்டு மெண்டிசைக் கடஃவு ளோர்ரு 

மூம்ப்ருல் விகம்பா (YS லொ ரூவழஹி விரவிப் போந்தார். 

கோலமால் ல்டி.வாப் நீண்டார் ஞுற்மு்னிக் குருடி மேனா 

ளாலமர் கடவ ளாசக் குறுகும்ற் புகக்தைக் காண்பான் 

கரலமோர் முனிவர் இத்தா கருடர்கிம் புருடர் யாழோர் 

மேலமர் புவன் மூன்றில் விபுதரு மெ.ழுஈதார் மன்னே. 

aby ரவணை த் துயிலு மாம் னம்புயதீ FIs DC abn ost are eat 

புரவலன் மு.க லா ராய தலைவரும் புல வார் யாரும் 

வி.ரவியுச் கரத் கரம் மல விப BLD விண்டு லேர்சஞ் 

சுரருறை சுவர்க்க குன்று மொற்தது ௬௫இக் என்றம். 

விண்பக வெழுமுக் கோட்டு விமலவே தண்ட மேவி 

யொண்பக MBG EI காலை யுயா்மது கங்கை யாடிச் 

செண்பறக் கடாக கு்ம்ிக் சேனிருூல் இ.ி.பக் கோட்டடால் 

வண்பச டுழக்குஞ் சாரல் வடஃமூகத் துவி தோய்ந்தார். 

அரு. வியர் தீ ங்கம் கங்கை Lin rip ம்கிலும் பொன்னுவ் 

குருமணித் இரளு முத்துவ் குவைகளாக் கொ ழித்து விபத் 

இருவல ிமிவார்க கென்று இருப்பணி யிடைய/ முத 

பொருவருஞ் சங்க விஇப் புறம்வலம் புரிக போந்தார், 

௮௧மஇ லுருவா வாயி லைந்துமசைம் பொறிக ள்ரகச் 

திகரிகாம் கமண மாகம் செழுந் இரு வர்இ epost mr 

தரு இமண் டலங்கண் மூன்றாச் தரணியம் பதும பிடர் 
இகழ்பசஞ் சோதி யான சிவலிங்க வடிவன் கண்டார். 

ADS Hoot பாடி யாடி.தி அள்ளினர் வெள்ளிக் (H oor ap 

ம இற்தனா் Bila Lge து மணிமஇழ்' கோயில் னாயில் 

ஞகூஇக்சனர் கருணை மூர்த்இ குரைகழ லடி.க்கம்ச் சென்னி 

இக தன ரின்ப' வாரி படிந்தனர் வானோ ரெல்லாம். 

சேண்மிசைகச் கங்கை நீரும் தேவதா o & Ba பூக்க 

காண்மலான் சொடையுற் BI Sehr all sn yy ged 
ate at 

3h. 

(2) 

(m) 

(#) 

(௫) 

(௮)



௨௯௪ அருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

பூண்முதற் காடி தேலுப் பொழிகரு பாக் தெய்வ 

நீண்மணி வடமும் வாரி கெடுக்திசை WIL HID வாரி, (௯) 

மருத்இினுக் இறைவன் நார்ப்ப வருணனீர் தெளிப்ப விதி 

யருக்கர்பல் விளக்க மேக்த வமரர்பூ மாரி தூவத் 

இருக்களர் இசைக டோறுக் தேவதுந் நபிக ளார்ப்ப 

விருக்கினால் வசுக்கள் வாழ்த்த விந்திர னேவல் கேட்ப, (௧0) . 

மற்றுள இக்கு வேக்தர் மரபினால் வாயில் சாப்பக் 

கற்றையங் கவரி தெய்வக் சன்னிய ரிரட்ட வேதா 
௬ உ (eo . வி ர . i டு - ன் *. 

மு.ற்ள சாந்தி வேள்வி முறைமுறை யியற்றச் செங்கண் 

வெற்றியா இகிரி யானே விமலனைப் பூளை செய்தான். (௧௧) 

சகா னருச்சுத் தேக்தத் இசைமூகச் தவனுந் தெய்வப் 

போதினா லாரா இப்பப் புரந்தான் மு. சலோ ரெண்ம 

சா,சவர் வசக்க ளாஇ யம.ரேே முதலா யுள்ள 

மாதவர் புரிந்தார் பூசை வரதனைச் இரிகூ டல். (௧௨) 

தெளிதரு பசும்பொன் னாட்டுக் தெய்வதப் பொருளால் விண்ணோர் 

நளிதரு பூசை செய்து நாள்பல கழித்து மீசன் 

வெளிவ.ரா வகையாம் பண்டு வேழம்டூ சக்த காவி 

லளிபடாப். பூவா னீரா லருச்சனை புரிவ தானார். (௧௩.) 

பூசனை இருக்குற் மூல புரந்தனிற் பொருளாச் செய்து 

வாசவ னயன்மால் வானோர் வழிபட £ நின்ற காலைக் 

தேசம் இருவெண் ணீறுஞ் செங்கைமான் மழுவும் பச்சைத் 

த£சணி மருங்கும் தோன்றச் தோன்றினான் மறைக்குக் தோன்றான், 

கைபயிலஞ் சலிகள் பூப்பக் கருத்தெலாக் குஸிர்ப்ப வானோ 

மெய்யெலாம் புளகம் போர்பப விழிதுளி பொழிய நோக்குத் 

தெய்வநீர்த் இரி. டத்துக் இரைபொரு ௪ங்கக் கோயிற் 

சைவமா மணியைக் கண்டு உரணென-௬ சரணம் பூண்டார், (௧௫) 

பூண்மிமா லயனும் யாங்கள் புரிகரு செயல்க டீர்ந்தோ 
டட « ° 

நீண்டகின் மவுலி பரத (தடி பேசி கால



எ.-கு௮முனிவழிபடு சருக்கம், உடு 

மீண்டுநீ படைத்துக் காத்தா யெமக்குமோ காட்டி தக்கா 

யாண்டகை கருணை வாழி வாழியென் றஐருளிம் போந்தார்... (கர) 

வந்தனை புமிந்து வானின் மாலபன் போன பின்னர்ச் 

சிந்தனை யமரர் பூசை இனஞ்செயப் பணிப்பா யென்ன 

ஈந்தணி குமையா ஸேனோக்கி ஈன்பகற் புமிர் இர் நீவிர் 

சந்ததங் கங்கும் காலர் தமிழ்முனி புரிக வென்றான். (கந 

பன்னக ரியக்கர் இதிதர் படிவர்விஞ் சையரீமற் ௮ள்ளோ 

ிக்ககர் விடைமேற் காட்டு யெமக்கரு ளென்ன நாதன் 

மன்னுசீர் விழாகக டோறும் வருகென வருளிச் செய்தா 

வன்னவர் ப.ரவி யேசு வருச்சளை தொடுத்தார் விண்ணோர். (௧௮) 

வேறு, 

தையயனம் வேட்ட. வுவாத் தருபூச மகமாகச் இவனி ராக£ர். | வம். 

அய்யபாம். முனத்இருகாண் மேடவிழுப் பரணிதுவட் டாகசாட் பெள 

வைகாசி மாகவிழா வளரானி முக்கணிகண் மாக பூசை 

செய்யபிர கோடமுவாச சுங்கிரமந் இதிவா.ரர் இனங்கள் யாவும்(௧௯3 

செறும்பலா சவன்மறுகிக் தேரோடும் வழிவிலங்கத் இங்கண் மேனி! 

கும்பலா வுயர்குவடு முகடிதொடுந் இரிகூடக் கடவுட் சாரற் 

குறும்பலாச சுரு.இரி௦ ஓறைவானைச் சுருதிமொழி கொண்டு பூசை 

புறும்பலா கமவிதியான் மதியாறும் புமிக்தம.ர ரம்பர்ப் போந்தார். 

வேறு, 

அ௮.ராவடம். புனைந்தார் பசை யமநர்செய் முறையீ சென்று 

ப.ராவட நிழலி லெம்மான் பாலுணர்ந் தவன்பாற் பெற்ற 

வி.ராவட கலை.நால் வல்லான் வியாதன்மா ணுக்கன். கூறித் 

Barren, முனிசெய் பூசை செப்புவான் முனிவர் வேண்ட. (aap 

6 - வானவர்வழிபடூ சருக்கம் முற்றிற்று. 
ஆகச் இருவிருத்தம்-௪௧௮. 

  

ஏழாவது :--குறுமுனிவழிபடு சருக்கம். 

சந்தனத்தென் பொதி.பமுனி சண்பகத்தின் பசுந்தாது ௧௮௬ 

ag இங்கள், கந்தநத்து ன.ரமகஸிர் முழை? தாறு நு iG ger canes



௨௩௭, திருக்குற்டறுலத் தலபுராணம். 

கலவி கூடி, யற்தரத்தி னுமெகளி நிரிதல்போன் மணிசொரிய மசூ 

விச் சா.ரன், மநர்தரத்து மேருவினும் விரிகூடத் திரிகூட வரைமேது 

சென்றான், (௧) 
வேறு, 

erin சேரர்கசொழு இம்பர்புக வான்மேல், 

கொம்ப.ரம ராடல்செய் ரூறும்பலவில் வாழு 

தம்பம் பூசைசெய, நன்மலைய யோகி 

யிம்பரமர் மாதவ ரெழுற்துதொம வற்தான். (2) 

இந்தைகளி கூர்,௪.ஈ வண ங்கியெ௫இர் சென்ற, 

வக் கணர்கள் ளைவரோடு வக்கருவி யாடி. 

மந் ரவெண் ணிறுசிவ சாதனம் வைகு, 

நநதுமுக, வீ இயுயா கோயில்வல ஈண்ணி, (௩) 

மூன்றுவுடி. வானவன்ருன் னான்மஜை. முழங்க கி 

கோன்தியுய பைந்துவகை, ஈத இகள் வரு,கஇ 

யேன்றகநெறி யானணரு மெண்வகைசெய், பத் இ. 

யான்றமறை யோருட ஸனருச்சனை தொடுத்தான். (#); 

முந்துமகு டாகம மெரழிர்தமனு வாலே, 

கந்கதகயி லங்கொடு சொரித்துகளி கூர 

வைந்றுகவி, ய ங்சளொடு மைந்தமுத, மாட்டி 

யூக்துமுவர் வாரிதி யடக்குமொரு கையால. (@), 

மேழுூகட லாரறைய மடக்கிவிடு நாபேர 

னேயமோடு பாறயிர் மதுக்கணிறை. கன்ன ற், 

ரோபமும் விதிப்படி, சொரிரக் அபல சார. 

மாயசுவை யிற்துவை. விளைக்குமுறை, யாட்டி, (ச) 

மூவகைய சீதவிள. நீர்முருகு சாந்தம் 

பாவனைசெய் தண்ணனி டயிற்அமுறை, பெய்து, 
தேவகதி கண்வெட. தேசகஇ: யேழுங் 

கோவொு மணீக்தபடி ரகும்பசல மாட்டி. (<a) 

மாலையச னாக்குழவன். வாம்ப.ரனை, மாமால். 

கோஜமமை வித்தபடி, பொன்னுடை. குயிழ்
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கால்வசைய. சாந்துபணி காண்மலர்கள் சாத்திப். 

யாலமுது மேற்றிநகிறை பல்லிய முழங்க. (௮), 

பேசொஸிழுன் னின்ற௮ுபல பேசவொளி யெல்லாஞ் 

சீர்பெற, கடிக்ளும்வகை, தீபமுறை, யேந்தி 

மூரிமறை காலுமூயர் முத்தமிழு ஞான 

வாரிபடி கின்தபிவன வறதுதுது சாத”; (௯) 

வேறு, 

இருவாடி, யயனமூலாப். பூரஞ், சோத சறப்பைங் கா வணிக, 

லம் பானு வாரு முருளோனாஞ், சகுதர்த்திபுட் டையிறம்கே தாரு 

மூயர்கவராத், இருந், தசுமி இருவி மாக்கள், பெருமானைப், ப௫ிவிழுக்து 

லாஞ்சேர் மாகம் பிறிதுளகிக், இயமு சலா வருச்சித் தேத, வரு, 

காலைக், குூறுமுனிசெய், தொழும்பு மன்பும் வள்ளலார் இருவுளத்இ 

னிறைவு, தோன் றி. (wo); 

இடப்பாலி' லிறைவிதிரு, மூலட் டானத் தெழுக்சருளித், Boras 

டி.வா யிமையோர் போற்றக், குடப்பாலிற் பவிச்இி.ரல்கொண் டரூ, 

ளிப்: பூர், கொண்டபெருர் தவக கால முவற்து வெற்பின், மடப், 

பாவைக் கருள்புமிர் அ வலப்பால் வைஈ.து, மலர்வேகன் ௪டங்கியற்ற. 

வுச்தி பூத்தோன், கடப்பாலிற் புனல்வார்ப்பக் கருணை மூர்த்தி கட, 

முனிக்கு, மணாக்கோலக் காட்சி, தற் தான். (sa), 

வேதவிருக் சுந்திருக்கா வணமாம் வேதன் விதிச்சடங்கு விதிப்ப 

வனா முதகஞ், செய்வேச, னாஇயுல களக்துவனா. முலகுக் கெல்லா மா 

க்கமா, னவள்வரிசை யியத்து, வாளா. நீ.இககர் ஈன்னக.ராக் தெய்வக், 

காவு கிஇயிஈண்டும். பணிசெயுமாங் கும்ப. னாதி, மாசவரு மமாரருங், 

காண் பவசா மிக்த மணக்கோலக் காட்சியெவர் வழுத்த வல்லார். (5. 

பொன்னால் பாசாட்டுக் இருவா சாட்டும் பொங்கு தீ பாவளி 

யும் பூசித் சே.ச்தித் கொன்னூலோர் கார்த்திகையிம் சோம வாரர், 

அலங்குவிருசு சிகச்சுடர்கார்.த். இகைமா. தீர, மன்னோங்கு இரும்ப, 

ள்ளி யெழுச்சி பாவை மார்கிவி மாத்திருவா இரைவி: சேட், மின்: 

னூசல் விளக்காதி, வருட. மாக, விசேடமுத, ஸித்தியபூ சனைக ளெல்: 

வாம். (am)



ட அள, தருக்குற்முலத் தலபுராணம், 

வேழ. 

மனமுதற் பொறிகண் மூன்றும் விபடக் கடக மாது 

கனுவெளுரச் திங்க ளீரு,த் தழுகிசிப் பூசை யாற்.றி௪ 

சினகரம் வலஞ்செய் தேகிச் செண்பகச் சோலை நோக்கி 

முனிவரன் றென்பாற் சென்முன் முதுகதிர் வடபாற் செல்ல. (se) 

மேவிய கடவுட் கோலை விரிமகச் சாலை யாச 
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வாவிமய. குண்ட மாக மடன்மாறுக் கவிழ்க்க பூகந் 

தூவிய பொறிகள் போர்ப்பம் அறுமலர் ஈறுமெய் வார்ப்பக் 

காவிய புகையாக் கஞ்சங் கனலெரி காட்டல் சண்டான். (க௫) 

நின்றவர் பாவர் செற்து நிலையறக் கரிந்து வீழ 

மென்றருச் சோலை நீழல் வெயிலெனச் காய்தல் கண்டான் 

மன்றல்யோ சனைமூன் அள்ளோர் வல்வினைச் சலிரெல் லாமோர் 

தென்றலங் கன்று மென்று இன்றுஇன் றழித்தல் கண்டான். (௧௬) 

சனிவரளை யருவி ஈன்னீ ரொருதுளி ஈனையப் போற்று 

பனிவரை யனைய, பாவம் ப.றிகொடுப் பவரைக் கண்டான் 

மனிதரைத் தேவர் கண்டு வணங்கிய தானங் கண்டான் 

முனிவரை யினிஇற் கூவி முதுமகக் தானஞ் சார்ஈ கான். (asr) 

அன்னதோர் காலை சென்ன னணிபெனம் வேள்விச் சாலை 

சென்னணி சம்புக் பஞ் சிறிதெனப் பெரிதாச் செய்து 

பொன்னணி யூப மேருப் பொருப்பென நிறுவி யாங்கண் 

மன்னு௮ு: இரைகள் போல வளைகல்போற் பொருள்க ளுய்த்தான்.() 

மேனவில் பொருள்சண் முற்றும் விண்ணவர் தருக்க ளீய 

வானவர் துதிப்ப வோம. மறையவ ரியற்ற. மேலே 

ரானவர் பிரமத் தான மமைவுற முனிவர் போஜற்றது, 

தானவர் குலங்கள் பாறள் ௪தமக னிறும்பூ தெய். (௧௯) 

ஒதிய கோதிட் டோம மத்திய மங்கிட். டோமஞ், 

சோதிசேர் வாச பேய மத்திராத் தி.ரகஞ், சோமஞ், 

சாது. ரங் காட, கஞ்சீர்ச் சவகாமர் கரும யேக்த்ச 

மாதிய எவித்இு ரஞ்சே ரணிமணிப். புண்ட. நகம் (உ



௮-வாசுகிதவம்புரிக்த சருக்கம். ௨௩௨௯ 

அ௮ச்சுவ மேத மாதி crews பிரம மேதம் 

விச்சுவ BSC ar iw ered Dore Gus 

மெச்சிமிப் ப.தினெட் டுள்ளு மியன்மறை விதியோர்ர் தோங்கு 

மு௪சகம் புகழ வைஞ்ஜா றியாகரு முறையி௰் செய்தான். (௨௧) 

கொழுமக மூகக்துத் சோன்றுங் குரூஉப்புகை யண்ட. மூலக் 
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கெழுபுகைப் படலம் போலும் வலஞ்சுழிக் தெழுக்கீ யாக்றுக் 

கெழுமுதீச் சுடர்கள் போலுங் Geni gus கும்ப னென்பா 

னொழுகுதீ வினைகட் கூழி யுருகஇரன் போனு மாதோ. ் (௨௨) 

Corman gs Man டத்தச் சுருதிவேள் வியரு லாவுஞ் 

காலை விருகாற் ேர்க்குச் சாய்ந்தன்றோ வொற்றை யாமிக் 

காலைவாப்க் கதிரோன் றேருங் கடல்புகு மலையில் விழு 

மாலைவாய் மதியின் ஹேரும் வானமேன் மான மாமால், (௨௩) 

வேறு, 

ஒருமகம்வா னவர்போகஞ் ௪கமகமிக் இரபதமா மூணசாத் தக் 

கன், றருமகமொன் நினிற்கழிர்கான் சகரர்தொண்ணஷாம் ரென்ப 

அஞ்செய் தவர்_நா முனார், பெருமகமைஞ் ஞாறியற்றிக் இரிகூடத் 

கதசனருளே பெற்ருன் கும்பன், பொருமகக்தை யற்றுாக்கு முற்றாத 

கரும்முண்டோ புவன மூன்றில். (௨௪) 

Calf 

குறைவறுதெக் க௲ணவயன மதிக ளானுங் கும்பமுனி பூசித்து 

வேள்வி யாற்றிப், பெறலருஞ்சீர்த் தவம்புரியுஞ் சாலை சேர்ந்தான் 

பேணினருக் கரவயனப்'பூசை வானோர், முறையிதுவா மென்றுண 

ர்த்திச் சவுள காதி முனிவர்குழாம் புகழ்க்துனி வேண்டச் சூதன் 

விறல்கெழுடுச் இரப்பொதுவக் தரங்கக் கூத்து வெளியசங்கம் பெற 

கடித்தல் விளம்பல் செய்வான். (௨௫) 

7-வது குறுமுனிவழிபடு சருக்கம் முற்றிற்று. 
ஆகதி இருவீருத்தம்-டுக௪. 

  

எட்டாவஅு:--வாசுகிதவம்புரிந்த சருக்கம், 

போதவடி. வாகியொரு பூகரறி யாத 

மாதவெளி விடுமனி லாடுமொரு காத
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னாஇபரை காணலரு ளாககந்ட. மாடுந் 
இீதில்பர மான௪பை சற்௪பைய தாமால்; 

ஆமி௫ரை மண்பென் லண்டீமிசை தாவ 

வூமியுல செங்கணு மொழிக்துமொழி யாத் 

வாழிதிரி கூடவரசை மன்றிலர் னாடல் 

விழியிதம் மாதலது வேறொருவர் காணாஃ் 

ஆதலின் மகாபரம சாசியம தன்றே 

காதன்மஹறை யோதுமது காணவெகு மாலாய் 

LOT OU GD) BST (LPS டீர் கவ முயன்றார் 

BT Sora) Cur Hao சண்பக வனத்தில், 

மாமகர மாஇமதி பாறுமுயர் வர்னோர் 

பூமக வருச்சனை புரிந்து ௧ம் சர் 

STDS} ASB சபைத்திரு ஈடச்சே 

யாமக விருப்பட. னருச்துவ மயன்மார்; 

Gaim, 

உர் இபூச் தவனும் பூம லொருவனு மகலா னாஇ 

யந்தரச் தவருங் கும்ப முனிழுக லஙவோர் யாரும் 

புந்திசேர் தவத்து லாசை பூண்டனர் Bila உத்தி 

லெர்கையார் ஈடன பாதத் இயாவசே யாசை பூணூர், 

இவமது கங்கை ரூூழ்௰ச் செண்பகத் சடாகர் தோய்ந்து 

ஈவம கங்கை வேய்ர்தார் ஈனிவட. வருவி யாடிப் 

பவமது வண்டு விழாப் பசியசெண் பகக்கா வெங்குர் 

sang வண்டு போல மொய்தச்சன தவத்தோர் சக்கம், 

அன்னவா றயன்மா லாஇ யருர்சவக் கூழாங்க ளெல்லா 

ஈன்னகர்ப் பரனை வாழ்த்தி நற்றவம் புரியு மேல்வை 

பன்னவில் காள கூடப் பஃறலைப் பகுவாய்ப் பார்சண் 

மன்னவுர் ப.ரவு மன்னன் வாசு யென்பான் மன்னோ. 

மதுகையி லறிவின் மிக்க மணிமுடி wierd a (leat ett ap) 

முதுதவக் துணைவன் போனாண் முககணார் தொல்லைக் இல்லைப் 
« 

(%) 

(௩) 

(4) 

(௫) 

(er)



அ.-வாசுகிதவம்புரித்த சருக்கம். ௨௪௧ 

பொதுகடம் பணிர்தா னென்றும் பிலமுறை தாலும் போற்றுங் 

கஇியினை விழைக்து சென்றான் கயிலைமால் வரையின் மீதில். (4) 

பொன்னுயர் பொருப்பு நாதன் புயவரை தனக்கு காணக் 

கொன்னுயர் பு.ரங்கண் ஞூனறுக் கோபிப்பக் தூணம தானான் 

பின்னுமோர் கடலில் வெற்பைப் பிணிசெய்து ப ருந்த தஞ் செய்தான் 

மன்னுசீர் வெள்ளிக் குன்றில் வ.ச்தனை வணாங்கி மிய BB. (௯) 

பொறியடற் பாலை செய்அ புலன்கள்ளூத் இரங்க ளாக்கக் 

சுற௮ுமனப் பாசம் பூட்டிக் கலாதி3யழ் காளர் தாக்கி 

யறிதரு பி2ரர கங்க ளைந்இனா லசைத்றுப் பேக் 

கூறியிரு தருவா லாட்டுங் கூக்கனே ௪உரண மென்ஞான். (#0) 

Cam. 

பணியம் பணியின் குலவேர்தைப் பணியின் பணியா ரருணோக்கி 

மணிவெஜஞ் சூட்்ிிப் பில2வர்த வரலா ஜறென்னை யெனப்பிறவிப் 

பிணியின் மருக 22 யுனைக்காணும் பெற்றி யதனான் மற்று மொரு 
. . . are) “rt ட ௫ ௪ ௫ - « க 

தணிலில் காச லொூம்போர்தே னருளாம் சாற்றச் தகுமென்றான். a 

காச னுளையா யென்றருள நடிங்கி யொடுங்கி வாய்புதைத்துப் 

பூதி நாதா கங்காவா புனித மைகள் காணாகின் 
ட இ . டி ௫ ல உ . rn 

பாதி ற்டனம் BIT BBS H பணிர்தா COG BR BL BVI Db BI 

காக லுடை யே னெனவுரைப்பக் கவுரி முகம்பார் த தெம்பெருமான். 

BOTS Gi war's est Fen. Cp லிருக்கும பிறைக்கொழுர்து ; 

CDE TG Bly BOLO GB கருளி னழுதொழுசச் சனிவாய் மலர்ச் தஸ் 

கருள்செய்வார்.. விடைமேற் காட்டு யடியவாக்கு சவேண்டும் வகையா 

ற் புரிர்கருள்வோ, நடழேற் புரியும் பெருங்காட்9 ஈவில்வோ ஞான 

கா.ரஸாத்தால். (௧௩) 

னர்த னென்பா னெமைகோக்கி யனந்த முகங்க எருர்தவங்கண் அனர், : ருந்த 
மனர்தன் வயமாப் புரிர்கமையான் மற்மோே (HE & Bev வந்செய் தஞ் 

சனர்சன் மு.கலோர் புகழ்தஇில்லைச் தலக்து ஈடனக் தொழப்பெழ்றான் 

சனச்தங் கெயமெய்ச் சவமவன்போற் புரி$ யூமி சாலமென. (௧௪) 
62 ॥



௨௪௨ திருக்குற்றாலத் தல। (ராணம். 

பொருப்பின் லையா ருரைப்ப வந்தப் புனி,கச் சிலைக்கு காணானான் 

பெருக்க யுகக்கள் பலவுமானைப் பிரிஈது தவங்கள் புரிந்தாற்றேன் 

ிருக்கண் சண்டார் இவினையுல் காண்பார் கொல்லோ சிவபெருமா 

னருட்கொண் டடிமை படைச்சனையா லாளச் கடனே யெனப்பணிகந்தான். 

கிட்டாப் பதவி ஈடங்காணக் கெடைக்க வேண்டு மெம்பெருமா 

னெட்டாக் காலச் சவமியற்ற வியலா தென்பான் றனக்டரங்கிக் 

கட்டா கிரைத்த பலகரும்பு கறியா வண்ணஞ் செ.றிபாகின் 

வட்டாத் இரட்டி வழங்குதல்போற் றிருவாய் மலார்து வழங்குவார். 

பாடும் பூகம் பணி செய்யப் பயில்பாண் டரங்க மன் கினிடச் 

தாங் கூத்தும் காளிமத மடக்குல் கூதீதுங் கொடுமூயலை 

சாடுல் கூத்தும் பிறரறியத் தக்கு கூத்தா மனைத்துலகுந் 

Croan -ூ.கது ஈன்னகர்கர் தேவி யறியுச் இருக்கூக்து. (or) 

அந்தக Cow காண்பதஙற்கா வரியு மயனும் வாஜனோருங் 

கொற்று சடிலப் பெருமூனிவர் குழாமும் பொதியிம் சுறுமுனியு 

முந்தை emer பலதலத்து முயன்ருர் முயன்று (pug 

லிந்ச யுகத்துர் தவம்புரிர்கா ரெமது இரிகூ டத்தணைந்து, (௧௮) 

பற்றா யிருந்து பிறதலத்துப் பல்லா யிரம்யாண் டி. யற்ுபலன் 

கும்றா லச்தி லோராண்டி_ம் கொடுக்கு மெனுமா மறஹறைமொழியா 

ஒற்று ரசயன்மான் மூகலோர்க ளுலப்பில் குளிகை கனலிலிட்டு 
fo வெற்றா யலைந்ச வாதியர்கள் வேஇக் குளிகை யடைந தாற்போல். () 

சந்து மகலுர் இரைசுருட்டி த் தரள மெறிர்த பொன்கொழித்து 

நந்து இரட்டுஞ் ௪த்இரமா ஈதித்கண் கரையி லிருபாலும் 

வந்து சவற்செண் பகசசோலை மருவி யிருந்து தவம்புமிவார் 

இந்தை நினைந்த வ.ரமெல்லாஞ் FSS wines சத்தியமே, (௨௦) 

னக வேற் 2த தென்கூடற் பதியின் திய வெள்ளிமன்றுல் 

கனக சபையாம் வெளிமன்னு மாலங் காட்டின் மணிமன்று 

மனக நிஹறைதாம் ிரப்பொதுவு மார்க்கும் பொதுவாந் இரிகூடச் 

சனகர் புழ்சித Dwr wh தனிரம பரம ரமுடியமே, (௨௧)



௮௮..வாசுதெவம்புரிந்த சருக்கம், ௨௪௩ 
ce 

Ca wy, 

ஞாலமே ன.இகளெலாம் படிக்தபலன் இத்திரமா ஈஇ3ய நல்கும் 
௬ ௭. . ௫. ட +d ட் . 

தாலமே ஒயர்புனிகச் தலங்மெலாக் தரும்பேறு தருங்குற முல 

ரூலைமா ரிலிங்கமேலாம் பரவுபலன் றிரி உட மூர்த்தி நல்கும் 
ச ச ௩ . ச ரூ . ச 

வாலிதா LDF BO Doo B சகோக்கிவரி லடிக்கடியோர் மற Ow gute. 

வேறு. 

உருகன் புடையா யறிச்தறயா தொருசா லவ்வூர் வைகிடி.னும் 

பொருசண் டகமாம் வினைகீக்கப் புகுவார் கபிலை யெனப்புகன்று 

மிருகண் டுவின்சர்ம் குலமகற்கா வெங்கூற் ௮தைத்த பெருமானார் 

வருகண் டகசே தனன்சரிதை வாக்கா லருஸி விடைகொடுத்தார். () 

ஈஞ்சங் களிக்கும் விழிபாகர் ஈலஞ்சேர் கருணைக் குருகிமன 
௬ . ச உ ச a ௪ ro . 

ஈஞ்சங் களிக்கும் விடைபெற்று cuir Cae 65) 5 5.8 

சஞ்சங் களிக்கு மணிகருவா வான்பால் பிறித துண் டடைகிடக்கு 

மஞ்சம் களிக்கும் இரிகூட புத்தி லணாதா ன.ரவேர்தல். (௨௪) 

இகந்து மூடி சேர் இரிகூட மீசர் வடிவென் ேபணிக்தா 

னணுந்தஇ பூத்தும் பாரிடந்து முயர்வா னளவு கீண்டதனா 

லர்ச கநெடுமா லெனத்தொழுகா னலர்பூ மேலாய்த் இசையாக ம். நூ 

வந்து மறைகண் முழங்கு சலான் மல2ரா னென்ன வணங்அனான். () 

கூட முயர்வா னகடுரிஞ்சுங் குவட்டி லிருந்து ஞூ.இப்பகனா 

லாட லருவித் தேனாறு வானா ஹறெனவே யதஇசயித்தா 

னீட லரவப் பஃமலையா விரைத்த மணியா லருவிதுணைர் [ தான். 

சேட னெனவே இஜழிதயிர்த்தான் இலையான் மகவா னெனச்இகைத் 

அண்ட ரகலா துதைவதனா லஸளியாப் பொருளு மளி,ப்ப கனால் 

வண்டு படாச செண்பக்கா வளர்கற் பகக்கா வெனமுண்டான் 

பண்டை. யறங்கள் வளர்ப்பதனாம் பச்சை நிறத்தால் பரைவடிவாக். 

எண்டு பணிதான் ஐநவப்பனளளி முனிவர் கணக்தைக கண்ணும்முன் 

வேறு, 

தகொழுசுகை பணைக ளாகத் துணர்ச்சடை. வீழ்து விர்த்குப் 

பழுமச மெனகிற் பாரும் பஏ்துசெல் லேடுப்ப மேனி



௨௬௪ திருக்குற்றாலத் தல; ராணம். 

முழுதம்வன் மீக மாகி வான்மீகி முனியொப் பாரு 

மொமுகுடல் பங்கி போர்ப்ப வுசோமச னெனநகிற் பாரும், (௨௮) 

ஒருபது ரூன்று காலர வொருப தி மெழுகா லாக 

UNS ஐஊன்று Cron mg மாதவம் USI BEB ear ருக் 

இருபதும் கலைமே லேற்றித் தரையின்மே லிருக்கின் ரூரூ 

மிருபக நிலைய யன்றி யியக்கமற் ௮ுறைகன் ருரும். (௨௯) 

ஊசிமே லொருதா ளேற்றி யொருவிஈன் மேனி௰ஐ௮் பாரு 

மாசிமேற் பிராண வாயு நடைதப விருக்கன் முரும் 

வாசிமே லேறி விதி வலம்புரி மகிமை யாரருவ் 

கூகுமேற் சுடரு மஞ்சக் கொழுஞ்சுட மெழுப்பு வாரும். (௩௦) 

சருகிலை யருந்து வாரும் தண்புனல் பருகு வாரும் 

பரிதியின் கஇிருண் பாழும் பவனனைப் பொசிக்கின் முரும் 

வருகனி காய்இன் பாரும் வனத் இடைக் கிழங்கு நூல 

மிருபொழு தொருபோ அுண்டு மின்றியு மிருககன் ரரும். (௩௧) 

தருக்களாய் நிற்கின் முருக் சழலிடைச் சமிக்கின் முரு 

முருக்கள்போ னிற்கின் ரர மூணுட. றக்க மின்றிக் 

செருக்குற வடங்கிக் கல்லாய்ச் இலைகளா யமர்கின ரருஞ் 

FT BED tL) வுண்டி யன்றிப் படி.வமே சுருங்கா தாரும். (௩௨) 

மேருவி லிமயக் தன்னின் மிக்குள இரிக டம்மிற் 

பாருள வனங்க ளாதி பற்பல தலங்க உண்டி 

லோருகக் தவஞ்செய் தாருஞ் சலுர்யுக முஞற்றி னாரு 

மேரு மனுவின் வாழ்க்கை யெழுப திதோ ௬கநின் ரும். (௩௩7 

மாயிரும் புவனங் காக்கு மனுக்களீ மெழுவர் வாழ்க்கை 

யாயி.ரஞ் ச௪துர்யு கங்கண் டயன்பகல் கழித்திட் டாரு 

மேயினர் இரிக. ௨.த்து விரிதவம் புரிகின் மூளைச் 

சேயுயர் பாந்தள் வேந்தன் சண்டனன் றிகைத்து நின்ருன்.. (௩௪) 

இண்னணம் புரிவார் முன்யர னெத்தவம் புரிகேன் முக்கண் 

முன்னவன் பணியாற் செய்வேன் முற்றின முற்றா C sgn



௯.-திருநடச் சருக்கம். ௨௪௫ 

ஈன்னகர் வனத்தப் புல்லாய் நனிம£ மெனகின் ரும் 

பன்னகப் பிறவிப் பாவம் பறிபடு மென்று நேர்ந்தான். (௩௫) 

அர்தமா வனத்து மேவி யருக்தவ வேள்வி யாற்றுஞ் 

செந்தமிழ் முனிகாள் போற்றிச் செம்மையஞ் செழுத்தும் பெற்றுச் 

சந்ததந் இருவெண் ணீறுஞ் சைவசா தனமும் பூண்டு 

நந்தணி குழையார்ப் போற்றி ஈனிதவக் கழலனம பூண்டான். (௩௭) 

வனமிசைப் பாந்தள் வேந்தன் வருடமா யிரத்தி ரட்டி 

யணிலமா கா.ர மாக வாயிரத் இரட்டி. யாண்டு 

புனலிலா யிரத்தி ரட்டி பொருப்பிலு மவவா ரூற்றிக் 

கனலிலா யிரத்இி ரட்டி கடுச்தவம் புரியக் காலை. (௩௪) 

சேவர்தர் தேவர் தேவன் றிருவுள பி.ரங்கி மைதோய் 

மாவடு வனைய வுண்கண் மலைமகள் வதன நோக்கப் 

பூவலர் இரிகூ டத்தெம் பொதுஈடங் காண வேண்டி. 

மேவருச் தவஞ்செய் இன்றார் விரிஞ்சன்மா லாதி விண்ணோர். (௩௮) 

கன்மலை ம.ரமாய்ப் புற்றாய்க கழிர் தனர் முனிவர் வானோர் 

சன்மலி பாந்தள் வேர்து் தவித்தனன் வேள்வி யாற்றித் 

தென்மலை முனியுந் தீராத் தவஞ்செய்கான் வாரா யென்ன 

நின்மலை யுடனே வெள்ளித் இருமலை நீங்கிப் போந்தான். (௩௧௯) 

8-வாசுகிதவம்புரிந்த சருக்கம் முற்றிற்று. 
ஆகத் திருவிருத்தம்---டுடு௬, 

  

ஒனபதாவஅ :--இருநடச் சருக்கம். 

அ.ற்பினா லுறையும் போது மசலு௮ம் போதும் வெள்ளி 

வெற்பினை யகலா னென்ன விடையின்மேழ் கொண்டு காதன் 

மூற்பெது தனையன் பின்னு முருகவேண் முன்னு மேகச் 

இற்பரை யுடனே போர்தான் இவதிரி கூட கோக்க, (க) 

ஈடித்கரு ளெம்பி ரானார் சன்னகர் ஈணுகுங் காலைப் 

படி.த்தல மிருள்போய்ச் சோத பரந்தது தவத்தோர்க் கெல்லர் 

அடித்தது வலப்பாம் ரிண்டோ. டொழுதன சரமேம் செல்கை 

பொடி த்தன வுமோம மேணி போர்த்தன புளகப் புள்வி. ஷூ: ்



௨௪௭ கிருக்குற்டுலத் தலபுராணம். 

ஞானகா யகனார் தோன்று ஈற்குறி பிறுவென் ஜோர்ந்து 

தானமால் வரவு பார்க்குஞ் சாதகக் இரள்கள் பேோஇம் 

பானுவி னுதயம் பார்க்கு கேமியம் பதிவை போதம் 

வானவர் முனிவர் கின்ருர் வடபெருர் இசையே சோக்கி, (௩) 

கருமணி மிடறு மூன்று கண்களும் புயங்க ணான்குங் 

குருமணி வடமுஞ் செம்பொற் கொன்றைமா லையுமும் நாலு 

மருமரஞும் பணிலச் கோட்டு மாசணக் கம்பிக் காறு 

முருவழும் பொலிச்து தோன்றக் கோன்றினா ுமையோர் பாகன், 

உருக்கிளர் விடை 2மற் மோன்.று மும்பர்கம் பிரானார் ஞானக் 

இருக்கெர் வடிவம் சண்ணி௰் காண்டம் இரளா னந்தப் 

பெருக்கெனும் வாரி தாவிப் பிறவிவேர் மறிந்து விழுந 

தருக்குலம் போல விழ்ந்து பணிஈசனர் தவ;கோ ரெல்லாம். (௫) 

இறைஞ்சினர் பணிவார் தம்மை பெழுகவென் ஐருளா ஜக்கி 

கறுஞ்சினை மலாப்பூஞ் சோலை ஈன்னகர்ச் இஈ பத்துக் 

குறிஞ்சியஞ் சூரற் சாரற் HM busses ரதி நிழல் 

பிறங்குமுதி சரபால் சென்றான் பிரணவம் துருவாப் கின்றான். (ar) 

தரங்க$ ௬லகுக் கெல்லார் தவமலாம் பொருள்? வ அண்டோ 

Ly TG BO னபயன்மா on புலவாமா முனிவர் வாரைத் 

இரம்பெறு துருக்குற் முல சிக்கரப் பொதுவாக தெய்வ 

வ.ரங்கினி லாடப் போக்கா வூலமு மாடல் காண்பான். (or) 

வேறு, 

ச eo 9 . a ; ah ௬ . . ° (2 

அங்க வாண?னனோ சாயிரங் கரங்களிம் அவைக் தமண் முூழவோசை 

கங்கை மாஈதி யாயிர முகம்பொரு கவைகட லெனவார்ப்பச் 

செங்கை யாயிரத் தரட்டி.பா னுகம்பனார் தரட்டயூ தியசங்கம் 

வக்க வாரிகி௪ இயைகர்த் தாயிரம் வலம்புரி முழககேய்ப்ப. (௮) 

இவவி யாழ்பயி லிருவ?ர ஹிசை இருச் செவிதா.று மழுதாத்ற 

ஈவவி யாபகச் சற இ னாயிர காமங்ல் ளெமித்தோத 

வுவவி வாழ்புனற் ச.ரகதி Pontus geek soi gn oS 

“தவவி யாளமுக் தமிழ்முனிச் சங்கமுர் தனித்தனி கஸிதாங்க, (௯)



௩-இருநடச் சருக்கம், ௨௪௪ 

ஒருக ரந்தனிற் படர்கனல் சுடர்விட வொருகரந் அடி யார்ப்ப 

விருக ரங்களில் வரகரு மபயரு மெவ்வுல sup wer 

வருள்ப ரச்தெழு இருவுளச் கடுணையா லகிலமுங் குளிர் தூங்கச் 

செருகு கொன்றையங் கண்ணிதே னூற்கிடச் சேழுமதி நிலவூற்ற.() 

மங்கை யாமை யிருளிஹி களிப்புற வொருபச மலர்தூக்கக் 

கங்கை வாய்விட வொருபதங் குறளன்மேற் கதிகொடு சஇதாக்கிப் 

'புங்சை யாசனன் ௮இசெய நெடியமாற் Agu பரரச்தேறச் 

சங்கையேர்திய குழைநிலாப் புயவரை க் தடந்தொறுர் தவழ்ந்தேற 

வேறு. 

புவன நாயகி தாளமாம் பொற்கலம் பிடித்துத் 
இவளம் பாணியாம் பண்ணெனுர் இரளமு தாக்கிப் 

பவள வாயினா லின்னிசைச் சவைபரி மாறத் 

தவள வரணிநாம் கவிவள நவரசந் தளிர்ப்ப. (௧௨) 

கருணை, மேனிநா முபிரம் பகலொளி களூல 

வுருவ வாண்மூகச் செழுமடு நகைநிலா லவொழுக 

விருபெ ரும்பொழு அுணர்சலா தியாவருக் இகைப்பக் 

குரும GH லடியவர் வினையறக் (FOWL ILS, (௧௩) 

இருவி BE ணைக்கட லருண்மமை. இறந்து 

கருது வார்மனக் கால்வழி கப ரஸ் Or aes 

பருவ முற்றவர் பக்குவ முறைமுறை பாய்ந்து 

௪ருக சித்றுலர் சவமுனிக் காடெலாக் தழைப்ப, (௧௪) 

இடம்வ லங்களுர் தெரிந்தில ரிமைப்பிலா வில மயோர் 

நடமு நிற்றல் குறித்தில னாட்டமா யிரத்?தா 

னடைவு சாரிபார்த் தசைவிலன் றிசைமுகத் தவனுங் 

கட்.வு ளோவியப் போ.துவில்2வ ரோவியல் கடுப்ப. (௧௫) 

மேவேறு, 

கண்டலப் பொலிவான் மண்டல மூன்ரோ கடிமலர் தழைகெழு 

முடியாற், றண்டலைத் தரளோ சங்கணி குழையாம மண்மதி 

மானமோ மிடற்றாற், கொண்டலைச் தரிம்சத மேருவோ :புயத்தாற் 

குலவசைசக் திரள்களோ வெளியால், விண்டலக் இர்.5ர சாலமோ 

வேனவும் விண்ணவர் மண்ணவர் இகைப்ப. (as)



௨௪௮௮) இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

அலாமஇப் பிளவுர் தம்பையர் தொடைய மறிகலா தளியினஞ் 

குமலப், பொலிதிருச் சாந்து புயல்பொ.ரப் புரிநால் பொன்ஜெளி 

.நரின்னொளி பொதுள, விலடவில் ஓமிழுர் தொடியணி பயத்தில் 

வெண்டலை மாலைசண் மிளிரக், கலைமதஇிக் இ.ரளென் மெழுந்துசெங் 

GT FBS கச ணபண கங்கணம் கலிப்ப. (௧௪) 

ஏண்டவ ரிருவர் இவவ சவவென் றேக்துட விருவரி லொரு 

வன், காண்டக வரிய சரணா புரங்கள் கலின்கலின் கலினெனக் 

கலிப்ப, வாண்டகை யமரர் சயசய சயவென் ரமூர்த்திடச் இத்திர 

௪பைக்கே, தாண்டவம் பணிலார் தமக்கெலா முத்தி தருர்தகுர் தரு 

மென கடித்தான். (௧௮) 

துடித்டிர ளமரர் தர்துபித் தரளாஞ் சோபனக் கவுரிபொற் 

மூளம், பிடிப்பளாஞ் சரத சுருதியா யிரமாம் பேரிசை வாச்குகா 

மகளை, படி.ப்பளா மயன்மா லிமையவர் பரவிப் பார்ப்பரா மகிலநா 

யகனே, நடப்பனாம் பொதுவோர் இத்தரப் பொதுவா நடவில் காட் 

'இயார் ஈவில்வார். (௧௯) 

வேறு, 

அ௮ங்கணாவுன ததிசயத் இருஈட மனந்தமாம் விழிவேண்டு 

நங்க ஹூதற் கெளிவரு காட்9€ ஈவின்றரு ளெனபபோற்றிச் 

செங்கணான்ருகற் ழேவ2ரக் நெடுத்தலுக் தெரிக.ர ஈடங்காட்டி 

யெங்க ணாயக னெழிஷரி யாசனச் தினிதுவிற் றிருந்கான, (௨௦) 

கவரி யேச்இின ரரமபையர் சனகருங் காசிபன் மு.கலோரும் 

பரி ருஞ்சடைக் கம்பனும் புயங்கனும் பங்கயத் தயன்மாலு 

மெவரு மேபிராற் பரவினர் இருப்பலாண் டிசைச்களனர் தசை க்தேவ 

ரூவரி போம்பரச் தார்த்தனர் தூர்த்தன ரும்பாமா மலர்மாரி, (௨௧) 

வேறு, 

௪சனை யயனு மாலு மிமையவர் முனிவர் யாரும் 

பூசனை புமிந்தார் மன்னோ புடார்ச்சுன புரத்து மூன் று 

யோசனை யிடமும் விரி காத்திட வுயர்பொற் கோயில் 

வாசமாம் விசையை காப்ப மணிமஇல் வடுகன் காப்ப. (௨௨) 

௮ம்பிகை யிசைமா தங்கி யாதியம் பரமனை ஈூ.த்தன் 

பைம்பணி யரசு மம்2பாற் பாதல வாசல் பேரான



௯.ஃஇருகடச் சருக்கம், ௨௪௯ 

கும்பனோ போதியில வாசன் குரவர்மால் பிரம னாவா 

ரூம்பர்துச் துபியி னோேசை யொலியமுத் தெய்வ மன்றம், (௨௩) 

௫யிலகீர்த் இருக்குற மூலக தன்னில் புதங்கண் டாழிகு 
. ல் . ௩ . ரூ . 

BV & இருக்கு மாயன் ஜென்மைகா னுணாரான் போலக் 

கயிலைகீது இருக்கு மாஅ சழறெனல் கர இக Ott 

மயிலைகிக் தறியாப் பாகன் மணிரகை துளசி சொல்வான். (2) 

க me . . a . 

மாதுமை ॥டத்று மீன்று மமகரி ரிடத்நும் வையேற் 
. * . . ரூ ” 

காகலனிடகத்றும் வெள்ளிக் கயிலையி னிட.,௨.து Abst 

வாதகரம் இரிகூ உத்தி லமைநகன முஞர்தா விஈத 

வேதரா எயத்தைக் கூரோ முனஃகினி விளம்பக மீண்மோ. (௨௫) 

அண்டரு மகண்டம் யாவு மஹிவற வொடுக்கி நாளும் 

வண்டணி நளவச் தாரோய் வரன்புறை வகுக்கு தாளு 
உட . . a 

மொண்டோடிப் பரையும் யாரு முறையிட. மாக லாலே 

அண்டலி வுல க் மெல்லார் சாயக் இருக்கும் முலம். (2௨௭) 

டாரினுக் மாகி யானும் பாரொடி கனம் தாவு 

நிரினுள கரிய தானா னெருப்பபொடு சண்ட வாயுப் 

போசினைக் கடக கானாம் புரைபிலா வெமக்கு மெம்பா 
ப . . க . ச 6 உட ர் 

ஞரியாம் பரைக்குந கான ஈஉனனக ரலலா LEI TINO Lally (உ௭) 

அகுலா லாரி கோமு மானந்த நடஞ்செய் தானம் 

போகருஞ் செயல்கண் மூன்றும் புரிசரூ மூலட் டான் 
6 . . காதலா புறையு தானங கூபிலைபோம் வலோ கம்போ 

லீதலாற் பிமிதொன் றில்லை யிது ரக சிய3ம யாமால். (௨௮) 

புலந்கரு தலங்கட் கெல்லாம் புடார்ச்சுன புரமிம மேலா 

கலக்தரு கலமா மென்று ஈவிற்றலுவ் சமலக் கண்ண 

olan gol காசி யாதி நிகழ்த்திய தலங்கள் யாவும் 

பலர்த.ரா துளவோ வென்னப் பகர்கலும் பரம கூர்க, (௨.௯) 

௮ருணைமக தாரம் இல்லை காளத்தி யாளூர் காசி 
2 அ . க் 

இரை காடி காஞ்சி செங்காடு வெண்கா டாதி 
4 
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உ௫௦ இருக்குற்றாலக் தலபுராணம். 

யப ரகலத் தோரோர் கூறே யுறைகுவர் தரிகூ உத்து 

நிருமல வடிவாய் ஞானக் கலையெலா நிரம்பா நிற்பேம். (௩௦) 

மெய்வளர் ஈதிகட். கெல்லாஞ் சித்தி ஈஇவி சேடஞ் 

சைவமா தலங்கட் கெல்லாஞ் ௪ண்பகா ரணிய மேலார் 

தெய்வருத் தலைவெற் பெல்லாஞ் சிவலிங்க வடி.வ மெந்தக் 

கொய்மலாச் தருவுந் தேவர் குறும்பலா வேத மூலம். (௩௫) 

வேறு, 

ஒருகலதக்தி லாயிரம்யாண் இதெவுபல Contrary oy saa காசி 

யருணை தரு மோராஅ இங்களின்றுக் இங்களிலே யருளு மாரூ 

ரிருமதியிர் கேதார மொருமதியிம் கோகருண மேழு காளிழ் [| மூலம். 

கிருவளர்நெல் வேலிகரு மொருகாளிற் கொடுக்கருளுச் தருக்குத் 

பொங்கேறு ரர இபயில் ரூற்சசகோக இரத்திலொரு புதல்வன் 

மேனா, ளிங்கேறி வடவருவி படிந்தொருகாட் பலனளிப்ப வின்ற 

தாதை, பங்கீகறிப் பவர்க்க மெலாக கடநதேறிச் எவர்க்கபெனும் 

பகம்பெற் முனாம், சங்கேறு கடம்புயறததாய் ஏகஇரமா நஇப்பெரு 
௪ . 2 1 

GOLD ITM) VD GIT OLD. ௩௩ 

° a . . . ட் ரூ க ஆ ௯. 

பூவுலகில் வாழ்ந்திருக்குங் காலமெலாம் பாகமே புரிர்தா போனும் 

பாவையா லசசத்தால் விளயாட்டா லெங்கிருக்றும் ப. ரவியோர்கா ம் 

மேவரக சுயமான இரிகூடற் இசைகோககிர செங்கை கூப்பிட 

காவினு இரைப்பாபேல் வின யொழிந்று ஈமதுபத நண்ணு வாரே. 

அப்பரிச. இசைநகோக்கிப் பணிர்துபுட்ப கந்தனெம தருகிற்சே 

ர்ச்கான், செப்பமிது கெடுமாலே தஇரிகூடத் சலமகிமை செகமே லெ 

ங்கு, மிப்பதிககோ ரவமையிலை யென்பவர்மன் பதைக்கிறையா யி 

மையோ ராவ, சொப்புளதென் ௮ுப்பவர்கள் கருப்பம்விழ்க் இன 

CLIT DS gl Dl air ரன்றே. (௩௫) 

ஒப்பரிய திரிகூட வுயர்தலக்அுச் கொருகலத்தை யுவமை யாகச் 

செப்புவோ ரித்தலத்துச் இவனின்மா லியமிகழ்ச்சி செய்யு தயோ 

ரிப். இபி லென்னுமெமைப் பூசிப்பார்க் கிடர்புரிவோர் யாவ பேனும் 
. ~ ரூ பட . ட . « \ . ௩ . உது 

lA BUN sh ort & ami) 2) பு ராய்ப் பிமாறுழலத் தருவா ரன்மோே.()



௧௦-கண்டகசேதனச் ரரும்கம், ௨௫௧ SEP] 

விரிவாக முத்தொழிலம் புரிக்துரா மினிஇ க்கும் விமலத் தானம் 

பரிவாகக் காண்பார்கள் பணிவார்கண் மகிமைினைப் பகாகுற்பாறு 2 

வுரியாரா யெத்தலத்தி லுறைவாருக துயிலெழமுகா லொருகா லன. 

இரிகூடல் சூய்முல மெனரகாவி லுலததெழுவார் வெயிம Garou. 

இன்னணமிம தலமகமை யாதலாற் கயிலைவிரித தெர்த Git ert 
. உட (ஆ . ட டு வ் டர . ' a . ச aa 

நன்னகர்ச்சன் மயப்பொதுன் னஷ்ணுதும்யா மெனப்பரமர் ஈவின் 

ர ராகப், பன்னகசா பியுயனும் பணியரசங் குறுமுனியும் பணி! 

விட் டேகார், பொன்னகரின் apmolem Puy of Te LD 1 TON CLP IB திருட 

மும் பொலிவா மென்றும். (௩௮) 

௮ இயாம் பரையல து ஈன்னகர்ச்சிம் பொறுகடன மாறாக் சானர் 
cH வா 

° ௪ . ச * . க ந 

காதலாம் சு. ரர்முனினர் பலகாலஈ வம்புரிந்து கண்ட வாறு. [ஹே 

போ தினான் முளன்ராலப பரைபாரம னியக்திரங்கள் பொரிக்கா னல 
. * ட ன “க . உ . . . . oN ௪ 

வாதரா யணன்மு சமிலார் கஇம்வாமன் மெனுகாமம் ale ss CI 

வேதசாத் தமிற்முணிக்குச் இரிகூடக் ரிருதலா வெள்ளி வெற்பின் 

பூகரா யககுரளைத்த வகைகளேட்டுர் இருகடமும் புகன்ோ மென் று, 

ரூ. மன்மா தவர்ககுரைப்பக கண்டகசே தனன்சமிதை ௬௫.இ வாக்க 

ஞாதர்வா சுகஷரைக் க கறைவிரித்து நவிலுகென ஈவில்வ கானான். 

9-திரு௩டச் சருக்கம் முற்றிற்று. 

ஆகச் இருவிருச்சம்-டு ௯௯. 

  

பத்தாவது. - கண்டகசேதனச் சருக்கம். 

G5 FHM குழமல்போலுங் கமழ்சோலை காடனிமான் 

வக்தனஞ்செய் மருங்மீகய்களும் வல்லிசா தங்களெலாம். 

பைர் தனமே நிகராகப் பணை த்தோங்கிக் கா.ஈகி லுஞ் 

FH SOPH குங்குமமும் தண்பொதியுந் சென், பொதியம். (ay 

இரையபமுதம் வானா Crit sO gork Ori ging? wor 

வரைநெடிய குடுமியினால் வான்கிழிப்ப வகசன்வழியய 

தரையின்மிசைப் போர்தகெனச் சாய்ந்கருவி பொன்கொழித்துக் 

அமரைகிழிப்பப் பொருறுகடற். சண்பொருர்துர் கண்பொருச்தம், (உ



2௨.௫௨ திருக்குற்முலத் தலபுராணம். 

௪ரகமா மூனிகரக்துக் கமண்டலோ தசகமாகிப் 

ப.ரமர்வாழ் முககளவிரற் பாவவிகா சம்புமிஈ து 

(நரகரிக யேச்இரற்கு மு.கஇிகருர் கடந்தாவி 

விரகெறிர்க சிக்தனுச்கா மெய்சாய்ந்கார் ப இருழ்நு. 

விஞ ௧௪ ரதராமன் பூசனை செய் மெய்த் கலு 
. 6 . . ட 

மஞ்சு தவம் சிவசயிலம வளர்வன்னி யீச்சுரமூஞ் 

செஞ்சவா லி௪கர மஞ் சேர்கடனை யொருபாங்காய்ப் 

பஞ்சலிங்கம் பொலிந்தோங்கும் பச்சாறு மொருபாங்காம். 

ஏவகபிலா யப்பெருமான் செங்கணான் பதிபிறவுஞ் 

ச வசயிலா யங்குஸிக்குக் துறையாகி நிறையாறி 

யுவகையினார் இருப்்பதிக ளொன்பதினு ஈம்பருறை 

கவகயிலா யங்களினு உடைபெறுக்தாம் பிரபன்னி. 

வேறு, 

பொருனைமா நஇுப்பூம் பரவை வலமபுமீக் குழிசி பூசி 

யுருமணி யரிசி வாரி யுலைப்பெய்து Gait SH மூட்டிக், 

கரைகெழு இறுசோ முக்கிக் கனைஇரைப் பாவைக் கூட்டித் 

இ.ரண்மரைற் A ad Marsh As BILL அலையின் பாங்கர். 

திச்சரநீர்ப். பொ னை யா.று நெடியபாற் கடலா வெற்பு 

நச்சர வணாயா௫௪ சென்னி ஈனிவைக்துக் கடற்கா னீட்டிப் 

பச்சைமால் கிடந்தா லன்ன பசியதண் பமனச் சாலி 

யிச்சைசேர் கமலச் செல்வி பிருக்கையாரக் இருகெல் வேலி. 

இற்றோளி மதிபோ னெற்றிக் கெவுரிகூ ஐலது மற்றைக் 

கூற்றொளி கரர்தா லென்னக் குலவுபச் கருவாய் மேனி 

(௪) 

(டு) 

(௭) 

(ச) 

நீற்மொளி கனைப்போல் வேணி நிலவொளி தனைப்போம் சங்கை 

யாற்றொளி தனைப்போன் முத்தி னழகுவேய் நிழலில் வாழ்வோண். 

ப.ரசமை யங்க, ளென்னும் பகைதடிக் துலகல் சைவக் 

இரசமை ய.த்தை காட்டுஞ், செயவிடைக் கொடிகின் மூட 

மூ.ஈசுகண் டுயிலா வாயின் மு£கிலினச் அுயில்போம் கோயி 
ல.ரசசெய் முக்கட் பெம்மா ஞளும் ழ் வேம்ப நாட்டில், (ஸூ



௧௦ -கண்டகசேதனச் சருக்கம். 

இஞ்சிராழம் சாலி வாடீச் சுரக்துகேர் குடபா லாகச் 

செஞ்சியர் தஞ்சை நாடர் செழுக்கமிம் வழுஇ காடர் 

வஞ்சயெ ரீம நாட ரெனவரும் வணிக மாக்க 

ளஞ்சுதே யத்து ளார்க்கு மாவைப் பெறுவோர் மூதூர். 

கீ இ௫சேர் ப.இயில் வாழு நிறைந்தசால் வருணத் தாரி 

லோதலா னினங்கள் காக்க ஓ.ழவுவா ணிபபே வேட்ட 
» ந . . ° ௬. 

லிகலேயாதி யாறு மியற்று£ீர் வைகயர் தம்மிற் 

உக 

(௧0) 

காதல்வா ணிபங்கள செய்யுங் கவிப்பர்தங் முலத்து வந்தோன். (௧௧) 

ஈட்டுதல் பருத்தல் யாவு மிறுவதிற் சி.ரிகஞ் சாமை 

காட்டிய கனிமை யாற்றல் காலக்சோ டொழுகல் கோப 

மோட்டுதக லிடரிம் றற லஓுறுவது தெரிக லென்னும் 

ட் வாட்டமில் ரணங்க ளெட்டு மருவுமா தத்தன் மைக்தண், (ஸி 
ceo ௧ . ௧ ௬ வ் ௦, . * . ° 

நகரமேற் பொருள்கள் யாவு காட்டின்மேம் பொருள்கள் யாவுஞ் 

சிரமம் பொருள்கள் யாவுர் தில்லமீமற் பொருள்கள் யாவு 

மக.ரமீர்ப் பொருள்கள் யாவு மலிகலால் வணிக மாக்கள் 

புகர்கரு கூலம் போலும் ப.ரதவன் பண்ட. சாலை. 

வேறு. 

தகரும் பொன்னங் கருப்! | தூவமு 

மகி ஓஞ் சாந்தும் வயி.ரழு மா.ரமு 

முகி லஞ் சூழ்மனை முன் ரிலின் மாதரார் 

ககி௮ு நெஞ்சு ஈடம்புரி தோளிஞனன். 

ஈறி லாரிஇ யெய்தன னாயினும் 

விறி நாளும் பொருள்சவர் வேட்கையாண் 

சிறி wing Bamps Agadir 

கூறி நாடெரறும் விற்குங் கொடுமையான். 

கண்ட மாற்றிக் கருப்புரஞ் சர்கன த் 

தண்ட. மாற்றித்தண் டேன்கலப் பாற்றியுவ் 

கொண்ட மாற்றுக்கு கான்மடி. கூறியும் 

பண்ட மாற்றிப் படைக்கும் பொருண்மையான். 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௪௫) 

(௧௬)



௨௫௫ இருக்குற்றுலத் கலபுராணம். 

பே.ப்ப சிக்குப் பெருவிருற் தாமுட 

மேோேய்ப கிக்கு ற நாங்குவ GB grt Boon or 

சேய்ப இக்கவுஞ் ரெல்விருக் தேங்கவுந் 

தாய்ப செககவு முண்ணும் தறுகணுன். (௧௭) 

மூவர்க் காலு முன்னவர்க் காகிலுக் 

தேவர்க் கக லுஞ். சென்னி வணங்கலான் 

கோவர்க் காகக் கொடி.௮ுடைப் பார்ககலால் 

யாவர்க் காலு மீர்ங்கை விதிர்க்கலான். (ey) 

காப முன்னிக் சனம்பல சதேடவெத் 

இப மெங்குஞ் சில௪ரக் கேற்றுவான் 

யூப மன்ன வுடற்கல மீதினும் 

பாப மென்னும் பலச௪ரம் கேற்றினஞன். (௧௯) 

விண்ட காணியிக் கோடி விகக்கினு் 

கொண்ட கோடியிற் காணி கொடுக்கலான் 

மண்ட வான்பொருண் மண்ணிடை. தாம்க்களேோ 

கண்ட, சே.தனன் கண்டக சே தனன், (௨௦7 

வேறு, 

நாற்றிசைப் பண்ட மூன்று இசையினு ஈடா.இித் தா 3னோர் 

மேற்றிசைக் கொடு2பாய் விற்பான் விடைமிசைக் இரளாக கொண்டு 

சேறறிசைப் பழனஞ் சூழ்ந்த சித்திர ஈஇயாங் கங்கை 

யாத்ரிசைக கீழ்பாற் சென்ரு னருக்களு பேல்பாற் சென்றான். (௨௧) 

ஆக்யெ பொருளுக் கேற்ப வைப்ப விழுவென் மருங்கே 

வாக்கியம் விதிப்பான் போல மறுகின் துதான் வெய்யோ 

னூக்ினும் வறியோர் கூழுக் குப்பரி தாகுஞ் செல்வர் 

பாக்கியக் கலத்தில் வீழும் பால்பழம் பஞ்ச தாமை. (௨௨): 

வற்களைக் தென்பா லாரும் கங்சையில் வடபா GIT (5 

கறகரை மலைகாட் டாருக கடற்கரைச் சேது வாரு 

மற்களை யதய காலக் தறமெனுவ் கரும்பிழ். சேர்த்த 

௫ற்களை வட்டாக் கதெப்வள் எண்பகார ரணியஞ் சார்ட் கரம், (2.5)



க௦.கண்டகசேதனர் சருக்கம், உடுடு 

அர்கணர் கவிப்பர் செங்கோ லரசர்வேளாள ரன்பால் 

வகதவ ருயர்க்சோர் காம்க்மிதார் மம்மைமா னிடசே யன்றி 

முந்தைவா னுலஃக் sito, Corus geri Bills Wo gis 

Ab gir wonipsrat ont GmsO grow usb gsr Gawear. (2) 

சிவமது கங்கைத் தானஞ் சேர்ச்தனர் வானோர் இதக் 

மவுனரா்செண் பககக டாகம் வதிக்சனர் புவியின் மாந்தர் 

வவட. வருவித் தானஞ் சார்ந்தன ரகனா லவவூர் 

புவனமந் த.ரமு மேலாஞ் சுவர்க்கமும் பொருவிம் றன்றே. (௨௫) 

இந்து$ர்ச் தங்கர் தோய்வார் இரளைக்கடன் முக்த னேர்வா 

ரக்இ£ர்ச் சுறிிபாய் மீள்வா ருர்திபி லுதித்தோ னொப்பா 

ரிர்திர சனுகவிற் சேர்வா ரிமையவர் தலைவ னேய்ப்பார் 

மாதஇரச் தறாவி தோய்வார் வரஈதி தரிக்தோன் போல்வார். (௨௬௯) 

ஈதிபல றுறைதோ ரூடி ஈன்னெறி நியதி யாற்றி 

மு.திய8வ இயர்க்குக் தாளுண் முழுமணிக் கடகம் பூமி 

நிதிப ie விளைவு கன்னி நித்திலம் புரவி பானை 

Iue ஜான செய்தார் ஈவார்சாகஇு போகம் வேட்டார். உள pl ‘ 24 ‘ ‘ 

எம்பிரா னிமயர் செல்வி யானமா முகன் வம் கந்து 

னம்புயூக் கண்ணை னாதி மீதவரா லயங்கவ பூசை 

ஈம்பன்மெய் யடியார் பூசை ஈலம்பொறப் புரிச் கார் மன்னோ 

வெம்புவிப் பிறவி வேண்டார் மேஃபதம் '2வட்டா ரெல்லாம்.(௨௮) 

வோர்க் செல்லாங் கொடுவிலை கூறி மாறிப் கொண்டனர் கொள் 

பண்டமார் பொதியெ லாம்பொற் பலபொதி யாகச் செய்தான் 

கண்டக சேத னப் 2பாக்,கயவன்கோள் காண வஞ்சி 

மண்டுற வொளிக சான் போல வரைதனின் மறைந்தான் வெய்யோன் 

அ ற்றைகாட் கங்குல் வில்லா வரும்பண்ட. மிருக்த வெல்லாம் 

பிற்றைகாட் கொடிதா விற்றுப் பிறர்க்கணு வியான் வைகி 

மற்றைராள் விடியா முன்னம் வளம்பதி சேர்ஈதான் யார்க்கு 

PLOT ளுதவாள செல்வ முவரிகிர்ப் (2பருக்கம் போல்வான். (௩௦)



௨௫௬ இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

கோடிநாட் உவஞ்செய் தார்க்கும் குறுகொணாச் சங்க வி.தி 
காடினா னல்லன் றெய்வ ஈஇக்களை யிருந்து மந்த 

சாடினா னல்லன் றன்னா ரணுகினான் பொருளே பின்னுக் 

தேடினா னிருந்தான் மன்னோ இரவியக்,காத்த பேய்போல். (௩௧) 

வேறு. 

தாட்கடொனு மன்சுவைத்து ஈனிவாயிற் பற்கு.றுகத் 

தாட்கடிய ஈகடைகுறுகக் தளர்ந்து2போ யுடல்குறுக 

வாட்கடியன் பாம்படல்போ OVI] BEL BI கூறுகினான் 

ரோட்கடிய௰ய தண்டேர்இத் தூதுவருங் HIB et (௩௨) 

காளாண்மைத் தனம்படைத்தாய் தானமே கொடுத்தரியாய் 

போற் குவித்தனையிங் கார்ககாகக் கோளாண்மைக் துடைப்பம் 

கேளாண்மைச் தருமமிலாக் கெடும் யாய் வாவென்றார் 

GT ATI GION SLD கொடு வாளா அபிர்குறைக்கு (LOSI AT Sil. (௩௩) 

அக் குன்றா நவ. ரலைப்ப வாவிசோர்ர் தலமரூவான் 

புக்திகொடி. அறுக்தேடும் பொருள்களையு மப்பொருல்கள் 

வந்து சன அுயிர்க்கு தவா வாதனையுர் கனக்குவற்த 

நிசதனையும் குறித்தெண்ணி நிஊயாதெல் லாகினைவான். (௩௪) 

வேறு, 

கொடுமையாப் பொருளைத் தேடிக் ரூவித்தனன் கவித்த கங்கைள் 

சடிலரா யகற்கென் மூலம் தந்திமா முகற்கென் ராலும் 

வடு.வுடை யுமைக்கென் ஓம் வாகைவே லவம்கென் ரூலு 

கெடியமா தவற்கென் முலுர் இருப்பணி நிறக்? னல்லேன்.(௩௫) 

கசையறு வேனிழ் கால ஈடைசாலை தண்ணீர்ப் பர்கர் 

இசைதொறும் வைத்தே னல் லைன் செருப்புகற் ற் குடைய மேலோர்க் 

கசைவறக் கொடுத்? னல்ல னன்ன௪த் இரங்கள் கட்டி. 

மிசைபவா்க் கெல்லா மன்னம் வேண்டுமா ool go x னல்லேன்,.(௩௯) 

ஈந்தன வனங்கள் வைத்து GT SIU லயங்கட் கெல்லாஞ் 

செந்திருப் பள்ளிச் சாமஞ் சோவுறச் செய் னல்லே 

னந்களிர்ப் பன௪ நெல்லி யாம்பிர நாளி கேரம் 

பைச்துணர்ப் பூச மாடு பலம.ரம் ௨வச்ேே onc Pero (mer)



௦ -கண்டகசேதனச் சருக்கம், ௨௫௪ 

லாழ்க்தரா எடுத்த விடு வாழ்வு வாம்ச்தே னல்லேன் 

சூழ்ர்துள கிகாயை யூட்டிச் சுற்றமும் வளர் ச்தே னல்லேன் 

ரூழ்ர்.துள குடும்ப மேனுந் தாங்கினே னல்லேன் முன்னாள் 

வீழ்ரீதுள தரும மேலு மேலுற வளர்த், னல்லேன். (௩௮) 

இலசக்சண் மழைக்கார் கால மொதுக்கிடங் கொடுக்? னல்லேன் 

காலத்திற் பொருளில் லார்க்குக் கன்னிகா தானஞ் செய்ே 

ஞாலத்தை யூண்டார் கோயில் விளக்கிட்டே. னல்லே னாற், றற 

LI sang ps SC gs னல்லேன் படித்துறை செய்தே னல்லேன்; () 

தே௫கர்க் கேத னல்லேன் சவபிரா னடியார்ச் கேனும் 

பூர் தங்கட். கேனும் போசனங் கொூித்த னல் லன் 

பாசகோ யொழிக்குர் இல்லை குற்றாலம் பாவ நாசங் 

காசிசேதுவிம்செல்வார்ககுக் கைப்பொருள்கொடுத்ேேனல்லேன். () 

தூசிலார் கமக்குத் தாசு சொன்னமில் லார்க்குச் சொன்ன 

மாறப் பசித்2ிதார்க் கன்ன மாடினு மளிக்தேே னல்லே 

MAIS anf uri SS s னொருபிடி யமுதென் எுலும் 

பேசுமென் மனது கூடிப் பிச்சையிட் ண்ெடே னல்லேன்- (ea) 

கட்டினே னல்ல னேனுவ் கடவுளா லயங்கள் போற்றி 

யொோட்டியோர் வலம்வம் இல்லே னுண்ணுநீர்க் குளங்கள் கூவலி 

வெட்டினேனல்லேன்பொல்லேன்விண்பொருள்விளை தசே னிப்பால் 
முட்டினேன் குனிர்தென் செய்கேன் மொழியநா வெழும்பா தந்தோ 

நிலை.பிலா வுடலும்: வாழ்வு நிச்சய மென்றே யெண்ணி 

யல௫லாக் கொடுமை செய்தே னவத்கைவக் தடுத்த தந்தோ 

விலகவோர் சரம மென்னு மெய்த்துணை யில்லாப் பாவி 

பலப்டச் செப்த பாவம் பலித்சதென் ஐயர்க்து சோர்ர் தான். (௬௩) 

வேறு, 

ஏங்கினான் கமிகளவு மீயாசான் மலையளவும் 

பாங்னார் பொருள்கவரப் பார்த இருந்து பதைக் தாவி 

நீங்இனொா ஸுயிர்க்குறுது நீங்காச அணைகாணான் 

முங்கினென் பாவமெனுர் தாங்கரிய பெரும்பாசரம், (௪௪) 
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௨௫௮ திருக்குற்றுலத் தலபுராணம். 
மன்கிடக்கை பூர்டெப்பப் பேர்கிடப்ப மனைநிறைந்த 

'பொன்டேப்பத் தேடிவைக்ச பொருள் கிடப்ப மனைமாதர் 

முன்கிடப்ப வொருவருக்கு முதவாத மூடையடலம் 

யின்டெப்பத தனிபோனான் செய்தவினை பிடர்பிடிப்ப. 

விக்கினார் பெரும்பாசம் வெருட்டினார் பொருபடை.யாற் 

மூக்கினொர் நெருப்பாற்.நிற் நள்ளினார் மயிர்ப்பாலம் 
'போக்கினார் கொடியமுள்ளி௰எ் புரட்டினார் முசட்டுடல்புண் 

ணாக்கினார் கொடுக்தூத ரச் தகன்முன் கொடுபோஞனார். 

காலபட ரலைப்பதனைக் சண்டி. ரங்கிக் கையமைத்து 

மேலசை கச்ச கொடும்பாசச் கட்டவிழ்ச்து வியக்இருத்இக் 

கோலககை யமுதளித்துக் குணகிறைசெல் கோற்கடவுள் 

சூலமொடு பாசமொடு கின்றதூ துவர்க்ரூரைப்பான். 

பன்னாளும் பாவியிவன் பாவமம புரிந்தாலுங் 

சொன்னாரு மதிச்சடையார் குற்முலக் தனிலேக 

மூன்னாளிற் பெற்றிருந்தான் மூன்றுகாட் ௨லவா௫ 

மெந்நாளிம் புண்ணியமோ விமையவர்களுல் கஇடை.யாதால், 

நன்னகர்வை கியகுன்று நாளிலொரு ரசாட்பலனே 

முன்னமிவன் செய்தபெரும் பாவமெலா முடித்ததாற் 

பின்னசொரு காட்பலன்றான் பி.ரான்கயிலை தனிற்சேர்க்கு 

மின்னமொரு காட்பலனு மிழைவன்மேற் கடனாமால். 

என்றியம னியம்பியகா லெண்ணரிய கனஞஜாதர் 

மன்றலுயர் விமானமொடுர் கோன்றினார் மலர்மாரி 

ஈன்றிவா னவர்பொமிந்தார் ஈமன்மாத ரஇசயித்தார் 

சென்றவனுஞ் சவபெருமான் சகுயிலைவரை தனிற்சேோர்தான். 

இந்தவகை தலவாச௪ச் இயற்கையென வயர்சூத 

னந்தணருக் குணர்த்திவட வருவியொரு தினப்பலளுற் 

றந்தைக.ர கைப்பு தல்வன் றவிர்க்சககதை யவர்கேட்ப 

முர்தைகா ரணர்க்கசரை மொழிர்தபடி. மொழிருவான். 

10-கண்டகசேதனச் சருக்கம் முற்றிற்று, 
ஆகச் இருவிருத்தம் . ௮௪௪, 

(௪௫) 

(2௪) 

(௪௪) 

(௪௮) 

௪௯) 

(௫௦)



ப.தினெசாவ.து :--கவுற்சனச் சருக்கம். 

கொண்டையுறு நீலவி மி கொண்டைய நீலன் 

கெண்டையொடு பாணியுகு கேணிசெி சோலைக் 

கண்டையல சாடுகிளி கண்டையலர் சொல்வாய் த 

கொண்டைவள காடுமுயர் தொண்டைவள காடு. (க) 

காஞ்சிலுழ வர்க்கெதிர் நடஈ் நுவெடி. தாவி 

மாஞ்சினை இழிதீதுவரி வாளைவிரி பாளைப் 

பூர்சனை இளைத்துமது ேசர்கொடி. போலுங்! 

காஞ்ச கரத்திலம. காஞ்நெ, கரத்தல். (உ) 

ஆரமுகை முூக்கணமழி யாநிதியை மாவின்: 

சாமுத. வைப்பையிரு செங்கைகொ டத்து. 

வார்பொரு முலைக்குறி வளைககுறி யமைத்க 

வோர்பை யறஞ்செயு நகர்க்கொரு மருங்கில், (க) 

Cam, 

னக. மொலிக்நும் விதி பணிகெழு சாட்டி லங்கோர் 

சேனகன் சோலை மாலைச் செமித்தசெஞ். சாலி வேலிக். 

கோனக ரந்த. ணாளன் குற்சர்கோத் இரத்தில் வக்தோன்: 

மானகஞ், ஈகத்தான்: வேதம் வடகலை பபின் ஐ. காவான். (#)) 

மரபுசேர் கூற்ச னென்னு. மறையவன்; றனக்குப்: பாப. 

ரிருவரு மூச்ச Cope சுபரெலா ச மெய்த, 

வு.ரகருங் காரி சேய, முதத்திட வுதித்தான் மன்னோ. 

க.ரவடன் சுவுற்சு சென்பான் கரும்பினி. லரும்பு போல்வான்; (௫) 

மடமெலு மொன்றாய்ப் பா லய வடி.வெடுத். செனவே. தோன். றிப்: 

யுடவியி லொழுக்க மாதி புண்ணிய. நெறிகள் ws may 13: 

இடைபடக் கடந்து பாவல் இளர்வுறத். தவம்க்த பொல்லா: 

ஈடலையுங், கொலையஞ்,சூது நடைபெற கடைபெழ் முனே. (ar); 

அழுதொறுஞ் சீவ கோடி, யமுஇட, வழுவா னஞ்சொன். 

மொழிதொறும் படிறுக் கோளுங் குறளையு. மொழியாக் கற்றான் 

wi Puts. துயிர்கள் வீட்டும் பயிற்சியோ பபின்றுன். மாரி 

டழைவளர் விழல்யோம் காமம் ஷார்க்இட வளர்க் தான். மண்ணோ.(ஈழ்



௨௬௨ : இருக்குற்றாலத் தலபுசாணம், 

முப்புரி நாலுர் தாங்கி முன்கை ஈடர்போஜ் பூண்டு 

குப்பழுச் இரங்க ளெல்லாங் குமந்திரம் புகல்வ தானான் 

விப்பிர ரோதும் வேகக் இடையெலாக கடையா விட்டான் 

செப்பு நால் றிது கற்றான் சிறுபுலி கொலைகற் ர.ற்பபோல். (௮) 

குசவர்,நா லுணர்த்துங் காலை கருமமார் குலழால் விட்டுக் 

தாவடம் பலிக்குவ் காலங் கணித்துமே லறிய வேண்டிப் 

ப.ரவுசோ திடமே பன்னிப் பயின்றன னாத லாலே 

புரவலன் போச் சாணிப் புரோகிசக் தலைமை பூண்டான். (௯) 

தோ்ச்சிபோற் பிறன்காள் கூறித் இரவியர் இசளா யீட்டுஞ், 

சரர்ச்சியா லரசன் றன்னைத் தன்வயப் படுத்துக் சானுஞ் 

சோர்ச்சிசோ மடவார் சேரித் தூர்த்தார்தம் வயத்த னானான் 

கூர்ச்ஜொ யாரவம் வீழ்க இக் கோம்பிவாப். வீழும் புட்போல், (குஷி 

earns sor பிரமசாரி யெனும்பெயர் மறுக்க வேண்டிக் 

இளரந்தபங் கயத்தின் மீதிற் இளருமா வடுவை. நேசரே 

பிளக்துவை ச் தனைய வுண்கட் பேதையார் மறையோன் மானை 

யிளம்பிடிக் தயம்போற் பற்றி யிராக்கக, விவாகஞ் செய்சான். (௧௪) 

வேட்டக மதுவே காம வேட்டஞ்செய். காண மாக 
நாட்டக மணஞ்செய் கோல நாடுவான் புகுக்த lon gt 

கூட்டமான் குலங்க ளாகக் குவைநிதி வலையாத் கானோர் 

காட்டக வேட ees படுப்பகதோர் கலையு மானான். (௧௨), 

௰னுவுக காளு வாகாண் மாளபயஞ் சங்கி ராக்இ 

வினவுமட் டகைகண் மேலை விதிபாதர் இருஇ யாய, 

புனிதகாட் டொண்ணாம் முறும் புணாமுலைக் தடமே யன்றி 

யினியடர்த் சடழுச் தோயா னியன்நதென் புலக்தோர்க், யோன்.( 

$/றச்சகாண் முன்னு வாகாட் பெருகிசி, பசலி ரந்இ 

யழக்கரும் வாகநாட்க ளட்டமி தந்சை காக, 

நிறக் தநா ஸிருவ சாய, விறைவர்சாட், பஇனான் காதி 

ஒழந்தபுண் ணியகா ளெல்லார். சேனனார் புணர்ச்டு €ீங்கான். (se)



கக..கவுற்சனச் சருகீகம். ௨௭௧ 

தையலார் புணர்ச்சக் கேகுஞ் சர்தியே சந்தி யாக 

மொய்யமை விலங்கு புள்ளின் முறைகளே முறைக ளாக 

கைய அண் ணிடையார் யார்க்கு ஈலங்களே குலங்க ளாக: 

மையலே நியம மாக மதனமே யொழுக்க மானான். (௪௫) 

சந்திசண் மறந்து சாஇத் தருமங்க ளொருவி வேசச் 

சிந்தைய மொஜிந்து காயத் இரியத லயர்த்து மாத 

ருந்தியக் தடத்த மூழ்கி யுயர்முலைச் சார்தம் பூசி 

மந்தர மவர்பா லோதி வணங்குவான் மதனச் தெய்வம். (௧௯) 

காலையிற் புனலின் ாழ்கக் கடன்கழித் தனலு மோம்பி 

மேலையிற் கரும முற்றி விதிமுறை தருமம் பேணிச் 

சாலையில் விருந்து போற்றிக் தன்கிளை பூட்டி யுண்டு 

மாலையில் வளர்வார்க் கெல்லாங் களையென வளர்ந்தான் மன்னோ. () 

வேர்தனைச் செங்கோல் செய்யும் விரகினைக் க.ரவான் மாற்றி 

மார்தர்மேற் கொடுங்கோல் செய்ய மச்இரக் குடிலஞ் செய்துங் 

கார்தனைப் பிரியா மாந்தர் கற்பினைப் பிரிதீது் தன்பாற் 

போரச்தமா மறைச்? எார்க்கும் புன்மைபோ இப்ப தானான். (௧.௮) 

பூவையர் செய்யும் பாவம் புருடர்மேற் புருடர் பாவங் 

கோவின்மேற் சுமையா மந்தக் கொற்றவன் புரியும் பாவ 

மேமேவுமே புமோ? தன்பால் விண்புரோ கெதத்தா லின்னோண் 

மூவர்பா தகழுச் தாங்கு முழுச்சுமை தாங்கி போன்ருன். (௧௯) 
* 

வேறு. 

மணத்து லொன்றவ னுளைப்ப தொன்றினை மத்து மொன் நி' 

னை ஈடதி.துவா, னின த்து மங்கையர் முறைத்த றம்பின னிழித்த 

வஞ்சியர் கலப்பினான், முனைக்கொ டுஞ்சுமர் மறக்கு அம்புகண் மூடி. 

தீது நின்ற௮ுயிர் வதைத்துளா, னினை த்து ஈம்.னெர் தமக்கு வஞ்௪க. 

நிகழ்ச்சி தங் விகழ்ச்சியான். (௨௦), 

வருத்து தம்பன விகத்இி னும்புலை மருத்து னும்பிறர் மனைக் 

குள்வாழ், பருத்த சொங்கையர் முயக்கு என்பகை. பழிக்கு நெஞ்



௭௨ இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

டை பயப்பட; னருத்து தண்புனல் குளித்த றிந்தில oss Sara 

ளின் முழுக்கரூன், முருக்கி லங்கிதழ் பதுக்க னன் றிய முதுக்கு, டங் 

களின் மதுக்கொள்வாண். (2.4) 

அடுத்இடுங்குடி. கெடுக்கும் வஞ்சக னருக்கி யம்பலி' கொடுத் 

அணா, னெடுச்க, SoU Hr முழைக்கு முன்சொலு மியற்கை, யொன் 

றினு ஈடப்பிலா, னடுச்சொ லுஞ்சுவை வழக்க ழிக்திட ஈத்து நிக் 

தனை யிட தீஇனாண், மிடுக்கு டன்சன Fass mater Hed gs Ose 

(ண்ட்ரை யலைத்துளாண். (௨௨). 

கொலைபுரி' பாவங் கோட குருகிர்தை மு.கல கோடி. 

புலைமது, நகர்க்த பாவம் பொய்கள வனம்,தங் கோடி 

நிலையிலான் காமக் கொள்ளை நிகழ்த் இடில். விண்ணின் மீனை 

யலைகடன் மணலை. யெண்ணி ய.றியினு மறியொ ணுதால், (om) 

தரும்பெரும் பாவ மன்றித் சருமமிம ய.றியான். வேட்ட 

மருந்து பாண் மனையா டன்னை மணந்தகாட் கண்டா னேணு 

மருந்த இக் கற்பின் மிக்கா ளரும்பெருக் தவத் இ'னா2ல: 

பொருந்துகாற், ஐடிப்பத் தாழை பூத்தென வயிறு வாய்த்து (௯௯) 

ஓ;கமா ருவர்நிர் வேலை யொளிர்சுங்கி னுதரம் வாய்ப்ப: 

மேதகு குலத்துத் சோன்றும். விலையிலா முத்தம் போலப். 
ரு யாசகன் றனக்கோர் சேயாச் சுகுற்சனைப்: பயந்தாள் வேறு 

மாதவம் வேண்டுவ் கொல்லேர தர.ரமுவ் குருவும்.வாய் த்தாஸ்(௨௫) 

மைந்தனைப் பயர்தா ளென்று: மனக்கொளான் மனையா டன்னை 

நஇர்தளை புரிவா னன்றி கேர்படான் பரத்தை மாதர் 

தொர்தனை க். அலட்டி நீங்கான் சுவைதரு கரும்பின் மேலுஞ், 

இந்தனை புரிவ, துண்டோ வேம்பினைத், இன்னும் உடம். (௬) 

கற்புடை மாதர் தம்மைக் கண்ணினாற் பார்த்த பாவ 

ஈ.ற்பொருள் கவர்ச்து, பாவம், பிறர்மனை. ஈயந்த பாவம், 

யஹ்பல GREE Senin Sr AGO பகாந்த பாவ 

மிற்பிழை புரிச்சு பா.வ, மிவையெலாம் வளைந்து. சுஜி. (உ



கக -கவுற்சனச் சருக்கம். ௨௬௯. 

காமனைக் கூரிமை யாட்டி. மனங்கொது கொஇத்த வெல்லார் 

திமையோ லூடலாம் பஞ்சிற் செர்தழற் பொறியாய்ப் பற்றிக் 

காமமே வினையாய் முற்றி நாளிலே கழிந்து மேனி 
"தேமுரம் புழுவார் காஞ்சில் கொழுவெனச் தேய்ந்து மாய்ந்தான். () 

ஆங்கவ ஸனிறக்த காலை பக்தராட் டுள்ள மாந்தர் 
இல்கறு பாலின் மூழ்கித் இவினை இர்ந்தார் மாசர் 

'காங்களு கறுநெய் யாடிச் சருக்கரை வழங்கி யார்த்தா 

ரோங்கின வறங்கள் யாவு முயர்ந்தது தாழ்க்த பூமி. (௨௯) 

அன்னவன் றன்னைக் கால னடுங்கொலைக் தாதர் தாகப் 

பின்னுற வலையால் வி௫ப் பிடித்தன ரிடித்துதி தண்டான் 

மூன்னுறப் புடை.க்துச் செங்கை மூட்டொடும் பொருந்தச் சேர்த்துப் 

பன்னெடும் பாசம் விக்கிப் பரட்டிடைக் ர௬ுணிலாற் கொட்டி, (௩௦) 

நடந் தன னிருகால் சோர நலிக்கனர் நாறு காதந் 

தொடர்ச்தனந் வெருவி யோடச் துரர்தனர் நா.று காகங் 

கடந்தன ருண்டு விழக் சொர்முடி. செடிதொட். டீர்ப்ப 

விடந்தெறும் புரியிட் மர்த்தா ரீரிரூ நாறு காதம். (௩௧) 

தூர்ச்சன்வா யெறும்பு மீயு் துதைந்திடப் பரதா ரங்கள் 

பார்த்தகண் ருடைற்து காகம் பருர்தினங் குருதி மாந்த 

வேர்த்துட. லயார்று சோர மெய்யெலா நிணங்கள் சோர 

விர்த்தனர் கொணர்ந்து தூத ரியமமா புரமதி ஓய்த்தார். (௩௨) 

வமையபொரு புயமும் பாரத் தண்டமும் வடடவை போல 

நிளைதரு சிகையுஞ் eB) நெருப்பெழ விழிக்க கண்ணும் 

பொருகழற் காலும் வீச தந்தமும் பொலியர் செங்கோ 

லரசுவிற் றிரூக்கை கண்டா னச்சுருற் நயர்க்று விழ்ச்தான், (௩௩) 

விழுந்தவன் Gasser டீர்த்த விடுத்தனர் தொழுதார் நிற்பத் 

மிதாமும்பரைக் தரும் ராசன் சுறுக்கொள வெறித்து நோக்கி 

யெழும்படாக் கொடியோன் றன்னை யெற்றுமி னெறிமின் வாளா 

லழுந்துற,தி தடிமி னென்ன வசனியே றஞ்ச வார்த் சான், (௩௪) 

சண்டன் துரைப்ப வோடி.ச் சருக்கினர் கொண்டு போக்சதார் 

கொண்டல்போ னிறக்தார் பாரக் கூளிபோன் முகத்சார் இப்போல்



௨௩௬௪ இிருக்குற்றுலத் தலபுராணம். 

விண்டெரி கையார் விண்போல் வெடித்செழு சூரலார் கேோ்பக் 

கண்டக ருறுக்கும் வாயார் கனற்பொறி பறக்குங் கண்ணார். (௩௫) 

கொட்டுகோல் கட்டு பாசக் குணில்பெரு முசலர் சண்டம் 

வெட்வொ ஸிழுக்குக் தோட்டி. தெறிக்கும்வில் குறைக்கு மீர்வாள் 

கட்டிமத் திகைவெஞ் சூலங் கிறிபட வெறியும் குந்தங் 

கட்டம லிருப்புப் பாவை கப்பண மழுக்ச என்றி, (௩.௬) 

ஆட்டிய செக்கும் பூட்டி யரைக்குமெந் திரமுங் சுத்தி 

காட்டிய கழுவுங் கவ்வு ஞாளியுங் கடக்கும் பாம்பும் 

பூட்டிய வடறார் தூக்கும் விட்டமும் பொறியுர் தீயில் 

வாட்டிய குறடுங் கோக்குர் தாண்டி லும் வலையுஞ் சூழ. (௩௭) 

உறுக்குவார் பதகர் தம்மை யுடலிடைப் பாசம் வீக்கி 

யிறுக்குவார் சப்பா ரவ்வா ஹெற்றுவா ரெறிவார் செங்கை 

மூனுக்குவா ரடிப்பார் தண்டான் மோதுவார் கந்து கந்தா 

கொறுக்குவார் கொடுமை யெல்லா கோக்குவான் புலம்ப ஒறரான்.() 

"இத்தனை கொடிது கால தண்டமென் ௮ணர்ர்தே னல்லேன் 

கொததலர் குழலார் மோகக் குறும்பனேன் குரவன் வாக்குஞ் 

இத்தமென் ௮ணரேன் நீமை செய்தன னெண்ணில் கோடி 

யததனை பாவ மல்லா லறஞ்செய்து மறியே னந்தோ. (௩௯) 

கழுவுக்கோ முறுக்கி விசுங் கவணுக்கோ தறிக்குக் கோர 

மழுவுக்கோ அுணிக்கும் விர வாளுக்கோ ௩ரக வாதைப் 

புழுவுக்கோ படைக ளோச்டிப் பொருக்சென வளைத்த தாதர் 

குழுவுச்கோ வைய கோவென் ஸுயிர்ப்பலி கொடுப்பே னென்ரான்.() 

இர்தனை கலங்கி யேங்கித் இடுக்கிடக் கையுங் காலம் 

புந்தியும் பகறக் கண்ணீர் பொழிதரப் புடைகின் முனை 

யு தினர் பதைப்பத் தாளா லுதைத்தனர் கடிக ளோச்ச 

முர்இின ருறுக்கி மீசை மூறுக்கின ரொறுக்கு நீரார். (#5) 

Yost GEC 5 ang மரும்பலி கொடுத் தண் ணாட௰் 

பொர்செனப் பொ௫ித்தான் வாயிற் புழுக்களை வாரி யிட்டார் 

சந்திகள் குளியான் மேனி தழலிடைச் குளிக்கச் சேய்தார் 

மக்திர மோசா வாய்க்கு மட்டமுப் புலப்பம் வைத்தார், (௪௨)



கக..கவுற்சனச் சருக்கம், ௨௬டு 

கூலமனை மாதர் கெஞ்சங் கொஇகொதிக் தயர வோடிப் 

பலர்மனை கொ௮ஞ்சென் ருனைப் பலமுனைக் கழுகில் வைத்சர் 

ருலகினிற் ஐந்தை தாயர் ப௫ுத்இட வுண்ட வாயின் 

ow unr) புழேவும் வாரி வயிறெலா நிரம்ப விட்டார். (ai) 

வரைநிகர் கற்பு மாகர் வடிவினை சோக்குங் கண்ணி 

Mordor urs yA Ao இனர் பெரியோர் தஜ்மை 

யுைரயினா லிகழ்ச்ச வாயி லுதைந்துபல் லுகுத்தார் பின்னுங் 

குசைதரு குருதி சோரக் கொடிறுகள் இித்சார் மன்னோ. (௪௪) 

பிறர்மனைக் கேகுங் காலைப் பிணித்தனர் துணித்து விழ்த்தார் 

மறுமனைக் கொடியைக் ண்டு மணிக்கரர் துமித்தார் மாதர் 

முறைகெட.ச் தழுவு மெய்யை முசலத்தால் வபிரச் தண்டா 

லிமவிற வடி.த்அ வீழ்த்தி யென்பெலா Gar ma erred. (eG), 

வேறு, 

er Say காக்கை யெளியவன் பாரியை 

முறிப இச்தி முயங்கிய ரடனை த் 

திித றித்துச் சசைதசை யாகவே 

தெறிவில் லிட்டுச் தெறித் தனர் இக்கெலாம். (eae) 

மறுவில் காவலின் மாடத்துக் சன்னியை 

வெறிம ருக்இட்டு மேவிய பாவியைக் 

@ OB ணித்துக குருதியும் வாய்ப்பெய்து 

கறியும் பானமும் போற்கலர் தாட்டினார். (ser), 

அத்தி ரச்தைப் பொருவிழி யரீகலார் 

நித்தி சைக்குட் கபடஞ்செய் நீசனைப் 

பத்தி ரத்இற் 'பதைப்ப வுறுப்பெலாஞ் 

சித்தி ரத்துணி யாக்கினை செய்வி த்தார். (௪௮) 

வருகை பாரத்தயன் மாத்ரைச் சோர்வுகண் 

டிருசை யோச்௪ச் தழிஇயவன் யாக்கைஷயர் 

FNMA யாற்கண்ட துண்டங்க ளாக்கியே 

இரிகசை யன்றியுஞ் செக்கிலிட் டாட்டிஞர். 34 (௪௯)



ir Sis திருக்ருற்றுலத் தலபுராணம். 

௮நிக்த போக மெனாதயன் மாதரைத் 

தனித்த கானிம் ஐழிஇயிதம்ச் தேனுணு 
மனித்க னான கிருகனை வாய்கொளிஇக் 

துனித்த மீனெனள் தூண்டிலிட். டாட்டினார். 

நம்ப ருக்கடி. யாளைநல் லோர் சமை 

யம்பி ருத்குங்கண் ணாரைமற் முளையும் 

வா்பு சைச்ச கொடியவன் வாயிடைச் 

செம்பு ருக்கிச் சொரிர்தனர் தீயெழ. 

கண்ட வூர்மனைச் இயிட்ட கள் வன்மெய் 

அண்ட மாக்கித் துகில்ஈும்றி நெய்கடேப் 

மண்டு கார்த்திகை வான்பனைச் தீபம்போற் 

கொண்ட. மேனி யெரியக் கொளு த் இஞ், 

நடுக்கு மப்பிய காவரிர் தார்சிலர் 

வடுக்கள் பேஇய வாய்கிழித் தார்டிலர் 

கொடுத்து ணாத குடரா்துமிக் கார்கொடை 

தடுச்ச கையைக் தறித்தெறிர் தார்சிலர், 

புண்ட ரும்பொறிப் போகத்தைப் பொய்யெனக் 

கண்டி டாது கணிகையர் காமத்தின் 

மிண்ட னாகி வெறிமது வூனுட 

னுண்ட வாயிற் இலயோரி யூட்டினார். 

ers தந்தையும் போற்பர தாரத்தை 

யாயு மாறின்றிச் சோச்தா னவாவறக் 

காயும் வெங்கனற் பாவைகள் காட்டினார் 

தோயுக் தோறும் பொறியென த் துள்ளினான, 

உறுப்பு ௮ப்பென வீர்ச்து முடலெலா 

மறுத்தறுத்துத் துணித்து மவலனை 

முத்து மேனி யிசைத்தும்வன் sor gent 
ரு ் . . « க ந & «© 

615g) Cunt cont sorte nia Cora Bev. 
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(@s) 

(௫௨) 

(௫௩) 

(௫௪) 

(இட) 

(Gar)



கக. -கவுற்சனச் ௪ருகீகம். 

சண்டன். செய்யுங் கருவிக டேய்* நன, 

கண்ட. கால பட ருஞ். சலித்கனர் 

மிண்ட னாவியை மீனவுய் கூ. தாகர 
° . 5 . . 

கொண்ட. காலெழு கோடி. கரகர்பால். 

மகுட வெற்றி மமலிகன் (னேவலால். 

விகட பதக் இரண் வெம்பா௫ பாணியும். 

களி லுக்கிரன் அன்றுக. னாதியா 

மூசுடு கூட்டிய தூதுவர் முன்னினார்.. 

கோட. கோடி. நிகாதம் கொடுமையு 

மாடி போடி க் கவிப்பவ ராவியுக். 

மகுடி. யோடிக் கருமஞ்செ யான்கண்டு 

வாடி யோடு, மறுகலும் caper mr. 

நம்பி" னோரயைச் சஇத்துகல் லோர்களை 

வம்.பி. யமி படைக்கலம் வஞ்சுத்காண் 

ப்ம்பி யாவி பதைக்கப் Lio BESS ar 

கும்பி பாகத்தும் குப்புறத் தல்.ளிஞர். 

இவக்க. லம்இரு மால்வள சாலயந் 

தவத்கர் வாம்மடம் புண்ணிய சாலைக 

வதக்க மாக வலைக் தவ. னாவியைக் 

BON OL LIT (Pom & & Bont வீழ்க. இனார். 

சேவ தாயங்கள் வேதியர் செய்கண்மேகு். 

கோவி னாலிலை: கூட்டிக் கொடுமைசெய்்। 

“பாவி யாவி பதைபடக் குத்தியே 

Curl. cya வாய்கா£ கத் இடை. 

அச்சி வாலய மானு படி. தி.துறை 

மச்ச வாவிகள் சா.॥ மலம்விடுக் 

அச்ச னாவி துடிக்கக் துடிக்கவே. 

மிச்சில் வாய்ஈ.ர கத்திடை. வீழ்,க இஞுர்.. 

கும் 

(De) 

(Gp 

(Gx) 

௪௦) 

(௪ DP 

(ச @: ஆ



உ௬௮) திருக்குற்றாலக் தல்புராணம். 

ஆளும் வேந்தர்க் ககீதிக ளோதஇய 

மீள மீளக் குடிக்கிற மேல்வைத்துங் 

கோளு ரைத்துங் கு௮ும்புசெய் கோளனைக் 

காள ML FLAG SMD Ss How, 

கூட நின்று குளிர்கரப் பேக3ய 

கூட கதீதொழில் செய்யுங் கொடியனைக் 

கூட சன்மலிக் சூம்பியிக் ஐள்ளியே 

கூட மக்திகை கொண்டறைநக் தா.ரரோ, 

முழுக்குஞ் சக்திய மோனமூ மர்தரை 
செரமுக்க முக்தவிர்ச் தானுண்ட மூடன்மெய் 

புழுக்கள் சோர்தரப் புள்ளினம் குத்தவே 

கழுக்கு கோ.ர உக லழு.த்இனார். 

விழும் புள்ளும், விலங்கும் கொலைசெய்சும் 

வாழுங் காவின் ம.ரங்குறைத் தான் மனை 

பாழும் கும்பி யபெபெத் இரமெலும் 

போழும், பூதி ௩உரகிடைப், போக்இனா். 

வேறு. 

வி ரகனாற் பிறர்பொருள் வலிதின் வெஃகிய 

க.ரவடக் கவடனைக் கால சூத்திர 

நர௫டை. வீழ்த்தினார் ஈன்றி கொண்றதா 

லிருளெனு ஈரகிடை, யெறிக்திட் டாரே, 

Calm. 

மட்டறாத் கண்டர் தோறு: மாமுனைக் கமுக்க டோ 

சட்டதா அவரு மோய்ந்தார் ஈரகமுஞ் சலித்த. wom IF 

சட்டமார் கமனுங் OME சலிச்தனர் கவ.ற்ச னென்பான் 

பட்டபா டெளிதோ வம்மா பாவமுஞ் சலித்த தன்றே. 

ஈங்ை நிகழுங், காலை யிவன்பெ௮ சுகு.ற்ச ளனென்பாண் 
பாங்குற மன்னை சோர் பழமறைக் குழா,த்.இற், சார்ந்து. , 

(௪) 

(௬௫) 

(௬௯) 

(ser) 

(௬௮) 

௪௯)



கக..கவுந்சனச் சர௫ூக்கம், ௨௭௬௯ 

தேங்குநீர்ப் பழனஞ் சூழுக் இருஈகர்க் காஞ்ச கண்ணி 

யாங்குல வொழுக்கம் பூண்டா னலரியி னரும்பு போல. (௪௭௦) 

மானமா மறைக ளோ மறைச்சிரார் கணக்கு நூல்கண் 

ஞானமார் jor ளென்பர னவில்கின்ற காளி லவ்வூர்த் 

தானமா மறுகு தோறுஞ் சவைதகொறுக் தாசை செய்த 

வீனமாம் பதிபா வங்க னிருசெவி யுளையக் சேட்டான். (௪௧) 

கோதிலா மஹையோ னாகிக் சூற்சார்சோத் இரத்தில் வந்தும் . 

பாதகம் பு௰ிர்தா னர்தோ பாற்கடல் விடம்போற் ஜோன்றிச் 

தாதைழூன் புரிந்ச பொல்லாத தவறெலாங் கேட்கி லென்றன் 

காதையும் வெதும்பச் சுட்டுக் கருத்தையுங் கருக்கு மாதோ, (௪௨) 

பகரரும் பாவஞ் செய்தான் பவர்க்கம்வீழ் படரளை மாற்றச் 

௪கரரை மீட்ட சேய்போற் றவஞ்செய வல்லே னல்லேன் 

மகவென வவன்பாற் ஜோன்றும் வன்பழி கழுவ வீதே 

இகழ கெறீயென் அுன்னித் திர்த்தயாத் இரைமேற் சென்றான், 

குளிப்பவர் பாவஞ் சீக்குங் குரைதஇிளை வாரணாசி 

தெளிக்குகீர்ச் சோணை வாணி சிர்துகன் nagar ali BS 

விளித்தெறி தூ.ரங்கக் கோதா வரியுங்கா விரிய மாடி 

யளிப்புனம் சேது வைகை மரும்பெறற் பொருனை சூழ்கி. (னக) 

sang sane ெய்இச் ௪ராச.ஏ மான வாஜேோர் 

பவமது கங்கை நீத்த படிமையு மாகத் இங்க 

ணவமத கங்கை யா.இஈஇகள்ே சர் கதய கோக்கிச் 

சிவமது கங்கை பொங்குந் திரிகூடச் சா.ரல் கார்ந்தான். (௬௫) 

தருமமே முதல நான்குர் தரணியில் வேட்டோர் யாரும் 

வருகென க் இரைக்கை காட்டி வர்சவர் பவங்க ளோடப் 

பொருசிலை யம்பு பூட்டிப் புண்ணியத் திரிகூ படத்தி 

லருளொரு வடிவாய்த் தோன்று மருவிகண் குளிரக் கண்டான். () 

வேறு. 

சாடினான் வடவருவி ஈண்ணினணா னஇமகிமை ஈயங்து பாடி 

Ln @ AKAM a னஞ்சலித்தான் விஞ்சு தவ மணர்தம் மகரடி:



௨௭௦ இருக்குற்றாலத் தலபுராணம், 

"தேடினான் மதுமலர்கள் இந்இனுன் க௱மலர்கள் சேன்னி மீதித் 

சூடினான். OM SLE சிவக்கொழுந்தைத் தொழுதா டி.கீ துள்ளி னானால்.. 

அங்கமறை பலமீவாஇி யங்கமுறை. பயில்கேள்விச் சுகூற்ச ணெ 

ன்பா, னங்கமைர்நீது வடவருளித் துறையாடி. வருசாளி லவனை யின் 

மோன், பங்கருற, ஈகரகினிடைப். படுந்துய.ர, மவனையிடர் படுத்துக் 

தாதர், தங்கள்பெருஞ் சலிப்புமெஇர் காண்டோறும் யாம்முனிவன் 

சலிசது, கோக்க. (ory): 

மானமார் புலஜஷொடிக்கிக் சண்ருடிழ்தது CumnB eng, wongic en. 

நோணமார் விரிகிறது பார்த்திட லு மவனமுற்து ௩௱ச வாதை [டா 

யானமா பிரமகற்பம தொலைந தாலும் தொலையாகா லதுவா னாலு 

மீனமார் மறையவனோர் மகவீன்று ன.ரவமணி யின்ற தேபோல்.(), 

௬ ௬ ௬ * ந ௬ ௬. ங் 4 ve 

சிவசாமம் புகழ்ந்தமரர் இரண்டாடுக். இரிகூடஞ் சென்று தேர்ந்து 

புவனா,இி Got units புடார்ச்சுனமா பு.ரமேவிப் யுணிக. ரோடு, 

வநாத. இக்கரொடும் பததமொடுஞ, சித்திரமா ஈஇ3 சாய்கின்றா[ ன் 

ன வனா மீலபிவன்பாவமகலுமெனத்தகெருள் கூர்ர்கா னருளாண் மிக்கற 

பெரியபிசான் றிரிடட மிவனாலே யாமுமெய்தப் பெனறுவே௱ 

மென்று, புரிசடிலம் புறத்தரைய, மகஇயாம் பிடி. தகமுனி போத, 

லோக், குருூதிலைமைக குற்சர்பெருங். கூல 2ப.வ் கண்டுமன.ங் குழை 

ந்து காழ்ந்னு, பரிவினுட. னருக்யெபாத் இயங்கொடுத்து Loew gu 

லிப். பணிர்சான் மன்னோ. (௮௧), 

எம்பிரா னொழுந்தருளி வத்தவா மேறன்னையென வியம்ப- மேல் 

வை, கம்பிகி யினிதிருப்ப, வுந்தைந இடைக்கிடக்கை நன்றோ வெ 

ன்௮ட, அம்புருவி னெதர்பாடற் சுருதியாஜ் முனியுளைப்பச் ௬௫.2௪ 

ன் போற்றி, வெம்புபெருந். தாதைஅயா தீர்ககுமா றருஞ்கென விள 

ம்ப மேலோன். (௮௨) 

யாகமா மறைப்புதல்வ ஈரகம்விடுக். துந்தைகளை யேற. வேண்டித் 

யபாகமாம் வடவருவி படி தவோ ராண்டிலிரு பாகர் கன்னில் 

யோசமா முத்தரபா லயனத்தின் மதியாறி ஓயர்ர்த மாசி 

மாகமாடியபலனிற்பன்னிரண்டா். இதிப்பலனைவழங்காயென்றுண்;



க்க.ஃகவுற்சனச் சருக்கம். ௨௭௧ 

என்னகா ரகனூைப்பச் சுகுற்சனெலும் பாலனெழுக் இத 

பங் கூர்ந்து, ஈன்னகர்ச்சிக் இரகதி3ிசா யோரானண்டி. லீ.உ.பன நடம் 

பில் வானார், மன்னுமுக்க ராயணத்இன் மதியாறின் மாகமா மதியி 

ன் முன்னாம், பன்னிரண்டார் இஇப்பலணச் சனகலுக்சகென் ௮தக 

முடன் பரிவா லிந்தான். (௪) 

வேறு, 

eps Ca Buc ௪ி5இர ஈதிபிலோர் இனப்பலன் சொரிதாரசை 

சர பாதகக் குறம்பெறி புண்ணிய தாரையோ வவன்௫௬ுதை 

இமி.ச தாரைதீர் செங்கஇர்க் தாமையோ விளை விடக்தீர்க் க 

மமிர்த தாரையேர லாருயிர்ச் தாயமையோ யாதென வுண்சேமால், 

சுவர்க்க காடரும் விமானமோ டெழுக்கனர் சுகுற்சனைப் பயர் 

தானைப், பா வர்க்கம் யாவையுங் கரைமிசை விடுத்தன பயக் ரனர் ஈம 

ன்.நா.தர், கவுற்சு னாகிய வேதியற் கொணார்கெனக் காலனுய்த் இட, 

Cary. யலனய்கொண்ரர்கனர் தூதுவர் FRO Sr ர்ணினட Sloane lor 
ச் 

HEBD. (௮௬) 

} 

தந்தை சாயரைப் பூசனை புரிர்தவர் தனையரைப் பயர்தோர்கண் 

முந்தை மாதுலர் முன்னவ ரியம்பிய முறைமை ஜனெறிகின்றோர் 

Rims rah oy நீமையி லாதவர் தெய்வக மிசமாதோ 

ரந்த வில்பெருஞ் செல்வரா யுஹறைதரு மரீ இகள்கண்டான். () 

கணவ னைக்தினந் கொழுதெழு மடந்தையர் கணே டுறை 

வாருஈ, துணைவன் மாப் தலி ன்னனுட ஸிறந்தவர் துணைவனோ 

முறைவாரும், பிணையி யம்பியு் இணை வசா யுதவியம பிறர்பயச் தீர் 

தீதாரு, மிணையில் செல்வசாய் மாடகூ டந்தொறு மினிதுறை தெ 

GRE LM OT (௮௮) 

தடங்கள் கூபங்கள் கல்லிஜனோர் பலன்ப்டு தருக்கள்சோ லைகள் 
வைத்தோ, ரிடங்க ளில்லவர்க் கில்லிடங் கொடு ததவ செழுமழைக் 

குளிர்காலம், படலங்கள் போர்வைக ளளித்தவர் கோடை.காட் பாது 

கை சூடையிந்தோர், மிடைந்த செல்வா யுபரிகை தொறுந்தொறு 

ம் விஸ்றிருப் பனகண்டான், (௮௯).



௨௪௨ திருக்குற்றுலத் தலபுராணம். 

மானங் காத்தவர் வன்பிழை பொறுத்தவர் மறையவர்ச் டெர் 

bi scart, தீன முற்றவர்க் கஞ்சலென் ௮.தவி2னோர் செல்லல்கூர் 

சிறைமீட்டோர், பான பாத் இரங் கொடுத்தவர் நிஹைகண்ணீர்ப் பற் 

தர்பா தையில்வைத்?தார், சேனை காவல சாய்வளர் மன்றமுஞ் செ 

ச்சையும் பல௪ண்டான். (௯௦) 

தடர்தொறுந்தமர் பிதுர்ப்பலி யிடுதலிற் றமைப்பவர் பதக் 

கண்டா, னிடந்தொ அம்பொலி வளத்தினால் யமபுர மீதுகொலோ 

வெனச்சென்று, னடர்க்த மாககர் விதிகள் பலகடச் தர்சன் ORs 

கோயின், மடங்கள் சாலைகள் வைத்தவர் தலைமைசெய் வாய் தலின் 

வழிக்கொண்டான். (௯௧) 

அன்ன தானமிட் டையமிட் டுண்டவ சாதுலர் மிடி.தீர்க்தோர் 

சொன்ன் கான.ழர் தலங்குகோ தானமுஜ் ருருதிவே இயர்க்கேதோ 

சென்ன கானமு மேற்பவர்க் கனித்தவ ரிமையவர் பதமமய்க்கும் 

"பொன்னின் மண்டபம் தொறுக்கொறுக் தலைவராய்ப் பொலிக்இருப் 

பனகண்டான். (௯௨) 

தருமம் வாழ்த்திட முறைமுறை யிருதுவின் றகுஇகள் பணி 

கேட்பக், கரண மேலவர் புண்ணியம் பகர்ந்திடக் கானவிஞ் சையர் 

பாட, வரம டந்தையர் கவரிகா லசைத்இட, வமரர் தா னவர்சூழ 

கிருபர் போற்றிடதக் சென்புலக் கோமக னிறைர்தேபே ரவைகண் 

டான். (௯௩) 

தேவர் தாபதர் சயசய சயவெனகச் இரள்புயக் கடமேருச் 
தாவுங் குண்டலங் கதிர்செய முகமத் தளிர்சகை கிலவரப் 

பூவின் பொன்னரி யாசனத் துறைகமன் புண்ணிய வுருகோக்கிக் 

காவ லன்றனக்கிதுகொலோ வடிவெனக் கண்களிப் புறகின்றான். () 

பாவர் சங்கமும் பாவர்சேவே டமுங்கொடு பாவர்தண் டனஞ் 

செய் யான், றேவர் சங்குக் தேவர்வே டமுங்கொடு செம்மையோ 

ர்க் கருள் சய்வான், யாவர் பண்பினு நடுநெறி யியற்றலாற் றரும 

னென் றி.னாம, மாவ தென்றனர் தாவர் அதிசெய வதிசயித் 

தெர்சென்ருன். (௯௫)



க்க்ஃகவுற்சனச் சருக்கம், உ எரி; 

கண்டு போற்று ஈமன்ம்௪ மலர்ந்துளங் சனிரீதுநின் மகவாமே் 

தண்ட நீங்களே சக்கர ஈஇப்பலன் ஐரூமசையா லெனுமேல்வை 

Wem. ini gs peat git யார்கக்ன வா£க்ன toood Loni 

'கொண்டபொன்மணிமானமேலேழ்நிசர்குற்சர்கோத்இசத். தானை. () 
சே, 

புகப்பெற்ற ஈரகமெலாங் கரைவிடுப்பக் தென்பலக்கார் புகம 

நீங்கி, யிகப்புற்றான் மறலியும்பின் சென்றுவமி விடப்பெற்ரு னிறு 

மாப் பெய்இ, யுகப்புற்றான் றிரிகூட மம௫ர்தொழ்ப்பெத் ருன்மறை 

யோ லுணார்வான் மிக்க, மசப்பெற்றார் பெறும்பேஅ௮ மற்றொருவர் 

பெறுவாரோ வைய மீதில். (sat) 

அண்டரொடு வானமிசை மானபிசை வருவா ய்வன்€ர் மை 

ந்தன், சண்ரொ ர்சும்பரவிச் சென்றிசையி லுஇக்குமொரு கதிரோ 

னென்ன, வொண்டொடிச்கம் புடையவள்வர் புனைப்பெற்றான். ஊன 

க்ஞுகி யுவப்பா லீர்த, மண்டுபுனற் சச் இரமா ஈதுப்பலனின் மை 

கோ வருவ தென்ருன். (௯௮) ரப 

அ்ர்த்மொழி நிகழா்மு னக்கரவி மானமிழிர் தற்த ணாளன், வற் 

அழுனி தாள்பணிர்சான் மைகதனெமீஇக் தர்தையடி. வணங்கி விழ் 
. க க ச ய் ச . க க 

BST, சந்ததியை யெடுத்தணைத்று வலற் துடிப்பு மெலிரந்தபியம் 

கடிப்ப மேலும், புர்தியெலாங் களிகூர வுசிமோச் துடலமெலாம் 

புளகம் போர்த்தான். (௬௯) 

துன்அுதுயர் நேரிற்கால மியமபுசச் துழர் சவெலாஞ் சொல்லி யாங்கு 
. 5 ் . 4 க _ fa jen pisos Cup Suge shogn Fg sgia, apes Cu 

யன்றுிமைப் பாலனொடு சென்றருவி படிர்துகட னனைகத்து முற்றி 

மன்னுளார் இிகூட த் திருக்கோயில் வலமாக வணஙடிப் போர்தான் 

கொக்தனைசேர் ௩ரகவனா தனையொழித்து் தொலை. பாத சுவர்க்க 

போகர், தந்தனையே வடவருவி படி.ந்தபலன் றஈதெனச்சர் சமை 

ப்ப வாழ்த் இ, மைந்தனைவாம் கெனநி௮ுவி யரீழ்முனிலன் நனைப்ப ரவி 

மான மேற்கொண், டக்த.ரபல் லியங்கறங்க ஒருமமையோன் கற்பக 

கா டணைர்தான் மன்னோ. (soa) 

பெட்பகர்தன் வயமாகு மொருமைகா ீறணுரைப்பப் பெருமை 

பேணிக், கொட்பகநது நிசையமிமலா மகன்றாை தனக்கொழித் த 
or, °



௨௭௪ இருக்குற்றாலக் தலபுராணம். 

கொள்ளை கூறித், தட்பகர்த மலர்ச்சோலைத் Slate இசைகோச் 

கித்தாழ்ந்து வாழ்க ௪, புட்பகந்தன்சர்கேட்ப வரிக்கரன் போன் முனி 

க்மணததுப் புகல்வான் சூதன். 

1 1-கவுற்சனச் சருக்கம் முற்றிற்று, 
ஆகச் இருவிருச்சம்---௪௪௯, 

  

பன்னிரண்டாவது :--புட்பகந்தச் சருக்கம், 

அடக மாட விதி யணிகள்பே ரணிக ஸாகக் 

கோடணை மு.ரச மார்ப்பக் கொடிகொடிப் படையாக் கோலி 

நீடல்வா ன ரசைத் தன்பா னிருபனே வென்றா னென்று 

விடமாப் பொன்னி னாட்டை வென்றது கன்னி நாடு. 

மாகமார் மாட கூடம் வரைத் இரள் சேனை மான 

மேகமார் கொடிக ளீட்டம் விசைத்தெழு கறக ராக 

காகமார் படங்கு நாட்டி. ஞாயிலாஞ் கெரி Cans gear 

பாகசா தனன்மே லிட்டும் பாசறை போலு மூதூர். 

(௧௦௨) 

(௨) 
௪ ௬ (> . 4 ச உச ௬ 

பொற்கையார் புலிமா னேந்துப் பொருகையார் குறாகை யார்க்கும் 

விற்கையார் புறகை யாராய் விடவடன் மீன மேக்தி 

நிற்கையார் i te, செங்கோ னிருபன்வாம் பேரச் தாணிக் 

கொழற்கைவா மந்த ணாளன் குச௫லனென் மொருவன் மாதோ. 

ஆறங்க மைந்து வேள்வி யொழுக்கசான் கனன்ஞான் ஜோம்பி 

நாறல்கு மிருமை பூண்டு நவல்கருக் தொருமை வாய்ந்த 

பேறங்கி குலத்தோ ரோடும் பிறங்குநூல் ப.பில்வ தானா 

ஞறங்க மறிபா லூட்ட நாகமுங் குதட்டு மாபோல், 

உயர்தரு மறை நா லோதி யோங்குசீர்ப் பிரமஞ் சைவம் 

வயிணவங் காக்௪ மாஇ வகைபல புராணம் பன்னி 

யய நுகர் குளகு போல வத்திரி மனுவா சட்டப் 

பெயர்தரு சில.நால் கற்றுச் சமைய நால் பிதற்றா நின்றான். 

வேறு, 

மாவிரதம் பாசுபசம் வருகாளா முகஞ்சைவ 

மோவில்வயி ரவம்வாம மெனவாரு மூட்சமைய 

(௩) 

(௪) 

(டு)



EZ -புட்பகத்தச் சருக்கம்... உ௱௫ 

மேவு நால் பயின்ஹேயு மெய்யொழுக்க நெறியஞ்சுச் 

STAT WE por Ter cro BS LPG BPO Gov. (+) 

புறச்சமைய நால்பொருந்துப் பொருந்தாவை சேடிகமும் 

பறத்துமி மாங்கிசமும் பவுச்சமா (TH BLD BLP 

மறததுலோ காயதமும் வரையறுகை யாயிகழும் 

பிறர்க்கெலாம் வகைதெரியப் பேக. நம்குங் குருவானான். (er) 

Can. 

ரல்பல பயின்றா னேனு நவலுறு பொருளைத் தேரான் 

மேலு சமைய நோக்கான் மெய்ப்பொரு ளிதுவென் மோரோரா 

னால்வகைப் பண்டஞ் சேர்ந்த நகணிகரு கூலம் புக்கும் 

பாலளை கரும்பு வீழ்த்து வேம்புகொள்் பாலன் போன்றுன். (rh 

ஒதியு முணர்ர்து மேனோர்ம் குரைத்துந்கா னுணர்க லாத 

பேதையுட் பேதை. யாகி மறைக்குலப் பெருமை தஇர்ர்தா 

ot Sm லுணர்ர்தோ ரோது கநெறியினு நில்லா னாஇ 

வேதவாக் கிய ங்கள் சொல்லு மெய்யெலாம் பொய்யென் பானல். ()] 

பூதல மன்றி வே3ருர் புவனருா மில்லைப் பூமேல்: 

யாறுமங் குஇக்குஞ் செய்கை யியற்கையே படைப்போ ஸனில்லைத். 

தீதற நிற்ற ருனு மியற்கையே இருமா லில்லைச் 

சாது] மிதுவே யன்றிச் சம்புவு மில்லை யென்பான். (௧௦]. 

இங்கிவன் கிழக்கு வேரு யெனக்குமேற் காக லாலே. 

யங்கமர் இளைவே றில்லை யத் இசைச் தேவு. மில்லை 

அங்கமுன் வினைய மில்லை தோற்றிடுஞ் செயல்க of) dia. 

பங்கமாய்க் கழித லாலே பாவபுண் ணியமு மில்லை. (sa) 

கறந்தபான் முலைபு காறு கஹிஎனி மரம்பு காதா 

லித.ந்தவர் பிறப்ப இல்லை யிறச் சவ ருயிர்கள் “தமந 

பறந்திடக் காண்ப தில்லை பவர்க்கு மதனா லில்லை 

இறக்தமிதார் சுவர்க்க மில்லை தெய்வமு மில்லை யென்பான். (௧௨3 

அற் ணர் முதலோர் நால்வ ஈவர்களிற் முழ்ர்தா ரென்ண 

வர்கபல் குலம்பே மில்லை வடிவவே. றிலதா லாரும்,



உ௭௭ திருக்குற்றாலக் தலபுராணம், 

தந்தமச் கிசைக்கத போகம் சாமறு பவித்தன் முத்தி 
நந்துறம் துறவு பூண்மி நலிவது ஈ௩ரக மென்பான். (am) 

அலகெறி யடலுக் கேட்ப, வண்டுடுக் சப வித்தன் 
ம௰கெறி பசியா லாகம் வருகற்திரோன் பிருத்த லென்று 
இறகெறி போலக் கூறிச் பெர்றெ 2 தலைகின் ரைப் 
Looe: ியும்த காரம், புரு. ௮௧ல். கரும மானான். (க 

பெருங்கு கல மறையோர் தம்மைப் பெருமைசேர் Bip & 
யருங்கலைப் பயிற்சி மாற்றி யறங்க நால் பபிலம் Oe ul ய்தும் 
LIT BUSI GO Lomesv படிற துரி றணிவார் கீம்மைகு, 
இிருக்கிள வெத? ராடி செஞ்சார்து, புளையச் செய்தும், (௪௫), 
இமமேம், சொரிய நெய்யை யண்டிமேற் சொரியப். பண்ணி 
யாமள வருக்குச் செய்து மாடவர் மடவார்க் கென்றுவ், 
காம2ம வினையா மூட்டிக் கன்மரு நெறிய நீக்கித் 
தாம2வ, இய/ரை யெல்லாக். தான்விழும் படுகர் PF yy sa mn, (௧௬) 
அங்கணர் செங்க ணார்தம் மாலயந் ஜேவர் கோட்ட 
மெங்கணும் பரவச் செல்வார்க் செதிரெதிர் தடையாச் செல்வான் 
கங்தைகோ sam, ளிர்இ. சன்னிகண் பொருளை யாடத் 

அங்களின் விரும்பிச் செல்வார் தம்மெஇர் அம்மா நிற்பான். (er )) 

எந்தையார் திருக்கு, ரூ மூல, மிறைஞ்சுவா னேரு வாளை 
யர்இகள் சர் ௧ தோறு மரும்பெருந் இனங்க டோறுஞ், 
FA Bs, ணியழர் ௦ே தாரனுர் தடுப்பது நியம மானான் 
பூக்திமே லறிவாம் பாலைப், புலனெ-ும், கமரில் விீழ்திமி கான், (௧௮. 

பாவனை; செயலி ண்டி_ம், பத்தியாற், பயத்தான் மற்று, 
மேவரும் விளையாட் டாலு மேலவர் கீமோ ரேனுக் 
தேவுர்கோன், நிரிகூ டச்தைல் இசைரோக்பெ, புகழ்ந்து போற்றில், 
யாவரு, முத்தி சேர்வ ரென்று நா லுணர்க் ௮, மோராஷ் (ae), 
LEGO 55,5 தரரளை விலக்கு£ல் புரி.வா. ன்றி: 
ஜிக்குன, பு.ஐகாட் ளெளார் விண்ணுளார் மண்ணி: ஓள் ஸார் 
இக்குளார் ise ட,த்தி.ம் செல்வ.௮,விலக்க, லாஹ்றான். 
ஓதக்குளார் மறைக்க, வல்லூர் சகண3மற், கதி.2.ரான், றன்னை. (கழி



க௨.புட்பகந்தச் சருக்கம். உளள 

புரி. சுரு சந்தி யோமம் புண்ணிய: வொழுக்க நீக்கிப். 

பரிவொடு வினவு வாசைப். பமமத நூலால் வென்று. 

இரிதலா லெஇர்வே றின்றித் தமையோ னவவூர்க் கெல்லஈ 

ஃமொருவனா யுயிர்கட் கெல்லா முறுகண்செய் களைபோ லானான். () 

வாரணி தனத்தார் மோக மலைய மைமீயா னிவவா ரூகக் 

கா.ரணி பொழிற்சோ ணூட்டுக் காவிரி வடதீ ரத்துகத் 

தாரணி புகழு மேன்மைச் சைவமா மறைவல் லான 

ஞா.ரணா மிருதி யங்க மாகமம் பு.சாண மோர் சாண். (௩௨) 

கவனமார் மக்கண்: மாதர் கைப்பொருள் சுற்ற மத 

புவனமேல் வாழ்க்களை. யெல்லாம். பொய்யென வுணர்ந்,க. மெய்யாண் 

பவகெறி யலக மாயைப் படரிரு ளொதுங்க வுண்மைச் 

சிவகெ.றி விளக்கு ஞானச் செங்கதஇ ௬தயம் போல்வான். (am); 

காயிகம் வாசி கஞ்சீர் ௪௫, தமா ன,கமென் ஹோது, 

மாயமுப் பாலுண் மேலா மரும்பெற் செயல்க ளஞன்னிப், 

பாயுகிர் ௩இக ளாடல் பரமணப் பணிதல் வாழ்க தன் 

மேபப௪ர்த் தியான மென்னும் விதிமுலை மதியி னோந்து, 0௨௯), 

கங்கையே முதலாக் தீர்த்தல் கடவுளா லயங்கட் கேக. 

ame! Ful ew gir al) goon Qari Gl OTe, 

தங்குமெய்த் தீர்த்த மெல்லாக். தரூபலக இரிகூ டத்திற், 

பொங்கத் இ௱ப்பூங் கங்கை தருமெனும் பு.ராண முன்னி: (உட 

தக்கசர்ப் புதலாய்ப்: புல்லாய் க. தருக்களாய், விலம்காய், த C warmth 

மக்களாய்த் தவங்கள் செய்யு மாதலக் திருக்குற் மூல. 

மூக்கட வுளரு, மாண மூர்ச் இமய: பலவிண் மூர்த்தி 

யொக்ககூ வகையி னானு முயர்ந்த௫.க தலமே யென்று, (௨௭) 

புனிதமார் தலத்துக் கேகும் புண்ணிய. விரகம் பூண்டு 

கனைபுனற் பொன்னி யாடிக். கடவுளர்ப் போற்றி வையை; 

(2 Goll Ram 55 Fa ep pas குமரவேள் செந்தூர் போற்றி 

மனுநெறிக். கொற்கை மேவி மறையவர் விதி. சார்ந்தான். (உண் 

FTG QC, BFA CO ali தனைய்பொருக் ரூ௫௪ல னென்பான் 

வார்கரு வெண்ணீ முடி. மணியக்க வடங்கள் பூண்டாய்.



௨௭௮ திருகீகுற்ைலை த் தல ராணம். 

கூர்தரு மறையோன் போல்வாய் கோலம்லே OnDS 9 a Dup 

லோர்தரு ௬௫௫ யங்க முணர்ந்திலை போலு Gite or cap sr. (௨௮) 

நீதிநா லுணா்ந்தார் செய்கை நிகழ்நீதிடில் வெளியா மென்ன 

வோதினான் சைவ வேக னோதலுங் குசலன் சீறி 

வாதியேல் வருதி யென்றான் வருமவர் தருக்க நோக்கி 

வேதியர் இரண்டா ஈங்கோர் விசாலமண் டபத்து நாப்பண். (௨௯) 

சாதனைப் பரவா வண்ண நாதனை நெறிவே எக்கும் 

போதனைக் கரூரலன் வாய்மை புகல்வது புணர்ப்போ வென்பார் 

சாதனைக் கள்வர் சோரந் தணனைவெளிப் படித்த வந்த 

சோதனைக் கணிதர் போலச் கோன்றினன் மஹறையோ ஸனென்பார்.(] 

காதிய மறையோன் கல்விக் கடலென்பார் குரல னென்பா 

னோதிய சாவாய் வி.றின் தடககவு முரியோ னென்பா 

ராதலி னிரண்மி மின்2ீறு யவையகத தறிலோ மெனபார் 

நி.இ.நா னெறியில். வென்ரார் நெறியில்யா கிம்்£பர பொன்பார். (௩௧) 

அர்கண ரிவ்வா மூக வருமறைகச் சைவ Sarg oan 

வசன னிருர்தா னோர்பால் வைஇகச் சவையி apt Pr 

கொக்துசேர் சமைய வாகதர் குழாத்தொடுங் கங்கும் கூட்ட. 

மிர்துவை யெறார்தா லென்ன வெதிர்க்கனன் குசலன் மாதோ. (9) 

இயம்புகற் கெஇ.ரா விட்டா னெண்ணிலா மதத்தோர் தம்மை 

நயம்பென௮ சைவ வேச னன்கென வவரைக் கூவி௪ 

சயம்பெறு மறைநா லா?ல சமைய நால் பலவும் வென்று 

வியன்பெறு மறிவி லாதிர் வெறுவி௫ு னெழுக வென்றான். (mm) 

அங்கவ ரெழுக்க காலை யரியமக மறையபோ ரெல்லாம் 

பாங்குசேர் மைவ வேதன் பரிவுசே ருசையி னாலே 

தாங்குப சேசம் பெற்றுள் சைவவை இங்கள் சார்க் தார் 
. cho ச ௩ ச . உட ~ 7B! 

வாங்குசர் ச் தமிழ்கா டெல்லாம் வாய்மையா லுயர்க்௪ வன்றே, () 

வளர்க்தது திருவெண் ணீறு: வஞ்சகர் வெருவி'யோடத் 

களர்ச்தது சமைய பேதஞ் சைவவை இகங்க சோல்கக் 

களர்க்த2. மேலோர் சங்கங் இளைத்தது நியதி நீதி 

யளர்தது புவன மூன்று மண்ணலஞ், செழுத்இன். செல்வம், (௩௫



௧௨.-புட்பக நதச் சருக்கம். ௨௪௯ 

அண்ணினு ரின் aps ou ?விலாக் குசல னென்பான் 

கண்ணிற் கண்டா லன் 9௧ கடவுளைக் கரத னெ eal (Ap GST 

புண்ணிய நாலாற் காணப் பொறியிலாய் மறலி தாதர் 

ரீண்ணு த வினையிற் காண்டி காளையென் றெழுந்தான் மேலான். () 

சைவமா தவர்கள் ரூழச் சங்கமா மறையோர் போற்ற 

மெய்வளர் ௬௫ இ யார்ப்ப விறற்க்வ மறையோ மீனடிப் 

பொய்வளர் மனக்கார்க் கெட்டாப் புனிகனைத் இரிகூ டத்துத் 

தெய்வா யசனைப் போற்றிக் இருவருள் பெய்றுப் போர்கான். () 

வேறு. 

கேழ்பெருகுஞ் சவமறையேோன் றனைவணங்குங் கேள்வியினார் 

வாம்வுபடைத் இனிதுயார் சார் வணக்கவணம் காக்கமையோற் 

ரூம்வுபடை த் தான்கூசலன் செல்வம் 2பாய்த் தடுமாறி 

யாம்கடலிற் சலங்கவிழ்த்ச சாய்கன்போ லலமர்தான். (௩௮) 

ஏயுகான் மறைப்பொருளை த தெய்வத்தை யிகழ்ர்துளைம்த 

வாயிலு து ஈலைக்கலச்து வறுமையால் பசியுதந்து 

நோயினா லுருவறிக் து நோக்குவார் புறம்பழிப்பதி 

காயனார் புறக்கள்ளச சர்இயி௰பர் தாயினான். (௩௯) 

ஏற்பதற்கோர் சவியின்றி யையமிடு வாருமின் றி 

மூரப்புறமா மம்பலத்தி லுழன்றுபிணி யா ம்சுழன்னு 

தீர்ப்பகற்கோர் செயலின் ரிக் தெண்ணீரேன் றேதவித்துப் 

பார்ப்பதற்கோர் துணையின்றி யாவிபதை பதைத்தஇறந்கான். (௪௦) 

இறக் தானைக் காலப.௨ ரிரும்பாசத் சாலிறுக்கிப் 

UD தாடக் காலசண்டக் கொடுபுடை த்துப் படி வமெலாக் 

அ.றர்காட மூவிலைவேல் கொசெழங்றிச் சுழல்விழியை 

மறந்தாவுங் கருங்காகம் வளைந்துகு சதக் கொடுபோஸர். (௪௧) 

இவ்வாறு கொடுபோங்கா லிவன்புசிர்த கொடுவினையு 

மவ்வாறு மறையவன்சொற் சூளுநினை த் தயர்காலைச் 

செவ்வாறு இரிகூடச் தெல்லையதோ வடுச்ததென 

வெவ்வாறு கொடுஇருப்பி ஈமன்றா அர் விலக்கெரால். (௪௨)



௨௩௮0 திருக்குற்றுலத் தலபுராணம். 

அருண்மறையோன்மொழிக்கணெங்கானலைத் இடக் தாதுவர்மொழியார 

'பொருவிலிள மையிற்பயின் உ காச்தத்தின் பொருளுணர்ந்து 

கருகரியார் தரிகூடங் சுதிதருமென் பதுகுறித்தான் 

குருமொழியை யிகழ்க்தார்க்கு.ச் சண்டமே குருவாமால், (om) 

அ க்கனொா ம் பணிவகற்கோ தாதர்வரிர் இ௫கயிற்றி 

னிறுக்கினால் விிபிதுங்கி பிருகரமும் கூடாதா 

வஒறுப்பயர்ந்து விழ்லார்போல் விழ்ந்தொருக்காற் றிரிகூடங் 

குறிப்பினால் றிசைநோக்டுக் குற்றால மென த்தொழுசான். (௪௪) 

Kime மென்றொருக்காற் கூறுதமிழ்ச் சுரு திமொஹழி 

கற்றுலம் தனிற்பெருகி காலுதிக்கி னும்பரக்து 

'பொற்றாலர் தனைநிறைத்துச் கயிலாயப் பொருப்புறையு 

(igen கிழலமாந்தார் இருச்செவியின் முழங்கெ தால், (௪௫) 

ஒருக்கான்முன் பணிவ தற்கா விழ்ர்தானை யுடனுக்கி 

யிருக்காலும் விழாம லெழுவயிரங் கொடுபுடைப்பார் 

செருக்கான்முன் பிணிச்சவடர் கெறிகதோடச் சிவபெருமா 

னருட்பாலின் முழங்கியதா லா்ததுர் துபியோசை, (x si} 

தேவரு. சதிர்தலுமே தென்புலத்தார் விறிக தகன்ருர் 

பாவமெலா மெங்கோடிப் பறர்ததோ ப.தகனுககு 

மேவரிய புண்ணியங்கள் விகார்கவா றென்சொல்கேன் 

யாவரே தஇிரிகூட.த் தெர்தைபி.ரா னருளறிவார். (௪௭) 

Gn F @ 0 பொன்னணியாற் சூஜ்மலரான் wen oC usr dor Bb 

ேசினா லலங்காரஜஞ் செய்தார்கள் வசண த்தார் 

PAD ரரமகளிர் வெண்கவரி சாமரைக 

ளாடுகூ ஜினர்முனிவோ ரண்டர்பூ மழைபொழிந்தார். (௪௮) 

மாவாச௪தீ தொடைமலரு மானமிசைச் செறிமலருங் 

காவாணர் சொரிமலருர் இசைதோறுவ் கமழ்வதனாற் 

பூவாணர் புகழ்குசலன் புட்பகர் சப் பெயரினஞாய் ச் 

தேவாதி தேவனுறை குயிலாயஞ் சேர்ர்சணைர்சான். (௪௯) 

போக்துக.ரண் பரவலுமே புத்தேளி ரிப்பதவி 

நீர்தரிய கொடும் பாவிக் கென்னெனவே நிகழ்ததுத றங்



௧௩ .தருமசாமிச் சருக்கம். கி 

காய்ந்துகொரெ தாதருயிர் கொடுபோங்கா ம் கரங்குவித்துச் 

சேர்ச்சுதிசை Se 0) oO) Lg இரிகூட.ர் தொழு முத௲னால். (௫9௦) 

அச்சத்தால் விகாயாட்டா arcs sr orf sek 

“செச்சை த்தார் sop smo இரிகூடர் இசைகோக்கி 

கிச்சக்தகாம் பணிவாடேம் பாவமெலா நெரிந்தோட. 

வுச்சச்சா ஓயர்கயிலை யெமதுபக.க் துறைவாசே. (Ge) 

ஆதலாம் பெறுவதிவ கழியாத பதவியென 

hit Bey ரருஞ்சலு ஈண்ணுசவ ச௪ணமாகிப் 

பூதா யகர்கபிலைப் புனிகர்பதம் பிரியாமல் 

வேதன்மால் பெறவரிய பதமபெற்றான் வியன்மறையோன். (92) 

வி௮வுண்டார் புனை௪டையார் விறலரிக்குச் சஇத்திரப்பூம் 

பொதுவுண்டார் இருஈடகத்துப் புகன்றதிது வெனப்புகன்று 

மதுவுண்டா லுயிர்மீட்ட மகி/பைகூ றெனச்செவிகட் 

இதுவுண்டாட்“டெனமுனிஎன் யாகமூனி வாக்சிசைப்பான் (௫௩) 

12 - புட்பகந்தச் சருக்கம் முற்றிற்று. 
ஆகத இருவிருத்தம் - ௮0௨, 

பதின்மூன்றாவது :--தருமசாமிச் சருக்கம், 

மாப்பழுக்கும் ட பொதும்பர்தொறு மலைபமு த்த தெனச்தோன் 1 றிக் 

காப்பமுக்காய்க் குலை தறிக் கண்ணேணி கடுத் தனை 

மிப்பமுக்கண் மிசை த்தாவும் வெய்யவனை தேர்க் கால்வமுகதி 

தேப்பழுக்கு முய/பெரூமைத் இருவமுதி as ar. (௪) 

தொழுதிவள சாட்டணியார் தொகைமணிக்கு முகமணியார 

யெழுதிவள நாட்டுமுலை யிந்திரைமர் இரமா௫க் 

கோழுஇவள சாட்டமெனக் கோமடர்தை மூகமெனவாழ் 

வழு இவள நாட்டுறையு LOG Mau it Gor iT குல்கிலகன். (2. \ 

HEDISH புனலாடிச் கடன்கழிப்ப கறமாகப் 

புந்திபுற வாச்சரமம் போற்றுவது பொருளாக 

விர்துவணி சடையாரளை யேச்றுதல்பே ரின்பமதரா் 

முந்துநெறுி யிவைமூன்றுர் தரித் தனைய முக்தூலான். (௯)



உ௮௨ தருக்குற்றாலத் தலா ராணம். 

Bm Ow Su மிருபிறப்பு முத்தமலு முயர்கான்கு 

சுருதிகளு மைந்துவகை வேள்வியுஞ்செய் தொழிலாறுங் 

கழுறுமெழ பவழமுணர்ந்த காட்சியுமெண் டிசைமதிப்பும் 

பெருகுகவ தா.ரணையும் பெற்றவ சாமியென்பான்; (௪) 

பன்னமடைக் காயெதிரிற் பாலர்போற் பழவடி௫ன் 

மன்னிடக்தில் விருத்ச்போன் மான்றோற்கு மாமுனிபோத் 

பொன்னனையா ரிதழ்த்தேனிற் பூர்சேனி௰் புவவேங்கை 

முனனுறு மதன் போற்பிரம சரியமுடி த் தொழுகுகாள். (௫) 

கோதிலா நிறைகேள்விக் கு.ரவனடி. யிணைப.வி 

யாதியா மறைவகுக்க வாச்சரம மொருகான்கி 

தாஇயக்க ளிம்மையினு மறுமையினு மூ.தவுமது 

யாறுபுக லெனக்கேட்ப வாங்கவனு மெடுத்துரைப்பான். (௬) 

பேகையர்பான் முகம்பாரா தோதல்பிர மசசரியங் 

காதலியை மணம்புணர்ந்து வாழ்கல்கா ர௬ுகத்திபமா 

மாதரொடு வனக்துறைர்னு நோற்பதுவா னப்பிரத்து 

மோதுமிவை மூன்றுமொழித் கொன்றுணர்தல் சச்யாசம்.' (எ) 

முன்னிரவி யுடன்மடவார் முகம்பார்ப்பார் மறைபாரார் 

சென்னலமு கடைக்காய்கைச் நெகிழார்செர் தேனிகழார் 

முன்னுசிகை முஞ்சியுடன் மான்றோலஓங் கைவிடுவார் 

துன்னுபிர மசசரியதக் இருக்காலுக தூ த்தரே. (௮) 

பதித்துணேவி ௩.ராடி.ற் பன்னிருகாட் படி.கடிவார் 

ADS SHO கருமம்விடார் பிறர்மனையை விரும்ப லுருர் 

துஇப்பமனை யறத்திருந்து் தறவோே துறவோராய்க் 

கஇித்தமனஞ் சுழிபட்டா ரிருவகைக்குங் கழிபட்டார். (௯) 

இத்தகைய மால்வர்களின் eps Has மிறச்தார்க்கு ் 
மததமுத லற்முர்க்கு மாதா.ர மாதலினா 

அத்தமமா மில்லறமே லாழ்வினுக்கு முயர்க இக்கும் 

வித்துமாந் அமவ ததன் வேருமா பெலும்வேசம், (௧௦) 

சருமமெனலும் பண்டமிடஞ் சகடமா மனைவாம்க்கை 
- ™ ற . ~ . 

கருமநமை பிண தது மைக் சாலிய காலுமென
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விருவராய் முறைசெஓத்தி னெத். கணை ச்சா ரமுஞ்செல்லு 

மொருவராப்ப் பூண்டி முப். மனோ ரிறையஞ் மெல்லா தால். (௧௯) 

விறல்பூண்ட வயிர்க்கு.௮இ £ரிம்மைமறு மையுர்வீடு 

மறமுூன்றும் பொருளிரண்டு மின்பமொன்னு மனிக்கு மவை: 

துறவேலா இல்லற,க்இன் ரொக்காகு மெனமறையோன் 

பொறைபூண்ட மனைக்கிசைஈ்ச மாதரிலலம் கணம்புகல்வாண். (௧௨), 
(2. ர் ச் 

Cag. 

தோடலர்பங் கயமிருதாள் புறவடி.புத் சகம்பரடி துணைத்த ராசா 

மாடல்பெறு கு இகனகப் பகஈதுகணைக காலரவ மலவன் சானு | நாபி! 

நீடரம்பை தொடைகுறங்கு கரிக்கைகொடி பிடைமணித்ே தர் நிதம்ப 

காடுநீர்ச் கூதிய.க.ர மாலமயி laa காளம் கஞ்சம. ் ௧௩) 

விரல்பலவங் இளிகக்கு வள்ளுகிர்செங் FLATS wor விளை 

முன்கை, *வரையிரு தாள் வனை டது வள்னைகுறை குமிழ்மூக்கு 

வதனகச் இங்க, எிருகவுள்சண் ணடிநாட்டங் கருங்குவளா முல்லை. 

நகை யி கற்செவ் வாம்டி, லொருபிறைய மிருசிலைய நதல்புருவம், 

பருவரகி லுயர்மென் கூந்தல். (௧௯) 

கருமைசூம் தருமோதி கண்ணாகச் செம்மையு௫ர் க௱ல்கை நற 

வாய், பொருவருகட் கடையாக வெண்மைமணி முறுவல்பொறி 

பொன்மை யாக, வொருமைமயிர் நூஇசாடி. நாவாக விருமையயர் புரு, 

வமாக, மருவுகடி சடமுலைகண் பெருமைஈககை சி.றுமைபிடை வு: 

மை யாக, (௧௫). 

கால்விரல்க ணீ சூனகாது நெருங்காது கலக் பாறு, 

சேல்வளைசங் கழுங்கொடியு ஈடுவிரனோக் கியவரையுக, சீரி தாகு, 

மேலிருகை விசனெடி தாய் சேரியதாய் கெருங்கிவிரி கமலஞ் அங்கம். 

போலவரை கிடற் அது ரும் பிடை.டெவாப். பொம்மன்முலைப். பூஹை 

யாமால். (கட 

என்புகரம் பெழுலாகா வெவ்வுஅப்பு மே சாமமைம்ப௱ லின்றி 

யாகா, மென்சடிரா argent கான நதண் மூன்,9.எண்டு விரலா 

காடி, நன்குபெனு மளவாூக் கூந்தலிரு குழைஷூக்கு காட்ட கீண்டு 

பொன்பொலிவு கிறைபயொறையும் பனிமொழியு முடையனெனி Ds 

பூவை யாமால், (gary



௧௮௪ திருக்குற்றுலத் தலபுராணம், 
இன்னவசை பிலக்கணங்கள் குறையாம லொன்பதின்் சே 

லாண்டே ரூமற், பன்னிரண்டு பகர்குணத்தின் முமைமேவி நிஜை 

மேவும் படி மை வாய்ந்த, கன்னியே மணம்புரிதம் குரியளா முல 

குதனிற் கடிசேர் மன்றன், முன்னர்மறை யொருகான்கும் ou 

அரைக்த விருகான்கு மொழியக் கேண்மோ, (௧௮) 

Cog, 

இருவரு மிணங்கு கனவுகக் தருவ மனர்காி லிணல்கல்பை ௪ம் 

சம், பெருவலி யதனான் மருவுக லரக்கம் பேசிலக் கெய்கலே war 

சம், பொருளுகந் தளித்த லாரிடம் பிரசா பத்தியம் பொருள்கொ 

ort goss, anna ari) ds sols asa தெப்வ மழைத்தெஇர் 

கொடுக்தலே பிரமம். (௧௯) 
வேறு, 

ஆதலாற் பி. ரமம?ச யதிகமெனப் புகல்கு-வ னருளைப் போற், 

2, யோதலாண் டறுநான்டி னிரட்டிபிர மச்சரிய முஞற்றி னானை 

வேதபா ரகனொருவ னிலக்கணஞ்சேர் தன்மகளை மிளிர்பொன் பூட், 

டிக், கோதிலா மூவேழு குலமுமுய்ய விதமுறஜையிற். கெடுத்தான் 

மன்னோ, (௨௦) 

Cam, 

மின்னினிடை யன்ன௩டை விம்பவிதழ்க் கும்பமுலைக் 

சன்னன்மொழிப் புனிதவதி. காகன்மணம் வேட்டுவர்.து, 

முன்னவனாஞ், சிவசாமி முப்பொழுதுங் குறைமுடித்து 

மன்னியமுத் தழல்வளர் த்து மனையறஞ்செஞ் துறையுகாள். (௩௯) 

பெருவாரி சூழுலஇழ், பிதர்தன்னைப், பேணுங்கா 

ஒருதாணம், பதிநரண ம.றிவுகொடை டிடமென்னு, 

மிருகாணு, மிருமடமு மிசைவானை வசமாக்க, 

வொருகாண முதலடிரும் கோரைக்து மெனவுணர்வாள். (a2) 

மடகாண மெனலுமியற்கசை மாரும லருட்சகணவ 

னுடனாக வுவந்துறைக லூதாண்மை யெனநான் சூங்: 

கடுக வறப்பெற்றாள் கனகாணு, மலர்க்கூற் தல் 

விடராணும், வரிவிழி.பாண் மேலொன்ளுன். மனந் சளர்வான். (௨௩



௧௩ -தருமசாஃகிச் சருக்கம். ௨௮௫ 

பதியின்வாம் புனிசவதி கொழுஈனடி பணிக்தொருகா 

ணிதியிலா தவரிளமை நீமிலா கெவொவி 

ஈதியிலா வளகக£ கரபஇயி லாகாடு 

மதியிலா வுயாவான மக்களிலா மனையென் ரள். (௨௯) 

பைக்தொடி.கூ றஐலுமறையோள் பண்டை.ராண் முனிஅர்கடன் 

முந்துபி.ர மச்கரிய முயன்றுகழிக் தோமனை யற் 

செக்தழன்மா மகம்புமிந்து. தேவர்பெருவ் கடன்கழித்தோ 

மைக்களுற் பிலூர்க்கடன்கள் கழிப்பதினி வழக்கென்பான். (௨௫) 

மெய்ச்கெறிசேர் மகவேண்டின் மிக்கசவஞ், செயல்வேண்டு 

முன்னெறிமெய்த் தவம்புரிகல் சிறுபொழுதின் முடியாதா 

லிக்கெறியே யெய்தகமென் றியன்மறையோன் மனைவியுடன் 

சென்னிமிசை யாறணிக்தார் தலம்பரவச் சென்றணைவான். (௨௯) 

கூடல்பூ வணம்புதுவை. கொடுங்குன்றம் புனவாயி 

லேடகந்தென் கானப்பே ரி.ராமசே அுச்சுழிய 

லாடரனை பறங்குன்ற மாப்பனூர் நெல்லைமு த. 

மேோறடரிய கலம்பரவிக் குற்ருலஞ், சென் றணைந்தான். (aor); 

சீகமுகல் கண்படுக்குர் இரிகூடத் தெய்வ வரை 

வேகம்போ லாகமம்போன் மெய்ப்பொருள்போன் மேலான 

போதம்போன் மர் திரம்போற் புண்ணியம்போம் பூதலத்தோர் 

மாதவம்போற் பொலிந்தோங்கும் வடவருவிக் துறைகண்டான். () 

தருப்பைவலக் கையிலேந்திச் சங்கற்ப முறையபோற்றிப் 

பருப்பதத்தை முதல்வணங்கிச் தடாகத்திற் படி.௩?தறி 
யுருத்தாமா மனுவோதஇ யோக்குதால் விதிமுமையே 
திருத் SGX சுனைபுரிந்து இத்தரகங் கையைப்பஸாவி. (௨௯) 

௮றையோசை யணங்கோசை யந்தமபல் லியங்கறல்கு 

மூமையோசை வலம்புரிகண் முழக்கோசை முகிலோசை 

மஹையோசை மாதவர்கள் வானவர்க ளுவச் தாடுக் 

துழையோசை கெவிகுளிர்ப்பத் சொழுதருவிக் தடங்குவித் em sre: 

அருவிரீர் படிக்தரிங்கா லரும்பாவங் கழுகீறாப். 

வெருவிபிரிக் கோடு சவால் வெவ்வினைவென் ஐவனானுண்



உ௮௬ இருக்குற்றுலத் தலபுராணம். 

DAO TCD oF ரிய9லையாற் ஐன்னையுணர்க் தவனானா 

னுருவிலொளி தெரிசனக்கா லொருபாருள்கண் டவனானான்.(௩௧) 

அங்கருவிப் புனலாட... யருநியமக் குறைமுடித் தப் 

பொங்குள ரக்கமணி புண்ணியவெண் ணீறணிந்து 

இங்களணி இரிகூடச் சவயிரா னடிவணங்குி 

மங்கலஞ்சேர் இருவாக்கான் ம;வரம்பெற் றேகினான், 

ப.இமமவிச் லெகாஸிற் பதுமைககெர் புனிகவஇ 

கஇமவுக் இருவயி௮ு கருப்பமுற விருப்பமூற 

மதியாறு புகுந்தவுடன் மதியாறு புனைர் சசடை 

முதியார்பொன் ஊடிபரவிச் சீமர்த முறைபுரிற் தான். 

பங்கயமா முகம்வெளுப்பப் ப௱ஈ.ரம்பு தள களப்ப தி 

அங்ககடை தபாந்துவரத் துடிமருங்கு OM OWT BG) Ou! MLM 

பொங்குமுட. லயர்ச்சிவரப் புளிக் சவூண் முயற்சிவர க் 

இங்கள நிறைந்துவரத் Bremen or கொக்துவ. ர. 

நிற்குமுயர் சாஇநெறி நீ.இவ.ரம் பும்பெருக 

கற்கவிமா லவனுஇப்ப வமரர்ருரு ஈனிபார்ப்பள் 

சற்கரும வைஇகமுஞ் சைவெ.ி யுக கழைப்பக் 

கற்காகோத தஇரம்விளங்கக் காதன்மக வைப்பயர் தாள். 

பிமர்தரா ணீராட்டிச் சாதகன்மம் பெரிதியற்றி 

கிஹறைதபஇ ஜனொருஇன-க்.து சாமகன்ம கிறைவேற்றிச் 

Got sums கருமமெலா கிஹறைவேறு செய்கையினா 

O06 தழைக்கும் பெயர் கரும சாமியென வறைவித்தான்.. 

'வேண்மெதஇ யோருகான்கின் மதுகினிடை. மிதிப்பித்துதி 

தாண்டுமதி யிருமூன்றில் வாயுறையின் சுடங்கியற்றி 

யாண்டுமூன் மினிற்சவுள மையாண்டின் மூர்.நாஓங் 

காண்டகைய முறைபியற்றிக் கலைபலவும் பயில்விக்காண். 

இருக்கினொடு தயிச் திரிபஞ் சாமமதர் வணமென்லும். 

பெருக்கமறை. நான்காது மர்திரஞ்சர் தோபிசிதி 

நிரு க்சஞ்சோ இடிகண்டு வியாகரண மெனகிகழ் கறு 

மருக்தியா றங்சமுணர்ர் தாசமத்இன் வலை?த.ிது. 

(m=) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(mor) 

(௩௮)



௧-௩.-தருமசாமிச் சருக்கம். 

வாராகம் வாயவிய மச்சம்வா மனம்பதுமக் 

காருடமாம் கண்டேயக் காந்தம்வயி ணவஞ்சைவவங் 

மே பாகவதங் குலவுபவி டி யமிலிங்கம் கூர்ம 

€போபிரம சைவர்க்தம் பிரமாண்ட மாக்கேயம். 

இன்னவகை யாயபதி ணெண்புரா ணம்பயின்று 

மெய்க்கெறீசேர் மிருதிகளும் விரித்தோது மதைச்சிறுவன் 

(௩௯) 

சொன்னசலை மஇிககொழுந்து நெய்சொரியஞ் சடர்க்கொழுந்தாய்த் 

தன்னையன்றிப் பிறிதொருவர் தனக்குகிக ரிலையானான். 

பொன்னழகு குண்டலமும் புயத்சழகு புரிராலு 

முன்னழகு கிறைக்கமதி முகத்தழகு மூடி த தகைப் 

பின்னமகுங் காணுதொறு மடவாரைப் பேசுவதன் 

கன்னலெனுஞ் இலைபிடிக்க BTW gp HET (LP MAGN it he Ba ET» 

அளையாண் ம௫மருட்டு மடங்காத மெய்வடிவு 

காளைநா ள.இசபிப்! [க கற்றநல மம்பார்தறுக் 

காளையாம் புதல்வனுக்குக் காதலா லரூுமறையோன் 

வாளைகேர் விழிமாதை வதுவைமணாம் புரிவிக் சான், 

காட்டகக்கி ஓயர்குடியா யுயாகுடியி னனிேட்டு 

வேட்டகக்தும் பிறாககத்து மேன்மேலஓஞ் ஈறப்பெப்ப்பத் 

தகோட்டிகத்து வனருகழு நீலமுமோர BF DASE 

கோட்டகக்து வெறியாடுங் கோலமஅ கரமானான். 

௮ ழகினா அயர்குலக்கா ணனைஆம் பெருங்காமக் 

குழகினாற் சருணத்இன் குடப்பால்போழ் குணக் இரிந்து 

பழகிடா மூர்க்கரொடும் பழடுனான் கல்வியெனுங் 

கழகமாம் பெரும்பயிர்க்கு ரடடமெனுங் களைமட. 

மு.தயமறை ரநால்விடுகது மோகம௫ நால்பயிற்றி 

யதரமுகற் பதினொன்னு மமுதநிலை ப. இனைந்து 

மிதமறுமா லிங்கனமு மெண்ணில்கர ணழுக்தெரிப்பான் 

பதுமினி9 க் இனிமுதலாம் பாலவையரைக் அருவுவான். 

அக்காட்டி லொருமடற்தை யனங்கமோ செனியாவாண் 

மின்னான துருவெடுித்து மேஃுமெலுங் ஏழன்முடி த்து 

(௪௦) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(+m) 

(௪௪) 

(௪௫).



உற இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

சென்னா வளம்பார்க்க வரந்ததனை யாடிரும்பப் 

பொன்னாடு தனிம்போசாள் பொம்மன்முலை சன சத தனால். 

பிடியிருக்குஞ் சறுநடையாள் பெரூங்காம னபிடே.க 

முடியிருக்குங் கனதன்த்காண் முத்திருக்குங் குறுநகையா 

டுடிபிருக்குஞ் சிற்றிடையாள் சூதுபெருங் குடிலமெலாங் 

(௪௭) 

குடியிருக்கும் படைலவிழியாள் குமரிருக்குஞ் சசிபோல்வாள். (௪௪) 

முூலைவேழ மான்காப்ப கூரிமதன் பின்காப்ப 

வலைவிசுங் கலகவிழி வாள்களிரு புறங்காப்ப 

வலையாழி சூழலகை யாணைவசச் தாலடக்கிக் 

கலை வேலிக் குள்ளாக வ.ரசிருக்குங் கடி. தடத்தாள், 

தாயலை கரும்புருவந் தோளிணைகள் கரும்புருவர் 

தேயுமிடை தீடித்துவருந் இரளுமுலை தடி த். துவருல் 

காயுமக னொடுபிறந்தாள் கமடமுது கிருபுறந்தாள் 

சாயலொரு மேனகையா டளவரும்பு மேனகையாள், 

டராடலாற் கருங்குயிலைப் பணிகொண்டாள் பரிமள ப்பூற் 

காடெலாம் பூங்குழலாற் கைவிலைகொண் டாள்கடல்சூழ் 

நாடெலாம் பணிகொளவோ காககாட் டரம்பையமை 

யாடலாற் பணிகொளவேவோ வரக்கேறக் தொடங்கினாள். 

கங்காசோ னகர்கலிங்கா் அளுக்குடகர் சருசாடார் 

இங்களாசா வகர்கொல்லர் தெலுக்கார்கோ சலர்சீனர் 

வல்கர்கூ Garros sir வார்பொழிற்க LT EIT CLP 5B (D 

(௪௮) 

(௪௯) 

(Bo) 

கொக்கணரு நிறைந்ததமிழ்க் கொற்கையார் பெருஞ்சஃபையில். (௫௧) 

அன்னமோ வானுட்டி லரம்பையோ முனி3வோரை 

யின்னமோர் முறைமயக்க வெழுர்சுமீமா கனிதானோ 

சொன்னமோ மத்னிரதஇ கோற்ற?மோா சிலைக்காமன் 

சின்னமோ மடமாதர் தபமோ வெனப்புகுக் தாள். 

புட்படுக்குங் கொலைவேடர் புத்.லூடு மறைவசெனச் 

'இட்பமாறுஞ் சதஇபார்த்துச் சமரிச்கைத் இறைமவ்றந்து 

மட்புலச்தா டவரிதய மச்்௪மெலாங் ௪ண்வலையா 

ஆட்படுக்கச் இலைக்காம ஜனொளியிருப்ப வெளிப்போர்சாள், 

(௫௨) 

(௫௩)



கூ. -தருமசர்மிச் சருக்கம்; உ௮௯ 

ப்த்தியிக்சக் காம்போதி தோடிபயி ரலிபாடத் 

இத்திசிறு முகவிணை ௪ிங்குழல்கின் னரமிழற்ற 

LOG BM HIG ளிருபுறமும் பீர்கமுறை வகுத்தியம்பதீ 

சுத்தளங்க தள்க்கவெனத் தாளமுறை முறைமூழவ்க. (இக) 

பிள்காயார் கவித்துவமும் பேரணிய மஞ்சலியக் 

கள்ளரிய சலார்தருவுஞ் சவகனிகற் பழுங்காட்டி சு 

கேள்ளியசெக் சணியாடிக் குச்சரா இகள் சேர்த் துக் 

கள்ளவிழி போராடக் கையிலபி ஈயமெடுக் தாள்: (QQ) 

மண்ணின்மேத் பெயர்ந்காளோ வானின்மேல் Bb wh ளோ 

கண்ணின்மேற் கலக்தாளோ கர௫ுதஇன்மேற் புகுர்தாளோ 

பண்ணின்மேல் வரிச்சுரும்போ தம்பியோ படர்மயிலோ 

விண்ணீன்மே அருப்பசியோ மேன்கையோ வெனகடி த்தாள்: 0 

தீர்ள்வீசம் ப்வரிகொறுஞ் சதிவிர Lost) சிலம்பு 

Caran oP aid பொருகணை க்கு வில்வ cae குனிபருவகர் 

கோள்விசுந் சொனறுங்கனகக் தொடிவிச ௨ கஇர்ப்பிசபை 

வாள்வீசம் கலகவிமி வலைவிசர் தவச்தோமை. (Gar} 

கொட்டமிடு மன்ன?லாம் கொம்பன் சிசைவலையில் 

பெட்டலையு மிருசெவியா மரணமாப் பி LO) & Bilt DY wt 

கட்டழனா மதவிழ்ந்த க்ண்வண்டு பிறித்தாலும் 

வட்டருறலைக் இடை ுழைர்த மனம்பிறிக்க மாட்டாரால்? (௫) 

FA HG B சேவர்ம்பை ய்ன்ங்கமோ கினிபார்வை 

ஈ.ச்சருந்த கணைகாதிம் சேப்பிருர்து ஈனிதடுப்ப 

வெச்சிருந்த கொடியிடையை Wen wages தியமுலையைச் 

கர்சிருந்து தடுக்ககனாற் பிழைச், சனர்கா வலரெல்லாம்; (Ge) 

மிதானுடைய. இற்றிடையாள் வியர்காடு மவைக்கள துத் 

தன்னுடைய தோழரொடுக் தருமசா மியுமிரூர் சான் 

பொன்னுடைய இிதலைமுலைப் பூவுலகின் மடவார்க்கு 

ளென்லுடைய் மனங்கவர்ந்தா ளிவளொன்றே யஇசயித்தரான்: (a) 

பேசையிஓம் பார்க்கையிலும் பேோரனங்க மே/சினிக்கு 

காசையிலன் Ses yd று LO GH Bw தன்மனதைதை 
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௨௯௨ அருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

வேசையெனுங் குலத்தொழிலால் விலக்ககொ உகம்புரிர்தாள் 

காலைசயும்பொன் னையுகயற்தார் காமனையு கயப்பாசோ (௬௧) 

(வேறு, 

'சென்றகா செனவே யாடல் செலுத்தியெண் டி சையு ளோரை 

வென்்.உன ஞலகை யெல்லாம் வெல்லுவ ளெனவே வேத்தர் 

நன்றென வரிசை கோடி. கல்கினர் பூளை பூரை 

யென்றன மெழுக்தார் மேலோ மோங்கினார் காமப் பாலோர். (௬௨) 

வேறு, 

கொட்றோரா டசக்கணிகை கூக்தொழிற்க வவைக்கூட்டம் 

விட்டுடையங் களநீர்போல் விற்றுவிற் யேசு 12 © 
யிட்டுணார் வளம்போன்ற கேர்திமைபோய் மனைபுகுக்தாண் 

மட்டரு மயல்பூண்டார் வலைபுகுந்த கலைபோன்முர். (௬௩) 

௮. ரங்காடல் கூடியபின் னவளகாமக் குளிர்பிடி 5 gd 

கூரங்காட, லெனச்௪ஈழல்வார் குழாநோக்கிக் கொடுக்குழையாள் 

வ.ரங்காணுஞ் சிவசாமி மைந்தனுக்கே யெதிர்கொண்டா 

ட.ரங்காணு மீன்பார்த்துத் தப்பவிடாக் குருகதுபோல், (௬௪) 

Cag. 

மெல்லெனச் இலம். சண்டை கிண்கிணி மிழற்றப் பாவை 

யொல்லென வெதிர்கொண் டே.௫ வருகென வுருகப் பேசுஞ் | இக் 

சொல்லெனுஞ் சுவையைக் தூண்டிற் சுவைகொளு மீன்போன் மாந் 

கல்லெனும் வளைக்கை பற்றிச் கணிகைசன் மனையிற் போனேன். () 

ஆடக மனைகை வேலி யணையொரு கொப்ப மாகச் 

சேடியர் வேட. ராகச் செழுமறைக் களிறு சேர்ப்ப 

நாடகத் தாயோர் பாகாய் சராணொலுச் கோட்டி. பூட்ட 

வாடிய மருங்குல் வல்லி தளையி௰ிம் வல்லி போன்ரறாள். (௬௯) 

பொன்ஜொளிர் வாரை மீறிப் புணாழுலை பிதுங்கப் பாஇத் 

அன்னொளி தோன்ற கின்முள் ஈடசோளிப் பதங்கம் போன்றான் 

மின்னொளி விண்ணில் விழு மீனொளி விரச வேசை 

சன்னொளி ே கோக்கு வா eau தமதொளி வளர்க்க மேலோர். (௬௪)



க௩.தருமசாமிச் சருக்கம். Dh. Fan 

விரைமல ரனிர்சப் போஇன் மெல்லிய வுனது பாதந் 

தரளைமிசைக் தரித்து நிற்கு லென்னுளக் தரியா தென்பா 

ணுசைதனிம௰் குறிப்பு ரோக்கி யொருவினர் சலதி மார்க 

ளீரியபொழம் கபாடம் பூட்டி மெல்லிய லணை£மஜஹ் சேர்கதாள்.(௬௮)) 

கறைமலார்க் தாமஞ். சூட்டி கானமும் புழுகு மாட்டி. 

முறைமாறை சுருள்க ணல்கி மோகன ஈயங்கள் செய்வாஸ் 

பிையுகர்க் சூறிக ளாதி புறத்தொழிற் கலவி யெல்லாம். 

துறைபயில் காம நூலிண் சூதக இச [ரைபோாம். கொள்வான்; (௬௯)) 

மங்கைதன் மதனப் பார்வை. வமிர்சென்று மலர்தீதா ணீவித். 

தங்யெ வகர ரோமர் சங்கிலி' சாச மாக்இக் 

கொங்கைமால் வரைமேற் முலிக் குழலிரைத். தேனீ யோச்௪௪- 

செங்கனி யிசம்த்மிச னீட்டி வேட்டுவச் சிறுவன் போன்றான். (9 

கடிகமம் கனிவாய் வள்ளக் கள்ளுண்டு மயங்கித் தேங்கி 

வெடி.தரு புழுகு நானம் விரைகமம் சேற்றாற் சகொங்கைக் 

தடவறை வழக் ரோமர் சாரர் தரியா துந்தி' 

மடுவெனுஞ் சுழிவீழ்ர் சாளை மாப்பெருங் கடலி லாழ்ந்தான் (௪க)) 

முத்தரிச் சிலம்பு. கொஞ்ச முட௫ிண்முலை குழைய மோகம் 

வித்.நரிக் கின்ற கெல்லாம் வியன்பொருட் பங்கி வாங்குங். 

S558 யென்ப: தோ.ர௱ன் கன்னியென் ஸுயிர்சீ Ouse cap sor. 

Wyse விழிகள் சேப்பப்: புலர் தன ளூட௨.ல்வே. றெண்.று. (னாஉ)) 

அலத்தச மலாக்கா ணிவி யாடலா லூட ஸீக்கி 

ஈலப்பெருஞ், சுவைகண் மாச்.இ ஈடக்குசான் மறையோன் றன்னைம். 

கலச்தலி னிடங்க டோறுங் களிதரு புலவி ஜூட்டிப் 
. « + 5 ட க ௪ . « 

யுஃத்தலி னிடங்க டோறும் பொருள்பல கவர்வ கானும். (௬௩) 

வேறு, 

மோசுமெனும் பாசத்தான் மிகதுதளைந்து முலைச்சுவட்டு 

நாகமதால் வசப்படுத்தி ஈகக்கு ரிவம் கூசமழுத்இ 
மாகடைக்க. ணேமிச க்காண் மறைக்களனிய்றை gion GBs | 

போகமெனுங் கவளபவன் யொருளளவிம் புரிகின் முன், (er)



௨௯௨ திருக்கு ற்ருலத் தலபுராணம், 

ஒமமே மர்திரம யொவ்வொன்முக் குறைக்துவரக், 

கா,மமே நிஹைவாகக் கருமமெனுக், துணைபிரிஈ்து, 

பூமலர்வெங் கணைமதனை வென்றபுரி' நான்மார்பண் 

வாமமே, கலைகிகம்ப வாள.ரவான், மஇதோற்முன். (ar ®} 

இவளு௮ தன் மனையிலன்றித் சேவரமு களிகதாலுங், 

கவம்வதென வொருடிபாழுதுங் கருகாத நெறியாளன். 

பவளவி,தழ்க் கனிபாலைப். பருகும்விருப், பதுபோல, 

வுவண்மனையிற் கனிபாலு மழுக்துவது பொருச்்இனான்., (௬) 

ஏஎண்ணுவுஅ மகனதலை. யெழுதுவ.து முலைத்தெரய்யி, 
லுண்ணுவது வாயமுத முறங்குவது தனதடமேற், 

பண்ணுசெப, மர்இ.ரமும் பாவைசெவி மந்திரமே, 

இண்ணாரியான் குளிக்குகிர் சந தமுலைப் பனிநீரே.. (எல) 

கைப்பொருளெ லாங்கொடுத்துக் கல்விமீகள். விகண்டு தலா 

மெய்ப்பொருளைக் கைவி௫ித்து வவேசைமுலைப் போக(மெலும், 

பொரய்ப்பொருளே கைக்கொண்டான், பொதுமாதர் மயல்பூண்டா, 

லெப்பொருளுர் கெளிந்தாருர் தெளிவாரோ விருகில இதல் . (ory) 

தந்தையாஞ் சிவசாமி சங்கரகக் தனம்போயு, 

முந்தையார் சேடிவைதக்த முசல்போயுக், தான்வேட்ட, 

இந்தையார் மனைவிபொருட். சீதன ங்கள் போயுமுடை 

கந்தையாய்ப், போயுமொரு கணிகையார். மயல்போக்கான். (௪௯)) 

விஞ்சையாற் பொருள்கவர்ந்து விரைந்துபகல் வரப்போனான், 

கஞ்சமலர் ச், தார்மார்பன் கங்குலினுடி வ.ரக்காணு 

ளுஞ்சலார் கணங்குழையர ஞழையசொடு நறவருக்இ. 

மஞ்சணையும் பஞ்சணைமேன் மயில்போலக், DIN 1 STO +. (HOS 

ஆசனங்கள், பபின்மழையோ. னருங்கலைகள், விகித்தோதிக், 

காரிணங்கு மலர்த்குழலாள், சனதகன த்தின், பொருட்டாகப், 

Crag Bl game B16 மன்னவர்பர ற் ,பேரந்துகன, தணம்வாங்டுப், 

பரறிணஞஜ்குர்; துயிலாளைப்.பா.ராம்ல் வர்தணேந் தரன்., (ஜேத)) 
வேறு, 

பெரருள்,கொடு. வரும்மீவதன். புசல்கலை ப.இமீசா 

மருள்செயு, முகமான மதியோடு Speers,



௬௬. தருமசரமிச் சருக்கம். ௨௬௩ 

விருளிடை கலைசோ,ர விஈவிடை துயில்வாளை, 

யருர்பேற, விதமாக. வடி.வரு வெதானான். (௭௨) 
சண்டைக, எணிகாலைச் ௪.ரணென வருடாமுண் 

வண்டளொர் கருகாலை மலசென. மலர்கின் ௫௬% 

ம.ண்டி.றன் மறையோனை த் தெளிகல, ளழிதேற, 

அஆண்டிடும் வெறியாலே. டிரைகுள அவ தானால். (௮௩) 

சுருதியின் மறஹறையோலனுஞ், கூ.ரகெ.றி வருதாகம், 

பெரிதென வுரையாமுன் பிணை விரி மடமாறு, 

இரகம தறியாதே தேறல்பெய் ச.துபாலின் 

கரகம தெனவிர் தாள் களகள வெனவுண்டான். (x) 

உண்டபின், மதுவேயேோ Ir வு. வினை: பெனலோடுங். 

கண்டில, னெனவேங்குக் கைநெறிப் பவள்போன்னுான் 

கொண்டவன், (வெறிமேலாக் குலைச.லு மவளே தும்; 

விண்டில எயல்போனாள்: வேசைய, ர௬றவாமோ, (௫: * 

மனதிலை திமி வரவ.௪ மருளேிக், 

கனவென மொழிசோ.ுக், கலையொடு நிலைசோஈத், 

தனியொரு துணையாகத் தரைமல, ரணையாக 

நினைவயர் விலதாலே நிஹையறி வினராமேபோல்வான்ட௨ (௬) 

வேறு, 

புணர்ப்புகீர் வெறிமிகுக்து, பொறிமயங்கிக் டெக். துழல்வா, 
ணைர்ச்சிசோன். நிய பொமுதி, லுள்ள.மெலா. நடுநடுங்க, 

குணத்தினுற், கல்வியினாம் குலத்தினா ஓயர்மறஹையோன், 

கணத்தினாற். புல்புகுக்க, கன்மத் காற் புலம்புறுவரன். (ஸு) 

சீறாரிற். குடிவாழ்வுஞ், சிறியாளைச் சேருது 

மூனுநீர்க் ணெறு;தக மாடுதலு. முயர்கேள்வி. 

வி£றிலார் கூட்டரவுக், ாவே, சையரஈலமு 

wr Gt, நிறையமெனு மனுழரனு முணர்ச்துணதேன்.. (ஆ 

தார். க்தைபா, லின்பமிமலாக், தஅன்பமெனு மேலார்கள் 

வரர்த்றை கே. கேளாமன், மஇபழிர்து. ம;துஅகர்ந்ேேஸ்



௨௬௯௪ இருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

KT SEE HOE Super குலமாறையுந் தவறானேன் 

பார்ச்சபோ இக ழமிலை பாருறமிலை யாயின கால். (௮௯) 

மூத்தனைய குறுகையாண் மோகத்காற் குலகெறிக 

ளத்தனையங் கைவிட்டே னறிவழிந்து மதுவுண்மடேன் 

பிச்தனாயே போலானேன் பெரும்பாவந் தொலையவினி 

யெதக்தனைகா லஞ்செல்மோ வென்செய்சே னெனவயர்க்தான்.(௯௦) 
| 

வன்புஆயர் மதுநுகர்க்தான் மாகடைபின் மாசெனப் 2பாம் 

பண்புடையா ஒயாகுலகத்தான் மதுவண்ட பானமையினால் 

வெண்புடைவை தனிலமுக்கு, விரைந்மேோேறும் 119.9) 1h 

கண்புதைப்ப வுறாவழிக்று, ௧ ரம, தஇம்பாற் கதையடைஙந்கான். (௯ ௧] 

ob git தறுபாவ மிம்மைமீபோான் மறுமையிலுக் 

கொர்தமாய்்க் தொட ரமிது தொலைப்பதே கருமமெனப். 

புக்தியுணர்க் தாடா வம புண்பட்டா லென முப். 

பக்திமறை யாகமதாற் பண்டிதர்வா ழவைபகுஈ தரண், (௯௨) 

யாக்கியமா மறைவல்லிர் பாலெணவு ஈ ஐ.வெணஷற் 

மேதக்கியபாக் இரபே ஈர் தெரியாமன் மறு நூகக்க!சீ. கண் 

வாககியமா மனு9கறிபால் வல்வினையேன் பெரு பாவம் 

போக்கியவா ஐருள்புரிவிர் உரணமெனபப் போய்ப்பணிக் கான். (௯௩ ); 

நண்ணியீர் மறைக்குலத்கோர் ஈநறவுண்டே. னெனவுைககுக் ! 

தண்ணியசொற். கேவாழுன் றடங்கையாற். செவிபுகுகத்துப் 

புண்ணியாவாழ் மண்றகத்து வருவாய்கொல் ௦ (லைகெறியோய். 

கண்ணினெ௫ர் நில்லாத கடி.ககல்வா யெனமுனிக்தார். (௯௬), 

விஞ்சைோர் மறைவாணர் வெருண்டுரைப்ப மெய்ச்நடுங்கி' 

யஞ்சவிடர் தனையறியா தருந்திவருக். இயகாலைத் 

திஞ்சுழுன மருந்தூட்டிக் அடைப்பதன் ரிக் தூகநெ.றியிர் 

சீஞ்மெனுங் குழவிதனைக் தர்சை தாய், தள்ளுவளோ, (௯௫): 

யிள்ளமையே ஸறியாது: பிழை,ச் கமையைப்: பொறுப்பதினித் 

தெள்ளிமையோர் கடனென்னகத் இரும்பவுஞ்சென் றடி பணிந்தா, 

ணள்ளமிசை யவரிறங்கி யுரூபாவ மொழிப்பற்று 

விள்ளமிய சுர௬ுகளின் மிருஇவிரிக் து-றைக்கன் ரர். (௯.௬)



௧௩.-தருமசாமிச சருக்கம். ௨௯௫ 

விருய பவக்கடலின் விழ்க்தவரைத் தவவரம்பி 

லேரும லழத்துசுஹி பறிவுவெளிக் கிருட்படலக் 

தூராய கொடகரச னழுத்திவிடுக் தோட்டிகஇ 

பேரான வழியடைக்குங் கதவமே பெருகறவூண். (௯௪) 

எவ்வருற நுகர்ர்தகாளை யியம்புவதென் னாங்கவரைக் 

கவனவையுறப் புகன்றாலு ௨ கண்டாலும் பெரூம்பாவ 

'மெய்வளரு கநெறியோர்கள் விலக்குவது விலக்காத 

பொய்வஹியை விரும்பினரும் விரும்பாத புலைம.து வ. (௯௮) 

பின்னவருண் டாலவம் ர பெரும்புலையர் வணிகசளொடு 

மன்னவரு முண்டாமோன் மற்றையவ ரினுங்கடைய 

சன்னவர்க்கே யவையாகி லம்புவிக்குக் கடவுளரா 

(POO UTES WO BUH BO முறைமையோ மடைமையோரய். (௯௯) 

வெய்யகுல மூவரைப்போல் ளேஇயரைர் செந்துணித்தல் 
௪ 

வைஇகத்தின் மூழறையன்ரான் மறையவர்போல் வி.நிகுறைக்கிற் 

கையகலா இப்பாவங் கள்ளுண்ட வாய்கிறைய 

நெய்யைநகெருப் பெழக்காய்ர்சி பூண்ணாநீங் BOG wan capi. (#00) 

oar mh. டியூங்காய மிறப்பதே நிச்சயமாங் 

குன்றுபோற் கடல் போல வந்துகூ டியபாவக் 

அன்றுபெரும் பிறவிதொறுந் தொ.ரு2மனிற் சுமந்தாற்றேன் 

அகன்றுமுடற் சும்மையொடு மிம்மையிலே கழிகவினி, ௧௦௧) 

வேறு, 

ஆகுவ துளைத்தல் செய்வி ரளியமேனேன் செய்த தமை 

போகுவ காகி லீசே புரிகுவன் விரைவி னென்னப் 

பாகுறத் சரும சாமி பகர்தலும் பகைசேர் தூர்த்தர் 

வேகுறச் சரக கெய்யை வெர்சம லுலை3ப லுப்த்தார். (௧௦௨) 

அ௮ச்தணார் சபையி னாப்ப ணழலின்மேற் சொதிக்கு கெய்யு 

கிந்தனை பருகிக் ba நின்றனன் அுணிவு நோக்கா 

கொக்தனர் கண்டோ ரெல்லா நுடங்கினர் கேட்டோ சேல்லாம் 

வர்தன் கின்னர செல்லா மறுனொர் LD DF; தோறும், (son)



௨௩௯௭ திருக்குற்றுலத் தல்புர்ர்ணம். 

் கண்டவர் சொதிப்ப தானார் சனலின்மேற் கொதிக்கு கெய்யை 

ஸபுண்டவர் பிழைப்ப சோவி அரைப்பரோ மறையோ சென்பார் 
கொண்டதேோர் பிழைக்கு வேறு கூறிமாற் மும ஸீ. 

விண்டன் 1h 5 ணாளர் மெத்தவுங் கொடியோ ரென்பார். (௬௪௦௪) 

அடிகுபோய்க் குலம்போ யின்னோ னாவியும் போமே யென்பார் 

பழவினைப் பயனா வேட்ட. LIT HOU BT விதியோ வென்பார் 

சுழல்விறிப் பர்க்தை மாமைத் தொட்டபர தகமோ வென்பார் 

மழவிடை யபனையாஜற் இந்த வல்வினை வருமோ கென்பாரூ (௧௦௫) 

காமமா மறையோன் பேரிற் சாருமோ பாவ மென்பார் 

காரமயே யமுதென் றநிட்டு ஈஞ்சண்டால் விிமோ வென்பார் 

வாம மன் மதுவுண் டாலும் வழச்சென்பார் மயக்கி விணிற் 

காமமோ கொடுக்க சென்பார் கன்மமோ பலித்த தென்பார். (௪௦௬) 
3 

அன்னியம் பிசாயர் தன்னிற் கடிமண மாலை சூட்டும் 

பன்னிதன் சோக தாகம் பார்க்கவும் படுமோ வென்!பார் 

முறன்னையில் வினையோ வென்பார் முடிவிலாக் தவஞ்செய் இன்ற 

வன்னையும் பிதாவுங் கேட்௰ லென்படா ச்௪சசோ ளென்பச்ர். (௧௦௭) 

இருமகம் புரிந்து Cares Ole ev a 5 HGH சிவசா மிக்கும் 

பெருமக விரண்டு மூன்று பிறற்தறு முண்டோ வென்பர் 

சொருமகன் மருந்து போல் வுதித்தனன் றவத்தா லென்பார் 

பொருவரும் பாவ மெய்யயேற் புண்ணியம் பொய்யேர் வென்பார்() 

மலஈ்கினா் சிலர்கள் ஊர்டி Low) eID sort சிலர்கள் சூழ்போ | 

யுலம்பினர் த்ரும சர்மி யூயிர்க்குறு மலக்க ணோக்கிப் 

புலம்பினர் லெர்கள் கண்ணீர் பொழிந்தனர் சலர்க ளாவி 

கலங்கினர் கலொ்க ளேங்கிக் ௪சைர்கனர் சிலர்கண் மாதோ, (௧௦௯) 

அர்தண A cart வாறே யயர்ர்தன ரவலர் ரெல்லாம் 

பந்தமுற் அலைந்து விழ்ச்காரர் பகைவரும் பகைத்தா ரான் 

மைந்தனுக் கிடையூ ரன வன்மொழி செவியிற் கேட்குர் 

தந்தைதாய் துயர மெம்மாற் சர்ற்றுத்ற கெளிதோ வம்மர். (௧௧௦) 

மணவினை செயுரா என்றி மற்றைசா எறியர் ளேலுங் 

கணவன இுபிர்போ மா? லென்னுபி/ கழிப்பே சென்ன



௧௩-தருமசாமிச் சருக்கம், ௨௯௪ 

அுணிவுட னெழுக்தாள் பாரி தோழிய ரிரங்ெெயேங்கக் 

குணனுடைக் கற்பு மாதர் கொள்கையை விலக்க லாமோ. (௧௧௪) 

சேயிழை அணிவ மன்னோன் சிக்தையி லொழிவு கோக்டித் 

தாயரு மழுதார் தந்ைத கமர்களு மழுதார் ஈல்லோர் 

இீயரு மழுதார் மூத்தோர் சிரியமு மழுதார் கூற்றும் 

பேய்களு மழுக வாளுற் பின்னையார் சலிக௪, மாதார். (௧௮௨) 

உரங்கெழு கரும சாமி பூயிர்க்குறு மிடுக்க ணோக்க 

Wat BB cor 1 ar er மாவு மேங்கின இசையுக் தேவும் 

பு.ரங்களு நகரு நாடும் புவனமும் வனமுங் காடு 

மரங்களு மிரும்புல் கல்லு மலைகளு முருகில் ஒன்றே. (௧௧௩) 

கோவென வுலக மேங்கக் குழாத்திடை யந்த ணாளார் 

வாரவெனக் கொடுப்ப வாங்கி மழவெனக் காய்ச்ச நெய்யை 

யாலவெனப பருகா முன்ன ரடற்கரி காத்த நேமித் 

தேென மகஇ வீணைத் தெய்வமா முனிவன் வசதான். (௧௪௪) 

அஞ்சாலன் மொெருகை காட்டியருளிரு விழிபில் காட்டிச் 

௪ஞ்சலஈ தரும சாமி தருபெரு வினைக்குக் காட்டிக் 

கஞ்சமென் கரச்து நெப்யைக சனலெரிக குணவ காட்டி. 

யெ.ஞ்ூகின் றவர்கட். கெல்லா மின்னுபிர் காட்டி நின்ன். (௧௪௫) 

எழுடிதன ரிரு£தோ ரெல்லா மெதிர்ஈதனர் நின்றோ செல்லாக் 
தொழுச்தவ முனிவ னாங்குக் தோன்றலு மர்காட் வொளோர் 
விமுநறுயாக SL UG | செவ் 2வள் வேல்கண்ட. கடலா யன்னோ 

மழுங்குர லொலியும் வான்சே ஏனிலம்போ ome ஐன்றே.(௧௧௬) 

நாதமார் மகதி விணை நாரத முனிவ னர்து 

வேது2வ தஇியரை நேக்கி வேள்விமுத் தழல்வல் லீர்காள் 

கோதமார் கனலிற் காய்ந்து கொிக்குகெய் யவலளுக் சர் 

யாதவன் செய்க பாவ மென்னலும் வணக்டு யன்ஜோர். (௧௧௪) 

வே சநால் பபிலம் வாயில் வெம்புலை மதுவை யுண்ட 

பாதக னிவனே யென்றார் பகர்தலு மயிரை மாய்த்தோ 

பேதகம் புரிவிர் பாவம் பிறிதொரு நெறியான் மாற்றப் 

போதக மரியிர் கொல்லோ கற்றதும் பொய்யேப வென்றா ன்.(௧௧௮) 

dd



௩௬௮ துருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

கன்னம் பனவர் போற்றி பிருங்குல வணிகர் வேற்தர் 

பின்னவர் மதுவுண் டாலும் பெரும் பரி துடைக்க மாட்டார் 

முன்னவ னிவனே யுண்ட முதுபமழி apes? யன்றி 

UIST TOUT ETON Alls தானு மகற்றுவ BNC & யென்ஞுர், (௧௧௯) 

விப்பிர ர௬ுரைப்ப யாழோன் வியனகை புரிந்து பாவ 

Mou யறைத கோடி யென்னினுர் தீர்க்கக் தீர்த்தஞ் 

செப்பருங் குடபா லாங்கோர் தெய்வமால் வரைக்கே யுண்டு 

கைப்படு நெல்லி போலக் காட்டுது முூலகங் காண. (௧௨௦) 

அங்கபத் இரிகா வேரி சோணைஈன் மதைகா ளிந்இ 

கங்கையே மு.சலா வந்து கலஈறுகன் மாக மாடும் 

பொங்குதே னருவி பாவம் போக்குதல் காட்டு இன்றோ 

மிங்குளா ரெமுக வென்ரா னெழுக்தனர் வழுதி காடர், (௧௨௧) 

அர்த. ரத் தமரர் போற்று மாதியாம் முனிவ னேகக் 

கந்கரப் பொதி.பச் சாரல் கடர்துபொன் னுலகக் கோரு 

on ors gui Sum வாழு நன்னகர்ப் பஇயின் மேவிச் 

சந்தனக் குரவ வேலிச் ௪ண்பகளச் சோலை சாரர்ர்தார. (௧௨௨) 

இலையெடுக் தம்பு தூவிச் சதெவ்விளை யடர்க்துர் சைவத் 

தலை யெடுப் பவர்தம் பாவத் தறுகண்மான் படமுக் கோட்டு 

மலையெடுக் தெறியும் வெவ்ளி வலையெனச் சுலவி மேன்மே 

ews தெறியு் தெப்வ வருவிசண் குளிரக் கண்டார். (௧௨௩) 

அற்றைநாள் வி.ரத மாக வாங்கவர் குழாத்து வைகி 

மற்றைநாட் சுத்தி செய்து மகதியாம் முனிவ னேகக் 

கற்றைவார் சடையி னாரைக் கருத்து வணங்கி Cus Bs 

பொஜ்றைகீர்ப் பெருக்க டாகம் புகுந்தனன் றரும சாமி, (௧௨௪) 

பவித்துரந் தருப்பை தாங்கிப் பணிநர்துசல் கற்ப மோதித் | 

தவட்பெரு வருண மாஇ.பகர்ந் அரீர்ச தடாக lp pas 

செவித்துடி மூல முன்னிச் வராம நவின்று செங்கை 

குவித்தூமா மலர்க டூவிக் குளிர்வட. வருவி சார்க் தான். (௧௨௫) 

படிந்தனன் படியா முன்னம் பாய் இரை பருவிச் சியர் 

தடிர்கது பவே மத்கைர் சாய்ந்தது கழுநிர்ச் சோரி



௧௩.-ருமசாமிச் ஈருக்கம். உ ௫3% 

டிந்த பாவக் கங்ருன் மறைய பன் றனகருக் காலம் 

விடிநகது விடிந்த தென்னும் வெண்டிரை முழக்க மெங்கும். (): 

வாளரா வரம்போ வுண்கண் மாதரான் மறுவுண் பாவக 

காளராச் இரிபோன் மேனி ௧.று, BO வழிக் Cun ga 

ணைராப் புணற்தார் செந் G னருவி 2 காய் ந் இன் ௦ போம் 
உட று ் caps, ae , on 

கோளராக் தண்டி நிக்க Darepaa Di wASiuT ar@yar. (௧௯௭) 

Wins sort Bites மேன்மை பரவினர் முனிதாள் போற்றி 
உற ~ 2 இ) படல உ யார்த் தனர் வழு நாட. .ரவொமி யெழுற்து வானக் 

தூர்த்தது குரர்பூ மாரி சொரிசகனர் புவன மூன்றும் 

ந போர்த்கன சவபி ரானார் புடார..ஈன புரம் இன் சீர்த்தி. (se. 

தகெய்வரீ mamils go. சைவ வைஇகம் செய்கை யாழ்றிச் 

சைவ. 2 வ இயர்கு மாத்றுதி. தவரெறிக் தரும சாம் 

மெய்வளர் தஇிரிக-. டகது விமலைப் பணிந்து போற்றிப் 

டெ ரய வார் LO hh FI SOP பாவம் பாக்கி மெய்ப் புனிக. Gd) 0) 3 ன். (ge ஆஷ், 

வக்கனைக் கொஞர் சூழ மகஇியாழ் முனியைப் போஜற்றி 

நிகதளை யொழித்தா பாவி நிறுத். இனை Bim, GHB: 

தர்சன சீவன் முத்தி தவிர்த்தனை பிறவிக் துன்ப: 

மெருதைசின் னருட்.ருக் கைம்மா றென்செய்கே னளிய வென்ஞுண் 

Bim sper குறும்ப: லாவி லொருவனைப் பரவி யுன்வே கீ 

தந்தன QW (OG YH GHD FHV லிண்டு 

வந்தனை பாவர் தீர்ககாய் வாமிய வென்று வாழ்த்தப் 

பற்தனை தவிர்க ஈல்யாழ்ப் பண்ணவன் விண்ணிம் யோனான். (9. 

புந்இிேம் மகஇ யாமோன் பொருட்டினாண் டெய்தப்: பெற்ற 

வந்தனை வழுஇ. நாடர் மாதவம் பெற்றுப் (போரற்தார் 

இர் தனை புரியும் 2சா௮ுஞ், வதிரி கூடத் Bi we 

மற். தணன் பாவர். lh by O BF UL துஇசெய்: வாரால்: (oxo): 

மெய்கண்ட இரிகூ டத்தை விடு vee வீடு சேடல் 

கைசண்ட நவநீ தத்வம் GMb» Cou Cou. Ca ன்னுப்:



oo இருக்குந்டுலத் தலபுராணம். 

பைகொண்ட பணியி னாரைப் பணிகந்துமெய்த் தரும சாமி 

மைகொண்ட, பணிலக கோயின் மதுத்துணர் சூழ்வண் டானுன். O 

கன்னக ரமர்க்து முக்க ணாயக னடிகள் பேணி 

யன்னவ னருனி னாலே யருமறை யக்த ணாளன் 

மின்னணி விமான மேவி விஞ்சையர் ப.ரவத் தெய்வக் 

கன்னியர் கவரி வீச சயிலைமால் வரையில் சேர்ர்கான். (௧௩௪) 

மாதிரு சதியின் மொன்மை ம௫மையிீ தென்று சூச 

னோதலும் விதிக் கெல்லா முயர்தரு பணில விதி 

பேதராம் ௮வார மன்றிப் பெரும்பிலத் துவா.ரந் தோன்று 

கி சமுர் தெய்வக் காப்பு நிகழ் க்தென கிகழ்த்தல் செய்வான். (௧௩௫) 

அயனது வடிவ மாகி யகலழமம் படைத்த காதன் 

சயனமா லான தால் தடங்கையிற் படைக டம்மில் 

வியனமர் பணிலகங் கோபில் af இய மான தப்பாத் 

புயல் கழு இக.ர மாகப் பொலிக்த.து தட.ங்கை யாழி, (கச) 

ப.தீதிமால் சங்கக் கோபில் பயின்மறை கான்கும் வாயில் 

சித்திரப் பொதுவின் முன்னாட் செழும்பில வேந்தன் போந்த 

வத்திரு வாய்க லொன்றே யாகவு மைந்தாம் வாயின் 

முத்தமிழ் முனியும் பாக்தண் முனிக்கணத் தணித்தாய் நிற்பன். () 
4 

QDa@owieu gager லன்ோே விமையவர் பேரி யார்ப்ப 

வொருவரு முணரா மன்றி லுணர்கர ஈடிக்சா னெங்கோண் 

பொருசிலை யிராம னந்தப் பொதுஈடம் பாரவி மேனா 

ருள் பெறு தகையால் வென்றா ன.ரக்களை யமர ருய்யூ ( ௧௩௮ 

மூலமாம் வடக்கு வாய்தன் முகத்கது சங்கக் கோயி. 

ஆமா மறைத்து வார நாம்பெருங் கணங்கள் காப்பாம். 

கோலநீள் பிலத்து வாரங் கொற்றவா சுயே காப்பன் 

மேலவாய், தலுக்கு வேந்தன். வேக்கன்மெய்க் கணங்கட் செல்லாம். 

வாலையா யுலகை யீன்ற வல்லியைக் சயிலை நாதர் 

கீலியென் ௮ரைத்த வாற்னு னீத்தகா ளிகத்துச் கோன்றுஞ்



௧௪.- நூற்பயனுரைத்த சருக்கம்: 7௨௦௯ 

சூலியா லய,ச்தைக் காப்பள் சூழ்மதில் வடுகன் காப்பண் 

கோலமா காளி பஞ்சக் குசோசமா நகரங் காப்பள். (௧௪௦] 

சாலிசூம் தலங்கள் யாவுஞ், சாகவா கனத்தன் கரப்பண் 

மூலமா தவர்கள் வாழு முதுவரளைக் இரிகூ டத்தை 

மா லுநான் முகனுங் காப்பர் மறைகளும் காக்கு மாழி 

வேலைசா வுகங்கட் கெல்லாம் விமலையாம் பமையே காப்பள். (௧௪௧) 

வேறு. 

அதலான் மன்னுச.ரா ௪.ரமாகச் இரிகூடத் தம ரெல்லாங் 

காசலா லுறைவ. ரவ ணுறைவார் மேற் நீவிளைகள் கலவா தென்றுஞ் 

சாதலாம் பொழமுதிலுமை செண்பகப்பூங்கோதைகரதலத்திலேகதப் 

LA BOT யகனருளா லனை த.தயிர்கீரு முபதேசம் புகல்வான் பன் னோ. 

விரிக்தரரன் மறைக்கடங்காக் குற்றாலக் சலமகிமை விரிச்தி ய 

னுற், தெரிக்கவா Mua gol Gs னெனக்காம முபலாய தெவ்வை 

வேரசோர டரிரக்தமா தவச்சூதன் வியாதனரு argent s&h wi eum 

லிக் நால், பொருந்தவே யுரைப்போர்கள் கேட்போர்கள் பலனெடுத் 

அப் புகல்வ தானான். (௧௪௩) 

13 - தருமசாமிச் சருக்கம் முற்றிற்று. 
ஆகச் இருவிருத்தம் - ௬௪௫. 

  

பதினான்காவது :-- நூற்பயனுரைக்த சருக்கம். 

இருவிழிகள் வாண்முகத்தி லிருந்தாலும் வானி ரவி யெழுக்தா 

ஒன்றிக், கருதுகிலப் பல்பொருளுங் காண்டலரி தாமுலகற் கண் 

போல் யாரும், பெருயெசெல் வழுமறிவும் பெற்றாலு நாற்கேள்வி 

பெற்வார்ச் கன்றித், இருவளர்புண் ணியபாவ மிம்மைமறு. மையும் 

வீடுக் தெரியா தன்றே. (க) 

ஆதிமறை _நாலோஇ வீடுபே றெப்துவர்க ளர்க ணாளர் [ய் 

சாதிமனு வேந்தருக்கும் வைசியருக்கு மூணர்த்துமறைச் சார்பா லெ'் 

£ இயிலாவிப்பிரமங்கையா்௪ லர் தீ.தர்பிறர்ககுமறைகிகழ் த்கொணாதா 

Cor Bun மாணமவர்க் கு௮ு இதா லென௮சைப்ப ௬ுறுஇ தூலோட்டு



1௧௦௨, திருக்குற்றுலத் தலபுராணம். 

வேர்புணர்க்து நனிக்கனி2 ௫ ரறலியினில் லற க்இருந்து வீ 

ள் வார்க்குஷ், சார்புணர்ரீ ர Far. | Nb F ORB MLD OM அவை ஞூ 

சேர் 60159 ஜேோர்க்கு, மோர்புடைகின் ஜொருபொருளை யூகம்போத் 

பற்றிவிடா வுணர்வி ஜோர்க்கும், ே பார்புமியைம் புலப்பேயை கேரமி 

விற் செலு க்நு LTA MH whi Sa. (௩) 

தாளாண்மை பில்லா சார் மனளாண்மை செ ௮ குறுவதுநி தல 

மே லெனண்றும், ஈாவளாண்மை யில்லா. தரர் மனை வசழ்மகை செலு தது 

வும் விளையம் (வேட்டு, வாலாண்மை பில்லாதார் மண்டுசமர்க் 

கேறுவதும் வளப் ராணாங், கேளாதார் கதிவிழைவும் விஸ்ரியிலார் 

வழிநடக்னாங் இரம மாவால். (a), 

இக்கெறியிவ் வூர்க்கெொெவோர்ர் கேகுவார்ச் சவ்வூர்பென் ஹெய்: 

த லாகும், பன்னெறியிற் சுழல்வார்கள் படிகர்தொறும் வீழ்வதன் 
. * ௬ ௬ கி ௪. . 8 ௬. 

ப் பதியிற் சேரார், புன்டினறிசோர். பக.நால்க. ளவையெலாம பல். 

பாசப் புளையில் விற்கதுஞ், செஈகெமியாற் சிவபெருமா னருணெ 

றியிற் செலுத்துவது சிவப, சாணம். (௫) 

ர் 

. ௬. Ww * இ 

Cong Moor யார்பி ரிது. மொஹிமீகளார் விசை.பாயார் ads Ca 
டி ro 5 ஸ் ட க a ) த இ ட லப ௩ 5 

கார், மாறுபமி இசை சோக்கார் மற்மிறாருசபொல் ௮ுரளையாடார் வள்ள 

QM GTN, கூுாம௦வர் ற2மநாக௫க் கோடாம லிுற்றுபெவி கொடுத் 
ரன் டு * , ட [அ] ர்] * ட . ஏ ரூ ரு . . 

க கேட்பா, ராறுரை தெரித்தமு உ முண்பவபமிபாம கொற்குவை 

oF (ho B) மாசா. (a) 

புணர்தனுசயம் புத்தலங்க ளொண்றுமு.௪ னான்உளவே புனித 

மாகுங், குணக்குமுதம். நிசைதோறும சூற்முல மெல்லைடஞ்சக். 

குமிநாசு மென்ப, ௬ணர்த்துநூ லத்தலததிப பயிலுமவ. ரூயர்கதியு; 

மூலகசோர் வாழ்க, மிணக்கு௫.ரஈ சரவடி வாய்,ம் தவம்புறிவா னவர். 

வாழ்த்து மெய்து வாரால். (எ) 

வேறு, 

அண்டார்ரா யகர்பு Proverb wlan Gr லயங்கள் யாறு 

மண்டப மாங்கர் தெற்றி மடர்தடம் வேள்விச் சாலை 

கண்டலை நல்லோர் தங்கண் GED TT LY FBR DEL gy 

கொண்டாராம் பொறித்த வேடு துலங்குபொம் பிட.மேஜ்,கி, (௮)



௧௪.. நூற்பயனுரை,ந சருக்கம்; ௩௨௦௩. 

வாசனை மலர்க ஜை ி மணிவிளச் கேல்றி யேற்ற 

பூசனை புரி ஐ நாமின் Qui cya க Ihooy swe மூலா 

யாசனத் இருத்துப் போற் 0 யாங்கவர்க் ணை வ நல்இத் 

ஜேச௰ விருந்து கேட்பார் செல்வரும் விடும் வேட்பார். (௯) 

வேறு. 

நன்னகர்மெய்த் தலமூமை யெக்காட்டி. லிலங்கிருந்து நவில் 

லோர் கேட்போ, மிர்ரகளை யரியபெருக் தவத்னு லெய் இினாபே 

றெப்இ வாழ்வா, ஏன்னதநால் ப.பிலிட5.த முனிவர்லா னவர்கிஹறைவ 

மறங்க ளோங்குரூ, செஈகென்முதம் பயிர்தழைப்ப வந்தாடு மழை 

வளத்தாற் செறிக்கு மாதோ. (௧௦) 

விரத இனமாகின் மேவுபல னொன்றுபத் சாம் வேள்வியா 

Bo, சரதமுறு எதமகப்பே மெய் நமா யிரமடங்காக் தவத்தோர்க் 

காகில், வசதஜ்யர் இரி-ட மான்மியத்தைப் பிதிர்தினசஇன் மூ 

ழ்ந்த கேட்டு, னரசகொழிர்து தென்புலத்தார் சுவா்ச்கஞ்சோம் இவர் 

க்நாசி ஈச வாழ்வார் (௧௧) 

மிகைகினார் மிகைநீருல் ரூ.ழ்முலத் தலமகமை விரும்பிக் கேட் 

கிற், பகையினா ஓடைறந்கவார்கண் முனைவராய்ப் பகைகுடிந்று ப.இ 

யிழ் சேர்வார், வகையினா லொருஇன த்இல் வறுமையபோ மிருதின த் 

இல் வாழ்வு சேரு, கொகையினான் ஈா.ந்தினமாவ் கேட்.மீபார்க 

ளெய்துவீர்கள் வாக்க போகம், (௪௨) 
Cag 

முன்னமறை யவர்ேட்பின் முநுமழையோ இயபலனா 

மன்னவ லவர்க்கடங்கு மறுமன்னர் வளகாடு 

ஈன்னங்லை சயொகேட்பி னவநிதியும் பெரி தாங்கும் 

பின்னவ.ர லோ்பலவாப் பெருபபூமி பலிப்பெய்தும், (௬௩) 

சன்னியர்கா காய ராகில் கவின்மாலை மணம்பெறுவர் 

பன்னிய?ர லறரிவுடைய பாலகரைப் பெற்றெடுப்பர் 

சென்னிமிசை யாறணிவார் இரிகூடச் சீர்கேட்பி 

னிக்நிலமே லெவமீரனு நினை க்சவர மெப்துவார். (௧௪) 

பேய்கொண்டார் பேயகலும் பிணிகொண்டார் பிணிநீங்குங் 
௩ ் Oo உரம் ௩ 

கராய கின்று பழவினை டே Jb nga Baru) FIP ACS BID EH



௬௦௪ . தருக்குற்றுலத் தலபுராணம். 
சாய்கின்ற மதிச்சடையார் குற்முலத் தலமஏமை 

வாய்கொண்டு புகல்வார்க(க மனமுவ்று கேட்பார்க்கும். 

பித்,ஈ.ரா னவர்க்குமனப் பித்தொழியும் ப டைகள்போஞ் 

இத்த. ரா னவர்காய சித்தியுக லெய் தஇிவொர் 

.தீத.ரா னவர்மேலும் பரமஞா னம்பெருகி 

முத் கரா குவர்பனச மூர்த்திமான் மியங்கேட்பின், 

கல்லார்க்கு நிறைகல்வி கற்ரார்க்கு மேலொழுக்கம் 

பொல்லார்க்குக் குணமாட்டு புத்தியில்லார்ச் குயரபோதம் 

வல்லார்க்குஞ் செயல்புரிய மாட்டார்க்கும் பொருளாக்க 

மெல்லாச்செல் வழுநல்கு மெச்தைபுடார்ச் கனபுர நால். 

௮ற்போலுங் குழற்கெளரி யொருபாக மகலாத 

சிம்போதப் பெருமானார் இரிகூடச் சிவப.ர.நால் 

பொற்போடு விரிப்பாக்கும் புக்ககத்து3 பொறிப்பார்க்குங் 
௪ ட . . உட ௪ . oo. . ‘ 

BO SLIT BH BI கேட்போர்க்கும் பயில்வோர்க்குங் கஇதரு2ம. 

சனிவழிக்குக் தணையாகுஞ் சகலபிணிக் கொருமருக்தா 

மினியபெரும் பேரின்ப மிம்மைமறு மையுங்கொடுககு 

முனைமுகத்தில் வென்றிகரு மூககணுர் இரிகூடப் 

பனுவலுறு தோதக்இரத்தைப் பாடத்தாற பயில்வோர்க்கே. 

இருக்குற்று லப்பெருமான் சிவ. நாலை மனை தனில்வை த் 

தருச்சிப்பார் சிவலிங்க மருச்சனை செய் பலன்பெறுவார் 

விருப்பத்தா லவ்ேவே வைச்இருக்கும் வியன்மனையிற் 

பெருக்கத்தா ஓயர்செல்வ மேன்மேலும் பெருகுமால். 

சிக்துரத்இன் பணியுவர்தார் இரி உட மென்றஜொருக்கா 

லர் உரத்தின் வீழ்பவன்கேட் டமரர்பகம் பெற்றனனான் 

மக் இ.ரம்போம் பதற்$தாறும் வழுத்து நால் கேட்பவாசர் 
நம் க.ரக்2 தா ராலெித்து ஈவிலுதற்கு மெளிதாமோ. 

Cam, 

ஈத்தம்ம சதுரவ் கூர்ம ஈளினஞ்சக் கரமென் ரூய 
re ays Biot லபமோ ang B ஆஃயர்ர்சது பணிலச் கோயில் 

(௧௫) 

(௧௭௬) 

(ser) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(20) 

(2.4)



௧௪.. நூற்பபனுரைத்த சருக்கம். 8௦௫ 

வைத்ததாம் பிரம்பொன் வெள்ளி சத்திர மணிமன் on ps BD 

இத்செப் பொதுவே மேலாஞ் @HGurgt Qaren gyn Ca gid. (2-2) 

பரைமுதற் சுயம்பு வைந்து LIOMTAP Fev விசேட மைந்து 

தெரிசன மோர்பா லைந்து சேவரா சயமோ ரைரந்து 

மருவுகாப் பைந்தோ டைந்து வாய், சலா மைந்து முத்தி 

யருளைந்து இருக்குற்றாலச் தற்புத மனந்த மினீலும். (௨௩) 

அருவியிர் இரசா பங்க ளாடலின் கழுநீர்த் கோற்றஞ் 

சுருதியம் பலத்துச் தெய்வ அுதுபி முழக்க மாத 

பரைபெருக் கருப்ப மெய்தஇப் பகவரைப் பெறுத லெம்மான் 

ிருவெழுச் giants 5 லென்னச் வெ.ரக யெமோ ரபைந்தே. (2) 

பரளைபரன் மதுசங் கேசன் பரவுசோ மேசன் கூத்தன் 

நெரிவருஞ் ௯யம்பு வைச்தாஞ் சிகரம்வெற் பருவி சம்பு 

கரிமுகக் கடவு ளென்னக் காட்மெற் ரோர்பா லைக்கு 

விரிமஹூா யயனமால காரி விசையைமா காளி சாத்தன். (௫) 

பரைசிவ கணங்கள் காப்புப் பாந்தள்வேச் தடனீ ரைந்தாம் 

வரைபலா மூ£ர்த்இ இர்த்தம் வளர்தலம் விசேட மைந்து 

தெரி௪னம் பிறப்பி றப்புச் இந்தனை திருக்குற் மூலப் 

பெருகுசர்ச் தனங்கள் கேட்பார் பேறென முத்தி யைந்தரம், (௪.௬) 

விம்மிசம் புளகம் போர்த்தல் விழிப்புனன் மொஜதிதள் ளாடல் 

செம்மை?சர் சஙியை யாதி திருச்தொண்டு அதித யான 

மம்மவோ திருப்ப ணிக்கென் நீட்டுவ கழி. அண் ணாமை 

யெம்மையா ரூடையான் ஜொண்ட ரெண்வகைப் பத்இ மாதோ. ) 

அடலர் இரிகூ டத்இி லற்புக மனைத்து மோர்ர்து 

பாடலம் புனைந்த தேவைப் பச்தியெண் வகையி னாலே 

தாடொழுர் சவச்சோர் தம்மைச் சரணெனச் ௪ரணம் பூண்டு 

நாடொ அர் தொழுவா ரன்றோ சாந்தொழுங் க்டவு art re (௨௮] 

நிருமலர் திருக்கும் ரூல் தரன. நிசமே முத்த 

யருவிபாய் இரிகூ. டத்தை யணுறாராண் மட்டு மன்றோ 

பெருவினை யவர்பா னிற்கப் பெறுசென் றியம்பிச் சூதன் 

திரூமூனிக் கணங்கள் சூழச் சித்தரா௪ சசமஞ் சேர்க்தான். (௨.௯) 
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௬௦௭ திருக்குற்றுலத் தலபுராணம். 

ரூமா முனிவ னேகச் சூழ்மக முனிவ ரெல்லாம் 

வேசசா சயமார் தொன்னூல் வியாகனா ஆணார்த மேலோ 

ஞைதைஞார் புராணக் துள்ளு ஈன்னகர்ச் சிவபு ராண 

மோதலாரற் பதியி னுண்மை யுணர்க்தன முய்ந்தோ மென்றார். (௩௦0) 

சவுனக ராத யாகச் சயம்புகுற் மூலர் தன்னை 

மவுனரா மெண்பத் (ண்ணா யி.ரவரும் வந்து காண்பான் 

கவனமேற் காதல் பூண்டார் கற்பகப் பொதும்பர் சூழும் 

பவனமேற் காதல் பூண்ட பாரிடத் தவர்போன் மன்னோ. (௩௧) 

பெருமையேர் இரகேர் வாவிப் பெருவன முனிவர் சென்மக் 

கருமையேர் இரமா சாலங் கடத்துவான் மணிய முத்து 

மிருமையேச் இரலி சோம னெறிக்குமா மலையங் கொல்லி 

யொருமையேக் இரஞ்சூழ் முக்கோட் யெர்திரி கூடஞ் சார்ந்தார். () 

மேகாக்கக் கந்த.ரக்கார் இரிகூ. டத்தில் வியன்லையெ லாமிலின் 

க வடிவா மென்றே, யேகாங்கர் துவிதாங்கரக் DAD தாங்க மெனுமு 

ood oration iin வணங்க யேக, வாகார்க்த வடவரைசூழ் வா 

னோர் போல வடவருவித் தடஞ்சா.ரல் வலங்கொண் டேப், பாகாரரந் 

த புகழ்பரவிச் சாமீ பத்தும் பஞ்சாங்க மட்டாங்கம் பணிந்து போற் 

தார். ் (௩௩) 

திரம்வணங்க லேகாங்கம் வலக்கை சென்னி சேர்வணக்கர் அவி 

தாங்க முடியின் மீதிற், கரமிரண்டு முறத்தொழுக றிரிவி தாங்கள் 

கஞ்சானு சென்னிநகில முறல்பஞ் சாங்க, மு.ரமூக்குப் பாணிடிரஞ் 

செவிவாய் நாட்ட, முயர்சானு வெனுமிருகான் குறுப்புந் தோயச், 

ச.ரணநிலர் தோயாமற் குய்யம் பார்மேற் சாராம லிறைஞ்சுதல்சாட் 

டாங்க மாமால். (௩௪) 
Cam. 

இத்திர கங்கை மூலச் வமது கங்கை மேவி 

யூதத.ர கங்கை பூசை யுகர்தமை பாடி யாடிக் 

குத்திர மகன்ற Fors கொள்கையர் போர்தார் மன்னோ. 

as Br ween Fs த்,கருவிசெண் பகத்த டாகம். ப (௩௫4



௧௪. நூற்பயனுரைச்த சருக்கம், ௨05 

கண்டன .ரருவி யாடிக் களித்தனர் நியதி யாற்றி 

யண்டர்தம் பிராட்டி கோயி லணுகினர் பரன் யார்வங் 

கொண்டனர் குகைக டோறுங் குழுமினர் காய கற்ப 

மூண்டன ரயன்மால் கற்ப முஹைவரோ டுறைந்தா ரங்கண, (௩௭) 

சீரிள வேனிற் காலஞ் சித்திரைப் பெளலம் வெய்யோன் 

சாரும்வெப் பஞ்சிச் சாயை தான்புகுர் தொளவிகச்குங் காலை 

பீரரிபொன் மழைமச் தா.ரம் வாடையூ டாட நோக்கி 

யாரிய முனிவ சங்கோ சதிசயம் பயப்ப நின்றாம். (௩௪) 

வேறு, 

நின் றனர்முன் னிருர்் தவர்கள் பன்னிருவர் நிறைகேள்வி Ary 

னார் போற்ற, மன்றலிசைக் கந்தருவர் விஞ்சையாசித் இயர்ப. ரவ. 

வானோர் வாழ்த்தத், மிதன்றலொரு புறந்தவழக் கோண்டலொரு 

புறக்சவழச் €கம் போர்ப்ப, வென் றிழுனி வரர்சூழத் இசைகடெ.ஈ 

அர் தமிஜ்மணச்ப Cage mrp. (௩௮) 

குண்டலமுவ் குழைகாதுக் திருமுகமு நயனமுங்கோ டீர பார 

மண்டலமுஞ் செபவடமுக் கமண்டலமும் புத்தகரு மகர வாரி1ன 

யுண்டலர்ர்த கனிவாய மொளிபிறங்கப் பரிதிதென்பா லுஇச்தாலென் 

மூண்டகத்தி லயனீன்ற முதியகும்ப சம்பவமா முனிவன் வச்சான்: 

வந்ததமிழ் முனிக்கண த்தை நின்றமக மூனிக்கண தக்கதோர் வண 

ங்கி வாழ்க, யந்கண்மலர் கொடுபோமற்றிப் பாற்கடல் சேர் மதுக்க 

டஉல்போ லளவ ளாவிச்,சச்து ரவா ணுதற்சவுரி இரிபுரைபா லமரர்புரி 

சிறப்புப்: போற்றி, விர்கமலை யடர்த்தோனைக். கண்டுகளிப் புடன்பா 

வி விடைபெற் முரால். (#o} 
வேறு, ் 

௪ண்பகத் தடாக நீங்கிச் சந்தனத் தடாச௪ மூழ்க 

விண்புலத் தம.ர ரெல்லா மிசைபல மொருவி பாடும் 

வண்புலத் திரிகூ. டத்து வடபுலத் தருவிச் சாரல்: 

கண்புலங். களிப்பக் கண்டார் கங்கைமேற் காதல் விண்டார். (௯௧) 

ஆடுன T ருவி வெண்ணீ றணிர் சன ரக்க மாலை 

சூடிர் சூதன் வாய்மை துதிக்சனர்-கயிலை யென்தே



FiO} திருக்குற்றாலக் தலபுராணம். 

காடினர் இரிகூ. டததை நைமிசா ரணிய வாசர் 

பாடினர் வசந்த விதித தெய்வதம் ப.ரவிச் செல்வார். (௪௨) 

பரிதிசூழ் வடக்கு வாய்தற் பா.ரகோ புரம்ப ராவி 

மிருதிகள் பதினெட் டாய வியன்படி வணங்கிச் சங்கத் 

தெருவலம் புரிவா லுள்போய்ச் ௪ற்பரை பிடங் கம்பஞ் 

சுருதியாவ் குறும்ப லாவைக் கொழுகெழீஇக் கரங்கள் கூப்பி. (௪௩) 

வேறு, 

யற்ருத பிறந தலுங் குறுகையங் கயல்விழியும் பவள வாயு 

ழூற்றாகு குவிமுலையுக் துகலுடையு மகிலாண்ட முழுது மீண்ற, இற். 

முூலின் றிருவயிுஞ், செல்விகுழல், வாய்மொழித்தாய் செம்பொற். 

CORT GOGH தெர்தைபிரான் மடிழுமணக் கோலமுங்கண் குமரி 
ரக் கண்டார். (௪௪) 

Can, 

கண்டருள் பெற்றுச் சத்தி கணபதி பதம்ப ராவி' 

விண்டுவைப், பணிக்து ஞான விசையைதாள் பரவி மன்றல் 

கொண்டருள் குழகற், போற்றிக் குடஇசை வாயில் சாவ, 

லண்டனை த தொழுது. சோம. சேகு வடியிற் ருழ்ந்.து. (௪௫); 

இவரும், கடவுட் பஞ்ச தெரிசனம். பெற்றுக், கற்றை, 
யவிர்சடைக் கும்ப யோனி ய.டிபணிற், அவவின் வேந்தைப். 

பவனமே லசை வாழ்த்திப், பயிரவ. ரிருக்கை போற்றிப். 
புவனகா யகர மீன்ற புகழ்ப்பளை பீடம் போஜ்றி, (௪௬); 

உம்பர் தர் தவர் மவ. ௬ுயர்பெருந் தொட்டில் போற்றிக் 

கம்பமுஜற், ஜிம்பர் தாழ்ச்அ சுயமூகத் தவனை யேத்இத் 
தம்பமார் துவார பாலர் தூளிணை: தொழுது நந்தி 
யம்பூயப், பதழ்ப, ராவி யாயிரங், கதிரை வாழ்.த்.தி. (wer), 

சிந்தைசெய், கால்வர்க் காகக் தெத்கண முகமா, தேவை, 

முந்துற, வணங்கக் காளி, முதலிமீனோ, செழுவர்ப் போற்றித், 

தந்இிமா முகனை வாழ்த்திச் சண்முக ஸணிருப்ப ஈரப்ப 

ணெந்தையா; ரணங்கோர் பாலா யிருந்தருள் கோலம்,போற்றி. ட 

அவரிதழ்க், கமலை, பாதம் தொழுதுபா .இயைப். போற்றி 

யூவரிதா ளெழவே வாங்கு மொருவனை ச், தெய்வ யானை,



௧௪.-நூற்பயனுரைத்த சருக்கம். ௩௦௯ 

சவிரிதழ்க் குறக்கோ மாட்டி கணவனைப் பணிந்து போற்றிச் 

சவுமியை வணங்கி வாழ்த்இச் எந் இ.ரன் றனைப்ப ராவி. (௪௯). 

வேறு, 
அ.திதிமுக னடிய.ரவி யாலயம்புக். குமைபாட தி 

இத்திதிமி யென௩டிக்குர் தேவேசு னடி.வணகங்இக் 

கொத்திக.ழிச்  உடையானைக் குறுமுனிக்காக் கூழைக் சானை 

முத்இதரும் ப.ரஞ்சுடமைக் கண்டார்கண் மு.திதவத்தோர். (௫௦) 

இலைகாணா வருள்பூத்த கற்பக,க்தை யிமையவருக் 

தலைகாணாத் திரிகூடச் சா.ரலுறை. தனிச்சடரை 

யலைகாணா வருட்கடலைக் காணுதொறு மருச்தவத்தோர் 

திவைகாணாப் பேரின்ப வெள்ள ததே நிலை இரை த்தார். (௫௧); 

வள்ளலா ரருள்வாரி படிச் துமேல் வழிக்தொழுகும் 

வெள்ளமே யெனத்தாளை விதிபொழிய மொழிகுழற 

வுள்ளமே கமையழிய வுவட்டெடுத்சா னந்தவெள்ளக். 

துள்ளவாய் SUL தழுப்ப விகழ்துடி.ப்ப: வாழ் கீ.தினார். (௫௨) 

வேறு. 

கங்கைவார் உடையாய் போற்றி கவுரிபல்: குடையாய் போற்றி 

பங்கையா சனச்தாய் போற்றி பதுமலோ சனத்தாய் போற்றி 

யங்கையா யுதங்கண் மாற்றி யகங்கையின் மழுமா னேற்ற 

செங்கையாய் இருக்குற். மூலச் சிவபெரு மானே போகி, (௫௩) 

றிக் உகர்தொன மயன்மால் பூசை யுகர்.தவிற் றிருக்தாய் யோற் 

முகந் தனி லிடஷையா முல்கண் முகந்தமுச் சுடராய் யோழ்.றி 

யிகந்தனிற் பாத்து லின்ப மிசைக்குஈன் னகரராய் போழ்.றி 
சகந்தனில் வினைவண்: டாடாச் சண்பசா டவியாய். போற்றி. (௫௪); 

இண்ணிய வேள்வி யாற்.றிச் வெரெறி யாற்றாத். தக்கன். 

பண்ணிய தரும மெல்லாம் பாவமா முடித்தாய் போற்றி 
நண்ணிய கொலையை வேட்டு ஈ.தியில்வீழ் வேடன் பாவம். 

புண்ணிய மாக்கி கோக்கும் புனிதவி டனித்தாய். போத்றி. (BE) 

பீவம. கழுகி ராகப் பறிபடப் படிக்தோர் தங்க 
வம கழுவுர் தெய்வ வருவியர் துலையாய்: பேரற்றி'



௩௨௧௦ திருக்குற்றாலத் தலபுராணம். 

ஈவமதுச் சொரிந்து கங்கை ஈஙகைநின பதம்பூ 

வமது சங்கை தங்குஞ் சத்திர ஈதியாய் போற்றி (௫௬] 

மழையவன் பிறவி கோயை மருத்தினு லொழித்தாய் போற்றி 

துழைதனிம் படிர்தோன் றந்தை கொன்னர கொழித்தாய் போற்றி 

முறைசெயா வணிகன் பாவ (py gpa இனத்தாய் போற்றி 

குனுமுனிக் குரு யன்று குறுகிய குழகா போஜ்றி. (௫௭) 

பாதகப் புட்ப கந்தன் பரிபவ மொழித் சாய் போற்றி 

போதக மெறிகத நீரும் பூசையா வுவநற்தாய் போற்றி 

பேதமா மதுவை யுண்டான் பெரும்பழி துடைத்தாய் போற்றி' 

கோதகல் வேத ரூலக் கும்பலா வுடையாய் போற்றி. (௫௮) 

( இரிவலம் வக்௪ யானை களர்பவ மொழித்தாய் போற்றி ப 

விரிவலம். புரியாஞ் சங்க வீ.தியாய் போற்றி வேட 

னரிவலம் புரியக் கண்டு ஈற்பத மளித்தாய் போழ்.றி' 

புரிசடைச் இருக்குத் முலப் புண்ணிய புனிதா போரத்றி. (௫௯) 

் இரிகூட மென்னு சாமஞ் செவியில்விீழ் தஓமோர் தியோ 

னெரிகூடு ௩ரகில் வீழா தெடுக்தருள் கருணை போற்றி 

பரிவான விலிங்கஞ் சாத்தும் பரிவட்டம். கவர்க்து பார்ப்பான் 

புரிவான வத்து சோகம் போக்கெ. புனிதா Cuno. (௬௨9) 

வானவர் பாவ தீர்த்த மகூமையாய் போற்றி பார்த்தன் 

போனசம் புடத்தைக் காட்டும் புடார்ச்சுன புரத்தாய் போத்றி 

யானசர்க் ௫ு.ரோச மைர்இ னடைச்இடு மாயிர்கட் கெல்ல 

ஞானமக் தரத்தை யோது ஈற்குரு வமலா போற்றி. (௬௧% 

சத்இிபி டத்தின் மேவுர் தா.ரகப். பிரமம் போறீறி 

மூத்திதர் கருள வேண்டி மூளைக்கருண் முதலே போறிறி 

யத்திர விழிபண் பாட. வந்தப் பேரி யார்ப்பச் 

இத்தி சபையி லாடுக் தெய்வகா யகனே போற்றி, (௬௨) 

என்றுபுகழ் மூனிவசெலா அதய,தக மரைமலமச் 
சென்றுகாத். தாமரைகள் சென்னிமேத் குவிவதனாண் 

மன்றவுல. களை த்துமொரு வண்ணமர்ய்' நின்றபிரா 

ஊன் பகல் வண்ணமுட னந்.திவண்ண மானான்... (௬௩௩



௧௪..நூற்பயனுரைத்த சருக்கம். ௩௧௧ 

அண்டா்குழாம் பணிவானைப் பரவியருள் பெற்றே௫த் 

தொண்டர்குழாக் கனைப்பரவித் தண்டீசன் றுணைப்பதங்கள் 

கண்டுகுமாச் தொடும்வணங்கி நநஇசன் சகழல்போற்றிக் 

கொண்டல்குழாஞ் செயும்பணிலக் கோயில்வலங் கொடுபோர்தார்,() 

௫. ரமச௪.ரந் தொறுநிறைந்த Bom ip BOF Hs காலயமுஞ் 

சரமபதம் பெயர்த்தாடுஞ் இத்இம்ன் ௮மும்ப.விப் 

பி.ரமபதஞ் சுவர்க்கபதம் விண்டுபகங் களிற்பெரிதாம் 

ப.ரமபதச் இருப்பார்போ லிருர்தார்செண் பகவன த்இல். (௬௫) 

ஆறுமடங் கவிர்வேணி யண்ணலார் பல தலமுங் 

கூறுமடங் கலிற்ளூதன் குறிப்பினா லெடுத்துரைத்த 

விறுமடன் கலுங்களிறும் விளையாடும் இரிகூட 

நா௮மடங் கதிகமென நோக்கிய சயித்திருந்தார். (௬௭௬) 

குருந்துமணம் சமற்சாரற் குற்றாலக் தனி௰்பலகா 

விருர்துபழ வினைகீங்கி யெர்தைபிரா னருள்பெற்று த் 

இருந்துவெ மமையவர்பால் விடைபெற்றுச் செழுர்சவத்தோர் 

பொருந்தும்வள நைமிசா சணியத்இம் போர்தனரால். (ser) 

BHI grot Oaran w? 9 மஞ்செழுத்து மோங்குககாற் 

Fr A068 Casa BD emean 3D um தழைக்க 

மாதரார் கற்புநெறி வளர்கமா நிலமதன்மே 

ot Sivas வேர்தர்நெறி நீடூழி வாமுகமவ. (௬௮) 

14 - நூற்பயனுரைத்த சருக்கம் முற்றிற்று. 
ஆகித் இருவிருச்தம் - ௧௦௧௩. 

இரண்டாவது சிவரக்சியகாண்டம் pH os Cup gs. 

காண்டம் இரண்டுக்குச் இருவிருத்தம் - ௨0௭௦. 

காப்புத்திருவிநத்தம் ௨. ஆக-௨௦௭௨. 

அருக்குத்ருலத்தவபுசாணம் 
விக ணை! த 

ட்ரே முற்றுப்பெற்றது. அ =< 

angered Se 
Sir. தாதர் திருவடி களேசரணம். 

ந 
cei



6. 
ந 

இிவமயம், 

அரும்பதவுளை, 3/3 

    

an 

மதலாவது:-தானவைபவகா டம், 

காப்பு. 

1. பனிவரை - இமயமலை - பிடி 

பெண்யானை, (உமாதேவி), லேழம்- 

(ஆண்) யானை. இயல் - அழகு. இரு 
பிடி.- இரண்டுபெண்யானை கள், (தெ 

ய்வயானை யம்மைவள்ளியம்மை), அ.தி இருமேனியையுமுடைய, வேழமீன் 

க்கையன் - தோத்திரம் பொருந்திய |ஐ ஞானச்செயல் காட்டும் செண்ப 

கரங்களையடைய குமாரச்கடவுளுக் கக்களிற்றை யேனச்கூட்கெ, விநா 

கு. ஞானச்செயல் - அ.றிவொழுக்கம், | டகர இருமு£டியிலே சந்திரன் மூ.தலி 

ஒருகோட்டின் - ஒற்றைக் கொம்பை யவை யணிந்திருச்சல் விகாயகபுரா 

ப்போலும், இருகோட்டு-இரண்டுபச் 'ணச்துட்காண்க, 

கரும் வளைவுள்ள. பிறை - மூன்றாம் வம் அமை 

கடவுள் வணக்கம், 

1. தேம்- இடம். நிலம் மேவி- (| அலைபோல், அச்துவிசமாஇ - இர் 
பர்சியின் (F ipsa) சென்ற, வான்மேவி ண்ட ஐகீகலம் இருக் து. ௮ம்பர,௪.இன்- 

anus Sor (மேற்) சென்று. கோ- | பாணம், அரம் இவற்றின், அமா 
மலை. கடந்த. போரைசயிக்த, 

9, இமையம் - உச்சியையுடைய, ்.  நறை-சேன் - இசழி-சொன் 

வரை - மூவல் சமையவளை-பொறு (றை, பொன்னரியமாலை - பொன்னா 
மையுடையாரை. சமையவரை- (ஆறு லாகஇியஅருமையுடை யமாலை, கொன். 

வகைச்) சமயஙகளினள ௮9. பெருமை, புயஙகம் - பாம்பாகிய, 
5. ௮ தம்வளர்த் சாள்-உமாதேவி, வேய்ந்த- சரிச்ச. மணவதையா - 

தாளம் ஏந்ச- சாளத்சைச் (இருக்  கலியாணமண்டபமாக, மதி... எம்.இ 

கரத்திலே) சாங்க. உமாசேவி தாள மன், விளக்கா- தீபமாக, சென 

ம் அடித்தல் - தேவாரத்துள், இரு | அழகு. சர் - சிறப்பாக. வேட்கும் - 
ஞானசம்ப௩ச சுவாமிகளருளிச செய் | விவாகஞ் செய்யும். வேட்பாம் - வீரு 
ச இருவாய் ரூ தூர்ப்ப இகம் **தளரிள | ம்புவாம். 
வள” Crear es BRUTE SSO 0. பூசபல பேதவுயிர் 2 (பஞ்ச) 

றிக. பொது- சபை, பூதககளாலாகிய அகேசவிச அன் 
4.  அம்பரம்- அகாயம். மாருதம்- மாக்களுக்கு, அஇருறை பூர்வகிர 

சாற்று. அம்பரம் - அழகயெபிரமம். | மப்படி. கேககாரண புவன போகாதிக 
அம்பர் - அவ்விடத்து. ௮த்தினம் - ளெலாம் - சுகரணபுஉனபோகரூதி 

அக்காலம். பரம்- பாரமாகய, வான்- | லிய யாவும். ௮சலலோக கி௯ூசவாக- 
ஆகாயத்திலுள்ள, ஒரு சனுப்போல்- | எல்லாவுலகஙகளிலும் பூரணமாம்படி. 
ஒப்பற்ற (இந்திர) தறுசைநிகராக, | நாசம் - ஒலி, 
இருதனுவும் (வெபிரானுடைய) திரு 7. வருக்கம்- இனம், வ... நிழற் 
மேனியும்(தன்) திருமேனியும். ௮மை | கே (சல்) அல விருக்ஷ,ச்இனிழஷ்ட 
து - (இவப்பும் பச்சையுமாக) இயை | தகே. தென்முகங்கோன்9- தெழற் 
ந்து, ஒன்றா - ஏசமாசி, அ௮ம்பாரச் | குமூகமாக எழுஈதருளி Wore gr 

இன் -கடவின்.  விசிகரம்போல் - தூல்வருக்கம்-2ர,ச்.தி.: சதிஜெழுங்கு 

பிறைச்சக் தான், வாழ்- வாழ்கற் 
இடமாகிய _ (இிருமுடியும்) செக்கர் 
வானை - செவ்வானத்துச்கு, மயல்- 
மயக்கச்சை, இருமேணி - (இவந்.௪) 

   



டக 

் (உண்மைப்பொருள்].நவலாமல்்நுவ 
ன்றானை - என்முச் திரையாம்காட்டி 
யருளினவனை. வருக்கை- பலா. பர 
வாமற் பரவல் - இடைவிடாது துதி 
அகல். [ இதில் இருவருக்கு மொரு 
வருக்கு நுவண்றருளிய கரிதம்புலப் 
படவில்லை.] 

8. கங்கையார்-சங்காந் இியைச்் இ 
முடியிலே பொருந்திய. ஆம்பலை- 
யானையை, (செவ்வாம்பற்பூவை). ந் 
sags - இலகம் போன்றவரை, 
(யானையை',மாதங்க சீதிருமுனியை- 
பெருமைதஙகிய பொன்போன்றகிற 
ந ௪ யானைச்சன்றை, (வில்லாகிய 
மகாமேருமலை போன்றவரை). சே 
(வேந்தர். இக்குவேந்கர் - இந்திரன் 
“முூசலிய அட்ட இக்குப் பாலகர்.முடி. 
மலர்-சிரமாகியபூச்சளினிட ச்துள்ள. 
தும்பியை- வண்டுபோல்வாரை, (யா 
னையை), வலவை-வல்லவையென்னு 
மனைவி, கொங்கையார் சசபத்தை- 
கனஙலகளிலே பொருகஇய கலவைச் 
சந்கனம்போல்பவரை, (யானைக்கன் 
றை). செண்பகச் குஞ்சர த்சை -செ 

CON LIE AS BTW COL. 

9. வேறும் - வெவ்வேறுவடிவங் 
களாகவும், உகந் சொதம் தோறும் - 

பலயுகஙகளிலும், விடாய் - வெப்பம். 
ஞேலச்சேறும் உ௧- ஆணவமலமாஇய 

சக.இயுங்கெட. மாயைமலங்கழிய - 
மாயாமலமும்போக, இருவினை - நல் 
வினை தீவினையாகய, பழைய தட்டு 
௩ தீ.ர- பண்டை அகுசமும் விலக. 
செய்வச்கொடி- தெய்வயானை. சட் 
சேல்பாய் - சண்களாகிய சேல்மீன் 
கள் சாவுகன்ற, கொற்றத்து-வெற் 
அியையுடைய, ஆனந்தச்சடல் -(முரு 
ககீகடவுளாகிய) இன்ப சமுஜு்இரச் 
கில். ஆடல்- சேரய்சல். 

10. எண்-எட்டு, சவின்-அழகு ற. 
யூக - மலர்ந்து. 

11. விழிமணி - உருச்தஇிராச்க 
மணி, காத்இரள் - கற்பகச்தைப் 
போலுந்திரண்ட. தோற்றி - சோற் 
அவித்து, (பிறவினை) களம் சார் 
மாற்றி - (ஏெவபெருமானுக்குந் சனக” 

      

  

அரும்பதவுல ர, 

| கும் வேற்றுமை தோன்றக்) கழு,த்தி 
ல் கரிய ரிறதசை நீக, வேத் இரம்- 
பிரம்பு - படை - ஆயுதம், 

12.  தான்பிறஈக- சான் தோன் 
| ae ton Sus, நிந்சை - பழி. தடி 
ந்து- வெட்டி, சேய்- பிள்ளை, ஆன் 
பிறங்கும் - இடபத்மைப் (போல) 
விளங்கும். மழவிடைமேல்-இளமை 
யாகிய தருமரிஷபத் தன்மேல், இரு 
வர் அயிர்ப்ப- பிரமவிஷ்ணுக்கள் சந் 
சேகிச்க, கடவுட் சேடம் - இவப்பிர 
சா,சம். வானபுலவர் - சேவர், 

18. மதுரேசர் - மதுரைக்கு நாய 
கர். சதுர்- உயர்வு - (காற்பரியம்) 
ஈடே.ற- கடைச்சேற, கதிர் - பிரகா 
௪ம். அந்தக்கரணம் - மனம், 

14. நீற்றும் - சாம்பராக்கும், நீத 
அக்குடவறை - சுண்ணாம்புச்குகை, 
புறஙகண்டு - வென்று, ௧௫ - சனன 
மாகிய, நீசசம்-கடல், உகைக.சானை- 
செலுத் இனவனை, 

15. சகழைசுளிந்து- கரும்பை மு 
Os go சலைவர் - இவபிரான். அவ 
ணம் (அவர்கொண்டுவந்ச அடிமை) 
சாசனமாகிய, கூடம் - யானைகட்டு 
மிடம். கொம்பு-இ.ரண்டு (பூங்)கொ 
ம்புபோல்வாராகிய பரவை நாச 
யார், சங்கிலிகாசசியார். ஒருவல்லி - 
( அவ்விருவருள்) ஒருவராதஇிய சங்க 
லிநாச்சியார்.சொடர்-பற்றுன் ற. த 
ளை - பநசம் (கால்விலவகு), நீவி - 
நீக்கி, 

16. உள அனைத்து கலையும் - 
உள்ள எல்லா அரல்களும், இறல்ஃவ 
வி. சென்னவனை -பாண்டியனுடை 
ய அழகய, 

17. இளை - மூங்கில், இரிக்கு - 
மலையினிடச்து. விளை - விளைதல். 
கரகம் - கமண்டலம், கண்டு - சண் 
டம், படைத்தபிரான் (பிரமனாக 
ஆதியிலிருந்து) இருட்டி.ச௪ சிவபெ 
ருமான். விடுச்து - (௮ச்இிருமேனி 
யை) விட்டு, நேமி - சக்கரம். வளை- 
- சங்கு, மெளலி - முடியின். சா 
இடம். முளைமதி - ஞூன்ராம்பிறைச் 
சந். திரன். து.இயேந்.தும்-(௮ச் இவபி



அரும்பதவுரை. 

சானைச் துஇக்கும்) தோத்தா ச்தை 
தீசாஙகும், எனவே, இருமாலை௪௫ி 
வபிரானாகச்செய்சவென்பசாயிற்று. 

18. AaugseorG எழுவர் - இ 
ரூச்சொண்டச் தொகையுட் கூதிய 

பச்சராய்ப் பணிவார்கள் Up gow | 
முவசையார். எல்லைதீர் - அளவு நீங 
இய. 

19. வேணுமொழி - மூஙகிற் கு 
மூலிசைபோலுஞ்சொல். புகழ்வாசச்   

அவையடக்கம். 

1. கற்பனை - இல்லதையுள்ள 
தாகச் கூறுசல். நஈவிலுவன - சொல் 

லச்சச்கவைகள், 
2. வைப்பு - புதையலாகிய. உப 

சேசம் வைத்து - உபதே௫ச்று. 

அவன் - இருகந்திசேவர். அவனும்- 
௪னற்குமார முனிவரும், 

8. மூவாறின் - பதினெண் புரா 
ணஙகளுச்குள். மாதவற்கு - விஷ் 

ஹவுக்கு. ஆதங்னுக்கு - சூரியனுக் 
கு. அற்லோற்கு - அக்கினிக்கு. வி 
இக்கு - பிரமனுக்கு. 

4. யன் - பெருமை. 
5. உவர் - உவர்ச்கடல். கடவி 

LsAb குலவுஞ் சகச௫சைகளென 
கீகூட்டு. 

்.  இளர்ந்சு - விளவஇய. உயர்ம 
இ. உபபர்ந்ச அறிவு. மச்சரம் - (மதி 
தாகிய) மந்சரமலை. குளம் - நெற்றி. 

7. சருவி - சட்டுவம்; கறிபடை 
க்குவ் கருவி, இசைந்து எ (மணம்) 
சொருக பரிமாறி - படைத்து. 
௧இி.- மோக்ஷம். நிறைக்கும் - நிறை 
யச்செய்யும், சதை - சரிதம், இதனை 

- இக்தச் சரிச.தை, 
௨5. வடமொழி - சம்ஸ்டிருசம். 
சென்மொழி - சமிழ். இடமொழி - 
உறுஇவார் கறை. அ௮.த்தலம் - ௮௪ 
ச் இருக்குற்றாலம். சிவமறையோர் - 
ஆ.இசைவப்பிராமணர், உடனுறை - 
அவ்வாதி சைவருடன் தஙனாஇன் ற. 
குறிக்கொண்டு - குறிக்துக்கொண் 
டு; எழுதிச்சொண்டு. 

9, Asem - ச்திராகதி. பு 

« 

[னம் - தோத்இரம். 

ABR 

கொடை - கீர்த்தி மணத்தையுளட. 
ய (பா) மாலை, . 

20. நலிவு - மெலிவு, கஇரிகள் - 
மலைகளிடசுது. தாவி - காண்டி. 
படர்கசாலும - சென்றாலும். சாலு 
இடம் உற. நாக்குத சுடிப்பேற, 
பாதுகை - பாகரகலக்ஷை. 

21. மாதர் - (கற்பின்) மகளிர். 

rel 

க 

ரி- (திரிகூட) மலை. அருவி (வட) 
வருவி. மதுகஙவகை - (இவ) மறுக 

கை. மந்தாரிலம் - மந்தமாருதம, ௪ 
ம்பு - நரி. வைச்ச -(தன்னிடச்து) 
NU EF GED ET CN HES. 

10. வனசரன் - வேடன், சா 
கேடு. பொருள் - ஐசுவரியம், சிவர 
கசியம் - சிவரகசியகண்டம்.௨ ஈயே 
ழா. பதினான்காக, ' 

11. ஒருமை - ஒருதன்மை, சிவ: 
நெறி - சைவமார்க்கம். உபயம் - இ.ர” 

ண்டு. அவயவம் - உறுப்பு, Sieg 
கலன் - ஆபர் 

ணம், இருமைக்கதி - இம்மை மறு 
மைப்பயன். வீடு - மோகம், இரு- 
சிறப்பாக. அருள்செய் - கொடுக்இ! 
ன்ற. புராணச்செல்வி - பு. ராணமா 
தய. கல்வியுரு - நூலின் வடிவச் 
இன்: கலன்களாசச் கல்வியுரு மகி! 
மை தெரிக்கின்றேனென மாடிக்கு. 

12. தோடு - பூவிதழ் - துணர்தி 
௪- பூஙகொத்திலுள்ள. வேய்ந் தார்- 
'அணிந்்ச௪ வெயிரான். கோட்டு அகம். 
- நீர்ச்சரையினுள்ளிடம்.. கமலம்-௧ர 
மரைப்பூ. சாப்பண் - நடு, கொட்டி 
பயன ற்ற ஒரு நீர்ப்பூ. ் 

18. * புடார்ச்சுனபுரம் - இருக்கு' 
நீறாலம். திகழ் தர - (எங்கும்) வியா 
பிக்கும்படி. வல்லை &வல்லமையுடை 
யாய். இகழ்,சர - இகழ்ச்சியைச்செ. 

@és. நாண் - வெட்கம். போப௱டி -- 

பொருது. அகழ்தா - வருத்த (தாஜ் 
பரியம்.) ் 

14. தேக்யெ - கிறைந்த, ௪௫/ 

d 

  சரண மூலம் - புராண வரலாறு. ௪௪ | [ வை - ஆலகால விஷத்தை; இவ்வி



கோயி 

ஷ.த்தின் வேசச்சையொடுக்கி உரு, 
ட்டித் இரட்டிச் சிவபிரான் நிருக்க 
Sfp கொடுத்சலால் ௮முசமாச் 
கும் பாச்கியச் செல்வியென் ஞர். 

15. ந்தை செறிந்திலன எனும் 
- மனசத்இிட்ப மில்லாதவனானாலும்,. 
புகலாரின்றேன் - சொல்லுஇன்றே 
ன். மறிந்து - மடங்கிய. வேழம் - 
யானை, எறிந்த - வீசிய, சளிர்-இலை, 

10. கவை- பிளவு. அவி- தே 
வருணவு அமுசம், குவிகருநெறி 
~ ஒருப்பாடான மார்க்கம், 

17. வேலை- சழமுச்இரம். என்பு- | 
  

Hib SA aos. 

எலும்பு, சாலை - இருப்பிடம், சொ 
மூம்பு - அடிமை, வாலை - இளம்பரு 
வப்பெண். 

18. வேரி - தேன். ஊடாடா - 
உள்ளே புகப்பெருத. காவில் -(௪ண் : 
பகச்) சோலையினிடத்து. ஆரியன் - 
சிவபிரான். ஆடு - நடிக்கின்ற, ஆரி 
யநாடு - ஆரியகாட்டின் வளங்களை. 
வாரிநீர் (இருபெயரொட்டு) தெய்வ 
வா௩இ - தெய்வச்சன்மை பொருந் 
இய விசேடமாகிய யாறு. 

i 

ழதலாவது :- திருநதீம் சருக்கம், 

1. தேர் கொண்ட வசந்த வீ.இ- 
(மன்மதன்) இ.ர,சமாகச் கொள்ளப் 
பட்ட சென்றற்காற்று உ லாவுகின் ற 
தெரு வையுடைய, சங்கம் -கூட்டம். 
பரந்து - விரிஈ்து, வேலைகீர் - ௪ழுற 
shs sagas, gsbura- (மேகல் 
eer) god ¢ RETO. FISD - ௮ 
லைகள். கடலின்மேணி - சமுச்இரவ 
டிவச்இன் கருநிற த்தை. மீண்ட - 
இரும்.பின. 

2. பை - அழகு. தரக்கு - புலி. 
உரிவை - கோல். சச்திரமன்று -௪ 
தீ.தஇிரச௪டை, அந்தரப்பேரி - ஆகாய 

தீதிலுள்ள அந்துபிவா சத்தியம். ௮,இ 
ர். 2.ர முழங்கி - மிக ஒலித்து.' வரை 
- (பொதிய) மலை. அபயம் - ௮ச்௪ 
மின்மை, வரதம் - கருணை. 

8. ஆம் - போலும், தும்பி -யர 

னை. சரிதரு - சஞ்சரிக்கின்ற. போ 
ல் - உரையசை, ஆல் - ௮சை. ஆச 
ல் - உவமைப் பொருளென்ப.து, ஆ 
ச்வாரிலிமாடாவேனோ என்னுந்தி 
குவாசகச் செய்யுஞுரயா னுணர்க, 
இங்கனம் வருமிடந்சோறுவ் கொ 
ors. 

4 துளிதரு' - தீர்திதுளியைச் 
கொடுக்கின் உ. துளியா - மழையாக. 
வானம் - மேகம். தாவுநீர் - சொரிய 
ப்பட்ட சலம், ஆம்போல் - அகுந்(த 
ண்மை) போல. 

5. மூசத்திரச் சகரம் - மூன்று 
உழு, இியாகிய உச்சியையுடைய மலை 

  

| ராமம் - அழகு,   

(,திரிகூ௨மலை). வானை - மேகச்தை,. 
மூயங்இ - கலந்து, நுண் - நுட்ப 

மாகிய, துரி - நீர்தீதுளி, பை. ௮ 
ழகிய, இ.ரள் - இரண்ட. கொடி - 
(பச்சிலைகளையுடைய) சொடி. ஓடி... 
நீடி - ஓடி. நீளப்பெற்று, அகடு - டு 
விடம், (வயி.ஐ), விம்மி - UGS Ge 
வால - இளமையசகிய, பசுக்ரம்பு 
சேகச்திலோடிப் படர்சல் பெண்க 
ள் கருப்பச்கு.ரிகளிலொன்று. 

6. கோடு அனைத்தும் - மலையி 
னுச்சிெ_ ளெல்லாவற்றிணின்றும். ஆ 
டல் - வென்றி, ௮ண்ணல்ஆம் - of 
செசல்போலும், 

7. கடல் மேல் - கடலி து. 
வால் நீட்டி - வாலைநீட்டி, (பரிச,ச,௪. 
ம் ௮ இகப்படு ததி). படிவங்காட்டி.- (நீ 
எச் செல்றுசலால்சன்) வடிவதை 
க் சாண்பிசது. சையம் - பொதிய 
மலை, கலித்த - சூட்டிய, தலை ௮௬ 
al - பூதன்மையானண அருவியான து. 
நிமிர்ந்தவகையாம் - உயர்ந்த விதம்: 
போலும். மூடி - சகெரல்களை. கவிழ் 
5 -வளைக்க. விசையம் ஆம் - வெண் 
இிபோலும். 

8. ஆளி - சிங்கம். எறுழி- பன் 
றி. புனலாமை - கீரானம. வாம. 
னம் - சாவுகன் ற அன்னம், (கு.று௮ 
யலடி.வம்), சேல் - மச்சம், பொலிவு... 
விளக்சம். ஆராமம் - சோலை, ௮பி! 

Dansk g.- (Qe 
றைப்) பொருந்த, சங்்ரொமம் விலை.



அரும்பதவுரை. 

fg) - (கரையொடு) பொருதலைச் 
செய்து. அவினம் - பசுக்கூட்டம். 
தொடர்ந்து - பின்பற்றி, வாங்கு.தி 
ர - தாவுகன்ற குதிரை, (வளைக்,௪ 
விலை). நெடுமாலுக்குச் கூறுங்காவ் - 
ஆரராமம், அபிராமம், சங்கிராமம் என் 
WU OO OR பரசு. ராமாவ சாரம், ௪௪ 
சச ரரமாவதாரம்,பலபத்திர ராமாவ 
னாரம் என இசன் முன்னுள்ள அச் 
கப்பிரதியில் வரைந்திருத்தல் கா 
ண்க. 

9. பண்டரிகப் பொகுட்டு - பு 
விகளையுடைய மலை, (சாமரைக்கொ 
ட்டை). அரும்புவனம் - உண்டாகுக 

ன் .தநீர், அரியவுலகம்), கமண்டலம்- 

மேகமண்டலம்,(சலபாதீ திரம்), மூல 
மறைபலவுமோ தி - (மர) வேர்களையு 
ம் பாறைகளையுந்.சாச்கி, (அதிவே.௪ 
ங்கள் பலவத்ல)யும் ஓத). உக் இயந்,௪ 
டம் - சுழிகளையுடைய நீர் நிறைந்த 
சடாகம், (சொய்பூமாகய அழகய 
மடு). ட௭ரஇ - பூமியின்மிக்க இடம், 
(ச.ரசுவஇ) . 

10. சேம்-இடம், (வாசனை). ௮ 
ஞ்சனச்சண் - ௮ழூய சனங்களின் 
சண்கள், (மைசோய்ந்த பார்வை). ம 
ணச்கோலம் - வாசனையின் அழகு, 
(கலியாணக்கோலம்). 

11. *பொங்குமாகடல் - பொங்கு 
மாகடலென்னும் பெயரையுடைய 

ர் சீ,சம், (பொங்குகின்ற பெரிய சமூ 

Hib). அமுதத் தன் - முத் 
சைப்போல, (௮மூசத துடன்), பூ- 
பூமி, (சாமரைமலர்), சங்கறிதி - சவ் 
கு பொன், (சல்கவடிவமான நி.இ). ம 
ணி - இரச்கம், (சந். சாமணி). தரு - 
விஞுக்ஷம்” (க.த்பகம்). இருமான் - இ. 
VEG il. 

12. சமலம் - நீர், (சாமரைப்பூ).. 
படிகம் - பளிங்கு. வாய் - இடம், 
(வாய்), கண் - இடம், (நேச்.இரம்).. 
கலை - மான், (கல்விதூல்). போதகம் 

ஃயானைச்சன்௮, (ஞானவரம்பு),செ௱ 
ல் - நெற்பயிர்கள், (வார்,சமைகள்).. 
மலடு - பூவிதழ், (விரிந்த ஓலை 
யே), பண் - நீர்ரிலே, (இஷைப்பாட் 

உகம் 

9). ,சாலம்-பூமி, (நாக்கு). நாமகள்- 
கரசுவதி, 

13. ஐவனம் -மலைநெல், சோ 
ரை - மூங்கிலரிஏி, எனல் - இனை... 

பாணிக்கு - நீரிடசது, (கையிடக் 
௮) பணிதசலால் - வணங்இச் செல். 
ல கலால். 

14. GW aww - செய்யய்பட்ட. 
குரவம் - குரவம் பூமாலை. குமரி- துர் 
ச்சை. பயிற்றிய- பழச்சப்பட்ட. பறி 
பொருள் (பாலைகிலவழிவருவாரிடனு 
இல் வேடர்) பறிச்ச பொருள்களை, 
சூறையாடி -கொள்ளைகொண்டு - எயி' 
ற்றியர்-பாலை நிலப்பெண்கள். குறு 
ம்பு-௮ச்ி.ரமம். சாய-கெட. கங்கை, 
(௪.ச்இர) கக்கை. தயிசஇயா-௮சு ரர். 

15, வாய்- (சன்) இடத்து, (வா 
யில்), பாலை - பாலை நிலத்துப்பொரு 

ள்களை,(௮ர,௪,ச),௪). கு.ரவையாடி- 
' பெருமுமழக்சமிட்டு, (கூச்,சாடி.), முல்- 
oor geno wes - முல்லையாகிய, 

பெரியபூமியை வேறுபடு ¢ 8), (இடை. 
ப்பெண்களை மயக்கஞ்செய்து). மரு. 
சத்தாடு-மருச நிலத் இனடுவிடம, 
(மருசமரத் இனடுவே). 

lb. ஞசுூவளைகச்காடு-நீலோற் பல 
மிகுதி. மெய் ஆய்- சரீரமாக (ஆய்... 
ees stay). இடையிடை வனசம். 
use விழியா - நடுவே நடுவே gro 
ரைமலர்ந்து கண்ணாக. மோச்கி -(௮: 
'வற்றாலெங்கும்) பார்தது. வெள்ளை 
வஈரணம் - வெள்ளிய சல்கு, (அயிரா 
வதயானை) .செய்யவாயரம்பை - செவ்! 
வையுடையனவாய் வாழைமரங்களை, 
(வர். சவாயையுடைய தெய்வப் பொ 
ண்களை), ௪௬-விருக்ஷம், (கற்பகம்)... 
சையம் - மலை. ௪கமகன் - இந்.இ.ரன்.. 

17. 'பரத்தியர் - கெய்தனிலப் 
பெண்கள். உணக்கும் - காயவைச்தி' 

ருக்கும். அள த்தியா' - உப்பளத்தி' 

லுள்ள ௮ப்யெண்கள், படுத் த-0௪௭ 
Gs Mousses. ௩ரை - வெள்ளை. 

வாரி- அள்ளிக்கொண்டு, நுளையர்" 
சேரி - பரவர் தெரு; 
18. கொல்லை-தோட்டம்.குடச் 

இயர்-இடைச்சியர், மிடவு - மிடா. 

 



௩௧௨௫) 

ச.இி-சயிர், பணை - பருச்.2, சொடு 
தீது - ஒன்றோடொன்று Fd SL 
பட்டு, எல்லை - ௮ளவையுடைய, 

19. .கால்வகைமலர்-கோட்டுப்பூ, 
கொடிப்பூ, நீர்ப்பூ, நிலப்பூ. ஐம்பால்- 
அழசியவெண்ணிறமுள்ள, (கூச்சலை 
யுடைய), கால்வழி -வாய்ச்கால்மார்க் 

கம், (காலினிட 2.௮) .கலிங்கு௮ம்ஆர் 
ப்ப - மத்குகளிடசீது*நீரொலிப்ப, 
(கலிங்கம் -மேகலாப.ரணம்). இது - 
ஆகுபெயர். சன தனம் - உயர்கச சுவ 
ர்ணம்,(பரு,ச்.சமுலை), பணைப்ப-மிகு 

ப்ப (பருக்க), பால்வளை-வெள்ளியசவ் 
கு, (பகுப்பா௫யவளையல்), 

20, தம்பம் - தண் ணைப்ப நறுக் 

கோடாசவுடைய. அுப்பு-பவளம், 
ச.ரளம்-மு.ச௮. பான்மை-சன்மை, 
இம்பாமேல்-இவ்விட த் இன்மேல், ஐ 
ம்பால்-கு.றிஞ்சி ர,சவிய ஐந் துபகுப் 
பாய, கம்பம் - அசைவு, 

21. கோள்- வவி. இபம்-யானை. 
இடங்கர்-முதலை, குரை திரை-முழங் 
Gwar pm gv, கமடம்-ஆமை. பரி 
கை-கேடகசம், வாங்க-கொண்டு, காள 
மா - எக்காளமாக. 

22.  அரிசனம் - மஞ்சள். தகரம்- 
வாசனைப்பண்டம், ஆஞ்சு - ஏலம். 
அதுணி- கட்டை, இரிபலை-கடுக்காய, 
தான்றிக்காய், நெல்லிக்காய், மயிற் 
டீவி - மயிற்றோகை,. தேவதாரம் -   

அரும்பதவுரை. 

ஓர்வாசணைமரம், கிதீ.இலம் - மூ.தி.து 

நியைரிரை - வரிசைவரிசையாக, ௯. 
லம் - கடற்கரை, (கடை வீதி.) 

2௦. பகுத்து- (கால்களாகப்)பிரி 
க்கப்பட்டு, 22 இரகங்கை - இச்இரா 
ந.தி. 

24. வெள்ளத்தானெள் - சமச் 
இரதிசை வஸ் இ ரமாகவுடைய பூமி 
சேவி, மேகலை ஆர்ப்பாம் -மேகலா 
பரணததஇினொலிபோலும். புள்ளு, 

ர்ப்பு - (வெள்ளச்இலகப்பட்ட.) பற 
வைகளினோசை. அ௮வள்போர்வையி 
ஞர்ப்பாம் - அப்பூமிசே வியின் போர் 
வையாகிய கடல் மூழச்சம்போலும்.. 
கடல், பூமிசேவிக்கு ஆடையாகவும் 
போர்வையாகவுமிருப்பது காண்க, 

20. பூவகாடு-நஈ௩கனவனம், கயல் 
வெடி. சாவுவ-செண்டைமீன்கள்குஇி 
ப்பன.. கோடி கோடி - அனக்கம்.. 
விழிபெறும் - பார்வை பொருந்தும்... 
கொள்கையாம் - குணம் பேரலும், 

26. கோரலும்-வளையும், ஐந் இணை 

(குதிஞ்சிமு விய) ஜ5துகிலம், கூடி 
re சேர்கது ௩டறதும். கரல 

வாரி- (பல) கால்களையுடைய வெள் 
ளம். ௮னுாமை- நீஙகுதவில்லாதஇிருச் 
சீல். ஆல் - அசை, வாஞ்சை-அஆசை. 

27. அருள்-கருணையானது, அல். 
கமாம் - (சலக்கு) வடி.வமாடி, 

இரண்டாவது£--திரநாட்டுச் சநக்கம். 

1. சிரையாய்-வரிசையாய், # gy 
பெருமுழக்கஞ் செய்கின்ற, விய. 
பெருமை. 

2, கொம்பு- ஊதுகுழல், இணை- 
மரு சரிலப்பறை, கோடு-சங்கு, குழு 
ற - முழங்க.  குழுமி- கூடி, மள் 
ளர் - உழவர். அகழி ஆக * அகழ்கீ 
இடங்குபோல். தம்படை. தங்களு 
டைய கலப்பை. செய்யுந்தொழில் 
கள், செய்யப்பட்ட (௮ணைகட்டுதல் 
மேதலிய) வினைகள். அரண்புறி- கா 
வல் செய்கின்ற, படைத்தலைவர்- 
போர்வீரர். 

8. விசயம் - வெற்றி, இந் இரன்- 
தேவேந்இரனை., படை,த்தொழில் - 

| சரிச்து வெளியேபோக்கி.   

உழுசொழில். கழணி-வயல், வளமை. 
வளத்தின் ஐன்மை. 

4. கழனி - மருதகிலதீதுள்ள. 
சேம் - வாசனை, ௮டை-அடைந்த. 
சேன்வடிய - தேனொழுக, (அச்சே 

னைப்புறம் போசவொட்டர்மல்) பாள் 
ளர் - உழவர். மாமடை- பெரியதுவா 

ங்களை. செறித்ச- அடைக்கப்பட்ட. 
வயல் - நன்செயில், வாய்: மடை -. 
வெளியேபோகும் நீரின் வழியை. 

இறந்து -, சரம்-சாமே. அடை-வநக் த. 
வளைக்குவை - சவுக் கூட்டங்களை, 

மரை -, 
காவி - தாமரை குவளைகளின்,. 
ஆம். - உண்டாகிய, Aen.) teva tar,



அரும்பதவுைை ர. 

மிதித்து - (௮அவ்வயல்களின் உரமா 
௧) மிதித்து. உழுபடைச்கு - சலப் 
பைக்கு, ௮ணிவகுப்பார் - வரிசை 
விரிப்பார். 

5, முழவு-வாச்சியமாகிய, இணை- 
மருதரிலப் பறை. காடர் - நாட்டிலு 
ள்ளார். விழவு - திருவிழா. மணம் - 
விவாகம், பயப்படுவது - அஞ்சுவ, 
(ரீர்ப்படுவு). 

... 6, மாலை- மேகத்தை. சேவும்- 
(வெண்ணிற) இடபஙகளும், மயி 
மம் - (கருநிறக்) கடாச்களும், பக 
ல் - பகற்காலம், எல்வி - இராச்கா 
லம். கலந்தென - சலந்தாற்போல 
வும். நீலகிசுஇலச்தின்காவை நீல 
ர்ச்்ச்சாலு மு.2 இனாலுமாகியமாலை. 

புரைய - போலவும். பூட்டி - ஏரி 
லே கட்டி, 

7. களமர் ஈட்டம் - உழவாகூட் 
டம், படைவாள் - கொழுக்களை,. ஈி 
௯ரச்து - வரில்சப்படுத.தி, நாளிட் 

ட. நன்முகூர்சதம் வைச்து, இசை 
கீது - பொருத்தி. கூர் - மிக்க, வல 
by - வலம்புரிச் சங்குகள், பண் 
டைப்பன்றி - பழைய (விஷ்ணுவா 
இய) பன்றி, நகைக்தசல் - இரித்தல், 

3. பாலிகை - முளைப்பாலிகை. 
பாத்தி - பரந்த இடத்தையுடைய வ 
பல், சாவி - நெல், கெளிப்ப-விசை 
௪. வாரி - கடல். குரவை - (war 
ர்) பெருமுழக்கம். பழனச்கன்னி- 
மருககிலமாகிய பெண், ஓ 

9. முகழிதம் விளைத்து - அரும் 
பி. கால்கள் . நெற்பயிர்கள். வித்து 
ருமம் - பவளம், நீட்டி + aor tg. 
மரகதம் விரித௮ - மரக,சரச்சம்போ 
ல் தோகைவிரியச்செய்து, நாறும்- 

தோன்றும். காறுமுறை - நாற்றின் 
பருவம், செய்த சலை- வயவிடககளை, 
செளிசெய்து - பக்குவப்பட்ட சே 
cop & &), 

10, அரிதச்தல் - நாறுபிடுங்கல், 
பெயர்ச்து -௮ப்புறப்படுத்து, அமை 
தீதல் - வைதீதல், பரிதகல் - சுமன் 
தில். பதஇச்சல் - நடுதல். புரியும் - 
செய்யும், - அமைச்சர். -. மந்திரிகள்,   

உக 

மன் - ௮ரசன். ' 
11. குவவு - பெருமை. மாணி - 

பிரமசாரி (இருஞான சம்பக்தமூர்,ச் 
இராயனார்) . கருவாய் - கருச்கொண் 
ட. என்று - வெளிப்பட்டு. 

12. முகமெடுச்து - தலைதாக்இ, 
(stub Mi து). ஆடி- அசைந்து, (௩டி. 
தீத), விற்டிபாவி புருவங்கோட்டி. - 
வில்லைப்போலவிளங்க வடி.வம்வளை 
ந்து, (வில்லைப்போல விளல்குகின் ஐ 
புருவச்சை வளைக் த). நெட்டிலை - 
நீண்ட சோகையாகய, முச்காட்டி 
ன் - மூடுசலையுடைய. நாணம் - வெ 
ட்கம். | பொலிபு - செய்து என்னலும் 
வினையெச்ச வாய்பாடு] 

18. கதிர்செய்து - கஇரறுச் து; 
உண்டாடல் - மகிழ்ச்சியால் விளை 
யாடல், வேட்கும் - விவாகஞ்செய் 
யும். மாதர் - அழகு, 

&. கூறு. பங்கு, சேணி - இட 
ங்கு. ௮ரிந்து - அறியப்பட்டு, உண 
ங்கும் - வாடும். பேறுசண்டு உவப் 
பர்- பயனடைந்து மகிழ்கின்ற செல் 
வவான்கள், வீறுநாள் - மேலோய் 
குகாலம், ் 

1௦. வாள் - ஒளி, படையிரும்.பு- 
கொழு, கிளைத்து - இண்டி, ஆள்வ 
குத்த - (வேலை) ஆட்களால் வகுக்ச 
ப்பட்ட, கூனிரும்பு - அறிவாள். கே 
ள் - நட்பு, தாள் . காலை. தனது. 
உரிமை. தடி.வர் - சொல்லுவார். 

10, வீறு - பெருமை, வேய்க் து- 
(நெத்போர்) செய்து. மேதியேறு - 
எருமைச்சடா. சிறை - சிறகு, வை- 
வைக்கோல், ஈர்ந்து - களைந்து, (சா 
நிபரியம்) மாறுகுன்று - விரோதிக் 
இன்ற ூலைகளின். பாசறை -' படை 
வீடு. வயங்கும் - விளங்கும், வகுப்ப 
ரென்றும் பாடமுண்தி, 

17- உழை -பெருக்தொசையைசக் 
காட்டும் சிற்றெண், ஆற்றா - பற்றா. 
இஇ௫ரிவரை - சக்க.ரவாளமலை. ஓங்! 
கல் - மலை, . 

18. பேதுகண்டு - நெல் அளவு 
செய்து, (சா.ற்பறியம்) களமர் முத 
மோர் - உழவர் மு.சலிய கூலியாட்



௧௨௦ 
கள், கட்மை- இஜை: கூறு - பகு 
ப்பு, குவை - குவியல், விபுலம்-பெ 
௫மை. 

19, கடைதிறந்சென - வாயில் 
இறந்சாற் போலும், கொட்டாரம் - 
நெற்களஞ்சியம், நாவலர் - வித்து 
வான்கள். செல் - (உண்டு) போகி 
ன்ற, முறையோம்பி - இரமமாக உ 
well go, வரையாது - நீங்காது, 

தரு - கற்பகம், வளம் - செல்வம், 
் 20, ரசூல்குஇக்கும் - கருவுயிர்க் 

கும், வலம்புரி - வலம்புரிச் சங்கு. 
துறை - hi S துறைகளில், கால் -கா 
ere, Cw §) - எருமை. மடை இறக் 

கும் - மடைகள் இறச்சப்படும், கட 
-ல்வாவி - SYS HI Curr parts 
களில். பால் (௮வ்வெருமைகளின்) 

பால், குதிக்கும் - குதிச்சோடிப்பா 
யும், படம் - விருதுக்கொடி. குதிக் 
கும்படி. - நடிக்கும்படி. சேல் - சே 
ஓமீன், சோலை -சோலையினிடச்து. 
சேன் - வண்டுகள். நான்கு இக்கும் - 
நாலுஇசையிட சீ தும். 

23. வரம்பு - வரப்பு. கதலி-வா 
ழை. சாமை - சென்னை. கு.ரம்பை- 
கரையை. நீர்க்கு - நீர்க்கண், அரும் 
பும் - உண்டாம். கொங்குவளை - வா 
சனைவளைக்,௫. செங்குவளை-செவ்விய 
BC our prev, 

22. வனச்இடை. - முல்லைரிலச் 
இடத்தில். பகற்பூ - பகவில் மலரு 
முல்லைப்பூ Gesu war, By - 
விளையாடி. புன்மாலை-சிறிய மாலைச் 
காலத்தில், தனிதீர்ப்பான் - ஊடல் 
திர்க்கும்பொருட்டு, வண்டு (முமல்லை 
நிலச் திற்போய்ப் பகற்காலச்தில் வி 
ளெயாடிவந்த (ஆண்) வண்டு, இசை 
ச்கும்-இசைபாடும். எண்டிசைச்கும்- 
அட்டுச்திச்சினிட ௪ தும். 

28. காண் - காட்டில், காறு - 

சோணன்றுஇன் ற. குன் ஐம்போல்-மலை 
Cure (ier gg). ant 1a G-Cws 
ம் வந்து சுழலுகின்ற. தேர்மறுகு - 
இர,ச,ச்சையுடைய வீதியில், மாளி 
கையும் - மாடங்களும், சூளிகையும்- 
ரிலாழு.ற்றங்களும், வானா௮ - ஆசாய   

அரும்பதவுளை, 

கங்கையை, தலைம௫ளாம்- அளம். 
(சாற்பரியம்) இசைக்கும் - (எடுச் 
௮௪) சொல்லப்படும். பணை-வயலா 
னது, சா.று- -(சன்னிீடத் தி.ற்)றோன் 
ன்ற, பால் நாறு கரும்பு - பால் 
மணக்கப்படு கரும்புகளை. கரும்பு இ 
சைக்கும் - (வளர்வித்துப்) புகர்பூச 
நக்ஷூக்திரச்சோடு பொருத்தும். தே 
ங்கு - சிறைந்த. ஆவிப்பூங்காவி - 
தடாகச்திலுள்ள.ரீலோற்பலச் இன், 

தேன் ஆ.று-சேனாகய நதியை, உ௫- 
சொரிகின்ற. அரும்பு - மலரும் பரு, 
வச்தரும்புகளில், இசைக்கும்- (வண் 
டிகள்) இசைப்பாட்டைப்பாடும். 

24, காமாரி- சிவபிரான். ஆச் - 
எவர், என-என்றுநினை சது. நடுஙகு- 

நடுங்குகன்ற. கொடும் - கொடிய, 
கோடை-வெப்பம், ஓடும்,--[ மிகுந் ௪ 
குளிர்ச்சியென்றபடி] "சேம் - இடஈ 
கோறும். மாரிபுயல் - மாறியாகய 
மேகம். இங்கள் - மாதம், த்ரு-விரு 
க்ஷங்களை. மருவி- பொருக்தி.ட்மாரி- 
பூமழையையும். ௮ருவிதரும்-அருவி 

கொடுக்கும். 
25. மூரஞுந்து - மயிலிறனெடி 

முள். கூந்தல்முகஇிற்புகை - கூந் சலா 
இய மேகத்துக்கூட்டும் புகை, புறந் 

தருவார்- இரச்ஷிப்பவர், விரும்புகை 
யில் - விரும்பு சலால், வருமட்புகை - 
(பாகசாலையில்) வரும்புகை, கரும்பு - 
கருப்பம்பால். (ஆகுபெயர்) மையில் 
ஆட- மேகத்திற் (சென்று) அசைய, 

மையிலாடும்-(அப்புசைகளைமேசுமெ 
ன்றுகினைச்து) மயில்கள் நடிக்கும், 
(மையில் - மயிலெனப் போலியா 

யிற்று.) 
20. சேன் - வண்டுகள், குளிக் 
் - மூழ்கும், சேன்வாவி-சிவமது 

கங்கையில், இரை - அலை, gral - 

இறகு. சான் - வாசனை, தரங்கம் - 
அலையில். கரைகுளிக்கும் - கரைகள் 
மூழ்கும். (அலைகள் கரைகளின்மே 
லோங்குமென்றபடி.). மிசை - மேல், 
சருமேதி - கரிய எருமைகள். வான் 
ஆகாயச்தில், குளிக்கும் - படியும் , 
பொருந்தும், விரிபாளை - . விரிந்து



அரும்பதவுரசை. 

(கழமுகம்)பாளையின்.மடல்குளிக்கும்- 
மட (லுள்ளே) மூழ்கும். வரிவாளை- 
உற்றுக்களையுடைய வாளைமீன்கள், 

27. அடும்- விளையாடும், கண்டு- 
கற்கண்டு, விண்டு - பே, 

26. வள்ளைப்பாடல் - உலக்கை 
ப்பாட்டு, பானஞ்செயல்்-குடி ச,சல், 

209. பண் - இசை, நாணும்- வெ 
ட.கமடையும். குளறியதில்-குளறிப் 
பேசியசனால். விண்ணாணம்-வெட்க 
ம். ௮மையாதால்-(அப்பெண்கட்கு) 
அமையாததனாலே. [அமையாதால் 
விகாரம்] பேதுதும்-- (ஒப்பாகாது) 
பேசப்படும். 

80. பிறங்கு - விளங்குகின்ற, 
ஆவி - சடாகச்இலுள்ள, இிருமலர்- 
காமரைப்பூயானது, பாசு அடையி 
ட்டு இருக்துதலும்,(சன்னிடத்தில்) 
இளைய முட்டையிட்டிருந்து ஒலிக் 
கும். பால் அனங்கள் - வெள்ளிய 
அன்னப்பறவைகள், இறங்காது - 
(லே) இறைகப்படாது. பிரிந்தார்- 
(கணவரை) தீங்கிய பெண்களின், 
வாய்மல்ர் - வாயரகிய மலரானது, 
(பாசு அடையிட்டிருந்சாலும்)-ப௫ய 
இலையிற் படை ச்இருந்தாலும், பால் 
அனஙகள்- பாலுஞ்சோறும். (இறங் 
காது) (சன்னுளே) புகப்படாது, ௨ 
ம்மைகள் - எண்ணுப் பொருளன, 
பாசென்பது - பச்சைப்பிள்ளையென் 
இதுபோ விளமை குறிச்சு. அற்ங் 
காவல் பூண்டிருப்பார்-அரசர். அகம். 
அரண்மனை, மகம் - யாகம். உறல் 
காத - ஒவியாதரா௮. (சா.தீபரியம்) 
மும்முரசம் - படைமூரசு, கொடை 
(தரசு, கவியாணமுர௬, எழுமுரச 

_-ன - ச்தீசசமு,த்திரமாகிய மு. ரசைப் 
பால, 

81, சேம்- இனிமை, பழுக்கும்- 
மூதிரும். முப்புடைக்சாய் - சென் 
னங்காய், தூங்கும் - சங்கும். வருக் 
க - பலா, பிதிர்க்கும்-உ இர்க்கும், 
மூட்கனி- பலாப்பழம். ஓ௫ியும்-வளை 

ம். பழுக்தாய்க்குலை-பாக்குக்குலே, 
பாற்க சலி - அழ௫ூயவாழைக்குலை 

கள், (வாழை ஆகுபெயர்) 
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82, சளவம் - முல்லை. மூரல்? 
இட - (அரும்பாகிய) சோற்றையிட, 
பாசடை - பசிய இலை, பால்்ஃகருப் 
பஞ்சாறு, கதலிநறுநெய்வார்ப்ப - 
வாழைப்பழக்கள் நல்லநெய்போன் ற 
(தேன்) ஒழுக்க, புறச்சருவாரே: - 

காப்பவர்களே, வியப்பு - ம௫ழ்ச்9ி, 
Ai - BO 06S. Bb SHUM GESG 
நிழலிலிருப்பவர் (ஆவர்). ஏ- ௮கை, 

88. மிசை- மேவிடம், மதுகல் 
கை - இவமதுகக்கைத்தீர்ச்சம், சை 
வம் - இவசம்பந்தம். தடம் - லாவி, 
செய் - வயல். கழனி - மருத நிலச் 
தையும், பொழில் - சோலையையும், 

94 கொல்லைவாய் ஏனல் . முல் 
லைநிலச்திடச்துள்ள இனை, பொன் 
கொழிப்பர் - பொன்னைச் சொ 
தெடுச்துச் கொடுப்பர். -ஆரம் - மூச் 
அச்சள், கொழிப்பர் - கொழிச்செ 
டுப்பார். மெல்லியார் - எளியவர். 
அளைமாதர் -பரவப்பெண்கள், முல் 
லையார் - இடைச்சியர், அள *தீதியர் - 

: : ௯ 
உப்பளததிலுள்ளநெய்சணிலமாதா. 

905. பந்தரிடும் - பந்தல்செய்யும். 
பொதுவியர்- இடைச்சியர், முல்லை. 
முல்லைச்கொடி, புனக்கொல்லை- (இ 
னைட்)புனமாகியகோட்டததிலுள்ள. 
சக்கனம் - சந்தனவிருக்ஷம், ௮2 - 
௮ச்சந் சனவிருக்ஷம், கொடிச்சியர் - 
குறப்பெண்கள், தூம் மணியொடு - 
(தல்களுக்குப் பா.ரம் நீங்கும்பொரு 
ட்டுக் சழற்றி) யெறியும் இரக்க அப 

சணஙகளுடன். ஐந்தருவுச்கு-பஞ்ச 
கருவோடு, (கு-உருபுமயச்கம்.) 

6. மா - மாமரம், வான் முஇல்ஃ 
பெரியமேகம், ஆலும்-ஆடும், ஓடை - 
நீர்நிலை, சடாகம், பால்வளை - வெள் 
னியரங்கு. மணியீனும் - மூத்துக்க 
ளைப்பெறும்- காடை ஃ- வடகாற்று, 

87. உயர்ந்தசநிலை - மேனிலை, 
கோபுரமிசை- ஆகாயத்திலுள்ள ௩௧ 
ரச் (சேவலோகச்) இின்மேலே, அபு 
ரம் - காற்சிலம்பு, அலம்ப - ஒலிக்க, 
மாபு.ரவலன் - பெறாமைதம்கிய ௮ 
சன், இந்.திரன். 'மீ-மேலாகிய, புரம்- 
மேன்மாடம், நடசாலை - ஆடரங்கு,
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98, ஆறு - ஆற்று நீரும், புனல். 
(ஏனைய குளத்து) நீரும். பாய்வன - 
பாயப்பவெனவாகிய.சண்ணா௮ - பெ 
ரும்பிரிவானவாய்க்கால்,பணை-வயல், 
சசோறும்-எல்லாம், மலர்நாறும்-(பல) 

பூக்கள் வாசனையைச்செய்யும். சேன் 
ஒழுக - (௮ப்பூச்களினின்றும்) சேன் 

ஓடிப்பாய, நிறைசாலி-மிறைந்சநெற் 
பயிர்கள், காறும்- உண்டாகும், ஊறு 
சட்வாளை- (நீர்) ஊறுகின்ற தடா 
கத்திலுள்ள வாளைமீன். தெ.ற-(க.தி 
சீ.த)வருதி ப்படுத்த. ஊறு படுபாளை 

-வடுப்படுசென்னம்பாளை.சா௮ுகெழு 
ம் - கள்கிறையப்படும். சாறுகெழும்- 

,தஇருவிழாவைப்பொருந்தும், 
39. முன்னவர் - பிராமணர், 
40. அசுரர்கோன் -சூரபன்மன், 

கன்னிநாடு-பாண்டிநாடு, இரிகூடம்- 
இருக்குத்றுலமலை, பொன்னினாடு - 
சவலோகம், போந்தநாடு - வரப் 

பட்ட நாடு, 
41. ஆடல்-வென்றி, உபரிகை - 

மேல்வீடு, குலவரைக்குலம் - நல்ல 
மலைச் கூட்டம், 

42. செக்நெல் ஆரம்ஃசவந்தகெல் 
லினின்்௮ு கொழிச்தெடுக்கப்பட்ட 
மூ.ச௮. சிற்றில் - சிறுவீடு, னைக் 
சமடம்- ரூல்கொண்ட அமை, கன் 
னல்மாமணி-கரும்பின் பரியமுச்து, 
வலம்புரிக்கடங்கள் - வலம்புரிச் சங் 
காகியகுடங்களில், பெய்து-போட்டு, 

சொன்னமணல் - தங்கமணலாகய, 
அவர்- பவளம், கனல்-௮ச்னி, வய 
2 பாவையர் - மருகநிலப்பெண்கள், 
பாவைசட்கு - மரப்பாவைகளுக்கு, 
அர்ச்அுவர் . உண்பிப்பார், 

48. " கொல்லை-சோட்டம். குறி 
ஞ்சி எனல்-குறிஞ்சி ரீலத திலுள்ள 
,இனை. வரகு - (முல்லை நிலத.இலுள் 
ow) areas Sr, ரூ.ரல்-கஇர். மூதி 
மை - அவரை, அவரை முதலியன, 
குலைகள்- காய்க்கொத்துச்கள். சாலி 
வேலி - (மருதநிலச்துள்ள) நெல் . 
வேலி, மொய்ச்கும்-நெருங்கும், எல் 
லை - அளவு. கழனி - மருதநிலம், 

கைக, சாழை, சோறு - சோறு 
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போன்ற மகரந்தம், 
44, எயினா - பாலைநிலமாச்கள். 

கூட்டி - சேர்த்து. வேடர் -குறிஞ்சி 
நிலமாக்களின், எறிக்ச௪ - owes. 
லையை - வில்லை. கோலா - (மாடு 
மேய்க்கு&்) கம்பாக, இடையர்- முல் 
லை நிலமாக்கள், ஆயர் - இடையர். 
மள்ளர் - மருதநிலமாக்கள், மறிந்ச. 

(வைக்கோலை விட்டுப்) பிரிந்த. நெ 

ளி, வலையர் - நகெய்தணில மாக்கள். 
45. உழக்கும் - கலக்கும், முகிழ் 

க்கும்-அரும்பெடுக்கும். நாது-நாற்று. 

சாறு - இருவிழா. 
46. மைந்தர் - ஆடவர். புயமும் 

சாரும் - தோளும் மாலையும், கொங் 
சை அர்க்கம் - முலைகளிட த்துச்கட் 
டப்படும். கொச்து - பூங்கொத்து. 
குழல் - கூர்சல், எழிஙினீட்டம் - 
எழுந்து வளருங்கால் இணிய நீளம் 
(ஆம்), கோவம்- உருவம். (எழிலினீ 
ட்டம்) - அழடின் கூட்டம் (ஸம்). 
வண்டு,-- இரவினாடும் - இராத்திரி 
காலச்இனடிக்கும், சமலம்- சாமரை. 
(இரவினாடும்) - சூரியனை விரும்பும். 

விந்தை-அச்சரியம், கண்டாளறைமகழ் 
விச்சல், முலைகசொங்கைகளிட. த.து, 
விரை தருகுழை- வாசனையைச்தருகி 
ன்றசந்தனக்குழம்பு, கடாவும்-சலு 
தீதப்படும். சண்- நேதி இரங்கள், (வி 
சரைதருகுழைகடாவும்) விரைந்துகா 

HEM FHF STD, 
47, அன்னவாரிசம் - அன்னப் 

பறவைகள் வ௫ச்குந்காமரை, ௮ம் 
பொனாடாங்கம் காட்டும் - ௮ழூய 

இலக்குமி நடன சாலையைச்காண் பிச் 
கும். யாறு - நதி, (௮ம்பொனாடரவ் 
கங்காட்டும்) நீரோககூடிய சுவர் 
ணத்சையாளுகின்ற அலைகளைக்கா 
ண்பிச்கும், மறுகு-வீ.இி, சங்கமேயும்- 
சங்குகளூர்ந்து இரியும். புலமை - 
வித்துவச்சன்மை, (சங்கமேயும்) வி: 
சீதுவான்௧ள் சபையிழ் : பொருந்து 
ம், விழா - இருவிழா, இங்களார்க் 
கும் ஈ மாசக் (தோறும்) முழங்கும், 
வசனம் - முதம், (இம்சளார்க்கும்),. 

ற்குவை - நெற்குவியல். வாரி - ௮ள் . 

+



அரறுமபதவுரை. 

ஏந்திரனைப் (போல) ஒளிவீசிப் பிர 
காடிக்கும், சனம் - முலை, நாரநது 
நாமம் - கஸ்தூரிமணக்கும, சோலை 

வேலி-விருக்ஷ்களாகயெ வேவிகளி 
தீது, நாகதநாறும்) OTT GEN மா 
ங்கள் சோன்றும். 

45,  மாலைகிளைக்றாம் - மாலைக்கா 
லச்திலுண்டாம்.  குழற்கு - கூநத 
லுக்கு. மாலை இகாககும - இழவு 
2 சொலவியடையும், இடகசகோறும் - 
இடஙகமளெொல்லாம். எவுநீர்- டெலுது 

அன்ற சலத்தில், பழகு ஓட் 
டம் - பழையசஙகி னாடு உலும. பழ 
னம் தோட்டம் - வயல்களும் பூக 

சகோட்டங்களும் (உள்ளன), ஆவி! 
வாய் - தடாகத்தில், சமடம் மேயும்- 
ஆமைகள் இரியும். ௮றககள் வாயக் 
௧- சருமஙகள் கிடைக்க. மடம்... ம 

டங்களில்... வடு அப்பால் ௮ன்னம்.. 

காயசசுகினற ௮5சப பாலும சோறு 

ம். ஏயும்- பெஈரந்து௦. geo oO sr 
தும் அநீர்சிதுறைகளெல்லாம், தூ 
விய மடப்பால் ௮ன்னம் - இறைகளை 
யுடைய “இளைய வெள்ளிய அன்னப் 
பறவைகள் (உள்ளன), 

409, கோடு அ௮அரல்கு, - வளைகச 
சபைசகசோறும், புயல்கள் உலாவும் - 
மேகங்கள் சஞ்சரிக்கும், கோடரம் - 
கூ. ரககு, மாசாரஙகம - பெரிய அலை. 

  

IFO" BE 

கள். ஈலனகள் - பாணங்கள். மாட 
சர் ௮ககம் - பெணகள் ௮வயவம்.. 
சுஙகம் - புலவர் கூடுமிடம். சக்கம் - 
Sms. கால் ஆது பொரும் - வாய்க 
காலும் நதியும் மோதும். காலாறு - 
வண்டு. 

௦0, அலை - அலைதல், (இரை... 
அவி -நெய, (௮வி.கல்). உலை - Gis & 
ழ்சல், (பொன்னுருக்கும் உலை), உ 
டை - பிளவு, (உடுத்தல்).. மலை - 

சூடு சல், (மலை). மஞ்சு-மேகம, வளை- 
வளைசல், (அஙக), சனு- வில். கக 

சோடசகலைகள, (கல்விரால்), கரை- 
வரம்பூ, மூனாம்சல்), படுமா என்ப 
மிெதல்லாவற்றிற்கும், உண்டாமெண 
ஃமிதாள்க, 

21. சளவு - முல்லையசும்பு. Gp 
ருரு -வாசனை, மூருகுஎன்பது முரு 
என விகாரமாயிற்று, சாமரை முத 
வியவற்றின் பின்னின்ற ஆகாரம் 
௮௧௪ வன்பஇணன் கடைக்குறை, 

2, பண்ணவர் - முனிவர், சட 
வுளர் - தேவர். கண் ௮சன் - இட 
மகன்ற, எளிது ஆமே- இலேசு இகு, 
மா. (ஆகா) 

538. சொற்றாம் . சொன்னோம். 
பா- பாட்டு, 

முன்றவாது :--திநுநகரச் கரக்கம், 
1. அ௮திலம் -உலகம், ௮கலலோ 

கமும் - எல்லாவுலகமுமம்.உ,சவிர்பட- 
ஒழியப்படுகின் ற, பருப்பசம - மலை, 
புரிசை - மதில், ௮கப்பா - அகழி, 

2. கேமிக்குன்றம் - சக்கரவரள 
இரி. புறம் - கூற்றுப்பச்கம். ஞாயில்- 

க.இல். வாமம் - அழஞனா, குன்று - 
மலை, ஏமக்குன்றுகூழ் - மகாமேரு 
மலையை௪ சூழ்௩க. காற்கிரி - (மந்த 
ரம், கக்சமாதணம், விபுலம், சுபார்சு 
வம் என்னு) நான்கு மலைகள். எண் 
குலக்க.ரி, அட்டகுல: பருவதங்கள். 

8. இஞ்சி - கோட்டை. தூங்க- 
தங்க, மஞ்சு - மேகம். மைந்தர் - ஆ 
டவர். அஞ்சுநாகம் - பஞ்”வாச்திய 

சேழஃ 4ம்... ° 

. நாட்டம் -சண், gar Serer ~- 

குபே. ரன. தேட்டம் - மெல்வம். இ 
ரூரிஇ.- சங்கறிதி, பதுமறிஇ. இரிபு 
ரை - உமாதேவி, காமக்கோட்டம்- 
ஆசையுடைய கோயில், பெரும்பான். 
மை கீட்டம் - பெருந் தன்மையின் 
ட். 

5, * நித்திலம் - முத்த. தெற்தி: 
இண்ணை. நிரைச்சுன - வரிசையா 
கச் செய்யப்பட்டிரூப்பன. கோலம்- 
பன்றி. ஒதிமம் - அன்னம். Osby 
வார் - தேடுவாராகிய பிரம விஷ 
ணுக்கள். தாலம் - பெரிது. . 

ட. மூந்தை -௨ழமை. முது -டெெ 
நிய. விநதை - விநோதம். எத.   
வேதசசிறார் - மனம் தன்கண் Say



௬௨௪ அரும்ப 

மணப்பிள்ளைகள். அயர்ப்பாகினு,ம்- 
மறந்தாலும். சந்தை - கூட்டமாக, 
சொல்லும் - (அவ்வேசககளைப்)பே 
Gril, 

7. விரும்யுகை - விரும்பு தலையு 
டைய, சைக்கும் - வெறுச்றும். சுரூ 
ம்பு - வண்டுகளை, ௨உகைக்கும் - ஒட் 
Gio. அ௫டில்வரும் - ௮இற்கட்டையி 
ணின்றும் வருகின்ற, புக வாசனை. 
புகைமணம்,, 

8. கடவு -செலுச்துகின்ற. சட 
ரில்- இரணச்சால், காய்வதும் - ச 
வெதும், அடைவு- கூட்டம். 

9. கறை - விடம், க௩தரம் -கழு 

கீது. கறைசவிர் - களங்கம் நீங்க, 

இளைத்து - உண்டாகி, இறை-௫றகு. 

10. முத தலைப்பிறங்கல் - Gil 
கூடமலை, 

11, விளர் - வெண்மை. மதியி 

ன்பாலோ - சந்தானுடைய வெள் 
ளிய இரணமோ. வள்ள.ம௦-இண்ணம். 
களர்வது - பிரகாசிப்பது, பிள்ளைக் 

இஞ்ளைகள் - இளங்கிளிகள், மூக 
ப்ப-மொண்டுண்ண, களர்வது-௪ள 
ர்ச/்சியடைவன, மேடைகீசளம் - 
உண்ன சமாகிய மேன்மாடம். இல் 

கள் - சந்திரன், (செல்லுதற்கு வழி 
யில்லாமல் உரைஞ்சிச்டென்று) சேய் 

ந்து -உடல்குறைந்து, சவளமாடம்- 
(ஈந்இர சாந்த, ச்சாலாஏிய, வெள்ளிய 
வீடும், வடிம்பு -(அவ்லீட்டின்) விளி 
wy, Camu = Carib Saget 
Lt, FOGUTV - HUIS SO, 
வளர்வது - வளர்ச்சியடைவ து, உள 
ர்வது பண்மையி ஜனொருமைமயசக்சம், 

12 மயிலென - 'மயிலென்றுகி 

னைத்து, குயில்பின் காட்ட - குயில் 
யின் காட்டியோட, மழலைவரயி. 
சையால் - (௮ம்மாசர்) இளமை வாய் 
ந் ௪ இகசைப்பாட்டால். குயிலென - 

குயிலென்று நினைத்து. பின்சாட்ட- 
பின்காட்டியோட.குழைகளால் ௮ள 
சக்கொச்சால் - காதணிகளாலும் 
கூந்தற் கூட்டத்தினாலும், வெயி, 
லொடுபுயலுங்காட்டி - (முறையே). 
வெயிலையும் 'மேக,ச்தையுங் கர்ண் மித். 

  

தீவு ரை, 

து. மீட்டு மீட்டு - இரும்பு .இரும்ப, 
அழையார£ற்பர்- (அவ்விரண்டையும் 

அம்மாதர்) அழைக்கின் ஐணர். 
13. நச்சரவுச் சியாட்கு-ஈஞ்சினை 

யுடைய ஆதிசேடண் முடிமேலுள்ள 
Gide sal ae. 

14, கெளிச்கும் - செளிவைச் 
செயயும் - மணிவளை - கற்பஇத்த. 
வளையல்கள், சிலம்பு-நூபுரம். அலம் 

ப - ஓலிச்சு, பளிச்குமணி - பளிங: 
குக்கல், கன்னி - இளமை, 

1௦. சாலை - வழியிலுள்சளா விரு, 
pase, விண்டு - மேகம், ஆடமம 
(வ௩த) அரசையும். மே.திணிமான் -. 
பூமிகேவி,பண்டு-பூருவ,ச்.இல். ஆடும் 

கரஙகள்-அசையும் (சன்னுடைய இ, 
யல்பாயுள்ள) கைகள, கரம் எடுச் 
அகச்கொண்கு - 6 ட் 
கொண்டு, ஆவெது - விளையாடுதல். 

10. குவவு இரண்ட. சமனியச் 
கரி - பொற்கோபுரம். வடவரை 
மாமேருமலை - இவரும் - எழுகின் ற. 

ஏழுபுவனமம - ஏழுலகம். தணிததநா 
லோர்க்கு - சோதிட சாஸ் இரிகளுக் 

கு. நூல் - ௮அசசோதிடசாஸ் இரம். 
மயக்கம்காட்டும்-, ௮ஃசாவது-தூவிற் 

சொல்லிய மேரு ஏழுலகம் நவக்இர 
கஙகளை.யும், பொற்கோபுரம் மேணி! 
weer நவமணிகளையும் முஷ்ைதயே 

பிரி,ச்சவியலாகாமை யென்க, 
13. துகள் - தூசி, படர்மாசும்-. 

விரிகின்ற, களஙகமும், படராமே -. 

வியாபியாமல், தூசு-புடைவை, து 

டைப்பது-அுடை ச்சல், 

18. படிகங்லச்து-பளிங்குக்கற், 
களாகிய களத்து, ஊடும் - ஊடல் 
செய்யும். அடிகள் - சுவாமிகள்? 
வியன், மூடிமேல்- (அ௮வ்வாடவர்). பெ. 
ருமைதஙகிய கலையினிடசத்து. ௮லச் 
தகங்கள் - செம்பஞ்சுக்குழம்புகள். 
வரும்படிகண்டு - வரும்படி செய்து. 
(எனவே மிதித்து என்பதாயித்து), 
அலர்விளைப்பார் - (௮ம்மாசர்), நிக் 
தையாக்குவார்.. வருசாலை-வருஇன், 
2 விடியற்காலச்இல். மருமாலைச். 
சுரும்பு -. (அவ்வாடவ.ர.த)) வாசணை



அரும்பதவூரை. 

BR மாலையிலுள்ள வண்டுகளின். 
அடிகள் - கால்கள், அடிச்சுவடு-(அம் 

மாதர் மிதித2), பாகத்தின் சழும்பு 
கள். மறைச்இடும்- மறைத்துவிடும் 
(எனவ மி௫2பஞ்சுக் குழம்புவா கனை 
யைவிரும்பிப்போய் வண்செள் மொ 

ய்ச்துக்கொள்ளுமென்ப தாயிற்று), 
19. பொதிர்பட-ஒட்டையுண்டா 

௪. சகனம்-விண்ணுலக தீதில். பொல 
ன்-பொன், கதஇஇர்கள்-பிரகாசச்சால், 

கண்வமுக்கி - கண்கள் கூ, இஙக 
ள் - சஇரன். மேரஇ.முட்டி. பிதிர் 
படும் - பொடியாகும்., விஇர்படு -௩டு 
க்கமுண்டாகும், நாள் - ஈக்ஷச்இர 
ங்கள். கோள்-நவக்இரகஙசள். மீன் 
கள் - மற்றைய ஈக்ஷச்இரல்கள். வா 
னம்பரவும் - ஆகாயத்தில் நிரம்பும், 

20. லிண்டு - ஆகாயச்தையளர 
விய, சொழீஞ்சி .. தேோர்மொட்டு, 
(சலையலஙகாரம்), எண்புயம் - எட் 
சச்தகோள்களைநடைய, சுதை - சுண் 
ண சீரந்தும், 

21. மூச்சகம் - மூன்றுலகத்தி 
ள்ளார். மிக்கு - மிகுந்து, சேயின் 
மிக்கு - ஆகாயச் இனுமுயர்ஈ.து. வாயி 
னமிக்கது-வாயைப்பார் க்இினும்பெரி 
யது, 

22. வாடை .. காற்று, படிகம் - 
பளிககே. உடுக்குழாச்து -நக்ஷ்த்திர 
க கூட்டங்களுடன். தடம் - கரை. 

ஒ.திமப்பேடை . பெட்டையன்னம். 
பார்ப்பு . குஞ்சுகள். பெயுர்சல் -௩ட 
ந்துசெல்லு சல், 

23, ஏகமா - ஒன்றாக, மாளிகை 
மாடம். மாகமார்-அகாயம் வரையுய 

ர்ந்த. சூளிகை- கிலாமு£ற்கம். மாட 
க்கம்,” பாகம் - பக்குவமாக, ஒழு 
காக, 

2, சேடு ௮கம்-அ௮ழஇய மாடங் 
களின். கிலை-சிலைமையாக,. தஇீட்டும்- 
எழுதும். நாடகப்பத் இ-நாடகதான் 
மேழறை, நடத்தை ௩டனத்தை.அ௮மார் 
மாதர்-தெய்வப்பெண்கள்.. 

2.  ஏய்கீகும் - ஓக்கும், - 
26. இந்.திரகீலத் இனியன் ற- இந் 

HshorseaHess கெய்யப்பட்ட. 

1௨௨0 

| சந்தாகாந்தக்.இல். சந்இரகாந்தக்கத் 
சளால். ஈமைத்த . செய்யப்பட்ட. 
(Gost இக்கும்-௮அசாயதீதி லுள்ளவ 
(ரூ மதிக்கப்படும், நீரளிச்சல்-சலச் 

| சைப் பொழிதலால், 

| 220. சாந்து - சந்சனம், சவை.ஃ 
"சங்கம், மாக்சமை-மணிசருக்கு, வழுச் 
கெடுக்கும் - வழுக்கு சலைச் செய்யும், 
(குற்தத்தைப்போச்கும)டசேம்-இடத் 

, சையுடைய. தெய்வரிலைபோ த்றா து. 
'கடவுள் வழிபாடுசெய்யாது, காந்த 
(மை - கணவரை, கதிர்ச்சாவிகை 
கூப்பும் . நெற்கதிர் தலைவணங்கும், 
(பிரகரச,திதையுடைய அருதக இவன 
ங்குவள்).- 

8. காமர் - ஆசையையுடையஐஓ 
(கவின் இரண்டுபால் - அழகுடைய, 
இரண்டு பச்சமும். மாமணி - மாணி 
GED, முகப்பு - தலைப்பு; மூன்பக், 
SAL. ஏமவரை - மகாமேரு, 
மலை. பெளவகாள் - பெளர்ணமி இ, 
ணத்தில். 

29, பங்கயமுஇழ் - சாமரையரு, 
ம்பு. வெய்யவன் - சூரியன், 

50. காரதம் -புணர்ச்சி. புலவியிண் 
' மொழியை-ஊடலி ஸணிகழ்ந்த வார்த் 

தசையை. பன்னிய-பேசப்பட்ட. பயி 
லும்பாளன்மை- பழடுிப்பேசுந் சன்மை.. 
(வான்கன்னியை- ஆகாய௫ இிலுள்ளக 
ன்னிரா?ிக்கு. காமதூல்பயி ற்றுவ.. 

, கொக்சோக சாஸ்்.இிரதமைப் பழக் 
, ரூுவண (போலும்), 

| BL. இறுசாலை - அதிகாலை. ௮ட் 
டில் - சமையல் வீடு, அருத்தி - gy, 
சை. சுவைதிருச்தி-மதுரபபடு திதி. 
'மறுகாலை யென்னாது -. பி.றகென்று, 

| சொல்லாது. லிருந்கமைக்தல் -விரு. 

(க தணர்ச்குடனணே போசனஞ் செய் 
'விச்சுல்,* பெறுகாலை - உரியகாலம்... 

சுன்னுறங்க - (காயகன்) மூன்னிச் 
| Bens Qeiu, Jara owee -. sr 

maori Sar ofl ¢ Heorsrli ge. Ser 
(னெழா,சல் - (காயகனுக்குப்) பிண், 
'னிதஇரைவிட் மடழாமை. & Man 
படலை - பொருந்திய உதயகாலத் திவ்,    



௩௨௨௭ 

வ யெழு,தல். 

, 82. முத்தழல்-மூன்று அக்கினி; 
காருகபச்தியம், தெச்கணாக்கிற், ஆக 
வரீய மென்பன, யாகமென்பதனை 5 
பி.ரமம், தெய்வம், பூசம், மானுடம் 
என்பவற்றோடுங் கூட்டுக. மேதகு- 

மேண்மை தககய. ௮றுதொழில் - ஐ 
கல், ஓதுவித்தல், வேட்டல், வேட் 
பித்சல், ஈசல், ஏற்றல், புரி - விரு 

ம்புகின் ஐ. 'நூற்செல்வர் -பராமணர், 
58. மறைஞாலம,.ந - பிரணவமக் 

திரம். முறை - ஓழுககு, காலம்ஈ. ற. 
உரியகாலத்தில். உணராது -உண 
ராமல், உணராது -~(HuFa gos) 
அறிந்து, சிெவ.நாற்மெல்வர் - 2 Bene 
wir. « 

84. உழையர் -பக்கத் இருக்கும 
இரிகள். காப்பு - காவல், வேள்வி 
வேட்டு - யாகத்தை விரும்பிஈ செ 

ய்து, சாலை- (போசன) சாலை. தம 

ர்கள் -(கம.த) சுற்றசதார். ஒற்று - 
"தாது, அுவிவிடச்தும் - ரித்துரையி 

னும். மனுநூற்ெல்வர் - மநுகரும 

தாலுணர்ச்சியுடைய மன்னர். 
35, புங்கம் - உயர்வு. தொட்டு- 

தகொடஙகூ. பிஙகலன் - குபேரண். 
கருகூலம் - பொன்னை ஓஒருகூ 
லம் - ஓப்பற்ற சடைவீதி, மரபு - 
குலம், சவி - தரிச்இிரம். கட்டு - 
களைந்து. மேழிச்செல்வர் - வேளா 
ளர். 

86. நன்னெறிரிலம் - சன்மார்க 
கமாகிய பூமி. வாய்மை - சத்.இயம்.   

அரும்பதவுடை 

தெளித்து - விசைத்து. பாய்தீ.த ~ 

பாயச்சு. விளைக்கும் - (அவ்வேளா: 

ori) விளைவிக்கும். 
37. மாமணி - மாணிசக்சம். மா 

டம் - வீடு, மாளிகை - ௮ரணமனை. 
உறுப்பு - ௮வயவம், கோம தியம் - 

ஆகாயத்தில்வருஞ் ச௩இரன், காம 
(ந - அழிய, கடி -காவல். மேகலை- 
மேசவாப ரணம். பூமசகளார் - ௪ரகூ 

வதி, இலக்குமி, பொன்னகரம் ௪ 

வண Corbin. 

38, இடைவிடார் - நடுவில்வி 

டாச இருகவ் தரும், நரியா இகளும். 
வெறுக்கை - செல்வம், (வெறுச் 
தல்). பதம் - இடம், (பதவி). Gam 
ணமூப்பொழியும் - மேகநீர்பெய்யும், 

(கொள்கின்ற a (Fb EHD). Sim 
வஞ்சகம், (ரூதாடுகருவி!. எறிவார் - 
கைவிடுவா£.. அல்லவர் - தீயவர், 

காமுகர். எல்லவர் - சகலமானவரும், 
இரவலரை- இராத்திரியில் பழிமெக 

ழியை, (யாசகரை). 
59. பன்னகர்ப இ - நாகருலசம். 

புச்தேள் - சேவர், முனிவர் இச்சு 
ர் கன்னரர் - சேவர் பிரிவிலுள்ள: 
ஓங்வொரு வகுப்பினர்... 

40. பன்னசசஈயனனாட - வைகுக் 
லோகம், நகர்சுவர்கசம் - நகராய, 

செயவலோகம. ஆமே - குமர, 
(ஆகாது) 

41. இறையவன் - அரசன், து 
வர் - பவளம, சிதை சறித்இரம். 

  

நாக்கஈவது :-புமாணவரலாற்றுச் சநக்கம். 
1. விரை -விரைதல, (வாசணை). 

தாமரை - தாவுகன்ற ஆண்மான், 
( சாமரைப்பூ). சுலைமான். பெண்மான்) 
(சரசுவதி). தேருகுஉயிர் த்து - மணங், 

தீந்து. நால்வாய்-கொங்இயெயாய், (கா 
or aur). உறவா ரண முழங்கி -மிக 
யானைகள் முழக்களஞ் செய்யப்பட்டு, 
(உ .றவாகிய, வே,சகள் முழங்க௪ செ 
ய்து) . HIG BODES 4,5 NASD 

ண்டவமசைத்து + Are oF FHL 
பொருந்திய பூக்களுள்ளகிளைகளான் | 
மேகமண்டலதச்கதை யலைதீது, (கலை   

மையமைந்,த பொலிவினையுடைய ௪ 
ண்ட த்தையுங் கமண்டலத்சையு ம 
சைத்து), புரை - குற்றம். மேழககி _ 
பிறவினைப்மபிபொருளில் வந்த எச்சம், 

2. வேயிசைதந்து - மூக்கில்களி 
சைந்து, (மூங்கிற் குழலினிசையை 
ச்செயது). சுரப்புடைப்மாலும் - பா 
லை நிலத்திணிட ச. இண்பச் ச2.இலும், 
(ச.ரக்சலையுடைய பாலையும்), களவு 
செய்து- கவச்கலைச்செய்து, (இருட் 
டச்செய்து), காற்றளையுண்டு - தெ. 
ன்றற்காற்றிற் கலந்து, (காவிஷே



அரும்பதவுரை. 

விலங்குபூண்டு). கா-காவலையுடைய, 
இளங்கன்று mare’ ar wai Be I~ @) ios 
ககளாகிய ஆலமரங்கள் பிளக்கும் 
படி. மோது, 
விணிஎகமனநுகடட் டியாவ விளாம 
I Seog Sag). At Cue are 
௮ -குருககவிருக்ஷச. இன் மேலோக் 

கியெழுந் து. ஆழிமால் - சக்கரத்தை 
ய்டைய விஷ்ணு, சாகாரணமான 
சிலேடைக்குப் பொருள் எழுசவில் 
லை. மேலுமி துவே. 

8. வான்தரு - பெரிய விருக்வ் 
கள், (பஞ்சகரு). வச்சரம்- சருப்பை, 
(வச௫ிராயு௧௦). அரமகளிர் - தெய் 
வப் பெண்சளைப்போல். ஆடவின்- 
௮சைசலால், சூழ்குலாவனம் - சூழ் 
ந் துவிளஙகாகின்ற நைமிசா.ரணியம், 

4,  எழிலிநீர் - மேகவருஷம், மா 
தவி- குருக்த.சீதி. கூவிளம் - வில் 
வம். வகுளம் - மகிழமரம், சூத 

மேல் - மாமரத்தின்மேல், (சிவபிரா 
னாகிய குறிலேல். கன்னி - 
ன்மையுடைய, 

5. ஒுசை. சருப்பைப்புல், நிறை 
பழமுச்சது - மாட்சிமை Biss 

கசாகிய. நேமியினகத்சுகாய் - சக்கரத் 
கினுள்ளிடக்ககாகி, ரி. ரம்பி நையப் 
(LES EI -~-OO 0 SI தேன்கனிநதது. 

6.  மருஙகில் - பக்கத்தில், (இ 
டையில்). சாவி - செககுவளை, (கா 
விசகற்றரோயாத வஸ்.இ.ரம்). நாவி- 
கஸ்தூரி 

7 தேன் - பெண்வண்டு, தும் 
பி- அண்வண்டு, வேங்கை - புலி, 
ஒரு சலை - ஓரிட க.இல். அயில்வது - 
4! 6 Seog செய்யப்படுவது. காண 
நாடகம் பயிதர - காட்டினிட ச்துந 
டன த்தைசசெய்ய. கானம் - இசை 

8. €ல மூன்றின்மேல் - Gem ep 
ன்்றிற்கததீசமாகிய கடவுளை, மூன்று 
குணமாவன - இராகசம், தாமசம், 
சாச்துவிகம் என்பன. மூன்று - சா 

லோக, சாமீப, சாரூபம், மேற்கதி - 
சாயுச்சியம். 

9, செய்- வயல், 
ன வற்றைக் செய்சல், 

விதி - செய்வ 

சமிதைஃ பா 
ot 

(ஈுமசசலையுடைய பசு 

௮ிவி | 

| செய்யுமுபசாரம். 
1ம்-வ௫ச்த விசேடம். நேசனை-அ௮ண் 

  

௩௨௭ 

விறகு, எறிந்து- விதைச்சு. வேழ , 
கீகை வருபருமை - யானைக்கை போ 
லும் பருக. (மிகு. இியாகஎன்ற்படி ) 
சைவகஃ-உஇக வேளாண்மை - ஆகம 
சம்பந் சமும, வேக சம்பந்தமுமாகிய 
விவ ரயக்சையுடைய, சக.திரமகம் 4 

| சுச்திரயாகம். ௮ஃ்தாவது: எல்லாரு 
| க்கும் பொதுவாகச்செய்யும் ஒருயா 

கம்; இனால் வரும்பயனை யெல்லா 
ரும் பாகி சீ துச்சொள்வார்கள். 

10. பரிவு - ௮ன்பு, சண்௭ொர் - 

சேன்னைத்) சரி௫ித்தவர். கதி - ௮இ 
ட்டம், விதி - காலம். 

11. பொருந் அஅவச்சூசர் - பொ 
ரும் துன்ற பாவமாகிய சேர்ப்பாகர். 
புலன் - ௮றிவாகிய, ws gC grata 
வி- மான்மியமுள்ள.ர2சசைசசெ.ஐ 
கீ.தி. ௮சசூதர் - ௮ந்சச்கு.சமுணிவர். 
வரும. (GE ¢ முனிவர் பாதஙகளைப்) 
பற்றி. சவச்சூசம் - சவமாகிய மாம 
மம். பேரிளை - பெரியபுகழ், (பெ 
ருமையுடைய ஓசை), குயில் மாம 
ரதிதைச் சார்க் இருப்பதியற்கை. 

12. அருக்கயம் - மூனிவர்க்குச் 
UTE LOT LG SB 

புடைய ரூசமுூனிவரை, 
13. பண இயல். ச€ரியன்ற, பதி 

தால் - கடவுள்நால், எண் இயல் - ௪ 

ண்ணகச்துல் பொருநதுகன்ற. இலக் 
கம் - இலக்ஷங்கிரட்சம். உவட்டா.து- 
வெருது, 

14, அருகோய்தீர்ப்பான் - வருச் 
weer oe (பிறவிப்) பிணியைச்தீர்ச் 
கும் பொருட்டு, ஐஓ.இி- உச்சரிச்ு. 
மூலம் - பிமணவம்,. வித்து - (அப்பி 
ரணவக் சோன்று சறத்ிடமாகிய) வி 
சை), ௮ஃகாவது: செவபிரான் றிரு 

வாக்கு. அவிர்ந்திலம்- (௮ப்பிதவி 
கோய்) 'நீக்லெம்:, பதிமேற்றாகும் - 
௩ச.ரங்களுக்குள் மேன்மைடடையசகா 
கும், 

15. சவப்பூ “ சவமாகிய wet 
அண்டாகும். இன்பத்சேன் - இவா 
னந்சமத. சிவரகூயம் - Flaw Som gy: 
(டைய HG STE ஸ்சானம், “4



௨௮ 

10. தாறக்குரிய - நால்சேய்' 
உட ற்குரியார். முன்னவர் - மு 
மையானவர், நாலிருவர் - (ுற்கூ 
ய) அறுவர், நால்வர் - (முதன்மா 
ணாக்கரும் இடை.மாணாச்கருமாஇய) 
நாலவா, 

17. அஇகர் - மேம்பட்டவர். பஇ 
மேசன் மூன்று - ப, பசு, பாசம். 

[8 சவஇதை சரி),க்.இ.ரம், கும 
சேகன் - முறுகக்கடவுள், கும் 
பசம்பவன -.௮கச்இயமுனிவர்,   

அரும்பதவுஷ்ர். 

19.௨ வகைமை - பிரில், wes 
,இயசக௫சை -(மேற்பாட்டிற்கூற்ய) 
குமாரசஙிதை, 

20. விரி: விரிந்சு, கூடம் - யர் 
॥ னைகட்டுமிடம், கம்பகும்பக்களிறு-௪. 
| ம் ச்தறியிற் கட்டப்பட்ட. os SES 

சையுடைய யானை.பிளிீறிட-முழகக, 
வேங்கையுரிகூட -புலிச்சோலுடன். 
புரிகூடும் - விரும்பு தல்சேரும், Coe 
om 4 Sure. 

  

ஐந்தாவது:--தீரிகூடமலைச் சர்க்கம். 
கின்ன ரர்-யாழ்வாசிச்சலிற் இறக் 

தோர். கானம் - இசையப்யாட்டினொ 
வி, விஞ்சையர் - விகஇயாதரர். ய 

ண் இசை - பாட்டி.ற்பொருக இய. 
2. “ முூழை-குகை,. உழை-இடம் 

கழை -மங்இல், ஆவி. மழைத்துளி, 

5. பந் இபாயமுஇல் - வரிசையா 
கப் பாய்கின்ற மேககச்சை. மதமா. 

யானை, உந்இி-காட்டாறு, 

4, தேணனயாறு - சேனாக௫ய ந்தி 
சேன என்பதில், அக. ரம - சாரியை, 
கைமலை - யானை, தானம் - மசம், 
அசைவன - கெருங்குவன. சோணை- 
சோணை, யமனை - யமுனா, 

்். செருவில் ஆர்தீது எழுதேன்- 
சண்டையில் முழங யெழுகின்ற 
வண்டுகள், பொர - (ஒன்றோடொ 
ன்று) மோக, இருல் சேன் அருவி 

ஆர்ச்திட - சேன் கூட்டிணின்றுந 
சேனாயே அருவி முூழககமப் பாய. 
ஐவனம். மலைநெல்லிடங்கள். ஆர்தி 
அடும் -ரிஹையப்பமிம், இருவி- இனை, 
(ஆ குபெயர்) ஆர்க்கும் = நிறைக்கும். 
ஆர்ப்ப முழங்க, குரல்பரகது ஆர்க் 
கும் (அக்குருவிகளை யோட்டுமாதர்) 

இசைவியாபித்து முழங்கும், , 
0, கழமூககெழற்றி - பாக்குமரத்தி 

னுச்டுயில். கறிபடர்- மிளகுச்கொடி 
படர்கின்ற, முன்றில்வாய் ஃமறற்றத் 
இனிடச்தில்.விமு-.பஅிகு௫ன் ற, விரு 
விம்மு. என்ப,சணிடைக்குறை, நேர்க் 
குதேர் - சரிக்குச்சரி. சுரமாதர் - செ 
ய்வப்பெண்கள். 

7. படிகப்பாறை ஃ பளிக்குக்கற் 

1ய. பாந்தள் 4 

பாதையில். us Sut + வரிகையாக, 
core ~ cart gi GeaBer mr. மணிச் 
சுடிகை - இர, சஈகசளையுச்சியிலடை 

பாம்புகளை, உறிகை 4 

தீச்கொள்ளி. காய்வன - (குளிர்)கா 
ய்வன., 

5, பார்க்கு - பூமிஜேவிக்கு, நக 
ல் எழும்புசையெனன - கொங்கை 
வளர்சல்போல - நணிகசெழு - மிகப் 

பொரு௩திய, பொருப்பின் - இரிகூ 
ட மலையினிடத்து. அூலைழும் பு 
கையும் - (கூக்தலுச்கூட்டுகி ௮இற 
கட்டைய் புகையும். புனதது - கா் 
ட்டில், APs அஇகப்பட்டஇட, ச் 
து. வேடர் அடு ஃ குறவர்வெட்டிய. 
NE = அடண்மாம், சாம் - சநத: 
ன மரஙகளில், எழும்புகையும் 4௮வ் 
வேடர் வேவிக்தலால்) உண்டாகும் 
புகையும். மூ௫ல் எழும்புசைபோல்- 
மேகஙகள் எழும்புதல்போல,. காட் 
டம் - கண்* முடிழ்ப்பர் - மூடுவர். 

9. மேலை - பழைய, வரையார்ப். 
பு “மலையிலுண்டாகும் a Sarre’, 

உரும் ஓலி - இடி ௫ மேழக்கசசை.   
னித 

| லம், 

  10. மழை - மேகம், மகுப்பு 5 
கொம்பு. கழை - மூங்கில், ஏனகக 

: அண்பன்றி, விமைசர «(wir 
வரும்) விரும்ப, ஒளிரும் சாரல் 
விளங்கும் மலைப்பசகம். 

11. துசை - நெருங்கெயு, இரு 
வேலை - , (பகலிரவாகிய) இரண்டுகா.' 

“சவர் - 'மணிவர்களுக்கு, 
12. மாசம் - விண்ணுலகம். மே 

கம் ஆசை, நாடகம் - நடனம்,  



9] HDL SO) an T- 
(13. கடாவும் -செவுத்தும், தலை 

கள் - இடக்களில், தாவும் - தாவு 
கன்ற-சலைமதி மானின்மேல்-பூபணா 
கந் இரணிடச்துள்ள மான்மேல், கலை 
கள், மான்கள், கசனச்துமேடை - 

ஆகாயத்தை யளாவிய மேனிலத்தி 
லுள்ள நகிலைசள் - நிலைகளிடசது, 
நிரைவரையாட - வரிசையாகிய மலை 
யாடுகள், 
» Tt. கோலம் - அழகு, தாலம் 

வானம் - பூமியிலும் ஆகாயச்திலும், 
சடவ-ேட. (வழக்கு) பெறீர்- செய் 
யாதேயுஙகள், கூவுசல்-௮ழை கசல், 

15. அ௮ண்டர்கரு - தேவர்கள் 
கொடுக்கின்ற மாருதம் - காற்று, 
உகும்-உ இரும், 

10. சாலம் - கடம்பு, ஆ - ரச் 
சா. நறவம் - குஙகுமம், பணைசா இ- 

பருச்சறுகண்பகம். சால-மிக, மர- 
வண்டுகளும். நற. மேனும், வம்பு- 
வாசனையும, ௮ணை - பொருந்திய, 
சா (ஏனைச்) மாதி விருக்ஷஙகள், 
ஏலம் - ஏலச்செடி, ஆரம் - சந்தனம். 
இலவஙகம் - இராம்பு, சாறும் -மணக் 
கும், ௮ங்க௩ - அவ்விடத்து, ஏல் - 
Glin Che Bus, ௮ம் - அழகையுடைய, 
ஆரம் - ஆத்தியும். இலவு - இலவம 
ஏழும். நாறும் - உண்டாகும, அவ் 
கனாம் - என்பது இரிபுகோக்கி -௮ 
க்ககாறுமென நின்றது. மேல்வருவ 
னவு.. ரது. ஏ- நான்கும் . அசைகள். 

17... கவிப்பால் -பாட்டுச்களிட ச் 
“துள்ள. A PSTATd- FF FHI SOS 
new. gd) ~ emrBser, sacs 
பால் - வளைவோடு, எழ-எழுந்துவ.ர. 
கடாம் -மதங்களை, கடாம்-செல்லுச் 
துூன்ற. கானத்தும்பி.காட்யொனை 
கள், தானத்து - சுவாச்கலோகத்து. 
உம்பர்கள் - சேவர்களுடைய, இல் - 
வீடுகளை. கதகொடும்ட தண்டும். தா - 
வவிய, கலக்கி சானத்து-மல்க்குகை 
யிடச்தினி ன்று, உம்பர் - மேலிடச் 
துள்ள, களி POG Ob - அயிராவது 
யானையோடும், தாக்கும் - மோதும், 

16, கானம் - காட்டிலுள்ள, மட 
ங்களும்-இங்கங்கறரைம், கனம் - மேக்” 

      

KO Fis 

தை, யானையென்றுகினைச்து)உழச் 
வ - மோதுவன. கானம் - இசைப் 
பாட்டு, அடங்கலும் - மூழுமையும, 
கனம் - மிகுதியாக, மூழச்குவ-முழக் 
கப்படுவன. வனம்-காட்டை. அடுத் 
து - சமிபிதீது. உறை-தங்குகின் ற, 
மா கரிய. கயமெரன்றுமேஃபா 

வைகள் மாச்இரமே, வனம். நீடைடி 
யுடைய. மடு - அழமாகிய, துறை ௨ 
நீர் ச்துமைகளையுடை ய, மா - பெரிய, 
கயம் - குளம், சுனைகளில். ஒன்றும். 
பொருக ம், மடஙகலுமென் றவும் 
மை, உயர்வு இறப்பு, 

19. இனம் - நாடோறும், வண். 
வளந்சங்கெய. கள்-ேனொழுகுகின் ற, 
மலாீ-விரிந்த, வனசமலர் - தாமரை 
ப்பூ. வனமாசரார் - நீராரமகளிர்களு 
DLW, GMT SGV ISTH (GD. CPS 
SEND - முகச்ினிடததை, கா 
ட்டும் - காண்பிக்கும், ௮.இல்- ௮௪ 
காமமைப்பூமேலுள்ள. வண்டினங் 
கள்-வண்டுச்கூட்டங்கள், கண் (காட் 
கிம்) (அம்மாதர்களுடைய) கண்களை 
க்சாண் பிக்கும். சண்டு -(இவற்றைப்) 
பார்த்து.  உளக்கும் - (பார்ப்பவரு 
டைய கண்ணாக்கன் நி)மனத்துக்கும் 
உகச்சல் . மகிழ்ச்சியை. அம்: (அம் 
ேகவ சண்கறாடைய) அழகு. சாட் 
டும்-காண்பிக்கும், எ- இரண்டும்௮அசை 
கள். துலக்கும் என்பத, லளவொற்று 
மையால் துளக்குமென்ருயிற்று, உள 
சீதக்குமென்பதில், ௮. துச்சாரியை 

கெட்டது. 

20. மா- அசோகு. இருப்பை,- 
(இசைவழக்கில் இலப்பையென்பர்) 
ம௫ிழ்--, தரு-சேவசா.ரம், வன் னியே- 
வன்னி விருக்ஷங்களையே, (௮0௪ 
சீ). 2 மா-மாமா தஇல், இருப்பை-இரு 
5 Srv. ம௫ழ்சரு - சநகதோஹிக்கி 
ன்ற வன்னி- இரரிகள், காவின் - 
நாவால், இனி,௫த-மதுரிசசு, வாச 
கம் - வார்த்தைகள், நவிற்றுவ.- 
பேசுவன. காவி - சஸ். தூரிப்பூனை. 

lB BLD தினமும், வாசகம் - dure 
னையை, நவிற்றுவ - செய்வன. வா         ௪சமென்பதில் கசர்கைப் பிரத்தி 
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'யேகமாச்குச, வாசமேயென்று மொ 
ுபிரதியிலிருக்கிறது, ஏ - Bane. 

21. கோடரம் - குரங்குகளும், 
குயில் - குயில்களும், நாடும் - விரு 
ம்பும், குயின் - மேகம், ஆட -(வந்2) 
அசைகன்ற, குலமரக்கோடரம் - 
நல்ல சாதி மரங்களையுடைய சோலை, 
குலமயில் ஆடு அரங்கம் - கூட்டமா 
இயமயில்கள் ஈடி.க்கன்.ற,ஈபை(ஆம்). 
அறையும் - (௮ம்மயில்க ளாடுதற்கி 
யையும் வாச்தியம்போல) மூழங்கும். 
அருவி - அருவிகளை. மருவி- பொ 
(ந்தி, ஆள், சரங்கம் -(அவ்வருவியா) 
லாளப்படும் அலைகள், மறையும்-(அவ் 
வருவியில்) அடங்கும். கு.ரங்குகளுங் 
குயில்களும் விரும்புஞ் சோலையென 
ச கூட்டுக. எ இரண்டும்-அசைகள். 

22. வானர் - வானுலகச்இிலுள் 
ளவ.ராகிய சேவர்களுடைய, அம்பு 
அயில் - பாணங்களும் வேல்களும் 
வைத்திருக்கும். மா - பெரிய, பல - 
அகேக, இல் - வீகெட்கு; ஆயுகசாலை 
கட்கு. மேல்--,(உயர்ர் ௪) வானரம் - 
குரங்குகள், பயில் -தங்குசன்ற. மா 
வில் பலவின்மேல் - மரமா இனிட 

தீதும் பலா மரச்தினிடத்தும், வா 
ல் நரம்பு - வெள்ளிய நாம்பும், ஐ.- 
அழகும். இன் - இனிமையுமுடைய. 
மையில் - குற்றமில்லாச. யாழ் - 
யாழோசையை,. மா - வண்டுகள், 
செய- செய்ய. வான - பெருமையு 
“டைய, ரம்பையின் - தேவரம்பை 
யைப்போல, மயில் ஆலும் - மயில் 

-கள் நடனஞ்செய்யும். மயில் - போவி, 
ஏ- அகை. 

28. பூண் தலாது - அபரணங்க 
ள் நீங்காது, புணர் - நெருங்கிய. 
மூலை - கொக்கைகளையும், ஆர்ந்கை - 
நிறைந் ச மகிழ்ச்சியையும். பூண்ட - 
பொருந்திய, புஊர் (கங்கள் நாயச 
ரைச்) சேர்ந் த. முலையார் - கற்புடை 
ப்பெண்கள். வாதுபடார் - சண்டை 

் செய்யமாட்டார்கள். ஆண்டு - அவ் 
விடத்து. அசோகம் - ௮சோசமரரத் : 
இன்: அமர் - தங்கிய, BELO 
வாய் - ஒரிய கிழலிடத்கசை,. ஆண் 

| 

  
[ன் சிவந்த நிறம், 

  

அரும்பதவுரை, 

டு- அறுபவித்து, அசோகம் - சோ 
சமின்மையை, அமரரும் - தேவர்க 
ளும், எய்துவார் - அடைவார்கள். 
மேல்லை-கற்பு, இடைகுறைந்து முலை 
யென நின்றது, ப 

24, மன்றல் - வாசனை, அயர் - 
செய்கின்ற, தலைய - தலையிலுள்ள. 
மின் - மின்னல்போலும், வியன்* 

பெருமை, தன்சலை - சன்னிடம். 
25. ஆரும் - எல்லாரும். கயிலை 

வடமலை - கயிலாசமாகிய வடக்கின் 
கணுலுள்ள மலை, தெற்றாக - தெளி 
வாக, 

26. பூவருக்கம் - பூமியின் பிரிவு. 
புவனம் - (மற்றை) யுலகம், வருகீ 
கை - பலாமரம். மூலம் - காரணம், 

27... தெய்வம் -கடவுள், சிவபெ 
ருமான். முத்திரை - அடையாள 
மிட்ட. காவென- சோலையென் று. 

அளி - வண்டுகள், படா - உட்பி.ர 
வேசியாக. கைவசப்பட - கையிணி 
LF SEIU. சகைநது- தடுத்து. 

| தா.இனால் - மகாந்சப் பொடிகளால், 
(நீராட்டி - விபூதி தரி.ச.து. “மைவன 
ச௮- கரியமேகச்இன்சண் - உறை- 
விக்கும், நாள் - நக்ஷ்த்திரம், கோ 
ள் - நவக்இரகம். வான் - மேகம், வா 
னோர் - சேவா. சைவமுத்்திரை - சூ 
லக்குறி, சாத்தும் - அணியும். முத் 
தலைக் இரி - மூன்று இக.ரச்தையுடை 
ய மலை. செய்வமுச்இரை - செவபிரா 

ஒருவரிட்ட மூச் 
திரையை “யுடைத்து உட்பிரவேசிப் 
பது மூறையன்றாசலின், ௮ளிபடா 
வென்ருர். 

26. மறைப்பது - ,திரெளபவம் 
செய்வது. மேல்விளையாட்டு -(இச 
ற்கு) மேலே செய்யப்படும் அறுக்க 
ரகம், ஆன்ற. நிறைந்த, முறை - 
கிரமமாக, கணிதம் - சணக்கு, சடா்- 
சுயம்பிரகாசச்சோ இ. 

29, சமைந்த - அமைந்திருந்த, 
மூம்டிலம் 5 ஆணவம், மாயை, கன் 
மமாகிய மலங்கள். ஓட - நீங்க, செ 
ம்மை முதன் முச்சுடர் - சிவப்பு, ௧ 
அப்பு, பொன்மையாகிய * சோதி”



அருமபாதவுரை. 

(இரிமாரச்திகளென்் றபடி), எறிப்ப. 
அ - பிரகாசக்கப்பவேெ.த. செனன 
சஞ்சிதம் - பிரத்தற்கேதுவாய்ச் கட் 
பெபட்டிருச்கும்வினை. மேய-பொ 
ருநங்.திய, உம்மை - சென்றபிழறப்பு. 
இம்மை - இப்பிறப்பு, உயகஙகு- வ 
ரூந்துகின்்ற. ௨-.இந்த, பவநோ 
ய்க்கு - பிறவியாதிய வியாதிக்கு, (2 
ம்மையேய் - மூன்ராசப்பொருக்இய. 
மணி - கடவுள், தம்-என்.றதுஆன் 

மாக்களை. 
20. பிரிவாற்றாமே - பிரிவைச்ச 

தஇியாமல், கொடுமுடி - இகரம். 
81. சவனம் - கலக்கம். நான்முக 

நாரணப்பிரளயகற்பகா.லம் - பிரமா 
விஷ்ணு முசலியோர்யாவரு மழியுவ 
சாலம், எவனம்-யெளவனம், ௮௩ 
தரம் - மதிதியதேசம். பவனம் - சுவ 
ர்க்கம், தலையாக - கலைபோல, ௭௫ 

கீது - தாங்கி, அருள் - காத்தருள் 
இன் த. 

32. பொஒஷமேகலை - பொன்மய 
மாகிய கரம், செச்சணம் - தென் 
ிசையில்.வட சயிலம்-மகாமேருமலை. 

33. புதுமை - (முன்மலைகளுக்கி 
ல்லாத) அற்புசம். தலைமலை - முத 

ன்மையானமலை,. ழசென்மலை- பொ 
அஅியமலை. இருமலை - இறந்தமலையா 
இய, 

* 

584, ஆம் ஐ எழுச்து --அடன்ற 
பஞ்சாக்கரம், உலதை -.உலகிலுள் 

ளாரை. அருள் செய்வார்க்கு - இர 
ட்சிட்பவருக்கு. மா- நறிய, மை 
யெழுத்து - மைபூசிய அ௮கச்கரங்களி 
ல், ஊடாடா - கலவாத. மறை - 
வேதம். (எனவே எழுதக்கூடாதவே 

கீமென்பசாயிற்று.) Ups HG_6g - 
"முன்னிரு௩௪. ஊமையெழுச் த௬- 

பிரணவமக் இரவடிவம், ௪யிலம்-மலை.. 
சேமவெழுத்து - உள்வைப்பெழுச் 
தாகிய, மூன்றின் -௮, உ.ம் ௪ 
ன்னு மூன்று அக்ஷ£ரங்களின்... Bn 
கூடம் - மூன்றாகக்கூடிய இகெரங்க 

ள். ஊமையெழுத்தாவது ந்துநா 

suger Bus பிள்ளையார் , சழியென் 
வழங்கும் உண்ன்றா Got we wak. 

  

  

  

உ 

அது - ஈண்டைக்குப் பொருக்கா 
தென்க, 

95. ஒரு - ஒப்பற்ற. மூன்று ஆ 
டல் ஆகி - (படை தீதில், காத்தல், , 

அழி்,சல் என்னும்) மூன்று விளை 
யாட்டு உடைமையாக, கூடம்-கோ 
யில். மறைப்பீடம்-வேதாசனம். முத் 
சேவியர் - ௪ரசுவ.இ, இலக்குமி, உ 
மை, orig Car wer, ஆ), என்பது: 
ஆக எள்பதன் றிரிபு, 

36, உணர்தச௪ - சொல்லிச்சொ 
ண்டிருக்க, (அஃதுறிக்தும்) யான்மா 

ட்டேன் - நான் (௮அஃதின்ன தென் 
று சொல்ல.) இசைவனல்லன், மூக்கு, 
ணம் - Bors sys woo, pee 
யல் - படைசத்தன் மூதலியன, புறத் 

சுட்டு மூன்றும், சவிர்வழிவக் கன... 
37. அருவிப்பூமாலை - அருவியா 

இய மலர் மாலை, வன்ணி'- அக்இனி... 
99, மூகசையார்கஇ - பண்டேயு, 

ள்ள: ஆகாயகங்கை. முத்தலை வேலை. 
யும் - மூன்று சலையுடைய வேற்கடி 
வுளையும்,, (சூலாயு ச. ச்தையும்)..கோடு! 
ஈர மதி. வளைவாகிய குளிர்ச்சிதன்- 

| இய சந். இரனை, (கோடீரமதி - சடை 
யிலே சந்.இரனைம், குல,ச்.இில் - சாதி. 
யால். பெருமாட்டி தந்சை -பார்வதி: 
பிதாவாகிய இமயமலை... (,திரிஉட 
மலை) 

89. அகனமிசைந்து - மூலைபோ.ல। 
ப்யொருத்தி, (மூலையை யஇபவித் 
த. பார் இடந்து - பூமியைச் துளை. 
ச்து--, வாணன் அளந்து - ஆகாயத் 
சை யளாவி, (வானுலக ச்சை யளவு! 
செய்து]. பொன்னை - சுவணச்சை,. 

(இலச்குமியை) , மாமணியின் கி றம்- 
கரிய ரதத்தின் காந்தி, (பெரிய 
செச்துவ உரச்ுச்சை யிஸியமார் 
பில். ஏதி - ஏறப்பட்டு, (ஊர்ந்த)... 
வாரி “நீர், (கடில்). சாமரைமவர் 

இலஞ்சிசனிக்பூச்அ-சாவுகிண்ற மா 
ன் விரிந்தமகிழமாம் தண்னணிடத்து 
ண்டாகி, (சாமமைப் பூப்போலும்: 
'கொப்பூழ்சன்னிடச் துண்டாகி) இ. 
இரி - மூங்இல்,, (சக்கரம்)... சஷ்கம்.-- 
நல்ல மேகம், (கங்கு),



சட்ட, 

40, உந்திமிசை வந்து - எழுந்து 
மேல் வசார்நது, (நாபிச் கமலத்திற் 
மோன்றி). தடப்பாணியால் குவலை 
யம் - சுடாகத் திலுள்ள நீரால் நீலோ 
றீபலமலரை, (விசாலமான கையால் 
நிலவலையத்தை), ௮ம்புவனம் - மப் 
இ.ம்காடு, (அழகிய சலம்), படைச் 

அ - அடைகது, (ிருட்டித்து), தி 
சைமுகங்கள் - இச்சிணடலகள், (நா 
ன்குமுகங்கள்), எண்கிரியின்வாகு - 
அட்டகுல பருவதங்களைப்போல ௮ 
கு, (அட்டகுல பருவதஙகளைப் 

பாலும் (எட்டுச்) தோள்கள்), ப.து 
மம் : தாமரை, நிகர்காட்டும் - ஒப் 
பாகும், YS - வாசனை, அல்லது 
(முருகக்கடவுள். 

41. பதிட்டை - பிரதிட்டை, 
அருவியுவரி - அ௮ருவியாகிய கடல். 
மைத்துளி, எதுகைமோரக்கி மிக்கது. 

43, குன்றினை - (இரிகூட) மலை 
யை, முதற்கொண்டு - முசலாக,. 

44. மதம் - கருவம், 

40, முணிவர - மூணிசரேட்ட 
மோ. சரணம் - அடைக்கலம், மோச 
னம் - நீங்குசல், தணி - சனியாக, 
அரசை - அரசனை, கும்பசம்பவன்- 
கும்பத்திற் மோன்றிய ௮க.்.இயர். 
அடச்தில் - தடாகத்தில், 

47,  பாயிரமறை - (௪கல)வரலா 
முடைய வேசம், கும்பப்பண்ண 

வன் - கும்பமுனி. குணிப்பில் -௮ள 
ப்பில்லாத. 

48. கொண்டல் - மேகத்தை. 
உவாப்பிடி - பெண்யானை, கோட்டு 
மா - ஆண்யானை. சுலவி- சுற்றி, 
கவளம் - (Con ars) இளை; உண் 
டை. 

49. தென்குணஇசை - தென்க 
ழ்த் திசை. பருசையில் - உண்ணும் 
போது. காதி - மோதி. கீயம்-தடா 
௬..இல், சயம் - யானை, 

50. கூலம் - புனற்கரை, குரை 

இரை - மூழக்குகன்ற சமுத்திரத் 
தின். ஆலம் - விடம். 

St. Cpe - aed Ve 
பிரம விஷ்ணு ருத்திர சாரூபம்: 1 

  

  

அரும்பதவுரை, 

கால- யமனைப்போன்ற. கராம் - 
CP & Covent, 

52. மைத$லை - கறியதலை. வான 
வ- தேவ, வேந்தன் - (இக்.இி.ரச்து 
ய்மனாகிய) அரசன், அ௮ததலை - ௮ம் 

FCP FET COLD. 

55. பார் - பூமி, குடர் - குடல். 
அண்டம் - மூட்டை, வேர் - வேர் 
வை. வாய் - இடத்தில். தோற்றம்- 
உற்பத்தி, ஏர்- எழுகின்ற, எழுபி 
ப்பில் - ஏழுவகைப் பிறப்பினுள். 
நீரின -நீர்வாழ்வன. பப்பத்து - பதி 
துப்பத்து. நிலை - தசாவரட் பொருள் 

கள், ஆங்கு. ௮அசை,ஊர்வன - ஊர் 
நதுசெல்லுவன, யோணி - (ஆன்மா 
க்சளுக்குப்) பிறப்பிடம், 

௦4,  இலக்கம்(எண்பத்துரானகு) 
இலக்ஷம். முச்செய்கை - முன்றுசெ 
யல்கள். பொன்னகர்; - சுவர்க்கம். 
நிரையம் - நரகம், புவனமா - இடமா 
& போகம் பொடிக்கும் - போகக்கள 
னுபவிக்கப்படும். ரூயன்று-முயற்சி 
தீது. மூன்னது-சுவர்ச்கபோசம். க. 
றைவும் - சிறிதும். பின்கது - உல 

கயபோகம். ஏற்றமும் 2 அதிகமும் 
ஆக. உண்டாக. 

50, தாங்கரு - சுமத்தற்கரிய, 

பாவமிக்கான் - பாவத்தை யஇகமா 
கச்செய்ச வொருவன். ௮ தொலை 

விண் - அப்போகமதுபவிச்,த மடி 

வில். அகற்ற - சள்ள. அக்கரம் - 
ஆகாயம், 

50. பஞ்சு - மேகம், தஞ்சு -பறி 
அச்கோடு, 

dt. வரை - (இரிகூட) 
பருப்பதம் - (இரிகூட) மலை. சார 
ல் - அ௮ம்மலைப்பக்கம். சருக்கம் -பகு 
ப்பாக. மேல் - பூருவச்தில், அ௮ரிச் 
கு - விஷ்ணுவுக்கு, கேண்மின் -சகே 
சரங்கள். 

58. ஒன்றெனப் பொருக்தா௮ன். 
மா .- ஒன்றென்று சொல்லக்கூடாத 
உயிரும். வேறுபிரிந்திடா ௮ருள் - 
(இறையைவிட்டுத்) கனிச்துநில்லா 
தச்தீஇயும். உற்பலச்தினென்று முட் 
குசா இறை, - பிறவியிலெச்சால



அரும்பதவுல் ப 

மம் புகாச இவழும், (ஆூய) மூன் 
௮ம் - முப்பொருளும். நீங்கா - ஒன் 
றைவிட்டுப் பிரியாமல். தென்று 
சொட்டு -பூரூவக்செரடங்கி. அமை 
B= பொருந்திய, சு,ச. சொரூபமே. 

சுத்த பஞ்சாக்கா (சிவய) வடிவமே. 
வடி.வெனறு- (இம்மலைக்குச்) சொரு 
பமென்று Stan boy மறைகள் மூன 

- இருக்கு, யசுர், சாமம். 
59, வெதிர்-மூங்குல். சாளராசி- 

மதீதின் கட்டம். வலச்.தால்-வலஞ் 

சுற்றிப்போதலால், கடுக்கும் - போ 
லும், மதிவலி-௮றிவாகய கடினமு 
டைய. வலிச்சல் - இழுத்தல். 

060, அ௮ராமணி - நாகரதீகம், 

௩௧. 

செக்கர் - சிவப்புகிறம். உகுத்த உ) 
ர் சீத. வேய் - மூங்கில், 

01, முச்தர் -2வன்முததர். ௧இ - 
பச்வி, 

02. குவிப்பு-தொகுப்பு. பாசம் - 
பகுப்பு, புராணவேள்வி - புராண 
மரகயெ யாகத்தின். அ௮விப்பாகம் - 
தேவருணவு; அழுதம். செவி-கா 
திணிடமாக. தவிப்பு - வருத்சம். 

63 ஆன்ற - உயர்ந்த, அண் 
மை - ஆளாந்தன்மையுடைய. மூன்: 
ரோகும் - மூன்றென்று சொல்லப்பமடுி! 

சலாகும். அன்ற என்பதில், ௮க.ர 

ந்தொக்கது, 

  

ஆறவது:-- திநகீதற்றலத்தஉமகிமைச்சநக்கம்,. 
2... வரம் - வ்சேடம், போந்து - 

வந்து, பழம் - மேல், 
8 eHub - பிரமவிஸஷ்ணுச்கள் 

ஆயுள்முடிவுகாலம், பிரளயம் - yar 
sero eg Holl இிவெள்ளம். ௮நா.இ. 
கன ஈகொருஞ்லமில்லாத து. 

4, புடைபடு- (௮க்கடச் 
பச்சகசிதேயுண்டாகிய, தீவு 
களையும், கேமிப்பிறங்கல் - சக்கர 
வாள கிரி, கால்சாய - சலைகுனிந்து 
விழ, வருந்திரள் - (மேலெழுந்து) 

வருகின்ற இரட்டி. ஒருங்குற - ஒன் | 
அபடி. ஒருக் - ஒடுக்கி, 

6. உகாக்சவாரி - பிரளயவெள் 
எம். துரந்து - தொடர்ந்து, அண் 

டஞூலத் து - பிரமாண்ட தஇல். அவ் 
கியின் சுடரான் - (வடவோமா) காக் 
இனியின் சுவாலையோடு, மண்ட - 
நெருங்க. கெழு - பொருந்திய, சண் 
டவாயு - பிரசண்டமாருசம், சனல் - 
.அ/கீகனி, நிரந்தரிந்து - பரம்ப. (செ 
ய்செனெச்சம் - செயவெனெச்சமாயி 
ற்று.) உலோசாலோகம் - எல்லாவுல 
கங்களும். நெடுவெளி - பெருவெளி, 
வெட்டவெளி, 

6, ஆரும் - நிறையும். சனல் - 
௮.ச்சினி, மால் - பெருமை, வரை - 
(இரிகூட) மலை. ஆற- As Bone,S. 
குதி-௮டையாளம், (௧) குரோசம்-. 
கூப்பி தொரம், 

ஜூவர்வீடு - (திரிபு சங்கார 
இல் பிழைத்த) சு,சன்மன், சு£லன்,, 
சுபு.ச.தி என்னு ஞான்று பேருடைய: 

_ ப்பிடம், 
8. தூலையெலாம் - சசல ௮மிசங் 

களுடன், நிரம்பா - நிரம்பி, வெ 
பில் - இரணம், சாந், - சூரியகா 
* சக்கல்வில். 

9. அுருவினர் - தேடினவராய்.. 
'அரிஐு- இல்லை. பரிஇசந்நிதி - சூரி 
|உன்ரான். கார்தம் -சூரியகாட் தக்கல். 

10. மேல - மேன்மையுடைய. 
மன றம் - இதம்பரம். பணை -பருச்த, 

கவர் - சவடு. துனர்ச்ச -பூககொ 

சனுச்களையுடைய, இளை - கிளைகள். 
11. எஏறி- ஏறப்பட்டு, வடபுல. 

ம் - வடபூமி, கடமூனி. அகத்தி 
யமுணிவர். நிலைபெற - சமமாக ௭ 
டைக்கு - நிறு த்தலுக்கு, ஒரு தட்டு - 
ஒப்பற்ற தட்டாகிய இமயமலைக்கு. 
எதிர் - சமமாகய தட்டாக, 

12. பொகத்கந்தரம் - அழகிய கழு. 
த்து. சமணியம் - பொன், சொர் 
க்சம் - மூலை, 

18. அரா- BACs wigs 
ப்பட்ட. அகிலாண்டம் . எல்லா 
அண்டங்களும். மூலம் - ஆதி. பெ 
ரும்பான்மை - - பெருந்தன் பை, எண   உரைச்சேனோ - என்று சொல்லுவே 
iG



கூட 

15. apse ser - ause@ «mop 
இனாற்போல. மஞ்சனசாலை - ஸ்நா 
னஞ் செய்யுமிடம. நந்துவீ.தி - சங்க 
வீ.தி, னெகரம் - கோயில், பாசலம்- 
பாதாளவாயில் : பில துவா.ரம்.இது: 

அருச்சுனன் சம்புடம் பெறும் பொ 
ருட்டுப் பூசிதத சிவலிங்க தின் பக் 

கமே யுள்ளது. 
16. ஆர்தித-(விகாரம்) நிறைக் ௪. 

அ௮ண்டமூலமும் - ௮ண்டங்களொல் 
லாம் தோன்றுசற்கேதுவாயுள்ள ப 
ராச,த இயும், களர்க்தசெசென -மேலெழு 
ந்தாற்போலும், இரி - இரிஉடமலை, 
தலை - உச்சியில், தீர்த்தம் - இத்தி 
rire &) 

17. Quargnubur - Germ. பே 

பேதம் - வேறுபாடும்; ௮ஃதின் 
மையும். 

18. புலியூர் - சிதம்பரம். 
19, வெமுமாகம்- மாகமாகியருகர 

சவாத்.இயம். ஈண்டு நாதமென்றது- 
PIvssTGS ES HUSOS, AS 
தத்துவமுஞ் சிவம மபேதமாயிருச் 
தலால் சிவழுரசமென்ரார். இதனை 
14-ம் பாட்டில் நாசமாகெயருரசென் 
பதனாலு முணர்க, இறை - சிவபிரா 
ன், இருமக்திரம் - பஞ்சாக்கர மந்.இ 
ரத்தை, (இருக்குற்றாலக் செல்லை 
யாய பஞ்சக்குரோசத்தி விறந்த 

வர்) செவியில் - காதல். இசைக்கு 
மாற்றால் - BUC THEE (pen purer. 

20 அச்சலை- அந்தச் சலைமை 
யாகிய. கால்வகையில்-கேட்டல், கா 
ண்டல், இறைஇருமக இ.ரஞ் செவியி 
லபமேசச்சல், நினைச்சல்களால், 

21. வன்னிசானம் - ௮க் ரிஸ் 
கானம்; மயாணத்தில் us 

ஜோய்தல். புகுமுன்,- அடைதற்கு 
முன்னர். மானசசானம்-மன காதி 
செய்யப்பவெகாகிய மந்திர ஸ்கான 
மும், சென்னிசானம் - தலையிடம், 
தொது - தொடங்கு, இகழும் - 

் விளங்கும். இருவகைச்சானம் - வா 
‘CH SOOT WY BIT GOT LPL, பஸ்ப ஸ்நானமும், 

சோயமாட்டாமேனும் - படியமாட் 
டா சவரானாலும், சேவசேவன்சக்றி   

௮/ரு.ம்பதவுரை 

சானமுன்-சிவபெருமான் நிருவாயி 
ல் முன்னர், இரண்டு சதுட்டயச் 
சால். எட்டினால். எட்டெனபது, ௮ 
டாங்க நமஸ்காரஞ்செய்யும் எட்டு 
அவயவம், [சதுட்டயம் - நான்கு ] 
Tet STemd - hs 66cpd. Bl 
யு.௦- பொன்னும். இகவார் - நீங்கார். 

24,  வேசாளம் - பூசுங்கள். ஒரு, 
வெளி - ஒப்பற்ற ஆகாயத்தில், பா 
தாள வாய்சல் -பிலக துவாரம். பணி; 
யரசு - ௮இசேடன், மா - பெருமை. 
பயிற்ற - அடிக்க. (தாற்பரியம்) வா 
ஜோர்பேரி -C ga gis gi. ஆசாளி- 
மேழர்கம், 

25. அஆசசரம் - ழூலம். கருவூர் - 
சனனபூமி. துருவப கம் - துருவசக் 

கரம், அதுகணபஇி-மலவிநாயகர்.. 
20. புவலோகம, சுவலோகம் - 
பூலோக ச இன்மேலுள்ள உலசங்கள். 
en & Aw ovr aio - பிரமனுலகம், மா 
லகம் - வைகுந்துலோகம். வரம்.- 
விசேடம், ் 

27, €- விஷம். சண்டம் - கழு 
தீ.து. சாயல் - அழகு, சயிலா.இி -மலை: 
Cen, சங்கக்கோயில் - சங்கவடிவ 
மாகச் செய்யப்பட்ட அலயம், 

28 கடவுள் - செய்வச்சன்மை. 

பொருந்திய, காண்பான் - காணும் 
பொருட்டு, 

29: பொககுமாகடல் - ஒருதீர் 
| ச்சம்;இஃ து: அருவிவீழுமலை மடிவு 
ரச். இிலுள்பாது, கடவுள் - செய்வச் 
தன்மையுடைய, பூட்டாவில்- (௮௬; 
வியிலே ஸ்நானஞ்செய்வார் கண்ணு 
க்குப். புலப்படும்) இந்திரதறசு. 
சாணுமாலயக் சொட்டில் - இரிஞமூ 
[Ss Hae குழந்தைகளாயிருந்து வி 
ளசையாடிய தொட்டில்; இஃது: ஆல 
யத்திலுள்ள து. ஆதிச்ச - WOT EF 

வேதக் குறும்பலவு -வேதமாகிய. 
றிய பலா விருக்ஷம். நயப்பு - விரு, 
ப்பம், 

80 பவர்ச்கம் - உரசும், வசர்,சம்- 
சென்றல். ர நூன்.றில் - முறிறம். பா. 
கீதம் - நகரம்,



அரும்பதவுரை 
81. 

வருக்கு. 
54. பற்றுக பிறை, மூன்றாம்பி 

றைச சந்திரன். கடிகை - ஒருநாழி 
Be, 

88. பழையர் - கட்குடியர். மம 
வர் - இரிஞூர்்க.இள். ஏவர்- யாவர். 

85. பரிசன வேக - தொட்ட 
பொருளை வேறுபமு கதறுவது, சங்கற் 
பம் - நியமம், செரிசனவே ௫ - பார் 

ததபொருளை வேறுபடுச் துவது, 
86 இடை - இடம், பின்னுவா 

தீதிங்கள் - ௮மாவாசயோடு கூடிய 
சோமவாரம். 

87. ஆவின்வாயுறை - பசுக்கள் 
வாய்க்கு உணவு, அவுரிஞ்சு - பசுக் 

கள் உரோஞ்சுகிற திறி;மந்தைச் குச் 
ுக்கல். சுண்ணம்- சுண்ணாம்பு, சொ 
லையயிர்விடு சீசல் - கொலை செய்யப் 
படுகிற வுயிர்களைவிடுத்தல், ஏறு -ஏ 
விடுத்தல்; நிரைமீட்டல், மக - பி 
ள்ளை 

88. அழிந்தோரை நிறுச்சல் - 

கெட்டவ்ரை யாதரிச்சல். அட்€ 
ண் பிறரறம் - சமைத்து உண்ணப்ப 

@&) » அன்னிய ருடைய தருமம்; 
es Sob, மகப்பேறய்த்தல் - பிள் 
ளைட்பெறுவிச் ல், நறிய- நல்ல, 
விலங்கூடண் - மிருகல்களுக்கு உண 
வுகொடுத்தசல், சஎறைச்சோறு - G 

றைச்சாலை யடைந்தவனுக் கன்னங் 
"கொடுத்தல், மனையறத்து - இல்ல 

த்தால், 
89. Ga - ADO maw, ue - Gu 

ரெண், சலம் - வஞ்சனை, சரந்இ.ரா 
யணம்-ஒரு விரசம்; ௮து: சந் இரன் 
வளருர்தசோறும் ஒருபிடி. யன்னம் 
காடோறு ம.இகப்படுத்தியுண்டு, தே 
WC eH அகஙனங் குறைச்துண் 
டிருச்கும விரசம், 

40 கோ,.த்௮- தவஞ்செய்து. பரு 

வம் - வருடம். 

மேனிக்கு - ௮கத்தியமூனி 

41, காமர்-அழகு,சேம்-ஹூசனை. 
49, ஐவகசைச்சனவி - பஞ்சாச்இ 

னி. நாப்பண் - நடுவில். உய்வகை - 
பிழைக்கும் விசம். கைவமை - கை 

  

mH. 5} 

யினிடச் துக்சொண்ட. . தெய்வம் -” 
ெெம்வக தன்மை, ROGLay g-4P 
அரோரம, 

43. புடைபட - பக்கத் இலேயா 
க$ பிற்பட. 

44, பூதானம் - பூமிசானம். வி 

ளைவு - வி$ளைரிலம், கோ-பசு. எதா 

ன - எதனாலாகிய, 
45. ஸணொரி- (கெய்) சொரியப்ப 

ட்ட. புரிதரு - செய்யப்பட்ட, யா 
கம் - பலி-, பூசை. 

40. மேலா- மேலாக. வருந்தி 
னர் - வருந்தியவராய், சலவாசம் ௪ 
(யாச் திரையாக வந்சோகன்) இட 
இல் வடித்தல். 

47. உகர அயனம் - @ eS SIE 
wenrld. QB Quo, Sip-alazo. 

48, அகிலமும் - சகலமும், 
49, அமே- ஆகாது, 
51. தொன்மையாம் - பழமையா 

இய. தீவினை சசொடர்ச்சி-பாவசம்ப 
ந்தம், ரு ஆம் சன்மையா - கு என் ஓ 
மொழியாகும் இயல்பாக, போழ்ந்து- 
(அந்சச் குவ்வென்னுந் தீவினைச் 
தொடர்ச்சியைப்) பிளந்து, எரி-எரி 
க்கின்ற, தழல் நா- ௮க்கினியின து 
நாக்கு. தாலமா - தாராலமாக, ஆரியம், 
சிமிழ் - சமஸ்கிருதக் சமிழாகிய (கு, 
சாலம்) என்னு மொழிகளால். செ 

Gor LO கோயறுப்பது - பிறவிப்பிணி 
தர்ப்ப, சாடிய, நாமம் - பெயரை. பெ 
றது - (இந்சச்சலம்) அடைநங்௪.து. 
இயல்பினுமென்னுஞ் சூத்திர விதி 
யால் கு,சாலம்-கு தீ தாலமென்ராய்க், 
குற்ராலமென 5 இரிந்து. 

52. கடாச்சயம் - மதச்சையுடை 
யயானை. சர்நடாத்து - இறப்யை 

நடாச்துகன் ற. 

98. ஷர்இ-(மச்ச) சந்.தி. வேட்ப- 
விவாகஞ்செய்ய, இன்னோன் - அத் 
தன்மையாகிய /வி௫ச்இரவீரிடன்) 
௮்ராகம்- ஆசை. ஒருங்கு - ஒன்றாக, 

54, கோட்டம் - மாறுபாடு, : நா 

ட்டமில் - கண்ணில்லாத. ௮. ரசை,- 
திரு கமாட்டி. ரனை. 

55, நோக்கலொன்மனைவி - சாந்



கம் 

"சாரி, தாரு- உலக்கை. (ஆகுபெயர்) 
தழுவி - வயிற்றிலணைச௮, (நெரு 

க்கி), பாண்டுபாரி - குந்திதேவி. ஐவ 
ருக்கு - யமன் முதவிய ஐந்துபேரு 
க்கு, ஐவர் - சருமராசன் முதலிய 

ஐவர். குலத்துணைவர் - குலத்திற் 
பிறக்கசகோ சர். BOE YOO FUN, 

௦0, வசு - வசும்தவன், நந்தன் - 

நந்சகோபன். புகூ௨உ -யுகுந்து. பு 
ள் - பறவை, சோகு - பேய், சகடு- 
பண்டி, மருது - மருசமரம், இவை 
கஞருக்கொண்டவர், ஒவ்வோரசுரர். 
இச்சரிதங்கள் பாகவதத்தில் விரிவா 

கக்காணலாம், இடந்து - பிளந்து, 
அ சைவு-நடுக்சம், 
௨. 571, தணந்து நீங்க, போற் 
றலன் - ஆசரியாசவனாய், புயஙகே 
து -துரியோசனன். ஆற்றுதல் -செ 
WSN. FLT = SPD. அண்ணல் ~ 
சலைவன்; வெபிரான், பாசுபதம் - 
பசுபசாத்இரம், 
“88. செவ்வளர் - நேரே வளர்க 
cro. அங்க - அக்கினி - சேண் - 
ஆகாயம். சுடர் - சூரியன், கனவினா 
ட்பண் - அக்னியின் மச்தஇயில். குவ் 
விடை - - பூமியினிட SAW, GL றங்கு- 
கொடை, துண்டம் - மூக்கு, தாக் 
இ - பத்றச்செய்து. Buw - சுடர். 

59. பூகம் - ஆன்மா, ஐம்பொ 
தியில் ஆக - பஞ்சேக்.இரியக்களிட 2 
அச்சே, பொறி- (அவ்) விந்திரி 

யஙிகளும், புலன் - (அவத்தின்) அறி 
வாகிய சச பரிசரூபரசகக் சக்களும். 
கரண த்சாக -மனாஇகளின் வசப்பட. 
சேசனச்சவையாய் - ௮றிவின்கூட் 
டமாய், மாரன்சேவர்கோன்இருடம் 
மன்மதனும் இ£ திரனுஞ்செய்ச இ 

டையூறுகளையும். ஆ௫ிவம் - வெயில், 
கார் - மழை. இதலரிச்து - குறையா 

னரிச்சப்பட்டு, பாசவம் - மரம், 
வையாய் ரின்றானெனச் கூட்டுக, 

060, வேட்டுவச்கோலம் - வேட 
ன்வடிவம், அன்னம் - (பிரமாவாகி 
ய) அ௮ன்னப்பக்ஷி. * கோலம் - (விஷ் 
ணுவாஇிய) பன்றி, சொடரும்-தொ, 
டஉரர்துசேடும், மைக்குமலன்னம் - 

  

அரும்பதவுரை. 

உமாதேவி, புக்கு 
ந்து, 

01. வரிசிலை - வரிந்துகட்டிய 
வில். குரிசில் - அருச்சுனன். அடுங் 

- (காட்டில்) புகு 

கால் - அடுக்கும்போது, குனித்து: | 
வளை தத. 

62. அல்லின் - இருளால். களச் 
து - கண்டதசிதையுடைய, பார்த்த 
ன் - அருச்சுனனை. 

08, சேண் - அகாயம், பாவியே; 
ன் - பாவியாகிய யான். கூவி - (வரு 

ந். தி) அமை,க்அு. குழகன் - பேரழகு 
டையவன், 

01. அர்சசம் உண்மை. தேவு- 
செய்வம், சார்,ததிய - சேர்ச்கப்பட் 
ட. சம்புடம் - விபூதிச்கோயில் 

05. கடவுள் -  தெயவச்சன்மை 

யுடைய, பஞ்சதரிசனம் - ஐந் து.தரி 

சனம், சாணு - இவபிடான், . போட் 
சார் - போயினர், கோண் - மாறுபா 

டு, (ஐந்து தரிசனம் «- 07-ம் பாட்டி 
லுணர்க, ம 

66. வெண்கதிர்-சந்இரன். சோ 
மசேகரன் - சந். இிரனை,ச் தலையிலணி 
bf Ha grew. 

67. Gari - விமானம், பரிவு - 

அன்பு. ஆற்றதுற - (துன்பம்) sons 
BUTS. 

08. பூதி விபூதியை, சாசனச் 
சோர் - சாசனமாக வுடையயர். (கா 
தனம் - சாத்தியப்படும்பொருட்குச் 
காரணமாயுள்ளபொருள்,) மீதுள - 
மேலுள்ள. காதைகள் - கதைகள், 

69, ஆங்கே - அவ்விசமே, உழ 
ல்வார் - வருந்துவார், 

70. பாயிரம் -(எல்லாப்பொருள் 
களும்) வரு, சலுடைய வழியாகிய, 
அசைக்க னும் - சிறிது சொல்ல முய 
ன்ருலும், (சாற்பரியம்) அசையா து. 
மேூடியாது. (சாற்பரியம்) 

Tl. வாசி - ௮தஇ.கம். சொல்லையி 
லும்ஃசொல்லுமிடததும், இறக்கும்- 
அழைப்பு நீங்கும். எல்லை - (இருக் 

குத்றால,த்திற்குரியய) அளவுள்ளஇட 
ம். சன்னற்கொல்லை - கரும்பு க்தோ '



அரும்பதவுணர், ர்க 

ns ara 

1, பரை- பாரசக்இ, ஆட்ட - 
நானஞ்செய்விக்க.முக்கோட்டுவரை4 
அரிகூடமலை. 

2, வரை (இரிகடட)மலை, sr. 
ம் - விரிவு, ௩இ - வடவருவித்தர்ச் 
அம். உடன் - (அவ)சோடு, 

3. குடிலை - பிரணவம். மாயை + 
மரயாசச்இி. கமண்டலம் - பிரமன் 
*சையிலுள்ள சலபா,ச்.இரம், ஆடல் + 
நானஞ்செய்தல், 

4, பவம் - பாவம், மதுிகம்ஃ வலி, 
சை சம்) இடம், சகரர்- சரா: இரக் 
சோண்டிய அறுபஇனாயிரவர் ; சூரி 
யகுலத்தரார். சவமது - சவமாகய 
இணிமை, கங்கை - கவகாநதி, விரி 
கூடு - விரிதல் கேர்கின் ற, நவம.து - 
புதிய சேனாதிய, கம்-நீரை, கையின்- 
சையால், நசன் - இவன, நவை ~ 

GLP. BIC D - (இடம், 
ம். _ மவுன 2௩றி- யோகமார்க்கம், 

STU ST - மேணிவர், கவனம் - கலக 
சானவர் - அசுரர், ஆவாள்-ஆகி கம், 

ன்றபராசத்இி, 

6. மதுகு- வீத, புதுவாரி- புது 
நீர். 
a திடம் - வாவி. இடம் - சமீ 

தோற்பரியம்) சேய்கது- தாரம். 
aida | வலப்பச்சமுண்டாகு, ௮ 
ணிக்காகி-பச்சக்திலுள்ளசா௫இி, ௪ட 
ம் - (இருமஞ்சனச்) குடம், மஞ்சன 
ம் - நானஞ்ய_ய்யுகீர். 

6. கூவல் - இணறு, 
9. கூடம் - மலையினுச்௪ி, ose 

ரீவா௫ினி - கங்கை, விரிகடட-விசா 

ல்மாக, மிருத - சருமசாத இம், கூ. 
டம் - 'இரசயெச்சானம்; 

10, தாவி - இறகு. சுஇர்சம்-௮ 
றம். நீவினை- பாவத்தை, கழுநீரா- 

கழு மீர்போல், 
11, பதம் பவி, வரம்பு- அளவு, 

கால்-காலால், ஏறி. நடந்து, பதம்- 

(அப்) பதிவி, 
12. «39676 - oer a | ௮ 

வை:- அள்ளல், இ? பொளரவம், கும் , 
பிபாகம், கூ. டராலம், செக்துக்சான 

  

  

சி, மாய 
ட் மொழிபடர் - வார ச்ைகள்ி 

விரிச்சு. மூழுக்ச - முழுமையாகிய) 
ஒனருகிய, சுழி உ நீர்சசும், செழி « 
ori) & FH, ஒழிபடா ~ கெடாத, 

14. சணம்ஃ ஒரு சிற்நளவு, வை 
காரன் சங்கான். கர்ப இ, (இருபெ 
யமிராட்டு)”பணம் ஃ பாம்பின் யடம், 
பாவை ஃ பதுமை, மணப்பது. கலப் 
பது, வரகு - அண்ண ஜிவு, BIT CV CIp 
ச்சி - உபவீசச்.இற்கட்டிய ஜாவசை 

tel LY GV 

15, we@ - வரிகை, எற்றும் - 
யாச ஐம். தேம்பிஃவாடி, கந்தை 2 
கிழிகற்றுணி, புற்கயிற. (சருவ்டை) 
ப்புல்லாலாகிய கயிற்றை. ௮்ரைஞா 
ண். இடையிலே சயிராக, வேட்ட 

த.ற்கு- விரும்பியபொருளுக்கு* (௮! 
கிடையாமல்) ஏமாக்கு-இகை த்து, 

10. குடங்கை-உள்ளககை, ஆடு 
ம் - வருத்தும். சிரிரகாலம் - பின்வ 

ணிப்பருவம், ஆற்றான் - இயான், 
நம்பர் - Fai) gree, 

1. ஆலும் - இசையும், சே 
tev பரிவட்டம், ௧௫௫ - கரரிறம் 
படை க்து. கன்மாடன - களஙகமு 
QL. WUT 

18, வரலாறு - வந்த நிகழ்ச்சி, 
புரிந்ச ஆற்றால்-செய்ச விதச்சால், 

19. வாமபாகம்-இடப்பாகம், ௪ 
வு-கடவுள். போகச்கு-நீக்கு சல். oii 
அ - இல்லை, இரககுகாலை - யரிதப் 
க்கும்போது, 

20, வாச்கு - வார்ச்சை, வடபு 
லம் - வடஇசை, கவத .ஃ கவலை, 

21. பொன்னி -காவிரிஈதி, கன் 
னிய துறை * கன்னியாகுமரி, 

22, கண்ணி - மாலை. மாசு . கறு 
நீறம், ஒளி - சூரியன். 

23. அந்நஇ-அவ்வடவருவி, ஒரு 
வினன் - நீங்கினான், அ2சரியம்- 2 
Baw, Sod gid. 

24. மாகமதஇி-மாசிமாதத் து. ஒரு 
பாகமதி - ஒருபங்குடைய eb Bo amr. 
ஒருபங்கு - பாஇுப்பங்் ந. உடையர் 
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௩௩௮ 
ier ~ இசனையுடைய சந்.இரன், எ 
காவே, பாதிச்சர் திரனையுடையஅட் 
_மிதிதியுள்ள தினமென்பதாம். 
“25. சோடிய - கோடியென்னும் 
எண்ணையுடைய. கல்-(இரச்ஈங்களா 
இய) சல், எறி. வீசுகன் த, இரை - 
அலையாகிய. சவண்காட்டி,--இரிந்து- 
சோர்ச்து. தெய்வவில் - இந்திாச 
னாசு. இன் . சாரியை, 

20. போது ஆடி - பூவில் விளை 
யாடி. தலைமடுத்து - சுலந்து, படி 

யார் - மூழ்கார். 
27, கூடல்- மதுரை, குடந்சை 

கும்பகோணம், புலியூர் - இசம்பரம், 
ஒயிலா - நீங்காத. இரிவேணிசங்கம்- 
அங்கை, யமுனை, சரசுவதிகூடுமிடம். 
சிம் (பலநஇகளும் வந்து) பாயும், 
தீபம் - சோதி; சோதிபோலப்பிரகா 
சிப்பு. 

28. ஐந்து - பஞ்சேக்இரியங்கள். 
ஜூ ச - வாயுவை. அடக்கி - (வேறு 
வழியிற் செல்லவொட்டாமல்) ௪௫௧ 
அ. கூர்-மிக்க. சிசிரநாள்-பின்பனிக் 
காலம். நிச்தியகருமம்- ௮அறுட்டான 
செபதபம் பூசை, 

29, பாகமதி - பக்குவமாகிய ௮ 
Bo. சோகம் - தன்பம, 

80. ஆம் ஆறு- அழும் விதம். ஆ 
ரூசம்- தீட்டு,சாமாரி- சாமனையெரிச்ச 

'இவெபிரானுடைய, 

21, அனைத்து அகும் -- எல்லாமா 
கும்." ௮ளவுஅளவில் - (நானஞ்செய் 
யும், எண் அளவுக்குச் தக்கபடி, எ 
னை கசானும் - எங்வளவாயிலனும், 

32. ஆலைநறும் கழை - ஆலையா 

இயநல்ல கரும்பை, தார்சொட்டு - 
அடிதொடங்கி. அயில்வ சன-உண் 
பதுபோல. வேலைமரயிணில் - கால 

க இரமப்படி. பாலை - கருப்பம்பாலை. 

33. தோன்றி - உத்து; அடை 
ஈது, ஏன்ற - பொருந்திய. இவ்வி 
ன .- இம்மையிற் செய்ததீவினை. ௮ 
வ்வினை-மு£ற்பிறவியி செய் சபாவம். 

of இ.ர.சான கம்மை - -(தூலதே 
க,ச்திலன்றிச், குக்குமம், காரணமா 
இய அரண்டிடக்திலுயுடைய அன் 

| 

  

DH bts SO] GT. 

மாவை, சானம் - கொடைப்பொரு 
ள். உசவும் ௮து -கொடுக்கின் ற௮ச் 
செய்கை. சானப்பெருச்சம் -ஒன்று, 

பசது, பசது, நூலு, நூறு, ஆயிரமா 
SAS hg Swi Bev. சக், சானம்-வமிசம், 

“85. மெய்யுணர்வு - உண்மையு 
ணர்ச்சி, புரிந்து - செய்து; கொடுக் 
து. சிறுகாலை - விடியற்காலம், 

50, ஏல- Our Ges. சால-.மிக, 
எழுபிறப்பு - எழுவகைப் பிதவிச்து 
ன்பம். நான்குவசை - சரியை, இரி 
யை, யோகம், ஞானமாகிய, பாலும்- 

பகுப்பும, (பாலம்), 
37... அயனகாள் - அண்டினிற்பா 

இயா௫ய இனங்கள்; ௮வை - உத்த 
ராயண சசகதிணாயன புண்ணிய கால 
ஙகள். விழா - இருவிழா. ப.தினான் 
கு - சதுூர்ச்தரி, அண்ணல் .- சிவபி 
ரானுடைய. அராட்டு ,உற்சவசாக் 

இ. மாசகாட்கள்-மா தந்சோறும்வரு 
ந் இருகக்ஷ£த்இரஙகள். மாகம்முப்பா 
ன்-மாசிமாதமுப்பதுதி எம், சேவை- 
Bl FOO Line 

38,  முூன்னுவா-அ௮மாவா(9, பின் 
னுவா - பெளர்ணமி, சஙதஇரரந்தி - 
மாசப்பிறப்பு, இங்கள் - சோமவார 

| தீதில். மதிகதிர் - சந்திர சூரியரை. 

4   

பார்கள் -பாம்பு, இன்னவை -இவை 

களுள். ௮க௩,தி - அந்தவடவருவியா 
இய 4s 8 ore). 

39. அரிது - இல்லை. யாண்டுசி 

றக்க - வருடம் (பிறந்து) றெப்புறற, 
எதிரெடுப்பர் - எதிர்வந்து செய்வர். 
இறந்தாள் - (சம்முன்னோர்) மரிச் 
SHard. இறந் சவர் - (சம்முன்னோ 
ராகிய) will § Sour. கும்பி - நரகம். 
மறந்தநாள் - (மேற்கூறியபடி தம்மு 
ன்னோராகிய பிதுர்ச்ச ளிறக் சன் 
தைகாம்) மறந்திருக்சின்ற இனமான 
அ.அவரை- -அப்பிதுர்க்களை. காலன்- 
யமன். மறக்குகாள் - நினையா திருக் 
கின்ற ,தனச்தை. மறக்குநாள் - மற 
ந் துவிடும்மாளாம், எனவே நாமறந்த 
நாளில் யமணினைந்துசண்டிப்பானெ 
ன்பதாயிற்று, 

40, ௧௬ கருப்பாசயப்பை, ஒன



அரும்ப 

வர- (வெளியே) கள்ளும். பிஐவி- 
சனனம்.. 

41. அங்கம் - (இ.இகளின்) முடி. 
வாகிய, ௨வா-௮மாவாசி (௧௨ ), கங் 
இெரமம் - மாதப்பிறப்பு (௧௨), விதி 
பாசம் - ஐர்யோகம (௪௨), வை இரு 

£ - ஒர்யோகம் (கடு. பக்தம - கட் 
டாகிய.. மனுப இனான்கு - பெளர்ண 
மி, (ச௨)ம், OG EE BM சுச்சிலப 
Sap GF GF ௪,ச்சமியும், எகசாச௫ியும் ஆ 
இய (௧௪). யுகம் நான்கு - ப்பன் 

SE HF சக்கிலபக்ஷிள்ு நவி, கார் 

EMME On TE BE FEB OIG FFL 
i, ousr@urgg ge &éBovu 
க்ஷ்ச்அச் இரிதியை, மாசிமாகத துச் 
சுச்லெபக்ஷச்றுச் ஈச்சமி, மாமோயநா 
ள் பத்சொடைஈது - புட்டாகி மா 

சக் இருஷ்ணபக்ஷ்ப் பா சமை முத 
விய பதிக து இஇிகள், சொந்த 
ம் - சம்பந்தம், ௮ட்டகை பன்னி y 
ண்டு - மார்கழி, தை, மாசு, பங்கு 
ணிமா சங்களில்வரும் ௮அபாபக்ஷ்கது 
சச்சி, அட்டமி, ஈவமிகள், பருவ 

நாள் - பக்குவப்பட்ட இணம், Su 
பிப்பார். கருப்பணஞ்செய்பவர். 

42. சாம் பெத்ரார் -தம்புச் இர், 
புதி தா/கள், துணைவர் - சகோதார். 
மயெறும்பாலர் (அவர்), பெற்ற புத்தி 
ரர், ரசனையை பறவர் - தம்புத்திரி 
பெற்ற பிள்ளைகள், பத்து - அன்பு, 
அவனருளால் - சன் நாயகன் கட்ட 
Guar WT eu. ஓம்புற்ற - (கன்னை) இ. 

சுழிச் ச, பரிசு-சன்மை, என்ற -என் 
௮ சொல்லப்பட்ட. (என்றஎன்பதஇல் 
அகரகதொகு, க்கல்) எம்ப - ௮அஙகலா 
ய்க்சல், இலம் - எள. கீரார் - குண 

  

Saye Tt. ௩௩3௯ 

மூடையவர், 
143 சேண் - காயம்; பலி பூ 

சை. பசது பதவிக்கு. அவர்கள் - 

அப்பிதுர்ச்கள். காணி - உரிமை. 
4-4, அ௮௩கர்லையே - Hb இடத்து 

லே. அமையாதேல் - கூடாதானால்.. 

கண்ணி - அழியாமை, 
14, இருகால்வர்-(42ஆம்பாடலி 

அகூறிய) எண்மர், சருப்பிக்இல் - ௪௬. 
ப்பணஞ்செய்சால், 

10. ஈத்தம் - எழு, அத்தி - எலு, 
ம்பு... அவர்கீகு-௮வ்வெலும்வபையுடை 
WAT d(H. 

AT. மூத்கனையார்- ச் அப்போ 
ன்ற பெண்கள். ௩சதனை - விஷய 

GE ECT ~ தலைவன், b 
48. மூணிவர்கடன் - இருடிகட் 

குஈ்செய்யுககடமையை, பிரமசஃரிய 
2- விவாகச்துக்குமுன் கற்று விரத 
Bib & & fbi Cov, 

109... வறிது - அற்பம், பிறியார் - 
பிரிவில்லாசவராய, பெயர்க்கும்-டீம் 
கும். 

50. சள்ளாடிம் - களவுசெய்யும்... 
BTC GIB SECU = Dib BEL COM GI KL 

ப்புறம்போகாமற்றடுச்தல். 
மல் - இகழாமல், கள்ளார்வம்-கோ 

எள்ளா 

இன்ற. ஆசை, சமிதம் - ௮மைதி, 

51. துளஙகும்-௮ச்சப்படும், ௨௦ 

ம்பெ௮௨.சானம் - மானசசானம், 
52. நித்கன் -.சவெபிரான, முகி 

தகம் - ரூளகம், தொகுப்பு. 
58. காலாக- வாய்க்காலாக,. 

தசடத்தில்்- மனமாகிய கடாகத தில். 

படி.வர் - மூனிவர். 

{NGO 

எட்டஈவது?--சிவமது கங்கைச் சருக்கம். 

ர். புசவி- குதிரை. கரவில் - கள் 8. சாகரம் - சமுத்இரம். கீப்ப -- 
OE SIN மகண் - (சகரனுடையபுச் கீச்கும்பொ.ருட்டு, 
திரன்; போசணன், மகன் - (அவனு 
டைய) பு. திரனாகிய, 

2. சாகரர் - சகரனுடைய இளை 

4, சவகையா”- மதிப்பாக, ௪ ரிட் ப் 
பான் - தாங்கும்பொருட்டு.. 
5. பொதிர்த்து-ஓட்டைசெய்து, 

யமனைவி புதிீதிரர். அருவி சேடி. திரிபடாது - தககாது, maa 
தாட்டனர் - தோ. சூழ்வர - OR 0. மாகமண்ீடலம் - ஆகர்யமண் 

COTY MITE. ப,சன,க்௮ு -காவலையு டலத்தில், மறுகி - சுழல, மண்டல 
கடய. முனிவன் - கழிலரூனிவர். !ம்- கூட்டங்கள். போகமண்டலத்



கபட 

தி - 'யோகபூமியில், இருவகைக்சகமல 
வகள் - இரண்டுவகையாடிய உந்திய 
ந். சாமரை, இருசயகாமரை, உறழ « 
GU, ws OCs CHG Gee I, அலம்- 
௮மைவினையுடைய, 

7. அடைய - சோ, ஆயிரம் பரு 
வம்-ஆயி.ரம் (வருட) காலம், ௮டி.ணி- 
கங்கை, (இட்பெயர்சிவபிரானாலமை 
ச்சகப்பட்ட எழுவகைப் பெயர்களு | 
ளொன்௮ு) உலறி-வற்றி, “புடைபிது 

ங்குறத - வெளியேறு து, புற்பணி- 
புல்வினுனியிலுள்ள பணித்துளி. 

8, Fi DAO! Hs HM. மீனலோ 
சனை-மீன்போன் ஐ கண்களையுடைய 

பார்வதிதேவி. வேந்தன்... (பஇர சனா 
இய) ௮ என் , 
“9, *இளிகொள்-(சடையைவிட்டு) 

இறஙகிய, துளி-துளிவடிவம். அமை 
கீது - செய்து, விளிகொள் - ௮ழை 
க்கப்பட்ட. 

10, சங்கை - ( ஏழாம் பாட்டி 
Ga. pu) கலசை. இருகு - வஞ்சம், 

ல்லது மாறுபாடு, என்னு - ஒரு மே 
ணிவர். சானுவி -. கங்கை. மரனம் - 

விமானம், 

11. மாய்ட் ச - wm pbs. 

அரும்பதவுலவா. 

12. எண்வகைப்பத தி.--, அவை 

அடியார்களை வணங்கல், செவெபூசைக 
ண்டு மகிழ் சல், Aarons செய்தல், 
சான் செய்யும் பணிவிடைகளைச்சிவ 
பிரான்றிருவடிக்சே சமர்ப்பிச,சல், 
சிவசாசககேட்கும்போது ஆன க் 
 கண்ணீர்சொரிசல், மயிர்சிலிர்,2,௧ல். 
, சிவபிரானை த்தியானித்சல், இருப்ப 
|ணிச்செனறு வாங்கிய பொருளைத் 
| கானபகரியாதிருச் சல்களரம், துதி 

இயம் - கதோச்திரம். 

| 18. யாண்டு - வருடம். 

| 15, மனது -சேன்.௮ணுக -சோ, 
10. இலை - விலலரக. குவடு ~Fa, 

பாம். ஒன்று . பொருக இய. 

ட 11. விடியஃ கெட, உதயஇரி 
2 தஇிச்குமலை. நீர்போர்ப்ப - repr. 

| 18. விரணம் - துன்பம். அரண 
1ம் - கரவல். 

19. கான்முகத்து - காலிடத்.து. 

20. LOT eB Ga ~ Cwegisar Gp 
ழஙகப்பட்ட, வரை-(இிரிகட)மலை. 
சிவத்தின் - சவச்சால். ஆர்.த௪-பி.ர 
காசிச்ச. மரல்வரை - பெரியமலை,   

ஒன்பதாவது:--ழர்த்திவிசேடச் சருக்கம். 

}. 

பவனை 

2. 
மாக. 

செளிவானை - செளியப்படு, 

எவன் - யாது, கூறு -௮மி௪ 
அமையா - அமைந்து. 

3. உவட்டெடுக்கும் - . மேத்பொ 
ங்கி யெழும். கற்பாந்தத்து - கற்ப 
தால முடிவில், அஆழிவரை - சக்கர 
வாளமலை. தொடராக - ஒரே தொ 
டர்ச்சியாக, சுவறறிற்று வற்றச்செ 

ய்து. 
4. தரிப்பு - தல்குத்ல், ததிதுவ 

ழூம்-(நா,சமாகிய), ௪.5 தவமும், 
5. பின்று ஆடி - பிண்ணர் உண் 

டாக, குறி- பெயர். 
gar Meer + பொருந்,தா,தவ 

ன். இருமை - பெருமை. அருணம் - 

ப்பு. ‘ 

1. சண்டம் - gi. 
& Eéerea - இிரிசாலம். காலம் 

ச் 

என்பதில் ௮ம்-கெட்ட அ. இரு - 
பருவம். நயப்பால் - விருப்பசஜால்., 

9. இரவியம் - உபகரணப்பொ 
ருள்கள். ஊரு -சதொடை. நாம-பெ, 
ருமையுடைய. இ.௫ிரி - மூங்கில். 

10, பிண்ி- கட்டுப்பாடு, சூறை. 
யில் - சூரூவளிக்காற்றில், ௮ணி ௮ 
ழகு. பசுவண் - பிரமன், குணில் - 
கு௮ந்தடி. 

11. அருளும் - ௮ருள்செய்வான்.. 
பரிப்பான் - காக்கும்பொருட்டு, மயி, 
விரண்டு - மயில்போல்வாராகய இ. 
லச்குமிசேவி, பூமிசேவிகள் 

32, சமலலோசனன்... சாமரை 
க்கண்ணையுடைய விஷ்ணு. 

18; , முப்பால் - மூண்று பகுப்பு... 
9ற்பொகுள் - .'ஞானப்பொருர்... ௮ப். 
பரலன் = அக்தப்பகுப் டையவன்.,   ‘Cum - தவம், எழுச்து - ஊழ். விணைட



அரு பதவுரை. 

(அக்ஷரங்கள்), 
14, ஆரிடம், மானிடம், சேவ 

ம், அசுரம், இசாக்கசம்- முறையே 
இருடிகளாலும், மனிகராலும், தேவ 
ராலும், அகூரராலும், இராக்ஷி;கராலு 
ம், பூசிச்சப்பட்ட இலிங்கங்கள் . (இங 
கனம்) பதிட்டை பிரதிட்டை. ஈய 
ம்புவும்-சுயம்பு இலிக்கஙகளும், பார்- 
கரிசச்கப்படும். சைவலிகுகம்,-- 

13. போது - பொழுது. கூவிள 

சீல் -வில்வச் இல், இவிஷகம் காடி.- 
இலிஙகக் தில் ஒருமாழிகை. ௮மைப் 
பு - சுங்கியிருப்பு. 

10. பொற்றானம்- பொன்னமப 
லம், வள்ளல் - மாணிக்கவாசகசுவா 
மிகள். குறி- இவலிஙகம், உரைச் 
சது - (இருவா.ஃ.ஈததில்) ௮ருளிசெ 
ய்து, இரைக்குறிப்பால் - இக ௪௮பி 
ப்பிராயத்கால்., ௮ஃகாவது(பிறசல 

ம்போலாது)இச்சலச்சையகலாதஇரு 

ப்போமென்ன சேவர்கட்கு வரந்ச௩ 
து. மேற்பாடலிற்காண் ௧, 

17.6 மூட்டில் - தூரில், 
18. அசாலை- யாகசாலை. அ௮டி.க்கடி- 

ஓவ்வொரு அடித்தூாரச௪ இற்கு. 
19, கணி - (இடைக்குறை) 

பூவகண்ணி, பணி - இருப்பணி, 

ஏவற்பணி - எவற்ிளுழில், 
20. தேம் - தேன. 
21. குவி- கூடுகின்ற, குளகம் - 

ஒருவினைகொண்டு முடியும் பலபாட் 
டெகெகள், ௮விடேசம் - நானம. ௮ி 

டேகம் - இரீடம், 
22. மோனை -அ.இயில். ௮இகர் - 

உயர்நகோர். சான - சேனை. கேத 
னம் & கொடி, மணிச் சசும்பு - இர 
தகம் பதிச்சு குடம். இறை - நவமி 
ரான், 

28. படு-பொற்படிகள், தூபம் - 
தூபக்கால், பரிசலம் - ௮ன்னமெடுக் 
கும் பாத்இரம், 

24. அன் - இடபவாகனச் இல். 
அம்மானை - அ௮ந்சுமகானை, 

2௦.  கஇர்படுசெவ்வி- சூரியனு சு 
யமாகுஞ்சமயம், சுயம்பு - சுயம்புவில் 
கம்,   

கூக் 

20, அசது-அசை, அம்ஆர்- அழ 
குபொருகதிய, அச்சம் - பாதியில் 
அதீதம் - சையில், அர் - நிறைந்த. 
அச்சர் - பெரியோர். 

28. பொன்-வியாளம்,பைம்பொ 
ன் - பசியபொன்னிறமுள்ள. பை- 
அழகிய. செம்பொன் - செய்ய இலக் 

குமி, 
2.1. தோய்வை - (அகுபெயர்)௮ 

GST CM SFE SCO MIS) LIT EE QD, LICH 
ப்புப்பொஙகலும். அமு துசெய்விப்ப 
வர் - ரஈ்வேகனஞ்செய்விப்பவர்.அரு 

ம்பு - தோன்றுகிற, 
80. காரி - சனி, வாரி-நீர், வளை 

@& &) - சஙகவீஇ. . 
81. அணி - அழயெ. விரல்-வி£ 

ல்போது கேரிய, காசளவு-ஒருகசிற்ற 
வு: மிசச்தி சென்றபடி, பணி - 
திருப்பணி, வீறு - பெசுமை. 

82. நீவு - பூசுகின்ற. 
33. சிறுகாலை - விடியற்காலம், 

இருவனந்சல், உறு - பொருந்இய. 
காலை - உசயகாலம், காலச் இ, 
பிறங்கல்சாயும் - (சூரியன்) ௮,2,௪ம 

னமலையித்சேரும். பாம - மேலான. 
34.  வருடவழி - ஆண்டின் இர 

மப்படி, கன்னமிட்டார் - கொள்ளை 
மிகொண்டவராவர். ஒருகாள் கூட - 
(மு.சுல் நாளோடு) ஒரு இினஞ் சோ, 
இருவரையும்- (தும்புரு, கார,ச. ராகிய 
இசை டாடுவார்) இரண்டுபேரையும். 
கன்னமிட்டார் - காதில் வைத்தரு 
ஈரிய செவபெருமான. 

35. வலம்புரி வீ.தி- சங்கவீதி, 
வலமபுரிவார் - வலப் பிரதகதிணஞ் 
செய்பவர், குலாம் - விளங்கும். 

36, தாக௪ூ- ஆக்இமாலை. என் 

ரூலுழ் - ஆனாலும், 
87. பால் அமுதம் -பாயசம். உஞ் 

சு -பிழைத்து, அமுதர் - தேவர், 
ACE (SESH FTL UP FO WA DUP ev) 
பயப்படுகின்ற, அமுதகதர் -.சந்.இ.ர 
னை. அடில் - சோறு, கஞ்சமுதல்- 
தாமரை மலரிலிருக்கும் முதற்கடவு 
ளாகிய, 
228, «fees - சரிக இரம். பார்
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வானுலகம்பேடிப்புகழெனச்கூட்டு, 
39, கறை - நஞ்சு, கடன் - ௪௨ 

மை, ரசியதி, மிண்டர்ச்கு - வவிமை 
யுடை யவரிடச்து, (கு - உ ர௬புமயக் 
கம்) ௨ கண் - துன்பம், 

40. கஉலையெடுத்து - உலைவைச் 
ஆ, அருஜெடுப்பார் - ௮ன்னஞ்சமை 
ப்பவர். கலை - சல்விதூவ், மானெடு 

FST - (சவகெடு 5ி,2 சகையில் ௮கனை 

விடு ௪௮) மானையெடுக சவர்; விஷ் 
ணுவாயிருக் சவர் சிவபிரானாயின ரெ 

அறு ம்பமவுரை, 

Gor LILO. 

41, நெடிது. நீண்டது, கேடி. 
சேடி, கொடி - உமாதேவி, ஆடும்- 
விளையாடும். பொடியாடும் - விபூஇ.; 
தோயும், 

42. பின்று - பிறடடு, பின்ருழ் 
இன்ற, உறுதி - பயன், 

43. ஆர்சதம் - அன்பு, பரை 
பராச. பாமககை - சவடூசை4 
மேழறையினில் - இரமப்படி., 

பத்தாவது:--பராசத்தி$டச்சநக்கம். 
1. gor lear - ஒன்றாகிய, கோ 

இ .- பிரமம, குடிலை -பிரணவம், நா 
இம் -பஒலி, விந்து - விந்து௪ச்.இ, நா 
சன் - சடவுள். குறி - பெயர். 

2, போகம் - இன்பம். நிகிலகா 
ரணச்தஇினால் - எல்லாந்சோன்றுமே 
அலவினால். மகிமையை யென்பகதில், 
ஐ - சாரியை, 
. 5. பெரு -பெருமைதஙகிய௰, சவ 

கோணநான்கு,--இற்பரை - ௪ச்இ, 
கோணம்ஜந்து,--அம் - அகிய, நவ 
கோணக்துள்ளே - ஒன்பதுகோண 
கீதினிடச்சே. ஈரிமுபான் முூக்கோ 
ண்ஈ௩ண்ணும் - நாற்பச்துமுக்கோண 

ம் பொருந்தும். மேல் - (அதற்கு) 
மேல். இவர்சருவட்டம் - எழுகின்ற 
வளைவாக எழு இரிறைச்௪. எட்டி 
கழ் - எட்டி கழும், மேல்- (௮௪்கு) 
மேல். கோணம் ஈரெண்ணிதழ் - 
வளைவாக எழுஇரிறைகச்ச பதினாறித 
மூம், உவரி - (அதற்கு) மேல், மூவ 
ட்டம் - மூன்றுவட்டததினிடமும். 
மூன்றுசதுரமும் - மூன்று ஈது ச.இ 
ணிடமூம், (ஆகிய) ஐர்பீடமுள.து - 
ஒருப்டமிருக்கறது, "| பீடம்“ ஆச 
னம். ] . 

4, அன்றே - அல்லவா. ௮௫௬-இ 
ல்லாக. பாம - மேலாகிய, ௮௫லஞூ 
லம்-உலகசந்சகோன்றுங் காரணப்பொ 

ரூள், பராசத்தி, சரிச்சலால்- சங்கு 
தலால், 

Do, கங்கை-பராசத்தி, புக்கவன்- ,   

ப. மோவி- சடையும், மூன்று 
நாட்டங்கள் - மூனறு கண்களும். ௪௪ 

அளம்- நூற்றிதம்சுகாமரை, அபயம் 

, ௩. தானை-ஆயுகம். செபவடம்-செப 
மாலை. நாற்கை - நான்கு கரய்களும், 

(பராசச்இ முதலிய ஐது சச்இசட் 
கும் பொதுவாகும்.) மதஇஞுகம் - சந் 
இரன்போன்ற மூகம்! (அவ்வைவருக் 
கும்) மாமி ன் - Gem pu, ஐந்து நா 
OS மூன்று ஓன்று நான்காம்,-- 
ப.இ - பின் ற, ஐவர்மேணி - Hou 

வைவர்ரிறம், வெண்மை... பொன்மை 
௫ இவற்றுட்பாலும் - வெண்மைகி 
Mid. 

7. அ௮ணிதம்- Q),e Bloor onin, பரை 
யே - பராச,ச்தியே, பொன்னை- இல 
க்குமியை, வல்விசாசம் - கற்பகச்இ 
நிபடர் கொடி, 

9. முத்றரும்புணரி - மூசலவித் 
சிருட்டி க்கப்பட்ட சமுத்இரம், ௮லர் 
மேற்செல்வி - இலக்குமி, எம்மான் - 
எம்பிராண், 

10. குற்றாலம்,கோவிதார்ம், ௪ 
ருகம்,-- நாரமந்தரு - பெயர்களைக் 
கொடுச்கும். வரையாக்இ - மலையாள் 
இமரத்தின், இரு - (௮ம்மரங்களில்) 

சிறந. குற்றாலம்,--மூலட்டானம்- 
(எம்பிசானெழுக்தருளியிருக்கும்) கி 
லஸ் ஆனம். குற்றாலஞ்சிறந்த பெய 
ரென்பது திருக்குற்றால தல மஇ 
மைச்சருக்சம் 51-ம் பாடலினுல்கா 

பாரமேகரன். அதிகாரங்கள் -திருட் ண்க, 
io. win &) @ BTSs ar, \ 11. 1p) - (சாமரை) அரும்பு



அருமபதவுரை. 

போலும், பயர்கதனாலும் - பெத்த 

னாலும். ஜூிசேடம் - (சலம் $ig 
சம், மறர்சஇயென்னும்) மூன்று வி 
கேடா. நிகழ்வு - சொல்லப்பட்டு 
வருகின்றது. தாணுமாலயன் - உரு 
ச.திரன், விஷ்ணு பிரமன். பூந்தொ 
ட்டில் - (அவர்கள் ஈச்நியைசெய்யும்) 
பொலவிவினையடைய கொட்டில், 

12. பூ -பொலிவாச அணி புனை 
இன்ற. oe. வாசனையுடைய, மத் 
சானும் - ஊமச்சம்பூ மாலையுடைய ! 
ருசதிரஸும். (மத்தம் - மத்தெனக்க 

டைகுறைக்சது.) பொன் - இலக்கு 
மியை. ௮ணி - அணிந்த. Whos 
கானும் - மார்பையுடய விஷ்ணுவும். 
நா - நாவினில். ௮ணி--, ஒரு - ஒப் 

பற்ற. கொம்பானும் - பூஙகொம்பு 
போன்ற சரசுவ தியையடைய பிரம 
னும.. ஒருகொம்பானும் - ஒற்றைகீ 
கொம்பையுடைய விநாயகரும், 

18. பராறுடவம் - பரபோகம், 
சிவா நபவம்-சவபோகம். கிராமயம் - 

கோயின்மை. இரிபுரை - பார்வதி, 
புக்ல - இல்ட கல 0, 

14. வலம்புரியும் - வலமாகச்சுநீ 
அவரும், பொலப புரிசை - பொன்ம 
ல். மங்கை - பஙகசாப்பொருளா 
கிய unre oe 

15. சிலாக்கொழுந்து - சந்திரகி 

hh. FA, 

| ரணம், தோட்டு-டுசழ்களையடைய. 
QUILT ௩சனம - பசசைச. ப்பூ. 
HIVE சநசனம். மாஇரடதம = Lh 

இ.ரவசனம், 
16. யாள்மாகம் - ஆ௨ணிமாதம், 

திரு - இலக்குமி, 
14. கஇழுதம் - கெய், gem %er- Hb 

சட்பராசச்தி பிட,2 தில். 
18 அ௮மரகுலதிபம் - தேவர்குல 

தீஇலிஈ இன். 

19, கடமஇ.- மாசிமாதம் அரி 
சனடாளிதம் - மஞ்சட்காப்பு, கயல் 
மதி - பங்குணிமாசம், ஐவகைய இர 
அியம் - ஐந்து பிரிவடைய வாசனைப் 

பண்டங்கள்., இவற்றைச் இருமஞ்ச 
னத்திரவியமென்பர் . 

21, முப்பொறி -மனம், வாக்கு, 
காயமாகிய மூன்று கரணம். 

22. உயர்சாயத் இரி - உயர்ந்த 
(சவ)காயத் திரிமக்திர சை Se 

23. மைவண்ணம் - மேககிறம். 
க௩சாச்சார் - சண்டச்சையுடையடி 

வபிராஞர். மழைவண்ணம் - மழை 

யின் குணம்போலும், சதுரகவி -நா 
கிகவிகளையுடைய. நாற்கவியாவன: 
அச, மதுரம், He Bobo, வித்தா 

| மாம், 
| } ee 

  
பதிஜேராவது:-- குறும்பலாச் சருக்கம். 

1. 
௮ 
=e 

ஆங்கனம் - அவ்விசம், 
எய்கச - பிரந்கன. /தாற்பரி 

யம்) விரிச்சு -விரிச்துச்சொல்லின 
3. Cue ~ உயர்வுடையன, ௮வ 

Gi - வேதாங்கம்; ௮வை: மந்திரம், 
வியாகரணம், நிகண்டு, சந்தோபிச 
தம், நிருச்சம், சோதிடம். “கஇ-பத 
லி. ௧௫ .- மோக்ஷம். 

4, ஆரண நடப்பால் - வேதஙக 
௮! ௩டைபெறுவசால், 

5. தவர்படு - சவருசல்உண்டா 
கின்ற, (சவர்,சல் - சப்புதல்.] 

6. மளுக்கள் - மனுச்சக்கரவர்கி 
இகள்; இவர்கள் ப.இனால்வர். 

உபரிடப்பொருள் - வேசசாரமா 
Gu நாற்பொருள், 

8. மேல்வானம் - பழைய சுவர்க் 

கம், 
0. உபரிடசவேசம் - Duties 

மாய வேசப்பொருளை, பனசம் - 

பலாமாம், குலமறை நின்றதெனக் 
கூட்டுக. 

10. மந்திரம் - கோயில். grows 
How - தாலபஞ்சாச்கரம், சூக்குமமக் 
இிரம் - னுக்குமபஞ்சாக்கரம்; இவற் 
றை யுபதேதச முறையா லுணர்ச. 

11. ஓம் - பிரணவம். கெழு- 
பொருந்திய, தூங்கியும் - தங்கியும். 
துளககியும் - சலனப்பட்டும், ஏக்க 
ன - வருந்தின. * 

, 12. ஆயிரம் - அனந்தம். சுருதி- 
ஒசை. ௮ம.ர.ராண்டு - சேவவருடம்-  



Rp pe 

18. ௩நமோம - வண்ச்கம்,வினே 
சா - ஆசசரியமாயுள்ளவனே.ஆளா - 
MOF 8) or Cor, 

14, பராபரா - முன்னும்பின்னு 
மானவனே. சடாதரா - சடையைகி 
கரிச்சவனே, நிடசம் - ௮ட்டமுல 
பருவச,ச்தொன்று, குழன்மொழி - 
குழல்வாய்மொழி யம்மை, மனோக 
ரா - சந்சோஷமடையவனே. 

15. கலைச்தழும்பு - நூல்களின் 
ASD LWT at = 

18 ஒருவடிவாய் - ஒப்பற்ற ரவ 
விஙகஒர்த்சமாகி பலவடிவாய்-பலா 

மரதத இன் ௮டியிட தீ.து. 

19, மூலம் - பிரணவம், ௮சன்மூ 
ஸம். மமமரசஇன்வேர். பாகை-ஞா 

அரும்பதவுரை, 

னகாண்டம், கருமகாண்டம். கவர் 
சுவடு, ௬௬௮௫ - சுரம், பணை - uns gs 
கொப்பு, சாகை . பிரிவு, சாகையா- 
இளைகளாக, தவிரா - நீங்காத. சூல் 
கொண்டு - கருப்பமாகக்கொண்டு. ஈ 
சை - ம௫ழ்ச்௪ி, SMOGTH + MUP 
தலாக, பெறும்பலவும்-பெறப்பட்ட 
பலபொருள்களையும், குறும் - இறிய, 

22. ஒரூமஇ - ஒருமாதம், இரு 
மதி - பெரியசந்இ.ரன், எழுபடிக்கு : 
ஏழுலகச் துக்கும், தலைமுறை - வமி 
சம், 

28. இவொர் - சானஞ்செய்வார், 
2,  மந்தமாருசசானம்ஃ தென்ற 

DET DO DLC opis ger. 

  

பன்னிரண்டாவது₹--மநீதமாநதச் சருக்கம், 

1. சனகர் - சனகாதியர். 
2. ஆசிரமம் - இருப்பிடம், 
5, இரவு வலிய, (௨ - சாரியை) 

குரவன் - ஆசாரியனாகிய சவயிரான். 
4, இன்னம் - துன்பம் 
5. விண்கதலை - ஆகாயத் தினும்கி 

வரை௮வளர்க் 2, வாளை - வாளைமீன். 
குழவியை - (௮ம்மீனாகய) பிள்ளை 
யை, துருவும் - தேடும். கண்ட லை. 
சாழையை, கண்டலை - சோையின். 

சென்னி. கலையில். நாடு-சேடுகின் ற. 
(6. நீரா - லமாக, கேரியர் -சோ 

ம ராசர்கள். கோவிய - வளைந்த. சோ 
ணாட்டு - Carpe ges Bev. 

7 பேராளன் - பேரையுடைய 
வன். ௮ம் - மனைவாழ்க்கை, வயிறு 
வாய்ப்ப - கருப்பழுற்றிருப்ப. ஆத்தி 
சேயன்-ஆச்திடேயகாமமுடையவன். 

உழ - ALG: 
9. பார்பயின்று - பூமியில் (மி.இ 

த,சல்) பழகி, பருவம் - வயது, தாரு- 

மாததில், புல்லுரீஇ -புல்லுரு வி; இ 
அ, ம.ர,தைக்செடுக்கும்ஒருபூண்டு, 

9. பயிலும் - (கடந்து) பழகும் 
கோலும் - சூழும், ஐம்படை - பஞ் 
சபாணம், நாண் = (வண்டாகிய) aus} 
தில், பூண - பொருந். ஓ.ம்படை 

நாண் - பஞ்சாயுசமமைத்துச் செய்க 
ஒராபரணங்கோக்க சயிறு இ   

குழந்சைகள் மார்பிலணியப்படுவது, 

11, இசள்ளைபோல்வான் - இளி 
போலச் சொன்னதைமட்டுஞ் சொல் 
வாள். நீர்ச்காண்டம் - நீர்ச்காச்கை, 
நியாசம் - இரியைசெய்சல், அ விநய 
ம் - நாடகம், 

12. முன்னையிரண்டு - அறநூல், 
பொர£ணால், பின்னொன்று- வீட்டு 

நூல், ஒருககு - ஒற்றுமை, இன்பச் 
சேனும்-இன்பதநூலிலாயினும். ஒழி- 
நீக்கப்பட்ட, பெருந் இணை - பொருக் 
சாக்காமம். ௮ன்றி - அல்லாமல், ஐக் 
ணை - அன்புடைக்காமம், 

14. இன்னோன் - இந்த ஆச்தி 
ரேயன்.பொருவான்-சமானமாகான்., 

15, பறதங்கம்-லிட்டில், துளக்கு- 
சலனம், ஒட்டு - பிடிச்வச்கொள் 
ஞூம் ஒருவகைப்பசை, பறதங்கம்-பற் 
வை 

10. விடர் - வெடிப்புசிலம், 
17. யாமம் -(நட0ுச்)சாமம், பிறன் 

கடை -௮ன்னியர் கலைவாயில், விடர்- 

FET சூகர,ச்சை - பண் தியை, 
ஆன் - பசு, 

18, மா- பெரிய, ஏட்டில்-ஓலை 
யில்: எழுதாது - எழு சாமல், மறை 
சொல்வார் - மீவகமோதும் பிராம 
ணர். மா-வண்டுகள் சூழும். ஏட்டில்- 

பூவிசழிள், எழு - எழுகின் ற, சாது:



அரும்பிதவுஸஷ்ர். 

்ரக் சக்களையுடைய, கெர்ய்வர்ன் 5 
பறிட்பான், மாதருக்காஃ பெண்களு 
க்காக. தீ - ஓமாககினியை, வேட்ட - 
விரும்பிய, மேை- ஒழுக்கு, புரியும் - 
செய்யும். சருப்பை - தருப்பைப்புல், 
இீ- கொடிய, வேட்டம் - வேட்டை. 
யாடும், மூஜை - இரமதக்கை, 

19. பெருக்கு ஆய்-விரு.சஇயாகி, 
பபிறமாதர் - ௮ன்னணியமடவார். செரு- 
(கலிப்) போரில், காய - சோபிச்ச; 
இரிகுலச்சார்- (ஏனை) மூன்றுகுலச் 
கார்.இருக்கு-வேசுககளை, ஆய-ஆ ரா 
.,இரிவாரை-சஞ்சரிப்பவரை.இனம் 
“கூட்டமாகிய, உரு- நிறம், சாயல், 
காயம-சரீ ரம். இ.ரீ - பெண்கள், காய 
க்திரி.காயத இரி மந் இரம்; 

20. அஞ்சுமசம் 5 பிரமயாச மத 
லிய பஞ்சயாசம். அ௮ஞ்சும்-பயப்படும்; 
அகம் 5 மனம. விஞ்சு - மிகுகின்ற. 
அறுதொழிலும் - இச்ல் முசலாஇய 
ஆறு சகொழில்களையும. அறு- கெடு 

இன்ற. ௮ணைமெதச்சை, பாராட்டி 
பழன, செவிக்கு- காஇனிட ௮. சது 
ர்மறை- இ.றமான ரக௫யம். ap BG 
பேசுகின்ற. சதுர்மமை - மான்கு 
வேசம், 

21. எந்இி - sb Duras Sorin, +6 
ி- தெரு. முச்இி - முதலில். தெர் 
கிமிடம் - தொட்டுக் இரியை செய்யு 
சமிடம்; மூமக்இ - சேலையின் முச்ப்பு. 
கொடுமிடம். -சொட்டிழுச்குமிடம், 

22. பிரமச்சரியம் - பிரமச்சரிய 
விரகம், சாசம் - மெய்ம்மை. தெய் 
வமணச்சட. வகு * சேவவிவாகக் இரி 
யை. ஆரிடம் - அரிடவிவாகம், 

28. பாசுரத்தில் -வரக்கியச்தால்; 
எழு, தறிய - எழுகற்கரிய. வழிச்செ 
லவின்-வழிஈட ச. சலினிட் த்தும்.மாஃ 
பெரிய, சரத்தில் - காட்டில், பை 
உாசமணம் - பேய்மணம், போரு 2 
பொருகின்ற இடபத்தை, தழுவி ஃ 

கட்டிப்பிடிக்அ. ஆசகூரத்இல்-௮௪ர.வி 
வாக ஐழைபில், கோவையர் - பசு 

மேய்ப்பவர். (மேலேகூதிய “விவாக 
வ்களி! ணிலக்சணங்களைத் தொகைய 
கரர்இயுட் காண்க)   

OR 

24, இராக்கசமணம் எண்வகை 
மணச்தொன்று. மவகையார் = cp 
cry Sharer cut, ae 8flur ener 

சிய ee Art, சஇலமாகர் ௩ (வேறு 
சஙகரசா.இி௮)] சிலபெண்களை, கந்த 
ரூவம் - காந்தருவமணம். 

95. சிறைப்படுச்து - காவல்செ் 
ய்து. பொன்தாவி - பொன்னாபர் 
ணவ்களா்் பெர்திந்தூ, 

26. புல்லி - ஊாடல், துறு: நெ 
ருங்கிய, மூளைவிதசது 3 முூளைக்இகன் 
ற விசை, மோகம் * ஆசையுடைய 
கலப்பையே * கலக்சலையே புணர்ச் 
யையே, கருவி - துணைக்காரணம், 
(உழுபடை). வேளாண்மை - விவ 
சாயம், (மன்மகணுடைய வீரம்).கர் 
Sum சகண்ணாராகிய பூவியளன்னம் 
போல்வாபெனச்கூட்டுக. 

27.  மாண்றுசந்இ -உதையம், மச் 
இயானம், சாயுககாலஞ் செய்கஇன் wo 
Fb ST ab SGD, நானகாம் ஓழுக் 

கம் 5 ஞானமார்க்ககடை. 
28.  அடிமுறை - பண்டைக் 

மப்படி . மோகச்செடி. - இசையரகிய 
| புகர். இடறி 3 தடுக்கப்பட்டு, an 
கடவாவி - நிசம்பமாகிய கு 
கயம் - மடு; 

29, சொம்பெலாம் - பமாசரரகி 
ய) பூங்கொம்புகளெலாம், காத: ரூ 
லம்: பம்பிய - நெருஙகிய, வரம்பு 5 
மேலை. பழி - பொய்: சாடு : மினா 
Huns. Lev &) ~ பெருகப்பட்டு, ௮ம் 
பலம் - பொது இடம்: ௪௩. தெரு 
அம்பலாய் + பழிச்சொல்லாகி, அரும் 
பி- தோன்றி. வம்பு 5 வீண், (வாச 
னை): அலர் - பிறர் குறைபேசுசஷ் 
(மலர்); வடு - குற்றம், (சிதுபிஞ்சு); 
பரந்த - வியாபிச் சன. 

80. கேளா 5 கேட்டு, அறிஞன் 

GG அயர்த்சது - மத்ந்ததை. மே 
ல் நெஜி - மேன்றைமயான மார்க்சம்; 
செறிவு 5 நெருக்கம். 

81. சடை 3 இறுஇ, தலை 5 மம் 
சீல். பறம்பா 2 குறவர். சோனகர் = 
துஓக்கர். ஞன்ர் 5 ஊன் வித்பவரீ 
ஈனர் 5: சண்மாசளர், சானஉா 5 வே 

குளச்சை:
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உர்... நுளையர் - பரவர், 

கள்விற்பவர், 
82. சதுூத்தர். நான்சாம்வருண 

ser. கேழ் - தனக்குத்தானே சம 

மாகிய, உழவர் - உழுதுண்பார். 

58. புனம் - முல்லைரிலஞ்சார்ந்ச 
காடு, 

செய்தாய், 
24. ஒழிக்க - (இல்லறவியல்)சீங் 

யெ, சாருகச் இயம் - இல்லறவியல், 
(ஆகிய) ஆச்சிரமம் - நிலையின், நெ 
(திகள் - மார்க்கங்கள், மூவர் - (மேத 
கூறிய) ஜேவர். படர்பயிர் - செல்லு 

இன்ற கொடிக்கு. கொளுசொம்பு - 
ஆதக.ரவாகய கோல், 

32. சவுசாதி - அவ௫ியகருமருக 
லி பவை, முயன்று - செய்து, ஓமபிஃ 
பாதுகாத்து. 

30. பண்டிகர்-௮அறிவுடையோர். 
ஏறி - உயர்ந்து, சே : தெய்வச சன் 

LIGA ழயர் ~ 

மையுள்ள. பாலாய்-இயல்புடையாய், 
அக்காதது - ஆகாயத்தில், கடனோ- 

Cpe Gur, 
37, தனம் - கேடு, கோள் - வ 

விய. பவத் தாறு - பாவமாசயசெடி, 
கானம் - காடு, பாசம் -கயிறு. கூவி 

பேய், கத்கபாட்மீ - கத்கதவு. 
38. - நல்ல. குடம் - (பூர்ண) 

கும்பல்கள். சகுடம் - நாய். SOG ipa 
மூறைசவறுதல், நகுடன் - சூரியகு 

OSS RITES, 
39. இனை - ௧௫௬, பருவம் - பக் 

குவம், பைங்கூழ் - பயிர், பொதிச 
ள் - கதிர்கள். கானல் - காடு, பொ 
ழிலது - பெய்தல், (போலும்) 

40. கொழுந்துவிட்டு -மேன்மே 
ல்வளர்க் து கொளுத்திய - அழுத்த 

மாகச் கூறிய, கழுந்து, - உலக்கை 
னி, ஏசோ - யாசனாலோ. 6. 5H 
னை - குடத்தை, உழுந்தென் - உழு 

ந்தபோல, உகுத்து - (உட்கொள் 
ளா.து) புறம்போக்கு, சகையவாக - 
சடையுடையனவாக. 

41. வருடுவது - சடவுவது. ஆ 
சான் “குருவே, முகத்தில் - இடச் 
தில். 

ஒருவி - நீங்க, முயன்ருய் - | 

| 

அருமா தவுரை. 

42. சிநதைந்தனன்-செட்டனன். 
44. சனம் - முலை. ஆற்றா - 

|. ர. சகனசை -மேன்மை. கடப்படும்- 
கடன்படுவான். (௮,சன்மேல்) கடப் 

| படாது - கடன்கடையாமல், இணை 
ய - வருந்த, 

44,  ஞூனமங்கையர் ஃ- ஊன்விற் 
கும் பெண்கள், துவசமங்கையர் - 
கள்வித்கும்பெண்கள்,. ஈனமஙகை 
wit = புலேப்பெண்கள். 

45.  சாந்திபுரிந்து - ஓமஞ்செய் 
அ. வாலாமை 2 AGF} இட்டு, 

40, அழ்ந்தான் - Apt Haw 28 
இரோயன். இளை - சுற்றம், தாரம்- 
மனைவி, (அ௫ய ஞூவரும்) வேறு 
ய் - வெவ்வேரு௫, (முறையே) குலி 
னம் + குலப்பெருமைக்கேடு, தீனம்- 
எளிமை, மைமை - சந்சஇப்பேறின் 
மை (ஆசய) ஞூவகையின் - மூன்று 
வி.சுசு.இனால், மாய்ற்சார் - மறைபட் 
டார்கள். சூழ் சரு - சுற்றுஇன்ற, ௩ 
ம்பு. கணடம் - வீணைக்சண்டு, ௯ 
ரை - சுரைக்குடுச்கை, இசையின் - 
ஒன்றுசேர்க் சால். யாழ் - வீணை. வீ 

ழ்படில் - (அம்மூன்றும்) சனிச் சனி 
பிரி சால், வேடர்சண்ணி - குறவர் 
பறவை பிடிக்குங்கண்ணி, விறகு, 
வெம் - கொடிய, பலியோடு-பிச்சை 
யெடுக்கும் ஓடு, 

47. அங்கணம் - சலதாரை, உக 

க௪- சொரிந்த. விட்ட ஃ வெறுத்த, 
கொரக்கணம் ஃ ஓர்சேசம், காழகம் 

சடாாசேசம், 
48, நீர்நாடு - சோழசேசசம். வார் 

நாடு - கச்சு விரும்புகின்ற. தடை - 
இடையூறு, தீர்ந்த - நீங்கெய, மலை 
நாடு - மலையாளசேசம், எனவேமலை 
யாளச்துப் பெண்கள் மார்பைச் இற 
ந்அகொண்டு இரிவார்களென்பதாயி 
மீறு, வாய்த்தது - (சமீபமாகக்) இ 

OL FF Sl. 
49.  Gpii-eig. Geir », ater Ber m, 

கலை - (மேகலாபரணசத்தை, அளி - 
ஆளு சலையுடையதாசிய, சேர் - ௮ல் 
குூலா௫ிய ரஈசக்களை, சிரைத்து - வரி   டசைப்படு2இ, புயை - பக்கம்,
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50, மடுப்ப - ௮கப்படுதத. சூழ 

- இடம், 

21. ஆம்ப.இ-ஆஇய ஊர். அ௮வர்-௮ 
ப்பெண்கள். பரிசில் - தன்மை. கா 
ம்பு - ஞூஙஇல்,. உறமும - ஓக்கும. 
ஆம்பதிசன் என்பதற்கு, ஆ௫ியசா இ 

பபிரட்டனெனினும் பொருந்தும். 
9 குருகு - பதவை, 
53. இணதறிய -இல்லாச. மீனம்- 

மீன். அல்குல்வியாளத நின் - சிதம் 
பமாகஇய பாமபின. பீனம - பெரிய, 

சேரை - சவளை, 

2, தூண், அம் - சாரியை. 
காண் அ௮லா- பார்க்கக்கூடா ௪. பூண் 
அலா - பொருந்தக்கூடா௪. 

20. குலாவு - விளஙகுஇன் ற. 
௦6. உழல் - வருந்துகண்ற. மறு 

கு - வீதி, 
௦0, தலவைநாடு - முகல் நாடு, சோ 

ழநாடு. புலை - புலைகசண்மை. தேக் 
இ லையி so cor ave போல்வானென் ப.து- 
ஒட்டியும் ஓட்டாமலுமிருா சானென 

படி. 
(0, ஊடு - (வயிற்றின்) நடு, ௮ 

யர -கோ_ர, பிலெச௪ - வருக்ச. வா 
டை-(அம்மா சர்மேத்றோய்ஈத தவரும்) 
காற்றை. எற்று - நுகர்கது (Sr Su 
றிய/2). 

Ole ஈரசுநெறி - உண்மைவழி, 
விரகு - விரகம். (சடைச்குறை.)ப.ர 
மனையார் - அன்னியர் பெண்கள்.. 

02: வலையர் - WD Ce) ~Ce 
ர்ந்திருக்குமிடம். மள்ளர் - பள்ளர். 
புலையர் - சண்டாளர். 

06% அம்மை - வருபிறப்பு. ஒரூ 
சார்-(௮.த) ஒருபக்ஷம், இம்மை - 
இப்பிதீப்பு.. 

OA, ௪௫ - மரங்கள். இருள் - 
இருண்ட. வனத்து - காட்டில், 

05, சோகம் - இளைப்பு, பாகத் 
era - பங்குப்படி., தெண்புலத.தார் ।' 
முசலியோர்க்குக் கொடுக்காம் பாகப் 
படி. பகுத்து-பங்கெட்டுக்கெடு தது, 

06. கூண்டு - கட்டி. வரலாமை- 
இட்டு. சாண்டல் - பார்க்தலால்., 

03, உழிக்கொண்டடாஞ்சரிய்து   

5 AY COP TT . ௬.௮ 

க்கொண்டு இரி௩த. சண்முகிழ்ப்ப -' 
நிகதிரைசெயய, இழி - இழிவு. ௧௯. 

குல் - இருள். 
05. பலியொன்குமின்றி - பிக் 

சையொன்முககிடையாமல். கன்றி 

னன் - வரு௩இனான. மென் முவேர் - 

(ஒரிட ச். துக்குப்) போய்ச்கேர்கின் ற. 
09. வாள்தானை -வாளா௫ிய ஆயு 

தம்போன் நீ, வாட்டு-வரு2.துஇன ற. 
'துணைக்கோட்டானை - இரண்டு ம 
ம்பானையை, குறாறுகுரல் - (கண்ட 

கர் 

தீதில் பரா மூசவிய பறவையபோல), 

மேழவகும ஓலியை, கோட்டானை - 

கூகையை, குளறுகுரல்-(அவைகள்), 

Por WET OD FEF BOOS. 
70. எனக்கள்ளிகள்- புலேளசாஜி. 

. விவசாஙிகள். இடும்-கொடுக்கும், இச 
,ழ்ப்பானக்கள- அக ரபானக்கள். (பா. 

னம் - குடித்தல்.) கானச்கள் ளிகள் - 
காட்டிலுள்ள கள்ளிமாஙகள், பொ 
தஇிசோறு - பொந்திருக்கப்பட்ட 
(சகையாகிய) சோறு, கழ. -.நீக்கட்௨ 

ட்ட. ஊனக்கள்-கு றீறம்பொருக இய: 
மது, ஏந்த - தாங்கிறிற்ப, 

Tl, வீஙகி - பருத்து, இமிரம் - 
இருள். ஏய்ப்ப - போவ. உடு  நக்ஷ 
சீதிரங்கள். 

72, இமிரவெள்ளம்- இருளாகிய 
'பிரவாசம், வடிந்திட - வற்ற. பந், 
' திடும் - சோய்ச்துகிடக்கும. மூடி, 
'௪- கெட்ட. நாளது -என்பதில், ௮ 
.- பகுஇப்பொருள் விகுதி, விடிக் 
சது - கெட்டது. 

74, கானல். --கறட்டிலுள்ள. பற, 
ல் - பருக்கைக்கற்கள்.. பொடி-கீல.. 

தழல் - அக்னியில். 
TOs அ.ரப்ப-சொடா, போற்ற -. 

ஆதரிக்க... இருண்டு -. மறைந்து. 

ட. 70௪ உ தருணநிவை — சமையஙிலை... 
,அிமொறி -மாறுதிலடைந்து. சாக! 
ரம் - செளிவுநிலை. சொற்பணம்-கண 
வுதிலை.. கழுக்தி - மயக்கமரணரறிச் இ! 
பரைநிலை, கருவி - காரணமாகிய; உர 
ணம் -- மணம், புது, ௨ள்தம். அகவ 

EM TOOK ELD ௮ந௫க்கரணங்களை, 

டற்று - தாண்டி, துரியவவத்சை _



௩.௯௮ 
௬.௪.௪ நிலையஈகிய உபா, வீழ்ந்து + 

பழூநது. துரியாஇதம் ested 
"ப்பாதிபட்டரிலை, சூக்குமத்துஆய் ௩ 

க்கும சரீர. இற்போய். 
78. எண்கேனோ - என்று சொல் 
வேனோ. சவுணியன் - கவுணியர் 

கோத்திரத்்திலவசா?ச்ச இருஞான, 
சம்பக சழூார்.ச திநாயனார். வரய் - இரு 
வாயில், 

70... இயமபடர் யமனுடைய, வே 
லைக்காரர், மூடு, - விரைந்து. 

20, வேலை-சமயம். நிராகரித.து- 

ச்டுச்ு உடிரக்கமை - இரத்தமா 
இய மாச. 

81, பண்ணவர் -மூணிவர், புட்ய 

கம் - சேவலிமானம். கறியுரிவை - 
யானை ச்சோல், 

$2. செம். செவ்வையாகிய, மா 

ணும் - . விமானம். மிசை - மேனிண், 
௮ம். மெய்ம்மாண் - .. இருமேணியிலி 

ருக்கும் உமாதேவி. 

89. தைவரல் -. தடவல், 
84, உவர்ப்பு - வெறயப்பு, 
85. யாமியம்-சென்றிசை. சாமி 

அந்சகன், - முூதல்வனாகியயமண், கா 
பி - கொடுங்காமியாயெ ஆச் இயேய 
ன். அந்தரம் - மத்இயவுலகம், 

80, வெய்க - கொ.டுமையுடைய., 
௮ - மார்க்கம், 
87. செறிவு (சோப்) நெருச்கம், 

குதிகொள் ~. oF 6G) ,சாழிலைச்கொ 
ண்ட. கணக்சால், - கணக்கின்படி. 
பொறிகளை, -. எழு,ச்துக்களை, 

56.. குலகெறி - குலாசாரமாயயெ. 
கேதஇிர,ச்சொழில்,  கண்போன்ற 
விப 

89. நற்பு - சிநேகம், (௩ட்பின்றி 
ரிவபோலும்) ௩ண்ணிய- சண்ணுவி 

BS. (I paar) 
90. தன்மம் - - தருமம், வேலை 

FT OVO. 

91. Gan a? @ amr; வ 'கொள்கையு, 

டையவன்., பொரு. - ஒப்பு, 
92. தெறும்புனல்-அவிக்கும்கீர். 

tp pall - மறப்பவண், நிரக்கறு குச்), 

அவண் - ஏழுச்து இல்லா௪. வயிற்றை 

வா.ரானால். தாக்கு 

          

அரும்பதவுரை, 

யுடையவன். (மூடனென் படி) 
08. வருடா.தி - வருடப்பிறப்பு” 
90. கரணம் -. சணக்கு, வீரர் - 

சித்இரகுக்கர். ௩ரகவீரன் - நரகம் 
இ.ற்சேரும் வலியுடையனாகிய ஆத்தி, 
Gower, assy -யுண்ணியம் (சாற் 
'பரியம்.) 

98. முறைதப்புமேல் -நீ.இி.தவறு, 
- (அவருடைய) 

உக்சாவை. வைக்சசல்வது- (கமழ) 
வைத்துவிட்டு நீங்குவது. கப்பு-கவர், 

909, பாசம் - கயிற, சண்டம் - 
தடி. எழு - தூண். கரபத்இரம் - ஈர் 

வள். எல்கம் - வேல், விறல் « Qa 

ற்றி. மழு - மழுவாயுதம். மூசு-மெர 
ie Baar ற, சம்பம்-வச்சிராயுதம். மூ௪ 
லம் - உலச்கை, கணையம் - யானைவ, 
சாமத்றடுக்குமரம், வாட்பூசல்- வாஸ் 

யச்கம். புறம் - பக்கம், 
190: தாலம் ௩ பெரிய. 

101, வைவச்சு சபரம்- யமன்பட் 
டணம். அளக்க, - அச்சப்பட்டு, சூழ், 

- ஆராய்கின்ற, திறை - கப்பம், இல, 
இரர் - ஏவலரளிகள்., மல்லர் -. மற், 

போர்செய்வோர், 
102; பெருவியாஇ.-டிரக்தி, குறு, 

- ஓர்கோய், சேட்டுமம் - ஐயம், 
104, ஊார்தியென் - (எருமைச், 

கடா) வாகனமென் று சொல்வப்பட் 

ட். வங்கம் - நாவாய், கப்பல். 
10%, நீங்குபு-நீங்கு, வை த ரகணி -. 

யமபட்டண த.து௩இ. உந்து - செலு, 
FSU, Petr அழகிய, கயல் - 
சேல்மீன், பந்தி. வரிசை, சேர்.௪௫... 
சேர்கின்ற. இனை - மூட்டை. 

106. பமிவார,ச்தொகை-சூழ்ந் இ! 
ருக்குங்கூட்டம், வீங்கு - மிகுக்௪,. 

108, சோட்டம்-கோணல்,, கடை. 
கரவலர்.-. வாயில், காப்பாளர், 

109. கடைகள் ஒழினர் -.வாயி:! 
ல்கள் ஏழினுமுள்ளவர். நந்.இ-இருநக் 
Aegon, அமைக்து-அடங்இரின் ௮.. 

1:10; 'அருண்முறை -அஞ்ஞையி! 
ன்படி. அர்ப்பு,- மிழ், 

111. இன்னரம்-வீணை, மிழற்றா 
வா௫ச்ச, தந்.இரி-யாழ்ஈரம்பு, மிட்டி.



DY (HRD th SOY One. ௩.௮௯), 

றக, பின்னகப்பந்திகல்- சடை மிகு, (தாற்பரியம்) 

மூடியின் வரிசைகள். 
112 மாலோகத்தவர். வைகுண் 

ட.சி.இலவிருப்பவர், 
115. senior AS - அணிமா 

முதலிய, இச்இகள்-(அட்டிமா) சத் 
flew. rarer -. இக்குப்பாலகரி 

லாருவர்., பகல் வேக்தர்-சூரியர்கள். 
பணிமாத-ஃதாங்கிறிற்க, படிமச்சலம்- 
கண்ணாடி. 

114. எறுழ்வலி.-மிக்சபலம். மறு 
௮௪ குற்றமில்லாமல், இருகேோடி... 
இரண்டெக்கம், வருட - கடவ. 

115. ஈன்மசை - ஈருமதை, இர 
ட்ட - வீச. வயிறுவாய்ச்த - பெற்ற. 
(காற்பரியம்) பொருப்பு - (இரவுஞ் 
௪)மலை. கயனை-கயழுகாகூரனை. களி 
௮ -யானையாகய விநாயகர். 

116. கீளீரிச்தம் - நீண்டகாலம். 
நிரைச்த- வரிசைபடுச்இப் பதி5 க. 
ஆணிப்பொன் மாற்றறியும்பொன. 

117. மருங்கு - இடை. இருசரு 
மம் - யானைத்தோக், புலித்தோல். 
உடை - உடுத்கல். யணாடவி- பட 
திீ.தின்மிகு. தி. பணிலததோடு ௪ல் 
கச்குமை, உரககுண்டிலம் - சர்ப்ப 
குண்டலம், 

118. கங்கணம் - கைவளை. gu 
ல்வரு“- அசைகின்ற. பிரமை - மய 
கசம், அல்லது, மெய்யறிவு. 

119, சண்வழுக்கி, - கண்கூி, 
வழிச்சொண்டு - நடை கொண்டு. 

120. சரணம் -௮டைச்சலம். ௮ 
அபூ இியாய் -, சுவாநுபவப்பெஈருளா 
யுள்ளவனே. மே. தியான் - கடாவாக 
ஊணமுடைய படின், யாது - எனு, 
௨191.” விதிர்ப்ப - நடுங்க, ரோம 

ஞ்சிவிர்ட்ப - மயிர்க்கால் தடி.ப்ப. 
கிலொதுக்கி -வஸ்இரத்மை உள்ள 
டச், ஏரு - ௮ங்கேரிக்கச்டாத. 

19%, வீடுபெறு - விடுசலடை௫இ, ' 
ன்ற. சுவர்ச்சம் - மோக்ஷம். abe pr. 
ப்பிப்பான் - வேறுபடுத்திக் கடறல்.. 
ஏன் - எதற்கு, [என், என்னென்ப, 
தன் விகாரம். மேல்வருவனவுமி௮. ] 

102௦, கைப்பு, -வெறும்பு, ஒழுகு. 

126, அசக்கவேதியன் - சக்கனா 
| யபி.ரமன். சேய்ஞலூர் மறையவன் ~ 

ப, சண்டீசநாயனார். மறைப்பாலசன் - 
மார்ச்சண்டமுனிவர். வாணாள் அழி 
ஷூ - (வரையறையாகிய) அயுட்கால 
நீக்கம், முப்புர£, ட்பொலிவு -. இரி 
பரத்தின் வாழ்நாள்விளக்கம், மாற் 
அறும் - விலக்கும், செயல் - செங்கை: 
விதிமுறை -வி.இச்ொமம். சகுமன்- 
யமன். 

127. மூந்து- முற்படுஇன்ற, ௮ 
க்கால் - அந்தச்காலத்தில். ம௩சக 
கால் - மந்தமாருதம். வழங்குவோம்- 
சொல்லுவோம். 

128. இளையாடும் - apa Bacar 
சையும். அளையாடி -தோய்ந் து. களை: 
யாடி - கண்ணிகட்டி. மடல் அவிழ் 
க்கும் - இதழ்களை விரிக்கும். மருங், 
கில் - பக்கத்தில், [இக்கவீயில் ௮பி 
டேச,சறுக்குரிய சேன், சயிர், Un ay, 
௮ சம9 இவைகள் முறையே வரக, 
கூறிய வியப்புச் காணக..] 

12% அசந்து - இறந்து. அவை 
யாமல்-வரு,ச்.சாமல், 

130. ஆர்தத- (உலகில்) நிறை 
தீதுவைச்கப்பட்ட, கூர்த்து வீகர 
Tit) ணகி, நுட்பமாக,(உலபு-சஞ் 
சிக்கின் ஐ.) 

| நுகம். வசந்த ஊமை - சென்றறி 
காற்று, போது - காலம், ஐ.-.சாரி; 
யை, தைவரல் - SL aa. 

132, ஐந்திணை - ஐந்துநிலம்; கு 
அிஞ்சியா திய நிலம். இருபாலுயிர் - 
உயர் இணை, ௮ஃறிணையாகயஆன் மா 
க்கள். சவிர்தி - நீங்குவாய், 

138, கேளா - கேட்டு, இரக்கி -. 
வருந்தி... 

154. உயிண்ணல், ௮ணி -.பின்னு, 
சலினழஞ. மவுவி”.. முடியாகிய, 

135. மேலும் - இடத்தும். வரு, 
மம் --(யுத்த.ததுக்குள் செல்லும்) ஷை 
ராக்கியம். கு.றிக்கொண்மென. - குதி” 
'ச்துச்சொள் ஞங்க்ளெணன்று, பரும, 

£மேதி-.பெரிய எருமைக்கடா. 
12%, வா.ராசவழி. (இதன் முண்



&.(5)o. 

“ஜெருவரும்) தெரிந்திராத மார்க் 
சம, ஆராமை - (அன்பு)௮டஙகாது 

  

அரும்பத ர. 

மேலெழுதல். 
கபடி வலவ 

பதின்ழன்றவது:--தக்கள் வேள்விச் சருக்கம். 

1, மூலைச்சலம் - கொங்கைக்சா 
னம், மார்பு, அறத இறவன் - தரம 
சேசேவகை, ' 

2. பிண்ணம் - வேறுபாடு, இற்கு 

ணன் - ஞானகுணன். ஒருவண்-௫வ 
பிரான். 

8,  துடைப்பவணை- அ.[நிச்ன் ற 
ரூச்.இரனை. உடைப்பிரமம் ,- சகல 
மேமுடையபெரியபொருள். அ௮ருளி- 

சிருட்டிச்து. 
4. பூசவகை-(பிருஇவி ர௦சலிய 

பிஞ்ச//பூசங்களின் பிரிவை. பூரணம்- 
நிறைவு, பிரமம் - பெரிய கடவுள். 

காரணமாம்- (ஒவ்வொரு) ஏ அப்பத் 
le. ண்டாகும, மூகமனுரை -உபசா 
Lani தீதைகள், (௮வை) கடுக்கும் - 

போலும், 
(0. எடு - ஒக்சகாக. இழைப்பா 

ன் - அழித்தல். மடைக்து திரள 
பவஞ்செய்து. பாண்மை - கனமைக் 
கு. பயில் - தஙகுஇன் த. 

7. விள்ளாமை ஃவேறுபடாமல். 
மேவா-பொருகஇ. கள்ளாமை. நீஙக 
பபடாமல், எள்ளாரும் - எள்ளிடச் 
து நிறையும். 

8. மீது எலாம் - (தந் திருமேணி 
யின்), மேற்புறசிமல்லாம். 

9. சேவினான் - இடப. வாகனத் 
தையுடைய சிவபிரானுக்கு, யாரை- 
எவரை. இஹறைஞ்டின் - வணங்கினா, 
லும். (அவ்வணசக்கம் ), 

10. ௧இ.- புகலிடம். நவ்வி-மர 
ன். 

1]. கதியின்மேல்' - பதவியிண் 
மேன்மை கருதா - எண்ணி. ௮ இக 
ன் - உயர்ந்தவண். ஆகெனும்- ஆலே 
னென்னும். 

12 அக். சமானது- அழகாகிய து, 
அணி.க்சாம் - சமீபமாம். நந்தம்-௩ம் 
முடைய, முந்த -'முசலிவ். முயண் 
செய்து சொற்றான்-சொனனான் 5, 

18. கூர்ந்த - மிகுந்த, பரஈதள்- 

பாம்பு. 

14, மேகபகதம் - மேசமண்டலம், 

வி.நிஞ்சன் - பிரமன். 

16. சு௩சரி- ௮அழகுள்ளவளா௫ய, 
| 2தாகை-மயில்போன்ற உமாதேவி, 
இவை நிற்கும் - இவ்வரங்கள் ங்லைக. 

ம். 
10. மழ - இளமை, கூர் - மிகு 

ர்க். இவ்வாளோ - இகதவிசயோ. ப 
।ணிச்்சது-சொல்லிய து. பயின்றான் - 

| செய்தான். அரம் - தகு.இ, காளம் - 
நஞ்சு. 

17... சவ் மென்முளை - கல்லி 
ன் மேலறைகசமெல்லிய கிறுகழி. 
சிதைவு - அழிவு, கம்மியன்-த௪சன்.. 

, பெருகசகம் - ஐசுவரியம். 
18. ஸமுறைபுரிய - (சான்சொல். 

| aus) இரமப்படி கடக்க. 

19. வேட்டு - விவாகஞ்செய்.து... 
உரைசெய் = உபதே9க்னெ ற, ஒழி" 
OY = கேடு, 

20. உழன்றிட - சுழன்று இரிய... 
, சால்பு - மாட்டுமை, கழுமறங்கு -யம, 
| னுக்கு, 

| 21. கனல் - அச்இணிேே தவன். 
வேட்ப - மணஞ்செய்ய. 

, 22 4 BB) on 0 Fon) ~ Ly & Mens 
| யாகிய சதி. சத்தை - &letiG@ur 
-ன்றவள்.. விச சகம் - ஞானம், அச் 

.இரி- ௮ச்இரிமுனிவர். சோமன் - 
| சந்திரன், சுபதிமுதல் - அசுபதி 
| சேதலிய இருபத்தேழு நக்ஷ,ச.தி.ரங 
| Sar, ; 
| டை இமவாண் - இமயவரசண்., 
| 24, கவிகள் - குரங்குகள். முத 
ல் - மூதவியோர். புலகனீண்றோர் - 
புலகன் பெறப்பட்டவர், சவியை - 

| சுக்கிரனை. இரு - திருவென்பவளை,. 
 அவுல்சர் - அசுரர். 

2. ஆதஇத்தர் - பண்ணிரு சூரிய   ர்கள், பொன்னவன் சேய் -இசணிய. 

னுடைய. , மகனா பிரகலா ஐஸ்...



அரும்பதகுரை. 

அவன்மகன்-அப்பிரகலாசன்பு.த.இ.ர | 
னாகிய விரோசனன்; அவன்சேய் மா 
வலி - அவன் மகனாஇயமாவலி, பு 
ல்வன் - (௮ம்மாவலியினுடைய) மக 
னாகிய, வாணன - வாணாசு ரன். 

20. காலை - காலையென்பவள். ஆ 
யு - அயுவென்பவள், மேலையோர் - 
மேன்மையுடையவர், கால்வர் - தார் 
க்ஷ்யண், ஆரிஷ்ட நேமி, ஆருணி, வா 
ஷணியென்பவர், கலுழன் ஃகருடன். 

அருணன்-சூரியன் றேர்ச்சார இ, மூ 
வா - கெடாத. ராகுவை -இராகுவா 
இயபாம்பை, பயக்சகாள் - பெதீறாள், 
இங௫ியை - இயை யென்பவள. 

21. இளை - இளையும், கபிலை - 
கபிலையும். பாரி. (கன்) மனைகி, ம 
ரு.சஅவர் - சேவவைச்தஇயர், உலப் 
பில் - கெடுசவில்லா ௪, 

28. எண் *உ எண்ணுகின்ற. இளை 
யா - விருச்தயொக, என்பெற்றான் - 
என்னபயனை யடைந்கான். விண் 5 

விண்ணுலகச்சீர். இளையா 5 கூட் 
௨உமாக. வீடு - மொக்ஷம், பெண்டு 
சோயால் -2பெண்சுஈ்ற தால், யெரு 
வளை - பெரியவிருள்.இ. 

29. இச்து - வல்லமை, அகந் 
தை - கருவம். இருவகை - கல்வி, 
செல்வமாயெ பிரிவு, மச்சுநோய் 5 
மயக்கஷியாஇ, உள் - உள்ளே. கொ 
ள்வார் - சினைப்பார், (உண்பார்.) 

50. மகக்குழாம். (சச்கனுடைய) 
பிள்ளைக கூட்டம். சோமன் - சந்.இ 
ரன், ஆரல்-கார்.சஇகை, உரோணி- 
உரோகணி, உகமப்பு - மஇழ்க௫, கே 
ளா- கேட்டு, விஇிமகன் ஃ தக்கன், 

81. இ. - பக்சம், தீரான் -நீங் 
கறகவளுப், ச 

83. உழன்று - வருந்த. ஓரம் 4 
பக்ஷ்பாசகம், மேல் நெறி- உயர்ந்த 

பதவி, 
88. முதிரை - அவரை, காராம 

ணி ரு சவிய பயறு, மோதகம் - பல 
காரவகையினொன்று. (இவற்லைப்ப 
டைச்து நைவேச்தியஞ் செய்யும்) 
விழாவில் - இருவிழாநாளில்; ௪.தர் 
த்தி தினத்தில், ௮திகஃலிஐ - (விநா 

      

      

RB 

“ . . ன் ° 
யகரைம் பரிகாசிச்துசி) சற்பெரு 
மை. அவளை .- அந்ச விநாயககசட. 
வுளை. சதுர் ச்இயின் . (அவணிமாசி 
ூற்பக்கச்துச்) சாத்தி மட்டில், 
அமைத்து ~ அடலவசச்செய்து, FSF 
சான். யோக்குனான். (இசசரிதங் 
கந்தபுராண தச துள விரிவாகச் காண 

லாம்.) தீர்.இி - நீவகுவாய், 
84. நான்கு . நான்குகலை, ஏகஃ 

குறைய, வழிவிடுப்ப - வழிகாட்ட, 
86, அருகு- (சடையின்) பக்கம். 

அயல் - (மதியின்) பக்கம், பணிவி 
னாவ - ஏவல்கேட்க. வருமுறைய௫ 
னல் -வந்கு முறைப்படி, தேய்வும்- 
கெடுதலையும். மஇ - மாதம். 

51. பிகற்ற்லும் - பேசுதலும் 
புலகன் - (தக்கன மருகி லொருவ 
ஞ்யெ) புலகமூனிவன். gad « 
(மாதுகசோலறு மொருமுஹஜை சேய்க 

என்று) நிறச், புரை - குற்றம், 
88, சாதனை - பயிற்சி, சஇஃகற் 

பாட்டி, உமாதேவி, ° 
89. முாரகரி- விஷ்ணு, 
40. சகளம்- உருவும், சிட்களம்- 

அருவும், தோற்றம், ஓடுக்கம் - உற் 
ப,ச்இி நாசம். நிகழ கா - நடக்க, அக 
ளம் - அருவம். ௮ருள்ஃஈத்.இ, 

41. அலம் - எல்லாவற்றினி 
டச்தும், ௮ம் - ஆகின்ற. உணரவை- 
அறிவை கி௫லமும் - எல்லாப்பொ 
ருளும், மாலாவயன் - மயக்கமுடைய 
வனாயினன் பிரமம் - சூனியம், ௮ 
ருவம். (மால் ப் ரமமென்பவற்றில், 

விஷ்ணு பிரமப்பொருள் என்னும் 

ஒரு நயப்பொருளுங்காண்க,) 
42, துளக்கம - சலனம், 

43.  புணர்ப்பு - செய்கையை, ௨ 
a- evs es, சணப்பினால் (௩ம் 
மை))கீககு,சலினால் cI mal Oww 8. 
(வேல)'சனனமெடுச்த, உறு-பிற 
வினைப்பொருளில் வந்,௪.து. 

44,  வலம்புளியென - வலம்புகிச் 
சங்குபோல, 

435, சதம் - கோபம், 
_ 10. வெருவி. பயந்து, சூழ்க து 
ஆராயந்து,
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கூ௫ு௨ 

47. உம்ப்ப * செலுத்து. மாது ௩ ந 
பெண்ணா௫ய மகளையும், மருமகன் * ' 
ம௦ருமகனாகிய சிவபிரானையும். 

46, குலிசம் - வச்சிராயுகம், து 
GUAT + BEDE WL 

40. பூசர் - பூகசணங்கள், சிறு 

விதி - ,தக்கன்,செல்விகரந்தன்-உமா , 

சேவிநாயகன். கடை. ௩ வாமிலில், 
உர். அல்கல் - குறைதல், 

52, வளவிதே “* Sepang 
இன்றனவா, நீயுளேயாக - நீயிருப்ப 

வனாக, (வள விதுஒருகு,றிப்புமொழி.) 
93, புரிவன - செய்வன்வ.ற்றை, 
51, படையினர் - ஆயுசங்களை 

யுடைய சேவர். கடையின் * &£ீழிட 
,*இல், ஆர் - பொருக்இய, முகஞார்- 
முூகரு/டையவராசிய அவ்வெம்பிரா 
ன். கோயிற்கடை ஆலயத்தின் இறு 
இவாயில், புடையினார் 5 பக்கத்இலு 
ள்ளார். (கீதிட சீ.இ.ற் பொரு£ஈதிய : 
மூகம் - அசேச்மூ£கம்; ௮ சனோடு சிவ 
பிரானுச்குகி இருமுகங்களாறென 
ணர்க) 

55, சார்தர் - பூசங்கள், அடிச் 
கதொழும்பர் - அடி. செண்டர். 

60. சேறி- (உள்ளே) செல்வாய், 
67.  குறுகுதிர்பணிவிர்ஆ௫ல் ௩ 

இுணுளெவராசி வணங்குவீராளுல். 
மன்றுகொட்டு (உயகள்) நீ.இ.க.தல | 

மதல், நம்பி - சிறந்தவனே, 
593. காமன் ஈ கற்பகதிதையுடை 

ய இந்இரன், காமனுநெறி - காக் 
ன்ற மனு$இிஃசேர்மன் = cen tid. 
மாமன் . பெரிய தலைவன். 

59, நீர்த்தனின் - நீக்இனாுன், ௮ 
கந்சை ௩ அகங்காரம். செல்வத் துர 

வினை “பொரு 

கிணறு. 
00, செய்கலர் - செய்இலர். வெ 

ருவ் - அஞ்சுகின்ற, வைத்துரறு * 
வைக்கோ்லின் கூட்டம். 

: 01, வயிறு ஆற்றாமல் - வயிற்று 
ப்பசிபொறுக்கமாட்டாமல், 

62. விஇயிலர ற்கு - செல்வமில் 
ஜா,௪ சிவலுச்கு, 

08, இ இல்.(மயானத)தியிடம்; 

| wee)   

Dy (1 4b 44 BOY oa 1 

இச்கு Totid+ Bons Goupwid. ® 
டைதொட்டு, வஸ் இரமாசவூடுச் து. 

64, ஈம நடம் ௩: சுகொட்டிலாடு 
சல். வணக்கு இர் * வணக்கினீர், 

63. பொன்மை - அழகின்றன் 
மை. இருவர் - கார்ச்இகை உரோக்" 
ணியாகிய பெண்கள். அன்மை ௩ 
வேண்டாமை, ஆய் ௩ ஆக, (எச்ச 
திரிபு.) வேட்டு - விரும்பி, கதியை 
வேட்டான் - உமாசேவியைமணந்சு 
சவெபிரான். ் 

00. புள் ஃ கர்கநூசலிய பற்வை 
கள், இடை - நடுவில், ,சட்ப - (அல 
FFOY ESN SOL OFLU, 

G7. கனகலவனம்-ஒருவனம்.ஞர் 
யில் - மதிலுறுப்பு. கோட்டம் -கோ 
யில், செ.ற்றி- இண்ணை. அதப்புறம்- 
அறச்சாலை, சருமசாலை, வே.இ * ஓம 
குண்டம். ய 

09, உழி - இட. தீதில், தலைவழுி* 

அிழுமகத்தின் மூலமாக; 
0. மூகூர்த்தம்.இகணை, இரண் ' 

ரை நாழிகையென்றும். மூன்றே 

மேக்கால் நாழிசையென் அஞ் சிலர் 
॥ க ந 

| மிசால்வா. 

71. ககுயம்கஇக்கு, இசை, படிவ 
lon Four > சவப் பெண்கள், மேல் 4 
மேன்மை, 

72 கருட ச்துரவ்கம் - க்ருடனா 
இய கு.இியை. கலை-கல்விதால், [ கலை* 
ஆண்மான், ௮றுபச்துநாலு கலையேர் 
டொருமானென்று கூறிய வியப்புச் 
காண்க,] 

78. புச்சநர்ள் -(தச்கன்யர்கசாலை 

புகுந்ததின,கீது, புகல்-புகல, 
(சடைசக்குறை) உண்டோ -(ஒன்.று) 
உள்தோ, புச்லாருன்னர், - (வர்ய்] 
பேசுசற்கு மூன்னக், 

74, மவுனர் - யேர்கெள், 

70. வடவரை - மகாமேருப்போ 
லும், தறி தம்பம், பாரிசர்தம்ஃக. 
பகதருவினொன் று, 

7.7... பணிப்ப*செர்ல்ல, மேர்னைஃ 
இரதம் - இரசம், வருக்கம் + 

வகை. 
73, சோடிகம்-பூந்தட்டு, பணித்



¥ 

அரும்பத்வுளை, 

கூறை - வேலைக்குற்கங்கள், 
79. கருமன் -இயமன், குரவன்” 

ஆசாரியன், 
60. மடுத்து. தடுச்து, மடு 

கல் - சடுச்சலென்பதைக் திருமால் 
சிவபிரானான சருககம்7-லும் தக்கன் 

'வேள்வி யழிகர்,ச சருக்கம் $8-லுவ கா 
ண்க, 

81. படருவான் - செல்வானாகுிய 
நக்கன், விளைப்பான் - உண்டாகும் 
பொருட்டு 

95, நிசசம்-எப்பொழுதும், விச் 
- ஹுறிவு, விஇ-பிரமன், எச்சம்- 

குறை. 
84, பன்னொருவர் - பதினொரு 

ரூ,ச.க.ரர். கேர்வார் - ஒப்பார். ஓசை - 
நாதம். விந்து--, இகன் வடிவம் வட் 
டம்,௮ம௧க ௪ அளியென் நுககூறுவர். 

மேல உருத்இரீற்கு காண உருச் இ 
உ.ராகிய சிவபிரானுக்கு. 

85, சொல்கார் - கூறுவர், தம 
து. சவெபிரானுடைய. ௨ ருப்பெற் 

ரூர் -சாரூபப சவியடைந்சவர்.௮ங்கி ௪ 
ம்புவின் கீணக்சோர்- காலாக்கினிரு 

கீர கூட்டததார், தாது ஐந்.து - 
இரும்பு, செம்பு, ஈயம், பொன், வெள் 
ரி, சுவணம் - பொன், 

97. அ௮ரு£து - சோறாக, கக்கன். 
கிருவாணைி, குஞ்சிகபவுறி - காலைக் 
தாகயநடனம். கூத்தன் - விளையா 
ட்டுக்கா ரன். கஞ்சுகி - பாம்பு, ௧௬ 
தீசன் - மன முடையவன், ஒருச்சன்- 
கடவுள். பன்றி, மீன், ஆமையென் 

- இம்மூள் தவகாரழு மெடுத்த 
கிமோலை, 

அழி - (இறக் சவரினின்௮ும்) 
கலய "சுழி - மூர்க்சம், இலகை - 
பேய, வி௫ர்சன் - வேறுபாடுடைய 
வன். 

89, 
ருக் இய. 

90. இசம்பாரன் - நிருவாணி, ம 
ருஙகும் - இடையும். கெஞ்சும் மன 
மூம், ஆசை - இசை, (அன்பு), ௨ 
டை - சேலை, (உடைமை), நிஜறை - 

மாட்சிமை, e 

கறை - குற்றம், கெழு-பொ 

௨௫௩ 

91. அவ்வவர் ஃ அந்தந்தரமூனிவா, 
ஆபிசாரம் 5 ஒருயாகம்$ ௮ஃ.காவது 
பிச் கொல்லுதற்சாகச் செய்யப் 
படும் பாகம். முயல் - (அவ்யாகத்தி 
லெழுக்துவஈக) மூயவென்னு மிருக 
ம், வேஙகை - புலியிடதக்இல், வெள 
௮/௩ இரஇக்கின் ௪, உரி . சோல், நவ் 
வி - மான். துடி. -உடுக்கு, நகு தலை 
விளக் ஷ௫ன்ு சலைமாலை. வெவ் ௮ 

டர் -வெப்பம்கெருககிய, படையா - 
சேனையாக, 

092. புவனம் - wane Be, 
ன்று ௨ பஇ௫ன் ற, 

98. வீறுநீர் -மிஞாந்கசலம், உகா 
ந்தம் ஃ யுகருடி வில், ata? = aromas 
தி, வெளி - அகாயம், ஈறு இலதமை 
யினால்- கெடாதிருச,சலாலே, ஊ.று- 
இடையது, சேவாய் - இடபமாள, 
ஒருசாள் தூக்கும் - (சிவபிரானை ச் 
தாங்கி) ஒருகாலாலே நடக்கும். 

94. மறையை. (சோமகாகான் 
றிருடிக்கொண்டு சமூச்திரச்.இினுஸ் 
ளேவைக்திருந்ச) வேசங்களை. மீட் 
டு - இருப்பிக்கொண்டுவ௩ து, கமட 
ம் - ஆமை, வெற்பை ஃ (௮05௬௧ 
டையும்போது மக்௪.ர) மலையை, ம௫ 
தலம் - பூமி, கோட்டால் - கொம் 
பால், ஏனம் ௩ பன்றி, மா - பெரிய, 
tore = Vag ணு, மால் -மயக்கச்ை, 

மைந்தர் “ வயிரவர் மூ;சலிய பிள்ளை 
கள். காட்டம்-(௮ம்்மீனுடைய) சண், 
ஓடு - (௮ந்,௪ ஆமையின் மூதுகாகிய) 

ஊர 

» கோடு . (அப்பன்றியின்) கொ 

ம்பு. 
095, சயம். யானை, HO oT & G 

cir pion) aT my சம கயருகாக ரன், 

வியம் - உடல். உருது - யொருக் 
காமல்? ௮அயஷம்தம் -பி.ரமன்கருவம், 
இரம் - தலை, ௮து - அ.தீதலை, பலிக் 

கலம் - பிக்ஷ£ பாச்இ.ரம், ஆ. ஆக, 
மாலாதி - இந்திரன் முதலியோர், 

96. வாசவன் - இந்.இரன், வேறு 
ருவாய் - வேறாகிய (பூ,ச)வடிவாகி, 
பூசல் - போர். வெங்க,௪,ச்தின்-கொ 
ஓயகோபத்தால், உய்த்த - ரெலுச 

ய, பிறப்பிக்க, சலந்சதாண் உ ல 

~ வ



கூ 

ந்சராசாரன், வெற்பிலீசன் - கயிலா 
சமலையிலுள்ள சிவபிரான், ௮நதண 
ன்போல்-பிராமணன்போல (வந்.த). 
நேமி - (பூமியித்றிருவடியா,ற்க.றிய) 
சக்க.ரச்.சால். இருகூறு- (சலந்,௪.ரன்) 
இருபிளப்பு, (இச்சரிசவ கச்தபுரா 
ணம் சதரிய சீசரப்படலத் இல் விரி 
வாசக்காணலாம்). 

97, வீந்தவன் - இறக்௪ சலந்தர 
ன். காக்தை - (சலந்தரன்) மனைவி. 
மயானச்தாடு-(பிருந்சையைச்சுட்ட) 

சுகொட்டின் மதஇயில், 
95. தரிக்குவன் - (நீகூறிய எல் 

லாவற்றையும்) ௮ணிவன், விடுப்ப 
ன் - நீமீருவன், நிலெம் நாய்கன்- எல் 
லாம் (சானாகிய) திலைவண், ரிகழ்௩க 
fl -(இவஙனம்) நடந்ததை. ஞாலம்- 
உலகம். நிகழ்தீதும் - சொல்லும். 

99, உந்தை - உன்பிகாவாகிய, 
அவியும்பெய்து- அவிப்பாகமுஙகொ 
இத்து. சரம் - நெடுங்காலம, 
- 100. பாங்கு - உரிமை, பரிக 
லம் - பாச்இரம். எந்த - என்பிதா 
வாகிய பிரமன். 

101. எண்ணா-எண்ணி, மருகா , 

மருமகனாக, 

102. பற்றிலன் - (அச்சிவனிட 
தீதில்) அன்பில்லேன். 

108. மூயத்ஊக்கம். வஸிப்ப- 
வலிந் தசொல்ல, இறையின் ஜி- வ 
பி. ரா னில்லாமல், சடம் - பெொரய், 
ஊரச்கம் - Cou DF, 

104, இயலும் - (ure gs Mar) Qu 
ஹ்கையையும். அட்டு - கெடுத்து. yu 
ம் - யாகத்தம்பம். அவிகழியுமட்டு - 
உயிர்நீஙகும் அளவில், ஆடும்-௮சைகந் 
SAPS. யூபம் “உடத்குறைப்பிண 

ம். (ஆம்) 
10d. 

106. பசுக்கள் - அன்மாக்கள். 
பசுபதியை - (அவ்) வான்மாக்களுக்கு 
நாயகனாகிய சவபி.ரானை, பண் - தகு 
இ. பசு- பசுமாடு, படுத்து - (யாகச் 
இல்) கொன்று. 

107. முசுச்கள்-குரல்குகள், கவ் 
வை - பழிமொழி, உசுக்கள்:- ஒருவ 

கலாபம் - மேக லாபசணம்.   

அரும்பதவுரை: 

கைப்புமுககள், அரிப்ப - கெடுப்ப, 
பசுபஇ - அன்மநாயகனாகிய இவமி 
மாண். 

109. யாக்கும் - எவ்விடத்தும், 

அறிவித்து - அறிவித்சால் (எச்ச 
திரிபு). 

110. இருகு - age. Carvin 
கோவை , சேர்ககை, 

111. இருமலை - ஸ்ரீகயிலாசமலை. 
QE மண்டபம் - அ ரசிருசக்கைமண் 
டபம். சிற்கூது - ஞானவிளையாட்டு. 
கவத - (சொக்கட்டான் விளையாட் 
டில் உருட்டும்) பாச்சிகை, 

112. புடை - பக்கத்இல், விடை. 
யம் - காரணமாக, ஆர் - மிறைநத, 

118. சூது -சொக்கட்டான்காய், 
கிட, "னள் - ழே வைச்சவளாய். 

114, தசன்னையர்-சன்மூச்தோர், 
115. வல்லிச்கொம்பு - வல்லிக் 

கொடியும் பூவகசொம்பும்போலும் ௨ 
மாதேவி, ச 

110. அ.இரிலம் * (யாகச்துக்கு 
உழுசன் மு,சவிய செய்து) பக்குவப் 

பட்ட பூமியில். குண்டம்- ஓமக்குழி. 
கீண்டு-கிழிச த, தோண்டி. ச.மி)ை- 
ஓமவிறகு, சாவிருூ.இிரை - நெல்பய 
று முதவியனவாஇய, வித்து-விை,. 
தீவினை - அக்கினிகாரியம், (கொடி. 
யவினை), 

117. சுமை-சுண்ணாம்பு, சுதை- 
மகள், ககவிலன் - உரிமையில்லாக 

வஞாய், சுதை - பால்கொடாப்பசு, 
சுசை - அழுசம், ஆலம் - விடம், 

118. ஆயிழை - பெண்கள், பாச 
வாக்கம் - அன்பின்வீகை. 

119, பயர், சனள் - பெத்தவளா 
இய சாய், பயந்சனள் - பயப்பட்டா 

ள். பசகன் - பாதகனாகிய தக்கன். 
விருப்பினர்-விருப்பமுடையவ. ரூ, 
அயர்ந்தனள் - சோர்ந்சவளாகி சலை 
யுசிவை - மான்றோல், போர் தகான்.- 
மடி.ச்கொண்டவனாகிய தச்சன். 

120, அயர்த்சனை - மறந்தாய். 

121. அமுதக்கடல் - பாற்சமாச் 
தஇ.ரம். பாயல் - படுக்கை, சாலை-யாக 
சாலையானது, நண்ணுதற்கு - அடை



அ;ரும்பதவூரை. 

தற்கு. உரிச்தகோ- உரிமையுடைய 
மேதா. 

122. பாரணம் - உண்ணுசல், ப 
ருகனர் (அசதேவர்கள்) உணடனர். 

123. சவிர்ச்க - நீஙகுக 
121. முூர்ச்கன் - ஆஙகாரனாகிய 

SEBO, 
125. தாசர் -படைஞர். அக்கரம்- 

அண்டங்கள், மேனி - வடிவம், 
128. இட்டர் - சன்மார்க்கர். பரி 

ககும - பாதுகாக்கும். சோன் றவார்- 
(உன்சண் அறுக்குப்) புலப்படாசவரா 
இய சிவப ராண். 

129, யாவேர-எவரானாலும், பா 
வரை - பாவிகளை. ௮0௪ல - கொல் 

ஓஐசல். படாசெணில் - (௮அது)கூடா 
தாயின். பழி - நிரசையை, மேல்வை       

௬ 9௫ 
சீனி (அப்பாவிகள்) பேரிற்குபக் இ. 

180. மானச்கு- விடடான இல, 
கமலம - முமகம், நீலஙகள - மனாகள். 

(இவையுவகஙகள்) மாண - மிவடசப், 
பட்டு, 

131. கண்கள் - இவசணஙகள். 
அ.ரஈஇட்டு - ஜட்டி. அன்னோன் - 
அத தன்மையுடைய அக்கன். அபிசார 
11௦ - கொலைக்காசசசெய்யும் யாகச் 
இல். துணஙகு - இருள்போல். எழு- 
தோன்றுகின்ற தறுகண் - அஞ்சா 
மையுடைய, யூகம், 

124 வறிதா - பயணில்லாமல், 
வேரம் - வேர்வை. குறிப்பு - நினை 
ப்யு, 

  

பதினுலாவது:--தக்க்ன் வேள்வியமிநீத சநக்கம்.. 

1. கொடுமுடி - கிகரம்போன்ற 

Soar, GIs - பயக்தைகசெயகி 

ன்ற, 
2 இகாளகைமுகடு - வட்டமாக 

ய௨உ௨௫௪, சண்டகம் - வாளாயுகம். 

3, கடீப்ப - பாய, குமைப்ப - 

குமைகக, அுமிப்ப - அறுக்க, ஏற 
௮ - எதிர்தது. இறுப்ப - அழிக்க, 

1.  என்பணிக்கு - எண்னவேலை 
க்கு. 

(, ஆந்தான் - சந்த வீரபத்.இ.ரர். 
7. மீ போர்வை- மேலாகியகோ 

ல். தானை - (கதோலாகிய)! ஆடை. 
ஏனமருப்பு - (விஷ்ணுவாஇய) பன் 
திக்கொம்பு.. சேல் - (விஷ்ணுவாக 
ய) மீணின்... கணகளும் - விழிகளும். 

8, உரவு - வலிமை, சிங்கவேற் 
௮ - நர௫ுங்கத்தின், உரிவை - தோ 
லாகிய. உதச்சரிகம் -௮ங்கவஸ்/இரம், 
மாசுணக்கங்கணம் - பாம்பாகிய கை 
வளை. 

9. ௧4௬- (ஐதஇிசேடனாகய) G 
OEE LY, காயகங்கை - ஆகாயகவ 
கை. குடர் - குடல், ் 

10. வடி. - நீண்ட, கதொடிஈ்சோ 
ன்வளையாகிய. பணி - பாம்புகள், 

11. கண்டகர் - பகைவர். 
12. பொறி - (கோபர), க்னி 

    

சனற்ற - சட. 
13. சண்ணி- ௮ழிவில்வாமையு, 

டைய, கா - காக்கின்ற. [அழிவில் 
லாமையுடைமை - *ஊ.ஜி காரோ 
குமவ்வோஙக,லென்பசனானு மூண 

ர்க.[ திருவிளையாட ற்ப. ராணம்,,இருச் 
கைலாயமப்புகழ்ச்சி 2-ஆம் பாட்டு, ] 

14, கப்பணம் - நெரிஞ்சின்முள் 
வடிவாகிய ஆயுசம். மிண்டிபாலம் ௪ 
எ.றியாயுகம். கணிச்சி -மழுவாயு சம்.. 
மூட்காம் - எர்வாள். வை - கூறிய. 
சுரிகை - வாள், சோட்டி-௮ஙகுசம். 
வெ.௫னம் -அரிவாள் (குறுச்சல்வீகஈ 
ரம்). அப்பு - வலி, முலம் - இப் 
புலக்கை, படை... ஆயுதம், 

15. முருடு,..... . கடக்க 
காளம்--,(ஆகிய வாத்தியஙகள் ப.இ) 
னெட்டும். (இவற்றுள், இிரடரு.-இற 
ண்டமாரமாகிய மதக்தளம்.)வகுடகால 
ம்-கார்கீலம்.௪ 

10. சண்டன், மணிமான் -ப 
டைத்கலைவர். முரணி - விரோஇுக் 
து. சாரிகைஇரிய - இடமும் வலு 

ஞ் சத்திரிய. 
17. மூகச்சன -பசசத்தையுடை, 

யன. கலை - அண்னன், வயப்புலி - 
கெகம். உளை உக - புறமயிரினை 
யுடைய. குஇிமை, லலை-ஆணரு வசூ.



கூ Fen 

மூ௧,ச்இனும் - இடச்தினும். வாவ - 
தாவ, 

18 அடிச்சலங்களில் ~ BANG 
ளால். உளுக்க -அிைய, நொறுஙக. 

மிசைவன - உண்பன. செடி - இரு 
ப்பிடம், கசம் - ஆகாயம், 

19, கறி. யானையை, கொடு . 
கையிற்கொண்டு, பாரிடம் - பூசம், 

வீரகோளரி - வீ.ரசிககம், வீரபத்இ 
ரர், 

20. காளி. பத்இரசரளி, வஞ்சு 
னி, காடுகாள் - பத்இரகாளி யேவ 
ற்பெண்கள். கஞல - நெருங்க, கூ 
ளி - பேய், இநது , யரனை. குறள் - 

பூசம், புலிப்பறழ் - புவிக்குட்டி, கு 
(ம - கூட. ஆளி - இிககம். 

21. ௮இர்ஈகசணஃநடுஙுகன. ௪ 
கு.தி- கூட்டங்கள். 

22.  ஞாளி - காய், குறைத், சன - 
குலைக்கள, 

23. சன்மகம் - (பிரமன்) தன் 
னுடைய யாகச்சை. கடிந்து -முனி 
நத, சாண் புரிவரன் - (கக்கன்) தா 
னே செய்வரனாய். யிக்கன் - உயா௩ 

கோன். காண்டும் - காண்போம். 

21.  துழனிக்சகைக்கு . ஓசையி 
ன்பெழுமைக்கு. மால் - மயக்கம், இ 
கைக்கும் - இசைப்படையும், (இசை 
க்கும்), ௮கைத்து- உயர்ச்து, அய 
ரும் - செய்யும், 

20. ஆதிகாயகண் - இவயிரான். 

புசல்வனை - பூச்இிரனாகய விகாயக 
னை, மூன்னிடாது - முன்வைச் தக் 
கொள்ளாமல், 

27. sora = நிலைகலங்கி, 

23. உதிரக்கோலம் - இரச்சச் 
தா.ற் கோலம். இட்டெஸ - செய்தா 
Curren. இ தி.தனவாய் - பிளக்கப் 
பட்டனவாகிய வாய், குருஇிசாலவி! 

ட்டன - இரச்ச்மொழுசச்செய் சண; 
நல - தொக. 

30, சாரதர் - பூதங்கள், ஆலை - 
அரும்பாட்டும் எந்.இ.ரம். பாலைக்கிழ,ச் 
த.- துர்க்கை, கலம் -மரக்கல, சதை, 

82. கொடிப்படை - முற்படை, 
apo - கோபி, ௮ஙஇ - அகி 

அரும்புதவுரை. 

இனி. தமணியதசலைவண் - குயேர 
ன். இமிலம் - பேரொலி, 

55. மணிமான் - பூசத்தலைவண்டி 
சுண்டண் - பூச,சி.தலைவன், சா.ரதர் . 

பூதர். 
34. தழன்றுசல் மூவர் - eel 

னி, யமன், நிருதி, 

36. தடிநது- ௮௮ச்து. துமிக் 
அ- வெட்டி, மடுத்து . கலந்து. 

88. கார்மூகம் - வில். சணப்பூ 
டை - பேய்சசேனை. 

90. பத்திரம் - பரணம், 
௪ - மழுவாயுதம். 

40. நிகழ - ஆக, சதை - ண்டு, 
41. குவிசம்-வச்சிராயுகம். வலி 

யையேல் - வலிமையுடையவனாளனால். 
வள்ளல் - வீரபத்திரர். கலைகள்-கல் 
all GT jaar. 

42. அடலை - காம்பல், 
48. கறஙசென - காற்றாடியைப் 

போல, இரிச்சான் - சுழற்றினான். 
44, கறை அடி உரவபோன்ற 

பாதம். மறைபுகாது - (வீரபச்இரரி 

கணிக் 

  
டம்) அடைககலம்புகாமல், சிறை 
சிறகு, 

45, அதஇிமை - அவ்விடத்தற், 
பொருகதிய. இசலி - பகைத்து, அய 
ம் மன-* ஆட்டுவாசனச்தில் பொரு 
இய. வயம் - வெற்றி, ௮௩௫ - சூரி 
யன். உகுத்து - உதிர்ச் து. மடுச்து- 
ஒட்டி (காற்பரியம்), சயம் - வெற்றி, 
௮ஙவ - சட்டை. போர்த்து - டி.டி 

40, 'சருணவேர்சரை = Quiarar 
னமூடைய அரசரை, 

47. கதுப்பு - கண்னம்,. அகைத் 

௮- மிதித்து, பத்தி - பிடித்து, ஈர் 
3 en ~ பிளந்தம், 

48.  அலிக்கடம் - தேவருணவு, 
வைச்ச குடங்கள். மால் - விஷ்ணு 
வரகிய, 

49, போ.தமின்-வாருங்கள். புகு 
மின்-(உள்ளே) அுழையுக்கள். சிக்க-. 
வச௪ட்பட. யாத்து - சுட்டி, முந்தை, 
யார் -அநாதியேயுள்ளவராகிய சவபி 
ராண், மோவி1- இரீடம், உற - மிக, 

ட 52, புகா . புகுநது, தாங்கும் ௩ 

 



அரும்பசவுரை,. 

காக்கும், நின்னுழை-௨ ன்னிடத்திரு 
ந்து, தரு.தியோ - கொண்வெந்துவி 
டஇிகன்றாயோ. ஊங்கு-இவ்விட. ச.து. 

படொருதியோ - சண்டைசெய்கின்றா 
யோ. 

54, நினையலை - நினையாதே. பே 
தருயெணில் - மயக்கமாட்டாயென் 
ரல். 

25. குணபம் - பிணம். சவந்தப 
நஇி- உடழ்குறைப்பிணத்தின் வகி 
சைகள். 

56. துமிக்கும்-வெட்டும். சில்லி 

GO. 
8. விகடர் - உன்மத்சருடைய 

ராயெ தேவர். ஆவிதேடி - உயிரை 
ச்சேடினவா௫. 

50. அ௮மரராய் - சேவர்களாஇி, 
உடலுண்டார்கள் - விரோஇ2 சவர் 
கள். ௮லஷகயாய்- (புதஙகாட்டியோ 
டியிறந் து) பேய்களாகி உடல் உண் 
பாராய்- (பிரே சங்களின்) சரீரத்தை 
ப்புதிப்பவ.ரச்சி. ௪மருள் - யுத்தசள 
FAN, ஆர் - நிறைந்த. படைகள் - 
சேணைசளுள், மாய்ந்து - மறைக்து. 
சம்பிரான் - வீ.ரபத்இரர். படையச 
ய் - சேனையாகி, சூழ--, குமரி (௮ல 
கை) - பெண்பேய். கூளிகள்- (ஏனை 
ப்) பேய்கள். இமிலை - ஒருவகைவா 

ச்சிழம். ஆர் - ஒலிக்இன்ற ர் இற 
ப்பாக. வேட்டன்று - விவாகஞ்செ 

ய். தது. 
00, ௮ச௪ண்டம் - எல்லாம், நெ௱ 

றில் - வவி, முடிக்கும் முடித். துவி 
இம், னண்ணலர் - பகைவர், 

61. விதிமகன் - தச்கனை, ஓரி 
பசு - ஒரு பசுவின். விதி ~ ஊழை, 
ALGER - கெடுச் சாண்... விரவார் - 

பகைவர். பயூபமா - யாகதசம்பமாக, 
களம் - வேள்வியிடம். அவியுண - 
கெடுதலடைய. நிரப்பி - நிறைத்து. 

பசு - உயிர்களை. படுத்தன்று - Gam 
ன்றது. 

02, அாறினான் -செ௦ ஆசான். து 
இ.- கூர்மை, 

படை - பாணம், காந் - 
BOW ps பாய் - பரந்த, இரும்பு 

( 

  

H. Gor 

அடைகாம்மம்-ஊ௫க்காந்தம். பணிச் 
கான் ..- ஏவினான். 

64. பாரிடச்சுவன் -யூசப்படை 
யுடையவராகிய வீரபச்.இரர், மூய௱ 
ரி- விஷ்ணு, படுத்து - சொன்று... 
தேறிடத தவன் - கேரிடத்திலுள்ள 
சா.ரதி. பார் இடச் தவன் - பூமியி. 
லுள்ளவன். 

65. சேமத்சேர் - உசவித்சேர். 
வாம் - தாவுகன்.ற. ௮.த.சானையின்- 

௮௩ 2ப் பூசசேனையோடு, சோமத்தா 

மவண்- ௪௩இரனை மாலையாகவுடைய 
வீரபச்இரர். 

00. புதைய - மம்புச்கட்டினையு 
டைய, உதையவரைக்கு - உதயகிரி! 

க்கு (எ.இரில்). மால் - பெரிய, இறு 
இவரை - அத்தமனகிரி, கத ௫(ஓ. 
ர) தண்டாயுச்சால். கசையிலை 

யென - (தச்கனுக்குப்) பேச்சில்லை 
யென்று சொல்ல. 

07. குல்லை - துளசி, குறியா - 
குறிக். த. வல்லையேல் - வலிமையு, 
டையாயாஞனால்., 

68. கேமி - வட்டமாகிய, ௮ம், 
கேமிபடை - அழகிய சக்கராயுதத் 

சை. கொதிச்து - சுட்டு, மீமிசை 
கீ5- மேலாகிய, உங்காரம் - ௨ம் 
மென்னு முழக்கம். இசை தனன் - 

மூழக்கினான். பக்குவன் - (பெறுதற். 
குறிய சாதனங்களால்), பெறுபவண்... 

காமியம் - விரும்பப்பட்டபொருளை.. 

மடுப்பது - தடுப்பது... 

69. 2% - சமு£த்இரம், wee. 

gir - அணிய, தலைவர்போல் - இவ. 
பி.ரானைப்போல. தலைமாகையிற்கடை 
மணி - (பிரமவிஷ்ணுச்களின்) சர 
மாலையிலுள்ள இறு திமணிகள், தய. 
ங்கூ- யிரசரடிக்க, பிரகாசிசதல் - 

'சக்கரத்.தி ஜனொளியாலென்ச௪. 
20. சண்டதேமி - - வேகழமுடைய 

சக்கராயுதம். உரும் ஒவிக்கு- Qin cop 
PESTS. 

TL. கிண்குரல்-பலத் தமூழச்கம். 
ஆற்றதுமோ - *ால்குமோ. 

72. மடுத்து - கலந்து. கால். 
சாற்று, கறையுக -இர.த சஞ்செொறிடயட



௩௫௮] 
78, ஒருவனை - ஓஒப்பற்றவனை. 

௮யம் - ஆட்வொசனதைகை, உகைக் 
கும்- செலுத்தும். 

75. கணை - பாணம். குந்தம் - 
கைவேல், சுரிகை - வாள், இடங்க 
ர்மா - முதலை, இணை - (பாலை) கில 
மாகிய, நெடுங்களம் -யு.த்தகளச்இல். 
தேர்க்சலிங்குமுன் - இரதமாகியம,க 
குக்கு எதிரே. சுநிந்து -  சுழிடை௪ 
செய். 

70. விண்ட - விடுபட்ட. 
ங்கள் - பேய்கள், 

77. சேண் - உயர்ந்த, SEG 
டம் - ௮முசம்வைச் இருக்குங் கும்ப 
ங்களை, வீண் -வீணாச, குவைப்படு- 
குவிச்திருச்கப்பட்ட.  இரவியம் - 
உப்சரணப்பொருள்கள். 

78. ஏர்ச்த- அழகிய, ஈர்த்து - 

இழுக்து. கூளி - பேய்கள். 
79, இந்திரை - இலக்குமி. து 

ண்டம் - மூக்கு, ௮.இ.இுமற்றவர் - 
பு இசாய்வாதபிறர், குமிள் சிமிழ் - 
மூக்குருலை, (உருவகங்கள்) காண் - 
வெட்கம், நிரம்பவோ - ௮இகப்பட 
வோ. கண்ணெச்டில் - இட்டிகதோ 
apo. கழியவோ-நீங்கவோ. ௮ஃதா 
வது: பேரழகால்வரும் இட்டி.பரிகா.ா 
ஞீ செய்யவோ என்றபடி. 

8, யாகதண்டத்து ௮மர் - யாக 
சங்காரயுசதம், இக்கு - இப்பூமியில், 
அனை ததவர் - எல்லாரும். முக்கணை 

குழல் - மூன்றாகிய முழங்குகின்ற 
(காருக..ச்திய முசவிய) அக்கினி. 
மூருக்கென - முருக்க மலர்போல. 
பூச்து - உண்டாக்கி. (பிறவினை) தி 
கை - குடுமியை, 

81, இிக்கு- இசைகளில், அடர 
மல் - (உன்னை) ௮டுத்துநில்லாமல். 
இருப்பாய் - மீட்டுவரமாட்டாய், ௮ 
டாவினை - செய்யக்கூடாச தொழி 
ல். விடிந்சசோ-௮நுடலமானதேோ. 

க்ண 

அரும்பதவுரை. 

அக்கடா - அங்கே. 
82.  பாரய- பரவி, 
61. ௪ சசாயத் தவரும் - எந்சவு 

த விசெய்சவரும், எச்சன் - யாககரு 
Sor, எச்சம் - மிஞ்சியபொருள். 
இரலையாலெழுகந்த - மான் வடி.வங 
கொண்டெழுஈ க. எச்சன் - யாகதே 

வதை, 

35. அகுதிபுரிந்து - பூரணாகு.இ 
' செய்து, (யாகச்சைப்பூர்ச்.கிசெயது) 

| 80, அமரர் ஆக - தேவர்களாக.. 

வேம் - வே௫ன்ற. அவி - அ௮விப்பா 
கம், உண்டி, அமரர் -பசைவர். அவி 
யுண்டார் - இறந்தார். சமரம் - ஒலி. 

| நினைத்தவா - நினை க்சவிசம். 
87. ககம் - பறவைகள். ௮ழிச் 

கிட - (உடலையுண்டு) ௮ழிக்க. நாம 
ம் - வீரபச்தாரனென்னும் பெயர். 

88. ௩ண்ணும் - (மேற்கூறியபெ 
| யரைப்) பொருகதும், 

69. பாவை - (பெண்) மகள், பட 
ரிபவம் - அவமானம். இ*$ம௦வான் உஇம: 
யமலைடரசணன். செல்லி - மகள். ஆ 
கென - அவாயென்று, போம்தாள்- 

(இமயமலைக்கு) வக்தாள். 
Ql, அ௮ததலை - அந்த இடத்தில். 

யூபம் - உடற்குறை, மூடி - தலை, 
நெய்சக்சலை - நெய்யைச் தலையிலு 
டைய. மூபத்தாடு - வேள்விச்ஈம்ப 
கீதினடிவே, target - மாமிசன் 
கலை. நபம் - உடற்குறையில், மை-- 

ஆட்டின் தலை, 

92. விசேகளால் - (௮வரவர்செ 
ய் ௪) கன்மங்களால், பாக,ச்.இனுயிர்- 
பக்குவப்பட்ட ஆன்மாக்கட்கு, பய. 
ன் - பலஞனது. ௮.றிந்து - தெரிந் 

அ. ஊட்டற்பாகறயோ - உண்மிக்கள் 
பாலதோ, 

98. குவவு- இரட்டி, இணி - வ 
GOT GOLD, 

      

  
ஒவ டி அவண். 

பதினைநீதாவது:--தேவர்கள் சிலத்துரேோகமடைந்த சருக்கம். 

1. விரவிலாச-சலவா௫. மாலை - 
இசவ., ௮மாவாசையிருட்டு,. 

2. பாவச்களர்கிலச்இிடை- பாவ 
wor உப்புச்சரையில், தால், ஆழ்க் 

ச-காலஞுகந்திய. வளம்-செல்வம். 
3. நல்குரவு-தரிச்இரம், புலவர்- 

விச துவான்கள். 

4,  உழந்தனன் - (நடந்து) வருந்



அரும்பதவுரை. 
இனன். ஈவியம் - மழு. மறி - மான், 

்.  பதம்-பசவி, மந் இிரக்கிழவர்- 
மந்இி.ராலோசனைக்குரியவர். சூழக் ு- 
ஆராய்ஈது, களைகண் - பற்றுக்கோடு, 

0. குரவன் - பிதாவாகிய, 
/. தடமும்-பெருமையும். பால்- 

பக்கம், தூலிரண்டு - கல்விழதால், மூ 
ப்புரி. தால், ௮கம்-உள், புறம்-வெளி, 
கோன் - வலிமை, மார்பு - நெஞ்சு, 

8. போது - மலர்போல, 
0. நாமாடத்து- நாவாகிய வீட் 

டில். ஆவிபேசுகம் - ஓவ்வொரு உ 
யிர்ஏள். ௮வகுரிப்ப -முளைச்சு, உண் 
டாக. சாவில் - கெுதெலில்லாத. 
௮ங்கம்-வேசாங்கங்கள், கலை - சல்வி 
நூல். சளிர்ப்ப - கோன் ற. பேகம் 

என்பதில்-௪, பிரத இயேகமாக்குக, 
10. வனமஞுகம் -சாமமை. கொழி 

சன - தெரிச்கெடுச்சத்போன்ற, 

11. வானம் ஆயில் - ஆகாயம் 
மூசலியவற்முல் ; பஞ்சபூசங்களால் 

என்றபடி, உீடல் - சரீரம். கரணங 
கள் - ௮ந்தச்சாரணவ்களால், வய&இ- 

விளஙகசசெய்து. ஏன - பிற, போக 

மேம் - அ௮றுபவிச்சப் படுவனவும். 

புவனமும் - உலகமும், வினைவழி 
யிசைக்து - வினையின் மூறைப்படி 
கூட்டிப்பொருச்இி. மேன - மேன் 
பைவடைய, நடைபெ ற.நிகழ. கான- 
கொடையையுடைய, பங்கயாச்சிர 
மனே - தாமரைப்பூவை நிலையமாக 

வுடையவனே. பரமனே - மேலான 
வனே. 

12. நாற்பெருங்கோணில் - பெ 
ருமைதக்ேயே தெவகோணகான்டல். 
பானுவாய் - சூரியனா௫, 

13, ௮ந்தராஇபண் - இந்திரன். 
14, இறை - கப்பம்: நாமம் - HF 

சம். உடைந்து. தோற்று, 

15. அடல் - மூழ்குதல், 

10. கலம் - தோணி, நசைக்கு 
விரும்பப்பட்ட பொருட்கு, ௮லந்த 
னம்,--௮லச்,சல் - இடையாாமல் வரு 
ந்து சல், 

18, தகவு இல்- சகு.தியில்லாக, 
19. பொறி - பொலிவு, வெறு 

  

      

௩௫௯ 

விசாய் - பயனற்றதாக, ஆவரேல். 

(AGSH) ஆவரானால். 
20. ௮மாராய்- மரணமில்லாசவ 

ராகி, மகத்தால் - (கக்சன்) யாகச் 
கால். 

21. நந்திகாயகன் - இருநந்திதே 
வருக்குச்சலைமையான இவபிரான். 

22. அனக்கசாயி - ஆதிசேடசய 
னதசசையுலடைய வீஷ்ணு, | 

28. படுக்கும் - கொல்லும், தாவ 
சோபம்-வெப்பத்சையுடையசோர்வு, 

21 மிறை- துன்பம். 
24.  கழுந்து- அடிப்பாகம், பழங் 

கண் - துன்பம். 
26. மாசுணப்படம் - பாம்பின்ப 

டம், தோசை -மயில், கோம்பியநல்- 
ஒக் தியினால்.சுழல்வது-வருந் துவசை, 
இயற்றவும் (ஏ, சாவது உபாயம்) செ 
ய்யவும், 

27. விஇ-சட்டளை, பேசம்-வே 
றுபாடு, 

23. ஓாரரச - உணரக்கூடாத். 
கோகசத்தி - பசுச்கொலை, ஒன்மரான் 
று- ஒன்றுக்கொன்று, பிழைச்சனர்- 
பிழைசெய்சவர். 

29, சதொன்றுகேர் - பழமையாக 
சசேர்க் ௪. 

40. பூசலம் - பூமிக்கு, ஓசனை - 

யோசனை தாரம், (அதன்மேல்) மஇ- 
சந் இரமண டலம், (௮சன்மேல்) & B- 
நக்ஷச்இிாமண்டலம், (௮சன்மேல்) 

மேசை - புசன். புகர் - சுக்கரன், 
செவ்வாய்,--பொன் - வியாளம். சவு 
ரி-சூரியன், கானம்-மண்டலம், (ஒவ் 
வொன்றும்) இ௩்விரண்டு - இரண 
ட.ரண்டு, ஆதி - முசன்மையாகிய, 
மூனிவோர் எழுவர் - சக சருஷிகள். 
தாகம் - மண்டலம், மேல் - (௮வற் 
றின் ),மேல். ௮ப்புறம் - ௮சன் மேல். 
துருவதானம் - துருவமண்டலம், கர 

௮ம் - வரையும். 

51. (புவலோகச்இிவிருந் த) சுவ 
லோகம்,---எம் - எம்முடைய, (பிரம 
னுடைய) ப,ச௩ம்- மண்டலம், ௮ரிபச 

ம் - விஷ்ணுமண்டலம்,. பித்இி-௮ண் 
ட..ச்சவர்.ச்சலம். பார்மேல் - பூமிக்கு



௯௭௦ 

மேலுலகங்கள். 
82. புயங்கமெட்டும் - அட்ட நா 

ங்களும், எண்களி.று - இச்குயரனை 
களெட்டும், கிழ்ச்கோடி - இழ்ப்பக் 
கம், ஆடகர் -அடகேசபுவன ச்இலுள் 
ள ரூதச்.இ.ரர். கோயில் -ஆலயம். இரு | 
பான் இலக்கம் - இருப இிலக்ஷ்யோச 
னை தாரம். பண்னகா.-காகர், அரக்கர் - 

இராக்ஷ்கர். அவுணர் - ௮௬ரர். சூழ் 
வோர் - (அவரைச்) சுற்றியிருந்து ஏ 
வல்செய்வோர்க்கு, விடுத்த: விடுக 
கப்பட்ட. ௮௪ல மு,சலேமும். ௮தல, 
விசல, சுசல, நிராகல, தராசல, ம 
காசல, பாசாள முதலேழுலகமும். 

எழொன்பான் - அறுப த்துமூன் நில 
க்ஷம், சடரமாண்டர்,--பதம் - இருப் 
பிடம்.8ழ்-(௮சன்) £ழ்ப்பக்கம், ஒன் 
பான் - ஒன்ப இலக்ஷ்ம. கும்பி - ஓர் 
நரகம், [ விடுதச என்பதில் ௮கரம் 

தொக்க ௮. ] 
25.  இருள்கிலம்- (கும்பி௩ரக,த.இ 

ன் கீழ்ப்பக்கம் ) இருட்பூமி. எழுகா 
ன்குகோடி. இலச்சம் இருபச்தொன் 
பான்-இருப,ச்சதெட்டுக்கோடியேயிரு 
பதிசொன்பதிலக்கயோசனை தாரம். 
€ீழ்- (அகன்) அடியில், கமடம் ஆமை, 

உயங்கும்-வருந் தம், புகைப்படலம்- 
புகைக்கூட்டம். அச்கிணிச்சுவாலை - 
(அதன்ூழ்) எரியும் திச்கொழுந்து. 
காலாக்னி வரதர்கோயில் - காலா 
கனி ருச்இரர் அலயம் (கோடி), 
பிசஇ-௮அண்டச்சுவா், பிசு இிகோடி 
என்பசன் கோடியைக் கோயிலுக்கு 
ல்கூட்கெ, 

54, கோவலையம் - பூமியின்வட் 
டம். நடு -மத்இ, நாவல் 
புட்கரம்--, இவு - - சடலுள் மேடா 
இய இடம், உப்பு . i Brae 

BE oy ட சம்புத்தவு, ஒர் இலக்கம்- ஒரு 
லக்ஷ்யோசனை தாரம், மேன்மேலும்- 

(௮,சன்) மேலுள்ள ஆறு தீவுகளும், 
இரட்டி - (ஒவ்வொன்றும்) இரட்டி. 
ப்புச்தொகையுள்ள தாரம்; இரட்டி 

& SUT Bl, ஒன்ுக்து, இரண்டு. இ 
ச்ண்டுக்கு, நான்கு. கமான்குக்கு, எட் 

ஓ. எட்டுக்கு, பதினாலு. பதினாறுக்கு 

OOo te ome Behe ee   

அரும்பதவுரை. 

மூப்பச் இரண்டு, மூப்பச்சிரண்டுச் 
கு, அறுபத்துநான்கு என்க, உப்பு 
ரலை - உப்புச்கடல், ௮ன்னவே-(மே 
தீகூறிய) ௮ச்சன்மையாச இரட்டிச் 
குந்சொகசைகளே. 

35, ் - (மேற்கூறியதீவுகளை 
யுல் கடல்களையுஞு) சூழப்பட்ட. ௪ 
னசபூமி - சொர்னபூமி, அதனை -௮ 

க்கனகபூமியை, சனம் - (Hine uf 
ன்) உயர்வ. அயுதம் - பதினாயிரம் 

யோசனை அரம், வளைந்கு - (அம்ம 
லையைச்) சூழ்ந் ச. புறக்கடல் - பெ 

| ரும்புறக்கடல். (௮க்கடலைச்சூழ்ம் ௪) 
பாழ் - பயனத்ற, இருண்டபூமி - இ 
ரூட்டடைந்த பூமி. அழ் - ஆழ்ந்த, 
சனம் -மேன்மைதங்கிய, பிச்இகை- 
அண்டச்சுவர். 

96. வாசனை - (எங்கும்) வ௫ப்ப 
வனாகிய சிவபிரானை. மக சலம்-பூமி, 

51.  கனந்டிகை - ௮க்கஇனிச்சுவா 
லை. காலாவ்இ-காலாக்ினி, பரிந்.து- 
கா விட்படெனக்கூட்டுக. * 

58. இடையமாட்டேம் - வருந்௪ 
ச்சகயேம், சன்னம்- சிறி துகரிலமும், 

89 பேனம் - நுரை, இ௫இரிவெ 

திபு சக்கரவாளமலை, 
40. ஆர்வவி - நிறைந்தபலம். 
41. அவரிலும் - ௮வ்வெழுவரு 

ள்ஞும். இவர் - இவ்வொன்பதஇன்ம 
சாவார். நவகண்டத்தோர்- (தங்கள் 
தங்கள் பெயரையுடைய) ஒன்பது 

கண்டங்களையும் காப்பவர். 
42. இபம் - Boy. நாத்குன் றம் - 

நான்குமலைகள்.) அவை: மந்தரம், கந் 

தமாதனம். விபுலம், சுபார்சுவம், ௪ 
ன்பன. சூழ் - (மேலேகூறிய நான்கு 
மலையைச்) சூழ்நஈ இருக்கன் ற. 

43, மிக்கு உள - மிகுந்துள்ள, 
வரைகட்கு- (மற்றை) மலைகளுக்கு, 
எண்கிரிச்சார் எட்டும் (இக்த) எட்டு 
மலைப்பச்சச்தஇிலுள்ளஎட்டிட ச். இனு 
ம். சுற்றும் - சுற்றுப்பக்கச.இனும், 
ஒன்பாவ்கண்டம் - நவசண்டம், 

44, வடகடல் சருங்கநாப்பண்- 
ப, வடகடலுக்கும் இருக்கமலைக்கும்மதி 
திய சேசம்.  குருவருடம் - குருசண்



அரும்பத ரை; 

உம், டுப்பால்- (அதற்கு) இகதப்பக 

கம். அ விய - விசாலிதசு. சுவேத 

காறும் - சுவேசுமலை வரையும், சட 

வரை - (அப்) மிபரிய மலையாகிய 

சுவேதசு இலிருந் து. நீலஙகாறும் - 

நீலமலைவரையும். 

45, மேல்பால் கடலிடை -மேல் 

சருத்திரச்இினிடத்திலுள்ள. BaF 

மானம் - Bb SLOT FET OUD. கேது 

மாலம் - கேுமாலஈண்டம். ழ்பா 

ல்வாரி-(அதிவிருக இ)கிழக்குகட மேகி 

திப சீடினிடச்துள்ள. மாலியவான் 

மட்டும் - மாலியவான்மலைவரையும். 

பத்இரி - பச்திரிசண்டம். சென் 

பால் - சென்கடற்பச்சும, 

1(.. பனிவளை ல இ௰யமலைர்கும். 

சேது - சேதுவுககும், பத்ரி, கே 

து- பதிஇிரிகண டாய் Ce snore 

கண்டமும், எனையாறும் - (௮வ்விட 

கீதிலுள்ள) மற்றை நதியும், அங்கப் 

கிறியை ௩ இயுழ் அணைய - அவ்வள 

வினைழுடைய.சராப்பண் - (6 Ms Qw 

Cs rons itl § GIS G0) BO os 

ம். ஓன்மானாயியம் - gp air a 5) Goud) 

Suir oder காயம், மற்று. ௮ ள் 

47,  சுமபாவம் - பு மணியும் 

பாவும், கருமபூசி - UT BBG. 

இருணிலம் - கரகம், போகம் - (மே 

லேகவுிய சருமமு தவிய மூன றின்) 

பலன். எவர்ச்சசேமம் சவர்க்கசலோ 

கத்தி eu fal) & SI மிஞ்சிய பலன். 

பொ௫ிப்பது - அறபவிக்கப்பெவெ.௮. 

போகபூமி - மசாமேருவைச் (5 LD SF 

சாம்பூகசு ஈதியின் பக்கமுள்ள இடம். 

48, வளைவு - (சசஇர) மெழு 

தல், சிற்பம் - சிற்பச்தொழில்; அல 

யமண்டீப முதவியகட்டு சல், மேனி 

ம் - சரீரமும். குறையாகிற்கும் - 

(பாதிபா.இயாகக்) குறையும், 

50. ௨௫ - மூடியில், அண்டமூ 

லம் - அண்டத்தின டி. மண்டும் -கெ 

ங்கும், ஆடகர்-த.கேசபுவன த்தி 

ஒள்ளருத்திரர்.௮சன்மேலாஓஒ்காலா 

க்கினிருத் இரர்) கோயிலுக்குமேலாக 

வும்.மகிதலச்.இன்- நிலபலக துக்கு, 

இிழா-டழாகவும், மன்னும் - சிலைபெ 

  

| 

In & 

mh Or Hid. HG) -பூகியின்மத்தியில்- 

Hi lwo ul) wr -மேத்றிகையின். மே 

ஆய மூன்றிணில் ~ சுற்றுப்பக்கம் ep 

ன்றிடத திலும். 

51. அணாவும் - பொரும்,தும். சா 

த்சர் - அரிகாபுச்.இரர், 

55. புடை - பககம். சுண்ணி ர 

ழிவில்லாத. கசனம் - இகசாயத்தஇல், 

AS. இரு - GIG வதசேசம். பொ 

ன்னிச்சலம் - சோழதேசும, கொங் 

கொங்குநாடு. கமிழ்நாடு -பாண் 

டிகாடு, தெச்சணபால் - தென்றிசை 

LiL EID, 
54. nfl wan + 

சீதிலுள்ள சலம். பருப்பதம் - சப 

ருப்பதம். அ௮பிடேகத்தாவம் 14 இ 

தானம். 

55, இணை - நிலம், 35 -ஞுறி 

ஞ்சிரு சுவியன சவனம்ஃகாடு கன்னி 

சன்ணியாகுமரி. சழனி மரு குநிலம். 

மேசாரராசல் - கேசாரமு கலிய இ 

டம். தமிழ்நாடு - பாண்டிகாடு... 

பண்டைக்கால 

தட். மூலனிடாய்-.ஐ.இிகருகமாகி, 

இற்றிலென -லுவிடாக. 

ST. suf - crore aad, 10 nek 

ம்-விரோ இக்கும் - பர்வகள் - பகுப் 

புக்களாகிய, நான் G-B GLO T க்கம் 

மோக்ஷஙகள். சமன் ம்டம - வெளி 

ப்படுக் இுமிடம், 

58. கூண்டு உடதல் (௫௮). பெ 

ரும்பற்றப் புலியூர் - இதமபரம். Ce 

Sp = GS GT DY VEL» 

இரிச் கோதண்டம் - மலை 
யா் = 

00. 

வில். 
G3, அுறை-டு௨ம். பு.தூநலம் - 

புதிசாகிய போகம், 

04, கண்கணியவாறு 5 (தாங்கள்) 

கருஇயவிசம். மண்ணி- மாசுபோ 

க்கி, உலீட்டெடுக்கும் . பெருக்கெ 

டுக்கும். பொகுட்டு - மலை, (காம் 

ரைச்கொட்டை). 

05. பிறங்கல் பாலை, மேல் - இ 

டத்தில், ஆம் சிரமமிசை - பன்ன 

லையின் மேல், 

36



௬௨ அரும்பதவுரை. 

‘ பதிறைவது:-- தேவர்கள் சிவத் துசோகந் தீர்ந்த சநக்கம். 

1. துறை. நீர்த்துறை. விழை | சீதை. புனற்நிறை - வருனான். வர 
ay = விழுபபம், ரி இநதஇிரகறு- (அருவி) நீரிற்றோ 

2. பக- இழிபட. இலை - கல், |னறும் இரு .இ.ரவில்லை. 
எண் - எண்ணக்தால், வண்பகல் , 15. வேட்டுருவம் - வேடர் வ 
வளாசங௫ய ஒளி, 19 UID. இநதிரர்...... vee விஞ்சையர், 

8. ஈறுபுரி - காசஞ்செய்கின் ற, 
ஞானவரை - அ௮.றிவினளவையுடை 
ய, ஒனவர்கள் - மற்றவர்கள், 

4. குரவம். கோட்டம். 
5. பின்னி- (ஒன்றோடொன்று) 

நெருஙகப்பட்டு. பழுப்பிலை - பழு 
௪ ஐலையாகிய, கீளவும்-நீளமாகவும, 

(நேடுக்காலஞும்), நெய்யரி - பண்ணா 
டையாகய. சீரை - மரு. காரரி 

சரீர் 4 சாறாண்டசலம், தலையினேற் 
று. Fuge யிளரீராசச்சொண்டு, 
சவதச்கர் யோ௫ியர் - தவச் சராகிய 
யோஇயர். நாளிகே ரல்கள் - சென் 
னை விருக்ஷங்கள். | சவக்சர் காளி 
னீர் சலையிலேற்றுகலாவது, சாளூப 
ப். சுவியடை தல். ] 

0. கன்னி- இளமை, 
OF SP WILD, 

7, காலி வாழை, அரம்பை - 
செய்வப்பெணகள். ஆலவட்டஙகள்- 
விசிறிகள், சுழற்றல் - சுற்றி விசி 
LY FO, 

8.  அருக்கம்-குங்குமமரம், உர- 
நிறம். ஆம - போலும், 

9. (சோலைகள்) துரரிக்கும் - 
ளியைசசெய்யும். தேறல் - கேன். 
(சவர்களே உஙசளாக்கு) கொன் - 
பெருமை. மலி-கிறைஈக. தாரை-௮ 

பிஷேகசலம் (ஆம்). சன்மலி-நன்மை 
ஙிறைக் ௪. 

10. புலன் - அறிவு. புறஞ்சொ 
ல - YOR. 9. CDG H- HSB, 

வாய்புகைச்தல்- (அவ்விலவமலராகி 
ய) வாயைப் பெர்த்துதல்.. ! 

11. பாவனை - ஒப்பாகிய, 
12. அண்டர் குரவன் - வியாழப 

சவான், வாய்மை - உண்மைசசொல்். 
18. பூவின் - பூமியின். சானம்- 

இட,ச்சை, 
14, க் சரவருடம் - மேக வருஷ 

துகில் - 

  

(சேவசாதிப்பகுப்பா.ராகிய), புச்சே 
ளர் - தேவர்கள். 

10. மாக்கள் - மிருகங்கள், புயல் 
கெழு - மேகஙகள் பொருகஇய. புத 
ல் - முதீதுாசெடி, சனிதராய்- மூழ 
க்கமுடையவராகி, தானவர் - ௮௬ 
On. a 

17. வாஜோர் - தசேவர்களாகிய, 
நால்வகைஃ ஈஙகதீகோர்- நான்குவிக 
கூட்டதீதார்; அவர் : மருத் துவரிரு 
வர், வசுக்களெண்மர், உருத்இரர் 
ப இஹனொருஃகர், சூரியர் பன்னிருவரா 
வார். நளினம......... பச்..ரம- பச் 
மாசனம், கோழுகாசனம், rags Rar 
சனம், வீராஈஎனம், பெகாகனம், மச் 
சாசனம், சுகாசனம், மயூராசன்ம், ப 
சீரிராஎனம்;டுவ்வொன்பசாசன 2இ 
ன் லிவாதகதை யோகதூவிரம்காண்க. 

18, உடற்பகசை - சரீரத் இறகு 
விரோதிகள். ஆறு - காமழுதல் மாச் 
சியம் வரை யாகியவை, ஐம்புலன் - 

மெய, வாய், ௪ண், மூக்கு, செவி, நா 
ற்காணம் - மனம், புக்தி, sl, 
அகலகாரம், கட்டி - 0688) மேக்கு 
றீம் - காமம், வெகுளி, மயச்சம், 
‘orb a - Cured, ஊறு - சோன்று 

இன் ற. கால்வளி - காற்றாகிய வளி) 
இடை, பிங்கலை. ஒருக்க- ஒன் றுபடு 

தீதி. ஒர்வழி - ஒருவழி; சுழுமுனை 
யில். கடாவி-செலுதஇி, மாற-விரோ 
சம். யோகுநீர் - யோகமாூய சலம். 

19. இயமம்......... பிரத்இயாகா 
ரம், -நிட்டையுயரும் - உறுஇமேற் 
படும், உஞற்றியும் - செய்தும், ஆறா 
SITS H,— இயல்-௩னமை, பெறு - 
பெறுகின்ற, மூலச்அ பாந்தள் எழு 

ட்பி அகு.சமாகிய) மூலாதாரத்தில் 
பாம்புவடிவாயுள்ள அக்கினியை யெ 
மழசசெய்து, மேல் - குதத்துக்கு மே 
லாயுள்ள, குய்யம், காபி, இதயம்,௮ டி.



அருமபதனுை ர, 

ந, கெற்றியாகிய சுவாதிட்டானம், 
மண பூரசம, அடாககம, விச௪இ, ௮ 
GEO GE ov. LG) + BL GF ol. 

2(. கறிசது - கடிசுது கல்லி - 
கோண டி, சாய. பஞூரயமகோமை 

ப்புல, ௮௫௪ தும-உணடும. சாஙகா- 

சாஙகமுடியாக. பகசணம் - பக்ஷ 
ணம. விபு - வளைவு; வருச சம, 

இனரும- கெடுகது[. 

21. சாஈதிராயணம - ர் விரகு 
ம். இஙகள் உபவூகது - மாசப்பட் 
டிணியிருஈது, மாகதியம . உணமெ, 
அயனம் - அளைவருடம. கா௩இ 

ஒளி, பஞ் கசனல - ஓக 3௮௧ ரி, 

அவையாவன - நாலுபகககஇலும வ 

ளர்ககப்பட்டஅகசகணிககுணடம கா 
ன்கும, சூரியகாகஇயை மோக நிற் 
pare சூரியவொாணம  ஒணனறுமாம, 
வாரிநீரில - வாரியாகயெ சலசல, 

22. வீழ்சதும - VS psOrw Fw, 
QaaQear- Qor@neryn. sawgs 
(FS 0 6a sc Pont wiring, 

28. வான்றி- (ரிலகஇலே) பதி 
gus நர௫ிகா - மூகன், மூல ௦-௮ 
டியில. அசுவாய - பொரு சுசெயவ 
காய், 

21, அப்பரிசு - OF FOOT GOLD 
2 மறுகினோம் - Hyer up. 

விரவீகினா ம - SEC EI 1. 
27. நிலைடெயசார் - நிலைகசசசெ 

ய௫௨ர், பறிகலொர - டுரஙஇலார். 
25. வேகம - விரைஷட 
29. அஙகம் - (அவரது) இரு 

மனி. 

80, பவர் - நெருத்சம், துவர்- ௫ 
வப்பு. 

2 32, “கோன்றாச்துணை.- மறைக 
GIO DG துணை, 

8௨.  மேத்சண் - நெற்றிக்கண், 
84. நரிகூட - ஈரியுடன நநதா 

ச: கெடாத. 
95. நல்குதி - கொடுப்பாய், ஓ. 

அசை திகழ்வார் - (பக்.இமிக விள 
ங்குவார். ௮கழ்வாயை - கோண்டு 
வாரை, (தன்னை வருத்கஞ்செயவா 
மை யென்றபடி) ௮௪சோ. - ஐயோ. 

(A Fe. 

OO. அறியா - அறியப்படா.” 

ஜாயத ளை - நாயாகியதுணை, ஙி௰ 
லம - எஅவலாம. பரம்பாஷமூர்ச கி. கி 

ames இவசொருபமுடைய கடய 
Gan. 

od, 
சுளை. 

388. நகாகாசரன் -ஓாசுரன். கொ 
ள்ளாஅ.. இடஙகாது, . 

41. காமம-௬மெ, நளிர்-குளிர்ஈ ௪. 
41, ஒனறு. ஏகம், இரணடு — 

அனிகம, னைஜிரணடு-அகக விசம. 

40. பரிபபவன - காப்பவன, இ 
சோபவம் - பறைககல், அடைப்ப 
வன - புகுசி.-ு பவன, 

40. கருவி- காரணம், டுரிகழ 
ன் - செயபவன். புவன கோடிகளும-. 

எல்லா வுலகங்களாம, 

47.  பூணவும- பொருநசவும், பு 
லப்பட - அறிய, சேணோ - நகாய 
மோ. சேண், ஆண், பெண்ணென்டப 
வற்றில, ௮து - பகு இப்பொருள் கி 
(ஸ் 

நொரகசேமை -வருந்.இய எங. 

ர்” ச 

48. எளியையோ - இலே ரனவ! 
_, ஏகா - ஓப்பற்றவனே. 
AQ, ஒன்று - பொருநதுகின் ற. 

வெளிரினராயை - எஇர்பபட்டு பின் 

ற உம்மை. 

51. «6g - சநசனமாம், வேவி- 
காவலாக வடைய, மநத மாருதச் 
கொழுகது- இளந தெனறற்மாற்று... 
மேது - அநாதி. பிரயாகை - இரி 
வேணிசங்கள் இல்மூழ் கய). ஆயிரமா 
கம் -அயிரமாசிமாசம. பேழு-பலனட. 

௦8. ஏனினும் - அனாலும், Hou 
இரச்ஈம். எல் --இரவு, 

௦4, அமுது அரஙகவாய் - அழு 
தமிருக்கும் இடமாகிய வாய, செவ, 
வரம் - ஒழுககாகியவரம், வெளியா 
ஙகம்கெற - வெளிப்படையாக, எழு 
து அர்கம் - இத்இரசபை, 

5௦. பால் மதி.வெள்ள ய ௩இரண்.. 
திந்திப்பாம - (தஙக ளெண்ணம௱டு. 

௦0. இலம்பு-€இிரிகூட) மலையை... 

உரி - உரிமையாகவுடைய, போவ 
பயுரி-பொண்ணிறஞ்செயடின்று, ௨௮



Bn அரும்பதவுரை. 

ம்-சோபம், சம்புலை-ஈரியை, வலம் | கலை செய்ச, உரி - ஈறுகெட்டபெொ 

புரிபணிலவீடி - வலம்புரிசசஙகி 
கெ. வலம்புரி - வலஞ்ச ற்றிவரு 

யர சகம். 

நணகைய பவவையவ். 

பதினேழாவது :--வேடன் வலம் உந்த சநக்கம். 
]. திரிஈன்- சிவபிரான,. 
2. நாற்பசம். சாலோக, சாமீட, 

சாரமூப, டாயு சியம், 
3. மெய்வலம் - அககப்பிர தக்ஷ 

ணம், 
|. தேயம் - மேசம், கண்டம் - 

பழுக்கப்பட்ட படாகண்ட மாசுவிய 
இடங்கள். தபம் - சுமுக 77பள் 

ge HIM Cro meron இடஙகள், 

சிகாவில்லியார் - மவேயை வில்லாக 
வுடைய இவபிரான். (ிகரம- ரு 
பெயா் 

9, கோமாயு- கரி, மான- ஒப்ப, 
ஏன - மற்றைய. மேரனம் - பேடா 

நிலை. கொடுசசவா-கொடுக்சுவிதும், 
0. காலத்து - உரிய காலச௫ தில். 

அம்பிரக்கணி-மாம்பழா ஈர். பமசரடு 
- ப௩சாக விளையாடுஇன்ற, மோலம்- 
அழகு, தாம்பிரவண்ணி - பொருநை, 
திரைகொழி - (முத்துக்களை) அலை 
கள் கொழிக்கன்ற, காலம் -பெரிய, 

சாம்பிரக்முன்றம் - சாம்பிரம் விகே 
யும் மலை (பொதியம்). வாரிசம்-காம 
மை. சமிழ்,--ச௫.இ- வேசம். மூல 

ES ஆம் - (ருட்டிக்கு) ஆதியில் 
உண்டாம். 

8. குழுமலால் - கடலால். மூட 
க்கு-வளைவு. குடக்கு- மேற்கு, கோ 
கீகியமதி - பார்தீசசந் தரன்; மூன் 
ரம்பிறைக சந்.இ.ரன். 

10. சேய்ச்ச - தெயசசெய்ச, நி 

ம் - (௧) நிறம். கடா - ஆம்டுக் 
சடா. மருப்பு - கொம்பு, 

11. கவடி - சோ. இது, &ழ் 
Sor Gut அபரணமாகத்தய/ககப்படு 
வது, 

12, மூரி-வலிய,கலை-ஆண்மான்; 
கானம் - வானம்பாடி, சேனம் - பரு 
ந்து, 

14, சோயும்- (மேலேவந்த)படி. 
யூம், வாடை - வாசனைக்காற்று, ௭0, 
சி - பற்றி, சுவடுபேரய் - HY Pett. 

  

ட௮அடையாள g Os 60) ott Boe 
ன். ம. முழுிநரி - இர்நரி, 

11. சிகைப்பகஇ - காடுமிபயிர். 
அரபம் - பகை. உயிர்- மூசு. துண் 
Loin - மூக. 

12. உசரம் - வயிறு, நடலை - வ 
மாவை அடல் -லிபூி, CU COO) L_! Lm 

On nm, 
10. மாலும் - மேகமுமம், பலையா 

“லம், பெரஇயமலை, கோலும் - வ 

ளையும். நீள்வரை - நீபைடமுஙகில், 

கொல்வி - ஐர்மலை, மயேகஇரம் -ஒர் 
ம. மேலும - அப்பாலும், 

13. வேலனை - வெறியாட்டு 
னை -கூய்.௮மைள்து?” Oar atl gm 
செளிவுடையது, ஐஓனைம ஆ.இயா- 
மலை(ெல் மூசலாக, 

10. மூளைேதபோரை-மூங்கிலரி௫. 
மலர்பெய்து -பூக்கபோ ச பாவி, அவி. 

- கேரறு, தாவி. படை எது, 
20. பலிலைக்ச௪ - பூரையாகப்ப 

டை. டேடம் - மிச்ம், வாவிகே 
டம-விசேடமாஇய வரஙுகளும், நிமி 

கனு (விகாரம்) சகுனம், சுரவ...... 
தொடுிதோல் - கொடுசெருப்பு, 

இட்டான் - பூட்டினான். 
21. செம்மலை- வேடர்தலைவனை, 

நெருஙகினார். கைம்ம 
ம - யரனைக்கூடட்டம், 

2,  ஆஇ - தலைமையான, ழூ. 
யவன் - வய, 

UGH ST. GI -K 

23. பரிசை - கேடகம், வரி-£த், 

அமக்களையுடைய. அதள் - தோல், பு 
லிட்போத்து அண்புலி, அரவுரி - 
பாமபுச௪டடை கட்டி, அட 
ல்கூளி - வவியபேய், சுரிகை-வாள்.. 
அளக - அசைத்து, இடிம்பன் - 

இடும்பாகூரன். கரடியுரிக்கஞ்சுகம் 4 
கரடி ச்தோற்சட்டை, 

54, வளைசடி, - ஓராயுசம், மருங்



அரும்பதனவுரை. 

சகேற . பச்சகள்தில் ௩ செல்ல. 
தேளை - கண்டாயும், தடியர் - பரு 

இவர். மூரிமருப்பு - நெரி௩ககொமபு 
ரலை - கருமான். கொளை -கொலை; 

இது லகர ளகாவொற்றுமை. கொ 
மமெ.ரம் - வில், இளை இளைத்து - 
கெருஙகக நெருஙகி, இளைசதுசதுளை 

சீசென்பது, இளை திளை சதெனமரு 
விற்று. 

20, வாள் - ஓளி, படலம் -கூ௨் 
டம். சுடர் - சூரியனை. படர் - விரி 
௩௪. வேள் - மன்மதன், கரி -மானை 
யாய ருள். 

20. தானையர் - வஸ்.இரமாகவு 
டையவர். இளை - கவர், — இளை 
க்கின்ற. வல்லயம் - ஒருவகையாயு 
சம், (தளிர்). இளையர்- சிறுவர். பற 
வுளர்-கு ஜிஞ்சிரிலமாக்கள். வனச£ர்- 
காட்டி ந்சஞ்எரிப்போர். பளையர் - 
கள்விற்போர். சூனர் - ஊன்விற் 
போ. பறம்பூர் - கோல்வினைஞர். 
இராசர் - வேடர். பமையர், எதுகை 
பற்௮ுப்பளையோொனருயிற்று, 

27. *குழல்- ஊதுகுழல். கொண் 
டகத்துடி-சொண்டகமாகிய பறை ; 
குதிஞ்செகிலப்பறை. துவைத்து - 
மேழககி, ஞாளி - காய். செடிகளை - 
பு.சுர்களை, வாடை-காற்றத்தை. தெ 

ரிச் ஆ செளிவிக்து, தடம்- (௮௧2) 
வழியை, எடுச்து - தெரிநது. 

99. இலம்பும் - ஓவிக்கும். used 
கையும் - இறுதாறும், சூரலங்கான 
மூம - பிரபபஙகாடும். கீவடும் -மலை 

யினுச்சியும், வளாகமும் - இனைட்பு 
னமும். நீடினைர் - அகேகர். (or Ou 
usd) 

29.+ wi@ - ude, em@u fp - 
நடுவேயாரம்பிச்து. ஒடியெறிவார் - 
காய்ந்ச கெடிமரங்களைவெட்டிச்சள் 
ளுவார். கோபெற்றி - கொம்பைப்பி 

டிச. குமுறி - முழக்கஞ்செய்து. 
80. வேபொய்வர் - வட்டமாசப் 

பாய்வர். உழுவையை -புவியை. வே 
ழதீ் இன் கோடு - யாளைக்கொம்பு, 

மேல் - உயர்ந் ச, ௮றை- பாறையில், 

சூசக. ரமோடு -பன்றிவயிற்றில், மறி   

௩௬௫ 

கீது - EOS Si. ° 
ol, அழுஙகு - ஆமை. SOY eT) 

ஓர்பறவை, புள் - வண்டு, ஒழுங்கு - 

வரிசை, புல்வாய - கருமான், கலை - 
ஆண்மான், எறிய- மூன்னேறிச்செ 
னற. கழுந்து - உலக்கைக்கழுந்று, 

கைகெயம - கையால் வேலைசெய்யும், 
குழல்வாய். இட, தில். கைகசெயல்- 
ஓடியெறிதல், காகெலைச்சல், வலை 
aS a ary மூசவியன, 

52. நீலம் - நீலரிறம், சரற்கால 
ம் - மழைகாலம், சான்அரா - மலைப், 
பாம்பு, தாலம் - பருமை, ஓல்மெென: 

றது - பெருமுழக்கமிட்ட து 
35. மாசுணம் - பாம்பு, 
31. கட்டு - சுற்றிய. காரம்எஏ- 

மூசலையாக, நேமியா - சக்கரமாக, 
சொட்ட-தொசெச. வாளி-பாணம். 

35, வல்லை - விரைவில், பாத 
ள்ன-பாம்பினின்றும், விட்டபின் - 

உீடுவிச்சபின்னர். விடமீட்ட-விட 
நதீர் சக, வரிவேக்கை - புள்ளிகளே 

யுடைய புலி; இ: * வேஙகைவரி 

ப்புவி நோய் சீர்தச விடதாரி” என் 

மத ரைசசெய்யுளே ஞாபகப்படுச் 

கிறது. 
50. தானை - படை, சமரில்-யுத 

திகளததில். தெவ்வர் - பசைவர். 
3 சோனை - விடாதுபெய்யும 

மை. சரம் - பாணம். விட்டடன - 
நீககினாற்போல. வான் - மேகம், இ 
ஹறைச்சது-நீரைககசொரிந்சஅ. வெறி 
சத்து. வறுமையாயஙின்றது, சாபம்- 

வில், 
38. மேணில் -தாரதீதில், வீணி 

ல் - வீணாக, வேட்டைக்குபயோகமி 
ல்லாமல். கஹித்து - கடிது, 

௦9. உழற்து - வரு௩இ., கார்மூய 
ல் - கரியமு£யலை, கூன - வளைந்த. 
ணில்: குறுந் தடி மான -வீ.ரச்சை 

யுடைய, 
49, கொம்பு - தீச்சடைசோல்.. 

பம்பு - நெருங்குகின்ற, சம்பு - நரி. 
தாயது - தாவிடசென்றது. 

41. தசை - மாமிசம், சம்பு - நர 
" வல், சம்பு.-ஓர்புல்,சம்பு-டவபிரான்.



கபி 

42, ஒட. (௩ரி) ஓட. ஒடிஃ-(வே 
டணும்) ஐடி. ஓடம் - தோணி. on 
இசெலாய் - கேர்சல்போன்று. 

13, வேறு - வேறாக, அமைக்க 

பிண் ஃ வைச்சபின்னர். விலை பிரி 

அ - வினையை வேரறுக்க, சனிசதா 
ன் - தனிப்பட்டிர௩௧ வேடாசசன். 
துனைவில் - விரைவில். 

44, பார்வை - கண்டுறல். இகல 
ன் - நரி. பூர்வம் பண்டை றிலைமை, 

45,  வரி- கற்று, பொறி - புள் 
ளி. மீட்டவண் - விடுவிச்சவேடன. 
கைபபடை - கையாயுதம, இசை ~ 
ஊன, பரிய- பருத்த. 

40, நிவநக -உயர்ஈக, நேடியும்- 

மேசடி.மும், ஓரியும் - நரியும், உவநத- 
(சாம்), மகிழ்க. உயிமைமஇயாமை- 
உயிர்க்குவருவகேட்டைகினையாமை 

AT. எட்வெண் .ஃ சமீமிப்பண், 
பொறி - (கண்கவில்கோ)பாககினி. 
இசலண் - ஈரி. கொதப்பான் - கோ 
பம்கொள்வான். மிடல் - வெற்றி. 
(ஆகுபெயர்) 

8. இறை- கப்பம். முனைவண்- 
Smae gu Caror ஓரி - நரி. 

அரும்பதவு றை, 

பெயாவான் - செல்வான். 

49, வரை - மலையில், பொரு 

மோதுகின் ற, கடல் - சழுச்இரம் 
போலும். 

90, இரு - பெரிய. வலம்புரி - 

நந இியாவட்டம். நந்சனவனம் - பூ 
கோட்டம். வலம்புரி - வலு  —~ 
ன்ற. தண்டலை -சோலை. வலமபுசி- 
வலம்புரிச்சஙகம், வலம்புரிமறு கு - 
சஙகவிதி, மறுக -சுழல. 

51. முத்துஅலை - மமச்துக்களை 
அ௮லைகச்செற, மூச்தலைச்இரி - இரி 
ஃைடமலை, உளரும் - கழலும், ணங் 

கபோல் - நீங்கெயெதுபோல. [| சண 
சசென்பது, ஈறுகெட்டுகின ஐது, ] 

| 52. தத்தமது (நரியும்வேடனு 
6) கங்கள் தங்கரைடைய, இடஙகு 

விமானம். இணங்கு - பொருது 
ன், வென் - சேவகாசன், 

டி மேல் - அதன்பிமல், நிகழ்ச் 

தும் - சொல்லும், உலைவில் - வருச் 

சமில்லாத.. ச 
meee, 

uP Gare Uta g)— unt om Ly, # Sw FH SBD, 

1. முந்தும் - மாற்படும்,, . 
முூசணமனறு .றிதஇயம், நைமித்தி 
யம், காமியம், ஐந்துசுச்கி, O45 

B, oi Brash, srwos a, Asa 
யசுச்தி, இலிங்கசுகதி, போது - பூ, 
மற்றவை - பிறபொருள்கள், புந.தி- 

அறிவு, முக்குறியினில்- (குரு இவி 
வசம், சஙகமமாகிய) மூன்றடையா 
ளப் பொருள்களில். புரிவது -செ 
ய்வது. 

2, வேழம் - யானை; , 5 

8. பேடை - பெட்டை (மயில்), 
அகவும் - ஆடும். பருவம் - காலம், 
குருகு - நமாரைப்பறவை, பெடை 
கள் - பெட்டைகள். ஒருமை - ஒற் 
௮மை. சேவல் -ஆண்பறவைகளிண்._ 
ஊ.டலுக்கு - ஊூதைலி ஸணிமிச்தம். 

கூஇர்க்காலழும். பராமை - பரு,௪. 
கூடலின் - இறகுகளிட த.து. ( இணை 
சது) இடைவிடாது - நீங்காது, ப 
னணியம் - (மூன்), பணிக்காலமுமம். 

&.  பாடகு- அழகிய, கயம் த 
டாகம். சாலாட்ட - இராட்ட. தாங 
கு- தஙகுஇன் ற, வெயயில்வாள்-வெ 
யிலாகய வாளாயுசம். வி.இர்தீது . 
2 GOT E Gi). 

5K, தெறசல் -வருதிதுகல், வே 

ட்டி - விரும்பி, ஊர் உலாவு - பரி 
வேடசத்துள் சஞ்சரிக்கின் ற, விளர்க் 

டூ. யுலவு- புலால் மாதீறம், நீர் — 
(கடத்) FEUD, enaupo—(genio+ ) 

சூழ்ந்திருந்தும். வீழ் - விழுவது. து 
ரியாமை - மழைபெய்யாமை, பெரா 

ஊடல்கூர் - (சாங்கள்) ஊடுசல் மி i றிரந்சது - வெகசது. வள்ளியோர் - 

குகின்ற., குளிரும் - குளிர்காலழும், கொடையாளிகள். கயவர்-உலோபர்.



அரும்பதவூரை, 

(.. பணம் பாம்பின்படம. பா 
ந்சள் - பாம்பு. allege -கருகிய, கு 
ப்பை-காரெலி, கானெரி-காட்டுத தி. 

8.௨ மதிஇயான - (சன்) snare 
ப்பட்ட. ௮௪இ, சோல், தூஙகல் ஆ 

ம் - இப்பெயர்களையுடையசாகிய. ௮ 
சலம் - மலைபோன்றயானை, ௮த.இ - 
எலும்பு, தோல், தாஙகல் - கோம் 

பல். 
0. பன்னம் - இலை, இரை -௩உண 

வு. பன்னக ஆ.இகள் - பாம்பு கவி 
யவைகள். பவன௮சனம் - கரற்முகி 
யசேரறு, பழகி (உண்டு) அப்பியா 
ஏி£து. வான் - அகாயச்இல், ௮ ை- 
ata Ber p, கானலை-பேய்தீேசரை. 

சின்னம் - அற்பம் Hy Deb BG. slp 

GT 05) ~ & O16 SF Hi. 
10). கனல்வது- சுவெது, தொ 

டர்காச்சாள தொடர்நது செல்ல 
ச்செல்்ல, தொலைதரும் - இன்மையா 
ம். கானல். உடலும் - விரோஇக் 

11. உலக்கும் - வாடும், மூண்ணா 

ழிமாள் உ பண்டையுகாகதகாவம். புர 
நச-சேமிசதுவைக்சு, 

12. பற்பம் - சாமரை. கத்பகஅ 
டலவி- கற்பக, சோலை, 

18. கானவாரணம் -காட்டுக்கோ 
மி, வெடைசேர் - பெட்டையுடன் 
கூடுகின்ற, பதுக்கை - இறுதூறு. 
கமம் - நிறைவு, கூன -வளைந்த. வா 

ரணம் - சங்கு, மோனம் - சாத்துவி 

ககுணம், ஆர் ௮ணங்காீ-அரியசெ 
ய்வப்பெண்கள். பயில் -தங்குகஇன் ற. 

14, மட, சடம்-அழமாகயெ தடா 

கம். பொதும்பர் - "சோலை. தொடு 

ச - டூசர்ச்கப்பட்ட. சூச்கமம்-ரூக்ஷி 
மதேகம், தூலம் - தூலசேகம், ஆவி. 
உயிர். ஆயர்வுயிர் ச௪து - பொமசாகதி 

செய்க து. 
15. ப௫ச்கு - பசியால், பாணனஞார்- 

பாணபச்இரர், பாணியை - கங்கை 
யை. சேரன் -சேரமான் பெரூமாணா 
யனார். பொழில் - சோலை 

10, மறுகரி - விரோிக்கின்ற 
யானை. கூழை - (அுகுபெயர்) ௮க்கு 

கம 

லையின் நடுவிலுள்ள பழங்களை, மூக 
&) - Supm&. பேமை - பெடடி, 
சாமை - சென்னை. நுப்புடை-ஹன 
அபுடைப்புடைய, ஈறுககணி.ஃ நல்ல 
பழம்; செஙகரய, தாம்டுி - மிகுத்து 
ணு. 

17. அகம் - சேகச்தஇல், மால் ம 
திம் - பெரியமசம், உஉட்ட-பெரு 
கீகெடுச்சோட, (மேற்கூறியவைக 
ளை) அகாரநக - உண்ட, சாள் - மூய 
த்சியுடைய. அஃலம் - மலையோன்ற 
யானை. (௮௩௪ யானைக்கு) போகமேஃ 
இன்பசதையே, மாகநதி -அகாயசவ 
கை. 

18. தாபம். புகை, கொழித் த. 
ஒதுக்கி, சமைசெலிமா - விநிஈகதா 
தையுடைய யானை. தகாபம் - தாகம், 
படிஈத - மூழ்கிய பவத்துயர் பிற 
விச துனபம். பறிபிம்.அற்றுப்போ 
கும், படு. - கணினி, 

19. மொண்டு: மூகந்று, மெய்ப் 
பும் - சேகதஇணிடம், வைப்பு « 
இடம். வளையமிட்டு - வட்டமிட்டு, 
ஈசமாஃ-யானை, கோள் வலிய ora 

கரும்பாம்பு. உமிழ்வது - சக்குவது, 

20. இருமை -பெருமை, நாகம் - 
மலை. வயி ரவாள் - வஃ இராயுசும், எடு 
ப்ப - வடுத்சோச்£, ஒரு - ஒப்பற்ற, 

மாரகம் - மைநாசமலை, படுந்து 2 

மழ சி, அயர்வுயிரச்து - இரமபரிகா 
ரஞ்மசெய்து. பருமை - பருதச்ச, நாக 
ம் - யானை, பனைமக்கை-ஃ பணை போலு 
ந்துதிர்கை. படர் - (சன்னிட2௮) 
வருகின் உ, சோள் - இரகஙகளிலோ 
ன்மாகிய, கருமை - கறுச்சு, நாகம் - 

(இராகுவாகிய) பாம்பு, இரு£ஈ.இ - 
பெரிய சக்இரன். ஒருமஇ -ஒப்பற்ற 

ஆறிரு, 
21. த்சம்- (விகாரம்) ஆக்கச் 

தை. ஆர் -உணாணன்ற, இருபிறை ம 
ருப்பு- இரண்டுபிறைச்சந்திரன்போ 
ன்ற கொம்புகள். நால்வாய்-கொஙஇி 
ய வாய். ௪ிசசம்-மனம் மைந்த- வலி 
மை முசிசுவாரி. றக துக்களையடைய 

நீரை, நீர். சன்மை. ஈச்சம்-ஏழு, நீர் 
கீசாரை- மழைச்சாரையை,



TI ற] 

22. கறையடி. - உரல்போன்ற 
கால்கள், கவுள் - கன்னம், மத்கீக 

லழி- மகமாகிய காட்டாறு, சது 
ரம. பொட்டு, ரிநதரம் - யானை, 
உடல்வழி - சரீரச்இனிடச் இல். 

23. epi - வலிமை, முது-பெரி 

ய. வாரிநீர் - வாரியாடிய நீர், (இரு 
பெயரொட்டு) வரையின்- இரிஉடம 
லையிலுள்ள இமைப்ப-பிஈ காடிப்பன, 
கமிககஇயடிகள்- அறுபச் துறன் றநா 
யன்மாரிலொருவர். நிரை - வரிசை, 

2h. தூங்கல் - மெலிவுள்ளது. 
துறையில் - அருவிச் துறையில், மெ 
ல் - மலை. மதர்த்து - ௧௫வககொ 
ண்டு, சேம் - சேன், கலாரம்-(விகா 
மொழி.) செஙகுவளை, தடம் -(இரு 
ப்புலீசசரச்றுப் தெப்பக்) குளம், வே 
ட்கோவர் - குயவராஇய தஇருநீலக 
ண்ட நாயனார். 

25. அரிய. அன்புடைய, சண் 

டலை - சோலையில், ஆடி -விசோயாடி, 
மூழ்கி, பரிஈது-(விகாரம்) மூறிச்ு, 

20. துறும்- நெருங்கும், பலாபல 
னும் - பலறும்பலணின் மையும், பலர 

தி-பழமுதவியபொருள்கள், ௩ல். 
றைவாய் - சிச்திராஈஇிச துறையின் 
பக்கத்தில், குழகர் - போழகுடைய 
இரிகூடமாகர். குழுமி - கூடி, 

271... இமிலம் - பெருருழக்கம். 
உமிரழம் - (வாயினாற்) சொரியும், இ 
ண்ணன் - கண்ணப்பகாயனார். ஆய்- 

ஆக. அவன் - அக்காயனார். சிகையு 
GEG . குடுமியினின் ௮ுஇர்க்கும், 
அவிகள் - உணவுகள். (ஆய் இரண் 
டும் - ஆகஎன்பதின் இரிபுகள். 

28.  சுஇர்கம் - சவம். ! காற்பரி 
யம்) பருமை - பருள்சு. அற்புகம் - 
ஆக்சகரியப்பொருள்கள்., : 

29. அருச்சனை - wT Og BO. 
௮ல் - பக்கதில், Cai soorid 

நைவேத்தியம், இது - இங்ஙிகழ்ச்சு, 

80. மஞ்சனம் - ஸ்கானகீர். ஒரு 
ம - மனவொருப்பாடு, 

81. கவளம் - இரளையாகிய உண 
௮டைய, பவளம் - பவள் s Si eyjevir 
இய, கால் - (மரக்)கரலால். ட திவள-' 

2) ILL BO] DT, 

மெலிய, காய் - சுடுகின்ற, துவள ௩ 
சய, சலனப்பட, 

32. அரநெறி - அந்சமார்ச்கம், 
வினை சொலைக்சுவழி. மெல் - மெல் 
லிய, நெறி -ஓழுக்கம், தந் சாவளம்* 
யானை, சம்- சன்னுடைய, தாவளம்ஃ 

இருப்பிடம். (கன்னென்பது gin 

மென்த் இரிந்சத,) 
33, தரிகூட - 

அரிகூட - விஷ்ணுவினுடன், வி.ப 
கூட - விசாலமாக, 

84, நஈன்புலத்து - நஈல்லடுடத்தி 
ல், பொடச்று - அறுபவின்து... உல 
ப்ப - கெட, ஒழிதநாள் - மாணகர் 
லத்தில், எதிர் - நேரே, ஏற்றார் + 
oie srt, புன்புலசிஇன் - அற்ப 
அ௮றிவினையுடைய, வில௫கு - மிருக் 
மாகிய யானை, 

85, கடுவன் - அண்.சூரங்கு. பர் 
னுவை .- சூரியனை, சுனிகாவு -சணி 
யாகக் குஇக்ராம். சேனை ஃ அன்பு 
டைய குறும்பலா வீகரை, % 

20. அறிபு ஏறும்-அன்பு உயரும், 
ஈறிபேறு - ஈல்லபலன. பெறுஉமத 
ன்னும் - அடைவசெென்றுகேட்கும், 

படர்கீகு-தூதர்க்கு, கழல்கண்டோ- 
தஇருவடியைச தரிசிசசோ, முன் - 

pars An. மூசுகுகசன் - இரு 
வாரூரிலிரு௩சக மூசுகுடசக் Shara 
ர்ச்.) இவன் குரங்காயிருக் து ஒருவ 
னத்தின் வில்வச்சுழைகளே யுஇர்ச் 
அச்கொண்டிருச்சூ, ௮ தழைகள் 
கீழே யிரா௩ச வெலிஙகச்தின் றிரு 
மேனியைப் பொதிந்து பூசையான 
தால், சக்கரவர் ச்தியான கசை இரு 
வாராப் புாராணதச்துட் காண்க, 

7.  எங்குளார் - ௭௩௪ இடத்இ 
ள்ளா(ரும்). அங்கசாசனம் - சொ 
ரூப்சாகனம். வஙகம் - தோணி; கப் 
பல்: புட்பகத்தேர் - புட்பசவிமா 

னம், 
98, வேதி - உ௨ன்றை மற்றொன் 

ரோக வேறுபடுச்துங் குகை, 

முதகாவகு' தானவைபவசாண்டம் முற்றிற்று. 

மண்டக்க.



சிவம பம 

அரு ம்பகதவுஷைர, 
இர்ண்டாவது:-- சிவரககியகா ண்டம். 

காப்பு. 
1. கரத்து: து.திக்கையிலிருந து றிச்சட்பட்ட) சொம்பு, தரிசு - குர 

வரும், மாருசம்-காற்று, உயிர் (பிரா 

ண) வாயுவின், பிறக்கம - விளக்கம் 
காகது- (மத்றொரு)கையிலுள்ள. மரு 
மப்பு - (கயாமுகாசுரன்பொருட்டு மூ 

றம். மோசுகக்கை - மோசகமென் 

னும் பலகாரம் வைக் இருக்கும் கரம். 

  

உமைதிந வலதார்ச்சநக்கம், 
1. மோடம் - எஞ்சியவற்றை, | பிறையாகய ஈரக்கினையுடைய சிம்பு 

போகபூ மி- சாம்பூரசந தியை சூழ்௩௪ 
நிலம். வரம்பு - எல்லையாயுளள து. 

ஆணி - உரையாணிடோல்வ து, YS 

காணி - அர சிருக்கைமண்டபம். 
2. சார் - மாலையிடத்து, உ Ae 

Gin - Cgsrergmid, weotl - Qo seid, 

உதுச்தும்-சோன் றப்பட்டும். பூத்து 
ம் -உண்டாகப்பட்டும். தரிக்கும் - 
௮ணியப்படுர். அவட்கு 5 அப்பூமி 
சேவிக்கு. கலயாய - வஸ் இமா, 
வ்ராஇிககு - உடலுக்கு, Br a fs 
சூம் - ® 30 wr vor MILD. நாலுஇக்கு௦- 

றான்கு Bansu syd, வரைகடவர - 
(கான்சளை)னொல்லயைக£டஈதுசெ 
ல்லப்படா ௪, மாணவேவி.. பெரிய 
வேலி, பணிகஞுன் ஈம = இமயமலையா 
னு. 

8. கமலப்பொகுட்டு- காமாக் 
கொட்டை. பொதளும் = On Hans 
ம், வளர் - semrcuert, #& Beng Oe 
இன்ற தனம் - பணியாகிய. சோ 
யம் - நீர், மன்னல் - நிலைபெறல், 
வம. வமான றும - (இக்கு) சொருப 
மூன்றையும். பணிவை - இமயமலை 
டான. முதீதே வியுர்- இலக்குமி, பா் 
rap, சரசுவ இயாஇய மூவர், உழு 
டி - போலும், 

4, அை - பாறையில், மிஜை - 
பயமர்க, வருத்தும் - வருச்சப்படுச் 
அம், வாளி - ஒளியொருந்திய இங் 
கம். பிறை 2 Non pee’ Bey ws, 
வ்ைர்ப்பெருந் ண்ட Fe. + orks 

பெரிய மச்ளையடைப, புமில்-மே 
SHE ar சங்கிய, வர்க இமயம் 
லையை. இம்புள் - craven Hu Mea), 

சீயம்,” சிகுகம்; 

சொெனண்ககூட்டுக. 

9. யாரவர் - சவ்ருடைய, அர்ப் 
அயர் -பாணமுஞ் சோர்வடை யப்படு 
ம். சணணினா-கண்கசோயுடையராய்; 
௩ண்ணினர் இவரை - பொருநதின் 
வராய இவ்வறையாமகளினீா, ப 
ணிவத - வணககப்படுவது, இறுகு 
டி எ௫ிருர்பால் - இறிய குடிரையில் 
வஇக்ஞும் வேடப்பிள்ளோகளிட் தீது 
கா-சற்பசுத்தின். வரமபையில்- அள் 

வில்லாக. கணியள் குது - பழககளை 

ச்கொடு ௮. ககனம் - ஆகாயச் இல்: 
சீர? சாவிஈசெலலும்,  அரமபையி 

ன்கணி - வாழைப்பழங்களை, ௩௧ 
Mayo, ior Qatar sullen + பெரு 

minenué Oarar Baits wer, வரம 
anuQwer nea = i சாரியை: அமம் 

மெனனுமுபமைெொக்க து. 

6. சமைய- பொருச. மந்தரம்) 

மச்இமம், சாரம்,-- (இம்மூன்றுசுர் 

ங்களுடன்.) வண்டுஇுகசைக்௬ம-௨ ண் 
டுகள் இசைபாடும். ௮ுமைய்ம- மை 

அகணமா- ௮சுணபபற்வை; 

சையினேசைகேட்டு] அலமராும்ஃசு ற 
றி. திரியும். அடவி - Canta G46 as 

யம் - ௨2 யில், ௮ற்ச.ர க.*வர்- 
சேவர்கள், 'உஷ்ற - வூக்கும்: குல 

ல்ரை்-லில மலைகோ. தெரிட்போர்- 
செளிஈசெடுச்துச்சொல்வோர். 

7. சூருளார்- -செய்வமாய்ுள்ளாவ்ர்£ 
யாருளார் - ள்வருள்ளா (ரோ). அவர் 
அவர்கள். 

8.  சுலைகள் - மானணகள,. காஷு4 
"Slit & : இமிர்கொண்டு, உஸ்ழ 2
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இடத்தில். படும் - கூடியிருக்கும். 
பணி - பாம்பு, இூரம் - பின்பனிக் 
கால இன், ஞாட்பினால் - வலிமை 
யால்; அல்லது போரால். 

9. ஆசல்இடம் (இமயமலையின் 
விரிஈச௪ இடம், விசும்புதொட்டு - 

YET GCOS ISS GI, அழன்று - 
சுெலால். மஇக்கலை - சந்திரனிட 
சீதுள்ள மான், முடக்கு" பான்மையு 
ம் - வளைக்கொடுகங்குந் சன்மையும். 

10. வடஇசை - (மேருமலைச்கு) 
வடக்கின் சணுள்ள இக்கு-குடம்உ று.- 
கும்பராரியைப் பொருந்திய. மிடல்- 
வலி. வடவனலின் - வடவாமுகாக் 
இனியால். 

1.௨ வெற்பு அசம் - (இமயமலை 
யினிடம், எறி - வீசுஏன்ற. வேய்க் 
Son - அணிநசன, பகம் - பெண் 

குறி, நாணில் - கயிற்றில், பொஜற்பு- 
அழு. அகம் - இடம், நிதீஇலக் 
கோவை - மூச் துமாலை. அ௮ணிஈநகன 

வரீகிய வல்லிசளெனக்கூட்கெ. 
12. அமையன-மூவடில்போன் ற, 
13. உதரம். வயிறு, மலை-௮ணி 

இன் ற, மேனை காவலன் - மேனையெ 
ன்பவளுக்கு நாயகன். அமலைபுரி - 
முழக்கஞ்செய்கின் ௦. Cart @-las 
கதையுடைய. மைநநாகன் - மைநகா 

கனெனணனுமலை., 66s - Guha, 
(அசன்பின்) அமலை - உமாதேவி, 

14, கண்ணன் - விஷ்ணு, அறு 
கு - அறுகம்புல், ௮ண்ணல் -தலைவ 
னுடைய. மெய்க்சண்- உண் மையிணி 
டத்து. மூயல்-மூயன்று செய்கின் ற. 
எச்கண்ணும் - எந்த இடத்தும், 

15. சுூர்தம் - தருமம், பொன் 

QUT = இலக்குமி வீரும்பும், இன் 
ன - இத்சன்மையுடைய. 

16. இழை - - ஆபரணம், - 
னன் - பொருந் இனன், 

17, உவாமதஇ - rear Biri 
(0@ips g/) scir sg OQ) - sot eorn 
x hoCors&, 

18. உகளம் - இரண்டு, SHG 

மேயி 

னள - (பால்சுரந்து) பருக்கப்பட்ட, 

ள், ஏங்கின - (தேவியாரமைப்பிரி 

அருமபதவுரை, 

ந் சசனால்) வரு௩இன. 
19. மோப்ப - மோந்துபார்ச்ச, 

ஒடி. - படரப்பட்டு, கனகவள்ளம் - 

பொற்சிண்ணம்டோன். உ கொங்கை, 
பச்சைவல்ல் - பச்சைச்கொடிபோ 
ன்ற பார்வதியின், பவளவள் ளம் -ப 
வளஃகிண்ணம்போன் றவரய், 

20. புவனகோடியை - மிச்கவுல 
கக்களை. போக்குவரவு ஃ ம. ரணம், 
சனனம், பவனம் - சேவலோகம், ப 
ணிச்ச௮ு - செய்ககாகிய. சுவனம் - 

தங்கம், 

21. அரிக்கிண்டுணி- பருக்கைக் 
கற்களையுடைய ௪கஙகை, அலம்புக 
ன்றது - ஒலிக்சின் ஐது. ஐ-சாரியை, 
அடி. - பாதங்கள், கலம் - (௮வ்)வா 
பரணங்கள், புலம்புறலோ - ௮ழுச 
லோ. 

22. இறை - செபிடான். இரண் 
புபடி - இருகாழிரெல். (படி. ஆகுபெ 
யர்) சகம் - உலக,த்றை, முறை வரி 
சையாக, 

24. துற்றிய - கெருககயெ. து 

தையும் - கெருஙகும். முற்றிலும் - 
மேழுவதும். எற்றிலும் - எத்சன்மை 

யுடையதிலும், அமைவது - பொருந் 
துவகாகய, இயைபு - சம்ப சம். மச 
ன்றில்வாய் - முற்றச்தின்சண், 

2௦. பாவை - மரப்பாவை கழங் 
கு - கழற்டிக்காய், பயிற்றுதல் - பழ 

கஇவிளையாடுசல், 

20. பேதையர் - பேசைத்சன் 
மைநிறைக்த. பருவம் - (ழு)வயது. 
கோதை - மாலை. ஆர்வத்தால் - ஆ 
சையால், மேதைஆர் -பேரறிவுரிறை 
65. மேனை - (காயாயெ) மேனை 
தாதை - மகரந்தத்தை. 

21. உறையுள் - இருப்பிடம், வ 
ழமங்கினன்- சொன்னான், குழகன்-பே 
ழகுடையவன், இழவி - உரியவளா 
இய பார்வ இ. 

25. வாலை - இளமைப்பருவ மு 
டையகள், இறும்பூது - ம௫இழ்ச்டு, 

'மை - தணித்திரு,க்சல். 
20, சங்கநீர் - வலம்புரிச் சங்கச் 

திலுள்ள சுலம், பதுமை -இலச்குமி.



அரும்பதவுரை. 

கவுரி - கவுரகிதமுள் வள்; பசலைரி 

ஐமுள்ளவள்; (உமாதேவி). சிரசை 
வயிரம - மனவயிராக்கியம், வரைப 

பெண் - மலைபோலக் கடினமயாகிய 
மாது, (மலையிற்பிறடகசெண), 

30. கூலம் - புணற்களை, வனத் 
இடை - எலதஇனடுவில், நிலை - நி 
லை௪௪, நிட்டை - யோகம், 

31. புகட்டி - பஇத்து, Cope 

ண் - மேவிமையை. முஇழ்த்து - கு 
விக, மூடி. | கண்- ஆகுபெயர். ] 

32, வற்ப-ஏற்றுககெசள்ள. மோ 

மோ ஆழமுற்காலம ஆர்வம் - அன்பு, 
வாலை - வாகில், (உருபுமயக்கம) 

68. பரகறு ஃ விரிநது, எறி - 
வளர்ந.து 

31, காண்பான் - காணும்பொ 
ட்டு, ஆ௫- முகுலிய. 

30. அகணைருஇயோர் - பிராம 
ணப்பெரியவர். பண் - வணங்கப்ப 

ம். ரூ 

879 ஊழி”- யுகா சகாலச்தையு 

ம். நீசுச - கடத, 
38, சதேமப- வாட, வண்ணாம்- 

அழகு. கோற்றல் - தவஞ்செய்தல். 
குடிஞை - பிஷஷா£ாபாகஇரம. கடு௩க 
ர்ககார்க்கோ - விடமுண்டவர்பொ 
குட்டோ. 

0௯௪ மொழி ,சலாற்முர் - (ஒன்று 
ம்) பேசாம். ௨யிலமான - மலைமாண் 
போன்ற பார்வதி. வீல் - கருவச் 
கால். (அதையடக்க)௮டல்-வவிமை. 
பவிகொண்டார்- பிக்ஷ்பாதஇரசசை 

க்கையிலெடுத்சார். (பலி ஆகுபெயர்) 
AQ. பொன்மிலைசரு - பொன் 

னாலலவங்ககிக்கும். வல்லீர் - வல்லவ 
யே. இஈழ்வசோ -இசழ்் ச(லாடமோ. 

41. மைப்படி - (விகாரம்) மை 
கோய்ஈத. வருமோ - (உஙகள் சவச் 

துக்கு) வருவானோ. ஒப்பிலாது - 
(எங்கள் சவச்தை) ஒப்புக்கொள்ளா 
மல். ஓழிநதாபோனும - நீஙகனொரசயி 
நறும், ஓதிகலம் - (சவச்தை$ விட 

இரண்டாவது: 

17, வரைம்சாபதச்சா- மூலைவில் 

லையுடையவர். Tug sige gg tev 

௦7% 

மாட்டோம். ் 
12. Curt gore - ao galeoe 

வழவஇனீர் ~ பேடினீர். 
AB. மறைவடிவு - மறை சருர 

வம, (வேசகொருபம்), Ge mag - 

வார்சளயம். பறைமொழுி - மறை 

சிசவார்க்ை, (வேதவாககயெம), மா 
ழ் - மயஙக, வெட்டு.மகாண். கொ 
ட்டி - வளி. 

14, கருது. மறைக்கு. 

12, வேண்டித்மோ - வேண்டி 
யதோ. 

. ௩ ச 5 ர் 
40. பாறையின் முன்னே - பேது 

களின் முனனாகிய பிரணவப்பெற 

ருளே. 

17,  காராய் - கமியநிறமாகி, மூ 
முகும் - பபிகும், அசா க காய - ம 

மூவாயுள்ளவனே. பமமேட்டி - மிக 

மேலான வனே. 

45. நீலம் - நீலம்போன்ற ஈண், 
Ch Al = Cf & ges wit ear GOs dol IT 

திருவி. உருசசாள - Ge ritln sd. 

௮லமருலகால் -சுழலும்போழு. மன 

௮ - (இத்த) சபை. 
9. பனகம் - பாம்பு, (இடைக் 

குறை) படர் - விரிடச, இனகயோ 
சய - சூரியோதய, ௮னஉர ௪ம் -எப் 
பொழுதம். கனம் - மேன்மை, 

50. நூலவரை - கொஙகையாச9 
யமலை. நோன்பு - தவம். LN OT ET GD, 
ம்-இனநதோறும். நவிந்தாள் - பம 

விநகாள், சேண் - உயர்? ௪, 

தழ, ஆற்றும் - அணியும். (காற்ப 
Mud.) ஆற்றுவார் - -இப்பார். காரீ- 
கருகிறம். ஆற்றும் - செய்யும். 

௦2. கொந்து -கொச்தாகய, கே 
தையர்ள் - கூர் தலையுடையாளாகிய: 

மேனை. வயந்த - பெற்ற, வ௫ு52ல்- 
வருந்ணதே. விந்துநாதாகதகம் - ஒட 
து நாசமென்னுஞ் சிவசத இகள்ன் 

முடிவு, 

திருமணச் சநக்கம். 

படையார். வரிஈது - வரஉழைசன்து 
4 (அ) ப ட 

உர - கொள்ளாகின் ற, பகற் இர் =



I, GED. 

சொல்லின வராய், வருஇர் - வாரு, 
கள். 

2. இமவாண் - இம௰யவரசன். பக் 
கல்-பக்கும், பாங்கு -அழகிய. 

கொண்டன்னீர்- கொண்டா 
போன் நவயோ, கழிப்பி - கழிக்து, 

SLB hls 
4,  தனையன்.பு.சு.இரணாகிய, முத், 

தையார் - பணடேயுள்ளவர். கொ 
நகை பூஙகொச்சை. ௮ழிப்பராகிய 
கொன்றைவேய் காரொெனககூட்டுக. 

,  மேனையார் - மேன னாதேவியா 
ர். மசட்கொடுச்சார் - ம்கனைக்கொ 

இதிசவராகிய சக்கனார். கானை - ஆயு 
தம், அரிந்து - நறு௧௫, சம்பகம் - 
கல்யாணம்,  மோனர் - ஞாணிகளா 
கிய சச்சருஷிகள். மோணையாய - 
ஆதியாயுள்ளவளே. முச்சங்கோடற் 

கு - முத்தமிடுதற்கு, 
6... மனை - மணைவி, திகவு - (சிவ 

பெருமான்), சகு.தி. வேட்பதானால்- 
மணைஞ்செய்வதென்றால், 

தளை - பூளைப்பூ. ஆர் - ஆதி 
இப்பூ. கரந்தை - கரந்சைமலர். ஓ 

மை -.இலக்கனெம், நஈயக்தணர் - விரு 
ம்பினவரா௫. 

8. மெம்பொழற்பொருப்பு - மகர 
மேருமலை போன் றசவபி ரான். மண 
க்கும் - விவாகஞ்செய்யும், 

9) பண்ணவர் - மூணிவர். 
னஞ்செய்தான் - நினை த்தார், 

10. வேட்கும் - விவாகஞ்செய்யு, 

ம், மங்கலம் - சுபமுகூர்த சம். வகை 

பெறும் - பிரிவுபடும். வேய்க ௪ மணா 
ளொனச் கூட்கெ, 

11. பாவகன் -௮ச்இனி; கிருசே 
சன். நிரு இ, பவனாஇபன் - வாயு. 

கரணம் - பஞ்சாஙக)ச் இனொன் று. 
12. ௮ண்டதூலம் - ௮ண்டத்தி 

னடியிவிருக்கி௦, அவர்போல்வார் ப 
தின்மர் -. ௮5 தக்காலாக்கினி யுருக் 
தரரைப்போன்ற பத்து உத்.இரர், 
நஈற்பூச கணச்இ.ரள் - (நான்குவாயி 
ல்சள காக்கும்) நால்வகைப் பூசகூட் 

மன, 

அரும்புதவு ரை, 

டை ஃ பூதசேனை. கூர்மாண்டர் « 
ஒருவகையுருத.இரர். (9) Hor devo + 
(பெரும்பு pret Iwi த்தியிருக்கும்) 
இருட்பூமியை, வளர்க்கும் - at 55 5) 
செய்யும். அட்டகர் - புக்தி சத்து 
வச்தின்மேவிருப்பவர், COM LIB 
து - கூட்டமாகிய படதச்தையுடைய, 

13. கோளகை - வட்டமாகிய, 
பணிகொள்வார் - எவல்கொள்வா.ரா 

கய, ரூரக௫ மாசாச்சர் - கு.தியையு 
ரும்பெரியஐயனார் கூட்டககள். பே 
ர் - பெறிய, ௮னிகத் இரள் - சேனை 

GUL GEOG யுடைய, உருத்திர, 
ணம் -உருசிஇரகூட்ட த் இல். படை 
aan - சேனை சகலைவர். 

14, நாறுகோடியார்-(மேலேசெஈ 
ல்விய சேனைக கைவர்) சதவகுப்பு 
ள்ளவர், பதினொரு கோடியர் - பத) 
னொரு வகுப்புடைய CREB, BS, 
ம்கண்ணா தூற்றுவர் நெற்றிக்கண் 
ணுடையவராகிய நூரு ர௬்திரர், ௮. 
௮கோடியிணிரட்டியர் - weer oot] ir edor 
@ பகுப்புடையராகிய, ஆசுவர் - சூ 
Aur, அவர்மேலும் - அநதச் சூரியர் 
மேலும், வீறு - கருவஙகொள்ளும். 
கோடியினிரட்டியர் - இரண்பெகும் 
பாராகிய, மருதி அவர் - தேவவைக் 
இயர். வசுக்களாம் நாலிருகோடியர்-. 
வசுச்சளாகய எட்டு வகுப்பாரி கோ 
டிய-பருப்புள்ள, பெருநதர்ச்சம்--, 

15. மூலகான்முகன் - பழையமி 
ரமதேவண் ௮டக்கற்கு - (கருவ)ம. 
டஙக. மூரி- வளைக்க. கலகாளர் - 
மேழுவெலும்பணிக் தவர், சூலபாணி, 
யர் - சூலச்மைக் DEI DONS Sour, 
கேசத் .இ.ரபாலர் -வயிரவ. ராகிய, சுவா 
வினர் - நாய் வாகன முடைய்வரும்௦ 

நிருவாணக்கோலமேயவர் - sev Sr 
மில்லாதவரும். சஞ்சுகம்-௮ங்கி, சட் 
டையுடையவருமாகிய, எண்மர் -எ.் 
பிப்பேர். 

16, சண்ணனுக்கு - இஷ்ணனு, 
சக்கு, அறள்செய்தோன் - இருவடி தீ 
க்ஷைசெய்ச ௨ பமன்னிய முனிவர். 

wore Boor, ஆடகர்- ஆடகேச , சாதம் - மெய், மா 4 பெருமை. 

புவணச் இலுள்ள ௬ச்.இரர், OK 17%. @) $5100 ; SOT - iGO SB) Br,



Df 1H LD Lt G Soy OM HF, 

earQutu gsumect. gi Bat... 
விதீதியாகார். சேவராஇப்பகுப்பார், 
உரலகடங்கடர், ஙி. ரர்-ழராக்ஷ்தர், 

(இருபெயரொட்டு,) வேகாளர் -பை 
சாசவகுப்பார். சச்சர்-௮அட்டமாக௪.இ 
பெற்றவர். விண்ணவா - ௮௩ தரவா 
சிகள். மாகசாரியர் - ஆகாயமார்க்கந 
டப்பவர், தைத்தியர் - அசுரர், கட 

வுளர் - சேவர். மோகர் - Curse, 
செய்யு மூணிவர். சக தநாரியர் - கத் 
திகன்னிகைகள். சதகம் - ஏழு (௯ 
கில்வேஈ தர் - மேகஙகளின இதே வ 
கைசள். 

18. அனகம்-பாவமின்மை. யுவி 
ப்பாதன் - வியாக்இரபாதர். 

19, மதி -௮றிவு, &f - 
20. சதுட்டயம் - சான்கு, தச் 

அவம்... பதம் - பசவி, அதுவா. 
வழி, ஊர் - வாசனம். உகைத்த 

னர் - கெலுத்தினவ.ாரா௫. விசும்பு 
ஆறா - ஆகாயவுழியாக, 

2/8 பாரநதீ - விரிநத. (பாந்தவெ 

ன்பதில் பெயரெசச ௮௧7 ஈறுகெட் 
டது) ஆகாயகவனர் - அசாயமார்க்க 
ஞ் செல்பவர். கோச்து - மூடி, உக 
வாரி - யகாகசகால, வெளளம், 

22, ஒத்து -ஒன்றுசேர்ந்து, ஒரு 
மூகஙகொடு - ஒருவழிக்கொண்டு, 
போவதும் - வந்தும், ௮ச் துணைக்கு- 

அவ்வளவுக்கு, ௪த்இ- தாவி, பூண் 
டது - பொருந்தியதாடுய. பாரிடக் 
அலைவன bp, BT CO GL Glass weer, 

2. எயில் -(இரிபுரமாகய) கோ 
ட்டையை. ததைக்த ௮ழிதத. ப 

ரம்ப ரன் - மேலானூிவபி.ரான. 
24. உவரி - -(பாற்) கடட 

floor “- இரண்ட. பூதர் - பூதுதிது 
லைவர். 

25. சுரு -௮ழைததுவருக. வே 
SHiso - பிரம்பு, படை - ஆயுதம். 
ஓசி . செலுச்தி, மரபினால் - இர 
மட்படி, வாக்கு - வார்த்தை. 

26. அம்பு. ராசிகள் -. சருரித்தாவ 
கள். பம்ப - நெருங்க, பகந்ச -வியா 
பி.கீ.சன. (பரந். என்பஇல் மூற்றிறு 
8, கெட்டது), . 

௩௨௦௩ 

21.  வயிணவி - சதி சமாதர்கள்ி 
லொருக்இி. காசொள் - ஐயனார்தாய்., 

ரமா ௩ எதிசுமாதர்கள்லொருக் 

இ. - குமரி - துர்க்கை, வீரி - காளி, 
மந்தாகினி - கஙகை, யோகினி, 
கொற்றவை -காளியேவற்பெண்கள்.. 
28. ஞாயில் - மதிலறுய்பு, செய், 

குனறம் - செய்யப்பட்டமலை, சூளி' 
கை-£ீலாஞுற்றம், செத்றி..இண்ணை. 
Ag Dr Wt -௪ி,த திரமெழுதியகூட 
ம், காவணம் - பறதல், பூவணம் - 
மலர்களாற் சூழப்பட்ட அழகிய, ௮௪ 
ம- பிராமணரிருப்யிடம். 

20. உபரிகை- மேல்வீடு, வேதி) 
கை, இண்ணை, சாளரம் - சன்னல். 
மாடை - பொன்னாலும். மாம, இம-ணி 
யினால்-பெரிய ச௩இரகாக்சச் கற்கள் 
னாலுமாகிய, அ௮ரமியம் -நிலாமு£ற்றம். 
ஆடை -சேலை, படககு - மேற்கட்டி. 
ஓடை- கெற்றிய்பட்டம். மா - கரிய, 
யாளிகள் -. இஙகஙகள், மீளிகள் - 
வீரர்கள் - உருக்கள் - வடிவங்கள் 

30, இரசதம் - வெள்ளி, பூகதம்' 
கமுகு. (வூககமெண்பதில், தகரம் 
பி ரக.தியேசமாகவத௮) பமுக்காய்- 
பழுது தகாய, பழத்காறு - பழக்கொ 
2 Gl. OS Ded - (ps Se, 

ol. புறம - இடம், வேட்டு-லிரு 

மபி, அவண் - அவ்விடம். 

92 பெரிய, புவனம் இ:.ரள்-... 
உலசகோடிகள்.. வகுத் சன - வகுக் 

சப்பட்டண, உருக்கள் (சச.இிர) வடி. 
வங்கள். ௨ இதன -தோன்றப்பட்ட 
ன. மானும் - போலும். வான்கம்மி 
யன்-- சேவசச்சன், அருத்தவிதி - 

பொன்மயமான தெரு, அயன்கொடி-.. 
அன்னப்பறவை. 

882 வல்லை - சகரம், நாற்று 
வார் - சொங்க விடுவார். ஏல்லை - 
குரியமண்டலச்னீச. மொயதசத்து -. 

வளைந்து. நிரப்புவார் - நிரைப்பார். 
அணி - வரிசை, 

94. தேன்-, குறிஞ்சி - குறிஞ்சி 
நிலம். சாக் சந் தனச்சேறு, மல்லை. 

மூல்லைகிலம். மாகர் விளையாட்டால். 
[ பெண்கள், (முல்லைச் சருப்பொராள



Mol 

இயெகு. ரவைக்கூ.சீ.து) விளையாட்டினா 
ல், மாமணிச்இிரள் - மாணிக்கககற் 
குவியல். பரல் -பருக்கைக்கல். படு- 
உண்டாகின்ற. பாலை - பாலை நிலம். 
பன்னீர்,-- (பலநீர்), நிரவி. கலு, 
கெய்ல் - நெய்சனிலம். 

82. அடை - இலை. கா- சோலை. 
கிரைத்து - வரிசைபடுக்கசப்பட்டு, 

இருண்டதகால் - இருள்யட்ட. கால, 
கோமத்ன்- (தஙகட்குதி) தவைவனுண 
மன்மகனுடைய, சிலை -(அவனுடை 
ய) வில், காண் - கயிறு, கணை. 

பாணம். வேழம் - யானை, செவ்வி. 
நனை ஒரூவகு - எல்லாம். யானை 

இருள் படு தலையுவமையாக்குக. 
சுண்ணம். - பொற்பொடி, 

விட பூ - சனிப்பூ. நிமைதது - வரி 

சையாக. நறக்கி- அறுதது, ஒப் 
பிடி -ஒன்றொடொன் அவமைகாண 
ப்படு, சரம் -மாலை (அய), கு.றிச்.௪.- 
குறிக்சப்பட்ட, குபபை- குவியல், 
உடைத்து - உடையது. 
ஃ 87. இமம்-பபனி, அணி. அலக் 
காரம், சமனியப்பணி கொடு - 
பொன்னாப.ரணஙகளால். மண வணி. 
மணக்கோலம். ௮ணிதசமை . அலவ 
கரித்இிருக்சல். காண்கெண - காண் 
பாயென்று, 

98. ஆம்பல் யானை, போர்வை- 
கோல், உட்சாதீதும் - உள்ளே யணி 
யும். சலிகொள்-மழக்கககொணட. 
பணச்சு - படத்தால், கர்சும்-௮ரை 

ப்பட்டிகையும், ஒலியல் - வஸ்.இரம்.. 
ஒளிறு - விளங்குகன் ௪. காஞ்சனப் 

“ட 

பட்டிகை - பொற்கச்சு. மவிஈது -~ 
HCO 06 Sl. 

89. மோது - Quad. aren - 
aterargu. CurAe 2 பூவால் . 
பொங்கிய - மிகுந்ச, வாகை - -மா 
லை. கரோடிகை _, முடிமாலை., பணா 
மூடி. படங்களை முடியிலுடைய, 

40. தா- பரிசுத்தம். மருப்பு - 

(விஷ்ணுவாகிய பன் றிக்) கொம்பு. 
மீன வோசனம் - (விஷ்ணுவாகிய) 
மீண்கண், சன்ன வீரம்- தோள்வளை, 
காக-இரச்கம், மீ-மேலாஇய, என்பு- [உ 

    

'ரானிடத்திற் 

ராகஇய,   

அரும்பதவுரை. 

எலும்பு. அரம் - மாலை. (விஷ்ணு 
வாகிய பன்றி, மீன்கள்ன கொம்பு 
கண்ணுமாபரணமாகிய கதை கநத 
புராண த்துட்காண்க, ) 

an கண்... கண்ணாகிய,  ஓளிர் 
ரும் - பி.ரகாசிக்கென ற. கு.றி-௮டை 

மானம், அவின் - அழகிய.  நுகுற் 
குறி . நெற்றியிலண்யும் பொட்டு. 
வள் நகண்மேல் குழை - வளககவகிய 
நல்ல மேன்மைபெற்ற காது. மணி — 
அழிய. வளை தோடு - சஙகக்குழை. 

43 மணிப்பணி. இரதநமுடை 
யபாம்பரகிய, ௮ஙகதம்-வாகுவலமயம். 
பொன்௮ணிப்பண் - பொனனாற்செ 
ய்ச ஆபராணஙகளையுடைய,. (அணி 
ப்பணி பிருபெயரொட்டு) ௮சலமழுமம்- 

மார்பையும், அகலம் - விசாலம், கா 

ண்குற - சாணுசற்கு. தணிப்பு ௮ 
ணி சகைமையால் - (FCT SEO SOT jr 

குறைசல் பொரு௩தஇிய தன்மையால், 
சுருவகியதன்மையால், பணிப்பணி- 
செய்துவெய்து, பரர்சத் - நோவ்கய. 

பார்வையான் .. கண்களையுடையபி ர 
மன். (பணிப்பணி - இடைக்குறை 
கள்.) 

43. பூண் - ஆபரணம், கண்ணு 

SQ -urreg. எழிஜி - எழுந்து. 

பெற ஒணா- அடையக்கூடாது. தவ 
ம் - (ஆகுபெயர்) சவப்பயன். ௨. 

44, தருணம்-சமயம், ௮டல் ஏற் 
௮-வலியஇ.டபவாகணமாஇய.மம்பிரா 
ன் - நம்முடைய இருக௩இசேவர், பூ 
றதீது - முதுஇல், இவர்ஈ,சணர் - ன 
முக்கருளினர். 

45. நீலலோூசர் -பிரமாவிணெ 

நீதியில் ரோன்றிய உருத்திரர், ஆட 
கர்-ஒருவகை உருத்திரர். ௮ட்டகா-, 
புத்தி சக் தவச் இின்மே லீருப்பவர்... 
நிமலர் - மலமில்லாதவரா௫ய. நாற் 
அுவர்-. ௪௫ உருச்.இ.ரர்; இவர்: வெபி 

ஜோன் றியவர்.. மேலை-- 
பழைய, அ௮ண்டத்துடியர் - அண் 

டமுடியிலிருச்கிற உருத்இரர், ௮ண் 
டமூலம் - அண்டத்தின் £ழிருப்பவ 

விமலருச் இயர் - மவநீஙவ ய 
GHA,



அ மும்பதவுரை, 

46. கணநாசர் - பேய்க்கூட்டச் 
லைவர். ஐநத வாத்இயம் - கோல், 

துளை, ஈரம்பு, கஞ்சம், மிடறு என் 
னும பஞ்சவாத் இயங்கள். போர்ப்டாு 
நிறைய. (காந்பரியம்) சமை தம் 
மை. செளிக்சவர் - ௮றிநசவர், ஆத் 
மலக்ஷணமறிஈசவர். 

AT, மோசகம் - ஒருபலகாரம், 
பணைக்கோடு - பருக்தகொம்பு; சய 
மாகாகூாரனுக்காக ஒஓடி.க்௪ சன்கொம் 

ப. பாடரஙகுஃம் - கயிறு, சோட்டி, 
மூடி.சம் - பெருசசாளி வாகனம், ம 
ணஜ்து - விவாகதக்இல், அஙஞுரம் எ 
ன- முளைபோல., வேசதபாரகர் “வே 
சபாராயணஞ் செய்யும் பிராமணர், 

43. பாவகன்-௮சகனி, ஊகஃ 
வாயு. ஆலவட்டஙகொடு - விசிறியா 
ல், கூழதிற - விசிற, பல்கொடை ௨ 
பலவிகமாகக்கொடுக்கும், இரவியம்- 
பொருள்கள், அளகேசன்-குபேரன், 

40. நிருதிசென்மேற் Done ar 
வலன். பாதுல்க - பாகரகைஷை, படி 

வர் - மூணிவர். 
BU. *இமசல.ம் - பணிநீரை. கால்- 

காம்பு, 

௦1. நுகல்விழி மணவாளனென 
க்கூட்டுக. வளம் - FILL gS Gls 

௦2.  நிட்சளம் .கள்ளமில்லாமை, 
ரிராட்பன் ~ நோயில்லாசுவன். மா 
யைச்திமிரம் - மாயையாகிய டுருள், 
பணிமாற - முழங்க, 

98, tr sg - கெருககி, அல் 

லது ௮ழுந்தி, 

DA, மருசனுக்கு -மருமகனுக்கு, 
செம்மலை - (மருமகனாகய௮௪) வ 
பிரானை, 

50, - பாசனம் - சுற்றம், வலஞ் 
செய - வலஞ்சுற்றிவ. வாசம் -வட 
,ககற்கிடமாகிய புவனம், 

07. விண் - Mawr snes cout. 
மிடற்றினார் - (நீல) கண்டச்சையு 
டைய சிவபிரான், கார் - மேகம், 
சோகை - மயில், 

98, கார்த்த - கரிய, பூங்குழல்- 
(அன்மொழிச் தொகை) பார்வதி, 
Guu GG - Curyg gi seus 

  

  

, மேகம, உண் - போன்ற,   

௩௭௫ 

ழில் - மிகுதியாகிய அழகு, பறிப்ப் 
றிது மீட்டலரிது, 

99, வார். நீணட... உண்டு.ஃ.உள் 
OW I. 

00. வன்னி - ௮௧இனரி. மாருச 
ம் - காதிறு, உரு ஃ இருமேனி, மே 
லவள் - மேலாகிய உமாதேவி, ஒரு 

சண் ஃ ஒப்பற்ற (அக்கினிக்) சண். 
01. சங்கு - வளையல், ஆார-உண் 

ணக்கூடாக, நவகுவாரென - உண் 
பார்போல், 

02”: காய்தரும் - சுன்ற, மோ 
யதகரும்-கெடும்,வருந்தும், சாயசரும்ஃ 
சோரும், மோய்,சல், கெடகவெண் 
பது “முந்தை வினையெல்லா மோய 
வுளைப்பன்'” என்னுந் இருவாசதசப் 
Wir TS ETO NS, 

63. auf - நீர்ச்சுழி (போல),கழி 
Song - கெடாது, மோனம்-ஃமெள் 
னம், 

64. Cums (ty mis) Cure sh, oy 
ந் ச. வேயும்-மூடப்படும். வெந்.தனீம௰ 
சாம்பராசல், 

05. ஆரம் = சந்தனம், ஆசவம் 2 
வெப்பம், சோ - ஒருமிக்க, 

04, ந சலை - (எம்முடைய) நெறி 
Dew, அடங்கிய Cp i BL, வளை 

ந் க. மசலை - கொண்றை, முதலை ௪ 
மூதறம பாருளாகிய சிவபிரானை,கலு 
ழனை - கருடனுக்கு, மோடனம் - 
அவமானம். வி,தலை-நடுக்க தையுடை 
ய, பாந்தள் - பாம்பு, 

67. வஞ்சி-வஞ்சிக்கொடிபோல் 
பவள். நேடி - சேடி, துஞ்சல் பேர 
க்க. நிச்கிரை விட்டு, 

09. அஞ்சல்-அஞ்சற்க. கமலம் 
(கையாகிய) தாமரை, அபயாஸ் தம், 
௮ருட்கஞ்சல் - கருணைசெய்யும் (கை 
யாகிய) சாமரை, வரதக்கை, காட்டி 

யை -*சதோற்றச்னீத, உஞ்சலாட - 

ஊசல்போற் போக்கு வரவு செய்ய, 
சல் - சண்டை, 
70, அடில் - அஇற்புகை, உண். 

ஊட்டப்பட்ட, நீர்நுஇல் -ரீருண்ட 
ஙிஇிலம் - 

(உலகம்) எல்லாம். நாதர்ச்கு- (பொ



உள்ள் 

துவாயிருக்கும்) ,சலைவருக்கு. 
71. பரவும் - விரிநக. சரதம் 

அன்பு. ஆர்்சல் - உண்ணு சஸ், 
72. €ழ்ப்பட- தாழ்மை ௮டைய, 

(iP. srs), எணமர்* இக்குப்பா 
லகர். புகர்-ச௪௫ரன். கோள் இடம்- 
கொள்ளின் ஐ, சானம், (கரகயகளி 
டம்), வீணை-பயன நீறமையை(யாழ்). 
பொலிந்தது ௩: விளஙகியது. 

73, விந்தை - ஆச்சரியம், ம் வ 
னம் - தெய்வலோகம், கவெதுச்கை - 
வெப்பு, (பொன்), அலர் - பழி, 
( காமமைமலர்). சலம் + ஈலனம், (கீர் 
வடிவம்). ந௩இநாயகன்₹வபிரான். 
விளர்ச்சது - (மெலிவால்) வெளுச் 

ச, (பெவண்ணிறமுற்ற.௮). 
70. தொடி - தோள்வளை. இம 

சலம் - பணிநீராலாகிய. சேது - டேற் 

றில். தடியடி - உடுக்குப்போன் உபா 
சம். களிஐு-ஆண்யானை.(கால் பெயர் 
ச்கமாட்டாமல்) பிளிதும்-முழஙகும். 

At. பொருச்இடு- ஊ,ட்டுஇன்ற, 
நியதி - ஊழ், ஞாயில்- மதில், சுருக் 
கடை- தலைவாயில் கழ்மை- இ.றமை. 
அ௮மைக்து-கராகரந்தெரிந் து, இடும் .. 

உள்ளே செலுத். துபடி 

78. யதம்பெயர்ச்இலா் = gin. Ow 
@ FG வைக் இலர், 

79. கீராஞ்சனம்ஈஆல்க்இ, ௮மை 
ப்ப - உண்டாக்க. 

80. தெங்வசப்பிணாக்கள் - Ogu 
வப்பெண்கள். கஞூல - நெருகக, 

Sl. முருக - வாசனையை, ஒரு 
கை - ஓப்பற்ற து.இக்கை. கயகருண 
ன- (யானையாகசிய) சயச௫ரூணன், ௪௫ 

கையால்- கொடுத தலால், பாதுகை- 
LUT DT GO ah. 

82. என்றுமுடையை- நி*இயச் 
கன்மை சவச்இகம்-மககலவாழ் தீது. 
ந௩டைபடம்-பாவாடை, பற்றிசசென் 
ரூரெனச் கூட்டுக, 

88. மருகு - மருகன். வாசம் -வ 
சிச்.தல். பெற்றாள் - அடைந்தர்ளா 
க.ப மேனை, விளக்கி - கழுவி. 

94, வேதி - இண்ணோ. 
95. கூர்மாண்டன் -.ஒருவகையு   

DY ts Da) os. 

ரூ.தீஇரர். ஒருங்கு - (அவர்) கூட. 
ஆட சேசன் :-பொன்னிதஉருத்திரர். 

உருத்திரர் - (மர்றை) உருகதிரர்: 
கம்பலம் - மேற்கட்டியடைய, இரு 
க்கை - இகுப்பிடங்களை, அருளி்௪ 
செயதார் ௩ இருக்கு குறிப்புணர்ச் 

கினார். 
67. உரகசகேசன் - ௮இசேடன். 

விர் ச்சனள் - அசை தனள், 
88, வெரீஇ- பயகது. இருவோ 

ர்- பிரமவிஷ்ணுக்கள். 
89,  சவனம - வேகம், பவனம்- 

சதெயவலோகச்சை, ல 
90. குமபசம்பவம், Goud wh 

பிறக தல். 
01, எதுபணி - யாதுவேலை, தீ 

பம் - தீவு, எடு௪௮ு - வகைபிரிக்னு, 

02. மாககலம்- கப்பல், (வழக்கு) 

நாவலகஇபம் - «buy ssa). Faience 
ES HQurat Hun wagrésa—y 

93. காவாய் - மரக்கலம. புறம்- 
இடம். & 

1,  மனைவாழ்வு - Gevevremp 
க்கை இராவிடமுணிவ - சமிழ்முற 
னிவனே. 

95, மெலிவு - (வட இரை) வர 
சம், தென்மலைச்கு - பொஇயமலை 
யிடதீது. தருவன் - துருவாக்கரம், 

ஏறா - (இருவுளதக்அுக்குப்) Auge 
சாத. வேட்டு -விரும்பி. ௮ருளால்- 
(சிவபிரான்) ஆஞ்ஜையால்- 

96. காண. தரிக்க, எனும் 5 
என்று 0 ரல்லப்படும், ௮சலம்-மலை. 
ஒருகாட்சி - ஒப்பற்ற இருமணச்கா 
ட்சி. போஈசேன் - வட்மீதன். 

97. பனகநாண் . பாம்பாகியகயி 
௮, (பனகம் இடைக்குறை) சகாமக 
கோட்டி - உமாதேவி, என் - பிரந் 
ச. அ௮கசவரை.*: இடச்சையுடையம 
லை, இமயமலை, அறுந்த. நகவரை - 

ஈசமா௫ய மலைச்கு, செக்கணபால் 4 
தசெத்குப்பச்கதி தில், முதல் உள-முக 
கலாயுள்ள தல௩கள், 

98. மின்பாவும் - பிரகாசம் பர் 
ப்பும், 

99, பொதிகை -பொதியமாகயெ



YY HID GH Ao 7. 

வடமலை - லட இசையிலுள்ள மலை 
யாகிய, மின் மின்னலை, மலைக்கும்- 

பொருஅம். ஸிபுலம - இமயமலை, 
ியமம - பனமுாவ௩ இருக்சல் 

101. மகபயபொலிவால் - யாகச் 

இன் விளககச்கால். வேள்வி வேர 
அ - இு௩இரன. வடுக2மசெமமல் - வ 
us) aust 

1092. மூயஙகும் - சுழுவும். துய 

ல்வரு - ௮; இன்ற. கோடு - கொ 
ம்பு. உழக்கும் - கலக்கும், 

10:33. கழங்கு - கழ.ற்ிச்காய், இ 
ந்து அச௩இரனை. அள் -அடிமைகொ 

OT BEM. ஈது. ஈந சக கதை, ஆள்: 
ஆள்இன்ற, கோயகின ற, சடி.ப்ப - 
பருக்க. 

101. நிலை - ரிலைக்கின். ௨. FL. 
Geos - Gi & &) nC cp ரன் றியமூணி 
வனே. % 

105. அணியாய - அழகாக, ஊ 

தியி - ௨ BT EDOM OM, கதை கரவு 
கு - (௩ ள்ளேவ்வொட்டாமல்) பர 

அவளாக்ெற. எயில் - கோட்டை, 
மோணரீம் - நீக்கம், 

107. அதக மாலை- அவ்விடதச.இல், 
அகநீர் - ௮ இகஇர கங்கை, 

100. ரின்ற - யய, 
111. Gos - முற்காலதுஇல், 
௬௩ ௫ பணவ - BEDS OL DOE a னம செபொ 
இயமலை. ௮ம் அலை = hoy அலையு 
முடைய, 

112. பொன்னி காவிரியா 
னு, ஒழுகுற்றை ரி றம் ் 

ம், பெண்டகைமார் - பெண்ணின் 
சளைமையுடையார். _உரிச்தோ - நி 

யாயமோ. (vn dvs tai) கெழு-ெ பா 
(gi Gus gene - சுகுஇயையுடைய,. 
(ch Ol th S) = QC T WL F Sil 

11. உம்பர் - மேலாகிய, கோ 

வண தால் - கோவண க இன்பொரு 
ட்டூ. பெருமான் பெரியமகாஈனாகி 
ய, அமர்நீதி - or’ Bemus 
லை- தராசு. (ஜி eee meat Sobien 

OT COT ch GH. BM TTF) 

111. கோண் று - சகாய்கலில் 
லாமல். (இரு - பெரிய, உழ தியை - 

கவர் 

(அன்மொழிர் சொகை) கூககுலையு 
டைய பார்வியை,. ஒ.இயர் - மலைய 

Tart. பொரிபிவே - அழகாயுள்ளவ 
மா ஒப்ப - YY OWEIEIT ITD, 

115. பேமொழிலுக்கு - போழகா 
யுள்ளாவரர 3௫. இுமயமேல் - இம்மை 
யில். பேசைமை - அழியாமையாக 

ய, அளவுக்களவாம் - (அவரவர்க்கு 
அச்சக) அளவுக்களவாஇரிய்கும். 

110. காலச்இன் - (உரிய) கால 
சீன், மூன்னணெண்ணிய - மூகவி 
லெண்ணப்பட்ட. பூசைக்கடன் -பூ 
சகைமுறைப்படி, சமைஈகாள் - அமை 

BATA, 
117. மணிக்கலை - இர ச்௩மிழை 

Oo ilar. - goub ane 
செஙவ% - இவ சகையால். அணி 

அரி 

க்கு - ஆபரணஙுகருரக்கு. அணி 

அமு. 
118. சாராசணம் - நக்ஷச்இரக் 

கூட்டம், சகலைபபணி/ - கஇலையாபம 

உக்தி - இருவு அப்பு, டு 
௬டடிமயன பர். 

னு ச றுணாள் - அணிக சாள். 

(19. முழல்வலிண்டுவ! - கூற்கலா 
இய மேக இணிடச தில், பண ஸூ 

/- ரட்பமாடிய நீர் சதிவலை. ரரி 
சீணி கொஙகல் - முது. அல்கோவை 

செயகமாலை, அலை சது கும்மி, பட் 

டம - நெற்றிப்பட்டம, விகி - ஈட் 
ட. ஒருமைப்பிஸற-லருபில foe « tA) 

ooo tomo) Ws. 

சு (5) ப கரலி Fo 

ரண், இரு - பெரிய, மான - ஒப்ப, 
இருமை - பெருமையுடைய, 

120. குமிழ் - கு.மிழமலர்போன் 
நாயில், ரக ௪ம் - (மூக்சணரியாக 
ய) மு.க, கொள்வை - கொவ்வை 
பபழர்போலும் இதழ்கள். மூழ்க 
கும் - மூடிக்கொண்டிருக்கெ ரி. Cp 
அ.இன் - (பற்களாகிய) மூச் றுக்களே 
ப்போலீ, HIND . ௪௬௧௧. Sdn - Fa! 
ஞ்செய்கற்காக, ஊர௫யில் நிற்கும் - 
ஊசிமுனையிலேறி த்ரும, ஆரம் - முற 

சது, பொற்குழையி ல் - அழகா 
இல். குழை - (ioe ரத) முழை. கால 
லம் - அன்றலர்ச்ச நீலோற்பல நிற 

திஜை. உமிழ் - 663 Git m. கட



லிற்புடை -கடலின்பக்கத்து, பாய்- 
சரவ/இன்ற, சுறவு- சுருமீன், (கா 
ளரீலமென்றும்பாடம்.) 

121. வயிரப்பணி - வயிரங்களா 
ற்செய்ச வேலை, வயக்குடின்றாள் - 
விளக்க அ௮ணிதின்றாள். கவற்றும் = 
கவலையடையச்செய்யும், எயிலை- இரி 
புரச்சை, (அவரது) வாளி - விஷ் 
ணுவாகிய பாணம், கனை 2 (கண்ணா 
இய) சன்னை. 

122, வரும் - வருகின்ற, நாண் 
அணி - கயிற்ரோடு கூடிய ஆபரண 
ங்கள், மல்கு - நிறைந்த. வலம்புரிச் 

கு - வலம்புரிச்சங்குபோன்ற கழுச் 
தில். திருமங்கலகாண் - இருமஙகல் 
யத் fig தரங்க - (ஆசனமாக) SID 
Ga, மதாரணி - - பக்கம், SALOTGOT - 

ஆப. ரணமான், கடகம் - கங்கணம், 
சரிசங்கு -(இருபெயரொட்டு) சரியா 

இயவளையல், பெய்தாள் - இட்டா 
ள், அணிக்தாள். 

123. மதர் - களிப்பு, விழிப் 
பொருகாரளை - சஎண்ணாகிய மோது 
Harm Ena songs, உததஇக்கு - (அக் 
கண்ணா௫ய) கடலின்கண். ஒன்று - 
பொருநஇய. விது - சந்திரனை. வை 
கன - வைச்சாற்போலும். வெள் 
ளிவளைச்கு - வெண்ணி வளையலு 
க்கு. மூகிழ்சக - குவிடத, கஞ்சம் - 
(கையாகிய) தாமரையை, கதஇர்வை 
தீது -சூரியனைவைக்து. விரி, சன- 

மவர்சீசினாற்போல, (உததஇக்கு - ௨ 
ரூபமயக்கம்,) 

121. எழு - எழுகின்ற, முத்த 
லம் அவை - இரிலோகங்களாஇயு 
வைகளை, ஈன்று - (உமாசேவி) பெ 

ற்றும். மு.ற்றுவது - மு;இர்வது, மூ 
மரா - செடாத. செழு” வளமும், 
மச்சம் -பிரியமும் உடைய, முலை- 
மிகாங்கையே. துணைமுக்கண*, - நா 

யகராகியசிவபிரான். செவ்வி- (உன்) 
சமயத்தை, அடைய: (கா.த்திருக் த) 
பெ. கெழுமு - நிறைகின் ற, இள 
ந்து - சொல்லி, ழைம்பூண் பதிய 

ஆப. ரணங்கள், மூழுமுத்சம் இடற் 
கு- பூர்ணமா௫சிய முச்சங் கொள்ள 

அரும்பதவுரை, 

ற்கு. இணை - ஒப்பாக, (முலை-௮ண் 
மைவிளி. கெழுமுச் சவம் - முலை 

துணை யென்பவற்றில், சந்தநோக்க 
சீச்காங்கள் இரட்டி ச்சன. என்றும் 
என்னும் உம்மை விகாரச்தாற்றொ 
க்கது.) 

125. முருகும் - ௮இற்சந்தனமு: 
ம், குங்குமம்--, மான்மதம் - கஸ் 
தூரியும். மொண்டு - முகந்து, (மூ: 
லைகளில்) தொயில் - கோலம், இட் 
டி-எழுஇி, பருமம் - பதினெண்கோ 
வைமணி.மேகலை-ஏழுகோவைமணி, 
கந்து - இட்டு, ௮ணிீஈத., பனி - ஞு 
ளிர்க்சு. கலாபம் - பதினாறுகோவை 
மணி, அருமென்சலை - அரிய மிரு 
அதவாகயபுடைவை, (கொயில்இடை 
க்குறை,) 

120. ஏது - யாது. ஏங்குமா - 
OU துமா.து. புலம்பு - ஒவிக்கின் ஐ, 
பாதசாலம் -பாசசாரம், ச சம்பொலி- 

இசை விள வருகின்ற, இண் இணி - 
சகசஙகை, இளர்த்தி -.பிரகாடிக்கச் 
செய்து. 

127. சண்ணெச்ில்-இட்டிசோ 
ஷம். இருப்பதகம் - இருவடி., இருப் 

பதம் - இறந்தபதவி, செல்வி - இல 
க்ஞுமி, 

128. ஆத்றால் - Epon Duin ed, 
129. ow - பிரகாசம், கதியும் - 

மோக்ஷமுமம், கர தலத்து - கைகளி 

னால். இயற்கை - சன்மை, காட்டி- 
(அவ்விருவர் கைகளுக்கும்) காண்பி 

180. அலச்சகம் - செம்பஞ்சுக் 
குழம்பு, உறுத்து - ஊாட்டுஇன் ற. 
இிலச்சுமை - இலோ.த்சமை, 

181. யோகினி - காளி, ௩டைப் 
பாவாடை. - வழியில் விரிச்குஞ் சே 
லை. சுண்ணம் - பொற்பொடி, 

182. ஒல்இ.- அசைந்து, 
189. குலச்.இரள் - (மலையாகிய) 

குலக்கூட்டம். தொய்யும் - வளையும். 

மதி - அறிவு, வி.இ - ஊழ், 
184, பெற்றார் - அடைந்தவர், 

136. அந்நிலை - அப்பொழுது, 
கொழுந்து - பிள்ளை. சன்னி - இள



அரும்பதவுைை ர. 

மை. பாணி- கை, அமைச்து-வை 

தீஅ. 
137. பணிலகாதம் - சங்களொ 

வி, ஆ௫ - ஆசீர்வாசம். குரவை - கு 
வல்வை. 

188. பவுரி- கூதிஇன்விகற்பம், 
பலவகைக் கூகிறு. 

189. உழவன் - (பிரமனாகய) உ 
முசொழிலுடையவன். சடங்கு - கி 
Hleow, கெய் - வயல், இரவியம் -(ஓ 

மப்) பொுள்களாகிய சமித்து மூக 

லியவை, விதீஇ.- விசைத்து, காம 

ர - அழகு. சேனு -காமமேனு, மக 

ம் - (னிவாகமாகிய) யாகத்இன். 

110. குணில் - குறுந்தடியால். 
இயம்ப - ஒலிப்ப, குளி - முழஙக, 
௬௫௬. -வேசவிதஇிட்படி, இணை இலி- 
eu Sever ga 6) & ws, 

141, வேதன் - அரசனாகிய ஆ 
இசேடன். ஆயிரப்பெரு௩ தீபம் - அ 

யிபப்பேருக் இரிமியன்னு மொரு மங 
கலவிளக்கு. * குலம் - உன்மை, வே 
a9 - (விவாக) யாகச௪டஙகு, 

142, செப்பொடு - செப்பினும், 
(உருபுமயக்கம்) இருப்புயம் - (சிவபி 
மானுடைய)கறஈசதகோள்களை. கொ 
ப்பு ஒடும் - கொப்புடன். (கொப்பு - 
காசணியினொன்று.) குலச்தொடு - 
குலாகிய மலைகளினும், பணைப்பு - 

Li BBV, 
144, அருச்இி- அசை. தஇருச் 

A - செவ்வைசெய்து, பாசனம் - உ 
ண்கலச்இல். . 

145, சுசந்சம் - (அகுபெயர்) 
மலர்மாலை. கெழு -பொருக்இய, இய 
ற்றினன் - அமை தீதுவை ச் சவனாய். 
நிமலம் - பரிசுச்சமாகிய, பாசனசே 

டம் - பாச்திரசேடம்.. (சேடம்- மி 
ச்சமாயிருப்பவை.) சேசன் - ஓளில 
டி வாடிய சிவபிரான். 

146. உணவை - உண்டிப்பொ 
ருள்களை, இ.மிலம் - பெருமுழச்சம். 

147. சொல் அறகின்றார் - பேச் 
சில்லாமலிருந்சவர், யோகிகள். ௮ற 
ல் - கருமணல். 

148, மலையாட்டு. , மலையையா ்   

உ 

eR anh, Cote ur Bune Dd, Cat 
மன் - சந்திரன், ஆர் - eb hl 

149. போந்தார் - (உருத்இரரா 
இய ஈவாவரிட கஅக்குப்) போனார். 

151. மவுனகாள் - யோகஞ்செ 
ய்கின் றகாலம், பவனம் - தேவலோ 
கம். 

152. சூர் - சூரன். அலக்கண் 
அயர்-௮லக்சணாகிய துன்பம், முறை 
யிட்டார்க்கு - சங்கள் குறை கூறிய 

[தீ 
15% இராகயம் - மறைவு, உம்- 

HG 
154, அறுமின் - (கார்ச்திகைமு 

தவிய) ஆறு நக்ஷச்திரஙகள், தமரா 
நீர் - மழக்கமுள்ள கடல்சூழ்ந்த. 

125. படிவம் - உருவம். 

1௦0. எழு- (நாரகர்யாகதீதில்) 
எழுஈ,௪. தகர்மேல் - ஆட்டின்மேல். 
நவலவீரர் - ஒன்பது (சம்ப்மரராகிய) 

வீரர், மேடமேன் - மேடராூியினி ! 
ட௫்து. ஞாயிறு என்ன - சூரியனைப் 
போல, வெந்ரிட -புறஙகாட்ட. கறி: 
608) - CusureeQe gi gH. af)’ 
தி ன பிரமனை. 

157. மிறைபுரி - பயப்படுத்து 
கின்ற, சூர் - சூரன், த-செல்வனாம் 
சேவல்- - அ௮க்கினியாகிய கோழிக் 

கொடி. 
158. தானை --ஆயுசம். வேல் -- 

| சச்திவேல்.. இருக்திமம் - பூசம். கா 
னை - சேனை. மருத்துவர் - ௮-ஈ௬ி 

ளி சேவசைகளாகிய சேவ வைச௪இ; 
யா். மருதிதுவன - வைத இயன், 

120. சவற்றி - வற்றச்மெய்து, 
குன் நமெறிந்து - கரவுஞ்ஃஇரிமேல் 
வேலைப்பிரயோகிச்து. சூசம்- (மாம 

ரமாகிய) ஞீரரபன் மனு, டன . 
160.- மாகதகலாபம் - மரகசாச் 

நம்போலும் சோகையும், தங்கமணி 
அணி - உயர்ந்த மணிபோலும் அழ 
இய. விழி - கண்களையுடைய, மயூ 
ரக்கு ரகம் - மயிலாகியகு கிரை: ௨ 
கைச்து - நடா இ. வெண்பால் - 

வெள்ளிய பால் நிறமுள்ள. (௮க்கிஸி 
யாகிய) குச்குடச். துவசம் - கோழிக்



௩௮௦ 

'மிகொடி, [அக்கினி வெண்ணிறமுள் 
தென்று, சீருக்கநாலார் கூறு று 

ட்பமுறைப்படி., ] 
101. புரகான்மகள் - தெய்வ 

யானை, புள்ள மான்மகள் - வள்ளிநா 

ழ்றவது:-- தீநம௩ல் 

2.  ௧இ.- புகலிடம் (ஆகப்), புக 
ல் - புருகின்ற, 

3, கோட்டம் - கேறணல், போ 
Sms (சென்றி Ge) Oona, 

4, On (கொகை வகை 
யோடு) விரியுஞ்சேோ. புரிகூட - 12 

றுக்குசல்சேர அரிகூட - விஷ்ணு 
வினுடன, 

5. பாசன் - பாசனென்னும் ௮ 
ராசன், கருமசண்டம - (ஈவகண்டத 

Liat mom op இய) கருமபூமி. ரூமரிக 
ண்டம் - கூமரியெனபவளா லாளப் 
பட்ட குமரிகண்டமாகிய பூமி. வி 
ரையச்சண்டம் -வெற்றியையுடைய 

யோகதசண்டம். விளர்சா - தீபமாக, 
EM Ch FUE ~ &) TOY Gi எமலையிண். டு) 

ரூட்படலம் - இருட் கூட்டை, 
0. வரைக்கு - (௮ம்) மலைல்கு. 

அமைத்து - இட்டு, பைநசணன் - ௭ 
1ஊாக்கடவுள். தன் - தன்னுடைய, 

சன் என்பது - இவபிரானை. 

7. மேருவுடன் - மேருமலையி 
ணும், புணர்ப்பு - சழ்எ9. விந்கம் - 
Mi eintv. wO eg - 508 9), (Co 
மோ செல்லவொட்டாமல்) சடைசெ 
ய்து, அன்னாதேோரவ்கி - (Oe (5 ax & au 
ருசற்டெடமில்லாமல் வளர்ஈது, நேரி 
யர் - மேலோர். பூரியர் - கீழோர். 
தேரும் - தெளியும். நெறியும் -மா 
FEE SOO SLD. Sigagi- bas, சீரிய 
ரல்லார் - &ழோர். இறுமாந்து -௧௫௬ 

; _ நிர் 

கொண்ட து. நேரியர்க்கும் பூரியர்க் 
கும் மூன்று, இரண்டு, ஒன்று வழி 
யென்ப - மேலோரும் மேலோரும் 
எதிர்ப்படில் இருவகும் விலகிச்செல் 
ஓ சலாலும், மேலோரும் கீழோரும் 
எ.கிர்ப்படில் மேலோர் மாத்திரம் வி 
லூச்செல்லுசலரலும், €ழோருக் € 
மோரும் எதிர்ப்படில்இருவரும் வில « 

  

  
  

அரும்பதவூரை, 

யக. சணியல - இரு சசணகை, 

102 பொலிவு - விளக்கம், தா 

பர் - (நைமிசாரணிய) முணிவர், 

சிவபிரானை சநக்கம். 
இ.- கெல்லாமையாலும், முறையே 
காண்க, (நெறிதிர்க்கல் - இரண்டு 

பககம விலகுதற் கிடமிலலாது 

பருத்து நிற்றல். .) | 
%. கர சகள்ளச்சையுடைய, வி 

ஈசவரை - விநரசமலை. குடுமி ௨௪ 
சியை, பற்றி - பிடித்து. காவிஈசர்- 
$6 Aun Bus #6 p torwentls« Pa 

பிரான், வரவு - வருசல், (கரஃ கர 
வுஎன்பதி னிறுஇதிகெட்டபெயர்.) 

!. செம்புவரை - சரமிரபரு வி 

நதியையுடைய பொதஇயமலை. வெம் 
பு - சுடுகின்ற, வமை - erpmibleves den 
யுடைய. குடுமி - உரி, படிகது - 

(பாகலக௮ு) ஊழுகஇ, அ.இசமபு -ம 
சலாஇய இவபெருமாவுடையு அ 
ரைகாண் துகில் - அனஞாயிரற் ஈட்டும் 
சயிறு, வஸ்இரம், சாஇ- உயர்நச, ௪ 
லம் - பெருககோபத்தால், 

10, உருச்திராவணம் - கேடு, 
குரு - குருவாகிய, இராவி._ மூனி- 
சுமிழ்முனிவரை, இ.ராவணம் .. இரா 
கதிரி நிறம் (போல'. இருண்ட-இரு 
rons, வில்வலன்--, இசை - 
இல்வலனெனவுஙகொள்ளலாம். இல் 
வலனென்றே ஸமஸ்கிருச கந்சபுரா 
ணங் கூறுன் று. 

11. சாலை - (பன்ன) சாலையுள் 
ளே. மறு முூணி- குர்றல் கடிந்த, 
தண்டலெச்து - அரிசியால், கருனை - 
பொறிக்கறி, மறிசெய்து- HOO suis 
து, ஆக்கி - சமைத்து, eat 

(வாகாவியென்,.ற) அழைக்க, கறு 
முனி-கோபிச்சனெற ௮அகச்இியரிடச் 
தில், கறி -Qun és Sun Bus வில்வ 
வன. 

18. , அகல்கை - - உள்ளங்கை, னை 
வரல் - தடவல், சமிச்சான்.ோரணிச் 
சான், முடித்துவீட்டி - கொன்று 
அழிச்து, கோசமி - ஐர்நதஇி.



அரும்பதவுரை. 

14, தங்கர் - உயர்வுடையவரா 
இய சிவபிரான். முச்.காறு-மணிழு ச் 
சாரதி, மு.துகுன் தம்-விருச்காசலம, 
மீனம்-பருத௪, பிரமசகாயை - பிரம 
௧௬ இ, ஆறலைக்கும் - வழிப்பறிசெய் 

ம், 
15. இகல் - பகை, தீர்ப்பான் - 

இர்ச்கும்பொருட்டு. கொங்கு - கொ 
ங்குதேசம், புகலி - கோழி. 

15. ஐந்து - பஞ்சு கெளவியம், 
பலோசகம் ஐ௩து-ஐ% துவகசைப்பழ௪ 

சாறு, ஐவகைச்தஇிரவிய2-பஞ்ச இர வி 
யம். ஐவகையமிர்சம் -பஞ்சாமிர் கும- 

நாவிமசம் - கஸ்தூரி, சாககம் ௬௩ 
சனக்குழம்பு, தூவிய - பரிசுச்சமா 
இய. பாளிதம் - ஒருவகை சரக 

ரை, பண்ணியம் - பலபண்டம், 
றிவேசனம் - நைவேக் இயம. ஓஃக - 

உன்றாக. 
16, படி.மசகலம் - கண்ணாடி. ஈன் 

இரம் - குடை, சாபனம்-காபித ௪ல், 
நிலைகிறு ச். தஷீ ஐமம்-ஙிக. தியாககினி, 
கயம் - யானை, 

17. , படலை - பூமாலை, நி௫ிடரன்- 
கயமுகாகூரனுக்கு, வய அ௮ரி_வெ௱றி 

பொரு௩திய இஙகம் போன்றோ, 
சடம் - விசாலம், குணகர- குணதக 

தசைத் சரித. இருப்பவனே. 
18. முதியவ-மூகத்தோனே. உய 

நிய © உயாந்சவனே. நெடியவன் 

விழிகரு - விஷ்ணுவுக்குக்கண் கொ 

௪௪. நெடியவ-பெரியவனே. 
19. வனருகம் - தாரை. காடு- 

மிகுதி, 
20. பாகசாசனன் - இந்இரன். 

ஓகை - மகிழச௪9, 
21.  இருப்பள்ள் சாமம் - ஆல் 

யச்துக்கு வேண்டுமலர் மாலைக் (காக 

வைச்சு). ஈலிந்சன-வருந் இன, பணி 
கீகருள் - செய்சருள்வாய், 

22.  காண்டகை - காணுந்தகுஇ, 

௮ண்டங்காக்கை-ஒருவிக கருஙசாக் 

கை, சேண் - அ௮காயசஇலுள்ள. 
*கை- அழகுடைய, ௮ண்டம்-ேவ 
ருலகம், காக்கை - காத தலையுடை 
ய, கூண்டகை - குறுகிய கையை, * 

e 

  

  

ii. ys 

gee - விரட்ட. கும்பநீர் -கமண் 
லாலக்சகை, துண்டதகிகால் - மூக 

கால். ௮ண்டகை - ஆருநந்தகு இயு 
டைய விநாயகக் சடவுள். 

29.  இடந௩து- சோண்டி, எடு 

சீத - எழுப்பி, ௪க்கயம - பெருமை. 
சடம் - சுடாகம், (விசாலம்). பணை- 
வயல், (பருச,௪). மருதமுஈ௫.-மரு.௪ 
நிலத்தின் ஹற்பட்டு, (பரா சமா தகை 

யொடிச்துக கள்ளி), கெககு “0௫ம் 
ஈத. நீர்ப்புள்-நீர்வாம் பறவை, போழ் 
நத -பிளநது, அம்பு-நீர், (பாணம்). 
கேமிவளரும - பார்கடலில் ஙததி 
ரை செய்யும். 

21. பிரிச்ச- (முனிவர் கமண் 
டலசுசை விட்டுப்) பிரிவு சொய்ச.. 

அன்னியன் - பிறடாஇயான் (பேரில் 
௫). அணியன் - -மீபிச தவன். 
ACOA இரை, 

23. படர்கதும் -௩டநதும், சாரி: 
உலாப்போசல்,. 

27. நம்பி - (தேவர்களிற்) றம் 
சி விநாயர்கடவுள். இசகற்கா- இதச் 
காவிரி திகொணடுபோகற்காக, பறி 
பட - ஒழுக. கும்பமா - மத்தகத்தை 
யுடைய யானை, 

29. கமண்டலத்து- (அடியேனு 
டைய) சலபாச் இரத்தில். நாதன் - 
விராயகர், மேகம், மணடலதகது- 

வட்டமாகிய, ஸுரந்நீர் - சமுதஇர 
நீரை, மிசைநீசென - உண்டாற் 
போல, மாகமண்டலம் - ஆகாய 

மண்டலகச்தின். வாரி -கஙகை, மா 
௮ - ஓசக, வாரி- அள்ளி, காகம்- 
காக்கை. காகமண்டலச் இல்-(மானி 
வன்) கையிலுள்ள சலபாகத்இரச்இல், 

0. இரகரகம்பம்-தலைசை ௮கசை 
ட்பு. ஆகு முர்கதம்-பெருச்சாளியாகி 

ய குதிரை. 
91. குடந்தை - கும்பகோணம், 

வலஞ்சுழி - இருவலஞ்சுழி, காவை. 
இருவானைக்கா. 

82. , கானை - சானப்பேளூர். . ப்ச் 
லூர் - இருப்புச்தார், 

94, கவனம் - சீக்கரம், குரோ 

சம் - கூப்பிங்தூரம், இமை வழக்கில்



௮/௨ 

(இரண்டு கத்றாரமென்பர், சமஸ்கிரு 
5 அகராதியிலுவ்காண்க. 

7. நாற்கடவுளர்-சூரியர், உருச் 
இர் - வசுக்கள், மருச் துவர். 

ஐப். சுருட்டும் - மடக்கும். போ 
கென - போக என்று. ஓ௪ட - விர 

ட்டி. விறல் - வெற்றி, 
37... வயின்வயின-இடந்சோறும். 
38, உரவு - வலி, உ மண்டூகம் - 

சவள். அ௮ரமிவாலி- அரமுழக்கம். 
39, காஞ்சு - ஒருவகை விருக்ஷ 

ம். கழை - கரும்பு, கண் - கணு. 

சாம் - தாமே. CIE gs - தகுஇயி 
னளவு, இசை - இணங்குஇன் ற. 
பாஞ்சராசஇரிகள் - வைணவசமயி 

கள். , பழிதஇடு-றிக்இச்சின்.ற. வாஞ் 
சை - ஆகை, 

40. அத்தம் - வெப்பு, காவி- 

காவி வஸ் இரம், ஙித்தில நீருடி. - 
மூத்தாகிய விபூகி பூசி. கரம் - உச 
சி. சாத்து - தகு இியோடு, மூனி- 
மூனிவன். ஐ - சாரியை. 

41, இருமனம் -வருத்தமுமம் ம௫ 
ழ்ச்சியு மூள்ள மனம். அருகர் - FLD 
ணர். ஏடு - (இருகள்ளாற்றுப்பஇச 
மெழுஇய) ஏடு, ஓவிறு - விளங்கு 
ன்ற, பூகம் - கழுகமரங்கள்.. 
42. நாடி-விரும்பி, தும்பி-வண் 

9. ஆறிடு -௩இ (நீரை) நிறைக்கும். 
மீறிடவொர் - விபூ தியணியார். 

43. உதையவன் -சூரியண், சமய 

பேகம் கொண்டவர் - சமயச்தின் 

வேறுபாட்டைச்கொண்டனவவைணைவர்,. 

குழாத்து நின்றான்-கூட்ட திதஇில் நின் 
2 அ௮ச்சூரியன், (அகத்திய முனிவ 
ரைக் கண்பெயந்து) குன்று - HSS 
மனமலை, 

44,  முகை-அரும்யு, உடைந்னு- 
கட்டவிழ்க்து, இறும்பூது - மகிழ்ச்சி. 

45, துயிலை 4 குவிதலை, , (சாற் 
பரியம்) செங்கழுநீர்க்சகண்- செங்கமு 
நீராகியவிஸ்ரி. வண்டால் - வண்டி 

ஜொலியால், சுண்ணம்-பொற்பொடி. 
“47.  கடல்வரைப்பு - சமுச்திரஞ் 
கங்க இடம், 

8, ஆங்கனம்- அவ்விடம், அமர்' 

  

  

  

  

அரும்பதவுரை. 

ந்னு - விரும்பி, 
40. கொறிச்து-இரட்டி, பால்வ 

ளை-வெண்ணிரம்வளைக ௪, வாலுகம்- 
வெண்மணல், நால் - நான்கு, வள 
மலர் - வளந்சங்கிய பூச்கள்; கோட் 

ப்பூ, கொடிப்பூ, நீர்ப்பூ, நிலப்பூ, 
வால்வளை - வெளளிய சகம், 

௦0. கூன - வளைந்ச. வரரணம்- 
சங்குகள். வாவி - சகடாகச்தைவிட் 

9. கானவாரணம.- காட்டுக்கோழி. 
மேல்லைச்கான இடை - முல்லைநிலச் 
அக் காட்டின்௧கண், கூவல் - கூவு 

சல். மோனம்-மெளன ததையுடைய. 
ஆரண ச்சான் - வேசச்சையுடைய 
வாகிய, 

51. இருப்பள்ளிச்சாமம்- (பூசை 
ச்குவேண்டும்] பூமாலை. பாரணம்- 
பழைய. பொழில - சோலை. 

53. புளினம்-பறஓவைச்கூட்டம், 
கும்பி - யானை. குழகன் -பேரழகு 

டைய சிவபிரான். ஈமபு-நரி. தும்பி. 
ஒருவிசவண்டு, கள்ளாண்ணாசசோலை 
- somugee Cup en, 

98. Qurmgr-Csrte. புரையற- 
GpPeseaenis. விழுக-உண்ண, 
மக்கெகெக. அலவி - அகஇனி, 

94. சதுமுகன்-பிரமன், இவள். 
விளங்குகின் ற, கலையரமாதம் - சாஸ் 
,இி.ரங்களின் சாரம். ஆசமிச்ஒ - ஆ௪ 
மனஞ்செய்,ச. பவர் - நெருக்கம் 

5௩  இடைகள் -இருப்பிடம். கழ 
கம் - கல்விபயிலிடம், காலம் - கூட் 
டம். பரந்ம் - விரிட்சன. 

56. சுருஇஞுலம்-பிரணவம், உப 
நிடம்-உபரிடசம், வேசசாரச்செளி 
yore, நோற்பார் - அவஞ்செய்யு 
மேனிவர். . 

07. பதம் - பதவி, மந்திர பதங் 
களா. -மந்இிரம், பசமுதலிய ஆறச் 
துவாக்கள், 

58. கொற்றவன் - அரசனாகிய 
இக்இரன். நாள்முறை - இத்தனை 
நா வின்ன இன்ன பசவியில் இருக்க 
வேண்டுமென்னுங் இரமம். 

00. பன்னகர் - சர்ப்பர்கள். 
௦. காகம்-ஆசை, SED o LbF Be



அரும்பதவுரை. 
சேறை - சரம், அளவு, றிக்கு 
ம - எஞ்சரித்இரும்கும், காகம் - 
காச்கை (எனவே காக்கை ஆயிரவரு 
டமிருக்குமென்பசாயித்று) கழிக்க 
டம் - கடதீதும், கழற்கண்- கழற் 

' காய்போலுஙகண்ணையுடைய. நாகம்- 

பாம்பு. 
02. கோக்கா - நோக்கி, பூண்டு. 

பொருந்தி. 
03. வாணன் - (இரண்டாயிாங 

கையுடைய) வாணாசகானை. கடுக்கும்- 

போலும், 

04; மணச்தால் - இருமணக்தரி 

Figo pars, ஙிவைபெற -உறுஇயாக. 
நெறிபெற -ஒழுங்கு அடைய, அமை 
சான் - இருக்கச்ரெய்கான். இருப் 

பள்ளி, சாமம் - பூமாலை, இருமணநக் 
தரிசிக்கப் போய் வ௩தது திருமணப் 
படலம் ௧௦எம் பாட்டிற்காண்க, 

05. மலை- (இரிகூட)மலை. த௬- 
கொடுக்கின் ற. நெறிகள் - வழிகள். 
வயி.ரா - சலளுசாஇத்சலாக, மலை 
சர - பொருகின்ற, நெறி. முறை, 
மேழை ஒருகை, சகலை - சந்திரகலை, 
மான் - (களஙகமாகிய) மான். ககன 
தீது-அகாயததில்,அம்புலி-சந் இரான். 
கலை - ஆண்மான். (பான் - பெண் 

மான், ககனதது - காட்டில், ௮ம் - 

அழகிய, 
ப. ௮மலஸார்தஇ- நின்மலராகய 

செவபிரானுடைய, ஓளி -கோ. இயை, 
ஒளியொருமை - , செண்பகச் கோலை 
யின்) சோதியொற்றுபை£ வெளி- 
புறம்புள்ள விருககவகள் - மரங்கள், 
தெளிவு - செளிகலையடைய, இரு 
க்கு ௮அஙகம் - வேதாஙகம், தெளி 
விலன் - தெளியா சவனாகஇ, 

7. சனம் - மேகம், அல் -இரு 
ள், எல்லை - அளவு. எற்ற - நிவேதி 
“es. செல்-(௮ம்) மேகம், மு.ரசம்- 
கோசவாத்தியம்(போல], 
ட 8. எண்ணாகார் - மதியாதார். ௪ 

ண்ணுவார்-சினைப்பார்.நடுவினை-௪.ழு 

முூனைநாடியை, வாவுபோச்கு-சனன 
LOS BOOT LD 

69, பிஙகலை-வலப்பக்கத்துகாடி., 

  

  

i. OY. 

இடை - இடப்பச்சதீதுநாடி, ௮லர்...? 

ates. சுழுனை காடி - சுழுமுனை 
நாடி, ௩நொடி, அசைவு - இயக்கம். 
அடங்குவார் - (பானம்) ஒடுங்குவார். 
பொங்கல்- மேேகழுசல். மூலநாடி- 

Cpor sri gg நாமபீன், புதுவழி- 

புதியமார்காக்சை இறஈ.து,-- மேல் 
அய் - மேற்சென்று, (மூலநாடிப்புது 
வழி இறகமும் விசச்தை மோச.தாலா 
ர் பாற் கேட்டறிக.) ் 

10. ஈனவு - சாகரம். காடதோ 
அம் - ஆ. சாயுந்தகோறும், நாடாது - 

ஆராய்தற் கெட்டாசதை, சரிக்க 
ன்ரார். - எஞ்சரிக்கின்றவர். மனம் 
AN = NTO, சனை -. அன்மா 

வை. அதீதம் - துரியாதீசம். (தாடா 
அுறாடி-இடைவிடாதகரராய்ந்து எனி 
னுமாம். சொல்லாமற் சொல்லி என் 

ற துயபோல,) 
71. இருமை- பெருமை, 

கோணம் - மூலாதாரம். எரி -௮௧ 
கினி. காலால் - (பிராண) வாயுவால். 
மூட்டி -பெருச்சி, பரிஇமண்டலம்- 
சூரியமண்டலம். முட்டி - நெருக்கி, 
படி. - நிலை. ஏறி- சென்று, த.ருவி- 
சேடி, சுடர் -இரணக்கறந்றை, வீட் 
டெ.றிக்கும் - வீ௫ுப் பிரகாசிக்கும், 
சோதி €ரஇமயமாகிய, ௮-௮ ரிய. 
நிலாமண்டபம்- ச௩திரமண்ட லம், 

72. பரம - மேலான, யோகு 
இருககின்றார்-யோகஞ்செய்வார். சன் 
இரிபாகம்-௮ருட்சச்திபஇசல். ச.தட் 
டயவழி-நான்சாமார்க்கமாகிய ஞான 
வழி. கி,த்இியகாய௫ி,ச.இ-என் றும.ியா 
Ses மடைதல், நிரம்பி.ஙிறைந் து. 

79. நரைஞர்-௩லாஈ்சவர். குகை- 
மலைக்குசை. அளகைவேந்தன்-குபே 
ரன். _உவர்.தது - வெத்து. 

74. 6 ~ Cure, அமலம் - மல 
மில்லாமை, கங்கையார் - ஆகாயகங 
சையையுடைய தேவர் சயிகையார் - 
சயிலாச வா௫கள், வருகின்றார்- (௪.1) 
சன,ச்.தின் பொருட்டு) வருகின் ஐவர், 

75, இப்படி « இந்ஃப்பூமி. வரித் 
தீது - வரவழைச்சது. கைப்படி - 

அறு 

கையிலே சோய்ஈ ௪, நெல்லி. நேல்



ஸிக்கணி, 
76. விம்மிதம் - ஆச்சரியம். விதி 

ர்ப்ப - நக. ரெம்மல்- சிறநதோனா 
இய, துளக்காரின்றான் - Hong gs gl 
நின்றான். 

77. சீதூர்-இற்றூர். வைப்பு - இ 
டம். தானவர்-௮சரர். சா.ர.தர்- இசை 
பாடுவோர், ச௩சருவர். வரி-இயேோகை. 
அவளைவீதி- சங்சவிதி,. ப 

73. சாலமடநதை- பூமிதேவி, 
௮ணி- ஆபரணம். மறுகும் - வீதியும், 

ஞானம் - அறிவு, சொல்-வார்ச்சை 
யை. சாலம் - காவிலுடைய, இரு - 
றந ௪. மடந்தை - சரசவ இ, துறை- 
கீர்சிதுறைகள், பொற்றாலம-பொன் 

னுலகம், போந்காலன்ன - வநதாற் 

போலும், 
70. கால்நீட்டி -உயர்ஈது. (சாற் 

பரியம்) கவி-சூழ்கன்ற. ஆக-போல. 

80. உலக மூன்றும்-இரிலோகசக் 
சாரையும், இுரூவாயும் -இரண்டுபக்க 
apo. பொன்சொரிய-பொன்போலு 
மசொற்கள் வெளிப்பட. இறஙகும் - 
உள்ளேபுகும். உலகமுூன்றும் ஒருவா 
யில்உண்டு உமிழ்ந்சானையெனக்கூட் 

டக. 
81. பேர் - பெரிய, யுகத்தில் - 

(மற்றொரு) பிரளயத்தில், பிரமன் 
மாயனா உகச்தும- பிரமப் பிராய 

ம்விஷ்ணுப்பாளயர்இனும், புகுத 
அ GO db Fr 1. WD), 

81. உலம்- இரண்டகல், குளி 
துறை - ஸ்நானஞ்செய்யு நீர்சி துறை, 

சிசடனார்-குருடர், பலிமயடுப்பான்- 
பிக்ஷை யடுப்பான். 

85. மாலோகம் -வைகுந்தம், சவ 
லோசம், சவலோகம் - மேலேழுல 
இசசனொவ்வொன்று. .ஆலோசம், ..... 

Sb. a - பெருக, மன்றில் - 
சபையி லஓுள்ள. மரமறையோர் -பெ 

ரியவே இயராகிய வைணைவரை. வினை 
யம் - சூழ்சசி, 

81. இளர்ந்ச . விளங்கிய, கடை - 

வாயில், இலைடக்க - தகட்டு வடி 
வாயிருஈ-௪. தடை - தடுக்சல், போக 
க்கூடாறு, என - என்று, 

ரு 

        

அரும்பதவுரை, 

88. பரிவிலீர்காள் - ௮ன்பில்லா 
சவர்களே., அநுக்கிரகம் - கருணை, 

நிக்கிரகம் - ௪ண்டம். 

69. களபம் - (கஜேந்திரனாகய) 
யானை. படை - சக்கராயுசம், விரு 
நகை - சலகசராசாரன் மனைவி, மய 
ற்பிணி - யோசகவியாதி, தம்பிராட் 
டி. - அப்பிரான்மனைவியாகிய உமா 
தேவி. தோற்றிடாதோ - தெரியா 
Csr, 

90. காரோட - கருகிறமடைய, 
கொடர்கது-(பின்) பற்றி, 

91. ஓன்று - பொருக் இய, மா 

க்கன் நீர் - சடுச்கின் கீர். 
92 குலிசம் - வசசிராயுசம் மா 

கவன் - ௪௫, பகுச்துணரீர் -(ஈன் 
மைதீமையைப்) பிரிசுசறியாகவர்க 

ளே. மடவீர் - அறியாமையையுடை 
மீர். ஆஇபர் - 9 Sur. 

09. நிட்டை -யோசம் ஊக்கம்- 
உற்சாகம், ஒடுக்கம் - அடக்கம். FE 
ர் - ஆட்டுக்கடா. * 

94, குத்தம் - வஞ்சம், சரவ 
ணம் - சாவணப்பொய்கை, “சம்பவ 
ன் - (௮இில்) சகோன்றிய குமரரக்க 
டவுள். உகச்சதரவாடஇனி - வடக்குழு 
&மாசவரு 65), கஙகை, பொன் - 
அழ இய. இலஞ்சி - கடாகம், மேல்- 

டி in, t 

95, பிச்திகை - சிறாண்பகம், 
மாதவி - குருக்கச்தி, சாகி - ஆச் 

இ. மகிழும - மக௫ிழமரமுமம், குல்லை- 

வெட்சி, தாது-மகரநகம். இரியும்- 
உதிரும். சோற்பரியம்) வில்லுவம் - 

வில்வம், புடை. .- பக்கீம். செறி - 
நெருகூய, விபுலம் - விரி சடடம், 
பல்லவம் - தளிர், 

00. கால் adage - கால் ௨ 

யர்ச்தி. மடல் - பாளை. நிஃகம் - எப் 
போதும். மூச்சி - ௨௪௫, மூழுச்சு - 
பூரணமாகிய, பூகம் - கழுகமரம், 

97. சுற்று - சூழ்கின்ற, gids 
அ - அறுபட்டு, மூன் - எடிரேயுள் 
ள. தாற்றின் - குலையினது. மற்று 
ஆற்றின் - வே றுவழியில், டிகே 

மும் - ஐடி.மமெல்லும், சூர் இட்ட -



அரும்பதவுரை,. 

சூரறாலிடப்பட்ட, பற்று ஆற்றும் - 
அன்பைச்செய்யும், படர்தல் - செல் 
ஆசல், பற்றாற்றும் ௮மரர் குழாமெ 

னக்உட்டுக. 
96, பகடுவாளைமீனம் - அண்வா 

ளைமீன், வெடிசாவ -துள்ளிச் தாவ, 

புடை - பக்கத்தில். போழ்ந்து - மி 
ளக்கப்பட்டு, வாரணத்து - (விநாய 
கரராகிய) யானையின௮, சூர்மா - சூர 
னாகிய மாமாம், கானவாரணம் - கா 

ட்கெகோழி, காட்சி - தோத்தம். ஆ 
ட்சி- அளுதலையடைய,. மானகேது 

னம் = பெருமையுடைய (கோழிக்) 
கொடி. ஏணை - மற்றை, 

90. பொதுளி - நெருங்கி. 

100. விண் -மேகம். படா வி 
ரிகன்ற. விண்கிழிப்ப - ஆகாயச் 
தை யூடுருவ. இகரசினகரம் - தானி 
யையுடைய ஆலயம். 

101. சர்னவர் குலாக்சசன் - அ 
கூரகுலச் துக்கு யமன்போன் maior, 
மாம் - வீரிம், சம்பந்தன் - விவா 
கஞ்செய்சவன் 

இரண்டு - இரண்டுபக்க் 
அ. குழை - காதுகள் சமயம் - ௨௪ 

சியையுடைய. 
103. அங்குசம் - தோட்டி, கே 

தனம் - கொடி. அபயம் - கருணை, 
லலம் வலப்பக்கம், கோசண்டம - 
வில். சண்டு - அண்டாயுசம். eu a &) 
யம் - ஓராயுகம், வரசம் - Hy £51 &) 
கம், யோகம் - கூட்டம், 

101. விண் - விண்ணுலகச்தா 
ருக்கு, பண் - இசை, பரிபுரம் - இல 
ம்பு. 

1/5 வாலசவுக்௬ரி - இளமையம 
peer பார்வதிசேஸி, பாலித் 
சான் - அருளினவன், ~ 

106. விஞ்சையர் - விச்தியாச 
ரர், விஞ்சை - விச்ை, அவுண இ 
ருள் - அசுரரா௫ிய இரவு. 

107. உழவா - உரியவனே, ௪ 
றுவா - புச்தூரனேோ, பொஜ்பணி - 
பொன்னாற்செய்யப்பட்ட. தொழிலை 
யுடைய. கொரங்கு - வாசனை. அ௮லர்- 
விமிந த. ௩

 

Rn) 

108, உரோமம்பொடிப்ப - மயி 
FSET SOIL, சமுசழுப்ப - தடிப் 

பே 2. 

102, பயில்வசா-படிப்பார், பெரி 
திஅவிழ் - கட்டுவிரிந்த, 

112. ஆக்குபு - ஆக், 

118. அருள் அஞ்டு £ அருளுக்கு 
ப்பயந்து, உற இ - உபாயம், திடம், 

114, *யஙகி 2 வருந்தி, அஞ்ச 
ல் - பயப்படாதே, மெஞ்சம் *ஃ இரு 
சீதம். வேல் - வெல்லுதல்,   115, அபணாதல் - கவனாவது, பு 
ரி-செய்வாய், மகுடாகமம் = மகுடா 
கம (விதிப்படி). 

110. அற்புசம் “ஆச்சரியம் (ஆ 
&), OF BEL - ஞானம். os por “ 
சிவபிரான், Oe bare - மூதின்ல்ம 
யான மகுடாகமம், 

117, வைச்து - உபதேசித்து, 
(கா.ற்பரியம்) 

115, அபூஇ - ௮ருள். மத்கம்- 
களிப்பு. மலையாசலம்- பொ இயம$லை. 

117. கலைஞானம் - enous. ௮/ 
fle). 

120. ஐவகை - ஐ௩துவிச௫ம், கக் 
சீகுயிலம் - வாசனை கீதயிலம். கவிய 
ம் - பஞ்சகெளவியம், அழுமதைந்_து. 
பஞ்சாமிர்தம், நெய்பொழிந்து - Os 
ய்யாலபிடே௫ச்து. கன்னல் - கருப் 
பஞ்சாறு, கணிசசாரம் « பழவர்க்கள் 
களின் ரசம், கலசம் - கூமபம், மக் 
இரபுட்பம் - மந்இரச்கால் மலர், மந்   தீரான்னம் - இருவொறறாடை சாத் 
துமுன்னர் நிவேஇக்கு மன்னம், | 
நிறைவேத்தி - முடித்து, 

121, புரிநூல் - பூணுதால், மா 
ன்மதம் - கஸ்தூரி, சுச்தான்னம் « 
வெ௮ஞ்கோஜு, பண்ணியம் -பலகஈ " 

சம். கருனை - யொரசிக்கறி, வருக்க 
வகை, - விதவிகு மாகிய, ஏற்றி ~ 
நிவேதித்து, பணிமாறி - பூசித்து, 

122. செந்தா - (விகாரம்) சே 
தனே. 

128. சருஇச்்சமிழ் - தமிழ்வே 
தம். கருச்.து - மனம், Bap gH coor   பம் எமாமிசயேதங்கள். கழுது “பேய, 
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உண் 
ஹக்க -செலுத்திய, 

124. வாலுகதச்தசால் - வெண்ம 
ணலால், உபயவடி வு - இரண்டு சவ 
லிககம். ஆராதனை - பூசை, 

125. வாலுகசா - வெண்மணஜு 
ருவான வெபிரானார். பால் - உரி 
மை, மேல்உகம் - மு;தல்யுகம், மை 
நசன் - புதிதரனாகிய wes Huge 
னிவர். 

120. மாசவன் - பெரிய தவச் 
சையுடைய அகத்தியர், மாதவன் - 
விஷ்ணு, சகணத்தார் -கூட்டகச்சார். 

127. பவிதீதிரமாலை-தருப்பைமு 
டி.ச௬. ஊர்ச்சபுண்டரம் - மேனோக் 
இய மூக்குறி, பட்டவர்ச்சனர் - ப 

ட்டந்காரிச்சவா. பாகவசன் - விஷ். 
பச் சன், எட்டெழுத்து. ௮ட்டா 

க்க. ர ம௩திரம், எட்டு - எட்டுஇன் ற, 
எழுத்து - (பஞ்சா)க்கரம், 

126. அச்சுதன் - விஷ்ணு, (௮ 
மரிவில்லாசவன்). கோவிந்் சன - வி 
ஷ்ணு, (கண்ணில் சந் திரனையுடைய 
வம்), ஆலமர்கடவுள் - ஆலிலையில் 
தங்கிய விஷ்ணு, (கல்லால விருக்ஷ 
தித்த சிவபிரான்), புகுவா 

- புகும்பொருட்டு, வே இயர் - 
வைணவப் பிராமணர். சங்கவீத - 
கூட்டத்தையுடைய தெரு. 

129. வர௩தி- விசேடதர்ச்சம், 
.ச்.ராகதி, சேவை - விஷ்ணுவை. 
காவன் - ஆசாரியன். பகவ.ற்கே - 
இருமாலுச்கே, (சவபிரானுக்கே), 

130. ,இருமலை- திருவேல்கடம், 
(திருக்கயிலாசம்). சேளரிக் கண்ண 
ன் - சாமரைக்கண்ணன், (அக்கினி 
க்கண்ணன்). இருப்பதி - இருப்பத 
யென்னும் தலம், (சிவலோகம்), இ 

ருமூந்றம் - திருக்கு ந்ராலம்; இப்பெ 
பார் ௮ச்காலம் வைணவர்ட்ட பயர், 
வகை - பொருள்கள். 

181. வசத வீதி - சொன்றல் 

விதி 
139, Forazw - கோயில், பொ 

Maar - பஞ்சேந் திரியவகள்; வலம் 
‘yl ~ வலம்புரிச்ஈங்கு. மறுகு - தெ 

ர. இூரி... சக்கரம். மணிச்சிகரம்- ;   

அருமபதவுரை. 

அழகிய உச்சி, மிருதி - தருமசாதீ 
Bro. மூலச்சுரு.இி -ஆதிவேசம். 

183, இருசகை - இருப்பிடம். ௪ 
,திரவன் - சூரியன். குடதிசை - மே 
றறிசை, இறைவன் - ஐயனார். ஞு 
மாம் - கூட்டம். படலை - விரிந்த, 

184, மாடம் - மாளிகையுடைய, 
.துவாரபாலர் - வாயில்சாப்பாளர், இ 
ருவளை - (௮வ்) விருவரையும். ௮ 
மைத்து - (கையா) லடக்கி, 

135. மேனி - வடிவம். 
180. முன்னர் - எதிரே, ௮கதீ 

தள் - (கோயிலி) னுள்ளிடத்தில். 
ஆக்கி - அமைச்துவைத்து, * 

187. மேனி- வடிவம், விச்சை 
கூர் - இறிவுமிகுந்த, கூர்மவேட்டுவ 
சீ. தியானம் - அமை, குளவிரினைப்பு 
க்கள்; அவற்றுள் கூர்மதிதியானமாவ 
து; (சன்கருவாகிய) ஒருபொருளை 
ச்சன்னினைப்பினாலே மானாக்கு தல். 
வேட்டுவச் தியானமாவது: (புழுவா 
கிய) ஒருபொருளைப் LAA S $15 51 
COS SVS அவைபேரல அகத்திய 
மூனிவர் சோகம் பாவனைசெய்இரு 
ந்து, விஷ்ணுவை நினைப்பினாலும்ப 
firs Benge, வெமாக்குதல் ar 
ண்க, சோகம்பாவனையாவது: சான் 

சிவமாயிருதக்சல். பரிசிச்சல்- தொ 
டுசல் -செச்சை-உ தயசந் இரன் (போ 
அம்). இச்சையில் - ஆசையால் ஒரு 
மைகூர - ஒற்றுமைமிக, இருமை 

யால் - இரண்டுபொருளால், 

188. முுச்சனே - மிரியமுடை 
யவனே, (மல.ரசசனே),. மூளரிக்க 
ண்ணா - தாமரைச் சண்ணுடையவ 

னே, (அக்னிக் கண் ணுடையவ 
னே), மூலமென் தழைத்த வேழப் 
பச்தியினெல்லைகாக்கும் பசவனே - 
(ஆதி) மூலமென்று கூப்பிட்ட யா 
னையின அன்.பினளவையிற் காக்கும் 
விஷ்ணுவே, வேரில் மென்மைசெ 
5S epee வரிசையினையுடைய 
இருநெல்வேலியைக் காக்கும் Hart 
மானே). இஒஇரியாளா - சக்கரத் 
தை யாள்பவனே, (கயிலாசமலையை 
யாள்பவனே). அருள்சூற்கொண்ட



அரும்பதவை ர. 

கக் சரச்கறுப்பினாுனே - கருணையு 
டைய நீருண்ட மேகத்தின் கரு௱ற்ற 
மேடையவனே, (இருபையே குடி 
கொண்ட சண்ட கதன் கறுப்புடை 
யவனே. ஈ௩த்சணி செவியகோல ௩ 
@g 9 கரியஈம்பி - சக்கக்சையணிக 
த செவ்விய அழகானது ஆராய்சுற்க 

மியபுருடரிற் சறந்கோனே, சங்கக் 
குழையணிகந்ச காதையுடையாய் (வி 
வ ணுவாகிய) பன்றி, தேடுகற்கரிய 
சிரேோட்டமுள்ளவனே. 

189. அ௮ண்டர்சாம் பிழைக்குங் 
கட்டீால் கறையமர் கண்டமேயாய்.- 
இடையர் கயிற்றால் கட்டுககட்டினா 
ல் உரலினிடச்துச் தஙூய சண்டி. 
க்கப்பட்டு நிற்றல்பொருந் தியவனே 
ASCOT LT ce sees மேயாய = சேவர்தா 

வகள் உய்யும் உறுதியால் ௮டஙகுஇ 
ஊற விய ச்சசயுடைய சண்டத்சை 
ப் பொரு௩இயவனே, வண்டளெ அல 
ககலார்ச்கு WHOSE Soo இதழியுள் 
ளாய்ீ - வளந்தஙகய துளவமாலை றி 

றைக்கு மார்பினில் சேணிறைந ௧௮ 
கார சசையுடையவளாகிய இலக்கு. 
யை யுடையவனே. வண்ளெ ........ 
உள்ளாய் - வண்டுகளுலாவு Beir பி 
ச்காகிச் சலையுடைய அ ச்இிமாலையோ 

@ yus Ge. சேனிறைச கொன் 
ஹைமீ£லே யுடையவனே; உலவுஎன் 
யது உளவென லகா எகர வொற்று 
மையாயிற்று, ஆர்க்கு-உருபுமயகீகம். 

140. ஆழியும் வளைடயிம் ஏற்பாய் 
அணிமணிப் பணிகள் பூண்பாய் - 

FEST சங்கும் ஏற்பவனே ! வரி 
சையாக. 1,சீகாபாணவசள் அணிக த 
வனே. அழியும்... , ூணபாய்- 
சமச். இரமும் குழும் மேன்மை தஙக 
ய (பூமியில்) பார் ச ஆபரணமாக இ 
மச்கங்களையுடைய. பாம்புகளை யணிந 
தவனே. வாழி - அசை, அந்தரங்க 
மாக - அந்தச்சீரங்கம் (இட)மாச. ம 

ருவும் - பொருந்தும். மாதிரையை 
யாவாம் - பெரிய அலைகளை யுடைய 
காவிரி சதியையுடையவனே. வாழி- 
வாழ்வாயாக, ௮ந் சரங்கமாக - இரகடி 
சியமாக. மருவும்-பொருக்தும். ஆதி 

  

௩. Oper 

ரையையாவாய் - இருவாஇரை ஈக்ஷ். 
சீதா திலசுயுடையவனே, (இிரை- நூ 
குபெயர்.) 

141, முச்சுலைவரையாய் - மூன்: 

அ தலையாகிய வலரயை யுடையவ 
னே, (இரிகூடமலையை யுடையவ 
னே), முண்டகச்கண்ணா தாமரைக்! 
கண்ணனே, (கெற்றிக்கண்ணனே).ப 
ங்சசாசக்கொத்து - தாமரஞைக்கொ 

சூ, உத்சமன் - இெவெரிரான், 
142, முறுகு - இருகுகின்ற, வ 

லம்புரி - வலம்புரிசசஙகு. குறுக - 
அணுக, தல் - நெற்றியில். ॥/இல 
ம் - எல்லாம். குறுகுகுறுகு - இறிய 
சாவாய் சஇிறியதாவாய், காலை - கால 

த்தல், 
143. செருள் - தெளிவு. சுவம்-* 

நன்மை, நிறை - உறுதஇப்பாடு, சது 
ட்டயம் - நான்கு, சிவம் - மஙகளம. 
கு. 

144, இத்து- மாயவிக்சை, ௧௬ 
ம்பொன் - இரும்பு. படி. - சன்னீம, 
உருகி - நெகிழ்ந்து. படிவன் - ௨1 
வழுடையவன். சச்து - உள்ளது. 

அசதீது- இல்லது, ௪தசதது - உள் 
ளதுமில்லம். ஞானம் - அறிவு, 
நிச யம் - ௮ழிவின்மை. றிட்களம்- 

௮ருவம, ௪களம - உருவம, 
146. காணாஉ - கண்டு, கூச்செ 

றிந்து - சிலிர்ச்து. உரோமம்பொடி 
கீசன - மயிர்சகால்கடி ததன. புல 
கம் - அனந்தம், தளிர் தகன - பிரப. 

147. அபூ - அபவி த இ. 
பூ - அழகு. பூவாப்பூ - மந்இரபுட்டப 
ம், இயானபூசை - மானதபூசை, 

148: கரகம் - சமண்டலம், கன் 
னல்”- கருகீபிரசம், சகூரபிஐக்.து -பசு 
வினைந்து, பஞ்சகெளவியம். சங்கை 
சேர்:*-- அளவாகீச்சேர்க்க, அமுத 
மைந்து - பஞ்சாமிர்தம், 

149. சத௲உருச்திரம் - நாறுஉரு 

FH Boa, முருகு - வாசி. 
மெழுகி - இலேபனஞ்செய்து. Bw 
குடை - இிசையாகய வஸ் இம். 

1௦0, ப்னகம் - (இடைக்கு)



F.4D} 
பாம்ப; பரிதிது - சுமந்து, அனகம்- 
பாவமின்மை, மனுவால் - மந்தி.ர.தி 
தரல், அட்டபரல் - தாய்ச்சியபரல், 
ஐந் துவாசம் = பஞ்சவாசனைப்பண்ட 
ம்3 அனை: ஏலம், கிராம்பு, இல 
வங்கம், சரதிக்கரய், கர்ப்பூரம். சே 

‘Za கூட்டி. ஏற்றி - Ca Bod 

ட் 151. மணி - மேதிதக்சளையடை 
ய. மணி - ௮டிக்குமணி, மணி - 

சீ.இராக்கம், மணி-அழூய. 5) 
ய - செய்த, 

152. ஐவகைத் ஐந். துவிதஓமா 

௧ 

க்னிர இதை: மகுடாசமச்திற் கா 
ண்க, 

1538, பாலம் -நெறிறி, வி.இர்ப்பஃ 
நடுங்க; 

155. பராபரா- முன்பின்னானவ, 
னே. பராங்கசா-பா.ரமாகய பாம்பை 
யணிந்தவனே. பரசகூபாணி. மழுவை 
க்கையிலுடையவனே. சிராமயா 

நோயில்லாகவணே. நித்கர ௩ நித்திய 
மானவனே. 

157. பிரமம் - பெரியது. 

158. தோற்றி - .. தாணப்பட்டு, 
கோர்வு - சவறு, 

100. கசூரவன்-ஆசாறியன். கரவு 
கள்ளம். 

161. இந். இரசாலம், - மாயலவிச் 
தை. யாக்கர் - . ஏன்ன சூழ்ச்சி, 
அச்சோ - ஐயோ. 

102. காமம-. ஊர்த்தபுண்டரும். 
குதி - வைணவ அடையாளம். புணர் 

ப்பு, - வஞ்சகம். காமம் - அன்பு. குறு 
நான்காவது. :--கிவபூ 

1. குதம் - மலச்துவாரம், அவி 
குவி -. விரல், ஆடப்பம், பூப்போல் - 

(முூக்கோணவடி.வமா௫ய்) ௮டப்ப, ம 
லாபோல.காற்ே கரண-காற்கோணம்.. 

சுவாதிட்டம் -சுவர,திட்டானம். ஆக், 
கனை - ஆஞ்ஞை. கயமாமுகண் மு.கு 
லோரறுவர் - விகாயகர்,, பிரமன், 

விஷ்ணு, உருத் திரன், மசேசரன்,, 
சதாசிவம், மண்முதற்பூசம். -. பிரதி, 
விழு; சலிய பஞ்சபூதம்; ற்றுண், 
மூலாதாரத்துச்குஞ் சுலாஇிட்டான.   

| 190, 

an யுறா,, & பத்தம். 

அரும்பதவுரை; 

இற்றுஃகுறுகியது, பாரீரஃபாருக்கள். 
168. இரு- பெரிய, மலைவு-மாறு 

பாடு, - பெரருமல்- அழுதல், பெடம்மல்ஃ 

பொலிவு. 
1௦04. நம்மபிஃபுருடேசத்தமன். ௩ம் 

பன் - இவன். கறுவு-கோபம், கடை- 

தலைவரயில், பரசம்-கயி௮.. வலியான்- 
கரிக்குருவி. 

1060, படர்தலும்-செல்லுசலும், 
।பனவர் - (வைணவப்), பி.ரரமணர்களு, , 
டைய, தொடிக்கரம்- கங்கணமணிகக 

' கை. குளுறும் - (காசிவிசுவேசர் sw, 
"நிதியில் விஷ்ணுவேபாமென்று) சத் 
இியஞ் செய்யும். கரம்போல் நிற்ப - 
கையைப்போலத் தம்பித்து மடக்க 
மாட்டாமல் நிற்க. 

107. அலமந்து -சுழண்று, புகல் 
அடைக்கலம். அஞ்சல் - அஞ்சற்க, 

கோக்கு - பார்வை, ஆத்றி «6168. 
"செய்து, 

36.8. அ௮னகர் - சிவயிரான். மண 
வ. சங்கை. உரைத்து! அமைததால், 
அன்ன - தேய்ச்துச்செய்தா ற்போல. 

சகோரரம் - ஓர்ப றவை. 

1.09. (இருமதிலிஞட்பிரகாரமஈ 
இய) சஙகவிஇி,--புறிவீர் ௮ல் லீர்-செய், 
யாசேயுங்கள். வல்லீர் - வல்லவரே, 

புரி தும்-செய்தும்.கூ ததன் 
'எம்மாண் - கூதிசனாதிய எங்கள் சவ 
பி.ரான். சவமழறையவர்: -ஆஇசைவர்., 

ட. 171, wart - பிள்ளேகளாஇிய,, 
சிருர் - சிறுவர். உணர்வித்து - ௮றி! 

இத்து, SE GIMP -- உண்மைநால்., 
eee 

கை யுரைத்த, சநக்கம், | 
திதக்கும் பிருதிவியே FD, 

2 சோதிகவம் - சோஇயாூய, 
சிவம், சதாச்சியம்-(விகாரம்)சாசாக். 
இயம். ஆதி - முசன்மையாகிய. பூசு 
மைந்து - பிருதிவிமு சவியவை, பெ௱ 

நியைந்து-மெய் முதலியவை. புலன்: 
சளைந்து -சதி.தமுசவியவை. கருமேந், 
இரியமைக்து-வாக்கு,, பாதம், பாணி, 

சரண நான்கு - 
'மனம், பத்தி, Gg BD, அகங்காரம், 

1 உமிர்த் சத்துவம் - ஆன்மதச்.ஐவம்..



அரும்பதவுரை, 

உட்கருவி - ௮கக்கருவி, 
3. வான் -ஆகாயம், வளிஃகாறறு, 

தெரிக்கும் - காட்டும். வனணி- அக் 
இனி, srg நாக்கு, நால் நிலம் - 
நானகுபூமி, மேல் நிரல் - முதலிணி 
ன்று வரிசையாக, கமனம் - நயை. 

விசர்க்கம் - மலசவங்கழிதல். 

4. மருதிது - வாயு, கருமம் - 

தொழில், புக்.இ- புத்தி, புனத்செய 
ல் - நீரின் செய்கை, சித்தம் -மனம், 
பார் - பிருதிவி. இவை போக்கிய 
காண்டம் - இவைகளுக்குப் போக்இ 
யகாண்டமென்று பெயரரம், கலை,-- 
வினைக்செயல் -இரியையை, மிகுதி - 
௮,இகப் (படுச்தும்), வித்தை, -ஞா 
னம் - ஞானத்தை. மிகுதி ௮இகப் 
(படுத்தும்), கியதி,-- நிசஞ்செயும் - 
(ஈன்மபலதக்தை) நிச்சயிக்கும். or 

கம்,--இச்தை-ஆசையை (எழுப்பும்). 
காலம்,-- ப/ல்ஞ்செயும் - கன்ம பலதி 
தைடூட்டும், யை, மறைக்குமு 
மதைப்பிச்கும். புருடன்,-- கருவிசு 
ற்றும் - கருவிகளைச்கொழிற் படுத் 
தும். இவை - இவைகளுக்கு, பேரக 
காண்டம் ஃ பேரககரண்ட மென்று 
பெயராம். 

Mi. —O} Tas 

வதசச்துவங்க tri gio. sar Sadr 
மும் - வித்தியா ௪௪ .துவங்க ளெழும். 
EFI சுத்தம். சுத்தாசுச்தமாயைக 

ளாம். பார்முதலறுநான்கு - பிரு.இ 

வி முதலிய (ஆன்மதச்துவம்) இரு 
பத்து நானகும். 

6 பார்ச்கூறு - பிருதிவியினமி௪ 

ம், வன்னி -அ௮கஇனி, சலம்-பொய். 
மாற்சரியம்ட்பொழருமை. வான-ஆகாய 
ம், பூதகாயியம் - பஞ்சபூதங்காரண 
மாகத சோன் றியவைகள். 

7. சூக்குமை - சூக்குமைவாக்கு. 
பச்.இி - ௮ன்புடைய. எழு,ச்து- (ஒலி) 
எழு,ச்து, நாகம்(ஆம்). உள்ளொளி- 
(௮க)னுள்ளே யுளள பி.ரகாசமாகிய. 
பைசஈதி - பைசநதிவாக்கு, , இயா 
னம் - மினைவு மரச்இிரையாய் adler rn 
கும். மத்திமை - மத்இிமைவாக்கு, 
உரையரமலுரைத்சல் -செவிக்குவிட 
யமாகாமல் சண்டச்இினுள்ளே விள 
ங்கும், வைகரி - வைகரிவாக்கு. வ௪ 
னி, ச் சவ்-பேசல்(ஆம்) .௮,கசம்-இ.வி' 
யம் - ஏடணை - ஈடணையின் மரூஉ - 
௮ஃது:--இச்சை. ௮த்தம்என்ப2னோ, 
மிம் ஏடணையைக் கூட்ட. 

8. ௮னம் ரிஹைக்கு மெங்கும் -   5, சுத்தவித்தை, FESS 
விடய ஆட்டும் - ஓசைமு, தலியவிஷ. 
யத்தை (விஷயம் - ௮றியத்தக்க த) 
எழுப்பும், ஈசு.ரம்,--தொழில் மூ£ட் 
மம - இரியையை யெழுப்பும், சாதா 

(உணட)௮ன்னகரத்தை (உடலெல் 
ம்) பரவச்செய்யும், வியானன்,-- வி 
யாபிக்கும் - (தோலெங்கும்) நிறை 
ந்து பரிசச்தையறியச செய்யும்.சமம்-. 
(எல்லாவாயுக்களையும் எறுதல் குறை 

O
e
:
   க்கியம்,--- நேர்செய்யும் - (மேற்கூறி 

ய இரண்டையும்) சமமரக இருக்கச் 
செய்யும். கத்தி, உருசிப்பிக்கும்- 
சுவையறியசீசெய்யும்; சு,ச்,சலிச்தை 
முதலிய இவ்வைந்து சத்துவங்களு 
முறையே ஞானமேறிச் இரியை க் 
நைநதிருக்குமென்௮ும், ஞானங கு 
றைந்து இரியையேறி யிருச்குமெண் 
அம், ஞானமுங்கரியையுமொத்திரு 
க்குமெணன்றும், இரியையாயிருக்குமெ 
ன்றும், ஞானமா யிருக்கு மென்றும் 
பெரும்பாலார் கூறுவர். இகம், ஆ 

ன்மா - உயிமை. ச.ற்செயல்செய்விக் 
கும்- சன்னுடைய செய்கையைச் 
செய்யச்செய்யும், சிவழுதலைந்தும்-இ ் 

சல்செய்யவொட்டாது) சமனாக்கும்.. 
பிராணன், -சதாவுயிர்ச்கும் - (இலா 
டத்தானளச்திலேசோன்றி) எப்போ 
தும போக்கு வரவு செய்துகொண்டி. 
ருக்கும். வியர்ப்பு - வியர்த்தல் விதா 
னம் - விரிவுடைய. நாகன்,-- கொட் 
டாவி - கொட்டாவியை(யுண்டெபண் 
ணும்). ௮.தா - தானாக. உயிர்போய்- 
உயிர், (உடம்பை ஸிட்டுப்) போக. 
(போய் - எச்ச,த்.இரிவு.)(௮,சன் மேல்), 
தனஞ்செயன்,-- மேல்வெடிப்பி தது 
-கபாலத்சைப்பிளக்சசசெய்து, 

0. பிங்கலை-- பிங்கலை நாடியா 

னது, (மூலாசாரத்திலேசோன்றி) 
வலப்பாலின் - வலப்பச்சச் இல். சழ  



௭௯௦ 

ளையை-சுழுுரனைநாடியை, Dw Ss B= 

செலுத்தி, இடப்பால் - இடப்பக்ச 
தீதில். மாறி-சச்சரிக்கோல்போலமா 
றிசசென்று.மான் றுமண்டலம்-௮௧௫ 

னிமண்டலம், சூரியமண்டலம், சர் 
அரமண்டலம்.இடையிடையே-(அம் 
மண்டலங்களின்) ந௫வே௩டுவே. மா 
ரூடி - மாறிமாறிப்போய், மேலைத்ச௪ 
லம் - பிரமரந்திரம். தரம் - ௨௪௫, 
நாசிக்சலம்-ஜாக்கினிடம், இடையும்- 
இடப்பக்கக்துகாடியும். இடப்பால் - 

இடப்பக்கத் இலும், அற்றே. ௮௮௪ 
ன்மைத்சே, மூலாகாரததிலே சோ 
ன் றியிடப்பக்கக்இத் சுழுழுனையைச 
செலுச்இக்கச்சரிக்கோல்போலமும் 

மண்டல ககளிலுமாறிசசென்று பிர 
மாரக்இர ச்தையடைநனு உச்சியிலேரி 
ன்று இடப்பச்சக.து நாசியிலேவ௩து 
நிற்கும். சுழுனைகாடி - சுழுமுனை 
நாம, தலைப்பான்மை - மூதற்றன் 
மையுடைய. கூலம்-மூலாதா.ரச்.இல். 

சடாசாரம் - ஆறாசாரம். மேலாகார 
ம் - சபாலம், 

10. மூலமூதல்- மூலாதாரந்கொ 
டஙகி, புருடன், கா௩தாரி -இவ்விரு 
நாடிகளும், கண் அளவாம் - (முறை 
யே) வலச்கண்இடச்சண்வளஸரயும் வ 

ந்துரிற்கும். மதி, அலம்புருடண்,-- 
செவி- (முறையே) வலச்காது இட.க் 
காது, சிகஙவுவைகாடி--காலுவில்-கா 
வின்்வரை, சஙகினி,--நாபி-உந்இச்க 

மலம், குய்யம்-குறி. குகு,-- குதம்- 
குறியின் £ழ்ப்பக்கம், மலத துவாரம். 
ஏலும் - பொருந்தும். தசநாடி-பதீஅ 
நரம்பு, தசவாய-பச் துவாய, ஏடணை- 

ஆசை. பூதியம-பூ தகாரியம், போலும்- 
உரையசை, கால்வாக்கு - சூக்குமை, 
பைசந்தி, மச்திமை; வைகரி, வ்சனா 
கியைந்து-வசனம், கமனம், ; கானம், 
ON FEED. ஆனந்தம். ‘ 

11. யூரந்தவன் -௮ரசண், சேனை- 
யடை. உடைதோழறு இருத் இி-வாயில் 
கடோறு நிறுகஇவிட்டு, உள்ளே- 

(சன்னிருப்பிடச்இ) னுள்ளே. புகு 
ம் -(சரீரச்தினுள்ளிடச்கே ) செல்லு, 
ம். புருடன் - ஆன்மா, அவத்தை -   

அரும்பதவுரை. 

உபாதி. 

13.  புருடனும் - ஆன்மதத் துவ 
மேம் (அயெ), முப்ப ச்தைந்தால்- மு 
ட்பதிசைந்து கருவிகளுடன். (ஆன் 

மா) அசலின் -இலாடதச்கான த இல். 
இயைவ அ - பொருந்துவது. சாக்கிர 
ம்-சாச்சராவச்ை, களத்து -சண்ட 
Sst gs Aan, தாத - தீக்கியகா 
இய மேற்சொன்ன இருபச்தைநது. 

சொப்பனம்-சொப்பனாவக்சை, மன: 
கீ.இில்,-- புருடன்,--- வாய-பிராண 
லாயு. இ௫்சம்,--சுமுச்தி - சுமுச்இிய 
வச்சை, இரண்டு- புருடன, பிராண 

வாயு. ஆர்ச்ச-(விகாரம்)பொருந இய, 
உர .இநறிலை - நாபிச்சானத் இலே நிற் 
தல. துரியம்-துியாவ2)௪, அவை- 
புருடண், பிராணவாயுவாகியஇரண்டு. 
அணு. ஆன்மா. மூலமலதக இல்-மமலா 

sug Boa. அதீதம். துபியாதீகாவசள் 
சை. 

18 மாயை - மாடைப௰லம். கன்ம 
ம்-கன்மமலம்,எவ்வம்- துன்பம். 'ஆய்- 
போன் று.ஆணவம்-ஆணவமலம், தவ் 

வல்-கெடுதல்.வவ்வல்-சவர் சீல், ௧௫ 
வி-சுச்துவம், மூலமலச்து-அணவம 

லதஇல்(சருவசஙகா ரகாலவரையும்) . 

அழுக இ-பஇநது, ச௪ணியுநல- சனியே 
Gi_¢ ee. Geuaw-Csaara Sone, 

14, கவனம் - சவலை, 2855 
அறுசல் - அப்பாந்பட்டுறிறறல், ௬௫ 
சம் - புனிதம். இங்வழி- இக் கமார்க் 
சங்களை (யுணர்ந்து) . 

15. ஒருமை - மிளவுபடாமை, 
செனனவாசனை - பிறவிப்பழச்கம். 

yah (5 58) )- ஆன்மசு த்த, மானச 
சுச்.இி,--சத்துவச் சால் - பலத்தின் 
பொருட்டு, 

10. ௪டஇ - விரைவு, வடி.வுற 
ரினைந்து- சொருபத்தியானஞ் செய் 
௮. வடகுணபால்- வடகிழக்குப்பக்க 
wo. Hern -Carys go ge. 

17. மேல் - மேன்மை.. இரணம்- 
துரும்பு? ஒலியல் --வஸ் இரம். 

18, உரையகற்றி- வாய்பேசா.து, 
காட்டாதியால் - விறகு மு.சுவியவற்: 
றல், வருக்இ- வரவமைச்து, நீர்க்



அருமபதவுரை. "௩௬௧ 

கூ - கீர்கிலைக்கு. ஒருமூழம் - ஒரூ 
YS EID, ETT - கார்காலம. இருது- 
பருவம். பூவின்-பூமியின். காலென- 
தரா்மாக, உளறைதது - தேய்த்து. 

19. சவுசம்-மலசுக்இி, பேணம் - 
HOT, BIC ED-STT SOS. EHBNE- 
கொன்றை, இறலி - இச்இமரம், 
20. சங்கு - சலகஞ்செடி. செய 

லை - அசோகு. பஙகமா - குற்றமாக, 
இல்லை - ஒருமரம். பராய் - பராயம 

ரம். ஆண்மரத்தில் - ஆண்மரஙகளு 
க்குள். கழிப்பர் - நீச்குவர். ௮வ்குல 
மெட்டு - எம்டுவிரல் நீளம். 

27. மூறுவல்மாச-பல்லழுக்கு. வி 
இபாகம் - ஐர் புண்ணியகாலம். கழி 
ப்பர் - (பல்விளக்குசல்) நீக்குவர். 

22. உதகம்- நீர், 

29. கந்தர த்து - Sp SAM. WP 
ங்கள்-,சருமங்கள் (முப்பத் இரண்டு). 
அருக்கர் - சூரியர் (பன்னிரண்டு), 
சுரோடிகை-டிரசுமாலை. ௪ 2.துவம்,--- 

(முப்ப,ச்தாரசி, அரியூர் - விஷ்ணு 
சலஙகள் (தாற்றெட்டு). (அல்ல) 
வடவெஷழுச்து - சமஸ்கிருச எழுதி 
துக்கள் (ஐம்பச்தொன்று), படிக 

ம் - பளிஙகு., துப்பு- பவளம், ஆரம்- 
(pF Gg). abs - டைதக்சகை, (வக் 

தது என்பது வ௩சஎன முற்றிறுதி 
கெட்டி). சிரம் - குடுமியில் (ஆகு 
பெயர்). மணிக்குழை - அழகிய காது 
களில், அஙகுலி சமயம்-விரல்களும் 
சமயமுங்கொண்ட கதொகையாகய 
ப தனொன்று, 

24. மவுலி. சடையையுடைய சவ 
பிரான்... 668870 - ஆயிரம். சதி 
யா - இந்தஇத்து. பகம் - எழுத்து, 
சமிகை - ஓமவிறகு, இ.ரவியம்-பொ 

ள். 
25. இ.இ.- பக்ஷம், இணம்்-ஃநாள். 

வலாரம்,-- அயனம் -உச்சஉராயணதெ 
சுதிணாயன புண்ணியகாலம், விழு-வி 
ஷா, இருமண்டலம் - அமாவாசை, 
பெளர்ணமி, சானிச் தியபூஷச-௭.இர் 
மூகப்படும் பூசை, வற்சரபூசை- 

வருஷாபிடேகபூசை. மாதவிழா-மா 
sie sey செய்யுந்கிருவிழா, மாக 

பூசை -மாகாந்த ச் இற்செய்யும் நகை 
பூசை யென்பதனைச் sree Hugs 
தகோடுங்கூட்டுக, 

28. தவனபூசனை - கும்பந்தாபி 
SAFO suid பூசை, தீபவளி-(விகா 

ரம்.) தஇிபாவசரி, சங்கபூசை - சக்கா 
பிடேகபூசை. நஈவநைவேதனம் -புது 

கெல்லரபிசய ன்னகைவே,ச்தியபூசை. 
மகாசந்இ, காலை, உச்சி, மாலை. 
(இகான்கும், காலமென்பன.)பாமம்- 
சாமம், அருணசகந்தஇ 
ரிசி, நான்கு - (இக)கான்கும், உவ 
காலம்- உபகாலம் (அம்); இக்நான் சூ 
உவகாலங்களும், மேற்கூறிய காலவ 
களின் இடை; கடைகளிலாவன) 
இவற்றைத் தற்காலம் பூசை oS Ds 
சியிலுங்காணலசம். [உபகாலம் எ.து 

கைகோக்கி உவகாலமென லாயித்று. 
உப காலம் - துணைக்காலம்.] 

27. அன்னதஇல் -அதக௩சப்பெர 
ருளில். நீர் - சலச்தை, அ௮ச்இரச்சா 
V- YS Aros Ho GET FE Hu 
மேறைமைபோற்றி - இன்ன தற்காக 
(9) 6 செய்கிசேனென்னும் ஆரம்பகி 
ரியையைச்செய்,த.கொன்-பெருமை. 
சந் கன ச்சோயம்- சம்சனங்.கலந் தநீர். 

பூரித்து - நிறைத்து, 
28. புண்ணியயாகம்-புண்ணியா 

வாசனம், முறை - இரமமாக., செபி 
ச.அ-செபஞ்செய் அ, சாக்தியோமம்- 

சோஷபரிகாரமாகச்செய்யும் ஓமம். 

209. சகவியம்-பஞ்சகெளவியம், மனு 
வின் - மந்திர ச்சால். 

30. மிசை . மேல், சனிச்சம்மீர 
ம்- (ஆகுபெயர்) எலுமிச்சம்பழச்சாறு. 
மீது - மேல். தப்பு - கெய். அ௮ச்கா 
ரம் - சருக்கரை. புட்பசலம் - மலா் 
Cems sr. பயரிவு- அன்பு. கன்னல் 

பிந்து - கருப்பஞ்சா நறுக்குப்பின் பு. 
கழுகீர்க்கொட்டம்,- ஒருவாசனை ததி 
ரவியம், பஞ்சவில்வம் - வில்வம், மா 
துனை, மாவிலிங்கு, விளா, நொச்சி, 
MC ovr SLD - பலகனிரசம். 

81. 'எற்தி- விவேஇப்பித்து, ர 

ப தத க்கை தத அதைக் ene 

      ராஞ்சன தீபம் - கற்பூராலாத்தி, ௩ 
“ளிகேரப்பின்னர் - சேங்காய்க்குப்



௬௯2. 

பின், கந்சதோயம்-வாசனைப்பண்ட 
ங்கலந்சசலம், 

82. வில்லுவம் - வில்வம். பணி 
லம் - சங்கு, மீ - மேன்மை, மந்திரா 
னம் - இருவொற்றாடைசா ததுமுன் 
னர் நிவேதிச்குமன்னம், தாபனம் - 
STN SF FR, 

85, மிசை. மேல், உபவீதம் - 
யூணுதால். மெழு? - அப்பி, படீரம்- 
ஒருவகை வாசனைப்பொடழு.. கேயூரம்- 
வாகுவலயம், 

84, பொருட்சலம் : பொற் 
யாச்இ.ரம். பண்ணியம் - பலகாரம், 
கருனை - பொரிக்கறி, வருக்கவகை- 
பலவிசம், ஏற்றி - நிவேதஇப்பித.து. 
சுருளெடு௪து, சாம்பூலறிவேஇப்பி 
௮. கவிகை - குடை. ஆர்ப்ப- 

மேழங்க.. 
35. ஆலயஞ்சூழ்தேவு - சுற்றுக் 

கோயிற்றெய்வம். வினியோகமிடல்- 
விபூகிமு சலியபிரசாசஞ்செலவிடல். 
படி.மைப்பூசை - நிச்இிடப்படி2,௪ர 
பூசை, 

87. முருகு - வாசனை. அலர்-வி 
ரிந்த, பற்பம் - தாமரை, உருவம் - 
கிறம். தளவம் - முல்லை, சாத -இறு 
சண்பகம். 

88. மருத்ச - வானையுள்ள. பதி 
அரம் - இலை. சதம் - நூறு, சாலும்- 

18) (to. 
89. பதம்- இருவடி. சானு-முழந 

தாள். வாமம் -செண்டைக்கால், குற 
ங்கு - கொடை. குய்யம் -இரகூயச் 
கானம். அங்குலம் - விரல், தூ-புனி 

தம். உந்தி - கொப்பூழ். 
40. வயின் - வயிறு, கண்டம் - 

கழுச்அ. துண்டம்-மூக்கு. வசனம்- 
(கம். கன்னம். சாது,, கபோலம் - 
கன்னம். ப 

42. கன்னப்பூண் - காதணி, 

42. அங்கம் - அவயவம், உச்ச 
மாக்கம் - தலை, சக்கம்,-- மறுகுசூ 
ழ், - வீதி(யாகச்) சூழ்ந் ௧, தங்கம் -உய 
ர்வு. மகுடபூசை.மகுடாமவி இப்படி 
செய்யும் பூசை, 

49, ஆவாகனம் வ யுட்பக்தூவ           

அரும்பதவுரை, 

ல், (இப்பச்அமுபசேசருறையா 
ஓணர்க), 

44, மா- நெல்லரிஎமா, சம்மீரம்- 

எலுமிச்சம்பழச்சாறு, ஆச்சியம்- கெய், 
பயம் - பால், குளோதகம்-சர்ச்சரை 
நீர். சோடம் . தோஷம். 

45, சீதப்பானீயம்- குளிர்ந்சசல 
ம். பிரவிதெறும்-சனன சமைக்கெடு 
க்கும். பலோச௫கம் - பழச்சாறு, சகோ 
யம்-நீர், 

40. ௮ன்னசமிர்த்தி -சோறுவிரு 
சீ.தி (உண்டாகும்), ஈச்.தின்றோயம்- 
சங்கசலம், சன்மலி-நன்மைகிறைக்,த. 
அதிவிருட்டி - பெருங்கேடு, 

47. மோக்சம் - மோக்ஷம், சானி 
க.இயம் - எதிர்ப்பசெெல், 

48, அக்கராலச்இ-சருக்களைகல 
6s நீராலச்தி, செக்கமலை - (விகா 
ரம்) சிவந்சஇலக்குமி, ரீராஞ்சனம் - 
திட்டிபரிகாரமாசச்செயயும் ஒருவ 
கையாலச்தி. சுருள் - வெற்றிலைச௬ 
ருள். [௮க்க.ரம்-விகாரம்.] ‘ 

409 காடி, படசம், இமிலை-ஓவ் 
வொரு வாச்இயம். நித்தம் இனம். 

50. மூன்றுதீக்கை - சமயம், வி 
சேடம், நிருவாணம், 

51. நித்தியமுசலமூன்று - நித் 
இயம், நைமி த இயம், காமியம், ஐந் 
துபதம் - பஞ்சாக்கரம், நாற்கதி - 

சாலோக முசவியவை, மேலை - ப 
OU, அ௮ச்துவா - (அன்மாச்களைப் 
ப.ரசதியடைவிச்கையாகிய)வழி, ஆ 
௮ - மந்துராச்துவா, பகாத்துவா, 
வர்ணாத்துவா, புவனாதீதுவா, கலாச் 

அவா, கத்துவாச்துவா. ஜக் துப,சம்- 
பஞ்சாக்கரமென்பது.*“அந் இயுகண்ப 
கலுமஞ்சுபசஞ்சொல்லி””என்,னுஞ்ச 
,ச.ரமூர்ச்திநாயனாரருளிய தேவார 
FST BD CPG E, 

52. கோட்டம்- கோணல், கொ 
ன் - பெருமை, 

58, அலவன் - ஆடிமாதம், சிலை 
கீதங்கள் - மார்கழிமாதம்,. 

94. அவலுக்கு - அவ்வகத்்இய 
மூனிவருச்கு,ஏன ச்ச இ-பன் றிடடை. 

ant



அரும்பதவுை ர. ‘fhe Fey 

Obs lagH— நதிவிழ்வேடன் கதிபேறு சநக்கம். 

1. மால் - மயக்கசகை, மாலை - 
மாலைகீகாலம, மர்லை = Ciné gon 5, 
அிருவிமாை-அருவியாகிய(பூ) மாலை, 

2. சூர்-றுச்சம் அல்வேலி- ரணி 
றற தமீவவி, கோமைமார் - வேடப் 

பெண்கள். கவோல்ேவேலி- பிரமயுவே 
af, மூரல் - சிரிப்பாகிய, வேலியிட் 

டால் - வேவியைச்கெய்கால், எனு 
போன்ற. மூன்தம் நர் - முச்துச்கள் 
நிறைக்க, காரல்வேலி ஃ- மலைப்பக்க 
மாசியவேலி, கொல்லிச்சயிலம-கொ 

ல்லிமூலை, 
3. அத்சலை + Hs (lo geranin 

யாகிய. மைத்சலை - இருளிடம், 

Gast of) - கட்டம், அலைச்சன 2 
அலைக சாற்போலும், ஸி.ச்சுலைஃ-விறை 

அதிலை, 
1, வனும் - மலைரெல், வனச்தி 

Cor - சோலையை, எடிஈனர் வெட் 
டூனவா, (9 ய் - கொய்யப்பட்ட, 
வன தினை - காட்டிலுள்ள இனைகி 

கா, துரப்ப - ஒட்ட, களம் - 

கழுசச்னையுடைய, இளியின௦-இளி 
போலும் பெண்கள் கூட்டச்சை, 
ெறிச்சா-மாரு/இவைள்சார். 

2.  மலர்க்ரு - காபரைப்பூவுக்கு. 
காள் - கால், நீச்ச -(௮ப்பூவை) நீம் 
இய. வஞ்ரியன 7 - (ில்குமி போல் 
வாணா.ஜிரூதாள்- இரண்டுகால், (பெ 

ியகால), (நிசண்-பரண்,. அமைக் து. 
வைத்து, போசாவ- பற்றாமல். 

0. பணல் - இனைப்புனம. அரு 

தசாஎனர்-சேவர்கள். மருஇட-மருந 
திரிெயய,ுராகபடைக்க), வரை 
மேல் - (கொல்லி மலையின்மேல். 
Cararal - யாகம், . 

7. பூுளையார் -இளைக்கமாட்டார். 
ுளையார் - இளைமைப்பருவமுடைய 
பென். இளிகடி - இளிவிரட்டு 

&) ar ©. e 
8. நீவியர் - 8ீலரகிகமுள்ள வேட 

ப்பெண்கள், வன. ரப்படார.- வேட 

ராஇய யம தாசர்கள், புனம் - இனை: 
(ஆகுபெயர்) மழிச்கவும் - அறுக்சவு 

    

  

9 பணை . மான், இனீமென் 4 
(சமது) இனப்பொருள்சக ளென்று. 

இயையினால- (அப்பெண்கள்) இசை 
ப்பாட்டால், இதைந்ச (௨௫௬௫) ௮ 

6 Boor. 
10, கூனல். வசவு, அக்குர்ம 

இஃ மூளைிபாகய ச௩திரன், (மூன்று 
ம்பிறையென் ஈபடி), ஒச்சும் - விரட் 
ம, பால் நல் அம்.ஃபால்போலும்கல் 
ல அழகிய, குரல் * இணைக்ககிர். கா 
ன் ௮அலயறா - காட்டினிடதச்து விளி 
ங்குகனற உரலடி. - யானை, 'உரல் 
பயோனத டாசமுூடைமையி ஸனிப்பெ 
யர்ச்து.) களுலஃ நெருக்க, * 4 

11, உழிச.ார - சுழல, பொருப் 
wit» Cart, கானவர் - மூல்லைரில் 
மாககள், பொதுளி* நெருங்கி, கோ 
ல்கள்(முன்சைக்கட்டுக) கோல்கள். 
ெறிகது -நெருக்இக்கட்டி, கரலும்* 
AT MAUD, 

12. கோடு - ங்கு. அடல்-வெ 
ற்மி, மூளினர் - மொய்தக்தனர். புரா 
றம் - புரூவம, 

18, அகடபரான்காம்டுப்பசு ஏனை 
மாக்கள் - மற்றைமிமுகஙகள், சுவடு 
எடுத்து - அடிப்படுபப ற்றி, 

14, மலைமுழை- மலைக்குகையில் 
அணி - இடி, அடியடிக்கு - உடுகி 
குூப்போலும் வட்டமாகிய கால்க 

க்மு. ஓடுபு - ஐடி. துமித்று - மறி 
சீறு. மச்சகம - லை, 

15, குச்காவேங்கை - உஞ்சகி 
மூடைய புலி, கு.இியார் -கு.இதகோ 

டாகசவராய், ௨௫இர் - நகம். செல்-மே 
கங்கள், உகுச்சென ஃ கொரிந்தர்றி 
போறும். செல்லுகுர்சென வில்லு 
(5 DO கொடுஙகணையெனக் கூட் 

QE. 
16. @emo-ecpach. seng = 

சுண்டாயுசம், முரடு - sy. OHS 
Bus = PUSS Le PHD = FZ 
ராயுசம். பரடு ககனைக்கால். 

17, துன்றி - நெருங்கய்பட்ட 

ம். துறவுத்தனம - Lr yusAs gow 1௬ுலவி - சுற்றி, இலம்பம - ஆயுதம்ப 
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யி.5சி,' இருட்கு -இருளோடு. (“உர 
புமயக்கம்) சாரிகை - வட்டமாகஓட 
ல். (செய்த) 

15. அசடறு- உறை, உரீஇ-உர 

வி, விதிர்ச்து - அசைத்து. தரியா - 
அங்காமல். மிடறு - கண்டம், உடை 

சது - பிளந்து, கடறுகட்டினர் -கா 

கெட்டினவராய். இடர் - துன்பம், 
உ-சாரியை, புவனம் - நீர்நிலே, எறு 

ழி-பன்றி. காட்டல் - மந்திர 
FED GOSS காட்டைவிட்டு மிரு 
சம் அப்பாற்செல்லாமற் றடுக்சல்,) 

19. இவன் 5 இக் சவேடர், சலைவ 
ணன், கனவி - பன் நி. கடவும் - (இக் 
அிரனால்) ஏவும், மஞ்சு - மேகம். பஞ் 
சவுன் பாண்டியன், 

20, இளைச்கஇிட- உண்டாக. ஓச் 
இனன் - எறிந்தவனாகி, tors gs - 
இண்டி. சூகரம் - பன்றி, இளைத்து 

டா: எட்டா. (தாற்பரியம்) 
21. சாரியின் - வட்டமாயோட 

லால். பூ - அழகு, (மலர்). சரம் -பா 
ணம், (மாலை). சேர்க - ஏஎன்றுபடு 

த.இ. உலைந்திடாது - உருகசாது, ஓ 
ளியிருச்சல் - பிதரறியா இருச்சல். 

22. சுவடு - (பன்றியின் கால்ப 
86,5) இட ததை. காணாமைன் - பார் 
ட்பதத்குமுன். சகலரை - மும்மல 
மேடைய அண்மாக்களை, பிரளயாக 
லர் - இுமலமுடையஆன்மாக்களை, 
கண்டும் சேணா௫இல் - பார்ச்தும் (அப் 
பன்றி) அரமானால். விஞ்சஞானக 
லர் - ஒருமலமுடையஆன்மாக்களை, 
மலந் இரியத் இரிய - (மேற்கூறிய) 
மலங்கள் கெடச்கெட. வேடன,ஃஃ 
மாணாக்கன் - சடன் (ஆக). நெறி - 
மார்க்சச்சை. பார்க்கும், - (திரும்பி) 
கோக்கும். பாவனை - பாவ்னாதீக்ை 
யால், பரிசச்தால் - (சட்டநெருங் 
கும்போதுபன் நியைச்கொல்லழ்காக 
வேடன் சொதெெலால் பரிசதிக்ை 
யால். வன்சண்  கொடுபையுடைய, 
சேழல் - பன்மியானது. கோண் - 
வளைவு, ஆரார். - பொருந்திய. குண் 
டமண்டலா இகளால் - ஓமக்டங்கு 
மூசலிய இரியைசளால், நெறிவரு ௪ 

‘ 

4   

IH WLI SO] aT. 

Gl - UESAIVOS Hid, GIVE - 
ஆசாரியன்... woos 5) us 8 Aw Os 
தநிவரு க் அவ் குரவனெனகச் கூட்டுக, 

23. இனம் - (தனக்குச்) சுத்த 
மாகிய, மானின்கணம் - பன் .றிக்கூ 
ட்டத்தஇல். பிரியாது - (சன்னை)வி 
ட்டு நீஙகாது, ஏகும் - பின்றொட 

ம். வனம் - மிகுஇ, FE Had - 

(பிருதிலி மூ.தலிய) SS HUGESM. 
மலம் - ஆணவமலம். புனம் ஏறி-கா 
ட்டில் நீளச்சென்று, தாய் - தாவி, 
எனம் - பன்றி. புகும் -சேரும். புகு 
சா - அடையக்கூடாத. சுத தனவு- 
சுச்தசாக்கிரம், துரியம் -துரியநிலை, 

௩ணுகுவான் - அடைபவன். 
54, வாவி- தாவி, மேல் -மே 

லுள்ள. உலாய் - உலாவி. சுலவல் - 
சுற்றல். சூகரம் - (விஷ்ணுவாக) 
பன் றி, சவணும் - போலும், 

25. பள்ளி - படுச்கையிடம். நெ 
ளிந்து - ஓடி. வலைசுழிஈது - வலையை 
திகப்பியெழுந்து. விசை - வேகம், 
மடத்து - கல௩து. ஓரீஇ- நீங்க. வ 

ளை தடி. - ஒராயுதம். பிழைத்து -,சவ 
ஜி, படிந்சென - மூழ்னொற்போல. 

26. அதுவே - அ௮ச்சடாகமே. 
செருவில் -யுத்சச்தில், எதிர் 
னஃ ௪.இிர்.,சா த்போல, வண் மீன் - 
மூலை. புக்கது - (வெளியே)*போ 
ய்ச் சோந்து. 

21, வாலறைந்து- வாலாலஷூச் 
௮. வாய்மடுச்து - வாயாற் பற்றி. 
வலிப்ப - இழுப்ப. புனவனும் - வே 

டனும். மேற்குஇத்தான் - (அம்மு 
கலை) மேலே sr Sar acy. எல - 
பொருந்த. மூலமேனி - தாலசேகம், 
rus) © DEH - பல்லால். 

28. ஓடம் - தோணி. FOES SI 
ஆல் - மூஜையால், வலம் - வலிமை. 
இடங்கர் -மு, தலை. இலக்கு - (gare 
குத்சானே) சமம், இடத்சால் - தா 
னபேத்தீதால், 

29. மாகநாள் -மாசிமாசம், தலை 
மை - மூசன்மை. மானம் - விமா 
னம். சலைசெய் - மலையாற்செய்யப்ப



அரும்பதனரை. 

80. சுமோ - கூடுமோ. இயல் | மூக்கை - Una g Be. 
யாய் - (எல்லாச்) சன்மையும் பரத. 
அர் சமால்வரை - அழகியபெரிய கயி 
லாசமலை. 

50. 
கீகம். உரைத்தும் - சொன்னோம். 

ஆறுவது: 
1. கறுவிஞல் - சலஞ்சாதித்ச 

லால், ௮கககாரச்சால், பொருள் -கு 
ணம். பெரிய-உயர்௩த. வணன்-வவிய 

ஃ. இம்பர் - இவ்வுலசம், முன் - 
சிவ சதுமோக௬ தீர்க தகாலம். 

. காண்பான் - காணும்பொரு 
ட்டு. ஓர் - உணர்நத.. 

4 புலவோர் - தேவர்கள். விர 
வும் - கலக்கம். விதிபசம் - சத்திய 
லோகம். சுருதிச்குனறம் - வேதவ 
ஒவாகிய இரிகூட மலை, 

5. பக* பிளக்க. முக்கோட்டு - 
மூன்று ச்சையடைய, வேதண் 
டம் - மலை.சீபகல் - சூரியன். மதுச 

ங்கை - இவமதுகமகைள் தீர்ச்சம். 

சேன் இருல் - சேன்கூடு, கோட் 
டால - கொம்பால், பகடு - யானை. 
உழச்கும் - கலக்கும். 

6. அருவி- அருவியாகய, இரு 
வலகிடுவார் - ஆலயத்திற் குப்பைக 
ளை யொதுக்கிககள்ளுவார். இருப் 

- கொழில். 

௨. அகம் - உள்ளிடம், உருவா- 
வடிவாக. பொறி - இநதிரியம். சிக 
ி - சோயுங்கள். தருதி - குணரு£ 
டைய. மண்டலங்கள்மாண்று - சூரி 

யமண்டலம், சஇரமணடலம், அக் 
இனிமண்டலம்.. கரணி- சாணியா 
இய, ப.துமடி டம் - தரமரையாசனம், 

9. சேவதாரம்-பஞ்சதருவினொ 
ன்று, தொடை தார்-மாலையின்பே,௪ 
ங்கள், வாரி - கடவ். வாரி - அள்ளி. 

(கசொண்டுவந் ஐ) 

11. மரபு - மூறை, க.றீணீற. இர 
ண்ட. சாக் திவேள்வி- ௭௩ இயோமம். 

]2. ஆரரஇப்ப - - பூசிக்க, 
18, ஈகளி- குளிர்) கழித்தும்- 

போக்இயும், சா - (செண்பகம்), சே௱க 
வை... அரிடபடா - வண்டூவிழா௫.. 

றிந்சை - பழி, அயா - வரு | 

  
  

| 

Ae Fs, (ap 

மூணிக்கர் ~ 

அகத் இியருகசாக, காட்டுதும் -சொ 
ல்வோம். (ere பரியம். ) 

6 பவக்கலை - சணணமாயெம௱ 

ன், சாமல் - மலைப்பக்கம்,. 
‘oceania? 

வானவர்வழிப௫ சுருக்கம். 

14, இபாருளா - உரிமையாக. 
பச்சை - தோவ. தூசு - ஆடை. 

1௦. சாண் என - ௮டைக்கலமெ 

ன்று. இரிகஉடசதுச் தெயவநீர்த் இ) 
பையெனசக் கூட்கெ, 

0, கெயல் - (படைத்தல் கான் 
த்) ) ஜொழில், மெளலி - மூடி, ஆ, 

ண்டகை - ஆளுக கிருதியுடையாய், 
அருளில் - PY GD Gh WIT SV, 

17. Gegto -H6 G6 5% wan 
ய, பணிப்பாய் - கட்டளை யிடுவொய்.. 
நீவிர் - நீஙகள். ௪௩தசம - எப்பொ 
மூதம். பூரிக - (பூலை) செய்க, 

18. படிவர் - முணிவர். தொடு! 
சீகார் - ஆரம்பித்தார். 

19. தைழயனம் - உத்தராயண 
ம். வேட்ட -விரும்பப்பட்ட. உவரா- 
பெளர்ணமி. மாசச்ெனிராதரம் - 
மாசிமாச மகாசிவராத்திரி. wir og 
னத்தருகாள் - பஙகுனி,ச்திருவிழா.. 
மேடவிழு -சிததிரைவிஷ-ா, துவ! 
ட்டாகாட் பெளவம் - இச. இரைநக்ஷ. 
த்ர ச்தோடு கூடிய பெளர்ணமி. 
மாசவிழா - மசாக்ஷ்த்திரத். இருவி 
ழா. ஆனிமுச்சணிகள் - ஆணிமாத 
மேப்பழ அபிடேகஙகள். மாசுபூை-? 
மாதாந்த திற் செய்யும பூடை. இவ் 
கள்யாவும் - மாத மேழுதும, 

20. தெதறும்பல் - (௪க்கண யாக: 
பத்தில் வீரபூட்.திர.ரால்) மேறியும் Ligure 

லையுடைய? ஆதவன்- சூரியண். வில 

ங்க- விலகிச்செல்ல. தங்கள் - சந். 
,இரன்... கறும் - கறைபடு ம், சமூ 
ம்யுபடு த்தும். பலா - பல்லாக, ஸுவ! 
டூ. சிகரம், மூகடு - (அண்டததி) 
ஸனுச்சியை, பல் - பல, மஇ.-மர்கும்.. 
உம்பர் - சேவர்லகம். 
| 21. பரா - பரவுகின்ற. வடகிழ. 
'ல்- கவ்லா்வவிருக்ஷத்இ ஸவிழவிஷவெ «



MA. Fy Si அரும்பதநவுரை, 

oo, ட் ae ௪ ச a . ச 

முக்சிருளிய, உணர்ந் தவன்பால் - ௩௩ம் | சமஸ்இரு சம். இராவடம் . தமிழ், 
இசேவரிடத்து, பெற்ற -(அறியப்)! 
பட்ட. விரா -சலச்கின்ற, வடகலை- 

கணையம், 

எழாவது:--துறுமுனி வமீபட€ சருக்கம், 

ம. GFA = STC AIO. Fb Sr 
மிடைந்து, தோய்ந்து, தியகள் -சந 

இரன், அரமசளிர் - சேவப்பெண்ச 
a Gi, கககரச்இன் முழைசோறும் - 
மேகங்கள்படியும் குசைகரிடகதெ 
ல்லாம், நுழைதேரறம் - புகுரகோ 
௮ம். கலவிகூடி - (௮ஈ௪௩இரனோடு) 
புணர்சசிசெய்து, அஈகரச்இன் - இ 
காயத்தில், உடுமகளிர் - cep s Gs 
மாய பெண்கள. இரிதல் - ஓடல், 
மணி. மூதிதுக்களை, கூடம் மலை 

யினு 29. சாரல் - மலைப்பச்கம், சார 
லையுல, கூட்டத்தையுமுடைய இரி 
கூடவரையேனக் கூட்டுக. 

2. உம்பர் - தேவர். உம்பர் - வி 
ண்ணுலகம், கொம்பரி - பூஙகொம்பு 

கள். ௮மர் - பொருகஇய, ர௫டல் - 
அசைசல். இமபர் - இவ்விடச்து, 

3. அற்சணர்கள் சைவர் - பிராம. 
ணரராகிய சைவர்கள், Halen seorid ~ 
உருச்.இராக்கம். நந்து - சஙகம், 

4. மூன்றுவடிவு - இரிஷூர்த் இ 
சொரூபம். வருத்தி - வரவழை தது, 
செய்து, ஏன்ற -பொரு௩திய, நெறி 
யாறு - ஆறச்துவா. எண்வகைய பகத் 

- சிவமதுகல்கைசசருக்கம் ௧ஆம் 
WT Aen sul DET Gin, 

6. கேயம் - நெய். மது - சேன். 
கன்னற்றோயம் -கருப்பஞ்சாறு, பல 
சாரம் - பல கனிரசம், சுவையிற்சு 

வை விளைக்குமுறை - மதுரச்.இனு 
மஅ.ரம்பெற, 

7. மூவகைய .. இவப்பு, பச்சை, 
மஞ்சள் ஆயெ மூன்று பிரிவுடைய, 
ஒருகு - வாசனை, பாவனை - இயா 
னம. அளி - அன்பு, பயிற்றும் - 

பழக்ஞம், சேவக இ - ஆகாயகங்கை, 
கண்டு - சரித்து, வடசேச . உத் 
5௪௪௪ இலுள்ள. ஏழுநதிக்கோ 
வொடு - ஏழுநதியின் சலசதால், 3 
ete sun ~ அ௮பிடேசஞ் செய்தது 

போல. (தாற்பரியம்) (ஒடு-ருபும 
  

| 

யககம,) 

8, குயிற்றி.பதிக்லு, புண து. 
நால்வகையகாநத -அவை.-௩வ் தூரி, 
புழுகு, குங்குமப்பூ, பஃைக்கருபபூ ர 

ய் BOVE FH J 1G SGOT LD. பாவகம் டையூ 

யசம், ஏற்றி - நிவேடுப்பிக த. 
9. படிகின்ற .. தோய்கின் ஊ. 
10. ஆடி௮யனம் - ஆடிமாசுப் 

பிறப்பாடுெய செ குமிுயனம, ௨ ௬ள்- 
உரோகணி, யாட்டையில் - புரம் 
டாசிமாகசதில், விழு - விஷு, து 
லாம் -ஐப்பசி, மாகம்-மகநக்ஷ ௪ இரம், 

சொழும்பு - சொண்டு, 

மூலட்டானம் - மூலஸ்சா 
னம், குடப்பாலில் -மேறறிசைப் பக் 
க,ச்தில், பவிகஇிரஙகொண்டருளி - 
தருப்பாசனத திலெழுக் ருள் .பூரம்- 
பூராகக்ஷக்இரக ரில். பாவைக்கு 
(௮௩௪) உமாதேவிக்கு, ௪டஈகுஃடுரி 
யை. கடப்யாலிற்புனல் - கூமபச இ 
லுள்ள நீர். கடமு£னி - கும்பமுனி, 

12. வேசலிருக்கம் - வேசவிரு 

க்ஷ்மாகிய குறுமபலா, காவணம் - 

பந்தர், விஇப்பவன் - செய்பூவன். 
உசகஞ்செய்வோண் - தாரைவார்ப்ப 
வண். ஆச்கம் -இலக்குமி. பணிசெய், 
யும் - ஏவல் செய்யும், 

12. ஊசல்பாராட்டும்-ஊஞ்சலைக் 
சொண்டாடும். (இருவிழா) ஆராட்டு 
ம் உற்சவமுடி விற்செய்மம் சாக தஇயும். 
தார லோர்-நூலா ௫ஙணரப்படும். விரு௪ 
இகச்சுடர்-கார்தஇகைமாகம், , கார்த் 
திகை தீபம்-கார்ச்தஇிகை ஈக்ஷித்இரசி 
தீபம். மன்ஃநிலைமை, பாவை - இரு 
வெம்பாவை யோசற்குரிய, மின் - 
பி.ரகாசிக்கின் ற, ஊசல் - அசை சலை 
யுடைய, விளச்கு - தீயோற்சவம், 

14, மனமுதற்பொறி - மனம், 
வாக்கு, காயம, கடகம் - ஆடி, தனு- 
மார்கழி, இஙகள் - மாதட், ஈறு-இ.நு 
இயாக, ங்சி - இராசத்இரி, க.இர்-சூரி! 
யன், வடபாற்செல்ல - வடபச்சம் 

க்ஷ



அரும்பதவுரை. 

போக. உக்சராயணம் வந்தெண்ற 
படி. 

15. சடவுள் - செய்வச்சண்மை. 
மடல- இசம். மூறுக்கலிழ்௩௪ - கட்டு 
விட்ட. பூகம - கழு. மெொொறிகள் - 

(யழுக்காயகளஈகய) இப்பொறிகள். 
16.௨ பாவசசெநது - பாவமாகிய 

பிராணி, மன்றல் - வாசனை. செண 
றல் -சென்றற்காற்று. வாசனையுடை 

uw சென்றற்காரறெனச் கூட்டுக. 

17. ஈனி- (எல்லாவளமா) மிக்க. 
வரை . இரிகூடமவை. 

1ல். செனனன் .- பாண்டியன். 
சென்௮ணி-அழகுபொருக் இய, யூப 
ம் - யாகதீதம்பம், நிறுவி - dos si. 
பொருள் - (யாகதீ.துக்கு வேண்டும) 
பதாரத்கஙகள்,உய்த்சான்- (யாகசா 
லைக்குப்பக்கச்இில்) செலுச இனாண். 

LY, பேல் ஈவில்-மேலாகசசொவல 
லப்பட்ட. பிரமத்சானம் - பமசவிட 

ம். அமைவு - பொருந்தி யிருப்ப. 

பாரீ- கெட. இரும்பூது - மகிழ்சி. 
20, t சேரதிட்டோமம........இசாச   

Hh. FSF 

22, GeHe-V M.D. Maio. Mpols 
து - ௮ழியணட ௫ல், யடவம-கூட் 
டம். கெழுழும - பொருந்திய, ஊழியு 
கு,ச்திரண் - காலாக்இிணி யுருத்திர 

ஹேர்... 
௨9. வாய் - இடத்தில். சுருஇ 

வேள்வியர் - வேதவிதிப்படி யாகஞ் 
கெய்து புடி.த்தவர். சாலை- யாகசாலை 
leven ar. pas Ran DC Ot FH (ga 
பிருகவ்நானஞ்செயய ஏறிக்செல்லு 

ம) ஆறு உச்கரததையுடைய இரதச் 

துக்கு, சாய்நது - தோற்று, கடல்- 
(மேற்றிசை௪) சமுத தரம, மலை-௮த் 
சமனஇரி. மானமாம - விமானமாக 

வுலாவும். 

24,  சுசமகம் - நூறுயாகம், ame. 

சான் - புறககான். சுகர் - (கடல் 

கோணடின சூரியகுலச,த.ரஃ.ரரகிய) 

sear, செய்தவர்-செட் தவராக, நாளு 
னார்-௮ழி% கரா. [நாறு சல்-௮ழிசல்..] 

| 25, அந்தரஙககச்கூச்று- இரிய 
நடனம். வெளியரஙகம் - பஇரஙகம்... 

  

எட்டாவது: ரைசுகிதவம் புரி சரக்கம். 

21. ”ரூயம்-, (ஆய) மெச்சும் -புக 
ழ்ப்படும். 

1. போதவடிவு - ஞானசொரு 
யம். ஒரு - ஒருவகை யான்மாக்கள்? 
அவர்: மும்மலமுடையராகியச௪கலர். 
நாசவெளி - கஇசாகாசம், பரம் - மே 
ல், சிற்சபை . சிசமபரம். 

2. வீழி - கொவ்ஷைக்சணி. 
3. அது. அச்சிதம்பாரம், மால் 

ஆசை, மாசவண் - விஷ்ணு, ST g- 

மகரந்தம். அளவு உகலந் ௪. 
4, , மகரம் . தைமாதம், பூ -மல 

ரால். மகம் - இன்பம்... கவு - ஆட 
இன்ற. அசவிருப்பு - மணத்தாசை.. 

6. நவமது- புஇசாகய, கம்-பிர 
மகபால௫*ை. கைவேய்ந்தீரர் - கை 
யிற்றரிச்ச சிவபிரான். பவம் உண் 
டாஇன்ற, மறு -சேனில், ச௪வமது- 

சவதிதேன். (நவமது என்ப இல் லி] 
ஆ - பகுதிப்பொருள் விகுதி) 

7. வவ்வை- காலம். பல் - பல்டி 

விஸிடதத.. ஈவில்-செல்லப்பட்ட, 

காளகூப_ம்- விடக்தையுடைய, பரு 

வாய் - பிளந்த வாய், பாந்தள் -பா 

wey. 
8. மதுகை - வலி, அனந்் சண் - 

ஆதிசேடன். துணைவண் - ஈகோது 
ரன், பொது - சபை, விழைந்து-வி 

ரும்பி, 
9, கொன் - பெருமை, குணம்-.- 

கயிது, (குணம்). ஐர்வெற்பை - ஒப் 
பற்ற மந்தரமலையை, யமிணி- கட்டு, 
(வியாதி). மருந்து - அமிர்சம், (ஒசா 
டதம்), கீடவிற் பிணிசெயசெனக் 
கூட்டுக. 

1 பொறியுடல் - பஞ்சேக் இர! 
யங்களையுடைய சரீ ரமாகய, பாவை- 
பதுமை, புலன்கள் ௨ சத்தபரிசரூப 

றாசகந்துவகளை. சூதிஇ.ரம - நால்கள்.. 
கறும் - கோரபிக்கும், மனபபாசம் - 
மனமாகிய, கயிறு, கலாதிஎழ் - விச்   hung s gome ளேழாகிய,, பிரேற



௬௯௮ 

$வகள் - காரியப்படுத்தல். mig - 
சாச்இரம், சொப்பனம், சுழு,ச.கி, ௮ 
ரியம், துபியாதீதம். பேசக்குறி - 
வேறுபாடாகய அடையாளசத்தையு 
டைய, இரு - பெகிய. அருவால் - 
கோலால், (௧௫ - ஆகுபெயர்.) கூத் 
தனே - நாடசனே. 

1], பணியின் - பாம்பின், பணி 
யின்பணியார் - சர்ப்பாபரணச்சை 

யுடையார். சூட்டு - உச்சியையுடை 

ய. பெரறி.- சன்மை. துணிவில் - 
குறைவில்லாக, அருளால் -இருவரு 
ஞண் டாயில். 

18. கடைநோக்கு - கடைக்சண் 
பார்வை. நடமேல் - ௩டனத்தினணிட 
ஆதில், ஞானகாரணம்-௮.றிவுமூலம். 
“14. அன்வயமா - சன்வ£மாக. 

Fors gor - (விகாரம்) சனகன், 

பிரமாவின்புத. இன், 
15, இலை - வில், நரண்ஆனான் - 

கயிருஇய வாசுஇ. ஆற்றேன - ௪௫க் 
கமாட்டேன். சிவபெருமான் -- (௮ 
ண்மைவிளி) கடண் - முறை. 

10. பதவி - பதவியாகய. பெ 
ரூமான் - பெருமானே. எட்டாக்கா 
லம் - நீண்டகாலம், கட்டா. கட் 
டாக; கட்டியெனலுமாம். க.றியா - 
கடியாச, செறி - நெருககய, இறுகி 
ய. பாகன்வட்டா - ச௫ுக்கரைக்கட் 
டியாக. 

17. பாண்டரங்கம் - ஒருவிக௩ 
டனம். மூயலைச்சாடுஙகூத்து - (தா 
ருசாவனத்து ௬ஷிகன்விட்ட) மூய 
லகனை மிதி துச்செய்யு௩டனம். 

18. கொந்து - கூட்டமாகிய, 

19. பற்று - அன்பு. இயற்று - 
(சவஞ்) செய்யும் உலப்பில் -கெ 
டாத, குளிகை - மாதஇிமை. வெற் 
ரெய் - வீணாய், வாதஇியர் - இரசவாத 
கள். வேதுிக்குளிகசை - உலோகங்க 
ளை யொன்றை யொன்றாக்குமாத்தி 
ரை. 
20. கொழித்து- ஒதுக்கி, நந்து- 

சங்கம். வந்து - சென்றற்காற்று, 
21. வெளிமன்று - - ஆகாயசபை, 

அரும்பதவுரை. 

பாவமின்மை. சாம்பிரப்பொது -சா 
ம்பிரசபை, சனகர் - பிரமாவின்புச் 
இ.ரர் நரல்வரி லொருவ. ராகிய முனி” 
வர். 

|... 22, வாலிது - பறிசுச்சமுடை 
யது. அடிக்கு - பாதத் தினளவாகிய 
SUT SF BIE. 

25,  கண்டசம் - வயிரம், கடின 
ம். மிருசண்டு - மார்ச்கண்டமுனிவர் 
பிசா. சண்டகசேதனன் - பத்தாவ 

அசருக்சச்திற் சொல்லப்பட்டவண். 

' 21 விழி- சண்ணையுடையான். 
நஞ்சு - நைந்து, அளிககும் - கோடு 

,ககும், ௮ம் சங்கு - அழடயசக்கம். 
அளிக்கும் - எனும், மணி- முத்து. 
கருவா -முட்டையாக. ௮ஞ்சம்-அ௮ண் 

னம். அ௮ரவேநதல் - சர்பபங்களிற் 

றலைவனான வா௬௫. 
25. இந்து - சந் இண், மூடி -இ 

க.ர.த்.இல், உந்தி - நீர்ச்சுழி, (கொப் 
பூழ்). பார்இடந்தும் -($மியைக்கிளை 
சதம், அலர்-விரிட்த. பூ-னுமி;( சாம 
ரைப்பூ). இசைமுகம் -நான்குமுகம், 
கான்கிடம்). 

20. கூடம் - மலையினுச்ளு். குவ 
ட்டில் - இரிகூடமலையில், அடல் - 
அசைசகலையுடைய. கடல் - நீடுதலை 

யுடைய... அரவம்-மூழக்கம், (பாம்யு). 
பஃ்றலை - பலஇடம், (பல,சலை; ஆயி 
ரந சலவை), துணை - துணைவனணாகய. 
சிலையால் - ([௮ருவியித் ரோண்றும்) 
இட் ததால். மகவாண்-இக்.தி.ரன்.. 

| 7. அளியா - அன்பாக. பொ 
குன் பவண்டும்) USM ES. UOT 
உமாதேவி, சவப்பள்ளி - தவஞ்செ 
ய்யுமிடம். 

29. பணைகள் - கொகள்.' அண, 
ர் - நெருக்கிய, சடை-௪டையாகிய, 
வீழ்து -விழுது. பழுமரம் -ஆலமரம்,, 

| செல்லெடுப்ப - கறையான்சட்ட, வ 
ன்மீகும்- புற்று. ஒழுகு - நீண்ட. 
பக - புறமயிர், உரோமசணன் - ஒரு, 

। மூனிவர்.     20. ஊாண்றுச௱வ௱ - நில,ச்.இ.ற்ப 
Bis & சாலாக, எழுகாவாக - தாக் 

மணிமன்று - இரதசமை,, ௮னசம்- | யபாசமாக, ட பதமூன்றும். - (இலி



அருமபதவுரை, 

மூர்,தீ திகளையுடைய) பதுவிமூன்றை 
யும். பதம்:- கால், கிலை.. நிற்றல், 
இயக்கம் - சஞ்சரித் தல். 

80. semi gu - நடத்தல்கெட., 

வாசிமேலேறி -பிராணவாயுவின்மே 
லேசென்று. வீஇவலம்புரி - (மும்ம 
ண்டல) வழியை வலஞ்சுற்றுஅின் ற, 
கூசி - நாணி, மேத்சுடரும் - மேலு 
ள்ள ௮க்ணிமண்ட லமும். கொழும் 
- கொழுத்த, கடிச்ச, சுடர்- (மூலா 

அகா ச்இனின்றும்) அக்கினியை. 
51. பவனன் : காத்து, மூலம் - 

வேர். 
92. சரிக்கன்ருர் - சஞ்சரிக்கன் 

pant, உருக்கள் - அசேசனவடிவங் 
கள், சிலை - மலை, பழூ.வம் - சரீரம், 

85. சதுர் - நான்கு, மனுவின்- 
வாழ்க்கை - மனுக்கள் பதனால்வரி 
லொருவா வாழ்நாள். 

க 

984. அயன்பகல் - பிரமன் பகத் 
காலம். மேயினர் - மேவினவமா௫, 
சேய் - செம்மை, ஒழுங்கு, 

85. இன்னணம்- இவ்விசம், புரி 
கேன்- செய்வேன். பணி-ஆஞ்ஜை, 
பன்னகப்பிறவி - பாம்புச்சனனம், 
பறிபடும் - நீங்கும், 

90. சந்ததம் - எப்பொழுதும், 
சைவசாசஷம்- உருச்இராக்கம, இழ 
மை . உரிமை, 

37. அனிலம் - வாயு, 
38, அலர் - பொலிவுஃிரிந் ௪. 

பொது - (சிச்இர) சபை, விரிஞ்ச 
ன் - பிரமன், 

89. கழிந்தனர்-மிகுக்சனர், சன் 
மலி - நன்மைகிறைக்த, தீரா- நீங் 
காத, வாராய் - வருவாய், கின்ம₹- 

பார்வ இ. 

ஒன்பதாவது$-- தீருநடச்சநக்கம். 
1, அறபு. - (விகாரம்) அன்பு. 

தனையன் - புதீ.திரன். 
,  ௩ணுகும் - சேரும், போய் - 

கெட. 4எச்சத்திரிபு) பொடிச்சன 
- தடித்சன, புளகப்புள்ளி - சந்தோ 
ஷசச்சாலுண்டாகிய மயிர்ச்சா © oi 

புகீகள். 
8. குறி - அடையாளம், சானம்- 

கொணைையையுடைய. மால் - மேகம், 
சாககச்இரள் - வானம்பாடிப்பறவை 
சக்கூட்டம். நேமி - சக்கரவாகம், 

4, குரு - நிறம். மணிவடம்-உர 
ச்.திராக்கமாலை. மருமம்-மீரர்பு. பணி 
ல,ச்கோடு - சங்கச்குழை. மாசுணச் 
கம்பி - பாமீபாகிய கம்பி, 

5, உருச்ளெர் -” நிறம் விளங்கு 
இன்றச மறிரீது - கெட்டு, 

0. குறிஞ்சி - குறிஞ்சிப்பூ. சூர 
ல் - பிரம்பு. சாரல் - மலைப்பச்கம், 
பிறங்கும் - விளஙகும், உத் சரபால்- 
வடபச்கம். க 

8. வாணன்-வாணாசுரன், துவை 
க்கும் - மூமழக்கும். மண் ஒப்பனை 
யமைக்த, முழவு- மிரு தங்கம். கனை- 
ஓவி, வங்கம்-சோணி. ஏய்ப்ப-ஒப்ப, 

0. இவவு - மூறுக்காணி,   இரு 1 

வர் - (இருச்செவியிலுள்ள so 
வர்) இருவர், நவ-கேண்மையுடை,ய, 
வியாபக - எங்கும்கிறைம்,௪, உவவி- 
ம௫ழ்ந் து, உக்க - உஇரந்ச, கேரம் - 
அவலை. வியாளம் - (வாசுகயாகய) 
பாம்பு. 

10. படர் - விரிந்த, சனல்-௮ச் 
கினி. சுடர்விட - பிரகாடச்க, துடி 
- உடுக்கு, செருகு - சொருகுகன்ற. 

11. யாமளை - உமாசேவி, வாய் 
விட - முழங்க, குறளன் - முயல 
சன், ௧இ-வேகம், ௪,இ-சாளவொச்து. 

12, சலம் - பாச்இரம், இவள் - 
அசைகின்௪, பாணி-கை. பரிமாற - 
படைக்க. 

18. பகல் - சூரியன். கஞல-நெ 
Gee. உருவ - நிறமுள்ள, ஒழுக - 

பி.ரகடிக்க, (தாற்பரியம்) இருபொ 
முத - இராப்பகல். குரு-கிறம். கழ 
ல்-வீரக்கழல்,” குமைப்ப - கெடுப்ப, 

14. பருவம் - சமயம், ௮௫2௮ - 
உண்டு, 

15.  நடமும்-௩டி.சீசலும், அடை 
வு - Gren pur By, சாரி - இடம்வீல 
ஞ்சுற்றல், ஒஓவியப்பொது - சதஇர 
சபை. கடுப்ப - ஒப்ப,



#00 

10, சண்சலம் -கண்ணிடங்கள். 
மண்டலமூன் று-சூரியசக்இராக்கனி 
மண்டலங்கள். கெழம்-பொருக்கும். 
sori. - சோலை, மதிமானம் - 
சந் கஇிரன்விமானம். மிடற்றால்- (கரி 
ம) கண்டத்சால், இ5இ.ரசாபம்-இந் 
ரன் வில், 

17. சாந்து - சாந்துப்பொட்டு, 
பொதுள - நெருங்க, வில - இட 
ம்விட்ட. வில்உமிமும்-பிரகாசச்தை 

கீசரும். மிளிர -விளஙக. சணபண 
கங்கணம் - கூட்டமாகிய படங்களை 
யுடைய (பாம்பாகிய) கைவளை, கலி 
ப்ப - மழங்க. 

எண் - வலிமை, இருவர் - 
பதஞ்சலி, வியாக்ரபாதர். இருவர்- 
பி8ீமவிஷ் ணுக்கள். ஆண் சகை-ஆளு 
௩தகு.இ., சாண்டவம் - ௩டனம். 

10, துடித்இரள் - உடுக்குச்கூட் 
டம். சோபனம் - மங்களம். சு௫.இ - 
௬. இகை-£ர்ச்இ, நவில் - செய்கி 
ன்ற, 

20. அங்கணாு- அழஇயக௫ருபைக் 
சண்ணுடையவமீன. நஙகண் - எவு 
கள்சண்கள், எளிவருகாட்டு- இலே 
சான சோற்றம், நவின்றருள் - மேய் 
SQ. செங்கணான் - சவ௩க கண்க 
ளசேயுடைய விஷ்ணு, 

21. இருஞ்சடை - பெரியசடை. 
புபங்கன் - வாசுகி, உவரி - கடல், 

22. வீரி: காளி, வீசையை. தூர் 

க்கை. வடுகன் - ஐயனார் 

23. மாசக௫ - பாடும்பெண், கூ. 
அசன் - மாடசன், பணியரசு-வாச௫ி. 
பாசலவாசல்-பிலக் துவா ரவழி. பொ 
Bin - சபையில், வாசன் - வ௫ப்ப 
வன். குரவர்- மூஇயவா, பெரியவர். 
ஓசையொலி --, , இ.தபெயரொம் இ) 
[பொ து இல்என் ஐறுமிபர்இியிலென 
மருவிற்று] மன் 22-(௮5) சஷ்பயில், 

24, சயிலநீர் - மலைதசணன்மையு 

அரும்ப தவுரை. 

டைய, ஆழித் அயிலை - சரா.த.இரரிச் 
இரையை, மயிலை - மயில்போலு மூ 
மாதேவியை, நகைதுளக்க -புன் சரி 
ப்புச்செய்் து, 

25 wy - இளமை, காதலன் - 
புத்திரன். மிக்சா - ௮இகமாக, ஆத 
ம் - ஆசை. அமைந்தனம் - பொரு 
ந்தினோம். ராசியம் - இரகசியம். 

20, அ௮சண்டம் - அளவுபடாச 
இடம். வாரண்டுறை- இ.ரமமாக, ௪ 
ண்டல் - கெடுசல், காயகம் - ஆசா 

ரம்,   
| 

28, போதரும் - வரும். செயல் 
கள் மூன்று - சிருட்டி, இ.இ, சங்கா 
சம். 

29. புலம் - அறிவ. யாதும்-?றி 
தும், தராது - தராமல், 

50. கூறே- அமிசமே, நிருமலை- 
பராசத்தி, நிரம்பா - நிரம்பி, 

Sl, கருவும் - AS A509. .5 OLD, 

தேவர்-வானவர்களாம். வேதஞூலம்- 
பிரணவம், . 

32, Gmsor ~ மாசம், 

33, பொங்கேறு . மிகுந்துவளர் 
இன்ற, ஏறி - உயர்ந்துவந்து, பஙகே 
ி- பங்கச்கைக்கடநறு, பவர்க்கம் - 
நரகம். ஆமே - அகாது, முடியாது. 

Ou, அப்பரிசு = QS FCT LD, 

புட்பகந்சன் - புட்பவாசனையுடைய 
கூசலன். மன்படை-மக்கட்கூட்டம், 
கருப்பம் வீழ்ச் இனர்-சருவழி,ச், சவர். 

20, உழல - சுழல, 
91. சன்மயப்பொன - ஞானமா 

இய சபை, ௩ண்ணாதும் - பொருக்கி 
யிருப்போம். பன்னகசாயி - சர்ப்பச 
யனமுூடைய விவஷணு, பொன்னகரி 
oils - சேவதுநதுமபீ, 

99, இயந்திரககள் - AS Dray 
வங்கள், பொறிச்சான்-எழுஇனான், 

வாச. ராயணன் - வியாசமுனிவர். 
வசதிக அவலை 

பத்தாவது?-- கண்டகசேதன்ச் சருக்கம். 

1.  கா௫னிமான்-பூமி?ச வியின் . 
வற்சனம் - வணக்சம், வளைவு, மருவ் 
கு- இடை, வல்லிசாதகம் - வல்விக் 
கொடி. சண்- குளிச்சசியும். பொதி 

யும், பொதியப்படும், தண்ணும் 
என்னுமும்மைகொச்சது, 

2, இரை - கடல், வரை.,பொ mde   ( Su) wt, @O/) - Faro, (gaa



அரும்பதவுரை, 

சம்.) போந்சுசென - வந்ததுபோ 
ல. கண் - இடம், பொருந்தம்-தாம் 
பிரவன்னிஈ தி, 

8. கரகம் - கும்பம், உகம் + 
நீர். மூச்களவில் -முக்களா ஸிருக்ஷக் 

இல், பாவகாச க்ஷ்ச்இரச இல். மு 
ரகரி - விஷ்ணு. மூ;த்திகருக சடம்- 
(௮கி.இியாழ்ஈல்லூர்) முச்.திதர்ச் சம். 
விரகு - அண்ணஜிவு, எறிந்ச - செ 
அசத்திய, சத்சன் - கருவூர்ச்சிச்சர். 
மெய்சாய்ந்சார் - இருமேணி சாய்க்த 
சிவபிரான். பதி - இருப்புடை மரு 
தூர், 

&, மெய்ச்சலம் - உண்மை க்ஷ 

கி.இ.ரம், கடையம், இவசயிலம்,௮ வ 
ன்ணியீச்சுரம் - GERM AGS Sed 
ம்; இது: ஆழ்வார்குறிச்சிக்குக் அழச் 
குப்பச்கமுள்ளது.. செஞ்ச - ஓழுக்கு 
டைய. வாலீச்சுரம் - வாலிபூசிச௫௪ 

Soil; xy பாமனேசச்துக்கும் வா 
கைககுளச்அச்கும் நவவி லுள்ள.து. 
கடனை - (இவயிலமலையிற் ரோன் 

ினீரும்) கட்ரைஇ. ஒருபாங்காய - 
ஒருபக்சமாகக்கொண்டு, பஞ்சலிஙக 
(b= கேளச்காட்டும், ச௪ச்திவாசேோரர், 
(பதினைக்ி குலசேகரகாதர், (பத்ம 

கேரி) நெல்லையப்பர், (சஙகிகுளக்) 
கயிலாசகாகர், (சேவநவ்தார்ம்) சோ 

மகாசர் என்னும்) ஐந் இலிங்கள்கள். 
Cute és gi ஐஙகும் - (௪ண்கறையில்) 
விளலக.புயரும். (களச்காட்டுமலையி! 
ற் றோன் றிவரும்) பச்சாறும்,-- ஒரு 
பாங்காய் - ஒரு பச்கமாகச்கொண்டு. 

. e 
h. Ceasenar - விஷ்ணு, ௬ - 

நல்ல, வஷகயில் - இனத்துடன். ஆ 
யம் - மாதர்கூட்டம். நிறை - நிறை 

இன்ற. ஆழியுவகையினார் - சக்கராயு 
த மிழ்சசியுடைய விஷ்ணு, நவகயி 
லாயஙகள் -பிரமசேசம், அரியகாயகி 
யுரம், சிந்துபூர்துறை, சீழைநச்தம், 
மோப்டமாடு,, ஸ்ரீவைஞண் உம், தென் 
நிருட்பேறை, சேந்சமங்கஷம், சங் 
சைகொண்டான் என்பன; இவற்றி 
லெழுக்சருளியிருக்குஞ் சவாமி பெ 
யர்: கயிலஈசகாகர். இருப்பஇுக Corr 
ன்பது - ஸ்ரீவைகுண்டம், இருத் 

HOG 

சொலைவில் மக்கலம், வரகுணமங் 
௪, புளிஙகுடி, பெருங்குளம், 

உன் மிருப்பேரை, இருக்கோளூர், இ 
ருக்குருகூர், இரட்டைச் திருப்பதி 
என்பன; இவற்றுட் ஸ்ரீவைகுண்ட 
மும், சென்றிருப்பேரையும், ஈவகயி 

லாயகதுக்கும் நவ தஇருப்பதஇக்கும் 
பொதுக்சலங்கள், (சுவகையில் என் 
(பது எதுகைநோக்கிப் போவியாய்ச் 
சுவகயிலென நின்றது.) நடைபெ 
௮ம்- ௩டஈ துசெல்லும். , 

| 6. வலம்புரிக்குழிசி - வலம்புரிச் 
சங்காகிய பாச்இரம், பூசி - விளக்கி, 
மணி - முது, அுவாத்தி . பவளா 
இய அக்கினி, கரை - முழச்சம். கெ 

மூ - பொருந்திய. இரைப்பாவை -7 
லையா பிள்ளை.- சி.த்றிலாடும்-இறு 
வீகெட்டி விளையாடும், 

7... நிச்சம் - இனம், டலா -கட. 
லாக. வெற்பு . பொதியமலை, சென்: 

னி - தலை, கடல் - டைவிணிட 2௮. 
பழனம் - மருதறிலதஇல், சாலி -கெ. 
பயிரும், செல்வி - இலக்குமியும்.. 

8. மதிச்சீறு - மதஇப்பிளவு, பி' 
ஸ.றசசக் இரண், கெவுகி . உமாதேவி. 
கூறு - பாகம். அலது - அல்லாமல் 
SLC wpa - (சன்னுடைய) யாகத் 

தஇிஜெளி, சிவப்பு. கரந்தகாலென்ன- 
மறைஈதாற்யோல, பச்சுரூ - பசியவ 
ட.வம். அழகுவேய்-அழகுடையஞூங்' 

இல். [சன்னென்பது இவபி.ரானை..]. 
9. சண்தயிலா - நித்திரை செய: 

  
யாக. 

10, இஞ்சி - பதில், சாலிவாடீச் 
சுரத்து - இருநெல்வேஸிக்கு. கூட 
பால் - மேத்பக்கம்.. செஞ்சியர் - செ 
GAC 48 grt. வஞ்சியர்-கருஷூரார். 
-வணிகமாச்கள் - ைசியர்களாகிய., 
'அஆவ்ணம் * கடைவிதி, மூதார்- பழை. 
யநகர்௦ 

14. ஆணின?4-ப௬க்கூட் டம். வ௱ 
ணிபம் - வியாயாமம், வேட்டல்- வி 
வாகஞ்செய்,சல், ௮இ' - முசன்மை 
'யாஇடி.. கவிப்யர் - மூலகைவணிக ரி! 
லொருவர்; இகவராவார்:- இரண்டுயக்   சத்திலம் இடபங்களின்மே லேறிகி! 

at



Ppa! 

ன்ற இருவர் நோக்கும்போது ஒருவ 
ர்மூக மொருவருக்குச் தெரியா வி 
Gd அவ் விருவருக்கு மிடையிலே! 
குலிக்குந் தரலியமூடையார்:. இச 
கை *இப்பர் கவிப்பர் பெருங்குடியா 
ளரென். றரொப்புடைய மூவ ருரைக் 
குஙகால்--தப்பின், மிதியடியே ரூ 
ணனைமிசை நோச்னெர்கள் காணா, நிதி 
யுடைய ரென்பர் ரசிலச்து”” என்னு 
ம் சீவுசம்போதனைச் செய்யுளா gy 
ணர்க, 

12. ஈட்டுதல் - சம்பாஇச்தல், 
பகு சல் - பங்குட்டுக்சொடுத தல். 
இறுவ இல்-கெசெல்வந்த இடச்தில். 
இறிது - கொஞ்சமும். சனணிமை-ஒப் 
பின்மை. இடரில் சேறல் - துன்ப 
தீதிணின் றுந்தசெளிசல்., சறிதுமென் 
தஐவும்மைகொக்க.து. 

12. இகரம் - மலையினுச்ட, இல் 
லம் ௨ காடு, மகரநீர் - மகரமீன்களு 
டைய கடல். கருஉலம் - பொக்கி 
ஷம், ப்தவன் - வைசியர்குலச்சவ 
ன். பண்டசாலை-பதார்ச்சவகள்வை 

அதிதிறுக்குமிடம், 
14, துர் பவளம். தாளம் - gn 

ள். மூன்றில்-முற்றம். நகல் -(கடை 
க்குறை) கொஙகை. நடம்புரி - கூச் 
சாடுகின் ற. 

15. ஈறு - கெதெல், வீறி 
பெருமையுற்று, வேட்கை - ஆசை, 

146. கண்டம்- சரறுக்கரைக்கட்டி, 
ஆந்தி (யும்)- செய்தும். சண்டம் - 
தடி, சட்டை. சேன்-வாசனை, மாஜ் 

அ - விலை, கான்மடி. - கான்குபங்கு, 
பண்டமாற்தி . பதார்.ச்சங்களிலொ 
ன்றுகொடுச்தொன்றுவாங்கி, படை 

க்கும். உண்டாக்கும். 
17. நோய் - வியாதி, பசிக்கு - 

(சன்) ப௫க்கு, உற - SNS, NERO 
Bi - உண்ணுவது. கேய் - பிள்ளை. 

18. முன்னவர். பிராமணர்” கோ 
வர்க்கு- அரசருக்கு. Cary. உடை 
ப்பார்-சன்ன ச்சை க்சுகர்ப்பரா. ஈர்ங் 
மை. ஈரக்கை, விதிர்க்கலான்-௮சை 
க்கமாட்டான், இக்கவி - * ஈர்வ்கை 
வி.திரார்கயவர் ”” என்னு இருக்குற 

ட்ரீ 

  
    

அரும்பதவுரை. 
ளை ஞாப.சப்படுத் துகிற து. 

19. சாபம் - (ஆசைப்பெருச்கா 
இய) இன்பம், தீபம் - தீவு. யூபம் - 
பாய்மரம், (கோற்பரியம்) கலம் - கப் 
டல். 

20. விண்ட - சொல்லப்பட்ட. 
காணி . ஒருடிற்றளவு. மண்டு-கெரு 
ங்கிய, ௮ வான்பொருள் - அந்தப் 
பெரியபொருள்களை, மண்ணிடை - 
பூமியில், சாழ்ச்க - புதைத்துவைக் 

& கண்ட - செய்க, அசேசனன் - 
அறிவில்லா,சவன். கண்டகசேதன 
ன், கண்ட என்பதில் அகரந்தொ 
க்கு, 

21. இசை-இடம்,விடை-(பொதி) 
மாடு, சேற்றுஇசை - சேறாக்குகன் ற 
உழவர் முழக்கச்சையுடைய, சேல்மீ 
ன்களிரச்கு மிடஙககளையுடைய என 
லமாம். இசை - புகழ், 

22. அக்இய -சொகுஜ்துவைச்ச. 
பொருளுக்கு - பண்டங்கட்கு. ஏற்ப 
- பொருத்சமாக, விழு - விவா, 
வாக்கியம் விஇப்பான் - பஞ்சாங்கஞ் 
சொல்பவன், ஊக்ூனும் - செலுத் 
இனாலும், கூம் - உணவு, அரிது - 
இல்லை. பாக்ியெக்கலம் - பொற்பாத் 
திரம். (ஊக்காவிடினும்) வீழும்- வி 
மும், பஞ்சசாரை-ஒரு ரசபதார், தகம்; 

இகையிக்காலதக்துச் சீனியென்பர். 
28. வற்கை-வலியகரை. “அ.ற்க 

ரை - இருள்கெடுஇன் ஐ, 
24. கவிப்பர் - செட்டிகள். மாம 

மை - பெரியமமை. வாரி-வெள்ளம். 

2௦. தானம் - இடம், மவுனர் ” 
யோூகள். பொருவித்்து - ஒத்தது. 

20. உந்தி - ஆனு, இந்திர.தநு - 
அருவியிற்றோன்றும் பச்சை, செம் 
மை கலந்ச வில். எய்ப்பார்- ஒப்பார். 
மநதிரத்து - மந்திரச் இனால். 

27, கியஇ..நிச்தியகடன், தூக- 
ஆடை. கடகம் - கங்கணம், விளைவு- 
விளை௱ிலம், நிதீஇலம் - முத்து, வே 
ட்டார் - விரும்பினவராவார். 

28. வேண்டார் - வேண்டாத 
வராகி, 

29, கொடுவிலை- மிகுவிலை, கய 
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வண் . €ழோன். கோள் கொள்கை, 

மண்டுற-செருங்க, வரை - (௮ததம 

ன) மலை, 
30. கொடிது - கொடியறு, அரி 

யவிலை, வைஇ - தங்கி, உற்றகாள் - 

கொடுக்கவேண்டிய இனத்தில். 
31. குறுகொணா-அடை சற்கமிய, 
a2. குறுக - தேய, கடியநடை - 

வேக.மானநடை. ஆட்கடியன்பாம்பு- 
நாட்சென்ற ஒருவகைப்பாம்பு. ஆயுக 
ம் - வயது, தூதுவர் - யமதாதர். 

33. சாளாண்மைச்தனம் - மேய 
ற்சிதீசன்மை, கோளாண்மை - குற் 
றமடைய, துடைப்பம் - விளக்கு 
மாறு. கேள் - நட்பு. நாள் - இனமா 

இய, ஆண்மை - வீரம். 
04. வாதனை - வுன்பம், சிந்த 

னை - பழி. 
85. கவிச்ச -அ௮ணிஈத, வாகை 

வெற்றி, நிறைச்தேன் - நிறைவித் 
சேன. அல்லேன் - இல்லை. 

80. ௩சை-- விருப்பம், ௮சைவு - 

சோர்வு, மிசைபவர் - உண்பவர்ட 

32. * செம் - செயவ்வையாயெ, இ 
ருப்பள்ளிச் சாமம் - பூமாலை. சேர்வு 
ற. சோர. பனசம் -பலா. அம்பி.ரம்- 
மாமரம், நாளிசோம் - தென்னை. 

88, இளை -உறவினர். சுற்றம் -   

POR. 

பம். துக்கள், வீழ்ந்துள - கெட்டுப் 
மபாயிருக்கி ற, 

89. மலம் -பெருமுழக்கம். கர 
லம் - உரியசாலம், மூஇ௫ததல் - முறி, 
MIU Me Daw Kev. 

41. aa@ - பஇிலாபம். 
42. ஒட்டி - அணுகி, கூவல் -- 

இணறு. விளசைதக்சேன் - பெருக்கி 
னேன். செய்கேன் - செய்வேன். 

43. அலகு - அளவு, அவத்தை. 
ஆபச. அயர்கது - சளர்ந்து. 

42 பாகஇனார் - பக்கத்திலுள் 

ளார். 
45. மண் «= நிலையாயெ. இடக் 

கை - படுக்கை, மனை - மளனோவி, ம 
டை - இநரற்றம். பிடர்பிடி ப்பட. 
ரியைப்பிடிச்துகி தள்ள 

40, வீச்இனார் - கட்டினார். வெ 
கட்டினார் - பயப்படுத்.இினார். பாஸ் 
ம் - பாலத்.இல், ௮ம் சகன் - யமன், 

47, அலைப்பதனை - வருதறுவ 

கை. கையமைதக்து - கையாலடச்சிஃ 
அசைச்சு - கட்டிய. நகை-ம௫இழ்ச்சி... 

468. கெ௱ன் - பெருமை. 

49. முடிச்சது- C5085 He 
50: மன்றல் - வாசனை, 
51. சவிர்ச்சு - நீக்கிய... 

  

பதினோராவது: -கவுநீசனச் சருக்கம். 
1. கொண்டைஉறு - மயிர்முடி, 

யைப்பொருந்துகின் ஐ. நீலவிழி-கரி 
யகண்களை. கொண்டு-டரர்ச்து. (கா 
பரியம்) ஐயு௮- (தம்பகை யெண் 
௮) சந்தேஇக்கின்ற, நீலம் - நீமிலா. 
நபலம். பாணிபுு - நீக்க்குள் செ 
ல்கன் ற, Caan - தடாகம். செறி. 
'நெருங்கெ, சோலைக்கண்-- சோலை 
யினிடதீ.து. கசையலர் - பெண்கள். 
ஆடு - விளையாடிகின் ற.கினி,--. ௪ண் 

டை - (அகுபெயர்) கற்கண்டின்: 
usr sans. அலர் -. விரிக்கிண்ற, 

சொல்வாய் - சொல்லையுடையவாயா 
இய, தொண்டை - கசொவங்வைக்கணி 
யின், வளம் - வளத்தை, நாடும் - வி 

ரூம்பப்படும். ° 
2. நாஞ்சில் -- கலப்பை. மாஞ்சி   

னை - மாமாத்்இன்கிளை. வரிவாளை -. 
இற்றுச்களேயுடைய வாளைமீன், பா. 
ஊை - கழமுகம்பாளை.. இளைத்து. - நெ. 
ருங்கி, மதுசேசர்,--கொடி - மீனக். 
கொடி. செகரச்இல் - ஆலயச் இல். 

3... வைப்பு - இருப்பிடம். பரை-- 
பராசத்தி, மருல்கில் - பக்கச்இல், 

4.  அனசம் - துந்துபிவா த் இயம்... 
௮கன் - உச்ளிடம்.. மாலை -வரிசை - 
கோன்ரகர் -இராசககர,க்இல், மான 
கஞ்சுகச்சான் . மாணமாகியசட்டை. 
யையுடையவன் . 

5, மரபு -முறைமை. பாபர் இரு. 
வர் - சோதிடழாலிற் பிரசான பழப 
ரென்று சொல்&பியசெவ்வாயுஞ் சனி” 
யும். சுபபெலா நீசமெய்த - பூதன் 
கூம்ரன்; : இவ்விருவரும் எககமலத
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தில் ரீசமெய்சல் கணிச.நாற்படி. கூ 
டாமையின், இவ்விருவரு ளொருவ 
போட சந்திரனும் வியாசனும் நீ௨ீரா 
தியில் நிற்க, சுபக்கோள் Bre we 

மூன்று நீசமெய்சலின்மிகு திபற்றிச் 
சுபரெலாமென்ளூர், உரகரும் - (இ 
லச்செனச்.தில்) இராகு கேதுக்களி 
லொன்றும். காரிசேயும் ௩ சணியின் 
பிள்ளையாகிய குளிகனும், இராகுகே 
இக்களிருவரும் ஒரிடச்இவிரார், ௮ 
தலால் இருவரி லொருவரென்று க. 
ஜினாம்; இவற்றைச் சோதிடதநால் 
வல்லார்வாய்சக் கேட்ட்க, இனி, 

மண்டலக்கோளில் கான்குசுபச்கோ 

ள்ரீசமாசல்கூடாவாயினும், ஆருடக் 
கோள்களில் நான்கு ௪பச்கோளும 
நீசமெய்கல் கூடிமாசலால் வேகசிக் 
காமணியிலும் சனேக் இரமாலை. உள் 
ள முடையான் முதலிய சோதஇட நா 
ல்களிலுவ கூறியபடி. ஈண்டும் ஆரு 
டக் கோள்களையே கூறினாரெனறு 

கொள்ளலு மமையும். காவடன்-கன் 
ளனாஒிய. கரும்பிணி லரும்பு - கரும் 
பிற்றோன்றிய பூஅரும்பு; (அது பூசி 
தவுடன கருமபு ஒன்றுக்கும் பயன் 
படாது) 

6. இகஇவைபட-ஃகழேடடெக்க, Gar | 
Lp, Wb G7 r1b,— (.4Caredan). FYB - தலையெடுப்ப, ௩டலை - வஞ் 

சனை, 

7. wip gy களவு. கோள் -பொ 
ய். குறளை - கோட்சொல்லல். மெர 

யா. சொல்லாக. லீட்டும் - கொ 
ல்லும். விழல் - ஒர்புல், 

௨. மூண்டுகை - முன்குடுமி, ௩ட 

ர் - நாடகமாடுபவர், குப்பம் - கூட் 
டம். குமந்திரம் - கேடுசெய்யு 06,8) 
ரம். இடை - வேதவொலி, இடை 
யா- இடத்தலாக., 

9, கு.ரவர் “உபா இயாயர், குல 
தால், - நல்லசாதக்இ.ரம், கரவடம் - 
கள்ளம். கணித்து - வஜர்யறு த் து. 
பண்னி - படிதீது, அச்சாணி, - அறு 
இருச்கை மண்டபத் இல். ் 
10. பிறன்சோள் - ௮க்றியர்கொ 

ஸ்கை, வயப்படுச்து - வசப்படுச்.இ, | 
கூர்க்டு ௩ கூர்மை, வீழ்ச்இ ஃ கொள் 
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௮. கோம்பி - ஓந்இ. புள் - (மயிற்) 
ப தவை. 

11, மறுச்க- மாற்ற, இளர்ந்த - 
விளககிய. பங்கயம் - சாமரை, (மு 

கம்), உண்கண் GLOW GH LG COT KAT. 
பிடி - பெண்யாணையை, 

12. வேட்டகம் - விவாகஞ்செ 
ய்சவீடு, வேட்டம் - வேட்டை, கோ 

லம் - அழகு, (பன்தி), புகுக்.த-(,சன் 
னை) யடைந்சு. குவைகிதி . கூட்ட 
மாய இரவியம். படுப்பது - அகம் 
படுக். துவசாஇய. கலை - அண்மான். 

18. vay மனுச்சச்கரவர்திஇக 
ள், உகவாழ்கநாள்- யுகங்களாகிய ஆயு 
ள்காள், ௮ட்டகை, விஇபாதம், வை 
இருதி - இவைகளைவடவருவி௪சருக் 
கம் 41-ஆம் பாட்டிற்காண்க, (இரு 

இி- ப2,கற்குறை), 
14, முன்னுவா-பெச்ர்ணமி.கி௫ 

- இரவு. இருவர் நாள் - அரன் அரி 

நக்ஷச்திரமாகிய Bak Geos, AG 
வோணம், பதினான்கு - சதுர் கத. 

15. சந்இ- பலதெருக்கூடுமிடம். 
665) - நியஇச்கடன். மெரய் - வலி, 
நலம் - அழகு, நியழம் - தவம், மத 
னம் - விரகம். 

16. ஒருவி - நீங்இ, உந்இ-ஃகொ 

17. கடன் - நிச்தியகணன்மம், ௮ 
னலுமோம்பி . அச் இணிசகரரியமுஞ் 
செய்து. மேலை - பழைமை. சரலை - 

, போசனஞ்செய்யுமிடம், மாலையில் - 
இரவில், 
WIQUIT HT. 

18. Sq - gramme Poy, 6 ro)~ 
கள்ளம், மந் இரக்குடி.லம் - யோசனை 
யால் வஞ்சகம். கார்சன் - கணவன். 

புன்மை - அதிீபுச்சணம். 
19. கோ- அரசன். இன்னோன்- 

இச்சன்மையுடைய குற்சன். 

20, “ இனம்- கூற்றம். முறை-ஒழு 
ங்்இனில்., இறம்பினன் - மாறுபட் 
டவனா௫. மறக்குறும்பு. பாவமாக 
சேட்டை. 

21, தம்யணம் - தம்மித்தல் ௮ 
ஃது அட்டகீராுமத்தொனறு, புவ 

வளர்வரர் - நித்திரை செ



அரும்பதவுரை. 

ருதீது- உழ்மையாகிய மருந்து. மூய | 
GG - கலப்பு, அலத்தகம் - மாதர்பா 

தவகளிலூட்டும்)செம்பஞ்சுச்குழம்பு, 
லேருககு - மூறுகச்கம்பூப்போலும், ம 
அ.- சேன். மூது- பழைய. மது-கள். 

22. அருக்கியம் - பெரியவர்கட் 
குச்செய்யுழுபசா.ரச்தொன்று, பலி- 
பிச்சை. முன்சொலும் - மு.சன்மை 
யாகச்கூறும்.நடப்பு-செல்லுதல்,மிடு 
க்கு - வலி, 

23. கொள்ளை - மிகுஇ. 
24, வேட்ட - விவாகஞ்செய்்௫. 

மருது - அமிர்தம், பூச்தென-பூச் 

காம்போல. வயிறுவாய்ச்து - கருப் 
பங்கொண்டு, காற்று அடிப்பதசா 
மை பூச்சாற்போலென்றது - GPF 
ணுடைய எகதேசக்கலப்பாலென்ற 
சைவிளக்டு நின்றது. 

2௦.  ஓழிம் - ஓலி, உவர்நீர் - உப் 
புச்சலம். உகரம் வாய்ப்ப- கருக்கொ 
ள்ள, மேசமூ-மேன்மைதங்கிய. குல 
தீது - கூட்டதில், சேயாய் - மக 

னாக பயந்தாள் - பெற்றாள். 
26. நேர்படான் - எதிர்வரான். 

தொக்தனை - (தொந்தவினையென்ப 
தன் விகாரம்) பழவினை. துவட்டு - 
அசைவு, இர்தனை-எண்ணம்,. &டம்- 

Hp. 
21. இத்பிழை - மனைவிக்குச் இ 

HG. 
28. உரிமையாட்டி - உரியவள். 

மரம்புசேம் - பழரற்கல்ஒடு 2௪ நிலச் 

இனிடம். நாஞ்சில் - கலப்பை. 
99. நறுகெய் ஆடி- நல்லகெய் ஷ் 

நானஞ்செய்து, ட 
80. அடும் - சொல்லும், சண்டு- 

தடி, முன்னுற - Herds. மூட்டு - 
பொருத்து. விக்க - கட்டி, பரடு - 
கணைக்கால், குணில் - குறுந்தடி. 

81. ஈலிந்சனர் - (விசாரம்) வரு 
திஇினவராய், வெருவி-பயந்து. அர | 

ந் சனர் - ஓட்டினார், இளர் , விளங்கு 
இன்ற, ஈர்ப்ப - இழுப்ப, புஙியிட்டு- 

கயிற்றால். , 
39, அதைந்இிட- மெருக்க. குரு? 

இ. இரத்தம், மரந்து” - உண்ண, 
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நிணம்-கொழுப்பு, 
98. லீரதாசம்- வீரப்பல், செங் 

கோலாரசு - யமன், 
84, சொழும்பு - அடிமையாளர். 

சுறுச்சொள-விரைவாக. வெறித்து - 
மருண்டு, படர் - பகை, தடிமின் - 

துண்டமாக்குக. ௮அசனியேறு-ஆணி 
டி. 

85. சண்டன் - யமன்,,கூளிஃ 
பேய், விண்டு - பிளந்து, எரி-பிரகா 

இக்ன்ற, விண்-மேகம். கண்டகர் 5 
கீழோர். உறுக்கும் - கோமிக்கும், 
(பிள த சலாவது கவர்கொள்ளுதல்.) 

86. மசகொட்டெஅடிக்கின் ற. குணி 

ல் - குறுந்தடி. முசலம் - இருப்புல 
க்கை. தோட்டி - அக்குசமி, ஈர் - 
பிளச்சன்ற. மச்திகை - சம்மட்டி. 
குந்தம் - கைவேல். கண் தழல்- கண் 
களில் ௮க்இனியையுடைய. கப்பண 
ம்- நெரிஞ்சின் மூளவடி.வாகய ஆயு 
தம். 

87. ஞானி - நாய், பொறியும் - 
பொறிபறக்கும். 

88. உறுச்குவார் - வருத்துவார். 
புகர் - பாதகர், கந்துகந்தா - Ap 
தில்லாக. 

80. சண்டம் - தண்டனை. கு௫. 
வன்- குரு. சுத்சம்- மெய்ம்மை,(சா 
பரியம்). 

40. சறிக்கும்- வெட்டும், கே 
ரம் - கொடுமை. துணிக்கும் - துண் 
டமாச்கும். ஓச்ச--, குழு- கூட்டம். 

Al, புடை - பக்கம், உந்.இனர் - 
(யமன்முன்னர்ச்) செலுச்இனர்.. 
பதைப்ப - நடுக்க. ஒதுக்கும் -தண் 

க்கும். கீரார்- கூணமுடையார். 
42. பலி - அ திஇபுசை, Quint 

தென-மரப்பொந்துபோலும். மட்க 
அளவு; மசய்பொந்துபேகலும் வ௱ 
வென்ச்கூட்கெ. 

48. அயர - சோர, 
4, வரைநிகர் 2 மலையேோரலுக் 

(திண்ணிய).உரை- சொல், உகுத்த 
ணர் - உதிர்த்தீனார். குரை ௪௬- முழ: 
ங்குகன்.ற. கொடிறு - கன்னம். 

உ 5, பிணித்தனர்-கட்டிணவ. ரா
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கொடி - (ஆகுபெயர்) பெண். 
துமித்தார் - வெட்டினார், இறஇற -: 
கொறுக்க நொறுங்க. 

40. எறி- (ஒளி) வீசும். ge Pu 
இச்தி - மாறுபாடுசெய்து, 

47. பானம் - குடி.க்குநீர். 
46. அச்.இரம் - பாணம், பததி 

ரம்- ஆயுகம். சிச்தி.ரக அணி-௪,2இ 

சவசை% அஃ சாவது: சிறி சிறிதாக 
அறுச்சல். 

49, வருகை - வருதல், HEH - 
கீட்டி. சுரிகை - ஈர்வாள். இரிகை- 
சக்கரம். 

50. வாய்கொளீஇ - வாயிற்கோ 

தீது. துனிச்ச - துன்புற்க. 
61, *நம்பர் - இவபிராண், வம்பு - 

அபவாதம். 
52. தாஉய் - சொரிந்து. மண்டு. 

நெருங்குன்ற. கொண்டமேணி - 
எடு ச்சசரீரம். 

58. நடு - நடுநிலைமையை. குழ 
ப்பிய - SI opal £5. வடு: குற்றம், 

54, புண் - வருத்தம். பொ.றி- 
இக் இரியம். மிண்டன் - - தடியண், 

55. அவ் -ஆசை,. கனற்பாவை. 
அக்கினிப் பதுமை, பொறி - தப் 
பொறி, 

௨0, உறுப்பு உறுப்பு - ஒலிக்கு 
Oui. என - என்று, அவலன் - இ 
லேசமுடையவன், மறுத்து - இரு 
ம்ப, மேணியிசைகததும் - சரீ.ரமாகப் 

பொருத்தியும். கறுத்தும் - கோபி 
ததும். ஓய்ந்சனர் - வலியட.ங்கினர். 
கன்மம் - செய்கவினை, 

57.  கண்டம்-துண்டம். தண்ட- 
SF OOO LF GD FU RL), 

58, மறலி - யமன். மூகடுமும் 
ஒய-௮ண்டச் அச்செவரை wwii 

59. மிகாதம் - வஞ்சகம். மது 
கல் - சுழலல், ம் 

00. சதித்து. -வஞ்சித.௮. wb 
நெருங்கி, கும்.பிபாகம் - ஒருநரகம், 

01. அவச்சம் - வீண். சவற்று- 
கவலையடையச்செய்இன் ற. 

62. தேவசாயம் - தெய்வங்களு 
க்கு விடப்பட்ட சொத்றுக்கள்; 

    

  

அரும்பதவூரை. 

செய் - நிலம், இறை - வரி, எகிவாய் 
நரகம் - அக்கிணிகரகம். 

05. துச்சன்-சீழ்மகன. மிச்சில்- 
eré Fev, 

05. கூடசத்தகொழில் -வஞ்சனை 
சீசொழில், கூடசன்மலிக்குமபி - 
ஓர்௩ரகம், 

OG. முழுக்கு - ஸ்காணம், நழுக் 
கு - வருத்துகின்ற, கோரம் - கொ 
இமை. 

ஆழும்-அழுந்தும், போழும்- 

விரகு - உபாயம், வஞ்சம். 
வெஃகிய - விரும்பிய, கரவடம்-கள் 
ளம். 

ட9 மட்டு அரு - ௮ளவில்லாக.. 
சட்டம் - ஒழுங்கு, கூற்று . யமண் 
தூ சரிலொருவனாூய காலன். 

20. அன்னை - தாய், ௮லரியின் 
அரும்பு - சூரியனை சசார்க் ௪ தாமறை) 
யரும்பு; (அஃது: உடனே மலாநது 
மணப்படும்), 

71, மானம் - பெருமை. சணச் 
து- கூட்டததுடன. கானம் - இ 
டம், உளைய - வருந்த 

'7&  பவர்ச்கம் - ஈகம், படரை.- 
அன்ப,த)ைக. சேய - (பூர கனாகிய) 
பிள்ளை. பழி - குற்றம், கழுவ {Cur 
க்க. 

74,  சீக்கும் -செ௫க்கும். குரை- 
ஒலிக்கிண்த. திரை - (ஆகுபெயர்) 
கங்கை. விளி - (தன்னிடச் த 
கப்பட்ட பொருள்களை) Kony 5 Gi, 
aera Wess. aH) - வெளியே 
வீசுகின்ற, ௪.ரங்கும் - அலை, 

75. அவமதூகம் - தவமாகியமது 
ரம், கையெய்தி - கைவரப்பெற்று, 
பவமதுகம் - பாவமாயே கைப்பை, 
'கைரீத௪ - சைவிட்ட, படிமை -தவ 
வேடம், மாகத்்இங்கள் -மா௫மாச௫ம். 
நவம் - மீகண்மையுடைய, அ௮து-பரசூ, 
இட்பொருள்விகு இ. 

76. இலை- இக்இாதறசு. அம்பு. 
சலம், (பாணம்). 

‘ 77. விஞ்சு ~ id) 6; Glesr , 

28.. whic - வேசாங்கம்..



அரும்பதவுரை. ப 

கேள்வி - சல்வி, 
79, முடுழ்ச்து - மடி, யோகிரு 

௩த - யோகஞ்செய்து. 
80. புவனாதஇி - உலகில் முதன் 

மையானககரம். நவநாதடூத்தா் -ஒஓன் 

uUgA SST. 
81. மசதியாழ் - மேன்மையுடை 

ய வீணை, குருரிலைமை - ஆசாரியச் 

சன்மை, அருக்சிய பாத்தியம்-முனி 
வர்கட்குச் செய்யுழுபசா.ரஙகள், 

82. உந்தை -உன்றந்தை,. ௭ .இர்- 
சமானம், 

88. பாகம் - பக்குவம். பாகம் - 
பங. யோகம் - உயர்ச்சி, உச்சா 
பாலயனம்- உச்காரயணம், மாசமா 

கம் - மா௫ுமாதம். 
84, நடப்பில்-ரிகழ்ச்சியில், சன 

அன் - (கவுறசனாகிய) பிதா. 
85.  சுழமுகம்-நன்முகம், தாரை - 

சானசலம், சமா - கலகழமுடைய, 

எறி- வீசுகின்ற, இமிரம் - (பாவமா 
இய) இருள்.ர,சாரை - இரள், 

85. பயக கானை - பெற். றவனை. 

பவர்க்கம் - நரகம். யாவையும் - எல் 

லாம். உய்சத் இட - செலுச் த. 
87. தெய்வதம் - தெய்வம், அங் 

தம் - நாசம், 
88, பிணையியம்மியும் - பிணைப்ப 

ட்டும். துணைவராய - சகாயஞ்செய் 
LOT us, 

89. கூபம்- இணறு,. கல்லினோர்- 

கோண்டிஹஷோர். படம் - வஸ்.இரம். 
உபரிகை - மேல்வீடு, இருப்பன- இ 
ரூதிகல்கள், * 

90. அஞ்சல் - பயப்படாசேயுங் 
கள். செல்லல்கூர்டிதனபமிச்க, பா 
னம் - குடித்சல், செச்சை - மாடவ் 

௪௦௮ 

களின் Co fudged, 

91. ug -u gel, wis) é@en ovr 
[டான் - வழியில் Bib gO sem Oper, 

92. அதுலர் - யாசகர். என்ன - 
எப்படிப்பட்ட, 

95. இருது - பருவம், தகு தி - 
பொமைக்குணம். காண மேலவர் - 
அந்தக் கரணசுச்தியா லுயர்ந் தவர். 

94. பதர் - முணிவர். மேரு - 
மேருவில், நிலவு - பிரகாசம் ஊர 2 
ஊளரந்துசெல்ல. 

05. கொடு - கொண்டு, தண்ட 
ம் - தண்டனை. யாவர்பண்பினும் - 
எவருடைய குணசக்தினும். என்றன 
ர் - என்று சொல்லினவராஇ. 

97. புக - புகுச, இகப்டா- நீஜ்ச 
ல். இறுமாப்பு-கருவம். உகப்பு- மஇ 
pee 

08. மிசை - Coa. ¢ MGorer 
உதிக்கும் - குரியனு திக்கின் ருன. 
என்ன-யாதுஎன்று கேட்க, அதோ- 
அந் சுப்பக்கச்இில், 

99, அக் னைன்- பிராமணனாக 
கவூற்சன், வலம் - வலப்பக்க2 த ௮வ 

யவங்கள், 
உழந்த-அனுபவிச்ச, ௧ட 

cr - நியஇ. 
சொக்சனை -பழவினை, சந் 

சென - தந்தாற்போல. என் - என் 
று, ௮ந்.உரபல்லியம் - சேவதுந் அபி, 

102. பெட்பு - ஆசை. அகம் -ம 
னம். வயம் - வசம், ஒருமை - ஒற்று 
மை. சொட்பு- சுழற்சி, HEE - 
(விகாரம்) இடத்தையுடைய, தட்ப 
ம் - குளிர்ச்சி, 

| க ணை 

      
பன்னாண்டாவது:--பூட்பகந்தச் சநக்கம், 

1. ஆடசம் - பொன். ௮ணி-வ 
ரிசை, போணி - பெரிய படைவ 

குப்பு. கோடணை - ee), Gary vu 
டை - அறுவகைப்பட்டவையி ஜெ 

ன்று, கோவி - வளைந்து, நீடல் - உ 

யா்.கல். நிருபன் -(பாண்டிய)ராசன்,. 
வீட - தோல்வி யடைய, (தாற்பரி 
யம்) கன்னிமாடு- பாண்டிநாடு, 

2. மாகம் - அகாயம். மாட கூட 
ம் - (இருபெ௫பெட்டு) வீடு, வரை 
தீதாராள - மலைச்கூட்டம். சேனை - 
படை. மான - ஒப்ப, ஈட்டம் = கூ 
ட்டம், விசைச்௪ - விசைகொண்டு, 

திறகர்”- இறகு, நாகம் - ஆகாயம், 
படங்கு - Cups, (பெருங்சொ 

எடி), ஞாயில்: - மதிலுறுப்பு, : கரி



௪௦௮0 

சேவகன் - மலையாசன், பாசசாசன 

ன் - இந்திரன். மேல் - மேற் (செல் 
அதற்கு). ஈட்டும்- தொகுக்கும். பா 
சறை - படைவீடு, மூதூர் - பழைய 
நகரம்; (அல்தகாவது: BAS Sur. 
நிகூறும் கொற்கை,) 

8. பொற்கை - அழகிய கையில், 
புலிமான் - புலியாகியமிருகம், புலி 
க்கொடி.. பொருகையார், - போர்செ 
ய் சலையுடைய சோழராசாச்கள். குரு 
கை- பறலைகளை,. ஆர்க்கும் - பொ 
ரும். வில் - விறத்கொடியை. கையா 
ர் - கையினிடச்துடைய அசரராசா 
க்கள், புல்- புல்லை, கையாராய்விட - 
கையினிடச்துள்ளாராய்ச் சோல்வி 
படைய, அடல் - வலிய, மீனம்-மீ 
னீக்கொடி. நித்கையார் - (சன்னிட 
கீதுச் சரணடைக் செதிர்வந்த) கித் 
ஐளடையாரை. ௩டகத்தும்- (ுல்வழி 

யிலே) செலுச்தும். நிருபன் - (பா 
ண்டிய) reser, அத் சாணி - அரசி 

ருக்கை மண்டபச்தையடைய, கொ 
ஜ்கை - (இராசுதானியாகிய) ஒரு ௩௧ 
மம், மீனமேக்திடச்தும் செங்கோ 
ல் நிருபனெனக் கூட்டுக. தோல்வி 
யடைக்சவர் ஆயுசங்களைக் ழேபோ 
ட்பிப் புல்லைக் கையிலேநதி நிற்றல் 
பண்டைவழச்கு, 

4, அகம் - வேதாங்கங்கள். வே 

ara - யாகங்கள். ஒழுச்கம் நான்கு - 
பிரமசறியமுசவிய நான்கு, அனல் - 
அக்கினி, ஓம்பி- பாதுகாத்து, தால் 
தங்கும் - சாஸ் திரங்களிலே பொரும் 
அம். இருமை-இம்மைமறுமைப்பயன். 
ஒருமை - ஒற்றுமை, பேறு - பயன். 
௮௪௫ - அச்னி, நாறு - மணக்இன் 
ற். அங்கம் - சரீர.த்தையுடைய, மறி- 
மான். காகம் -' யானைக்கன்று, குத 
பக உண்டுகளிக்கும், ௮-வி,சம். 

- ஆநென்ப இன் விகாரம், 

5. பன்னி- தேர்ந்து. அயம் - 
ஆடு, அகர் - உண்ணுகின் த. குளகு- 
சழையாகிய உணவு. அச்திரி - தரு 
1B git 6 ப.தினெட்டினொன் a. மனு - 

மனுதருமசாத்திரம். வாசிட்டம் - 
ப, கினெண் புராணங்களினுப்புராண।   ) யாகிய, மேல் - உயர்ந்த, 

அரும்பதவுரை. 

சீசொன்று, பிசத்றாகின்றான் - பல 
காற்பேூ நின்றான், 

0. ஒவில்: நீங்குதலில்லா,ச. பயி 
ன்றும்-பழகியிருந் தும். சாவு-விரோ 
சமாகய, பரமசம் - அ௮க்நியமதம். 

7, வைசேடிகம் - ஒருதால், பற 
சீதும்-ளெரும், எழும், மீமாங்கிசம்- 
புறச்சமய நால்களிளனொன்று, மறச் 
அ - பாவச்தையுடைய. வரை - ௮ 

ளவு, 
8. ௩ணி - மிகுதியாகிய, கருக. 

லம் - பொச்வஷெம், அளை - கலநத, 
வீழ்த்தி - சைவிட்டு, 

9. ஏஜோர் - பிறர். பேதை அறி 
வில்லான். தீர்க சான் - நீஙகனொன். 
இகச்சவி: : ஓஇயுணர்ந்தும் பிறாக்கு 
ரைத்தும் ”” என்னுந்திருக்குறளை கி 
னைப்பிக்கின றது, 

10. யாதும்- எதவும், உ இக்கும்- 
தோன்றும். கிற்றல்- இருச்தல். (கா 
திீபரியம்) இதுவே - இந்சவிகமியற் 
கையே, சம்பு - உருத்திரன். 

11. இழச்கு- சழ்ச்சிசை."மேற் 
கு - மேற்றிசை, தேவு - கடவுள். 
மூன்வினை - பழவினை. செயல்-தொ 
ழில், பங்கம் - பழுது, கழிதல்- கெ 
இதல். 

18. நந்துற- கெடுதல்பொருக்க. 
நலிவது - வருந்துவது. 

14, உடலுக்கு - (அவரவர்) சரீ 
ரதிதுச்கு. நோன்பு- விரசம், புறநெ 
றி- அந்நியசமயம், அந் சகா.ரம்- இரு 
ளில். கருமம் - தொழில். 

15, பயிற்சி - பழக்கம், HOWE 
நால் - மன்மதனுக்குரிய காம.தால், 

ப.ரந்து- எங்குஞ்சென்று, 

10, வினையா - சொழிலாக. 2 
ட்டி-மூளசெய்து,  கன்மம்-இறியை, 
நெறி - சன்மார்ககம். சாம - ஒழுவ 
குடைய, படுகர் - படுகுழி. 

17. கோட்டம்-சோயில். சன்னி 
- rot. தும்மா - தும்மி, 

சந்திகள் - பலவழிகூடுமிட, 

ங்கள். ' சியமம் - நெடுந்தெரு, நியம 
ம் - முறை, வழக்கம், புந்தி - புந்தி 

புலன் -



அரும்பதவுரை. 

விஷயம். கமர் - வெடிப்புநிலம். 
19. பாவனை - பாவித்தல், ஒரஈ 

ன் - உணரா தவனானான். 
20. புக்குள - (,சான்) புகுக்இிரு 

௩௪. மிக்கு - மிகுந்து, ஆற்றான் “We 
ய்யான், 

21. புரி,சரு - செய்கின்ற, உறு 
கண் - துன்பம், 

2... தீ.ரம் - கரை, 
23.  சகவனம்-கருத்து, பவநெறி - 

்பாவமார்ச்கம், படர் - விரிக்க. 
21,  காயிசம் - காயச்தாக் செய் 

யய்படுவத., பால் - பகுப்பு, 
25. இலாதால் - (விகாரம்) இல் 

ours STA. 
20. புசல் - ரெடி, ஓக்க- ஒருமி 

க்க, 
27, கனை - முழங்குகின்ற, பொ 

ன்னி- சரவிரிஈதி, குணி - வளைக க, 
28. வார் - ஓழுங்கு, வெண்ணீ 

ரோடி. - விபூதியினமூழ்கி. மணி- அ 
கு ௮ச்கவடம்- உருக இமாக்ஷ்மாலை. 
ஓர். சர - உணர்இன் ற, 

28, நிகழ்ச் இடில்-பேசினால், வா 
இயேல் - விவாகஞ்மெ ய்வா யானால், 
வருதி - வருவாய். அவர் - அவ்விரு 
வர். தருக்கம் - வாதம், நாப்பண் - 
நடுவில், நாசனையென்பதில், கன். 
an Menus, 

30. Ga m@s ad - வேறுவழியில், 
ஆக்கம் -ஒழுகசசெய்யும், போதனை- 
போதித்சல், வாய்மை புகல்வது - 

பேச்சுப்பேசுவது, புணர்ப்பு - தந்தி 
ரம், சாசனை - சாஇச்கல், கணிதர்- 
சோதிடசீரல் இரிகள், மறையோன்- 
(சோழகாட்டுப்] பிராமணன். 
ட இற. ain Bus - (கான்சாகக்) கூறு 
செய்யப்பட்ட, பகுக்சப்பட்ட. வீறு- 
பெபெருமை. 

32.  கொர்து- கூட்டம், சங்கு 
ல் - இருள். இந்துவை - சந். இரனை. 

92.  இயம்புதற்கு - பேசுதற்கு, 
வாஇப்பதற்கு. எஇ.ரா -சநே.ராச. வி 
ட்டான் - செலுத்தினான். சயம் - 
வெற்றி, வியன் - பெருமை, வெறு 
விஇன் - பயணிலதசாதலால், 

  

  

அடு ஆ 

51. பாங்கு-பக்கம், பரிபு.௮ள்ைபு, 
வாங்கு - வளைநக, 

83. பேசம் - மாறுபாடு, இளர்ம் 
சீது-விளங்கியது. இளை௪௪ ௮ஐ-விருச் 

தியாயது. நியஇ - சியமமாகிய. 
90, அண்ணினார் - ௮டுத சவர். கரு 
சேன் - நினையேன், பொறி. ஊம், 
மறலி தாசர் - யமதாசரை, காண்டி.” 

காண் பரீய், 
88. கேழ் - ஒளி, புகழ். கேள்வி- 

கல்வியறிவு. வணக்க-வளைக்க.கழை- 
மூககில், நாய்கன் - வணிகன், 

99. எயும்-பொருந்தும், அலக் து. 
அஙகலாய்ச GI, உழமது - வருந்தி. 
புறம் - வெளியில். சநதியிற்பந்து - 
தெருவிற்கிடக்கும் ப௩த; அ.து;பலர் 
காலிலு மிஇிபட்டுச் சள்ளக்கிடப் 
பு. 

40. சவி- வவிமை, அம்பலம் - 
பொது இடம். உழன்று - வருந் இ, 

சுழன்று - கலஙஇி, பதைபதைக்க. 
நட$நடுங இ. 

4]. காலபடர் - யமதாகர், பறம் 
சாட - விரைவாய்க் கொண்டோட. 
புடைத்து - அழித்து, படிவம் - சரீ 
ரம். துற சாட - வெறுச்துவிட, சும 
ற்றி - சழலச்செய்து, சுழல் -இமைச் 

ன்ற. மறம் - கோபம், 
42. புரிந்த- (சான்) செய்சு, சுள்- 

ஆணை, அ௮சோ-அ௮வ்விட ௫ இல், வெவ் 
வாறு -கொடியவழியில், விலக்னர்- 
(,திரிகூடச் தெல்லைவழியை) நீக்கி 
னர். 

43, இணஙகான் - சம்மதியா,ச 
குசலன், பொரு - ஓப்பு. சண்டம் - 

சண்டனை. 

44. சு௮க்கு- -Sanrey, alt 8G) 
கட்டிய, உனயாந்து - சோர்க் து. 

ப 49. பொச் ற்றாலம்- பொன்னுலக 
beh ௬௫இர்க் ௪, 

40, ஒருக்கால் - ஒருதரம், உறு 

க்கி - கோபித்த, வயிரம் - வச்சிர 
ண்டிம். பாலின் - பகுப்பால்... 

47, பதன் - பாசகன், 
410, மானமிசை - விமான த்தின் 

பூமேல், காவாணார்-சேவர். பூவாணர்- 
P. £9



SH 

பூழியிஷ் வாழ்பவர்... புட்பகந்தம்- மல 
MT uit ECCI. 

20. புதீகேளிர் - தேவர்கள். எ 
ன்னென- (வ௩சவிதம்) எது என்று. 

51. ஆர்வம் - அன்பு. செச்சை - 
இளஞ் சந்திரன். நிச்சம் - (இிச்சயக் 
அஅன்மரூஉ ‘Je. ற௮ுஇ, உச்சம் - உயர்வு, 

a3, விது- சந் இரன், உண்-பொ , 
௩திய, (தாற்பரியம்) தாந் - மாலை, 

DH ols SOY oT. 

Ana-Gaod. OF GrcOQur g « 
ச இரசபையில், உண்டு- உளதா௫, 

ஆர் - நிறைந்த. இருநடத்து- இருக 
டனஞ்செய்யுங்காலதீது. புகன்று - 
சொல்லி, உண்டாட்டு - களியாட்டு, 
மூனிவன் - சூதமுனிவர். புகன்று 
இசைப்பானெனக்கூட்க, 

en 

6 பதின்ழுன்றுது:-- தரம்சாமிச் சநக்கம், 

1, மா மாமரம், பொறும்பர் - 
மரசசெறிவு. மலைபழுச்செசென-மலை 

'போலும் பழங்களைப்பமுக்சசென் 
௮ சொல்ல. சோன்றி. காணப்பட் 

டு, கா- சோலையானது, பழுக்காய்க் 
குலை- சமுகம்பழக்கொத்து, தறி- 
G6. கண்சோணி - exp IC ev evel), 
கடுத்த - edge. இனை - மரக்ளேக 

ன். மீ - மேலாய, பழுக்கள் - 
(வளார்களாஓய) படி.கள், மிசை-மே 
ல். சேப்பமுக்கும் - சேனைப்பெரு 
க்கும்பசேம்பமுக்குமென்பதுவலித் த 
ஸ் விகாரம் பெற்றது), வழுதி - பா 
ண்டியன். பொதும்பர் மாப்பழுக்கு 
சகசோறுமெனச்கூட்கெ. 

2. தொமுஇ-கூட்டமாகய, வள 
நாட்டு - வளத்தை யுடைய நாக 
ஊரின், அ௮ணியாம் - அழகாகும், தொ 

கை மணிக்கு - கூட்டமாகிய இரத 
ங்களுக்கு. மூகமணி - நாரயகமணி, 
ஆய் - ஆ, எழுதி - (சொரய்யில்) 
ஏழு, வளம் - அழகை. நாட்டும் - 
கிறுத்தும். இந்திரை - இலக்குமி, 

மந்.இரம் - கோயில், கொழு - செழு 
மை (கடக்குறை). இவள - விளவ் 
க. நாட்டமென - கண்ணெனலவும். 
மணியாய் மந்தரமாய் நாட்டமென 
மூகமென வாழ்கின்ற, வழு.இ வளகார 
டெனக் கட்க, . 

3. கடன் - நியஇ புக்இி-அறிவு, 
ஆச்டரமம் - சிலை. போற்றுவது- பா 

அகாப்பது, பொருள் - உடைமை. 
நந்தா - முப்புரிநூல், உபலீசம். 

நெறி-மார்க்சம், ,சமயம், 'இரு 
Sry. இரண்டு சனனம்.ஃ-; ௮ 
வை: கருவினின் றந் தோன்றுதல், ௪   

மஸ்கா.ர.ச. தினா ந்றோன் று.சல். பவம்” 
சனனம். காட்சி - தோற்றம், ST 
ரணை - அட்டாக்கயோகச்கொன்று. 

5.  பன்னம் - வெத்றிலை. அடை 
க்காய் - பாக்கு. மண் - நெருங்கிய, 
தேனில் - சேனிடச்து. வேவகை - 
வேங்கை மலரை, முன்னுறு - ௧௫ 
தும், சேன்போல் - வண்டுபோல் 
(வெறுச்து), மான்றோற்கு,--வே.ச 
மாமுனி - வியாசர், போல்,-- (விரு 

ப்புற்று). 
7. காருகத்இயம் - இருகச்சம், 

இல்லறநிலை. மாதர் - மனைவியர், 
கோற்பது -சவஞ்செய்வது. ஓன்று - 
பி.ரமம், 

8. மூன் - (கிச்திரைவிட்டெழு 

65) மூகலாவது, நென்னல்அ ழுது: 
கேற்றச்சோ.று, பழையசோ௮ு. சிகை 

- குடுமி. முஞ்சி- ஒருபுல், * 
9. பதஇி- வீட்டில், துணைவி « 

மனை வி. நீராடில் - இரு துஸ்நானஞ் 
செய்தால், சுழிபட்டார் -சுழத்சிய 
டைக்சார். இருவகை -இல்லறம், அற 
வறம், கழிபட்டார் - நீக்கப்பட்டார். 

10. ஸஞூவர்- (இல்லறகீசாரல்லா 
க)மூவர்: இறக்தார்“தென்புலச்தார். 
அத்தம் - பொருள். அற்டுர் - இல் 
லார், வறியவுக்- , 

11. சகடம் - பண்டி. கருமம் = 
a erie அகம் - நுகத்தடி, (௦ 

ஒழுங்கு க), பூண்டெ பொ 

றை - ஒருசித்றளவு. 
விறல் - வலி, உறுஇ.-உறு 

guru இம்மை - இம்மைப்பயனு 
ம். மறுமை-மறுமைப்பயனும், வீடு - 

ரந்த 

/ மொக்ஷமும், அறம் - சருமமானது.



அரரும்பகனரை. 

மூன்றும் - (மேற்கூறிய) மூன்றையு 

ம. (இரண்டு. இம்மை மறமைப்பயன் 

கள், ஒன்று - மோக்ஷம், ௮வை - 
அறமுதலிய மூன்று, ஏலாது - பொ 

G6 ag). சொக்கு - (அ௮ம்மூன்றும்) 
ஒருவகு. மனைக்கு - வீட்டுக்கு, பொ 
ஹறைபூண்டமாகர் - பொறுமைபொரு 
கதய பெண்கள். 

18. பரடு-கரடு, துணைச்சரா 

௬ - புரண்டு சராசுச்சட்டு, ஆட 
ல் - வெக்றி, கு.இ -கு.இச்கால். ௮வ 
வன் - ஈண்டு, சானு - 
சொெடை -(அடி.ச) சொடை, குறிய 
கு - முன்றொடை. கறிச்கை- துதஇக் 
கை. காபி - சொப்பூழ், ஆலம் - ஆஸி 
லை. நாளம் - காமைத்சண்டு, கஞ் 

௪ம் - தாளம். அல்லது, SMOG) TWIT 
ம்பு, 

14. பஒவம் - (விசாரம்) (மாந்) 

தளிர். வள்உ௫ர் - கூ.டரியநகம், வரை. 
மூங்கில், வளை - சவகு, மிடறுஃ-கழு 
ச குழை காது, கவுள்-சன்னம, 
நகை - பல். ஒரு - ஒப்பற்ற; இலை 

வில். சல் - நெதிறி, பருவழுஇல்- 
8ீருண்ட மேகம், 

1. கருமை - கரியகிறம். ஓ.இ- 
கூஈசல், செம்மை - இவந்தஙிறம். 
பொருவரு - ஒப்பற்ற, கட்கடை - 
கடைசக்கண், முறுவல் - பல். பொறி. 
சேமல். பொண்மை - பொன்னிழம், 
ஒருமை - பிளவுபடாமை.மயிர்நு இ - 

மயிர் நனி, டருமை பிளவுபட்ட. 
கடி.சடம் - ௮ல்குல், பெருமை-பெரி 

யது. நகை . இரிப்பு, கறுமை -இறி 
யது. வறுமை - இன்மை, 

16. சேல்வறை-மச்சபேகை. சங் 
கம் -ஊங்கமேோகை. கொடி - கொடி 
ஓேரகை. உ நேரியது - ஒழுங்குள்ளது. 
சமலம்-பதச்மம்.. பொம்மல் -பொலிவு.. 

17. என்பு - எலும்பு, கடி - சடி 
தடம், (கடைச்குறை) நிதம்டூம். கள 

ம் - கழுத்து, அசலவ்-நெற்றி, குழை - 
காது, நாட்டம் - சண், போன்பொ 

விவு -இலச்குமியினழகு. 
18. ஆண்டு -வயது, பண்ணி'ரண் 

இ.துணம் - இருககாச் கூருக்சம் 64 ம். 

மூழக்சாள்.. 

  
  

அக்க 

பாட்டிலறிக. நிறை - Bran Mm Fe. படி. 

மை - நல்லொழுக்கம், கடி வானை 
19. இிணககு-பொழு௩ தன் ௪. 

Hors er - Ae slang. மிமாச்கம் 
இராக்ஷ், சமண ம, பேர் - பெரிய, (jos 
Gadi gar = 0 a Qin (7 Yor noe ear 6 
சாலறுகது Np aa. மசம்வேட் 
பிச்து-௮க்கிணி காரியஞ்செய்வித ழு... 

20. கீஞ.ற்றினானை - செய்கு சேவ 
சாமியை, வேசுபாரசன் - வேதத் 

சைட் படிப்பிக்கும்யிராமணன் 
21. விம்பம் - கொவ்வைப்பழம். 

குறைமுடிசது -எல்லாக்கிரியைகளை 
யும் பூர்ததியாகசசெய்து. 

22. பேணுங்கால்-(பிறர்தன்னை 

ப்) புகழுஙமகால ஈ.இல். ௮௬ >» அறிய. 
நாணம் - வெட்கப்படு சல். பழிநாண 
ம் -நிநனைக்கு வெட்கப்படுதல். ௮றி! 
வுகொடை மடம்-அறிவுமடம், கெ௱ 

டைமடம். இருகாண் - (மேத்கூ றிய), 
இ.ரண்கொணககள். ஒரு - ஒப்பற்ற... 
எணமுசசல் -நாணருுதவிய (சன்) 
குணஙகணுன்கும். ஐ௩.தம் - மெய்ய 

தியபஞ்சேக் இரியங்க ளும், மருந்து- 

ஓஒளடகதம். (அறிவுமடம்-அறிம் தை, 
யறியார் போன்றிருச்சல்... கொடை. 
மடம் - வரையாது கொடுத்தல்.) 

29. ,ஊராண்மை - மண ஆக்கம். 
கடன் - கடமை, கணம் - மேகம். 

24. பதியின் - நாயகனோடு,கெ௱ 
நன் - நாயகன், 

2.  மூனிவர்கடன்- மூனிவர்கட். 
குச் செய்யுங்கட.மை. மூயன் று-செய்ு 
௪.. மனையால்-இல்லறசசால். சுழண் 

மகம் - ௮ச்இணிகாரியம், வழக்கு - 

முறை, 
20. முூன்னெறி - பண்டைவழி:, 

இக்ரெறி 4 இந் தவழி, சிவஸ்சலயா௯ 
ரை, எய்.துகம் - அடைவோரம். 

29. சடடல் மதுரை, புதுவை. 
திருப்பு & go. சுழிடல் - இரு£சழி.. 
ஆடானை - இருவாடானை. கெல்லை 
இருமெல்வேவி.. 

28. சண்படுக்கும்-சி.ச்இிரை செய் 
யும். வரை -மலையின் கண். , 

, 29 சங்கற்பம் - பின்னர்ச்கெவ்



கை 

வதை முன்னர்ச் சொல்லிக்கொள்ளு 
அல். மூறைபோறத்றி-செய்து. (சாத் | 
பரியம்) பருப்பசம் - இரிகூடமலை. 
சடாகம் - (அருவியின் அடி. க&€ழ்ப்பக் 
கழமுள்ள) நீர்கிலை, 

80. அ௮றை-மோதுகன்.ற. ஓசை- 
(அலையி) ஜொலி, அணங்கு ஓசை - 
செய்வப்பெண்கள் முழக்கம். 

81. இரிந்து . நெரிந் ௯. புலன்- 
பஞ்சேந்திரியல்கள். ஒன் றிய-ஒன் று 
பட்ட. சன்னையுணர்ந் சவன்-ஞானி, 
உரு - நிறம், வில்-இந்தி.ர,க.ஐசு. ஒரு 
பொருள் ள் ஒப்பற்ற பரம் பாருள். 

52... வாச்கு- (இசரீரி) வாக்கு. 
மசவ.ரம் - பிள்ளைவாம். 

33, ப்னுமை - இலக்குமி, மதி - 
மாகம். மஇ - சந்இரன், ஆற - கவ் 
கை. மூஇியார்-பெரியவர். க.திமேவு 
கருப்பமெனச்கூட்டுக. 

54.” துடிமருங்கு - உடுச்குப்போ 
அஞ் ௬ருங்கியஇடை. ஊண் முய நீச. 
உணவுஉண் ணும் கினைப்பின்மிகு இ. 
இவங்கள் மாதம். 

83. சவி. சுக்கிரன், மாலவன் - 
புதன் உ.இப்ப- (ஓரிடத்திற்) ரோன் 
2. அமரர்குரு - வியாளன். 

80. சாதகன்மம் - பிறந்தவுடன் 
செய்யுஞ் சடங்கு, நாமகன்மம் - பெய 
AO tm Bal cous, 

27. மறுகு. தெரு. காண்டும் - 
செல்லும், வாயுறையுஞ்சடங்கு-௮ன் 
னஷஞூட்டுங்கிரியை, சவுளம் - மயிர் 
கசோயுங்கிரியை,முர்.நால் - உபலீதம், 
காண் சசைய - காணுந்சகு இயுடைய, 

98. அருச்தி - ஆசையுடைய. 
அக்கம் - வேசாங்கம், 

40. மிரு.தி-சருமசா,ச் ரம். & tev 
SF) - சல்வியறிவு, ஆய் Be. , 
41. ALG-H YP GOL We fens 

குடுமி. காமுற - அசைப்பட2” 
42.  அளைஆள் - அளாக்கு ஆள், 

ஒவ்வொருவருக்கு மென்றபடி. (ஆ 
Yer, என்பஇல் ஜ் - குங்வுருபுப்பொ 
ares.) மதி மருட்டும்- g1 Wey wows 
வச்செய்யும் , நாளை - (வருங்) கால 
கிதை. மாள் - (சென்ற) காலம், 

அரும்பதவுரை. 

கற்ற (மேலுமேலு மதஇகமாகம்) 
LIL FB. அறிவுமயங்கச் செய்த 
லாவது இவனைச் சேர்தற்குப் பெ 
ணவடிவை விரும்புதல், “ஆடவர் 
பெண் ச௦மயை யவாவுக் தோளிஞய்” 
என்றார் பி.தரும், 

43. கோடு-பூவிகழ். வனருகம்- 
சாமரை, கோடு - நீர்ச்கலா, வெறி 
யாடும் +» கள்ளுண்ணும். மதுகரம் - 

| வண்டு, 

41,  குழகு - இளமைப்பருவம். 
சருணய - செம்பு. இரிந்து - வேறு 

பட்ட, ஈழகம் - கல்வி பயிலுமிடம். 
கழகமா.அ்சல்வியெனும்பெரும்பயிர்க் 
சகெனக்டட்ட்க. 

45. அமுதறிலை - அமுதகிற்குமி   டம். ஆலிங்கனம்-தழுவுதல்.. கரண 
ம் - கலவி, தெரிப்பான -தெளிவிப் 
பவனாகய தருமசாமி. பதுமினி- dp 
சற்சாகப்பெண், சித்இலி - இரண் 
டாஞ்சா இப் பெண், தஅுருவுவான் - 
சேடுவாண். 

477, பிடி -யெண்யானை யை. குமர்- 
கன்ணியழியாமை. ௪௫-இ௫ .இ.ரர ணி... 

48. வேழம்-யானை, ஞூரி- பெரு 
மை. க1லவேலி -சேலையாகியவேலி, 
கடிதடம் - அல்குல், 

|. 49) இலை வில், கரும் - கரிய. 
| கரும்பு உருவம் - கரும்பின்வடிவம். 
கடித்து - மின்னல். அரும்-௮ருமை 
யாகிய. கடித்து - பருத்து. கமடம்- 

ஆமை. புறந்காள் - புறவடி., சாயல். 
அழகாக , ஒரு - ஒப்பற்ற. மேணகை 
யாள் - மேனகையாகுிய செய்வப்மெ. 
ண்போன் றவள். தளவு அஞும்பு-ழுமல், 

லையரும்பு. மேல் ஈகை - மேன்மையு, 
டைய பல். 

50. பணி- ஏவல், கைவிலை-சிறு: 
விலை. ௮ ரங்கு - சபை. 

51. கொற்சை- பாண்டியராசன் 
இராசசானியாகிய ஒரு நகரம், 

52. *சொன்னம் - தங்கம், சண் 
னம் - அடையாளப் பொருள். 

53. புட்படுக்கும் - பறவைகளைட் 
பிடிக்கும். புசல்  நெருங்கெ செடி. 
இட்பம் -உறுஇ, சதி-காளவோச்து. 

 



அரும்பதவுை ர 
சமிக்கை... ..மட்புலம் - மண் 
ண்ிடம். ஒளியிருப்ப- ஒளித்திருக்க. 
பத்தி - வரிசை. மிழற்ற - ஒலிக்க. 
இயம்ப - முழங்க, முறைமுறை -இர 
மப்படி. 

5௦.  பிள்ளெையார்சவிச் அவம் -பிள் 

ளையார் த.இி. பேரணி - ...... பப 
அஞ்சலி.,,...... சலாக்கரு-..... 
சவு விகற்பம் - ......செக்கணி- ஓர் 

நடனம். குச்சராஇ- ,.... ௨. யோ 
ore - போர்செய்ய, அபிநயம் - கை 

மெய்காட்டல். 
56. பண்ணின் - இசையால், 

வரி-பாட்டு, சுரும்பு - பெணவண்டு, 
தும்பி = அண்வண்டு. 

57. பவுரி - கூத்தின் விகற்பம். 
சதி - சாளவொத்து, வேள் - மன்ம 
அன், வீசும் - விடும், வீசும் - காட் 
டம், (சாத்பரியம்) குனி - வளைகின் 
ற். தோள்”- கை. சொடி -வளையல், 
பிரபை - காந்த, வான் - ஒளி; தவ 
கதோரை சீமுனிவரிடத் தில், (ஐ - 
கண்ணுருபும் பொருளது.) 

௦. கொட்டம் -கெருவம். இடு- 
செய்கின்த. பெட்டு - விரும்பி, 2% 
ண்மா- அசுணப்பறவை, பிறிச்தல்- 
பிரிச,.சல். கட்டழகு - பேரழகு, 

௦0. அச்சு - (பெண்ணிலக்சண 
EEGEG) அடையாளம் (ஆக). சேவ 
ரம்பை - சதெய்வரம்பை (போலும்). 
நசசு - நஞ்சு, கணை - பாணம். எச் 
௬ - இளைத்து, இடைய - வருந்த. 

00. பொன் - (ஆகுபெயர்) பொ 
ref oo. Deter - தேமல். 

61. ௩ஈடகம - நடனம். பொன்- 
அழகு. நயந்தார் உ விரும்பியவர். 

0௨. கரீசு - பணம். பரைபூரை - 
Cun gp போதும். சாமப்பாலோர் - 
காமப்பருப்புடையவர்... 

63. சணிகை - வேடு, விட்டு - 
இடைவிட்டு. வீத்றுவித்முய் - Gai 
முவேறாக, வளம் -செல்வம்” மட்டு. 

அளவு, கலை - மாண், ? 

64, கொடுக்குழை - வளைக் சகா 
தணி, வரம் - விசேடம், தரம் -தகு 

இ. தப்ப - தவற, குருகு - பறவை? 

| 

  
| நீங்களா. 

பெண்கள், சபாடம் - கதவு, ° 

௫௬௯ 

5. பாவை - ௮னங்கமோகினி. 
மாந்தி - உண்டு, கல்லெனும் - கல் 

லென்ஜொவிக்கும். 
00. அ௮டகமனை - சொன்னச்சா 

லாஇய வீடு, கைவேலி - இறுவேலி, 
௮ணை - மெத்சை. சொப்பம்-யானணை 
வீழும் படுகுழி, சேடியர் - தோழிப் 
பெண்கள், களிறு - யானைபோன்ற 
சிருமசாபரி, சாய் - சாய்க்கழவி, பா 
கு - பாசன், தோட்டி - அங்குசம். 
பூட்ட-பொருச்,௪,. மருங்குல்வல்லி- 
இடையாகிய வல்லிக்கொடி. தளையி 
டி - கட்டுகின் ஐ. 

67. துன் - நெருங்கெ, ஒளிப் 
பதவகம் - விளக்கில் (வீழ்)விட்டில். 

ஓளி - மறைகின்ற, மீனொளி = BE 
கீ.ி.ரப் பிரகாசம். gall - yap.” 

68. உரை - சொல், ஒருவீனர் - 
சிலதிமார்கள் - தோழிப், 

69. சுருள் - வெற்றிலை மடிப்பு, 
மோசனம் - மோகம். பிறை உ௫இர் - 
மூன்னும்பிறைச் #6 Sli eo Cur gy ந. 

கம். குறி - அடையாளம். தறை - 
மார்க்கம், குது.இரம் - மூலம், உரை- 
பொருள்... ச 

10. மசனப்பார்வை - காமகோக் 

கம். கீஸலி- தடவி, உதரம் - வயிறு. 

சாரம் - மேலேறப்படுவ் கருவி. 
இசை- இசாகச்தையுடைய. ஈட்டி- 

சம்பாதி௪.௫. வேட்டுவச சிறுவன் - 
வேடப்பிள்ளை. 

71. லெடி. - நறுமணம். உந்.இ 2 
சள்ளி. மடு - தடாகம், சுழி - (கொ 
ப்பூழாகிய) ௪ 

72. மூ.ச்.துஅறி - மூத்தாகெயரு 
க்கைச்சல், கொஞ்ச-சிந்றோசை செ 
ய்ய, (சாற்பரியம்) வித தரிக்கிண்ற 4 
மிகு் ௦. பொருட்பங்கி - இரவி 
யமாயே குடுமி. கத்தரி - கத்தரிக் 
சோல். புத்து௮ரி - பு.திய செவ்வரி 

கருவரிகள். புலக் தனள் - ஊடினள்.. 

73. அலத்சகம் - செம்பஞ்சுல் 

குழம்பு. நீவி. தடவி, ஆடல் ~ 9 oor 

re®, களிதரு - மகிழ்ச்சியைக்கொடு 
க்கின்ற, புலவி - ஊடல்.



P5g : 

14, , களைந்து - கட்டி, சுவட்டு 
நாகம் - தமும்பாகியயானை, கேரிசம்- 
ஒருவகைபபரணம், கவளம் - யரனை 

யுணாஃயு. 
75. ஓமம் - ஓமாச்சனி, கருமம்- 

இரியை, வாமம் - அழகு. மேகலை - 
மேகலாப. ரணம். மதி - அறிவாகிய 
சந் இரனை. 

70. . இவள் - விளக்சம்., 

த - இருவது (ஆம்). 
7. தனதடம் - முலையாகய ம 

லை. செவிமக்திரம் - காதிற்சொல்லு 
ம் இரக௫ூயம. அளி - அனபு. 

79. சகஇரசச்சனம் - உயர்ச்டி 
ச்செயல், குடிப்பிறப்புச் செய்கை. 
போயும் - நீஙகியும். - 

8G, விஞ்சைடவி. SONS. SANE GI 
கிரகித்து, சேடி. உஞ்சல் - ஊசல், 
ஆர் - ஒச்சு. குழை - காது. உழைய 

ர் - பக்கத்இிலுள்ளார். மஞ்சு-௮ழகா. 
81. கனதனம் - பருத்தமுலை. ௧ 

ன சனம் - மிச்சபொருள். பார்-பூமி 
யில், துயிலாளை - 6S Glens wr Bw 
பெண்ணை. பாராமல் - நோக்காமல். 
உறக்கமில்லாமலென் நபடி. 

82. கலைமதி: கல்வியறிவு, ம.இ- 
சந். திரன், இருள் - இருட்டு,இடை - 
வருந்துகின்ற, சலை - பீதாம்பரம், 
வருவெது - சடவுவ து. 

83. காண் - அடைக்கலம். உளர் 
தரூ- முூழஙகுஇன் ஐ. மலர்கின் ள் - 
கண் விழிச்கின்। ௮னஙகசேனை. 
(sr Sulu) இண்- இட்பம். §) pe- 
வல்லி, Cg po - சேன், கள். வெறி - 
மயக்கம், 

SOUR 

84, ச௬ுரகெறி - பாலைகிலவழி. பி | 
ணை - மான், சீகரம்- பாத்இரம், சே 
PaO ug sy - SOK CHO Bh S பா 
தி.இரச்சை, கரகம் - பா,ச்.இ.ரம்.. கள 
கள - கள்ளொழுகும் ஓலி, 

85. எங்கி - அழுது. கொண்ட 
வன் - (மதுளையுட்)கொண்ட 5G 
மாமி. குலை,சலும்-ரிலை சவ௮,சலும. 
"விண்டு லள் - 'பேசாதவளாய், 

SG. மருள்- மயச்கம். தனி-சணி 
மை. அயர்வு - சோர்வு, நிறை - உறு 

ர
வ
ா
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இப்பாடு, 
81. புணர்ப்பு - புணர்ச்சி, நீர் - 

குணம். பொறி - இந்இரியஙகள், 'உ 
ணர்ச்சி - ௮றிவு. கணம் - (கீழோர்) 
கூட்டம், புலை- கீழ்ச்சாதிச சன்மை. 

கன்மம் : தொழில், கட்குடிச்,தல், 
88. சீதார் - இற்தூர். உசகம் - 

கிர். வீறு - பெறாமை. கூட்டரவு - 

கூட்டம். கிரயம் - நரகம், 

89. தார்த்ை-விவசாரி, கூரத் 5- 

| மிகுத்த. 
96. குறுநகை - இறியபல். செய் 

கேன் - செய்வேன். 
91. வன் - வலியுடை ய. மாசு ௨ 

டை - அழுக்குப்புடைவை. பண்யு- 
(௩ல்ல) குணம். கறை - கூற்றம், (வ 
ன், மெல்லினவெதுகை 

92. கொரதம் - சம்பந்தம். ௧௫ 

மம் - வேலை, மறுகி-சுழன் ௮... பந்.௫இ- 

விசை. பண்டிதர் - அறிஞர். 
93. பாக்கியம் - செல்வம். தேக் 

இய - நிறைச்ச, போக்இம்- போக்க... 
ஆறு - மார்க்கம், கரணம் - அடைக்க: 
லம். 

94, சண்ணிய - தாழ்ர்ச. மன்ற 
கத்து - சபையிடத்து, கடி.து- சக 

ம்ம, 

95. விஞ்சை - விச்சை, துஞ்சு 
ம் - இறக்கும. துடைப்பது - (aa 
Wi gangs) கெடுப்பது. தூ -௯த்சு 
ம். சஞ்சம் - பற்றுக்கோடு, 

96, பிள்ளைமை - குழந்சைத்த 
ன்மை, செள்ளியோர்-செளிக்கோர். 
கடன் - முறை, மிருதி-தருமசா்.இ' 
ரம், 

97. விறு-பெரிறு. (தா ரிபரியம்) 
"வரம்பு - கரை. படலம் - “கூட்டாம். 
அறு - நிந்தை. தோட்டி ௮ங்குசம்.. 
சுதிப்பேறு - மோக்ஷம் பெறுதல். 
நறவூண் - கள்ளுணவு. 

96. அகர்க்தார் -அஅுபனித தவா. 
கவ்வை - பழிச்சொல், புலை-சீழ்மை... 

98. பின்னவர் - சூச்இ.ரர், கட 
வளர் - தேவர். 

700. வெய்ய - லிரும்பய்பட்ட 
| மூச்வர் - க்ஷத்திரியர், வையர், சூன்



அரும்பதவுசை. 
இர். கையகலாது.- நீக்காது. 

101. எண்று கூடியும் - எவ்வளவு , 
நாளானாலும், (தாற்பரியம்), கூடிய- 
சோக, சன்றும் - வருந்தும்.சும்மை- 

சமை. கழிக - நீங்குக. 
105. செய்வீர் - செய்யுங்கள், 

பாகு உற - பக்குவமாக, சஅார்ச்சர் - 
விடர். வேகுற - வேச, சிரகம்-ஒரு 
விசபாத்திரம். உய்ச்தார் - செலுத்தி 

ஞா. 
108. கிந்சனை - நிந்தை, பழி. 

அடஙூனெர்-சலன ழுற்றார்.முனர்- 
சுழண்றார். மறுகு - வீ.இ, 

104, கொகிப்பது-சுடுவ து வரு 
ந்துவது. பிழை - கூற்றம், விண்டன 
ர் - சொன்னார். மெத்சவும் - மிகவும். 

105. இன்னோன் - இச்சன்மை 
யுடைய தருமசாமி. வேட்ட-மண௩ ௫. 
மழவிடை உ இளமையுடைய ஏறு, 

100, சாமம் - ஒழுங்கு. நாமம் - 
பெயர். வாிமேல் - வாமமார்க்கக்தி 
னிட்ச்து 

107. பன்னி - மனைவி, என்ப 
டார்-ள்ன்னபாபெடமாட்டார். ௮ 
கோ-ஐயோ, 

1083. மகம் -யாகம்,. வேசச்செல் 
வி - பார்ப்பனப்பெண், சிவசாமி 
மனை வி. 

10, மலங்கொர்-கண்ணீர்ததும் 
பினர். உலம்பினர் - மனச்தையடச் 

இனர். அலக்கண் - ன்பம், 
110. அயர்தசனர்-(சம்மை) மற 

௩ தனர். 
112. சேயிழை - தருமசாமிமனை 

வி. ஒழிவு - வெறுப்பு, சலித்து -வரு 

ந்தி. 
118, சே. செய்வம். புரம்-இரா 

சதானி2 உருகிற்றென்பதை, புர 

மூதலியவற்றிக்குச் சனிக் சனி பய 
னிலையாக்குக. 

114. Gen - - UGE SED SET 
டும் ஒலிக்குறிப்பு, ஏங்க-அ௮ழ. ஆவெ 
ன- வாய்திற த. பருகா-உண்ணாச. 
மகஇ-மகதிதுவமுடைய, மூனிவன்- 
(கோாரத) முனிவர். 

115, அஞ்சல் - பூயப்படாதே, 
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சஞ்சலம் - தன்பம். சனல் -சுடுஇன் 
ற. சரி - அக்னி, எஞ்சி - (மனம்) 
GM MS gi. 

116. ஆப் - போன்று, அனிலம்- 
காற்று. 

117. வேள்வி - யாகம், முச்சு 
ழல் - மூன்றக்ினி, கோசம் - குற் 
தம். யாது - எது 

118. புலை - Spon, Gp gab - 
பேகம், வேறுபாடு. பிஜிசொருகெ 
2 - வேறொருவழி, போத்கம் - ஞா 
னம், (பேசுகம் போகம் என்பஉற் 
தில் - க, பிரச்தியேகம்). 

1]9, பனவர் - பிராமணர், gf 
டைக்க - போக்க. முன்னவன்-பிரா 
மணன், மூதுபழி - பெரும்கிழி. 

120. விப்பிரர்-பிராமணர். குட 
பால் - மேம்றிசைப்பக்கம். செய்வ 
மால்வரை- செய்வசசஎன்மையடைய 
பெரிய திரிகூடமையின் சண். 

121, மாகம் - மாசிமாகுச்தில். 
ஆடும்- ஸ்நானஞ்செய்யும், 

122. சநதரம் - குகை. சாரல் - 
மலைப்பககம், நந்தரச்சுவர் - நம்மு 

டைய தகுதியுடையவர். குரவம்-ந.று. 
பம், 

128. சிலை-இந்திரச௪.நுசு, (ஒலி), 
அம்பு - நீர், (பாணம்), தெவ். பகை. 
பாவதக்கறுகண்மான் - பாவமாதிய ௮ 
ஞ்சாமையுடையமான். பட - அ௮கப்ப 

L. Foal -% Ow), 
124, வை௫- சங்க, சுச்இ-பனி 

திம், சற்றை- இரட்சி, வார்-நீண்ட, । 
பொத்றை - (இரிகூட) மலை, 

125. ual ¢ Maw - தருப்பைப்பு 
ல்லாத்செய்த முடிச்சு, வருணம்- வா 
ருணமக்திரம், செவிச் இடு - Osa 
இன்ற. சூரீலம் - சிவமூலமக் இரம், 

12. தடிந்தது - கொன்றது, 
கழுரீர்ச்சோரி- siphon Bw இரததம். 
வடிந் சது - ஒழுகியது, கெட்டது. 

பாவக்கங்குல் - பாகமாகிய இருள். 
சாலம். (கெட்ட) காலம். விடிந்தஞு- 

முடிந்தது. ° 
127. உண்கண்-மையுண்டசண். 

| தாளம் - சுறுப்பு, போந்தான் - ௨௩௮௫
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agj@u smosrd, gor- ஆளப்ப 
ட்ட. கோள் - வவிய, நீ2,2-விட்ட. 

123. ஸஅகோசத்தது - நிறைத்தது. 
போர்த்கணன் - மூடின, 

10, வந்தனை-வணக்கு சலுடை 

ய. ௮ளியன் - ௮ன்புடையயான். 
131. உந்தை - உன்பிதா, கை 

கீரல் - கைகொடுக்கல், உசவிசெய் 

அல். வாழிய - வாழக்கடவாய், பந் 
திணை - பந்தம், கட்டு. 

132. பொருட்டின்-சிமிச்சமாக, 
வந்தனை -வணக்கமுடைய. Curb gsr 
ர்- போனார். 

135. வீடு - மோக்ஷம், நவநீதம் - 
வெண்டெொய், மை - மேசம், கோயி 
ஸ் கோயிலாகிய, மதுச் துணர் -சே 
ளைபுடையபூவகொச்சை, 

1353. மா-மகச்தாகய, இரு- செப் 
பு. சொன்மை -பழைமை. துவாரம். 
வாயில். காப்பு - காவல், 

180. சயனம் - படுக்கை, படை 
சள்5ஆயுசங்கள. வியன் - பெருமை, 
புயல்கெழு - மேகஙகள் பொருந திய. 
இகரம் - கோபுபமு£டி, ஆழி-க்கரம். 

197. பத்தி - அன்பு, கோயில - 
ஆலயத்தில். பிலவேஈ சன் - பாசாள 

      

அரும்பதவுரை. 
தி.இவிரறுக்கும் வாசகி, போந்த - கந் 
Ss. வாய்சல் - வாயில், வாசல், பாக் 

சள்ருனி ~ பசஞ்சலிமுனிவர், ௮ணி 
கீகாய்- சமீபமாய், 

188. இருவர் - 
யர், சகை - அழகு. 

189, கூலமாம் - ருசலாம், நாற் 
பெருங்கணங்கள் - பெருமைதங்கய 
நால்வகைப் பூசகூட்டங்கள். கோ 

லம் - ௮ழகு, கொற்றம் - வெற்றி, 
வேக்,சன்- அரசனாகிய ஐயனார். வேக் 
சண் - காவலன். 

are), 9555) 

149, வாலை-இளம்பருவப்பெண். 
நீ.தீ௪ - நீக்கிய, காளிசம - குப்பு 
நிறம், சூலி- தூர்க்கை வடுகன்-வயி 
ரவர். மாகாளி - சச்சமாசர்கள்லோ 

OF Gi. 
141, சாலி - நெற்பயிர். சாசவா 

கனத சன் - பூதவாகனசசையுடைய 

சிவபிரான். மூலமா சவர் - அ இருஷி 
கள். 5 துவரை - பழை.பமலையநூய, 

142. அவண் - அவ்விடம். கல 

வாது - கலக்கமாட்டா௮. 

118. செவ்வை- பகையை. 
te 

பதிறுன்காவது:-- நூழ்பயனுரைத்த சருக்கம். 

1. வாள் - ஒளி, அரிது- இல்லை. 
2. விகசியேபேறு- மோக்ஷூமடை சல், 

மறைச்சார்பு - வேசச்சார்பாடிய மிரு 
இழுதலிய நூல்கள். விப்பிரமஙகை 
யர் - பிரரமணப்பெண்கள், சத்த 
சீர் - சூதிஇிரர், ௮வர் - பிராமணப் 
பெண்கள், சூத்திரர். 

8. புணர்கது- அடைந்து, உத 
வியின்-எ.றும்பைப்போல, வீடு ஆள் 
வார் - மோக்ஷ்ச்தைச் (சென்று ஆ 
ள்கன்றவர், சார்பு - பறிறுச்கோடு, 
சளுகம் - அட்டை. தவத தினோர் - 

யோகிகள், ஒர்புடை - Huss, 
யூகம் -கருங்கு.ரல்கு, உணர்வினோர்- 
ஞானிகள், கேோறிவு - ஒழுககான௮ 
திலினால். செலுத்தும் - ஓட்டும். 

4. தாளாண்மை முயற்சி, வே 
ளாண்மை - விவசாயம். வேளாண் 
மை - ஈகை, வாள் ஆண்மை - வாச்   

யுசச,ச்.தில் வீரம், கதிவிழைவு-மோ 
க்ஷ்விருப்பம், இரமம் - முறை, ஆம்- 
போலும், 

5. கெறி- வழி, படுகர் - பள்சா 

ம். ப.தி- ஊர், பசு - உயிர், 
6, கோட_மல் -கோணாமல், தெ 

ரிசுது - தெளிக்து. 
7. புணர்த்து - சேர்க்ன்ற. சய 

ம்பு - சுயம்பு, ஒன்று - ஒரு கூப்பிடு 
அரசம், குணக்கு - இழக்கு.. பஞ்சக்கு 
சோசம் - ஐந்த கூப்பிடு தாரரம. (க 

சோசம் - இரண்கெற்றூார மென்பார் 
சமஸ்கிருத அகரா இகாரர்.] 

8. பயில்வது - ஆராய்ச்சி செய்ய 
ப்பவெது, தெற்றி - இண்ணை. தட 
ம் - தடா்ச்கரை, சுண்டலை - சோ 
லை, சார்பு - இடம், பொறி,த்த-எழு 
இய. 

9. sarah - : சொங்கவிட்டு,



அரும்பதவுரை. 

இயைவ-பொருக் தவனவாகியபொரு 
ள்கள். வேட்பார் - விரும்புவராவர், 

11. வேள்வி - யாகசாலை. 
கம் - நூறுயாகம், நரகு - நரகம், 

ஆசி - வாழ்ச்து, 
12. மிகையீனார் - பகையுடையா 

ர், மூனைவர் - தலைவர், சடி.ந் து-கெடு 

தீது. வகையின் (இவ்) வகுப்பில், 
தொகையினால் - தெொகுச்சலரல் 

(ஆய), 
19, முன்னம் - முூசன்மை. ஈன் 

ஊர் - அழகு, பலிப்பு-ஈயப்படு சல். 
15. வருவினை - ஆகாமியம். சரய் 

இண் ற- குறைஇன் ற. "வாய்கொண்டு- 
வாயால், 

16. பனசம் - பலாமரம், 

17... மேல் - மேண்மையா௫ய, 

18. விரிப்பார் - al fg geen 
ல்வார். பொறிப்பார் - எழுதுவார். 

19. மூனை - போர். பனுவல் - 
பாடல். 

21. இிந்தாம் - யானை, பணி - 
(பரனை ச்) தொழில். Lote lb - Ca 
தம், பதம் - பொழுது, காலம், நந்த 

ரகசோர் - ஈம்போவியர், 
22. நத்தம் - சங்கு, கூர்மம் - 

ஆமை. நளினம் - தாமரை. பணில 

கோயில் - சங்கவடிவானகோரயில். 
மணி . இரத்கம், 

2௦,  வரய்சல் - வாயில், (,,இ- 

மோக்ஷம். அருள் - அருளல், 
24. அருவியிந்திரசாபம் - ௮ 
வியினிட ¢ HEC sr or od Bo ss 
சு, ஆடலின், - மூழ்கு லால். கழுகீர் 
த்சோற்றம் - (ஞூழ்குவார் பாவ) 
சமுரீராயோடுல்காட்ச, ஆ இபரை - 

ப.ராசத்.இ., பகவர் - இறிமர்ச் கள். 
இருவெழுச்அுணர்,ச்தல் - (இறந்த 
வர்கள் காதில்) பஞ்சாக்கீரவுபசேச 
ஞ்செய்தல், 

2௦. மதுகக்சேசன் - சேேனாற்கங் 
கை பூசிதச இலிங்கம், சேரமேசன்- 
சோமலிங்கம். கூத்சன்- (குறும்பலா 
மூர்த்திக்கு வடபச்கத்தி லகாதியே 
யுள்ள) கூச் சலிங்கம், சிகரம் - மலை 
யினுச்சி, சம்பு - இலிங்கம், மறை - 

FELD , 

  

  | 
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வேதம், காரி - இந்திரன். விசை 
யை . துர்க்கை, சாச்சன் - ஐயூர், 

26. பாந்தள் வேந்து - வாசுகி. 

27. விம்மிதம்- உடல்பருத்தல்,. 
அம்ம ஓ - அசைச்சொரற்கள். ஈட்டு 
வது 2 "சம்பா. இப்ப தாகிய பொருள். 

28. அடல் - இரு௩டனம், பாட 
லம் - பாதிரிப்பூ. சரண் - ௮டைக் 
கலம். பூண்டு - பொருந்தி. 

29. அத்தர் - மூணிவர்.. 
மம். இடம். 

30. தொன்னூல் - பழையதால், 
வேதூிவாகமம். மேலோன் - சூதமு 
hut, உள்ளும் - நினைக்கப்படும். 
பதி - இறைவன். 

31. சவுனகர் - மூனிவரிற்றலை 
வராகய ஒரு முனிவர், சயம்பு-சுய 
ம்புவாகிய, மவுனர்- யோகிகள், கவ 
னம் - நினைப்பு. பொதும்பர் - Ger 
லை, waverin - Yul, uni g sare 
பூமியிலுள்ளவர்: சவுனக.ரா தி 'யெண் 
பசி்தெண்ணாயிரவரெனக் கூட்டுக. 

82. எநதிரம் - தருப்பையா லா 
இய சக்கரச் சால். நேர் - தரப்பட்ட. 
வாவி-தடாககத்தையுடைய. பெருவ 
னம - பெரியகாட, நைமிசாரணியம். 
சென்மக்கரு - பிறச்தற்திடமென் 
னுங்கருப்ப மாகிய, மயேந் இ.ர சாலம்- 
மாயலிச்சையை, கடச் தவான்-௪.௨ 

சி.தும்பொருட்டு, மணி - இரத்கம். 
மூச்தும்,-- இருமை - பெருமை, 
ஏந்து - தாங்குகின் ஐ. இரவி - சூரி 
யன். சோமன் - சந்இரனைப்போல், 
எறிக்கும் - பிரகாசிக்கும, மலையம் - 
பொதியமலை, சொல்லி - கொல்லி 
மலை, ஒரு - ஒப்பற்ற, மயேந்தி.ரம் - 
மயேந்.இ.ரமலை, மூக்கோடு - மூன்று 
தகரம், “கேர்பெருவனமெனக் கூட் 
Oe 2 

33. மேகாங்கம் - மேசம் போ 
ஓழ் சொருப முடைய, 5650S 
சார் - கண்ட த்சையுடையார். சிலை - 
கல், நீளிடை - நீண்ட ரமாகய இ 
டம், வாகு - அழகு, . வடவரை-மகா 
மேருமலை, பாகு - (ஆகுபெயர்) ' இ 
னிமை, சாமீபம் - பச்சம், 

லய 

ஆச்சி.ர
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55, சானு - முழங்கால். உரம் - 
மார்பு. பாணி-ஃகை, சரணம்-பாதம், 
குய்யம் - இரகசியத் தானம், 

985, மூலம் - ஆஇயாகய, உத்த 
மகங்கை - வடஇசைச்கங்கை. உகக் 
குமை- மகிழ்க்துசெய்் ச மையை. குச் 
இரம் - வஞ்சகம், ௮ச்.இ.ரம்-பாணம், 
அசண்ற - நீங்கெ. சாபம் - வில், எ 
னவே இக்இ.ர ௪.நுவென்ருயி த்து, 

50, dug) - நிதுதியசகன்மம. ஆர் 
வம் - அன்பு, குழுமினர் - கூடினர். 
கர்யகற்பம் - சரீரத்தைக் இடப்படுச் 

HILO Si. 

37. பெளவம் -பெளர்ணமி, சா 
யை - நிழல், காள் - (௮வ்வப்பொரு 
ளின்) அடியில், மாரி- மேகம். பொ 
ன்மழை மஞ்சள் மமழ, மந்தாரம் - 
மப்பு. வாடை - (@ sor pp)an py. 
ஊடாட - கலக்க, பயப்ப - தர, 

88. , இருக்சவர்கள் - பெரியசவ 
சதையுடையவர்களாகிய, பன்னிரு 
வர் - தொல்காப்பியர்மு,தவிய மாணா 
க்கர் பன்னிரண்டுபேர், நிபுணர் - 
அறிவின்மிச்கோர். கொண்டல்-€ழ் 
சாற்று, நாற-மணக்க. 

89. குழை - நெ௫ழ்ந்ச, கோடீர 
ம் - சடையின், பாரம் - சனத்க, ம 

ண்டலம் - வட்டம். கும்பசம்பவம்- 
சும்பததின் பிறப்பு. 

40. மக- மேலாகிய, மது - தே 
ன். அளவளாவி - கலந்து. 

41, விண்புலம் - அகாயத்தினி 
டம், மிசை - அறுபவிச்சன்ற, புல 
ம் - (தங்க)ளிடம். ஆடும் - விளையா 
டம். வண் - வளம், புல் - பொருக் 
அதூன்ற, விண்டார் - வெறுசக்சார். 

48. மிருதி . தரும சாஸ்திரம், 
புரிவான் - செய்யும்பொருட்டு.' கம் 
பம் - (௪2) தம்பம். 

44, பற்று தபிறை - இளஞ்சங்தி 

ரன். முறற்றாச - மு.திராச, ஆல்“ 
[ஆகுபெயர்) ஆவிலை. 
ட. ௪த்.இ - பராசக்தி. விசை 

- துர்க்கை, குழகன் - பேரழகு 
டையவர், குடஇசை - மேற்றிசை, 
சோமசேகரன் - சந் இரசேகார்,   

அரும்பதவுரை, 
46. சடவுள் - செய்வச் தன்மை, 

கற்றை -இரண்ட, அரவின் வேந்து- 
வாசு, பவனம் -சேவலோகம். பயி 
ரவர் - வயிரவர், புவனநாயகர் - உல 

கத் அக்கு,த தலைவர், இரிமூர்த்.இகள். 
47. இம்பர் -இவ்விடம், தம்பம்- 

ஆசாரம். துவாரபாலர் - வாயில்கா 
ப்பாளர். ஆயிரங்க தர் - சூரியன் 

48. நால்வர் - சனகாதியர். எழு 
வார் - சக்தமாதா. நாப்பண் இருப்ப - 

Bai ¢G லிருச்க, எந்தையார் - 
கோமாஸ்கந்தர். 

409, துவர் - பவளம். கமலை-இல 
க்குமி, பாரஇ - சரசுவதி. உவரி - 
கடல், கவிர் - முண்முருக்கம்பூ. சவு 
ரி - சூரியன், 

51. நிலை - நிற்றவினளவு, நிலை 

இளைச்தார் - நிற்றலையநபவித்தார். 

௦2.  உவட்டு.. ௮தஇசப்பெருக்கு. 
அள்ள - ததும்ப. கழுதழுவ்ப - தடி 

ப்ப, 
538. பதுமலோசனம் 2 காமரை 

EE SO, அங்கு - அவ்விடத்து, ஐயா 
யுதம் -பஞ்சாயுதம், அவை: சக்கரம், 

சங்கு, தண்டம், வாள், வில், ye 
கை - உளளங்கை, 

D4. முகந்த - அள்ளிய, எடுக்க. 

இசைக்கும் -சேர்க்கும். வினை-வினோ 
யும். வண்டு - வண்டுகளும், ஆடற - 

ஊடாடாத, 
50. பவம் - பாவம். ௮து -பகு.இ 

ப்பொருள்விகுஇ, படிந்சோர் - மூழ் 
GCenr. நவம் ஈட் Ly Sus. LO Si) -C ser. 

57. மறையவன் - பிமாமணனாகி 
ய ஆத்திரேயன், மருத்து -சன்ற 

ற்காத்று, துறை - இத்திராகதித 
றை. படிந்தோன் -மூழ்்கணெவனாகிய 
ச௬ுரு.ற்சன். வணிகன் - வைஇயனாகிய 
கண்ட _ - 

58, பரிபவம்-வியாகுலம். போ 
கீகம் - யானை. மதுவையுண்டான் - 
கள்ளுண்டவனாகய தருமசாமி, 

59, புரி - முறுச்யெ, 
60. வீழ்தல் -படுதல். தியோன்- 

(இனறு வனா வெ குசலன். எரி அக் 
(இனி. பரிவு - அன்பு, பார்ப்பான்: -



அரும்பதவுரை. 

பிராமணன்; இவன்: சரிதம் வடவ 
Gas சருக்கச்திற் கூறப்பட்டுள்ள 
து. புரீவு - செய்தல், 

01, பார்ச்சன் - அருச்சுகன். 
62. தாரகப்பிரமம் - பிரணவப் 

பெரியபொருளே. ௮.இரவீழி -பா 
ணம்போன்ற கண்களையுடைய வுமா 
சேேவி. பண் - இசை, அந்த ரப்பேரி- 
GC gai gi gS. 

03. werp - genssQara. RG 
வண்ணம் - ஒருவிதம். பகல்வண்ண 
ம் - வெண்ணிழம். 

04. பணிவான் - வணங்கப்படு   

FE Fa 

வான். குழாஞ்செயும்-கூட்டக்கூடும்- 
மபாக்தார் - வந்தார். 

65. ச.ரம--உயர்ச்சியுடைய, மன் 
றம் - சபை, பதம் - பதவி, 

66. ஆறு. (கல்கா)ந்தியும். ௮ட 
ங்கு - ஒடுங்குகென்ற, அவிர் - விளங் 
குகன் ந, மடங்கவின் -சக்கம்போல. 
வீறு - பெருமை. மடங்கலும் - சிங் 
கமும், மடங்கு - பங்கு. 

67. குருந்து - ஓர்மாம். போக்க 
னர்... போயினர். 

68. அதிபிரான்-சவபெருமான். 

  

இசண்டாவது:--சிவாரகூயகாண்ட முற்றிற்று. 

  

திருக்குற்றாலத் தலபுராண அரும்பதவுரை முற்றுப்பெற்றது. 

அரும்பதவுரைப் பிழை திருத்தம், 
  

    

  

  
      

      

ஞே | 
பக்கம் ‘do வரி பிழை | இருத்தம் 
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௨௭௪ 14) க (௮௬ அடு 

௩௩௧ 801 ௮ (எள்ப என்ப 

௩௨௩௭ 59) @ |தக்களு GWEC 
FE 3 2 |கலக கலக் 

து] 9? GT இரு..2 இடரும் 

௩௪௯ | 127 | ௨ (மந்தச மந்தக் 
கூடு | I ௨ |திறவன் Bien Deer 
2 7 | ௧௩ பப்டா ப்படா 

௩டுக | 4] ௨ [உணா உணர் 
௩௨௬௨ | 8 ௨ |ஆம ஆம் 

௩௨௬௯ | 45 # ஊன ஊண் 
௩௭௪௭௯ | 120 ௪ பபழம் ப்பழம் 

௩௮௦ 111] |) ௪ பொறி பொரி 
» » ௮ |பொறி பொரி 

௩௮௪ | 17 a (வெறறி வெற்றி 
௩௯௬௭௪ | 19 ௮ (இரும் இதும் 
௩௯௮ | 2% ௬ வேச வேந்து 
௪௦௪ a ௨௭ |காவடி. & TA 
௪௧௦ 2 a (ஏழுதி எழுதி ௦ 
wen. | 61 க நாடகம நாடகம் 

wear | 74 ௩. /வகைப | வகைப்        



நூற பிழை திருத்தம்; 
  

  

  
  
  

“3 : . 

ஷூ | வரி பிழை இருத்தும் 
J 

4, | 1] சூழிந்து சுள்ந்து 
14 127 விறு வீரு 
» | 17 [மேவி மெலி 

15 | 25 காட்டி காட்ட 

21 | 10 வினீர் விநீர் 
20) உ 122 இச 

» | 16 (சோனை சோணை 
48 | 11 |காமாந் மாந் 

[14 |சேணுயிர் சேணுயர் 
49 | 26 |ச்னி தனி 
01 4 காரியா க்ரியா 
62°] 9 (|கட்வு கடவு 
04 | 19 (வணங்க வணங்க 
69 (10 நன்று நின்று 
70 | 1& |மலியுங மலியுங் 
99 6 |டன்ன டன்ன 
1101) 7 சேத் சேஜ் 
181 | 22 சாமி சாயி 
137) 18 ஜலாண்ட லாண்டஞ் 
” 21 பால பரல் 

140 | 20 (மவிசசி wos A 

1591 22 துறை அளை 
17/91 9 மதுரச்திண் மதுச்திரண் 
191) 11 காந்து கூர்ந்து 

194 | ]4 வில்லவன் வில்வஉன் 
» | L? னான் னாள் 

2111 8 (சார்ந்த சாந்த 
215 | 10 (பூவாய்ப் பூவாப் 
217 | 24 (ஓலலென ழஓல்லென 
௮௮௮ | 199 (மூலத் ' மூலத் 
228) 9 |கோல்லி (கொல்லி 
280 | 18 (புலச2தா yo gC sr 
252 | 9 பாக்காம் பாக்காய் 
274] 17 புறகை பூற்கை 
2771 0 (மடைமை மடமை 
281| 5 |தொழுதத தொழு தன 
2111) 7 சசதஇிமன் தி.௪.இ.ரமன்   அணை 

14 = =



நூற்பிழை திருத்தம். 
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உ) 9 ல் | ரல் 

48 17 சாரால் | சாரல் 
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00 2 GOVE GO OM : வைவச் 

117 41 2 சைச்கரி சைக்கரி 

182 11 சொன்றி | சென்றி 
192 23 wit cued) யாவவி 

195 12 ஆவினை ஆவினி 

212, 8 பவுத்த Lo & &) 

214 A oO மச்சே 

217 17 யேத்தி ட யெச்தி 

219 23 ருசுப்பி ருசிப்பி 
239 4 மெச்சு மெச்ச 
207 15 வமபி aug  
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