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நண்ப இதுணை, 

வீசவனப்புராணம். 
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ஆ: 

  

திரிசிரபுரம் மஹாவித்துவான் 

ஸ்ரீ ம்னாகஷிசுந்தரம் பிள்வாயவர்கள் 

வடயமோமி ழகலநாலிலரந்து மோழிபேயர்க்கியற்றியது. 

a ee 

as, 

ஸ்ரீ உமாம்பிகாஸமேத ஸ்ரீவீரசேகரநாக 

பக்ககனஸபையாருடைய “ol TCH கவியைச்ெ காண்டு, 

. இந்நூலாசிரியர் மாணாக்கரும் 
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இப்புத் தகத் திலடங்கியவை. 

—o}— பக்கம். 

முக்வுனா. I. 

இப்புத்தகத்தைப்பதிப்பிக்க முயன்றவர்கள் இன்னார் 

இன்னாளேன்பகது. Be 

படல ௮கராதி. 4. 

AT] MGW LILY OT GOT IN. ௧. 

௮௬ம்பதவுமா. ௬௩. 

பிழையும் திருத்தமும். 3௦௪. 

இக்நூலிலுள்ள முக்கியமான பாகங்கள். கறு,
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கணபதிதுல. 

ம த் oY oO) Ife 

அத்தைய 

வீரவன பென்ப, இருப்பெரு h bln rb ay Jira Wana WPAN பப. 

ihe ‘poo ou 4) H HI HH a ட mM ௮! தொ (ச் கிவள தல if ; at a at Torah iM ட், 

வ்ரா qooot lute 5 வீரை, வீரை Ly etal 00! ch y J ரககைக்மக Vt "adi. ' Ff ர். 

கநா, சரக்சைசியன்று [ AULD hi Blt. 

விநாயகர்திருநாமங்கள் : பர்தாலிட பட் பூ மகுவிா பகர் ௮ 

பன, 

ஸ்வாமியின் திருநாமங்கள் : allt oa 15 lhl, இருபுபு க ப்ப / 

சோன்பன, 

அம்பிகையின் திருநாமங்கள் ௮), வயா ரிவி LEED 

பிக, உவையாணட 1 (ன பன. 

தீர்த்தத்தின் திருநாமங்கள் : சலசஙகை, 9 பழத்த, ப த்திய 

நீ த்த அான்பன, 

ஸ்தலவிரு ஆழ் : விரவிருக்ஷ்ம, இக்க 8 Ow | (ய ol dom 
e ௫ . . . . ad ட . . ட 

Qin ழியில் வீரையென் வ ங்கு. இது Y 00) 69), ih 1 FB 
. . / . . . ச ட ௩ , 

) குணபாண்டி யனைன்னும் ௮ ரசனுச்குண்டாகிய BOW ho ந்க்சூப 

பொருட்டு ஸ்ரீவீரசேசுர 1 கருடைப B th ol ih at 1ல் பலாமாபாகுப் 

பினபு தனனுருவம்ெ (று பகியைபையுடையது. 

வழிபட்டூப்பேறுபற்ேர்கள்: SUNG! en of னு Utd OY Jit Ed ன, 

௮ வன்மனைவியாகிய சுமதி, காவீரிப்பூம்பட்டின* காசணுகிய கண்ட 
க ௩ Ad ந . e a ௫௯ 

னென்னும் சோழன், அவன்தேவிய இய சுச்லை, அவன்) கீல்வனாகிய 
eo e ச ச ௩ 9 ச . 

வாசேகரச்சோழன், சுகுணபாண்டியன், குபேரன், அந்தணனொரு 

வன், ஆயனொருவன், திருமால், இராமன், இருப்ப: துறை gyi 

தணர்களாகிய முந்நூந்றவர் முதலிய ர்கள். 

மேற்டூறிய விசேடங்களையுடையதும், மிகப்பழமையான தூம், 

புகழ்பெற்றது மாகிய இர்தவிரவன த்தின், புராணத்தை வடமொழி 

முதலூலிலிரும் து பெயர்த்து இனிய செ Wit jon th oO)L_ILIN & இயத்றிய 

வா, கவிஞாபெழுமாலும் பஹாவிக்துவானும் என்னுடையதமிழு 
ஸ்! ௩ ரு e ஓ உ5 ௩ a 

சிரியருமாகிய திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாக்ஷ்சுந்தரம்பிள் யவர்கள்.



2 dp & oy en tf. 

இப்புராணம், முதலில் ௮ழகுவிகாயகக்கடவுளின் ap su 

பலதுதிகள டங்கிய சுடவுள்வாழ்த்தும், அ௮வையடக்கமும், சிறப்புப் 

பாயிரமும் முறையே அமையப் பெற்றுப் பின்னர், திருநாட்டுப்படல 

முதலிய பதினான்கு பபடலவுறுப்புக்களாகப் பகுக்கப்பெற்றுள்ள து, 

இதன் செய்புள்சகொகை, ௮0௯, 

இப்புராணக்தின் இனிய செய்யுள் கடையும், பொருளமைதியும், 
ற நூலாசிரிய/ சரித்திரங்க ச் சொல்லிக்கொண்டுபோ குமழகும், 

இடையிடையே பலவசையகப் புலப்படுத்தியிநக் நம் சிவோத்கரு 
ஷங்களும், கிவ துதிகளுர்,  ண்மைகாபன்மார்களுடைய சரித்திர 

களை அங்கக்சே உபபானங்களாக ?! மிசதுக்காட்டியிருக்கும் பகுதி 

களும், இடையிடையே அமைத்திருக்கும் பத்திச் வையும், வினா 

விடைகளும், வேறு ஸ்தல புராணகதைகளுள் அரியனவற்றை எடுத்துக் 

கூறியிருக்குா பாக களும், பிறவும் மிகப்பாராட்டற்பாலன, 

இங்ஙனம் பருமைவாப்ந்த வீரவனப்புசாணதக்கை அரும்பத 

௮ரையுடன் பதிப்பித்தலில் அனக்கு... பா நட்சவலை இல்லா மலிருக் 

கும்படிசெய்த, ஸ்ரீ 2 பாப்பிகாஸபேது ஸ்ரீ வரசேகரநாத பக்தஜன 

ஸ்பையாருடைப பெருச்தகைமை மிக மதிக்கற்பாலது, 

இங்கனம் தூண்டி .துதரிப்மிபார் சிலரேனுமி.டப்பின் பஹோ 

பகாரிகளாகிய இ£ஃ தாலாசிரியரிபற்றிய அரியபெரிப இனியுதால்கள் 

பலவற்றுள் இதுவரையில் அ௮ச்சடப்படாபலிருப்பவைகளைப் ப திப் 

பித்து யா வரம சரளிதிற் ௮ 1p pie படித்துப் பபன டையும்படி செப் 

தற்கு ௮னுகூலபாக இருக்கும். தருவமுள் துணைசெய்யவேண்டும். 

இல்வரியழாலைப் பதிப்பிக்கும்படி சசய்த நல்வினையின்பால் மிக்க 

நன் றியறிவுடையென், 
| Gan oon uaa. } 

அன்றுபல? தோளான் ஈகுணவழு தஇிக்குமரம் 

ஒன்றுபல வாம்லினா யூர்முறையொன்-றின் றுபல 

ஆயகிறும் பூசோ வளகைப் பரன்கருணை 

ஏயதெனின் முற்றாத தென். 

இங்ஙனம் ; 

வே. சாமிகாதையன், 

அலைவதும் வனமாக



Ol. 

சிவமயம், 

இப்புசராணத்தைப் பதிப்9ிக்கமுய ன்றவர்கள் 

இன்னா ரின்னாசான்பது, 

  

இடையாற்றுமங்கலம் ம-௱-£-பார, 

வை. அருநகராமையரியற்றியசெப்யுட்கள். 

Ot 

அறுசீர்க் கழிதநேடிலடி ஆசிரியர நத்தம். 
c 

பூமேவு மன்னமுகை பன்னமுங்சா ஞுசமுடிப் புராண ரென்றுந் 

காரேவு முடித்தழம்பர் வீரரே கரரெனும்பேர் தர்மைத் கரங்கி 

மாமேவு முமையொடுவீற் நிருக்தரளும் வீரவன மான்மி பத்தைத் 

gn tray நைமிசத்திற் ஈவுனகா இயர்க்குரைக்சான் சூசு மேலோன், 

௮ன்னவனமுன moar ழிபி GND ch BIT ணக்சையெளி 

கருக்க மிழ்க்கட், சொன்னயமும் டு 1 th MAI Lib கொடைகயமு 

ஈடைகயமுக் துலங்கச் செய்தான், பன்னவனா சொன்றிடி.ற்சி ராமலை 

யிற் றமிழ்செய்தவப் பயனாக் தோன்௮, மன்னவனற் குணக்கடலா 

மீனாட்சி ர்ச்காரரா வலை றே. (2) 

சாலகயஞ் FIT BOM புாணக[!ப Guin Tar குமிழ் நா றன் 

கொலமுறு இருத்தளியின் வளக்கெரிக்கல் போற்பெயர னம், 

கொள் கோடி லூரின், பாலாரூஞ் சிசும்பரஈற் கூவனிடை ஞான 

நால் பயின்றொ முக்கான், ஞாலமிசை பிசைமேளிப் புதுவயல்லா 

ழழகப்ப BTN தோனும், (௩ } 

கூறுபுது வயல்வாழ்வோன் வினை தீர்த்த 2வேளபுதல்வன் குறைவி 

லாச்சி, ரேறுகப ஈகுணமிகு மியல்புடையான் வீரப்ப னெனு 

ம்பே ரோனும், வீறுபெற முபன்றெழுசா வெழுக்தினியை வித் 

துற்ப வித்த தற்குப், பேறுபுக ழெனப்பெற்பர ரிவர்களுடை முய 

ற்சியெம்மாற் பேசழ் பாற்றோ. (௪)
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அவையடக்கம் டட ves bee bee 

உரையாண்டாலள் பாகிரமைப்படலம்...... து 

கடவுள் வாழ்த்து... vee bes ப 

குபோன் பூரைப்படலா... ப ப்பு 

ஈத்தியபுட்ச ரிணிப்படவா பப bes ve 

சிறப்புப்பாயிாம் த பப bes ves 

சோழன் கருப்பணிப் லம... vet bee 

சோழன் பகப்பெற்று முகி BULGE, 
ட், f 
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தருக MLO ie | - eee eet 

தருகாட்டுப்படல ம்... a 
் 

க ். 7 e ‘ 8 

தமா பூசிச்ச Moet உட்ச eae oe 
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சணபஇிதுணை, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

வீரவனப் புராணம், 
0-௨ 

கடவுள் வாழ்த்து, 
விடு 

அழதவிநாயகக்கடவுள். 

ings பொதுவடியர் சிறப்படியர் பாற்பொதுவுஞ் சிறப்பு காளுங் 

கூர்பூச்ச வவருயிரா மெய்ப்புணர்வு மாய்ப்பொலிசல் குறிப்பிற் மோன்த 

Fry Ss பொதுச்சிறப்புப் புணரெழுத்தா லாமழகு நாமம் பூண்டு 

கார்பூத்ச வீரவனச் தமர்கடாக் களிற்றினடி ௧௬. வாழ்வாம். (௧) 

வீரசேகரநாதர். 

பூமேவு சாதரலுஞ் £சரனு மோதரனும் புகழ்ந்து போற்றச் 

சேமேவு பொற்பகத்தார் கற்பகத்தார் புனைகுவவுச் தண்டோள் வேர்.தும் 

பாமேவு விண்ணவரு ஈண்ணவருங் குரைத்தென்னும் பயனே ஈல்ட 

மாமேவு வீரவனத் தமர்வீர சேகரர்தாள் வணக்கஞ் செய்வாம், (௨) 

பரசுகமுச் கடைசூலம் பினாகமலை சுவற்றுகணைப் பகழி யாதி 

விரசுபல தொழிற்படா விசமெதிரசத பகைமுருக் வீரர் தோற்றி 

யாசுமுதல் வானோரு மேனோரும் போற்தெடுக்க வமர்தற் கேற்ப 

வ.ரசுகுண வீரவனச*் சமர்வீர சேகரர்தாள் வணங்க வாழ்வாம். (௯) 

உமையம்மை, 

எமையம்மை யடையாம லிம்மையினெவ் வகைஈலமு மெய்தி யான்த 

கமையம்மை வரும்பணியச் கண்டனமென் பார்குழுவுட் கலப்பித் சாள்வா 

ஊமையம்மை புயக்குழலாச் கொடுவீ.ர சேக.ரர்பா லருளின் மேய 

வுமையம்மை இருவடியா மிருபோது முப்போ.து முன்னி வாழ்வாம். (௪) 

பாயமலர்க் கருங்குழலுஞ் செவ்வாயும் வெண்ணகையும் பசிய தோளு 

மேயவருள் பொழிவிழியுர் திருமுகமு மங்கலப்பொன் மிடறும் தேசி 

ஞாயபர ஞானநிறை கொக்கையுஞ்செச் கையுமருங்கி னவிர்செம்பட்டுர் 

தூயமதை முடிபுணரா வுமையம்மை இருவடியுர் துதித்து வாழ்வாம். (இ)



௨ வீரவனப் புராணம், 

சபாநாயகர், 

படி.மு சனா விரண்டாய தூலமே னியுமனுமுற் பச.ரா ரய 

மடிவரிய சூச்குமமே னியுமதிசூக் குமமேணி மயமே யாகக் 

கடி.தலிலா வவ்வதஇிசூச் குமமேனி நோக்டியுளங் களிப்ப வேத 

மூடிபுரையு மணிமன்று ணடகவிலும் பெருவாழ்வை முன்னி வாழ்வாம். (ச) 

டயட் ் ச்வகாமியம்மை. 

எச்சமெனல் சிலசவிரச் செயவெனும்வாய் டாட்டுவினை யெச்ச மும்பார் 

மெச்சவினை மு.சலினொ பிறவுமேற் நிடிமெலுஞ்சொல் வீணே யாகச் 

கச்சமிலின் பு:பிரடைய நடக்காண்பா ளென்றறிஞர் கருதி யேத்த 

கிச்சமது சண்வெப்பிம் தருள்பரிபூ ரணிபதமுண் ணிறுத்சிவாழ்வாம், (௭) 

தகடிழைர்த்தீ. 
விதியமையப் படைத்தலரி புரத, தல்வேண் டாவுருக்சொள் விதத் இற் கேற்ப 

மதியமையப் படி.த்சல்குரு மொழிகேட்டல் சாசனஈ௩ன் மாண்பி னிற்றல் 

பதியமையத் திருவபிடே சங்கோடல் வேண்டாத பண்பிற் ருனே 

பொதியமையப் பொலிகல்லா லடியமரா சிரியனடி புகழ்ந்து வாழ்வாம், (௮) 

வயிரவ்க்கடவுள். வேறு, 

ஈக்கோபா மாறங் கோரின் னிசலெறி குவமென் ரென்மு 

் னாங்கோபா தரவா யஞ்சொ லணங்குறை நாவி னாலும் 

வேங்கோபா ஈலக்கூ ராழி விண்டுவுக் அணுக்குற் நஞ்சச் 

சாங்கோபாங கங்கைப் பெற்ற ச.தானார் தம்பி ரானே, (௯) 

அழதுவிநாயகக்கடவுள். வேறு, 

பொழிகரட மசகயவ தனமுமதி லொருகோடும் புழைக்கை வீச்சுக் 

குழிவிழியு கால்வாயும் படுபுகரும் பெருவயிறு ங் குறிய தாளு 

மொழிவில்கரு மூடிகமும் படைத்தழகு விசாயகனென் றொருபேர் பூண்டு 

பழி,சபலாழ் வித்தகனை அனை துதுதி புரிந்துபதம் பணிந்து வாழ்வாம்,(க ௦) 

ழநகக்கடவுள். 
பொருவருமொண் பசுமுகலே மயிலதன்மே லிளங்கதிரே பொலங்கூர் மேனி 

வெருவருமக் கதிருமிழ்ர்த மதிச்சலையே புண்டரமா விளக்கு £ீறு 

மருவருமக் கலைவளைந்ச வுடுக்கணமே மார்பின்முத் த வடமென் ரய்ந்தோ 

ரொருவருமன் பொடு இக்க ம௫ழ்முருக னிருசரண முளங்கொள் வாமே, 

திநந்ந்திதேவர். வேறு, 

8ந்சொழின் முதகிவ னாப வைந்துமா முகத்தோன் றேற்ற 

வைந்தெழுத் துண்மை தேறி யைர்தெனுக் -சடையு £ீசதிட்



கடவுள் வாழ்த்து: i 

டைந் இனமே லருட்ச லப்பும் றைந்செனு Pau afer p 

வைநர்துரு வுடையான் பாத மைந்துறுப் பாலுந் தாழ்வாம், (௧௨) 

அகத்திபழனிவர். 

ஈள்ளுபு வருந்தும் வானோர் படுந் துயர் காசஞ் செய்வா 

னளைளுபு சடனீர் முற்று மோருழும் சளவைச் சாக 

வளளுபு பருகக் கங்கை யாற்றினை யடச்கி வண் 

ரெள்ளுபு பொலியுஞ் சீர்பெற் றிருப்பவன் றுணைத்தாள் போற்றி, () 

திருதானசம்பந்தழர்த்தி நாயனார். 
கருகலி யாண மென்று தகுருத னிலையி லாது 

வருதொழிஜற் பெயர்க்கு முச்தி மாண்பொரு ளென்ப ராய்ந்தோர் 

பெருமண ஈநல்லூ ரர்தப் பேச்சுர வறப்பு துக்கி 

யொருவற வுலகுய் விச்ச வொருவனுக் சன்பு செம்வாம். (௧௪) 

திருநாவுக்காசு நாயனுர். 

சொல்லரும் படைக ளெல்லார் தொழிற்படா வண்ணம் வைத்தே 

வெல்லரும் பகைய அப்பால் வெல்லும்விச் சகனே போன்று 

புல்லருஞ் சூலம் பெற்றும் பொருசொழின் மாற்றிச் தெவ்வை 

யல்லரும் வாச்கால் வென்ற வண்ணலை யெண்ணு வாமே, (௧௫) 

சுந்தாழர்த்தி நாயனார். 

நெருப்புமே னோக்கி நிற்கு நில்லாது ௩.ரவ் வாறென் 

ஐருப்புநீர் ஞாலங் கூறு மம்மொழி பழுதே யாக 

விருப்புமே வையா றேக விழையொராற் றநுறுரீர் வெள்ளிப் 

பொருப்புகேர் நிற்கப் பாடும் புலவனுச் குடிமை செய்வாம். (௧௬) 

மாணிக்கவாசக ௬வாமீகள், 

உயிர்முழு தடிமை மற்றைப் பொருண்முழு துடைமை யென்னுஞ் 

செயிரினன் மொழியுட். கொண்டு சிவபிரா னுச்கே தன்னை 

யயர்வரு மடிமை யாகூப் பொருளுமற் றவற்கே யாக்கி 

மயர்வரு மின்பம் பெற்ற வாதவூர் முதலை யுள்வாம். (௧௪) 

சண்டேசுர நாயனார், 

பண்ணருஞ் சிறப்பிற் பூசை பரமனைப் பெரிது செய்து 

மெண்ணருக் தனைச்சற் ரார்வச் இனியபூ சனைசெய் யாரேற் 

கண்ணரும் பயன்சா ணாராய்க கழிந்துமா ழாந்து சோர 

நண்ணரும் பெருமை பெற்ற ஈம்பனைப் புகழ்ந்து வாழ்வாம், (௧ ௮)



௪ வீரவ்னப் புராணம். 

அறுபத்துழவர், வேறு, 

௮ளவி றீமை யமைந்தவென் லுள்ளமு 

மளவி னன்மை யமைர்சசண் ஞளாகச்செய் 

தளவில் சீர்ச்தி யறுடத்து மூவரு 

மளவி லாவரு ளாலமர் வாரரோ, (௧௯) 

பஜ்சாக்கரதேசிகர். வேறு, 

இனியொரு பிறப்பு மெய்தோ மெடுத்சபல் பிறப்புஞ் செய்ச 

சனிசவப் பயததி னாலே சகாசினிப் பயனா யுள்ள 

பனிமலர்ப் பொழில்சூழ் தென்னா வடுதுறைப் பதியின் மேய 

புனிதன் னமச்சி வாய குரவனைப் போதி.று வோமே, (௨௦) 

அம்பலவாணதேச்கர். வேறு, 

ப.ரவுமறைப் பயனெலுமைர் தெழுச்தினனைத் தக்தெரியப் பகாந்து இராக் 

கரவு சவிர்ச் சொளிர்பத முக் தலைச்சூட்டி யெனை யாண்டு கருணை கூர்ந்து 

விரவுபொழிழ் றுறைசையிற்சுப் பீரமணிய சேவனொடும் விளங்கி யோவாக் 

குரவுபுனை பரசிவனம் பலவாணற் யெற்றலொன்றங் குறித்தி லேனே,(௨௧) 

மற்றைச்சிவநேசர்கள். வேறு, 

வையகம் பரவும் வீர வனச்சிெவ பெருமான் சோயின் 

மெய்யசம் படிச்தொண் டாற்றம் விருப்பினர் நீத்றுச் சார்பு 

பொய்யகக் தவிர்த்துக் கொண்ட புண்ணிய ராய யார்க்கு 

மையகம் படியச் செய்வா மரும்பெற லிலாப மோரக்சே, (௨௨) 

வவவற்னுகையை 

அ வைபடக்கம். 

தண்ணிய நீறு பூசிச் சவாசகண் மணியுர் தாங்கி 

யெண்ணிய வெழுத்சோ ரைர்து மிசயத்துப் பதித்து வாழும் 

புண்ணிய வணிகர் கேட்ப வீனாயூர்ப் புராணஞ் சூதர் 

பண்ணிய மொழிபெ யர்த்துப் பாடுச லுற்றேன் மன்னோ, (௧) 

ஒருவன ௪. ரனை யாள்வா லுட்டூுளை யிரும்பு தாக்கத் 

இருமுடித் தழும்பொன் தேற்றான் சிறியனேன் றனையு மாள்வான் 

பொருவருஞ் செவிவெ துப்பும் புன்சொலு மேற்பா னென்றே 

இருவள ரவன் புராணம் சமிழினாத் செப்ப gy oC ror, (2) 

மன்னவர் குலத்தோர் கண்டன் றனையருள் வழங்கெ சொண்ட 

முன்னவ னிழிகு லத்சோர் புளிஞனு முத்தி யெய்சச்



திரு நாட்டுப் படலம், டு 

தன்னருட் கொள்ளு நீராம் சான்றவர் செய்யுட் சோளோ 

டென்னிழி கவியுங் கொள்கை யெற்றைக்கும் வழக்கான் மன்னோ,(௯) 

வேறொன்று செய்கை வல்ல வித்தக னெனல் விளக்கப் 

பாறொன்று சூலத் தண்ணல் வீரையைப் பலவாச் செய்தான் 

மாறென்று சிறியேன் செய்யும் வழுச்சவி யனைச்து மான்றோர் 

பேறரொன்று saa சாகப் பண்ணுதல் பெரிய தன்றே, (௪) 

௮௨ 

சிறப்புப்பாயிரம். 

ஏற்றஞ்சால் பெருமான் வீரா யிருந்தமிழ்ப் புராணஞ் செய்தா 

னூற்றஞ்சால் கலைக ளெல்லா முண்மையே விளங்கத் தேர்ந்து 

தேற்றஞ்சா லறிஞர் போற்றத் திரிசிரா மலையில் வாழுக் 

தோற்றஞ்சால் புகழ்மீ னாட்டி ௪ர்.த.ர நாவ லோனே, 

ஆகத்திருவிருசத்தம் ௨௭, 

et, 

துருநாட்டுப்படலம். 

tty ee 

ப.ரவு பேரருட் டிருவுரு வுமையொரு பாக 

“ரவு சூடிய வீரசே கரரினி சமரு 

மூ. ரவு சோ தல முதற்பல கொண்டினி தோக்ூப் 

புரவு மேவிய பாண்டிநாட் டணிசல புகல்வாம். (௧) 

அகனி லக் தயிர் மு.தற்பல வுயிர்களு மளித்தாக் 

குகன்ம லுத்தரு ளொருத்தியை மசளெனப் பெற்று 

மகனெ னப்படாப் பரமனு மருமக னாக 

நகன்ம கழ்ச்சியிற் பெற்றது பாண்டிஈன் னாடு, (௨) 

குன்று நேர்முலைத் சடாதகைக் கோமளச் கொழுக்தி 

னன்று தீர்மணங் கண்வெப் புற்றது மன்றி 

யொன்று பேரெழிற் ழெய்வசப் பிடியுயர் மணமு 

நன்று கண்டுவப் புற்றது பாண்டிஈன் னாடு, (௬) 

சொல்ல நீடிய பெரும்புகழ்ச் சடைமுடி. துணிக்து 

வெல்ல வேறுவெண் ஸணீழறுருத் இராச்கமிம் மூன்றும்



வீரவனப் புராணம். 

புல்ல வாசரிச் சொருவர்பே ரருளொடு புரக்க 

நல்ல மாதவம் புரிந்தது பாண்டிஈன் னாடு, (௪) 

மதிவி ராவிய சைவமே பொருளலால் வழுத்துக் 

துஇிவி ராவிய சமயம்வே றின்றெனச் துவன்று 

பதிவி ராவிய நாடெலாக் செளிதரப் பண்ணு 

நதிவி ராவிய திறத்தது பாண்டிகன் னாடு, (௫) 

மிச்ச செல்வருங் கலைஞரும் விடுபடார் Cras 

திக்ச.பொன்மணி யாகர மளவறச் தாக்கித் 

இக்க வாவுறு விளையுண்முரற் பல்லவுஞ் ஏறந்து 

ஈச்ச மேன்மையிற் பொலிவது பாண்டிரஈன் னா, (௬) 

மழைவளம், 

வெளியெ னப்படுஞ் சிவபிரான் மேனியில் வெண்ணீ 

ரெரளிபெ றப்புனைகம் சாங்குவெண் முடின்மிசை யுற்று 

நளிச டற்புனல் குடி த.துரால் வாயதள் போர்த்தாங 

களியு றஐச்சறுத் சொய்யென மீண்டும்விண் ணடைந்து. (er) 

பொங்கு வீராைநீர் வாய்வைத்துக் குடி.தீதிடும் போழ் ச. 

தெங்கு மொண்டுகிர்க கொடிதடை யியற்று ச லெண்ணி 

யங்கு நின்றெடுத் தவனியெண் சகுபமு மறியத் 

தீங்கு மாற்றலி னிறைச்தெனச் தடித்துற வீசி, (௮) 

பற்று வையக முய்யயாம் பொழிக்ததண் பாணி 

வற்று மாகவார் துடற்றிடு வேனிலீன் வன்மை 

யெற்று மாநில முணர்தர வதன்வலி யின்றே 

முற்று மாபுரிக் திடு துமென் நிடி.த். தத முழங்கி, (௯) 

தங்கு சண்மைகூர் தமிழ்வளா மு.தற்பல சைல 

மெங்கு மாதவத் தியைந்தவெப் பிரிதரப் பொதிந் து 

கொங்கு வார்குழ லுமைமணா என்குறிப் பவர்பாற் 

பொக்கு பேரருள் பொழிர்செனப் பெருமழை பொழிந்த, (௧ ௦0) 

திட்டு வான்புக ழிந்திர னாதியர் செறிந்து 

கோட்டு மால்வரை களைச்சிவச் குறியெனச் குறித்துப் 

பாட்டு மாமறை பகர்தரு சகத்திர தானை 

பாட்டு மாறெனப் பொழிந்ததா னாசண்முட லனைத்தும், (௧௧)



திரு நாட்டுப் படலம். Gl 

வரைநி றைக்த.து ம.ரம்பல செறிபெருக் கானச் 

Seon) ons sp தண்பணை யோடைசுழ் மருச 

Blears! cops sg நகெய்தலங் சைதைசூழ் கானற் 

Pleats றைந்தது சிுவவியா பகமென வெள்ளம். (௧௨) 

aps) சன்பொரு ளாயினுங் கொடைத்சொழின் மாண்பாற் 

பழுதில் வாசவூர்ப் பிரானையே பாரெலாம் புசழு 

மூழுதம் வாரி£ ராயினு முலையே யன்றி 

யெழுது ஞாலமவ் வாரியைப் புகழுவ இலையே, (௧௯௩) 

மேய மாமழை மிகப்பெய்து முகலெலாம் விளர்ச்த 

சேய வேரிகால் கலங்கனீர் நிறைதலிச் Gat gs 

காய வேழுயல் வேனில்செய் வெப்பெலாக் கரிந்த 

பாய பாரிட மங்குரித் இடுபுலாற் பசந்த, (௧௪) 

வேண்டு நீர்பொழி யாவிடி.ழ் சாந்பெரு விலங்கு 

பூண்டு வாடுத லயர்த்திடா இயல்கரும் புயல்க 

ளாண்டு நீர்பொழி வளஞ்சொல்வா ரெவர்திணை யைக்து 

ளீண்டு வண்பெருக் குறிஞ்சிபின் வளஞ்சிறி இசைப்பாம். (௧௫) 

தறிஜ்சிவளம். 

சந்த ஞாசல மு,சலிய வரையெலாக் தழுவி 

யெர் ௪ காளுங் குமரவேள் சாணிகொண் டிருக்.து 

வந். ச நான்முக னாதியோர்க் காரருள் வழங்கப் 

பந்த சாசமுஞ் செய்கின்றாம் சொல்வரைப் பண்பு, (௧௬) 

வள்ளி நாயக நலமிகு காதலின் மருவி 

வெள்ளி மால்வரைப் பிரான்மகன் வீற்றிருப் பசனை 

யுள்ளி வானவர்க் கறையினும் பேருவப் புற்றுக் 

தள்ளி வாழ்குவர் பொருப்பரா வயின்வளம் தொகுசத்சே. (௧௭௪) 

தெய்வ யானையை வேட்டமு தமும்பல தஇருவு 

மெய்து வானுல இருக்கையை விருப்புறா வெம்மான் 

கொய்ம லா்க்குழல் வள்ளியோ டேனனமாச் கொண்டு 

மெய்வ ளர். தழீஇ வமையமர் சரினெது மிகுமே. (௪௮) 

முருக வேளிணி தமர்தலி னாரண முடியோ 

தருக வாழ்வென வருளுமை யாண்மடித் சலமோ



வீரவனப் புராணம். 

பெருக வாதரம் புரிபெருந் தொண்டர்த மனமோ 

குருக வாவுகைச் கொடிச்சியர் குலாயவக் குறிஞ்சி, 

நம்மை யாடரு வெள்ளிலை வேற்படை ஈம்பி 

(௧௬) 

கொம்மை வெம்முலைக் கோற்றொடிச் கொடிச்சியோ டமருஞ் 

செம்மை சேரிடஞ் சிவணுறி னுறும்பல சிறப்பென் 

றம்மை மாரிகண் டாடுசோ கைஈளவ ணமரும். 

அருளு ருச்கொடு பல்லுயிர் களும்புரச் சளிக்கும் 

வெருளு ருச்சுடர் வேற்படைச் தம்பிரா னந்த 

மருளு ர௬ச்கொடு நமக்குமாட் ॥மைவயச் ”னனென் 

றிருஞு ௬,ச்,சபு மணிவரைச் இமில்பல விணர்க்கும். 

சால காலர்தம் புயத்தினு முடியிலுங் கமழும் 

பால வா௫ய மழவிஎஞ் சேய்மலர்ப் பதத இன் 

மேல வார்தவ முணாஈதுவெவ் வராப்படம் பைத்தாற் 

போல வாவபின் மலர்வன பொலிதருக் தோன்றி, 

குளவன் மாமுடி யாட்டு, லேனலிற் கொண்ட 

வளான் மாவொடுங் கலந்தினி தாட்டுதன் மஇத்.துப் 

பினவி லாவராச் சாரலெக் கணுமிகப் பிறங்க 

yor லாகிளக் சதிரநிகாத் சொளிரசெந்தேச் தடையே, 

முழுது ஈம்நுரு வேம்பன் கொள்ளும! முயன்றே 

யெழுது சீர்மிச ௩மச்ெ வித்,சச ரிளவல் 

பழுது தீர்.சர வமரிட மென்றுறப் பயில்வ 

கொழுது பல்வரி வண்டுணக் சடாம்பொழி குன்றம். 

கோகை மாமயில் வாகனப் பிரானடி சொழுவா 

னோகை கூர9வெச் இணையினுள் ளவருமாங் குறுகை 

யாகை யாலொரு திணையெனத் சடாப்பெருக் குறிஞ்சி 

வாகை யென்சொனா முல்லையின் வளஞ்சறி இசைப்பாம், 

மல்லைவளம். வேறு, 

வாய்க் சபல விடங்களுளும் வைகுர்தஞ் Sots ser 

Cant sul சனஞ்சூழ வினிதமருக் திருநெடுமா 

லாய்ந் சகட வுளுமானா னம்மகவு மாய்வளர்ந்தான் 

ரோய்ந்சவன வளநோக் யென்னிலினிச் சொல்லுவசென், 

(௨௦) 

(௨௨) 

(௨௯) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௪)



இரு நாட்டுப் படலம். ௯ 

திரையெறிபாற் கடற்றுயிலஞ் செங்கண்மால் பாறயிர்நெய் 
வசையறைதர் ச.ரக்கவரும் வாஞ்சையா னெனசக்கருஇ 
யுரைசிதர் த மூல்லைநிலச் சொழியாது பயிலுவன 
தரைநனையப் பொழிூம்பாம் ஐடஞ்செருச்சற் குடம்பலவும்.(௨௭) 

தங்களினச் தொருபிணையைப் புணர்ந்சொருசை யலையீன்று 
இக்சண்முடிப் பாணிஎஞ்சேய் தெவ்விமகிழ் சரக்கொடுத் த 
நங்கள்குலக் கொருபெருமை மாட்டினா னெனக்குரக்க 
மங்களவின் மாலையினா லமருமா வயினகலா, (௨௮) 

தணியமரு மாலாய ழையன்முலை சழுவுதற்குப் 

பணியமரு மதியமுடி. யக் திவா னிறப்பகவ 

னணியமருங் காதலொடு ஈண்ணுபுநிற் தலைமானு 

மினியமரும் பிழறைதோய மிகப்பூத் த நிலை்கொன்றை, (௨௯) 

மணமகன்றன் முலைபுணா வந்தொருபா னிற்பதுணாக் 

தணவுமொரு விளையாட்டா லம்புயக்கை வளையாஹி 

புணரவமை மானமகளாம் பல்லுருவம் பொருக்தியமர் 

குணமெனவெச் கணுமமாவ சொழுமலாசெற் நியகாயா, (௬௦) 

௨ ருவுபல கொள்ளினுமியா னுனைத்தழா தொழிகுவலோ 

மருவு கிற முணரென்று வடியுசா னும்பலகொண் 

டொருவுதலி லாப்பெருமா னுவக்தணையுக் இறமானும் 

பொருவு சவிர் பன்மசலை இளைகளிற்பூ வையைச்சதழுவல், (௩௧) 

மாயவனை யெம்பெருமான் மகிழ்ந்து சழு வும்பொழுது 

தாயவவன் மேனியிடைச் துவன்றியெழும் வேரென்னப் 

பாயம,ச லைக்கிளைகள் பல்பூவை மெய்வருட 

வாயவழி யிழிந்தோடு மப்பூவை மலர்பொழிதேன், (௬௨) 

மணங்குலவு பசுந் துளவ மல்கெயவப் பெருவனத்தின் 

குணங்குலவத் தெரிந்தொருமால் குடிகொள்ளா விடினளவா 

வணக்குதரை கிலமகளு மலாமகளு மற்றையரு 

மிணக்குதிறம் பலசெயினு மெய்தியமா விரிப்ப்களோ, (௬௯௯) 

மருவவொரு கால்விளர்த்து மற்றையொரு காற்கறுத்தும் 

வெருவம௫ழ் தரப்பயிலும் வியன்கொண்மூ வெப்பொழுது 

மொருவரிய கருமைதரு மொருசரிய மாலென்றுச் 

இருவமிகு பெருவன த்துச் செறிந்துவப்புச் செயுமழையால், (௬ ௪) 

௨



௧0 வீரவனப் புராணம். 

தொல்லைவர செண்சாமை சொன்னல்பல் பயறுமலிங் 

தெல்லையிலா வளம்டொலிய வெண்ணில்பசுக் களுமலியச் 

கல்லையொரு குடையாக்சொள் காகுசத்ச னினிதளிக்கு 

முல்லைவள மென்பசார்தா மருசவளஞ் சிலமொழிவாம். (௬௫) 

மர தவளம். 

தருகிதிய மணிசு ரபி தண்ணமு_௰ம் பரிசரியே 

ருருவவயி ராணியரம் பையராதி யுவக்கும்வள 

மருவியொளிர் விண் புரக்கும் வானவனே தெய்வதமாய்ப் 

பொருவறச்சாத் தளிக்குமெனிற் புகலவெளி தோபணைச்சீர். () 

தாம்பெருகற் கேதுவாய்சத் ததையுமுகு லூரிறைவ 

னோம்புகிலங களிகூர வொண்பொருனை வளவையை 

பாம்புஈ,தி மததியென் றிவைமுதலாம் பற்பலவுக் 

சேம்பு தலி லாதுமிகப் பெருவெருஞ் செய்கையவே, (௬௭) 

செறுவொருமூ வகைப்படுவ சிலைத்துவரு ஈஇதாமே 

யுறுபுனறர் திடக்கோட லுயர்ந்தகுலை யேரிகளாற் 

பெறுவகையுய்க் திடக்கோடல் பெய்ம்முகிலா னிரம்பேரி 

மறுவறல் டெக்கோட லெனவழுதி கன்னாட்டில். (௩௮) 

ஒவுடைய முட்டிமச கூடுராய்ப் புகுந்தெழுந்து 

பாவுடைய கால்வழிபோய்ப் பண்ணைதொறும் புனல்பரக்க 

மேவுடைய சளம?3ரெலாம் விரைந் துமகழ்ந் தெழுந்தார்த துத் 

சாவுடைய பசடுபிய ராங்கரெடு நுகங்கிடத்தி. ° (௬௯) 

௮ந்த.றக ஈகொஞ்சி லமைந்தவேர்ச் சால்பொருத்திச் 

சந்தமுற மேழியிடச் கரந்தழீஇச் சிறுமுட்கோன் 

முந்சவலக் கரம்பற்றி மூண்டமுயற் சியிர்செறிபுற் 

பர் தமுழு தறவுழுசன் மேற்கொண்டார் பகடுரப்பி, (௪௦) 

உழுவாரு முழுசவள முட்குழையப் புனல்பாய்ச்சி 

யெழுவாருந் சழையழுக விூவொருங் கக்கரிந்து 

வழுவாரு மவன்மேடு மாற்றிமச பதிபாதக் 

தொழுவாரு மஞ்சொன்முளை தாயசாள் விதைப்பாரும், (௪௧) 

வித்தியசொன் முளைபஇர்.ச வேலையும நீர்கழியத் 

தத்இியரீர்ச் இழச்குமடை தனைச்€ீத்துப் பின்ரிறைதது 

மெத்.தியமேச் குள்ளமடை தனைச்சதது வேண்டுபுனல் 

பொத்தியகா சலிற்பாய்ச்சிப் பொருவறவோம் பிவொரும், (௪௨)



இ ரூதாட்டுப் படலம். BE 

பருவமிது வெனகாறு பறித்சொருசைச் குணின்மோதி 

மருவவுறு புனன் மண்ணி முடிசெய்து வாரிப்போய்கத் 

,கஇருவமிகு பண்ணைதொறுஞ் சனந்தசவி யோட்டெடுத்து 

வெருவஈனி ஈடுவாரு மாயினார் விறற்களமர். (௪௯௩) 

ஈட்டமுதல் சிவகேச ஈல்லவரங் கையிற்கொடுத்து 

விட்டடொருள் சிறிசெனினு மிகப்பணைச்கும் பயனென்னப் 

பட்டவய ழமொறும்பணைக்சப் பகர்கல்விக் இடையூராய்க் 

கட்டமுறு,த் இடும்வறுமை போலடாக்த களைபலவும். (௪௪) 

களைகளையும் பருவமிது வெனக்காட்டக் களமரெலா 

மளையலவன் புகும் ொளிக்க வந் தாம்பின் வராலொளிக்கக் 

இளையொடுஞ்செய் வளகோக்கக் கேகயம்வக் சடைக் தவெனத் 

தளைகடொறு மாற்றுக்கா லாட்டியாச டாம்புகுக்தார், (௪௫) 

கோகாஈக மலர்பறிப்பா ரதினிறைர்ச மதுக்குடிப்பார் 

மோகமிகச் குழற்கணிவார் முதிர்ந் சமயக் காலடுத்தா 

ராகமெழு மூலையிரண்டு மரும்பெனக்கை தொட்டிழுப்பார் 

வேகமொடு முகநிழனீர்க் தடவு௨ரவ் வீயெனவே. (௪ ௬) 

ஆம்பன்மலர் பறிச்திடுவா ரையகலை மதியொடுசேர்த் 

கோம்பல்புரி யென்பார்போ லொள்ளியசம் முகத் தணைப்பார் 

கூம்பலுறு நறுங்கரிய குவளைமலர் பறிர்தலாத்இத் 

தேம்பலிடை யுமையாள் போற் செங்கசைமலர்ச் சாங்கிடுவார, (௪ ௪) 

களைமுழுது மிவ்வாறு களைந்துசகடை சியரகலக் 

தளைமுழுது மிடரொழிந்ச சவம்டோலப் பயிர்பணை தத 
இளைமூழுதுங் சருக்கொண்டு களர்வயிர வீட்டி.யென 

விளைமுழுதுங் கொளக்கதிர்க ளீன்றுவிளைம் சனமாதோ, (௪௮) 

கொழுத்தவலிப் புயமள்ளர் பலர்குழுமிக் குயமேர்தஇப் 

பழுத்தகதி ரறத்தடிந்து வரிந்து தலைக் கொடுபடரை 

Sips sear புகுத்திநெடும் போர்வேய்ந்து மீளவுமம் 

முழுச் சவளப் போர்சரித்துக் கடாப்பிணை த.து மூடுக்டெவார்.( ௪ ௯) 

மேருவலங் கொளுமுகில்போற் கடாவிடுத்து விடுச்சதற்பி 

னாரும்வியப் புறப்பலா லங்களைந்து ஈவைபோககிச் 

சேரும்வள வெண்சாவி செஞ்சாலி வேறுகுவிச் 

தோருமள விட்டிகவா ரோகைஈணி தலைசிறப்ப, (௫௦)



௧௨ வீரவனப் புராணம். 

இறைகடன்மு னீவனவீட் செஞ்சியதை மனைப்புகுத்தி 

vos dup பிறழாது வகுத்தருடென் புலத்தார்முற் 

குறையறுத்து மிகவாழுங் குடிகண்மிக மல்கெயவே 

ஈறைமலர்ச்கற் பகராட்டு நாயகனோம் பிடு திணையுள். (௫௪) 

கரும்புதடி பவரொருபாற் காமரரி சனமிஞ்சி 

விரும்புவள மிகக்கொண்டு விடா துகுவிப் பவரொருபாற் 

சுரும்புமலர்ப் பொழில்வளங்க ுவன்றிடக்சொள் பவரொருபா 

லரும்புச,த லித் தடவை யணிவளங்கொள் பவரொருபால், (௫௨) 

புியபுன லாடாரும் பூவையரூ டலையுணர்ச்இப் 

ப.தியவனு பவிப்பவரும் பரத்தையரை முயங்குஈருஞ் 

சதியமைய வவாஈடங்கண் டிவப்பவரு மாய்தீதழையு 

நிதியவயல் வளமெளிகோ சொய்தல்வளஞ் சிலபுகல்வாம். (௫௩) 

நேய்தல்வளம். 

உசைச்குமடு இறற்சுறச்கோ 6றுபுணரிக் சோட்டுநிறீஇ 

நகைய்குஈறும் புன்னாகம் சோட்டுமலர் ஈன்சணிக்து 

தகைக்கும்வலி வலேஞர்தொழத் தசவருணன் வெளிப்பட்டு 

முசைச்கும்வள மளித்தோம்பப் பெற்றுளது முதுசெய்தல், (௫௪) 

தாலமது வுண்டுவெறி தலைக்கொண்ட பரதர்வளைக் 

கோலமணி யெனப்புன்னை யரும்பள்ளிச் சகொண்டி.$வார் 

சாலவுமவ் வரும்பென்னத் மாளம்வா ரினரெறிவா 

ரேலமயக் கறிவடையி னிதசெய்த லிறும்பூதோ, (௫௫) 

வலைவீசு கலவர்பல மயிலைசவாக் தமாசோணித் 

தலைவீசு புலால்கமழச் தாங்குவிப்பா ர துசாலை 

யலைவீசு மயிலைசளு மதில்வீழ்வ வாகூழிற் 

புலைவீசு வறுமையறப் பொருள் பலவாற் நினும்படுமே (௫௬) 

த றைமுழுக யெழுபவர்கள் வறிதெழார் சுடர்மூத்த! 

நிறை துகிரும் வலம்புரியு நிலாமணியுக் கவரக்செழுவா 

ஈறைசுவர்ர்க போகமு௩ன் சடைகுவார் பேரிடத்தைக் 

குறைவறவுற் றவர்ர்குமொரு குறையுளசோ கூறுக்கால், (௫௭) 

அப்புமீன் கலர்குவிக்ச வனை த தினையு ஈடுப்போழ்,ச 

லுப்புநேர் செலுத்திடுத லுணகூடதல் புள்ளோப்பல் 

பப்புகாஞ் சனங்குவியும் படி.விற்ற விவையனைத்துஞ் 

செப்புகேர் முலைமடவார் செய்துவப்பர் காடோழும், (@4)



இரு நாட்டுப் படலம். ௧: 

கலமிழியு மதகரியுங் கருதுபுனல் பருயெழு 

பலமுடலும் வேற்றுமைதோற் ருவண்ணம் பயின் நிவ 

புலவுகமழ் வேலரசர் போர்புரியும் இறமுணர்க்து 

சுலவுகருங் கொடியகலா பரத்தியா்தார் து. ரப்பவுமே, (௫௯) 

உரவுசெறி புவிமுமுது முய்யும்வகை மு௫ல்பொழியக் 

கரவுசவிர் புனலுசவிச் கதிராண்டு மெழத்தோற்றி 

விரவுபல பொருளமைக்து மேன்மேலும் பொலிகெய்தற் 

ப.ரவுவள மென்னுனாத்சாம் பாலைவளஞ் சிறிதுமைப்பாம். (௬௦) 

பாலைவளம், 

கு. ரவுபா டலமுதற்றன் கோககக மலர்ப்பாதம் 

விரவுமா தேற்று கல்செய் வெம்மறவர் வணாப்புயத்துப் 

UTA git ௩றுவாகை பரிந்தேற்றி யொருசன்னி 

யுரவுசேர் தரக்காக்க வுள்ளதாற் பான்மாரம். (௬௧) 

பழுத்துகிறை பேரீந்தும் படவையா மலகமுமண் 

வழுத்துஈறும் பாடலமு மருவாவேன் மைக்தர்் கொட 

ரெழுத்துமுலை மடவாருக் கிரும்பசியு நீர்£சையும் 

விழுச் துமலர் குழத்கசணியும் விச்சகமு முண்டாக்கொல், (௬௨) 

பஞ்சின்மிதிக் கனும்பதைக்கும் பங்கயமென் மலர்ப்பாதத் 

தஞ்சின்மலாச் குழன்மடவா ரருங்கற்பு நிறைகாக் ௪ 

னெஞ்சின்மதிச சாடவரோ ஏறணினைந்து வருக்சாம 

னஞ்சிெனழற் பாலுணவா ௩டவையிற்பல் புறவருக்தும், (௬௯) 

பொருவருகா னிலத்தினுமேற் கொரு இணையாய்ப் பொலிதருகாம் 

வெருவருமா மூடிவேந்சன் விறல்வழுஇி மடழ்கூர 

வொருவருமா லிசைமேன்மே லுறுச் துவமென் துணர்ந்சதுபோற 

பருவருமா ரொழிபாலை பற்பலவேம் புறவோம்பும், (௬௪) 

கொழுஈ௩னுடன் ழொடர்ந்துவரு கோம்றொடியார் சமைக்கண்டு 

பழு. தில்பொரி யிறைப்பசெனப் பனமுருங்கை பூவுதிரக்கும் 

செழுவியபா லையைப்புகழுக் திற ச்தரெவர் இணைபலவும் 

வமுவறவொன் ரோடொன்று மயங்கெயவண் ணமும்புசல்வாம், () 

திணைமயக்கம். ' 

வணாயெழுபைக் கறிக்கொடிகள் வனப்டாடி. வேலியெலாம் 

புரையமையப் படரந் துபயன் ஜொழுவியர்க்குப் புரிந்து சவும்



௧௪ வீரவனப் புராணம். 

விரைசெய்வனச் சளவெழுந்து விழுச்குறிச்ச வேலியெலா 

மூரைகெழுமப் படர்ந்துபயன் கொடிச்சியருச் குறவுதவும், (௬௪) 

பாயவனக் கோகிலங்கள் பண்ணைமாந் துணர்கொழுதத் 

தூயபணைச் கிளிகானச் சொண்டைகஈறுங் சனிகவார் து 

மேயபரி வருத்தனைசெய் வித்தகங்காட் டிடுமிதுபோ 

லாயவள ஈனியாங்காங் கமைர் த தென் றமிழ்காடு, (௬௭) 

வயல்வயலை சருங்காஞ்சி வளைச்தெழுக்து வாம்புணரி 

யயலமைபுன் னாகமுடி பற்றவலைக் கடற்பவள 

மியல்கரும்புன் னாகம்வளைச் செழூஉவயற்சாஞ் சியைப்பற்றுஞ் 

செயலமையு மதச்திருவர் கைபிடித்து நிற்பதுபோல். (௬௮) 

வரையுதவு செழுக்தேனும் வனமருவு மான்பாலுக் 

கரையில்பணைக் கழைச்சாறுக் கடற்சங்கத் சகநிறைய 

விரைகழுகு களரீட்டிச் சுரநின்று மிகச்சவரு 

ூரைசெயொரு மறைச்சிலம்பி னுறுகழுகு கவருதல் போல்.(௬ ௯) 

இன்னபல வளநிரம்பி யியல்குடிசள் பலமல்இ 

முன்னமொழி ச.ரவினிதாய் மு. துபுகழிற் டொலிர்தோங்ூப் 

பன்னவொளிர் பாண்டிகாட் டணிபலவு ளென்பகர்ந்தா 

மன்னநிகழ் வீரைகசர் வளச்தினுஞ்சற் றெடுத் துரைப்பாம். (a 0) 

திருநாட்டூப்படலம் முற்றிற்று. 

ஆசுத்திருவிரும்,சம், ௬௪. 
௮௨௨ 

, ௦ 6 
இரு நகரப்படலம், 

கடப்ப இயக யயயை 

செள்ளிய பலர்புகழ் சிறப்பு மேவலால் 

வள்ளிய புகழ்மிக வயங்கு யர்ச்சியா 

ஓள்ளிய பரனுமை யோடி ர௬ச்சலால் 

வெள்ளியங் இரிடொருஉம் வீரை மாநகர், (௧) 

ஒருமா சேவனொண் டலுவெ வப்புகழ்ர் 

தியாருமேத் இி௫தலா லிமைப்பி லார்தமைச் 

சாருமா தரத்தொடு தாங்கு மேன்மையான் 

மேருமால் வரைபொருஉம் வீனா மாககர், (௨)



இரு நகரப் படலம். 

தெளிதலுற் றடைந்தவர் இருகு றாவித 
மளிவளர் சகருணையி னளவி லின்பஞ்செய் 

தொளிமிகப் படைத் துமிக் Gus gy Cero pooner 

மிளிர்சிவ லோகமாம் வீரை மாககர், 

ஆயபல் லறங்களு மருளி னாச்சலாற் 

பாயபல் லுயிர்களும் பரிந்து காத்தலாற் 

நியவெவ் வறச்சடை தீரப் போக்கலான் 

மேயஞ் வரும்பொரூஉம் இரா மாநகரா, 

நீரையேய் தலின்மணி நிரம்பக் சோடலிற் 

சீரைரா வாய்பல செறிய மேவவி 

னோேனணாமா தவர்வளை முழக்ச முூண்மையின் 

வீணாயே கர். தரூஉம் வீரை மாககர், 

இிருமக டொழசத்திரு வளிச்குஞ் செப்பவண் 

மருமக டொழச்கலை வழங்கும் வீரஞ்சால் 

பெருமக டொழவது பிறக்கு மால்வரை 

யொருமகள் பாசனா ர௬றையும் வீரையே, 

எண்ணிய வெண்ணியாங் செய்தி யின்புறக் 

கண்ணிய புவனங்க ளெொலாங்க லத்தலா 

லண்ணிய வண்டமென் றறையத் தக்கதே 

புண்ணிய வுமையொரடு புராணர் வாழ்தலம், 

சோலை. 

குவலய மளகையச் குவல யததுள 

சவலறு முயர்வரை தயங்கு மாளிகை 

யிவருமப் புவிவளை யிசைப்பெ ருங்கடல் 

கவலரு மளிபல கனைக்குஞ் சோலையே. 

௮ருந்தல மாய வளகை சூழ்தரப் 

பொருந்தலர் செருக்குபு பொலியும் பைம்பொழி 

லிருந்தவர் புகழ்சிவ லோகச் தெய்திவாழ் 

தருக் தரு வோனாந்துக் தாழ்ந்து போற்றவே. 

சவமலி யளகைகுழ் தண்ண சோலைவா 

மூவமையில் இளியெலா மூலகம் யாவையு 

மவமறப் பெற்றுஈன் களிக்கு மோருமை 

நவமலாச் கைத்தல ஈண்ணி வாழுமே. 

(௬) 

(௫) 

(௬) 

(௭) 

(௮) 

(௯௬) 

(௪௦)



௧௬. வீரவனப் புராணம், 

அளகைமா ௩கர்வளைக் தாய பைம்பொழில் 

பளகற வானமேற் படாந்து போரத்தலா 

லஓுளம்வெரூ௨ங் கதிரின்வெப் புறாம லத்தலக் 

தளர்வற வாழும்வேர் தபு.ச்.து நாளுமே. 

போய்கைகள். 

அ௮லையெறி தடமெலா மணியம் போருக 

மூலைதலி லோதிம மொருக்கு மேவுவ 

கலைபுக ழச்சலங் சண்டு போற்றுவார் 

தலையணை யூர்கியாச் சார்ச லெண்ணியே, 

தையலர் குடைதரு தடத்தி லூடெலா 

மையலர் குடவளை யவாவி மொய்ப்பன 

வையசம் புகழுமை மணாளன் ருடொழுங் 

கையலர் மிசையமர் காதல் பூண்டமோ. 

நந்தனவன்ங்கள், 

மணமலி ஈக்சன வனர்தொ றும்பல 

விணர்தொறு ஸிமிறுக ளிரைத்து மொய்ப்பன 

குணமல ரொடுமுமை குழலுற் மாலயில் 

புணரளி யெனப்பலர் புகழ்வ செண்ணியே. 

செறிதரு ஈந்தனப் போது தஇீக்குறு 

வறியரைப் பார்த்தெமைப் பறித்து மாமதிப் 

பறிநிசர் சடையிட்டுப் பயன்கொ ளாதபுல் 

லறிவெ௨ னென்ழுமிச் கப்ப போலுமால், 

வாழைகள் ழதலியன. 

கொழுவிய வாழையொண் குருத்து மீச்செலிஇச் 

செழுமலர்ச் கற்பசச் தேனி றைப்பன 

பழு தகன் மதுச்குட மென்று பண்ணவர் 

விழுமிய வாய்வைத்துப் பருகல் வேட்பரே, 

தலைவிரி யிலாக்கவி தடவுச் கற்பக 

நிலையுல கண்ணுபு நிரம்பி வாழ்வன 

கலைபுகல் வி.இப்படி கடத்தின் வாயுற்று 

மலைவிழே வாவது பயிலு மாட்சிபோல், 

துன்னிய விலாக்கலி தொக்ச சூழலின் 

மன்னிய துணரிள மாவுஞ் சேர்வன 

(௧௯) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௭)



கர்ப் படலம். 

பன்னிய மறையவர் பரிந்து சம்பந்த 

மின்னிய புணர்ச்துதல் விளக்கி நின்றன, 

கந்திக ளிடந்தொறுங் காய்த்து நின றிட 

நந்திய விருட்பொ காக வல்லியு 

மூந்தியங சதிற்படர்ந் சமைய முத்தமச் 

சுந்காச் சருச்சருஞ் சுண்ண மாகவே, 

நிறஹையள கையின்வள நிகழ்த்தப் புக்கயா 

மிறைதபு பொதுமையிர் Road எம்பின 

மூறைதரு ₹க.ரமோர் eper ger Ips SIL 

குறைசவிர் புறககர் வண்மை கூறுவாம், 

புறககர்வளம், 
யானைகள். 

மிகவழ குடையசை விலக்கல் சேரிடக் 

தசனமர் தரவுறி னடுத்த காமுமே 

சகவடை குவமென லுணார்ந்து சார்ந்செனப் 

புகர்பசி முகவை பொருந்தும் பர்பல. 

செனவிய கறையடி. செய்ய தண்டத்துக் 

சனமும்வெள் குறக்கருங் கடாம்பெய் சேகுவ 

வனவகதி சயச்சுவட் டளிசண் மொய்ப்பசார் 

மனவொளிர் சரட்டுநீன் மணிகள் சகோத்சென. 

கதிரைகள். 

வாசியென் பெயர்கொடு மருவு சாமறை 

வாசியா னின்றபன் மாத்த லச துளும் 

வாசியா மித்தல மருவி னுண்மையே 

வாசியா மெனமதித் தாங்கு வைகுமா, 

நர், சலை யுருவமை நன்மை யானல 

நந்தலை யமைந்துமுன் னாளு மாயிற்மு 

நந்தலை புனலுடை நபத்தொர் நகாளெனா 

நந தலை யுறாப்பரி மதர்ப்பு ஈண்ணுவ. 

தேர்கள். 

வலவனென் றுரையரி மனைவி யாநில. 

நிலவுஈம் பெயா்கொள னீதி யன்றெனா 

வுலவவை யஞ்சினரந் தொப்ப வையமே 

லலகரும் பிளவுதங் சாலி னாக்குவ. 

௯ 

க்௭ 

(௪௮) 

(௧௯) 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௬) 

(2 @)



௧௮ வீரவனப் புராணம். 

பகையுடல் இழித்தியல் பரிச தேர்ந்திறை 

நகைமலர் சூட்டுபு ஈயஞ்செய் சாலெனத் 

தகைநில மகழ்ர்செழு சகடத் தேர்த்தலை 

முகைமல ருகுப்பன முடூிழ்ச்,2 கற்பகம். 

வீரர்கள். 

மானமே யுயிரினு மாண்ட தென்றுசொண் 

னேமே வாவசை வீர மோம்புவா 

ரானபோர்த் தலைமுகத் சாண்மை யெண்ணிலேக் 

சானமே வினுமழற் கண்ணி மைத்திடார். 

முன்னெடுத் திட்டகான் முடிவு மேவினும் 

பின்னெடுத் இடார்கைவாள் பிடித்தல் சோர்இலார் 

மின்னெடுத் தொளிரும்பூ ணிறமண் மேலிடா 

ரென்னெடுச் அுரைக்குது மிவருச் கொப்பரோ, 

யானைக்கூடம் ழதலியன. 

கரியமா வாரிலெண் கரியைத் தாங்குவ 

பரியம ரிலாயராட் பரியைத் தாங்குந்தேர்க் 

இரியவில் பரிதிதேர்ச் இரியைச் தாக்குவ 

மரியமற் றுள்ளவும் வானர் தோயுமே. 

கரிமு,ச லியவைக்காங் கருவி யாக்குகா 

இரிபற வோம்புஈர் சேரி மல்கிய 

விரிபுற ஈகர்வள மியாது விண்டனம் 

புரியிடை ஈகர்வளம் புகலு வாஞ்சில. 

இடைககர்வளம். வேறு. 

ws டம்மிறை வன்ம5 ளாகிய 

கலைவி எங்குமை கான்மலர் போற்றிடச் 

குலைவில் பொன்மணி யோடும் குழீஇயென 

நிலைய மைந்தன *டிரு மாளிகை, 

$ீல மாமணி மாளிகை நீனிறக் 

கோல மாயவ னேருங் குலவசன் 

மேல வாவிச்செவ் வானம் விரவுத 

லேல மேற்புனை டொற்றுக லேய்ச்குமே. 

இகழும் வெண்சுதை தீற்றிய மாடங்கள் 

புகழும் வெள்ளி வரையிற் பொலிதரு 

நிகழு மூத்த வடங்க ணிலாவுவ 

விசமு மாறி லருவியை யேய்க்குமே. 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௬) 

(௬௦) 

(௬௨) 

(௧௯)



இரு கரப் படலம். 

ஊடன் மேய மகளி ரொழித்தவாள் 

கூடல் சான்று குளிர்முச்ச மாலையும் 

பாடல் சான்மதுத் தாரும் பரக்தெழில் 

வீட லோவிய வீதியில் குப்பையே, 

விரிப்ப ரெவ்வுல கக்.துளர் மேதகப் 

பரிப்பர் போற்றும் பவள மரகதக் 

தெரிப்பர் மேற்சொளுஞ் செம்மணி பாதிய 

வரிப்பர் சையி லகப்படல் கோடியே, 

வீ.தி செவ்விய சாயினு மேககே 

சோதி மங்கைய ரூடலிற் போக்இய 

சோதி மேய மணிப்பணி துன்றலாற் 

சாதி யாகியங் கும்பலர் தாட்டுசம். 

குறையொ டுங்கறை கூடிய இல்லையே 

னிறைம இக்கு நிலவுமம் மாஈக 

ருறைம டந்தைய ரொண்முகதி DOG wp 

றுறைய ரும்மொரு வேற்றுமை சொல்வரோ. 

நாறு கொண்ட ஈறுங்குழ லார்மணப் 

பேறு சொண்ட முழக்கமும் பெட்பமை 

சாறு கொண்ட முழக்கமுக் சண்கடன் 

மாறு கொண்ட முழக்கமம் மாநகர், 

பொன்னும் வெள்ளியு மாகிப் பொலிகல 

(மின்னு நண்ணிடை யார்கொடு மேவலா 

லின்னும் தோய்வதல் லாம விருந் துறை 

மன்னு மட்சலம் தோய்தலை மாற்றிற்றே, 

வான மேவி வயக்குகர் யாருமித் 

தான மேவிய வெண்ணிலித் தானம்வாம் 

மான மேவிய மாந்சாமுன் செய்தவ 

மூன மேவிய தோசற் நுரைக்கிர், 

வேறு, 

எண்ணி லாவள மல்கிய விடைககர்ச் சிறப்பை 

மண்ணி லார்முடி புரைப்பவர் யாமுென் வகுத்தாம் 

விண்ணி லாவிய ஈகரக்க எனைசத்திற்கு மேலாய்ப் 

பண்ணி லாவிய வுண்ணகர் வளஞ்சில புகர்வாம். 

௧ 

(௧௪) 

(௯.௫) 

(௬௬) 

(௬௭) 

(௬௮) 

(௬௯) 

(௪௦) 

(௪௧)



2.0 வீரவனப் புராணம். 

அகநகர்வளம். 

அகழி, 

பாழி மாநில முழுவதும் வந்தடி பாவ 

வீழி வாயுமை யருள்புரி வித்தகர் தெரிர்து 

வாழி தற்குறு முவர்ப்டொழிச் சருள்பெறன் மதித்தே 

யாழி சூழ்ர்,௪.து இடக் செனப் பொலிதரு மகழி. (௪௨) 

அம்மை தன்றிரு வுளம௫ழ்க் தருள்பொழி வண்ணம் 

வெம்மை தீர்மலர் பலவிழைச் துதவு,சல் விழையச் 

செம்மை யாம்பரு மரைநறு நீலமுற் றிகழ்பூதி 

தம்மை யாதரித் தமர்தரு மத்தடங் இடக்கு, (௪௯) 

மதில். 

சுரையி ரும்புதம் முடியுறச் சோரிநீர் சொரிந்து 

புரைத விர்ச்சொரு புளிஞனை யாண்டபுண் ணியனார் 

வரைவில் பேரு ளேயென வுயர்ர் சமா மதிலைத் 

சரைசு லாமொரு சக்கர வாளமோ தகையும், (௪௪) 

வளிவெ றுத்திடின் மண்மிசை வீழுமிவ் வானென் 

றஐளிவெ றுத்திடா வமாருட் கொண்டபே ரஞனா 

யொளிவெ றுத்திடா விம்மதி லுயார்சசை யுணாக்து 

களிவெ றுத்திடா ராய்க்கடிர் திருந்தன ரன்றே, (௪௫) 

பரத்தையர்வீதி. 

ஆடு மாண்பினாற் றிவவியாம் சொண்டினி தமத்துப் 

டாடு மாண்பினாற் பரதைய ரூல் போல 

வூ மாண்பினா லுள்ளகெக் குருகமிக் குவப்பக் 

கூடு மாண்பினான் மைக் சாதம் பொருளெலாக் சொள்வார். (௪ ௬) 

தமைய டைந்தவர் வேறொன்றிற் செலாவ்சை சகைந்து 

சமைய டைந்தவ ராய்த்.து,2 வொன்றையே கரச 

வமைய டைந்சதோட் ப.ரத்தைய ரியற்றுவ ரறிவுச் 

சுமைய டைந்சவர் தமக்கும,ச் தொழின்முழு தரிதால், (௪௭௪) 

பொதுவி னால்வரு மிகழ்ச்சியெப் புவனத.த மில்லை 

சதுவி னால்விடா வள்ளுவர் செய்யவாய் கான்ற 

மதுவி னாலுவப் புரசவ ரொவசழில் வதனம் 

விதுவினாற்செய்தா லொச்சவர் ஈலமுமவ் விசமே, (௪௮)



Bh SSIS படலம். ௨௧ 

உற்ற யாவர்க்கு முறுசுவை யடிரனன் கூட்டி 

மூதற மேவிய ப*ச்துயர் முருக்குவார் புகழே 

செத்த யாவர்க்குங் smog sd ag gui Pig gs 

பொற்ற வாள்விழிப் பரத்தைய ரீட்டுறு புகழும். (௪௯) 

கைச்ச னங்கழன் நிடினிறத் தனந்கொடச் சாண்பா 

ருய்க்த மு,ச்சமெண் ணிலகொண்டு கொடுப்பரோர் முத்த 

மெய்த், ச ௮ண்ணிடைப் பாத்சையர் திறமிது வென்றான் 

மெய்த்,௪ மற்றத் குவமைவே ரொென்றுள தேயோ, (௫௦) 

வேளாளர்வீதி. ் 

தழுவு மூவாகோ னிகழ்தரச் சறுமுட்சோ ரங்க 
யுழூசொ மி.ற்றலை நின்றுபல் விருக்இற்கு சூட்டி 

வழுவில் சீலமு மொழுசக்சரூ மரீஇயறம் வளர்த்துப் 

பழுதில் சர்கொள்வே ளாளர்த மிருச்கையும் பலவால், (௫௧) 

வைசியரிவீதி. 

எண்ணி லாதடொன் பொலிதர மூயன்ரன ரீட்டி 

யெண்ணி லாதபே ரறங்சளும் வளர்ச் தெழி னீற்றி 

னெண்ணி லாசவன் பியைதர வியைத்துவாழ்ச் இருக்கு 

மெண்ணி லாதநல் வணிகர்வா ழிருச்கையும் பலவால், (௫௨) 

அரசர்வீதி. 

ஏற்ற மாற்றல ரிருங்கதிர் தளைத்துவிண் ணெய்த 

வாற்ற மற்ரவர்த் துளேதச்தவ ராண்டமண் கவாந்து 

சாற்ற நீடிய மனுமு£த.ற் கலையுணர் சகையாற் 

போற்ற மேவிய மன்னவ ரிருக்கையும் பொலிவ. (௫௯) 

மறையவரிவீதி. 

WEN DU) COI FO ரக்கமும் வல்லவர் மற்றுங் 

Gonuw psOsehs sureyp stor sepo snawun 

ரறையு கூவருந் தொழப்பொலி யந்தண ரானா 

கறையில் செல்வத்து மேவிவா ழிருச்கையுங் சவினும். (௫௪) 

ஆதிசைவர் மாளிகைகள். 

பூ. கண்மணி புனைர் சவர் மழையொடு டொற்ப 

நீதி யாசம முணர்ர் சவர் நிலவிரு திறத் தஞ் 
சோதி யா்ச்சனை செய்பவர் மும்மல துகடீ 

ராதி சைவர்த மிருக்கையு மாவயி rang, (@@)



2.2. வீரவனப் புராணம். 

சைவழனிவர் மடம், 

நாடு பன்னிரு சூத்திரத் துட்பொரு ணயப்ப 

நீடு காதலிற் றெளிக்துமும் மலவலி நீக்கி 

யாடு சேவடி யொன்றிரண் டெனுமணங் தறுத்துக் 

கூடு சைவமா முனிவாகாழ் மடங்களுங் குலவும், 

கலவிச்சாலை. 

கருத்து முற்புக லைந்சனா லிலச்சணாங் ஈரைந்து 

பொருத்து மற்தவும் பொருத்கிமே விலக்கிய புராண 

விருத்த முற்றுமோர் விருக்தமெய் சாவகை விளம்பித் 

இருத்த வல்லவா ரியாபயில் கழகமுஞ் செறிவ. 

அன்ன ரத்தீரம். 
அருப்பு முல்லைகே ஈடிஏலு மாடா வண்ணப் 

பருப்புங் குய்கமழ் கருனையும் வறையலும் பாகும் 

விருப்பு நீடிய பாறயிர் ரெய்செறி மிதவை 

கருப்பு வார்சுவை யோடமை சந்திரங் சவினும், 

HOW OM IIE HA, 

தூய வெண்மணல் ப:ப்பிமேர் புதுக்கலந் துறுழ் இப் 

பாய மோரிலி குசப்பழச் சாறார் பாவ 

வேய வாக்கியின் குளமளா மொடு மின்னுர் 

தோய வாக்குரீர்ப் பர்தரு மிடந்தொழுந் துவன்றும். 

சேலவர்ச்றப்பு. 

உண்மை வீரைமற் உளகையென் ரொருபெயர் பெற்ற 

வண்மை நாடுறின் மஇிப்பருஞ் செல்வத்தாற் போலும் 

பெண்மை யோர்புறப் பிரானும்வீற் றிறாப்பது பேணி 

லெண்மை யாகுமோ வெம்மனோர்ச் கதன்சிறப் பியம்ப, 

திருக்கோயில், 

ஆவ ணம்பல வெழுமுழக் களகையோர் வீரை 

மாவ ணங்குசே ரசனடு வெழுகதிர மானும் 

பூவ ணக்குமெய்த் திருவுமை யாளொடும் புராணக் 

கோவ ணங்குல வந்.இ£ேர் பவஜனொளிர் சோயில், 

சத்தியபுட்கரிணி. 

தொடாந்த காதல் னம்மிடைச் தோன்றிய இனைசேர் 

மடர்தை மீங்குமை யெனும்பெயர் புனைந்துள்வார் மலமா 

சிடந்.து மேயினள் சாணலா மென்றுபா லாழி 

யடைந்ச மார்சதெனப் பிரான்முன ரமருமோர் தீர்த்தம். 

(௫௬) 

(டு௪) 

(௬௦) 

(௬௧)



Bh SST படலம். 

திருமதில், 

கொற்ற வெற்பெனப் பொலிதரும் யான்றலை குனியச் 

செத்ற மிக்குர் செய்வது சகாசென மேரு 

நத்ற வத்திற முறவகங் கொண்டமை நயக்கும் 

பொற்ற வேணிசா யகன்றளி சூழ்ந்தபொழ் புரிசை. 

திரக்கோபுங்கள். 

மேரு மாமதி லாயமை தெரிந்தசை விலகா 

சாரு முூண்மடழ் சொளப்பொலி யடைகலோர் நான்கு 

மூரு மால்விடை யானரு ளூறஉட னணைந்து 

சேரு மாநிற்றல் போனிற்குஞ் செம்பொற்கோ புரங்கள், 

கோடிமாம். 

சம்பு வென்பது மருள்பெறச் சாகைக ளொடுக்டிச் 

சம்பு முன்னரே நின்றெனக் கொடி.மாரக் தயக்கு 

நம்பு ஈீர்மையி னயக்கடைச் சூழ்பவர் கருவ 

நம்பு சாவகை பெறுவரே பெரும்பல மாளும், 

உமையம்மை கோயில ழதலியன, 

மேரு மால்வரைக கொடுமுடி யனைதஅமம் மேருச் 

சாரு மாமதி லாயசை யுணர்ந்தன சசவிற் 

சேரும் பல்லுரு வாய்ப்பொலி சிறம்பொரூ௨ம் தேவி 

யாரு நாயகர் முதலியோ ரமர்தளி விமானம். 

உதித்தி ராக்கதி ௬யரத் கன டிருவுள முவர் சான் 

மதிக்து நம்மையு மகவெனப் பிறந் துயாத் துவளேர் 

6855 மேனிய னுமையெனக் கதிர்கள்பன் னிரண்டுக் 

துதித்த வாவயிற் பொலிதல்போல் விமானக்க லலைங்கும். 

மன்டபங்கள். 

ஆய மேருமால் வரையமர் சேவரா லயங்கண் 

மேய வவ்வளாை யமரிட மமர்தர விழைந்து 

தோய வந்செனப் பற்பல மண்டபம் துதைந்து 

காய வாணர்க டம்பிரான் விழாக்கொளக் கதிர்ச்கும். 

விரைவருக்ஷம், 

இசைய டங்கலுஞ் சாகைகள் செறிதரச் செலுத்திப் 

பசை!ப மைந்து மலாக்,தூபல் பவழங்கள் பழுத்து 

மிசையு பர்ரதுன் னிழல்செய்து நின்றிகிம் வீனா 

தசையுண் வேட்டுவற் சருள்பெருக் தம்பிரான் றனக்கே. 

(௬௯௬) 

(௬௪) 

(௬.௫) 

(௬ ௬) 

(௬௪) 

(௬௮) 

(௬௯)



௨௪ வீரவனப் புராணம். 

மற்ற விசேடங்கள். 

ஒங்கு தும்புரு ராரத ரிசைக்கும்யா ழொலியுக் 

தேக்கு பேரிகை முதற்பல வாத்தியச் சிலைப்பும் 

வாங்கு நுண்ணிடை மாத.ராட் டரவமு மென்றும் 

பாங்கு சேருமை பரம்பரன் றிருமூனர்ப் பரவும், 

மறைமு ழக்கமு மறையெனு நால்வரா்வாய் வளப்பா 

நிறைமு ழக்கமு மருள்பெறு மற்றையோர் நிறைபா 

வறைமு ழச்கமு மூகின்மூழக் கமும்பெரு காழித் 

துறைமு ழக்கரு மெனப்பல காலமுக் துவன்ழும். 

எம்மை யாண்டவ ளெனுமுமை யாண்டவ ளெங்க 

எம்மை தன்றிரு வடியுறை யாகவா னாதி 

மும்மை யாகிய வுலகு மொய்த்துற வைக்குஞ் 

செம்மை மாமணி பொன்முச லியவைபல் சிலம்பே, 

சூழு வார்பல ரிருமுது குரவரைத் துதித்துத் 

தாழு வார்பலர் தமைப்பொரு துடற்றுவல் வினையைப் 

போழு வார்பல ராவயிற் பணிபல புரிந்து 

வாழு வார்பலர் வானவர் மானவ் ருள்ளூம். 

சந்த மாமறைச் தலையினுக் தயங்குமத் தளியுட் 

பந் ச மாயதெவ் வுயிர்களும் பரற்றிகன் குய்யக் 

கந்த மாமலர்ச் குழலுமை யாளொடுங கலந்து 

நர் தம் வீரசே சாரினி சமர்வரெஞ் ஞான்றும், 

உருவி ளக்கெ திருஈகர் வளத்தொ? வீரைத் 

திருவி எக்க தம்பிரான் றிருத்சளி வளமுங் 

கருவி எங்கிய வெம்மனோர் கமையமுற் றுவவோ 

திருவி எங்கெ சைமிச வளஞ்சில செரிப்பாம், 

திருந்கரப்படல முற்றிற்று, 

—ofe— 

ஆசச்திருவிருச்சம், ௧௭௨, 
கல் ளை மடில சடை 

(௭௦) 

(௭௨) 

(௭௯) 

(௭௪)



நைமிசவனப்படலம். ௨௫ 

நைமிசவனப்படலம். 

_ pee 

மழைவளஞ்் சுபந்து மல்க மாநிலத் தறங்க ளோக்க 

விழைவளர் மூலையி னாரு மைந்தரு மீண்டி வாழ 

வுழைவளர் வாணோர்க் கெல்லா முறுபசி யொழியா நிற்குந் 

சழைவளர் கைமி சப்பேர் தாங்கிய கான மாதோ. (௧) 

மதித்திடல் பிழிச லென்னும் வன்மொழி லியத்றப் பெற்றுக் 

கஇத்தபாற் புணரி யும்பைக் கதிர்நிலா மதியும் வானோர்க் 

குதி சவெம் பசியை மாற்று மாயினு முவர்து கூவிப் 

பதித்தபே ரன்பி னல்கு மிதுநிகர் பச லாமோ, (௨) 

வானவர் பலரும் தாழ்ந்து வந்துவந் இரக்கப் பெற்றுத் 

தானஈன் சமரா நிற்கும் சடம்பொழி லிசன்சண் வாழ்வா 

ரானவர் தமைச்தாழம் தேற்க விரக்கவ மவாவா ரென்னிற் 

கானமற் றிதனும் கர்சக் கற்பகப் பொழிலொப் பாமோ, (௯) 

விண்டுவா தியவா னோர்கள் வேண்டிய போக மூட்டும் 

பண்டுசால் பதங்க ணீத்துப் பாவிய விதன்சண் வாழ்வா 

ருண்டுபோ மென்னா முன்ன மோடிவந் இடவ ரென்னின் 

மண்ட ரிச்காட் டி.ற்கவ் வைகுந்த மாதி யொப்போ, (௪) 

பொத்திய மலநோய் தீரப் புர்தஇிசெய் சவர்ச ளெல்லா 

மெத்திய வளம்வி ராவி விளங்குபொன் னுலக மெய்தார் 

௪,த.இிய வுலகள் கூடார் விண்டுவி னுலகஞ் சாரா 

Ag Su விசன்பான் மேவி னின்னுரகா முரைப்ப தென்னோ. (௫) 

மகப்புகை விம்ம லாலே மயக்கமுற் றவ்வ னத்துப் 

புகப்பெ.ஈு சயல்வ னத்துப் போய்க்குழீஇ யமரும் வண்ட 

ரிகப்புறாச் சுரரு ணரற்கூ றியற்றவர் தையர் சாப 

மிசப்பயந் தசு.ரர் யாரு மயலுற்று மேவ னேரும். (௬) 

தானமார் ஈறிய கற்ப தருமலர் வண்டு ராமை 

மானமார் தெய்வச் தன்மை யாலென வகுப்பர் யாரு 

மோனமார் முனிவர் செய்யு மூன்றழற் புகையு மிந்தக் 

கானமார் தரமே லுய்ச்குங் காரணத் தென்ப தோரார், (௭) 

#



2. da வீரவனப் புராணம். 

இனாயெறி நஈதியுஞ் தப் புயலுங்€ழ்ச் செறிய வாக்க 

யரையன்விண் ணகர மேலா லாச்செெ னமரு முண்மை 

புரைதவிர் ரைமி சத்துப் பொங்கழற் கொழுந்து தாவிக் 

கீரையற வருக்கு மேயென் றஞ்சிய கருப் போலும், (௮) 

ஒருகரும் புன்னா கச்தை யொருகொன்றை இளையாற் போர்த்த 

றிருமகண் மணாளன் றன்னைச் சிவபிரான் றழுவனேரு 

மருவத னரும்ப :மமால் வாய்க்குறு ஈகையிற் சீர்க்குக் 

தருவ,சன் மலர்பெய் தேன்மெய் தன்னினின் ஹெழுவேர் நேரும், 

தாதுவென் நுளாக்கு நீழு சாங்குபு வண்டொ ழுச்கென் 

போதுகண் மணிபூண் டவ்வண் டொலியெலும் தியி யம்பிப் 

போதுகு மதுச்கண் ணீபாற் புறம்டெழு மன்பு தோற்றி 

மாதுபங் காளர்ச் கன்பர் போலெலா மரமு நிற்கும், (௧௦) 

இனையவி பினத்து காளு மிருப்பவர் இரு£ற் றன்பும் 

புனையமிச் இனிய தாய வுருத்திரா£ கப்பூண் பூணு 

மனையமெய்ச் தவழு முள்ளத் தஞ்செழுச் தழுத்து மாண்பும் 

தனையறப் பெற்ற மேலோர் சவாதால் லொழுக்கன் மிக்கார், (௧௧) 

ஆயபல் கடலும் பொங்கி யணைகடர் தேரு மிற்கத் 

தியவெக் காலெ ழுந்து சிலம்பெலாம் பறித்து விச 

நேயவைம் பூத முத்தக் நிலைகுலை ருகா லத்த 

மாயனா ருருவி லாச வுருவமுண் ணயக்கு நீரார், (௧௨) 

இன்பம்வம் இயைந்த காலு மதனெதிர் மறையென் ரேோதுக் 

துன்பம்வம் இயைந்ச காலு மடழ்தரார் துக்க மேவார் 

முன்பமை யுடலூ ழென்றே மொழிந்திருப் பவரம் மானுக் 

கன்பமை யுளத்தார் செம்பொ னவாவுறா வோட்டிற் காண்பார், () 

ஒளிகெழு மோலி வானோ ரும்பலூ ரிறைவன் கஞ்ச ச் 

தளியன்மான் முதலோர் சோரத் தலைமுத லுறுப்பிற் சூட்டுக் 

துளிமது மலர்வே ளிர்சத் தாயமா சவரு வக்க 

வளிமல ரடியிற் சூட்டு மம்மல ரொனிலார் சோவார். (௧௪) 

கருவளர் மலத் தி னாற்றல் கழியவா ரருளி னின்று 

மருவளர் கொன்றை மாலை வள்ளருட் கலப்பி னீங்கா 

ருருவளர் புகழார் சன்ம மொழிப்பதற் குறுமு பாயச் 

இருவளர் செவபு ராண சிரவண மென்று தேர்ந்தார். (கடு)



ைமிசவனப்படலம். ௨௪ 

சுகன்பரத் தவாசன் கெளத மன்சுஇக் கணனன் சரக்குச் 

சகனா பச்ச னாபத் சம்பன்பார்க் கவண்சா பாவி 

பகமரு டணனமா தேச னருட்டுரு வாசன் கந்ட 

மிகவொளிர் சனகன் போதா யனன்பிர சண்ட மேலோன். (௧ ௯) 

கண்ணுவன் கருக்கன் காத்தி யாயனன் கனமார்4 கண்ட 

னெண்ணுமத் இரிமா தேவ ணிலகிசன் பிருகு சம்பு 

ஈ௩ண்ணுரா ரதன்ற ௪௫ நகுமகத் இயன்பா ரோடு 

விண்ணுமேச் சாணி மாண்ட வியன்சுனப் புச்சன் சங்கன். (௧ ௭) 

பராசரண் கூசு மாண்டன் பகவன்வான் மீடு வாரித் 

சமாதலம் புகழச (CD). GOT EIU ET SER ருங்கன் 

Morag டி.ரு.சன் மூலப் பியன்மிளிர் புலத்தி யன்ச 

ராவணைப் பெருமான் சென்னி யடிவைத்த வன்டு லாதன்.(௧௮) 

தேவலன் விந்து சத்காச் திரேபன்பா ணினிச மந்து 

மாவல இரண தாமாக இனிப்பெயர் வாய்ந்த வெக்க 

£ணுவைலன் கண்டு சாதா தவனிரைப் Queer sneer esr 

மேவல ரில்லா னாஞ்சாண் டில்விய னசிக மேலோன். (௧௯) 

அட்டவக் இரன்முன் னான வளப்பரு முனிவர் கூடி. 

யுட்டவா மூழ்ச்சி பொங்க வுயிரிளைப் பொழி௰ச் செய்து 

ஈட்டமா தரிச்கு மெங்க ணாபனா ர௬வப்ப வாழி 

வட்டமேச் தெடுஃகுக் தெய்வ மசமொன்று புரிய லுற்றார். (௨ ௦) 

அக். சமா மகஞ்செய் காலை யார்வத்இற் சாண வேண்டி. 

யெந்தகா ணிலத்து மேய விருக்தவ முனிவர் யாருக் 

தந்தமா ணாக்க ரோடுஞ் சார்த.ர வவாகு மாத். அண் 

முந்தமா தவகத்அச் சூச மூணிவனு முவக்து வரகான். (௨௧) 

வெள்ளிய மீறு மேனி விளங்க amis side 

வள்ளிய மாலை தாழ மனமெழுத் சைந்தும் போத்ற 

வுள்ளிய குணமா ணாக்ச ரெண்ணில மொருங்கு சூழ,ச் 

. தெள்ளிய புராண மெல்லாக் இரண்டொரு வடிவுற் றென்ன.(௨௨) 

வர்மா தவனை நோக்கி யிருந்தமா சவர்கள் யாரு 

மூந்தவா தாரத்து கேர்சென் றிழைஞ்சுபு முகமன் கூறி 

யந்தவா வுவசை விம்ம வழைசத்தனர் கொண்டு வாது 

சந்சவா serge CONDOS soir ரா.தி கொண்டு, (௨௯)



௨௮) வீரவனப் புராணம். 

அருச்செ மாதி நல்? யாகமப் படிபூ சித்து 

முருக்க வினையே மானே மெனத்துதி மொழிந்து போற்றப் 

பெருக்கிய தவத்தீர் யாரு மிருக்கென வனையான் பேசத் 

தருக்கி சிந்தை யில்லார் தாம௫ழ்ர் இருந்து சொல்வார். (௨௪) 

தொலைவரும் பிறவி வெந்கோய் தொலைப்பதற் குபாய மெண்ணித் 

தலைமதி யணிந்சான் பாத தரிசன மென்று சேர்ந்தோ 

மலைவில்பன் மறைய மின்னு மதிப்பரு மம்மா தேவ 

னுலைவில்பொற் பாதங் காண்டற் குபாயம்யா சென்று சூழ்ந்து, () 

மன்னிய தானங் கொல்லோ மகங்கொலோ வாய்மை கொல்லோ 

மின்னிய துறவு கொல்லோ வேறெது கொல்லோ வென்று 

ஈன்னிய மத்தி னின்னை நயந்துளங் கருதும் போது 

துன்னிய தொன்று வர்து சொல்லுது மதுவும் கேட்டி, (௦.௬) 

வளமலி கடல்குழ் வைப்பின் மாதேவ னமருர் தான 

மளவில வவற்று ளொன்ற னருண்மலி புசாணங் சேட்டுத் 

சளர்வற வசன்சட் சென்று சார்ந்தப வ௫தச லாதி 

யுளனமர் தியான மீரா வுஞற்றலென் ரெண்ணங் கொண்டாம். () 

5550 5 யெனினு மின்ன சலஞ்சிறம் தஃதென் ரோசோ 

மிச்சகமா தவச்தாய் மூர்த்தி மு சலிய விசேட மூன்றும் 

தொக்கசாய்ச் செலமுற் ரது துரிசற வெண்ணி னாலு 

மக்கண நினைத்த வெல்லா மருள்வசா யிருத்தல் வேண்டும். (௨.௮) 

இகபர மோக்க மூன்று மெளிதினல் இடுதல் வல்ல 

தசவுடை.ச் தான மொன்று சாற்றிடல் வேண்டு மென்று 

ரகனமாந் தொருமு கூர்த்ச மாய்ந்துளத் தொன்று சேர்ந்து 

சகமுழு தய்யு மாறு சாற்றிட லுற்றான் கசன், (௨௯) 

மலவலி யொருங்கு தேய்த்து மன்னிய வருளி னின்று 

நிலமுச னவிலா ராறுச் கதீதநின் மலன்பொறழ் பாதக் 

கலவிய பெரியீர் நீயிர் காசலி னிஸ்த வாவ 

லுலகுப கா£ மென்றே யுணர்ந்தன னால தான்று, (௩௦) 

ஒன்றுமி லெனக்கு மிக்க புண்ணிய முறுத்தல் வேண்டி. 

யென்றுன் றுணா்க்சே னின்னு மிக்தமா மசமி யற்ற 

னன்று ஐம் பொருட்டன் றேமற் றிதுறிம்க ஈயர் ச வாறே 

கன்று, லொழிக்கு மம்மான் 2லமொன்று கருச் ஜேர்ர்சேன்,



CO FLOFOUGH UILIL GUID. ௨௯ 

குழியெலா மணிபொன் றெண்ணீர்க் குலையெலாம் வளையீன் மூச் 

வழியெலாங் கருப்பங் காடு வரம்பெலாஞ் சாலி மற்றை [தம் 

யுஜியெலாம் பிறவ எங்க ஞூரெலா மளகை யேயாய் 

விழியெலாங் கவரா நிற்கு மேதகு பாண்டி மாட்டில், (௬௨) 

ap Ser டெல்லை யாகி வணாவளம் பலவ ரன்றி 

யொழுகுவெள் ளாற்றின் ஜென்பால் யோசனை யொன்றி னன்பு 

சழுவொரு வேந்த னுள்ளம் சழையப்பொன் மாரி பெய்த 

மூழுமுத லமர்சேச் இற்கு மொழியுமுச் சாப்பா லொன்றில், () 

அருள்வள ரான்ம சாத வண்ணல்வீற் றநிருக்குக் தெய்வப் 

பொருள்வளர் சூருந்து மேய புலத்துற்குச் குடபா லொன்றி 

லிருள்வளர் கண்டச் செண்டோட் கொற்றவா of et Creare 

தெருள்வளர் தலத்தின் &ழ்பால் யோசனை யரையிற் சாத்து, () 

மன்னுமோர் தானம் வீர வனமெனு நாமம் பூண்ட 

துன்னுபே ரளகை யென்று முரைப்பரச் தலச் சொப்பு 

மின்னுமா ஞாலச் சன்ன சன்றிவே நில்லை யுள்ள 

மூன்னுவோர் புகல்வோர் யார்க்கு மு,த்இ.யின் பெளிதி னல்கும். () 

தலமுசன் மூன்று சீரும் சல்கிவாழ் சலம3% கொன்றே 

யுலகில்வே ஓுள்ள வேனு ம,.அுணை யுயர்வு பூணா 

பலபல வுரைப்ப தென்னை பசும்பொனா லாய தேயக் 

இலகுவா னவரும் பாரிற் சவலோக மென்றி சைப்பார், (௬௬) 

மறைமூழு துணர்க்ச தெய்வ வாசரா யணனெங் கோமான் 

பொறைமலி தர௩ வின்ற புமாணமீ ரொன்பா னுள்ளு 

நிறைஏவ புராணம் பத்து நெடியமால் புராண கான்கு 

நறைமலி கமல யோனி புராணமோ ரிரண்டு சாடின். (௩௪) 

கஇரவன் புராண மொன்று கடுந்தழற் புராண மொன்று 

முதிர்சுவை படைக்த விந்த மூவறு புராணச் துள்ளு 

மெதாறு வெபுராணம் பச துமே யேற்ற மாகு 

மதிர்கட லுடுத்ச வைப்பி னத்தகு பத்தி னுள்ளூம், (௬௯௮) 

காந்தமே விசேட மாமச் காந்தத்து ளிருஞூன் ராகப் 

போந்தசஙல் இதைக ஞள்ள புசன்றமற் வற்றி னுள்ளா 

லேய்க்தசர்ச் சனற்கு மாரா சங்கிதை யியம்பா நிற்கும் 

வாய்க் சபே ரளிசால் வீர வனமகச் துவச்சை மன்னோ, (௬௯)



0 வீரவனப் புராணம். 

அக். தமான் மியம்போன் மற்றொன் ராகுமோ வறிமி னென்று 

சந்தமா ரன்பு பொங்கச் தடங்கணிீ ருவி பாய 

முக்சவா ரழகு வேழ முகப்பெரு மானை மிக்குக் 

கொர்தவா மலர்வி ராய குழலுமைப் பிராட்டி யாரை, (௪௦) 

இருவரு ஞருவ வீர சேசரப் பிரானார் சம்மை 

மருவவுட் டியானஞ் செய்து மாசறு தெளிவு மேவி 

யொருவரும் வீரை மேயார் திருமுடி தழும்பொன் றுற்ற 

பெருவிளை யாடல் கேண்மி னென்றுபே ஈதலுற் ரனால், (௪௧) 

கைமிசவனப்படலம் முற்றிற்ற, 

ஆகத்திருவிருத் சம், ௨௪ ௬. 
௨. 

விரசேகரர் 

திருமுடித்தழும்புற்றபடலம். 
——_>-§ 

குணதிசைச் குருந்த வனமுந்சென் NeruW 1 GryAH peor aexrap 

மணவுமேற் றிசையிற் பொலிசமரி வனமு மவனியிற் பொலிபிற வனமும் 

தணவரு நே சுவண ஈற்பக வனமுக் சன்பெயர்ப் பொருடெரீஇச் சமழ்ப்ப 

perso மலிந்து பொலிதரும் வீ. வனமெனப் படுவசெஞ் ஞாஷ்றும். (௧) 

அரசுசம் பீ.ரங் கொன்றையா மலக மதவுமா கண்டின்முந் இரிகை 

புரசுவெட் பாலை சோங்குகோ விதாரம் புன்னையா விண்டுமந் தாரம் 

விரசுபூ வரசு கூவிள மொச்ச வேம்புபச் சிலைவிளா வன்னி 

பரசுபூ வத்தி ஈண்பக ஞாழல் பாரிசா தம்பான மிண்டி, (௨) 

ஆல்பல வழிஞ்சில் சதலிகர்ச் சூர மதிக்சமீர் தேழிலைப் பாலை 

வேல்வழை யிலந்சை யருச்சுனந் இமிசு வெள்ளிலோச் தங்குருக் திருப்பை 

Loss SIG சம் சன காவல் புன்குகுங் கலியமொண் ட மால 

மால்வளர் வீழி வெண்ணெய்சே புளிமா மாதவி பாடல் சேக்கு. (௯௩) 

மூன்னவா மரங்க ணெருங்குபு பலவா மொழிவிலங் கொடுபற வைசண்மிக் 

இன்ன நீர் முனிவர் பன்னசா லைகள்வாய்ந் திலகுபல் வள தத தாய்ச் தனையே 

யன்னவிவ் வீர வனச்திடை யென்று மருட்பிழம் பாயுறைம் தருளும் 

பன்னகா பரண ரருளினை வேடர் பதியடைந் தய்ர்தது பகர்வாம், (௪)



வீரசேகரர் திருமுடி த்தழும்புற்றபடலம். ௩௧ 

பரவுமிவ் வீர வனத் ழற் றிசையிற் பரனை யோசனை யளவில் 

விரவுறு மடவி வாழ்பவன் விறலார் வேடர்தக் கோவெனும் பூரிச் 

சிரவன்மா மைந்தன் வீரனென் பெயரோன் றப்புறு மறக்குடி யு.தித்த 

கு.ரவுறு கூந்தற் சுமதியை மணந்தோன் குஞ்சர நிகர்களிப் புடையான். (௫) 

தீகரிரு மருப்புஞ் சமழ்ப்புற முகத்தும் தயங்குறு திருகுரோ மச்தான், 
பகர்மயிர் வினைஞர் கருவியெஞ் ஞான்றும் பார்த திடாச் செழிசை மூடியா, 

எிகர்வரை யெய்தா வகனிறத் துறமுண் ணிவந்செனச் செறிகரு மயிரான், 

புகர்படு முடைவாண் மருங்குற யா துப் புலிப்பெரும் போத்தெனப் பொலி 

வான். (௬) 

அனையவ னொருகாண் ஞமலிபின் ரொடா வங்கையிதற் சுரையிரும் பறை 

ந்த, வணையறீள் கழியுங் கொண்டெழீஇ வீர வனத்திஷட் புகுர்சன னாக, நினைய 

ரிச் இனிய வொருபெரு வீரை நிலவடி யெழுந்தவோர் புற்றிற், சனையநல் 

வள்ளிக் கொடியொன்று முளை துச் செறிக்தசத் தருக்களே யனைத்தும், (௭) 

அன்னவன் மீக,ச் ககமறைம் தமரு மம்பிகா படியெமைஆடைய 

முன்னவன் வீர சேசா£ சாதன் முடிர்பெருங் சருணைடுவக் Bon gst 

மன்னவ னுய்யச் செலுத்தினா னா ம௱வனுமங் வொலைகரு தாது 

தென்னவன் புரக்கு ராடுசெய் தவத்தாற் தேடினின் கிழங்குடை யிலதை, () 

கொடிபடு இழங்கு தேடுபு வருவோன் குநிக்திழு ஸ் செய்க புண் ணியத்தால் 

வடி.படு மலர்சால் வீரையு மதன்$££ழ் மருவ௫ன் டம மதன்மேற் 

படி.படு Hous» Caper Bis SGM pe. Si RBs வள்ளியுக் சஸ்டான் 

பொடிபட மேனிப் புண்ணிய ன தனு பெ ந்தினி தமர்இிறக் காணான்.(௯) 

குறிதரு மூக மிரர் து1மில் லாணித்தொடியள வுணார்ததி சயித்த, மூறி 

தீரு மினாய Geng tai Bari drain pcr oi வனத் இடைக் காணேன், 

செறிதரு இழங்கு ஈனியுள Or gio sy ணினைர்துகை யிருந்த, வெறி 

தரு நனைய விரும்பினாதி)பிபயர்த் சா னெழுர்தபுற் ரொழிர்துபோ யதுவே.() 

உற்றபுற் மொழியச் NE Yar கோக்கி யுடன்பெயா்ப் பானிரும் பூன்றக் 

கற்றவர் புகழும் வீரசே கரனார் கலைநிலா முடியினவ் விரும்பு 

சற்றழுர் திடலாற் குமிழிகொண் டந்தோ சவாதெழுர் த.துபெரு நெய்த்சோர் 

மத்ததை யுணர்ந்த லீரனுண் மயங்க மண்மிசை மூர்ச்சித்து. வீழ்க்தான். (௧௧) 
ne ren en ee   

இந்சப்படலத்திலுள்ள ௪-ம் பாடலும், டு-ம் பாடலும் பிள்ளையவர்கள் 

வாக்கல்ல; இந்தப் பகுதியிலிருக்கவேண்டி௰ய அவர்களுடைய பாடல்கள் என்ன 

காரணத்தினாலோ கையெழுத்துப்பிர.திகளிற் சாணப்படாமற்போனமை 

யால், சில அன்பர்களுடைய விருப்பத்தின்படி வடமொழிமுசலூலின் கருச் 

தைத் தழுவி நாசனமாக இயற்றிக் சேர்க்கும்படிகோந் தத,



௩௨ வீரவனப புராணம். 

ஈளு மறைந்து மண்மிசைச் இடக்கும் வேடர்கோ மகன்றிற நோக 

வழிசதொடார் தடுத ஞமலிமற் றிவற்கு வந்ததோர் தீக்கெனக் குறித்தாங் 

6) su ௬ுழக்கு முகத்தினை மோக்கு மலமரும் பஃறாஞ் சூழு 

மொழியுமுன் காலால் வருடமிக் கலறு முசம்புலரம் தெங்கணு கோக்கும்.(௧௨) 

விள்ளருங் கவலை யுற்றகா யனையான் விழைமனை யாட்டிபா லோடித் 

சள்ளரு மனையா எடி.மிரை வீழ்ந்து தவலரு மஞர்த்திறங் சாட்டி 

யுள்ளரு ஈடச்சங் கொண்டல றுதலு முவஞாா யகன்வர லின்றி 

யெள்ளருக் திறத்துச் சுணங்கனிங் சேகற் கேதுவென் னோவெனக் சலங்கி,() 

அ௮.துவழி காட்டி முன்னமோ டதலா லதன்பினர் விடாதுறச் தொடர்ந்தாள் 

கதுமென வீர வனத்தினுட் புகுந்து ௪ற்ப£ சருவினுஞ் சிறப்ப 

VALU சுமர்.து கணிபல பழுத்.தூ வளம்படு வீராயின் பாக்கர் 

முதுபசுங் கொடியின் மண்மிசைச் கொழுஈன் முசம்படச் கடப்பது கண்டாள். 

கண்டுளம் பதைத்து வயிறலைச் தேம்கிக் கண்பொழி தாரைநீர் பெருக்கி 

யண்டுகொல் லுயிர்மற் றில்லைசொல் லிதனை யுந்றறி வோமெனத் தணிந்து 

மண்டுபல் வளைக்கை விரலவ் னா வைத்சன ஞயிர்ப்பெழ லுணர்ந்சாள் 

விண்டுயி ரொழிந்சா னலனிலங் இடக்கும் விதந்தெரி வாமென முயல்வாள். 

இருகு£ ரவளு முன்னைகாட் புரிந்த திருத்தவ முடையளா தலினா 

லருகுகோச் குற்ர ஞடைந்தபுற் றடியோ ரகன்கிழங் இருப்பது சண்டாள் 

கருகுறா வனைய இழெங்கய லெழுந்து சுதித்சகெய்ச் தோரையுங் சண்டாள் 

பெருகுமோ ரிறும்பூ திவணுள தென்று பெயர்த்தனள் இழங்கனை மாதோ, () 

தன்பெருங் கொழுஈ னொடுந்தனச் காய தவாமலச் கிழங்ககழ் வாள்போ 

னன்பெருங் இழங்கை யகழ்தலுங் சண்டா ணக்கபொன் னுலகமர் வாரு 

மின்பெருக் குலிசத் தண்ணன்மா மலாமேல் விரிஞ்சனு மொருபெரு வரையை 

வன்பெருங் குடையாச் கொண்டமா யோனு மதித்தினும் காணொணா முதலை , 

காண்டலும் வெருவி யரக்குநீர் சோன்றுக் காரணம் யாதெனத் சேர்ந்தா, 

டேண்டருக் இழைக்கு பெயா்ப்பதற் காகச் செறி.தனைக் கருவியூன் நிடிங்கா, 

லாண்டகை முடிமேற் பட்டதென் முணர்ந்சா ளையகோ வென்செய்கே னெ 

ன்று, பூண்டரு முலையாள் டொருச்கென வீழ்ந்சாள் புலம்பினாள் புழுங்கனாள் 

சோர்ந்தாள். (௧௮) 

௮த்.தவர் சமைக்கா,ச் சாரருள் கொழிக்கு மம்மையப் பருக்சது சகுமோ 

கடுத்சாஞ் சருந்திக் கடவுளர்ப் புரந்த கருணையா எருக்கிது தகுமோ 

வெடுத்தவெஞ் 9ற்றக் கூற்றுசைத் தொருசே யிவர்ந் சளித் தவர்க்கு து தகுமோ 

வுஏத்தரீர் ஞால மொருங்குவர் தேத்து முமாபதி யார்க்குது தகுமோ. (௧ ௬)



வீரசேகரர் இருமுடி த்தழும்புற்றபடலம். ௩௯௩ 

தாயினு மினிய போருள் புரியும் தம்பி.ரா னார்க்சுது சகுமோ 

வாயினு மயன்மாற் கினுமணுச் தணையு மகப்படா தார்க்சுது தகுமோ 

காயினு மருளே யார்தாப் பொவியுங் சாலசா லருக்சிது தகுமோ 

வேயினும் பொலிதோ ஞமையொரு பாச விமலகா யகர்க்சது தகுமோ. (௨௦) 

எம்மைவாழ் விக்கும் பொருட்டிவண் மூளைத்ச விறையவ னார்ர்இது தகுமோ 

செம்மையா தரிக்கு மன்பருக் கெளிய செவபிரா னார்க்சது தகுமோ 

மும்மையா ருலகாய் வேறுமா யுடனா முழுமுத லாரக்கிது தகுமோ 

கொம்மைசேர் முலையா ர௫மையொரு பாசக் கொற்றவனார்க்கிது தகுமோ. () 

என்றுகைம் துருகிப் புலம்புவ ளெழுவ ளிருகரங் கொடுமுகச் சறைவள் 

கன்றுமூட் கனிவிற் நிருமுடி துடைப்பள் காறனின் நிலசெனச் கவல் வ 

ளொன்றுமிக் க௫வு நிலாதெழி னின்னே யுயிர்தறப் பேனெனம் துணிந்தா 

ளன்றுமிக் கழுதா எழுதநீர் கறைமுற் றகற்றுர் ராயதப் போத. (௨௨) 

மற்றவ என்புச் இரங்கியெம் பெருமான் மதிமூடி யெழுகறை மாற்ற, 

வற்றவப் பொழுது மகிழ்ச்சிமிக் குற்று ஞறுகுறை யின்னுமொன் றுளதென், 

றற்.றவர்ச் கருளும் தம்பிரான் முன்னின் றடிகளோ விடமெடுத் சர இ, முற் 

றலின் முலைப்பொன் முதலியோர் களத்து முடிழ்த்தபொன் காத்துளீர் சர 

ணம், (௨௯) 

கொடியிடை யிரதி வேண்டலு மவட்குக் சொழுஈகனை யளிழ்துளீர் சரணம் 

படியிடை யறியா தென்றவன் புரிந்த படிபிழை யு..கொளா தொழித்து 

முடியிடை மதிய முடிச்துளீ ரனையான் மூர்ச்சை£ர் செழும்படி செய்யி 

னடியிடை யென்றும் பணிர்துகுற் றேவ லாற்.றுவோம் யானுமென் றவனும், 

என்றவ எரிரங்க வவளொன்ழும் வேண்டா திருக்குமுன் னேபெரு sor 

புங், சன்றலி லுண்மை ஞானமு மளித்த கடவுளார் வேண்டிய காலை, யொன் 

றது நல்கா திருப்பரோ நிலஞ்சோரந் துற்றவன் மேலருள் செலுத்த, வன்ற 

வன் மூர்ச்சை தெளிர் துகண் டெரிர் தாங் காயதென் னோவென வெழுர்தான், 

நாயக னெழலும் பெரும௫ழ் கூர்ந்து நங்கைமற் றவன்முச நோக்க 

யாயவிச் இழங்கு கவருவா ணிங்ங னடுத்தநீ யென்செய்தா யளவாச் 

தூயநம் பெருமான் முடிமிசை நின்கைச் சுரைபடு மிரும்புதாக் குதலான் 

மேயது செந்ரீ ரென்றனள் பெருமான் மேயின னோவிவ ணெனருன். (௨ ௬) 

கண்ணினோக் கெனலுங் கண்டனன் மாலுல் காணொணா தானையுள் எஞ்சிப் 

பண்ணினேர் மொழியாள் பங்கரில் கமரும் பண்பியா னறிந்தில னந்தோ 

வண்ணினின் னமுதா மறவனா ரிங்ங னமாந்சதை யறிந்தில னந்தோ 

வெண்ணி வின் பருளு மிறைவனா ரிங்ங னிருப்பசை யறிந்தில னந்தோ, () 

டு



௩௪ வீரவனப் புராணம், 

என்னையா டரவிக சானகத் திருர்தா ரிருந்கசை யறிக்தில னந்தோ 

பொன்னைரேர் சடிலச் தஇிறைவனா ரிக்குப் பொருர் திய தறிந்தில னந்தோ 

வன்னையே பொருவு மறவனா ரிக்ங னமாந்சசை யறிர்திலனந்தோ (பான், 

முன்னையூழ் கொல்லோ பலருமுள் ளிரங்க முடித் சனன் முடிக்திலே னென் 

புண்ணியர் சாதிக் கடுத்ததோர் குணமே புரிந்தன னென்றித் திவா 

மண்ணிய விஃதியான் செயவுரசோன் நிருக்தா ரருட்டிரு வுருவரா தலினா 

னண்ணிய விந்தப் பிழைதவிர்ந் துயலு ஈமக்குள தோவென நவில்வான் 

திண்ணிய வன்பு மறிவுஈம் பெருமான் நிருவரு ளாற்பெற்ற வீரன். (௨௯) 

எனப்பல புகன்று கரைந்துமகெச் குருகு மிருஞ்சிலை வேட்டுவன் முன் 

னாச், கனத்தினுங் கரிய கண்டனா ௬மையாள் கணவனா ரொருமறை யவர் 

போன், மனச்தினுங கடகம் சோன்றிமுன் னின்று வரிசிலை வேடனை நோக்க, 

யன த்.தினும் பொலியு ஈடையினா ளொடுயா மறைவத: கேட்டியென் ஐறை 

வார், (௩௦) 

உரைப்பது சேட்டி நின்னைநின் மனையை யுவக்தினி தாளுதற் பொருட்டு 

விரைப்பது மத்தோனாடுவா னவர்கண் மேவுத.ற் கரியயா மருளாற் 

றணாத்தலை வெளிப்பட் டிருந்கனக் கருவி தாச்கலிற் நிருமுடி நின்றும் 

விரைத்தசெக் ரீரும் சோற்றிரின் மனையாள் வேண்டலின் மாற்றின மன்னோ, 

திருமுடி,த் தழும்பு பூண்டகா ரணத்தாற் றிருமுடிச் சழும்பொன் ஜெருபேர் 
மருவினம் வீரம் தருவடி நாளும் வயங்கியே சிலாக்கிய மாகி 

யொருவற வுறலின் வீரசே சரப்பே ருற்றன மிவ்விரு பெயரும் 

கருவஞ ரொழிக்கும் பு.த்தியு மளிக்குங் காலையிற் புகன்றிடு பவர்ச்கே, (௬௨) 

ப.ரம்பரன் முடியிற் றழும்புறச் செய்தேம் பாவியே மென்றுநீ கவலல் 

பிரம்படி.த் தழும்பும் வில்லடித் தழும்பும் பெயர்த்தெறி கல்லடித் தழும்பும் 

வரம்பறு சிறப்பிற் செருப்படிச் தழும்பும் வயங்கிய வாள்வெட்டுத் தழும்பு 

நிரம்பிய வியலிற் பரிக்குரத் சமும்பு நிகழுறு பூசைவாய்த் தழும்பும், (௬௯) 

குடம்புளா செருத்தற் நேனுவோ டடுத்த குழக்கன்றின் குளப்படிச் சுவடுக் 

தீடம்புயச் தொருவன் சதையடிச் சுவடுர் சாங்கெய ஈமக்கதோர் பொருளோ 

விடம்பட வுணரி னின்னமும் பலவா லிசைப்பது ஈமக்குமுற் ராது 

இடம்படு மிவைபோற் பலவுகர் தமக்குச் திருவிளை யாட்டெனத் தேர்த, () 

இத்சல,த் தெமையு மெமச்கொரு வட£ ழெல்லையி னமருமை தனைய 

நித்தலும் வழிபட் டேத்துபு வருதி நின்மனை யாளொடும் பின்ன 

ருத். தமக் கதிரல் குதுமென வுரைத்தவ் வொளிதரு மிலிங்க த துண் மறைந்தார் 

சித்தமிச் குவர்து மனையொடு ரொதன் சேவடி பன்முறை பணிந்து, (௬௫)



சோழன் திருப்பணிப்படலம், ௩ட 

வடடழெக் செல்லை யடைக்தன னாங்கு மதிமுடிக் கொழுஈனுச் கேற்பத் 

தடமுலை யுமையா டிருவுருக் சதிர்ப்பத் தான்வெளிப் பட்டினி தமார்தா 

ளடர்பெரும் புவியி னிதுவனா யுணரா வஇசய மிதுவெனச் தெரிந்து [தான். 

மடனறப் பணிந்து போற்றுபு மனையின் மனையொடுஞ் சென்றுவாழ்ந் இருந் 

புண்ணியப் பெருமான் நிருமுடித் தழும்பு பூண்டதை யெடுத் துரை செய்தாங் 

சண்ணிய ரொதன் மனையொடு மாக்குக் காலையு மாலையும் புகுர்து 

ஈண்ணிய சிறப்பிற் போற்றுபு வருமா ணாருசோ ணாடினி ளிக்குக் 

தண்ணிய வளவ னடைந்துபூ 9௪ சரித்திர மினியெடுத் தரைப்பாம். (௩௪) 

வீரசேகார் திருமுடி.த்தழும்புற்றபடலம் முற்றிற்று, 

ஆகத் திருவிருத்சம், ௨௫௦. 
— 

சோழன் இருப்பணிப்படலம். 
ஆட 

சடகெடு விசும்பு போழுஞ் சையமால் வரையி னின்று 

மிடவிய புடவி ளோ வியங்குகா விரி£ர் பாய 

வடர்பல வளக்கண் மல்டுச் சிவாலய மனர்தஞ் சர்த் துப் 

படர்துமித் தடைந்தார்ச் இன்பப் பயன்றருஞ் சோழ நாட, (க) 

போலா மஞ்சு அஞ்சும் பொழிலெலா மயில்க ளாடு 

நீெலாந் தீர்த்த மாகு நிதியெலா மெங்கும் போர்க்குந் 

சாரெலாஞ் சுரும்பு மொய்க்கும் தடமெலாங் கழுநீர் மல்குஞ் 

சீரெலாக் திருந்தக் கொண்ட செம்பியர் புரக்கு நாடு, (௨) 

மழறைபல முழங்கு மார்ப்பு மணவினை யார்ப்பு மா. 

ரறைமுழ வாதி மல்க வாடரக் காடு மார்ப்பு 

கிறைபெருஞ் சாற்றி ஞாப்பு நிரம்பியே முலகும் போர்க்கு 

முறைதஇறம் பாது சோழர் முறைபுரி பொன்னி நாடு, (௯) 

இத்திரு நாடு தன்னி விரும்புனற் பொன்னி யாறு 

நித்திலம் வ.ரன்றி வீசு நெடுக் திரைப் புணரி கூடி 

மெத்திய புனிதஞ் செய்யு மேன்மைபெற் றுடைய கூம.தார் 

பித் இசை கெடுவான் றோயும் பெரும்புகார் ௩௧॥ மாமால், (௪) 

கொடிகிரை விண்டு ழாவுங் கோணைவெக் களிற்றுத் தொண்டை 

கடிகெழு மண்டு ழாவுக் கரும லுறங்கு மாடச் 

தொடி. தவில் வனப்பு முற்ழு ர.ற்றவர் கண்டு pray 

மடியவ ரெண்டு ழாவு மறம்பொவி பூம்பு காரர், (டு)



௩௭ aly AGL! Lf IT CRT ID. 

இருவள ராரூர் தெய்வச் சேய்ஞலூர் கருவா செம்பொற் 

குருவள ர௬ஹறையூர் பொன்னணி கூடுபூம் புகாரோ corr gy 

மருவள ரலங்கன் மோலி வளவர்சூ டிடமா மேனு 

முருவளர் புசாரைக் அள்ளு மு.,தற்றென வுரைப்ப ரான்றோர். (௬) 

அன்னான் னகரின் வாழ்வா னாகித்சன் குலச்சு இத்தான் 

பன்னருங் கலையும் தோ்ந்தான் பாருயிர்க் கொருசாய் போல்வான் 

(நின்னவி ரலங்கன் மாலை மேவலார்க் கசனி யன்னான் 

கன்னவில் குவவுத் தோளான் கண்டனென் றிசைக்கும் பேரான், (௪) 

மயிலியற் சருங்கட் செவ்வாய் வெண்ணகை மடந்தை ஈல்லார்க் 

கெயிலழற் கொழுக்தின் மூழ்ஈ வெய்சவெம் பெருமா னெற்றிப் 

பயில்விழிக் கெதிரு ரக பசஞ்சிலைர் காம னன்னான் 

சயிலுடைக் கழர்பூ ணீங்காக் காலுடைக் காவ லோனே, (௮) 

சளங்கமின் மதியம் போலுங் காமாவெண் குடைசெய் மழ 

லுளங்கவ லின்றி யெல்லா வுயிர்களு முவக்.து வைக 

விளங்குவைம் நுதிவாட் கொன்னார் வியனிறக் ௪டறு செய்து 

வளங்குல வார்த்தார் மன்னன் மாநிலம் புரப்பா னானான். (௯) 

மருவலர் திறைசு மக்து வாங்குகா ளெக்கா ளென்று 

பொருவரும் வாயில் சாச்சப் புரோகித ஈமைச்சர் சூழ 

வொருவரும் புணரி சூழ்வைப் பன்றியு முறாத்தி பத்தும் 

வெருவரு மாணை செல்ல மேதினி புரச்கு காளில், (௧௦) 

முற்.றுவெர் தயரத் தாழ்த்து முன்னை யூழ் வலீயென் சொல்வா 

மெற்றுதெண் டிரைரீர் ஞால மெடுத் திசை சண்டன் மாமை 

ச.ற்றுமோர் பயனி லாதாய்ச் சாம்புற நுதலின் மாட்டுப் 

பொற்றதோர் பொட்டிட் டென்ன வெண்குட்டம் பொருக்திர் ரன்றே, 

இட்டவெண் பொட்டி னெற்றி யியைக்தவெண் குட்டம் பின்ன 

ரிட்டவெண் ணீறு மான யெழுக்தது சிறிது நாளின் 

வட்டவெண் மதியே பந்த மன்னவன் வசன மென்ன 

வட்டரீர் ஞாலஞ் சாம்ப முசத்தினும் வளைஈ த தன்றே, (௧௨) 

மூகமுழு சளாவ லோடு முருக்குவெக் துயரக் தாழ்ந்து 

சசவுடை மன்னர் மன்னன் ச1ம்பினா னன்ன சாலை 

யகனுளைந் செண்ணி லாத மருத்துவ ரடைக் துநோயி 

னிசழெறு மணிமுன் மூன்று மியல்புறச் கொடுமு யன்ரர், (௧௯)



சோழன் திருப்பணிப்படலம், ௩௪ 

த.ரணிகள் பலருங் கூடித் தவமுயன் றிடுச லோடு 

மூ.1ணிய தாச மேன்மேன் மூண்டெழுர் த துவெண் குட்ட 

மிரணியமாதி வீசி யிருமறை யெடுத்துச் கூறு 

ம.ரணிய கழுவா யெல்லா மாற்றவுக் தரா தாய்த்சே. (௧௪) 

மூகத்தள விருந் ச குட்டம் சண்டமொய்ம் புடம்பு முற்று 

மகத்தளர் வுலக மெய்த வளைட்பெழுர் தளாய சாலை 

மிகத்தளர் வுற்று வேர்தன் மெலிந்து மரச் ஈத்து வீழ்ந்தான் 

சகத் சள வொழியு மோவிச் சலசமா சென்று ரைந்சே, (௧௫) 

சோரந்துலீழ்ம் துயிர்ப்பு நின்றித் அண்ணெனச் இடர்தான் மாட்டுச் 

சேர்க் துமர் இரிகண் முன்னாம் இறத்தின ஞ்ரி யுள்ளத் 

தோர்ட்.து.தம் பெருமான் காதிற் ச£குவைச் தாத லாதி 

யார்க்சபல் வினையுஞ் செய்தா ரயர்வுசிர்க் தெழுந்சா னன்றே, (௧௯) 

எழுக்தமன் னவனை சோக்கி யெண்ணிலா வமைச்* ரேளைச் 

செழுந்தவ மறையோர் மூன்னோர் செப்புவார் கவலேன் மன்னோ 

கொழுந்துகொள் வேணிக் கூத்தர் தலமெலாங் ௬ழஇப் போற்றி 

னழுந்துவெந் தயர்செ யிந்தச் குட்டகோ யகலு மென்ருர். (௪௭) 

அறிவிணிற் சறந்திர் நிவி ரன்புகூரம் துரைத்ச வாறே 

பறிநிகா வேணிக் கூத்தர் பகியெலாஞு சென்று சென்று 

செறிதரச் கும்பிட் டேத்தி மிள்குவன் ஜீரா சாகிற 

பிறிதிலை யுயிரை யிந்தப் பிணியொடுந் தீர்ப்ப னென்றன். (௧௮) 

என்றர சுனாம்த லோ மிரங்கியங் கிரும்தார் யாரு 

நன்றுரை செய்தா யைய மானிலத் துள்ள வாய 

வென்றாம் புராணர் தானம் விழைவொ௫ூ தொழன்மேர் கொள்ளிற் 

கன்றலிப் பிணியோ சன்மப் பிணியும்போய்க் கழலு மென்றார். (௧ ௯) 

தயவவ் வரையை யாத்த னரைந்தமெய் யுரையாக் சொண்டு 

தூயநற் புகழ்சால் கண்டன் முனைந்துபல் சுற்றத் தோடு 

மேயபல் படைச ளோடும் வெறுச்சபல் பொருள்க ளோடு 

நாயனார் சலங்கண் டேத்தற் கெழுந்தன னன்னா என்றே, (2.0) 

வறு, 

கங்கைநதி படிந்தெழுந்தா னர் சவன மெனுகாமர் காசி யேச்.இ 

மங்கையிடத் சாரமரிம் இரநில பருப்பதமும மகழ்ர்து தாழ்ந்து 

சொங்கையச லாப்பொழிற்கே தா.ரமுமொண் பருப்பதமுங்குழைர்து கும்பிட் 

டச்சைவடி வேலுடையா னனேகதங்கா வதமுமற்று மடைந்து போற்றி, (௨௧)



௩௮ வீரவனப் புராணம். 

தொண்டைகா டணைந்துதிரு வேகம்பந் தொழுதுபல சுரும்பு பாடு 

மிண்டைவார் சடைமுடியா ரோணகாம் சன்றளிரன் இறைஞ்சி மேன்மை 

கொண்டையா ரனேகசம்கா வதந்திருமேற் நளிவிருப்பிற் கும்பிட் இற்றார் 

கண்டையா வெனவினிக்கு மொருகச்சி ரெறிக்கானாக் காடு போற்றி, (௨௨) 

வல்லமாற் பேறுகுரங் கணின்முட்ட மாகறலுண் மஒழ்விற் போற்றி 

நல்லவோத் தூர்வன்பார்த் சான்பனச்காட் ௫ரூற னயந்து தாழ்ந்த 

சொல்லநீ டி.லம்பையங்கோட் டூர்வணங்கி விற்கோலந் சொழுதா லங்கா 

டல்லன்முழு த.றும்பாசூர் வெண்பாச்கங் கள்ளிலிவை யனைத்துங் கண்டு, () 

ஆயதிருச் காளத்தி யொற்றியூர் வலிசாய மவாவிப் போற்றிப் 

பாயவட முல்லைவா யிலைச்சொழுது வேற்காடு பரிந்து தாழ்ந்து 

கேயமிகு திருமயிலை சச்சூரா லக்கோயி ணிரம்ப வாழ்த்தி 

மேயவிடைச் சுரம்வான்மி யூர்கழுக்குன் றமும்பாவி வேந்தர் வேந்தன். (௨௪) 

மன்னியவச் சிறுபாச்க மரசிலிவா கரையிரும்பை மாகா எஞசீர் 

அதுன்னியமற் நிவைமுதலா கயெபலவும் பெருவிபப்பிற் ரொழுது போற்றி 

யன்னியமி Berio லரத்துறைகூ டலையாற்றூ ரடைந்த தாழ்ந்து 

நன்னியமத் தாங்கானை மாடமூது குன்றுகினை ஈகரமேச்தி, (௨௫) 

புகழதிகை வீஈட்டஞ் சோபுஈல் லெருக்சத்தம் புலியூர் மற்றுக் 

இகழ்திருரெல் வெண்ணெய் திரு காவலூர் கோவலூர் சேவிம் சேத்தி 

யிசழ்சவிரு மறையணிால் லூர்வெண்ணெய் நஈல்லூர்கல் விடையா ழெர்தோ 

மகழ்துறையூர் மா.-ணிகுழி வடுகூர்முண் டீசமிவை யணைந்து போற்தி, (௨௬) 

விண்ணாரு ம.ற்றிருப்பா திரிப்புலியூ ராமாத்.தார் விரவிப் போற்றிச் 

கண்ணாரு மெழிர் புறவார் பனங்காட்டூர் தொழுஇிருவர் சாணா தோங்கி 

யெண்ணாருக் திருவண்ணா மலையிறைஞ்சி வளத்துளுவத் இயைய வெய்திப் 

பண்ணாரு மொழிபாசர் மருவுதிருக் சோகன்னம் பரிந்து போற்றி, (௨௭) 

மலைகாடு புகுந்தஞ்சைக் சளம்பணிக்து டொலிகொக்கு வளநா டுற்றுக் 

கலைகாடு மவிகாச இிருமுூருகன் பூண்டிஈணா கருவூர் போற்றி 

நிலைகாடு கொடிமாடச் செங்குன்றூர் கொடுமுடியுண் ணிரம்பச் தாழ்ர்து 

தலைகா? வெஞ்சமாக் கூடலொடு பிற சலமுக் சாழ்ந்து வாழ்த்தி, (௨௮) 

தாயிலளி சுரக்கு௩றும் புனஸற்பொன்னி வளமலியுர் சன்னா புற்றுக் 

கோயிறிரு வேட்சளகெல் வாயில்கழிப் பாலையருள் குலவு முல்லை 

வாயில்பெரு மணமயேக் இரப்பள்ளி சலிக்காஞூர் வளர்சாய்க் காடு 

ஞாயில்வளை பல்லவனீச் சரங்காட்டுப் பள்ளியெலா நயந்து போற்றி, (௨௯)



சோழன் தஇிருப்பணிப்படலம். ௬௯ 

வெண்காடு குருகாவூர் கோலக்கா புள்ளிருக்கு வேளூர் காழி 

யெண்காமர் மிகுகண்ணார் கோயில்கடை முடிநின்றி யூரும் போற்றி 

யெண்காசம் கமழ்பொழிழ்புன் கூர்நீ ரன்னியூ ரிறைஞ்சி யோக்கத் 

பெண்காதல் கொளுமிடத்தா ஈமர்வேள்விக் குடிபணிந்து பிறங்கற் ரோளான். 

பகரொதிர்கொள் பாடிமணஞ் சேரிதிருக் குறுக்சைசருப் பறிய லூரோ 

நிசரரிய குரக்குக்கா வாளொளிபுற் நூர்பாவி நினைந் சார் தூன்பங் 

தகரமிளிர் இருமண்ணிப் படிக்கரையோ மாம்புலியூர் சார்ந்து போற்றி 

யகாரமுத லமர்தெய்வக் கானாட்டு முள்ளாரா யடுத்து வாழ்த்தி, (௬௧) 

இருகாரா யூர்கடம்பூர் பந்தணைகல் லூர்வள மே திகழ்சோ டிக்கா 

குருவாரமங் கலச்குடியொண் கஞ்சனூர் தஇிருப்பனக், நாள் குணவாப் பாடி 

மருவாருஞ் சேய்ஞலூர் இருந்துசே வன்குடிகல் வளத்சா லொன்றும் 

பொருவாத திருவிபலூர் கொட்டையூர் முதம்பலவும் போற்றி வாழ்த்தி, () 

மன்னுபுறம் பயம்விசய மங்கையொளிர் வைகாவூர் வளரின் னம்பர் 

பன்னுவட கு.ரக்காடு துறைபழன மையாறு பகர்கெய்த் தான 

மின்னுபெரும் புலியூர்கா லூர்பழுவூர் மழபாடி விண்ணோ சேத்தம் 

தன்னுவள வன்பிலா லந்.துறைமாம் துறையொபொற் நுறையும் போற்றி, () 

இகழ்தருஈல் லானைச்கா பைஞ்ஞீலி பாச்சிலாச் சராம மீங்கோய்ப் 

புகழ் தரன் மலைபோற்றிக் காவிரி,ச்ெெ கன் பாலமர்வாட் போக்கி பாவ 

மகழ்தரு€ீர் பெறுகடம்பந் துறைபராய்க் துறைமுனிவ ரணைந்த; போற்ற 

விகழ்சர௬,௫ லில்லாவன் பு,சவுங்கர் குடியொடுமூக் €சம் போற்றி, (௬௪) 

கலைமலிந்த தஇரிசிராப் பள்்ிநெடுங் களமேலைக் காட்டுப் பள்ளி 

யிலைமலிர் ச பொழிலாலம் பொழினிகமும் பூர் துருத்தி யெறும்பியூரே 

தலைமவிர் ச கண்டியூர் திருச்சோற்று ச் துறையெவருஞ் சார்ந்து போற்று 

நிலைமலிந்த வேதிகுடி சென்குடி,ச்திட் டையும்போற்றி நிகரில் வேந்தன். () 

புள்ள மக்கை யணிஎஎர்சக் சரப்பள்ளி கருகாவூர் போந்து போற்றி 

யுள்ளவினி தாகியடா லைத்துறைகல் லூராவூ ராவந்து தாழக்து 

சள்ளவொண்ணாச் சத்திமுற்றம் பட்டீச மாறைவட தளியு மேத்திக் 

கொள்ளவினி தாயவலஞ் சுழிகுடமூச் கதனிற்£ழ்க் கோட்டங் கண்டு, (௩ ௬) 

நிறைகுடந்தைக் காரோணந் திருநாகேச் சரம்போற்றி நினைந்தா ரள்ளக் 

குறையழக்கு மிடைமருது கு.ரங்காடு தூறைறீலக் குடியு மேத்தி 

weno se வைகன்மா டச்கோயி னல்லக்கோ ழம்ப மான்றோ 

ருறைதிருவா வதுறைசண் டுருத்.இதிரு வழுக்தூர்மா பூரந் தாழ்ந்து, (௬௭)



FO வீரவனப் புராணம். 

பறியலூர் விளாக.ர ஈணிபள்ளி திருச்செம்பொன் பள்ளி தாழ்ந்து 

குறிகொள்வலம் பு.ரந்தலைச்சங் காகெட வூராக்கூர் குறித்துப் போற்றி 

நெறிகொள்கட வூர்மயா னமும்வேட்டக் குடியுமுள நிரம்பக் கண்டு 

மறிவில்வள ச் தெளிச்சேரி தருமபுர ஈள்ளாறு வணங்கி யப்பால், (௬௮) 

அம்பர்திரு மாசாளங் கோட்டாறு மீயச்சூ ரணைந்து போற்றி 

நம்பரம ருந்கிலதைப் ப.இ.திருப்பாம் புரம்பணிர்து நாளும் வஞ்சிக் 

கொம்பரிடை யார்நடஞ்செய் திருவீழி மிழலைசிறு குடியும் தாழ்ந்தே 

யும்பர்புகழ் பேணுபெருக் துறையெவருக் தொழும்வன்னி யூரு மேத்தி, () 

சருவிலியே ௩றையூர்ச்சித் தீச்சரமே புகழரிசிற் கரைப்புத் தாே 

பொருவிலிசேர் செவெபு£மே இருகச்கலய ஈல்லூரே புகழ்ந்து சார்ந்தோன் 

வெருவிலியாக் கருக்குடியே வாஞ்சியமே யு.எ த்தாலும் விருப்பு ரதான் 

ஜிருவிலியா ஈன்னிலத்துப் பெருங்கோயி லேயியையுஞ் சென்று போத்தி, () 

பொருவருக்சொண் டீச்சபசமொண் பனையூர்விற் குடிவளத்சென் புகலூ ரங்ங 

னெருவருநல் வர்த்தமா னீச்சரமி ராமனதிச் சரமே லோங்கு 

தருவருக்தக் கொடியலைக்கு மத௫ிற்செங்காட் டக்குடி சண் பயற்நூ ரின்னு 

மிருவருந்தே டற்கரியார் மாமருகல் சாத் தமங்கை யெய்திப் போற்றி, (௪௧) 

ஈன்னாகைச் சாரோணர் திருச்சிச்சல் £ழ்வேளார் நலஞ்சார் தேவூ 

ரன்னாளு மணுகரிய பள்ளியின்முக் கூடறிரு வாரூ சாங்கு 

மின்னாரு மரநெறிகூ லட்டானம் ப.ரவையுண்மண் டளிமே லோரும் 

பன்னாளும் லீழ்ந்திறைஞ்சும் விளமர்திருக் கரலீரம் பரவிப் போற்றி, (௪௨) 

பெருவேளூர் தலையாலங் காடுகுட வாயிலென்றும் பிறங்கு சேறை 

கருவே்தீர்த் சருணாலூர் மயானமொளி வளர்கடுவாய்க் சரைப்புத் தூர்வான் 

பொருவேர்சசொ ளிரும்பூளை திருவாதைப் பெரும்பாழி போற்றி யாரு 

முருவேர்கொ ளவளிவணல் லூர்பரிதி நியமமிவை யுவந்து போற்றி, (௪௩) 

வெண்ணிதிருப் பூவனூர் பாதாளீச் சரங்களருள் விரும்பு வார்தோ 

மண்ணியருள் சிற்றேம முசாத்தானக் அிருவிடும்பா வனமால் போற்றக் 

கண்ணியெழு சடிக்குளாற் றண்டலைரீ ணெறிசோட்டூர் கருதுக் சேக்கூ 

ரெண்ணியவெண் டுறைகொள்ளிக் காடுசொள்ளம் பூதூர்பே ரெயிலும் போற்றி, 

காறாயில் சன்றுப்பூர் நாட்டியத்தான் குடிகெல்லிக் காற் மோர்தம் 

பேறாய வலிவலக்கைச் செனம்வாய்மூர் கோளிலிவண் பெரும றைக்சா 

டூரு ரா வசத்தியான் பள்ளிகோ டிக்குழக ருவச்து போத்றி 

யேறாய வலிவளவர் பெருமான்றன் பூம்புசா ரெய்தி னானே, (௪௫)



சோழன் தஇிருப்பணிப்படலம். சக 

பன்னியவிப் பலதலங்க டரிரித.து கோயொழிக் 2 பாடு காணான் 

மன்னியமெய்ப் புகழ்வளவன் மாழாந்து கவன்றுநெடு மறையோர் தம்மை 

யுன்னியால் லமைச்சரைச்கூ யுனாசத் சபடி. சலச்சேவை யொருங்கு செய்துர் 

துன்னியவிப் பிணியகன்ற இல்லையினிச் செயல்யாது சொன்மி னென்ருன். 

என்றவனை யடி.வணங்கி யெழுக்தமைச்சர் மன்னவர் ச மேறே சேட்டி, 

ஈன்.றமையும் பாண்டிராட் ளெ தலமும் போற்றியபி னவிறி யென்றார், மன் 

நில்கமழ் சொடைப்புயத்தா னற்றாக வென்றுனாத்து வயங்க முன்போல்) 

வென்றமையும் பரிசனம்பல் பொருள்களொடு மெழுந்தியக்கன் மேற்கொண் 

டானே, (௪௭) 

ஆலவா யாப்பலூர் பரங்குன்றங் கொடுங்குன் 2 மழகு வாய்ந்த 

வேலவாய் குழல்பாக ராடானை கானப்பே ரேட கஞ்சீர் 

நாலவா யுயிர்புகுபூ வணஞ்சுழியல் குற்றால ஈகுகெல் வேலி 

சாலவாய் புனவாயில் பணிந்துதிருப் புச்தூருஞ் சார்ந்து தாழ்ந்தான், (௪௮) 

பொற்புமலி திருவிரா மேச்சுரம்போய்ச் சொழுதுமெனப் புச் தார்கின்று 

மற்புமலி சரவிரைந்து குணஇசையபோய்ப் பரிதிருஇர்ட் தழற்ற றோக்து 

வெற்புமலி புயத்தரசன் வீ ரவனந் சனச்சகடுத்ச மேல்பா லோர்சார் 

வற்புமலி பெருங்கானித் படமாடச் தமாந்சனன்றன் வளங்க ளோடும், () 

சண்டனெனும் வளவாபிரான் கானவள மமைச்சருடன் கலந்து நோக்கி 

விண்டமலர் பலகவர்ந் துங் சாய்கனியா இசள்சவர்ந் தும் வேறு வேறு 

கொண்டபெருங் இளைகொடுப்ப வாங்கியனு பவிச் தும௫ழ் கூர்ந்து வேட்கை 

மண்டவதை நீக்குமூள மில்லானாய் வீற்றிருந்தான் வருத்தம் தீர்ந்து, (டு௦) 

ேவேறு, 

வழிவரு மிளைப்பு 6௫ மன்னவ னனைய சானத் 

துழியமர் தருகா லன்பே யுருவமாங் இராசர் கோமான் 

கழிமகழ் மனைவி யோடு காலைமா லையினுஞ் சென்று 

பழிதபு வீரை மூலப் பசவனை யுமையைப் போற்றி, (டுக) 

உருகுபே ரன்பு பொங்க வொழுகுவா னொமழுகு சாளிழ் 

திருகுதீர்ச் சென்னை யாண்ட சிவபிரா னுமையா ளோடு 

பெருகுகா னகத்துச் கோயி விலாதமர் பெற்றி ஈன்றோ 

கருகுமே யுள்ள மெண்ணுர் சதொறுமெனச் சசியா நிற்பான், (௫௨) 

செறிபிற தலங்கள் போலச் னகர மாவ தென்று 

மறிதலில் பூசை யோடு வான்சிறப் பாவ தென்று 

வறியன்யான் யாது செய்கேன் மாநிலத் தியாவர் பாற்சென் 

2றிச. வுனாப்பே னென்னா வழுங்குபு புமுக்கா நிற்பான், (௫௯) 

&



வீரவனப் புராணம், 

இலைசரு கு.திரா வண்ண மூடியிசக் கருத புற்றும் 

புலையனேன் சிதர்த்தேன் சென்னித் தழும்பொன்று பொருந்த 

னுலைத.ரா இருப்பேன் கோயி லாதிக சொருக்கு ருவே [வைத்தே 

னிலையுறா துயிரெழ் கென்று கெட்டுயிர்த் சழிர்;து சோர்வான். () 

பொருவரு மன்பி னிவ்வா றெண்ணுபு புல.ரா நிற்போ 

னிருவரு முணரா வண்ண லென்றருள் செய்யு மென்று 

கருவரு மனைவி யோடுக் கவலைமிச் குற்றா னோர்கா 

ளொருவரு முணவு 6,ச்சா னுற்றுமண் இடந்சா னன்றே, (டு௫) 

௮ண்ணலா ரருளி னாலே சிறுதுயி லவற்குண் டாயிழ் 

றெண்ணலார் புரங்கள் செற்ற வெர்தையா ரருளல் வேண்டி 

மண்ணலா ரிறைஞ்சு முந்தை மறையவர் வடிவங் கொண்டே 

கண்ணலா ரனையான் காணச் சனவகத் செய்தி னாரால், (௫௬) 

விழி, சன் மறைத்து வந்த வேதிய ரவனை நோக்க 

கழி துய ரடைக்சா யன்ப கவலைசற் றேனுங் கொள்ளே 

லொழிவில்பல் செல்வச் தோடு கோயிலு முவப்ப வுண்டா 

மிழிவற நீயுங் சாண்பை யாவருங் சுண்டு வாழ்வார். (௫௭) 

பொன்னிரன் னாட்டு நீடு புசானு ஈ£ர்வாழ் வேந்தன் 

கன்னியக் துளவத் தாரான் மிகையெனசக் காவல் பூண்டான் 

மன்னிய புகழின் மிச்சான் மலிதர ஈம்பா லன்பு 

துன்னிய wor gener கண்ட னெனும்பெயா் சுமந்த வள்ளல். () 

முர்துசெய் வினையான் மேனி மொய்ததவெண் குட்ட நோக்கி 

யெந்துசெய் குவலென் ரெண்ணி யெம்முடைச் சலங்க ளெல்லா 

ந$் துமன் பமையப் போற்றி ஈம்மிரா மேசங் காண்பான் 

வந்துமேல் பால்வ னத்து வஇந்தனன் வளங்க ளோடும், (௫௯) 

அன்னவன் றனையு நின்போ லாள்வது கருத்திற் கொண்டோ 

மூன்னவ னம்மைக் காண்பான் மொழிதிசென் பென்று கூறித் 

சென்னவ ஞூ யாணை செலுத்தினார் மறைந்து வீரைப் 

பன்னவன் றருக்£ழ்ச் கோசப் படிவத்துப் புக்கா ரன்றே, (௬௦) 

கண்டவக் கனவை வீர னனவெனச் கருத வாழ்வ 

சண்டமும் பெற்றா னாடுக் கைகுவித் தெழுக்து புல்ல 

சண்டமென் மொழியாள் பாகர் கருணையை வியந்து போற்றிக் 

கண்டனைக் காணச் சென்றான் கணக்கிலா ம௫ழ்ச்சி யோடும்,(௬ ௪ )



சோழன் திருப்பணிப்படலம். ௪௩ 

மழறையவ ரா) நம்பர் வர். துதற் குரைத்த வாறே 

நிறைவன மேல்பாற் றோன்று நெடிபட கானஞ் சென்றான் 

கழையடிச் களிறு மாவும் தேருங்கா லாளு மற்று 

முறைவளம் பலவுங் கண்டா னொழிவிலா வுவசை பூகச்சான். () 

விரிபட மாடத் துள்ளால் விளக்கரி யணையின் மீது 

பரிவசன் நிருக்கும் வேந்சைப் பார்க்கயான் வந்ே னென்று 

தெரி,ச.ா வாயில் காப்பாரச் குராச்சன னவருஞ் சென்று 

வரிகழ லிறையைக் தாழ்ந்து சொற்றனர் வருக வென் ஈன். (௬௯) 

பு வலன் கருணை பெற்று வாயில்கா வலர்பு குத்ச 

விரவிய வீரன் சேய்த்சே தாழ்ர்.துதாழ்ந் தெழுந்து மேவி 

யுரவுடை யனையான் முன்ன சொருபுறத் சொங்கி நின்றான் 

சரவிலா வவனை நோக்கர் காவலன் விளம்ப லுற்றான். (௬௪) 

யாராநீ யிங்கு மேய கருமம்யா துரைத்தி யென்ன 

வீரையா னடிக்கன் புற்றான் மீட்டுமண் விழுக்செ முக்சே 

யாரையா தரிக்குர் தண்டோ ளையசிற் றடிரா யேனிக் 

காரையார் காட்டு வேடன் சண்டடி பணிவான் வந்தேன். (௬௫) 

உற்2விக் கானின் கீழ்சா ரொருபெரு வீரை மூலத் 

துற்றபுற் றகழ்ந்சேன் வள்ளி யுறுகழங் கெடுத்தற் காக 

வூற்றவப் பொழுது கண்டே னொருவ லிங்கஞ் சென்னி 

யுற்றதென் கருவி செர்நீ ௬தித்துப்பின் மாமிற் ரன்றே, (௬௭௬) 

௮ந் சமா விலிங்கக் தோற்ற மையகிற் குணாதத வெண்ணி 

வந்சனெ னடியே னென்று மழுவலு மடியிற் ராழ்க் கான் 

மூற்தவா சரத்தின் வீரை மு தல்வா்ழம் தோற்றங் கேட்ட 

சர் சுமார் செவிவெண் குட்டக் தவிர்ந்சது பலருங் கண்டார், (௬ ௭) 

மறையவ ரமைச்ச ராதி யாவரு மூழ்ச்சி பூத்தார் 

கிறைபெருங் களிப்பு மேவிக் கிராசர்கோ மகலு நின்றா 

னறைலை ராடி காட்ட வரசனுக கண்டு வந்து 

குறைவில்பே ரன்ப கொண்டான் கூறிய விலிங்கங் காண, (௬௮) 

ஆயமா விலிங்க மெக்கே யமர்தருள் காட்டு சென்று 

தாயகா வலனெ ழுக்தா னெழுதலுக் துணைச்தாட் குட்டம் 

போயதா லதனைக் கண்டு பூரண னருளை யெண்ணி 

மேபகை குவித்தான் கை.பிற் குடமும் வீந்த தன்று, (௬௯)



PH வீரவனப புராணம், 

மறவன்முன் னடவை சாட்ட வாரி௰ீ ௬லகக் காக்கு 

மற்வன்றன் றமரொ டம்பி னடைக்தனன் வீரை மூலச் 

துறவன்றன் வடிவங் கண்டா னொய்யெனத் தழுவி னான்முன் 

னிஐவனிவ் விரைவ னென்ன நீங்கிற்று முழுது மாதோ. 

தண்ணிய சவிகை வேந்சன் சம்பரா ரியுந்தாழ் மாமை 

ஈண்ணிய மேனி சூழ்ந்ச குட்டகோய் நசித்து நீங்ச 

மண்ணிய மணியை யேய்க்கு முன்னையி னுருவம் வாய்ந்து ' 

சண்ணிய விறும்பூ தோடி களிப்புமீச் கூர்ந்தா னன்றே. 

இடையரு தொழுகுங் கண்ணீ ரிருநிலஞ் சேறு செய்ய 

வடைய வீரை மூலச் தமர்ந்தரசா யகனை கோக்குக் 

கொயைடரறுச் செங்கை கூப்புங் குடக்சம்பட் டெதிரே ற்கு 

௩டைபரறு விதியிற் பல்சா னயந்துமண் டோயச் தாழும். 

பன்முறை பழிச்சா நிர்கும் பன்முறை சூழா நிற்கும் 
பன்முறை யிறும்பூ செய்தும் பன்முறை நிருத்தஞ் செய்யும் 

பன்முறை யஞ்ச லிக்கும் பன்முறை பருள்கொண் டாடும் 

பன்முறை தழுவிச் கொள்ளும் பன்முறை யுயிர்த்து மோக்கும, 

மறையவர் தம்மைப் புல்லு மமைச்சலா மகிழ்ந்து புல்லு 

நிறை தரு காதன் மற்றைச் சுற்ற ச்தை நிரம்பப் புல்லு 

மிறையகல் களிப்பி னின்ற வேடர்கோ மகனைப் புல்லு 

மிறையவன் கருணை யிங்ங னிருந்சவா ரென்னே யென்னும். 

நினை சிவ சலங்க ளெல்லா ஞெரேலெனச் தரிஏ யென்னா 

வெனை வியங் சொண்ட வான்பேர ரியல்பினைப் புகழ்கோ வென்னும் 

வினையின்மற் றிவர்த மூண்மை வெரரிப்படை யுறவெற் கோடிப் 

புனையுமிக் ஈன்மை தந்த வேடனைப் புகழ்சோ வென்னும், 

மேயவிச் குட்ட கோய்செய் மேனியின் வெளுப்புர் தர்ர்தே 

ஞாயைவெங் கூற்றிற் சென்பா லாம்விழிச சிவப்புக் தீர்ந்தேன் 

பாயபல் பிறவி யாக்கும் படர்மலச் கறுப்பும் தீர்ந்தேன் 

சேயமெய்ப் பெருமான் வீர சேகர னருளா லென்னும், 

இவர்பெருங் கருணை ரூப மிவ்வியல் புடைய சென்று 

தவர்களு மூணர மாட்டார் தத். துவ முணாந்சே னந்சோ 

வுவரடை கடல்சூழ் வைப்பி லுறுமுச வுரோம ஈத்தம் 

சவர்சிக ழிகைமுற் ராங்கி வேடிருச் கஇித்ச சென்னும், 

(௪௦) 

(௪௪) 

(௭௨) 

(௪௪) 

(௭ இ) 

(௪ ௭)



சோழன் தஇிருப்பணிப்படலம். ௪௫ 

குட்டமோய் தீர்ச்சா பென்று கூறலென் றரணி நால்வாய்ப் 

பட்டநோய் முழுதுக் தீர்த்தார் பற்பல பிறவி யென்னுங் 

சட்டகோய் முழுதுக் தர்த்தார் கடுஞ்சமன் கழுவா யென்ன 
விட்டமோய் முழுதுக் தீர். சார் யாவரே தீர்ப்பா ரென்னும், (௭௮) 

சுனாபடு கருவி தாக்கச் சுவடுதஞ் சென்னி யேற்றும் 

புரைபடு மெளியே ஸுற்ற புழுக்ககோய் புமுங்ஈத் இர்த்து 

மூரைபெருக் கருணை யேயோ ருருக்கொடிக் சமர்வார் தம்மை 

vertu னெடுமால் காணா வண்ணமு மிறும்பூ தென்னும், (௪௯) 

உற்றவன் புருவ மாய வொருவனிவ் வாறு போற்றிக் 

கற்றவர் கருத்து ணீங்கா வுமையையுங் கனிந்து தாழ்$து 

முற்றவும் பிரித.ற் கஞ்சி மொய்த்த,சன் ஈமரி னோடும் 

பொற்றதன் னிருக்கை வேட ரிறைவனும் பொருர்சப் பு.ஈ்சான், (௮௦) 

Cau gm. 

அல்லலற் நிருக்கை புகுர்தவே ல.ரச னமைச்௪.ரா இயராமுக நோக்க 

மல்லலுற் றமைந்ச காரிமுற் பலவாம் வண்டல மெலாந்தரி சத தஞ் 

செல்லன்மிக் யெற்று குட்டமோய் ஏறித் தரந்தில இத சலம் செய்தப் 

புல்லலுற் ஐதுபே ரின்பகோய் தீர்ந்து போயதென் பதுமொரு புகழோ. (௮ ௧) 

நண்ணிய தலக்கள் பலவுளுஞ் சிறந்த நற்றல மிதுவெனமச் தெளிந்சே, 

னெண்ணிய விதனைத் தெரிச்சவிவ் வேடற் கெயற்றுகைம் மாரொென்று மில் 

லேன், றண்ணிய வருள்செய் தென்னுயி sales தம்பிரான் வீரசே கரன் 

மெய்ப், புண்ணிய வுமையோ டிருந்சனன் வனத்துட் பொற்றவா லயமிலா 

sya. (௮௨) 

தொழில்செய்வார் பலரைச் கூய்ப்பொருள் வீசித் தொக்ககா டகழ்ந்தும 
ண் டிருத்தி, யெழில்செயா லயநுண் டொழில்படச் சறப்பி னிடங்கொள விய 

ற்றுமி னின்னே, கழிமூழ் கொண்மி னெத் துணைச் செம்பொன் சழியினு 

மென்றன ஸனிதமே, பொழிதிறத் தமைச்சர் புத்தியென் தேத்ருர் புகழ்க் 

துவே டனும்விடை கொண்டான். (௮௯) 

மஇிவல வமைச்சர் வனமெறி தொழிலின் மாண்டவெண் ஸணிலர்களைச் கூவி 

நிதிபல வீரி யின்றுகா டகழ்ர் து நிலச்சம மியற்.றுமென் றுரைப்ப 

திவ? ஈவியங் குயமு,த.ற் கருவி றவலருக் Sippyut தாக்இப் 

பொதிசரு சாட்டிற் புகுந்தனர் முயன்று பொள்ளெனதச் தொழில்செய ஓுத்றார், 

இளைபல தறிப்பார் வேரறச் களைவார் கெடலரும் ப.ரானாயைச் குறைப்பார் 

திளைகொடி யழப்பார் காய்கனி இழங்கு சகு.தியின் வேண்டுவ கவர்வா



௪௭௬ வீரவனப் புராணம். 

ரிளைப9 சிலசண் டசஞ்செறி புதல்வா யெரிகொழுந் தெழப்பொருச் தஇிவொர் 

வளைவன முழுது மிங்கன மழித்தார் மாண்புடை வீரையொன் ரொழிய, () 

கலர் சவர்ச் டையூ றுற்றிடு காலைக் கைவிட சயவரே போல 

வலந்சவிவ் வனந்தீரர் தயல்வனம் புகுந்த வாவயிற் பயின்றமா வனை தூ 

நலந்தபு சாலு மொருங்கனு பவிக்கு ஈல்லவர் போற்பல கொடியின் 

குலர்தப வழிந்து சாய்ந்தன தழுவிச் குலாயபற் பல.தரு வோடும், (௮௬) 

நிலையியற் பொருளு மியங்கியற் ஜெருளு நிலை சப முழுமையு மழிய 

வுலைவிலெம் பெருமா னொருவனோே! நின்றாங் குறுவன முமுமையு மழிய 

விலைமலர் துவன்றித் சதலைமைசொள் வீரை யெனுச்தரு வொன்றுமே நின்ற 

தலைகடல் குடி.த்தா Carers சமரு மாற்றின ரறிவிச்தா ரன்றே, (௮௭) 

2 
௮.துதெரி யமைச்சர் சிற்புஜல் வள்லா ரளவிலர் வரும்படி கூவிச் 

க.துமென வளவில் பெர்ஷமூசக செறிந்து காணுமி னாலய மென்றாுர் 

குதுசல மடைரது ச ர் லோ குழாங்குழா மாயுளத் துணர்ந்து 

மு. துமறை புணராப்இரம்பன் கோயின் முறைமையி னிய௰ற்றிட லுற்றார். () 

எற்று நூ விடுவா ட்ட £லள வி ஸணிருநிலம் பிலமுற த் தொடுவார் 

மற்றுமப் பிலம்பேர்ய் S08 தூர்ப்பார் வன்மைசெய் குற்றிசகொண் டி.டிப்பார் 

பற்றுமா சாத்கினிட்ர்கை சுவொர் பகரரி தாகநூ நிடிப்பா 

pment நிஷீறயித்*ரும்படு கட்டி யுறத்தகர்ச் இட்டனர் கனாப்பார். (௮௯) 
a 

நிலாவரை Dor cican ரயலிடத் துய்ப்பார் நிற்பவுக் கடப்பவு மாகப் 

Yoon pp தடிந்து .நண்டொழில் புரிவார் போக்கரும் பண்டியேழ் நிடுவார் 

தரைவெரி கெளியச் செலுத்துவார் குறித்த தலத்கிடை யிழிச்சுவார் பொருத்தி 

வினாதரச் செலுத்தி பூக்குவார் மூண்டார் வேலையி விக்ன மாதோ, (௯ ௦) 

வளர்கருக் சரக மச் சமண் டபமா மண்டப நிரு ச் சமண் டபமோ் 

தளர்வறும் வசந்த மண்டப மூர்தி சதய௩குபொன் மண்டபம் விசும்பிற் 

இளர்தரு விழாக்கொண் மண்டபஞ் செம்பொன் கெழுமுகா னூறுற நிறுவி 

விளர் தவப் புரிமண் டபஞ்சகம் இரக்கால் விளக்கெ மண்டபம் பிறவும், (௬௧) 

ஒளிவள ௬மையா எமர்திருச் கோயி லுறுமழ கும்பல்வாழ் ௩௪ 

மளிவளர் குமரச் கடவுள்வாழ் சோட்ட மற்புத oS) pet பெருமான் 

ளிவளர் சோமாக் கந்தர்வாழ் கியம் தவலரு மாரந்த நடஞ்செய் 

வெளிவளர் மன்ற மற்றுமா வரண விண்ணவ ர௬ுறைபெரும் பாழி, (௯௨) 

வெளிமுச டணவு கோபுர மிஞ்சி விரிகதிர் சமழ்ப்புறு விமான 

மொளிகெழு யாக சாலைசெட் சழலோ னொழிசரா சமர்மடைப் பள்ளி



சோழன் திருப்பணிப்படலம், ௪௪ 

களியமை சிறப்பிற் பலியிடு $டங் கதிர்செயு மடுக்குமண் டபந்தேச் 

துளிபடு வீரா சூழ்பெரும் குறடு சொல்லுமற் றியாவுஞ் செய் தமைத்தார், () 

வளவர்தம் பெருமாழ் கமைச்சர்ச ளுணர்த்த வர். துநோக் இனன்மூழ் பூத்துப் 

பளகற முழுகுக் தீர்த.த.மின் றென்று பரிந் தனன் பிரான் முனம் பணிந்தா 

னுளகெகிழ் கருணை யுமையவண் மணா ஸும்பர்தம் பிரான்றிரு வருளா 

லளவினம் மெதிரே சிவகங்கை நாம மடைந்தமாம் திட்டதோர் இரத்தம், () 

மற்றத ஜெல்லை தெரியகாற் புறத்து மணமலர் ிந்துபு கிடக்கு 

மூற்றதை யுணர்ந்து தொட்டுகின் பெயனா யுறுச் சன வெழுந்ததோர் வாக்கு 

ஈற்றவ வளவ னஃதுணர்ந் தெழுக்தா னயந்துகீழ்த் திசைத்தம மோடும் 

பற்றமை விருப்பிற் சென்றனன் கண்டான் பன்மலர் சூழ்தரக் கடத்தல், () 

சண்டனன் வணங்க யெழுக்சனன் மலர்கள் காட்டிய வெல்லையிற் ரொட்டு 

விண்டவம் கங்கை யாவயிற் பொலிய விருப்பொடு தாபித்துச் சூழ்தல் 

சகொண்டசோ பான மண்டபம் பிறவுக் குயிற்றிமியாண் சராமுழு தமையத் 

தண்டலை ஈந்ம வனம்பல சமைத்துச் தவாதசன் னாமமும் புனைந்தான்,(௯ ௬) 

கூறிய வினைய வேதுவாற் சோழன் குளமென யாவரு முரைப்பார் 

நாறிய மலரா£ங் சண்ணியான் பின்னு நாற்றெரு வகுச். தால் வருணக் 

தேறிய குடியும் பிறகுடி. களுகன் இருக்குமா ரிகைபல சமைத்து 

வீறிய வன்ன சத்தி மாதி விம்மிதம் பொலிதரர் கண்டு, (௯௭) 

களிமிச நடன ஈவில்பவர் சோமாச் சர்ழர்முன் னோர்திரு வுருவு 

மளிமிசச் சண்டு குடைகொடி. கவரி யாதிய பற்பல விருது 

மொளிகெழு குடங்சொப் பரிமணி முதலா வுற்றபல் பாத்திர வகையுக் 

செளிமணி பொன்செய் சலம்பரி வட்டக் சேர்முச லூர்தியு மாக்கி, (௯௮) 

மற்றுமா லயத்துச் குரியன பலவும் வழாவகை பொருந்துறப் பொருத்திச் 

சுற்றுமால் வகைய குடி.களும் பிறவுர் துவன்றிடும் படியினி தேற்றிக் 

கற்றுமே தகைபூண் டவர்தமைக் கொண்டு கடலினும் பல்லிய முழங்க 

வெற்றுநீர்ப் புடவி சழைதர நன்னா ளேந்துகும் பப்புன லாட்டி, (௯௯) 

அறைதரு மாதி சைவரே யாதி யல பவர்களீ ராக 

நிறைதரு தளித்தொண் டாற்றுவார் பலர்க்கு நிரம்புபொன் னாடைமுன் னாகப் 

பொறைதரு பலவு முதவிரன் குவப்புப் புரிக்துநித் தியமுதன் மூன்று 

முறைதரு நிகமா கமப்படி நடக்க வுஞற்றினான் வளவர்தங் சகோமான்.(௧௪ ௦௦) 

உண்மைசால் வீர சேசரப் பெருமா னுற்றவர்க் கருள்செயுக் திறமும் 

வண்மைசா லெங்க ஞமையவ எருளு மாட்சியுஞ் சவசல்கை யென்னும்



¥ ap) வீரவனப் புராணம்; 

தண்மைசால் சோழன் குளப்பெருஞ் சீருக் தாணிவா லனுல்செலாம் பார்ச 

வண்மைசால் வளவன் வேட்டுவ னோட மகமிக மூழ்ந்தனன் மாசோ,(௪ ௦ ௧) 

ஈறைகமழ் சருமார்க் கண்ணியா னுடல ஈலிவுசெய் குட்டகோய் தீர்ந்து 

குறையற வேண்டும் திருப்பணி யனைத் துங் குயிற்றிய செடுத். துரை செய்தா 

மறைபுகழ் வீர சேசர ரிடப்பான் மருவிய வுமைதிரு வருளாற் 

றறைபுகழ் மகவொன் நீன்றுமின் முத்தி சாரர் தினி சமர்ந்தது முரைப்பாம்.() 

சோழன் திருப்பணிப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆசத் இருவிருச்சம், ௩டு௨. 

_...௮4உ- 

Cem lp or 

மகப்பெற்று முத்தியடைந்தபடலம், 

  

மருவல ரடலம் போழ்ந்து வழும்பொடு தடி.வாய்ப் பெய்து 

குருஇரீர் முழுது மாக்தச் குடர்நெடு மாலை பூண்டு 

பபாருவருங் கொழுச்சு வைத்தும் பொருபசி யடக்கு ரம 

லிருகடை வாயு ஈக்கு மிலங்கிலை வடிவேழ் சண்டன், (5) 

இினாயெறி சடல்சூழ் ஞாலஞ் சேவித்து மழ நாளா 

இராயுவம் துமையாள் காணச் திறாநடம் புரிம றைக்கு 

இளாயுகைச் தருளும் வீ.ர சேகரப் பிராலுக் குச்ரித் 

இனாவிழா வாதி யாய திருவிழாப் பலவுஞ் செய்தான். (௨) 

கூடிய புகழ்சால் சோழன் குளமெலு காமம் பெற்று 

நீடிய செய்வ மேன்மை சிகழ்சிவ கங்கைச் தெண்ணீ 

சாடிய வருளி னம்மா வத்இிர சேவர் ஈல்சப் 

"பாடிய வுலகோர் யாரும் படிக். து.தங் கவலை நீத்தார். (௯) 

இன்னான் னாளி லோர்கா எளிருந்துசர் கொழுந்து விட்டா 

லன்னசெஞ் சடையார் வீர சேகர வமல னார்க்கு 

மின்னவிர் மருங்குற் செவ்வாய் வெண்ணகை யுமையா னுக்கும் 

பன்னரு முூலார்ப் பன்ன பணைபல முழங்கா நிற்க, (௪)



சோழன் மகப்பெற்று முத்தியடைந்தபடலம், ௪௯ 

அறைபல பொருளும் கூட்டி யபிடேகஞ் சிறப்பச் செய்த 

நிறைசுவை வருக்க மாய நிவேதனம் பலவு மூட்டி 

முறைமையின் முகம னெல்லா முறிவறப் புரிந்த பின்னா. 
நறைகம ழலக்கற் ரோளா னயந்திது து.இக்க லுற்றான். (@) 

அன்பெனு மொருதா யீனு மருளெனு மொருசே யென்பர் 

மன்பெருங் கருணை யாலே யருள்வழங் இனையெ னக்கு 

நன்புவி யவர்தா யில்லாச் சேயென நவிலா வண்ண 

முன்புசைச் சதும ளித்தன் முறையன்றோ முக்கண் மூர்த்தி, (௬) 

மருவுமெய்ப் பிணியெற் சோவ வழங்கை யருளா றவ 

தொருவிலே ழாவ தோடும் பயன்றொகை யுரைப்ப தோடு 

வெருவரும் பெரியோர் பண்புத் தொகையையும் விளம்பு மாறு 

திருவருள் வழங்கல் வேண்டுஞ் சிற்பரா நந்த மூர்த்தி, (er) 

பிணிசா வக்௪ மேனி வெண்மையைப் பெயா்த்தாய் மற்றுந் 

திணி. வமைந்து மூல மலமெனச் செப்ப மேய 

பிணித.ர வந்த சாய வறிவின்வெண் மையும்பெ யர்த்தி 

இணித.ர வுலவு மோர்முப் புரஞ்செற்ற சேவ தேவே, (௮) 

அலருகின் கருணை யாலே யறிவிலா தழன்௮ு சேம்பிப் 

புலருமென் றனையு மாண்டு புல்லிய பணியுங் கொண்டாய் 

வலருமாய்ம் துரைக்க வொண்ணா மாண்பினின் னடியா சாய 

பலருமென் பணிய வாவப் பண்ணு தி பரமா நந்தா, (௯) 

ஒருமல வலியா னென்று மிருவினை யுடையா னென்றும் 

வெருவுமும் மலத்சா னென்றும் விளம்பினர் விளம்பி நிற்ச 

வருள்கனிந் தென்னை யாண்டா யாண்டதற் இயையு மாறுன் 

பொருவிலா ஞான மேய்ச்தி பூணா னந்ச வாழ்வே, (60) 

வெருவுற மடங்கு மோரேழ் விடையுடை விடையாய் போத்றி 

கருகிறச் கடல்சு வற்றுங் கணையுடைச் கணையாய் போற்றி 

பெருகெழில் சுமந்த வாச்சப் பெண்்ணுடைப் பெண்ணாய் போற்றி 

முருகலர் மேனிச் கொப்பு முலுடை மு௫லாய் போற்றி, (௧௧) 

கமலையொண் மாமை சோக்குங் கண்ணுடை யடியாய் போற்றி 

யமருமக் சண்சூ ழென்பு சைவிர லணிக்தாய் போற்றி 

பமரமுண் ழெக்கும் பச்சைத் துளவொரு பாலாய் போற்றி 

தமரவே சங்க ணாமும் பரிசலந் தரித் தாய் போற்றி, (௧௨) 

௭



®o வீரவனப் புராணம், 

திரிபு. மெரித்சாய் போற்றி தமழுச் சரித். சாய் போற்றி 

சரியற வுரித்தாய் போற்றி கலைபல விரித்தாய் போற்றி 

யரியுடல் பறித்தாய் போற்றி யடியாமா சரித தாய் போற்றி 

விரியறந் தெரித்தாய் போற்றி வீரையங் குரித்தாய் போற்றி, (௧௯) 

ஒளிகெழு பிழம்பே போற்றி யுமையவண் மணாள போற்றி 

யளிகொளெண் குணழ்தாய் போற்றி யமைந்தவெட் ரிருவாய் போற்றி 

முளிதவிர் வீரை மூல முளைச்செழு சுடரே போற்றி 

செளிபவர்ச் இணிக்கும் வீர சேகரப் பிரானே போற்றி, (௧௪) 

விழையுமன் புருவ மாய விறற்கழற் கண்டன் கண்சண் 

மழைபொழி தரமெய் பெக்கு மயிர்சிலிர்த் தெழவிவ் வாறு 

குழைவொட துதித்துப் போற்றிக் குடந்தமுற் றியக்கி யாவ 

தழைத.ர வுமையாண் முன்பு சார்ந்திது p ASG லுற்றான். (௧௫) 

உருகுமெய் யடிய ரள்ளத் சொளிவளர் வீளக்கே போற்றி 

சருகுவன் மலமோய் தீரச் ஈகடைக்சணித் தருள்வாய் போத்றி 

பெருகுபல் லறழு மாளும் பெயர்வற வமர்க்து வாமுங 

குருகுருன் சையாய் போற்றி குலமலை மருந்தே போற்றி, (௧௬) 

எண்ணிய வன்பு செய்வா ரென்றுமெய்ப் புரும லோம்பும் 
புண்ணிய முதலே போற்றி பூரணா னந்த ரூப 

௩ண்ணிய தாயே போற்றி நல்லவர் யந்து சாளு 

மண்ணிய வீரை மேவு மருட்பெருச் கடலே போற்றி, (௧௭) 

நகுபரை யாதி யிச்சை ஞானம் வண் இறியை யாடி 

மிகுசொழி லந்து மெங்கள் வீரசே கானார் செய்யத் 

த்குதுணை யாட நிற்கு சண்ணிய வமுசே தஞ்சம் 

புகுமவ ரெய்ப்பில் வைப்பே புண்ணிய வாழ்வே போற்றி, (௧௮) 

அறைதரு மிலயம் போக மதிகார மூன்று மாகி 

நிறைசரு மினும்பல் வேருய் நிசழ்தரு திருவே போற்றி 

மறைதரு முதலே போற்றி மறையினுட் பொருளே போற்றி 

யுறைதரு மறையி னந்த முணர்தரா வுமையே போற்றி, (௧௯) 

மருவள ரளகம் போற்றி வளரொளி வசனம் போற்றி 

யருவள ரருட்சண் போற்றி யுவமையில் செவ்வாய் போற்றி 

கருவளர் பவந்தீர் ஞானங் கசிக்செழு சொங்கை போற்றி 

இருவள ௬ுமையே நின்பொறழ் சேவடி ச் கமலம் போற்றி, (௨௦)



சோழன் மகப்பெற்று முத்தியடை ந்தபடலம். Ga 

எண்ணிய வரக்க ளெல்லா மெண்ணியாங் கெளிதி னீயும் 
புண்ணிய வுமையாண் முன்னு மிங்வனந் அதிச் துப் போற்றித் 

தண்ணிய குணத்து வேந்தன் றன்பெருக் சமர்கள் சூழக் 

கண்ணிய மேல்பாற் கானக் கண்ணம ரிருச்சை wy Her, 

அன்னவெங் கான முற்ற வழித்துமா ஈகருண் டாகப் 

பன்னருக் குடிச ளேற்றிப் பலவளங் களும்பொ Css 

தின்னமும் குறைய ராது தன்பெயர் விளங்கு மாற்றுற் 

கன்னவி றடம்பு யத்சான் சண்டனூ செனும்பே ரிட்டான். 

கண்டனூ ரிருக்சை கொண்ட காவலன் கோழி வேந்தன் 

கண்டனேர் மொழிவார் கூந்தற் கற்புடை மனைவி யோடுங் 

கண்டனே ருருமற் செய்க கண்ணுதல் வீரை ரீல 

கண்டனா லயத்துச் சென்று கைதொழும் காலக் தோறும், 

இத்திற மொழுகு காளி விவன்மனை சு€லை யென்பாண் 

முத்திற முளைத் ச வெண்பன் முருக்கெழ் முருக்குஞ் செவ்வாய் 
ஈத்திறப் பொலியுங் சண்ட நன்னுதல் கருணை செய்யு 

மத்திறத் துமையாண் டாள்பா லன்புமேன் மேலும் பூண்டாள். 

முருகுசெய் சமலம் பூத்து மொய்சிவ கங்கை மூழ்கி 

யருகுபல் லாயத் சாரு மணை த! லீரங் கோத்துச் 

கருகுச ஓரு த €ரை சவினுற மருங்கிற் சூழ்ந்து 
பிருகுவின் வாரம் தோறும் பெட்ருமா விளக்கு வைத்து. 

பாயச மாடக் கொண்டு பண்ணிய வடையெய் பான்மிக் 

காயபல் சொன்றி மற்று நிவேசன மாகச் செய்து 

மேயபன் மலர்முன் னாய வருச்சனை விதியிற் செய்தும் 

தூயபே ரன்பு பொங்க வலஞ்செய்தும் சொழுதல் செய்தும், 

நன்னர்கொள் விீா.5ம் பூண்டு ஈன்மகப் பேறு வேண்டி. 

யின்னண மொழுகு மாளி லேழுல ச€ன்ற செல்வி 

பன்னருக் கருணை வாய்ந்த பராபரை யுமையாண் டாண்மற் 

றன்னவ ளெண்ண முற்ற வருட்கடை நாட்டம் வைத்தாள். 

முழுதுல €ன்ற செல்வி முழங்கருள் சுர்ச லாலே 

வழுவறு கற்பு வாய்ந்த சுசலை சன் மணிவ யிற்றுச் 

செழுவிய கருப்ப நீடி,த் இங்களோர் பத்.துஞ் செல்லக் 

கொழுமணி மீன் லென்னக் குமரனைப் பயந்தா என்றே, 

(2 #) 

(2-2) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௮)



@a. வீரவனப் புராணம், 

மருவர சுளம இழ்ர்து மறையவ ராதி யோர்க்குத் 

தருவினு மணிடொன் னாதி வீசுபு சாத சாதி 

இருவுறச் செய்து வீர சேகாச் சோழ னென்றோர் 

பொருவரு நாமஞ் சாத்இப் புதல்வனைப் போற்றி வாழ்ந்தான். 

இன்னணஞ் சிலராள் செல்ல விலகுறண் மதியிற் செம்பொ 

wears Siac யாரு மடிதொழு தெழுந்து கோவே 

யுன்னரும் புகாருக் சேக லுளக்கொளா திருத்த னன்றே 

முன்னவன் விடைபெற் நின்னே சேற$லை முயறி யென்றார், 

மதியுடை யமைச்சர் சொற்ற வார்த்தையும் வீரை மேய 

பதிதரி சனமூ மக்கு மிங்குமாய்ப் பால்செய் தீர்ப்ப 

வதிர்கழ ல.ரசன் மாழாக் தாக்கொரு வகை து ணிந்து 

விதிர்விதிர்ப் படைக்செ முந்து வீரசே கரர்முன் சென்றான். 

சென்றவ னடியில் வீழ்ந்து திருவடி பிரிதற் கஞ்சி 

யன்றள வில்லாச் துன்புற் றழுசழு இ.ரங்கிச் சோரக் 

கொன்றையங் கண்ணிக் கூத்தர் குறிக்குமா காய வாக்கா 

னன்றமை நின்பு காரை ஈண்ணுதி காம வேலோய், 

ஆண்டிலுக் கொருகான் மேடத் திங்களிங் கணைர்து நந்த 

மாண்டிகழ் விழவு போற்றி மனையொடு மேகு வாயேற் 

பூண்டிய லாண்டு முற்றும் போற்றிய பலனா மீத்றி 

லீண்டிய முத்திப் பேறு மெய்துவை போதி யென்ன. 

ஆணையை மறுத்சம் கஞ்ி யடிக்சடி பணிந்து போற்றி 

யேணையுற் திலங்கு சோளா னியைபுற விடையே பெற்றுப் 

பூணையொச் தமைந்த பொம்மற் புணர்முலை யுமையாண் டாண்முன் 

மாணையொத் தமைந்த கற்பின் மனையொடவ் விடையே பெற்று. 

பிரிவதற் குள்ள மஞ்சிப் பேதுறு இராத னுக்கும் 

வரிசிலைச் சடக்தோண் மன்ன லுடம்படு மாற்றங் கூறிப் 

பரிதரு வீனா யூரார் பலவளச் கண்ட ஸனூரார் 

விரி துயர்ச் கடலா மாமன் மேதகு முகமன் சொழ்று, 

பரிகாரி யிரச மாதிப் பல்வகை வளத்தி னோடுந் 

தெரிச.ோ வெழுக்ச சாலைத் இிகழ்மதி யமைச்சர் தாழ்ந்து 

புரியி.ரா மேசம் போற்றிப் போதுவா மெனவவ் வாறே 

யுரியச் சலஞ்சென் தேத்தி மீண்டன லுலகாண் மன்னன். 

(௬௦) 

(௬௧) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬௫)



சோழன மகப்பெற்று முத்இியடை ந்தபடலம். டு௩ 

மீளுமக் சாலை வையை வியல்வளப் பாண்டி நன்னா 

டாளும்வித் தசனே ரேவக் தளவளா யலங்கற் ரருக் 

தோளுமிக் குவப்பப் புல்லிச் சுவைபட வனையான் செய்யு 

சாளுமற் பொருவு ரூ.5 கல்விரும் தமைய வுண்டு, 

மருவளர் வீரை மூலம் வைய பெருமான் ௪௫௬ 
மூருவள ௬மையாண் டாளன் புஞற்றுவார்க் கருளுஞ் சீரும் 

வெருவளர் தன்னோய் தர்க்ச விசமுமெய்க் ரொக னன்புர் 

இருவளர் பாண்டி நாடன் றெளிதர வெடுத்தச் கூறி, 

தென்னவன் விடையும் பெற்றுச் செம்பியர் பெருமான் பூமே 

லன்னான் கமாநீர் வாவி யமைந்தபூம் புகார டைந்து 

சன்னா ருக்கை மாடச் தவாதரசன் ஞளிற் புச்கு 

மின்னவிர் செங்கோ லோச்? மேதினி காத்து வாழ்ர் தான். 

மனையொடு மைர்த னோடு மற்றுள தமர்க ளோடும் 

புனை தரு மாண்டிற் சோர்காற் பொலிதரு மேடமாத 

நனைவளர் தெய்வ வீரை ஈசர்மரீஇ விழாக்கண் டேத்இக் 

கனைகழற் காலான் பின்பு சசந்துதன் பு சார்க்குச் செல்வான், 

அ௮ரறா5ல மமைக் ச கண்ட னபிடேகந் தகுராட் டெவ்வர் 

செறாவவி யமைர்த வீர சேகரச் சோழற் காற்றி 

யிராம௫ழ் பூப்ப வீரை யிருந்தல மனையோ டெய்த 

லுருவிரு உரையும் போற்றி யுயர்சிவ லோக முற்றான், 

அன்னவா கண்டு வேடர் குலத்தவ தரித்த வீரன் 

றன்னமர் மனையா ளோடுந் தம்பிரான் சோயில் சார்க் து 

பன்னருங் சாதல் கூரப் பணிந்தெழுக் திரந்து வேண்டி 

யின்னருள் பெற்றுச் சோழ னெய்துல கடைந்து வாழ்ந்தான். 

மணமவி யார்த்தார்ச் சோழன் மசப்பெற்று முத்தி யற்ற 

குணமலி காதை சொற்றுங் குளிர்மதி மருமான் போந்து 

பணவா வணியாற் போற்றப் பசுந் சழை மலர்சால் வீரை 

யணவொரு வருக்கை யாய்ப்பின் வீரையா யஅவுஞ் சொல்வாம். 

சோழன் மகப்பேற்ற முத்தியடைந்தபடலம் முற்றிற்று, 

ஆசத் இருவிருத்,சம், ௬ ௬௫, 
—»f-— 

(௬௮) 

(௪௦) 

(௪௨) 

(௪௩)



Ge வீரவனப் புராணம். 

விரை பலாவரகிய படலம், 

——>— 3-4 —— 

அன்ற பல்வளப் பாண்டிஈன் னாடினி சளிப்போன் 

மான்ற சன்மையர் புகலொணா மதிக்குல மருமா 

னேன்ற ௩ல்லற முழுதுமோ ருருச்கொளி னேய்ப்பான் 

ரோன்ற வாழ்பவன் சுகுணபாண் டியனெனும் தோன்றல், 

மகார்க யற்ணை விழியுமை யிவரொடும் வாஞ்சை 

நகார்தி aS Sr. வன்பாடா லமர்தரு ஈயஞ்சாரா 

த்கார்மி டற்றினான் வினாமான் மியஞ்சில தடஞ்சூழ் 

புகார்பு ரப்பவ னுரைத்தலா னினைந்தனன் போற்ற, 

பரிச னங்களும் பரிகரி முதலிய பலவும் 

மெரித ரும்படி தொடர்தாச் சிவிகையி னிவாந்து 

சரிச றுந்திரு மதுரைநின் றெழுக்துகான் சடவா 

வரிய யன்றொழு தேத்திடும் வீனைவம் தடைக்கான. 

தளநி லாவிய தாமனாச் சிவகங்கைச் சடமும் 

வளகி லாவிய செம்பொன்செய் சிகரியு மதிலுங் 

சளகி லாவிய மூலவா ணவமறச் கடிவா 

Gers லாவிய கோயிலுக் சண்டுசண் இவந்தான். 

ப.ரவு மேன்மையிற் பொலிசிவ கங்கைநீர் படிந்து 

புரவு மேவிய நீற்ரொளிப் புண்டாம் புனைந்து 

கடல தீர்த்தருள் கண்மணி மாலையும் தாக்கி 

woo சேர்தடந் தோளினா னைந்தெழுச் தோ, 

வந்து சோபுர வாயிலின் றென்றிசை மருவு 

ஈந்து போரு ளழூய வுவாவடி ஈயந்து 

முந்து போற்றியச் கோபுர முன்னரும் பணிர்து 

சந்து சேர்சடை யானொளிர் செனசரம் புகுந்தான். 

நந்தி நாயக னாண்மலர்த் இருவடி நயக் து 

முர்தி யேத்துபு விடைகொளா வற்புச மு௫ழ்ப்ப 

வந்தி வான்மதி மிலைசசிய செஞ்சடை யண்ணல் 

கந்.தி யாநிறை மலர்ப்பசம் தொழுவது ௧௬.௮,



வீரை பலாவாடயபடலம். 

வலஞ்செ யப்புகுர் தானது காலையின் மாநீர் 

நிலஞ்செ யட்பொலி செல்வத்தா ணிரம்பிய செருச்கோ 

௫௫ 

புலஞ்செய் சல்விமிச் குடைமையிற் போந்ததோர் செருச்கோ 

நலஞ்செய் மற்தவற் குற்றசை WSO sory ஈவிலோம், 

உற்ற சோழனிவ் விலிக்கமா விலிக்கமென் றுறுத௪ 

(௮) 

சொற்ற துண்மையோ புனைந்துரை யோ3௮வவான்றுஈ துணியாங் 

கற்ற மேலவர் புகழிறும் பூதோன்று காணின் 

மற்ற துண்மையே யாமெனத் தன்னுள மதித்தான். 

இந்த வாறுள மதிச்சனன் சூழ்தரு மேல்வை 

66s நாயகன் வடதிசை நன்னிழல் செய்து 

சந்த மார்தளி ரிலைமலர் சாய்கனணி goo sp 

கந்த மார்தர நின்றதோர் வீறையைக் கண்டான். 

இனைய பைந்தரு விற்குசை நாமமென் னென்று 

மூனைய வேலினான் வினவிட வருகுறு மு.தியோர் 

புனைய வல்லது வீரைாயென் றஜொருபெயர் பூண்டு 

நினைய மிக்இணி யார்க்குன் னிழல்செயு மென்ரூர், 

என்ற போதுள ம௫ழ்ந்தன னேடினா னிஎமான் 

சுன்ற வாவிய கையினா னளவிலாச் கருணை 

வென்ற வீரசே கரப்பிரா னத்தகு வீரை 

கின்ற வாளொரு வருச்கையாம் படியுள நினைந்தான். 

மன்றல் வேம்பினான் கொண்டவா சக்கையை மாற்ற 

வொன்ற னைச்செய்கை மூதலொரு மூன்றையு முடையா 

னன்று ளம் துற நினைந்தவா றேஈறு வீரை 

யன்று தண்பல வாய்ப்பல பழுத்துநின் றன்றே, 

வலஞ்செய் பூழியன் மறுச்.கரண் டாமுறை வருவான் 

பொலஞ்செய் செஞ்சடைச் சம்பிரான் மேற்றிசை போத 
5லஞ்செ யொண்பழ வாசனை மிக்கெழூ௨ நாறிற் 

லுலஞ்செய் தோளினான் மு,சலிய பலருமாங சகேராந்சார். 

வருக்கை யொண்பழ வாசனை யென்றுள மதித் துச் 

தருச்கை மேவிய வாளினான் வடஇசை சார்க் சான் 

குருசக்கை யாவொரு வீரையைக் கண்டிலன் குலவிப் 

பெருக்கை யாரொரு பலவினைப் பிறங்குறச் கண்டான. 

(௯) 

(௪௨) 

(௧௯௬) 

(௧6)



வீரவனப் புராணம். 

அடிமு தற்பல வாடிய பெருங்கனி யமைய 

நெடித மைந்துகின் றிடும்பலா கிமிர்ந்சசன் னுருவி 

லொடிவில் பற்பல வண்டக்ச௪ ளொருங்குசோத் தமைய 

முடிவி லாதுரின் றிடுமொரு முசல்ஙனே போலும், 

கொழுத்து மேவிய கூற்ழுயிர் குடித் தவர் தொய்யி 

லெழுத்.து வார்முலை பாகனார் விமானமே லெங்கும் 

பழுத்த தீங்கனி விண்டசா ஜொழுக்குவ பாவ 

மழுத்து பல்குடத் சேனபி டேகஞ்செய் தாங்கு. 

பலவின் கோடுகள் இழித்திடப் பயோ தரங் &ண்டு 

நிலவு வார்புன லொழுக்குவ நிமலர்மா னத்து 

விலகு ர சசெர் தேன்விழைந் தாட்டிய பின்ன 

ரிலகு சுத்சரீர் கொண்டபி டேசஞ்செய் சென்ன, 

சுட்ட செய்யடொற் றகடெனத் துவன்றுபல் எளைய 

விட்ட வண்சனி வெடி.த்தவா யிழிர்ததேன் பெருகி 

யுட்ட தும்பியே குட்டிம மெங்கணு முற்றுப் 

பட்ட வன்பினிழ் சூழ்பவர்ச் செம்புறப் பண்ணும், 

தொச்ச போழிற் பொதுமட மாதனாச் சூழ்ந்து 

மிக்ச காமுகர் பற்பலர் மொய்ப்பது விழையத் 

தக்க வண்பலாக் கோட்டினித் றங்குபல் கனியின் 

பச்ச மெங்கணு மொய்ப்பன பற்பலீப் பறவை, 

அழிர்,ச திஞ்சுளைச் குடம்புரை முட்கனி யவைதாம் 

பொழிந்த வின்சுவைச் தேனலை யெறிந்துகாற்புறத்து 

மொழிந்த நீர்சிலை யெனப்பெரு குபுமுது தாம்பின் 

apis ,சாய்நெடு வீதியுஞ் செறுவென மருவும். 

இந்ச வற்புச மென்னெனப் பலருமங் கிறுத்தார் 

கரத மிக்குயாந் தோங்கிய பலவினைக் கண்டார் 

வந் வற்புதம் யாதென கெஞ்ரிலுண் மதிப்பார் 

பந்த மற்றுமுற் ஐருவுற்ற தெங்கெனப் பகர்வார், 

பொங்கு சண்டலூர் முதற்பல வாடிய புரியுர் 

தீங்கு மாதரு மாந்தரும் விரைந்தனர் சார்ந்தா 

rig மில்லதோ ரற்புத மாமிது வென்பார் 

சொக்கு த௱்குமா றொழுகுழு தேனளிக் சொள்வார், 

(௧ ௬) 

(௧௪) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨௦) 

(௨௨) 

(௨௬)



வீரை பலாவாகியபடலம். ௫௭ 

விழைவி னுண்பதற் கஞ்சுபு மீட்டமண் விடுப்பா 
நுழைய மைக்தகை வீ.ரசே சாருல கொருங்கு 
சழைய வாற்றிய வாடலீ தென்பாஈர் தாயா 
மிழைகொள் கொக்கையா ஞமைபுரி யாடலென் நிசைப்பார். () 

இருவ ருங்குழீஇ யாத்றிய விலீலையென் நிசைப்பார் 

பொருவ ருக் சல மிதூவலா இலையெனப் புகல்வார் 

பருவ ருர்இற மினியுயிரக் இலையெனப் பகர்வார் 

கருவ ருந்தலற் றுய்ந்தன மாலெனக் கரைவார், (௨௫) 

பலப முதலிற் பலஷெனப் பட்டகோ வென்பா 

ரிலகு மீ துத் சா லகவன மோவென விசைப்பார் 

விலகு ரூவதிற் குறும்பல வேயென்று விள்வா 

Tae vous மெக்தெ சாண்டலென் ஐறைவார். (௨௬) 

கண்ட யாவரு மதஇிசயித் திஙஙனங் கரைய 

வண்ட வாவுதார்த் தடகெடும் புயவிறல் வழுதி 

கொண்ட பேதைமை யாழுளங் குறித்சமை தேர்ந்து 

தண்ட வெண்பிறை யான்செய்த தஇிதுவெனச் அணிந்து, (௨௭) 

அறிவி லாமையா விதுநினைஈ் சோமென வஞ்சிப் 

பிறிசொன் ருற்றுறிற் தடுப்பவ ரியாரொனப் பேணிச் 

செறியும் யார்ச்குந்தா ஸணினைக்சமை வெளிப்படச் செப்பிக் 

இறியி லார்க்கருள் வீ.ரசே கரர்முனவ கடைத்தான். (௨௮) 

அச்ச மும்பெரு சன்புமிக் கெழு. வழுது 

கச்ச மில்லையென் லுணாத்இிடாக கைகுவித் திறைஞ்சி 

மூச்ச கம்புகழ் மு.தல்வகின் பெருமையா னறியே 

னெச்ச னாதிய ரினுமுணர்ர் திலரொணின் யானார், (௨௯) 

மறைக ளாலய னாலரி யான்மனா இிகளாற் 

குறைத ராவள வாற்குறிச் சறியொணா தெங்கு 
நிறைவ தாகிய நின்னையா னளக்இட Her sO x 

னிறைவ வென்செய னினைதொறு ஈகையெழு மெனக்கே, (௬௦) 

இருவி னைப்பய னுகர்ர்தவத் சைகளைஈது மெய் திக 

கருவி னைக்கெ மாயுழல் கடையனே னொருமூ 

வுருவி னைக்கொடைக் தொழில்செய்து முறாவுனை யளக்குச் 

AGS னைக்கொளல் சிரறிமிங் கலக்கவர் திறனே, (௬௧) 

A



Gx வீரவனப் புராணம். 

ஒருகி ரா.சன்வர் துரைத்திட வனக்களைர் தடனே 

யருகல் காஞ்சியைப் பு.அக்கினான் வழிவர் த வறத்தா 

லொருகி ராசனவர் துரைச்திட வனங்களைர் துடனே 

யருகில் வீணையை யாக்கனொா னாணி சண்டன், 

அறிவி லாதிவ னமலனைச் சோதனை செய்தான் 

செறியு மத்றிவன் குலத்,துமுன் னோருமிச் திறமே 

(௬௨) 

நெறிய தாச்கொண்டு ளார்சொலோ வென்றுமண் ஸணினைக்கப் 

பொறியி லேன்பெருர் தீக்குசெய் தேனிது பொறுத்தி, 

என்று பன்முறை நைர துகைர் தழுங்களிர் இரங்கு 

மொன்று நல்லருள் பெறுவசெஞ் ஞான்றென வரைக்கு 

கன்று மிங்ஙனக் கவல்செழி யன்செயல் காணாஉ 

வன்று ஈல்லருள் புரிவசம் செண்ணின னையன். 

வழுதி கேட்டிட சோதனை செய்தது மாண்பே 

பழுது தீர்கரு முூலகெலாம் பத்திசெய் இன்னுர் 

தொழுது ஈம்மருள் வெளிசெய்தாய் ரீயெனச் சொல்லி 

யெழுது நின்புகழ் விருப்பொடு மென்னிலென் வேண்டும், 

ஈது நிற்கவண் பாகலின் பெருக்கனி யெவரு 

மோது பத்தியிற் கவர்கர் யுங்கவார் துண்ணித் 

நீத முற்றுட னோயழுங் கணியெலார் செவ்விற் 

போது முற்றிய வீரையே பண்டுடோற் பொலியும், 

என்று தம்பிரா னருளினாற் காயவாச் கெழுர்த 

தன்று தென்னவ னுய்ந்துளே னென்றடி தொழுது 

சென்று பாஃலி னொருகனி தெவ்வினான் பலரு 

நன்று தெவ்விடப் பணித்தன னவரது ந்யர்தார். 

கனிச வர்ந்தவர் யாவரும் கைதொழு துண்டார் 

தனிவில் வேர்தனு முண்டனன் றன்தம ரோடு 

நணிவ ருத், சவ ரவர்ச்குள கோயெலா ஈூக்சப் 

பணிம திக்குல மன்னனைப் புகழ்ர்சனர் பலரும், 

தென்ன ஸனுந்தனக் கரறாதமை வயிழ்றுகோய் தீரந்தா 

னுன்ன ரும்பல வொழிர்த.து சனியெலா மொழிய 

முன்னர் வீனாயே நின்ற து மொய்ச்கிழல் செய்து 

நன்னர் வானவர் மலாமழை பொழிந்தனர் யந்து, 

(௬௯) 

(௩௪) 

(௬௫) 

(na) 

(௬௮) 

(ma)



குபோன் பூசைப்படலம். ௫௯ 

ஆய காலையி லஇிசயம் யாவரு மடைந்தார் 

மேய வேக் சனு முமையவ டிருமுன மேவிப் 

பாய சோசத9ரம் பற்பல புரிக்சனன் பணிர்தாங் 

கேய வந்௩க சொருபுறத் இருக்சைசெய் தஇிருக்.து. (௪௦) 

ஆண்ட வீ.ரசே கரப்பிரான் றிருவுமை யாண்டா 

ளீண்ட மேனியிற் புனைவகை யிலங்குபொற் பூணு 

மாண்ட பன்மணிக் கலன்களும் வயங்குபொற் சகலையு 

ஈண்ட கைத்சலச் செழியாகோன் கொடுத் சன னிரம்ப. (௪௧) 

மன்னு மாலயப் பணிபல வணிபெற வயக்இ 

மின்னு பற்பல இராமங்கள் விளைவொடு நல்இ 

யுன்னு நித்திய மூசலிய மூன்றுமிச் சோங்கப் 

பன்னு மாபுசழ்ச் சகுணபாண் டியனென்பான் பண்ணி, (௪௨) 

கோல மார்தரு வீரைவா ழிருமுது குரவர் 

சீல மாரடி. பணிந்தெழுக் தன்புமீச் சறக்குங் 

கால மார்புற விடைபெற்றுக் கைதொழு தெழுந்து 

ஞால மார்இரு வாலவாய் நோக்குபு நடந்தான், (௪௩) 

அல வாயடைநங் தத தல மார்பவர் பலர்க்குஞ் 

சால வாய்புகழ் வீரசே க.ராருள் சாற்றி 

ஞால வாயில் சதய மாலென நயந்து 

மால வாய்வளர் சுகுணபாண் டியனுற வாழ்ந்தான், (௪௪) 

கலைம இச்குல மன்னவன் கைதொழு தேத்த 

நிலையு டைத்திரு வீரைவண் பலாவென கின்ற 

சலைமை சொற்றனம் வடதஇிசைச் கோமகன் சார்ந்து 

மலைவ றப்புரி பூசனைச் இறமினி வகுப்பாம். (௪௫) 

வீரை பலாவாகியபடலம் முற்றிற்று, 

ஆகத் இருவிருத்தம், ௪௪௦, 

—efo—. 

குபோன் பூசைப்படலம. 
வயத இ டட 

விதித இ நான்முகன் விழையும் பு,த.திரன் 

ஐ.2.59 புலத்திய னவற்குத் தோன் .ினோன் 
மதித்திடு விச்சிர வாவென் பானவற் 

குதித்தன னிணையிலா வொருகு பேரனே, (௧)



௬௦ வீரவனப் புராணம், 

விச்சொ வாவெனுக் sas Ser Cone 

gh nuns ster QwOs se tor s gbor 

குச்சிமோர் துள்ளமு முருக கோக்இனா 

னச்செய மைந்தனு யந்து தாழ்ந்தனன். 

அடியனேன் செய்வினை யருளிச் செய்கவென் 

ஜொடிவிலா வூச்சமிச் குரைப்பச் கேட்டவன் 

மடி.வருந் இருவமிச் சடைய மாதவ 

முடிவிலா முதல்வனை முன்னி யாற்றென்றன். 

stags னிணையடி மீட்டுர் தாழ்க்தெழுக் 

தெந்தையே முடிவிலா முசல்வ னென்றனை 

நிந்தையி லனையவ ணிகழு மூவரு 

ளந்தையி லினையனென் றறைதி யாலென்றன், 

மலரவன் படைகத்தலை மாயன் காத்தலை 

பலர்தர வவரொடு மழித்து கிற்றலாற் 

பலர்தொழ மீட்டுமப் பண்பி னாக்சலா 

லுலர்தலின் முதலவ னுருத்தி ரப்பிரான். 

வருத்துறு வியசன முயிர்க்கு மாய்த்தலா 

லுருத் தரன் சுகமு,த வுதலிற் oma rox 

றிருத் துறு மங்களஞ் செய்த லாற்வ 

னருத்சமு.ற் றிடிபெய ரனந்த மின்னுமே. 

பிறப்பிலி யெனும்பெயர் கோசம் பேசலா 

லறப்பணி தலையமை யறிவின் மிக்கவர் 

மறப்பரு மவனடி மதித்.தச் சார்குவார் 

விறப்பமை பவமொழி விசமுட் கொண்டரோ, 

காலனைச் தெ.ழுதலிற் கால னால்வரு 

மாலமை சண்டங்கண் மாற்ற லுண்மையென் 

ராலமை கலையுண ரறிஞர் சார்குவர் 

சீலமுற் ரொளிரவன் செய்ய தாண்மலர், 

காமனை ச் தெறு,சலிற் காம னால்வரு 

நாமவெந் துயரெலா ஈ9க்கச் செய்யுமென் 

ழேமமிச் குயரவன் ௪. ரண மெய் துவார் 

சோடிறச் கலைபல துணிர்து ணர்ந்தவர். 

(௨) 

(௯) 

(௫) 

(௭) 

(கு)



குபேரன் பூசைப்படலம். 

எவரினும் பெரியவ னவனென் றெண்ணுதி 

யுவமையி ஜூலெலா மெவருக் கோதிடுஞ் 

சிவமலி இிறத்துமா தேவ னென்னுமோர் 

சவமலி பெரும்பெயர் தனய வோர்தியால். 

பரசிவன் றிருவருள் பதித்த லாலன்றோ 

வசவயன் படைச், சலில் வல்ல னாயினான் 

புரவுசெய் இடுதிறம் பொருக்,2 மேற்கொண்டா 

னாவணை யவணிலை வென்னி லாவதோ. 

மதிகதி ரியங்கலும் .வளிச லிததலு 

மூ.தியவெக் தழல் முயற்சி மேயது 

மதஇர்கடல் கரையிக வாத டக்கலும் 

பதியெணப் புகலுமப் பாம னாணையே. 

அவதியி லுயிொலா மவாவிப் பற்றுமோ 

சவதியை யுணர்ந் அட லாதி நல்குவா 

னவனிஞயுற் பற்பல வசலி டந்தொறு 

மவனவ ளஎதுவெனு மவைகொண் டாட்வொன். 

மறைமுழு வதுமழு வலன மைத்தகை 

யிஹைவனை யேப. மென்று கூறிடு 

மறைதரும் பிறமாையு மதுவென் னென்றியே 

லுறையுப சாரமென் நுணர்தி மை தனே. 

இனை தலி லொன்பது மெட்டு மாறுமுற் 

புனையுரு வமைந்துமோர் பூட்ி யும்மிலான் 

வினைகளைக் துற்றுமோர வினையு மில்லவ 

னனையவன் பெருமையா ஈறைய வல்லரே. 

பருவருங் கொடுவிடம் ப.இிர்.த சண்டமும் 

வெருவரு மென்புமுன் மேவு மங்கரு£ 

மருவு னோக்குருர் வ.ரசன் CPU 

சளொருவனென் றுளைப்பமா லுண்மை தேர்கிலார். 

சலையுணர் விருகிதி யாதி கைக்கொள. 

ஜொலைவறு போசங்க டய்த்த னீடிய 

நிலையுடை யாயுண்மற் ஹறெவையு கேருமே 

யலைபுனன் மூடிப்பிரா னடிய ருச்சனை. 

(௧௦) 

(௪௧) 

(௧௨) 

(௧௯) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧ ௬) 

(௧௪)



௬௨ வீரவனப் புராணம், 

பொய்யுணர் வடங்கலும் புகைந்து மாயுமே 

மெய்யுணர் ஞானமும் வீ மெய்துமே 

யையுணர் வுடையவர் யார்க்கு மாற்றலா 

மொய்யுணர் சூலத்தான் முளரிச் சாடொழ. (௪௮) 

வேதியர் சமைச்செகுத் இட்ட வெங்கொலை 

யோ திய தந்தைதா யுறும கச்கொலை 

wir Ku Genre wes லாமறுஞ் 

சோதித னொருபெயர் சொல்லி ஜனோர்தரம். (௧௯) 

ஆதலி.ழ் பரவ னடிகி னைந்துநீ 

காதலிற் றவஞ்செயல் கைக்சொண் டாயெனின் 

மேத்க வன்னவன் வெளிப்பட் டெண்ணிய 

வார் தரக் கொடுத்திடு மைய போவென்ருன், (௨௦) 

, Ca gy. 

தர்சையுரை செவிம௰த்துத் காழ்க்செழுக்து விடைபெற்று 

முர்தைவினை சகவுநத மூழுச்செல்வத் திறம்பெறுதல் 

சிந்தைகுறிக் கொண்டுவட திசையணுூ மேருவின்பா 

லர்தைதெறு வளம்பொலியோ ரகத்தமர்க்து சவம்புரிவான். (௨ ௧) 

லகாளின் சுவைக்கிழங்குஞ் சலகாணன் சயல்கனியுஞ் 

சலெரண்மென் பசுங்காயுஞ் சிலகாள்வீழ்ம் துலாசருகுஞ் 

சிலகாளங் கெதிர்புனலுஞ் சிலகாள்வா யுவுமருர்திச் 

சிலகாண்மற் ற.துந்தவிர்ந்து இருர்.துமா சவம்புரிந்சான், (௨௨) 

அ௮ண்ணலுமை யொருடாக னருளுருவ மிதயத்து 

நண்ணலுற வஞ்செழுச்தும் விடாதுகா ஈவிற்றலுறக் 

சண்ணலமை கண்முகிழ்த்துச் கைதலைமேற் குவியவுல 

செண்ணலுற விருநங்தொரா யிரவருடந் தவம்புரிவான். (௨௫) 

புரவுபுரி மான்மைந்தன் புச்திரன்புத் இரன்பு சல்வன் 

பரவுதவ மிவ்வாறு பண்ணுதல்கண் டவற்கருள்வா 

னரவுமதி சடைச்சணிக்் ச வண்ணலா ரருளுருவக் 

குரவுபுனை ௩றுங்கூக் சற் கோற்றொடியோ டெதிர்கின்றார், (௨௪) 

கண்டவுடன் விரைந்தெழுந்து கைகுவித்து வலஞ்சூழக்து 

தண்டமெனத் திருமுன்பு தாழ்ந்துபணிர் தனன்கடச்க 

வண்டர்பிரா னெழுக் திருவென் றைய இரு வாய்மலார் தான் 

ரொண்டனுய லுற்றேனென் மெழுர்தெதிர்ரின் றி.துசொல்லும், ()



குபேரன் பூசைப்படலம். ௬௩ 

அடிகளய னொடுதிருமாற் கரியபெருக் காட்சிதரு 

மடி.விறிரு வருளாலென் றவம்பழுதில் ல துமற்று 

மெடியவென தெண்ணமெலா கிரம்பியத நிரம்பியவன் 

கடியகுணத் தியானுமுன சடிமையே யெனக்கனாந்சான், (௨௬) 

வேட்டபொரு ளியாததனை விளம்புவா யெனமன்றச் 

சாட்டயரும் பெருங்கூத்த ரருளு£லு மேட்டைபடு 

வாட்டமொழிச் சனனென்று மறுவலுக்சாள் பணிர்செழுர்து 

கோட்டமில்சிந் தையனாய குபேரனிது வேண்டுவான். (௨௭) 

பொருவருநின் நிருவடிக்கட் பொலிந்தோங்கி wer sexy 

மிருநிதியும் புட்பகமு£ மிலங்கு௩ர வாசனமு 

மொருவரிய மணியாகி யுற்றபல பெருச திருவு 

மருவுவட இிசையாளு மாட்டசியுகல் கென்றிரந்தான். (௨௮) 

என்றவுடன் குறுஈசைசெய் செம்மடிச்சட் பமமன்பு 

மன்றவுனக் இனிசளித்தோ மற்றயா வையுமொருகா 

மொன் றவமர் பஃதலங்க ஞள்ளுமொரு சலஞ்சார்ட் து 

5௪றமைய வெமைப்பூசை ஈவிற்றியடை குதியென்றான். (௨௯) 

அடை இயென வாய்மலர்ந்த வண்ணலடி மிசைப்பணிந்து 

மிடையும௫ழ்ச் செயனா? விளம்புவா னடுச்இிறைஞ்சி 

லஓுடையவநீ விரசைந்தருளு முத்தம௩ற் றலமியாது 

சடையனுணா£ பாச்குராத்தி யெனப்பெருமான் ணி தருள்வான், 

காவெலாச் தோகைமயில் சளமெலாங கதிர்ச்சாவி 

பூவெலாம் பொறிவண்டு புனமெலாங் கருமே.தி 

சோவெலா மழைமேசநக் துணரெலாக் தேனொழுகும் 

பாவெலார் தன்புகழாப் பயில்பாண்டி வளகாட்டில். (௬௧) 

குருந் சவனங் கீழ்பாலுங் குலவுறு மரு தவனம் 

இருந்தவொளி* சென்பாலுஞ் சிறந் சவர்சூழ் வன்னணிவனம் 

விருந் சமைய மேல்பாலும் வெள்ளாறு வடபாலும் 

பொருர்தவொரு வீ.ரவனம் பொலியுமா லெஞ்ஞான்றும். (௬௨) 

அன்ன தலச் இடைஈமக்கா மடலதலச் இனும்விருப்ப 

மென்ன தலக் களுமதனுக் இணையாகா வுமையெனும்போ் 

மின்னவிவ ளாங்கமர்வள் வீ.ரசே க.ரநாமம் 

பன்னவொரு நாமுமவ ஊமர்வோம்வா னமும்பழிச்ச. (mm)



வீரவனப் புராணம், 

அத்தல்தி லொருவினாை யான்றநிழல் செயுகமக்கு 

விச், சசவே வெனொருவன் மிக்கசுவைக் இழங்கெடுப்பா 

ஷனொெச் சுரை யிரும்பூன்ற வொண்முடியிற் தழும்பேற்றுச் 

சித்தமுவந் சவனையவன் மனைவியொடு சேர்ச் சாண்டோம். (௬௪) 

வட்டமா கிலத்துள்ள மாத்தலமெ லாம்பணிக்துள் 

குட்டகோ ய ஈ.துநிலை குலைந்சடைக் ச வொருசோழற் 

சட்டமாம் படியருளி யெப்பணியு மவனாற்ற 

வுட்டவா மூழ்ச்சீமிக வேற்று௩ம துலகளித்தாம், (௯௫) 

அன்னபுகழ்ப் பெருஞ்சோழன் மனைவியருங் குணமிக்கா 

டன்னமாரா யசன்பணிசெய் தக்சநா ளிவண் மலர்த்தாண் 

முன்னவழி பாரிசெயா நமுளையொன்று பயக்து5ம 

தின்னருளாற் சொழு5னுட னெய்தினளின் புத்றமர்வாள். (௬ ௬) 

ஆயபுகழ்ப் பெருஞ்சோழ னற்புதமாஞ் சவகங்கை 

மேயவிட ஈ௩ம்மருளா லுணாகர் துவிழை தரப்புதுக்கித் 

தூயபடி முதற்சமைச்கச் சோழதீர்த் தப்பெயா்பூண் 

டேயநினைப் பவர்வினையு மிறவள த்தி னாங்கமரும், (௬௭) 

கற்றகலை வளச்சோழன் கண்டனெனு காமத்தா 

னுற்றவன முழுதழித் துத் தன்பெயரா லோரூர்செய் 

தற்.றவஞர்க் குடியேற்ற வக்குடிக ணமச்சன்பு 

பெற்றவுளச் தினவாடுப் பெருகவது பொலியுமால், (௬௮) 

கண்டனுரை செவிமடுத்துக் காதலித்து ஈமைப்போற்ற 

வண்டமிழ்ப்பாண் டியனடைஈதான் மனந்ெளிய வீரைதனை 

யண்டமண வும்பலவாப் புரிந்ததுஈல் இயகனியாற் 

கொண்டவவன் வயிற்றுநோய் முழு தமறக் குறிச்சாண்டோம். () 

இன்னுமதன் கணி.நகாவா லெண்ணிலர்கோய் சவிர்ச் தய்ந் சார் 

மன்னுமவற் இயம்பியவா மற்ற துமாற் றிப்பண்டை த் 

துன்னுமொரு வீரையே துவன்றிரிழல் செயச்செய்தா 

மின்னுமதி சயம்பலவால் விளம்பரிது ஈம்மாலும். (௪௦) 

௮.த் தலத்தை ரீயுமடைர் சன்புகொடு பப்பி 

னித தலத்.து வேண்டியவை யாவுமடை வாயின்னு 

மொச்த௫னச் குறுநகர்ப்பே ரந்நகர முற்றொளிருஞ் 

சித் சமுவம் சடையென்று செப்பிமறைந் தசனனிறழையோன். (௪ 5)



குபேரன் பூசைப்படலம். ௬டூ 

Ca wg. 

இறைவன் வார்த்தையுண், ணிழைய வேற்றனன் 

முறைப ணிந்தனன், பொறைகொ என்பினான். (௪௨) 

ஆங்கு நின்றுதென், பாங்கு நோக்கினான் 

வீங்கு மன்பினா, லோங்கு முள்ள த்தான், (௪௯) 

வழியி லள்ளன, பழியி லாத்தல 

மழிவி லன்புமீக், கழிய வேச்தியே, (௪௪) 

கொழுதி வண்டின, முழுது ழக்குபூப் 
பழுதில் சோலைசூழ், வழுதி நாஒய்றான். (௪௫) 

வருவெள் ளாறுசர், தருகு ருக் தற் 

றுருவ ருச்சுனம், பொருவி லாச்சமி. (௪௬) 

இசைக ணான்இனு, மிசையின் மேவுக் 

னசையி னோக்கினா, னசைவி லன்பினான். (௪௪) 

இருக ரங்குவித், துருகு நெஞ்சொடிம் 

பெருகு வீரையி, னருக சித தனன். (௪௮) 

எல்லை தாழ்ந்தனன், வில்லை வீசுமிற் 

றஜொல்லை வீரையுள், வல்லை புக்கனன். (௪௯) 

அளவி னுண்டொழில், வளம லிட்தொளி 

இளருங் கோயில்கண், ளெம இழ்ந்தனன். (௫௦) 

பார்த்ச போதினு, மோர்த்ச வண்பய 

ஞார்த்து சோழமா, இர்த்த மாடினான். (@ 6) 

SEOLu Alay, Fan.w 1 AE 

ருடைய கண்மணித், சொடைபு னைந்தெழா, (௫௨) 

வேச சாரமென், ரோத மேவிய 

போதக வைந்தெழுச், சாத ரஞ்செயா, (௫௩) 

நன்ன ரெண்ணிய, பின்ன ரொண்மணி 

யன்னர் கோயிலின், முன்ன ரெொய்தினான். (டு௪) 

சந்த வாரணத், தந் சண் வார்கழற் 

கந்ச மாமலர், முர்ச வேத் தபு. (௫௫) 

மே வறு, 

கொன்பொ லிச்தெழு கோபு, முன்ப ணிந்து முழுநிதி 

மன்பு குக் தனன் மாசிலா, வன்ப ருள்ளம ராலயம், (@ &) 

&



௬௭௬ வீரவனப் புராணம், 

நந்தி நாத னலப்பத, முக்தி யார்வ முகிழ்த்தெழச் 

சிந்தி காண்மலர் சேவியா, வந்தி லாலயஞ் சூழ்ர் அபின். (௫௭) 

இறைய பன்முன மெய்திச்கண், ணுறைது ளிப்ப வுரோமங்கண் 

மூறை லிர்ப்ப முதுக்குறைத், துறைக லப்பச் தொழுசனன், (௫௮) 

எம்மை யாளு மெழிலுமை, யம்மை முன்னு மடைந்தொரு 

வெம்மை யின்றி விளங்கிய, செம்மை சேரத் தொழுதனன். (௫௯) 

காலந் தோறுங் கர் துதாழ்க், சோல மார்துதி யும்புரிக 

சேல வைகு மிடஞ்செயாச், சால மேவித் சவஞ்செய்வான். (௬௦) 

வறு, 

இவ்வாறு நூறாண்டு தவம்புரிய ஈம்பெருமா னிடப்பான் மேய 

வவ்வாறு கான்மடுக்குங் குழலுமையோ டெதிர்சதோன்றி யவாய யாவும் 

வெவ்வாறு தபத்தந்தா ஈம்மையுந்தோ ழமையாக மேலும் தந்தா 

மிவ்வாறு பெற்ளெருநீ யமர்பதிப்பே ரிந்ஈகர மெய்சச் செய்சாம், (௬௧) 

ஆதலினின் பதியாய வளசையடைந் திருகிதிவாய்ந் ச.ரசுமேவிக் [மூர்த்தி 

காசலின்வீற் றிருச்தியென வுபைத்துமையா ளொூமெறைக்தான் கருணை 

கோதலின்மா கிதஇிக்குிழவன் மிசம௫ழ்ந்து பெருகருளி னோன்மை போற்றி 

யோதலின்மா யாத்திருவம் பலபெருக்கி விழாவாகி யுஞற்றிப் போற்றி. (௬௨) 

ஈன்றுவிடை பெற்றுவட இசையளசகைப் பதியடைந்து நயந்து வாழ்ர்தா 

னன்றுமுதல் வீரை5க ॥ளகையெனும் பெயர்பெற்ற தறிவான் மிக்கர் 

துன்.றுஈலப் பெருமானைத் தனபதிபோழற் Sugeonrs sie; Canp Sigs 

மென்றுமொளிர் சத்தியபுட் கரிணியெனும் பெயர்பெற்ற இசைப்பா மன்றே, 

குபோன் பூசைப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆகத் திருவிருத்தம், டு ௦ ௩, 
—»fo— 

சத்தியபுட்கரிணிப்படலம், 

ஒவவ்தவ இவிக 

விண்மலர் பொழில்வாய்ப் பூவும் விண்டுவி னெழுக ரும்பும் 

பண்மலர் மிடற்று வண்டும் பவளமும் பொன்னு முத்து 

மெண்மலர் செல்வர் கெஞ்சு மிசபரம் வெறுச்தா ருள்ளும் 

கண்மலர் ரிறப்பு வாய்ந்து கஞலிய பாண்டி நாட்டில், (4)



சத்தியபுட்கரிணிப்படலம். 

தண்டலை ௩றுமென் பூவிற் றஹையலா சொழின்மூன் கையிற் 

கொண்டலை நிகருங் கூர்சற் சோற்றொடி யவர்கு ழாத்தில் 

விண்டல மளா ராற்றில் விரும்புநீர்த் தூறையி லோவா 

வண்டல மருஞ்சீர் வாய்க் ச மங்கல மெனுமோர் ஞூதூர், 

மழைவளஞ் சுரர்து காள மல்குமர் 8405 தேரான் 

விழைவளம் பெருக்கி வாழ்வான் மேதகு குணத்தான் மிக்கான் 

ழைவள நினைவார்ச் சயுஞ் சங்காரத் கன்பு பூண்டு 

பிழைவள முருக வைகும் பெற்றியா னொருவே எாளன், 

மற்றவன் மகவி லாமை மதித்துமண் ணாதி யுள்ள 

குற்றமில் வளங்க ளெல்லாங் சொள்ளூுர் தம்பால் விற்றுப் 

பற்றமை செம்பொ னாகடப் பார்புகழ் சாசி மேவி 

நற்றவம் விளைப்ப வெண்ணி ஈ௩ண்ணுவான் மனையா ளோடும். 

ஆயவக் காலை யுள்ள பசுக்களி லரனுச் கன்பு 

மேயவன் கலைமு£ற் ரேோர்க்சத வேதிய னொருவன் மேவச் 

தூயமற் றவற்கோர் பத்துச் ஈரபியைச் சான மாக 

கேயமுட் பொலிய நல்கி ௫ிகழ்மற்றை யாக்க டம்மை, 

இடை மக னொருவன் பாக்க ரிரும்பொருள் பெற்று ஈல்இக் 

கடையருட் குறியாக் கங்கைக் காசியை யடைக்தா ஸனிப்பான் 

மிடைபல காட்கள் செல்ல வேதியன் பெற்ற பெற்ற 

மடையவு மிடைய னாவை யடைந்தன பழச்கத் சாலே, 

மறையவ னேடி வந்து மற்றிடை மகனைக கண்டு 

குறைவினின் குடஞ்சுட் டோடு கூடிய வென்னுப் uss 

முறைமையின் விகுதி யென்ன முனிகந்துரின் பசுஈச ளென்று 

சறையற விளக்கு தற்கா மிலச்சினை காட்டு சென்றான். 

இலச்சினை யில்லை யென்னா னிதுவிது விடுதி யென்று 

ஈலச்ெ பெருமாற் கன்பு ஈண்ணிய மறையோன் கூறப் 

புலச்ு மையர்போ லென்ன புந்திகொண் டடைக்சா யிட்தம் 

தலச்சில ௬டன்வர் தாலும் விடுகிலேன் சத மென்றான். 

வருந்திய மறையோ னவ்வூர் வாழ்ஈருட் சிலர்பாற் சென்று 

பொருர்திய தெடுத்துக் கூறப் புர்தகொக் தனைய ருக்தோரக் 

தருந்தியச் கு.றுச்,.த மண்டன் றனைவர வழைத்துச் கேட்கத் 

இருந்திய பசுக்க ளெல்லா மென்னவே செரிமி னின்னும். 

(x) 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(௭) 

(௮) 

(௧)



௬௮ வீரவனப் புராணம், 

பழியொடு பாவ மஞ்சும் பண்புச.ற் நில்லாப் பார்ப்பான் 

மொழிருவ தனை த்தம் பொய்யே மூதறி வுடைமீ ரிந்த 

வழி.பிவன் பசுவொன் ஜறேனும் வர். சசை யறியே னெல்லாங் 

கழிபொருள் கொடுத்துப் பெற்ற துண்மையே கரைந்சே னென்ரான் 

நடுநிலை பிழையா வன்னார் ஈயர் துனை மொழியுங் கொள்ளா 
வவமை தொறுவ னோடு மறையவன் றனையுங் கூட்டித் 

தொ௫ெட ஸிலமுற் ரூளஞ் சுகுணடாண் டி.யன்முன் விட்டா 

108)» லனையான் முன்னுஞ் சாதித் சா னறிவி லாயன், (௧௧) 

மற்றவ னுள்ளம் சாய்ந்து தொறுவனை வலிசெய் போது 

முற்றவு மெனவே யூரின் முட்டிவாங் இடுபார்ப் பானுக் 

குற்றவான் பத்துஈல்கு வாரெவ ர௬ண்மை தேர்ந்து 

சொற்றிட வேண்டு மென்று தொழுதழு துரைத்தா னன்றே, (௧௨) 

வமு.தியு மஹறையோ னாக்கள் வந்தன வில்லை யென்று 

செழுமலர் வீரை மேய தெய்வகா யகன்முன் பெய்தித் 

தொழுதுரை யாடு வாய்கொ லென்றனன் றுணிந்தா னாயன் 

பழுஇல்பார்ப் பானும் வந்து பகர்வனேழ் பகர்வே னென்று, (௪௯) 

அ.ரசுமவ் விருவ ரோடு மமைச்சரா இயர்க ளோடும் 

ப.ரசுபல் வளஞ்சால் வீரைப் பதியெனு மளகை சார்ர் து 

வரசுகோ தயமா யுள்வார் மாட்டமர் பெருமான் முன்னம் 

விரசுபே ரன்பிற் ரழ்ந்து விண்ணப்பஞ் செய்வா னீத. (௧௪) 

8யனே யுமையோர் பாகம் தமலனே மழுமா னேந்துங் 

கையனே கசாலற் காய்ந்த காலனே யந்தி வானேர் 

மெய்யனே யென்னை யாண்ட வித்சகப் பிரானே யுண்மைச் 

செய்யனே வாய்மை தேருந் தஇறக்தஇிரு வுளஞ்செய் யென்றான். (௧௫) 

மீனவ ஸனிவ்வா றேத்தும் விண்ணப்ப மேற்று முக்கண் 

வானவன் வீரை தன்னை வருக்கையாக் யெபி ரான்கா 

பேனவன் கோடு பூண்ட விறையவன் முறையே செய்யுங் 

கோனவ னுள்ளம் சேற்றுங் சொள்கையுட் கொண்டா னன்றே, (௧௪) 

வெருவரு நுனைய வெள்வேல் வேந்தகேள் சோழ தீர்த்தத் 

இருவரு முன்னே மூழ் னியல்புண்மை செரியு மென்று 

பொருவரும் வெளிவாச் கொன்று புலப்படத் தோன்றிற் றப்போழ் 

தொருவரு மன்பின் வேந்த னுவந்தெதிர் பணிந்து போற்றி, (௧௭)



சத்தியபுட்கரிணிப்படலம், ௬௯ 

நிறைபெருஞ் சனங்கள் சூழ நிகரிலாச் சோழ தர்த்தத் 

துறையடைக் தரச னின்று தோடங்கொ டொறுவன் றன்னை 

மறையவன் றன்னை யிர்ச மாதர்ச்சச் துண்மை கூறிச் 

கறைதப மூழுகு மென்று கட்டுரைத் இட்டா னன்றே. (௧௮) 

வேர் துரை செய்த வாறே வேடிய னிடைய னாவுட் 

போந்துவை கயவென் னாச்கள் பதசெனப் புஈன்று மூழ்கி 

யேந்துபே ரழகு வாய்ந்த விளமைஞப் பிரியப் பெற்றுச் 

சாந்துஈற் ராரும் பொங்கத் தண்கரை யேறி நின் ஈன், (௧ ௯) 

கண்டவ ரிவர்தா ல கண்டரொத் சனல் வீரை 

யண்டர்தம் பெருமா னாட லளப்பாி தாய தென்று 

சொண்டர்க ளோடுஙக் கூடிச் துதித்தர ஈரவென் ரூர்த்தார் 

விண்டல வாணர் யாரும் பொழிர் தனர் மென்பூ மாரி, (௨௦) 

மிகுவியப் படைச்ச வேந்தன் வெ.ிர்க்குழன் மகனை Conse s 

sedans yorss epee es Sub Os SG யென்று 

னகுமுகத் தனைய மூார்ச்க னவிலெலா மெனவே யென்று 

புகுசெருச் கோடு மூழ்கிப் போரக்கினா னிரண்டு கண்ணும். (௨௧) 

விழியிழர் ௪ச்ச மேவி வெள்ளச்துள் வியர்வு மல்க 

வழிதெரி யாது மாழ்கு மதியிலான் நன்மை கண்டு 

கழிமட னிஉன்சை பற்றிச் சரையிடைச் செலுத்து சென்று 

மொழிசெய்தா னிறையவ் வாஜே முன்னின்ரு னொருவன் செய்சான். 

௮.துதெரிர் தவர்க டண்டி யடிசகளோ டொட்டி முன்ன 

(ps. mas இற்ற மூடரை யொச்சா னென்று 

கதுமென வுரைத்துப் பாவி கலங்களஞ ரெய்இி னாயே 

பதுமனு நிகரான் பத்துப் பசு.ச்சளு மவாவி யெனமுர், (௨௯) 

ஏடநீ யென்செய் சாய்மெய் யியம்பினான் நனையான் பத்துங் 

கூட கொடுப்பாய் கொல்லோ கொடாய்கொலோ வுரைச்தி யாலென் 

ருடவர் பெருமான் கேட்ப வச்சமுற் டியில் வீழ்ந்து 

மூடனேன் பிழைத்தேன் சற்று முனியலை யுலகாள் வேந்தே. (௨௪) 

வருவது தெரிச ராதிவ் வாறுசெட் டொழிர்சேன் பார்ப்பா 

னொருப.து மட்டோ வின்னு மொருபது கூட்டிக் சொள்ச 

இருக வுண்மை யான செய்வமாய் விளங்கு மிந்தப் 

பொருவிலி யடியேற் குள்ள பொருளெலாச் சவர்க்து கொள்க, (௨௫)



௭௦ வீரவனப் புராணம். 

வழிவழி யடிமை யாயிவ் வண்டரு வீரை மூலச் 

அுழிவளர் பெருமா னுக்கு முமையாண்ட வளுக்கு நாயேன் 

பழியில்குற் றேவல் செய்வேன் பார்த்திப ரேறு போல்வாய் 

விழியிழந் துயிர்வா மேனென் மெலிவினுக் கிரங்கல் வேண்டும். (௨௪) 

அறிவிலா இழைத்த இங்மு பொறுத்தன்மிச் கறம தாகும் 

பறிவிலான் கொ்தை தீர்க்கும் படி.புள மிரக்கு வாய்சி 

மறிவிலாச் செங்கோல் வேர்சே மன்செயு முறையு நாளு 
மூறிவிலா வீசன் செய்யு முறையுமொன் தென்பர் சான்றோர். (௨௭) 

ஆதலின் வீரை மூலச் தமர்பிரா னெனக்கு நீயே 

காதலி னடியே னின்பொற் கழல்சர ணென்ற டைச்சே 

ஷேதைலின் முடியாத் துன்ப மொழிதரக் குருடு தீர்த் தி 

வீ. சவி னின்ப மில்லை யிலையெனில் வேந்தர் வேந்தே, (௨௮) 

என்றுநைங் தழுது தேம்பி மிக்தவா றிரர்து வேண்டிக் 

சன்றுநெஞ் சுடைய னாூச் கானமிசை விழுந்து சோர 

வன்றுகண் டவர்ச ளியாரு மந்தோவென் நிரூ னார்கள் 

வென்றுஈன் ஜொளிர். நான் மார்ப மெய்யனு மிரங்க னானே, (௨௯) 

வழுதியு மிகவி ரங்கி மற்றிசற் சென்செய் வாமென் 

றழுதில னின்றா னைய னருளினா லாங்கோர் வாக்கு 

வழுவிலித் சீர்த்த மின்னு மற்றிவன் மூழ்க வென்று 

கெழுமவா சாய நின்று மெழுக்தது கேட்டார் யாரும், (௬௦) 

முன்னுமித் தீரத் ச நீருண் முழுசென வரசன் கூற 

வின்னுசமன் வருக்கொ லோவென் றெண்ணியச் சுற்தெ ழுந்து 

பன்னுமத் தொறுவன் ஞூழ்டப் பார்வையோ ரிரண்டும் பெற்று 

மின்னுவண் சமலைச் sary. wiper Cure Code (pester, (ms) 

புரவல னளவி லாத மஇழ்ச்சபூ சரனோ டுற்ரான் 

கரவரு மனச்சோ ராகக் களித்தனர் சண்டோ ரெல்லா 

மரவணி சடையார் வீர சேகர ரருளைப் போற்றி 
விரவலுந் றமைந்தார் யாரும் விடாதவா னந்த வாரி, (me) 

வறு, 

அண்மையடி யவர்ச்காய வீரசே கரப்பெருமா னருளே யாச 

புண்மைவெளிப் படச் சலினாம் ௪, தியபுட் கரிணியெனு மொருபேர் பூண்ட 

செண்மைமுமு குகர்க்சகறமா இகளளிக்குஞ் சவெகங்கை யெனும்பே ரோடு 

வுண்மைதிசம் சருசோழ தர்ச்சமெனப் பெயர்பெற்று வயங்கும் வாவி.(௩ ௬)



திருமால் பூசித்தபடலம், ௭௧ 

மறையவனா விருபதுகொண் டிடக்கொடுத்தத் தனக்குரிய வளங்கள் யாவு 

மிறையவனா லயம்புகு,த்தித் தனக்கேற்ற பணிபுரிக்தாங் இருந்த வாயன் 

சறையவனா தரியாத துணரந்துபிரா னருள்புறியக் கைலா பச்சேர் 

நிறையவனா சாரமறப் புகுக்இிருக்சான் பெருமஇழ்ச் நீங்சானாயே, (௬௪) 

வேதியனா விருபதுமப் பாமனுக்€ர் தவனுருவ மேவி வாழ்ச்தா 

னோதியபாண் டி.யனமைச்ச பாதியரோ டாலவா யுற்றான் மேளிப் 

பூதியரே ச,த்தியபுட் கரிணியெனும் பெயர்வரவு புகன்ரு மிப்பாற் 

கோதியலா வீரவசக் தத்.திருமால் வரவெடுத்துச் கூற லுற்ளும், (௬௫) 

சத்தியபுட்கரிணிப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆகத் திருவிருத்சம், ௫௬௮. 
—ofe— 

திருமால பூசித்தபடலம், 

வட்ட இவய 

வெள்ளிய முத்தொடு செம்பவ எஈ்களு மேவுற்ரோர் 

கொள்ளிய வீசு தரங்க நெருங்கிக் குரையோவா 

வள்ளிய பாற்கட னாப்ப ணராவணை வாய்த்தேவ 

ருள்ளிய மேக மெனச்கிடை கொடுதுயி லுறுமாயோன். (௧) 

பிருகு முனித்தலை வன்சின மூண்டு பிறப்போர்பத் 

தீருகு,ச லின்றி யெடுச் துழல் வாயென வறைகுற்றுன் 

திருகுத லற்றவை யேதுறு காலிகல் செதற்ருர்பா 

ஓுருகுதன் மேவுறு தோல்வி யுறாவிற லுறல்வேண்டும், (௨) 

ஆய தஇிறம்பெற வென்புரி வாமென வாராய்ந்து 

நாயன் மலர்ப்பத மேத்தி யிறைஞ்சுசஉ னன்றென்று 

மேய கருத்தின ஞயின னெ தல மேவுற்றுற் 

பாய சிறப்பி னெலாமுறு மென்று படர்ந்தானால். (௯௬) 

இருவளர் வீர வனத்தி லமர்ர் தரு டேவேச 

லுருவளர் பாத மிறைஞ்சி னினைச்சவை யுறுமென்று 

மருவளர் கொன்றையி னானருள் கூட்ட மனங்கொண்டான் 

வெருவளர் சிந்தை யிலாம லெழுந்தவண் மேவுற்முன். (௪) 

எல்லை பணிந்து பெருஞ்சவ கக்சை யெனுக்தீர்த்தத் 

தொல்லை படிந்து விளங்குவெ ணீற்றின்மு னுருவுற்று 

வல்லை ஈலக்சரு கண்மணி மாலை வளம்பூண்டு 

நல்லை யெனப்பதி வன்னமொ ரைந்து ஈயர்செண்ணி, (@)



ore. வீரவனப் புராணம். 

தலைமிசை யங்கை குவித்து நடந்து சவாதோங்கு 

நிலையெழு கோபுர வாய்ச லிறைஞ்சுபு நெடுவில்லா 

மலையவர் வாழ் சளி யுண்ணுழை வும்மனன் வாழ்வேமிக் 

குலைவற நல்கு வசந்த| மெனும்பெய ருறுகாலம், 

நந்தி மலர்ப்பதம் வாழ்த்தி யிறைஞ்சி ஈமும்பூச்கள் 

சிந்தி வலங்கொடு வர்.து பிரானெதிர் சென்றுற்றே 

யந்த Bp i pel apugs சிற்பர வமலாவென் 

றுச்தி மலார்த முகுர் சன் வணங்கி யுவப்பு ற்று, 

முச்திச ரஞ்சி ச்கைஈ றும்புனன் மொண்டாட்டிச் 

சுத்தி eb Son றுங்கல வைச்சளி துதைவித்துப் 

Gung Su. லாசம ருப்பல மெல்லிய பூச்சாத்தி 

Ques Bee ow டொங்குரி வேசன முறவூட்டி, 

மாமலை மாளுமை யாண்டவ ளுக்குமி வாரறாகத் 

சேமலி:மஞ்சன மாதிய செய்து சிறப்பித்துக் 
கோமலர் நெற்றியி னெங்கள்பி ரான்மூன் குறுகுற்றுத் 

டர I 

seal ராவிய மார்புடை யான்று இ தான்கூறும். 

எண்ணிய வாறடி யார்பெற மேய விரும்பேறே 

புண்ணியர் பாலக லாதுவி எங்குறு பொன்னேயுட் 

கண்ணிய யோகர் கருத்தி னிருங்கதிர் சான்றோங்கு 

மண்ணிய செஞ்சுட ரேயுன டைக்கல மடியேனே. 

கற்பனை யத், சனை யுங்கட வாவொளிர் சனவாழ்வே 

தற்பர ஞானசொ ரூபகு ணாதிச யத்தேவே 

புற்புத மாமுடல் வாழ்க்கையெ ணாருட் பொலிகோவே 

யற்புச சிற்பர னேயுன டைக்கல மடியேனே, 

பிணிசளர் மெய்யு மதிற்புகு வாழ்வும் பெரிசென்றே 

'துணிளெர் சிந்தைய ரென்றுமு ற.,ச சுயட்சோதி 

கணி௫ளெர் கொன்றைஈ றுர்தொடை வேணிய காபாலி 

யணி௫ளர் வீமையு ளாய்கின டைக்கல மடியேனே, 

பெயா்வரு கோய்பல வற்றுளும் வெய்துபி றப்பாய 

கயமிகு கோயென வோதுவ ரந்தக் சடுநோய்க 

ளுயலரி தசாமொரு பத்துடை யேனென் ரொழிவேனோ 

வயர்வறும் வீராயு ளாய்ரின டைச்சல மடியேனே, 

(௪) 

(a) 

(4) 

(#) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௬)



இருமால் பூசித்தபடலம். ௪௩ 

பூச.ர காணிடு புங்கவ சங்கம் புரிகாத 

மாதர மேயவு மாதர வோதர மணிகண்ட 

சீ.௪உ.ர னாமெனை யாதிய ராலும் ெெசெரிவொண்ணா 

வாதா வீரையு ளாய்கின டைக்சல மடியேனே, (௧௪) 

என்று து.தித்திரு கட்புனல் வாரவி ரங்குற்று 

நன்றுகு ழைந்துக சிந்த இழ்ந்து நலம்பேணுங் 

Go per Quer oy ws Ho, மாலெதிர் குளிர்மேவ 

“வென்றுவி ளங்குபி ான்வெளி வந்துது விள்ளுற்றான். (௧௫) 

CG arm. 

AGOne@ மாலே கேட்டி சிறந்தவித் தலம்ை மேவி 

யொருவற நம்மைப் பூசை யுஞற்றினை யாச லாலே 

பருவரும் (பிறப்போர் பத்தும் பார்க்குப சார மாசப் 

பொருவரும் வீரம் பூண்டு பொலிசரு மேன்ம சர்தோம். (௧ ௬) 

இன்னுமிதக் சலத்கில் வைகு ரிருந்சவர் வீர மாத 

மன்னுவ ரதனா னீயு மாருய நிருஇத் இக்க 

னுன்னுமோர் சனக ரங்கொண் கிறைகுதி நினைச்ச தன்றி 

மூன்னுமற் றுள்ள யாவு முகிழ்த்இிடு மூனக்கு ஈாளும். (௧௭) 

அன்றியும் வீபம் வேண்டி வசந்தகா லத்தி லன்புற் 

ரொன்தறிய ஈமைப்பூ சிச்சா யுற்றவிக் சார ணத்தா 

லின்றுமுன் னினக்கு வீர வசந்தமா லெனும்பே ரெய்து 

ஈன்றுபெற் ஐமர்தி யென்று மறைக் சன னக்கள் கோமான். (௧௮) 

மாயவன் மடஒழ்ச்சி பூத்து மாறுகொணிருதித் இக்கன் 

மேயவோர் கோயில் கொண்டு விளம்பிய பெயரும் பூண்டு 

தாயனா யமர்வா னன்னான் துணையடி. வழுத்சப் பெற்றோர் 

கேயமா ரஉனு லோக நிலவிவாழ்க் இருப்ப ரன்றே. (௧ ௯) 

மன்னிய புசழான் வீர வசக்தமால் வரவு சொற்று 

மின்னிய கழலி ராமன் வீரைநா யகன்பொற் பாதம் 

பின்னிய வன்பி னேத்தி வீரரா கவப்பேர் பெற்று 

மூன்னிய விலங்கை செ.ற்ற காதைய் மொழிவாங் கேண்மின், () 

திருமால் பூசித்தபடலம் முற்றிற்று, 

ஆகத் இருவிருச்சம், டடு௮. 

V,B, SOMTAHMANIYASASIZA § 

TAMIL-PANDIT. 
க



எசு வீரவனப் புராணம். 

9 6 

வீ ரராகவப்படலம், 

——_»>-@-—~4+——- 

இணாயெறியுஞ் சரயுகதிச் செண்புனல்பாய் வஎம்பெருஇப் 

புனாதபுபல் குடிமல்சப் பொலிதருகோ சலநாட்டில் 

வரைசிகரு மாளிகையு மாமதிலுக் கோபுரமுங் 

சரையறவுற் றென்றுமுள தயோச்தியெனுந கடிஈகரம், 

௮ர்தநகர் மார்த்தாண்டன் குலத்துஇி$சா னயன்புதல்வன் 

தந தவரை பரியிரதம் தவாவலியாட் பெருங்கடலா 

னெக்சவுல சகமும்புசழு மிரும்புகழான் பெருந்திறலான் 

சர்.தமிகு கழ.ற்சாலான் ற௪சரதனென் நிடுபெயரான். . 

மாடுபெருக் தவமெனச்செய் வரிட்டமுனி மொழிவழிபோய் 

நாடிகலைச் சிருங்கமுனி வனையழை த நகர்புகுதப் 

பாடுபுச ழவன்கிருது பண்ணியவி நாற்கூறும் 

மூிகிறை கற்புடையார் மூவருக்கும் ப௫ர்ந் சளித் சான். 

ஈன்றனள்கோ சலையென்பா ளிராமளைமா ளிகைமேலால் 

வான்றவழ்கே கயன்மடந்தை வயிறுவாய்ச் தனள்பரதத் 

சோன்றலையோ ரிருமகவைச் சு.பித்திரைகல் கனெடனய 

ரான்றகலை முதற்பலவு மமைர் துவளர் தருகாளில், 

காதிமச னரசனெதிர் கரியவற்றம் மோவெனலுங் 

கோதியலா விளவலொடுக் குனிஎலைசைச் சொண்டடைந்து 

நீதியிலாத் சாடசையை நிகழுமவ ளொருமகனை 

மோதியுயிர் குடித் தமக முடித்தொருகல் லெழப்புரிந்து, 

சனுமுறித்துச் சையெழிழ் றனுவளைத்துச் சம்பியரும் 
பனுவன்மறைப் படி வேட்கப் பரந்தபெருஞ் சேனையொடு 

மனுமுதற்பற் பல.ரறி்த மாளிகைவா ஊனசர்புகும்போ 

அதனுமொருவிற் சவர்ந் தக ர௬ுற்றெரு சாய் மொழிகொண்டு, 

இளவலுஞ்ச தையுந்தொடா வேடவர ஈ இிகடக்து 

தளீரொருவே டனைகட்டுச் தறுகண்விரா தனைவசைத்து 

வளமலிரித் தி.ரகூட மரீஇப்பொருமி யழுசேங்கி 

யளமருதம் பியைத்தேற்றிப் பாதுகையோ டவம்போக்கி, 

(௪) 

(௬) 

(௪) 

(௪) 

(௪)



வீரராகவப்படலம், ௪௫ 

பஞ்சவடி. £.ரமரீஇப் பரவுசடா யுவைச்சண்டு 

வஞ்சமலி சூர்ப்படகை மாமுலையா இசளற்லா 

லஞ்சவரு க.ரனாதி யரக்கருயி ரறமடித்து 

ஈஞ்சமென வருமொருமா னுயிர்சவர்ந்து ஈண்ணிடுமுன், (௮) 

தீம்பியுமில் வழியரச்சன் சானடியைச் சவர்ந்தேக 

வெம்பியிகல் புரிபறவை வீழ்ச் துக் த.துகண்டு 

நம்பியிரா கவன்சவன்று செயகச்சடவ நன்இயற்றித 

அம்பிரு,சல் வயிற்றிலிடு சொழிற்கவக்க னுயிர்மாட்டி, (௯) 

ஒருசவரி பூசனைசொண் டூயா்மரா மரந்துளேத்த 

வெருவருமிந் திரன்மகனூர் வெங்கஇாமைக் தனுச்குதவி 

யொருவரிய வரிமகனா லொண்டொடிவை இடந்டுதரிந்து 

இருவமிகுஞ் சேனையொடு சென்பாண்டி காடடைநக்தான். (௧௦) 

குறுமூனிவ னிருக்கையினை ச் குறுகயவ னடி.பணிக்து 

மறுவின்மனை வியைப்பிரிந்ச மாச் அயர மெடுதஇியம்பித 

தெறுதொழில்வல் லரக்கர் சமைம் தெறுவதற்குக் தகுவீ£ம் 

பெறுவகையென் புரிவலெனப் பெருர் சவத்தோ னுணாச் துாப்பான், 

வீரமா வனத் தஅமையாண் டவளொடும்வீற் றிருக்கின்ற 

வீரசே கராமலர் தசாள் விழைந் தபோற் றிவையெனில் 

வீரமாற் றலர்ச்செகுச்கும் வீாரமளப் பறப்பெற்று 

வீரரா கவனெனும்பேர் மேவுவையா லெனப்புகன்று, (௧௨) 

௮த்தல த்தின் மான்மியமு மறைக்சடையா எமுங்கூறிக் 

சைத்சலத் க னெல்லியினீ சருதியகா குகவென்று 

மூத்சலத்தின் விளங்குசமிம் முனியுரைத்து விடைகொடுத்தான் 

பைத்தலத்தி னறிதுயில்செய் பண்ணவனுண் ம௫ழ்பூச்.து. (௧௯) 

அடியனே ஸனின்றேசென் றநரக்சகரைச்செற் மனனென்று 

படியவா மூனிவனடி பணிக்தெழுந்து விடைகொண்டு 

கொடியுலா மணிமாடக் சோவீர ஈகாடைந்து 

கடியவீ செறிந்த கங்கைரீ நிடைப்படி்௪, (௪௪) 

வெள்ளியான் னீறணிக்து விளங்கயெகண் மணிபூண்டு 

வள்ளியவைக் செழுத்செண்ணி மலர்க்கைதலை மேற்குவித்துத் 

துள்ளியபே ர௬ுவகையொடுர் தொழுதுசோ புரம்புகுர் தா 

னள்ளியபே ரருளுடைய காயகன்பொற் சோயிலசம், (கடு)



௭௬ வீரவனப் புராணம். 

ஈந்தியடி பணிந்தெழுக்து ஈயந்துதிருச் சளிவலக்சொண் 

டக்.திமதி புனைந் தவர்ரே ரணைந்துபல முறைதொழுது 

முக்தி௩று நீராட்டி முழுமணமென் பூச்சூட்டிக் 

சர். தியலா வுணவூட்டிச் கனிக்துதோச் இரஞ்செய்வான், (௪௬) 

உருவாட யருவா யுனாச்தவுப யமுமாடி 

மருவா மலராக வான்முதற்பூ தமுமா௫க் 

கருவாகிச் கண்ணாூச் சண் ணண் மணி யாஇரிறை 

இருவாகி யொளிர்வீர சேகரநின் பதம்போற்றி, (ser) 

பண்ணிசைவெங் க.திர்சரணம் பாணியுவர் மலர்நாற்றம் 

விண்ணனில முடலமுயிர் விழியொளியொண் மணிபிரபை 

யெண்ணறுகெய் நிலவுகலை யெனக்கலந்த விறையவனே 

இண்ணவய விடைலீஈ சேசமநின் முள் போற்றி, (௪௮) 

வெய்யகரி யசளுரித் து மேனிமறைச் சவபோற்றி 

வையமிசை ஈடாயொருமும் மதிலுமெரிச் சவடோற்றி 

கையமைதண் டொடுவருவெங் காலனை க்காய்ந் சவபோற்றி 

செய்யமழுப் படைலவீ: சேக.ரரா யகபோத்றி, (௪௯) 

வரையடியிற் டெந்தரக்சன் வாயலறி யோலமிடப் 

புரையிலடி விரனுதிசற் றழுத்தியபுண் ணியபோற்றி 

விரைமலர்மங் கையாமுதலோர் மென்கள த்துப் பொன்பொலியத் 

இரையெழுஈஞ் சயில்வீர சேகரகா யகபோற்றி, (௨௦) 

மாயவவி வாளரக்ஈன் வஞ்சிக்க மருவலரு 

மாயபரா பவமு௩னி படைந்தடியே னல்லாக்து 

சாயவுகின் திருவுளமோ தவாச்கருணை புரியாயோ 

தேயமெலாம் புகழ்வீர சேகரகா யகபோற்றி, (௨௧) 

என்றுபல முறைதுதிப்ப வெம்பிரா னெதிர்தோன்றிக் 

கன்றுகொடி யவர்ச்செகுக்குங் காகுத்தன் முககோக்கஇத் 

தன்றுபெரு வலியரசக்கர் குலமூழு அஞ் சுடுலீர 

மின்றுரினச் சளித்சனமற் றிசனாலே யெஞ்ஞான்றும். (௨௨) 

வீரரா கவனெனும்பேர் நினக்சாச வீரையடைத் 

தாரவார் கலியிலங்கை புகுஈதரக்ச ருயிரமாட்டி 

காரவா வியாறிய கருக்குழற்€ சையைமீட்டுப் 

போரவா வறநினதூர் புகும் துமணி முடி.கவித் து. (௨௯)



பொதிசோறு நிவேகனஞ்செய்தபடலம், ௭௭ 

பாராண்ட பின்னடைநின் ப5மென்று பிரான்மறைக்தான் 
காராண்ட நிறத்சானுங் கைகுவித் து விடைபெற்று 
சாராண்ட வருளுமையை ஈயர் துபணிக் தெழுக்துபோய்ப் 
போராண்ட சூலத்தான் புஎன்றபடி யெலாமுடி த்தான், (௨௪) 

அன்றுமுதல் வீரரா கவனெறும்பே ரவனடைந்தா 

னன்று, தவ முயன்முனிவீிர் நாடுபுகழ்ச் சாசரஇி 

வென்றுமிளிர் சருவீரம் பெற்றகிறம் விள ம்பினா 

மொன்றுபெரு மான்பொதிசோ meer Sm மெ௫ுசதுரைப்பாம், () 

வீரராகவப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆகத் திருவிருத்தம், ௫௮ ௩. 
of 

பெரூமான் பொதிசோறு நிவேகனஞ் 
| செய்த படலம், 

——>-§ 4 

பொன்னியல் புரிசை சூழ்ந்த புகழ்ப்பெரு வீரை மேய 

மின்னியல் சடையா ரெங்கள் வீரசே கப்பி ரானா 

முன்னிய வன்பு வாய்ந்து முர் நாறு மறையோர் வாழுங் 

கொன்னியல் வளத்சான் மிக்க குருக்சமா வனத்தையுற்று, (௧) 

வளர்பெருங கருணை யாலோர் வைதிக மறையோ ராத 

விளர்சபு மதிசா லையர் விதியி லணைந்தா ராகக் 

சளெரொளி யனையர் யாருங் கெழுமுறச் கண்டு போற்றித் 

தளர்வறு மிருச்கை ஈல்கித் தசவித Sena வாரால், (௨) 

எந்தவூர் நம்மூர் நாமம் யாவதெக் சலைகள் வல்லீர் 

வந்சகா ரியமென் யாவும் வகுத்துரை யாட மென்ருர் 

சந்தநான் மறையுர் தேருச் சச்சிதா கரத ரூபத் 

தக் சமா மறையோர் மூர லரும்பிட வறைய லுற்றார், (௯) 

எல்குகா மிருப்ப தேனும் பிரியமிக் கெழில்லீ மாக்கட் 

டங்குவோ மான்ம மாச னெனப்பெயர் சாற்று நிற்பர் 

படொங்குமா மறைசண் முற்றும் புகரறச் தெளிந்தோங் கற்பா 

ரிங்குமே வு.றிற்கற் பிப்பா ளெண்ணமுற் றடைர்தோமென்றாுர்.()



௪௮ வீரவனப் புராணம். 

உமையொரு பாகங் காட்டா வுத்தம மறையோர் வார்த்தை 

யமைதரச் சேட்ட வையர் ம௫ழ்ந்துறுங் கருத்சற் ரூயிற் 

கமையுற விங்குப் பற்பல் பிரமசா ரிகள்கற் பார்கள் 

சமைதர வவாச்குச் கற்பித் திடுமெனச் சாற்றி னாரே, (௫) 

மற்றதற் இசைந்து செட்கை மான்மழு மறைத் த வைய 

ரு.ற்றவர் இரகர் சோறு முபசரிச் திடச்சென் முண்டு 

முற்றவுஞ் சிறுவர்ச் கூட்டி முழுமறை யனைத்துர் தேற்றி 

யற்றமின் ரூகச் கற்பித் தாதரச் தமரு நாளில். (௬) 

மன்னுமம் மறையோ ரோடு மாறுபட் டவர்க ளாடம் 

துன்னுவன் மையரே யாஞ்சில் சூத். திர ரிம்மண் முற்று 

முன்னுமெம் மூடைய தென்றார் மொழிந்சசெம் மூடையதேயென் 

றுன்னுமம் மறையோர் சொற்றா ர௬ற்ற,த கலச மேன்மேல், (௪) 

எமதெம தஇிர்த மண்ணென் நிருதிறத் sine a Ds 

கமமற வெகுண்டு மூண்டு கலாய்த்திடு பொழுது முர்இத் 

தமமனக் கொடியர் கூடல் சாரந்திறை யாய செங்குக் 

குமவரை நிசர்தோ ளாற்ருக் கூறுவா னெழுக்து போனார். (௮) 

அன்னவர் போத லோடு மருமறை யொழுக்சம் வாய்ந்த 

மூன்னவர் பலருக் கூடி. முரணுபு வழக்கு மேற்கொள் 

பின்னவர் வார்த்சை வல்லார் பெரும்பொரு ளூடையார் மன்பா 

லென்னவ ருரைப்பர் கொல்லோ வென்றினைக் சேக்க லுற்றார், (௯) 

புரவலன் முன்னர் யாம்போய்ப் புகல்வசென் னெனவாய் வாருட் 

பரவுறு சிற்சி லோர்காம் பஞ்சாதி யுரைப்பே மென்றார் 

தரமிகு சிற்சி லோர்யாஞ் சடையுரைச் இடுவே மென்றார் 

கரவறுஞ் Ape லோர்யாங் ஈனம்புகன் நிடுவே மென்றுர், (௧௦) 

சிற்ரிலர் சரம மெல்லாக் தெரிக்சயாம் வல்லே மென்றார் 

சற்சிலர் கனமீ மாஞ்சை செப்பயாம் போது மென்றார் 

இற்சிலர் கற்ப முத்றுக் தெருட்டுதும் யாமே யென்றார் 
சிறில் மங்க ளானி பவந்தென்பாஞ் சென்றியா மென்றூர், (கக 

உற்றவே தஇியர்க ளிவ்வா றுரைத் தரைத் தொழியக் சண்டு 

பெற்றவே தியொன் ரோதம் பெருக்சசை யான்ம ராதக் 

கொற்றவே தியாதஞ் செவ்வாய்க் குளிர்குறு முறுவல் சாட்டி 

மூற்றவே தியரை கோக் வகுத்திது கூற லுற்றார், (௧௨)



பொதிசோறு நிவேதனஞ்செய்தபடலம். ௪௭௯ 

இன்றுகாம் வழுதி முன்ன ரெய்்இனும் வழக்குப் பேசித் 

கொன்றுதொட் ளெது நங்சண் மண்ணென்று அணியச் செய்து 

வென்றுமீ ஞூ.தும் பின்னர் விழைபொதி சோறுங் கொண்டு 

நன்றுமே வுதிரா லென்றா ரவரெலா நயந்தா ரன்றே, (௧௯) 

தீ.திவிர வியவின் சொன்றி புளிவிராய்ச் சமைக் ௪ பொம்மல் 

பொசதுித. நீறு பூச்௮ப் பொருமுகாய்க் கறிமேன் மேலு 

மதிசுவை யமையா நிற்கு மபூபவர்ச் கங்க ளின்னு 

மதியமை யூறு காய்ச ளிவையெலாம் வயங்கல் கொண்டு, (௧௪) 

மறையவர் பலரும் பின்பு வாமறை மூழுஅந் தேறா 

நிறைதிரு வடியி லந்த மறையென நிகழ்ம்து மாறு 

முறைசெறி பாதச் காப்பு முருங்கவா தவத்தை மாய்க்குங் 

கறையில்வெண் குடையுங் கையிற் காமரு வேணுச் தண்டும்.(௧௫) 

பொருவரி தாய நீற்றுப் புண்டாக் சாப்பு மேன்மை 

யொருவரி தாய தக்க ணுறுமணிச் தொடைய மாச 

மருவி சாய வுத்த ரீயமும் வயங்கா கிற்க 

வெருவரி தாய வேச்து வேதிய ரடைர்தா ரன்றே. (௧௬) 

மு.இர்சுவைப் பொதியண் டாங்கு மு.இர்மறை யவர்க ளோடு 

மதிர்கு.ரன் மிருக மோவா வடவிகள் கடந்து வானிற் 

க.திர்கடு வடையுங் காலைக் கருதூதம் பெருவீ ரைப்பால் 

வெதிரொரு கத்துக் சொண்ட வேதிய ௬.ற்ரு ரன்றே, (௧௪) 

உற்றவர் பொதிசோ Daw னுண்டிளைட் பாறிப் போவோ 

நற்றவர் பலரும் போற்ற ஈம்பிரா னமர்சே மென்று 

கற்றவர் புகழு மிந்தக் காமரு தலத்சைக் காணப் 

பெற்றவ ரெவரோ வின்பம் பெற்றவ ரவரே கண்டீர், (௧௮) 

என்றுமித் தலத்தி லோவாட் பிரியமுண் டெமக்கு வாச 

மொன்றுபன் மலரும் பூதக்கிங் கொளிர்சீவ கங்கை மூழ்டுத் 

துன்றுகல் வீரை மூலச் சோதகியைச் தொழுசான் மேற்கொ 

என்றும் வழக்கும் வெற்றி யாமென வறைர்தா ரன்றே, (௧௯) 

சொத்றவா முக வென்பார் தொகுமறை யவரன் னாரோ 

டுற்றமர் தீர்த்த மாய சிவகங்கை யுவந்து மூழ்கிக் 

கொற்றமார் வீரை மூலக் குறியினைச் கொழுத மீண்டு 

பத்றவா மீதித் ௪.தி.துப் படர்சரை மேல்பா ுத்றுர், (௨௦)



௮/0 வீரவனப் புராணம், 

ஒருமறை யவர்தம் வேட முற்றுற நடிஃகுக் கள்வர் 

வருமறை யவரோ டாங்கோர் மண்டபத் திருந்தார் நேர்வந் 

இருமறை யவர்தூய் தாக விடஞ்செய்து கலந்தி ருத்தி 

யுருமறை யவர்முன் மழை யோருக்கும் படைக்க லுற்றார், (௨௧) 

பொதிபடு யாப்ப விழ்த்துப் புளிமடை முன்ப டைத்துத் 

sides Sau டைத்துச் சாற்றிய கறியும் வைத்து 

மதிசெயு மூறு சாயின் வருக்கமற் றுளவும் வைத்து 

விதிமுறை யமுது செய்ய வேண்டுமென் துடச ரித்தார். (௨௨) 

விடமெடுச் தயின்ற தெய்வ வேதியர் இருச்சண் சாத்திக் 

கடவுளர் பெருமான் வீரைக் கண்ணுதற் பெருமா னன்ப 

ருடனுறை பெருமான் றெய்வ வுமையவள் பெருமான் கொன்றைப் 

படாசடைப் பெருமா னுக்கே யாமெனப் பசர்ந்து தய்ப்பார், (2 m) 

இல்துநற் சுவைய தாய இிஃதுஈற் பதத மைந்த 

இஃதியம் பினும்வா யூறு மிஃதுவான் ஈதையை யோட்டு 

மிஃதுசார் கையும ணக்கு மிஃதுசா லத்திற் கேற்ற 

இஃதினும் படைச்ச வேண்டு மென்றுரைத் தடங்கச் துய்த்தார். (௨௪) 

தொக்சவ ரொடுமிவ் வாறு துய்த்துவாய் பூசி ஈல்கு 

மிக்சபா கடையு மென்று வினாச்செழீஇ நடந்து சென்று 

தக்கவர் புகழுக் கூடல் சாரந்தர சயையுட் புச்சார 

செக்காஞ் சடையு மேய திங்களும் பிறவுந் தோற்றார், (௨௫) 

வழுதியுங் கற்று வல்ல மாண்பின ரிவென் ஜொர்ந்து 

தொழுதொரு பீட நல்கத் துனைந்ததி விருந்தா ரப்பாற் 

பமு, சமை வழக்கு மேற்சொண் மூர்ச்கரைப் பார்த்து நங்கள் 

செழுவிய பூமி யென்றற் கறிகுறி தெரிப் * ரென்றான். (௨௪) 

grec செய்ய மூர்க்க ராமிலாப் பூமி யென்றார் 

ப.ரசுன் மறையோர் வெட்டின் வாய்ப்ப ஈறு ரென்ரார் 

விரசுமற் றதுசோ இப்பான் வேந்திரு வகையா ரோடும் 

புரசுமுற் செறிகு ரர். வனத்தகம் வந்த புக்கான். (௨௪) 

சொல்லிய வனையர் சொற்கோர் சோதனை யில்லை மேன்மை 

புல்லிய மறையீர் நீயிர் புகன்றவா தெரித்தி ரென்ன 

வல்லிய மனையா யன்னார் மண்டொடு கருவி aunties 

சல்லிய மொழியி னன்னீர் காணலாம் பமொ தென்ருர், (௨ ௮)



பொதிசோறு நிவேதனஞ்செய்தபடலம். yh 

தொழுகுலச் தவர்க ளெல்லாஞ் சொத்றவா புனலுண் டாமோ 

பழுதுறின் யாது செய்வா மென்றுளம் பரிந்து நிற்க 

வழு.தியு மூரர்க்சர் சங்கை மண்டொடு கருவி sae 

யொழுகியெவ் விடக்தி லேனு மூன்று னென்று சொன்னான், (௨௯) 

அனையவர் மேட தோறு மங்கையிற் கருவி காட்ட 

வனை ரு குமிழி யோடு மெழுந்தது மாரீ ॥ம்மா 

தனையறப் பெரு? யக்சான் பெருந்துறைப் பெயர்சாரந் தன்று : 

முனைவன்முன் னுறினெங் சேனு முடியாச பொருளொன் றுண்டோ. () 

பாண்டிய ணிறும்பூ துற்றான் பனவருண் ம௫ழ்ச்ச பூ 5 தார் 

வேண்டிய கொள்ளா மூர்க்கர் மெலிந்சறத் தேம்பித் தோற்ற 

ரீண்டிய வான மாட ரிணர்மலர் மாரி பெய்தார் 

தாண்டிய சுடான் னாராத் துணியாதை யுற்ரூர் யாரும். (௬௧) 

மறையுணர் பெரிமீர் நந்௪ முண்மைவாய் மலரு மென்ன 

வறைதுமென் றொருகு ருந்தி னடியடைக் தொள௱ித் து வானின் 

மிறைபு வாக்கா லென்றும் வீனாவீற் நிருப்பா மிங்கு 

முறைகுவ முருச்தோற் ரம லென்றன ருணர்ந்தார் யாரும். (௬௨) 

இரு வளர் வீனா மேய செல்வர்சம் மாடல் கொல்லோ 

வுருவள ரிவையெ லாமென் றநுணர்ந்திறும் பூ. கொண்டு 

மருவளர் வீரை மூல மன்னிய குருந்தின் மூலங 

கருவளர் சண்ணிற் கண்டுங் கருத்இற்கண் டுந்தாழ் வாபால். (௬௯) 

அதுமுதல் வீரை மூலத் ஃ5மலர்க்குப் புமுக்க லன்ன 

முதுமுழ வொத்து நீறு முகிழ்த் தகாய்க் கறியி னோடு 

பு.துமையி னிவேதப் பார்கள் பூமிவே Sug Osco gy 

சதுமுகன் வணங்குங் கூடல் சார்ந்துவாழ்ம் திருந்சான் மாறன். (௩௪) 

உறாவழக் குரைத்தார் வேந்த னொறுச்திடப் பட்டொ ழிக்தா 

ரறாவளப் பொதிசோ றைய ரருந்திய தெடுத்துச் சொற்றா 

நறாமலர்ச் கூந்தற் செவ்வாய் நல்லுமை யாண்டா ளாய 

மறாவருட் செல்வத் சன்னை மான்மியஞ் சிறிது சொல்வாம். (௬௫) 

பேருமான் போதிசோறு 

நிவேதனஞ்சேய்தபடலம் முற்றிற்று, 

ஆகத் இருவிருத்தம், ௬௪௮. 
—ofo—



2 வீரவனப் புராணம், 

உணமையாண்டாள் மகிமைப்படலம்,. 

  

உலசெலா மீன்ற நற்ரு யொப்புயர் விசந்ச செல்வி 

யலூலாச் கருணை வாரி யறமெலாம் வளர்த்த நல்லாள் 

பலர்சொழும் பண்பு மிக்காள் பராபரை யாதி யா௫ 

நிலவுமை யாண்டாள் சீர்த்தி யெங்கணு நிரம்பிற் றன்றே, (௧) 

இலகுறும் யோனி யோசெண் பத்துகான் இலக்கத் தள்ள 

வலூலா வுயிரும் போக மாதியின் பனைத்து மெய்தச் 

தலமெலா நிறைந்த மேன்மைச் சத்திபி டங்க ளாய 

பலவளு முமையாண் டாடன் பைம்பொற்டீ டஞ்ச றக்கும், (௨) 

இறந் துயர் ட மேய தஇிருவுமை யாண்டா டாண்மேன் 

மறந்தொரு மலரிட் டாலும் வானமர் கற்ப கத்தி 

லுறர்தபன் மலருஞ் சூடி வாரொரு மலர்மேல் வாழ்வா 

ரறந்தவா மலரொன் றுந்தி யாகவாழ்ம் திருப்ப ரன்றே, (௬) 

ஒரு,ச.£ முமையாண் மேய வொண்டளி குழ்க்து ளாளப் 

பொருவரு மமார் சூழ்வார் புலோமசை மணாளன் சூழ்வான் 

றிருமலர் மிசையோன் சூழ்வான் செங்கண்மா யவனுஞ் சூழ்வா 

னிருநிலச் சவருட் சூழா ரிவரெனற் கொருவ ர௬ுண்டே, (௪) 

குட்டகோய் சாச மீளை குன்மகோய் பெருநோய் கண்ணோய் 

கட்டசோ யென்னும் பொல்லா முயலகன் சரட்டு வாதம் 

விட்டகோ யென்னாப் பச்ச வாதமுன் வெய்ய வாசப் 
பட்டோ யனைத்து மம்மை பெயர்சொலப் பறக்கு மன்றே, (௫) 

பிரமராக் கதம்பை சாசம் பெருவலிப் பூச பேதங் 

இரமமின் ஹேவப் போந்து செழுமிய கொடிய யாவும் 

பரமர் தம் மொருபான் மேய பைந்தொடி யுமைபேர் சொல்லச் 

சரமம்வந் துற்ற சென்று தளர்ர் சழிந் தொழியு மாதோ, (௬) 

மகப்பெற வேண்டி னாலும் வையத்து நுகரும் போச 

மிசப்பெற வேண்டி னாலும் விண்ணவர் போக மெல்லாக் 
தகப்பெற வேண்டி னாலும் தவலரும் பேரா னந்த 

ககப்பெற வேண்டி னாலு முமையரு ணயக்க ஈல்கும், (er)



உமையாண்டாள் மடூமைப்படலம், ௮/௩ 

உமையவ டிருமு னஞ்சார்க் சொருவரன் புற்றும் சாழி 

னமைத.ர வவாமுன் செய்த தீவினை யனைத்துர் சாழுக் 

சமையுற வெழும்டோ சேரல் வினையெழுச் கருதிச் சூழிற் 
றமைநிகர் போக மெல்லாக் தள்ளினும் போகா சூழும். (௮) 

ஒருவ கங்கை மூழ்செயுடையுலர்ச் சாது சூழ்ந்து 

பிருகுவின் வாரர் தோறும் பிறங்கமா விளக்கு மிட்டு 

இருகற காற்பத் நைந்து தினம்வலஞ் செய்து போற்றி 

வருவளேல் வர். தியேனு wo Suwa பெற்று வாழ்வாள். (௯) 

இருந்திய சைல மாதி சிறப்புற வுமையாட் காட்டிப் 

பொருந்திய வாசம் வீசும் பூர்கொடை பலவுஞ் சூட்டி. 

யருந்திய சுவைய வன்ன மாதிய மிதப்ப வூட்டி. 

யிருந் திய முழக்கு மாறு மீகையி னியற்று வோர்கள். (௪௦) 

மனைவியு மகவு மல்க வரம்பறு சுற்றஞ் சூழப் 

புனைநிலச் துள்ள வாய போசங்க எனைத்துக் துய்த்து 

நனைமலர்ச் கற்ப நாடு ஈண்ணியாங இன்ப மார்நர் து 

வினைசபு சவலோ சது வீற்றினி இருப்ப ரன்றே, (௧௧) 

வெள்ளிய வுருவ மாச வித்தையை விழைந்தோர செல்வங் 

கொள்ளிய விழைந்தோர் செய்ய வுருவமாச் கொடிய செவ்வை 

யென்ளிய வவாவி னோர்சா ர௬ருவமா வெண்ணா நிற்பர் 

ஈள்ளிய விதயத் தாடு நாயகி யுமையாண் டாளை, (௧௨) 

பிருகுவின் வாரம் தோறும் பிறங்குசெவ் வர சப் பூவுண் 

மூருகுசெய் யொருழாற் றெட்டான் முகிழ்கலச் கண்ணி கட்டித் 

இருகுதிர்.ச் தென்னை யாளும் இிருவுமை யவடோள் சூட்டி. 

னருகுபன் மகவு மொய்ப்ப வளப்பருஞ் செல்வத் தாழ்வார். (௧௩) 

உமையவ டிருரா மங்க ளொராயி.ர மெடத்.தக் கூறி 

யமைதரு குங்கு மங்கொண் டருச்சிப்போர் வான நாட்டு 

ளிமையவர் பலர்க்கும் வேந்சா யிரும்பகை கடிக்து மாமைச் 

௬மையடை யாரம்பை மாதர் தோணலந் இளைத்து வாழ்வார். (௧௪) 

ப.ரவுறு ௩றிய மஞ்சட் பலகைநாற் றெட்டுச் கொண்டு 

விரவுறு முமையா ணாமம் விளங்கநூற் றெட்டுங் கூறி 

யரவுற வருச்சிப் போர்க ளயர்வட இசைக்கோ னாகிக் 

கரவுற வெழுதெவ் வெல்லாக் கடிக்துற வாழ்வா ரென்றும். (௪௫)



௮௪ வீரவனப் புராணம். 

விராசெய்சண் பகப்பூச் கொண்டு மேசக வருச்டிப் போர்கள் 

புரைபட சுவாச காச மென்னுகோய் போக்க வாழ்வா 
ருரைகெழு அசோண மாலை யுவப்பொடு சட்டிச் சாத்திற் 

Soup Osa’ HUF Hs சைலையே யடைவ துண்மை, (௪௬) 

சனாபுகழ் பனிநீர் விட்டுச் சரதனச் குறடு தேய்த்துக் 

கராகருப் பூர மாதி கலந்சபி டேசஞ் செய்வார் 

வரையிற கரிந்சோன் வைப்பு மலரவன் முசலோர் வைப்பும் 
புமாயற வாழ்ந்து பின்னர்ப் பொருக் துவர் Rap கத்தல், (௧௭௪) 

செழுவிரை வெட்டி வேராத் றிருந்திழை யுமையாண் மேனி 

மூழுவ.து மறைப்போர் செய்வ முழுப்பெரும் போகர் அய்ப்பார் 

வழுவறு செம்பொன் வில்ல மாலை செய் தலங்க ரித்தோர் 

பழு தற வுலகெ லாந்தம் பதக்தொழும் பண்பு பூண்பார், (௧௮) 

பன்மலர் செய்த பந்தாற் ப.ற்பலமணியாற் செம்பொன் 

மன்மல ரானூற் மெட்டு மனுப்புகன் றருச்சிப் போர்ச 

ளென்மல் ௬லக மெல்லள் மியைஈ்தொரு குடைக்£ழ் வைகத் 

சென்மல ரசி ாபஜிழ்க் தின் சேர்வர் முத்தி, (௧௯) 

மஞ்சூர, மிலச்சங் கொண்டு வாஞ்சையி னருச்சிப் போர்க 

டஞ்சூழு மனையி லக்க மூளவெனச் சமைந்து வாழ்வார் 

வெஞ்சூர்கொன் மகப்பெற் முடாள் விளங்குமக் கதையிட் டோரி 

னெஞ்சூரு மன்பு பொக்க நீக்குறா திருக்கு மாச்கம். (௨௦) 

௮.ரசுசெ யிடரி னேனு மமைநக்தவெப் பிணியி னேனும் 

டீரசு,சன் கரும நீத்தான் பத்தியி னந்திப் போழ்து 

வரசுகோ சயவி சேட வுமையடி வழுத்து வானேல் 

விரசுபா தகங்க ளெல்லாம் வெயின்முனம் பனியே நேரும், (௨௧) 

வாசனைப் பொடிகைச் சொண்டு வயக்கவா யிரத்தெட் டேனும் 

பேசுறு நூற்றெட் டேலும் பெட்டருச் சனைசெய் வோர்சண் 

மாசிலச் கதைகச்குச் சொன்ன வண்பயன் முழுதுங் கொள்வா 

ராசறு இப மாலை யிட்டவ ரவனி யாள்வார். (௨௨) 

சூலம்வா ரிசம்வி யாளஞ் ஈடர்செய்கோ பு. ரமால் யானை 

ீலமார் புருடன் வாவி திகழ்.தர மிராசி unison 

கோலமண் டபங்கும் பாதி தீபங்கள் கோடி கற்ப 

ஞாலமேழ் கைலை வைக்கு ஈவின்றளித் தியல்விப் போரை, (௨௩)



உமையாண்டாள் மகமைப்படலம். அடு 

மொழிசரு பசுசெய்த் தப முகுத்சமற் றதிலோர் பாதி 

Gar Peas தமைப்போர் கோடி குலங்களா யேற்றினாரே 

பழிதபு ஈவ$ தத். சாற் பரிர்தொரு தீபம் வைப்போ 

சொழிவற ௩ரர்க டம்மு ளுயர்ந்தவ ராகி வாழ்வார், (௨௪) 

அலஇல்பல் புவனத் இற்குங் காரண மாய வம்மை 

யிலகுமை யாண்டாட் சன்பி னெது?றி தியற்றி னாலும் 

பலனொரு கோடி கோடி மேலுமாய்ப் பயவா நிற்கும் 

வலனுயர் இருமுன் னின்று துதிசெயு மரபுக் கேண்மோ, (௨௫) 

ம வறு, 

மலையர சயிர்த்ச மட௩டைப் பிடியே வழுச்,த5 ரொய்ப்பினில் வைப்பே 

தலைமறை முழுசா யம்மறை சோன்றுங காரண மாய்ப்பொலி பரையே 

நிலைகிலை யாமை யுணர்ந்தமெய்ஞ் ஞான நீதியா ரள,த்தளி விளக்சே 

தலைமைசால் வீரை வீரசே கார்பாற் றயங்குமை யேயுனைச் தொழுகேன், () 

ஈலமலி பரையே யாஇியே விருப்பே ஞானமே இரியையே யென்னப் 

புலமலி யோனாஞ் சத்திக ளாடுப் புவனமெங் கணும்படைப் பாதிக் 

குலமலி தொழிலோ வாக்துகன் றமைர்து குலவு டித். துநிற் பவளே 

யலமலி வீரை வீரசே ஈரர்பா லமருை யேயுனை த் தொழுதேன். (௨௭௪) 

செளிவள ருள்ளத் தூற்றெழு மமுசே சந்திக்கத் இத்இக்குங் கரும்பே 

யொளிவளர் ஞான யோகர்தம் மூள்ளத் தொழிசரா செழுகொழுஞ் சுடோ 

களிவள ரன்பி னெச்குமெச் குருகச் கற்றவர் கவர்தருங் கனியே 

யளிவளர் வீரை வீரசே கரர்பா லமருமை யேயுனைத் தொழுதேன். (௨௮) 

மறைகெடு முடியென் நுரைசெயுக் தளிர்த்த மாக்தருப் பயில்கருக் குயிலே 

நிறையளி யமைய கெக்குகெக் குடைவார் கெஞ்சமாம் புலத்தெழு கரும்பே 

குறையறத் துப்பார் வாச்செனுங் ஈடவிற் கொழிசுவை ழீ இயெழு மமுதே 

on pasar A வீரை வீரசே சரர்பா லமருமை யேயுனைச் சொழுசேன். (௨௯) 

எண்ணரும் புவனப் பரப்பெலாம் வருந்தா Gar po தளித்திடும் தாயே 

சண்ணரு மளவின் மந்திரங் களுக்குங் காரண மாயசற் பராயே 

யெண்ணருஞ் சுகுண ஞானயோ கியர்ச மிருசயத் தடத்துலா மனமே 

யண்ணரும் வீரை வீரசே கரர்பா லமருமை யேயுனைச் தொழுதேன். (௩௦) 

ஆன்றவே தாட்.சப் பெருவரை யொழியா வானந்த வுருமு௫ னோக்கிச் 

சான்றமா நடனம் புரிபசு மயிலே சச்தொ னந்தமெய் வாழ்வே 

யேன்றபல் லுயிர்க்கு மலவலி யகற்றி யிரிதரா வின்பருண் மு.சலே 

சோன்றாழ் றலமாம் வீரைவா முமையே துணைத்தரின் பொன்னடி. போற்றி,



௮௬ - வீரவனப் புராணம், 

யபல் புவனப் பரப்பெலும் வயலு எமைதரு முயிர்ப்பயிர் பலவு 

பல் சனனச் கோடைவெப் பொழிர்து விழைகதிச் சள மடையப் 

பாயவான் கருணைப் பெருமழை பொழியும் பச்சைமா மேகமே பரவிச் 

காயவா ணர்கள்சூழ் வீரைவா முமையே கருதுநின் பொன்னடி போற்றி, () 

கருங்குழல் போற்றி செய்யவாய் போற்றி கதிர்த்தெழு வெண்ணகை 

போற்றி, யிருங்குழல் பணிக்கும் பணிமொழி போற்றி யிணைசப வருள்விழி 

போத்றி, மருங்குழல் பொருட்டுப் பணைத்தெழு ஞான வனமுலை போற்றி 

யென் மனஞ்சார்ந், தொருங்குழல் பயிலு மிணையிலா வீரை யுமைநின பத 

மலர் போற்றி, (௬௬) 

cer gud pKa ஞளள்ளரகெக் குரு யிருவிழி களும்புனல் வார 

ரின்றுசை குவித்துப் புரிதல் வேண்டு நிலவவிங் mers gS Cems 

சன்றுபஃ நுயர்தீர்ந் தாசராய் வாழ்ந்து கற்பக நாடுபின் னடைந்து 

நன்றுபல் வளமுக் திளைத்தரும் சயிலை ஈண்ணிவீற் நிருப்பரீ தண்மை, (0) 

கலிசரு துயர்தாச் சருளுமை யாண்டாள் கருதரு மான்மியம் பலவா, 

லொலிதரு மவற்றுள் யாதெடும் நூரைத்தா மொன்றுகா முரைத்தில மினி 

மேல், வலிதரு தலத்து மான்மியர் இர்த்த மான்மிய மூர்த்திமான் மியமும், 

பொலிதரு இிறத்௪ வேனுமோ ராற்றாற் பொற்புறச் சிலதொகுச் தறைவாம். 

உமையாண்டாள் மகிமைப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆகத் இருவிருத்தம், ௬டுஈ, 
—~»fe—- 

தலமுதலிய விசேடப்படலம். 

கங்கைரூழ் இடந்ச தெய்வச் காசிமா தலமுன் னாக 

மங்கையோர் பங்கர் வைகு மாதலம் பலவற் நுள்ளுச் 

கொங்கையோ வாது லீசுங் குளிர்மலர்ப் பொழில்சூழ் வீரை 

செங்கையா மலக மென்னச் செளிதரு விசேட மாகும், (௧) 

வீரையே விசேட மென்று விளம்புதற் கைய மியாது 

பாரையேய் தலக்ச ளெல்லாம் படாந்துகும் பிட்டுர் இராக் 

காரையே பொருவுஞ் செங்கைச் கண்டன்வெண் குட்ட நோய்சன் 

பேரையோ தடுக்காற் கேட்கப் பெயர்த் சதை யுணருங் காலே, (௨)



தலருதலிய விசேடப்படலம், ௮௭௪ 

வீைமான் மியம்வி ழைந்தோர் மேவுவர் சவசா லோகம் 

வீரைமா தலத்தைக் சண்டோர் மேவுவர் Aaen But 

வீரைமா தலம்வ சித்தோர் மேவுவர் சிவசா ரூபம் 

வீரைமா தலத்தி றந்தோர் மேவுவர் சிவக்க லப்பே, (௯) 

புண்ணிய மலியும் வீர வனத்தலம் புகுக்து வாழ்ச்கை 

நண்ணிய வுயிருக் கஞ்சு நமனளற் றஞரு மில்லை 

யெண்ணிய பிரமன் மாயோ ஸனிந்திரன் முதலா னோருக் 

கண்ணிய வாங்கு வைகச் கருஇன்வே றுரைப்ப தென்னே, (௪) 

பிறந். சவர்க் காரூர் காணப் பெற்றவர்ச் கருள்கூர் இல்லை 

யிறர் சவர்ச் இணிய காசி யெற்றைக்கும் பத்தி செய்யச் 

சிறந் சவரக் குயர்கா எத்தி இந்தித்தார்ச் ககழ்ந் சார் மேலாற் 

பறநர் தவர் காணா வண்ணா மலைபல Alar Grand a ens. (௫) 

கந்தமுற் பலவுந் துய்ச் துக் காட்டமர் சலினாம் பேறு 

முந்தவெப் பழல்குழ் மொய்ப்ப முழுககோற் றலினாம் பேறும் 

வந்ததே யுணவாக் சொண்டு வருக்இடு தவச்தாம் பேறு 

மந்தமா வீரை யுண்டு வசிப்பவ ரடைவ ரன்றே, (௬) 

வூத்திட வினிய வீரை மாதலத் தாயுள் காறும் 

வித்திட னன்று முற்றா செனிற்சில வருட மேனும் 

வித்திட லதவு முற்றா தெனிலொரு வருடம் பாஜி 

வித்திட லதுவு மொல்லா தேலதிற் பாதி மன்னல், (er) 

மற்றது மரிசேன் மாத மற்றது மரிதேற் பச்ச 

மற்றது மரிதேல் வார மற்றது மரிேே லோர்காண் 

மற்றது மரிதேல் யாம மற்றது மரிதேன் ஞூர்த்த 

மற்றது மரிதே லந்த மடவருச் குறைப்ப தின்றே, (௮) 

கணிகையர் விழைவி னேனும் வாணிகச் கருத்தி னேனு 

மணியவேற் நூர்க்குச் செல்போ தற்றது பொழுசென் றேலுக் 

சணிவின்மற் றெதுசொண் டேனும் வீரைமா ஈகரிற் றங்்கிற் 

பிணிகெழு பாவ மெல்லாம் பெயர்சரப் புனித ராவார். (௯) 

மற்றொரு சல,ச்இிற் றெய்வ மறையவ ரிலக்க ருண்ண 

வுத்றொரு மையினெய் பாலோ பிறுசுவை யன்ன மூட்டிப் 

பற்றொரு வாத பேறு பரவுடத் சலத்து மேவிச் 

சற்றொரு வருச்சிட் டாரேத் சார்ச.ர வடைவ துண்மை, (௧௦)



Hy 9 வீரவனப் புராணம். 

அணுத்துணை யறஞ்செய் சாலு மேருவே யாகு மந்த 

மணத்தவான் றலத்திற் றெய்வ மறையவர்க் இருக்கை ஈல்கிக் 

'சணித்சவின் சுவைய சொன்றி பூட்டி கடப்பா டுற்றார் 

புணர்த்தபல் சன்ம பாவம் போக்குபு புனித ராவார், (௧௧) 

நீறுமெய் விரவப் பூசிக் கண்மணி நிரம்பப் பூண்டு 

பேறுமெய்ச் ரிவன்ற ளென்னப் பேணுமெய் யடிய ருக்கு 

மாறு ரிருக்கை நல்கி வான்சுசை யமுது நல்கி 

னூறுதீ ரவாரதம் பேற்றை யுமாஃகவல் லுரும் யாரே, (௧௨) 

தென்புலச் சவரு வக்குர் திருத்தகு காளி லக் 

மனபுலத் தடிய ருக்கு மறையவர் தமக்கும் தாய 

கொன்சுவை யமுத மூட்டிற் குலச்ொரு கோடி யோர்ச 

ளின்புற வளற்றி னின்று மேற்றின ராவரன்றே, (௧௯) 

அருமறை யோ வித்த லளிமக மியற்று வித்ஏின் 

மருவரு மன்ன சான மூதற்பல வயக்கு வீத்தல் 

பொருவரு மத்த லத்துப் புணர்த் தமா ரெருவழற் குண்டேற் 

சருதுற வுறும்பே றிற்றென் ஜறெம்மனோர் கரையற் பாத்ரோ, (௪௪) 

முந்திய யுகத்து கான்கு யோசனை மூன்றே யாகும் 

பிந்திய யுகத்தி ரண்டே பிறக்கிய மூன்றி லொன்றே 

நந்திய கலியி னந்ச ௩ற்றலஃ தெல்லை சங்கு 

சிந்திய நினைப்பா ரோர்காற் நிருத்தகச் சூழின் முற்றும்.டி (௧ ௫) 

பிணியெனும் வரைசண் முற்றும் பிளச்கும்வச் சரமாய் நாளுங் 

கணிதமில் பொய்யென் ரோ துக் காட்டினுச் கொருகெ ருப்பாய்த் 

தணிவில்பா seu més டமக்சொரு சருடப் புள்ளா 

யணியுற வமையா கிற்கு மருட்சிவ கங்கைமாதோ,. (& &) 

சண்ணுதற் பரம யோகி கருணையா லமைத்த ஞான்று 

விண்ணுத லதற்கு சாமஞ் சிவகங்கை விளங்கப் பின்னா 

ளண்ணுத லுற்ற நாம மவிர்புகழ்ச் சோழ தீர்த்த 

மெண்ணுத லெவருஞ் செய்யுஞ் சத்திய தீர்த்த மென்ப, (௧ ௭) 

இந்சமுப் பெயரும் பெற்று விளங்குறு மிசையார் தீர்த்ச 

ஈந்தவுண் முழு? னாலு ஈயமுறப் பரு ஞலுஞ் 
சந்தமிக் குறத்சொட் டாலும் சவலற நோக்க னாலும்: 

பந் சமுற் றிருக்கும் வெய்ய பாதக மிரிக்கு நாளும். (௧௮) 

ப.ரரிவ னங்கைச் சூலம் பாரகத் தழுத்தி யன்றே 

தீச்மிச வியற்றிச் செம்பொற் சடையிடைக் கங்கை நீனா



தலமுதலிய விசேடப்படலம். ௮௯ 

விரவுற விட்ட தாலே மிளிர்சிவ கக்கை யென்னோர் 

க.ரவில்பேர் பூண்டு காசச் கங்கையிற் பொலியு மன்னோ, (க ௯) 

வருபல வாண்டின் ரோற்ற மதித்தோற்றம் வாள ராக்க 

ளிருகதிர் விழுங்குங் கால மீருவா வயன மின்னும் 

பொருவரும் விமுன் னாய புண்ணிய காலந் சோயிற் 

பருவருக் கொடிய வெய்ய பாதக மனைத்து மாயும். (௨௦) 

மழறையவர்ச் செகும் ச பாவம் பசுக்களை வதைத்த பாவங் 

குறைதவிர் மகவை மங்கை மார்களைச் சொன்ற பாவ 

நிறையுமெப் பாவ மேனு கினைந்ததிற் ரோயு முன்னே 

பறைதருர் தூல முற்றும் படிசழற் படுமா ரொெத்தே, (௨௧) 

பலபல வுரைப்ப தென்னை பாமனைப் பிழைத்த பாவ 

நலமிகு மனையாற் பேணு ஈயவரைாப் பிழைத்த பாவம் 

வலனுய ரணையான் வாக்கை யிகழ்சலான் வந்த பாவ 

மூலவுரு மற்ற யாவு மொழித் தில ww des ts FS Bw. (௨௨) 

சத். இய தீர்த் ௪ மூழ்கத் தழுவுவெண் ணீறு பூசி 

நித்திய மூடித் அச் கொண்டு நிகழ்தருப் பணஞ்சி ராதத 

மெத்திய குணத்சத் தீர்ர்ச வியன்சரை யிருக்து செய்வோ 

சொத்கியல் குலங்க ளெல்லா முபாசிவ கதியிர் சேர்த்தோர். (௨௯௬) 

கருத.மத் தீர்த்தந் தோய்ந்த காற்றுமேற் பட்ட போதும் 

பொருதுபல் பாவ மெல்லாம் பொடிப்பொடி யாகு மென்னின் 

-மருவுபச் திமையா னான விதிப்படி. வயங்க மூழ்கன் 

வெருவுபல் பாவ மெல்லாம் விளித்திட லரிய தாமோ, (௨௪) 

மணிஎெர் மோலி வானோர் வலஜுயிர் செகுசத்த தோன்ற 

லணிமலா் மிசையோன் மாலோ ஸஊருநக்சவ முனிவர் யாரும் 

பணிவொடு வந்து மூழ்கிப் பயன்பல பெறுவ ரென்னிற் 

கணிசமில் புவிவாழ் வோர்க்குக் கரைக் இடல் வேண்டுங் கொல்லோ, () 

எத்திசை மேவ வோரு மியம்பிய விரதம் பூண்டு 

பத்தியின் வீரை மேவிப் பயில்9வ கங்கை நன்னீ£ 

சு.தீ.நிமண் oS) கொண்டு தோற்போர்வை சன்னை யாக 

யொத்தியல் கலையி ரண்டு மு.றவனை யளவி னின்று, (௨. ௬) 

வீரசே க.ரரை யந்த விமலாபா லுமையை யுள்ளத் 

சா.ரவே நினைந் த மூழ்க பறலொத்றி நீறு பூசிச் 

சார.நா லுணாந்சோ ராய தண்ணியர் கையிற் செம்பொன் 

வாரமா மணிமுன் னாய யாவையும் வழங்கல் வேண்டும், (ee | 
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#0 வீரவனப் புராணம், 

இரும்பொரு எில்லா ராடி யியன்றமட் டுதவல் வேண்டு 

மரும்பொரு ளாளர் சொற்ற விதிப்படி யாடல் சாலும் 

பெரும்பொருள் பயப்பச் சென்று பெட்டாடன் முற்றா சென்னின் 

மரும்பொரு எ தனா லக்நீ ரழைச்சாடன் மாண்ப தாகும். (௨௮) 

அன்னது முற்றா சென்னி லன்ன£ ராடி வந்த 

நன்னர்வான் றவத்தி னோனா மாடிச்சண் டிறைஞ்சல் வேண்டும் 

பன்னரு மனையார் காணப் படாொனி eet Crow 

தொன்னெடுட் திசையை நோக்கித் சொழுதுளத் தெண்ணல் வேண்டும் 

இதுசெய லரிய சன்றே யித்தகு புனவி ருக்க 
முதுபெரும் பிணிக்கோட் பட்டு முறிதலின் மிடிக்கோட் பட்டுக் 

கதுவுறு பேய்ச்கோட் பட்டுங் சலங்குவ ௬லகன் வாழ்வா 

ரதுூவிது வென்றுஞ் சூழ்வா ரவ. ரறி யாமை யென்னே. (mo) 

பூவினுட் கமலம் போலும் பொருப்பினுண் மேருப் போலு 

மாவிலுட் சுரரான் போலு மறத்துளில் லறமே போலுக் 

காவிலுட் கற்பம் போலுங் சாசினி யிலிங்க மாய 

தேவினுட் சிறக்கும் வீனாத் இரு6க ரிலிங்கத் தேவே, (௬௧) 

சோலையிழ் குயில்கூம் வீராத் துடியிடை யுமையாள் கோவைக் 

காலையிற் சாணிற் நீரு மொருபவச் கடுந்தோ முச்சி 

வேலையிற் காணிற் பத் துப் பவப்பிழை விளியு மந்தி 

மாலையிற் சாணி னூறு பவப்பழி மாயு மன்றே, (௬௨) 

அத்தயா மத்திற் காணி லாயிரம் பவத்தோ மாயுஞ் 

சுத்தமார் விழாவிற் காலை மாலையும் தொழுது போற்றி 

னிச்ச.ரா தலப்டோ கங்க ளெண்ணில வடைந்து பின்னர் 

ஈத சமா தரியா வான நாட்டர சாட வாழ்வார், (௬௯௩) 

மதிவளர் சடில மோலி வீரசே காமா தேவன் 

றுதிவளர் தாளிற் சாத்தும் தாமலர் பலவு மல்சப் 

ப. வளர் நந்த னஞ்செய் பண்பினோர் வான நாட்டுத் 

இ.திவளர் கற்ப கத்துக் இறைவராய்ச் செழித்.து வாழ்வார். (௬௪) 

மாவளச் தமையும் வீரை மாதேவன் பூசைச் காசக் 

காவளச் துதவு வோருக் கழனிக டிருந்து மூதா 
ராவலிற் கொடுக்கின் றோரு மரும்பொருண் மு தல்வைப் போருர் 

தேவரிற் சிறந்து வாழ்ந்து சிவபுரத் Barus துய்ப்பார். (௬௫) 

நிகரில்கோ புரம்வி மான நெடுமதி லடுக்கு மாடம் 

புகரின்மண் டபமுன் னாய யாவையும் பு.துக்கு வோருந்



தலமுதலிய விசேடப்படலம். 

தீகரிலா தமைய மற்றைத் இருப்பணி சமைப்போர் தாமும் 

புகரிலா வரச ராய்விண் பொருந்திப்பின் கைலை வாழ்வார், 

மண்டலம் புகழும் வீர வனத்தம ௬மையாண் டாட்குங் 

கண்டல மாய நெற்றிச் கடவுணா யகர்க்கும் தோடு 

குண்டல மதாணி பொன்வா குவலய மாதி யாவும் 

விண்டல மருள வீசு மவா்பெறல் விளம்பு வாரயார், 

விரைபடு சயிலம் பாறேன் விரைகருப் பூஜ கான 

மேணாபல சந்தம் வாச வொண்புன லாதி வீனா 

வரைபடு சிலையாழ் காட்ட வழக்குவார் யாவ ரேனுக் 

ஆக் 

(௬௪) 

(௬௭) 

இனைபடு கடல்சூழ் வைப்போர் செய்யகோல் செலுத்தி வாழ்வார். (௬௮) 

சாத்திர மறையுர் தேருச் தம்பிரான் வீரை வாணன் 

ரோச்திர மமைகோயிற்குச் சுடர்விடு கும்ப மாதி 

பாத்திரங் கவிகை யாதி விருதுகள் பலவீ வோர்மண் 

மாச்இரங் சொல்லோ விண்ணும் வளர சளிப்ப ரன்றே, 

இிருமுடிச் சழும்பர் வீ.ர சேகாப் பிரானார் வேதப் 

பெருமுடிக் சஇதர் மேய பெருந்திரு கோயி லுள்ளான் 

மருவுற விலிங்க மொன்று மறைவழித் தாபித் சோர்பொய் 

வெருவுற வுதறி யன்னார் இருவரு மேவி வாழ்வார். 

ஆனகநெய் யேனு மெண்ணு எமைக்தகெய் யேனுஈ் கொண்டு 

மானமர் கரத்தர் வீர சேகரர் மருவுக் கோயி 

லீனமி நீப மேற்று மியல்பினர் நுதல கத்து 

மூனமில் கைய சத்து முறு தழ லேற்றி வாழ்வார். 

செஞ்சடை முடித்த வீர சேகரப் பெருமா னாச 

மஞ்சடை முடியின் மேலால் வாச£ ராட்டல் செய்வோ 

ரஞ்சடை மூடி.வி ராவ வலையெறி பெருநீர் கோப்பத் 

தஞ்சடை பவனாச் சாகத் தழைப்பர்வண் கைலா யத்தே. 

துள்ளிய மறிமா னேந். தஞ் சோதியை யுமையா ளோடு 

வெள்ளிய விடைமே லேற்றி விருப்பொடு தரிசி தோர்கள் 

வள்ளிய யானை யேறி வண்டுறை யன்ன மேறி 

யொள்ளிய வுவண மேறி யுவப்பொடு வாழ்வர் மெய்யே, 

பொருணனி மீட்டி மீட்டிப் புத்திரர் துய்ச் சற் கென்று 

மருள்படப் புதைத்து வைத்து ai Soe தியம னாற்றும் 

வெருள்படு துயரம் வேட்பார் வேட்பரோ வீரை வாண 

னருள்படு ௪ரணம் போற்றி யவன்றளிப் பணிசன் சாத்தல், 

(௬௧) 

(௪௦) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪ ௬) 

(௪௪)



Sa®.. வீரவனப் புராணம், 

தீயமா நிரய மெல்லாந் திளைத்சிட நழைவார் வெவ்வே 

ரூயபல் கருப்பம் தோறு மவாவுபு நழைவா ரெங்க 

யன்மா வீரை வாண னலத்தளி நுழையா ரென்றான் 

மேயவப் பெருமான் சீர்த்தி விளம்பிட முற்றுங் கொல்லோ. (௫ டூ) 

ஈன்னர்மா தவத்தர் வீரை நாயகன் புரிர் ச வாட 

வின்னமும் பலவே கூற லெம்மனோர்ச் கெளிது கொல்லோ 

சன்னமோ தினமா லென்று சாற்றினன் சூத மேலோ 

னன்னமா முனிவ ரெல்லாக் கேட்டக மகிழ்ச்சி பூத்தார். (௪௬) 

வேதமா முனிவ ரெல்லாம் வீரைகா யசன்பு ராண 

மோசநீ யாங்கள் கேள்வி யுற்றுமிக் இன்ப மூற்றோ 

மேதசாய் கினக்கி யாக்கள் விழைர் தியம் றுவதென் னென்று 

சூதமா தவனைப் போற்றிச் தொழுதுள மகழ்க்தா ரன்றே (௪௭௪) 

மகவினை முடித்துச் சூத மாதவ னொடிபல் லோருர் 

சகசவியல் வீரை சார்ந்து சந திய தீர்த்த மூழ்கி 

ஈசவில்சைக் கொண்ட வீர சேகர மாதன் ரளு 

மூகவிலெவ் வுயிரும் போற்று முமைமலா தாளும் போற்றி.(௪௮) 

சிலபக லங்கு வைச் சிவபிரான் விடைபெற றேகு 

ஈலமலி மூழ்ச்சி டொங்க நைமிச வனத்தைச் சார்ந்து 

குலமுணி வார்வாழ்ந் தாரிக் குணப்பெரும் புராணங் கேட்போர் 

பலரு. மண் ணாதி யெல்லா வுலகமும் பரவ வாழ்வார். (௪௯) 

முன்னிய வீரை மேய முதல்வனார் திருப்பு ராண 

மன்னிய சரகர் தோறு மணிபொனா தஇியபல் செல்வ 

(மின்னிய சிறப்பு வாய்ப்ப விடாதமர்க் இதிருப்பா ளென்று 

மன்னிய மாகா தம்பொனம்புயத் சமரு மாதே, (௫௦) 

மே வறு, 
காமேவு இருவீரை ஈகர்வாழ்க வுமையாண்டாள் கருணை வாழ்க 

பாமேவு வெண்ணீறுங் கண்மணியு மைந்செழுத்தும் பரவி வாழ்க 

தேமேவு வீரசே கரர்வாழ்க வவரடியார் செறிக்து போற்றப் 

பூமேவு மணிமன்று ளினிதெடுத்ச குஞ்சி சச்செம பொற்றாள் வாழ்க, 

தலமுதலியவிசேடப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆகச் திருவிருத்தம், ௭ 0௪, 
_..௮௨- 

வீரவனப்புராணம் முற்றிற்று, 

V,B, SUBRSPNMADHYASA RMA & 

TAMIL-P ANDI



a. 

சிவமயம், 

௮ ௬ யப Ol a 
ao n-ne 

கடவுள்வாழ்த்து. 

௪, என்னுந் திருகாமத் 6 அழகு ” ௭. இங்கே அடையவென்னு 

துள்ள மூன்றெழுத் துக்களுள் அகரம் மெச்சம் தன்வினைமுதல்வினை யைக் 
இருமொழிக்கும்பொது ; ழகரம் சமிழ்  சொண்டுமுடி தலில்லை; ௦ 
ச்சறப்பெழுச்த ; மெய்யைமட்டும்' 
கொள்க; குக.ரம் உயிர்மெய்யெழுத்து. 
பொ.துகெழுச்தால், சிறப்பெழுத்தால், 
புணரெழுச்சாலென்5ஈ, வீ. ரவனம- 
வீரமரக்காடு, இம்மரப்பெயர் தமிழில் 
வீரையென வழங்கும். 

௨. பூமேவு காதான்-பி!மன்; 
காதரம்- அச்சம், ஒது௮.ரன்-உருத் இர 
மூர்த்தி, பொற்பு ௮கத்து ஆர். வேர் து- 
இந்திரன், அருங்குரைத்து - அருமை 
யையுடையது. 

௬. கழுச்சடை-ஒருவகைப்படை ; 
தீநவாசகம், சீர்ததித் திருவகவல், 
௧0௦௯,௧௧0-ம் அடிகளையும், தசாங் 
கம் எ-ம் பாடலையும் பார்க்க, அலைசு 
வற்று கணைப்பகழி-கடலைவற்றச் 
செய்த௮ம்பையுடைய திருமாலாகிய 
அம்பு, அரசு - இர் திரன், 

௪. அம்மை அடையாமல்-மறுபிற 
ப்பையடையாமல். ஆன்ற கமையம்- 
நிறைந்த பொறுமையையுடையேம். 
8வர-ஐந்௮இர திரியங்கள், அமை 
புயம்-மூங்கில் தோள். அம் மை குழல்- 
அழகயெமேகம் கூர்தல் ; நிரனிறை, 

௫. பாய-பரவிய, மங்சலப்பொன்- 

மாங்கலியம். தேசு -ஒளி. பரஞானம்- 
பரஞானப்பால், 

௬, நாலிரண்டு-அ௮ட்ட மூர்ச்தம, 
மனுமுன் ஆறு - மந்திரம், பதம், வன் 
CTD, FF SIMUL, புவனம், கலை என்னும் 
ஆம அத்துவாச்கள். அங்வதசூச்கு 

மமேனிரோக்கி - அந்த உமாதேவியார் 
நோக்கி, 

உயிர்கள் நடன 
SOFTEN SID பருவமில்லாவாதவின், 

௮], விதி. பிரமன், ௮ரி- இருமால், 

௯௬, பா மாறு-பரவிய பகை, கோப 
அதா வாய்: இக்திரகோபம்போன் ற6ழு 
தட்டையுடைய வாய், சொல்லணக்கு- 
ஸரஸ்வதி, சோபாகலம் - கோபாக் 
இனி, சாங்கம்--ஸ்வாங்கம்- தன்னு 
டைய அங்கம்; என்றது ஈசத்தை, உபா 
ஙகம்-௬ூலம், 

20, ழகில்லாதஉறுப்புக்களைப் 
பெற்றும் அழகுவிகாயகரென்று பெயர் 
பெற்றமையால், ' வித்தசன்' என்றார்; 
விச்சான்- திறமையையுடையவன். 

௧.௧, ஒருவரும் அன்பு - ஈ்ங்குதல 
ரிய அன்பு. இக்கவி முற்றுருவகம், 

௧௨, ஐந்தொழில் - பஞ்சடரு த்தி 
யம். 8ீந்து மாமுகம் - சத்தியோசாத 
முசலிய ஐர் துதிருமுகங்கள். nbs 
DLW FOL. -UCFUIES SOL, BE gs 
னுநிலை- துரியாதீதநிலை. சிலாதமுனிவ 
ருக்கு ஐந். துகுமார்களாசச்சனித்தமை 

பற்றித் திருஈர்திதேவ சை, ந் துரு 
வுடையான் ? என்றார், 

௧௬. ஈள்ளுபு-நெருங்கி, செய் 
வான் பருகி. அடக்கி, பெயர்; சன் 
னுமுனிவா; சிவபெருமானுமாம், ஆற் 

ஹையடச்சயெவரினும் கடலையடக்கெய 
வர் சறந்தவொன்றபடி, 

௧௪, அர்தப்பேச்சு உரவு உற- 

ஓர் சச்சலியாணமென்னும் சொல்லின் 
வலியையடைய, ஈல்லூர் உ௱, 

கடு, படைகளெல்லாம் - சூலமுத 
லிய எல்லாவற்றையும், வெல்லரும்



௯4 

பகை- திரிபுராதிகள்,உறுப்பால்-௩கை, 

நெற்றிக்கண், சைநகம், காற்பெருவி 
7h, 65.58), குஇிகால்மு,சலியவற்றால், 

வித் சகன்-வெபெருமான். சூலம்- தாங் 
சானைமாடத்திற்பெற்றசூலவிலச்சினை, 
செவ்வை - சைனர்முகலியபகைகளை, 
செவ்வை வென்ற, 

௧௬, நீர் அவ்வாறுநில்லாது. அருப்   பு-அரும்புதல், ஓ.ராறு-காவிரி, ரீர்நிற்ச, 

அரும்பதவுரா. 

௧௮. சவெபூசைசெய்வோர் சண்டே 
சுவரபூசைசெய்யாவிடிற் பலன்பெறார். 
மாழாந்து - மயங்கி, 

௧௯, கண்ணாக - இடமாக, 

௨௧, கரவு-கள்ளம், துறைசை - 
திருவாவடுதுறை. குரவு-ஆசிரியத் 
தன்மை. 

௨௨. ஐ அகம் - அழடய உள்ளம். 

அவையட்க்கம். 

௨, ஒரு வனசரன்-வீரனென்னும் 
வேடன், உட்டுளையிரும்பு - உள்ளே 
துளையையுடையதான இருப்புப்பாரை; 

இருமுடி த்சமும்பேற்றதை, இப் புரா 
ணத்தில் வீரசேகரர் திருமுடிச் தீழும் 
புத்றபடலத்திற் காண்க. 

௬. கண்டன் - ஒருசோழன் ; இவ ! 
லுக்கு அருள் வழங்கெயசசையை 

இப் புராணத்திற் சோழன் இருப் 
பணிப்படலத்திற் காண்க, புளிஞன் - 
வேடன். 

௪.  வேறொன்றுசெய்கை - அர்நிய 
தாரகாத்திருத்துலம், பாறு - பருந்து. 
வீரை - வீரமரம். லீரமரத்தைப் 
பலாவாகச் செய்சசையை இக்நாலில் 
வீரை பலாவா௫ய படலத்தஇுற் காண்க, 

திரநாட்டூப்படலம். 

௧. உரவு- வலி, புரவு. காத்தல். 

௨, உசல் - கெடுதல், ஒருத் இி- 
உமாதேவியார். 

௬, அன்று ர் - பகைமைநீங்கெ, 
தெய்வசப்பிடி - தெய்வயானை, 

௪. வெல்லுதற்குச் துணிந்தேறு 
இன்ற, ஒருவர் - மூர்த்திராயனார்; 
திரத்தோண்டத்தோகை, :: மும்மை 
யா லுலகாண்ட மூர்்சிச்கு மடியேன் ”' 

  

  ௫. விராவுதல் - சலத்தல், ௩௫ - 

வையை, 
௬, ஆகரம் - உறைவிடம். விளை। 

யுள் - விளைவு, | 

௭, ஈளி - பெருமை, கால்வாய் ' 
அள் - யானைத்தோல், 

௮. வீனாநீர் - கடல்நீர், துர்க 
கொடி - பவளக்கொடி, ககுபம் - 
இசை. தடித்து - மின்னல், 

௯, பாணி- நீர், வற்றுமா - வற் 
றுமாறு. எற்று - எச்சன்மையது; 
இகழ்ச்சி, 

60, தமிழ்வரை - பொதியமலை, 
மாசவமெனவும் ஆதவமெனவும் பிரி 

த்து, பெரியதவ ௦, வெயிலெனப் பொ   ருள்கொள்ச, 

௧௧. சகத்திதாரை - அபிடே 
கஞ்செய்யும் ஒருவகைச் கருவி. 

௧௩. கடலுக்குப் பாண்டியனும் 

மாணிக்கவாசகருச்கு மேகமும் உவ 
மைகள். 

௧௪, இதில் ஒவ்வோரடியிலும் 
இறு இச்சர் மு.ரண், 6 

கட, அயர்த்திடாது - மறவாமல், 
௧௬. சக்தனாசலம் - பொதியமலை, 

காணி - உரிமை. செய்இன்று - செய் 

யாரின்றது. 

௧௮, ஏனல்மா - இனைமா, 

thm. குருகு - வளையல், 

20. ௮ம் மை மாரி- அழகிய 
கறுத்த மேகம், 

௨௧௪. திமில் - வேக்கைமரம், 
௨௨, பைத்தால் - விரித்தால், 

தோன்றி - செங்கார்சட்பூ. 
குளவன் - முருகக்கடவுள்) 

* வளைந்துநின் orp gw” என்னும் 
கலலாடச்செய்யுள் : “குளவ ன் ல்ச் 
றிருந்த வளர்புசழ்ச் குன்றமும்? 
பதனாலுணரக, சேத்தடை ௨௭. 

௨௪. ஏரம்பன் - விநாயகர், கடாம் 
டொழி குன்றம் - யானைகள், 

௨௬.



அரும்பதவுளா. 

௨௫, உறுகைஆகையால்-உறுகை 

மிகுதலால், 
௨௭. குடம் - பசு, 

௨௮. ஒருபிணையை -திருமகளின் 
கூறாகிய பெண்மானை, ஒருதையல் - 
வள்ளிநாய௫ியார். செவ்வி - கொண்டு, 

| ‘ e ச 
ம் - கஷ்டம். 

௬௯௫ 

௪௬. நாறு - நாற்று, குணில் - 
|குறுந்தடி, மண்ணி - கழுவி, 

PF, பணைக்கும் - பருக்கும், கட் 

களமரெலாம் காட்ட, கேக ௪ ௫. 
யம - மயில், ஆற்ழக்காலாட்டியர் - 

நாட்டினானென்பதற்குத் திருமாலென் | கடைசியர், 
பது தோன்று எழுவாய், இருமாவின்' 
கூறாகிய சிவமுனிவர் வரலாறு இங்கே! 
அறியற்பாலது. குரங்கம் -மான், 
மாலை - ௮௪சை. 

௨௯. மினி - மின்னி, 

a ~ மலர், 

ஐய: வியப்பையுடைய, உ௰ 

௪௬, 

£6, 

| சேவியார்திருக்கரத் திற் குவளைமலர் 
| உள்ளது. 

௪௮. தளை - வயல். இளை - தலைக் 
௩௦. வளையாழி - சங்கமும் சக்க) காவல், 

ரமும், வளையலும் மோ இரமும், மான் | 

மகள் - மாலாகய மகள், 

௬௧, 

காயாமாம. 

௬௬, 

துன்பம் நீங்குகின்றென்றபடி, 

கரியரிறச்சை அடைந்திருச்கும்படி 
திருமால் செய்வாரென் ழுநினை 2௮, 

௬௫, எண் - எள்ளு, சொன்னல்- 
சோளம், கல் - மலை. 

௬௬. தருவும் நிதியமும், 

௯௭, பாம்புநதி - சர்ப்பரதி, மது 
நதி - தேனாறு. 

௬௮. செறு-வயல், சிலைத்து-முழ 

ங், குலை - கரை, ௩ இிகள_ற்புனல் 
பெறுவனவும், ஈதிகளால்நிரம்பிய ஏரி 
களாற் புனல்பெறுவனவும், மழை 
யால்நிரம்பிய ஏரிகளாற்புனல் பெறு 
வனவுமென வயல்கள் மூவகைப்படும், 

௬௯, ஓ-மதகுநீர்சாங்கும்பலகை, 
உராய்-பெயாந்து, பா - பரப்பு, தா- 
வலி, பியல் - பிடர். 

௪௦, நாஞ்சில் - கலப்பை, 
பந்தம் - புற்களாகிய, தடை, 

௪௧, அழுகத் தழையிவொரும், 
a ம 

ude, சொல்ருளை - கெல்முளை. 
௪௨, இழக்குமடை - €ழ்மடை, 

புற் 

சிறைத்து - சாவல்செய்து. மெத்திய- 
நிரப்பிய. மேச்கு - மேல். பொத்திய- 

மிகுத்த. 

மதலை- கொன்றை. பூவை - 

  

  
- குற்றம்நிரம்பிய, அவல் - 

௪௯, குயம்- அரிவாள். முழுத்த- 
பூரணமாடய. 

௫0௦. பலாலம் - வைக்கோல், 
டுக, இறை - அரசன். தென் 

பிருந்தையின் கூருயெ திரு | புலத்தார் - பிதிரர், இணை - நிலம், 
திதுழாயினாலேயே கஇருமாலுக்குத்। 

வை - தோட்டம், 
௬௪. மேசம் எப்பொழுதும் சாம்; 

௫௨. அரிசனம் - மஞ்சள், துட 

௫௬. சதி- தாளவொற்று, 

டு௪, சுறம்கோடு - சுராமீனின் 
கொம்பு; இக்கொம்பை ஈட்டு அதை 
வருணனைப்பாவிச்துப்பூசித்தல் நெய் 
தினிலமாச்சள் தொழில், புன்னாகக் 
கோடு-புன்னை மரக்கிளை, முசைக்கும் -' 
தோன்றும். 

டு௫. தாலமது - பனக்்கள். 
வளைக்கோலமணி - சங்கிற்றோன் நிய 
அழ$ூய முத்து, அறிவ மயக்கையடை 
யின், 

Qa, கலவா -மரச்சலத்தை 
யுடையவர்; பரதவர், மயிலை - மீன், 

ஆகு ஊழின் - அகுமூழினால். பல ஆற் 
றினும் - பலவழியாலும். 

டு. இச்செய்யுள் வேற்றுப்பொ 
ருள் வைப்பணி, 

௫௮. அப்பு - மீர், கலர் - மரக் 
சலத்தையுடையார்; பரதவர். காஞ்ச 
னம் - பொன். 

டு௯. கருங்சொடி-காச்கை, கெய் 
தனிலம் போர்செய்தற்குரியஇடமென் 
பது பொருணூற்றுணிபு. 

௬௦. உரவு- வலி, 
௬௧. குரவு-குராமலா, பாடலம்- 

பாதிரிமலர், வாகை-வெற்றிமாலை, சன்



அரும்ப 

னி - தர்க்கை, பரல்முரம்பு - பரு 
க்கைச் கற்களாலாகிய மேடு, 

௬௨, அமலகம் - நெல்லி, 
த்து - விழச்செய்து. 

௬௬, ௮ம் சில் மலா்- அழகிய சில 
வாகிய பூச்சள். கடவை - வழி, sg 
COOL பரு்சைச்கல்லை உணவாக 

அருந்தும், 
௬௪, 

வேம்பு, 
சட. பொரி, மங்கலப்பொருள் 

களுளொன்று. செழுவிய - செழுமை 

யுள்ள, 

௭ 

விழு 

  பாண்டியலுச்குறரிய மாலை 

திநநகாப் 

௪. உள்ளிய - கருத. | 

2, தனு - வில், திருமேனி, 
௪, அறக்கடை - பாவம், மூவர்- 

மும்ஞாாத் இகள். 
௫. நீர்- ஜலம், குணம். 

நவமணி, அழகு. நாவாய் - சப்பல், 
நாவையுடைய வாய், ஓரைமாதவா 
வளைமுழக்கம் - விளையாட்டையுடைய 
மகளிருடைய வளையலொலி, உணரு 
இன்ற அழகையுபைய முனிவர்கள் 
வலம்வருமொலி ; வளை - சங்குமாம், 
வீரை - கடல். 

௬, அவள்மருமகள் - ஸாஸ்வதி 
தேவி, வீரஞ்சால்பெருமகள் - துர்க்கா, 

சேவி. பிறக்கும் - விளங்கச் செய்யும், 
௮, வீரைர்கு அளகையெயன்று 

ஒரு திருமாமமுண்டு, இவரும் - பரக் 
கும், கவலருமளி - கவலுத வில்லாத | 
வண்டுகள். இச்சவி உருவக ௮ணி, 

௯, போற்றப் டொழில் எய்தி வாழ் 

சீரும். ர 
௧௧. பளகு- குற்றம், அத்தலம் - 

விண்ணுலகம், வேர் - வேர்வை, 
௧௨, தாமரையும் ௮ன்னப்பற 

வையும். போற்றுவார்தலை - போற்று | 
வாரிடத்து, அணையும் ஊர்தஇயுமாக, 
இத், சலத்தை வழிபடுவோர்கள் பிரம 
விஷ்ணுக்களாவார்க ளென்றபடி, 

௧௬. 8 அலர் - அழகுவிரியப் 
பெற்ற, குடவளை - குடம்போலுஞ் 
சக்கு, 

மணி - 

  

  

தவுரை,. 

௬௬. கறிக்கொடி - மிளகுகொடி, 
வனப்பாடி. - மூல்லைசிலத்தார், தொறு 
வியர் - இடைச்சியா, தளவு - முல்லை. 
குறிச்சி - குறிஞ்சி நிலச்தர். கெழும்- 
பொருந்த. 

Hot, பண்ணை -மருதநிலம், 
தொண்டை - சொவ்வை, 

௬௮, வயலை - பசலைக்கொடி, 
காஞ்சி- ஒருவ: மரம், புணரி - 
சடல். எழூ௨ - எழுந்து, 

௬௯. கழைச்சாறு - கரும்பின் 

சாறு, களம் - கழுத்து, மறைச்சிலம் 
பு - வேதாசலம்; இருமசழுக்குன்றம். 

படலம், 

௧௪. இணர் - பூங்கொத்து. அயி 
ல் புணர்அளி - வேற்படையைத் தாங் 
கிய (முருகக்கடவுளாகயெ) வண்டு, 

௧௫, போது, எழுவாய், பறி- 
பொன், அப்ப - அவமதிச் சிரிப்பைச் 
செய்வன. 

௧௬. மதுக்குடம்- மதுவையுடை 
யகுப்பி, பெநம்பாணுற்றுப்படை, 
௩௮௨. வேட்பா - விரும்புவார், 

௧௪, இலாங்கலி- தென்னை, 
தீடவு - பெரிய. தே - செய்வம். 

௧௮. சேர்வன, எழுவாய். மின் 
னிய - விளங்க, 

௧௯. கந்திகள் - பாக்குமரங்கள். 
நந்திய - மிக்க, பாச்குமரம் முத்துத் 
தோன்று மிடக்களில் ஒன்று, நாக 
வல்லி- வெழ்றிலைக்கொடி, 

௨0, மிறை - ஈடுக்கம், 
௨௧. மிக அழகுடைய கைவிலங் 

கல் - அழகு விநாயகர், அ௮மர்தர - 
விரும்ப, புகர்படு முகவரை - யானை, 

௨௨. சினவிய- கோபித்த, தண் 
டம்- யானை செல்லும்வழி, கறையடி - 
யானை; எழுவாய், அன - அந்த, 

௨௬. மறை வாயான் - வேதச் 
குதிரையையுடைய சிவபெருமான், 
வாசி - விசேடம். 

௨௪. நம் தலையுரு - நம்முடைய 
சலையைப்போன்ற உருவத்தை, நலம் 
நந்தலை மைந்து - இன்பம் பெருகு 
தலைப் பெற்று, முன் காள் - முதல்



அரும்பதவுஷை், ௬௭ 

ஈக்ஷ்த் திரம் ; HER SM cot), நந்து அலை | டு ப். 

புனல்-சங்கம் அலைன்ெற $ரையுடைய | டைகள், 

;ங்கையை, பம் - காயம், Bb தலை | 

தனமும் முத்தமும் ல 

Bs @s. ஞூவர்கோல் -அந்தணர் முத 
உரு - கேட்டை௮அடையாத. மதர்ப்பு - | லிய மூவர்க்கும் முறையேயுரிய பலா 

களிப்பு. |சச்கோலும் செங்கோலும் துலாக்கோ 

௨௫. வலவன் - இருமால். லத்! ஓுமாகிய இம்மூன்றும், முட்கோல் - 
இற்கும் தேர்ம்கும் வையமென்று பெய | தாற்றுஃகோல், 

ரண்டு. அலகு - அளவு. கால் - உர) ௬. கதிர் - சூரியனை, போரில் 
ளை, ட  மாண்டோர் குரியனைச்துளைத்து வீர 

௨௬. பகையுடல் -அசரன்மேதை | சுவர்க்கம் புருவாரென்றல் மரபு, 

பாலாகிய பூமி. இறை - இர்கிரன். மனு - மனுஸ்மிருதியென்னும் நால், 
௨௭, ஏச் கானம் - அம்பின் சொ! டு௪. அ௮ங்சம் - வேதாங்கங்கள். 

குதி. (குழகன் - சிவபெருமான், மூவர் - அர 
௨௮. பூண் சிறம் - ஆபரணச்தை சாமு தலியமூவர், 

யுடைய மார்பை. ... இடு, பூஇ-திரும்மு, இருதஇறம் - 
௨௯. வாரி - யானைச்கூடம், மாட்। ஆன்மார்த்தம், பரார்த்தம். 

பரி - அச்சுவினி, தேர்க் இரிப இல் டு, பன்னிருகுத் திரம்-சவஞான 

தேர்க்கொட்டில், மரிய - மருவிய, 'போதத்துள்ள பன்னிருருத்நிரங்கள், 

௬௦, புரிதல் - விரும்புதல். . ௫௭. கருத்துமூன் 8து-கருத்து 
௬.௧. மலைகள், எழுவாய், SLB os, பதவுரை, உதாரணம், வினா, 

யென - கூடினாற்போல, | விடை. விருத்தம் - விருச்தச்செய்யுள், 
௬௪, வாள்- ஒளி, வீடல் ஓவிய - | விரோசம், சழகம் - கல்விச்சாலை. 

அழியாத. ட ௫௮. முல்லையரும்பு. ஆடசம் - 
௬.௫. நுரிப்பர் - அரிப்புக்காறா, பொன். குய் - தாரரிப்பு, கருனை « 

௬௬, ஒதி - கூந்தல், இதம் சாதிபொரிச்கறி, பாகு - குழம்பு, மிதவை- 
யாத - இதங்கொடாது, சோறு, கருப்பு - கரும்பு, 

௬௮, நாறுதலைச்கொண்... சாறு-। டுக. துறுத்தி-கெருங்கச்செய்து, 
இருவிழா. । இலிகுசப்பழம்-எலுமிச்சம்பழம், குளம் 

௬௯. கலம் - பாழ்திரங்கள். | Bot Mt மர் - பானகம், 

௪0௦. மேவிய எண்ணில்- அடைய ௬௧. வீரை - கடல். வண்ணம் 

விரும்பினால், குலவு அர் திநோபவன், கோயில்க திரை 
௪௨, பாழி - பெருமை. வீழி - மானும். 

விழு இப்பழம். வாழி- அசைஙிலை. | ௬௨, மாமகள் முதலிய வரும் 

௪௩, விழைய - ஒப்ப. சக்தியின் கூறாசலின் இங்யனம் கூறி 

௪௪. சுரையிரும்பு - உட்டுளேயை(னார்; * ஈறிலாசவளொருத்தியே யைக் 

யுடைய இருப்புப் பாரைக் கோல்.|தொழிலியற்ற' என்பது திரவிளை 

சகையுமோ - ஒக்குமோ, யாடல். 

௪ட, அஞர் - இன்பம், ட ௬௬. இருமதில், மேருமலையை 

௪௬. இவவு- யாழின் வார்க்கட்டு, | யொக்கும், 

Pa. தமை-பொழுமை, ௮மை-!) ௬௪. அதை - அம்மேருவை, 

மூக்கில், அடைகலோர் நான்கு - மந்தரம், சநத 

௪௮. சதுவல் - பற்றுதல், மது -|மாதனம், விபுலம், சுபார்சுவம் என் 

இருக்குறள். விது - சந்திரன். பன ; இவை மான்குகோபுரங்களுச்கு 

௪௯. பொற்ற - பொலிவுபெற்த.| முவமை. 

பரத்தையர்புகழ், பரித்துயரைத்தீர்ப்| ௬டு. சாகை - இளை, சம்பு-காவல் 

பார்புகழை ஓக்குமென்றபடி, மரம், சவபெருமான், ஈம்புதல் - விரும் 

௧௫



ee NR was bius. | 
a. சீ சி ஈ/ (1, Pause + wy ssi, 

ச்ச், aye. Js சீசாச்சச ம சீ, சால்தா் . DEM owen Ay sn 

    

ச சீவனிம், ச. ப. ர்றையோர நிறைபா திருவி 

ow, ashe திட. "திசைட்புி சப்பா மு.சலியன, 
சரப ஆயாராக அவதரித து, எ ௯. இரு முதுகு?வர் - சிவபெ 

௬௮, ate aria தேக்க, ருமாலும் உமாதேவிய-ரும், WHET aun. 
௬௯, பசை விருப்படி, கேட்டு மனிசி! 

ane - a a7 os. வ ௮, பா சம* பைப் பாற்றி, 

pak Sar wise AIL. 
ச : } ச . வ. சய ச சயறுாசசம் மிழி... உப, உள்சலா,௨ 4 ரிளைப்பொழி 

air B+ a மனச, wh OF Lgel- Gavan ang செய்தல், 
௬, பய ழிக சிய ப்ச்ச். ட்டம் - மா சாண்டவம், 

Wwe Foto - அர மம்ம வரை, ed, (PE SUE ST, 

தி. சமதநய- ₹ மபிய, O27 ய் 2. wh அம் தலா - அழகு செடாத, 

இசதி ம:௩ :ளையடைய, ௨௮. மூஷ்றீச்- மூர் சதி, தலம், 
கு, ளெறு - இடையுறு, மயா - FB Dw. = 

முனிவர், வண்டுகளுக்கு ௮௪௬.ரா உவமம், * Oo று. - முப்பழ்தாறு தத 
துவூமீகிக்ல ௪. தரா£- வினையெச்சமுறமு, வி.ப - கலந்த. 

௮. அரையன் - இந்தி-ன. அக்க. அம்மான் - சிவபெருமான், 
௯. சீர்ச்கும் - சிறப்புறும. 3 ௩௬, ஒருவேந்தன் - காங்கேயன், 
௧௧, விபினம் - காரி, தனை! முழு சல்அமாதேம் - கண்டதேவி, 

5. பொன்மாரிபெய் OM DSO D F Hs od அளவு. பானமா தவரலாறறை:கமைட 

௧௨. காலம் - முடிவுதாஜம். நாய, தேவ்பபுராணசதுள்ள பொன்மாரி 
னார் -சிவபெருமான், 35 4 பொழிநத படலத்தாலுணாக, 

௧௪. உம்பல் - 2. வடியிறு ௬௪. குரும் துமேயபுலம் - திருப் 
சூட்டும் - அடியிற் aug, பெருந்துறை. கொற்றவாளீசாசேருக் 

௧௮, ௮ SOs sacs - உபமன் | தலம் - கோயிலூர், 6 
னியுமுனிவரில் * ௩௬, பொன்னாலாயதேயம் - சுவ 

௧௯, இரணதாமாக்கினி, தொல் ாாச்கம், 
காப்பிய நாலாசிரியராசகலின் அவரை! ௬௭, வாச.ராயணன் - வியாஸமு 
*எக்கணாவ்லன்' என்முர், னிவர், 

வீரசேகரர் திநழடித்தழம்பும்றபடலம். 

  

௧, இத்றருச்சுனவனம் - சண்ட மரம். ஞாழல் - புலிநகக்கொன்றை. 
தேவி, சமிவனம் - கோயிலூர்;சமி- பிண்டி - ௮சோகு, 
வன்னிமரம். சுவணசற்பகவனம்-। ௬. கர்ச்சூரம்- பேரீந்து, ௮இ.க் 
பொன்மயமாகிய ஈற்பகச்சோலை, வீர கம் - அதிமதுரம், ஏழிலைப்பாலை - 
வனமென்பதற்குவீரத்சையுடையவன | ஒவ்வொருகாமபிலும் எவ்வேழிலைக 
மென்னும் மற்றொரு பொருள் இங்கே | ளையுடைய பாலைமரம், வடமொழி 
கொள்ளற்பால.து. யில் 'ஸப்தபாணம்' என இதன் பெய 

௨. சம்.3ீரம்-எலுமிச்சை, அ சவு -!ர்வழங்கும், வழை - சுரபுன்னை. ௮ருச் 
HSE). கண்டில் - கண்டில்வெண் (சனம் - மரு௮, திமிசு - வேக்கை, 
ணெய், கோவிதாரம்-காட்டத்தி, யா -) வெள்ளிலோத்தம் : வெள்ளிலோத்தி 
ஒரும.ரம், விண்டு - மூ௩இல், பச்சிலை-| ரம், ச.ரவீரம்- அலரி, தமாலம் - 
பச்ரிலைக்கொடி, பூவத்தி - ஒருவகை! பச்ரிலைமரம். வெண்ணெய்- ஒருவகை  



அரும்பதவுலா. 
மரம். சே-சேமாம். மாசவி-குருக்க் இ, 

௪. வேடா்பத- வீரன். 
ட. குரவு- நறுமணம், 

௬, தகரிருமருப்பு - செம்மறியாட் 
டுக் சடாவின் சொம்பு. சமழ்த்தல் - 
ராணுதல். முசத்துத் திருகுரோமம் - 
வீசை. சிசெழிசைமூடி - மயிர்முடி, 
வராநிகர் எய்தா, கிறம் - மார்பு, 

எ. ஞமலி - ராய், சுரையிரும் 
பறைந்தகழி - அகழ்தற்குரிய சருவி, 

௮. வன்மீகம் - புற்று, இலதை - 

கொடி. 
௯. வடி - தேன், 
௪0. ஊகம் - ஒருவகை அனுமா। 

௯௯ 

௬௨. சிலாக்கயெம் - புகழத்தக்க து. 

கரு அஞர் - பிறவித்துன்பம், புத்தி- 
போகம், 

௬௬, பூசை - பூனை. அரிமருத் 
சனபாண்டியரால் பிரம்படி த்தழும்பும், 
அருச்சுனரால் வில்லடி.த்சழும்பும், 
சாக்யெராயனாரால் ஈல்லடித்தழும் 
பும் கண்ணப்பகாயனாரால் செருப்படி.த் 
தழும்பும் சிவபெருமானுக்கு உளவா 
யின. வாட்போச்கியென்னும் ஸ்தலத் 
தில் அரியராசனால் வாள்வெட்டுத் 

 தீழும்பும், தென்றிருமுல்லைவாயிலில் 
 ஒருசோழராசனுடையகு இணச்காலாற் 
குளம்பின்தழும்பும் வபெருமான் 

| திருமுடியில் உளவாயினவென்ழு ௮வ் 
வத்தலபுராணங்கூறும்; அத்தழும்பு 
ஈள் இன்றும் காணப்படும். சிவபெரு 

மான் திருமேனியில் பூனைவாய்த் 
| தழும்புள்ளதலம் குன்றமரு தூரென் 
பது; இஃது, இப்பொழுது வெண் 

, ணெயீச்சுரர்கோயிலென வழங்குகன் 
றது, இவ்வூர் மாயூரத்துச்கு வடகிழக் 
இல் மூன்றுநாழிகைவழித் தூரத்தி 
ஓள்ள து. 

௬௪, 

  

  

சிவபெருமான் காமதேனு 
வின் ஈசன்றினுடைய! குளம்படியின் 

என்தவன்- எனதுசணவன்,  ஈவட்டைத் தாங்யெ மலம் - இருப் 
புண்ணியர் அத் இவொர், | பேளூர். இவ்வரலாற்றைச் திரநப்பே 

"நார்ப் புராணத்துக் குழகன் குளப்புச் 
(FAO DD UL OS ST IMIS, 

௩௬, மனை - வீடு, மனைவி, 

சேடன் திநப்பணிப்படலம், 

னம், முறி - தளிர், 

65, மகெய்த்தோர் - இரத்தம். 

௧௨, பல்றரம் - பலமுறை. 
௧௭. முதலைக்கண்டாள். 

௧௮. அரக்குநீர் - செர்நர். 
௧௯, கடத்த- கோபித்த. ஒரு 

சேய் - மார்க்கண்டனை. இவர்ந்து - 
விரும்பி, 

௨௧. கொம்மை - வட்டம, 
௨௨. காறல் - காலுதல், 
௨௬. பொன் - திருமகள், களத் 

துப்பொன் - மாங்கலியம். 
௨௪. 
௨௯, 

சோன்றிருந்தார் - பொழுத்இருர்தார், 

௬0௦. கனம - முமகம. 

௬௧. விரை - நறுமணம், 

௧, இடவிய - விசாலித்த, ளோ- 

இழித்து. படர் துமித்து - துன்பழ் 
தைக் கெடுத்து. 

௨, நிதி- பொன், 
©, பித்திகை - சுவர், புசார் - 

காவிரிப்பூம்பட்டினம். 

டு, அழாவுசல்-தடவுதல், கோண்- 

மாறுபாடு; 889 gee. சொண்டை - 
யானைத் து.இச்கை. 

௬. சோழர்களுக்கு முடிசூட்டு 
மிடம் காவிரிப்பூம்பட்டின முதலிய 
ஐந்து ஈகரங்க ளென்பது கன்ன பரம் 

பரை ; பேரியபுரஈணம், சண்டேசுவர 

உாயனார் புராணத்தில் “சென் 
னி யபயன்'” என்னும் ௮-ம்செய்யுளைப் 
பார்க்க, 

௮.  ஈல்லார்க்குர் காமனன்னான், 
கயில் - ஞூட்டுவோய், 

௯. தடறு- உறை, ஆர் - ஆத்தி, 
௧.௧. மாமை - பேரழகு, 
௧௨. சாம்ப- வாட, 
௧௩. , மணிமூன்மூன்று - மணி, 

மந்திரம், ஒளடதம், 
sf, தரணிகள் - வைத்தியர்கள், 

அரணிய - காவலாகவுள்ள, கழுவாய் - 

பிராயச்சித்தம்.    
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௧௭, மன்னும் ஒவும் அசைஙிலை, 
வேணி - சடை, 

௧௯, 
தலைச் செய்யும் இந்தகோய்மட்டுமோ, 

௨0, ஆஅச்தன் - சிவபெருமான். 
வெறுத்த - மிக்க, 

௨௧, கொங்கு -ஈறுமணம், பருப் 

பதம் - மல்லிகார்ச்சுனம். வேலுடை 

யாண் - அரசன். 
௨௨, இண்டை - ஒருவசைமாலை, ! 

மேன்மையைக் கொண்டு அழகார் த. ' 
கச்ரி அனேக தங்காவதமென்பது ஒரு 
லம். கண்டு ஐயனேயென்று சிவபெரு 
மானைத் ௧இக்ச. 

௨௩. ஊறல் - தக்கோலம், விற் 
கோலம் - கூவம், 

௨௪, வலிதாயம் - பாடி, இரும 
யிலை - மயிலாப்பூர். 

௨௫, தூங்கானைமாடம்- பெனாணா 

கடம், மூதுகுன்று - விருத்தாசலம். 

௨௬. எருக்கத்தம்புலியூர் - இரா 
சேர் திரபட்டணம், 

௨.௮. 

மாடச் செங்குன்றார்- திருச்செங்கோடு, 
௨௯. 

வாயில் - சிவபுரி. பெருமணம் - ஆச் 
சாபுரம், சாய்க்காடு - சாயாவனம், 
ஞாயில் - மதில், 

௬௦, புள்ளிருக்குவேரரர் - வைத் 
இிசுவ.ரன்கோயில். 

௬௧, அகரமுதல்- சிவபெருமான். 
௬௨. கடம்பூர் - மேலைகச்ஈடம்பூர், | 

௬௪, வாட்போக்கி - இரத்தின: 
திரி. கடம்பந்துறை - கடம்பர்கோ: 

யில், மூக்சேம் - உறையூர், 
௬௬. ஆறை வடதளி- வள்ளலார். 

கோயில், குடமூ£கு - கும்ப! கோணம், 
௬௩௭. நல்லம் - கோனேரிராஜ. 

புரம், துருத்தி - குற்முலம். 
FO, இரு£கலயகல்லூர் - சாக் 

கோட்டை. 

௪௧, 5G - கற்பகதரு, 
௪௬, இரும்பூளை - அலங்குடி, 

அ.ரதைப்பெரும்பாழி - அரி,த துவார 

மங்கலம், பரிகரியமம் - பரி௫யப்பர் 
கோயில். 

ஈணா-பவானிகூடல். கொடி , 

கோயில் - இதம்பரம், நெல். 

அரும்பதவுரா, 

| FF, 

KP Gr, 

சேக்கூர் - திருத்தெங்கூர், 
மாழார்.து - மயங்க, கூய் - 

கன்றலிப் பிணியோ - சன்று அழைத்து, 
௪௮, சொரிங்குன்றம் - பிரான் 

மலை, ஏல ஆய்குழல் - மயிர்ச்சாந்தை 
பபணிர்ச இராம்ந்ச கூந்தலையுடைய 
' உமாதேவியார். கானப்பேர் - காளையார் 
கோயில், நாற்சீர்-அறமுதலிய நான்கு. 

Fa, படமாடம் - கூடாரம், 
வளங்கள் - நால்வகைச் சேனைமுதவிய 
செல்வங்கள் ; இப்படலம், ௬௨. 

டு, னெ கரம் - கோயில், 

இ௪. உயிர் நிலையாது, 

௫௬. மண்ணில் ஈல்லாரிறைஞ் 

(சம். சண்ணல் - கருதல். 
௬0௦, தென்னவனாடு-சுந்தர 

'பாண்டியராகி, பன்னம் - இலை, கோ 
சப்படிவம் - சிவலிங்க; திருவுருவம், 
௬. வாழ்வு அகண்டமும் - ௮௪ 

ண்ட வாழவும், புல்லகண்டம் - சருக் 
ஈகரை. 

௬௨. நெடி - சிள்வீடு, 
௬௫, யானா, ஐ-சாரியை. ஆரை: 

ஆர் இிமாலயை, காரை-கருகிறத்தை. 
௬௮. ஆடி - கண்ணாடி, 

௭0௦. முன்னிறவன் -முன்னிறத் 
தையுடையவன், 

௭௪. சம்பராரி-மன்மசதன், இறும் 
பூதி - ஆச்சரியம், 

௭௨. அடை - இலை. கோக்கும் - 
கோக க்குவான். குடர்தம்பட்டு - வதி 
பட்டு ; திநழநகாற்றுப்படை, ௨௨ 

௭௪, மிறை- நடுக்கம், 

எடு. வியம் - ஏவல், புகழ்கோ - 
, புகழ்வேனோ, 

௭௬, Kayo கறுப்பும் வெகு 

ளிப் பொருளன. 
௭௭, இவர்தல் - விரும்புசல், (Ys 

Comon-Soor. 63 ga cont Ra Ponrs- 
இருளைத்தன்பாற கவாந்த மயிர்மூடி, 

| வீரனைவியந் தபடி, 
௭௮. கட்டம்-கஷ்டம், கழுவாய்- 

பிராயச்சிழ் தம். 

aT da, மானார் - தாமரை, 

௮5. செல்லல்- துன்பம், பேரின்   பம் புல்லலுற்றது.



அரும்பதவுரா. 

௮௨. அலயமில்லாதிருர் சனன். 
௮௬. :புத்தி' என்பது தாழ்ந்தோர் 

உயர்ந்தோர்பாற்கூறும் உடன்பாட்டுக் 
குறிட்புச்சொல், 

௮௪, நவியம் - கோடாவி, 

AG. தளைகொடி - பின்னிய 
கொடி. 

௮௭, நிலையியற் பொருள் - ௮௪ 
ரம். இயங்கெற்பொருள் - சரம். கடல் 

குடித்தான் - அகத்தியர். 
௮௮, காணுரின்-செய்மின். தப 

இயர் - ஸ்தபதியா், 
௮௯. குற்றி - கட்டை. 

டிகை - செங்கல், நூறு - சுண்ணாம்பு. 

  

௧௦௧ 

இடப்ப - பாவால்முதலியன, 

௯ ௧, கருமஃ்கிரகம்-கருப்பகீகிரகம். 

௬௨. அழகும்பல் - அழகுவிகாய 
சர், கோட்டம் - கோயில், மதிமூடி.ப் 
பெருமான் - சந்திரசேகரர், பாழி - 
கோயில். 

௬௯௯, அடுக்குமண்டபம் - ஒன் 
றன்மேலொன்றாகக் சட்டியமண்ட 
பம், 

௯௬௬, சோபானமண்டபம் - படி 
யும் மண்டபமும், 

Fon ol. ஆர் நுகண்ணியான் - ஆ. இ 

இட், மாலையையடைய சோழன், 
௪௦0௦, நித்தியமுதல் மூன்று - 

நித்தியம், நைபித்திஈம், விசேடமென் 
நிற்ப - தாண்முதலியன. பன, Nome - வேதாகமம். 

சோழ ்டமகப்பே்று ழத்தியடைந்தபடலம். 
௩ 

௧0. ஏய்தகி- பொருந்தச் செய் 

நிறை - பானை, 
Fn ௦, 

5. தடி - இறைச்சி, 
௨. ஆதிரை நாளுவந்து, மறைக் வாய். 

குதிரை - வேதக்குதிரை. சித்திரை 
விழா - சைத்தியோத்ஸவம். 

௬, தசெண்ணீரை நல்க. ஆடிய -। 

வென்ற. 
௪, தகர் - பவழம், 
௬, அருளை அன்பின் குழவியென் 

பர்; :(அருளென்னு மன் ?ன் குழவி" 
என்பது திருக்தறள் ) பேரிய புரா 
ணம், அமர் ரீதிநாயனார் புராணத்தில், 
மூட்டி லன்பர்த மன் GOs gu 

டுக்கு முதல்வர், மட்டு நின்ற தட் 

டருளொடுர் சாழ்வுறும் வழக்கால் ” 

என்னும் ௩௫-ம் செய்யுளைப்பார்க, 

முன்புரைத்சது, அன்பு, 74 om 
அன்பு வேண்டினான். 

௭, ஆறாம் வேற்றுமைச் தொகை, 

ஏழாம்வேற்றுமையுருபும்பயனுமுடன் 
ரொக்ச தொகை, பண்புத் தொகை 

யெனச் குறித்தது, * மெய்ப்பிணி” என் 

னுக்தொடரை; முறையே மெய்யின! 

பிணி, மெய்யின்க ணுள்ள பிணி, மெய் 

யாகிய பிணியென விரிச்ச, 
௮.  மூலமலம் - ஆணவம௫ம். அறி 

வின் வெண்மை - அறிவின்மை. 
௯. வலர் - வல்லமையையுடை 

யோர், 

  

  

௧௧. எழ்விடையென்றது ஈக 
'சித்தென்னுமாசனாற் சன்னியாசுற்க 
மாக நியமித் திருக் ஏழேற்றினை. ஆக் 
சப்பெண் - திருமகள். முகிலை மேனிக் 
கொப்பாசவடைய முகிலென்க, மே 

சவாசன கற்பழ்ில் திருமால் சிவமபிரா 
னை மேகவடிவங௩்கொண்டு சுமந்து நின் 

ரூசென்னும் புராணகடை ஈண்டு அறி 
யற்பாலது; “கருமுடுலாய்ச் மப் 
பவனோ” என்று இக் நூலாசிரியர் வாட் 
போச்க் சலம்பகத்துச் கூறியிரு த்தல் 

காண்க, 
௧௨. இருமகடரின் பேரழசை 

நோச்குங் சண்ணென்றது, திருமா 

லின் கண்ணை. பமரம் வண்டு, வேச 
ங்கள் நாறும் பரிசகலமென்றது, பிரமக 
பாலத்தை, சிவபெருமான் தருமா 
லின் கூறாகயெ மச்சத்தின் சண்ணெ 
லும்பை மோதிரமாக அணிக்தாரென் 

பதும், அவரைத் தம்முடைய தருமே 

னியின் ஒருபாசத்திலுடையாரென்ப 

தம், பிசமகபாலத்தை,த் இருக்கத்இற் 
நரிச்சனரென்பதும்புராணசை 
கள், 

௧௬. கலை- நூல்கள், மாசு இரித் 

தாய், வீரை அுல்குரிச்சாய் - வீரை



௧0௨ அரும்ப 

மரத்தடியில் சுயம்புவாக முளைத்த | 
ருளியவசே, 

௧௪. முளிதவிர்-உலர்தல் நீங்கிய. 
௧௫. குடந்தம் உற்று- வழிபட்டு, 
௧௬, குருகு - வளையல், 

௧௮. பராசத்தி, ஆச, இச் 
சாசத்தி, ஞானசத்தி, இரியாச த்தி 
யென்னும் பஞ்ச சத்திகளாகி. சொழி 
லை து - படைப்பா ஐந்து. 

௨௨, தன்னம் - அற்பம், 
om கோழி- உறையூர், கண்டு - 

கற்கண்டு, ௮ல் - இருள் ; soar AC mt 

மொழி; ௮ல் நேர் கூந்தல், கண்டல் . 
தாழை. சாழம்பூ சிவபெருமானால் 
வெறுக்கப்பட்ட ௮, | 

௨௪, முத்து இற - முத்துக் Qa. 
டும் வண்ணம். முருக்கிசழ் மூருக்கும்- 
முள்ளு முருங்கைப் பூவின் இதமைக்.. 

கெடுக்கும். ஈத்து இற - சந்சம்கெட, 
௨௫, மொய் ஏவெகங்கை - வினைத் । | 

தொகை, AGE ௮ணை ச॥-அருகேவர, 
பிருகுவின் வாரம் - வெள்ளிக்மெமை, 

௨௬, மாடம் - உழுந்து. 

  

தீவுரை. 

2௨.௭. இன்னணம் - இங்ஙனம், 
௦-௮. இங்கள் - மாதம், மணி- 

முத்தி, 
௨௯. தருவினும் - கற்பக தரு 

வைச் காட்டிலும், சாதசகாஇி- சாதகன் 
முதலியவற்றை. 

௩ ௦. செம்பொன் அன்ன - பிரு 
கஸ்பஇியை ஒத்த, 

௬௩.௧. விதர்விதிர்ப்பு - நடுநடுக்கம், 

mm. மேடத்திங்கள் -த்இரை 
மாதத்தில், 

௬ ௪, ஏணை-வலியை, புறவிடை- 
பிரியாவிடை. 

௬டு, பேதுறுசல் - துன்புறுசல். 
௬௭, அன்பு ரீங்காத, 

௬ ௯. அன்னப்பறவை பூமேல் 

ஈன்கு அமரும். 
௪௧. தக்சாளில், எய்தலுரு - 

அடை ந்து, 
௪௨, தன்னமர் - தன்னைவிரும் 

பிய, 
௪௬. வருக்சையாய் - பலாம ர 

மாசி, 

வீரை பலாவாகியபடலம். 

௧. மான்ற- மயங்கிய, மருமான்- 

வழித்தோன்றல். எய்ப்பான் - ஒப்ப 
வன், 

௨. மகார் - விராயகரும் முருகக் 

கடவுளும், வாஞ்சைககார் - அன்பில் 

லாதவர்கள். ₹யஞ்சார்.; காரமி_ற் 
றினான். மான்மியஞ்சிலவர்றை 
யுராத்தலால், 

௫. கரவு - கள்ளம், உரவு - வலி, 
ஈ, அழகிய உவா - அழகுவிமாய 

தர். இந்து - ஆறு; கங்கை, 

௭.  நநீதிராயகன் - இருரர்தி தே 

வர், மிலைச்சிய - சூடிய, கந்தியா - 

மணம்லவீசி, 

௯, உறுத்தி - வற்புறுத்தி, புனை       ஈ துரையோ - உபசாரமொழியோ. 
ஒன்றும் - சிறிதும். | 

௧௦, ஏல்வை- காலம். 

௧௨, கருணையையுடைய வீரசே | 

கரப்பிரான், | 

௧௩. மூன்று- ஓன்றனைச்செய்கை, 

வேரொன்.ற செய்கை, செடியாகொழி 
மை என்பன, 

௧௪, பூழியன் - பாண்டியன்; பூழி 
நாட்டையுடையவனென்று பொருள். 

பொலம் - பொன், எழுஉ - எழுந்து, 
௧௫. குரு கையா . நிறத்மை 

வெரு, பெருக்கை - ug ssa, 
௧௬. மூசல்வன் - விராட்புருடன், 
௧௮. பயோதரம் - மேகம்; beng 

தரித்சசென்று பொருள். மானம் - 
விமானம். 

௧௯, உள் ததும்பி, குட்டிமம்- 

கற்படுத்தபூமி, இசும்பு - வழுக்கு, 
௨௧. தூம்பு - சலதானா, 
௨௨. பந்தம் - சம்பந்தம், 
௨௬. அள்ளிக்கொள்வார். 
௨௪. உழை - மான். 

௨௫, கருவருந்தல் அற்று - பிற 
வியால்வருந்துசலை ஒழிந்து.



அரும்பதவுரை. 

௨௬, உத்தாலகவனமோ - திருக் 
குற்றாலமோ. உச் சாலகம் - ஒருவகை 
மரம், தஇருக்குற்றலத் துள்ள ஸ்தல 
விருக்ஷங்களுள் குறும்பலாவும்ஒன்று, 

௨௪. பேதைமையையுடையயாம், 
௨௮, கிறி - பொய், வஞ்சனை, 

இடைச்தான் - இட்டினான். 
௨௬௯, கச்சம் - அளவு, எச்சன் - 

இருமால். 
௬௧, உர - உருவும் தொழிலு 

மருத. சிரல் - மீன்கொத்து குருவி, 
௬௨., இராதன் - வேடன், இந்து 

மேதனென்னும் வேடன் கூறக் காட் 
டையழித்துக் காஞ்செகரத்சைப் புது. 
ப்பித் தவன் கரிசார்சோழன்; இதனைப் ' 
பேரிய புராணம், திருக்கு௮ப்பு த்। 

  

SOR. 

| கொண்டரசாயஞர் புராணத்திலுள்ள 
என்றுமுள்ள! என்னும் ௮௫-ம் 

செய்யுளாலும், காக்சிப்புரா.னம் இர 
ண்டாவது காண்டத்துள்ள ஈகரேற்று 
படலச்தாலுமுணர்க, 

lim Jr, பொறியிலேன் ~ அறிவில் 

லாதேன், 

௩௫. உலகெல்லாம் இன்னும் 

பத்கிசெய்து பழுது நீர்தரும் என்சு, 

கச. பாகல் - பலா. தெவ்வின் - 
"கொண்டால், 

hol, காயவாக்கு - காய வாச்கு. 

௭௨. ஒங்சப்பண்ணி, 

௪ட. வட திசைக்கோமகன் 
குபேரன், 

தபேரன்பூசித்தபடலம். 

௬. OT GUE SY ML. 
௪, HCOSG- HICDMS, 

௭. விறப்பு - நடுக்கம், 
௧௩, 

௧௫, ஒன்பது-அருவச்திருமேனி 
௪, உருவத்திருமேனி ௪, அருவுருவத் | 
திருமேனி ௧. எட்டு - அட்டமூர்த்சம், 
ஆழு - ஆறத்துவா, பூட் - உடம்பு, 

PS, மீம்கழிய - மேலோங்க, 

௪௬, வெள்ளாறு மூதலிய நான் 
கையும் முறையே வடஇசை முதலிய 

௮வஇ - வருத்தம், எல்லை, !மான்டுற்கும் எல்லை யாகரஈ்கொள்க, 
FPA, வீரை - வீரைககர், 

௪௯, ஒளியை வீசுகின்ற இல்லை 

யுடைய. 

QE. ாழ்த- உணாந்த, அர்த்து- 
௧௮. 88 உணர்வு-அழகிய உணாவு, | Souue ewalerD, 

தொழ மாயும் எய்தும் ஆகும் 
௨0, 

ஹை, ஆர்தர - நிறைய, 
௨௭. ஏட்டை. - இளைப்பு. | 
௬.௦, உணர்பாக்கு - உணரும். 

பொருட்டு, 

௬௩௧, சோ- மதில், 
௬௨.  குருந்தவனம் - திருப்பெ, 

ருந்துறை, சிறுமருசவனம - கண்ட | 
609s giop - பேரறிவின் வழி, தேவி, வன்னிவனம் - கோயிலூர். 

௬௬, முன்னவழிபாடி- குறித்தலை 
யுடையவழிபாடு, முளை - பிளளை, 

௩௮. அளுரற்ற - துன்பமற்ற, 
௪௨. அனபினான் - குபேரன், 

| BT, 

QP, weotlwerert - சிவபெரு 

எண்ணிய - எண்ணியவற் | மான், 

௫௫. சக், ரவாரணம்- அழகுவிகாய 

டு௬, பிதிமன் - குபோன். ஆல் 
।யம் புகுந்தனன். 

௫௭, மலரைச்டந்தி, அந்தில் - 
DY BOE 15) Cov, 

௫௮. உறை-துளி, முதுக் 

௬௧, ஆறுகால் - வண்டு, நீ அமர் 

 பதிப்பேர் - அளகை யென்பது, 

௬௨, கநோன்மை-வலிமை,. ஒதலின் 
| மாயா - சொல்லுதலின் முடிவுபடாத, 

சத்தியபுட்கரிணிப்படலம், 

௧. விண்டு - மூங்கில். பண்மலா- | முறையே கூட்டி,கள் மலர்ந்த, கணுக் 

இசைபரந்த, கண்மலெென்பது।கள் மலாந்த, கண்ணைப்போலே மலர்ந் 

சிலேடை; இசைப் பூமுதலியவழற்றோ | த, இடங்கடோழறு மலா ச, கண்ணுக்கு
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மலாந்த, கணுக்களில் மலாந்த, தாக்ஷ 
ணியம் மலர்ந்த, அறிவு மலார்தவென 
ப்பொருள்கொள்க, 

௨. வண்டலமருமென்பது சிலே 

டை; பூவில் வண்டு அலமரும், முன்கை 
யில் வண்டு அலமரும், (வண்டு - வளை 
யல்). குழாத்தில் வண்டல் அமரும், 
(வண்டல் மகளிர்விளையாட்டு), நீராற் 

றில் வண்டல் அமரும், நீர்த் துறையில் 

வண்டு அலமரும்; (வண்டு -சங்கு), 
௬. நினைவார்க்குச் தழைச்ச வள 

மீயும். பிழைவளம்-குற்றத்தின்மிகுஇ,   ட, அக்காலை ஒருவன்மேவ, 
௬. கடையர் உள்ளத்தேகுறியாத, 
௭௪, குடஞ்சுட்டு - பசுக்கள, இலச் 

சினை - அடையாளம், 
௮, என் ஆ இது இது என்க, பலச். 

சிறுமையர் - © Pp DSC eos. 
௯. அண்டன் - இடையன் .. 
& OQ. கழிபொருள்- மிக்சபொருள். 

௧௧, தொறுவன் - இடை. யன், 
௧௨, எனவே-என்னுடையனவே, 
௧௯௬, என்று அணிக்கான. 
௧௬, ஏன வன் கோடு- பன்றியி , 

னது வலியசெட்பு. கோன் அவன் _் 
கோனாடிய:.௮.வன் ; “பாண்டியன். ப 

௧௮, . தோடம் - தோஷம், 

கும் - ஏவற்பன்மை, 

௧௯. இள மையைப்பெற்று. 
தும் - சந்தனமும், 

௨0. Bae se 9 gi, அந்தணனை... 

FR 

5 alo TT, 

நீலகண்டரொச்சனர் - இருரீலகண்ட 
நாயனானாயொ தார; குள த.தில் மூழ்கி 
இளமைமபெற்றது பொதுத் 
தன்மை. 

௨௧. வெதிர்க்குழல் - வேய்க்கு 
ழல்; வெதிர்- மூங்கில். மசன் - இடை 
யன், ஈவில் எல்லாம் - சொல்லப்படும் 
எல்லாப் UF FE CHW. 

௨௬. தண்டியடிகணாயனாேேராடு 
சபதஞ்செய்.து. சமலைஈ்கோடு - இரு 
வாரூரில் சமலாலய மென்னும் தீர்ச்தத் 
தின் சராம், 

ப இயம்பினான்ற னைக்கூடும் 
வண்ணம்: அன்பத் தும் கொடுப்பாயோ, 

௨௫, பொருவிலீ- சிவபெருமான், 
பறிவில்லான் - பொன்மய 

கர்ணா வில்லையுடைய சிவபெருமான். 
"கொத்தை - குருடி, 

௨௮, இலையெனின் - குருட்டுத் 
தன்மை தீராதாயின். வீதலின் - 
Ong ama காட்டிலும், 

Rol, 

௩. முன்னும் - கருதுகின் ற. 

௬௨, வாரி விரவலுற்று அமைந் 

௬௬. எண்மையாக அளிக்கும், 
௬௪, கறைஅ௮வன் ஆதரியாதது 

உணாக்து - குற்றத்தை அவன ஆதரி 
பாமலிருப்பதை அறிந்து. அர்சிறைய- 

சாம் | 
| 
MyGen mw, 

௬.டு, மேனியில் விபூ தியையுடை 
மீர், 

திரமாலபூசித்தபடலம். 

௧, கொள்ளிய-கொள்ள. குரை - 
ஒலி, உள்ளிய - எண்ண, இடை - 
இடத்தல், 

௬. நாயன் -தலைவன், படார்தான் 
-எண்ணினான், 

டு. வெண்ணீற்றினால். முன்னுரு- 
பழையவெள்ளையுரு. ஈல்லை-ஈல்லாய், 

௬, காலத்தில் உற்றனன்.   

கோ. கண், 
கணி - மாலை 

கோய் வெய்து, என்று ஒழி 

௯, 
௧௨. 
௧௬, 

வேன், 
BR, 

GH YI. 
௧௭, இருக் தவர் - பெரிய தவத் 

*தையுடையோர். 

மாதரம் - மிக்க உயாச்சி, 

விரராகவப்படலம். 

௨. மார். த்தாண்டன்குலம் - சூரிய 
குலம், ௮யன் - ௮ஜ மகாராஜன், தந் 

தீவரை - யானை, 

மாடு - இரவியம், 
வயிறுவாய்த்தனள் - பெற்ற 

௫, 

சி, 

| rer,



அரும்பதவுரை, 
டு. காதிமகன் - விர்ஈவாமித்இரன், 

இளவல் - இலக்குமணன், கல் - ge 
லிகையின் கல்வடிவம். | 

௬, தனு - வில், சரீரம், நகர் - 
அயோத்தி, ஒருவில்லென்றது, பரசு 
ராமன்வில்லை. 

௭. ஒருவேடன் - குகன். 
மரு - சுழன்ற, 

௬௯. பறவை - சடாயு, 
௧௦. வாலியின் ஊரா, அரி மகன்- 

வாயுவின் புதல்வனான அனுமன், 
௧௬. பைத்தலம்தின் - படம்சை 

யுடைய அதிசேடனது உடம்பிடச் 
தில், 

௧௪, 

அள 

கடிய லீ - வாசனையை 

யுடைய மலாகள், 

௧௦௫ 

5௧௬. கந்து - குற்றம். 

, 84. பண்ணும் இசையும்; பின் 
|னுள்ளனவற்றையும் இங்ஙனமே உம் 
(மைத் தொகையாகக்கொள்ச, 

௧௯. கரி ௮தள் - யானைத்தோல், 
, வையம் மிசை ஈடாய் - பூமியாகிய 

(தேரை ஆகாயவழியே நடத்தி. 
௨0, வரா - வெளளியக்கறி. 

| பொன் - மாங்கலியம், 

௨௧. மருவு அலரும் - மருவிய 
' பழிமொழிய!ும். பராபவமும் - ௮வமா 
மும், அல்லாக்து - மனஞ்சுழன்று ; 
வெண்பாமாலை, பொதுவியற்படலம், 

ப் ஆயா தறிவயர்ந் தல்லாக் gy”. 
| 2m. வீரை - கடல். 

௨௪. மார் - அன்பு, 

பேருமான் போத்சோறு நிலேதனஜ்சேய்தபடலம். 

௧. முந்நூறு மறையோர் - முக் 

நூற்றுவர்; இவர்கள் திருப்பெருந்துறை 
யில் ஸ்ரீ அன்மகாதக்கடவுளைப் பூசிப் 
பவர்கள்; இல்லை மூவாயிர வர்களைப் 
போன்றவர்கள். 
றைத் திரப்பேரந்துறைப் புராணத் 
துள்ள பெருர் துறைப்படலத்கா 
ஓுணர்க, கொன் - பெருமை. 

௨. விளர் - உள்ளீடின்மை, 
௬, இறுவர்க்கூட்டி - இறுவர்க 

ளைச்சேர்த்து. சிவபெருமான் அந்த் 
ணச்ரிறுவர்களைக் கூட்டி வேதம் ஒது 
வித்சஇடம் இப்பொழுதும் பள்ளிக் 
கூடமென்றபெயரோடு திருப் பெருக் 
Sian pul gy ar or gy. 

௮. சமம் - நிறைவு, கலாய்த்திடு 

தல் - கலகம்புரிதல். தமம் - இருள். 
செவ்விய குக்குடீச்சாந்தை soos s 
தோள். 

௧௬. பொதிசோறு - கட்டமுது. 

௧௪, ததி வி!விய சொன்றி- தயி 
ரன்னம். பொம்மல் - சோறு, நீறுபூச் 
துப்பொருமுகாய் - கூசுமாண்டம். 
அபூபவர்க்கங்கள் - அப்பவர்ச்கங்கள், 

௧௫, பாதக்காப்பு - பாதரக்ை, 
ஆதவம் - வெயில். வேணு த் தண்டு - 
மூக்ற்றண்டி, 

கச் 

௧௬. தம்சண்்உறு மணி-உருத்தி 

ராக்ஷமணி. வேத்துவேதியர்- தலைமை 
| வாய்ந்த வே.இயர், 
| €or. 

இவர்கள் வரலாற் | 
Oa Sli - apne. 

௨௧, இடஞ்செய்து -ஸ்தலசுத்தி 
செய்து, கலம் திருத்தி - உண்ணும் 

| பாத்திரத்தைச் ஈத திசெய்.து. 
. ௨௨, யாப்பு-சட்டு, புளி மடை - 
'புளியன்னம். ததி மிசை - சயிரன் 
'னம் ; மிளை - உணவு, மதிசெயும் - 
மதித்தல்செய்யும். 

௨௪, இல்து -இவ்வுணவு, பதம்- 
பக்குவம், சதை - அஞுதம், 

| உடு. பாகு அடை - பாக்குவெற 
நிலை. எழிஇ - எழுந்து, 

௨௭. ஆம் இலாப்பூமி - மீரில்லாத 
பூமி, வெட்டின் வாய் நறுநீர் படும் - 
வெட்டிய இடத்தில் நல்லநீர் உண்டா 
கும். விரசுதல்-கலத்தல். வேர். து-௮ 
சன் ; எழுவாய், புரசு - ஒருவகைமரம். 

௨௮. அனையர்-விரோதிகள். வல் 
லியம் - புலி, மண் தொடு கருவி - 
மண்வெட்டி. கல்லிய - கல்லும்படி. 

௨௯. ஒழு - சென்று, 
௬௦, அக்கான் பெருந்துறைப் 

பெயர் சாரர் தன்று - அட்தக்குருந்த 
வனம் பெருந்துறை யென்னும் பெய



dO de அரும்பதவுன்.ர். 

ரைச் சாரக்தத; இதுகாரணம் பற்றி! ௬௨, உண்மையை, நிறை: நடுக் 

வடழூலில் ௮,த்தலம் பிருகத் தீர்த்தம்' | கம, 

என வழங்கும், இச்செய்யுளின் ௪-ம் mm, பின்னிரண்டடிகள் முறை 

  

அடி, "முன்னவனே முன்னின்ருன் ;நிரனிறை. திருப்பெருந் துறையில் 

முடியாச பொருளுளதோ” என்னும் , மூலஸ் சானம் ௮அருவமாதலால், கருதி 

பேரிய புராணக்கருச்சைச் தழுவியி | இற்கண்டு என்ர். 

ருத்தீல் காண்க; (இருவாளூர்ச் சிறப்பு, ௬௪. முழவு -மத்தளம். பூமி 

'வேதியரது- பூமியானது வேதியருக்கு 

உரியது, ் 

௬௫, ஈரா - சேன், 

௪௭), 

௬௧, அறத் தேம்பி - மிக வாடி, 

  சுடர் - தீபம், 
உமையாண்டாா மகிமைப்படலம். 

&. உறந்த-மிகுந்த, ஒருமலரிட்ட। ௨௧. தன் கருமம் - தன்னுடை. ப 
வர்சளுங்கூட இக்இிரனாவார், பிரமனா | நித தியகன்மங்களை, 
வார், இருமாலாவார். ௨௨. பெட்டு - விரும்பி, 

௪, இக்கோயிலைச் சூழ்க சவர்களை। ௨௬, வாரிசம்-சாமரைப்பூ. வியா 
எல்லாரும் சூழ்வாரகள். எம் - பாம்பு, இரா? - பன்னிரண்டு 

௫. முயலகன் - ஒருகோய், ராசிகள். சூலமுதல் கும்பம் ஈரக 

௬. இன்று - இல்லாமல், சாமம் -| வுள்ள பொருள்களின் வடிவாகச் 
முடிவ. (செய்கி தீபங்கள்; இங்ஙனம் இிபங்கள் 

௭, ௩௧ - விளங்க, செய்வித்தல் மாபு; :'நாகமொண் பது 

  

௯. பிருகுவின்வாரம் - வெள்ளிச்! மஞ் சூல ஈலஞ்செய்கோ பு£மால் 
இழமை. வந்.தி - மலடி, யானை, மேசமண் டலத்தும் பாய்மா 

௧௦, இருந்து இயம் முழக்குமா|விளக்குமண் டபமி ராச), சேகறு புரு 
றும், ஈசை - டொன், டன் வாவி இகழ்கும்ப மதி ப, மோக 

௧௨. கொள்ளிய-கொள்ள. எள் மார் கைலை வைக்கு மூன்றனாச் கோடி 
ளிய - இகழ. கற்பம்” என்னும் திநக்குடந்தைப் புரா 

௧௪. மாமைச்சுமை அடை : பே ணச் செய்யுளாலு முணர்ச ; மங்களநா 
ரழகின் சுமையையடைந ச. யஇ மடமைப்படலம், ௨௮, 

௧௫, தெவ்வெல்லாம்- பகையை) ௨௪, முகுத்தம் - முகூர்த்தம், 
யெல்லாம். ௨ ௬. எய்ப்பிணில் - இளைப்புச்கா 

௧௬, துரோணமாலை - தும்பை!லத்தில், 
மாலை. ௨௪. அலம் - அமைதி, 

௧௭. குற - கட்டை, | ௨௬௯. புலம் - வயல். ௮ஹறை-புகழ், 
௧௮. வில்லம் - வில்வம். yO, கண்ணுதல் - கருதுதல், 
௪௯, மனு - மந்திரம், எல்-ஒளி,: ௬௨, காயவாணர்கள் - ஆகாசவா 

௨0, மஞ்சூரம்-இலகப்பூ ; “இலக் | 2றிகள். 
கமஞ் சூரங் சொண்டே யெழில்வா| ௬௯, பணிக்கும் - ஏவல்கொள் 
வருச்சிப் போர்க, எலச்சண்வல் வினை (ளாம். மருங்கு- இடை, நின - நின்னு 

யினீங்கி யிலக்கத் துக் சதிப ராவர்''என் (டைய. 
ப.த திருக்தடந்தைப்புராணம், மங்கள | ௬௪. பஃறுதிகள் - பலதுதஇகள், 
நாய மடமைப்படலம், ௨ ௬. இட்டோ (சன்று - அடிப்பட்ட, 
ருடைய இல்லில், ஆக்சம் - திருமகள்,' ௬௫, சலிதரு - முழங்குகின்ற,



Sy (5 th us Fey ent 

தலழதலிய வ சேடப்படலம். 

5. கொங்கை - மணத்தை, செங்! 
சையாமலகம் - கரதலாமலகம், | 

2, படர்ந்து - சென்று, காரை - 
மமகழ்தை,. 

௫. அகழ்ர்தார் - இருமால், 
தவர் - பிரமதேவர், 

சு. கந்தம்-இழங்கு. வந்ததே-காற் 
றையே; ௮.து-பகுதிப்பொருள் விகுதி. 

௪, சிலவருடமேனும் வ௫த்திடல், 

வத், திடல் - வியங்கோள், மன்னல் - 
மனனலுச ; வியங்கோள். 

பற 

  

  ௯, அணிய--அண்ணிய - சமீபித் 
துள்ள, 

௪0. பறறு- விருப்பம். 
௧௫, ந்திய - இந்த, | 
௧௭. விண் நுதல் - விண்ணுல. 

கம் கருதுகின்ற. 
8௮. சந்தம் - ALG: 

2.0, 

11 இ 

௨௭. வாரம் - உரிமை. 
௨௮. மரும்பொருள் - மருவிய 

பொருள். 
௬௧, of - சோலைகள். 

௩௨, ஒருபவம் - - ஒருபிறவி,. தோ 

ம் - குற்றம், 
௩௩, நத்தம் - இருள். 

௬௪, இதி- பாதுகாப்பு, 
௬௬, தகா-தகாதல் - கெடுதல். 
௬௭, மதாணி- பதக்கம், பொன் 

னாலாகிய வாகுவலயம், 

௬௮, நானம் : புழுகு, வைப் 

டமில், ் 
PO. Pat - எட்டாதவர். 
௪௪. அனகெய்- பசுகெய், எண்- 

எள். வெசாரூபம் பெறுவார். 

௪௨, மஞ்சு - மேகம்; அழகுமாம், 
, அழகிய சடைமுடி. பெருநீர். SHEE. 

ஆண்டின் தோற்றம் - வரு | சஞ்சுஅடைபவரை - பற்றுக்கோடாக 
டப்பிறப்பு, மதித் ஜோற்றம் - மாதப் | அடைபவரை,. 
பிறப்பு, விடு - சத தினைவிஷ-, ஐப் | 
UVa புண்ணிய காலங்கள். . 

௨௧. பறைதரும் - கெட்டு ஓடி 
விடம், தாலம் - பஞ்சு, 

௨௪, பத்திமையால் - பத்இயால்,। 
௨௬. 

மண்ணா திகொண்டு சத்தியாகக, கலை 
வஸ்இரம், 

  

சோற்போரை தன்னே 

௪௪, ஈன்கு ஆற்றல் வேட்பரோ, 
Pot, மேதகாய் - மேதகையே. 
PH. ஈகவில் - மலையாகியவில், 

உகவு - உகுதல். 
௫௦. மாது - திருமசள், மாது 

அமர்ந் இருப்பாள், 
Qa. மன்றில் அவர் இனிது எடு 

ச்ச குஞ்சித சாள் வாழ்க, 

  

  

அடிக விநாயகர் துணை i 
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பிழையும் இரத்தமும். 

பக்கம். பாடல். | வரி. பிழை. கீருத்தம். 

௬) ௬௪ ௩ |லென்றுந் லென்று 

௪ ௪ ௪௨ ௬ (கொயைடரு கொடையரு '           
 



இத்நாலிலுள்ள 

முக்கியமான பாகற்கள், 

——~}o—_ 

இப்புசாணத்தின் எல்லாப்பாகங்களும் படி.ப்போர்க்கு இன்ப 

த்தை விளைலிப்பனவாயினும் அவற்றுள் சிலபகுதிகள் மிகுந்த ஆன 

தத்தை விளைவிப்பன, அவைவருமாழு:.... 

வீரசேகரர் தழும்புற்றதுதெரிக் து வேடன்மனைவி இரங்குதல், he. 

வேடன் இரங்குதல். வட we vee TL 

௮வனுக்குச் சிவபெருமான் அருளிச்செய்தல். ய ௩௪ 

சோழராத.லுக்கு வெண்குட்டநோய் | இர கலைக்கு தீல்முகமாக 

வீரசேகரருடைய ம௫மையைக்கூறுதல், ப ௪௩ 

வீரசேகாரைத் தரிசித். சோழராதனுடைய ஆனந்தங்உூறல், ௪௪ 

சோழன் துதித்தல், ... ௪௯ 

விச்சிரவமுனிவர் fur migi Fal ge st மகி. 

மையை உபதேசகித்தல். .. , ப 

இருமால் துதித்தல், வ பட வ. ப. TQ 

வீரராகவர் அதித்தல், ட ய வ் ௭௬ 

திருப்பெருந்துறை முக் நாற்றுவர் தம்முட் கூறுதல், ப... எது 

வீரசேகரர் பொதிசோறுண்டல், bes bes ௮0 

உமாம்பிகையின் மகிமை, vee vas Lee 

உமாம்பிகை துதி. ... ய பட ய (இ




