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கணபதிதுணை, 

மூக்வுரை, 

சூரைமாநகரென்பது, பாண்டிவளராட்டில், கெக்கே விரவ 

ன கதையும், தெற்கே கோயிலூனாயும், மேற்கே மயூரகிரியையும, 

wea திருமெய்யத்தையும் ஐவைரந்து சாழிசைவ[ிக் தூரத்தில் 

எல்லைகளாகப்பெற்று இவற்றினிடையே விளங்குவதொரு புராதன 

சிவஸ் லம்; இது சூரைக்குடி, சூரை, விசயாலயபுரமெனவும் 

வூ ங்கும், 

ஸ்தலவிநாயகமூர்த்திகள் இருவர்: (௧) காட்கிவிரா.பகர், (௨) 

சஙகரவிரரயகர், 

ஸ்வாமியின் திருநாமங்கள்: சங்கரநாதர், சுக்கரோசசென்பன. 

அம்பிகையின் திருமாமங்கள்: பார்வதி--பார்ட்பதி, மீன௯தி- ஈய 
ுசணம்மையென்பன, 

தீர்த்தங்கள்ஷன்று: (௧) சூரியதீர்த்தம், (௨) பொற்று டலா, 
(௨) விஷ்ணு தாம்தம, 

ஸ்தலவிருகஷம் இரண்மி: (௧) இலர்கை, (௨) கடம்பு, 

வழிபட்டுப்பேறுபேற்றோர்கள்: சூரியன், 4,0 ar, Cun a @ om ay 

சயாலயதேவன், சங்கப்புலவர்கள், திருமாலென்பவாகள், 

இதைச்சார்ந்துஞ்ள சுப்பிரமணியஸ்தலங்கள் சான்கு : (௧) இரு 
வேலன்குடி, (௨) பலவானவர்குடி, (௩) ஆல 2திப்பட்டி (ச) மா 

லையிட்டான். 

மேற்கூறிய விசேடங்களையுடையதும, WE பழலமபடானது 

மாதிய இச்தச் சூரைமாரகரின் புராண an Gor lp ys serra 

லிருந்து பெயர்த்தும் தமிழில் இனியசெய்யு௭ கடையாக இயமதிய 

வர்கள், கவிஞர்பெருமானும் திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித் 

துவானுமாகிய திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாக்ஷிசுந்தர ம் பிள்ளையவர்கள், 

இந்நூலை அக்காலத்தில் ஆக்குவித்த பிரபு, காரைக்குடி முரு. 

லை, இலக்குமணச்சேட்டியாரவர்களுடைய புத்திரரும் பெருங்கொ
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கணபதி துணை, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

குணாமாமகர்ப் புராணம். 

— a0 Cyr LE RSL tS 

கடவுள் வாழ்த்து. 

கடகட 

காட்சி விநாயகர், 

பூவு செந்தமிழும் சசரமொரீ யிரண்மபொன்று போன் 

ஜோர் தூணி, ன 2ப.வு வகைய மடங்கல்பிறப் பிட ததிஜிபு நாடி. 

சாண, வோமபவு முஞ்சரமு பபபிடியுய கலபபவுதி5 துலக மெல் 

லார், தா3மவு விமமபொலியுங் காட்சிமால களிறறினிரு சரணஞ் 

சார்வாம, (௧) 

சங்கர விநாயகர், 

மருவுபெரும் போகபெலா பெொருங்கடை வான் பூசைபுரி 

மாண்பு வாய்3தார், திருவுரர மவவிழ்2ரு சருங்கிறமீரு வென்று 

வி] ரெதுநதா தாமாட, பொருவு ஈவிர பேருகரம் நொஃ்பொலிச்.து 

நா -பயும புவனத தியார்ரகு ), வெருவுசவா2 தருரமொரு சங் 

கரமால் களிபறினடி ood arya. (௨) 

சுந்தரேசர், 

பொன்பூத்த தாமரையிழ் குடி.பானு நெடியானும் போற்றி 

யேத்த, வின்பூகக கனிபடை பாக் கடம்பினடி, வபபதினு மேற்ற 

மாக, மன்பூதத ராற்பயனும் வழங்ெறுங் கனிதுறுமும் வதரி Bip D, 

கொன்பூதத பொலிவினமர் சும் 127 சுரர்மலரத்தாள் குறிதது வாழ் 

வாம். (௩) 
கயந்கணம்மை, வேறு, 

மயற்க ணம்மையும் விழ்ர்துழ லேதுவாம் வநிச்செலிஇ மா 
மாந்த, செயறக ணம்மைசழ் மூயினு மறுவகை செய்தெவை யெ 
னும்வாயிம், பெயற்க ணம்மையு மெடித்தினி தாண்டவள் பேர 
ருட் பெருமாட்டி, கயற்க ணம்மைபொற் பாததா மரைழலர் கருத் 

திருத் அபுவாழ்வாம். (௪)



உ சூரைமாநகர்ப் புராணம். 

சபாநரியகர், வேறு, 

சடையமர் மடா லாளும் புயத்தமர் தரும ராவு 

மிடையமர் புலியு மாட விடத்தமர் மடஈ லாளும் 
புடையம ர.ராவு மற்றைப் புலியுந்சண் டுவப்ப வேதத் 
தொடையமர் மன்று ளாடுஞ் சோதிதாட் கன்பு செய்வாம். (ட) 

சிவகாமீயம்மை. 

கருங்சடல் கக்கு மேனிக் காகுத்தன் முதலா வுள்ள 
பெருங்கட வுளரு மேனைப் பசுக்களும் பிறவிப் பாச 

மொருங்கட வின்ப மேவ வும்பர்கா யகன்செய் கூத்தா 
மரு்கட லமூத கோக்கா லள்ளியுண் பவடாள் போற்றி, (௬) 

த௲ஷழைர்த்தி, 
உணர்த், தத லுணர்த லென்ன வுரைசெயோ ரிரண்ட ஜுளளு 
மூணர்த் தத தனதே மற்றை யுதபசு வினதே யென்ப 

அணர்த்திட வொருகால் வர்க்கு மொருகல்லா னீழல் வைக 
யுணர்த்திய வருள்சான் முற்று முணர்க்தவாக் கன்பு செய்வாம.(௪ ) 

வைரவக்கடவுள். 

விதித்திி தொழிலி னானுங் காத்தி dvd gis 
அதிததிி முதலி யாமன் முதலியா மெனத்துள் ளாது 

பதிததிரி ௪: லத் தோ படர்பெருஞ் சூலச் தாங்க 

இதிததிர வூகப புததேள் சேவடி சென்னி சோப்பாம, (௮) 

காட்சி விநாயகர், 

குலமஜை யெகிததுக கூறும் குறிகுணங் கடர்.து மேலோ 

வலமு.றக் கருத லாய மானமுங் கடந்தி யாரு 
கிலவுகாற் பயனு மெய்த கிழைக்தொளிா மதிய £ே.றுக 
சலமுடிக் கருணைக் காட்டுக் களி தினைச் ௧௬,௮.துள் ஓைபபாம, 

ழநகக்கடவுள், 

தரைபுக லெழுத்தே மீம்றிம் சார்தர வொருவாய் பாட்டி 

னுரையமை படையும் தெய்வ வூர்தியும் கொடியுர் தாங்க 
வனாமுதம் பகைகண் மாய்த்து மன்னுயி ரனைத.துல் காகரும 

விரைகெழு கடப்பர் தண்டா வித்தகம் கடிமை செய்வாம (௧௦) 

த்நநத்திதேவர். 
மன்னிய கரவல் பூண்டு மறைமுடிப் பெருமான் சேவை 

முன்னிய புறத்து சல் முழுபபெரும் குரவு பூண்



கடவுள் வாழ்த்.து: x. 

அன்னிய வகத்து ஈல்இச் சூரன்முத் திரையுர் தாங்கு 

மின்னிய செங்கை யண்ணல் விரைமலர்ப் பாதம் போற்றி, (௧௧) 

அகத்தியழனிவர், 

அறவினை யாதெனிற்கொல் லாமையென் பதற்கு மாறா 
மச்வினை புரிவா தாவி வில்வல னுயிரை மாட்டி, 

ய1வினை கோற லாது மமையுமென் றூலர் தேற்றி 
மறவினை கடிந்த தெய்வ முனிவனை வணக்கஞ் செய்வாம். (௧௨) 

திநஞானசம்பந்தழரீத்தி நாயனார். 

ஆணெனப் பட்ட பெண்ணை யடங்கலும் பெண்ணே யாச, 

மாணெனச் சமைத்தா ணென்றும் பெண்ணென்றும் வழங்கா வெ 

ன்பு, ராணெனப் பொலிபெண் ணாகப் பாடிய நாவ லோன் பொன, 

விணெனப் பொலியும் பூர்தாள் விடாதுளத திருத்து வாமே. (௧௩) 

தீநநாவுக்கரசுநாயனர், வேறு, 

சொண்ட விரகங் குலைத்தவர்கள் யாரும் பாவக் குழிசியாய்க் 

கண்ட பிறடபெல் லாந்.துளைற் ந சுவன்று வருக்திக் கடையாகக் 

கொண்ட விரதங் குலைத்தளவாச் சவபுண் ணிபக்கொள் SLT BS 

கண்ட பவங்கள் களைந்துமூத லானார் கழலுட் சருதி$ிவாம். (௧௪) 

சுந்தரழத்திநாயனார். 

ஓங்கு பலராள் விடாதுகொடர்ச் அண்டை செஜலுசதிக் கூனி 
மிர்த்த, வாங்கு சிலைக்கை யிராமனுு மாழாந் தகலா நாணடையக், 

கோங்கு முலைமா கொருத்திபு ஞ் சிறிசு கோக்க கூனிரிர்கத, 

விங்கு புனல்சூழ் நாவலூா£ப பெருமான் பாதம் விழைந்தடெபாம, 

தீரவ* தவஷூரர், வேறு, 

ஆக்குவித தோனுஞ செய்யு எணியுடை,2 தலைவன் முனுர் 

தூக்குமுற் ரெமுது வோனுஞ் சொ;்பொருள் விரகமன் மோஜந் 

தேக்குபன் மமைக ளானுசர் தெளி&.ரா வொருவசனையா 
பாக்குவாய் மலரும் வாக வூராகாள பரசி வாழ்வாம், (௧௬) 

சண்டேசுரநாயனர், வேறு, 

சிரமபுநூற் கேள்வியி னிகழ்க னக்குமாத 
இிரம்பிதா வாயினாற் சனக்து தார்தொரீஇ 

வரம்பில்பல் லுயிரக்கெலாம் பிதாம ருங்கினா 

தரம்புசப புகுக்தசேய் ச.ரண்புக் குய்துமே, (௧௭)



௪ சூரைமாரகர்ப் புராணம். 

அறுபத்துழலர், வேறு, 

அவி நிமை யமைர்தவென் sy wer Sg 

மளவில் பேரரு ளாஷவை மா!) சிய 

யளவில சீர்ததி யறுபத்து மூவரு 
மளவில் காகலி னாஞே மமாவ3ர, (௪௮) 

பஜ்சாக்காதேகிகர். வேறு, 

ஒருமல வலியு மிருவினைச் செயலு மூவகை மாயையி னுறை 

ப்பு, மருவுகாற் கதியு மைந்தவத சைகஞூம வயமபடி மறுவககு 

Bog, Camoucp Gout toneuG gomnute மபேவிப CAGES 

சிவாய, னிருமல ரடிசா ரடியவ ரடையா ரேனைய செனையரோ 
வரீ£யேம். (௧௯) 

அம்பலவாணதேசிகர், 

அம்பல வாண தேவனோ டமாவுத மூவ? தறையிடத் தருள்கூர் 

நபபல மான நபச்சிவா பன்கா ணலமலி சுபபிர பரிய 

வும்பமீனா டமாவு. ஈருணனி சொரிக்கு மூததம னமபல வாணன் 

செமபஅ மத்தா லவனறரும் யாமம சரிமீயா மிமனையா யாரா, () 

மங்ழைர்சிவநேரடகள், 

கூரைமா ஈகரிற் ஐலங்க௨்ற நிருக் கஞ சுந்தரே சுரன்றுணேைத 

தெழுற்கு, வாரையா தரிககுங் குவிமுலேக கயற2ண் மடக்ழைமற 

திவாபணி புரிவோ, பாவா2மம பமீக்குஞ் சிவாலய தருமப பணி 

டல சிரததையிம செய்மவா, ராஸாயா யினுமற் மவாஈமைப புர 

ப்பா ரெற்மைசகு பவரையே3 தெப்பாம். (௨௧) 

ஆக்கவித்தோர், 

முகைழுறுக் ரூடைக்து நஃவுகொப் புளிஃகு முண்டகச தடம 

புடை யுத.து5, தகைகெழு வளஞசால சூரையம் பதியிப றவல 

ரும் Stns wy, னகையமர் சி;பபி னாம்வீற் நீருக்கு ஈலங் 

கெழு சுந்தரப பெருமாவ) டககைதவிா தெய்வ மான்மீய மென்னப 

பகர்தரு பெருவ_. மொழீயை, (௧) 

மொழீபெயர்த் தெரிததுத் தமி.ழினாற் பாடி முடித்திட வேண் 

டுமா லென்று, கழிம$ூழ் சிறப்பக் காரை யம் பதிவாழ் கனமிகு வணி 
கர்தங் குலத்தோன், பொட்பெருஞ் சிர்த்தி புனையிலக் குமணப 

புண்ணியன் புரிதவக அதிததோன், வழிவழி யறமே பயின்றி 

சல.த்தான் மழையெனப் பொழிகர தலத்தான். (௨)



சிறப்புப்பாயீரம்; டு 

வளரொளி யனய தளிப்பணி சிறப்பின் மல்குறப் பு.துக்கிய 

வள்ளல், கிளர்மணிகத் தடந்தோட் இருட்டின மூபன் கெழுதகு 

சிரத்தையிம் கேடபத், தளர்வகன் றரிய தவம்பல வியறிச் சார்த 

ருஞ் சவபத மெளி3த, விளர்தபப புகுவா மென்பதட் கருதி விருப 

பமிக் Goud SB BI DS eM, (௩) 

டட 

அவையடக்கம், 

ஓரிவரும் பெருமை யாயிரத தெட்டென் றுரைத்திரி மண்ட 

முறி தளிக,௪, கரிவலிச் சூரன் புரிர்த பூசனைபோற் காசினி காட் 

டிலோர் சுறீதா ॥, பொரிபுசுழ விசயா லயனெனு மொருவன் 

புரிந் பூ சனையுங்கொள பெருமான், பழிதபு வலியோர் பாடல்மபா 

லெளி2யன் UT gia சொர வது வக்கால், (௧) 

குலமதி அத்த ரூரையம் பதிியான் குளிரமு சொழுச்கு 

வெண் பிரையு, ஈ௨மணி விடரல் சரவுபவெங் கொலை2ய ஈவியறிமி 

வி. முமா தம2சான், பலருபென் பாடல் aM ls How wy குற்றங் 

குற்றமாய் பருவி9 மேனு, கிலவுமிம் முன்று பொதுவிலக் காகு 

கிரம சதுமுர் காட்டினா லவற்மக். (௨) 

விதவா இவக. 

சிறப்புப்பயிரம்: 

வேற், 

தொூிகட அலக மேத்துஞ் சூரையம் பதிப்புராணம் 

விவறு தமிபாப சொ. மூன் வய குபல் கலையுர் தோர்தான் 
கொூவினை துமிக நட் தெய்வக் குளி/சிரா மலையில் வாழ்வோ 

னடிகிலை யமை௰் னாடி சுந்தர நாவலோ, (௧) 

வேற, 

சூரையம் பதிமான் மியத்மை மீனாட்சி சுந்தர நாவலன் பா 

டிக், காறையம் பதியலாம் இருட்டின மகிபன் கருத்.துற வேண்டலா 

NDS, Fase HSS கடினியம் பதிவாழ் சதெர்பர தேகென் 
வியபட, வேரைன் குத்த கயற்கணா டிருமுன் னிரு£த.ரம் கேற்தி 
னன் மாதோ, (2) 

ஆகத் திருவிருத்தம் ௨௮,



திரு தாட்டுப்படலம். 

— a 
— 

சார ளாவிய பூங்குழற் கயற்களு ளோடு 

நீர ளாவிய சடைமுடிச் சுந்தர கிமலன் 
பே. ளாவிய சருணையிர் பொலீபெருஞ் சூரை 

பூர ளாவிய பாண்டிராட் டணிசில வுணாப்பாம், 

ஆல வாய்திரு வாப்பனா ரணியிரா மேசங 
கோல மார்திருச் சுழியல்புத் தூர்கொமிங் குன்றஞ் 

சீல மார்திருக் கோயிலூர் முக்பல செறிந்து 

ஞால மார்புகழ் படைத்தது பாண்டிஈன் னா. 

பலத்தின் மிக்கது நெருச்சிவாம் பட்குடிப் பரப்பாங் 

குலத்தின் மிக்கது தமைசெய் தாரி/கை குறைத்தோன் 

வலத்தின் மிக்க,து கொூபரித் திடபபொலி மாண்பார் 

சல,த்தின் மிக்கது பெரும்புகழ்ப் பாண்டிஈன் னா, 

பிழைவி ராவிய சடைமுடிச் சுந்தரப் பெருமான் 

கறைவி ராவிய வாள்கொடி பகையறக் கடிந்து 

துறைவி ராவிய மனுகெறி செலுத்திடத் தொகுசர் 
சறைவிராவிய த.ரத்தது பாண்டிஈன் னாழி. 

மிக்க வான்பொரு ளாதலின் யாவரும் விழையத் 
தக்க தாய்ச்சிறு கேமிஞ்சா ராவிளை வுடைத்தாப்த் 

தொக்க செல்வரும் கலைஞருச் துவன்திடப் பட்டு 

நக்க மேன்மையிற் பெர்லிவது பாண்டிஈன் னாம், 

மழைவளம், 

வான மா£ய முல்லையிற் பிடாமலார் தென்னக் 
கான வெண்புயல் படர்ந்திருங் கருங்கட லடைந்து 

பேன வார்புனல் குடித்துடன் கறுத்தன பிறங்கத் 
தானமெங்கனும் பூவைபூத் தனவெனச் சாற்ற, 

(௫)



இருநாட்டுப் படலம். எ 

சுறுத்த மாமூகல் பொதியமால் வரையடை காட்சி 
பொறுத்த வாள்வலி விருத்திரற் குடைந்தஞ ருற்று 
வெறுத்த வானவர் குழாக்தொூி மிர்திரன் மேன்மை 

பொறுத்த மாசவன் பாச்சா ணடைந்தது போலும். (67) 

விரும்பு மாமுகில் மிளிர் கடித தன்றிகி காட்சி 
யரும்பு பேரருண் முனிவரன் கடலறல் குடித்.துச் 
சுரும்பு மூசுதார் விருச்திரற் ஜோற்றிடத் துளளிப 

பொரும்புண் வச்சிரம் புரக்தரன் விதிர்த்தது பொருவும். (4) 

முற்று கொண்டலோர் சலைவளைக அரிய முழக்க 

மெற்று தெண்டிரை வெளிபபி விருக்திர னென்பான் 

பற்று வெஞ்லை வளைத்தெதிர் பகைவனைப் பாராச் 
செற்று வெஞ்சினச் தொிிழுழங் Bus ve; Ha gp. (௯) 

எங்கள் வாழ்வெனு மாதவன் பொதியமுற் றெழிலி 
யங்கள் வார்தொடை வேந்தனா ணையின்மழை பொழித 

திங்கள் சூடிய சுக்ர நாயகன் சேர்க்தார் 

தங்கள் பாலருள் பொழிவதே போன்றது சாற்றின். (௧௦) 

திருந்து சுந்தர நாயகன் செய்யகோல் செலுத்தப் 
பொருர்.து பாண்டிரா டடங்கலுங் குளிர்செயும் பொருட்டு 
வருந்து தீர்வெளிக் கங்கைமா மலயத்தை மருவி 

யிருந்து £.நிறங் குககபொருஉ மருவியாற் ஐட்டம். (௧௧) 

அளவில் செம்மணி யுடன்விரா யிழியும்வெள் ளருவி 
பிளவி லேனைய பறம்பெலாம் வெல்பீர தாப 

களவில் வான்றமிழ் தோன்று சீ ரிவையுறக் கலந்து 

வளவில் வீசிய மலயகின் ஜெழுவது மானும், (@e.) 

முற்று சந்தனம் குங்குமங் காரகின முதலா 

மற்றுமுள்ளன விரையெலா மகழர்துவா ரருவி 

பற்றுசெந்தமிழ் மணங்குலா மிவ்வயிற் படர்ச்து 
௬,ற்று முூள்ளன மிகையெனத் தொலைப்பது துணையும், (௧௩) 

முடிதொ டுத்திழி யருவிசேர் மொய்த்தசெங் காசதள் 
கடியு டைப்பொருள் பலவு£ வாருபு கழித



வி] சூரைமாநகர்ப் புசாணம். 

ஷெடி௫ றப்பல வென்றுநா ரூயிரங் கைகள் 
வடி.ப ருப்பத மெடுத்அமேற் றகைபபஅ மானும், (௧௪) 

கருவி மாமுகி லிடையறா தெழுந்து நீர் கால 

விருவி யபபுன முதலிய வி_ெலா மீண்டி 

மருவி மிக்கெழு முழக்குடன் வயின்வயிம aA rem 

வருவி பாய்தலிற பெருகுவ பொருகைபா றம்ம. (௪௫) 

வேறு, 

கராமூழு அடையத் தாக்இக் கராயிரு பாது மூளள 

விலாமலா,2 தருக்சண் முற்றும வேர ப் பறிததுச் சாய்ததுக 

குனாகட லசமி ண்டு கொம்ஞ்சற வறு கொடபத 
திரையெறீர் தார்ததுப பொங்க செண்புனற் பொருரைமாகோ. 

abate பலவி னுர்ஞூ மொருங்குபோ யிருபாலுள்ள 

நாரிபே ரேரி யெல்லா ௩ரலைகொ லெனசி மைத்துப 

பாசா லிட.த் தஞ் சென்று பரர்ததெம மிபால்வா ருய்ய 

வேதா னெதி27 செ௨ல வீரததடா நதிரர் வெள. (௪௭) 

மூன்னிய கழனி வாயின் முத1பெருக் தலங்க ளெலலா 

மன்னிப வளாவிச் பொெலலு மதறதி யொருபாம பொங்கித 
அன்னிய வேரி யோடை தொகுமலாத தடங்க ளெலலா 

மின்னிய கிறத, தெங்கும வெள்ளமம பென்ன மாதா. (௧௮) 

வளாயிட முழுதும் வெள மண்டிய கான மாய 

தரையிட முழுதும் வெ௱ளந் தடங்கிடங் கோடை. வாய்ககா 

னிரையிட முழுதும் வெள்ள செடடிகைத் தாழைபூ2த 

திரையிட முழுதும் வெள்ள மாயின தேங்கி மாதோ. (௧௯) 

மந்தம். 

பா்கிறுத் திரிவா ரெங்கும் vey gar Os aq 

விரிதரு பலால மிட் மீ துமண் சொரிவா ரெங்கு 

மூரியநீர் போது மாலென் ரோலினைப பெயர்ப்பா செங்கு 

மரியவித் தொழிலின் முண்டா ரலர்பணை மருத மாக்கள், (௨௦) 

பொறிவழிச் செல்கை மாற்றிப் புந்தியைக் குதியி னுய்க்கு 
Qe Saye use; சென்ன நெட்டடைப் பாதி மாதி



இருநாட்டுப் படலம், da 

யெறிதினா யலைக்கும் வெள்ள மியைமத கூடி சென்று 

செறிவய லகத்துப பாய்ச்சிச் செய்தொழிற் லைசின் por. (28) 

புயலெலாங் கடனீ ரண்டு பொழிக்திட வழிந்து பொக்ிக் 

கயலெலா முகண்டு தாவக் கால்வழிப் புகுக்த வெள்ளம் 

வயலெலா நிறைப்ப நோக்கி வரைவிலா வுவகை பூத்துச் 

செயலெலாம் வல்ல மள்ள ருழுதொழில் செய்வான் புக்கார். (௨௨) 

கருகிரும் பனைய கோட்டுக் கடாப்பிடா நுகங்கி டததித 

இருகு£ ரேர்க்கா னாப்பட் சேர்ததுவன் பாசம விக்கி 

யொருகைவன் மேழி பற்ற வொருகையின் முட்கோல் வாக்கிப 

பெருகிய களிப்பு மேன்மேழ் பிறங்கிட வுழுவா ரானார், (௨௩) 

பார்நடக் தாதி ஈன்னால் பயின்றிட வுஇிபபா ணோர்காற் 

ஹகோகடச் தருணன் வெள்கத தெற்கிருச் துகக்சி னுய்கதுப் 

கார்ஈடத் துழவரா் மேல்பாற் கழிக்துமூற் ரிசையி னுய்த து 

மோகடத திடுவர் புல்லென் றிசைபபவை யாவும் தீர. (௨௪) 

கால்வலிக் கருங்க டாவுங் கையெடித் தோச்சு கண்டும் 

பால்படப் பிணிக்கும் வெய்ய பாசமூ முடைய ராகி 

மேல்வலித் தெழுவன் காலர் மேவீடிற் பழன மெங்குஞ் 

சால்புடைச் சிறுபுல் லாதி தணதகலோர் வியப்பாங் கொல்லோ. () 

உண்டிடு மருந்தின் சார மாததிர முூடலிழ் றங்கிக் 

கண்டிடு பயனே செய்தல் கண்டுவன் மள்ளர் மேன்மேற் 

கொண்டிட மெருக்கா னாதி குலவுறு தழைகள் பல்ல 
மண்டிடு செறுவுள் ஸிட்டுச் சாரந்தம் டெவாஞ் சிபபார், (௨௬) 

HOLS VU on பைம்புல் குறைத், து£ள் வரப்பின்:மேலால் 

விழைதரப் பொலிவ தோர்ந்து வித்தென *வமாந்து நிர்வா 

முழைதரு வாழ்க்கை யொட்டோ மெனச்சினர் தொழிப்பாா போலத் 

குழைதரு கங்க ரிந்தவ் வரம்பின்மேற் சாரச் செய்தார். (௨௪) 

பரம்பின்மே லிவாந்து பாசம் பற்திமிக் கிறுமாட் பெய்தி 

கிரம்புற ஈடத் துவார்க ணெடிவலிப் பாசம் பற்றி 

னு ரம்படு மிறுமாப் பெய்த லொருவியப் பன்றே யேற்றத் 

தரம்பயின் மூலு மன்ன துறுகம்கோர் கடையுண் டாங்கொல். 

௨



KO சூரைமா நகர்ப் புராணம். 

மழைபொழி தலைமை யானு மருதன் னிலத்துக் காவல் 

விழைதரு தலைமை யானும் வேள்விரா யகன்றாள் போற்றித் 
தழைதர வயல்க ளென்று சாற்றிரென் மூளைகள் வாரிக் 

குமைதரு சேற்றின் மேலால் விசினா் குலவு மள்ளர். 

எண்ணிய முளைகள் வித்தி யாத்திடுங் கலங்க னீரைக் 

கண்ணிய பின்னாட் டாழ்ர்த மடைவறி கவிழ்த்த லோடு 
மண்ணிய வெண்மை தீர்க்து பசுமையே யாய நீர்போய் 

மண்ணிய விளர்ப்பு மேவு முகிலொடு மாநுற் ஹென்ன. 

செறிதவ முயன்று பெற்ற சேயினை வளர்ப்பார் போலு 
மறிவறக் கேட்ட பாடஞ் இந்தித்து வளர்ப்பார் போலும் 

Clay i gna களிகூர Los of! மென்புனல் பாய்ததி நாளுங் 

குறிபெற வளர்க்க வம்மா வளர்ந்தன குலவு பைங்கூம். 

கராதரு கழகப் பள்ளிக் கணக்கர் நூல் விருத்தி யாகப் 

புரைதரு கானம் போர்த்து வைக்குமா சிரியர் போல 

வுரைதரு பைங்கூ ழெல்லா மோகங்குபு விருத்தி யாக 
வளாதரு பழன மெங்கும் பெயர்ததனர் நழிவார மளளா, 

வெள்ளிய தாய்நீ ௬ண்டி மேகங்கள் பசத்த லோடுந் 
கள்ளிய வெழுக்க சண்ட மாருதம் பொருவப பைங்கூம் 

வெள்ளிய தாய்சீ ௬ண்மி பசந்தெழு வீறு மாற்றுச் 

தள்ளிய முளைத்த வம்மா தாமரை யாதி பலல. 

கைகளை பருவ மோக்கி மள்ளர்கள் களைவா னேவ 

வளைகளை யொதுக்கக் கூந்தல் புரிகொி வரிந்து கட்டி ௪ 

தளைகளை யுடைக்க லிங்கந் திரைத்களை தருஜஞெண் டாதி 

யளைகளை யுறப்பு குந்தா ராற்றுக்கா லாட்டி மாரே, 

பொருவருங் குவளை கொன்றார் புண்டரீ கங்கள் கொனமுூர் 

பருவ.ர வாம்பல் கொன்றார் படர்ந்தவுற் பலமுங் கொன்றார் 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(6௨) 

(உய) 

(௨௪) 

வெருவர வனிச்சங் கொன்றார் மிடைந்தகோ காகங் கொன்று 
மருவல ரென்று வக்தால் விரிவரோ மாய்க்கப் புக்கார், 

காவிடை யமருஞ் சாயம் களிமயி லனைய மாதர் 

கோவிடை யுறுத றேற்றார் கோக்குற வயலு லாவித 

(௩௫)



இரு நாட்டுப் படலம். ௧௧ 

தாவிடை யடியு ரூமன் மிதிப்பாகண் மலரைத தள்ளிப் 
பூவிடை மிதிப்ப தல்லால் வேறொன்று பொருத்த மாமோ. (௩௬) 

கொண்டல் கூந்தன் மாதர் குனிர்சனர் களையும் போது 

முண்டக மலாகண் மேன்மேன் முகத்து மமோதா கிற்குர் 

தண்டலி லரும்பி ரண்டு தனத்தினும் புடையா கிற்கும் 

விண்டவ ரெதிச்த காலை விரிவரோ மெலிய சேனும், (௩௭) 

முூகமுத ௮றுப்புப் போல மொய்குழற் கரிய வாட்கட் 

சுகமொழறிக் கடை மாதர் மூலையையு மறையாா தோன்ற 

நிகழர விந்த மீன்ற வரும்புகேர் பொலித னோக்கி 

மிகவவற் ரொடிபோர் செய்வான் வெளிப்படுக தினாபோன் றம்மா, 

கடைக்குல மகளிர் கையாழ் Sorbo so sno TTA 

Den FOF Upa (HVC வீழ்ந்து வாடின சருகு மாய 

வுடைத்திரு ளொதுக்கும் வெய்யோன் சகமலமே லோங் கு காதல் 

படைத்தவ னென்று கூறு மொழிபழு துடைய தம்மா. (௩௨௯) 

நிறைபுனல் வயலி னாடே கிலவுறப் பயில்வா ரேனுங் 

கறைகெழு வேற்கட் செவ்வாய்க் கடைசியர் முகமது வேர்வை 

யபுறையெழுக் தனக்கன் பாய கமலதகை யொறு 5 த னோக்கஇ 

யறைகதிர் வெப்பத் கோன்றுங் காரிய மளாய கென்ன, (௪௦) 

கயிரவங் கஞ்சமெல்லாங் கருங்குழ ஓுழகதி மார்கைப் 

பயினகப் படைக டாக்கப் படிமிசைச் சாய்ந ௪ வீழ்ந்த 

வுயாககப் படைமுன் னுற்றா லுய்வ முண்டு கொல்லோ 

பெயர்வரு மாம்ப லோமி பிுங்குகா மமாயு மாதோ, (௪௧) 

அடர்பல களையு மிவவா ரற்றுக்கா லாட்டி மார்க 

ஸிடாதபக் களைக்து தத்த மிருக்கையி புக்க பின்பு 

படர்பிணி மிடியி லாறுண் மதியினன் பயின்ற கல்வி 
சுடாவது பொருவ வெங்கும் பணைத்தன தொக்க பைங்கூழ். (௪௨) 

ஒள்ளிய காற்றங் காலென் நுரைபிறப் பிடத்து கின்றும் 

வள்ளிய நடுகா லென்னு மணமகன் கிரகம் புக்கு 

நள்ளிய பைங்கூ மென்னு ஈங்கையர் குவளை யாதி 

யுள்ளிய களைக ளென்னு முறுபிணி யொழிந்தா ராகி, (௪௩)



௧௨ சூரைமாநகர்ப் புசாணம். 

சொற்றிடி மள்ள ரென்னுர் தோழியர் நறுநீ ரென்னப் 

பத்திரி முணவு ஈல்கப் பாதமென் வாயா ௮ுண்டு 
செத்திடு பருவம் வாய்த் துச் செழுவிய கால மென்னு 

முற்திி கணவற் புல்லி யுறுபெருங் கருப்பம் வாய்ந்து. (௪௪) 

காலம்வர் தடுப்ப வின்ற கதிரெனும் குழவி யெல்லாஞ் 

சாலவும் வான மாய செவிலிதண் மதிய மென்னுங் 
கோலமென் முலையி னின்று கொழித்திடு ரண மென்னும் 

பாலவா யுண்டு தேக்கிப் பணைத்தன பண்ணை யெங்கும், (௪௫) 

பெருங்கதிர் விளைந்த தோர்ந்து பிறைபுரை யிரும்பு வாங்கி 
யொருங்குபல் களமர் புக்காங் கொய்யென வரிந்து சாய்த்து 
நெருங்குற வி௫த்துக் கட்டி நெடுங்களர் தலைக்கொண் டுற்று 
மருங்குபல் வராக ளென்ன வானுறப் பலபோர் செய்வார். (௪௭௬) 

போரெலாம் புவியிற் சாய்த்துப் பொருவலித் தண்டோண் பள்ளர் 
காரெலார் திரண்டா லன்ன சருங்கடாப் பிணையல் செய்து 

பாசெலாம் வியக்கு மாறு மிதிப்பித்துப் பலாலம் வேறு 

நாரெலாம் புரிரெல் வேறு செய்தனர் நலங்கு லாவ. (௪௭) 

ப.ரவுவைப் பொடியி னோடு பதடியுங் கழிந்து போக 

விரவுமென் காலிற் மாற்றி வெம்பெனக் குவித்தல் செய்து 

srr po ஹேனு மின்றார்க் காணித்தெய் வதமுூன் னாக 

வு.ரவுசெய் பலவு முள்ள முவப்புத வினி நல்கி. (௪௮) 

இறையவன் கடமை தீர்த்தாங் கெஞ்சிய தளவு கண்டு 

நிைபெரும் பண்டி யேற்றி நெடுகில கெளிய வுய்த் தக் 

குறையறு மனையிற் சோத்துக் கூடுக ணிரப்பி யார்க்கு 

முறையுளி ஈல்கி யுண்ணுங் குடிகளே மொய்த்த வெங்கும். (௪௯) 

கந்தியுந் தென்கு மிஞ்சி மஞ்சளூங் கதிச்து நாளு 
முந்திய மருத்த தென்ன மொழிந்தனம் பாண்டி நாட்டு 

நந்திய மற்றை நான்கு ஈவின்றவை யொன்றோ டொன்று 

சர்திசெய் தமைந்து மேய மயக்கமுர் தன்னஞ் சொல்வாம். (9௦) 

தறித்சி, வேறு, 

திண்மை வேடுவ ரிதைதொறுஞ் செந்தினை வித்தி 

வெண்மை யாரரு விப்புனல் பாய்த்துபு விளைத்துக்



இருநாட்டுப் படலம். 

கண்மை சால்கொடிச் சியரொடு கலந்துவா ழிடமாய் 

வண்மை மேயது சந்தகின் மலிபெருங் குறிஞ்சி, 

பழுக்கச் சுட்டபொற் நகடெனப் பொலிபலாச் சுமாதே 

னொழுக்க வாரர்திசம் புற்றிடுங் கொடிச்சிய ருறுபுண் 

முழுக்க வோப்புவா னெறிகவண் மணியவண் மொய்ததவ 

வழுக்கன் மாற்றிடு வளத்தது மாண்புடைக் FHA, 

ழலலை, 

குருக்து கொன்றைகா யாமுதற் பஃறருக் குழுமித 

திருந்து பாற்குடஞ் சுட்டுகள் கன்றொடிஞ் சவணப் 
பொருக்து மெள்வர காதிய விளைதரப பொலியு 

மூருச்து வெண்ணகை யாய்ச்சியர் பயில்வள முல்லை. 

கொன்றை வேயங்குழ லூதுவர் கோவலர் மறக்குங் 
கன்றை யான்கரக் தணந்தவர் காமவெங் கனலா 
மொன்றை மேவுவர் மணச்தவ ரோகையங் கடலா 

உன்றை மேவுவர் ஈஉங்கொளித் தகைய.து முல்லை 

Crise. 

YOs pps Nava) epypsayp மடுத்து 

வலைவி இத்தெறி முழக்கமும் வலையிடைப் படுமீ 

னுலை த ரக்கவாச் தர்ததிடி முழக்கமு மொருங்கு 
குலைமி சைச்செறி முழக்கமுங் குலவுவ நெய்தல். 

கோட்டு வால்வளை யுயிர்த்திடு முத்தமுங் குறிக து 

மாட்டு மீன்பல பாய்தலாற் புன்னையின் மருவாச் 

சூட்டு நீளருப் பினங்களும் வேற்றுமை தொலையக் 

காட்டு நீள்பெரு வளத்தது கருங்கழி நெய்தல், 

பாலை. 

சாந்து சாறிய கொங்கையர் ம௫ழ்ஈளாத் தணவார் 

காந்து நீளதர் கடப்புழி ஈல்குவ கனிபே 

ரீந்து ஈல்குவ பாடல மலரிதஞ் செய்வ 

வேந்து பஞ்சுகோங் குகுத்துமா முதிரும் பாலை. 

Bik. 

(௫௨) 

(Br)



௧௪ சூரைமாதகர்ப் புராணம். 

வறிய கூவலொண் புனலிலா திருப்பது மதித்து 

நறிய பாடல மலாமது கிறைத்திடு நாமஞ் 

செறிய வாவயிற் பயிலுவார சிலைவலி மறவ 
றிய மேவுவள் சொற்றியு மவாவியப் பாலை, (௫௮) 

திணைமயக்கம். 

வரையின் வாயிரூ லிழிதரு மதுவமுங் கான 
கிரையி னான்சொரி £ரமு நெடியகா லோடைக் 
தாயின் மாங்கனிச் சாறுமோர் தடையற வோடி ௪ 
இரையின் வாய்ப்புகூஉ வகற்றுவ தேங்குவ ரொருசரா, (இஸ) 

மருவு பாண்டிஈன் னாட்டம ரைந்திணை வளமு 

மொருவு மூசெவ ருரைப்பவர் யாமெவ னுரைதகாம 

வெருவு தீர்தரச் சுக,௧.ர நாயகன் மேவும் 

பொருவில் சூரையம் பதிவளத இனுஞ்சில புகல்வாம, (௬௦) 

திருநாட்டூப்படலம் முற்றிற்று 

ஆகச் திருவிருத்சம் ௮௮. 

இருநகரப்படலம். 

  

அலங்குற மாளிகை யடர்க்கும் பல்பிணி 

விலங்குற மாமறை விதிய னைத்துஈன் 

ஜிலங்குற வநமெலா மெற்றை ஞான்றினுக் 
துலங்குற வொளிர்வது சூரை மாககா: (5) 

பூவினிற் ரூமரை போலும் பூததொளிர் 

காவினித் கற்பகம் போலும் கண்ணிய 

தேவினிற் வெபிரான் போலு மூர்களிழ் 
சோவினி௰ம் பொலிவளச் சூரை மாககர், (௨) 

பன்மலர் துவன்றிய சாவும் பாங்கரி 

னென்மலர் பழனமு நிரம்பு oo srw



இருநகரப் படலம். 

முன்பல ரோடையு மொய்கத்துச் சூழ்தரு 

சொன்மலா் வளத்கது சூரை மாநகர். 

அடியவர் மகழ்கர வருளூம வெள்விடைக் 

கொடியவர் ம௫ழ்க்சமர் கோல மேயது 

படியவா் புகழ்க் கடை படிய தங்கையிற் 

மிறுடியவர் பயில்பெருஞ் சூரை மாககர், 

பன்னிய சிவபிரான் வதரி நீழூலை 

முன்னிய மாதவா முய வத்தது 

மின்னிய வமரரும் விரும்பு மேன்மையிற் 

அன்னிய வள ககது சூரை மாநகர், 

வயல் சோலை ழதவியன. 

வீணாதரு பழனமும் விரும்பு சோலையுங் 

ககதரு மலாபல கவின்ற பொய்கையு 

மக கரு மெய்யுடை யாரைப் பேரறம் 

வளைகரு இறமென வளைக்து மல்குமே, 

முன்னஈம் மினத்தினு ளொன்று முக்திசோந் 

தன்னலம் பெறவரு ளிறைவன் சேமெனா 

ஈன்னல மூறப்பணை காளு மேவுவ 
பின்னமில் பிலியிற் பிளிறு கரராயே. 

கம்மினத் தொன்றுமூன் பகைமை சாரந்தகா 

லம்மமற் நதுதவிரக் தருளவி ராவுவான் 

செம்மலாப் பணைதொறுஞ் செறிக்த மைச்தெனக் 
கொம்மெனச் (pay கு. ரண்ட ராசியே 

மூன்புகா ரைக்கருண் முதல்வ னமமையுந் 

அன்புதர்த் தருளுமென் மூய்ந்து சூழ்வ2பா 

லன்புமே வசன்பணை யகதது மற்றுள 

நன்புள்யா வையுங்குமீஇ நலக்க மேவுமே, 

பருவுவண் சூறாஞழ் வயங்கு சோலையின் 
பொருவரும் பெருவளம் புகுக்து கோக்கு ரூர் 

௧௫ 

(௩) 

(௬) 

(௭) 

(௮)



க்ஸ் சூரைமாநகர்ப் புராணம். 

வெருவுகற் பகத்தையே வியந்து பேசுவா 
சிருமையு கோக்குறி னியம்பு வார்கொலோ. 

தடாகம். 

செய்யதா மமாமுகஞ் இறந்த வுற்பல 

மையவாம் விழியரக் காம்பல் வாய்மல 

ரையகல் வள்ளைகா தாக நாடொறும் 

வெய்யதீர் தடாகமெல் லியல்வி ளங்கு2ம, 

தம்மியற் பெயாமுதத் சாரர்த கண்ணுடை 
யம்மைஈன் கமா்தல மாத லான்மகிழ் 

விம்மான் கெழுந்துதாம் விதததின் வாவியுட் 

செம்மைசேர் கயல்பல தாவுஞ் €ரவே, 

அலர்மிசை வதிகரு மன்னம் urge 

ஞலர்தலில் கயலைவாய்ப் பற்றி யுண்ணுவ 

மலா்சிறு முயற்சியின் மருவி சாடொறும் 

புலர் தலில் பயனுகர் புண்ணி யத்தாபோல், 

ula ser கூறெனப் பட்ட நாவலா 

விரவிடங் கலைமகள் விழைந்து சார்ந்தெனக் 

க.ரவிலம் போருக மலரிற் காமரா 

த.ரவுட னோதிமர் தங்கு மென்பவே, 

மருவும் காதலன் மாணப் பூசித்துப் 

பொருவரு வரம்பெறு புரியி தாமெனாக் . 
கருதியுண் மகழ்தல்போற் காமர் தாமனா 

வெருவ'ற மலாந்துகீர் கிலைவி எங்குமே. 

புரையற வுற்பலம் பூத்த வாகவியிற் 

திரையெழு கஞ்சமேற் செறிர்த வால்வளை 
கரையெறி காளிர்தி சதியிற் கஞ்சமேல் 

வரைமகள் வளையுறு வளந்தெ ரிக்குமே, 

தஇரையெறி தரளம்வெள் வளையிற செம்மைசால் 
வினீாயெறி தாமரை மலரின் மேவுவ 

(30) 

(௧௪) 

(8) 

(sn) 

(௧௪) 

(2G)



BOSSI படலம். 

குூரையெறி பாற்கட லுயிர்த்த கொள்கைசால 

புராயெறி யிருகிதிப் பொலிவு காட்டுமே. 

சூரியன் பூசனை தொடங்கிச் செய்தவச் 

இரிய ஈகரிடைப் பிறையுஞ் சேசோந்துகன் 

காரிய பூசனை யாற்றச் சேல்போ 

லோரியல் வெள்வளை குலைக்க ஹாருமே. 

வள்ளிய ௪௩௧ வலரொ ருங்குள 

முூள்ளிய வொருகவி யோக்! விட்டவன் 

ஜெள்ளிய புகழெனக் தெளிக்க நீர்க்கரை 

வெள்ளிய வளைமணி விராய்க்கி டக்குமே. 

வெய்பதே னொமுக்குபு விராவி வண்டுண௪ 

செய்யகா மரைபல செறியப் பூக் தூல 

குய்யவார் சடத்திடை யுறத்த மைத்தி 

மையா யகன்கறா யமரின் வாட்டமெொன். 

மன்னுபங் கயக்கொறும் வண்மி ழக்குவ 

வுன்னுகன் பகைமனை யென்ப தோர்ந்திரு 

டுன்னுபல் லருக்கொமி துவைத்தல் போலுமாற 

பன்னுதே னுகலழும் பான்மை போலுமே. 

Lj), BST OG LD. 

யானைகள். 

சலசல மும்மதம் பொழிந்து தாழ்மணி 
கலகல வொலிக்திடக் களிறு லாவருஃக் 

பலபல வரைகளும் பரந்த கால்பெ.றாஉ 

வுலர்கலி லருவியோ டுலாய சென்னவே 

படாகரி யெனப்படும பமையா வண்கவுட் 

குடகிமை கடாமெனக் கூறும் களளினை 

ப்டர்கறை யடிச்சுவ டாங்க லத்துவாரத் 

அூடல்பல வளிகளாங் களியாக் கூட்டுப. 

உ 

hot 

(aer) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩)



க சூரைமா நகர்ப் புராணம். 

ததீரைகள், 

கால்பல வுருக்கொடு கால்க ணான்கொடு 

சால்புற,ச் திரிர்தெனச் சலிக்கும் வாம்பரி 

நூல்பல வுணர்க்தவர் நுனித்துக் கூறிய 

பால்பமி மிலக்கணச் தெரித்த பண்பினே, (௨௪) 

வாதவூ ரடிகளுக் காக வையமுற் 

Pere செயப்பிரா னமைத்த வாம்பரி 

போதர லுற்றது போற்றுஞ் சூரைவாழ் 

மேதகு பரிக்குமு னிற்றல் வெள்சியே. (௨௫) 

தூதர்கள், 

பாதல மடித்தலங் காணப் பைம்பொன்செய் 
மீதல முடித்தலங் காணமேதகு 

பூதல மிசைச்செலும் பொன்செய் தே்பல 

காதலங் கதிருஞ்செய் காட்சி சான்றவே. (௨௬) 

கடும்பரி யீரிரு கால்வ யத்தவா 

யடிம்பரி வசன்றதே ரலங்கு றப்புனைக் 

இமிம்பரி கால்களீ ரிரண்டுஞ் செல்வன 
படும்பரி காந்தப்பின் படரி ரும்புபோல். (௨௪) 

வீரர்கள், 

விழித்தசண் ணிமைத்திடார் வேலெ திர்ப்பினு 
மொழித்திடா ருயிர்சுமந் அழன்று மானத்தை 

யிழித்திடார் கன்னிலைத் திலங்கு வி.ரஸாப 
பழித்கிடா வினையர்கல் ரி யூம்பல. (௨௮) 

இப்புணோ கொடுங்கணை யிப்பு GC eon uF 

லிப்புணோ கழுக்கடை யிப்பு ணோர்வச 

யிப்புணோர் மால்களிற் லவை யெஃ்கமோ 

ரிப்புணென் நுறகிறக் தெடுத்துக் காட்டுவார். (௨௯) 

ஆயுதழதலியன இயற்றுவோர், 

அத்திர சத்திர மாதி யாயவு 

மத்திகை கடுங்கடி வாளங் இம்புரி



இருககரப் படலம்: ௧௯. 

மொய்த்தகூ விரங்கிகி காதி upp va, 

மெய்த்திடா இயற்று ரிருக்கை மல் குமே. (௩௦) 

அக நகர்வளம். 

அகழி. வேறு, 

ஒங்கு சுந்தர ராயக னுறைதலா லாங்கு 

வாங்கு தெண்கட லேமுமன் னியதிற மதித்து 

விங்கு நீர்ப்பெரும் புறக்க ன் மேக்கு விருப்படி 

னிங்கு மேவிய சென்னலா மிஞ௫ ர மக. (௩௧) 

மதில். 

தன்னைச் சூம்கரு கதிரவன்.பூசிச்க தானக் 

தன்னைக் காகலி னோக்குவான் பற்பல சயிலக் 

கன்னைப் போய்றிடப் பொலிவரை சராக்.துசூம்ர் கென்னக் 

தன்னைப் போலிலாக் தடமதில் சூழ்ந்கொளிர் ககைக்கே. 

மாளிகைகள், 

இரவு மேல; வெண் கதுரினைச் சுண்ணஞ்செய் தெமிக் அப் 

பரவு மாறுபூ சியதெனப் பயில், மீழ்றிக் 

கரவு தீர. நுண் டொழில்பல ௯.கபுனைர் சமைத்த 

வாவு மாளிகை மீப்ப.பி லுவமு2ி லொருங்கு, (௩௩) 

கோட்... நாறுறக் ருழைத்துமிமந பூசுசெய் குன்ற 

மாட்டு மாமத தங்குதல் கதிரவன் மலகோய் 

வீட்டு பூசனை புரிந்ததே மென்றுளம் விழைற்து 

நாட்டு கரனும்பர் சக்கவர் இறுத 52௧ நயக்கும், (௩௪) 

வான ளாவிய மாடமேம் அுகிற்கொடி. மரம்போயக் 

கசானளாவிய கற்பகக் ககலாயொடிங் கலப்்ப 

வூன ளாவிய வர்சி.ரப் படையினா னொழுகுந் 

தேனளாவிய மஉரிலா தென்னெனக தே்வான். (%@) 

வீதிகள், 

கருநெ டுங்கணா ரூடலிம் பறித்தெளி கலனும் 

பொருவி லாமலர் மாலையுங் குப்பையாய்ப் பொலியு,



2.0 சூரைமாநகர்ப் புராணம். 

தெருவின் மேவுவோ ரொதுங்குபு பயப்பயச் சேன் 

மருவு வாருயி ரூற்கினை யஞ்சுமா தவர்போல். 

கடைவீத்கள், 

மேக மண்டலக் தோய்தரக் காவணம் விரித்துப் 

க முங்குலைக் கதலியும் வேழமும் பொருததி 
மோக ஈன்குறக் குளிபுனன் முற்றவுக் தெளித துப 
போக வைப்பென வாவண விதிகள் பொலிவ, 

கட்டு மாலையும் பூக்களுங் காயொடு கனியு 

மட்டு ரூதபன் முதிரையு பணங்கமம் சார் தும 

பட்டு வர்க்கமும் பன்பணிக் கலன்களும் பிறவு 

மெட்டு மாதிரங் களுமவியப புறகிறைச் திருபப. 

விரும்பு மைம்பொறி நுகாபல போகமும் வெறுபப 

வரும்பு மாவணப பொலிவினை க தெனவு ப பரிது 

சுரும்பு மாலிகைச் சூ. ரமனத் தியதிறந் துணிர் து 

(௩௬) 

(௩௮) 

பெரும்பல் போகமுக் தொக்கென நாடொறும பிறங்கும், () 

செஞ்சு டர்ப்பிரா னடைந்தருச் சக்கது atte g 

யெஞ்சு மம்றுள சோள்களுர் தொழபபுகுக் கென்ன 

மஞ்சு துஞ்சிய நிவர்கெழு மாடமா ளிகைமேல் 

விஞ்சு பன்னிறச் சிகரங்க டனிதகளி வி.எங்கும். 

பரத்தையர் தேர, 

வைய மாகிய கடலிடை வரிவிழி யாய 

வெய்ய வார் வலை விசுயா டவசொனு மீன்க 

காய கைப்படுத் தன்னவர் கைப்பொரு ஏாய 

கொய்ய வாக்தசை பறித்துண்மா தர்கடெருக் குலவும். 

ஆட லாழ்ூலர் யாமெடுக் தமுதுகுத் தென்னப் 
பாட லாற்சிலர் படாமுலை யழுர்தமார் பணைத்துக் 

கூட லாற்சிலர கொவ்வைவா யூறன்மிக் கருததி 

நீடலாற்சலர் மயங்குற நிகழ்த்திவாழ்ர் இரவார். 

(௪௦) 

(௪௧) 

(௯௨)



இருநகரப் படலம் ௨௧ 

வேளாளர்வீதி, 

தூய தாயக் காகுலக அுதிககவா அகளின் 

(Pu வாய்மைய ரொபபு.ர வாற்றுதற் கஞ்சார் 
பாய சீாரத்தியா பண்புற வுழுகொழில் பயின்று 

மேய வாழ்க்கையர் விதியு மாயிடை விளங்கும். (௪௩) 

ana ருக்துப சரிதகலாம் றம்படி மாற்ரூர் 

பொருவில் கேள்வியா இவாசச்சனை நாடொறும் புரிவார் 

வெருவி லா௫அுப காரே விழைந்திசி மேலோர் 

மருவு வார்தெருப பெருவ௱ம் யாவ?ர வகுப்பார். (௪௪) 

வணிக வீதி. 

கிறைபெ ரும்பொரு ஞூடைமையிற் தனதனே சிகர்வார் 

மழையெ னுமபடி. மலைகரா மொழிபயில் வல்லார் 

கழஜைய நுஞ்செ கருமமே பொருபொனக் காழாத் 

அுஹறைம கஇிழ்ச்சியி னீட்மிவா ரிருக்கையு மொருசார. (௪௫) 

வெருளும் வன்சொலி லாதவர் மேகக வயலார் 

பொருளுர் தம்பொருள் போனினைர் தாக்கமே புரிவா 
ரருளு மம்பிகா பதியடிக கன்பு௪ற் றகலார் 

மருளுஞ் செய்கையில் வணிகர்தம் வளஞ்சொலும் வரைத்தோ. 

அரசுர்வீதி, 

இருக் அ செய்யகோ ௮ுடைவிச௪ யாலய தேவன் 

பொருந்து பல்களை துவன்றிய பொற்பினிற் பொலிவ 
மருச்து கொண்டுணும் வாழ்க்கையர் வாழு3தர் மயங்கா 

இருந்து வாழ்த.ர நிவர்தன வரசாலா மிலலம். (௪௭௪) 

ஒங்கு மல்கிய துணங்கற லெழித்அவாய்ப் பெய்து 

பொங்கு செஞ்சுடர் விரிமணி பொலிக்துவாள் வேந்தர் 

கங்குமாளிகை விளங்கலா லக்நகர் தணவாக் 

கொங்கு மல்குதா ரமரரூ ரெனப்படுங் குறிக்கன். (௪௮) 

மறையவர்வீதி. 

அங்க மாறுகன் குணாந்தவ ரருமறை யாளா 

பங்க மேவுரு வாய்மையர் பஎவுடம் பழி gis



உடை சூரைமாநகாப் புராணம். 

துங்க மேவிய பதிகழல் சா£்பெருர் துணிவோர் 

தங்கள் வாழ்மன விதியு மொருபுறக் தயங்கும். (௪௯) 

மழைமு ழக்கமும் வானரை யவிகொள வினளிக்கு 

கிறைமு ழக்கமுர் தொழுபவர்க் காக ஸணிரப்புக் 

அறைமூ க்கமும் பரமதச் தொடர்பறக் காவா 
னஹைமு ழக்கமும் பெருகுவ வையாவாழ் விதி. (௫௦) 

ஆதிசைவர்மாளிகைகள், 

பூதி கண்மணி வாஞ்சையர் பரார்த்தமும் போற்று 

நீதி வாழ்க்கைய ராகம கெறிமுழு அணாந்தோர் 

காதி மூம்மலங் கண்ணுத லடிகிழல் கலக்கு 

மாதி சைவாவா ழிருக்கையும் பொலிதரு மாங்கண், (௫௧) 

அன்னசத்திரம், 

விருப்பு மேவர யாவரும் விழைர் தண முல்லை 

யருப்பு நேருகல் லடிசிலும் பொன்னிற மமைந்த 

பருப்பும் பாகுங்குய்க் கருனையுஞ் சிற்றுணாப் பலவு 
மிருப்பு வாய்ந்தசத் திரங்களு மாவயி னிலகும். (௫௨) 

தண்ணீர்ப்பந்தர். 

பேணி யாலவா யமைத்தெனச் சுந்தரப் பெருமான் 

காணி யாயவில் விடத்தினுங் கலந்தமைத் தென்ன 

காணி வெய்யவன் வெப்பறப் பெருங்குளிர் ஈலஞ்செய் 

பாணி மேவிய பந்தரும் பொலியுமோர் பாங்கர், (டு ௩) 

சைவழனிவமடங்கள், 

தாத மார்க்கமுன் னாயகான் மாரக்கமுஞ் சமைந்தா 

ரோத மார்க்கமென் றுள்ளன யாவையு மொழிக்தார் 

காத மார்க்கமே லொன்றியொன் முலை ஈயந்த 

போத மார்க்கர்வாழ் திரு மடங் களும்பல பொலிவ. (௫௪) 

திருக்கோயில். 

இன்ன பல்வளச் திரும மூதலிய வெவையு 
மன்ன காய்பண்விற் திருப்பது பேரருள் வலிசா



இரு தகரப் படலம். ௨௩ 

லன்ன மென்னடை. யஙகயற் கண்ணியோ டனைத்துஞ் 
சொன்ன காயகன் மகிழ்க்தமர் சுடர்மணிக் கோயில், (௫௫) 

போற்றமரா. 

வருந்து பல்௮யிரப் பவப்பிணி தர்க்குநன் மருந்தாய்ப் 

பொருந்து பற்பல பூழூதல் வளத்தொடும் பொலியு 

முருர்து வெண்ணகை யொருபுறச் சுந்தரர் முன்பு 

இருந்து நன் மையின் விளங்குபொற் ரூமாக தர்த்தம். (௫௬) 

திநக்கோபுரம். 

நிலவு பொன்முடிக சண்ணிறைக் தவனெனு நெடியோன் 

குலவு சச்நிதி முன்சரங் குவித்துகின் மென்னக் 
கலவு பொன்னணி மூடிமிசைக் து௫ற்கொடி கவின 
வுலவு வாளொ௫ நின்திி மோங்குகோ புரமே. (௫௪) 

தீருமதில. 
பகைவி ராயுருச் சிதைந்தசோ மன்றுமுட் படாக்து 

ஈகைவி ராவுமோ ருருக்கொடி ஈலமாூறச் சூழ்ந்து 

தகைவி ராவுமா நின்றதை யென்னலாச் தணவா 
முகைவி ராவுபூங் கொன்மையான் றளிமுதன் மதிலே. (௫௮) 

விமானங்கள், 

மாறு கொண்டசோ வங்கன மருவுதன் மதித்த 

விறுகொண்டடொன் மேருவுஞ் சேயொளி வேணி 
யாறு கொண்டவற் குதவிசெய் பாக்கவண் மருவிக் 

கூறு கொண்டிருந் தெனப்பல விமானங்கள் குலவும். (௫௯) 

அன்றி யுந்கொழு தேத்திய கதிரவனரற்கு 

மொன்று பல்லுல குயிர்த்ததா யாகிய வுமைக்கு 

ஈன்று தண்ணிய வுருக்கொடு கிழல்செயு ஈநலம்போ 

லென்று மொண்கதிர் பரப்புவ விமானமோ ரி.ரண்டும். (௬௦) 

இலந்தைவிநக்ஷிம். 

புரிந்த நீழன்மாத் திரஞ்செயங் கடம்புபோ லாது 

wht go ரீழஅம் படாசுவைக் கனிகளு மூதவிச்



௨௫ சூரைமா நகர்ப் புராணம். 

தெரிந்து தீங்கனி தெவவுவா னடைதரு தெவவு 

மிரிர் து போகுகண் டகமுங்கொண் டிலகுமோர் வதரி, (௬௧) 

எண்ணில் பல்களை மலிகடம் படியில்விற் ரிருப்போன் 

மண்ணி லத்தகு வதரிஈன் னீழலு மருவல் 
கண்ணு மின்சுவைச் கற்பகச் அம்பெறுக் கனிக 

எண்ணு கிற்றலி னவைகவ ராசைகூந் தன்றோ, (௬௨) 

மற்ற விசேடங்கள், 

மழைமூ ழக்கமு மாகம மெனப்படு மாநூற் 

DOV பூக்கமுக குடமுழா முதலிய தொக்காங 

கறைமுூ மக்கமு நால்வாவாய்ப் பாட்டொலி யறையு 
நிறைமு மக்கமு மெழுகடன் முழக்கென நிமிரும், (௬௩) 

சூழு வார்களு மரகர கரவென த அதித்துத் 

தாழு வாரகளுக் தடங்கணிீ ரிமைததிரு வினையும் 

போழு வார்களும் புகர்மலங் கழிப்பியா sss 

தாழு வார்களு மளவில ராவயி னம்மா, (௬௪) 

இன்ன பல்வள மலிரக்சபொன் னாலயத் தெங்கள் 

கன்ன லஞ்சுவை கனிந்தசொழ் கயற்கணா ளோடு 
மன்ன மேனமூ முணர்தராச் சுந்தர வமலன் 

அன்ன விற்றிருக் தாருயிரக் தின்னருள் சுரக்கும். (௬௫௫) 

திரு௩கரப்படலம் முற்றிற்று, , 

ஆகத்திருவிருச்சம ௧௫௩. 

நைமிசவனப்படலம். 

வணக *;ப ட gh 

வலனுயா மாதவா வைகுதற் டெமாயப 

பலனுயர் கங்கையம் படுகரை யகத்திற் 

குலனுயா தருப்பல குமுமவு,ற திருக்கு 

ஈலஜனுயர் பெரும்புகழ் ரநைமிசக் கானம். (௧)



தைமிவசனப் படலம். 

மாங்கனி களுமுயரா் வருக்கைக ளீன்ற 

தேங்கனி களும்விரி தலைச்செழுங் கதலி 

யாங்கனி களுமதி னயிறலிற் கற்பந் 

தூங்கனி களுமறந் தனாசக முனிவர். 

இம்மாம் யானையுஞ் சனங்கெழு புலியும் 

பறங்கமில் கலையுமவெம் பணியுமொண் மயிலும 

பொங்குவெம் பகையறப் பொலிதலின் முதல்வன் 

திங்களு மரவழமுஞ் செறிசடை வனமே, 

கற்பகம் பொலிதரு கடவுளா பலரு 

மற்பக மூறவவிக் கணைவரிங் கறவேோ 

பொறபமர் கனவினு மதுபுரிர் திலயேத 

சொற்பயி லிதன்வளஞ் சொல்லவெண் மபையதோ, 

செஞ்சடை மாதவர் திருமலர் செறிந்து 

மஞ்சடை வாவியின் வயங்குட னனைபப 

பிஞ்சடை. தருக்குலம பெய்மது மழையிற் 

நஞ்சடை மாக்குலச் தம்முடன னைப்ப. 

கோதமில் போருட் கு.ிசிய ராய 

மாதவர் மேனியை மறைகதல்வெண் பொடியே 

மேத்கப் பயிரும் விலங்குடன் மறைததல் 

Fs நறுமலர் செறிந்கவொண் பொடியே. 

பிறைபுரை மருப்புடைப் பெருங்குரல் வேழக் 

கழையடி மிதுபபதக் கானக மலமே 

மழையுணர் முனிவரர் மலரடி மிதிப்ப 

தழைமதன் விமிச.ர மாயபன் மலயோ, 

பாயவன் மரம்பல பயிலுமவ வனம்பூ 

மேயவ ஸுருக்கொடு விள்ளுவ செருந்தி, 

மாயவ னுருக்கொடு மல்குவ காயா 

தூயவ னுருக்கொடு ௬டர்வன விதழி. 

மாதவர் செஞ்சடை வள்தர யாத்து , 

பாதவ நிழற்சிவம் படர்ந்திஸி திரு பார் 

௨௫ 

(8) 

(4) 

(=r)



௨௭௬ சூரைமா ககர்ப் புராணம். 

மேதகு மவர்சடை விழ்தர வகத்திப 

போதவிர் பிறைச்சடைப் புனிதனை நிகர்வார். (௯) 

உறுவர ரருகுறு மூழைச்சிறு கன்றை 

மறுவறு மொருகரச் தான் கவர் ம௫ம்ந்தே 

யறுபகை யறுபகை யாக்கிய வவாபீன் 

பெறுவது தெரிந் துமுன் பழகுபெற் ரிமைபோல், (௧௦) 

இத்தகு கைமிசத் தினிதுறை ajar 

ருத்தம வெளளிய நீறுடல் வயக்இப் 

பத்தியி் கண்மணி பற்பல பூண்டி 

புத்தியி னைந்கெழுக் தெண் றுபு பொலிவார். (௧௧) 

எழுகடல் பொங்கி யெழுந்து பரம்ப 

முழுமலை போகுது முழங்கு கொடிங்கால் 

கெழுதரு மேனுங்கி லேசமொன் றில்லா 

வமுவறு தங்கண்ப னந்தமி மாரு, (௧௨) 

முளைத்தெழு காமமு தற்பல குறறம் 

வளைத்தெழு மாறும னத்திட நல்கரா 
தளைத்தெழு பந்தம அுத்துயர் சால்பிற் 

திளைததெழு வாரரு டேக்கயெ நீரார் (௧௩) 

மாலய னாதியர் வாழ்க்சையு மெண்ணா 
காலவி க்பமொ ழிர்தக ரூததார் 

சிலமு ருக்கொட மாந்தன சரா 

சரோலம ழைத்தலை யுள்ளது தோவா. (௧௪) 

இருவினை யின்பய னின்பொசி துன்ப 

மருவி னுடற்குள தென்றும Bound 

கருவறு மாறுக இத்தவு பாய 

மொருசிவ மாக்கதை வாஞ்சையென் நுள்வாா. (௧௫) 

வேறு. 

புூலததியன் அருவாசன் புலகன்2வ தாரணியன் 
வலத்தியல் சுகனாணி மாண்டகவி யன்சங்க



நைமிவசனப் படலம். 

னலத்தமை சுனப்புச்ச னாரத னகுவ௫ிட்டன 

குலக்துயா சமவாத்தன் குணமலி மதுப்பிரியன்,. 

சம்புதம் பரன் பிர்ரன் சவுஈகன் சமதங்கி 

யமபுவி புகழ்காக்க னகத்தியன் காசிபன்சா£ 

நம்பிறை வதன்கிருஅ காடிய புகழ்ப்பிருகு 

வம்பிலுக் தாலகன்கோ சிகனுயா மாதேசன், 

கண்ணுவன் வாமதேவன் காகதியா யனனாதி 

யெண்ணரு மூனிவாரரு மீண்டினர் ஈறுங்கொன்றைக் 

கண்ணிய னரு-பெறுவான் கரிசறு மாமகமொன் 

மண்ணிய காதலினோே டாற்றின ரப்பொழுது. 

வெளிய Bas mo மேனியின் மேற்பொலிய 

வள ளிய வக்கமணி மாலிகை யுஙகவின 

வுள்ளிய வெழுற்தைக்.தூ முச்சரிக திரிநாவோன் 

ஐளனளிய விருவினையான் நலாபிரீ தொன்றுமிலான், 

மன்னிய புகம்வாக ராயணன் மாணாக்கன் 

பன்னிய வீரொன்பான் புராணங்க ரூ மபயின்றோ 

னுன்னிய மாணவக போருங்குபின் ரொெடாந்துவர 

முன்னிய குணச்ரூசு முனிவரன் வற்கனனால். 

USSU பனைக்கண்டாப தீருக்தபன் மாதவரு 

மககமி வகையாய் விரைந்தெழுர் தடிபணிக்து 

நக்கலி லோரிருக்கை நல்கிப் மதிலிருத்தி 

முக்கல் ௮ுபசார முழுமையு முறையாற்றி. 

யாவரு மிருக்கவென வெதிரீரு பாலுமிருக் 

கோவரு முவகையரா யுதகம மூனில். ரன 

மேவருஞ் சிவசரிகம் விரித்துணர் மேன்மையனே 

diawyu ஈர ன பூனே யெனத்துதஇ ஈனிசாற்றி, 

திருவளர் மகமொன்று செய்திடி மிட்பொழுது 

குருவளர் தெய்வமுனைக் கொடுவந்அு விட்டதனா 
அருவள ரிம்மகமுர் தூப்மைய துக்தமனே 

வெருவளர் வினைநிங்கி மேன்மையும் றனம் யாமும். 

(௧௬) 

(esr) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(20) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩)



2. Dy சூரைமாதகர்ப் புராணம். 

என்றுபன் முகமனுமாத் தியாங்களெல் லாழுய்ய 

நன்றுசெ யிஃதுணாந்து கானில் களுழுூய்யக் 

குன்றுவில் கொண்டசுரர் கொடுமதின் ஞூன்மெரித்தோ 

னொன்றுபஃ றலர்தம்மு ளொருதல மினிதுரைத்தி (௨௪) 

தலமுக லொருமூன்றுக் தனித்தனி கறந்த துவாய்ப் 

புலமுக சினைத்தா௮ம் புகதிமுத தியுமனிக்கும் 
பலமிகு மொருதானம் பகாந்தருள் செயவேண்டும் 

வலமிகு புகழ்ச்சூத மாதவ வென்றனரால். (௨௫) 

(வறு. 

மூனிவர ரூரைத்க வார்ததை முழுமையுஞ் செவியி னேற்று 

நனிம௰ழ் பூத்துச் சூத ஈன்முனி யொருமு கூர்ததம் 
பனிமதி முடி.த்த வேணிப பகவனை,த தியானஞ் செய்து 

கனிதரு முளத்தி னொன்று கண்டினி துரைக்க லுற்றான்.(௨௬) 

கனாதரு தவத்தீர் ஈல்ல காரியம் விழைந்தீர நும்மாத் 
புரைதரு தன்மை யேனும் பொலிதவ முடையே னானேன் 

விரைதரு சிவபு ராண விருபபமே யெர்த ஞான்றும் 

வலாகரு இலையான் பாத மருவுதற் கே.து வாமால், (௨௭) 

வெள்ளியங் கயிலை யாதி விரும்புபஃ ஐலங்க ளூள்ளு 

மொள்னிய மேன்மை வாய்நீத வுக்கமத தவமொன் நுண்டால் 

வள்ளிய வனைய தானக திருப்பெயா வகுப்பி னெல்லாக் 

தெள்ளிய முனிவீர் சூரை யென்மஞனார் சிறர்௨ சான்றோ, 

மறைகெரி வியாத மேலோன் வருத்தவி ரொன்பா னென்ன 

வறைபு. ரா ணங்க ஞளளொன் ராகிய காந்த் தன்னிற் 

கறையில்கேத் இரகண் டத்திற் கராதரப் பட்ட தாகு 

மிறைகரு தினர்க்குத தீர்க்கும் வகரியா ரணிய மேன்மை, 

அத்தல மூர்த்தி தத்தர் தலமென வாய மூன்று 
மெத்தலங் களினு மெய்தா விசேடமா யிருக்கு நாளுங் 

கைத்தல நெல்லி போல யாவுக்கண் மயொந்த சான்தீர் 

முத்தலம் புகழத் தான மான்மிய மொழிவாங் கேண்மின்,



சைமிசவனப் படலம். ௨௯ 

திரையெழு குமரி யாறுஞ் செம்மணி இதறி சாளுங் 

கராயுடைக் தெழுவெள எளாறுங் காமரு தென்பாற் ஜிக்கு 

முூரையமை வடபாற் றிக்கு மெல்லையா யொமுகக் கொண்டு 
புரைசரு வளங்க ணலகிப் பொலிதரு பாண்டி சாட்டில், (௩.௧) 

மறிதினா சுருட்டி யோடு மஅஈதி வடபாம் சோட்டி 

னெரியுயிர் முழுதுங் காக்கு செல்லைகா படியோ டெங்க 

ளஜிவுரு வான கொற்ற வாளீச ரமாந்து வைகுஞ் 

செறிமலர்ப் பொழில்சூழ் தெய்வக் கோயி லூர்க்கு sas Gah. 

விரிசிறை யிரண்டு புள்ளும் விழுங்கிய பிழையி ரிப்பான் 

பரிவொி மயூர மெ்கள பரமப.ர னிளஞ்சேய் பாத 

முரியபே ரன்பிற் போற்றி யுவத்தலின் மயூர வெற்பென் 

றரியயன் முகலோர் போற்று மதத்குகோ குணக்குக் திக்கில். 

சத்திய முதல்வ னென்று சணப்புரு திடப்பான் மேவிச் 

சசதிய நாகன் பொற்றாள சக்கர பாணி யென்றுஞ் 

சத்திய நெறியிற் போற்றக் தவாதவன் மருவுர் தெய்வச் 

சத்திய கரியென் ஜோதுச், தலத்துக்கு த் தென்பாற் றிக்இல், (0) 

ஈன்னிய மத்தை மேவி நைந்துகைச் அருகு வாருட் 

டுன்னிய மத்த ளாய சுரிகுழ லுமையா ளோடு 

மின்னிய வேணிக் கூத்தர் வி.ரசே கரனார் மேவ 

மன்னிய புகழ்சால் வீரை வனத்திற்கு மேல்பாற் நிக்கல். () 

தனித்தனி யரையே யென்று சாற்றும்யோ சனையி னெல்லை 
யினிக் தவத கான மேவு மெண்ணினு மெல்லா ஈல்கும் 
பனிகதநீர்த தடஞ்சூ மந்தத் தானத்தைப் பற்ப னாளு 
மனிததரின் வர்து வர் வானரும் வணங்கிப் டேவார். (௩௬) 

கனிபல அன்று ௪்௰ காமரு வதரி நீழற் 

பனிமதி முடி5த வேணிப் பண்ணவன் கயற்க ணாளோ 
டீனிதமாக் திருககு நீரா லிலந்தையா ரணிய மென்றோர் 

கனியுயர் திருப்போ யாரு ஈவில்வரச் சூரைச் கம்மா, (௩௪) 

என்றுரை செய்த சூத மாதவ னிருதாள் போத்றி 
தன்றுரை செய்தா யைய ஈலமலி சூரை யென்னுச்



௬௦ சூரைமாதகர்ப் புராணம். 

தொன்றுளை புறுதற் கேது வென்னைகொல் சொற்றி யென்ரூ 

ரன்றுரை யில்லாச் சூத மாதவ னறைய அுற்முன். (௩௮) 

நைமிசவனப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருச்தம் ௧௯௧, 

ர; ஞ னல 

சூரியன்பூசி த்தபடலம். 

௮.௨. 

கண்ணிய மதியஞ் சூடுஞ் சங்க. ரப் பெருமான் பாத 
கண்ணிய சருகிப பாச நாசஞ்செய் தின்ப மேய 

புண்ணிய முனிவீர் விண்ணும புகழ்தரு சூரை யென்ன 

நண்ணிய காம வேது நவிறறுது நயந்து கேண்மின், (௧) 

இகம்தரு தவத்தின் மிக்கான் சிறுவிதி யென்னும் பேரா 

னிகழ்தரு தன்மை யில்லா வெழிலவளர் கருங்கட் செவ்வாய்ப 
புகழ்தரு மிருபத தேழு மகளிலமாப புனைந்து தீமை 

யகழ்தரு மதியோன் கொள்ள வளிததவற் த சொல்லும. (௨) 

கிறைமதித தேவ கேட்டி நேரிழை யினையர் தம்பைக 
கறையமை பக்க பாதங் கஉபபுரு சொபபக் கண்மி 

குமழையற நடததின் மேன்மேற் கொளஞது மகழ்ச்ச யினறேன 

முயைதபச் சபிதது மென்றான் மொழிந்தது கேட்ட வாலோன். () 

அருளிய படியே செய்வ லையு22 லென்று கூறி 

வெருளிய லின்றி யொப்ப, மேவிவாயந் திருககு கானின் 
மருளியல் கருங்க ணாளோர் மங்கைபால் விருபபம் வைத்தான் 

பொருளியன் மனி மற்றைப் பூவைமார் பொருமை பூணடு, (௪) 

வையமுற நிஷைஞ்சுக் தரை மலரடி. வணங்கப போற்றி 

யையகன் மருக னென்டபா னன்நுடம பட்... வாமீற 

செய்யலஉன் பகக பாதஞ் செய்வனென் பீறைஞ்அக் கூற 

வெய்யவெங் கோப மூண்௮ி மேவுமா மதியைக் கூவி, (௫)



சூரியன்பூசித்த படலம். ௬௧ 

மசீயெனும் பெயரோய் சொற்ற மாற்றநீ மறத்த னன்றோ 
முதியவிப் பிடைபொ றுத்தேன் முனிவற வினி2ம லேனும் 

பொதிசுர ரயன்மால் யாரும் போற்றிடப் பட்ட தாமென் 

வீதிமற த தொழி3ய லென்று வேண்டவு மறுத்தா னன்றே, (௬) 

மறுந்ககை யுணார்து சக்கன் வ௱ரெரி சனந்தா லென்னக் 

கறுத்திரு கண்ணுஞ் சப்பக் கலாகிதிப் பெயரோ யென்சொல் 
வெறுத்தலா லின்று தொட்மன் மேனிய்க் தொழிக வெ ன்ரூ 

னிறு 2௪ த வினை ஃய வெல்லு மிபல்புடை யாரு முண்டோ, (ar) 

Q fame சாப மே) ரொவ் வொருசலை யாகா டோறுங் 

கழிதரக் கண்ட வாலான் கபபக மாலை வேந்தன் 

வம மஉரின் பேலான் மாயவ னிவா்பாம் சென்று 

மொழிதலும் பெருமான் பாம்போய் முழையிச கென்று விட்டார்.() 

ஊப்யுஞ் லிப்பொன் ெய்தா வொருபெருங் கயிலை சார்ந்து 
வாய டெருமான் பாத பலரடிச் துணைமிமல் விழா 

வாடிய துயர? தொசி பழுதன aps Cerda 

தாயபியல் சடையா னன்ன கற து சமையக் கேட்டு; (௯) 

அஞசலை யஞ்சே லென்னா வங்கையா லெித்தா லோனைச் 

செஞ்சடை முடியில் வைத்தான் மேய்தலற் றுயரந்தா னன்னான் 

வெஞ்சினங் கொண்டி தக்கன் விதுவினை யுய்யச் செய்த 
மஞ்சனை யழையா னாயோர் மகஞ்செயத் தணிக்கா னன்றே. (௧0) 

ஒண்ருண மில்லா னாகி யுயிர்க்குயி ராகி நிற்கு 

மெண்குணச் செல்வன் நன்னை யிகழ்ந்தொரு வேள்வி யாற்றல் 
வண்குண மென்று புக்கான் மாமலக் கோட்பட் டார்க்கு 

ஈண்குண மிதுவோ வின்னும் பலவு ஈவிற்றுங் காலே. (௧௧) 

கற்பக மாலை வேந்தன் கஞ்சநாண் மலரின் மேலான் 

மற்பச வளாக்த திண்டோண் மாயவன் வான காட 

ரற்பக விளங்கு மோலி விஞ்சைய ராதி யோரைப் 
Qur tug பொலியச் கூட்டிப் புக்கனன் யாக சாலை, (௧௨) 

௮ச்சமொன் றேனு மின்றி யனைவ்ரு மொருங்கு சூழ 
வெச்சனே துணையாக் கொண்டு மகமினி தியற்ற லோடுகீ



௬.௨ சூரைமா கர்ப் புராணம். 

கச்சமி றவத்து மேன்மை யாழ்முனி கயிலை Frith gi 
ஈச்ச வணிர்த பெம்மா னகைமலர்ப் பாதர் தாழ்ந்௫. (௧௩) 

ஐயனே நின்னை யெண்ணா தறிவிலாச் தக்க னென்னும் 
வெய்யதீக் குணத்தா னின்னே வேள்வியொன் நியற்றப் புக்கான் 
செய்யதன் றென்னா ராகத் தேவரு மொருங்கு தொக்கார் 

வையமுற் அுய்யு மாறு மதித்தருள் செய்தி யென்றான். (௧௪) 

மகதியாழ் முனிவன் வார்த்தை மாதேவன் கேட்டு ஈக்குத் 

ககவிலா னோடு வேள்விச் சாலையும் படுபா டின்னே 

யகரெகக் காண்டி யென்னா வருளி3யார் நுதற்க ணின்று 

மிகவலி படைதக வென்றி விரனைத் தோற்று விததான், (௧௫) 

தோற்றிய விர னையன் நுணைமலாக் கமல பாதம 

போற்றிய வணங்லி நின்று புண்ணிய முதல்வா நாயே 

னுற்திய வாங்கும் ஹேவ லருள்கென ஈமஅ பாக 

மாற்றிய கருதித் தக்கன் மகம்புரி இன்றா னென்ரறான், (௧௬) 

என்றலுஞ் சினந்து பொங்க யெழுந்துவெங் கணங்க ளோடுஞ் 

சென்£ழன் முழங்கி யார்க்குஞ் சறுவிதி சாலை புக்கா 
னன்றவ ணிருக்த யாரு மடிபுலிப் போத்து நோக்கிக் 
குன்றுமான் குழாங்க ளென்னக் குலைகுலைஈ் கோடி னாரே. (ser) 

ஓடிய சுரரை யெல்லா மொய்யென வளைத்துக் கொண்டு 
கூடிய வாளால் வீக் குறைவறு தண்டஞ் செய்ய 
சாடிய தக்க னோடு ஈகுதலை யிழந்தா னெச்சன் 
பாடிய மதிதேய்ப் புண்டான் பகனகை யொமிகண் டே றறான், 

அவியுணத் திரட்டு மங்கை யறுப்புண்டா னமலோன் மற்றைச் 
சவியுடை யமாரர் யாருச் தக்கதண் டங்கள் பெற்றுர் 

குவிமுலை யனையர் மாதர் தமைக்கொடுங் கணங்கள் பற்றிச் 
செவியுறப் புல்லிட் புல்லிக் தார்க்கன காம நோயே. (௧௯) 

இன்னணக் தண்ட மாற்றி யேனென் வென்றி விர 
னன்னணச் தண்ட முற்ற வமரருட் கதிரோ னென்பான் 
பன்னரும் பெருமை சான்ற பரம்பர.ற் பிழைத்துக் கெட்டே 

மென்னலஸ்கர் இர.ல்கி யேங்கி யிவையிவை கினைய ௮ற்ரான், (௨௦)



சூரியன்பூசித்த படலம். ௩௨௩ 

உலகிருண் முழுது மோப்பி யுறுபொருள் பலவும் தேற்றி 

கிலவுபல் கருமச் சான்றாய் கிகமுகா மர்தோ வந்தோ 

விலகிருண் மூடப் பட்டு விரிபொரு ளொன்றுந் தேரு 

தலடகில்வெவ் வினைக்கோட் பட்டே மழகத ஈமது செய்கை, (௨௧) 

இமைவனமுசக் கண்ணு ளொன்றா யெண்வகை யுடம்பு ளொன்றா 
யழையிருப் பிடத்து ளொன்றா யமைந்ததேர்ச் காலு ளொன்மாய்க் 

குதையற விருந்த காமிக் கொர் துய ருழப்போ மென்னிழ் 

கமைமிடற் ஐவனை யெண்ணாக் கயமையெத் யாக்கும் வித்தாம்.() 

பாதகச் இதம்புச் தக்கன் புதல்வியாப் பயந்த வாறுங் 

காதலிற் கலைகி லாவிம் களித்துளங் களித்த வாறு 
62 மேதக வொழிய வன்னான் வேள்விசெய் திட்ட வாறு 

நோக்க வெமக்கா யிற்றா னுவலுவ தென்னே யென்னே, (௨௩) 

கன்றுநெஞ் சுடைய தக்கன் கனன்முகத் தூதவு மாட்டன் 

மென்றுமென் நருக்தப் புக்கு வேரொசி மெயிறி மந்தோந் 

துன்றுபல் ௮றுபபின் மேலாஞ் சுடர்விசி விழியி ழந்தோ 

ஈன்றுஈஞ் செய்கை கேட்பி னாடெலா கைக்கு மன்றே, (௨௪) 

என்றுபற் பலநி னைக்கு மிரங்ககெட் டுயிர்ப்பு விங்குங் 

கன்றுநெஞ் சுளைசக்து வாிங் கருகருஞ் சமழ்ப்பின் மூழ்குங் 

கொன்றுமுப் புரமுஞ் சாய்தக முழகன்வாம் கைலை மேவி 

யொன்றுபே ரருள்பெத் நம்ம வுய்துமென் மெழுர்தா னன்றே, 0 

கண்ணிய வரங்கள் யாவுங் கண்ணிய படியே ஈல்குச் 

தண்ணிய கைலா யத்தைச் சாரந்துநந் தியைமுன் போற்றிப் 

புண்ணிய நாதன் முன்பு போய்ப்பணிர் தெழுந்து யாகத் 

துண்ணிய புகுர்து பட்ட வுறுதுயர்க் களவின் றைய, (௨௬) 

முழுதுல இறைஞ்சா நிற்கு முதல்வகின் முகத்துக் கண்ணா 

யிழுதையே னமாத லாலே யெவவுயிர்ச் குங்கண் ணானேன் 
பழுதிலத் தகையே னேக்கும் பார்வையின் திருத்த னன்றோ 

வெழுவிடம் பரு வானச் தெவனாயும் புரந்து ளாயே, (௨௭) 

சிகைபடு தழற்கட் செல்வ இிகழுனக் இருக்கை யாட 

கசைபடு மெளியே னிர்சா ணகையிழர் திருத்த னன்றோ



iF! சூரைமா baru புராணம். 

முகைபடு வெண்பற் செவ்வாய் மூவுல சீன்ற செல்வி 
தகைபட மிடப்பான் மேவத் தழைர்துளா யருளல் வேண்டும், 

அறிவிலா மையினா னின்னை யவா திர தவனைச் சராந்க 

சிறியனேன் கரிசு முற்றுர் தருவுளத கடைகதி டாது 
rn * Q . சு . on * fm 

ப { E> _. 7) 3 olJ e001 Oi LP குத பெறு முன்னாள் பபோலாட, மகாணமு னி கருள் Wo oyeds b 

GaSe 1 aif wird tos G., வேணி யோயே. (௨௯) 

என்றுள முருகி நைந்து கைந்தினி தெகக லோடுய் 

குன்றுவில் வாங்கி மாயக் கோவொன்று மாங்கி மூன்றா 

வென்றுவா னவரைகச் காசச வின் கருணை கூரக்து 

ஈன்றுஈன் றஞ்சே லென்று ஈமையக மலாக்து Fr Mh. (௩.0) 

அம்புய மலாததஞ் 5 செங்கக பலரியே பாண்டி மாட்டில் 

வம்புயர் கோயி லூரக்கு வடமகுமா பயிலோங் ஈற்று 

ஈம்புயா் குணக்கு மெய்ய ஈரர்ககு௧௦௦ ரூயாற்ொர் போற்றிப் 

பம்புயா விரை யென்னும் பகாபெரும் ப.இ RG DLN Ds (rw) 

இந்தரான் கெல்லைக் குள்ளா லிருப்பதொர தெய்வ ED oot 

மந்தமா தலமி லந்தை வனமென வறைவ। யாரும் 

புர்திகூர் வதரி நீழும் பொலிந்தவ மறுறை வா ரந 

முந்தியா குரங்காக தெண் ணின் விவா ot Son 1h ALA ம்பாவார். 

கொங்கலர் கூக்தற் செவ்வாய்ப பார்ப்பதிக் கோக யோிஞ் 

சங்கர சாத னென்னுந் தவலருப பெயாபூண் டென்று 

மங்கண்வாம்ர் திருப்2பா நாமங் கடைகீதெவர் பூசி தாலு 

மங்கருக் இமை யெல்லா மாய்த்துய Modis d 3 மாழ்வார். (௩௨௩) 

எநர்தரற் றலங்க ளூள்ளு மேற்நமத் தலமென் றோர்தி 
யெந்தநன் னீழ ௮ள்ஞே மேற்றமவ வதரி நீழ 

லெந்தநற் நீர்த்தத் அள்ளு மேற்தமத் தலததாமர் நர்த்த 

மெந்தநன் மூர்த்தியுள்ளு மேற்றமத் தலத்தின் மூர்த்தி, (௩௪) 

௮த்தல காமஞ் சொற்றா ரடைவர்ஈம் (purer லோக 

மத்தலஞ் சிந்தை செய்தா ரடைவாரஈம் முயரா்சா மீப 
மத்தலங் காணப் பெற்று ரடைவர்ஈம் முயர்சா ரூப 

மத்தலம் வூக்கப் பெற்றா ரடைவர்நம் முயர்க லப்பே, (உடு)



சூரியன்பூசித்த படலம். ௩௫ 

அனையமா தலத்தை யின்னே யடுகதக யழலோன் றிக்தி 

னினையவார் தீர்ததர் தொட்டு சிரமபும,5 தாததங் கொண்டு 

புனையவா ஈமமை யாட்டிப பூசைசெய் திருபபை யாயி 

னினையவா ராதொன் றேனு மெய்துவை நினைத்த யாவும். (௩௬) 

என்றுபே ரருளிற் கூறி யெம்பிரான் விடைகொ டுத்தான் 

கன்றுமூள வரு 5-௪ மன்2ம காறறியின் புந்றான் போன்று 

குன்றுரும் பரிதி யென்பான் குடிகனை மீட்டுக் தாழ்ர் து 

வென்றுமேம பமக கான மடை தரல் விழைந்தெ முச்தான். (௩௪) 

வடதிசைக் கஇரோன் ஜோற்றித நென்றிசை வருக லாலென் 
னடையுமோ புடவிம சென்று யாவரு மச்சங் கொள்ள 

மடையெலாக் தர எஞ் சிந்த வாஷவளை Foxy Wr sg 

மிடைவள மலிக் ச பாண்டி காடடக மொவி னானே. (௩௮) 

இழையவன் சொற்ற வா22 மடரவெற் பெரி௰சான் மேற்கு 

மறைபுகல கழனி வாசன் மாண்புசா தெற்கு 2மன்மை 

யுமைபெரு விரை யென்ப மீதாபகிய கிழித்து மெய்ய 

BO DIG MUFF WTS HANA SN தண்டா அன்27, (௩௯) 

இதுகொலா மிறைவன் சொற விலந்ரையா ரணிய மென்று 

மதுவிரான் சமல மெலலா மலரிய வய ிரய்வொன 

கதுமெனப புகுந்து கண்டால மாபரு வரி “டன 

ப்ரத ரவ மூனிவா போறமு மூளை ஃ*மா வெலிங் கத்தை (௪௦) 

மாண்டு பகடாரி பொயரர தவி? திறைஞி) விட்ந்து 
. a ஐ . 

பூண்டயபக 8 ௱மென சாய 0 புணா முலை பாநங கொண்ட 

வாண்டவ னிம்கு மய வருளொவ திய வலலார் 

மாண்டவ£ அுயாக்தா ரன்றி மறறை3யொ தமழு ளென்றான். (௪௧) 

வள்ளலா ர௬ரா5க இக்கின் மதிரகொரு தாத தம் தொட்டாங் 

கெள்ளலி லாத கங்கை முதலிய வெவையுக் தாபித 

அளளவா மனைய ாததத துுவிதிப படியே py Bs 

களளமி னீறு பூசிக கண்மணி மாலை பூண்மசி, (௪௨) 

வேதததின் சார மாகி விளங்குமைஈ தெழு2து மெண்ணி 

யேதததி னின்றே தார்தோ மெனுமபெரு மகிழ்சசி பூண்டாங்



ht சூரைமா நகர்ப் புராணம். 

கோதத்தின் விடமுன் னுண்ட வொருவனை யிருவர் தேடு 
நாதத்தின் முடிவா னானைப் பூசிப்பா னயந்து செல்வான். (௪௩) 

கஞ்சராண் மலர்முன் னாய கடிமலர் பலவும் வில்வத் 

தெஞ்சலி றளிர்முன் னாய விணர்க்தளிர் பலவுஞ் சாந்துந் 
அஞ்சலில் கனியும் காயஞ் சொழ்றிி பிறவு மீட்டி. 

மஞ்சனர் தீன்னாம் செய்யப் பட்டதின் வயங்கச் கொண்டு, (௪௪) 

விதிவழி யாட்டி யாட்டி விருப்பினொற் OL I OS 
அதிகமழ் சாந்து பூசித் துணாமலர் பலவுஞ் சூட்டி 
மதியமை வில்வஞ் சாத்தி வயங்கிய கனியுங் காயு 

மதிசுவைப் பிறவு நோவைக் தலங்குப சாரக் தூட்டி. (௪௫) 

குறையற முகமன் யாவு௱் கோதறச் செய்த பின்பு 

மூறையினட் டாங்க மாக மூன்பல வணக்கஞ் செய்து 
மறைமுடி வின்னுக் தேரு வள்ளலார் திருமுன் னா, 

நிறைமூம் பூக்௮ விம்ம நின்றிது துதிக்க QU DCPS. (௪௭௬) 

ஆரண முூகலே போற்றி யாரண முணராய் போற்றி 
பூரணப் பொருளே போற்றி பூரணா னந்த போற்றி 
காரண மானாய போற்றி காரணங் கடந்தாய் போற்றி 

நாரணம் கரியாய் போற்றி நா. ரணற் குரியாய் போற்றி, (௪௪௭) 

வர். துவர் தரப்போ ரெல்லாம் வஹீயரா காச வண்ண 
முந்துமுக் தருளிச் செய்யு முடிவிலா முதல போற்றி 

நந்துநம் தணிந்த காதி னலமிமீேலேன் அுதியு ஈன்று 

கந். துகர் துகக்கை யோடும் கலச் தவச் தருள்வாய் போற்றி, (௪௮) 

வெள்ளிய விடையாய் போத்றி விரிக்கசெஞ் சடையாய் போற்றி 

யொள்ளிய படையாய் போறறி யுமையொரு புடையாய் போற்றி 

தள்ளிய கடையாய் போற்றி தரக்கக ளடையாய் போற்றி 

ஈள்ளிய ஈடையாய் போற்றி ஈகுமதித் தொடையாய் போற்றி, 

இளைத்துவர் தடியில் வீழ்க்த விந்துவைக் தரித்தாய் போற்றி 
வளைத்துமா மேரு மூன்றார் மாட்டிவிண் பரித்தகாய் போழ்றி 

தளைத்துகின் ஐடர்க்கு மன்பர் தவாமல மிரிச்காய் போற்றி 

விளைத்துவெம் முழக்க மேவு வெங்கரி யுரித்தாய் போற்றி, (௫௦)
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உரை௫ர் தகொளிரு மேலோ ருளத்தொளி யானாய் போத்தி 
யரையிரு ணடனஞ் செய்யு மம்புயப் பதத்தாய் போற்றி 
குரைகட லெழுர்த ஈஞ்ச மமுதுசெய் குழக போற்றி 

தீரைபுகழ் வதரி நீழம் சங்கர தேவ போற்றி (௫௧) 

இனையபஃ திமு மக்கி யிலங்குபாரப் பதிமுன் சென்றே 

யனையமஞ் சனநீ ராட்டி யான்றசெஞ் சார்து கோட்டி 

ஈனையபன் மலருஞ் சூட்டி நறும்புகை யாதி காட்டிப் 

புனையவல் லுணவு மூட்டிப் பூசைசெய் திருந்தா னன்றே. (௫௨) 

இத்தகு பூசை யாற்றி யிருர்கனன் கதிரோன் சின்னா 
ளத்தகு பூசை கோக்க யாரருள சுரந்து பெம்மான் 

வித்தக விலிங்க நின்றும் வெளியுருக் கொண்டு தோன்றி 

யொக்தக முவப்ப வெய்யோன் நனைவிளித் அரைக்க லுற்றான், () 

ஆடியொன் றுடைய தேரோ யழிதகை யவனைச் சார்த்த 

பாழிகொ டீமை செய்யும் பாதக மனைக்து மிந்த 

வூதியு மழிக ராத வுயா்தலச் தூற்ற போதே 

வாழிரீத் அயாந்தா யெல்லாச் சிறப்புநீ மருவி னாயால், (டு௪) 

ஈலமலி தீர்த்தர் தொட்டு ராடொறு ஈம்மை யாட்டிப் 
புலமலி யன்பு பொங்கப் பூசனை புரிந்த eur Dope 

வலமலி யெயிறுங் கண்ணு மருவுக பண்டு போலக் 

குலமலி தேச மேன்மேற கொண்டிநீ பொலிதி யென்றான், (டட) 

என்து மூவகை பொங்க வேம்பரித் தோரோன ரூழ்ந்து 

குன்றவிற் பிரானே நாயேன் கூறும்விண் ணப்ப மொன்று 

Ber penis Caraga மிந்த ஈற்றலர் தீர்த்த மேன்மை 

பொன்றலி னீயு மென்பேர் பூண்டினி தமர்தல் வேண்டும். (௫௬) 

தவாவருள் பெற்றே னிந்தத் தலம்புகுர் தடியே னற்ரூ 

லவாமுத லறுத்த யோக ரகச்தொளி யாக கிற்கு 

முவாமதி முகத்தாள் பாக வொழிவதத் குள்ள மில்லேன் 
குவான்மணி பொலியென்தீர்த்தக்கோட்டில்யானிருத்தல்வேண்டும். 

என்னுடை வாரந் தோறு மெரிமருள கமலம் பூத்த 

வென்னுடைத் இரத்த மூழ்கி யிலங்குவெண் ணீழு பூசி



கூறு] சூரைமா தகரப் புராணம். 

யென்னுடைப் பூசை கொண்ட நின்னைவர் திறைஞ்சு வோதோ 
மென்னுடை யவரென் ரோத வெண்ணிய தெய்தல் வேண்டும. () 

இத்தகு வ.ரங்க ளெல்லா மெளியனேற் குதவு கென்ன 

வுத்தமன் கருணை பொங்க வொஜ்றைக்காற் தேரி Conus 

சதெதம்வைத் துனாத்த யாவுஞ் சவணுக தந்கோ மென்று 

வித்தக விலிங்கச் தற்றான் 2 வதங்க எள ததற் கொண்ணான். ((௫௯) 

அன்றுதொட் டளவா மேன்மை யககலங் கஇ3.ரா னாமத 

தொன்றுமெப் படியா லென்னி லொருபெயா சூர னென்பா£ 

நன்றுமப் பெயரா லென்று நவிறுவர் சூரை யென்று 

அன்றுபன் மலா்சா மீககளஞ சூரிய சாதக மென்பா£, (aw) 

மன்னிய வதரி நீழல் que sem sar SUGUT 

துன்னிய பெருமான் றன்னைச் ரூரிய ரா.உ னென்பார 

பன்னிய கதி2ராற் குள்ள பரியாயப பெயாக orm gy 

மின்னிய தலழுன் மூன்றும விளம்புவ ரிவான் மிக்கோர். (௬௧) 

மண்ணொடு விண்ணும் போற்றும் வகரியா ரணியம் தன்னிற் 
பண்ணொடுி வண்டு மேவு பலாசெறி பரிதி தாததத 

தெண்ணொடு நெய்போ னீ௰கா தஇயைர் மமல கரையோர சோயிற் 

கண்ணொடு ஈகையும் பெற்ற கதிரவன் வாழு மென் று... (௬௨) 

சூரிய தீர்த்த மூம்கச் சூரியன் பனைச்செ விததுச் 

சூரியன் பூசை செய்த சூரிய மாதன் பொற்பு 

சூரிய னுதயங் கண்டு கொழுதெழு கியயத தோர் 

சூரியன் போலத் கேசு ஆன்னியா னந்தஃ தாழ்வரா, (௬௩) 

குட்டமே தொழுவே இராக் குன்மமே கொடுிங்கண் ணோயே 

நட்டமே யியறறும் வெபபே ஈடிககுறு காச கோயே 

வட்டமா ஞாலத் துளள ம௱றைகோ யனைகதும வெய்யோன் 

ழஜெட்டகீர் தோய்ந்து வாரைத தோய்கரா 5க௮ முண்மை. (௬௪) 

எந்தையா ரருளால் வெய்யோ னியற்திய தாததர் சோயிற் 

றந்தைதாய் மறையோர் மன்னர் தாரமா தஇிகளைச் €றி 

யந்தையால் வதைக்க பாவ மகன்றிமி மதான்பன் னாதா 

முர்தைகாட் புரிந்த பாவ மூழுமையு மூருங்கி மாயும். (௬௫)



சூரியன் பூசித்த படலம். 

விரததை விருமபி னோரு மெய்வ பாசி செய்யுந் 

தாரததை விரும்பி னோருச் நரணிஃயார் குடைக்க மாளும் 

பாரத்தை விரும்பி னோரும் பரவுமெய்ஞ ஞான மெய்து 

நீரை விருமபி னோரு மெய்துவ ரம் மூழ்ன், 

ச . . 1% _ * 

பிரமராக் -௩2ம பேயே பெருவலிப பூ? மேமற் 

இரனிலா மேவ வாம சாம் அவரு 1 சிர ணங்கே 

ArMenar rer ot [ow |, 25% தாயி 
ரு ரு : ச ச 

GOI! u and Lp ool பணிமபா ah H us ப ob Tih Gil போமே, 

h. da 

(௬௬) 

(௫௪) 

பொருள பெற வெண்டி னாலும் ity ai amor மறைமுன் னாயுர் 

தெரு பெற 2வண்டி னாலு௫ சிவபிரான பாதஞ் சாரு 

ருளபெற2வண்டி @) QW மாடி னா ஈமகத நல்கு 

மிருள் பெ. ) வெண்டி 6) OI ‘o மெய்து ர உ வெய்2யான் நாத்தம், 

சன்புலத் தவரு போதக ஈருகதாக ததக மூழ்கி 

வன்புலப பரிய தாய கரைமிசை பரவி நாஸர் 

தென்புலத் தவர்க்கு தாங்க! மெய்கடன் செய்வா ராயிற் 

பினபுலவப பரிய போகம பெறுவாமம pats Corb. 

orb Dron மூழ்கி னுலும பெருமபய னெய்து மேனு 

மந்தமா தாநதம் வெய்2யான் வாரததா நிதன்மே லாகுஞ் 

சந்தமா ரனைய “1 ௪2த துளியொன்று சாரு மேனும் 

bse LAT 0 தாய்க் ந பவனமமந படினும போதும், 

கதிரவன் ரார2த ம மை கட்றொத தடவல் லார்யார் 
Ya sea முனிவிர் ருரை யெனமொழி வதனுக் கேது 

வதாகட. லுலகஞ சொஷவ நைன மினுமிமா ராற்றுற் 

பிதிர்கரா வேது வுண்டா லசனையும் பேசக் கேண்மின் 

சூரியன்பூசித்தபடலம் முற்றிற்று, 

அகத்திருவிருத்சம ௨௬௨, 

(௬௯) 

(௭௦) 

(எக)
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தக்கனார் புரிந்த வேள்விச் சாலையிற் குழிஇய தேவர் 

முக்கணெம் பெருமாழ் கன்று மனமுதன் மூன்றா னுஞ்செய் 
தொக்கபா தகமோர் மூன்றுர் துடி துடித் தருக்கொண் டென்னப் 

பக்கவெவ் வுலகும் வர்.துற் பவித்தன ரசுரர் மூவர், (௧) 

வலிகெழு சூரன் சிங்க மாமுகன் மடங்கா வென்றி 

பொலிகெழு தாரு கன்பே ரோதிய வொருமூ வர்க்கும் 

பொலிகெழு பெருந்த வத்தாற் புண்ணியப் பெருமான் பாங்கர் 

மெலிகெழு தன்மை யில்லா வரம்பல வெறுப்பக் கொண்டார், () 

கெடலரு மரணம் வாய்ந்த கேழ்சளர் நகரு நாளும் 

விடலரு மணிடபொன் னாதி மிகுபெரும் பொருளு மாசை 
படலரு மழகு வாய்ந்த பருவவொண் மடஈ லாரு 
மடலருங் கருவி வாய்ந்த சேனையு மமையப பெற்றார். (௩) 

மானமில் கொமிமை வஞ்சம் வயக்கிட வல்லா ராதி 

யூனமில் செம்பொ னாபி முதலிய வொருங்கு தெவ்வி 
பானவா யி.ரத்தின் மேலெட் டண்டங்கண் முழுது மாண்டு 
தேனகு கற்ப கத்தார்த் தேவரை யேவல் கொள்வார். (௪) 

HWE லகத்துத் தோணி யமைதர வியக்கச் சென்று 

வலையெடித் தெறிந்து மீனம் வாருபு குவித்தல் செய்து 
கிலேகுலைர் தலகு பற்றி கிரம்புகுப் பைகளொ ழித்து 

மலைதரு சிறையிற் பட்டு மயங்கினார் வான நாடர், (௫) 

வானவர் வருத்த கோக்க வண்டுளர் தண்டு மாய்மா 
லானவர் முதலோர் கூடி யணிகெழு கயிலை சார்ந்து 
நரனவன் மலரும் கூர்த னங்கையோர் பாகக் கொன்றைச் 

கானவன் பாதர் தாழ்ந்து கந்தனை யனுப்பு கென்றார், (௬) 

இரர்திரர் SPH வேண்டு மேை par cars rae 

ஈஉரச்தருள் கருணை மூர்த்தி தொக்கபல் படையி னோடு



சூரன்பூசித்த படலம். PS 

SIF STO Aors rere eran. Cag sare 

யுரந்துளை DEES Osama Qurpsgidier arose வென்று. (௪) 

கலகல வொலிக்குர் தண்டைக் காலுடை யிளவம் கோதி 
நலமலி விடையு ஈல்க ஈயந்தவன் பாதம் மிபாற்றி 

வலமலி குமரப் புக்தேண் மணிகெிிர் தோமேற் கொண்டி 

விலகருர் தானை சூழக் தக்கணம விரைந் அ செல்வான். (௮) 

செல்வழி வரையுக் தார கார னுயிருஞ் இத்த 

வெல்வறி படைகொட் பா மலகுழியாங்காள் குள்ள 

நல்வழி யருளுக் தந்தை ஈயக்அவாம் கலங்கள் போற்றி 

வல்வழி யியயரும் வீர வாகுவான் முழு தூம் கோகு, (௯) 

மணிமதி லுடிக்க விர மகேமக்திர புரத மேய 

பணியலன் மைந்த னாய பானும்கா பனைமுன் 2 GH (ys 

திணிகெழு படையும் வி.ரச் சிங்கமா முகனுஞ் சிந்த 

வணிகெழு படைகை தொட்டா னமாரகதனன் சூர னோம். (௧௦) 

இலங்குபொன் புரையு மேனி யிலங்கெ/?ம் குமர வேளு 

மலங்கலந் திணிமதாள் வென்றி யிசின2 து.ரா கோவுவ் 

கலங்கலில் போர்மேற் கொண்டி கடி.தொரஉ விஈம்பிற செல்வார் 

குலங்கெழு திசையிற் செல்வார் குரைகடற் தலையிற் செல்வார். () 

மற்றுமோ ரண்டஞ் செல்வார் வயங்கதன் புறத்துச் செல்வார் 

கொற்றமா மேரு வென்னுக் குலமலை யகததுச் செல்வார் 

பொதற்றவெற் கோபம் பொங்கப் புறக்கட லகத்துச் செல்வா 
ரற்றமின் முகி யிவவா திருவரு மாகிங காலை, (௧௨) 

கண்டல மந்தி யாரும் சண்புகதைத் தசன்று போக 
மண்டலக் அருவிப புக்கார் மயூரவெற் பினுக்குக் €ழ்பால் 

வண்டல மந்து பாடு மாலிகைத தடந்தோட் சூருங் 

குண்டலச் செவிச்செவ் வேளுங் குறுகயா டமர்செய் தாரால், (0) 

ஆயிடை யமருக் காற்றா தச்சமுற் நிரிந்தான் சூரன் 

மாயிருங் கதிர்வே லூன்றி வள்ளனு கின்றான் மண்மே 

லாயி.ரங் கதிரெ நிக்கு மவ்வயி லூன்றி யெங்கள் 

சேயுறு தலத்தை யாருர் திருவேலன் குடியென் பாரால். (௧௪)



௪௨ சூரைமாதகர்ப் புராணம், 

மன்னுபல் லுலகும் போற்றி வழிபடு தலைச்செய் துய்வா 

னின்னுமவ் விடத்தி லக்த விளவலவ் வாறே நிற்பன் 
கொன்னுமற் றவன்றாள் போற்றி வழிபடு குணத்தின் மிக்கார் 

மின்னுபல் போகர் துய்த்து விட்டின்ப முறுவ துண்மை. (௧௫) 

மகப்பெற வேண்டி னானு மணிமுக லாய செல்வ 

மிகப்பெற வேண்டி. னாலும் வேத நான் முதல யாவு 

நகபபெற் வேண்டி னா௮ ஈலலருண் மலமோர் மூன்று 

மூகப்பெற வேண்டி னாவு மூதவுமவ் விளஞ்சே யம்மா. (௧௬) 

கொழிவள மலிந்த வேலன் குடியிலவ் வேலன் மேவிக் 
கழிமகிழ் சிறக்கும் கோயில் கவினுறப் புக்கு வாரு 

மொழிதலில் வளங்க எளாக்கி யுவப்பொடு நல்கு வாரும் 

பழிதபு போகச் துய்த்துப் பார்முழு தாண்டு வாழ்வார். (ser) 

கோலமார் பொழில்சூழ் வேலன் குடியமர் வேல வற்கு 

ஞாலமார் வத்திற் போற்றப் பூசனை ஈடத்து வோருஞ் 

சிலமாரத் துயரு மற்றைச் சிறப்பெலாஞ் செய்விப் போரு 

மூலமா ரனையான் பாத மூழுக்கலப் படைந்து வாழ்வார். (௪௮) 

(வறு, 

வண்டார்தொடைத் தடந்கோட்குகன் மற்றோரிட ஈண்ணச் 

கண்டார்பல வரனோ.ரவண் கைகூப்பிய டைந்து 

தொண்டார்தரப் பலபூமமை சொரிந்தாருளத் தூவகை 
கொண்டாரதைப் பலவானவர் குடியென்றுரை செய்வார். (௧௯) 

வேறு. 

பன்னரும் வனப்பு வாய்ந்து பரிதியிற் பொலியுஞ் செவ்வேள் 

சொன்னவக் தான நின்று மற்ரொரு சூழல் புக்கா 

னென்னரு மவணா லத்தி யெமித்தனர் துதித்து நின்றா 
மன்னநற் நலத்தை யின்னு மாலச்திப் பட்டி யென்பார். (௨௦) 

வயங்குமவ் விடத்தி னின்று மற்றுமோ ரிடத்தை யுற்ரூ 

னுயங்குத லமித்து ளாருக் கொழித்திடி குமரப் புத்தேள் 
பயங்கொளவ விடத்து மாலை யிட்டார்பண் ணவாமெய்ச் சரா 

லியங்கும்த் தலத்தை மாலை யிட்டானென் நிசைப்ப ரின்னும், ()



சூரன், பூசித்தபடலம். ௪௩ 

புலவரிவ் வாறு போற்றிப் பூசனை செய்யப் போர். து 

ஈலவரு எகலாச் செவ்வே ணற்கலை யுணர்ந்த பன்னா 

வலவரேத் திமிம யூர வராயமாச் திருந்தான் வஞ்சக் 

கலவர்செய் தொழின்மேறம் கொண்டான் கடி.வர னோக்கி மாதோ, 

முருகவே or mmc Cura முன்னமே யிரிந்த சூரன் 

மருமலர் வாவி சூழ்ர்த வதரியா ரணியம் புக்கான் 
ஜிருவம ரனைய தானச் சிறப்பெலா நோக்கும் போது 

பொருவரு மிலிங்க ரூபப் புராணனணை யங்குக் கண்டான். (௨௩) 

சண்டபோ தன்பு பொங்கக் கரதலங் குவித் தப் போற்றி 
யண்டரும் பிறருங் காண்டற் கர் யவிப் பெரிய சோதி 

தீண்டரு மிக்கான் ரோன்றி யிருந்கதென் றவபபே றென்னாக் 

கொண்டபே ருவப்பி னோடும் பூசித்தல் குறித்சா னன்றே. (௨௪) 

ஆதித்தன் நீர்தசப் பாங்க ரடைந்துசங் கற்ப மென்ப 

Car Bs sear புனலின் மூழ்கி யொளளிய நீறு பூசி 

நீதித்தண் மலர்கள் கொய்து கிலவுமஞ் சனமுங் கொண்டு 

நாதித்த கழற்காம் ரூர னண்ணினான் பெருமான் முன்பு. (௨௫) 

இருக்துமஞ் சன ராட்டி திருமலர் பலவுஞ் சூட்டிப 

பொருசர்துகூ விளததிற் கொய்த பொலிதளிர் பலவுஞ் சாத்தி 
மருச். தரே ருணவு மூட்டி. மற்றும்பன் முகம னெல்லாக் 

கருச் அழாயக் கோலி னாற்குட் கனிந்துறச் செய்த பின்னர், (௨௬) 

விரையவட் டாங்க மாக விரும்புபஞ் சாங்க மாகத 

தனரைமிசைப் பணிந்தெ முந்து தம்பிரான் முன்னர் சின்றே 

யுரைதடு மாத நெஞ்ச மூருககீ ரிருகண் சோரக் 
கனாதரு அதிகள் செய்வான் கருங்கழ vert Carrer. (௨௭) 

மேருவில் லாகக் கோட்டி. வியாளமே காணாப் பூட்டிச் 

சாருமா னெடுங்கோல் கூட்டித் தழல்பு.ர் தளர வூட்டி 

யோருமா வெற்றி காட்டி யும்பாத மிம்க்க ணோட்டி 

யாருமின் படைய நாட்டி யமாபர மேட்டி. போற்றி, (௨௮) 

விரருள் வீர போற்றி வேதத்துட் சார போத்றி 

யாரரு ணீர போற்றி யாயிரம் பேர போற்தி



௪௪ சூரைமாநகாப் புராணம். 

பாரமை தேர போற்றி பரவுப கார போயுறி 

தாரமை யார போற்றி சங்கரி தார போத்றி, (௨௯) 

கையுகர் வாள போற்றி கண்டததுக் காள போற்றி 
செய்யபொற் மூள போற்றி தேர்வரு நீள போற்றி 
யையவுச் தூள போற்றி யன்பருக் காள போற்றி 

மொய்யவெண் டோள போற்றி மூதல்விமணாள போற்றி (௩௦) 

கொன்றையம் தாம போற்றி கொன்றருள் காம போத்றி 
கன்றபி ராம போற்றி ஈவிற்றுபன் னாம போற்றி 
அன்றவா டீம போற்றி தோகைவாம் வாம போதறி 

குன்றலி லேம போற்றி குலாகட யாம போற்றி, (௩௧) 

ஒருசிறு தஅருமபால் வானோ ர௬ுடைதரக கண்டா யோல 
மொரு?று நகதகாற பூவோ னஞொருகரங் கொய்தா யோல 
மொருகிறு ஈகையான் மூன்றா ரொருங்கெரித் தவனே யோல 

மொருகிறு பாலன் போருக் குடைந்துளே னோல மோலம், (௩௨) 

என்று..தாச திரஞுசெய் தேது மெறும்வலிச் சூரன் முன்பு 

நன்று£ம பெருமான் ஜோறறி வேட்டதென் னவிறி யென்று 

னெனைறுபே ரன்பின் மீட்டு முள்ளுடைர் ௮௬௫ மேன்மை 

பொன்றுத லில்லாப் பொற்றாள் போற்றிகின் றிகனை வேண்டும். () 

இறைவனே யடியேன் போபூண் டித்தலம வழங்கல் வேண்டு 

முறையினித தலஞ்சார்ச் துன்னை முனிவற வழிபா டாதற்று 
நிறைவினர் கினைதத யாவு கிரமபுற வடைதல் வேண்டுங் 

குறைவினின் பொற்றா எீஜ்திற கூடவும வேண்டி மாலா (௩௪) 

முந்தைநா எடியேன் பெற்ற முழுபபெரு வரங்க ளெல்லாஞ 

இர்தைசெய் யாதோ பாலன் றேவருக் காக வேழ்று 
வந்தையா வமர்ததல் செய்வான் மத்றவ ஜனொடுபோ ராநற்றி 
நிந்தைதீர் வெற்றி மேவி நிகழவும் வேண்டு மென்ருன், (n.@) 

முன்னுளாத் தவைக்கவ வாறே யாகென மொழிக்து நக்குப 
பின்னுளாத் ததற்கு கின்னோ டெவர்பெரி மாத்த போது 

முன்னுரைாத் திட்ட வாறே ஈமையலான் முடிவு காணாய் 
பின்னுலாச் திடலென் போதி பெருவலிச் சூர வென்றான் (mar)



சூரன்பூரித்த படலம். ௪௫ 

கோதிலா னுரைத்த வார்த்தைக் குறிப்புண ராது சூரன் 

மபாதிலா னெடுமா லேனைப் புலவர்கள் போற்செவ் வேளு 
மேதிலா னென்றுட் கொண்டே யெய்தினன் மகழ்ச்சி யொன்று 

மோதிலான் ஜொழுது போனா வுருக்கரர் தனன்கோ மானும்.(௩௭) 

சென்றவன் மயூர வெற்பிற் சிறந்துவிற் திருக்குஞ் செவ்வேண் 

முன்றனு வளைத்துச் சென்றான் மூண்டன னவனும் போருக் 

கொன்றுவெஞ் சினமீக் கொண்டா ரொன்றலா வாளி தூர்த்தார் 
கன்றவெவ் வுலகுஞ் செல்வார் கலங்கினர் சுரரு மம்மா, (௩௮) 

இவ்வண்ணம் பெரும்போ ராற்றி யிசாத்தனன் மீட்டு மென்னே 

செவ்வண்ணப் பெருமான் றந்த வரமெனச் சிர்தை செய்தான் 
மைவண்ணப் பொமில்சூம் சூரை மாதேவன் பூசைப் பேற்றுற் 
கைவண்ணச் சலைவெஞ் சூரற் குதித்தது கரிசின் ஞானம். (௩௯) 

ஞானம்வந் துதித்த லோடி ஈமையலான் மற்று முளளோ 

ரானவர் நின்னை வெல்லா ரென்றர னுரைத்த வார்த்தைக் 

Bar her றவனே போர்செய் யிவனெனச் தெளிர்தா னந்தோ 

போனது போக நாமேற் புரிவதென் னென்று தேறி, (௪௦) 

அடுபகை பூண்ட வாறே யமர்ததொழிர் தவனுக் காளாய் 

விமிவதே துணிபென் ரோந்து வேலையுண் மாவாய் நின்று 

படா வேலாற் களப் பட்டிரு புளளா யையன் 

ஜொமிகழற் பாதம் போற்றித் துவசமோ ரதி யானான். (௪௧) 

அருந்தவப் பெரியிர் கேண்மி னறைந்தவிவ் வேது வாலும் 

பெருந்தவர் சூரை யென்பா பேசவல் லவாசா விற்கு 

விருந்தெனும் புகழ்பபொன் னான விசயால யன்ப ணிந்து 

இருர்அபல் பணியுஞ் செய்த திறமெடுச் துரைப்பாங் கேண்மின், 

சூரன்பூசித்தபடலம் முற்றிற்று. 

ஆகத்திருவிருத்தம் ௬௦௪.



பொன்னானவிசயாலயதேவன் 

திருப்பணிப்படலம். 
ee fo—— 

அசையாவள மல்கி விளங்கி யமைந்து நாளு 

மிசையானிறை யும்பொலி சூரை யிடத்து வாழ்வோன் 

பசையாயிர் முற்று முவப்புறுப் பான்பொன் னான 

விசையாலய தேவ னெனும்பெயர் மேவி யுள்ளான். 

வேறு, 

இரும்புகம் மேவியி லங்கெ. ல் வாய்க்து 

சுரும்புவி ராம்பொழிர் கூரையை யண்மிப் 

பெரும்புவி யோரமிகப பேணுதல் செய்து 

விரும்புற நாளும் விளங்குகு ணத்தான். 

குறுகில மன்னாகு லத்திலு இதத்தான் 

மறுவறு கல்விவ ரம்பென வாய்தான் 

முறுவலி னாற்புர ஞூன்றுமெ ரித்தா 

னுறுகளிர் நேரடி யுள்ளம மைப்பான். 

பொத்திய மாமலம் வேரொமி போகச் 

சத்திய ஞானச தாவ பூசை 
நித்திய மாற்றின லாற்ப௫ நீங்கான் 

பத்திய னாய்மிகு பண்புவ ளாபபான். 

சிவனமர் மாதலச் சேவைசெய் தென்றுளு 

இவதல மான்மிய மேசெவி பேற்றுஞ 

சிவனடி யார்திருப் பூசைபு ரிச் தஞ் 

சிவபணி யேஈனி செய்துமு வப்பான். 

SHOU ர௬ுக்கொரு க£பக மானா 

னற்றவ ராசு விற்நிட வாம்வோன் 

கொற்றவ ரேறுகு லாவுவன் gor gy 
மூற்றவு ணாந்தமு முப்புக மோனே, (௬)



இருப்பணிப் படலம்; 

வேறு, 

இந்திர திருவ னென்னு மினையனிவ வாறு வாழ்காட் 

சந்திரன் றவழு மாடச் தனிஈகர்ச் சூரை யோர்பா 

arse வியமென் ரோது ஈல்வளப் பொலிவோ டுள்ள 

மந்திர வுருவன் மேய வதரியா ரணியம் புக்கான். 

சான்றவர் பலருங் காணக் தன்னக ரொருபான் மேய 

மான்றபல் விருக்கந் தொக்க வதரியா ரணியம் புக்க 

தேன்றவழ் மாலை மார்பன் சிறுவழி யூரி சென்று 

கான்றவம் மலாவி ராமக் கானத்து வளமை காட்டும். 

மலர்செழுங் கடுக்கைத் தாரு வொன்றன்மேன் மருவ கத்தி 

யலரரும் பணையப் பூவை யத்தரு மறைத்த தோற்ற 

கிலவுதன் முடிமேற் காண நெடியவெங் கரித்தோன் மூடிக் 

குலவுசீ ரச்தி வண்ணக் குரிஏினின் றனைய தோர்மின். 

ஒருங்கிலை யுகுதஅப் பூத்த வொள்ளிய பலாசோர் பாங்கர்க் 

கருங்கடி மலாக்கா யாவொன் நுறவெதிர் காயா வொன்று 
பெருங்கிளை பரப்பித் தாழ்தல் பெண்ணொரு பாச னேரே 

சுருங்கலி லன்பின் மாயோன் பணிவது துணைவ தோர்மின். 

Hy FSO பூத்த காயா வணதர வதன்மேற் கொன்றை 
முடித்தல முதலாப் பூத்து முறிவற விளங்குங் காட்டு 

படித்தலம் புகழ்மா லாய பயோதர வூர்தி மீது 
கொடித்தலத மேறு வைக்க குழகனின் நனைய தோரமின், 

பிடாமலாச் திருப்ப வுள்ளாற் பிறங்கிய காயா மேலால் 

விடாதலாந் தொருங்கு மூடி விளங்கிய Cst oo apararrp 
படாதசத் துவரி ரம்பப் படாந்ததா மதம்பு றத்துக் 

கெடாகமை யுருத்தி ரன்போற் ளொதரு தன்மை Curt Wen. 

வன்னியர் தருவி னீழன் மலார்தமா பிடாவின் ஜோற்ற 
மின்னிய கழனி வாசற் கொற்றவா எளீசர் மேலாற் 

௮ுன்னிய வடியார் கூடிச் சோற்றபி மடகஞ் செய்ய 
மன்னிய காட்டு போன்ற தோருமின் மதியான் மிக்£ர், 

ot 

(௮) 

(௯) 

(௧0) 

(௧௧) 

(௯) 

(௧௩)



FH சுரைமாககாப் புராணம;, 

இருதரு வொருங்கு பின்னி யெழுமலா்ச் சிவப்பு வாய்ர் ௪ 
பொருவளி யலைத்த லாலே யசைதரு பொலிவு தேரின் 

வெருவரு தன்மை யில்லா விசயனு ஈம்பி ரானு 

மொருவருஞ் சினத்தின் மற்போ ருஞற்ரிய தொப்ப தோர்மின். () 

நெடியவித் தாரு மேலா னிரம்பிய கிராக ளெல்லாம 
படியமை திசைக எெட்டும் பரவுற விரித் துப் போக்கிக் 

கடியமுண் டகங்&ழ் மொய்ப்ப நிழல்செயுங் காட்சி தேரித் 

கொடியகோ னடாத்து மன்னன் குடைநிக ராவ தோர்மின். (௧௫) 

செறிதர விட்டா கின்ற செம்பொருண் முழுதும் யாரு 
மறிதரா வண்ண மண்ணுண் மறைத்துவைத தமா வார் மானக் 

குறிபெறு தன்காய் முற்றுங் குலவுமட் புதையப் போக்கி 

வறிதமைர் தெழுந்து கிற்கும் வருக்கையின் ஜிறனு மோர்மின், 

இன்னபல் வளங்க ளெல்லார் தனித்தனி யியைய நோக்கித் 

தன்னமர் காதல் பொங்கச் சான்றவர் பலர்க்கும் காட்டி. 

மன்னவன் வருமப்போது வாரி௪ மலர்கள் பூத்து 

ஈன்னல மருவும் பொய்கை யொன்றவ ணன்று கண்டான். (௧௭) 

திருமல வடியார் சிர்தை நிகாதரத் தெளிந்த தாய 

குருமலர் தீர்த்த மள்ளிக் கொண்டனன் விருப்பி னுண்டான் 

திருமலர் பறித்து மோந்தான் நிபபியம் பொலிய விந்த 

மருமலர்த் தீர்த்த மிங்கு வந்ததென் னென்று கேர்வான். (௧௮) 

அத்தகு தாத்த மேலைக் கரையினை யவாவிச் சென்றா 

னுத்தமக் கதிரோ னங்குப் பொலிந்தினி துறைதல் கண்டான் 
கைத்தலங குவித்துக் தாழ்ர் து கருகருள் பருகுஞ் சோதி 

வித்தக னிங்கு மேவ லென்னென மிக்குச் சூழ்வான். (௧௯) 

இலங்குமிக் கானத் தின்னு மென்னுள தாய்வோ மென்று 

துலங்குமத் தான சின்று தனைந் துச் றப்பாற் சென்றான் 

மலங்குத றவிர்த்தாட் கொள்ள வதரிஈன் னீழன் மேவி 

யலகங்குபே ரருளின் வைக யருள்சிவக் குறியைக் கண்டான். () 

கண்டபோ தன்பு பொங்கக் கைகடந் தலைமேற் கூம்ப 

ண்டனிம் பணிந்த விழ்ந்து வல்லையி னெழுக். ௪ கின்றே



திருப்பணிப் படலம். ௪௯ 

யண்டாதம் பெருமா னிங்கே யகபபட்டா னடியேற கந்தோ 
gram Car Mus னென்று துதிததுமிக் குவகை பூத்தான். 

வயங்குமிச் சுயம்பு லிங்க மான்மிய மொன்றுச் தேரன் 

நியங்குத லொழிக்கு மந்தத இர்குகததின் வரவுர் தேரே 
னியங்குவெங் கதி2ரா னங்க னிருந்தருள் குதிபபு தேரேன் 

மயங்குவன் ஹெற்ற வலலா£ யாரென மனத்துட் கொள்வான், 

வறு, 

காணப படாத வருவினுக்குக காணப பட்ட வுருவிஞக்கு 

மாணப் பெருங்கா ரணமாக வயங்கா நின்ற இவலிங்கக் 

காணப் பெற்றும வாளாநான் கரிவ லெனிலென் ன சிவென்னு 

மாணப் புனை பூசிமரா லன்றி மற்றொன் தியற்மேனால் (௨௩) 

என்று கதி3ரான் புனன்மூப்கி யிலங்கு இரு வண் ணீறணிந்து 

ஈன்று தருங்கண் மணிபூண்சி ஈமவிர் அறவைச் தெழுகசெண்ணி 

யொன்று மூவகை கலைகிபப வுற்ற இருபஞ் சனமாதி 

டன்று இடைதத சொடுபூசை யாற்றிப பணிந்து போற்றினான், 

இடப்பான் பருவ தேவி௰யயு மிவவா நன்பிம பூசிகது 2 

தடபபா லமாந்த செங்கதிமீரான் னையும் மிபாறறி யடனவந்த 

மடப்பா லகன்ற சான்மமூரு மமறை யாரு மூடன்மொடார [ கான். 

விடபபா ஜோயும மீவல் 2வர்தன விடை சொண் டிருக்கை போய்பபுக் 

இருக்கை யடைச், வேலவேர். ளனெண்ண மிகுச்அ பசி5மானாய் 

வருக்கை யடைந்த கானகத்து வதரி நீழல் விழ்றிருக்குர் 

திருஃகை யொறுக்கு ஈம்பெருமான் வி யோடுந் தனியிருக்தான் 

மருக்கை யாத மலாததீர்தத வரவுச் செரியே னாயிருந்தேன். (௨௬) 

தீர் த்மம புனையும பெய்யாதோ தீததக் கறாவெய் யவன்மேத்குப் 
பார்த்தங் கமருங் குசிபபென்னோ பழுதத வதரி கிழலமரு 

மாத்தன் பெயசென் னோதேவிக் கமைந்த பெயரென் னோவறியே 
னேத்த வுரியே னிவையெல்லா மென்று தெளிவே னெனக்சவன்று, 

இரவு முணவு கொள்ளானா யேங்கித தரைமமம றனி௫டந்தா 

ன ரவு சூடி. இருவருளாற அுயின்றா ளனையான் ஊன OUD gy Lt



@o சூணாமாநகர்ப் புராணம். 

பு.ரவு புரிவோன் முதலபீரா புணரப புணரா தகல்பெருமான் 

கரவு தவிர் தன் ஜிருமேனி காடடி யருளிச் செய்கின்றான். (௨௮) 

வாராய் புகழிற் பொலிர்கோப்கு மன்னா கவலை முழுதுமொழி 

யாராய் வதரி வனக துமுளாத தருரஞ கிவம்யா மளவில்சுகம் 
பா.ராப் தருமன் னுயிருறுதல் படாந்து மூளைத5 காரணத்தாற 

பேரா யிரமுள் எனவேனும பேசு நால்சங் கரகாமம. (௨௯) 

என்றும் பிரியா திடஈஇிலமாந் திருபபா டிருபபோ பா£பபதிகா 

ணொன்று மிருவே முமபெயர்வே றுறுவோம பின்னோர் காரணததா 

லன்று நீயுர் தெரிந்திமிதி யைய வொருரசூ ரியன் பூசை 

அன்று மன்பிற் புரிகலாற் ரஸா யாய தி;தலப்மிபா. (௩௰) 

முந்தக் கதிரோ னமையாட ட. மூயன்று கண்டா னதள் கத 

மந்தக் கதிரோன் பெயாபூண்டே பமரு மஃதத தடந்தாததச் 

சந்தக் கரைவாய் ஈமைவேண்டி௰க தணவா திருப்ப னவனமக்கு 

மெந்தத தலதது மதிவிருபப மிந்த கலகதென நுணரு தி, (௩௧) 

பின்னுங் கதிரோன் வேண்டவவன் பெயாஞுற் துதவோர் பெ 

யா்பூண்டோ, மின்னுஞ் சொலம2கள் சூரனடைந் தெய்திப போ 

ற்றி மிக£வண்டி, மன்னும வ.ரங்கோ டலினானுஞ் சூரை யெனும 

பேர் மருவியதா, ல௮னனு மவாககு கினைத்தவெலா முதவிப புரக்கு 

மிததலமே, (௩௨) 

விசையா லயனா பெனகினது 2பரால வி௱ங்கு மினியுணாது 

திசையா தரிக்கும புகமோய்நீ செய்வ தொன்றுண் டதுகெண்மமா 

வசையா வலிய கா$ிிழுழு தகழ்ர்.து போக்கி யாலயம்பே 
ரிசையால் விளங்க வமைததுவிழா முதம்பல் சிறபபு மியறறுதியால். 

மன்னுச் தளிசூழ் த.ரவிதி வகு5.து மணிமா ளிசைசமைதது 

மின்னு மறையோர் முதலியபல ரூடிக டுவன்ந மேவுவி5துப 

பன்னு நீயு மவ்விடத்தே கூடிகொண் டமாதி படாந்தவெலா mer 

முன்னு முன்னம் பெறுதியென மொழிந்து மறைந்தான் முழுமுதல 

இறைவ னருளி ம்றைதரலும விழிததா னிறும்பூ தெய்தினா 
னிறையு மகிழ்ச்சி தலைக்கொண்டா னிலவு வதரி வனமருவும் [ருட 

பொறைசொ டிசைகோக் கெபபணிர்தான்புலவர்பெருமான் பெருகுப 
இறையில மம மிகததிளைசகான் சொற்ற விசயா லய22வன்,



தருப்பணிப் படலம். க 

மேவு கதிமீரா னுஇிபபளவும் விி,22த யிருந்து வெளிவர அ 

பாவு மறையோர் முகலாய பலருச் தன்பால் வரக்கூவி 

யோவு சவலை யுடைபானா யுண்மைக் கனவை யெமித்துரைத்.துத் 

தேவு மலியும் வகரிவனஞ் சென்றான் பலரு முடன் வரவே, (௩௬) 

சென்ற விசயா லய?தவன் றிருக் 2 வுடன்வச் தவரோமி 

மன்றன் மலர்சண் மலிகதிரோன் வகு பொய்கைப் புனறோயற்து 

ஈன்ற வாவு திருக்று ஈகு௦ண் மணியு முறவணி௰் து 

வென்ற பை ரித்திரம்கம் வெய்யோன் வகு௦க காககமால். () 

இக்கத் கலமான் சியமுணாந்2த யிமைமியா னடுராற் றணவாு 

சந்தக் கதிரோ னிங்கமர்வான் சாமி தனையிச் சூரியன்காண் 

முர்தப் பூசிச தனன 3 ரை யெளிவிம முதுகலை 

நந்தப் பெரிய டரைபபரினு நவி மொருகா ரணங்கெண்மின்,  () 

GRIM LAT SED QA ரை யென்பா ரென்றுபுவித 

தேரன் றநிருவாய் பலாந்தனன் கா 3 சென்று பணி2வா மவனையென 

வாரன் பொுிமங் கடைந் வரோ டளாவிப பணிர்து போம்றினான் 
வீரன் விசயா லயனென்ன வி௱ம்பு சாமப் பெருக்தகையே, (௩௯) 

அன்றே ஈவியங் குயமூடையார் பலரைக் கூவி யடவியெலாவ் 

கொன்றே யொழிமின் மிசப்பழுத்துக் ரூளிர்ர்த நீழல் செயும்வதரி 

யொன்றே தவிர வென்றுரைச்சா னுரைத்த வாற யவர்களெழுக் 

தின்றே முடிச்து மெனக்கூறி யெதீம்து தொலைத்தார் வனமுமுதும், 

சிற்ப முணர்ந்த திறலோராச் சிறப்பின் வருவித் திறைவனுக்குப் 
பொற்ப வமரா லயான்கு புரிமி னென்று பொருள்பலவு 

மந்ப மொழிய நனிகொடித்தா னவரும் வரைகள் பலபிளக்ு 

நிற்ப கடபப முமையாக மரரப் பொருத்திப் பணிசெய்வார். (௪௧) 

ஆன்ற கருப்பக் ॥ரகமே யலங்கு மதத மண்டபமே 

தோன்ற மிளிர்மா மண்டபமே சோதி ஈருத்த மண்டபமே 
4 ர . 

யேன்ற பதி3ல கோபுர2ம யாக சாலை மடைப்பளியே 
சான்ற வொருடாரப் பதியென்றும் தணவா தமருஞ் சினகரமே. () 

சூழா வரண நேவரமர் சஈடர்செய பொன்செய் களிகளே 

யமா முலகு மினி2தத்த விசைக்கும் பிறவே பேோழகு



@e சூராமா கர்ப் புராணம். 

வாழா நிற்க வகுகதமைததா£ மன்னு முவகைப பேருததி 

யாழா விசயா லயதேவ னோக்கி நோக்கி யதிசயித்தான். (௪௩) 

பின்னு மொருகான் மறுகொழுங்கிற் பிறங்கப் புரிர்தாக் இருபாலுச் 

அன்னு மணிமா ளிகைபலவாய்த தோன்ற வுயாவிற் புரிவிக தக் 

கொன்னு மழையோர் குடிமுதனாற் குடியும் பிற்வுங் குடியேற்றிப 

பன்னு மினிய ஈன்னாளிற பரவக குடிமே வினனமுனும், (௪௪) 

தாவா வுணா்ச்சி ஈலனாதி சைவ மறையார் தமைச்கொண்மி 

மூவா முதல்வற் கபிடேசு முடிங்கப புரிர் த மறறுமுள 

தேவா னவர்க்குஞ் செய்வி2௮,5 திகழ்பூ சனையும விழாச்சிபபு 

மோவா வளத்தின் மிகபபெருகி யோங்கப புரிவித திறைஞசவான். 

நீர ரூத விகாகிலமு கெடுவான் ஐடவு சோலைகளஞுஞ் 

சர ரூத பாற்பசுவுஞ் செப பொன் பொலிபல் வாகனமு 
மேர ரூத கொடிகுடைமுன் னிசைக்கும் பலவாம விருதுகளு 

நார மூத மனத்தினொ? ஈங்கள் பெருமாற இனிகளிககான், (௪௬) 

எங்கு மறைகள் முழங்குவன வெங்கு மியங்க ளிபம்புவன 

வெங்கு மடியா குழாகெருங்கு மெங்கும் பரிச னங்கள் குமா 

மெங்கு மிகுவ வரமுழக்க மெங்கும் வரங்கொண் டுவபபவரே 

யெங்கும் பொலியப பெருஏயெதா லெங்கள் பெருமான் திருக்கோயில். 

அன்று விசயா லயபுரபென் 2மூர3பா பூண்ட தச்சூரை 

நன்று தெரிமின் மூனிவரர்கா ளென்று சூத னவிற்ரிடலும 

வென்று பொதியைச் தையுமவிதத மேலோர் சூத முனிவரன்று 

டுன்று மன்பிற் பணிர்தெழுர்து தோன்ற வொன்று வினாவுவார். () 

ஐய விசயா லயதேவ னமர்ந்த பதிமுன் குரையென்று 

யெய்ய மீட்டுஞ் சூரையென்மு யி. ரண்டோ வொன்றோகுரையெனல் 

செய்ய திருவாய் மலாந்தருளிச் செய்ய வேண்டு பென்றிரர்தார் 

மைய லகன்ற மாதவனு மகழ்ச்சி பூத்து விடடகொிப்பான். 

ஆன்ற சூனாச் தல்த்தெல்லை யைங்கு ரோச நாற்புறச் அஞ் 

சான்ற வதனு சொருபாகச் தயங்கு ஈகர மாயிருந்த 

தேன்ற வொருபா கங்காடா யிருந்த Bag wo gui pp 

மூன்ற வுணர்வீர் ௫ுரையென லொன்லே நெமிகாள் கண்டதது, ()



கரிசனஞ்செய்க படலம், ௫௧௩. 

அதனா லரஈதத தலவரலா நறியா திருக்தார் யாவர்களு 

மதனால் வருந்சான் வெளிசெய்தான் மன்னன் கனவிற் சென்ரு 
யிதனா லர்தத் தலப்பெருமை யிறைவ னேசொழ் நிடற்குரியோன் 

பனா ௮யர்ந்தீ ரென்றுரைத்து மற்றைக் கதையும் பகருவான். 

போன்னானவிசயாலயதேவன் திருப்பணிப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆஃஈத்திருவிருத்தம் ௩டுடு, 

இடகலை. 

பொன்னானவிசயாலயதேவன் நிரு த்த 

தரிசனஞ்செய் தபடலம், 

  

பசையாலுயி ரோம்பி, வசையாவுமின் மாண்பான் 

ிசையாவுஞ்செல் சீர்த்தி, விசையாலய னென்பான். (a) 

சூரைக்குடி மேய, காறாப்பொரு கண்டன் 

சினாப்புனை செந்தா, ணாரைக்கொூு ஈட்டு, (௨) 

amar enon தினத்திற், பெருவானவ ரேத்து 

மொருவானவன் முன்3பாய்த், திருவார்துதி செய்வான், (௩) 

கதிரோனடி போற்றப், பிதிராவர மீந்தோ 

யதிராவரு சூர், கெதிராகலர் தர்தோய். (௪) 

குலவானவ ரேத்தி, கிலவாதரஞ் செய்ய 

வுலவாவத ரியில்வாழ். ஈலவாவருள் செய்தி, (௫) 

எண்ணாரெயின் மூன்று, மண்ணாகவெ ரித்து 

விண்ணாடுபு ரக்த, வண்ணாவருள் செய்தி, (௬) 

செர்தாமராக் கண்ணார், ஈந்தாவக ஈந்த 

முந்தாரழ லாய, மைக்தாவருள் செய்தி, (௪) 

மாற்றாமென வந்த, கூற்றாருயிர் சிந்தப் 

பாத்முமுளை காத்த, வேற்றாயருள் செய்தி, (4)



Ha சூரைமாநகர்ப் புராணம். 

பம்பாதர வோங்கக், கொம்பாரிடை யாளைச் 

செம்பாதிமெய் வைத்த, ஈம்பாவருள் செய்தி, (௯) 

நித்காவடி. நாயேன், சத்தாதரித் அய்ய 
வொத்தாடியு வக்கு, முத்தாவருள் செய்தி, (௧௦) 

விரித்தாப்தரு மேலோர்க், குரித்தாய்மிளி ரொருவா 
பரித்தாய்வரு இங்க, டரித்தாயுனைச் சார்ந்தேன். (௧௧) 

முத்தாமுழு முதலே, யத்தாவுனை யடைந்தே 

னத்தானயன் போற்றுஞ், சுத்தாவுனைத் தொழுவேன். (௧௨) 

மறவாதடி, போற்று, மறவாணாக எரசே 

பிறவாநெறி பெறுலே, னுறவாவுனைச் தொழு£2வன. (௧௩.) 

பொன்னேயொளிர் மணியே, மின்னேபுரை சடையாய் 

தன்னேர்வரு சம்பு, வன்னேயுனை யடித்தேன், (௧௪) 

வ ரமாதவர் வழுச்தா கரமாதரு தாணூஉ 

கரமானுரி போர்தத, பரமாவுனைப் பணிம௰வன, (௧௫) 

வேறு, 

என்று தோத்திரம் புரிதலு மெதிரெழுக் தருளிக் 

குன்று கோட்டிய குழசன்வேண் டுவதெவன் கூறு 
நன்று ஈல்குது மென் நயந்தடி பணிந்து 

வென்று மேம்பரி புகமுடை யானிது வேண்டும், (௧௬) 

ஐய னேகின தருணடங் சண்டி.டு மார்வம் 
வெய்ய பாவி2யற் கெழுக்ததா லதுபெற வேண்டுஞ் 

செய்ய கின்னருள் கெய்தியென் திரந்தனன் மஇழ்ந்து 

வைய முய்த.ர வாஞடை யானித வகுப்பான். (aor) 

என்று மித்தலம் போலநா மினி௫வி் றிருக்கு 

கன்று மேவிய வொருதல ஈகுதிருப் புத்தா 
சொன்று மிவ்வி_ வதரிபோற கொன்றையங் குறையுற் 
தொன்று சூரிய தீர்த்தம்போழ் தளி துலங்கும், (௧௮) 

இக்கு மாலயன் முதலியோர் வழிபட லென்ன 

வங்கும் வர்துவர் தடி.பணிர் தேகுவா ரனைய



தரிசனஞ்செய்த படலம். ௫௫ 

பொங்கு மாதலகத் திலக்குமி தொழஈடம் புரிவோங் 
கொங்கு மாலையா யாயிடைக் SMBS காண்டி. (௧௯) 

என்று வாய்மலர்ந் தின்னருள் செய்்அருக் கரக்தான் 

கன்று மான்மழு வேர்தியோன் கரு துமும் மியதென் 

மன்று சேவடி பணிக்தெழுர் தருள்விடை பெற்றுச் 

சென்று சேர்ர்தனன் றிருகல மலிதிருப் புத்தா. (௨௦) 

திருப்புச் தாருறை தேவனைத் தேவர்தம் பிரானை 

விருப்பிற் முழ்ர்தெழுக் தருள பெறு விருப்பனாய் நின்றான் 

கருப்பிற் கேமொதிக் திருவுக்கை கொழுதன ணின்றரா 

எருப்பிற் கொன்றையா ஞூரருள் வமங்குவா னானான். (௨௧) 

விரியி ளங்கதி ர௬திக்தென மிளிர்சடை மேவிப் 

பரிய மாமுய லகன்வெரி கொருபத ன்றி 

யிரிய மும்மல மொருபதங் குஞ்சிசக் தெடுத் ஐ. 

செரிய வமமைவாண் முகத்தருட் கட்கடை செலுத்தி, (௨௨) 

மாபன் மத்தள முழுக்கவண் டாகசாமா மலாமேற 

தூய Clan Bs தமபுரு ராரதா கரம்பு 

மேய விணைகொண்் டிசையமு தொழுக்கிட விரவிப் 

பாய பல்கண மரகர வெனுமொழி பரப்ப. (௨௩) 

மதலை மாலையு மதின்மு கல் குறைக் சமா லிகையும் 

விதலை தீர்திருக் தோளிடைக் அயல்வர மேலான் 

முதலை யோடொரு திங்களு முகிழ்த்தெழ வதலை 
ய;தலை நியெனு மருமழைச் சிலம்படி யர, (௨௪) 

Rinse THs முழங்கடெக் கொழுந்தகொண் டொளிர்தி 
யொருக ரந்தனி னிவந்தெழக் கவில்தலை யுஞத்தி 

யொருக ரந்தனி பொலிதர வுயிரெலா ழுய்வா 

னொருக ரக்தமைர் தபயமின் னருளோமி முதவ. (௨௫) 

ஆடி. னான்றிரு வருட்பிரா னாடலை நோக்கிச் 

சூடினானிரு கைகளுர் தலைமிசைத் துதித்துப் 

பாடி னான்வினை பாற்றினான் வ.ரச்தெழு புளக 
மூடி னான்றிரு மகளுமூள் ளானக்ச முகிழ்த்தாள, (௨௬)



Bax சூரைமாத்கர்ப் புராணம். 

மற்றை யாவரு மானக்த முற்றனர் வள்ளல் 

சுற்று கான்முடி யராமதி முழுமதித் தோற்றம் 
பெற்ற தாமெனப் பிறங்க தறிந்துளம் பிணைந்து 

கொற்ற வாளினான் விடைகொடு குறுகினான் றன்னார. (௨௭) 

அளவி லானந்த முற்றவன் சூரைவா மமல 

னளவி லின்பருள் பாததா மரைபணிச் தகம்போ 

யளவி லானந்தக் கூத்தையே யுண்ணினைச் தமாசர்தா 

னளவி லாப்புக மானென வுரைத்துமே லறைவான். (௨௮) 

போன்னானவிசயாலயதேவன் கருத்த தரிசனஞ்சேய்தபடலம் 

முற்றிற்று. 
RETA HAY RESO DAB. 

சங்கப்புலவர் பூசி திதபடலம். 

  

மேலாயெ புகழானுயர் விசயாலய தேவன் 

சாலாகய வின்புற்றினி திவவாறமர் தருண் 

மாலாயே வானோன்ழொழு மதுராபுரி யசன்வாய 

நாலாகிய மறைதோவரு நம்மானமா Sonu MM, (2) 

ஒருவாதொளிர் இரு மண்டப மொன்றுண்டத னாப்பட் 

பெருவானரு மணுகர்கரும் பிடத்தினி தமர்வார் 

மருவார்மரா மலர்வாழ்கலை warm PS a தஇிததார் 

திருவார்வட கலைதென்கலை தேர்ச்சேகனா கண்டார். (2) 

திருக்தார்புர மூன்றுங்கெடச் செற்று ரரு ஞூற்முர் 

வருந்தார்கதிர் மதிதெற்குவ டக்கேகிநி மேனும 

பெருந்தார்கொடு சிவபூசை பிறக்குற்றிடி னன்றி 
யருக்தார்சுவை யமுதாயினு மளவாப் பெரும் புகழார். (௩) 

நீரூடிய திருமேனியு கிலவோடொளிர கங்கை 
யாருடிய: சடைமோலியு மழலாடிய கரமு



சங்கப்புலவர் பூசித்தபடலம். (at 

மேறாடிய கொடியும்முடை யிறையோனுட. ஸிருக்கே 
பேருடிய கமிழாய்கரப் பெருமாதவம் புரிக்கார். (௪) 

பொன்னோவெனப் பொலியுஞ்சடைப் புத்தேளுட ஸிருப்பு 

மன்னோேவவ ஜனெமிவாகம றைந்தேதெளி மாண்பு 
முன்னோதரும் பெருமாகவக் அடையாரென மொதியி 

னென்னோவவா பெருமைகதிறன் யானோசொல வல்லேன். (௫) 

வேறு, 

புனை தரு மினைய சங்கப் புலவரே ழெழுவோ ருங்கண் 

ணனைதரு கடம்பி னீழ னாயனார் பதழு மேன்மேல் 

வனை தரு சயற்க ணம்மை மலரடிக் அணையும் போற்றிக் 
கனைதரு பொலிவி னேூங் களித்தினி இருக்கு காளில், (௬) 

உமையொரு பாகங் கொண்ட வுக்சமப் பெருமான் மேவி 

யமைதரு கான மெல்லா மணைச் தணைந் திறைஞ்சு மார்வப 

கமைமிகு மவர்க்குண் டாகக் கடம்படி முளைத்த வேணிச் 

சுமையுடை மூடியாற் போற்றிக் சொழுகனர் விடைகொண் டாரால். 

அருப்பவிர் கிக்கை யானை யங்கையோ ருிக்கை யானை 
மருப்பவிர் விடையி னானை வாளராச் தொடையி னானை 

யுருப்பவெஞ் சூலக் தானை யொலிமழைச் சலக் தானைத் 
இருப்பரங் குன்திம் சென்று கண்டிசே வித்தா ரன்றே, (௮) 

கருதுவா ருளத்தி னானைக் காரணி களததி னானை 
மருவுதாட் டளத்தி னானை வரிவிழிக் குளத்தி lar 

யொருவுரு வளத்தி னானை யொப்பில்கோ மளத்தினானைக் 

திருவிய லாப்ப லூரிற் சென்றுசே வித்துப் போற்றி, (௯) 

மதியச்ளி சடையி னானை வையமுண் விடையி னானை 

யதிர்புலி யுடையி னானை யணங்கொரு புடையி னானை 

விதிதலைச் தொடையி னானை வெம்மமுப படையி ஞனைப் 
பதிவளக் கொடிங்குன் நெய்திப் பண்பொூ பணிந்து போற்றி, 

ஆடக வேணி யானை யற்புளங் காணி யானை 
காடகப் பாணி யானை ஞாலமுண் பூணி யானைக்



Ox சூராமாககாரப் புராணம். 

காடகதக தூணி யானைக் கருக் அமாய்த சோணி யானை 
Cue sao eer போற்றிமிக் இன்ப முற்று. 

பதவெங் கண,௪இ ஞானைப பூக்கொன்றை மணத்தி னானைக் 

Car ade குணச்தி னைக் சோள ராப பணசதி னானை 

வேதமர் தணாசதினானை வேரக்சிகா வணரதி ஸ2ரப 
போதப்பூ வணததி னனைப பொங்கு2ப ரன்பிம போற்றி, 

அடியவா பாலூ டானை யன் லோ பாற்கூ டானை 

யொடிவரு மருள்கோ டானை யொருதினத தியைவி டானை 
நெடியகன் மறைக்கா டானை நிகம்பறை யலாறபா டானை 
படி.புகழ் கருமா டானைப பதியனை க தொழுது பொற்றி, 

அழிதகை யொருவி னானை யாரழ லருவி னானைக 

SING கருவி னானக சரையறு திருவி னானை 

யொரரிதரு வெருவி னானை யொள்ள ரூட் டருவினானைச் 

சு/பியலின் மருவினானை 5 தொழுதனர் துதிகதுப போற்றி. 

விததக ஊன்றா£ செற்ற விரனை நெடிய மாயோன் 

சித்தம்வைக தவாவிச சேரும் சேரனைச் செற்மே னுண்டு 

தத்தளி முழங்குங் கொன்றை தாரனைக தாவா மேன்மை 

wb oT கோச மங்கை யூரனைக கொழுது போறறி, 

வலச்தரு பிறவிக தன்ப வாதனை யொழிக்க வேண்டி ப 

புலந்தரு நெறியி னின்றா போதனை மணிபொன் செய்த 

சலந்தரு சிறபபிற் ௪ங்கக காகனைக ௧௬௮ வார்க்கு, 

நலந்தரு புகழ ராரமரகாகனை uF 0 DOHAL போழுறி, 

ஒருபு,ற நீலி யானை யொண்டிட்டுக் கூலி யாஜை 

மருவருள் கோலி யானை ௰்டர்க்கருள பாலி யாளை 

யிருளறு வாலி யானை யிருஞ்சடா மோலி யானைக் 

கரு அகெல் வேலி யானைக் கைகுவித் திறைஞ்சிப் போற்றி, 

அருக்துண வாலத் தானை யக்கமார் பாலக் தானைப் 

பொருந்.நுகைச் சூலக தானைப பொற்கள நீலத தாளைக் 

(௧௧) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௯) 

(௧௪) 

கருர் தழாய்க் சோலத் தானைக் ககக்கொண்டெய் சலக தாளைத 
திருக் தகும் ரூலக தானைச் சென்னிகதாழ்ம் திஹைஞூப் போர்தி,



ரங்கப்புலவர் பூசித்தபடலம். டு௯ 

விருப்பவீர் கோயி லாளை விண்டொசி வேயி லானை 

யிருப்புரா ஞாயி லானை யெரிறைக்குர் காயி லாப் 

பருப்பசம் பாயி லானைப பகர்ஈரு கோயி லானைத 

இருபபுன வாயி லானைச் செவடி பணிந்து போஜ்றி, (௧௯) 

விண்ணவர் ஈமக்குக் கோவை விளக்கஞ்சால் பரமான் மாவை 

யண்ணலம் புகட்சா ரவை யன்பாக்கோர் கெய் வாவை 

பெண்ணரு மிகப் பூவை யெரிக ணி சருழமு வாவைக் 

கண்ணகன் குருர்திற் கபக் காவையுற திறைஞ்சிப் போற்றி, 

LY DLT OTF CNT WOU ‘oy F CTLs 

Cur DOD SDF COT புலியதம் ச னாரை 

நற்றவ வாசனாரை ஈசூக[ லாச னாரைக் 

கொழறிறவா எீச னானாம் Carel grt Hye பொற்றி. (௨௧) 

உரானை முடியின் மேனக் கரா தானை யுரிச, உ வையப் 

பாரானை மதவே டீயப் பா। 2 சானைப பற்முூர மாட்டுச் 

சேரானை மரவம் பூணார் சோம்கானைச் சிறந்த காவப 

பெரானை யெமஅ பாசம் பேர்ககானைப। பரவிப் பே it DD. (22) 

Curso Years gi பாட pa) 6 rio சொன்றை யோடு 
சீசளிக் தடமும் வாசர் இவலையெண் டி சையும் விச 

O ட ல் ச ட 

வோகளி யமைரந்து சார்ச்சோக குறுமல மாயா கனமக் 

var Gof Apa YS grt குறுகனொர் புலவா யாரும், (௨௩) 

அளவிலா வுவகை விம்ம வாவம்தக் கண்ணீர் வார 

வளவிலா வின்ப மோங்க வாரணம் புகமீந்து போற்ற 

வளவிலா வளங்கண் மல்கி பமைதரு திருபபுத தூர்வா 

மூளவிலா னகந்தக் கூத்த ரடிகதொழு goth sr ரங்கண். (௨௪) 

பொருவிலா வறிவிற் சய்கப் புலவராக டிருப்புத் தூரின் 

பருவின ரிருப்ப தோரச்து ரூரைமா ஈகர்வாம் மன்னன் 

திருவிய லவமாக் காணம் திகம்ர்தெழு வேட்கை முன்னே 

யொருவிலா னின்று காண்டம் குற்றமீதார் சூழ்ச்சி யோர்க் த.



௬௦ சூரைமாநகர்ப் பராணம். 

வேறு, 

ஏன்றவொரா சிடையிட்டாங் இருவிகற்பத் தான் முடிநே ரிசை 
வெண் பாவொன், ரூன்றபுறப் டபொருளமையப் *பிறந்தபிறப் பாலெ 

னமுன் னமையக் கொண்டு, சான்றதிருப் புத்தாரா னடனமுர்தன் 

பேறுமுறத் தகுகா சென்று, தோன்றவியல் வாய்பாட்டிற் கண்டெ 

ன்று முடித்தேட்டிற் றுலங்கத் தீட்டி, (௨௬) 

எதிர்கின்றா னொருவன்கைக் கொடுத்திகனைக் கொடுபோய்கஈம் 
மிறைவாம் புத்தூ, ரதிர்கின்ற புகழ்ப்புலவர் பாற்கொடுத்து மற்ற 

வர்தேோரர் தறைதல் கேட்டு, முதிர்கின்ற சுடுப்பினொரிம் வருகென் 

மூன் புத்தியென மொழிந்தன் னான்விண், ணெதிர்கின்ற இருப்புக் 

தூர் சார்ந்தனைய ரிருக்குமிட த் தெய்தி னானே, (௨௭) 

புலவர்முனம் பணிந்தெழுக்து வதரிகிழ லொருமுக்கட் புத் 
கேண் மேய, ஈலவர்புகழ் சூரைககர் மாவிசயா லயதேவ னலத்தான் 

மிக்கான், கலவரணு காகெறியா னுமைக்காணக் சவியொன்றென் 

கையி னல்கி, கிலவாபுக ழிததலத்து விமித்கானென் றுமாத்ததையு 

கோவைக் தானே. (௨௮) 

உறந்தபுகழ்ப் பெரும்புலவர் மகிழ்ந்ததுகைக் கொடுவாஇத் 

துணாவிற் நெளளிப், பிறச்கபிறப் பெனும்பாட்டிற் சொற்சுவை 

யும் பொருட்சுவையும் பிறங்கு மேனுஞ், சிறந்தமதி யென்றுரைத்த 

தொருகோட மென்றவர்தாஞ் செப்பக் கேட்டு, மறந்தவனா காமன் 

மனங் கொடிதொழமுது சூரைககர் வந்தா னன்றே. (௨௯) 

வர்தவன்மெய்ப் புகழ்விசயா லயதேவ னெதிர்போற்றி வண 
ங்கி யென்கைத், தந்தகவி தனைக்கொடுபோய்ச் சங்கவான் புலவர்மு 

னர் தாழ்ர்து வைத்து, முந்தநி கொடுத்தகதென மொழிக்தனன்மற் 
றவமரெடுக்தார் முகமன் செய்தார், சக்தமழி யாதுவா இத்தாரச் கவி 

ப்பொருளுச் தவாம லோர்கந்தார். (௩௦) 

றந்த பிறப்பாற் பெறும்பேறு பெற்றே 

மறந்து மினிப்பிறக்க வாரோஞ்--சறந் தமதி 
சேர்த்தானைப் புத்தூர்ச் திருத்தளியா னைப்புவனங் 

காத்தானைச் கூத்தாடக் கண்டு,” 

('நிறைந்தமதி' என்றும் பாடம்,



சங்கப்புலவர் பூசித்தபடலம்; ௬௧ 

மிக்கமகிழ்ச் சியரானார் சொற்சுவையும் பொருட்சுவையும் விய 
ர்கா ரேனுர், தொக்கவதிற் சிறர்தமதி யெனப்புனைந்து வைத்த 

தொரு தோட மென்று, ரக்கணமே யான் மீண்டு வர்தனனென் முன் 
கேட்ட வருள்சான் மன்ன, னக்களவின் மஇழ்ச்சியனாய் மீட்டுமவன் 

முககோக்கி ஈவில லுற்றான். (௩௧) 

இன்னேறீ திருப்புத்தூர்க் கேகுதிமுன் பேரலவவ ரெழுந்து 

மாலை, ஈன்னேயத் திறையவன்வாழ் தளிக்கேகு வார்கூட ஈண்ணி 
நீயு, மின்னேர்செஞ் சடையார்மு னவர்முனஞ்செல் பெருகந்தீபம் 
வேலை யாளன், நன்னேயச் தொடுவைப்ப னுடனெடுக்௮ச் சுழற் திரீ 

கரையில் வைத்தி, (௩௨) 

ஆயபொழு தவருராைக்கு மாற்றமுங்கேட் டிங்குவிமார் தடை 

வா யென்றான், மேயவவ னவவாறே செய்துமீ ரவலென்று விடை 

பெற் றேடுப், பாயமதிற் திருப்புத்தூர் புகர் துசங்கப் புலவரொடும் 

whe 3 பின்னே, சாயனமர் கோயில்புகுக் தான்திருமுன் னவன்தீப 

ஈலக்க வைத்தான். (௩௩) 

வைக்தவுட னதையெடித்துக் கொள்ளிவட்ட மெனச்சுழற்றி 

வைத்தான் மண்மே, அய்த்துணரும் பெரும்புலவர் குறைமதிய 

நிறைமதியா யொளிர்க்த தம்மான், மெய்ததநடச் சுழற்சியிலென் 

றதிவித்தா னமக்கென்று விளங்கத் தேர்ந்தார், சித்தம௫ம்ச் தா.ரவ 

ன்றன் முகநோக் விரும்பியிது செப்ப ஓறறார், (௩௪) 

கற்றவர்கள் புகழ்விசயா லயதேவன் பாடிவிசி கவியுள் யாக், 

குற்நமிலை குற்றமிலை குத்தமிலை கருக்துணராக் கூற்று குற்றப், 

பெற்றிகினை யற்ககினை யற்ககினை யற்கவெனப் பேசு நீபோய், மற் 
றவனைக் காணும்விருப் புடையரா மென்பதுவும் வகுத்தி யென் 

மூர். (௩௫) 

வேறு, 

என்றலும் விரைந்து சென்றா னிலங்கெழிற் சூரை புக்சான் 

மன்றலக் தாரான் முன்னர் மற்றவ ரூரைத்த வாறே 

யொன்தவிண் ணப்பஞ் செய்தா னுவகையக் கட௮ ளாழ்ர்தா 

னின்ற்வர் தம்மைக் காண்பே னளென்மெழுர் தினிது செல்வான,



௬௨ சூரைமாநகாப் புராணம். 

பரிகரி யிரதங் காலாள் பரர்தன தொடாந்து ரெல்ல 

விரிகுடை கிழற்றிச் செல்ல விளங்குசா மாக Barer 

வரிகரும் கழற்கான் மன்னன் வாம்பரி யுகைதஅச் சென்று 

தெரிவரும் பெருமான் மேய திருக்கோயி லூருட் புக்கான், (௩௭) 

இனையவ ஸனின்ன கை விணாட்பொமிற் புததா ரம்மான் 
றனைவிடை கொண்டெ ழுந்து கணப்பருங் கான நிங்கிப் 

புனைமலாப் பொய்கை சூடக் கோயிலூ ரக அப புக்கா 

கனைகுரன் மேக மென்னக் கவிமமை பொழிவார் யாரும், (௩௮) 

சங்கவான் புலவ ரெல்லாம் வந்தமை சாற்றர் கேட்டு 
. . ae co உட் 

அங்கமா புண 7 LN GU d துனைர் துசெல் (HY 60) @F யசோ 

லங்கவ ரிருக்கை நேடி யடைக்கனன் மொழு நின்றான் 

மங்கலம் பொலியுஞ் சூரை வளரகர் புரகரு மன்னன், (௩௯) 

சிலரிவன் சூரை wrench செலஉனென் றவருக் கோர 

வலர்புக ழனையா ரங்கை குவிததெழுச் தவாவிப புல்லி 
ஈலாதொழு நின்னைக் காண்பா னாங்கள வக் கனங்கா ணென்றா 

ருலர்தலி னும்மைக் காண்பா னுற்றனன் யானு மென்றான். (௪௦) 

இருதிறத் தாரு மிவ்வா உ௱வளா யெழுந்து போக்து 

மருமலர் பூத்த தெய்வ வ£ம.துப பொயகை ழக 

கிருமல வடிவினான்ற செல்லைகா யகியபொழம் (Ip wiht 

குருமலி பிறைசான் மோலிக் கொற்றவா ளீசா காளும, (௪௧) 

௮ன்புறப் பணிர்து போற்றி யாரரு ணிரம்பப் பெற்றுப் 

பின்பிரு திறததி னாரும் பெரிகள வளாவிப பேசி 
யென்புலப் பரிய பூணாக் கொண்டவ ரினிது மேவு 
நன்புலச் சூனா புக்கார் ஈகுமுகத் தினராய் மாதோ, (௪௨) 

மூழுனெர் பாவ மெல்லா முருக்கிவாய்ப் பெய்வ தாய 

வொழுகொளிக் கதிரோன் நீர்தத முரைத்தநூல் விதியான் மூழ்கி 

வழுவறு தெய்வ நீறும் வயங்குகண் மணியும் பூண்டு 

செழுவிய வெழுத்தோ ஸார் துஞ் இந்தையிற் திருந்த வெண்ணி, () 

இடையரு வன்பு பொங்க விருகையுச் தலைமேம் கூப்பி 
ஈடையறா வறவோர் சூழ ஈல்லகாய் கனிபூ வோடு



சங்கப்புலவர் பூசிக்தபடலம். ௬௩ 

படையறு வதரி ரீம லமர்ச்ஈுபார்ப பதிம (0) aT Gat 

கொடையராக் கொயில் சார்ந்து கோபு. முன்பு தாழ்ந்தார, (௪௪) 

விடிசணி ரருவி பாய மென்கரச் தலை2மழ் கூம்ப 

வொரி;சரா வன்பு பொங்க வுட்புகுர் தூவப்பிற் சூழ்ந்து 

பிபடி மலங்கண் மூன்றும் பாழ்பட வின்பம் பொங்க 

வழிமது ஈறும்பூறி கொன்றை மாலையான் றிருமுன் சென்றார், 0) 

கண்டனர் மாயனாதிக் கடவுளர் காணூக் தேவை 

விண்டனர் கவலை யெல்லா மேனி2மற் புகப் போர்வை 

கொண்டனர் கெஞ்ச நகெக்குக் HOLT IOUT கண்ணீர் வார 

வண்டாதம் பிரானா நாட்டு படிகிய தென்று கினமுூர், (௪௬) 

முழுதுண பாதி சைவ (pool aur ஹஜொருவன் போந்து 

'ழூகறு விலவங கொண்டி ப்பல பெயருங் கூறித் 

கொழமுககு தாளிம் சாகதிக தூரிவே தனமாஞ் செய்து 

கெழுத்கு பளிகத பேங் கிளர்தரச் சுழற்றிப் பின்னர். (௪௭) 

இலகுவெண் ணீறு நல் வெண்ணரும் விருப்பி னேற்றுதி 

Hoss னுதலிற் பூசி5 இரு2ககக் தொழுது பின்ன 

மலகில்பே ரருளான் மிந்க வம்மைசச் நிதியும் போந்து 

குலவுபோற் அுவந்து நீறு கொண்மிபே ரின்ப முதமூர், (௪௮) 

கண்ணிய புலவா யார்க்கு நரலமலி வசதி ஈல்இக் 

கண்ணிய வழமுஅங் குய்சால் கறிகளுஞ் சிற்று ணாவு 

மெண்ணிய செய்யும் பாது மின்னுமுள் எனவுங் கொண்டு 

புண்ணிய மன்னர் மன்னன் பொலிதர பூட்டி னானே, (௪௯) 

கபபு.ரங் கலந்த சாந்தக் கமழ்நறுஞ் சேறு பூசி 

வெ.ட்பமுற் ரொநியச் செய்த ders நீரிற் ஜோயப்த்த 
வெொபபில்பூ மாலை சூட்டி யொருங்குபல் வாசங் கூட்டுர் 

திப்பிய விலைகாய் ஈல்இச் செய்தனன் மகிழ்ச்சி மேன்மேல் (௦) 

மெல்லிழைக் கலிங்கம் பொன்செய் மென்றுகி றலைச்சாத் தாதி 
ஈல்லிைத் துகல்கண் மற்று நகுகதிர் மதாணி யாழி 

யெல்லிழைத் தெரித்த தாய குமைமத லெல்லாப் பூணுங் 

கல்லிழை.ச் கமைகத மற்றுங் சவின்பெற ஈல்கினானே,



௭௬௪ (GOT Lot BST புராணம். 

காவலன் முகமன் சண்டு கயறகொடி யுயாதத செங்கை 
மாவல னாய செங்கோல் வழுதியை மறந்தா கொனறைப 

பூவலா வேணிப பெமமான் றரிசனப பொலிவு கணடு 

காவல ரால வாயி னமபனை மறந்தா ரனறே, 

காலத்திற் இவபி ரானைக கண்டிறைஞ சுதலுங் கொண்ட 

சீலததிழ் ஐததம பூசை செய்தலும புனித மாய 
கோலத்தி னமைந்த நலலூண் கோடலுங் கலைகள் யாவு 
மூலததி னுரையின் மன்னோ டாய்தலு முயனறி ரக்கா. 

பன்னாளிவ வாறு செலலப பாவல ருறுகா ளோகாட் 

பொன்னான மணிமா டஞ்சூழ பொங்கெழி லால வாயின 
மின்னாசெஞ சடில மோலி விமலனா தமைகி னைந்தா 

செர்காள சென் நிறைஞ்சு வோசம மிறைவரை யெனறு நைவா, 

அ௮ங்கயற் கண்ணி யோடி மாலவா யமாக்த pr Bs 

பங்கயப் பாத மென்று பணிவது Es SHEE 
கொக்கலர் வாவி யென்று குடைவஅ பனனா ளிக3க 

தங்னெ மென்று நெஞ்சர் தளார்துநெக குரூகு வாரால. 

வேறு, 

வெருவால மெழுதலொடு மெய்ந்கடுங்கி யயனெிமான 
மருவால கிழலமாக்காய் மாகறுகென விதுஈமககுச 

சருவாலென் றெமிததயின்ற தாவாத பெருங்கருணைத 

திருவால வாயுடையான் சேவடிகண் மறந்தனமால. 

வெருக்கூடும படியெழுர்து விரிந்தபுவ னமபுவன 

வுருக்கூடு குலைபபதுதோர் துமபரெலா மோலமிட 

மருக்கூடு செஞ்சடைமேல வாங்கியமைத் துலகளிதத 

திருக்கூட லஓுடையபிரான சேவடிகண் மறந்தனமால, 

பொருமியமு மொருபாலன் பொருடடாக வருளகூந்தே 
யுருமதிர வதாத தமூழங கொருகடாப பகடுகைத்து 
வருமதலி யுயிமாள மலரடி௪ற றேயெடுதத 
திருமஅரா புரிபபெருமான் சேவடிகண் மறந்தனமால;. 

(Ger) 

(௫௮)



சங்கப்புலவர் பூசித்தபடலம். ௬ 

ஒழுங்குபட வண்டுகிறிஇ யு.று*வைய கழைகோட்டி. 

யெழுங்குரிசின் மலர்க்கணைதொட் டெய்யுமூன மெழிலிரதி 
யமு்கும்வகை யவனவிய வழல்விழி௪ற் றேதிறந்த 
செழுங்கடம்பி னடி.ப்பெருமான் சேவடிகண் மறந்கனமால், (௫௯) 

பொருத்தமுற மூழ்குகாதம் பொல்லாங்கு முழுதொழித் அக் 
கருதகலாதக்தி மலமாயை கன்மமிரி 5 7பபாக்கி 

யருத்திமிகு பேரின்ப மருளொருபொழற மூமராநீரத் 

இருததலதது முளை ககபிரான் சேவடிகண் மறந்தனமால, (௬௦) 

இக்குரனார் பரிகழுவி வெளளானை யிபபுவி௦க் 

தந்தரரா டுறவருளி யணிஈகரந் தகக்கண்சி 

சுந்தரபபயோற் றடாதகையார் கோற்றவரு௭ புரிந்தமருஞ் 
செக்களிர்மே னிபபெருமான் சேவடிகண் மறந்கனமால் (௬௧) 

காவாத பேரழிற் றடாககையை மணந்தமர 

ராவாவென் றேத்தவெள்ளி யம்பலததிற் கூதகாடி 

யோலவாத பெருமைசா லொருகுறளுக் கன்னமிட்ட 

தேவாதி தேவனிரு சேவடிகண் மறக்கனமால், (௬௨) 

கூவொலிசெய் குறட்கன்னக் குறியொரிவை யையுமழைத்துப 
பாவொலிசெ யெழுகடலும் பாண்டியனும் வரக்கூவி 

யேவொலிசெய் தனுவாங்கு முக்கிரனை யருள்புரிர்த 

சேவொலிசெய் கொடிப்பெருமான் சேவடிகண் மறக் சனமால். 

மைக்தனுக்கு வேல்வளைசெண் நதெவிவா ரிதிசுவற 

விந்திரன்பொன் முடிதகர வமாகுலைய வெய்துவித்துச் 
சந்கமறைப் பொருளுரைத்து மணிபகர்ந்து தழைக்தடியாா 

சிர்தையிடத தமாபெருமான் சேவடிகண் பறக்தனமால். (௬௪) 

வருணன்விமி கடல் சவற்றி வளஈகர்மேன் முகிலவிப் 

பொருவருசித் தாய்க்கரும்பு கல்லானை வாய்ப்புகட்டி 

வெருவருவே ழக்தடி்து விருத்தனா தியராய 
திருவளர்பே ரருட்பெருமான் சேவடி.கண் மறக்தனமால். (௬) 

மாதிஈடம் புரிச் துபழி யஞ்சிமா பர்.தகந் தீர்தி 

தேறியம ரங்கமரிர் oul Do. நாகமொடு



௬௭௬ சூரைமாநகர்ப் புராணம். 

சீ.றியமா யப்பசுவைத தாததுமெய்க்காட் டிட்டமருஞு 

சேநிகழ்கட் பராபாகன் சேவடிகண் மறந்தனமால (௬௬) 

கிழியருளி வளைவி;றெண் இரதிகஞூங் ளொவிஈ அப 

பழியில்விடைக் குரிபொறிக௮,5 சண்ணீ£பபர் தருமவைத.து 

மொழியிரத வாதஞ்செய் தாரரு£ளே மூெபபவமா 

செமியர்குலச் கொழுர்தினிரு சேவடிகண் மறந்தனமால, (௬௪) 

ஒருவளவன் றனைமடுவிற புகுததியுல வாச?ிசாட்டை 

யருளியருண் மாதுலனாய்ச சிவலோக tr go) நரி ம துப 

பெருவிற்கு சுமக்அுதிரு முகங்கொடிஅப பெருமபலகை 

திருவுறவிட் டரு௭பெருமான் சேவடிகண மற௩தனமாஉ, . (௬௮) 

இசைவாது வென்றுகுழ வெறுழிகடகு முலைகொிகதாக 

கசையாமச் திரராககிக கரிககுருவி யமாக. 

வசைதீர வருளியரா வளைக் அுணாதத வருளபுரக்த 
திசையாடை யுடையபிரான் 2சவடிகண பம்க்கனமால. (௬௯) 

தன்னுடைபபே ர்மபேபய்து bib BUELIS (FUN 1G dsb 

. சஷி ny 

மின்னுடைபபொற தா பளித்த வெருளசீரற கலா2ய றி 
௩ 

fo ர 

கொனளன்னுடைய வி. BHT Lb! கொட, AL DAT BaF 

Osarpco_wu Opera Cty soenp I ut dette. (670) 

* . சு 

முகம்புலார்த விடைககாடன் மறுுவகை கொல வருவிச் 

சகம்பயந்த தாயான கடம்கண்டுிற டன் .னா௮ 
க உ 7% . 

மிகம்புகழ்ஈறு Gia ren Lb! மிந்தரமா O31 DIL (Fy 

திகழ்ந் தவருட பெருமான்பொற மஏவுடிகண LF, sor cto. (678) 

என்றுசனிர் தளளூருக யிவவாறு பு௨வரெலா 

நன்றுமது ரைாகயயடைவோ காளாசா பென்திருந்தா£ 

வென்றுமிளி மனனவனு மிவாபோலும விருபபுறு 

னன்றுகன விடைசசூனா யமல0முர் தருள செய்வா, (௪௨) 

ஆலவா யிடைக்காணு மழகயகக் திருக்கோலஞ 

சாலநீ ரிவ்விடததே தரிசிபபா னருள செய்வோக 

கோலமார் தருகடமபுங் குளிபொத்ரறு மரைததடமுளு 

நிலமரர் செய்கையுளீர் சிறந்தசான் றதற்குணாவீ£, (௪௩)



சங்கப்புலவர் பூசித்தபடலம். ௬௪ 

அ௮ர்கமா ஈஉசதினுமிு 55 சதினகி விருபப(முமளொ 

மெர்சமா சகட, 4 ச௩டிமாவவா வெனசகதெளிமின 

சுந்கமர ஈரரரணை பபா ரொவக௫வி 3 முதனமக்குக 
5 

Bh IMT HY UTS TNT Bal NFO wv oy MTipu. (௪௪) 

சிருவிமா ம5௩. 1 ரிிடடெல-ாம ரவாழியாற 
‘ 

came? Tost 1 & Th outry Grew wu IL 

Gum i,to FPis mi Gr > Tr yr her LP gi 

மருவி, ரமா 22 லற ரய ருபா பரா (௪௫) 

ரு ர ல்.” ரர ணி?) yy ot wrt y மு சவலை 
ஸு ஸ்ட 

பொ, | Poo. VouSr மிடிராரு வரிழபிெபசிக 
சக சு ~ 

pr | ரப்பு ர்ருர்பூ 7% Cie o £ மயன்மகூறிச 

செது, அமர ரர ரமாரச உரக [மார விடிவுணரரா, 

aig Qi mre GTpfoy PIT oa ஓப படையாளி 

கடிமத கோ மலடி ரராரலா.. £ பனா து 

வடிபமா அவிய ம்ம் FT 7] ப Ly oW F புய tL. Diu 

முடிவீகொரு டெரூர் ர் cy wae ITU Ub Door lL. oT Tad (oi or) 

Qsaonvannd IAAT? ot P Gy wy F 

யினனலற வால (பவி aah) 7 7 G ட்ட ° S J T 

பனனரிய புரழடபரபன ப 1 7 ட்ட) 
rn os 

ெனனவதி ச௪பமெனபா Liadail 7 gio Cwllitt (௭௮) 

ஆனந்த Up Lim ai Guir ல7777// ப பல் 0 
ட ரூ 

யான? வெண்ணீறு மக குரி யமபு ஈம 

யானந்த பயமான வைந்ரழு து பன? ஈணணி 

யானந்தா தளிபுகுவார மெ மென்று u ss ves. (௭௯) 

செடியகோ புரமூனபு நிலகிறமி ராய தரப/பணிக்து 

கடியமதில புடைய ௧5 கனகதளி யுடபுகுகது 

பொடியணி 2ம னியாபிர;ந மணாபுரியும பொழுதொருபால 

வடியலாதுன் நியகடமபு வய ககுபுகிற பதுகணடாா. (௫0) 

கண்டவுடன ஜொழுசெழுக்தார அயருவும பூர்தருவைத 

தண்டருமன புறக௩ட்டி த கழுவினா கெட்சியிரத கா



௬௮ சூரைமாநகர்ப் புராணம். 

மண்டனில்விழ் மலரெல்லாம் வாரிலிழி யொடுசேர்த்தா 

ரண்டர்பிரான் றிருவருண்மற் ஐளப்பரிய தாலென்றார். 

சொல்லரிய வன்பகத்தே அளும்பவிறை யவன் நீருமுன் 
வெல்லரிய மகிழ்ச்சியொடு மேவினார் பணிர்தெழுக்தார் 

கல்லரிய மலக்கிழங்கு கழிர்ததுபோ யொழிர்தென்றார் 

புல்லரிய ததியெடத் அப் புகழ்ச் அபா டுவரானார். 

மாலாச மனத்தொளியாய் வயங்குமொரு பேரொளியே 
யேலாத கொடுதிரிவார்க் கெஞ்ஞான்று மொளிப்பவ?ன 

சூலாத மலக்கிழங்கு சூன்றெடுக்கும் பெருவலியோய் 
தோலாத பெருங்கருணைச் சுந்தரே சுரச.ரணம். 

மலமாயை சன்மமெனு மாசுமூ டியவடியோ 

நலமாய பேருணாகிற் நலைப்பட்டு நயமுணாவா 

னிலமாய தேரேறி நெடும்புரமன் றெரித்திமிம 
துலமாய பேரரு௪ செய் சுந்தரே சு.ரச.ரணம், 

ஒல்லாத பிறவியடைகங் திருவினைக்கே யுடம்பட்மிக் 

கல்லாத கொடியேமாய்க் கசட்டறிவின் மூழ்காமல் 

வெல்லாத மெய்ஞ்ஞான வெளிமருவ வளவிட்டுச் 
சொல்லாத போருளசெய் சுந்தரே க.ரசரணம், 

காற்றியொரு மலமன்றுங் கழலடைதற் கொல்லாத 

வாற்றியிறப் பொடுபிறப்பு மடைவேங்கள் கரிசனைத்து 

நீற்றியரு ஞூதறபொருட்டு நீர்தசடமுஞ் சீர்க்கடம்புக் 

தோற்றியரு னியபெருமைச் சுந்தரே சு.ரச.ரணம், 

ஒன்ராகிப் பலவாகி யுருவாகி யருவாகி 
யன்றாக யின்றாகி யருளாகி மருளாகி 

ஈன்ராடித் தீதாகி நான்மறைச்சென் னியுமள வாத் 

தொன்றாடப் புதிதாய சுந்தரே சுரச.ரணம். 

என்றுபல வாறு ததித் தெம்பிரான் பெருங்கருணை 

யொன்றுமளப் பரிகாலென் ஜொழியாத வின்புற்று 

நன்றுமது ராபுரியி னாங்காணுங் கோலமே 
யின் ஜிவாதர் திருக்கோல மென்றுதொழு தெழுர்துபோய். 

(க) 

(௮௨) 

(௮௩) 

(௮௪) 

(௮௬) 

(௮௮) 

(௮)



சங்கப்புலவர்பூசித்த படலம், 

பல்லுயிரு மினிதீன்ற பார்ப்பதியா லயமடைந்தார் 

செல்லுலவு பொழின்மதுளாத் திருக்கோயில் வீற்திருக்கு 
மெல்லுலவாப் பெருங்காட்டு யியைந்தவளும் விற்றிருக்தா 

ளல்லுலவாக் கண்டத்தா ரடைந்தவடி வினுக்கேற்ப. 

புயல்புராயொண்் கருங்குழலும் பூரணகம் திரமுகமு 

மூயல்புரையா ரூயிருமுற வொளிரிருசீ நடியுமயி 
லியல்புரைசா யலும்வனப்பு மிலவுபுரை கனிவாயுங் 

கயல்புரைகண் களும்பிறவுங் கண்களிப்பக் கண்டார்கள். 

மயற்கண்ணாள் வழிபா? மரூதுபுரி யன்பினர்பா 
லயற்கண்ணா ளலளாகி யளப்பரிய பேரின்பச் 

செயற்கண்ணா டொறும்பருகச் தீராது பெருகுவிக்குங் 
கயற்கண்ணா டிருவுருவுஈ் கண்டுதொழு தின்புற்றார். 

பொன்னியரா மரைகத்கட மும் பூப்பொலியு மொருகடம்பு 

மின்னியல்செஞ் சடையார்தம் விளங்கருளாற் றோன்றினமை 

மன்னியல்பி னெத்தலதது UT par ms Os guns 

௭௮ 

(௯) 

(௬௦) 

(௯௧) 

துன்னியல்பிற் சூரையுற்றுக் தரிசிததத் தொழன்முயன்றார். (௯௨) 

மாமதுரா புரிபகத்து வாழ்வாரு மிதுகேட்டுக் 

காமருஈன் சூரைககர் கலந்திரண்டும் கண்ணுற்றுத் 

தாமகறுஞ் சடையிருவர் தமைப்போற்றி யிருதிறத்.து 
நாமகள் சால் வாழ்க்கையாக டமையுநயர் தேத்.துவார். 

மண்ணவர்க ஸிவவாறு மாருது களிப்படைய 

விண்ணவர்கள் கம்பகத்தின் மேவுபூ மழைபொழிக்து 
சுண்ணவர்க ளாயினார் கரிசமைமுக் குறும்பெறிர்தே 

பண்ணவர்சண் மிகவந்து பரவுவார் பண்பமைய, 

துன் நுபெருங் கருணையுடைச் சுந்தரே சுரரென்றுங் 
கன்றுதலி லாதருள௩ சுயற்சண்மட மாதென்று 

மன்றுமுத லிருவருக்கு மாகியவித் திருநாம 

மென்றுமிவை யுமாப்பவர்க ளெண்ணியவெ லாமடைவார், 

மன்னியபொற் மூமரைநீர் வகுத்தவிதிப் படியாடித் 

துன்னியவண் பெருக்கருணைச சுந்தரரா தன்பதமு 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬௫)



௭௦ குரைமாதகர்ப் புராணம். 

மின்னியவங் சயற்கணுமை மென்பதமுர் தரிசிப்போர் 

பன்னியவிப் புவியாண்டு பண்ணவராய் வீமிறுவா£, 

எண்ணரிய பெருமகிழ்ச்சி யெய்தியமற் நிருவோரு5 

கண்ணரிப சுர்தரனைக் கயற்கணுமை யைப்போற்றீப 

பண்ணரிய தொழில்வாய்ந்து பரவியதம் மிடம்புகுர்தா 

நண்ணரிய செமையுறு ஈட்பின்மிகக் கலர் தம்மா, 

ஈன்றுபொலி தருமொருரா ணாவலர்கண் மிசமழெவுற் 

ற்ன்றிவனே யாயினக்கா லைமபதுமபா சங்ககதா 

சென்றுசொலும் படியாமே யென்றுபுனை? திருஞ்ரூுரை 

யொன்றுவிச யாலயனைப பாடினாரொரு வெண்பா, 

பாடியவெண் பாக்சேட்ட பா£தடுிபனு மீகாடுழ்ர்து 

கூடியவன் பு! வெழுந் அ குமபிட்சிச கூததாடு 

நாடியவான் பெருமபுலவி£ நான்ற ரமா விதற்கென்று 

நீடியபல் ஓபசார கிரப!“னா னவாபகிழ, 

ஆலணிமூ லத்திருரா எழூெசித் திரைததிருரா 

ணாவணிதைப் பூசமென ஈவிலாடிப் பூரமெனப 

பாவணீநற் பெருந்திருகாள பரவுறுமம் றைததிருகாண் 

மாவணியிழ் சிறபபித.துச் சுக்2.ரற்கு வயககினன. 

இனையகிறப் பிற்பலகா ளிவவாறு பணிசெய்து 

நனையாறு மலர்ப்பைந்தார் ஈயந்தவிச யாலயனு 

நினையவரும் புலவர்களூ நிறைகருணைச் சுதராதம 

புனையவரு மலரடிச்€ழ்ப புக்கா வா வின்புறரா, 

சங்கப்புலவர் பூசித்தபட லம் முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருத்சம் ௪௮௪, 

(௬௪) 

(௧௭) 

(௬௯) 

(00) 

(04)



இருமாலபூசித்த படலம். 

எங்கு மாதி.யிலங்குஞ் சிவபிராள 

பொங்கு பேரு ளாறபுர வுற்றவன 

சங்கு சக்கரத் தாங்குக் தடக்கையான் 

கொங்கு தங்கு தூழாயணி கொண்டலே. 

வெய்ய தானவர் வீறு குலைக்கவுஞ் 

செய்ய வானவர் செய்கை கிரப்பவு 

மைய கெஞ்சுட் குறித்தருள் வாங்குவான் 

மைய கன்ற வளத்தலர் தேருவான். 

விரை வாய்த்துயின் மேவி நஈறுந்துமாய்த 

தாரை யாதரிக் குர்கடர் தோளினான் 

காரை மேற்கொண் டிலங்குங் கரும்பொழிம் 

சூரை மாஈகர் துன்னின னென்பவே. 

எண்ணு மாழெழில் சார்திருக் கோயிலு 

நண்ணு பொற்றா மரைநறுந் தீர்த்தமுங் 

கண்ணு கெய்வக் கடம்பும் வதரியு 

மண்ணு மேன்மை யனைத்துந் தெரிந்சனன். 

மேலு மேலும் விருப்பம் வளர்க்தெழச் 

சாலும் பொற்றா மனாத்தடர் தோயர்தனன் 

கோலும் வெள்ளிய நீறுங் குரூ௨ச்சுட 

ராலுங் கண்மணி யும்மணிர் தானசோ 

நந்து வன்னமோ னாந்து ஈவிற்றினன் 

வந்து கோபுர வாயிலிற் ரூழ்க் தனன் 

இந்து தீவினை யேனெனச் சிர்தைசெய் 

அந்து கோயிலி னுட்புகுர் தானரோ, 

மந்தி மூன்று வலஞ்செய்து மொய்கழ 

னந்தி பாற்சென்ற னன்விடை பெற்றன 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(௪)



சூரைமா நகர்ப் புராணம். 

னகர்தி வண்ணக் தமலன்மூன் சென்றன 
னுர்தி பூச்தவ னென்னு மொருவனே. 

மன்னு பொற்ரு மரைப்புன லாட்டினான் 

மின்னு சாந்தம் விரவமெய் கூட்டினான் 

அன்னு பன்மலர் வில்வமுஞ் சூட்டினான் 

முன்னு வாச மூழுப்புகை கோட்டினான். 

உதற மேன்மை யழுதமு மூட்டினான் 
மூத்த மற்றை முகமனுஞ் செய்தபின் 

செற்ற மோவு திருமுன் குடந்தமுற 

ற.ற்ற நீங்க வறைவன் அுதியரோ. 

கால காலமுக் காலமுக் தாக்தவ 
சூல மேந்திச் சுடர்திருப் பாணிய 

வால மாந்அ மருட்பெருஞ் சேவக 
பால லோசன நின்னடி. பறறினேன். 

மூழுஅ மோர்ர்த பவமுழமு தாயவ 
கழுது சால்பெருங் காட்டி னடிபபவ 

பழுது தீரப் பரக்தகின் சேவடி 
தொழுத வேண்டித் அதிப்ப னடியனேன். 

மூத்த னேமுதல் வாமுழு மாதவா 

Aas Cora Cone ey சடையணி 
மத்த னேவத ரித்தரு நீழல்வா 

ழத்த னேயடி யேனுன் னடைக்கலம. 

கண்ண லே மிலேலுன் சழலன் திப 

பண்ண லேது மிலேனுன் பணியனரி 

தண்ண லேது மிலேனுன் னலனன்ஜி 

யண்ண லேயடி யேனுன் னடைக்கலம். 

போ.திீறி லேனின் பொலங்கழ னின்பணி 
யேற்றி லேனின் னெழுத்தைந் இனையுமுட் 
சாற்றி லேனத னு.்கொடுக் தானவாக் 

காற்றி லேனடி. யேனுன் னடைக்கல. 

(௭) 

(ர) 

(௯) 

(50) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪)



இருமால் பூசித்தபடலம். 

என்று தோகதிரஞ செய்திறைஞ சிபபெயாக் 

கொன்று சேற்க ணுமையவண் முன்செலிஇ 

ஈன்று போற்றி ஈகுமலர் தூய்பபணிக் 

கன்று மாயவன் பின்னரிஃ தாற்றினான். 

சாய கன்றளிகத் தென்றிசை ஈண்ணைமய 

சய மேறிஎ இவலிங்ஐற மொன்று ப 

ராய வன்பிு) பதிட்டை புரிந்தன 
டி a ௪ ச 

>. DW bbw பான Cpauud n ஜெட்டனன். 

விண்டு போக வினை ன் பெயரினால் 

விண்ய/ படான் [டிகா ics of) வெய்திசிம 

விண மி தாத பான படைபையா விண் ட னன 

விண்முி பூசனை மாறு நன் மேயினான. 

அன்ன இரதம் முகந்தினி தாடடபு 

பன்ன மோசி பலமல ரூங்கொி 

முன்ன வன்றீருப பூசை முடி னன 

சொன்ன வாடை யு ஈதய தூய'சன. 

QE UT MI eT CHM கினிதிருக் 

க்க மிகலா வருக் தவ மாறறுத் 

கச்த வோக் BUDE copious db) 

மர் ந வற்ரனன் முக்கண் முதலவமன. 

ஐயன் காட்சி கொத்த தறிர்துகா£ 

மெய்யன் போற்றி விரும்பி யெதிர்கின்றான் 

செய்ய கின நவச் செய்கை யுவந்தன 
மைய ன்ங்கு வரம பல 6) on G) an gor cap ser. 

duwu தானவர் வெவ்வினை வீட்டவுஞ் 

செய்ய வானவா செய்வினை காட்டவு 

மைய செனெயடி யேற்கு வரமருண் 

மெய்ய வின்ஜுமொர் விண்ணப்ப முண்டரோ, 

Hee wr soe தெய்தி யடியனேன் 
e . ‘ . . ௪ 

சர்ச மாரப் பதிட்டைசெய் சம்புவை 
௧௦ 

ol fh. 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௯௪) 

(௪௮) 

(௧௯) 

(௨௦) 

(௨௧)



௭௪ சூரைமாதகாப் புராணம். 

நந்த வாவு ஈறும்புனற் பொய்கையை 

முந்த வாதரிப் பாரெண்ண முற்றுக, (௨௨) 

அன்ன தாய சிவலிங்கத் தையடீ 

பின்ன மின்றிப் பிறஙகி யமருக 

வின்ன மாதலத் தேய. சாயினேன் 

மன்ன வேண்டும் வழங்குதி யாலென்றான், (௨௩) 

என்று வேண்டலு மீதது ஈமக்குரீ 

யொன்று மேற்றிசை வைகுதி யுன்பெயர் 

நன்று கண்ணிறைர் தானென்பர் ஞாலத்தார் 

கன்று சொண்டு கனியுகுச் தாயினும், (2) 

உன்னை யேத்துந ருன்பத மெய்துக 

பின்னை கேள்வ பிறங்கநீ பூசித்த 

வென்னை யேத்துஈ ரென்னை யுறுகவென் 

றன்னை யோடு மறைர்கன னையனே, (உடு) 

சென்று தானவர் சேட்டை யடக்கனா 

னன்று வானவர்க் கோலஞ் செய்தன 

னென்று மேற்றிசை யு£றமார் தான்குணில் 

கன்று கொண்டவக் கண்ணிறைந் தானரோ, (௨௬) 

வாசு தேவன் வழுத்திய காதையை 

யாசு தீர வறைந்தன மாற்புவி 

பேசு மத்தல மேன்மையும் பேசுவோம் 

பூசு நீற்றிரென் மூன்புகல் வானரோ, (௨௭) 

திருமால்பூசித்தபடலம் முற்றற்று, 

அகத்திருவிருத்சம் ௫௧௪,



தலவிசேடப்படலம். 

வரவும் கள் கள். 

இன்னிய சடில மோலிச் சுந்தரே சுரர்க்கு நாளு 

மின்னிய கயிலை மேரு விண்டவழ் பொழிற்கொ கன்னம் 

பன்னிய காஞ்டு காச பருப்பதஞ் சேது வுள்ளு 

மன்னிய வுவப்புச் செய்யு மலிவளம் பொலியுஞ் சூரை, 

அ௮ன்னமா தலத்து நாளும் வசிப்பவ ராயு ணிடிப் 

பன்னருஞ் செல்வ மேவிப் பண்புடை... மனைவி மக்க 

ளென்னரும் பொலிய வாழ்ர்து மறுமையி லிமையோ ராகி 

ஈன்னலக் SS BI ஈம்மான் மலாப்பச ஈண்ணி வாழ்வார். 

மேதகு விரதம் வேண்டா விரிந்தகா னாதி புக்கு 

மாதவ மியற்றல் வேண்டா வாரிசும் புடவி யேத்தக் 

காதர மொழித்து நாளுங் கலந்தவர்க் இன்ப நல்கு 

மாகம் பயக்குஞ் சூராத் தல்னமர்ச் இருத்தல் போதும், 

வளமனை வேண்டி னோரு மகரலம் வேண்டி னோரு 

முளமிகு போக மெல்லா முற்றிட வேண்டி ஸனோருக் 

தளர்வரு தெய்வ போகஞ் சா£.5.ர வேண்டி னோருங் 

களமினம் பெருமான் மேய சூரையே கலத்தல் வேண்டும். 

நித்தியங் கங்கை மூழ்டி கிகரிலாக் காசி மேய 

வுத்தம விசுவ நாதன் றரிசன முவப்பிற் செய்து 

பத்தியிற் பன்னா எங்கு மேவலாற் படைக்கும் பேறு 

வித்தகச் சூரை யோர்காண் மேவினர் படைப்பர் மாமீதா, 

ஆதலிற் சூரை யென்னு மருக்தல வாசஞ் செய்தல் 

காதலி னெவர்க்கு ஈன்றாங் கலந்தமர் தரமுற் ரூதேன் 

மேதகச் சன்னா ளேனும் விரும்பியாங் குறைதல் வேண்டு 

மோதல்செய் ததுமுற் தே லொருதின மேனுஞ் சார்க, 

அன்னது முற்று சென்னி னத்தல மார்க்க மேனு 
மென்னருஞ் சேறல் வேண்டு மினையபுண் ஸணியத்தின் பேத்ரூ 

(௨) 

(௪) 

(9) 

(௬)



௭௭௬ சூரைமாநதகர்ப் புராணம். 

அன்னருஞ் செல்வ மேவி மறுமையி ஓும்ப ராடப் 

பன்னரும் போகந் தய்ச்துப் பரகதி யடைவர் பின்னா (௪) 

அலங்கிய புகழ்சால் சூரைச் சுந்தரே சுரருக் கென்று 

நலங்கொர் விளையுள் வாய்க்கு ஈன்னில ஈக.ரமொன்று 

பலங்கொள ஈல்கு வாரேற் பார்முழு வதன் காணி 

வலங்கொளச் சவலோ கத்தின் பருவிவீற் திருப்ப துண்மை, (௮) 

அங்கயற் கண்ணி யோடு மருட்பெருஞ் சூரை மேய 

நங்கடம் பெருமாற் கன்பி னலமலி பொழில்க எாக்கிப் 

பங்கமின் றுதவு வாரேந பண்ணவ ரூலகஞ் FTTH Zi 

கொங்கலர் கற்ப கபபூற் குளிர்கிழ லிருச்.து வ-ழ்வார். (௯) 

பொங்கொளிச் சூரை சாதன் பூசையைச் கிறப்பிப் போருஞ் 

செங்கண்மான் முதலோ போற்றத் கிருவிமாச் சிறப்பிப் போரு 

மெங்கணும் பகைவ ரின்றி யிரும்புவி முழுது மாண்டத் 

இங்கள் 2 வ ஸணியாதஞ் செல்வச் இவமலாக பருவி வாழ்வார், (௧௦) 

பெருகொளிச் சூரை காதன் பிறஙகுமா லயத்தி னுள்ளான் 

மருவுறத் Sue செய்வோ மற்றுள பணிக ரொல்லா 

மருகுழு விருப்பிற் செய்வோ ரனைவரு மவன்சா சூபர் 
திருவுறப் பெற்று வானோர் சேவிக்க வாழ்வ அண்மை. (௧௧) 

நலமலி சூரை மேய காயகன் முடிமே லான்பால் 

வலமுற மற்று நூலில் வகுத்தன சிறப்ப வாட்டிக் 

குலமலர் வில்வஞ சூட்டிக் கும்பிடு மேன் ௦ம பெற்றோர் 

அலர்தர வடையும் பேற்றை யறைதர வல்லர் யாரே, (௧௨) 

சுந்தரே சுரர்க்குஞ் சேற்கட் சுந்தரி தனக்கு நாளு 

நந்தலி னெய்வி ராய ஈல்லமு தினிய தீம்பா 

லந்தமில் சறிமுன் னாக நிவேதிப்போ ரடையும் பேறு 

பக்தமின் முனிவீர் பூமேற் பனவம்குஞ் சொலறமூற் ரூதால். (௧௩) 

தோற்றுசெங் கதிரோன் நிர்த்தர் தலங்குபொற் கமல தீர்த்த 

மேத்றமார் விண்டு தாத்த மென்றுசொற் திரிமோர் மூன்று 
மாற்றருங் கருணைச் சூரை வள்ளலார் முக்கண் போலு 

மாற்றல்சா லிவற்று ளொன்திற் Capua Tiny ராவார், (௧௪)



தலவிசேடப் படலம். 

starr முடிமேற் சாத்தச் சூரைாமா ஈகரி னுள்ளா 

னந் தன வனங்கள் வைப்போர் ஈலமலி பொற்பூ ணுடை 

யந்தமி லவருக் வோ ரமரரா யரம்பை மாதர் 

௭௪ 

சந்தமென் முலைமெற் நுஞ்சம் தவாபபெரும் போகர் அய்ப்பார். 

திருமதி லாதி யாய பணிகளைச் சிற்பச் செய்தும் 

பொருவறக் திலமாயுற்ற பணிகளைப் புசி. செய்து 

மருமையிற் சூறை காதற் கன்புவை ர் இிறைஞ்சு வாரேழ் 

பெருகுபல் கமாகள் சூழப் பிறங்கிவாழ்ர் தம.ர ராவார். 

அதிமிகு சுந்த ரேசர் சூறரைமா ஈரி னுள்ளஈன் 

மதிமிகு மறைய வா்க்கோ! பஃபுரீ; ததவு வாரு 

மதிரல ம. ப௪ண் மற்றை படியவாக் குதவு வாருங் 

கதிநலங் காணி யாகக் கயிலைஃய மருவி வாழ்வார். 

சுந்தரர் திருமுன் னாகச் அடியிடைக் கயற்க ணம்மை 

சர்தமார் திருமுன் னாகச் சததிர மொன்றுண் டாக்கி 

யர் ரமின் மறையோர மற்மை யடியவ ருண்ணு மாறு 

(pi Shor கழுது நல்கு மவர்பயன் மொதியற் பாற்றோ,. 

சூரையை நினைத்தோ ரீற்றிம் றுன்னுவா சிவசா லோகஞ் 

ரூரையைக் கண்டோ ரீற்றிற நன்னுவர் சிவசா மீபஞ் 

ரூரையைத தொழுதோ ரீயறீற் றுனுவர் ஏிவசா ரூபஞ் 

சூரையில் வசிததோ ரீநறிற் றுன்னுவா சிவக்க லப்பே, 

சூரிய தீர்த்த மூழ்கித் அலங்ரவச் கரைமேல் வைகுஞ் 

சரிய ஞூர்ததி பாதந் தொழுபவ ரனைய தெய்வச் 
சூரியன் றேசு வாய்ர்து தொக்கபல் போகச் அய்த்தச் 
சூரியன் பதத்து வாழ்வார் துரிசில ராகி யென்றும். 

(௧௭) 

(௧௯) 

(2.0) 

ரூரைமமற் திசையின் மேவித் லங்குகண் ணிறைந்தானென்னும் 
விரைபோ னிறத்தி னானை மேதகப் போற்று வோர்கள் 

பாரையா தரிப்ப வாண் படாகின்ை சூழ வாழ்ந்து 

சிறாவா யனையான் றெய்வ வைகுண்டஞ்் சேர்ந்து வாழ்வார், 

அன்னமா தலத்தின் மேய வலரியை யரியைகத் தாழ்வோர்க் 

கன்னமா பலனுண் டாமே லிவர்க்கருள் வழங்கா நிற்கும்



௭௮ சூரைமாககாப் புராணம். 

பன்னகா பரணச் சுர்க ரேசரைப் பாக மேவு 

கன்னாவான கயறக ணாளைப் பணிபவர் ஈலமெற் மூமால், (௨௨) 

பற்பல வுரைப்ப தென்னோ பண்புசான் முனிவ ரத்தச் 

சொழ்படு சூரை மேய சுந்தரப் பெருமான் மூளுங 

கற்புயர் சிறப்பு வாய்ர்த உயற்கணா யகிபொற் ருளு 

voy ps தியானஞ் செய்த லனைவாக்குஞ் சிறர்த பேரும், (௨௩) 

அ௮.த்தல மேன்மை யின்னு மளவில வாகு முற்ற 

வத்தல மேய சுந்த ரேசனே யறைய வல்லா 
னத்தலம் பொருவ திந்த வகலிடத் தில்லை யின்னே 

யத்தலம் பணி3வா மென்று னூரரு ணிறைந்த சூதன் (௨௪) 

உரைததஅ கேட்ட லோடு முவகையங் கடல ளாம்ந்து 
புரைத்தவவ் வேள்வி முற்றிப் பொருக்செனப் போந்து முத்தம் 

கரைத்தலை யொதக்குஞ் செம்பொழ் கமலநீர் படிந்தி யாரும் 
வளாத்தடஞ் சிலையான கோயில் புக்கனர் மகிழ்ச்சி பொங்க. 

முனிவரர் ஈந்தி யண்ணன் முன்பணிக் தெழுக்து சூழ்ந்து 
தீனிவரு சுர்த ரேசச் தம்பிரான் செம்பொற் ருளுங் 

கனிவரு மிரதத் தீஞ்சொழ் கயற்கணாண் மலர்ப்பொழ் மூளும் 

பனிவருங் கண்ண ராடிப் பரவித்தம் மிருக்கை புக்கார். (௨௬) 

இத்தகு புராணச் தன்னை யெழுதுவோ ரெழுத விப்போர் 
வித்தகம பொருந்தக் கற்போர் கேட்பவர் பொருள்வி ரிபபோ 

சத்தனை பேரு மண்மே லளவிலாப போகர் அய்ததுச் 

சத்ததன் குடைய ராடுச் சிவலோக மருவி வாம்வார். (௨௪) 

ஈம்பல மான சூரை ஈன்னகர் வாழ்க மென்பூங் 

கொம்பன கயற்க ணம்மை குலவருள் வாழ்க வும்ப 
ரிம்பரேத் தெடுக்குஞ் சுந்த ரேசர்காள் வாழ்க வன்னா 

ரம்பலத் தெடுத்த செம்பொ னடித்தலம் வாழ்க வாழ்க, (௨௮) 

தலவிசேடப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருச்தம் ௫௩௯ 

சூரைமாநகர்ப் புராணம் முற்றிற்று, 

த்நச்சிற்றம்பலம்,



௨ 

கணபஇதுணை, 

அரும்ப db al oo 1. 

—e}e— 

கடவுள்வாழ்த்து, 

க, உ௨உச்சகாமொழி இரண்டு.௨௬, 
மூசு என்பன; அவற்றுள், ஒன்று 
மூசு; இது குரங்கனுள் ஒரு சாதிப் 
பெயர், மடங்கல் . நரசிங்கம், ஒமேவு 
குஞ்சரம் - ரிரணவ குஞ்சரம், ௮ப் 
பிடி. - சத்திப்பிிணவமாரப பெண் 
யானை, 

௩, வதரி - இலந்தை மரம், இச 
செய்யுளிற் சோமசுந்தரக்சடவுள் ம 
துளராயிலிருர்து சங்கப்புலவர்ச்காக 

இத்தலத்திற்கு எழுந்தருளி காசி 
கொடுத்தமை கூறப்பட்டது, இத 
ளைச் சங்கப்புலவர்பூசித்த படலத்தா 

௮ணாக, 
௪, மயர்கண அம்மையும் வீழ் 

ந்து; அம்மை - வருபிறப்பு, செயற் 
கணங்களைச் சறருயினும் மை அரா 
வகை செய்து, பெயற்கு ௮ண்ணுடு 
ன்ற நம்மையும், 

டு, சடையமர் மடராலாள் . கங 
கை. இடையமர் புலி - புலித்தோல், 

௭. மற்றை உது. உணர்தல், பசு. 
ஆன்மாக்கள்,   

காத்தருளகின் ம, 

௯, கருதலாய மானம் - ௮னுமா 
னப்பிரமாணம். 

கக, குரவு நிரியத்தன்மை, 
சூரல - பிரம்பு, 

oo, “அறவினை யாதெெனிற் 
கொல்லாமை கோறல், பிறவினை யெ 
ல்லார் தரும்'' என்பது திருக்குறள், 
௩௨௪, 

௧௩, ஆணெனப்பட்ட பெண்னை. 

ஆண்பனை, பெணணேயாக - பெண் 

பனையாக, 
௧௪, குழிசி பானை, கொண்ட 

விரதம் குலைத்து . சாம் கொண்டிரு 
$ச சைனமதத்திற்ருரிய விரதங்களை 

ஒழித்து, 
௧௬, ஆக்குவித்சோன் முசலி 

யோர் சிவபெருமானொருவரேயாச ; 
பாக்கு . வினையெச்சவிகுதி, 

௧௭, மருங்கின் ஆதாம், 
௧௮, ௮வை . அத்திமைகளை, 
௨௧, துணைத்து. ஒன்றை ஒன்று 

ஒத்து, ஆரை, ஐ - சாரியை, 
௮, மன் அசைநிலை, திதத்திடு. 

ஆக்தவித்தோர். 

௨, தாரையமபதி. கானாச்ரடி | ௩, தளி. கோயில், விளர் - அறி: 
| யாமை, 

அவையடக்கம். 

௪. விசயாலயன் - பொன்னானமும் குற்றமுமாய்ச் குற்றமாய் மருவி 
விசயாலயனென்னும் சிற்றரசன், சூர। மேலும, முற்காட்டு - முன்பு எடுத் 
லும விசயாலயனலும் பூசித்ததை இர் த/க காட்டிய பிறை, அரவு, விடமெ 

தாலுட் பின்னர்ச் காணக, 
௨. என்பாடல் குணமாயச் குண 

ன்பன,



௮0 அரும்பதவுரை. 

சிறப்புப்பாயீரம், 

௪, துமித்தல் - அறுத்தல். | ௨, கழனியமபதி. கோயிலூர், 

திநநாட்டுப்பட லம். 

௨. கொடுங்குன்றம்-பிரான்மலை, | பூமிபாகிய தேரை நடத்திய சவபெ௱ 
௩. கைகுறைத்தோன் - ஒருபா|மான் அருளிச்செய்த வேதாசமங்கள், 

ண்டிீயன்; இவன், தன் கையைக் 
குறைத்துக்கொண்ட கதையைச் சில 
ப்பதிகாரம், கட்டரெைசாதையாலுண 
ர்க, 

௪. ர் ஈறை. ராக தேன், 
டு, இச்செய்யுளில் ௭:௩௨, 

௪௩௧௧-ம் திருக்கு ஸ்ன் கருத்துக்சள் 
மூறைபே அமைந்திருத்தல் காண்க, 
5௧௪ - விளங்கிய, 

௬, முல்லை-ழுல்லைகிலம், சானம்- 
சண்டுத்தொழுதி, பூவை-சாயாமரம், 

௪. வெறுத்த. மிச்ச, மாதவன் - 
அகத்தியர், 

௮, தடித்து . மின்னல், அறல் - 

நீர், போற்றிட - தோன்றும்படி செ 
ய்ய, 

௧0, Gait oor ௪ இந்திரன் ; பாண் 

டஓயலுமாம். 
க, வெளிக் கங்கை . ஆசரயகங் 

கை. மலயம் - பொதியின் மலை. 

௧௨. பறம்பு - மலை, ம். புசழ், 
பிரதாபம் - வீசத்தாலுண்டாயெபுகம். 
செம்.மணி பிரதாபதீஇத்கும் வெள்ள 
ரவி புகழிற்கும் உவமைள், 

௧௩. குங்குமம் . ஒருவகை மரம், 
மிகை - அதிகம், அணையும் - ஓக்கும், 

௧௪, நொடித்தல் . சொல்லுசல, 
௧௫. கருவி- கூட்டம், :இருவி - 

இனைசக்சாள், பொருகை - சாம்பிரபன் 
னிஈதி, 

௧௭. ந௩ரலை. கடல். பாடு. பக்கம் 
சர்த்சமாஈதி . வைகையாறு, 

௧௮. சழனிவாயில் - சோயிலூர், 

துதிப் சேனாறு, 
௨௦, பரி-குதிரைமரங்கள், பணி. 

பாம்புபோல் திறாத்த வைக்சோற்புரி 
கள். பலாலம் - வைச்கசோல். மதகு 
கீர் தாங்கும் பலகை, 

௨௪. பார் நடத்து ஆதி ஈன்லூல்-       

உதர்கு - வடக்கு, முன் திசை - கிழ 
க்கு, 

௨௫, வன்காலர் - வலிய காஃையு 
டைய உழவர், வலிய கூற்றவர். கடா 

மூசலியவற்றை இருதறக்தார்க்கும 
அடை Farrage, 

௨௬. கான் ஆதி . சார முதலிய 
வற்றில். 

௨௭௪. கங்கு . வரம்பின்பச்கம், 
௨௮, பாசம் - கயிறு, ஆணவம 

முதலியவைகள், 
௨௯. வயல்கள் தழை - வயல் 

கள் தழைக்க, 
௩௨௨. கழகம் - கல்விச்சாலை, பள் 

ஸிகசணக்க। . மாணாககர், 
௩௩. தள்ளிய - கள்ள. 
௩௪. களை சளை பருவம் - களைக 

ளைக் களையும் பருவம், புரி - கயிறு, 
துரைத்து - சுருட்டி, 

௩டு, மருவலர் . மணத்தைதயு 

டையபூ, பையர். 
௩௬, பூ-பூமி, மலர். 
௩௭. ஏண்டல் . நீங்குதல், 
௩௮, சுகம். இளி, 
௩௯. கமலராச/. தாமரைமலரின் 

கூட்டம், குலை. கரை. ஆய - ஆயின. 
௪௧, ரகப்படை .- நசங்களாடிய 

ஆயுதம், இங்ஃம், புலி, சிங்கத்திற்கு 
காயு சமென்.று ஒரு பெயருண்டு, 
ஆம்பல - Gio Dep, winter தாம 
ரை . தாமணாப்பூ, தாவுன்ற மரை 
யென்னும் விலங்கு, 

௪௫, அவாய் - விரும்பி, 
௪௭, நார். அன்பு, 
௪௮, வைப்பொடி. - கூளம், 
டு௦. கர்தி - கமுகமரம், 
Ge, இதை - புதுக்கொல்லை, 
௫௨. இசம்பு - வழுச்கல், ஓப்பு 

சீல் - ஒட்டுதல்,



அரும்ப 

இ, மூடஞ்சுட்கெள் . பசுக்கள், 
௫௪, சொன்றை வேய்ங்குழல் - 

கொன்றைப் பூவைச்செருகய மூங்கிற் 
கழல். 
இ௫, தழில் - மின்படகு, 

ற் of @d) T. <b 

௫௬, கோடு.கனா. மாடு. பக் 
‘gh 

௫௭, உருத்து இதஞ்செயவ, 
௫ ௮ ஈாமம், காம்- அச்சம் ; ௮ம்- 

| en Rou, சொற்றி . திர்ச்கை, 

தீநநகரப்படலம், 

சோ ௨, ic Sev, ௨௮, கல்... ரடுகல்; போரிலிறக்ச . ன . 
௫, முன்ணிப.மூன்ன, கவழுயல்  வீரனுடைய பெயரை ஒருசல்லிலெ 

சீவம-சவஞ்செய் சற்குக் சாரணமான மேகி YO SLD அவனாகப்பாவித்து 
FAY LD , ‘ 

எ, Lae | ॥மானருளால் tramn 
மூத்திபொ௱மசைக் திமவிளைபாடர் 
TN COT FAT QVM, 

A. கூரணட ராசி . சொசகின் 

கூட்டம, ொக்குவடிவமுூள்ள பப 
சகாரனென்பவன் பசைமையற்றுச சிவ 

பிரானா? சொல்லப்பட்ட 

புராணகசை, 

௧௨, இயற்பெயர் மினமென்ப து. 

£னென்பது 

தாம் விதத்தின் . தாவூன்ஈ விசம் 
போல. 

௧௪, நாவலா - சங்கப்புலவா. 

௧௬, காளிர்துடு-யமுனாது இ 

தில் தாமரைப் பூவின் மேல் gin Gone 
சங்க வடிவங் மாண்ட மு ர்உருளியி 

ருர்சதைச் கர்சுபுராணததகாஓு ணாக, 
& OT. குரை - (22ல் பஸ ர் 

எறி - குற்றத்தை நீக்கிய, இரு நிதி. 
சங்கநிதி, பதுமநிதி, 

௧௮, ஆரிய - HTS DS, 
௧௯, உள்ளிய - நினைக்க, say - 

* பிறக்தபிறப்பால் '' என்னும் "உண 
பா, இபனை இப்புத்தகச்சில் ௬௦.௮ 
பக்கத்திற் காண்க, இஇிவிட்டஉண் - 
பொன்னான விசயாகய்2 வன். 

௨௦, தடம் - ஈண்டுச் @&fu Sia 

தம், நாயகன் - சூரியன், இத்தீர்க்க்க 
ராயித் சூரியனுக்குச் கோயிலுள்ள த ;। 
குரியன்பூசிச்தபடலச்சாலுணா iB 

௨௩, பழையர் . சள்விர்போர், 

௨௪, கால். காற்று, 

உ௬, HLL கதிரும காதல்செய், 
௨௭, புனை இடும் சால்கள், பரி 

காலகள்; பரிசல் - தாங்குசல், uA 
On. amgeinr ரீங்பெ, 

od 

la wls Beh 7 wot; stare 

ப்பொரு ரிலக்கண மு சலிய 

அண Ts, Fue . சல்விச்சாலை, 
௨௯, ஈணை. கணையாலாதஇிய 

புண், பின்னுள்ள அயில் முதலியவற் 

வற்றா 

நிற்கும் இங்ஙனமே பொருள்கொள்க, 
ஈமுக்;டை - சூலம். வரி. வாள், உல 
வை - சொமபு, எஃகம் - சக்கரம். 
சி௱ம் - மார்பு, 

௩0, டப்ச்திடாது - இசாயாமல். 
mi, சோமசுக்சரச்கடவுள் எழுக 

_லையம அ௮ழைச்தராளியது ஈண்டு 
அதியற்பாலது, இஞ்சி . மதில், 

m2. பொலிவரை . மேருவரை, 
ட௪, சோ ட்டுநாறு. சங்கின் சண் 

ம, இரத்சது . தங்கியது, நயக் 

டும் ~ Op (ri, LD, 

௩௮, மட்டு . அளவு, மாதிரம் - 
ரை, 

௪ ௪, உபசரிச்து அல்லால் - உபசரி 
சூசாலன்றி, வார்தெரு - நீண்டதெரு, 

௪டு, மலைதரா. மாறுபடாத, 

௪ ௬, மபங்கும்செய்கைஇல்லாத, 
+ of, துணங்கறல் . இருள், 
௫௦, வாளர் . தேவர், 
௫௦, பூ. விபூதி, மும்மலங்க 

ளைக் சாது; சாடி. கெடுத்து, 
௫௨. பாழு- சூழுமபு, 
௫௩, சோமசுந்கரக்சடவுள் சண் 

ன”ர்ப்பர்தர் வைச்சருளிய தஇருவிளை 
யா_ல் ஈண்டு உணரர்பாலது, காணி. 
உரி. பன, பாணி - நிர், 

௫ ஈ, சானமார்ச்கமாவன, தாஸ 

மாக்சம், சற்புத்திரமார்க£ம், ௪கமார் 
vi LD, சன்மார்ச்கபொன்பன, ஒது ௮ 
rane ஈம,



௮/௨ அரும்பசவுரா. 

௫௭, கண்ணிறைந்த பெருமாளெ |செய்யும்பொருட்டு, 
ன்பது - இத்தலத்திலுள்ள திருமாலின் 
திருசாமம், 

௬.௪, தெவ்வுவான் . கொள்ளும் 
பொருட்டு, தெவ்வும் - பகையும், 

டு ௮. சோமூன்றும் -மும்மதிலும், | கண்டகம் . முள், 
படர்ந்து . நினைந்து, 

டு ௯, 
௬௨, அ௮ண்ணுகிற்றலின் - ௮ணுகு 

உதவிசெய்பாக்கு - உத வி| தலால், 
6, 

நைமீசவனப்படலம். 

௨, வருக்கை . பலா, தூம் சனி 
சள் - தூவுன்ற பழங்கள், 

௬. இச் செய்யுள், mode gap 
பசையின்மையைப் புலப்படுத்திற்று, 

௪. அ௮ற்பு௮கம், ௮கம்-மனம், ௮. 
அமுசம் பெறுதற்குச் சுவர்க்கம்செல் 
அசல், எண்மையதோ . எளியதா,. 

டு, மஞ்சு - அழகு, ஈனைப்ப - 
ஈனைப்பார்கள், நனைப்பன, திரச-பற் 

அஇக்சோடு, மாக்முலம் - விலங்கின் 
கூட்டம், 

சோசம் - குரோதம், ௭, 

௭, கறையடி. - உரல்போன்றஅடி, 

௮. தூயவன் - சிவபெருமான், 
இதழி - கொன்றைமாம், 

௯, யாத்து - கட்டி, படாந்து . 
தியானித்து, 

௧௦. உழை - மான், அறுபகை 
௮றுபகையாகூய . காமமுசலிய ஆற 
னையும்வென்ற ; இது, முனிவர்கள் 
திவஸாரூபம் பெறுவதைப் புலப்படுத் 

தியது. 
௧௬. தளைத்து - கட்டி, 
௪௯, தள்ளிய இருவினையான் - 

இருவினைகளையும் விலக்கிெயவன்,   

வர், மாணவகர் - மாணாக்கர், 
௨௨, இவரும் உவகை - நீக்கமில 

லாத மஇழ்ச்சி, தா . கேடு, 

௨௫, புத்தி. போகம், 
௨௯, மிறை . ஈடுக்கம், 
௩௨, உதீதித்திக்கு . வடதிசை, 
௩௩. இரண்டுபள் - அன்னமும் 

கருடனும், மயூரம் - மயில், Bere 
செய் . முருகக்கடவுள், மயூரவெற்பு- 

குன்றக்முழ, குணக்கு . ச்சு, முன் 
ஹஜெருசாலதீதில் பிரமதேவருடைய 
வாகனமாகிய அன்னத்தையும் திரு 
மாலின் வாசனமாகிய கர௫ுடனையும் 
விழுங்கி, முருகக்கட வுளால் “கல்வி. 
வமாக' எனச் சபிகஃப்பெற்ற மயில் 
ஈண்டுவந்து மலை வடிவங்கொண்டு 
பன்னாட்டுடந்து முருகக்கடவள் தன் 
பால் எழுந்தருள, ௮ச்சாபம் நீங்கப் 
பெற்றதென்பது ] மயூரசரிபுராணக 
60) 5, 

௩௪, சத்தியஇரி - திருமெய்யம், 
கட, வீரைவனம் . சாக்கை, 
௩௬. பனித்த. குளிர்ந்த, மனிச் 

தரின் - மனிதர்போல, 
௩௮, சொன்று.-பழமை, ௮ன்று 

உளை - விரோதித்சசொல். 2.0. வாதராயணன்-வியாளமுனி 

சூரியன்பூசித்தபடலம். 

௪, ஈண்ணிய கருதி. ஈண்ண்ரகினை। ௯, வாழிய . அசைநிலை, ஆழிய 

ந்து. ஆழ்ர்த, 
௨. புனைந்து - அலங்கரித்து, ௮| ௧0, விது. சர்திரன், மஞ்சனை 

கழ்தரு - பெயர்த்த, அழகனை, 
௩, சபித்தும், சபிப்பேம், ௧௧, கோட்பட்டார் . சொள்ளப் 

ஆலோன் - சந்திரன், 
௪, ஓர் மங்கையென்றது உரோ 

ணியை, 
௬, விதி . கட்டளை. 
௭, இறுத்த . தங்கிய,   

பட்டவர், 

௧௨, ௮ல் பச- இருள்செட, 
மோலி . இரீடம், பொற்பு அகம் 
பொலிய, 
Em எச்சன் - யாகத்தின் அதி



அ௮ரும்பதவுமா. 

சேவசை, கச்சம் - அளவு, யாம்முனி- 
நாரதர், 

௧௫. மகதி . நாரசரது வீணை, 
வீரன் . வீரபத்திரக்கடவுள். 

௧௬, போற்றிய . போற்ற, ஆற் 
நிய - செய்ய, மாற்றிய . மாற்ற, 

௧௭, புலிப்போத்து - ஆண் புலி, 
௧௮, பகன் . 'அஇத்தர்பன்னிரு 

வருளொருவன், 
௧௯, சவி. அழகு, 
௨௦. இன்னணம் - இன்னவண் 

ணம், 

௨௧, சான்று - ஸாகூஷி, 

௨௨, எண்வகை உடமபு- அஷ்ட 
மூர்த்தம், கயமை - கீழ்மை, 

2. FL, இதம்பு - கீழ்மை, 

ற்கு. சந்திரனுக்கு, 
௨௪, நன்று . இகழ்ச்டம் குறிப்பு, 
௨௫, சமழ்ப்பு . காணம், குழ 

சன் . பேரழகையு/ையவன், 

ரிலாவி 

௨௭. இழுசையேன் - அறிவில்லா 
தேன், 

௨௮, சிசை-திக்சொழுக்து, ஈசை- 
ஒளி, பல். மூகை - அரும்பு, 

௨௯, கரிச - குற்றம், வெறி - ar 

சனை, மிலைர்சிப - சூடிய, 

      

HE. 

வல்லார் எவர், 
௪௨. சொட்டு. சோண்டி, எள் 

ளல் - இசழ்சல், உள்ள . நினைச்சு, : 

௪௬, எதம்-துன்பம்,ஓ.கம்-கட ல். 
௪௫, ஒற்ராடை.ஈரம் புலர்த்தும் 

ஆடை, ௮திசுவை - SES Fone, 

௪௮, நந்தும் நந்து - பெருகிய ச் 
ங்கக்குமையை, நன்று உகந்து, கர் து 
கக்கையோடும் பர்தையணிந்த திரு 
க்சரச்தையுடைய உமாதேவியாோ 
டும், 

௪௯, தள்ளிப சடையாய் . மூ. 
வைச்சள்ளியவே, தரச்கு ௮சள் - 
புலித்தோல், ஈள்ளி.ப - பொருக்திய 

௫௦, மாட்டி - மாளச்செய்து, த 
ளைத்து நின்று அடர்க்கும் மலம் - ௧... 
ழூநின்று வருத்துகின்ற மலம், 

டு௩, வித்தகம் - ஞானம், ஓத்து 
௮௧ம் உவப்ப, 

டு௪, அமி. தேருருளை, வாி- 
அசைநிலை, 

௫௬, பொன்றல் இல் - அழிவில் 
லாத, 

௫௭, உவாமதி . பூணசர்திரன். 
குவால் - குவியல், 

கி ௮, எரிம, நள்- கெருப்பைப்போ 

௩௦, மாயக்மசோல். இருமாலாக.பன்ற, சோ.ந் என் உடையவர் . சூற் 
அம்பு. றம் யாதுடையவர் ; குற்றமில்லாதவ 

me சேழ்.-நிறம், வம்பு - புது சென்றபடி, 
மை, ஐங்2ல் - மலை. ஈம்பு.விருப்பம்,, 6௯, சிவணுச .. சலப்பாயாக, 
பம்புதல் - பரவுசல், . ௬௨. எண் . எள். 

௩௩, கொங்கு - வாசனை, ௬௫, HIDL- MHIGOS, அசா 
mie, ழுலோன் திக்கு . சதென்டு ன்ற. ௮ஃதல்லாமல், 

முக்கு. ஒன்றேனும் இனைய வாராது, ! ௬௭. அணங்கு - பேய். எறும் - 
௬௭, காற்றி. நீக்கு, வலி, 

௪0, மலரிய - மலர, ௬௯, சென்புலத்தவர் . பிதிர், 
௪௧, மற்றையோர்சம்முள் அறிய। எ. சந்தம் - அழகு, 

சூரன்பூசித்தபடலம், 

௪, மனமுசல்மூன்று ~ OAT ait | 
& AS காயம், பக்க . Uk, 

௭. கரந்து. ஒளித்து, வடி. கூர் 
மை, உரம் - மார்பு, தெவ்வை.ஃப 

௩. அரணம் - கோட்டை முதலிய சையையகுரன்று தலியவர்களை, 
சாவலிடங்கள், கருவி - ஆயுசம். 

௪, மானம் . அளவு, 
டு, ௮லகு - துடைப்பம், 
௬, நானம். 2 மீமீரரி, 

வலரா. வஞ்சகரி, எல்-ஒளி, 
பணியலன்-பகைவன், இணி. 

௮மர்ச்சனன் . சண்டை 

௯, 
௧௦. 

திண்மை, 
செய்தான்,



௮/௫ அரும்பதவுரைா. 

௪௪, பொன் . சூரியன், முய்க்சோல் - திருச் துழாயையணிந்த 
௧௨, சொற்றம் - வெற்றி பொ, திருமாலாகிய அம்பு, 

நீற . பொலிவுபெற்ற, அற்றம் -சோ।) ௨௮, கோட்டி . வளைத்து, வியா 
ர்வ, ஆடுசல் - போர்செய்சல், ளம் - பாம்பு, 

Sm, கண்டு அலமந்து, துருவி. ௨௯, பார் அமை தேச. பூமியர் 

    

| 
தேடி, சூர் - சூரன், க அமைர்த சேனாயுடையீர். தரா 

௧௪, இரிந்தான் - கெட்டோடி। அமை ஆர . மாலையாகஅமைக்ச ஆத் 
ஞன, தியையடையீா, 

௧௫, சொன்,உம்,மற்று. அசை ௩0, உர் . ஈகம், காளம்-விடம், 
நிலைகள். சேர்வு அரு, - அராய்தற்கரிய, உத்து 

௪௬, மூன்றமஉருமபடி அபளைப் எம - பூச. மொய் . வலி, 
பேறு, உசவும் - உதவுவார். Roh, அபிராமம்-போரழு கு, ஈமம்- 

௨0, பரிதி. சூரியன், சூழல் . இ மயானம், வாமம . இடப்பக்சம், 

டம், ௮வண் . அவ்விடம். எமம . இன்பம, யாமம் . ஈஎள்ளிரா, 
26 CUHGSA - Amr gga, ௩௩, வேட்டது என். விரும்பி 

குமரப்புத்ததேள் மற்றமோரிடச்சை யதுயாது, 
யுங்ருன். பயம் - பிரயோசனம், ௩௨௫, வந்துஐ.பா, 
௨௨, புலவர் . தேவர், ஈலவர் -।) 1.௬, போதி. போவாய், 

ஈன்மையையுடையவர், பல TEV ! ௩௭, போதுஇல்லான்- பிரமன், 
வர், கலவர் . இழ்மக்சள், கடிவால் . | ஏதிலான் . ௮பலான். மஇழ்ச்சி எய் 
விரைக்துவரு தல், னன் - மகிழ்ச்சியை அடைர் தனன், 

௨௪, மண்ண்மைதமம, 4 தர.ஃவில், 
௨௫, காதிசத - முழங்கய, los a, மாவாய். மாமரமாய், ளே 

௨௬, கூவிளம்ஃவில்வம, (11த. ப்படு.ன சசப்படடு, இருபுள்ளாய்- 
அமிர்தம், மூசமன் . உபசாரம், து சோ பியும Lous Quon a. 

Gunarayar af gwiawGsacr FHC toot Litt eutb, 

ச. பசை. அன்பு. 2௯. ரூரவான் . அராய்வான். 
௨, விராம் . விராவும, ௮ணமி. உ, துணனைது விரைந்து, இவக 

அடைந்து, குறி - Fass Baw, 

௩, குறுநிலமன்னர் - சி!நரசா, 24, av-Womra. ger. 
முறுவல் - சிரிப்பு, சேவர். 

a. மந்திர உருவன் - திவபெரு ௨௨, சுயம்பு-கானேதோன்றியது, 
மான். ௨௬. அரு . அரூபம், மாண. 

௯, கடும்மைச் சாரா - கொன்ஷா மாட்சிமைப்பட, வாளா. சும்மா, 
மரம், ௨௫. தடப்பால்-சடாகத்தின்பக் 

௪௦. பலாச - டரசமரம். துணே !சத்சே, 
வது. ஒப்பது, | ௨௬. திறாக்கு . மாறுபாடு மரு, 

௧௧, மாலாய பயோசர ஊர்இ . கையாத - மணம நீங்காத, 
இருமாலாகெய மேகவாசனம். உறு -| 2.6, Ysgsar - HuGuchiuonresr, 
இ பம். | ௨௮ ரவு சூடி.ஏிவபெருமான் 
68, வளி - கூற்று. விசயன் புரவு. சாத்சல், கரவு - கள்ளம், 
அருச்சுனன். ் ௩௨௯. மன்னுயி! அளவில் சுகழேறு 
&@ முண்டம் - முள். தலை, 
௧௭. வாரிசம - சாமரை, nn. gipigiGuTa@ . Ogi ever 

௧௮. 6G- Ent. டியெறி து, Sur - 169).



௮ ௬ம் Lt ஹ் off od) Te 

fh &, UTA Sy - wl se. 
கவலை உடை பானாய் - சவலையி-வாத 
வனா ; ஒவுசல் - ஓ.நிதல், 

௪0, நஈவியம் . சோடாரி, குயம் - 
அரிவாள். அடவி. சாடு, எறிந்து 
வெட்டு, 

௪௧, சிற்பம் . திற்பநால், பொ 

93) 

௮௫ 

௪௬, ஆழா. இழ்ந்து, 
௪௪, மறுகு. வீதி, பிறங்க. விள 

| ங்க, 

௪ ௫, மூவா - அழியாச; 
௪ ௬, நார் . அன்பு 
Fm, எய்ய . அழிய, 
இ. டூரோசம் - நீட்டலளவைக 

Pu - அழகுபொருர்த, நிற்ப . தூண் ஞளொன்று, 
முசலியவைசன். ப்ப - விட்டம் 
மூதிலியஸவாஎள், 

௧௨, ஆன்ற . அமைர்த, 

@t. மதனாஷ்வருநர்தான் . சிவபெ 
மாள். சென்றருளி வெளிசெய்தா 
ன, பசன் - பக்முவம, 

போன்னை விரயாலயதேவன் நீநத்த தரிரனஜ்சேய்தபடலம். 

௪. அதிரா . நடுங்கி, 
௫, நிலவு ஆரம், 
௬, எண்ணார் - பசைவர், 

செட்பாமரைச ண்ணார் - பிரம 
கண . இடம், 

OT. 

சேவறும திருமாலும ; 
விழிகள். 

௮, ஆருயிர். அருமையான உயிர், 
மூளை - பிள்ளை; என்றது மார்கசணடே 
பமா, 

௯... சொம்பு ஆர் - கொம்பையொ 

és. 
0. எமி . உணமை, 

௪௧. பரித்சாய் . தாங்கினாய், 
௪௨. நத்தான்- திருமால;ாத்து. 

சங்கம், 
EH. வழுத்து ஆதாம், கரமான் 

உரி - யானைத்தோல்,   

௧௮.  திருப்புச்தூரில் ஸ்சலவிரு 
gen சொன்றை, சீதளிரர்த்தம் - 

௮ச்ச்லச்து3் தாத்தங்களுள் ஒன்று, 
இதி! மகளாலுணடாக்கப்பெற்றது, 

௨௨. வெரி . முதுகு, முமமலம் 
இரிய, 

௨௪, மதலை-சொன்றை, ௮ல் - 
அ௮ச்சொல்லில் ; மூதில்குறைந் தமாலி 
கை . தலைமாலை, விபலை-50க்சம், மே 
தலை-முதிய ௮அலைகளையடையசங்கை, 
அசலை ௮சலை . ௮ர்தல்லாய் ௮ஃதல் 
லாய், 

௨௫, துடி. உடுக்கை, உஞற்றி 
செய்த. 

௨ ௬, தலைமிசைச்சுடினான், 

௨௭, சுற்று கால் . சுற்றிவருங்கா 
லத்தில. பிணைர்து - விரும்பி, 

5 5 9 9 ௦ சங்கப்புலவர்பூசித்தபடலம். 

௪, சால் - மிகுதி, 
௨. ஒருவாது . நீங்காமல், கூறு - 

அம்சம், 
௩, திருந்தார். - பகைவர், ஏடு 

மேனும் வருக்தார், தார் - மலர், பிற 
ச்கு. ர சல் - விளங்கஈச்செய்.தல, 

ட. ௮ன்னோ - ஐயோ, 

௬,  கள்ஈனைதரும், 
௭, கமை - தமை, 
4. உருப்பம் உட் LP GOT LD» 

தளம் - பூவி சீழ், குளம் - செ 

த்தி, "கோமளம் - அழகு, 
௪௦. வையம் உண் விடை - திரு 

மாலாயெவிடை, வித) - பிரமன், 

  

௧௪, ஆடகம்.-பொன், அன்புஉள் 
ளம், பாணி . தாளம். பூணி . இட 
பம் காடகத்தூணி . மூல்லைகிலமாகிய 
அம்பருத்தூணி ; திருமால் அ௮ம்பாத 
லின் இவருக்கு இருப்பிடமாயெ முல் 
லைநிலம தணியாசச்கூறப்பட்டது. 

। சோணி . அம்பு, 
௧௨, மக்தணம்- ரஹஸ்யம், போ 

தம் ய ஞானம், 

௧௩. மறைச்காடு. வேதாரணியம், 
௧௪, கரு-பி௰௦வி, வெரு - அச்சம், 
கடு, வித்தகம் - திறமை, பூமி தே 

TT SANGO, “மாயோன்சித்தம்வைத்து 
| spun விச்சேருக்தேரன்'! என்மூர்



வர்க 

௧௭, நீலி. நீலரிறமூடைய உமா 
சேவியார், வாலியான் - தூய்மை 
யையுடையவன், 

௧௮, அலம் - வி_ம், அக்தமார் 

பாலம்.கண்பொருர்தியநெற்றி, கள£்- 
கழுத்து, 

௧ ௯, வேயில் . மூங்கொயெவீடு, 
ஞாயில்-மதில் ; என்றது திரிபுரங்களை, 
பருப்பதம் பாய் இல் - பருப்பதத்திற் 
பாய்ர் துவிளயாடுஇன்ற மனைவி, 

௨0, தெய்வஅ-காமசேனு, உவா 
வை.பூரணப்பொருளை, ரூருந்துகூறப் 
பட்டமையின், இதிற்கூறியதலம் இ 
ருப்பெருந்துறையென்ற கொள்ச, 

௨ ௧. தேசு - ஒளி, தூசு - ஆடை, 
தீழல் ஆசம் - தயையுண்டாக்கும் சிரி 
ப்பு, 
௨௨, முடியின்மேல்ஆரானை,அர். 

HSB, CEG HES! ஆனையையரிச்சு. 
வையம்-தேதர், பற்ளூர் - பகைவர், கா 
னட்பேர் . காளையார்கோயில், 

am, கொன்றை வாசத்தையும் 
தடம் திவலையையும்கீச. ௮ளி-௮ன்பு. 
அள்ளிவிழுங்கும், 

௨௪, வார. ஓமுச, 
௨ ௬. புறப்பொருள் - புறப்பொரு 

ளிலக்கணம், ௮௮ புகழ்ந்தனர்பரவ 
லென்னுச் துறை, 

௨௭. இறை - சிவபெருமான், கடு 
ப்பு . வினாவு, புத்தியென்பது பெரி 
யோேவுங்காழ் சிறியோர்கூறும் உட 
ன்பாட்டுக் குறிப்புமொழி, 

௩௧, நக்கு - இரித்து, 
௩௨. இன்னே இப்பொழுசே, 
m6. காயன் . தலைவன், ஈலகக- 

அழகுபெற, 
௩டு, கருத்துணராக்கூ.ற்று” என் 

பதன்முன் (யாம்கூறியசொல்' என்ப 
தனை வருவிக்க, 

௩௮, இணர் - பூங்சொத் ௫. 
௭௨௯, Ly over ல், குடிஞை. ஆறு, 
௪௦, வலர். வல்லவர், ஈநலர் - நல் 

லோர், 
௪ ௧. அளவளாப் . கலந்து, மதுப் 

பொன்ன கிண்ட கோயிலுரிலு 
ள்ள நீர்ச்சத்நின் டெயர், 

  

  

அரும்பதவுரைா. 

௪௨. உலப்பரி.ப பூகை என்பை4 
கொண்டவர். ஈன்புலம் - நன்செய், 

௪ ௬, முருக்கி . அழித்து, செழு 
விய - செழித்த, 

௪௪, ௮டை. இலை, 
௪௪, பளிதம் - கருப்பூரம், 

௪௮. போற்று. துதித்தல், 
௪௯, வசதி . வீடு, கண்ணிய . 

கருதிய, 
டு௦,. கப்புரம்-பச்சைக்கருப்பூசம், 

ஒருஙகு - ஒருமிக்க, 
௫௧, கலிங்கம் - ஆடை. பொன் 

செய் மென்றுகில் - பீதாம்பரம், 
மதாணி . பதக்கம். ஆழி . மோதிரம், 

குழை - குண்டலம், 
௫௨, wtamwer - Goer rer. 

வழுதி - பாண்டியன், 
டு௮, சடிலமோலி-.சடாமகு ம் 
டுடு, சனக ஞ்ச வாவி. பொற் 
wenn & Si & BLD, 

௫௬, FG - தேவருணவு, 
௫௭௪. புவனம் - நீர்; என்றது 

ஆகாயசங்சையை, புவன உ௫ கூடு . 
புவனங்களினுருவமாகயே கூடுகளை, 

டு௮, பாலன் - மார்க்கண்டேயா, 
உரும் - இடி, சஈடாப்பசடு - எருமைக் 
கடா, மறலி - இ.பமன். 

டு ௯௬, வண்டு நிறீஇ . வண்டுகளா 
திய சாணை நிறுத, கமை . கரும்பு, 

௬௦, கருத்து அமர்த்தி, அருத்தி: 
ஆசை, 

௬௨, தாவாத . கெடாத, ஆவா - 
ஜயோ, குறள் - குண்டோதரன், சே 
வாதிதேவன் - தேவர்களாக்கு ஆதியா 
நி.ப சேவன் ; மாசேவனென்றபடி, 

௬ ௬, பாவொலி-பரவிய ஓலி, ஏ- 
அம்பு, சே - இடபம், 

௬௪, பகர்ந்து - விற்று, 
௬௬, சேல் திஃழ்கண், 
௬௭, பொறித்து .. எழுதி, மு௫ழ் 

ப்ப- தோன ற, 
௬௮. மாதுலனாப் - மாமனா, 
Gh ருழவு எறுழிகள் - பன்றில் 

குட்டிகள். 
௭௦. தன்னுடைய பேரம்பு-சந்த 

சப் பேரம்பு, கொளுத்தி.பொரு த்தி,



அரும்பதவுரை, 

கலாம் . பிணக்கு, Oger. spe, 
௭௪. புலர்ந்த - வாடிய, இகம் 

இவ்வுலகு, இகதிரமானம் - இந்திரல 
மானம், 

௭௯, கந்தமார்குழல் - உமாதேவி 
யார், 

௪௫, குரு விழாவகை . அழகுகெ 
டாத விதம், 

௭௬. இராப்பொழுது மிக நீண்டு 
சோன்றியசென்பார், “விடிவுணரார் ' 
என்னார், 

௭௮, மசென்னல் - நேற்று, 
௭ ௯, அகச்குமணி.உருத்திராக்ஷம், 
௮0. வடி. தேன். 
௮௩. மாலாச.மயங்காத, எலாச- 

எற்றுக்கொர்ளத்சசாத சீச்குணங் 
சள, சூலாத.. பிறரால் தோண்டி எடு 
க்கப்படாத, குன்ற-தசோண்டி, தோ 

லாத - கோல்வியடையா த.   AF, தலைப்பட்டு . கலந்து. உண 
வான் . உண௱ம்பொருட்டு, ௮.துல। 
மாய - ஓப்பில்லாததாதகிய, | 

at 

௮௫, கசடு. குற்றம், 
௮௬, ஒல்லாதவற்றை, நீற்றி.ரீரு 

4௫, 
௮௭, தொன்று . பழமை, 
௮ ௮, ஒன்றும் . இறிதும், 
atm எல்உலவா - ஒளிகெடாத. 

அல்உஐவாச்கண்டச்சதார்.நீலகண்டர், 
௯ ௦, புரைஆருயிரும் உயல் உற - 

குற்றத்தையுடைய அறிய உயிரும்பி 

CLP FS BID, 
௬.௧, மயற்கு ௮ண்ணாள், அயற் 

கண்ணுள் ௮லளா௫ - வேறிடத்திஓள் 
ளாளல் லலளாக, செயலாடய கள்ளை. 

... இரண்டு.பொற்ரூமலனாயும், 
கடம்பம், தாமம்-கொன்றை, மாலை; 
சடை-சடை, பின்னல், 

௬ ௪, கண்ணவர்கள்-கருதுதலையு 
டையவர்கள், 

௬௯. தரமோ .. தகுதியோ, 
௧௦௦, ரசாற௮ணி. நாவால் அலங்க 

ரிக்கும். மா௮ணியின் - மிச்சஅலங்கா 
ரத்சோடும், 

திநமால பூசித்தபடலம், 

௨. ஜய - அழகிய, 
௬, வீரை - கடல். 
௫, குரூஉர்சுடர் ஆலும்.நிறம்பொ 

ருந்திய ஒளிமிக்க, 

  

ன்னுமிப்படியே கொள்க, 
௪டு, பின்னர் இஃது ஆற்றினான், 
௧௬, சேய. சிவர்த, பதிட்டை - 

பிரதிஷ்டை ,ஆவயின்.அவ்விடச்ே, 

௬, வன்னம். எழுத்து, ௧௭. வினைவிண்டுபோக., விண்டு. 

௯. செற்றம் - சணியாக்கோபம, விஷ்ணு. 
குடக்தமுற்று . வணங்கு, ௪௮, பன்னம். இலை, சொன்ன 

௪௦. பாணி.கை மார்தும்.உண்ட, ஆடை. . பீதாம்பரம், 
பாலலோசன-கெற்றிக்கண்ண,. ௧௯, கந்தம் - மணம், 

சக, பவனென்பது செவபெருமா| ௨௨, சர்தம்- ௮ழகு, நந்து- சங்கு, 
ன்திருகாமங்களுளொன்று, கழுது -| ௨௪, எஈத்து-கொடுத்து, கன்று 
பேய், பசுக்ண்று. சனி. விளாங்கனி, 

௧௨, மத்தம் . ஊமத்தை, ௨டு, பின்னை - இருமசள், 
௧௬. சண்ணல் . சருதுதல், உன்க। ௨௬, குணில் - குறுந்தடி, 

மலன்றிக் கண்ணல் எதுமிலேன், பி 

தலவிசேடப்படலம். 

௪. பன்னிய-சொல்லிய, பருப்ப ௪, மனை - மாகாக], களம் . குற் 

ம் - பஏிசைலம், ம், ae ம்க் யாவரும், ௮. விளையுள் . விளைதல். வலம் 
௩.  காதரம் - ௮ச்சம், வெற்றி,



AA அரும்பதவுரை. 

௯, மகள! தீம்பெருமான், பங்கய ௨௨, அலரி.குரியன், பன்னகம். 
இன்று . குற்றமில்லாமல், படிமபு, GOGAT . ஈன்மை, 

௧௧, அருகு௫ூ - குறையாத, திர. om, சொல. புகழ், 
செல்வம், ௨௫, புரைத்த - உயர்$த, 

௧௬, விராய. கலந்த, பூமேற்ர்ன| ௨௬, பனிவ பங்கணணர் . துளீக் 
வன் - பிரமன், Gu கணணர், பாலி. துதித்து, 

5௬, நஇலம-பமுது, ௨௮, உமபா.. தேவா, 
௨0, தொச்ச. கூடிய, 

— a ECR) அலு 

பிழையும் திருத்தமும். 
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