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சிவமயம், 

இருச௫ற்றம்பலம் 

உறையூர்ப்புராணம். 

  

~ 
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விளக்காரினற 

இருவாவடுதுறை ௮௫ீனவிச்துவான் 

திரிசிரபுரம் 

மீனாட்சுசந்தாம் பிள்வாயவர்களாற் 

செய்யபபட டது 

  

உறைஞரிலிருக்கும 

கல்லூர்ச்-சொக்கலிங்க முதலியார் 

குமாரா 

மதுரை நாயக முதலியார் 

வேண்டுசோளினபடி 

இரிசிரபுரம் 

சி. தியாகராச செட்டிடயாரால் 
சென்னையில் 
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சுப்பிரமணிய ஓயரவர்கசாது 
க 

வித்தியாவர்த்தனி அச்சுக்கூடத்திற் 

பதிப்பிக்கப்பட்ட து 

  

விஷன் ஆனிமி?' 

அறு



௨ 

சிவமயம், 

சிறப்புப்பாயிரம் 

  

ருமபகோணம காலே தகமிழ்படண் டுஷவு 

சாமிநாத ஓயரவர்க௭, 
இயந்தியது, 

  

ஈன்றதிருத்தர்ையகளி மலருடைமுற்பெதுமுரிமை பெட்திலேம்யரம் 

அன்றவவன்புத்ிரர்க ளாயிருந்திங்கென்னபய னடை£கோமென்௮ 

மான்றமனத்தினராடுச் கரிமுகனுமறுமுகறும் வருந்தவோர்சேய் , 

கோன்றமுனம்பெருஈதவஞ்செய் தணையின்றிசனிவிளங்கு சோமசாட்டில், 

பிலறையூருஞ்சடைமெளலிக் சறையுருங்கர்சாக தப் பெருமான்செய்ய 

மறையூருழமுறை (பரு மடி யனரைாயாணடருளப்௫ச வானசாகன் 

ஐறைபூருக்தவப்பயனாத் திருக்காந்திமஏ.பம்மை சமேதனாக 

வறைபூரொன்றறிஞர்புசழ் சரவிளங்குமுறையூரா முயாதலத்தின், (௨) 

வாப்ஈ £மான்மியமுமுறு மெல்லோருமூணர்ச்துசைவ மார்ககர்சேர்ச்று 

பாய்ச்சவிருமைப்பயனு சர்ர் துலவாப்பேரின்பப் பயறுமெய்சத் 

தோய்தசலத்தமிழின்மொழிபெயர்ககவெனப்பரமனடிதசொண்டுபண்டோ 

ரேய்ந்தவன்பினொடு2வண்டச் கடைப்பிடி த தியாம்பெறும்பேறி தவேயென்று, 

வன் னமைந்திலஇக விருப்புடைமையினாற் சிரப்பெழுத்சாவன்னமைந்து 

மன்னவமைமொழியிலுஈல் விருப்புடையன்பாமனென்று மனத்தினோரது 
பன்னவமைகாப்பியமென் றறிஞாகொளவதறுறுப்புப் பலவுஈன்கு 

துன்னவமையெச்5யமு ஈன்னரமைதரலினிது சொற்றான்மன்னோ. (௪) 

அதீ தகையத்பெரும்கீர்த்டு் கவிசாசன்யாவனெனி னமலையோடு 

நித்தலுறைபல சலமான் மியமினியசெந்தமிழி னிசந்த்தனோனய் 

கைத்தவவாமலகமெனத் தனையடைந்சோர்பலர்ச்குமின்ன காலமென்னா 

செத்திகைபபெருநூலு மெளிுணர்த்திப்பபறுற த்து மிணையிலாதோன, (டூ) 

அருத்திமிசவெனையரு) லிருச்தியருக்தமிழ்நூல்க ளறைர்தபின்னாத் , 
'திருத்துறைசையமர்சருசப் பிரமணியவருட்சடலீன் நிருமுன்சாரப் 

பொருத்தியனையான்௧கருணைக் கிலக்காச்கியிகுபயலும் பொருக்தச்செய்தோன் 

மருத்தபொமிற்சிரரிவாம் மீறாட்செசுந்தரசா வலவரேறே, (ச) 

அனையனவில்சிவசலமான் மியம்பலவற் நளுமுதலர வமைர்சசாய 
தனையனையவிவவுற$ைத மான்மியத்தைத்சமிழ்சாட்டிற் சார்ந்தோர்யாரும் 

புனைச.ரச்சற்றெர்.நா.லும் தந் நாலாம்வணஞானம் பொருந்தியுப்ப 

வனை தருபல்லோர்புசம வயங்சச்சிற்பஇிப்பித்த வழங்குசென்று. (௪)



௪ சிறப்புப்பாயிரம், 

சோளாதமணித்னைபன் மிருத்தொண்டைகாட்டுமுளத் சொண்டைசாட்0 

வேளாளர்குலதிலக னவனடியர்சீரிதையலால் வேரொன்றென்றுங் 

கேளாதசெஞ்செவியன் நிருவுறையூர்ப்பதியழகு கெழுமவாழ்வோன் 
ருளாளனெழிற்சொக்க லிம்சமு௫ல்புரிபெரிய தவமாஞ்செம்மல், (4/) 

இந்_நாலாசிரியனிடங் sogponriCsrrans oS Sw H0p9 gy 

மெய்ர்நால்கள்பிறவுமெழு தாதலெழுத்தியைவிச்க விருப்பமுள ளோன் 

பொய்ச் நூல்கள்பிதற்றுவன பொருசென்றுமருளாச புந்தியாளன் 
எட். நூலும்புசழீச னடியாரைப்பெற்றசா யெனப்புரபபோன், (௧) 

வஞ்சமனப்படிற்றொழுக்கச் சமடருளத்திடைமருவா மாதேவன்றுட் 

கஞ்சமலரணிபுளத்தன் குவளை மலரணிபயத்சன் கஃைவலோர்கள் 

கெஞ்சமுவர்திடவதன மலர்ந்தினியமொழியொடவர் சேயம்பூண 

எஞ்சலிலாதுதவுமெழின் மதுரைசாயகச்குரிசி லியம்பச்கேட்டு (௧0) 

யான்செய்தமாதவந்சா னிருக்சபடியெனனேயென் தீதம்பூதெய்தி 

வான்செய்தவதையாய்ஈது ப௫ட்பிந்துவழஙகினைனம் மாண்பின்மிக்சான் 

கேன்செய்தமதுரமுடைத் பெள்ளியசெர்சமிழென்றம் தெரிவைமுனனந் 

சான்செய்சமாதவமோ ருருவமெடுத்தெனம்திகமும் தசைமையாளன், (௧௧) 

இனங்கொள்ளுமாளுக்கர்க் கரியனவுமெளியனவா வியம்பியன்னார்; ம 

னம்சொள்ளும்படியுணர்த்தி யவர்கொள்ளும௫ழ்சிசியைத்தன் மூழ்ச்சியெ 
ன்போன், சனங்கொள்ளாம்பேரறிஞு ரின௩சொள்ளுமினியவுலமா ey Seis 

தி, தனங்சொள்ளுமறிஞனென்பாற் நிரங்கொள்ளுமன்புடைய செம்மைகொ 

ண்டோன், ் (௧௨) 
சலம்பூத்தசிவபெருமான் றிருப்புகழேயெடுத்துமைச்கு tr perp 

பூலம்பூத்தகவீவலவர் Hye wor ao grad புகறல்வலலோன் 

குலம்பூத்சபுலவாபுக லினியகவிச்குளமக௫ிமும் குணமாமேரு 

வலம்பூத்தவியற்றமிழ்சேோர் தியாகராஜட்பெயர்கா வலவனமாதோ. (on) 

தருமபுரஆஇினம் 

பரமசிவ சுவாமிகளாற் 
செயயப்பட்ட து, 

  

க! 

உலூனிற்சருதாய்ப் பெரூகயோர்நதியா யொழு௫டாதுறுபல நதியா 

யிலவீண்படாது பயிர்செழித்தோக்க வெ சணும்பரந்தடைர் ,சோர்சண் 
மலமறலீட்டி வீட்டிடையுய்ப்ப மாமுசப்பிள்ளையா ஓுதவ 
கிலவியபொன்னி ஈதிவளஞ்சுரச்கு நிசரறுசென்னிஈன் ஞட்டில். (௧) 

புண்ணியமலிகூ விளவனமூச்ச் சரமுறையூர்முதற் புகல [2] 
டெ யல்பெயர்சொ டலத்தின்மானமியத்தை யிருந்தமிழ்க்சடல்குடித் இந் 
மண்ணிடைப்புலவர் மதிகிலங்குளிர வளமு.று&விமழை பெய்ய 
ஈண்ணியகொண்டூ£ வென்னுமீனாட்சி சுந்தரநாவலர் பெருமான். (௨)



'சிற்ப்புப்பாயிரம். டு 

வானவரமு தங கைத்திடமதுரம் வாயந்தசெர்தமிழினால் வயங்கத் 
சேலுறுமின்சொன னலம்பொருணலங்கள் செறிதரச்செய்தன னதனனத் 
தானுறவுணாந்தே யடைச்தபேரினபம் தகைமைசாலறிஞர்கள் பலரு 

மேனகவடைவான் றன்னுசாசசெண்ணி விளங்கவச்சியற்றிரல சென்று, (௩) 

வேறு, 

பொருட்சுவைதானாசலிஞற் பொதக.ச்கும்பெருமான்உற் போசம்வெள்ற 
செருட்பெறுதேரிகனான வாசஞாடிசஎனபாற நிருவாய்விண்ட * 

மருட்கெவொசகத்தமைர்த சொற்சுவையினம௫ழ்க்தான்மற் ஐதுவேயன் றி[ச,] 
யிருட்செடவப்பொருட்சுவையு முணர்ர்தின்பமடைர்சென்று மிலங்குதூயோ 

இந்தருக்கன்முதலான வெவ்வொளிச்குமொளியளிச்கு மிறையாஞ்சேதி 

சர்ததமும்விளங்குதலாற் றனதிசயமானசரோ ருஎமுன்ஞான 

கந்தம்வரவிரிர்கிலய்கு காலமலாற்கவலைபிணி முதலாங்கற்குல் 

வர்துலவர்குவிரதடல்கண் டறியாதவலிமைபெறு மமைமிச்கோன, (6) 

ஊருணீயுமபயன்மாமு முற்றூர்ச்கேமற்?ரார்ச்கு முதவியாகச் 

காருணியமிகுந்துலவிச் காயமனம்வாக்வெற்றாற கலக்சமின்ிப 

பாருணயந்தாப்பிரமன் வேண்டுமெனப்படைததனனோ பலரும்பள்ளள் 

சிருணியவியற்றுசவப் பெரும்பயனோவெனமதிச்கச் செனிச்தசலன், (சு) 

சாமருட9ருச்சொண்டை சாட்ட்வேளாளர்குலஞ் சிறப்புற்றோங்க 

நார்மருவுசொச்கலிங்க மபொலன்புரிர்தசவ ஈலம்விளங்க 

வெ்மருவுஇருவறையூர்க கொருதிலாமாடூயென்று மெய்திவாழ்வோன் 

பார்மருவுபுகழ்புனைந்த மதுரைகாயசவள்ளல் பசரகசேட்டு. (௭) 

ஈன்றுஈமதாசிரீய ஸனி.பற்றியபல்பயன் செமுழு நற்புராண 
மென்றுமுல்கிடைப்பலவாய விரங்குறுமாறெணெணியிவ னேவ ஓள்ளத் 

தொன்றுபெரும$ழ்வுறு 1.2 மிதஈமநபுண்ணீயமென் நுவர்தவாரி 

துன்றுலகமிகம$ிழப் பதிப்பித்தானபரவனெனி௰ சொ லுவாமே, (௮) 

மைவண்ணமுடூெருர்த வளம்குறையாப்பெருங்கடல்காழ் மனெமமிச்ச 
விவ்வண்ணப்பெரும்புவியிற் றமிழ்ச்கடலைமதித் தமதி யென்ஞமத்சாற் 

செவ்வண்ணத்தெளிவமுதை யாவருக்கும௫ழ்ர்சளித்தச் ரவேலை [லோன்.] 
கைவண்ணங்கெட்சசடை௩தோ கஉலைபுறப்பெரும்புசமழ்கைக கெொண்டமே 

மன்னுமிக்நூல்செய்தவியிற் சவிராதனிடைக்சல்வி வாய்ப்பச்சற்ற 

பன்னுபலமாளணாக்கர் சுழுவினிடைப்பெருந்தலைமை படைத தவாழ்வேோ 
லுன்னுபலநூலுணாக்த புலவரெல்லாங்கொண்டாட வோக்குசல்வி 

ஈன்னலஞ்சராந்திலம்குபுகழ்சி தியாகராசப்பெயாஈன் ௭ுவலோனே (௪௦)



a. 

சிவமயம், 

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் 
அருளிச்செய்த 

இருமூக்கச்சர த் 
தேவாரப்பதிகம், 

பண் - செவ்வி 

இருச்சிம்றம்பலம். 
oa eee வினைத் 

சார்தம்வெண்ணீமெனப் பூசிவெள்ளஞ்சடை வைத்தவர் 

காந்தளாரும்விர லேழையோடாடி.ய காரண 

மாய்ந் துசகொண்டாங்கறி யந்ரிறைந்தாரவ ரார்கசொலோ 
வேந்தன் மக்க்சரத் தடிகள்செய்னெறதோர் மெய்ம்மையே, 

வெண்டலையோர்கல ஸனாப்பலிதேர்ந்து விரிசடைக் 

சொண்டலாரும்புனல் சேர்த்துமையாளொ0ல் கூட்டமா 
விண்டவாதம்மடு லெய்தபின் வேணில்வேள் வெந்தெழக் 

சண்டவாமுமக்ச் சரத்தெம்மடி.சள்செய் சன்மமே, 

மருவலார்தம்மதி லெய்த௮வும்மான் மதலையை 

யுருவிலாரவ்வெரி யூட்டியதும்முல குண்ட தாற் 

செருவிலாரும்புலி செங்கயலானையி னான்செய்த 

பொருவின்ஞூக்€ச்சரத் செம்மடிகள்செய்யும் பூசலே, 

௮ன்னமன்னாடைச் சாயலாளோடழ கெய்தவே 

மின்னையன்னசடைகச் சங்கையான்மேவிய காரணர் 
தென்னன்கசோழியெழில் வஞ்சியுமோங்குசெங் கோலினான் 

மன்னன்மூக்சச்சரத் தழி.கள்செய்சன்றதோர் மாயமே. 

விடமுனாரவ்வழல் வாயதோர்பாம்பராை வீச்சியே 

நடமுனாரவ்வழ லாவொபேயொடு நள்ளிருள் 
வடமனீ?ிபுசழ்ப் பூழியன்றென்னவன் சோழிமன் 

னடன்மன்றாக்! "சரத் தடிகள்செய்செறதோ ரச்சமே, 

வெந்த$ீறுழெ மயிற் பூசுவ ராவர் விங்இருள் 

வந்தெனாசி ர கொள்வதுமிங்கொரு மாயமா 

மந்தணமா/ ர் னேரியன்செம்பிய னாக்யெ 
வெந்தை/ ,கேச்சரத் தடிசள்செய்செ்றதோ ரோதமே, 

அரையிட ருங்கலை யில்லவனணாணொடு பெண்ணுமா 
யுளாயிலாரவ்வழ லாவெரொன்றலர் காண்மினே 
விரவலார்தம்மதின் மூன்றுடன் வெவ்வழ லாக்கினொ 

னா யன்மூச்£€ச்சரச் தடி.கள்செய்சன்றதோ ரச்சமே, 

(௩) 

(௫) 

(௪) 

(or)



தேவாரப்பதிகம், 

ஈர்ச்குகீர்ச்செஞ்சடைச் கேற்ற துங்கூற்றையு தைத்த.தங் 

கூர்க்குரன்டமூ.விலை வேல்வலனெஈ்திய கொள்சையும் 

மார்ச்கும்வாயானரச் கன்னுரத்தைநெரித் தவ்வடன் 

மூர்க்சன்மூக்சச்சாத் சடி.சள்செய்யாரின்ற மொய்ம்பதே. 

நீருளாரும்மலா மேறுறைவானெ) மாலுமாய்ச் 

9ருளாருங்கழ ஹேடமெய்த்தேததிர ளாயினன் 
சீரினாலங்கொளிர் தென்னவன்செம்பியன் வில்லவன் 
சேருமூக்சச்சரத் தடிகள்செப்சனெறதோர் செம்மையே 

வெண்புலான்மார்பிடு துகிலினர்வெற்றரை யுழல்பவ 

ருண்பினாலேயுனாப் பாரமொழியூனம தாக்கினொ 

ஸஞெண்புலால்வேன்மிக வல்லவலனோங்செழிற இள்மாசேர் 

பண்பின்ரூச்சேசரத தழி.சள்செய்னெறதோர் பச்சைய. 

மல்லைவார்மும்மூடி. மன்னர்கூக்£ச்சரத் தடிகளைச் 

செல்வராகநினை யும்படி.சேர்ததிய செந்தமிழ் 

சல்லராய்வாழ்பவர் சாழியுண்ஞானசம்பந். 55 

சொல்லவல்லரரவர் வானுலகாளவும் வல்லரே, 

இருசசிற்றம்பலம. 

(ன) 

(௧0) 

(௧௪)



உ, 

ஏவமயம், 

இருசசிறற மபலம், 

உறையூப்புசாணம் 

  

பாயிரம், 

நிலவுவெண் மருபபி லொன தினைமுதிதது நெடுஙகையிற்படை 

“பயெனத்தாககி, வலவுடற்பகையைச செற்றபினமரா மஞ்சனமாட் 

'டிட்பபெற்றுக், கலவு பிறபகைகைக கோடலாமென்று கதாசசடைய 

ம்மருபபமைததாக, சூலவுமொண்பிறைவைக் தெவாக்குமஙகலஞ் 

செ யுத்தமக்களிற்மையேததெடுபபாம, (௧) 

மறுவறு£ய்லைக கோபுரவாய்தன் மருவியொண்புழைக்கரடீட்டி, 

௪, சிறுவளிவிடுதல வாஙருதலபலகாற் செய்திளயகோககளைசசமக 

தாக, குறுபறமவைசளண டசஈவாகாறு முற் மிடபபோககூயுமீட்மெ, 

பெறுசிறுபடமென் ரூடல்செய்கணேசப பிளளைதாஞளளிவாழ்ஈது 

டுவாம, (௨) 
வேறு, 

சாபூத்தமாலயனிச் ரனமரா முூதனமறறைச ரெமமையோ 

௬, மோபூததமலாபலவற் றினுமிகமவிலவமென் நிட் டிறைஞசப 

பெற்றுந், தாபூததர றியவதன் மேலவைத்த பெருவிழைவு தணி 

யானாகிப, பாபூததநிறுவுறையா விலவவனத் தமாஈதானைப பரவி 

வாழ்வாம். (௩) 

கைவண்ண த்.துடையாறகுய காவண்ண் தீதாமரையிற் கலந 

துளாற் கு, மெயவண்ணப்பெருமறைக்கும் வெளிவணணமாகானை 

விள்ளாவன்பாக், குய்வண்ணபடொருஈதலன் பி நைவண்ணபபொரு 

ந்தானை யுறையூமேவு, மைவண்ணடபெருமானை யலாவண்ணபபுது 

மலர்தா யகத்துள்வைபபாம, (௪) 

சுருக்காஈஇிகழுமாறு செய்வாமன்பினையனறே தொட்டபாசத், 

தீருக்கரந்தியக்கமெலா மறவொழிப்பாமபுவனமெலாஞ் சலிகீஃமதா 

ன்றும், பெருக்காந்திவலையாகச் சடைவைச்தாருளமவைக்துப் பெரி



௨ உறையூப்புராணம், 

துபார்க்குர், இருக்கார் இமதியம்மை மருக்காகதிமரைமலாத்தாள் செ, 
ன்னிசேர்ப்டாம், (௫) 

நெருங்குமலர்க்கருங்குழலுஞ் செவ்வாயுமவெண்ணகையு நில 
வுதோடு, மிருங்கருணைபொழிவிழியு மலாமுசமுந் தன தடமு மெழி 

ற்பூங்கையுஞ், சுருஙகுமருஙகு லுஙகலையுங சண்டமுமங்கலகாணுக் து 

கடீர்செல்வ, மொருகங்குதவுஙகாந்திமதி யமமைகிருத்தாளுமுளக் து 

ள்ளிவாழ்வாம, (௬) 

தோற்றமொருகைத்துடியிற் நிமியபயம்தருகரத்திற் ரொலை 

வோசெஙகை,யேற்றகவைக்கொழுச்தழலிற் மிரோபவஹன் மியதா 
ளி லெடுத்ததாளின், மாற்றரியவருள்வயஙக விருமுனிவா பணிந்தே 

த்த மறைகள்வாழ்த்தச், சாற்றரியவமபலத்தி னடஈவிலுமபெருமா 

னைச் சார்ந்துவாழ்வாம, (௭) 

இருகெடுமான்முதலியபல் லுயிரக்தொகைகளிடத்துகனி செ 

ழித்துமாளும், வருநெடமாகருணைக.ர௩ இடவொளிரபொன்னம்பல 

த்தின் மறைகள்காணா, வொருகெடுமாதேவனுஞத் முனந்தத்திருக 
டங்கண் டுவத்தலபூண்ட, கருநெமொனமருட்டுவிழீச €வகாமசந் 
தறிதாட் கமலம்போற் றி, (௮) 

வேறு, 

முழுதுணாமுனிவாதேற மூவகைப பாசமாய 

பழுதறவொழிமதான் மார்கள் பதரிழ லடஙகுமுண்மை 

செழுமலாபொருவு௦௩கை விரலகளாற் றெரிதியாரு£ 

தொழுதெழக்கலலானீழல வதிடவா துணைத்தாளபோற் தி. (௯) 
வேறு. 

வருத்தவருமவுணனவிடங் கனிகளெனபபுரிர்துதவ வாககிவா 

ங்கிப, பொருத்தமுற மகிழ்கதுண்டு புக்கேளி£ராலமூழு.தும பொன் 
மிடாமே, யுருத்தவிடமொருஇரளை யாக்தியயிறந்தையினு முறுசோ 

கொண்ட, நிருத்தகயமருத்தபத மருத்திகொடுகருத்தினிடை கிறு 

த் திவாழ்வாம். (௧௦) 

இருவமிகுதேவர்தொழு தேவனாதலிற்றேவா செம்மலீன்ற, 

பருவமட்மகளையும்பைந் துளவணியுமபிறைக்கோட்டுப பன் நிகுன் 

றி, வெருவவருவேடர்தொழு வேடனாதலின்வேடர் வேந்தனீன்ற , 

வுருவமகளையுமணந்தின் பெவர்க்குமருளொருமூருக ஜொளிர்தாள் 

Gun. (sa)



பாயிரம், சூ. 

வேறு, 

உலகஷூன் மினுககுர் தானேயொருமுத லென த்தெரிததாய 

கலூழீபபொ றிகமெமி யலககுமுததலை வேருஙகி 

வலனுடைமாயனா௫ வானவா செருககுமாறப 

பலருமூளளஞ்சரநெயகதோப பலிகொண்டோன் சரணஞ்சராவாம். 

முடிசெழுஉடன மாறன முழுபபரஞ் ரவனேயென் ரோ 

ரடிகொடுசெரிகதபினனு மயங்குவாக கறிவிபபானபோல 

வடி.வுடைமாயனாகி வானவா கமாபபிரமபா 

னெடியவெணகயிலைவெற்பிற புடைகளுகின மலனமுள்போற மி. () 

வேறு, 

உிரசஞ்செறி யவிததையாமிருணமுழு தொழிததுச 

செயிரிலாபபுகமக பொணமெகஙசணஞ் செலசசெலுத3 

வயமிஞூ௩தமிழச செஙககிருமிததிட வாயதத 

பயமிகுககுணக குனறமாமகததியற பணிவாம, | (ae) 

வேறு. 

பானமணககுஞ்செவவாயுக தேன் மணககுமபஙகயப்பூம பைந 

தாசோடு, நானமணககுகதிருமாபு மருண் மணககுமிருவிழியு நா 

றையோடு, சேனமணககுமவயறகாழித திருஞானசமபஈதத தேவ 

னின்ப௪, சானமணககுமலரடி யு முளளுவாமவினையனை த்துக் தள்ளு 

வாமே. (௧௫) 

கந்தைமிகையாஙகருத்துக கையுழவாரபபடையுக கவின வெண் 

ணீறுஞ, கெதையிடையருவன்புஞ் சவஞானமபழுததொழுகு செய் 

Wars, தததையொ௫தொயிலான றநிருவடிதைவருமனமு தாரைக் 
கண்ணு, நிரதையறுமுழுத்துறவு முடையபிரானடி.பணிஈது கீவொ 
ழ வாம, (௧௬) 

மலாமுகமுர்திருபபாடற் செவவாயுமவெண்ணீறு மாலைத்தோ 

ஞூம, பலாபுகழுமணிபபூணும் பரவையசாமுலைச்சுவடு பஇர்தமார் 
புகு, கலஉரணுகாபபெருந்தகையைக் கொண்டுபணிகொண்டருளக் ௧ 

திக்குமனபு) மலாபணைசூழ்திருகாவ னமபிதிருத்தாளுநுளச் தமை 
தனுவாழ்வாம், (௧௭) 

விதியறிதற்கரியரமுடி, மண்கூடைசுமபப௩று விரைப்பூஞசெல்வி 

பதியறிதற்கரியவடி. மமாவையைககரைநாமப பாயஇிஞ்சொத



௫ உறையூர்ப்புராணம். 

திய திதழ்கரியடொரு எமைத்துருகியுகியுளஞ் சொறமதேவைக் 

கதியநிதறகரியயான முபபோதுகினைர்.துவினை கழிததுயவேனே. () 
வேறு. 

விணணியலமரா முனிவராபுடவி மிடை தவாயாவருமிகமுப, பு 

ண்ணியமபுரிஈது பாதகமாகடப பொலிவழிதககனபோலாது, கணணி 

யகொமெபா தகமபுரிந்தியாருகனறெனுமபுணணியமாககத, இணெணி 

யபொலிவுற ற. ரனடியடைஈத சேயஞலூபபிளளை தாடொழுவாம, 

வேறு, . 

புகழ்மிகுசரியைமுன்னாப் புகலுகாற பாதநகமழு 

ளிகழவறுதததமககொன மேறறசாதனஙய சைககொண டே 

யகழமல த தின. ராயமமா னடிரிழ லடைஈதுநாளுக் 

திகழறுபததுமூவா சேவ$செனனி சோபபாம. (௨0) 

Calm. 

குருமலியுகதணகயிலை நநத்பிரானவினறவருள கொழிககு நு 

லைத், திருமலியுஞுசெகதமிழின் மொழிபெயாததான் மரபிறசேோர & 

பமான, தருமலியுமாவடுகண டுறைமசிவாயகுரு சாமிசெயய, ம 
ருமலியுமமபுயததா ஞளதஇிருகிவாழவதுவே வாழககையாமால. 

வேறு, 

நீரமலியுலலல வினைசசிமிழபபுணட ரெடுமபவததமூா சிமாழாகது 
கா£மலிகொடிய ஈரகொடுஈவாககங கல௩துளமலஈதுழலாம 

ஞாமலிதருத னடியரிறசோதது நாயினேனையுமினிசாணட 

சாமலிதுறைசை யமபலவாண தே௫ிகன கிருவடிபோற ஙி, (௨௨) 

வேறு, 

மறையாதிமுழுதுணாநது மகமாதியற௩களபல வயஙகசசெய 

து, மிறையாஇபகவனொரு சிவனேயெனறெணணாரைா யெணணே 

மெனது௩, கறையாதியொழுகுபல கோயராயமற மபலகைக கொண 

டாரோனு, மழையாஇயுருகநினைஈ தருகுவாமவரையர௰ கனபராகில 

வேறு, 

மனமொழியுடலஜூன் று மாதே௨ னடிககேயாககிக 

சனவினுமமமரோதெயவங காண்கிலாப பெரியோகேட்ப 

வினிதெனவுவஈதுறநதை யிலஙகுகூ விளவனததுத 

தனிருதலவன்..ராணந தமிழினாம பாடலுறறேன;. (௨௪) 

பாயரானமறையுதேறாப பணணவ லுழையாமேய 

தூயவனிருபபுராணஞ் சொறமிடத தகுஇியாய



பாயிரம். டு 

கேயமொன்றராமையுன்னி பிருந்தன னெடரொள்வாளா 
. மேயதோவேணவாவால் விளமபிட லுற்றேனபின்னும. (௨௫) 

இலக்கண முடையசொலலோ டிலக்கணப போலிசசொல்லு 

மிலக்கண முணர்நதோராள்வ ரியலபென வெடுத்தஃ? தபோ 
லிலககண மாய்ந்தசான்ரோ ரீன்2வின செய்யுளோடைரக் 

தஇலக்கணவழுவென்போலிச செயயுஞ மெடுததாளவாரால், (௨௯) 

பண்ணியலொலியிஷே மி பாணிமா ஜெலியுமேற்கும 

புண்ணியணாநதுவண்ணார புக ச ௬7 செவிககுமெய்்,நா 

ஊுண்ணியகேளவிமி [கோ நூவனறவின் சவிகளோடு 

கண்ணியஞானமிலலேன் கவி; ஞூ மேற ura Te (௨௭) 

உயர்குணமிறத் 2 னோி மறைய ரூண௫சடகுளள 

பெயாவறுகிறஙக தன மே.வியிம கொண்டபெமமா 

னுயாவுதுபெரியோசொறற வொண்ருவைப பாடலோ 

பெயாவறுசி சயேனசொற பாடவும பெரிதுகொளவான், (௨௮) 

வேறு, 

உவமானமபுகலவொணாந ப ருவுறட்கைமானமியத்கை யுவரி 

வைபபி, னஙமானபசநேறல கம தொழுகுசெரதமிழி னலக்கச 

செய்தான், வகேயமலிந£மை .. புலமைநிலவுலஈமெலாஞ் செலுத் 

துமேலோன்,றவயேயமீளூடசி சு௩தரநகாவலவனெலுக தகைமையோ 

னே. (௨௯) 

மாமேவுசன் மராம்கா மூகலியகான் மாசக்கருமூண் மகிழ்ட்துகே 

ட்பத், தேமேவுதிருவுுகை மானமியததைசசெநதமிழாற் றபப 

ச்செய்தா, னாமேவுஞானகலை மு.தலியபற்பலகலையு ஈன் குதோந்தோ 

ன், பூமேவுமீனாட்€ ௬௦2. ரரமாவலவனியற் புலவமேறே;. (௩0) 

பாயிர முற்றிற்று: 

  

திருநாட்டுப்படலம். 

OOOO 

மதியணிவேணிபபஞ்ச வண்ணகா யகனார்காந்தஇி 
மதியொடுமடியாரக்கன்ப வளஞ்சுரந் இனி. துவைகும 
பதியெலுமுறந்தைருன்னாப் பஃ்றலர் ,தழுவிகாட்டின் 

பதியெனவிளங்குஞ்சோழ காட்டணி பகரலுற்றும். (a)



௬ உறையூர்ப்புராணம், 

மழறைமுதற்கலைகள்யாவும் வகுத்.துணர் புலஸமையோருங 

குறையறவிளை வுசெய்யுக குடிசளுர் தாழ்விலாது 
நிறைபெருஞ்செலவத்தோரு நீஙகுத லின் றியென்று 

முழை தருபெருஞ்சியபபை யுடையது சோழகாடு, 

மிகுபொருளுடிமையாலே வேற்றுகாட் டவரும்பெட்சத் 
தருூவதாயொருகேடின் மிச சாஆவும விளைவதாடப 

புகுமுன௮ுபசியு மோவாப பிணிகஷம பொருமை மற்கொண் 

டி.குூதிறற்பகையுஞ்சே. ரா இயலவ.து சோழகாடு, 

மற்றுளநாட்டின்டா.ர மனைத்துமவர் துற்றடோ.து6ர 

சற்றுமஞ்சாமற்றாஙதித் தன்னுடை யிறைவனுக்கு 

மூற்றமுன்னிறையேநல்கி யுவக்சூமா கரம்பலகொணடு 

நற்றவர்புகதழவோஙகு நலத்தது சோழநாடு, 

அறவினைப்போசஜட்டி யமைத்தநா ளொழிஈதஞான்றே 

தஇிறமிறக்கீமேகளஞளா தெய்வகாட் டினைபபோலாது 

பெறலருந்தருமமூட்டிப பிறகருதற் சாஈதுளோனை 

நிறமருவுதமேலேற்று நிலையது சோழமகாடு, 

எவ்வகைத்தானத்துள்ளு மேற்றமா கியமெய்த்தானஞ் 

செவ்வியவன்னதான மெனமறை செப்புமன்் ழே 

யவ்வியற்முனசாளு மமைத.ர யராககுகலக 

யொவ்வமெய்க்சோத்தியேபூண் டொலிாவது சோழநாடு, 
வேறு, 

நிசமுமேன் மைசா லுறர்தைமாககருறை நிமலன் 

| திகழுநுன் ௬௧ வுருச்கொடுகுயின்குழாஞ் சென்று 

புகழுமாகடல குடித்தெழீஇபபோற்றுவார் வினையை 

யகழுந்தென்முக வுருக்கொடுமீண்டுவா னடைந்து, 

ஈ.தியணிர்தசெம மேனிநாயகன்பசுய காந்த 

மதியொடுங்கலக் இருந்தெனவொற்றைவில வாங்க 
பொதியவிழ்க்தசெவ் விதழியபபுராதனன் சடைமோம் 

திதியமைந்தமண் ணுலசெலாந்தெரித.ா மின்னி, 

உலகமெங்கணும் வெதும்புறவெப்பகோ யுறுத்தி 
யலடூல்பைம்பயி ராதியகருகுற வமைத்த 
வலமிகுங்கடுங் கோடையைமரய்ப்பமின் Op et @ 
நிலவுவஞ்சினங் கூறல்போலுருமொலி நிகழ்த்தி, 

(௪) 

(9) 

(௬) 

(௯)



இருநாட்டுப்படலம்: 

மழைபொழிக்துதாம் வளர்த்திடவளாபயி ராத 

விழைதருககருக் கொண்டிடவுஇக்கும்வெண் மதியின் | 

2ழைபசுங்கலை நாடொதறுஙகவர்ந்துசெ றகாத 

பிழையறிர்தென வினனொளியெழாவகை பிணித்து, 

துவலும்வேனிலா லுலகிரின்றளவுறு கோனாக் 

கவலைகாமினயாம் பொழிவதுகாணுமி னென்று 

தவலிஞாரறு நா முயிரங்கோடி தரைக் கோர் 

தஇிவலையேயுறை பிட்டென வள்ளுறை சித றி. 

கதிக்குகீறுபூ க் துடலம்வீககயசெழுங் காயபோல் 

விதிக்குமோர்வியப் பெய்திடக்கனோபலம் விழ்த்தி 

மதிக்குமொவ்வொரு தாரைகள்வயங்குமால யானைத் 

துதிக்கைகோர்தரச சோவெனப்பெருமழை சொரிந்த, 

வரைவயபபறை யரிக்தவன்மாகட லுடுத்த 
தரையுடற்றொரு பகையுடலாதலிற் சலிகக 

விரையவசசிரத் இயற் மியகழுக்கடை வெள்ள 

நிரையமைத்தன நிகாக்கனநெமெழைக் தாரை, 

வரையடங்கலும பொழிந்தனமலாவிரி கானக் 

தரையடங்கலும பொழிந்தனதாமனாப பழன 

நிரையடககலும பொழிந்தனகெய்தலங் கைதைத் 

இரையடககலும் பொழிச்கனசெழுஙகொடை யவாபோல, 

வானமோஙகுகிண் வரையகமலிந்தன வருவி 

கானமார்நதன குறுஞ்சனைகலித்தகான் யாறு 

மானவோடைகா லேரிகணிரம்பின மருதம் 

பேனகெய்தலூ மநினஈனிபெருமணம் கேணி, 

பொழியிரத்தவ னழலபுகுந்திழிவினைப் போக்கிப 

பழியிலவானவாக் கமுதமாயினதுபோற் பற்பல் 

கழியுடைக்கட லுவர்த்தபுன்னீர்கனம் புகும் தாக 
கதிழிவினைத்கொலைத் தமுதமேமேயாயின தெவர்க்கும. 

நாடுவார்கட ல.சுபுல்லற லுணா ஈல்கக் 
கூடுமேகவா ஸனுண்டுயாக்கன்றுளம் குளிர 

'நீபொர்க்குடம் வழிசரப்டொழிந்தநன் னீர்ப்பா 

லோமொரழ்றுவா யுண்டதக்கடலா சுவந்தே, 

(௧0)



ஸி] உ ையூர்பிபாணம், 

காழிமாமணி கருணைசெய்தள் 2தவெண் பூதி 
வாழிதென்னவன் 'மேனிமேற்பரத்தலு மாய்ந்த 
பாழிவெபபென மு௫ல்ச ரந்தளித்தவொண் பாணி 

யாழிஞாலமேற் பரத்தலுஙககோடைமாய்ம் தன்றே, (7.9). 

தவநிலைபபவத இன ரவட£சா.ரவுு தனிமை௪ 

சிவபிரானரு ஞோேககுபுஇிருத்துவ னதுபோ 
ல வசொழிந்தடீர பண்டுபோலுவரின யுறவும 

புவனகோக்கிமீட் டுமகழித்திரொவா புயலகள. (௧௯) 

நினையின் வேறுவ மிபபதற்கரியதாய் நிலைதத 

வினையமா மழைப பெருமவளமுறறுமயா ரிசைபபா£ 

வினையமேமிகும் தமை க.நாறகேளயிரால வி.ர£ர 

புளையுமைக் கணை வளரர௫ிறித மிந்தவா பூகலவாம; (௨௦) 
. வேறு. 

பிரமன்மான் முதல்வா னோர்சள் eras ll தேச்தபபெற்ற 

பரமனாகரககுவிக்கப பெறறபைக சகடபபந்தாரான் 

கரதலஙகுவிச்.துவள்ளி கழறிமுலை தழுவி பெ பம 

விரவிவிற் நிருககுமேன்மை பூண்டன மிளிவெறபெலலாம், (௨௧) 

தமமுடைக்குலகதோபெண்ணைக் கழுவிய வருடெரிந்தோ 

தெமழமுனைசாயககுமாயப பன தியைச சினாதுபற்றி. 

விம்முமொய்மருபபுவாஙக வேடுரு5 கொண டதோர்ந்தோ 

செம்மலவேளிருககைரூ விறவுளா செறிசதுவாழ்வார். (௨௨) 

சந்தனமகின்றான்னான தருசளவே ரறக்களைந்து 
கொந்தொளிமணிகள்வாரி யெதிரநுவிற் கொளுஙகைவேடா 

செந்தினை வளமேகொளவாரர பெழமுமணிப பணிமானீழ்து 

கர் துமென்பணிதகோலாடை மொணடரு ணமபனேபோல், (௨௩) 

தம்மிடைபபிறந தய கரளமா॥ தாமுமவேட 

ரீமமடவா£த௩ ணெகழ் பழனகை தோடமுததோற்ற 

விம்ருகாண த்காலவானஜோய வேயதலை சாயகருநாணஞ் 

செம்மைசோந்தவரையண்மிற் சென்னிசாயக் திடலவியபபோ, (௨௪) 

இனைவளர்குரல்கொள்பாக்குச செனறபைக திளிகள்காவற் 
புனையிழையவாசொற்கேட்டுப பொருஃகென வஞ்சுமஙகை 
வனையுகிசெழில்கண்டஞ்சும வருகவண் கலலிற்கஞசு 
நினையினேரின்கஈமசாரு நிலையெனி லச்சுருதோ. (௨௫)



இரு BT ட்டிப்படலம். 

கருவிகொண்டகமுநதோறுக காசினி முழுதுமவீத்கு 
மருவிலை மணியுமபொன்னு5 தோனதுவ வகற் திவேடா 
பொருவறுவிழைவினஞூல மொனறுமே புகழக்துகொளவா 

பெருவளநதுறஈதுபிசசை நயநதிடும பெரியரானார். 

மிடைரந்தகலவேககையெலலா மிளிரத ரப பூக.துவண்டு 
குடைஈதுதேனுகராவணண நிறபன குமரபபுததேள் 

படார்தசாவளளிகாணக கொணடபைகஈ தருவுருபபோ 

லடைர்தனதெயவததனமை யெனதறுளச இயாருமெணண 

கணியுடைசசினைகடோறுக களிமயி லுலாவுஙகாட்சி 

யணியுடைககடபபநதாரா னாகிய கணியிலேறி 

மணியுடைபபணிபூண கொங்கை வளளிகா யகியாரமபொற 

பிணியுடைமலாமுறகொயயா வுலாவிய பெற றிகாடடும, 

தெறுஙகலிககிராதாநாளிஐ நினைவிதைக இடுவானாஙகாக 

கஇிறுமபடியகிலசாதாதி யெரிகொளு வுதலாறமோன து 

நறுமபுகையவாவியனழே ஈமமையா ஞடையசெவவே 

ஞுறுமபுயறசிகரவோஙகற காணிகொண டுறையுதனமை 

பளகறவுலகஙகாககு மனனாபைம புனமேகாககுக 

தளரிடைபபணைததகொஙகைத தையலாா போகமவேட்டே 

யுளமுறபபகலிராவு ரூறஞசா ருழன்.றுநதாழக.துங 

களவுமேற்கொளினமமாதா கடடழகென சொலகேனே. 

அடிபலகறஙகுமோதை தொணடகஈ துவைககுமோதை 

கடிமுருகியஙகலிககு மோதைமா களிஈலயானை 

கெடிதுறமுழககுமோதை நிமிவலி மடஙகலோதை 

படி. மூழு துமபரககும பயனபடுவாதஞ சோபோல. 

மாதாதஙகொககையானை மருஙகுலாஞ் சஙகந்தேமபி 

யேதமதுறவருத.து நாளுமென நிசைததறீ.ரக 

காதுவெமமடஙகலயானை மருபபுவோ கழியததாககி 

மேத்கமகிழுகோனாப பழிவரின வெகுளராயாரசே, 

விற்பகொநதளபூகத வியலிட நெமொாறுஞ்ச 

லற்புதககுமரபபுகதே ளருளவரம பெறுவானவேண்டி. 

யெறபமெனையானசூழ லெயதுபு நெடுமாலெனடான் 

பற்பலபடமவிரிககும பாமபினமேற கடககலொககும, 

(௨௬) 

(௨௭) 

(௨௯) 

(௩0) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩)



௧0. உறையூர்ப்புராணம், 

இருதலைக்காமமபின்ன ர௬ுரைக்குமன புடையகாம 
மிருமையிலபொருக்தாக்காம மெனத்திணை யேழிவம்றுட் 

பெருமையைக் இணையவற் றின் பிறஙகுரிப பொருஞட்கூட்டந் 

தருவதின்பதற்காந்தேமிக் கு.றிஞ்சியேம் சாறறுவாயாா, (௩௪) 

சேயகோற்றேன்பிழிஈது செஈஇினை யிடியிறகூ டடித 

தூயதேககிலையமைதது மூனவைததுத கொழுககிராதாக 

காயனானமுருகபபுத்தே ளருளபொழிஈ தமாகுறிஞ்டெபெ 

பாயசாசொழற்றாஙகான வளஞ்சில பகரலு௰௫ம, (உடு) 

பொருகதுபாற்கடலிற்றுஞ்சம புணடரி ககசண் மாயன 

திருந்துமூவிடத்.துமினமை தெரிஈதுமிக குண் மைநோககிப 

பிருந்தையைச்தழுவியினபபம பெறுவகம கடமிதெனமே 

குருந்தமாகானவாழககை கொண்டனன ஹெயவமாட, (௩௬) 

ஓடி வறுகானவாழ்சகை யுவகதசா Sor 5B ew 

வடிவமாயவனயோததி மனனனாயப பிறகதபோ.து 
நெடிபகொனஞ்சோகதா னெடஙகளிப படைக்துமீடடுங 
கடிஈகரடைந ததொபபி லிளவலைக காககுமாறே, (௩௭) 

தூயதோர்சகரபிகடத தோனறுமாப பிரியனெனறுந 

தஇியவையொழியநாஞ மிடைததகொழில செய்வானெனறும 

பாயதஙகுலததொடுஞ்சம பநதமிக குற்றானெனறு 

மாயனைவிடா.துசூழ்க் து வாழசகையும் நிருபபராயா. (௩௮) 

சுடாவளையாயசசிமாக மேபால ரூமுததஇயிட் 

LLG sr gener OF Kono Kern gw hs) GT 

bier ppb wGiurrs gr வளமபொலி புலமைசசெலவ 

ரிடாமிகுதோறுஙகுன் திக குண௱குன௫ வியலபையொக்தே, (௩௯) 

உயர்கொடையினாசசாராந்தோசகா சூற்றதம புலமைசாட்டி. 

நயமிகுபொருளபெற்றுபபன் னாளனு பவிபபாபோனறே 
வயமிகவொருகாளேறு தழுவியாய மடவார்பபெறறுக் 

குயமணைந்துவபபாகாளுங கூறுமபொழை காடாமமா; (#0) 

விரையஇநீரினின் றே விளையுகெல விருமபாராகப 

பூரையறுவிரைஈன்குள்ள பூமிசை நினறுகாளும 

வளணாயறவிளையுஞ்சாமை வரகுபைம பயறுமுன்னாக 

கரையறவாக்கெகொண்டு களிபபரா விரத்துளோரே, (௪௧)



திருதாட்டுப்படலம்; ES 

செழுமணிவளைசீராழிச செஙகைமான மஙகையெனடாள 

வழுவிலகறபுமையாளபாகய கொணடது மனததிஜோகந்து 
தழுவுகாயகறபிரிநது தனிததுமை வருததநதீ.ர 
முழுழுதலவனறோணமாலை பிதழிமொயத தெயகுமபூககும. (௪௨) 

சுவையயானமணமுஈதிணமைத தநோயதயிர மணமுமவெணணெயக 

குவையமெண முமாயசசி மாதாமெய மணருஙகொளவா 

னவையறுவளமைககானு நாசாள படைததாமபோலச௪ 

செவையு௮மிடககளெஙகுக தேங குமிழ மலருமாதோ, (௬௩) 

தகரமவாரமலாமெனகூாரதற றடமுலைப பியவேயததோட 

புகாகொளவேறகருஉஈடசெவவாயப பொதுவிய ௬வகைபூபபப 

பகரமாலாயாணணன பலலுரு வெதெ.துரிறற 

னிஈருமாஙசாககுபூதது நிறகினற கெடியகாயா (௬௯) 

ஒடடியவரு ததமேவ வொருவா சிண கருவிகொணடு 

வெட்டியகுளத துநீருங மூடி.கசிடா விடுபடா.து 

சட்டியவேலிகாணடா பயிரகளுங கறிததுமேயா 

இடடியமுூயலகடகுறற சுகுணமென களததுகேனே. (௧௫) 

அவிருதுபபொனமுனமானென றறைதர லனறியுளள 

சவியுறுபபனைததுமவாயமது மானெனப பெறறதையல 

குவிமுலைகுழையபபுலலுங சொணடறங கடமெனறமெண்ணிப 

புவிபுகழகானநீ பகா பொலிஈதுதாயத இரியுமானகள, (௬௬) 

கொனமைமுறறருககளபூதத ரொழுமலாக துகளவிழதேேநதுத 

துனறுமான குள மபுபட்ட சுவடடி னக காணுஈதோறு 

மொனறுமனபுடையமாத ரொணகுறி யுனனியுனனி 

நினறுகின றழுஙகுவாக டொழிலினமே னிகழுமைநதா, (௪௭) 

சவிப்மொாயா$மபாற றடமுலைசெருதத லாககள 

குவிதரவிரிரதரெஞாங கசூவிதர யாவருக மஞ் 

செவிகவாகனறகொனறைத தீககுழ ஷாதுவாகள 

புவிபுகழமஙகையெஙகள புனிதவா னாயாகேர. (௪௮) 

கனறணைகயிறுதபபிக காலிடைக கஇிடபபமாலை . 

மென்ற கையாயசசிமாக எ ரவென வெருவமுலலை 

நன்மெனாகைககுநீயென னகைததனை யெனபபறிததக 

குனமனமூலையாகடடிக குழலவனச சிறையிலவைப்பா£ (௪௯)



£2, உறையூபபுராணம, 

உடையநாயகலுக்மேேவா யுற்றதேவியுமாய் வெலலும் 

விடையுமாயின்னுமாகும் விருபபன்வாழ் தருகானச் 

ஏடைவுே தர்ந்துரைப்பராயாரோ யறிர்தவாசொற்றா மிபபாற் 

யுடையமர்மருதவைபபின் வளஞ்சில புகலலுற்றாம். 
வேறு. 

செய்யவிகதழரம்பைதழமீஇச Qs auto மரைவாய்பபுற் 

“றஹையதருகிழன்மருவி யணிவேழ மேற்கொண்டு 

மையஅபலவளமமொலிக்து மன்னுகனக் இறையாய 

கையமாவச்சரமேந்துய கடவுணிகாத் இடுமருசம், 

கருகிறவண்டுளர்மராசோ கருகிழச்சே றுடைமருதங 

கருகிற மாயவன்முன்னோன் கருகிறமங குலையுகைக்குக 

கருநிறவிர்தரன்கடியிற் கஞலுறுத லதுதெரிஈத 

கருகிறமிக்கவராய களமாகளா யிடைவாழ்வரா, 

காவ.ரசினிழலமாநது கவிழ் உரரின் பிடரேோறுந் 

தேவரசுதனிகாக்கச செறற்துபொலி யித்தேத்.துப 

பூவசசாகியயாமும புகுஈதுறைதல கடனெனமே 

மாவ. ரசபோருகங்கண் மலாவனவா லிடமெக கும். 

தம்மையூர்பவனுறையும் தனிவீட்டிற் ருமுமைதல 

செம்மையேயெனத்தெரிந்து சோந்துறைக லதுமான 

வெம்மைதீர்புனற்றடத்து மிகமலாதா மமாகடொறுங 

கொம்மையோ திமஙகள்பல குடிகொண்டு வாழ்வனவால, 

வண்டானங்குருககன் மின் மடகாரா செழுமபோதா 

தண்டாமைகொண்டெகின முறை தருதண் ணியதடத்துக் 

கண்டாகண்மனஞ்சுழலக களிசிறந்து குழுச்கூெ 
கொண்டாமென்னமுள விடத்தரிதோ குழுக்கூடல, 

புள்ளுமலிகண்பழனம் புடையுடைத்தண் ணடைகடொறும் 

விள்ளுதலின்மனைக்கெ று பலே மவி மிகுசுவைக்தாத் 

தெள்ளுபுனனனியுதவுற் தெய்யவிழைத் HAC sr gH 

(Go) 

(௫௩) 

(இடு) 

கொள்ளுதொறுககொளளுதொறுங் சொடுபபார்தங Gomer eC gs. 

கன்னிமதிற்றமிழ்க்கூடம் சுந்தரர்வெய் கடுங்குறட்கு 
மன்னியதாகந்தணிப்பான் வரவழைத்த பெருவெள்ள 
முன்னிலித,ம்கொருதிவலை யாகுமென வுலகுரைப்பப 
பொன்னிஈதிட்பெறாவெள்ளம் புடைப.£வி யார்த் அவரும், (Ger)



திருநாட்டுப்படலம், ச 

ப.சமத.நாம்டொருளுணர்ந்த பான்மையோ சிந்தையென 

விரவுருழக்கொடுவருகா விரிவெள்ள ஈனிகலகஇத் 

இ.ரமருவுபுகழ்ச்சைவ ஏித்தாந்தப பொருஞணர்ந்தோர் 

வ. சமருவுசக்தையெனத் தெளிர்ததுமா ணலமருவ. (ட ௮) 

காவிரிரன்னதியாதி கண்டுவரச் செல்வனபோழ் 

பூவிரிகண்புனற்கெஇமா பொலிந்தேறுஞ் சிலமீனகள் 

பாவியவக்ஈதிமூடிவும் பார்திதுவரச செலவனபோன் 

மேவியவபபுனலொழுக்கின் விரைந்தொழுகுஞ் சிலமீன்கள், (௫௯) 

வறிதுசெலும்வழியடைதது வண்பொருள் சிவாலயஞூற் 

குரிகொளறவழிச்செலுக்துய குணமிக்க பெரியவாபோ 

னெ றிகொளகரை யுடைபபடைத்து கெடுநீத்ச மேரிசடஞ 

செ.றிதருகாலாககெளிம் செலசசெலுகத்து வா£மள்ளர், (௬௦) 

தஙகுபெருஙகல்விகொடை யுடையா£த மெரபபிலபுசழ் 

பாஙகுபெறவுலகெங்கும பரவுதகலபோற் றண்ணளியு 

நீங்கு தலில்பெருக்குமுடை நெடுமபொனனிச சுவையபன 

றேங்குமுதமலாசெறியுஞ் செறுவெஙகும் பரவுமால். (௬௧) 

நட்பாபகபபுணாகலாபோற் புணாம்துகமா ௩னிசெயத 

பெட்புறலிலககோடை யுளகாணப பெருமடொனனிக் 
தட்பமிருபுனலபுணார்தக் கமாபொருத்தித தவபபகவோ 

ருட்பகாமலுமபுணரு முகச்தமரை யொதததுவால,. (௬௨) 

வி. ரவுகயவ சிவுடையோ மிலிரபொருள்கை யுறுமன்றே 

க.ரவிலற ததகொழிலபுசியக் கழிமகிழ்வின் வியரைவதுபோ ற் 

பரவுபுனம்பெருவெள்ளம பண்ணைதொறு நிரமபுதலு 

மூரவுமிகுகருஙகளம ருழுதொழிலி னனிவிரைவாா. (௬௩) 

நிலமகடன்பொறுமையினை வெளிபபடுகது நிலையினாபோஜ் 

கூலவுநுகத்திருகடையும பகபபிடா கொளப்பூட்டி 

யலமுகவெஙகொழுத்தேய வணிமேழி யிடக்கைபிடி த் 
துலவொருகைக்கோலவா க யுரபபியுழு குவாமள்ளா. (௬௪) 

வடதிசையினின் திளககால வருதஇிசையிற் செலவுய்த் துவ 
குடஇசையினின்றுமுதற் குணதிசையிற் செலவுய்த்துக் 

தொடர்தருசாலுருவழியத் தோற் றியபுல லாதியறப் 
படர்வயன்மைக் குழம்புபடப் பகடுநடத்.துவர்மாதோ, (௬௫)



உறையூர்ப்புராணம். 

  

   

  

[22தகமழனிகளவன்மே டொழிவுற்று௪ சமமாகிப 
பழு தகல்ஈஞ்சனநிகரப பரமபு௩டத் இயபினன 

ச முதரியபுகழ்படைத்த விந்நஇரதெய்வத மன்பிற 
இிருழூதுகளமாகண் மகழ்விற் சொனமுளைவித் துவாகராளால். (௬௬) 9 

    

   
   

    

'தவகண்மனப படிதொழிலிழ் றலைகின்ற பகட்டினஙகட் 

கங்கணினிதாற்றுவரா யலசோடை புகசசெலுதறித 

அங்கமிகுகீருஙகளமா சுடாகாஞ்ச CopGhre Du 

பநுகமினீலுடையுடுச்த பண்ணவனபோழ் பறபடடவொர். (௬௭) 

கண்டருமகதகககடவுள கமரச்வஞா னஈதழையத 

தொண்டருள ச்தளவலிஈது துலககருணீர பாயச ஈ நலபோன் 

மண்டொடுஅிணகருவிகொடு மளளாவயன் மடைதொறுமபுக 

சண்டுறுகாற்புனன்முளையி னளவதிக்து பாயகஈவரால, (௬௮) 

எங்கள்பிரானைவண்ணத இருவணணஞ் சா௩கனவென 

ைகணுலகெடுதெதியமப வவிரதருவெண முளைபலவுஞ் 

பொஙகுபசபபுறறெழுஈது பொலிவுறது வளாஈகனவாற 

றபஞகுகனவிரதமுறி லிவைசாத லொருவியபடோ, (௬௯) 

குலவகையுளிருபிறபபுக கொணடுயாகத மஹறையவாயபோற 

பலபயிருளிததகுநெற பயிருமிரு பிறபபினையுற 

றலகிலுயாவடைஈ கனவென றகத்துளளி wees gal 

னலமருவுகாறுபறித துவபபின0 வாரகளமா, (௭9) 

சிறுசாய்வுகட்டமுகல பொருந்துபுரின் னுளின்வசை 

யதறுகாமாகொடுகிமிஈதொன் ஜொருப.துதா முயிரமாயா 

கு௮காதமபுரமடொடிதத கோமானமெய யடியவாகை 

யு௮தானமெனத்தமைதத வுலகுகளி சிறந திடவே, (ors) 

கல்வியவாயுணசொருவன் காமரறி வினுசகூருய 

மலகுமிடி பிணியாதி வச்துநெருக குவபோல 

வொல்குதலில பயாபபொலிவுக கூருகியரவிநத 

மல்குகயிரவமாதிக களைகணெருக் குவவமமா, (௭௨) 

கல்லா முண்டகமுற் களைகளையும் பருவமிதென் 

றல்லாருககுழனெடுங்க ளுற்றுக்கா லாட்டியாககுச 

சொல்லாடமள்ளரவர் தொகையாகச செறுபபுகுவா 

புலலா.ரானெல்லார்க்கு மூ றினுள் பொருர்துவர்யரா, (௭௩)



இிருநாட்டுப்படலம், கடு 

கொங்குவிரிபல் கயமொண் குழுதகறும குவளைசீர் 
த௫குமனிசசம்சிய சைவலமா னனம்வாய்கண் 
பொங்குமெழிலடி.கதுபபிம் கெட௫ராடிப் பொலிவனவென் 
றஙகடுதலபோற்களைப வாற்றுக்கா லாட்டியோ. (ere) 

ஒருவினையின்டூயலுறுபோ தொண்பொருளவே முகவுகல் 
லருவினையிற்டெறுபவாபோ லவயவககண் டி. னமென்று 
மருவுகயலகமடமல வன்வரா லிவையெளிதிழ் 
பெருகூசளைளை பொழுது பெதறுவாபுகழந அுழத்வயெரே, (எடு) 

மாமுயகளையொழி௦த வண்பயிரசூம் கொண்டீன 

ff pul arms Gr zor GuG @éM QuaparA 

பேமுயதாரு ரககப பிறழஙகியுசித் தடமபத்தோ 

டாமுயகலையுடையாற் சரணவவா வியதேய்ககும. (௭௬) 

பருவமுமொாரகதொலலெலனொலி படைத்தகதாச செஞ்ராலி 

மருவுதமைபபரிததரில வளநோக்க நினைததுபோ 

லருவமிகுதலைவணக்கு மோவாத செம்மையொடு 

பொருவருமின்்சொலலுடைக்தேத் இவ்வணக்கம பொருந்தரிதோ.() 

கொழுவாமுயஙகரத்தே௩இித் தொருசாலி ருதல்குறை ச்.துப 

பமுதிலரிசோ க்நிடையிற் கட்வெர பருஞ்சுமையா 
வெழுதரியசாத்தியரி யிடையிழ்கட் ண்டதுவு 
முழுதுலகமெடுததுரைக்கும புகழன்றே முதுக்குறைவீ£, (௭௮) 

கண்ணன்வரையெடுதததெனக் களமரரிச சுமையெடுத்துப 
பண்ணையயற்களஞ்சோத.துப பைம்பொன்வரைா போற்பலபோ 

விண்ணஎளவபபுரிஈதுபினா விழசசரித் துக் கரியபக 

டெண்ண ரியபிணிச்தவைமேன மிதிக்கநடத் துவரெங்கும, (௭௯) 

தொகுத்தபகட்டினஙகளுக்குர் தொழினின்ற தஙகளுக்கும 
பகுத்தியவொபோற்களமா பலாலமவே அுறவொதுக்கு 
மிகுத்தரெல்வேருக்குவித்து விசுவளிக் கெதிர்தூற் றி 
யிருத்தகரிசுடைரெலலை யளவுசெய்வா ரிடமெககும், (௮0) 

வேறு, 
ஆறிலொன்றுல சாளுமன்னவர்கொள alp pp 

கூறு பல்லவு மகிழ்ச்ரியிற்குறைவற நல்க 
விறுபண்டியின் விஞ்சுெயநெற்களை யேற்றி 

மாறிறம்மனைத் தொகுப்பர்பல் லோர்களும்வாழ, (௮௧)



௧௬ உறையூர்ப்புராணம். 

இன்ன தாகிய நெல்வளமீட்டுஈ சொருபாதி 
கன்னலாட்டியின் கட்டிகொள்வார்களு மொருபான 
மன்னிலாஙகலி கந் இியின்வளககொள்வா சொருபா 

லுன்னுபல்வளத் துடவையாஃ குகாகளஞு மொருபால். 

டொன்னியாடியுஞ் செஙகதாவெயில்புகாப பொதுமபா 

மன்னியாடியும பொதுமடமகளிரபான மருவிப 
பின்னியாடியு மடறீரத்துமபெருஞ் செலவ6 

துன்னிவாழ்பொலி ஷவூாதொறுகாதொறுஞ் சுரககும். 

ஏகநாயக னாகியவெம்பெரு மானு 

நாகநாடுமோ£ பதிவயினன்னிலச் துழவ 
ஞுககண்ணியத தொழிலமைர்கானெனீன மருதப 

போகம்யாசொல்வா நெயதலினவளஞ்சில புகலவாம. 

நீடுதம்வலை வளமபொலிதரசிகழ் சுறவக் 
கோடுநொட்டுபு பரதவாதொழுநதொறுஙக குறை£த 

தாசொபபுன லிறையவனாட்சிகொண் டமரும 

டாடுபெற்ற, து கானலசூழ்பரப்புடை Dow so, 

தேங்குடேரருட் சவபிராற்கியற்றுதோந் தீரக்கப 
பாககுசேரிட மிதுவெனபபடாகதடைர் தனபோ 

லோஙகுகைதைக ளொலிகடற்கரமைமருக குறகது 

வாங்குபேரலை வருந்தொறுமூழகுவ மாதோ, 

மூதம்குமுன்புரி கரிசுதன்னலையினான் முருக்கு 
மிதற்குயாம்புரி மாறெவனென்றுளத் தெண்ணிட 

பு,தத்குமேற்செல்கை தைகளபுலாலபோக்குபு புணரி 

யதற்குரன்மணம் வீசுவவலாநததக.ம் மலரால. 

பொருவிலசாரமா முனிவ.ன்பாதலம புகுந்.து 

மருவுஈன்மலா புவியிடைபபரப்பிய வாபோல 

வெருவிலாவிறற் மிமிலாகள் வீராயுட் குளியா 

வுருவவெண்ட. 7 ளங்கரைபபரபபுவ ர௬ற வே. 

நிலலவெண்ணகைப ப.த்தியர்நெடுவிழிக் கெ௫சா 
யுலவுகின்றமை யுளத்துணாஈதழிபபவ சொபபப 
புலவுமீனுட லிரட்டையாரிலையெனப போழ்ந்தப 

பலவுமுன் மிலி லுணக்குவா£பெருங்களி பயப்ப, 

(௮௬) 

(௮௮) 

(௭௯)



்... திருதாட்டுப்படலம். 

வணங்குநுண்ணிடை அுளைச்சியர்காவலின் மருவு 

மூணங்கன்மீன்கவர் வேட்கைகொண்டுறுகருக காக 

மிணங்குமஈ்ஈலா ரினியசெர்ற்பகைக்குயிற் கிடமீர் 

தணங்குபோக்குதம் தோநினைக்தணுகுறா வகலா. 

துலங் குவெள்வளை சிந்துபுகண்டுளி gr p Ws 

கலங்கியுள்ளிரா வணவெறுத்த.ரற் நிடுங் காகோ 

ணலங்கொளணாயகர் பிரிவுன்னியிரங்குகங கையர்க்கண் 

டலங்குதானுமற் றஐவாசெயலடைந்தகொத் தம்மா, 

அருப்புமென்ருலைப பரத்தியர்கு.ரலணி யானை 

மருபபுநேருமவெண் டாழைஈன்மலர்மண மருவப 

பொருப்புநேர்தரக் குவித்தமீனுணஙகலின் புடையுஞ் 

சுருப்புமேவுவ FAP MUM ESB டோறும், 

புணரியின்௧கரை மிடைதருகானலம புன்னை 

வணரிருங்கிளை மீதுமீன்றாய்மண லுகுத்த 

விண_ரும்புக ளாயிடைச்செல்லுக ரெவரு 

மூணர்வினாய்வகை நித்திலமெனமயக் கறுத்தும், 

அறையுவர்க்கடன் மதுக்கடலாமென வாழநத 

நிறைபுனற்பெருக கழிதொதுஞ்செற் திய நெய்தல 

சிறையுடைக்கரு வண்டினம்வெறுத்திடச இம்து 

நமைமதுப்பெரு வெள்ளமாய்பபாய்தரு நாளும். 

விறல்விராவிய மழுபபடைவிண்ணவ ஸுயிரின் 

மறல்விராவிய மாமலமபிரித்திும வகைபோ 

லறல்விராவிய வுபபினைபபிரித் துவே ருக்கு 

இழல்விராவிய வுமண ராயிடைபபலா செறிவார், 

செபபுதண்கடற் றிமில்விடுதிமிலாகம் பலையு ப 

துப்பமைந்தமீன் படுவலையிழுபபவா துவைப்பு 

முப்பளந் திடு மளவாதஞ்சும்மையு மொன் றிப 

பப்பமைந்தவக் கடலொலிக்கெதிரொனப் பரவும. 

அ௮றம்புரிந்தவ ரப்பயன்மறுமையி னடைவா 

இறம்பலின் றியென் றுரைப்பதுகிற்கவான் சிட்.து 

புற ம்படர்ந் து ராவொர்க்கிம்மையே பொற்ப 

நிறம்படர்ந்தவித் துருமருத்காகுக ணினாக்கும், 

GGF 

(௯0) 

(௬௪) 

(௪௪1) 

(௬௫) 

(௯௬) 

(anor)



Bud} உறையூப்புராணம், 

ப. ரவையாகவப் பாசுற வுவாவலை பாய்மா 

விரவுபாரதி வையமீனெ திபவர் வீர 

ருசவுமீனெளி வாளெனத்தோன்றுவ வுடன்று 

பொரல்செய்வாரக்கிட மிதுவெனக்காட்டுதல போலும 

வெருள்செய்வாரிதி தீவுளபலபொருள் விரவி 
மருள்செயவெமபகை கடநதுபா ரதி பயிலவளத்த 
தருள்செய்செஈதமிழ் மூனிவயினமாநதவா ரிதிககட 
பொருள்செய்டார2/ பயிலவதுமோரிறும பூதோ. 

சிவகிலைத்தவா போறறமனருடிகுஞ் Roser 

ணவமலர்ககிடங கொடுததவுணணமமதி பதத 
சவதரித்தசீர் கெய்தகலினவளமெவ reper 

பவமகற்றுமூ துணாவிரகாளசரவளம பகாவாம, ' 
Gaim. 

அறையுகானிலமருங் கடுத்தவெமபர 

னிழைதருமுரமபினை நெடிதுபற நியே 

குறழைவறுவேளினண் பகலிற்கூாதஇடு 

மழைபுகழ்கொற்றவை வைகுமபாலையே. 

கெரற்றவைதெயவமாயக குடிசொள பாலையிற 
பற் தியமறவர்கள் பராவிவாழகுவா 

மறறவளருளினான் மருவுஙகொறறமென் 

றற்மமதறவுணா௩ தையகாஞமே. 

செருமலிவாளுடைச செலவிதாள[த 

தீருள்பெறுவார்பயக Bolle gil ps 

குருமலியன்னவள கோட்டபபாஙமெலா 

மருமலிவாகைநன மலருதாககுமே. 

செருபபயிலெயினாகள் குூற௮ுமபிறஹேமொழி 

யருபபிளமுலையெயிம் தியாகளோடமாந 

இருபபுறுகுரமபைக ளீநதின?மயதலாற் 

கருபபைகளமாந்துசெய கவலையிலலையால. 

தலைவாமினன்பொடு படருந்தையலா 
மலரடி.கன மிடா வகையிதஞ்செயு 
நிலைபெலுபர லுடை நீணெ றிக்கணே 
யலஇில்கோககுமாகத் இடவமைச் தபஞசியே. 

(௬௮) 

(௯௯) 

(700) 

(205) 

(௧௦௨) 

(௧௦௩) 

(௧௦௪) 

(௧0௫



தருநாட்டுப்படல। 

வழியிஏ டச்செலபவா ம௫ழ்ந்துகைக்கொள. 

கழிபெருநெல்லியொண் கனியுகுததிடு 
மழிதுயாவெபபகோ யக௨ததண்ணெனப 
பொழிமஅபபாடலம புரியுகனனிழல. 

பரிதருபொபதலம பாவைபோகதினா 

கரிசறுகற்பினாற கணவாபினஜரொடாக 

தரிமகாமபைசணாு ரணைகினனுரொனப/ 

Lat ay கூரவஙகள பாவைகலகுவ. 

யாருமஙகறிகர வமைஈகாலலினா 

தேருவா போதக செழிததுவாழவன 

கூருடை௨வாளஞுடைக கொற றியினனருள 

சாருபுவிரசையிற றலமைபெறமென. 

சிறையுதிரெருவைவாயச செலித்த வணினை 

யழைபருஈதடாரதுசென றஐவாயபபறித டு 

மறைவிலவவழிசசெலு மைநதாமாதாசகு 

நிறழையிறுமபூதுள நிலவுமாறரோ, 

பணையிகலபடியதோட பாரபபூண் முலை 

யிணையறுகொறறவை யெனனுமெங்களா 

WOT SHRI UST மழையமுறறுமோ 

இணைமயககருஞ்சில செப்புவாமரோ, 
வேறு. 

இதியமாலவனாக கறியறியாதுதின் றுயங கு 

முதியமகஇகான ஜொறுவியா விலைசெயருனனிப 

பதியமெனறலை வைததவொணடாழியிற பாய்பது 
புதியவெண்டயிா வாரியுணடுறு.துய* போகரும 

உழைமுழ௫குபு குகிகமாதவிரி லுற்ற 
பிழையிலகானவா ரணமவெரிஇசசிமிதவண் பெயாந்து 

பழையவெமபகைப பெயாபடைததுளதெனப படாநது 

தழையுமாலவரை வேஙகைஈனனீழபூலைச சாரும, 

வரையிலவான 7 முகினமுழக்கஞசுபு மருதத 
தரையிலாஙகலி மீதுபாயத்ரவுகா படழநதண 
டிரையிலஞூவீழ வஞ்சியோிமஞ சில மபடையுக 
கரையில2ரஃ சசைவிலோ௫ிிம மெனககரஇ. 

(௧9௭) 

(0௮) 

(௧௦௯) 

(௧௧9) 

(௧௧௧) 

(௧௧௨) 

(௧௧௯)



ef ஆறையூர்ப்புராணம்; 

மலையெததசெஈ தேத்திருலவலயமவே டுவரந் 

நிலையெடுத் அழித் தபபியொண்செககஇர நிகர 

வலையெடுத்தவா பயிலகடலவிழூமதிப பிறைடோ 

லலையெதெதெ.றி கூனவளைவரைசசுனை யழுஈதும. 

இசவைவாட்டிய குழற நிருவளாநிழத தேத 

லுசவையுறறசெங கையமாசககமே யொபபப 

பரவைவெண்டிரா யெடுததெறிசகசமொண பண்ணை 

விரவையமபுயச செமமலாமீமிசை மேவும, 

கானமேவிப தொறுவியாதாவுமான sor gw 

பானலா£வய லுழததியரோதிமப பாப்பு 

மீனவாரிதி நுளைசரியாககளிததுவெண முதத 

மூனமேவுரு விததுருமயகளகொண டுவபபாா. 

பெருகுவராகடற அகாககொடி.கானகம பிரியா 

மூருகெழுலலையங கொடிவரைகக மிககொடி. ஜூனறும 

பொருவிலபண்ணையிற கநதியைததழுவின பொலிவ 

வொருவனைபபல மாதாகடழுவிய தொபப, 

பணைகொடெ௩ஙகினொண பழமவிழபபருபபதத தருககோட 

டீணையிராலகிழிந தொழுகுதேன முன் நிலிஞற 

விணையிலாயசரியா வைததபாலவீழவிப பாகடம 

பிணையனாகள்வா பூறலபோலருநதுவா பெடபின, 

குனறமாமயிழ் பெணாணடித்திடவனங குலவி 

நினறகொன்றைநன மலாபபசுமபொனனெடி தளிபப 

வினறடம்பணைத தரமரைமலாககர மேறப 

வொன்றவாகட னெயதலஙககணகளகண டுவககும, 

மின்னிநுண்ண றி வுடையராயவினையறுத துயாநதோ 

மன்னிவாழவுறு பறபலகாடடிற்கும வளஞ்சோ 

செனனிகாடுயா செனனிகாடெனததிகழக தமைஈத 
தெனனினமறறதன சொன.துரைககடக நஇிடுமோ. 

திருகாட்பெபெபடல முற றியது. 

ஆகததிருவிருத்தம ௧௫0, 

  

(௧௧௪) 

(௧௧௫) 

(௧௧௬) 

(௧௧௪) 

(௧௧௮) 

(௧௧௯) 

(கடு)



திருதகரப்படலம். 
ioc 

மதிவளம்பொலிய வணிஈதருளைஈ.து வண்ண நாயகரடி யவர்ச் 

குக், கதிவளம்ருளிக காரதிசோமதிபபோக கெளரியோடினிதுவீழ் 

AG, நிதிவளமலிஈகக தெயவவாலயஈத னிழையகஈதழீஇபபொ 

லியுறநதைப, பதிவளமுமுது முரைககரிதேனும பகருதுஞ்சிலசொ 
கூததமமா, (5) 

பொழிம.துககமல முறுககுடைஈ த௨ரப புனிற மிளங் கத£விரி 

ததெழுவோன, பழிதபுகுலததிற ரோன மிமறறுளள பாசததிபாப 

லருளுழுயார்.து; கழிமகிழபூபப வுயிரொலாஞ்செஙகோல கைககொ 

டுபெருமபுகழசசோழா, வழிவழியாச* செயவதறடடமாய வயககிய 

தொருதிரு வுறையூ. (2) 
அருகதவலலியா லகததியமுனிமுன னாகியபறபலா ரியா, இ 

ருதரனகுணாதத விலாசணருூழுதுஞ் செயிரறககேட்டுமிக குணா 
ஈது, கருநதடஙகணணி யொருபுறகசடவுள காமாசேவடியுளம பு 

தைதக, பெரு௩தமிழபபுலவா பறபலாபுகழப பேரொளிமருவிய து 

றையூா. (௩) 

நிலமபுகழயன்மான் முதழபலவுயிரககு மிறைபுகழத தரதை 

தானன் றி, கலமபுரிதாயுந தானெனவெவரு ஈனகுணாதரவொரு வ 

ணிசக, சலமபுனைமகளுக கனனையாயளிதத கணணுதன மேவுதெ 

னகயிலைச, சிலமபினைததனது குணஇசைததமுவிச சமஈதுவாழ வ 

அதிருவுறையூ. (௪) 
எ ழிலசெயபலலறமு முழை தலாலுறைய ரெனறுரைபடராகளு 

ஞூசிலரோ, பழியினனபொருணமிக குறைதலாலுறையூ ரெனபபகாவா 

ரகளுஞூலோ, கழிசவையினப முறைதலாலுறையூ ரெனககரைவா£ 

சளுஞூலரே, யழிவருமூததி யுறைதலாலுறைய ரெனறறைவாரக 

ளுஞூலரே. (௫) 

ஒலிகெழுபொனனிக குலாபுனறனபா லுறறுமூழகுவாககனி 
தருள, வலிகெழுவரமேன் மேலுஙகொளபாககு வலககொளல போ 

ன்மலரேோகஇிட, பொலிதருவெளளை விடையுடைடபபெருமான் புரமெ 

னுருறநதைமாககமை, மலிதருமோடை காலகளின்வழியே மறபபி 

ன் றிவைகலுஞ சூழும. (௬) 

மலாஈதுதணணெனறு குழைஈதுகன்கவி£ஈது மணகதுளவ ஈ 

வாஈதுறக தழைகது, நலநகலைஏற௩.து தமபிரானருணோ நறுமலர்ச



eo உறையூப்புராணம். 

'சோலைகள்சூழு, கலர்.துமீமிசையச் சோலையிற்றவூக கருமூல 
வள்ளுமைசதறு, மலாந்தபேரறிஞ ரிடுகு நிபபெயரன ஐழறையுறை 

பூரெனலெனவே, (er) 

வடிமலாபபொழிலு மதனபெபொலியும வாவியுஈகண்டிற் ற 

ஜிஞா, கொடியிடைமடவா ரிளஈலநுகரக குலவிடமென்பர்பே ரி 
ஞா, சடி. தலிலரிவபூ சனைசெயறகேறற கணணெனபாவாதஜு CB 

ஐ வடிகள்வாயமலாந்த கோவைகைவிருபபுற றஐறைகுதல புனாதர 

மாதோ, (4) 
ஒ௱குமாசசரு முறுவிளசசீரு மூரைததிடபபட்டகாயச ரஞ், 

தேங்கனிச£ருஞ் செ.றிெற்சிருஞ் செயயபூசசிருமுள எடகூப, பா 

க சூறபபொலியும பற்பலசிரும பதிகதவோ செயயுளுமபோலு, நீ 

நகருஞ்சிறடபு நிறை தருபுகழு நிலவுதெனனுறஈதை சூசோலை, (௯) 

கருவி/நிசசெவ்வாயப ப. ரத்தையரோடு சளிபபினட்டயா தரு 

மைந்தா, பொருவிறணடலையிற் புணாசடியின்விசேடம புகன மிடக் 

கேட்டபைககிளிகள; குருமலிதெயவத தருவடைஈதாககஞுக குலவு 

பைஙகிளளைகட்கோதப, பெருகவையரமபை யருககுகாரதனபோற 

பேசிடவவரமுக கறுபபா, (௧0) 

கூவிளவனத்துக் குடியிருந்கொளிரக கூவிள தளிரபுனைகனெ ரோ 
னேவினனலன்யா முதவுபூவாதி யுடஙகுமேற்கொளெமுனெனறு 

தேவாகந்கனமு மசசுறவெழுந்து தசைககெலா நறுமண மவீட 

மூவகைமலரு ஈறுகதளி£வேரு மொயத்தகந்தனமபல சூழும. (௧௧) 

தண் ணியபூவிற கருஙகலமபொஙகு தாமரையேயெனப புகழநதா£ 

புண்ணியமாவுச் கரசசாதலினாற பொலி தனமயாங்களே யென்று 

மெண்ணியகாந்தி மதியருடகுரியோமயாஙகளேபொலிக்கனமெனறு 

மண்ணியபககே ரகமரககாமப லலாதரு கடமபல சூழும, (௧௨) 

இலஞ்சியுண்மலாஈத தாமரைநீவி ரிரவலரொனபபெயா படைத 
இர, நலஞ்செ.றிவெகங னாமபலகாளென்று நவிறலபோலாககுவண் 

டறையு, மலமபுதேனாமபல பெணடிரைசசுமக்கு மமபுயஙகர்ளிர வ 

லே, தலமபுகழ்பாம ரிழிவெவனெனறு சாறமலபோலாக கவண் 

படறையும. (௧௩) 

மனனறற்றடத்துக கருவிழிசசெவவாய மஙகையராட்டயர் 

தோறு, மன்னவாபாககி மாரொனவுடனின் ரூடுவபொலஞ்சிஹறை யன



திருநகரப்படலம், ௨௩. 

னம,பனனருமவளஞ்சே ரிளமரககாவிற் பன்மலாபறித்திடு தோ.று, 

நனனலமபயககுஞ சாயலகணடுவாது ஈடகஈதுபின திரிவன மயிலகள. 

புகழ்மிகுமுறகதை மாஈகாமேனமை பொதுமையிற சலவெடு 

ததுரைததகா, மிகழதலிலசிறபபிற சிலவெடுததுரைபடா ளசெண்ணி 

மூனபுடைககாச சிறப்பு, கெழபெருஞ்செலவ நகிலைபெறவிளஙகு நெ 
டியகலலிடைஈகாச சறபபு, மாழுடுததோயகு முண்ணகாசசறபபு ம 

றைகுவமுறையிஞெள எறிவி., (௧௫) 

வேறு, 

மலையரசுயிரததகா௩ மதியெனு முூமையாட்காண 

மலையெலாமொருஙகுவசது வநதுகுழக் தனெருறபோன 

மலையுமாலயானைவெளளம வமடைவகை செருகஇிகிறகு 

மலையவானமுகடுயாகத வாரியு ஷிசளமபூண்டே, (<a) 

வாரிமேறறவழாநினற மஙகுலைப புழைககைபறறி 

மூரிமாகளிகலயானை முறுககிரீ£ பிழிநது தாறறுஞ் 

சோரிசேரமருபபிறகுதது துவைககுஙகாத இரஙகளகொணடு 

போரிகலயானையெனறு பு௩இியி னினைதுமாதோ, (௧௭) 

எழுயாகளிகலயானை யெழுமத மொழுஞுந்தோறஞ் 

சூழூமவணடனநதகங்கோடி தொடாநதுணா தொழியுமாக 

லாழுமவாநிதியேயாகு மணையிட வலலாரயாவா 

தாமுமவாகூடமவஙக தறிநெடுற கூமபாமாலோ,. (௪௮) 

துனனலாசெனனிமோலி துகளபடக குரமமுகதும 

பொனனலாபரிதிவையம பூணரடவேழ”“மாவுமஞச 

மினனலாவிச மபிறபாயும வேலையு மிமைபபிறருவு 

மூன னலாபரிகளயாதத மாதி.ரம பலவாமாஙகண, (௧௯) 

செணடுபோமபரிகளவாயிற சிரிய விலாழிபாய 

மண(சேருருமபொனசெய வயபபுறப பருமகினறு 

விண்டுவீழவயிரமாதி மிளிமணி செறிதலாலே 

கண்டுமேனடபபாசேறு காலுருாா களித.து௪செலவரா. (௨௦) 

மூடடுபோரபபரியிலாய முகடடுவான முகிலுலாவ 

னாட்வொமபரியாபபினனா கணணிவெம பகைசவடட 
வேட்டிவவாமபரிகட்சாராஈது வீரமா இகெளைககறபான 

பாட்வெண்௭ளொதுழாயமால பயிலவது கடுககுமாலோ. (௨௧)



உச உண்றயூர்ப்புராணம்: 

அரும்வார்கொடிப்பொற்றேர்க ஞட்கொளு நிலைகள்யாவு 

மீரும்வாளவுணர்ச்சாடு மிமையவர் விமானத்தோடு 
சாரும்வாட்பரி இதேருர் தடைபட வுயாக்துகிழ்கு 

மேருவோடி.கலிகின் ற விந்தமால வரைாயையொக்கே, (2௨௨) 

வலிகெழுமைக்தரூரும் வராகொடி நெடுந்ே தராழி 
யொலிகெழுமறுகிற்ளோ தொழியுமே லனையதேரின் 

மலிதரப்பூணடபாய்மா வாய்விடு விலாழிவெள்ளம 

டொலித.ரபபெருகுமவேறு போகிட மின் றிமாதோ. (௨௩) 

அதறுதொழிலாளாதூவு மறலின்வெம பகைஞாநீஙக 

வு௮கதாவையகநேரோ யோடலொன் றேபயினற 

தெறுழ்கொண்மாற்றலாகடாமே யிரியகே ரினுமதிதது 

மதறுகலிவ்வையமோடு மாலைமாற றினைநிகாததே, (2.௪) 

மண்ணகத்துள்ளபோல மால்களி திவுளியாதி 

விண்ணகத்துளவென்பாராஞ் சாதியும விளஙகுமாயிறழ். 
கண்ணுறக்காண்பாமென்று கழுத்துமே னீட்டிகோகடி 

யெண்ணற த் இரியாகிற்கு மிரவண நிலைகளபலல, (௨௫) 

பாய்புலிபபோத்துநோவா படாசின£ தலைக்சொண்டாலவெங 

காய்சினககூற் நினமேலுஞ் செனறுவெக் கண்டுமீஞு 

மாய்திறலவீ.ராபறப லவிபடைக கலஙகடாககி 

யோய்வறபபயிறருஙகல லூரியு மனச் தமாஙகண, (2.௯) 

வென்னிடலபுரியாபோரில விழித்தகண் ணிமையா வீர 
மன்னுதிண்புகழின்மேலா மூயிரொரன வைததுநோக்கார 

பன்னருந்திறல்விலவீரா பளகறு வலிககயோதலி 

மின்னகுகழலிராமன் விசையனா தியருமொவவா, (௨௭ம் 

சூட்டடைச்சேவலொன்று துளைக்கைமால யானையோடு . 

மூட்டுபோரபுரிஈததான மிதுவெனின் முசலமொளவா 

டீட்டுவேல்பலகைவாளி சிலைருதற் ஐழுவியாஙகு 
வேட்டுறைவீ.ராவன்மை விளமபுதற் கமையுஙகொலலோ, (2.4) 

உம்பலாதிகட்குவேண்டு முண.வுக ணனியமைத்த 

நம்புமாலிடமுமபலல நாலவசைப படைக்குமவேண்டுங 
இழ்புரிகண்டந்தோட்டி இடுகுமத் திகைவாராழி” 

இவெ்பயிலா தயரக்கும் வினைஞாசே ரிகளும்பலல. (2.45)



இரு தகரப்படலம், 

நடையறவுணர்ரதசான் நீர் தண்மல சாளியாலும் 

புடைகர்வளங்கண்ருற்றும் புகல்வதற் காமோநிற்க, 

நடையனறிகருமாதர் நலங்செழு மைக்தர்மேவு 

மிடைககர்வளத்திற்சிலல வெடுத்துரைக் இன்றாமாதோ, 
வேறு, 

பரவுறித்திலப் பந்தரும்பளிக் குமே டைகளு 
, மரகதபபெருஞ சாளரககளுமணி யரககு 

மாமியத்தலங களுமவீா£பொன்செய்வே இகளும் 

விசவுதெற் றியுந் திருவனதேவர்க்கும் வியபபு. 

பாங்குமாளிகைப பின்னர்வண்படிகள்சுற் மைத்த 

தேககுகீரத்தட மதனயலசெழுமலர்ப புதனமற் 
ஜோங்குவாழைசூ தம்பனசககமு குயாதென் 

வாங்குமாரல்சூழ்ந் கொன்றற்கொன் பிளையென வயங்கும், 

மைந்தர்மங்கையர் சிவிறியும்பந்துங்கை வாங்கிச 

FESO Ups சடத்தினுர்தடமபுயத் கினுமொண் 
கந்தமென்புனன் மாறிமா றிக்கடி. இனிற்றாய் 

கந் தவாவியிற் காமகீரபெருக்கன் குவபபார். 

வ.ரமடாதையர் வாவிநீராட்டிடை மருங்குல் 
விர வுபூந்துகி லவிழ்ந்தலகுறோன்றலால் வெள்கிக் 

௧க7தலஙகொடு புதைத்தட்ங்காமைகண் டோடி 
யு ரவுமைந்தர்கண் புதைபடாமற்ற வருள-மூவப்பார். 

இந்துகாந்தமே னிலையகத்தேந்தெழின் மாதர் 

தந்துநேரிடைக் கலைதடமபுயத்தவா கெடஇழ்பப 

நந்துநாணினெய் விளக்கவரவிபபர்மென் னறும்பூம் 

ப துகொண்டுபல் விளக்கணிமணிசெயப பரிவார், 

௮ மியச் தலத் கமைத்தசெம்பொற்பரி யஙகத் 

அ. ரவுமைஈதரோ டுறுபுதுக்கடி.மினார் வெள்க 

விர வு£ீக்குமொண் முழூமதிக்கதிரவ ரெண்ணிப 

பரவுநீன்மணிப் பணியணிக் இருள்பசப புவரால, 

வண்ணமேனிலை பயூடநீர்தரப்பணி மைந்த 
ரொண்ணலம்புயத் தணங்கனாபதமெடுத் துதைப்பச் 
செண்ண வஞிலம் பொலியெழுஉத்தேவர்தஞ் செவியி 
லண்ணமற்றவர்க் கூறுவகாமமிக் காயே, 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௬) 

. (௩௭)



௬.௯ BEN ற்யூ பபுபாணம; 

மின்செய்ே மனிலைப புலக்கவாசொங்கைமேற் gi Be 
மன் செய்சாள.ரம புகுமலையாநிலம விலக்கக் 
கொன்செய்மைர்தாகண் டுவஈதனரிருசையுக குவிபபா 
சின்செயலகுன்மேற் நுகிலையுமவிலக்குமென் றெண்ணி, 

உரர்தவாமண வாளர்பாற்லமபுமே லொதுககிக 
கர். துமேனிலை* செலபவாககணடபைங் இளிகள 

ப.ரந்தவன்பினீ ரெமமையுககொடுபுடா வீரொன 

ரர் துவேண்டுவ வறித.ரவாயமுக லெவரும, 

கொழுதிவண்டுதேன் கூட்டுணு௩றுமலாக குழலா 
பமுதின்மைஈதாத மாபிடைபபடாமூலை ஜஞெமுஙகத 

தமுவுவாதழா தொழிவாசுற்றுடியிற சாயை 

கெழுவவேதில செனரினைஈதுளளரகாண இடைததே, 

கஇரசெய்மாளிகை மூகிலடொதிநதொ,ிதரக கலினென 

ற தாபொலன்சிலம பன்னலாராயகுழற கூட்டு 

மெதிரிலினபுகை பொஇதருமபழவுறை யிரிததுப 

பு தியவேறுறை யிடடதுபோனமெனப புகல. 

மாதரூடலை யுணாதரமைதாதாழ தோறுங 

கோதகனறமெல லலததகககுழமபுதோ யமபொற 

பாதமோசசவ ரவாதலைபபலசுவ டொளிரவ 

இதவாரிசச செவவிதழமலைநதது சிவணும. 

தவளமாளிகை மேனிலைககொங்கைக டதுமபத 

துவளநுண்ணிடை மடர்தையாசரிகஇடுந தோறு 

இவளலத்தகக குழமபடிசசுவடுக டிகழவ 

பவளவொண்டளிா பாறகடலவீளககுக லேய்ககும, 

பளிககுமேனிலத தணஙகனூ பகதெ நிநதாடக 

களிச்குமஞ்சுரும பிரைகதெழு கதுபபினின்று சாத 

துளிககுநதேமலாககுபபைக டொழிலசெயவா ரகறற 

வொளிக்குலத்தரு மலருகுததுயாததுவ குபபை. 

விளங்குசநதிரகாந்தத்தா லாககியவிடங்கம 

வளுகூலாமதி யெழுத.லுங்காலுநீ£ மலிந்,து 

அளங்குமாளிகை மேலெலாமவழிகர்துகா றுறுத்த 

கசரங்கமோவுறச் சழுவுமததொழிலசெயுவா களிபப,, 

(௩௮) 

(௩௯) 

(#0) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪] 

(௪௫)



இரு நகரப்படலம். 

உயர்ந்தமாளிகை மேனிலத்தமர்ந்தொளிர் மடவார். 

விய துகித்தில வம்மனையெறிதர விசும்பி 

னியைர்துபற்பல பதிந்தனவவற்றையே யின்னு 

நயந்து மண்ணுளோர்தாரகைக் சணமென நவில்வார்.. 

பொங்குமேனிலப் பூவைமார்முகம$ி நின்றும் 

தங்களுக்கமு அதவுதண்மதியிகென் றம 

சங்குறப்பகுூத் அணைாரவோரறிகுறி யமைத்தா 

ரிங்கண் மேயவர் களங்கமென் மிசைப்பராலின்னும். 

வண்ணவாய்வளை மடந்கையர்மடும்நாமேல் வாசச் 

சண்ணம்விசகா ளஃதெழீடுபபனிபொழி துவாரம் 

விண்ணடைத்தமை யுணர்ந்திலர்பனியின்மை வினவி 

லெண்ணுகாலமின் மையினெனயாவரு மிசைப்பார். 

தராதரம்புரை மாடமேற்கொடிமரத் தலையி 

லி.ராகநேத் இரங் கருமைசெம்மையி னியைழதசைவ 

விராகுகேதுபன் னாஞுநீக்குடலுரி யெல்லாம் 

விராவிவிண்ணிடைக் துயல்வருவியபபினை நிகரும்,. 

மாடுசேருமே னிலைவெளிமைக்தரோ டாடி. 

வாடுவல்லிபோற் கஇிடப்பவரிளைபபொரிஇ வயங்க 

நீவொர்கொடி. மாத் துகனிலவுவான் கங்கை 
யூதோய்ர்துநுண் ளொயவர்மேனியி லுகுக்கும். 

இருக்துபொன்விலை மாதரிற்றீரந்துபின் சந்தை 

பொருந்துதம்மிலம் புகுவதற்கடைந்தடிண் புயத்தார் 

வருக்துகற்புடை மனையவர்புலந்திடா வண்ணம் 

Ans gerbe ருடன்்கொடுசெலமிளிர் மறுகில் 

உடையசாளரசக் தயலுறுமுவாமதி யினைநா 
லிடையணங்கனா ராடியென்றங்கையி னெடுப்பா 

சடையநோர்கியி தொருமூயற்கூடென oy OG gi 

புடையிலேகென விடுப்பர்மற்றதுசெலும் LZlpPsS Bs. 

மன்னுமாளிகை மேலுலாமைந்தர்சண் மதியின் 

மின்னுமாரமு தெளிதுணலாமது விரும்பார் 

துன்னுமாதரார் முகமதிவாயரு தினுந்தோன் 

தின்னு௮ஞ்சுவை யுடையதோமற்றலஃ் கெண்ணின், 

(௪௬). 

(௪௮) 

(௪௯). 

(௫0) 

(92)



௮... உறையூர்ப்புராணம், 

ஒளிசெய்மாளிகை மேலிருந் தடிய மடவரா 

தீளிசெய்கித்தில வடமெடுத்தெறிவாதண் ம.றுஒற் 

களிசெயுஞ்சில சிலாக்கணியாயசசில கவலுஞ் 

சுளிசெயுஞ்சிலர்க கடி.தளைர் தூழவினைச் தொடாடோல, 

மருவுமேனிலத் இரதிரநீலத்தின் வகுத்த 

பொருவிலாகெடு மாளிகைசசுருககையிற் புகு௩து 
பருவமாமதி வெளிவால்கரியவெம பாந்தள 

வெருவுவாயிடைப புஞர்.துபின வெளிவ.ரல கடுககும, 

சோமனென்பவன கருகிறத்தகவனுனந துணிபே 

காமாமாளிகை வெண்சுதையுடலெலாங சலபப 

மாமகிழ்சரியிறழ் றவழ்ச்துவெண் ணிறதமருவினனள 

ளேமமிலகறுப புஞ்சிலலாடவழச் இரிககும, 

இலகுபனனிற மணிகளைவேறுவே றெடுததுக் 

கலவுருதுகோத் துயாந்தபொற்காலபல நிறுவி 

யலூலொவளம பொலிதரயாகததோ ரணங்கண 

மலாவிசுமபுறு மிச்தரசிலையினை மானும், 

முத்தவெண்சுதை நீம். நியமூரிவான மாடத் 

தொததமேனிலச் தொண்டழைபபசுமயி லுலாவுஞ் 

சுத்தவெண்பனி பொதிவராததந்தைகன மோணமேற் 
பைத்தமேனியெம ப.ராபணாயுலாவிய படிபோல, 

பமரவார்குழன் மாசாகைவழிவிழி படரச 

சம. ரவாள்விழி வய்மனஞ்செலச்தவ நடிதத 

லம. ரருள்ளமுக் கறுபபகோக குபாாளிப படைவா£ 

குமரவேளனை யராபலமைஈதாகள குழுமி. 

கருபபுவிலலுடைக காமலுமிரதியுங சதாபப 

விருபபுமேவுபல லு.ரக்கொடுவிளக்கிளு லன்ன 

பொருபபுகோபுய மைஈதாமாதரசளபலா புணாவுற் 
ஜிருபபுமேவிடை ஈகாசொழ்ராமுண் ணகரிசைபபாம, 

வேறு, 

கடையுறுதேத்துசகசுழ்த றகாதெனக Bh BI on ooh 
ருடையமாகடலாநினறு மூவாககட லாதியாரு 

மீடையுமவாரிகட்கூமூன னாம வியலிட மேவிசசூழ்ஈ தால் 
கடைமதிற்புற த.துசசூழு மாழ்ந்தநீ ரகழிமாதோ, 

(இ௫) 

(டு௯) 

(௬௦) 

(௬௯)



திருநகரப்படலம் ௨௯ 

சண்ணுதலபாதஙகாண குயயன்றமால கருமாவாகு 

மண்ணகந்துளைத்துபபோகி வருர்தவும் வேண்கெகொல்லோ 
வெண் ணுமவ்வகழியுளளே யிறஙகுபு மூடியபபோ௫ூற் 

விண்ணமெண்மையீனத்தாள்கண் ணுறலிது தெளியானென்்ஜஷே, () 

கடுவணிமிடற்றெமமண்ணல காமாசேவடியிரண்டு 

மடவினுளளிறஙககிககாண மனமிலா னலலன்மாயோ 

னடுதொழினமிககதன்கூ. ராழிக்கு மசசுருத 

கொவிவலிககராககட்கசசங் கொண்டனன போலுமாலோ. (௬-௩) 

தேம்புரீமகமபாயமுச்கட் செலவற்குஞ் சாத்தனுககு 

நாம்புரிகமடமீனம பற்பல கணணுஞ்சேடன 

ரோமபுரியுரியுகைந்து தொமெடு மிதத்தலாலே 

பாமபுரியெனறுமேலோ பகாஈதபே ரதழ்கேயேம்கும, (௬௪) 

அ௮ண்ணுதலுடையபோசற் றயாரதகழ் விழுர்தாலாங்கே 

புண்ணுதலவாயங்கா£து பொருகராம விழுங்குமெங்கள 

கண்ணுதல்பொருள்கவர்ந்த கயவரை ஈரகமங்காக் 

கெண்ணுதலின்றிகாளும் விழுங்குத லேய்ப்பமன்னோ, (௬௫) 

நிருமலனனைக்காவி னீறிட்டாள் மதிற்றாுண்மண் £ 

முருவியெத்துணைதாரம்போ யுள்ளகத் துனைழ்ப்போடுப் 

பொருவறவுயர்ந்தகொச்சி புலவரோ டி.கலிக்காது 

மருவுசேய்படைக்தகேமிவரைகொலென் நயிரப்பத்தோன்றும், 

பொறிகள்சற்றிரக்கஞ்செய்யிற் பூக்கவி சுகக்சோனெம்மான் 

பதிரநிகரமலர்ப்பூங்கொள்றைப் படலைதாழ் முடியையினனே 

முறிவிலம்மதின்மேலேறி முடிவள வும்போய்க்கண்டு 
செறிகளிப்போடுமீள்வன் செயிர்ககலப் பொறிகண்மாரு. (௬௭) 

மருவலர்சேனைசூழின் வல்லிருப் புலக்கையோச்த் 
திருகுவெஞ்சீற்றயாளை தேர்பல சிகைக்குஞ்சிங்க 

முருமெனமுழங்கும்வேழ மனைத்தைய முருட்டும்வேங்கை, 

பொருபரிவசைக்குமற்றைப் பொறிகண்மள் எனைச்சவட்டும். () 

அடிமுதன்முடியின்காறு மமைக்தவெம் பொறிகள் செய்யு 
மடிவறுகொடுமையாலும் துவசங்கள் வயங்கலரலுங் 

கடிகெழுபரிககாஞ்டி grew Rar sb So crs 

'கொடியதுகொடியசென்றே கூறுவ ரடுக்கன்றுாமால். (௬௯)



௬0 உறையூரப்புராணம். 

படைபலசுமச்துபக்தும் பாவையும் வாயிறாங்க 
வடையலரஞசவோங்கி யலங்குகிண் மதிலுகாக 

மிடைதருமுலகுமபோகி விரிக்தநீர்க் கிடஙகுஞ்சொற்றும் 
கடையறவல்குல்விற்பார் சேரியின் றன்மைசொலவாம, (௪௦) 

மாயிருவிசும்புகாககும வ௪சிர ததடககைவளள 

லாயிரககண்களபடெறற னன தறகென வழறிசதாம 

பாயவிகஈகரமேய பரததையா மாடமேலா 

னேயமிககுலவுகதோறு நிறையெழினோககற கனறே. (era) 

உலவாவெ.ழிலுறறதைமைகத சொலிாாதரு வாதநாணத 

தவாதபொனனிரவாஇயும பெருமையுக தாழகதிரநதே 
குவாலபடசசெ றிததீயுஈதஞ் ௪.நுமையுங சூறித தனறேயுள 

ளவாவுதலசுராகிதகாரிவ வணிஈகாப பரததைமாரை, (௭௨) 

விருமபுமெஞ்சாமிவஈதான மேவுகட் டழகனவக்தான 

பெருமபயனவ ரவேயென்று தனிததனி பெருகககாமங 

கருமபினுமினியபேசிக கடைபபுணா மைநதாதமமை 

யருமபவிழ மளியே௰ற றி யவாடொருள சொளளைகொளவார. (௭௩) 

இளமுலைவருடன்முத்த மிடலிகழ சுவைததனமுனனா 
வுளபற தகொழிலுமோ.து கரிகரக தொழினரமுனனான 

வளவகததொழிலுகதகத மனையகஞ் சிததுரிததரா 

பளகமுவண மபோறடாபபா ௬ணாவறப பரததைமாதா, (௪௪) 

பாவியமணிபொனனாி.. பலபொரு ணியமமபுகக 

மேவியசெலவததாரு மொவவொனறே விழைவாவாட்கட் 

காவியங்கணிகைமாதா கலவிக ஞணர ததீடடு 

மோவியகியமமபுகக வ.றிஞரும வெராரொனறேனும. (௭௫) 

குருககைமுத்தரல்கிக் குளிர்ககை முத்தமுற்றும் 
வருகனக்குடங்கணல்கி மணிச்கனக குடங்கணமுற்றுங் 

“கரு துவாய்ப்பவளகநல்கிக் கருத் துவாய்ப பவளமுற்று 
மருவிலையாகககொள்வா ரதிகஙகொண் டிலரோபோலும். (௭௬) 

இளைஞரே வலைகளாத்தா மியைமயல் வலையிற்கோக்குக் 
துளையடைமணிகளாத்தஞ் சொல்லலை யிழுக்குகாணா 

விளை கசைமடவார்கொண்டவ் விளைஞர்கண் மேவுஞ்செல்வ 
வளைமனைப்பரவைசசெம்பொன் மீனெலாம வாரிக்கொள்வார்



திரு கரப்படலம். 15.5 

உயர்ந்தகல்லவருச்சிட்ட மணுவள வுற்றதேலக் 
ஈயக்திடுமுணாத்தீண்டற்கு நடுங்கிடுஞ் லத்தாரும் 
வியக்திழிஞரும்வாய்வைத்து விடுபரக் தையர்வாயூற 

லியைஈ்துபொன்னளித்தேதுய்ப்ப ரெனிலவர் தவஞ்சற்ராமோ, 

மற்றொருவருக்கொள்றீயார் வளநிதி படைத்தபேரும் 
பொற்றொடிமனைவிமாரெவ் வுறுப்பினும் பொலிக்காராகி 

யிற்றழைந்துறவுநீததிட் டியாவுமீர் தடிமைபூண்டு 
மூற்றவுமுழல்வ.ரன்னார் மோகம்போல் வ௫ியம்யாதே, (௭௯) 

துறவடைக்தவருமக்கத் துறவினை யெள்ளப்போகந 

இறமுறவிற்றுவாழமும் வரைவிலார் சேரிசொற்று 
மறமலிகருணையீகை யாதியாற றமக்கொப்பான 

பெறலருககுடிவேளாளர் பெருக்தெரு வளமைசொல்லவாம். () 

பற்பலகதஇிகளுள்ளும் பண்புசான் அுயர்ச சிமிக்க 

தற்புசக்கங்கையொன்றே யனையகங் காருலத்துற் 

பொற்புறவுதித்தாசாரம புண்ணிய மேன்மைபூண்டு 

சொற்பெறுபுகழ்வேளாளர் துகடவிர்க் தென்றும்வாழ்வார். () 

வக்தகல்விருந்தையோம்பி வருவிருக் தாராய்ந்தாசை 

யுக்தவேபுறக்துக்செல்வா ரறின்மனைக கொவெந்தூட்டி. 

நதமற்றவர்க்குவேணடுங் குறைகளும் வினவிகல்கிச் 

சந்தமாரிளைசைமாறர் தம்மினும் புகழ்பெற்றுள்ளார் (௮௨) 

கேயமார்விருந் துண்ணாது நீங்கிடு நாளுமூண்டேற் 

றியசாளக்காளென்ற௮ சந்தையுள வெறுப்போற்போர் 

மேயினிதடையாகாளு மற்றெனவெறுக்கு நீரார் 
சாயிஜானடியார் யாரக்குக் தாயெனசசிறந்துவாழ்வார்,. (௮௩) 

புண்ணியநீறுபூசிப் போற்றுகண் மணிகள்பூண்டு 

நண்ணியவைககெழுத்து ஈன்குறச செபித்தெம்மண்ண 5 

லண்ணியவிலிங்கபூசை யாற்றுவா ரவர்ககண்டோர்க்கு 
மெண்ணியவெலலாமெய்து மிருவினை களும்விட்டோடும்.(௮௪) 

செந்தமிழருமைகன்கு தெரிபவர் தெரிதற்கேற்ப 
முூந்திற்பொன்பூணாடை முகமே டுதவவல்லா 

சீந்தமில்புகம்வேளாள ரணிமறு கியல்பென்சொற்றுஞ் 
சந்தமார்வணிகர்வீதி வளமையுர் சன்னஞ்சொல்வாம, (௮௫)



௨ உறைபூப்புராணம, 

இிலகவாணுதற்கருங்கட் சிவையொரு பாகினீற்றி 

னுலகுயிரனைத். தும்பா லொடுக்கிக்கொள் ளூதனிகர்ப்ப 
விலகுசீர்வணிகர்மாட மெக்கிலப் பொருளுமீறதிற் 

குலவுகம்பாலொடுக்கிச் கொள்ளுவ காளுமாலோ, (௮௬) 

ஒடுக்கியவுயிர்கடம்மை யுமாபதி காலகோக்கி 
யெடுச்தபல்லிட த். துமேவ விடுவதை யேய்ப்பகாளு 

மடுக்கியவணிகாமாடந தம்மகத தொகெகனைத்தும 

விடுப்பனகாலகோகக மேவுபல லிடத்துமாதோ. (௮௪௭) 

பல்பொருண்மலியக்கொண்டு குறையுகாள் பார்த்தளித் துஞ 

சில்பொருள்குறையகலகி மலியுகா டெரிஈ்துகொணடு 
மொலபொருளனைததுமொன்ற பத்துநா ருதியோகக 

வெல்பொருள்வணிகர்மிகச செலவசாய மெவிவாழ்வார், (௮) 

சிர்மிகுழுறங்தைகாய்கர் செழுங்கலை மூடைகட்டி. 

யேர்மிகுகரங்கொடப்பா லெடுத்தெறி கலைகளம்மா 
தார்மிகுகுவவுச்தண்டோட் டனபதி யென்பானாளு 

தார்மிகுசேமம்வைத்திட் டுகெகுஈன் சலைகளாமால, (௮௯) 

மன்னியதிருவுறந்தை மாககர் வணிகமாக்கள் 

பொன்னியன்மனைவாய்ச(க்திக் கடகடன்ற மணிகள்பொங்கி 
மின்னியபுகழ்க்குபேரன் சேமத்து மிலைவிசுமபிற 

அ௮ன்னியமகவானகண்கண் ட.ருக்குமோ விராதோசொலலேம், 

தெங்கிளங்குலைக்காய்கூனற் செழுஙகுலை வாழைகந்தி 
தீங்குமொணகுலைகள்வேழக் கரும்புக டமழையயாத தப 

பொங்கு தாரணமுங்கட்டிப் பூர்கொடா காற்றிசசெய்த 

தங்குமாவணமவாஜேோருக் தருநிழல வெறுக்கசசெய்யும். ௯௧) 

தூறென்றுமிருநூறென்று நுவலுமா யிரமேயென்றும் 

விறென்றுந்தவாப்பண்டங்கள் விலைசொலவார் வாஙகுவாரு 

மாறென்றுகினையார்கொள்ள வாயமையே பூண்டிலாபப் 
பேறென்றுந்தவாதுவாழ்வரா பெருந்திரு வணிகர்மாதோ. () 

பன்னிறப்பட்டுமுன்னாப் பகர்கலை பகரிடததும் 

பொன்னிதமணிப்பூண்பல்ல பொலிதரப் பகரிடத்துக் 

துன் னுறவடையார்பாவர் தோலுடுச் தென்புபூணு 

மன்னிறக்கண்டத்செண்டோ ன்னை யன்றிமாகோ. (௯௩)



இருதகரப்படலம். Me ff. 

தண்பொருடமககேயிட்ட வொக்தறக் இலுக்கும்வேரு 
வண்பொருட.ரளாகிற்கும் வளக்தொழி லெங்குக்காண்பா 

மெண்பொருளாணியோடு மேதிலர் பொன்றேய்த்தொற்று. 
நண்பொருவாதசர்த்து காயகர்க Quins sora. (gaa) 

தேடுமொண்பொருளேபோலஎ சிவதரு மமுகன்€ட்டு 
தாடு வணிகர்வீது வளஞ்சொல ஈம்மாலாமோ 
மாடுசே.மணிசெய்மாடம பற்பல வய WET Bl DEW 

warden og £ tof 5) Gust oh AD பகரலுற்றும். (௫) 

உள்ளெலாந்தரளதாம்றி வெளளொளி யோங்கசசெயது 

வெள்ளிடையொழியரீலம் வெளியெலாம பகித்தமாடங 

கொள்ளுசத் துவமுள்ளோங்கக் காமக குணம்புறத்து 

கள்ளுறககொண்டவெங்க ரருததிர காகன்போலும, (௯௬) 

STD HREM ip Ona EIFS Wty Ds நூ 

மாமணம்பு நுமல்லாரின் மருவலைத் சமைகதகமாடந் 

தாமககுணமுட்கொண்டு சத்துவம புசகதுபபோர்தி 2 

கேமருதுளவத்தண்டார்க கேவனை நிகாககுமாலோ. (௯௪) 

அகம்பூறமிரண்டுமொபப வவிர்தரு பதுமசாக 

சகம்புகமழதரப்பதிக்து௪ சமைக்கமன் னவாதம்மாட 

மகம்புறமிரண்டுமொப்ப வமையிரா சகமேகொண்டு 
சகம்படைத்தருளுஞுசெய்ய தாமரை முனிடைகேரும், (௯௮) 

மன்னவர்கெருங்கியாங்கு வந்துளுழ் சிறப்புரைக்கோ 

வன்னவர்இறையளக்கு மமலையை மொழிகோபாய்மா 

பொன்னணிரெடுந்தேருர்வார் பொலிவினைப் புகலகோவேற்பா 

ரின்னநீர்சரப்பொன்னாதி யிதலையெடுத்துச சொலகோ, (௯௯) 

போர்முகத்தெ௫இிர்க்கமன்னர் பொன்னுல கடையகஞ்ச 
மூர்முகத்தொளிறுவைவா ஞறைகழித் சவர்மண்கொண்டு 

பார்முகமலரசசெங்கோல் பற்றிய வளவர்விதி 

யார்முகந்துரைப்பாரமுற்று மர்கணர் வீரிசொல்வாம். (௧00) 

பல்பசுவுடம்பழிக் தும் படர்கரு சோக்கார்க்கொலலி , 

சொல்கெழுமங்கைகொண்டுக் தூயசாய்ப பழியிலாராய் 

கல்வ(பியெவர்க்குகல்கஇ நாயகத் தன்மைபூண்டு 

செல்வவக்தணரென் பேருஷ்செமித்திட மறையோர்வாஜ்வார்,



௨௪ உறையூப்பு ராணம்: 

ஆசணமூழுதுமாராய்ந் தமைந்ததண் ணளியேபூண்டு 
சரணவொழுசகமவாயந்து செழுமலர்க கொன்றைகூடும் 

பூரணப்பொழுளைப்பொககு தழலிடைக கண்டுபோற்றி 

நா.ரணன்முதலவானோரும் புகழ்க்திட நன்குவாழ்வார், (௧0௨) 

பங்கமிலு௮ப்பாஞசெட்டகாப் படையின் பகைசவட்டி௪ 
செங்கரத்கதழலமைதது௪ செம்மைசான நுயாகதவையர் 

துங்ககல்லுறுபபாலவெயய சுடுபகை தொலையமாயக்துப 

பொங்கழல்காததுககொண்ட புண்ணியப் பிரானேபோன்முர். 

ஆன்றமுப்புரிநூன்மார்பக் சணிகலா ஜாலோென்ழோர் 

சான்றபோபெற்றசனம௰ிச௪ சறதுமறை யொடுமாறங்கம் 
பூன்றவிரொன்பானாய புராணநால் சலினுணாச8ி 

கோன்றஈன்குடைமையானு மபபெயா சூடிவாழவரா, (௧0௪) 

பொழைமலியருளோரபாகன் பொதுசசிறப் பெனககுத்த 

மரைகளாகம௫ககணமுறறு மயககற வுணாக்துகாளு 
மறைதருபராரகததகோடான மாரததமும பூசிதகன்பிற 

குறைவறவிளககுமாஇு சைவர்தங் குழாமுமோபால. (௪0௫) 
Gum. 

சரியையாளர்த மடங்களுக்தயயருபே ரன்பிற 

கதிரியையாளாத மடஙகளுஙசளொவளி யடைதத 

வரியயோகியா மடங்களுமும்மல மறுத்த 

பெரியஞானியா மடஙகளுமபற்பல பிறஙகும், (௧௦௬) 

வந்தடைஈதமா ணாக்காசம்பகருவ வகைதோக் 

துச்துதீக்கைநற் சமயமாதிகளைகன் குஞறறி 

யிர்துசேகரன் முளிணைககருகரர வியறறு 

சுந்தரம்பொலி கரவா சமடஙகளுக் துலஙகும். (௧0௭) 

இலககணங்களோ டிலக்கியமினிதுறப் பயிற்றிக 
கலக்கமார்புறக சமைய நாறெரித்தவை கடி.நது 

நலககமெய்ப்பொருட் சைவநாலவழுவற ஈவிறறித் 

துலககமாணவர்க கு௮த்துவாரிருககையுக் தொகையில், (௧0௮) 

௮ருபபுமுல்லைநே ரடிசிலும்பொன்னிற மமைந்த 
பருப்புமபலகறி வருககமும்பாறயிா கெயயுங 
_,கருப்பினின்சுவைக் கனிகளுங்கரைபலசிற் அ௮ணவும் 
விருப்பின்யாவாக்கு மருகதுசாலையும்பல விள கும். (௧௦௯)



இருநகப்படலம். . உடு 

மூழவிலாவரங் கமுமிலைமுனிவறு குதலை 
மழவிலாமனை களுமிலைகண்கவர் வவபைபின் 

விழவிலாத்தெருக் களுமிலைமிளிரறக் தினுக்குக் 

கிழவிலாமனச் தருமிலைகிளப்பதென் னினியே. (௧௧௦) 

துன்னுமாரிரு சகன்றுவேறுலகினிற் சூழ 

மின்னுஞாயிறும் வெளகவான்சேயொளி வீசி 

மன்னுமெங்களை வண்ணணாருமையொடு மருவும் 

பொன்னுமாமணி புங்கொடுபுளைக்தபூங் கோயில, (௧௧௧) 

ஓங்குமாமதின் மேலமர்விடைகண்மற pious 

தாங்குமாலவிடை காழ்தரவுயாந்தன தவாவில் 

வீங்ருகோபுர மேலுறீடுயமராகண் மேய 

பாங்குமேவுகோ புரம்பலவற்றையுந் தாயரும் (௧௧௨) 

மரசதந்துகிர் மாணிக்கமலயிரமொண் ணீலம் 

விரவவைக மைக் இட்டபொறபடி.களரும் விளங்கப் 

பரவுமொண்பனல கொடுபொலிதிருககுளம் படர்ஈகோர 
கரவினெஞ்சமுங் கண்கஞர்துறையெனக கவரும். (௧௧௩) 

சாகொடும்புரு காரதர்பாடலுச் இருந்தி 
வார்சொளபலலிய முழககமுமாமறை வாழ்த்தும் 

பார்சொண்மூவாவாயப பாடலும்வாசகப் பாவு 

மெர்கொள்காலஙக டொறுமெழுக்திசைப்பன துயிலா. (௪௧௪) 

அடுக்குமண்டபஞ் சூழூறையமரரா லயம்வில் 
லுடுக்குமாயிரக் காலுடைமண்டப Corian 

கடுக்குதூற்றுககான் மண்டபம்வேள்விமண் டபங்கா£ 

படுக்குமன்றமற் நிவையுறுசீர்பகர் பவர்யரா (௧௧௫) 

கதிர்செய்மாமுடிச் தேவர்வந்கடைதரு கவினு 

மெதிரினற்றவர் முனிவரர்கெருங்குபே செழிலு 

மதிர்பொலங்கழ லரசர்கைகுவித்துறு மழகு 

தே.இிரருட்பிரான் நிருமுனர்ப்பொலிவகாண் முழுதும், (௧௧௬) 

அலகுகொண்டவண் விளக்கிவொருகல் லாவிழ் 

குலவுகெய்கொடு விளக்கிடுவாருகர் கொண்டு 
மலர்சந்கண்ணலுக் காட் டுறவிளக்கிடு வாரு 
மிலகுமாறுதங் இளையையுஈனிவிளக் இடுவார். (௧௧௪)



Fin உறையார்ப்புராணம். 

காயகன்றிராக் கண்சள்போனதந்த்ளி ரீன்று 

தூயமற்றவன் கையமாநறுங்கனி துணைய 

வாயபல்கிளை கொறும்பலகனிபட வமைக்து 

மேயவப்ப.ரம் பரற்குகன்னிழல்செயும் விலவம். 

நியகூவிள ஈம்பிரான்விமானத்து நாளுஞ் 

செறியமாமலர் வழிமதுவாட்டுபு தெய்வ 

வெறியமெல்லிலை தூவிடுமற்றது விண்ணு 

மறியகின்ற?சோ ரிலிங்கமென்றறிந்தது போலும். 

துதியமைக்சவிப் பொன்மய;கோயிலுட் டுலங்கப் 

புதியவெண்மதி மிலைசசியசெஞ்சடைப் புக்கேள் 

கதியெலாவுயி ரும்பெறவாயந்தசீரக் காக்க 

மதியொடுங்கலந் தரசுசெய்துறையும்வை கலுமே. 

இருககரப்படல apm Wg. 

அகததிருவிருதசம-௨ ௭௦, 

  

ை நமிசப்படலம். 
ee OO 

கருவிழிசரெயயவாய்க கன்னிகூ.றுடை 

யொருமுதமிரு£சனுள்ளத்துள்ளியே 

வெருவமனிவரர் மேவுகைமிசப் 

பெருவனவளஞ சில பேசுவாமரோ, 

முன்னரோர்காலத்து முனிவில்பேரருண் 

மன்னியமாமுனி வராரலாங்கு இ 

யின்னமீர்ந்கருக்கவ மியற்றுதற்கெவ 

ண்ன்னாமேவிடனென நனியுள்ளாய்ஈ னர். 

தெளி௫லர்யாமெலாஞ் செய்வதீதெனஞக் 
குளிர்மதுவாயிரகங கோடிவண்டுகள் 

களியெழப்பருகவாய் மலருங்கஞ்சமே 

லொளிதஇகழ்ந்துறைபிரா னுலகம்புக்கனர், 

வழுவறுபல்கலைக் இறைவிவார்கிழித 
தெழுமணிகெழுமுலைக் கோடிசண்டுகேர்க் 
துழுதுமுதுககட வோகைமீக்கொளுஞ் 

செழுமலர்த்தொடைப்புயக் தேவைக்கண்டனர் 

(௧௧௮) 

(௧௧௯) 

(௧௨௦) 

(2) 

(௩) 

(a)



நைமிசப்படலம், 

ஓயர்சீரடைநகதென் னறைகவென்றலுஞ் 

செய்யகாமமைததவி சுறையுக்தேவயாம் 

பொய்யகனற்றவம் புரியத்தக்கதேம் 

வையகக்திதுவென வழங்குகென்றனர். 

என்றலுந்தருப்பையி லியையகேமியாங் 

கொன்றுசெய்த்தண வுருடடி விட்டன 

னின்றிதுசென்றுறை யிடமுமக்கிட 

நன்று$ீரபோமென ஈல்ீனுன்விடை, 

முனிவர்பின்றொடாதர முநதிசசெல்லுறு 

தனிமலாமகன் விடு தருப்பைகேமிபல் 

பனியலைக்கங்கையக் தீரப்பாங்கரோ 

ரினியகல்வளவன மெய்தித்தங்கிற்றெ, 

காமியமொழிக்தவர் களிப்பத்தாமரைப 

FTO BE tons தகருப்பையாலமை 
கேமிகசங்கிரிதலா ஜலொடியவவ்வனம் 

பூமிசையைமிசப பெயர்புனைந்ததே, 

கேமிமான் மகன்விடு கேமிகங்கலா 

னேமியென்பெயாகொடு நிலவுயாழுமிக் 

கேமியேத்தடவிரூம் கிற்றனன்றென 

நேமியங்கதிரளாய் நிற்குஞூங்கில்கள். 

ஒருகனியடியவ ரொருவற்கக் துமுன் 

னருள்பெதுமம்மைசீ ரறிந்தவேோவவண் 

மருவியமுனிவரா மட௰ழம்ஈதுகொண்டிடத் 
தருவவின்கனிபல தகழமைக்களூதங்கள், 

அணவுவண்டினமது வருக்கியாதெமம் 

தண வறவிடமெலாம் தகைந்தகோங்கய்கள் 

பணவசவணிசடை.ப் பரமகாயகன் ' 

குண திசைமுகநிறங் குலவப்பூப்பன. 

கொழுமலர்சதைந்தபூங் கொன்றையோர்புறஜஞ் 

செழுவியபுன்னையஞ் சிறப்பின்மேவுவ 

முழுமுகலுடனுயிர் முழுதுமீன்றதா 
யெழுதருவடிவுமை யிருக்கல்போலுமே, 

௩௭ 

(௬) 

(௮) 

© 

(20) 

(a2)



A உறையூர்ப்புராணம், 

வெறுகீதிடவேடமேம் காட்டி மெயச௫லம் 

பொறுத்திடுமினிமையுள் எமைத்தபுத்தர்போல் 
வெறுத்திகெண்டகம வெளியுட்டீஞ்சுளை 
பொறுத்திரிகனிபல பொறுககும்பாகலகள், (௧௩) 

விளவெலாங்கல்வியான் மிக்கமேலவ 

சளவிறநீஙகனியெலா மவாசெயசெயயுள்க 

ஞளபலவாவலபுன் கவிஞரோரஈதுணா 

பளகறுபுலவர்மொயப பருங்கையானைகள். (௧௪) 

கனைக்குளிரமலாத்தரு,வெவைககுகண்ணிமே 
னினைகருநல்வானபகூஉ நிலவுஈகாழைகள் 

சினைககண்ரான்றுடைமுதல சேரினமேன்மைபுக 

கனைககுமவானபுகுவது மருமைகாடடுமோ, (௧௫) 

வல்லாமாதுளஙகனி யவாசெயமாண்கவி 

யொல்கவிபபொருளகச் துறந்கவிததுக * 
ளல்லர்முந்திரிகையக கனியன்னார்கவி 

சொல்கவிபபொருளவெளிச் தோன்றுமவிச்சரோ. (௧௯) 

சோதிவான்நுளைத்தெழு சோதிமாமர 

மாதிராயகனெனு மழற்சிலமபரு 
கோதுவெண்புர௬ுபபறர் துயாகலோதிம 
மீதுகாணுறபபறச் ததுவிளககுமே, (aor) 

உதஇர்கருமசோகல ர௬றமிதிகதடி. 

முதிர்சவர்கடபபர்மான் முதலியோராயு 

மதிர்செயவேளேவர னருளசுமந்துதா 

மெதிரறக்கடக்சமை விளககுவாரொன (௧௮) 

௮ரியயன்முதலியோ ரடைந்துபோற்றிடப 

புறிகுழலுமையொ மெங்கள்புண்ணியன் 

பிரியமாராரிட விலிஙகபபோகெநடு 
தெரியவாழ்சினகரஞ சேருஞ்சோ து. (௧௯) 

பற்பலமுனிவரர் பாசநீங்குபு 

மற்படுமுத்தியை மருவவாவயிற் 

'பொற்புறப்பதிடடைசெய் தன்பிற்பூசித்த 
வழ்புச்சசிவக்குறி யநேகமுள்ளன., (௨0)



ரசைமிசப்படலம். 

அடுதொழிற்சீயமு மமர்க்கும்யானையும் 
கொவெரிவேங்கையுக குதிககுமான்களும் 
படுபகையின்றியுட பற்றின்மேவுவ 

வடவதுமுனிவாக மியலபுமானவே. 

மகத்தினுககாம்பசு வருககமுஙகளி 

யகத்திலூற்றெழவவி யவாயவண்புக 

சுகததிருவமரஞூர் தியுஞ்சுலாயபபல 
முூசகசககினுமபசவுவ மொயசதுகாடொழும் 

ஓகலையுடைமையிர் றெளிவினோஙகலிற 

றீ தறமுளரியை வளாககுஞ்செயகையிற 

கோதறுவனமிருக கையிறகுணபபெரு 

மாசவாபரைதரும வாவிபறபல. 

கருமுெமீயிவா காடசியாற்றருப 

பெருகிழன்மருவலாற சுராகள்பேணலா 

லொருச௪சிதழுவிலிண் ணுறுகலாலவா 

பொருவலியிகிரற் புரையுகைமிசம, 

புண்டரீகங்குடி பொருக்கலாலெண்கை 

மண்கொஉவாயகளை மாண்பிரகோடலாற 

“ஐண்ட நும்பெருங்கலை மான்றயங்கலா 

லெண்டரும்பிரமனை யேயசகுகைமிசம் 

மந௫ட ரதலின்மலர் மாமணக்கலி 

ரு ரரையெசெகலி னுரகஈதுஞசலிற 

பெருமாகதநி௰ம் பிறக்கமேவலிற 

இருமறுமாபனு௫ ஏவணுகைமிசம். 

கொககடாதலிறகுல வேங்கையாதலின் 

மிகககன்மையின்மிசை விளஙடுத்தோன்றலிற் 
றககசெஙகடம்பணி தயஙகககோடலி 

or HD Aor ws SF ws புரையகைமிசம், 

சம்புகன்மதலையாத் திழைர் துமேவலி 

னம்புகோடொன்றுந் ௮ இக்கைகோடலின் 

வெம்பிடையூறடை பவாககுவிடடலி 

-னும்பரோத்தைஙகர ஷஞொககுகைமிசம். 

Ki. dn 

(௨௫) 

(௨௮)



௪0 | உறையாப்புராணம், 

சடையரவுறுகலி னுழைதயங்கலீிற் 

ஜரொடைமலிகடுககைசே வுடையதோற்றத்தி 
னடைபவசடிகிம லமரகல்க்லி 

னுடையகாயகனையு மொககுகைமிசம். (௨௯) 

நிலவுகற்பககிழ லிருககைநீத்கொளி 
குலவுபூணிக்திரன் றவஙகொள்வான்றருப 

பல வுமாரவ்வனம படர்நதுவைகினவ் 

வுலவுகைமிசப்புக dp nr aap gC wir (௩0) 

வேறு, 

இனையகைமிசத்துவாழ்வா ரெண்ணரும் தவததின்மிக்கார் 

வினயலையலைககுஞ்சன்ம வேலையைடீக்தககொன்மை 

புனைசடையண்ணலாசெம் பொன்னடிப புணைகைககொண்டா 
ரனைவயிற்றடைதற்கேது வாயின வனைத்துநீத்தார். (௩௧) 

அளதெழப்பரவைக்தெண்ணீ ரடங்கலும் பருிமேகஞ் 
சளசளவெனநீர்ச்தாரரை தழலுகப் பெய்யவாங்காங 

குளவரைபிடுங்கிவன்கால் வீசிட வுலகமேழுக் 

தளர்தருகாலுஞ்சற்றும் களர்தரார் வகேசத்தில், (௩௨) 

மொய்யமர்செயவாவென்று மூடங்கல்கூற் நுவனுக்கேவி 
வையமுண்ணடுங்கக் தும்பை மாலைலேய்ச் கெழும்வைவேற்கட் 

டையலார்வலியவக்து தழுவினுக் காயென்றுன்னு 

மெய்யரன்னவர்கோசகுற்ற இசைக்குமே வாதுகாமம், (௩௩) 

பொறிவரிவண்டுகோடி புணர்க்துதே லுகர்ந்துபாடும் 

வெறியகற்பகமலர்த்தார் வேய்ந்தவிண் ணாளிவாழ்வு 
கறியபங்கயக் துமேலோன் வாழ்வுஈற் றுழாயோன்வாழ்வு 

மறியினோர்பொருளோவென்று ளவாவுருப் பெருமைபூண்டார் 

பரியபாற்கடலைச்சார்ச்தும் பாலவா வாதுமீன்றோ 

முரியவேறவாவல்போல வுமாபதி யருளைசசார்ச்து 
மரியமெய்சசிவானந்தப்பே றவாவுரு தயன்மால்போகம் 

பெரியதென்றவாவிகிம்கும் பேதைமைக் கிரங்கு$ரார். (௩௫) 

இருவினைப்பயனாயுள்ள வின்பதுன் பங்கண்மேவின் 
மருவியவுடற்குமுன்பே யாய்வரு தொடர்சரியென்றே 
யொருமகிழ்ச்சியுமதற்கு மறையுமுள் ஞூருர்பவஞ்சங் 
கருதுபொன்னெ௫ிரோசோன்றி னோடெனக் காண்பர்காளும்.



ன நமிசப்படல்ம்... ௪௧ 

புகழினுமுலகர்போற்றிப் போற்றுதல் புசியாராகி 

யிகழினும்விருப்புமம்றை வெறுப்புமெய் தாரெஞ்ஞான்று 
இகழ்பரசிலம்பவஞ்ச மிரண்டினு முறையேதீமை 
யகழ்கருவிழிப்புறக்க முடையவ ரனையரம்மா. (௩.௪) 

கேத்திரம்புனறுளிப்ப நெக்குகெக் குருகவுள்ளஞ் , 
சாத்திரமறையுந்தேமுக் தலைவனைப் பூசைசெய்வார் [ஞர் 

வாய்த சஈல்லொழுக்கம்வாப்மை மாண்டவ முருக்கொண்டன் 

தேய்க்தமும்மலகுரன்னாக் ிையெவர் தேறுங்காலே. (௩௮) 

சக்துவகுணம்போர்த்தென்னத் தவப்புகழ் வளைக்தாலென்ன 

வுச்தமககற்பமாதி யொள்ளிய நீறுபூசி௪ 

சுச்தமேவுருக்திராககக் துணைக்கரம புயமொண்கன்னம் 
மத்தகமார்பங்கண்ட மிவையெலாம் வயஙகப்பூண்பார். (௩௯) 

மறைகவின்பயனாய்காளும் வயங்குமைக் தெழுத்துமுள்ள 

நிறைதரவமைத்தகீரரா சிவாலய நேடிச்சென்று 

குறைவறசசேவைசெயயும் விருப்பமுங் கோதிலாத 

விறைதிருப்புசாணங்கெட்ரும் விருப்பமு மொழியாரொன்றும்,() 
வறு, 

பொருந்துமின்ன சிறப்பிற்பொலிவுறு 
மருர்தவத்துச சவுனகராதியோ 
ரிருக் துவேத மியம்பும்விஇப்படி. 

இருஈதுமாமகஞ் செய்யத்தொடங்கிஞர், (௪௧) 

அன்னகாலை யருச்சவமோருரு 

கன்னர்மேவி நடக். துவர்சகாலெனக் 

கன்னமார்புக ரஞ்சுரங்கண்டமு 

மின்னவொண்கண் மணிகள்விரவுற, (௪௨) 

மேயமேனி மிளிர்தருவெள்ளிக்குப 

பாயம்போர்சத படியெனப்பாலபுனை 
தூயநீ௮ு சுடர்தாவாதப 

மாயமேலவிரி வண்குடைதோன்றுற, (௪௩) 

பிழையருள்ளச் தடமலரப்பெரு 
மழைநிகர்தத களத்தன்மறையளி 
விழையடி.க்கம லங்குணமிகக£ர் 
கழையுமுள்ளச் GF HOO" Ss (௪௪)



உறையூரப்புராணம். 

இரவின்முன்னும் பகலெனிற்பின்னுமாய் 
விரவிசசெல்லுறு வார்குணமிக்குளா 

ரூசவுளாரக லாரணுகாருளக் 

கரவின்மாணவா கூட்டஙகலக்துற, 

என்னைமுன்னுறா யென்னைமுன்சொல்லெனதீ 

துன்னுமுட்பல புசாணமுஈதுள்ளிட 

மன்னுகோல வகனமலாதர 

முன்னுசூ தமுனிவரன் வந்தனன். 

வர்கசூத முூனியைமனததினு 

மூந்தகோசென் நிருந்கமுனிவாகன 

சந்தமாக வணங்கினர்சாற்றின 

ரந்தமில்லா மூகமனுமழாயரோ, 

அழமைகத்துவஈசன ராதனமிடடனா 

தழைத்கவன்பினி ருகதினர்சான்றநீ 

குழைச்சவிவ்வன மேவககுழாஙகொள்யாம் 

பிழைத்கனம்மெனப் பற்பலபே௫னா!' 

அருக்கியம்முக லாயகடன்முறை 

பெருககிவ௦கிக்து நிற்பபபெருந்தல 

னிருககவென்றுரை செய்யவிருண்மல 

முருககிரின்ற முனிவரிருந்தனா. 

நாகநட்டுயா நாகர்கலககிடப 

போகமாக்கமு இீக்தகபுணரியோ 
மோகநீக்கமு தெங்கண்முன்வந்தினி 

கதாசநல்கு மடிகளையொபபது, 

விககுமாசையின் வேடடவளித்தறம் 
போக்குகின்றபுலவர் தருக்கொலோ 

தேக்குமின்பச சவகதைசெரற்றற 
மாக்குகின்ற வடிகளையொப்ப.து, 

கஇரவன்கரங் கண்மதுத்தாமராப 

பொதியலாத்துதல் போலவடிகள்வாய் 
முதிர்சுவைசசொலெம் முள்ளமுகையலர்க 

தெதிரிகக்கொளி ரசசெயுமின்றரோ, 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௮) 

(௫0) 

(௫௧) 

(௫௨)



நைமிசப்பட.லம். ௪௩ 

பறறலார்புரம் பாவகன்மேவு௮௦4 

செற்றநாயகன் மேவுதெய்வக்தலம் 

பொற்றபாந்சண் முடிப்பொலிபூவின்மே 

லுற்றபற்பல வுள்ளனவென்னு நூல், (௫௩) 

அன்னவற்று ளரைக்கணப்போதுள 

முன்னினுஞ்செவி வாயுறசகேட்பினும் 

பன்னினுங்கண்கள கானணபபடார்தவண் 

டின்னினும்வினை யாவுக்கொலைத்தரோ. (௫௪) 

போகம்யாவும் புணர்தஇடக்கககதாய் 

மோகநீங்குயர் முத்தியுமீவதா 

யேகமாயொளி சோரதலமின்றினி 

காகவெங்கட கடிகளருகுநக. (@@) 

Carn, 

என்துமுனிவராவினவ வாதராயணமுனிவனிருகாட்போ 

துர், துன்றுமனசரூகமுனி வரன்சிறிதுபோதுளத்திற் ரூழ்ச்சி 

செய்தே, யொன்றுபுவியிடதக்துறமை ap a Be gy vb 56 2 து 

ரைப்பாமென்று, தன்றுணையிலைங்கரன்சங் கரனமுகலோர்த 

மைத்துஇப்பான் றடநகை கூப்பி, ( a) 

பொருதுரகரரைச்சுரரைக் சாம்ததியயாத் இடுங்கருணை 

ப் புயலேயன்பிற், கருதுமடியவருளளச் தஇருசோட்டுமொரு 

கோட்டுக் களிறேகொமமை, வருதுணைமென்முலைபுமையாண் 

மணிவயிறுவாயத்தமுழு மணியேகாயே, னொரு நுணையேமங்க 

லப்பே ர௬டையாய்நின்னடிக்கமல முன்னாநின்றேன். (௫௭) 

எழுவிடையுஈ்கமுவியவெம் முழுவிடையாய்சொமுமடியா 

ர்க் கெய்ப்பிலவைப்பே, கொமுதிவரிவண்௰ிழக்குங் கொன்றை 

மாலிகைவேணிக குழகாகூத்தா, வெழுதுதலின்மறைமுடி.பு 

மென்னுளமுர்திருவுறச்தை யிடக்துமேய, பழுதகல்பொன்னா 
லயமு மமாகருமைவண்ணாகிற் பரவாநின்றேன். (௫௮) 

வழுவறபல்கலைமறைகண் முழுவதுமொண்மேசகலையா மரு 

ங்ஒற்பூண்டாய், செழுமலர்ப்பைம்பொழில்புடைசூம் சிமயமு 

யரிமயவரைச் தெய்வமாதே, யெழுதரியதிருவுருவம் இளங்குயி 

லேகளங்கமறுச் சென்னையாள்வாய, தொழுமடியார்க்கினிகரு 
ளூங் கார்திமதியன்னாய்கிற் று தியாரின்றேன். (௫௯)



SF » றஐயூப்புரா ணம், 

அருள் செயிருமுதுகுரவா சாப்பணினிதிளமையொடு மம 

ருமண்ணால், வெருள்செய்கடலுகேகுமிளங் கதிரின்மயின்மி 
சைத்தோன்றும் விமலவாம்வே, தெருள்செய்கெடிமறைப்பொ 

ருளோர் குறுமுனிவன்பெறவருளிச செய்சாய்ரின்றன், பொரு 
ள்செய்கிறுசதங்கைபணி யிருபோதுமுப்போதும போற்முறின் 

றேன், (௬0) 

என்றுதுதிக்கானக்த மூம்றெழக்கன்குரவனை। மிதயத்தெ 

ண்ணி, யொன்றுமருந்தவர்வகனம் பார்ச்தினிதுகேண் மினென 

வுராக்கலுற்முன், ஐன்றுணயில்சோணாடடி. புறையூவில்வார 

ணியத் தலமொன்றம்ம, ஈன்றுளகாலதன்பெருமை முழுதினை 

யும்பானேயோ ஈவிலவல்லேன், (௬௧) 

அரியதுறவறம்பூண்டு மும்மலமுருருக்கியுப Cb SOR Gil, 

பெரியதவப்பேற்டுலே யத்சலமான்மியங்கேடகப பெற்றீர்யா 

னுந், தெரியவதுபேசுகலாற் றவமுடையேன்றவமுடையேன் றி 

ண்ண௩இண்ணங்) கரியகளத்திறையறையு மத்தானமெத்தானங் 

கடுக்கும்பூமேல். (௬௨) 

வேறு. 

கரைபுகழ்சைவங்காக்த மிலைங்கய்கூர்மஞ்ீர நஙற்ருவாமன 

ம்வரா கம்பெளடிகம்பே, ௬ரைகஇிகம்மசசியமாக்கண் டேயம்பி 
சமான்ட முமாபதிக்காகார£ பம்பாகவதமே, புரைதருகாருடம் 

வை ணவமரிக்காமயற்குப பொலிபிரமம்பதுமமாம் பிரமகை 

வர்த்தந்கான், வரையில்வருகஇரவற்கா மாக்கிகேயம்பா வகற்கா 

மிப்புராணமீ ரொன்பானுண்மாதோ. (௬௩) 

Cam, 

* பகர்கிரந்தமிலக்கமுடை மிகுபுகழ்க்காக்சத்திரண்டாம் பா 
கங்கூறு, நிகரிலரன் மிருவுறக்கை வி௨ஃவவனமான்மியமுண ணே 

பமிக்€ர், புகரகலம்மான்மியம்வில வாரணியசசிறப்புதங்கன் 

பொலிவைவண்ணச, ககாமுகந்சக்கனுககியைச்கசான் Cop oo Ss 
ல்கத்துருசூர தபனன்காதை. (௬௪) 

திருவிழவினலங்கார்க்கோ டகன்கதைசருதங்கமுனி செய் 
தீபூசை, அருவெயினன்கதைகீற்ற௪ சாதீர்ச்தச்சோவேதச் சு௫ 

இகாதை, இபொருவிலிவையெனவுலாத்தான் சூல முனியம்முனி



நைமிசப்படலம் ௪௫ 

வன் புகன்றவாறே, மருவியசெந்தமிழின்மொழி பெயரத்துரை 

ப்பாம்பிறந்தபயன் மதித்துமாதோ, 

ரைமிசட்படல முற் றியது, 

ஆகத திருவிருததம் - ௬௩டு, 

வில்வாரஷியப்படலம், 
ட 

ந 

வவ தற er 

பறப்பையூரயன் மான்முகற்பண்ணவர் பரவு 

நிறப்பைமாசுணப் பூணுடைகின்மல னினைப்பார் 

பிறப்பைநீக்கரன் கமர்வில்வாரணியக் துப் பிறங்கு 

சிறப்பைநல்லவர் தெரிகரசசிறிதுரை செய்வாம, 

நிலவுரூடிய செஞ்சடைமிருமலப் பெருமான் 

குலவுவாணுதம் கோர்றொடிக்கையுமை யோட 
கலவுபேரரு ளாலமர்கரிசது தலங்கள் 

பலவுளுஞ்சிழகந் ததுபகர்கருவில்வா ரணியம், 

கூவிளாகரு வொன்றுளதலங்குவ லயச் து 

மேவுகற்றல மென்னிலததருபபல மிடைந்து 
சேவுயர்த்தவ னமர்தருமத்தலச சிறபபோ 

நாவுரைக்கடங் கசவெேசோவனஈதகனு ஈவிலான், 

அரந்கை£ர்க்கடி யாரக்கினிகருடரு மண்ணல் 

SILO SARL கண்ணுகற்சாமியே போலப் 

ப.ரகதையாயிரங் கோடிவண்டெர்மலாப் பணைசேர் 

வரக்தைவிலவமர வனமுயர்வொப்பின்றி வயங்கும். 

கூர்த்தரிர்ச்சல மென்பதுகூவிள வனமே 

தீர்த்தமென்பது செழுமலர்செறிசிவ சகடமே 

யீர்த்தியெமமைகின் னடிப்பணிக்கெனச்சுர ரிறைஞ்சு 

மூர்த்தியைவண்ண மார்த்தியேயுணருமின் முணிவிர். 

(௬௫) 

(௧) 

(௫) 
விருப்பராய் த். துறை வல்லர்சொல்வழிச்செல்வோர் வினைக்கா 
ரிருப்பராய்ததுறை போற்பெருகின்பருள் வெள்ளிப் 
பொருப்பராய்ததுறை யெனக்குநீக்குவர்பொலிச் துறையுக் 

தருப்பராய்த்துறை, யென்றொருசெழுந்தல முளதால், (௬)



௪௭ உறையூர்ப்புராணம், 

அன்னமாதலத் தம்பிகாபநிமல ரடியைப் 

பன்னரும்பிர கோடகாலத்திடைப் பணிய 
ஈன்னலம்புனை யன்பர்கள்பற்பலர் நண்ணி 

முன்னாகின்றன ரானக்தமும்க்செழ மாதோ. 

௮னையரோடொரு வணிகனுமடைக்தவ ணின்ரான் 

புனையக்கிய தஇிபமேற்தூக்கிய போது 

வினையெலாக்தப நோக்கினரிறைஷசினர் மெய்யர் 

நினையு்தெய்வரீ ேற்றன [சரித்துரிங கனரால். 

அடியர்கும்பிடிம் போசுதியாமைசால வணிக 

னெடியமேற்களே போக்கியகருவென நின்ருன் 

மடிவில்சைவவே தியனருணீறுகை வாங்கிப 

படியிற்சிந்நின னந்நஇிடாககொடியமா பாவி, 

ஒதிநாலெலா மூணர்ரஈ்தவனல்லொழுக் குடையோன் 

பாதிமாமதி சூடி தாளுள்ளகம் பதித்த 

வாதிசைவை மருசசகன்கண்டுகெஞ் சழன்று 

நீதியற்றநீ கேளென௪சிலமொழி நிகழ்த்தும், 

தருக்கினாய்பணி யாமன்மாசந்நிதி முன்னா 

முருக்கினாய்சிவ கேசமென்பதுமுளை யாமற் 

சுருக்கினாயற விளையைவெஞ்சுமெற வினையைப 

பெருக்கினாயென்ன காரியஞ்செய்தனை பேதாய், 

நீற்றைச்சிந்தினை யல்லையிஈ்நிகற்பவச் தடையும் 

பேற்றைச்சிந்தினை யறவினைபுளனெனப் பேசுங் 

கூற்றைச்சிந்கினை யிவணடைந்துறுஈகங் ரூலவு 
மாற்றைச்சிக்தினை சிந்தினைமின்றிரு வனைத்தும், 

கூற்றைச்€நுகட் பொன்னிறங்கொண்டமால் குலாவும் 
விற்றைசசோமது முளரிமேலவன்மிகு களிப்பு 

தாற்றைபபாயும்வெள யானையான்வாழ்வுஈம் தலைவ 

னீற்றைப்போற்றிய பேறெனகினைந்திலை போலும், 

நீறுபூனொன் போன்றுவர்நீரின்மெய் விளர்ப்புற் 
ருனுவசதவண் ணானடிபணிந்தவர் நீறு 

சீறுவானுகற் கண்டுயிர்கொடுச்சவர் சிறப்பைக் 

கூறுவாரிடைக் கேட்டுமயறிந்திலை கொல்லோ. 

(௧௧) 

(௯) 

(௧௩) 

(௧௪)



் வில்வாரணியப்படஎம் 

நித்தியப்பொரு ஞ வந்த வெள்ளிய நீறு 

பத்தியுற்றனு தினம்பரவித்தரிப் பவர்க்குச் 

சித்தியெய்துமெப் போகமுமறைமுடிச் தெளி 

மூத்தியெய்துமென் முூலினிமொழிவதென் னென் 

   
   

மோதியோரறை யறைதருதமுமுளை யொத்தே 

யாதிசைவனாங் குரைத்தகன்மொழியுளொன் முனுங் 

கோதினீங்கலான் செவித துசாருறுகில தவனதி 

திதிலவேதியன் றன் ராகம்பார்த்திது செப்பும், (௧௬) 

பற்பனாளுமிக் கோயிலைமருவுபார்ப ॥ பானே 

பொற்புவாயக்திள மையிற்பொலிவுறுபரத் தையாக 

ளற்பினிவ்விடதக் தெத்தனைபெயருள ரவர்த 

மிற்பகுத்துரை யிவ்விடக்நுளவென வெனக்கெ, (aor) 

இன்னுங்கேண்மதி யானயனகரம்வாயக் இனிதா 

முன்னுகெய்விரா வடிரிலுண்டேற்கொடு முருகு 

மன்னுசந்தமும் வேண்டுகல்குதியொளிர் மணியும் 

பொன்னுஈல்குவ னுனககென்றான்புலைக்தொழில் பூண்டான், () 

நன்மைசேர்சிவச் துவிசனுண்ணடுங்கெ னயமார் 

சொன்மைதோகிலா மடன்சுடாடீற்றினை யிகழ்ஈத 

புன்மையாளன்மற் மிவன் முனநிற்றலிற் பொலலாயங் 

கன்மைமேவுரு துண்மையென்றகன்றனன் போனா ன், (க ௯) 

அனையனீய௰்£று மாயிடைநின்றவெங் கொடுக்க 

வினையனாகிய வணிகனங்கடாவிற்கு வெண்ணூல் 

புனையும்2வதியன் விடைகொடான்போயினா னென்றுங் 

இனையயாவரு மரித்தனன்புறத்துவர் திறுக்கான், (௨௦) 

புறமடைந்தவக் கொடியனைப்புண்ணியன் மிருமு 

னறமடைந்திட வணங்கிடாமையினமை வினையு 

Annies நிகழ் சலிற்படுநெடு af dor us 

இறமடைந்தசொற் கொளாமையிற்றோன்று £ வினையும், (௨௧) 

ஓயனாண்மல ரடிபணிந்தேற்றுநீ றணிந்த 

மெய்யர்கல்வினை யேற்றொழித்திட்டதி வினையஞ் 

செய்யகட்கருங் கூற்றினுங்கொடியவாய்ச் சினந்து 

வெயயவாய்வந்து பற்றினசுற்றின மேன்மேல், (௨௨)



௪௮ உறையூர்ப்புராணம். 

கள்ளகெஞ்சினன் பள்ளமாக்கடுவினை யென்னும் 

வெள்ளமுற்றும்வந் தடைதலுமெய்ப்பனிப் படைக்தா 

னுள்ளமாழ்கின லூருளார்யாவரும் வெறுத்துக் 

தள்ளமிக்கிலம் பாடுபூண்டனனுழி தருவான். 

இனையவாறுசின் னாளுழிகந்துவெவ் வெரியே 

யனையகோயடைந தஇிறர்கனனாகமற் றவனை 

யினையவன்3கொடும் பாசத்தகாற்பிணிக்இகற் நூகர் 
6 ௪ . ச ௪ ச . . . ச 

வினையம்வல்லவெக் கூற்கின்முனகொண்டுபோய் விட்டார். () 

அன்னகூற்றுமிக் தீயனைகோக்கிெஞ் சழன்றே 

யின்னன்மேவ௦வக் நரகெலாம்புகுத்துமி னென்னான் 

சொன்னவாறவ னேவலர்சடுதுபர் செய்த 
பின்னாவற்கொரு பன்றியாய்ப்புவியிடைப் பிறக்தான், 

பாட்டுமாவுளா கொன்றையந்தர்ர்சசடைப் பரமன் 

சூட்ட்மொமறைச் சிலம்பொலிக் துைப்பதம் துருவ 

மீட்மொயன்வச் தான்கொலென்றுலகர்மிக் கெண்ணக் 

கோட்டுமாமுகங் கொண்டுமண்ணகமுமக் கோலம், 

அட வியிற்புகு மாங்குளவிருக்கங்க ளனைத்தும் 

புடவியிற்படப் பொங்குவெண்பிறைபொருஉ மருப்புக் 

கடவிமாயக்கும்வான் ஐருவெலாம்வேரறக் களையும் 

படவியாளமேம் தகலிடமசசுறப் படரும், 

எரிவிராய்வன மெரிதலிழ்கஞுவிச்தம றேந்து 

விரியுமாருதம் வீசமெய்மிடைதரக் கொண்டு 
இரியூழமுற்பவ நிகழ்ந்தமைதெரிக் து வேச 

னுரியவெள்ளிய நீறுடறிமிரச்கசகை யொப்ப, 

இனையவாறுழி கரும்பிறையெயிற்றடற் பன்றி 
கனையும்வெங்கதிர் சுடவிளைத்கொருஇனங் கவன்று 

வினையெலாம்விட வேதன்முன் விஎம்புமெவ் வுயிர்க்கு 
மனையனானுறை கூவிளவனமடைந் தன்றே, 

அடைக்கழிகழலைக் கண்டன .ராயிடை வண்டு 
குடைந்ததார்ப்புய மள்ளர்கள் சற்சிலர் குழுமி 
மிடைந்தகூரயி லாதிகைக்கொண்டனர் விரைந்த 

துடைச்சதேயெனச் துரத்னெர்முகிலென வுசப்பி, 

(உட) 

(௨௬) 

(௨௪) 

(௨௯) 

(௨௦)



வில்வாரணியப்படலம், 

சிமிமாளாகடுரகதலு மிளைபபினார் ரிகைததம 
மாறிலகூவிள வனதூினைச ரூழஈத.துவன் நி 
வேியாமபுகு மிடமெவனெனறு கோமிளிரநீ 

ரூநிவாயதவொண சிவதடத துறவிழுஈதனறே, 

கொுஞகுசோ நறுஙகூவிள வனதமினைசரூழநது 

பொஙகுமீரரரிவ தடதினுமாமருபுண ணியததா 

லஙகுவன திமுன வினையெலா மொ/நிகரவருமை 

தஙகுகேவுரு வடைஈதது தாரணியியபப, 

தெய்வகலலுரு வடைதுபேறிவினுஈ கெரக்து 
தெயவநாயகன பரசவா னேசனையிடஷூசோ 

தெயவகாயடி யைபபணிஈசானாகஞ சறபபத 

தெயவமானஜஞூாா% தடைஈதது நிருஈகயிலாயம, 

நீ9யானுலகாணடுநன னெமெ!ரம படைகற 

காதியெனனுமன னவன ந௱சாதலன ரடையிற 

பாதீமாமறிருடி. தா டொழும படமையிறு 

னோடுியாவையு முணாநதசோசிகனெனு மூரகோன, 

சக.௮ுமேனமைசால கூவிளமாவனங குறுகி 

யாறுபாயசடையை। துவணண ரா யுரைசாரிய 
[அ] e 

பேறுபோறறினா பெறவருளபிராடடி யைப பணி து 

மாறுசோவசிட டனசெயதுனபொழிமதுவாபு உ ருக் தான; 

வேறு, 
இததகு 50 5D pcr65) wHOur® Dol jG way 

சுதகமெயஞ் Hronorvaer சோதியை வணண ததெமமா 

னுததகமத இருகாமசசா மாிரதூளததுளவாரை 

மூததாதா மாராமபி யுளததுளவா ரூயனறுவாஜனோ, 

பஞ்சவா னேசனவேதம பகாவிலவா ரணியநாதன 

மஞ்சவிர கருணாகாகதி மதிமண வாளனாளு 

மஞ்சலித இமையோசோதகி யனபுசெ யுறறகதைகாத 

னெஞ்சலி லிவைமறபலல வெமமீறை தீருகாமங£ள. 

செங்கையின மழுமானேநதுஞ சிவபீரானுறாதைகா நற 
கநகையி னளவுஈன்னீ ராடவொர் தமபானமூழகக 
கஙகைமுற குடிஜையாவுக காகலிததிடமண ear ip Zi 
சங்சையி லாதுபினனாக தாககுவா தலைமேறகஙகை, 

775 

(௩௧) 

(m2) 

(௩௩) 

(௩2) 

(ட) 

(௩௬) 

(mor) 

(௩௮)



50 உறையூரபப்புராணம், 

கூவிள வனேசன்றுளிற odors sof Greet Me Corr 

கூவிள குறுபலபோகக கொளளைதுயத் தமசாகாட்டுக 

கூவிளங் குயினோஹழாதா குவிமுலைமணந்தா காவு 

கூவிள ரியாழ்துஞ்சாத கயிலையிற ரூடிகொளவாரால, (௩௯) 

நாடுரி யரிசியனன ஈமபரை வணணருசகுக 

கூடுரிற .றனபுமின றி நி2வதிகக மொளகையோருக 

தேவோ னமுதுணடாரேற பேரனபி௰ செழுமபலனனம 

பீடுற நிவேபெபாதம பேறமினை யாவாசொலவா, (௪௦) 

பொனமணி மரசூடஞ்செயது புனிதரோததுறாு ைமேய 

வனமணி கணடனசெனனி சோததிஷனே ரடிமேலவா னோ 

மினமணி மரூடஞ்சோபப வீறறிநபபாரா ரனபோகா 

சென்மணிப பணிமறறுளள செயதுவைத தவருமா£வரா, (௪௧) 

இச௫தத தாறசெமபொனஞனா லிமிலவிடை புரவியானம 

பரவுபொற ஹோருவாமபெஷசவா னேசரூாகூத 

தரமுறச ரெய்துவைபடோ கரஉரிபோல விளஙகிவளளை 

apr ei. Cini earl ரேதற்பலஷாநது வாழ்வா, (௬௨) 

மானமா கரததன்சோி மாரகாவாணவன கோயி 

லானகெயத கபமேனும பளிகவக (/பமேனுந் 

தானக வமைபபோரொலலா வு௨டற ஞு தலைமைபானறு 

மேனகு சிவலோகதஇிற ஙீபமாயவிளககி வாழவாா (௬௩) 

BIL TB HUH AG LINC ர விராயசாநத 

மூப்பு ரம பொடி ததகோழி முழுமு,கம சாடடிஜஞோகள 

வெப்பு ரக க(பிரசவான மினனனூா கொககைசசாாசஞ் 

செப்பு 7ங கலபபவாழாது சிவப ரமடைவா£ பிவனா, (௪௪) 

வணரிருவ கூரதறகாமதி மிமண வாளறகாகத 

அணரிருஞு சோலைசெமடொன யவிசைதர. சூழந்துவைததோ 

புணாருலை யரமபைமாகா போகமவேண டி.யவாமேதுயத 

இணாவிரி கறபகபபூஞ் சோலையிலினிது வாழவா, (௪௫) 

தழைபுக முறற்தைவாணன றவிமதின மண்டபங்கா£ 

மழை தவழ சிகரியா தி வயஙகும வியஐ மினோகள 

விழைதர வொருவாசெயத பணிகில மேவுககாலப 
பழையது பு.துகஷஞோகள படிகொணீக கடஞ்செயதோர்கள, 4)



வில்வா ரணிலப்படலம், டுக 

விளையுநன னிலஙகளவாககி விடடவா வணடுகோடி 
வளையுந தனவனஙகள வைததவா வகுதககுறமப் 

களையுகன பசுககளகொணடு விடடவா கரைதவினஜனோ 

களையுடன கயிலைமேவிக கேடிலா வினபநதுயபபா£, (wer) 

நிரமபுஞாக சேமேய dernover GS Kiperms 

வ. ரமபிலபே சாடலடாடல வய? நறச செயவி /ே tra 

ணரமபுகேரிரகருஞ௫ொ வலாமக ரகலாவானத 
e 

தரமபைய TTLWUIL OY OTE AQ KAT FripouTt. (௪௮) 

சருவிரா கடியே னுகருவ ரடைககணிர ச நர "பானமி? க) 

ஞருவிழா தவிசெவவேஸச் வைநதவ னுறநையாற த 

இருவிழாச சிறபபுச செயயுஞ் றெபபுடை யவா । ஐநாஞம 

பெருவிழா வெபெடாவாஜனோ ரொெனிலினிப பேசலெனனே, . (௪௯) 

Lo, Rinse SIV), dC Gor ஈமண டல மயரைவைதத 

தருமைசா லுறறகைவாணம சனபினீ ராடடறகன Sop 

தஇருமறு மாபனசங்களஞ பெழுமலாக சசகபொணடானவ 

வொருருதல சநிகானக றலி யெழுபபறசன ழே; (Go) 

பறபல வுரைபபசெனனை பறபல சிறபபுமுளரிர 

பறபலா புகழபபடடுப பாரிடை விளஙகாசினற 

பறபல தலஙகளுளசம பகாவிலவா ரணியமிக 

பறபல பயலுகலகு மெனனுமா மறைபட டாுகே, (டு) 

அ௮2நதவ ரடைய/ ரூழு மமலனூா தஇருவுறகதை 

பி ற௩தவாக காரூருளவாக கரு்ணைபேண வழிபாடாறறச 

௰௩தவாக கொருகாளகி தரிசிபபோ தமககூத திலலை 

யிறநதவாக கமைஈதகாரி யெனமழறை பாவு6$சொலலும, (G2) 

மறைபுக லனனகானம வயஙகுபொற ரூனமறறை 

கிறையெழி௰ கனனிதான நிலவு, தானமுனனா 

வறஜைபல கானமெலலா மமலனா ரூறகதையெனனும 

பொழைமலி தலத$யரெயயிற புணாபய னனநதமாமால, (இ) 

பரிமசம வாசபேயம பகாதரு மிராசசூயந 

தெரிதரு மிவைமுனனாகச செப்பிய மகஙகளயாவும 

புரிபவ ரறகதைமேனமை புரரணமா தஇகளாறறோநது 

க்ரிசற வாஙகுசசெயது பெருமபயன கைககொளவாசால, (Ge)



Be உறைியூர்ப்புராணம்; 

கரைபல வறமெலாகிட் காமியமாகச் செய்வோ 
ருரைஏவா னந்தரூத்து யுறுவகற் கையமிலலை 

விரைமலி கடுக்ஹைான்?சர் மிகுவில்வா சணியமேன்மை 
புரையற வுணர்ந்தோராலும புகல்வதற் சடஙகாதமமா. 

வில்வாரணியப்படல முற்றியது. 

அகத்திருவிருத்தம்-௩௯௦ 

  

உதங்கமுனி பொலிவடை நதபடலம், 

~~ ii ப வைட்ட 
இதங்கரற ler Buh தஙகழ.றலிலலான் 

மதஙகஈழல வைமபுலன வயஙகுதிறலுள்ளான 

கதஙகழன் மனமப.ர னிருங௪[ரல சுமக்கு 

முூதஙகமுனி வன்பொலி வடைர்கமையுரைபபாம, 

புங்கமறையாகம புராணமுத ஜாலகள் 

பஙகமறஈன் குணாபு பண்புவ!//4் நின்றோ 

னெககண் முதல் வனகழூலக ளென்றுமற வாவுத் 
துங்கமுனி யென்றொருவன் மஙரூதலி நாயோன், 

சுந்கரமிகு£்கிய ரொகுங்குலமமைர் து 
வர்தமனையாள்குண வடிபபெணொடுவாழ் மா 

ளர்கருமகபபெறல வாவியொருசோமாக 

கர்தர்கழலவந்தனைசெய் தேபகலாழிபபான. 

இலங்குபிறை தங்குசடை யெக்தையருளாலே 

நலக்களை ருமங்குண வ இபடெ TG OOM OW LAT Ov 

வலஙகிளாவலமபுரியு கக கு.மணிருத் இற் 

றுலங்குமோரிளங்குமழவி தோன் நியதையன் றே, 

ஆண்மகவுதித்தலு மருயகலையுணாந்த 

வேண் ௫ுனிடெருங்களி யடைஈதிலகுசொன்றைத் 

தகோண்ருத௯ூயேத்துபு பவககரியைதோன்் ற 

நாண்ரூதலியற்றுவன ௩ன்குசெயதமைத்தான், 
கே 

தாகடூயபுகழுத்து௩க முனிவான் நனமகற்குப 
பாக்கிய லுதங்கனெனனப பண்புசா ஞமஞ்சாத்தி 
போக்கியமறையினாறரு லுபமய னமுனசாற் பி 
விம்்இயகலைகள்யாவும விளங்குறத கற்பித்தானால, 

(GG) 

(டு) 

(௬)



உதங்கமுனி பொலிவடை நதபடலம், Gk. 

மறைகளாகமங்களாரு வகுததவங் கஙகளனபு 

நிறைபுராணஙகளமற்றை நியாயமுன னூலகளயாவும 

பிழஹையெனவளருதஙக முனிவரன பெருகுமாறு 

கறையறமுனபுகறது விடடதே போலுககற முன. (or) 

கலைமழையுணாசசியோடு கராத.ந பொறைகண்ணோேடட 

நிலைபெறுவாயமைநீமி கிகமமுக காறிலாமை 

மலைமகளசொழுரான்செந்தா மராமலாப பாதபத.3ி 

தலைமைசாலிவைமுனயாவு, தடையற வளா ப தவமமா, (/) 

தந்தையென்னேற்ரடானகொலலித தனை பனைப பெறுதறரொன் று 

முதைதாலுணாபியோோரண மொழ்யுரை பசவிறறெய்று 

நிரதையினமைகனமேனமை கிலவவுத நுபுகனாயக்து 

சிரகதையினமகம௩,துமன௰ல செயவதற கெணணங்கொணடான, () 

சாபுனைதவத்நனமிரக மறுதமா ரூனிவனபெற,ற 

கரபுனைகஉரதறசெவவாயடிகனருரைப பொெபையென்னும 

படோபுனையணநஙுசையாயுத பெறாமஜறை பொறற பாறே 

நாபுனையுதஙசனு£ரு நனமணம புணாததிஞூனே, (To) 

உடலிரணடுயிரொனறென்ன வுநஙகமா மூனியுஙாறபிழ் 

அிடமிகுகருஙகடசெவவாயத தேமொழிப பிரபையெனனு 

மடகடைமயிலுங்கூ 2. வாழுகா ளொருகாளப்பொழ் 

கடமுலையொடுமமமேலோன கஙரை% TESTE ATO (௧௧) 

அிவுசானமுனிரங்கறப மறைஈ தமா தொருகைபற யி 

யெறிிரைககா கையாறறு ஸிறஙெ னாரவாகரு 

மூறிதலிலவினைததொடா௦சி மூண உட முூகலைவாடடும 

வெறிமலாககுழலினாளை வெங்கராம பற றிறறன றே, (௧௨) 

கொடியவனமீனமபற் திக குலைகரக மேரா. துத 

தொடியணிமலாசசெய்கையுஷ ரூழரிலம பொலிஃருங்கா லுங் 

கடிகெழுமற்துறுபபு௨உ கண்டகண டஙகளாகித 

அடிதுடிகதிடககறிததுத தொலை௧தகம மடந்தையாவி, (௧௩) 

அனைவருங்கண்மொழக யாரஞாக் கட லுணஞூழ்குப 
புனையெழிலுருவமவாயதத பாபபனி பொறுமைசான்்ற 

முனைவனுகருயிரன்னாள்வெம மூதலைகோட் படடாளந்தோ 
வினைவலியாவராலும வெலறகரி தெனறுபோனாஈ, (௧௪)



௫௪ உழையூாப்புராணம், 

முனிவரனவிழிநீரவா.ர முகனொடு மனனுஞ்சாடிபத 
தனிரலைகுலைஈதுவாடி த களாகதயி லனுககுமவாடகட, 

பனிமலாக குழலாடகெனனை படடது பாவமபாவ 

மினியுயாவாழவலோயான சவரவ வெனறுவிளளூடி, 
வேறு 

நெருஙகுதடமுலை மகக மாடடாது நிறை துயாகொண 

மருஙருலாயகலவியொடு கேளவியிலா வனமனம2 

மொருஙகுமூடி குங்கருள மூறவிளாபப விருளூமலாக 

சருஙகுழலாயெனைநீததாய சாதனமை ய[ெெழே. 

கைதவமிலகிதியாதம வயிறறெழுவெம பசிஈகனலு 

நைதருமெனபி/கனலு மவிககுஈலத இனரினியரா 

வெயதழலபாழங கொடுமுகலாய வெமபரவமுனசகெனனோ 

செயதகனனெனனுயிரனைய நேவியை£ Fens Sap SS. 

இரதைமகழருஞ்செயகை செயறகுரியா ளினையளிவ 

டநதையொதொயபுகலவி யெயகெனிலென சாறறுவலயா 

னெக்தைமருகியைவினவி லென்னுரைசகே வி௫ககணமிக 

மூரதைவினையீகதகொனறு முடிவரிகா முடாததே. 

பொழபுடையமடாங்காய பூமபாவாய பொறசொடி யே 

கற்புடையாரைவிடா கணவரையென நுரைபபாமழஹை 

யறபுடையாரதுநிமக வாற றிறகை விடடனையா 

னிறபுடைநீஙகாதுபழி யுரைநிலைதத னினா சிலையே. 

நெஞ்சகனிம௰ழறபப நீராடற குடனவம்.ு 

கஞ்ச மலாககரமபற.றி£ சடிபபுனலு விறஙமயெசெம 

பஞ்சணிசிம றடிபபணததகோட பாவைதா னிறஈத.துவும 

வஞ்சனையோகனவுகொலோ மறஜொொனறோ வுணாகிலனே. 

வேறு, 

(டு) 

(5௬) 

(௨௦) 

என்று மபியமுனிவ ஜூலபலகற.றுண ஈநதவனா யிருததலாலே 

தொன்ற௮வினையிதுவெனறு சூழரக்துகெளிககொருவாறு சுதுயாகக 
ணின்றுகீஙகனன;௩தோ வெத்துயாவஈதுறருறு ம ஙகசசெயது 

*னறுசெயவலவதுயா கலவியலாற்பிறி.துலடி னடினயாதே: (௨௧) 
சுடுதுயாநீங்கியவுதஙக முனிவரனாரூயாதுறகத துணைவிககாங் 

குய், படுகருமமவிதியுறையிற செயவனவெலலாமபுரிகது படாகீர 

மூழி, யகதொழிமகைமாவுரிததுப போததியவிசசுவநாத டியி



உகங்கமுனி பொலிவடைந்தபடலம், ௫௫ 

றருழ்ர் ஐ, வவெறுவண்புகழககாசி யிடததிருஈகானெனறுனாததர 
ன மன்னுசூதன. (௨௨) 

எனறுரைததருதமுனி முகரோககிமானிவராமற இருகந்தாயா 

ரு, ஈனறுமாதகாயையவொரு முனிபுதலவியாயபபிறஈது ஈலமோ 

வாம, லொனறுமொருமுனிமனைவி யாமிஷடனைவனமீ னடனது 

கொலலத, துனறு அவினையாது பொ மிிகவென மிரபபச சொல 

அஞ்சூகன. (2௩) 
பர்யரவைபபெருமபாலிப புனலபாயப ணணைதொறும பயில 

Geers, தூயபயியானைமறை தாவளாஈதுககிரிறு) தொண 

டைநாடடி, னேயமிகுா தரிபிரமா தயாபலருமேநதெடுபப Bev sr 

ஞூ, தாயனையானினி.துமையு ப IPL GI VIN MENDES Bug & 

னமாதோ, (௨௪) 

திரைசெறிதணபாறகடலிற றநீயவீடமபிரகததுபோற செம 

மைசானறு, தலாபுமபபடுமவணிகா GH 61 Hov_b PD Fy GO LIT LUE 

சஙகளோடு, புரைசெலியமுறபவதது . பிறந திருதாளு நகனுச ரூ 

பொனபோலவாயத நுச, குரைபுனறகஙசையினபமூதலை நோடபடடா 

ரூயிரதுறக்ம சோறதைதானே. (௨௫) 

மணணிலவளபோறகொடுமை செயதமடவாரெவாமம் றவள 

விசரலஃ, கணணியெனபபெயாபூணடாண மை தசரொனுமபறவைக 

ட்கோ கணணிபோலவாள; புணணியராயகனசோயிற கோப. ரவா 

யதலுசகருரு பொறபுமேவத, தணணியவேோரகடை யமைகதாள வா 

ணிபஈதானேயிரு௩து செயவாளாபகு, (௨௯) 

தழையுரியமத்தமைஈது பலரொடுவாணிடஞ்செயயாய தனியே 

SHS, விமைதரவாணிபஞசெயவ தெனனைமடவாயெனறு வினவு 

வா£ககுப, புழைமதககைமாவுரிரதோற காமபொருளகொளவாசே 

யமை போயவருகதிக, கூழைவுருதணமையவாக கூபகார டீஈுயிருக 

குங கொளகையெனடாள. (௨௪) 

பொனனு5வமணியுமொலிா பணியுமிருங்கஷையுமவிறபரா போ 

கவோவி, தென்னுரைசெய்குவலிருகக விருககவிடைகுறை தருகப 

புசமற்ரோகாள, பினலுறினைஈதழிகதலிக கனிசுருள்வெற மிலையூ 

ம.த்.துப பெயாதெங்கஙுகா, பின்னவையோபொருளபயககும வாணி 

பமென மிகழாதுணாபடா ளெளியளபோன மே, (௨௮)



௫௭ உறையூர்ப்புராணம். 

வாயமைதன டத் துதித்தே வளர்வ துபோல யாருருளமயங்க 
ப பேசி,யாய்மயிலபோலவா£மைந்த ரணிமையார்பல்பொருளும் வாவி 

க்கொள்ளிற், நாய்மையில்லாள்வகைதொகையி லளவுநிறைகளின் மா 

௮ அுணிந்துசெய்வாள், சேய்மையராககென்செயா ஸிவளிவ்வாரொ 

“hams இயநாளில, (௨௯) 

கூரச்சகண்டாஞ்செறிதாட் டாமமாமெல்லரும்புகிலை குலையநா 

ப்ப, ணீரத்தண்டவிடமின் மி கெரு௩டியொர ரண் முலைச்சிற் மிடை 

யோர்பாகம், கரக்சண்டன்றனைக்கழுக்குன் மூலயத்திற்பூசிக்குங்கட 

னம பூண்டான், பராககண்ட௩கியபரிசெய் மார்க்கண்டனென்னு 

மொரு பனவன்வெய்யோன். (௩௦) 

அனையவனகந்ககருள்ளா பொருளிருக்குமறையுணர்வா னனை 

யர்சோவு, தனையினிதுபாபபானப பொருள்கவர்க் தன்னார்வயிற் 

றிற் ஐழல்வளப்பா, னினைதருமன்ப.றுதொ.ழிலான் விசாலவிழியவ 
ளொடுமுண் ணேயமிக்கான், கனைகடலசூழுலகமவன் பெயருரையப 

நடுங்குமெனிற்கரைாதலென்னே. (௩௧) 

பலரும்விழித்ிருக்கவுட னவிருப்பதுபோலிருந்துகவர் பைம் 

பொற்கள்வ, னுலகுபுகழ்திருக்கழுக்குன் மூலயத்திலுயிகடொறு 
மொளித்தகள்்வ,ினலமருவுபலபொ.நளுு கவாந்துவியல் விழிச்சிகை 

யி னல்குவானச், சலழியுஙகொண்டற்பவிலை கொடுபபளிவனெ திர்ம 

மரூன் கைககொள்வானால், (௩௨) 

தண்லெர்தயிலஙகுளம்பா றயி£கெய்தேன்பாத் திரங்க டனிகவ 

ர்ந்து, கொண்டுசிகரிககருகு மேவுவாள்கரத்திரவிழ் கொடுப்பானா 

ஞூந, தொண்டுபுரிபவர்ககெளியா னாலயபபல்பொருளென்னு£ தொ 

குசெஞ்சாலிக், கண்டுமிவரிருகருமூ டிகமானாரளறுபுகுக் தழுக்து 

மாறே, (௩௩) 

இளையவாஜொழுகுமறைக் கலக்கொழ்யோன்சற் அமுளத் தெ 

RT EHEDD, கனையவா£குழன்மடந்தை யொருபாகன் கழுக்குன்றகா 
தன்மேனி, புனையுமாமணியமைபொற் கஞ்சுகத்தைக்: Sout Esp 
போய்வெம்பாவ, வினையனள்க7க்தளித்தா னொருகாளத்தியாளும் 

விரும்பிவாம்டு, (௩௪) 

ஈண்ணியவீபபணியதிக விலையதுபொன்னனிதருவ னன்கு 

Gary, மயெண்ணியவா றிபற் வினையென் ருள்மறையோனியைந்சப்பா



உதன்கமுனி பொலிவடை நீதபடலம். @er 

கேகனனாங௩, கண்ணியவோரொசமெபாகத Gori naptgasy of 
டலு மாவிமாயகதான; புணணியபாவ ॥/கணமி௫௰ற பலிககுமுடனே 

யெனுஞசொல பொயயாயபபோமோ. (௩௫) 

அமபிராமணாருலத Do Copor dus 30 5 a0 காழி லாற்று 

ரூம, லெமபிரானபூணபணியே எணேடியெதுததொளிதகழிதத விய 

லபினாலத, தமபிரானபூணபணியே ண டயுபிரொழிக ந இது தக 

வேயெனறு, வமபி.ராகடையுடைய வமா ஈரராயாருமன மழெநதரா 

மாதோ. ் (௩௬) 
Qa oy 

மாணடமறையோனையடன alt BU BT HT 

Seorocl tron Get) Oo Fahos maui s 01 

ஜெணடசினமுநதுதலின மோதினாகுமைததாா 

நீணடகழுமுடகளகொடு ெடடுடநுகா 2 மா. (௩௭) 

அடிததனரிழமுதகன ரலைதகனருதை நதா 
அடிதகிடவுர கிடை யயிறரசொடுநுனாத நா 

முடி ததலையுடைகதன ரல௩சையிீனமுறு (இப 

பிடி தியமனமுறமொடா பிணிபபொடுமவிடித தா, (௩௮) 
வேறு, 

ஐயவிகஃகொடியபாவி யாயினாறயயவைக கனா டம 

செயவனியிதுசெயதே ரிருமுனா/கொணடுவகதே 

மையகனினமீபரரணை வரிரிரபேமெனறுமரைத தார 

வெயயவனழாதா பேபோன மதலியுமவெ நண QS srs. (௩௯) 

பாதகனிவனசெய?மை யனைதநரையும பாதசெனனத 

தீதகலகணககோரநதுளள சிநநிர கூசதாகூற 

நாதளுலயதஇிறகள ஈநம பாவியை ஈஞினவெயதா 

வேதமதியற திபபனனா ஸிடுமினவெக நிரையததெனறுான. (௪௦) 

எனறலுகதகணடஞசெயவோ செரிரினு தெனனசருழாது 

துனறினருரபபியாததா£ துயருற முனபினீ£த தார 

வென றிவாளசூலகேமி வேனமமழு மூதலதாககக 

கொனளறுதின திடிமினெனறு கொதிததனா தணடஞ்செயவா.. (௪௧) 

சிவதிரவியங;வாகத விருசையுஞ சலைசுற றிஃ 
தவவிழுதளாவததோயததுத தழலுறப பொருத.துவாரு 
மவமுூறகோககுககணகள வாளிற உன றடாகனெருரு 
மூவகைகொண(டுிணடவாயைக ணடுபல லுடைகடனெருரும, (௪௨) 

௮]



BD) உறையூரப்புராணம், . 

வளைந்தமேலிரும்பிற்கால்க ளிரண்டையு மழுந்தமாட்டி. 
யுளைந்திடத்தழல்ழோலிட் டுறு.துய ௬ஞற்றுவாரும் 

பிளந்துடலிரும்பிற்செய்த வாலையிழ் பெருவேழத்திழ் 

றளர்ச்திடக்கொடுக்கின்றாருந் தண்டத்தாற் புடைக்கின்றாரும், (௪௩) 

உருக்கியசெப்புநீரு முறுதழல் வங்கநீரும் 

பெருக்கிவாயிடைபபெய்வாரும் பெருமிடா நிறைகெய்வார்த்து 
மூருக்குசெற்தழலிற்காய்ச்சி யகிலிட்டு மூறுகும்வண்ண ௩ 

தருக்கொடுவறுக்னெராரு மாய்பபல தண்டஞ்செய்தா, (௪௪) 

இன்னணந்தண்டமாற்றி யெரிரிரை யத்துள்விழ்க்தார் 

பன்னெடுககாலமெல்லா ௩ரகமு£ துளைஈ தபாட்டூயான் 

பின்னரோராபுலியாய்வற்து பெருமபுவி யிடைப்பிறந்து 

மன்னுகாளத்திக்கண்மை வனககளிற் சரித்தான்மாதோ. (௪௫) 

புலியுருவடைந்துகாட்டி லுழிதரும் புன்மையாளன் 

மலியருட்டிருக்காளத்தி மாமலைப பெருமான்பொற்றா 

ணலிவறுமன்பிற்போற்றச் செல்லுமோ  நாய்கற்கண்டு 

வலியவந்தஃதூணென்று தொடர்ந்தனன் மனமுவந்தே. (௪௬) 

கொடுவரிவேங்கைபற்ற வருகின்ற ரூ.மிபபுகோக்கிக் 

கடுவெழக்கண்டவாஜோர் போனிலை கலங்கொய்கன் 

'முடுகினனோடியெங்கண் நூதல்வணூர் இருக்காளத்தி 

யுவெணிூகரக்கோயிற் புகுந்தன னுய்க்தாமென்று. (௪௭) 

கொலைமலிபுலியுஞ்சென்று கோபுர வாய்தல்சார்ந்து 

மலையுமால்விடையிளைக்த மருப்பிற்கு ஈடுவணோக்கத் 
தலைமையோன் நிருமுன்னாகக் தகுபிர தோடகாலங் 

கலைஞனோர் மமையோன் கைக்கொள் கவின்செய்£ பந்தோன் நிற்றேஃ 

புண்ணியதலத்தைச்சார்ஈது பொருபுலி தீபமகண்ட 

புண்ணியமொன்றனாலே போய்ப்பழ வினைகணீஙூப 

புண்ணியத்தெய்வயாக்கை புலியுரு வொழித்தடைந்து 

புண்ணியக்கயிலைமேவிப பொலிந்துவிற் நிருந்ததன்றே, (௬௯) 

கழுகுவெற்பிழையைமுன் சைப பவத்திற்கை தொட்டருச்சித் 

'தொழுகயவற த்தினாலிப பவத்திற்கா எத்தியுற்று 
விழுமியதீபங்கண்டு வெள்ளியக கிரியடைக்தா 

னெழுவகைபபவத்தினுக்கு மறமலா லின்பமென்னே; (௫0)



உதங்கமுனி பொலிவடைந்தபடலம், டு௯ 

வேறு, 
இனையவன்சரித மிுவியவவிழிசசி யெனுங்கொடி யாள்கழுக்கு 

ன்றத், தனைகிகரடிகள் கஞ்சகபபணியை யஞ்ஈரு முண்டுதுண்டாக்கி 

ட, புனையுமாமணியும் பொன்னுமவேறெடுததுப புறமபுபோய் முழு 

வதுமவிற்றுத், தனையறுபொருஞஞ் சாழ்றருமவினையுஞ் சார்தரப் 

பெற்றனண்மாதோ, (௫௧) 

இவினைமிகையா லுடலெலலாகெயத்தோ சீவழி தரவழிபுண் 
ணுற்,ரோவினைகொடிதென் ற.ரநீ றிமண் புரண்டுள ஞூறுபுழமுக கெண் 

டநைந்தொருகை, மாவினையுரிததான் பொருளசொணாயகளஞுகென் 

வராததென் றியாவருமிகம, கோவினையடைந்து தொலைந் தனளாவி 

நுவலருவ் கொடியமாபாவி, (௫௨) 

இருகுவெஞ்?்றக் கருஙகடாவுகைச்குஞ் செய்யகோற்கடவுட 

ன்நூத, ரருகுவாதடைந்து பாசச்தாற்பிணிக்மாக தாற்றிடைத்த 

ண்டமுமாற் கி், கருகுமெய்யுடையக் கடவுண்முனவிடுத்தார் கண் 

ணழலெழவவ ஜஷேககிப, பெருகுவெக்துயாசெய யளழறெலாமிடுமிப் 

பெருஙகொடியாளையென அுரைததான். (௫-௩) 

பற்பலகால மளறெலாந் /ளைத்துப பாரிடைபபஇியிலூர் குலத் 

தி, இற்பவஞூன்.று பொருதியொண்மூலையு மோஙகுபேல்குலுங் 

காட்டிச், சொற்பெல்லோக குதவுறாவுலோடா தொகையது பொரு 

ளெலாஙகவரா, வற்பமினோய்ககோட் பட்டிறஈஇிறந்துள் ளழிர்தள 

ற்முழ்நதனள் பினனும, (௫௪) 

பழையாதஙகுலத்துப பின்னர்வாதுஇத்துப் பயின்முழுமூட 

ரைப் பிடித்து, விழைகரவெறிக்கள் வார்த் துவராத்தம்பொன மிக 

'விரைந்தீட்டின ளிறம்து, மழைதவர்சிகாக இருக்கமுக்குன்ற மாத 

லவாசத்தாற் றிறுக, னுமைமகளாபபெ பிழையறவுணாஈத வுதங்கமா 

மூனிமனை யானாள், (டட) 

் அ.ரன்பொருளற்ப விலைகொடுத்தேற்ற வடைவினா ல்ற்பவாயு 

ஞூமற், ௮.ரன்படுபணியைச சிதைத்தலினுறுப்புச் சிதைவுமவ் வொ 
ண் சழுக் குன்ற, வரன்றரி சனத்தாற் சரஈஇபபுனலின் மாயவும் 

பெற்றனள் பிரடை, நிரமபு. நூலுணர்ஈத முனிவர்காஞணர்மி னேதி 

மைபழவினை யினையே. (௫௬) 

கோள.ராத்தீண்டட பட்டவேதியனுங் கொலைமலிகொடும்பிணி 

பென்னு, கீளராபபற்.உ மண்புரண்்டுழன்று நிலையழிவியலவிழிச் ௫



௬0 உறையூப்புராணம், 

யுமோர், வாள.ராச்சுமக்கும வறுநிலத் திறந்தார் மண்டுதிவினையினா 
ற் பச்சைத், தாளசாபபூணான் நிருக்கமுக்குன்றக் தலத் இனதெல்லை 

நீத் துணாவீர், (@er) 

கொடியவெவ்வீடமுண் டவனொருவனையே கொல்லுமற்றவ 
னைநட் டோரு, மடதரசசெயாது ஈரதிலாழத்தாது மாற்றருகோய்க 

ள் செய்யாது, மூடிவிலவெமபவங்க டொறுகசொடராது மொழியி 

வையெலாஞ்செய வலல, கொடி விலசாபபெறாமா னணாலயபபொருளே 

யோரணுததனைதுகர்க தாலும், (௫௮) 

இிண்டிஞற்புறததே சுவதையன் விச செவியினாற்கேடபினுங் 

கண்ணாற், சாண்டலசெய்தா லுஞ் சுவெதோகழனமுக் கண்ணுடைநா 

யக.ற் குரிய, நீண்டவான்பொருளிலணு,க துணைகவாவா னினைந்துற த் 

இண்டினும பிறாபா, லாண்டுறககேட்டல பெயினுங்கணணு றினு ம 

கத் ெனொுஞ்சமெபல நாளும. (௫௯) 

- ஒருமலாமோஈக பிழையுடைமடக்கைக் குஞ் பியகண்டருக் 

தொகருகெற், இருவியவிரையாக் கலிபிழைத்தவருக இயற் இியதண்டமு 

மற்று, மருவியபலவுங கேட்டுகனருணாசது மன் வினுட்டயருமா 

தேவன், பொருள்கவாகதுண்பா ரடைவதோராரபு புனமையாரபிற 

பபெனன பிறபபே. (௬௦) 

வறு. 

இலலாருமல்ல ரூடையாரகளாயு மிழிவொன்று வேறுசமையம் 

புலலாகளாயு மினிதெனறுநீறு புனைவாக வாயுருறைவா [மா 

சொலலாபு ரங்க ளொருமூனறுமவேவ வொளிாகுூரல செயதபெரு 

னல்லாகளகத்த னிதிவவவியுணப ரமகதோவி தெனனமதியே, (௬௧) 

தெருளாளுமுளள முடையா£சொல்வாய்மை இறிதுங்கொளா 

ர்கள் வ௰ிதே, மருளாளுமாபின முடியாகதுன்பம வருமென மு 

ள்ளமிருவரா, கருளாளுமேனி ௩மனமாயவீசு கழலிம் புனைக்சகம 

லா, னருளாளுமண்ணல பொருளவவவியுண்ப ரககோவி தென்ன 

மதியே (௬௨). 

தொடுவாரிசூழு மலெத்திரந்து துயர்மிக் கடைர்துலவா 

படுமாறிலா.து பொருளீட்டிவைபபா படருற் ஙிடாதுசிலவா 
'கெவொளனமாஇ யூலகஙகள்யாவு கிமிடத்தி னீறுபடுமா 

ஐடுசரூலபாணி பாருள்வவ்வியுண்ப சந்தோவி கென்னமதஇியே; ()



உத௫்க்முனி பொலிவடைநீதப்டலம். ௬௧ 

தரையெஙகுமோடி நகிலைகொண்டிடாது தளர்வொன்ற மேவுடசியு 

நிரையங்கள்யாவும் வினையென்பயாவு கெடா எடைந்துதுயரக் 

கரைகொன் திரங்கு கடனஞ்சமுண்டு கருமின்ற கண்டனரவா 

சரையெங்களண்ணல்பொருள்வவ்விழுண்பரந்தோவிசகென்னமழியே 

இம்மைக்கண்மிச்க பழியோடுகோய்க ளியையாவம் மைக்கண 

மனோ, வெம்மைக்கொடுமப ஸிரையத்தமுக்த விழையாரு ஜர் 

செய்பொருளபோ, லெம்மைபபுர.த்தி யெனமாயனா,0 யிமையோ ரி 

ட்பவருள்செ, யமமைககளசக்த ௨ி௮வவவியுண்ப ரந்தோவி தென்ன 

மதியே, ் (௬டு) 
வேறு, 

கடுத்திகழ்மிடற்றோன் பிரவிபங்கரயிழ் சுவிறனும்வே தாசலத். 

இரவி, லெடுத்தவனபுலியா யுழன்றநுமுகலக் கரையுமா யேற்றவ 

ளூயிரை, விடிம்ததுமணாகதோ கனயினறுமன கன் விழுகிமி கவர்வு 

றுமெண்ண, மடித்ிடவுளளக தமைபபசோவமையா சமைகடுனு oF 

மலியாய்பபிற பரா. (௬௬) 

மருவியபரம வணுவளவேனு மாலயன் றேடுதற்கரிய, பொரு 

விலிபொருளைக் கவாவுறுநுசோகம புதல்வரா இயராயுஞ்சாரும், 

வெருவுறுரூட்ட மாதியகொடுமோய் விரவுமற்றொருவன்வவ் வுறு 

போ, திருவிழிபொரு£தக் கண்டதுசொலலா இரு ௨னுமபடாயினை 
தொடரும, (௬௭) 

குளத்திலோவி/நியான் நருமமென்றுரைத்துக் கொடுத்பிடு 

டொருள்கவர்ர் துண்ண,வுளத்லெண்ணினரூராப பன் மியாயபபிறக் 

தாங குழன்றுபுன்மலமருக் திடுவார, வளத்மின் மிக்காய நன்னிஷஞ் 

சோலை மற்றவுமாலய னுய்யர், களத்ினஞ்சமைக்தாற் Caer mG 

ன்கவர்ந்தார கைம்கொள்வர் மறையவா கொலையே. (௬௮) 

புலைமகட்புணாந்தோ ராவினைவதைத்தோர் பொழற்றொட்யவர் 

கொலை பூண்டோ, ரலைசெடிமதுவை யருக்திஜோர்வருக்த ae 

alGurmoarsets getrCarr, e%uujoort Greer itera enuLyeor 

ர்ந்தோர் கரிசறபபாகங்கள் பகாதார், மிலைபெறுமிபபா தகர்ச்செலா 

ib Bat நின்மலன்பொருள்கவர் கயவர், (௬௯) 

கண்ணுதற்பெருமான் றி. வியங்கவருங் கயவரைக்கண்டவ ரா 

ங்கே, யெண்ணுதலின் நிக் கொன் நிடல்வேண்டு மியைதராதெணிற். 
பொருட் செல்வு, பண்ணுதற்சஞ்சா ராய்க்கொலல்வேண்டும் பலித்



௬௨ உறையூர்ப்புசாணம். 

இடாத.அவுமற் றெனிற்றாம, விண்ணுதலற த்த ரசகவவ்வூரின் மேவு 
திலொழிதலே வேண்டும. (௭௦) 

தமையறியாமற் சவநிதிரறிது சாந்ததையோந்தன ராயினெ 
மையிதுகெடகக வந்ததென்றுளளத் தெண்ணியெண மடஙகுடிபொ 

ன் னுதவி, பமையமாதோளி பாகனேயடியா ராகனேயேகனே யவி 

ரகோட, டிமையவிலவரஙகு வாகனேபொறுததி யெனறு5லலோரக 

ஞுய்ஈ வொ. (ers) 

பற்பலவுரைபப தெனனைமாமேருப பகரிலோரணுவெனப பற்ப 
ல, சொறபடுகருமம புரி ser anes சுராதிபனசிவபிரான் பொரு 

ளி, லறபமேகவாஈதா ராகிலெருஞானது மவாமுககோககுறிற றம 
கக, மற்படுவினைவந் தடையுமெனறஞ்சி மருளவாமாலயனமுத 

லோரும, (௭௨) 

இன்னதுகிற்க மேலெடுததுரைபபா மிண்டைமாமலருறை கலை 

மான; மனனவனனைய வுதங்கமாமுனிவன வாரணாடியிறற வந இர 
ணடா, லனனமாமுனிவ ரசொடுமுறைகாளி லமைநதமுறபவததன 

மமரனூ, பொனனனிகவாகஈதாட புணாகதகாரணததாற பொலிவ 

ழிவெயதிய தவுறகேஃ (crm ) 

குணமொருமூனறுஞ் சகதுவமாகக கோதறுகரணமோ நான் 
குக், தணவழவொன றி நிறபவைமபொழியு தன்பணிகலைக்கொளக் 

கொனவறை, மணமலிசடையாற் நியானிததுமகழு மாமுனிமனஞ 

அ வினைவஈ, தணவலிறறெனமற லெதாசிறுஈடாபோ லசைத.ரத்தொ 

டககிய தன்றே. (௭௪) 

அனனதுதெரிகது ரெஞ்சகெக்கழுஈ்கி யதுவரறகேதுவுக் தெ 

ரிந்தே, யின்னதுசைவச் தலமெலாஈனிசென நிமைஞினலாலக லா 

தென், இறன்னதுவினை தீத தினிதெதெதாளு மிணையிலானிணைய 

டிபபோது, தன்னதுமனததே யிருவினனெழு* தான றண்மைசா 

லுதககமா முனிவன், (௭௫) 
வேறு, 

“-வரைடிருவு மகற்றுணியு மயிற்றழையு மாமணியும் 

புரையறுசக தனககுமமெ டொருகரிவெண கோடு/சளும 

விரைகெழுமு மாமலரு மேனமேலு மெடுததாரத்துக 

கரைசெ.றியத் இரையெதியுங் கஙகைகீ ரிடைபபடிந்து. (௪௬)



உதங்கமுனி பொலிவடைததபடலம். 

அரிபிரமர் காணானை யாபசவப பூணானை 

யெரிசெய்விட வூணானை யேத்துவாபாற் கோணானைத் 

தெரிவரிய வேணூனைச சிலையுரக காணானை 

விரிதருஈன் மாணானை விசசுவகா தனைததொழு.து. 

ஐயனே இருககாசி யமலனே யழலேக்துு 

கையனே வளியலைககக் கடந்தலையும பெருகீபோன் 

மையனோ வினையலைக்க மன மலையு மதுரிறுவி 

வெய்யனேற் புரத்தியென விடைபெற்றுப புறமபோங்தான்., 

ஆகார மடியாருக் காயவொரு பெருந்தகையை ் 

மாதா. நிறங்கொண்டான் வர் துதொழ வரக கொடுககுங் 

கேதார மேயானைக் கிடைததன்பிற் நுதஇிசெயது 

பாதார விந்தமலா பணிநதெழுஈது பற மபோக்தரீன். 

பருப்பதவில் லுடையானைபட பருபபதமன்- மகள்சகொஙகைப 

பருபபதமபுல் வானைமதப பருபபதமொன றஅுரிகதானைப 

பருபபதஙகக டொழுஙகயிலைபை பருபபதமவீ£ற றநிருபபானைப 

பருபபதத்திற் கண்டுமலாப பதமபணிஈது புறமபோக்தான். 

நீளத்தி இழிசரபபாய நெடுமுகலிப புனன்ஞூழ்ட 
வாளததி மாலையொடு மதியுமணி our grup rp 

மூளத்தி யுரியானைச சலதகரமே லுலவு திருக் 

காளத்தி மலை ் கைதொழுது போம் 2) @ cor 

அ௮னைபோலு ஈல்லானை யடையாரிற் புலலானை 

வினையாவு மிலலானை விளககுமழை௪ சொலலானைப 

புனைமேரு வில்லானைப புரிசடையிற செலலானை 

யெனையாள வலலானை யெழிற்காஞ்சி யிடைடபணிக் தான். 

கா.ராலக காட்டுபுகழ்க கநகரனைச சுந்தரனை 

நா.ராலங் காட்டுவககு ஈமபனையீ தூரியற்கு௪ 

2ரலங் காட்டுநெடு நாளுமெனச செய்தமைத்த 

வே. ராலஐ காட்வெள ருத்கமனை போய்ததொழுதான், 
வெற் றிமுழு விடையானை வெஞசூலப படையானைக் 

சற்றைநெடுஞ் சடையானைக் சமழிதழித் தொடையானைப 

பற்றலரு எடையானைப பாலொருிற் நிடையானை 

கொர் மிகக ௬டையானை யுருகன்பிற் ருளபணிந்கான் 

MAHAMAHOPADHYAYA 
‘Da. ULV. SWAMINATHA IYER LIBRARY 

(௪௭) 

(௭௮) 

(௪௯) 

(௮2) 

(க) 

(௮௨) 

(௮௩) 

(௮௪)



௬௪ உறையூர்ப்புராணம். 

கொலலையா ஸனினிதுகைககுங் குழகளுர் திருமயிலை 

யலலைகோ குழனமடவா சாடடோவா வானமியூா 

விலலை வீ சணிமாட வெண டாசசம வேற்காடு 

மூல்லைவா யிலுமபணிஈதான முழுதுணா)த வுதங்கருனி, (௮௫) 
erent 
இழுககுன்ற னிடத$தென வின றிருவாய மலாகதடியேன 
வழுககுனற வருளபுரிய வலலை£ யருளாபோ 

மழுக்குன்ற மேதுளப மண ஞரூனறம போறறுதிருக் 

கழுககுனம மேயபின கைஞருன32ற யெனததொழுதான. (௮௬) 

பாஙகானைக கொடியமைதத பண்பானைப பசியகறுந 

தேககானைக தருமிதழிச சடையானைக தெரிச்தவாபா 

னீககானைம் தமியேறகு கிரமபுறவைத கருணேயம 

வாககனைத தூங்கலை மாடததானைப பணி தான: (௮௪ ) 

மலையானை யுரிததபய மலையானை வயலரு ழக 
மலையானை மயொருபால மலையானை£ கைததுடிய 

மலையானைக கைகைமலா மலையரஊை யெனையாள 

மலையானைத திருவணணா மலையானைக கைதொழு தான, (௮௮) 

தொழமலையு நறுகறுழாயத தூயனமுதற சுராமுடுற * 

வ/தமலைமிச கூற.றுயந மாஞ்சோலை புடையுத.த 

பழமவைபி .௮ுமைவாளைப பறமுராயேன வினைய 

கழமலைபங குூடையானை 5 கண்டிதொழு இனபுற்றுன. (௮௯) 

பாவதூ ரிளமபொ.நில ௩ பனஙகாடூ ராமாததூரா 

மாவலூா கஇருவெணணெயாலா॥ வண்டிர௬வல்கை 

கோவலூா இிருமாணி GIP ip sp பலலிடததுமமா 
காவலூா மூனறுமெரி கதுவாகைததாம் ரொழுகானஃ (௯௦) 

பொன்னாரூம Lig DAG Lb ற புலியிரு௩கு மூாபணிக்து 

தென்னாரு மற்றுமுள தருகதலமொலாம போற றித 

துன்னாருக் இடயாருக் தொழுகுஉதது மாமுனிவன 

மின்னாரு5 இலலைதொழ விருபபறறு வழிககொண்டான. (௯௧) 

குளமெலாஞ செஙகமலக கு.தியெலா மரக்காமப 

தளமெலாம பொறிவண(ட) சாலெலாஞ செ.றிசஙகங 

களமெலாஞ் செஞ்சாலி காலெலாங கயலாக 

வளமெலாம பொலிபணைரூழ மாதஇலலை ஈகரடைக்கான், (௯௨)



உதங்கமுனி பொலிவடைத்தபடலம். சூடு 

கருமேவு மழைமுகிலிம் கதிரத்தவுடுக் கணஞ்சூழ 
வுருமேவு பிறையுறலபோ லொண்கமலப பாசடையிற் 

குருமேவு மணிசூழப பொறையுயிாத்த கூன்வளைசோ 

இருமேவு புகழ்ததெய்வச சிவகஙகைப புன ன்மூழகி, (௯௩) 

இருவளாைபபுல லுடையாடச் செமபவளச சடையாட 
விருமுனிவா புடையாட விணரிதழிக தொடையாட 

வொருவிலபணிக கஇடையாட வுமை?மற்கட் கடையாடப 
பொருவருமன் றிடையாமெ புண்ணியனைப போயததொழுதான், () 

காழிஈகாமேயானைக் கருதலருட் டோயானை 

யேழிசைசொல் வாயானை யெஞ்ஞான்.று மாயானை 

யாழிகெடும் பாயானை யம்பாக்குர் தூயானை 

வாழியருட்டாயானை மனமுருடப் போற்றிலுன், (௯௫) 

கள்விருக்கு மிதழியொடீரங் கதி ிருக்குஞ் செஞ்சடையும் 

வள்ளிருக்குஞ் சூலமழு வைக்திருக்கு। சைகஞமென் 

ள்ளிருக்குக் திருவடியு முற்றிருக்கு மொருமு தலைப் 
புள்ளிருக்கு வேஷரிழ் போய்த்தொழுதா னுதங்கமுனி, (௬௬) 
பண்காட்டு மந்தீஞ்சொற் பணைகாட்டுற தோண்மடவார் 

கண்காட்டுங் கருங்குவளை கைகாட்டுஞ் செங்கமலக் 

FOE OG தடங்காட்டத் சகைகா டி. மிகைகாட்டும் 

Omer sc.) or விறலகாட்டும் விமலனார் பதம்பணிரஈதா ன,(௯௭) 

காமருவு நறுமலர்கள் கான்றசுவை யுடைசசெக்தேன் 

றேமருவு காலோடி௪ செஞ்சாலிப் பயிர்வளர்த்துப் 
பூமருவு தடமிரப்பிப் புணரிபுகும் துவரகற்றும் 
பாமருவு திருக்கடஷர் பணிக்துமயா னழூம்பணிக்தான். (௯௮) 

நள்ளரறு தருமபூ7 நன்னாகைக்காரோணந் 

தெள்ளா௮ முடிவைத்தார் செங்காட்டங் குடிமருக$ 
புள்ளாறு காலுழக்கு பூம்பொய்கை சூழ்புகலூ 

செள்ளாது புகுக்சாவிவ் வியற்றலமெ லாந்தொமுகான். (௯௯) 

செந்துகிரும் வெண்ருத்துஈ் தஇரைக்கரங்க ளாலெடுத்து 

வந்துகட லடி.யுறையா வைத்துவணவ் குற௮ுமறைக்காட் 
ஒ.ந்துமலி சடைக்கணிக்ச வெக்கைபிரான் கழல்பணிந்து 

முர்துமுனி யதுசூழ மொய்தல?மெ லாம்பணிந்கான், (௧00)



ச் உழையூாப்புராண்ம, 

வெற்பகறின் றெழுகதிர்கேர் விளக்கஞ்சா லுதற்கமுனி 
யற்பசகமோங் குறக்கவரி யலரிலஞ்சி பாயவேரீஇக் 
குற்ப்கத்துன் கழுக்தொடியக் கருவாளை பாய்மருதப் 
பொற்பகறீம் காதுடுத்துப் பொலிதிருவா ரூரடைந்தான், (௧0௧) 

அடுபுலித்தோ லுடையானை யனைத்துலகு (ip xm win Cor 

வடுவில்களங் கரியானை மாலயனுக கரியானப் 

படுபுனன்மா சடையானைப் பவமெனுமா சடையானை 

கெமெணிப்பும் றைவானை நில்மவானைப் பூடிச்தான், 

காரூரு மணிமாடங் கண்வழுச்கக் கதிர்விக 

மாரூரி னின்றும்போக் தலாககடஞரூழ் வாஞசியகன் 

னீரூரும் பெரும்பண்ட நிலவமபர் மாகா 

மேருர்ச் திருவீழி மீழலையும்போ யிறைஞ்சினன், 

அடலாணையுரிக்கபிரா னமருமரும் பதியிறைஞ்சி 

மடலாரும் பூஞ்சோலை மயிலாடு டி துறைவணங்கி 

விடலாகாப் பிறதலஞமுா Owen Op போய்ப்பணியா 

(௧0௨) 

(௧௦௩) 

வுடலாமுப் பகைவென்றோ ஷனொண்டுறைசைப் பதியடைக்தான். 

ஆவடுதண் டுறையமரு மரும்பெறன்மா பூணியைவூர் 
மாவடுகேர் விழியமையாள் வாமத்தானைக் தொழுது 

கோவடுவே லேந்துவார குலுவழுஇ போற்றமியமா 
லேவடுபொற் சிலையாளி யிடைமருதும் போய்த்தொழுதான், () 

வேறு. 

மடற்தைபாகனை மாலவிடைப்பாகனைக் 

குடந்தையானைக் குடக்கம்பட்டேத்திநீர்த் 

கடந்தைதாமரைக் தண்மலாசாய்வழி 

நடந்தையாறு தொழுகனன ற்றவன். 

கூடுமன்பினிற் கும்பிரிவாரலா 

நாபேஞ்ச நதத்இனைச்சூழ்வுற 

நீடுபற்ப றலங்களு நேசியாத் 

தேடுமாமுனி சென்றுசென் றேத்திஷன், 

வானைக்காவல்செய் வானயன்மான்முனோ 
ரூனைக்காவல்செ யாவுணர்வோங்கவுட் 
டேனைக்காவல்செய் வண்டி.ற்செறிக்இடு 
மானைக்சாவி லடைக்கனனந்கணன், 
ளத வ வைஷு 

(௧0௬) 

(௧0௭) 

(௧0௮)



உதங்கமுனி பொலிவடைநதபடலம். 

சாரம்பூண்ட கனியைத்தவாதபே 
ரீ. ரம்பூண்டவ ருள்ளூறை யின்பத்தை 
வீ ரம்பூணட பரசுடைமேருவை 
யாரம்பூண்ட வமுஇனையேக்தினான். 

யாவுராயினு மழ்கினிருவினை 

யோவகீக்கு மொலிர்புனம்காவிரி 
நாவலான்புகும் காடிகலஙகிளர் 

கேவதேவன் சிராப்பவவி Cer 6 560 oF. 

இரிசிராமலை மேவியசெம்மலைப 

பரிசிராமன் பணிக்தெழும்வளளலை 
விரிசிராவண மூங்கரைாமென்று இ 

துரிசிராவணஈ சோன்றுறசசெயதனன் 

துதிசெய்கன்பிற ஜொழமுகவணிங்கியே 
மதிசெய்மாமுனி வாளைக் முகனமேற 

குதிசெயபண்ணைக குடதிசைகோகடின 

னிதிசெய்பேருறை யூரைகினைந்தரோ,. 

ஆன்றபேருறை யூரடைவாமெனச௪ 

சான்றமாமுனி தாமையும வாழைபபு 

மீன்றசெக்கெலுங் கன்னலுமீண்டியோ் 

கோன்றமேவிச சுடாவழிகூடினான். 

அறடைந்த வருச்சவ மாமுனி 

Ly DEOL. fe BF op a Coot lp FHS GM OT 

மாறடைந்த மனசதினலைவிறகோ 

ரீறடைநதில இனனலுமென் றெண்றுவான. 

அணையினிரொன வுள்ளமலைதரதி 

துணைபியாலவரு௫ சூழ்வினைகாங்கினேன் 
பிணயனுளொரு பாகபபெருந்தகை 

யிணையிலானரு ளென்றுபெற் றுயகுவேன், 

முந்தைகாளவினை முற்றுமற்றுத்தெளி 

சிந்தைவாய்கதுந நரிகழ்பொலி வெயதிடப் 

பந்தைநேர்முலை யாளொருபாலுடை 
யெந்சையாரரு ளென்துகடைபப தே, 

(௧௦௯) 

(௧௧௦) 

(௧௧௧) 

(௧௧௨) 

(௧௧௩) 

(eae) 

(௧௧௫) 

(௧௧௬)



Gr Df உறையூரப்புராணம், 

or ent gon Du. CS a Apel ou gus 

கன்றுகதோளும் விழியுமானரு 
டுன்றுமாறுவலத்துத் துடித்தன 

நன்றுஈன்றிவை யென்றுளகாட்டினான். (௧௧௭) 

மழையைகேர்களக் தண்ணலவயங்கருள் 
பிழையினேன்பெறு தற்ிடமீதென்றே 
விழைபுகெஞ்சின் விரைர்துகடஈ்தறக் 
தழையுமாவுறை யூரொல்லைசார்க்கனன். (௧௧௮) 

எல்லைசாரவு மென்னுரைக் கேன்முனி 

தொலலைமாவினை யாவுக்தொலைந்தன 

வொல்லையின்மன மோர்வழிப்பட்டதங் 

கல்லைகேர்களச் தண்ணலருளினால், (௧௧௯) 

தஙகுவாய்மை புதங்கமுனிமன 

மெங்குமேகலற் ரோவியதீபமேய்க் 

தங்குநினறமை யாய்ந்துமகிழ்வுமிஇப் 

பொங்குமிக்க பொலிவடைந்தானரோ, (௧௨0) 

அடினான்மகிழ்ம் Bee oh Oe cr of Cio 
சூடினான் சொல் லரும்புளகச்இனமெய் 

மூடினான்றூடி. வற்றசிவானந்தங் 

கூடிறுனெனக் கோதின்முனிவனே. (௧௨௧) 

இத்தலத்துக் கணையுபர்வாக்தல 
முத்தலத்துமில் லென்றுமுன்னிக்குவி 

கைத கலகதின னாயென்றுங்கண்ணுத 
லத்தலத துறை தற்குளவாவினான். (௧௨௨) 

ஈண்ணுவா£சலம்வேறுள் எனகசைஇ 

யண்ணுவார்நினை வற்றனனோயறக 

கண்ணுவாகுணகங் கண்டமருக்கைவிட் 

டெண்ணுவார்கொளன்மற் முன்றுகையேற்றுண, (௧௨௩) 

குன்றுங்கானுங் குலஈதஇித்தீரமுஞ் 

சென்றுமாமுயல் செய்வர்மனம்பொறி 
யொன்றுருமலிவ் வொண்டலங்கண்டில 

ரின்பியான்பெற்ற இயொார்பெலுவாரென்றான், (௧௨௪)



உதங்கமுனி பொலிவடைத்தபடலம், ௬௯ 

வேறு, 
கறங்குபோற்பொறி வாய்ப்புகுக் துழன்மனல் கலைதெரியு 

தங்கற்குப், பிறங்குகூவிள வனமெனுஞ்சிருறை பேருஷறயூொ 

ல்லை, யறங்குலாவவக் தடைகலுமசைவற நின்றதால%தோரசி, 
னிறங்குலாவு.நான் மார்பினீரத்கல நிகாவகெத்தல மண்மேல், 

உதஙகமூனி பொலிவடைர்தபடல முற் றிற்று, 

ஆகத திருவிருத்தம்-டுகடு, 

  

பஞ்சவர்வப்படலம், 

PQ iO 

அடி யவர்க்கெய்ப்பில்வைப்பே யாகிய கருணைஞார்த்தி 

படிமுதலுலகுஞுன்றும் பகர்வில்வா ரணியகாத 

ஜஷொடிவறுகேள்விசான்ற வுதங்கமா முனிவன்காணக் 

கடி.தலில்பஞ்சவர்னங் காட்டிய வாறுசொல்வாம், (க) 

மறுவறுகல் ரற மாமுனி யுதங்கனென்பான் 

தெறுசிறுவினையினீங்இச் செம்மைசால் பொலிவடைந்தான் 

கறுவினங்கார்துபற்றுங் காரரா வாயினிஙதி 

யுறுசுடர்பரப்பித்தோன்று மொண்கலை மதியமொக்தான். (௨) 

பொறிவழிவிரையவோடிப் புருமமைலைக்க கொந்து 
தீறிநிகரரகிடும்சச் தலைப்படு மகிழ்சசிபூக்தோன் 

குறிகடந்தோடியோடிக் சொடும்பரி யலைக்கநொந்து 

கெறியினின்றநிடமகிழசசி நிரம்பிய பாகஜனொக்தான், (௩) 

கூவிளவனத்திற்காரக்கி மதியொடு குடி.யிருக்குங் 
காவியங்கண்டக்தெண்டோட் கண்ணுதற் சாமிதன்னை 

மேவியான்பணிவலென்று விழைஈதுசென் முனிவளனாங்காங் 

காவிசான்மருதவைப்பி னணிவளகோக்கெ செல்வான், (௪) 

மருவுருட்டுறவுபூணார் துறந்தவர் போல்வஞ்சித்துக்... 

கரு துவம்பலர்கைச்செம்பொன் கவர்க்துவாழ் வன்கணுர்போழ் 
பொருவமெய்த்துயபில்கொள்ளாது பொயத் துயில கொண்டுநீரின் 

வருகயலலகானள்ளி வயிற்றடை குரண்டங்கண்டான். (௫) 

நசையுறுமைக்தர்ப்பற்றி ஈன்பொருண் முழுதும்வவ்விப் 
பசையிலையென்ன%த்சல் செய்யும்பைந் கொடியார்போல 
வசையறுகரும்பைப்பற்றி மருவுசா றடங்கவாங்கி 
யிசையில்கோகென்றுமீக்கு மெக்திரம் பலவுங்கண்டான். (௬)



er ~ உரையூப்புராணம், 

ஒஇருடனின்௮ுஈதாமற் ரோருடல் பாயத்தக்க 
சிருடைச்சிச்திபெற்ற செல்வர்போ லொருசெஞ்சாலி 
நீருடைவயலினின்று நெடிபமற் ரொருசெய்பாயும் 
வாருடற்றகட்டகட்டு வாளைமீன் பலவுங்கண்டான், (cr) 

'விரவுகேவலச்தினின்றும் விமலனா சருளினாலே 
யூரவுசேர்சகலம்பெற்று விளங்குமான் மாக்களொக்துப் 
பரவுவெண்முட்டைநின்றும் பறிந்துதா யணதக்தலாலே 

புரவுகொள்பணையுற்றன்னப் பார்ப்புகள் பொலிவகண்டான். () 

உற்றொருதடத்தின்கரீழ்கி யுமாபதி கருணையுந்தப் 
பபற்றொெருகடததிறஜோன்றிப் பிறங்கிய வபபரேபோரற் 
சுற்றொருதடத்தின்ராழ்பெ சுருஙகைகீ ருநீதப்பெற்று 

மற்றெருகடத்திமமோன்றி மகிழுமோ திமங்கள்கண்டான். (௯) 

மாங்குயிற்கிளெவிபாகன் வண்புகழ் விரிக்கமூவ/ 

தேங்குசிர்வாசவூரர் செய்யுளின் சுவையேபோல 
வோங்குமுப்பழத்தின்சாறு முடைபடு கரும்பின்சாறு 
மாங்குபல்லிடங்கடோறு மளவறப பெருகல்கண்டான். (௧0) 

சாலிழிற்கரும்பிற்காலிம் றலைவிரி யரம்பைசகாவில் 
வேலியிற்சங்கமாரு மென்பணை படுச்சகூடம் 
சூலியிற்கதிபெற்றுள்ள நாரைதன் சுற்றமாய 

பிலியிற்பிளிறுகாரை பெடையொடு இரிவகண்டான், (௧௧) 

வரமிகுகாளைப்போவார் மங்கையா ஞயாபாணா 

ப சமனைப்பாடுவார்கள் பரிந்திசை பாடலபோல 
விரவுபல்பொமிவண்டெல்லா மெல்லிசை விழைந்துபாட 

விரதவின்ம.தப்பூமலகு மெண்ணினச் கனங்கள்கண்டான். (௧௨) 

எ£றிபுனம்கழுனிசெஞ்சொ லிளங்கதி ரீட்டி.யாக 
முதிவிலேோரநிலைமேனிற்க முடககரி தோட்டியாகச் 
செறிசுவைக்கழைகண்டாக௪ சினக்கலிப படைவராது [ன்: 
மறிசரப்படைபல்கொண்ட வண்ணம்போற் பொலிதல்கண்டா 

ஏமஈன்னெறியேசேரற் செண்ணியக் நெறியிற்செல்வோன் 

ஜரோமகல்கழனிவாழைச் சுருள்விசி யாககுருத்து 
வாமமார்மதியைத்தீண்டி. மலர்க்கணை லயயைக்துந்தாங்குங் 

சாமவேள்கவிசைதாங்குங் காம்பெனப் பொலிதல்கண்டான். ()



பஞ்சவானப்படலம். எத 

இருபுறகிறாயாபுள்ள விலாங்கலி கால்களாக , 
வருகுபைங்கன்னல்கஈஇி யரம்பைகாற் கணிக்தவாகக் 
கருமுகின்மேற்பரப்பாக் காவணப் பொலிவிற்ரோேன்று 
மருகஈல்வழிச்செல்வோன்பல் வளமெலாங் கண்டுபோனன், () 

HESGprutCsrore சிெவக்தினை யடையவான்ம 
தத்துவமுகலாஷன்று தத்துவங் கடந்துசே௱ற 

லொச்தணிமருவிரின்ற புறமிடை புள்ளென்ழோே.து 

முத்தமநகரருன்றுங் கடந்கன' லுவகையோங்க, (௧௬) 

மேருமால்வரைாயையொக்து விளங்குகோபுர முஞ்சூழச் 

சாருமாமதிலுங்கண்டான் றஐம்பிரான்றளியிதென்றே 

யோருநுள்ளகச் துக்கொண்டா லுலாக்கரு முவகைபொகங்ச 

வாருமன்பினனாய்க்சண்டி. னவனிமேத் பணிங்தெழுக்கான். () 

கண்ணிணைகோக்கமுந்துங் கையிணை கூப்பருந்தும் 

புண்ணியம்பயப்பமென்றா விணைவலம் போதமும்.து 

நண்ணிகாத்துஇப்பருர்து நன்மன மெண்ணமுக்தும் 

பண்ணியதவர்ச்கொன்முலும் பயன்படா வுறுப்புண்டாங்கொல் 

பரவுமைம்புலன்களென்னும் பனைக்கைமால் யானைவென்ற 

வுரவுயர்முனிவர்சிங்க முடல்களி ரித் துவென்ற 
பு ரவுடையமரர் சிங்கம் தளைக்கண்டு போற்றப்புக்க 
தரவுசழ்மேலுர்தாங்க வாழ்ந்துயர் சிகரிவாய்தல், (௧௯) 

தடாவலிப்பஞ்சபாசச் தடைகடஈ தேருவாரின் 

விடாகருட்குரிமைபூண்ட மெய்த்தவ ரேறுபோல்வான் 

வடாதுவெற்பெனசாசொல்பஞ்சா வரணமுங் கடநதுள்புக்கான் 
கெடாகெழுமுவகையோடு சளெப்பருமன்பும் பொங்க, (2.0) 

வருந்துமோர்வறிஞன்செம்பொன் வைப்பெிர்கண்டாற் 

போலக், குர் து மாய்க்கண்ணியானுங் கமலமேனண்ஃஷியானும் 

வருக்தியுங்காணாத்தேவை மாமறைவில்வமூலத; தஇிருக்கருள் 
கோவையம்மா விருகணுங்களிப்பக்கண்டான். (௨௧) 

ஈறுமலர்வில்வநூல முூளைத்தநற்கரும்பைகாடிப் 

பெ௮பவர்ககினிக்குந்கதேளைப் பேசுவார்பெயராப்பாசந 

கெறுமருள்வடிவமாஞ்சிச் இரவிலிங்கததக்கண்ட 
வுறுவரற்கப்போதுற்ற வுவகையாருரைக்கவலலார், (௨௨)



2: உறையூர்ப்புசாணம், | 

'செத்திமண்டோயத்தாழ்ர்கான்ஞெரேலெளவெழுக்தாள்ள்ள் 
பற்தியபந்தஞ்ீக்தும் படிபெற்றேனென்று துள்ளி “ 
வெற்றியவிமிலேநூரும் விமலன்முன்குடர்தம்பட்டு . 
முற்றியவன்புபொங்க நின்மிவைமுன்னலுற்றான். (ஆ) 

மாலயனுணராவள்ளல் வைகியவில்வமுல 

ஞாலமுன்கயிலையெள்கோ நான்மறையந்சமென்கோ 

சிலமாரன்புமிக்கார் சிந்தையேயென்கோவோர்கல் 

லாலமர்தருவென்கோாமற் நியாவுமென்கோவென்சொல்கோ, () 

சித்நரகாயத்தின்றோ லுடைத்திருவராயும்வெய்ய 

சித்தாபானுவாழ்க்கை சேர்நுகற்கண்ணுஈகண்ணு 
சித்திரமனையாள்சேர்ர்க பாகமுழுடையவிக்சச 

சிச்திரவிலிங்கமாததி ஏித்திரம்யாவாசொல்வார். (௨௫) 

இவர்வடிவெட்டுளொன்று மதிசடையிருப்புளொன்று 

மிவர்விழிரன்றிலொன்று மதியுலகேகச்தாகிற்கு 

மிவரிடப்பாலுங்காந்நி மதியெனிலெர்தஞான்து 

மிவர்திருவடிக்கேசேர்க வென்னுடைமதியுமாதோ,. (௨௬) 

பன்னருமண்டரண்ட பகிரண்டத்துயிரகளெலலாக் 

தன்னடி வைகவைக்குஈ் சம்பிரான்குடைந்துதேலுண் 
டின்னிசையளிகள்பாட விணர்விரிதருமாலூர 

மன்னடி.வைகுமென்னில் வானிலுஞ்சிறஈததிம்மண். (௨௭) 

விஇக்குகாயகனொழுங்கு விநிக்குகாயகன்பொன்மாது 

பதிக்குகாயகன்பேரன்பு பஇக்குகாயகனின்பாய 
கதிச்குகாயகனென்னுள்ளுங் கஇக்குகாயகனெல்லோரு 

மதிக்குகாயகனிக்காக்தி மதிக்குகாயகனேயாமால்; (௨௮) 

மெய்யெனும்பொய்யைவேண்டார் வெறுக்கைமேல்வெது 

க்கைபூவ£பார், செய்யவள்புணர்மான்முன்னோர் திருவின்மால் 
சழ்னுங்கொள்ளார், மையறயவொன்றியொன்ரு நிலையின்பமருவி 

வாழ்வா, ரையவிவ்விலிங்கஞூர்தஇி யாலயங்கண்டபேரும். (௨௯) 

என்றுளத்தின்னமுன்னி if Bev over Oram tse 

நின்றுளமுருகுகல்ல கெறியுடைய நிஞன்கேட்பக் 

குன்றுவில்லாகவரங் கக கொடிமதின்ஞூன்றுஞ்செற்ற 

மன் அளர்சருளேகாய வாணியாயின்னகூறும், (௩௦)



பஞ்சவான்ப்படலம், 

Cam. 

மூறைதெசியுகங்கமா முூனிவகேண்மதி 
மறையுயாவொப்பற வயங்குமவெணடிரை 
யறைகடலுடுத்தபா ரகம்விளங்கவிக 

குறைவறுதலமெனக் கூதுகாஞமே. 

இகழ்தருமுமையவ டஒ.ருமுன்வெம்பவ 

மகழ்சிவகீர்த்தமொன் றைதுகாவலா 

புகழ்வளத்ததுமிகு புண்ணியகககோ 

ரிகழ்வறவிளங்குவ தெக்கஞான்றுமே. 

பார்த்திவர்ரடு கலிய பாருளோர்களும் 

பூர்த்தியற்பயன்் முதற் புலவருக்தொரு 

சிர்த்தியின்மிககடிக் இரவிலிங்ககன 

மாரக்திகன்மான்மிய மொழியவல்லாயாம் 

தலமுதலாவுரை தக்தமூன் மொடு 

பலபொலறிவண்டினம் பருிப்பாண்செய 

aaron gon Hos தனளிககும்விலவருா 

நகிலவுறல்விசேடமென் அுரைக்குகீண்மறை. 

அதலினித்தககு தலகதையையகீ 

காதலினடைந்தது கருதுன்புண்ணிய 

மாகலமிநிலொரு மடஞ்சமைக் து.நா 

லோதகல்கொணீயுறை யொருவவெண்ணுலேம். 

கசூலவுதென்பாற்கங்கா கூபநீர்முகந 

இலகுசுித் இரவிலில் கக்திற்காடடுதி 

மலாமுதலியகொடு காலக்தோதுமா 

ணிலவுறப்பூசிகைக கோடிகீள்க இ. 

என்றசொலிருசெவி யேறசகிக்தையு 

ளொன்றியபெருமகழ் வுடையணாயபபணிங் 

தன்றுகாலையிற்புன லாடியையனை 

நன்றுபூசனைசெயுய கருக்துணாட்டினணான். 

புறம்பொலிதிருமுனி பொற்பிற்க உன 
னறம்பொலிதருசிவ சோரத்தமாடி னை 
ஜிறம்பொலிநீத்றுமெய் இகழ ஞுடினு 
னிறம்பொலிஈறுமல ராஇகநேடினை, 

™ ௧௦ 

(am) 

(௩௪) 

(௩3) 

(௩௯) 

(௩ or) 

(௩௮)



GT F உறையூப்பு ராணம், 

மறைமுணிவள்ளல்பால் வருமக்காலையி 

லறைபுகழ்சசித்திர விலிங்கமாகிழுன் 

னிறையெழிலருளூுரு நீக்துநீப்பரு 

மிறையவனரதந விலிங்கமாயினான், (௩.௯) 

அ௮ரதநவிலிங்கமா யருளின்வைகிய 

வரகளைசசேய்மையே ஈகண்டமாமுனி 
யிர சரீராடியாம வருருனிஙகுவக் 

கரனையாச்சிச்சவர் யாரொனறுள்ளுவான. (#0) 

அளகையான்புசனை யாற்றிர்சாத்திய 
வளமலிசெய்யப.. டொளிகொல்வாசவன் 

பளசுறாசார்திய பாவுசெம்மணிக 

கிளரொளியாங்கொலிக் சேடிலசேயொளி, (௪௧) 

அண்டாசெங்கமலககொண் டருச்சிக்கார்கொலோ 

துண்டவெண்பிறைநுகம் மொண்டைசசெய்யவாய்க் 

கொண்டலங்குமுலர /சாதர்குங்கும 

மெண்டகவப்பின ரேகினாகொலோ. (௪௨) 

பாதலத்துறையாாப் பலவுமிங்களுற 

ருசரவொமேணி ய&சச்துங்கான்றுகைப 

போதகமுரிக்கவர் மேனிபோர்ககவோ 

மாதாகொளினையகண் வழுக்குஞ்சேயொளி, (௪௩) 

இன்னதென்றுணர்கிலே னெம்பிராடடு wy 

மன்னருட்காந்திசேர் மஇயிவ்வையனு 

முன்ன ர௬ுமழவிளங் கதிுமகொலோவெனத் 

தன்னுளேகினைந்துவ£ தருகுசாரக்கனன், (௪௪) 

உற்றுகோக்கினன்பிறி கொன்றுங்கண்டிலன் 

மற்; துதருவருள் வள்சாலாடலென் 
றற்றமின்முனிவார ன௫சயித்தனன் 

பற்றுபூசனைவிதிப் படி.தொடங்கினன், (௪$) 

முற்படுகிரியையே முகலவாகிய 

பறபலகிரியைபும் பாங்கிற்செய்களன் 

சொற்படுபெரும்புகழ்கத துவாரபாலகர் 

பொற்புறுபூசையும் புரிரதுள்புக்கனன், (௪௬)



பஞ்சவான ப்படலம். 

நிருக்கனமாதேவனின் மலனிரஞ்சனன் 
மிருக்தன்மாபூசனை செய்துமுற்மிட 

வருக்கன்மாவறுரறு வகைசெய்மங்கல 
வொருக்கன்மாமலாடி யுன்னிப்பூசித்கான், 

முூன்னுமாவாகன முகலெலாஞசெய்து 

பன்னுகன்௧கமண்டல நிலையப்பல்றரங 

கொன்னுமின்சுவைகசங்கர கூபகிர்முகம் 

HT Dwr nov pS OMI wa DHT Gyr. 

கந கமக்கதைகறுங் ஈவின்செயகூவியா, 

வஈகளிர்முதகற்பல வலரு) கை பொறு 

மக்இிரவிகிப்படி மகிழ்ந்துசா 2௮ 

oh 6 usw? FSS ரெழிலசொன்மா ளி, 

துஇிரிகமப்படி. BIL DLA 

மதஇியறக்கோட்டனன் GU GH ull LUT 1 oo? bul 

EBM GIN 660,51) worl a or wG) +) 

eI BAUUEBEw 0H ov w0 uw ->) <5, 

ரகநவரையிடை யமாகம்சேம்பவேர 

வரதநமெனப்பல ரறைதகல்சகாடடவலோ 

வாரதநப்பூணூமை யாகுகளிககவேோ 

வரதகவிலிநகமா யடிகளவை துல், 

எனப்பலதுதிகளு மியம்பியற்புகன் 

முனர்த்தனியிருக்கருண் ely Gv LD 16D) 

மனத்துறச்செபிகச்சகனன் மதியின்மேலவ 

ருூனற்கெடமாகிய வுகங்கமாமுனி, 

அருளுறுகாந்திசேர் மதியையனபினுற 

பொருளுறுமறைபபடி. புரிக்துபூசிக் கான 

நெருளு௮கண்டிபூ சனையுஞ்செயதனன் 

மருளுறுகெறியுமு வரதமாமுனி. 

விடைமதிமதிவிளக குவாவின்மேலவர் 
குடையுமக்காடுனி கூபநீர்முகக் 

துடையவற்காடடின ஸனுன்னும்யாவையு 

மடைவரககாளஈ% ரமலற்காட்டுவோர், 

எடு 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(௫0) 

(௫4) 

(9௨) 

(On) 

(Ge)



உறையூப்புராணம். 

மலாமிசைவதிபவ னனையமாமூனி 
யலர்குணமதிறபுறத் தருகிலோர்மடஞ் 

சிலாபுரிகதுதவிடச சிறபபிம்சென்றவண் 
பலாகொழவிருந்தனன் பரனையுளளியே. 

உசசிமேற்புனவலுடை யொருவன்ருளிணை 
யுசசிமேறகியானஞ்செ பு௮வர்யாவரு 

முசசிமேற்கொளபபொலி யுூதஙகமாமுனி 

யச சிமேற்றிரிகதா செய்தசதோரகசனன. 

நடுப்பகலாயிற்றென் றெழுந்துஈன் முனி 

தடுப்பரும்புகழ்சசிவ௨தடமடைந்தனன் 

விபெபறுகிசதிய விரகருற்றினன் 

கடுபபயில்கண்டன்முன் கனிவினெய்துவான். 

வ ரமுளிசன்புடை வருமககாலையி 

லரதகவிிஙகமா யமாககவையனும் 

ப. ரவுசெஞ்சடைததிரி பசகைவெண்பன 

றரமிகுமுடலெலாக தழுவிற்ருமென: 

கற்ப$மணிந்கொரு சவின்கொண்டாலெனப 

பொற்பமர்துரோணமென புதியவெண்மலர் 
மற்படுமேனியை மறைககதாமென 

விறபடுபிறையமு தொழுககிவிடடென. 

முடியறியாவன முயன்றுதானபுரி 

படி யறுதவததினறாம பரவருடபேறீஇக 

கடிதுகண்டிருசிற கரைவிரிகதினி 
தடிமுதன்முடிவரை யலாயதத[8ீஇயென. 

போகிற்றமார்கள் பூவினமேலவ 

ன௮ுகவனக்தகொடை நாதனமாதவர் 

யோகியா்பணிந்துள முருகவெண்ணெய்யே 
யாகியோர்கலச்திடை யமாக்கவாறென,. 

அ௮மசரான்பயம்பொழிநர் தாட்டினாலென 
வமரர்வான் *சதையெடுக கப்பினலென 

வமரசசெய்சோற்றபி டேகமாமென 

வமரும்வெண்பட்டலங் காரமாமென, 

(இடு) 

(9௯) 

(௫௭) 

(௫௮) 

(௫௯) 

(௬௦) 

(௬௧)



பஞ்சவர்ன ப்படலம். ௭௭ 

் வேறு. 
அடியாகினைக்கத யாவும்வழங்கு மருளாலே 

நெடி துவிளைந்த மாபுகழ்பொங்கி நெறியேசன் 

வடி.வமொருங்கு மூடியதென்ன வளமார்வெண் 

பழடிகவிலிற்க மாயினனெங்கள் பசமேசன், (௬௩) 

அன்னதுகண்டா னுடலுவக்கா oor Chest est! 

மூன்னர்வணங்கி யெழுந்துவகைக்கடன் ரூழ்குற்றே 

துன்னியமாமல ராதியகொண்டு தொடங்குற்றான் 

மன்னியபூசனை செய்தனனன்பின் வழாவாற, (௬௪) 

வெள்ளியமால்வரை வெள்ளியமால்விடை வெண்டும்பை 
வெள்ளியவான்மநி வெள்ளியவான்புனல் வெண்ணிதறு 

வெள்ளியவார்குமை கொண்டுவிளங்குது தற்கேற்ப 
வெள்ளியமாபடி. கத்துருவாயினை மேலோயே. ௬டு) 

என்றுதுதிக்கரி இற்புறமேகியி னன்றேரூர் 

குன்றுநிகர்தந மதிற்புறமேய மடங்கூடி. 

மன்றுளெடுத்த நறுங்கமலக்கை மனக்துன்வி 

நன்றுகளித்தினி காகவிருந்தன னலமிக்கான். (௬௬) 
Cam, 

மாலைவண்டுரூம் கண்டுமாய்செய்கணி மணிச்தோண் 

மாலைவண்டுசெய் வள்ளலார்நிறமரு வகி 

மாலைவண்டுறை சென்முனிவக்கது கோக்க 

மாலைவண்டுமுத் இன்சிவசடமருங் கடைந்தான். (௬௭) 

சந்திவக்கனை மூடித்தனன்றண்மல ராதி 

முக்கிகேடினன் முன்னவன்பூசனை முடிபபா 

னிக்தியங்களை யவிச்கவனேகுறு மேல்வை 

யக் தஇிவண்ணனாவ் கரணியவிலிங்கமா யமரா்க்கான்;. (௬௮) 

கண்டுசாழ்க்துதாழ்ர் தெழுஈ்தனன்களித்திறும் பூத" 

கொண்டுகெக்குகெக் குருகினன்குணப்பெரும் குன்றைப் 
பண்டுபோலவே கேசித்துப்பூரித்துப் பணைத்து 

மண்டுபேரன்பு துன்றமுன்னின்மிவை வழுத்தும், (௬௯) 

கோடுவார்சிலை யெனக்கரங்கொண்டது மம்பொன் 
பாடுசானடஞ் செய்யுமம்பலமுகன் பைம்பொன் 
றேடுமால்விடை புணர்கரப்புணர்ச்கதுஞ் செம்பொன் 
னோடுநீர்ச்சடை யொருவநின்னருட்குறி யும்பொன், (௪9)



or DJ 2B) DUT ப்புராணம். 

ஐயரின்றிரு வரையறசரூழ்வ.து மாசை 
பையநின்னடி. யார்ககொழிப்பதும்பிறப் பாசை 
யையநின்னருட் குதியுமொப்பில்லதோ ராசை 

யையநின்னடி.க் கேசெலுமடியனே னாசை. (எக) 

ஒங்குமாமறைக் தஇரட்குநியொருவனே யரும் 
பாங்குமேனியிற் பராபரைகொண்டது மருத்தம் 

தேங்குகின்னருட குறியுமொண்செம்மைசா லருக்கக் 

இங்குதரவெஞ செவிககுநின் ன்றி யருத்தம். - (௭௨) 

வண்டுவார்குழை வள்ளன்மூடிகமது கைத்துத 

கொண்டொராககரு ணின்மகவுயிர்துளைக கைத்து 

விண்டுவாதிய சேததுநின்குமிமிஸா கைத்து 

கணடுளோர்தமக் குறுவதும்பிரபஞ௫க கைத்து. (orm ) 

ஒருகின்றேர்விடு பாகனுககுறையுள்கோ கனக 

மருமலாக்கரம் வளைதததுமன்னுதங் கனகம் 

பொருவினின்னருட் குறிபொலிவுற்றசெங் கனக 
மருமையானகிற் ரமொெழுசெழுவராககுணடாங் கனகம், (௭௪) 

எனத்துதித்துமுன் னிருந்கனன்பின்முதல் யாமம் 

வனத்துழாயவன் முதகலியோருயிரொடும வாழக 
கனச்திலுங்கரி தாகியகண்டனைப் போற்ற 

மனத்தினுன்னின னெழுந்கனன்செழுக்தவ மறையோன்.(எ௫) 

எழுந்கமாமுனி யணிமையினேகுறு மேலவை 

யமுக்தும்வெம்பவக கடல்கடந்தாருயி ெலலாஞ் 

செழுக்சண்முத்தியங் கரையிவர் தரத்தகழ் வேகக 
கொழுக்துவசெவிலிங்கமாயிருந்தது குலாவ. (௭௯) 

கோக்கினான்முனி கோக்கடககாத்திரு கோக்கைத 
தேக்கினொன்பெரு மகிழ்சசியையின்பத்துட டஒளைத்தான் 

வாககினைன்மனத் தானளவிடற்கரு மணியைத 
தக்கனொன்மறைப் படி துஇபூசனை புரிந்தான். (௪௭௪) 

விழைர்துமாமலை மகடழுவுறதக்திரு மேனி 
குழைந்துளானெனுங் கூற்றுரைமாற்றுதல் குறித்தோ 
தழைரதமாபுகழ்ச் சரழிந்குழைகரா வனமை 
துழைந்சவசசெ மாயினைகாணகோற றேன்கொல். ' (௪௮)



பஞ்சவானப்படலம், ௭௧௯ 

கேயமார்தரு நினக்கமைகருவியு கீியே 

பாரயபேருலகல் தறிக்துள்ளகம் பதிப்ப,ம 

தாயனாய்தனக் கமைதருகருவியுக் கானே 

யாயவொள்வயி ரககுமியாயினை யழகே,. (௭௯) 

முருகுகாறுபொற் கொன்றையாய்மூவுல குய்யக 
கருகுகணடநீ வயிரமாயிருக்கினுங கண்ணிம் 

பெருகுநீருற வனபினாற்பெரிதுகெக் குள்ள 
மூருகுவார்க்குமுன குமைதராமையுமுனக் குண்டோ. (0) 

பேறு, ் 

குத்திமினறியின்ன துதித்இுரு் தனபுகூர்ர்து 

பத்திரமலர்கொண்டக்ச யாமததிம் பூசைபண்ண 
வததி ரமலாக்கெழுக்ச மாமுனி சாணமுனபோற் 
சித்தொவிலிங்கமாகி யிருந்கனன் றேவதேவன. (௮௧) 

ஆடினானோக்கிகெற்றி யணிகிலக் தோயத்தாழமக்தான 
முடினைபுளகப்போவை முகிழ்த்ககை தலைமேலேறச் 

சூடினானுவகைபொங்கத் துளளினான றெய்வவேதம் 

பாடினானகனிக்துபூசை பண்ணினான் பழிசசினானே,. (௮௨) 

ஐயநின்னழகுகாண்டற் காயிரங் கண்கள்பெற்ற 
செய்யபொன்னுலகவேக்தே சிறந்தவ னவனுகோக்ி 

மையகலகணகள் போதா வெனமனம் வருந்துவானேற 

தெய்யகண்ணிசண்டேயுள்ள சிறியனோ தெரியக்காண்பேன். () 

மலைமகள் பாகங்கொண்ட வள்ளலே. மறுவிலுன்சீர் 

கலைமகணாவிற்கொண்ட கடவுளே மொழியவல்லன் 

றலைமைசாலவனும்பேசச் தகேனென வொதுங்குவானே 

லுலைவறுகல்விசாலா௪ சிரியனே வுரைக்கவல்லேன் (௭௪) 

அரியநின்பாதபூசை யன்பினார் செய்யவல்லோ 

னுரியசெச்திருவாழ்மார்பம் தொருவனே யவனுமோர்பூ 
விரியவத்தவறுநோக்கி யிடந்தகன னெருகண்ணென்றாுற் 

பெரியவசிறியேன்கொல்லோ பிழையறச செய்யவல்லேன். () 

வேறு, 

மண்புளலனல்கால் வெளியியமானன் மதிகதிரொனுமூரு 

வெட்டும், வண்புகம்க்கொழிலோ ராக்இற்குமுதலாய் வயர்சு



௮/0 உறையுர்ப்புசாணம். 

ருவொன்பது மனுமு;, னெண்படிமத்து வாக்களென்றுனாக்கு மி 

யலுருவாறுஈன் குடையாய், பண்புசாலுறந்தைப் பதிவயின்மே 

ய பஞசவானேசனே போற்றி, (௮/௬) 

இழிவுறுமலகே வலத்துறுமுயிர்கட் கணர்மலருடைத்தரு 
வழலாய், மொழிகனுவாதி யடைந்நிகொலை முரணுடைக்கடுஞ 

சிலையழலாய்ப், பழிபடுபந்த மறுத்துயாவிடு பற்றியகாலயத் த 

ழலா, யழிவறுமின்பா யுறைதருமுறந்தை யறகதிகமண்ணலே 

போற்றி, (௮௪) 

கருமலமழுச்.து' மூயிர்களைப்பற்றுங் காலமோர்ந்தருளின 

லெடுத்த, மருவுடலாதி விக்துமோகினியென மாயைகளாற்கொ 

டுப் பித்துப், பொருவறு௪௧ பதிவினை கோகடப் புண்ணியக்கு 

சவனாயருளிப், பெருகுமினபழுக்ச வழுததிடுமுறர்தைப் பெண் 

ஞொருபாகனேபோரற்றி, (௮௮) 

பூத்மோபூகக் தாகியவுடலோ பொறிகளோமனமுதற் கர 

ண; பேதமோபரவு மாயையோவுணர்வு பெருகவாராயினமற் றி 

யாதென், றேதமோடுழலா வசையடியேனுக கிவையலாவொன்் 
தினையருளு; காதராகாந்த போதவேகாக்த கலஙகெழுமுறக்தை 

யாய் போற்மி. (௮௯) 

கந்தமுனைக்கா யிரதமுனானகாய்க் கதித்திடுமுருவமுன் மூ 

ன்ரூய்கு சந்தமெய்யுணரு மூறுமுனனிரண்டாய்ச சத்தமொன 

gh Sign மூதல்வா, னந்தமெண்பூத மைந்தினுகிறை*தா யா 

வியரவ்£வியுள் எ.திவாய்ப், பந்தமாய்வீடு மாய்வயங்குறக்தைப் 

பஞ்ச்ங்ச்னேசளே 'போற்தி, (௯௦) 

வேறு. 

Ber gir PSS gprs யிருளாகல்லொளியுமாகி 

யொன்றுமாய்ப்பலவுமாகி புருவுமாயரூவுமாகித 

சொன்றுமாய்ப்புதிதுமாஇித் Car pod Mos oD dost (ap ws 

மீன்றுளாட்டயர்வாய்காக்தி மதிமணவாளபோற்றி, (௯௧) 

கன்னியேர்பாகங்கொண்டும் விகாரமில்கடவுள்போற்றி 

துன்னியைந்தொழில்புரிக்து் தொழிலொன்றுமில்லாய்போற்றி 

பின்னியெல்லாங்கலக்துங் கலப்பிலாப்பெரியோய்போற்றி 

மன்னியவுறக்கைக்காந்து மசிமணவாளபோரற்றி, (௯௨)



பஞ்சவர்னப்படலம். HE 

விச்சுவாதகனளேயோங்கும் விசுவசேவியனேவேத 
வச்சுவாவித்திலாம லடங்கலும்விளைவுசெய்வாய் 

கச்சுவாய்ந்தெழுந்தகொங்கைக் கருங்குழற்செய்யவாயவா 
மச்சுவாகசச்சொற்காந்து மமிமணவாளபோர் பி, (௯௩). 

வானக்கண்மிடைந்தோரானும் வையக்க ணடைந்தோராலு 

ஞானக்கண்ணாலுஙகாணஜற் கரியகின்னாடனாயே 

தூனக்கண்காணக்கால மேரஷஜாந்துஞ்செய்தாயொண் மான் 

மானக்கண்கொண்டகாந்தி மதிமண வாளபோற் தி, (௯௪), 

சிதரனிரஈ்துவேண்டச செழுமலாத்தவிசளானை 

யா தரமைந்தனாக வருளினையனையான வேண்டத் 

தாதவிழ்துமாயினானைக் தந்தனைமைநர்தனாக 

மாகவாவணஙகுஙசாந்தி மதிமணவாளபோற்்,றி, (௯௫) 

அறைவினையுடலேயானென் றவக்தைகடோறுஞ்சார்ந்து 

மிறை கருபிறபபிறபபில வீழ்த.ரா தடியேனுக்கு 

நிறைசழல்காட்டியாண்ட நின்மலக்கொழுந்துபோற் றி 

மழறைபுகமுறர்தைக்காமதி மநிமண வாளபோற் நி. (௯௬) 

தருமவெளவிடையாய்போற் றி சச்சாபபடையாய்போற் றி 

குருமலிசடையாய்டோற் ரி கொமெனத்தடையாய்டோற்றி 

மருவகலிடையாய்போழ் மி மணஙகொளாததகொடையாய்போற் மி 

யொருமகள்புடையாய்போத் றி யுறநதைவார வுடையாய்டோற் றி. () 

சுருதிசொணோேபோற்றி சுயமபிர காசபோற்றி 

தெரூள்பவகாசபோறழ் மி சிவபுர வரசபோழ் றி 

பொருதழலாசபோற் றி பூணாதராப பாசபோற்றீ ' 

குருவளாமகேசபோழ் மி கூவிள வனேசடோம் து ,_ 4௬௮) 

நிறை தருமன்புபொஙக கெக்குநெக் குருகியுளள 

மழறைமுடிவிளஙகுந்தெய்வ மாசிலா மணியையிவ்வா ய 

றஹழைதருதுதிகள்பேசி யானந்த வெளளத்தாழ்ந்தா 

லுறை தவடபெருமைசான்ற வுதஙகமா முனிவன்மாதோ, (௬௯௯) 
த 

தண்மைசாலுதககமேலோன் றன்னெதா பரமன்றோன்றி 

வண்மைசான்முனிவவேண்டும் வரமெவ னுகாத்தியென்ன 
வுண்மைசாலடிகள்போற் நியொன்றுமி லாதநாயேற் 

கண்மைசால்பெரியோர்க்கேயா மருள்பெற வளித்தியைய, (500)



வி/2 உறையூாப்புராணம், 

இதனின்மேலிழமுதையேன்கொள் வரமெவ னிமையோர்வா ழ்வு 
மதனுடையசர்ச்சாடும் வச்ச பாணிவாழ்வுஞ் 

*ச,ததளக்சமலமேயான் வாழ்வுந்கண் ளெபத்தோளச் 

சுசனுடைவாழ்வும் யாஜனோர் துரும்பெனக் கழித்துகின்றேன், (௧05) 

ஐயவித்தலமும்வாச வலாச்சிவ தடமுமேலாஞ் 

செய்யரின் கு. நியுமென்பேர் சிவணியே விளஙகலவேண்டும் 

பொய்யகலன்பினின்றுள் Weds வென்றும்வேண்டு 

மைய வீற்றுருத்தி வழங்கவும வெண்டுமின் னும, (௧0௨) 

ஐந்துகாலங்கடோறு மைந்துரு வங்களான 

றைந்துசோருளுமின்ன வகையெனசக் தெரிக்கவேண் டும 

பைர்துழாய்விடையாயென்னப் பணிர்தனன் பரமனுள்ள 

நைந்துளாற்கைர் துவண்ணங காட்டிய நலமுன்சொற்றான், (௧0௩) 

அன்ன அறுமக்குச்சூர வாஇத்தன் கதையிற்றோன்றும் 

பின்னர்மெய்க்ககியாண்டோ.ரா யிரஞசெலப பெறுதிமற்றை 
வென்னவும்வழகிகனொமென் நிலிங்கத்.துண் மறைந்தானைய 

அன்னபமுனிவிர்தேர்மி னென்றுகன் குரைத்தான்சூதன். (௧௦௪) 

இர்மிருமினையசாசை செவியக் கேட்டோரன்று 

நரர்மிகுமுளத்தமைபபோ ஈற்றவன் ுஇித்தயாவு 
மேர்மிகுபஞ்சவான சொதாரின்று துதிபபோசெலவம . 

பார்மிகுவானிற்றுயத் துப பரகதி யடைவர்பின்னும். (௧0௫) 

பஞ்சவர்னப்படல முற்றிற்று, 

ஆகத் திருவிருத்தம்- ௬௨0, 

  

கத்துருப்படலம், 
— aS 

பத். தருவுஒட்ய மாயன் பசவுமைந் துருவமைந்த 

சித் தருவமலன்மேன்மை செஞ்செவிக் கினிமையாக 

முத்.து௫நிகர்த்தவெண்பன் முகலுருப் புராயுங்கூந்தம் 
கத்அருவரன்பாற்கேட்ட காதையை யெடுத்துச்சொல்வாம். 0 

அருமறைரான்காறங்க மமைந்தவா சமக்கணாலேழ் 
பெருகுபாகமங்கண்மற்னறைப பிறங்குமால் யாவுமோர்ந்தா 

ஜொருவினல்லொழுக்கமெல்லர 'மோருகுக் கொண்டதொப்பான் 

சரூமறமு விர் அரின்ற காப ( மூனிவனென்டான்.' (a)



கத் .துருப்படலம்; O/H. 

மழறைகள்வாழ்த்தெடுப்பவம்பொன் மன்றநின் ரூடல்செய்யு 
நறைகமழ்கொன்றைவேணி காயனா தூயபாத 
நிறை தருமுளத்தான்றெய்வ நீற்றொளி பழுத்தமெய்யா 
னழை தருமவன்றன்மேன்மை யாவசே யறிலலாகார், (௩) 

அனையமாமுனிவற்கம்மா வருந்ததி யனையகற்பின் 

மனைவிமாரிருவர்தெய்வ மகளிரை யழகின்வென்ஞுர் 

முனையவேற்கண்ணிஞாம் முனிவனுக்- கருகண்போல்வார் 
புனையுநாயகன் றனேவல் போற் நிரின் ஜொழுகுநீசரா, (2) 

மற்றவர்தம்முண்மூத்தாண் மறலியுண் ணடுங்கியோடச் 

செற்றவா * டடற்ொளிக்கச் சிறுகண் வினதையென்பாள் 
பொற்றசீரிளையாள்பொககிப புடைத்துவா கஇிழித்துவிக்குல் 

கற்றடமுலைசுமர்த கத்.துரு வென்பாண் மன்னோ; (டூ) 

வேறு, , 

கனமலர்க்குழன் மாதாகளிருவருங் கருங்கொடிகண்ணாக 
வனகமாசவ முனியுமக்கண் மணி யாயொழுகுறுகாளில் ட [சள 

வினதையெனபவ எருணனுக்கிளவன்முன் விகங்க ம்யாவையுமீன்றா 

பனகம்யாவையு மீன்மனளிளையபொழ் பாவைசகத் துருவென்டாள். 0) 

குறைவு தா.த.ர மகவுயி த் திருவருங் குணமிசவாழ்சாளுட், பொ 
றைகொண் மாமுனி காசபன்வாசவொண் பு.துமஜர்க்கருங்கூர்தற், ௪ 
ஹைகொள்கூரயி லனுக்கியம்பலைத்.துவெங் கடுமருட்டியவாட்சட், பி 

ஹைகொள்வாணுதல் வினதைபால்மனம்பெய ராவகை * பிணைவை 

த்தான். (sr) 
கடங்கொண் மாமூலைக் தடஞ்சுமந்தொரியிடைக் கத்துருவஃ 

தோச்ந்தா, டிடங்கொண்மாதவ முனிவரன் மயங்கிய செயலெனமன 
த்தோராள், விடஙகொள்வாள்விழி னை மெ மெய் 

யெனவனையாண்மேன், மடங்கொணெஞ்டிடைக் குய்யல்வைத்தன 
எது மாதருக்கியல்பன்றே- (௮) 

agai gt ser சறிவெளிலிலக்கண முணர்ந்தவராண்பாலே [க் 

மருவவப்பொ௮ப் பெயர்வினைக்குரைசெய்து மாற்றுவர்பெண்பாலை 

கருவிமாமு௫த் கருங்குழற்செய்யவாய்க் கத்.துருமு சலாய 
வுருவவோடரிச் தடங்கணார்மட்மையை புள்ளுறவுணர்ச் தன்றே. (௯) 

htt 

Kegan “F + Searogen,



ன
 

ayer 2.60 Dp LIL] T TCT LD, 

௮லை இரைக்கடல் கடைந்தெடுத்திடுசுதை யமரரோகவார்துண்ணச் 

சிலைவலிபபுயத் தானவர்வ றியராய்த் தேமபியசெயன்மானக் 

கொலைவிடக்கரு நெடுவிழிவின தையே கொழுஈன்மாட்டுறுமின்ப 

நிலைமையிற்பெற மெலிவலோயானென டெட்டுமிரபபெ திவாளால்.(௧0) 

இளையளாயயா ஸிருக்கவுமகிழ்ஈனை யிரவெலாமவசஞ்செய்.து 

விளையுமினபமிக் கனுபவிபபாளொரு வினதையேசனவின்க [ ரல் 

ணுளையமெலலணை மிசைத்தனிகடநதியா ஜலுயிரத்துயிரத்துறஙகுற் 

வளை தருககன வின்கணோதுகருவன மணமகனறருபோசம், (௧௧) 

இனியகா தலனிடத்திவள் சராவதுமென்னையே இலளாக்கத் 
தனியவாய்பபல வுரைபபதுமறவினித தடுபபனமற்றதுகாறு [டாள் 

முனிவு$ககநெட்பாகுயே யொழுகுவன் முறைமையினெனக்கொண் 

சனியவாவுமஞ் செயயவாய்ககரியசட் கத.துருவென்பாளே, (௧௨) 

இனையள்குய்யமவைத் இவ்வணமொழுகுற விதபத்துமெய் 

வைத்தே, யனையள்பண்டுபோ லொழுகுறுகளகளி லன்பின்முன்ன 
வளோர்காட், புளையலர்ச்தொடைக் கருஙகுழலவெண்ண கைப பொ 

ற்றொடியிளையாளே, துனையவாபயப் புணரிசாரந்ததன்வளத் தொ 

கைய மிவாமென்ருள், (௧௩) 

என்நுரைத்திட முன்னவளபொருககென வெழுஈதனளிளை 
யாள, மொன்றுமுள்ளமுற் றவளெனஈடகதன ஸூவந்துசென் நிரு 

வோருர், துன். றுசெய்யதா மரைபலமலாஈதொரு சுடாவிடுமுழுநீலக், 

குன் ௮ுதான்கடக்தெனக் கிடந்தரிதுயில் கொளுங்கடலடைந்தாசே. () 

கருமபினுஞசுவை கனிஈதவர் தீஞ்சொலவண் கவின்குடி.கொள 

வீங்கி, யருமபுகொஙகைமான் மஙகைதனறஙகைமெல் லஙகைசெக் 

கையிற்பற் நிச, சுருமபுகிண்டுதாக் கருங்குழலிளையமென் மோகைநீ 

சாண்கென்று, விரும்புபற்பல வளமெலாங்காட்டுபு விரித் துரைசெய் 

வாளால். ¢ (௧௫) 

திச்கணாயகன் ஜோன் மியபேரிடச் தனிவளகஈனி௫ேோக்கத் 
அங்கவாளுடுக் கணமெலாமிவண்மரீஇச் சூழ்ந்துறைக் தாற்போலப் 

பங்க$ீத்தவெண் டரளஙகணெடுங்களாப் பரபபெலாகடடந்தம்மா 
. செக்கணேற்றிமின் மூலயினாயொளிருமத் திறபபெருவளமேசக்சாய், 

கன்னிபாகன்வெண் ஊீற்ணிமேனிமேற் கவின்றசெஞ்சடைவீழ்ர்து 
.மின்னினலென வித்திருபபாற்கடல் வெண்டிணயெழுந்தோ றுக்



கத். துருப்படலம், HD 

துன்னிமேலெழீஇ யொண்பவளக்கொடி. துலங்குறுவளமன்பு 

மன்னியென்னுடன் ரோன் நியளரிள மடக்கருமகுயினோக்காய். () 

வேறு, 

Q பாருவின் மாதேவன் செஞ்சடைக்காட்டுட் பொருந்துமக்தாகி 

விபபுனலின், மருவுவெண்பிறையா டுதலபொரப்படாகத வராகொ 
டிச்செந்துகாச்காட்டு, ளொருவருத்திமபா லாகியபுனலி னுற்றகூன் 

வளைவிளையாடுர், இிருவுலாமவளம்பூ மருவுலாமகூ$த செருவுலாம் 

வாட்கண்ணிகோக்காய், (௪௮) 

நிருமலனங்கை விரலிற்காழியுமொண ஸிறத்தினுக் கொரும 

*தாணியுக்தம, முருவெடுத்துகவி மிகுபுகழ்தமக்கு முறுத்தியபிரான் 
DUAL Owner, ரொருவுராவாடம சயல்கமடஙக ஞறுகளியடைந்துலா 

ம்வளத்தைச், கருவிழிசசெவ்வாய் வெண்ணகசைப்பசுந்தோட் கத்து 
ருமாதுநிகோக்காய், (௧௯) 

பருமணிசெறியிவ் விரங்குவெண்டரஙகப பாற்கடல்வட்டமும 

தீனுண், மருவியெஞ்ரான்று ம மிதுயிலமரு மாமணிவண்ண லுமவா 

cru, படொருவருமுழுவெண் மதியரூமதனுட் பொருந் இயகளங்கமு 

மானும், பெருவளமபெருகு முலைசு மர்தொசியோர் பிடி.யிடைப்பிடி 5 

டைநோக்காய், (௨௦) 

இத்தகுவளஙக ளிளையவளுண.ர வெடுத்தெடுத்தியம்பினள் 

காட்டி, மு.த்தவெண்ருறுவற் கூற்றொமெடொருத முடஙகல்விட் 

டெழுதருதடங்க, ணுத்தமவினதை நின் றிகொலை யும்பாகோன்பு. 

விமேற்செலலு, மத்மிறமுணர்ந்தவ் வினதைபின்னவளுக் கழையு 

மப் புரவியின்வரவை. (௨௧) 

முருந்திளகுறுவற் சகண்பமு.துவாவாய் முடிழ்முலைத்தங்கைநீ 
கேட்டி, மருக துகொள்பாக்கு வானவாமேனாள் வளாஞ்மே றிதாழியி 

க்கடலாச், இரு*் துவெண் மஇயர் த.மியெனகாட்டித் இண்வமைமத் 
தெனக்கூட்டிப், பொருஈதவாசுகியை காணெனபபூட்டிப பொங்குற 

க்கடைந்தனர்மாதோ, . (௨௨) 

சடையிடைமதியக் தவழ்தரவைத்த தம்பிரானனுளஜைவாங்கா 
௮, கடைதலிஜூருய்ச் கொடுவிடந்தோன்றக் கண்டுமாலயன்முதல் 
யாரு, 'மிடைதரவோடி, வெள்ளிவேதண்ட. QA ori vente Br bs 
லினவ், விடையிருந்தேயப் பரனழைத்தொரறுகை யேந்தியவ்விடத் 
இனையயின்ரறான். (2. m.)



அச... உறையூர்ப்புராணம், 

அழைத் துவெவ்விடத்தை யமுதுசெய்ததுகண் டரகரவென்ற 
டிபண்ிர்து, பிழைத்தன மபிழைத்தே மென்றரியயன்முற் பிறகு 

வானவொலாம்பெருமான், மழைத்தபேரனுகை கொண்டனாமீண் 

டு தண்கடன்மதித்இடவுஇத்த, விழைத்தடமுலைமா வொகெவுக்து 
வரு மிணாத்துழாய்மாலையன் கொண்டான். (௨௪) 

மிகுசுவையமுதம் விண்ணவாசொண்டாா வெறுமையையடை 
ந்தன ரகரா, தொகுமலாத்துணாததேக கற்பகத்தருவும் தாயதேனு 

வுஞ்செழுகிதிய, ₹குமருபபொருகான் குடையகுஞ்ச.ரமு Gea or ovr 

துண்ணெனத்தாவிச,;செகு இமனமிக்கு வீளககுமிவ்வுசசைச் சரவ 
மூமிநதிரன்பெற்றான, (உட) 

ஞாலமேற்பு ரவி பலவுளவிதுபோ ஞடி.லுமொருமறுவின் நிக் 
கோலமாமேளி மூழுவதுமவிளாத்த குண கததுகண்டதுரமுண்டோ 

சாலநீ நோக்கா யிபபரிககுரியா டடமுலைககொடியயி.ராணி 

யாலவடிர௬ுவே இருவெனவுரைத்தா என்புருவாகியவினதை. (௨௬) 

புள்ளவாமன்னை யுரைக்கவஞ்சனையிற் புகலுவள்கசத்துருவெ 

ன்பா, ஞள்ளதேயுலனாத்தா யாயினுமபடிரொன் ௮ுளள தாலகனிடை 
யந்தோ, வள்ளவாய்மலசோன் மகனவுயிற்பிறநதுவந.து சாசபன்ம 

னையாய, கள்ளமொன்ற தறியா காமிதுபேசக கற்றதெங்கோகொடிதெ 

ன்முள், (௨௭) 

பங்கமில்வினதை யெஙகையேயுண்மை பகர்ந்தனன்்பொய்யிலை 

யென்றா, கமா தரு தவ்வையாதலினின் சொலலெலாமெய்மை 

யேபுசவி,பஙசமவெண்ணிறமவான் மாத்திரங்கதபபென் ற திகதிலை 

டோலுமவாள்விழியிற், மிஙகள்வாண்முகத்தாய பொருந்து, றகோக்கி 
த் தெரிகதுபின்பகொனரு ளிளையாள்;. (௨௮) 

கருரிதிமவான்மற் ௮ுடலெலாமவெண்மை கலந்ததிபபரிக்சென 

விசை த்தாய், திருவனாய்முழுதும வெண்மையேயிதனைத் தேர்ந்து 

பின்னுரையென்றாளவினதை, மருமலர்க்கூரந்தலிளையளுமென்சொல் 

வாய்மையே கருமைவாலொழிந்த, பெருவடிவனைத்தும வெண்மை 

யேயென்றாள் பெரிதுமூண்டதுபெருங்கலாமே, (௨௯) 

- தீவ்வையிப்பரிவால் வெண்மையேயென்றா டங்கைமற்றதுகறு 

ப்பென்றாள், செவ்வையென்மொழியே மெய்யென்றாண்முன்னா டி.ரு 
ந்.துமென்மாற் மே மெய்மை, கொவ்வையங்கனிவா் யெம்பெருமாட்



கத்துருட்படலம். HT 

டி GOs Hem Oren pos ளிளையா, ளவ்வயினிவ்வா ஜிருவருங்கலாய் 
த்தாரறைதரு சமையவாதிகள்போல், _ (no) 

ஒருவருக்கொருவ ரிவவணங்கலாயத்தே புறுடெருஞ்னெ்தலைச் 
கொண்டு,பெருகுறுவசைசசொழ் கஞ மபலவாகப பேசிவஞூனஞ்செ 
யத் துணிரதா, பொருவறுதவத்தாற் கலவியாறபொழையாற் புகழி 

னாத்றனககணையிலலா, வருமைசானமுனிகா பெனமனைவியசா யமை 

ந்தமற றிவரிருவோரும, (௩௧) 

மிககவென்னுமைமெய் யாயிடினிளையாள வின தையென்னாகு 

வையெனரு,டககவெனனலுரைமெய யாயிடினமூகதா ட௩கையென் 

னாகுவையென் ரூள,புககவாம_ரிீயின் வாலவிளாபபென்னிற் பொருக் 

துமென்வாழுகாளளவு5) தொககநரின்பணிசெ யடிமையா குவலிச ரூ 

டவழேன்றவனாணை, (௩.௨) 

என்றனணெஞசம வஞ்சமவைத்திளையா ளெயிற்றரூமபிலக கூற 

நக்கு, மன்றலஙகுழலாய தெயவதபபு ரவி வானி௰ஞ்சிறுகறுபபெனி 
னு,மொனறஙின்னடிமை யாயபபணிபுரிவே னுரைததவஞ்சினந்தவ 
மேனயா,னின்றவெனமகிழ்க னாணயெனறுரைததா ணிகரறுகுண 

பபெருவின OD Ge (௩௩) 

வஞ்சினமிவவா றியற் நினரிளையாள் வானிற மவானிற மென்ற 
வெஞ்சினவின தா ய தியலாமபரிசேல விணபுகூ௨ வருதியென்றுரை 

த்தா, ணெஞ்சிலவஞ்சிலலா வினதைநீராடி நியதிதாததிற்புகு௩ தீர 
ந், துஞ்செயவுடைசூழ்௩ தடைவனீ௰ககென்று சொம்மனளபோயின 

ண் மாதோ, (௩௪) 

மூன்னவளாய கன்னலஙகுதலை மொழியீனாள் போயினபின்பு, 
பன்னருஙகொடிய பழவினைத்தொடாபாற் பாவைஈத்துருவெலுங் 
கொடியா,ஞுன்ன। ருமலஞ்சம புரிவதறகெண்ணி யு. £கமாதியமக வெல் 

லா, மின்னினிவருக வென்றுகூயினளவம் Poppe we arr 

கூ யாவும். 

வேறு 

அ. ரவமயாவு மணைந்தடி தாழ்க்துபூங 

குசவவராகுழற் கோற்ரொடியன்னைநீ 

பரிவினெம்மை யழைத்தபணியெவன் 

விரைவினோதுதி யென் றுவிஎ ம்பின. (௩௬)



ண ் உறையூர்ப்புராணம், 

உரகமின்ன வுராக்கவுவந்துதக் 
கரவுமேவுளக் கத்.துருவோதுவாள் 

பவுக்தந்தையைப பாவிமுன்னாளெனை த் 

தரணியோராகத் தன்வசமாககினாள். (௪) 

எனையுமெண்ணல ளெண்ணருநும்வலி 

தனையுமெண்ணல டன்௫ொழிலாலவரும 

வினையுமெண்ண எள் வெய்யவினதையர 
னினைவுகரவி காரிடைக்கூறுகேன், (௩௮) 

சற்றமோவு செழுந்தவனெனஜொடு 
மாற்றமொன்று சொலழம்ருமனமபொரு 

டேற்றமிக்க சிறுமையுண்டாகடியென் 

னுற்றம் ரக் கொடுமைடாத்துவாள், — (௩௯) 

கணவன்மாற்றவள கைவசபபட்டதாற் 

புணருமெய்பபரம் போககததுணிந்தன 

னுணர்வின் மிக்கமக் காளாமைகோகடியே 

தணவுருதுயிர காங யிருகன்றேன். (௪௦) 

அனையளோடிங் கணைந்தனனிற்றைநாள் 

புனையுந்தெய்வப புரவியைக்கண்டன 

ணினையுமவாலவிளர்ப பென் இுநிகம் ச்.இனாள் 

வினையள்யான்்௧றுப பென்றுவிளமபினேன். (௪௧) 

காரிவாமபரிவால கறுபபென்னிலயான் 

சிரினின்பணி செய்வலென்றாளவண் 

ஞரிவால்விளர்பபென்னிலுன் மொய்தொழி 

ஞாரியாவலென் தியானுுவிற் மினேன. (௪௨) 

ஆதலாலிங கவள்வருமுன்ன*ர் 

மாதர்வாமபரி வாலாறுபபாயிடப 

போதந்தாலம்புகுத்திற் புழுங்குமென் 

னேதந்திருமொன் மின்னருங்கேட்டி ரால் (௪௩) 

பணியெலாந்தொழப பாக்யெஞ்செய்துளேன் 

பணியெலாம்புனை 'பாவைவின தைவாய்ப் 

பணியெலாஞ்செவி யேற்றுப்ப்தைத்தவள் 

பணியெலாஞ்செய் தஞர்பபடுவேன்கொலேோ, ' (௪௪)



கச்துருப்படலம். 

தாயாசொறற பணிதலைத்தாக்கயே 

பாயகேயத் தொடுமபரிஈதாற்றுதற் 

காயவசசுத ரசசுதரன்பினா 

தூயாநலலா சு குணமசொெனுமழறை, 

நலகுகாய்சொல வ[ழி௩டவாதவ 

சலஞுகநாய்வயிற் முருவாமுகுதர 

மலகுஇிமைமி லேசசருமவாயகிண ம 

பிலகுவேடரு மாவரபபேயா$ன் 

ஓதிமேன்மையுற் மூபபிழைத்தோருமாயத 

£டவாஈக நஈரகமெலலாக்திளைத 

தேதியஙகி யிளை பரொன_சொலு 

மாதி.நாலென் றறைந௩தனளகத்துரு, 

அலலவாஙகு(ம லாஞாரைகண் விச 

செலலவேராந்த வு சகஙகளசெப்புது 

மலலலசாரு மனத்தெனனினைததனை 

நலலதோவித நாடு மவினன்னையேோ 

பெரியதாயவள பெற்ற வணிவினை 

யிரியவெண் ணு று நீவிரிருவரு 

மரியகாடுபன் பன்னியராயிலயாந 

தெரியவேற்றுமை யல்வ;நியேசெலவோம. 

நன்றுநீசொலிற் செய்துகலமிலா 

தகொன்றுசொலலினுஞ் செயயலமுனனினு 

மெனனறுகலலண்் முன னாயெனதிசைத்தன 
கன்றுசற்றக்கடுவுடைப பாந்தள்கள், 

வேறு, 
இவவாறச வஙகளியமபியதற் 

கொவ்வாமொழி யொண்செவியிற்புகவுஞ் 

செவ்வாய்வினதைக் கிளையாள்னவா 

வெவவாயின்விளம்பின் ஜின்னவையே, 

மன்றாயுரை நீவிர்மறுத்தெதிோ 
மூன்ருயை கயந்துமொழிஈதமையர 
லின்ருதிநு மெண்குலமன்னைகளே 
கொன்ருவி குறைக்கத் இடுக. 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(௫௦) 

(௫௧) 

(Ge)



௬௦0 உறையூர்ப்புராணம், 

௮ல்லாதுமையா செதிர்நேரக்குமினும் 

டொல்லாதுபுடைத்துவருத்திகெ 
வல்லார்சொன் மனுத்தடையுண்டுழல்க 

வொல்லாவஞு ரூற்றெனவைதன ளே. (@x.) 

ரர்க்கோட விடைக்கடையின் நியிரு 

வாக்கோடவை யென்னமதாத்தமூலை 

நீரக்கோடது கோகளநேரிறழைதாள 

கார்க்கோடகனுட் கனிவிற்மொழுதே, (டு ௪) 

தாயுன்ச.ரணஞ கரணரந்தமியேன் 

வீயுர்திற மேவருனிர தருளே 

லாயும்பரிவா லடருங்கருமை 

யேயுமபரிரின னினியேபுரிவல. (@@) 

வேறு, 

வெண்மைகருமை யாமானு செய்தலரிதோ மிகககுண த் 

தண்மையுடையா யிவணுறைி சற்றியானீ சொற்றபடி 

யுண்மையியற்.றி வருகுவலென் ஹோடிபபரிவா லுறக்கடி த்துத 
இண்மைவிடமூட் பெகருமை செய்துமீண்ட தபபாநர்தள். (௫௬) 

வந்தடாகள் வலிநோசகி மூழ்ர்.துகாளு மெனககடிமை 

சந்தவினதை யாயினண்மம் றவள்சேயபிடரின் றலையிவார.து 

நந்தநெடுவான புவிருழுது நடத்தித் திரிதி மதலாயென் 

றந்தண் மொழிகள் பலபே௫ யிருக்காணின்ம வருமபழியாள், (௭) 

ஆயகாலை வினதையுமவ௩ தடைகஈதாளிளையா ளொடுமடைந்து 

மாயணிறம்வண் பாற்கடலை மகியாமுன்னய கண்டவாகள் 

பாயவிடந்தோன் றியபினனும பராத்தாலென்னப் பரிநெடுவாற் 

ஹூயவெண்மை கருமையாயச் தோன்றக்கண்டா பெயர்கண்டாள், () 

பந்தோபொன்னங் குடமோவென் LOM EEN SF LiL Op 

லையா,ளந்தோவிஇியை யார்வெல்வா ராகெட்டேனென் றங்கைகெரித், 

இந்தோவெனுஈன் லுதலிளையா யிகலவாதுரையேன் முன்னென்று, 
மூர்தோதினாசொன் மறந்திதனை முடித்துக்கொண்டேன் முடிவறி 
யேன். , (டு௯) , 

மாதேயென்சொன் முழுப்படிழே மற்றுன்மொழியே மெய்யித 

ற்குத், இதேயிலையான் முன்செய்வினைச் திறமிபபரியா யெதிர்வந்த,



கத்அருபபடலம, ௯௧ 

திதேமுறைமை யருஙகொடுஞ்சூ ளிசைத்தேனென்றும் sap of 

போதேயடிமை நினக்கானேன் புரிகின்றேனின் பணியனைத்தும, () 

என்றவினதை வசிக்க விளையாளிளையாள் பணிபுரியா 

சின்றவளவிற் கொடுககார்க்கோ டகனீள்கருடன் மிதேறிக் 
குன்றுஙகானுங கடற்கனாயு௪ குளி£வானகமும் பாதலுஞ் 

சென்றுரிய நடத்துமவா செலலலசொலல வல்லரெவா. (௬௧) 

மூன்னாளிவளென் ற 5 கமையாண் மூடியும்பழியாய்ப பின்ன 

ரிதென; ற௮ுன்னைபணிகொண் டுறுகளிதன் முலையபோலவிஈகி யெ 

ழவுறைவாள, பின்னைவள்சொல் பணியெல்லாம் பிழைபடாம லிய 

ற்றிய, மன்னாண்மேனி தனலடையபோ லருகவஷருற் ஜொருகு 

வாள், (௬௨) 

தேன்று்கமலப் பொகுட்டிறையு தேவன்மதலை பாற்றோன் மிச 

சான்ருர்புகழுக காசபமா முனிவனமனைவி யாய்த்தன்னை 

யீன்றாளடையுக் துயாகோக்கி யிர./0ியஙக மெலிந்துயிர்பபுங் 

கான்றா கூலமுற் அ௮டைந்தசிறைக் கருடன்ிறை தாத் நஇடககருதி. () 

சிற்ராயடிகள் வணங்கியிரு சிறைகொளெனையின் தெடுத்தவொரு 

ஈற்ராய்சிறைவிட் டருளு யென் றழு.துவேண்ட ஈயந்தென்பா 

லுற்முய்சுதையென் மககளுண்ண வுதவிலவிஏவ லென்றனளன் 

பற் *முய்புரிம்க கொடியாணமற் றதுகேட்டெழும்கா னடற்கலுழன்; 

தூயறிருபபாற் கடலடைந்தான் சுதைரூழ்தருசே * சோவழியப் 

பாயரிறைக்காற் முற்புணரிப் பான்மேலெருபபி யுள்புக்கான் 

மேயபலகா வலருமவண் வெஞ்ண்டாசெ ரற்தா ரவாவலிமை 

யோயவடாத்தா னுண்ணடுங்கி யோட்ட*கொருமாயனும்குரைப்பார் 
வேறு, 

ஐயமாமேரு விருரிறைபடைத் கே கடைந்தெனவடைந்தன 

ஹஜெருவன், மெய்யவனெ.றுழெம் போலியாாடுத்து விளம்பரிதமிர் 

இனைச் சூழ்ந்த, செய்சோவழலைச் சறைவளிகொடுமேம் றெண்டி 

ராயெழுப்புபு நுதுத்தவ், வெய்யவனெம்மை யடர்த்தனன்டொருத 

மிடுக்கின் நிரின்புடை வந்தேம, (௬௬) 

என்றலுஞ்சினமீக் கொண்டுகாற்படையு மெழுகவென் மைம்ப 

டையே்தி, மன்றலஞ்சவைகதே ஹஜொழுகுபைந் துளப மாலிகைதா : 

ழ்தரு நீலக், குன்றகேர்புயத்து மாயவனெகிர்ர்தான் கொதிகொது 

* ஆய்-வருத்தம், ர் சேரமதில், ட் ட



௨ ் உறையூப்புராணம். 

தெழுந்சவன் படைகள், வென்றசர்ப்பறலை வேந்தனைவளைந்து 

மிக்கபேசர்புரிந்தன மாதோ, (aor) 

படைபலரூழ்ாீகு. , பொருவ.துே தரிந்து பரிதிதோவலவனுக் இ 
Glen aor, மிடைதாவிருகா னகங்களிற்கோத்து வீசியும்விரிர்தவெ 

ண் உிசைதோ, ஐடைதரவாயாற் கவ்விவிட்டெ றிந்து மண்டமெல்லா 

நிலை குலையப்,பூடையிருசிறைக்காற் On Mog t துய்யென்னப போக் 

Buy 00 0 Cav 35 go oor oer மாதோ, (௬௮) 

மண்ணிடைக்டைக்கும வாரியின்மிகககும் வரையிடைவீழ்க்து 

ட் லுடையும், விண்ணிடைபபதஇியு இகூடைச்செ றியும் வேலினுங் 

கூருசிர் பாய்ந்த, பு்ண்ணிடைபபொழிகெய்த் தோ ரிடைரமுழுகும புக 

லிடமெங்கெனச் சுலு௪, கண்ணிடைபபகுதம் கிடமறமிடைந்த கரி 

யமால்படடபொரும புள்ளால, (௬௯) 

மாப்படையுடைரஈ்க தன்மையுககலுழன் வன்மையுநோக்கிய 

மாயோன், சேபபடைவிழியிற் சதர்கரப்புலிஙகஞ் சினர்துமாமேரு 
வுங் குலுங்க, நாபபடைக்கடவு cup Sua gy ஈரலைசூழ்தருபெரு 

ம் புவியும், பாபபடையுலகு ௩கெகவூசினன்செம் பவளவாய வெள் 

வளைவைத்து. , (௭௦) 

மாயவன்சங்க முழக்கொலிகேட்டு வாயொலியெழுப்பினான் கலு 

ழ, னாயபல்வளனாயுஞ் ிதர்ந்தனவ௫ர்ந்த வம.ராதமபகமெலா மூ.திர 

ந்த; காயவொள்ளுடுக்கள் விண்டதுப்வியுய கற்பத்தின்முடிவுகொ 
லென்று, பாயபலலுயிரு மொடுஙககினவமமா பறவைவேஈதெறுழை 

யென் லுரைக்கேன், (எக) 

கார்முகங்கோட்டிக் கடி.துநாண்பூட்டிக் கைவிரற்கோதையு மா 
ட்டிப், பார்முகஙஇழியக் குணத்தொனியோட்டி ப பற்பலவாரகணை 

கூட்டிப, போமுகமபொலியு சாரணனெய்தான பொருரிறகடிக்தொ 

லி யெழுபபிக், கூர்முகககொடுசரா வண்டெலாமறியக் கொகெகங்கொ 

டுபிளக் தெரிந்தான், (௭௨) 

் வில்லினாுல்வேற லரிதெனகினைந்து வெண்ணகைக்கருங்குழற் 
செவ்வாய்க், கல்லினுலொளிரும பொற்பணிசுமந்த கதாமுலைததிரு 
வுறை மார்பன், மல்லினாலுயாந்த தண்டினைசசுழற்.றி வானமுஈடு 
கூற வெறிர்தா, னெலலினானமிக்கான் கால்களிற்பற் றி யிறுத்தனன் 

குறித்தது தன்னை. (௪௩) 
- நீதுய்பஞ்சன் நுனி. ்



சுத் அுருப்படலம். ௯௩. 

நன் ிவன்வலிமை Quer gong gent tiga tn. coor eis. ரணவி 

யவா, டன் றிருத்தடங்கை பற் நினன்வீசத் தாய்ப்பறந்தொலித் து 

வான்பறவை, வன் திறல்வேந்தன் நுள்ளிமேலெழுக்த வான்கயல்வ 

வ்வுதல்போல, வென் றிகொள்வாளைக் கால்களின்வவ்வி விண்ணவர் 

வெருவுற வெறிக்தான். (௭௪) 

இருமகண் முலைக்கோ டுமுதுழுதுழக்கத் தேம்பொழிதிருத்து 
ழாய்மாபன், மிருகுவெஞ்2ற்றக தலைககொளவலைக்குக் இகிரியைச் 

சுழற்றுபுவிட்டான். கருரட்பகையைச் செநநிறபபாந்தள் கவ்விய 
தெளவலியசரர், கருதுதோறஞ்சத் இடுரியைலாயிற் கவ்வினான்டஉத 
னுடைக் கலுழன். (௭௫) 

பன்னகவணைமேற் பஙகயமபூதக்த பச்சை மால்வராயெனக் கட 

ஈது, கன்னலங்குதலைத் திருமகளிருகை கழல்கடைவரவிழிவளர் 

வோன்,பொன்னகுவரைகயேர் மேனிகொளிவனைப் பொருதுவெல்லு 

தலரிதென்று, முன்னும்வஞ்சனையால வெலவதற்கெண்ணி மொ ந 

தினன்பவளவாய் மலர்ந.து, (௭௬) 

நின்பெருவன்மை கோக்னெமகராதே நீயெவனினக்குவே 
ண்டியதெ, னன்பொடுதருது: மூரைத்தியென்.றுராக்தா னரவணை 

மேற்றுயிலண்ணன், மன்பெருந்தவத்துக் காரிபருூனிவன் மைந்த 

னென்ழாழுடைவலவன், றன்பெருந்தம்பி யெனனுடைபபெயருஞ் 

சாற்றுவர்கருடனென் றியாரும், (௭௭) 

படைபலசமந்தென் ஷஜெனிபொரு.து பண்ணவர மிதரும் ப 

டிதோற், நுடையநின்னிடையான் பெறக்ககுங்கரும மொன்றுமின் 

றணாதிநீயாவ, னடைதரவுனக்சென் வேண்டுவ.துரைக்.ி யருளு 

வனென்றனனகருடன், மிடைமதுகரங்க ளடைடிெட௩துறஙகு மெ 

(௭௮) 
மலைமகள்பாகங் கொண்டமாதேவன் மன்னருளாலுல சனை 

ன்றுழாயவனமகிழமச் துரைபபான். 

த்து, நிலைபெறபபுரக்குங் கடவுள்யானுணா3 கின்னுரைவாய்மையே 

யென்னி, லலைவறவிவாஈ்த்யா னடவுதற்கென்.று மமைதருஞூர்இ 

யாகென்ருன், முலைசுமந்திளைக்கு மிடையுடைக்கமல முழ் றிழையு 

றைதருமா£பன, (era) 

ககவிறைகேட்டுக் saniepisAs ge 5658 giQarrGoums 

தெளிந்து, தகவுரைத்திலை$ வஞ்சிக்கும்விதத்தென் ருய்க்களேயவ



௬௪ உறையூரப்புராணம். 

ளினுஞ்செந்தாய,சகஈகவுரைத்த மொழிதவருக்கிச் சாற்றருங்கொடு 
கரசமுச்சே, னகமகழ்த.ரநீ யாரைத்தவாறேயா னாயினனென்றனன் 

மாதோ, ட் (௮௦) 

தாரியன றிய தண்இழாய்மார்பன் ரூர்க்கியன்ரு.துகுதை வந்து [த 
போரியல்வீ.ர நின்னையொப்பவர்யார் பொன்மலையென்ன வீு கடைந் 
காரியமுராத்இியென்ற லுங்கொடிய கத்துருவென்பவள்செய்த 

சிரியவல்லாத் தொழிலெலாமுரைத்தான் திருமறுமார்பனுக கேட்டு, 

அ௮ன்னதேற்கலும வமுதகுமபங்கொண் டவண்மர் இத்தருப் 

டையில்வைத்தி, பன்னருமபுகழ்த்தாய் ிறையினைமீட்டி பன்னகம்ப 
டர்செயாவாறு, முன்னருமவளஞ்சா லுறந்தைஞூக்சச முதல்வனை 

யடைந்துபூித்தி, மண்னுகல்வரமுங கோடிபின்பென்பால் வருதி 

யென்றுரைச்தனன்மாயோன். (௮௨) 

சிறைவலிக்கருடன் வாயினாலரமுதச் செழுங்குடங்கவ்விமேற் 

பறந்தா, னறைமலர்க்கூந்தற் கொடியசிற்றன்னை ஈயந்துறை தருமிட 

ம்புக்கான்; மறையவோரிடம்வை யென்றவஞூரைபப வனடபெருந் 

தருப்பைமேலவைக்தகான; முறைமையினவள்சொற் படி.ரிறை குண 

தீ துமோய்படாச சிறையினைமீட்டான்., (௮/௩) 

மறைபுசமுறந்தை மாஈகரடைர்து வளவியசிவ தடம் படிந்து, நி 

றை தருமன்பிற் டஞீரவர்னேச நிமலனையவனிடம பிரியா, துறைத 

ருகாந்தி மதிப்பராபரையை யுவ£துபூசித்தனன் வேண்டக், கறைமி 
டற்றண்ண லவனெிர்கோன் மி கருயதெவனென வினவி, () 

கரூடரின்னொலிகேட் கனுகினதுருவங் காண்கினுரின் னுடை 

நா.மட் தெருடராுமொருவா சொல்லினும்பார்கள் சிதைகருமெனச் 

சொலி மறைந்தா,னருடருமவள்ள லாயிடைநின் று மன்னைபாற்றர்க் 

கிய னடைர்தான், மருடருமனத்.துக் கத்துருவென்பாண் மகவெலா 

ஙகூயில துராக்கும், (௮௫) 

சுவைபடுசுதைபைம் தருப்பைேமேல்வைகத்கான் மொகுவலியுறை 
சிறைக் கலுழ, னவையறக$ீவி ர௬ுண்மினெனறுனாத்தா ணன் றென 
வரவெலா மாங்குச், செவையுறபபடரா முனஙகவர்ந்தெடுத்து த் தி 
ருமறுமார்பன்வெண் டரளக், குவைகொள்பாற்புணரி வைத்தனன் 
மூன்போற் கோட்டைமுற்காவலு மமைத்தான். (2) 5) 

சென்ற ராவனைத்தும் தருப்டையுணாடி.த் தெள்ளமுதிலாமையா 

ன் வெள்ச, யொன்றவத்தருப்பைப் புல்லினைஈக்கி யொல்லைகாவிருபி



சக.தருபபடலம், ௯௫ 

ளப் புற்று, வென்றசர்க்கருடன் வஞ்சமென்றவன்மேல் வெகுண் 

டெழுந்தவனுரு நோக்கி, மன்றவுள்ளச்சக கொண்டுமீண்டோடி ம் 

ஹைக்கனறிறைந்ததுன படைக்தே,. (௮௪) 

குணமிகசுவினதை காஏெபெமுனியைக் So PU BED? sora ap 
ன்டோன், மணமலிபுகழம் முனிவனுங்கலும ை கீதனைத்தழுவியுள் 

ஞூவந்தா, னிண மிருந்தொழுக நிலவுவேலனுக்கு செடியகட்கத் தரு 

வென்பாள், பணவரவுறுதுன புணாச்தமுககா௮ pena ab Sen 

க்கொளீஇ யிருந்காள். (௮) 

கொடியவண்மேனி யாகியதடியிற் கொுகொதித்தெழுமன வ 

'ஞசம், படிதரவமைதத ஞான்றுவெங்குருகோய்ப படாகொடியாயத 

ங் குரித்து, நெடியவாமபரியின் வாலகறுபபென்று நிகழ்த்தியஞான் 

ுறப்படாந்து, கடியவாளரவின் விடஙகொடுகருமை கற்பித்கஞான் 

இினி தருமபி. (௮௯) 

நலமிகுவினதை பணிசெயபபெற்ற ஞான்றுபோதாகிபவ் வின 

நை; குலமகன்வன்மை தெரிஈதழுக்காறு கொண்டஞான்றே மலர்ந் 

தஃதம, மலாவழிமதுபபோ லிரத்கரமுஷயும வழிந்தனநுகரமொ 

ய் வண்டிழற்) பலவுமீ௰ிமாய்த்த வெறுபபகாறியதப பாவைதன்றுயாக் 

கள வின்றே, (௯௦) 

வேறு, 

முற்றாமூலைக்கக் துருமடந்தை மூருக்குங்குருகோய்க் கோட்ப 

டலு, முற்ராவெறுத்தா£ நட்பினரு ளொருவரேோனு மாஙகடையார், 

சற்றா௫லுமைந் தாகணோக்கா சலித்தாதோழி யருந்தவத்தாற், 

பெற்ரார்களுமெண் ணுூதலொரழிந்தார் பிரியமான்றன் காடபலும், () 

காம்பாரபசுந்தோட் பாங்கியர்கள் கையினொளிாபொற் கலமேரக்தி 

யோம்பாதொழிக லறமன்்?றன் ஜொளி£வான்ஞார லினி௰ிட்டுத் 

இ.ம்பானிழைய வாக்தயிரு௫ செலித்துக் இரட்டி யெடூத்.துநெடும் 

பாம்பாயுண்க மாவென்று பரி தாட்டினுமுள் வெறுத்தமுவாள், () 

பூவைமுனிநதாள் குழற்கணியும் பூவைமுனிஈ்தாள் வெண்டா 

ளக், கோவைழமுனிர்காண் மையெழுதுங் கோலைமுனிந்தாள் விளை 

யாடுங், காவைமுனிந்தாள் பாலடிசிற் கலத்தைமூனிந்தா எளினிது 
ரைப்பார், நாவைமுனிர்தா ணல்லொழுக்க காளுநுனியான் மனையா 

ட்டி (௯௩)



௯௭ உறையூர்ப்புரத்ணிடி 

வினையோகொடிது கோடிதென்லும் வீத இத ்மாமோ 5.05 
ன்னு, மனையோவெறுப்புற் ளென்று மரரொன்றுச்ம்பார்ப் பா 
ன்னு,மெனையோவருத்துமிதுவென்னு மென்ோவுயிர்தீர்ர் திலதெ 
ன்னு, நனையோடலர்சேர் குழல்வினதை ஈகைப்பண் கைப்பனளேயெ 
னலும், * (௯௪) 

இன்னைடன்மையிதுவாக விரக்கமொழிகார்க் கோடகனு 

முன்னாதேபெற் றீவண் மொழிகேட் யெர் தாய்க்கழைத்த தஇிமையினா 
மூன்னாகாரஞ்செல்லாஅ ஞரிவலியு மொழ்ஈ துபிணி [ன 

அன்னாநின்றா னிருவிழியுட் தொலைந்தான்போ லந்தகனானான். (௯௫) 

தூயருராத்த படி.யொழுற் சுகமும்புகமு ஈனிமருவுக் 

இயருரைத்த படியொழுகற் செறியுக்துயரும் பிணியுமுறும் 

பாயவுலகி லெனபபெரியோர் பகர்தல்பொய்யோ பாரக்குங்காற் 

ரயருரைகேட் டியற் நிடினுக் தக்கோர்பபிழைத்தல் வீண்படுமோ,() 

அஆவாநின்சொற் படியொழுரு மடியேற் குற்ற தி.துவென்று 

தாவாவலிக்கார்க் கோடகன்மெய் தளாந்துநடுங்கி யொடுங்கியெனைக் 

காவாயிதற்குச் தக்கதொரு கருமம்புரிர்தென் முயடியின் 

மேவாவிழுந்துபுரண்டமுதா னவளுகோக்கி வெய்துயிர்க்காள்.(௯௭) 

மழைத்தண்கூக்கற் பாங்கிய்தம் வகனரோக்கி முனிவனையீங் 

கழைத்துவாருமென்மறேவ வவரும்விரைஈ்து போய்த்தொழுது 
தழைத்தகருணையாயரவின் முயகூவினணி யெழுந்தருளென் 

ஜிழைத்தவினிமை மொழிபேடு யிரப்பவவனு முடன்வந்தான்.(௯௮) 

வட்.தமுனிகா சபனடித்தா மரைமேல்விழுந்து மடமாது 
கந் த.மலர்மேல்வீற் றிருக்குங் கடவுளினுமேம் பாடுடையாய் 

சந் தமகவைப் பாரொனது தன்மைபார்ரின் னருட்கண்ணா 

லிர் தவினைவ௩் தடைக்கதினி யென்செய்கேனென் தினைந்தழுதாள், 

மனைவிதுயரு மகன்றுயரு மறுவுவிழிவெப் புறமகோக்கெப 
புனையிழாயிக்கொடியபிணி புகுதம் கேதுவாகியதி 

வினையென்னுரைத்தி யென்ற றியான் போன்றுவினவ வினதைக்கு 

நினையுக்தனக்கு ஈடந்தவெலா நிரம்பவுரைத்தா ணிசழ்கொடியாள், (1 

கொடியாளுரைத்த மொழிசெவியிழ் கொடியவேலிற் புகு.துதலு 
மூடியாநெடிய தவச்சர்த்தி நூனிவன்பாவி யென்செய்தாய் 
மடியாவொழுக்க முடையாளை வஞ்சம்புரிஈஜு பன்னாளு 

மடியாளாக்கி னாய்கெடுத்தா யந்தோவின்ற மகவையுமே. (௧௧௦



அதீதி இருப்படலிம், ௯௭7 

ஸ்சமிக் eon ODay மூவ go 08S ctr வாழ்ர் தவர்யார் 
பசமற்ைத்த பளி இறைப் தர வத்சகு வாக் கிழைத் தபிழை 

இரமத்சொழினீத் நக நிஞ்க்குக் கேடுநீயே ரூழ்ந்ததனா,ம் 
சசமட்பவொ வான்செய்யச் அிகுவதென்னென் முன்முனிவன்-(௧0௨) 

மூனிவிற்கடிந்து முனியுரைத்த மொழிகேட்டயர்ர் து மூச்செ.றியா 

வினிம௰ மிதற்கென் செயகுவலென் ஹேங௫ யேங்கியழு லிரங்கிக் 

கனிவிற்கிறரத குணக்ஞூன்றே கரு 3ரக்சடலே கற்பகமே [ல், 

புனணிதக்தொடாபி லேன்புமி॥ ந பொலலாங்களைக்து மூளஙகொள்ளே 

புன்மைசிமியோ செய்புபிமை பொறுற்கல் பெரியோகடனன்றே 

நன்மைததவத்தாய் நீயுமவெருண டி.டி.௫.யேற்ரு நற்றுனேயா 

வன்மைக்ிறயகுன் றிபமதலை முகம்பா£ ae ணும வந்ததுயாத் 

தன்மைத்திறறசாு தஇிடவர௱வாய சாமீ? யெனறடி பணிந்தாள் () 

௮டியிற்பணிஈத கொடியா, ள் கன்பு உர்ற் றிக் சடியவினை 
படியிற்சிறறச தலஞ்ராந நு பரணைபயபோ va அிறுமெனவெண் [க 
டொடியிற்பொலிஈத அிருமேனிப புபாசான்றாளிவ னுளத்தெண்ணி 
கொடியிற்றுவள் வாண முகரோரடு யிநுவகேளொன்று கூறுவான்... () 

அன்னாரின்றகொடுவி௲போந் நூாயதலமொன் றடைந்தமர 

ருன்னாமின்றபெருமானைப போற்றிலைனவுண் மூழ்ந்தேத்றி 

மன்னா நிலத் துச் D pbb EO if) pol MGT AY GD TL ராய் மாக்க CH “sort. went 

யென்னாயகனே யெனசசிறுபோ செண்2:மு னிவன் ஜெவிஈதுரைப 

தடியிறபசுநெற் கதிரமேயந்து தண்ணங்கமலப் பூக்குகட்டி [ர்ச் 
யடியிற்கருப்பங் காடுழககி யரம்பைக்குலமுங் குமைத்தெழுகா 
செடியிற்பொலியு முதுமேதி கேமாநிழழ்கன் ஜொடுமுறங்கும் 
படி யிற்பொலியுஞ் சீர்காடு பலரும்புகழு நீர்காடு, (soar) 

அ௮ர்தகாட்டிற் சீருறையூா யார்க்குமூளத்து காருறையூர் 

கந்தமலர்வேள் போருறையர் கண்ணிற்கடங்கா வேருறையூர் 

சந்தமனைமேற் காருறையூர் தடங்கடொறுகன் னீரூறையூர் 

பர்தமகலசான் ரோருறையா பலரும்புகழும் பேருறையூர், () 

அம்மாநகரிற கார்திமதி யம்மையிடப்பால் வீற்றிருக்கும், 
பெம்மானொருமா. Con 6 Buenas பெருமான்றண்ணம் பிறை 
யொடுவெம், பைம்மாசுணமுஞ் செறித்தசடைப் பரமன்பஞ்ச௪ 
வர்னேச, ளெம்மாவுலகுக் தொழுதெழவீற் றிருக்குமெழின் 
*மா லூரகிழல், 4. ... (௧0௯) 

மாலூரம்-வில்வம். * 
 



0) உறையூர்ப்புராணம். 

மாதேயனைய தலமடைக்து மகலைகார்க்கோ டகனொடுநீ 

போதேய்சவர்ச் தம்படிச்து புகழ்மாலூரத் தருநிழல்வாழ் 
தாதேய்கொன்றைச் சடையானைகச் தாழ்ந்துபூசித் இடின்வினை 

மீதேபிணிக்கு மருந்துபெறற் கரியகதியு மெய்துமால், [போ 

வணிகஜெருவ னீற்றையிகழ் மதத்தாற்பன்றி யுருவெடுத்துப் 

பிணியுற்றுழன்றக் தலஞ்சூழ்க்து பிறங்குசிவதீர்த் தம்படிக்து 
தணிவில்வினைதீர்ர் துயாகயிலை சார்க்சான்விசுவா மித்திரனுக் 

அணிவிற்போற்றி வசிட்டனிடா தொலைத்துவாழ்ந்தா னின்னுங்கேள். 

வார்ந்தசடைச்€ ௬தங்கமுனி மறைதேர்தருமத் தலத்தெல்லை 

சார்ந்கபொழுதே பொலிவடைந்து தம்பிரானைப் பூசிக்க 

கேர்ந்தபொழுதப் பெருமானு நிரம்புகால மைந்தினுமைச் 
கார்க்தவுருவங் கொடுநின்றா னன்பிற்போற்றி யடி.பணிந்தான். 

காலமைக்து மைக்துருவங் கொண்டகருத்தை விரித்துரைக்கிற் 

சாலவியப்பா மம்முனியத் தலக்தேபூரித் இருக்கின்றான் 

சீலமில்லா நின்மக்கள் செய்யுக்துயர நீங்கநெடு 

மாலதுளமையாற் கருடனுமத் தலக்தேயடைந்து வரம்பெற்முன். 

அ௮ன்னதலத்தை படை.க்தரனை யன்பிற்பூசி யென்றுமுனி 

பன்னச்சிறிது பிணிவருச்தம் பாறப்பான்பா னேசமிக 

கன்னருமாக்கின் வியப்பாமென் ௮ரைத்தகாதை நற்றவத்தோர் 
மன்னவிரித்து நின்றிருவாய் மலர்கவென்ருண் மனையாட்டி. () 

மனையாளுரைத்த மொழிகேட்டு வருத்கஞ்சிறிது தவிர்க் 

தாளித், தனையாம்புகல வவள்கேட்ட கதையும்விரும்பிச் சாற் 
ுவமேல், வினையாவையுக்கீர்ச் துயர்வாளென் றெண்ணிமுனி 

வன் வேற்றடங்கட், புனையாயிழைகே ளெனமொழிவா ere 
லுமொழிக்தான் புகழ்ச்சூதன். . (௧௧௫) 

'சத்துருப்படல முற்றிற்று, 
ஆகத் திருவிருத்தம்-௭௬௫. 

சூரவாஇத்தப்படலம், 

நீண்டிவனயலுந்தேட கின்றவன்மன்றுளாடுக் 
தாண்டவன்செங்கணேற்றுச் சங்கரன்வெங்கணாகம் 

பூண்ட வளருளால்வானம் போர்ச்சமண்ணொருகோலோச்9 
யாண்டவடல்வேற்சூர வாதிக்தன்காதைசொல்வாம், (௧) 

  

 



சூரவா இததப்படலம். ௯௯ 

மூலைசுமந்தொசிமருங்குன் முருக்கிதழ்முத்தமூரற் 
கலைவளர்தருபோல்குழ் கத்துருமடக்தாய்காளுக 

கலைமைசாலுறந்தைமேன்மை தன்னம்யாங்கூறசசற்றே 
யலைசெயும்பிணியினீங்சு யாகுலவொழிவுமுற்ராய், (௨) 

குணமதுகைவிடேலென் அுரைத்திருகோளுட்கொண்டு 

பணவரவணியுறந்தைப் பஞ்சவானேசனாட 

லுணாதரநீவிழைர்க துரைபபன்யானுறுஇபூண்டு 

கணவறுமன்பிற்கேடடி. சன்மவெம்பிணியுக்இரும்: (௩) 

பரசிவனுறந்தைமேய பஞ்சவர்னேசனாடல் 

வரமிகுமன்பிற்கேடபோ கோக்குதிககிடத்தும்வர்து 

விரவுருபிணிமுன்னாய வஞுொனின்மெய்மையேயப் 
பு௬வுசேர்தெய்வவாடல் போல்வதொன்றுண்டுகொல்லோ, (௪) 

இருவுறுகருக்காகேடபர் சவகதைஇருமுன்யாவு 
மொருவுறுகருத்தர்கேளா ரிடித்திடிததுரைத்தபோது 

மருவுமுற்றவமிலாமேல் வஞ்சனையின்றேயென்று 

பொருவில்காசிபனென்றோதும புகழ்முனியுரைக்குமாலோ, () 

காமரம்வண்சதெதேனுங் கள்ளுண்கெளித துபபாடும் 

பூமாமிடைந்தசோலை புடைவளைபுறையூர்மன்னன் 
பாமரமுடையார்கெஞ்சப் படியெனககறுக்க கூந்தற் 

ருமரம்பொருவைவேற்கட் டையலர்க்கனங்கனன்னான், (௬௯) 

நிலவுமுன்னுள்ளவேந்தர் கடத்தியநீதியாவுங் 

குலவவோருருக்கொண்டன்ன கொளகையான்குணக்தினமிக்கா 

கலவமாமயிலஞ்சாயற் கடிமணமடவாரலலா [ன் 

ரிலவவாயூறலசார்தற் கடங்கொடாவெழிற்செவ்வாயான். (௪) 

மருவலருடலம்போழ்ந்து வழுக்குவாயிடைப்பெய்.&ரு 

டுருவுபுகவர்ச்துமென்று சுவைக்கருக்கடிகுதட்டிப் 

பெருகுகெய்த்தோருமாந்இப் பெரும்பசியடங்குமும 
லிருகடைவாயுஈக்கு மிலங்கிலையலங்கல்வேலான். (௮) 

நாரவாமுளத்தன் கேள்வி ஈன்றவாஞ்செவியனொன்னார் 
போரவாம்புயத்கனேற்போர் புகலவாங்கரத்தன்மிக்க 

சரவர்ந்சொழிலன்றெய்வச் செங்கதிர்மாபின்வக்கோன் 
வீரவாஇுக்கனென்னு மியற்பெயா்பூண்டவேந்தன், (௯)



௧00 உறையூபபுராணம், 

வளவர்தங்குலவிசேட் மணியெனவிளங்குமன்னா 

னளவறுமுயிரகள்யாவு மகங்களிபூப்பவானச் 

துளவமரருங்கொண்டாட வுலகெலாமொருகோலோசசிப் 

பளலெவெண்குடைகிழற்றிப் பண்பரசளிக்குகாளில். (௧௦) 

பல்லியமுடுலிஞாப்பப் பார்த்திபாபலரும்போர்ப்ப 

வ லிநுண்ணிடையாசாட வ£ியர்புகழ்ந் துபாடக் 

கொல்லியவெழுக்தகூற்றிற குஞ்சசமாதிமொயப்பச 

சில்லியந்தடநே OS eh be Bi இிருவுலாப்போக்தாஜோர்காள். (௧௧) 

இருவுலாப்புறம்போடின்ற சென்னியர்சிகாமணிக்கு 

ம்ருவுலாநுண்பூவில்வ வனத்சமாமுக்கண்டூர்த்தி 

கருவுலாமவையகானச் கவாவலியுணர்த்சவெண்ணிக் 

குருவுலாஞ்சூட்டுமுட்டாட் கோழிமேற்கடைக்கண்வைக்தான். 

மலர்மகனாதியோரும் பெறுவதற்கரியவள்ள 

லலரருட்கடைக்கணோக்க மடிப்படைப்புண்மேற்செல்லக் 

குலவுமெய்வலிபெற்றம்மா குவிரவிசம்புடையக் கூவிக் 
கலவுமொய்ச்டிறகடித்துக் கடு துமேற்பதந்தகன்றே. (௧௩) 

கவி ரலர்ச்சூட்டுமாட்டாட் குக்குடச்சிறைவன்காற்றுற் 

புவிமிடை தருவின்காடும் புலவர்கணெருங்கும்வானத் 
தவிருமைஈதருவின்்காடு மூமிக்கனமலைந்தமுத்தங் 

குவிதடங்கடலகள்பற்ப ௮யிசொலாங்குலைந்துவீழ்க்த, (௧௪) 

இக்கொருசிலையாற்காய்ந்கா னிளையசேய்வேலிம்போழ்க்த 
கொக்கொருகூறேயாய கோழிகொல்லோவிதென்று 

இக்கொருங்குக்கிகைச்க மேவருமருண்டாரச்ச 

மிக்கொருமன்னன்சேனை வெள்ளமுங்கலங்கிறறம்மா. (௧௫) 

சறழையடித்தெழுந்சகோழிச் சேவல்செம்பியாதங்கோமா 

னிறைமதக்கலுழிச்செங்க ணிமிரும்வெஞ்சினமால்யானைப் 

பிறைசெறித்தனையகோடு பிளவுறமுகமுள்ளூன்றுங் 

கறையெழமத்தகத்திற் கால்வசிமுள்ளாற் களும், (௧௯) 

முூறம்புரைசெவியைக்கூர்வாய் முள்ளிஞற்பற்றிவெர்£ 

மறம்படகெளிகல்யானை வாய்நிறந்தரற்றவிர்த்துப் 

பறந்திடுக்துதிக்கை£ளப் பருவலிக்காலாலெற்றுஞ் 

சிறக்தவாளரிமேற்பாயக்த- சரபம்போற்சினந்துபாயும். (௧௪)



சூ. ரவாதித்தப்படலம, ௧0௧ 

சூட்வொரணமிவ்வாறு போர்செயத்துணுக்குற்றஞ்சிக 
கோட்டுவாரணம்வாய்விட்டுக் குளிறியோடியதுமீன 
நாட்டுிவாரணஞ்சூழ்வைய நடுஙகியதொடுங்கிக்கூனல் 
காட்டுவாரணங்கையேக்துங் கடவுணோவளவன்கண்டான், () 

என்னவற்புகமிககோழி யெறுழெனவெண்ணுங்காலை 

மன்னவர்மனனகேணின் மாககசொருசாருள்ள 

பன்னரும்புகழ்சாலவில்வ வனக். துறைபரமனிக்தத் 

தொனனகர்மேன்மைதோனறத் கோற்றியவாடலீதால், (௧௯) 

குலவுமிஈ்ஈகரின்றாகு கோழிமாககரமெனரோர் 

'நிலவுபேர்புனைகநீயு நெடியமாலூரகானத 

திலகுமாதேவற்போயம்றித் திருவருளெய்திவாழ்தி 
யுலகுகொண்டாடவென்ருங் ருதித்தசாகாயவாக்கு. (௨௦) 

காயவாககுணர்க்துசெனனி ரெனனிமேற்கரங்கள்கூப்பிப் 

பாயசீர்வில்வகான மெங்கெனப்பரிர்துதேடித் 

தூயமற்றகனைக்கண்டான் சுடரமணிமுடிமண்டோய 

கேயமாரன்பிற்றாழ்ந்து நிறைமகிழபூசதெழுந்தான். (௨௧) 

வல்லியமுயர்க்தகோனவ் வளவனமபுகுக்துபார்த்தா 
னல்லியங்கோதைபாக னருட்குறியாஙகுககாணா 

னெல்லியன் மோலிததேவ ரிறைஞசியேசதெககுமாரப்பு 

நல்லியன்மறைகளவாழகதது முூழக்குகன் செவியிறகேடடான், () 

மறைமுதலமரரசேத்தும் வாழ்சதொலிசெவியிர்கேட்டு 

நிறையரூட்குறிகாணாக கவலையானெஞ்சமு௩கி 

நறையொமுகார்த்தார்வேக்த னவணின்றுகாளுக்கானன் 

குறைதருகோயிலபுக்கா னுறுசுவையுணவுநீ தான். (௨௯) 

தரைமிசைத்கனிகிடந்தான சிறுதுயில்சற்றுமேவ 

விரைகமழ்கொன்றைமாலை மிலைஈ்தசெவ்வேணியையர் 

புரையதுமறையோர்கோலப் பொலிவொகெனவிற்மோன் றிக் 

குரைகடல்வையமாளுங் கோமகன்முன்னா நின்று. (௨௪) 

மன்னவர்மன்னகேட்டி வளமலிவில்வகானத் 

துன்னரும்பற்பலகால முறைகின்ருாமுருத்தோற்றாம 

னன்னர்வானவர்கண்மட்டு காளுஙசண்டேத்தியுய்வார 

பின்னர்யாவருங்கண்டேக்தப் போருட்குமியின்வாழ்வேம். ()



௧0௨ உறையுரப்புராணம், 

அத்தனாகாலத்தாகு மாலயமுதலியாவுஞ் 

சித்சமாழாந்துசோரோ லெனத்திருவாய்மலர்£து 
சுத்தமெய்யுருக்கரந்தார் துணுக்கெனவிழித்துணர்க்தான் 

விக்சகரருளிச்செய்க மந்கணம்வியக்து.வேந்தன். (௨௬) 

ஒருசிறு துரும்பான்மாயோ னொண்மலர்த்தவிரன்மேலோன் 

மருவுடல்விழியானாதி வானவர்வலிமைமாந்றும் 
பொருவிலிகோழியொன்றுற் புகர்முகபபுழைக்கையானை 
யுருவலிமாற்றலம்மா வொருவியப்போவென்றுள்வான். (௨௪) 

அற்றைகாண்முதலாவேகந்த னமாரர்கண்டிறைஞ்சியேத்தக் 
கற்றைவாரசடையான்வைகுங் கமழ்மலர்வில்வகானப் 

பற்றையார் தரக்கொண்டாங்குப் படரச்துநகாடோறும்போற்றி 

யொற்றைமாக்கவிகைநீழ லுலகெலாம்வைகவாழ்காள், (௨௮) 

ஒளிதிகழ்வில்வகானச் துறைபிரானருளினாலே 
யளிதிகழ்மனகத்துவி.ர வாதஇிக்கன்மனைவியாய 

விளிதிகழ்மழலைத் ஞ்சொ லின்னகைத்துவர்வாய்கங்கை 
களிதிகழ்ர் துலகமேத்துங் காமருமகவொனறின்ருள். (௨௯) 

இரைசெய்பாற்கடற்பிறந்த இங்களங்குழவிபோல 

வுரைசெய்மாமனைவியார்மாட் டொருமகவுதித்கலாலே 
வரைசெயாகிதியம்வாரி மறையவர்வெறுப்பவீசிக் 
கரைசெயாவுவகைவெள்ளக் கடலிடைப்படிக்கான்மன்னன், () 

சோதடக்கலையுணர்ந்கத தூயாகாளோனணாயாதி 

மாதிடமுறவுளோர்ந்து மறுவில்பொன்னேட்டிற்றீட்டி 

யோ திடவுவகைபூக்கா னுற்பவச்கிரியையாவு 
மாஇடங்கொண்டவள்ளல் வாயுரைப்படியேசெய்தான். . (௯௧) 

சூரவாதித்தனென்னச் துலங்குமோர்காமம்பூண்டு 
பாரவாஞ்செம்பொற்றண்டை சதங்கையைம்படையும்பூண்டு 
காரவாமுளத்துசசான்மேர் நட்பினையொப்பகாளும் 
வீரவாதிச்கன்மைக்கன் விளங்குறவளரசாகின்ருன், (௩௨) 

மழலைவாய்ச் சிறுபிணாக்கள் வகுத்தசிற்றிலையழித்து 

மழகுறக்கடிப்புவாங்கிச் சிறுபறையடி க்துமோடி. 

டுழன்மணிசசிறுதேராழி யுருட்டியும்வளர்ச்துமைந்தன் 
ழகமதகமர்ச்துபற்பல் கலைகளும்பயிலலுற்றுன். (கூ௯)



சூரவாதித்தப்படலம். ௧0௩ 

ஆசணம்புசாணமங்க மாகமமாயுள்வேதஞ் 
சரணவியநியாயஞ் சிலைமறைமிருதிமற்றும் 

வாரணம்புரவிவைய மூர்வதும்வயங்கககற்றுத் 

தாரணவுறுபொற்றோளான் றத்துவப்பொருளுமோர்க்தான். () 

சூரவாதிக்கன்மேன்மை தோன்றவுள்ளாய்க்துவர்து 

விரவாதிச்கனென்பான் வேக்தர்கள்பலருமொய்ப்பப் 

பாரவாயேத்தஈன்னாட் பைம்பொன்மாமகுடஞ்சூட்டி. 
யீரவான்மதியஞ்சூடி. பிருசசணிருக்கையுற்றான். (௩௫) 

கீனியொருகோல்கைக்கொண்டு சதண்மதிககுடைகிழந்றி 

னியறமுவகைபூபப நானிலத்தெவரும்போற்றப் 

பனிவிசும்பமரர்வாழ்த்தப் பகைவராதஇியரான்மேவுக் 

அனிதவிரத்கரசுசெய்கான் சூரவாகித்தன்மன்னே. (௩௬) 

பொருவறுகொடையினாலே பொழிமழைமுகிலைவென்றான் 

மருவுறுபொறையினாலே வளவசுக்கரையைவென்றான் 

பெருகு௮மறிவினாலே பெருஞ்சுரர்குருவைவென்ரு 

னொருவதறுவலியினாலே யு£சிமாமலையைவென்றான். (௩௭௪) 

வ ரமிகுபோகத்தகாலே மாககாயகனை வென்ருன் 

றரமிகுபொருளினாலே தகாழ்வில்பிங்கலனைவென்ரான் 
சுரர்புகழ்விளக்கக்காலே தோற்றஞ்சால்கதிரைவென்றான் 

ப சசிவபத்தியாலே பைந்துழாய்மாலைவென்ருன், (௩௮) 

சூரவாதித்கன்றாளிற் மொழுதெழாவரசுமில்லை 

சீரவாமவன்மேற்பாடல் செய்திடாக்கவியுமில்லை 

பே. சவாமவன்பாலொன்று பெற்றிடாதவருமில்லை 
யாசவாவியதோளன்னா னாற்றுருமகமுமிலலை, (௩௯) 

எதிர்பொருதுடைக்தமன்ன ரிடுதிறைபெருககாளு 
மதிர்பொலங்கழற்கரற்சூர வாதித்தனாணையென்றூழ்க் 

கதிர்விரவுலகமெலலாங் கரிசறச்செலுத்திவாழ்காண் 
மூதிர்வலிவனமாவேட்ட இரடுறமுன்னினானே. (#0) 

வேறு, 

oor ER ene we. Bent பணிக்துவடிவாள்வைக் 
துரைக்குமொருகச்சுற வித் தகலினொன்னார் 
விராக்கதாமுடித்கொடை மிதித்திடுகழற்கட் 
டரைக்கதொஒனப்பொலி மணிக்கழறரித்.து. (௪௧)



௧0௪ உறையூர்ப்புராணம், 

கார்முகமெடுக்கொருகை பற்கியழல்காலும் 
போர்முகநெடுங்கணைகொள் புட்டில்வெரிநிட்டுச் 
சீர்முகமுறக்கதிர்செய் சாத்துமுடி சேர்த்துப் 
பார்முகநடுங்கவரு பாய்பரியிவர்க் தான். 

மந்திரருமன்னவரு மன்னுகளையோருக் 
தந்திரமுமப்படை புடைத்கலைமையோரும் 

வெந்இறல்கொள் வீரர்பல ருந்தவமிடைக்து 
மூந்தினாஈடப்பவொரு மொய்பபரிவிடுக்கான். 

இரைத்திடுமியம்பல வியம்பொலியுஞாளி 
குரைத்திடொலியுங்குளிறு கொண்டலொலிமாற்றத் 

கரைத்தலையெழுந்ததுகள் வானுலகுதைப்ப 
நிரைத்தபடைசும்றுபு நெருங்கினஈடப்ப, 

காவிரிகடர் தபல காவதமகன்று 

தாவிரியமேவிவளர் கண்டகவனத்திற் 

பாவிரியமெய்ப்புகழ் படைச்கவயர்கோளார்ப் 
பூவிரியலங்கலர சன்புகுகலோடும். 

வேறு, 

அடிபணிர்துமானவேட ரார்த்தெழுந்துகானகத் 

தொடியெறிக்துவலையொழுக்கி புட்புருக் துபெட்புறச் 

(௪௨) 

(௪௪) 

(௪௫) 

செடிநெருங்கிடர்தொறுரந் கதொடர்ந்துசென்றுதிண்கையிற் 

கடியமைந்ததுடியெறி6து கடுகிமாக்கலைத்தகனர், 

சிங்கம்யாளிசல்லியஞ் சினந்துபாயும்வல்லியம் 

வெள்கண்யானைபொங்குகேழல் வெய்யவெங்குடாவடி. 
துங்கமானமாவெழுந்து துள்ளூபுள்ஸிமான்மூய 

லெங்கணுங்கலைந்துளங் கொதித்தெழுந்சவென்பவே, 

ஒடுமீளும்வலைகடக்க வொண்ணுருதுதுண்ணெனு 

நீபொர்வைகடி துகோக்கு நெடிதுவந்துமொய்த்தடுங் 

கூடும்வெஞ்சினம்படக் கொதித்துமேலகர்த்தெழும் 
வாடும்வாய்முழக்கெழுப்பும் வனமிடைக்தமாக்களே. 

செர்ல்வளைத்தமல்வளைத்த தோளின்மள்ளர்துள்ளியே 
வில்வளைத் துநாண்டெறித்து வெஞ்சரங்களெய்கரு 
மெல்வளைத்தமாலைவே லெடுத்ததிர்த்தெறிகரு 
மல்வளைச்சகானெலா மளாவுவாருமாயினார். 

(௪௬)



சூரவாதித்தப்படலம்; ௧0௫ 

காரலிழ்ர் துகையிழந்து கண்டமற்றிழக்துநீள் 
வாலிழசர் துவாயிழந்து வாயினுட்பொருக்திய 
தாலிழந்துவிழியிழந்து தலையிழச்துகுலையமெய்த் 

தோலிழர் துகோடிழக்து துயருமாக்கடொகையில. (௫௦) 

வேறு, 

கோழியர்கோமகன் வெஞ்சிலையுந்து கொடும்பாணஞ் 
சூழிகொண்மாமச யானையுடம்பு தளைத்தேக 

வாழியமாபுலி யாருயிர்தின்றெடிர் மாகாடிப் 

பூழிகொள்கானக மெங்குருலாவுவ போய், பபோயே. (௫௧) 

சேரிய/கோமகன் வெஞ்சிலைகாலு நெடுங்கோலாற் 

போரியல்வாலிரு கோடுமிழந்து புறம்போகருங் 
காரியன்மாமச யானைகண்மேவு சமஞ்சூல்கொண் 

மாரிகள்வார்விலி லாகொருசாரு௮ மாபோலும். (௫௨) 

அதிர்கழன்மன்னவ சோறனையானெ௫ி ரமராடு 

முதிர்சினமேவொரு கேழன்மருப்பு முறிசத்திட்டான் 

வெதிரிசைவாயொரு வன்றிமரூுப்பகை விறன்மிக்க 

கதிர்வடிவேல்க7 மேச்தியவண்ணல் கடுக்கானால், (@ m.) 

வேறு, 

முண்மாதுழைகுவ வுரனேரடி.யிடி. மூரண்வெங்குரலழலு 

ழ்ல்கின்ற, கண்மாநுழைகுவ வெருவுங்கொடுவரி காயத்துடை 
மூடை வாயிற்செம், புண்மாநுழைகுவ வளவன்விடுகணை பொ 
ய்யன்பணுகுக லிலராய, வெண்மாணவரறி வாசானுதவுறு மெ 

நீ.நாலினுநுழை வதுமான;. (௫௪) 
வேறு, 

மாவிருகூறு படுத்தியவேல்கொள் வலத்தாலு 

மேவியநன்மையின் மீதுவிளங்கும் வியப்பாலுய 

கூவியல்கோழி யுடைத்திறனாலுமெய் குன்முத 

சேவியனேரிய னொத்தனன்மாதோ செவ்வேளை, (@@) 
வேறு, 

ஏட்டையெவ்வுயிருநீங்க வின்னருள் சுரக்கும்பொன்னி 
நாட்டையிவ்வா௮ுகான ஈண்ணியகொடியபன்மா 

வேட்டையாடு௮ுங்காலோர்மான் விரைந்துசூழ்வலையதென்னுங் 
கோட்டை€முறமேற்௮ுள்ளிக் குப்புற்றதோடிற்றன்றே, (௫௬)



௧0௬ உறையூாப்பு ராணம். 

ஒுமானைநோக்கி யொன்னலர்ஈடுங்குமம்புக் 

கூுவெரிஈஞசென்னி குனிசிலை நதணையாககொண்டு- 

நீடுறுகதியிற்போமக் நெடியமான்பின்புவல்லே 

காடுறுநெறியும்யாறுங் கடந்தகனன்மொடாச்துசெல்வான். (டு௪] 

விரைகரத்தொடர்ந்தமன்னன் விரிபெரும்பொன்னியாறறங் 
கரையருகொருகோலேவிக கியநுமானைவிழததுக் 

தணராமகண்மோலியாய தவாவளகசகொருவான்யாறறுத் 

இரைதவழசிகரகதெய்வச் இரிசிராமலைககண்ணுற்முன். (௫௮) 

மூடி வறுமின்பகலகு” மூதலவ oy fl ssf மேய 

கடி .வருவிலங்கலகாணுங கழிரசைய/டைமையானு 

மொடிவறுவனமாவேட்டக் துறுசிறுவருதததானும் 
படிவருவளவர்கோமான் படை புறையிடமபுகாணாய, (டு௯) 

காவிரிகுலைப்பேரோதைக காவிரியா ob EB) 

மாவிரிமலா்ப்பூம்பொயகை மருமென்பாநஙகரோடுத் 

தேவிரிவிளககழ சான்ற சிராமலைவடமேற்குற்றான 

பாவிரிதருசீர்சாலம் மலைவளமபகாவாஞடிலல (௬0) 

பரயவெண்பளிகருவட்டப் பாையுமகனைப ரூழ 

வாயவேய்கான்றமுத்து மவி/வனவுவவுககனமை 
மேயவொணமதியஞரூமர்க வெளஞூகெசணமுந்தெயவ 

நாயகனருள்கொளபாககு ஈண்ணியாஙகுறைதன்மானும், (௬௧) 

இனியசெங்கமலராக வறைவட்டு திபககோடொன்று 

தனியுறப்பூத்தகோன்மறி சாய்ச் நமேவமறைபபகோககிக் 

கனியறச்சலையுவாசசெங கதாகரொகணஙகொலென்று 
முனிவரருவகைவெள்ளக கடலிடை ரூழ்குவாரால், (௬௨) 

விடரகமுளைக்ததோன்றி மென்மலரளையுணின்று 

சுடர்பணம்பைத்தவோர்மா சணகிகர்வியபபிற்ரோர்பாற் 
படர்முழுநிலப்பாறை யிதுவென்றும்படாந்துதுஞ்சு 

மடர்முகிலிதுவென்றும்பாத் தறிகராவியபபிற்றோர்பால்.(௬௩) 

பரவுவெள்ளருவிபோர்த்த பண்பினாற்பகலெல்லாமிக் 
கு.உவுசேர்கயிலையென்றுஞ் சோதியந்தருக்களோங்கி 

விரவலினிரவெலாமால் விரிஞ்சனெக்கழுத்தமாய்த்த 
புசவழன்மலைகொலென்றும் புலவருள்ளயிர்ப்பமேவும், (௬௪)



சூரவா இத்தப்படலம். .. த0௭ 

வம்புடையலங்குகாக்தட் குலைஈடுவண்டுவீழ 

வெம்புடையழலினந்தோ வீழ்க்தனவென்றுமக்தி 

நம்புடையருவிநீர்தூ யலிககுகன்னலஞ்சார்சாரற 

கொல்புடைவேங்கைகீழற் கொம்பிலாவேங்கைதுஞ்சும். (௬டு) 

மாலுறுகளிஈல்யானை மண்டுழாந்துதிக்கைபற்றி 
யேலுறவளைத்துவிட்ட மூங்கின்மேலெழுதஜோக்கிக் 

கோலுறுகொலையவாவு கொடியவன் நாண்டிலென்று 

மேலுறுவானயாற்று மீனேலாமொளிக்குமாதோ,. (௬௬) 

பறவைமேற்பறவாவண்ணம் பைந்இனைப்புனங்காக்னெற 

'விறவுளர்மசளிர்செங்கைக் கவணில்வைசக்தெறியாகின்ற 

பெறலரும்வயிரமீபபோய் விழுமப்பெற்றியோரா 

ருறவுமண்ணுலகாவானின் நுடுக்கள்வீழ்க்கனவென்பாரால். () 

விரு சகவொள்வயிரப்பாறை ஈீமிசையானைக்கன் று 

பொருத்தமுற்றுமங்ககஞ்ஈ பொழிமெயிற்றிராகு 8ண்டி. 
வருத்தமுள்ளுறக்களங்- மதியன் மையுணர்ந்துகாணுங் 

கருக்தழிவுருதுகொலலோ கருதுராுகொன்றுசெய்யின். (௬௮) 

கட்புறந்துவிக்குங்கோதைக கூ॥இியாகவின்செஞ்சாநது 

நட்புறக்கொண்டகொங்கை யிடம் ரகற்செம்மைவாய்க்த 

விட்புறசசிகாமென்று தவழும்வெண்பிஹறையைநகோக்கிப் 

பெட்புறமகிழ்கரிர்தப் |றைவடமம௰ிறறென்பார். (௬௯) 

ஒருவரைகிலனுண்மாய வொருகைவைததழுக்தினேனும் 

பெருவரைசிறையிழபபப் பெரிதடரத்தவனுமிரபகி 
தருவரையென்றுகாஞக் தலைமிசைக்கரய்கள்கூப்பும் 

திருவரைவளமையெம்மாற் செப்ப, சற்கடங்குங்கொல்லோ, (௪௦) 

முதிதலையுடையானாமக் கிரிவளமுகப்பக்கண்க 

ளத்கலைநின்றசூர வாதித்தனணிதச்சேகண்டான் 

கைத்தலைமழுமானேக்துங் கடவுடன்குறியுர்அுத்இப் 

பைதகலைகாகதிர்ச்க மென்னும்பைச்தட முமாலோ, (எக) 

அம்புயஞ்செற்றபொழ்ற வச்தடத்துதித்துலாவும் 

பம்புசங்கங்கள்கண்டோர் பைந்துழாய்மால்கைசசங்க 

நம்புறுமிவற்றுளொன்று சானென்றுஈவில்வர்காணூர் 

வம்புறுவேறுசொல்வர் வஞ்சமற்றவர்மேலுண்டோ. (௪௨)



௧0௮! உறையூப்புராணம். 

ப.சவுமார்கலிபோயக்காணும் பற்றினரினி துசென்றவ் 
வுரவுநீர்த்தடங்கணுற்றவ் வாசை தீர்ர்துவகைபூப்பார் 

புரவுசேர்கல்விசெல்வம் புணர்க்குமாகரைககாண்போரக் 
கரவுதீர்கட்ச்துவெண்செங் கமலகத்துக்கண்டுவப்பார். (௪௧௩) 

மாசிலத்தடச்செஞ்சூட்டு மராளமொண்பதுமங்கண்டோ 
சாசினான்முகத்தேவூர்தி யாதனங்காணவேண்டார் 

மூசியமீனங்கூர்மங் கண்டவர்முராரியென்று 

பேசியமீனங்கூர்ம மிலவெலும்பெற்றிகொள்ளார், (are) 

அ௮த்தகுராகதீர்த்தத் தரவிறைமகளிரைவர் 

நிச்தலுமடை.கதஇிலிங்க பூசனைகெறியினாற்றி 
யத்கமரகாககாதப் பெயரினங்கொளிரிலிங்க 

வித்தசன்றனையும்போற்றி மீண்டுகம்மூர்க்குப்போவார், (எட) 

அன்அமத்தடத்தம்மாக ரைவரும்புருக்துதூய்மை 

துன்றுமாதீர்த்தமாடிக் துலங்குவெண்ணீறுபூி 

ஈன்றுசெயெழுத்தைந்கெண்ணி ஈறுமலராதஇிகேடிப் 
பொன்றுதலில்லாவன்பிற் பூசனைபுரிகின்றாரால். (௭௬) 

ஆய்வளைச்சுமுகியென்பா எரதநவிலிங்கங்கொண்டு 
பாய்புகழ்வாமதேவப் பானெனுகாமஞ்சாத்திக் 
காய்கதிர்விளஈ்கஞ்சான்ற கணவனைப்பெற௮ுவானெண்ணிக் 
தோய்தருமன்புபொங்கத் அதிபெறுபூசைசெய்தாள். (எ௭்) 

மற்றவட்களேயதேச சா௫ியென்றுளைக்குமாது 

பொற்றவெண்படி.கலிங்கம் பொருளெனக்கைக்கொண்டன்பு 

பற்றவீசானசேவ னெனப்பகர்காமஞ்சாத்திக் 
குற்றமில்பூசைசெய்தாள் குணமிகுகொழுகன் வேண்டி, (எல) 

கராயுமற்றவ்ள்பின்வந்த கமலமரமுகியென்பாண்மற் 

றுரைசெறிசுவணலிங்க மொளிர்தரவுவப்பிற்கொண்டு 
புரையிறற்புருடகாமம் புனைந்துபூசனை புரிக்தாள் 
காயறுகல்விசான்ற மகிழ்கனைப்பெறுவானெண்ணி. (௭௯) 

அன்னவட்கிளையளாய சுலக்கணையெனுமணங்கு 

'த்ன்னிகர்வயிரலிங்கங் கொண்டுசத்தியோசாதப்பேர் 

மன்னுறச்சாத்தியன்பின் வழாவகைந்சைசெய்தாள் 

ப்ன்னருமொழுக்கங்குன்முப் பண்புசால்கொழுஈன்வேண்டி, ()



ரூரவாதித்தப்படலம்: ௧0௯ 

பரவு€ரிளையகாக்தி மதியெனும்பாவைகல்லா 

ளூ ரவுவிண்ணாளிரீல விலில்கமாங்கொளிரக்கொண்டு 

பு வுசாலகோரகாமம் புனைந்தன்பிற்பூசைசெய்தாள் 

கரவுதிர்புகழ்சால்சைவக கணவனைபபெறுவானெண்ணி (௮௧) 

உக்தமமணியிழ்சீர்சா லொருமணியறிவினாடி. 

யுததமர்கொளலபோற்சூர வாஇித்கனொருசார்கின்றவ் 

வுச்சமமடவார்கம்முட் சிறர்கவளொருத்தியேயென் 

அத்தமகுணத்துககாக்தி மதிதனையுள்ளயகொண்டான். (௮௨) 

வேறு 

குலவியன்மணங்கான் றறவுகீளாது குறுருமு துறுகடை 

பிளவா, திலகுமென்மையதாய மாமையங்கடனமே லியைதரப் 

படர்ச்த சைவலமொச், துலகிடைகோககு கோக்கமுகோககா 

முலுமுற் றிருளவாய்வேண்டி; னலகறவள்ளிக கொள்ளலாங் 
கருமை யமைந்தவொண் கூந்தலின்வனபபும். (௮௩) 

கறைமிடற்றிறைவன் செஞ்சடை முடிபிற் கங்கையிற்றுளை 
ந்து வீம்மிருககும், பிறையெனப்பொலியும் வாணுதல்வளப்பும் 

பெய்மதுக் கணையுடை மதவே, ணிறைவலிககடககைச இலை 

யொடுசேமச சிலையை யுகெடுமபுகமனையா,னறைகருதெய்வ மங் 
கலககயனமே லமைக்தன புருவதடுின்வனப்பும, (௮௪) 

முகமெனுச்சடத்தி னழகெலும்புனலுண் முழுகபகண் 
ணெனுங் கயல்க, ளிகலுறவிருபா லொதுங்கியவள்ளை யெனும 

pala குழைச்செவில வனப்பு, மகனமர்ர்தஇரதி யொடுமதனனளுக்கு 
‘weir Gen ரமைத்தெடப்பட்ட, புகழுமங்கலக்கண் ணாடிகளென்ன 
ப் பொலிதருகபோலச்தின் வளப்பும்: (௮6) 

மரகதநிறத்து மாலயன்முதலாம் வானவா ந௫்சமென்றஞ் 

இக், கரதலங்குவித்துக் கயிலையையடைவான் கால்விசைத் தோ 

டவுமீண்டு, பரவமுசென்றுள் ஞவர்தணைதரவும் ப.ரவியமருள 

ருட்பார்வை, விரவுறத்தாங்கி யிருங்கடற்பரப்பின் விளங்கு௮ும 

தர்விழி வனப்பும், (௮௬) 
பொற்பெனுககாலு சொருகுமிழ்மலர்க்தாற் போற்பொலி 

காரியின் வனபபும், விற்படுமுல்லை நிரையரும்பினபோல் விளக் 

கு௮ுவெண்ணகை வனப்பும், பற்பல்வெண்மணியீங் கடைந்த



த்க் உறையூர்ப்புராணம், 

தென்னென்று பற்களைகோக்கியம் பவள, முற்பவஈட்பா லாங்க 

டைந்தென்ன வொளிர்தரு செய்யவாய் வனபபும், (௮௪) 

காமவேள்செங்கைச் கரும்பினின்சாரோ கடவுளரான்பொ 

ழிபாலோ, காமவாள் வேடர் காளதஇியிறைககு ஈனகினிதெடுத் 
தகோற்றேனோ, தாமவராகூக்கன் மலைமகளங்கைத் தாமரைதா 

ங்கிய கிளியோ வேமமார்சமீழோ வெனப்புலமையினா ரிரங்குற 

மிழற்றுசொல் வனபபும. ் (௮௮) 

மதியினையெடித்து மறுவினைக்கெடுத்து வைச்கெனப் பொ 

லிமுகவனப்பும,புதியல்லமரூ பொழிதருவதனப் பொலிவினை 

கோக்குபு பதும, சிதியெனவுணர்க்நு நுறிபெறுசங்க நிதியுமாம் 
குற் மினி இருந்தாக, ஈதிமீதியுடையாா புகழகரவிளங்கு மணி 

கெழு கந்தரவனப்பும். (௮௯) 

முூலையினைகோ (8 மலையெனகினைந்து மூருகளவேயடைச் 

தாங்குக, கலையடைப்புலவர் புகழதாததி.ண்டு கவின்குடிகொ 

ண்டதோள் வளப்பு௫, லையுடைககாமற் கணிசரக்காச்கள் செ 
றித்தியற் மியதிரண்மாலை, யுலைவறகாற்றி விடடெனவிளங்கி 

புளங்கொளப படுகரவனபபும். (௯௦) 

அ௮டிபரச்தெழுந்து கரசறவயிங்கி யானைமக்தகஞ்சமழ்ப் ப 

டைய , படி.கெழுதெனனங் குருமபையைசசவடடிப் பந்இினைம 
ருட்டிவெண் ணீழ்றுப, பொடியணிபெருமான் புகலியாகோவுக் 

குதவுபொற் ருளமோரிரண்டும், வடிவுறவாஙகடிப் பதித்தெனக் 
கதிர்க்து மசாகசகவொண் பூண்ழமுலைவனப்பும், (௯௧) 

செங்கழைகுழாகு மாரவேள்சாமக் சக்கைசெய்வதற்கி 
னிகமைதத, பஙகமிலகுண்ட மேயிதுவெனனப் பகர்தரு முக்த 

யின்வனப்பு; மங்கதிற்காமச் கழலெழா முனமேல் வாய்விரைக் 
கெழுசிறு தூமத், துங்கவான கொடியே போன்மெனப்பொலிக் 

௮ சுடர்மயி ரொழுஙகுடைவனப்பும்:. (௯௨) 

கடி.சடகோக்கி யரசிலையென்று காமரா லிலையமேலுறைக் 
நாற், கொடிவறுவயிற்றின வனப்பு£ீர்ச்திரையை யொத்சொளி 

ர் மடிப்புடைவனப்பும், வடிமலர்க்கூந்கற் பாங்கியர்வனைய வம் 
சனரென்றி போதகச், இடியொலிகேட்ட வாரவெனக்கலகக யி 

சங்குறுண் மருங்குலின் வனப்பும், ் (௯௧)



சூரவாஇத்தப்படலம் ௧௧௧ 

எலிமயிர்பொருவ மெனமயிர்பொருக்தி யாமையினெழிற்பு 
ற மருட்டி, வலிகெழுசேடன் படஙகளுடசிறக்த வான்படமொ 

ன்றினைவாங்க, யொலிபுகழ்ப்பிரம னமைககதெனவிளங்கி யொ 
ண்கலை மேகலைதா௩ிப, பொலிகருமினப ஞூற்றிருந்தொழுகப் 
பொங்குபே ரலருலினவனபபும். (௯௪) 

மீனவண்கொடியோன் விற்மினிதிருகரும் விளங்குபொன் 

பீண்டபததியாதத, ஷலமில்கதலிச துவோயெனவினிய ஹறுடை 
க்கவானறிரு வனபபுக, கானமர்கெயவக கற்பகடீழற் காமதேனு 

வினெழின் மூககோ, வீனமிலபரமனருளுடைெபெண்டோ வெ 

னுமுழ£தாளுறு வனப்பும. (௯௫) 

தித்தசனுலக மயககுகறமரகச செழுஙகணைசெகிததிடுமா 

வ, மொத்தகற்களைக்கால் வனப்புமறறனையா ஜேஙருசீசாகமம் 

பொறித்த, புகசகநிகாதத புவர வனபபும பூபபொலியு ளட 

வனப்பு, முத்கலம்புகமு மாககளி1மருடடு மொயயொளிமேனி 

யின் வனப்பும், (௯௬) 

Cam, 

தனித்தனிகோக்குங்காலை- சம்பசாரியுங்கருமபு 

குனித்சளிகாரிபூடடிக கோலசிலவிடுதமானாக 

மனித்தரேறனையானகாம மணடிமேலெழவாற னா 

யினித்தமென்மொழியாள்பாயக செயதினானுருகிமாதோ, (௯௭) 

வளவர்கோனவருகனோககி மாதர்காலவருமூள் ளஞ்சிப் 

பளகறுசிவலிங்கக்தை யெடுக்திலர்பரிந்தோட்டந்தார் 

தளசிடைப்பணததோடகாந்கசி மதிபபெணததனமைகண்டு 

களமிறனிலிங்கககோடு மற்றைகானகையுஙசைககொண்டு.  () 

தன்னகரடைவானேகு மேலவையிற்றருமமன்ன 

மன்னவனெதிரேவந்து வண்கலைக்தோகைபற்றிக 

கன்னலங்குகலைச்செவ்வாயக் காமருமயிலஞசாய 
லன்னகின்றக்தையாவ னாமம்யாகறைஇயென முன். (௯௯) 

வ். ரமடமகளுமந்த மனனவன் வடி.வுகோக்கிப் 

ப.சவுமால்பூண்டுபின்ன ரொருவசையடக்கிப்பைவா 
யரவிறைமகள்யான்கார்தி மதியெனவறைவர்காமம் 

பு வுகோளிலிங்கபூசை புரிவதற்கிங்நலுற்றேன். (௪00)



௧௧௨ உறையூர்ப்புராணம். 

௮னனதுறிற்கவேக்தே யவாங்கலைவிடுதியென்றா 
ளென்னவற்புதமிசைத்தா யேக்திழையல்குன்மாதேோே 
வின்னகுகணைகடாங்கி வேட்டமாதெற்குற்றேன்மற் 

றுன்னவாங்கலைகைப்பட்டால் வியவவெலோவுரைத்தியென்ருன்,() 

தீளிரியலரசமேோறே தமியளென்னகர்க்குப்போது 

விளியுமுனபோதல்வேண்டுங் கலிஙகச்தைவிடுதியென்றரு 
எளியுடைமன்னன் றேய மடங்கலுங் கொள்வானினறே 

னெளிதுகைப்படுகலிங்கம் விடுவலோவிசைத்தியென்றான்.(௧0௨) 

மானைநேர்கோக்கமங்கை பாணித்துவரலெனனோரறை 

வேனையாகசேகவேக்கா ரனையைவிடுதியெனருள் 
யானைகேர்வளவனெனனே யரசனாயுலகங்காப்பேன் 

ருனையைவிடுவதுண்டோ தளிரியனம.ட.ஈதாயென்றான். (௧௦௩) 

காரைவென்றறல்கடி க கருங்குழற்செவ்வாய்கங்கை 

சதேரையூமனனரேறே சீரைநீவிடுதியெனமுள் 
போராயேயவாவி3வெற்பும் பொடிபடப்பொருதிண்டோளான 
பாரையாண்மனனர்னா விடிழ்பழுதுருதோவெனருன. (௧0௪) 

பஞ்சின்மெல்லடி யாள்வேந்தே பாதலத்துறையெமர்க்கு 

வெஞ்சினமூளாமுன்ன மாடைநீவிடுதியெனமு 
ணஞ்சரினுங்கொடியவேலா னலக்தருமாடைவிட்டா 

லஞ்சுவெம்படையெவ்வாரு6 துறவியோயான்சொல்லென்ஞளான். 

பன்னருமெழில்சானங்கை பாணித்தவிதத்தாற்£மிப் 

பன்னகம்யாவுமீங்குப் படருவதுண்மையெனருள் 

பன்னலமுடையானமுன்னே சிறையறநுபட்டுவீழ்ந்த 

பன்னகமெங்ஙனிங்ஙன் வருமதுபகர்தியெனருன், (௧௦௬) 

வருமுூலைமங்கைமன்னா நீபுகல்வார்த்தையீங்கு 
வருமரவங்கள்கேட்கின வருவது இீங்கேயெனஞுள் 

வருபுகழ்வளவன்காலுஞ் செவியுமில்வாளராக்கள் 

வருவதுங்கேட்பதுந்தா னுண்டுகொன்மடந்தாயென்றான், () 

விரவேல்விழியாள்வேர்தே விளங்குமென்கலைதானின்பா 
லாசவேயடைதற்கேது வென்னைகொலறைதியென்ராண் 

மாரவேளனையான்காச்தி மதிகலையடை தனாளுஞ் . 
சூசவாதித்தன்பாலென் ௮ணர்ந்தஇலைகோகாயென்றான். (௧0௮)



சூரவாதித்தப்படலம், GHG. 

ரூதுகோமுலையாளாடை பற்றிரீதொடரக்துநின்ருய் 
காதுவேன்மன்னரோறே கருதியதென்னையென்றாள் 

போதுசோமார்பன்பன்னாட் போக்திவண்பூசைசெய்வா 

யாது£கருஇயுண்மை யியம்புதியேழமாயென்றான். (௧௦௯) 

கர்தைதாடுடன்பாடின்றித் உடமுலைததையலாருண் 

மைந்கரைமணப்பார்யாவ ரென்றனண்மஙகைகல்லாள் 

கந்தையேயிகல்கைமாவான் காமர்காந்டுருவமன்தன் [ன்ரான், 

மூக்தையேரமொழிக்ததியார்கீகோ மொய்குழான்மொழிதியெ 

இருவருமினையபேி நிற்புழியீ துகணட 

பொருவருஞ்சுமுகிமுனனா நாலவருமபொருககென்றேலி 

யொருவருகதாகைபாதம வண௩தடினருளாககலுற்முா 

மருவருகாகதாதத மருஙகயாமெனறுமபோலஃ (௧௧௪) 

இன்றுஞசென் மிலியசபூசை யாற மினேமிரு௩தேமாக 

வன திறற்காற்கான்மனன னாயிடையொருவன் வக தான 

றுன்றவனவரவுகண்டு துணுககமுற நிரி,துளேமயா 

மன்றலஙகூந்தறகாக்தி மதிசற்றேவிரையாளாஞள், (௧௧௨) 

அ௮ன்னவடன்னைமன்ன னெலாம௰ிகதையசேலை 

தன்னையங்கையிர்பற்ற நின்றன டமியளாகி 

யின்னதுகடநததெனன வெரிவிழித்தரவவேகதன் 

பன்னருஞ்சிற்றறஙகொண(ு பன்னககடபபடாலுற்றான. (௧௧௩) 

புதலவிதன சேலையங்கை பற்றுபூுபொலிரஈதுகிற்கு 

முதலவனைவளவாகோனைக் கண்டனன்மு.றுருகோபஞ் 

ரிதாதரவுவகைவெள்ளஈ சேககிடமகளைகோககிக 

குூதலையககொவவைசசெவவாயக கொடியிடையஞ்சேலென்ருன், () 

HIM Vous al CTL. UNDEF iy Pov BHO orev oor 

குரவலாஈறியகோசைக் கோறஜொடியாடைபற்றுங் 

உரதலகெடிழத்துநகாண। கக ததெழககடைக்கணிக் து 

விரவுவெண்முறுவல்சற.று மேவவோரபற ததுநின் முன், (ககடு) 

சன்றமாநேரிமவர்க னோசெனறுகாகாவேங்தன் 

கூன்றகேர்குவவுததோளாய் குறிததொருதூதுவிட்டான் 
மன்றயான் மற்பபேனகொலலோ மற்.றிதுசெயகைஈன் ரோ 

9வன்வாண் மன்னாககேற்ற செயகையேவிழைர்துகின் ௫ூய்.(௧௧௯) 
௧௫



௧௧௪, ..... உறையூர்ப்புராணம், 

நின்னுடைக்கருத்துமுற்ற நெரிகரிகுழற்பூஙகொம்பை 

மன்னுடையுலகங்காண மாமணஞ்செய்துகோடி. 
பென்னுடைமனமுவபப வினிதுனக்களிததேனென்ஞுன் 

பொன்னுடைக்கழற்கால்வேற்தன் பொருவிலாவுவகைபூத்தான். () 

ஆயதோரமைதியினச ணடாபெருககாட்டுணின்ற 

பாயவெம்படைகண் மன்னன் பதசஈவடொறழ் மிவந்து 

மேயினவாககுகாகா வேஈதனுமவிடைபெற்றன்பிற் 

டோயினனுவகைபூபபப பொருவிறன்னகாக்குமாதோ, 

மனனவாமன்னன்காந்தி மதியையோடவிகையேற்றி 

8ீன்னலமுதவுநாக நாதரைததொழுதுபோற்றி 

யுன்னுவார்பிறவிதாககு மொருமுதலுறையுமிம்க 

தென்னுலாமபுகழ்சாழெயவச ஏிராமலைபுகழ்ர் துபோற் றி, 

பல்லீயருுநங்கியாபபப பாய்கடறபடைரூழ்போத 

வல்லியஙகோதைமாத ரணிகெழுஈவரிவீச 

நலலியற்பரிமேற்கொண்டு கானிலமபுகழ்ற் துபோற்ற 

வல்லியமுயர் த் தவேக்தன் மாபபுகழமுறையாசாரந்தான், 

அம்பலஙககு தலைவாயா ரகஙகைமஙகலஙகளேந்த 

வாம்பரியிழிநதுமன்னன் மாமணிக்கோயிலபுக்கான் 

பாமபுபைத்தனனவல௫ுற் படாருலைபபாவைமாதுந 

தேம்புசிற் மிடையராரசூழக் செமொருமாடஞசோகஈ தாள், 

தந் தரத்தலைமையோரு) தவாக்சொருதுமையோரு 
மந்திரபபெருமையோரு மற்றுளநட்பினோரு 

முந்தியற்போகூடி முழூதுணாசணிதாஈகூவி 

நந்திறற்குரிசின்மனற னாளினிதாயகவென்ஞுா, 

துரிசறவினிதினாய்௩.து சோதிடக்கலை.நால்வலலா 

சரியகல்லொழுககமிக€ ர ம்பலை ததயிலனுக௫க் 

கரிகுழைத்தெழுதவாயந்த சட்குபிலினைநதோன்றல் 

'புரிவுறுவதுவையாற்றப பொருந் துகாணாளை யென்ஞு, 

என்று லுமூவகைபூபப வுலகெலாமெழினீஈகாடன் 

மன்றனாணாூளையென்று வரைாமண முடஙகலபோக்கி 

யொன்2மாமண த்திற்கேற்ற வுபகரணங்கள்யாவு 

நன்ற வாய்வெறுபபவீட்டி. ஈன்முரசறைகவென்ளருர். 

(௧௧௮) 

(௧௧௯) 

(௬௨௦) 

(௧௨௧) 

(௧௨௨) 

(௧௨௪) 

(soe)



சூரவாதித்தப்படலம். SEQ) 

இலகுறுகளிற் றின்மேலா லேற்றுரிமுரசமேற் pW 
நலமிகுவளவர்கோமா னாகாகோனமகளைகாளைக 

குலமுறைமன்றலாற்றுப் கொள்கையானகமையின்னே 

மலாதரவணிமினென்று வள்ளுவன்கூஉயமைர் தான. (க௨டு) 

ரூ ரசொலிசெவியிற்கேட்ட முழுபபுகமுறநதைவாணா 

ப.ரவுறுமுவகைபொயகப் பழையனகழித்துபபோக்கி 

wre; gy Sw i. Ws Zar usar Monts Gr Bet 
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பு.ரமலங்கரிக்கமாண்டாா பொன னீகாசமழ்ப! மா மா, (௧௨௬ ) 

வானளாம்ப௩ஈ தரிட்டு மாலைசணுற் ௮வாரு ப 

கானளாமபனிகொடகீ£ கஉரகமொண்டுற் றுவாருங 
Ww 

கூனளாமதியமபோழுங கொடிமாமேற்றுவாரு 
ச ச ச a 

Bererrinur naps வெண்சுகைகற்றுவாரம, (௧௨௭) 

சன்னலபைஙகதலிக*தி காலுறபபொருத் நுவாரு 

நன்னலமறையோரத்?தடி. நயமதருா நருததுவாரும 

பன்னருமவிரைகளகூட்டிப பாகடைதிருததுவாரு 

மின்னலின்ராகவக்தோக கிதமுரைதஅிருத்துவாரும, (௧௨௮) 

காமருபகதர்தோறுய கண்ணடி மாட்டெவொரும 
பூமருவோதியாக்குப் பொன்னணிரட்டுவாரு 

தேமருவிசைஈ றுகதேன் செஷசெவிகக ட்பெவொரும 

பாமருவொண்பொற்றேரிற் பாய்பரிபூட்டுவாரும, (௧௨௯) 

வரியளியிரை ததுமாச மலர்பலதசொடு௩கன் மருந் 

தெரிவையாநடனகோகசெ செமபொருள்கொடுககன் ரூருக 

கரிபரியிர தமேறிக காற்றெனவிடு னராரும 

டரிபழவுடையகம் மிப புததுடையககின்றாரும். (௧௩௦) 

தையலர்முலைமேல்வாச௪ ரந்தனமபூஈவாரு 

கையலாவறிஞமோற்ப ஈன்பொருளவீசுவாரு 

மையலாமகவேளென்ன வழகனென்தேசவாரும் 

பையலரல்குலாசா பாரத்துக்கண்கூருவாரும, (௧௩௧) 

குளிர்முளைபபாலிகும்பங கொரு ருடர்வைக்கின் ௬௬ 

மொளிீாகலன்ராககலாற்று தொடநுருபபெய்க்கின்றாரு 

நளிமருவழகுகோக்க நயந்தன/ மொய்க்கின் முருங் 
களிமிகுசுவையுணாக்கள் கலநத னர்.துய்க்கின் முரும், (௧௩௨)



EE Fir உறையூர்ப்புராணம், 

திணிகொள்பொழ்றகடுவெண்பித் திகைப்பு த்தொட்வொருக 
கணிதமிலகுலைகீகாயத்தெயகு காரொறுககட்டுவாரு 
மணிதகாத்கமைத்தசண்ணம வாருபுகொட்டுவாரு 

மணிதலகண்டேடமாதக ரடாமுூலைமுடடுவாரும. 

கடிகையெக்துணையுண்டென்று கனனலிறறெரிகன ரர 

கெடியஇிபபகருனென்று கெஞ்சுமபபரிகின ௫௬ 

கொடியமாலயானைமேவக குழாமுடைஈ இரிகின்றார௬ம 

படியெலாமுவகைபொஙகப பலலழம்புரிகினருரும, 

பாடஉஞ்செருநதிபுனனை பன மலாகொயகினஞருக் 

கோடலாகறுமபூவாவி துளைஈதாடலசெயகனமுரும 

வாடலாகறவமவாககி வாயிடைபபெயகின ர (1 

மாடலர்கொன்றையானை வாழ்தகினருயகினருரும. 

விடா மணிசகலனகள் விளககசூறமண்ணுவாரும 

வெறுமகுடவேககா வரவரவெண்ணுவாருச் “ 

தொ௫கெடற்புவிகருவானோ துணையெனககண்ணுவாரு 

மகெரிபண்ணுவாரு மாயினாமை௩தாமாதா. 

பாய€ருறந்தைமுனனைப பழ வணிக்கமராவேர்தற் 

காயமாமகுடஞ்சூடட வஸணிமதவானணியுந்தோம.றுப 

பேசயதவவு௰க்தையிற்றைப புககணிபபொலீவிற்கமமா 

வேயகோருவமைகூம வெண்ணு தனமடமைபபாறறே, 

சிறுடபொருளுடையா மாட வாயிலிறசெ தியராறறு 

மே௮சுடாமுத்தமாலை யொண் பொருள சசன்காதன 

மறுவறுவனபபுவாயநத மனைமுலைமுகட்டுமிலலை 

பெதறுடொருட்பெரியாமாட்ப பேரணிகளுவமையாதோ, 

நகரணிச நித்கூற நானமுகனனந்தனாஇ 

நிகரறுகேள்வியோசக்கு ரிரமபுமுதெனனிலகென்னைச் 

இ௫.ர மவிண் டோயகினற செழுங்கடிமணடபதஇன் 

புகரறுவளஞ்சொலலா.து போயினானெனடாயாரே, 

இருவளருமையூசசென்னி திருமண மண்டபததின 

பெருவளஞ்சிறிதுசேட்டுப பெருகுமோரிறுமபூதுற்று 

மருவுபலவஸலாருற்பார வசுக் தரைசுமக்குஞ்சேட 

ஜெருநனலலாதபேருட் டலையசையாதாருண்டோ, 

(௧௩௩) 

(௧௩௪) 

(டு) 

(௧௩௬) 

(௧௩௭) 

(௧௩௮) 

(௧௩௯) 

(௧௪0)



சூரவாஇத்தப்படல்ம். ௧௧௭ 

இனையனநிகழும்வேலை யெழின்மணஙகாணயாருர் 

தனையறவனைந்துசார்க னோக்குபுதானுநுட்ப 

வினையுறவனைந்துமேவ வெண்ணினான் போலமேலைக் 

கனைகடல்குளிததானென்ப காய்கதாக்கடவுண்மாதோ, (௪௪௧) 

அய்புசழ்ச்சென்னிமன்றற் கரூறந்தையாரணிந்தவெண்ணில 

பாய்க இர்பபது மராகப பணியொளிஈனிபரத்த 

லேய்தரகோக௫காணி மறைந்ததொத்தருந்ததம்மா 

காய்கதாக்கடவுளென்டான் கரந்த துகீரு துஙகாலே, (௧௪௨) 

வேறு 

காலச்குரவன்மேற் றிசையாழ் கடற குண்டத்தென் மாழ்த்தழலைச் 
சாலபபடாபல்கஇரசசமிகை யொடுபெயதுயரச் தண ரங்கைக் 

கோலச்சிருககுவழிநீகெய விடத் ிகமொழுஈ து மேலெழுர்தாற் 

போலபபரர்துபொலிக்ததாற் பொம்கியெழுர்தசெவ்வானம், (௧௪௩) 

பொருவிலகாலமாதேவன் பரி யெனும்பூர் து. ராய்க்கணையின் 

மருவுரணக்கொழுந் பயம வாமான்றோக்கொண்டலுககூட்டி. 
யொருவிலுகையகரிசரிலைவைக் துந்தமேலைக்கரிபபுரத்.து 

வெருவவிழமேலெழுகெருபபு மானுமிடைச்தசெவ்வானம, (௧௪௪) 

ஆயபேரன்புடையர்விராம் தமமானமரசாலையம்புகல்போற் 

தாயவான்களவிரைக்களககன றமாமாளவிகைகடொறுமபகுதப 

பாயமழைடெய்தோய்ந்ததுபோற் பள்ளிக்கணக்கரொலியோய 

வேயகருவிவினையாள ரொடுககவெழுந்த திருஞ்செவ்வான். (௧௪௬) 

தணந்தார்புலமபுற்றஷாடையத் தழுவுபேடையொடுபோகின் 
மண தார்குடமபையடையவன மாககள்சேக்கையடையமதன் 

பணந்தாழல்குன் மடந்தையாசீர் பரபபுமை£தாபாலடையக் 

குண ந்தாழ்கலவியிலஸருளமடோற் கொடியகஙகுலடைர்ததே. (௧௪௬) 

முத்தரகைமெல்லியனமதய முடித்தான் நிருக்கண்புதைப்பவெழு 

நத்தடிகர்ச்தகன்றுலகை வளைர்தவிருளஈ்காள மலன் 

சித் தமிரஙஒகெற் விவிழி திறபபவெழுர்தசெழுஞ்சுடசே 

யொத்தமனைகடொறுந்தகளி கெய்யுண்டெழுக்கவொண்சுடர்கள். () 

அர். திவண்ண ன்போர்வைகளைந் தடி.யில்வீழ்த்திரிற்பதென 
வந்ததிமிரககளைந்தடியில் வீழ்த்திறிற் குமலிசுடனை 
யிர்.துதவழுமனைகடொ.று மெயிறுதோன்ராவிளங்குழவி 

மூந்திகோக்கிக்கெக்குமான் முதிரன்பாய்மார்களிப்புறவே. (௧௪.௮)



EES - உறையூாப்புராணம். 

வையமன்னர்மகுடந்தோள் வலயம்வீசங்கதிராலுங் 
தையலார்மெய்யொவியாலுர் தரிச்கும்பணிச்செம்மணியானு 

மையனடியார் திருமேனி யணிவெண்ணீற் தினெளியானு 

கெய்யதகளிச்சடரானு கிலவுமுறந்தைக்கிருளின் மே. (௧௪௯) 

டொ றியவொருஈம்பெயர்பூண்டு பொஙகுவனப்புஈனிவாய்ந்த 

ந தியமலரஞ்சிலலோி ஈஙகைபணை த்தகொர் கையிணை 

செ தியுநின்றான்றெந்தானோ ஏறவானோவென்றுற நோக்கு , 

ய றியவருவானடோலவானச் தாலோனுதயஞ்செய்தனனே. (௧௫௦) 

டொன்னிராடன்முதுச்குறைவும பொருவிலறமும்பெருங்கொடையு 

துன்னிநின் ஐமாவிற லு தொலையாபபுகமுமுணர்ந துறுபபட் 

சென்னியெனபபலலோருஞுமிச் சென்னிரிறந்தானென்றுவகை 

மன்னியுடல்பூரித்தான்போற் கலைகள்விரித்தான் மதியென்டான், () 

வானமுயர்ந்தகாவணமா வயரிகப்பப.ரற்தமதிக்கிரண 

மூனமறுமேற்கட்டியா வுடுக்கள்வெண்டொலுண்டையாத் 

தூநன் மதியவெமைத்த துலங்குகவரிபபெருஙகுஞ்ச 

மானதடியினமைத்த௱டா நிகருமலாந்தவரக்காம்பல, (௧௨) 

வாதவூர் இல்லைஈகா மருவிபபிடசாவாய்கூடக் 

காதலொருபெண்வாய்திறபபக் கடவுளருளாற்செய்ததெனச் 

சதமதியமவான் மருவிச் செழுற்தாமரைகள்வாய்கடத் 

தாதவாம்பல்வாய் ிறபபத் தண்ணஙகதிராற்செய்ததே. (கடுக) 

காழிருளைத்துமணிச்சிவிகை யூர்ந்துமதுரைகலந்தமணர் 

டாழிகதொலைத்துச்சமபந்தா பராபபபப.ர௩தநீற்றொளிபோ 

லாழிமுளை த்துவிமானரர்ம் தகலவான்கல%துகருள் வீக்கம் 

"வாழிதொலைத்்துமதபரப்பப் பரந்ததம்மாவானிலவே. (கடு௪) 

தண்ணங்கள்மீத்சழையவெழும் வெய்யகாமதழைதரலான் 

வண்ணம்பொலிமேன் மாடத்தும் வளம்பல்பொலிபொன்ன.ஏமியத்து 

மெண்ணங்கவர்பைம்பொழிலிடத்து மெககுமணிமேகலையொலியுஞ் 

செண்ணந்திகழஞ்சிலம்பொலியு மெழுந்ததிசையுஞ்செவிபெட, () 

பொன்செய்மாடத்தரமியத்துப பொற்காற்பரியககத்தமைத்த 

கொன்செயமளிமிசை த்தனியே யமருமவளவாகுலோத்துங்கன் 

மின்செய்மருங்குற்கார்திமதி வேட்கைபெருகவிழியுறங்கா 

னென்செய்வாமென் நினைந்துயிர்ப்பா னினையபுகல்வானாயினான்: (0



சூரவாதித் தப்படலம், ௧௧௯ 

வெண்டாமனாவான்றடமலாந்த தென்னவிளககும்வெண்மதியே 
பண்டாகலியிற்பிறந்தவிட, நமுழுதுஙகளத்துட்பதித் துவர் த 

வண்டாதஇிபனின்கலைசிறிேத யணிந்தான்் ௧ ஙகைச்சடையிடையுட் 

கொண்டானலனவ்விடத்தினுமேற் படுகின்கொடுமைகுறித்தன்மே. 

படவாள7வமணிந்தபிரான் பகர்தற்கரியபெருவீடு 

மடவாராசையொழிர்தாககே தருவாமென்றுமறைபுகன்றுக் 

திடமாமதனைப்பொடிசெய்துந் தேவியொடுமொற் றிததிருந்தான் 

விடவாண்மதியேடீயியம் றம வெபபமாற்ருமையினன் ஜே, (s@ 2) 

மூட்டு துயாபபெருஙகள ங்க முண்மைே மாக்கிருசஞ் ராம்பி 

&ரட்கெலைகடேய்ர் துமாய்ர் தொழிவாய்கனிமற்த துமறம்து 

மீட்டுமுளைபபாய்காணின் நி வெள்ளை மதித்ேேதவென்பதே 

காட்டுகின்ருயெனைவருத்தி யென்னோபெறுவாய்கலைமதியே.(கட௫ு௯) 

கறைடோ மெனினுங்கரும்பாமபு கெளவாதொழிர் துபோமெனினு 

நறைவார்கூந்தற்குருமனையை ஈச்சுபாவமபோமெனினுப் 

குறைடபோமெனினுமெனைவருக்கம் புரிசிமரியேஞூணமிதெனின் 

மூலையோர்புள்ளுக்குடலரிர்கான் குலத்துமுளை த்தேன்முனிவேனோ 

ஒருபாதலத்துவந்தவெழிற் கார்திமதியென் ஒள்பு குர். து 

பொருபான்மையரின்வருத்துமது போதாதென்றுமீதலத்து 

வருபானி௰ த்தசெழுங்காக்தி மதியேவெளிநீவருத்.துவையா 

லிருபாலஞசாலுள்ளுறவும வெளியேகவுமென்னுயிரஞ்ஈம், (௪௬௧) 

தனியாயினரையெரஞான்றுஞ் சற்ராயினுங்கணில்லாது 

முனியாநின் அவருத்துதலான் மூண்டபழிகின் னடுவுடலை 

ஈனியாதரித்தேறியத மியார் களங்கமென்பாரஈகைமதியே 

யினியாவருமெள்ளூதவுடல மழுதுமேறுமென் செய்வாய். (௧௬௨) 

மீனக்கொடி.யாய்மிசக்கொடியாய் வெளிநின்றெய்யாதொளிநின்் று 

கூனற்கருபபஞ்சிலைச்சுருபபுக் குணத்துமண த்தகணைபூட்டிப 

பானற்.றடங்கணொருக் வலி யெல்லாஙகவரப்படர். துயர 

மானக்கட்லிற்கிடடபேனை யெய்வாயிதுவோ மாவிறலே, (௧௬௩) 

வில்லாலடி.த்.துங்காற் செருப்பு விதிகாணரியமுடிவைச்துங் 

கல்லாலெறிச்துநின்றாளாப் புகழ்ந்துபுரர்தகாபாலி ; 

நல்லாய்மலரொன் றநிட்டவுனை ஈகைவெண் மதியக்கவிகையாய் 

பொல்லானென்பதுணர்ர்கன்மே பொங்கேர்மேனிபொடிபடுத்தால்



௧௨0 உறையூர்ப்புராணம், 

தேனார்போதுக்கணைதொடுக்கும போதுசெ மிகைவிரல்வமூக்க 
மானார்மைந்தாமேலழுந்தா வாருமவ்வாருகாம 

அ£னாருடல்பாய் தரராரி சேர்க்குமபொழுதேயுண்டிடுந்தேன் 

மீனார்கொடியாயுனக்கிர்மா ணளித்துளோருமேலோரசே, (௧௬௫) 

வாலிவலிமையுணார்தெ.9.ரான் வாளிதெரிர துமறைஈதடுவிழ் 

கோலியெய்தானின்றற்தை நீயுமமழைஈ துகொடுஞ்சிலைகொண் 

டாலியனையகணைபெய்வா யமாககுரரையசாற்றுமற 

வேலியழித்தாயபுட்குண த்தாய விததுமுளையுமவேருமோ. (௧௬௬) 

ஈன்ற இருமால்பிருந்தைதனை யிச9த் துழலச்சணைதொடுத்தாய் 

கோன் றவனையாளசெர.த[ழலவீ/[ந தாவிதொலைஈதபின் னருநீ 

யான்றகணைசடொடுத்தனையா னவண்மாய் ஈடலைபபொடி ஊழ 

மான்றவுளத்தனாயச்சுழலச செய்காய்பிறரைவரும் தாயோ, (௧௬௭) 

உரவுமதநீயெய்யுமலா குளிராவெபபருறுத்துதலாற் 

ப.ரவைவடவையார்கலிரீ ரொன் நிபபருகுமுகலெவயிற் நுற் 

றரவுமுடிககொள்புவிபடொழிகீர வழிவர்தாஙகுத்தருககொடிவோ 

விரவுகொண் டுமற்போய்மென் மலருட்கரற் துமேவியதோ, (௧௬௮) 

சம்புமலர்த்தாளருச9ிக்குக் தக்கோபுலரிரந்கன சது 

ஈம்புமலர்காணா 9ரஙகப ப.றித$கனுரசாட்டுதலெலலாங் 

கொம்புநிகர்சிற் ஜிடைக்கா௩இி மதியைக்கூடற்ககனாலே 

வெம்புமெனக்கேயின்பரினக கெவன்வேள் வீஎரின் மூயலகின்ஞய்.() 

தொடியாய்மலர்க்சையுமைபாக னுதற்றிஞுழ்கித் துசள்பட்டு 

மூடியாய்தனியருயிரசவாவான் ஞூண்டுகின் ருயமுனிதொழிலைக் 

கடியாய்நெடியகொடுவேங கையீற்பிடி த்தாயகடன்மீனக் 

கொடியாயுலகினினைபடோலுக கொடியாருளசோகூரூயே. (௧௭௦) 

'உறையுமேசமிபடமாக வொதுஙகுமேகழுரியாக 
வறையும்பிறை வாளெயிருக வாழ்ந்கமுழையேவாயாக 

நிறையுநெடியமலயமெனும பாந்தளுயிரத்தநெட்டுயிர்பபே 

குறையுர் தமியேனுயிர்கவாவான் ஹென்றலெனபபேர்கொண்டாயே. 

வட வாமுகழமுமுகநாணும் வெய்யமந்தமாருதமே 

குடவானிரவிபுகவயிரம் கொயவெர்துடற்றுவாயெனக்குப் 

படவாள.வக்கிறையவன்மா துலன் மற்றவன்வாய்பலவுஞ்மேோா 

விடவாய் இற்க்கிற்றேற் றட வி.சலகனையுணர்ர் இலையே. (௧௭௨)



சூரவாதித்தப்பட்லம், ௧௨௧ 

கடயதழன்மொண்டிறைக்குமிளங் காற்ழேரினத.இசையொருவி 

நெடியகொடுந்$ீவலப்பாலு கிருதியென்பானிடப்பாலுக் 
தீடியமுடியாவலியினுறத் தண்டதரன்வாழ்திசைடற்முய் 

மடியவெனைச்செய்திடுகற்கோ மானமின்றுலுன்செயற்கே. (௧௭௯) 

விருப்பக்தரு8ீஞ்செர்தமீழு மேவு தண்மைக்குறுமுளியு 
மூருப்பந்தவிருகறுஞ்சந்து முற்றமலயபபெருவரைவா 

யருப்பங்குழவிமாருதமே குளிராவெப்பேயாயினையாற் 

கருபபங்கழனிமுளைத்தாலும வேம்புசையாதொழியுமோ. (௧௪௪) 

இயற்கைநினக்குவெபபமே யெனிதுமந்தமாருதமே 

புயற்கையாதபழனத்தண் பூக்கடோறும்பயின்றுவரு 

செயற்கையாலாவதுதண்மை சிறிதுமடைந்தாயலையுகளுங் 

கயற்கையாவார்கலியுறையும் வடவைகனலாமையுமுண்டோ. (க௭டு) 
வேறு. 

இனையனபன்னிமன்ன னினையநக்குலத்துட்டோன் லிப் 

புனையுஈம்பெயரும்பூண்ட புரவலன்றனைவருக்துங் 
தனையறுமிருளையின்னே தடி.வனென்மெழுவான் பாலக் 

கனைகடன்முகட்டெழுர்தான் காய்கதிர்க்கடவுண்மாதோ, (eer ar) 

விலங்கலர்தடந்தோட்சென்னி திருமணவிழவுகாண்பா 

னிலங்குறுமுலகத்துள்ளா ரெழுவதுகோக்கித்தானும் 

துலங்குபொன்னாடையானுஞ சுடர்த்தசெம்மணிப்பூணானு 

மலங்கரித்தெழுந்ததேய்க்கு மலரிசேக்தெழுந்ததம்மா, (௧௪௭) 

எனறுடையமலன் ரோற்ற மென்னவாளிரவிதோன்ற 

விறுடைமலம்போமாபோல் வீர் ததாலிருளின்பொம்ம 
௮ரறுடைச்சிறுதெய்வம்போ லொழிந்ததுமதியுமோடி. 

மாறுடையாமாக்காணின் மாசுடையார்கிழ்பாசோ, (௧௭௮) 

உரவுறுதயவெற்பென்னுக குலையின்மேலொளியோனென்னும் 
பரவன்வெங்கரணமென்னும் படாவலைகொண்டுதோன்றக் 
கரவறமோக்கவொன மென்னுங்கண்ணகன்ற * பட்டம 

விரவியவுடுக்களென்னு மீனெலாமொளித்தமாதோ. (௧௪௯) 

இருளெனுமிடி.யைநீக்கி யிரவியென் ௮ுரைக்கும்வள்ள 
தெருளுறத்தோன்மலோடுஞ் செய்யடங்கயங்களென்னும் 
பொருவறுவிறலிமார்மென் பூவெலும்வாய்மலர்க்து 
மருவளியென்னுகாவாற் பாடிசைமலிர்ததெங்கும். (௧௮௦) 

* பட்டம்-குளம்,



௧௨௨. உறையூர்ப்ப்ராணம், 

ஒலிகெழுபரித்ேேதர்வெய்யோ னுணர்ச்சொல்புலவனொத்தான் 
மலியவன்கரங்கடாமப் புலவன் மாண்செய்யுளொத்த 

ஈலிவறுகமலப்பூக்கள் பொருாமைஈண்ணார்வாயொத்த 

பொலிவில்பைங்குழுதப்பூக்கள் பொழருமைஈண்ணினர்வாயொத்த, () 

வாடுதலடைந்து தாழ்ந்த குமுதமாமலரினின்று 
நீழெச்செழித்துயர்ந்த இருமலர்கினைந்துசேரும் 
பாசெல்லிசையவண்டுக தும்பியும்விரைவுபற் நி 

யோடுபு.துலாமிஇக்கும் தன்மையரொத்தமாதோ. (௧௮௨) 

இரவுறுதுயரறீங்கி யீாம்புனற்பொன்னிகாடன் 
ப.ரவுறுபுலரிக்காலைக் கடன் செயப்பரிந்தெழுக்தா 

ன. ரவுறுமருங்குற்காககி மதியுமாழ் துயரநீங்கி 

விரவுறுதோழிமாரோ டெழுக்தனளஞூவகைவீங்க. (௧௮௩) 

இருமணமுடங்கலேற்றுத் தெருளுறுகாகாவேநதன் 

பெருகியசுற்ற த்தோடும் பேசருமுவகையோடும 
குருமணிக்கலன்களோடுங் சொண்டல்சண் படுக்குமாடப 

டொருவதுமுறந்தைமேவிப புரவலன்கோயில்புக்கான், (௧௮௪) 

பரியின்மேல்வருகன்றாரும் படர்பிறைக்கோட்டுகால்வாய்க் 

கரியின் மேல்வருகின்றாருங் கதாநெடுமணித்தேரன்னுவ் 

இரியின்மேல்வருகின்றாரும் யானமேற்கிளரும் பொன்னாட் 
டரியின்மேல்வருகின்றாரு மாயினர்தேயமன்னர், (கடு) 

எங்கணுங்கவிகையீட்ட மெங்கணுஞ்சிவிகையீட்ட 

மெங்கணுங்கவரியீட்ட மெஙகணுமொலியலீட்ட 

மெங்கணுங்கரிகளீட்ட மெங்கணும்பரிகளீட்ட 

மெங்கணுமைநதரீட்ட மெங்கணுமாதரீட்டம். (௧௮௬) 

பல்லியமுழக்கமெங்கும் படுமதகரியார்பபெ௫கு 

நல்லியன்மகரவீணை ஈரம்புளரோதையெங்கும் 
வில்லியயடந்தோண்மைந்தர் கழலொலிவீக்கமெங்கு 

மல்லியங்கோதைமாத ரணிகலத்தமரமெககும், + (wer) 

தலையொடுதலைகண்மோ.தும் தாளொடுதாள்கண்மோ துஞ் 

சிலையொடசிலைகண்மோதுக் தேரொடுதேர்கண்மோதுமங் 

கலையொகொஞ்?தாங்கு மல்குலார்கவின்செய்கொம்மை  . ் 
முலையொடுமைக்தாதோளு மோதரீண்மரகுனெமாதோ (௧௮௮)



சூரவாதித்தப்படலம். ௧௨௨௩. 

தோடுமொண்குழையுகெற் நிச் சூட்டும்வெண்ருத்தமாலைக் 
காடுமொண் கரியகூந்தம் கமழலந்தாருமாத 

ரேடும்வர்தனைசெய்பாக கலன்களஞமிடைகொள்பூணுங் 
கூமொகெருக்கிற்றிந்இக் குப்பையாய்க்கெபபவி தி, (௧௮௯) 

அணிகெழுமுறையர்ச்சென்னி ளைஞருமமைந்தகேள்வித் 

தணிவறு மமைச்ரின்மேய தல்வரும்பிறருங்கூடிப் 

பணியிறையா இயோர்க்கும படர்திரைநின்றுமபோந்த 

மணிஞடிவேர்தர்யார்க் கும் வான்சிறபபியற் மினாசே. (௧௯0) 

வேறு, 
கடிமண வினைசெயுங் காலம்வந்ததென் 

ஜொடிவறுமுணர்ச்சியோ ரரைபபவோகையோ 

டடிபரறதுயர்ட்தகல் யாணமண்டப 

முடிமணியரவிறை முறையினெய்இிஷன். (௧௯௧) 

மின்னகுருடிகளுங் குழையும்வில்லிடப் 

பன்னருஙகரவா பலாமொய்த்தாலென 

வின்னகைமாதர்சா மரையிரட்டுற 

மன்னவர்பலருமாங சூற்றுவைஏனா, ' (௧௯௨) 

குறை தவிரகலைமுதுக் குறைவமைச்சரு 

மழைபெருகந்தந்தஇரத் தலமையாளரு 

நிறைபெருங்கிளைஞரு கேயமாந்தரு 
மறையுணாபுலவரும் வந்துமொய்த்தனர். (௧௯௩) 

மூபபுரி.நாலினர் முளரியாளியு 

மொபபருமுணாவின ருவபபின்மிக்கவா 

செப்பு௮ுசமிதைபைங் தருபபைச்சரொடு 

தப்பறுபுரோகிதா பலருஞ்சாரந்தனர். (௧௯௪) 

மண வணியணிந்துஈம் வளவர்கோனிவ 

ணணவுதற்கேற்ற இவ் வோரையாமெனக் 

குணமிகுகணித.நா லுணர்$தகொள்கையர் 

புணர்வினையாளர்பா லுரைத்.துபபோக்கினார். (௪௯௫) 

நேயமாமரசரு மணியுகீர்மையிற் 
மூயரும்பிறருல்வான் சோழரோழ் தினை 
யேயபொன்னாதனத் தேற் நிமககலத் 
தாய son sient சாட்டினாசரோ, (௧௯௪)



௧௩௨௫: உறையூர்ப்புராணம், 

புனைதுகிலொழ் நிமெய் யீரம்போக்குபு 

வனைமலர்ச்சிகழிகை வயங்கச்செய்துபின் 

றனைநிகர்மஇக்கலை தழுவிகிற்பதே 

யனையவெண்பட்டிடை யகமுடுத்தியே, (௧௯௭) 

விலைவ.ரம்புணர்வத.ற் கரியமெல்லிழைத் 

தலைமையின்விளங்குருசத் தரியஞசா,ச்அபு 
கலை மறைமுடியுமென் னுளமுஙகாணிகொ 

ணிலையுடைபபுகழ்த்திரு நீறுசாத்தியே, (௧௧௮) 
இிகழ்தருதங கூல தெய்வ மாகியே 

நிகழ்தருகூவிள கானநேசனைப் 
புகழ்தருவார்கதி புகுதப்பூண் வினை 

யகழ்தருபரமனைப போற்றலாம் Cu, (௧௯௯) 

மணிமுடிகுண்டலம் வயங்குதோள்வளை 

யணிகெழுபதக்கமுத் தா. ரமாழிக 
டிணிசுடர்க்கடககாண் கழன்முற்செப்புபல் 

பணியுமாங்காஙகுறப பண்பின் றியே, (2.00) 

காவ.தநா.று தண் களபம்பூசய 

மாவலர்மாபிடை வண்டுகிண்டுபல் 
பூவலர்மாலையும் பொலியுமாத் தியய 

கோவலர்மாலையும் குளிசச்சூட்டியே, (௨௦௧) 

வல்லியமுயர்த்தசா வளவா௫ூிங்கமே 

கல்லியறடமபுயக் கற்பதாருவே 

பல்லியமுழக்கொடு பலரும்போற்றுற 

வெல்லியன்மண வரரைக் கெழுகவென்றனர், (20௨) 

அந்தணீர்பற்பல ராக மிட 

வந்தியர்மங்கல வாழ்த்தெடுத்திடச் 

சந்தொனிகாகுடை நிழறயங்குறச் 

சுந்த. ரக்கவரிதோ கையரிரட்டவே. (௨௦௩) 

புரவலர்கைகுவித் தேத்திப்போதரச் 
சுரர்புகழ்மிகுதுறற் சூரவாதித்தன் 

வ.ரமண மண்டப மடைரந்துமன்னிய 

வசர.தஈபீட்மே லமர்ந்திருந்தனன், (௨0௪)



சூரவா இித்தப்படலம். 

இளங்கஇருதயமொத் திருந்தஈம்பியை 

யுளங்கனியன்பொடு முற்றுகோக்இனார் 

விளங்குசர் மண் டப மேயயாவருக் 

FBSA Qo NSU கடலுண் மூழ்கினார். 

ஆரியணாகர்கோ னருகடைந்துநின் 

வாரியன் முலையினை வருவியீஙகெனப 

பேரியலவன்மட வாரிற்பேசவச் 

சரியமாக.ரத் இருவைச்சார்ந்தனர். 

எழுதருமங்கையைப் Fi Cs Su 

செழுவிரைதுவர்ஈனி இமிர்க்துதெய்வதக் 

தொழு.துதண்கங்கையக் தூயநீர்கொடு 

வழுவறவாட்டிஞூர் மகிழ்ந்துமாகரே. 

பொலிகலையொற் மிமெய் யீ.ரம்போக்கினா 

மலிகுழற்ககிற்புகை வாசமட்டினர் 

வலிருலைச்சந்தொடு வாருமேற் மினர் 

மெலியிடைக்கோடிகம் விரிக தடுக் கினர், 

வடி.விழிக்கஞ்சன மெழு இிவான்பிறை 

படிநுதற் மிலகருர இட்டிபபன் மலர்க் 

கடி.௩று மாலையொண் கதுப்பிற்சூழ்க்துநுண் 

டுிடியிடையலமரக் கற்புஞ்சூட்டினார். 

வடி.விழிமடந்தையேர் மறைபபததோர்கில 

சொடிவறுகதிர்கள்கோ ஞூடுக்கணாணுறக் 

சடிகெழுபன் மணிக் கலனெலாமெர௫ுத் 

தடிருதன் முடிவரை யணிதல்செய்கனர். 

கடிப்பகைசித மினர் கவின்றமூரல்சால் 

கொடி ச்சுடாசூழ்ங்.துகண் ணெச்சில்கொன்றனர் 

தொடிக்கரககுவிக்கனர் தோகையர்நலா. 

யடிச்சிறுகளிர்பெயர்த் தருள்கவென்றனர். 

நங்கையும்பைப்பய நடந்துவான் ௫ெடு 

மங்கடி மண்டப மணை நதுதாதையைத் 

துங்கமாரன்புறத் தொழுதுபோற் விபபோய்ப் 

பொங்குசிர்மன்னவன் புடையிருக்தனள். 

௧௨௫ 

(௨0௫) 

(௨0௯௬) 

(௨௦௪) 

(20௮) 

(௨௦௯) 

(௨௭) 

(௨௧௧) 

(௨௧௪௨)



2. Fir உறையூாப்புராணம். 

வேறு, 

நலருறந்கணர் நாகர் மன்முன்செலீஇ 

யிலகுநீர்சல்கு மோரையிதென்றலு 

மலகிலாவுவப போடெழுக்தாத்தியொண் 

மலர்கொண்மன்னவன் முன்னாவந்தானரோ, 

காரவாஙகுழற் காந்திமதி தனைப் 

பாரவாநினக் கர தனன்பற்றெனச் 

சூரவாதத்தன் கைச்சுடாநர்கர்கோ 

னீ ரவாவி நிறையவொழுக்கினான். 

வியங்கொள்பல்லிய மேகத்இஞர்த் திட 

மயஙகொள்காஈ்தி மதிஇிருக்கந்தாதி 

இயங்கொள்வேலவ னேந்தெழிற்கையினா 

னயர்கொண்மங்கல காண்புனைந்தானரோ, 

வடி.வமங்கையா வாழ்த்தொலிமலகின 

நெடியவாட நிரபபினரஈ௩தணா 

படியுமவானும் பிலமுமபரக்தெழு 

முடிவில்பேரு வகைக்கடன்மூமனெ. 

மறையுணர்ந்தவர் யாருமருககுமொய்த் 

துறையுமானெய் இருக்கினொழுக்கிட 

நிறையவுண்டு கிலவுற்றெழுகத.து 

குறைவிலா தசெக இிவலஙகொண்டரோ., 

பொன்னிகாடன் புணர்முலைநுண்ணிடைப 

பன்னிகாமரைச செங்க. ரமபற் நதியே 

துன்னிமேலெழு தீவலஞ்சூழ்க்கன. 

னின்னியம்பல வெங்குமுழ கவே. 

மங்கைமாரர சாயமணிக்குடக் 

கொங்கைவாட்கட் கருங்குழற்கோற்றொடிச் 

செங்கைநங்கைதன் றடிமென்றளி 

ரநகையாலெடுத் தம்மியிலேற் நினான். 

கற்புவாய்த்த கனங்குழையார்தொழும் 

பொற்புவாய்த்த புணர்முலைகாணுற 

வற்புவாய்த்த வருந்தஇகாட்டினான் 

வெற்புவாய்த்த இொள்புயவேந்தனே. 

(௨௧௩) 

(௨௧௪) 

(௨௧௫) 

(௨௧௬௯) 

(௨௧௭) 

(௨௧௮) 

(௨௧௯) 

(2.2.0)



சூரவாதிக்தப்படலம், 

மற்றுஞ்செய்யுஞ் சடங்கூுவழாவகை 

ழூற்அஞ்செய்து மூகிலுஞ்சமழ்ப்புறப ் 

டம் அமபொன்மணி யாதிபனவாக்கு 

விற்றுஙகபபெரு wor or ost] aL A oo oar. 

மருவுருது துணஙகறன்மாய்ஈ இடப 

பொருவிலாதவா பற்பலாபோர்தெனக் 

குருவுலாரஞசெம் மணிகளகொடுத்தன 
னுருவுலாருர கேசன்வரிரையே. 

துபபுமுற்பல கொடையுந்துகளறச௪ 

செபபியார்க்குகல கிக் இருநேரிய 

னபபுசாந்த முூலையொடுமமபொன்செ 

யொபபுநீ௰கஞகு முூவளகத்துற்றனன், 

மஞ்சடுக்த மணிப்பொற்பரியஙகத் 

தீஞ்சடிக்த வமளியின் மீமிசைப 

பஞசடுத்த பசுத்ிருமாதொமெ 
விஞ்செதெதமெயக் மாத்தியன்மேவினான். 

பாயகானம் பளிதநறுவினாத் 

கோயஞ்சாச்த மிலைதுவாக்காயிசை 

கேயயாழ்முதல யாவுகிரமபுற 

வாயமாதர்க ளாங்குவைத்தேகினார். 

இச தியுஞ்ரிலைக காமனுமென்ன நற் 

FI BMC OF OBI WES Boo GBH 

க.ரதலங்களிற் காரிகைமென்கலை 

வி 7தமன்ன னெகிழ்க்கனனமெல்லவே. 

கணைத்தடஙகட் கருஙகுழற்காரிகை 

பணைத்தகொங்கைதன் மாபம்பதிதர 

வணைத்துமோந்துமொன் ரேவிருமெய்களு 

Ninn SSO sri விறுகச்தமுவினான். 

தழையுமல்குற் நளையவிழ்த்தாங்க.து 
குழையமேமேகலை யோலிடக்கொங்கைமேல 

விழையுங்கடருகிர் பாயவிளங்குகா£ 

மழையனான்னுவர் வாயமுதுண்டனன். 

&2_oF 

(௨௨௧) 

(௨௨௨) 

(௨௨௩) 

(௨௨௪) 

(உஉ௫) 

(௨௨௬) 

(௨௨௭) 

(௨௨௮)



௧௨௮ உறையூரப்புராணம், 

மாதுபூஙகொடி. மாமணியல்குன்மென் 

போதுமற்ற இற பொஙகுஞ்சுவைகல 

மோதுதேனஃ் துண்ணுமவணடாயினான் 

கோதுதாகக குலோததுயகசோழனே. (௨௨௯) 

நாணமாதி புறத். துடந்திட 
வேணவாவினம மெலலியனங்கையும 

பேண வாகுஈல லின்பமபெருககெழ௪ 

சேணவாமபுகழச சென்னியோடாடினாள். (௨௩௦) 

இனையவா தின்ப மெயதியவேந்தல்பால 

வனையுமாமுட மன்னவாயாவரு 

நினையுஈலவிடை பெற்றனாநீஙகினா 

புனையுக்ககதம தேயமபுகுஈதனா. (௨௩௧) 

கரியவாஙகுழழற் காந்கிமதியெனபா 

ளரியகாயகன் பாலொன்றறைவணின 

னுரியமாதுலன் பாலென்றுமுளளதோ 

பிரியமேவு பெருஞ்சிவலிங்கமே, (௨௩௨) 

அ௮னனதுனகை யகபபடி.றறேவரு 

நினனினமிககவ ஏலலாகிருபனே 

யென்னவுளளத் திருவியிருந்தனன 

மனனாமன்னன வளவாூிகாமணி (உ௩௩.) 

அனையகாலை யரவிறைசென்னிசா£ 

மனையடைகதனன் கண்மெருகனு 

நினையுமவான?ிறப பனபினிபபினான் 

புனையஞ்சேட ஸிருஈதுபுகலுவான. (உ௩௪ 

அடையலாாகக காளரிகேணமதி 
படையினோவெண பாதலமேவயசன 
விடையு5லகுஇ வேண்டியதுமபுக 

றடையிலாதளிப பேனென்றுசாற் றினான., (௨௩௫) 

மறறவவா*த்தை செவியிற்புகமகழ்ஈ 

துற்றகின்பா லுமைசிவலிககத்தை 

பிற்றைநாளெனக் கீகுதியென்றனன 

கற் சேடன் சலங்கெ னுள்ளமே, (௨௩௬)



சூரவாதித்தப்படலம், 

ஒன்றும்வார்த்தை யுரைத்திலனவ்விட 

கின்றும்போய்த்தன் னெடுமனைபுக்கனன் 
பொன்றும்போதச் அுறுதுயர்பூண்டன 

னென்றுமித்துய ரெய்தியறிந்திலான். 

மருளின்ஞூழ்குபு மண்ணிற்குடந்தனன் 

கருளின் வ%த கடுவிடநுங்கியே 
பொருளின்வானம் புரந்தபு.ராதன 

னருளின்மேவிய தம்ம துயில; 

துன்றுமன்பன் கனவிடைதக்தோன் றமியே 

நன் நிலிஙக மிரண்டுபடுகயமங் 

தொன்றுகீகொண்மற் ஜொன்றவற்கரூஇி 

யென்றுகூ௰ி மறைர்தனனெம்பிரான். 

பொருஈதுமன்பன் விழிக்துபபொருக்கென 
வருந் தரமுள்ள மொருவினனமன்னுதன் 

திருஈ்திலிங்கக இகழ்ற்திருபாதியா 

யிருந்ததுங்கண் டளவிலின்பெய் இனான், 

ஆராத னருளைவியர்தொரு 

பாதிசென்னிக் களித்தொருபாதியைப 

போதுகொண்டுமுன் போலருச்சித்தனன 

கோதுதீர்ந்த குணபபுகழ்ச்சேடனே. 

அன்னபாஇ யருட்கு Sour wy Gus 

மன்னர்மன்னன் மனைவிக்குக்காட்டினான் 

கன்னலஞ்சொலக் காரிகைமாதுமர் 

நன்னர்ஈண்பனுக் £துஈவிலுவாள் 
வேறு. 

தன்னையேறிகர் கயிலையென்ருய்மானஞ் சார்ந்து 

படொன்னையேய்சடைப் புராணநாயகனிடத் தமரு 
மன்னை தாள்பணிர் தேத்தினண் மகிழ்ந்தனை யாணிம் 

கென்னைவேண்டுவ துரைத்தியென்றருளமற் றென்முய், 

இண்டகாயூ நின்னடிக்கி௮டையரு வன்பும் 
பூண்டவன்பினின் றிருவடியருச்சனை புரியத் 
தூண்டுசோதியிற் பொலிசுடர்த் திருவுரு வொன்றும் 
வேண்டுஈல்குறி னடிச்சியுவேனென விண்டாள். 

௧௨௯ 

(௨௩௭) 

(௨௩௮) 

(௨௩௯) 

(௨௪0) 

(௨௪௧) 

(௨௪௨) 

(௨௪௩) 

(௨௪௪)



க்௩0 உறையூர்ப்புராணம்; 

௮ந்தவாசகங் கேட்டலுமென்னையா ஞடையாள் 
சந்தமாருள ம௫ூழ்ந்துபேன்புமுன் றந்து 

பந்தமோவுதன் நிருவருபபாங்களொன் தியற் றிக் 
கந்தவோதியென் முய்கையிற்கொடுத்திது கரையும;. 

கதியளிக்குமிவ் விககுரகத்தைநீ காகி 

மதியெனடபெயர் புனைந்துமாமமைவிதி வழியே 

பதியுமன்பினற் பூசனையியற்றுதி பாவாய் 

விதியுமாலுமற் றெய்தருமபேமெலா மேவும, 

இனையபோரு ஞருவிலயாமென்று நீஙகாது 

நினையமேவுவ மிதுதரிசிச் தவர் கினைநதேரா 
புனையுமாமல ருச்சனைபுரிஈதவா யாரும் 
வினையினீ கருவ ரெண்ணியயாவுமே வுவரால, 

என் ௮வாய் மலர்ச் கருளினள்விடைம௰ம்ச் தெனருய 

நன்றுபோற் றினள் vit Sev box ess] er oho. LOW 

ளன்றுகூறிய பெயாபுனைந்தருச்சிககு நாளின் 

மன்றலார்த்தொடை யாயெனைவயிறுவாய்சக் தனளே, 

எனக்குமபபெய ரிட்டனளன்பினிவ விலிங்கந் 

தனக்குமன்றவப பராயுருத்தகுகியாயற கடைபபின் 

மனக்குகோந்தவோ ரிடத்துற ச்தாபிச்து வணக 

கனக்குஈற்கது யடையலாமென்றுகட் ளொததாள. 

வ்ருருலைக்கொடி. வாரத்தைகேட்டுளகனி மஇழ்ந்து 

மரமலாக்குழா லன்னதுபெற்த்தகும் வழிகீ 

கருதிவாஙகுறி லுண்டெனக்கரைந்தனன் காரோ 

நிருபனகஙனஞ் செய்வதற்கணங்றாகேர்ர்தன ளே. 

அ௮ன்னைபாலடை&ந தடிபணிந்தனளெடுத் தணைத்தா 

ளென்னைவேண்வெ அனகச்கினிதிசைத்திடு சென்றாள் 
பின்னையானொன்றும் வேண்டிலன்பேரு என்னாய 

தன்னைநேர்பரை யுருவினைத்தருஇரீ யென்றாள், 

சிறிதுபோதுளக் தெண்ணினடேமொழி மடந்தை 

பிறி.துவேண் டிலாப் பே சறிவினுக்குள மகழ்ஈதா 

ணஜியபூஙகுழா னயந்தனைகோடியா லென்றே 
ய திவினாடரும் பரைதிருவுருவெடுத் களித்தா்ள், 

(௨௪௫) 

(௨௪௬) 

(௨௪௪) 

(௨௪௮) 

(௨௪௯) 

(௨௫௦) 

(௨௫) 

(௨௫௨)



சூரவாதித்தப்படலம், ௧௩௧ 

வாங்கெகண்ணுற வொறழ்றீனள்சென்னியின் வைத்தா 

ணீ௩ூக்காதலன் நிருககையிற்பரையுரு நீட்ட 
வோங்கபெபொ௫குபே ரன்பினன்வாஙடியுள் வநத 

னேங்கஇச்சாமபுநுண் ணிடையிஞள்பின் னுமீ இியற்றும, (உ௫௩) 

தெருளின்் மேவிய நாயகன் செங்கையிழ் றன்பா 
லருளின்மேவிய வாய்மணியிலிஙகமோ ராைந்தும 

பொருளின் மேவிய பெருமையவெனபபுகன றளித்தாள் 

கருளின்மேவிய கனங கூழுன்மடல்தையக காலை. (2@x) 

அரவராயசன் வளவாகோனருளவிடை பெற்னுன் 

பரவுகேளொடு பாதலமபுஞுந்தன னிருஈதா 
னிரவுகோகூழன் மாதொடுமின்பருற் திருக்கு 

மோரவுசாலபுயத் தாருடையளையன்மழ் ஜொருகாள். (உடுடு) 
வேறு. 

தன்டாலிரு£குஞசிவலிகக மாறுமனைவிதளையினற 

மின்பானின்றுமவந்தப.ரா பரைதன்விளஙகு இருவுருவு 
மின்பாலயஞ்செயதமிற்ருபித தென்றுமவணயடியேததெடுபப 

வன்பாலுள்ளத்தெண்ணின னசசனற்றைகாளிரவிலஃ (உட) 

துூூயவிலிககமோராறு மொன்றேயாகசசெரருமபிசைககும 

பாயமலர்விலவாரணியம் படாஈகோரளிலவமுதன்முளைத்.து 

நேயமிகமேலெழுந்தாறபோ லிருந்தநிலவுபரையுருவு 

மாயவொருபாலுறைந்ததுயிண் றா மியுலாமிசயிபப. (உ௫எ) 

வழிநாள்வளவன்பரையந்வா டி.லிங்சமவைத்சவறை 1) 0 th Gl 
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விழியாரருவிபொழிகரகநெட் டெயொபபுவீயகவிமமுவா 
னெழியாதெழுந்தவராககடறகேோர புனகாணாமலுயககுவான், () 

கென்னற்டொதிததவிலசசனையு ர தையா ரக்கரெமியகொடும 

பன் னற்கரியவகககாடபும புற மாகாபபுமபடாந்றிருகக 

வென்னற்கருணைக்கு நிரளகவாக தேருவாருமூளாகொல்லோ [ன், 

வின்னற்றமியேன்பிழையுணாஈதேயிரிர்தவாமென்றுளககொண்டா 

மன்றுசாமொமணியே வானச்தவாகள்போரேழே 
நன்அள்வார் தமகத்தொளியே காளர் தழையுங்கற்பகமே 
மின்.றுள் வானீர்மழைபெயல்போற் கருணைமழைபெய்மேகமே 
பின்றுள மியபபிமைத்திலே னெஙகு௰்ருமியாவிரககாயே, (௨௬௩



She. உறையூரப்புராணம். 

பொன்னோவெள்லுச்திருமேனிக் தேவேபுலவர்சிங்கமே 
மின்னோவென்னுஞ்செஞசடையாய் வேயார்தோளியொருபாசா 
முன்னேடொழியும்பின்னோர்த முள்ளத்தொளியாமுழுமுதலே 
யென்னோசிறியேன்பிழைத்துளே னெங்குற்றாயோவிரரங்காயே. 

தந்தாவொளியேசுவைச்தேனே காடற்கரியாய்திருமாலும் 

பத்தார்முலையாளொருபாகா பைவாளரவப்பணியானே 
வர்தாயருளுற்றடியேன்பான் மறைர்தாயிதுவுமெனமாய 

மெர்தாய்சிறியேனென்பிழைகத்தே னெங்குற்றாயோவிரங்காயே. 

பாரூரசூலப்படையாய்வான் பரவுங்கங்கைசசடையரய்வெண் 

ணீருர்மேனிப்பெருந்ககையே நெடியோனகியாகின்மலனே 
மாரு. ரசுராடரம்பொடித்தாய் வானம்புரந்தமணிகண்டா 

வேருகொடியாயென்பிழைத்தே னெங்குற்றாுயோவிரங்காயே. 

விடையாய்ச்சுமக்கவல்லானே விழிசூன்ற,ியினிருவானே 
புடையாயுமையென்றுறைவானேபுரங்கொல்வதற்கம்பாவானே 
கடையானிவனென்டறெனைநினைந்தோ சைவிடடனைகட்செவிகூழ் 

விடையாய்சிறியேனானாலு மிரங்கவேண்டுமினிக்கானே. [ந்த 

மறையின்முடியோபே.ரன்பர் மனமோமேலைச்சிவபுரமோ 
நிறையுங்கருணைப்பிராட்டியொடுமெங்குற்முயகின்மலனேயென் 

றறையுமரற்றுமேங்கும்விழுந் தயருமுயிர்ககுமொருமிடியன் 
குறைவினிதியம்பெற்றிழப்பி னுநுவதுற்றான்கொற்றவனே, () 

இன்னவுரைத்துஈளிபுலம்பு மளவிற்காந்திமதியென்பாண் 
மன்னர்மன்னன்பாலடைக்தா ளூறறதுணர்ஈ் துமயஙகினா 

ளஎன்னகாலையமைசசர்முத லாயபலருமாங்குற்றா 

ரின்னல்வேலைமூழ்கனா சவரைகோக்கியிறையிசைக்கும்.(௨ ௬௬) 

கண்ணுமுயிருமெனச்கானீர் கருணைப்பெருமான்குறிகளோ 
டண்ணுமமலைஇருவுருவு மறைந்சமாயமறிக்திலே 

னுண்ணும்படிசெந்தழலுடலை யுகவிலேன்வாளகொடுபோழே 

ளனெண்னும்படியாண்டரசுசெயவிசசைபூண்டேனிருக்கின்றேன் 

கெறியையிழக்துங்குலமிழகந்து நீதியிழர் துமரசிழந்தும் 

பறியையிழந்துந்திருவிழக்தும் பார்வையிழந் தும்பண்பிழந்தும் 

பொழறியையிழந்தும்வாழ்தலுமாம் போற்றுக்கருணைப்பரமனரு 
குதியையிழக்துவாழ்வாரு முளரோவுல$ய்கூதீரே.
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கல்லார்யாருமடியார்போ னடிக்குர்கள்வனிவனென்று 
சொல்லாகிற்பர்நீதிவமீஇ நின்றானதனாற்சுடர்க்குறிக 
ளெ.லல்லாமகன்றுபோயினவா லென்றுழிசைப்பலென்செய்கேன் 

கல்லாமனத்துக்கடையனே னடைக்கபேறுகண்டிரோ. (௨௬௯) 

பழியுமுடலுமொருங்கியான் பரிக்கமாட்டேன்மாட்டேனென் 

றழிபுமிறைவன்றுணிவையுணர்ந் தயர்க்தார்யாருமப்பொழுு 

வழியுஈறவமலர்வில்வ வனச்துவாழும்பெருமானார் 

பொழியுமருளாலெதிசேகின் அருக்கோற்ருமற்புகலுவார், () 

வாராய்புகழ்சால்வளவர்குல மணியேசணியாப்போன்பி 

னீ.ராய்நின்னையகன்றியா நீங்கேடீங்கேமெஞ்ஞான்றும் 

பாராய்தருசீர்வில்வவனப் பளகில்பெருமையுணர்ச்திலா ய், 

யா.ராய்தருவேறிடங்கோயி லமைத்துப்பதிட்டைசெயறினைந்தா 

உள்ளத்ததனையுணர்ந்துபுக மோங்கும்வில்வவனம்புகுக்தே 

யெள்ளற்கரியவாறுருலா யிருக்ககாமோருருவாகித் 

தள்ளற்கரியமாலூரக் சருவினீழலிருககின்றாம் 

விள்வற்கரியவத்கான காளுமெமககுமிகுவிருப்பாம், (௨௪௨) 

முன்னரிருந்தபடியெல்லா ரியபூலகமுணர்ம் துய்யப் — 

பன்னற்கருஞ்சிர்நிறமைச்தும் பாடியுருவுங்கொண்டி ரக்தாங் 

கன்னற்குதலையர்கீஞ்சொற் காக்இமதியுங்குடை ந்கோர்த 

மின்னற்பகையாஞ்சிவ£ர்த்தத் தெதிரேவிளங்கியிருக்கின்றாள்: 

இன்னுங்கேட்டிமின்போலன் புடையார்காணவெஞ்ஞான் து 

மன்னும்புலரியரதநமாய் வயங்கும்பகலிற்படிகமாய் 

மூன்னுமாலைக்கனகமாய் முதலயாமத்துவயிரமாய்க் 

.அன்னுகடுயாமத்தெல்லா நிறமுமாகித்துலங்குறுவேம். (௨௪௪) 

கற்பிற்பொலிரின்மனைவியொடும் வ.துகாண்டிகருதியவா 

றற்பிற்பொலியாலயமாதி யாவுமமைத்தியென்றையர் [தான் 
பொற்பிற்பொலிவாய்மலர்க்தருளக் கேட்டான்டொழுசான்பூரித் 
வெற்பிற்பொலிகோணீர்காடன் வேறுளாருமனமகழ்க்தார். () 

மனையாள்சிவிகையூர்க்துவர மற்றையோர்பின்றொடர்ஈ்துவர 
நனையாரலங்கலிறையவணின் றெழுந்துகடக்துவிராந்தேகச் 

சினையார்வில்வவனம்புகுந்கான் றேடியயன்மால்காணாதான் 

றனையாதாவிற்கண்ணுற்றான்றடங்கைகூப்பிக்சாழ்ந்தெழுக்தான்
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உற்முர்பிரிதற்கரியானை யொளினைவண்ணப்பெரியானைக் 

கற்ராரகலங்கக்தகரியானை கோக்கிகோகடக்களிசிறக்கான் 

பொற்று ரணிந்தபுயவளவன் பூவையானுமென்பதியு (or. 
நற்ருரணியுய்ந்கனமென்றுஈவின்றுள்ளுருடிக்கொழுதெழுக்கா 

பொலியுங்காக்திமதியுமைபாற் போந்துளுருகிப்பணிக்கெழுக்து 
மலியுககருணையன்னாயெம் பெருமானுடனவக்கனைநீயு 

மெலியுமெஙகண்முகம்பாரா விதந்தானென்னென்றன்புடனூா 

கலியும்பொருவாவருள்வேந்துங்காக்இிமதஇிபுதுஇத்தனரால், () 

பெருகுமன்பிற்பணிந்தெழுந்தான் பிரியாவிடைபெற்ருங்ககன்று 
கருகுங்கூந்தற்றேவியு. நால் கற்றவமைச்சாமுகலோரு 

மருகுசூழகடந்சேகி யரசன்றிருமாளிகைபுகுக்தான் 

குருகுபுனைவாயுணரொன்றான் கோதிறவச்.துககாசிபனே,(௨௪ ௯) 

அன்றுசூரவாது2தன் ககையினீவிரறியலா 

நன்றுநிறமைக்தெம்பெருமான் முணிக்குத்தெரித்தசலமென்ரு 
மின்றுதோமின்முனிவாகா வினையகாதைகறறுணர்ந்தோர் 

மன்றுணிறைக்கானருள்பெறுவ சென்றுஈவின்றான்வளர்சூதன், 

ரூரவாஇததப்படல மூற.றிறறு. 
ஆகததிருவிருததம ௧௦௧௫ 

  

திருவிழாப்படலம், 
OO 

wToT Seri Mone & GL aie ov 

நாவரனாரு ணயக்துறையையா 

மூவர்ப.ராவ மூகாயவைவண்ணகச் 

தேவர்விழாவுறு சாமைதெரிப்பாம். (௧) 

விதுமுகவாள்விழி வேய்புரைமென்ஜமோண் 

மதுமலசோதியங் கத்துருமங்கை 

சதுமுகனோவரு மாமுனிகாண்மென் 

பதுமமலர்க துணை பற்றிவணங்கா, (௨) 

தஇருவுறையூ£மர் செம்மலுதங்கற் 

கருமைசெய்காலமோ ரைந்தினுமைந்து 

மருவுகிறங்க டெரித்தருண்மாண்பிற் 

, கொருவருமேது வுணர்க்தனைமாதோ, (௩)



இக்கதைகேட்ப விகற்பிணிவாகை 

யுக்கதுபண்டை விளக்கமதுற்றேன் 

செக்கர்கொள்வான்பிறை செஞ்சடைவைக் க 

வக்கரவப்பணி யாசருள்பெற்றேன். 

ஈன்னாமனைக்க ணடைந்தகரோக்இரன் 

பின்னரியற்றிய தியாதுபிறங்க 

வின்னருளுற்ற திசைம்நிடுகென்முள் 

பன்னருமெயப்புகழ் மழமுனிபன்னும, 
வேறு, 

நன்செய்சூழ்புனனாட்டிறை : 
கொன்செயமந்தஇரற கூவியே 

மின்செய்வேணி விமலருக 

கின்செய்கோயி லியற்றிட. 

அறைஇறக்துறம் மருநிதி 

குறைவிலகம்மியர்க் கூவியே 

நிறையவீசுமி னிள்வினை 

யிறைமற்மோருக்கு மீயுமின். 

ஏற்றயாவையு மீட்டுமின் 

போற்றுகானமும் போக்குவித் 

தரற்றவலவிரைக் தாக்ருமின் 

சீற்றமோவிய செய்கையீர், 

என்றுசென்னியியம்பலு 

நன்றதுஈன்றென் மிறைஞசி.நா 

லொன்றுகேள்வி யுணர்ச்சியோ 

ரன்றுமூண்டன ரத்தொழில், 

ஆய்க்சசெய்வினை யாளர்பால 

வாய்ந்தசெம்பொன் வழங்கின 

சோய்ந்தமற்றவ ரேோஇவான் 

மோயந்ககானர் தொலைக்தனர். 
வேறு, 

நிலந்திருத்தினர் மதின்முதற்பலவடி. நிலையும் 
வலக்தரப்புவி போழ்க்துநண் மணலறல்பெய்து 
குலந்கழைத்ததோற் கானிகர்குறத்றிகொண் டி.டித்துக் 
கல£சவன்சணார் மனநிகர்ச்இறுகுறக் கண்டார், 

கடு 

(௪) 

(௮)



௧௩௬ உறையூர்ப்புராணம், 

கல்லடிக்துமே லடுக்குகரோர்சிலர் கருப்பி 

னல்லகட்டி.நீர் கரைக்குஈரோர்சிலர் நையச 

சொல்லருஞ்சுதை யராக்குஈரோர்சிலர் துனைந்து 
வல்லவிட்டிகை யியற்றுகரோர்சிலர் மாதோ. 

தூணமுத்திரம் போதிகைகொடுங்கைநுண் டொழிலின் 
மாணவாக்குஈ ரோரசிலர்வரைபல தகாத்துக் 

காணமீமிசைப் பரப்புகலொடுவரிக் கல்லும் 
பூணவாக்குஈ சோரசிலர்தொழில்பு ரி வாருள், 

பண்டி.யேற்றினர் கொடுவருவார் சிலர் பற்றி 

மண்டிமற்றவை யிறககிடுவார்சிலர் வன்மைத் 
தண்டின்மேலெழ வெழுபபிடுவார்சிலர் தாங்கிக் 
கொண்டியற்பட நிறுததிவொர்சிலர் குறிகல், 

தேக்குழமுற்றரு வறுப்பவரோர்சிலர் தீங்கு 

போக்குதிண்கத வாக்குகரோர்கலர் புலிங்கக் 

தாக்குவல்லிரும் படி.ப்பவரேோராசிலர் தடங்கை 
யூக்குரூரல்கொண் டச்சுறவுரப்புவார் சிலரே, 

௮ண்டர்கைகொழு விமானமாமண்டப மத்த 
மண்டடம்புனை நிருக்கமண்டபமகச் சாலை 

கொண்டல்கண்படு இிருவிழாமண்டபங் குலவு 
பண்டமேவலக் காரமண்டபமடைப் பள்ளி. 

கண்ணளாவிய காந்நிசேோமஇஅப்பெயர்க் கெளரிப் 
பெண்ணளாவிய கருணையினுறைபெருங் கோயில் 
விண்ணளாவிய கோபு ரம்வெளிமதில் விளங்கு 
மண்ணளாவிய வுண்மதிலடுக்குமண் டபங்கள், 

ஏர்கொளைங்கர னாதிதண்டீசனே யீருச் 

சீர்கொள்சூழுறை தேவசாலயஞ்செழும் பொற்பூண் 
பேர்கொள்பன்மணிப் பூணமைத்திடுபிறங் கறைகள் 
வார்கொள்வாகன மண்டி பமற்றும்பல் லறைகள். 

மேவுமாயிரக் காலுடைமண்ட்பம் விண்டோய் 

பாவு நாற்றுக்கான் மண்டபமாதயாப் பகரும் 

'பாவும்யாவரு மதிசயித்துறுகளி யுறவா 

சோவுற்ப.நால் வழியமைத்தாரு௮ சொழிலோர், 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௯)



இருவிழாப்படலம். 

ag err Hos gw sew மருவ 
ஈக துமோகையிற் நிருப்பணிஈகலமெலா கோக்கி 

முர்துபொன்மணி யாடையாதிகள்பல முகக்சாங் 

குக்துமன்பின்ீ ரஈனன்றபதியாமுக லோர்க்கு. 

FESTEHSE மைங்கான்குமாவேள் சோமாக் 

கந்தாசநஇர சேகரர்ஈகடனவில் கழலார் 

சக்கமென்முலை பம்மைசண்டீசர்முற சாற்று 
மர்தமில்லவர் யாவருந்திருவுரு வமைந்கார். 

சொலலரும்புகழ்ச சூரவாதவனெனுஞ் சோழ 
னல்லதூபககா நீபக்கானகுமணி விளக்கம் 

புல்லுதண்டுபொற குடஙகரகம்பொலி கல௪ 

மொல்லும்வட்டகை மற்றவுமுஞற்றுவித் தனனே. 

ஆதிசைவரை மற்றகம்படித்கொழி லாரை 

நீதியாலழைக் தளவறுதிருவொடு நிறுவிக் 

கோதிலாமறை யாகமவிதிப்படி. குலவக் 

இதில்கும்பரீ ராட்டுவிக்தனன்மிகழ் காளில், 

பொருவில்பாடலு மாடலும்வதாவகை பொலியப் 

பெருகுகாதலி னுலகுசாழ்ந்துறுகளி பெருக 

வருள்விராவுறு மூன்றுறுப்புங்குறை யாமன் 
மருவுபூசனை ஈடத்துவிச்கனன்௧இா மருமான், 

கதிருழக்குகெற் கதிகமாவிளைகழ னிகளு 
முதிர்சுவைப்பல கனியுடைசசோலைய முழுவா 

னஇரதரக்குளி நுங்களிற்றியானையு மாடம் 
கெதிரில்வாசியும் பசுக்களுமெண்ணற வளிக்கான். 

தவவிளங்குமா மணிமுடிகுண்டலர் தவாவா 

குவலபம்பதக் கங்கபாய்கஙகணக் குலவு 

பவளகித்தில மாணிககமாலைமும் பலவுஞ் 

சிவபிரானுக்கு மம்மைக்குஞ்செய்வித்துச் சேர்த்தான். 

தெய்வமால்விடை வாம்பரிருஞ்சசஞ் சிவிகை 

மைவிசாவுமு டிகமனஞ்சுகம்வெரு வையம் 
பைவிராவுவாய மயின்முதலூர்் திகள் பலவுங் 
கைவலானாக்கொண் டமைச்தனன்கஇர்க்குலக் காளை, 

௪௮ 

& ‘hor 

(2.0) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(உடு) 

(௨௯) 

(௨௭)



க்கு _ உறையூர்ப்புராணம். 

ஆலவட்டமு மலங்குசாந்தாற்றியு மம்பொற் 
கோலவட்டவொண் கவிகையுங்குலவுசா மரையு 
ஞாலவட்டமேத் தெடுக்குமற்றுள்ளவு sus gi 
சாலவட்டலூர்த் இக்கினிஇயற்றுவிச் தனனே, (௨௮) 

எம்மையாளுடை யிறையவனிலங்குசக் நிதியும் 
வெம்மைதீர்த்தருள் பராபனைமேவுசக் நிதிய 
மும்மையாமுல கத்துளார்முறைவக்து மொய்ப்பச் 

செம்மைவாய்ச்துமெய்ச் செல்வத்திற்பொலிக்தன சறந்சே; () 

மருவுபத்தியே யுருவமாகியகதிர் மருமான் 

பொருவில்பஞ்சவர் னேசர்க்கும்பொய்மினே லுளத்து 
மொருவுருததாட் காந்திசேர்மதிப்பெய ருமைக்குக் 
திருவிழாச்செய வெண்ணினான்சிக்தையுண் மாதோ, (௩௦) 

சிவபிரானுறை பூரமர்தெய்வகா யகனுக் 

குவமையில்லதோர் திப்பியமகோற்சவச் இருகா 
ளிவருமாசையிம் சேவிக்கவம்மின்க ளென்று 

புவனமன்னவர் யாவாக்குந்திருமுகம் போக்கி, (௩௧) 

கொடியமாடவீ திகடொறுந்தோரணம் குலவ 

நெடியவாழையுங் கன்னலுங்கியு நிரம்பப் 
படியயாத்திடு மின்சுடர்பலவமைசக் இடுமின் 
முடியவிக்கணச் தெனககர்மாந்தர்க்கு மொழிந்த, (௩௨) 

புனிதகாயகன் நிருவிழாச்சிறப்பிற்குப் புகலு 
மினியவாமுப கரணங்கள்யாவையு மீட்டிக் 

கனிவின்வைகுகாள் வானவர் முனிவரர் கணங்ந 
ளனிகமன்னவர் யாவருமாங்கடை£ தனரே. (௩.௩) 

யாருமெய்திட மகிழ்ர்திறையாலய மடைந்து 

பாரும்விண்ணுமேக் தைவண்ணப்பிரானடி. பணிந்து 

தேருகாயகர்க் இனிதபிடேகமுஞ் செய்விச் 

தேருலாம7 த௩வணியெடுக்தணி வித்து. (௩௪) 

இன்பகல்வெ ரசதககர்யக ரோயென் 

ஒன்பூமல்கவோர் மனுவெளுக்திரப்பெய ரறைந்து 
கன்புகழ்ச்சொல் விடையெழுகாடையை 1 iL 6 

அன்பறச்திரு ஈகர்வலஞ்செய்வித்தான் சோழன்: (கடு)



திருவிழாப்படலம், 

பாயுமால்விடைத் இங்களின்மதிவளர் பக்கத் 
தேயும்வான்றிதி யாகினொண்பலலிய மியம்பக் 
காயுந்தீவினைத் கொண்டர்கள்களி௫ிறந் தார்ப்ப 
வாயுமன்னன் வெள் விடைக்கொடியேற்றுவித் தனனால், 

இருச்துபல்சுவைக் கறியமுதொடுதிரு வமுது 
மருச்துகேர்கலா தென்றிருவிலாப்புடை வயங்க 
வருந் துமாறுபல் லந்கணர்முதலியோர்க் களித்துப் 

பருக்துசூழ்புலால் வேலினானபாகடை நல்௫, 

கதிசெய்மங்கலப் பிள்ளையுமிளவலுங் காந்தி 

மதியுமாபுகழ் வாய்ந்தகண்டீசனும் வானப் 
பதியாபோற்றிடு சிறப்பொடுமுடன்வரப் பரவு 

சஇரருட்டிரு வரக௩நாயகர் தம்மை, 

மறைமுழங்ககல் வாழ்த்தொலிமல்கமா லயலுக் 

கஇறைவனவக்கன னெனத்திருசசின்னஈன் இயம்ப 

வறைகடற்புவி யடங்கலுமரகர வென்ன 
நிறையுமாப்புகழ் ஈகர்வலஞ்செய்விக்கா னிருபன், 

மன்னுசததமி யிற்பொலிகற்பக மருவிப் 
பன்னுசாயக ரம்மைமுன்னால்வரும் படரத் , 
அன்னுமாககர் மணிமறுகிடைவலஞ் சூழ்ந்தார் 

பொன்லுமாமணி புங்கதிர்க்குலமகன் பொழிய, 

ஓதநஞ்சமுண் டும்பணாப்புரந்தவ ௬டனே 

மாதர்மைந்தர்க டமக்கியையூர்திமேல் வரவான் 
சீதமாமலர் பொழியவட்டமித்தினய குறுத்தாட் 

பூத்மேறிவம் தளிக்தனர்காட் சிவான் புவிக்கு, 

மயிலை கேரியன் மங்கையுமாருகத் தேவு 

மயிலையேந்துகைச் சாமியுஞ்சேய்ஞ.லூ ரரசு 
மெயிலைவீதியூர் தியின்வ.ரவெங்கணா யகர்வான் 
கயிலையேறிவர் களித்கனர்ஈவமியிற் காட்சி. 

உடைதிரைக்கட லொத்தியமொலிப்பஷர் இக. லூர் 
லிடைமலைக்கொடி. மைந்தர்களுகைத்தினி தெய்தச் 

சடைமுடித்தகம் உரதகநாயகர் தடாவெள் 
விடையுகைத்தனர் கசமியில்யாவரும் விரும்ப 

Sih. 40 

(௩ ௬) 

(௩௯) 

(#0) 

(௪௧)



௧2௪0 உறையூரப்புராணம்; 

ஏஎலவார்குழ லம்மைபொற்சிவிகைமே லெய்த 
ஞாலமேத்துதம் மூர்திமும்மைந்தரு நடாத்தக் 

காலகாலர்குஞ் சரமுகைத்தனர்கலி யாணக் 

கோலமேவியே காதசித் தனகலங் குலவ, 

தர்தியாளிமுன் வானவர்யாவரு௩் தாழப் 

புந்திமேவுமை முதலியோர்களுமுடன் போத 
வந்திவான்மஇ மிலைச்சியசெயூ சடை யழகர் 

நந்திமீதிவா்ர் துலவினர்துவாக$ நாளில், 

புங்கவூர்திமே லுமைமுதனாலவரும் போதப் 

பங்கமோவிய மறுகிடைப்பாயபரி யுகைத்தா 
மங்கண்ஞாலமும் வானமுமகங்களி துஞம்பத் 

இஙகள்வேணியர் செழுககரையோதசித் இனத்தில், 

அ௮ன்றுவைகறை நஈறுந்திருமஞ்சன மாட்டித் க 

துன்றுபொற்கலை யபடுத்தியொண்சுடர்மணி யணிக 
ணன்றுபல்லவு மணிக்துகாயகாரமு.ச லோனை 

யொன்றபீடச் தேற்றினர்சதுர்த்தசித்தின வுதயம், 
வேறு, , 

மாயவன்பிரமன்வான மன்னவனாஇயெண்மர் 

பாயசீர்வசுக்கள்செங்கேழ்ப் பரிதவான்மஇயியக்கர் 

தூயகந்்இருவர்வித்து பாகரர்சரரொண்சித்தர் 

கேயமாதவர்கள்பூக ராதியர்நெருங்கிமொய்ப்ப. 

அணிமுலையரம்பைமாத சழகொழுகுரகமாதர் 

மணிஈகைவயங்கேழ்மாதர் மானிடமாதராஇப் 

பணிபுனைமாதர்பல்லோர் படரொளிமண்டபத்துந் 
இணிசுடர்மறுகிடத்து நின்றுதஞ்செங்கைகூப்ப. 

குடமுழாமூழவக்தாளங் கொக்கரைதடாரிமொர்தை 
படகமொண்சங்கக்தக்கை பகர்தருதகுணிபேரி 
தடமலிமுருடுவிணை சல்லரிகுழல்யாழின்ன 
கடலொடுமுகலுகாணங் கைச்கொளமுழக்கஞ்செய்ய, 

வேயுமாமதியோன்வநங்கான் வில்வவனேசன்வுக்கான் 
பாயுமால்விடையோன வந்தான் 'பஞ்சவர்னேசன்வக்கா 
னாயுமாபுகழ்சால்காக்தி மதியுணரழகன்வக்தா* 
ளேயுமாதேவனவீர்தா னென்று ன்னங்களூ ௪. 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(Go) 

{@s)



இிருவிழாப்படலம) BPS 

மருவியபாடற்பண்பு மமைமலர்க்கையிற்காட்டிப் 
பொருவறுவதனபபோற் பொருவிழிக்கயலுலாவ 
வொருவறுசதியினே ர வொளிரடிபெயர்த்துவைக்துக் 

குருமலர்நிமையப்பூத்த கொம்பனார்௩டனஞ்செய்ய. (௫௨) 

பிறைமருப்பொருத்தல்வாவும் பரிகண்முன்பெயர்க்துசெல்ல 
நிறைமதியனையநீர்மை நித்திலககுடைநிழற்றக் 
கறையில்பொற்கவரிவீசக் கச்சமிறீபமொய்ப்ப 

விறைவராதியரைக்தாங்கி யேகினார்மறைவல்லோர்கள், (௫௩) 

ஆயபொன்மலைகேர்வைய மைந்தினுமருள்சாறெய்வ 
நாயகாமுதகலியோரை யேற்றினாகயந்துமுக்தித் 

தேயமன்னவர் முன்யாருஞ் செங்கையின்வடர்தொட்டார்கண் 
மேயதேமராந்துமெல்ல ஈடக்தனவிதியூடே. (௫௪) 

இருமணித்தேரிற்றோன்றும் கெய்வகாயகரைகோக்கிக் 
குருமணிப்பணிபூண் கொங்கைக் கொவ்வைவாய்ச்செவ்விமாத 

சருமணிச்செங்கைகூப்பி யளவறுகாதல்கொண்டாங் 

குருமணிகுயிற்றிச்செய்க வோவியமொப்பகின்முர். (டுடு) 

துணைமுலைசுமக்கலாற்றாச் சுருங்குநுண்ணுசுப்போர மங்கை 

பணைமருள்பசுங்கோட்டோழி பங்கயவதனகோக்கி 

யணையுமற்றிவர்தோண்மாலை யளிப்பரோவென்முளன்னா 

ளிணையிலீன்ருனை டீயுங் கொன்றிடிலீவரொன்முள், (௫௬) 

மலங்குபூங்கொம்புபோல்வா ளொருத்தியோர்மாதைகோக்டு 
யலங்குபொற்றேரிற்றோன்று மாண்டநாயகலாக்கண் டேன் 

அலங்குமற்றவரைவண்ணச்கொன்றெனச்சொல்லுஞ்செம்பொ 
னலங்களெர்வண்ணம்பெற்றே னென்னிது5விமியென்ருள். (டு௪) 

மாலுடையொருத்இமற்றோர் மடச்தையைநோக்கிடும்ம 

பாலுடையொருத்திகீசாப் பசப்பினளென்னில்விண்டுக் 

கோலுடையிவராக்கண்ட ஈமக்கெவன்கூடுமென்முள் 

சேலுடைவிழியன்னாளு மூள்ளதேதெரித்தாயென்ருள். (௫௮) 

மடீத்தகையணங்கோர்மாது மற்டமொருமாதைகோக்கி 
யிடத்தொருபெண்ணிலாரே லெண்ணியசெளிதாமென்ருள் 

குடத்தனவவஞமைய ரிட்த்துமின்கொண்டிலாரேற் 
சடற்கருவிழியசிபார்க்குங் காமமுமின்றேயென்ருள். (௫௬)



௧௪௨ உறையூர்ப்புராணம், 

கண்ணியவழகரோயுண் ணயக்இடுமடியசானா 

செண்ணியவெண்ணியாங்கே யளிப்பவரொன்று நம்மைப் [a 
புண்ணியருரைத்தலெல்லாம் பொய்மையோபொருக்தெலுள்ள 
கண்ணியதளித்தச்சொல்லைப் புதுக்குமென்றனளோர்கன்னி, () 

சோழியைகோக்கிவேற்கட் டுடியிடையோர்மடந்தை 
யாழியிவ்வையஈசசு மழகொனல்குல்வையம் 

வாழிசச்சுவரோவென்ரு எவளுகினல்குல்வையம் 
விழிவாய்மடக்தாய்மெய்யே னச்சுதன்மெய்யேயென்றாள், (௬௧) 

பணக்கோலவல்குலாளோர் பாவைதோழியைப்பார்க்தென்னை 

*மணக்கோலஞ்செய்வரோமற் நிவொன்றாளவளுமாதே 

யணக்கோலமறைக்குமெட்டா ராற்றுவார்கொல்லோவண்டுக் 

குணக்கோலமாரவேளே ய.துசெயுங்குறிக்கொளென்றாள்.(௬௨) 

மடக்கொடியொருத்திமற்றோர் மங்சையைகோக்கியென்னிப் 

படக்கலமுடையாரொன்னை வலக்களுஜேக்கப்பார்த்தே 
னடக்கரும்வெப்பமேனி யாயினதென்றாளன்னா 

ளிடக்கணானோக்கின்முற்றுக் குளிருமாமின்பமென்ருள், (௬௩) 

யாருமேத்துறக்தைமேய வழகரேோசடைமேற்கங்கை 
நீரும்வான்மதியுஞ்சூடு நிமலரோகெடியபொற்றே 
ரூருகாயகரோயென்னீ தும்மைவந்தடைந்துமாலைச் 

சேருகன்முறையோவென்ருள் சிறுநுசுப்பொருபூங்கோதை. () 

கையமசாழிதம்மி னென்றுகண்ணீர்பெயர்த்து 
மையர்ஈம்முற்தைவாணர் தர்திலராயுக்தோழி 
செய்வசென்னென்றாளாங்கோர் இருவனாளவணீர்மட் டோ 

மைவருகண்ணும்பேர்க்கிற் றருகுவர்மறையாசெனருள். (௬டு) 

கோன்றமேிலெழுகுயத்தோர் கோகையோர்மாதைகோக்கச் 
சான்றவர்புகழுமிக்தம் தனிமுதற்பிரானாரொன்னை 

யான்றகன்மணஞ்செய்வாரோ வென்றனளவளுமுன்னை , 
மீன்றவன்வரைக்குவேக்கோ வழுதியோலியம்பாயென்றாள், Ds 

வையமேற்பொலீயுமெங்கண், மாதேவர்முன்புசென்றோர் 
தையல்கைகுவித்.துதின்௮. சாமிரீகருணையால்வர் 

வெற்புணரினந்தே பேர்துமத்மொருஏர்போலுன் | 

ம மெய்யினித்பாஇவேன்டே 'ஸீஅவெள்விண்ணப்பமெனள்கிள்.[ 

ர்



இருவிழாப்படலம், ௧௪௩ 

கள்ஞூலாமலங்கலோதிக் காரிகையொருத்திபொற்றே 
ருள்ளுலாமழகியார்முன் சென்றனளுமைக்களுற்றுள் 
வள்ளுலாமழுவீர்காந்தி மதியெனும்பெயரேவைத்துக் 
கொள்ளுவேன்பசப்புமுள்ளேன் கூடுறத்தடையென்னென்முள் 

பாலறிகுதலையாளோர் பாவையோர்கொடியைகோச்கிச 
சேலறிவிழியாய்காமத் இறமொழியேற்றிலாரிவ் 

வாலறிவுடையரென்னே யென்றனண்மற்றக்காளு 
மாலறியாருக்கிக்த வா£த்தையேற்றிடுமோவென்றாள். (௬௯) 

சந்துவாழ்முலையினாளோ தாழ்குழற்றையலைய 

'ருந்துதேர்முன்னர்சசென்ராங்குலாப்பண்மற்றெனக்கெங்கேனு 
பந்துநேர்முலையினாருட் பகையுளாரில்லையென்பால் [ம் 
வந்துநீர்மருவிழ்காந்தி மதிககெவருரைப்பாரென்றாள். (௭௦) 

நிறையெழிலுடையவையர் நெற்றி£ம்றெழில்பாரீர்வெண் 

பிறையெழில்பாரீர்தண்டோட பேோழில்பாரீரகண்டக் 
சறையெழில்பாரீர்விரக கழலெழில்பாரிர்கொன்றை 
நறையொமுகலங்கன்மார்பி னலலெழில்பாரீரொன்பார். (era) 

காவலக்்தவமொன்றே நற்றவமுடையதென்பார் 
மேவருநீர்காடொன்றே விண்ணிலுஞ்சிறந் ததென்பார் 

தாவருமுறையூரொன்றே தனக்கிணையிலாததென்பார் 

யாவரோபுகழாதாரித் திருவிழாவணியையென்மார். (௭௨) 

மருமலர்ச்கூர்தற்காக்த மதிமணவாளழ்போர்றார் 
பொருவனுசென்னிசெய்த வாலயம்புக்குச்சூழார் 

கீருதுறுசிவப்பேர்தர்த்தங் குடைக்திடார்கனிவின்வந்திப் 
பெருவிழாச்சேலவசெய்யார் பிறப்பென்னபிறப்போவென்பார் 

இன்னனவுளரைச்துமாதர் மொய்ச்சிெடயாருமேத்த 

LOGO OM CN Et ET LIT SDI மகிழக். துகைதலைமேற்கூப்ப 

நன்னலமளிக்குமையர் ௩யச்துறைதருபொற்கிண்டே 
இன்னிலைவர்துநின்ற தீ.ழவெர் விதழைத்ததெம்கும். (௭௪) 

மற்றுளவிரதகான்கும் வக்துதிக்நிலைபினின்ற 
கொத்றவன்முதலியோர்க டரிரித்தாரோகைகொண்டார் 
பொத்றநாயகர்முல tei, பெர்க்குபல்லியத்களார்ப்ப 
ஏற்றதேர்நின்அங்கோமித் கெழுக்தருளிளரொருங்கே, («By



௧௪௫ உறையூப்புராணம், 

திடமிகமறுகாட்பெளவச் தினவுதயத்தானந்த 
நடனவில்பவர்முன்னோரை GH OH Bil GUO Ch Gy lp OB Bi 
தடவெயிற்பரிதியுச்சி சார்தரத்தாவாமேன்மை 
யடர்சிவதடத்துநீரத் திரதேவர்காட்டுவித்து. (௪௯) 

சாவருஞ்சிவர்த்தத்இித் சங்கற்பமோஇஞுழ்ட 
மாவருமார்த்கார்மார்பன் ம௫ழ்ச்தினிதிருக்கான்வானக் 

தேவருமுனிவர்காமுஞ் சச்சருமற்றுமுள்ள 
யாவருஞூழ்கரழ்கி யின்பத்துட்டிளேத்தார்மாதோ,. (௭௭) 

அன்றிரவலங்குசேமே லையரைமற்றுள்ளோரை 
ஈன்றியனகர்சூழ்வித்து ஈலந்கலைசிறப்பப்போற்றித் 

துன்றியவலிசாலேற்றுக் துவசமுமிறக்குவிகத்கான் 

பொன்றிணிகழற்காற்கசூர வாதித்தனெலும்பூபாலன், (௭௮) 

மருவுமித்திருகாடன்னின் மறையவராதியோர்க்குப் 

பொருவறுமன்னகானம் பூகானஞ்சொன்னதான 

மொருவரும்பயக்கோதான மாதியவுதவாகிற்கும் 

திருவுடையவர்கொள்பேறு தெரிர்துரைத்திடவல்லார்யார். () 

மன்னாமுன்யாருந்தத்கம் வளம்பதிபுகச்செலுகத்தி 

ஈன்னர்மாமதியந்கோறும் புரிவிழாகடச்துவித்துப் 

பன்னருமன்பிற்காலர் கொறும்பணிச்தேத்திவந்தான் 

கன்னலஞ்சிலைவேள்போற்றுங் கட்டழகுடையகாளை. (௮0) 

கண்மணிநீறுபஞ்சாக் கரம்பொருளாகக்கொண்டு 

விண்மணியனையகேரி வேந்தரசளிக்குகாளிற் 

பண்மலிமறைமாருய பரசமயங்கண்மாய்ச்து 
கண்மலியுலகமுற்றுஞ் சைவமாய்ப்பொலிர்சசகாலோ. (௮௧) 

இரும்புகழ்ச்சூரபானு விங்நனமொழுகுகாளி 
லரும்புபல்லாண்டின்்மேலா லணிளெைருறக்கைமேய 

கரும்புறழ்மொழியாள்பாகக் கடவுடன்னருளானமிக்க 
வரும்புகழ்குணஞ்சால்காந்தி மதியொருமைக்தனீன்றால்.(௮௨) 

மனுநெறிதவருமன்னன் மதலையைவச்சிரார்க்க 

னெலுமொருகாமஞ்சாத்தி யின்புறவளர்க்குஈர்னிம் 

புனையுமம்மதலைதக்க பருவம்வக்.துறவும்பொழ்ப 

. நினையுதூலுணர்ந்துசைவ கேசமுநிரம்பக்கொள்டான். (௮௩)



் திருவிழாப்படலம். ௧௫௫ 

அனையவன் றிறன்மையோர்தே யமைசச ராதியாகள்சூழப 

புனைமணிமகுடஞசூட்டிப போற்றுசெற்கோ லுகல்கி 

வினையறுத் துயாவானெண்ணி விளஙகூதன்றேவியோடுக 

துனையவைவண்ணாகோயிறழ் புகுந்கனனசூரபானு, (௮௪) 

வளாசிவதடத். துண்மூழ்கு மககலககவிற்மைத்தாழஈது 

தளிரிடைபபணைத்தோட்காநி மதியுமைஇருமுன்சாநது 

கள ரடிவணஙகியேத்டு யருள்பெழ் நுககெண்டிவண்ட 

ரூளாநறுஙகககெகைமாலை யொருவாழுன்வ*துதா|றநது, (௮௫) 

ஐயனேகநீறுபூசு மழகனேமழுமானேகறுங 

கையனேகாலற்காயகத காலனேசன்னிபாக 

மெய்யனேயுறகதைமேய விமலனே) ஞ்சவானச 

செயயனேசெய்யதேவா தேவனேபோர்ற் நிபோழ் மி, (௮௬) 

விடையனேகாமற்சாயஈத விழியனேகஙகைகாங்குஞ் 

சடையனேசமலுதைகக தாளனேதரசகினவன ரோ 
டையனேயண்டமயாவு முடையகாயகனேருலப 

படையனேடஞ்சவானப பரமனேயபோற றநிபோற் மி, (௮௭) 

வாமமேகலையொண்காக்த மதிமணவ ளபோறு்டி 

தாமரைசசெங்கண்மாற்குஞ சறுமுகக்காறகுமெட்டாக் 

காமாசேவடியாயபோற றி கயிலையஙஇரியாய்போற் றி 

யேமமாருறகதைமேய விறைவனேபோற றிபோற்் றி, (௮௮) 

தெளிமனத்தொளியேபோற் நி வெபுரத்தாசேபோற்றி 

யளியனுக்கமுதேடோற் றி யாருயாக்குயிரோபோம் நி 
களியுடைக்கனியேபோம் றி கறபகததருவேபோற்றி 

வெளிஈடத்தவனேபோற்றி விலவவவனேசபோமழ் தி. (௮௯) 

என்றுகாத்தழும்பவேத்தி யிருகணீரருவிசோ.ர 

நின்றுமாகருணைவள்ள னிழையருள்பெற்றுநுன்னை 

நன்றுசாலுருவம்வாய்நது நற்றுணைத்தேவியோடுங் 

குன் ௮.தலில்லாவெள்ளிக் குன்றமுற்ற மர்ந்தானென்றான். (௬௦) 

என்றகாபன்மலர்த கா ளேர்திழைமடவாள்போழ் af 

மன்றலாரலங்கற்சூர வாதிததமன்னனென்பா 

ஜொன்றமுன்னுருவமீபெற்றுக் கயிலையுற் மிருந்கானென்ருய் 

நன் வன்வ.ரலா நீறய ஈவிலெனமுனிவன் கூறும்; (௯௧) 
2௯



&F dr உறையூர்ப்புராணம். 

வேறு, 
முன்னிமாலு மயனலுமுழுமெயுங் 
துன்னிறின்றகட் கோவுஞ்சுரர்களும் 

பன்னிராளும் பணிந்துபணிர்தெழ 

மன்னிரநிற்பது மாகயிலாயமே, 

மானுந்தண்ணமும் வைத்தகையாரன றித் 

தானுநீ௮ு தரித்தெனத்தகோன்றுமா 

மேனும்வண்டுஞ் செறிவளத்தானுமபூக் 

கோறுர்தாழ வுயாந்தவககுன் றமே, 

ஒங்குவானவ ரூரும்விமானமும் 

வாங்குகான்மருப பும் பலும்வான்்ரிறை 

தாங்குமோதி மருதங்குவணடு 

நீங்குருத வடியதர்நரீள்வரை, 

காலக்தோறுங் களைந்தெ றிமாலைகள் 

சாலமீது கிடப்பன தமபிரான் 

போலத்தானும் புயங்கமபலபுனை 

கோலமொப்பக் குலவுமமமால்வரை. 

எங்குநாரண ரொங்கும்பிரமாச 

ளெங்குமிர் இர ரெஙகுமமராக 
ளெங்குமாதவ ரொெஙகுகல்விஞ்சைய 

செக்குஞ்சித்தர்க ளெண்ணிலக்குன்ற த்தே., 

விரைமலர்த்தலை வேதன்பதவியுங் 

குரைகடற்றுயில கொண்டல்பதவியும் 
புரைசெய்மற்றவும் போயொழிகாளினு 

மூரைசெயபபொலிக் தோங்குவதம்மலை, 

அ௮ந்தமால்வரை யாண்டகைகோயிலின் 
சந்தவாயில் புரக்குர்தகைமையான் 
சிந்தமாது சினக்குக்திறலினான் 

கந்தவார்குழற் கக். துருமங்கையே, 

ஒருதினத்தி னுவளகத்தம்மையோ 
Depa ent D0 CBS LCE Ud BY IS er 
கருதுபொற்கடை காப்பவன்சோர்வினைச் 

இருவுளகத்இம் றெரிந்துகொண்டானோ. 

(௬௨) 

(௯௩) 

(௯௪) 

(௬௫) 

(௯௮) 

(௬௯)



திருவிழாப்படலம், 

கலலகாவலி தெனறுநகைசெயா 

மெலலவாவயின் மேவினனமேவவும 

வலலகிததிரை Cina inf my pw 

புலல மினா பொருாகெனன்ணார்தனன 

அணடகாத னவனரககரோமுய 

நீணடசெமபொ லவெொடுபகடைகராவலைப 

Lor OG Bear யாலறபடே!। உழை 

மாணடநஈடிரு வாணமந தீனை 

படொயகுமிவவப ராதபபுராபபிளு ற 

தெஙகுருழபுனற செனனிஈனனுடர டைத 

தஙகுமாவுழை ய/றறரணித 

னஙருலகக.ர சனமகளுகியே 

அனையஹவரினயில வாரணியதததெமை 

நினையுமபூசனை யாற மிரிலவுஈம 

புனைய லலருள பெற றிவணபோ றழி 

off Coot ws MIE (Up வாயி. நுமெய்யெனமுன, 

GT OT GT DG னிய மபவிறைஞ்சினா 

னின நுநின * விரையாககலியானபிழைத் 

தொனதுதிமை யுராநதுபுவியிடைச 

செனறுதிககத அிருவுளமபற மினை. 

மருவுகாயடி. யேனிடமவைதததேரா 

கருணையேயிஃ தெனறுளங்கணணினேன 

பொருவிலாயகடல சூழந்தபுவிபபுடை 

யு.நவமானிட மாகிய லுகாள. 

நினனடிகம ணிரம | Dig by on lo 

மனனவெற்கரு ளெனறுவணநகின 

னனனதாகென றமமலனருளிக ன 

பினனாவநது பிறகநனன மணணிடை, 

கோழிமேய குழகனைபபோற றியே 
யாழிரூழபுவி யாணடவனமுனபுபோல 

வாழிமாகயி லாயமருவினான் 

Lin ar ees nf ETLILI GIL D LIGHT 

* விரையாசகலி - அணை. 

௧௪௪௭ 

(௧௦0) 

(௧௦௧) 

(௧02) 

(௧௦௩) 

(௪௦௪) 

௧௦௫) 

(com) 

(20௪)



௧௪௮ உறையூப்புராணம், 

என்றுரைததவற் போழ் றியிககாதையை 

நன்றுகேட்ப மகனயனககுரு 

டொனறுமெனபிணி யாவுமொழிந்தன 

செனறுே பாறறவு மெண்ணஞ்செயதேனெனமாள். 

Bev GA ors BTW Lb hens 
வலலகினமக னோடுமமமாகக 

ரலலறீர வடைஈதுபிரானருள 

புலலவே.த.இ வருந் தலபுரிகென்றுன. 

குலவுமன்பிறகாக கோடகனெனபவ 

னிலவுதாயொடு நீரவளகாட்டிறச 

ருலவுமேனமை யுறஈகையுறறானென்ரூன 

பலவுமோநத பளகறுசூதனே. 

திருவிழாப்படல மூறறிறறு, 

ஆகததிருவிருத்தம - 662.) 

  

கார்க்கோடகன் பூசைப்படலம், 
en 

அஆடகனற்ட மாபுபிளஈதவோ ரணணலரூழ 

மாடகன்பொழில சூழூறையூரமா வளளலை 

யேடகன்2 கருஙகுழறருயொடு மெயதுகாக 

கோடகன்புரி பூசைநலஞ்சில கூறுவாம, 

குலவுதகாயொ டுறகதையடைஈதகராக கோடக 

னிலவுகோயிற கரிமுனரும௩து ஜஞெரோலென 

வுலவுடோசகீவ தா ததமடைஈ தவ ணோ ரச 
பலவுகோககினன சங்கமபமோஇப படிரதனன. 

தாவரும்புகழ்த தெயவவெணணீறு தரிதகனன் 

௮ாவருஈதவக கணமணிமாலிகை சூடினன் 

யாவருககரு தைஈதெழுத.துளள மழுததின 

னேவருமபரன கோயிலுளாயொடு முூறறனன. 

டாயசாவிடை முன்ன ரணைநது பணிரதனன 

ூயபொனசெய் விமானததைமுமமுறை சூழ்நதன 
னாயகன்பினா நிற்குகறுகதுணா விலவத்தை ” 

கேயமாரக்கண் டானதைபபூசிக்க கோநதனன். 

(௧௦௮) 

(௧௦௯) 

(௪௪௦) 

(2)



கார்க்கோடகன் பூசைப்படலம். ௧௫௪௯ 

வேறு 

இருவளர்கூவிளபூசா விதியுரைபபாஞ்சங்கற்பஞ செய்துகொ 

ண்டு, பெருருறவெண்டிக்கினுமா னெய்யினிதுண் டெழுவிளக்கம் பி 

றககவைக்.து, மருவுபுனலாட்டியுடை புனைந்துசாந்தணிரந்துமலர் மா 

லைசூட்டிப, பொருவறுகற். நாபமொடு பலவகைத்திபமுமன்பு பொலி 

யக்கோட்டி. (டு) 

தூயபாலன்னமுதற் பலவகையசுவையுணவு துலங்க லூட்டி. 

நேயமாராசமன முதலியகலலுபசா.ர நிரமபசசெய்்.து 

பாயவருச்சனைசெயவக் கூவிளத்இன் நிருநாமம் பலவற்றுள்ளூ 

மேயமிகுசிறபபுற்று விளவகு௮௬மமஙக ளெண்ணவேண்மெ. (௬) 

அப்பெயாபன்னிரண்டுவிதி முனியனுட்பெபுச்சஈ்த மாகுந்தேவன் 

மைப்படிகர்த.ரன்பரா பராச திலகரும் வாமதேவன் 

செபபுகலமருளிரா முதலோ.ராறுமமஙகஞ் சோகியாசற் 

தப்பில்கிறுதத் திரம் முறைபுரிககியானவகை சாற்றக்கேண்மின் , 

தகுமிறீம்சசபுரு டாத்தசிக்கிவப.ரியம் தாளுய்வைஏ), மிகு 
மலரின்வகையனைத்து மாய்சசுகந்தந்திடு£ப வொளியாய்மேஞாட், 

சகநவிலுல்கோமயக்தி லுற்பவமாய்த்தருமேன்மை காமாய்நாமாய், 

நகமெனும்வில்வத்தையுனிற் சிற்பானக்தமரு ணாகனாமால, (௮) 

வில்வவிருக்கேச€ மானிநீம்பீசகோ மயத்தின்மேவுஞ் 

செலவசஙகரானந்த சுத்தப.துமபப்ரிய தஇகழ்வியாத 

மல்வளர்பட்பாஇகெகேச் இரக்கியாதியமராபணி வர தாபீட்டஞ் 

சொல்வகைமீராறுபெயா கூவிளக்தினுமமெனகச் துதிக்கவேண்டும். 

ஈராறிப்பெயர்தினமுக் காலமுகர்சசமருவி யிசைக்கினன்கு 

சரரும்பூமகளு காமகளுஞ்சோவர்பிணி சேராதென்று 

நீராருஞ்சடிலலுரு மேவுகந்திமுதற்றேவா கேயமுண்டாம் 

பாராளுந்திறமருவும் பரைபரனீயகாதமரும பண்புஙகூடும், (௧௦) 

அலகைமிருகா இயரு கணுகாதுவினவினரு மமைர்துளோருக். 

குலவு௮ுமிபபயனடைவர் மந்தணமீதிக்நாமங் கொண்டர்ச்சிபபோர். 

நிலவுறவெண்ணியவெல்லா மடைவாரனுமான் திருவாய் நிறைசொ 
லோர்மின், குலவல்மிவ்விபெபடியே பூசித்தன்புறுமனக்காரக் கோ 
டகன்ருன். (௧௧)



௧௫0 உறையூப்புராணம். 

வணங்ிமன மகழ்ந்தேத்தி யஞசலிசெய்கியமமுடன் வலஞ்சூ 

ழ்போர்து, சணங்குலவுமங்கலகுஞ் சரத்திருகாண் மனங்கொண்டு 

கனிந்தர்சசத்.து, மணஙகமழ்மோதகமாதி பல்லுணவுநிவேஇத்து வா. 
ழ்த்திப்போற் நிட், பணகொளரவணிபஞ்ச வர்னேசன்'றிருமுன்ன 

ரப் பரிவின்வற்து, (௧௨) 
& 

ஷட் 7 

மவுனவிரதம்பூண்டு விதிமுறையேபலமலரு மலியச்சாத்தி 

யுவமையகல்பாத்தியமா சமனமருக்கியமாதி யுதவியெண்ணெய் 

ஈவையகனென்மாகெல்லி ஈறு மஞ்சள்கெளவியஙல் லருதமைகஈ து 

தவஜொழிபாறயிநெய்தேன் கழைபலஞ்சரந்தனந்தாரை சக்கங்கும்பம் 

இம்முறைகொண்டாட்டியிடை யிடையிற்சுத்தோககு மினி 

இனாட்டி, விமமுமணங்கமழாடை தரித்துநறுஞ்சர்தனமும் விளங் 

கச்சாத்தி, யம்முருகுமலர்மாலை சூட்டிரிவேகுத்மினிய வன்னமாஇ, 

மூம்முனைவேலுடையபிராற் கருக்கிெயமாதியரமுகமன் முன்போனல்ட 

இபவகைமுறைகோட்டி. யேனையுபசாரமுற்றுஞ் ஏிறபபர்செய் 

அ, மாபரனேயுமையொருபால் வள்ளலேயடியேற்கு மருவென்றா 

ய்க்குந், தாபவகை தருங்கொடுகோ யொழியுமவகைபொழிகருணைச் 

தாணுவேரசன், னீபமணிகுகற்றர்த ரின்மலாவருடியென Oey gy 

Gur p (கடு) 

காந்திமதியம்மையையு மவ்வாறேமாபூசை சுனிவிற்செயதா, 

னேக்தியபேராழிலன்னாய் வினதையெனுமொருநூன்னாய்க் கிழைத் 

ததிஙகு, மாய்ந்தொழியக்கருணைபொழிந் தனையாலென்றடி.பணிந்து 

மாராவன்பி; னாய்ர்தமலராதிகொு க௩இிருதற்றண்டியந்த மருச்ட 

த்தானே. (௧௬) 

இந்தவகைமீனமதி சுக்லைபக்கக்தொடகூ யிலகு$ீரோ 

டந்திமதிபுனளைவானை யருச்சித்தைமூனறுின மாம்பெளவத்திற் 
சுந்த. ரமண்டபஙகோயி றிருமூன் மில்பிரகாரஞ் சூழபபூவாற் 

பந்தநினிதமைத்துகறு செய்விளக்கம்பூரணகும பங்கள்வைத்து, () 

ஆதியாலயகடுவி லலங்காரமண்டபத்தி னையசம்மை 
்திதிலிபமுகன்குகன்றண் டீசர்தமையெழுக்தருளச் செய்து மாரான் 

கோதில்குடப்பாலாஇி முன்போலவபிடேகங குலயுச்செய்.து [ன் 

சோதிவளர்சாகமணி யயுதங்கொண்டாட்டினன்்கக் துருமின்மைந்த



கார்க்கோடகன்பூசைப்படலம். கடுக 

சந்தகது மலர்மாலை பொஜழ்றுகில்வில்ல7 தஈப்பூண் டயங்கக்கொ 
ண்டாம், கந்தவழவைவனாயு மலங்கரித்துத்தயிரன்ன மாதிகல்க) 

மூ£துசுடர்கோட்டிவிமா னஙகண்மிசையெம்பெருமான் முதன்மற் 

ரோரும, வந்தணையுமபடியியற் பி மஹைமொழிபலலியஈடன மல்கி 

யோஙக, (௧௯) 
பெருந்தகையஈட * யுதம் பிறங்கமுடி மனனவாகள் பெட்பின் 

மொய்பபம், கருகடலிற்ளொர்ந்தடியா களிததேத்தவானவர்கற் பக 

LUST HE DS, அருநதுகயன் மடியினிமை மய/யிரவினுறம்தைவலஞ் 

செய்விச்தன்பா, யிருதவாகள்கொண்டாட ₹*வீசாமிருகாளைகிறை 

Carp Ben ox (2.0) 
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நிகைப, பொழைமருவுபரசாபரையு மமைழயருமாலயததுட் பொலி 

யப்புக்கு, நிறை மருவுமரியமே லிருபபஈகண்டானக்த மிசம்புநே 

யத், துறைமருவு தாயொடுகாசக் கோடகன்முன்பணிந்தெழுக்து து 

இக்கறுற்றுன். (2௮) 
வேறு, 

மூவாமுதலே முடிவிலாபபெமமானே 

பூவார்கணையாற் பொடி செய்தபுண்ணியனே 

கோவாமணியே குரைகடனஞ்சண்டானே 

தேவாதிதேவாறின செங்கமலத்தாள்போற் றி. (௨௨) 

நஞ்சடைர்தகண்டா நலமடைந்தாருள்ளொளியே 

யஞ்சடைந்தவண்ணா வருளடைர் தமேனியனே 

தஞ்சடைந்தநாயேழ் கருஞர்தனிமுதலே 

பஞ்சடைந்தறைடியாள் பாகாரின் ருள்போற் மி. (௨௩) 

விடையாய்வெண்ணீிற்முய் விளங்குகெடுஞ்சூலப் 

படையாய்கயிலைப பருபபதத்தில்வா வாய் 

கடையாயுழல்வேன் கரிசறுத்தாய்கொன்றைச௪ 

சடையாயுடையாய்றின் ருமரைபபொற்றுள்போற் றி, (௨௪) 

தாமமரைமேல்வாழ்வான் படைக்கநறுந்தண்டுழாய்க் 

காமர்நெமொயோன் காக்கபபெருவுருவோய் 
மாமருவும்வில்வ வனமருவுமபெம்மானே . 

பாமருவுசர்த்திப பரமாகின்றாள்போற்றி, (உடு) 

.... 4 அயுதம் - பதினாயிரம்.



க௫௨ உறையூர்ப்புராணம், 

Cag. 

என்றுளமுருகித் துதியுரை த்தன்பி லிணையில்கார்க் கோடகளி 

ற்ப, ரன்றுகத்துருவும் பற்பலதுஇித்து நாயகன் நிருமுனர் நின்று, 

ளன்றுருறந்தை மேயவெமபெருமா னவாக்கெதாதோன் நின னு 

ரைப்பான், குன்றுதலில்லா வன்பினீரியற்றுங் கு.றிகொள்பூ சனைக் 

குளமடழ்ர்தேம். (aa) 

மீனமாமதியித் தனத்திலிவ்வாறிவ்விழாச்சிறபபெமக்கயத் §OC eur 

ரூனமில்செல்வ சரஇிவாழ்ர் தீற்றி லுறுவா₹மபதவியீ துண்மை 

மானமிலவ முன்புபரிச்த வண்மையினாலுமித் தனத்த 

ஞனபூசனையி னானுநாகேச னெனும்பெயரணிர்தனம் யாமே, (௨௭) 

இத்திருகாட்கு மரதநத்திருகாளென்றுபேசோங்குக புவியி, ல 

த்திருவினதைக் இழைத்தகானீ ரடைந்தரீகொத்தையுககொடும் 
பிணியு, நத்தரூமூனிவ னமபெருங்காதை நவின் நிடக்கேட்டபுண் 

ணியத்தா, லத் திருராளே போகூனங்கதியு மளிக்குதுமீற் திரு வோ 

ர்க்கும. (௨௮) 

என் றுதன் றிருவாய் மலர்க்தனன்மறைந்தா னெங்கணாயகனவ 
ணின்ற, குன்றுகோகொங்கைக் கத்துருமாதுங் குலவுகார்க்கோடக 

னுஞ்ச, ரொன்றுமக்கோயி றனைவலங்கொண்டா ரொபபிலான் திருவ 

ட். பணிந்து, நன்றுசால்காந்தி மதியுமைபதகரு நஈலமுறப்பணிர்தனர் 

பின்னர். (௨௯) 

புறவிடைகொண்டு காசிபமுனிபாற் போயினாமற்றவன் வினவ 

வறவிடைப்பாக னுறம்தையையடைசர்தாங் கருச்சனைபுரிந்ததுமன்பா 

அறவிடையீடி. லின்பமுற்றதுவு முரைத்தினிதிருந்கன சென்றா 

ன.றவிடையரு.து பொழிமலர்மலிர்த நைமிசத்தவர்க்குயர் சூதன், 
கார்க்கோடகன் பூசைப்படல முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருத்தம் - ககடுடு 
ட் 

  

உதங்கமுனிபூசைப்படலம். 

  

காமம்வெகுளி மயக்கமெனுங் களைகட்டருண ன் னீர்பாய்ச்ச 

யேமவுளச்செய் பிடைச்சைவ பத்தியென்னும் பயிர்வளர்க்கு 
காமவூதங்க முனியென்டா னலஞ்சாலுறந்தை வளர்கொள்மைத் 
தாமமுதலைப்பூசித்த தன்மைூறிது Fp Daring (s) 

* சொத்தை - குர௬௦.



உதங்கமுனி பூசைப்படலம், ௧௫௩ 

இறைவனோசாயிரவருட வெல்லைகழியவின்பமா 

புழையுமுத்தியருளுவலென் அுரைக்தவாய்மைகடைப்பிடித்துச் 
குறைவில்காலமோரைந்துநக குளிர்நீராட்டிமலாரூடடி 

நிறையின்சுவையோதனமூட்டி. நிலவுமன்பிற்பூசிப்பான், (2) 

வரிமென்மலராலிலைதளிரால் வளர்சந்தனத்சாற்றண்டுலத்தாற் 

புரிமுக்நாலான்மஞ்சரியாற் புகறாபத்தாற்றீபத்காற் 

* சருவாற்றுகிலாற்பாகதியவா சமனவருக்கியச்கானன் 

கொருவாமனுப்பூவாழ்குறைபா டொழியப்பூசிக்கொழுகுகாள். 

செறிமென்மலர்ப்பைங்கூவிளக்தைச் சிவபாவனைசெய்தருசத் 

கறியகொனள்றைச்சடைமுதலை ககுமாமறைமத்தகந்துஞ்சுங் [து 

குறிகொடுதிகளுரைத் இிமைஞ்சிக் குலவியொழுகுமுதங்கமுனி 

யறிவிஷடி யொருஇிருகா எமலற்கியற்றக்தொடங்கினான், (௪) 

மேடமதியின்வளர்மதியம் விளங் 2சோழார்திதிசாளி 
னுடலுவந்தாரம்பொற்றேர் ஈடம்ஈவாருந்இதிகாளி 

னீடுகொடியாரோகணஞ்செய் nt BE Benin eum Wout 6 gy 

தேடுமறையாதிகண்முழங்கத் திருமாககாருழ் கரப்புரிந்து, (௫) 

ஒன்பானுள்வைகறையினனே ரொளிர்பொற்றேரோரைந்இனுஈ 

கனபாலைவளரையுமேற்றி யலங்காரங்கள்பலமொய்ப்ப [ன் 

முன்பாருளர்விண்ணுளர்வணங் F ுடயாமகிழ்வினட த்தியபி 

னென்பாலருள்வைப்பவன்முதலைவரும்பொற்கோயிலுறவியற்றி 

பத்தாகாளாம்பெளவத்திற் பரமன்முதலைவருஈறிய 
கொத்தார்மலர்விமானமொராக்தியற்தியகன்மேற்கூடச்செய்[சு 

திச்தாரணியோர்கொண்டாட வுறக்தைவலஞ்செய்விச் இறைஞ் 

சித்சகராதியருமாடுஞ் சவர் சந்தோய்க் துவர் கனனே. (௪) 

மறையோர்திருகாள் சேவிக்க வர்சமறையோர்முதல்யார்க்குங் 

குறையாமூரலுடையா கொடுத்துவருடக்தொறுமிவ்வா 

றறையாடுறுசுக்கிலபக்கத் இருகாடவருதாற்றினான் 

பொறையார்மேன்மைத்தவமுள்ளார்புந்திரினைவெய்திடலரிதோ 

பரமன்கோயின்மறையவரிற் பத்தர்மடங்கள்பூவனங்கள் 
கரவிலீச.ற்குபக.ரணங் காட்டுக்கருக்கள்விளைநிலங்க 
டருரீரப்பந்தசனச்சுரலை தரணிபுகழுமண்டபங்கண் 

மருவுமிவைமுற்றிருபபணிக எனைத்துமியற்றிமகிழ்க்சனனால். () 
* சரு- சேறு, *



சுடுச உறையூர்ப்புராணம், 

கல்லுங்கரையவுள்ளுருகிக் கண்ணீரருவிமழைபொழிய 

வல்லும்பகலுமிடையமு வன்பிற்பொலிவுற்றம்மானைச் 

சொல்லும்பொருளுமானானைச் துதிசெய்கிவ்வாரொழுகனா 
ஜெல்லும்வருடமாயிரமுங் கழிக்கதப்பாலுறுமொருகாள். (௧௦) 

வேறு, 

சிவதடப்புனலுண்ஞூழ்கிக் தெய்வவெண்ணீறுபூசி 
யவமதறுகரரியாச மங்ககியாசஞ்செய்தே 

பூவமையிலுருத்இராக்க வொண்மணிமாலைபூண்டு 
நவவடி.வுடையநாதக னயக்குமைஈ்தெழுதக்துமெண்ணி, (௧௧) 

மல்லிகைமுல்லையார்செவ் வர்திமந்தாரம்புன்னை 
யல்லியங்கம்லநீல மரக௫தழ்க்கழுகீர்கோங்கு 
வில்லியல்சண்பகம்பா டலங்கரவீரங்கொன்றை 
சொல்லியவிவைமுன்னான நாமலர்பலவுங்கொய்து. (௧௨) 

மஞ்சனஞ்சாக்தமுன்னா வருத்திடுபலவுஞ்சேர்த்துப் 
பஞ்சவரனேசப்பெம்மான் பரவுறுதிருமுன்மாப்பே 
சொஞ்சலின்மண்டபத்தாப் கிருவகைகியாசமாற்றிச் 

செஞ்சுடர்ப்பரிதிபூசை செய்முறைபபடியேசெய்து, (௧௩) 

மறைமுமலுள்ள்த துள்ளி யருக்கியம்வைத்துமாடோர் 

பிறைமருப்பிறையைப்போறறிப பெருஙகடத்தறஞ்சாலகங்கை 
நிறைதரவாவாகித்து கேயமார்சத்திசெய்து 
குறைவிலகெளவியமுங்கூட்டிக் கோதகறுதபனம்வைத்து. (௧௪) 

தேசமர்பூதசுத்தி யந்தரியாகஞசெய்தாங் 
காசனஞார்ததிமூல மாச்சிவரூபம்பாவித் 
தேசறுமங்கலபபே ரியானையையிறைஞ்சிவேண்டி. 
மாசறுதென்றுவா. வழிமனமகிழ்கஈ துசெனறு, (௧௫) 

உரைதருசர்சால்விம வுருத்தரன்பூசையாற்றித் 
தமைபுகழ்தண்டிமுண்டி யாதியர்சகம்மைப்போற்றிப் 
புரையிலெம்பெருமான்முன்பு போக்துசங்கிதைவிசேடக 

கரையருக்கியம்பூரித்துக் கங்கைதன்பூசையாற்றி, (௧௬) 

மன்னியபுகழ்சால்பஞ்சா வரணவானவரைப்போற்றி 
புன்னியாவாகனர்தா பனமுயர்சந்நிதானஞ் 
சக்நிரோதனமுஞ்செய்து காவில்பாத்தியமுன்னிக்து 
துன்னியதாப$ப நிவேசனந்துலங்கச்செய்.து. (௧௪)



உதங்கமுனி பூசைப்படலம், கடுடு 

பாயமாமறைகற்பாச பதாத்திரத்தபிடேகஞ்செய் 
தாயமாலியங்கணீக்கி யாய்மணத்தயிலமிக்க 
தூயகெளவியமாரகெல்லி இரவியஞ்சுவைத்தேன்கன்ன 
னேயகல்லயிர்பாஜோய்ந்த தயிர்நிறையமிர்தமைக் து, (௧௮) 

தெங்கிளநீர்டுகய்சக்தஞ் செப்பிவையொவ்வொன்முகத் 

தங்கிடையிடைபூச்சாக் 22 சன்கையான்முறைகொண்டாட்டி 

யங்கியல்கருப்பூரச்€ பஞ்செய்தாய்கனிநிவேதிக் 

இங்கெமுனிவன்சுத்தோ தகமெடுச் சாட்டினானே. (௧௯) 

குறைவறுமுூலமோதிக் தபனமங்கையிற்சொண்டாட்டி. 
நிறைபதநவின்றுகாண்டா மிருகத்தினெடியகோட்டா 
லழைசெய்சியுருக்திரஞ்சொற் முயிரர்தாரைாயாலு 

மறைமுதலுரியசாயத் இரிசொலிவண்சங்காலும். ௨௦) 

அலங்கவாட்டுபுவிசேட வருக்கியப்புனலுமாட்டி. 

ஈலங்கொளொற்முடையிட்டு ஈகைசெய்பொன்னாடைசாத்திச் 

துலங்குநன்னீறுசந்தந் நூர்வையக்கதைமாலூர 

மிலங்குபன்மாலைபொற்பூ ணியைதரவினிதுசாத்தி, (௨௧) 

தருமலாநிறையக்கொண்டு தத்துவததிரையஞ்சாததி 

யொருவில் சீர்த்கண்டபங்கி முண்டபங்கியுமூஞற்றி 

மருவிலயாங்கம்போகாங் சமுழுறமதித்தர்ச்சித துப் 
பெருவிரைத்தாப௫பம் பிறங்குறக்கோட்டி. மாதோ, (௨௨) 

இனியபாலனறிவேஇத் தருக்கியமியையகல்கி 

முூனிவறவடுக்கு£ீப முதலியபலவுங்கோட்டிப் 
புனிசவெண்குடைமுன்னாகப் புகலுபசாசஞ்செய்து 

ஈனிமனத்தன்புபொங்கப் பாத்தியமாஇரல்கி, (௨௩) 

அவமகல்வில்வங்கொண்டு சிவாயமுற்கூறியாச சத 
துவமையில்பளிசதீப மொளிபெறக்கோட்டிப்போற்றித் 
தவலரும்பலத்தைமுக்கட் டம்பிரான்கையினலூச் 

திவபரன்முன்னர்நின்று சோத்திரஞ்செய்யலுற்றான். (௨௪) 

அன்புசாலடியருள்ளத் தவிரொளிப்பிழம்பேபோற்றி 

யென்*கெக்குருகராயேற் கின்னருள்புரிஈதாய்போற்றி 
நன்புகழுறக்தைமேய” நாயகப்பிரானேபோற்றி 

புன்புலால்யாக்கைவேண்டேன் பூரணபுசாணபோற்றி, (௨௫)



& Gar உறையூர்ப்புராணம், 

இருவினையொப்ப்வாய்ப்பி லிரும்பவக்கோடைமாயப் 
பெருகருட்டெய்வமாரி பெய்யுமாமுகிலேபோற்றி 

மருவுபேரினபமேயாய் மன்னியவள் எல்போற்றி 
யருவருப்புடையயாக்கை யாற்றிலேனமலபோரற்றி, (௨௬) 

கலவுமும்மலமற்றாருட் கஇக்குமெய்க்கருணைபோற்றி 
குலவுவெள்விடைமேற்காட்சி கொடுக்தருள்கோலம்போற்றி 

நிலவுமம்பஷச்துளாடு நின்மலக்கொழுர்துபோற்றி 
புலவுமாறிழிந்தயாக்கை புககிரேன்பு ராணபோற்றி, (௨௪) 

மணமலிகூநதற்காந்தி மதிமணவாளபோரற்றி 

பண மலியரவம்பூண்ட பஞ்சவாரனேசபோறறி 
குணமலியுறம்தைமேய குணப்பெருங்குன்றேபோற்றி 

நிணமலிமுடைக்ருப்பாய நேசியேனிமலபோந்றி (௨௮) 

ஒன்றுறுகுறிப்புமேவ வுசங்கமாமுனிவனென்பா 

னன்றுமித்துகிசெய்ராலை நகையருள்வழங்கியெம்மான் 

வென்றுறுமொளியாயத்தோன்ற மேவிமழ்றதஇன் மூழ்குற்றா 

னன்றுறுகளியின்ஞூழ்டி யலர்மழைபொழிக்தார்வானோ. (௨௯) 

உதுவிறன்முத்திசார்க்த வுதங்கமாமுனிமாணாக்கர் 

மறுவதறுமுனிவாரமற்றோ ராவயின்வஇர்துபோற்றிக் 

தெறுமலபந்தஞ்சிந்திச ஈவகதியடைந்தாரென்முன் 

கு௮மதிமுடித்தவேணிக் குழகனுக்கினியசூதன். (௯0) 

உதங்கமூனி பூசைப்படல முற்றிற்று. 

ஆகதஇருவிருததம் - ௧௧௮௫ 
  

வேடன் முத்தியடைநதபடலம். 
SOO 

புத்திவெங்கொலை பாதியிற்புகுத்துமோர் புளிஞன 

பத்திரீள்வலைப் பபெபவனுறந்தைவாழ் பரம 
னத்தியீருரி போர்த்தவன்றிருவரு ளடைந்து 

மூத்தியெய்திய காதையையறிஈ்சவா மொழிவாம். (௧) 

நறுமலர்த்தட காகிளங்கவரிகள் பாய 
அதுவிறற்றகட் டகட்டிளவாளையாங் கொருவிக் 
கறுவின்மாமழை கிழிசாப்பாய்தருங் கணிசூழ் 
மறுவிலாதவான் மீகமென்றொருவளச் தேயம், (௨)



வேடன் முத்தியடை நீதபடலம், 

மருவுமப்பெருக் தேயத்தின்மறையவர் குலத்து 

லொருவில்பாதகம் யாவுமோருருக்கொண்ட தென்ன 

வெருவயாவரு& தோன். நினனவன்பெயர் வினவிழ் 
கருமசன்மன்மற் றவன்கொடுந்தொழிலையார் கனைவார், 

Buen au வெண்ண மேயெண்ணு சிக் கையினான் 
நீயவாகிய சொற்களேசெப்பிடு௩் தஇியோன் 

மீயவாகிய தொழில்களேகாடொ௮ஞ் செய்வோன் 
நீயவாகிய வெவற்றிற்குமுறையபுளாய்க் இகழ்வான். 

சந்திவந்கனை மறந்தனன்றக்கமர மறைநூல் 

புந்தியோவுற விட்டனன்புண்ணிய மெனுஞ்சொ 

லந்தியும்பக லுஞ்செவியுருவகை ய.டர்ப்பான் 

மூக்திமாதர்கம் போகமேயின்பென முயல்வான். 

குலமறர்தனன் கோத்திரமறக்தனன் குடிமை 

தலமறர்சனன் செபிப்பதுமறர்சகன னன்னூல 

பலமறகதன ளீறணிந்துமாபரற் பணியும் 

னன் மாதரின்பொன்றுமே மறவான், 

கூடுவஈன் பிறர் கைப்பொருள்சவருவார் குழுவை 
நாவொளனெவா தனிவழிஈகடப்பவ ரென்று 

வாவொன்பிறர் மனைமுயக்கெண்ணிமங் கையர்பா 

லோடுவானுல காயதப்பேய்ப்பிடிக் துழல்வான், 

இருகுசிர்தையா னருளெனல்கனவிலுக் சேரான் 
குருகுழுன்கையார் குவிமுலைக்கேமனங் குழைவான் 

பெருகுசீவினை யாளனாய்ச்சிவகிக்தை பேசற் 

கருகர்புக்கர்வை ணவரினுஞ்சிறஈ கவ னான். 

அனையனோர்தின மணிமுலைப்பரத்தையை யவாவிய 

புளையுமெம்பிரான் கோயிலுட்புக்கன னாகத் 

தனையொவ்வாதவற் போற்றவர்தானெனகத் தன்னு 

ணினையுஞ்சாதுவா மருச்சகனொருவனே ரணைந்து, 

பாங்குமேவுவெண் ஊணீற்றினைக்கொள்கெனப் பணிக்தான் 

றேங்குதீவினை யாளனுஞ்செழுநிதி யெனக்கைத் 

தாங்கிகின்றனை யானிந்தமடைப்பள்ளிச் சாம்பல் 

வாங்கவோவிங்கு வக்கனன்போவென மறுத்தான். 

௧டு௭ 

(௩) 

(௫) 

(௮) 

(௯) 

(௧0)



௧௫௮ உறையூரப்புராணம். 

சற்றுஈல்லுணர் வில்லவன்கழிமடஞ் சார்ந்தோ 

னுற்றசவினை மாளனென்றுளத்துண ராமற் 
பொற்றநீறெடுத் தகளித்ததேபுகலரு$ தோட 
மற்ற்கந்தமக் கெனவருசசகன்மஇத தகன்முன், (௧௧) 

தூயநீற்றினை யிகழ்க்கமாபாவியும் தொல்லை 

காரயகன்றிருக் கோயிலையகன்றுவெண் ணகைசசெவ் 

வாயரிக்கருங் கட்பரத்தையர்மனை கொழும்புக் 
காயபோகமாய் சனுபவித்துழல்பவ னானான். (௧௨) 

தியனிங்ஙன முழிதருகாலையிற சவகன் 

னேயன்வேதமுற் அுணர்ந்தவனீதிநால் வல்ல 

னாயவாசிய ஜொருதினமவனுழை யடைந்து 
பாயபேசரரு ளாற்சிலகன்மொழி பகர்வான். (௧௩) 

என்னகாரியஞ் செயமசனையேற்றமிக் கேற்ற 

நன்னர்மாமறைக் குலத்தொழில்விட்டனை நகு.நால் 

சொன்னமதிகள் யாவையுந்தொலைத்தனை யிறந்த 
பின்னரொன்கொடு கொடுகரகமுச்துகல் பிழைப்பாய், (௧௪) 

நீறுபூசுத லொழிதச்கனைசெபித்தலு நீச்தா 

பாறுசூடியை யவமதிக்கொழுகினை யந்தேர 

சிறுசக்கன்முன் போன?போக்குணர்ந்திலை தேவி 
கூறுகொண்டவற் பிழைத்துயர்க்காசொவர் கூழுய். (௧௫) 

Cam, 
இருவகையியக்கரீக்குங் காலையெவ்வளவைச்தின்ப 
மருவுமவவளவைச்தேயா மாதீரைப்புணருமின்ப 

மருவருப்புறுமிகற்கே யாயுள்காறும்பவ்வீவீழ்க் 

தொருவரும்வன்றியேபோ லுழலுவருணர்விலாதார். (௧௬) 

குடம்புராகொங்கையென்றுங் கோல்புரைகயனமென்றும் 

படம்புரையல்குலென்றும் பால்புரையின்சொலென்றும் 

வடம்புரையுகரமென்று மலா்புரைசெவ்வாயென்றுக் 

திடம்புரைபடுமினார்பான் மயங்குவர்தெளிவிலாரே, (௧௭) 

ட ருசெய்த்தோருமென்புங் கொழுவுமீருஞும்வழும்பும் 
தர்டரும்வன்னரம்பும்போர்த்த தோலும்வெஞ்சுவேதநீரும் 

படருக்கோழையுதுராத்துப் பாயுமூத்திரழூம்பவ்வீ 
யடருக்தியமுக்குமல்லா லரிவையரிடச்சென்னுண்டே, (௧௮)



வேடன் முத்தியடைந்தபடலம், BD Fn 

அதலானென்னல்காறு கடந்தனவகற்றியைய 

காகலானினிமேலேனுகங் காமர்? வண்ணீ௮பூரி 

வேதநூல்பற்றிமுக்கட் பசனருள்விழைதியென்முன் 

போதகாசிரியன்கேட்ட புன்மையன்புகலலுற்றான். (௧௯) 

மாதர்தம்போகமன்றி மற்றுமோரின்பமுண்டோ 
காகனூல்பலவுமைய கற்றனைபிறருங்கொள்ள 
வோதலுஞ்செய்வாய்சற்று முணர்க்மிலாய்கொல்லோகேட்டி. 
மேதகுமாதர்போகம் வெறுத்துயர்க்தாரும்யாரே, (2.0) 

கங்கையைச்சடையில்வைக்துங் காமருபொருப்பனின்ற 

மங்கையைப்பாகம்வைகத்து மனங்களிபுறப்புணர்ச் துர 

சங்கையேஈ்தியகைமான்மோ கினிதனைப்புணர்ஈ் துமனழோே 

செங்கைமான்மழுவும்வைக்க சிவபிசான்சிறந்கோனானான். (௨௧) 

நிறமமர்திருவைசசேரகது நிலமகட்புணர்ச்துமாமைப 
புறநிகரல்குலீிரொண் ணாயிரர் தமைப்புணர்ம் நு 

மறவயில்விழிப்பிருகைை குவிமுலைமணந்துமன்றோ 

இறலமர்கேமியேந்துஞ் செங்கைமால்சிறக்2தசானானான், (௨௨) 

மழையுறழ்கரியகூர்தல் வாணி. நாறுருவக்கொள்ளத் 

கழைகரகோக்கிகோக்கிச் தனிக்கனிப்புல்லிப்புல்லி 

விழைவுறமகிழ்ஈ்துஞ்செவ்வா யுருப்பசிபோகம்வேட்டும் 
பழையகான்மறைசொனால்லாய்ப் பனவனுஞ்சிறந்தோனானான்.() 

பன்னிருபுயதக்துந்தெய்வ யானையார்பணைக்தகொங்கை 

அுன்னிடவொற்றியொற்றிச் தோய்ந்தும்வண்புனத்திற்சென்று 

மன்னியகரவிற்சீர்சால் வள்ளியார்ப்புணர்ஈ்துமன்ோே 
மின்னிடுவேலான்மான்முன் விண்ணவரிமைஞ்சப்பெம்ரான். () 

௮ரசிலைபுரையுமல்கு லணங்கயிராணிதன்னைப் 
ப.ரசுபுகவான்மேல்வைத்துப் பவளவாயமிர்தமுண்டுு் 

GTN oo oot (Lp Gohl EU ET LI GT Co யகலிகைழமுலைகலந்தும் 

புசவுசான்மகவான்றேவர் போற்றிட வுயர்ந்கோனானான். (உட) 

'வரையிறைமேனைகொங்கை மணந்திறைமாமனானா 

னுரைமதனிரதியைச்சேர்ச் துலகமோகிக்கச்செயவான் 

பூரைமஇிபலனாக்கூடிப் புராரிசெஞ்சடைமேதுறருன் 

கராகஇிரிருவர்க்கூடிக் கருளறவிளக்கஞ்செய்வான். (௨௬)



௧௬0 - உறையூர்ப்புராணம், 

அகத்தியமுனிய/ுலோபா முத்திரையணங்கைச்சார்௩்து 
சுகச்தினையுமலானன்ரே கொல்வராயமுத்திவாரி 
யகச்துறக்கொண்டுமாலை யசனருட்குறியாச்செய்.து' 

சகத்இனைச்சமமுஞ்செய்து தாழ்வறுமேன்மைபெற்றுன். (௨௪) 

பன்னுகாசிபடுனன்பானே ரதிதிமுற்பலரைச்சேர்ந்து 

மன்னுசர்ப்பராசரன்றான் மச்சகந்தியைப்புணாஈது 

துன்னுபேர்மரீசிசெவ்வாய்ச் சம்பூதகோண்மணந்து 

முன்னுமத்திரிகருங்க ணனசூயமைபுணர்ச யுற்றும். (௨௮) 

புலகனற்கமையையாய்ந்த புலத்தியனபிரீதிகனனை 
கலமுறுகருதுதான்சம் ததியைகாடங்கிராமென் 
மலர்முகமிருதிகனனை வ௫ட்டனேர்வட மீனறன்னை 
வலலுறப்புணர்ந்துமனஜோ மாகவக்துயாந்கோரானார். (௨௯) 

கனசவுபரியென்பான் சர்க் காம்பிலிதேயப்பொய்கை 

வனமுறமூழ்கிப்பன்னீ சாண்டுமாகவஞ்செய்காண்டோர் 

தினமொருமீன்பெண்ணாதி புடனுறறெரிஈ்தாங்கோவி 

யனகமார்காசாவீனற வைம்பதினமமைவேட்டானே, (௩௦) 

தருமன் முன்னானவைவர் தம்புகழமுணரராயாசோ 

மருமலர்க்கூந்தற்செவ்வாய் வாணுகலொருத்திபோக 

மருமுறையிழந்துதுய்க்கா ரடைந்கதுரகோசொல்லாய் 

பெருமையையவாவினோருட் பெண்டிராகநீத்தார்யாரோ. (௩௧) 

ஆடமைதக்தோளினல்லா ரல்குலந்தடத்துண்ஷூழ்பெ 
பாடமைகொங்கைபற்றிப் பவளவாயூறன்மாக்தி 

நீடமையின்பமெய்தார் நிறைபெருந்தவமிலாகார் 

காடமைவாழ்ச்கைபூண்டு கழிப்பர்வாழ்காளைவிணில், (௯௨) 

ஊடுமாமடபார்செம்பஞ் சூட்சொட்சுவடுமேனி 

கூமொறழேற்றபின்னர்க் குவிமுலைகுழையப்புல்லி 
பாசசொலல்குன்ூழ்கு மதுவொளன்றேயின் பம்பாரி 
னீடுயொஒஓவைக்கும்போதித் இடுதியிவ்வண்ணநீயும். (௩௩) 

விதுமுலைமாகரார்ச மென்மூலைசுவர்க்கமென்னு 

மிதுவு$தெரிந்திலாய்கொ லையனேயென்ருனன்னான் 
மதிமுகம்வாடியிந்த மாபாவிவார்த்தைகேட்சு , 

 விதிபுரிக்ததுவென்றொன்௮ம் பேலன்மெலிக்துபோனன், ()



வேடன் முத்தியடை நீதபடலம், 

அனையவன் போயபின்ன ரறிவிலாக்கருமசன்ம:- 
னனைமலர்க்கூரக்தலார்தம் போகமேகாஞுந்துய்ச் து 
கினைவருக்கொடுமைமேய தொழில்பலகிசப்பிப்பின்னாள் 

௧௬௧ 

வினையுறுபிணிக்கோட்பட்டு வெந்துயர்மூழ் கிமாண்டான்,(௩ட௫) 

வெக்துயர்ஞூழ்கமொண்ட வெய்யவெங்கருமசன்*ன் 
முநஇிரவுரவமுன்னா முருக்குவெக்ாரகமெல்லா 
மக்திலாழ்க்தாழ்ச்துபன்னா ளகன்றிடப்புவிமேற்பாவ 
முர்தியமிருகம்புள்ளா யுற்பவித்துழன்றுமாய்க்து; 

பின்னிழிசா திமக்சட் பிழப்பிலந்தகனாய்த்துன்பம் 

துன்னியபஙகஞாய்ச்€ சோரும்புண் மெய்யனாய்மம௰். 

அன்னுபல்பிணியனாய்பபல பவமெடுத்துழன்றுமாய்ந்தான் 

மன்னுடீற்றைச்சிவத்தை யிகழ்ர்கதோம்வறிதுபோமோ, 

் 

படுபவம்பலவிவ்வா௮ு தழிஇப்பருவர்துபின்னர் 

நடுகிலையொருவாத்தொண்டை நாட்டினோர்வனைக்கண் வாழு 
மடுதொழிலவேடாக்கெல்லா மதிபனாய்பபிறந்தானஞ்சக் 

(௩௬) 

(௩௭) 

கொடுவிழிமடவாாஈல்கும போகமேபொருளாக்கொண்டான். (௮) 

நிச்சலுமூனுங்கள்ளு நிரபபுஅவயிற்றனெஞ்சத் 
சச்சமுமருளுமில்லா னடியெயியென்்னுஞ்சொல்லான் 
கச்சமில்வனமாக்கொன்றுங கடுயொறலை த்தல்செய்து 
மிச்சையாரொழுகவொழு மிறவுளாதலைவனோகாள். 

படையடைமற வாசூழப் பாய்புலிபபோத்துபபோனன் 
TOGO pI SO Gre en நாட்டினின் தெழுச் அவல்லே 
யிடையமர்நாடும்பொன்னி யின்புனனாடுநீந்தி 
மடைதொறுஞ்சஙகமுத்தின் வழுதிகன்னாபுபக்கான். 

வழு தியாபெருமானாளு மாபபெரும்புகழ்ஈன்னாட்டி 
லெழு தரும்வனபபுவாய்ர்த விளமுலைச்கருங்கட்செவ்வாய் 
மூழுதுலகன்முள்பாக முதல்வனாரினிது மய 
தொழுதகுமாலவாய்க்கு வடதிசை தீதுவன்றோர்கானில், 

ஆயச்கள்பல்லோ.ராம்ப லாக்களோடுறைதலோந்து 
பாயராள்ளிருளிற்புக்கு மழ்றவர்சோரவுபார்த்துத் 
இயபாலாக்கள்கண்ட மணியுள்வைசெருசச்சே ர 

மாயவேடன் திரட்டி. வடஇசைச்செல்லவுய்த்தான், 
உ 

(௩௧) 

(௬௦) 

(௪௨)



Sere, உறையூபபுராணம. 

கடுவிசைமருவவோட்டிச் காவதம்பலகடர்து 
தொகெடன்முகட்டுவெய்யோன் ரோம் மஞ்சாலமையமாக 

வொடுமுதற்றருக்களெண்ணி லோஙகுமோர்சானத்துயத்தான் 
படுபயச்சுரபியாவும படையுடைக்கிராதன் மாதோ. (௪௩) 

வாழிவெஙகாணீசாபபட் பகலெலாமருவிே மலை 
யாழிவெஙகதிசோனாழந்து வையமாரிருளினாழ்தல 

பாழிவிலெயினனோந்து பசுக்ாளைவிரையவோட்டிக் 

கோழிகூவிடுமுன்வர்.து கோழிமாககரஞ்சார்நதான, (௪௪) 

மொய் த்தபலசுரபியுளளு மூபபுடைக்குடஞ்சட்டொன்று 

பைத்தபுன்னிலத சிற்கொளளப படாவகையெயிறுதேயாஈத 

துய்ததலுக்கஞ்ரிவயத துதிரஈதமெய்ம்மயிரதமமா 

லைத்தகாலெடுக்கமாடடா தாவயின்வருக்திறறன்றே, (௬௫) 

மூபபுடைபபசுவின் றன்ைமை முழுமையுளூரி ரண்பைப 

பாப்புடையமலனெங்கள் டஞ்சவானேசனமேய 

சேபபுடைமணியிழைத்த கெய்வவாலயருஙகண்ட 

வேபபுடைவரிவிலவேட னினையனவெண்ண லுற்முன். (௪௬) 

பயனிலிபபசுவொனருலே பாணித்நுசசெலகைதாழ்ப்ப 

இயலிதன்றன்மையாங்கே தோநழிலமிருள்விகாததா 

லுயலு௮செலகைதாழ்பபி னொய்யெனடேடிமேவுக 
'கயலமாகொடியானேவற் காவலாகடி வாகண்டு. (௪௭) 

இருந்துமிக்கோயிலுள்ளே செலுகதியாஞ்செலவோமாூற் 

'பொருக்துமாககுழமபுதோயந்த பூவமாசுவடு3நாக்இ 

வருந்தியிஙகணுகாறிற் கும வையையந் லைவனேவற் 

பெருக் திறலாளரிர்தப பெட்பினமூபபானைக்காணபா. (௪௮) 

காண்டலுஞ்சினம்து மற்றைப் பசுக்களுககாட்டுகென் றிவ் 

வாண்்டவன்கோயின்மேவு wi ser rr Curent 

நீண்டவன்கயிற்றாற்சட்டி நெருககுபு மறுக்கஞ்செயவா 

பூண்டாம்மிருக்கைதேடி ப புகாரிதேருழ்ச்சியா மால். (௪௯) 

என். றுளத்தெண்ணிமூத்த சுரபியையிறைவன்கோயி 
லொன்றுறச்செலுத்தி மற்றைப பசுக்களைவிரையவோட்டிச் 

குன்றமுககானும்யாறுக கொடுநெடுஞ்சுரமு$ர்திச் 

சென்றுதன்னுறையுள்புக்கான் சிலையுடைத்தடக்கைவேடன், (0)



வேடன் முத்திப்டைந்தபடலம்; ௧௭௩. 

காலையிலெங்கள்காந்தி மதியொடுங்கமழுங்கொன்றை 
மாலையைவண்ண த்தேவை வணஙகவாலயத்துட்புக்க 

அலையோுனிவ. ராதி யாவருகோச்கினாக 

ளாலைவாயச்கருமபுபோன்மெய் யுடைந்துமுபபடைந்தவாவை, (Os) 

௮ திவிலக்தணர்கள்சில்லோ ரருந்தவனொருவற்கந்தாட் 
செ. றிபழியாக்கமாயப புணாப்பினாற்செய்துவிட்ட 

வெறிகளியுடையவான்போ லிருக்ததென் மியாருமெண்ணி 
ஈ றியபுல்லா இிகேடி. யருழ்திடகயந்தார்மாதோ, (G2) 

௮டர்மரகதபபைஞ்சோதி யனையதரா வையுஈஒயையும் 

படர்வலிதருபிண்ணாககு முட்டையும்பருத்திவித் து 

தொடாதரவருததவுண்டுக் தூககழுகீரகுடி த்து 
மிடாதருமூபபுவாதை யிரிதரத்சழைர் கன்றே, (Qn) 

அ௮ன்பாகளன்புபொங்க வருத்திடுமுண வினானோ 
வன்டாதமுள த்.துமேய வைவண்ணமேனியம்மான் 

வன்பர்பாலடையாக்கார்தி மதியருள்வலச் சினானோ 
வன்படாமூப்புடீங்கி யிளமையுமருவிற்றவவான். (Qe) 

தானடைவருத்தமூபபி னொடுதணர்துற த்தழைக்த 
வனடையுடம்பிற்றாகி யுரோமம்வென்பூபபபபெற் விவ 

வானடைகடியதென்ன ஈடந்ககாலகனைநோக்கக 

கானடையிமிலேழெலலாக காமழுற்றுழலாநிற்கும், (@@) 

புல்வகையன்பரூட்ட மூ பபொரீஇயிளமைபூண்ட 

ஈல்வளச்சேதாவன்போர நங்கையின்னடிலூட்ட 

மல்வ.ராஞுபபுநீஉகி மாணெ ழிலிளமைபூண்ட 

செல்வரான்மாடக்கூடற் மேவதேவனைகிகாக்கும, (Ga) 

இல்லையிவ்வுறை யூர்தெய்வச் இரத்தமிக்கோயின்மூழ்கூ 

வல்லைவர்தடைந்தநீல கண்டவேட்கோவர்மற்றிவ் 
வெல்லையில்வளச்கசேதா வவாபெற்றவிளமையேயிச் 

தொல்லையானிளமையென்று சொல்லியுள்ளுவர் தான்பா, (௫௭) 

குலவுமித்தகையசேதாக் கோகனமினிதொன்றின்று 
நலமுறப்பார்த்துமோந்து நக்கியும்விலகிற்கூயு 

நிலவுபாலருத்இிற்றாக மற்.றதுரெடி துகோக்கிக் . 

சலவுமெய்யன்பருள்ளங் களித்தனாசிறபபுச்செய்தா, (Gy)



ச்ச. உறையூர்ப்புராணம் 

குடமருள்செருத்தத்சேதர்க் குவிமுலைக.ரச்.த.இ.ம்பால் 
குடரிறை தரக்கறர்.து கொண்டுமூக்செமேய 
குடவளைக்க.ரத்தான்காணாக் குழகற்குமிடப்பான்மேவு 

குடமுலையுமையாளுக்குங குளிர் தரவாட்டினா.ரால், (௫௯) 

சிலபகலிவ்வாருடீடத் இகழ்ந்தெழுபுண்ணியத்தா 
லலகறுபாவவேட னகத்துநல்லறிவுதோன்ற 

ஈலமிறீவினைகள்பல்ல நாடொறும்புரிந்தேனதோ 

கலதியென்றுய்வேனென்னா வற் நினன்கருதுகன்றான், (௬6) 

இருந் தயரீறுபூசேன் வொலயஙகண்டுடோற்றே 
னருந்தவரோவல்செய்யே னசகரவென்ற௮ுசொல்லேன் 

டொருந்துபஃறலக்துஞ்சென்று புண்ணியதீர்த்தமாடே 

னிருந்துடலோம்பிவாழ்வே னெ௩ஙன முய்வேனந்தோ, (௬௧) 

சுடலைவெண்பலியில்லென்௮ு தூமனையாளையில்லோ 

டடலைசெய்தாற்பூரித்.து மமராதாழ்இருக்காளத்தி 
நடலையில்பெருமான்௧ண்ணி னயனமபபியுமன்மோமுன் 

லுடலையினமராயுள்ளா ரும்பாவான்௧இியையுற்றுர், (௬௨) 

பற்பலகாளுஞ்செய்த இங்கெலாம்பா நிமாய 
வற்புதச்சிவபிரான்வா 'ழாலயக்ே தாறுஞ்சென்று 

பொற்புறச்சூழ்ர்துபோற் நிப புண்ணியககொள்வேளனென்று 

சொற்படுகிளைமுன்யாவும் வெறுத்தனன்றுணிர்தெழுர்தான்,(௬௩) 

தன்னீழலெனத்தொடாந்த சுற்றமுந்தவாமனெஞ்ச௪ 
மன்னியகோறலாஇத் தொ ழில்களுமறியத்தள்ளித் 
துன்னியவன்புக்கானுஈ் துனியறஈடந்துசென்று 

கன்னியோர்டாகத்தெம்மான் காளத்திவரையைபபோத் நி. (௬௪) 

மேதகுகாஞ்யயோத்தார் விரிஞசைவக்கரையாலங்கா 
டோதருட்பாசூரொற்றி யூர்திருமயிலையுள்வார் 

காத.ரம்போக்யொளுமங் கழுக்குன்உமருணைமாதை 

€தரன்செங்கைகூப்பு் இருமுதுகுன்.றம்போற் மி, (௬௫) 

மறை பலமுழங்குக்தில்லை வண்கழிப்பாலைகாழி 
நிறையருட்டிருவெண்காடு நிசர௮கடலூர்நாகை 

குறையில்வண்புகலுராரூர் குடர்தையையாறுமற்றை தி 

யு பலதலரமும்போற் தி புறக்தைமாககர்வ் அத்ருள், ஆர்க்க)



வேடன் முத்தியடைந்தபடலம், ௧௬டு 

இருவுறையூரைச்சாந்த வனச.ரன்சிவனார்கோயின்' 

மருவினன்றான்முன் விட்ட கோவினைவாயிற்கண்டா 
னொருவருமூஏழ்சசிபொகக வோங்குமிவவதமேகாயே 

னருவினைதொலைத்திவ்வண்ண மாககியதென்றுவ௩தான். (௬௭) 

இத் தல் தன்னைநீங்கே னென்றுமென்றுள்ளததெண்ணி 

யுத்தமசவதாத்தந்தோயம் தொளிரதளிமுககாறசூழ்ஈ.து 

வித்தகபபஞசவான விமலனையுமையைத்தாழ்ஈது 
பத்தியின்விபூதிவாஙடுப பூசினான்பணிர தான்பினனும, (௬௮) 

பகருமிக்நியமமன்பிற் பற்பனாடவறுதா.ற் றிப * 

' புகசிலைவண்ண த்தையா பூரணவருளபெறநீற் திற் 
கரவண்கயிலைசோஈதான் நிருந்துபால்பிடேடிபபோ 

அகர் தருபோகமயாரோ நுவலபவாதவததின்மிகள். (௬௯) 

பாய£ருறந்தைமேய பஞ்சவானேசம்போழ் றி 

மேயபேரன்பிற்சூழ்வோ விருமபிமுன்னின்றுகாழ்வோ 
தியபாலபிடேடெபடோ இந்தித்துத் து. த ததலசெயவேரா 
தூயரீமணிவோமேன்மை சொல்லவலலவாய£ரெனமுன. (௭௦) 

வேடன் முத்தியடைர்தபட்ல முற் றிறறு, 
ஆகத் திருவிருத்தம் - ௧௨௫௫, 

  

இருநீற்றுப்படலம். 
அவக Canteens 

எழுதீருமுருவக்காந்தி மதியிடத்தியையவைதத 
முழுமுதலுறர்தைவிலவ வனச்துறைமுககண்மூாத்கி 
தொழுதகுமலர் த்தாள்காண்டற் கேதுவாய்ச்.துலஙகாநிற்கும் 
டழுதகனீற்.றின்மேன்மை யிர் தவாபகரலுற்றாம. (௧) 

ஒளிமிகுதெய்வநீழ். றி ஐுண்மையையனந்தங்கோடி 
_யளியுளாகடுக்கைமாலை யாடரவணிந்தவெண்டோட் 
டெளிவுடையொருவனேசொழ் ஜிடவலோனவனல்லாத 

வெளியமாலயன்முன்னாய யாவருஞசொலவலலாரோ, (2) 

வான்ற வழ்சிகரகோடி மாபபுகழ்ச்சயிலமேய 

தேன்றவழ்கடுக்கைவேணிச சவபிரானிதன்பேருண்மை 
கான்றவழ்கஞ்சழேய 'கடவுளுக்கருள்செய்தானென் 
Le papier pe முணர்த்தினன்வியாதமேலோன்:. (a)



௪௬௬. உறையூர்ப்புராணம், 

அந்தண் மாசயிலைமேயா னருடலைக்கொளும்வியாதன் 
சந்தமார்நீழ்றினுண்மை தமியனேற்குணர்ததுங்காலை 

மந்தணமிதுநீயோர்ந் து வளர்செபத் திவாய்ந்து 

பந்தமதறவுள்வார்க்கே பகருதியென்றுசொற்றுன். 

நீவிருழ்பிமாக்குணர்தத 6 வண்டுமேனெடுவெற்பீன்ற 
தேவியேராடாகத்தமமான் நிருவடிக்கன்புவாய்ர்.து 

பாவியரிண க்கமோவிட பக்குவ€லமபூண்ட 
மாவியலொழுக்கனார்க்கே மனஙகனிந்துளாக்கவேண்டும். 

தாரியலகொன்றைவேணித் தம்பிரானடியார்க்கன்ப 

சாரியாக்கினியாகாம மாதியவவிககுடீ.ரா 
சிரியர்கேட்பசசொழற்ற குரவனுந்கஙகுசேரா 

ஞரியலவருமபெமமா னலலருட்குரியராவா, 

அன்னியசமையத்தார்க்கும் வாதஞ்செமறிவிலாக்கு 

மன்னியகுணமிலாககுஞ் சிவகதைவாஞசியாகக்கும 

பன்னியகுரவன் கேட்ட பண்பின மாணாக்கரோடு 

துன்னியவளற்றுவீழ்வன் ௮ுனைந்தெனச்சொல்லும்வேதம், 

எண்ணினாரணாதமவாழ்வு மெண்ணில்வான்பிரமர்வாழ்வு 

மெண்ணிலிக்திரர்தமவாழ்வு மெண்ணிலபலலமசாவாழ்வு 

மெண்ணிலபல்லறஙகணலகு மிலகுவெண்ணீம் பின்வாழ்விற் 

கெண்ணிலோ.ணுவேயென்னு மெண்ணிலாத்தெய்வவேசம். 

ஆரியனுபதேசத்தோ ரங்கைநீறமையவைத்து 

வார்புனலாற்குழைத்து மனுமுறை தரிக்கவேண்டுஞ 
சேர்தருமற்றுளோருத் தூளமேசெய்யவேண்டு 
நாரியல்குரவற் குள்ள விலக்கண ஈ.விலக்கேண்மின். 

குலங்குணமழகுவாய்மை கோதறுகியாயமீதி 
நலம்படுசொற்கண்மேன்மை காடுகிண்பொழைமுன்னாய 
வலம்படுசிறபபுவாய்ந்து மாதேவன்பாதபதஇ 

யலம் குநீ தணிவார்கேய மமைச்தவன்கு7வனாவான். 

செந்திருநிற த்தோனாதித் தேவா தரிலைமைதேர்ந்தே 

யெர்தையார்வடிவிலாத வடிவமுப்போதுமெண்ணி 
மந்திரம்புவனந்தத்.து வங்கலைபதம்வன்னங்கஃ 
ட$இரமாதியோர்ர்த தன்மையன் குரவனாவான். 

(௪) 

(@) 

(50) 

(aa)



திருநீற்றுப்படலம். 

பதிபசுபாசவுண்மை பகர்நெறியுணர்ந்துதூய 
மதியினைந்தெழுத்துமோர்ந்து வஞ்சனைசினம்பொய்யா இ 
*விஇவிலக்கெந்துதள்ளி விடயத்துவிருபபமோவித் 

அ திபெறகிற்போன்றானே தாய்மைசாலகுரவனாவான், 

மாசறுபூசையாதி வகுத்தகாலத்தியற்றி 

யீசர்தமபுராணமாதி யினிய நாலபலவுமோர்ஈது 

பேசுநாற்பதர்தெளிர்து பெருகுமானந்தபோதத் 

தேசுசாலவிளக்கமிக்கோன் றநிருவருட்கு ரவனாவான், 

வடமொழியா இமற்றை வண்மொழியிலக்கண ங்க 

'டூடநுறவுணர்ந்துசெப்புஞ செய்கையுள்ளவனு மாகி 

மடனற்வடைந்தோருள்ள மாறின் நிசாளுஞ்செய்யக் 
கடவனேகுருமாணாக்க னியலையுங்கழறக்கேண் மின், 

ஒக்குகற்குலத்திற்றோன் றி யோஙகுமாசாம்பூண்டு 

பக்குவஞ்சைவகேயம பழு தற வுடையோனுக 

மிக்கச் மிவுில மெய்யுரையழகுவாய்நது 

தக்சககல்லொழுக்கமிககோன் சாரு மாணாக்கனாவான், 

வஞ்சனைசூ.துடொய்மை வழக்கழிவிகழ்ச்சியாதி 

நெஞ்சினுகினையானாகி கிமலன்மெய்யடியார்க்காணிற் 

செஞ்சரணங்கள்போழ் நிச் சவனெனரினைஈதன்னார்பால் 

விஞ்சியவிருப்பங்கெரள்வோன் afl an él மாணாக்கனாவான். 

மாலயனாஇியோர்புல் வாழ்க்கையின் மன ம்பற்ருனாய்ப் 
பாலமாரஒற்கணெங்கள் பரனருள்பெறவிருப்பளு 

சாலவுமுடையோனாகித் தலமெலாஞசார்ந்துபோற் ௮ஞ் 

சீலமுண்மருவிரிற்போன் சிற் தமாணாக்கனாவான். 

மனமொழியுடலஜூன்றாம் குரவழ்குவழிபாடாற்றல 
கனவினுமறவானாஇக் கனிவுளத்து ஊனாய்கிற்போன் 
புனித மாணாக்கனின்னோன் பு5ரறுத்துயர்வுபூண்ட 
மூனிவின்முன்னுமைத்தவாசான் பாற்செலழமுன்னிமாதோ, 

இனமுமொதம்பக்கஞ் செவ்வியகணையும்டோஇற் 
தனதுநாடனக்குத்தாரா பலமதிபபலமுஞ்சா.ர 
தினை தருமோரைசத்இி நிகழ் தருகல்லிராசி 
புனைகரவுணர்ர்காசரன்பாற் போயினிதடி.யிம் ரூழ்ற்.து. 

௧௬௭ 

(௪௨) 

(௧௩) 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௯)   

_ * விதித்தல்-சொல்லல், .



க்வி] உறையூர்ப்புராணம்,. 

வடதரு£ீழல்வைகும் வசதனென்றெண்ணிகின்று 
விடயவா தனைசணித்த விமலவாசிரியன்வாக்கா 

லிடமருள்செய்யவாக்க ணிருக்துபதேசம்பெற்றுக் 

கடவுள்வெண்ணீற்றுமேன்மை கனிவொடுகேட்டல்வேண்டும். (௨0) 

இரு ரகணரதைத்தோற்றங் கார்த்திகைமதியேய்வாரம் 
பருவமத்தோதயஞ்£ர் மகோதயம்பரனிராமுற் 

கருதுகாணீறுசெய்யக் கவர்வர்கோமயமுணர்ந்தோர் 

மருவு௮பயனுருதான் மற்றைகாட்கவரின்மாதோ, (௨௧) 

வீடியுமுனெழுர்,துடீரிற் ரோய்ர் துவெண்ணீறுபூசி 
மடியுடுத்.துருத்திராக்கம் பவுத்திரந்தரித்துமாருக் 

கொடியரைநோக்கிடாது மோனமேகொண்டுஞமூரிக் 

கடி.வருஈஞ்சமுண்ட கடவுளையுள்ளத்துள்ளி, (௨2) 

இலகுமைகந்செழுத்தோராயா யிரந்தரமுள்ளத்தெண்ணிக் 

கலவுடபாதகங்கணிக்குங் கெளவியநல்குகின்ற 

குலவுமான்ருன்னர்ச்சார்ர்.து கோதிலெட்டுப்பினானு 

நிலவுமைக் துறுப்பின்னு ரெடி துற வணங்கூப்போற் நி. (௨௩) 

சொல்லியபசுவின்காயத் இரியினாற் நு தித் துப்போற் திப 

புல்லகண்டம்பாலா தி பொருந்துமின்னடிஏிலோடு 
நல்லரிசியின் மாஷூட்டி நறும்புனலினிதருத்திச் 
செல்லுமவ்வான்பினேக யம்மனுவயு தஞ்செப்பி, (௨௪) 

காதுசிற்றத்தான்ஷூப்பான் கருப்பவான்கன் நீனாவா 

ஜனோ.அவற் றியடாலாமீனா யுற்றவான்மலக் துய்ச்கின்ற 

தி.துசாலானிவமழ் றிம் றிருவெண்ணீ மியற்றற்காகக் 

கோஅறுமயங்கொண்டாலென் அுரைப்பர்தூலுணர்விற்கூர்த்தோர்.() 

அ௮ந்தணர்தமக்குவெள்ளை யசருக்கீத்தவண்ணஞ 
சிந்தைசெய்வணிகருக்குக் கபிலைபின்னோர்க்குச்செப்பின் 

மூர்துமைவருண மாகு மொழிந்தவானரியதென்னி 
லெந்தஈன்னிறத்தானேனு மிழிவிலையேற்கலாமால், (௨௬) 

ஊரழுதயத்திற்டிந்தை யுன்னியதியையுமப்பா 

லேழெலுங்கடி கைக்குள் ளே லிருஞ்சிவஞானப்பேரும் 
வாழிஈன்ரண்டாம்யாம மெற்படும்வயங்குருச்சி 

யாஜியவன்புசாரு மானிடைமயங்கொள்வார்க்கே, (௨௭)



இருநீற்றுப்படலம்' ௧௬௯ 

கைத்தலங்களிற்பலாச௩ சஞ்சத்தின் மயத்தையே்தி 
புதிதமதலத்தில்வெற்பி லுயர்நதிக்தடத் திலவில்வ 

பத்கிரநுள்ளகானிழ் கோட்டத்நிற்படியின்மேலாஞ் 

சுத்தமாரிடத்திற்கோகன் மயம்புடமிடுதறாய்தாம. (௨௮) 

கோகனமாடகேசஞ் சயிலங்கேதாசங்கூறும 

வாகுசால்காழசிக்ப வனமருசசுனஙகுடந்தை 

தகோகைசேர்பதியுறந்தை சராமலைசுடசானைக்கா 

சிகரவாவிரூரூர இதமபரருதற்றலத்தில. (௨௯) 

மனுமூறைதவறிடாமல் வண்புடமிடும்விபூ இ 
புனைவரோற்பனவற்கோறன் முூதற்பழிபோகுமன் றி 

நினை கருபுவியிம்சுத்த நிலையுடையிட b அஞ்செய்ய 

வனையதேயாகுமன்பா மடத்தினுமாருமென்ப, (௩0௦) 

கோமயங்கவரச்சாதங் கொண்டதையுண்டைசெய்ய 

வாமம்வெஙகதிீர்முன்வைககம் கோர௩ற்பதடிவைத்து 
௩ரமமாரழலமைக்சகப புருடடன்னலஞ்சால்வண்மை 

பாமதையெடுக்கவீச மைநதுமந்் திரயகளாமால், (௩௧) 

கற்பவெண்பூதியீது காமாகானசத்்துக்காய்்த 

சொற்படுமயககவாந்து துலெகொடுவடி, க். த£ீர்விட் 

டற்பறவுருட்டிமுன்சொல விழிவழாதழல்சாதூய 

கெம்பதடியினிட்டாக்கு நீறநுகற்பமாமால, (௩௨) 

கண்டகோமயங்கடமமைக் கையினாலெடுத்துருட்டி. 
மண்டுமிபதடியாதன் மருவசசெய்தழலுளளாக௫ 
யெண் டகுபக்குவத்து விளைந்த.தநுதோந்தெடுத்துச் 

கொண் டநீ௮ுபகற்பபபோ கொள்ளுமென்௮ரைபபாசான்றோர், () 

காயந்தகோமயவெருத்தாள் சண்டதுசேரக்கூட்டி. 

வாய்க்தஜோட்டி.பபின்னர் மருவியபாகநோக்கித் 

தோய்ர் தமேழ்பொடியைஙீக்குத் தாயதையெடுத்துக்கொள்வ 

தாய்ஈஇடினகற்பழென்ன வருமழையங்கங்கூ.௮ும, (௩௪) 

கற்பமுன்றாயஞமூன்றுங் கரிசறுவிசேடமாகுஞ் 

சொழற்பமுமகற்பர்தானத் துணைசசிறப்புடையதன்று 
பற்பலவன த்.இனுள்ள் மயமெடுத்.துண் டைபண்ணி 
'மூற்படியன் நிச்செய்தன் மொழியிலவுகெறீரும், (௩௫) 

டெ



௧௭0 உறையூரப்புராணம், 

ஈதுமாதேவன்றாட்களன் பிலலவாபேதைமாதர் 

கோதுதீரொழுக்கநீத்தா கோதையாபுணாபபிற்கூரந்தா 

ரோதுகையொன்றாலேற்போ ருற்றகானீனாமுன்னாத் 

தீதுசால்பலருமபூச லாமெனசசெப்புமவேத ம; (௩௨௬) 

முன்சொன்னமூன் நிற்கன்னா மொழிதரினுரியராகா 
பின்சொன்னவிரண்டுமீச னருள்பெறுபெரியோககாகா 

.வென்சொல்கேன்சற்பரீற்றை யேறறணுவளவுிந்திற் 

புன்சொலேபெறனுவாமுனசெய் புண்ணியமனைததுநீக௫. (௩௭) 

ஈசனுங்கற்பமாக வியற்றும்வெண்ணீறுமொன்ழே 

காசினிரீறகற்பங் கழ தியபெயாககேயாகு 

மாசிலையாபததுற்றாற் இடைத்தர்றணிரதுகொள்க 

தேசுசாலபத்திமேனமை செழிதறிடுககவததகானமிகசா, (mo) 

நீற்றை நாதனடாண்டததி னிழை ததை துமனுவுஞ்சொலலிக் 

தேற்றுருத்திரஙகணாறு மூலமோரயுதகஞ்செபபிப 
போற்றுறுகலமிருத்திஞ் சயமயுதமபுகன்று 

சாற் தியகலததமைக்த தகுவெண்ணீம் ழையுஙகலந்து, (௩௨௯) 

சந்தனரானமெளவல் சண்பகங்கோட்டமவாச 
நந்திெயகருபபூரஞ்சாப பாதிரிகயக குமேல 

முர்துதண் பனிரீரா.தி ூரிநீருலனமிகக 
கநதமீசத்தாற்கூட்டிக கலக டென்முறைமையா மால், (௪௦) 

காஞ்சனஞ்செம்புவெண் டொன் கஞ்சபாத்திரககளாகி 

லாஞ்சமமொன்றற்கொன்றக கிழிவுளதெனினுமாகும 

வாஞ்சையிற்பைகுடுக்கை மருவிலையிடத்.தமவைத்.து 

கீஞ்சொணாபபிற விவேலை நீக்கு$றணியலாமால, (௪௧) 

கடமகளிலடைம்தநீற்றைக் கையினாலெடுத்தீசத்தாற் 

ரொடங்குசொலபாத்இ.ரத்திற் றுலஙகுறவைத்.துச்காலை 
இடமபெறுமுசிமாலை யிரவினுஞ்சிவ.நூாலசொன் ன 

விடஙகளிஃ்மனுச்களசொலலிப புனைர்திடுமியலபுஙகேண்மின், (௪௨) 

வேறு, 
செமீசமுகமபுருட முரகுகோரகாபியிடைச் Api sarnt, தரு 

| FE RGF DIY S லவயவத்திற்றரிபபதற்குச் சாற்று நூல்கள், வரு 

தான்மெண்ணான்்கும பதினாறுமோரொட்டு மதிக்குமைந்து, மொரு



திருதீற்றுப்படலம், ௧௭௧ 

வாதவிமமுறை மை யனை த்.துமுறையொவவொன்று வுரைபபக்கேண் 

மின. (௪௩) 

2 Ff தலிருசெவிகண ணிரண்டுசெழுஙகுமிழததுணைக ளா 

மற்றபபான, மெசசுபுயமூழஙுகையவை ய நு. தககைமணிக்கட்டு வி 

எங்குகாபி, யிசசைவிலாததோணமுதுகு முூழங்காலஙகுறு£€ழ்ககா 

லிரணபொதம) வைசசிசெ,தரமுபபா னிரணடிடமபூமுதலெட்டு 

eu ip. 05) BW eu Lm (௪௪) 

தலைமுகமாபுறுகாபி யிருமு ரணீாலகரத்தாறு சாவிலாககள் 

குலவுகடுமு௫குகளம பறினாரூம ிபதியெக: கோமானாகு 

மிலகுரரெறறியுர மிரு தோளபக£ஈஙகளபின்பா லிருமான்கெள்ப 

மலரவனவேளவனமுனரிவ7தனொடுபிமாககளிறைவழுததுகாலே 

ஓதுதலைமுகமரும முயாபுயஙகளைஈதாக வுரைக்குக்கானங் 
கோககலுமைவரிறைவெண்ணீறறைடீீரினாறகுழைத்துப்பின்னர் 

வேதநுவல்சிறுவிரலைப் பெருவிரலை$ீககிமற்றை விரலாற்சன்ம 

வேதமறவணிதமிரி புண்டரமாம்விரிமாலெம் பெருமான்றேவர் 

அங்குலமாறீரிண்டுமுன்றொன்ருசால்வருணாணிவரங்க[தாகுக் 
மெங்குமலாகெககுலத தாயிழையார்ககும் பின்னவருககுசைத்த 
தங்குகுறுககாயணிச நூர்ச்சமுகம்பெறிறறீமை சாருமன்றி 

யிங்கெககேத்தரமிரண்டி னளவாபபுண்டரமிடுதலியையுமென்ப 

ஒக்தநுகலிருதோளி லிருவிழியினளவணித லுரத்தின்மீ 
தா, லத்தனத்துக்குள்ளமர வணிவதுவேமேன்மைவிர லாமின் 

கா, மதசகமொண்ணுதன்மாபு புயங்களினுஈதரிச்திடலும் 

வண்மையாகு, முூதிதமமறறிடமபோலங் குலமொன்றுசிரத்தி 

லுக்கு முரியதாகும்:. (௪௮) 

உயர்முகமாய்வெண்ணீற்றைக் குழைக்துவிதிப்படியணியி 
ஜனெழியாதுற்ற, துயரமு ழதொழியக.று நீரொனறேபவக்கடற் 

குச் கோணியாகும், வியனிரவியுதயமுசசி சந்தியக்தயாமமா 

ம் விளம்புங்காலம, பயனுகவுவெண்ணீற்றைப் புண்டரமாயணி 
ந்இடுவர் பரனுக்கன்பர், (௪௯) 

தேசுறுவெண்பொடியினையுச் தூளஞ்செய் இடுமுறையஞ் 

செப்புங்காலை, நேசமுறுபுசிப்புறங்கன் முன்பினிருவகையியக்க 

நீத்தபின்னும், பேசுசிவககையிலார் கொடி.யனாக்க ரணிலுஞ்



௬௪௨ உறையூர்ப்புராணம். 

செய்தல் பெருமையாகு, நீசர்முகமேநீறு புனையாதமுகமென் 

னு நிகழ்த்தும்வேதம், (டு) 

் புண்ணியதர்த்தத்தாடு பயன்மனுவோதிடுபயன்முற் புக 

லாநிற்குங், கண்ணியபல்பயன்யாவு நீறணிகஈற்பயனோடு கருதப் 

போமோ, வண்ணியகீறணியவாமெய் யுரோமமொன்றிற்கிலிங்க 
மொன்றென் றறையுதால்க, ளெண்ணியபைகுடுக்கைமுச லளி 

த்தோர்களரனுருவ மெய்துவாரால், (௫௧) 

நற்காலக்திடைசசுவண மளித்திடலுமழைவறக்துகன்மை 

சாம்புச், துற்காலக்தனிலன்னங கொடுத்திடலுஈதுலாபார முத 

லாசசொன்ன, சொறகானதானஙக ணல்குதலுமற்றுநறுக் தூ 

யநீற்று, மற்காணுச்தானததுக கொவ்வாகெனகிடிலதன்சீர் வ 

குக்கலாமோ, (௫௨) 

பூதியணியாமலொரு தரனஞ்செய்தாலுமகம் புரிந்திட்டா 

லுஞ், சோதுவளராலயஙகை தொழுதாலுஈகன்னஇக்கட டோய 

ந்திட்டாலு, €ீதிகொடென்புலத்தவருக கூடடினாலுந்தூய கெ 

திசெய்தாலுங, கோதுபேயபல னல்லாதுஈற்பலன்கை கூடி. 

டாதே. (டு௩) 

சுந்கரவெண்ணீறணிந்து கண்மணிமாலிகைபூண் தூயவ 
ன்புற்றெந்தைதிருவைக்கெழுதது முசசரித்தகாசசனைபுரியு மிய 

ல்பினோரைச, சஈதையிலவஞசனைகொண்டு சினக்தோருகிக்சை 

மொழிசெப்பினோரும், வக்துமலப்புழுவாயப்பல் பவமெடுத்து 
ப்பின்பளற்று மறுகிவிழவார், (டு௪) 

வறுமைகனியடைக்தாரு மாநிலக் துப்பபிமொழியே வழங் 
HUTCH, முறுபிணிகளடைந்காரு மொருவருககொன்றுதலாத 

வுலோபர்தாழு, மறுவில்குணசதவாககிடாசெய் மடவோரும் 

வழககழிவு வகுக்கின்றோருங, குறுமதிவேணியனுறந்தைப பி 

சானீற்றைமுனனிகழ்6ச கொடியோர்கண்டீர், (௫௫) 

சிவனையவனடி.யாரைத் இருநீற்றைக்கண்மணியைச் இகழு 
மூக்க, ணவனுரைத்தசதுமறையை யாகமத்தைப்புராணச்சை 

யருக்தீர்த்தத்தைத், தவமுதவுதருமதக்தை நிக்திப்போர்ரிரைய 

மெலாஞ் சார்வாரொன்ன, வுவமையஅ.நாலசைத்து முழங்குமரு 
மாத்வத்காலுயாகர்த சான்றீர், (௫௬)



திருநிற்றுப்படலம். ௧௭௩. 

ஆவாவிப்புண்ணியரீற் றினைகினைக்குக்தொறுமுருகு மஜ. 
யேனுள்ள, மோவாதுகண்பனிந£ ருகுக்குமயிர்சிலிர்க்குமதை யு 

ராக்குக்தோறுகம்,தாவாவின்னமுதினுக் தங் கண்டினும்பாகிலுமி 

னிககும் தடங்கையேந்தத், தேவாதிகேவனரு ஸணினைந்துபுனை 

தொறுமின்பந் தேங்குமாதோ, (௫௪) 

கழிமுடைவெச்கோயசாய்த் தீயராய்க்கழிகாமக் கவலையே 
சா; யிழிதொழிலசாய்க்குலத்து மிழிஞராயுள்ளவர்க ளெனினு 

மம்மான், பழிசபுவெண்ணீறணிவ ரெனிலவரேஈமையெல்லாம் 

பரிக்தாட்கொள்வோ, ரொழிதருமற்றோர்களையா நினைத்தாலும் 
பெருங்குற்ற முண்மொதோ, (௬௮) 

போற்றுதிருவுறக்தையமர் புண்ணியகாயகனருளிற் புகுச் 

தாகிற்கு, நீற்றுகெறிமுறையையிகம்ந் தெண்ணுமடவருஈதுணி 

ந்து நிந்தைவார்த்தை, சாற்றுமடவருமவர்தந் தீகரவும்வாழ்க 

வவர் தம்மைசசேர்கை, மாற்அதலிலாககொடு மடவர்களும்பு 

டவியிடை வாழ்கமாதோ, (௫௯) 

பஞ்சவருணேசனுறை யூரின்விதிப்படி8.று பலிக்கசசெய் 

அ, தஞ்சமெனவணிவரிக பரமுத்தியடைவரிது சரதமோர்மி, 
னெஞ்சமிகுகனிவொடுமிக் நீற்றுமான்மியங்கேட்போர் மிசழ்த் 

துவோரும், வஞ்சமகலமசராய் வாழ்குவரொன்ருான்சூத மதிவல் 
லோனே. (௬௦) 

திரு$ற்றுப்படல முற்றித்று, 
ஆகத திருவிருத்தம்-௧௬௧௫, 

Gag Strut ow WD. 

  

கூர்த்தகன்மதி யாளர்சாலுறக்தையிற் கொன்றை 

சேர்ச்தசெஞ்-டைச் சிவபிரான்றிருவருள் சவண 
'வார்த்தவெம்பவ மூழ்குகாக்கெளிதறுத தருஞ்சர் 

போர்க்கமெய்ச்ெ தீர்ச்கமான்மியஞ்சில புகல்வாம். (௧) 

இருவினைச்சிமிழ்ப் புண்டுழலேழையா மெனக்குங் 

கருவினைத்துடைச் தருள்பவன்கண்ணு தற் கடவுள் 

பொருவினைத்தவிங் சளிக்குளொள்ளழற்றிசைப் பொலியுக் 
இருவினைக்குடை பவர்க்கருளுஞ்சிவ தீர்த்தம், (௨)



deta உறையூப்புராணம், 

இலகவானணுதல் பங்கினனுறக்தைமா தேவ 
னுலகமேவுபல் லுயிர்களுமடைந்துற மூழ்கிக் 

கலகமார்வினை கழித்துயக்கருணையா லன்றே 
யிலகவாக்கிடப் பட்டதாலிருஞ்சிவ உீர்க்தம், 

கண்டுபோற்றினு மூழ்கியுட்கொள்ளினுங் கருத்துட் 
கொண்டிருப்பினுர் துசிபபினுஞ்சூழினுங் கொடிய 

மண்டுதீவினை நீங்குவர்மேற்பவ மருவா 

எண்டர்காயகன் நிருவுருக்கொண்டினி தமாவார், 

மருவுமோரிரு கரக்ணம்வயங்கமா வாசை 

பருவமார்கழி யாதினணாபகர்விதி பாத 

மொருவிலித்தரு காளிலத்தடங்குடை யுரவோர் 

பொருவிலாசசிவ ஞானமுற்றின்பத்துப் பொலிவார், 

மேடமைப்பசி யாடிதைப்பிறபபினன் மேன்மை 

நீகொரத்திகைச சோமவாரஙகளி னிலவு 

மாடிமேவுறு குகுவினிலத்தட மாடி. 
னாடுகங்கை மா முடலின்பெரும்பய னண்ணும், 

சிங்கமாமதி வருகதிர்வாரநற் றினகத்கிற் 
றுங்கமார்கழிப் புலரியிற்றுலங்குகைச் இங்கட் 

பங்கமில்புகர் வாரச்சினச்சடம் படிவோ 
ரங்கணெண்ணிய வெண்ணியாங்கேயினி கடைவார. 

மாடிமாமஇ மகத்தினுமருக்கனல் வாரத் 
தேசில்சத்தமி கூடியதினத்தினு மிண்டை 

வாசவக்தடங் குடைதரின்மடர்கதையர் தான 

கேசமுற்முரு நாறுசெய்திபெல Car. 

கன்னிமாமநி வருமமாவாசையிற் கருச்துட 
பொன்னிகொள்ளுமச் சிவதடம்படிந்துதென் புலத்தார்க் 

குன்னியொண்புன லிறைக்திடிலோங்கிருங் கயையை 
மன்னியாயிசஞ் சிரார்த்தஞசெய்பெரும்பயன் மருவும், 

கார்த்திகைத்திரு மதிவருகாரியிற் கலர் 

சர்த்திசால்பிர தோடத்திற்கெவகடஞ் சேர்ந்து 
பூர்சி.திரீர்படி.௩் துட்கொளிற்பூவுல கரளும் 

பார்த்திபத்திரு நுகர்ஈ் துபின்சுவர்க்கக்திற் படர்வார். | 

(௩) 

(௫) 

(௪) 

(௮) 

(௯) 

(௧0)



இரத் தப்படலம், ௧௭.ந 

மீனமாமதி யினும்விடைமதஇியிலும் விமல 
மானவச்சிவ தடமடைந்தன்புற வாடி 

gu on Wer wae பேதுருற்பேறெலா முறும௰ 

கரனகற்பய னாலஅபாவமு ஈவில்வாம். (௧௧) 

ததைதாயா்மா துலருடன்பிறந்தவர் தக்கோர் 

சு5கரந்திகம் மடந்தையர்பாலா்க யே 
வரச்ணாளர்க ளருக்தவத்தினர்முக லான்றோர் 

கொக்திடக்கொடும் தமைசெய்கொடியர்கோன் பிழந்தோர், () 

சேதுமுற்புன லாடலைச்சிவகரி சனத்தை 
£2வசவாகம' புராணத்தைஙிந்தைசெய் வீண 
ரோதுவித்தவர் வேதியபொருள்கசவர்5 துண்டோர் 

இீ.துசெய்கய லார்பொருள்கவர்க்திடும் தீயோர். (௧௩) 

வக்திரந்கவர்க் களிப்பமென்றுரைத்துப்பின் மறுத்தோர். 
தீந்இரம்புரிம் கொருவர்ஈன்௧களிப்பதைச் தடுப்போர் 
மேஈதுஈன்றியை மறக்தவர்சுழ்றச்சை முனிந்தோர் 
மந்திரம்புகல் குரவனுக்கிடர்புரி மடவோர், (௧௪) 

துறந்துளோர்தசமை யிசழ்ந்தவர்கன்னெறி தொலைத்தகோர் 
மறந்துமீச.ரா வுலோபர்கள்வத்திர மணிகள் 
சிறந்தபொன்முதம் பொருள்கரவிற்கொளுக் தியா 
ருறந்தமாதர்கற் பழிச்சகவர்மதுப்புலா லுண்போர். (௧௫) 

இனையாபாதககம் யாவுமொண்கநிரின்மு னிருள்போற் 
புனயுமக்கட மன்புறமூழ்குறிற் போமா 
லனையீர்க்கமா கொரகத்துள்ளினர் யாரும் 
வினையினீங்குவர் முத்தராகுவர்பிணி மேவார். (௧௬) 
இன்னநற்றட மூழ்குறுமியல்பினை யிருநால் 
.சொன்னசங்கிர கத்தினுஞ்டிலவுறச சொல்வா 
ஈன்னயம்பொலி குணக்கொடுபுனிதராய் கடந்தால் 
கென்னையாளுடை யான்றிருமுன்பணிக் தெழுந்து (ser) 

மங்கலச்கண பதிதனைத் துதசெய்து வணங்கப் 
பொங்குமத்தடக் கூலத்திற்பொருக்துகூ விளத்தை 
யெங்கணாயக னெனவெண்ணிவயம்புரிம் இறைஞ்சி 
யநிகையாலருக் கியமுதன்முகமனன் களித்து. (கரி)



BGT dr உறையூர்ப்புராணம்: 

பெரன்னிமாகதித் தஇசசமுகம்பொருந்தவாங் இருந்து 
பன்னுசங்கற்ப விகிமொழிர்தெழுந்துநீர்ப் பணிந்து 

மன்லுசுத்தியின் மூழ்கியாங்குறுகடன் வயக்கி 

யுன்னுமீசவதச் இரங்களைக்காடைவே றுடுத்தி, (௧௯) 

பூதிகண்டிகை புனைந்துவாய்மோனமே புரிந்து 
சோதியார்தரு மிருவகைநியாசமுக் துலக்இ 

யாதிபஞ்சவர் னேசனாயகத்துறத் இயானித் 

தோதுமூலமோ ராயிரமுருச்செபஞ் செய்து, (௨௦) 

மோனநீங்கியாங் கருந்தவர்மறையுணர் முனிவ 

ரானவர்க்கெலா மியன்றபொன்னாடிய வளித்து 

மானமாலய னதியாதொழும்பஞ்ச வர்ன 

ஞானகாயகன் பொன்மயக்கோயிலு ணண்ணி, (௨௧) 

குறிமருங்குறு ஈறுமலர்க்கூவிளக் கருவை 

கெறியினாற்பணிர் கெழுந்தட்டதிபமு நிறைத்து 

மனறுவிலாமல ராதியாலருச்சனை வயக்கி 
யறியுமெண்ணிசண் டாமுபசாரமு மாற்றி, (௨௨) 

வேண்டுகற்பொருள் வேண்டியேவிடைகொடு வலமாய் 
மீண்பெஞ்சவர் னேசனற்றிருமூனர் மேவி 
யாண்டகாயக னடிபணிக்கெழுந்துசங் கற்பம் 

பூண்டுமாமுகப் பிள்ளையைமுன்புபூ இத்து, (௨௩) 

அ௮க்தனுக்கி லருக்கெயருதலபி டேக 

திச்தவாகம விதிவழிநிகழ்கரப் புரிந்து 

சுத்தவக்திர முகற்கொடுபுனைந்துதா மலராற் 

பத்திரங்களா லருச்டித்துகிவேதனம் பண்ணி, (௨௪) 

தூபதீபமே மேூதலுபசாரமுக் துலக்கி 

மாபராபரை தன்னையுமிம்நுறை வணங்க 

நீபமாலிகைக் கடவுடம்பூசையு நிரப்பித் 
தாபநீக்குதண் டீசனைவிடைகொ௫ சார்ந்து, (உட) 

வேதியர்க்குமற் றடியவர்பசிதெற மெலிந்தோ 

சாதியாக்குகன் கனமளித்தருந்திடன் முறையா 
துமேடஞ்சே மீனமாமதிசெய விசையுக் '। ் 

பரதிலாரிறை மதியினுஞ்செய்திடி.ற் சிறக்கும். (௨௬)



இர்த்தப்படலம், ௧௭௪ 

கம்பசன்சிவ நிசிபிரசோடங்க ணல்ல 
வம்புகழ்த்திரு காள்களிம்செய்கன சாகி 

லும்பர்போற்றிடும் வெள்ளிய கரியிடக் தொப்பி 
றம்பிரானரு கிருப்பர்பேருவகையிற் றழைகது, (௨௪) 

எடுத்துரைத்தகாண் மூழ்குகற்கரியதே யென்னி 
லடுத்கசத்கமக் கஇயன்றகாளத்தட மூழ்டக் 

கடுத் -தும்பிய கண்டனைப்போற்மிடக் கடவோர் 

விடுக்தகடவினை யாளசாய்விளங்குவர் மாதோ. (௨௮) 
வேறு, . 

மைந்தரிலையென்றுதுய ரடைந்துவாடு மைக்கருறையூம 

ருவிச் சிவ£ர்த்தத்த, ரைக்துதினம்விதிப்படியே முழ்நியுப்பி ல 

ன்னமொரு போதயின்றை வண்ணாமுன்னுஞ், சுந்கரவொண் 

காக்இமதி யம்மைமான்னுக்தா வானெய்ச்சுடர்கா டோுமாக்கி, 

முர்துபிரசக்கணமா யிரங்காம்செய்து முன்னியிருவராயுமினி 

தருச்சித்தேக்இி, (௨௯) 

பாவுபொழறியடக்கி யொருமனமாயல்லிற் சகருறகதைமா 

ன் மியமெய் யன்பிற்கேட்டு, மேவுகனாமிசைக்டெக்சே துயின் 

பின்னாள் விடியலினுமக்கோரக்தகம் படிந்துமேன்மை, மோவுக 

லின்மறையவர்ரூழ் பரமனன்பருவப்பவறு சுவையுணு ஷட்டிப் 

பின்னாத், தாவரபாரணஞ்செய்யி னோேராண்டெல்லை தவிரந்அு 

மதவேணிகர்மைம் தரையின்பாசால், (௩௦) 

அன்மியும்வந்தியர்பிருகு வாரந்தோறு மப்புனமோயந்தொ 
ருகாந்தி மதிப்பிராட்டி, தன்றிருமுனிறைஞ்சுபு ய் விளக்கமே 

ற்றித் தனிச்சுவைப்பாயசகிவேச னஞசெய்விததுக், குன்மியலா 

வன்பினது வாங்கியுண் மிகோயில்வலஞ் சூழ்ந்திவவா ரோராண் 

டெல்லை, யொன்தியவிவ்விரககெமி யாற்றுவாரோலொளிர்மக 

வின்றெடுப்பர்குறை யொழிர்துமாதோ., (௩௧) 

வண்டுளருக்கண்டுளப மாலைமார்பன் வளம்பொலியச்சிவ 

இர்தத மன்பின்முழ்டுப், புண்டரவெண்பூதியணிம் தக்கமாலை பு 

னைந்துதிருவைந்தெழுச்து முள்ளத்தெண்ணி, யண்டமுதவிய 

காந்தி மமியெம்மோயோ டைவண்ணப்பெருகதகையை முக்கா 

ற்சூழ்ச் அ, சண்டிமெனவெிர்பணிந்து குடந்தம்பட்டுத் தாவா 
தபேன்பிற் நுஇக்கலுற்றான். (௩௨) 

டர



௧௭௮] உறையூப்புராணம்,. 

அன்றாலமுழுவதுமுண் டடியேனாதி யமராபலனாயும்புசர் 
தவண்ணல்போற்றி, குன்றா கவரைசிலையாக் கொண்டுவிண்டார் 

குலவுபுரஞூன்றெரிக்ச கோமான்போற்றி, கன்முநிற்சரணடை 
£த பாலற்காகக் காலனுயிர்குடி.க்சகழற் கடவுள்போற்மி, மன் 

ருமெணிபோற்றி புறந்தைமேய மாப்புகழ்சாலைவண்ண வள்ள 
ல்போற்மி, (௩௩) 

நீருதிருமேனி நிமலபோற்றி கிலவுபேன்பினர்பா னே 

யபோற்றி, யேருடுகொடிடயயாத்த வேர்தல்போத்றி யெம்மனோே 
ர்க்கருள்புரியு மிறைவபோற்றி, யாருடுசெரசடிலக் தையபோ 

ற்றி யனைத்துபிர்க்குமின்பமரு ளாதிபோற்றி, பாருரவெஞ்சூல 
ப் படையாயபோற்றி பஞ்சவர்னப்பெருமானின் பாதம்போற்றி 

வேறு, 

என்றுமனமழன்மெழுகிம கரைந்துருகவருவிமழை யிருக 

ண்வார, நின்றுஈனிதுஇபுரியு ஈமியபசந்துழாய்மாலை கெடி 

யோன்மான்னர்க், குன்றுசிலையாகவளைச் தவுணர்புரருன்றெரி 

தீத கோமான்றோன்றி, நன்றுகினதுளககருத்து நஈவிமியெனப்ப 

ணிந்தெழுந்து நஈவிலுமாயோன். (௩௫) 

அத்கநறுமரைபுராநின் னடியிணக்கணிடையரு வன்புவே 

ண்டு, மிச்தலத்தென்பெயர்விளங்கு மாறுதிருவருட்ருறியொன் 
தினிதுதாபித், நுரதமமார்காப்போற்ற வேண்டுமதனென்றுநீ 
யபுறைந்துபோற்றும், பத்தர்கமக்கிட்டகா மியமுதவிஈனிவிளங் 

கு பண்பு வேண்டும். (௩௬) 

மருவுகினதருளினினி துலகளிக்குமடி.யேற்கு மாழுப்பற்ப 

ல், வெருவுமசரர்களுழலவா ரன்னவரைவிறழிக்கும் வீரம்வே 

ண்டும், பொருவறுமிக் லக்கடியேற் கிருபபிடமும்வேண்டுமி 

வை புரிக்தயென்று,இருவமர்காயகனிரப்பத் தெய்வகாயகனீது 
இருவாய்விள்ளும். (௩௪) 

நம்மடியார்பலருள்ளுஞ் Ap % gitar BO) ws oof gy ot & நல்கா 

அண்டோ, தெம்மடியப்பொருவலிமுன் யாவுமளிச்சனஈமக்கு 

தீதென்மேற்கெல்லை, யம்மவிடங்கொண்டுறைதி யிச்தளியின்ம 

ssi wife கணைந்துகோதி, லெம்மருணந்குறிதாபித் BORA 

டைபெறுகுதியென் திறைமறைக்கதான், (௩௮)



தாத்தப்படலம், OT 

கிறையுவகைக்கடன்ஞூழ்கி நெடியமாலத்தளிக்கு ணெடுக்காற் 
லிக், னழைகுறியொன்றுறத்தாபித் தடிவணங்யெசுரரடி யறுமா 

மோட்டி, மறைபுகலச்தலத்மிறைசொல் லியதேசத்துவடருகமாய் 

வாழ்கின்றுனன், குறையுமவன் தாபித்த குமிதொழுவோரொண்ணி 

யவை யுறுவாரொன்றும, (௩௯) 

மலர்மகனுமிக்கிரனும வானவருந்திருவுறந்தை மருவியன்பி, 

னலர்தருமசசிவஇ£த்தம் படிகதுதனிததனிபெருமா எருள்பெற்று 

ய்ந்தார், Sv tGaman yO பிறபபொழிர்தகான் நுறவறத்தோர் 

கொடுத்தசாபங், கலவவுரு*வுருவடைபாரா வீதன்ஞூழ்கியவவுருவங் 

கழித்துய்ர் கானே, (௪௦) 

கோதறுமிர்சிவடாத்தப இ (ருமையெவருரைபபர்க௱்கா கூப 

மென்ன, வோதலுறு றாம் ந மொன்றுண்டாலதன் ர முரைக் 

கழுற்று, தேதமினம் மிருவறையா வாவிகுளககூபமவல் யாவுந்தீர் 

தீத, மாதரமாதரககொணமி னென்றுரைச்தான்ரூதமுனி யாயமே 

லோன். (௪௧) 

தீர்த்தப்படல முற்றிற்று, 
அகத்திருவிருத்தம் - ௧௩௫௬ 

  

வேதச்சுரு திப்படலம். 
menage” தரவை டைட் மை 

தூயவேதச் ருருகியென்பானெஙகும் 

பாயசீருறம் தைபபதிமேவியங் 

காயஇர்த்தமன் பிற்படிந்தைந்நிற 

நாயனாரரு ணண்ணியதோதுவாம. (௧) 

உரத்துவாச விகழியொண் மானொரு 

கரத்துவாஈஞ் செயககொள்கடவுடாள 

, சிரத்துவாசஞ் செயப்புனையுந்துறற் 

பாத். துவாசகன் னாமப்படிமையோன்; (௨) 

மன்னுமம்மூனி வன்வழிவர்தவன் 

மின்னுகேர்சடை வித்தகனாமமே 

பன்னுாவன் படி.௮ுபடாகல£ 

BIT BC PLE சுரு இயென்பானரோ, (௨) 

* உரு-௮ட்டை



6.0/0 உறையுூ£ப்புராணம், 

கரையும்வேதக கடற்கரைகண்டவன் 
றனாவிளங்கவன் றன்மனைமாதராள் 

புரைாயிலபொற்பினள் புண்ணியசலையென் 

௮ ரைசெயுமபெய ராடனககெரபபிலாள. 

அனையமா மனை யோடுமவவந்தண 
னினையுஙகஙகை கெடுநதிசசாசொரு 

வனையுமபா£பபனச சேரியினமன்னியோ 
புனையுமிலலறம போறறுபுவாமுகாளஃ 

தழைதருஞ்சிவத தானமெலாஞ்சென்று 
மழை தருககளத் தாளைவழிபட 
விமைதருங்ாருத் தாளனவிருமபுமெல 
லிமைதருமமிடை யாளொடெழுகதனன். 

௮ரியதனமனை யாளொமெஈதணன் 

பிரியமேவுமி னின நுமபெயாரநதுபோய்க் 

கரியகானமலை யாதுங்கடக்துச 

ருரியசெலவத் துஞவமுற்றானரோ. 

சாலான்மை தழைககுமக்காட்டிடை 

ஞாலால$ூய நானமுகததான் மிரு 

மாலவாவி வணஙகுமவள மபதி 
கோலமாமதிம் கோகருணஞ்சென்றான். 

கோடிவண்டு குடைதரத்தாமனா 
கோடிபூததது கோதின்முபபத்துமுக் 

கோடிதேவருக கூநெதுறையது 

கோடி. £ததமில லோகெகுடைந்தனன். 

நீறுகண் மணி தாஙகிநெடுவினை 

தூற௮ுமைகதெழுச் செண்ணிறுனுகிடைச் 

சுவேற்கட் டிருவொடுமந்தணன் 

வீறுசால விமலன். றளிமேவினான். 

டாசொலவிடை முன்புபணிஈதெழுக 

தாபெங்கொடி யாலயஞசூழ்வர்.து 
ட கூமென்பிற் குலவுமுலகெலா 

காமெல பாகாதன்முனெய்திஞன்* 

(௪) 

(6) 

(௬) 

(௭) 

(௮) 

(௪௦) 

(௧௪)



வேத்ச்சுருதிப்படலம். 

மையறீ£ த்தருண் மாபலஞூர்தீ.தியை 
ரமையலெனறடி யேனைஈனகாட்கொளுக் 

னஸ் தயலப குடைக் தாணுவைக்கண்டனன் 

மெயயலாதுண ரசாமறைவிததகன்,. 

ஆடினுனைகளித தஞ்சலிசென்னிமேல் 

சூடினானிருந் தோததிசமா மறை 
டாடினானபள கபபடாபோரவைமெய் 

Cpe CH gar சூருகிமுனிவனே. 

சங்குூதாஙகியு தாமரை தாககியு 

மெய்குகாடியுக கரணருமேஈதலபாற் 

டொங.குமனபிழ் புறவிடைகொணடன 

னககுகினறகன மூனமனையாளொடும, 

மனனுபேசருண மாபலா தியை 

யுனனுவாருள ளொளியைசசலபகற் 

பனனுமனபிழ பணிவதகறகெணணுபு 

மினனுமகஈகாத தஙகினனமினனொடும். 

௮ லமாரரு தாககியவண்ணலைக 

arr oro கனிவிழ பணிஈதுமெய்ச 

சிலமாமறைச செமமலுறையுகாண் 

ஞாலமேததும விழாவொனறுகணணியழ்றே, 

குலவுகோக..ரணக்குணககுன் நிற்கு 

நிலவு5றறிரு நரளெனநீடெழி 
ஓலவுமவிண முத லாயவுலகங்கள 

பலவுமாங்குப படாந தனவென பவே. 

கூறுநாரணா கூட்டமுகான்மறை 

தேறுகான்ராகா கூட்டமுக்ிண்டிறல் 

வீ.௮ுவாசவா கூட்டருமிககொளி 

யேறுவானவா கூட்டமுமீண்டின. 

எண்ணின்மாதவ ளரெண்ணினமுனிவர்க 
ளெண்ணில்விஞ்சைய ரெண்ணிலவுணாக 
ளெண்ணிலுசித்தர் கருடரியக்கரக 
ளெண்ணிலாத வு.ர்கருமீண்டினா, 

௧௮௧ 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(ser) 

(௧௮) 

(௧௯)



உறையூர்ப்புசாணம், 

ஆயரான் மறை யந்தணராய்புகழ்த் 

தேயமன்னா செ.ிக்குமவணிகர்கள் 

பாயரூத்திரா மம்.று மபகர்பல 

கேயமாக்தரும வ௩.துநெருகஇஞா- 

சரிகெருககி னவாவுஙகலினவாம் 

பரிசெ.ருஙகன பைமபொற்கொடிஞ்சித்தேர்க் 

கிரிகெருஙகின சேமபயில்பொ லி 

யரிகெருங்கின வமபொ.ழிலந்ரகர், 

தெருவெலாஞ்சனக் தெற் Dower cre er 
மருவுமேடைபொன் மாடமெலாஞ்-னம் 

பொருவிலாமலாப் பொங்கரொலாஞ்ரனங் 

குருவுலாமதிழ் கோகருண த இினே. 

பண்புகூாா இரு நாளிற்பல்லோர்களு 

£ண்புகூரு செருஈகிலைககேனுகள 

ளெண்புகாதென் மிசைத் நிடலென்னை கொல் 

கண்புகாது கருததுமபுகாதரோ, 

அறத்துமிக்கன் னாரிலணங்களனூா 

இறத்.துமிக்க செழுமூலைக்கோடுகள 

புறத்துநக்கைக்கும பொருவின்மணிபபணி 

நிறத்தும்தைக்கு கெருக்குறுமைந்தர்க்கே, 

கலவுமின்ன கெருக்குறுகாலையிற் 

குலவுகதெய்வகக் கோசசெவிபபோகத 

ருலவுபொன்செய விமான க.துமாபறி 

நிலவுகாட்டி நிரம்பவளித்தனன். 

வந்தயாவ ர மாபலகாயகர் 
FES WI பவனிதரிசித்தா£ 

மூந்தமுர்த வணகக$ழுடியின் மேம் 

கந்தமாண் மலர்க் கைகுவித்தின்புற்வா, 

உரியகற்பின் மனையொடுமொண் குணப 

பெரியவேதச் சுருதியுமபெட்புரூ£க் 

கரியகாயக னான்றபவனிகண் 

.. டிரியவெவ்வினை யின்பத் துண் மூழ்கனொன். 

(௨0) 

(௨௧) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௪)



வேதச்சுருதிப்படலம், 

விழவின்மேவக குழாத்துளோவேதியன 

மழலைவாயுடை மைகதனும்பாரியு 

மழகமைகது மரு! குறவாசருட 

கூழகனூாதிருக சோலககொழுதனன. 

தானுமபனனியுு தாழதடக்கைமழு 

மாலுமேசயை ரோககமெகிழகசிம ௩ 

or oS wert முருககின முரல 

5 spienint 6 Oso (hsB sl Tye ooo err. 

விமல னமேறசெல் கருதலனைமீடடவ௫ 

சமலமா%உயன சணடிலனசேபைசித 

கமலமீனமனை யாளொடசசசாவிரை 

யமலாதுனபக Fp ததுருவினுன, 

சோயிலுங்குள ுககுளிரகோபு.ர 

வாயிலுநு. "ர மண டபருஙகிளா 

சுநாயிலுவகமம காவுகமைமணி 

வேயிலுமமாள விரைநதுதுருவினான. 

எங்குகாடியு£ கணடிலனெனசெயவான 

பொககுமவெக துயாப படடு. புழூற குவான் 

2ங்குரோதமிர றின றிழிகாரையுண 

Cf EDGE Ap Api pL UID Ben. a] WT Sv 

Fr QSHITM Hil HAUL ChE OM GI & Gi evar 

CwaGirs aw வியாககுமவிமுமெழு 

காவுகெரம புலருகடுஙகசூமாங 
கோவுமவேலிட முற்றரறதுமமரோ, 

மை கனேயெறமை மாமணியேயெனு 

மூய்ஈமடேனினி யோகெடுவேனெனு 
மெஈதரகாஞ மெனககுயிேயெனுஷ 
இநரைவெகதுயா தஇீ.ரவருகெனலும, 

கோததாஈத குலவிளக்சேயெனும 
யாதுசெயகே னருமருஈதேயெனுக 

இ.துாககுஞ் செழுமடொருளேயெனுக 
காதனின்முக&” காணவருகெலும. 

* ஞாயில-மதிலுறுபபு. 

௧௮௩ 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௯.௦) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫)



BHP உறையூர்ப்புராணம் 

சலவுசோப்ங் கடதீதவருசெனு 

நிலவுவாய்முத்த ரேரவருகெனு 

மூலவுகின்ன டை கோக்கவுறுகெனும் 

பலவுமிவ்வகை பன்னியமுஙகுவான். 

இனையபன்னி யிடருறுவேகியன் 

றனையங்குளளவர் சண் ளஞ்சாம்பினார் 

மூனையவெவ்வினை தூண்டி மூடுக்சலிற் 

றுனையவேதச் சுருகிகைத்தனன். 

கற்றுளாசெனினுங கரைாயைம்பொறி 

செற்றுளாசனி னுக்நிகழ்ஈல்வாம் 

பெற்றுளாரொனி னு மருன வினைபிழை 

யற்துளானி லும்விடலாகுமோ, 

குலையுமக்ரணன் சோபரூதாந்துசோ 

தொலையுமவேகதச் ருருகியைபடாாகத் துநீ 

நிலையுநசணணளி நீததனையாதலா 

லலையுமடேயுரு வாகெனவைதனன், 

அக்கணத்தி னருகுநின்ருரொலாக் 

தொச்கவச்சக தொடாபுற் wigs 

மிக்ககேள்விகொள் வேகச்சுருியூர் 

நக்கடேயுரு ரண்ணினனென்பவே 

விண்டுவாதியா காணரும்வித்தகன் 
மண்டுபேசரு ளாலருமைக்தகனை 

யண்டுமோசிறை யகதணனேபெ 

கண்டுவஈது சவலையற்ருனரோ 

வெய்யசாப௱கொள் வேததச்சுருதியும் 

பொய்யனேன்றுயா போககியருளென 

மையறீ£இருக் கோகருண ம்வள 

ரையன் முன்பணிந் தன்பின.ரற் நின். 

புலம்புவானுக் இரககிபபொருவில்பொழ்” 

சிலம்புவிலலிுஞ செய்ய தலஙகடாழ்க் 

தலம்புதீர்த்தம் படிரகின்னஞரொரு 

நலம்புசழ்த்தலத் தேகு௩டம இ. 

(௩௪) 

(௩௮) 

(௩௯) 

(௪௦) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௩)



வேதச்சுருதிப்படலம், & அடு 

அன்ன தானகல் லற்புதத்தானமென் 

கின்னறீரநின் னுள்ளத்தினெண்ணுஇ 

யென்னகாத ஸியம்புமொழியுணாக் 

துன்னருஙகளிப் புற்றுவணங்கினான். (௪௪) 

அஙகுகின்றுமில் லாளொடகன்றனன் 

பொஙகுந்தெய்வப் புகழ்சால்சிவத்தல 

மெககுஞ்சென்று தொழுதங்கியைதரத் 

தஙகுசோததம் படிந்துநதவிரர் லொள், (௪௫) 

துன்றுமித்துயப செங்குத்தொலைதருஞ் 

சென்றுபஃ்றல மெஙகுர்இரிந்தன 

மென்றுள்ளெண்ணிமுன் னன்மையியைதர 

வொன்றுமேன்மை யுறநதைவம்துற்றனன. (௪௯௬) 

கு. சிசகொள்சஙகரன் கோயிலுட்புக்கனன் 

செ திகொள்பூஞ்வெ உர்த்தமபடிந்தனன் 

வெ.றிகொள்பேயுரு விட்டுவிளகளென் 

* மறிகொள்கைப்பரன் வாககுகினைந்தனன். (௬௪) 

சமநததானமி தேயெலுகந்தேற்றத்தான் 

பிறந்தவான்பயன் பெற்றனமெனறுள்வா 

னறந்தவாத வருளுருவண்ணலை 
Db Sour Sou னைத்தொழகேர்ந்தனன். (௪௮) 

நீறுபூசி நிறைகண்மணியற 

மூறுமாபுனைஈ் தைந்தெழுத்துன்னியே 

மாறுஇரந்த மனமனையாளொடு 

மாறரசூடி தன் னாலயஞ்சூழ்ந்கனன், (௬௯) 

கருமிடற்றுச்செவ் வேணிக்கடவுளா 

திருமுனெய்துபு சென்னிவண ௩இனா 

னருமூழ்ச்சி யடாந்தெழவன்புளம 

பொருமநின்று 4% 6g BuGrr. (டு௦) 

Cam, 

நீற்றையிகப்வணிகனுறு கேழலுருததவிரததாண்ட நிமலபோ 
ற்றி, கூ.ற்றைமிகர்படைததடக்கைக் காதிமகனிடர்தொலைத்த கு 

ழகபோற்றி, யாற்றையுறுமுதஙகமுனி தலமடையப்பொலிவளித்ச 
2.



௧௮௬ உறையூப்பு ராணம். 

வண்ணல்போற் றி, பேற்றையுறுமம்முனிவற் கைவண்ணங்காட்டிய 
வெம் பெருமான்போற் றி, (௫௧) 

திருநெடுமாலேவவரு கருடனுக்குவலியளித்த தேவபோத் நி, 
கருநெடுககட்கத்.து.ருகின் புகழ்சிறிதுகேட்பவஞர் கழித்தாய்போற் 
மி, பெருநெடுவாரண மவெருவச் சேவன்மேற்கடைக்கணித்த பெ 

ருமான்போற்றி, குருநெடுமாமுடிவளவம் இத்தலமான்மியந்தெரித் 
5 குழகபோற் றி. (7௨) 

மூருகுவிரிகுழலுமையோ டரவுலகமொருவியிவண் முளைத்தா 

ய்போற்றி, பெருகுதவவலியுடைசசூ ராஇத்தன்புரிகோயில் பெட் 

டாய்போற் றி, யிருகுலமால்வரைபபுயமழ் றவன்செய்விழாவுவந்துக 
இ யீந்தாய்போற் றி, குருகுசெதிதருமுன்கைக் கத்துருமைந்தனுக் 
குவிழி கொடுத்தாய்போற் நி, (௫௩) 

அத்தகுகத்துரவுங்கார்க் கோடகனும்பணியவரு எளித்தாய் 

போற்றி, யுத்தமவவ்வுதஙகமுனிக கொபபிலாக்கதியளித்த வொரு 

வபோற் றி, சித்தமலமந்துழலோர் வனச.ஈற்குக்கயிலையரு டேவபோ 

ழ்.றி, மூ.த்தலமும்புகழ்கற்ப நீறணி ததிருமேனி முதல்வபோற் தி.() 
சிவதடத்தெண்புனலாடி யடிபணிந்துது இபுரிநது இருமால்வே 

ண்ட; வவமுறசுரமாக்கடியும வலியளித்தித்தலத் துறைய வளித்தா 
ய்போற்றி, தவமிகுமற்றவன்பதிட்டை புரியிலிங்கத்தினி துறையு 

தாணுபோற்றி, கவலையறநான்மூகனா தியர்போற்றவரமளித்த கட 

வுள்போற் றி. (௫௫) 
உருவுருவங்கடிந்தொருவற் புரம். துகபிலலுக்குமரு ளொருவ 

போற்றி, வெருவுமடியேன்கொடிய டேயுருவந்தொலைத்தாண்ட வி 

மலடோத்தி, பொருவுதவிமாழிற்காந்து மதியமமையொருபாகட பு 

சாணபோற் தி, மருவுறையூர்வில்வவன மூக்சேம்வளர்பஞ வான 

போற்றி, (Ger) 
என்றுதுஇித்தருட்காந்தி மபெதமும்பணிக்தருளா லில்லாளோ 

ட, நன்றுவளர் இருக்கயிலை யினிதடைந்தான் நிருவுமந்தை நஈசர்வாழ் 

நம்பன், ரொன்றுபடுபுகழ்க்காதை யினும்பலவுண்டவைமூழுதுஞ் 
சொலவல்லார்யா, ரொன்றுபெருந்தவழுனிவீ ரூணர்மின்௧ளென்று 
காத்தா ஜொப்பில்சூதன்: . (Ger) 

கேட்டமாதவாொழுந்து சூதமாதவற்பணிந்து களர்கைகூப்பி, 

வாட்டமோவினமுறந்தை மானமியஙகேட்டானக்த வடி.வமானோ,



வேதச்சுருஇிப்படலம், கள 

சாட்டமூன்றுடையபிரா னனையறகினக்கியாமபரித ஞடின்யாதே, வே 

ட்டவருள்செயுமுணர்வோ யென்றுதுஇத்்தன்பும்ரா மேன்மைமி 
GE fire (௫௮) 

இருவுறையூர்ப்புராணமன்பி னெழுதுவோொழுதுவிபபோ 

செவியிற்கேட்டோர, மருவுமதுகேட்பிபபோ வாசி (போபூசபெபோ 

குத்துச்சொல்வோர், பொருவிலபொருளுரைபபோரக்குப பொன் 

ஞாதிவுலவளிபபோர் புகன்றயாரு மிருகிலபபோகமுஞ்சுவாகக வின் 

பமுர்துய்த்திருங்க கயி னெய்இவாழ்வார். (௫௯) 

ஆவாழ்கமறைபுகலர் தணாவாழ்கமனுநீதி யான்றசெஙகோறழ், 

கோவாழ்கவுழவுதொழிற் குடிவாழ்கமழைபொ.ியு கொண்டு 

ழ்க, காவாழ்ககாயன்மா பாவாழ்கரால்லுறை ஈகாவாழ்மூக்கட, 

டேவாழ்ககாக்திமதி யருள்வாழ்கவன்பால்லாஞ் செழிச்.துவாழ்க.() 

கார் திசழுங்கருமிடறுஞ் செஞ்சடையுமவெண்ணீிறுஈ கதாருக் 

கண்ணும்; வரா இகழுருலையுமைபா கமுமவர தாபயமுமொளிர் மழு 

வுமாலும், பார்திகழுந்திருவுறந்தை.। பஞ்சவர்னபபெருமானார் பச 

மபொன்மன்றத், தோதிகழுகடஈவில வெடுத்ததிருவடியுமுளத் திரு 

த்திவாழ்வாம், (௬௧) 
வேசச்சுருதிப்படல முழ்,றிற்று, 

ஆ. படலம் கடு. க்கு, பாயிரமுள்பட திருவிருத்தம் - ௧௪௧௭, 

திருவுறையூர்ப்புராணம் 

ழற்றுப்பேற்றது. 
  

ஸ்ரீ டஞ்சவர்னேசர் திருவடி வாழ்க, 

ஸ்ரீ காந்திமதியம்மை திருவடிவாழக, 
ஸரீெெமெய்கண்டதேதவா திருவடிவாழக, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

 



பிழைதிருத்தம். 
  

  

பக்கம். | பாட்டு, பிழை, திருத்தம், 

க @ சலிக்கதோ சலிக்சததோ 
கீச் ூ CIF ban COLD டைமை 

௰௯ ௧௦௮ தலமை தலைமை 
௬௧ ௭௦ செல்வு செலவு 
௬௪ HT வரஙகனை வாஙகானை 
டி ௯௧ மொலாம மெலாம் 

௪௫ Gs வைகுல் வைகுதல் 
௮௫ ௨௦ மரி மறி 
rap. ௨௪ பொருத பொருமா 

௯௧ ௬௧ மிதே றி மீதேறி 
Cho. ௬௬ பெசருத பொரயார 
௧௦௦ SP மலைஈத வலைந்த 
௧௦௬ Gy மலைக்கண் மலைகண் 

640 ௬௨ மேல்வாய மேலவாய 
$2.0 ௪௬௯ ப.றிததே பறித்தெ 
62.2. ௧௮௮ மருரு மறுகு 
ERS ௨௫௮ | புனை புணை 
SEM. ௨௬௬ மிசைப்பலென் மிசைப்பொன் 
௧௫௨ ௬௭ இந்த இந்தத் 

௪௪௨ GT hi. Cui igs போததீர்த்த 

௧௪௪ ௪௬ தேவர்கா தேவர்க்கா 
௧௪௮) ௧0௯ வரு£தல் வருதல் 
௧௫௯ ௨௩ தனிதனி . தனித்தனி 
௧௬௦ ள் முலை முக 

௧௬௮ | ௨௨ பவுத்திர பவித்திர 
௧௭௪௫ ௯ Apri ssw சிராத்தம் 

௧௪௭௭ ௨௯ தா தூய 
௧௮/0 க்க wevllir மாபல் 

& Oh. ௨௯ மேன்பு மென்பு           
  

 




