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முன்னுமை. 
சிவபெருமான் ஆன்மாக்கள் உய்தற்பொருட்டு 

விஞ்ஞானாகலருட். பக்குவரது கிற்சத்தியை விளக்கி 
வேதூவாகமங்களை அறிவுறுத்தி அத்துவாரத்தால் 

தேவர், முனிவர், மனிதர் முதலிய யாவரும் முத்தி 
யின்பம் பெறும்பொருட்டும் போருள் பாலித்தனர். 

இவ்விரு நூல்களும் இறை உயிர் தளையாகிய முப்பொ 

ருள்களின் தன்மையையும் உயிர் தஃ௯யினின்றும் 
நீங்கி இறையோடொன்முகும் முறைமையையும் விளக் 

கும். முப்பொருள்கள் பொறிபுந்திகளுக் கெட்டாதன 

வாதலின் அவற்றைக் கூறு மிக தூல்கள் விளங்குதற் 

கரியவாயின. அவற்றை ஒருவாறு விளக்குதற்கு எழு 
ந்தவை சிவபுசாணங்களாம். வேதசிவாகமங்கள் உயி 

மையும் சவபுராணங்கள் உடலையும் போல்வன. 

புஇசாணக்கதைகளுட் சில வேதத்தின் வழிநூல்க 

ளாகிய பிராமண உபடநிடதங்களிலே உதாரணமாகக் 

காட்டப்பட்டவைகளின் விரிவாம். எஞ்சியவை பெரு 

ம்பாலும் சரித்துங்களே. புராணங்களிலுள்ள உண் 

மைகளுவ் கிரியைகளும் வைதிகசைவ தநால்களினின் 
நெடுக்கப்பட்டுப் புசாணகாரராற் பலவாறு தொகுத்அ௩். 
விரித்துங் கூறப்பட்டன. சரி த் திரக்களையும் உதாரணக் 

கதைகளையும் பிரித்தறிந்து உகாரணக் கதைகள் குறிக் 
கும் உண்மைககை ஆராய்ந்தறிதலே புராணங்களைப் 

Cum BiG urs gi முதற்கடனாம்.
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பிறையணி சடைமுடிப் பிசான்றன் காதைகள் 
இறையுமோர் மறுவில யாவு மேன்மையே 

மறைபல சான்றுள வாய்மை மயேயவை 

அறிஞர்கள் நாடியே யவற்றைக் காண்கவே* 
ட்ட ; (அவையடக்கம்--௧௦) 

எனக் கூறப்பட்டதுங் காண்க. 

புசாணங்களைப் போதிப்போரிற் பலா ஞான நால் 
காத் :' துணைக்கொள்ளாமையின் உண்மையை உண 

சாது புசாணங்களைச் திரிபாக விளங்கி அவற்றை ௮வ 
ம.இத்துக் தம்மையுங் கேட்போசையும் OTB காளாக் 
குவர். இக்கேடுகள் சார்ந்தும் புசாணங்கள் சைவ௪ம 
யத்தைத் தாங்கி அதற்குப் பெருந்துணை புரிகின்றன. 

இங்கனமாதலின் இக்கேடுகள் சாராது புசாணங்களின் 
வாய்மைகள் யரவுந் தேர்ர்துரைக்கப்பெறின் இவைக 

ளால் வரத்தக்க நற்பயன் அளவிறந்ததா மென்பது கூரா 
தே அமையும். . 

சிவபு.சாணங்களாவன: சைவம்(௨௪0௦௦ சுலோகம்), 
பவிடியம் (௩௧௦௦0), மார்க்கண்டேயம் (௩௨௦௦0), இலிஸ் 
கம்,(௧௧௦00), காந்தம் (௪௦௦000), வசாகம் (௨௪௦௦0), 
வாமனம் (௧௪௦௦0), மற்சம் (௧௪௦௦0), கூர்மம் (௯௦௦0), 
பிசமாண்டம் (௧௨௦00). 

தமிழிலுள்ள கந்தபுசாணமானது வடமொழியி 
அள்ள ஸ்காந்தமாபுராணத்தின் ஒரு பகுதியாம், 
ஸ்காக்தபு சாணம் சனற்குமாசசங்கிதை, சூதசக்கிகை, 

2 

ன * இதன்பொருள்:-- இளம்பிறையணிர்த சடையாகயே 
மூடியையுடைய சிவபெருமானுடைய பெருமையை விளக்குவன 
வாகிய சிவபுராணங்கள் சற்றேனுச் தவறில்லாதவை, அவைகளின் 
பெருமையை வேதங்களே யொத்துக்கொள்ளும், அவற்தினு 
ள்ளன யாவும் வாய்மையே. அவ்வாம்மைகளை அறிவாளிகள் 
அண்மையாக ஆராய்ர்தாலன் றி அறியமாட்டார்கள். 

௩



பிரமசங்கிகை, விட்டுணுசங்கிதை, சங்க ரசங்கிகை, சூர 

சங்கை என ஆறு ௪ங்கதையை யுடைய. இவை 

முறையே ௫௫௦௦௦, ௬௦௦௦, ௩௦௦௦, ௫௦௦௦, ௩௦௦௦8 

௧௦௦௦ சலோகங்களை யுடையன. இவற்றுட் சங்காசங் 
இதை பன்னிசண்டு கண்டங்களை புடையது. முதற் 

கண்டமாகிய சிவசகசியகண்டம் பதின்ாவாயிசக் -கிரந் 

கமுடையதாய், சம்பவகாண்டம், அசுரகாண்டம், , 

மகேர்திரகாண்டம், யுத்தகாண்டம், தேவகாண்டம், 

தட்சகாண்டம், உப தசகாண்டமென ஏழு காண்டங் 
கை யுடையது. அவற்றுள்: முதல் ஆறு காண்டத் 

தையும் கச்சியப்பசிவாசாரிய சுவாமிகள் மொழிபெயர் 

தீதுக் கந்தபுராண மென்னும் பெயரிய Qs grec 

பாடியருளிஞா.* 

௮ பொருளளவாலும் விரிவாலும் தமிழ் நூல்கள் 

யாவற்றிலுஞ் சிறக்க. பெருங்காப்பிய இலக்கணங் 
கள் யாவும் பொருக்கயது. அறம், பொருள், இன் 

பம், விடா நான்கையும் விளக்கி அவற்றைப் 

பெறும் வழியையும் சாதனத்தையுங் a7 Dog. வெ 
தருமோக்கரங் கூறும் அறங்களை நிலை நிறுத்துவது. 
பாரதம் முதலியவற்றைப் போலச் சரித்திரங்களையுங் 

கூறுவது. பெரிய்புசாணத்தை ஒப்.பச் சிவபெருமானது 

திருவருட் சிறப்பையும் அடியாரஅ அன்புக்திறக்தையுங் 

கூறுவது. தோத்திர நாலாகிய தேவாரம் இருவாசகங் 

கப் போல அரிய அருட்பாக்கள் நிறைந்துள்ளது. 
திருக்கோவையார்போலப் பொருளிலக்கணத்துக் இலக் 

இயமாக ஆன்ம ஈடேற்ற முறையை ஓஒருங்கேகூறுவது, 
சாத்த நாலாகிய சிவஞானசித்தியாரசைப்போற் சைவ 

* உபதேசகாண்டதச்தைக் கோனேரியப் / முதலியார் தமி 
ழிற் செய்தனர். ்



ச்மயகுண்மையை நாட்டிப் புறச்சமயங்ககரக் STIL 
பது. ஆயினும் சவ உபாசனையின் பெருமையையும், 

இவநிந்தையின் கொடுமையையும், உயிர்கள் முத்தி 

பெறும் முறைமையையும் விளக்குதலே முதல் கோக் 
கமாகக் கொண்டது. 

சிவஉபாசனை செய்தோர் மார்க்கண்டேயர் சூர 
பன்மன் தக்கன் முதலியோர். இவர்களுள் மார்க்கண் 

'டேயர் உண்மயக்கமின்றிப் பூசைசெய்தகால் அப்பூசை 

அவருக்கு என்றும் நீங்கா வின்பத்தைக் கொடுத்தது. 
சூரன் உலகவின்பத்தை வேண்டிச் செய்ததால், அவ் 
வழிபாடு அவ்வின்பத்தைச் சாருக் அன்பத்தையுங் கொ 
டுத்துப் பின்னர் குமாரக்கடவுளது திருவடி நிழலைக் 

கொடுத்தது. தக்கனது பூசாபலன் முதலில் ௮பூசை 
யால் தாக்கப்பட்டமையின் ௮து அவற்கு ஈற்கதிகொ 

டாது அவனை அசமாக்கி அவனைச் சார்க்தோர்க்கும் 

பெருந்துன்பத்தை வித்தது. 

சிவரிர்கை பாதகங்களுட். கொடியது. அதனோடு 
ஒத் அகோக்குமிடத்துப் பஞ்சமாபாதகங்கள் புண்ணி 

பங்களெனத் தோன்றும். : சிவநல்வினையானது வினைக 
on கிறந்ததுபோலச் சிவத்துசோகம் வினைகளுட் 
கொடியதாம். 

௬ 

முத்திப்பேற்றில் மலங்களை வெல்லும் (POD GT 

பன்மன்வதையிலும் ஞானத்தை நல்கும் பான்மை வள் 

ஸிராயகியார் இருமணத்திலுங் காட்டப்பட்டன. 

காலியமுறையாகப் பொருள்க&ரச் சிறப்பிக்குங் 

கால், ஓப்புகள் பொரும்பாலும் ௮ருணெறிச்சார்புடைய 
னவாக மிளிரும். மு௫ில்கள் வானவில்காட்டி நக் இமலை 

(ரில் மழைபெய்தல் வில்லைக்தாங்கிய கண்ணப்பகாயனார் க 6



ரி 

இவலிர்கக் இல் மீர் சொரிர்கதை யொக்கு மெனப்பட் . 

டது. 

உண்மைகள் பெரும்பாலுஞ் செயலினால் விக் 

கப்பட்டன. அறனல்லவற்றை கேசே விலக்குதல் ஆசி 
ரியாக்குடன்பாடன்று. எதரமறை விதிகள் பெரும் 
பயன் தருவனவல்ல. குழந்தைகள் ணெற்றடிக்குப் போ 

கலாகாதென்பது ஓர் எதிர்மறைவிதி. இவ்விதியினாற் 

குழந்தைகள் கணெற்றடிக்குப்போதல் தடைபடாது. 

இது அங்குபோகக் கருதாக் குழந்தைக்கும் போக வழி 
காட்டுவகாக முடிதகலு மாகும். கிணற்றடிக்குப்போ 

தலைத் தடுக்கவேண்டுமாயின் ஒரு குழந்தை இணெற்ற 

டிக்குப் போய்த் தவறிக் ணெற்றில் வீழ்ர்இிறக்தது 

என்று அக்குழர்தைக்குச் சொல்லுதல் பயலுடைத் 

தாம். ஆரியர் அறிவூட்டும் முறைமை யிதுவே. சிவ 

நிந்தையால் வருந்தீமை தக்கனது யாகத்தாலும், 
் மகளிரை விரும்பல் காசிபன் புலம்பலாலும் இக்இரன் 

வருந்தியதாலும், பெரியாரைப் பிழைத்தல் வில்வலன் 
வாதாவிப் . படலத்தாலும் விளக்கப்பட்டன. சைவூத் 
தாந்தவாய்மைகள் காசிபன் உபதேசத்திலும், வேதத் 

இன் மெய்ப்பொருள் உபதேசப்படலத்திலும், Aad 

சானகருட்செயற்றெளிவு ததீசி யூத்தசத்திலும், தற 
வற இல்ல்றச் சிறப்புகள் மார்க்கண்டேயப் படலத்தி 

லும், பொருட்பெருமை மாயையபதேசத்தி லும் BP 

ரியர் காட்டியருளினா. உலகாயதம் மாயாவாதம் மீடா 
ம்சம் வைணவம் ஆகிய சமயங்களின் இழிவை Dear 
புரி சுக்கரனுபதேசம் ததிசியுத்தசம் திருக்குற்றாலம் 
Beau படலங்களில் ஆசிரியர் பெரும்பாலுஞ் செயலி 

னால் விளக்கியருளிஞர். வள்ளியம்மை இருமணப்பட 
லத்தில் முச்திகெறியை நன்குகாட்டிபருளினர், புசா



௭ 

ணாவசலாறுவ் கந்தபுசாணக் கதைச்சுருக்கமும் பாயிசத் 
இற் கூறப்பட்டன.” 

சுவாமிகளது தமிழ்நடை மிக எவிது. இலக்கண 

QasGu gia சறிதுடையாருல் கத்றுப்வடைதலே 

சுவாமிகளது கோக்கம்போலும். சொற்களுஞ் சொற் 

ஜொடர்களுஞ் சாலவினியன. பிற்காலத் தமிழ்கடைத் 

தலைவசாகிய ஆறுமுகநாவலர்பெருமானது நடை சுந்த 
புசாணஈடையே,. சுவாமிகள் கம்பர்போற் கதையைப் 
பெருப்பியாது விளைவாக வளர்த்துச் சொல்லுபவர். 

பொருட்.செறிவுக்கும் உறுஇக்கும் இக்காவியம் ஒப்பு 
யர்வற்றது. **வல்லவனுக்குப் புல்லுமாயுதம்” ஆத 

அமன்றி அப்புல்லினால் இருப்புவாளைத் அணிக்கும் 
வன்மையும் சுவாமிகரக்குள்ள து. மேருமலைக்கும் 

விக்கமலைக்கு முள்ள ஏற்றத்காழ்ச்சயொசாய்வில் விந்த 
மலையை மேலாகக் காட்டியது அரும்பெரும் நுண் 

மையே. வாதங்களில் உண்மையை நிறுத்துங்காற், 

பொய்மையைத் தகர்ப்பதோடு நில்லாது ௮தைத் துக 
ளாக்கியும் விடுவா. சூரபன்மன் ஆயிசத்தெட்டண்டங் 

க யாளும் பெருமையைக் கூறியபோது விசவாகு 

சவர் சொல்லியருளிய விடையிலுள்ள (அவைபுகுபட 

லம்-௧.௩௧) பொருட்செறிவும் வன்மையும் ஏனைய தமிழ் 
-க்சாவியங்களிலேனும் பிறமொழிகளிலுள்ளவற்றிலே 

ங் காண்டலரிது. இக் நாலின்கணுள்ள சொற்றொட 
ர்கள் அருளாகிய உபிரினையு.ர் மச்இரமாகிய வலியினை 

யுங்கொண்டு தெய்வ வடிவினவாய்க் கற்போர்க்கோ 

இரகன்ற நூற்கதையை அச்நால் முழுதுங் கற்றே 
யறியவேண்டியதாயிருப்பின் ௮& துள்ள த்துக்குப் பெருஞ்சுமை 
யாகும், இச்சுமையை நீக்குதற்காகச் சுவாமிசள் கதைச்சுருக் 
கத்தை முதலிற் கூறியருளினர். இத ஓதுவிக்கும் முறை 
பிலே தொகுத்துச்சுட்டல் எனப்படும், 

3



ள் 

“ ரரூர் துணையென நின்று ௮வசது தனிமையை நீக்கி 

அவருக்குப் பெருமகிழ்ச்சியையுங் இளர்ச்சியையும் 

விளைக்கும். கற்போர் கதைச்சிறப்பினால் திருவருளை 
மறக்க கேருங்கால், உறங்குபவனை யெழுப்புதல் 
போல் மெய்பொடிப்ப மயிர்சிலிர்ப்பக் கண்ணீர்சொரி 

விக்கும் இனிய அடைமொழிகள் சார்ந்த குமாரக்கடவு 
ளது திருகாமங்கள் அடிக்கடி ஒலித்துகிற்கும். 

் இக் நூலாசிரியர் காஞ்£€புரத் திலே குமரகோட்டத் 

: தருச்சகராயிருக்த காளாத்தியப்பசிவாசாரியரது தவப் 
"புதல்வர். அவர் இயல்பாகவே அன்பும் அருளும் 

நிறையப்பெற்றவா. தென்மொழியும் வடமொழியும் 

நன்கு. கற்றுத் தேவாச தஇிருவாசகங்களையும் வேதா 

கமங்களையும் ஓதி உணர்ந்தவர். இவர் ஆசாரிய அபி 
டேகம்பெற்றுக் குமசகோட்டத்திலே சுப்பிரமணியப் 

பெருமானைப் பூசைசெய்துகொண்டுவந்தபோது at 
இசவு கந்தபுசராணமாகிய இக்.நாலைச் செய்யவேண்டு 

மென்ற கருத்துத் திருவருளால் அவர்க்குண்டாயிற்று. 

அதன்பின் ஒவ்வொருநாளும் பூசைழுடி.ந்தபின் நுறு 

மூனு பாட்டுப் பாடி அ௮க்கவிகளைச் சப்பிசமணியப்பெரு 

மானது இருமுன்னிலையிலே வைத்து அவர் விட்டுக்குச் 

“செல்வது வழக்கமாயிருர்த.து. இலெராட்களிற் காலை 
யில் ஏடெடுக்குங்காற் ல இருத்தங்கள் காணப்பட் 
டன. இங்கனம் முருக்க்கடவுளினது இருவருள் பதி 
ந்த நாலாயினும் ௮து முழைப்படி. அ௮சங்கேற்றப்பட்” 

டது. தமிழ்காடெங்கு முள்ள சிவனடியார்கள் இக் 
நூலை அன்புடன் ஓதியுங் கேட்டும் பேசானக் தமடை. 
நவர தனர். கச்சியப்பசுவாமிகள் பின்னருஞ் ல 
காலமிருக்து குமாசக்கடவுளின நு இருவடிகளையடைந் 
sar. இந்தூல் ் MUI TU ஆண்டுகளி னன் இய



PUM saug பின்வருஞ் செய்யுளாற். பெழப்ப 

Sa SONG Ga TAR Lc, பீபின்று வல்லோன் 

"விரிக்கவொ-ககமூணாரர்து மேன்மை கொண்டோன் 
போதநிறை சிவமறையோன் காஞ்சி வாழும் 

புனிதமிகு கச்சியப்ப குரவ @ Senex 

வாதமுறு புலவர்குழா மகிழ்க்து போற்ற 

மதிமலிமா டம்புடைசூழ் குமச கோட்டத் 
தேதமறு சகாத்தமெழு தாற்றின் மேலா 

யிலகுகக்த புமாணமரவ் கேற்றி னானே.



as 

Rains. 

5D or AD aT SBD. தூ ம் Lj TT om OWT BDLD. 

அதோல் கூடை 

காப்பு. 

BEL சக்கரச் செம்முக மைச்துளான 

சகட சக்கரத் தூரமசை கரயகன் 

அகட சக்கர வின்மணி மாவுறை 

விகட சக்கான் மெய்ப்பதம் போம்றுவாம். 

இதன்போருள்:--விளங்குகின்ற பத்துத்திருக்கைக 

சாயும் &ீர்துதருமுகங்களையுமுடைய சிவபெருமானது 
தேர்க்குச் சில்லாயிருந்த சூரியன் வட்டமான ஒளி 

பொருந்திய இசத்தினமாக . அமைந்திருக்கப்பெற்ற 
திருவயிற்றினையுடைய விகடச௪க்கரவிரரயகரது மெய்ஞ் 

ஞான;3ரகய திருவடிகளை வணங்குவாம். 

இதிலே விகாயகக்கடவுளது விசுவரூபச் தூதக்கப் 

படுகின்றது. விசவரூபமாவது உலகங்களெல்லாவற் 

றையுக் தாக்கி நிற்கும் வடிவம். எவரிலே உலகவங் 

சள் தங்கி கிற்கின்றனவோ ௮வர் பரமபதி, ஆதலால் 
விகாயகர் பரமபதியாம். விநாயகர் என்ற சொல்லுக் 

குப் பொருளு மி வே. இதனால் விநாபசுக்கடவுஷக் 
கும் சிவபிசானுக்கும் வேற்றுமையின்மை காட்டப் 

பட்டது. சூரியன் சிவபிரானது விசவரூபத்திலே 

தோரச்சில்லாகவும் விதாயகரது விசுபரூபத்திலே அப 

ர ணனனர் ன்ப இச்செய்யுள் முறிக்க in 2



a கத்தபுராண விளக்கம். 

சூரியன் சிவபெருமானஅ தேர்ச்சில்லாய கதை:-- 

முன்னொருகாலத்திலே மூன்று கொடிய Sere 

san மீதவர்களுக்குப் பெருந்துன்பத்தை விலாத்து 
வந்தனர். அவற்றைப் பொறுக்கமாட்டாத தேவா 

கள் சவபெருமானிடத்தில் வந்து முறையிட அவர் 
அவ்வசுரருடைய கோட்டைகளை யழிக்கத் திருவுளங் 

கொண்டு உலகத்தைத் தேராகவுஞ் சூரியசக் திசசைச் 
சஇல்லாகவும் மேருமலையை வில்லாகவும் இருமாலை 

யம்பாகவுங் கொண்டருளினர். அப்போது இருமால் 

அக்கோட்டைகளை யழிப்பது தம்முடைய வல்ல 

மையேயென்று மன இற் பெருமைகொண்டனர். 

அதைக்கண்டு சிவபெருமான் புன்முறுவல் செய் 

தருளினர். அத் திருககையினாம் கோட்டைகள் சாம்ப 

சாயின. விஷ்ணுவாகிய அம்பு எய்யப்படாதிருக்் தது. 

இதை 

ஈரம்பு குண்டில ௦ மேகம்பர தங்கையில் 

இ.ரம்பே முப்புசஸ்ரர் Sup 

ஒன்றும் பெருமிகையும் தீபற” 

என்னுக் திருவாசகத்திற் காண்க. ஜூன்று கோட் 
டைகளென்றது ஆன்மாக்களது மூன்றுமலங்களின் 
காரியமென்று இருஞூலகாயனார் பாடியருளினார். 

அப்பணி செஞ்சடை யாதிபு சாகனன் 
முப்புசஞ் செற்றன னென்பர்கள் மூடர்கள் 

முப்புண மாவது மும்மல காரியம் 

அப்புசண மெய்தமை யாசறி வாரே, 

ஆதலால் முப்புரங்களைச் சிவபெருமான் எரித்தல் 
ஆன்மாக்களிலுள்ள மலங்களின் வன்மையைக் கெடுக் 

கும் ௮ருளலாகிய தொழிலாம். கோட்டைகள் மல் 
i
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களின் காரியமாயின் ௮வைக&£ ஆண்ட அசுரர்கள் 

மும்மலங்களா தல்வேண்டும். 

சுப்பிரமணியர் காப்பு. 

மூவிரு முகங்கள் போற்றி மூகம்பொழி கருணை 
போற்றி, ஏவருக் துதிக்க கின்ற இராறுதேரள் போத்மி 

காஞ்சி, மாவடி. வைகுஞ் சென்வேண் மலாடி. பேரறி 

ன்னான், சேவலும் மயிலும் போற்றி தஇிருக்கைவேல் 

போற்றி போற்றி. 

அசிரியர் தாம் வழிபடுகடவுளாகய முருகக்கட 
வுளஅ காப்பை வேண்டி erg உருவச்திருமேனி 

யைத் தியானித்து அதனை இச்செய்யுளாற் இத்இிரித்து 
அப்பெருமானது இயானமுறையினை எமக்குத் தந்த 

ருளினா. 

நூற்பயன். 

Qe Bsr சரகிப் பார்மே லின்பமும் மினிது மேவிச் 

சிச்தையி வினைக்கு முற்றிச் சிவகதி பதனிற் சேர்வர் : 

அச்கமிலவுணர் தங்க சடல்கெட மணிக்கு செவ்வேல் 

கச்தவேள் புசரணக் தன்னைக் கா கலி சதோதுவோபே. 

இ-ள்:-- இக் நாலை யன்பாக கவோதுவோருப் 

கேட்போரும் இப்பிறவியில் ஈல்வாழ்வைப் பெற்றுப் 

பின்னர்ச் சிவலோகத்தை யடைவர். எப்படியெனில் 

தூருகக்கடவுள னு (இருவரு ரா அசுர£து வலிமையைக் 

கெடுத்ததுபோல ௮வது அருட்சதையாகிய கந்தபுசா 

ணச் innit tilda இயவாசைகளின் வலிமை 

யைக் கெடுக்கும். அதனாலே அவர்கள் தமது &ம் 

பொறிகளை ஆள்பவசாகிச் செவெபுண்ணியத்தைச் செப்து 

இம்மையிற் பெருமகிழ்ச்சி புடையசாக வாழ்ந்து பின் 

னர்ச் சவபகக்கைச் சேர்வர்,
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கடவுள் வாழ்த்து. 

சிவபெருமான். 

திருவச்்ததொல்லைப் புவனச்தொடு தேவர்பேரம்மிப் 

பெருவக் தனைசெய் தறிதற்கரும் பெற்றியெய்தி 

அருவச்தனையு முருவ;த்தையு மன்றிகின்முன் 
ஒருவன்றனது பதக்தன்னை முளத்துள்வைப்பாம். 

இ-ள்:--மனிதருந் தேவரும் வழிபட்டறிதற் 
கரியவரும் அருவம் உருவம் அருவுருவமா௫ிய ஓடி.வங் 

களுக்கப்பாற்பட்டவரும் ஓப்பற்றவருமாகிய சிவபிரா 

னது இருவடிகளை உள்ளத்திலிருத்துவாம். 

இதிலே கடவுளினியல்பான தன்மை கூறப்பட் 

டஅ. இதை 

“'வனருவுருவுமல்லன் சக்தினோடத்.துமல்லன், 
பவழுதல்யோகபோகம் பண்ணி௫வானுமல்லன், இவ 
முதலியோகபோகந் தரிப்பவனல்லன்ருனே, இவை 
மபறவியைந்துமொன்று மியைக் திடாவியல்பினானே ்் 

என்பகிலுங் காண்க, கடவுளின் தன்ைகஃர ஒருவா 
வசீ 

றறிதல் புசாணங்களின் மெய்க்கருத்தைத் கெளிதழ் 
குப் பெருந்துணையாகும். இத்தன்மைக&£ ஆரியர் 
கடவுள்வாழ்த்தில் வைத்து விரிக்கன்ளுர். முதலிற் 
கடவுளின் இயல்பான தன்மையும் பின்னர் அவது 
இருவருள் வடிவங்களின் தன்மையுவங் கூறப்படுகின்றன. 
புராணங்களிற் பெரும்பாலும் பேசப்படுவன இருவ 

ருள் வடி.வள்களே. இதை 

உருவருள் குணங்களோடு முணாவரு CHA 

Copan gai, கருமமு மருளரன்றன் கர௪ர CD Dam 15 6 , 
தீருமரு ரஞூபாங்கமெல்லார் தானரு டனக்கொள்
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மின்றி, யருளுரு வுயிருக்கென்றே யாக்குவடி னம 

ன்னா னே. 

என்னுஞ் சிவஞானசத்தித் இருவிருத்தத்திற் - சகாண்௰. 

ஊனாகியூனு ஞூயிராயுயிர் தோறுமாகி 

வானாகிமான பெரருளரய்மதி மாகிவெய்யோன் 

முறுகயாண்பெண் ணுருவரூச் சாரசரங்க 

ளானான்சீவனமம் ஐவனிள்க மற் சன்புசெய்வாம். 

இ-ள்:--உடலாகயும் உயிராகுயும் உயிருக்குபிரா 

கியும் ஆகாயம் முதலிய விற்துபூகங்களாகிய ஏனைய 

பொருள்களாகியும் சூரியா சங்கரர் முதலிய உலகங்க 

ளாகியும் உயிர்களுள் ஆண்்ிபண் சரம்அசரம் என் 

னும் வேற்றுமைககரயாக்கும் தன்மைகளாகியும் திற் 

குஞ் சிவபெருமானது இருவடிசளை அன்போடு வழி 

படுவாம் ல 

ட்ட இதிலே இவர்களின்... பகுஇகள் உடலென 

வம், உமிரசெனவும், உயிரக்குபிரெனவும் மூறன்னுகள் 

கூறப்பட்டன. புறப்பொருள்சறாம் உலகங்கள், அவம் 

Agios அறிவில்பொருள்கள், அவற்றின் (GOWNS 

ளொன கன்றாக வகுக்கப்பட்டன. சிவபெருமான் இவ் 

வு வகைப் பொருள்களிலும் வியாபகமாய் அவற்றின் 

வேறறவும் நிற்பசென்பது கருத்து. 

முதற்செய்புளின்கண் கடவுள் : அறிதற்கரியசென 

வும். மனம்வாக்குக் கெட்டாதவரெனவுப் கூறியதினால் 

௮வரளை அறிதலும் வழிபடலும் இயலாவென்னும் 

மயக்கமுண்டாகத்தச்கது, அம்மயக்கத்றதை நீக்குகுற் 

காக Hot எவ்குமுள்ளவசென்றும், அவர் எம்மிலி 

ருந்து சேய்மையானவரல்லர் என்றும், அவர் erin 

அள்ளவசென்றும், எம்மை அவசாகப் பாவிக்கலும்
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தகுநென்றும், அ௮வசை காடுதல்வேண்டுமாயின் அவர் 

அ௮ரியசல்லசென்றும் இக்கவி கூறுகின்றது. 

பிறப்பது மிறப்பதும் பெயருஞ் செய்கையு 

மறப்பது கினைப்பதும் வடிவம் பரவையுக் 

அறதப்பது மின்மையும் பிறவஞ் சூழ்கலாச் 

சிறப்புடை யரனடி. சென்னி சேர்த்.துவரம். 

இ-ள்:--பிறப்புமிறப்பும் பெயருஞ் செய்கையும் 

மறப்பும்கினைப்பும் வடிவமும் வெறுப்பும்விருப்பும் 

மற்றைய உயிர்க்குணங்களும் சாராத சிவபெருமானு 

டைய திருவடிகளை எமது தலையிலே சூடுவாம். 

முற்செப்புளிற் கடவுள் உயிராய் நிற்பசெனக் 
கூறியதாற் Saye Glo உயிாகட்கும் வேற்றுமையா 

தென்று வினவுவார்க்கு விடையாகச் கடவுளுக்கும் 

ஆன்மாக்களுக்குமுள்ள வேறுபாடு இதிற் கூறப்படுகின் 
றது. இவ்வாய்மையும் புசாணக்கதைகளை விளக்குதற் 

இன் றியமையாததாம். 

“ நதமலர் மிசைவரு புனித ஸா சதிகோச் 

தாழமுணர் வமியதோர் தலைமை யெய்தியே 

மாமலை முதறம்கொரு வடி.வ மாகியோன் 

காமரு செய்யபூஙி கழல்கள் போற்றுவாம். 

இ-ள்:--பிசம விஷ்ணுக்களுக் தேடி அ. நியமாட் 
டாத தலைமைபொருந்கியவரும் பிரணவ ட வினரு 
மாகிய சிவபெருமானது இருவடி.ககத் துஇப்பாம். 

இதுமுதல் மூன்று பாட்டுக்களாற் சிவபிசானைத் 
இியானித்தற்குரிய வடிவங்கள் கூறப்படுகின்றன. இக் 
களிபிலே பிரணவவடி வக் அகிக்கப்படுகின்றது. பிச
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ணவ வடிவம் விசாயகக்கட வுளுக்குச் FIT OPA 

ஈப்பிரமணியப் பெருமானுக்கு மிவ்வடிவ முண்டென் 

பதை ் 

“ஐங்காரக் அுள்ளொளிக் குள்ளே முருக னுருவப் 

கண்டு, தூங்கார் தொழும்பு செய்யாசென் செய்வார் 

யம தாூதருக்கே” என்னும் கர்தரலங்காரத் இருப்பா 

ச௭ரத்திற் காண்க. இதனாலே விகரயகர் சுப்பிரமணியர் 

சிவபிரான் முதலிய பெயர்கள் யாவும் . ஒருபொரு 

காயே குறிக்குமென்பது பெறப்படும். இவ்வாய்பை 

யைமய  :*ஒறுவர்தாம் பலம2பருளர் காண்மினே” 

என்னும் அப்பர் மூர்த்திகள் திருவாக்கு விளக்குவ து. 

பங்கயன் முகுக்தனாம் பரமென் நுன்னியே 

தங்களி லிருவருஞ் FIO Ful BI Do 

பங்கவர் வெருவர வங்க மாயெழு 

புிசவன் மலரடி. போற்றி செய்குவாம். 

இ-ள்.--பிரமவிஷ்ணுக்கள் தாம முதுற்கடவு 
. டட ஆ diy ce. oF . 

ளென்று நினைத்துப் போர்செப்தபோதுூ அவர்கள தூ 

அறியாமையைப் போக்கற்காகச் சொதிவடிவமீரப் 

எழுந்த சிவபெருமானது திருவட்களைத் அுதிப்பாம். 

பிரணவத்தின் முதல்விருத்திபாகய இவதத்து 

வம் காதமெனப்படும். எழுத்தொலிகளுக்கு வரிவடி 

வன் கற்பிக்கப்பட்டமைம£பால் அ௮ருவமாகிய நாதத்துச் 

GS இீச்சுடாவடி.வங் கற்பிற்கப்படும். அந் நாதவடிவ 

எண்டு அதிக்சப்படுகின்றது. நாதம் ஞானமாதலால் 

பிசமவிஷ்ணுக்கள தறியாமையைத் தீர்த்தற்குப் பொருத் 

தமான இருமேனியென்பதறிக. 

$ “கரதோதிீப இகாக்றுதி!? என்று வாயுசங்கதை கூறும் .
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கரண்பவன் முதலிய இதமுங் sr Bar ar 

மாண்புடை யோனுமரம் வலீகொள் வான்ழமொடர் 

பூண்பதின் முய்கயம் புணர்க்கும் புங்கவன் 

சேண்பொலி இருகடச் செயலை யேத்துவாம். 

இ-ள்:--காண்பவன், காட்சிப்பொருள், காட்சி, கா 

ட்டுவோன் ஆகிய நான்குமாய், ஆன்மாக்களின் பாச: 

களை டீக்கிப் பேரின்பத்தைக் கொடுப்பவருமாய சிவ 

பெருமானது &ீக்தொழிலியற்றும் தரு௩டனத்தைச் 

துதிப்பாம். 

ஒருவன் ஒரு பசுவைக் காணும்போது, காண்ப 

வன் அவன். காட்சிப்பொருள் பச. காட்சி ௮.து Us 

சான்னுமறிவு. ஆன்மா சிவத்தைக் காணுங்கால் அது 

இவமாதல் வேண்டும். அப்போது காண்பவனாகிய ஆன் 

மசவும் காட்சிப்பொருளும் காட்சியும் காட்டு£வோனும் 

சிவமேயாம். 

மூன்றாய தன்மையவா் தம்மின் மிகமுயக்கித் 

தோன்றாத வின்பமதன் சொல்,$ 

இவ்வாறு செய்யுட்களுள், முதற்செய்யுள் “உளத் 

துள் வைப்பாம்” என்று கடவு நகினைத்தலையும், இ 

ரண்டாவது ::அன்புசெய்வாம்'' என நினைத்தலால் வ 

ரும் அன்புகொள்ளுதலையும், மூன்றாவது “சென்னி 

சேர்த்துவாம்” என அன்புகொள்ளுதலினால் வரும் 

காயவழிபாட்டிற் சிற் ததாகிய தலையாத்றொழு தலையும், 

நான்காவதுமுதல் ஆருவதுவரையும் வாயினாற்மொழு 

தலையுங் குறிக்கின்றன. அவற்றுள்ளும் கான்காவது 
தலைமையெய்தியே” என்றதனால் கடவுளின் சத்தா 

இய தன்மையையும், 5 BT a Gi “அங்கயொயெழும்” 

  

$. இருவருட்பயன், (௮-ம் ௮. - ௯)
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என்று சித்தாகிய தன்மையையும், ஆறுவது (நயம் 

புணர்த்தும்” என்று அநந்தத் தன்மையையும் விசேட 

மாகத் துதிக்கின்றன.* 

தாட்டுப்படலம். 
காவியங்களாச் செய்வோர் காநெகரங்களின்: சன் 

மையைச் சொல்லுதல் வழக்கம். இது கதைவிளங் 
குதற்குத் துணையாவதுமன்றி அவ்வக்காலங்களில் ஊர் 

களிருந்த நிலைமையையுங் காட்டும். நாட்டின் சிரும் 

அக்குள்ள மனிதரது கல்வி தொழில் வாழ்க்கை மே 
ன்மை முதலியனவுமே பமைய சரித்திரங்களில் காம 

சியற்பாலன. இக் நூலாசிரியர் நாட்டுக் சன்மையைச் 

சொல்லக்தொடங்கி, அதன் இறப்புக்கின்றியமையாத 
தாகிய ஆற்றினது பெருமையை முதற்கட் கூறுகின் 

றனர்.$ அவருடையநாடு கொண்டைகாடு, அங்குள்ள 

ஆறு பாலியாறு. நகரம் காஞ்சிமாககரம். ஆசிரியா் 

வருணனைகளிலே கடவுட்பற்றை வளர்ப்பனவா௫ய அரிய 

உண்மைகளையும் அடியார் சரித்தாங்ககாயும் உயாச்ச 
  

* செவவணக்கத்இன்மேல் உமாதேவியார், விசாயகர், வைரவர் 
வீரபத்திரர், சுப்பிரமணியர் (இிருப்பரங்குன்று, திருச்செர்தார், 
இருவாவினன்குடி, இருவேரகம், பழமுதிர்சோலை, குமர 
கோட்டம் ஆகிய ஓவவொருகோயிலுக்கும் ஒவ்வொன்று) 
,இருகந்திதேவர், சம்பந்தர், அப்பர், சத.ரர், மாணிக்கவாசகர், 
திருத்தொண்டர், சரசுவதியாகெய இவர்களுக்கும் வணக்கங் கூ 
றப்படுகின்றஅ. 

*மேல்காட்டுச் சாரித்திரகாரர் அரசர்களின் பேரையும், ௮ 
வர் மனைவி மச்கள் பேரையும், கலகங்கள் போர்க்சளங்களின்' 
விவரங்கள் தே.இகளையங் கூறுதலே தமது கடனென நெடு 
காட் கருஇவர்தனர். தமிழ்ப்புலவாது முறையே தக்கதென 
இவர்களறிர்தது சின்னாட்களின் மூன்னேயாம். 

$இிருஉள்ளுவரசாயனாரும் கடவுள்வாழ்*இன்பின் என்னாட் 
டுக்கும் வளத்தைத் தருவதரசிய மழையின் சிறப்பைக்கூறினர். 
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நீதளையும் சித்திரிக்கும் வழக்கனையுடையார். அவற் 
ge சிலவற்றை எடுத்துக்காட்டுவாம். 

மூட்டு கார்முகச் தன்னொடுக் தோன்றிய புயல்வா 

பூட்டு தண்புன னக்தியங் கரிமிசை யுகுத்தல் 
வேட்டு வக்குலசக் இண்ணனார் மஞ்சனம் விமலற் 
காட்டு சன்றதோர் கணிச்செயல் போன்றுள தன்றே, 

இ-ள்:--வானவில்லோடு தோன் றிய முகல் குளிர்ந்த 
நீரைத் தன்னுடைய வாயிலிருந்து நர் திமலைக்குமேலே 

சொரி தலானது, வில்லை த் தாங்கிய கையினோடு கண்ணப்ப 
நாயனார் தமத வாயிலிருந்த நீரைச் சிவலிங்கத்துக்கு 
மேலே சொரிந்ததை யொத்தது. 

வானவில்ுக்குக் கையிலிருந்த வில்லும் மு௫லுக் 

குக் கண்ணப்பகாயனாரும் ஈந்இமலைக்குச் சிவலிங்கமும் 

உவமைகளரயின, 

தேக்கு தெண்டிரைப் புணரிரீர் வெம்மையைச் இக்தி 
மரக்சி வாலொளி யுலகல்விட் டேகலா லடைக்தேரர் 
நீக்க ரும்வினை மாற்.றிசன் னெறியிடைச் செனுத்திப் 
போக்கின் மேயின தேசிகர்ப் பொருவின புயல்கள். 

இ-ள்:--முகில்களானவை கடல் நீரிலுள்ள உப்பை 
நீக்கி மின்னலொளியை வீசி ஈன்னீரைச் சொரிந்து 
நாட்டை வாழவைத்தலால், மாணாக்கரிலுள்ள வினைக . 
ளைப் போக்கி நல்லறிவைக் கொடுத்துச் வொரந்தப் 
பெரும்பேற்றை அடைவித்து ஆன்மாக்களை வாழ்விக் 

குந் தேசிகளை யொத்தன. 

௨ BG Rar pFp wietry Oar eit Ory or 6 Fa0t_ Cues 
மதுரை கரயகன் மண்சுமச் இட்டமர கதியின் 
முதிரு, முத்தமிழ் விரசன தேடென மெரய்மீ 
னெதிர்பு குக்திடப் போவது பாலிமா மியாது.
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இதிலே சவபெருமான் மண்சுமந்த திருவிளையாட 
௮ம் சம்பந்தசுவாமி சமணசை வாதில்வென்ற அற்புத 
மும் பாசாட்டப்பட்டன. அன்றியும் ௮க்கதைகளை௮றி 
யாதார் பேதையசென்பதும் உணாத்தப்படுசன்றது. ஒரு 
வனைப்பற்றிப்பேசும்போது அவனுடையபேசை அறியா 

தார்க்கு அவனது பெருஞ்செய்கைகளைச்சொல்லி அவ 

ளைக் காட்டுவண்டு. அதுபோல வைகையாற்றின் 
பேசை யறியாதாரும் சிவபெருமான் மண்சுமந்ததை 

அறிந் தருப்பரென்று கரு. துமாறு வைகையாறென்னாு 

சவெபெருமான் பிட்டுக்கு மண்சுமந்த ஆறென்று ஆசிரி 
யார் குறித்தனர். 

சம்பந்தசுவாமிகள் சமணசை வாதில்வென்ற கதை 
உவமானத்துக்காக ஓதப்பட்து. உவமானம் உவமிக் 

கப்பட்ட பொருளினும் நன்கறியப்பட்ட பொருளாதல் 
வேண்டும். உதாரணமாகக் கொக்கினது நிறத்துக்கு 
உவமானம் பால். எனெனிற் சிறுகுழக்தைகளும் பாலை 
யறிவா். மீன்கள் ஆற்றில் எதிசேறிச் செல்லும் வழக்க 
தை யாவரும் அறிவர். ஆதலால் சம்பக் தசுவாமி வைகை 
யாற்றிலே இட்ட எட்டைப்பற்றிய சசை இதினும் 
நன்ருகச் சைவர்கள் யாவரும் அறிவசென்பதை ஆச 

மியா உணர்த்துகன்றார். இக்கதையை அறியாதார் 
சைவர்களல்லசென்பது முடிபு. இனம்பற்றிச் சவ 
னடியார்கள து சரித்திசங்களும் சிவபிசானது திருவருட் 

செயல்களும் யாவருமறிதல்வேண்டுமென்ற பெருங் 
கடன் எல்லாச்சைவர்களிலுஞ் சுமத்தப்பட்டது. 

பாட்டிய லனிமுரல் பதுமக் கோயிலி 

னாட்டிய கிமலன்மு ஸக்தி நீரிடை 
மாட்டிய பல்பெருஞ் சுடரை மானுமாத் 

கோட்டுயர் தடச்தெரறுவ் குவளை பூத்தவே.
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இ-ள்:--திருவாரூரிலே சிவபெருமானது திரு 
முன்னிலையிலே நமிநந்தியடிசள் தண்ணீரிலேற்றிய 

விளக்கைப்போல நீர்கிறைந்த குளங்களிலே செங் 

கழுநீர்ப்பூக்கள் விளங்க. 

விளக்குநீர் குளத்துநீருக்கும் விளக்குச்சுடர் பூவுக் 
கும் உவமை. குளங்களிலே செங்கழுநீர்ப்பூவைப் புல 
அர்கள்யாவருல் சண்டிருப்பர். ஆயினும் இவ்வரிய உவ 
மானம் வேறொருவருக்குக் தோன்றாது கச்யெப்பசுவா 
மிகளுடைய திருவுள்ளத்தில் மாத்திக் தோன்றியது. 
அவருடைய பேரறிவும் அடியார்பத்இயுமப்படிபிருந் 
தன. 

அந்நாட்களிலே காடுகளிலும் ஈகரங்களிலும் சைவர் 
சைவசமயத்தை முறைப்படி அ.நுசரித்துவக் தனசென் 
பது புசாணங்களா லினிதுபெறப்படும். அவர்கள் சைவத் 
தின் கான்குபாதங்களாகய சரியை இரியை யோகம் 
ஞானம் என்னும் இவற்றுள் ஒன்றில் கின்று சற்றே 
னும் வழுவாமல் -ஓழுஇவெக்தனர். “*நிலையிற்பிரியேல்:” 
என்னும் முதுமொழியை அக்காலத்தவர் எவருங் 
கடந்திலர். சமயஓமுக்கம் பிறப்பொழுக்கம் நிலை 
யொழுக்கங்களினின்றும் வழுவிய மேல்வருணத்தார் 
அந்நாட்களிலே இழிகுலத்தவசாயெ பஞ்சமசெனப் 
பட்டுவந் தனர். அம்முறைப்படி. பார்க்கில் இக்காலத் 
திற் பஞ்சமராகாதார் மிகச்சலசேயாவர்.* பொய் 

* இக்காலத்திற் சைவ ௮ அட்டானம்களுள் ஒன்றையே 
னும் முறைப்படி அநுசரிப்பாரைக் காண்பது எளிதன்று, சைவ 
சமயத்தின் பெருமையை இக்கரலச் சைவர்களது வாழ்க்கை 
யால் அளத்தல் முறையாகாது, சமயோசித ஈடையைப் 
பேணும் மேனாட்டு காகரிகம் சைவ வாழ்க்கையைக் கொள்ளை . 
கொண்டது.
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பேசுதல் பொருக்துமெனிற் பொய்பேசலும், கூடன்க 

காக் கைவிடுதல் வேண்டுமெனில் அவற்றை விடுதலும் 
உலகாயதமூறை. எத்துணைத் அன்பம் நேரினும் நெறி 
தவருாமையே சைவக்கொள்கை. முறைப்படி. நடக்கும் 

போது அன்பம் உண்டாயின் அத்துன்பம் முன்செய்த 

தீவினையின் பயனெனச்கொண்டு ௮தனை யநுபவித்தலே 
தக்கது. இதுவே ௮க்காலத்தவரது வாழ்க்கை, உலகாய 

தீ.த்தால் விஷயசுகப்பற்றுமிக்கு நல்லொழுக்க வசம்பி 

றத்தலும் போலிஈடையும் அக்காலத்திலே அறியப்படா 

மலிருந்தன. இதற்குப் புராண இதிகாசங்கள் தக்க 

சான்றுகள். 

காட்டி, மச்செயல் மரவையுஞ் சிவனது கடனம் 

பாட்டி சைத்திறம் மாவையு மன்னதே பதியோர் 

கேட்டி. ருப்பன யாவையு மவனிசைக் கேள்வி 

கூட்டம் மாவையு மன்னவன் தொண்டுசெய் கூட்டம். 

ரங்கு குண்டிகை யருகுறக் காலெதிர் தாண்டி. 

யோங்கு கரசிமேல் விதிமுறை ஈயனங்க ஸுதுத்தி, 
urna TTF திருக்க. னடியகக் தடக்கிப் 

பாங்கர் மாதவம் புரிகுகர் சாலைகள் பலவால். 

(திருஈசரப் படலம்-௪௪, ௩.௫) 

இவற்றின் பொருள்:--காஞ்சமா ஈகசத்திலே சகடை 
பெறும் கூத்துகளெல்லாம் சவபெருமானிலே கொண்ட 
பேசன்பா அண்டாகும் கூத்துகளாம். இறந்த இசை 
யோடு பாடப்படும் பாட்டுகள் யாவும்" அவருடைய 
தோத்திரங்களே. அங்குள்ளார் கேட்குங்கதைகளெல் 
லாம் அவருடைய பெருமைகளை விளக்குங்கைக 2. 
*அங்குள்ள கூட்டங்களெல்லாம் சிவனடியார் கூட்டங்
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களேயாம். செயோகிகள் தமது சுவாசத்தை அடக்கி 
மூக்கு நுனியைப் பார்த்துக்கொண்டு ஆசன த்திலிருக்து 
சிவபிசானது திருவடிகளை உள்ளத்திலிருத்தி மேலான 

சிவபுண்ணியமாகிய சிவயோகத்தைச் செய்யும் சாலைகள் 
பலவுள. 

இச்செய்யுள்களிலிருர்து ௮க்காலத்திருக்தோருட் 
பெரும்பாலார் சரியாமார்க்கத்தையும் 1உற்றையோர் 

கரியா யோகங்களையும் அதட்டி த்தனர் என்பது புலப் 
படும். 

நமது முன்னோர்கள் .எங்கனம் அறிவு நாலாராய்ச் 

சியில் மிகச் இறப்புற்று விளக்கனாசோ அதனை ஓப் 

பவே உலகநூல் ஆராய்ச்சியிலும் மிகச் சிறந்து விளங் 

சனர்;. இதனை அறியாதார் சிலர் ஈமது சைவ முன் 
னோர் உலக. நாலறிவும் அதுபற்றிய வினைத்திறனும் 
பெற்றிலாசென மயங்கித் தமிழ் நூல்களிற் காணப்படும் 
யக்திரத்தேர்கள் படைக்கலங்கள் முதலியன புலவசாற் 

புனைக் துரைக்கப்பட்டனவென்று கூறிவக்கனர். இக்கரு 

விகளே இர்காட்களிற் சில மேனாட்டாசாலியற்றப்பட்ட 
தைக் கண்டு தமது வெள்ளறிவின் இழிவை கோக்கித் 

தலைகுனிகின்றனர். ஆகாயத்தில் யக் இசத்தோ்களினின் 

று பெரும்போர் செய்தல் இப்புசாணத்திற் பலவிடங் 

களிலும் சொல்லப்படுகன் ஐது. இக்காலத்தார் கனவிலும் 

நினை த்தற்கரிய செயல்களும் பொருள்களும் தொண் 

் டைகாட்டி லிருக்தமையைப் பின்வருவனவற்றா ல.றிக. 

விடச்தனை யகற்று மொருகலா ருயிர்கண் 

மெய்ப்பிணி மாத்றிரு மொருக 
லடைக் தவ செல்லா மிமையவ ரரக 

வளி.த்.திடு மொருகல்வெம் படையாழ் 
€
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டிச்திட வேருய்த் துணிபடு முடலஞ் 

சச்துசெய் வித்திடு மொருக 

னெடும்படை வரினு மவையிரிக் தோட 

நிலைபெநீஇ கித்குமாங் கொருகல். 

அமன்மனைச் சென்றோர் கணவரைப் பிழைத்தோ 

ரடிகலை யிகழ்க்துளோ ரணுகிற 

BIH DI மூகை மயாக்குமோர் மன்றநஞ் 

சோட.ர்முன் சுழலுமோர் .மன்றம் 

வியனிறம் பலவாக் தோன்றுமோர் மன்றம் 

விஞ்சைகள் வழங்குமோர் மன்றம் 

மமல்புரி கின்ற பொழுதொடு இசையின் 
மயக்கறத் தெளிக்குமோர் மன்றம். 

[திருககசப் படலம்-௯௮, ௧௦௦] 

இவற்றின் பொருள்:--விட,த்தை நீக்கத்தக்க ஒரு 

வகைக் கல்லும் பலவகை நோய்களைத் தீர்க்கத்தக்க கல் 
அம் நீடிய ஆயுளைக் கொடுக்கத்தக்க கல்லும் கொடிய 

பாணங்களாற் பிளவுபட்ட உடலைப் பொருத்தத்தக்க 

கல்லும் ௮த்இிரங்களை விலக்கத்தக்க கல்லும் அங்குள் 
ளன. பிறர்மனைவியரை விரும்பினோசையும், கணவ 

ருக்குத் துரோாகஞ்செய்தோசையும், சிவனடியாரை 
இகழ்ர்தோரையும் ஊமர்களாக்குஞ் சாலைகளங்கிருக் 

தன. கள்வர்களைச் சுழற்றுஞ் சாலைகளும் அறியமாட் 

டாதவற்றை அறிவிக்குஞ் சாலைகளும் கேரத்தையும் 

இசையையும் காட்டுஞ் சாலைகளும் ஆண்டுள்ளன. 

பாயிரப்படலம். 

முன்னொருகாலத்திலே வேதங்க&£ப் பலவாருகப் 

பொருள்கொண்டு பலர் தவருன சமயங்களையும் gre 

களையும் இயற்றிப் பாவச்செய்தனர். இவற்றால் வந்த
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மயக்கத்தைத் தாரத்தற்காகப் பிரமனுந் திருமாலும் 
தவெயெருமானை நினைத்து வேண்டுதல் செய்தனர். இவ 
பெருமான் அவர்களுக்குத் தோன்றியருளினர். 

சிவபிரானை நினைப்பவருக்கு எல்லையில்லாக இன்ப 
மூண்டாகுமெனில் அப்பெருமானது திருவருள் வடி. 

வத்தைக் காண்பவர் பெறும் இன்பத்திற்கும் ஓர் எல்லை 

யுண்டா என ஆசிரியர் இறைவன் தநிருவருட்டிறத்தை 
வியக்கின்றனர். 

அண்ண .லீசன்வ டி.வைய கக்தணி 

லெண்ணி னெல்லைபி லின்பம்ப மக்குமாற் 

கண்ணி ஸனேர்வரு காட்சிய சாயிடி. 

னொண் ணு மேரவவர் தஞ்செய லோதவே. 

சிவபிரான் தோன்றியபோது திருமால் அவரைக் 
கண்டு பெரும௫ழ்ச்சியுற்றுச் சொல்லுகின்றார். (உல 
கங்களிலே யுள்ளவரிற்: பலர் தேவரீரைப் பரம்பொரு 
ளென்றநிகின்றிலர், இலர் என்னை அல்லது பிரமனைப் 
பதியெனச் சொல்லுவர். சிலர் தேவர்கள் உமக்கொப்பா 
னவர் என்பர். சிலா கடவுளென்.று ஒருபொருளில்லை 
யெனக்கூறுவர். HLM AT PSG க்கு த் துணையாய் கிற் 
றலால் வாமமே மெய்ச்சமயமென்பார் இலர். இவ்வாறு 
முறைகேடான சமயங்கள்பல தோன்றி உண்மையை 
மறைத்து ஈல்லொழுக்கக்தின் வசம்பை யழித் தவரு 
இன்றன. இப்பொய்யறிவினின்றும் நீங்கி உயிர்கள் 
யாவும் தேவரீரது இருவடிகளை யடைதற்கரகச் இறி 
தீருள் புரிக”. அதற்குச் சிவபெருமான் “வேதங்களை 
முறைப்படுத்தவும் அவற்றின் மெய்ப்பொருள்களை யாவ 
ரும் தெளிதற்காகப் புசாணங்களைச் செய்யவுர் தக்க 
ஒருவன் பசாசாமுனிவனுக்குப் பிள்ளையாகப் பிறப்பா
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னென்று தெரிவித்தருளினார். அப்படியே பராசரருக்கு 
ஒருபிள்ளை பிறந்து வேதங்களைக் தானாக உணர்ந்து 
அவற்றை சான்காக வசூசத்து, amine பயில், வை 

சம்பாயனர், சைமினி, சுமந்து ஆ௫ய நான்கு (pon ahs 

கும் முறையே போதித்தனர். இதனால இப்பிள் காக்கு 

வேதவியாசசெனப் பேசானது. பின்பு அவர் ஈந்இ?தவ 

சது மாணாக்கராகிய சனற்குமாசமுனிவரிடம் பதினெண் 

புசாணங்களையுல் கற்றுணர்க்தார். ட 

இப்புசாணங்கள் சிவப. சராணமென்றும், பிறபுசாண 

மென்று மிரறாவகைப்படும். இவற்றுட் சிவபு.சாணமல் 

லாதவை புசரணத்தலைவசது நன்மைகளை. ஏற்றியுஙி 

குறைக&ா மறைத்தும் இல்லாகவற்றை உபசாரமாகக் 

கூட்டியுங் கூறும் atone pasa 

சொல்லிய புராணமாஈ் தொகைய னீசனை 

பல்லவர் காஜைக எனையர் செய்கையுள் 

ஈல்லன விரித் இடு கவைகள் மாற்றிட 

மில்லது முகமனா லெடுத்துக் கூறுமே. 
(அவையடக்கம். - ௯.) 

இவபுசாணங்களோவென்றால், அணுவளவேனுவ 

குற்றமில்லாகவை, யாவும் மிகச்சிறந்தவை. அக்குள்ள 

உண்மைகட்கு வேதங்களே சான்ருகும்.* அவையாவும் 

உண்மையானவையேயாம். ஆபினும் அவ்வுண்மைககை 

யாரும் அறிந்துகொள்ளுதல் சாலவுமரிது. அறிவுடை 

யோர் நூட்பமாக ஆசாய்ர்£த அ௮வ்வுண்மைககளை யறியதி 

தக்கவராவார்.* 
  

1புமாணக்கதைகளுட் பல வேதங்களிலுள்ளை வயாதலாலு ம் 
புராணங்களிலுள்ள உண்மைகளு மங்கிருத்தலாலும் வேதங்கள் 

alee hl le 

* புராணக்கதைகளிற் சிலவற்றிற்கு வெளிப்பொருள் 
பொருளன்றென்பதும் அவைகள் வேறுண்மைகளைக் காட்டி 

4
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பிறையணி சடைமுடி.ப்.பிரான்றன் கரதைகள் 

இறையுமோர் மறுவில மாவு மேன்மையே 
மறைபல சரன்அுள வரய்மை மேயவை 

ய.றிஞர்க ணாடி.யே மவற்றைக் கரண்கவே. 
(அவையடக்கம் - ௧௦.) 

இத்தகைய புராணங்களை வியாசர் சூதமுனிவருக் 

குச் சொல்லினர். சூதர் முனிவர்கூட்டங்களுக்கு இவற் 
on பிசசக்கதெ வந்தனர். முன்னொருகாலத்திலே 
கைமிசாசணியத்து முனிவர்கள் கந்தபுராண த்தைப் பிர 
சங்கிக்குமாறு அவரை வேண்டினர், அவர் அதற்கிசை 
ந்து அழலிலேபட்ட மெழுகுபோல மனமுருகப் பெரு 

மகிழ்ச்சியடைந்து மயிர்புளகங்கொள்ளக் கண்ணீர் சொ 

சியத் தமது குருவாகிய வியாசமுனிவசைத் அதஇத்துக் 

கொண்டு பு.சாணக்கதையைச் சுருக்கிப் பின்வருமாறு 
சொன்னார். 

“முனிவர்களே, சூசபன்மன் என்ற அசுரன் தம்பி 

யராகிய சிங்கன் தாரகனோடுமு் மற்றைய ௮௪ரசோடுஞ் 

சென்று யாகஞ்செய்து சிவபெருமானிடம் வசங்களைப் 

பெற்றுத் தேவர்களை வென்று பூமியிலே மகேந்இரபுரி 

யில் வாழ்ந்திருந்தான். இவன் தேவர்களை வருத்திய 
தால் அவர்ககாத் தன்பத்தினின்றும் நீக்குகற்காகச் 
சிவபெருமானுடைய ஆறுதிருமுகங்களிலுமுள்ள அக்க 

னிக்கண்களிலிருந்து ஆறுபொறிகள் தோன்றி ஆறு 
முூகப்பெருமானாயின. அப்பெருமான் தாரகனையும் சர 

நிற்பனவாமென்பதம் இதனாற் பெறப்படும். பலாப்பழம் சாப் 
பிடுவோர் தோலையும் தடலையும் £க்இ அவற்றாற் பொதியப்பட்ட 
சுளையைச் சாப்பிடுவதுபோல இச்சதைகளரற் பொதியப்பட்ட 
மெய்ப்பொருளை ௮றிவதே கற்போர்க்கு முறையாம்,
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வுஞ்சம் என்னும் மாயமலையையு மழித்துச் சூரபன்மன் 

முதலிய ௮சுசருடைய வலியைக் கெடுத்அ.த் தேவர்களு 

டைய இன்னலைத் இர்த்தருளினார், பின்னர் தெய்வயா 

னையம்மையாரையும் வள்ளிகாயகஏயாசையும் திருமணஞ் 

செய் தருளினர்.”? ் 

இதைக்கேட்ட முனிவர்கள் இக்கதை சாலவு மினி 

தென வியர்துகூறி இதனை விரித்துச் சொல்லுமாறு 

சூதமுனிவளை வேண்டினர். சூதர் விரித்துக் கூறுகின் 

மூர். 

உற்பத்தி காண்டம். 

இக்காண்டம் முருகக்கடவுள் தோன்றிய வரலாற் 

றைக் ச௬ு.றுவது. இதிலே உமாதேவியார் மலையசசனிடம் 

வளர்ந்ததும் சவபெருமானுக்குதி இருமணஞ் செய்யப் 

பட்டமையும் முருகக்கட.வுள் தோன்றி அவர் செய்தரு 

ளிய திருவிகாயாடல்களும் கூறப்படுகின்றன. 

நன்மணம் புணாதலும் புதல்வரைப் பெறுதலும் 

பெருங்காப்பியத்தின் அங்கங்களாதலாற் இவபிரானுச் 

குதி திருமணமும் மகப்பேறும் இக் தாலிற் கூறப்பட் 

டன. இத்திருமணத்தின் மெய்க்கருத்சை அறிஞரே 

அறியவல்லவர். சிற்றறிவினார் பலவாறு கூறுவர். உல 

கங்கள்யாவும் அழிக்கப்பட்டபின் உயிர்களினது. வினை 

கள் அறுபவத்திற்குரியனவாகும்போது சிவபெருமான் 

தமது இருவருட்சத்தியாகிய உமாதேவியாசைக் கொ 

ண்டு உலகங்களைப்படைப்பர். அதற்குமுன்தோன்றாது 

நின்ற  சத்தியாகிய உமாதேவியாரின் செயல் இப் 

படைப்புத் தொழிலினாலே தோன்றுதலால் இத்தோற் 

றத்தை உமாதேவியார் சிவபிசானோடு சேருவதாகப் பா 

வனைசெய்தல் தகும். இங்கனஞ் சோதலாகிய கருத்?



20 கந்தபுராண விளக்கம். 

.. திருமணமெனச் சிலர்கொள்ளுவர். தஇிருமணத்தின்முன் 
சிவபிசீன் ஞானநிட்டையில் இருக்தருளினாசென்பதும் 
அப்போது பிரமா படைத்தற்றெழிலின்றி இருந் தாரெ 
ன்பதும் *இக்கொள்கைக்குத் துணையாகின்றன. அன்றி 

யும் மாணிக்கவாசக-ஈவாமிகள் 

தென்பா லுகந்தாடுந் இல்லைச்சிற் தம்பலவன் 
பெண்பா லுகந்தான் பெரும்பித்தன் காணேடீ 

பெண்பா லுகந்திலனேற் பேதா யிருநிலத்தோர் 
விண்பா லியோகெய்தி விடுவர்காண் சாழலோ. 
என்றும், 

மலையரையன் பொற்பாவை வாணு தலாள் பெண்டிருவை 

உலகறியத் தீவேட்டா னென்னும.து வென்னேடி 

உலகறியத் தீவேளா தொழிர் திலனே லுலகனைத்துங் 

கலைஈவின்றபொருள்களெல்லாவ்கலங்கிடுங்காண் சாழலோ 

என்றும் பாடியருளினர். = 

.... திருமணத்தின்பின் முருகக்கடவுள் சிவபிரானது 
நெற்றிக்கண்ணினின்றுக் தோன்றித் திருவிளையாடல் 
செய்தது படைக்கப்பட்ட உயிர்களின் மலத்தை நீக்குவ 
தீற்கு இன்றியமையாதவசாகிய குருமூர்த் இர உலகத்த 
CaS sro) grrr Bu மலத்தைக் கெடுத்தலை உணரத் 
அ வதென்பர். மலங்கள் அசுரசாகப் பாவிக்கப்பட்ட 
தைச் சந்தோக்கெ உபநிடதத்திற் காணலாம். குமாரக் 
*இனையதோர் காலை முக்க ணெம்பிரான் ஞான போத 
முனிவரற் குணர்த்தி வைகு முறையினாற் படைப்பின் Gas 
அனியொடு வேதா வைகுக் தொன்முறை யவையை ஈண்ணி 
அனையவன் களன்முன் ருழமூ௨ உளப்பில உழுத்தி நின்றான். 

ர்குமாரக்கடவள் அடியார்சுளுடைய செயலுக்குக் தக்கதாக 
இன்பதுன்பங்களை உடனே ஊட்டி ஈல்வழிப்படுத் அ.ரென்னும் 
ஊரவழக்குக் குருவினுடைய முறைமையை ஒத்இருச்தலும் 
TM MESES, குமரக்கடவுள் மலத்தோடு போர்செய்வ 
சென்பது ''பணிபாசசங்க்ராம?? என்று கர்தரலங்காரம் கூறும்,
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கடவுள் குருவடிவம் என்பது *அகத்தியனுக் கோத்து 

ரைக்கும் அருட்குருவாங் குருளை” என்று அருண்ந்கு 
சிவமும்**குருவடி வாய்வக்தெ வுள்ளங் குளிசக் குதிகொ 

ண்டவே” என்று அருண௫ரிநாதருங் கூறியவற்றா லறி 

யத்தக்கது. 

இக் நாலிற் சூரன்முதலியோச.து தாயாகிய மாயை 

*“எவ்வினைகட்கும் முதலானாள்”* என்று சொல்லப்பட்டி. 
ருத்தலாற் சூரனுந் தம்பியரும் முறையே பிசாசரத்தம் 
சஞ்சிதம் ஆகாமியம் எனக் கொள்வர் ஒருசாசார். வே 
ஜொரு. சாரார் சூரன் முதலியோர் ௮சரப் பிறப்பின 

சென்றும் அவர்களோடு போர்செய்தது குமாரக்கடவு 

ளுடைய இருவருள் வடி.வமென் நுல் கொள்ளுவர். சவ 

பிரானது இருவருள் வடிவம் “*ஏனக்குருளைக்கருளி'” 

யது போலவும் “*அடியவட்.காகப் பாங்காய் மண் சமந்த 

ருளிய பரிசு” போலவும், குமாசக்கடவுளது இருவருள் 

சூசபன்மனைப் போர்செய்யும் முறையாக ஆட்கொள்ள 

வடிவெடுத்ததெனல் சாலவும் பொருத்தமுடையதாம். 

இது திருவிளையாட்டேயென்பது சூசபன்மன்யு தீதப்பட 

லத்தும் பிறாண்டும் கூறப்பட்டது. 

பொருசமர் விலஃப்பான் போலப் பொருக்கெனப் 

பேரக்து சூசன், இருவிழி தன்னிற் காண்பா னேளிது 

தன் வடிவங் காட்டி, யருளது புரிக்தா னென்னி ஞதி 

யங் குமரன் மாயத், இருவிலா மாடல் மார்க்குக் தெரி 

கில பேரவு மன்றே. (௨௪0.): 

இருமணத்தை விரித்துக் கூறத்தொடங்கிய ஆரி 
யர் அதற்குரிய ௮க்கங்களாகிய மணம்பேசல் முதலிய 

வற்றைச் தொடர்பாகப் பாடியருளினர். 
  

*% காசிபன் புலம்புறு படலம் - இ௨,



௨௨ கந்தபுராண விளக்கம். 

மயமலைக் கரசனானவன் இருவருட்சத்தியை நே 

Gr பெறுதற்கு விரும்பீச் சிவபிசானை நோக்கி ஒரு தடா 

கத்தில் நின்று சவஞ்செய்தான். அவனுடைய தவப் 

பயனாக உமாதேவியார் ௮த்தடாகத்தில் ஒரு குழந்தை 
யாகத் தோன்றினார். 

மலையரசன் ௮வசைச்கண்டு பெருமகழ்ச்சியடைந்து 

தனது தலையிலே தாங்கிக்கொண்டுபோய்த் தன் மனை 
வியாகிய மேனையிடம் கொடுத்தான். இருவரும் அம்மை 

யாரைப் பூசித்துவர்தனர். லெ அண்டு சென்றபின் 
அவர் சிவபிரானை நோக்கித் தவஞ்செய்தனர்.* அங்க 

னம் தவமாற்றும் காளில் ஒருசாள் பிரமன் பு.தல்வ.சான 
சனகர், சனாதனர், சனக் தரர், சனற்குமாரர் என்னும் 

நால்வரும் வேத. நால்ககா ஓதி அவைவாயிலாகத் தவ 

மாற்றிப் பின்பு ஆகமங்களின் நுண்பொருள்களை அறி 

தற்பொருட்டுத் திருக்சைலாசத்துக்குச் சென்று அங்கு 

எழுந்தருளியிருக்கும் சிகண்டருத்தொமை வழுத்தி 

எம்பெருமானே! அருட்கடலே! ஈயொோமச்திலே ஒரு 

கடல்ஈடு வ காற்றாற் முக்கப்பட்ட மரக்கலம்போல 
வேதமென்னும் பெருங்கடலின்கண் பலவகைப் பொரு 

ள்களாலுக் தாக்கப்பட்டுத் துறையின்றி மலைகின்றேம். 
ஆதலால் எமது மயக்கந்தீர எமக்கருளி எம்மை வாழ் 

வித்தருளுக” என்.று வேண்டினர், 
  

*தவமென்று இங்கே சொல்லப்படுவ த ஆன்மாக்களை ழூத்தி 
யடைவிக்கும் சங்கற்பமாம், இதனை 

பத்திமை யெம்வயிற் பழுத்த பண்பினாற் 
சத்தியே நின்னிகர் சகததி oft 

இஃத்திற முயலுத லெல்லை இர்ர்தகின் 
பு.தஇிரர் வீழ. பொருட்டுப் போலுமால், 

பார்ப்பதிப்படலம் - ட, 
என்னுஞ் செய்யுளிற் காண்க.



கந்தபுராண விளக்கம். ௨௩. 

இருட்பெருங் கடலுள் மாமத் தெறிமருச் திடைப் 
பட் டாங்குப், பொருட்பெருங் கடலாம் வேதம் புடை 

தொறு மலைப்ப விக்சாள், அருட்பெருங் கடலே மெய்த் 
தே மமைக்தில தூணர்வி மரங்கள், மருட்பெரும் கட 

லி னீங்கும் வண்ணமொன் ருடி. யென்றார். 
(2மருப்படலம் - Sn) 

அப்போது செவபிரான் ஆகமங்கஸிற் கூறப்படும் சரி 
யை கிரிபை யோகமாகிய மூன்று பாதங்களையும் போதி 

த்து முடிக்க அவர்கள் ஞானபாதத்தைப் போதிக்கு 
மாறு வேண்டினர். அதற்குச் சிவபெருமான் புன்முறு 

வல்கொண்டருளி ஞானமான ர் போதிக்கப்படும் பொரு 

ளன்று; ௮ஃது ஒரு நிலையாகும் என்று சொல்லிபருளி 

ஞானமுத்திசை*யைக் காட்டி ஞானகிலையை உணர்த்த 

யருளினர். 

என்னு சகைத்இி மாது மெதிர்மொழி புசிக்தா 

னல்லன், பன்னுவ தன்றுன் மற்றிப் பரிசினா லிருத்தல் 
கண்டீர், அச்கெறி யாகு மென்றே யனையவர்க் குணர்க் 

து மாத்முல், உன்னரும் பாத்தின் மேலா னொருசெயல் 

புசித லுற்றான். (மேருப்படலம் - கக்.) 

சிவபெருமான் அக்கிலைபிலிருக்கருளிபபோது BA 
தொழில் ஈடவாதொழிகு்தது. அப்போ உயிர்கள் தெப் 
பத்தினின்றும் தவறிக் கடலில் ஆழ்க? தோரையொத்து 
வருக்.இன.! 

*ஞானமு.தீதிரையாவது சுட்டுவிரல் னி பெருவிரல் நுனி 
யோடு சேர்ச்து மற்றைய விரல்களினின்றும் பிரிர்து கிற்றலாம், 
சுட்டுவிரல் ஆன்மாஷையும் பெருவிரல் சிவத்தையும் மற்றைய 
மூன்றுவிரல்கள் மும்மலங்களையும் குறித்தலால் இம்முத்திரை 
யான ௪ ஆன்மா மலங்களினின்றும் விலடச் சிவத்தைச் ' சாரும் 
மூறையை விளக்குவதாகும் என்பர். 

1ஜர்தொழிலால் ஆன்மாச்களுக்குண்டாகும் ஈலம் இதனால் 
ANTS FESS.



௨௪ கந்தபுராண விளக்கம். 

இஃ.தவ்வாருக சூரபன்மன் தேவர்களுக்குச் செய்த 

அன்பங்களைக் கண்டு இந்திரன் வருக்இி அவற்றை நீக்கு 
.மூபாயத்தைக் கேட்டற்காகப் பிரமாவிடம் சென்றான். 

அப்போது பிரமா இந்இரனைகோக்கி 4தாய்தர்தையர் 

பிள்ளைகளுக்குற்ற கோயைப் பிறரால் (மருத்துவரால்) 

தீர்ப்பிப்பர். அதுபோலச் சிவபிரான் தேவர்கள்செய்த 
தீவினையைச் சூரபன்மாவைக்கொண்டு திர்ப்பித்கருளு 

இன்றார். : எம்முடைய துயரத்தினின்றும் நீங்கிக்கொள் 

ஞு.தற்கு காம் அவருடைய இருவரு£த் துணையாகக் 

கொண்டு எமது முயற்சியைச் செய்யவேண்டும். ஆத 
லால் நாம் விஷ்ணுஹர்ததிபிடம்போய்ச் செய்யவேண்டி 
யதை பறிவோம்” என்மூர். 

பெத்றிடுங் குரவ ரானோர் பின்னாக டம்பா னே 

மொன், அற்றிடிற் பிறபைக் கொண்டு முறுதுயர் செய் 
து இர்ப்பரர், மறறவர் தம்பா லன்போ வன்சணோ வது 

போ ஸனம்பாற், பற்றிய பவங்க டீர்ப்பான் பரமனு 
மிவைகள் செய்தான். (மமேருப்படலம் - ௪௫.) 

ஆதலி ணிஹைவ னேமே லருள்செயு மதற்கி யா 
மூக, இதற முயலு மாறு சிறிதுன திவம்றை மாயோம், 
கோதினம் வேண்டுஞ் செய்கை யொல்லையிற் செய்து 

மென்னா, ஏதமில் கமலப் புத்தே ஸிருக்கைவிட் ap 

ந்தா னன்றே, (மேருப்படலம் - ௪௪.) 

அப்படியே அவர்கள் வைகுண்ட லாகத்திற்குப் 

போய் விஷ்ணுஜூர்த்தியைக்தொழுது தமத குறைகளைச் 
சொல்லினர். . அதற்கு விஷ்ணுஜர்த்தியானவர் இத்தன் 
பங்களெல்லாம் தக்கனது யாகத்திலே தேவர்கள் வகி 
தைகேட்ட கொடிய பாதகத்தைத் திர்க்கும் முறைமை 

யானாயினவென்றும், சிவபிரான் மோனநகிலைகிங்இச் தமது



க.த்தபுராண விளக்கம். ௨௫ 

சத்தியைச்சார்க் து குமாரக்கடவுளைத் தர் தாலன்றிச் சூர 

பன்மன் அ௮ழிக்கப்படானென்றும் மோனநிலையைக் கெடு 

த்தற்கு மன்மதனை அனுப்பு தலே தல்கிகாகதம் அவர் 
களுக்குச் சொன்னார். 

அதைக்கேட்ட பிரமா மன்மதனை நினைக்க அவன் 

அவர்முன்பு சென்றான். பிரமா அ௮வனைதோக்க உன் 
னுடைய அம்புக&ச். சிவபிசானிலே செலுத்தி ௮வ 
ருடைய மோனநிலையைக் கெடுத்தற்குப் போவாயாக” 

என்று கூறினா. இதுபற்றி அவர்களுக்குள் ஒரு வாத 

முண்டாயது. வாதத்திறமையிற் புசாணகாரர் ஓப்புயர் 

வில்லாதவர். எதிரியுடைய விடையை அவனுக்குமாரறு 

கத் இருப்பும் வன்மையிற் றேர்க்தவர். அன்றியும் உயிர் 

str Ss Sum Piso Oe Qs A sate Bu காமனுடைய 
வாயிலிருந்து ௮ரிய உண்மைகளைப் பிறப்பிக்கின்ற 

னர். 

பிரமாவுடைய பேச்சைக்கேட்டு மன்மதன் உள்ள் 
கலங்கி இசண்டு காதுகளையுங் கைகளாற்பொத்தி இப்பழி 
மொழியைக் கேட்க எனக்கு கேர்கந்ததே என்று வருக் 
இச் சிவகாமங்களை உச்சரித்துப் பிரமாவுக்குச் சொல்லு 

சின்றான்:--*நல்லவசானோர் தம்மையடைக்த கொடிய 
வருக்கும் ஈல்லறிவைப் புகட்டுவர். தேவரீர் இக்கொடிய 

சொற்களைச் சொல்லியது என்னிற்கொண்ட வெறுப்பி 

னாற்போலும்/ நான் பெரியோர்கள் பலசை மயக்கயெதுண் 
மையே. என்பிதாவாகிய விஷ்ணுமூர்த்தியிலே என் ௮ம் 
புகளைச் செலுத்தி ௮வரை இலக்குமி முதலியயோரில் மய 
ங்கவைத்தேன். தேவரீசை மயக்க, நீர் சரஸ்வதியை உம 

த காவிலிருத்தினீர். மனிதர்களுள் என்னுடைய ஆட்சி 

க்குத் தப்பிமனோ் யாருமிலர். ஆயினும் இந்த வல்ல 
5



௨௭௬ கந்தபுராண விளக்கம். 

மை என்னுடையதன்று. சிவபிசாளை அற்பமானவர்க 
ளாகிய தேவரா்களைப்போல நினைத்து இவ்வாறு சொன் 

னீர். பூக்களாகிய என் அம்புகள் கெருப்புவடி.வினரா 
கிய அவர்மேற் சாரத்தக்கவைளா? பஞ்சானது வேகமா 

ன சுழல்காற்றுக்கெதிசே செல்லுதல் சாலுமாயின் நான் 
நின்மலசாகிய சிவபெருமானை எ இர்த்துச் செல் ஓ ?வன். 
அவருடைய ஒரு இருககையினாலே முப்புசங்கள் எரிந்த 

தறியிரோ? உம்மைப் பரம்பொருளாசு நீர்நினைந்தபோது 

உம்முடைய தலையொன்று சிதைந்ததறியீரோ? விஷ்ணு 
மூர்த்தியையும் வெருட்டிய நஞ்சை அவர் உண்டாரல் 
லவா? இத்தன்மையசாகிய சிவபிரானோ௫ போர்செய் 

யப்போவோர் உயிரிலே பற்றில்லாதவரன்றி வேறுயா 
வா?” ; 

இவற்றைக்கசேட்ட பிரமா கவலையுற்றுச் சொல்லு 
கருர். “சிவபிசான து பெருமைகளை ஈன்கு கூறினாய். 

அவரோடு போர்செய்வது எளிதன்று. ஆயினும் ௮வரு 

டைய அருளின்றி ஓர் அணுவும் ௮சையாது.$ அவரு 
டைய அருளில்லையா பின் நீ அவரிடம் போகமாட்டாய். 
  

. *இது சவெபெருமானது இிரோதானசத்தியின் சமுகத்தி 
னாலாவதாம். இச்சத்தியானது ஆணவம் முனை த் அகிற்கும்போது 
அதன் வலியைக் கெடுத்தற்காக அதைத் தொழிற்படுத் தம். அத் 
தொழிலின் பயனாகிய துன்பத்தை ஆன்மா அனுபவிக்க ஆண 
வம் வலிகெடும், 

$சிவபெருமானது ஆதிசத்தியினால் உயிர்களுக்கு அறியும் 
வன்மையும் தொழில் செய்யும் வன்மைபும் உண்டாகின் றன, ஆயி 
னும் உயிர்கள் ௮அவ.ற்றைப் பபன்படத் அதல் உபிர்களைப்பற்றிய 
மூம்மலங்களின் நிலையால் வரையறுக்கப்படு ம. அவ்வுயிர்களின் 
செயல்கள் சிவபிரான௫௪ செ.பல்களாகா. நாம் ஒருவனுக்கு கெருப் 
பைக் கொடுத்தால் ௮ஈத செருப்பைக்சொண்டு சாறுசமைத்து 
கற்பயன்பெதுவ தும் பிறனுடைய வீட்டையெரித்து த் தீமைசெய் 
வதும் ௮அவனுடையசெயலன்றி செருப்பைக்கொடுத் தஎமதசெய 
லாகா, ஆதலால் பிரமா கூறியது போலிசியாய மாம்,



கந்தபுராண விளக்கம். ௨௭௪ 

நீ போனால் உன்னுடையசெயலும்.அவருடையசெயலே. 

மூன்னொருகாலத்தில் தேவர்களும் அசுரர்களும் போர் 

செய்தபோது சிவபெருமானுடைய திருவருளினாலே 
தேவர்கள் வெற்றியடைர்தனர். சேசவர்களுட் பலர் அவ் 

வெற்றிக்குக் காரணம். தம்முடைய வல்லமையேயென்று 
கூறித் தனித்தனி தம்மைப்புகழ்ர்து செருக்கடைந்த 

னர். இவர்களுடைய மயக்கக்தைக் தீர்த்தற்காகச் சிவ 

பெருமான் ஐரியக்கவடிவத்சோடு தோன்றியருளினர். 
அங்குள்ள தேவர்கள் அ௮க்கனிபகவானைப்பார்த்து *₹அ 
தோ கிற்பவரைஅறிந்துவா?” என்றனுப்பினர். அவ்வியக் 

கர் ௮க்கினியைப்பார்த்து “நீ யாது செய்வாய்?” என்று 

சேட்டார். அக்கினி “கரன் எதையும் எரிப்பேன்”” என் 

ரூர். அப்போது அவர் ஒரு துரும்பை ஈட்டு அதை எரிக் 

சச்சொல்லினர். அக்கினியால் ௮ எரிக்கப்படவில்லை. 

வாயுபகவான் அதை அ௮சைக்கமாட்டாமற்போயினர். இ 

தீனாலே தேவர்கள் செருக்குகீக்கித் ,சம்மாலியன்றதொன் 
அமில்லையென்பதும் 1யாவுஞ் சவன்செயலே யென்பது 

மறிர்தனா. 

செம்மாக்து த்புகழுக் தேவர்குழு வம்மருள 

எம்மான் பிழன்போ லிருக்தோர் அுரும்புகி 8ீ.இ 

அம்மாதன் செய்கை யனைத்துமெனக் காட்டினனே 

கம்மானு முத்றுஞ் சிலவென்கை கரணன்மோ. . 

(காமதகனம்--௪௧) 
  

*1கின்னர் இச்திரன் ௮ர்த இடத் துக்குப் போகச் சிவபிரான் 
மறைக்தருளினர். ௮உன் தியானத்திலிருர்சபோது உமாதேவி 
யார் தோன்றி அப்பெரியார் சவபிசானேயென்று செளிவித் தரு 
ளினர். இதனாலே பசுபோதத்தாற் சிவபிரான் ௮றிதற்கரியெரென் 
பதும் திருவருளால் அறியற்பாலரென்பதும் பெறப்படும், (கேச 
உபநிடத த்திலுள்ள 2.) 3



௨௮ கந்தபுராண விளக்கம். 

அன்றியும் யாராயினும் தாங்குதற்கரிய Qu Truss 

காலத்தில் அதைத் தீர்க்குமாறு ஒருவசை இசக்கும்போ 
அ அதைத் தராமல் உயிரை வைத்திருப்பது முறையன் 

ல. அந்த இடசைத் இர்த்தற்காகத் தம்முயிசை விடவே 

ண்டிவர்தால் இறத்தலே அ௮றமாம். தேவர்கள் யாவரும் 

சூரபன்மனால் ஆற்றவும் இடர்ப்படுகன்றனர். அதைத் 
தீர்த்தற்குச் சிவபெருமான் ஒருகுழந்தையை உ தவியரு 

ளவேண்டும். இதற்கு அவருடைய மானத்தை நீ நீக்க 

வேண்டும். இதற்கு மாறு சொல்லாதே.” 

மன்மதன், *சிவபிசானுக்கெதிசாகச்சென்று போர் 

புரியேன். என்னால் ஆகத்தக்கதைச் சொன்னால் யான் 

தடையின்றிச் செய்வேன்'? என்று மனம் வருந்திச் 

சொன்னான். பிரமா கோபங்கொண்டு, தாம்சொல்லியபடி 

'செய்யாவிட்டால் மன்மதனுக்குச் சாபமிடுவதாகச் சொ 

ன்னான். ௮.தற்கு மன்மதன், “உம்முடைய சாபத்்தனாலே 

என்னுடைய நிலைகெடுதலிலும் சிவபிசானால் அழிக்கப் 

படுவது ஈன்று. அதனால் கான் ஈடேறுதலுமாகும். நீர் 

கோபிக்கவேண்டாம். நான் போருக்குப்போகிறேன்,” 

என்றான். பிரமா: இதைக்கேட்டு ௮ன்புமொழிகூறி மன் 

மதனுக்கு விடைகொடுத்தான். ௮வன் சிவபெருமானது 

திருமுன்புசென்று அம்புகளையேவ அவருடை ப நெற்றி 
க்கண்ணினொளியினால் ௮வன்' சாம்பரானான்.* 

*அப்போது இருகர்தி2தவர் தம.து பக்கத்தில் நின்றவர் 
களைப் பார்த்து மன்மதனையெரித்தத சிவபிரான* ெற்றிக்கண் 
ணின் பார்வையன்று, அவனைச்சுட்டது ௮வரிலே ௮ம்வுபோட 
வரத செய்கையேயென்று கூறினர். 

அண்ணிய வுணர்வின் மிக்€ர் நமக்கு புகல்வ னெக்கோன் ' 
கண்ணுத லுமிழ்ர்த செக்தீக் காமனைப் பொடித்த அன்றால் 
அண்ணலை யெய்வ னென்னா வனையவன் துணிவிற் கூறித் 
தண்ணென வீண்டு வர்த செயற்கையே சுட்ட போலும், 

(காமதகனம்---௬௨)



சு ந்தபுராண விளக்கம். ௨௯ 

பின்பு தேவர்கள் இருக்சைலாசத்துக்குப்போய் 
சிவபிரானது திருவடிகளைத் ST yg சூரபன்மனால் 

நாமடையும் துன்பத்தை காங்கள் தாங்கமாட்டோம். 
தசேவரீர்மகாமாயைக்கு தீ தலைவியாகியஉமாதேவியாரை த் 
திருமணஞ்செய்து ஒரு புதல்வசைத் தந்து ௮௬.ரரை 

அழிப்பித்து எம்மைக் காத்தருளுக”என்று வேண்டினர். 

அதற்குச் சிவபிரான் அப்படி யேசெய்வோமென்று அவர் 
களுக்குத் திருவருள்பாலித்சனர். அவர்கள் ௮வரைத் 

துதித்து வணங்கிச்சென்றனர். 

சிவபிரான் சனகர்முதலிய நால்வரையும் பார்த்து 

மோனநிலையிலிருக்து ஞானபாதத்தையனுசரிக்கும்படி 

கட்டளையிட்டு விடைகொடுக்தருளினர். 

அதன்பின்னர் சவெபிசான் உமாதேவியாசைத் திரு 
மணஞ்செய்யச் சங்கற்பித்து மணம்பேசும்பொருட்டு 

சப்தரிஷிகளை மலையசசனிடம் அனுப்பியருளினார். 

மலையசசன் பெருமகிழ்ச்சியோடு அவர்களுடைய 

கேள்விக்கணெங்கென். அவன் மனைவியாகிய மேனா 2த 
வியோ சம்மதித்திலள். பெண்ணுடைய தந்ைத மணமக 
ன பெருமையையும், தாய் அவனுடைய குணத்தையும் 
ஆசாய்தல்இயல்பு. ஒத் அவாழக்கூடிய ஒருவனிடம் தான் 

பெற்ற பிள்ளையைக் கொடுக்கவேண்டுமென்று தாய் விரு 

ம்புவாள்.ஆதலால் மேனாதேவி சொன்ன தாவது,**சிவபி 
சான் முன்னொருமுறை விவாகஞ்செய்தபோது பெண் 

கொடுத்த மாமனாசைக் கொல்வித்தவர். இதை : நினைக்க 
எனக்குப் பயமுண்டாகறது. நாங்கள் எங்கள் பெண்ணை 

, அவருக்குக்கொடோம்.”” இம்மொழி உற்றுநோக்கத்தக் 

கது. சவபிசானுக்குப் பெண்கொடுத்தற்குத் தடைகூற 
எவசாகலும் கனவிலும் நினைத்தல் கூடுமோ / இத்துணை



௩0 கந்தபுராண விளக்கம். 

அற்புதமான தடையைக் கண்டது ஆ௫ிரியரின் மதிதட் 

பத்தைக் காட்டும். அன்றியும் அறிவு அன்பு என் னுமிச 

ண்டனுள் பெண்கள் அன்பிற்கூடி அறிவிற்குறைக்தவர் 
என்பதையும் விளக்கியவாறு. முனிவர்கள் இதற்குச் சமா 
தானஞ்சொல்ல, மேனாதேவி “பெண்ணறிவெவையே 
னும் பேதகமைவழியன்றோ” என்று தான் சொல்லிய 
பதர்மொழியை நினைத்து வருக்தினள். மலையச௪ன் சவ 
பிரானைத் தங்கள் மகளுக்கு வதுவை.செய்வதோடு தானு. 
மவருக்கு அடிமையாகலே தன்னுடைய ஓர் ஆசை என் 

முன். 
திருக்கல்யாண ம்முடிய, இசதியுடைய வேண்டுகோ 

ளின்படி. சிவபிரான் மன்மதனுக்கு உயிர்கொடுத்தருஸி 
னர். மன்மதன் எழுந்து “என்னுடைய பிழையைப் பொ 
அத்தருளுக” என்று வேண்டினன். அதற்குச் சிவபி 
சான் *யாம் உன்னிலே சகோபங்கொண்டாலல்லவோ பி 
ன்பு கோபர் தணிவதாகும். நீ கவலைப்படாதே மகனே?” 
என்று இருவால்மலர்க்களுவிஞும் 

முன்பொடு தோன்று மாரன் முதல்வியேர டிருக்த 

Sheer, பொன்புனை கமலத் தரண்முன் போக்கனன் 
மூழ்க்து போற்றி, என்பிழை பொறுத்தி யென்னா யர 
முனை முனியி னன்றோ, பின்பது தணிவ துள்ளம் 
பேதுறன் மைக்க வென்றான். (திருக்கல்யாணம்--௮௮.) 

சூரனால் வருர்திய தேவர்கள் மேருமலையிற் கூடித் 
தமது அுன்பந்துடைத்தற்பொருட்டுச் சிவபிரான் மண 
panties இன்னும் குமரனைப் பெற்றிலசே என்அ௮ மன 
Yar ந்தனர். க கால் பின்பு nels a) porate HE 
குற்றம் தம்முடையதே யென்றும் தம்மையே கோதல் 
வேண்டுமென்றும் சிவபெருமானிடஞ் சென்றே அத் 
துன்பத்தைத் piesa Oise தெளிக்து கைலா 
சத்னுக்குப் போனார்கள்.
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இவறலு Sian மின்றி மார்க்குமோர் பெத்தித் 

தாகி, மவரவர் வினைக ளூடி யத தபடு பொருளை கல்குஷ், 

சிவனையாம் வெறுத்தல் கூற்றனு: சிறக்தகோன் பியற்றி 
டாதே, தவறுசெய் தனமென் நெம்மை கோவதே தக்க் 

தென்றார். (திருவவதாரம்--ஈ.) 

கைலாசத்குலே சிவபிரானது இருவடிசளைத் அதத் 

துத் தமதுதுன்பத்தைக் தீர்த்தருஞம்படி அவரை 

"வேண்டினார்கள். அப்போது ௮வர்-அறுமுகங்களுடைய 

pr Rajan a gon SS கொண்டருளிஞர். அறுமுகங்களா 

வன, மேனோக்கிய தாகிய ஈசானமும் சான்கு பக்கங்களி 

அமுள்ளா தற்புருஷம், அகோரம், வாமம், சத்தியோசா 
தமாகயநான்கும் சீழ்கோக்கெ தாகிய  பிரணவமுமாம், * 
இவ்வாறு திருமுகங்களினின் றும் அறு பொறிகள் தோ 

ன்றின. அவை சசவணத்தைச்சேர்ந்து ஆறுமுகங்களா 

டைய வடி.வமாயின. செவபெருமானும் உமாதேவியாரும் 

_ அங்கு தோன்றியருளி, உமாதேவியார் குழந்தையை 

எடுத்துத் திருவருள்வடிவினதும் பசமஞானமுடையது 

மாகிய தமது முலையிலுள்ள பாலையூட்டிக் கைலாசத் 

அக்குக் கொண்டுசென்றனர். 

ஆதி சாயகன் கருணையா மமலமாய்ப் பரம 

போத நீரதா யிருக்ததன் கொங்கையிற் பொழிபரல் 
ஏதி.லாததோர் குருமணி வள்ளமீ தேற்றுக் 
காதன் மாமகற் சன்பினா லருத்தினாள் கெளரி. 

சாவணப்படலம்--௨. ௩...) 
  

ஈமுகத்து லொன்று தா வவெழுத் அடையதோர். முருகன் 
ஈகைத்அ முன்னெழுச் இனுக்குரை பொருளென ஈவில 
மிகைத்த கண்களை விழித். தனன் வெள்கெென் ala 
கலக்கு சுருதி கண்டில னப்பொருட் டி.றனே. 

(அயனைச்சிறைபுரிபடலம்..-௧௦)
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ருகக்கடவுளது பேமாகிய . *சரவணபவ” என் 

பது பிசணவமும் பஞ்சாட்சமமுஞ் சோர்த ஆறெழுத் 

அக்களாம். **அறு எழுத் தடக்கிய அருமறைக்கேள்கி” 

(SGYGS—*58 17). அவருக்குஞ் சிவபிசானுக்கும் 
பேதமில்லை. 

கன்முக மிருமூன் ௮ண்டா னமக்கவை தாமே கக் தன் 

தன்முக மாகியூற்ற தாரகப் பிரம மாக 
முன்மொழி சன்ற கந்த மூவிரண் டெழுத்து மொன்றாும் 
உன்மக னாமத் தேரசா றெழுத்தென வுற்ற வன்தே. 

ஆதலி னமது சத்தி யதுமுக னவனும் வரனும் 

பேதக மன்றா னம்போந் பிரிவிலன் மரண்டு கின்றான் 

ஏதமில் குழவி போல்வான் யாவையு முணர்க் தான் Fp 

போதமு மழிவில் வீடும் போற்றினர்க் கருள வல்லான். 
(திருவிளையாடல்--௧௮, ௧௯.) 

ஒருமுறை பிரமா திருக்கைலாசத்துக்குப்போய்த் 

இரும்பும்போது குமாசக்கட.வுளைச் சிறுபிள்ளையென : 

நினைத்து ௮வசை விழுந்துகும்பிடாமற் போனான். ௮௬ -: 
ட் கடலாகிய முருகக்கடவுள் பிரமாவுடைய செருக்கை 

, நீக்கி நல்லறிஷட்டத் திருவுளங்கொண்டு ஒரு வேதமக் 

திசஞ் சொல்லும்படி அவனைக் கேட்டருளினார். பிசமா 

மந் திசங்களுக்கு முதலாகிய பிசணவத்தை உச்சரித்தவு 
டனே, “*நிறுத்து, இவவெழுத்துக்குப் பொருளென்ன?” . 
என்று முருகப்பிசான் வினவினார். பிசமாவுக்கு அதன் 
பொருள் தெரிக் இலதாதலால் ௮வர் அவனைச் சிறையில் 
வைத்தார். சிவபெருமான் அவனைச் சிறையில்கின்றும் 
விடுதலைசெய்யுமாறு கேட்டருள, குமாசக்கடவுள் முதற் 
சம்மதித்தில். அதைக்கண்டு சிவபெருமான் அருள் 
ஈகைசெய்து 1௦ிழ்ந்தார். சிறுகுழந்தைகள் தந்தையிற்
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கொண்ட பற்றின்மிகுதியாற் சொற்கேளாத அருமை. 
யையும் அதிலே தர்தையா இன்புறு முலகழுறைமையும் 
இ௫ விளக்கிய. பின்பு குமாசக்கடவுள் அவனைச் திறை 

யினின்றும் நீக்கியருளினர். பிரமா அ௮றிவுதெளிக்.து 

குமாரக்கடவுள் தனக்குச் செய்க அருளைத் அதித்தான். 

காதனித் தன்மை கூறி நல்லருள் புரிக லோடும் 
போதின னைய வுன்றன் புதல்வளனாம் மியவித் தண்டம் 

SST Herta கல்கி மானெனு மகக்தை வீட்டித் 

இதுசெய் வினைகண் மாற்றிச் செய்தது புனித மென் 

[ மூன்: 
(அயனைச்சிறைநீக்குபடலம் - ௩.௪.) 

தேவர்கள் சூரனுடைய கொடுமையைக் தாங்கமா 

ட்டாதவசாய்ச் சிவபிரானிடஞ் சென்று பின்னும் முறை 

பிட்டனர். சிவபிரான் சூரனை அழிக்கும்படி குமாரக்கட... 

வுளுக்குச் சொல்லியருளினா். கணதாத.ராகிய விசவாகு 

தேவர் முதலிய ஒன்பது வி.ரரும் பூதகணக்களும் ஏனை 

யோரும் குமாரக்கடவுளுக்குப் பரிவாரமாயினர். அவர் 

கள் தாரகனது பதிபாகய மாயை என்னும் நகரத்துச் 

குப்்2பபோய் ௮வனோி போர்செய்தனர். ' வீரவாகு? தவர் 

ஒழிக்க மற்றயோர் தாசசன்மீ2தவிய பாணங்கள் 

வறுமை மிக்கவன் செல்வனுக்குச் சொல்லிய சொற்கள் 

போலப் பயன்படாது திரும்பின. வீரவாகு 2தவரு!ம் 

தாசகனும் போர்செய்து அதில் ஒருவரையொருவர் 
வெல்லமாட்டாமல் நின்றனர். பின்னர் தாரகன் தோற் 

றவன்போல ஓடிக் கிரெளஞ்சமலையில் ஒளித்தான். வீச 

வாகுதேவர் அவனைத் தொடர்ச்துசென்று  மலைக்குட் 

புகுந்து அதனால் மயக்கப்பட்டுச் செயலின்றிக்கிடக் த 
னர். அப்போது குமாரக்கடவுள் அங்கு எழுந்தருளி 

னர். தாரகன் அவர்மீது தேவப்படைகளைச் செலுத்தி 
6
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னான். அவைகளெல்லாம் ௮அவசை வணங்கி தின்றன: 

௮ப்போது ௮வன்- மாயையினால் வெல்லக்- கரூ இதனான். 

அதையறிந்த: குமாரக்கடவுள்: வேலாயுதத்தை விட்டுக். 

கசெளஞ்சமலையைப் பிளந்து: விரவாகுதேவர்' முதலி 

யோசை மீட்டுத்: தாசகனைக் கொன்றருளினார்.. இதைக். 
கண்ட தேவர் ஆகந்தமடைந்து, ஆரவாரிதிதனர். 

குமாசக்கடவுள் அவ்விடத்தினின்றும் நீங்கத்: தேவ 
இரியென்னும் மலைக்குப் போய் mass ௮மரர்தருளினார். 

௮ங்கே-பிசமா விஷ்ணு முதலிய தேவர்கள் அவருக்குப் ' 

பூசைசெய்ய விரும்பி அவருடைய உத்தரவோடு பூசை 

செய்தனர். பின்பு ௮வர் மண்ணியாற்றக்கசையை யடை 

ந்தூ அங்கே குமாரபுரி*' என்னும் இருஈகசை: அமைத் 

தருளினர்: ் ் 

இந்திரன் தாரகன் இறந்ததை நினைத்து... மகிழ்ந்த. 
ருக்கும்பொழுது, சிகாழியிலுள்ள வனதேேவதை அவன் 

பாற் சென்று. தன்னிடம் ஓப்புவித்த இக்இசாணியின் 
ஆபசணங்களைத் திருப்பிக்கொடுத்தது. அவ்வாபரணங்க 

லாக் கண்டதும் ௮வன் இக்திசாணியி2ல வேட்கைகொ 
ண்டான். அவ் வேட்கையானது கெய்சொரிய வளரும் 

கெருப்பைப்போலெரிந்து அவனைச் சுட்டது. அ௮வ்வருத் 

த;த்தைச் ச௫க்காமல் அவன் ஒரு குளிர்க்த சோலைக்குப் 
போனான். அ௮க்கொடிய தீபைச் சோலைக்குளிர்ச்சி தீர்க 

கத்தக்ககன்று. சந்திரசரணமும் அவனைச் சுட்டது. ௮ 

வன் இவற்றிற்காற்றாமல்' ௮லறிப்புலம்பினான். தப்புதற் 

கு. வழியின்றித் துடித்துப் பதைத்துப் புரண்டு வருக் 

இனன். பின்னர் ௮வனை வாட்டிய நிலாவைக் கெடு துச் 

சூரிபன் உதயமானான். திங்களினது தோல்வியை உல 

*இது-திருச்?சய்ஞலூர் என ப்படுவ தட .
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கத்திற்குச். சொல்ல வாய்திறக்கதுபோல;க் .,தாமமைகள் 

ANGST. FUP SIAM தமது காயகன் உடைந் தமையைக் 

கண்டு சூரியனைக் கைகூப்பி வணங்குவதுபோலக் கூவிக் 

தன. 

திங்க டன்குறை யுணர்.க்.சவாய் இறக்கென்ன:ச் செய்ய தக CHD 9 tty Ps கமத or. 
பல்க யங்கள்போ தவிழக். தன குழுதங்கள். பலவுக் 

தங்க ணுயக .னுடைக் தது கோ.க்கியே கபன் , 

கங்கை கூப்பிய திறனென வொடுங்கிய..வன் றே. 
. (குமாரபுரிப்படலம் -.௫௮.) 

சூரியனது ஒளியினாலே இர் இரனுடைய மன இலி 

ருந்த மயக்கவிருணீங்கிப் .பார்பின்படஞ் சுருங்குவது 

போல அவனுடைய வேட்கையின்வேகங் குறைந்தது. 

அவனுக்கு மெய்யறிவு தோன்றியது. அவன் திடுக்கிட 

டெழுக்து, “எனக்இப்படியான மயக்கம் வக்தவாறென் 

னை/ இஃதென்ன பேதைமை7” 

. இமை யுள்ளன யரவையுக் தக்.இடுஞ் சிறப்புக், தோ 

மில் செல்வமூங் கெடுக்குகல் ௮ணர்வினை.க் தொலைக் 

கும், ஏம சன்னெறி தடுத்திரு ஞளய்த்இடு மிகனுத், காம 

மன் நியே மொருபகை யுண்டுகொல் கருதில். 
(குமாசபுரிப்படலம் - ௬௨.) 

என்றுசொல்லி மனக்தெளிக்.து கூமாரக்கடவுள து 

இருமுன்னிலைக்குச் சென்று அவரைக் தொழுதான். 

ஆசிரியர். உண்மைகளைப் போதிக்கும் முறை இது 

வே..ஆசைகளுக்கு இடங்கொடுக்கலாகாதென்று கேளே 
போதிப்பதனாற்.பயனுண்டாகலரிது. அவைகளை வெல் 

அதற்கு வேண்டிய முறைகளைத் தெரிவித்து. அம்முறைக 

off Sap பற்றுண்டாக்குகலே அவ்வாசைச3க் கெடித்த 

ற்கு வழியாம். ஒருவன் கஞ்சாவியாபாசஞ் செய்யக் ௧௬ 

ம்போது அவனுடைய பிதா கேரேதடுக்கல், முறை
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யன்று. அயலவனொருவன் கஞ்சாவிற்.று ஆறுமாசத்தில் 

முன்னூறுளுபா சம்பாதித்து ஏழாம்மாத த்திற் பிடி பட்டு 

ஐர்.நாறுரூபா குற்றங்கொடுத்தானென்றும், அதைப் 

பொருட்படுத்தாமல் அவன் பின்னும் மூன்றுமாதம் 

வியாபாசஞ்செய்அ இருநூறுரூபா சம்பாதித்து அடுத்த 
மாதம் ஆயிரம்ரூபா குற்றமும் அறுமாக மறியலும் 

விதிக்கப்பெற்றானென்றும், அகன்மேல் ௮து மிகக்கொடி 
தென உணர்ந்து அதை விடுத்து வேளாண்மைசெய் 

யத் தொடங்கனானென்றும் தந்ைத சொல்லுவாராயின் 
அவன் கஞ்சாவியாபாரத்தின் கேட்டையுணர்ந்து அதை 
நடத்துங் கருத்தை விவொன். 

கச்யெப்பசுவாமிகள் ஆசைகளுட் கொடியதாகிய 
காமத்தைக் கடிதற்பொருட்டு இக்கிசனுடைய. நிலையை 
யெடுத் அக்காட்டினர். ௮ந்த அசையானஅ காதலித்தோ 

சையன்றி அவருடைய ஆபரணம் மு தலியவற்றைபுவ் 

காணும்போது உண்டாகத்தக்கது என்றும், அப்படி 

புண்டாகும்போது ௮து இனிதாகத்தோன். ௮ மென்றும், 

அதன்பின்னர் அது அளவிறந்த அன்பத்தை உண்டாக் 

குமென்றும், அதற்குத் துணையானகாலம் இசாக்கால 

மென்றும், அதனுள்ளும் நிலாப்போதென்றும், அர்த 

நினைப்புக் கெடிம்போது ௮அதனாலுண்டாகிய வேதனையை 

ஒருவருணர்ந்து அதுகொடிது கொடிதென்று விலக்கக் 
கரு ௮வாசென்றும், அதை விலக்கவேண்டுமாயின் ஒரு 

நல்லபொருளிலே ௮க்காதல் செல்லவேண்டுமமன் றும், 
அவ்வுத்தம வஸ்துக் குமாரக்கடவுளுடைய திருவடி. 

யென்றுங் காட்டினர். இனம்பற்றிப் பொய் களவு முத 

லியன கொடியனவென்ப.தும் அவற்றை விலக்கற்கும் 
அப்பெருமானுடைய இருவடிகளே துணைபென்பதுங் 

கூறியவாறு சாண்ச. ்
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குமாரக்கடவுள் இிருச்சேய்ஞலூரினின்றும், புறப் 

பட்டுப் பாலைவனம் வழியாகத் இருச்செர் தாசை அடைந் 

தருளினார். இப்பாலைவன த்தின் வருணனை மிகச்சிறப்பு 

உடை பது, 

இதில் அரிய உண்மைகள் பரந்து நெருங்கக் இடக் 

கின்றன. ' உண்மைப்பொருள்ககாத் தமது அறிவால் 

. உணரமாட்டாத  மந்தமதிபினர்பொருட்டு ஆரியா 

அவ்வுண்மைகளை அவற்றுக்கு ஓத்த உவமானங்களுட் 

பெய்துகாட்டியமுறை வியக்கற்பாலது, அவற்றுட் சிலவ 
ற்றைக் கூறுகின்றேம். “கங்கள் பிறவித்துன்பத்தை நீக்க 

மாட்டாத தேவர்களை முத்திபெறும்பொருட்டு வணங் 
கும் மனிதரைப் போல, வெப்பத்தைக் தாங்கமாட்டாமற் 

பறக்கும் பருந்தூகளின் நிழலைக் தொடந்து ௮அவ்வனச் 

அக் கலைமான்கள் ஐடி.த்திரிர்தன. புறச்சமயங்களிலே 
விழுர்தவாகள் சிவபிரானது இருவருள் Serer gid 

போது அறிவு தொழில் இச்சைகள் செம்மைஉறுதல் 

போல அவ்வெவ்விய வனமானத குமாசக்கடவுள் அங்கு 

தோன்றியபோது, குளிர்ச்சிபொருந்திய கறுமணங்கம 

மும் பூஞ்சோலையாக விள ங்கியது”. 

தங்க டொல்பவ மகன்றிலா விண்ணவர் தம்மைக் 

துங்க முக்தியின்பொருட்டினா லடைபவர் தொகைபேோ 

லங்க கொக்துதம் போலவே வெப்பமுற் DUN 

கங்க கரடியே நீழனுக் கடைவன கலைகள். 

Ly pow றிக்கணே' வீழ்க்துளோர் சிவனருள் புகுங்கரல் 

அறிவு மாற்நலுங் குறிகளும் வேறுபட் உனயோல் 

வறிய செக்தழல் வெவ்வனம் வேலவன் வரலால் 
ஈறிய தண்மலர்ச் சோலையா முவகைகல் Su x. 

(சரம்புருபடலம் - ௧௦, ௨௩.)
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அப்போது குமாரக்கடவுள் இருச்செக் Boos 

aot அங்கே யெழுக்தருளியிருக்தார். அவருக்கு இச் 

.இராஇதேவர்கள் பூசைசெய்து அவருடைய இருவரு 

ப் பெற்று ௮வரைச் துதித்துக்கொண்டு பக்கத்திலே 
நின்ஞுர்கள். அப்போது சூமாரக்கடவுள் அறியாதார் 
போலச் சூரணடைய வரலாற்றைத் தொடர்பாகச் சொல் 

அம்படி D8 Br MSHS கட்டஃ£யிட்டருளிஞர். இந்தி 

என் வாக்கில் வல்லவசாகய வியாழபகவானைப் பார்த்து 

௮க்கதையைக் கூறுமாறு வேண்டினன். வியாழபகவான் 

குமாசக்கடவுளுடைய . திருவடிகளைத் .தலையிற் சூடி, 

“எம்பெருமானே தேவரீர் எல்லாவற்றையும் அறிவிர். 

ஆதலாற்சூரனுடையகதையையறியும்பொருட்டுக் கேட் 

டரல்லீர். எங்கள் துன்பங்ககா நீக்கி இன்பத்தை பதவு 

தற்கே யிதைகீ கேட்டருளினீ?'” என்றுசொல்லிக் சதை 

யைக் கூறுவானாயினான். 

அசுர காண்டம். 

  

உளி லான்குணங் HUT ove wr செயலிலா னுசைக்கும் 

பேரி லானொழு.( ஈன்ணிலானன். பின்னிலான் பிறிதோர் 

சாரி லான்னசல் போக்கிலான் மேலிலான் றனக்கு 

கேரி லானுமீர்க் கடவுளா மென்னுளே கின்றான். 

இத்தோத்திரக்கிலே குமாரக்கடவுள் போக்குவ.ச 

வில்லாசவசென்றுஞ் .செயலில்லாதவசென்றுவ் கூறப்படு 

தலால் இப்புசாணத்திலே .௮வருடைய திருவருளே பெ 

ரூம்பாலும் அவசாகப் பாவிக்கப்பவுவதென்பது பெறப் 

படும்.
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முன்னொருகாலத்திலே தேவர்கள் ௮௪சரைவென்று 

அவர்களுடைய வலிமையைக் கெடுத்து மேன்மைபெற் 

றிருந்தனர்: இதனாலே அசுரர்கள் கவலையுற்று மனம்வருக் 

இனர். அக்காலத்திருந்த அசுசராசனுக்குச் FTO FOLIC 

ஜெரு புதல்வியிருக்தாள். அவளே ௮௬ரரசை ஈற்று: 

விக்கத் தக்கவளென்பதை ௮-௬ர.தரூவாகிப சக்கிராசாரி 

யர் கண்டு, அவளுக்குச் சகல Glos ru Ct HS gi wT 
யவித்தைகளு முணர்த்தி மாபையென்று பெயருமி:ட்ட 

னர். ஒருநாள் அவர் ௮வஃ£ அழைத்து, **உன து. ௮௭ 
ரகுலம் கீழ்கிலைபையடைந்அு.விட்டது. அதை உயர்த். 

தத்தக்கவள் நீயே. பேழகுவாய்க த.ஓர் வடிவத்தோடு 

தவ௫சேஷ்டராகிய காசிபமுனிவரிடம் போய். ௮வசாற் 

புதல்வசைப் பெறுவாயாக. அப்புதல்வர்கள் பாகங்கள் 

செய்து வசங்கள். பெற்று உன்குலத்தை. விளங்கச்செய் 

வா”, என்று சொன்னார். அவளதற்கிசைந்து காசிபரு 

டைய தவக்சாலைக்குப்போய் அங்கே வாசனைகம.முஞ் 

சோலைகளையும் வாவிகளையும் மண்டபங்களையு முண்டாக் 

கித் தென்றற்காற்றை விசச்செய்தனள். இம்மாறுதல் 

கள் &ம்பொறிகளையுமடக்கித் தவஞ்செய்துகொண்ட் 

655 காசிபருடைய அறிவி2ல ஒருவாறு புலப்பட், “இ 

வையெவ்வாறுண்டாயின” என்றா. சாயக் கருதி நாலுபக் 

கமும் பார்த்தார். யாரையுவ் கண்டிலர். 

இவ்வாராய்வே அவருடைய கிலையைக் கெடிக்கக் 
காரணமாயது. ஆசாய்வுகள் உலகப்பற்றுடையோர்க் 
குரியனவன்றித். தவஞ்செய் வார்க்குத்" தக்கவையல்ல. 

தவஞ்செய்வோர, * எங்கெழிலென் ஞாயிறு எமக்கு”? 

என்ற கருத்துடையசாதல் வேண்டும். அன்றியும் ஒருவர் 

வசம்பினின் று விலகும்போது. அவர் எத்துணைச் சேய் 

மைக்கண்போவசென்பது கணித்தற்கரிது. “குன்றினுச் 
>



#0 கந்தபுராண விளக்கம். 

சியிற் றவறலொப்ப” என்றபடி. நேரினும் கேரும். வசம் 

பிலிருக்து ஈசளவேனும் விலகலாகாதென்பது, காசிப 

சது அற்ப உசாவுதலால் ௮வர தவம் முற்முகக் குலைக் 
ததை கோக்க இனிதுபுலப்படும். காமத்துக்குச் சிறி2த 

னும் இடங்கொடுக்கின் அதற்குத் தப்பு தலரிதென்ப 

தையு மிதுபோதிக்கின்றது. 

இது யாதாகுமென்று கினைத்துப்பார்த்தும் ௮வ 

ருக்கு ஒன்.றும் புலப்பட்டிலது. இதைக்குறித்து நினை 

க்ததே தவறெனக்கண்டு, ௮வர் முன்போலத் தவத்தை 

த்தொடங்கமுபலலும் மாயை அவருக்கெதிரே தோன்றி 

னள். அவர் அவளி3லை அசையுற்றுத் தவத்தை வித் 

து அ௮வள்பாற் சென்முர். அவருடைய தவவலியும் 

அறிவுங் கெட்டன. ௮வளும் ௮வரைக் காதலித்துப் பார் 
த்தாள். இருவருஞ் சேர்ந்து சூசன், சிங்கன், தாசகன், 

அ௮சமு௫ என்னும் பிள்்சராகளைப் பெற்றனர். 

ஆண்மக்களாகிய ஈமவருக் தமது தந்ைதையாகிய கா 

சிபளை வணங்கித் தாம் செய்யவேண்டியது யாதெனக் 
கேட்டனர். அப்போது gr Aut சைவகசித்தாந்தத்தை 

அவர்களுக்குப் போதித்தார். 

. பொருள்கள் பதி பசு பாசம் எனஷான்றாம். பதி' 
யானவர் &ீக்தொழில்களையுஞ் செய்யும் சிவபெருமான். 
அவருடைய தன்மைகளை வேதங்களும் விளக்கவல்லன 

வல்ல, ஆன்மாக்கள் அராதியானவை, அளவில்லா தவை, 
  

*இக்காட்களிம் சமயோசிதமாக வரமபுகட த். தலே பெருவழ 
க்காகிச் சைவர்களது பேராற்றல் மழுங்கச் சுவமதப்புக் குன்றி 
அவர்கள் சிறுமனிதசாயினர். 

1இத்தொடர்பிலே சைவசித்தார்.த உண்மைகள் சுருக்கமாக 
வும் தெளிவாகவும் பன்னிரண்டு செய்யுளிற் சொல்லப்படுகின்



கத்தபுராண விளக்கம். ௪௧ 

அவைகள் அநுபவிக்க வேண்டிய வினைக்குத் தக்க.காக 

மனித.சாகவும் விலங்குகளாகவும் வேறு பிறவிகளாகவும் 
தோன்றும். மனிதர் பெற்றுக்கொள்ளும் கல்வி, வீசம், 

செல்வம் முதலியன நிலையற்றவை. தருமமொன்றே கில 
யானது. தருமத்தால் அருளும், . அருளினால் தவமும், 

தவத்தால் ஞானமு முண்டாம். ஞானங் கைகூ.டுமாயின் 
மூவகை மலக்களும் நீங்கும். அப்போது அன்மா பே 

ரின்பத்தையடையும். ஆதலால், மக்களே, நீங்கள் தரு 

மஞ் செப்து சிவபெருமானை கினைத்துக் தவம் புரியுஙி 
கள். 

தருமமே போஷ்றிடி னன்பு சார்க் இடு 

மருளெனுங் கூழவியு மணையு மாங்கவை 
வருவழிக் தவமெனு மாட்சி யெய்துமேத் 

தெருளு௮ு மன்௮யிர் சிவனைச் சேருமால். 

ஆதலின் மைச்தர்கா எறத்தை பரற்றுதிர் 

இீ.இனை விலக்குஇர் சிவனை புன்னியே 

மாதவம் புசிகுதிர் மத்ற தன்றியே 
யேதுள தொருசெய லியதறத் தக்கதே. 

(காசிபனுபதேசப்படலம்-௧௩-௨௪.) 

தவத்தினலே மார்க்கண் 2டயார யமனையும் வென்ற 

னார்” என்று கூறி ௮ச்சரித்திரத்தை விரித்துசைத்தனர். 

மார்க்கண்டேயருடைய தந்தையார் கெளசிகர். அவர் 

தவஞ்செய்த காலத்திலே ஒரிடத்திமீல நெடுங்காலம் 
அசையாம லிருக்ததால் விலக்குகள் அவரைக் கல்லென 

் நினைத்துத் தமத சரீரத்தின் தினவு நீக்குதற்காக அவரி 

லே உரிஞ்சக் கொண்டுவந்தன. இதனாலே அவருக்கு 

மிருககண்டூயர் என்ற பெயசாயிற்று. இத்துணை அரிய 

தவஞ்செப்தவர் துறவதத்தைப் பூணச்கருதிய2பாது 
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௮௨ கந்தபுராண விளக்கம். 

அவருடைய தர் தயார் ௮வசைத் தடுத்தார். மிருககண் 

டூயர் இல்லறத்தின் தமைகளைப் பதினாறு பாடல்களில் 

எடுத்துக்காட்டினா.* 

முன்னருள பாச முயக்கறுக்க வேண்டி யகான் 

பின்னுமொரு பாசம் பிணிக்கப் படுவேனேத் 
தன்னிகரி லீசன் தனையெவ்வா றெய்துவன்யா 

ணனின்னலெனவு மாழி யிடைப்பட் டுலைவேனே. 

மெய்மான தில்லா முடவஜொரு MT PAT Hl 
கையா னவையிரண்டுங் கக்தரச் தவழ் தருவா 

னையா வதற்கு மரும்பிணியொன் மழெய்தியக்கா 
அம்மானே மானு முவன்போம் நளர்வேனோ. 

(மார்க்கண்டேயப்படலம்-௧௪-௧௮.) 

இல்லதத்தோன் குற்றஞ்செய்யில் அதற்குத் தீர்வு 
ண்டு, இல்லறத்தில் அநுபவிக்கத்தக்க இன்பங்களை வே 
ண்டாது அருந்தூயோசெனத் தம்மைக்கருகித் .துறவ 

றம் பூண்டோர் கிலைதவறுவராயின் ௮ மலையினுச்சி 

யினின்று விழுவனுபோலாகும். ஆதலால் . இல்லறம் 

நடத்தி முடிந்தபின்னசே! துறவு பூணுதல் முறையெ 
னக்காட்டி அவ்வாறே செய்யவேண்டுமென்று கட்ட 
யுஞ் செய்தனர், 
  

இவர் கூறிய வேறோர் பாட்டிலே பெண்கள் பாவமே வடி 
வமாகவடையவர் என்று சொல்லப்பட்ட, இ.த பெண்களை 
யிச்சியாமைக்காகச் சொல்லியதன்றி அவர்கள் உள்ளபடி. இழி 
வானவர்கள் என்று கருதியன்று. கற்புடைமாதர்களுஃ(த ஒப்பா 
ரும் மிக்காருமிலரென்றும் மழையும் அவர்கள் சொற்கடங்கு 
மென்றும் சொல்லியதால் இஃ தணரப்படும். 

. 1எ.த் துணைச் சீரியகருமமும் பக்குவம் வரமுன்னர்ச் செய் 
யத்தக்கதன்றென்பதே இங்கு தெருட்டப்பட்ட;



கத்தபுராண விளக்கம். சா. 

சுழிதரு பிறவி யென்னுஞ் சூழ்கிளைப் பட்டுச் சோர் vitae 

ops gur Cod weer Sw Caron BD மேனுங் 

கழிதரு கரளா னல்லாற் கதுமெனக் துறக்க லாமோ 

வழிமுறை அம்மு னோசின் மத்தது புரிதி மன்னோ. 
 (மார்க்கண்டேயப்படம்- ௪௧.) 

தந்த சொன்மிக்க மக்இரமில்லை யென்பதையும் 

தந்தை தாயர் கடலில் விழச்சொல்லினும் விழுகலே மு 
றையென்பதையும் நோக்கி மிருககண்யேர் தந்தையாசது 

கால்களில் விழுக்து வணவ்கி அவர் கட்டகாயிட்டவாறு 

விவாகஞ் செய்து இல்லறம் ஈடாத்துதற் இசைந்தனர். ௮ 

வர் அவ்வாறே. மணம்புசிக்து புத்திப்பேற்றுக்காகத் 
தவஞ்செய்து பதினாறு வயதுவமையும் இருக்கத்தக்க 

ஒருமகவைப் பெற்றனர். அது மார்க்கண்டனென்று பே 

ரிடப்பட்ட..அு. இக்குழந்தை வளர்ந்து ௪கல கலைகளையுவ் 

கற்றுப் பதினுரும் வயதிற் செவபூசைசெய்யத் தொடங் 
தியது. செவபூசையின் பயனாகச் சிவபிசான் அவருக்குத் 

தோன்றித் திருவடி.தீட்சை செய்து பசுகரணங்களைச் ச 
வகரணங்க'ளாக்கயெருளினர். இதனாலே முறைப்படி. பதி 

னாரும் ஆண்டு அவருடைய புலாலுடம்பு ரீங்யெதெனி 
னுமாம். திருவடி தீட்சையால் பசுகரணங்கள் நீங்குதலை 

‘Cron டழிந்தது செர்.தூர் வயற்பொழி Cow 

கடம்பின், மால்பட் டழிர்கது பூங்கொடி யார்மன மா 
மயிலோன், வேல்பட் டழிகதன வேலையுஞ் சூரனும் 
ar கால்பட் டழிகந்ததஇிங் கென்றலை மேலயன் 

கையெழுத்தே.” 

என்னுங் கந்தரலங்காரத்திற் காண்க. 

.. இன்மாக்களைச் சுவர்க்க ஈரகங்களிம் செலுத்துஞ் 
சத்திபின் ௮திட்டேயத்தை இயமனென்பார். சிவபுண்ணி



௪௪ கந்தபுராண விளக்கம். 

யம் செய்வோராகிய சைவர்கள் சுவாக்கஈரகங்களுக்குச் 

'செல்லாரா தலால் அவர்கள் இவ்வியமனுக்குட்் படார். இ 

யம்ன் மார்க்கண்டளை வருத்தக் கருதியபோது இயம 
க 5 . ல் 3 . ச 

னுடைய தலையிற் சிவபிரான் இருவடியை* வைக்து நல் 

ata புகட்டியருளினர். மார்க்கண்டேயர் பின்லுஞ் 

சிவபூசை செய்து முத்தியடைக் தனர். 

இவ்வாறு கா சிபழுனிவர் கூறியதைக்கேட்ட மாயை 
“நீர் கூறியவை யாவும் வாய்மைகளேயாயினும் அவை 

“கள் என்மக்களுக்குத் தகுந்தவையல்ல. அவர்களுக்குச் 

செல்வம், வீரம், சத்தி, நீடியவாழ்வு முதலியவைகளே 

வேண்டியவை” என்முள்.அதற்குக் காசிபர் அவற்றைப் 
பெறுதற்கு வேண்டிய வழிகளை நீயே சொல்லுவாயாக” 
என்று கூறினர். மாயை அவர்களா கோக்க, ₹:பிறவியெ 
டுச்தோருச்குக் கல்வி செல்வம் ஆய இரண்டுமே வேண் 
டிய மேலான பொருள்கள். இவ்விரண்டனுட் செல்வமே 
மேலானது,” என்று பல நியாயங்கள் காட்டி, அதைப் 
பெறும்போருட்டு யாகஞ் செய்யுமாறு அவர்களை ப 
னுப்பிவிட்டுக் காபெனைப் பிரிந்து போயினாள். அப்பிரி 
வாற்றாமற் காசிபன் ௮வளிலுள்ள வேட்கையினால் வரு 
ந்திப் புலம்பினன். அதை அவன் தந்தையாகிய பிரமா 

ou Bg அவனிடஞ் சென்று அவனுக்குக் காமத்தின் 

*ஈமேறு மறிக்தில?னான் முகன் மேற்சென்று சழிடர்தும் 
மாலு மறிக்திலன் மாலுற்ற தேவழி பாடுசெய்யும் 
பாலன் மிசைச்சென்று பாசம் விசிறி மறிச்தசர்தைக் 
கால னறிர்தா னறிதற் கரியான் சுழலடி.யே?? 

, (திருசாவுக்கரசர்,) 

. gues சியொயங்காட்டு தலில் இப்புசாணகாராஅ பேராம் 
ல ப்ககப்படததககது. இவர் அரும்பு மலையினும் பெரி 
னக் காட்டும் உன்மையுடையார், இதனை இவ்விடத்தும் விர் 
தம் மேருவினும் Apts ;தென்னுமிடத் தங் காண்க. 

௩



கந்தபுராண விளக்கம். ௪௫ 

கேட்டை விளக்கி அவனுடைய மன த்தைக் ் இருத்இனார். 

கள் காமம் ஆயெ இரண்டனுள். கள் அறிவை பழிக்கும், 

காமம் உயிரையழிக்கும். காமம் நினைத்தாலுஞ் சுடும், 

கேட்டாலுஞ்சுடும், விலக்கனொலுஞ் சுடும். காமமாகிய 

கோயை விவேகத்தால் மாற்றியவமே முத்தியடைவர். 

வேதமுங் கலைகளு முணர்க்து மேலதா 

மூகறி வெய்திய முனிவ நீயொரு 

மரதுதன் பொருட்டினான் மைய லெய்தியே 

பேதுது கற்றியோ பேதை மாக்தர்போல். 

கண்டதோர் கறவமே கரம மேயென 

வெண்டரு தீப்பொரு ஸிருமைக் தென்பரர 

அஆண்டுழி யழிக்குமொன் ௮ுணர்வை யுள்ளமேற் 
கொண்டுழி யுயிசையுங் கொல்று மொன்தரோ. 

உள்ளினுஞ் சுட்டிடு முணருங் கேள்வியித் 

கொள்ளினஞ் சுட்டிடுங் குறுகி மகாதைக் 
தள்ளினுஞ் சுட்டிடுக் தன்மை uf Gen 
கள்னினுங் கொடியது காமச் இீயதே. 

் (மாயைகீங்குபடலம்-௯--௧௧.) 

சூரன் முதலியோர் தமது குருவாகிய சுக்கிராசாரி 

யரிட.ம் சிவமந்திர உபதேசம்பெற்று யாகஞ்செய்யகத் 

தொடங்கினர். 

யாகத்திலே சூரபன்மன் பூதங்கள் காளிகள் வயிச 

வா்கள்* பேய்கள் முதலியவற்றுக்கு ஊன்பலிகலை முத 

லில் உதவினன். பின்னர் ௮கேக யாககுண்ட.ங்களைச் செ 

UG பக்கத்திலுள்ள குண்டங்களிலே யாகஞ்செய்யு 
  

; *உதொண்டர்சளாகிய பூதங்களும் உமைதொண்டரா 

இய காளிகளும் அிவஉடிவமாயெ விக்கல் டவளும் இவர்களின் 
வேறானவர்களாம், 5



௪௬ கந்தபுராண விளக்கம். 

மாறு தன் தம்பியளை அனுப்பிவிட்டு ௮வன் கடுக்குண் 

டத்திலே வெபிசானை நினைத்து . யாகஞ்செய்தான். பதி 

ஞயிசமாண்டு யாகஞ் செய்அுஞ் சிவபிரானெழுக்தருளி 

வக்இலர். ௮வர் வசாததைப் பற்றிக் கவலைப்பட்டுப், 

பிறவுயிர்களைக் கொன்று கொடுக்கும் ஊனை யருட்கட 

லாய இவபெருமான் ஏற்கமாட்டாசென்பதை யுணர் 

ந்து ஆகாயத்திற் சென்று தன்னுடைய தசையை வாளி 

னால் வெட்டி. அவியாகச் சொரிந்தான். 

கண்ணு தற்பச னருள்செயாத் தன்மையைக் 
கருத்தி, லெண்ணி யிச்செயற் குறுவனோ சிவனென 

விசையாப், பண்ணு மத்தொழில் பின்னவர் தங்கள் 

பாத் பணித்து, விண்ண கத்தின்மீச் சென்றனன் ௧ட 
வுளர் வெருவ. (அசுரர்யாகப்படலம்-௮௫.) 

வெட்டப்பட்ட தசையானது உடலிலே வளர்ந்து 

வளர்ந்து வர்ததை ௮வன் கண்டு சிவபிரான் திருவருள் 
சரந்தனரென நினைத்து மகிழ்ச்சியுற்றான். இவ்வாறு 

ஆயிரமாண்டு யாகஞ்செய்அஞ் சிவசொனெழுந் தருளின 

மல்லர். இனி யிறப்பதே தக்கதெனச் சூரன் நினைத்து 

வச்சரகம்பத்திலேறி அதிலிருந்து குதித்துப் பொடியா 

னான். சிங்கன் இதைக்கண்டு பகைத்துச் சோர்க்அபுலம் 
பித் சன்னுடைய ஆயிரந் தலைகளையும் வெட்டி கெருப்பிலி 
ட்டான். தாரகனுந் தனது தலையைவெட்டி யக்ரனியி 
லெறிந்தான். ஆயினும் அவைகள் முன்போல உண்டாயி 

ன. இறுதியிலே சிக்கன் நெருப்பிலே விழுக்திறக்கும் 

படி ஆகாயமார்க்கமாகப் போகக்கருதலும் ஞானப்பொ 

டி யாகிய திருவெண்ணிறணிக்த மேனியையுடைய சவபி 

சான் சந்தரரைத் தடுத்தாட்கொண்ட பிராமணவேடச் 
தோடு அவ்விடம் எழுக்தருளிஞர்.



கந்தபுராண விளக்கம். sat 

கண்ட கறைமிடற்றுக் கண்ணுதலோன் சுக் தானை 
விண்டு முசலோர் வியப்பவே வெண்ணெயிலாட 
கொண்ட தொருபனவக் கோலக் தனைத்தரித்துத் 
தண்டு மொருகை தணனிலரன் றி வச் தனனே. 

(வசம் பறும் படலம்-௧.) © 

இது ஒரு சிறப்பான பாட்டு. சிவபிசான் பிராமண 

வடிவ மெடுத்தகைக் கூறநினைக்தபோது ஆூரியருக்குச் 
சுந்தரமாத்திகாயனாரது நினைவு வர்தமை பாராட்டப் 
Lk ESSER. சூரபன்மனது நிலைக்குஞ் சக்தரருடைய 

நிலைக்கும் எவ்வகைத் கொடர்பேனும் இல்லை. ஓர் 

தொடர்புமின்றிச் சந்தரருடைய கினைவுவர்தமை சுந்த 

சரும் மற்றைய சவனடியார்களுங் .கச்சியப்பசிவாசாரி 

யசது மனத லென்றும்நிறைக்து நின்உமையைக் காட்டும். 

அருமையான ஒரு பிள்௯ாயை இழக்க தாயானவள் யா ர் 

எக்கதையைப் பேசனும் சிறிதும் தொடராபில்லாவிடத் 

அர் தன்பிள்ளையைப்பற்றிய கதையை எடுத்துக் கூறு 

வள். ஏனெனில், அப்பிள்ளையின தென்ணமே அவளுடை 
ய மனதில் நிறைந்து நிற்கின்றது. அது பாலக் கச்சியப் 

பூிவாசாரிபசது மனதிற் சவபெருமானுஞ் சிவனடிபார் 

களும் நிறைந்து நிற்றலால் தொடர்பின்றியும் அவர்க 
ளதுபெயசை யிழுக்குமாசை ௮வசை மேற்கொண்டு வரு 

கின்றது. இவ்வாறு இவ்வாசிரியர் தமது புசாணத் 

தைப் பெரியபுசாணமுமாக்குகின்றனர். எவ்வாறெனில், 
இர்.நாற்குப் பொருள்சொல் வோர் இதில் வரும் பெரிய 

புசாணக்கதைகளை விரித்துச் சொல்ல?3வண்டியவசாக 
லால் அவைகளும் இப்புசாணக்கல்வியில் இடம்பெறு 
கின்றன. 

சிவபிசான் சூரரீன யெழுப்பி உமாதேவி சமேதரரக 

இடபமீது தோன்றி ஆயிரத்தெட்டண்டங்களை நூற்



ச கந்தபுராண விளக்கம். 

நெட்டு யுகம் ஆளும் ௮ரசும் பாசுபதாத்தரம் முத 
லிய படைகளும் அவனுக்குக் கொடுத்தருளி அவனத 
தம்பியருக்கும் வரங்களைக் கொடுத்துத். தமது சத்தியன் 
றி ஒருவரும் அவர்களை வெல்வாசல்லா என்றுசொல்லி 

மறைந்தருளினர்... 

era தம்பியரும். வேள்விக்களத்இனின்றும் நீங் 

கித் தமது தந்தையாரிடம் போய் ௮அவரைவணங்கித் 

தாம் செய்யவேண்டியதைக் கட்டசையிடும்படி. வேண்டி 

னா *. அப்போது காசிபர் “உங்கள் குலகுருவாகிய 

சுக்கொசாரியரிடம் நீங்கள் போடல் இந்தச் செல்வம் ம 

தலானவைகள் வளர்க்தோங்கத்தக்க வழியை அவர் 
உங்களுக்குக் கூறுவா”” என்று சொல்லி விடைகொடுத் 

சனுப்பினார். அவர்கள் சஈக்கரனிடஞ் சென்று அவரு 

டைய கால்களிலே விழுந்து வணங்கினர். அவன் அவர் 

களை ஆரீர்வதித்து வந்ககோக்கத்தை வினவினன். Ht 

ன் தான் நடந்து கொள்ளவேன்டிய நிதிமுறைகளைக் 

கேட்டான். சுக்கரன் மாயாவாதத்தை உபதேஇத்து 

மாயாவாத நீதிகளைக் கூறினான். நீதிகள் யாவும் மதங்க 

ளினின்றே பெறுகற்பாலன என்பதை அறிக. 

இப்புசாணகாரா் தவருனவற்றைக் கண்டிக்குங்கால் 

நீதி நாலாரிரிய/போல் அவற்றை நேரே விலக்காது ௮ 

வற்றின் தீமைகளை விளக்கி மனதிலுறுத்தி அத்தவறு 

களினின்றும் ச2வச்சையாக விலகச்செய்வர். இம்ம 
றையே சுவையும் வன்மையும் உறுஇயமுடையது இம்ம 
றையாற் கற்போர் உண்மைகளைத் தாமாசக் சாண்பவசா 
  

*இ.த்துணைச் செல்வமுஞ் சீரும் அதிகாரமும் பெற்றுச் 
செருக்கு மிக்க ௮க்த நிலையில் தர்தையை வழிபடலும் தந்ைத 
சொற்படியே ஈடக்கும் கருத்தும் அவனுக்கறார்தமை பு.த்இரர்க 
ளாயிருப்பவர் யாவரும் உழ்.று சோக்கத் தக்கது,



கந்தபுராண விளக்கம். ௪௯ 

வர். ஒருவர் தாமாகக்கண்ட உண்மைகளைப் பிறர் கூறு 

வனவற்றினும் மேலாகக் கொண்டு அவற்றை 3 pase 

மிக்க ஆர்வத்தோடு முயலுதலியல்பு. ஆதலால் ஆசிரியர் 

அறிவூட்டும் முறையினாற் கற்போர்க்கு ஈல்லறிவே அன் 
றி ஈல்லொழுக்கமுங் கைகூடும். எக் நூற்கும் எவ்வாசிரி 

யர்க்கும் இதுவே முதல்கோக்க மாதல்வேண்டும். மா 

யாவாதத்தைக் கண்டிக்கப்புகுர்த ஆசிரியர் மாயாவாதத் 
இன்படி. நீதி ௮டீதி யென்ற வேற்றுமையில்லை யென்றும் 

கொலை களவு முதலியவை. தாமங்களென் லுக் காட்டி, 

அ௮ம்மதத்தை யெரும் கொடிது கொடிதெனக் கொ 
ண்டு தவிர்க்கச் தக்கதாகச் செய்கனா். பிராகிரு தருக்கு 

Ox பேோஇக்கும்முறை asa. ஞான நாலாசிரியர்கள் | 

வைகயிகருக்* குபதேசிப்பவசாதலின் புறச்சமயங்களைத் . 
தவறென கேசேகாட்டுவர். பிராகிருதர் தவருனவற்றையு 
ஞ்சாருத லியல்பாதலால், விலக்கமீவண்டிய௰ய வொன்றைசக் 

தவறெனக் காட்டுதல் தனியே பயன்படாத. ௮து கொ 

டிதெனவும் காட்டுதல் வேண்டும். தவறுசெய்'2வாரும் 
கொடி. பவைகளாகிய விஷப்பாம்பு சிங்கம் புலி முதலிய 

வைகளினின்றும் விலகக்கொள்வர். ஆதலால் மாயாவா 

தம் கொடியதோர் மதமென ஆரியர் காட்டினர். 

திமைகிறைந்த மன த்தையு/டையவனாகிய Fea IO 

சூசபன்மனுக்குச் சொல்லுகின்றான், “பாசம் ஆன்மா 
  

*பிராஇருதராவார் சரீரம் முதலியவற்றை ஆன்மாவெனக் 
கொண்டு மெய்வழியை சாடாதார். 

*வைகயிகாராவார் விகய£லமும் நித்தியாநித்திய விவேக 
மேடையலராய் உண்மைவழியிலொழுக விரும்புவோர். 

“இ தசால்மனத் தேசிகன் ௯ நினான்?? என்பது ஆரியர் 
வாக்கு, அவனுடைய சொல்லை மெய்யென்று ஈம்பாமைக்காகத் 
தொடக்கத்திற்றானே enero என்னும் அடை கொடுக் 
கப்பட்டது. ட்ட . 

8



@O கந்தபுராண விளக்கம். 

கடவுள் என மூன்றுபொருள்களுண்டென்று அதியா 

தார் சொல்லுவர். பாசமெனப்படுவது இல்பொருள், 

ஆன்மாவுங் கடவுளும் ஒன்றேயாம். 

சிவன் திருவிளையாட்டிலே விருப்பங்கொண்டு தம் 

மூடைய மாயையினாலே பூதங்கள்முதலிய த.ச்துவங்களை 
ஆக்குவார். இவைகளிலிருக்.து உடம்புகள் தோன்றும்.' 

குடங்களிலே ஆகாயம் கிறைக்திருப்பதுபோல உடம்பு 
களிலே சிவன் நிறைந்து உயிசா நிற்பர். குடங்கள் உ 
டைய அவற்றுள்ளிருந்த ஆகாயம் வெளியேயுள்ள ஆகா 

யத்தோடு ஒன்றாவதுபோல, உடம்புகள் அழிய உயி 
'செனும் பொருள் இன்றிச் சிவனாகிய ஒருபொருளே 
எஞ்சி நிற்கும். 

மாயை இல்பொருளாயின் அதிலிருந்து தோற்றிய 
உடம்பும் .உட்ம்பிலுள்ள பொறியும் இல்பொருளே 
யாம். ஆதலால் ௮ப்பொறிகளால் அறி.பப்படும் பொருள் 
களும் மனம் வாக்காக் காயங்களும் அவற்றாற் செய்யப் 
படும் வினைகளும் இல்பொருள்களாம். வினைகள் இல் 
பொருளாயின் அவற்றால் வருவனவாகிய இன்பதுன்பங் 
களும் இல்பொருள்களே. அன்றியும் இல்பொருளாகய 

மாயையை மெய்யெனக்கொள்ளிலும், நித்த கிர்மல வெ 
மாகிய உயிரை இன்ப.துன்பங்கள் தாக்கவல்லவைகளோ? 
அவைகள் உடலையே சாரும். பிறத்தலும் இறத்தலும் 
வினைசெய்தலும் உடற்குரியனவன் நி அவற்றிற்செறிந்த 

1ஆன்மாவுங் கடவளும் ஒரேபொருளெனலாற் சடவுளென் 
௮ வேறொருபொரு ஸிலதாயிற்று, ஆதலால் மாயாவாதம் நீரீச் 
சுரவாதங்களுளொன்றென '.௮.றிக. இதனாலேபோலும் மாணிச் 
கவாசகசுவாமிகள், “மாயாவாதமென்னும், சண்டமாருதம் சுழித் 
தடி.த்.தா௮ர்த் தலோகாயதனெனு மொண்டி றற்பாம்பின், கலா 

 Cug ss 609 Qui 8” aarp மாயாவாதத்தை. உலோகாயதத் 
தோடு சேர்த்தெண்ணி யிரண்டையும் கண்டி த் தருளினர்.
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சிவத்திற் குரிபனவல்ல.. ஆதலால் தருமமே ஈல்லதென் 
௮ அதனைச் செய்வதும் பாவச் தீயதெனச் செய்யா தவிடு 

தலும் ௮றிவின்மையாம். தருமஞ்செய்க, ௮.தரமஞ்செ 

ய்யற்க. என.க்கூறுவர் மூடர்கள். 

தஞ்ச மாகுக் தருமகன் ருலென 

கெஞ்ச கத்து கினைக்து புரிவதும் 

விஞ்சு கின்ற வியன்பவச் தஇீதென 
வஞ்சு கின்றது மரமறி வின்மையே. 

தருமஞ் செய்க தவறுள பரவமாங் 

கருமஞ் செய்யற்க வென்பர் கருத்திலா 

ரிருமை தன்னையும் யாவர்செய்' தாலுமேல் 

வருவ:தொன்் றிலை மாயம்விக் தரகுமோ. 
(சுக்கரனுபதேசம்-௩௮, ௪௦:) 

உண்மை இதுவாதலால் நீயேபிரமமென நினைந்து 
கொண்டு தேவர்களைச் சிறைசெய்து அவர்களுடைய 

பதவிகளை அசுரருக்குக் கொடுப்பாயாக, கொலை களவு 
காமம் முதலிய பாதகங்களையும் கொடியவஞ்சனைகளையும் 
நற்காரியங்களென்று நினைத்துச் செய்க. சிவபிரான் தந் 
தருளிய ஆயிரத்தெட்டண்டங்களையும் இம்முறைப்படி 

யாண்டு சுகமாக வாழ்வாயாக.” 

சூசன் அவருடைய சொல்லைத் தலைமேற்கொண்டு 
தன்னுடைய ஆளுகைக்குட்பட்ட அண்டங்களின் நிலை 

மை யாவற்றையும் உசைக்குமாறு வேண்டினன். சக்கிசா 

சாரியர் ௮வைகளை விளக்கக்கேட்டு. ௮வன். அவருடைய 

அடிகளை வணங்கி அவ்விடம்விட்டுப் புறப்பட்டான். பின் 

னர் தாயாகிய மாயை பெருமகிழ்ச்சியோடு மக்கள்பாற் 

சென்றாள். அவர்கள் அவளை வணங்க, அவள் ௮வர்களை 

ஆ௫ர்வதித்து, “*நீவிர் தேவர்களை வெல்லுதல் வேண்டும். 

வெல்லுதத்கு மாயச்செயல்கள் வேண்டுமாயின் என்னை
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நினைக்கில் நான் நீவிர் விரும்பியயாவுஞ் செய்வேன்” 

என்று சொல்லிப் போயினள். 

சூரன் பத்துத்திக்கிலுமுள்ள தேவர்களையும். பிற 

ரையும் வென்று இரும்பி வந்து தேவதச்சனைக்கொண்டு 

விரமாமசேர்இரமென்னும் ஈகரைச் செய்வித்து அங்கே 

வாழ்ந்துவந்தான். அக்காலத்தில் சனது குலப்பகைவரா 

கய தேவர்களைத் தண்டிக்கக் கருதி அவர்களை வென்று 

சிறைப்படுத்தி. ௮அவர்ககாக்கொண்டு இழிவான வேலை 
கள் செய்வித்தான். ஒருகாள் ௮வன் இந்திராணியில் 

ஆசைகொண்டு அவளையும் இக்திரனையுங் கொண்டுவரு 

மாறு சிலரை ஏவினான். அவ்விருவரும் இதையறிந்து 

பூலோகத்துக்குப்போய்ச் சிகாழியிலே மறைந்திருந்து 

சிவபூசை செய்னுவக்தனர். சூரனுடைய ஏவலாளர் 

அவர்களை எவ்விடத்துங் காணாத திரும்பினர். சதேவேர் 

தரன் பொன்னுலகைவிட்டுப்போன தால் அங்கே எஞ்சி 

நின்ற தேவர்கள் கலங்கினர். இக்இரகுமாரனாயெ சயர் 
Sor Bon றித்.து Dour wear és காத்தற்காக அங்குபோ 

ஞன். அங்கே காரதமுனிவர் சென்று அவனுடைய தாய் 

தீந்தையா் மறைச்தஇிருக்குமிட த்தைக் கூறி இன்பதுன் 

பங்கள் வினைப்பயனாக வருவனவன்றிப் பிறரால் வரு 

வனவல்ல: வென்றும் அவற்றுக்காக மகிழ்தலும் வருச் 

தலும் அகாவென்றும் அவை கவற யென்றுங் 

“கூறி- அவனைத் தேற்றினர். 

இீங்குவக் தடையுமானு சன்மை கான் சேருமாதுக் 

தாங்கள்செய் வினையினாலே தத்தமக் காயவல்லா 

லால்கவை பிறசரல்வாசர வமுதகஞ் சரண்டினுக்க 
மோங்கய சுவை:சின்பேத முதவினார் கலருமுண்டோ. 

இன்பம தடைக்தகரலை மினிதென மகழ்ச்சியெய் 

தச்ர், துன்பம அற்றபோதுச் துண்ணெனத் துளங்கிர்
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சோரா, ரின்பமுக் துன்பக்தானு மிவ்வுடத் தியைக்த 

வென்றே, முன்புற கொடர்பையோர்வார் முழுவது 

மூணர்ச்தகீரார். (இக்இரன்க.ரந்துறைபடலம் ௩௧-௩௨.) 
.நரரதமுனிவர் பின்பு விந்தகிரியைகோக்கப் போ 

னார். அர்காளில் விரந்தமலையாய் நின்றது ஓர் அசுரனின் 

மாயவடிவம். அவன் அழியூங்காலம் நோத் தமையால் நார 
மாமுனிவர் அவனோடு உசையாடத்தொடக்கி, மேரு 

மலை அவனிற் பன்முறை இறப்புடைத்தென்று காட்டி 
னர். அவன் அவர் கூறிய ஏதுக்களையே எடுத்து அவை 

கள் மேருவுக்குச் சிறப்பாகாமல் இழிவாதலை ஈன்குகா 
ட்டினன். பெருமைகளைச் சிறுமைகளாகவும் சிறுமைக 

ளப் பெருமைகளாகவுவ் காட்டும் வன்மையில் இப்புசச 

ணகாரர் ஓப்புயர்வில்லாதவர். இத் திறனை இக் நாலிற் பற் 

பல இடங்களிற் காண்க. நாரதரும் விர்தகிரியும் பேசியது 

பின்வருமாறு:-..-. 

க. கராரதா:-- மேருமலை சிவபிரானது வில்லாகிய பெரு 

மையையுடையது. 

விந்தகீரி:-- மலைகளின் ஓர் பெருஞ்சிறப்பு ஒன்றி 
னாலும் வளைக்கப்படாமை, மேருமலை வில்லாக வர்க் 

தீது. அதனாலே ௮து மலைகளின் சிறப்பைக் கெடு 

த்து. அவைகளுக்கு வசையை .யுண்டாக்கிய் து. 

வசையை நீர் .பெருமையெனக்கூறுதல் தருமா? 

௨. நா: உமாதேவியார் இம௰யமலையிலே ௮சசன் மக 

'ளாகப் பிறக்தனர். இமயம் மேருவின் பக்கத்தில் உள் 

ளதினாலே உமாதேவியார் பிறக்க பெருமை மபேருவுக் 

வி:--எச்காலமும் எவ்வுயிசையும் படைப்பவசாகிய 

உமாதேவியார் பிறப்பதெவ்வாறு? ௮சசனுடைய ஐ 

வப்பயனாக அங்கே அவர் வ௫இந்ததே உண்மை.
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நா;--சங்காசகாலம் வரையும் உலசுங்களைக் தாங்மு 

alga மேருமலை யே. 

வி:--இவற்றைத். தாங்குவது சிவசத்கியன் றி. மேரு 

மலையன்று. 

. நா மேரு ஆயிசம் முடிககா புடையது. 

வி:--பலதலைககாபுடைமை பெருமையாயின் மரங்க 
ளாட் பலதலைகளை.புடையதாகிய கள்ளிய சிறந்ததா 

கவேண்டும். 

நா: சூரியன் முதலிய இரகங்கள் யாவும் மேருவை 

வலம்வருகின்றன: 

௮ி:--இக்கோள்களெல்லாம் ஒவ்வொருகாளும் என் 
னையுஞ் சுற்றுகின்றன. இப்பூமியிலுள்ள ஒவ்வொரு 

கல்லையும் வலம்வருகி ன்றன. 

BT ரூரன் மேருமலை ஒன்றையே தப்பவைகத்தனன். 

வி:--சூரன் இதைக் கல்லென நினைத்துப் பொருட்ப 
டுத்தாது விட்டனன். விட்டுணுவை வென்றவனுக்கு 

மேரு ஒரு பொருளா? 

. நாட சவபிரான் எழுந்தருளி விற்றிருக்குங். கயிலை 
மலை. மேருவின் பக்கத்திலுள்ள து.. 

வி:--கயிலாயகிரிக்குப் பக்கக்திலுள்ள மலைகள் வே 
அம் பலவுள. 

நா:--2தவர்கள் வாழுதற்-டமாக ௨ள்ளது மேரு 
மலை. 

வி:--தேவர்கள் வாழுதற் கொருமலை வேண்டியதே. 
அது எதுவாகிலும் ஆகலாம். 

நா:--௮து பொன்முடிக௯ை் யுடையது,
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வி.--மண்ணாற் செய்யப்பட்டவைகள் பூச்சினால் விள 

ங்குவது போலஅ.தன் முடிகள் பூச்சினாற் றயங்குவன. 

அதிலுள்ள கிறப்பென்னையோ? 
௧௦.கா:--மேரு மிகமேலாகப் பசக்துயர்ந்து நிற்கும் 

பெருமையினை யென்றுமூடைய து. 

வி:--அதன் மூன்று முடிகாக் காற்றடித்துடைத் 

தது நீர் கேள்விப்படவில்லையா? விரபத்இசக்கடவுள் 

சரபவடி வமெடுத்தபோ௫ சிறகடிப்பினுண்டாகிய கா 
ற்றிலே மேருமலை மின்மினிபோலப் பறக்து கலங்க 

யதை உணர்ந்திலிரோ? மேரு பாரதம் எழு துதற்கு 

ரிய ஏடாகச் சிறுத்திலதோ? இத ஒரு மலைதானே,; 

இது விட்டுணு அன்று. பிரம அன்னு. இக்.இரன் 

அன்று. இத்துணை ஏமாப்? பனோ? 

இவ்வாறு சொல்லி விக்கமலை அகாயம் வரளையம 

ளாவிப் பெருத்துகின்றது. அப்போது **மூதுரைத்தமிழ் 

மூற்றுணர் மாமுனி”யாகிய ௮க த் இயமுனிவ7ர அவ்வழிச் 
செல்வாசாயினர். ௮வர் அதன் செருக்கை அடக்கும் 

வன்மையை வேண்டிச் சிவபிரானை வணங்கித் இருவ 

ருள் பெற்று அம்மலையை நிலத் அக்குக்கீழே போக்கிய 

ஸிப் பொதியமலையை நோக்கச் சென்றார். போகும்வழி 

பிலே* கொடிய வைஷ்ணவர்கள் வாழுகின்ற குற்றாலச் 
  

அகத்தியர் தமிழை ஈன்கு கற்.றவரென்ற தினால் அவருடை 
யகாலத்துக்கு மூன் தமிழ்மொழி பன்னூல்கள் நிறைந்து தேங் 
'இயிருர்.ததென்ப௫ பெறப்படும், 

*இவ்வியிலே சூரனுடைய மருகனாகய வில்வலன் Sor gr 
தம்பியை ஆட்டின் வடி.வெடுக்கச் செய்து அவனைக் கொன்று ௮ 
கத்;இியருக்குச் சமைத்துக்கொடுத்தனனெனக் கூறப்பட்டது. 
அகத்தியர் புலாலுண்ட தெவ்வாறு என்று.கேட்டன்: அவர் இரு 
வினையொப்புடையவராதலின் வேற்றுமை srg ot Oar 
டுக்கப்படினுஞ் சாப்பிுவரென .௮றிக. அவர் விரும்பி உண்ணி 
னே ௮ பாவமாகும்,
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கை அடைந்து அக்கோயிலுக்குட் சென்றார். அங்குள்ள 

வைஷ்ணவர்கள் அவரைச் தடுத்தமையால் அவர் இரும் 

பிச்சென்று வைஷ்ணவப்பிராமண வடிவத்தோடு பின்பு 
வந்து அவர்களிடம் பூசைத் இரவியங்களாப் பெற்று உட் 

சென்று விட்டுணுவின் திருவருவத்தைச் சிவலிங்கமாக் 
கிப் பூசைசெய்து பொதியமலையை யடைந்தனர். 

இக்திரன் சீகாழியிலிருந் ததை அறிக்த' தேவர்கள் 
சிலர் அங்குசென்று அவன் தம்மை அக்தரிக்கவிட்டது 

முறையன்றெனக் குறைகூறினர். அதற்கு அவன் இந் 
இசாணியின் கற்பைக் காத்தற்கும் தேவரா்களது துன் 

பத்தைத் தீர்த்தற்கும் சிவபூசைபண்ணும் கோக்கமா 
கத் தேவலோகத்தைவிட்டு அவ்விடம் சென்றதாகச் 

சமாதானங் கூறினான். பின்பு ௮வன் இர்திசாணியை B ws 

னாருடைய* காவலில் ஓப்பித்து விட்டு அசுரரது கொடு 

மையைம்பற்றிச் சிவபெருமானுக்கு மூறைபிடுதற்கு தீ 
தேவர்களோடு திருக்கைலாசத்துக்குப் போனான். Bus 
னார் இக்திராணியைக் காத்தற்குச் தமது படை_த்தலைவ 
சாய வி. ரமாகாளரை நிறுத்திவிட்டுத் தம்மிடத்துக்குப் 
போயினர். 

1மோடினிவடி.வங்கொண்ட விட்டுணுவைச் ெபிரான் சேர் 
ந்த பெற்ற பிள்ளை ஐயனார் என்ப, சவெபிரானது திருவருள் விட் 
டுணுவாகிய மூர்த்தியில் நின்று அட்டி த்தலாற் கர்த்தலாகய 
தொழில் ஈடைபெதும், அவ்வருட்டொழிலா௫ய காத்தலை ஐயனா 
செனக் கூறல் புராணமுறைக்குத் தக்கதாம். இப்படலத்தில 
(மகாசாத்தப்படலம்)௨௮ ம் செய்யுளில் விட்டுணுவை ஒரு சத்தி 
என்றலும், ௩௨-ம் செய்புளிழ் சிவபிரானுக்கு விருப்புவெறுப் 
பில்லையாதலால் :'உற்ற காதலு. உண்மைபதன்று,?? என்றலும் 
புணர்ச்சியென்னுஞ் சொல் மேற்கூறிய பொருளையேயுடைய 
தென்பதைத் தெளிவாக்கும், மேல் டு௪-ம் பாட்டில் ஜயஞர் 
“எவவுலகையும், கங்குலும் பகலெல்லையுல் காப்பன்,?? என்ற த' 
(னால் ௮வர் காத்தல்ருளின் வடிவென்ப்து பெறப்படும்,
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அதன்பின். சூரனது தங்கையாகிய அசழுகியும் ௮ * 

வள் தோழியாகய அன்முஇயும் சீகாழிக்கு வந்து இந்தி 

சாணியைக் சண்டனர். 

நாூலாூரியர் அசமூ௫யிலுள்ள பதினெட்டுத் : தீயகு 
ணங்கள் கூறுகன்றனா. அ௮த்துணைத் தியவளாயினும் 

இக்திராணியை வலிந்திழாமல் தனது . தமையனாரிடம் 
வருமாறு மிக்க ஆதரவோடு வேண்டினள். கொடுந் 

இியோரும் தமது தீச்செயலிலும் நீதிமுறையை யாளக் 

கருதல் யாவராலும் இக் இக்கற்பாலது. இர் திராணி ௮வ 

ஞூடைய மூச்சுக்கு முன்னும் நிற்குமாற்தலில்லாகவளா 

பினும் அச்சமின்றி நீதிமொழிகளைக்கூறி அந்த எண் 

ணத்தை மறக்துவிரிமாறு அவளுக்குசைத்கனள். அவ 

ளது கற்புகெறியால் வந்த இத்தண்மையும் பாராட்டத் 

தக்கது. 

அவள் தகன்சொற்கிசையாததைக்கண்டு அவளை 
௮௪மு௫ வலிந்திழுக்துச் சென்றாள். இந்திராணி கீய 

னாசைக் கூவிக் கதறினாள். வீசமாகாளர் சென்று அவ 

சாத் தண்டியாது இர்இராணியை விமிம்படி. கட்டா 

செய்தனர். அவள் ஓர் மலையைப் பிடுங்கி அவர் மேலே 

றிந்து அவருடைய வாளையுமொடித்து, “உன் உயிசோடு 
தப்பிச் செல்வாயாக” என்று சொல்லி இந்திராணியை 
யிழுத்துப் போயினள். அப்போது மாகாளர் அவளது 

கூர்தலையும் கையையும் அரிந்து இக்திசாணியை மீட் 

டார். அ௮சழுகி துக்கப்பட்டு வருக்கதினாள். அவலை கோ 

க்கத் துன்னி நீ கவலைப்படா£த, துன்ப அநுபவம் 

உயிர்கள் யாவற்றுக்கு முண்டு. இன்பத்தை மாத்திசம் 

- ௮துபவித்தற்காக யாம் இப்பிறவி யெடுத்தேமல்லேம். 
சிவபெருமானும் சிவஞானிகளு . மன்றி மற்றியாவர் 
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ுயரின்றி வாழ்வார். நீ வரூந்தாதே,” என்று ௮வ 
காத் சேற்றினள். 

நினைவருங் கண்ணுத னிமலற் கேயலா 
ator wien மடைதரு.மறிஞர்க் கேயலா 
கெனைனசை மோர்க்குமெவ் வுயிர்க்கு. மேற்பதோர் 
வினைபடு: மிழிதுமர் விட்டு நீங்குமோ. 

(அசமுடுபுலம்புறுபடலம்-௨௫ப் 

் அவர்களிருவரும் சூரனுக்கு மூறையிடுவதற்கு 
மசகந்.இிர ஈகருக்குச் சென்றனர். அப்போது சூரன் 
சிங்காசனத்திலரசிருந்தனன். அவனுடைய அரசிருக்கை 
யைத் தக்கவாறு விளக்குத லெவர்க்குமரி அ. பிசமவிட்டு 

ணுக்கள் நடுங்கி ஒடுங்கி நிற்கத்தக்க இசாசசபையை 
வர்ணிக்கும் வன்மை திருவருளுடையோர்க்கன் றி 
ஏனையோரக்குச் சாலாது. இக் நூலாசிரியர் இவ்வ 
ருந்தொழிலைச் செவ்வனே செய்சனர். ௮வச3 சொல் 

அம், கவியும், பொருளும்: ௮ச்சபைச் சிறப்பை ஈன்கள 

ந். தன. இஃதொரு: பேராற்றலாம். ௮சமுக சூசனுக்கு 
முூன்னேநின் றமுஅபுலம்பச் ரூரனுக்குக் கோபமுண் 
  

ர் உலகத்திலே சாம் எத்துணை நீதியாக ஈடப்பினும் பிரார.ச் 
தத தினால் துன்பம் வரும். பிறர் ஈமக்கு நீதியீனஞ். செய்தல் 
சூட்டும்: அப்போது அவர்களை கோவ;து முறையன்று; உலகத்த 
லே யுண்டாகும்- பிணக்குகளுட் பெரும்பாலன இவ்வுண்மையை 
உணராமையா லுண்டாவன. பிராரத் தக்கலப்பிருத் தலால், எமக் 
கு.நீதியாகக் டைக்கவேண்டியதென்று எமக்குத்தோற்றுவது 
இடையாமற்பொவதும் : முறைமையாகும், ஆதலர்ல்" அங்கனங் 
இடையாக்கால்,. சாம் கேரவ்தேனும் பிறரை கோவச்செய்வதே 
னும் தகா.தனவாம். . பிறர்செய்யும் நீதியீனங்கள் எமது. பழைய 
வினையின் பயனென்று கருதத்தகும்: ௮வற்றினின்று எம்மை நீச் 
கு;தற்குவேண்டிய  முயற்சிக்ள்' கூமொயின்: செய்வதேயன்றி 
அ௮வற்றுக்காகப் பிறரோடு:பொருதல் ser serio.



கந்தபுராண விளக்கம். ௫௯ 

டாயது. அக்கோபத்தி னதிர்ச்சியால் தஇிக்குப்பாலகாக . 

ளும் முனிவரும் கலங்கினர். மேரு குலைந்தது, பாரும் வி 
ண்ணும் ஈடுங்கின. பிரம விட்டுணுக்களுடைய உலகங் 

கள் அதிர்ந்தன. மற்றெவ்வுலகங்களிலுள்ளோரும் சலங் 

Dart. ௮அதையறிக்த அவன் புதல்வனாகிய பானுகோபன் 
தந்தையைப் பணிக்து நின்று ““மும்மூதாத்திகளுள் ஒருவ 
மீரயன்றி வேறெவரும் உன்.னுடைய மூனிவுக்குத் தகு 
இயுடையாரல்லா். உன் தம்பியாது கோபத்துக்கும் போ 

தியவசன்று. ஆதலால் கோபத்தையொழிக. .கரன் yo 

விடம் போகின்கிறேன்”' என்முன். .பின்பு அவன் தேவ 

லோகத்துக்குப் போய் யக்திச.த்தேரிலிருக் அ சயக்சனோ 
டு போர்செய்து ௮வனையும் மற்றத்ேேேவர்களையும் சிறை 
ப்படுத்திப் பொன்னகமை நதெருப்புக் இசையாக்கனன். 

இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஆசிரியா செல்வ நகிலையாமையையும் 
விட்டின் சாசுவதத்தையும் ஈன்கு விளக்குகின்றனர். 

ஊழியி னன்றி யென்று மொழிவுமுக் துறக்க மூர் 

பூழிய தான தன்றே புரக்தரன் வறியன் போனான் 
வீழுது Fon யி னுத்றார் மிக்கவ சென்றால் யாரும் 

வாழிய செல்வச் தன்னை கிலையென மதிக்க லாமோ. 

கரடு போச்தன ஸிக்.இரன் பொன்னகர் கரிக்து 
பாடு சேர்ச்தது.சயக்தனுஞ் சறையிடைப் பட்டா 
னாடில விண்பதச் செய்கையி தெம்பிசா னல்கம் 
வீட தேயலாற் நுன்பது .மாக்கம்வே ம3:ண்டோ. 

(அமரர்சிறை - ௬௬, ௧௦௭.)



மகேந்திர காண்டம். 

விரிஞ்சன்மா றேவராலும் வெலற்கரும் விதலோ 
னாகிப், பெருஞ்சுரர் பதமும்வேக வொழுக்கமும் பிறவு 

மாற்றி, பருஞ்சிறை மவர்க்குச்செய்த வவுணர்கோ 
னாவிகொள்வான், பாரஞ்சுட் ருருவாய்வச் ச குமானைப் 

பணிதல்செய்வாம். ் 

முருகக்கடவுள் திருச்செர் தாரிலெழுச் தருளியிரு 

க்கப் பிரம விட்டுணு முதலியோர் பூசைசெய்து தம 

தின்னலை நீக்குமாறு வேண்டினர். அப்போது முருக 

வேள் அவர்களை நோக்கி *,ுசரரைச் தொலைத்தற்காக 

நாம் நாளாக்குப் போர்புரியச் செல்வோம். அதற்கு 

முன் சூரனுடைய கருத்தை வெளிப்படுத்தற்கு ஒரு 
தூதனை அனுப்பல்வேண்டும்” என்றருளிச்செய்தார்.* 

. அங்கனமே முருகப்பிமான் விரவாகுதேவசைத் தூதாக 

அனுப்பியருளினர். விரவாகுதேவரது பெருமை மேல் 

வரும் படலங்களிற் பாசாட்டப்படுகின்றது. ஆரியர் 

மூருகப்பிசானிற் கொண்ட அடங்கா அன்பு அவரது 

அதுவரிற் பரர்து-செறிவதை அப்படலங்களிற் காண 
  

* நாளைக்குப் போருக்குச் செல்வோமென்று குமாரக்கட 
வுள் கூதியதாற் சூரன் தேவர்களைச் றையினின்றும் விட இண 
ஙகானென்பது முன் உணரப்பட்டதென்பதும், முழை பிரழா 
மைக்காகவே தூதனை யனுப்பியதென்பதும் அறிக, இது வீர 
வாகு சயச்தனைத் தேற்று மிடத்திலும் காண்க, 

சுறமறி யளக்கர் வைகுஞ் சூரபன் மாவின் மார்பி 
னெறிசுட ரெஃகம் வீசி யிருபிள வாக்கி னல்லாற் 
சிறையுளீர் மீள் லாமை தேற்றியும் பொருகர் செய்யு 
மதகெறி தூக்கி யொற்றா உடியனை விடுத்தா னையன். . 

(வீர - சயர்சனைத்தேற்று படலம் - ௨௯)



கந்தபுராண விளக்கம். க்கு 

லாம். வி சவாருதேவருடைய பெருமைமையைச் சொ 

ல்ஓவதில்: ஆசிரியாது மனமடங்காது இடையினீடயே 

முருகப்பெருமானுக்குக் துஇகளைப் பாடிக்: களிக்கின் 

றது. 

ஆவதோர் காலை யெக்தை யாறிரு தடந்தோள் 

வாழ்க, மூவிரு வதனம் வாழ்க முழுதருள் விழிகள் வா 

முக, துரவிடை நெடுவேல் வாழ்க தொல்படை பிறவும் 

வாழ்க, தேவர்க டேவன் சேயேசன் இருவடி. வாழ்க 

வென்றான். (வீர - கந்தமாதனஞ்செல்படலம் - ௪௯) 

போத காயகன் பரம்பொரு ணாயகன் பொருவில் 

வேச காயகன் சிவனரு ணாயகன் விண்ணோர்க் 

காதி காயக னறுமுக காயக னமலச் 

சோதி கரயக னன் றியார் சூனைக் தொலைப்பார். 

(மகேர் இரஞ்செல்படலம் - ௧௯) 

விரவாகுமதவர் தருச்செர்தூரினின்று மகேக்இச 

புரியை யடைந்து அதன் சிறப்பைப் uni sg “gure 

தெட்டண்டங்களினு முள்ள சிறப்பெல்லாம் ஓசேயிட 

திதிலிருக்க இங்கு கண்டேன். தருமத்தையு மிரக்கத் 

தையும் மாத்குரல் காண்கிலேன். சூரன் அவற்றையும் 

சேவாகளோடு சிறையில் வைத்தனன்போலும்” என்றி 
ன்னும் பலவாறு புகழ்ந்து மிகழ்ந்துவ் கூறினா. இக்க 

காச் சிறப்பைச் சொல்லக்தக்கவர் வேறிலசெனக் கண்டு 

அச்சிறப்பை அசிரியர் வீரவாகுதேவரது தஇருவாக்கா 

சத் தொண்ணாறு செய்யுட்கவிலமைக்துப் பாடினர். 

அவைகளுட் பிற்பகுதியிலுள்ள ஒரு கவி;-- 

ஆயி சம்பதி னாயிரங் கோடிகா வளவி 

லாயி ரம்விழி மாமி. மாயிரஞ் செவிக்



௭௬௨ கந்தபுராண விளக்கம். 

ராமி சம்புக்தி கொண்டுளார்க் .கல்லதிவ் .வகன்் ச 

சரயி.சம்யுகங் கண்டுதேர்க் துளைப்பினு மடங்கா. 

(ஈகர்புகுபடலம் - ௮௮) 

பின்பு விசவாகுதேவர் ஈகரத்தூக்குட் சென்று 
கேவர்கள.து சிறைக்களத்தை உற்றுநோக்கனர். சயக் 

,தன் ஆற்றொணாத் அன்பினால் வாடி. அழுது புலம்பி 
னன். அவ வடைய புலம்பலாகிய 'இருபத்திசண்டு கவி 

கள் பெருஞ்சிறப்புடையன. 

அன்பா னவருக் கருளுஇயாற். பத.திகெ.றி 
யென்பா லிலையா லிறையுமெவ னளித்தி 

ஈன்பான் மதிமிலைச்சு காயகனே சஈல்லருள்கூ. [Gus 

ருன்பான் மிககொக்தே யோதியதென் பேதைமை 

தண்டேன் அளிக்குக் தருகிழத்கழ் வாழ்க்கைவெ 
2௧, கொண்டேன் பெருக்துமரம் வான்பதமுங் கோ 

தென்றே, கண்டேன் பிதர்தம் பதத்தொலைவுங் கண் 
டனனாத், மெண்டேன் சிவனேகின் றொல்பதமே வே 

ண்டுவனே. (Fu Boor புலம்புறுபடலம் ௭௨, ௪௭௬) 

இவற்றின் போருள்:--இளம்பிறையை யணிக்த எம் 

பசமபிதாவே, தேவரீரில் மெய்யன்புடையார் உமது இரு 

வருளை நுகாந்து நல்வாழ்வடைவர். சான் இறையளவே 
அம் அன்பில்லாதவன். ஆதலால் நான் துன்பத்தினின் 
௮ம் நீங்குவதெவ்வாறு? தேவரீரிலே குறைகூறியது 
என் அறியாமையே.. எனக்கருள்கூருக. சவபிசானே, 
குளிர்ந்த மதன் துளிக்கன்ற கற்பக தருவாம்த்கையை 
நான் விரும்பியதாற் பெருக்துன்பத்தை யடைந்தேன். 
தேவலோகவாழ்க்கை பேசளவிற் சுகமுடையதன்றி 
விண்வாழ்க்கையென்பதைக் கண்டுதொண்டேன். பிரமா 
விஷ்ணுமுதலாக உயர்ந்த பதவிபிலிருந்தோரும் அவற்



கந் strom விளக்கம். ௭௭: 

றை யிழந்து வரும் வதைகள் சண்டேன். ஆதலால் என் 
அமழியாத: தேவரீரது: பசவியையே இப்போது: த: 

லிக்கன்றேன்.. 

விரவாகுதேவர் அவன்பாற் சென்று, அவனும் ஏ 
னய தேவரும் வருந்துவதின் காரணத்தையும் ௮க்கா 

சணமாூய இவினை அதுபவித்து முடியக் குமாரக்கட 
வுள் a வகையையுவ் கூறி அவனைத் தேற்றி 
னர். பின்பு அவர் சூரனுடைய சபைக்குப் போய் 

அங்கு புகுந்தனர். இதனைக் கூறும் ௮வைபுகுபடலம் 

au cartons opi gio gi. நன்கு. கற்கப்படத் 

தக்கது. கந்தபுராணச் சிசோசத்தினங்களுள் ஒன்று. 
சூரனமைச்சியற்படலத்திலே உள்ள சிங்கனுடைய 
மொழிகளும்' இதைப்போலச் சீரியனவாம். வி.சவாகுதே 
வர் சூரனுடைய சபையைக் கண்டு வியந்தனா். அப் 

பெருமான் வியப்படையத்தக்க சபை எத்தணைச் சிறப் 
புடைத்தாதல்வேண்டும். ௮சன் நயத்தை அளக்கில், 
“₹அவர் வியந்தார்” என்னு மிருசொற்களே தக்கவை 
யாம். வேறெம் மொழிகளு: ம் ௮தன் சரைக் கூறுமா 

ற்றலுடையவையாகா. அவர் அதைக்' கண்டு வியந்து 
“இவன் பெற்ற செல்வம் வேறெவரு மெக்காலமும் பெ 
ரூ. ததொன்று. இவற்றை அநுபவித்து இன்னும் பன் 
னெடுங்காலம் வாழக் கருதாது கெடுசன்றானே. இவன் 
தேவர்சிறையாகிய கெருப்புப்பொறியை மின்மினியெ 
ன்று மயங்கித் தனது கூட்டுக்குள் வைத்து அழிய வழி 
தேடியது விதிவன்மையே” யென்று அவனிலிசக்கங் 

கொண்டனர். 

மெய்ச்சோ.தி. தங்குசிறுகெரள்ளி தன்னை விசசின் 

மை: கொண்ட குருகார், -சுச்சோத மென்று: கரக்



௬௪ கந்தபுராண. விளக்கம். 

குடம்பை தனினுய்ம்து மாண்ட கதைபோ, லச்சோ 

வென்ப்ப லிமையோரை uP oorG Fon mono & & பாவ 

மதனா, லிச்சூர பன்மன் முடிவெய்து srér D0 x se 

கொரைய மிலைமே. (அவைபுகுபடலம் - ௪௩.) 

இவ்வாறிரங்கி அவனுடைய சபைக்குட் சேரலும், 

சம்பந்தசுவாமிக்குச் சிவபிரான் முந்துப்பந்தரும் பல் 

லக்கு முதவியது2பால விரவாகுதேவ ரிருத்தற்கோர் 

தவிசாகக் குமரக்கடவுள் ஒரு சிங்காசனத்தை BF 

சபையிடைச் சேர்த்தனர். * 

கித்தி லப்படு பச்தருஞ் சிவிகையு நெறியே 
மூத்த மிழ்க்கொரு தலைவனா மதலைக்கு முதல்வ 
அமய்த்த வாறெனக் குமரவேள் வீரனுக் கு.துவ 

வத்த லைப்பட வந்தது மடங்கலேற் தணையே. 
(அவைபுகுபடலம் - ௫௨.) 

அவர் குமாசக்கடவுளுடைய 'இருவடி.களைத் துதித் 
க்கொண்டு சூரியமண்டலத் திலே சிவபிரான் விளங் 

குவதுபோல அவ்வொளிபொருக்திய ஆசனத்தின் மீது 
சிறப்புடனிருர்தார். சபையிலிருந்தோர் யாவரும் அதி 
௪யித்சனா். அவ்வதஇசயத்தை ஆரியர் இருபது பாட் 
டுகளிற் பாராட்டுகன்றனர. சூரன் கோபங்கொண்டு 

விரவாகுேேவரைப்பார்த்து “நீ செய்க இம்மாயத்தை 

இக்ககரிலுள்ளோருட் கருப்பத்தில் வாழுங் Gadde 

ஞூஞ் செய்ய வல்லவசென அறிவாயாக. நீ வந்த 
நோக்கத்தை ௮றிந்தபின்னமே கான் உன்னைத் தண்டித் 

தல் சகும்” என்று கூறினன். அதற்கு விரவாகுதே 
வர் “விரமில்லாதவசே மாயைசெய்பவர். என்னையும் 

அவர்போல நினைந்தாய். 
  

இப்போது ஆசிரியருக்கு சம்பந் தசுவாமிகளுடைய எண் 
ணம் சிக்தையில் வந்தமை அவரது அடியார்பக்திச் சிறப்புக் 
கோர் சான்றாம்.



கந்தபுராண விளக்கம், air) த்க் 

பரச்சு ரன்குறை மயன்முத லமரர்தம் புன்மை 

௮ருச்தும் வானவர் சதையெலா நீக்கிமற் றஐவர்தக் 

திருக்து தொல்லிறை யுதனவான் செக்இமா ஈகர்வக் 

அஇருச்ச வாதியம் பண்ணவ னடி.யனேன் யானே. 

(அலவைபுகுபடலம் - ௯௪.) 

நீ தேவர்களாக் சிறையினின்றும் நீக்கி . அறநெறி 

பாசு அரச செய்தல் வேண்டும். நீ அவ்வாறு செய்யா 

யாயின் குமாரக்கடவுள் உன்னா அழித்தருளுவர். 

இதனை உனக்கறிவிக்கக் சுருதி குமாரக்கடவுள் என்னை 

உன்பாலனுப்பினார். அளவில்லாக வருடங்களாகல் 

கடிக்தவமியற்றி எமது பரமபிதரவாகிய இவபிசான் 

பாற் பெற்ற பேசாயுளையுஞ் செல்வத்தையும் இச்சிறு 

தொழில் வாழ்வினாலழித்தல் ஈன்? இக்திரெறியை 

வித்து நல்வழியைக் கடைப்பிடித்து நீடூமி வாம்வா 

யாக” என்றனர். அதற்குச் சூரன்; ““அயிரக்தெட் 

டண்டங்களுக்கு ச் தனியசசாகிப எனக்கு அழகிய 

சிறுபற்கள் இன்னமுர் தோன்றாத பாலனே இப்ப. 
யான புத்திகளைச் சொல்லத்தக்கவன்? வலிமிக்க 

அசுரர் வலியிலசாம்; எழமைச்சேவர்கள் வலியசாம். 

மழலைச்சொழ் Gus Ayal sri ஒப்புயர்வில்லாக 

அரசற்குப் புத்திசொல்லும் தகைமைபுடையசாம். இவ் 

வ/லகவழக்கம் ஈன்றாச விருக்கின்ற 3. 

டத aA 7 . . . 
மேலை மாரிரத் தெட்டெனு மண்டபத் வென்மே 

4 f A . 
யேலு கின்றதோர் சணனியிறயை பரகிய வெனக்குக் 

a ப 2௫ oo Pp றா கோல வாலெ.ரி நின்னமுச் தோன்மிலரக் கு கலைப் 
து . 

பால னேகொலா மினையன புக்இகள் பகர்வான். 

(அவைபுருபடலம் உ ககக) 
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௬௭௬ கந்தபுராண விளக்கம். 

முன் தேவர்கள் ௮௬சரளை வருத்தினர். ஆதலால் 

நரன் வுவர்கமாக்கொண்டு குற்றேவல் செய்வித்து அவர் 

களைச் சிறையில் வைத்தேன். இத என்குலத்துக்கு 
மான் செய்யவேண்டிய கடனாகும். ஆதலால் தேவர்களை 

விடுதலைசெய்யேன். கான் அ௮ப்பாலனது தந்தையாகிய 

சிவபிரானிடம் வச்சிரயாக்கையையும் பல வரங்களையும் 

பெற்றேன். இவற்றை அழிக்கத்தக்கவர் யாவா? என் 

தம்பியாகிய தாரகனை அவன் கொன்றது நேற்றே யறிக் 

தேன். இங்குள்ளோர் சிலளையனுப்பி அவனுடைய 

உயிசை வாங்குவேன். நீ முடனாதலால் உணர்ச்சியில் 
we சிறுகுழந்தையின் விண்சொற்க£க் கேட்டு 

என்பால் தூதனாக வந்தாய். உனதுயிளைக்கொண்டு 

ஓடிப்போ” என்ரான். 

வி. ரவாகுதேவர் சொல்லுஇிருர்: ““முருகக்கடவுவின் 

பெருமையை யுணராது அவரைப் பாலனென்மாய். வ 

பெருமானே தமது போருளாற் குமாரக்கடவுளாகிய 

குழந்தையாகத் மிதான்றியருளினார. இதனுண்மையை 

அவருக்குமறுமுக மிருத்தலா லறிர்துகொள். வேதங்க 

ளுக்குமுன்வருவதாகிய பிரணவம் அவருடைய முகவ் 

களுளொன்றாயின் ௮வருடைய பெருமையைச் சொல் 

லத்தக்கவர்யாவர். 

தாம ரைக்கணான் முதலிய பண்ணவர் தமக்கு 

மேமு றப்படு மறைக்கெலா மாதஇபெத் Susy 
மோமெனப்படுநது குூடிலையே யொப்பிலா முருகன் 

மாமுகத்துளொன் ரூமவன் தன்மையரர் வகுப்பார். 

(அவைபுகுபடலம் - ௧௩.௪.) 

அவருடைய அ௮ணையின்றி ஐஇரணுவு மசையாது. 

அவருடைய வல்லமையைக் கடக்கச் தக்கவர் யாவா? 

௮வருடைய வேலாயுதமொன்றே உன்னுடைய ஆயுளை
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யும் வலிமையையும் வரத்தையஞ் சுற்றத்தையுஞ் 

சேனைகளையு மழிக்கத் தக்கது. தேவகிந்தைசெய்த உன் 
நாவைத்துணித்து உன்னுடைய உயிசை நான் எடுக்கா 

மல் விட்டது எம்பிரானது ஆணையாகாமையா லென் 

பதை அறி. ஆபினுக் தேவர்களை விரிதலைசெய்து முரு 
கப்பிசானது இருவடிககா வழிபட்டு வருவாயாயின் 

நீயும் உன்னினத்தவருஞ் சுகமாக வாழலாம். 

ஏத மில்புவி பண்டங்கள் பெற்கன மென்றே 

பேதை யுன்னினை சிறிதவன் தன்னருள் பெறுவேரர் 

மூத மைக்தினு மேனைய திறத்தினும் புறத்து 

மீது மாமண்ட மெவற்றிற்கும் வேத்தியல் புரிவார். 

(அவைபுகுபடலம் - ௧௩௧.) 

பிருவிக் கருரியனவாகிய ஆயிரகோடி யண்டங்க 
சூட் கோடியி லொருபாகமாகிய ஆபிரத்தெட்டண்டங் 
கா உடைமையால் உன்னை ஒரு பொருளாக நீ 

நினைத்தாய். குமாரக்கடவுளது இருவருளிற் சிறிது 
பெற்றோர், பிருஇவிக்குரிப ஆயிரகோடி. ௮ண்டங்களுக் 

கும் மற்றைய நான்மு தத்துவங்களுக்குமூரிய சர்வ 

அண்டங்க( CHG! ம் தகு திறத்தினும்-) FS தமாயை 

யிலுள்ள oT ஞ்ச பத்ம STON LIZ தத்துவங்களுக்கு ய 

அண்்டங்களுக்கும், (புறத்தும்-) மிச்சரமாயையிலுள்வா 

ஏழு தத்துவல்களுக்குரிய உலகங்களுக்கும்.(மீதும் pin =) 

HUIVEA மேலாப சிவதத்துவஃ்க ளைக்கினுமுள்ள 

புவனங்களுக்குக் கனியசசாவர்.' ‘* 

  

#® 6¢Awourg பாக்களாகிய படைகள் பகைவரைத் தாக் 
குங்காற் கூறுபடுத்துவதோடு நில்லாது அண்பொடியாக்கும் 
வலிமையையுடையன. சூரனுடைய கருக்.௪ஞ் செருக்கும் பொடி 
யாயின. இ.ருடைய திருாக்கு இஃ. கனகன் மூர்த்தியி 
னுடைய ேலாயுசம்போல் எஞ்சலின்றி ஓஒ 2ரமு-றையில் வல் 
கொடும்பகைஉரையும் அடர்ப்பதாம்.
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குமாசக்கடவுளது திருவருளிற் சிறிதுடையார் சூர 

னிந் கோடாநுகோடி மேலானவர்களென, கூடிய 

அருள் பெற்றோர் பெருமையும், பேசருள்பெற்றோர் 
பெருமையும், குமாரக்கடவுளது பெருமையும், மனம் 

வாக்குக் கெட்டாகன என்பதும், ௮அவசோடு நோக்குப் 

காற் சூரன் இர் பொருளாகான் என்பதுங் காட்டப்பட் 

டன. 

அதைக்கேட்ட சூரன், *பல்முளேயாத மதலைச்சொ 
ற்களைப்பேசுமோர்குழந்தையினது தாூதுவனென நினை 

ந்து நான் உன்னுயிரைச் தந்தேன். தேவர்களைச் சிறை 

யினின்றும் விரங்கருத்துப் பொய்யான கனவிலு மெனக் 

குத் தோன்றிழ்மிலத. நீ முறைகேடாகப் பேசியதற் 
காக உன்னைத் தண்டிப்பேன்” என்று சொல்லி அயலில் 

நின்ற ஆயிரம் விரரைப்பார்த்தூத் தாதரைச் சிறையில் 

வைக்குமாறு கட்டனயிட்டான். வீரவாகுதேவர் 
அந்த ஆயிரவமையும் ஒசே அடியாக அ௮டி.த்துக்கொன்று, 

அவ்விடத்தால் அகன்று, வழியினின்றெதர்த்த வீரரை 
யுங் கொன்று ஈகசையுமழித்து மூருகப்பிமானது இரு 
மூன்னிலையை அடைத்து நடந்தவற்றைக் கூறினர். 

சூரபன்மன் தன்னகரத்தை முன்போ லாக்குவித் 
அத் தன்னுடைய தம்பியையும், மக்கள், ஏனைய சுற்றத் 
தவர், மந்திரிமார், சேனாபதி முதலியோரையு மழைத்து 
நடந்த வரலாற்றைக் கூறி, எத்துணை விரரும் துணை 
வரசோடு ஆசாயாது பெருப்காரியங்கைச் செய்யாராத 
லிற் குமாரக்கடவுளோடு போர்செய்வகைப்பற்றி யோ 
சித்தல் வேண்டுமென்றான். 

அம்த்திடுச் திருவினில வலியிற் சூழ்ச்சிரி 
லெத்துணைப் பெரியர்தர மெனினு மேலையோர்
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கைத்தொரு வினைசெயக் கருதித் உம்முடை 

மெய்தீதுணை யோமைமுன் வினவிச் செய்வரால். 
(ரூரனமைச்சியற்படலம் - ௨௨.) 

அதைக்கேட்ட வீரர்களும் மக்களும் மந்திரிமார் 

களும், குமாரக்கடவுவக் கொல்லுதற்குச் சூரன் போக 

வேண்டியதில்லையென்றும் தாங்களே போதியவர்களென் 

வும், தாரகன் சிவபிசானது வேலினாலும் கிசெளஞ்சம் 

அகத்தியாது சாபத்தாலும் அழிக்்தமையை நினையாமற் 

சிறுபாலன் அழித்ததென்பது பேதைமை என்றுக் 
கூறினா. 

அப்போது இங்கமுகாசரன் சொல்லுகிறான், 
“இவர்கள் தங்களுடைய வலிமையைப் பாசாட்டிக் கூறி 

னர். உனக்கு வேண்டிய புத்தியைக் கூறிஞால்லர். 

நீரிலே ௪கமாக வாழும் மீன் யோசனையின்றி வலைஞ 

னுடைய உணவை விரும்பிப்போய் உயிரிழப்பதுபோ 

லப் பின்வருவதை உணரசாமற் போருக்குச் செல்லக் 

கரு துகின்றனை. தேவருக்குத் அன்பஞ்செய்தோருள் 

அசகனால் உயர்ந்தவர் யரவா₹? அவாககக்கொண்டு மீன் 

சமப்பித்தனையே! தம்முயிரிற் பற்றற்றவரன்றோ இக் 

தித்தொழிலைச் செய்வா நீ இக்திமைக&ச் செய்தலினால 

ன்ோ அறுமுகப்பிரான் உன் னோடு போர்செய்யத் திரு 

வுளங்கொண்டார். உன் ஆயுளாகக் குறித்த நாற்றெட்டு 
யுகங்களும் முடிகனறன. உன்னைச் இவெசத்தியே 
வெல்லும் என்று சொல்லப்பட்டது. அர்தச் வெ௫த்துி 
பாகிய வேலாயுதமே தாரகனைக் கொன்று. தேவர்களைள் 
சிறையிட்ட இனால் உனக்குத் BOIS wus wD இன்ப 

மில்லை, பெரியோர் றுதொழிலைச்செப்து வருந்த 

௮ண்டா? இப்போது நீ தேவர்களை விகிதலைசெய்பா 

யாயித் குமாசக்கடவுள் எமது குலக்தையு மழித்தூ 

உன்னையுங் கொல்லுதல் Baw oi.”



«0 கந்தபுராண விளக்கம். 

இதைக்கேட்ட சூரன் கோபங்கொண்டு, இடி இடி. 

தீதாற்போல் விடைகூறுகின்றான். “சிவசத்தி என்னை 

வெல்லுமென்.று சிவபிரான் சொல்ல நான் கேட்ட இல்லை. 
நூற்றெட்டுயுகத்துக்கு. அரசாள்வா யென்றனசன்றி 

அ௮ச்த எல்லையில் இறப்பாயென்று அவர் சொன்னாரல்லர். 

அவர் எனக்கு அழியாவரத்தையே தந்தனர். அதை 

அவருடைய சத்தி பழிப்பதெவ்வாறு? அவரும் சத்தி 

யும் வேறல்லவே. தாரகன் அழியாவரம் பெரு சவத 

லால் இறந்தான். பிரம விட்டுணுக்கள் எனக்கஞ்சி ஓது 
ங்கி நிற்க, இச்சிறு பாலன் என்னை வெல்வான் என்பது 

சூரியன் ஒருபழமெனக் குருடன் காட்டக் கையில்லாத 

வன் அதைப்பிடிக்க அசைப்படுதல்போலாகும்.” 

அப்போது இங்கமுகாகரன் கூறுவான், நான் 

இன்னமும் ஓன்று சொல்லுகிறேன். கோபமின்றிக் 

கேட்பாயாக, தூயவுள்ளமில்லாதார் அறிதற்கரிய ஞான 

cept & Busi Bus சுப்பிரமணியப்பெருமானைப் பாலனென் 

பிகழ்ந்தாய். உலகங்களெல்லாம் அவரிலிருக்ு தோ 

ன்றி ௮அவரிலே ஓடுல்கும். அவருடைய பெருமையை 
நானும் நீயும் சொல்ல விரும்பின் ௮ஃதெங்களா as; 

மோ. சதா நிஷ்டையிலுள்ள முனிவர்களும் அ௮வமை 

உள்ளபடி. யறிந் இலா. அவருடைய பெருகச் தலைமைபை 

அவே இன்னு மறிந்இலா்.”* 

  

* அவருடைய பெருமையை அறிதற்கு அவருடைய சர்வ 
ஞானமும் போதியதன்றெனில், மின்.மினியி னொளியையொத்த 
எமத சிற்றறிவா லறித லியலாததாகும், அஉருடைய பெருமை 
இத்துணை த்தாயின் காமவசோடு போர்செய்ய நினைத்தல் எத் 
அணைப் பேதைமை யென்றவாறு, பிற்செய்யுள் பேராற்றலுடை 
யது. “எத மில்புவி யண்டங்கள் '?என த்தொடங்கும் வீரவாகுதே 

வாக! கிருவாக்கும் இச்செய்யுளும் ஓக்க வன்மையடையன.
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ஞானக் தரனுரு வரகிய கரயக ணியல்பை 

யானு நீயுமா பிசைத்து மென்றா லஃதெளிதோ 
, மோனக் தீர் கலாமுணிவருக் தேற்றிலர் முழுதுக் 
தாலுங் காண்கிக னின்னமுச் தன்பெருச் தலைமை. 

(சூரனமைச்சியற்படலம் - ௧௨௮.) 

பிரமவிட்டுணுக்கள் மாயையிலகப்பட்டவர். இவர் 

மாயைக்குத் தலைவர். உனக்காயிரத்தெட்டண்டவ் கிடை. 

த்தனவென்று மகிழ்கின்றாய். நீ தத்துவபேதத்தை 

அறியாய். ஏனைய தத்துவங்களைச் சார்ந்த புவனங்களை 
நீ யதிவாயாயின் அவற்றை நினைக்.து அதிசயப்படுவாய். 
பிருதுவிமுதல் நரதமீருகவுள்ள தத்துவங்க&ரச்சசரக்த 

அநந்தகோடி யண்டங்களாயும் அவற்றிலுள்ள சேதனு 
சேதனப் பொருள்களையும் தமது சங்கற்பத்தால் ஓரி 

மைப்போதில் ஆக்கவும் அழிக்கவும் வல்ல அவே உன் 

னோடு போர்புரியுக் திருவிளையாட்டுக்காகத் இருச்செர் 

இிமாககரி லெழுந்தருளி பிருக்கின்றனர். 

அன்ன வரகிய வண்டங்க எனச்தகேர டியையுக் 

தன்ன தாணையா லோரிமைப் பொழுதிணித் தரவும் 
பின்னர் மாற்றவும் வல்லதோ சாதியம் பிரரன்கர 
ணுன்னொ டேபொரு மாடலரத் செகச்திவச் அுத்றான். 

(சூரனமைச்சியற்படலம் - ௧:௩௬.) 
அன்றியும் உடம்பெடுத்தவைகள் யாவும் அழிவே 

முறைமை. நீ மாத்திரம் ௮ழிவில்லாஇிருத்தலெவ்வாறு? 

நெடுங்காலம் இருக்கு மூடலுக்கே அழிவில்லா யாக்கை 

யென்று பெயர். நீ என்றுமுள்ளவனென் ஜறெண்ணாதே. 

ஆதலால் இப்போதே தேவசை விடுதலைசெய்வாயாக.” 

சூரன்கூறுவான், 

காத்திற் ஐள்ளுண்டு கெருப்பினி௰் சூரிண்டு கங்கை 

யாத்றித் முக்குண்டு சரவணம் புக்கலை யுண்டு
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வேற்றுப் பேர்முலை யுண்டழு தேவிளை யாடு 

கே்றைப் பாலனை மோபரம் பொருளென கினைக்தாம். 

(சூரனமைச்சியற்படலம் - ௧௪௪ ன 

கடவுள் என்றும் ஆன்மா என்றும் இருபொருள் 

இல்லை. ஆன்மாவு௱் கடவுளு மொன்றேயாம். SBE 

நீர்க்குடங்களில் ஒசே சூரியனின் கிழல் வெவ்வேறுகத் 

தகோன்றுவதுபோல;, பிசமமொன்றே பல உயிர்களாக 

விளங்கும். குடம் உடைய அதிலொடுங்கிய ஆகாயம் 

வெளியேயுள்ள மகாஆகாயத்தோடு ஒன்றாவது போல 

உடல்நீங்க உயிர்கள்யாவும் பிரமமரகின்றன. உடம்பின் 

பேதத்தினாலேயே பெரியவன் சிறியவ னென்ற வேறுபா 

டுண்டாவது. அ௮துமுகலும் பிசமம், யானும் பிரமம்; 

அவ்வளவில் ஏற்றத்தாழ்வில்லை; ஆயினும் அவனுடைய 

உடல் மென்மையானது, என்னுடல் வலிது, ஆதலால் 

நான் அ௮வனிற் பெரியன். : ஆதலால் கானவனை வெல் 

வேன்.* எம் முன்னோர்க£ாத் தேவர்கள் வருத்தியத 
னால் காம் ௮வரை வருத்அுகின்றோம். தீமை செய்தோ 
  

4 சூரன் சனக்குபதேிச்கப்பட்ட மாயாவாதத்தின்படியே 
பேசுகிறான். மாயாவாசக்கொள்கைப்படி அவன் சொல்லியது 
முறையானதே. இதிலிருந்தும் மாயாவாதம் பதர்ச்சமயமென் 
பத பெறப்படும், சுகஇரனுபதே௫த்தலிலே கொன்ற மாயாவா 
தத்தை இதிலே ஆசிரியர் தசனஞ்செய்கின்றார், எக்கொள்கை 

யிலிருக்து உண்மைக்கு மாறான அனுமானங்கள் வருகின்றன 
வோ, அக்கொள்கை தவறானதென்பது தர்க்கமுறையாம், 
மாயாவாதக் கொள்கையிலிருக்து சூரன் குமாரக்கடவுளில் வலிய 
னென்று 'பெறப்படுகின்.ற. அவன் அவரில்: வலியனென்ப.த 
உண்மைக்கு மாறான.௮. ஆதலால் மாயாவாதம் பொய்ச்சமயமெ 
ன்ப பெறப்படும், இவ்வாறே மாயாவாதக்கொள்கையிலிருச்து 
,தருமஞ்செய்தலும், பாவஞ்செய்யாமையும் மூடத்தன்மையென 
வும், கொலை களவு காமம் முதலியன செய்யத்தக்கவை என்பஅம் 
அனுமானிக்கப்பட்டன. இவற்றாலே. மாயாவாதம் பொய்ச்சமய 
மென்பது உள்ளங்கை செல்லிக்கனிபோலச் காட்டப்பட்டது,
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ரைத் தண்டித்தல் ௮அசசமுறையென நீதிநால்கள் சாரற் 

அம். :ஆதலாற் வெபெருமான் வந்தாலும் எதிர்த்துப் 

போர்செய்வதே என்முடி.பு. பலவற்றைப் பேசியாவ 
தென்? என்னுடன் பிறந்த நீ என் பகைவர் பக்கமாக 

எனக்கு மாற்றானாஇில் வேறு பகைவரு மெனக்கு 

வேண்டுமோ! எல்கள் குலத்துக்குரிய வன்மையும் வீர 

மங் கெட்டுச் தேவர்கள் போலானாப். தவமும் மோன 
மூமே உனக்குத் தக்கவை. நீ உன்னூருக்குப்போய் 
HAG சுகமாக வாழ்ந் அுகொள். நான் போருக்குத் தனி 
யே சென்று சுப்பிரமணியனை வெல்வேன்.” 

அசைக்கேட்ட சிங்கன், **அறிவிலார்க்குரைப்பவ 

சவரிற் பேதையோர்” என்று இந்இித்துச் சூரனுடைய 

காலில் விழுந்து வணங், “என்பிழையைப் பொறுத் 

தீருள். நரன் போருக்கு உன்னோடுசென்று சத்துருக் 

களைக் கொல்2வன்”? என்றான். சூரன் மகிழ்ந்து அவனை 

மார்போடணைத்துப் போருக்காயத்தஞ் செய்யுமாறு 

கட்டளையிட்டான். 

யுத்தகாண்டம், 

காரண னென்னுக் தேவு கரன்முகத் தவனு முக்கட் 

பூரணன் முனு மரப் புவிபடைக் தளித்து மாற்றி 
யாரண முடிவுக் தேரு வகாதஇ.யா யுயிர்கட் கெல்லரங் 

கரரணனாய மேலோன் கழலிணை கருத்துள் வைப்பாம். 

இக்காண்டம் சூரனுடைய போரையும் அதன் 
முடிவையும் கூறுவது. போரை விரிததுக்கூறுமிடத்து 

அசன் முறைகள் அதற்குரிய கருவிகள் வீரரின் ஆண் 

11
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மை முதலிய யாவும் சொல்லப்படுசின்றன. ஆயுதமில் 

லாத்வனோடு பொருதலும் தேரில்லாதானோடு தேரு 

டையான் போர்செய்தலும் பின்காட்டுவோனைக் கொல் 

ஓதலும் தகாதனலாம். பெரும்போர்களிற் சேனைகள் 

முதலிலும் சேனைத்தலைவர் பின்னும் போர்த்தலைவர் 

அவர்களுக்குப் பின் ஸம் போர்செய்யும் முறை இருக் 

SS இவ்வசையறைகடந்து "நடப்பது சிறுபான்மை 

புண்டு. யந்திரத்தேர்களும் ஆகாயவிமானங்களும் 

போரில் உபயோ௫க்கப்பட்டன. ஆயினும் இந்திரஞா 

லம்போன்ற மர்திசத்தேர்கள் ௮ரியனவே. போர்க்கரு 

விகளுள் வில்லாற் செலுத்தப்படும் அம்புகளும் யந்தரத் 

தாற்செலுத்தப்படும் ஆயுதங்களும் தண்டம் வேல் 

சூலம் முதலிய எ.திகருவிகளும மலியக் காணப்படுகின் 

றன. போர்த்தலைவர் தெய்வப்படைகளையயே பெரும் 

பாலும் பயனபடுத்தினா. தெப்வப்படைகள் மத் இச 

வன்மையுடையனவாய் எப்பக்கமுஞ் சென்று செலுத் 

துவோர்பால் மீளத்தக்கவை. இவற்றுட் சிறந்தது சிவப் 

படைக்கலம். இவைகளைச் செலுத்துமுன் இவைகளுக் 

குப் பூசனைசெய்தல் முறைமையாம். வி.ராகள் சிறி அஞ் 

இனமின்றிப் போர்புரிதலுண்டு, அவர்கள் பகைவசோடு 

ஆறுதலாக நீதிமொழிகளைப் பேசுவர். ஏத்துணைக் 

கேடுசெய்தவசையுங் கொல்லாதும் விடுவர். விசவாகு 

தேவர் சூரனுடைய ஈகரை அழித்து அவன் மக்களையுங் 

கொன்ராசாயினும் அவர் தூதசாகப்போன ஒரு தன் 

மையை நினைத்துச் சூரன் போர்க்களத்திலும் அவசைக் 

கொன்றிலன். 

அங்கை கொண்டுசூ சொருபுடை புடைத்தலு மகலம் 

பொக்கு சோணித மலைத்திட வாகைமம் புயத்துச்
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சிங்கம் விழ்க்தயர் வற்றிடக் தாூதனைச் செகுத்த 
லிங்கெ னக்கடா தென்றெடுத் தும்பரி னெறிக் தான். 

(சூரபன்மன்வதைப்படலம் - ௧௪௦.) 

போர்செய்வோர் முதலிற் சிறுபாணங்களைச் செலு 

தீதி ௮வை பயன்படாக்கால் வலிய பாணகங்ககா உப 

யோகப்பர். அதன்மேற் றெய்வப்படைசளை ஏவுவர். 
பகைவரை எதிர்க்குங்கால் முதலிற் சிறியோரும் பின் 

னர் வலியோரும் போவது வழக்கம். இவற்றாற் போர் 

புரிவோசது வலிமையு மாற்றலும் அளக்கப்படும். 

ரூசனுஞ் சிங்கனும் வச்சரயாக்கையுடையோசான 

மையால் வீரவாகுதேவர் அவர்களது தேரையும் வில்லை 

புட் துணித்தன ன்றி அவர்களுடைய உடலுக்கு ஊறு 

செய்ய இயலாதவசாயினா். அவர்களின் உடலிற்பட்ட 
பாணங்கள் யாவும் துகளாயின. இலக்கரும் எண்மரும் 

அவர்களின்மேல் விட்ட சரங்கள் பூமாரிபோலாயின 
என்றும், மலையைக் குடையும் வண்டுகளையும் இன்பத் 

தையும் அறத்தையும் ஈட்டாது வாளாகிடந்து விண் 
போகும் பொய்யர்செல்வத்தையும் ஓத்தனவென்றும் 
சொல்லப்பட்டமை நோக்கத்தக்கது. : 
பூதர்க Pha சோக்கிப் பொருதி லிலக்கத் தெட்டி 

மேதகு வீரர் யாரும் வெய்யதேர் கடாவிச் சென்று 

இதத சிலைகள் வாங்கிச் சமயமா முகவற் O09 s [apr 
தாரதவிழ் மலாபெய் தென்னச் சசமமை பொழித அம் 

(சிங்கழமுகாசரன்வதைப்படலம் - ௧௭௬.) 

ஆண்டேவரு மயன்மால்படை யவுணன்றட மார்பங் 

கீண்டேகுது மென்றேயவன் Ban ர்காரகு லத்தின் 

அண்டேசன மொடுதாக்கய முழுமாமணி வடிரச் (வே. 

சேண்டோய்கிரி அுளைப்பான்முயல் சிறைவண்டின மென 

(இரண்டாநாட் சூரபன்மன்யு தீதப்படலம் - ௨0௪.)



௭௬ கந்தபுராண விளக்கம். 

சங்கனுடைய மார்பை கோக்கிச் சென்ற' பாணங் 

கள் ஈயாது விட்டினுள் மறைவோரிடஞ் சென்று இரு 

ம்பும் வறியோரைப்போல அவன் மார்பிற்பட்டுத் இரு 
ம்பின. சூரனுடைய உடம்பைக் தேவப்படைகள் தாக்க 

நாடுதல் வடவைகெருப்பைத் தேனீகள் தசையயெனச் 

சேருதலை ஒத்ததென்ப. 

ஊனீத்திடு கவவிண்ணவ ருலகம்புக ழயன்மா 
மூனீத்துள படையென்னிடை சரர்கின்றநதொர் தன்மை 

மாநீச்தமெ லாமுண்டிடு வடவைக்தழ லதனைத் 
தேனீத்தொகை சசைமீதெனச் சேருக்இற னன்றே... 

(இசண்டாநாட் சூரபன்மன்புத்தப்படலம் - ௨௧௧.) 

இவர்கள.து உடலம் குமாரக்கடவுளது அம்புக் 

ளால் மாத்திரம் ஊறுபட்டன. ஆயினுஞ் சிங்கனது தலை 

கள் அறுக்கப்பட்டு விழவிழப் பு. துத்தலைகள் தோன்றின. 

ஆ.சலால் அவனைக் கொல்லுதற்கு அவனுடைய கெஞ்ச 

இழிக்கப்படவேண்டியதாயிற்று. சூரன் .வேலொன்றி 

னால் மாத்திசந் தாக்கமுற்றனன். ௮வ்வேலினால் அவன் 

மெய் பிளக்கப்பட்ட போதும் அவ்விருகூ.றுகளும் சேவ 

லாரகவும் மயிலாகவும் வந்து பின்னும் போர்செய்யச் 

கருகின. அசுரவீரர்கள் பலமுறையும் மாயையினால் 

வெற்றிபெற்றனர். வி.ரவாகுதேவர் ஞான த்தைப்பெரு த: 

சிவகணநராதராதலால் மாயப்படைகளாற் பலகால் வாகி 
க்கப்பட். டறிவிழந்து தோல்வியுற்றனர். எண்மரும் இல 

க்கத்தவரும் ௮௪ரசேனாஇபதிகள் -பலசையும் வாட்டி.ப 
பெரியோசாயினும் வீ சவாகுதேவர்க்குக் சீழ்ப்பட் 

டோசே. 

முருகக்கடவுள் பலவாருக நினைத்தாசென்றதும் 
சிவபிரான்வரினுந் தேவர் சிறைநீங்கர்ரென்ற சங்கனது



கந்தபுராண விளக்கம். ௭௭௪ 

கூற்றும் பெளசாணிகமுறையாம். பெளசாணிகமுறை 

பதிக்குப் பசுலக்கணங்களைச் சார்த்து தலும் திதப்புக் 

கருதிப் பொருட்களைப் பெருப்பித்தலுமாம். முருகப் 
பிசானுக்குப் பலவகையான எண்ணங்கள் வந்தன என் 

முல் ௮வர் மாறுதலடைபவசெனமுடியும். பசுக்களே 
மாறுதலடைவன. ஆதலால் இக்கூற்று பதிப்பொரு 

ஞூக்குப் பசுலக்கணங்களைச் சார்த்துதலாகும். 

Mowe பருக்குத் தமிழிலுள்ள பற்றும் மதிப்பும் 

எல்லையில்லாதன. அசுத்தியமுனிவளைக் கூறுமிடத் 
அப் பலகாலும், முருகப்பிசானைச் சறப்பிக்குங்காற் இறு 

பான்மையும், தமிழின் பெருமை பாராட்டப்படுகின்ற து. 

அகத்தியா தமிழைக் கற்றோரெனவும் முருகப்பிசான் 
குமிழை வளாத்தோரெனவும் புகழப்படுவர். 

ஆரியர் சூரன் சிங்கன் முதலியோரது பெருமை 
யைப் பாராட்டுமுகத்தாற் குமாரக்கடவுளு பெருமை 
யை ஒருவாறு விளக்குகின்றனர். விஷ்ணுகுர்த்தி செலு 
தீதிய சக்காப்படை காரகனிலே பதக்கமாக நிலவிய 
தன்மை தாரகனது உயர்வைக் காட்டும். பூதங்கள் "கட 
லிற்போகக் கடல்நீர் அவர்கள காலையும் மறைத்திலது. 

இத்துணைப்பெரும் பூதங்கள் சிங்கனஅ வயித்திலிருக்து 
தவஞ்செய்யக் கருகின வெனலாற் சிங்கனது பெருமை 
ஒருவாறு அணியப்படும். சிங்கனில் வலியோன் சூசன். 

சூசன் முறாகக்கடவுள.து திருவடியைச் சாசற்கே தகுதி 
யுடையோன். இதனாற் குமாசக்கடவுளது பெருமை ஒரு 
வாறு தெளியப்படுகின்றது. ஆதலால், இவ்வுலகற் பெரி 

யாசெனக் கருசப்படுவோசது முகமலர்ச்சியையுக் தயை 

யையும் பெறுதற்முப் பெருகோன்பு செய்வோர் குமாசக் 

கடவுளை அத்துணைச். சரக்கையோடு தாடுவராயின்



எது கந்தபுராண விளக்கம். 

அவர் பெறத்தக்க ருக்கும் பெருமைக்கும் அளவில்லை 
என்டிதும், குமாரக்கடவுளை அத்துணைச் Gar goo 519 

னும் பல்கேர்டிமிக்க ஆர்வத்தோடு வழிபடல் கடனு 

கும் என்பதும் பெறப்படும். 

சூரனுடைய போர்த்தலைவருட் போருக்கு முதற் 
சென்றோன் அவன் மகனாகிய பானுகோபனே. இவனை 
எதிர்த்துச் சென்றவர் வீரவாகுதேவர். முதல்நாளிற் 
பானுகோபன் விரவாகுதேவசைப் போரில் வெல்லமாட் 

டாதவனாய் அறிவைக்கெடுப்ப. தாகிய மோகப்படையை 
விட்டி ௮வசை மயக்கினன். அப்பொழுது குமாசக்கட 

வுள் அமோகப்படையை விட்டு அதன் வலியைக் கெடு 
த்து அவரைத் தெளிவித்தனர். விரவாகுதேவர் பின் 
னும் போர்செய்யத் தொடங்கப் பானுகோபன்மேற் 
செலுத்தற்கு சிவப்படையை ௮டுத்தனர். எடுத்தலும் 
பானுகோபன் அதைக்கண்டு ௮தனையொத்தபடை தன் 
பாலின்மையால் ௮து தன்னைக் கொல்லுமென அஞ்சிப் 
போர்க்களத்தினின்றும் அருவமாக நீங்கித்தன்னகருக் 

கேகனன். 

இகைச் சூரன் அறிக்து இப்போரசை முடித்தற்குத் 

, தானே செல்லவேண்டுமென்று தீர்த்து, அடித்ததால் 

வைகறையில் நித்திய அநுட்டானத்தை முடித்துப் 
போர்க்களத்துக்குப் போனான். அங்கு அவன் வீ. ரவா 
குேதவர் முதலியோர் யாவரையும் வென்றனன். அப் 
“போது முருகப்பிசான் போருக்கெழுக்தருளினார். இக 
னைக் கூறுமிடத்து ஆரியர் முருகப்பிசானைத் துஇக்கு 
முகத்தாற் சூசனைப் புகழ்கின்றனர். . 

முண்டக மலர்ச்த தன்ன மூவிரு முசமுங் கண்ணுங் 
குண்டல கிசையுஞ் செம்பொன் மவுலியுங் கோல மார்பு



க.ந்தபுராண் விளக்கம். ௪௯ 

மெண்டரு art ராறு மிலங்கெழித் படைகள் wir aye 

தண்டையுஞ் இலம்பு மார்க்குஞ் சரணமுக் தெரியக் 
கண்டான். 

மூவல கண்ட மெல்லாம் புரக்திடுஞ் சூரன் றன்னைத் 
இவினை யாள னென்றே செப்புவர் சிறப்பின் மிக்க 

மூவிரு முகத்து வள்ளன் முன்னர்வக் தெய்தப் பெற்றா 

னாவிவன் தவத்திற் கன்றி யறத்இிற்கு op sia ora Gay. 

(இசண்டாகாட்சூசபன்மன்யுத் தப்படலம்-௨௩௫,&௩௮) 

குமாரக்கடவுள் போர்க்களத்திலே தோன்றியது 

சூரன் முதலியோருக்குப் பேசருள்பாலிக்குக் திருவி 
யாடல் என்ப. உயிர்கள் யாவுங் கடவுளோடு நோக்கு 
மிடத்து சூரியப்பிரகாசத்தின் முன் இல்லாததாகும் 
மின்மினியினொளியை ஓக்கும். ஆதலாற் சூரனாயினும் 

௮வனின் மேலோனாயினும் குமாசக்கடவுளின் முன் 

சூனியமெனவே தகும். அ௮ங்கனமாதலின் குமாரக்கட 
வுள் சூரனோடு வெறும் போர் செய்தனசென்பது சிறி 
அம் பொருத்தமில்லாததாகும். ஆதலாற் குமாசக்கட 

வுளது போர் சூரனை அடிமைக்கொள்ளும் பேசருளே 

யென்பதை ஆசிரியர் விளக்குகின்றனர். 

பொருசமர் விளப்பான் போலப் பொருக்கெனப் 

போந்து சூர, ஸிருவிழி தன்னிற் காண்ப£ னெளி 

தூதன் வடிவங் காட்டி, வருளது புரிக்கா னென்னி 

னாதியங் குமரன் மரயத், தஇருவ்ளை யாடல் மார்க்குக் 
தெரிகில போலு மன்தே. 

(இசண்டாநாட்சூரபன்மன்யுத்தப்படலம் - ௨௪0.) 

ஆசிரியர் புசாண உண்மைகளை இவ்வாறு வேண் 

vu இடங்களில் விளக்கிக் கற்போசது மயக்கத்தைத் 
தீர்க்கும் அருள்வழக்குடையார். போர் தொடங்கிய



௮0 கந்தபுராண விளக்கம். 

பின் குமாசக்கடவுள் சூசன்விட்ட படைகள் யாவற்றை 

யுங் வரர்து அவனை நிசாயுதனாக்கியருளினா். அப்போ 

அ சூரன் கும்ரக்கடவுளுடைய பெருமையை ஒருவா 

ற்றிந்து அவளை .மனதிலே புகழ்ந்தான். அப்போது 

குமாசக்கடவுள் அவனைகோக்கு, :*இவ்வேலீனால் ஒரு. 

கணத்தில் உன்னைக்கொல்லுதல் சாலும். நீ படையின்றி 
நிற்பதால் ௮௫ செய்கலேம். தேவர்களைச் சிறையினி 
ன்று ஜீக்குவையாயின் 8 உயிரோடு வாழ்வை” என்று 

இருவாய்மலரீர்தருளினார். சூரன் தனக்கழியாவசமிரு 
தி.தலால் தான் சும்மா கிற்பினுவ் குமாரக்கடவுள் தன் 

னைக் கொல்லுதல் கேராகென நினைந்து விடைகூறாது 
நின்றனன். பின்னர் ௮வன் வேறுசேனைகளோடும் படை 
சுளோடும் வக் போர்செய்வதே தக்கதென்றெண்ணி 

மறைவாகப் போர்க்கள திகனின்து நீங்கித் தன் haus 

தை யடைந்தான். 

மூன்றாசாள் பானுகோபன் ௮ிரவாகுதேவசோடு 

போர்செய்து ஈற்றிற் சவப்படையை ஏலினன். வி.ரவாகு 

தேவரும் அதனைச் செலுத்தினா. ௮ப்படைகளின் வலி 

மை இருபத்தைந்து கவிகளிற் கூறப்படுகின்றது. ௮ப் 

படைகள் பின்னர் அவரவர்பால் இரும்பின. அதைக் 

கண்ட பானுகோபன் மாயப்படையைச் செலுத் இதனான். 

அது யாவரையும் மயக்கிற்று. அவன் :தந்ைதையாகிய 

ரூசனிடம் வெற்றியோ சென்று தன் செயலைக் கூறி 
னன். சூரன் அதைக்கேட்டு மகிழ்ந்து அவனை மார் 
போடணை த்து அவன் வலிமையைப் புகழ்ந்து அன்பு 

மொழி கூறினன். குமாசக்கடவுள் வேலாயுதத்தை 
விட்டு மாயப்படையின் வலியைக் கெடுத்து விசவாகு 
உ தவாமு தலிய யாவரையும் மீட்டருளிஞர்.



கந்தபுராண விளக்கம். YS 

அடுத்தநாள் சூரன் தானேபோருக்கேகக் கருத 
னான். ௮தை அவன் மகனாகிய இசணியன் அந்து 

௮வனிட ஞ் சென்று கூறுவான், **காம் தேவரைச் சிறை 

வைத்தமை தீச்செயலேயாம். ௮தன்பயன் ஈமதுசெல்வ 

மூம் உயிரும் தொலைவதே உன்னுடைய செல்வமும் 
பிசமவிட்டுணுக்களை வென்ற உன்வலியும் நீ பெற்றது 
இவபிசானிடமன்றோ. அக்தப்பெருமான் உன்னுடைய 

திச்செயலின் பயனாக உன்பெருமைகளைப்போக்கத் திரு 
வுளங்கொள்வாசாயின் ௮வரை வணங்கி அவருடைய 

விதிகளுக்கடங்கி நடத்தலன்றோ ஈன்று. அவ?சோடு 

போர்புரியக்கருதவது தக்கதா? 

இன்றொரு பயன்றதனை யுதவி னோர்மனங் 
கன்றிட வொருவினை கருதிச் செய்வரேற் 
புன்றொழி லவர்க்குமூன் புரிக்கத கன்றியே 
கென் றிடு மல்லது கூற்றும் வேண்டுமோ. 

ஆதலா லீசன் றன்னை WL Fol ilar TTL 
பேதையர் மாவ சேனும் பிழைக்கல மினைய வாய்மை 

வேத நூல் பிறவுங் கூறும் விழுப்பொரு சாகு நீயு 
மேதமா கெறியி னீங்கி யிப்பொருளுணர்தி மெக்தரம். 

(இசணியன் யுத்தப்படலம்---௧௦, ௨0.) 

இவெபிசானது திருவருளை எதிர்க்க கினைந்தோர் 
யராதாம் வாழ்ந்தனர். அன்றியும் முருகப்பிசான.து இரு 

வருட்ெறப்பை நீ நன்றாக அறிவாய். அவருடைய 
சிறிய ' ஈகையல்லவோ கற்பகாலத்தில் உலகங்களைப் 

பொடியாக்குவது. வருந்துவோசைக் காத்தற்கல்லவோ 
அவர் திருவுரு எடுத்தனர். நாம் இப்போதே சேவர் 
களைச் சிறையினின்றும் நீக்கக் குமாரக்கடவுளிடஞ் செ 

ன்று அவருடைய இிருவடிகளைப்பணிந்து காம் செய்த 
் 12



௮௨ கந்தபுராண விளக்கம். 

குற்றங்களைப் பொறுக்குமாறு வணங்குவோமாயின் 

௮வக் எம்மில் திருவருள் பாலித்து எம்மை நன்னிலைப் 
படுத்துவர். நாம் உய்வோம். இதுவே செய்யத்தக்கது.” 

இவ்வாறு இசணியன் உண்மைகளைக் கூறச் சூரன் 
கேட்டு வெகுண்டு சொல்௮ன்மான், “நீ இங்கு நின்று 

என்சத்துருக்களின் வலிமையைப் பாசாட்டிப் பேசுன் 

ரூய். உனக்கிது கற்பித்தோரை அறிவேனாபின் அவர் 

களைக் குலக்தோடழித்துவிடுவேன். பிசமா எனக்குப் 

பஞ்சாங்கஞ்சொல்லிப் போகின்றான். விட்டுணு என் 

தம்பிக்குப் பயந்து கலங்கினவன் தேவர்கள் து தலை 

வன் மீன்ஈுமந்தனன். இப்படிச் சகலரும் எமது பணி 
யைச் சரமமேற்கொண்டு செய்யச் சகேண்டசது மகனோ 

என் பேசாற்றலை நீக்கத்தக்கவன். நரன் பெற்ற அழியா 

வ.சத்தின் பெருமையை யறியாய். நீ பகைவருக்குப் பயக் 

தாய். இனி இப்படிப் பேசுவாயாயின் உன்னை யம?லா 
கத்துக் கனுப்பிவிரிவேன்.”” 

இசணியன் மனம் வருக்தி விதியை வெல்ல ஒரு 

வாலும் : இயலாகென்றும்.. தர்தையிறக்குமுன் தானி 
றப்பதே தக்கதென்றும் நினைந்து அவனுடைய கால் 
களில் விழுந்து வணங்கித் தந்தைக்குமுன் தானே போ 

ருக்குச் செல்வதாகச் சொல்லி யுத்தகளத் அக்குப் போ 
னான். போரிலே அவன் தோற்றுக் களைத்தசமையத்திற் 

பின்வருமாறு நினைத்தான்:--எனது தந்தையார் முரு 

கக்கடவுளது வேலாலிறப்பது தண்ணம். மற்றைச் சுற் 

றத்தவரும் இறந் துபோவார்கள். HH IT HOH IT ஒருவ 

ரூம் எஞ்சார்கள். அப்படியே எனது தந்தையா ரிறந்த 

பின் அபரக்கரியை செய்தற் கொறாவருமிலராகில் இறச் 
தவருக்குப் பெரும்வசையாகும். .கான் பேோரழுகத்தி



கந்தபுராண விளக்கம். ௮/௩ 

லிரூர்து போர்செய்யாதோடின் எனக்குவசை உண் 

டாகும். எனக்கு வசைவரிலும்.வரலாம். எனது தீர்தை 

யாருக்கு வசைவரலாகா து. 

என்னை மெய்து மிசையது வேயெனின் 

மன்னை யெய்தும் வசையுசை மாங்கதன் 

தென்னை மெய்தினு மெய்துச தர்தைபா..... 

லன்ன தாத லழ௫தன் முலெனா. ன க 
(இரணியன்யுத்தப்படலம்--௧௨௮) 

ஆதலால் நான் பிதுர்க்கடன்களைச் செய்து எந்தக் 
தையசை மேன்மைப்படுத்தற்காச உயிசோடிருத்தல் 

வேண்டும். இவ்வா றெண்ணிக்கொண்டு அவ்விடத்தினி 
ன்றும் நீங்கிக் கடலுட்புகுர்து அங்கு மீன்வடிவத்தோடு 

மறைந்து வாழ்க்தான். 

பின்னர் அக்கினிமுகன் போருக்குச்சென்று விச 

வாகுதேவரின் தம்பியராகயய இலக்கவிசசையும் எண் 

மரையும் கொன்றான். : அதைக்கண்ட' Pf range sour 

அவனைக் கொன்றுவிட்டு யமனையழைத்து எனது 

தம்பியருடைய உயிசை எடுக்க நீ நினைத்த தெவ்வாறு?”” 

என்று கோபித்துக் கேட்டார்.' அதற்கு அவன் அஞ்சி 

*:இருகீறு உருத்திராட்சம் ௮ணிர் தவரைக்கண்டு பயப் 

படும் யான். தேவரீரது கம்பியரைக் தொடுவேனா? எத் 
அணைப் ப௫ிவரினும் யாபேனும் நெருப்புப். பொறியை 

யுண்பாமோ? அவர்களுக்கு யாதொருதிக்கும் நோந்கு 
். லது. அவர்கள் கைலாசத்து லிருக்கின்றனா”” என்றான். 

அங்க மீதிணி னீறுகண் டி. கையினை யணிக்தார் 

தங்கள் பாலினுஞ் செல்லுதற் கஞ்சுறுக் தமியே 

ணிங்கு கின்னிலா யாருபிர்  கொள்வனோ வெவரும் 

வெங்க ஊற்பொறி புண்பரோ ப௫ிப்பிணி மிகினும். 
.. (அக்கினிமுகாசரன் வதைப்படலம்--௨௨௭)



௮௪ கந்தபுராண விளக்கம். 

பின்பு முருகப்பெருமானது திருவருளால் அவர் 

கள் சவலோத தீதிலிருந்அ மீண்டுவக் தனர். 

சூசனது ஏனைய மக்களும் வி.சர்களும் இறந் அபோ 

னதைக்கண்ட பானுகோபன் சூசனிடம். போய், போர் 

செய்வதுவீிணென்றும் தேவராக விடுதலைசெய்வதே 
தக்கதென்றுங் கூறினான். அதற்குச் சூரன் “கூன் குருடு 

ஊமை எனப்படும் வசைகள் அ௮அவ்வவ்வுடலோடழியும். 
மானங்கெட்டு வலியிழர் தவசை எழுபிறவியிலுக் தீசாது. 

இனம் செல்வம் ஆக்கை யாகிய இவைகள் Soup 
றவை. இவை யொருங்கே அழிக்கப்படி னும் யான் எடு 

த்த கருமத்தை விடேன். இந்தச் செல்வத்தையும் உயி 
சையும் நான்.பொருளென மதியேன். பிறக்தவர் யாவரு 
மிறப்பது திண்ணம். இவர்களுக் கஞ்சி கான் உயிர்சம. 

ந்து வாழேன். 

இன்னுமோ ரூழி கால மிருக்கினு மிதப்ப தல்லாத், 
பின்னுமிங் கமர்வ துண்டேச பிறக்தவ ரிறக்கை இண் 
ண, மின்னெனும் வாழ்க்கை வேண்டி. விண்ணவர்க் கஞ் 

சயிக்த, மன்னுயிர் சுமக்க லேன்யான், மாயவன் நனை 
யும் வென்றேன். (பானுகோபன்வதைப்படலம்---௨௮) 

நீ உன் விட்டுக்கேகச் சுகமாக வாழ்ந்திரு. போ 
ருக்கு நானே போகின்றேன்” என்றான். பானுகோபன் 

தந்தையாருடைய துர்ப்புத்தியைக் கண்டு துன்புற்று 

“நான் இதோ போருக்குப் போகிறேன்” என்று Ger 
ல்லிப் போனான். போரிலே அவன் வீசவாகுதேவராற் 
கொல்லப்பட்டான். வீரவாகுதேவர் குமாசக்கடவுள த 
இருமுன்னிலையை யடைந்து அவருடைய திருவடிகளைப் 

“பலமுறை வணங்கிநின்றார். குமாசக்கடவுள் அவருக் 
குத் இிருவருள்பாலித்து விரும்பிய வரக்தைக் கேட்கு
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மாறு கட்டளையிட்டருளிஞா். அப்போது அவர் வேண் 

டியதாவது:-- 

கோல நீடிய நிதிபதி வாழ்க்கையுங் குறியேன்' 

மேலை யிச்திர னரசனைக் கனவினும் வெஃகேன் 
மால மன்பெது பதத்தையும் பொருளென மதியேன்- 
சாலகின்பதக் தன்பையே வேண்டுவன் றஐமியேன்.. 

(பானுகோபன்வதைப்படலம்--௧௫௪) 

சூரன் பானுகோப ஸனிறக்ததை யறிந்து அழுதான். 
அழியாவசத்தைப் பெற்றது தனக்குத் தீமையாயதென் 

அம், தன்னுடைய உடம்பழியுமாயின் தான் ' உயிர்துற 
ந்து தன்னை வருத்தும் புத்திசோகத்தினின்றும் நீங்க 

லாகுமென்றும் பலவாறு சொல்லி அலறினான். 

வெற்றி யுளமதலை வீக்தால் விளியாமன் 
மற்று மென தயிரும் வைகும் வலிதாகச் 
Oro Dt மாகாதென் செய்கே னழியாமழ். 
பெற்ற வரமும் பிழையாய் முடிச் ததுவே. 

(பானுகோபன்வதைப்படலம்--௧௪௫) 

பின்பு ௮வன் சிங்கமுகனைப் போருக்குப் போகு 

மாறு கட்டசாயிட்டான். ன சோர ் 

அதற்குச் சிக்கன் நான் மூன் சொல்லியவற்றை 
நீ கஞ்சாகக் கெர்ண்டகால் உன் மக்களும் அமைச்ச 
ரும் பெரும்விரர்களும் மாய்ந்தனா. ஆயினும் உன் 

சட்டப்படி நானும் போருக்குச் செல் 2வன். கந்த 
சு வாமியாசாற் கொல்லப்படாது தப்புவேனாயின் இக்கு 
இரும்புவேன். கொல்லப்படில் யாவருமிறப்பர். உன் 
கருத்தே ஈடைபெறுக” என்று சொல்லிப் போருக்கேகு 
ன்ன.
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, யோர்க்களத்துக்குப் பேரனபோது சிங்கனைப் பூத 

ங்கள் எதிர்த்தன. அவன் அவற்றை வாரி விழுங்கினான். 

அவற்றுட் Aa வயிற்றிலும் சில Serie சிலகழுத்தி 

லுந் தங்னெ: : வயிற்றிலே an பூதங்கள் அவ்விடம் 
விசாலமாகவும் மனதைக் கவரும் வேறு பொருள்களின் 

றியும் இருந்ததால் அவ்வயிறு சிவத்தியானத்துக்குச் 

தக்க இடமென்று கினைத்தள. ' ௮வனது தொண்டை 

யில் தங்கயெவை அவன் வெளிமழூச்சுலிட அம்ஞாச்சினால் 

வெளியே வீசப்பட்டன. அதைக்கண்ட விரவாகுதே 

வர் ௮வனோடு போர்செய்து ௮அவனஅ தேசையும் வில்லை 

யும் அறுத்தனர். அப்போது ௮வன் மாயாபாசத்தை 

-விட்டு;விரவாகுதேவரையும் ஏனையோசையுங் கட்டுவித் 

தான். பின்பு குமாரக்கடவுள் வாத்தியங்க ளொலிக்கப் 

போர்க்கள த்துக் கெழுர்தருளி அங்கு சிங்கன்முதலி 

யோசோடு போர்செய்யுக் திருவிளையாடலை த் திருவுளத் 

இற் கொண்டனர். 

ஒருத்தனை மரகியே யுலகெ லாமடு 

கிருத்தன. தருண்மக னேசலா செொரடுஞ் 
செருத்தொழில் புரிவதோர் சிறிய வாடலைக் 

. கருத்திடை யுன்னினன் கணிப்பி லாற்தலான். 
(சிங்கமுகாசுசன்வதைப்படலம்---௨௪0) 

ன டு சிங்கன் ௮வ வபைப்பார்த்தப் “*பகைவசை யடக்குதல் 
. TEL 5 Se Demamegyts அவ்வாறு நாம் மது பகை 

வராகிய 2 மதவரைகத் தண்டித்தோம். நீர் தேவால்லீர். 

நீர் எம்மோடு போர்புரிய வக்த காரணமென்ன” என் 

மூன். அதற்குக் குமாரக்கடவுள் **எளியாளை வலியார் 
Gud gare வலியாசைக் தெய்வம் தண்டித்து உலகங் 
கள யாவையும் நடைபெழச்செய்யும் முறைப்படி, @ கவர்
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களைச் இறைநிக்குதற்காகப் போருக்கு வந்தோம்” என்று 
சொல்லியருளினார். அதன்பின்: போர் தொடக்கிந்து. 
குமாரக்கடவுள் அவனில்விட்ட பாணங்கள் அவனு 
டைய கெஞ்சைக்கிழிக்க கெஞ்சி-ள்ளிருக் த பூதங்கள் 

புற்றிலிருந்து புறப்படுஞ் சிதல்போலக் கொடி கொடி. 
யாக வெளியே வந்தன. 

கற்றையங் கதிர்வே லண்ணல் காமரு பகழி பாம, 

மற்றவன் புறனு மார்பும் வாயில்க னாத லோடு, மற் 

றது நோக்கித் தயோ னகட்டுறை கணங்கண். முற்றும், 
YOO pap சிசலை யென்ன வக்கெறி துருவிப் போக் த. 

. (சிங்கமுகாகு.ரன்வதை ப்படலம்--ந.௬௦) 

பின்பு" குமாசக்கடவுள் ஒரு பாணத்தை விட்டு, 
மாயவலையைக் கெடுத்து . அதனாற் கட்டப்பட்டிருக்.த 

வி.ரர்யாவரையும் மீட்டருளினார். அவர்கள் . அவரு 

டைய இிருமுன்பு வந்து வணக்கிநின்றனார். அப் 

போது அவர், அவர்களுக்கருட்பார்வைசெய்து மிக 

வருந்திவிட்டீர்கள்போலும் . என்னார். அதற்கு. அவர் 
கள் **எப்படி. அறிவுவ னும் கரகத்அக்குப் போகனும் 

erat el எடுக்கினும் சேவரிரது இிருவருளுண்டாயின் 
எமக்கோர் குறைவுமில்லை” என்றனர். 

முந்தை யுணர்வு மூடிக்தரலென் “னாருமிர்போ, 

யக்த Brus தழுச்தி. மயர்க்காலென், வெக்துமர 
மூழ்சி வினைப்பிறவி புக்காலென், கெகிகது வருஷக் 
டே லெமக்கென் குறையென்றூர். 

(சிங்கமுகாசுரன்வதைப்படலம்--௩௭௫) 

பின்பு குமாசக்கடவுள் சிங்கனுடைய கைகளையுந் 
தலைகளையும் வெட்டியருளிஞர். pel eR Es தவவலி 

யால் ௮க்சைகளுச் தலைகளும் உடனே மறுபடியும் தோ
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ன்றின. பின்னர் குமாரக்கடவுள் குலிசாயு தத்தை விட்டு 
அவனுடைய மார்பைப்பிளந்து அவனைக் கொன்ற்ருளி 
னார். 

சூரன் தன் தம்பியாகிய சங்கன் இறந்ததை யறி 
ந்து அழுது பலவாறு புலம்பினன். ௮ப்புலம்பல்கள் 

அன்பு மார்வழும் கிறைந்தவை. புலம்பிக் கவலை ஒரு 
வாறு குன்றியபின் கோபங்கொண்டு போருக்குச் சென் 
முன். அங்கு நின்று குமாரக் கடவுளிலே சசமாரி பொ 

ழிர்தான். gu செலுத்திய அப்பாணமெல்லாம் சிவ 
பெருமானுக் கெதிசாகச்சென்ற காமனைப்போற் சாம்ப 

சாயின. 

உட்டெனி வற்றோர் காணு மொப்பிலா முதல்வன் 
றோண்மேல், விட்டிடு பகழி முற்றும் Gas gas 

துகள. தாகப், பட்டன தஇிசைகண் முற்றும் பரக்தன 
பசத்தின் மேலோன், கட்டழ லதனான் மாய்க்த காம 

வேள் யாக்கை மேபோரல். 
். (சூரபன்மன் வதைப்படலம்--௨௩௯) 

அவன் மாயையாற் பல இடங்களுக்குஞ் சென் 
ரன். அங்கெல்லாங் குமாரக்கடவுள் எழுக்தருளிஞர். 

அவருடைய படைகள் அசுரச்சேனையை பழித்தன. 

சூசன் தனித்தவனாகி வேறுகதியின்றித் தனது தாயா 
கிய மாயையை நினைத்தான். அவள் மந்தசமலையைக்: 

கொண்டுவந்தால் இறந்தவர் யாவரும் எழும்புவ சென் 
முள். அதைக்கேட்டு அவன் தன மந்திரத்தே ராகிய 
இந்திரஞாலத்தைவிட்டு அம்மலையைப் பெற்றான்... அத 
னின்றும் ' வந்த காற்றுப்பட்ட அளவிலே இறந்தவர் 

யாவரு மெழுந்தனர். முருகப்பெருமான் : சிவப்ப 
டையைவிட்டு யாவரையுங் கொன்றார். அப்போது 
சூசன் இந்திஞாலத்தேசை யழைத்துக் குமாசக்கடவு
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ஞரடைய சேனையர்வையுங் கொண்டு செல்லும்படி. கட் 

டளையிட்டான். ௮ அப்படியே செய்தது. குமாரக் 
கடவுள் ஒரு பானாத்தைவிட்டுத் தேசையுர் தம் சேனை 
யையும் வருவித்துத் தேரைச் தம்மருகில் நிறுத்தியரு 
ளிஞர். சூரன் சக்கசப்புள்ளாகிச் சிறையினாற் பூதர்களை 

அடித்து வருத்தினன். , குமாரக்கடவுள் பட்சியாய் 
வரு வானைக் தேரில்கின்று பொருதல் தகாதெனக் 
கருதி இந்திரனை .மயிலாக்கி அ௮திலேறி ஒரு வாள் 
கொண்டு அப்பட்சவடிவத்தை வெட்டியருளினார். பின் 

னர், ஞூரன் நிலம் நீர் தீ காற்றாகியும் வேறுவடி.வங்களா 

இயும் மாதி மாறி கின்றான். ஓவ்வொரு வடி.வத்தையுங் 
குமாசக்கடவுள் அழித்தருளினா். அப்போது அவன் 

தனியனாக நிற்கக் குமாரக்கடவுள் சுவவடி.வங்கொண்டு 
அவனுக்குச் சற்றே ஈல்லறிவு கொடுத்தருளினார். 

இறுதிய மூதலு மில்லா விப்பெரு வடிவச் தன்னைக் 
கறைவிஉ முறழுஞ் சூரன் கண்டுவிம் மிதத்தி னிற்ப 

வமிவரு முணர்த தேற்று வாறுமா முகத்து வள்ளல் 
சிறிதுகல் லுணர்ச்சி ஈல்க வினையன செப்ப லுற்றான். . 

(சூரபன்மன்வதைப்படலம்--௪:௨௦) 

அப்போது சூரன் அத்திருவடிவதச்தைக் கண்டு 

பெருங் களிப்பெய்திப் பின்வருமாறு நினைத்தான்: 
“பிரம விட்டுணுக்களுக் கெட்டாத பரம்பொருளே இக் 
குமாரக்கடவுளாம். இவ் வடிவத்தை எத்தனைமுறை 

பார்க்கினும் தெவிட்டுகின்றிலது.. இதனைக் கோடி 

கற்பகாலம் பகுதி பகுதியாகப் பார்க்கினும் முழுவதை 
யூம் பார்தீதலியலாது. * எனக்குக் கிடைத்த அண்டங் 
களெல்லாம் குமாரக்கடவுளது தஇிருவடியிலுள்ள ' ஒரு 

சோம சலக தங்கி நிற்கின்றன. இவர் என்னோடு
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போர்புரியக் கருதியது இருவருட்பான்மையேயாம்.* 

எது கோபர் தணிந்தது. போரிலூக்கங் குறைக் 

sg. கண்ணிர் பெருகுகன்றது. இவரில் அன்புண் 

டாகி உலை மெழுகைப்போல் மனமுருகுகின்றது. இவ 

பை நான் வழிபடல்வேண்டும். 

சூழுதல் வேண்டுக் தாள்க டொழுதிடல் வேண்டு 

மங்கை, தாழுதல் வேண்டுஞ் சென்னி அுதித்திடல் 

வேண்டுக் தரலு, வாழுதல் வேண்டுக் தீமை மகன்று 
கர னிவற்கா ளாகி, வாழுதல் வேண்டு கெஞ்சச் தடுத் 

தது மான மொன்றே. 

(சூரபன்மன் வை தப்படலம்--௪௪௪.) 

தேவர்களைச் சறைசெய்தது தீதென்று பலர் 
உசைத்தனர். ஆயினும் அதனாலன் ரோ பிசமா முத 

லிய தேவசாலறியப்படாதவரும் வேதத்தினா லளக்கப் 
படாதவருமாகியபசம்பொருள் என்னையணுகனர். சிறை 

செய்தது ஈன்மையேயாயது.”” இவ்வாறு சூசன் நினைத் து 

நிற்கக் குமாரக்கடவுள் அவனுடைய பழைய அறிவை 
வருவித்.அ.த் தாமும் பழையவடி.வங் கொண்டருளினார். 
அப்போது சூரனுக்குப் போரில் விருப்பமுண்டாூக் 
Carugps தோன்றியது. அப்போருக்குக் காரணசாயி 

ருந்த தேவர்களைக் கொல்லவேண்டுமென்று அுணிந்அ , 

மாயமந்திசத்தை யுச்சரித்து ஒரிருள்வடிவத்தை யெடுத் 
தான். 'தேவர்கள் கலக்கமுற்று முருகப்பெருமானை 

வணங்கினர். 

நண்ணினர்க் சனியர யமேரலஞானகர மகனே மோ 

லம், பண்ணவர்க் இறையே மோலம் பரஞ்சுடர் முதலே 
யோல, மெண்ணு கற் கரியா யோலம் யாவையும் படைத் 
  

*-ஈண்ணினானமருக்கென்கை யருளென சாட்டலாமே.?? (௪௪௧)
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தா மோலங், கண்ணுதம் பெருமா னல்குங் கடவுளே 
Cura Cura. 

Crate CG. Ca Curve; Ape sp urGar Curaw 
Coanté கிடிமே யோலம் வேற்படை. விமலா வோலம், 

பாவலர்க் கெளியா யோலம் பன்னிரு புயத்தா யோல 
மூவரு மாகி கின்ற மூர்த்தியே யோல மோலம். 

(சூரபன்மன்வகதைப்படலம்---௪௬0, ௪௬௧.) 

அவ்வடிவ மழிக்கப்பட அவன் மாமரமாக 

அசைந்து நின்றான். அந்த அசைவினால் உலகங்களெல் 

லாம் அ௮.இர்ந்தன. குமாசக்கடவுள் வேலாயு தத்தை 

விடுத்து ௮ம்.மாவைக் கிழித்தருளினர். அவன் தன் 

னுடைய இயல்பான வடிவத்தோடு தோன்றி வாகா 
விசிநின்றான். வேலாயுதம் அவ்வடிவத்தையும் பிளக் 

கீது. அதன் ஒரு கூற்றில் இருக்க ஞூன் மயிலாகவும், 

/உற்றைய கூற்றிலிருந்த பதுமன் சேவலாகவுக் தோன்றிப் 

போருக்கு முயன்றனர். அப்போது குமாரக்கடவுள் 

அவர்களில் தமது திருவருட்பார்வையைச் சேர்த்தருள, 

அவர்கள் அன்பினசாகி ஞானம்நிறைக்த Aion sum 

னர். அப்போது குமாசக்கடவுள் சேவலைக் கொடியாக 
வும் மயிலை வாசனமாகவுவ் கொண்டு அவர்களுக்குப் 
பேரருள் ஈரந்தனர்.  தீமைகளெல்லாஞ் செய்தவமே 
Bae குமாசக்கடவுளது இருமுன்னிலையை யடைவசா 

யிற் குற்றங்கள் நீங்கி மேலானபதவியை யடைவசென் 

பது ஆராய்ர்தறியவேண்டியதா? அப் பெருமானோடு 

கொடிய போர்செய்த சூரனுமன்றோ எல்லையில்லா ௮௬ 
ளைப் பெற்றான். 

இயவை புரிச்சா Cra குமாவே டி.ருமுன் னுற்றும் 

ூயவ சரக மேலைத் தொல்கதி மடைவ ரென்சை
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மயரயவும் வேண்டுவ் கெரல்லோ வடுசம சிர்காட் செய்த 
மாயையின் மகனு மன்றோ வசம்பிலா வருள்பெத் அம்ச் 

[ தான். 

(சூரபன்மன்வதைப்படலம்---௯௪௬.) 

. குமாசக்கடவளுடைய கணங்களெல்லாம் ௮வரு. 
டைய திருவடிகளைத் தொழுதுநின்றனர், தேவர்கள் 

எல்லையில்லாக மகிழ்ச்சியடைந்து ஆர்ப்பரித்துக் குமா 

சக்கடவுளைத் துதித்தனர். சூரனுடைய மனைவி ௮வ 
னிறந்ததைக் கேட்டது மிறந்தாள். மற்றையோரு 
மிறக்தனர். இசணியன் கடலினின்றுமெழுக்து வந்து 
அழுது புலம்பித் துக்கத்தை யொருவாறு தீர்த்துத் 
தனது குருவாகிய சுக்செனிடஞ் சென்று தந்தையர்க் 
குக் தாயார்க்குக் துணைவர்க்கும் ஏனையர்க்கும் Muss 

, கிரியைகளை விதிப்படி. செய்தபின் சிவபிரானை கோக்கத் 

தவஞ்செய்தான். 

விரவாகுதேவர் தேவர்களைச் சிறையினின்றும் 
நீக்கு, அவர்களைக் குமாரக்கடவுளது திருமுன்பிற் கொ 
ணர்ந்தார். அவர்களோடு குமாசக்கடவுள் திருச்செக் 
இக்குப்போய் அங்கே வதிந்தருளினர். பிரம விட்டு 
ணுக்கள் அவருக்குப் பூசைசெய்து தாம் அவரில் தலை 

யன்புடையர்ா£தல் வேண்டுமென்று வேண்டினர். குமா 

சக்கடவுள் அப்படியே அருள்செய்து சிவபூசை செய்து 

கொண்டிருந்தார். 

குமாசக்கடவுளே சிவமாகிற் பூசைசெய்வ தெங் 
கன மெனின்:--உருவம், அருவுருவம், அருவமாகிய 

இருமேனிகளையுடைய மூர்த்திமான்கள் பசமசவம் ௮ல் 
லர்... பசம௫வம் இம்மூர்த்திபேதங்ககாக் கடந்தவர். 

குமாரக்கடவுள் ரறர்த் இமான். ஆதலால் அவர் பரம



கந்தபுராண விளக்கம். ௯௬௩ 

சிவத்தைப் பூசித்தல் முறையே. குமாசக்கடவுளே 
பூசைபண்ணினாசாயின் எம்மனோர் பூசைசெய்தல் தமது 

தகுதிக்குப் ee we 'தன்னல் ௮வ.ரது ஆணவத்தடிப் 
பின் பான்மையே என்பதையறிக. 

  

தேவகாண்டம். 

  

குமாரக்கடவுள் திருச்செர் இயிலிருக்து இருப்பெ 

ருங்குன்றத்துக் கெழுந்தருஸினர். அவர் அக்கு 
வைகும் கரட்களில் .தேவேக்இசன் தெய்வயானையம்மை 

பாசை வதுவைசெய்யும்படி அவரை வேண்டினன். 

அம்மையார் கெகொட் செய்த தவத்தின்பயகைக் தம் 
மைச் சாருதல் தகுமெனக் குமாரக்கடவுள் சொல்லியர௬ு 
ளினா். இதைப் பெருமகிழ்ச்சியோடு கேட்ட இந்திசன் 

இருமண த்துக்கு வேண்டிய முயற்சிகளைச் செய்தான். 
தேவர்களும் முசுகுந்தன் முதலிய அசசர்களும் வேறு. 

மனிதர்களும் இருமணந் தசிசிக்கப் போயினர். சிவ 
. பிரான். உமைபம்மையாசோ டெழுரந்தருளி வந்து குமா 

சக்கடவுளுக்குக் கருணைகூர்க்தனர். அவர்களது ஆஞ் 
ஞைப்படி. தெய்வயானையாசை மணச்சாலைக் கழைத்த 

னர். அ௮ம்மையாருடைய மெல்லிய அடிகள் அம்: முச 

ணான கல்லில் மிதிக்க எங்கனம் வருக்துமென்று கால் 

களிலிருந் ச ச;தங்கைகள் சொல்லி ஒலித்தன. HOS 

உளத்திற்கொண்ட புசாணகாரசர் கூறுகன்றனர்:--**முரு. 
கப்பிசானது இருவடிகள் கொடியேனது “மனமாகிய கல் 

லில் உலாவுகன்றனவெனின் அம்மையாச.து திருவடிகள் 

இக் கல்லில் மிதிப்பது பு.துமையன் து.”
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பஞ்சிதனின் மெல்லடி. பனிப்பவசை யின்பாற் 

GGFR ob seus கூறுபுது மைத்தோ 
செஞ்சுடர்வை.வேலுடைய செம்மலடி. SCu 

னெஞ்சக வடுக்கலினு கின்றுலவு மென்றால். 
(தெய்வயானையம்மை திருமணப்படலம்--௨-௩௧.) 

அம்மையாசை மணச்சாலையிற் குமாரக்கடவுளுக் 

குப் பக்கத்திலிருத்தினா். இந்திரன் குமாரப்பெரு 

மானது இருவடி.களுக்குப் - *சைசெய்து அ௮ம்மையா 
சைத் திருக்கரத்திற் கொடுத்தான். அவரும் அம்மை 
யாரும் உமாமகேசுரரை வணங்கினர். அவர்கள் ஆர் 

வதித்து மறைந்தருளினர். குமாரக்கடவுள் புவன 
மன்னுயிர்த்தொகை யுய்ந்கிட முயங்கி வைகின்ஞுா” 

என்று சொல்லப்பட்டிருத்கலால் அம்மையார் ௮வது 

சத்தியேயென்பதும், இக் திருமணம் காவியச்டறப்புக் 
காக ஏற்பட்டதென்றும் வெளிப்படை. எஞ்சியவையும் 
இருமணத்தினங்கமாகக் கற்பிக்கப்பட்டவை. 

பின்பு குமாரக்கடவுள் '2தவலோகக்துக்குச் சென் 
ஐருளி இந்திரனுக்கு முடிசூட்டுவித்துக் கைலாசத்துக் 

குப் போய்க் கந்தவெற்பை யடைந்து அங்கெழுக் தருளி 

யிருக்தார். 

திருமணப்படலத்தில் ஆடவர்களும் ஆட்டிகளும் 
காதல்கொள்ளுந் இறத்தை நாறுபாடல்கள் a pi Ger 
றன. இச் தெய்விகமான நாலில் இவ்வகைப் பாடல்கள் 

விரவுதல் தக்கதோ எனச் இலர் : நினைத்தல்கூடும். 
பெருகெருப்புக் சரமில்லை. என்றவாறு முருகப்பிமானது 
பேரருள் நிறைந்த இடத்தில் இக்கருத்.துக்களைப் பரவி 
விரிவதால் ௮க் காதல்கள் தோன்றினும் ௮வை யழியும். 
தாய்தந்தை பாது முன்னிலையில் ஒரு குழக்கை விளக்
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இலே கவர்ச்சிகொண்டு அதனிடம்போய் ௮தைத் Som 

டனும் அதனாற் பொல்லாங்கு வசாமல் அவர்கள் £காப் 

பர். ௮க் குழந்தை அதை ஒருமுறை தொட்டு அதன் 
தீமையை உணருமாயின் அதன்பின் அதிலே ௮க் குழச் 
தைக்கு மனஞ்செல்லாது. இவ்வாறு இப்பாடல்களால் 
தஇமைதோன்றினும் அத்திமை அழிக்கப்பட்டு பின் 
தோன்றமாட்டாமலும் போகும். ஒரு வித்தை முளைப் 

Gg ௮ம் முளையை அழித்துவிட்டால் அவ்வித து 
ஒருகாலும் மசமாக நிலையாது. இவ்வுபாயத்திற் கச்சி 
யப்பர் சைவந்தவா். 

இந்திரன் இதன்முன் பட்ட துன்பங்களை நினைந்து 

தேவலோக வாழ்க்கையை விடுத்துத் தவஞ்செய்யக் 
கருதினான். அவனுடைய குருவாகிய வியாழன் அவன் 

உலக இன்பத்துக்கே உரியவனென்பதையுக் தவஞ்செய் 
யத் தக்கவனல்லனென்பதையுங் கண்டு உலகாயதத்தை 

உப?த௫த்தான். உபதேசங்கள் அவரவர் பக்குவங் 
களுக்கேற்பவே செய்யப்படல்வேண்டும். உண்மைகள் 
உணவுப்பொருள்கள்போலத் தகுதிபற்றி யுள்ளவை 
யன்றி யாவர்க்கு மொரேபெற்றியானவையன்று. காட் 

டுமனிதனுக்கு வானசாத்திர ரகசியங்கள் உண்மைக : 
ளாகரா. கடுநோயுற்றோர்க்கு வைச உணவுகள் உண 

வாகா. அவ்வாறு, இந்திரன் உலகஇன்பங்களைத் துய்க்க 
வேண்டிய பக்குவமுடையோனா யிருந்ததால் உலகா 

ய்தமே அவனுக்கு உண்மையாகும், ஆகம ஞானம் 

உண்மையாகர்து.* 

  

*இம்முறைபற்நியே அரிச்சுனன் தவத் துக்குரியனல்ல 
னாதலாற் போர்செய்தலாகய வாரணதாமமே தக்கதெனக் 
இருஷ்ணபகவான் அவனுக்குப் போதித்தனர்,
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. வியாழபகலான் சொல்லியதாவ.து:-**8ீ இன்பத்தை 
Rae as pugoen g பெறுவதும் இன்பக்தானே. 

ஆதலால் இன்பத்தை வெறுக்காதே. விடய இன்பமே 

தக்க இன்பம். கானலை நீசெனக் .கருதிக் கையிலிருக் 

கும் அமிர்தத்தை ஊற்றியவர்போல் கீயப்பொருளா 

கிய. விட்டை நினைத்துக் கையிலுள்ள இன்பத்தை 

விடாதே.” இதைக்கேட்ட இந்இரன் உள்ளிருந்த 

ஆசை வெளிப்படப் பெண்களின் : தன்மையைக் கூறு 

மாறு கேட்டான். குரு சாமநூலை உபதேசித்தனர். அவ் 

வுபதேசத்தால் ௮வன் இற்றின்ப நுகர்ச்சியில் சாட்ட 

மூடையவனாகச் சயந்தனுக்குப் பட்டஞ்சூட்டி வைத்து 

விட்டு இக்திசாணியோடி. ருந்து. இன்பத்தை யனுப 

'வித்தான். சயந்தன் குருவைகோக்கித் தாங்கள் சூரனால் 

வருந்தியதற்குக் காரணம் யாதென வினவினான். வியா 

முன் தக்கனுடைய பாகவால்ற்றைக் கூறுகின்றான். 

  

தக்ஷகாண்டம், 

  

திக்கன் பிரமாவின் புதல்வன். அவன் ஒருகாள் 

பிசமதேவரிட.ஞ் சென்று தனக்கு வேதத்திற் மோன்றிய 
ஐீயங்களைத் இர்த்தற்காசச் சல வினாக்களை வினவினான். 

அவற்றிற்குப் பிரமா தக்கவிடை.. யிறுத்தனா, sal 

வினா விடைகள் பின்வருமாறு: ் 

தக்கன்:--உயிர்க்குபிசாப் உயிர்க்குப் பதியாயுள்ள 
வர் யாவா்? = 

பிரமா: விட்டுணுஏம் : நானும் போர்செய்த 
போது எங்களுக்டையே எம்மாலடி மூடி ?தடி யறியப் 

படாத சோதிவடிவாய் நின்ற சலமே பதி.
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தக்கன்: -படைத்தல்-காத்தலைச் செய்யும் நீங்கள் 

பதியாகாது அழித்தலைச் செய்பவன்? பதியாவ.து ora 

வாறு? 

பிசமா:--எங்களை அ/திப்பவசே' பின்னர் எங்களைப் 

படைப்பவருமாவர். எங்களுக் காற்றலைத் தக். எங்க 
ளில் மறைந்துகின்று எமது தொழிலைச் செய்விப்பவர் 

அவசே. 

தக்கன்: -7வதமானது கம்பூசங்களையும் உயிர்க 
சாயும் பிரமென்ப தெதனால்?' 

பிரமா: 2வக௫்கள் சிவத்தைப்பற்றிச் சொல் 

வ்தே உண்மை, மற்றவைகளைப்பற்றிச் சொல்வது உப 

சாரம். நதஇிகளெல்லாம் ஈற்றிலே கடலை யடைவது 

போல எப்பொருளுக்குச் செய்யப்பட்ட வழிபாடுஞ் ' 

சிவத்தையே யடையும். சவெபெருமான் ஒருவமே முத் 

இயைக் கொடுக்கத்தக்கவசென்று வேதங் கூறு தலாலும் 

இதனை யறிந்துகொள். ௮வசை யடைதற்கே நி வழி. 

தேவொயாக, ் 

அகைக்கேட்டுத் தக்கன் பெருக்தவஞ் செய்தான்: 
அதன் பயனாகச் சிவபெருமான் அவனுக்குத் தோன்றி 

யருளினர். அப்போது அவன் னுவருடைய திருவடி. 

யைப் பெறும் வரத்தை வேண்டானாகி வேறு பெரும். 

வரங்களையும் உமாதேவியார் தனது மகளாதலையுங் 

கேட்டு அவற்றைப்பெற்றான். அவ்வசங்களின் பெரு 
மையைக் கண்டு தேவர்கள் அசுரர்கள் முதலிய யாவ 

ரும் - அவனுக்கடங்கிக் Biplane sort, பிரம 

விஷ்ணுக்கள் அவனுடைய பிதா பிதாமகனாயினும் ௮வ 

னுக்கஞ்சியே வாழ்ந்தனர். ௮வன் வேதவல்லி யென் 

பாளை மணஞ்செய்து ௮கேக' பிள்ளைகளைப் பெற்றான். 
௮ப்-பிள்சாகள் மேலான அதிகாரங்களைப் பெற விரும் 

14
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9ச் தவஞ்செய்யப் போயினர். அவர்களுடைய ௧௬ 

த்தை கார தமுனிவ: சறிஈ் து அவர்களை ஈல்வழிப்படுத் 
தற்காக அங்கு சென்றனர். அங்கே அவர்களைக் கண்டு 

“நீவிர் இவ்வருந்தவம் புரிந்து அதிகாரம் மு.தலியவற் 
ரூல் வருஞ் சற்றின்பங்களைப் பெறக் கரு துகன்நீர்கள்.. 
இவ்வஇகாரங்கள் நிலையற்றவை. ., பிறப்பிறப்புக்குக் 

காரணமானவை. துன்பத்திற் கேதூவானவை. பொன் 

விலங்கைப்போன்றவை. . பொன்னின் பெருமையை 

நினைத்துப் பொன்விலங்கை யாராயினுங் .. காலிலிடுவ 

சா? மேற்கூறிய அதிகாரம். மூகலிய பெருமைகளாலே 
சிவபிசானை மறக்கவும் நேரும். சிவபிரானை மறத்தலி 
௮ங் கொடியது முண்டோ? இவ்வ௫இகாரப் பேற்றைக் 

கருகாது மோட்சத்தைப் பெற. முயலுங்கள்?” என்றூர். 

அவர்கள் அதைக்கேட்டு ௮து3வ தக்கசென கினைந்து 

முனிவசை வணக்கத் துஇத்தனர். அவர் அவர்களுக்கு 
ஞானோபதேசஞ் செய்து அவர்களை ஆரர்வஇத்துப் 
போயினர். அவர்கள் தவஞ்செய்து விட்டின்பத்தைப் 

பெற்றனர். இதைத் தக்கன் கண்டு வருர்இப் பெண் 

மக்களைப் பெறுதலே ஈலமெனக்கண்டு அப்படியே 

பெண்மக்களைப் பெற்று முனிவர்களுக்கு மணஞ்செய்து 

கொடுத்து வேறு இருபத்தேழுபெண்களைப் பெற்றுச் 

சந்திரனுக்குக் கொடுத்தான். சந்திரன் ரோஇணியில் 
மிக்க காதலுடையவனா யிருந்ததரல், அவன் கலைகள் 
குறைக என்று தக்கன் சாபமிட்டான். சந் இரன் கலை 

குறைக்க கால் வருக்திச் செவபிசானைச் சரணடைக்து 
தன்னைக் காக்குமாறு வேண்டினன். அவர் அவனைத் 
தமது இருச்சடையிலே தரித்துக் காத்தனர்.* 

,* சந்திரன் இருபத்தேழு, ஈட்சத்தரங்களுக்கும் நேரே 
செல்லுதலும் அவற்றுள் ரோடிணிக் கணிமைபாகச் செல்லுத
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பின்னர் தக்கனுடைய வேண்டுகோளின்படி. உமா 

தேவியார் அவனிடமிருந்து" வளவேண்டியக£யது. 
அதற்காக உமாதேவியார் இருக்கயிலாயத்திலிருந்து நீங் 
இனர். : அவ்வாறு அவர் நீங்கெ சரித்தித்தைக் கூறு 
வது உமை கயிலைநீங்குபடலம். இதிலே சிவபிரானது 
சொரூப தடத்த லட்சணங்கள் விரிவாகச் சொல்லப்படு 
கின்றன. வடிவங்கள் யாவும்: அருளுருவங்க ளென்பது 

வற்புறுத்தப்பட்டது. உமாதேவியார் தாம் சிவபிரா : 

னது இருவருள் என்று தம்மை வியந்த .குற்றத்தைப் 

போக்குதற்காகத் தவஞ் செய்யுமாறு சிவபிசான் ௮வ 
ருக்குக் கட்டளையிட்டருளினர். அ௮ங்கனமே உமா 

தேவியார் காளிக்திரதியிலே ஒரு. தாமசைப்பூவிலே 

ஒரு சங்காக அமர்ந்தருளினர். அங்கு தீர்த்தமாடச் 

சென்ற தக்கன் அதைச் கண்டெடுத்த அது குழந்தை 
வடிவுகொண்டது. அவன் அது உமாதேவியாசெனக் 
கண்டு பெருமஇழ்ச்சியோடு கொண்டுபோய் வேதவல்லி 

யிடங் கொடுத்தான். உமாதேவியார் அங்கிருச்து வள 
ர்ந்து ஆறாம் வயதிற் சவபிசானை நோக்கித் தவஞ்செய் 

யத் தொடங்கனெர். ஒருகாள் இவவெபிரான் அவரை 
விவாகமுறையாக ஏற்று மறைந்தருளினர். 

இவ்வாறு மறைந்து சென்றருளியதால் தக்கன் 

அதை விசாரித்தறிதற்காகக் கைலாசத்துக்குப் போ 
னான். அவனுடைய கருத்தை யறிந்து வாயிலில் நின்ற 

பூதங்கள் அவனைக் தடுத்தன. அப்போது அவன் 
அவர்களைப் பார்த்து, 1 
  

லம் இவ்வாறு கதையாயின போலும், வஞான த்தைச் சிவபிரா 
og இிருச்சடையிலுள்ள சச்இரகலையாகச் சொல்வதுண்டு, 
இவ்வுண்மையை யொட்டி இக்கதை தோன்றிய தென்க. 

1 தம்பெருமையின் பொல்லாங்கை விளக்குத் கெழுர்ததிக்கதை,
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*தோத்றாம லின்ன வகைசூழ்க்த அக்தேவை யாரும் 

Cur pags வக்து பணிமாமத் புகழ்க்து மேன்மை 
Fr pop லென்ளல் புசிபான்மை சமைப்ப னென்னா 

மேற்று னிழைத்த வினையும். த.தஇிட மீண்டு போனான்” 
(சக்கன் கயிலைசெல்படலம்--௧௯.) 

அங்கு அவன் பிரமா முதலிய:தேவர்களை நோக்கித் தன 
க்கு கோந்த குறைகளைச்சொல்லி, “நீங்கள் இன்று தொ 
mas Raver a fuse ADs. gator aan HG 
விராயின் . உங்களுடைய வாழ்வைக் கெடுப்பேன்” 
என்றான். (௨௨) 

- நன்றுகன் றென்னை மெண்ணா ஈக்கனை யுமையை 
நீவி, ரின்றுமுன் னாக வென்று மிறைஞ்சியே ura; 

கல்லீ, சன் மியு மதித்தீ ரல்லீ சரப்பணி மறுத்த ராயின், 

மன்றநும் முரிமை யின்னே மாற்றுவன் வல்லை யென் 
முன். 

அவர்க எதற்செைந்து அப்படியே செய்வே 

மமன்று சொல்லித் தம்மிடங்களுக்குச் சென்றனர். 
ஆயினும், பிரமா இவனுக் கஞ்சாது சிவபிசானையே 

யாகாஇபதியாகக் கொண்டு ஒ ஒரு யாக திதைச் செய்தார். 
தக்கன் சிவபிரானுக்கு முதன்மை கொடுக்கலாகா தென் 
றும்; “விட்டிணுவையே பசமபதியாகக் ' கொள்ளல்வேண் 

டுமென்றுங் கட்டளையிட்டான். " அதைக்கேட்ட நந்த: 
தேர் “அச் “வெநிந்தையைச் சகக்கமாட்டாதவசாய் 
அந்த பாகங் குலக வென்றும் தக்கனது செல்வ மழி 
ந்து அவலுக்குப் பிறிதோர்தலை யுண்டாகுக என் 
அம்...சாபமிட்டுக்.- : கயிலைக்கு மீண்டனர்... இச் :சாபத் 
இத்ஞ்க்” த்க்க்னுடைய' கொடுமைக்கும் அஞ்சித் தேவர் 
மூ தலியோருள் ஒருவரும் நெடுங்காலம் யாகஞ் சால்க்
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mor, இதையறிந்த தக்கன் விஷ்ணுவை யாகாதி 

பதியாக்குந் தன்னுடைய ஏற்பாட்டை நிறைவேற்று 
தற்காகத் தாளே ஓர் யாகஞ்செய்யத் தொடங்கினான். 

அப்போது ததிசிமுனிவர் அங்கே சென்றார்.. அவருக் 

_ கூதி தக்கன் தன்னுடைய நோக்கத்தைக் கூறினான். 
அதைக்கேட்ட ததீசிமுனிவா் பிரமவிட்டுணுக்களுக்குச் 

செல்வத்தைக் கொடுத்தவரும் தேவாதிதேவரும் மூவர் 

க்கு முதல்வரும் சவனேயாக அவரை விடுத்து வேரொ 
ருவளைத் தேடல், பபற்ற த௫்தையை விலக்கி வேறு 

தேடுவான் றன்மையன்றே” என்று சொல்லிச் இவபி 
சானே பரம்பொருளென்பதை விளக்கி ::8ீ சவபிசானது 

பெருமையை உன்தக்தைபாற் கேட்டு அவசை நோக் 

கித் தவஞ்செய்தே இப்பெருமையெல்லாம் பெற்றாய் 
உனக்கு அழிவுகாலம் வந்கமையால் இவற்றையெல் 
லாம் மறந்தாய். உன் தந்ைத முதலியோரும் முடிவு 
காலம் வந்ததால் உன்னைச் சார்ந்தனர். நீ உய்ய 
வேண்டுமாயின் சிவனையே பதியாகக் கொள்?” என்று 

கூறினர். 

தந்தை யேமுதல் யரவரு முடி வுறுக் தகவால் 

ONG St கின்னவை யிருக்கனர் மாயையான் மருண்டா 

ys B® டும்படி. நகினைத்இியே லற்கவி யு.தவி 

யிர்த மாமகம் புரிக்திடு வாயென விசைத்தான். 

(ச.தீசிப்படலம்---௬௫) 

அப்போது தக்கன் பின்வருங் கேள்விகஃக் கேட் 

டான். அதற்கு முனிவர் விடையளித்தனர். 

தக்கன்:--கடவுள் தலையெலும்புகளையும் சாம்ப 
ரையும் சடையையும் அணிவாரா? உயிர்களை யழிப்பாரா?
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த.29:--உயிர்கள் வினைகலை யனுபவித்து மலத் 
இவின்று நீற்குவகற்காக அவைகளுக்குக் கடவுள் உட 

லைக் கொடுத்தருளுவர். மலபந்தம் நீங்கெபின் ௮வ்வுட 

ல்கள் அவைகளுக்கு வேண்டாமையின் அவைகள் அழி 

க்கப்படும். மற்றையவை இளைப்பாறுதற்காக அவற்றின் 

உடல்களை அவர் அழிப்பர். இங்ஙனமே பிரமவிட்டுணு 
க்களையும் அழிப்பர். ' ஆதலால் அழித்தல் அருட்செய 
லேயென அறிவாயாக, பிரமவிட்டுணுக்களுடைய தலை 
களையணிதல். ௮வசே பாம்பொருளென்று உயிர்களறி 
ந்து .அவசைநாடி முத்திபெறுவிக்குக் திருவருளாம். 

_ உலகங்க .எழியும்போது அருவமாக நிற்கும் மாயை 

சாம்பசெனப்படும். அம்மாயையைத் தாங்குபவர் அவர் 
என்பதைச் சாம்பாணிதல் .காட்டும். தலையிலணியுஞ் 
சடை, மார்பிலணியும் பூஹாலைப்போல, ஞானத்தைக் 
குறிப்பகாம். விட்டுணு பன்றியாகுயும் ஆமையாகுயும் 
அகந்தைகொண்டபோது கொம்பையும் ஓட்டையும் 

பிடுல்€ அவற்றை அணிந்தனர். இது அவர் ஆணவ 
ததை நீக்குபவர் என்பதைக் காட்டும். 

தீக்கன்:--கடவுளாகிய பரம்பொருள் புலித்தோல் 
அணிவாசா?' நெருப்பு) மான், மழு ஆசய இவற்றைத் 
தாங்குவாசா? பலியேற்பாரா? பூகங்களைச் சேனையாகக் 
கொள்வாசா? பாம்பையணிவாசர? - 

ச.தீசி:--இவைகள் யாவும் தாருகவனத்து முனி 
வர்களை: நல்வழிப்படுத்திய திருவருட்செயலில் கோர் 

தவைகளாம்.  தாருகவனத்திலே ஒரு காலத்தில் 
இருந்த முனிவர்கள் பூர்வமீமாஞ்சை கற்றுக் காம்ம் 
கேசே பலனைத்தரு மென்றெண்ணிக் கடவுளை மற்ந்து 
அவருடைய திருவருளை நுகசரமல்' உலைக் தனர்.
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முன்புதா.ர௬க வன.த்தின்.முனிவரர் மாரு மீசற் 
கன்பில ரரக வேள்வி யளப்பில புரிக்து தாமே 

யின்புறுமுத்திதன்னை யெய்துவானுன்னியங்கக் ..[ரார்- 

துன்புற வாளா கோற்றுச் : துணிவினா. லொழுக ற்: 
. (ததீசியுத்தசப்படலம் - ௩௦) 

oe ஆன்மாவைப்பற்றியுங் கடவுளைப் 
பற்றியும் ௮றியமாட்டாதார்க்குரிய நூல், அது பொ 

துவான பசு நல்வினைகளையும் யாகம் முதலிய கருமங்க 

ளயும் மேலானபொருள் எனச்சொல்லும். அதற்கு மேற் 
பட்டதாகிய உத்தசமீமாம்சை கர்மத்தோடு ஆன்மா 
வைப்பற்றியுஞ் சொல்லும். ௮து கடவுளும் ,ஆன்மாவு 

மொன்றெனக் கருதலாற் கடவுளுடைய சொரூபலட்ச 

ணத்தையேனும் இவெபுண்ணியங்ககாயேனுங் கூருது. 

இத மாயாவாத மெனப்படும். இித்தாந்தமீமாம்சையே 

ஆன்மாவுக்கு ஆன்மாவாகிய பதியின் லட்சணத்தையுங் 
கூறிச் சவபுண்ணிய வாயிலாக ஞானத்தை நஈல்கப் பர 

மூத்தியைக் கொடுக்கத்சக்கது. பூர்வமீமாம்சையின் 
2மலாக உத்தரமீமாம்சையும் ௮தன் மேலாகச் இத் 
தாந்தமீமாம்சையும் நிலவுதல் : அ௮வதானிக்கத்தக் 
க. இம்முனிவர்கள் பூர்வமீமாம்சையில் நின்று முதி 

ர்ந்த Lid Gaul won ren Bred அவர்களை மேல்நிலைக் குயர் 

தீதற்குச் ெபிசானது இருவருள்ச.ரந்தது. இவர்கள் 
யாகஞ்செய்தலால் எக்குறைகளும் திருமென்றும், எவ். 

வகைச் சம்பத்தையும் பெறலாமென்றும்,. நினைந்து 

யாகங்களைச் செய்து அவற்றாற் சிறப்புற்றுத் தாம் 
குறைவிலா செனக் ௧௬இ மயங்கினர். அவர்கள் அத்து 
ணைச் சரியரல்லர் ஈனிமெலியராகிய அஞ்ஞானிகள் என் 
னுமிவ் வாய்மைகளை அவர்களுக்குக் காட்டல் அவசிய 

மாயது. அ௮ஞ்ஞானத்தின் அறிகுறி ' ஆசை." 'ஆசைக
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ஞூள் வலியது சிற்றின்ப ஆசை. இரந்த ஆசையானது 
ஆன்மா எடுத்த ஓவ்வொரு பிறவியிலும் முனைத்து 
நின்று -வைரித்து அதன் ஸ்வபாவ மெனத்தக்கதாகப் 

பெலத்திருத்தலாலும், இக்க ஆசைய ' யொருவரு 
டைய ஆற்றற் குறைவை இலகுவிற் காட்டத்தக்கதா 

தலாலும் சிவபிரானது திருலருளானது அம்முனிவரி 

ARs இவ்வாசையை வெளியாக்கி அவர்களின் உண் 
மையான தூர்ப்பலதிலையைக் காட்டியது. : எவ்வாறெ 

னில்: சிவபிசானது திருவருளானஅ ஓர் அழகிய ஆண் 

வடிவாகவும் விஷ்ணுதூர்த்தியின் திருவருள் ஓர் ௮ழ 
கிய பெண்வடி வாகவும் தாருகவனத்திற்குச் சென்றன. 

பெண்வடிவத்தைக் கண்ட முனிவர்கள் யாவரும் அதில் 
ஆசைகொண்டு தங்கள் பெருமையை இழந்து . அதற் 

கடிமைப்பட்டார்போல் அதன்பின்னே சென்றனர். 
அப்போது அவர்கள் தங்களுடைய சிறுமையை உணர் 

தனர். 

விடுத்து முராரி மேக வேள்வியுச் தவமுக் 
தரமே, கொடுத்திடு முத்தி யென்னும் கொள்கை சேர் 

முனிவர் யாரு, மடுத்திடு மவைக்க ணெய்இ யளவையி 
லகங்கர் வல்லே, தொடுத்தஇுடு ௪ரங்க ளேபோம் ஆணை 

விழி பாப்பி கின்றான். (௯௯) 

பார்கொலேர் விசும்பு கொல்லோ பங்கயன் பதி 

மோ காம, லூர்கொலோ முகுக்தன் வைகு முலகமோ 

வறையு என்றே, னீர்கொலோ வமசர்க் காக கிரூத 

சைச் தொலைத்தி ரும்மை, மரர்கொலோ வுணரு கற் 

_ பா ரடியருக் கருளு மென்றார். (#2) 

அம்முனிவர்களது மனைவியர் .ஆண்வடி.வத்தைச் 

கண்டு அதற்கு வசப்பட்டுத் தங்களினும் வலிய பொரு 
6
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சளொண் அ.ண்டென்பதை உணர்ந்தனர். முனிவர்கள் 

தமது பெண்கள் இவ்வாறு நிலைகெட்ட தன்மையைக் 
கண்டு இது கிவபிசானது செயலே யேன்றெண்ணி 
௮வ்ளை வழிபட்டு நல்வழிப்படும் வழியை நாடாது 

ஆணவத்தடிப்பாற் கோபங்கொண்டு அவனக் கொல்ல 

வேண்டுமென்று .தீர்த்து அதற்காக ஒரு யாகஞ்செய்த 

னர்... 

தரனொரு வேடங் கொண்டுச் கண்டுள வலக்கத் 

சென்னி, வானவன் றன்னை விட்டு மற்றிவை மனைத் 

அஞ் செய்தோன், காணுறு கடுக்கை வேய்க்த கண் 

அதக லேகொலென்சே, wrar@am கனஅஞ் சற்ற 

வன்னியுங் கள. கின்ருர். (௯௫) 

... அந்த யாசத்திலை தோன்றிய புலியை உரித்து 
அதன் தோலைச் சவபிசான் அணிர்தருளினர். அதலி 
ருந்து புறப்பட்ட மானையும் மழுவையும் உடுக்கையை 

யும் கெருப்பையுங் கையிலும், பாம்புகளை மார்பிலும் 
௮ணிக்தருளினா. அதில தோன்றிய பூதங்களைத் 

தொண்டசாகவும், முயலகனைத் தஇருவடிமிதியாகவுவ் 

கொண்டருளினர். முனிவர்கருடைய செயலெல்லாம் 
இப்படி. விணாக, அவர்களுடைய ஆணவங் செட்டுச் சிவ 
பிசானே மெய்ப்பொருளென்றும் அவருடைய திரு 

வருளின்றி ஈடேறுதல் ஏலாதென்று.் கண்டு, ௮வசை 
வழிபட்டுத் தவஞ்செய்து ஈல்வழிப்பட்டனர். 

பொறதுத்தியெம் பிழையை யென்றே போத்றி 

செம் முனிவர் தங்க, ட.றத்தினை கோக்கி ஈக்தஞ் செக் 

கெறி மொழுகத்-தீய, மறத்கினை மகற்றி மேலை மாத 
வம் புரிதி சென்று, கிறுத்தின னடையா தார்க்கு நீட 

ருள் புரிய நித்தன். (௧௨௫) 
15
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தக்கன்:--ஈடவுள் யானைத்தோலை. .பணிவாரா? 

பிச்சை கொள்வாரா? நக்கனாப்த் இரிவாரா? சுடலை 
ஜ் 

யாவொரா? 

ததசி. சிவபிரான் யானைத்தோலைப் போர்த்த: 

௦ தப்படி.யெனில்:-- 

கயமுகன் CTO MITT Hera மனிதர் சேவர் 

முதலிபயாவரைபும் அல்லற்பரித்தினுன். அவலுக்கள் 
சிர் சிலமுனிவர்கள் காசிபில மணிரர்ணிகைபாடுப 

கோயிலி2ல புகு நின்றனர். அவன் அங்குச்சென்று 

அவர்களை வருத்தினன். அப்பாது வெபெருமான் 

அவனைக் கொன்றார். அவரது இருவடிஷ்த்தின் ஓளி 

பைத் தேவர் மு. ரலி9பார் தாங்கமாட்டாம லிருந்த 
தால் அவனுடைய தோலைபுரித்துப் போர்க்தருளினர். 

15 BB, @D) 501 ஒம் பிச்சையேற்றதும் வபிரவழர்த்திபாம். 

பிசமாமுதலிப தேவர்கள் அகக்தைகொண்மி இீபவர் 

களான2பாது அவர்களி2ல வொன் இருவருள்கூர 

வயிரவர்த்கம் தோன்றிபது. 

ar Bsr ib GUT FH OU RT TOT லிரும்பவச் தொல்ைப்ப 

வேனைப், பகவாத மகந்தை மாற்றப் பண்ணவர் மதர்ப் 

புச் சிகத, மிகுபெருங் கரணை தன்னால் வேதசா யக 

அள் எத்து, ம௫ழ்வொடு புரிச்தா னென்ப வ.பிரவக் 

கடவு டன்னை. (௧௬௪.) 

வயிசவமூர்த்தி ஈக்கனாகச்சென்று பிரமாவுடைய 
ஒருகலையைக் கிள்ளி மற்றைப தேவர்களிடம் Ore 
தத்தை லீபமாக வேற்றனர், அவ்விரத்தக்குறைவால் 
அவர்கள் அகர்ைரு$ங்தி கல்வதிப்பட்டனர். கலை 
கிள்ளிபபோ து ' பிரமா” ஈல்லறி9வப்தி வைரவக்கடவு 
லாத் அதித்தனர்.
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இன்மை மாக விமைப்பி ணுலகடும் 

வன்மை கொண்ட வடுகதின் OIG 

ணணன்மை மரழ்றொல்லை சல்லுணர் வெய்தினன் 
புன்மை மாவும் பொறுத்திடல் வேண்டுமால்”? (௧௭௫) 

உலகங்கள் அழியவேண்டிய காலத்தில் வைசவ 

மூர்த்தியே யாவையுஞ் சங்கரித்து வேதங்களாகய 

நாய்வாகனத்தில் உலவுவர். 

சுடலை யென்றது உலகத்தின் சுடலை... ௮ஃதா 

வது உலகங்களெல்லாம் அழிந் தநிலை. 

பொறியுறு முயிர்களும் புவனம் மரவையு 

மிறுதியா மழிவுறு மீமத் தெல்லையின் 

மறையெனு ஞரனியை யுயர்த் து மற்றவ 

அதுவதோரச் ம௫ழ்ச்சியா அலவு மென்பவே. (௧௯டு) 

தக்கன்:--கடவுள் மாட்டிலேறுவாரா? 

ததீசி; .தர்மமாகிய தெய்வமே இவெபிசானறு 
வாகனமாம். இவபிராளது வடிவங்களெல்லாம் அவ 

சது இருவருளாகய சத்தியே. அவருடைய இருவருள் 
வடிவாகிய விநாயகரது தோற்றத்தைச் சொல்லுவன் 
கேள். ஒருபொழுது சிவபிரான் உமாதேவியாரை 

கோக்க நரம் மிகுந்த சிரத்தையோடு உண்டாக்கு 

? என்று . கின்ற சோலைக்காட்டைப்' பார்ப்போம் வருக” 

கூற உமாதேவியார் அதற்கசைந்து இருவரும் 

அங்கு சென்றனர். அந்தச் சோலையானது சிவபிரா 
னைப்போலவே எல்லையில்லாததாய் விளக்கிற்று. அதன் 
  

*இதன் விளக்கம்:--வெபெருமான் சரத்தையோ டுண்டாக் 
குஞ் சோலையும் ௮வர் காணத்தக்க யானையு மெவையென்பதை 
ஆராய்தல் வேண்டும், அவர் உண்டாக்குஞ் சோலை முப்பத்
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நடுவில் ஓர் சித் மண்டப மிருந்தது. ங்கு. இரு 

வரும சென்றருளினர். இவபிசானது சங்கற்பத்தினால் 

அச்சித்தாங்களு ளொன்றாகயெ பிசணவமானது இரு 
கூராக இசண்டு யானைகளாககத் தோன்றி நின்றது. 

பரங்கரில் வருவதோர் பாம னாணையச 

லரங்கத் னடுவணி லாதி வாகியே 

யோங்கய தனியெழுக் தொன்றி ரண்டதாய்கத் 

தங்குகைம் மலைகளிற் ரோன்றிற் மென்பவே. 

(கயமுகனுற்பத் இட்படலம்--௧௪௨) 

அவற்றை உமாதேவியார் அருட்பார்வை செய் 

தருள அவைகள் புணர்க்கன. அப்பொழுது 'விகாய 

கக்கடவுள் தோன்றினர். 

மருளறப் புகலுகான் மறைகளித் மிகழுமெய்ப் 

பொருளெனப் படுமவன் புவனமுற் றவர்கடம் 

மிருளறும் கவர்மனத் இடர் தவிர்க் தருளவோ 

சருளுருக் தனையெடுக் தவதரித் துளனவன். (௧௫௦) 

இனிச் சிவபிரானது குணத்தைப்பற், றிக் கூறு 

வேன். அவர் மூவகைக் குணங்களையுங் கடநர்தவசாக 
J லால் நிர்க்குணசாம். 

  

தாறு தத்துவங்களும் அவற்றைச்சார்ச்த புவனுதிகளுமே. Y DOr 

நடுவில் விளங்குஞ் சறக்தமண்டபம் சு,த்தமாயையாதல் வேண் 

டும், சுத்தமாயையில் ஞானமாயுங். இரியையாயுமுள்ள நாத 

விச்துச்களே அவ்விரு யானைகள். ஞானக்கிரியைகளின் கூட் 

டத்தால் உருவத் திருமேனிகள் தோன்றும், அவம்றுள் 

முதன்மையுடையது விகாயகமூர்த்தமென்க. சுப்பிரபேத ஆக 
மத்துட் கூறப்பட்ட இவ்வுண்மை விளக்கமாக இப்புசாண ச் 

திம் கூறப்பட்டது,
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க.த்குண முடைமாகல் லோரு காடெொணாச் 
சிற்குண னாகுறச் சிவன்ப ரசாபரன் : 
சொற்குண மூவகைக் தொடர்பு மில்லதோர் : 
நிர்க்குண னவன்செய ஸிகழ்த்தத் பாலதோ. .. 

(அத்தன் சாபநீங்குபடலம்---௧௪): 

உருத்திரன் "அழித் தலாகய தொழிலைச் செய்தல். 
பற்றித் தாமதகுணத்தன் என்பா.  உருத்இரன்  மூம் 

மர்த்திகளு ளொருவரன்றிச் இவபிசானல்லர். ... ஆத 
லால் தாமதம் சிவபிரானது Gertie yy. இவபிரா. 

அக்கு இவற்றின்வேருய எண்குணங் கூறுவர். Hees. 
களும் அவசை அளவர். 

இவ்வாறு தக்கனது வினாக்களுக்கு: விடையாகத்: 

த.தீசமுனிவர் சொல்லிய அரிய உண்மைகளைக் கேட்டும் 

அவன அ மயக்கர் தரர் இல து..௮வன்' முனிவரைகோக்கி, 

**இங்கே நீர் யாதுசொல்லினும் அதுபயன்படா. : நீர் 

கூறுஞ்: சிவபிசான் பசமபதியாயினும் அவனை. யாகா;இ; 

பதியாக நான் கொள்ளேன். . இனிப் பேசாதிரும். ள்ன் 

கருத்தையே கான் முடிப்பேன்; நீர் Cure,” என்றுன்... 

அப்பொழுது முனிவர், “சிவபிரானை விலக்கிச் செய்யும். 
இவ் வேள்வி யழிக. இங்குள்ள தேவர்களு மழிக: 

இங்குள்ள பிராமணர்கள் பதிதசாகுக,” ்.. என்று 

சொல்லி முனிவாகூட்டத்தோடு புறப்பட்டனர். : 

தக்கன் யாகத்தைக். தொடம்ூப் பிசமலிட்டுணுக். 
கழுநக்கு முதலுபசாரஞ்செப்து ம்ற்றைய தேவர்கள் 

முனிவர்களுக்கு வேண்டியவற்றைக், கொடுத்தான்: 

அருட்கடலாகய உமாதேவியார் தக்கனுடைய பிஷ்ழ: 

யைப் பொறுக்குமாறும், WIT HS BESS ITH * Poo’ | 

தருமாறும் சவபிசானை வேண்டினர். அதற்குச். செவ:
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பிரான், “அவன் மயக்கமுற்று நிற்றலால் உன்னை அவன் 

மதியான். அங்குச் செல்லவேண்டிற் செல்க,” என் 
றருளினர். உமாதேவியார் யாகசாலைக்குப் போதலும் 
தக்கன் அவரையும் சவபிசானையு மிகழ்ர்தான். அவர் 

இருக்கைலாசத்திற்குக் இரும்பிவந்து சிவபிரானது 

இருவடிகளைவணங்கி அவ்வியாகந் தீயதாதலால் அது 

சிசைக்கப்படுக என்றனர். 

அப்போது சவபிசானது நகெற்றிக்கண்ணிலிருக்கு 
வி.ரபத் இரக்கடவுளும் உமாதேவியாரிலிருந்து பத்திர 
காளியுர் தோன்றினர். விரபத்திரக்கடவுளாச் சவ 
பிரான் பார்த்தருளி, “விதிப்படி. யெமக்குக்கொடுக்கும் 

அவியைக் கேள். தக்கன் அதற்செையானாகில் நீ ௮வ 
னிலே யருள்சுரந்து அவனையும் அவனைச் சேர்ந்தோ 

சையும் யாகத்தையும் அழிப்பாயாக,” என்று சொல் 
லியருளினர். 

கருத லின்றெனி னனையவன் மலையினை க் 59.6 ZI 
பரிவி னுலவன் பாலுறு வேரையும் படுத்துப் 

புரியு மெச்சமுங் கலக்குதி யங்கது பொழுதின் 
வருது மாயிடை யேகுதி மென்றனன் வள்ளல். 

(விரபத் இப்படலம்--௨௧) 

அவரிருவரும் சவபிசானது இருவடிகளை வணங் 
இப் புறப்பட்டு யாகசாலைக்குச் சென்றருளினர். அங்கு 
விசபத்தர் யாகத் தலைவசாயிருக்க விட்டுணுவுக்கு 

, பத்திரகாளி உமாதேவியாரது அருள்வடிவமாம். இம் 
மூர்த்தி உமாதேவியாரைப்போல் வழிபடத்தக்க த. ஆகம 
மூழைப்படி. பூசைபெறவேண்டிய த, இதன் பெருமையை 
உணராதார் மதுமாமிச த்தை வைத்துப் பூசைசெய்து எரிவாய் 
நிரயத்துக் காளாகன்றனர்,
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அடித்து, பிசமாவுக்குக் குட்டி மற்றைய தேவர்களைப் 

பலவாரமுகத் தண்டித்தனர். தக்கன் அதுகண்டு 
யாவரு மிறத்தற்குத் தானே காரணனாம் தன்மையை 
யுணர்ந்து துக்கித்தான். விரபத்திப் பெருமான் யாக 

ததை யழித்தனர். விட்டுணு இவற்றையெல்லாம் பார் 
தீ.து மனமாற்றாமற் போரசெய்யக் கருதினார். அவ்வாறு 

போர்செய்து -அதில் அவர் தோற்றனர். அப்போது 
சிவபிசான் அங்கெழுந்தருளிவந்து யாவசையுமெழுப்பு 

மாறு வீரபத் இரக்கடவுளுக்கு விடையளித்தனர். அவ 
சவ்வாறே யெழுப்புதலும் எழுக்த தேவர்கள் சிவபிசா 

னைத் தோத்திஞ்செய்து “நாம் உன்னை மறந்திருக்க 
வும் நீயேவந்து எம்மயக்கத் தத் தீர்த்து வாழவைத் 
தாய். நாமிதற்குச் செய்பத்தக்க கைமாறுண்டோ?? 
என்று .சாற்றினர். 

வேதத் இறங்கடக்த வேள்விப் பலியருக்தும் 

பேதைச் கிறியேம் பெரும்பகலுர் தீவினை.மி 

லேதப் படாமே யிமைப்பி லதுதொலைத்த 

வாதிக் கெவன்கெொ லளிக்கின்ற கைம்மரறே. 

(யாகசக்காரப்படலம்--௧௫ &) 

தக்கனது தலை யெரிக்துபோனமையால் அவனுக் 

கோர் ஆட்டுத்தலை2ப கிடைத்தது. அவனும் அத்தலை 

யோடு சிவபிரானை வணக்கிகின்றான். பின்னர் அவர் 
மறைந்தருளினார். பிரமா அவனுக்கு ஈற்போதனைகள் 

செய்து சிவபிரானை படைதழ்கு வேண்டியமுபற்சிகளைச் 

செய்யுமாறு கட்டகபிட்டார். அக்கட்டளையின்படி 
அவன் சிவபூசைசெய்து ௮கன் பலனழ் சிவகணகாதசா 
னான். 

சேவர்களுக்குகோர் சீ அுன்பங்களுக்குக் காரணம் 

தீக்கனுடைய சிவநிந்தையைக் கேட்டதும் நிர்தனையான
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'செயல்கட்குத் . துணையாயதுமம் யென்பதை அறிந்த 

சய்ந்கன் கலலைநீங்கித் தேவலோகத்தை: யசசாண்டு 
QU BT oo: 

குறிப்பு. 
“eur தேவியார் புத்ல்வியாய் தன்மை. 

ட மாதேவியார் வெபிசானது 'இருவருட் சத்தியாத 
லால் . அவுரைபம் ,. பு.தல்வியாகப் பெறுதலாவது. அவ் 

வருட் : சத்தியிற் *கற்றாவின் மனம்்போலக் சுந்து” 

அதனைப் : போற்றும்பொருட்டுக். கொள்ளல். என்பது 
பொருத்தமுடைத்து. அவரைப்புதல்விபாக முதலிற் 
பெற்றவன் தக்கன். அப்பூ.தல்வி ஆதிசத்தியாகய அருட் 

சத்திய தல் வேண்டும். . புசாணக் .கதைமுறைப்படி 
தக்கனிடம் போதற்குக் காசணமாயிருக்கது அம்மை 

யார் Fare BGs அகந்தையாம். அன்றியும் அம்மை 
யார் தக்கனைச் சார்ந்தபின்னர் அவனுடைய ஆணவம் 

முனைத்துகின்.று கொடுக் தீவினைகளைச் செய்வித்தது. இங் 
கனம் ஆணவத்தை முதர்வித்தல் ஆதிசதக்திபின் முயற் 
சியென்று 'ஞானசாத்திரங்கள் கூறும். *ஊனநாடக 

மாடுவித் தவா!” ் என்றார் மாணிக்கவாசகப் பெருமான். 

ப்பர் கயிலைக்குத். திரும்பியபின்னருக் தக்கனி 
  

taintntan te ம்றியொணாதரீ' ; 
... . மறையிலீறுமுன் 'ரொடரொணாதநீ 
யேனைசாடருச் இெரியொணாதரீ 

- யென்னையின்னிதா யாண்டுகொண்டவா 
emer 'மாடுவித்தவா” 

வுருகொனுனைப்: பருசவைத்தவா : 
ஞானகாடக மாடுவித்தவா 

நையவையகத் துடையவிச்சையே. 

(இருச்ச,தகம்--௬டு)
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டம் போகக் கருதியதும் அவனுடைய மலம் அப் 

போது பரிபாகப்படாதிருந்ததும் இக்கொள்கையை 

OU DL DS Bin. ் 

இரண்டாவதாக உமாதேவியார் புதல்வியாயது 

மலையசசனுக்கு. இது பசாசத்தி2பாலும். ஆதஇசத்தியின் 
செயற்குப் பின்னசே பசாசத்தி ஆன்மாவை அடையும். 

உமாதேவியாசைப் பெற்றபோது மலையசசன் அதனா 
லகந்தைகொள்ளாது தன்னைப்பணிக்து அத தனக்குக் 

கிடைத்தற்கரிய பேறெனக்கொண்டு இறைபணியில் 

நின்றான். உமாதேவியாரை ஈசனுக்களிக்கும்போது 

௮வசசோடு கன்னையும் அடிமையாகக் கொடுக்கக் 
கருதினான்.” ஆன்மா சவத்தை அடையும் முறையி 
அம் பசாசத்தியே அதை அடிமையாக்குவது. 

இதனை உமாபதிசிவம் வாசி யருளிபதை வாழ்விக் 
moe 

கும என்று காட்டி பருளினர். 

வள்ளியம்மை திருமணப்படலம். 

நூலாசிரியர் சூரனுடைய மதமாகிய **மிண்டிய 

மாயாவாதமென்னுஞ் சண்டமாருத”த்தி னிபல்பைச் 

FéGr gus gsF5 கொடங்கிச் GIFHETTD* ares to 

நன்குகாட்டி. அம்மதத்தின் வலியைக் கெடுத்தனர். 

தக்கன் அறுசரித்த பாஞ்சசாத்திரத்தையும், தாருகவன 

மூனிவர் அநுட்டிக்த பூர்வமீமாம்ச த்தையும், இந்திர 

னது உலகாயதத்தையும் இத்தட்சகாண்டத்தில் 
7) விளக்கி மறுத்தனர். சிதீதாக்கசைவ நாற்பாதங்கள் 

ன் சூட ஆட 
FMT HUMES = கைலாசபதியினுபதேசத்தில் ஒரு 
  

*கன்னிகை யுமையா டன்னைக் கடிமண மூறையி னல்்இ 
என்னைய மடிமை யாக ஈகுவன் (மணம்பேசுபடலம்--௧௦) 
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௧௧௪ கந்தபுராண விளக்கம். 

வாறு சஈட்டிக்காட்டப்பட்டன. இவற்றுட் சிவபுண் 

ணியஸ்கள் தக்கன் சிவபூசையிலும் மார்க் ்கண்டேயர் 

சிவபூசையிறு!ம், ஞானபாதம் காடிபனுபதேசத்திலுர் 

அதான் ம், இவையாவற்றையும் அநுபவ முறையாக 

ane SrA எழுந்தது வள்ச ?கரயகியார்- இருமணப் 

படலம் போலும். இதன் உண்மை பெரியோர்க்கே 

புலப்பவெதாயிலும் சிறியேற்குத் தோன்றுவதை 

அச்சத்தோடு கூறுகின்றேன். 

இப்படலம் படைத்தல் முதலிய 8ீர்தொழில்யும் 

ஆன்மா முத்தியடையும் மார்க்கத்திலுள்ள படிமுறை 

கஃஏயும் விளக்குகின்றது. இங்குக் கூறப்பட்ட வள்ளி 

நாயகயோார் யாவசென்பதை அறியில் இவை புலப்படும். 

வள்ளிகாயகியாரென நாம் வணங்கும் தேவியார் குமா 

ரக்கடவுளுடைய இரியாசத்தியென்று இப்படலங கூறு 

கின்றது. 

கல்லகங் குடைந்த செவ்வேம் கக தனோர் தருவ 

கரடு, வல்லியர் சரியை ஞான வல்லியின் இளையரய்ச் 

சூழப், பல்லுபிர்க் கருளைப் பூக்துப் பவகெறி காய்த் 

இட் டன்ப, ரெல்லவர் தமக்கு முத்தி யிமுங்கணி uy Fy 

மென்றும். (௨௫௭) 

அங்ஙனமாயின், சிவபிரான் திருமணஞ்செய்த é 
உமாதேவியாரும், குமாரக்கடவுள் திருமணஞ்செய்த 

கெய்வயானையாரும் அவர்களுடைய சத்.தியாவதுமிபால, 

இத்திருமணத்திற் கூறப்படும் வள்ளிகாயகியூங் சூமா 

ரக்கடவுளது சத்தியாதல்2வண்டு மெனில், இக்திரு 

மணத்திற்கும் ஏனைய தஇிருமணங்களுக்கும் பல2வற்று 

மைகள் உண்மையால் அங்நுனங்கொள்ளலாகாது.



கந்தபுராண விளக்கம். 50) 

(௧) அவ்விரு சத்திகளும் பெருநோன்பியற்றியே 

தமது நரயகர்களைப்' பெற்றனசெனப் பாவிக்கப்பட்டது. 

வள்ளிகாயகியார் ஒருகோன்புமின்றி இருக்கக் குமாசக் 

கடவுளே அவரை வலிக்கு பெற்றனா. அன்றியும் 
அவ்வம்மையார்களது திருமணத்தில் ௮வசை வளர்த் 

தோர் பேரவாவுடையசாய்த் திருமணத்தைப் பெரும் 

பேறாகக் கருதினர். வள்ளிகாயகியாசை வளர்த்த 

வேடர் இருமணத்துக்கு மாமுகநின்றனர். அம்மை 

யார் குமாரக்கடவுள நு சத்தியாயின், அவர்கள் க்கிய 

மாதற்கு வேடர்கள் தடைசெய்த பாவனை பொருந் 

STS. 

(௨) குமாசக்கடவுள் வள்ளிகாயகியாரிற்கொண்ட 

காதல். வேறுபொருளுடை.த்தென்று இப்படலத்திற் 
ருனே கூறப்பட்டது. ஆகாயத்தில் ௮சையாது நிற் 

குஞ் சந்திரனது நிழல் அசைகின்ற கீரில் விழும்போது 

சந்இினசைவதாகசள் காட்டும். இவ்வசைவையே குமா 
ல த டட சக்ர... ந 

சக்கடவுள து காதல் நிகர்க்கும் OF ELIT) BO [PBTRM G. 

OK பச்ச (iran ௬ . AD ரூ ச. ணை. 
உலப்படு மெழுக தென்ன வ௮ுருகயே யொருத்இ கருதல் 

த 3 mae அதி : ட், 
வலைப்படு தின்றான் போல வருச்தியே மிரங்கா கின்முன் 

Bic FR we ie a ௮. இட பத Ok den 
கலைப்படு மதியப் புத்தேள் கலங்கலம் புனலித் மேரன்றி 

யலைப்படிச் தன்மைத் தன்றே வறு ம னாட லெல்லாம். 

இவ்வுபமானத்தில் அசைவது FERIM SD, Fh 

இரனது நிழலுமன்று. அசைவது FST. ஆதலால் 

குமாரக்கடவுளிலை தோன்றும் வாட்டமுபம் உருக்கமும் 

அவசதன்று, அவசது FE GUO GID DB; அவை 

வேறொன்றின் விகாரமாதல்வேண்டும். ஆதலால் இச் 

சரித்திரய குமாசக்கடவுள் சத்தியைச் சாருதலைக் ௧௬ 

தூவதன்றென்பதற்கு இப்படல2ம சாட்சியாம், '



௧௧௭௬ கந்தபுராண விளக்கம். 

(௩) வள்ளிராயகியார் குமாரக்கடவுளது சத்தி 

யல்லசாயின், அவர் ஆன்மா ஆதல்வேண்டும். கடவுள் 

வலிந்துசேரும் பொருள் ஆன்மா ஒன்றே.* இக்க 

ருத்து திருவாசகத்தில் மலியக் காணலாம். 

தடித்து மண்ணிடைப் பொய்யினைப் பலசெய்து 

நானென தெனுமாயக, கடித்த வாயிலே கின்றுமுன் 

வினைமிகக் கழுறியே இரிவேனைப், பிடித்து முன் 

னின்றப் பெருமறை தேடிய வரும்பொரு எடி யேனை, 

யடி.த்த டி.தீதுவக் காரமுன் மிற்றிய வற்புத மறி 

் யேனே. (அற்புதப்பத்து) 

ஆவா வரியய னிக்இரன் வானோர்க் கரியசிவன், 

வாவாவென் நென்னையும் பூதலச் தேவலின் தாண்டு 
கொண்டான், பூவா ரடிச்சுவ. டென்றலைமேற் பெர 

றித்தலுமே, தேவரன வாபாடி.த் தெள்ளேணங் கெர 

ட்டாமோ. (திருத்தெள்ளேணம்) 

வள்ளிகாயகியாசைக் குமாசக்கடவுள் ட மருட்டிப் 

பிடித்தது போலவே கடவுள் ஆன்மாக்களை வசப்படுக் 
அவா சென்பதுக் இருவாசகத்திற் கூறப்பட்டது. 

எனைகானென்ப தறியேன்பக லிரவாவ.து மறி 
யேன், மனவாசகங் கடஈ்தானெனை உத்தோன்மத்த 
னாக்கச், சனமால்விடை யுடையான்மன்னு இிருப்பெ 
ருந்துறை யுறையும், பனவனெனைச் செய்தபடி. தறி 
யேன் பசஞ்சுடசே. (உபிருண்ணிபபத்து) 

ஆன்மாவை காயகியாகவுவ் கடவுளை நாயகனாகவும் 
அப்பாசுவாமிகள் ஒரு பதிகம் முற்றிலும் பாவித்தகுளி 
னர். 

    

*அஃதொரு பெண்ணன்றென்பது கூ ரூதே அமையும்.



கந்தபுராண விளக்கம். ௧௧௭ 

திருவாவடூதுறை - திருக்குறுந்தோகை, 

குழலுங் கொன்றையுங் கூவிள கீத்தமுக் 
Fea தையலோர் பாகமாத் தரங்கனான் 
அழக னாவடு தண்டுறை மாவெனக் 

கழலுங் கைவளை காரிகை மாளுக்கே, 

பஞ்சின் மெல்லடிப் பரவையோர் பங்கனை த் 

தஞ்ச மென்றிறு மாக்திவ ளாரையும் 

அஞ்சு வாளல ளாவகி தண்டுறை 
மஞ்ச ணோடிவ ளாடிய மையலே. 

(௪) இப்படலக்தில் வரும் குமாரக்கடவுளது 
செயல்கள் இருவிளயாட்டென்றும் இப்படலமே 

கூறும். 

வாடினான் களர்ச்தா னெஞ்சம் வருச்தினான் மை 

யற் செல்லை, கூடினான் வெய்து யிர்த்தான் சூற்றடிச் 

சுவடி தன்னை, காடினான் நிகைக்தா னின்று கடுங் 

ஞா னங்கை தன்னைத், தேடினான் குமாற் தே இரு 
விலா யாடல் போலாம். 

கடவுளுக்குக் திருவிகாயாடல் ஆன்மாக்களுக்கு 
விட்டின்பத்தைக் கொடுத்தற்குரியனவாகய BAC ar 

மில்க ளென்பது சகல சாத்திரங்களுக்கும் சம்மதம். 

(௫) வள்ளிகாயியொசது இருமணச் சரித்திரம் 

ஆன்மா முத்தியடையும் முறையோடு முழுப் பொருத் 

தீமுடையது. இந்தியாயங்களால் இக்கருத்தை யொட் 

டிக் திருமணச் சரித்தாத்தைக் கூறுவாம். ' 

சிவபெருமானைக் குறிப்பவசாகிய இவெழுனிவர் 

மூலப்பிசகிருதியாகிய மானை* அருட்கண்ணாற் பார்க்க 

அளவில் அதிலுள்ள தத்துவங்கள் தோன்றிப் புவனுகி 
  

* மானென்று மூலப்பிரூரு இக்குப் பெயர்,



௧௧௮ கந்தபுராண விளக்கம். 

sath கர்ப்பமுண்டாயது. அக்கர்ப்பத் திலே காத் 

தற் ரொழிலைச் -செய்யும் வசத்இயாகிய விஷ்ணுவின் 

புதல்வி யெனப்படும் ஆன்மா காரண சூக்கும தேகங்க 

ளப் பெற்றது. பின்னர் அது வள்ளிக்குழியாகிய 

தூலசரிரத்திற் புகுந்தது. அதனாலே அவ்வான்மா 

வுக்கு வள்ளிகாயகி யென்ற பெயருண்டாயது. வள்ளி 

நாயகி 2வட்வெசாசனாகிய &ீம்பொறியுடைய கையிலும் 

அதகன்மேல் அவன் மனைவியாகிய வீம்புலன்கள் கையிலு 

மகப்பட்டுக் கர்மேந்திரியங்களாகிய ஏனைய வேடர்கள் 

ஏவல்செய்ய Monts Mas gro. 

2uQur deer வேடசென்பது சிவஞானபோதத் 
; . னன ட் 

திலுள்ள.து (சூத் - ௮), இசாசகுமாரன் வேடர்கையி 

லகப்பட்டுத் தன்னை வேடனெனக் SES aon Gioia, 

அவன் தந்தையாகிய இராசன் அவனைக் கண்டு அவர்க 

ளினின்றும் பிரித்தூத் தன்னுடைய நாட்டுக்குக் கொண் 
டுபோய் மகுடஞ்சூட்டி.பமுறை, அன்மர் ஐம்புலன்களி 
லகப்பட்டுக் தன்னை யவையாகப் பாவித்து மயங்க, 
சிவபிரான் அருட்குருவாக வந்து, அதை அவற்றினின் 

இம் நீக்கி மூத்திகொடுகதற்கு உவமையாகக் கூறப். 

படுகின்றது 

மனனவன்றன் மகன்வே.ட சிடத்தே தங்கி 
வளர்க்கவனை யறியாதூ மயங்கி நிய்பப் 

பின்னவனு மென்மகணீ யென்றவரித் பிரித்துப் 
பெருமையொடுக் தரனாக்கிப் பேணு மாபோம் 

அன்னியவைம் புலவேடர் சழலிம் பட்டுத் 

துணை வனையு ம Pur gy BUH WSO STD aytaox 

மன்னுமருட் குருவாகி வச்சுவரி னீக்கி 
மலமகற்றிக் தானாக்கி மலசடிக்கிழ் வைப்பன்.
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என்னுஞ் சிவஞானத்திச் செய்யுளுமிதையே. கூறும். 

இங்கே மன்னவன்மகன் வள்ளியம்மையும், : இராசன் 
சிவகுருகா தனாகிய குமாசக்கடவுளுமாதல் பொருந்தும். 

இனி ஆன்மாவானது “4புறச்சமய நெறிநின்று மகச் 

சமயம் புக்கும்......” எனக் கூறியபடி பல்வகைச் 

சமயங்களாகிய படிகள் வழியாகச் சைவத்துக்கு வரு 

தல் வள்ளிபினுடைய வாழ்க்கைபிரழ் காணலாம். 

மயிற்பிலித்தொட்டில் வாழ்க்கை மெய்யுணர்வு 
சிறிதுமில்லா உலகாயதம் முதலிய புறப்புறச் சமயங் 

களையும், மண்சோறுகறி காய்ச்சுதல் புறச்சமய 

ங்களையும், பேதைப்பருவமும் பெதும்பைப்பருவமும் 

அகப்புறச்சமய அகச்சமயங்களையும், பன்னிரண்டா 

மாண்டுப் பரூவம் சைவவாம்க்கைச் தொடக்கத்தையு் 
குறிப்பன. 

பசுவினைவிளைவாகிய தஇனைவிளாவைக் காத்திருக்த 

ஆன்மா அப்பசுவினை முதிர்ந்த பின்னர்ச் சைவநெறி 
யைச் சார்ந்து சிவவினை செய்தல் 2வண்டும். சைவகெ 

றியைச் சாருதற்குச் சமயதிட்சை பெறல் 2வண்்ும். 

இதற்குத் தகுதியாதற்குக் சத்திநிபாதம் வேண்டும். 
இச்சத்திபொதம் மலத்தைப் பக்குவப்படுத்துவதாகிய 

ஆதிசத்தியாலாவது. யாண்டும் கருமங்களை முற்றுலிப்ப 

வசாகிய நரசதர் ஆஇிசத்திபாம். அவர் வள்ளிதாபக 
'யாரிடஞ் சென்றனர். இது சத்திசிபாத மெனப்பட 
லாம். அதன்பின்னர் அவர் முருகக்கடவு&ா யடை.ந் து 

வள்ளிகாயகசியாரது நிலைபை அவருக் குரைத்தனர். 

குமாரக்கடவுளாகிய குருஹர்த்தம் வள்ளிபிடஞ் சென் 

PS குமாரக்கடவுள் wus கண்டு அவளுக்கு 

வாசகதீட்சை செய்கனர். அவள் சிவரூபமாகிய ஆன்
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மாவென்றும், &ம்புலவேட்டுவப் புதல்வியல்லளென் 

அம் கூறி, அவளுடைய உண்மைப்பெயர்ஆன்மாவென் 

அம், அவளுடைய ஊர் இவெபிசானது திருவடியென் 
னும் ஊர்க்குச் செல்லும் வழி சிவசத்தியென்றும் அறிவு 

அத்தி இவ்வாப்மைகளையே தஇபானிக்க£வேண்டு மன் 

அம், பிறவற்றை நினைத்தலாகாதென்றும் கட்டனயிட் 

Gilet (பமாமுகர் தவிர்தி). 

காக்தக மனைய . வண்க ணங்கைகேள் ஞாலத் 

தன்னி, லேக்கிழை மார்கட் கெல்லா மிறைவிமா யிரு 
க்கு கின்னைப், பூக்தினை காக்க வைத்துப் போமினார் 

புளின ரானோர்க், காய்ச்திரி முணர்ச்சி யொன்று 

மமன்படைத் திலன்கொ லென்றுன். 

வாரிருங் கூக்த சல்லாய் மதிகளர் வேனுக் குன் 

றன், பேரினை யுளைத்தி மற்றுன் பேரினை யுரையா 
யென்னி, னாரினை யுசைத்தி பூரு முரைத்திட முடி. 
யா தென்னிற், சீரிய கின்? நூர்க்குச் செல்வழி யுரை 

தீதி யென்றான். 

“அவர் வள்ளிகாயகியாகிய ஆன்மாவுக்கு இவ்வாய் 

மைகளை விளக்கிநிற்க, அவளை யென்றும் வளர்த்த வேட 
சாகிய &ீம்பொறிகள் அவளுக்கு முற்பட்டன. அவை 
  

* இதனோடு பின்வரும் தேவாரம் ஓத்து சோக்கத்தக்கத:-- 

மூன்ன மவனுடைய சகாமங்கேட்டாண் மூர்த்.தியவ்னிருக் 
கும் வண்ணக்கேட்டாள், பின்னை யவனுடைய வாரூர்கேட் 
டாள் பெயர்த்து மவனுக்கே பிச்சியானாள், அன்னையையு ws தீ 
னையு மன்றேநீத்தா. எகன்றா எகலிடததா ராசாரத்தைத், தன் 
னை மறக்தாடன் னாமங்கேட்டா டலைப்பட்டா ணங்கை நலைவன் 
ளே. (திருவாரூர் இருத் தாண்டகம்.) 

குமாரக்கடவுள் வள்ளிசாயயொருக்கு அறிவித்தற்காக 
வினவினர். இத்தேவாரத்தில் சாய ௮றிதற்காக வினவினர்.
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பசு கரணங்களாகவே யிருக்தமையாற் குருவைக் சண 

மாட்டாமற்போயின.**போர்வையெனக்காணாபுவி” ஜன் 

மூர் உமாபதிசிவம். ஆதலால் ௮வர் அவ்வேடர் முன்னி 

லையில் வேதாகமசாத்திச அறிவ வடி.வுகொண்ட பிறி 

தோர்பொருளாகிய வேங்கைமரம்போல் நின்றனர். அறி 
2வறும்போன மேலும் ஆமழ்ர்ச அறிவைத் தேூம் மு.பற் 

சியிற் பொறிகளுக்கு வெறுப்புண்டாயினும், அவ்வறிவு 

தமக்குக் துணையாகத் தக்கதென வுணருங்கால், ௮ப் 

பொறிகள் அதை விரும்புவதுபோல வேட்டுவசாசனும், 

முதல் அவ்வேங்கையைக் குறித்தஞ்சினானாபினும்; பின் 

னா்௮து தனக்குக்துசோயாகத் தக்கதெள்றெண்ணி அதில் 

௮ன்புகொண்டான். பொறிகளின் சேட்டையாகிய வேடு 

வர் விலக, அவளுக்கும் குறாவி2லை கருத்துச் சென்றது. 

குருமூர்த்தி அவளைப் பார்த்து “*இப்புனத்தைக் காத் 

தல் உன் மேன்மைகச்குத் தக்க தொழிலன்று. உனக்கு 

மேலான பதவியுண்டு. உன்னைத் தேவப்பெண்களும் 

வணங்கத்தக்ககாக வைத்தல் என்னாலாகும்'” என்றார்.* 

இதன் கருத்து:--8ீ பசுவினை செய்து &ீம்புலன்சுளால் 

வருமின்பக்களை நுகராே. நான் உனக்கு முத்தியின் 

பத்தைக் தந்து தேவர்களும் உன்னை வணங்கத்தக்க 

தாகச்செய்வேன். குருமூர்த்தி இங்கனம் சாத்திர 

தீட்சை செய்தனர். 1 

YN Bl NOS) YR SOS கரத்திடன் 
மெல்லியல் வருகியால் விண்ணின் பால்வரும்' 
  

* தொழப்படுக் தேவர் தம்மாற் றொழுவிக்குர் தன் 

ரொண்டரையே?? என்று அப்பர்சுவாமிகளும் பாடி.யருளினர். 

* இஃதொரு பாம உபதேசம். பசுவினையை விடுத்துச் 

தவவினையை சாடுதற்கும் விடயஇன்பத்தை வெறுத்துப் பேரின் 

பத்தை விழைதற்கும் சாதனமாய உபச மிதுவாம். இச்செய் 
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வல்லியர் யாவரும் வணங்கி வாழ்த்திடத் 

தொல்லியல் வழாவளச் துய்ப்ப கல்குவேன். (௮௮) 

அப்போது ஆன்மாவாகிய வள்ளியம்மையசா 

நாயிற் கடையாய்க் இடக்த அடியேனைப் பரிசுத்தரான 

தேவரீர்  தண்டலாமா??* என்றனர். அதன்பின் 8ம் 

பொறிகளாகய வேட்டுவராசனும் வேடரும் வந்தனர். 

இப்போது &ீம்பொறிகள் ஒருவாறு வச௫ப்படுங் கால 
  

யுள் எமது காவில் என்றும், சூக்குமமாயேனு முறையவேண்டிய 

தொன்று. விஷயசுகங்கள் எம்மைக் கவருங்கால் இச்செய்யுள் 

அவற்றின் மயக்கத்தைத் இர்க்கத்தக்க.௧, சாம் எமது பெரு 

மையை யுணராது சிறியவராக எம்மை நினைர்து சிறுதொழில்க 

ஸில் முயன்று சிற்றின்பங்களைப் பெருக் தாகத்சோடு தேடுசன் 

றோம். எம.து வல்லபத்தின் கோடியி3லார் பாகமேனும் எமக 

கு.த் தெரியாமையால் காம் €ழழோராய்ச் சோம்பராய்ப் பதர்க 

ளாய்க் கெடுன்றோம். காம் பெரும் வலியோராயினும் புல்லிய 

இன்பங்களாற் ருக்குண்டு மாள்சன்றோம்! செவபெருமானுக்கெ 

இசாக மான்: மழுக்களைச் செலுத்தத்சக்க வன்மையையுடைய 

,தாருகவன முனிவர்கள் ஒரு வெறும்பெண்வடிவக் காட்சிமாத்தி 

சையால் வலியிழக்து பிறசாலாட்டப்படும் பாவைகள் போலாயி 

னர், கல்விகற்கும் மாணாக்கர் தமது விவேகத்தையும் கற்குச் 
'இறனையும் ௮.ற்பமாகக் கருதிக் கற்கத் தக்கதிற் கோடியிலொரு 

பங்கேனுங் கற்கன்றிலர். கற்குங்கால் தம்மைப் புல்லராக நினைப் 
போர், வளர்ச்த பின்னரும் தம்மைச் சிறுப்பித்துத் தம்மை அடி. 
மைகளாக்குவர், ஒருகுருவினது பிரதான கடன் மாணாக்க 
னின் ஆற்.றலைபும் பெருமையையும் வியஞ்சகப்படுத்தி அவனை 
“விண்ணின்பால் வரும்”? ஆடவரும் வணங்க. வைப்பதாம், இச் 
செய்யுளிலுள்ள ௨.ப3தசம் இருவைச்தெழுத்திற் சூக்குமமாக 

விளங்குவது. 3 

* “gdorsé Quaouwi@as Osrehadeisotay— மாக 

சோக்ஓயும்-€றிலாதகெஞ் சுடையகாயினேன் கடையனாபி?னன் 

பட்ட£€ழ்மையே."? இருச்சதகம்-- ௬௧



கந்தபுராண விளக்கம். ௧௨௩ 

மாதலாற் குமாரக்கடவுள் வேங்கைமசமாக மறையா 

மல் ஒருகிழவாபோல நின்று அவர்களுக்குச் Bot De. 

டார். 1 

இது இீட்சையிலே செய்யப்படும் முதற் இரியையா 

கிய திருநீறிடல். இதனாலே சரீரமானது ஆணவத்திற் 
கடிமையாயிருந்த நிலைமையினின்று 'சற்றே தஇிருக்திச் 

சிவவழிபாட்டுக்குக் துணைசெய்யுக் தன்மையை யெய் 

தும்: வள்ளிகாயகி குருவாகிய குமாசக்கடவுளுக்கு 

நைவேத்தியமாகத் தேன் கனி மா முதலியவற்றைக் 

கொடுத்து, அக்கினியின் ஏழு நாக்குசளாகிய ஏழுமலைக 

காக் கடர, அவ்வக்கினியின் உகரமரகிய சுனையிற் 

செல்லும் நெய்யாகிய பானியச்தை அவர்பாற் சேர்த் 

stort Surg குமாசக்கடவுள் ் பிரணவமாகய 

யானை முன்னிற்பச் சிவமாகிய தாம் இடையேகிற்ப 

அகன் பின்னர் ஆதெெத்தியோடும் மலத்தோடுஞ் சேர் 

நச வள்ளியாகிய ஆன்மா நிற்ப, இருவைச்தெழுதக்தின் 

௮. நுபவஞானத்தை ஆன்மாவுக்கு வருவித்துச் சமய 

தீட்சை செய்து சவலோக இன்பத்தையுக் தமது நிரு 

வடி.வக்காட்சியையுவ் கொடுத்து, “நீ செய்த தவத்தின் 

பயனாக இது கிடைத்தது” என்றார். 

முக்கான்கு தோளும் முகங்களோர் மூவிசண்டுங் 

கொன்னார் வைவேலுங் குலிசமுமே னைப்படையும் 

பொன்னார் மணிமயிலு மாகப் புனக்குறவர் 

மின்னாள். கண்காண வெளிகின் ஐ or ar Gavi str. 
    

* இட்சா மண்டபத்தின் மேற்குவாயிலிற் பிரணவாசனச் 

இல் நிறுத்தி விபூதியிடப்படும், 

1 வொக்கினிக்குக் கொடுக்கப்படும் செய் Hal rr se 

கைவேத்தியமாம்,



௧௨௪ கந்தபுராண விளக்கம். 

.சமயஇீட்சை பெற்ற ஆன்மா சரியைமார்க்கத்தை 

அநுசரித்துவந்த து. சநியை மார்க்கம் பெரும்பான்மை 

யாகச் சரிரத்தொழிலையுஞ் சிறுபான்மையாக மனக் 

தொழிலையும் உடைய. 'சரியைமார்க்கம் முறையாக 

அதுட்டி.த்தபின் கிரியைமார்க்கம் அறதுட்டிக்கப்படிவது. 

அது பெரும்பாலும் மனத்தொழிலையுடையதாதுலால், 

வள்ளியாகிய ஆன்மாவைக் கிரியாமார்க்கத்திற் செலுத் 

தற்காக வள்ளியினது கோழியாகிய மனத்தை வசப் 

படுத்துதற்குக் குமாரக்கடவுள் இருவுளங்கொண்டனர். 

அத்தோழியையும் அவர் இசைவித்து அம்மார்க்கத் 

இற்குவேண்டியதாகிய விசேஷதீட்சை செய்து ஆன்மா 

வைக் சரியாபாதம் யோகபாதங்களிற் செலுத்தி மறைச் 

அனர். இதனால் யானெனதென்பவைகள் கெட, ஆகாமிய 

மாகிய இனைகாத்தல் நின்றது. பின்பு அவள் விட்டுக்குச் 

சென்னாள். அங்கே வீட்டிலுள்ளோசாகிய இக்திரியங்க 

ளொன்றிலும் ௮வள் பற்றில்லாதவளாய்க் சூமாரக்கட 

வுளின் அருவத் திரு 2மனியை தினைந்து சவயோகஞ் 

செய்துவக்தாள்.. பொறிபுலன்கள் தங்கள் பழைய 

வாசனையைக்கொண்டு அவஃ3ரத் சம்வழிப்பகித்தக் 

கருகின. அவள் அவற்றுக்கு இடங் கொடுத்தாளல் 

லள். அவளில் கேர்க்த வேறுபாட்டின் காரணத்தை 

அவைகள் ஆசாய்க்து தமது தலைவராகிய முருகரறு 

இண்டுதலால் இது ேர்ந்கதென அ௮ஜிக கன. அவைகள் 

இதனால் அயபர்நர்இருக்கக் குமாரக்கடவுள். முன்னமே 

வச௪ப்பட்ட மனமாகிய தோஜழிவழியாக வள்ளியைப் 

பெற்று ௮த்தோழியையும் வேடமையும் நீக்கி அவளுக 

% விடயங்களைப் பெறுதற்காசகக் கடவுளை உழிபடல் 

அச்சுகங்களை நுகரும் பொறிபுலன்கஞுக்குச் சம்மதமும் விருப்ப 

மூமாம், இதனாலே கடவுளை ஆர்வத்தோடும் வணங்குவதுண்டு



கந்தபுராண விளக்கம். க௨டு 

குக் கைவல்லியத்தைக் கொடுத்துத் தம்மையே தனித் 

துணையாக்கிக் கொண்டு சென்றனர். 

- வேடுவசாகிய பொறிபுலன்கள் ஆன்மா தம்மை 

முற்றாக மதக்ததினால், ௮ணையமுன் உயர்க்தெழும் 

விளக்கொளிபோல், அவளைக் கவசற்குத் தம்மாலி 

யன்ற இறுதிமுயற்செளைச் செய்தன. அம்முயற்சிகளை 

ஒழித்தற்காகக் குமாரக்கடவளுடைய சேவல் கூவிற்று. 

அதன் சத்தத்தனொால் 8ம்பொறிகளாகிய வேடர் மயக்கி 

வீழ்க்தனர். ஆன்மாவானது மலபக்தத்தினின்றும் ௮ற 

நீங்கிற்று, அப்போது நாரதர் திலிரதரசத்தியாக வந்து 

வள்ளியிற் பதியக் குமாரக்கடவுள் வேடர்களாகிய பசுகச 

ணங்களை வள்ளியைக்கொண்டே யெழுப்பித்துத் தமக்கு 

ரிய சிவசரணமாக்க யாவரு முவப்ப இறு இத்திட்சையா 

கிய நிர்வாணதிட்சை யென்னுக் தஇருக்கலியாணத்தைச் 

Osi shat. seo அங்கமாகிய நயன தீட்சையால் 

அவளது ஆன்மநிலையை (வேட்டுவவடி வத்தை) நீக்கினர். 

அன்னதோர் வேலை தன்னி ௨றுமுக முடைய வள்ள 

அன்னுழை யிருக்க நவ்கை தனையரு சோடு தோக்கக் 

கெரன்னவில் குதவர் மரதர் கு.பித். றிய கோல நீங்கி 

dpar தெய்வக் கோல முழுதொருங் குற்ற தன்றே. 

அப்போது ஆன்மா உமாசமே க.சாகிய திவபிசா 

னைக் சண்ணுற்றுச் வெதரிசன நிலையைப் பெற்றது. 

பின்னர் குமா.ரக்கடவுள் மலமுயறத்சகளெல்லாக் தணிக்க 

ிலையாயே சணிகைமலையிலே சவபோகசாயுச்சியக்களை 

அன்மாவுக்குச் சோக்கருளினர். 

ஆறிரு தடக்தோள் வாழ்க வறுமுகம் வாழ்க வெற்பைக் 

கூறுசெய் தஷிவேல் வாழ்க குக்குடம் வாத்க செவ்வே 

ளேறிய மஞ்ஞை வாழ்க பரனை தன் ணணங்கு வாழ்க 

wor Dour வள்ளி வாழ்க வாழ்க? சடிய செல்லாம்.



௧௨௬ கத்தபுராண விளக்கம். 

பன்னெதிம கனி ந் செல்லும் 

போக்கினை விலக்கி மேலா 

நன்னெறி மொழுகச் செய்து 

சவையறது காட்டு கல்கி 

யென்னையு மடியனாக்கி 
யிருவினை நீக்கி யாண்ட 

பன்னிரு தடச்தோள் வள்ளல் 

பாத்பங் கயங்கள் போக்றி. 

வேலும்மயிலும் துணை. 

கச்சியப்ப் சிவாசாரியர் திநவடி வாழ்க, 
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