
லட. 

விராயகர் துணை, 

வேலுமயி லு ந். துணை. 

ED BIL] TONE (HS HU 

  

தருமபு7-அதினம். 

சம்பந்தசரணாலயசுவாமிகள் 

அருளிச்செய்தது. 
எவவ 0) Ce — 

Qoo. GZ 

EG a 
உருத்தொகோடிமுகலியார ° 

குமாரர் 

கற்தசா பிமுதலியார் 
கேட்டிக்கொண்டபடி. 

வித்வான் - சூ ரிபுரம் 

சபாபதிமுதலியாரவர்களியற்றிய 
பொழிப்புரையுடன், 

-  ூக்ஷ-- 
மகாகனம்பொருத்திய 

விநாயகசதுர்த்துபக்த 
சபையாரால் 

கொலம்பியன்பிரஹில்ப திப்பிக்கப்பட்ட த. 
vai, Me Mil ஆ. அனை 

சென்னைமா தகரம்; 

வி- ௪- ப- சபா உல, தில் நிசமும் 

செளத்திரிஷி1மார்க। தினி” 

  eaten meee A RE A tM RE a Or Ramm RA lO 

REGISLLRED COPLRLIERE,



| 

  

விநாயகர் அணை, 

சே வலுமயிலு ந துணை, 

ம் 9 6 a 6 

BL DLL] TIT OST Sr SL 

௦ பொழிப்புரை. 
* 

mcr >> ERB SRC இணையா 
uw uf o tb, 

“SL CYOT ONT LE Be 

காப்பு, 

விருத்தம். 
ணட இடு மடை 

பொங்குகந்தம்புராணஎசுருகக நூல். - 
இங்கிசைதீதிடவின்பொடுமு நறுவான். - 

மஙலைபாலன மாறங்கமாமுகம், -~ ~ * 
௦ டப 6 re) 

புங்கவன்றுணைப்பொற்பதம் போற்றுவரம், He 

(இசன்பொழிட்புரை) - மிருதியாகவிளங்குனெற- கற்தப்புராண 
ச்சுரூக்சமென் னுங் காப்பியம் - இட்போ து நவபாகச சொல லவும்- விக் 

இனமிலிந்ச சொல்லி நிறைவேறவும் - பாரவ£ தேவியா - திருமைந்த 

சாகிப யானைமுகவிநாயகருடைய- அழகிய இரண்டு தருவடி.களையும்- 
யாட்போற்றுதல செய்வாம். (என்றவாறு, 

SAA RR 

(பர வவணக்சம்.) 

| சீர்கொண்டவானந்தமாடியெங்குஞ். os tee wee டவல டக 

செறிவாஇிப்பரமாகித்திசமதாகி,.. ee ee cee wee 
யோர் காண்டகருணைதிருவுருவமாகி., cee ட்ட eee 

யெமில்கொண்டமலைமாளையிடத் இற்கொண்டோன். .. 

கார்சகொண்டறிறங்ககொண்டமுகுறீதனாதிக்,.. ree cee see 

சடவுளர்வந்தடிபரவுங்கடவுள்கொன்றைத்.  ... vee 
தார்கொண்டமுடியனவனட.யைத்தாழ்ற து... cae 

தாழாதபெருங்கதியில்வாமாநிற்பாம் ,.. vee wee 3
3
9
8
3
3
 
9
3



௨ கந்தப்புசாணச்சுருக்கப்பொழிப்புரை. 

(இ-புரை.) €ர்கொண்ட அனந்தமாடியும் எங்கும்பரிபூரணமாடியு 
ம்எல்லாக்கடவுளரிக்றாம் உயர்வாகியும்- நிகீதியமாகியும்௮ மனுபொருந்தி 
யதிருவருளே திருமேனியாகக்கொண்டு - செளநீதரியமுள்ளபார்வதி 
சேவியாரைத் தம்மிடப்பாகதீதில் வை திதவரும் - நீருண்டமேக நிறம் 
போலக் கருமைநிநங்கொண்ட மாயவல முதலான தேவர்களெல்லாரும் 
வற்று தம துதிருவடியைத் துதிக்கும் படியான முஈற்கடவுளும் கொன் 
றைட்பூமாலைய-னிந்த சடாமருட முடையவருமாகிய பரமன் இருவ 
ட.களைவணங்கு யெட்டோ துத் சாழீவுபடாத பெருங்கதியாயெ மோக்ஷ 
வீட்டில்வாழ்ர் துகொண்டிருப்டோம்.--(௭-ு.) (௧) 

  

(பார்வதிசேவியார்வணக்சம். ) 

மாற்கரியசெம்பதத்சோன்றேவியாடி 
வல்வினையேனெனகாவிக்காவியாடு 

மே நீக்ருணைதீதிருவருவமுடையளாடு வடடல 

வித்சசமாடுயைந்தொயிறஞம்வித்காய்நின்ற... 

சே நிகருங்கட்டளவ நகைச்சகளபக்கொங்கைசீ. eo. ce uae 

சற்பமாயிந்கெமையாளுமுமையாள்செம்பொற்,.. ., 
ET HELLY நீர[தலைககமலம்டொரு நீத்தீதாங்கிக் ... 

கைகீகமலங்குவித்தருநீ* தங்கமலநீதீர்வாம். . . 33
% 
3
3
%
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3
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(இ-புரை,) திருமால்காணுகற்கரிய செய்யஇருவடியையுடைய.ஸ்ரீ 
கயிலாயபதியின் தேவியாராஇியும் வலிய இருவினைச்சம்பந்தப்பட்டுள்ள 
வனாகய என்னுயிருக்ஞயிர ரகியும் மேன்மையபொருந்திய அருளாடியதி 

ருமேனி புள்ளவராநியும் ஞானமேயாகியும் - பஞ்சகிருத்தியங்களுக்குங் 
காரணமாயுமிருக்கும்-சேலமீன் போன்று கருமை நிற முள்ளதிருமேேதீ 
இரங்களையும் முலலை யரும்பொத்ததந்தங்களையும் சந்தனக்குழம்பணிந் 
த தருத்சனபாரங்களை யுமுடைய இற்பரையாயும் எம்மையிப்பிறப்பில் 
ஆட்கொண்ட உமையாள் என்னுநீஇிரு நாமமுழமுள்ள வராகியும் விளங்கு 

இன்ற பார்வதிதேவியின்- செவ்விசாய்ப்பொ லிவுள்ள திருவடி தீதாமரை 
மலா எமது இரெசுக்குப் பரிசுத்த முண்டாகும்படி. சூட்டிக்கொண்டு 
கைம்மலரால் அஞ்சலித்து நீங்குதற்தரிய வன்மையுள்ள ஆணவமலத் 
தை நீங்குவாம்.--(௭-அு.) | (2) 
  

6 ஐர்தொழிலாவன ருஷ்டி திதி சங்காரம் திரோபவம் அலுக்கிரசம் என்பவை, 

4] சலைக்கு-௮மலம் எனவும், ட. : 

* அரும் அற்கம் மலம் எனவும் பிரித்துக்கொளச,



மாவேலையாலமகசையடக்டிதசன்னுண், , , , 
மண்மிலகமண்டமெலாம்வளர்ர் துசாஹோர். 

சாவேயின்முன்னா தி தவரு 00 cp od1 க் வ 

கடம்புபுனைகுருநீகனுகருத் அணையதாகிதி, 
தூவேசந்தலைசாண்டற்கரியகாகித் cee cae see vee 
Bap m9 meNol Leo 6 monoerolauud, .. 

லாவேனைத்தமன.ஒயாநிமலிற்சோத்ச ,. cee cee vee 

அத்திதனைட்பதீதிசெய் நழமுத்டிசேர்வாம்.. ... 3
3
%
 

௬
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(இ-புரா.) /பரியசமுதீதிரதறி ஒண்டாய் ஆலகாலவிலித்தைத்த 
வ்கண்டத்.துக்முள்ளட௨ச்கி உலரங்கள் அன்டங்களெங்கும் பரவி முற்கா 

லத்தில் ஒருமூஙகற் புகரில கோன் தியஇறைவனிடத்தில இிருவவதாரமா 
இயுங்கடட்பம் பூமாலைய ணிந்த முருசக்கடவுளுக்காச் சகோதரமாகியும் 
நிர்மலமான வேதங்களாலுந் இருருடியைக்காணுஈற்கரிய பொருளா 
கிபும்-அல்பமே மிருதீ துள்ள பிறவியாகிய ருத்றம்பொருற்திய வெய் 
யிலில் ௮அகப்பட்மிக்கொண்டி ருக்கும் ௮டியேனைத்சன் திருவடியாகிய நி 
மூலில்சேர்த்கயானைமுக விநாயகருகருப் பத்திசெய்.து முத்தியிற சே 
ர்வாம்.--(௭-..) (௩ 

அத்தி என்று மரப்பெயர் தோன்றக்கூறினமைச்கேத்ப- முற்கூதி 
யபெயர்களையும் மாட்டெயர்தோன்றக்கூறினார் - எவ்வாறென்னில்-மா.-. 
வேல்-ஆலம்-௮ரச-கடம்ட-(ருற்.து- இவைகள்-மர Owed Fr. GF 
சொற்கள் - மூங்கிற்புதரில தோன் திமாமர த்தையும் - வேலமாரத்தையும்- 
ஆலமாத்தையும் தனக்காள்ளடக்கி உலகங்கள் ௮ண்டங்களிவ்விடங்களெ 
ங்குமாகவளர்நீத அரசமர தீதில் முளைத் தககடப்பமரத்தினைச்சேர்ர்தகு 

ருச்சமாத்துக்குத் அனேயாயிருக்கும் அத்தியெல்அம்- பொருள்பட 
மாறு௮.நிக-மூங்இற்புதரில் சிவலிங்கட்பெருமான் ஜோலீதிய து திருதெ 
ல்வேலி மென்னுந் தீலதீதில். விநாயகர் து.இ முதலிற்கூறி மீட்டுங்கூறிய 

தென்னை யெனின் நாம் ஒருகாரியஞ்செய்யுமிடத். ஐ ௮ துஇடையூதின் 
தி நிறைவேறும்டொருட்மி ஆரம்பத்தில் விநாயகரைத், துதி செய்து சுவா 
மி ௮ம்மை விதாயகர் சுப்பிரமணியர் இவர்களைத் ததி செய்வது சைவ 
சமயத்தின் முறைமை,



௪  கந்தப்புராணச்சுருக்கப்பொழிப்புரை. 

(சுட்பிரமணிய சுவாமி அ.தி.) 

சேவர்குலட்பெருங்கமலமிமிச்குளான ves 
இமிரமசன்றளியோடுசிறந் தவாழ ... 

மாவலிசேரவுணர்குலக்குவளைவாடி. - 
மண்ணினிடைச்சுருங்கியிடவந்தபானு. .. 

தாவடிவேற்குமரோசனடியனேன்புன்... ee see ae 
சொல்லினுக்குமிரந்கியருள்சரக்கும்டெம்மான்... 

பூவடியாமிருடோ துமூன்றுபோசும்... wee nee 
பூசைபுரிந்தன்பினெரிபுகழ்ர் துவாழ்வாம்... ... 
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3
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(இ-புரை.)2சவர் தலமாகிய பெரியகாமரைமலர்கள்- துன்பமாகிய 
இருளை நீங்டித்தருடையுடன் சிறந் துவாழவும்-மிகுந்தபலமுள்ள ௮வுண 
ர்குலமாகிய குவளைமலர்கள் வாடி மண்ணினிடத்தில் ஈருங்கவும்- உதயஞ்- 
செய்தசூரியன் - ஞானசொரூபமான வடி வேலையேற்தியகுமரோசன் ௮ 

ட.யேன் கூறும்புன்சொல்லுக்குந் திருவுளமிசங்கியருளும்பெ ருமான்- 
என்னும் - சுப்பிரமணியசுவாமியின்- பொலியாகிய - இரண்டு இருல.டி. 

தீதாமரைகளையும் பூதி துதிதிரிசநீதி காலங்களிலும் ௮புடன்புகழ் 
நீ துவாழ்வாம்.--(௭-று.) தாமரை யென்றதற் கேற்ப - அளியெல்ளுர்- 
அளி-வண்டு. சூரியோதயமானவுடன் தாமரை மலாநீ கு வளை வாமிவ து 

போலச் சுப்பிரமணியசகவாமி திருவவதாரஞ செய்தவுடன் தேவர்கள் வா 
LDU fF அவுணர்கள்வாடி.னார்களென்ட DSHS (௪) 

ant 

  

rains osair gs. வீரவாகு ே இ 

டொங்குடிரிகளி தறலைமையோதும்போது... see vee 

பொற்படையபொற்கிரிமுனித்குமாபோற் ......, 
றங்குதிறற்புகழ்வீரர்சம்மையெண்ணிநத் ... 

னமுன்னெண்ணவருந்தலைமையாளன், . 
டங்க மிலாநீடிலசைமூடுமல்லின் உட. 

பதைவனவன்பகைவவவன்பகைவனானோன். வ 

மங்கலிலாட்புசழ்வீரவாகுவாய. ர ௫ 

வரிசலைச்கைக்குரிசிலையாம்வணங்கல்செய்வாம் m
e
 
e
K
 

K
K
 

(இ-புரை.) உயர்வாயெபலைகளில் முசன்மைபானபலையின்னதென் 
௮சொல்லத்தொடங்கும் டோ.து அழகுள்ள பொன்மலை யாயெம£மேரு 
வான த முதன்மையாய்நிற்ப துடோல் வெற்திடொருந்தியபுகழுள்ளவீ



பாயிரம். ் இ 

ரர்களை யெண்ணதீதொடங்கினால் தம்மை முன்னேதொடங்கியெண்ணு 

ம்படி வருகின்ற முசன்மையானவராகியும் பழுதில்லாத பெரியவுலகதீ 
தைமறைக்கும் இருளுக்குப் பகைவனாயெ ஞூரியனுக்குப் பூதைவனு கிய 

பானுகோபனுக்ப் பகைவராயுங் கெடாதபுகழுள்ள வீரவாகு என்னு 
ம் பெயருள்ளவராடியுமிசாநின்ற நீண்டவில்லேந் திய இறைவமாயாம் வ 

( எ-று.) (௫) 

( திருஞானசம்பநீத சுவாமிகள்-முகலிப சைவசமபாசாரிகள்,௪.இ.) 

  ணங்குவாம். 

  

வெங்குருவிற்சற்குருவா யுகி தக்கூடன்... படட 44 

மீனவன்ே மஉவினை த ர்த்தோன்விரை தீத ரள்யோ ந்தி 10k 

அுங்கமுறுமலைகடலிற்டுலையசான.... vee cee cee cee 

தோணியில்வந்தவலீபாச தூளிடோற்றி, . ஆ 
யெங்கள்பிரா.அறனையிருளி தடச வைவாசறி, nue nae vee 

CsaxOoréorsrdiuisci goal apacC ur DB  .. 
புங்கவர்சூத்நிருவாசவூரில்வநீத... vee cee cae ee ee 

புண்ணியனாரிணையடி கள்போற்நிடோ ற்றி. ர... 

(௫-புரை.) 9வங்குரு என்பகாகவும்-ஒருபெயருள்ள சீகாமியில்- 
ஞாருருவாய்த்திருவவதாரஞ் செம். தம தரைட்டாண்டியராசன் சரீரத் 
இலவியாபித்திருந்த சாப்பிணியை நீககயருளிய திருஞானசம்பந்த சு 
ars GAOL வாசனைதங்கியசெ நீசாமரைமலர் போன் றதிருவடிகள் 

டோற்றி-வன்மை யுள்ளதாயலையும் நீரோகூடியஈடலினிடதீதுக்கறிநூ 
ளுகிய தெப்பத்தில மிதறீ.துவநீ து கரைமயநிய;இருநாவுக்கரசு சுவா 
மிசஞாடையதஇருவடி. தீதுகள்போற்றி- எங்கள் பெருமானாகிய பசமடிவ 

னை யிராட்டொழுதில பாவைநாசீசியார் கிருமாளிகைக்கு*் தூதாக௭ழு 
நீகருளத்திருவருள் பெற்ற சுந,த.ர மூர்த்துசவாமிகளுடைப இரண்டு 

ருவடி.தீதாமரைமலர்களும் போற்றி- தேவர்கள்வந் து சூழ்நீதிருச்கும் 
படி யானஇருவாதஷரில திருவவகாரஞ் செய்த டண்ணிபசொருபசான 

மாணிக்ஃவாசக சுவாமிகளுடைய இரண்டுத்ருவடிசளும் போத்தி போ 

த்க் (௭-௮) (ச) 

  

(ஆசாரியர் அதி.) 

கடியதிரிமலவிருளைக்கடியஞானக்,,. vee cae vee ட ஆ 
2” கரமுதவவெதிர்செதிநீதுசகண்டோர்தங்கள் ww. ¥ 

வுடி.வுடைபலிதயசே சாரூகங்க ளெல்லா.. ட. tee wn 

" மலரவவமுநிலவுமமுங்கித்தாமமப்,., ௨



௬ கந்தப்புசாணச்ருருக்கப்பொழிப்புனா. 

படி.யடியர்சகண்டிதொமமண்டுசர்த்திப். 66. ... ப. 
பரன்கமலைபெழுத்தவருட்பானுவெண்மைப்,.. ,.. * 

பொடியணிபுமெழின்ஞானம்பிரகாசன்றன். .... .... wu, * 
பூங்கமலமலரடிகள்டோற்றிபோந்தி... ee cee ..& 

(இ.புரை.)கொடியதானமும்மலவிருளைக்கெடுக்கும்படி. ஞானமா 

திய இரணங்களையுதவவும் எதிரில்வந று தரிரித்கவர்சளுடைய பக்கு 
வழுள்ள இரு தயதாமமைமலர்களெல்லாமலரவும் - பயனில்லாமுய pA) 

ல்வியாபிதீதிருக்கும் பரசமபதீதர்புதீதியாகிய நிலவுமமுங்கித்தாழவும் 

இவ்வுலகத்திலிருக்கும் அடியார்கள் தீரிசித் தத்தொழு,கய்யவும் சிறப் 
புள்ளதாய் வீ£திவிடங்கப்பெருமாள் திருக்கோவில் கொண்டெழுநீதரு 
ளியிருக்குதீதிருவாளுரில் உகயஞ்செய்த அருள் நிறைநீதசூரியன் - விபூ 
திருத்திராகங்கள் அணிந்திருக்கும் அழகுள்ள ஞானப்பிரமாச தேடி 
கர் - இவரு டையதாமரைமலர் போன்ற இருவடிகள் போற்றி போற் 

தி--(௭-று.) அவமதி - ௮அவமதிப்பான - எனினுமமையும், (௭) 

(பிரதான சாரியர் ௮௫) 

ச சீரணியு_த.தலின்விமிமழுமானாகநீ டட பட்டு ல 
திருநீதுமெரிபொருநீ துவிடந்தெரிந்திடாமற் ¥ 

ரூசணிபன்பரையாளவவர்போல்வந்த,.. ... ane அ 
சைவடுகாமணியெலயர்ககுந்தலைவனெங்கோன் .., ் ௮ 

சாரணியுநெடி யடொழிற்கமலைவே இதின் உ ட்ட ட 
கருணைமழைபொழியுமருட்கடைச்கணுளன் லட a 

டார்புகழுநீதிருஞானசம்பநீதனெந்தை ok 

வி
த்
த 

ரி பர மனிருசர ணமலர்பசவிவாழ்வாம்., 

(இ-புரை.)சீர்பொருந்திய தெற்றிக்சண் - மழு-மாலி-சர்ப்பாபர 
ணம்-இிருத்தமுள்ளதி - கண்டதீதிற்பொருநீதியவிஷிம்-இவைகள் தெரி 
யாவண்ணம்மறைத் த- இவ்வுலகத்தில்-அடி.யார்களை ஆட்கொள்ளும்ப 
டி. ௮அவரிசள்போல் மானிடவடிவங்கொண்டு வநீத சைவசகாமணி யான 

வரும்யாவர்ச்குமுசன்மைபானவரும் எம்மி தவரும்-மேகங்க ள் தவமு 
ம்படியான பெரியசோலைகளாற் சூழப்பட்டிருக்குந் திருவாளூரில் 
வீ£ற திருக்கும் இறைவரும் இருபையாகய மழையைப்டொழியுமிருக 
டைக்கனுள்ளவரும்-பூலோகத்தார் புகழ்ற் து சொல்லுற திருஞான்சம் 
பத்சதேொ௱ன்னுநீ திருநாமமுள்ளவரும் எங்கள்குருவானவருமாடு



ய பரமனுடைய இரண்டிஇருவடிச் தாமரைமலர் ளையுந். அதிசெய் 

ுவாழ்வாம்-- (எ-று.) ( ம) 

(திருஞானசம்பந்த தேகர் - தருமபு£ அதினபிரகான தேகர்) 

  

கச்சயட்டக் குருக்கள் சதி. 

போத முறுசூசமுனிபுகன்றகாந்தப் ... 

புகழ்ச்கடலிற்படிநீததன்கட்பொருளதான , .. 

மேதகுவண்புனலருநீதிவையமுய்ய ... vee vee ௨ 

வெய்ய அயர்ப்பிறவியெனும்வெழ்மைதீரத் ... 
தாதவிழ்பூம்பொழிற்காஞ்ிக்குவட்டி லேறிச் 

சலதியமு தினை நிகரீசெநீதமிழயதான 

காதன்மமைபொழிர்தவருட்கொண்டலான... 

சச்ெட்பனிருபாதமுச்சிவைப்டாம் e
e
 
K
R
 

HR 
HK 

HK 

(இ-புரை.)ஞானமிகுந் துள்ள சூசமுனிவர்- சமஸ்கருதடாஷையா 

லஅருளிச்செய்தகந்தப்புசாணமென்னும்புகழ் நிறைந்தச முத்திர தீதில் 

மூழ்கி அதன்டொருளாகிய மேன்மைதங்கிய foes ரையுண்டு இவ்வுலக 

தீதிலிருட்பவர்கள் (ஒதியுணர்நீ ௮ ) வெவ்விசான துன்ப மிகுநீ. துள்ள 

பிறவியாகிய வெட்டம் நீங்கியும்யும் பொருட்டு மகரநீதங்களுடன் மல் 

ரும் பூஞ்சோலை சூழ்ந்த காஞ்€புரமென்டுற மலையினி_த்தேதிதீதிருப் 

பாந்கடலிலுண்டான - அமிர்தத்தை யொதீததாக யாவரும் விரும்பதீதீ 

ஃகசெந்தமிழ்ப்பாஜையாலகா நீதமாியமழைபொஜிதீதஅருள் நிறைநீ
 

சமேகமென்றுசொலலலான சச்செப்பக்குருக்களுடையஇரண்டுதிருவ 

டி.களையும் எம.துமுடியில் தரித்து சகொள்ளுவாம்.--(௭-.ு. )நீரையுண் 

டுமலையிலேநிமமை பொழிதீதமேகமெனக்கூட்டிக் கொள்ளுக. (௯) 
அவவை St OP at வகை. 

(இனி இதன்வழி கூறுகன்றனர்.) 

(வே) 
நன்புவியிடத் துமிக்க நையிசவனதீதுவாழுநீ உ டட 

துன்பில்€ர்முனிவர்கேட்பச்சூதனங்குரைத்தகா ந்த... 

மின்புறுகச்சிெயெட்பனியம்பினன்றமிழாலன்னா +++ vee + 

னன்புறுதமிழைட்போற்நியநி நீதவாசுருக்ச்சொல்கேல்.  . * 
&
 & 

*& 

(இ-புரை.) நல்ல பூலோகத்தில்" மேன்மை டொருநீதிய நைமிசார 

னியத்தில்- தவஞ்செய்து கொண்டிருக்கும் பிறவித்துன்பமில்லாத



ர 

“9 கந்தப்புராணச்சுருக்கப்பொழிப்புமா. 

முனிவர்கள்' வினுவினசால் சூசமூனியர் - சொல்லியகாநீதத்தை இன் 
பம் பொருந்திய சச்பெட்பக்குருக்கள் தமிமினாற் சொல்லினர் நானிப் 
போதுஅன்புகருவதாகியஅவர்கூறுங்கந்தப்புராணத்தைம்டோந்திசெ 

வமிச டி உமகக 

(௮வையடக்கம்,) 

கருக்கடன்முருக்டகிமுதீதிக்கரைகருகாந்தநூலைச் ... sae vo 
சுருக்கவேசல்வியிலலாத்சொண்டனேல்றுணிந்கவாறு. ... ¥ 
இருக்கல்வான்டாழு துமிங்கோர்செங்கதையிலடக்குவேனென், 2 

அருக்கரமில்லானெண்ணுமூக்கமேடபோன்றதன்றே... ... & 

(இ-புரை.) செனனசாகர தீதைச்சவற்நிமோஷமாகியகரையைச்சே 
ர்க்கதீதகீக கநீதப்புராணத்சைச் சுருகீகிச்சொல் ஓம்பி. கல்வியுணர்ச் 
சியில்லாக அடியேன் எணிவுகொண்ட முறைமை எப்படியிருகச்கின் 
றதென்றால் - கெடுதி யிலலாத ஆகாயமுழுவசையும் இங்கிருச்சபடியே 
என் 9ஐருகையி லடச்குவேனென்று உருவத்தில் கைகளில்லாதவனெ 
ண்னுகின்ற மனவெழுச்சி போலிருக்கின்றது--(௪-று.) (Ys) 

(D gang.) 

அத்தமுஞ்சொல்லுஞ்சொல் -லஓுமாசிமாசாதலானு, ன ரர. 

மெத்தியவனப்புவேலோன்விபன்ஈசையுறுகலானும்... so. & 
பிதீசனேன்றன தடாட்டிற்பிஈமுள்வந்திடினுந்இர்திதிட். 3 
டுத்தமர்கொள்வொஒன்லு முர SF@Q Orgs gQPsoT 1. & 

(இ-புரை.)அர்த்சமூம் சொல்லும் வேசநங்களாந் சொல்லப்படுற 
சிவமுஞ் சதீதியுமா யிருட்பதினா லும் யான் Cera gy Agee G85 $G 
னிடதீ.து மேன்மையும் ௮ழர முள்ளவேலாயுகமேற்கிய சுப்பிரமணிய 
கீகடவுளுடைய பெருமைதங்கிய சரித்தீரம் பொருத்தியிருப்பதினா லு 
ம்- பித்சனாயெ என்பாடல்களில் இலக்கணக்குற்றீங்கள் தேரிட்டி ருக்கு 
மானாலும் அக்குற்றங்களை நீக்கி என்னாற் கூறட்படிமிதனை உத்தமர்கள் 
ஏற்றுச்கொள்வார்கள் என்னுமனவு௮இப் பாட்டினால் - சொல்லத்தொ 
டங்கினேன்.--(௭-அ.) ர (0௨) 

தனக்ணேசானேயானசம்பற்தன்கமலைவேந்சதன்..... ௮ 

கனக்சவேயென்பாலன்பாற்கருணைவைதீதிடுசலாலே.,. sae 38 
புனற்கருங்காந்தந்தன்னையுமாதீதனன்சுருக்கியல்லா ..... 54. 
'லெனக்குமிச்சதைக்குநாடிலெத்தனைதூரமாமால் ..... ....*



பாயிரம். ௯ 

(இ-புரா.)சனச்குத்சானே ஒப்டாயெ திருஞான சம்பந்ததேடுகர்- 

என்னு மதிருநாமங் கொண்டு திருவாளூரில்வி ந்திருக்கும் ஆசாரிய சுவா 

மிகள் அடியேனிடத்தில் பூரணமான அன்புடல் இருடைவைத் திருப்பதி 
னாலே - சொல்ல நினைம்பகற்குமரியதான கந்தப்புராணத்தைச் சுருக்கிச் 

சொன்னேன் அவர்கிருபை யிலலாவிட்டால் என் கலவிதீதிறத்திற்கும் 
இச்சசையின்பெருமைச்கும் எல்வளவுதூரமாகும்..( எது) (மத) 

பாயி ரம். 

மூற்திநஅ; 
9141119919 2111911116 6161 
ROS TF TK IF TH IAF WK TIF WH HEE 

உ. 

வேலு. மயிலுச் அணை. 

புராணவரலாறு, 

nen PAD ES OVS Sm 
விரிதின்றசகடற்புனலுண்டிருண்டுமின்னி ... ... 

விண்மூடி வருங்கருமைச்கொண்மூவீ£றி, 
யெரிகின்றவெரளித்சாவமொளிட்பவோங்கு. .. 

மெழின ந் இவராயும்பரிம்பர்வாழச்.. 
சொரிகின்றவெள்ளமிகுபாலிகுழ்ந்த ... கடட டட 

தொண்டைவளநாட்டுள துதொண்டைச்செவ்வாய்ச் ... 
சரின்றவளை த்சளிர்க்கைமடவார்மேவுந் 

தீடமாடதெரிவிதித்தமிழ்ே ster@a - 

a » 

ose eae 

ஆ
 

RO
K 
K
O
R
 

(இதன்-டொழிப்புமை.) பர.நீதிருக்குங் கடனீரையுண்கெறுத். தமி 
ன்னி ஆகாயத் சைமறைதீது வருகின்றமேகமான அ - மிருநீ,தவெம்: 

புஏன்ற வெய்யில்வெப்பம் ஒளிப்பவும் இ௮்வுலகத்தார் வாழவும் உயரீற 
த அழகுள்ள நந்திமலையின் மீம்பொழிகி௮ற வெள்ளமி குற்.து பரவு 
ம் பாலிததிசூழ்ந்த தொண்டை ௨எநாட்டில் இருக்கின்ற து- கோவைக்க 

னியையொத்ச செய்வாயினையும் சரிசன்றவளையணித்சமாந்தளிர்டோன் 
ஐகையினையு முடைய மாதர்கள்வழும்பெரிய வீடுகள்நிறைத்த தெடிய 

விதயினையுடையஇன்பம்பொருந்தியதாஞ்சமொ நகரமான த-- (எரா) 

'காஞ்சபுரபான து தொண்டைராட்டி, லிருகின்றதெளச்கூட்கே. (௪)



ற் ஆ, ' க ச் : oe ட ஆர ; ' ® 

ம் ர்க நீ தப்புராண்ச்சுருக்கப்பொழிப்புமா. 

"இன்னபரிசென்னவெழிலன்னமேப.,. cee cee cee அ 

| விறைபாலுமெவராலுமியம்பமிவாண்ணா. ... se. * 
வநீ நகரின்ளர்பெருமைசொன்னா லென்னா. oe uae cee 

லடங்குமோவடங்காகாலசன்சண்முன்னாட். ..... vee 

பொன்ன Mane Garon torso மாகிப் ட... IK 

புரங்கடி ந்தகடவுளடிபே ro dle ந்த cee oe ee 

தன்னலஞ்சேர்கச்சபாலயமெப்றரோ ௪. வ லவை டட ட்ட oli 

நாமவாலயமொன்ுுண்ணிந்தறே ௨. wee ee 

(இ-புரை) இத்சன்மைபுள்ளசென்று அழருள்ள அன்னவாசனத்தை 
யுடைய செமதவனாலும் ம தீ௮ுமுள்ள எவர்களாலும் சொல்லக்கூடாத 
அறத நகரதீதின்மி க ந்த பெருமையைச் சொல்லத்தொடக்கினா௨என்னு 

ல்சொலலி அடங்ஞுமா அடஙமாி ஆகையினால யத ச சொல் லுசீல் 

விட்டுச்சட்பிரமணியசவாமியி௰் சரித திர மாதஇரஞ் சொல் லுகன்றே.4- 
இலக் துமிவாசஞ்செட்கி. தத ருமார்பினையுடைய வீய/ணுவானவர் மூன் 
ஞளிலகூர்மாவதாரஞ் ப். ரிபுரங்பளைநைத்தெரிதிச பரமடவனு 
டைப திருவடி. களைட்ம Lu வாழ்வு பெ ற்று தடி சாள்ளும்படியாகிய BGS 

பைசேர்ந்சமச்சபாலப மெ றுசொல்லட்பபுிகிற பெயரினையுடைய ஆ 
ல்யமானகொ்று ௮ ந்தககாரு, மிமாநகரதகல் பொருந்தியிருககின் றது 

-(எ.று.,) கமடம் - கசீசபம் - கூர்மம் - எல்பவை அமைய லி பெயர்க 

ள்-சச்சப ஆலயம் ௭.6 ப_ஐ கச்சபாலய ிமானதீதர்க5௪ நீதியாயிறற.(௨) 

௮னையனெகரமதனிமசனைவெ HV Dees cee vas 

வமலனிருகமலமலரடிகள்போந்திப் ee aes 
புனையுநறுந் தமாய்மொளலிக்ஈட வுடற்தி ய படட வெட்ட 

போதனுறும்பா தவளர்போசமேவு see vee nee 
மூனைவர்பலரடைந்த௨ன்செம்பசங்கடாழ்றீ து ee) wee ve 

மூண்டகமேஃ் முதடிவவொ௱மு அசிர்கீமானற்,.. vee 

தனையினிடரியாங்கடவப்பரிந் தவாழச்... see vee ee 
சாற்றுகெவைையானித்தன்கமசெய்யான்.. 6. vee m
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| (இ-புரை,) அதி தன்மையுள்ள ஆலயச் இனிடதீதில் காமனைக்காப் ந் 

சபரமசனுடைய இரண்9ிதிருவடி சசாமரைகளையும் டோற்றி செம் த 
'கொண்டுவாசனைசந்கெ அளம்£லை பணிந்த விலிணுவால் மொற்ட்பட் 

ட பிரமதேவனிருக்கும் போற மிகுமீத ஞானமுள்ள பலமு£னிவர்-ள்௮ 
வருடைப இ வடித்சாமரைமலர்களை வணங்கித் சாமாாம். பூ னிடத் 

து விந்நிராநின்ற கடவுளே நாங்க ளினிசாகதிசவஞ்சசம் தவசிக்சப்ப



பூராணவரலாறு.. (0௪. 

ழமையாகிய ரறட்புள்ள ஒரு ஆரணிபத்சை*்சொல்ல மேண்டுமென்று 
கேட்டவளவில அ௮வரிதீ தன்மைசெய்கினிறார்.--(௭-௮,) (௩) 

ஒருதருட்டையெடித் துவளைத்தவனிமீகி ... ... cee dee 
இருட்டியி துநின்றவனத் துறைதிரொன்ன.. oe, 

வருமுனி /மால்லோரும்பின்னரோக eee o@e ௪௨௨ உர ௨௧௪௭ 

வ அசெல்று தன் நி பமோர)_வியூடே வட்ட 
மருவிபவணி.ஏ்திடவங்கிருந்சாரன்ன... ae ௨. ௨. ஆ 

வனநைமிசாரணிபவஊமென்றா3ம்.. ட ட. ௨ & 
பொருவிலஃபு ம்ம: தவிழாரரர்மிவள்வியாங்லே. % 

புரிந்தமலம் டொருந்தியினிறிருந்தபோது ,.. 
one ௪௪ ௪௪௭ 

உ. ஆ 

(இ-புரை,) ஒருதருப்பையை எறித் து வட்டமாகவளை 2 ௮ முடிநீ 
துபூமியினிடத த உருட்டி De Hip ஆரணிபதீதில் நீங்கள்தவஞ்செ 
ப்த கொண்டி.ருங்கள.அறு கொல்ல அவ் ரர்த்கையைக மடேட்டமுனி 
வர்களெஃலோரும் அந்க£கருப்பையின் பி௮னே செல்ல - ௮ தபோய் 

நெருங்கிய ஒருவனதீ $5) 5 AH பொருந்தி இவ்வனத் துக்ருதைமிசாரணிய 

மென்னும் பெபருணடா 3ம்படி அவ்வபிடதீ றி ல் கானே நிடப் நிடத கண்டி 

Qa பசேவனு கிர Ned) Le 9 GSW TB சவர் -ளாகியஒப்பிலலாத Lisp 

டைய ௮ம் முனிவர்கள் ஒருயாக ஞ் செய் ௫ மலரகிசர்களாய்- இல்பமு 
டனிருக்கும் போது-(எ-று,)2நமி.- யென்ப ௪ - வட்டத் துச்கொரு 

பபர் - வட்டமாக முூடியப்பட்ட தருப்பை சசன்று நின்றகாரணத்தி 

ஞை -அநீத வனத் தக் கதைமிசாரணியெனப் பெயருண்டாயது - தே 
மி-சம்பந்சம் நைய்சமென்பர். (௪) 

ரூதமுனிமீதறித் துவா லஓுநேர்டோய்தீ ரர. 

சொழுகனசங்கிமுதனலிற்ளோய்நீசாலொப்ப eae oes 

மேத்குமல்புளமுருகமுகமங்கூதி oe, ee ee wee 
வி.றுசமசாசசசமமமவசசேர்தீதிச், oe nee ரர KK 

சோதிமணிம்பெரும்பிடமொன்றுநாப்பண் 3 
டுலங்குறவிடடச:மீ அ துகளிலாவம் ... ee ee *, 

மாதவனையினிடுரத்தெருத்திமயோமி,.. .... ஆ 
வல்லையிலர்க்கியயுூகலழங்கினாரல் ௨... ஆ 

(இ-பரை.) இதையறிர்து சூசமுனிவர் அற்கேவர லும் ௮அவருச்கெ 
திரில்டோய்தீ தொழுது தெட்யால ௬ தீயி படி ந்சாலொட்பமேன்மை 
பொருந்திய ௮ல்பிஞலேஉள்ள முரு(ும்படி, உபசார வார்தீதைகள்சொ 
”ல்விவிளங்குடன்ற தங்களாசீர்மத்துற்கு அமைத் துக்கொண்டுபோய் ௮ 

 கீன்வெலே ஒளிபுள்ள ஒரு£த்திஞசனம் விளங்கும்படிபபிட்டு அதன்மே



: 2,55 தப்புசாண்ச்சுருக்கப்ெ பாழிப்புரை 

ல்சிரிமலராசிய அம்முனிவரையினி்டனிருக்கச் செய் துவிரைவாச ௮ன் 
பினோடு ௮ருகீகிய மு.ச்லானவை கொடுத்தார்கள்--(எ-று,) (@) 

மற்ற அபின்பின்னனெடிஞ்சடிலச்சென்னி... 
மன்னியமாதவரனையாலமருங்குவைடிம்,, . 

ப்ற்றலர்கம்புரமெரிய நகைத்தசெயலாய்ப், ,, 
டாலவிழித்சனிக்கடவுள்பாலனை,.. ... ver 

செற்றதெரிங்க திர்வேற்கைப்பெரியோன்காதை. .. 
சிநியோமிங்க நியவுாரைசெய்வாயென்னக் 

கெொற்றமுனிய துவினவிவிழிகள்9வெள்ளங். . . 
கொள்ளவவசோடின்னகூறலுதமுன் ந

ல
 
ஆ
ஆ
 3
 
ஆ 

(@)-L460r.)” அசன் பின்பு பின்னலாகிப நெடிய சடைமுடியையு 
டைய முனிவர்கள் சூச முனிவர் ௮ருகிலிரு£.து தேவர்களுக்குப்பகைவ 
சாடிய அவுணர்களுடைய திரிபுரங்கள் தீகனமாரகும் டடி ரமைத்சருளிய 

'செல்வாயினையும் மன்மதனை யெரிதீசருளிய நெற்றிக்கண்ணினையுமுடை 

ய ஒப்பில்லாச பரமூவென் புதீதிரராகிய வீரமுள்ள நெடியஒளிடொரு 
தீதிய வேலாயுதமேந்திய இருச்சர முடையசப்பிரமண்ணிய சுவாமியின் 
சரித்திரத்தை அடியேங்கள் தெரிந் து கொள்ளும்படி. அருளிச்செய்ய 
வேண்டுமென்றார்கள் - ஐம்புலன்களையும் லென்னள்ள சூசமுனிவர் ௮ 

வர்சள்சொன்ன வார்த்தையைக்கேடடுச் கண்களிலானந்த வெள்ளம்பெ 
'குகும்படி. சநீதோஷித்,து அவர்களுடன் இந்தவார்த்தைசொல் ஓகிருர். 

ஒன்னலார்சோரிகுடி. கீதொளிருஞ்செவ்ே வ... 

லொருவன துபெருங்காதையுரைப்போர்ே 
முன்னெலாம்புரிந்தவினையனைத்துநீதீர்தீ து... 

முத்திதரும அகேட்கமுயன் றீ ர்மன்னோ 

யின்னலான்மறைந்தபிடாமுனிவீர்நீவிர்,., ... .... 
பெ நங்காசலொடுகே ண்மின்பேசுமீகனென்...... , 

தின்னலானவைநவைகளெயையும்டோக்ரூ.. . 
மேதமிலர்ச்சூசமுனியியம்பதுநிருன்.... ' 

கட்போர், உர 
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(இ-புரை.)பகைவராகிய்௮வுணர்களுடலுதிர திசைக் குடித்தொளி 
gabe செம்வேலையுடைய சுப்பிர மணியச்சடவள_து!சரித்தரமான 
'சொல்லுகன் றவர்களுங் கேட்டவர்களும் முன்செனனங்கள் சோறுஞ் 
செய்தபாவ்ங்களை மபெல்லாந்திர்த்து மோக்ஷந்தரும் அத்தன்மையுள்ள௪ 
'ரித்தெத்சைச் சேட்கவேண்டு மென்ற விருப்பங் கொண்டர்கள் அத 
ன்ல்சடையினால் மறைந்தபிடரியுள்ள மூனியர்அளே நீங் சள்விகுத்தவிரு 
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பூராணவாலாது. ய 
ர் 

॥ 

இய காமவெகுளி மயக்ச முதலிய குந்றங்களையும் ௮வைசளால்தேரிுத் 
துன்பங்களையும் நீக்ெெ பழு. அபடாச சவப்பெருமை தங்கியகுசமுனி 
வர் சொல்லுகின்ரர்.--(௪-று.) . (a) 

மூற்காலதீதரவ்புசன்றமறைகளியாவு .... . 
முதன்முடி வுதமிமாறமுனிவர்தேவர்.. . 

தற்காருந்சரையிருந்தமாக்களெல்லா ... 
நல்லறிவு நீங்கிமயனண்ணினா 

யற்சாளஃண்டனையுமறந் த வீ£றும், ,, 

அறமாற்நிமறமாந்றவாற்றன்மாயோன் 
விற்சாமர்ெநெமிம்புருவவாணிசள்வன், ... 

விண்ணவர்சூ ழ்தரக்கயிலைமேவிஞாால் 
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(இ-புரை,) முன்காலத்தில் பரமசிவன் மொழிந்த வேதங்கள். தி 
,யுமந்தமும் தமிமாநினதால் முனிவர்களுநீ2சவருங் சாலமழைபெமீயும் 

நீ லமேகங்களும் இவவலக ததிரு க்கும் மனிதர்களும் மற் றஎலலாரும் ந 

ao fla SiS) மயக்கம் பொருநீதினயர்களாய்ப் பரம௫வனையு மறந்து 

மேன்மைபுள்ள தருமஞ் செய்வதைவிடடிப் பாவஞ்செய்தலைககண்ட ர 

க்ஷிக்குநீ தொழில வலலவிஷ்ணுவும் வளைத்த விலலொதி துநீண்ட அழகு 
ள்ள புருவத்தையுடைப சரஸ்வதி கணவலகியபிரமனும் சேவர்சளெல் 
லாருங் கூடியாச் சயிலையிற் சேர்ந்தார்கள்--(௭-ு) (ர) 

விண்ணவர்கண்மகருடமுடிகடவுஞ்செற்தாள். ,.. vee அ 

விறன ந் இிசேவரொரிவிமலன்டாலியா 

தண்ணியதுபுசன்றருளவேண்ிமென்ன. fee a 

நம்பனெதிரடைநீதிறைஞசிதவிற்றலோடுந 

தண்ணருமிளம்பெருமானிங்கவரைவல்லே ... oes 

தருதியெனமீண்பிநெபிஞ்சார்ங்கடாணிக்... 
கண்ணனழுதிலிமையவரைவிமிப்பநாதன் ... ee oy, 

சழறொழு அபணிற்தின்டங்கலநீ அநின்றார். .. 

(இ-புமா.) இல்வாறு சேர்ந்த பிர்ம்ம விஷிணுக்கள்தேவர்களுடன் 
நாங்கள் வ நீதிருப்பதைப்பரமசிவனிடத்தி நீசென்று சொல்லியடுளவே 

ண்மி மென்று தேவர்களுடையகிர் டமணிந்த சிரசுகள்வருஅிம்படியான 

செல்விய இருவடி.களையும் வெற்நியினையு முடைய தந் இிசேவரிடத்திற் 
சொல்ல ௮வர்சுவாமியினெதிரிலடைநீ ஐ பணித் சொன்னவளவில்௮ 
அர்சைவிரைவிலிங்கே அின்ஜைத் துச்கொண்டு வர்வென்றுண்மையாணன 

சள்திறைத்ச எம்பெரும்ன் சட்டளையிடத் 'இரும்பிவத் த தெடிமகார் 
் வில்சோத்தியசையையுடைய விலினு முலிய்வர்களே வி 
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ி௫..கந்தப்புரா ணச்சுருக்கப்பொழிப்புமை. 

ப்பூ. அவர்கள் சென்று இறைவனுடைப 'இருவடி.களை வணங்கியின்பம 

டைத்துதின்றார்கள்.-(௭ -ி.) (ஸ்) 

ரப, ' 

seo pis ழ்மான்முதல்லானவமாே நாக்கி, வடட பெட்ட 

நிமலனுமசரசுபுரிதெதிமளெல்லா ௨. ஒட ட vee x
 

தன்றுபெறநடந்தனவோவென்னமாயோ,.. cee vee eee 
Baar HSror Rahs GF FANG ST see vee see ve ol 

ofl py Ooroécan தீதருள்வசொன் ுண்டன்ன.,, eee cee 

நியழ்புவனம்புவிமாந்தசெவரர்சென்றற் ட டட ne el 
a 

wt
 

eat gina binant on2a 8 US 2a) SLO cee gee tee ree 

கடவுணினைமநந துமறங்கருகினாரால்... cee vee ன 

(இ-புரை.) சம்மெடரில்தின்ு புகழ்கி&ற பிட் ணுமுசலானவர் 

சளைப்பரமவென்பார்தீது உங்கள் ஜரசுசெய்பும் செறி ளெஃலாம் நன் 

மைபெற நடகீசன்ற துகளாவெலி று இருவாய்:2லரீந்கருள-வி ப்க்ணுவா” 

னவர் எங்களையனேதேவரீர் கிருடையி ரலே யிரீநாள்வமாயி ஓம் நடர் 

தன- ஆகிலும் இப்போதும் அடயேங்களுக்குச் க ரபைசெய்-ருளவே 

ண்டுவசொன்நிருச்கிலிற -௮த என்னவெனி௰ சொல் லுகிமீறன்பூலோ 

கதிசிலிருக்குமனிசர்களெல்லாரும் இளநீசென்றலுலாவுங் பளிர்நீதசோ 
்் 

லை சூழ்ந்த கயிலையில பொருந சிய உடவுேதேவரி லாமறந்தபா௮த்சை 

யே இற்இித்திருக்கிளுர்கள்....(௪-று ) 

த நீபோதமவர்படை தது மின இதஇபாத ce cen tee ee 
நணுகும்வகையருள்சிதிதுதல்குவாயென் ... ௨, 

ற நீபோமிமொழித்திட ஓமொழியாச்சி ர்த்தி... cee nee 
யருளாளஜொருகலையோடவனிமேனீ.... இவ ட்ட gee 

% 

+ 
He ஃ 

',பொற்டோடுவியாதனெனவுதித்துவேதப்.. we vee ee 

புசழ்க்கடலைநான்ருவகைபுரிர்தியாருங் 2 

| கற்போலுத்திரண்டபுயட்புபலேயின்பக்... ண ரர. 

கதியடைபும்படிபுகதிகடிதிரமாதோ... vee ee vol 

டு இ-புரை ) அவர்கள் நல்லதிவைப்பஃ்டைத் அத்சேவரீருடையதிரு 

லட். களையடையும்படி. சிறி. துருபை செய்தருளே வண்டுமென்று அன் 

பூடன்விண்ணப்பஞ் செய்சவளவில்ஒ மியாதசீருள்ள ௮ருளாளனாகியபர 

ingestion Suis Grd juicy Goo soap முள்ளமாயவனே. தீது 

. கலையுடன்௨ லகத்தினிடத்தில் அழகோடு ௮வதாரஞ் செய்.துவியாசனெ 

ன்னும் பெயர்பெற்றுவேதமாகிய புகழுள்ள கடலை, ரான்தாகவுகு ௮௭. 

- தீலாருமின்பக் சசியடையும்புடிவிலரவித்செர்ஜ்லத்தடிவை(௭-௮).



புராணவாலாழு. யிட 

ஒங்குமறைபுணர்நீ ஐமுளறீசேருசாரு ... ee tee ட்டர் 
முணராருமைபமகன்றுய்யுமாறு... wae ne 

பாங்குறுமொ்பதிற்றிரட்டிப்புராணமுண்டு ,.. ... ,: 
பண்மிநாநந்தியொடுபகரீந்தாமன்னான் ... 4 ச் 

igus buen sseor por 3) னன்னுத்... cae ஆ 

தீயமேவுமுனிசனக்குச்சாற்கினாால். ... ... ஆ 
வாங்குதிரைஃடலுமித்சபுடவிமீத ... ப. ஆ 

மற்றவன்டாற்கேட்டினிதுவாழ்தியென்றான். .... .... ஆ 

(இ-புமா.) ஓங்கிய வேச முணர்ந் அம்மனந்செளியாசவர்களும்வே 
தழமுணராத வர்களும் சற்கேகம் நீங்கியுப்யும்படி நதன்மைபொருந்திய 
பதி னென்புராணமு ண்டி ௮அவைகளைமா்னேதாம்ந ந் திக்முச்சொன்னே 
ம் அந்கநந்6 பும் சாங்கிபசனற் குமார னென்கிற தவமேவிய முனியனு 
க்குச்சொலலினான் - வளைநீ2 கடல்சூழ்நச பூமியினிடதீதில் ௮சசன ற்கு 
மாரனிடதீதில நீ மேட்டிகிகொண்டினிசாகவாழக கடவையென்றருளிச் 
செய்தார். (௭-.) (Ye) 

இப்பணியையப்பணியும்பணிசேர்சென்னி, .. * 
யிறைபடள ம மமற் கொண்டிறைஞ்ூயாங்கே.. * 

COBOL ALOE கவித AMM OG poor நீ ங்கித ச் 

SLY GQ SUG SLM GB HS SCAU PEL த் 

டுட்டனைய தவரசரவாணிகொங்கைச் see vee tee cae eee 

* 

* 

* 

et ees 

உ டச் vee e@s 

சுவடுபடுஃபுயனாசெரர்களியாரு ... படட. 
மொட்பறப்பதம்பகுதவிடுதிதவவூ.. see cee ey 

யொருகலையோடுதிதீதிடவங்குன்னிலைஃ.. ......... 

(இ-புரா.) இநீதக்ஈட்டளையைச் சங்கையும் பாம்பு ரகரித்த தருமு 
டூயை யுடைபக ?லாயபதியானவர் அருளிச்செய்த வளவில் விலிணு ௮ 

நீதக்ஃட்டளையைச் சரசாக வ௫தீ தச்மொண்டுகைத்தாமரைமலர்களைக்கு 
விதி ததீதொழுது பணித் துவிடைபெத்றுக்கொண்ு நீங்கெவிரைவில் த 
ம்மிடஞ் மேசந் த கடைச்சல்பிடித்த வேல்போன்றகண்களையும் பவளம் 
போலிற செவ்விதடையுமுடைய சரஸ்வதியின் ,சொங்கைச் சுவமிடடும் 
புபமுள்ள பிரமன் முதலாக தேவர்கள் யாவரும் - ஒப்ிலலாததங்கள் 
பதியிற் சேரும்படி. அனுப்பிவிட்டிரு ந். து பரப.வன் சட்டளேயிட்ட 
பிரசாரம் ஒருகலையுடன் உதிக்க நினேத்தார்...-(௭-ு.) (௦௩) 

புண்டரிகக்சப்வுள்வழிப்பராசரப்பேர்ப்... we ee nee 
-* WabGuoanrpeilariodolimQu doin gt... ஸு



0௬ சந்தப்புசாணச்சுறாக்சப்பொழிப்புரை. 

தீண்டாளற்இிரையிறைக்குங்கங்கை தன்னிற்... ம் 
நீன்னிகர்மபோசனைகற்திகடந்சோடோய ... ....... 

வெண்டரங்கப்பு விபோற்றவஉர்பாற்ே (por a... 
வெதிரிக:மாவனத்திருநீ அவேதமியாவும் ,, 

பண்டையுணர்வாலுணர்நீதியாருமூய்யப் .., 
படி.மிசைமாணாக்கராற்பரட்பிஞனால் ஆ

ஆ
 

(இ-புரை.) அவ்வாறுநினைதீதவில்ணு பிரமதே௨ன் சந்ததியாகிய 
பராசரர் என்னும் பெபருள்ள புகம்.சங்கிய முனிவரானவர்பனிபெய் 
புங் காலதீதில் குளிர்ச்சியுள்ளமுத் துகளை அலைகளால் வீசகின்ற சங்கா 

தியில் தனக்குத்தானே பொப்பாடிய யோசனை கந்தியைச்சேர்த்கார்து 
வ்வான சேர்ந்தபோது வெண்மை நிறமுள்ள அலை நீரையுடைய ipsa 
ரஞ் சூழ்றீத இவ்வுலகம் போற்றும்டடி, ௮ய்விருவரி, _மாசத்தோன்றிஇல 
நீதையனத்திலிருற்,௪ கொண்மி முன்னு ணர்சீசியினால் வேசநங்களையோ 

தா.தணர்ந்து- இவ்வுலகதீதிலிருட்டவர்கள்யாரும் உய்யும்பொருட்டுத்த 
ம்முடைபசீவிர்களால்அர்தவேதங்கள்டரவும்டடி.செய்தார்.(௭- on) Ye) 

ஆங்க துபின்சன தி.குமரன்பாலீ சோன்டா. . வவட 
. ஸனானபுராணங்களுணர்நீதடியேத£நது... ... cee oe 

இங்ககலவனைவோர்க் கழுரைத்தியென் ௮... ர 

செப்பினைன்னவற்றுட்டி ங்கள்வேணிச் 

கோந்ிகலரீமென்முலைப்பாகதீதிறைகோந்து... 
கொலைத்திகரிட்படையோதந்குதான்குகோலப் 

பூங்கமலதீதவி௫ிருநீே தாற்தரண்டுசெற்தி... ... கட்டட) 
புகழ்தீதபனவற்கோரொன்ருட்பொலிந்தவன்றே ,,. * 

3௮
% 
3
௩
%
 *
 

(இ-புரை.) அதன்பின்பு சனந்குமார மூனிவரிடத்தில் பதினெண் 

புராணங்களையு முணர்ற்து ௮ டயேலுச்குபதேசித்.துச் துன்பம் நீ ங்கு 
ம்படி. எலலாருக்கும் போதனைசெய்யக்கடவையென்றுசொன்ஞார் அந்த 
ப்புராணங்கள் சநீதிரனையணிந்த சடைமுடியினை யுடைய டார்வதிபாகரு 
க்குட்டத்தும்- கொலைத்தொழிலஓ செய்யுஞ்சச்கிராயு சமேத்தியதிருமாலு 
க்காநான்கும்-௮ழகுள்ளப் துமாசனத்திலிருச்சூம் பிர்ம்மதேவனுக்ரண் 
டும்-௮கனொதேவலுக் கன்அம்-சூரியலுக்கொன்றுமாகட்டொலிவுபெ 
ந்றதனை.-(௪-று;) கோங்கலரீமென்முலைபபாகதீ_த- என்பதந்குக்- சோங் 

இன்அரும்பினை பொத் துவளருடன்ற திருத்தனபாசமுள்ளவரா$ய டார் 
வ திதேவியாரையிடப்பாகதீதில் வைத்தருவிடட்பரமிவலுக்று-என்ப்ப/ச 
ம்யிரித்தச்சொள்ச. (6௫)



புசாணவ்ரலாறு. war 

புசமூன்றாமெரிக் சளித்த'நபோற்றுஞ்சைவம் ... ee real 
படொருவியூர்ப்பவுடிகமேடொற்புமிக்க 1, es 

வரமாருமார்க்கண்டமிலிங்கங்காநீதம்...  ... 2. ௨ தை 
வராகமேவாமனமேமச்சந்கூர்மம் ட டட டட ட டடத 

மிரமாண்டமிவைகள்ெெபுராணமாயோன் .,. ... ee ஆ 
பெருங்காதைகாருடநார தமேவிண்டாங் டட. ஆ 

கருண்மேவுபாகவதமாகுமென்ப ve vee ப. படட 
வயன்காதைப துமமேபிரமமாமால் ரர. 

(இ-புரை.) திரிபு தசனஞ் செய்தபரமசிவனைப்போற்றி செய்யும் 
சையம்-ஒப்பிலலாத சீருள்ளபவுடிகம்-௮ழ குமிகுந்து 1 மேன்மையுள்ள 
மார்க்கண்டேயம்-இலைங்கம்- காநீதம்-வராசம்-வாமனம்- மச்சியம்- கூரீ 
மம்-பிர்மமாண்டமென்னும் இட்பதீ தம்சைவபுராணங்களாம்- விஷ்ணு 
வில்பெரியசரிதீதிரமாயெபுசாணங்கள் நான்காவன-காரூடம்- நாரதீய 
ம்-வைஷணைவம்-௮ருள்மேவுபாகவ தமென்பவைகளாம்-பிரமபுசாணம்- 
ட,தம%- பிரமமென்பவைகளாம்.--( எ-று.) (Yer) 

கூறுபிர்ம்மகைவர்த்தமிரவிசாதை «+. வட ட டட ட் 
கொமிந்தழலின்சகதையாக்கே நயமாமென்... coe 000 OF 

* அாதில்பரன்கசைபச்சித்பத்சர்போற்... டட eee 

யர்குமரன்௧கை தசுருக்பெரைத்தானெல்ப.... wen cee 3 

மாதில்ப சட்வெடிரிகமாவன ச. தலைய ட ஆு 
வாதராயணனாகிமறைகளியாவும்... ses see cee ௭ 

வீறுபெறநதான்குநிலைபுரிநீதவாந்ரால்... eos coe cae & 

வியாசனெலும்பெயரீபடைத்ே தான்வியன்மாளுக்கன்... * 

(@- -புரை.) சொல் கின்ற பிர்ம்மகைவர்த்தமென்ப து குரியபுரா 
ஊமாம்-ஆக்கிதேயம்என்பது ௮க்கிஷிபுசாணமாமென்றுசொல்லி௮தநீ 
குமெலுஞ்சொல்லுகஷர், பழுதில்லாசசிவபுராணம் பத்டிலொன்று ௮ 
ட.யார்களால்- அடிசெய்யட்டபிலன்ற சுந்தப்புரணத்தைச்சுருக்டச்சொ 
ன்ஞாொன்றுமுன்னோர்சள் சொல்வார்கள் ௮அவ்வாறுசொன்ன௨ரியாரொனி 
ல்மானுப்டாத வெதிரிகவனத்திலிருநி துவாதராயணனென்னும்பெயருள் 
ளவராய் பேதங்களெல்லாம் யாவருக்கும் விளங்கும்படி. நான்குவகையா 
கச் செய்தமையால்வியாதனெனப்பெயர்பெற்ற முனிவருடையபெரு. 
மைடொசுத்திய € ஷிராலியகுசமுவிவர்-(௭-௮:) (Yer) 
வளங்குலவுமலையரயன்மகளாயம்மை eee vee uae 

ட்டு செயன்முதலாகமன்லுஞ்செல்வேள், த.



0௮௧ ந்தப்புராணச்சுருக்கப்பொழிப்புளா 

விளங்குசுரரரசளித்தசொம்பினேடும் , க் 
வேடர்குலக்சொடி யோடும்வேழச்கூ ந் நின் ன் 

சளங்கமில்செக்கர்த்தவிரிலிரு ந்க்தீருக் 
கவின்முனிவன்்ஜனெகையாகக்கமறலோுி 

முளந்குளிர்ந் துமுனிவோர்கள்விரிவாலெங்கட். ன் 

குரைத்தருளவேண்டுமெனவுரைக்க ஓரான்... % 
29% 

2 
3 

% 
2 

(இ-புரை.) வளப்பமிகுந்த மலையரையன்பு தீதிரியாயுமையம்மைவ 
ளர்நீசசரித்திமு.தலாக நித்தியராசியகப்பிரமணியக்கடவுளான வர்விள 
ந்குகின்றதேவே நீதிரன்பெறீ Dp தெய்வயானையம்மையுட னும்ே வடர்குல 
ப்பெண்ணாயெவள்ளியம்மையுடனும்-யானைகளுகச்குச்கூத்றுவன்போன் 
றூங்கங்கள்தாங்கும் ஆசனதீதின்மேல்வீந்திருந்தசரித்திரமிறுதியாகத் 
தவத்தினால் அழகுபெறீ DOSE முனிவர் தொகுப்பாசச்சொன்னவளவில்- 

நைமிசாரணிப முனிவர்கள்மனமடிழ்நீ து இந்தச்சரித்திரதீதையெங்களு 
க்குவிரிவாசச் சொல்லியருளவேண்மிமென்றுவினவ - ௮நீதச்சூசமுனி 
வர் சொல்லத்சொடங்கொர்--(எ.று) (௦௮) 

பூராண வர ல ரழு. 

 



RANARUARARIARUARUAR ANANAN ANA A ARITANTANTAN TAN ARAKI AR ANANDA ANAK? 
அப ப 0 பட்டப் வட்ட OC NS Ce OCS See Ce Ce CeCe Ke 

காங்க ளா ee ee ee அதர [ ட fl he ய 4 ய uP ் a if ப்பு we aro oH பி [ள் ர் " ப ச வ் i யு ட் வ வு I ப i. " ஆ ர; அத ய] 7 a ன " வ 1. 1] யு 

ேவேலுமயிலுற்துணை. 

முதல், 

உற்பத்துகாண்டம், 

eS SS கணகட 

திருமருவுகயிலைமிசைக்கனகமான +++ soe vee 
செனகரஞ்சேர்மன்டபத் ஐச்ரிறந்தசீயப் வவட 

பொருவிலெழிலணைமீதுகணைமீனாட்டப்... see tee oe 
பூவையொடுபுரமெரிதீே 'சான்பொருற் தடோதின் ,.. 

முருகுமலர்க்கும அுமையாளெழுந்து நாதன் 
முண்டகதீதாளிணைவணங் முன்னாநின்று 

குருகுவளைக் குலநெருங்குகரங்கள்கூப்பிக் 2... 

குமுதவாய்திறநீதினையகூறலுத்றாள் 

் 
உ உச eae 

e
e
 
E
R
R
 

K
H
 

K 
(இதன்-டொழிப்புமா.) செல்வம் நிறை நீசகயிலையங்கிரியில் சுவர் 

ணமயமான ஆலயத்தினிடத்தில் பொருந்ீதியமண்டபத்தில்கெறப்புடைய 
தாய்ஒப்பில்லாச அழகுள்ளடங்காசனத்தின்மேல் பாணத்தையும்சேலமீ 

னையுமொத்தே நத்திர ங்களுள்ள டார்வதிே தவியாருடன்திரிடரா நீதகனாடி 

யபரமடவன் விற்திருக்கும்போ தவாசனைதங்கியபூமாலையணித்ச அளச 

டாரமுள்ள அ௮நீதப்டார்வதிசேவியாொழு நீது, பரம௫வனுடையதிருவட. 
த்தாமராகளைவணங்டயெ திரில்நின்று குருகென்றுமொருபெயர்பெறீ 
றவளையணித்த- திருக்கரங்களை அஞ்சலியாகக்குவி த் துக்கொண்டுசெய் 

வல்லிமலர்டோன்ற செவ்வாய்மலர்ந் து இந்தவார்த்தைசொல்லுகன்றுர். 
— (or 9.) Fi - சிங்கம். | (௧) 

இத்றைவரைவரைவளைத்தகரதீே தாய் தின்னை ட படட டட 

யெண்ணாததச்சன்மகளென்றுநாமம்,., «e+ vee % 

Quip pordrGine git isola வினேனப் ரர. 

._  யெயரகலவருடியெனப் பசித்... eae ree % 

. தற்றுபொழிலிமயதெடுஞ்சைலவேத்தன்ஃ vo. vee vee * 

x 

he 

bo de நன்மசளாயுளைப்பெ ுவா்றவஞ்செய்கில்றான்... 

முதிறயன்பால்வளர்த்திடுதவ்தீதியொம்பின்... .. eve oe 
| எமண்சிறுமெனவிடைசொடுமலையிற்சேர்த்சாள். ++. 

க்



உ௰ கந்தப்புராணச்சுருக்கப்பொழிப்புமா. 

(இ-புரை.) மகமேருவைவில்லாகவளை தீத இருக்கரமுூள்ள இறைவ 
னே - நின்னையெண்ணாசசக்கன்மசகெளன்னும்பெயா இ துவரையிலபெ 

நீறனன் இனி ௮ப்பெ.பர்தாங்க அச்சட்படுகன்றேன் ஆசலால்௮அபிபெய 
ர்நீங் தம்படிடருபை செய்யவேண்டிமென்று விண்ணப்பம் பண்ணிக 

கொண்டவளவிலதெருங்கெசோலைகும் நீத இமயபலையரசனானவன் உன் 

COT B SGT S ுப்புதீதிரி யாகட்பெறவேண்டிமெ எறு சஞ்செய் அுகொண் 
19. & ரான் ஆசலாலநீயவனிட தீரில்வளர்நீ அகொண்டிரு-பின்பு நாம்வ 

தீ துவிவாகஞ் செய், துகொள்ளுடகிறோ மென்றருள்செய்ய உமையவள்வி 
டைபெந்றுக்கொண்ரி இமபமலையிற்சோந்தாள்--(௭-று.) தக்கன்மக 
ள்-சாக்ஷணுபணி; (௨) 

௮ங்கொருபூநீதடதீதினிடைக்கமலமீதி .. 
லமல தாயடு கழவியாகமேவ 

மநங்கைதனைபாண்டுதவம்பரிந் தநின்ற வ ட்டில் 
மலையமையன்சண்டெடுத் துமகிழ்ந் தவான்றோய். 

ுங்கமனைக்தொரியபோகமேனையான ... eee oe 
prunes தீசளிப்பவவடொழு அவாங்கிட்... 

பங்கமறவளர்தீசனளையாண்டுசெல்லப்... ... cae vee 

பானையுறவம்மைதவம்பண்ணவெண்ணி ... 1... uae 
x 
k
K
 F

F 
* 

* 
* 

(இ-புமா.) ௮ங்கேயொருகாமரைத்தடாகத்தில உமையம்மை? py 
குழந்தையாயிருக்? அவ்விடத்தில தவஞ்செய் து காண்டி ர௬ுழஈ மலைய 
ரையன்கண்டுமகழ்ந்தெடுத் த ஆகாயதீதையளாவிப பரிசுத்தமானதன்௮ 
ரண்பனைக்குக்கொண்டுபோய் மோனையன் னும்ிபயருள்ள தன்மனவி 

கையில்கொடுக்க ௮வள்தொழு துவாங்கிச் கொண்பெழுகறவளரீத்தனள் 
அவோறுவளர்க்க அஞ்சுவயதானவுடன்பார்வஇிேோவியார் டரம2னைப் 
'பஜையபடிசேரவேண்டிமென்டுற ஞாபததீதினா-தவஞ்செய்யஎ ண்ணி. 
o-(€6T- 1.) (௩) 

வென்தியுறுசந்தையொடுமிந்தவாறு .ஃ «s. a 
விளம்ட,ச லுமலைபமையன்விளம்புவானீ 38 

யின்றுதவம்புரிநீிதிடவேடொறாஅுன்மேனி ... * 
யிளம்பருவமி துதவிர்தியென்னவன்னை ... ... vee # 

மன்ற இறுகொன்றைமூடிப்பரமன்சாப்பன்.... ....  % 

மனறுத்தறையேலென்விசைந்துமாசரோடு...  .... 100 
நினெருடாங்கர்தவச்சாலையூடு. ree cee vee cee 

* Corp rctine i RRsat BRB... lve



உற்பத்திகாண்டம். | oe 

(இ-புரை.) செயமிகுத் அள்ள தன்பிதாவுடனிர்த முறைமையைச் 
சொல்ல அம்மலையராயன் மொழிகின்றான்- சாயேயுனகளெம்பருவமாத 
லாலிட்டோ ததவஞ்செய்சால் உன னுடையதிருமேனிதாளா ஐ ஆதலாலி 

நீதஎண்ணத்தைவிட்டுவிடு எஃறுசொல்ல- வாசனை தந்தயகொன்றைமா 
லையணிந்தபரமடிவங்கா 4 ஐ. க்ஷ 2 நம்து தலாலநீர்மறுச் ஐச்சொல்லவே 

ண்டாவென்ன பலையரயன் சம்மித தத 0ே தாழிகளுடன் தீவஞ் செய் ன 

கொண்டிருச்கும்படி. ௮ம்மலையி?னொருபுறத்தில்ஒருசவச்சாலைசெய்வித் 
தான்... (௭...) ் ட (௪) 

செல்லாரும்பொ மிலிமயதீதரனைசீசெரத்ீ ... ட 
இருறீ துதவம்புரந் துமையாளிருந்தகாலை «+ 

யெல்லாருந்தமனுசற்கட்பெருமாலிவிண்டேட., . 
மாலலாரும்பரவவ TLE Ser DEO 

வில்லாருங்கனகதநெரிமொடநீசி.. ... ... .......... 

வீதிமகேற்திமு தார்மீதுவெம்மை .........., 
யல்லாருங்கவெனையதருவர்சூழ, ,. 

வரசுபுரிந்திருஞ்சூரனமரி ர. சானன்றே ... 3
3
%
 

84
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KR 

HR 
HM 

HK 

( இ-புரை.)பரமடவனைச்மீசரவேண்மிமென் றுமேக ங்கள்குழ்ந்த இ 

மயவமையில உமையம்மைநதல்ல£வஞ்செம் தகொண்டிருகரும்போ - 
ஒளிமிகுந்சதழலாதிய நெறறிக்கண்ணையுடை பபசமடுவன்மசவர்சளெல் 
லாரும்புகழும்படி வர மளித்கமையால் (ரசாசம்டொரு நீதிய பொன்வி 
கள் நிறைந் துள்ள வீஇரளையுடையமகே $ரரபட்டணதீதில் வெட்மை 
யுடன்கருமைதநிறம்பொருநீ திய ஆலகாலவிவிம்போன்ற I] Qf OT EET (FF 

ஐச்சூரபதீமன் அரசாட்டுசெய் துகொண்டிருக்கிறான்.-(எ-று.) (௫) 

சொற்றருமக்காலதீதின்ஞாலத்தின்பாறி ன ரர ரர! 

ஜெல்லைமறைப்டொருளினைமுன்சோதபாங்கர்ப் ... .. 
பெற்றசனகாதிமுதன்ருனிவர்தால்வர் 11 see, 

பெருந்தவங்கள்பலபுரிநீ துபின்னுமுன்ளும்... ... 

வெந்நிநெரிங்கயிலையெனுஞ்சைலமேவி . 
விறுமெழினந்திவிடவிடஞ்சேர்கண்டக்... we. 

கொத்றவன்றனடி வணங்கிமுடிமேற்செங்கை&. .... ... 
கோகனகங்குவித்தினேயகூறலுந்ரார்... '.... cee aes 

(இ-புமை.) சொல்லுனெற ௮க்காலதீதில்டர மசவனிடத்தில்பமமையா 
செய்வேதட்டொருளைப்பூர்வம் உடதேடுக்செமமாகப் பெற்றுக்கொண்ட 
சன்சாதிமுதலான நான்கு, முனிவர்களும்பூலோகத்தினிடத்தில்பலவாரு 

௬
3
%
 
3



2.2 Sh SU TMF HK GHSEsUQuriplesjorr. 

சப்ெரியதவற்கள் செய் தமறுபடியும் யாவரும்தியானிக் கம்படி யாகி 
யமேன்மைசங்கிய கயிலாயடரியித்சென்றுமி குர்ச௮அம.கள்ள தந்திதேவ 
ருள்ளேடோகும்படி.யுத்தர வு கொடுக்கப் பெற்றுக்கொண்டுசென்றுவி 
ஷிறீதங்கெயகண்டத்தை யுடையபாமூ௨ன் திருவடியைப்பணிச் துதங்க 
ள்முடியிலகாமரைமலரொத் துள் ளகைகளைக்கு வித் துவைத் து நமஸ்கரி 

தீனுஇத்தன்மையானவார்த்தைசொல்லுஇன்ருர்கள்.--(௭. அ.) (௬) 

அ௮ருமறையின்பலபொருடேர்ந்திநீநாள்காறு ... 
மடியரோம்புநீதிவிரிந்தலைந்ததிண்டுப் ... 

பொருவிடையோயறிவடங்கியாங்களுய்யப் 
புரிநீதருளவேண்டுமெனப்புக றலோடுந்., 

கருமறலியுர ்கிழித்தப துமச்செற்தாட் sees . 
கருணைெ மடுங்கடலிருமின்சாமர் நன் னூன் 

மருளுறு.அம்முணர்வொடுங்கவுரைப்டாமென்ன.. ட்ட, 

மன்னுமவன்நிருத்தாண்முன்னிருந்தார்மன்னோ ., 3 
% 
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(இ-புரை.)9பாரு தனெறவிரிஷிபவாகனதீரசையுடையகடவுளேஇத 
நாள்வரையில்அருமையாகெபபலவேதப்டொருள்களையாராய்ச் செய்,ஜ 
அடியேங்கள்மனம்விரிவாயலை$.௮ கொண்டிருகின்ற ௮ஆ.கலால்எங்க 
ள்மனமடங்கிதாங்கள்கடைத்தேறும்படிருபைசெய்தருள வேண்டுமெ 
ன்று விண்ணப்பஞ்செய்த வளவில்கருமைநிறமுள்ள யமனுடையமார் 
புழமிய உதைத்தருளிய திருவடி.தீசாமரைகளையுடைய தருடாசமுத்திர 

மாகிபபரமிவன் அம்முனிலர்களைதோக்கிநீங்க ளிநீகேயிருங்கள்மயம் 
குகின்றஉங்களறிவொரிங்கும்படி. அழகுள்ள நல்லசாஸ்திரங்களைப்போ 
இக்க றா மென்றுகட்டளையிடநி S$ Sues res HE தப்பரமடுவன்இருவடி. 

க்5௬௫ லிருறீதார்கள்.--(௭-று,) (௭) 

சங்கரன்முன்னவரிருப்பநநீதிதன்னைத் rer. 
தநீநிதனையுரித்தகரத்தலைவனோக்கிப் ஃ. wee vee 

புங்கவர்களெவர்வரினும்விடுவாயல்லை. see see vee 

போரீமத்வேள்வரில்விடுதிபோதியென்ன. 
வங்கவனேனென்முனிவர்ம௫ழ்ந் துகேட்ப... 

வாகமத்தின்பொருண்மூன்றுமாதியோத.. 
விங்செமதுபுந்திவிரிவொடுங்கஞான... vee vee vee 

மிறைவபுகன்றருள்வாயென்தியம்பினாரால் ... 

(இ-புரை.) பரமூவனுக்குமுன் அவர்களிருச்சயானையையுரித்ததி 

ருக்கர முள்ள௮வ்விறைவன் தத்திதேவலாப்பார்தீுத தேவர்கள்யார்வத் 

3
3
%
 

3
3



உ௱்பத்துகாண்டம். ௨௩ 

தாலம் உள்ளேவிடவேண்டுவதில்லை போர்செய்யுமன்மசன்வருவானாடு 
ல-உள்ளே அனுட்பென்றுகட்டளையிட்டு நீடோவென்றருள-௮.நீத நந்தி 
தேவரீ தாமிருக்குமிடதீதி ந்குட்போனார்பின்பு௮ம்முனிவர்மடுழ்நீ கே 

ட்கும்படி. ஆகமத்திற்கூ௮ு மு. பொருளாயெபதி பசடாசங்களைப்பர 
மசிவம் ௮ருளிச்செய்ய அவர்கள் ஐயனேஎங்கள்மனட்விரிநீதிருப்பதி 
னாலேய து ஒடுங்கும்டடி, இனிஞானேபதேசஞ் செய்யவேண்டுமென்று 
விண்ணட்டம்பண்ணிஞர்கள்,--(௭- ௮.) பதி-சிவம்-பசு-€வேன்-டாசம்-ஆ 
ணவமலம். முனிவர்- நால்வராவார்-சனகரீ-சன நீ சனர்-சனாகனர்-சனற்கு 
மாரர், ௮) 

என்றிடலுநகைத்தருளியாதுமாங்சே.. ... ee aa 
யிசைதீதிலனப்பொருளிருப்பதிவ்வாறென்று... ... 

லுன்றுநெடுஞ்சடை ருனிவர்க்குணர்த் GOT DGD ., 

அலங் குமொருகரமுரத்திற்ரோயச்சேர்த்தி டட 
முன்றகுவர்புரமெரித்தபரமன்ஞான.. oes ee ve 

மு தீதிரையாந் குறிகாட்டிமுனிவரேோபோ... 

லொன்று. நுண்கணப்டொழு இயோகமாகு ... 

யுறைத்தன்னங்கவரருள்பெற்றுய்யுமாு.. 3 
9
 

3
0
%
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 த

ே 
ரா

வ 
(இ-புலா.) முனிவர்களிவ்வாறுவிண்ணப்டம் பண்ணிக்கொண்டவ 

ளவில்ஆ தியிலகானவர்களுடையபுரங்களையெரித்தபரமூவன் நகை செ 
ப்சருளியா தொருவார்த்தையுஞ்சொல்லாமல் அப்டொருளிய்வண்ணமி 
ருட்பதென்றுநெருங்கியடைமுடியுள்ளமுனிவர்களுக்கு௮திவிக்குமூ 
றையாகவிளங்குகில்் ற ஒரு.திருக்சசத்தைத் சம துமார்பிற்சேர்தி அச்டின் 
முதீதிரையாகியகுறியைக்காட்டி அவர்களுய்யும்படி. முனிவர்கள்போல 
அுண்ணிசாகெயஒருகஷ்ணப்டொழுஅயோகதீதிலிருத்தருளினார்-(௭-௮) 

பிள்ளைசசந்திரமவுலிச்றெமான்செங்கைம்... ச 
பெருமானிவ்வாறிருப்பட்பெருமைசான்ற 

வுள்ளத்தன் பெரா நற்றவருநீதத்தமுணர்வொடுங்டு. , , 
ஞானமுணர்நத துறும்பேரின்ப ,..... 

வெள்ளத் தட்படி.ந் அசெயலொன்றுமின்றி 
மேவினரோரிறைப்டோறுஷிமலந்காய 

தீள்ளற்றெண்டிரையுடுத்த புடவிமாக்கம்.. , 
கமரர்தமக்கெண்ணிலுகமாயிற்றம்மா... 

oe 

*% 
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(Q- jenn.) இளர்திங்களணிந்தசடாமகுடமுஞ் ஹெமானேத்தியதி 
ருக்கரமுமுள்ளபெருமானிவ்வாதிருப்பத்தங்களுள்ளத்தி லன்புடையவ 
ர்சளாயெதவட்பெருமைமிகுந்த அம்முனிவர்கள் நால்வருத்தங்கள் ௮.றி



௨௪ கந் தப்புசாணச்சுருக்கப்பொழிப்புரை. 

வொடுங்கோள சிலையுணர் நீ தநிலையாகிபெரின்பவெள்ளத்தில் அழுந்தி 

த்தங்கள்)செயலொன்று.மில்லாமலிரு நீ தார்கள்௮ட்போ தடரமடுவத் துக் 

கு ஒருக்ஷணட்டபொழுதாயிருநீதகாலம்' குழைசேறுள்ள தாய்தீதெளிவுள் 
எள.அலையையுடையகடலகசூழ்நீத உலகத்திலிருக்குமனிதர்களுக் க.நீதேவர் 
களுக்கும் ௮ளவில்லாதயுசமாய ஓ.(௭-௮.) (0 

விரிட தஅமத்திருமருமப்பெருமானாதி... ... 
விண்ணவர்க்குமண்ணவர்க்கும்வேந்தனாகி் 

பொருவிலவருயிர்க்குயிராயுணர்வுநல்கும் cee tee ee 

டொருவிடையோனுமையோமிபபொருந்தலன்றி .. 
யருமுனிவர் பொருட்டாகயோகிபோல வட 

வமரதலா லனைவோருமரிவைமார்தோண். ve eee 

மருவிுயங் ததலினதியிருற்தார்கஞ்ச ae vee டட 
மலர்விதிக்ரும்வி௫க- முறைமாறிற்றன்றே. 

(இ- புரை) மலர்ந்கசாமரைட்பூவில் வீ£ற திருக்கு நீதிருமகள்டொரு 

த்தி யமாரீபினையுடையவிவுணுமுகலான தேவரிக OBS FLd- மனிதர்களுக 

கும்இலை வனாக ஒப்பிறலாத அவர்களுயிர்க் தயிராயிரு நீகதிவைகசொடு 

த்த ருளும்-ே பார்செட்யும்படியானர் ஷீபவாகனமுள்ளபரம௫வன் உமை 

யம்மையுடன் கூடியிராமல்கனிதீ த அருமைபானமுனிவர்கள் பொருட் 

டாசயோடுபோலிருப்பதிலை யாவருநீதங்களுக்குரியமாசர்கள் தோள் 
களைத்சமுவிச்சேராமலிருற்சார்கள் ஆசலாலகாமரைமலர்மேலிருக்கும் 
பிரமலுக்குச்சிருட்டிக்கு முறைமைமாநிய து.(௭-ு.) (Ys) 
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இப்படியிட்படிவானத்திருந்துவாமு vee ௨ 

மெயவுயிருமுறுங்காலதீதிருணஞ்சேய்க்குந் ... 

துட்பவுணர் பரு நீதகையாஞ்சூரன்செய்யு் ... aoe 
அயரினாலுயர் துறக்கறீ pop gua த் 

கைப்படுவவெங், கலிசதெரிம்படையான் முன்னங் ves 
கனவராகளிறகறுத்ககடவுள்கோல... cee coe ave 

மைப்பொலியுநயனவயிராணியோடும் ... .... coe eee 
வானவரோடும்புவியின்மருவினா BO nae vee vee 

(இ-புரா.) இவ்வாறாக இவ்வுலகத்திலுஞ் சுவர்க்கலோகத்திலும்வா 
ம்னெற உயிர்களெல்லாமிருக்கும்போ_து- கறுதீதவிஷிம்போன்றவலிய 
அவுணர்களுக்கிறைவனாகிய ஞூபன்மன்செய்யுதி.தயரிலைமுன்னந்தன் 
கையிலிருக்கும் வச்டராயுகத்சைச்கொண்டுமலைகள் இறகறுதிதசேவேநீ 
இரனானவன் உயர்லாகெசவர்ச்சத்தைவிட்டுநீங்கி அடயெமைவிளங்கும் 

௬
 

௮
 
த



உர்பத்திகாண்டம். ௨௫ 

தேத திரமுள்ளஇந்டுிராணியபுடனு ந்கெவர்களோடும்பூலோகத்திற்சேர்நீ 
கான், ( எ-று.) (2௨) 

  

வெள்ளிபலையடைநீ ஈரனைவணங் கமாரறு,.. ப. 
நு 1) om a a ௫ 3 

வளை. பலா ருத் திட ஓப் யலை நரரசங் ee nee te 
~ 6 ர கொள்ளும்: _அமிடறுடையோன் கிதசசெம்பொ fe vee ஆ 

சமோண்டவேசண்டங்கூடியாங்கே.. ee ae we ee a 
a oO ர ு ஷ் 

கள்ளுறுதார்ச்சயந்தனொடிடவளோரைத ட வ ee 
ரம வண் Gloplytgr டுஞ்சொந்கேட்டுத், ee e@oe ook 

9 a ற் es 0 டு a 
BOT CHO SMI SILI tes DOTA IST COT ve பகல் டட ட 

4) x ~ (1 ஸி 4 w a 

முட் மலமலாத பேரி! GBC LY A BOIS, oe as aoe * 

(இ-புரை,) வெள்ளிபாலையாகிய cu eae SHU DO ets gig Lome 
ஊைவணங்குதற்றாச் எமபமறலாம விரு நரானினா YY L.A) ௮ண்டானவிவித் 

தைக்கெ eG LO CRE BUD LID IIT STAN MO LON ICVO ௫ ண்டந்தை யுடையகாள 

ஈண்டமூ ர்திதியானவர் முன்னாளில் வளை சி வில்லாகிய பொன்மலையிஞ் 

போயிருச்குட்போ ௩ரோேனயொழிபம் புமாலையணிந்சசயந்தனென்னு 
நீதன்புதிதரனையுந ஜேவர்களையுங் ரரியபிறமுள்ளசூரன் ஈிறையில்வைத் 
தகொரிஞ்சொலலை£கேட் y நீடிஃுகற்பமிய நுயரங் கொண்டிகயிலாசபதி 

யினுடையகிருவடக்சாமறாகமை 2 இயானிக் நக்கொண்டுதவஞ் செய்தா 

ன்-(௭-ற.) (ந) 

பரிர்திட ஓமிறைஈவ௱விடைமேற்ட ஏறிப்... c ree cee OE 

cee oe eK 
ர் o 

பொருவி DUE & ளைதீத:அ நப இனை்னில் 

விரும்பிய சதெனவ நியாமபபோனறுமேகட்ப ee பப ட த 

வெஞ்சூர்க்காப்ந்தெமயாளவேண்டுமென்னதை ... 9 

இருதீதலலை3ுதீதலெலாத்தஷவேள்வி ஆ 
சேர்நீதிருநததிவமையெனாசெப்பிரநீக. ee vee we 

முரநீஇகழுமக ஜொருனெைவுணர்ச்சாடி. vee vee tee tee 

8 யுமைப்புசப்பானெனவருளா லுரைதீதுட்போனான். ...; 

(இ-புரை) தேவேந்திரனிம்வானுசவஞ்செய் SI கொண்டி ருக்கும்போ.று 

பரமூவன்வெள்ளைவிஉடமேலவர் அகாட்சிகொடுத் த ஒப்பிலலாததவத் 

இனால்நீயிளை தீதாய்உன்மன தில்விருப்பங்கொண்டுவே ண்டுவ தென்னே வ 

ன்றுஒன்றுந்அறி யாதவரிபோலச்கேட்க.(இர்நரைைவல்பணிற் துண் 

டவனே) கொடி யசூரனைச்கொல்றுஎங்களை ஆட்கொள்ளவேண்டுமென் 

அ விண்ணப்பஞ்செட்யுமளவில் பகைவனாகியசூரனால் நீங்கள் வருற்.துவ 

செல்லாம்தச்கன்யாகதீதிலே டாயிருத்ககு நிறதீதிலை சம்பவித்ததென்று



உள கந்தப்புசாணச்சுருக்கப்பொழிப்புரை. 

சொல்லி(ஆ இலும் நீங்கள்  தன்பமடையவேண்டுவதில்லை)பலம்டொரு நீ 

தியநம்முடையபுதீதிரனொருவன் ௮ நீத அவுணர்களையெலலாங்கொல்று 

உங்களைரக்ிப்பானென்றுருடையினாத் சொல்லியெழுத்தருளினார்-- 

(என்றவாறு.) ச (Ye) 

ஆங்கமலனீங்குக ஓமமரர்கோமா ர. 

னாகுலமுமின்பமுங்கொண்டனையவெற்பிற் oe 

ரூங்குபுகழயிராணியென்னாநாமத் வடட 
கன்மனைவிபொன்பனைவிதன் LIT HOWE 49S 

தேங்கமழுங்கமலநிதிப் பொகுட்டின்மன்னுளஞு 

சென்னி நான்குடையானைச்சேர்ந் IEG து... 

இங்குடெறுசூர்புரியு நீ றுயருநாதன்...... ..... 
செப்பிய துமவனோடிசெட்பின-ை.. 

ட!
 

. 
ச 

3 
3 
3
3
%
 

HK 
3% 
3
 

(இ-புரை) பாமடுவம்இ3வோறு அருள்புரிதீதுஎ ழு தருளின பின்பு 
தேவேந்திரனானவன் துக்கமுஞ்சந்கோஷிமுங்கொண்மி ௮நீசமகமேரு 
வில்க நீபினால்புகழ்பெ நீற அயிராணியென்னாம் பெபருள்ளதன் மனைவி 

யைப்பிரசஸ்பதிபகவான் மனைவியிலிடதீதில்ஒப்பித,௪ வாசனைகமழ்டு 
ன்றதாமரைமலரின்டொகுட்டிலவீத்திருக்கும்சான்குிர முள்ள பிரமனி 
டதீதிற்போப்வணங்டிப் பாவங்களைதீகேடிக்கொள்ளுஞ் சூரன்செய்யுங் 
கொடுமையினையும்பாமடுவன்அருளிச்செய்ததையுஞ்சொன்னால் (௭-௮, 

டோயமரர்கீடறையுரைதீதவாறுதேர்ந்து.. cee ae 
(| ருநீதபடி.முகுநீசனுக் தப்புகலவெண்ணித்.. 

தூயகமலத்திருநீ த.திருற்துவேதன்... டட 
சுர்குழுவுமகவானுஞ்சூமவேக... ... ... 

மாயனுடனரன்யோகத்திருந்தவாறும் 
வானவர்கடானவராலவருற் தமா.று 

மேயபலவுந்கூறவரரியுபோர்ந் த...... வடட 
விதிய துமரமு கதநோக்கிவிளம்ட லு நீருன் 

( இ-புரை) சேவேந் இரன்டோய்ச்சொன்னை scutes தமான தாம 

மாமலரிலிருநீ து.திருதீதியபிர்மசேவன் ௮.நிர் அசேவகூட்டமுரிதேவே 
ந்திரனுந் தன்னுடன் சூம்நீ துவாச்சென்றுச.சாவஹர்த்தியாடெடாமடு 
வன்யோகத்திலிருநீகமுறைமையுந் தேவர்கள்சானவர்களாயெசூரன்மு s 

லானவர்களால்வருநீதுமுறைமையும் மற் நும்பொருநீதிய பலகாரியங்க 
ளையும்மாயவனுடன்சொல்ல௮ம்மாயவனாகி யஅரியும் அசையறி BBD in 

தேவனுடையசாமரை மலர்போன்ற முகதீதைப்பார்தி துச்சொல் லுடன் 

௫ ர்... (௭-௮) ப (2௬) 

a
 

% 
3



உற்பத்திகாண்டம். P 9 

எம்பெருமான் முனிவோர்கட்காகயோக, வடட 
மிருநீதிரிதறவிர்ந்தருளியிமயவெழ்பி,. . 

லம்பிகையைமணம்புரிந்தோர்சுசனேநல்க... .,. ene 
வரன்பான்மாரனைவிடுசகென்றறஹதசலோடு ... ...... 

மும்பர்பெருங்குழு Gar Dosen eA. வட்ட 

மொளிதருடாரதிகேள்வனுவர் துமீண்டு.. . 
செம்பதுமவகதீதினிதுற்றகதிதுவேளைச் ... ..... ... 

சுந்தனைசெய்திடவனுஞ்சேர்ந்தானன்றே, 3 
K
R
 
H
K
 
K
K
 

KR 

( இ-புரா.) pod றவன்றானியர்கள் பொருட்டாகயோகமிருக்கு 

தல் நீங்கியிமயபலையில் வீ£ற்திருககஞ்சங்கரியைத் திருமணஞ்செய்து 
Qe roi Dep oY தீதி சனையருளி௪செய்வச DEES த௮ரனாரிடத்திஐமன்ம 

தனை௮னுப்ேெ பன்றுஇ ருமால்சொ லலியவள வில்சரஸலவஇகணவனாஇியபிரீ 

மசேவன்சநீசோஷித் தத்சேவர்களுடனுநீ தேவேந்திரனுடனுநீதன்னு 
gas BI ட துமாசனத்மிலினிதாயிருந் தகொண்டு தன்டுத்தத்திருக் கு 

மன்மதனைச்சி தீதித்தவளவில்௮ம்மன்மதனும் வந்தான்.-(௭-று.) (0௭) 

வந்தமதன்றனைநோக்கியேகன்யோக ... wee ae. 
மருவுச௨லிட்டுமையவளைமருவுமாறுன் ... 

கந்தமலர்சிந்திருவாயென்றோதக் ,.. ட 
கரங்சொடிருசெவிமூடியால்பேரோதி, வட 

யநீதமிலாவையனைச்சென்றெய்யவஞூ. vee ves 
யனேசவிசம்றுதசறையவலசோலிநி 

யிர்சமொதிமறுத்திடி த்சூளறையோமிமன்ன 
விசைந்தனனிவ்வாசகமங்கிசைக்க லு Deport H

E
X
 

K
K
 

RH
R 

& 

(இ-புனா.)வந்தமன்மதனைட்டார்த் தசசாம்பவமூர்தீ தியானவர்யோ 
௮ம்நீங்கெமையவளிடத்தில் சேருமாறுவாசனைதங்கியமலர்ட்பாணமேவி 
வருவாயென்றுசொல்லஅந்தவார்தையைக்கேட்டவுடன்மன்மதனானவன் 
கைகளா லிரண்டுகா துகளையும்மூடிக்கொண்டுஅரகராவென்றுசிவராம 
ஞ்சொல்லிதித்தியயாயெடுவபெருமானிடத்தித்சென்௮ பாணப்பிரயோ 
கஞ்செப்யப்பபறீ.து ௮அனேகம்விததீதால்மறுத் தச் சான்னான் ௮யனா 
னவன்கோபித்_து நாஞ்சொன்ன வார்தீதையைத்தடுத்தால் சரபமிடு£வோ 
மென்றுசொல்ல௮தற்குமேல்சம்மதி தீறு௮டப்டோதொருவார்த்தைசொ 
ல்லுரொல்.--(௭-௮.)தக தியில்லாதவார்த்தையைக்கேட்டதால்வ௫ுந்தோ 
விம்நிவர்த்தியின்டொருடடச்சிவநாமங்கூறுவ முறைமை, (2௮)



௨௮ கந்தப்புசாணச்ருருக்கப்பொழிப்புரை 

மண்டுடவக்கடற்படியநினதடாங்கர்... cee ee ae. 
வருஞ்சூளின்மாளுகலின்வாளுலாவு ம வட்ட 

துண்டமதச்சடையோன்பாற்கணைகடூவித்... .... eens 
அஞ்சினுநன்றுஞ்சுவளுந்சொமிலுமூண்டா ... vas 

முண்டகவண்டவி௫ரு ம.2ருஷிவவெ பாயி. டப்ப 

னியலையானிஐ நவஜொடிமுர ட்போராற்றத்... .... 

இிண்டநிறலினேகுவனென்றியம்பவஞ்சேல்.. .... ........ 
செல்கவெனதீதன அலகஞ்சேர்் ந்தான்மன்லே.. உட ஆ 

௬
 ௬ 

x 
e
e
 
OK
 

Pa
 = 

(இ-புரை.) மேலும்மேலும்வரும்படி யானபிறவிச்கடலில்அழு$ 
அம்பி. உன்னிடதிலிரு நீறு வருகிறசாபதீ இனாலி றப்பதீதைட்பார்ககி 

லும் ஒளிவிளங்கும்பிறைத் தண்ட மணிந்சசடா மரடஷூர்த்தியிடத்தி 

ல்டாணப்பிரயோகஞ்செய் இறந்தாலும் உதீஈமம்மறுபடிபிழைத் து 

வரு நீதன்மையுங்கிடைக்-ஈம்௮ சலால்வப்பம்பொருற்திய கமலாசனதீ 

திலிருக்குங்கடவுளேயென்னிடதீதில கோபம்வைக்மா சே நரனிறைவனு 

டன் வலியபோர்டொெய்ய MGCL SS) Coco செல்லு& றே னென்று 

சொல்ல-அவனைப்பார் #5 அநியய படாமற்போவெல்று சொல்லிப் பிரம 
ர் வசி 

  தேவன்தன்னுல களஞமரித் தான், (௪-௮.) (௦௯) 

இருங்கிள்ளைட்பரிகரொன்காலிர wks வடவை டட டட ட. 3 
சீத

 
பி

ர்
 யிரதியொடிபுகுநபைடர்ரிர் தவேணிச் oe. cee cee 

கருங்கண்டன்கயிலைமலை3ண் Dawa. .. cee eee tee 

கரஞ்டரமேற் கூட்புப Gets EHD... ee va 

௮.
 

7 
>
 

te
 

"a
e 

மருங்குள்ளசன துபரிசனங்களாங்கே oe ae ae ee ௫ 
வைகும்வகைநிறுவிரறுமலர்தகண்சோலை ௨... 4 

தெருங்கநீதவரைமீ துமாதனோ] வட்ட டட ட்டது 
© 510 1] ௦ 5 

நெடுஞ்லைவேளே தியிதுட்னேற் FIG wes see 

(இ- புரை. ) CuMewdurms G@uG ofl crews Bar 
slip dgéopsr ipa O15 8G 8Cu» Or Gus srepiors «fs 
கொண்டிசென்றுசந்திரனையணிர்சசடையினையுங்காளகண்டத்தினையுமு 
டையபரமிவன தகைலாசதிரியைகீகண்பிவிரைவாகதீசன் கைகளைச௪௪ 
சன்மேல்வைத் துஃகொண்மி நமறதரிதீ அதிதேராவிட்டுநீங்இுத்சன்பக்க 
தீதி நிகுஜ்நீதிருக்ளும்பரி சனங்களவவிபதீதுலேகானே யிருக்குபடி நிறுத 
தி -வாசனைத்ந்கியமலர்களையுடைபகுளிர்ச்சிபொருநீ அஞ் சோலைதெரு 
நீயெ௮ ந தக்கிரியின்மேல் தெடி.பகருப்புவில்லையடைய மன்மசனானவ 
ன்தன்மனைவியாகியஇர தியுங்கூடவரும்படியேநியிட்டடி.யாக நினைந்.து 
செய்னெருன்.-(௭-ுு.) “(ad 

an



“ உற்பத்துகாண்டம். ௨௯ 

விண்டுவருளைங்கணைவேளனை யசான வட்ட பட்ட, | 

விலங்கலிடைவிலங்காப்புள்விலங்குமோகங் . ; 

கொண்டி டவெஞ்சா ரீ. தாண்டநந் தூற... x 
கொமிவாளிதநெடுவானிற்ருழுமிகிற்பக i 

sar Oioscolanngreals Ola8 asa lard ¥ 

SIT COT ENG BLL CRANE LOI QUT நன்னா... ட ட. அ 

லண்டர்பிரான்மொழமிப்படிபோமெல்னடப்போந்தாங்,.. 8 

கரனையெதிர்கண்டாங்கேயயாற் துவிழ்ந்தான்... ... * 

(இ-புரா.) விஷ்ணுவினால்டெறப்பட்டமான்மதன் அத்கன்மையுள்ளக 
யிலைமலையிடத்தைவிட்டுநீங்காசபக்ஷ் களும்மிருகங்களு மோசங்கொள் 

ம்படிவெவ்விய பாணங்களையேவிஞான்௮சைக்கண்டநறீ திதேவரான 
வர்கோபித்தவளவில் அ நீஈப்பாணங்களட்படியே அந்தர தீதில்கூடடமா 
கநிற்கக்கண்டுமன்மகன்வணங்க நநீதிதேவரவனைப்பார்த.து நீயநீதகாரிய 
மென்னவென்று அவன்வந்தகாரணதீதை கேட்டுத் தேவர்பெருமான்க 

ட்டளையின்படி அழகியமேற்குவாசலாற் போவெனச சொலஃலட்போய் 
அவ்விடதீஇில்நிர்மலமூர்தீிதியாகிய வெபெருமானைசகண்ம்சோபித் துவி 
Ops அவிட்டான்.--(௭-.று.)] (௨௧) 

மின்னிர இதே வெ k& D5 Lar Recs DIC! bee 

பிரமன் மூ02்மில Pots செய்ப இதில ரண்பா 3 

னன்னகிரிச்கொருபுடையபோம்மருவிஞாவே த 

ளைங்கணைவிட்டானவைசென்றான்பான்மேவ,.. «+ ¥ 

வன்னிவிமிதிறட்பமசனிறப்பதீதேவி,.. ... ... ப. ee 

வருந் துமலு தெரிந்சமரர்வரு நீதிநாதன், , x 

டொன்னடி நின்றேத் தச லஓுமியோகநீங்கிப்... ச 

ட.நீதிதனினந்திசனைச்டிற்தைசெய்தான். . . 3 

(இ-புரை.) பின்பு இரதியானவள் சோபம்றீக்கஎழு£ீ தமறபடியு 
த்தம்செட்யத்தொடங்குகின்றவனாயிருப்படி பிர்மதேவன்முதலோர்கள் 
மன்மதன் செய்யும் முறைமையைக்காண அநீசமலைக்கு ஒருபுறமாகப் 
போயிருந்தார்கள் - அவன்பஞ்சபாணங்களைச் சுவாமியின் மேலேவினா 
ன்- ௮ நீதச்கணைகள்போய்-யோகதீதிலிருக்கும்பாரமசிவனிட தீதில்யொ 
ருநீதினவளவில் சுவாமிதெந்தியிலிருக்கும்தெருப்புக்கண்ணைத்திறதி.து 
பார்தீதார்பாரிதீசவுடன் மன்மசனிறச்சவே அவன் பனைவிதுயரப்படு வ 
சைட்டார்தீ துத் தேவர்கள்வரு நீதிதீதங்கள் நாதனாக சாம்பவமூர்தீதியி 
'ன்டொலிவுள்ள திருவடி.சளைமன தில்தியானித்,துத் துதிசெய்தாகள் சுவா 
மியோகம்நீங்தெசமத திருவுளத்தில் நந்திதேவரை நினைத்தருளிஞர்....-



iw) கந்தப்புராணச்சுருக்கப்பொழிப்புமை. 

அண்ணனினைந்டுடவறிர் தரர்சியேசு .. ok ee eee ஆ 
யடிதொழுதுநின்றிடநீயலரோனாதி ... 1. ... * 

விண்ணவரைத்தரு தியெனத்கருதலோடும்,.. ... ப * 
வேண்டியசேமிதனவுமையைவிமல நீவேட் .., i 

டெண்ணில்புகழ்களுமரனை தீத நீதருள்வாயென்ன ,,. சு 

விசை ர்தவரைவிடுத்திர திகமெயமாதை * 
வணண்மணம்புரிநீ துன தகணவளுவி. ட்ட ச் 

வழங் க துமேசெனவிமயவரையிற்சேர்ந்காள் * 

(இ-டரை) கயிலாசபதி நினைந்ததைநநீதிசேவரதிந் து சென்று ௮ 
வர் பாதங்களைத்தொழு நிற்க நீபிரமன்மு தலாகய தேவர்களை யிங்கே 
அமைத்துக்கொண்ரியாவென்று சட்டளையிட்டவளவில் நந்திதேவர் ௮ 

மைத் துசகொண்டிமடானடோ துஅவர்களைநோக்கநீங்கள்விரும்பியதெ 
ன்னவென்று சுவாமிகேட்ச எங்களையனேதேவரீர் உமையம்மையைத்தி 

ருமணஞ்செய் துகொண்டுஅளவில்லாதபுக முள்ளபுத்திரனையருளிச்செ 
ப்யவேண்டுமென்றுவிண்ணட்பஞ்செய்யஅப்படி யே செய்கிறோமென் 

௮ ௮வர்சளையஜு:பிவிட்டு..அமகுள்ளர கியைப்டார்த் தப் பார்வதியை 
தீதிருமணஞ்செய்,துகொண்ரி உன்சணவனாவியைத் தருகிஜோம் நீபோ 
வென்றுதிருவாய்மலர்ர்தருள அவளிமயமலையிற்போய்சசேர்றீதாள்.-- 
என்றவாறு. (௨௩) 

இன்னமொழிமொழித்சருளிப்பின்னரீ௪ 
ட னிட்டமுடனிடடையனுட்டிதீ.துவாழு 

மென்னவுமைத்தருண்மமேவுஞ்சனகனாகி... + 
யிருதீதவசாயிருதீதவர்களேவோதிக்.  . 

கன்னிதவங்காணமு தமறையோன்போலக்.. . bee 
. கசெளரிபாலுறவெழுநீ ஐுகாங்கள்கூப்பி. வ ட்ட 

மூன்னவணின்திரெ லுமோர்த வி௫ின்மேவி.. . 
யருந்தவநீபுரிந்திடலேசறைதியென்றான் 

. [இ- புரை. ) பரமடிவனித்தன்மையுள்ளவார்த்சையுரைத்சருளலிய 
பின்பு உங்களிஷடபடி. நிஷ்டையனுடி தீ.துவாழுங்களென்னச்சொ 
த லத் தழ்மருள்பெ ந்றுக்கொண்ட பெருமைபொருநீதிய சனகன் முத 

லாய் 'குனிவர்களைப் டோம்படி. உதீதரவுகொடுத் தட் டார்வதிசெய்யு 
தீசவத்ைகிள்கா ஒருமெப்பிராமணண்டோல்திருவுருவங்கொண்டபோர் 

வதிசேவியர்சிப்த் தக்குச்செல்ல ௮வரசைகூப்பித்சொழுது. நின்றவள் 
Hey பம்பம்; ந்சொரு ஆ கனச்திலிருத்தசியா அசாணம்பத்தீமகு 
கபாலக் செட்டுள்ருப்சொல்கெள்ரர்.(௭-௮.) (௪) 
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FP ஆ உற்பத் கொண்டம். 

என்றிட லும்விசையையுமைடபரனைச்சேர்தற் 
இச்சிதீகாளெனப்பரனையிகழ்நீ கூற 

நின்றவுமைசனம்புரிநீ தபோதிபோதி ... 
நீதியிலாவேதியநீயெனனவுன்னை 

யின் றுமண நீதிடவநீமீதனென் று கூற ட 

விடரீமூழ்கெயிணையறுதாளிணை கணோவக் 
குன்றநினொருபுடைடோகவிடையின்மீ து 

குழகனாயேதிர்காட்டிகோடுத்தானன்றே 

9 
ஆ 
௬
9
%
 ௬
 

(இ-புரை.) பிராமணன்டோலவநீதவரிய்வாறு கேட்கவும்விசையை 
யேன் லும்டாங்கி யெங்களுமையவள் கயிலாயமூர்தீதியைத்திருமணஞ் 

செய் துகொள்ளவிருட்பங்கொண்டாளென்ற௮ுசொல் 2-௮ நீதவர்பரம௫ிவ 

னையிகழ்ந் துசொன்னார் அந்தவார்த்தையைக்கேட்டவளவிலங்கிரு நீத உ 

மையவள்கோடங்கொண்டு நீபோபோநீதியிஃலாதபிராமணனே யென் 
சொல்ல நான்போவதே_து உல்னைவிவாகஞ்செய் துகொள்ள இட்போ 
_துவநீதேலே பென்றுசுவாமிசொன்னார்- அநீதவார்த்தையைக்கேட்டவள 
வில்- உமையம்மை தன்பத்திலாம்நீஐஓ.பபில்லாத இரண்டுதிருவடிகளு 
ம்நோகும்படி. அம்மலையிஜலெருபுறத்தித்சென்னர் சுவாமிகிழப்பிராம 
வடிவம்நீங்செசடையடிமான்மமுகாளஎண்டந்திரி நேத்திரமுகலியவை 
யுள்ளசம்முடைய உண்மைச்சொரூபத்துடன் ரிலிபவாகனதீதின்மேல் 
தோன் றியெதிர்சாட்டுகொடுத்தருளினார்.--(௭-ற) (௨௫) 

சாயகனாம்பாம்பானையேதிர்கண்டம்மை ....... 
். நாணமொடுபணிநீ துகரநளினங்கூப்பிட்... 
பேயனையேனுனையதியா அரைத்தவெஞ்சொ ற் ர டு 

பிழைடொறுக்கவேண்டுமெனட்பேசலோடுநீ... «+. 

அம் ய ததிச்சடைச்கடவுளவைக ளெம்மைதீ வவட டட 

துதித்தனவாக்கொண்டோநீசோரோ லுன்னை 
நேயமொடுநாளைமணம்புரியச்சேர் து... 

்.. நீயரியதவம்புரிதனிங்குகென்றான்.. . H
e
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(இ-புரை,) சன்னாயகனாகியபரமசவனை உமையமைஎ திரிற்கண்டு 
சாணமுடன் பணிந் துகைதீதா மனாமலர்களைக்குவித்துத்தொ peu 
யையொத்த நரன் தேவரிரையநியாமற்சொல்லிய கொடியசொரற்குற்றத் 
தைப்பொறுத்தருளவேண்டுமென்று சொன்னவளவில்பரிசத்தமானசற் 
சர ரதியையனிற்தசடாமகுடமூள்ள் சுவ மியானவர்டார்வதிசேவியாரை 

நோக்கிநிசொன்ன ௮ல்வரர்த்சைசள்யெல்லாம்நம்மைத்துதிசெய்கதோ



1.2 கந்தப்புராணச்சுருக்கப்பொழிப்புமை. 

தீதிரமாசச்கொண்டோம்நீசோர்சலடையபவேண்டுவ தில்லை நாளையதினம் 
தேயத் துடன் உன்னைவிவாகஞ்செய் துகொள்ள வருகி ஏம்.தகையாலி 
நீசமட்டில்நீபருமைபான தவஞ்செய்தலை சீக்கென்றருளிஞா் (௭-று.) 

உ பொன்ருங்குகனசவமாகுனித்தோனின்ன ... க 
ச புகன்றகலச்சிலவரி துபொருப்பன்முன்போய்... 

நின்றாங்குமொழி நிதிடலுமுவகையென்னு... ... ., 
நெிங்கடலினிடைப்படிநீ தறிமலைபால்வற் , 

G) தன்ருயேவருக வெனபனையிழ்சேர்த்தா. bes 
னிறைவனுயர்கயிலைபடைநீதிலங் கமோரேம். ட 

பின்றாம்செஞ்சடைமூனிவர்கம்மபயு வானம்... 
9 
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(இ-புரை.) பொலிவு பொருந்திய பொன்மலையாகயெ மகமேருவை 

வில்லாசவளைதீத சுவாமியானவர் இற்திவார்தீதை சொல்லியெழுதீதருளி 
னவுடன்இதை Bs ert. Garo தாழிமார்கள் மலை. பரையன்முன் சென்றுநின் 

சொன்னார்கள் ௮ம்பலையமையன் ௪ நீசோவிமென்டுறபெருங்கடலில் 
மூழ்கிப் பாரீவதியாரிடத்தில்வற் அ என்தாயே சம்முடையமாளிகைக்கு 
வாவென்று அழைத் ந.ககொண்றடிடோய்ச்சேர்தீதான் பரமஏவன்கைலாய 
மலையிற் சேர்ந் அபிரகாடுக்கின்றதாகப் பின்புறதீதில் தாழ் நீதிருக்கும் 

சடையையுடைய சப்தீதமுனிவர்களைத்தம ததிருவுளத்தில் நினைத்தருளி 
னார் ௮அதையதிறீ த௮வர்கள்வர் து சுவாமிசற்நிதானத்தில் வணங்க நின்றா 

ர்கள்--(௪-று,) - (௨௪) 

[௦ வ று] 

௮ன்னமாதவரையாஇதெரிநீமூத,.; vee cee ee டட ee 
மன்னுகன்றவிமவான்மகளாகு vee tee cee vee vee ஆ 
மின்னினைத்தரவினாவுதரொன்னப் 6. ..௨ teem cee nee ® 
டொன்னுலாவுமிமயக்கிரிபுக்கார் ன ரர ர ர. 

(இ-புரா.)அநீதமுனிர்வசளைஅ தியாகெசுவாமிநோக்கி நீங்கள் போ 
ப்நிலைபெற்ற இமவாவிபுத்திரியாகெசன்னிகையைநமக்குவிவாகஞ்செ 
ப் துகொடுக்கும்படிகேளுங்களென்றருள்செய்தவளவில் ௮வர்கள்பொ 
ன்னிறமுள்ளஇமபவரையிற் செர்ந்தார்கள்---(௭-.றுா) (௨௮) 

மாதவங்கொளிமவானெதிரீசொண்டே ,. ces ட ப ர 
யாதனங்கண்மிசையன்பொடி.ருத்தி ௨. ட ட்டன 
யேதுவெல்கியிவணெய்தியதென்ன, ,,. ee டட 
வாதியோதியசறைத்சனரன்றே, ae sea one ree ¢ ர, ட் “se 24



உற்பத்திகாண்டம். ௩௩. 

( இ-புரை. ) பெருமைபொருந்தியசவட்பபன்கொண்டபர்வதரர 
சன் எதிர்கொண்டுவர் ஐ அம்முனிவர்களை அமைத் க்கொண்டு போ 

யனபடலிசனி £சனியா னங்கொடுத்திருச்சச்செய்து முனிவர்களே நீங் 
கள் என்னமாரியம்பளண்டிகிங்குவநீதார்களெல்ன அ௮வர்கள்சுவாமிசட்ட 
சையிட்டவார்த்தையைச் செொல்னார்கள்.--(௭- pis) (௨௯) 

*, ம் 
கூறு சற்தசைவகொண்ட றகண்டே, ve . * 

யாறுலாவுசீடையண்ண லைநண்ணி.. படட... டூ 
மாதிலாசவிமவானியையோ தி, ன ரர ர 0 ர ௫ இ. 

வீ றுக்சக்மிடைமேவினரவ்றே,. . ன ரர. 

(இ-பரை.)காங்கள் சொன்ன தற்குமலையமாயன் சம்மதித்ததையறி 
நீ.றுசங்கையுலாவுஞ் சடைமுடியுள்ள கடவளிடஞ்சேர்றீது மாறுபாடில் 

லாதமலையமையன் சம்மதியைச்சொல்லி ௮றீத ஏழுமுனிவர்கஞும்மேன் 
மைபொருநீதியசங்கள்தங்களாசசிரமதீதிற்சேர்ரீதார்கள். (௪-.)(௩௰) 

ஈதுநின்திடவிமக்கிரிபன்னன்,..  ... 2. ட்ட ஆ 

சாசலோடமாரீகம்மியவனக்கொண்ட,..;. ட ப. பப க 
டோதிமக்கிரியிலூர்புனைவித்தே ,.. ... cee ee ee 
யாதிமுன்புறவணைந் பணிந்து... ve வடட டி ட த் 

(இ-புரை.)இ.௫நிதக-மஆபரையயாவரும்புகழ்நி துசொல்தும்ப 
டியானஇமடமலையில் அன்முடன்தேவதசசனலைபட்டணதிதை௮லங்காரடூ 

செய்வித் அுப்பரமடுவன்௪ ந்றிதான தீதில் சேறு தொழு த.(௭-ு.)(௩.௪ } 

ஒன்றுபங்குனியிலுதீதிசமாகு.. . வவட டட டட ட்டி ஆ 

மின்றுரன். றுடொழுதெல்றிருமாதை. oe ரர ரர. 
மன்றல்செய்யவருவாயெனமுவ்போ ர ரர ர. 

வென்திதன்ஜெடுபின்மேவு துமென்ருன் tee ரள! 

(இ-புரை, ) கர்த்தனேபங்குனியுத்திர நக்தீதிரம்டொருநீதியஇத்தி 
னஷஞ் சுதினமாயிருப்பதிஞல் என் ௮மஞுள்ள புதீதிரியைத்திருமணஞ் 
செய்துகொள்ள எழுநீத்ருளவேண்ரிமென்று விண்ணப்பஞ்செய்ய- நீ 

முன்டோ- பின்பு நாம் வெற்தியுள்ளசவெசணங்களுடன்வருசிறோமென்ற 
ரளிச்செய்தார்.... (௪-௮) (௩௨) 

சாரவேணியானநீதியைதோக்சச் ... eee cee டட ஆ 
சீருலாவியடிறட்டடைமன்றற் ee ve cee cee டட 
கியாரையுநீதருதியென்தனனியாருளு ... ees ke 
சோரந்தியிறைடிந்தனைசெய்தான்... ,.. வ IF 

5 ,
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(இ-புரை.) நீருருவமானகங்கையைத்தரித்சசடைமகுடமுள்ளபரம 
வஇன்நநீதிதேயரைப்டார்த் தச்சீர்டொருறீதிபடிறட்புடையநம து.திரும 
ணச் துக்குஎல்லாரையும்வ£ வழையென்ன அவ்வா2றயாவரும் வரும்படி. 
தரீதிதேவர்சிநீதித்தார்.--(௭-௮.) . (௩௩) 

உன்னவச்கினியுருத்திரராதி... cee பேட்ட ௫ 
மன்னுருத் திரர்கண்மான்முதல்விண்ணோர் .... ... ... அ 
துின்னுமாமுனிவர் தல்றுகணங்கண் see cee ue ee 

Wet so pcs oa pi Qorria grt see ee vee ee # 

(இ-பமாை.)நநீதிசேவர் நினைதீகவளவில் காலாக்கினிருத்திரர்கள்மு 
தலாக நிலைபெற்ற ருத்திரர்களும் - வில னுமுதலாகியதேவர்களும் நி 
லை பெற்ற மகத் துவமுள்ள முனிவாகளும் நிறைந் துள்ளகணங்களுழ் ஒ 
ளிபொருந்திய கயிலைமலையினிட தி. துகருவந்தார்கள்.--(௭-.று)' (௩௪) 

வந் துநந்தியுறுவாயிலினண்ண,.. ee ae nee டட டிஸ் 
முறி.அ.நநீதியான்முன்புவிபிப்ப வட டல் டட a | 

வெந்தைதாளினையிறைஞ்சர்சூழ்ர்சா sy nee cee ஆ 
சநீதவேலையலரோனிதுசெய்வான் வட்ட ட்ட ட்ட ட்ட டக 

(இ-புரா.)எலலாரும்வற் அ. நர் இிதேவரிருக்கு முதற்கோபுரவாயிலி 
நீசேர முதன்மையாகிய௮ நீத நநீரிதேவர் வந்தவர்களைச்சுவா மிசன்னிதி 
யிற் போம்படி.௮னுட்பினார் அவர்கள் நம்௮த்கனுடைபஇரண்டுதிருவடி. 

மரைகளையும்வணங்கிச் சூழ்ந் இிருநீதார்கள்௮ட்போ_து பிர்மதேவன் 

அசெய்கில்றான்..-(௪-ற) (௩௫) 
அலாமகுடமாதிகலன்க... ரர ரர. 

ளீசனங்கணியவின்பொரிநல்க ,,; cee பட ட்ட ட்ட 

மாடிலாமுதல்வன்மற்றிதுகொண்டா... cee ee ee wl 
சேசமோடெனநெடுக்காம்வைத்தான். ,.. ... ... ட. ஆ 

(இ-புமை)குற்றமில்லாச கிரீடமுகலானஆபரணங்கள் பரமடவன 
ப்டோது தரித் அக்கொள்ளும்படி யிலிபூடன் எதிரில்வைக்க நிர்மலசாகி 

ய ஆதிஞூர்தீதியானவர்இவ்வணிகளை யெஃலாம் விருட்புடனணிர்.துகொ 
ண் டாமென்று தம்முடைய திருக்சாங்களாஃப॥ித்சருளினார். (௭-) 

வைச் துமெய்ப்பணிகள்வண்பணியாக,  . | | உ ட ட டட டடக் 

தித்தனன்டொதேனை நீஅகரித்சே, ப்ப வட ட்டிக் 
பொய்த்தியாவருமுரண்கொடுசூழ es ane 
வித்தசன்றிருவிடைட்ட தமுற்ரான். , வ வெட்ட வெட்டல்



உற்பத்தஇிகாண்டம். ௩௫ 

(இ-பூரை) இவ்வாறுபரிடித் ஐத்சம்முடைய திருமேனியிலணிந்திரு 
க்குஞ்சர்ப்பாபரணங்களெயாவர்பார்வைக்காம் ர தீதியைரணங்களாகும் 
படி. கருபையுடன் திருவுள்ளங் சொண்டுதரித்தருளி முன்வுத்திருத்திர 
ரீமுகலாகிய எல்லாரும் உச்சாகத்தினால் மிகுர்தபலங்கொண்டு தெருங் 
கச்சூர் தவர நித்தியனும் ஞானசொரூ பனுமாகியபரமடுவன் இறந்த 

தானரிஷிபவாகனதீதின்மேலதே ராகணிதிதுகீகொண்டார்...௪-௮.(௩௭) 

எறதேறினனெழிழ்கயிலாய... ப ட டர 
விறுகன்றஇிருவெற்பையகன்றே... ... வவ டட டட க 
யூகிலம்டரொடுருத்திரர்சூழ,.. பட பட டட 
மாறிலாவிமவரைப்புடையுநளுன்... ... வடட ட டன 

(இ-புரை.) இவ்வாறு ரிவிபவாகனதீதின்மேலாரொகணித் துக் சொ 
ண்டு ௮ழகுடன் அறிவில்லாகசாப்விளங்ககளொண் டிருக்கும் திருச்சயி 
லையங்கிரியைநீங்கித்அுன்பமில்லா? சேவர்களும்ருதீதிரர்களுஞ் சூழ்ந் து 
வரச்சென்றுமாறுதலிலலாக இமயமலையிற்சேர்ற்தருளினார். --(௭-௮,) 

வேதமேவுதிருவி'இயினண்ணிக. . . ஸீ 
காதன்மாதர்நதனிசண்மெயங்கக் * 
கோதிலாசவிமவானுறுகோயின், . . ட 
மாதவங்கொடலைவாயிலில்வந்தான்... 66. oe. ச் 

(இ-புமா.) ஆசைகொள்ளுமாநர்கள்சண்டுமிகவுமயங்கும்படி வ. 
த திருவிதியிலெழுதீஈருளிக் ரூ.நீறமிஃ து தவோசை நிறைந்த திருவிதியிலெழுநீஈருளிச ரூற்றமில்லாச இமவர்ணு 

டையதாய்ப்பொருந்திய அரண்மனையில்பரமவன் தன்னிடத்தில்வரதி 
தீக்கமேன்மைபொருந்தியகவஞ் செய் துள்ள முத நீ்கோடரவாயிலிற்சே 

ர்த்சருளிஞர்--(எ-.று) (௩௧) 

எக்குருவிடையி மிந்தவணிற்பம்...  . a 
பாங்குமேனையெதிர்பால்கொிவர்தே . * 
யோங்குசாளிணையுவந் துவிளக்கித், , , * 
தீங்கிணெைமொடுசென்றனளன்றே ட் 

(இ-புரை.) இளையாதரிவிபவாசனத்சைவிட்டிமிற்_ து ௮வ்விடத் துதி 
நீக- இமவான் மனைவியாகிய கற்புள்ளமேனையம்மை - சுவாமிக்கெதிரி 
ல்பால்சொண்டுவந் அச௪ந்தோலிச்,துடன்அவருடையமேன்மைதங்கயெஇர 
ண்டுதிருவடி.களையும் பழுதில்லாசராணத் அடனின் நுவிளச்சஞ்செப்.ு 
சென்றாள்.-(௭-௮,) (#4)



௩.௬ கந்தப்புராணச்சுருக்கப்பொழிப்புரை க 

அுலாவுசடையண்ணலதற்பி. .. te nee gee 
லூநில்யாவருமுவந்தயலஞூமே oe, cae ட்ட 
மாதிலாதவ துவைக்களனண்ணி, , . 

வீறுடிங்கவணைமீ தறுபோ es ட்ட உட 

(இ-பரை;) கங்கை நதியுலாவுூ்ற சடைபபுபையபசமூவென் ததின் : 
பின்டு- யா தாரு G00 பமூமிலலா SCH BEHI reser கலாகிய எல்லாரும் 

நீதோஷி தீது தீதம்மருகில் சூம்ந துவரமாறுப.டாத் அலங்கார முள்ள இரு 

க்கல்யாண மண்டபதறிற்சோ ரந துவ்.றுகம்ற 6ங்தாசன தீதிருக்கும்போ 

அ. (எ-று.] (௪௧) 
| வேறு] 

தென்பால்வடடா லுயர்ந்திய்யதீெரிர் துசேவர்வரும் துகலாற்..* 
னுன்பாசகன்றகுறுமுனியைதீதொலையாமலயந்தனிலேவ,.. ... % 

9 ௦ 5 ௨, க டத no முன்பான தபோ ற்ப்டியிருட் பமுனிவர மரர்முகமலர்நீதா... * 
சன்பாலரம்பையர்கள் ௬ுழவரன்பாலவரு தாளம்பிகையே.,.. :. 

93
% 

H
H
 

(இ-புரை.)அண்டங்க ளிலிருப்பவர்த ஞூம்மற்றவுலக ங்க ளிலிருட்ட 

வர்சளும் ஒரேயிடத் சிற்த ஈ்மபாலபூமி தென்பழறமுயர்ந் துவடபு 
றநீ தாம ௮தைய திற்ததேவ ர்வரு றீ .அறலால் அன்பற்த ௫வசாகி ப்முக்குற் 

தங்கள்நீங்யெ௮கலதியமுனிவமாதி மிசாலைவுபடாச பொழறிகைமலையினி 

டத்திலிருக்கும்படி சவாமியனுப்பினால பூமியான ுமுனியிருநீத து 
பாற்சமனாபிருச்சச்சண்டுமுனிவர்களும் ௮மா ரர ஞமுகமலர்சசியடை 

நீதார்சள் அதன்பின்பு ௮ல்புடன்ரம்பாஸ்றிரிகள்சூழ்ற் தவசப்பார்வதி 
சேவியார்பரமூெனிடத்தில்வறீதார்.--(௭-று.) (௪௨) 

வர் ஐபரனைப்பணிந்திடலும்வளி எறவிதினி ருத்திரன்... % 

(வெந்தையோடுமுமைபிருப்பவிமவான அடர்தங்செழின்மனைவி 
புநீ துகரக நீர்வார்ப்பவுயரமாற்கரியவொவிப்பூகரி.3ஈம். ஆ 

பறநீதவினைகளறவிளக்கிட்டரிந் தபூரைபரிற்தவவேோ .. ... * 

(இ-புரை.) வற. துசுவாமியைவணி௫ம லும்௮வர் சங்காசனத்தி லிரு 

வென்றுத்சாரஞ்செய்யநம்மையகியடரமவனுடல் உமையம்மையி 
Geert அவ்வாறிருக்க மலையரையன் அங்குவ நீ. துதன்மபனைவிகரலதீதுச் 

சலம்விடுட்டட்டெருமைபுள்ளமாயவலுக்கும்அருமையானபரஃ௦9ய த 
ன்திருவடி களைட்பத்தவினைகள்நீ ங்கும்படி விளக்கிப்பரிவுடன் பூசைசெ 

| ய்தான் று , (௪௩) 

சைபுரிற்.துராரிகரம்புனிதன்சரத்திந்கொடுத்தானுக்... 4 
காசைடொருச் தமம்பிசையையளிதிதேனென்னவறைர்திட்லு* '



உ௰்பத்திகாண்ட்ம். | ௩ எ 

மேசிலிமையோர்புகழ்ற்கார்களிருவாதேமிசைத்தார்சகண்.  ...% 
மாரில்கணங்கண்மூழவறைந்தார்மடவார்பல்லோர்வாம்த்தெடுத்தார்- 

, * 

(இ-புரை.) இய்வாறுபூசைசெப்து பார்வதிசேவியாருடையதிருக்க 
ரத்தைப்பாமடு வனுடை பதிருச்கர 28 po) கா Ds gi 2) சையொருந்தியஅ 
ம்யிகையாகெயெ என்புததிரியைட் பரமசிவனுக்குக் கொடுச்நேனென்று 

சொன்னபோ தஎசட்பமிந்தன்ழையிலலாதசேவர்கள்புகம்நீதார்கள் ஐம் 
பரு சார தர்கள்வேம்பாடிஞர்கள்-குற்றமில்லாதசணங்கள்.முழவமுகலாகி 
யவாத்தியம்௮அறைந்தாரிகள்- சேவமாதர்கள்யுசலானமாதர்ஃள்வாழ்தீ தக 
கூறிஞர்கள்.--௭-று (௪௪) 

  

அங்கணினையநிகழந்,த சற்பினசலவேந் தன்சலமுலைல்..... HK 
திங்கண்முகதீசம்பிகைமேள்வன்திருமுன்கனிபாலகொவெந்தேக* 
யிங்கிகயிலவேண்டிசமனவிவகொண்டாமென்றவைம்மின். * 

மங்குன்மி,_நோன்கரர்கொடலுமலரோன்சடங் ரதொடங்கினனே, 

(இ-புரை.) அவ்விடத்தில்இத்தன்மையான செய்கைநடந்த்புப 

ரீவசராசன்மலையொத்ததனங்களும்ச நீதிரனொத் சமுகமூமுள்ள உமை 
ணவாளன்திருமுன்டா லும்பழமுமாகிய்ம ுவர்க்கங்கொண்டுவந.து இத 

னைத்திருவமு துசெய் தருளே வண்டுமெல்முவிண்ணப்டஞ்செய்தாம த 

எம்போலக் கறுத்தசண்டமுடையசவாமியானவர் நாம் அமு. துகொண் 

டோமென்று ௮அவைகளில்தம.துஇருக்கரம்வைதீ ஐப்பரிசித்தவளவில்பிர் 

மதேவன் இரு£சல்யாணச்சடங்குசெய்யதீதொடங்கனொல-- (௪௮-) (௪௫) 

மன்றற்சடங்குமுடி நீததற்பின்மாலுமயலுமகபதியுற்... .... * 
அுன்றுஞ்சுசருமிமவானுஞ்சுந்றதிதோருமற்றெவருங் ட டட 8 

கொன்றைமுடித்கதெடுவேணிக்குமகன்றாளுங்குழகனிட .... * 
மென்றும்;ரியொவுமை தாளும் ணங்குமன்பாலவண ங்கொ & 

(இ-புமா.) பிரமதேவன்செய்யத்தொடங்கிபவியாகச்சடங்கு நிறை 
வேதினபின்பு அங்குவற் திருக்கும்விய/னுவும்பிரப்தெவலும்ஜேவேந்தி 
ரனும்தேவர்களும் பர்வதராசனும் அவன்சுந்றத்தாரும்மத்றுமுள்ள எல் 
லாருங்கொன்றைமாலையணிந்த தெடியசடையையுடையடரமரிவன் திரு 
வடி.சளையும்பரமடவனைவிட்டெட்டோ தம்பிரியாத உமையம்மைதிருவ 
ழூ.சளையுந்தங்களுள்ளதீதிற்டொருநீதியஅன்புடன்வணங்கினார்கள்.எ-௮ 

ஈதபுரிர் அரு.றிறுதலஓுமெமையாளுமையாளிருநீதாசை.. அ 
யாதிசரமுன்றொடுஞ்சேடமனைவர் தமக்குமளித்தனனப் 1... # 

போதிலிரதிவந்தெறீசாய்டோர்வேடன்னையளித்தியெனச் ,,4 
சோழிமசனைதினை தஇிடலுஞ்சார்கள்வெருவத்தோன்தினனால், ,. *



கல கந்தப்புராண்ச்சுருக்கப்பொழிப்புமை. 

. (இ-புனா.) இதுசெபய்.து நிறைவேதினவுடன் நம்மைபாட்கொள்ளு 
ம்உ௰ மயம்மையபிதாவாகியமலையமையன் பரமடுவன்திருக்கரத்தால்முன்ப 

ரிசித்தம துவர் சீசசேவித்தை அங்கிருந்த எல்லாருக்கங்கொடுத்தான் ௮ப் 
போது ரதிவந் துஎன்னையனேபோர்செய்யு மச்மகனை அருள் செய்யவே 
ண்ிமென்றுவிண்ணட்டஞ்செய்தவளவில் பரமசிவன்மன்மதன்வரும்ப 

டி.திருவுளத்தித் இற்திச்கரு எினவுடன்தேவர்கள் அஞ்சும்படி மன்மதன் 
தோன்நினான்.....(௭-ு.) (௪௭) 

மருவாரி தழிமதிபொதிர் துவளர்செஞ்சடி லவானவனத் டட 

திருமாலளித்தமலர்ப்பக மிச்லைபான்வசனநீதெரிந்தருளி..... * 
யுருவாயிசதிக்கிருத்திப்ரோவொழிந்தோர்க்செல்லாமுருவல்லா..௭் 
தீருவாயிருந் துன்னசசுபுரிகென்றேயவளோடவன்விடுத்தான். & 

(இ-புமை.) வாசனைபொருந்தியகொன்றைட்பூமாலையும் இளம்பிறை 
யுச்சங்வெளருெற செஞ்சடைபையுடைய சாம்பசிவமூர்த்தியானவர்தி 

மாலாற்பெறப்பட்டமலர்ட்பாணங்களையுடைய அம்மன மதன் முகத் 

தைரநோக்ரெதியினுடையபார்வைக்குமாத்றிரம்உருவமாயிருக்சக்கடவை 
மற் றவரீகளுக்கெல்லாம்- உருவநீே தான் மல் ௮ருவமாயி ரூறீ. தகொண்டு 

உன்னத்ச செ லுத்தக்கடவைமியன்று ரதியுடன் ௮வனைச்செல்லும்படி.க 
ட்டளையிட்டருளினார்.--(௭-.று.) (௪௮) 

கன்னற்டுலைவேடனைவிடுத் தசகெளரியோடும்விடையேறி ... * 
மின்னுங்கயிலையடைநீஜெவர்க்கும்விடையையுதவிவிடையையிழி 

அன்னற்கரியவரியணைமேலுமையோடிருப்பவுயிரனைத்து [ந 
மின்னலகலவிருங்காமவின்பமேவியிருநீதனவே,... ட 

oh இ- புரை. ) கரும்புவிலலையுடைய மன்மதனை அனுப்பிவிட் 
டுப்பார்வதியுடன் ரிவிபவாகனதீதில்மேல் ஆரோசணித் துச்கொண்டுமி 
ரகாடுச்காநின்ற கயிலாய.௦லை.பிந்சேர்நீ து எலலாருச் -ம விடைசகொடுத் 

தருளி ரிஷிபவாகனத்தைவிட்டிமிற் து உமைபுவளுட...் ஜினைதீதற்குமரி 
யிங்காசனத்தின்மேல் விற்றிருர்தார்- இவ்வாறுசத்தியுஞ் இவமுங்கூடி. 
யொல்ரு யிருதீதமையால் சராசரமாகயெ எல்லாவுயிர்களு முன்னிருந்த 

துன்டம்றீங்கும்படி.மிருந்தகாமஇன்டம்பொருந்தியிரு£சன..- (௭-௮. ) 
உன்னற்கரிய - என்பதுஇப்படிச்சொதிததன்மையுடையதென்றுவாக்ட 
னாழ் சொல்லுதற்கேயன்றிமனத்தினாலும் நினைத்தந்கரிய து. (௪௯) 

, பின்னரொருநாளரிமுதலாம்பெருஞ்சரிமையோர்மேருவின்டான் 
மன்னியிருர்சேயெமைவருத் தும்வலியஞரன்வலிகெடுப்ப,,, #.



உற்பத்திகாண்டம். ௩௯ 

வன்னதடைமா.ினைமணர் தமரனிர்திலன்மைந்தனையெனலே. ஆ 
யுன்னிசகயிலைட்பரம்பரனேருந்றுவெண்டரச்சனெரால்... அ 

(இ-புரை.) ஒருநாள் விலணு மூ.தலானமிருந்ச இறப்புள்ளதேவர்க 
ள்மேருமலைபினிடத்திழ் சேர்ந்திருநீது நம்மைவருதீ தூன்றவலியுள்ள 
சூரபதீமன் பலத்தைக் கெரிக்கும்படி அன்னப்பக்ஷியினடை யொத்தரு 

டையையுடைய பார்வியை விவாகஞ்செய் கொண்டும் பாரமஇவன் 
Arter ௮ருளிச்செய்கலமசான்று நினைத் துச்கயிலாயபதியின் சந்நிஇயி 

ந்மீடாம்ட்பிரார்த்கிக்கமிவண்டிமென்று விருப்பங்கொண்டார்கள்.-(௫௦௰) 

வேளையெரித்தவிழியாளன்வேளையநிற் தமீரஞசற்கு... ... ௬ 
நாளுமுல்வுகாலைவிட நர் திசனைக்கண்டஞ்சிய த ட டட ட 
மீளவர லுங்கயிலைதனில்விண்ணோடைத் தஐதந்திவீட... ... ௬ 
வாளும்டரனைத்ெ தாமுகேத்தவரனிங்கே துவேண்டுமென ,.. 3 

(இ-புரை.)இவ்வாறுறினேத் தமஃ்மானையெரித்த நெற்றிக்கண்ணு 
டைய பரமன் சறீறிரியிற்போய்க்காணும்படி யான காலமறிந் தவரு 
வதற்கு எக்காலமுஞ் சஞ்சரித் தக்கொண்டி ருகீறாம் வாயுகேவனையனு 

ப்ப அந்தவாயுதேவன் நர்தகேவரைசண்டு பயந். ததிரும்பிவிடவும்தே 
வர்கள் கயிலையிற்சேர்ந் து நற்நிகேவர் உள்ளேடோம்படி விடச்சென்று 
யாவனாயும் ஆட்கொள்ளும்பரமே மஈரனைதீதெ rap gi அதிசெய்தார்கள்சு 
வாமியவர்களைதோக்கியுங்களுக்குவேண்டியஜென்னவென்ரூரீ--(௭-.) 

சற்றுந்ரகவில்கொடு்சூரன் றன்னாலிநீதாளின்னன்மிக ... & 
வுற்றுவருந்இத்திரிர்திரோத்தோ முன்னப்பபோலவொருசுதனை * 
வெந்திடொருறீசவளிதீதெம ஐவிழுமத் தரப்பவேண்டுமென,[ன் 
வழறுன்திய£ர்ச்களப்பெருமானறுமா முகங்கொண்டாங்கிருந்தா 

(இ-புரை.) தகுதியென்ப தறி துமில்லாத கொடியசூரனாலீ*இந் 
நாள்வரையில் மிகுந்த துன்பமடைறீ துவருநீதியலை நீதிளே தீமீதாம் இனித் 
தேவரீரைட்டோல ஒருபு,தஇரனைநாங்கள்செயம்டொருந்த அருள்செய் 
து எங்கள் துன்பத்தை நீக்கவேண்டுமென்றார்கள்-கருமைநிறம்பொருத் 
திய பெருமையினையுடைய கண்டமுள்ளபெருமான் அட்போறு ஆ 

திருமுகங்சொண்டிருற்தார்.--(௭-ற,) (௫௨) 

[வ ௮] 
செம்மைதொளாறுமுசதீதொடிருநீதே ,. sev sve vee * 

இவிழியாதினுமா௮ுடலிங்கம் ... an sae tee lee ll 
வெம்மையொடுந்சரவங்கவைசென்று ,,. ee டட ௨ 

விறுலகத்.துவிரிந்திடவஞ்ுப் .., cee ஃ ட்ட னி



FO கந்தப்புராணச்சுருக்கப்பொழிப்புரை. 

பொம்மறருங்கவினம்மையெழுர் ௮ ... wee | 
புலம்புசிகம்புபொலன்சமன்மோத,. : ... ரத , 

விம்மெனவோடியிருக்கைபகுந்தா ... ... cee vee ஆ 
ளெங்கனுமாகியிரிர் தனர்வி ain eit Lae nee Oo 

(இ-புனா.) செம்மைநிறம்பொருநீதிய ஆ௮திருமுகத்தோ டி.ருச் 
அ அம்முகங்கள் தோறுமிருக்கும் ஆதுஜெற்றிதீதிக்கண்களிலும் ஆற 
இப் பிபொதிகள்வெப்பதீ தடன் உண்டாகும்படி யருள்செய்ய அப்டொறி 
சள்உலகமெங்கும்பர நீதிடச்கண்டுபயர் துபொலிவைத்தரும் செளச்தரி 
யமுள்ளபார்வதிசேவியாே முறீ.து பொனீனிறமுள்ளதிருவடி.களிலணி 
யப்பட்டு ஒலித் தக கொண்டிருக்குஞ் இலெம்புக ளொன்ற௮ுடனொன்று 
மோதத்தக்கசாசவிவாவுடனோடி அநீதப்ட ச தீதிற்சேர்நீதார்-தேவர்களிரு 
நீதவிடம்விட்டு எற்குமாபோடினர்.--(௭-ு,) (௫௩) 

ஒடியவிண்ணவர்கூடினர்வம்தே ... 
யுந்ிதியகானவரானவர்தம்மைச்... oa 

சாடி யவிங்கொருமைந்தனையெநீதாய்... 
தீந்தருளென்றுனைவந்தனைசெய்ய ,.. 

வீமிறுவெம்மைகொளங்கியளித்தா ... 
யெங்நனமுயவதியாமெனவோசம், . . 

பீடுறுமோரமுகமாஇயிருந்து ... ௨... 
பெருத்தழன்முன்புவரும்படி முன்ன 

(இ.புமை,) இவ்வாறு ஒடினதேவர்கள்மறுபடி கூடிவர் ஐ ஐயனே 
எங்களைத் துரத்திவிட்டசூரன்முகலானசானவர்களைக்கொல்லஒருபு த்தி 
னையிப்போ து ௮ருளிச்செய்யவேண்முமென்று நாங்கள் தேவரிரைவற்த 
னைசெய்தால் பலம்பொருந்திய வெப்பங்கொண்ட தீபபொறிகளை 
யருளிச்செய்தர் ராங்களெய்வாறுபிழைட்டோமென்று௮வர்கள்விண்ண 
ப்பஞ்செய்தவளவில்பெருமைபொருந்திய ஒருதிருமுகத் துடனிரும்.து 
பெரிதான௮ நீசத்தீபடொதிகள் தம்மெதிரில்வரும்படி.சுவாமிதிருவுளங் 
கொண்டருளிஞா்.-(௭- று.) (௫௪) 
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அறீநிலைசன்னில்விரிந்திடுசெநீதி... vee vee * 
யாறுபெரும்பொறியாயெரன்றன் ,,. eee ves nee ௭ 

முன்னுதவத்திடவண்ணறெரிந்தே vee noe tee ட் ஆர 
மொய்ம்புளதேயுவைவாயுவைநோச்சி .... see ௨ ஆ 

மன்னியவிப்டொதிதன்னையெடுத்தே... vee cee ட 
ப மங்ககில்கங்சையுள்வைத்திடுமென்றே 66. cae) eee OH



உற்பத்துகாண்டம். ௪௧ 

யின்னலில்சதீதிகொடுத்திடமாறி cae eae eee roe ene 38 

யெடுச் தயர்கங்கையடுதிதஇல்வைப்ப... one ose os % ரி 

(இ. புரா.) பரமூவம் ௮ல்வாறுதிருவுள்ளங்கொண்டவளவிஜ்எங் 
கும்பரவியசெநீதியான து ஆ௮பெரும்டொறிகளாடச் சுவாமியின்திரு 
முன்னர்வர லும் ௮வர்நோக்கிப்பலமுள்ள௮சீனிதேவையும் வாயுதேவ 
னையும்டார்தி த இங்கருக்குமிப்பொறிகளை நீற்களிருவருமாகதீ தாங்க் 
கொண் போய்த் துல்பமில்லாத கங்கையினி_தீதில் வைத்திடுங்களென் ' 
அ. அவர்களுக்கு வருத்சமில்லாதிருககத் சச்சபலமுங்கொடுத்தருளினார் 
அவர்கள் மாறிமாநிமிய9த துக்கொண்டுடோய் மகதி.துவ முள்ளகங்கை 
யையடித் து அகனிடதீதில் வை தீசார்கள்--(௭-.து.) (௫௫) 

மங்கலில்கங்கையுமப்டொ திதன்னை உட, 
வண்ணமுறுஞ்சரவணமிசைவைமீபப் .............. 

டொங்கெழிலையிருதிக்டு னுபான்ழுந்... ........ 
புங்கவர்நின்றுபுந்தனாட்போ,.. ... ... vee 

தங்கதிலானுமுகத்சொடுமீரா... ek ப ப uae 
றநீதமொடுங்கமலதீதினிடத்தி,.... ....... 

சந்ரரனேமுருசேசனெனசசர் 
தீங்கவிருநீதிடவண்டர்கள்சகண்டார். வெட்ட பட ட 
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(இ-புரை.) கெ9சலிற்லாதகங்கையான அுஅ௮ந்சப்பொநிகளைப் பசு 
மைநிறமுள்ளசரவணமென்னும்புல்லினிட தீதிலவிடுப்பஅவைசளை மிகு 
2௪ அழருள்ளபத் துத்திக்கெலும்விஷணு முகலானதேவர்கள் பாதுகாத்து 
கீசொண்டிருநீதார்கள் ௮ப்டோ.த அந்தச்சரவணத்தில்ஆ று திருமுகங் 
களுடனும்பன்னிரண்டுபுபங்க ளூடனும் தாமராமலரினிடதீதில்யசமேல் 
வரனேமுருகேசனாகச் சர்தங்கத்தோற்றமாயிருக்கத் தேவர்கள்கண்டார் 
கள்--(௪-௮.) பத் துதீதுசையாவ து இழச்சுமுதலிய எட்டுத்திசையும் - 
ஆகாயம் பூமிதகட்பத்தெனச்கொள்க. (௫௬) 

பன்னிருமொம்ம்புதெடுர்சகைதன்னைப், ப வ ப வட்ட 
Lia sh saci sett gp... wee ee pee cee 

பொன்னையிருத்தியபச்சுருவதீதுப் soe ரர ர இ. 
புங்கவன்முற்பபெங்கவகசெல்லா ,,, cae ave oe க 

மின்னறுமீனைவிடுத்த கண்டே eee ese eee eae oon & 

வீ£நியவாறுராரெனமேவு கவட டட டட டட ல் 3 
வன்னமடற்தையரலினமுலாவு” ன ததை அத ree ee ; % 

் மன்னதடத்திலடைநழுபார்தார். oo. ... ப. 
6 ட் 4 .



௪௨ கந்தப்புராணச்சுருக்கப்பொழிப்புமா. 

(இ-டரை,) அவ்வாறுசண்டவுடன் பன்னிரண்டு திருத்தோள்களுள் 
'எமுருசேசனைட்பாலூட்டி வளர்க்சமார்பில் திருமகளைவைதீதிருக்கும்ப 
சுசைநிறமுள்ளவிஷிணுமுசலானதேவரீகளெல்லாரும் ஒளியுள்ள. ஆருகி 
யகார்தீதிகை சக்ூதீதிரதிசை ௮னுப்பினசைமுருகேசன்சண்டருளி ஆறு 
குமற்தைகளாயிருக்க நக்ஷதீதிரங்களாடெய அம்மாதர்கள் அன்னட்பக்ஷிக 
ஞுலாவிக்கொண்டிருக்கும் படியான சரவணப்பொய் கையிற் சேர்தது 
டால்கொடுத் துவளர்த் துக்கொண்டி ருந்தார்கள்...-(எு) (௫௭ ) 

ஒ.தி.துநின்றிட முன்னசொழுநீதே.  . டட 
யோடியசங்கரிபில்பு திரும்பிச் cc eee பட 

சோதியிடத்நிலடைந் தமடங்கல்... ,.. ௨... 
சுமந்திடிகின்ற தலங்கணைமேவக் , 

கோதில்லெம்ட தடைந்தஇிலமுன்வீழ்... ... 
கொன்னவமாமணியபன்னவள்சாயை 

யேய்தலுமொன்பதுமங்கையராகி ,.. ... 
யெந்தைவிளித்திடவின்டொடுவற்கார் 93

% 
33

% 
33

% 
K
R
 

( இ-புரை.) சொல்லுமிற்சச்சரிதீதிர மி நீசமட்டிலிருச்ச- முன்னெ 

முற்தோடினடார்வ திசேவியார்மறுடடி பரமேல்வரனிடதீதில் வ நீ தடங் 
கங்கள்சுமர் துகொண்டிருக்கும்பிரகாசமுள்ளஆசன தீதில்வீ”ந திருந்தார் 
மூன்னுடைந் தலெைம்புகளிலிருநீ,த இதறி யபெருமைபொரு நீதிய நவர 

தீதினங்களில்டார்வதிதேவியார்சாயைபொருநீதினவுடன் அநீதச்சாயை 
ஒன்ப ுமாதர்களாகசசுவாமியமைக்கப்டு றதீதில் இன்பத் அடன்வந்தார் 

கள்--(௭-௮.) (6௮) 

வித்கசமங்கையரெம்பெருமானை,.. ௨... 
விருப்பொடுகண்டுகருப்பமதாகச் ,.. 

சதீதிரனந் துகருப்பயவாதே ... .,. vee eee 
தாங்குமினென்றிடவேங்கெராங்கே... see ves 

மெத்தியமேனிவியரீப்பிலிலக்க .,. ee cee tee vee 
| வீரருதித்தனராரியைசொல்லு 6. see see “aoe 
ஓதிதமமாதர்கள்பின்டொருராளி ,,. wee sae ve 

, லொன்பதுமைத்தரையன்பொடுதந்தார்... ....... 
eee 

3 
3 

3
 

33
% 

23% 
3 

(இஃபுரை.) ஞானவற.வமாயெ அந்த ஒன்ப துபேர்களும் நம்மிறை 
வனைவிருட்பதீதுடன்பார்த் அக்சருப்பங்கொள்ள ௮தையநிநீதபராசத்தி 
கோபங்கொண்டு நீங்கள் கருனா மலிருக்கக்கட விர்களென்றுசொல் 

ல் ௮ம்மாதர்கள் ஏச்சங்கொண்டார்கள் அப்போது அவர்சளுடையமே



உற்பத்துகாண்டிம். BB. 

ன்மைபுள்ளவடி வதீதி லஓண்டானவேர்வையினிடமாகல௯ம்வீரர்கள்தோ 
னநினார்கள் பின்டொருநாள்பரமேல்வரியின் கட்டளையினால் நன்மைபு 
ள்ள ௮ம்மாதர்கள் ௮ன்புடன்ஒன்பதுபுதீதிரர்களை நாபியினிடமாகஈன் 
ராரீகள்--(௭-௮.) சாபியினிடமாகவநீதனர்களெல்பசைப்பெரியகாந்த 
தீதிற்கண்டுகொள்க. - (௫௯) 

மாசறுமன்னவர்கம்பெயர்வீர... cee ee cee ee nee 
வாகுவெனு நீதிருவள்ளல்வளைக்கைக் 

"கேச வனும்பர்புகழ்த்திடுவிர அவ டி 

சேசரிவிரமகேந்தரனென்டோன் ,.. .. 
வீசுபுகழ்ப்பெறுவிரமகேசன் ... bee 

, வீரடா ர்தரன்வீரவரக்க... bas 
ஞசைறுவீரதிவாகரன்வீர ... ek te ee ௨ 

்  ராந்தகன்வீரமடைந்இமிதரன்.. ee rent vee 

  

ட 

ஆ.
 

*
 

*
 

3
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(இ-ரை.) குத்றமற்றஅவர்கள்டெயர்சங்கமேந்தியகையையுடைய 

விலினுவுறீசேவர்களும்புகழும்வீரவாகு என்கிற இறட்புள்ளவள்ளல் or 

ன்றும்- வீர கேசரி-வீரமேந்திரல்- என்றும்- எங்கும்பரவுகின்ற புகழ் 
பெற்றவீரமகேசன்என்றும்-வீரபுந்தரன் என்றும்-வீ£ரராக்ஷ௭ன் என் 

அம்-குற்றமில்லாதவீ£ச மார்த்தாண்டன் என்றும் - வீரராந்தகலஎன்றும்- 
வீர தீரன்என்றும்-சொல்லட்டடும்.--(௭-.று.) (a0) 

மந்றவர்தங்களையாஇதெரிந்தெம்... 66. டட ப 
மைந்தர்களென்றுமைமாதொரிகூறி .,. cee cee cel 

நற்திறல்கொண்டவிலகீகர்களோடு ... ... ee cee cee OR 
நந்திருமைந்தனதேவல்புரிர்தே... ... ,.. vee ௭ 

யுதீதிரிவீிரெனவோ தபுமாதோ வ ரர ரர ஓ 

டுந்அவிடைப்புறமொலலைபுகுந்தே ,., ... cee vee 

 பற்றமறுஞ்சசவணமதடைநீதா ee ட ட. டட ட ஆ 

சைறுவானவரானவர்சூம ,.. ௨ ன ரர. 
(இ-புரை;) அவ்டிவான்ப துவீரர்களையும் பரமூவன் பார் தீதருளி 

யிவரீகள் நம்முடைய புதீதிர்களென்று உமையம்மையுடன் சொல்லிமி 
குநீதடலங் 9காண்டல்க்ஷம் வீரர்களுடனீம்சளொன்ட தவீரர்களும்தம் 
முடைய திருமைநீதன் ஏவலைச்செய் துகொண்டிருங்களென்று கட்டளை 
யிட்டூருளி ஏதிச்செ.லுதீதத்தச்ச ரிஷீபவாகனத்தின்மேல் பார்வதிதேவி 
யோடா.ரோகணித் துக்கொண்டு குற்றமற்றசேவர்கள்யாவருஞ்சூழ்நீ துவ 
ரும்டடி.விரைவுடனெழுந்தருளிச் சோர்வடையாத சரவணப் பொய்கை 

யினிடத்திற்சேர்தீதார்--(௭-௮) _ (as)



௪௪ கந்தப்புராணச்சுருக்கப்பொழிப்புறை 

மாடசிலிமக்கிரியின்புடைதன்னின் ஆ 

மன் னுசெழு ஞ்சரவணமுனமெப்ததீ 38 

தேசு நுமன்னதில்வையெசெவ்வேள் .... sae eee ak 
சிற்பரனாரி 9சறிநீக துகண்டான் 3 

டாசமகற்றானம்பிகையோடுஅ,., cee cee ப, 3 
டாலகனைக்கொடுவாவெனவயோத வடட படட ஆ 

வாசுபூவிலிமிர் து. நடந்தே vee eee eee see eos ப ஆ 

யாறுருமைந்தனையம்மையெடுத்தாள். ,,. ,,. ... RK 

(இ-புரை) அவ்வாறுசேர் நீசவரிகள்பமுதிலலாத இமயமலையின் சா 

ரலிலிருக்கும் செழுமையுள்ள சசவணப்பொய்கையருரு சேர்நீசவுடல் 
ஒளிடொருந்திய அந்தட்பொய்கையில் வீற்றிராகிரும் முருகக்கடவுள் 
பரம$வனும் பார் வஇிதேவியாரும் வந்ரதைக்கண்டார் ௮அடியார்கள்பாச 
தீமை நீக்கியருளும் பரமேஸ்வரன் பார்வதிதேவியாரைப்பார்தி து உன் 
பு.தீதிலை யெடுத் துக்கொண்டுவாவெல்று சொன்னவளவில் பார்வதி 
தேவியார்குநீறம்நீங்யெபூமியிலியிந் தநடந்_து ஆறுருவமாயிருக்குமை 
நீதனையெடுத்தருளிஞர்.-- (௭-.) ப (௬௨) 

அம்மையெிதீ துதியாறுருமைந்த... ௨ oe % 
னாறுமுகங்களுமாறிருமையுஞு ... டயம் 

செம்மைபொருந்தொருமோனியுமாகச் ... Me, 
செப்பினையொதீ்தஇருதீதன நிறு Ke 

பொம்ம ஓடன்சொரிபாலதரு தீதிம்... ட 3 

படொற்டுஅடற்பானைப்பணிவிஃக... ok 
நம்மையளிதீதிரிசந்தனையன்பா 66. tee cee eee 9 

டனாதனெடுத்துரமீதிலணைதீதே ௨... cee வட டன 

(இ-புரை.) எவ்வுயிர்க்கூந்காயாகிய பார்வதிதேவியார் எடுத்தகவள 

வில் ஆறுதிருவுருவமாயிருநீத குமரக்கடவுள் ஆஅ திருமுகங்களும்பன் 
னிரண்டுதிருக்சரங்களுஞ்செம்மைதிறம்பொருநீதிய ஒருதிருமோேனியுமு 
டையவராயிருக்ச ௮ப்போ.௮ பார்வதிசேவியின் பொற்குடமொத்த இ 
ருத்சனங்களிலிருர் துபொலிவுடன்டொழிகன்நடாலையூட்டி௮மமுபொ 
ருநீதியயரமவெனிடத்திந்கொண்டுவந் அபணிபும்படி செய்தருளினார்- ந 
ம்மைரக்ஷிக்குங்கந்தனென்னு ர திருதாமம் ௮ப்டோ துகொண்டமுருகக் 
கடவுளையன்புடன் ஈவாமியெடுத் து மார்பில் ணைதி.துககொண்டார். - 

அ௮ற்ீதரியோடுவிடைப்புடைவைத்தந் vs. vee cee ene oe elk 
. காரன்மடற்தையருக்கருள்செய்தான். veer vee #



உற்பத்துிகாண்டம். ௪ ஓ 

சந்தரிமைநீதனருற் துமுலைப்பா.... vee wae ok 
அண்ணெனருன்னர்சொரி BE ASE D He 

சிந்ிதியதோடுபுகந்தன்வளர்ந்த.... cee tree ee ப அ 
செழுஞ்சனையூடுசெதிரீதிடவங்கண் ... ௨... ® 

வெந்திறன்மீனெனவாழ்பவருண்டே .. ... eee nee aR 

வீதியதொல்லுருமேவினர்மன்னே.. ... cee vee 

( இ - புரை.) உமையம்மைபுடன் ரிவிபவாகனத்டுல் வைத் தக்கொ 

ண்டுஅங்கிரு£ீதகார்த்திகை ரக்ஷ தீதிரமாகிய மாதர்களுக்கு'அருள்புரிற்தா 

ர் கநீதசவாமியானவர் முன்னம்௮ழு அசெய்தமுலைப் பால்விலாவிலியி 
நீததனால் ௮திற்டுரீதியயாலோடிக் கநீதசுவாமிவளர்நீ திரு. நத செழுமை 
யுள்ள சுனைக்குட்பொருந்த அவ்விடதீ அமிருநீதபலமுள்சா மீனுருவாகி 
இருநீதவர்கள் அற்தப்பாலைபுண்டு வ்றள்ளபமையஉருவத்தை யடைநீ 

தார்கள் (௪-று.) கார்தீதிசைமாதரீகளுக்கு அருள்செய்ததென்னவெனில 
மார்தீதிகைநக்ஷதீதிர விரதமிருப்பவர்தள் வேண்டியவாம் பெறுவார்க 
ளென்பதாம். இதனையும்பெரியகாநிசதீடிந் கண்டுகொள்க. (௬௪) 

கொற்றம துற்றபராசரனல்காங் ... ஆ 

கோதகலாுகுமாரருமன்னால்.. ர ரர ¥ 

சொற்திடுசூள்கொடுமீனெனவாழுதீ ... ser ae வ ஸீ 
அதுன்பமகன்றுயர்தொல் ஒருவுற்றே... ட ட ஆ 

பெற தமிசைச்சிரிமாதொடிரு இதி.. ray tes ik 

பெருந்தகைஞான்று இபேடுவணங்க... see vee vee HK 
வற்றமதற்றபுகழ்கிகொள்பரங்குன் ok 

~ றத்நிடைநீவிரடைந்திடுமிமன்றான் ee ர ரர 3 

(இ-புரை.) தவவெற்றிபொருநீதிய பசாசசமகாரிஷீ ஈன்றகுற்றம் 

நீங்கிய அந்த றுபுதீதிரர்களுந்தங்கள்பிகாகூறிய £பங்தொண்டி மீன் 

களாயிச் சஞ்சரித் அக்கொண்டிருநீத துன்பம் நீங்கிப் பழையவடிவம் 
பெற்று-ரிவிபவாகனதீதின்மேல்"பார்வதிதேவியாருடனிருந்த பரம௫ிவ 

ன்முன்சென்று ததிசொல்லிவணந்டுஞர்கள் குந்றம்நீங்கெபுகத்கொண் 

டதிருட்பரங்குன்றத்தில் நீங்கள்போயிருங்களென்று சுவாமி கட்டளையி 
ட்டருளிஞா்-.-(௭-று.) (௬௫) 

அ.நீதீரமீ துறுமாரலைவிண்ணே ட டை ட்டி ப 

ராரையுமன்புடனங்கண்விடுதீதே ,.. cee வட 
யெந்தைபிரானுயர்வெள்ளிவிலங்க ,... ,_; cee cee அ 

லிணந்தியதன்சணிருந்தருள்போதின் ,.. ௨ ட... *



F Gir கந்தப்புராணச்சுருக்கப்பொழிப்புமா. 

வெந் திறல்கொண்டவிலக்கர்களொலன்பான் ,,. a. ok 
«Pg tedesStara peter Oelent... ன் 

சுநீதரிமைநீதனெழுந்தவரோடு்... ... ஆ 
் தூவிளயாடஜொடங்கெனலறே ... % 

(இ-புரை )ஆகாயத்தினிடத்திந்பொருற் திப கார்த்திகை நக்ஷத்திர 
தீதையுநீதேவர்களெல்லாரையும்-௮வரவரீகளிடத் தக்குப்டோகும்படி வி 

டைகொடுத்தருளி- நம்அய்யனாகெபரமடுவன் வெள்ளியங்கிரியிதசேர்ர் 
.ு அதனிடத்தில் வீற நிருக்கும்டோது வெய்வியபலங்கொண்ட லஷ்ம் 
வீரர்களும் நவவீரர்களுளுசெல்று ஸகறீதஞூரீதீதியைவணங்குனார்க 
ள்-பார்வதிபுத்தசராகிய அறீதக்கறீசசுவாமியெழுர்.து ௮வர்களோடும்வி 
ஜேதைமான திருவிளை.பாடல் செய்யத்தொடங்கினார்.--(௭-று) (gran) 

மண்ணிலுலாவுறும்விண்ணிலுலாவும் ... ன் 
வண்ணவயன்பததண்ணிபுலாவுங் ,.. see ட்டு 

கண்ணனிருநீத்தலத்தி லுலாவுங் உ ட டட 10 

கண்ணுதனண்ணியசண்ணிலாலுவு... ee ae vee க 

மெண்ணிலவஊம்டெறுமண்புனதீகா ௨. cee wee nee டன் 
லின்புறுவிண்டனிலண்டமுலாவும்,., sve vee cee 

பண்ணியல்வீணையிசைதீதினிதாடும் sme vee nee wee ne 

" பாமெரன்றருபாலகனம்மா..... டல ட ஆ 

(@- Yor.) பரம$ூவனருளிய திருமைந்தராகிய ஹ்கநீதமூர்த்தி 
பூலோக தீதிலஉலாவுவர்-ஆகாயதீதி ஓலாவுவர்- அழகயெபிரமதேவனுலகதீ 

இ நீசென்றுலாவுவ ர- விஷ்ணுவிருக்குமுலகத்திற சென்றுலாவுவர்-நெற் 

திக்கண்ணுள்ளபரமடிவனிருக்குமிடதீதிற்சென்றுலாவுவர்- அளவில்லா 
தீளைமை பொருந்திய பிரிதிவு-அப்பு-தேயு-வாயு இன்பமிகுநீச ஆகாய 
மென்லும் பஞ்சபூதங்களினிடத் தம் ௮ண்டங்களிலுமுலாவுவர்-பண்க 
ள்டொரு நீதியவிணைவாடுத் தக்கொண்டுஇனி தாசவிளையாடுவர்.--(௭-௮) 

நிமிகடற்களையொன்றுபடுதீது ,.. படட 
நதேமிநகத்தைநிலதீதிலழுதினுஃ ஸ் ree vee டட 

மீடுறுதிக்சரவந்தளைவெற்பூ: 4... tee few cee 
டூன்பொகெட்டியிழுத்திமொகதீ ... டி 

தோடிருவோரையுமுன்னியல்பன்தி ... vee ட்ட 
யொருத்தர்பசதீிதிலொருத்தரையுய்க்கும்..... 

ுமெண்டிசையாளர்பதங்கள் see உ வட்ட 

பிடுககுபுவல்லைபிறழ்நீதிடவைச்கும். gay “ees ave % 
e
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உற்பத்துகாண்டம், ௪௪௭ 

(இ-புரை.) நீட்டியுள்ளதாயிருக்கும் ஏழுகடற்களையும் ஒன்றாகும் 
படி.சேர்தி துவிடுவர் - சக்கரவாகபலையைம் பூமிமட்டத அகீகழுதீஇவிமி 
வர்-வன்மைபொருநீதியஅஷ்டதஇிசை நாசங்களை௮ஷடகுலபர்வதங்களில் 
கட்டி, யின்பமுடனிழுப்பர் ஆகாயத்திந் செல்லுகின்ற சநீ திரசூரியர் 

களை முன்கிரமப்படி, செல்லவொட்டாமல் சூரியமண்டலதீதி௰௪ந்திரனு 
ம் சநீதிரமண்டலதீதிந்சூரியனு மிருக்கும்படி சேர்ப்பர் - பெருமைத 
ங்கியஅலிதிக்குப்பாலகர்பசவிசளைவிலாவுடன் பெயர்த் அஒன்றிலொ 

ன்று மாறுடடும்படி வைப்பர். -(௭-ு.) (௬௮) 

தண்டருகொண்டல்விசம்பிலுறங்கோ ,.. se. vee ப. ஆ 
தண்டம்வளைத்துயர்சாரகையெல்லா ........... ve ok 

முண்டையெனும்படி கொண்டிமையோர்க ட்ட டட 38 

ஞுரங்கள்சரங்களினூடுதெறிக்கு.. ,, ee னி 

மண்டி துபோலவனேசமியற்ற,.. ... tee eee tee tae 
மற்றதியற்தியயன்மையராரென்... ,.. ... cee 3 

றண்டருமன்னனுமேருவினின்று வ ட்டு படட ட ஆ 

மயற்கிதுகூறவகன்றனரங்கண்... cee vee cee eB 

( இஃ புரை. ) ஆகாயத்தில்சஞ்சரிக்கும் குளிர்ச்சிடொருந்திய 

மேகத்இனிடதீதிலிருக்கும்இநீ தத னுசுவையெடுத் அவளைத் து- உயர்ச்டி 

யுள்ள நக்ஷதீதிரங்களெல்லாம் உண்டையாகும்படி, வைதீ துக்கொண்டுதே 

வர்களுடைய நிரங்களிலும் மார்புகளினுள்ளும்டமிம்படி எ நிவார்.ஃபொ 

ருநீதிய இப்விநோசம்டோல் அமேகம்விநோதஞ்செய்தருளினர்-இப்ப 

ட. ச்கொத்தவிே 'சாதமானசெய்கைசெய்தவர் எவரொன்றுகருஇத்தேவர்க 

ளஞுமிந்திர.னும்பிரமே தவனிடததிற்சொல்லிச்கொள்ள அவ்விடத்திதருப் 

போனார்க ள்-- (௪-5) 
(௬௯) 

[Gap] 
அந்நேரத்நினிலன்னநகத்தையலைதீதே... .. ர ரர. 

முன்னேறின்றொர்முகத்தொமமோ அமுகத்சோ ட்ட க 
னன்னேயத்துடனாடியுலாவுதீனாடி. ... .ஃ ர. 
யின்னோனேயிவைசெய்தவனுமெனவெண்ணி .. se. veel 

(இ-புரை.)௮ட்டோ,து௮.நீதமகமேருவான, துகடுகிடென்.றுநடுங்கும் 
படிசெய்து ஆறுமுசக்கட்வுளானவர்௮வர்களுக்கெதிரில் ஒருதிருமுக 
ங்சொண்டு நல்லஇன்பத் துடன் விளையாடல்செய் துகொண்டுலாவுகின்ற 
தைதேவர்கள்பார்தி பது இவனேயிட்டடி.ச்கொத்தவிடரீதங்கள் செய்தவனா 

மென்றுதினைத்த.--(௭-று) (a)



௪௮ கந்தப்புமாணச்சுருக்கப்பொழிப்புமா. 

வெல்வேளாகமெரித்தவன்மை நனைவெல்வா ... cee ee 
-னவ்வேள்விக்கிறையும்பர்களோமெவத்சூழ்ற்,... உ... னீ 
தெல்ே வல்தன்னையுமுய்சீ 'தனனுய்தீிதவையெல்லாஞ்., oe ட டட 

செல்வேண்மீ தீலருற் றனவொத்தனசென்றே,.. an cee 

\ (இ- புரை. ) யாவருக்கு மோகத்தையுண்டாக்குமன்மதனுடலையெ 

பித்த பரமடவனுடைய இருமைநீதர ஈகியமுருகேசகி கடவுளுடன்போ 

ர்செய்து வெற்நிகொள்ளத் தேவேர்திரனானவன் தேவர்களுடன்சென் 
அஅத்தடவுளை௪சூம்நீ கொண்டு பலவிதஆயுதங்களையும்ஏவினான்௮ நீ 

தஅயுதங்களெல்லாம் போயச்சுப்பிரமணியக்கடவுள்திருமேனியிலமலர் 
பொருந்திய துபோலப்டொருத்தின.--(எ.ு.] வேல்என்ப து- ஆயுதட் 

பொது. (௭௧) 

(ள்ளைதீதண்மதிரூடிய சண்ணுதலபிள்ளை ட reels nee 

யுள்ளத்தாலொருவி ற்கொடுந நிகணையொன்றால், ws 

வெள்ளை தீசந்தியையட்டனனட்டபிமி விண்ணோர். ... 

வள்ளற்கேழ்கணையுய்தீதவசத்தைவழங்கி,.. ves 
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(இ-புமா.) சளிர்சசிபொருநீதிய இள்திங்கள்தரிதீதிருக்கும்தெநீ 
திச்கண்ணுள்ளபாமூவனுடைய புதி திரனாகியசுப்பிரமணிபக்கடவுளான 
வரதம து இருவுள்ளத்தினா லொருவில் நியமிதீ 2 கையிலேரீதிக்கொண் 
டு கூர்மையாக ஒருபாணம்விட்டுவெள்ளையானையாகய ஐராபதத்தைத் 
கொனள்றருளிலர் ௮அதைச்கொன்றபின்தேவேந்திரன்மேல் எழுடாணமே 
விமூ ர்ச்சையாக்க.... (௪.- அ.) (௭௨) 

நாலம்பால்வருணன்றனையொன்றுறுநான்மைக் +s. vee ao 
கோலம்பாலியமன்றனைவென்றிருகோலா... vee cee ட 8 

லாலம்பாவியவங்கியையங்கடலசெய்தான் ..ஃ௨. vee cee டின் 
வாலம்பான்மொழியந்தரிதந்திமமைந்தன்.  ... nee tee 

- (இ-பரை.) வெண்மைநிறமும் அழகுமுள்ள பால்டோ லுமினிய 
சொல் லுடைய பார்வதிதேவியார்கன்றருளியபூதீதிரர்நா ஓபாணத்தின 
ல்வருணனையும்௮ஞ்சடாணங்களினால்தபனையும்வென்று இரண்பொண 
தீதிலை அழகுமிஞுந்த ௮க்கினிதேவனையும்" ௮ல்விடத் துக்கொன்றருளி 
னார்( ௭.௮) (௭௩) 

ப 

ன்ருநின் றவரல்லரவன்புடைகூடி. ave yee cee ட ட டக 
தின்ருர்யாவ்ருபோதேலோடு நடுஞ்ீர்.... ட டட ஆ 
வுன்ராரூமுகனங்கதுகண்மிதரறந்தே. . ... ரர nee elk 

முன்ளானுந்றகளத்திடைவநீதனன்மொயம்டால் ட concep OK



உற்பத்துகாண்டம். : ௪௯ 

(இ-புரை,) இறந்சவர்கள்போச இறவாதவர்களாய் இ தீதிரனருந் 
சேர்ந்திருச்சவர்,ளெல்லாரும்டினடோதுமிகுற்சசர் eon) st ருதீதிய 
ஆனுமுகக்கடவுள்௮வர்களோடுவதசைக்சண்டுபின்னும் அதிகமாகதீதுரத் 
தமுன்னேதாமிருநீக போர்க்களதீதில் பராக்கிரமத் துடன்வந்தருளின 

(௪-௮) (௪௪) 
| வேறு, ] 

மற்றசனைநாரசமைமுனிகண்டண்டர்குரு ee see wee வ 
வுற்றுழிச்சென்றோ அதலுமும்பர்கடம்வாழ்வெல்லா..... ... 9 
மிந்றதுகொலெனவேநங்கியெழுச் அகுசனிடத்தடைற் து... 4 
பொத்திருத்தாளிணைதொழுதபுகழ்நீதினையபுக ஓகன்றான்... % 

(இ-புரை) இய்வாறுநடநீசதைநாரதமகாரிஷிசண்டுதேவர்குருவாகிய 
பிரகல்பதிபகவானிருக்குமிடத்திந்டோய்ச்சொல்ல லும் ௮வர்தேவரீவா 
ழ்வெல்லாமுடி ந் தபோய்விட்டசாவென்றுவிசனங்கெண்டு எழுதீன்ரு * 
ருசேசரிடத்திற்சென்று ௮வருடையபொலிவுள்ள இசண்டுதிருவடி.சளை 
யும்புகழ்ர் துஇவ்வார்த்தைசொல்லுகளர்.--(௭-ு.) (௭௫) 

அத்தநினையதியாமலமர்புரிந்தவண்டர்கட ... cee nee oR 
மெத் துபிழைடொறுத்தெழுப்பவேண்டுமெனவெண்மைநிற்த் 4 
ததீதியையுமத்தியின்மேலரசையுமந்றனைவணயும் ... see 
வித்தசனங்கெழுப்புதலும்விமுழ்சார்களெழுநீதார்கள் ஸீ 

(இ-புரை.) ஐயனேஉல்னையறியாமல் போர்செய்ததேவர்களுடை 

யபடெரியபிழையைப்டொறுக் துக்கொண்டு அவர்களையெல்லாம் எழுப்ப 

வேண்டுமென்று நாரதர்விண்ணட்பஞ்செய் ுவேண்டினவளவில் முர 

ஃகடவுளானவர் வெண்மைநிறமுள்ளயானையையும் அ.நீதயானையின்மே 
மேறுனெறதேவேற்திரனையும்மதறுமுள்ளதேவர்களையும் எழுப்பினவள 

வில்முன்இறநீனவிழுநீதவர்களெல்லாரும்பிழைத்தெழுதீதார்கள்(௭-௮. 

உஞ்செழு நீதிவிமைே யார்களுயர்குக னென்றுணராதே, oe 00 

வெஞ்சமராற்தினமெனவேமிகதமிங்கெவனடிதாழ்த் ... ® 
த்ஞ்சலிசெய்தேதீ து ஓமஞ்சலிரென்றருள்கூர்ற் துய. ae & 
குஞ்சரமாமுக நீகளையகுமரவேள்கூறுவான்...... ட. 

(இ-புரை,) பிமழைத்தெழுநீததேவர்கள்ே மன்மைபொருநீதிய மர 

சீச்கடவுளென்ற அ.றியாம்ல்சொடியபோர்செப்தோமென்று Heady 
டுகவ௮வர்பாததிதில்வணம்ெெ அஞ்சலிசெப்து : நிற்சக்கண்டு நீங்களஞ்ச 
வேண்டுவதிலலையென்ன யானைமூசச்கடவுளுச்சளேயகுமாரச்வமி அரு 

¢ 

எிச்செய்ஜெர்..-(எ2்.) (௪௭)



Rw- க ந் தப்புசாணச்சுருக்கப்பொழிப்புலா 

சேயெனமுன்பெமைச்கருஇச்செருப்புரிந்தரினியெம.த... * 
- தூயவிறல்காணுமெனத்தொல்லுலகமண்டமுயி,.. 2, % 
ராயவெலாந்தன துருவேயல்லால்வேறில்லையென.. ... ,.. * 
தேயவொருவடிவுகொடுநின்ருனெம்பெருமானே... ... ட் 

(இ-புரை,)நம்முடையகரித்தாவாகிெ சுப்பிரமண்ணியசவாமியான 
வர்முன்பு நம்மைச்சிறுபிள்ளையென நினைத் ஏத்சண்டைசெய்தர்கள் இப் 
பாமு அறம்முடையபரிசுத்தமுள்ளவலலமையைப்பாருங்களென்று ப 

ழையஉலகங்கள்௮ண்டங்கள்௮அவைகளிலிருக்கும் உயிரானவைகளெல்லா 
ம்தம்முடையதிருமேனியேயல்ல துவேறில்லை.பாகரேயமுள்ள ஒருவிசுவ 
ரூபங்கொண்டு Bosra it —( ௭-௮.) (௭ ௮) 

அன்பொடுமற்புததிீதோடுமமர சொல்லா நீதொழுசேத்சச்... ஆ 
கொன்பொலிமு ன்னுருவாடகிக்குமாவேணினறிட ஓ... ஆ 
மின்பொமிநீவிளையாடவிவ்விடைவேறுற்றவெலா... ... sed 
முன்பெனவைத்தருடியெனமுகி லூர்திவேண்டினனால் oon) oH 

(இ-புரை.) அதைக்கண்டதேவர்க ளெல்லாரும்- ௮ன்புடனுஃ ச் 

சரியத். தடனும் ©) தாழு து. அ.திசெய்யச் குமாரசுவாமி முன்போலப் 

பாலசுப்பிரமணியமூர்தீதமாக நின்றருளிஞர் அதன்பின்பு மேசவாகன 
ஞெ தேவேந்இரன் சுவாமியைப்டார்த்.ஐதீ சேவரிர் முன்புஇன்டமூட 
ன் திருவிளையாடல்செய்தருளினதால் இய்விடதீதில் வேறுபட்டவைக 
ளெல்லா முன்புபோலாகும்டடி. வைத்தருள வேண்டுமென்று பிரார்தஇ 
த்ான்-(௭ - ௮.) (௭௯) 
மகவே நீசன்வேண்டவுமைமகவேந்தலதன்டொருட்டான் , ட ட ஆ 
மிகவேவேறுந்றவெலாம்வேதின்றிமுன்னுளவாந்... ,.. 3 
தகவேப்கவெனவெயையுஞ்சார்ந்சனவ.5படி.நவிரப்,.. ,.. % 
பகைவேலோன்குகன்றாள்கள்பணி நீதினையபகர்கின்றான்... ...4 

_.. (இ-புரை)மசவானென்றும்ஒருபெயருள்ளதேவேந்திரனிவேண்டு 
தீலினால்டாரவதிபுத்திர.ராகிபசுட்பிரமணியசுவாமியானவர் ௮ நீதவேண்டு 
அிலின்பொருட்டுமிகுதியாக வேறுபட்ரீ. துகளெல்லாம் லேறுடாடின்றி 
டமுன்னிருந்சதகுதிப்படிக்குப் பொருநீதியிருச்சச்சடவ தகளெலீ.று ௮ 
ருளிச்செய்ப அந்தச்கட்டளையின்டடி அவைதளெல்லாமிருந்சன௮தை 
க்கண்டு மலைகளுக்குப்பகையாகெ வச்சொயுசமுள்ளசேவேர்திரன் சுப் 
பிரமணியசுவாமியின் திருவடி. களைவணங்கி. யிலைசொல் ன்றால்... 
(௪-,) நூ௮அசுவமேதமாகஞ்செப் த.இந் திரப்பட்ட் அடைவதினால் 
இசிவேற்தரலுக்கு மகவானென்டுருருபெயர், மகம்.ர என்பது. - யரகம்.



உற்பத்திகாண்டம். இக 

இங்குநினையருச்செசவேண்டுமெனவிசைந்தருளிப் ... we % 
பொங்குகயிலைச்கொருசார்பொருப்பினிடைவிருப்பொடுடோ % 
யங்கமரர்பூசனைகொண்டருங்கயிலைமருங்கடைந்தான் v6. 4 
தங்குபுகழ்ப்புலவருமத்தனிவரையைத்சணற்தனரால... see A 

(இ-பரை) இட்டோதிங்விடடத் லெதேவரீரை நாங்கள்பூசைசெய்யவே 
ண்சிமென்றுவிண்ணப்பம்பண்ணிசகொள்ளுத லும்அதந்கச் சுவாமிதி 

ருவுள்ளமிசைந்கருளிஊ்மிதோ.றும் ஒங்குகன்றகைலாயகிரிச்சாரலினொ 
ருடுறத்திலிருக்கு மலையினிடத் துவிருப்பமுடனெழுற்தருளி UMS 
தில்வீற்றிரும் தறேவர்கள்செய்க பூசையையேறறக் கொண்டுயாவருஞ் 
சேர்தற்குஅரியகைலாசகரியைச்சேர்ந்தார் அதல்பிஃபுபுகழ்தங்கிய தே 
வர்களும் ஒப்பில்லாத அந்தமகமேருரரியைவிட்டுநீங்கிப் போனார்கள். 

வீீசபுகழாறுமுஎவிதீதசனையும்பமால்லாம்... ay vee 
பூசைபுரிர்திடலாலேபடொற்புறுமய்வெற்பறுதான் vee 0 
காடின்முருகற்கிடமாய்கீகந்தவெற்பென்றெருநாமம் ,.. 
பேசும்வகைபெற்றதினிப்பெருக்தகரேதியதிசைட்டாம் e

e
 ஆ
 

(இ-புமை.)எவ்வுலகத்.தும் பரந்தபுகழ் பொருந்திய ஆறுமுகசவா 
மியைதீதேவர்களெல்லாரும்௮வ்விடத்திலபூசைசெய்சலினாலே-அழகுள் 
ள_அறநீதமலையான அ குற்றமில்லாக முருகக்கடவுராக்கு இடமாய்க்கந்தம 

லையெ்றுசொல்லும்படி. ஒருபெயர்பெற்றது இனிப்பெரிய அட்டுக்க 
டாவின்மேல்.அவர்அசோசணித்ததைச்சொல் லுகிறரோம்.--(௪-று) (௮௨) 

நாடிபுசழ்தாடுசனிஞான்செய்வேள்வியினமாட் ... ல 
டாடுபிறந் துயிர்கடமையறிதீ திட லுமம்மச தீதத்... ப் 
கூடமூனிவருஞ்சாருங்கோதிலருளாதலனும்... cee cee oe ol 
பீரிடையகயிலையெனும்:நெங்கன்மிசையுந்றனரால் .... ௨௨. 8 

(இ-புரை.) எல்லாருங் ௧௬ ஐம்படியாகெய தேவலோகத்தில்நாரதமு 
னிவர் செய்தயாகத்தினிடத் ௪ ஒரு௮ட்டுக்கடாஉண்டாகி உயிர்களையெ 
ல்லாம்௮ழிச்குமளவில் அநீதயாக த் துக்ருவற்திரு நீத முனிவர்களுந்தேவர் 
களும் குற்றமில்லாதகருபையையுடையநாரதமுனிவரும் பெருமைபெ 
தீற சைலையாபயெவெள்ளியங்கிரியிற்சேரீந்தாரிகள்--(௭-.) (௮௩) 

௨ நிறடொழுதிலசசமுடஜென்ப தவிரருஞ்சும, உவ ட ட்ட 

. வெற்திடனையருட்டுமாவேளிருதீ்தபடிநோக்கி : ;.. ௨.” 

. மழ்றிவனங்குறைமுடிக்கவல்லவனென்றெல்லோரு ... 4 * 
- தற்திருத்சாளினைவணங்கதம்பெருமானவின்றருள்வான்.,. , |



Ge-s5 தப்புசாணச்சுருக்கப்பொழிப்புமை 

. (இஃபுரை.) நாரதரீமு சலானவர்கள்௮வ்விடத்திந்போனபோது ல 
க்ஷம்வீரர்களுடன் ஒன்பது வீரர்களுஞ் சூமவெற்நிமாலையணிந்த ௮௬ 
ட்குமாச சுவாமியங்குவீ£ற் நிருநீதகைட்பார்த்,து-இவர் நம்முடைய குறை 
யைநிறைவேற்றத்தக்கவல்லமைபுள்ளவனக்கருதி முருக்கடவுளுநல் 
திருவடி.யைட்ே டாற்நிசெய்தார்கள்௮ட்டோ ge Haut stench Sg) wo 

முடைய இறைவர்சொல் கின்ருரீ.- (௭-௮) (௮௪) 

தொந்தணைநீதீர்புகுநீதபடி அவனறிிஇரொன்றருள. vee cee 

இந்தைமடழ்ந்தொருவேள்விசெய்யவொருசெச்சையதில். ...% 
வநீதெமையிங்கடநீனையமகந்தணந்றுவற்தனமல், ...  .... * 

வெர்தகர்மண்ணுயிர்களொடுவிண்ணுயிர்கொல்றுலவியதே .. * 

(இ-புரை.)தேவர்களேறீங்கள்வருநீ தியிங்குவ நீதீர்கள்- வநீதகாரிய 
தீதைச்சொல் லுங்களென்றுசுப்பிரமணியக்கடவுள்திருவாய்மலர்நீ்தருளி 
னார்௮வர்கள்மனமடுழ்நீ_து நாரசமுனிவரொருயாகஞ்செய்தார்௮சனிட 
தீதில்ஒருஆட்டுக்கடா உண்டாகியெங்களை4 கொல்ல நினைந்த துஆகலாலநீ 
தயாகத்தைவிட்டு இங்கு அடைக்கலமாக வந்தோம்கொடுமையுள்ள அய் 
வாமெண்ணுலகத துயிர்சளையும்விண்ணனுலகத் துயிர்களையங் மொன்றுதி 

ரிகின்றஅ...-(௪-.ற.) (௫6) 
வெய்யவதனடலட.5வேள்விமுடித்தடிே யங்க... tee 
ளுப்யவளித்தருளெனவேயுயர்வீரவாஞுவைப் பார்தி ,.. ௨ & 

தையவதுதனைட்பிடிதீதங்கணைநியெனவவனேகிக். ,.. coh 

கையில்விறற்றகர்பிடி தி. துக்கந்சனிடைவநீகசனனே. ... ... ¥ 

(இ-புரை.) கொடியதாகிய அ௮தன்பலதிதைய,_கீயொகத்தைநிறை 
வேற்தி ௮டி.யேங்க ளஞுப்யும்டடி. ரக்ஷித்தருளவேண்டிமென்று விண்ண 

ட்பஞ்செய்தார்கள்சுவாமிமேம்டாடுடையவீரவரீகுதேவரைப்டார்தீ BH 
ய்யாநிபோய் ௮ர்சக்கடாவைட்பிடி.த். தக கொண்டிங்கேவாவென்று கட் 
உணரையிட்டருளினார்௮வ்வாறேவீரவாகுசேவர்செல்று சமது சையினாலந் 
தீஆட்டைப்பிடி த துக்கொண்டுஸ்க நீதஜூர்தீ.தி யினிடத்,தக்குவந்தார்...- 

*அித்சசரைப்பரியாக்கொண்டவர்வேள்வி செயவிடுத்த,, ... * 
, வித்தக முருகேசன்விளையா டி.யமர்தாளிழ் yee fee eon 2a eK 

றஐச்சைமொழிக்கலைமா துதலைவனுயர்சயிலையடைச்: ... ... * 
... தத்தனழபணித்துபுறத்தணிலாயிலிடையடைர்சான். (பட் 
4... [இஃபுைடு. அத்த,துட்டை வககனமாக... ஆரோசணித்ுச்மொண்டு 
அவர்கள்யரகஞ்செய்பும்படிஅலுப்பிலிட்செசர்வசாரணராடிங்முருகே



உற்பத்துகாண்டம். (௫௩ 

சக்கடவுள் இருவிளையாடல்செய் துகொண்டிருக்கும்தாளில் கிளிமொழி 
டோ லுமினிய மொழிவசனிக்ரும்சரஸ்்வதிகணவளனாகியபிரமதேவன்ஊ 
மிதோறுமோங்குகின்றகயிலையங்கரியில்அடைற்து பர மசிவன.௮இருவ 
டியைவணங்கிட்புறதிதிலிருக்கும் அலங்காரமுள்ள கோபுரவாப்கிலினி 
டதீ தவந்தான். (எறு-) (arr) 

ஆலயத்தின் முன்பிருந்சவணிமணிக்கோபுசத்தலத்திஃ..... ¥ 

கோலமுடனிருந் தருளுங்குமரவேள்க ண்டரளி ... அ 

ஞாலமளித்திமிவோனை நம்முன்வருகெனவேடுச்.... ட கே 
சீலமுறட்பணிறீதிசெல்செய்யாமற்பரவுதலும் ... ௨. HE 

(இ-புலா) பரம$வன் விந்திருக்கும் ஆல.பத் துக்கு மூன்பிருக்கும் 
மணிகள்ப.இிக்கப்பட்ட கோபாவாயிலினிடத்.த அலங்காரதீ BLAS 

தருளும் குமாரசுவாமியானவர்பார்தீகருளி Osaassose Eopapip & 
ம் அநீதப்பிரமனை நம்மெதிரில் வாவென்றழைத்தருளினமபா து அவன் 

க 

சென்று முறைமையுடன் தாழ்நீ துவணங்காமல் நின்றபடி. நமஹ்க ரஞ் 

செய்தான். (௭-௮) (௮௮) 

Gar தமெனவருமென்னவியனிருக்குவிஎம்பென்ன வட்ட டட ட OK 
வாதியினிற் கலை பெரித்தறைகுகலுமகன்பயொருளை ௨. அ 
யோடி pth BB 9} GaCut Gey னுமையாலன். ggg nee K 

(இ-புமை;) நீயென்னதொழில்செய்வாயென்று சுவாமிவினாவியவ 

ளவிஃயான்ருவிடி செய்கெறவனெல்.ற பிரமதேவன்சொன்னால்- அனால் 
உனக்குவேதநீதெரியுமாவென்று சுவாமிவினாவினார்- 0 தரிபுமென்றால்- 
சுவாமிமேன்மைடொருந்திய ஒருருக்குசொல்லென்றார் - பிரமன் ஆரம் 
படிக்கும்போது பிரணவத்தைச்சொல்லிப்பின்பு-ருக்குசொல்லென்றுசுப் 
பிரமணியக்கடவுள் உத்தரவுசெய்தருளிஞர்...(௭-.ற) (௮௯) 

மன்னுகுடிலைப்பொருளையதியாமன்மயல்குதலுங் ...  .... % 
சொன்னுடையநரூங்கக்குட்டி. திலைக்குட்டியுதைதி.. ve oo 

தின்னலுறச்சநீதவெற்பிற்றறையிடுவித்ததிலேடு ... ... * 
யன்னநடைபுமைடாலனாவிகள்டன்னாட்படைத்தான்.. 0. 4 

ட, (இவரை) .நிலைமையாடுய் பிரணவப்டொருள் தெரியாமல் டிரம 
(தேவன்மயங்வெவளவில் அன்னரடைபடோன் ற நடையினையடைய உமா 
சேவியின்புத்திசசாகெடி .ச்ம்பிரமணியசலாமியானவர் வெறுனம்யுள்ள த



௫ச-கந்தப்புசாணச்சுருக்கப்பொழிப்புரை. 

ரதிங்கரூர்த்தியின் மகனாயெபிர்ம்மதேவன்தலையிற்குட்டி யுலைத் து ௮வ 
ன் தன்பமுறும்படி. கொண்டுபோய்ச் கநீதவெதபிற்டிறையிடும் படி.க 
ட்டளையிட்டுத்தாமும் ௮ம்மலையிலெழுதீதருளி உயிர்களை தெடுதாள் ப 
டைத்தருளினார்.-(௭- னு.) (% 0) 

அங்க துபின்னொரு நாளிலண்டரசொடுமுனிவரொடுஞ் 
செங்கண்மால்கயிலைநெடுஞ்லெம்படைந் அ.தந்திவிடச். 
சங்கரனைப்பணிந்தயனைச்சண்முகச்சோனிட்டடிறை 
சீங்கள்பிரான்றவிரீத்தியெனதந்தியொமிநவின்றருள்வான் ,... 3

3
%
 

% 
3 

(இ-புமா.) .௮தன்பின்பொரு நாளில்தேவர்களுடனும் முனிவர்க 
ஞூடனும் விஷினுவானவர் ஒங்கியகபிலாசடரியில்௮டைர்து தநீ.நிதேவ 
ர்விடஉள்ளேசற்நிசானத்திந்போய்ப் பரமட௨னைவணங்கு யெலம்மிறைவ 
னேஆறுமுசக்சடவுள் பிரமதேவனையிட்டடிறையைவிடுவி சதருளவேண் 
டுமென்௮அவிண்ணப்பஞ் செய்ய - சுவாமிநந்திதேவருடன்சொல்லுகின் 
ரார்.--(எ.ு;) (௯௧) 

வென்தியுறுகுமானிடைமேவியாம்விடச்சொன்னோ. ..... . 
மென்றுவிஇி௫ரிறைவிடுவித்திங்கணைவாவெனவெதிர்டோய் ... 

நின்றிதனைப்புகன்றிடலுநின் திடிலிங்குவ்றனையு ... 

மின்றுசிறைபநித்திமிவமென்றிடமீண்டி௰ றகிகுரைத்தான். e
R
 RE 

XH 

(@- Ls.) §-Gas நீதிபொருந்திய குமானிடத்திற்போய் நாம்விட 
ச்சொன்னோமென்று பிரமன்டுறையைவிடுவித் து இங்குவா வென்றுஏட் 
டளையிட்டருளதந்திதேவர்போய்ச் சுப்பிரமணியசுவாமியெதிரில்நில்று 
இந்தவார்த்சையைச்சொன்னவளவில் இனியிங்கு நீநிற்பையாகிலின் று௨ 
ன்னையும் இறைபடுத் தவமெல்.று சுமீபிரமணியசவாமி சொல்ல ௮நீதவா 
ரீத்தையைக்கேட்ட நநீதிசேவர்பயற்து திரும்பிவற்_து பரமெனுக்குவி 
ண்ணப்பஞ்செய்தார--(௪- து) (௬௨) 

இர்சமொழிகசேட்டுநகைதீதேறேதிசக்குமானுறு ... cee oo 
கழீதமலைப்புகுற்தி ஓங். கழல்பணிறர்தென்வறீசசென ... is. 

, வந்தணனைவிடுத்திடெனவ து செய்யேனெனச்சனம்டோ. ... # 
லந்தமிலானோ ததலுமயன்றனைமுன்புறவுய்த்தான். ... We 

| (இி-ப்ண்)பாமவென்இத்தவார்த்சையைச்கேட்டுசகைத்தருளி ரில 
டவாகனத்தின்மேல் ஆரோ சணித்துச்கொண்டு- (குமாரசுவாமி வீதத்திருக் 

கற் சத்தமஸச்செழுத்தருளினுர்-குமாவேள். அதைக்சண்டுதிருவடூசளை



உற்பத்திகாண்டம். ௫௫ 

வணங்டுத் சேவரீரிவ்விடதி ஐ கெழு நீசரூளியதென்னவென்று வினாவுக் 

ஓம் பிரபனைவிட்டுவிடு என்றுசொல்லினர் - முருகக்கடவுள் அவனை 

நான்விடமாஃ்டே.னென்ன முடிவில்லாத பரமடுவன் சோபங்கொண்ட 
வர்டோல் அவனைவிட்டுவிடென்றுசொன்னவுடன் முருகச்சடவுள் பிரம 

தேவனைட்டசமடுவன் எ திரில்கொண்வெந்து விடச்செய்தருளினார்.(௭-.று. 

௮/நீதணனுக்கருள்புரிந்சேய றுமு கனைக்கவானிடைவைத், 9 
அறீதுகுடிலைப்டொருணீபுரைத்தியெனவுமைதீத கேட் ... * 
டெ நீதைமூழ் தீசருங்கயிலையெய்தினான்குறுமுனிக்குச், க் * 
சுற்சரமூலப்டொருளைச்சொல்லினான்குமரோசன் ஆ 

(இ-பரை.) றைமீண்டுவர் சபிரமதேவனுக்குப்பரமடுவன் அருள் 
HAG த அனுப்பிவிட்டு அறுமுககிகடவுளை Ss. ஐ தொடையின்மேல் 
வைத் துக்கொண்டு ஐ துன்றபிரணவத்தின்டொருளை நீசொல்லென்றுவி 
னாவினவளவில் முருகக்ஈடவுள்பிரணவத்தின்பொருள்சொன்னசைக்கே 
ட்டடிழ்ந் து பசமடிவன் கயிலாயதீ௮அக்கெழுந்தருளிஞர்- அதன்பின்பூ 

ஒருநாள் அகல்தீஇியருக்க' அமறாள்ள பரணவப்பொருளை முருசேசர் 
உபதேடுத்தருளிஞர்...-(௭-.) (௯௪) 

[ே வ foe | 

அணியார்முருகேசன்வளர் நீத்தடதீ ட sy 

தீமுத்கீகொடிசுந்தரியென்றிருவோர் ... % 
தணியாரசையிற்கூகனைத்தழுவத் ...  . * 

தீவமுற்றறுகண்டவர்தங்கணுறப்,,. vee cae cae oe 

பணிபாவெதிர்நிந்பவிரும்பியதென் 1... see vee vee ® 

பகர்வீரெனவெம்மைமணத்தியெனம்... vee elf 
பிணியானதறுத்தெனையாளுமருட் vee ue pee cee ree ௬ 

பெருமானவரோடிதுபேசுவனால். ,.. cee nee Mee ol 

(இ-புமா.) செளத்தரமுள்ள முருகசேசன்வளர்ந்த தடாகத்தினிடத் 

தில் அமுசக்சொடி.-ச நீதரவல்லியென்றுசொல்லப்படிதின் ற இரண்டுமா 

தீர்சள் குறையாதஆசையுடன்முருசக்சடவுளைவிவாகஞ்செயப் கொள்வ 

தற்காகதீதவம்பண்ணிக்சொண்டிருப்பதையதித் து அவர்களிடத்தில் ௭ 

மூநீதருளிஞர்-அம்மசர்கண்பெணித்,து௭ திரில்தில்றார்கள்௮ப்படி.௮வ 
ர்சள்நிற்பசைநோகடுச் சுவாமியார்நீங்கள் விருப்பக்கொண்ட,து என்ன. 
வென்றுவினாவ - எங்களைவிவாகஞ்செப் தகொண்டருள வேண்டுமென் 

அவிண்ணப்பஞ்செய்த வளவில் பிறவிப்பிணியை நீத்திரம்மையாட்கொ



௫௬-கந்தப்புசாணச்சுருக்கப்பொழிப்புமரை 

ண்டருளுஞ் சுப்பிரமணிபக்கடவுள் அவர்சளஞூடனித்தவார்த்தைசொல்லு 
கிரா..-(எறு-) (௯௫) 

Curry பொருநீ திபங்கடமைம்., 

பின்மன்றலியற்று துமங்வளவுஷ். « 
சீரிந்தின்வேடர்கள்பான்மகவாயச்... ... ... 

சென்றேயிருமென்றருளோடுவிடுத் ... 
தாருற்தொழுகநீதவிலங்கலில்வற். . . 

தணிசேர்ஃயிலாயமடை நீதரனோ 
டேருற்.துமையாளைவணங்கியவர்க. , , Lees 

இடையாகவிருநீதன னெம்பெருபான், * 
3
3
 

K
K
 

& 

(இ-டமா.) மிகுநீத ௮ன்புடொருந்திய உங்களைபீபின்பு விவாகஞ் 
செய். துகொள்ளுகறோம் ௮ துவரையில் இறெப்புள்ள இந்திரனிடதீதிலு 
ம் வேடர்களிடத்திலும் குழந்கைகளாய்ட்டோயிருங்களென்று கிருபை 
யுடன் உத்தரவுகொடுத்தனும்பி விட்டியாவருநீதொழதீதச்சக்க நீதமலையி 
ல்வந் தபின்புஅமகுபொருநீதியகயிலாயதீதிற்சேர்ந்து பரமூவனையும் 
அழகுபிரகாடுத் துக்கொண்டி ருக்கும் பார்வதிமிதவியாமாயும் வணங்கித 
ம்மிறைவனாகிய முருகக்கடவுள் அ௮வ்விருவர்மதீதியில் வீ£ததிருந்தார்.-.- 

(௪-௮) (௯௬) 

அ௮ட்போதினிலண்டர்களிந்திரன்மா, . . 
லயன்மாகயிலாயமடைந்திடலுர்... 

ப்பாரருணற்திதடுத் gp Ms , 

தோகைக்கொரு பாகனையன்டொடுசண் 

டெட்போ.துமிபிக்கண்விளை தீதிடுகூ. .. வடடல 
சென்டோன்டரிதுன்பமிசைத்திடலு... .... 

மெமீப்பார்குகனேடவுணன்றனைநீ,.. ... இ வடடல 
வென்றேவருகென்றுவிஎம்பினனே... 66s sae see e

e
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(இ-புரை,) அப்படி விந்திருக்கும்போது தேவர்களுமிந்திரனும் 
விலிஹுவும் பிரமசேவலும் பெருமைபொருற்திய கயிலாயத்தித்சேர் 
நீதவளவில்வன்மைடொருநீதியநநீதிசேவர்தடுத் ௮-சுவாமியினுத்தாரம் 
பெற்றுக்சொண்டேள்ளேசெல்லும்படி.விட௮வர்கள் உமையவஞக்கொ 
ருடாகனாகயெடரமூவனையன்புடன்தரிடித் த எட்டோதுந் துனபத்தையு 
ண்டாக்செசொண்டிருக்கும் சூரபன்மன் என்பவன்விளைக்குதீ துன்டங்க 
ளைநீச்ெெருளவேண்டுபென்௮ வின்ணட்பஞ்செய்தார்சள் ௮ட்போது



உற்பத்துகாண்டம். ௫௭ 

மைப்மைத்சன்மைபுள்ள (FRlors Hw Alay 3 சயிலாயபதிரோக்கி HES 

J} B) KOT CGT ந் ௮.௮ py air’) 81 orice Hah @oit.— (or- gre) (Er) 

௮ட்பான்மைபரிந்திமவளெனலே oe. ... cee tee ஆ 

யடல்சேர்பதினொன்றெனுருதிதிரரை 1... 1. ee 
மெப்ப்பார்பதினோர்படையாவருளி,.. see cee ட டி 

வேலொன்றுகுகன்கரமீ நுகொடுத்,,, ,.. wee tT 

கொட்பானதிலாசவிலக்ஈர்சளோ... ட வட்ட டில 
டொன்பாளெ ணு மூத்தமர்கை தீதலமேற். ts nee eel 

௮மட்பார்பலவெம்படையங்கருளித் vec ௨ படட ee 

அணையாகவுறும்படிசொற்றனனே,.. ee vee ௨ ஆ 

(இ-புரை.) அ௮ம்வாறேசெய்கறேனென்று கந்தசுவாமி சொன்னவள 
வில் பலமிகுந்தபதிொருவரொன்னும் உருத்திரர்களைத் திண்மையுள்ள 
அயுசங்களாகஏற்பரித்திக்கொடுத் 61 அுவுமன் நிஒரு வேலாயுதமும்௮அவ 
ர்கையினிடத் துக்கொடுத்தருளிஒப்பிலலாத லக்ஷத்தொன்பது வீரர்கள் 
கைகளிலும்பலம்நிறைந்தவெம்படைகளையட்போதே கொடுத்துத் தம் 
மூடையபுத்திரனுக்குத் ௮ணையாயிருக்கும்படி கட்டளையிட்டருளினார். 

இத்தன்மைநிகம்ந்தபினூறுடனே, ... cee see cee ஸி 
யெட்டாடுபபூகவிராசர்கமைச்  ... ae படட ௨ ஆ 

சுத்தன்பர்வோடிதெரிந்தருளிதீ்... ... vee ட பட ஆ 
தொல்பூகவிராயிரவெள்ளமுட ௨ ae ட டட இ 

னத்தம்பநினென்றுடனொன்றுடையா... வட டன 
னடலசேர்படையாவுறுமென்றருளி  ... ௨௨.௨௭ 

மெத்துந்திறங்கொண்டிமமோரிரசம்... ... ௨... ௨ ஆ 
வேலோனுறநலனென்வித்சககனே ... ,.. vee ௨ ஆ 

(இ-புரா.) இவ்வா. றுநடநீதபின்பு பரமடவன் நூந்றெட்டுப்பூசரா 
சாக்களையும் பரிவுடன் பார்த்தருளி நீங்கள் பழமையாகெயஇரண்டாயிர 
வெள்ளம் பூதங்களுடனேபன்னிரண்டுதிருக்கரங்களுள்ள சுட்பிரமணிய 
னுடையபலம்பொரு நீதியபடைஞராயிருங்களென்று கட்டளையிட்டரு 

ளிமேன்மையுள்ள வன்மைபொருநீதிய ஒருசேர்சப்பிரமணியவாமி 
அரோகணிக்கும்படியருளிச்செய்தார்.--(௪-று) (௯௯) 

இஃவாறுகொடுத் துமதிச்சடையோ வட வடை வட டவ். 
னேசென்னவலங்கொடிறைஞ்சுதலஓுஞ் ... see vee # 

செவ்வாலுரமீதிலணைத்தருளிச் coe ane டிடிடி. டட... உச ag 

ர ் சீர்சங்யெராரிதிருக்கரமேன்... , ட உ ene ene, age * ‘wed 

¥



(௫௮ கந்தப்புராணச்சுருக்கப்பொழிப்புரை 

COLOWT DA) MH 6 டனளித்தருள... கட்டட 

மாதன்பின்வயித்நிலணைத்திமையோ, ... 
ருய்வானவுணட்படைமு றறுமழிச். 

துறுவாயிவணென்னவுஐ1ர தீசனளால் 

அ
ஆ
.
 
அ:
 

(இ-புமா.) சநீதிரனையணிர்த சடைமு டியையுடையபரமடிவன்இ 
வ்வாறு இரதங்கொமித்தருளிட்போய்வாவென்றுத்தரவு செய்தவளவில் 
சட்பிரமணிபசுவா மியானவர்உலம்வற். து பணியச் செவ்வானம் போன்ற 
தம.துதிருமார்பில் ௮ணைதீதுச்கொண்டு சுவாமி பெருமைடொருநீதிய 
பாரிவதிதேவியார் திருககரதீதிலவிலிஃபொருநீதியமண்டத்தைபுடைப 
பரமேல்வரர் கொடுத்தருளினார் பார்வதி தேவியார்வாங்கி அன்படன்வ 

யிற்நிலணைத் நக்கொண்டுதேவர் கள்பிமைகளும்ப டி.- அவுணட்படை மு 
முவதையும்௮ழித் துமறுபடி, யிய்விடத் துககு வரக்கடவை யென்று ௮௫ 
ளிச்செய்தார்.--(௭...ற.) (ஈ) 

ஈதம்மையிசைத்திடலுந்கொழுதே..  ... 
யிருவோரையுமன்டுடனேவிடைேெ காண் 

டோ தும்புகம்வேலனகன்றுயர்சே ... 
ருத்றொன்ப அபேருமிலச்கர்களு 

மேச நீதவிர்சாரசமன்னவரு ... ee we ae 

மிமையோருமிராயிரவெள்ளமெலும். .. 
பூசங்களுமெங்கணுமங்களணுகிப் ... 

புடைசூழவடைீசனனம்புவிமேல் X
e
 

K
e
 
K
K
 

HK 
& 

(இ-புரை.) டார்வதிசேவியா ரிநீசவார்த்தைசொன்னவுடன் வேத 

ஙீகளாற்சொல்லப்பட்ட புகழுள்ள வேலாயுதக்கடவுள் அன்புடன் சாய்த 
+ POS LIM தீதொ மூதி விடைபெற்றுச்சென்று உயர்ந்ததேரில் gore 
ahs PEOsrar0 ome SO sro g Pricengsooshau yssrre it 
களும் தேவர்களும் இரண்டாயிரம்வெள்ளமாகியபூசர்களும்அங்கவற்_து 

சாஇுபுறமுஞ் கூழத்தக்கசாக அழகுள்ள பூலோகத்தித்சென்றருளினார், 
[aa] 

'பாருலகமீதிலுமைபாலன்வருபோதித் ௨. ae vey eal 
ருழுக்வெலும்பெயர்தரித்ததொருவெய்யோ ... டட ஆ 
னோரண்மானடுரவுஞ்சகரிசண்டார் ... wee vee cee வச 
வீரு அவேலனயன்மேவிவருவிண்ணொர். ரர... 

ட்ப. சுப்பிரமணியக்கடவுள் பூலோகத்தினிடத்தில்வரும்போ 
தசாருள்சரனென்றெபெயர்பெ ற்ற ஒருகொடியவன்று ஒப்பற்றி கர



உற்பத்திகாண்டம். ௫௯ 

வலாடிய கிரவுஞ்சகிரியை வீரம்பொருநீதிய (வேலாயுதக்கடது எருகில்ஞூ 
ழ்நீ துவருகெறசேவர்கள்கண்டார்கள்.-(௪-.ற.) (ஈ௨) 

சண்டனர்வெருண்டனர்கலங்கினரிடுக்சண் ... ட் 

கொண்டனருளங்காலைஞுலைநீசனர்சளர்ந்தார் அவ டை பட்டத 

இண்டி றல்கொள்வேலனிருசேவடி வணங்கி, ieee wee ne 

யண்டர்புகம்நாரதனறைந்திதெ லுற்ளான் ண ர ரர. 

(இ-புமை.) கண்டுபயந் துமனங்கலங்டுத் தன்பங்கொண்டு உள்ளங் 

குலை ௮ தளர்ந்தார்கள் - தேவர்கள்புசழும் நாசகமுனிவர் இண்மையும் 
வெந்றியுமுள்ள வேலாயு£க்கடவுளுடைய இரண்டுதிருவடி களையும் வண 
க்கிச்சொலல லுத்ரூர்....(௭-று.) (௭௩) 

உற்றகரிம் தகிரவுஞ்சமிதினோர்சார் வ டல ப டட ட ட | 

மற்றுநிகரற்றதொருமாயரகருடே, rrr 8 

சுற்றவுணர்ே சனையொடுசூரிளவலாகும்... ண ரர ர.) 

வெந்றிபுனைதாருகன்விருப்புடனிருப்பான் ... kee ee 

(இ-புமா.) இங்கிருக்குமிந்த மலையான துரெவுஞ்சமென்னும் பெ 
யருள்ள,து இதஸனொரு புறதீதில்வேஜென் நுந்தனக்கொப்பில்லாக மாயா 
புரியென்றொரு நகரமிருக்கின்ற ஐ அதற்குள்ளே சூழ்ந்தஅவுணர் சே 
னைகளுடன்சூர சம்பியாகிய வெறதிபொருநீதிய தாருசனிருக்கின்ளுன் 

வென்நியுறவின்நிவனைவெல் நிமிவையாயின் ,.. ... டட OE 
வன்தி நல்கொள்சூரனைவதைப்ப தளிதென்னதி படட டட ச 

அன்றுகதிர்வேலன்முனிசொ வனவைவினாவிச் ... ௨... 4 

சென்றிவனதாருயிர்சிதைத்திபதமென்றனன். ௨ # 

(இ-புரை.) செயம்டொருர் தும்படி. இவனையின்றுவென்றிடுவிரா 
ஞைல்வலியதிறல்கொண்ட. சூரனைக்கொல் லுவதெளிதசென்றுசொல்ல ஒளி 

G டாரு நீதியவேலாயுதக்உடவுள் நாரதர். சான்னவார்த்தையை வினாவிரா 

ம் சென்றிவலுடைய உயிரைக்கொல் gy SIG மென்ளுர்-- (௭-௮.)(ஈ௫) 

என்றுபினடற்பெறுமெழிற்புயவனேவேலோ ,.. ee cee OH 
னன்ஜொடுதெரிந்தினையநாகமதினோர்சார் ... ௨. ௨ ன் 
வென்றியுளமாயநகர்மீதவுணரோடும் ,,. :.. see vee 
வன்தி றல்கொடாருகன்வயத்தொடுவதி நீதான்... cae cee veel 

| (இபுரை.) இக்வான௮ுசொன்னபின்டு வேலாயுதக்கடவுள் அழகுள்ள 
விரவாகுதேவரைச்ருடையுடன்பார்த். து இந்தமலைக்கொருப்றத் Bacar 
நிதியுள்ள மாயாரகர்த்தினிடத்தில் அவுணர்களுடன் வலியதிழல்கொண் 

ட தாருகனென்டவனிருகிறொன், (௭-௮) (me)



drt) கந்தப்புசாணச்சுருக்கப்பொழிப்புரை 

அம்புவியமுந்தவருமாயிரரல்வெள்ளத் ... ... nee பசி 
தும்பர்தொழுசாரதருவர்கறையினோருன் ... 1. 1. ௬ 
நம்பியர்களோடுமிகுசானவர்களோடுி .. ... kee cee ஆ 
மொய்ம்பொடுசெருட்புரியமுந்துபடரொன்றுன் ... ... ந 

(இ-புரை.) சணன்டைசெய்யஅழகுள்ளஇந்தப்பூமி௮ழு நீ ஐும்படிவ 
ருகி ஐரன்மைபடொருநீதியஆயிர வெள்ளமென்னும்பூச ர்களுடனும்மீதவ 

‘Raat தாழும்படி. யானஅ௮வர்க ளஞூடையஇராச TS OL Brive oo சம்பிமா 

டனும் பலமுள்ள தானவர்களுடன் பலதீசோம்ம் போர்செய்ய நீமுன் 
மழுனபோவென்றுகட்டளை யிட்டருளினார்.--(௭-ு.) (mer) 

என்னவிதுதன்றெனவிறைஞூழுருசேசன்...  ... ee 3 
தன்னைவிடைகொண்டினியதம்பியர்களோடு ... ... ... ௩ 

மின்னுகதிர்வேலனருள்வீ'திரதமேதி... ... ... ee ee elk 

மன்னுபடையோடவுணன்மாயநகருந்னான். ... ... 7 4 

(இ-புரை;) நீமுன்னேபோவெனறு சுப்பிரமணியசவாமிகட்டளே 

யிட்டதைக்கேட்டவீரவாகுே கவர் இறு சமக்டுப்பா BHU oi gy eeu 

யிடச்தில்விடைபெற் றுக்கொண்டிஅினிபவர்க ளாகிப கம்பி SOR னும்பிர 

காடிக்கும்வேலாயு தச்கடவுள்௮ர௬ளி பபெரியதேரிலேறித் தம்மைசசூழ்ர் 

திருக்கும்பூசசேனையுடன்சாறாகா சாரனுடை பமாயாபுரியிறசேர்ந்தார்.- 

ஒற்றரி தசொத்றிடவுணர்ந்சவுணர்மனனன். ,.. ௨. ட. * 
செற்றமிகமூளவொருசேரில்மிசையேநித்,.. .. eo 

துற்றவனிகங்கள்புடைசுந்றவெடிருர்ரா... oe ee cee * 

னற்றமறுபூதருமவற்கெதிர்புகுந்தார் .. ae vee vee vel 

(இ-புரை.) தாதர்களிகனையறிர் து போப்சீசொன்னுர்கள் ௮வுண 

hécre@ Su தாருகனதிர்துகோபம் ௮தீசமாயுண்டாககமுதேரில்மே 
லேதிச்கொண்டு நெருங்பெதன்படை படைஞழ்ரீ் நரும்படி௪*ர் செ 
ன்முன்குற்றம் நீங்கியபூகருமவனுக் 25 இரடைர் சா ர்22--( எ-று.) (௭க) 

தெண்டிரைகடுச்சவிருசேனையுமெதிர்ர்செ.... sae vee vale 

மண்டுடடைசந்இியமாவலலைப்ரிடோதற்... vee cee vee 
சண்டமிஞதானவர்கள்சாரதர்கடம்மா. வ வைடி ஒர 
லொண்டிறலிமற் தசொலைவுற்றனர்களன்றே,... see # 

.. (இ-புமா.) சமுதீதிரத்தையொத்தஇருசேனையும் எதிர்நீது சங்கள் 
சையிலிருக்கும் படைகளைவிட்டு விரைவாகச்சண்டைசெய்யும் போது 
டூவசமிகுச்ச PUTA Sat பூதர்சளால்விளக்சமாயெ தீங்கள்பலமிமந்.து 

ஒடுட்டோனார்சள்-- (௭-௮). ன ட (a)



உற்பத்திகாண்டம். Sires 

வாரணமுஃத்தவுணரீமன்னனி துகண்டே * 

தேரினுமிறங்கியொருதிண்கதைபிடி ச்சே ட ஆ 

பாரிடர்கள்பாரிடைபதைப்புறவகைப்ப ae ட, 
வேரு.று.மிலச்கருமெதிர்நீ சூசமர்செய்சார் % 

(இ-பரை.) யானைமுகமுள்ள தாருசகவிசனைப்டார்த் ததீதேரைவிட் 

டுஇறங்கிப்பலமுள்ளஒருதிண்ணியதண்டாயுகத்தைப்பிடித் துச்கொண்மி, 

பூதர்கள் பூமியிற்பதைக்ும்படி. வதைக்கும்டோ து அழகுபொருந்திய 

லக்ஷம்வீரர்களுமெதிர்நீ ௮ போர்புரிற்சார்கள்--(௭-ு.) (ஈக) 

போரினிலெதிர்ந் தழிபுழைசக்கைகொகடுசுந்நி, ... ... ea 
வாரியிலெறிநீதனனெழுறீ தபினும்வந்தா வ படக. 
சாருலவுகோளரியெதிர்தீ அகணை நாறு ர. 
கோரவவுணன் றன்மகுடத்தைவிழவெம்தான் ய 

(இ-புரை,) அவ்வாறுயுத்ததீிதஇலெதிரீர்சபோ த அவர்களைத்தாருகன் 
தன் ததிக்கையிஞற்சுறறியெடுத் தச்சமுதீதிர தீதிலேறிந்சான்௮தில்போ 
ய்விமுநீதவர்கள்மறுபடியும் எழுறீ துவற்சார்கள் அவர்களில் அழகுள்ள 

வீரசேசரியென்பவன்எதிர் ந_து_நாறு பாணத்தினால்கோர மாகியதாருகன் 
மகுடம்விமு ம்படி.யெ.ப்தான். --(எ-து.) (a ve.) 

சென்னிமுடிவீழ்தலுமபொர்திண்கதையெறிந்தே... v0 
டொன்னிரதமீமிசைபுரந்தனனெதிர்ந்தான் ,.. 

* மன்னுககதைபட்டி டமயங்கவ தண்டே படட டட 
தின்னுவிறல்கொண்டிவளர்கோளினனெதிர்ர்சான் ....... 

௬ 
௨ 

3 

(இ-புரா.) தன்ர சிலிருந்ககரீடம் விழு நீதவளவில் திண்மையான 
ஒருகையை ௮ ந தவீரமேசரிமேலெரிர்.து டொன்னாற் செய்யப் பட்ட 
தன்சேரிலேறி/கொண்டெதிர்த்தான் Clim cr நீதிய௮ நீசக்கசாயுதம்டட்ட 

வளவில்வீரகேசரிமயங்க அ,துகண்டுஅழிவிலலாச பலங்கொண்டுவளர்கி 
ன்றதோளுடைய வீரவாகுதேவரொதிர்ந்தார்--(௪-ு) (றாக) 

வற் தெதிரீபுகுநீததிறல்வாருமிசைவெய்யன் ட்ப ol 
சுந்தரவிறற்கொளொருசூலமதுகைத்தா.,. vse ver cee 
னுந்தெமிலுசத்தினிடையுற்திடஓமீசன் ,,. vee ௨ ஸீ 
மைநீதனிளயோன்மிசுவருக்கமொடுநின்ன் படட டட ஆ 

. . (இ-புரை) வந். துஎதிரில்தேரிட்டவெந்திபொருநீதியவீரவாகுசே 
வர்மேல் சொடியனானதாருகன் சுரமும் பலமுமுள்ள ஒருசூலாயுதத்
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தையேவினான்௮௮ ௮மகபச நீசதன்மார்பில்பட்டவுடன்முருகச்சடவுள் 
சம்பியாகியவீரவாகுதேவர்மிகு நீதவருத்தமுடனின்ளர்..-(௭-அ.)(ஈ௰௫ 

[| ஈசல்மைந்தன். சவன்புதீதிரன்.] 

மொய்ம்புடைபவாகுமிகுமோகமொரிநின்றேம் ... 
கம்பியரெதிர்ந் நடைவதான அதெரிந்தே... 
வெம்பதகன்்டுன்பணுகவெய்யனுமெதிர்ந்தா 
னம்புமழைூந்தியிருவோருமமர்செய்தார்.... 3

 3
 
ஆ 

(இ-பூரை.) பலமுள்ளவீரவாருதேயர் மிகுந்த சோபத் அடனின்று 
தன்ஏழுதம்பிமொர்வந்தெறிர்த் ததிசோற்அுப்போவதானசெயலையறிந் து 
கொடியபாதகனாகிய தாருகனெதிர்அடைந்தார்-அந்தவெப்யனு மெதிர் 

தீதான் இவவாறிருவர்களும்௭ சிரீநீ தபாணவருவிம்பொயிற் து போர்செ 

ய்தார்கள்...- (௪-.று,) (17 @) 
பொற்சகடமீ தி ஓு௮புல்லன தபோதின் ட ட பெட்டு ட டல 

விற்சமர்புரிநிதவனைவெல்வதரிதென்றே 
கற்டொருவுகோளுடையகாளைமிசைசெல்ல... 
விற்ஞுலவுமும்டர்கள்விற றபடைகள்விட்டான்.. , 

e
e
 

a
 

ப்ச
்,

 

(] 

(இ-புரை) அவ்வண்ணம்டோர் செய்பும்போ.து- டொன்னாலாகியதேரி 
ன்மேலிருக்கும் தாருகன் இவவிசவி ந்சண்டைசெய்திவனைவெல்வகரிதெ 

னக்கருதிமலையொத்சசோளுடைப வீரவாகுதேவர்மேல் செல் ஓம்படி 
ஒளரிபொருநீயெபலமுள்ளசேவாறதிரங்களையேவினான். (௭-ு)(ரா௬ ) 

விட்ட லுமப்படைகள்விட்டருளிவெய்யன்... ன ரர. 

ஜொெட்டடடையமு நீறுமிகு தண்டம கண்டான்... வடட இ 

மட்டிலுருவற்கொமிவளைநீ துசமராடக்... ட ட ணி 
கட்டழகுகொண்டதொருவாளையி துசெய்தான்... see oe. &* 

( இ-பமை,) இவ்வாறுதாருகன் தேவாஸிரம்விட்டவுடன் மிகுந்த 

அழகுள்ள வீரவாகுதேவர் அவன்விட்ட அஸ்திர ங்களுக்ருச்ச ரியான௮ 

ஸ்திரங்கள்விட்டு ௮ந்தச்கொடியவன் விட்டஅஹ்திரங்களையெலலாம்.து 
ண்டமாக்கனோர் அசற்குமேல் அவன்மாயையினால் ௮ளவில்லாததாருகனாக 
உருவங்சொண்டிழுடார்செய்தான் HAS oso Dd கூ நீத மருள்ளக ரளையா 

சியவீரவாகுதேவரின்ன துசெய்தார்.--(எ-ு.) (Wer) 
மெத் தமுருவதீதவுணன்மீ அவிடவீர கெட்ட டட ட டட உல 

பத்திரநெடும்படைபரிதீதிடலுமாயக் +e sae coe cee # 
கொத்த நவவன்றனிமைகூடியொருடாயஞ்,ஃ௰ ௨ tee ol 
சித்சமிசைசொண்டெரவுஞ்சளரிசென்னு,.. ie see see *



உ௰்பத்துகாண்டம். ௬௩. 

(இ-புரை)வீரவாகுதேவர்என்னசெய்தாரொனில்-மேன்மையுள்ளப 
லவுருவங்கொண்டதாருகல்மேலேவுதற்கு வீர பதீதிரால்இரம்எ.ித்தார 
௮/தைஎடுக்கக்கண்டவாவிலமாயைசகீகூட்டம் நீந்வெட்ட ஐ௮.ு நீங்னெ 
வுடன்௮வன்முல் போலொரு உருவமாகநின்றுமனஇலவி_தீதஇி லோருபா 
யஞ்சிந்தித் துகரவுஞ்சடிரியித்சென்று...-(எ௭ து.) (௮) 

மற்றததிஜெளித்திடலும்வாகைடனைவாகு ... ee eee 
சுற்றமொடுசம்பியர்கடோன்முகனொளித்த OK 
படொற்றைபுகவாண்டுமயலபூண்டனர்டூடந்கா., ee ree vel 

ரநீறமறுசூரிளவலன்ன அதெரிந்சான். ¥ 

(இ-புரை.) அவ்வாறுசெல றவ அ.நீதமலைபிலொளித் து கொண் 

டவளவில் செயம்பெற்றவிரவாகுதேவர் பூசப்படைமன்னவரும்தன்௪ 
கோதரர்களும்மற்றதீசம்பியர்சளாகெயலக்ஷ£ம் விரர்களும்பின்வரும்படி. 

சென்றுயானைமுகதீதாருக ஹொளி கிீதமலை:பி நிசெரவே அவ்விடத்தில் அழ 

தக்கிரவுஞ்சகரியின்மாயையினால்வீரவாகுதேவரும் அவருடன்சென்றவ 
ர்களும்மயக்சந்கொண்டி ருநீ துவிட்டார்கள் அதனைச்சோவற்றதாருகன் 

அ.தித்தான்.--(௭-.ு.] (me ) 

தெரிந் தமடிழ்வாகியொருதேரிப்மிசையேதி., 
யருந்ீதிறல்கொடண்டமொடமர்ச்களமடைற்தே., 

விரிந் துசெறிபூதர்மிசைவெற்கணைகள்ந்த, ,. 
விரிந்தனர்களும்பரினு மிம்பாரனுமன்னார்., 3

௭
 

oar 

(Q-Yeor.) தாருகனதனையதிற் து ம௫ழ்ந் து ஒருதேரின்மேலேறி 
அருமையாகிய பலங்கொண்டசேனையுடன் யுத்தசளதீதிந்போய்ட் பரவி 
Q நருங்கியிருக்கும் பூதர்கள்மேல் வெல்வியயாணங்களையேவ அவர்கள் 

ஆகாயத்திலும் பூமியிலுமாக ஒடிப்போனார்கள்--(௪-று.) (௭௨௦) 

நண்ணினை யகண்டுபுகழ்நாரதனெலும்போ்ம். 

பண்ணவனிடர்ச்கொடுபடர்ந்தமரரீசெய்த. 

புண்ணியமுறைந துவியபாருர்தியடிதாமுஉ 

விண்ணவ ரீமெலிந் திடவிளை நீதனவிளம்ப 9 
3
3
 ஆ 

pee 8 @ 

(இ-புரை.)புகழுடைய நாரசொன்னும்முனிவர் ௮ந்சே டொருநீதி 
யவிச்செய்சையைப்பார்த் துச். துன்பங்கொண்டு dere O° Crier 

ய்த்தேவர்கள் செய்தபுண்ணிபம்போன்ற ஞமாரசுவாமிவிந்திருக்குமிட 
தீதிற்சேர்ந் து அவர்இிருவடி.களைவணங்கித்தேவர்கள்மெலியும் டடிபோ 
ர்க்களதீதில் விளைந்தசாரியந்களைச்சொன்னார்.-(௭..ற,) + (mes)



௬௪- கந்தப்புராணச்சுருக்கப்பொழிப்புரா. 

அ௮ங்கதைவினாவியெமையாளுடையசெல்வே., .... ௮௫ 
ளிங்கவனைநூறுவனிறைப்பொழுதிலென்றே ..௨ ss. vee 
துங்கமுறுபூசர்கடுவன்றியயல்சற்றச்... ,,. ve ven பகி 
செங்குருதிசங்கெசெருக்களமடைந்தான்.... ட 

(இ-புமா.) நம்மைபாட்கொள்ளும் முருகக்கடவுள் அவர்சொல்லிய 
தைத்திருச்செவியுட்கொண்ுிஇந்தத்தாருகனைக்ஷணப் பொழுதிதீகொல் 
லுவேனென்றுட௰ம்பொருநீதியபூசர்கள்தெருங்கிதீதம்மபலிற்சூழ்ற்_து 
வர ச்செம்மைநிறமள்ளஉதிர நீதங்கெமோர்ச்களத்திந்சேர்ந்தார்- (௭-௮. 

ஈடிசெறிபூதருமிருநீதகுவரியாருஞ் ... cee ee cee னி 
சாடுசமராடமிகுதானவருடைநீதே,.. see vee cae cee # 
யோடவ துகண்டனனுருதீதவுணரீமன்ன 66. vee ee 

னீடியசரதிதுறுெடுஞ்டிலைவளைத்தான் ... ... eee 

(இ-புரை)பலம்பொருந்திய பூகர்களும் பெருங்கூட்டமாகிய ௮ 
வுணர்களெல்லாரும் சாடுகின்றடோர்செய்யும்போ௫ு மிகுந்தஅவுணர்க 
ள்சோற்௮ுஒடுவதைத்சாருகன்கண்ரிமோபித் து நீண்டவிலலைக்கையிலெ 
டுத் அவளைத்தான்... (௭-.று.) (௨௩) 

வெந்கணைகளும்பலவியன்படையுதேரே see cee ee el 
யங்கணைகணக்காழுவினங்கமுறவுற்திக் ,.. see see nee 
கங்கசைமுடியானுதவுகந்தனெதிர்வந்தே ... see cee 4 
சங்கையில்பவங்குலவுதாருகனுரைப்பான் sae vee nee 

(இ-புரை) அவ்வாறு விலலைவளைத்த அளவில்லாத பிறவிகளடைர்த 

சாருகன்வெவ்விதாகிய பாணங்களும் பெரியபலவித.ஆயுதங்களும் ௮ங் 

குவந்திருக்கும் பூதகூட்டத்தின்சரீரதீதின்மேல்டமிம்படி. செலுதீதிக்கங் 
கையணிந்த திருமுடி.ச்கடவு ளீன்றருளியக நீதசுவாமியினெதிரில்வந்,து 
சொல்லுகிருல்...-(௭-று,) (௭௨௪) 

மேத்குமரிக்குமலர்மீதிலயனுக்கு... oe. cee cee cee ஸி 
மாதவளவும்பலிறைவற்குமலதஇிற்நா,.. see cee cee tee 
ளாதிபானுக்குமெமருக்குமமராட ட ட al 
வேதுவிலைவநீதபடியேதுமொழிசென்றான் ,.. ௨ ௬ 

(இ-புரா.)மேன்மைடொரு நீதியவிலிணுவுக்கும் தாமரைப்பூவினி 

டத்திலிரக்கும் பிரமதேவனுக்கும்வெண்மைதிறமுள்ள பெரியயானையி 
லேறும் இநீதிரனுக்குமேயல்ல.து பரம௫ூவனுக்கும்எங்களவர்களுக்கும் 
ோர்செய்யத்காரணமில்லை அப்படியிருக்க நீவர்சசாரணமென்னசொ 
ல்லென்ருன்.-(எ-லு.) ் (௨௫)



உறபத்துகாண்டம். Sr (ih) 

நீறிிருமில்புரிநீதிமிநஇிச்சடி லறம்ப .... 9 
னற்றமறுவானவர்களானவர்கடம்மைச* ,.. வெட்ட 3 

செற்றமொடுநீவிர்சேவறசெய்ததையுணர்ந்சே ௨... 2 
மத்றெமைவிடுத்தனனும்வன்மைவிற£சிந்த  ி... see ee # 

(இ-புரை.) குநீறமிலலாததேவர்களை யெஃலாம் கோபத் துடனீங்க 
ள் சிறைவைத் திருப்பதை$அனுக்கிரசகிருத்தியஞ் செய்கின்ற கங்காநதி 

யையணித்சசடாம௫டமுள்ளபரம௫ிவன் இருவுளதீதில் அதிர் அ- உங்கள் 
வ லுமையுள்ளவென்றியைக்கெடுிக்கும்படி, தமகீகுக்கட்டளை யிட்டலுப் 
பிஞர்-(௪..)பஞ்சூருதீதியங்களுக்குள்ளும் ௮னுக்ெருதீதியஞ் 
சிறந்சசாதலின்௮அவ்வொன்றைபுமீண்டெடுக் துக்கூறினர். (௭௨௬) 

என் றுபல்வேலவனிசைதீசமொமீசேளாக&... 

குன்றுறமு மொய்ம்புளகொடுந்தனுவரீமன்னன் 

வன்றனுவளைட்பவுமைமைநீதனும்வளை தீதான். . . 
று திருவருங்க ணைசொரிற்தமர்புரிர்தார் 3

9
%
 3
 

(இ-ள்.) இவவாறுபலவாருக வேலாயுகக்கடவுள் சொல்லியவார்தீ 

தையைக்கேட்டுமலையொத்தபுசங்களுள்ளகொடி யஅவுணர்க்கிறைவைனை 
தாருகாசரன் வலிய வில்லைவளைதீதான் ௮) துகண்டிடார்வதிபுதீதிரரானசுப் 
பிரமணியக்கடவுளும்வில்வளை தீதருளினார்இவ்வாறுவில்வளை தமத ற்றஇரு 
வரும்பாணங்களேவிட்டோர்பரித்தார்கள்--(௪-) (௭௨௭) 

கையன்விடிவெந்கணைகள்கநீதனெ.ரடநீ தந்... 4 

அய்யன்விடுபிெங்கணைகள்ளூர்,தணையக ற்றும். . வடட 3 
வையமிசையோர்வெருவவையமிசைதின்ே Dive ர. 

வெய்யசமரியவகைவிளைதீதனர்வெருண்டே 6. eee cee ஆ 

(இ. புரை) வஞ்சகனாகியதாருகாசுரன் ஏவுகிதகொடியடாணங்க 

யெல்லாம் அதற்கு நேரானபாணங்கள்விட்டிக்க நீதசுவாமி அறுதி து 
தீதள்ளுவார் - சவாமிவிரிகின்ற பாணங்களை சசூரன் தம்பிநீக்கிவிவொன்- 
இவ்வசையாகப் பூலோகத்திலிருப்பவர்கள் அஞ்சும்படி சேர்மேலிருழீ 
அகொண்டுகோபித் துக்கொடுஞ சமர்டரிந்தார்தள்--(௭-௮.) (௨) 

இந்தவகைவிற்சமரியறறுமதுபோதித் ௨ ௨. ட ஆ 
கந்தனபுயங்களுளதந்தன்முருகசேசன்,,. உ, vee ர 

சி வெற்திறல்கொடாருகன்விடுங்கணைவிலககிச் ... 16. one HS 
சிச்தின்ஞெர்கோடிகணைதயன் மிசைசெல்ல.... cee vee sek 

9 , 

் கேவாரம் 6. ச்சர OF OT OT Ho



fiir Gir — கந்தப்புராணச்சுருக்கப்பொழிப்புரை 

(இ-பை.) இம்வகையாகவிநசண்டை செய்யும்போது வச்டிரதீத 

ம்பமொத்தபுசங்களுள்ள முருகேசக்கடவுள் மிகுநீசபலங்கொண்டதா 
ருகன் விரிங்கணைகளையெலலாம்விலக்கி ௮ நீசக்தியவன்மேல் செல் லும் 

டடி. ஒருகோடி பாணங்களேவிஞார்.--(௭-அு.) (௭௨௯) 

கோடிகணைபட்டுமிகொடித்ததினிரட்டி ... த 
நிடுசணைவிட்டிடலுநோழமுருகேச . ஸீ 
னாடிமிருகோல்டுதறி ரண்ணலன்வியிட்பக்... % 
கூடி வருவாளிகள்குல ற த்தனனறுதீசே... அ 

(இ-புரை. )சாவமியேவியகோடி பாணங்களும் தன்மேல்தைக்கவே 
தாருகன்ேகோபித் தநெடிய இரண்டிம காடி பாணங்களேவினான்-நேசமு 
ள்ள முருகக்கடவுள் அதனை நாடி. அழேகம்டாணங்கள் விட்டுப்பகைவன் 
விடச்சேர்நீ துவரும்பாணங்சளை௮றுத் துகிஞாறைத்தருளினார்,--(௭-ு.) 

கன்னியிடநண்ணுமிறைகண்ணில்வருமண்ணல.: vee vee 
பின்னருமிலங்கிருபெருங்கணைுரறந்தே ௨.௨. ௨ oe all 
யின்னல்புரிசூரனிளையானுடலிளைட்பக்,,. wee nee tee 
கொன்னுறுமுகக்கை யொடும்காகெளறுதீதான் wee eo 

(இ. புரை.) டார்வதிசேவியார் தமதிடட்பாகதீதிற் பொருந்தியிரு 
க்கும்படி யாியடரமடிவன அதெற்றிக்கண்னினிடமாகத் இருவவதாரஞ 
Gels ஞுமாரசுவாமியானவர் மறுபடியும் பிரகாசிக்கும் இரண்டுடெரிய 
டாணம் விட்டுத்தேவர்களுக்குத் துன்பஞ்செய்யும் சூரன்தம்பியுடலிளை 
க்கும்படி௮வனுடையபெருமைபுதறமுகதீதிந்பொருத்திய துதிக்கையி 
னையுங்கொம்புகளையும்௮றுத்தருளிஞர்-- (௭-.று.) (arf. ) 

சற துறுமுகக்கைநெடிதானதனதந்தஞ்”ஃ vee vee vee ணீ 

சிற்த லுமனத்திடைடெந்சவுணர்செம்மல் டட வடட டட ஆ 

வெத்திறல்கொளாயிரம்விறற்கணைவிடுச்தே ... ... ... அ 
கற்தனிரதத் தறுகவின்கொாடியறுத்தான் cee cee eee eee 

(இ-புமா.) அழகுடொருந்தியமுகத்தினிடத்திருக்குற் த.திக்கையு 
ம்தெடியதானதன் தநீதற்களும் ௮௮ நீதவளவில் ௮வுணர்ச்கரசனானதாரு 

சன்மனதிழ்கோயித் துவேய்வியகான கூரிமையுடன்பலமுள்ள ஆயிரம் 
டாணங்கள்விட்டுக்கரதசுவாமியின்தேரின்மேடிருக்குங்கொடியை௮னு 
தீதான்.--(௭-௮ு.) சற்சம்எனந்பால் துவிகாரவகையாற்சழ் தெனநின்ற_து 

அப்பொழு அ வேலவனருங்கணைகளெட்டு டட டட டக ப 

'மெப்ப்புறவிமித்சவுணன்வித்றனேயொடித்துத்,.. ves vee



உற்பத்திகாண்டம். dir 6T 

அட்புடையவாயிரழெடுங்கணேதுரந்தே ௨ ட ட ஸி 
யொப்பிலவனேதிரதமொலலை அுகள்கண்டான் ,.. .... ... % 

(இ-புரை.) கொடியை அவன ௮றுத்தடோ துவேலாயுதசுவாமியா 
னவர்௮ருமையானஎட்டுட்பாணங்கள்யாவரும் அதிசயிக்கும்படியேவித் 
தாருகன்விலலையொடி.த் எட் பின்னும்பலமுள்ள ஆயிரம்பாணங்கள்வி 
ரைவாகப்பிரயோகித் து ஒப்பிலலாதஅவன்ஏநிய தேலாயுற் தூளாக்டனார், 

சேரழியவேறுபொருதேரின்மிசையேதி... ... வ டட ட 
வீர முறமந் றுமொருவிற்நனையெடு£மத. வ டவலை ட ட படட க 

சீரியகுகன்றன கசேர்கடவுவாிமே. ரர ரர ர ர. 
லாரும்வகையாயிரமடற்கணைவிடுத்தான். ௨... cee ஸீ 

( இ-புரை.) சேர மி 'நீசவுடன் தாருகல்வேரொருே சரிலேறிட்பலம் 

டொருநீதியவே9ரருவில லுபெடுத் தப்புகழுள்ளசுப்பிரமணியக்கடவு 
ள்தேமைச்செலுத் தும்பரஈன்மேல் பொருந் தம்படி. வலுமையுள்ள ஆ 
யிரம்டாணம்ஏவினான்....(௭-ு) (mee) 

மன்னுகணைமேனிபடமாருசம்வரு ற். வ ரர. 

வன்ன து தெரிந் அுகனாயிசநெடுங்கோல்... உ டட. 3 

கொன்ன வணர்மன்ன ஐுளத்தினுளமுதீதப், உ எ 

38 படொன்னினிசசத்திடைபலம்பினல்விழூ ந்தான். ,, 

(இ- டமா) அழிவுபடாதஅந்தப்பாணங்கள்தன் மேலஃபட்டவுடன்சா 

ரதியாகிய வாயுதேவி௨ருநீதிலன் சுப்பிர மணிய2கடவுள்௮சைப்டார்த் 
அதிசேவர்களஞ்சும் தாருகன் நெற்றியில தைக்கும்டடி. ஆயிரம்பாண 
ங்களேவிஞர் ௮அவ்பொன் மடமுள்ளதேரிலபுலம்பிக்கொண்டு விழுநி 

தான்,.-(எ.று.) LAG) 

சோரியொமிசோபமொடுசூரிளவல்வீழு i.e 6. ree ௨ ன 
வீரமுறவன்படைஞர்வேலனைவளைந்தே..ஃ res vee vee 18 

டோர.துடரிநீ துமிபபொலிந்தகணைதூவிச 16. vee ௨ னி 
வட்டி ட டர சீரியகுசன்றகுவர்சேனைகள GST... 

(இ- புரை.) உதிரதீ.துடனும் சோபதீதடலும் சூரன் தம்பிவி 

ழவே வீரம்டொரு Baw அ வன்படைஞர்கள் வேலாயுதகீ (கடவளைவளை 

நீ.அசொண்டு சண்டைசெய்யும்போ.து பெருமைபொருந்திய வேலாயு 
சக்சடவுள் பொலிவுள்ளபாணங்கள் தூண்டி ௮வுணச்சேனைகளை அறுத்த 

ருளிஞர்...-(௭-௮.) (௩௪)



௬௮-கந்தப்புமாணச்ருருக்கப்பொழிப்புரை 

மைபலதொழித்திடவெழுந்தவுணர்மன்னன் ¥ 
OelwEp mid orPaccis Oe gyS5d .. ஸீ 
கசைகொடுபிடிட்டவதுசண்டுபலமாயை .. cee cae vee * 
வெய்யமலையோடுசெயவேலினைவிடுத தான் ,.. ௨ ஆ 

(இ-புரை.) சோடம் நீங்னெவுடலிசாருகனெ Eg செம்மைநிற 
மள்ள முருகக்கடவுள்மேஃசவால்சரமேவிஞன் அதை ஆறுமுகக்கடவு 
ள் கையினாற்பிடி த. துக்கொண்டார் ௮தைப்டார்த் அதீசாருகனும் கரவுஞ் 
சகிரியும்பலமாயைசெய்யக்கண்டுசுவாமிவேலாயுகத்தை விட்ட ருளினார். 

வென்றிடனையெஃகம துவிஞ்சை தருளுவ்றை ரர. 

வன்திறல்கொடாருகனைலல்லையிலழிதீதே ,,. vee vee ve 
யொன்றுஇறல்விரரையெழுப்பியுபர்க நகைச் 

சென்றதனிலாபெதிரும்பியதையன்றே ose vee ee 

(இ - புரை.) வென் திபொருஇிய அ. த்தவேலான ர மாயைசெய்யும் 

இரவுஞ் ச௫ரியைபும் வலியவென்றிகொள்ளும் தாரு2னையும் விரைவாக 
அழித் துக்கரவுஞ் சஏரியில்மயங்கியிடு$தடலம் பொருந்தீய வீரர்களை 

யாப்பிமேன்மை 0 பாருநீ றி யதந்ையிலசெல்று வ நானஞ்செய் து 

திரும்பிய து.--(எ-று.) (௩௮) 

வெந் இிறல்கொள்வேல தஇவிசாசன நுகைமேல் ர. 

வநீதினிதிருப்பவடல்வாருமு. த வீர oo aoe oun see -@ oe ் 

செந்தையெதிர்வநீதிடவிலங்குமுருசேசும் ட ட ஆ 

பும்திகள்களிட்பவவருக்கருள்புரிந்தான்.. ,,. vee vee 

(இ-புரை.) வெம்மையுள்ள வீரங்கொண்ட அ௮௮்வேலான தவி 

சாகனெல்றும்ஒரு திரு ராமமுள்ளசுட்பிரமணியசுவாமி இருக்கர தீதினீட 
தீதில்வற் துஇனிதாகவிருர்த௫- பலம்டொருந்திப விரவாகுதேவர்முத 
லான வீ£ரர்கள்யாவரும்தம்முடையஅப்பசாகிய மூரு5க்கடவுளெதிர்வந் 
அதொழுசதார்கள்பிரகாடிக்கு முருகேசரானவர் அவர்கள்மனங்களுக்ளுக் 
சளிப்பண்டாகம்படி இருடைசெய்தருளிஞர் (௪-௮), (௭௩௧) 

மற்றது னொதிதுதிறல்வாருவைவிளித்தே... cee see vee 
வெத்தியொடுதாருண்விடித் தழிபிடிக்ச ,.. vee ௨ ன 
,வற்றமிலரன்படையவன்கையிலளித்தான். ob nae nee ’, » 

தற் நுமிருசானவர்கடங்கள்குலகாலன், .. ree aap ப்ட். டப் 

(இ-புரை.) தெருங்கிமிகுதீ. தள்ள தானவர்கள்குலதி துக்கு சம 
ன்டோன்ற சுப்பிரியணிபக்கட்வுள் அதன்பின்பு வெந்தியுள்ள வீரவாகு



உற்பத்திகாண்டம். Gir da 
ப 

தேவரையழைத்துச் செயத் துடலி சாருகலிவிட்டபோ,து பிழ.த்ககுந்ற 
மில்லாசசிவால்திசத்தையஉர்கையித்கொயித்தருளிஞர்.--(௭-ற)(ஈ௪௰) 

இறச்சமிகுபூகர்களியாரையுமெழுப்பி ... cee 
நிறைநீதபடைசுழ்தரநிவந்திரிகவந்தப் ட ப. ® 

பறந்சலைகடந்தடலகொள்பலி னிருபயதீதோம் ee eee 

சிறநீ மவிமபக்கிறயினெலலைய ஐர்ந்சாம்... ... ட்ட க 

(இ-புரை. ) இரநீஈயர்களாகிய மிருந்சபூசர்க ளெல்லாரையு 

மெழுட்பிதிறைநீசபடைகள்சூழ்ந் துவரும்படி சென்றுபவற்தங்கள் எழு 
நீதுகூத்தாடுகல்ற போர்க்களத்தை நீங்திப்பலம்பொருர்தியபன்னிர ண் 
டுபுயங்களுடைய முருகக்கடவுளானவர்சிறட்புள்ளஇமயமலையினெல்லை 

  

யைக்கடந்தார்.-(௭-று.) (௬௪௧) 

தென்திசையினேகியுயர்தேயகிரிரண்ண_ூ.௩ ௩... ட ட 
வன் றி றல்கொளாதவன்மலை ற நிதின் னம்வேலைஃ,.. cee eee ee 

குன்றுதலிலாவனையகுன்றிலி பிலசவெ்நிம். ... x 
பொன்திகழுபெஃகமுள பங்கவனிருற்கான்... cee ee 

(இ-பரை.) வென்றியுடன் பொன்மயமான தாம்ப் Gs nad Cou 
லாயுதமேந்திய முருகக௨ட ௮ள்அங்கிரு் தபுறப்பட்மித்தெ BA தீதிசை 

சோக்கிச்செல்று-உயாநததேவதிரியிரசோர்தருளினபபோறு மிமுந்தப 
லுள்ள சூரி யன்மறைந்தான் மூறைந்தவளவில பல றுதலில்லாசஅந்தம 

லையினிடத்ெசம்கியிடூற்தார்--.(௭-ு.) (ராச) 

ஆ சிலருள் 2வலவனையஃ்வரையின்வி CIC CHF ... ee * 
பூசனைபுரிநீசனர்புன்றவி_ த நிற்க ட்ட ௮ 

விசபுசழும்பன் முகல் வீடிய அகேளா 

மாசவுரியயன் பனைமா து ஐ.பருறறாள்... 

ச் 34
 

சப
்
 

அ
 

(இ-புசை.) ௮ப்மலையினீடத் இலகுந்றமில்லாச௮ருள்டொருந்திய 

வேலாயுசக்கட.வுளைதீதேவர்கள்பூசனைசெய்தார்கள் சொலலிவந்தஇந்தச 

சரித்திரம் இ துரையில்நிறுத்திமேல்நடந்தை தச்சொல் லுகிஞர்- எங்கும் 

பசந்த புகழ்பெற்ற யானைமுகனாகி.ப காருகவிற நீததைககேள்விட்பட்டு 

அவன்பனைவிமாசவுரியென்பவள் LH திராள்--(௪- னு.) (௭௪௩) 

மையுறுதடங்கண்மடமங்கையரோடேகிச் ... ௨ sae vel 

செய்யதொருமின்னனையசெல்வமெனுபாயப் ec ues eae 

பொய்யினில்விழு BEML] SOT மைகள்புரிந்தோன்... ee 

மெய்யினிலவிழுந்தலதிமெத்துதுபருந்றாள் ... ee vee *



எய- கந்தப்புசாணச்சுருக்கப்பொழிப்புரை 

(இ-புமா.) மைபொருநீதியநீண்டகண்களுள்ள தோழிபயர்மு சலா 
னமாதர்களுடன்போர்க்களத்தில்சேர்நீ துசேல்விதாகியமின்னல்டோலத் 
தோன்றிமறையத்தக்க செல்வமாகிய மாயப் பொய்யில்விழுற் பலபல 
பாபகாரியங்கள்செய் கொண்டி ௬ுநீதவனாகியதாருகன்சரீரத்தின்மேல் 
விழுர்து௮லறிமிகுந்த துன்பமடைந்தாள்.--(௭-ு.) (௭௪௪) 

அந்தவமைபத்தின்டுனமாசரமடைந்த,.. ee vee ப. க் 

சுந்தரமிகுந்தவசுசேந்திரன்வினாவி... cee ee vee eee ஆ 

வந். துனததீதன்மடிவானசெடல்கண்டு... ........ ... 3 

வெர்றுயர்பொருந்திடவிழுந்தலநினாலை... ௨... K 

(இ-புை.) அநத ச்சமையத்தில் முன்னே. சுரபுரியென் னுஞ்சிங்க 
முகாகுரன்பட்டணத் துக்குட்போயிருநீத அசுசேதீரிரனெல்றபெயரு 

ar ar KT HSL HS கள்விப்பட்டுவந் துசன்தஈப் டனிறந் தடோனசெய் 
சமைபயைக்சண்டி கொடிகான அயர்டொரு GACH STN விழு நீசலநிஞன்....- 

அங்குளகடன்செப்தவனைத்தசகனமாறறித், டட ட்ட. 

இங்கண்மடுகவன்னையர்களியாருமெரிசேரப்...  ... ... oe LH 

டொங்குதயர்சகொண்டுரிலபோரவுணரோடு ... 1... &* 
மங்கலகறென்கடன்மகேந்டுரமடைந்தான் ,.. ee wee 

(இ-டமை.) HAM SED செய்யவேண்டி யமுறைமைகளை oEQ 

த்த்கப்டனை த்தகனஞ்செய் அசந்திரன்போன் றஐமுகழமுள்ளதாய ரொல்லாரு 
ம் ௮அக்னெட்பிரவேசமாகஅதைக்கண்டு மிகுந்த துயரங்கொண் ட/-இல௮வு 

ணர்கள்தன் ணுடன்வரும்படி சென்று அழிவில்லாதசா கித்தெ ந்குச்ச முத் 

இரத்தினிடத்திலிருக்கும்மகேர் திரபுரியிற்சோழ்தாலி.--(எ-று.)(ஈ௪௬) 

அநீதகரிலுள்ளவரருந் துயர்பொருந்தச் ... ... vee ee &* 
கொன்னுடையசூரலனுறுகோயிலவையுற்று ... .... 3 

மன்னவனடித் துணையின்வலலையிலிவிழுநீதே .... ... ஆ 
யின்னஸலொடாரற்நினனிகம்ந்தனவிசைத்சான்..,. ... vee ee 

(இ-புரை.) ௮ந்தமகேநீதிரபுரியி லிருட்பவர்கள் இவனைக்சண்டுமி 
குந்த. துயரம் அடையும்படி சென்றுபெருமைபடொரு மீதிய சூரன்௮ரண் 

மனையிலுள்ளசான ராஜசபையில் வீ£ற்திருக்கும் ௮ந்தச்சூனுடைய இ 
ரண்டு டாதங்களி லும் விரைவாகவிழு நீது அன்பத் துடனழு நடந்த 

'காரியங்களைச்சொன்னான்...-(௪-ற) (௭௪௭) 
தம்பிமடிவானமொழிதன்செவியிலேற ... ... cee ௨. 4 
'வெம்பினனரித்சவி௫ின்மீமிசையிருநீசோ ,.. cee cee ee



உற்பத்திகாண்டம். எக 

னம்புவிவிழுந்தனனாரற்தினனதற்பின் ,,. ௨. ௨. vee 
மொய்ம்புடையவேலெடைமர்கதெழமுயன்றான் ... ௨. * 

(இ-புரை.) தன்தம்பி யிறந்தானென்கிற சொல்காஇிஃ் சேரீந்சவுட 
ன்மனம்வெ தம்பிச்சிங்காசனத்தின்மேலிருந்தசூரபலன்மன் அழூெபூ மி 
யில்விழு நீதமுது ௮ தீன்பின்புவிரமுள்ள வேலாயுதக்கடவுளுடன் போ 

ரிசெய்யப்புறட்படவேண்மிமென்டுற எத்தனங்கொண்டான்.--(௭- று.) 

அன்னசெயல்கண்டனனமைச்சரிலமோகன் ... ... டட 
முன்னுறவடை.ந் துலபுநீதசண்பொழமிந்தே .,. -.. ,.. # 
மன்னனமார்க்செழன்மறுத்திடவிருந்தே...  ... ae ee 
யின்னல்புரிசூரனவணின்னதையியற்கறும்.., ... bee nee ee S 

[இ-புரா.)சூரன்எதீதனதீத மநீதிரிசளிலொருவனாகிய ௮மோக 
னென்டவனதநிந் து அவனுக்கெதிரில்வறீ. ஐ சிலபத்நிகள்சொல்லிதீ சங் 
கள்௮சசனாகிய சூரன்சண்டைசெய்யப் புறப்பநிவதசைத் தடுக்கவிருநீலு 
தேவர்களுக்ளெலலாந் துன்பஞ்செய்யும் சூன் ௮ப்போதின்னசெய் 
கைசெய்கிரான்...- (௭...) (ா௪௯) 

மற்திணையில்வேலவன்மருங்கனினெருங்கும் ... cee ee * 
வெற்நியுறுசேனையைவினாவிவருமாறங்,., ... ட்ட னி 
கொற்றரைவிடுத் அுவிடமொத்தவனிருற்கான் soe ஆ 

கொறறமுருசேசன துகொள்கையுரைசெய்வாம் ... .... ஸீ 

( இ-புரை) Gai ருசொப்பில்லாதவேலாயுசக்கடவுள் அருகில்சேர்ந் 

திருக்கெ வென்நியுள்ளசேனையிவ்வளவென்று௮றித் தவரும்படி. Dy ule 

ருக்கும் தூதர்களைவிடுத் துவிஜிமொத்தசூரனிருநீசான் இனிவெற்நிகொ 
ண்ட முருசேசமூர்தீதியின் செய்தியைச் சொல்லுகிறோம். (௪. த.) 

சேரினொடுவாரிமிசைசெங்கதிரருக்க... ன ச. 

னேரினெடெழுத்தனனெழுந்தவதுமானச் ... * 
சாரதர்குலாவவருசையநிகாயவையம்... ,.. vee ee vee 
வீரரெடிமீவலுளவிசாகனினித த்ரூ. . 3 

(இ-புரை.)அன் திராத்திரி நீங்னெபின்செங்க திருள்ளசூரியன்தேரோ 
டுசமுத்திரத்தினிடத்திலபிரகாசத் துடனுதயமானான்௮வனுதயமானதை 
யொட்ட்டாசப்பூகர்கள்குழஉயர்வுள்ளமகமேருவையொத்ததேரின்மே 
ல்வீரமுள்ளஜெடியவேலேந்தியவிசாசக்கடவுளாபெசுப்பிமமணியசுவா" 
மியானவர்இன்பமுடஞரோசணித்துக்கொண்டார்.-(௭-௮) (ஈட)



  

i ' ” 1 ப 
7 பர, ய் 

ie ல் த்க். ர ட , ரி M ச் ‘ Jon a ர ழம் ட் ர இ ர் ஞு டி ek ச ் 

கட்டடக் தப்புராண*%ர௬ க்கப்பொரிப்புரை. 
¥ 

இரருசவல்வன்வினறபமிசைமேலிச். ் ட, டம தச 
சீரிலதவானவர்செழுக்கிரிய சன் De. vee eee ee 

வீரமுறுசேனைபுடைமேவுறவிறற்கே,.. ... ves ok 
சர்ரகிரிகண்ட அுகணந்தருளினானால்... Kae * 

(இ-புரை.) வாயுதேவனாகியசாரதி Oe gs gn CsherCoarGrr 
க்ணிதிறச்கொண்டு ஜறெப்புவிளங்கும் செழுமையுள்ள தேவஇரியைநீங்கு 
வீரம்டொருநீதிய சேனையான ௫ புடை.சூம்ற் துவர மகதி. துவமுள்ள கே 
தா்ரியைத் தீரிசித்,து௮த*னக்கடநீதருளினார்-(௭.-ற) (௫௨) 

கருக்கடலசட3பவருள்காடுநக ர்கண்டு ... ,.. ப. ப. & 

பருப்பதமெனும்பெயர்டரித்தடரிகண்டு 
அிருப்பமுளவெங்கட வியன்டுவகண்டி 

மருக்குலவுதென்கயிலைவண்டுகரிகண்டு , 

3
3
9
3
 

(இ-புரை) தீரிசட்டவர்கள் செனனசாமா தசைக் கடக்குழ்படி. அரு 

ள்செய்னெற காரியென்லும்கேஷித்திரதீசைச்சரி ரத.த அதையும்நீக்கிப் 
ப்ருப்பகமெனப் பெயர்தங்கெய ஸ்ரீசயிலத்தைத்தரிடத் தம்- விருப்பமு 

ள்ளடெரியவேங்கடஏரியைத் தரி9த் தம்வாசனைமிகுற் ps சோலைகுழ்த்த 
தென்கயிலாயமென்னுந் இருக்காளத்தியைத்தரிடுத்_தம்(௭-௱, )(ா௫௩) 

| ஆலவனமாடியவரும்பதிதெரிநீது ௨ 4 ௨ ௨ ன 
ஞாலழமுயர்சச்சியெனு நன்னகரிதெரிறீது... ,.. ... eee * 
சீலமுறழற்ரிசெரிந் துதவநீதக் 1 6 cee டில cee ve ok 
Caro psCorbep seer oe sh be ரத கம் a 

ve (இ-புமா.) திருவாலங்காமிஎன்னும் அ ருனமையான க்ஷத்திரத்தைத் 
சரித் தும் இங்வுலகத்தில்மேன்மைடொருற்திய தானகச்டஎன்டிற நல்ல 
'ஷேஷத்தெத்தைத்தரிடுத் தும் சீலம்பொருநீதிய ௮ச்சினிமலையாகிய இரு 
வண்ணாமலையைத்தரிடித்.தம்அழகுள்ளதிருவெண்ணெய்சல் லூருடன்வி 

  

ருசாசலத்தைத்சரிுத்தும். (எஃு,) (ஈடு௪) 

-அல்லியுமிடற்பசன்மட்பணி அதட்ட... tee tee eee i 

பிதிதியமுழங்கவுமைபார்வைகளிகூர.... ப வவ வ கட வர 

கல்லிரையகண்டமுஎவண்ணனடமாஜ்... | ் ் oe rat me 

சடல அடோழ் நகுல ி்ப தண்ட. 3, கட்டட es ண 

a இபுனு: பலம்யொருத்திய ந்ஸிக்ரல்முவிவாமிப விபவ. 

'சசிச்மூனிவ rare ecm அ இசேலிாவகர்ரமாயெ ப்சஞ்சலி



உற்புத்திசாண்டம். ௭௩. 
முனிவரும் அதிசெய்யவும்பலவாத்தியமூழங்கவும்பார்வதிசேவியார்திரு 
க்சண்கள்மகிழவும்இருளை யொத்ததாளசண்டமுள்ள நடராசமூர்த்தி ஆ 
னந்ததீ சாண்டவஞ் (9) (1 ஈ௬ளுகி றமேக நீதவமும்படியான சோல்கசூழ்ந் 

ததில்லைபன்கிற கத்த. 2௮ 5த்தரி சித எம்..-(௭. pr) (மூயென்பு 
பூமீ-மழமுனியென்பவர்பலிக்காலும்புலிச்கையும்பெற்றுவியாக்செடா 
தரொன்னும்பெயர்பூண்டதும் - ஆதிசேலின் பதஞ்சலிமுனிவரான தும் 
கோயிற்புராணதடற்கண்ரிகொள்எ. ) (ஈ௫ட) 

சிரிலெமிமன்னிவளர் சென்னிவள தாட்டு வட்ட ரர. 

வாரிநிகரிகாவிரிவடா ததிசைதவீனி,.. 6c. cee cee cee ® 
லேரிலகுமண்ணிரதியின்-ரையடைர்தான் ,,. ee ௨ னி 
காரிலகுகண்டன துகண்ணில்வருமண்ணல்,.. ... nes nee 

(இ-புமா.) கருமைவிளங் குங் கண்டமூள்ள பரம$வன துசெற்திச் 
கண்ணினிடமாகதீ திருவவசாரஞ்செய்தருளிய சுட்பிரமணியசுவாமிசரு 
டன்நிலையாய் வளருகின்ற வளப்பம் டொருறீதிய சோழநாட்டி லுள்ள ௪ 
முதீதிரம்போல மிகுந்தபிரவாக முடையகாவிரிநதியின் வடக்குதீதிசை 
கீகரையிலிருக்கும் அழகுடன்பிர காயொநின்றமண்ணி ததியின்கரையிற் 
சேர்ர்சார்.(௭-ற.)சேமானுக்குச்சென்னியெனவுமொருபெயர்.(ஈட௫சு) 

அநீதவமையந்தனிலருக்கன்மறைவானான்... ட. ந 

கர்சனதுடோதமார்கம்மிமனைநோக்கி,... ,.. ,.. ௨ ஸி 
யி நீசவிடையொன்றுநகரிறுபுரிகென்றா. .... ஆ 
EB அுமவனப்பொழுதி லொர்நகர்பரிந்தான்... .., படட ட 

(இ-புரை.) ௮அப்டோ ௫சூரியன்மறைவானான் கநீதசவாமியானவர் 
தேவதச்சையவிசவசர்மாவைநோகீடு இந்தவிடத்தில் ஒருநகரம் உண் 
டாச்கென்று கட்டளையிட்டஞளினார்- சவாமியினாலேவப்பட்ட ௮த்தேவ 
CEST அ௮ட்டொழுதே QTE முண்டாக்கினான்---(எ-று;) (ாட௭', 

சாரணியினட்பதிசனக்கமரர்சேய்ஞ ௨. vee ட பட elle 

அரெனவரும்பெயருரைத்தனசசன்ச .. ek ew 
ருமெழில்வேலவனமர்நீதினிதிருந்தான் ... ,.. .... ௭ 

ருலவுவிண்ணிறைசெயற்கையையிசைப்டாம்... ... ... * 

(இ-புரை.)பூமியிலுள்ள அறீததீதலதீ அக்குத் சேவர்கள் திருச்சே 

ய்ஞ்லூளொன oe AGO. Deni scr அதனிடத்தில் செளத்தரிய 

ம்திறைந்த,வேலாயு சக்சடவுள்விருட்டங்கொண்டு இனிதசாச விநீறி ச 

௫ளினார் . இனி4ர்விளங்கும் விண்னுலசத்திறைவனாபெ௫த்திர்ன்செ 
ப்௭க்யைச்சொல்துகிம்,_(௪-௮.)செய்என்,ஒருடெயருள்ள சுப்பிர 

*s 10. 
2



௪௫- கந்தப்புராண்ச்சுருக்கப்பொழிப்புரை. 

மதியால் ஏற்டடுத்தனெதாசலால் சேய்ந லூுெ9னச் சொல்லப்பட்ட தந 
சர்ம்ஞசரமான ஓமொழியிடைப்போலி (ஈ௫௮) 
மூன்னமொருவைகலின்முரட்ராலிசம GOT... ve ves wee 
னின்னலொடுகாழியினிரு நீசடொழுசங்கண் ன ரர! 

மன்னுமொருதெய்வதமருங்கணிகள்வைத்சா ன ததர: 
னன்ன அதுசலன்களையளித்ததவண்வந்சே ,.. ... ,, . * 

.. (இ-புரா.)பலம்பொருந்திய வச்சிராயுகமேநீதிய இந்திரன் முன் 
னமொருநதாளில் துன்பத் துடன் கோழீயிலிருந்தபோ த அவ்விடத்தி 
லிருக்குமொருவனதேவதையினீடத் தில ஆபரணங்களைவைத்திருநீசான் 
௮ நீதவனதேவதையட்போதில்௮ங். குவ ற்து அவ்வணிகளைக்கொடுத்த து. 

அண்டர்புகழ்தெய்வதமளித்தவணிதன்னிந் ... ee ஸீ 
கொண்டலினிருண்டிடுகுழற்சசியிமிம்பூண்..... ,. uu. ® 
சண்டவளையுன்னிமிகுகாமமெனலும்வெந்நோம் ... ... .. 
கொண்டவன்வருழ்்இிய துகூழவரிதம்மா டட டல ட டட டட 

(இ-புலா) தேவர்கள்புகழும் வனகேவதைவந்து கொடுத்த ஆபர 
'ணங்களில் நீருண்டமேகம்ே டாந்கறுதீத௮அளக டாரத்தையுடையஇந்திரா 
ணி ௮ணிநர்.து கொள்ளும் ஆபரணங்களைட்டார்த து அவளைதினைத் த மி 
குந்தசாமமென்டுற வெப்பமுள்ள சதோய்கொண்டு தவன்வருநீதியதை 

ச்சொல்லுதலரி (௭ -D.) (arg) ' 

ஆயதொரு?ே வலைசனிலா தவனெழு நீதான்... ட 
தூயமுருகக்சகடவுள்சோதிவடி.வங்க ன ர ர ர. 

ணேயமொடுசெய் துமிகுபூசனை நிரப்பி வடடல ட டட டட து 

நாயசனளிட்டவொருந நீபடைபடை.தீதான் ,, , படட டன் 

(இ-புலா) ௮.ஃபடியிருக்குங்காலதீதிலீ சூரிய லு தயமானாலீ- நிர்ம 
ல்ராயெ முருகக்கடவுள் ௮ங்கொருசவலிங்கட்பெருமானை தேயமுடன் 
ஷ்தாபிதீ.து மிகுந்தபூசைசெய் து பரமூவன் சொடுத்தருளஒருரல்ல ஆ 
யுசம் பெற்று ச்கொண்டார்.--(எ...று) (௭௬2) 

வெற்றியனிகஞ்சுலவவீ£திர தமேதி வவட டல டட டட ஆ 

மற்றிணையிலாசவிடைமாமருதுமேன்மை ... ee ae ol 
யூநீதமயிலாடு துறையொண்பநியலூர்கண் ... ட. ட ஆ 

டற்தழில்வளந்கொள்கமலாலயமடைந்தான்... ;.. .... 4 

(இ.பா; வென்திபுள்ள பூசப்டடைசூழ்த் து வரவிஅனெற சேரி 
" ஜாரோகன்ளித் துக்கொண்டு ஒட்பில்லாச பெருமைபொருந்திப _ திருவி 
க்டமரு தரும்மேன்மைடொருர்திய மயிலாடுதுறையும் * பிரசாச்முள்



உற்பத் இகா ண்டம். 
௭௫ 

ar திருட்பறிபலூ ரும்தரி
தெ துட்பழுதில்லாத வளப்பங்கொண்டகமலா 

லயமடைற்தார் _-(௪-று.) 
மயிலாமி துறையெல்பது மாயூரம்-சமலாலய 

ம்- என்பு திருவாளூ ர், 
(௭௬௨) 

அந்தமில்வளக்குலவுமப்பதித
ணத்சே ட்ட கடட ட ட, ஸீ 

வெர் தயர்தருங்சொடியடாலைதனின்
மேவத். வப பட டல 

68 திமுசவற்கிளவல்சாருதலும
லின. .. டட ட டப. ப ர 

செந்தழல்வனங்குளிர்மை
சேர்ந்த அ௫நதீசே.

.. ர ரர... 

(இ-புரை,)பா னைமுக முள்ளவி
 நாயகருச்குதீதம்பி பாபெசுப்

பிர மணி 

பசுவாமியானவர் ௮ ழிவிலலாதவளப்டம்பிரகாசி
 த்துக் கொண்டிருக்கும் 

அந் தத்திருவாரூரை baal வெவ்லியதான _துயரதீல ஈககொடுக்குங்கொடி
. 

யபாலை நிலைத்திற்சேர்றீ தருளினார். அவ்வாறுசேர் நளவில்செம்மை
நி 

றமுள்ள 4 நீதட்பாலை நிலமான ஐ றந்த தாய்க்குளிர்ச்சியடைற்
சீதி-- 

பரித்திவேள&ளெர்பசங்கிரியின்ம
ிகே ன ரர. 

யிருத்திசாசரனிரும்புகல்வர
்வதீனே ப டட ட பட டட ட 

இிருந்தடிவணக்கவருள்செய்தவர
்சளோ?-. ர ரர. 

மருந் துதிகொள்செந்திலினடற
்குமரனுற்றான் படட டீ 

(இ-புரை;) விரும்பத்தகீககள
ப்பமான் இ விளங்ச்கொண்டிருச் 

குல்தி ருப்பர ங்குன் தினிடத் தில்தவஞ்செய்
து கொண்டிருக்கின்றவர்க

ளா 

தியபெருமைபொருந்திய டராசரமுனிவருடையபுத்திரர்
கள்வத்னி சுற் 

தர முள்ளதிருவடிகளைவண
ங்க அவர்களுககுக் இருபைசெய்ழு அவர்க 

டன்பசாகடிரமமுள்ள குமாரசுவாமியானவர் அருமையா னதி கள் 

பெற் றதிருச்செற் தூரிலச
ேர்ந்த ரளிஞர்-- (௭-௮) 

(ா௬௪ 

அருந்திறல்பொருச்சடிரர்
கப்மிபனையம் 2. ர ரர. % 

டெரிந்தர
ுளியெஃக 

ளிற்பர னி
பாமிந் 

eae உச oat ந் 

இருந்டெவொசாலயமியத்தி
ட்தியென்ன ee ne 7778 

விரிதீதபு சழ்பதீரெம்வியப்
புறவிதிக்கான் ட ட படபட ட பட ௬௫ 

(இ-புணை) அங்குச்சேர்த்சவுடன் urolh 65 ar apie ps fue 

ல்லமைபொருந்திய மேவதச்சனைே நாக் வ
ேலாயு தமுள்ளகுமாரச

£ ரமி 

யானவர்நாமிவ்விடதீதில்
 விற்திருப்பதற்கு 

ஒரு ஆலயமுன்டாச்? 
கன்று 

சட்டளையிட்டருளினவ
ுடன் - அத்தத்தச்சன்பார்ப

்பவர்களெல்லாம் 
சநீ 

'தோவிக்கும்படிபரத்தபுகழுள்
? ஒருத வபம்திருழிச்சாக- (

8-2) 

வாற்கழன்மிடத்புரவ
ிவையமதிக தேட ப பட eh 2% 

சேங்சமழ்பொ.தம்பர்
செதிசெற்தினகருட்ட

ே் த *



ள்-கந்தப்புராணச்சுறுக்கப்ெ பாழிப்புலா 

போங்கமரர்சேனேதொழவொண்டுனகாஞ்சேரிீற்,... .... ரீ 

தாங்குறுமடங்கலணியாதனமமர்ந்தான் ,.. ... ட ட ஆ 

(இ-புமா.) தாவிச்செல் ஓும்படி யான கால்களுள்ளபலம் பொருந் 
இயகுதிரைகள்கட்டி யதேரைவிட்டு நீங்வொசனைடரிமளிக்குஞ்சோலைகள் 

தெருங்கெ திருசசெற் தூரினிடத்திற்சென்றுமேன்மையுள்ளதேவர்களு 
ம் பூத்சேனைகளுந்தொழும்படி. பிரகாசம்டொருநீதிய ஆலயத்திற்சேர் 

நீது அவ்விடத் துட்டொருந்திய அழகுள்ளங்காசனதீதில வீற்திரு்ச 
ருளிஞர்--(௪-று.) (ா௬௬) 

மங்கல்மொடங்கணு DILDT (LP (hE Deir ar av 

புங்கவர்வணங்குறுபுர ந்தரனைநோக்டத் .... 
ங்கமுறுநீதியறுசூரன்மு கல்வெய்யோ 

ரிங்குறவுதித்ததுவுமியாவுமுரையென்றான்.. ,.. x 
e
e
 OR

 

(இ-புை.) ௮தேகவித அலங்காரத் துடன் அங்கு வீற்நிருந்தபெ 

ருமைபொருந்திய முருகக்கடவுள் தேவர்கள்வணங்குர் சேவேற்இரனை 
தோக்கிப்பலம்டொருந் திய நீதியந்றசூன்முசலாகிய கொடி யவர்கள்இ 
வ்விடத்திற்பொருற் தம் படி.பிறற்த துவும்மேலு முள்ள ௮வர்கள்சரித 
தீதையுஞ் சொல்லென்று உரைத்தருளிஞர்.- (௪-.) | (௬௭) 

என்றிடலுமின்னதையிசைதீதிடுதியென்றே ., ... ... eo 
வன்நிறல்கொள்டொன்னொடுமேதீதிறைவிஎம்பச் ... ,.. & 
சென்றுமுருச த்கடவுள்சேவடிவணந்கி, ... ok cee pe ol 
நின்றவுணர்வந்ததுநிகம்ந்சதுமுரைப்பான். ... ... ee * 

(Q)-Lyenr.) இய்வாறுசுவாமி கட்டளையி 1 ay sé Ages Uo 
முள்ளபிரசஸ்பதியைதோககி ஐயா Osta Gulia douse சேவே 
நீதான்சொல்ல ௮வர்போய் (ருககடைவுளு£டைய மெம்பைநிநமுள்ள 
திருவடிகளைவணங்கிறின்று ௮வுணர்கள் பிறத்சலையும் ௮த நிறாமேல் த) 

o- ந 5 mS) a  டறீததையுஞ் சொல்ஓகின்றார்.--(௭- ற) | (ar és) 

உற்பதீதிசாண்டம் முற்றிற்று. 
௫ 

tJ 1529௦4 ௨௧94 994 4949௨ ௨ ௨-௨ ட ஈர ௪.6௨௨௭- ௬9 ௨) ௬9 ௪ 9௭ உட 
"9 24 

உ உட ட ஸம. 

ம் சீட்து டட உ உ உட உ உட உ உவ உட விய 

பமரணவர்லாஇ. யல். வடிய வடட vem gy 

உற்பதீதிசான்டம்....... st GD Al 
1 

OS MBs... ar.
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44      
வேலுமயி DE Greer 

இ) Topo ர்வறு 

வசுரகா டம், 

அற்றமறுகாபெனளித்தவறுபான்மே ses vee see see ஆ 
லாறுபடுகோடியவுணர்க்சரசனானோன்... vee ae a HE 

பெற்றசாசைப்பெயர்மகட்குயர்மமைக்கோள்.,. ee see * 

பீடுிபறுமாயவகைபேசுபுதெருட்டி... ன் 
மந்றசனிலன்னமயில்வல்லபமுணர்நீறே.... ௨. *** ee * 

மாயையெனவோர்பெயாவழங்கினனத ற்பி, .e cee el 

னற் நிறல்கொணந்திமுன்மொழிந்தமொழியுள்னி ,.... OK 
தங்கைவருகென்றிவைநவின்திடுகலுந்றான்.... cee 

(இ-புரை.) காம வழுளிமயகீநமென்கிற முத்திவிக்னெ மாநியமுச் 
குற்றங்களையும்நீக்கியகாசிபரிஷ் யானவர்பெற்ற அறுபத்தாறுகோடி௮ 

வுணர்க்று அரசனாகிய ௮௪ £சல்தான்பெத்ற சரசையென்னும்பெய 

ருள்ளமகளுக்கு மேன்மை2பொருற்தி.ப க்கி பகவான் பெருமைதங் 

இயமாயைவகையைச் சொழ்லித்தெரிவிதி ஏ அ.நீதமாயையில் , அவளா 
டையவல்லபதீதையதிற் அமாயையென்றுஒருபெயர்2 காடுதீதார் அதன் 
பின்புமிகுந்தபலமுளிள நநீதிதேவர் முன்னம்சொலலிய மொழியை நி 
னைதி.துமாயையேபிங்குவாவென்றமைதீது ஒருவார்த்சை சொல்லுதலு 
த்றார்--( எ.து.) (௧) 

மங்குல்புரைமையன்முதலவானவர்கடம்மால்..... ... cae & 
| வல்லவுணரொெண்ணிலர்மடிந்சனர்சகண்மாதோ...' ... ..* 
விங்குனகருங்குலமுயர்நீதிடநினைத்தே ,.. .. .,. OK 

| யின்பமொடகோடடவிருர் p18 dun m5 8 cee tee 

யங்கவனொடுங்கலவிசெய்தவுணரைத்தநீ ,.. see cee see 3 
தன்னவர்சவஞ்செயவிடுத்துவருகென்னச் ... ௨ oe K 

செங்கனசகமானதொருமேருவடபாலச் ,.. ee wee wee 
 சர்முனிசவஞ்செயுமிடத்சனிலடைத்சாள் .. 4 

கட் ப்ட் 

3 

.-(இ-புரை)மேச்ச்திக்கொட்டான திறமுள்ளலிகினுமுசவ்பெசே 'ர்களால் மூன்னேவலிய அவுணர்களிறர். து போனார்கள்௮ கலால் இப்



எ௮-கந் தப்புசாணச்சுருக்கப்பொழிப்புரை 

டோ உன்னால முயரும்படி.யெண்ணி இன்பத் துடன்காடுபரிஷியிரு 
க்கும் இடத் துக்குட்டோய் ௮ம்முனிவருடன்கலவிசெய்_து ௮வுணராப் 
பெற்று ௮வர்களைத்தவஞ்செய்யும்படி அ௮னுப்பிவிட்டுவாவென்றுசொ 
ல்ல ௮ நீசவார்ச்தையைச்சேட்டு மாயையானவள் செம்பொன் மயமாகய 
ஒப்பற்ற மகமேருவின் வடபுறதீதிலபெருமைபொருந்திய polar 
ரிருக்குமிடத்தி றிகுச் சென்றாள். (7-1) (௨) 

மன்னியிரிகாசுபனிருககையிலடைந்தே. ன *% 
வாவியொடுதண்டலையுமண்டபமுமங்கண் ... 4 

சன்னிகடிதேபலவளத்துடனியற்றக்,.. ... ee cee el 
கண்டனனியாவரி துசண்டவர்களென்றே ... «we உ 

ஆ 
% 
% 

% 

  

யுன்னினனிருந் துழியவன்றன துதேரே ட்ட 
் யுத்திடலஓுமற்றவளுரூடமதுகண்டு 66. see ane 
முன்னைவினையாலிடர்செய்காமததியடே, oe ee tee 

மூழ்னெனியாரொனிலுமுன்னைவினபோமோ  .. 

(இ-புமா.) சவத்திந்டொருந்தியகாசெபரிஷியாச்சமத்தில் மாயை 
சர்ந்சவுடன் தடாகங்கள்சோலைகள் மண்டபங்கள் என்னுமிவைகளைப் 

பலவளப்டங்களுடன் உண்டாக்கினாள் காடுபரிஷிபார்த் து இவைகளையு 
ண்டாக்கெனவர்கள் ஆரொன்றுநினைத் ஐ.£ கொண்டி ருக்கும்போ து௮வருக் 
செதிரில்காணப்பட்டாள் ௮வளுடையஉருவத்சைக்கண்டுஅம் ௬னிவரீபூ 
ர்வவினையினால் இடர்செய்யுங்க! மமாகிய நதிகள் Hipp sare vitor ss 

ன்மைபுடைபவர்களேயானாலும்முன்னைவினைவிடடிட்போவதில்லைன-.ற, 

ஆயவடன்முன்பணுகியூர் பயர்வினாவி. .. ன் 
யன்பி னொடிகூடியெனையாளதீனையெலன ,,, 

மாயவள்புகல்றிரிவளுத்தரகலதீதேன்... wee 
'வண்மைபுளகங்கைதவில்வஃலைபடர்கின்மே 

வியபுனருந்சவமொழிந்தி துமொழிந்தாய் ட 
நீதியுறையலலவி ஐநில்லெனநிகழ்தீதிம் ... 

,போயினடொடர்தீதனன்மறைந்தனள்வருந்திப் . 
பொற்புமுனிதேபெபுலம்புபுதிரித்தான் ,.. 99
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| (இஃ்புரை) காசிபர்.அவளுக்கெதிரித்டோய் அவஞனாயும்பெயரை 
யும்வினாவி அன்புடன்புணர்ற் தஎன்னையாளும்படி. 'நினையென்றுவேண் 

இனார்மாயைசொல்லுகிறாள் நான்உத்தர தேசத்திருக்கின்றவள் வளப்பம் 

'டொருந்திய கங்சர்த்நியில்ல்சா.ரஞ் செய்யத் துரிதமாகச்செல்லுசன்மே



அசுச்காண்டபம்.. at Fa, 

ன்௮ட்படியிருக்க உம்முடைபஅருத்தவஃநீந்டு யி நீ. தவார்த்தைசொல்லு 
இற இதுநீதிமுறையல்ல நிலலுபென்றுசொல்லி நடநீதவளவிஃதவ்த்தி 
னால்டொலிவுள்ள ore ust அவள்பின்சொடர்ந்கார்அதைக்கல் மாயைம 
றைநீ துவிட மூவ அளர்சேடிட்புலம்பிக்கொண்டுதிரித்தார்.-(௪-ற) (௪) 

தேடிமயல்கொண்டுமுனிவாமம தடோதிற்... 
செம்பரிரிபச்டுமரசைக்கடலடைந்தா 

னீ$மிருள்வந்ததெழின்மாயைதனையன்னா... .. 
னினை நீதறவர ழறுத ஓுதேர்டடவணைந்சாள் 

கூடியெனையாளெனவிர நீதடி.யிறைன்சச்.  . bes 
கூறுவளியான்வடிவுகொண்டபடிகொண்டா .. 6s, 

லாடல்புரிவேனென ஓுமங்களொபுத்தே... 
ளங்கம துகொண்டன்னயன்றன துமைந்தன்... e
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(Q@-Lje0r.) sr A uicpeianfidarr oC sip osorcban oO Lum தசூரியன் 
மேந்குதீதிசைக்கடலிந் சேர்நீதான்சேர்நீதவளவில் மிருந்த இருள்வற்_து 
வியாபித்த. து ௮வர்௮மகுள்ள மாயையென்பவளை நினைத்.து மிகுதியாகப் 
பிரலாபிச்கும்டோ து ௮வர்சானும்படி நதேரிலவந்தாள் வந்தசைக்கண்டெ 
ன்னைக்கூடியாட்கொள்ளென்றுஇரற்.துசொல்லி௮வள்பாததீதில்ணந்டு 
ஞர் அதற்குமேல் மாயைசொல்லுகிராள் நானிட்போறு கொண்டிருக்றெ 
உருவதீதின்படி, நீரும்உருவங்கொண்டால் உம்மைக்கூடுவேனென்றுசொ 
deo பிரமதேவன்புதீதிரராகயகாபெர் அப்போது ஒருதேவ உருவங் 
கொண்டார்... (௭-.று) (௫) 

அங்கவளிசைநீ துமுதலானவொருசாமத்... ys. vee ee # 
சன்பினொடுகூடலுமருநீதிறல்கொள்சூரன் ... se. 15 

ுங்கமொடுஇிட்பவவரங்கவியர்வின்சண் ரர. 

டுப்புடையமுப்பதெனுமாயிர வெள்ளத்தோர். ௨ ., 

பொங்கவுணர்வற்தனரிர ண்டுபடுசாமப்... ... cee eK 

போதிலரிமேனிகொடபல்லுதலும்வந்தே .. டி 
சங்கமுகனாயிரநெடுந்தலைகளோடுஞ் .,. ...... ச் 

சேணிலுறுமனண்டர்கடிடுக்கெவுஇத்தான் ய ee 

(இ-புமா.) அதீத மாயையானவள்சம்மதித் துமுதலாஞ்சாமத்தில் 
அன்பினொ டுசேர்நீதவளவில் அருமையானவெ ற்றி 'பொருந்திப்கூரனா 

னவன்பராக்கிர மதி;ஐுடன்பிறந்சான் ௮ட்போ த.௮வர்கள் சரீரத்திலுஸ். 

டாய மெயர்வினிடத்தில் முப்பதினாயிரம் வெள்ளத்தொகை புள்ள ரக



ey) க்ந்தப்புராண்ச்ச்ருச்சப்பொழிப்புலா 

எாகயெமிகுந்சஅவணர்கள்உதித்சார்கள் இண்டாஞ்சாமத்திலமாயைபெ 
ண்டிங்கவடி வங்கொள்ளக் காபபர்ஆண்டுங்க வடி.வந்கொண்டு சேர்ந்த 
டோ து உடனேபெரியஆயிர ஞ் இங்கத்தலைகளுடன் இங்கமுகாசரனெ 
வ்பவன்வானுலகத்திலிருக்கும்தேவர்கள் திடுக்கிடுபடி.பிறந்தால்.(௭.ற) 

அங்கவர்களங்கமிசைபொங்கியயியர்ட்பி,... ... cae ree 

னற்றமறுநான்குபதினாயிரவெள்ளதீதோர்... ,... reek 
தீங்கியவிறற்ற கவர்வந்தனர்கண்மும்மைச் ,.. vee ae 4 

சாமமதின்மாயையொடசைவயமுனிவோனும் 3 

வெங்கரியுருக்கொடுபுணர்நீதுகளிகூர... ... ee ட 44 
வேழமகமோடுமுயர்தாருகனுதிதீசான் »., ட 3 

அங்கவெழிஃமேனிமிசைவந்தகடுவிம்கண்,,. ....... * 

டோன் நினர்கணான் தபதினாயிர வெள்ளத்தோர் tee eee OR 

( இ-புரை,) அட்போ துஅவ்விருவர்கள் சரீரதீதிலுமுண்டானவியரீ 
வில் சோர்வில்லாதநாற்பதினாபிரம் வள்ள தீிகொகை கொண்டவர்களா 

ப்ப் பலம்டொருநீதியஅவுணர்கள்பிறறந்தார்கள் மூன்றாஞ்சாமத்தில் மா 
யையென்பவளும் சையமுனியாகியகாசிபரும் வெவ்வியகான பெண்ணா 
னையுருவமும் அணானையுருவமுங்கொண்டு கூடி £களிப் படைநீதார்கள் 

அப்போ துயானைமுகதீதுடன் பெரியதாருகலிஜனிதீதான் பலமும் 
குமூள்ளஅவரீ5ள் சரீ ரதீெமேல்வந்தவெயர்வினிடதீதில் நா நிபதினாபி 

ரம்வெள்ளஅவுணர்கள்சோல்றிஞர்கள்.--(௭-.று) (௭) 

மற்ற தபினஞன்குடசிசொாமமதுதலனில்,... cee nee oe 
வன்றகருருக்கொமுகழ்ச்சியொகூட..... cee one 

முத்றுமெறில்பெற்றவசமாமுகுயுதித்தாண். 
ட்டதெனுமாயிரமுர ண்டகுவர்வெள்ள, ன ரரி 

முற்றஅவிபர்ப்பினிலியாளிமுகலானு... vee cee vee 
மு நீதியவிலங்வெ அருக்கள்கொகூடப், உ டல nes 

பொந்றுதிகொளாறுபதினாயிரவெள்ளதீதோர். ... ௨; 
பொருக்கெனவுஇத்தனாருக்கனுமுதித்தான் ...  ... ஆ 

3 
39% 

3% 
E
H
 
E
E
 

(இ-புை.)அசன்பின்டு சாலாஞ்சாமத்தில் வலிடொருநீதியஆட்டுரு 
வங்கொண்டேபழ்ச்டியுடன் கூடியடோ.து நிறைந்தஅழருபெற்றஆட்டு 
முகமுள்ள ௮சமுகியென்பவள் உண்டானாள்.அவர்கள்சரீ ரத்தில்உண்டா 
னவியரிவில்முட்பதிஞயிரம் வெள்ள ௮வுணர்கள்பிறந்தார்கள் பின்னும் 
'பாளிமுசள்செ.டிருசங்களின் உருவங்கெ £ண்டுகூடனவளவில் திக்கு



அசுரகாண்டம். ௮ 

ம்படியானபொலிவள்ள வர்களாப் அறுப£ End வெள்ள அவுணர்கள் 
விமாவாகட்பிறந்தார்சள் அப்போ தருரியஐய் உ யமானாலி ௨ (T- gr) 
அப்பொழு Moers அருவமாய:3 a Duma BE see can cael 

௨ நீசண்மலர்மீ தறுமபன்றன மைந்தன் ces wee oH 
மெய்ட்பதெனஞு தருவமேவினனவ்வேலை வ ஒலை டட ட 

வேலைநிகர்சானையொமிமேவுிபொகுூரன்.. ,.. .. ஆ 
அட்பரிமுகத்தனொ 9சாரு-ெடேகித் soe eee eee oa ok 

grupos Der = uso 1. ek wee 3 
பெஃபரிரயொமினியிய% நுவதெனச... வ டட டண 

செட்தியிரகொசடனிசைததிசெலுற்றுன். vee see vee OH 

(Q)-Lj20r.) அவர்௮ட்டொழு த ட: மழட உ பாட் ௱ரீசாள் அழகு 

ந்குளிர்சகுபுமுள்ள தாமராபலாமமஃ வீரர முகம் பிரமதேவனுடை 
a ர் ட ~ த 

ப டதீசிரராடய காசிபரிஷியோவெனி ௪ம் முடைய நீசவருஉங்கொண் 

டார்- அற்ரமவளையில சமுததிரச்தை யொத்சேனைடடன் பொரு ர்நிய 

சூரபலி ம: பலமுள்ள ல்: முசாசரனு் தாருசாகரனா நீ சம் ஞு.டன் 

QT Fos 66 My பரிச தச ருடள்ள காசுபர்மாயை பனு மிய்விரு௨ர்- ர 

டைய இரண்ரிபாதங்கலாயம் வணங்கு இனி நாங்கள் எவ்வா; கஃவே 

ண்டியதென்ல -சரடொரு நீதிய தாபே ரக்ஷ IETHN GYD ஜர். (<t-p  & ) 

மாதவமெழிந்ரெழிலனேதீரிலு மினித்சான்... அவ டடக் 

மத்றதுடும்ற்திடிமீமலத்திடைற்னேத்த. ee ee He 
GsmsuyromM~GQGNc Fl weno gs 11, vee cee nee 

மீன்பமுறுதற்கதியுமீயுமிதி.0மிக்... vee coe ceed 
சோதிடிலிபா தமிலையாதலிலனைசத்தே ரர. 

யுள்ளமிசையன்பொடிமு௨ந்ிமிதரன்றே ,,. ee cel 

மேசருமருநீதவமுயனறுபு ம்ம இண்... ce டட டட 

மேவியடெருங்கதைவிளம்பிரதெலுந்றான் vse vee og ol 

(9-பு-.) நன்மைபுள்ள செய்சைகளிலெஃலாம் மகத்தாகிய தவ 

மே மையள்ள த ஆதீலால தவஞ்செய்சால மனஇினிடத்தில் நீலைதீச 

தையெவலாம் கொடிகசம் @S Us A595 garam பிறவீயை௮றுக்காம் 

நித்தியா நீதம் டொருற்_துவதான போகத்தையங்சொித்5ம் சொல் 

இமிடதீதில இசைட்பார்கலு மமலானதெர்ல றும்உலை ஆசலால அத்த 

வத்தையே உள்ளத்தினிடத்தில் ௮ன்புகொண்டுசெம்யுங்களென்றுசொல் 
லி மேவ்மைபொருந்திய அ௮ருநீதவஞ்செய்.து புசழுமேமிமையும் ௮ 

டைர்ச ஒருபெரியசரித்திரஞ் சொல்லத்சொடக்கிளு॥ (எலு. (6)



டக ந் தப்புசாணச்சுருக்கப்பொழிப்புரை 

சொத்தமுகெழி நகடகமேவுமறையோனற் ,., see 
்.... குச்சகனளித்தருள்கவுச்செனெனும்பே 
ருற்திபிபுகழ்ச்சுகனருந்தவமியற்றற்,., ... ர! 

குன்னியொருதுன்னுமலமராடையயலெட்திப் ... 
பற்றலர்புரம்டொடிபடுத்தவனையுள்கபீ... see see 

. பற்றுமிகுமுண்டிகள்பகர்ந்திடலிகற் து ., 
குற்தியினிருந்தனனருந்தவமியந்றக் 

காசனகமின்றழுவுகொண்டலவண்வந்தான்... ... ok 
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( இ-புரை,)வென்றிடொரு நீதியஅமள்ளஈடாம்- என்னும்பதியில் 
வாசஞ்செய்யுங்குச்சகனென்கி றபிராமணன்ஈன்ற நளிப-சவுச்சிசனென் 

னும் பெயர்பெற்ற புகழுள்ளபுத்தரன் ௮ரியத௨ஞ்செய்பச் கருதி ம 
லர்சள்பொருநீதிய ஒருஓடையினருற்சென்௮ பகைவராகியஅவுணர்க 
ளிருநீதமுட்புரங்களை நீருக்யெ பரமடிவனைதீதியாவித் தக்கொண்டி பற் 

றுமிகுநீத ஆகாரங்கொள்ளுதலை நீங்கி லதம்பப்டோல் அசையாமலிரும் 
து அருநீதவஞ்செம்.து கொண்டிருக்கையில் தாமரைட் பூவிலிருக்ர நீதி 
ருமகள்தழுவியவிஷிணு௮ல்விடத்தில்வநீதார்-(௭-ற.) (Ys) 

மன்னியதயம்பயிறல்சண்டுவசைகொண்டு. . . பட்ட 
மாதவநினா தபெயர்மாமிருசகண்டூ லட ட்ட 

யன் னெனமபொழிந்தி டவெழு ம. அதொமமாயோ 

னாதியருணின்புடையினயைகவெனவோதிதீ 
துன்னுமிமையோரொமேறைந்தனன தற்பி.எ ... 

அ£மயருனிதந்தையிடைவந்து தொழு தின்னா. 

பொன்னடி வணங்க அமெழுநீஅ.நனிபுவலிம் ... 
பொ ந்புறுதவத்திடைபுகுந்த துரையென்றான் 
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் (இ-புரை.) நிலையாகியதவஞ் செய்தலை4கண்டிசந்கோவிங்சொண் 
டூமாதவனே புன்பெயர்பெருமைபொருந்திய மிருகசண்டூய னென்னீ 
சசொன்னவளவில் அம்முனிவரொழுநீது சொழுசார் - ௮.துசண்பிவி 
மீ ணுவானவர் பரமூவதீதின் திருவருளு விடத்தில் பொருந்சச்கடவ 

தாத வென்றுசொல்லிதீ தல்னைச்சூழ்ந் இருக்கத் சேவர்௩ளுடன் மறைந் 
துடோஜஞார்- அதன்பின்புப்ரிசுத்தரானசவுச்ிக முனி௰ர்பிதாவினிடத்தி 
QAI 5 7 தாமு அவ டையபொலிவுள்ள டாததீதையணங் குத ஓும்-௪ 

டுத்து இறுசத்தழுவிக்கொண்டு அழகுபொருந்திய சவஞ்செய்த விடத் 
தில் நடந்ததைச் சொல்டளென்ரார் (ஸஹ... (ஜு)



௮சுரகாண்டம். Py lh. 

, அம்மொழிலழங்க லுநிகழ்ந்தசொலவின்புற் ... ... உ. ** 

றன பொடினியில்ல றமமர்நீ இடுதியென்ன படட 3 

வெம்மைநிர யநீதருமட நீதையர் துவக்கின் vee வு டடக் 

விழ்லெனெனப்பலவிளம்புச இுமன்னான் ve. cee oo 

செம்மைபுறுவிரிபெறுநன்னெதியிதாகுற் பட டட ட ஆ 

இதலவெனப்பலதிறத்தினிலுமாதீதே.ஃ. +. ve ok 

மிம்மொழிமறுதீசதையலாணைதமதென்றா 
உட டட coe ¥ 

னென்நிடவிசை நீதனனிறைஞ்னெனிசைப்டான் vee ட ட. 

(இ-புமா) பிசா அநீதவார்ச்தைசொல்ல ஓம்புத்திரன்தவஞ் செய்த 

காலத்தில் நடந்க துகளைச சொல்லக்கேட்டு இன்பமடைந்து இனியன்பு 

டன்இல்லறத்திலிருக்கக்க டவையென்று குச்சகரிஷியாகியபிசாசொன்னா 

ர்௮தைச்மீ£ட்டபு தீதிரன்கொடுமையானதர கதிதைத்தருவசானமாதர்கள் 

பந்ததீதில்விமமாடடேனெல்றுபலவானுசொல்ல
ுததும் தநீதையானவர் 

மாறுபாடிலலாத மோக்ஷம் அடையும் நல்லமார்க்க தீ. துக்கும் இல்லறம்ப 

முசானதலலவென்று பலவகையா ஓுஞ் சொல்லி இனியிந்தவார்தீதைக்கு 

மறுதீ தச் 2சால்லாதேநம் மா ணையி Glad ap it என்றவளவில்புதீதிரன்சம் 

மதித் துப்பிசாவை வணங்கிச்சொல் ஓுன்றா்.--(௭-ு.) (0௩) 

மனந்தனின்முனிற்திடன்மொழிந்ததெறிதிழ்பன்
 டட 

LD Do) m sor gi ரைப்படி மரா வியலபுள்ள 

BOT FE OLN SITLL நீதையுளவேலக்... 

வனந்தனிலி௫ுந்கவமும நீதவன் மகிழ்ந்தே... vee vee 

பன்னுன மயுடையவன்னநடைமாதை sae vee vee 

நனந்தலைபொருந்தியப
ெரும்புவியினேடி. 

க eee eee 

நலஞு௨னுனக்செனலுதற்சுதனவிற்றும் ட டட ணி 
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_ (இ-பமா.) மனதில் ே காபங்கொள்ளவேண்டுவதில்லை ே 'தவரீர்சொ 

3 ய நெறி.பிலிருககிே Derm} லைஎ ன்ச
ொற்படிமறுக்காத இயலபுடை.. 

தனம் பொரு pau பெரியசல முள்ளமா,து தஇிடைப்பாளாகில் அறத 
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த௲ன்னிகையைமணஞ் செய் 'துகொள்ளச் சம்மதிட்பேனென்று புத்திச 

ன்சொல்ல-- வனத்தில பெரு நீதவஞ்செய்,துள்ள குச்சகமுனிவர்சந்தோ 

வித் அத்சன்மைபுள்ளகுணம் பொருதீதியவளான அ௮ன்னத்தினடை. 

யொத்தநடையுள்ள கன்னிகையைப்பாதாள லோகத்.துச்குஞ் சுவர்த்ச 

கலோதத்திற்கும் மத்தியிற்பொருத்திய பூலோகத்தில் விசாரித் தனக்கு 

  

   

 



௮௪-கந்தப்புராணச்சுருக்கப்பொழிப்புனா 

தீதருகறேனென்று சொல்லுதலும் நல்லபுத்திசசாயெ சவுச்செழுனி௰ர் 
சொல்லு கன்றார்--(௪-௮.) (Oe), 

ஐ:பனையிழந்தவர்களன்னையையிழந்தோ... .., % 
ராதிரவையாயினவகம்றமடமாஞர் vee nae ட ணி 

வையயிசையுண்டெனிலலனாந்திரியலெலின .... vee 
வலலைய தசெட்வனெனவண்சமலமேவுநீ் ree vee அ 

தையல் ம.விவளர்சென்னிவள நாடி... see ட ப ஆ 
தன்னிடையநாமபமெனதீதிகழ்வனதீதின் ௨ ஸி 

மெட்யிலகுசத்தியனிடதீதினொருகலினி ... see cee cee # 
மே; துவிறவியவணமேவினன்விருப்பால். ௨ ண 

& 

(@-ym7.) பிசாவையிழர்சவர்கள் மாதாவையிழந்தவர்எள் மூச 

லான ஞறிறம் நீங்கிபநன்னிலபாய்ப் பூலோகததி லிருற்சால் விலாஃஞ் 
செப். த.சொள்.2 வனென்று cas Aso G) 27D இ. டொழுகே அவ்ப 

ண்ணஞ் செய்கு2றனெ.று சொலலி வண்மமபுள்ளதிரும-ள் நீடு மிபா 
யிரு தலும் சோழ? ளநாட்டினிடத்சில் ௮ நாமப2ம.6றுவீள ங்கு இன்ற ஒ 

ருவத்திஉஉணபையே பிரராடுச் தக்மொண்டிருகரும் உசத்நுய முனி 
வரிடத்தில், ஒரூ3.8னிஉ7 யிரு“பதைவினாவி விருப்பத் துடன் அவ்வி 

டத்திற்சென்றார்..(௪-௮.) (26) 

அன்பினெிருச்சகவிருநீதவனைசேர்சண்.... ..... oe 
- . டசத்தியமதன்திரமுசத்ியென்வணக்சா.. ... oes 

வென்டடைபடை. ந் படியென்னபகலென ௨. ௨ ae 
வெ்ஜெருமுற்முனசெமிற்புகலவிசம்னை ௨... ௨. 

யின்பிெரிபேம்வரையுன்னியிவண்வநீசே .... see vee 
னெல்நிடலுநன்றெனவிசைந்தமுனியோமி. ௨... 

நன்குபெறும 2விடையிருநீதளனிருற்த ee vee ee 

,நாளினிகழ்வுந்றததவிற்திரிதுமாசோஃ.. vee வட. 
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௨ (இ-புரை,) ரூர்சாமுனிவரை அன்டடன்தோ nad) 162 8 Lee 
நீயெஉத்தியமுனிஃர் அணங்கிச்சவாமி-ள்எ.எனிட.த்இல் வற்ச்சாரிய ட்ட 

ல்ன சொலலவேண்டுமமென்ன-எனக்பொருபத்திசவிருக்கல முன் அவனு 
க்காக உம்முடையச வுந்சரியமு-ள்ள புத்திரியையன் புடன். மணம்பேசம், 
படி.நினைத் gt Ob 50 G55 ord gy era gue gyo ,தன்றெனச்சம்மகித், 

 சகசத்தடருபன் தல்பைபொருத்திய அவ்வள fil. gama bet



அசுரகாண்டம். | ௮/௫ 

த்தார் அப்படியிருந்தநாளில் ௮ங்கு.நடற்சசைச் சொல்ல ரம் என் 
அகுதமுனிவர் நையிசாரணிய முனிவர்களுக்குச்சொல் இகிருர், (௭-.) 

வன்றவவுசத்தியன்மூழ்ந்சமனைமாதா... vee oe 
மங்கலைவிபிட்பவெழின்மாமகள்விருத்தை... த 

சென்றுமடவாரொடுநறும்புனல்படிந்தே ... see 
திரும்புமமையத்தினனிசீறமசவேழ... ... ட 

மொன்றெதிரடைந்திடலுமேவரும்வெருக்கொண்... ,.. . 
டொய்யெனவிரிந்தல ருரக்கரிவிருத்தை 6. ௨... 

பின்றொாடாவோடியொருநீடிபுகன்மூரி 6. ae 
POO Ww mg aeGlan.Ouie.2a7 விழு நீ தாள் 
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(இ-புரை,) உறுதிபெறந்றதவமுள்ள உசத்திய மூனி௦ர் மூழ்ந்த 
Qx0 3H 5; ரிய மங்களை யென்னும் Owen Sonor © roma. fr HE 
uae புத்திரியாகெெ பெருமைசங்கிப விருத்தையெல்பவள் தோழி 

ளுடன் சென்றுவாசனையுள்ளநீரிலலநாதஞ்சய்அதரும்பிய/ருறெ சமய 
தீதில் €றுகன்றமிகுந்தமதமுள்ள ஒரு பானைஎஇர்வவர லும் எடஉலாரும்ப 
யங்கொண்ரி விராந் துதனிதசனியே பிரி நீசோடிஞர்சள் பலம்பொடு த் 

நிய அநீதயானையானு விருத்தையெஃ௮ பவள்பி.ன் தொடாரடீவவஷேயல 

ணிந்தகையைபுடையவளாகிய ௮நீதவிருசரையானவர் ஒடி. ப்பெரிய: ௧ 
ர்மூடியபெருமைபெற்ற ஒரு, தரவில விழுந்தார்--(௪-ு,) , (௨௭) 

விழுந்தனள்பொருர்,துயிரீபிரிந்தனள்டெ.ந்சாள் உட உரக 
மேேறுளம_ந்தையர்விருக்தைதனைநேடி .., ak 

யழுதீது துயரத்தினொபிசண்டிலர்களாகி ... .. ௨ டடம 
யன்னவடனலினையொடறைந்திடவரந்நீச் ... ... 4 

செழுங்கணவனோடி புகல் திடலும.்னான் அ வைட் ஆ 
செல்லல்கொடுசென்றுநனிதேடிலனேடுச்சங் 1... ,..& 

- கொழிதீதிமிதலற்றதயருற்திடலுமிவவா... 1+ se ae # 
றோதமிகுகுச்சகனுணர்ந்தவணடைந்சான் ... * 

(இ-புரை.) ௮வ்வாறுவிழுநீதளாகிய விருதீசையான௨ள் பொரு B 

திய உயிர்பிரி நீதவளாய்ச் துரவிற் இட றீசாள் - ேருகயள்ள சோமி மார் 

கள் ௮ந்தவிருததையைத் மேடிப்பார்த் தக் காஞுசஊர்களாம்ப் பொருந் 

திய ஐயரத்துடன்சென்று ௮வள்தாயிடத்தி ற்செஃ்றுசொமினார்கள் ன்! ற் 

தீத்தாயமு துசெழுமையுள்ளதன்கணவனுடன் இர்தச்சசேதிபைசசொன் 

| ஞள்.வம்துன்பந்சொண்டிமிகுதியாய்க்சேடச்சண்ெ3த்து fuged



<9) Gr நீ தப்புசாணச்சுருக்கப்போழிப்புரை 

ல்லாத,துயச மடைநீதார்- இத்தச்சமாசாரத்தைச்டிலர்சொல்ல னமிகு 
நீதழுச்சசமுனியரறிர் ஐ ௮ந்தஇடத்தி peripsrt.—(a-g.) (Oy) 

வற்துசிலபுந்திசொலிநாளையுமிரீவன் ... ... ... * 
மண்டுதயிலத்தடலைவைத்திடுவென்றே ... ... 5 

புர்தொரு சடத்சணுமெந்தகனையுள்ளதீ ட ட டட ஆ 
அுன்னினனருநீசவமுழற்டுட இமன்னோ ... .,. ,.* 

முநீசவணடைந்தஈரியெய்திமுனிதல்னை.. , டட டட ச 
மொய்ம்பினொரிப நிறுபுமுரண்சொள்பிடாமீதே... ..அ 

& 559 முூறகஃடி. தகொண்வெரையெல்னத் roe cee cee 
அண்ணெனதடந்ததவசுநீ்தரைதுளந்க 6. ee 3 

(-பூலா.) கூச்சசமுனி௮ர்வநீ த உசத்தியருக்குதீதே று லுண்டா 
ef இகள் சசால்லி இ ந் சகல் BOSE F நாளையஇனம் உயி ர்கொடுக்கிழே 
ன் ௮ துவரையிலிய்வுடலைநிறைந்தஎண்ணெய்யில்வை தீதிருமென்றுசொ 
ல்லி அலைகளைவிரகின்ற ஒருகடாகத்த னருகிற்சேர்ந்.து யமதருமராச 
ஷை தீதன்ம தில் இபானித ஐ அருமையான தவஞ்செய்து கொண் Lo. (hs 
GLC ug மு:சினேயங் வந்த யானையான துவ ந்னு குச்சசமுனியைப் 
டலச், தடனெமித் தவனண்மைகொண்டபிடரியின்மேல் தனக்குச்சுந்தீரமு 
ண்டாகுட்படி, லைக் துககொண்டு விரைவாகப்பார்ப்பவர்கள் பயட்பட 
வும் பூமிநூங்ஃவும் மலை 2பால் நடந்த து-- (எ-று) (௦௯) 

ep Ge ம்விலங்கலகள்பிலந்தனிலமு நீததி டு ட) 
தாள்கொமிமிதிசி தயர்தருத்தரள்ப நிசீசெ see eee 

LoL gy) BDF Sor LG Gy OORT ... cee cee ane 
வலலைபருமும்மசவமாச்களீதிய்வாறே .., .... 

சடற்சதவிருந்கவறெழிந்தகைரெரிந்சே ... ... cae 
நம்மை.பி ISDS தெவனாி அமெனக்கொண் ... 

மூடம்சருசசைநீவினேடினனுணரிநீதா. eo +06 vee ceed 
னெய்வகையுணாந்ததெனி 'ஓுஃவகையுணர்ந்தான். , He « 

K
e
e
 

K
H
 

HK 

(9- புரை.) பெரியதாக விளங் குகின்றமலைகள்யில SHA ep நீதிம்பூ 
ஓ. காலினாலமிதிதீமும் உபர்நீசமரச் கூட்டச்தையெல்லாம்பநித் தஞ். 
ஙந்கமூம் நெடிய உலஃங்ளெல்லாமும்தரிங்க விலாவாக வருகன்றதா 
கி.பகெர்லைசெய்யும்பானனையான.து இவ்வாறு நடர்இிடலும் மிகுந்த தவ 
முள்ளகுச்சகர்௮றிர் ஐ இர்,யானைநம்மையெடுத்சகாரண மென்ன௮ி 
ேவோமென்று மனங்கொண்டு விசாலமாயெ தீன்ஞான உணர்ச்சியினால் 
யொடுித்தநிழ்தார்- எல்வசையறித்தாரொன்றுலிவ்வாததித்தார்-..-(௭-௮௦)



அசாகாண்டம். & 5 

நீத்துவசடம்பலகளஞன்றிசெலிங்க ,,, ev cee ver 
நாடுதனினீடுபுகம்தன்னகாமொல்றுண்... ce ee 

டத்திருரசரீட்பெயரிலங்கரிபுரஞ்€ ee ட. ௨5 
ரட்பதியின்மேவியவருந் ததிகொடேவ... 

சத்தனெனுநாய்கலுதவுநீதருமசத்தன் வடட cg 

றன்னையருளன்னையொரமிதந்சையுமிறட்ப... se. ves 

Ong BA aging HO en kar SW GorSgree vee os, 
மேவினனவன்டடையொர்வீதிரசவாதி... se ues S

e
e
R
E
R
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( இ-புரை.)சங்குகள்டொரு நீதியயலகடாகங்கள் 9 நருங்கி பஈலிங்கதே 
சத்தில் நீடியபஈமுள்ள நல்ல ரசரமொள் றுண்டு செலவம்பொருர்திய௮ 

நீநசரத்தின் பெயர்பிரகாடிசகும்அரிபுசமாம்-€ரள்ள அர நரதீல்ய 
சமாகிய அரிய, துதிகொண்ட தேவ தீதனெல இற ஒ௫வணிகவ்பெற்றச 

ருமத தீதனென்பவன்தலினைட்பெ ;றகாயும்கர்சையும் இறக்கமி கு நீர. 

ன்பதீ. துடன் மெலிற் துகொண்டிருக்கிறநாளில் அவனிடத்தில் ஒருரச 

ாதிவத்தான். (௭-2) (௨௮) 
௮௬ நீதவனெனும்படியடைந்சவனைரேர்சண் .. 

டன்டொடுவணந்கினனணைந்ததெவனெஃின 3 

திருந். துமொருவிஞ்சையுளசெல்றுபலமேன்மை, vee 
செப்பியொருபொ௫ுனைவளர்கோடிநீத்செய்வா.... 4 

மிருதீதிடுநினா  தடொருடநீஇடினினிஃலை ., , டட 
யிலலைநிதிவைச்குமிடமென்னும்வை யிங்னே 

புரிந்திடு எமென்நிடலுமாடமனைவீி ... wee vee nee 

பூணிவைபகர்ந்தெழிலடொருதந்சறமும்விற்றான் ... % 
3 

3
 

E 
2
 

(இ-புலா.) காண்பச நீகரியதபடுயெல்று நீனைக்சம்படி வநீதவனைத் 

தேவததீசன்நேரோசண்டு அன்புடன் வணங்கயிங்குச் சிவாமிஎள்வற்சகாச 

ணம்பாதோவென்றான் நம்மிடத்தில்ஒரு௮திசயமான வி, சையிருசகன் 
நதென்று பலமேன்மைகள்சொலலி ஒருபொலீனைக் கோடிகோடி.௦ பா 

ன்னாகச்செய்வோம்.ததலால் இப்டோ.துன்னிடதீதி லிருக்கும்உன்பொ 

௫ளை த்தந்தால் ௮நீதட்பொருளை வைட்பகற்கு உம விட்டில் டபிலலை 

யென்லும்படியிட்பொழுதே செட்கஜோேமெல்று ரசவ திசொன்னான் 

அத தவார்த்தையைறம்பிததேவதத்தனானவன் மேன்மாளிரைவீ௫கள் நில 

ங்கள்அபரணங்கள் இவைகளையெல்லாம் விற்ற தமல்தி௮ழகுபொருர் 

இிபசருமச்சொத் தகளையும்விழ்முன்--(எ.ற*) “, (௨௨)



HHS SU Tors GSES QuTAcnjonn 

௮ன்னபொருள்சொண்டுராவன்றனையடைந்சே 60 oe * 
யங்கவன்ருன்வைதீதிடவருங்குகையுளிட்டு,.. .... ssi 

ம்னுசமறூாமமவனேர்நனி தரட்ப... vee ர 
மற்றதறன்மபற்குநிதிவண்குகைகரந்சே soe ட ved 

பி. நர் துகையப்படியிரு நீதக தன்னைப் ... vee ட சு 
பீரிடெறவலைத் தபர்பெஈம்புகைகணித்தே,.. soe veoh 

யின்ன தையிருங்கனலிலவைதீதிமிவென்றா tee one eee * 

னெ:ச்தநிடலுநாப்ஈனுமெடுத்தழலில்வைத்தான் ... ...% 

(9-புரா.) அநீதட்பொருளைச்2சர்த் துக்கொண்டுதிருட்டுவேலிமு 
ள்ளவனிடதீதில சேர்ந் து அவனெதிரில்வைதீதான்ரசவா தியநீசப்பொன் 
க அருமைபானஒரு௪ கையிலிடடு9நருட்பட்புகையைவணிகலுக்குதே 

மாமி தியாகட்போப்ப.டஉள திச்செலுதீதலென்அ௮ந்தட்டசை தலீ முகத் 
திலபடடவளவில் வணி.8மபத5ங்கொண்டிருநீகான் ௮ட்போ தரசவா 
இப்ரனவன்வளப்பமுள்ள ககையையெலுத் துமறைத் தவைத் தக்கொண் 
டமறைத்தகுசையைட்போலவேயிரு சகல் நவேொருகுசையைப்பெரு 
க்மடெற அவனெிரி௰வைதீது அதிகமாகமேலெழும்பிய புகையைத்த 

தீது இர். சக்கமையையித்சப்பெ.ருத்தியில்எடுத்.துவையென்ருன் அவ 

னிங்வாறு சொன்ன௨ளவில வணி ஞான வலைடுத் துத் தீயில்வைத்தால். 

மூட்பரவ்மனத்தெமைநீனைத் துறைதிநீலி ... coe ௨ னி 
முன்னெருமசம்புரிபுமுதீதினமகன்றா s+ see vee 

லிப்புடையடைந்திமி தமெல்றவனைலைத்தே ,,, cae ஸி 

யே த நாப்க னுமவ்வெஉலையுமிருநீதே., ர. 

ய.ஃபடிறனைட்புவியினேடிநனிகாணா... cee cee nee க 
தலலில்கொறிவத் தனனருங்குகை யெடுப்பஃ see vee # 

பைட்பரிபிருங்குகையிரும்பருவமாக&, 6௪௩ eee eae ee அ 

சண்டனமிமிருந் த.யர்கலந்தனனிறந்தான். oe vee 

(௫.பூலா,) மூன்றுதினம்நம்மைத் தியானஞ்செய்துமொண்டிரு 

நாம்காளிசநீநிதியில ஒருலபஞ்செய்.து மூன்றுதினம் அகன்றவுடன் இ 

வ்விடசி,தக்குவருரோ மென்று ௮வனையங்கேவைத் துப் போய்விட்டா 

ன் வணிஈமிசம.ு நாள்வரையி ஓமிர நீது ௮, நீதப்பொய்யனைப் பூமியி 
ல்மிகுதியாகதமிதடிக்காளுமைபால துமிபம்அடைநீ _த அரியகுகையை 

பெடுத் துப்டார்த்தான் அுவ்வாறுகன்கையிலெடுத்த பெரியகுகையான 
ய] இரும்புமயமாயிருப்பக்க ண்மி மிகுத்த துயாம்௮டைழ்.து இறந். 

போனான்.--(௭-று.) ட 7 (௨௪)



அசாகாண்டம். ௮/௯ 

*ற்றருமம்வி ற்றதொருகு DDO SIGH Bee ree sev cae 
னாகவருரண்ணினனெனக்கடி துணர்ந்தே ... ... el 

மத்றிவ்வுருவநீதனையகற்றுவனெனாவோர்... ... ௨ ஆ 
வைகலபுரிதன்றவம்வழங்குசலும்வல்லே ... ... sei 

வெற்திகொள்களிந்றுருவமற்றமார்மேனி, ... ஆ 
மேவுபுபுகழ்ந்தெழிலின்விண்ணுலகமுத்றா ... A 

ஊற்றமறுபூசரனுமோடையிடைமூன்போ s+. vee nee 
லருந்தவமுயன்திடலுமநீதகனடைறீது soe vee னி 

(இ-புரை.) நல்லதருமச்சொத்தினை விக்செயஞ் செய்தஒருகுற்ற 
த்தினால் யானைரூடம் டொ நீதினனென்று விரைவில்அறிழ் தகொண்டு 

'இத்சஉருவத்கைநீக்குகிறேனென்று ஒருராள்செய்ததன் தவபலத்தினே௮ 
தீற்குக்கொடுத்தான்- உடனே வெற்நிகொண்டயானைவடி வம்நீங்கித்தேவ 
ரூடம்டொருநீதிக்குச்சகமுனியைப்புகழ்ந் து௮அமகுடன்சுவர்க்கலோகதீ 
தைச்மசேர்நீசான்-குற்றமற்ற/ரொமணஞனாஇய அந்தக்குச்சசமுனிஐடையி 
னிடதீதில்வந் து.ன்டோல்௮ருந்தவஞ்செய்யஅங்கெயமன்வந்து-௭-௮ 

விருத்தையுயிர்தல்குத இமன்னவளெழு நீதாண் eee RH 

மய்தீதவன்மக நகவளைவீறுவ் துவைசெய்... ... 4. 

தருதீதிகொள்வடா. துபுலமேக ஓுமவன்சே ves + 

யன்பினொடிமிலலறமமர்நீ துறையு நாளிற்.., . * 
பெருத்திடுவனப்புமிருகண்டெனவோர்பால்ற்உ se டர 

பெத்றுவடதிக்டைபெயர்ந்டெலுமன்னோ ree ஸீ 
திருதீதகுமவன்குமரன்முர்ச்சலனளித்த .. so coe vee 

சேயிழைமருச் துவநியைவ ஐவைசெய்தான்.... * 

(இ-புரை.விருத்தையினுடைய உயிரைக்கொடுத்த வளவில் ௮௧௪ 
ன்னிகையுயிர்பெற்றெழுநீகாள் ௮வ்வாறழுநீதகன்னியை உண்மையா 
பெதவமுள்ளகச்சகமுனிசன்மசனுக்குச்றெப்புடன்விவாகஞ் செய்வித் 
யாவரும்விருப்பமுறுன்றவடதிசையிழ்சென்றர் - ௮ம்முனியின்பு 
தீதி ராிெயகவுச்கெர்௮ன்புடன்இலலறத்தில்பொருநீதிவாழும் நாளில்மி 
குத்த்செளந்தரியமுள்ளமிருசண்மிஎன்னும்ஒருபுத்திரனைப் பெற்றுவட 
திசைக்குப்போஞர் பின்புசெல்உம்பொருந்திய கவுச்செர்புத்திசர்முர் 
க்கல முனிவரீன்றகன்னிகையாகிய மருத் துவதியை விவாகள் செய்து 

கொண்டார்... எ-று (௨௭௬) 

ம்ண்டெழில்சொள்சாஇறகருற்தரனையுன்னி... coe டக wes * 

் மாதவமுயன்றமலன்மன்னருளினான்மார்ச் ... ௨ ணி 
12,



௯௰-கந்தப்புராணச்சுருக்கப்பொழிப்புரை, 

கண்டனையளித்திடலுமன்னவன்வளர்ற்தே.. see vee vee 
கண்ணு தலருட்கொயெர்காலனையும்வென்று ன் 

இண்டிறல்படைதீதனனெனச்சொலமறுத் துச்... 
செல்வமதிகம்ம துபெறச்டுவனை நாடி... 

- வண்டவமியற்நிடுதிரென்றுகடி தேவி உட 
வல்லைதனின்முலலைநரகைமாயவளெழுந்சே. .. 

oe
 

o
e
 

(இ-புமை.) மிருகண்டு மகாரிஷியானவர் மிகுந்த அழகுகொண் 
டகாடிட்பதியில் அடைந்து விசுவேசுவரரைத் தியானிதீ துப் பெருமை 
பெற்றதவஞ்செய்து அந்தநிருமலமூர்த்தியின் ௮றிவுபடாத இருவ 

ளினால் மார்சக்கண்டனென்டுற ஒருபுதீதிரனைட்பெற்ரூர் அநீதப்புத்தி 
ரன் வளர்ந்.து நெந்றிக்கண்ணுள்ள சுவாமியின் இருவருளைட்பெற்றுஉ 
யர்நீத எமனையும்வெல்று தவத்தினால் மிகுநீதவல்லபம் பெத்திருநீதா 
சொன்றுகாடி பரிஷவிசொல்ல மாயையானவள் அ நீதவார்த்தையைத்தடுத் ௮ 
ச்ஞானைட்பார்த் து நீங்கள்இவ்வார்த்ையைகமீகட்கவெண்டுவ தில்லை மிகு 
நீதசெல்வம்டெறும்படி.- பர மடிவனை தீதியானித் துவண்பைகொண்டதவ 
ஞ்செய்யுங்கமளன்றுசொல்லி விரைவிந்போம்படி. அனுப்பிவிட்டுமுல் 
லையரும்பினையொத்தபற்களுள்ள அம்மாயைஉடினேயெழு றீ.ஐ.(௭- று.) 

ஏருறுமருநீதவவிருதீதியகல்கின்றே ... ௨ vee ee 
னென்றவணடநீதிடலுமேகன்முறையோவென். s+. 

ரூரிடர்டொரு நீ தியவள்பின்படரவன்னா, வடட 

என்பினொரிலைர் தரையளிப்ப துடொருட்டால.. 
வாரி திநிலதீதிலுனை நண்ணினனியாஜோர் வட. 

மாயையெனவோதினண்மறைந்திடலுமுள்எஷ்... 
சோர்வுறவருநீதவிதிவத் தலபுறீதி ... ...... 

சொல்லியகலதீ.துயர் து.றநீதினிதிருநீதான் 
உ ௨௦௨௦ 966 

3
3
 3
9
3
 

(இ-புரை,) அழகுள்ள நருமைபானமுனிவரே நீரிவ்விடதீதிலிரு 
ம்நான் போகின்றேனென்றுசொல்லி மாயைநடந்திடலும் காசபரானவ 
சீமாயையைநோக்கிநீபோம்விடுகல்முறைமையோவென்றுசொல்லிமிகு 
நச துயரங்கொண்டுஅவள்பின்தொடர்நீதார்-௮வள்அன்புடன்புத்திரர்க 
ஊைப்பெறும்டொருட்டாகச் சமுத்திரஞ்சூம்ந்ச இர்நிலத்தில் உம்மிட தீ 
திழ்குவநீதேன் நானோமாயையென்னும் பெயருள்ளவளென்றுசொல்லி 

மறைந் துவிட்டாள்காடு ப்முனி வ ர்மனஞ்சோர்வுபொரார் தவருதீதமடை 

,பும்டோ து;ரமதேவன் வந் துபலபலபு,தீதிகள்சொல்லிப்டோகப் பின் 
ப அிம்பூனிவரீ தயர்நீங்யெினிதாகவிருற்தார்.--(எ-ு.) (௨௮)



அசுரகாண்டம். «Fae 

மூன்னெனவட BAGO pM Pergo sd. cee coe ee el 
முகதீதீனுமடற்கரிமுகத்தனுமுகத்தந் வ வை க் 

நின்னவலுறவேழ்கடலுமொன்றுபமாபோ... ... ... ve elt 
லெங்குநிறைதானையுமிலங்சகடடைமேவ.,.. ,.. ... * 

வொன்னலர்நமிங்கவருசூரஜெருடாலி.  ... வணி 
 ஜொல்லையினடைந்திடஓமுர்தபுகரீவந்சே .. ... ஆ 

யநீநிலைமகத்தொழிலினைத்தெனவனைத்து ௨ ஆ 
மங்கவன றிர்திடவறைந்தனன்மறை நீதான் ee soe ஆ 

(இ-புரை.)காசிபரிஷிமுன்டோலப்பஞ்சேந்திரியங்களையுமடச்த 
வஞ்செய் துகொண்டிருந்தார் - இங்கமுகாசர ஓும்பலம்பொருதீதியயா 
னைமுகமுள்ள தாருகாசுரனும் ஊ.மிசாலமுபடிவில்யாவரு தீ. துன்பமுறஏ 

முகடம் ஒன் அுபமமொறுமேோல் எங்கும்நிறைர் சசேனையும் விளங்குஇ 
ன்ற தன்பக்கதீதில சூழ்ந் துவரவும்பகைவராயிருட்டவர்கள் நடுங்கவும் வ 
ருன்றசூரன்ஒருபுறதீதிலவிரைவாக அடை.நீதிடலும் சுக்ரெபகவான் ௮ 
ங்குவநீ துசூரனேக்சண்டி அங்கருந்தபடியே யாகஞ்செய்யுமுறைமையி 
தீதன்மை யானதென்று ௮தற் குவேண்டியவைகளை யெல்லாம் அ௮வன்தெ 
ரிந்.துகொள்ளும்படி சொல்லிமறைர் துபோனார்(௭..ு.) (௨௯) 

பண்டெனவடா துபுலமேவியசுசேசல்.. Len nee 

பாங்குபுனேமாயைபொருளாங்கு ONLI De ... ae 
வண்டர்புகழ்வேள்விபதினாயிரமதாகு,,. 6 cee ves 

மாண்ரிசெயவாண்ிரமைபாண்டவனடைந்தே.., 
மண்டருள்செயாதவ துண்டவுணரீமன்னன் bes 

வானிடையெழு நீதுதசையானவையரிந்து.. can vee 

குண்டமதிலாயிரமொராண்டிதனிசிந்தத் sae vee vee oe 
குன்றவிலிவந்இலன்மகத்தெரியில்வீழ்றதான்.. வடட a

 
a
 
a 

a 
௬ 

* 

(@-Leon.) pra ssag@Oer satsoh Ts sipeicO irr oacee @) 
னவன் வடதஇிசையிற்சென்றிருநீது அசுரேோசமினன்பவன்டாங்கு செப்.து 
வளரீத்தமாயையானவள் யாகதீலுக்குவேண்டியடொருள்களை யெல்லாம் 
அவ்விடத்திற்பொருந்தியிருக்கும்படிசெய்பத் சேவர்களாற் புகழப்படு 
ம்யாகம் பதினாயிரவருலிம் செய்தான் ௮வ்வரறுசெய்.தும் ரம்மையாட் 
சொள்ளும்பரமடிவன் அவ்விடத்திலெழுத்தருளிதிறைந்த சிருபைசெ 
ப்யாமலிருப்பசைக்சண்டு ௮ந்சசசூரன் ஆசாயத்தின்மேல் எழும்பியிரு 
நீ துகொண்டுசன்சரீரமாமிசங்களை யெல்லாம்௮ரிழ் து ஆயிசம்வருலிம்



௯௨-கந்தப்புராணச்சுருக்கப்பொழிப்புமை 

ஓமகுண்டதீதில் மிகுதியாகசசிந்தினான் அப்டோ.ஐம் பரம௫ிவன்எழுறீ 
தருளிவரவில்லை அதந்குமேலசூனானவன் அ௮ந்தஒமாக்கினியில் விழுதீ 
இறறீதான்.--(௭- ற- ) (௩௰) 

தீயிடைமடி நீத துதெரிந்தரிமுகதிசோன் வடட டட டட 
சென்னிகளரிந் துமசவலினிமிசைடத்தி ... # 

மாய்வுறநினைட்பமறையோனுருவமாகி,. ........ * 
வந் துபரஜொற்திரிவசென்னென லுமன்னா, சு 

ஞயிடைநிகம்ந்தசொலவீரமறுசூர ... ... ... cee 4 
னங்குறவெழுப்பிமறையோனுருவகன்று..  **: * 

கசாயமிசைபெற்றமிசைமாதொயிவிளங்கக் ... உ டட ச் 

கண்டடிபணிந்தவுணர்காவலன்மடழ்ந்தான் ... ௨. & 

(இ-புனா.) சூரனானவன்ஓமாக்கினியிலவிமு நீ.ஐ இறந்ததைசசிங்க 
முகாசுரன்௮.நிந்து தன்டிரசுகளை ரிந் ஐ யாகதீஇயிஃ் ரற்திமாயும்படி. 
நினைத்தான் ௮ட்போ_துபரமசிவ.ன் ிராமணவுமுவங் கொண்டிவற துசி 
ங்கமுகாசுரனைப்பார்திு நீவருநீ துவது யா துகாரணமெ.என வென்ற 

ருளலும் அவன்ழுட்போ து திகம்நீசரைச்சொலல வீரமுள்ளசூரனானவ 

ன்௮ங்குவரும்படி. எழுப்பிப் பிராமணவுருவம் நீங்கி ஆ காயத்தில் ரிவி 
டவாகனத்திலீமேல் பார்வதிதேவியாருடன் காடடூத நீஈருளிச்செய்யச 
சூரன்தரி௫த் துச்சுவாமியின் திருவடி களைவணங்கிமதிழ்௪சி கொண்டான். 

இன்னருளரன்புகல்வனிங்கெமை Kar BOG s+. 

யெண்ணிலபசனற்றவமியற்நினைமனதீதி,.. 
லுன்னிய துகேளெனவுரைத்தடவுமைப்பா ... 

னுந்துபுவிகொண்டபலவண்டமரசாள .., 

மன்னியழிபாமலுறயாவரையுட்வென்றே 
வாழ்வுறவெனப்பலவரங்களதிரட்ட£. 

சன்னியொருபாலுடையகண்ணு தலவினாவிக் டட 
கண்டுசொழுசூரனொடுகட்மிரைசெய்றெடான்... .... * 

3௮
 

3 
3 
3
௬
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(இ-புா.) இனிதாகியகிருபையுள்ள பரமூவன்சூரனேைதோக்கி ௮ 

ருளிச்செட்சி ரர் நம்மைநினை ந் த அளவில்லாத காலம்நதலலத௨ஞ்செய்தா 
ய் ஆசலாலஉன்மன திலநினைந்த துகேளென்று Hepner Lino GCM Ee eer 

ன்சொல்லுகன்ருன் புவிசளைஃகொண்டபல௮ண்டம்௮ர சாளவும்நிலைபெ 

நீ௮௮ழிபாமலிருக்கவு4எல்லாரையும்வெனிறுவாழவுமாகப்பலவரங்களி 
ரந்சான்பார்வதிதேவியாமாயிடப்பாகதீதிலுடைய பரமிவன்வினாவித் 

தீம்மைத்தரிடுத் துத் தொழுதீசூர னுக்குச் சட்லொத்தருளுகின்ருர்......



சி P அசுரகாண்டம். 

மண்ண தனிலாயிரமசாகவளர்கோடி. ... 
மண்டுபுக ஒண்டமுளமற்றவைதனக்கு .,. 0. , 

ளெண்ணில கமாயிரவொமாட்டளவை நூாரறோ.. wee cae 

டெட்டுகமிருந்தரசியற்றிடு திபென்றே ... 
சண்ணளியினேடருள்தெஞ்சனுமவிரைந்தே... 

சாருமொருதேருமொருசக்கரமு நலக, ,. 

பண்ணவர்களஞ்சுமொருசுங்கமுமளித தப். வடட 

் பன்மையுறுவண்மைகொள்படைச்கலமு.நலக, , k
e
e
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(இ-புரை.)நிறைநீதபுகமுள்ள ஆயிரங்கோடி அண்டங்களிருக்கின் 
றன ௮.ந்த௮ண்டங்ளுக்குள் ஆயிரதீ்தெட்டென்கிற எண்ணிக்கையுள்ள 
அண்டங்களை நூற்றெட்டுயுகம் நீஆயுளுள்ளவளுய்ப் பூமீலாகதி திலிரு 
நீ.து ௮ரசாட்டுசெய் தகொண்டிருவென் று சாறச முள்ள கிருடையுடன் 
அருளிச்செய்.து மனவேகத்தைட்டார்க்கி ஓம் ௮துகவேகமாகச் செல்ல 
த்தகீக ஒருகேரும் ஒருசஃ5ராயுகமுங்கொடுத் ஏத்தேவர்கள்௮ஞ்சுட்டடி. 
யான ஒருசிங்கமுங்கொித்தருளிட்பின்னும் பலங்கொண்ட பலபல 
யுதங்களுங்கொடுத்சரு ளி... (௭-று) (௩௩) 

வேறுபதினாயிரமுடன்றழுவுகோடி. ee nee nee nae 

வெள்ளமுறுதீநீதிமிருவெர்திறல்கொடேர்கள்... 

படேறுறுபரித்திள்சட£றருவர்சேனை . 
பிஞ்ஞனளிப்பவ துபின்னரரன் முன்னர். 

சீறரிமுகத்தனெரிதாருகன்வணங்கத்... «. 
இரமுறுசூரளெனவீரமகளித்து ... 

விறுநமதானதொருசத்தியலதும்மை... ... vee 
வெல்லுமவரியாரொனவிளம்பியக லு றறால். 3 
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(டு-புரை.)இவைகளுமல்லாமல் பதீனாபிரங்கோடி வெள்ள ம: 

ற தொகையபொருந்திய யானைகளும் மிகுத்யான உறுதிபெற்றசேர்களு 

ம் ௮ஞ்சுவிசச இிமுசலானடேறுகள்பொருற்திய குதிரைக்கூட்ட மும்பல 

முள்ளஅ௮வுணச்சேனைக்கடலும் பரம$ூவன்கொடுத்தருளிஞர் ௮ சன்பின் 

புச.றுனெறசிக்கமு கமுள்ளவனும் தாருகனும்சுவாமிக்லெதிரில்வற் து வ 

ணங்கினார்கள் அவர்களுக்கும் தீரமூள்ள சூர னுக்குக்ெ காஜித்த தபோல் 

வே வீரங்கொடுத்தருளிவீ௮இன்ற நம்முடையதான ஒருசதீதியல்ல து 

உங்களைவெல்லு்றவர்கள் யாருமிலலையென்றுசொல்லி மறைநீதருளி 

ளார்.-(௭-௮) (௩௪)



௯்ச-கந்தப்புசாணச்சுருக்கப்பொழிப்புரை. 

'கண்ணுசலகன்றிடவகன்றபடையோடுக் 
காசுபனிடதீசவுணர்காவலனடை BCs 

யுண்யமொடும்பணியவங்கவனுரைப்பா ... vee 
னுங்கள்குருவெள்ளியிடையுற்நிரிதொன்ன 

வநீதிடவுவந்தடியில்வந்தனேடரி றதா. .. 

னண்ணியிரிசேடிகனுமாடுபலடேடி bas 
நஞ்சனையசூர ஜனொடுநன்மனைபுகுந்தான் ...... 3: 
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(இ-புமா. ) பரமசிவன்மறைந்தருளினவுடன் விஸ்சாரமாகிய சே 
னையுடன் சூரனானவன் காடிபரிடத்திற்சேர்ர் து மனவிருட்பத் டன் 
பணிந்தான் ௮வர் உங்கள் குருவாகிய சுக்கரனிடத்திறகுட்போங்களென் 
சொல்ல ௮வர்சொல்லிவிட்டபடி.யே அ௮ழகுபொருந்திய சுகீரெனுல 
கதீதிற்்செல்லும்போ.து அந்சச்சுக்கரபசவான் எதிரிலவரக்கண்டு சந் 

தோவீத்து அவர்பாதத்ுில் வந்தனை செய்சான் அங்குவற்தகுருவரதிய 

சுக்கிர பகவரன் பலவாக ர்வ சனஞ்சொல்லிவிவிம்போலத் கொடியவ 

னாகியஞானை அழைத் துசகொணமிதம்முடைய நலலமாளிகையித் சேர்த் 
தார்--(௭-ற) (௩௫) 

மற்ஜொருபெருந்தவிசளித்த திலிருத்தி. 
வர் ததெவனென் றிட லஓுமன்னவுணர்மன்னன் 

வெற்றிபரிவேள்வியதியந்நிய ஐமுக்கண் woes 
வித்தசகனடைநீ தபுகம்மெத்தியவரங்க . ... 44, 

ணற்றிறலளிதத தமொளித்த gio bY wee 

னன்குபெறுதந்தையிை நண்ணிய துமன்னான் 

சொற்ற தமுமாத்தினியியந்றுநெறியெத்தாய்... 
சொலகவெனமல்குபுகர்சூரனொடுகூறும்....... 

(இ-புரை;) சூரனுக்குவேறொருபெரிய ஆசனங்கொடுத் து அதிலி 

ருக்சச்செய்து நீயிங் குவம்ததேதென்று & B'5)9 பகவான்வினாவிஞரீ அங் 

திருந்கஞூரன்தான்வீரயாகஞ்செய்த றம்௮ங்கேதிரிதேதி இரதாரியாகியப 
ரமவனெழுர்தரளிட்புகம்மிருத்தவரங்களும் மி ஞநீதபராக்கிரமழும் 
அருளிச்செய்த. தம் உடனேமறைற்,துவிட்டதும் அதன்பின்பு தன்மை 

பொருந்தியதன்பிசாவினிடத்தில்தான்சென்ற தும் அவர்சொல்லிய தஞ் 
சொல்லிஎம்முடையஐயனே இனி அடியேன் செய்யும் முறைமையாதோ 
அதனைக்கட்டளையிட், _ருரவேண்டுமென விண்ணப்பஞ்செய்ய மகதீது 

வமிகுநீதசகெபகவான் சூரனுக்குச்சொல்லுளர்.-(௭-ற.) (6௬) 
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அசுரகா ண்டம். 

ஆவியெனவொன்நிலையருந்தளையுமித்தை ல் 
யண்ண இருவங்கடொறுமங்கடவினதிஐண், .. 

மேவியூவிேே யாமமெனமேவியழிவின்முன்......, 
விண்ணெனவிருப்பன்வீனைபு ண்ணியமுயன்றா தி 

ல் வவவையெல்னபலவமிதீதையசஞனீ ve. 

யின்னவறமி ன்னமறமென்னவுளமுன்னே நீ 

றேவரைவருதீ துதி மகதீதிறை நமக்குத் see eee oe, 

செவ்வனவனைச்சிறைசெய்செம்தியி துசெய்தி ... ++ * 
X
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(இ-புரா.) உயிரெனவேறேயொன்றுமில்லை அரியபந்தமாகேயபா 
சமென்ப தும்டொய்சிவமான ௫ ௮அழயெகடங்கள்சோறும் பொருந்திய 
ஆகசாயம்போஃதோற்றட்பிகிறசரீரங்களுக்குள்ளெங்குமாய்ப்டொருறீ 
இயிருக்கம்உடைந்தால்௮திலிருரீசதகாயம்அ சாயமேயாவதுடோல்சரி 
ரங்கள் அழீயுங்காலத்திலவவமாகயேயிருச்னும் பாப புண்ணியங்கள் செ 
ப்தால் ௮ந்தட்பாபத் துக்குதீதக்க துக்ககீசையும்புண்ணியஞ்சு க த்சையுறீ 
தருமென்றுசொலலுவ தம்பொய்ஆகையால் இல்ன துஈருமம்இன்ன து 
டாவம்எல்றுமனதில்நினையாதேதேவர்களைே யவரு தீதப்பமித் அஏனெனி 

ல்சேவேந்திரன் உங்கள். குலதீ. தக் கெலலாம்பகைவன் அவனைச்டுறையில் 
வை இதுசானுனக்குரநான்சொல் ஓுஞ்செய்தி.--(௭-ு:) (௩௭) 

கூடரியவாயிரவொமாட்டளவையண்டங் ட 
கூடியவைசண்டுவிறல் கொண்டனை இரும்:9 

யீடுசெறிதேவரொடுதாபதரிகளிங்குன் 
... னேவலஇிபற்நிடவியற்றுபுவிருதீதி.- 

நீடியகொலைதீதொழின்முச ற்பவமனை தீது wee 

நிநீதனையெனக்கருசனீபுரிதியென்றே, ... 

தாடிபுகழ்சூர னுட.னிக்வசைமமைச்கோ 
ணல்லனவிலகத்ியவையல்லனவுரைத்தால்.. « » e

R
 

R
H
R
E
X
K
 

H
H
 

(இ-புரை,) எளிதித்செல்லுதந்கரிய ஆயிரத்செட்டென்னு.ந்சொ 
கையுள்ள அண்டங்களுக்கும்போப்அவைகளைக்சண்டு செயங்கொண்டுதி 

ரும்பிப்பெருமைபொரு நீதியதேவர்களும்முனிவர்களும்இங்கு உன்னே 

வறர்பணிசெய்யக்சட்டளையிட்டு ௮ங்கேதானே யிருக்கச்செய்ு seg 
சகொலைடாதகமுதலாகெயெடாவந் களெல்லாம் நிற்தனேக்கே_துவானவைச 

ளெவ்றுகருதாமல் நீசெய்யென்று உலசங்கள்புகமும் சூர னுடன்சுக்கிர 
பகவானிவ்வகசையாக நல்ல துகளைவிலக்தெல்லவையல்லாதகாரியங் களைச் 

சொல்லி.-(௭-..) (௩௮)



௯௬-கந்தப்புசாணச்சுருக்கப்பொழிப்புறை. 

அற்றமறுமாயிர மெவொசெட்டளவையண்டதீ ட்ட 

தீற்கவன றிந்திடவொரண்டவியல்டோதிக்.... 

கொழ்றமுறவேகுஇ யெனப்படைகண்மும்மைக் ... 
கோடியு நுயோசனைபரப்பிவரவே£.. 

வெற்றி கொளுருத்திரனலாதரிசையோரை ... .., 
வென்றிகொடுபாதலமிழிர்தவரைவெல்றே 

தத்றுதிபெறும்படியின்முந்தெனவணைந்து... 
தீதீதுறுகரத்சனுறு ரற்கடல்டைந்தான். ... M

R
R
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( இ-புரை,) கு நறமில்லாத ஆயிரத்தெட்டென்னும் எண்ணிக்கையு 
ள்ள௮ண்டங்களில ஒரு௮ண்டத்தின்இயல்பினைச்சூரன் ௮நியம்படி.சொ 
லலி நீயினிச்செயம்பொரு நீதச்செஷ்லெல்ருர் சூரனவவிடம்லீ ட்டுட்பு 
றட்டட்மித் சன்சேனைகள்மூல்றுகோடி யோசனை தூரம் பரப்புள்ளசாக 
சிசூழ்நி துவரச்சென்று வெற்றிடொருநீதிய ஈசானியமூர்த்தி நீங்கலான 
மற்றஎழுதிக்குட்பாலரையும் டொரு Al செயக்கொண்டு பாகாளலோகத் 
திலிமித் து அவரையும்வென்றுமிகுந்த துதிகொண்ட பூலோகத்தில்மூன் 
டோல௮ணைற்௮ சங்குசக்கரமேநீதிய கைகளுள்ளவிஷிணு பள்ளிகொ 
ண்டி.ரு£்கும் நலலபாற்கடலில்சேர்ந்தான்.--(௭-ு.) (௩௯) 

(சூரனிவ்வாறுசேர்நீசவுடன்) 

தீற்றவுணரக்கடல்கலக்குதலுமாயன் ,.. ee vee vee 

eri pat soir Datare&éE7 ASG soc. cee cee 

வெற்றியுவணத்தின்மிசையேநிரனி€தி ... see vee 
வீ£றுகொலைசெய்யவுணவெய்யசொதீர்சென்றே.. 

கொற்றமுகிலென்னமிகுவாளிகள்சொரிநீதே 
கோளவுணரீசேனைபலகொல்லவ கண்டே 

செற்றமொிதொருசனரிக்கெதிர்புகுநீமீத ர. 
திபகணைமாரிபலடிந்தியமர்செய்தான் ௨... ee *
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(௫-புமை.) தெருங்கியஅவுணர்கள் அந்தப்பாற்கடலைச்சலக்கினமா 
தஇிரத்தில் விஷ ணுவானவர் கோசண்டமென்ளும்வில் லும்நாந்தக மென் 
ணும்வாளும் செளமோத்கியென்னு நீசண்டமும்பாஞ்சசன்னியமென் னு 

ம்சங்கும் சுதரிசனமென்னும்சக்கா மும் எடுத் துக்கொண்டு வெற்றிபொ 
நீதிய கருடன்மேலேறிமிகுதியாகக் கோயித்.து£ கொலைதீ தொழில் 

செப்பும் அவுணர்களாகிய சொடியவர்க ளெதிரிந்சென்று வென் நியுள் 
ளமேகம்போல் ௮ளவில்லாசபாணங்களைச்சொரிழ் தபல முள்ள௮வுண



<9 FIST ort th. ௯௭ 

சே சனையில் ௮.2ஈகம்ே பனாைசக்கொல்ருர் அதனைத் தாருகாசுரன் சண்டூ 
கோபத் தடன் விஃணுவுசகெதிரிதபோயப்கி கொடியடாணவருலிங்கள் 
அனேகமாகப்பொழிந் aG டார்செய்தான்....(௭-.) (#0) 

கண்ணனதுபோதுகணைமாரிகள்சொரிந்சே... ... ... க 
கையனுறுகின்றசகடத்தினையமிப்ப., % 

வெண்ணு மொருதேசணுகமொயனுடன்மீ த... % 
மேறுவணமீதினுமிராயிரநெடுங்கோ 1. We 

ுண்ணெனவிமிப்பவரவின்பகைவருத்தத்.. oe ee nee ee 
இங்க ௮சமிமாலளவிலங்கம துகொண்டே... டட 

சண்ணியெதிர்போர்புரியயனனபடிகொள்ளா oe. .., eel 
நாலுதினமாலினொடுநற்சமர்பரிந்தான் ,.. .... .. * 

(இ-புரை.) அப்போ விஜி ணுவானவர்பாணவருவிம்டொழிந் துவஞ்ச 

கனாடிப தாருனேதறிக் கொண்டிருக்கிற கேரையழித்தார் ௮௨ல் உடனே 
மதிச்கத்சச்கவேொருடசகத்திலஏறிக காண்டி ல் ஒணுவிறைலமேது 
ம் அவரோ நிக்மொண்டி ருக்கிறகருடன்மே லும் 9நடிய,தானஇரண்டாயிம 

ம்பாணங்களைவிமாவிற்பிரயோகிதீதவளவில் அவைகள்படவேசாட்பங்க 
ஞூக்குட்பகையாகியகருடலிவருத்த முற்றான அ அதெரிர் தவலலபமுள் 
ளவி4 ணு வானவர்மாயையிலை அதேஈமாகியசரீரங்கொண்ரி௮வனெதிரி 

ற்சேரீந் துடோர்செப்காரிஅவனும் அல்வா றபலசரீரங்கொண்டுநாலு நா 

ள் விஃஃணுவுடலமிகுநதமீபார்சசெய்தான்.--(௭-ு) (௪௪) 

அப்பொழு துமாயனொருமோடி. ஈணைவிட்டே வ வைட்ட... 

யண்டாபகைலல் தலா ௬ஞ்சப ரம்விலலுர். 4 

pou FD துனி பவொருதண்டமது கொண்டி vas * 

தூயடபு கழ்மாயனெதிர்சூரிளவலேஃ. ட டட ஆ 

மெய்ப்பு பெருங்கணைதெரித்ஈரிசொரி நிசான். ர. 

வி றரதைமொண்டலைவிலககியெச ர்செல்லத், பட டக 

சப்பிதிதிரிப்படைவிடுதீதிடவிரைநீதே.. ee cee ce 22 
* தானவன் மிடற்நினிடைதங்கிய மாதோ, வ பட்ட 

. (இ-புரை,) விஷிணுவானவர் கொடியபாணம்விட்டுத்சேவர்கள் ப 

கைவனாதிய தாருகனுல டய ௮ருமையானதேரையும் வில்லையும் ௮வன்ப 

லத்தையுந் ணித்தார் ௮ அகண்மிசூரன்தம்பி ஒருத ண்டாயுசமெறித் ௪ 

க்கொண்ரி An covers). புகழ்மேவிய வீ &3 opp ar Si tlov சென்றான்- Hf 

தைச்சண்டுரன்மையுள்ளவி23 னு கானவர்விலச்சக்கூடாசீபாணங்களையே 
13



௯௮.கந்தப்புராணச்சுருக்கப்பொழிப்புரை 

வினார் - தாருகன்தன்கையிலிருக்குங்கசாயுதத்தால் அற்தட்பாணங்களை 
விலக்கிக்கொண்டு எதிரிற்செல்ல விஃிணுவானவர் பழு துபடாசசச்சா 
திதையெவினார் அ துவிமாநீ சென்று தாருகன்கண்டதீடினிடத்தில்கபொ 

ருதீதியத.--(௭-ற) (௪௨) 
௮ங்கவன்மிடற்நினிடையாபரணமாகி, , , வ ரர. ஸ் 

யாழிபுறவாழியெனவாடுகளறைந்தே ப பகடு த 
பொங்குநி றன்மாயவனக நீதனிலவியந்தே 6. ree vee el 

போகவொருதேரின்மிசைடோரவுணனேறித் .., % 
அங்கமுறுமுன்னெிருறக்கடி ஐபுலலிச் அ 

சூருளமகிழ்நீ துபுடை தன்றுபடையோடுஞ் a 
செங்க இரருக்சன்முசலானவர்பமிச்சதி 1% 

Eso gnss soiecty ap aco a 

(இ-புமா.) அவனுடைய கழு தீதினிடத்தில சக்கரமான_.து ஆபரண 

ம்போலாய்ப் பொருநீசவே மிகுந்தவற்றியையுடையவிலினுவானவர் 
தாருகனைட்பார்தீது நீவாழ்ந் துகொண்டிருக்கக்கடவையென்று YE ras 

சனஞ்சொல்லிமனதில்அதிசயட்படமிச்சொண்ரிபோய்விட்டார் அன்பி 
ன்பு டோர்செய்யுந் தாருகனானவன்ஒருதேரி மேலேநிக்கொண்மிபலம்பொ 
ருநீதிய தன்தமையனாகயே ஞூனுக்கெதிரிற்சென்றான் அவன்தம்பியைக் 
எண்டவுடன் ௮ணைதீ துஃ்கொண்மி மனமகிழ்ந் து தன்னருகில் 'சூழ்நீதிரு 
க்கும் சேனையுடன் செங்கதிலாயுடைய சூரியன்மு தலான தேவர்கள் gi 
திசெய்யப் பழு.இில்லாதசுவர்கக நகசத்தித்சென்றுசேர்நீதான்.-(௪-.று) 

௮ங்கணி துகண்டிசிலவொதந்றர்களுரைப்ப, tae 

வஞ்டுயிடர்கொண்மிகுயிலாகமகவானு ததி 

மங்கையுமகன்றனர்கொடுந்தகுவர்தே ஓட. 

மம்மருறவிண்ணவரை௨ன்மையொடுபற்தி. 

வெங்கசமொடுங்கடி சடி.த்தனர்பிணித்து. அட்ட 
'வீரமுறுசூரனெதர்விட்டிடலும்விண்ஞனோர் . bee ves 

டொந்குபுகழாசமுகமன்சொலவிடுத்துப் உ டட 

போகமகலோகமிசைபோயனுகினானால் e
e
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K
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(@-Lye0r,) அவ்விடதீதிற்சூரன் வருகறதைச் இலஒற்றர்கள்கண்டு 
சொல்லத்தேவேந்செனும் இர்திராணியும் பயந். து துன்பங்கொல்வி கு 

யிலாபெ பகஷிவடி வங்கொண்டு பறர்,துடோய்விட்டார்கள்- கொடுமை 

யுள்ள ௮வுணர்சள் சேடிப்பார்த் ஐத் சேவர்கள் மயக்க ங்கொள்ளவலிவு



அசுரகாண்டம். ௯௯ 

டன்பிடிதக்து மிகுந்தசகோபங்கொண்டு ஓயாமலடிச் துக்கட்டி வீரம்பொ 
ருநீதியகூர னுச்கெதிரில்கொண்டுபோய்விட்டார்க ள்௮ற்ததீதேவர்கள் ரூ 
சனைதநோக்கி௮வனீ£ர்த்திகளை யெல்லாம்எடுச் தப்ே பசி 6 ரீவசனமும் உ 
ப சாரவார்த்சையுஞ்சொல்லினார்கள்௮சைகீகேட்டு அவரீசளைவிடுத் தவிட். 
மிட்போகங்கள் நிறை நீ தள்ளமகாலோத தீதினிடத்தி ற்போய்ச்சேர் நீதான் 

அ நீதமகலோக மு.தலானவுல்கெல்லா. . . lee 
மன்டொடுதெரிந்தவணமர்ந்தவரீவழுத்தக் 

கொர்தலர்தெடு நீ்தொடைகொடானவர்கண்மன்னன் 
கோசனகமீதிலு றைகோனகர நண்ண - 

ess midamsniAsQsGratsOe ...  .. 
யாடிகள்பு சன்றிட ஓுமங்கவனைவைத் துச்... 

செத்திருவிளங்குதிருமார்படையசெம்மல்... ... ve 
சேருமுலகத்தினிடைசேனையொமிரந்ரன் ,... vs S

e
e
 

Ee 
R
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OK
 

HR 

(இ-புா.) அந்தமகலோகமுதிலான உலகங்களையெல்லாம் விருப் 
பத் தடன்பார்தீ து அஃ்வுலகங்களிலிருப்பவர்களெலலாரும் வாழ்த் தத 
லைச்கண்ரி மடழ்சசிசொண்ரி அதற்குமேல்கொத்தாகியமலரால் தொடுத் 
ப்பட்டநீண்டமாலையணிர இருக் சம் அவுணர்களாக்கு ௮ரசனாகியகுரனை 
வன்சாமரைப்பூவிஏிமேல்வீறதிருக்கும்பிரம்மதேவனுலகத்திற்சேர்நீசா 
ன்பிர்ம்மதேவன் சூரன்௮ந்ததையதிர் து எதிர்சென்.று ஆ€ர்வசனங்கள் 
சொல்லஅஃ்விடதீநிலபிர்ம்மசேவனிருக்கும்படி. நிறுதீதிவிட்டுத்திருமக 
ள்விளங்கிச்கொண்டி ௬ ௮மகுள்ளமராபையுடைய விலினுவானவர் 
வீற்திருக்கும்உலகத்தினிடத்திலதெருங்கியசேனையுடலிடோனான்,(௭-று 

விவ் விடையின்மாயவனுணர்நீதெதிர்பொருற்றி... .. 1k 

யாதிகளுலாத்திடவருத்தயொடிருதீதி.. bee 

வெல்விடையுகைத்தருள்பாம்பொருளிருக்கும். . 
வீ.றுலகடைநீதனிசவெள்ளமதக நீது ப ட்ட wae 

செவ்வர்புகழ்நந்திவிடவற்திறிறமேனித் ... sie vee os 
தேவீனைவணங்கவருள்செப்தருளியேனை.. . த 

யெக்வமறுமண்டவகைகண்டாசுசெய்தே, வொ ட்ட ட 

யின்பொடுறைசென்னவிடைகொண்டுபுறமெய்தி ... 3
 

௬
 

௮
௮
1
௯
 

.. (இ-புமா.) அவ்விடத்திலிருந்தமாயவன்௮ As ௮௭திரில்வநீது ஆ 

ர்வாகஞ்சொல்ல ௮தைக்கண்டஞான் விருப்பத் துடனேவில்,னுவை௮ங்



ar கந்தப்புசாணச்சுருக்கப்பொழிப்புமை, 

சேஇருக்கவைத் த.௮வ்விடம்விட்டு நீங்டுட்டகை தீசவர்களுக் ஈச்கொடிய 
தானரிவிபவாகனமேதிசசெ ஓுதிதுன்ற பரமூவன் af 5 திருக்கும்மே 
ன்மைடொருந்தியசிவலோகத் திறரட்போய்தீசன்சேனைகளை நீந்டுத்தனி 
யேசென்றுபகைட்டவர்களும்பகமும் நற் இதேவரைக்ஈண்டு அவர்சுவாமி 

சர்.நிதிக்குள் டோம்படிவி சிக் சன்று அர்டிப்பொழுதில்தோல்றும் 
செச்சர்வானிறம்போலச் இெவந்ததிருமேனியுள்ள பரமடிவனேைவணங்கினொ 
ன் ௮வரவனுகீழுக்கிருடபைசெய்து கூற்றமற்ற அண்டவகைகளையுங்கண் 

செரசுசெய்.து இன்பமுடன்வாழ்நீ_து கொண்டி ௬ுவெிறுஇிருவாய்மல 
ர்ந்த்ருளினவுடன்சூரன்வி டைபெ நிறுக்சொண்மிவெளியில்வ BB {ar- gp.) 

துங்கமுறுசேனையொடுகூடியதன்மீதே.... ... kee oe 
துன்றுபுகமண்டவகைதகோறுமினிதேடப் ... 1. 

டொங்கவுணரிற்சிலவரங்குறவிருதிதிப் ... ..... 
பொன்னுலகனண்ணவவனன்னையையளித்த... 

செங்கணசுரரிக்கிறைதன்மேர்மைகளனை 2... . eff 

€ Gays ரீரூரொமிசெருட்டுறவிரித ஐ. ய 

மங்கலினயப்பி னா 9ிவநீ துகொழலோ.. . 
மற்றதவனொழிம்புவியின்மன்னவனடைந்தா.ன் S

k
e
e
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(இ-புரை.) பலம்பொருர்திய சேனையுடன் சேர்ற்.து ௮அசற்குமேல் 

பொருச்தியபுகமுள்ள JH aor alingG 6m gy மின்பமுடன்சென்றுமிகு 

நீச ௮வுணர்களிற்சிலர் ௮வ்விடங்களிலிருச்் கும்படி செய து சூரன்தேவ 

ருலகத்தில்வர் து சேர்ந்தபோது அவன்தாயையின்ற மெங்கண்ணுள்ள 

௮சசேசனானவன் சுக்கிரனிடத் துக்குப் போயத்கல் மேன்மைகளை யெல 
லாம்சூரனுக்குச் சொல்லும்படியனும்பிக் கெரிதலில்லாக சந்சோலவித் 

துடன் ௮சோசன்சூரனிடத்தில்வர் ததொழச்-சூரஞனவ் ௮அசரோசன்த 
ன்னுடன்வரும்படி பூலோக த்திலவந் துசேர்ந்தான்..-(௪-று.) (௪௭) 

| வே ௮ | 

இந்தவேலையிர் தரனயனமார்களிலங்குபாற்கடன்மேய ... ¥ 
வுந்திபூத்தவனனைவருங் குழுமியேயோர்ந் து தானவனே[சே. .. ¥ 

வர் துவாழ்ச் துரைசசொந்றனர்நிற்ற லுமற்றவர்தொகையூடே. oo ie 

HEBER AO) cy HC srip.wim Lp HS M7 tSCO0SS oro 

(இ-புமை) சூரன் பூமியில்வற்திருக்கும் சமையத்தில் தேவேந்திச 
ன் பிர்மமசேவன்தேவர்கள்-பிரகா௫ிக்கும் பாற்கடலில் பொருந்திய வி 
ணு என்னுமிவர்சளெல்லாளும் ஒன்ருகச்சேர்த்.து. தங்களுக்குள் ஆ



அசுரகாண்டம். ஈக 

லோசனைசெய்து சொண்டுசூரனெதிரில்வற்து வாழ்தீ.தரைசொல்லிநிழ் 
5 அவர்சள்கூட்டத்தில் எங்கும்பரவி; சீரினையுடையடதினொருகோடி 
ருத்திரர்சளைக்சண்டால், (௭- லு,) ் (௪ ௮) 

  

அண்டமாமதிசடுத்தவாளெயிற்றடற்சூரமைசாரோசன் ..... 
வண்ரிலாவருமிதமிய நீதொடையினான்வடி வுளவலீே யாரைக்... 
சண்டியாவரிங்கிவொனவவிர்மதிக்கவிகைவானவற்றந்த... 
கீண்மழோட்முடிமுடிப்பவனைவன்௫னவனொடுசா நீறும்... அ

 
இ
 

(இ-புரா.) பெருமைபொருந்திய பிறைமதியையொத்த ஒளியு 
ள்ள கோரதற்சத்தையுடைய சூரனாகிய அவுணராசனான்வன் - வண்டு 

கள்சூம்ற்து கொண்டிருக்கும்படியான கொன்றைமாலையணிந்த பரம 
எவன் வ ஓவழமுள்ளருத்திரர்களைக்சண்டிஇந்கரு க்கிற ates Or LIT eso) root 

வினாவினான்- பிர காசியாதின்ற சறீதிரனாகிய படையினையுடைய மலிமத 
னை யீன்ற குளிர்சபொருநீதிய அளதமாலையைத்திருமுடியிலமு டிப் 
பவசாகிய விஷணுவானவர்சூனுடன்சொலலுகிறர்--(௭-.) (௪௯) 

  

முன்னமோர்பகலகற்தையாந்பசமனமுளரியந்தவிசம்பர் ௮ 
மன்னு நான்முகனயர்தீத லுமவன்றொ Aso Glw § லையற்றாற் 

சன்னியாகனைமறந்தனமெனவவ நிகரு தஇியேபலவைக, .. oot 

லின்னறீர்தவமியந்திடவடைந்தருள்புரிரிதிலவிறையோனே & 

( இ-பரை;) மூன்ஜெரு நாள் தாமரைமலராகிய அழகுள்ள சனத் 

தின்மேலிறாககற பிரமசேவல்௮கந்தைகொண்மி பாமடி௨னைமநர்சதி 
னால் இருவஷிடிதொழில நடக்சவிலலை ௮த்சன்மைதண்்ிி பார்வதியாகனை 
மறநீசனமென்று அவராத்தியானித் தப்பலநாள் இடையூதி௨லாதசவஞ் 
செய்யவும் பரமெிெனழுந்தருளிவந் தகருபை சசெய்யவிலலை.- (௭- ற) 

மன்னுபற்பகலருந்தவஞ்செயட்பரன்வந்திலனெனமாம்தி, ட ஆ 

பன்னவாசனனமுதலலைவி மியீனிர லகசையாயெழக்கண்மி.. 1.9% 
துன்னிரிந் துயர் .காண்டவணயர்ந் திடத்தொலைவிலாவும் ர்ச்கெல்லா 
மன்னைபாசனஙகவன லு சனவிலவநீதிகோயனவறைகின் ஐன். ... & 

(இ-புனா.) டொருதீதியயலநாளளவாகதாம்௮ரியகலஞ்செய்.தம் பரம 
இவனெழு ர்சருளவில்லையென்றுசேீர்கடைற்து பிர்ம்மதேவன்௮ழமு.தா 

ள் அட்டொழுது தன்கண்ணிலறின்னு பெதீழுயெ நீரான துடேயுரு௮மா



ரா௨- கந்தப்புசாணச்சுருக்கப்பொழிப்புனா 

௧௮,தனைக்சண்டு"' நிலையான துயரங்கொண்டு சோர்வடை நீதிருர்சான் அத 
னையுணர்நீது ஒழிவில்லாச உயிர்களுக்செல்லாந்தாயாகிபபார்வதி பாக 

ன சுவாமியானவர் அவன்௧கனவிலெழுநீதருளி இவ்விகவார்த்தைகள் 
சொல் DS Opie (௭:௮௦) (Gs) 

இங்குநியெமைமறதீதலால்விதித்திமிமியல்புனக்கலகாய,,, ..% 
தீங்கணம்பதத்திருட்டவர்சமையுனதகதீதினில்விடுப்பாமென் % 
றெங்கணுபசன்கமறலுமெழுநீதினிதிருந்தனன துடோதிந ..அ 
பொங்குசீர்ப்பதினென்றெனாமுருத்திரர்விதி அதற்புடைவந்தார் 

(இ-புரை.) இட்போ.துநீ ரம்மைமறந்சமையால் ருலிடி க்குர்சன் 
மையுனச்சு;இலலாமையாய துஆயினுமிப்டபோ ததம்பகவியினிடத்திர 
ப்பவர்களை உன்னிடத்தில் வரும்படி ௮னுட்புகிறோ மென்று நம்முடை, 
யநாதன்௮ருளிச்செய்தவளவில் பிரமதேவன் மயக்கந் sol foals முறி 
துடனிதாசஇருநீதனன்௮ட்யோ துபெருமைமிகுந்தபதஇி ஜெொருருத்திசர் 
கள்௮நீதப்பிரமதேவனுடையதெற்றியினிடத்திலுண்டாயினார்கள்.௪-.ற. 

மன்றன்மாமதுக்கமலவான்றவிசின்மேல்வதிற்தநான்முகவேக * 
ஜொன் ௮மேவியபதின் மராய்விளங்கெவு௬ தீதிரர்தமைே GT eGo 
யின்றுநீரிவணடைரந்ததென்னெனவெமதிறைவனதருளா லுன்.[ நீரார் 
னன்றுறுந்தொழின்மு டி ப்ப துபொருட்டி.ஞனண்ணினமெனச்சொ 

(இ-புரை.) வாசனைமிகநீத தாமரைமலராடிய இற நீதஆசன த்தி 

ல் வாசமாயிருச்கும் தான்ருமுகமுள்ள பிர்ம்மசேவன் பதினோருபேரா 
கவிளங்குடன்ற உருத்திரர்களைட்டார்த் துநீங்களிட்டோ துஇவ்விடத்தில் 
வர்சசாரணமென்னவென்றுவினாவினவளவில் அவர்கள் எங்களிறைவன் 

அருளினால்உன்னுடையரன்மைபொருந் தியசருலிடி யான தஉனக்குநட 
ப்பிகரும்பொருட்டாகவந்தோமெனச்சொல்ளார்கள்.--(௭-௮.) (௫௩) 

சொற்றவாசகங்கேட்ட ஓுமடூழ்ர் தயிர்த்தொகையுதவுசிரொன்ன&* 
வுத்ற€ர்டெறுபதிலெருகோடியாமுருத்திரர்சமைதலடுச்., ,. * 
காற்றநான்மறையயன்றனக்கவன்னொழில்் சாடுத்தகன்றனான்னார் 

மூத்தருநீதிறலுருத்திரிவொன் மொழித்தனன் முகில்வண்ணன் %* 

( இ. புரா.) அவர்கள்சொன் வார்தீதையைக்கேட்டவளவில் Grin 
LOG DS து ஆனால்நீங்கள் egiiedgresetri இரு4டி:செப்யுக்களெ 
ன்று சொல்ற் "உருத்திரர்சஸ் ய புகற்பெற்ற பதினேருசோடி.
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ருதீதிரர்களைச்சருஒிடித்.து வென்றியுள்ள நான்குவேதங்களையு மோதியு 
ணர்நசபிரமதேவனுக்கு௮வன் இருடி தீதொமிலைக்கொடுத் த௮வர்கள் 
சென்றார்கள் அந்தப்பதினொரு உருத்திரர்களுமுன்தந்ததிற ஓள்ளஉரு 
த்டிரரிவர்களென்று மேகவண்ணமுடைய விவிணுவானவர் சொம்னார், 

இன்னவாசகங்கேசவனேசமோடிசைச்தலுமிவைகேளாப், % 
படொன்னுலாம்புசமவுணர்ே கானிமையவர்புனைவனை ps Pir aS) a 
நன்னலம்பெறயாமிருநீதி,வொருழகா தபுரிசெல்னக்... ...% 
கொள்னுலாம்புகரொல்லைகூறிடவ வன்குமுறுதென்கடல்சேர்ந்சான் 

(இ-டா.)வி-)ணுவானவர்இர் தவார்த்தைதேசமுூடன்சொஃலக்கேட் 
டுப்பின்புறழகுடொருந்தியபு கமுள்ளசூரன்தேவகசசன்மூகதோகீடுமி 
குந்த நன்மைபெறும்படி நாமிருப்பக DS Qh HS TLD உண்டாக்கென்று 

சொன்னவுடன்பெருமைபரவிய சுக்கிரன் எல்லையயேற்படுத்சச்சொல்லக் 
கேட்டுக்கொண்டு தேவதச்சன்ஒலிக்காநின்ற தெற்ருச்சமுத்திர தீதினிட 
தீதில்சேர்ந்தால்..(௭-று,) (௫௫) 

ஆங்ககற்கடையெண்பதினாொயோசனையகலத்ீசோர் ,.. 4 
தீங்கெற்பதிவளத்தொடுபரிந்தனன்றிறன்மகேந்திரமெல்ளோர்க் 
பாங்குறும்பெயர்நிறுவினன்வடகடற்படர்ற்தனன நிஜோளூர். ..* 
தூங்குகைக்கரிட்பகைமுகற்காசுர தீதொன்னகர்புரிந்திட்டான் % 

(இ-புரை.) அநீதக்கடலினடுவில் எண்பதிஞயிரயோசனை அகலத் 
COSCO WI SMI பழுதில்லா தீ ஒரு சகரம்வளப்பதி டல் உண்ட reeled 

ளங்குற மகேநீதெமென்று நன்மைபெத்ற பெயர்கொுத்தான் அதன் 

பின்பு வடதிசைக்கடலுக்குச்சென்று அதனிடத்தில் தொங்குற் துதிக்சை 
புள்ள யானையின்பகையாகயெ £ங்கமுகஅ௮சுரனுக்கு ஆசுரமென்னும் ஒ 
ர பழையநகரம் உண்டாச்கினான்..(௪-.) (Gar) 

மத்றுமுள்ளதெண்டிரைதொறுமிடையிடைவயங்குதீவுகடோ௮ம் 
பொற்றொடிக்கரமங்கலதேடுதன்புசலவிதந்திமிஞான் ...  ..அ 

கொற்றந ல்வகைத்தானைகளிருறந்திடக்குலவுபன்னகராற் றிகி[ சான் 

கற்றுணர்த்த€ர்ட்புனைவர்கோன்க _தமெனக்கருங்கடற்புவிசேர்நீ 

(இ-புமா.) இன்னுமிருககநதெளிவான அலையுள்ள சமுதீதிரங்கள் 
தோறும் ௮வைகளின்மதீதியில விளநீடுக்கொண்டிருக்குற்தீவுகள்சோறு 
ம் பொன்வளையலணிந்தசையையுடைய முக்கலதேசியென்பவள் மகளர 

பெமாயைபெற்ற சூரபன்மனுடைய வெற்றிபெத்ததால் வகைச்சேனைக
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ரச. கந்தப்புராணச்சுருகீகப்பொழிப்புமா. 

ஞுமிருப்பசற்குப் பிரகாசிக்கும்பலரகரங்களுண்டாகிடுச்சாஸ் திரங்கள் 
கற்றுணர்ந்ச சிரினேயுடைய சேவசச்சருக்கெல்லாந்தலைவைைய Deas 
ரீமாவானவன் அம்விடப்விட்டு நீங்கிவிரைவாசக்கருங்கடல்சூம்ந்த பூலோ 
கதீதிலவயற் சேர்ந் தான்.-(௭- று*)நால்வகைச்சேனைகளாவன-தேர்-யானை 
குதிரை - காலாள். ப | (௭) 

Ie நாவலந்தீவின்மாயா ரகர்பெருங்கரிமுசன்வாழ்தற்... .. ஆ 
கன்பிமீனோ]ி.சய்சவுணலுக்குரைத்திடவடன்மகே ந் தரமெய்திப் * 
பொல்டனைந்தநற்றெண்டிராநீரிஞற்புலபாட்டிடவாடி. ...& 

யின்பவேதனான் முடி. புனைந்திருந்தனனேவருர்தொழுசேத்த % 

(இ-புரை,) அசன்பின்பு நாவலந்தீவில் டெரியயானைமுகமுள்ள 
தாருகன்வாழ்வசற்காக மாயாபுரியென்கிற ஒருபட்டணம்அன்புடன்செ 

ge சூர னுககுச்சொன்ளுன் - அவன் பலம் 2பாருந் திய மகேந்திர பரி 
யிற் போய்தீ திருமகள் அவதரித்தமைபாலஅலங்கரிக்கட்டறிகி ற நலல ௫ரு 
ட்யாந்கடல்நீரிலைதேவர்கள்ள நானஞ்செய்விக்சலரானஞ்செய்.து போ 
ட்சீிங்காசனத்தில உட்கார்நீ துஎலலாரு நீதொழு,து துதிக்கும்படி. இன்ப 
முூள்ளபிரம(?தவன்ம 5ட நீகரி£5 த்சரித் தக் கொண்டி ருநீ தான்.-(௪-று,) 

(மாவுலாவிய பா ந்கடலென்று பெரியகாநீதச்செய்யுளிற் சொல்லப்பட 

டிருப்பதை தோக்கிப்பொல்புனைந்த நந்றெண்டிரையெல் பதற்குத் இ 
ருமகளைதீத நீசகடலெ்றுஉரையெழுதட்பட்ட த) (டு.௮) 

மாலவன் றனைவிளித்திமம்போதெலாம்வருகெனவிடையிந் து. . 4 
கோலமாமலர்ச்கடவுண்மாமுகநீசெரீஇக்குமரர்தம்மொடுநீவந் * 
'தேலுமங்கமோரைந் துநாடொறுமுரைத்தேதகுதியெனவோதிச் * 
சிலமேவியவருக்கலனோடினையனசெப்புவன்றிறந்சூரன் ... # 

(டு-புமா.)பலம்பொருந்தியசூரன் விஷணுவைப்பார்த் து உன்னை 
நாம் அழைக 'தம்டோதெல்லாம்ரம்மிடத் துக் குவரச்கடவையெ்றுசொ 
ல்லிஉத்தரவுகொித், த அனுட்பிவிட்டி அழகும்பெருமையுமுள்ள தாம 
ரைப்பூவிலவீறதிருக்கும் பிர்ம்மதேவலிமுகத்தைட்பார்த் துநீயுன்பு தீதி 

ரர்களு_டன்நாள்மீதாறும்வற் து பொருத்தமாகியபஞ்சாங்க ௫ சொலலிப் 
படோ.வன்று உச்தரவுசெய்தலுட்பிட்டரிசுத்தம் பொருநீதியசூர்யனைப் 
பார்த் துஇவ்விசவார்த்தைகளைச் சொல் லுகிரன்.-(௪-௮)(பஞ்சாங்கமா 
வன-திஇ- வாரம்- நக்ஷ்த்திரம்-யோசம்-கரணம்-என்பவைகளாம்.)(௫௯
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* 

இன்னவாணகர்ப்புறத் துறுபுரிசைமீதேசனிர்கரிகாகும் ..* 
டொன்னுலாமணிசூகரியுணெநிக்கொடுபுகுந் துவான்மிசையேடு 
யின்னறீர்கருமிளங்க திர்நடத்தியேயிவ்வசைதிரிவாயென் ஆ 
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றன்னபின்னசேயவிர்மதிக்கடவுளுக்கறைகுவனடற்சூரன்... * 

(இ-புரை,)ஒளிபொருந் சய இர்ததசர தீதின் புறதிதில் சூழ்ந்திருக் 
கும் மதிலின்மேற்கடர் தபோ, - த உனசீகரியகாகும் ஆசலினால் பொன் 
னினற்செய்யட்பட்டு மணிஃள்பதுதிதகோடர தீ துககுள்நுழைந் து ௮.து 
பவேவழியாகக்கொண்டு ஆகாயத்தில்மேற் செல்றுவருதீதம்நீந்கிய இள 
ங்கதிர்களைப்பரட்பிச்ச ஞ்சரித் தகிகொண்டி ௬ுவென்று உதீதரவுசெய்தா 
ன்௮சன்பின் புபிரகாதிக் மம் சநீதினாகியதேவனுக்குட் பலம்பொருந்தி 
யஞூன் உத்தாரஞ்செய்கிரன்.--(௭-.று.) (a) 

வளருகின் ற துங்கறைவ துமறைவ ஐமறறீ நுநிநிறைலாகிக,,..  * 

கிெளருமித் நகரிநாடொறும்வருசெனகூள தீதியேய தபின்னர். . * 
முளரிவானவற்றெரித் ததம்பதியிஞோமுன்னிலங்கவர்பாலுந் * 
துளபணித்திறமியற்றுபுதொடிற்டுளிர்ந் தறை கெனவுரைசெய்தான் 

(இ-புமை.) நீவளாவ தங்னுறைவதும் இலநாள்மறைவதும் மறந்து 
விட்டுஎட்டோ தும்பூரணமாய்ட்பிர காசிக். ம்படி இந் ந5ர தீதில் நாள்சோ 
தும் வநீ துகொண்டி ருவெலிறுசொல்லி அதலிபின்பு அகடனிதேவனைப் 
பார்த் து நம்முடைய நகரத்டு லிருப்பவர்கள்உன்னை நினைப்பார்களாகில் Dy 

wise bHaa 5 gi Hoon od sr Well geieoss dor é lew) 5) gray incor 
நிஉன்னைதீஅிதாரிவார்க சானாுலை அவர HIGH hi FHF வென்றுத்தார 

ளசெய்தான்.--(௭-று;) ( ௬) 

Der suse லுற்றெதிர்நீதவருளங்குலைகுலைந்திடப்புவிமாந்தர் . 
முற்பகட்டி வந் இிமிங்கொமிஞசமன்றனை முகிண்மலைமுலைமாயை * 
பொ திபகட்டிலவற்_து.இித்தவன் றெரிந்தரும் படொருகரிபரியாதிக* 
நிற்பகட்டியகழற்றகுவர்களுசப்புரிந்திடேனீயென்றான் ... * 

(இ-புனா.) முல்லையரும்பினை மலைஃ*ம்படியானதனத்தையுடைய 
மாயையின்அழ(கள்ள வயிற்நினிடமாகவந் து பிறந்தசூரன் ௮சசநீதருவ 
தான எருமைக்கடாவின்பேலேறிககொண்மி எ தரீப்பூட்டவர்கள்மனங்கு 
லையத்தக்கதாகப்பூலோகதத் லுள்ள மனிசர்களுகஞுஏத்ரில உச்சிரமாகக்க 
ex sta DAU ம் தெறநெறவென்றுபற்சளக்கடிப்பதும் gy his 
ப்ப துமாகவருகிறநமனைப்பார்த்து é தம்முடையடமோர்செய்யும்யானைக 

4



ஈ௱௬-கந்தப்புராணச்சுருக்கப்பொழிப்புரை. 

ள்குதிரைகள்மு தலாக உன்னைவெருட்டுசன்ற விரசண்டைகட்டிய அவு 
ணர்களிறக்கும்டடி, செய்யாே தஎன்றுசொன்னான்.--(௭- ௮,) (ae) 

 விரித்திிம்புகம்ப்பவனனைநோசிடயில்வியன 5 ர்மிசைவாழ்வார்௮ 
அரித்திசழ்நீதிரிசொடைமசலாயின தீள்ளுதியெனச்சாத்தித்... 4* 

இருத்திழ்த்திவெருணனை நாலிமுத்தெத்சனபனிதிரித், ஆ 
பொருதீதியித்தசரெங்கணுந்தெர்யெனட்புசன்றனன்புக ழ்ச்சூரன் 

(@-Ljanr.) அதன்பின்பு ysaprarcaerequacd wrpseisguer 
ள வாயுதேவனைப்பார்த். து விசாலமுள்ளகாகிய இந் நகரிடத்தில்வாழ்டின் 
தவர்கள் சூட்டி ச.2சாண்பிநீக்கிடுகின்ற பூமாலைமுசலாயினவைகளைத்த 
ள்ளி விடக்கடவையெ.றுசொலலிச்செல்வத்தினால்விளங் குனெறவருண 
னைட்டார்த் துக்சலதூரிய தலானடுறந துள்ளவாசனைத் திசவியங்களைட்ப 
னிநீரிற்கல்.து இர்சட்படடண மெம்கும்தெளியென்று சொன்னால்-- 

நீனிறக்கடமழைசொரிகருசவுணெடியநாற்பெருங்கோட்டு, .. 4 
வானிறச்கரிச்கடவுளேசோக்கிநீவானவர்கழுவோமி see see * 
மேனைமாதிரத்சலைவர்தங்ருமுவொடிமிபிபணிபுரிசென்றூ... .... % 
தூனமுற்திமிமிவைமறுத்திடவெரீ இயுரைத்தவாஜொெமுகு த்ருர், * 

(இ-புமை.) நீலநிறமுள்ள கபோலமச நீராகியமமைபடொழிகின்றரெடி. 
ய தும்பருத்த துமான நான்குசொம்பினையடைய மெண்மைநிறழு ள்ள௮ 
யிராவசமெல்னும் ஆனையை யேறிச்செ லுத்தும் இந்திரனைப்டார்த் ததி 
சேவர்கூட்டத்தோரிம் மற்றத் திக்கு.“பாலகர்களுடலும்வந் து நாம்ஏவுஇ 
ன்றதொமிலைச்செய்யெல்றுஉத்தரவுசெய்தால்-ஹனம்டொருர்திய இந் 
நீஏவல்களைமறு:-பதற்குட் பபர் த சூரன்சொன்னபடி. நடற்கார்கள்.-.- 

மலர் த்சொடைப்ப தமகோமபளை முசன்மாசராமணஞ் செம்சே. 
பிம் கற்கெ ழிலவிபுதையைமணஞ்செய்விதீதானைமாமுகதீே சானுக, 
கிருமைபெந்றசீர்ச்சவரியைமணஞ்செய்வித்திருவருமிருகோடி * 
விரிவுசேர்படைவெள்ளமோடவரவர்பதிபுகவிடுத்தானாலஃ ..... * 

(இ-புரை:) வாசனைதங்பெ பூமாலையணிந்த ப துமகோமளை மு,சலா 
வயெமாதர்களைத்தான் விவாகஞ்செய்.துகொண்மி இங்கமூகாசுரனுக்குச் 
செளந்தரியமுள்ளவிபுதையெஃ்பவளை விவா. ஞ்செய்வித் தும் தஆனைமு 
கனாபெதாருகாசானுக்குப் பெருமைபெற்ற சீருள்ள சவா£யென்பஊள 
க்கலியாணஞ்ட்சய்வித்.தும் அவர்களிருவரும் விரிவுசேர்த்தஇரண்டுகோ 

௧, பேனை வெள்ளத் அடன் அ வர்வர்தச்ரிற்சேரும்ட்டிஅ லும்பிஞன்(எ.ு



அசுரகாண்டம். ராச 

(பதுமகோளையென்பவள் விசுவகர்மாவின் மகள் - மற்ற பனைவியர்சள் 
தேவர்கள்- அசர ர்கள்-காந் தருவர்-இத்தர்-ன்னச ர்-இயக்கர்-இிம்பருடர்- 
முதலானவர்களுடையபெண்கள்டுங்கமுகன்மனைவி-யமன்மத ள்-சாருக 
ன்மனைவி - நிருதியின்மகள்.) (௬டு) 

தண்டருர்கொடையிளையவரகன்றபின்றகுவரிற்பலர்சம்மை ... * 
மண்ிசிருளதாலிருதிசையினும்வானசத்துலகதீது ... ... ட 
மொண்டிறற்பெறுபாதலவரைப்பினு மொழமிந்சடஃலிடறந்தோறு* 
மெண்டரும்பெருந்சானையோடி ருந்திடவிடுத்தனனிருஞ்சூரன் w 

(இ-புலா.) குளிர்ச்சிடொருந்திய பூமாலைசூடி யசம்பிமார் போன 
பின்பு அவுணர்களிற்பலபேரைநிறைந்த சீருள்ள அலுடதிக்கு களிலும் 
வானிடத்திருக்கும் சுவர்ச்கதீதிலும் பிரகாசமும்வெலி தியும்வடைநீதபா 
சாளலோசத்தினிடத்திலும் இவை நீங்கலாயெ மற்ற இடங்கள்தோறும் 
பெருமையைத்சருகின்ற பெரியபடையுடனிருக் 2 ம்படி. சூரன் ௮லுப் 
பினை --(௭-.று.) (௬௬) 

caged துழறேவரையொருபகலிருங்கடற்பெருமீன்க. உ. 
Pot ordi oro ps meres word oy) 5 நீ தயர்க்கட ன்மூழ்கிப் 
பாவவட்பிணிதாடொறும்பரிரசனர்ப துமே சாமளைசதன்பாற் ,.. 
மேசவகத்தனிமைந்தன்வத் ததிச்சனன்திசையலாமிசைவீக,.. . oA 

(இ-புனா,)சூர ன்தான்முன் சொன்னபடி எயல்தொழிலைச்செய் தகொ 

ண்ரிழலுகில் ற தேவர்களை ஒருநாள் பாரதீ தஇனிநீர்கள் பெருமைடொ 
ர௬ுநீதிய கட்லிலிருக்ரும் பெரிய.ம்ப்க்ளெ நாள்மீசாறுஙகொண்மி வாருங்க 

மிளன்று உத்தரவு 2ச:ப்சான் அந்த உத்தர மைக்மகடடவளவில தேவர்கள் 
மிசநீததக்சசாகரத்பிலமுழ்கிப்பாவமாகியஅ நீசத்தொழிலை நாள்சோறு 
ஞ்செய்துகொணடிருந்தராகள்-இ.துஇப்படியிரு௧௪- குரனுடையமுத 
லமனைவியாகிய ப.து பமீகாமளையெ ன்பவள்வயிறறினிடமாக ஒட்பிலலா 
தவீ£ரமுள்ளஒருட தீஇரன்தலன்சர்ததியான து௮வ்டதுககுமு தலானஎலலா 
விடங்களிலும் பரவும்படி. பிறநீதாண்-(௭-று.) (௬௭) 

உற்றமை 5 தனைமாயவண்மசகன்றெரி நீ. வகை யங்கடன்மூம்க, ஆ 

வெற்றிசேர்தருமவுணர்தங்ளெக்கெலாம்கெறுச்சைகண்மிசலீர்சாள் 
மற்றதற்பினக்குமரனைமடந்சையர்௨ளங்கொடொட்டிலிலேற்ற், 
வற்றமற்நிடுஞ்சிறட்டொடுமதிந்ற௮ுயின்றமருராளொருராளில் *



சா௮.கந்தப்புராணச்சுருச்சப்பொழிப்புனா 

(இ-புரை.) பிறநீதபுத்திரனைமாயைமசனாகியசூரன்பார்தீ தச் சத் 
தோவிமாகிய சமுத்திசத்தில் ௮ழுத்திவென்றிடொருந்திய/அவுணர்களா 
கியதன்சு நறதீசாரொல்லாருக்கும் மிகுந்ததிரவியங்கள்கொடுத்தான்௮தன் 
பின்பு ௮ந்தப்புத்திரனைத் சாஇியர்கள் குறைவிலலாத இறட்புடன் தொ 
ட்டி.லில்வளர்தீதிச் சீராட்டக்குழந்தை௮ந்தத்தொட்டிலில் நித்திரைசெப் 
ுவருகிறராள்களில ஒருதாளில்.-(௭-று.) (௬.௮) 

வானகத்தெழுமிரவிசன்சதிரவன்வடி வினிற்படப்பாம்ர்.த ... * 
தானவன்றனை பிடித் துவநீதணிமணிதீதொட்டிலிற்றளைசெய்தே* 

யீனமற்றவானவரொமிவிதியடை..நீ திரப்பவிட்டதனாே o ... ¥ 

டானுகோபஞய்வளர்ச்தொருபகலிலைம்படைகொண்மாலையும்வெள்றான் 

(இ-புரை.)௮.ந்தப்புத்திரன் தொட்டிலில் நித்நிரைசெய் தகொண் 
டிருக்ரும்போ துஆசாயத்திலுசகயமாய்வருகிறசூரியனுடைய இரணம். 
ழைவாயிலின்வமியாகவ நீது தன்மேனியில்பட்டவளவில் அர் தவமியாக 

அகாயத்திற்பாய்ந் தசூரியனைப்பிடி தீ.துவற் த மணிரளிழைச்தசொட்டி 
நிகாலிலகட்டி வைத துட்பழையபடி நித்திராசெய்து கொண்டிருற்சான் 
அதையுறிநீ்தபிரமமகவ:் தேவர்களுடன் சூரஷ்_த்திலவந் து சூரியனை 
விபிம்படிபிரார்தீதித்தான்௮ ஐஎனக்குதிதெரிடா_து என்புதீதிர னிடதிதிற் 
கேபோய்௮வனைட்பிரார்தறித.துமீட்டுககொண்டுபோவென், ந் பிரீம்ம 

தேவன் ௮வ்வாறே௮ற்தம் பூத் இரனிடத்திலவறீ Gs rt EOS sro gars 
எனக்குப்பிர்ம்மாஸ்திரங்கொடுத்சால்ருரியனை௮விழ்த் த 64 ORC p o) sor 

ன்ரூன்-௮ப்படியேகொடுத் தச் சூரியனை மீடமிசகொண்டியோனாம்இந் 
தீச்சாசணத்தினால் ௮ந்தப்புசதிரன் பானுகோபனென்கிற பெயர்பெற் 
அவளர்ந் துபின்புஒருநாள்டஞ்சாயு தந்களுள்ளகி ஷ் ணுஉடப்போர் செ 
ய்துவென்றான்.--(௭-று,) (பஞ்சாயுசம்- சங்கு -சக்5ரம் - வாள்-கோத 

ண்டம்சசாயுசம்-என்பவைகளாம். ) (௬௯) 

'பஅின்னுமசகினிமுகத்தனேயிரணிபபிவசிரவாகு... ... # 
வென்னுமைந்தர்கள்ப துமகோமளையகடடிடத் தவற துஇத்சார்க 

டுன் னுமற் ுளமனைவியர்தங்க ள்பாற்ே ளுன் நினர்சொகசைசொல்லின் 

மன்னிடிம்புகம்கொண்டமூ: ரயிரமைந்தர்களெனலாமால ..%# 

4 (இ-புனா;) பின்னும்ப துமகோபளை வயிற் நினிடத்திற்கருப்பந்த 
ங்கு ௮க்கினிமுகன்இரணியன் பெருமையுள்ளவச$ிரவாகு எல்னும்புத 

' திரர்கள்பிறந் தார்கள் டொருந்தியமற்றுமுள்ள மனைவியர்கள்கருப்பதீ 
தினிடமாகவர் துபிறந் தவர்த லித்தனைபேரெல்றுகணக்குச் சொன்னாலநி 
லையாகிய புசம்கொண்ட மூவாயிர ம்ப£$இரர்ச ளென்னலாம்..-(௭-ு,)



அசுரகாண்டம். ப டரா௯ 

அரிமுகன்னஇஞாரனை நூறுமைந்தர்கடமையளி தீதுட்டான். ... % 
கரிமுகன்திறல்பெறுமசுசேந்திர க்காவல றனைமீ.8்ஸன் ணி 
மருவுமின்னவர்க்கிளேயளாமசமுடிவலி தபோய்தீதருவாசப் &, 
பெரியவன்றனைப்புணர்ந் அவிலவலனைவாதாவியைப்பெ ற்னூளால், 

(இ-புமை.) தீங்கமுகாசுரன் ௮திசூரன்என்பஉனையும்பின்னும் தா 
றுபுத்திரர்சளையும் டெ நீரான் யானைமுஈ முள்ள தாருகாசுரன் பலம்பெற 

ற அசசோர்ரனென்கிற புத்ரேனைப்பெற்ருன்பொருந்தியசூலிமுதலா 
கிய அநீசமூல் றுபேருக்ம் இளை யவளாகிய) ,௨௪மு6 என்பவள் மீபாய் 
த்தூர்வாசமூனிவமாட் பலாத்காரமாகட்புணரீற். து விலவலன்வாதாவிஎ 
வ்னு மிரண்டிபுத்திரர்சளேப்பெற்றாள்.-(௭-) (ars) 

அ௮ன்னமைந்தர்களிருவரு நீதவம்புரி நீதயல நரும்வரந்தன்னாற் 

பின்னவன்மறியுருக்கொல மூன்னவனடு பருமுூனிவரனாகி ..௭ 
மன்னுமாதயர்க்சமுகொடுகறியெனமற்தனைச்சமைத்தூட்ட % 

வின்னல்சேர்நீதிடவவர் கடர த௫ுழித்தளேயவன்வருமாதோ 4 

- (ஒ-புரை.) அர்தட்புதீதிரர்களிருவரும் தவஞ்செய் தபிரமதேவன் 

கொடுத்தவரத்திலை இளையவன்ஆட3.நவங் கொண்டிருக்கும்படி செய் 
£ மூத்தவன்பெரியதவமுள்ள முனிசிசோஷ்டன்டோல வடிவங் கொண் 

உருறீடது அப் FU ICO) தறானிவர்சகளுக் -) அன்னத் தடமிகதியாக அந்த 

ஆடடினிறைசசியைச்சமைத்துப் போசனஞ் செய்விதீசால் பில்புடனே 
'யிளையவைிய வாதாவி யு.பிர்பெற்றுப் பு௫ித்தமுனிலர்களுகருத் 

ன்பமுண்டாகும்பீடி அவரீகள்வயிற்றைக்கி மிதி ஜககொண்மி வெளியில 

வருவான்...-(௭-௮) (௭௨) 

இனவ்னடான்மையினளவிலர்க்சறுதிசெய்திரு நீசனரி கநிற்கப் * 
மில்னசோர்பகற்சூனாமவுணா்கோன்பெருகெழிலயிராணி .. அ 
சலினைவவ்வியேசிுறையிஉடமகபடுதனையிடமனமீதி... .... * 
லுன்னிமன்னியதானையநீதலைவரிமிலாருவனோமிராசெய்வான். * 

(இ-புரை;) .படிக்கொத்தமோசத்தினால அளவில்லாதமுனிவர் 

கருக்கு மரணத்சையுண்டாச்கக்கொண்டிருந்தார்கள் இ.து நிற்க-பின்பு 

ஒருநாள் ௮வுணர்களுக்கு அரசனாகியசூரனானவன் மிகு நீதசெள நீதரிய 

முள்ளஜசாணியை அபகரித், தகொண்டு தேவே நீதரனை௪ சிறையில் ட 

. வேண்மிமென்று மனதில்நினைத் துத்தன்னிடத்திலிருக்குஞ் சேனாதிபதிக 

, விலொருவனுடன்சொல் லுகருன்--(௭-௮.) இ (௪௩)



ீ-கந்தப்புராணச்சுருக்கப்பொழிப்புரை, 

இந்திரற்பிடிதீதிண்ரிமீண்டிடு யென்றேவியொன்ப துசோடிப்ஆ 
பைநீதொடிக்கரதீககுவர்சங் லத் துவெம்பாவையர்தமைச்கூவி% 
யந்தமற்ற€ர்ச்சசகனைப்பிடித்திவிவடைநிொல்றவண்டூண்டச் * 
'சுந்தாற்தரு துறக்சவானுலகினிற்றுன்னினறாரவரெலலாம்... ...% 

(டு-புரை.) தேவேந்திரனைப்பிடி த.துக்சொண்டுஇந்கேதிரும்பிவா 
வென்றேவி அவுணர்குலதீடில் வத்தவர்களாகிய மா ந்றுயர்ற்தபொலினி 
னற்செய்யப்பட்ட ௨ஊளையலக எணிந்சகைகளையுடைய ஒன்பழுசோடி, 
கொடிய அவுணமாதர்களை அமைப்பிதீது அளவந்றசீரினையுடையஇந்டு 

சாணியைப்பிடி தீது இங்கேகொண்ரிவாருங்களென்று சுவர்ச்கலோகதீ.துரீ 
க்குஅனுப்பினான் அவர்களெல்லாரும்சு நீதரம்பொரு நீதியசிறட்புள்ள சு 

வர்ச்சலோகத்திற் சேர்ந்தார்கள்.--(௭-று.) (௪௪) 

பொங்குசானையுந்தானையற்கலைவனும்பொற்றொடித்தளிர்ச்செல்கை 
மங்கைமார்களும்வருவனவொற்றர்போய்வானராயகந்கோத * 
வங்கணிதணர்ந்கருஞ்சடுயொடுங்கர நீதவனியினிடைச்சேர்ந்சான் 
அங்கவெய்யவர் தருவினர்தெரி நீதிலர்சூரன்முன்லுரைசெய்சார். %" 

(இ-புரை,) மிகுந்தசேனையுஞ் சேனாதிபதியும் பொல்னாலாயெ வ. 
ஊயலணிந்த தளிரையொத்தசெங்கையையுடைய அவுணமாதர்களும் வ 

ருகன்ரர்ளென்கிறசே தியைத் தேவேந் இரனுக்குத் தூதர்ே பாப்ச சொன் 

னார்கள் சேவேநீதிரனிந்தச்சேதியை யதித் த.அருமையாகய இந்திராணி 
யுடன் மறைநீதுபூலோகதீதில் வந். துவிட்டான் பலமுள்ள கொடியவர்க 
ளான அவுணர்கள்அம்விருவரையு நீ தேடிக்சாணாமலஞானிடத்தில வற்.து 

சொன்னார்கள்.--(௭ - னு.) ் (eG) 

ஈ_ துசூரதிந்சமரர்கோன்றுணைவியோடிருற் தமியதிந்தெய்சத் * 
தஇிதிலொற்றரைவிமித்தனனிந்திரன்சேயெலுஞ்சயற்தன்ருன் ., . * 
கோதிலாதவைகுந்தமுற்திருந்சனன்குறுகியவிவைகேளா. ...% 
வேசமற்றசோர்டொன்னுலகடைந்ததிலிருந்தனனரசாற்றி.... * 

(இ-புரை.) இதைச்சூரனறிற்,துதேவேந்திரன் இந்திராணிபுடனிரு 

க்குமிடத்தைத் தெரிந் துவரும்படி. தூதர்களை௮னுப்பிஞன் இதஇட்ப 
டியிருக்க இதந்குமுன்னே குற்றமில்லாத வைகுந்ததீதில் போயிருந்ச 
இந்திரன்மகனாயெசயர்சனென்பவன் நடந்த இர்சச்சங்கதிகளைக்கேள் வி 
ட்பட்டுச் குற்றமற்ற பொன்னுலகத்திற்சேர்ற்து சேவர்களுக்ிமை உ 
ன்டாகும்படி, ௮ரசாட்டுசெப் துகொண்டிருந்சான்...-(௭-று.) (cer)



அசுரகாண்டம். nT Ws 

மஞ்சுவாகனநாகர்கோன்புகலியாம்வளமறுநசரெய்தி ... ஆ 
யெஞ்சுரூ கவோர் நந்தனவனம்டரிந் தஇிறைவனையருச சத்தே vee OR. 

வஞ்ியோமிறவொற்றர்கணேடியேவருவதையநிந் துள்ளத் ந் 

தீஞ்சிமாதொடுங்கழையசாம்ப்பரமனையருச்சனைபரிந் தற்றான் * 

(இ .புரை)மேசவாகனமுள்ளவனாகிய தேவேந்திரன் புகலியென் 

௮ம் ஒருதிருட்பெபருள்ள வளட்பம்பொருந்தியசீகாமியி தீசேர்நீதுகு 
றைவுபடாத ஒருத நீசனவனம்உண்டாக்கப் பரமடவனைடீ் பூசனைசெய்து 

கொண்டி இந்திராணிபுடனவிருக்கும் டோ ததங்களைத் தேடிக் காண்டுசூ 
ரன்௮னுப்பிய தூதர்கள்வருகின்றதையறிந் து மனஇல்பயங் கொண்டு 
தன்பனைவியுடன் தானும்மூங்கி லுருவமாடிச் சுவாமியை அருச்டுத் துச் 
கொண்டிரு 5 தான்.-(எ.ு,) (௭௭) 

[Gap] 
Sy நீநாளின நீதாதநந்தனவனம்பூவி.- ... ந் 

லம்பற்றுவாடவிமையோர். ... oes + 
மன்னானவிந்திரன்வருநீதாவிருந்திட ... ௨. அ 

வணங்கார்புராரியருளா... ட்டி ப கு 
னன்னார தன்பெரியவிந்தாசலத்தினிடை. ண eo 

நண்ணித்தனா துயரீவினாற், அவ லவ லவ டட டடத 

றன்ே னி வறு நிகரிலலென்றுபொன்வரை vee ட்டி 

EEG DDO) SUM] Gee cee டட Th பட ஆ 

(இ-புரை.) தேவேநீதிரனப்படி யிருக்குதாளி ்பமு தபடாமலிரு 
நீசநநீதனவனமான பூமியில் நீரிலலாமையாலவாயதக்கண்டு தேவர் 

களுக்கு ௮7 சனாகி ப இந்திரன்மனம் OIC நீதிக்கொண்் டிருநீதான் இங்கெ 

னிப்படியிருக்கதீதேவர்கள்பகைவராகியதானவர்புரங்களை நகைத்தெரித் 

ச பரமரிவனுடையதிருவருளால் தவதன்மையினையுடைய நலல நாரசமு 

விவர் பெரியவிந்தமலையினிடத்திற் சென்று வி.ந்தகிரிமீய ஒருவார்த்தை 

சொல்லுறேன் ௮அதென்னவெனிலமகமேருவான துசலஉயர்சசியினலை 
தனக்குவேறரொல்லுஞ்சமானமிலலையெல்று இறுமாட்பு கொண்டிருக்கி 

ன்ற தென்றுசொன்னார்--(௪-ு.) (௭௮) 

விந்தஞ்ெற் துவிதியூரிகாறுநீள்வுற ... ... vee vee ௭ 
விசும்பூடருக்கன்முதலோர் ,.. ௨ ட வட்ட # 

சநீதம்டொருநீ துதெறியில்லாதுமேருவிடை ,.. ... ௭ 
_ சல்லாபமோடுமருவு ... ee cee lee அகட ட rel



TW2 கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 

பொழிப்புரை. 

மத்சண்டை ச தமுனிகளைப்புகற்த்திடதுடட. ணி 
மன்னா னதிந்தருளியே + 

யுர் தம்பரன்றனை நினைந்தே தவம்புரிய ws ak 
வுற்றானுயி! ர்க்குளுயிரான் 3 

(இ-புரை,) அந்தவார்த்தையைக் கேட்டவளவில்விரீககிரியான 
கோபங் கொண்டுபிரமமீகவனுலகம்வரையி லும் உயர் நீதிருந் BEAN BE 
ண்நிசூரியன் முதலானவா்க கள்ஆகாயதீதில் தாங்கள்செல் லும் வழியிலலா 

மையால்மகமேருவினிடத்திலச நீசோலிதீ துடனிருக்கும்௮ழகுங் க ளிர்ச 
சியுமுள்ள ும்பத் EG gy HUM Sse Bw அகல்நியமுனிவரைக்கண்டு பி 
சாரீதீதிதீதார்கள் ௮வரசைதீதெரிந்தருளிமு சன்மையாகிய பரமசிவனைத் 
இியானித் தச்கொண்டு ச௨ஞ்செய்ய உயிர்சளுக்குள் உயிராயிருக்கும் 
பரம்பொருளானவர் அம்முனிவருக்குத்தரிசனமானார்..-(௪-.) (௪௯) 

றி ந்கே ுவேண்டுமெனவி தீசச்சைவென்திட 
நிருதீசா பெருதீதவிறலின்... , 

றெற்கேயவேண்டுமனவிழ்த சாசலத்தட, bas 
லிறுத்தேயிருகமலயக். ... வவ 

சற்கேயிருத்தியெனவோர்பொன்னிநன்னத. , டட 
கவின்குண்டிகைக்குளஞுதவத், .., உ ட வடு, 

தெற்கேநடறர்சரி முசன்றம்பிவென்தியொடு 
சேர்மாயலர்குறுகனான். ௨... *

#
 
e
H
 

KH 
HR 

KR 
K 

(இ-புமா.) தரிசனங்கட்டளையிட் டருளியபர மடன் அகஸ்தீதிய 
ரைாே நாக்க உன க்கும் மவண்டும்வர மென்னவெல்றார் சாண்டஉஞ்செய்தரு 

ம் ஐபேவிநீ திரியை வெலலும்படியான மிகுந்தவலலபம் அடியே 
னுச்கின்று டொருந்சவேண்ிமென்று விண்ணட்டஞ்செய்சார்சுவாமியா 
னவர் அகஸ்தியலாதோக்கி நீசெல்று விந்த கதிரியினுடைய கர்வத்தைத் 
கெடுத் து ௮ங்கருர் தபோய் ௮ழிவில்லாக பொதுகைமலைனிடத்தில் வாச 
மாயிரு ிவன்றுகட்டளையிட்டுக் சாவிரியென்னும் ஒருததியும் அவரீகம 
ண்டலத்திலிருக்கும்படி. கொடுத்தருளிஞர் ௮ந்தவரம் பெற்றுகொண் 
ட௮சஸ்தியர் தென்நிசைநோக்கி நடந்_துசிங்கமுகாசரன் சம்பிவென்றி 
புடனிருக்கிறமாயாபுரியிற்சேர்ந்தார். ௭-௮.) (0) 

,செடத்தமு.பிபங்கன்வருச்றசெயல்சன்ட ரர ர. 
சரவஞ்சனென்னுமவுண ... cee tee ட. படட



அசுரகாண்டம். 3 & ம் 

ef 350M a0 யார்கண்முனிவோர்கணனிலா...... 
வெதீநாளுமின்னலபுரிவான், 

கோடுற்றகிரியாகியத ஞூடுசரியொன்..று 

கொண்டங்கணண்டவதனுட். ws 

பீடுந்நிரிஞ்சாகரத்தைஃசரங்கொண்ட் 
பெரியோனட நீதருளினால்..... ஆ

 
௭
 

& 
& 

(இ-புரை.) கெடுதியென்பவைகளில்லாக அஃஹ்தியமுனிவர் ௮வ் 
விடதீதில்வருகி றசெயலைக்கண்டுமிகுந் தள்ள தேவர்களும் முனிவர்களு 

ம்மிகுதியாகவாடும்படி. எநீநாளும் துன்பஞ்செய்கின் mugen gus Bo aay 

சனென்கிற அவுணன்டுகரங்கள் பொருந்திய மலையுருவமாகி ௮தனிடத்தி 
ல்வழியொன்றுண்டாக்க் கொண்டு ௮வ்விடத்திரு நீரான்பெருமைடொ 
ருத்திய சமுத்திரத்தைக் கையிலேற்றுட்கொண்ட ௮கஸ்தியர்௮ம்மலை 
யின்மேலநடந்தருளிஞர்.--(௭-று) . (ws) 

சங்கோலிமிர்தெண்டிரைச்சாகர தீதே ப கி டட 

தரு£கோடெழுந்தவிடதேர் 

வெங்கோபநிருசர்க்குநிருபன்புரிந்திட்ட .. 
வியன்மாயைசன்னையுணரா.... nae eee 

னந்கோர்குரோசஞ்செல்பொழுதநீசவழிமாம்கி, 60, 
wiGlarresr gs renal sosis , bes 

oe? 

தெங்கசோனடர்சானட.ரீஇட்டபோதங் 

இறந்திட்டதவவதருமே # 
e
K
 

RM 
KR 
K
R
 

(இ-புமா.) சங்குகள்ஒலித் தகசொண்டிருக்கிற தெளிவுள்ளஅலைக 
ஊையுடைய சமுத்திர தீிதில்கொடுமைபுடனேயுண்டான விவித்தையொத்த 

வெப்பமானகோபமுள்ள அவுணர்க்கிறைவன்் செய்திருக்கிற பெரியமர 
யையினை அகல்தியமுனிவர்௮ தியாதவராய் ௮ந்தமலையின்மேல் ஒருகு 

ரோசதூரம்செல்லும்போ.து ௮ந்தவழிமாதிப்பக்கதீதில் வேஜொருவழி 
தெரித்த_து அநீதவழியிலதமக்குக்கடவுளாதிய அகஸ்தியமுனிலர்நடறீதா 
ர்நடந்தடோ.து.௮ந்தவமியும் ௮ங்கேமறைந் துவிட்டது.-(௭-௮.) (2) 

விறஜொன்றுகும்பமுனிவல்லேதிரிற் துவதி.... இய 
வேறொல்றுகண்டபெடரச்... வடட டட பட nee 

திறங்கிசுற்றவொலிசுத்றவிருள்சுற்றமுகி . 
றிண்மாரி தூவருனிவன் 

மாறங்குறாவதிவினவுணன்புரிற்திட்ட | 

மாயத்செரித் துவெருளாப்.. ரர்! 
0 

“
ம
ூ
 

R
R
 
K
K
K



WWF கந்தப்புசாணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை. 

பேறங்கரங்குலவுசகசைகொண்டிகுத்திப் ,.. cee ௨ ட ® 
பருஞ்சாபமோதுவனரோ ட ட டட டண 

(இ-புமா.) இன்பம்டொருந்திய கும்பமுனியாகிய அகல்இியமூனி 

வர் விரைவாகஅந்தவழியைவிட்டுத் திரும்பிவதிவேளொல்றுகண்டு செ 

CBI cy it அவ்விடத்தில் கொதிதீசெழுகிற அக்கினிவற் த சூழ்ந் துகொள்ள 

வம் அதனுடன்பேரொலிசூழ்ந் துகொள்ளவும் இருள்சூழ்ர்,துகொ 

ள்ளவும் இவைகளுமன்றி மேகம்விய9த.து மமையபொழிந்தது இவ்வா 

து ௮வுணன்செய்த மாயங்களை அகஸ்தியர் மாறுபடாத ஞானத்தினால் 

Sy OB Bl கோபங்கொண்டு நலலபேறுள்ள அழடியகையில் பிரகாடத் த 

க்கொண்டிருக்கும் கதையினை ௮நீதமலைமேலேகுத்திப்பரியசாபஞ் 

சொல் லுகிளார்--(௭-று) (ay) 

நலனுற்றபுலனற்றகொடியோயிவ்வடிவாக,.. 
நீடோறுநண்ணியதன்மேன், வ டவலை ட படர 

மலைபெற்றவுமைபெற்றகுமமேசன்வடி வேலின் ச 

மடிவாதியென்றவுணர்கோ ... ee pee ee 

னலலுற்றழுங்கப்புகன்றேயகன்றே ... oe cae vee 
யடற்கொள்விநீதந்குறுகினான்., டட வடட 

செலவிநடெர் துசெவுஞ்சஞ்செய்வஞ்சஞ் ரர 

செயங்கொண்டதிண்டி றலினான் வ பட்ட 33
% 

3
 
ஆ
ட
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(இ-புரை.)தன்மைபொரு நீ.திய விவெ£ங்கெட்டசொடியவனே நீ 

யி நீதமலைரூபமாயெப்போ து மிருந் த௮தற்குமேல மலையரையன்பெ 

நீறஉமையம்மை யீன்றருளிய சுப்பிர;மணியசுவாமியின் வடி வேலினால்இ 

நந்துபோகக்கடவையென்று அந்த அவுணன் அுன்பங்கொண்டுவருர் து 

ம்படி. சாபஞ்சொல்லி யவ்விடம்விட்டுநீங்க மார்க்கத்தி லிருர்,தகொண் 
டு ரெவுஞ்சஞ்செய்த மாயத் தச்செயித்த திண்மையானவீர பராக்கிரம 

முள்ளமுனிவர்பலங்கொண்டவித்தசிரியினிடத்திற்சேர்தீதார்.--(௭-.ற) 

விருமங்வெற்பினொடுசெற்கேகவெற்குவழி... wee வனி 
விடுவாயெல்ப்புகறலுஃ.. vee cee cee படட ட இ 

மாஞுடவித்சமதிகழ்ந்சோதவேதபத ,.. :,.. cee அ 
: மட்டுங்கரதீதினையெடாப் ர ர ச ர. 

பேழுமதன்றலையழுத்தக்கலை நீத௮- , ராரா bre) fee ப 

பிலத்தூடுபோபெதவெண் eee vee eet, 600 ‘eee *



அசுரகாண்டம். nr wR 

ணீருடி பன்பரொடுவன்பெப்தினார்நிரய வ. ப. ட டி 
நெறிவீழ்தலகாட்டுநிலபோல். ,.. cee, cee vee & 

(இ-புரை,) அவ்வாறு சேர்நீதமுனி௰ர் நான்தெற்கேடோகும்படி. 
எனக்குவஜிவிடவேண்டுமென்றுமேலேயோங்டியிருக்கற ௮ந்தவிந்தரரி 

யுடன்சொன்னார். அ/ந்தமலையான து அவரைப்பார்தீ அச்சூரியச நீதிரா் 
களும் நடறீ துபோகக் கூடாதவண்ணம் ஆகாயமார்ச்கத்தை அடைத்து 
நிற்கின்றேன். குறியவடி.வுள்ள உனக்குப்பயதீ,து வழிவிடுறேனா) வி 
டுகிறதிலலை யென்று இகம்ரி துமாறுபட்டதாகச்சொல்லிற்று அவ்வண் 

ணஞ்சொல்லவேஅவர்பிரமதேவனுலகமட்டும் தன்ஜெருகையைத் தூ 
கீடுப்டெரிதாயெ அதன்உச்சிமேல் வைத் த௮௮ழுதீதினார். ௮ப்படியமுதி 
இன மாதீதிரத்தில் அ தன்னிலை லை நீ அவெண்மை திறமுள்ள விபூதி 

யணிந் திருக்கும் பரமசிவனுடைய அடியார்களுடன் பகைகொண்டவரீ 
கள் நரகககுழிக்குள் Map los ஐறிலைமையைக்சாட்டு முறை மைபோலப் 

டாதாளலோகத் தக்குள்ளே௮ழுந்திட்போய்விட்ட த.--(௭-து;) (௮௫) 

தாதரர்மலர்க்கைகொடுவெற்பைப்பிலத்தினிடை ... 
தள்ளிப்படர்ந்தயபொழு இன்... 

வாசாவிவிலவலனெனறும்பேர்ப.ட.த்.து மிரு... 

ஞ்சங்குயிற்றுகொடியோர். .. 
தொனதிற்றமுனிதன்னைதீதெரி நீ.துயிர் .. 

செடுப்போமெனக்கருதியம்.., 
போதாடதாயிளவ லுறவிலவல.8மணிவர். 

போலம்பொலிற்தனனசோ ,.. cae eee ௦
௫
௫
௨
 HR 

OK
 

(இ-புமா.) மசரநீ சப்பொடி நிறைந் தள்ள செந்தாமமாடோன்ற 

தன்கையினால் - விந்தகிரியப்பாதாளத் G18, GoM அழுதீதிவிட்டுஅட்புற 

ஞ்செல்லுசின்றபோது வாதாவி வில்வலன் என்கின்றமபர்பெற்று மிகு 

நீத வஞ்சகஞ்செய் .துகொண்டிருக்கிறபாவிகள் குத்றமற்றிருக்கிற ௮௧ 

ஸ்டியமாக்கண்டு இவன்பிராணனைக் கொலவோமென்று மினைத்த ௮ப் 

போ ஐ வாதாவி ஆட்டுருவங் சகாண்டிருக்க மூத்தவனாகிய வில்வலன்ரு 

னிவர்போல் வேடங்கொண்டி ருநீசான்.--( ௭-௮, (௬) 

ட, பப பான ட்ட கி 
கோலஞ்சமைந்தகொடியோன் ,.. ,,. ஃ௨. 

சென்றத்தவென்றடிபணிந்திற்கொணர்ந்தமுறு ve. vee veel 

QetiGsaGardrGOroarGar... .6. see vee vee ௬



TW கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
Our AL wm, 

தன்றத்தெர்மிற்பரிவமுமனகூம்வெர்சடில.......... 
னயமோடுசெப் ததசரைப் 

பொன்றத்தடிற் துசநியாகச்டிறப் பொரி, 
புரிந்தேபடைதீதனனரோ.. 

ன அ | ட க aoe ee 

x 
K
R
 K
 

(இ-புரை.)விந்தகிரியைவென்றஅகஸ்தியமுனிவர்முன்பாக நல்லத 
வயவேடங்கொண்ட கொடியவன்சென்று அவர்பாதத்தை வணங்கு)அய் 
யனேயென்றுஉபசாரவார்த்தைசொல்லிதீதங்கள்ஆசீெமத் துக்கு அமை 
தீதுக்கொண்டுவற்து சுயாமிகளிங்கே அழுதுகொண்டு போகவேண்டு 
மென்று சொன்னான்- நல்லது அழு துசெய்கறோமென்று அகஸ்திய 
முனிவர் Es அச்சிகொண்டார் விலவலன்உடனே நீரிலல் நாநஞு செய்து 

வந்த ௬டிவர்ச்கத் துடன் ௮ன்னஞ்சமைத் து H 56 ஆட்டையிறக்கும்ப 
டி கொன்று சிறப்புடனே கநியாகச்சமைக் தப் படைத்சான்...- (எ-று) 

இன்பானலமுசங்கருற்தாவருற் கவ 28 

னிருத்தானிருந்தடொழுதின்... ட... 4 
வன்பாவிவாவாவிவருகெனனஞுனிவன் ற... ஆ 

வயி நாடெழுந்ீதிரையயே ve i 
கொன்பாவகட்டிறகர ங்சொண்டுரங்கொண்ட .., Me 

கொண்டற் களதீதனடிகட்.., ஆ 

கன்பானவன்றடவவாதாவிகோதாவி ste 
யழிவுநறதன்னயபொழுதே Les tek 

(இ-டனா.)இனிமைபான அழுதம் அங்குட்புசித் த அசஸ்தியரநுனி 

வரிருநீதார்௮ட்படியிருந்சபோ துசொடியபாவியாகிய வில்வலன்வாதா 
வியேநீவாவென் நு கூவினவளவில் அவன் அகஸ்தியமுனிவர் வயிற்தில் 
உயிர்பெற்றெழுந்,து இரைந்தான் அதையறிந்த மேகநிறங்கொண்ட ௧ 

ண்டத்தையுடைய பர மவன் திருவடிக் கு௮ன்புள்ள அ.கஸ்தியமுனிவர் 

பெருமைமிகுந்ததன் வயிந்றின்மேல்வலக்கரம் வைத் து.த்தடவினார்௮ 
ப்டொழுதே வாதாவியின்கு நீறம்பொருறீதியடயிரான ற.௮மிற்த.து. 

பின்னானதன் றம்பிமடிவானசெயல்கண்டு.., ...*... ¥* 
டெரிதுஞ்செழர்துத்குவன், ,.. 1. ப. டசி 

முன்னாம கொண்மிமுன்னாகவருபோறு ரர. 

(அ. x முனியோர்தருப்பையதனைக் ௨ ட ட



அசுரகாண்டம். nn Wer 

கொன்னாரும்விடையாளிபடையாகவிடுடோ,து 
கொடியோனுமுடிவாகவே 

யன்ஞரிடநீசனையகன்றேரெடுங்கட 
லயின்ருனடந்தருளினான்.... 39

% 
3
௬
3
 

(இ-புரை.) இளையவனாகியசன்தம்பி யிறர் தபோனசெயலைக் கண் 

டுவில்வலனானவன் முன்போல அவுணவுருவங்கொண்டு அகஸ்ியருஃசெ 

திராசவரும்போ,து அதீதமுனிவரானவர் ஒருதருட்பையை யெயித் துப் 

பெருமைபொருந்திய ரிஷிபவாகனமுள்ள பரமவனுடைய அ௮ஸ்திச 

மாகட்பாவித்_து விட்டபோ A இ ரிலவந்த கொடியவனு: முடி வானான்- 

பின்புநெடி.யகடலையுண்டமுனிவர் அ௮வர்களிடத்சைவிட்டுநீங்கி ௮ப்புறி 

ம்தடத்தருளினார் (௭-௮) (ye) 
முடியானகொடியோர்கடவமேவு துருவாச. படட டட டட ச 

முனிமைந்தரானமுறையாற் vey vee tee டட 

படியோர்கள்புகம்சம்பமுனிபின்புமுனிவோர்கள்... 4. 

படிவங்கள்சொண்டுதொடரா cee vee ree vee 

விடிே பாலிரைப்பவுயர்கொங்குக்கணித்தர 

விருந்தோரிலிங்கமதனி ves 

ல.டயார்மனதீசனையருச்சனைபுரிந்தங்க வ 

சன்னுனவர்க்கொலஃ்பவமே, வட க 
ஆ
ஆ
 

4
3
 

(இ-பரை.) இற நீ. துபோனகொடியவர்கள் தார்வாசமுனிவருடை 

யபுதீ9ிர ர்களான முறையால் பூலோகத்ீதார் தொழுகின்ற yoo Gl ழு 

சிவர்பின்௮வ ர்களும்முனிவர்க ள்வடி வங்கொண்டிதொடரீ
ற் த இடிபோ 

ல் ஆரவாரித்தார்கள் அகல்தியர்சொய்முசேசத்திலீசமீபத்ிதடோயிரு 

நீது ஒருசவலிங்கந்தாபிதீ,து அதனிடமாக அ.டியார்சளிருதபதாடமை 

மலரில் வீ தீதிருக்கும்பர மசிவனை அருச்சுதீ.து௮நதஇருவரையுங்கொன் 

றதிஞல்தேரிட்டடாவத்தை௮ ஙீகேறீக்க்கொண்டார்--(எ
-று,) (% மி) 

சொங்குப்டொழிற்குலவுகொங்கிற்பெருச்தவர்கள். 

கோபானிருந்தருளுநாண் ... vee vee 

மங்குற்களத்தனடிசற்திக்குநார தன் 
வயற்தாழிநண்ணவதனிற் vee vee weve 

'ஐங்குத்றவிண்ணிறைதெரிற்சேயெழுச் துமுனி ௦ 

தாண்மீதிறைஞ்சவினிதே ,த vee vee vee ves 

மிக்கத் திருத்தனைகொலென்னவுனதின்னருளி
 coe eee உக 

வின்போடிருந்தனனெனா vee vee vee ree 845 xe 
e
e
 

R
E
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TOS கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
Gur dy eon, 

(இ-புரை,) வாசனைடொருந்திய சோலைகள்கும்ர்தகொங்குசாட்டி. 
ல் பெருர்சவர்கள் கோமானாகிய ௮கல்இியமுனிவரிரு நீசருளும்தாளில் 
மேசம்போற்கறுத்திருக்கும் கண்டத்தையுடையபரமிவன து திருவடி. 

யைச்இந்திக்கும் நாசதமுனிவர் வயல்சூழ்ந்தகோமியில்சேர்நீதார்- அநத 

க்ஷேத்திரத்தில் தங்கியிருச்கிற சேவேற்திரன் ௮வர்வதததையறிநீ AIT ap 
நீதெதிர்செபிறு௮ம்முனிவர்பாதத்தினிடத்தில் பணிர்தான்௮வர்இ bar 

னேநீயிவ்விடத்திலஇனிதாசவிருக்கிறையாவென்று க்ஷமம்விசாரித்தார் 
சவாமிகளேதேவர்கிருபையினால் இனி.துடனிருக்கிறே னென் றுசொலலி. 

ஒப்பானதற்றபொழிலப்பானதந்றுலர்வ.. 
தோத்ககடத் தமுனிடால் ,.. ட 

வைப்பானவாறுவரின்மெப்ப்பாகெந்தன, ட் 

வனந்தான்வளர்ற் இரிமெனச்- உ. 
செப்டாயுபாயமெனமெய்ட்பாணியைந் துடைய. 

சீரோனையர்ச்சியெனவே ,., 

பொய்ப்டாசம ந்றமுனியு ரைசெய்.பவவ்வகை 

புரிந்சான்விசும்புபுரிவான்.. e
k
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(இ-புரை.)ஒப்பானதிலலாத நந்தனவனம் நீரிலலாமவஉலர்வதைத்சே 
வேந்தரன்சொன்னான் ௮தைக்கேட்டராரதர் சேவேந்தரனேகேள் ௮௮ 
ஸ்செயழுனிவரிடதநிலிருப்பகாகிய சாவிரிரஇிவருமானால் உண்மையான 
பரமிவனைக்கு ps வைத்த இந்தநந் தவனமான து வளருமென்றுசொ 

SOT ஆளுல் அந்தநதியிங்குவருவதற்னுத் தக்க உபாயமுநறீ தெவர்தான் 
சொல்லவேண்மிமமென்றால்- இருமேனியப்னகண் ஐர் துதிருக்கரமுள்ளவி 
நாயகமூர்தீதியைப் பூசைசெய்யென்று பொய்யானடாசம்நீங்கியராரத 
முனியாசொன்ஞார் அந்சவார்த்தையைக்கேட்ட தேவேந்திரன் மூனிவர் 

சொல்னபடியேவிதாயகமூர்தீதியைப்பிர திஷடைசெய் தபூசித்தாலி...- 

அ/க்காலைவேழமுகன்வந்தே Gale GG) Loser ச் 

வந்தணகடத்துமுனிடான்.... ve vee vee + 
மிக்கானகுண்டிகை வனதீதைக்கவிழ்தீதருள ... .. * 

வேண்ரிங்கணேசவெனவே. .. ரர. 
மைச்சாகமேனிசகொமிசென்றுந் தகுண்டிகையை த் 

* 

% 

த் 

eae e@e eee eee மண்ணிற்கவிழ்க்கவதவிற்.... aoe 

புக்காரிலாதிலகுதண்பொலினிழன்னதி ,., ose vee eee 
புறம்டோகயோடியதரோ,.. “௨ nee nee ree tee



அசுரகாண்டம். itr W) Se 

(இ-புரை.) ௮ட்டோ,து யானைமுகவிதாயகக்கடவுள் எழுத்தருளி 
வர்.து உனக்குவேண்டியவரமென்னவென்ரர் eCoareerpiéis Cw அழ 
குங்குளிர்ச்யெமுள்ளகும்போற்பவராயே, ௮ கவதியமுனிவருடையமே 
ன்மைபுள்ளகான கமண்டலத்திருக்கும்நீரினைக்கவிழ்த்தரளவெண்பிஞ்சு 
வாமி யென்றுவிண்ணப்பஞ்செய்கவளவில் விநாயதச்கருபைகூர்நீ் தக 
ரங்காக்லைவ ஓ லங்கொண்டிசென்று மி[நீதீக்கமண்டலதீகைம் பூமியில்க 

ழ்தீ துவிட்டார் அத ந்ருள்குற்றமில்லாமல் விளங்கிக்கொண்டிருந்த கு 
ளிர்ச்சிபுள்ள காவிரியென்லும் நல்லரதியானது ட.றதீஇ நீசெல்றோடிப் 
டாந்து...-(௭-ு) (௬8) 

௮வ்வேலையோர்.றுவனைட்போலவத்திமூக 
வத்தன்றிரிந்தருளலு... ee cee naa nee ees 

மைே வலை சன்னையொருகையூடகீருமுனி, டட டட டட 

வன்றான்வெகுண்டுதொடரா ப படட ட்ப 
மெய்வேசனைப்படவிளைப்பதீதனா தருவ. . 

மேவிட்பயற்தமுனிவற் 
குட்வேதரும்பலவாந்தானளித்தவ ... ... 

ஹனொளித்தான்மிகுத்தவொளியான் 3
௬
 

௬
3
%
 
3
 

ம 
HK 

(இ-புனா.) அப்டொழுயானைமுசக்கடவுளாகிய விதாயகர்ஒரு 
சிறுவனைப் போலவடிவங்கொண்டருளியங்கேயுலாவிக் கொண்டிருந்த 

ருளச்கருமை நிறமுள்ளசமுத்திர த்தை ஒருகைக்குள் அடக்கிய அகலதி 
யமுனிவர் கோடங்கொண்டுசொடர்ர் த௫ச௮பிள்ளையாயிரும்பவரைட் (9 
டி.சகட்போம்பொழு.து அவர்முனிவர்கைக்ககப்படாமல் எட்டலெட்ட 
ப்போனதால்முனிவர்இவரைத் துர தீதிககொண்டோடி ச்சரீரம்வருந் தம் 

படி. யிளைப்படைநீதார் ௮தைக்கண்டிவிராயக மூர்தீதிதிருவுளமிர ந்கதி 
தம்மைக்சண்டுபயந்த௮கலதியமுனிவருக்குச் சோதிசுரூபதரிசனந்தழ் 
 துஉய்யத்தகும்பலவர முங்கொடுத்தருளிமறைந்தார்.--(௭-௮.) (௬௪) 

ததியார்கடத்துமுனிகொங்கைத்தணற்துமிகு ... ஆ 
துங்கம்பொருதீ திருமால்... cee see cae ne 

பதியாயிருநீததொருகுந்றாலமுற்தளவில் 
பாவங்கொள்பாகவதருட் ௨ ட ட்ட 

கொதியாவிகழ்த்திலுமவர்போலுருக்கொடரி ... ... 
கோயிற்புகுந்தரி தனைப் வ வட்ட படவ 

பு. திசாயிலிங்கவடிவாகப்புரி நீதிபொதி ,,. see nee 

யத்திற்பொருத்தினனரோ . ree vee vee oe ¥
*
e
e
R
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&



ரஈ௨௰ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
Our A Ly we. 

(இ-புரை.) யாவருந் துதிசெய்யுந் தகுதியுள்ள அகல்தியமுனிவர் 
கொங்குநாட்டைநீங் மிகுந்தமகத் துவமுள்ளதாய் விஷனுவின்பதிக 
ளிலொன்ருயிருந்த திருச்குற்றாலதீதிற்சென்ரார்- ௮ங்கருநீதபாவிகளா 
கயவைஷ்ணவர்கள்௮கலியருடையசைவசமயத்திருக்கோலத்தைக்சண் 
டுமனங்கொதித் துஉள்ளெநீவர தீதகாசென்று இகழ்சசசெய்தார்கள்௮௪ 

ஸ்தியமுனிவரவர்களுடன் யாதொன்றும்பேசாமல் கோவிலைவிட்டுதி திரு 

ம்பிச்டுலதூரஞ்சென்று இவர்கள்மமதையைக் கெடு£கவேண்டுமென்று 
ட்கொண்டு வைஞுணவவேவிருள்ளவராய்த்திரும்பிவற் த விஷிணுவால 
பதீ துக்குட்சென்றார் அவர்களிவர்முன்னையவொன்று தெரியாமல் உண் 
மையானபாகவதரொன்றேரம்பி ,தலயத் துக்குள் உபசார. துடன் ௮ழை 
தீ. அுக்கொண்டுமபானார்கள் அவர்களைப்டார்த் து தம்முடையகையினால் 
சுவாமிக்குத் திருமஞ்சனஞ்செய்யவேண்டுமமெஃறுசொல்லி அதற்.குவே 
ண்டியடொருள்களை அவர்களைக்கொண்டேயழைப்பிதீதுத்தருமஞ்சன 
ஞ்செய்கிறவர்போலப்பெருமாள்முடியில் கையைவைதீ து௮ழு.தீதி௮ந் 
தீப்பெருமாளைப்புதிசான இலிங்கவடி.வாசச்செய் துவிட்டுப்பொதிகை 
மலையிற்சேரீற்தார்--(௭-று,) (௯௫) 

[Gai p.] 

இதுநிற்கமுனமைங்கரப்பிள்ளைகள்ளு. ... 16. ae + 
மெழிலகசொண்டததிவந்திருங்காழிசன்னிந்... ok 

டொ துளுற்றுமெலிகின்றநவநந்தனத்திற்., a 
புகுசத்சழைட்பவரனைப் பூசைசெய்தே ஆ 

அதியுற்றமகவானிருக்கதீதிருக்கச்.. ந் 
சூரன்றனாலேவருந்தமசர்சில்லோர் ஆ 

கதிருந்தகனகத்துறக்கற் துறந்சே... .. * 
சாழிட்புறததிற்கலநீதார்கண்மன்னோ. ய * 

ச 
(இ-புரை.)இறீச்சரித்திரதிதைவிட்டு மேலேநடந்த காவிரிசரித்டிர 

ஞ்சொல் லுகிருரீமுன்னம்வி நாயகரால்கவிழ்ச்கட்பட்டகாவிரிந இவற் gs 

பெருமைபொருந்திய சீகாழியில் தெருக்சங்கொண்டுவாடியிருகறெதந் 

தனவனத்தில் பாய்நீததினால் ௮நீததந்தனவனநீ தழைந்த.து அதைத்தே 
வேந்திரன்கண்டு பரமூெனைட்பூத்.துக் சொண்டிருத்தான் தேவர்களி 

ற் சிலபேர்சூரனாலே மெலிவடைந் து ஒளிடொருநீதிய பொன்மயமாகி 

யசுவர்ச்கலோகத்தைவிட்டுநீந்செகோறிப்பதியிந்சேர்ந்தார்கள்.(௭-அற.)



௮.
 ட் 9 அசாரகாண்டம். 

ஆண்மிற்றகவளச்களிற்றண்ணலைக்சண்  ... 
டவனம்டொனடி மீதனடைவிற்பணிர்ே 

யீண்டுற்நிருந்தாய்பிரிந்செம்மையாமங் ..* ,,. 
கிகல்கொண்டுவருசூரனி3ிமமவலெல்லா டட 

மூண்டுற்ற தயரிற்புரிர்தேமெலிந்சே 
முடி.யாதினிச்செய்யமுடியாதெமையா 

மாண்டு திறவிறல்கொண்டசூர்கெட்டியாமுயய 
வகையொன்றுபரிசென்னமகவண்ணல்புக லும் K
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(இ-புரை.) ௮வ்விடதீதிலிருக்கன்ற வெண்மைநிறமுள்ளயானையை 
புடையதேவேந்திரனைச்கண்டி௮வன து௮மகுடன் பொலிவுற்றபாதத்தி 
விடத்தில் பணிற்_து எங்களைவிட்டும்பிரிந் ஐ நீ யிந்கிருக்கின்ருய் நாங்கள 

- வவிடத்தில் பகைகொண்டுவருற சூரன்உத்தரவுசெய்யும் ஏவலையெல் 
லாம் பொருந் தீ. துயரக் தடன்செய் ௪ மெலிநீசோம் ௮. துஇனிச்செ 
ய்யமுடி.யா துஇனிச்செய்யமுடி.யா ௮ எங்களிறைவனே மாட்டுமைப்ப 

ட்டவெ ற் றி கெ ரண்டசூரன்கெட்டு நாங்க ள்பிழைக்கும்படி ஒருவகை செய் 

யவேண்டிமென்றார்கள் ௮தைக்கேட்டதேவேந்திரன் சொல் லுனெருன்- 

துன்றேர்வளைச்செங்கையெதின்மாயைதல்குஞ் 
சூர்மாமகநீதான்றொடங்குற்றவன்றே... 

யின்டூறயிழ நீதோமிரும்பொன்னினன்னா, ட 

டென்றேறுமக்கங்கசைத்தேனுயா்ழ்த.., 

குன்றேயெனுங்கொங்கையுமைபந்கனைகுங் ,.. 
குறைவற்றுவளர்வெற்றிகூடுநறுநம்மை ... 

வென்றேபசங்கொண்டுபன்னீளுமன்னோன். வடட 

மிடலோடுடடி. மீ தமிகுமேவல்கொண்டான் 

(இ-புரை.)௮மகுடொருநீதிய வளையலணிந்த செங்கையும் செள 
நீகரியமுமுள்ளமாயையானவள்பெந்றசூரன்யாசஞ்செய்யத் தொடங்கி 
னகாலத்தே உங்களைநோக்கி யின்றோடே நம்முடையடொன்னாட்டையி 
மந்தோமென௮ன்றேசொன்னேன்பலையன் றுசொல்லத்தக்க பூரிப்புள் 

ளதிருத்தனபாரமுடையடார்வதிபாகனாயெ சுவாமியருளிச்செய்தமுறை 
வற்.றுவளர்க்றவென்றியைச்கூடி நதம்மைச்செயித் துச்சவர்சத்தையும்௮ 

பகரித் துக்சொண்டுபல நாளும் ௮வன்பராக்செமத் துடன் பூலோகதீதினி 
டத்தில் ரம்மைமிகுந்த ஏவஷ்கொண்டான்..(௭-௮) (௬௮) 

1



M22, கந் தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

மிடல்கொண்டநஞ்சென்னவெஞ்சாரனாளா, - 
LB oor G5 1.0 FB 5O)Loc 8G தாமதலலா 

லிடர்சொண்டபுன்செய்கையாவும்புரி BOS... ose 
மிவையன் நியயிராணியெனு நாமமேவு ... 

மடமங்கைகனைவவ்வியெனையுஞ்டுறைக்கண். . 
வைப்பானினை நீது துவானதீ துவஞ்சன், ,, 

படைய ந்ீதவிவ்வாறுணர்நீசேகரந்தே... vee 
படரோமோதோடுபதியைதீதணநீதேன் ட டட ட 3 

9
3
%
 

33
% 
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-.. (இ-புரை) டலங்கொண்டவிலிம்போன்ற கொடி யசூரனால் நாம்மீ 
ன்சுமந் துகொண்டுவ]் த டோட்டுமெலிரீசோட் ம நீறஇழிவானதொழி 
லெல்லாஞ்செய்சோம் இதுவும.லாமல் ஐரரணிபென்.றும பர்டொருநீதி 
யமடமாதைஅபகரித் அக்சொண்மி என்னையுஞ்டுறையில்வைக்க நினை ந். I ௮ற்தவஞ்சகன் நம்முலகத் தகக: ) படைகளைச்செ லுத்திஷன் அதையதி Lg இவ்வாறும் றற்.துஇந்திராணிபுடலிப இயைவிட்டுநீந்டுமி னன்.(௭-ு 
முரீசேடொரு நீனுற்றதிகலநிபீடி ஈர் , வட்டி | 

தோண்மேவுவசைமேவின்முடி யா தல &./கொண் 
256 sijeors திட்டமுகமற்கையோரி, வடி 

மிடர்கொண்டறுமைலிடடிரும்பூதலதீதே bee 
வந்தேகா நீதேவரிர்தேறுதறண்... .... வடட, 

ம நீசாகினிச்சென்னிமன்னன்பதத்தி ற் 
செந்சேனறுப்போ அதூவிட்பணிந்சே... ... bes 

சீர்பெற திடும்பூசைசெய்கேயிருத்தேன். ன் 

8 
* 
K
H
 RH 

EK 

(இ- புரை,)முன் னமேபபொருநீதியபொல்லாந் குமல்லாமல் பின்னு 
மாரு வன்மைபொருநீதியவசைே தரிட்டாலநம்மால் சடிக்கமுடியாதெ ன்று கருதித் துன்பங்கொண்டஉங்களைவிட்டு “(0 நீது சற்தினையொத்த 

முகமுள்ள இந்திராணிபுடன் பூலோ தீர் ல்வற் தமறைந் இருந். துகொண் டுரெற்றிக்கண்ணினையும்சந்கையணி நீதிருமுடி.பினையமுடைய பாமடி வன்திருவடியில்செந்தேே ரிம், சனைசங்யெமலர்களால்அருச்£த்துப் ப்ணிர் த£ர்பெற்ற பூசைசெப் அகொண்டிருகனெறேன்...-(௭-௮.)(ஈ) 
POISE CH நீசானவக்கையர்சொல்லுந்... ..., வட டட ன 

கொழில்செட் அ, ரம்மேன்மைகொலைவு தீறதினிநா ... * 
மின்கொண்டவெள்ளிக்குவட்டின்சண்மேவி ட்ட ee ee 

மேலார்பாரஞ்செற்றவிமலர்க்குசைத்தெம் ப *



அசுரகாண்டம். ரா௨௩ 

புன்சகண்டணந்துய்யவம்மின்௧களென்னப் ,.. ,.. eee ஸ் 
பொன்டனைர்மன்னேபடழ்ந்தார்புகழ்நீசா. ... wee # 

ரின்பங்கொளிமையோரையிறையிங்கனுறுபென்... .. ஸீ 

றெழின்மேவுமபிராணியிடைே மவினனால் see ௨௨ ௫ 

(இ-புரை.) துன்பத்சைதீதருனெற அவுணராகயெபொய்யர்கள்சொ 
ல்லும் ஏவலைச்செய்து நம்முடைய மேம்பாடெல்லாம் தொலை தடோ 
ய்விட்ட..து- இனிநாம் ஒளிகொண்ட வெள்ளிமலையாகிய கயிலைபலையிற் 
சென்று தேவர்களுக்குப் பகையானவர்களுடை!। திரிபுரங்களை நகைத் 
தெரித்த பரமடிவனிடத்தில விண்ணட்பஞய ம். நம்முடைய தன் டங் 

களை நீங்கியு ப்பலாம் நீங்களும் உாருங்கள்போவோமபென்று இந் இரன் 

சொன்னால் ௮தைக்கேடட சேவாகள் மகர. புகழ்நீதார்கள் பின்பு 
இன்பங்கொண்ட ஹர், தீதேவர்களே நீக்மளிங்கே ௪ தீறுநோமிருங்க 
ளென்றுசொலலிச் செளந்தரியம்பொருநீதிய இந்திராணி யிடத்திற் 
சென்றான். (எ-று.) (மன்னோ-௮சைச்சொல்.) (ors) 

சீர்கொண்டவயிராணிகண்டாள்பணிந்காள்... vee 
சேர்வு நறதென்னிங்கொரண்ணதீ்தொடென்ன 

வார்கொண்ட முலைமங்கையிடரும்ட சொடுவிண் 
மதிகங்கை நதிதங்குமெளலிப்பிரான்வா ,, உட 

மேர்கொண்டகயிலைக்கிரிககேகுக்றே... ... ee vee 
னிதுகூறவ நீதேனெஞவங்கிசைப்பச் 

. சூர்சொண்டுமண்மேலவிழு நீ தாளயர்ந்தாள். . , 
சுரர்மன்னன தகண்ரிதுண்ணென்றெடுத்தான்,. . 9
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(இ-புரை.) ர் கொண்ட ஐராணியானவள்தே வேற்திரன்வந்ததைக்க 
ண்டுபணிர்,துஎன்பிராணநாயகனேயாதோஒருஎண்ண த் அடனிங்குவந்த 
காரணமென்னவென்றுகேட்கக்ஈச்சணிந்தசனமுள்ள நாயகியே துன்பங் 

கொண்டுவந்த தேவருடன் ஆகாபத் துவருகிலி றசற்தி ரன்சங்கைரறிபொ 

ருநீதியசடாமகுடத்தையுடைய பரமசிவன் விந்நிருக்கும் அழுருகொண் 

டலைலைமலைக்குச்செல்லுடறேன்.ஆதலாலுனக்குச் சொல்லவற்தேனென் 
ரன் ௮ துகேட்டு இந்திராணி தன்பங்கொண்ுிமண்மேல்விழுற்.அ மூர்ச் 
சையாஞள் தேவேந்திரன்சண்டுநடுக்கி அவளையெடுத்சான்,(௭-௮.)ஈ௨) 

தன்னூருவிற்சொண்டுதெளிவிப்டவங்கண் ,.. soe vee HF 
டளஎர்துன்புசிநிசேசணந்தென்னைவிட்டிப் vee ௨. oo



TOF கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை. 

'பொன்னலூரின்மன்னீபிரிந்சாலெனைத்சான்., 

டப்பாரியாராவிடோமல்லஅய்யே ,.. ... 
னுன்னோிவருவேனெனாதிற்பயைய.. las 
..... இனையிங்களிப்பானுளத்தஞ்சலென்ன... 
வன்னானிடத்திற்றெப்பென்னையென்று +++ ++ 

எ. துசேளெனாவின்னதவளோடுரைப்டான் se
 

ke 
He 

HR 
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(இ-பூரை. ) அவ்வாறெடுத்த தேவேந்திரன் தன்தொடைமேல் 
வைத் துக்கொண்டுமூர்ச்சைதெளியும்படி €சளஉபசாரஞ்செய்தான்௮ப் 
டோ து இற்திராணிமெலிடன் ந.துன்பஞ்டுதி துநீங்கி என்னைப்பொன்னு 
லூல்விட்டுநீர்பிரிந் துடோய்விட்டாலடா துகாட்பவர்கள்யாவர்பிராணனீ 
நிவிடுவேனேயல்ல துபிழைத்திரோன்ஆசலாலஉன்னுடனே நானும்வருடு 
றஹேனென்றுசொல்லிதின்றாஏ்௮தைக்கண்டதேவேந் இன் இர்திராணியை 
Gores) ௮ரிகர புத்ரெனாபியகாத்தாஎன்டவர உன்னைட்பா துசாப்பர் பய 
ப்பட வேண்டாமென்று சொல்ல அவரிடத்தில் ௮ப்படிககொதிதமகதீ.து 
வமென்னவென்றுள்- நாயகியே௮ துகேளென்று இத்தன்மைபுள்ளசரித் 
இிரத்தையவஞுடனே era gal ஆன் (எ...) (௩) 

அல்லோடுநிகர்கண்டனருளின் நிழுன்னா 
ளரியாதியிமையோர்களடன்மேவும்வுணர்., 

கல்லோலமேவுஞ்செழுங்€ரமாரச். 
கடலைக்கடை நீதிட்டகாலத்தினாலம் வடட 

பல்லோருமிடருந்திறட்பப்பிறப்பப். . . உட eee 
டயங்கொண்டிரிற்2தபரன்சேர்குவட்டுற்... 

நெல்லாருமுச்கட்கருங்கண்டனைக்கண் ட ட டட டட 

| டெழில்கொண்ட ௪ திசெய்யவிரு நஞ்சயின்ருன்.. ட 

(இ-புரா.) இருளையொத்த காள£ண்ட் மூர்த்தியின் திருவருள்பெ 
திறுக்கொள்ளாமல் விஃணுமுதலான தேவர்களும் பலம்பொருந்திய 
அணர்களும் முன்னாளில் கல்லென்றை வோசைபொருந்திய செழுமை 
யூள்ள பால்நிறைந்த ௮ந்தக்கடலைக் கடைறீதீகாலத்தில் அதினிடத்தில் ௭ 
லலாருற்துன்பம்பொருந்தியிறச்கும்படி ஆலாலவிலவிம் உண்டாயது ௮ 
சைச்சன்டு பபங்கொண்டு- அவ்விடத்தைவிடீடுய் (9ரிந்தோட்.க*கமிலா 
சுரியிற்சேர்ர் தஒளிநிறைநத திரிரேத்திரமுங்காளசண்:்ரந் ட்ப 

ரமடிவ்னைத்தரிரித் த, தன்மைபொருந்தியகோத்திரஞ்செய்சார்கள்'சவா 
மின்வர்களைட்பார்ச்தட்பயப்படாஇர்சளொன்றுசட்யரற்தசொடுத்று 
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அசுரகாண்டம்.  ரா௨ூ௫ 
க்கடலிலுண்டாதவந்தபெருமைமிகுந்த விவித்தை புள்ளக்சையிலேத்று 
ட்சொண்டுசேவர்களைக்காதீதருளினார்.(௭-ு.)(இரு சஞ்சஎன்பதற்கு- இ 
ருவகை ரஞ்செனப்பொருள் கூறினும் ௮மையும்- இருவகை நஞ்சாவது 
வாசுசியென்னும்நாகங்கக்கெயவிவிமொல்று-கடல் கக்யெவிவிமொன் g- 
ஆ சவிரண்டெனக்கொள், ) 

| சக்காண்டம்.] 

உளன்றுடே தறலெய்தியேயாற்றவெய்்_தயிர்த் துச்.... ...% 

தோன்றும்வெஞனங்கொண்டுமெம்பதைத் துநாத் துடிட்ப 
ஆன்றவாயிரம்வாய்தொறுமாலகாலத்தைக், வடக Sere ¥ 
கான்றதத் தணையளக்கருமுமிழ்ந்த துகடுவே,, ... ... ...& 

(என்னுமிச்செய்யுளானும்௮டுத்தசெய்புளில்-கடுர்?. நூற்றுக் 
கோடியிந்டர ரதகவ்விடமெலாநொய்தில் ஏன்றதினனுமுணர்க. சாரண 
ம்-சண்டுமாக்கிறபெருகும்.) (ne) 

சன்மாதிடங்கொண்டகங்காளனின் லு&்-, 3 
கடைமின்களமுதங்கணெழுமென்றுத ழற 16 

முன்மானவேடுக்கடைநீதார்களும்பன் , ... ee cee ஸி 
முகத்தானைவழிபாடுமுன்னஞ்செய்தில்லார்.. ,.. we. ¥ 

டொன்மேருமத்தங்குலை ந்தேகடற்குட்,., ட்டன 
புகுந்திட்டசவனட்புகழ்நீதாதரிரூப  ... ee nee ® 

மின்மாகநீள்வெற்பெழுந்திட்டதெழலு vee ௨. 4௨. 8 
மிகுமின்படைந்தேமிடைந்தேகடைந்தார் 4 

(இ-புரை.)மலைமகளையிடப்பாகத்தித்கொண்டருளிய கங்காளமூர் 
த்யொயெடசமடிவன்தேவர்களைநோச்டநீங்களின்னமுஞ் சமுத்திர த்தை 
ச்கடையுங்கள்கடைந்தால் அசனிடத்தில்௮மிர்சம்உண்டாமென்றுஇிருவா 

ய்மலர் தீதருளினார்௮தைக்சேட்டே தவர்கள் ௮ற்தக்கடலினிடத்திற் சென் 

ு யானைமுசவிநாயகரை ஆரம்பத்தில்பூசனை செய்யாமல் முன்போலத்த 
டைந்சாரீகள் ஆதலால் அநீதப்டொன்மலையாகிய மத்தான ஐ.௮ங்குச்சுழ 

ன்று சமுத்திரதீறுக்குள் ஆழ்றி.து விட்ட த.௮தற்குமேல் விநாயசலைப்பூ 

ரத். தத் துதிசெய்தவளவில் மின்னுமேகங்கள்தவழும் ஆகாயதீதையளா 

வுவசாயெ௮ம்மலையான துமேலெழுறீக்.து௭ முறீதீ a oh bate 

டைர்துசமுத்செத்தைத்தடைற்தார்கள்,(௭-ற.)(மின்- *குபெயர்)(ஐ௫, 
சடைனெறடொருதின்பவமுதங்கணெழதுக்க , ... அகத் 

கண்டண்டர்திண்டினலக்கையர்ஞழா 7 ரன் உட டப ட டட ஆட்



2g கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
Oi r Py ewe. 

வடைடின்றவமுஇங்கெமச்சேயெமச்கென் ... ... vee 
றடலோடுடொர முன்னவப்டோதிலப்போர் 

'கெடவுன்னியெழில்மேவுமுருமாயனொருமோ ... 
கினியாகிவந்தின்னகேண்மின்ச ளென்னா.... 

மிடைகின்றதிரைவேலையமுதோவியானோ ... 
வேண்டுந்றநிவணென்னவெய்யோரிசைடீடார் ... 
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(இ-புரை.) சமு;தீதிரதீதைக்கடைந்தபோ து அதனிடத்தில் இன்ப 
முள்ள அமிர்தசடமெழு BES HO தீக்கண்டு தேவர்களும்பலம்பொரு 

நீதிய அவுணவஞ்சகர்களும் சூழ்ந் துகொண்டு இவ்விடத் திலுண்டா 
ன அமிர்சமான.து எந்களுச் செங்களுக்கென்.று போர்செய்ய எத்த 
னித்தார்சகள் அட்போ.து.௮வர்கள்செய்யக்கருதிய டோர்கெடும்படி நினை 
தீதுஅழகுபொருந்தியதிருவுருவமுள்ள விஷ்ணுவானவர் ஒருமோடினி 
ரூடங்கொண்டுவந் துஇந்சவார்த்தையைக்கேளுங்கள் அலைகள் நெருங்கி 
யகடலிலுண்டான௮மிர்சம்வேண்டிமோ நான்வேண்டுமோ வென்ஞுர்௮ 
வுணர்கள்சொல்லுகின்ளுர்கள்--(௪-ற;) (௭௬) 

எங்கட்குநீயென்றுமாத்கார்விரைத்தா... vee 
ரிமையோர்களமுதெங்களிடமாகவெல்ரூர் 

சங்குற்றகையானைவெப்யோர்கள்கொண்டோர் 
சார்நண்ணவென்மேனிதழுவற்குவல்லா ,.. 

ரிங்குற்றுளார்தம்மிலாொர9ஒன்னவம்டோ.... ௨... 
தியானென்றியானென்றிரும்மடோர்புரிந்தே.. லி 

மங்கு Sodas தார்சளவரீதம்மிலிருவோர் ... , 

வானோருளவர்போலவடிவுறறடைந்தார் ... xe 
e
e
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(இ-புரா.) ௮வுணர்கள்எங்களுக்கு நீவேண்டுமென்ஆர்கள் வாசனை 
டொருத்தியபூமாலையணிந்த தேவர்கள் அமிர்தம் எங்களிடமாகவேண்டு 
மென்ருர்கள்- சங்கமேந்திய கையையுடைய விஷீணுசங்களிஷிடப்படி. 
யொகச் துககொண்டதைநோக்கி௮வுணர்கள் அவரைக் கூட்டிக்கொண்டு 

ருபூறத்திற்போனார்கள்௮ட்போதவர்களேதோக்கிஎன்மேனியைத்தழுவுத 

நிருஇங்கிருக்ெறஉங்களிலயார்வலலவொன்றுவிஷினுவினாவினார்- அவ்வா 
துவி௮ைவே௮வுணர்கள் தான்வலலவன் தான்வலலவனன்று அிபரும்போ 
ர்புரித்,துஎல்லாரும்இதந்தொழிந்தார்கள் அவர்களுக்குள்ளிருவர்தேவர்க 
ள் கூட்டத்தில் ௮வர்களைட்போல்வடிவங்சொண்டுசேர்த்திருதீதார்கள்..--



= ‘fp
 9 அசகுாகாண்டம், 

விண்ணோர்சணரிரண்ணிபமுதங்களிப்ப 
வெய்யோர்கள்கடி. தண்ணவ த.ண்டுவிறல்சேர்., 

தண்ணோவின்மதிசெய்பகதிர்கண்டரிக்குத் ... 
தங்சகண்கொடொத்தத்தடச்சட்டுவங்கொண் 

டுண்ணேவமுடிதள்ளியமதுண்டறீரா... vue 
ஓயர்கோளினிலை நல்கவுவர்நாகமாக,, 

விண்ணோடுசசிசன்னையென்நூமைமுன்சொல 
வெஞ்சதீதினால்வானமீதேமறைப்பார் 
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(இ-புமா.) விலினுவானவர் சேவரிடத்திற்சென்று அவர்களுக்கு 
௮மிர்தம்பங்கிடும்போது அங்கிருந்த்கொடி யவர்சகளும்விரைவாக வாங்கி 
யுண்டார்கள் ௮சைக்குளிர்சடிநீங்காதசந்திரனுஞ் சூர்யனுங்ஈண்டுவில 
னுவுக்குத்தங்கள்பார்வையைக்கொண்டு காட்டியிவ்விருவரும் ௮வுணர் 
சளெல்றுதெரிவிக்சதீதெரி நீ. அகொண்டுவிலிணுவானவர்சகையிலிரு 

க்கும் பெரிய சட்டுவத்தினால் ௮வர்கள்மனம்வருர்-தம்படி. முடிசளைதி 
தள்ளி அமிர்தகமுண்டதன்மையினால் அவர்களுக்குமேலிமைபுள்ள fas 

இரெொகபதவியுங்கொடுத்தார்௮வர்கள்சர்ப்பவடி வமாக விலிணு aye ped 

சொன்னவெஞ்சதீதினால் ஆகாயத்திற் செல்லுகின்ற சந்திரனையும் சூரி 
யனையும் அ௮நீதஅகாயத்தில மறைக்கின் ர்கள். (௭-று,) (இ. த.தால்௪ 

நீதரரெணமென்றும் சூரியரரணமென்றஞ் சொல்லப்படுகின்ற go ௮ 
வ்விருவரும் உண்ட௮மிர் தீம் கழுதீதினிடத்தில் வருமுன்னமே துண்டி. 
த்தமையால் ௮. துகள் இறவாதீதன்மபையைநோக்கி யினி இர்சத்சலை-ள் 
தேவரிடத்தி ற் டோய்ச்சேர்நீதிருக்குமாசலால் ஆகாயத்திலகானேயிருக் 

கும்படி. செய்யவேண்டுமென்றுகஜதிட்டிர மரிவதீதின் ௮ருள்பெந்றுகி 
கொண்டுகரெகநிலைதந்தார் அவர்க சம்பாம்புங்கரும்டாம்புமாகி மு 

தங்களுக்கிருநீதராகு கேதுவென்னும் பெயர்களையே பெற்றார்கள். ) 

அறைன்றவிவைநிற்கவமுதம்பகர்ந்தே ... 
யணிமாதுருச்கொண்டவடன்மாயனுறலுங் 

கறை துன்றுகண்டத்சனவல்முன்னர்வநீதே... 
கலவித்தொழிற்செய்தல்கரு ுத்றழைப்ப os, 

மூறையன்றெனாமாயனிசையாஅநித்ப-.. ... ௨ 
முரணோடவற்பற்றமுன்னிச்செல்டோதி.., ... 

னறைமன்னு துளவண்ணலோடத்தொடர்ற்சே .... , 

நம்பன்பிடித்தோரிடத்தெய்தினலை a6 vs e
e
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Nr 2 by கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

(இ-புமா.) சொல்லிவற்சவி நிற்க தேவர் களுக்கு அமிர்தம் பங் 
கிட்டுக்கொடுத் து ௮மகுள்ளமோகினிப் பெண்ணுருவங்கொண்ட வல்ல 
பழமுள்ள விவினுவானவர் அந்தட்பாற்கடலிலெருபுறத்தி லிருநீதாரிவி 
ஷிநீதங்கெய கண்டத்தையுடைய பரமடிவன் ௮ந்தவி&ினுவும் இச்ிக்கு 
.ம்படியான மிகுர்சசெளந்தரியமுள்ள திருமேனிகொண்டுவிஃினுவும் 
கெதிரில்சென்று அவர்தம்மைக்கண்டு மூமோகிதீததைத் இருவுளதீதிலநிந் 
தகொண்டு கலவித்தொழில் செய்வதுகருஇ அழைதீதார்விலி ணு;இது 
மூறைமையன்றென்றுசம்மஇியாமலிருப்ப நமக்குரிய தால்வகைச்சத்தெ 
ளில் நீயு அமொருசதீதியாதலால் புணர்வதுமுை நமையென்றுவலிதிற்பண 
ச தறிகு௮வரைட்பற்றச்கருதிச்செஷ்தும்போ துவாசனைபொருநீதிய துள 
சிமாலையணி நச வியி ணுவானவர் ஒடி.னார்பரமடவன்தொடர்நீ #1 LID தி 

யோரிடதீதி நீசேர் pani o- து) (வில ணுவானவர்முறைமையல்லவென் 
டோ சுவாமியானவர் நாம்தாராவனத் துக்குட்போனகாலச்தில்பெண் 
ணுரு வந் 9சொாண்டுவ நிதனை- நீச SHO wets DF இன்னமொரு திஷ்டா நீத 

ஞ்சொல் கிறோம் ௮ தென்னவெனிலமுன்பிரமனிறற் துபோனகாலத்தி 
ல் சிருஷிடி.தொழில் நடப்பதன்டொருட்டு உள்னைப்புணர்ந்தோம் அப் 
போதுநீதாயாடும்பிரமன் உன்நாபியினிடமாகவற்சான் இந்தச்சாரணத் 
தைப்பற்றியும்நீச தீதியேயாம்ஆதலால்உலினைட்புணர்வ துமுறைமையெ 
ன் றுசாலம்என்கிறமரதீதினிமலில்-புணர்ந்த-அக்காலதீதில் சண்டடுநதியு 
ண்டானதாசவும்௮தில்தோன்றும்சாலக்ரெமம் என்பதற்கு அற்தவிருக்ஷ 
தீதின்பெயரோமூலகாரணமாயி ரு தீதன்றதாக ௮ம்பெரி ய்கா நீததீறி ற்சொ 

ல்ல்ப்பிகின்ற அ.--(௭-.) (க 

எங்கோனுமா லும்புணர் ந்தீர்கக்க்டோ 
| தெழிலோடுதிதீதானிருங்கொற்றவையன். ... 
சங்கோவெலுங்கந்தரதிதையலவனுன்.,. ... ves 

றனையாள்வனென்ற௪சயத்தோனை முன்ன 
வங்கோர்கணத்தெய்தமனையாளையனையா 

னசணாகவைத் துந்.துதிணாகரோடும் 
பொங்சோதலேலைக்கடுககொண்டகண்டப் ,.. ek we 

புனிதன்பொருப்பிற்பொருக்கென்றடைநீதான் * 
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(இ-புரா.)நம்மிறைவனும் மாயவனும் புணர்ந்தார்கள் அப்போ 

அழகுடன் மிகுநீதவென்நியுள்ள, அரிகரபுத்தன் உற்பத்தியானான் 
சங்கமோவென்றுகருதத்தக்சசண்டத்தையுடையமாசே௮௨லுன்னை;பபா
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* ௪ அகாப்பனென்றுசொல்லி அ்வரிகரபுத்திரனைத் தேவேந்திரன் சன்ம 
° ஆ ௩3 ர 6 டி னில்நினைத்தான் ௮த்தேவன் க்ஷண்ப்டொ.ழு. தச்சன் வரகீஈண்டு சன் 

மனைவியை அந்த அரிகரபுதீதிரன்காவலில் ஒட்டிச் ஈப் பின்பு வநஇருகி 
௦ ௦ ௦ 3 “த ் 6 இன்ற சேயகூட்டத் ஐடன் ஒங்கிமேலெழுகி.8ந அலை-ளள்.ஏ. சழுதீடுர 

தீிலுண்டாகிய விவித்சை௮டக்கிவைி அச் ொ.ஃண்டிருக்ரும்சண்ட ததை 
படையடாமடுவன து மைலாசபலை.பில்விரைவாஃச் சென்றான்... (௭-.) 

ச் 

இன்டானகயிலாயசைலதீசடைந்தே படட ட்ட ட்ட wee ww ol 
௦ 5 >f 0 ரூ ௩ க 

யெம்மானியோகத்திருகினந்திறதீசா. ,, பட ஆ 

i லன்பாசவோணலிஃலா தபன்னா, அட்ட வட சட பகவ 

ளருணநத தலைவாசல2 bi (6 gay Gir allsr see eee eee 

QTM ATCT ALEK eT see oe, 

ஊர் அன்முசங்கொண்டமடமாதீஜேிம்.. vee nae 
டொன்டாவுசசிதற்றவஞ்செம்கிருந்த. வப tee nee oe 

: புசம்மேவுகாமிப்பொழிற்பாலடந்தாள். ee ve 8 

இ.புரை,) இ.௭பமிற சந் துள்ளதானஃயிலாபகி ரயிற்சே ர்ந்த ரம் 

மிறை௮.4 மீபாகத்இிலிருக்2 நீ 24மைபால் அன்புட siGCug sas 
லாமல அருளுள்ள நந்த சேஉர் விதற்ரு£ குந்சலையாசலிற் காதீகசீசொ 
ண்டிருகிடங்காலத்தில வலிபடா2'ரூபமாகிய அசரமு கிபான௨ள் தன்னிட 

த்ிருக்குர் து.அமுகியென்னும் பேர்மொண்டனொடல் அழ of 

குற்ச இந்திராணி நதலலதவஞ்செய் தமொண்டிருக்ரம் சி cir ful லுள்ள 

சோலை.பினிடத் தச்சேர்ற்தாள்.--(௪-று.) (1c) 

ந் 

வலிசேபணர்ந்தேகுமறிமாமூஃ த்தாள் ண ரர 

சேணானபொழிலூ சிசசியைத்தெரி நீதே see en eee one 

பூளூர்பெருங் சாங்சைமடவாண்டறு தீதே. cee cee eth 

புஈனிதியலவி தபோவென்நிசைட்ப டட டட ட HS 

வேணானவலியோடுவலிசேபிடிதீதே eee eae eve sae 00 te 

யிடரோடுபயளோலமிடலேபடர்நீதாள் ,... vee vee 

(இ-புரை.) மாட்மைபெத்றதானஅழ கள்ள விடபுருஷீர் சேதி 
தேடிக்சண்டு அவர்3ள்சம்மதியாவிட்டா லுட்டலாதீமாரமாகட்டன ரர 

திரிர் தகொண்டிருக்கிற ௮சமுகியொனவள் ஆசாயவலாயில் உயர்ர் 2.௬ 

க்கஞ்சோலைச்குள்ளே இந்திராணியிருட்பமைச்சண்டி பராக்ரெமங்ளொ: 
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ஈ௩௰ கந்தப்புசாணச்சுருக்கப்; 
பாழிப்புளை, 

ண்டசூரலனுடன் சேர்நீதிருக்கும்படி. அழைத்தாள் ஆடாணங்கள்டொரு 
நீ.தனெ்ற பெரியதனமுள்ள இந்திராணியானவள் அவள்சொல்லைத்சடுத் 
அ நீசொல்லுமிழ்த வார்த்தைநீதியய்ல் போபோவென்றுசொல்ல ௮௪ 
முயொனவள் மிகுத் துள்ளசான தன்பலத் துடன் வலிதினில் இந்திரா 
ணிகையைப்பிடி.தீ.துசகொண்டு௮வள் துன்பத் தடன்கோாவென்று ௮ 
அ முறையிமிம்படி இழுத் தக்சொண்டுடோனாள்.-(௭-று;) (மதி-ஆ0) 

பாருற்றமொழிதன்னையசமாமுகத்தாள்., 
பற் திட்படர் நீ இட அமைபன் றனாளாய் 

வாகுற்றசடியைப்புரநீதிட்டவீர.. see see ve 
மாகாளர்டோகா துநில்ணெறுசொல்லிக்... 

சாசதீதைதேரானவாகத்தினாண்முன் “... ... 
கடிதேகவவளுங்கறுதீதேதிரும்பி ,.. 

வாகைப்புயங்கொண்டவீரன்றனேரே. ves 
வலியோடுமொருசூலவைவேல்விடுத்தாள்.. . 9 
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(இ-புரை.)பாகுபோல்ம,து.ரமான வசனமுள்ள இந்திராணியை ௮ 
சமுடயிவ்வாறுபிடி த் துக்கொண்டு போம்டோ.து ௮ரிசரபுதீதிரனுடை 
ய ஏவல் அளாய்ச்செளந்தரியம்டொருந் திய இந்திராணியைட்டாது சாதீ 
ஐக்சொண்டிருந்த வீரமாகாளரானவர் தெரிந். த போசாதேடோகாதே 
யென்று சொலலிச்சொண்டு காசம்போன்றதான சருமைநிறங்கொண் 

ட சரீரமுள்ள - அசமுகியெதிரில் - விரைவாகச்செல்ல - அவள் கண்டு 

கோடங்கொண்டு திரும்பி வெ நீறிடொருந்திய புயமுள்ள வீ£மாகாள 

௬£கு ழேராகப்பலத் துடன் கூர்மைபொருந்திய ஒருசூலாய்தத்தைச் சு 
முற்றிவிட்டாள்.--(௭-.று.) ் ் (a1 Ore.) 

வன்புற் நரூலதீ தவாள்கொண்டுவீரன் ,,, 
வலிமீயாமிமிரு தண்டமருவத் துணிட்ப .... vas 

முன்புற்றவறிவற்றமதிவுத்திரதீதாண் ve vee sae cee aes 
முணு நீறிசிந் துன்முகத்தாள்கரத்திற் ... 

கொன்பெற்றசூலங்கொண்டயிராணிதனையக் , ae 
கொடி.யாணெடுங்சைக்கொடுத்தேயெதிர்ந்தே.. . 

யின்புற்றமார் டுதைச்சச்செலுதீத ௨. cee coe eet 

வெழில் சாண்டவாள்கொண்டெதிற்சேதுணித்சா OTe, oF ய ் 
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Ny Se ae வாளாயுத்த்தினால் eb grote scree
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த்.துவிம்த்தினவளவில் எதிரிலேற்ற அறிவுகெட்ட ௮சமுயொனவள் ப 
லம்டொருந்திய துன்முகையிலிருக்குற்கொடியதானசூலத்வதைத்தான் 
வாங்கிக்கொண்டு இந்திராணியை ௮ நீதக்கொடியவள் கையில்கொடுத்ு. 
எதீர்நீ து வீரமாகாளருடைய அழகுபொருந்திய மார்புக்குள்ளே சைக் 
கும்படி. செலுத்தினை-- அநீதச்சூலத்தையும் வீரமாகாளர் ௮ழகுபெர 
ருத்திய வாளாயுதத்தினாலேவெட்டி. தீ.துணித்தார்.--[௭-ற) (at De) 

உர துற்றவொருகுலமிருதண்டமாக.,. ௨ ௨. ண 

வொருவாதவொருவெற்புரத்தோடிசொண்டே.... ... * 
மைநீ ஐற்றவீரன்றனேரோவிடுப்ப வ வ ட்டி 

வலிகொண்டவாள்கொண்டுவருகின் DGB YE வ ட டக 

சர் துற்றுவிழத்தடிந்திட்டடபோதிற்.... .. ன ரர 

& ர்கொண்டவாளுஞ்சுதை நீ இட்டதம்மா .,. cee cee 84 

மூறி.துந்றவயிராணிதன்னைப்பிடி தீமே... வ டட டட al 

,மூன்போனட நீதாண்முரண்கொண்டவெய்யாள். ... % 

(இ-புரை.மறுபடி.சான்விட்டசூலமும் இரு தண்பமாகவே நீங்காதபல் 

மூள்ள அந்தக்கொடியவள் அதிக்கட்பட்டுநீ ங்காதஒருபலையைப்பலத்தி 

னாலெடுத் துட்பலமுள்ள விரமாகாளருச்குே நராகவிட்டாள்௮வரதை
ச்க 

ண்டு வலிசொண்டவாளாயுகத் இனால் வருன்றமலையானஅ அண்டமாய் 

விழும்படி. வெட்டினபோ,து இர்கொண்டவாளும்ஒடி.த்.தடோயது௮ச 

தீகுமேல் அவள்தான்முன்பிடித்.துக்கொண்டிருநீத "இ நீதிராணிடைட்பி 

ன்னுந்தானேபிடி த். துச்சொண்டுமுன்போலடறீதாள் எ-(எ-து, )(ஈ௰௫) 

அப்போ .துமாகாளர்கடிதேயெவட oe see vee ee oe க் 

ப னணியு தீறவகத்தையடலோபேற்றிதீ ee eee eee 

துப்போடுமூடைவாள்பிடிதீதோர்கர தீதைதீ,.. ve ல 

ண்டம்படுதிஇத்துலங்குத்றமாதை. ,.. ௨ vet HF 

மெய்ப்போடுவிரிவித்திடதி தன்முகத்சாள்..... vee vee reel 

விறுங்கரத்தொன்றுவிழத்துணித்துச் ஸி 

செப்போடு நிகர்கொங்கையவண்மண்ணில்வீ£ழச் படட டட we ் 

சர்கொண்டதாள்சொண்டுதிறலோனுதைத்தா or 

(இ-புமை, ) அவளவ்வாறுடோகும்போ,து வீரமாகாளரீ விரைவாக 

ச்சென்று அவளுடைய அழகுள்ளகொண்டை
யை உறுதியாசப்பிடி.தீ று 

ச்சொண்டு பலத் தடன்உடைாளையுருவிப்பற் நி அவளுடைய ஒருகை 

CP அண கவட இத்திரானியைபேனி i 
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WE .கந்தப்பாராணச்சுருக்கப், 
Gorm AS uy ae 

புர்சொட்டனையல்லவா வென்று அவள்பெருங்கைகளிலொருகை விழும் 
பூட்டிச் செப்பை?9 பாத்ததன மூள்ள அச ியைமண்ணில் விரல் 

டு 5 > ப ௫ 4 ‘ 

படி€ ர்சொண்டபாதத் இ ஞல்உதைதி தார்-(௭- D,) (அச முயைஉதை 
த்துபோல? 3 இ கியையும்உகைத்தார்.) (ஈக) 

® 

2சற்சானி௰ர்இட்டசூர்தங்கைசோரிக் aos aos eee -e8 13 

கடமீலாமிபடி மீ தகடிசேவிமுந்தே eae e@e 5966 அத 

வருந்சாயர ற் ரமருண்டாளுருண்டாள்... 
eee ene ee eet 

வயரு றறவு மையங்கணவரையற்றசொறதீரா வடட OR 

OTH BEM) BR குந் EPP BO (Yc san. eee ees oe oe * 

ளதுணமபிடலபுந்தியறையத்தெளிந்தே:... ... eR 
இிருரீசார்வணங்கங்கமழற்சூரனேரே ,.. ek பட ஆ 

Ger norm dcr dor IO) source ger es nee ஆ 

(9-பூரா.) மையிழந்தஅசுமுயொனவள்உசரககடலோடுைமே 
ல்க. விழுந் ஐ வருந்தி அமு தபுரண்டி2சாப மாகி ப்போ தபலபல 

ஸ்ர. பானவார் தசை GOTGLIG தீ ஏயரம் அடைய - அரி ய பூமாலைபொரு B 

றிய அளகு ஐ. மூட ி/ சனை க 27 SOT பலபல... தீிரசொல்லதீ தெளிழ் 

I LISS QUT SOT YI zor அம்படிபானபாசமு CTO (HT GLUING saCae wir 

We ol roo வண் ) பொன்று D TiS ey AG Tes) G) sar slans@ gr க்திரட 

தீதாள்.(௭-.ற.) (ராமஎ) 
எண்ணார்வழுதீதுநீிதிறற்கொண்டவிர... ... ... cee el 
. மெனெழிலகொண்டவயிராணியெனலுமாதுசல்னேத, kk * 
தண்ணாருமருளோரியசனந்தெரிந்தே.,. வடட டல படட 
, தருவர்ககரெஞ்சூரெற்றேலுமல்சேல் ... .?. ... 4 
அண்ணாபிரங்கொண்டவிண்ணாடரண்ணல் ண ரர ரர. 

வினுற்றவுனைமேவுமாறும்பாப்பன் .., ... .., (* 

பண்ணாருமொழியிக்நனுறைசென்றுபோகப் see ௨ டி 
பணடென்னவவளும்பரிந்தேயிருத்தாள்... 1. .... * 

(இ-புரை,) சத் தருக்சளாயுள்ளவர்சள் யாவரும்வழுதீதம் படியா 
ன பராக்ரெமமுள்ள வீரமாகாளசானவர் செள்ந்தரியமுள்ள இத்திரு 
ணிெ.சனும்மாதினுடைப குளிர்சி சிபொருத்திய முதீசைச் கிருபை 
,பூடன்பார்திது அவுணர்களைக் குறித்துநீடுதி தம்உன்மனஇல் ௮ச்சங்கொ 
அள வேக்டிவழில்லை:ஆயிரம் (த இற்களூக்ள தேலேத்தி2 ளி பனமகு 
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ன் பாகுபோல.3 தர முள்ளமொழிபுடையதாபே நீயிக்சேமூன்போலடு 
ருவென்று-சொல்லிப்போஞனார் இந் திராணியானவள் முன்போலப் பரிவு 

டலிருந்தாள்.--(எ-று.) (ஈறு) 
மேவுற்றவி துகன்னையருணாரசன்டோப்... ... ee ந 

வெள்ளிப்டொருட்பி.8 பிருட்ே பாடுவி ண்னோர் ee 

Gsqnmifie ded mamingsmbGe ... cc. ose ட்ட ஆ 

சேணுந்றவிமையோர்ஈடிர ளோடிகாமிக் டட டட ட 
சாவுந்றமாமாளமாக்ஈண்டுடலலிச். ...' 96 

கவி்மாதி மினா ரி2மருவரையிற்கலர்சால் டட டட ee 

டாவுற்நபடரசோமிஃ-சமதந்றம_லார் ... ட. டட டட 
பதகேசனரசசாளுதரிற்படர்நீதார் ... ௨. ௨ ve 

ees eee ee ete 

(இ-புரை.) க்கே ரடர்தசங்க ளெல்லாம் அருளுள்ளநாரத மூனி 
வர் ௮ஜிநீதுபோப் வெள்ளியங்கரியிலே 2௨ர்-ளுட.4 விருட்பங்கொண் 
டிருக்குர் சேவேர்ரனிடத்திற்சோநீ தசொ் ரா அதைசமேடடஇத்தி 
சன்மனங்கலந்குவிண்ணுலகதம் ரட்ட? ர்களாபெமீதவாகூடடச் தடலீடி 
காழிபிலிருக்கும்சோலை.பிலவற் தேரர் து வி. மாகாளரைஃஃண்சி தழு 
விக்கொண்மி உபசாரவார்தீதைசொல்லி ௮தமிபிப்பு செளந்தரியமுள்ள 
இ நீதிராணிபுடன் மசமேருகிரியில் அடை ந்தா யு.ளெபுகையறுபட்ட 

சமுகியுந் துன்மூயெமி? நீச தயரதி. துடன் பாதக சனாகிய சூரஃப 
ட்டணத்திற் போய்ச்சேர்ந்தார்கள்.-(9-ு.) (ராஐ) 

அங்குற்நபேர்சண்மேதிமாமுகதீதா. ட டண் 
ளணிபுநிறகசமாரறுசதார்சளெல்றே.... .., a 

டொங்குற்நபலவானவெண்ணங்களெண்ணம் ௨. ட. ணி 
பொற்பற்றருருற்றடொற்கோயிலுட்போப்த ... vee 

தங்குற்றவவையிழ்பரண்டேபுலம்பித்.., ... vee cee னி 
தசாடோலஙதனந்தரித்தாளரற்றக்... see பட பரு 

கொங்குத்தமாலைம் புயச்சுர்செரிந்தே ரர. 

[ i 
9. கூழுர்சரதிதைக்முறைத்தார்மமளன் னான் rae aes 

... (இ.புரை,) அந்தறகரத்திலிருக்கும் அவணர்களெல்லாருங் எண்டு 
அச்மு-கியின்௮ழ குள்ள ரையை எவாகள்றுதீதார்மளோ என் ஹு மிகுத்சிப 

'ப்லஎண்ணங்கொண்ிபேசிகசொண்டாவள்- அசமுகியானவள் fH Hs 

'சிர்ஞ்ரனிருச்சிற பொத்சோயிலுக்குட்போப்அவன் ௮ரசுசெய்யும்சல்ப 

பித்சசார் அ. மமேலிழுதிசுபாரன்9அழுசாள்? ௮ப்யடி, பமூவன்த் வாச



PEF கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
' பொழிப்புரை. 

னைபொருற்திய பூமாலையணிந்த புசமுள்ளசூரன்பார்தி. த உன்சையை௮ 
அதீதவர்கள்யார் ௮வர்களைச்சொல்லென்ரான்.--(௭-௮.)( தகர்-த0௮) 

ஆடானமுகமுற்றகொடியாளுரைப்பா .. vee vee sae ஷீ 
ளயிராணிபுவியூடமர்நீதாளூனக்சென் ,.. ௨. ஆ 

தீடாகவேபற்தநிவருபோதுமகவா ose ட vee ட வத் 

னேவற்புரிந்கேயிருநீதிட்டவொருவன் ... ௨ ௨ ஆ 
பாடாகவெம்பாணிகொய்தானெனச்சூர் ... wee ee 

பயழற்றமுடிலூர்திபணிசெட்யுமவனோ,ஃ.. see vee # 

சாடாமலிவர்கைதீசலதிதைத் அணிடப்பா... co. cee cee tee 
னன்றென்றுவிண்ணோர்நமிங்கச்னெந்தான். +++ ree ® 

(இ-புரை.) ஆட்டிமொகளுள்ள கொடியவள் சொல் இகிருள் அயிர் 
ணி பூலோகத்தி னிடத்தி லிருப்பதைக் கண்டி உனக்காவாளென்று வலி 
யுடஞன் பத்நிக்கொண்டி வரும்போது ௮ங்கேதேவேந்திரன்* ஏவல் 
செய்துகொண்டிருந்த ஒருவன் கண்ிவறீ து எங்கள்பெரிபகைகளைக்கு 
றைதீதாளென்றாள்- ௮அ௦தககேட்ட ரூரன் நமக்குப்பயந்திருக்கிறமேசவா 
கனஞயெ இந் திரல்எ௮லசெம் துகொண்டிருக்கிறவனோ என்னையுங்குதி 
தீ.துப்பாராமல் இவர்கள்கையைதீ அணிப்பவன்- நன்ருயிருக்க்ற ஐ ந 
ன்ருயிருனெறதெல்று தேவர்ரளெலலாரும் நடுங்கும்படிகோபங்கொ 
ண்டான் -(௭- து.) (mes) 

SUGLIT BLOG CHG MLIT IGE ... vee cee eee KK 
னடலோடெமுநீதேயவல்ராள்பணிந்தே... .... .,.. * 

மெய்ப்டானமகவானையயிராணிசன்னை. ,. 46. வடட பட் 

விண்ணோரையெல்லாம்விரைந்செபிடி த்திங் .,ஃ.. .. & 

கிட்போதிலிவண்மீள்வன்விடுசசன்னவன்னா உ ப. மி 
னேவதீதனாதானவிற்பாலடைந்தரன்,, so. ௨-௨ ஆ 

மைப்பாவுகடுவன்னசூரொற்றரோடு .. vee cee ட உணர 
மலர்வேதனைச்சொண்டுவம்மின்௧ளென்றான் “௫ 

(இ-புரா.) சூரனிய்வாறுகோடங்சொண்டபோ.ு அவன்மசனா 
கெயபானுகோடன்வி௫ப்புடனெழுதீ துசூரன்பாதத்திற்பணிற்_து விலா 
வுடன் ரான்டோம்ட்புகட்கொண்டவஞன இ நீதிரனையும்இர் திராணியையு 
ம் தேவர்களெல்லானாயும் பிடித் .துக்கொண்அ இட்டோசேயிவ்விடதீ.ஜ 
ச்குத் திரும்பிவர றன் உத்தரவுகொடுஎன்றுசொல்லச் குர்ன் அப்பம். 

வேடோலென்றுள். 33 ஐத்தரவுபெற்றுச்சொண்டு பர்லுசோப்கிச்



. ..அசுரசர்ண்டம். ார௩:௫ 

ன்வீட்டினிடத்திற்சென்றான் ௮தற்குமேல்கருமைநிறமுள்ள சூனானவ 
ன்ஒ.ற்றர்களைநோக்கித் தாமரைமலர்மேலிருக்கும் பிரமசேவீனை யிங்கே 
கொண்டமிவாநங்களென்றான்.--(௭-று) (ஈ௨௨) 

[வேறு.] 

என்றிடவயனை நாடியேகியேகொடுவநீஅப்ப்பதீ ,,. .... 
அுன்றுசீரிவர்சங்கையைத்தொன்பைபோற்புரிதியெல்ரன்... 
மன்றல்சேர்வனசமேலோன்மற்நிவர்கரங்கள்வல்லே 
தன்றுறவளர்கவென்று நவின்நிடவளர்ந்சவன்றே % 

k
e
 ®
 

(இ-பரை.) சூரனிவ்வாறு சொல்லியவுடன் ஒ.ற்றர்கள்சென்றுபி 

ரமதேவனைச்கண்டுஅமைதீ துக்கொண்வெறீ தவிட்டார்சள் அறீதப்பிரம 

தேவனைட்டார்தீ அச்சர்டொருந்தியஇவர்களிரண்டு பேர்கைகளையும்மு 
ன்டோலிருக்கும்படி செய்யென்னச்சொன்னவளவில்வாசனைசேர்ந்கசா 
மரைமலரின்மேலிருக்கும் பிரமதேவன் இவ்விருவர்கைகளும் விரைவில் 

அழருபொருநீ,தும்படி வளரக்கடவ துகளெ்று சொல்லினவளவில் வர 
ளர்நீத ஜகள்.--(௭-று.) (me) 

HUS LRAT ep eas preroG) bs sum o. oe ee ல 

றங்கையையிருட்பச்செம். ததடங்கொின்முகதீதினளைச் ... ¥ 
செங்க திரீட்பசைவனோடுசென்றிடவித் தப்பின்னர் ,.. 4 
டொங்கு€ரொ நறர்சம்மோடினையனபுகலலு BORO... wae % 

(இ-புரை.) stare arcs coir Drinosateriimité gee 56 Sr 

ஷித் துத்கல் தந்கையாகிய ௮சமுகியைம்பார்த் த இனிநீயெங்சும்மீபாக 
வேண்டிவதில்லைதம்முடைய ஊரிலேசானேயிருமென்று உத்தரவுசெய் 
துபெரியதுல்முகமுள்ளவளைப்பார்த்.து நீபானுகோபனுடல்போவெ 

ன்று உதீதரவுகொயித்துட்பின்னுஞ்சீர்மிகுந்தஒற்றருடன் இவ்விகவார்தீ 
தசைசள்சொல்லுகிறான்,--(௭-௮.) | (௭௨௪) 

வெத்றிகொளருச்சனாகிவிண்ணக நீதன்னிஞளாஞ். வ ட டட அ 

சுற்றியேதிரிவோர்சம்மைதீ தண்ணெனக்கொணர்திரென்ன * 

மற்றவர்கொடுவந்துப்ட்பமறிமுகெரமோர்வீர  .... wee * 
னிற்நிடத்தடி.சஜேக்கியிரு 5S தென்னியம்புமென்றான். sew 

ட் (இ-பரை,) வென்றிகொண்டிருக்கும் சூரியன்முதலாக நாள்தோ 
அம். ஆகாயத்தினிடத்தில் சுழல்அுதிரிகில் றவர்களை யெல்லாம்இட்டொழு 

தேகொன்லோரு்சளென்த சொன்னான் அவர்கள் ஞூன்சொன்னட்டி வ



tee கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பெழிடப்புரை, 

யேரரிபன்முசலானவர்களையெஃலாங் கொண்டுவந் ச சேர்தீசார்கள் ௮ 
வர்ரளோதோக்கி ௮ சமுகிரையைஒருவிரன் அறும்படி'வெட்டினடோ §) 

'நீங்பள்பார்தி தஃ2 காண்டி ற்ததென்னசொல் இங்களென்றுன்.(௪-று) 

என்றதிடவனையர் சொல்வாசெங்கணப்பரதிரின்மீது .. vee ஆ 
சென்றதீதநியோமென்னச்€நியேரிறையிறசேர்தீத் ... ..அ 
ஜு எநிபகால்கடம்மைச் தண்ணெனக்கொணர்திரென்ன ,,. * 
வன்றிறந் நூசமோகிமற்றயர்ககொரிவர் தய்த்தார் ,.. ee ஆ 

(இ.புரை,) சூரனியவாறுவிவினபோ.து அவர்கள் சொல்ஓுட௫ர் 
குள்எ ஙிரன்பார்வைதமாபதீச வ வஹியேசெல் இதலினாலே இர்கக்காரியம் 

எங்.நரநக்குத் தெ ரிபாசென்ருர்டள் அர்: ஸிம்படிசொஃலழவ கோபங் 
கொண்டி அவர் ச்சிறைசசாலைபித்போடு படி. சொலலிமறுபடி ஒற் 
றர்பளேதோ£ூச்சஞ்சரிதீ துகமாண்டிர2 5ம் காற்றுசளேச் இக்கிரமாக 
கீகொண்டுியாருங்களென்று சொ. ளூ உடஃனேவலியகதூசர்ச ள்சென்.று 

வாயுதேவாகளைம்பற்திக்கொண்ரிவற்த விடடார்சள்.-(௭-ற) (௭௨௬) 

தானவனவரைச்சீநித்ச£ர்முககனா அகையை உட eee eee * 

யீனமிலொருவன்வாளாலெகரிதலஈண்டி, ருழிதிரென்றே டட அத 
யூனமார்ச றையிற்சேர்த்தி மியாறர்றமாத்சரணிராச்கு,,, vee 

மானவர்சம்மைசசொண்ெலெப்மினெல்றுரைத்தால்மலினோ அ 

(9.புரை,) சூரன் அவர்ரளேதோக்கி£ கோயித் து ௮அசமுகிசையைப் 
பங்5மிலலாக ஒருவன்வா ளிஷைவெட்டினதைட்மார்த் தக்மொண்டிருநீ 
இர்களலலவா வெட்றுசொடலி ஊனம்டொருற்திய இரையித்போபிம்ப 
ட.செய்்த ௮சல்பி.பபு தூரர்-ளே?நாக்கிட் பூலோகதீதில.97சாட்டுசெ 

ப்கிறஅரசர்பளைச்சொண்டிவாருங்களெல்றால- (௭-2) (௭௨௭) 

எண்டவிரவரமையய்ட்பமவெங்கைதல்செங்கைதண்டங்.. ந 

சண்டனனொருவனவிவிரசாத்தயாநன்றெல்றோத்தி ர. 
தணடமாமசனத்தாளைத்தோள்னைச் தணிஃபித்சீன்ன ... * 

தண்டமங்கிய ழ்றிசசூரன்றவி சி லுமெழு GSTETSICD oe. ஸ் 

(9.புரை.) சென்ற தூசர்சள்எண்ணிக்சையில்லாத௮நீ தமன்னவரீகளையெ 
ல்ல-ங்கொண்டிவந் தவிட்டார்கள் அவர்களை 2நாக்ென்தங்கை யின்சை 
பை ஒருவன் தண்ட மாக்கினான் அப்போது நீற்கள்சாத்சவாறு தன்றாயி 
.ருக்கன்றதென்றுசொல்லி ௮வர்கள்மூச்சினையும்- சால்சளையும்- சோள்ச



அசுரகாண்டம்.' nT eer 

சையும் ௮றுக்கும்படி உத்தரவுகொடுத்_து இவ்வாறு செண்டன செய்வித் 
HIS நீருமேஃசூரன்டுங்காசனத்தைவிட்டெழு தீசான்,(௭- து) (ஈ௨௮௮) £ 

எழுத் துதின்மருங் குநின்றவிளையளைவி3த் ஐச்செந்தேல் ட்ட 38 

பொழிந்திமிகமலத்தோனைப்போகெனச்டிறையாந் துன்பத் .. 4 
தமூதி.துவானவரைவிட்டிங்ல ருளெனவிரப்டவிட்டுச். வடி 

செழுறீ.துதியனையல்லாஞ்செய்திடட்பணித்தான்நீயோல். , . * 

(௫.புரா.) சூரன்டுங்காசனத்சைவிட்டெழு நீது தன்னருகிலிருச் 

இன்றதங்கையைஅவளிடதீதுக்கு அனுப்பிவிட்டித்மீசன்பொழிகின்றதா 
மரைப்பூவிலிருக்கும் பிரமசேவனைதநோககி நீபோவென்ஞுன்பிரமதேவ 
ன் சூரனைநோக்கிச்சிறையாடிய துன்பத்தில் அழுற தியிருககிறதேவர்களே 
விட்டிவிடமீவண்ரிமென்று இர நீ துகேட்டுச்கொ ண்டதிலிமேலப்படியே 

நிறைவிடிவித் து அன்றுமுகல்நாள்தோறும்வர் து துதிசெய்யும்படிகொ 
டூயவனாெ௮ நீதச்சூரன்கட்டளை யிட்டான்...-(௭-று;) (௭௨௯) 

அன்ன துபின்னர்மைந்தரமைச்சர்சண்முனிவரானோர்.. ... & 
அன்னு௮படைஞர்ச்கெல்லாஞ்சூர்விடைகொடுச. த ப்போனா..அீ 
னின்ன துநிற்கமுன்னரொழுந் துதன்பனையிற்சென்ற,.. 6H 
சொன்னுறுடானுகோபன்செயலினைக்கூ ற.லு DBD vee னி 

(இ-பரை.) அசன்பின்பு கூரனானவ-பத்திரர்கள் மற்திரிகள்- முனிவ 
ர்-அவ்விடத்திலிருக5ம்சேறாதிபசிகளஎன்னும்டவர்களுக்கெலலாம்வி 
டைசொடுத் து HOW VM 1. சன்பானைக்குட்போனான்.இ.து.நிற்க முன் 
னமெழுத்து தன்மீனயி D போனவலுகிப பமைவர்கள் அஞ்ச த்த்க்க்பா 
னுசொபனுடையசெய்சையினிச்சொலலதீ தொடங்கிறோம்.--(௭- று.) 

நீமிபலடடைகள்குமதஜதெடியசோரிரதமேறிக்... .... o 
கூடு தன்முகததாள்காடடககுறைவிலசர்்் புசலிமேவித் ... 
சேடினன்மகவா4மாதைத்தெரிந் இலம்பு வனியாண்மி.., 
மாடினன்சாணாலகிநாகமே திசென்றானமிழற vie ves 

° 6 ஒக 

eee 
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eee 

(இ-புரை.) பெரியதாடிய ஒருதேரிமீலதிக்கொண்டு மிகுநீசபலமு 
டையப்டைஞர்களும் ரூம்ந் தவரசசென்று ௪௮ னுடலி௦ டுகிற தும் முகி 

காட்டக்குறைவ்லலாத௪மாழிய் வசோறீது இறீதுசலிமனைல யாகிய இ Bai 

சாணியைத்ம தீழு.க்சாளுமையால வ்வ்டம்வீட்மிநீங்கிப்பூம்யெங்ட ந்தே 
மூனான் அக்குக்காளுமலிசேஷனோகத்தத்சென்றுன்... or - pi) (mie )



ப் ் e ௪ ( ஒ க 

iY கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பாழிப்புறை, 

. சண்டவெங்ரெணப்புத்தேடனைச்சிறைபினித்ததியோ ஆ 
னண்டியசண்டர்காணாவருந் துயர்பொருந்தியேங்கி ... ஆ 
மண்டுசீர்ச்சயந்சன்முன்போய்மற்றிதையுரைத்சலோமிங்.... 4 
கொண்டலூர்குரிரன்மைர்சன்கொண்டனனுளத்திவ்வாறே,.. * 

( இ-புரை.) வேகமாகச்செல்லும் சூரியனேச்டுறையில்வைத்சடாவி 
வருறெதைத்தேவர்க ள்பார்த் த அருந் துயர்பொருந்தியேங்கிச் சர்பொ 
egw rus சன்முன்போயித்தச்சேதியைச் சொன்னவுடன்மேகவாகன 

னைஇந்திரன்மகன்இவ்வாறுஉள்ளத்தி லெண்ணங்கொண்டான்... (௭- ) 

தந்தையுமில்லைபெற்றசாயிலைகுவனை 66. ee vee, 
வெற்தையுமில்லைசெய்வததென்னெனவிதயத் தன்னி we oe. 
முநீதையின்விதியையாரேமுடி தீதிடவல்லாரீண்டு ... 
வந்த துவருகவென்னுவானவரோடும்போனான் ... 3

௬
 

,3
௬ 

(இ-புரை.) இவ்விடத்தில் தகப்டனு மில்லை டபெற்றதாயுமிற்லை குரு 
வாகியஎன்னையனுமிலலை இப்போ ஐரான் செய்வதென்னென்று இருதய 
ததிலெண்ணி பமையவினையையாவர்தாம் ஒ.ழிக்கவல்லவர் ஆகையால் இ 

பட்டோ துவரக்கடவ துவரக்கடவகேயென்று சொல்லிதீதேவர் களோடும்பு 
ஐட்டட்டுப்டோனான்...(௭-று.) (௭௩௩) 

3 வெள்ளைவாரணத்தின்மீதேவி ண்ணரசாஞமண்ணல ண 

பிள்ளைவானவர்கள்சூமட்பெருஞ்செருப்புரிவானெண்ணிக்... 
கொள்ளையாமவுணர்தேரேகுறுகலுமவுணர்தாமு .... 
மெள்ளில்€ரி மையோர்தாமுமெதிர்ந்தமரியற்தினாரால். e

H
 

(இ-புமா.) விண்ணுல;தீதில் அரசாளும் இர்திரல்மகனாகியசயந் 
தீனானவன் சண்டைசெய்யநினைதீ அதீ தேவர்கள் சூழ்ந் துவரும்படி. வெ 
ள்ளையானையின்மேலேதிசிகொண்டுமபோய்ச் கூட்டமாயிராநின்றஅவுணர் 
கள் எதிரில்சேர்நீதான் அப்படி சேர்ந்தவுடன் ௮வுணர்களும் இகழ்வில் 
லாத சேயர்களும் எதிர்த் தயுத்தஞ்செய்தார்கள்--(௪-.௮.) (௭௩௪) 

மண்டிருதிறத்தினோரூம்வன்சமர்புரிந்தசாலை டட ட. டிஸ் 

யண்டர்களுடைநீதேயோடவவுணர்கடொடர்ந்துபந்திப் ... * 
புண்டருகயிற்றாலன்னார்புயம்பிணித்தசலவி.த * 

$ 

. கண்டனன்வெகுண்டான்வெள்ளைச் கறந்சனிற்சயத்தனென்டான்.,



அகாகாண்டம்,. ௩௯ 

(இ-புரை.) இப்படி யெதிர்தீ துச்சொண்ட இருதிறத்தாரும்வலிதா 
னயுத்சஞ் செய்யும்போது சேவர்கள்தோற்றோடினதால் ௮வுணர்கள்பி 
ன்தொடர்நீ தபந திஅவர்களுடையபுயங்களைட்புண்செய்யத்தச்சகயித்தி 
ஞளற்கட்டி யிழுதீ துக்கொண்ரிபோனார்கள்இதை வெள்ளையானையின்மே 
லிருக்குஞ்சயந்தன்பார்த் ஐ காபங்கொண்டான்.... (௪ -ு.) (௩௫) 

சைத்தனுவளைத்துத்தயகணையெனுமழைபொழிந்று..... * 
பத்தின்மேற்ரொண்ணுறுற்ற படைவெள்ளம்விள்ளச்டிற்தி * 
மெத்தியகலைவர்சம்பைவென் றி () காண்டிடசசூர்மை ந்த... * 

னதீதொழில்கண்மிதேர்வந்தடிசரமாரிதூர்த்தான் ...' Lk 

(இ-பரை.)தன்கையிலிருக கும்விலலைவளைதி.ஐ2 கொடி சானடாணவ 
௫லிம்பொழிந் து நூறுவெள்ளம்.௮வுணச்சேனை ஓடும்படி செய்து மே 
ன்மைபொருந்திய படைத்சலைவாகளையும் வென்நிகொண்டான் இவ்வா 
றுசயநீதன் செய்தசண்டையைப் பானுகோபன் கண்டுஅவனேரிலேஎதிர் 
திறுச்கொண்டு ஏவிஞல்பழு துபடாமல எ திரிகளைக்கொல்லத்தக்கயாணவ 
ருலிம் பொழிந்தான்... (எ-று.) (௭௩௭௬) 

இந்திரகுமான்காணாவெண்ணில்கோறுரநீ தநீக்கி ... 
வநீதவன்விசுகமாரிவிடவிடவதனான் மாற்றி 
யந்தமிலவன்மைகொண்டவாயிரங்கணைகள் ற் இச, .. 
சுநீதினனவுணனேற் தஞ்சிலைட் பரு நாணிதல்னை e

e
 2
 

(இ-புா.) மேவேற்திரல்மசன்பார்த் ஐ அளவில்லாத அம்புகளே 
வி௮வன்விட்டபாணங்களை நீச்சிமறுபடி பானுசகோபலிமேலும் மேலும் 
பாணங்களேவஅவைருக்க௫ு சரியானபாணங்கள்விட்டு நீதகி- அதற்கு 
மேல் அளவில்லாச பலங்கொண்டஆயிரம் பாணங்களேவிட்பானுகோப 

௦ ° af ரூ ரட் க ௦ ர Oo ன்ஏழ் இ£காண்டி.ருகிகிறவிலலி நாணியை௮அத்தான்..(௭-௮.)(7௩௭) 

நல்லதோர்நாணிபோகநாணியோர்நாணிவிர்கொண். ,. 
டொலலையாயிர ந்கோலடூந்தயுரர்கெழ்சபந்தன்மீதே.,. 
வல்லையிலமுத்தவன்னாவ்வாளியாயிரதேர்தூண்டிச்.... one 
சில்லியநீதேருமாவுஞ்டில ததீதனனமே தவர் துள்ள ட e

K
 He 
&
 

(@-Le0r.) paosr@u நாணியறவேடாலுகோபன் வெட்சக்கொ 
ன்டு வேறேயொரு நாணிவிலலிலேந்திக்கொண்டு விரைவில் ஆயிரங்



Te கந்தப்புசாணச்சுருக்கப், 
| Aur Aye. 

சணைகள்விட்டுப் பலம்பொருந்தியசயதீதன்மேல் துரிதமாகச்சென்,.று 
சைக்கும்படிசெய்தவளவில்சயந் சைவன் தேரோஆயிசங்கணைகளைவிட் 
டுஅவனுடையஉருளை பொருநீதியதேருங்குதிரைகளும் இறக்கும் படி. 
சொல்றான்௮அதைச்சண்டுசேயர்கள் துள்ளினார்கள்--(௭-௮.) (௩௮) 

மந்றொருதேரில்வாவிவஞ்சகன்சலையைக்கோட்டி.ஃ. அ 
யற்றமில்சரங்கடாநூ௫யிரங்கோடிதூண்டி. .... .... ee & 
வெற்நிசேர்மகவான்மைந்தன்மெய்யெலாமழுத்ததொந்து, ஆ 

சற்றுமங்கறிவிலா தத் திமேற்சபந்தன்விழ் நீதான்... ... HK 

(இ-புமா.) பானுகோபன் வேறேயொருதேரிலேறிச்கொண்டுவி 

ல்லைவளைத் த.௮மிவுபடாச நூஞுயிரங்கோடி, பாணங்கள் வெற்திபொரு 
நீதிய இந்திரன் மகனாகிய சயந்தனுடைய சரீ ரமெல்லாந் தைக்கும்படி, 

பேவினஞன் அதனால் அற்சச்சயநீதன்வருநீ.இக் (கொஞ்சமும் தெளிவில்லா 

  

மல்யானையின்மேலக ர்ச்ை ஈயாய்விழுறீ தான். (௭... ) (௭௩௯) 

விதியம2வான்மைந்சனிவீழ்தலும்வெள்ளைத்தந்டு.,.. ., 
சீநியொன்னலன்நேர்ட்பாய்ந் ததைத்தவலுரதீதிவ மீதே 3 
கோறுநாற்கோட்டினலுங்குதீதலுங்கோசிராஓம்... 1... 
வேறுவேஜொெடிற் தவலலேமெிவிவிழுந்தவவ்றே ...  ... % 

(இ-புமா.) மேப்மையபொருந்திய சயந்தன் வீழ்ந்த மாதிதிரத்தில் 
அ வனேறிச்கொண்டி ருந்த வெள்ளையானையான து கோபிச தட் பானு 
கோபன்தேரில் பாய்நீ_து அவன் மார்பினிடதீதில் கொஃலதீஈஃக நான்கு 
கொம்பினாலுங் குதீதின௨ளவிஃ௮நீகநான்றா கொட்புகளும் வேறுவே 
ரு யொடிர் துவிமாவாஃப்பூமியின்பேஃவிமுந்ச ஐகள். (௪-௮.)(ஈ௪௰) 

கையுடைத்தவளே மருக்கவுளிடைம் டாணிகொண்டு...,, 4 

வெய்யபனடிப்டொநீ துவீழ்ந்த தசயந்தன்றன்னை௪....,. # 
சையமமயனையமொட்ம்பிநளானவர்சி ந்திஃபத்றி oo. னீ 

மையல்சேர்கயிற்றாற்கட்டிவானவரோமிஞ்சேர்த்தார்,... ..... * 

(இ-புரா.) துககையையுடையமலையையொதீதவெள்ளை யானையி 
ன்கவுளினிடத்தில டானுகோபனானவன் சீன்கையினால் அடிதீதான்௮ து 

வருழ்நிவீழ்ந்ச,து அவுணர்கள்சய தனைச் சுற்நிக்சொண்பெலையையொ



அசுரகாண்டம். was 

த்சதோளைப்பிடி.த்து மயச்சத்தைத்தருவகாகிய கயித்தினாற்5ட்டி மூன்க 
ட்டி. சசொண்டுடோன தேவர்களுடன்சேர்தீசார்கள்..-(௭-.ற.) (௭௪௧) 

௮ங்களுபின்னான்னவாடகதி துலகத் துற்ற... ee ae * : 

மங்கையர்தம்மை?2யனைவானவர்கம்மையெல்லாம் ... ... 
ட 6 s கு ரூ a ர் 

பொங்கு வுணர்பற்திப்புயங்களைக்கயிற்றால்வீக௫த் ... ,.அ 
அங்கவானகரைத்தீயாற்சுட்டனர் தாளியாக oe nee tee 

(Q)-tjaor.) அதன்பின்பு அநீதட்பொன்னுலகத்திலிருககும்சேவஸ் 
திரீகளைப்பிடி தீ துக்கொண்டு மற்றுமிருரீச தேவர்களையெஃலாம் பிடித் 

அ அவர்கள்புசங்களைக்கயிற்றினாற்கட்டிப் பரிசுத்தமுள்ள௮.ந்தட் பொ 
ன்னுலகத்தைஅவுணர்கள்சாம்டலாகும்படி கொளுதீதிவிட்டார்கள்(௭-) 

i 

Dero ுநிகம்ந்தபின்னரிரவியைதீதளைந்தவெய்யோன் ,.. * 

தன்னுளமகிழ்ச்சியோடுந்தானவத்தானையோடு ... vee ஷ் 

மன்னியபுவியின்டமேவிமகேந்திரமூதூருற்றுக்.. ree vee 
கொளன்னுறுதந்கைமேவுகோயிலுடடோயிஞல் ,.. ee aE 

(இ-புரை.) இத்ன்மையான காரியம். நீசபின்பு சூரியனே சன்றை 
யிலிட்டவெம் உ௮னுகிய பானுகோபவதலினுள்ளமகட்சசிடடனும் அவு 

ணசசேனையுனும் நிலையாகிய பூலோகச் Saas iLos BF aS Liet_ 30 

த்தில்சேரீற் அபெருமைபொரு நீதிய தீல்ககப்பனிருகற அரண்மனை 

குள்போனால். ஈகை (எ-று. (ரா௪/&) 

தற்தையைவணக்கிநின்றுசசயெலுமடந்தையோடு ட் 
மிநீதிரன்றனையுங்காணேனேனையவயானோர்தம்மை... vee ve 
புநீ தசிர்ச்சயந்தல் றப்னையொல்லைகொண்மிந்றேஞாரைச்... * 

செந்சமற்நேகேனென்னத்திருமகர்றதழுவிககொண்டான்.. 4 

(இ.-புனா.) தகப்டனைவணங்டிதில்று இறதிசாணியையும்இற்திரனை 

யுங்காணேன் மற்றதீமே கவர்களையுமேன்மையான சீருள்ளசயந்தனையம்வி 

ரைவாகட்பிடி த்.க் சட்டிக்கொண்டுவந்தேன்சுவர்க்கத்கைநெருப்பிட்டு 
க்கொளுத்திவிட்டேனெல்று.9சால்லச் சூரனானவ௦௪ நீதோஷித். தத்தன் 

மூ த்தமகனைத்தழுவிக்சொண்டான்.-(௭-ு.) (m ௪௪) 

புல்லியேதங்கைகாணட்போந்திசெயந்தனாதி ..., ..... ௨௨௬ 
யெல்லவர்சமக்குர்சண்டமியற்றுவித்தவரையெல்லாம் ..... ++ Mt



Maa கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை. 

வுல்லிசேர்டுறைசேர்வித் துமைந்தனைபனையிந்போகென் ,.. * 
ஜொலலையில்விடுத் துச்சூரனுறையுளிற்சென்ரானன்றே ... ..* 

(இ.புரை.) சூரனானவன்தன்மகனைத்தழுவிக்கொண்டபின்பு தங்கை 
யைஅழைப்பித் து அவள்டார்க்காம்படி, வற்திருக்கிற சயந்தன் முதலான 
வர்களுக்செல்லாம் சண்டனைசெய்வித்.து அதற்குமேல் அவர்களுடைய 

கால்களுக்குவிலங்குடோட்டுச் சிறையில்சேர்ப்பித் து மகனைப்டார்த்_து 
இனிநீவிரைவாக உன்பானைக்சுட்போவென்று.உத்தரவு கொடுத் துவிட்டுத் 

தன் ௮ரண்மனையில்போனான்..-(௭-;) (ஈ௪௫) 

ஆலமுங்காலவேலுமடுங்கொடுந்கணையும்வாளு.. . 
நீலமுமானுமானுநெடுவிழியாம்பைமாதர்... see ave 
சாலவுங்கொடியரானதகுவர்தம்பணிகளாந்திச்... se. vee 

i திலமுநீசவமுமிலலாத்தியர்தநகரிலு bagi cane ee e
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(இ-புரை.) விவிமும் பமன்போன்ற வேலும்பகைவமாக் கொல்ல 
தீசச்சகொடியபாணமும்- வாளாயுதமும்- நீலமலரும்-மானும்-ஒப்பான 

தெடியஃண்டளை யுடைய ரம்டாஸ்திரீகள் மிகவுங்கொடியவர்களான 
வுணர்சளிட்ட வேலைகளைச்செய் தகொண்டு தசாரமுந் தவம மில்லாத 
௮.நீதககொடி. யவர்கள் பட்டணத்திலிருற்தார்கள்--(௪-ற,) (௭௪௬) 

இன்னவை நிற்கமுன்னமிரணிபவுலக நீதன்னிற்... . , 

கன்னவிஓகுலவுத்ிதண்டோட்கிர்ட்பகைபுடைப்பவீழ்ந்த .... 
மன் செடுற்கரிவெண்காட்டுவரதனையருசீ௫ித்தேத்திட்... 
டொன்னுநுகோரிதாலும்பொருற்தியாங்கிருந்ததல்றே... * 

e
K
 &
 

(இ-புரா.) இற்சச்சரித்திரங்களிநீதமட்டில் நிறுத்திவிட்டிமேலே 
சொல்லுகிருர்- பொன்னுலகதீதில் மலேபோலச்சொல்லத்தக்க குவிவாகி 
ய புசங்களையுடைய சூரியன் பகைவன்முன்னே ௮டிதததினால் விழுந்த 
திலைபெத்றபெரிய ௮யிராவதமான.த திருவெண்காடென்னுற் தலத்திற் 
சென்றுபரமஏெனைப்பூடத் தத். ததசெய்,து அழகுள்ள நா.லுதத்தங்களு 
ம்முன்போலட்பெ நீறுககொண்மி அங்கிருந்த த. எ-று.) (meer) 

ஈச நித்திடரில் மூழ்கியித் ரொன்தவஞ்செய்ன்த.. க | 
தாதியதாகவாதிவறுமுகலுதித்ததிரு... ல பர



அசுரகாண்டம், ௪௩. 

வோதியவடைவிலேடுபொளிதருவியாழப்புத்தேள்., உட டட ஆ 

கோதிலாவமரர்டோ நிறுங்குமரவேண்முன்னஞ்சொன்னான்... « HR 

(இ-புரா.) சேவேந்திரனானவன் தன்மகன்முதலியசேவர்கள்ிறை 
யில்டோடப்பட்டதையநிந்,து சவஞ்செய்கின்ற து ஆ தியாகமுதல்வள 
பசுப்பிரமணிபச்சடவுள் திருவவதாரஞ்செய்சதீராசச் சொல்லுகின்ற ௮ 
டைவுடன் விளச்கமுள்ள பிரகஸ்பதிபகவான் குற்றமில்லாததேவர்கள் 
போற்றுங்குமாரசுவாயிக்குச்சொன்னார்--(௭-ற,) (இவ்வாறு உற்பத்தி 
யானசூரபன்மன் முதலானஅவுணர்களால்தேவேந்திரன் துள்பப்பட்டுப் 
டரமவனைக்குறித துத்கயஞ்செய்தான் சுவாமிகிருபைகூர்ந் த அறுமு 
கக்கடவுளை ௮லுக்ரெகஞ்சசெய்தாரன்றெவராயில் சொன்னதாகையா 
ல் தேவேந்திரன் தவஞ்செய்த துமுதலாகப் பிரகஸ்பதிபசவான் சொ 
ன்னாொன்றுகூறப்பட்ட த.) (ares) 

அசுரகாண்டம்முற் Ado 

ஆ. சான்டம்-௨இ௫-திருவிருத்சம்-௩௪. 
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மவ லுமயிலுர் துணை. 

மூனறாவது, 

மகேந்இரகாண்டம் ஓ 

டட: லவை 
சொன்னவையனைத் துங்கேட்டுத் துலங்கியவருளினீரா ... 
லொன்னலன்றன தமாட்டோரொத்றனைவிடிட்பாமென்றே.. . 
மன்னியபுசழ்ச்டுவீரவாகுவையருளானோக்கி 

- யென்னையாளுடைய௦வ்பய்ளினையனவிளம்ப லுற்றான் 

க
்
க
க
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(இ-புரை.)பிரசஸ்பதிசொன்னதையெல்லாம் திருவுள்ளத்தில்சொ 
ண்டு என்னையாட்கொண்ட சுட்பிரமணியசுவாமியானவரீ விளங்குகின்ற 
அருளின்தன்மைபால்பகைவனாகியசூரனிடத் அக்கு ஒரு தூதனை ௮லுப் 
புவோமென் றுநிலையாகியபுகழுள்ள வீரவாகு தவரைச்சிருபையுடன் பா 
ரீச்.து இந்தவாசகங்கள்சொல்லுகின்ளுர்.--(௭-று.) (க) 

நாட்டியபுகம்சீசூர்முன்போய்நாகர்தஞ்சிறையைநீகக.... * 
வாட்டமிலறத்தில்வாததிமறுதீதியேல்வ நீ.துசாளை ர. 
வீட்டிவதாமென்ட cp gis ள்சகெனவீரவீரன் த 8 

ருட்ணேபணிறீதுே We லான்றனைவிடைகொண்டும்டா eaten 98 

(இ-பூரை.) புகழைநிலைநிறுத்திய சுரன் மன்போய்த் தேவர்கள் 
றையைவிட்வோட்டமில்லாத்தருமத் துடன்வாழ்ந் ் துசொண்டிரு இந்சவா 
ரீத்தையைத்தடுப்பையாஇில் நாளையதினம் முருகக்கடவுள்வழ் து உன்னைக் 

கொல்லுவாரொன்று சொல்லித்திரும்பிவாவென்று கட்டளையிட்டருளினா 

ர் வீரவாகுதேவர் அநீதக்கட்டளையைப்பெற்ற௮ுக்கொண்டு வேலாயுச்க்க 
9 வளுடைய உபயதிருவடிகளையும் பணிற்து விடைபெ ற்றுச்சென் 

ரர்--(௭-௮,) (ே) 
பெற்ற? ர்க்குவிசவேலோன்பின்புடோயும்பரோடுஞ் , 
செற்றவெஞ்சாலூரி த்ஜையிடைச்சயத்தனென்போ... "i 
ணுற்தனைன்பாலெய்இயுளந்தனையுவற் ததேற்றிக் ,:,.. அசி 
கொத்ததித்செடல்பப்பின்ன க்குமித்தசல்வேண்டூமன் சளி, ன 
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( ௫-பூரை,) சீர்பெற்றவச்ரொோயுதமுள்ளதேவேந்தி ரன்வீரவாகுதே 

வர்முன்போயிக்கோபமுள்ளகொடியஞூரலி ஊரி தேவர்களுடன் என்பு 
த்திரனாகிய சபந்கனெல்டவன் இறைபட்டிருக்கின் சேவர்போம் போ 
சே அுவனிடத் சக்குட்போய்கீசண்டு அவன்மன துக்குச்சந்தோவிதி. த... 
ன் தேறுதலுண்டாகும்படி செய் துபின்புவெற்றிபொருந்தியஉமதுசெ 
ய்தையைச்செய்யவேண்டுமென்ருன்.--(௪-று,) (௩) 

அங்கசற்சைவுகொண்டேயவன்றனைநிறுவிவீரம் .,. ,.. * 

G) டாங்குசம்பிபர்கடம்மைப் பூகமன்னமை நிறுத்தித்... ... * 

துங்கவெண்டிலாசேராமிதீதூாயசண்கரையிலமேவி, ,, ... ஆ 

மங்குறா,துயர்ர்சச ர்தமாசனககுவடுசேர்ந்தான்... + 

( இ.பா, அ நீதவார்தீதைக்குச்சம்மதித் தச சேவேற்திரனை௮வ்வி 
டதீதிலநிறுதிதிவிட்டு வீர மிஞுந்தசம்முடைய சம்பிமார்களையும் பூசரா 
சாக்களையும் நிறுத்திவிட்டிட்பலமுள்ளவெண்மைநிறங்கொண்ட அலை 
ளையுடைய சமுத்திரத்தின் சண்ணிப கரையிற்சேர்றீ,து ௮ழிவில்லாமலு 
யரீற்தக ந்திமாகனடலைக்கு அ௮ருகில்போனார். -(௪-து.) (௪) 

அங்கதன்மீதிலேறியவுணனூர்க்கடைவாய்நீட்டு... 5... * 
சங்குமோர்வடி.௮ங்கொள்ளத்தடவரையபொரு துதாழ்நீது அ 

பொங்கு£ர்ப்பிலததி த£டடோயசெய்வுலகுஞ்சூரன் டட ட ஆ 
அுங்கவானகருங்கண்டான்சுடர்விவெடிவாள்வீரன்...  ... அ 

(இ-புரை,) ௮ நீதமலையின்மேலேறிச் சூரனுடைய ஊரிலிருக்குங் 

கோபுர நீளம்எவவளவோ ௮வ்வளவுஉயசமானதிருவருவங்கொண்டார் «Sy 
வரைஅ௮ நீதப்பெரியமலையான_து தாங்கமாட்டாமல சாழ்நீது Erdess 

டாதாளதி,துக்குள்போய து௮வ்வடி வங்கொண்ட ஒளிவிடுகின்நங்டி வாளே 

ந்திய வீரவாகுதேவர் எலலாவுலகதீதையும் சூ.னுடையபலமுள்ள Fs 
சபட்டணதீல தயுங்கண்டார்--( ௭-௮.) (ட) 

| 

. அண்டர்சூழ்குமாவேளையன்புடன்ஜொெழுதுபோத்தித்... ..... * 
துண்டவெண்பிலை நயான்மைநீதன்ொல் ஒருவமை நீ BGT Ti wet 

அண்டகனூமைராடிக்சசனமாதெறியூடேடுப், .. உ டக் 
பண்டுபோலெழுதியென்னவெழுர்தழுபடி ர்சீகுன்றம்.... அ 

ஹீஇ-புனா.) சேவர்கள்சூழும்படி. வீ£ற்திரா நின்றகுமாரசுவரமியை 
Hise ன்தொழு,த தோத்திரஞ்செய் தி (வெண்மைநிறமுள்ள அண்ட 

மாலை பீழையனித்சசடாமகுட்முள்ள பர மவலுடையபுத்தானான். வி 

  



Wee கந் தப்புசாணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புமை. 

ரவாகுதேவர் ௮ட்போ த கொண்டபெரியஉருவமாறி (60 னிரு BSL. 

யே உருவம் அமைந் துசூனாகியஈண்ட உ.ஜூரைநாடிட் பரியஆகாயமாகி 

பவழியினிட்மாகச்சென்று ௮! நீதிக்கு நீ SLOT தனச்கிரிஉயமே it 24) நீ பழைய 

படி. மேலேயோங்டியிருக்ககீகடவைபெ.4.றுஉகதர வு 9ஈ.ப் நார் அப்படி. 
புத்ர வுசெப்தமாதீதிர தீதில்ஆருந் தியிரு நசமலை2ம2லமு.ந்தது.(௭-௮. 

சென்திவேசன்சூரன்றிருநகர்வடாஅபாங்கர் ..... . 
வன்றிறல்படைத்தயாளிமாமுகதீதவுணல்டோ நற்றும் . 

. வென்றிகொளிலங்கையானவியனகர்ச்சகணிபஷனா 
ஊன் றவன்சூர ற்காணவனிகமோடஃன்ரனே ... x

e
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1இ-புமை,) ஆசாயமார்க்கமாகச்செல் லன் ற வீரவாருதேவர் சூர 

னுடைய ரறெப்புள்ளபட்டணதீ துவடபுறத்தில யாளி கழு ள்ள ௮வுண 

ல்பாுகாக்க பீபமிவதாகியவெற்திே டாருநீ பிய இலங்கையென்திறபெ 

யபட்டணதி துக்காச் சமீபித்சவரானார் ௮ப்போ து.௮.நீத அளிமுகன்சூ 
சனைச்சகாணச்சேனையுடன்டோயிருர்தான்...-(எ-று.) (௭) 

  

௮ங்கவன்றன "துமைநீ தனாயிரவெள்ளமான... ... tee uae ஆ 
துங்கவெம்படையிமனாடுந் தலங்கதிவீரனென்போன் ... a 
றங்கென்வடா துவாசறல்னிடைமன்னிவீர, .. ... டை ஆ 

4 சிங்கனைரு தூறுவெள்ளஞ்சேனையோடி ருநீசான்மாதோ, . . 

(இ-புரை,) அந்த தளிமுகனுடையமசனாெ அதிவிரனென்னும் 
அவுணனானவன் பலமுள்ள ஆயிரம் வெள்ளஞ்சேனையுடன் ௮ நீதப் பட் 

டணத்திலிருந்தான். வடக் குவாயிலினிடத்தி.வீரடிங்கனெல்பவன் ஐஞ் 
தாறுவெள்ளஞ்சேனையுடனிருந்தால்..-(ஏ-.ற.) (௮) 

சண்டனன்வீரவாகுககனமேலவரு தலசீந்றங் டட டன் 

கொண்டனனெமுகாப்பிற்குறுகினிஃ௨விநளுவி,..  ... * 
பபுண்டிடமவனென்றென்னியுரந்சருமடங்கற்பேரோன்... ..4 
மண்டியபடையினோடிமாகமேல்வளைந்ீதுசொண்டான். ,,, ஆ 

.. (இ-புரை,) வீரவாகுதேவர் ஆகாயமார்க்கமாச வருவதைக்சண்டு 
சோடங்சொண்டு என்னுடைய காவலில்வருகின்ற இவனுடையஉ௰ிலாஉ 
ண்டுவிடுதிம றனென்றெண்ணிட்பலம்பொருசத்ர ய வீரடிங்கனானவ்ன்் ச 

குங்கியசேனையுடன்சென்று௮ சாய்த்தின்மேல்வளைச் துகொண்டான்,



மகேந்திரகாண்டம். oar 

உற்ற£ர்வீரவாருவுறைகமிதீதொளிர்வாள்சொண்டு.... oii 
செந்றவெங்கரிசஞூபபொன்றடைந்தவாபோற் .... ,,, 9 
ஐற்திவரீதெ.ர்ந் துபோர்செப்தண்டமுத்தலைவன் னு... ie 
மற்நிடக்கடி.அலாவியறுத்தனன்செனுத் துமன்னோ ட்ட ஆ 

(9-புமா.) €ர்பொருநீரிய வீரலாருசேவர் உறைகழித்,துநீக்யெ 
ஒளியுள்ள வாளாயுததீதி9ுல் பகைகொண்ட. வெய்வியயானைக்கூட்டத் 
க்குள்ஒருிங்கம் அடைரீத துபோலச்சென்று செருங்கவெர் துபோர்செ 
ய்க்ன்றசேனையும் அசன்தலைவனும் அதீறுவிழகீ சட தலாவியறுதிதனர் 

மின்னுலார்சனிவாள்கொண்டுவீதிவந்தெதிர்ந் தசூம்ந்த ர. 
மன்னிலாவெயிறறுட்பேழ்வாப்வன்மைசேரவுணற்செற்ற ...  * 
பொன்னுலாமலங்கந்நிண்டோட்பொருவிலாவீரவீரன்... ...* 

. இகொன்னுலாமிலங்கைமியன்னுங்முன்தின்மேற்குப்பு நீரானால், ,* 

( இ-பமா.) வீ”ரப்படன்வற்தெடிர்ற அசுழ்ந்தஉறுநியாகியநிலவொ 

ளிடொருதீதிபப $- ளூ எ பெரியமாயும்வலியுமூடைய அவுணர்களை ஒ 
ளிடொருந்திய டப்பழ்ம எளாயுஈ தீதினாலகொல் றபொலினிறமுள்ளமம 

லையணிந்த இஸ el) Lo saris Cott Wf SOIL ஒட்பிவலாத வீரவாகுசேவர்பெ 

ருமை பாரு தியஇலங்கை மியன்கிறமலையின்மேல்குதி தீதார்-.-(௭-று,) 

| வேற. ] 

ஆ
 
௮
 
அ
த
ை
 
இ
 

குப்புற்நிகிதலுமதுான்புடையுறு. ee ... cae nee 
ler als றகுவர்களொரிதாழா இட்ட. 

வுப்புற்றி3டல்புகவேயவணுநை ...... 

யொருவாவிருவிறல$வீரன்... vee aes 

ப்புற்நிரிபிடையொவேந்தடலொடு... ... 
ப குழத்தனதொருசடர்வாள்கொண் ரர eee 

டப்புக்கடலெனவுகிரம்பெருடே.., .. 
வட்டானவர்தமையடல்வீரன்... ,.. rae 

ஏ (இ-புனா.) வீரவாகுசேவர்குஇத்தமாத்திரத்தில் அ.தனிடத்திலிருக் 

கும் இகாடி.யஅவுணர்களுடன் அம்மலை.பான தி! தாழ்ந்து உப்புக் கட இச் 
EL EM அந்கிருக்கும் நீங்காதமிருபலமுள்ள அதிவீரன் பலம் 

பாருத்ெ செளையுந்சாலுமாக வற்௮ வீரத்துடன் எதிர்தீதுக்கொண்



௭௪௮ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொ ழி.ப் புரை, 

டான் ௮தைகீகண்டவெற்நியுள்ள வீரவாகுதேவர் நீர் மிகுந்ககடல்போல் 
உதிர வெள்ளம்பெருகும்படி. அவர்களை59கொன்ளுர்--.(௭-று.) (௨) 

பேராவி ற்ன்மலைசகடன்மேலெழும்வகை வடிவ ட்டு 

பின்விண்ணிடையினெழுந்தேகச ... ... 
சொர்சரர்பகைநகரத்திடைவட .. ,.. ee 

இசைவாய்தலினுறவதிகோச ... ... 
வீராதிபனவணா௫யிர மெனும்' 

வெள்ளப்படையொடுமு றவேகண் .. 

டேரார்கரிமுகனிளை யோனிளையவ 
னிவ்வாறுரைய துசெய்வாளுல், .. e

K
 
R
E
 

OH
 

K 
* 

(இ-புரை;) நீங்காதபலமுள்ள ஒருமலையான அசமுத்திரத்தின்மே 

லெழும்வமைபோலப்பின்பு ஆகாயத்தினிடத்தி Jeeps Qed yee 

டொருதீதியதேவர்டசைவனாயெருரன து நகரதீதின்வடதிசைவாயிலிற்சே 
டரீற்தார் அவ்விடத்தில் அதகோரமுள்ள வீராதிபன்என்பவன் நூருயிரம் 
வெள்ளச்சேனையுட னிழுக்கக்கண்டு ௮௫ நிறைந்த ஆனைஞுகவிநாயகரு 

. டைய தம்பிக்குத்சம்பியாகெ வீரலாருதேவரிய்வாறு; தமத குட் சொல்லிக் 

கொள்ளுகிரர்....(௪ று.) (0௩) 

வற்றா அறுகடலெனவிங்கவுணர்கண் கட பட டல பட ol 

மருவுநீறர்மிகவாப்கற்பா வெட படப்பட டடத 

அத்றாலவர்பொரவருவாரவர்தமை ரர. 

யொழியஅபொருதிடிலொழியாகே ௨ 
செற்ஞுர்வருகுவரவர்சங்சளையடல் ண ரர ரர. 

செய்தற்கரிதசெய்சாலுஞ்... ட டட ஆ 
சுற்றாநிறைவு றுதிறல்வெஃ்படையொ] வ டண 

| சூரன்சமர்செயவருவானால் வடட டட ப ட படட 

(இ-புமா.) வ நிராமலிருக்குங்கடல்டோல மிகுநீச ௮அவுணர்களிற்,ச 

வாயிலினிடத்திலிருக்கிளாரிகள் நாமி நிதவழியேபோனால் அவர்கள்சண் 
டைசெய்யவருவார்கள் அவர்சளெல்லாரும் ஒ மியும்படிபோர் செய்தால் 

அவுணர்களாயெபசைவர்கள் ஒழியாமல்மேலுமேலும்வருவார்கள் அவர் 
களைச்கொல்வ து௮௬மை அல்லவென்றுசொன்றா லும் சூழ்றீதுநிறைற்ச 

பலமுள்ள 'கொடியசேனையுடன் சூரன்யுத்கஞ்செய்யவருவான்.-(௭- ww.) 

‘ அ .திக்காசனவனழியப்
டொருதிட eeeoce « gee” ‘eee ' ove! oe சு 

லல்லரதெவரடவல்லர்ரென் 
eee ட்ட ் vee see ரச 4 : *



மகேந் Gran ண்டம். சக் 

, ஹோதிச்குணஇிசைவாய்தற்றனில்வள ட வல ட்டி ட்ட அ 
ரூமேவியபுயனுறுபோடன்... ... * 

மேதிக்கணஜொமிமாஇிக்ககனிடை. .. ... டவ 
விரதிரனகரன்வடதிக்கா... ... ve டட ஆ 

சாதப்படைநிகரனிகஞ்சுலவ, ,,, ee cee ட பட டன 

விருந்தாரிருவர்தெரிந்தானே... ... see cae eee ஆ 

(இ-புரை,) ஆதியாகியசட்பிரமணியச்சடவுள்௮வனழியும்படிபொ 
௫.துவதல்ல.து மற்ற எவர்கள்கொலலவஒலவரொல் று சொல்லிகொண்டு 
மிகுந்தபலமுள்ளவீ£ரவாகுசேவர் நிழக்குவாயிலில்செல்ஓும்டோ.து AB 

சீப்பெரியதிக்கினிடத்தில மெதிசண்ணனென்டவறும் வீரதினகரனெ 

ன்பவனுமாகிய இவ்விருவரும்வடக்குக்கோபுரவாயிலில் ஆயுதமேந்திய 

சேனைசூழஇருறீசார்கள்௮வர்களை வீரவாகுசேவர்கண்டா,(௭-.று.)(௫) 

பேசாவிறலுறுவீராதிபன ௪ ,.. tee cae nee ம்? 
பின்றெல்திசைவழிபெயர்போதிற ves # 

சூரானவன.து நகர்மேல்வெளிமி்சை வடட 8 
கோட்வோனமர்புரிமிதாழிலவல்லோ 1 

னோராயிரமுகமீராயிரமெனு bes ao 
மொண்கைக்கசமுகவசுரன்றாள் * 

பாராவிவனுயிருண்பேனெனவெதிர் ... கட 
படவந்தனனிதபயிலகின்றால்... ... * 

(இ-புரை.) ஒழியாதவெற்றிபொருர்திய வீரர்களுக்கெல்லா நீகலை 
வ ராயெவீரவாகுதேவர்௮தன்பிம் செற்குத்திசைககோபுரவாயிலிலசெல் 

ஓும்போது சூரறனாடைய நகரத் அுக்ருமேமீல அநீதரதீரலிருப்பவனா 
இய போர்செய்யும் வலலபமு ள்ள ஆயிரமுகமும் இரண்டாயிரங் கை 

களுமுள்ளக சமுகாசரன்கணடுஇவ னுயிரையுண்டுவிடுதிறேனெல்று௪ $1 

is pus gl இ தசெம்கின்னான்..-(௭-று) (௦௬) 

விருமொருகரிபதியாமீடலொடு ree eee * 

. விடலேவளர்புயமிசைபட்டே... ... 3 
நீராபுசச நாருமலைவிட அட வைட படட படபட gee 

நிமலன் திருவுருநிலைமேவி ,.. vee ட vee vee 
வேரூபயளவறு துகளாயினகதிர் வ வைட வட டட டட ணி 

மிகுவேலிறையவனிளையோனுட் ... vee vee vee 

சீருமிளிரொளிவாள்கொண்டவனெதிர், ரர 0. 

சென்னானடிதிறல்குன்றாதான்... "ட nee Tees ந



  

கந்தப்பு ரர்ணக்குருக்கப், 
பெ ர் ழி ப் பூலா 

(இ-புமா.) டெரிபதாகியஒருமலையைப்பறித் ஓப்பலத் தடன்எ தித் 
தான் ௮துவீரவாகுதேவருடைய பூரிச்கம்புசதீதிற்பட்டுத் தாளாய்விட் 
டது அதற்குமேலாயிரமலைகள்பநித்தெறிற்தான் அவைகள்விரவாகுசே 
வருடைய திரு£மனியிடத்தில்டட்டுவேறுவேருயளவ நீறதூளாயின.9_து 
சண்பிஒளிமிகுந்தவேலாயுசமேர்தியசும்பிரம,னிய சுவாமியின்தம்மியாஇ 

யவீரவா குதே௨உர்மனதிற்கோபங்கொண்ரி பிரகாச தமொளியுள்ள வா 
ளாயுசத்சைககையிலேந்தெககொண்டு ௮வுணனைச் கொல்று நீதிறங்குன்றா 
பல அவனெதிர்சென்னா.--(௭-று,) (Yer) 

ர 

வாள் கொண்டிரி?ெரியாள்கொண்டவுன்முக .. ga 
வண்கைத்திரரினைவலிமேவுற் ,. *,, ப்ப 

தோள்சொண்டிடுமிறைகடிய£் குசன்விரி 
ட தூதன்றனையிருசசநூரு .. ...... 

நீள்சொண்டிகரமேகொண்டடலுட... ... க 
— னேசுற்நிடவவைநிலமீதே. ... 1. os 
வீள்கொண்டிரிம்வகைவாள்கொண்டடலொடு 

வெட்டாவழிவுசெய்திட்டானால... vos 93
% 

39% 
* 
H
H
 &
 

(இ புரா.)பலம்டொருநீதியதோள்கொண்ட வீரவாகுதேவர் ஒளி 
பொருரீிய வாளா புதத்தினாம் ௮வனுடைய முகங்களிற் பொருந்திய 
வலிய.ஆயி. நீ ஜூகீசைகளையும்வெட்டினார்௮வன் சப்பிரமணியக்கடவுள் 
அனுப்பிய தூதராகிய வீ£ரவா ததேவரைநீட்டுடொருந்தியதன் இரண்டா 
யிர் கைகளா லும்பலத் துடன் வளை தீதுட்பிடி தீசான்௮ந்தடரண்டாயிர% 
ைகளும்பூ மியின்மமலிழும்படி. வீரவா கமதவர் வாளாயுதத்திஞல்ப 

க: மாகவெட்டியமித்-ா£ --(எ.று,) (ம 
லுங் ரநிரைசகரைமேலவிழவமர் see eee ree cae ட் 

கோளான்ழமுயறலுநீளாகத் 1.6. see cee vee wee ஆ 

சொன்றும்படியொருசரணாலவன ஸ் vee vee ௨ ட 
புசைத்தேகடிதில்வதைத்தேயாற் ஃ௨. vee vee cee # 

பொன்றும்படிசமனுரமீதுரமொடு ... vee ௨ ஒட பஷ 
 புவியூடிதைபுரிபுவிதன்போற் vse ue cee one ஆ 

சொன்துன்றியவிறல்மொய்ம்பன்மடுத்வது... ree tees வஷசீக் 

*.. தொண்டானமார்சள்சொண்டாட ஃ௨. vey cede ee சு 

ஓ. பூனை?) ,வரிசையாகமய் நீதிய சன்சைகள்தனாமேல்விழு ் 2 ச்நில்அளனஞனியர்ஜெொள்சளால்புத்தஞ்செய்யு எத்தனித்கம்   



மகேத்தககாண்டம்; 

  

ன் அதைக்கண்டு பெருமைடொருநீதிய வெற் ர நியுள்ள வீரவாகு SUB 
eros HCaL sore efioll¢ திலயப.தருமராஜவிறசியம்படி தவனமா 

ர்பின்மேலஉா தி. துடன் உதைதகரு ரியகாலச ம்காரமூர்த்திபோல் ௪௫ 
கன துபெரிபமார்பி, பமிம்படி தம்முடைப ஒருபாததீதினால உதைத்து 
விலாவ் நகொன்று பக ழ்சசியடைந்தாா மேதவர்கமளஃலாரும் வீரவாகு 
சேவரைசகொணடாடி.ஞர்கள்--(௭-..) (௦௯) 

[Gap] 

அன்னவனையட்டபினரி நீநகரின்வாய்தலெலா ,... + 
Loe arte... vee bes Me 

இன்னி பசசலினுவேயேத்தருக்கொன்டேஞாே. bee # 
இணிபாமென்றே... ... ட்டு 

மன் இமை நுவகிழ்திமைக்ளோபாசரிரர்சார். க் ம 
வளங்கணோக்கி, , உ டட ன ரர! 

மின்லு புசம்மகே $தரமாக்குருருட்போமினம்! ர்... He 

af s arg. . ல ந 

(இ-புா.) தனைக்கொன்றபிப்புரேர்ன விரவாருதேவர்(யோசி 
ப்பது) இந்த நகரத்தின் கோபரவாயில்கள் தோறும்- ௮வுணர்மசனைக 

ள்சாவலாயிருக்கினெர்கள் ஆகையினால - வேற்றுருவங்சொண்ரிசெ௨லு 
தலேநிச்சயிக்£தீதக2சென்று பொருந்திய அணுஉருவமாகிக£ழ்திதிசை 
சகோபுரவாயிலின்மேலேதியிரும் ப கொண்டி ஊா௨ளங்களை யெலலா 

ம்பார்ததுட் கழ்விளங்கு மகேநீதிரமென்று பெயருள்ள சூரன்பட்ட 

ணத்திழ்சென்றார்.-(௪-ு.) (௨௰) 

பங்கமுளசொடுஞ்சூர்க்குமுத அமைத்தன சொரு bee nee 
பானுகோடன் ._. ane பட uae 

அற்கமு.ளவக்னிமாமுகத்தோே எமிரனியகர் .. டட டி 
துலங்குபேரோ ... wee ee டட ட ச 

னங்கடல்வசரெவாகுமத்றுமூவாயிரவர் see oe cee tee oe 

தமதில்னோக்கி 11. ... vee see tee 
கெம்குணமர்தரிதருபகோபன்பனைச்செரமில சை... ட வரி 

மேவினாலலை... eee eee, ¢08 eae ee ree gee, *. 

AD- i 20m.) பழுுள்ள x Ose: HG மூக்சமசனுவெள்னு 
சோபன். யலமுள் னிமுகஷ்செணியனென்று, wigs Kee   



wo si screws HK Heals, 
ws rt Oy ee, 

ன்றபெபருள்ளவன்வெற்நிபொருந்தி யவச்சிரவாசுமூவாயிரம்பேர்என் 
ஹுமிவர்கள் விரிகளை யெல்லாம் பார்த் தக்கொண்ரிடோய்பி பொல்லாத 
குணமுள்ளமந்திரியாசெயசருமகோபன்சகரத்தின்மேல்போயிருந்தார், 

சாற். நியவிங்கி த.நிந்சச்கறையு றுவெஞ்டுறையினிடைச ,... 
சயந்கனென்போ... ee பட டட 

னேத்றமுளவமரரொடம௮வணர்புரிசிறையதனா 
லிடரின்மூத்கி .,. வைட ப ப 

யாதீற'சமலிந்த stax fear Cs shunts Sed ss ves 
கருண்மீக் காண்டு, ன ரச ர. 

சீற்ற்முறுவேற்றடக்கைக்குமானவன்ஈனவினிடைச் 
சென்றானன்றே ,,. ee ௨. K

e
 

we 
H
K
 

HR 
HR 

HK 

~ 

*இ.புரை.) சொல்லியவி ஐறிற்ச-ருற்நம்பொருந்திய பொல்லாத 
சிறையினிடத்தில சயந்தனென்டவலும்மேன்மையுள்ளசேவர்களும்அவு 
ணர்கள்செய்யுங்காவலினால் துன்பதீதில௮மு.நீதி மிசவுமெலிற்,த பரம 
சிவனை நினைழ்.லு தோத்திர ஞ்செய். து சோபப்டடுவசை யநிநீ து போரில் 
கோபம்பொருந்.தும் வேலாயுதமேந்திய பெரியதிருக் கரமுள்ளகுமார 
சுவாமியானவர் மிருந்சசீருப்பகொண்டி சயற்சன் சனாவிலெழுநீ தருளி 
ஞர் (௭-ு.) (௨௨) 

சிற்தைமகிழ்வோடுதொழுதையநீயாரெனவே ... .... ஆ 
இகழுமீசன். 4 ee ட வட வடட 

தநீகருளுமை நீதினியா நீசன்குறைநின்குறைபுகன்றுன் 1. ௮ 

தையான ,,; cee ee eee eee te tele el 

AgAraaslsooGadrserHstréssHioarOerdr  ...% 
Gh MB IFT IGF 05 cue cee cae tee cee eee ஆ 

செநீதினகர்வந்ததீனிலிருநீ்தனமிந்திரனயன்மா ,.. ௨, 
றேவர்சூ” ce cae cee nee ee eee ee ak 

(இ-புரை.) மனமடிழ்ச்சியோடு தொழுது ஐயனே நீயாரென்றுவி 
ண்ணட்பஞ்செய்தான் பரமிவன்தந்த ருளியபுதீதிரரீ.நாம் உன்பிதாலாகி 
யஇந்திரன்வ ந் துசன்குறையினையும்உன்குறையினையுஞ்சொல்லி வேண் 
டினமையால்தாம்பூலோகத்நிலெய்திஒளியுள்ளவேலாயுசதீசைவிட்டெதி 
ச்௮ தாருகனைச்கொன்று அவ்விடம்விட்டு நீங்கிஇந்தான் பிரமதேவன்வி 
வின முசலானதேவர்கள்குமச்செத்தினகரில்வத் திருச் றனம்.(எ-௮.)



மகேந்துரகாண்டம். ar (5) ts 

அிரவாசென்னுபொரு தூ அுவனையிங்குவர வட டட டட ஆ 
ADS தவிரச.,. உட ces vee tee oo 

CHT மைவுணன்மகஜொருவனொடுபலவவுணர், உ 38 
தொலையச்சாடிச் ... cee cee cee ee ட ஆ 

சீருலா நகரழித் ஐவரட் IL 1 ௪ ராளையிவண் vee 38 
சேர்நீ தசூர்முற்... on ree tee sae nee a 

பாருலாமவுணரோலாமைநீதிருவைகலின்மாளமப் ,.. 4a, % 
பரிதுமாதோ,,. cee ee ப ட்ட. ஆ 

(இ-புரை.) வீரவாருஎன்னும் நாமமுடைய தூதனெொருவனையில்வி 
_சீ.ஐுக்குவரும்படிவிடுத் து வீரம்டொருநீதிய சூனாகிய ௮வுணன்பிள் 
சொக£ரில் ஒருவனையும்பலஅவுணர்களையும் உயிர்சொலையக்கொன்று இர 
பொருந்தியமகேந்திரபுரியை௮ழித் துவரும்படி செய்.து நாளையதினம் 
நாம்வர் து சூரலிமுசலாகியமற்ற அவுணர்களையும் பதத நாளைக்குள்மா 
ஞம்படி செய்கிஜோம்.--(௭-று,) (௨௪) 

பின்புன துதிருத்தரு துமென்னவவன்றனக்குரைத்துப் ... * 
பெயர்நீதுமோகத் ... eee ee cee ee டட வ் 

துன்பினுடனுறுமமரர்கனவினிடைமனமூழத் ... ,.. & 
தோன்றித்தோன்றி ... ' ok 

யன்பினொடுசயர்சஞ.க்குப்புகல்ற துபோற்புகன்றுபுகன்... 3 
றகன்றுபோக ,,; 1 பப ட வவட டட பட ஸீ 

வின்பமு அ .கனவினைவிட்டெழுற்.து துயர்பொருநீதாம ... * 

லிருநிசாரன்றே cen eee ரர. 

(இ-புரா.)பின்புஉன்னுடையசெல்வத்சைத்கருிரோமென்று௮வ 
னுக்கு௮ருளிச்செம்_து நீங்கித் துன்பத்தினால் மயந்கியிருக்கிறதேவர்கள் 

சனவி லும் ௮வர்கள்மகிழும்படி ஒவ்வொருவருக்குதி தனித்தனிதரிசனமா 

, இன்புடன் சயந்தனுககுச் சொன்ன தபோலச்சொல்லி அவ்விடம் வி 

ட்டகன்று எழுந்தருளினார் அவர்கள்இன்பூமுள்ள கனவினைவிட்டெழுநீ 

B துயர்பொருந்தாம லிருநீதார்கள்.--(௪-௮.) | (௨௫) 

| | [oe py. ] 

“கொள்டாவுதிறல்கொண்டகுமரேசனமரர
் 

ட்ட ட ப ali 

முன்பாகவந்சேகுமுறையிங்குரைத்தா ... ve vee ree * 
.மின்பானபுகழ்கொண்டவெழில்வி

ரவாகு 
கி ree oe 

“பபரன்பாவுரகளுபுரிசெய்சைசொல்வாம் |, 6 2௨1 AB: 

் 20



eee - கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
wr Wi Ly wm 

(இ-புரை. ) @ பருமைபரந் தவெற்றிகொண்ட குமாரசவாமியான 
வர்தேவர்க ள்முன்பாகவந்திமுை நமையினையிந்தமட்டி ற்சொன்ேே னாம் இ 
ன்பமாகும்புசம்கொண்ட ௮மஃகள்ள வீரவாகுதேவர் பொல்பரவியம, 
கேநீஇிர புரிச்குள்செய்கி தமுறைமையையினிச்சொல் BIC peo. (er- 1.) 

தண்டாதவிறல்சொண்டுதருமங்கொல்கொடியோன். ,.. 
விண்டாவுகொத்தின்மிசைநிமிறிழிர்தே... ... ... .. * 
யெண்டானவர்கள்சூழவிமையோர்கள்சறெசேர் wee ree ee 

சண்டார்கள்பயமேவுகளமீதடைநீதான் .... .,;, ௨-௨ 3 

(இ-புமை,) நீங்காசபலங்கொண்டு தருமத்தைச்செடுக்கும்கொடி.ய 
வனான தருமகோபனுடைய ஆகாயத்தையளாவுகல்றமாளிகையின்க.ச 

தீதைவிட்டிமிற் தஎண்ணுந்தொகையுள்ள அவுணர்கள்சூமதீசேவர்கள்கி 
றைசேர்நீத கண்டவர்கள் பயங்கொள்ளும் இறைச்சாலையின்மேற் சேர் 
தீதார்.--(௭. ௮) (௨௭) 

,அங்காருமசுசோசரதிமோகமாகச், .. 
சிங்காவேண்மந்திரத்தைச்செபித்தே 

மங்காசவமசேோசன்மகனோடுமிமையோர் 
தீங்காவிருந்திட்டதலமுற்றிருந்தான் 33

% 
3 
3 

(இ-புரா.) அங்கிருக்கும் ௮வுணதீதலைவர்க ளெல்லாரும் மிககும் 
மாசமாய்மயங்கும்படி சிங்கார முள்ளசுப்பிரமணியர் மநீதிரத்சைச்செ 

பித் தச் கெடாதஇற் திரன்மகனும் தேவர்களுந்தங்கியிருக்குஞ் சிறைச் 

சாலையி நீபோயிருந்தாரி. (௭-.) | (௨௮) 

ச்ண்டாதவிறல்கொண்டதலைவன்றன்மேனி ... see cee ceo 
கணடான்விருப்போடுகரமுற்துசரமேற் 4. see eee # 
கொண்டான்வரத்தென்கொல்கூறென்றுரைத்தா ... cae vee 

னண்டார்சள்சிறையூடழுர் ஓஞ்சயநீதன்.... ட வட டட ட ° 

(இ-புரா.) பகைவர்கள்சிறையிலிருக்குஞ் சயநீதன் நீங்காசவெற் 
திசொண்ட வீரவாகுதேவர் இருமேனியைச்சண்டு விருப்பதீ துட்னதன். 
கைகளைட்பிரசானஅங்கமாகய ரரடன்மேல்வைத் துக்கொண்டு தொழு 
இங்கே வந்தசாரணமென்னசொல்லும் ஐயனேயென்றால்...-(௭-ற.) 

-கால்சொண்டவிசைகொண்டகழல்வீரவாகு... ' க] 
, வேல்கொண்டமுருகேசஷ்வி)ததனிரிப் டை ட டட ஆ



மகேந்திரகாண்டம்.. ஈ௫௫ 

பால்கொண்டடிறைவிண்டுபதமெப்சவேவெங் வ டட ce 
கோல்கொண்டசூர்மூன்புகூ றற்கடைந்சேன் .., vee vas * 

(இ-புரா.) புகழ்கொண்ட வீரகண்டையணிந்ச சாலுள்ள வீர 
வாகுசேவர்சயற்.தனை?ே நாகீநொான்வேல்கொண்டசுப்பிரமணியசுவாமியே 
விய தூதன்நீங்களிவ்விடத்திற்டொருந்தியளிறையைநீங்கி யுங்கள்பதவி 
யை அடையும்பொருட்டுக் கொடுங்கோல்கொண்ட சூர னுக்குநீதிசொல் 
லவ நீதேன்--(௪-ு.) கொடுங்கோல்-எல்ப 3-௮ நீஇ (௩௰) 

| இப்பான்மைே களாதிடும்போனிருக்கி ந ததை க ரள 

றப்பாமலிவண்வறீ துசசநாள்கடம்மிற் ,.. .... ப பட ஆ 

அட்டாருமவுணர்தீதொலைத்தும்பததீதே ae ve vee ஒன் 
மெய்ப்பாகவைப்பான்விறற்கொண்டவேலோன்.  .... .... ஆ 

(இ-புரை.) இடும்பையுள்ளசூரன் இற்தநீ இியை£ கேளாமலிருந்தா 

ல்வெற்நிசொண்டவேலாயுக2௨ட_வுள் ஈட்பாமலிங்கேவந் து பதீ.து. நாளை 
க்குள்பலம்டொரு நீதிய அவுணர்களை தீ்தொலைத் து உங்களையுங்கள்பதவி 

யிலஉண்மையாகவேஃவைப்பார்....(௭-ு.) (௩௪) 

[a gs | 
என்றுபற்பல Goo pl sor Bt. 

* Ca Rarseus 6 6 ணுமண்டருர் ... 

அன்றுகைக்சம லங்கள்குவிதி தநின். .. ட 

நூயசெய்கை தொடங்குதியையவென்,.. ... டட 
ஜென்றுமன்பொ மிரைத்றிடவங்கண்விட் bes 

டொல்லையேகியோ ராயிரயோசனைப் ..௨ vee awe 
படொன்திசழ்நீதிரி சூவைமண்டபம் ,,. ட 

டோகிமுன்னுளடொன்னுருவெய்தினான் ... see vee 3
௫
3
௭
 
3
3
3
3
 

் (இ-புரை.) இவ்வாறுபல பல நன்மைகள் சொல்ல குற்ற மில்லா 
.சசயற்தலும் சேவர்களும்பொருற்திய தங்கள்கைத்தாமரைமலலனாக்குவி 
தீ.துதி தொழுது ஐயனே பரிசுத்தமுள்ள உன்காரியத்தைச் செய்யென் 
ுபொருந்திய அன்புடன் சொன்னார்கள் வீரவாகுதேவர் ௮வ்விடம்வி 
ட்டு விரைவாக ௮ப்புறம்டோய் ஒருயோசனை தூரம் விஸ்தாரஞ்ள்ளதர 
ப்ப்டொன்னாற்செய்யப்டட்டுவிஎங்குகின்ற ஞா னுடைய சடாமண்டபதீ 
இற்சேர்ந் துமுன்சமக்குள்ள ௮! ழவயெரூடங்கொண்டார்...-(௭-௮.)(5௨)



Qs கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

எய்தியாயிரயோசனைநீளமு ,.. cee cee ae 
மெள்ளிடம்புரை வெள்ளிடையின்தியே. த 

வெட்யகானவர் சூழந்தரவீதிலா... ... ... ... ,,. -.,அ 
வீ£றுலாவுவளங்கள் விளங்குறத் 

துய்யமாலையிலங்கியமார்பக௪ .. 
சூர்மடங்கல் சுமநீதுரிமாகன5 

3
8
 

3
3
%
 3 

e e At
 

டு
 சையமீ தறல சண்டனனண்டர்சும் ... 

சண்டுகற்கு னிசாகியதம்பியே ட்
 

- (9- புனா.தேவர்கள்சுழ்ற் தி ௬ுக்கும்படி வீ£ற் திராதிலி றசண்டு மூ 
ர்த்திசம்பியாகெ வீரவாகுதேவர் இவ்வாறுமுன்வடி வங்கொண்டுஆயிரம் 
யோசனைநிகளவரையிலும் ஒரு எள்ளிளளவையொத்தவெற்திடமில்லாம 
ல்கொடியஅவுணர்கள்சுழ்நீ இருக்கவும் பெருமைமிகுந்த வளங்கள்விஏ 
ங்சவும்பரிசுத்தமுள்ளதானபூமாலைதொங்கி யசைற் று கொண்டிருக்கும் 
மார்பினயுடைய சூரனானவன் இங்கங்களாற்சுமசசட்பட்டிப் பொன்மலை 

போலிருக்கும் ஆசனத்தினிமேலிருட்பதைக்கண்டார்.-(எ-ற.) (௩௩) 

கண்டுதிண்டி.றல் கொண்டி மிதோளுடைகீ ஆ 

சாளைசூரன்கடுந்திறறசீயமேல்... ... a 
கொண்டவாதனமீதிலிருந்திடக்... ... .... ஸீ 

கொற்றவேலவ ஜஷெற்றெனவோதியான் .., % 
மண்டலத்திடை நின்றிடறீதெனா... ட 

வள்ளறன்னைமனக்கணினை தீத லு 3 

பொண்டி ற த்குகன் மண்டருளாலே ரா... அ 

வொரரித்தவிசவ்விடையுற்றதே % 

. (@-Ljanr.) மிகுந்தபலங்கொண்ட புசங்களுள்ள வீரவாகுதேவர் 
சூரனானவன் வேகமும்பலமுழமுடைய இங்கங்கள் தாங்கப்பட்டிருச்சிற 
ஃசனத்தின்மே இட்காரிர் துகொண்டிருக்க நான் வெந்றி பொருநீதிய 

மீவலாயுதச்உடவுள் தூசனென்றுசொலலிட் பூமியினிடதீதில்நி திப தபமு 
சென்று எண்ணிச்சுட்பிரமணிபக்கடவுளைத்தம தமன தில் நினைதீதமாத்தி 

ஏத்தில் பிரசாசமுள்ளதாகெயவெற்றிடொருந்தியசட் பிரமணியக்கட்வுளு 
டைய பூசணமானடூருடையினால் ஒரு9ங்காசனம் அங்குவந்த பொருந் 

திற். (எஃறு.)௮டியார்சள்வேண்டியவரங்களைக் கொடுத்தருள் .சன்ற 
4ூராதலால் வள்ளலென்றுக் தினர், (௩௪)



3 ஸ்
 

9 மகேந்துகாண்டம். 

as அமன்னவன்முன்னரிரு நீதிட லட 

வாகைகொண்டிடு வாகுமூழ்ச்டுயே 
டெற்தையாகய கந்தனளித்தத... ... ... ue 

தென்றுசென்றதி னெய்தியகாலையின் ... .. 

வெந்திறற்பெறு சூரிதுகண்டுநீள் ... ... ne 
- வித்தைசெய்பவனென்அ௮வெகுண்டுவாத்,, . 

அநீதுருள வீரனையாரைநீ ,.. .. vee 
யோ துவாயென வோ துதல்மேயிஞன் ... 

3 
3
:
3
3
 
3
3
3
 

8 

(இ-புமா,) சிங்காசனம்வற்_து ரூரனெதிரிலிருந்த.து அதனை வெற் 

திகொண்ட வீரவாகுதேவர் மடுழ்சடுயுடன்சண்டி. து எம்மையனாகிய கந் 
sear அருளிச்செய்தசென்று மதிக் துச்கொண்டுமசல்று ௮ ந்திச்டுங் 

காசனத்தின்மேலுட்கார்ந்தபோ து வெய்வி சானபலம்டொருத்திய சூர 
னிதனைக்கண்டு இவன்பெரியமாயவித்தைசெய்கிறவனென்று நினைத் ஐக் 
கொண்டு கோயித்.துச்சிலவார்த்தைகள்சொலலி மேன்மையான இருள்ள 
வீரவாகுதேவரைநோக்கி நீயார்சொல்லென்னச் சொல்லு தலைத்தொடங் 
கிஞர்--(எ-ு.) (௩௫) 

தேவர்தங்களிரிச்கணகற்றவே,.. ... ee cee ட்ப ® 
செந்தின்மேவியிருந்திகெநீதவே... ,.. ae tee vee ட் 

ளோவிலாவருடனு,டனென்னையே. ப லட ட ட ட்ட 

யுன்னைமேவியுரங்ளெண்டரைப் ரர. 

பாவமார்டிறைவிட்டிடவெண்ணுதி,,, ... sae படட அ 

டாரினீதிபயின்றரசாளுதி... ,.. ee cee nee we 
யாவதீ துமறுத்திடின்மாள்வையென் 66. vee vee ௨ 8 

தன்பிலேமிமறைந்திடவேவினன் ... vee vee vee # 

(இ-புரை.) தேவர்களுடைய சன்பத்தை நீக்சும்டொருட்டுத் திரு 
ச செந்தாரில்வந் ௮ விற்நிருக்கும் சுப்பிரமணியசுவாமியானவர் நீங்காத 
௮ருளுடன்என்னைதோக்டயயன்னிடதீதில்சேர்ற் து டலமிகுந்த தேவர்களை 
பாவத்துக் தே துவ்னடுறைவிடும் டடி.நீனைத் துஇல்வுலகத்தில் நீதிசெ 
துத்தி ௮ரசாட்டுசெய் அவ்வாறன்றி இந்தக்காரியதீதைமறுகத்சால் நி யிற 
நீ. துவிரிவாயென்று அன்புடன் சொல்லும்படி. அனுப்பினார்--(எ-ூ) 

என்றுகூறமிகுர்தசெனத்தினோ... 4, ee one ee 

டீறில்ஞானெனலும்பெயர்பெற்றுளோன் .. ௨௨௬



௭௫௮ கந்தப்டிசாணச்சு ருக்கப், 
ெ Ly ir ழி ட் ப. 

* மன்றவாணகையின்னுமுளைத்திடா ... 
மைநீதனோவிங்கெனக்கிதசெப்புவா 

னன்றுநன்றி துபேதையஞசைலா... ... 
னச்சுரு மொழிதச்சவந்தோதினா 

யின்றுநின்னுயிர்கச்சனனேகுதி... ... 0s 
யென்றியம்டலஓுமேந்தலியம்புவான் 

(இ-புரை,) வீரவாகுதேவர் இவ்வாறுசொல்லவே இறுஇியில்லாதசூ 
, ரனெஸ்கிறபெயர்பெற்றுள்ளவன் மிகுநீதகோபத் துடன் ஒளிபொருந் 
இயபற்கள் இன்னுமுளைத்திடாகபாலகனோ எனக்கிந்தப்புதீதிசொல்லு 
இறவன் இ தமிகவும்ரன்று மிகவும்நன்று நீ ௮ திவீனசைலால் விரும்பா 

, தீவார்த்தையை விரும்பிச்கேட்டுக்கொண்டு இங்சேவர் துசொல்லினை இ 
ட்டா ஐன் பிராணனையுனக்குநான் கொடுத்தேன் பிழைதீ தப்போவெ 
சொல்லவே வீரவாகுதேவர்சோல லுகின்ரூர்.-(௭-று.) (௩௭) 

J தியாகீப்பரம்பரனாயெ. வ ட்ட 
வாறுமாமுகவண்ணலைப்பாலனென் 

ஜோ தியைவன்மூ மன்மைகள்கேளெஞா.. . 

வொபீபின்மேன்மைபுமைத்திடவெய்யசூர் 
காதியங்கவன்மேன்மைகள்பின்னருங் 

கட்டுரைக்குதியென்றயறுன்திய ,.. 
தார துலாவு ட) தாடைப்புயவாயிர நீ . 

தானவரீச்சி அசாற்௮ுதன்மேயினான் 

(இ-புமை.) யாவைக்குமுதற்காரணமும் டரப்பிரமமு மாட ஆ 
ுமூசக்சடவுளைப் பாலகனென்றுசொல்லினை அமீதீச்சடவுளுடையமே 
ன்மையைச்கேளென்று ஒப்பில்லாத அவருடையமேன்மைகளைச் சொன் 

ஞர் கொடுமைபுள்ளசூரனானவன் அவர்சொன்னதைம 0) B 9} நீசப்பா 

லசனுடையமேன்மைகளை மறுபடியும் என்னெதிரில் சொலலுகிறையா 

வென்றுதன்னயலி லிருக்கிற மகரந்தம் பரவுகின்ற மாலையணிந்த புசமு 
ள்ள ஆயிரம் அவுணர்சளைநோக்டு யிநீதவார்த்தை 'சொல்லச்தொடங் 

ஜென் (௭-௮) ப (௮) 
ஒ.த்றனாயெடைநீதவிவன்றனை அவ வட வட வட ட்டு 

யூறுசெம்திடல்விறலவாதலாற்... ௨ ௨ உவ வ 
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க் அணக 
(eretecion 

* மன்ற.என்னுமிடைச்சொல் தேற்றத்தின்சன்வர்த ௮



மகேந்திரகாண்டம்.  ரா௫௬ 

பத்றுமின்றெையூடெடுத் மின்... ... Les 
்  ஸனென்றுபாவிபகர்ந்திடவாயிரந் ... 

அற்றதானவரீபற்றிவொனயல் .. 
சூழவீரன் றுலங்கொருகையினா 

ஒற்றவொன்னலர்சென்னிபிடி த் தமண் 

மீதடி. தீதிடவொல்லையிறந்தனர் 3
5
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3% 
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(இ-புரை.) தூதனாகெெற்த இவனைக்கொல்லுதல் பெருமையன்று 
ஆதலால் இவனைட்பிடி.த் தக்கொண்ரிபோய்ச் இறைச்சாலையிற் பேரீடுங்க 
ளென்றுடாவியாகியசூரன்சொன்னவுடன்நெருங்கியிரு நீத ௮நீத ஆயிர 
ம்௮வுணர்களும்௮அவரைப்பற்றும்படி ௮ருகில்வந் தசூழ்ர்சார்கள் வரவே 
வீரவாகுதேவர்பிர காடிக்கும் சம்முடைய ஒருகையினா2கலினரு இல்வறீ 
தீபசைவராகிய ௮நீதஆயிரம் ௮வுணர்களுடையாலை-ளையும் பிடி.த்.௬த் 
அக்டிட்பூமியினிடத்தில் ௮.டி தீதார் அவாகள் ௮அப்போதேயிநற்தார்கள். 

எந்தைவேலுக்கினியிராயாகுதி... ....... 
யி துதிண்ணமிருநீதிரிபோவனென் 

அுநீது€ருளவிரனகன்றிட see ee ட டட 
வுற்றயாதனமொல்லையெுற்துநீ,.. ... 

ளநீதரதீதின்மறைந் துபடர்ற்தசா 
ல் நீதிவேலையரு நீதிறல்சொண்டசூர் 

வெந்திறற்புனையுஞ்சதமாமுக... vee 
வீரனோடுவிஎம்புசன்மேயினான். . . 

3
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(இ-புமா.) அதன்பின்பு 'ஞாரன்முகதீசைப்பார்தீது எங்களிறைவ 
.ன்வேலுக்கு இனியிரையரவை இ துநிசசயமானவார்த்தை நீயிரு நான்டோ.. 

இறேனென்றுசொல்லி மேன்மையுள்ள சீர்பொருநீதிய வீரவாகுசேவர் 
போய்விட்டார் ௮ங்கருந்தடிங்காதனமும் விரைவுடனெழுர்.ஐு பெரிய 

ஆகாயதீதில் மறைர்,து போய்விட்டது ௮ட்போ,து$௮ரிய வெழ்திகொ 
ண்டசூரன் வெவ்விதானபலங்கொண்ட சதமுகலிஎன்னும் ௮வுணனுட, 

ன்சொல்் ஓகிஞன்.-(௪-௮.) (௪௰) 

திமைந்தன்விடுத்ததோதனிக் ... ...'.. ௬ 
் தாயிரத்தரையட்டகக்கன்றனன்.,, ... ... அ 

காதுமன்னவனுக்கெதிர்ட்டிநீ se. cue nee nee vee 
சட்டிவாவென்றுகையனிசைத்ச ஓ ‘pees ene ene con®



    “1 Gr UD கந்த 
நுல். உ 

் ர ப்பது ORL FF WSS, 

பொழிப்புரை, 

நீதிகொன்றவிலச்சர்களோடுடோய் 

நில் ஓுநில்லெனவொல்லையியம்பியே ... ... ் . * 
CungrideProarGad siyam Oe gyd ௨ see ee டட ஆ 

பொங்குகோபம்புரிர் அதிரும்பினான்... ree cee veal 

(இ-புரை.) சவனுடையபுத்திரன் ஏவிய தூதனானவன் இங்கேவந் 
அ.ஆயிர்ம்பேரைக்கொல்றுவிட்டுட்போடின்ஞன் அட்டடி ச்கொத்தஅவ 
ணுக்கு௭திரில் நீடோய்த் கடுத் தட் பிடி.தீ.ஐச் கட்டிக்கொண்டு வாவென் 
அவஞ்சகனாகியசூரன்சொல்லியவளவில் அ௮நீதச்சசமுகனானவன் நீதியை 
யழித்தவர்களாகிய லக்ஷம் ௮வுணர்சளுட் விரைவினித்சென்று நில்லு 
நில்லெனச்சொல்லிச்கொண்டு-செல் ஓன்றவீரவாரு தேவர் மு.துஇன் 
பு மஞ்சமீபித்தவளவில௮வர்மிகுந்தகோடங்கொண்டுதிரும்மினார்.எ-௮: 

செந்தமோடுஇிரும்யெவீரனேர் ,.. படட ஆ 
சென்றிலஃகர்திருநீ துகரங்களிற்,.. cee cee cee el 

பநீறுபீக்படைவிட்டிடமொய்ம்பன்மேற் டட படட 

டட்டுநண்டுகள்பட்டனவண்ணலங் ,.. cee nee ட kK 

குற்றசூளிகையொன்றுபறித்துநே... see vee பட ஆ 

சொன்னலார்மிசையுந்கவிரைந்துபோ ... cee cee eee % 
யற்றமற்றவிலக்கர்கலக்கமோ ... cee vee cee cee tee 

டாவிவிட்டிடவட்ட துகெட்டதே ... ... டி 88 

(இ-புமை.) கோபதீ,துடன்திரும்பிய வீரவாகுதேவருக்கெதிரில் 

சென்று லக்ஷம் அவுணர்களும்பழடித்தீர்மானமாகிய சங்கள்சைகளிற்ப 
ந்திக்கொண்டி.ருக்கும்பல்ஆயுதங்களையும்விட்டேவினார்கள்௮வைகள்வி 
ரவாகுதேவர்மேல்டட்டு நுண்மையாடிய தூள்களாய் விழுந்த துகள் ௮ப் 

போ வீரவாகுதேவர் ௮௩்இருநீத ஒருமண்டபத்சை அ௮டியோடேயெ 

02. ததேராக ௮ந்தப்பகைவர்மே லெதிந்தார் ௮.து விரைந்.துசென்ற 

சோர்வில்லாச அந்தலக்ஷம்பேர்களும்மனங்கலங்கு உயிர்டோம்படி.கொ 
ன்று. அந்சமண்டபமும்நொறுங்குவிட்ட து.--(௭-ு,) . (௪௨) 

க நூறுகொண்டபெருந்தலைகொண்டவ eee உட ees eee 34 

. .. தூபுத்திடைவந்தவர்மைந்தருள் ,,. , vee ௨௭ 

கறுசொண்டவனமீமிசைபல்படை, 
ee eer . see aoe poe” * 

a ட் 'விசவிரன்விளங்கொர்டிகரியை. . : eoe “ope oes eae 3 

"பர௮அகொள்பேதித்துவி
டுத்திட.... , mu oes ‘ hagas டி 3 

.'' அகிலியாயிரவாளிசவியே occ eee cee eee அ



nes இிரகாண்கம். | பார்க 

நீறுகண்டொருநூறுசரங் ந்த ரர. 

னேரிலான்பிசைநீசனெப்தரனரோ உக eee een oe 48 

(இ-புரை.)பரியநூறு ஈலையுள்ள சாமுகனென்னும் அவுணன் 
பார்வதிதேவியாருடைட பாசசலெம்பினின்று முதிர்ந்த தவரத்தினங்க 
ளினிடமாகத்தோன்றியஒன்ப துமாகர்களிடத்தினின்றும்உற்பவித்த விர 
ர்களஞூக்குள்பெருஒ!) ட்கொண்டலர ஈகியவீரவாகூே தலர்மேல்பலபடை வீ 

Food gatos creo விளஙமுகின்றஒருகோபுரத்தை யெடுத்துவி 
ட்டார் அவல் இகவிமாவுடன் ஆ யிரம்பாணங்கள்விட்டு ௮ ற்ச்ச்கோபு 

ரத்தைப் பொடியாக்கிப் பின்னும் அந்தநீசனைனவலி நிகரில்லாத வீ£ரவா 
குசேவாமேல் நா௮அம்புகளைப் பிரயோகஞ் செய்தான். (௭-௮) (௪௩) 

விட்டவாளிகள்பட்டிடமொய்மபிஎன் ,,. cee cee ae 38 
வெப்யன்முன்னர்விரைநீ துபடர்ந் துகைப்,.. ப. a 

பட்டவில்லைட்பறித் சமு.நிச்திட oo @ » @ 6 ee oe ௪6 36 

டாவி நூறுசரங்கொபெற்றலு eee ௪௨ eee i 5. 

மட்டிலவீரப்புயங்கொடுதள்ளியே... vee cee cee eee தே 
மார்பகத்தைமிதித்தொருதாளினா... ட டை ப ட்டி HE 

லொட்டலன்றனிநூறுசரத்தையு see ட ட டட ஆ 
மொல்லைதள்ளியுயிர்கவர் நீதானோ ன தர ர. 

(இ-புரை,) சதமுகனென்னாம் ௮வுணனவிட்டடாணங்கள் தம்மு 

டையசரீதீதில் பட்டமாதீதிரதீதில் வீரவாகுசேவரானவர் அநீதச்கொடி 
பனெிரில் விரைவாகச்சென்று அவன்கையிலிருத்கும் விலலைட்டறித் தூ 

முறித் _துவிட்டபர் அந்தப்பாவியானவலி தன்னுடைய நூறுகைகளால் 

சேர்த் துப் பிடித்தான் வீரவாகு தேவரானவர் அளவில்லாத வீரமுள்ள 

தம்முடையகையினாலடித்.துத்தள்ளி மாபின்மேலேநிமிதித் த ஒருகா 

லிலை அந்தப்பகைவனுடைய ஒட்பழ ற நாறுகலைகளையும் விரைவுடன்த 

சளி ௮வன் உயிரைவாங்கினா். (௭ ௮.) (௪௪) 

hy, [org | 

அட்டதுபின்ன ரரும்புகழ்வீரம் oes rr roo , 

பட்டபுயங்கள் படைத்துளவள்ள... oes cee ee cee vane 

றுட்டர்வெருண்டு தொலைந்திடலங்கோர்... seo see see # 
Bec Oqpaiesr@ Pobrmarcra oo 1. see coe cue aol 

| , 21 .



WHS கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
QO am ofc iy em 

(2. -பூரை, ) அ வனைக்கொல்றபிவ்பு அரியபு கழும்வீரமூம்டொரு 

நீதியயயங்களைர/டைய af ram Ele sels nora அலிடர்களாகய ௮வண 
ர்கள்கண்டிபயற் ஐ ஒூிம்படி அ௮ங்.25 ஒரு 2பெரியவடி வங்கொண்டு நின் 

தேவர்வணங்கு தறற்புயவீரன்.., வடடல ewe ட 

பூவடிவங்கொடு பூமிசைதிறப ,,. see see பட டட ஆ 
மேவியவைப்ப தி வெள்ளமகாகுங் bee ee 3 

STUNT AT து கண்டுவெுண்டார் eee eee see eee ook 

. (இ-புரை;) தேவர்கள்வணக்குகின்தபலம் பொருந தியபுசங்களு 

ள்ள வீரவாகுதேவர்பொலிவாகிய இ ருமேனிகொண்டுநின்றார் அவரப்ப 

டியிருப்பசை ஐ%ப துவெள்ளமாகப்பொருந்தியமாவல் வீரரிகள்கண்டு 
கோபங்கொண்டாரகள்.-(௭-ு.) (௪௬) 

வந்துவிராநீது வளைந்துனெந்தே... see cee cee tee 
பந்திபொருநீது படைக்கலமுநீதக ,,. 4 vee ட்ட 
கற்தன்விடுத்திடிகாளைகறுதீதே eo cee cae ப 
யிந்தவியந்கை யியற்றுதலுறந்னான். 1. ப. பட்ட 

o
e
 
K
K
 

(இ-புரை.) அ௮வ்வாறுகண்டலர்கள் விரைவாகவற். து கோயித் துவ 
ளைந் கொண்டு பந்திபந்தியான ஆயுகங்களை எறிந்தவளவில சுப்பிரம 

ணியரால் அனுப்பப்பட்ட வீரவாகுதேவர் சபித்து இந்தசசெட்கை 
செய்யத்சொடங்கினார். (௭-௮) (௪௭) 

அிழுதிதுமுதைத்துமாற்றவெறிந்தம் se ae ௨ க 
பிடித்தடலங்கள் பிசைந்துபிழிந்தம்...  ... see vee ® 

' வெடிக்குரலைம்ப_து வெள்ளமும்விள்ள ச eee een ச ae 36 

 முடித்தனன்மொய்ம்புள மொம்ம்புளவீரன் ர. 
4 

& சி (இ- -புரை;) 'பலம்பொரு நீதியதோள்களுள்ள வீரவாகுதேவர் ௮டி. 
தீதும் உதைத்தும் அவர்கள் ௮ழும்படி.எநிநீ.தும்உடல்களைப்பிற்.த் தப் 
பிசைந் துபிமிந் தம்இடிடோலச்கெ்ச்சிச்கும்குரலோசையையுடையஐ 
ம்புதவெள்ளமான அவுணர்களையுமுடித்சார்.-(௭- a). ட டப. (௪௮) 

ம அட்ட 1 Gig ben sa@ergGen ss. bee ane awe இனி க் 
“ சொட்டநம்விட்டிடு சூரவைமன்றம்,.. ,.. ee’



மகேந்தஇகாண்டம்.. ௬௩ 

பட்டிடவிட்டிமி படடதுபண்ணா ve nee டா! வடட 

கெட்டருமன்ற மிடி 55 goa wy ** vee pee ee nee OF 
* 

(இ-புரை,.) இவ்வாறு கொ்றுபின்பு அங்கிருக்கும் ஒருவேரத்தை 

௮டியோடேயெடுத் து.2௪௬.௦' 9நதியைவிட்டிருக்கும்ஞரனுடையசடை 

யான த அழியும்படி எறிந்தார் ௭ நிந்சமிீபா துபோய நீசச்சபையின்மேல் 

விமுந்த துவிழுந்தவளவில பார்வையினாலெட்டககூடாக அந தச்சபையா 

ன ஓஇடி.நீதீ.து.-- (௭-ு.) 
(௪௯) 

a 

இயவர்பண்ணை செநித்திபொன்ற, ட ட cee cee es % 

மாப்வதுகண்டுவயம்பெறுஞூ ... vee ree tee 11117 ஆ 

யிரமொயம்புள வாயிரர்சம்மைத... vee படபட டட ட 

 தூயவனோேடமா் துன்றவிடுததான ௨ ௨.4௨ 115 0 

(Q Liar.) ClLuraed ron warm Qu! அவுணர்கூஃ டம் தெருங்கியிரு 

க்குமண்டபம் இடிந்த 25 ண்டி வெற்றிபெற நஞானானவன்.ஆயி
ரம்பு 

யங்களுள்ள ஆயிரம் அவுணர்களை விரவா தேவருடன் போர்செசய்யும் 

1194-8) GDI 1G) 201 » (எறு.) 
(௫) 

உந்திடுமாயிர வொட்டலர்கிட்ட... 

வந்திடுமுன்னர் வப ம்டனைவாகு .. 

சுந்தரமேவிய சூரனை... 

யநீதரமாகவழித்திட லுற்முன் 

3 
9
3
 %
 

(இ-பு;) சூரனால ௮ னுட்பட்பட்ட ஆயிரம்பகைவர்களும்
சே 

வருதந்குமுன் வென்றிபொருந்திய வீரவாகுதேவர்
 அலங்காரமுள்ளதா 

இய சூரன் ஊரைவெளியாஞம்படி அ Nee 4°) தாடங்கனொர்..-(௭-.) 

மன்டபசோபுரம் வாரியெதித்தும்,.. vee tee tee tt ஆ 

விண்டுமதிந்றிரள் விழவுதைத்தும் ver ய படட ட ரீ 

வண்டுறு தண்டலை வலலைபியிங்கி,.. பட டட படட டட 

மெண்டிசையின்களு மேகவெறிந்தும்... vo படட டட ன 

(இ-புமை.) மண்டபங்களையுங் சோபுரங்களைமிம் வாரியெறித்து 

ம் மதிலானவைகள் இடி.றீ துவிழும்படி யுதைதீதும் வண்டுசள்பொருறீ 

இெயசோலைசளைச் 5ரெமாகப் பிடுக் ௮ிடதிசைகளி இும்போய்விழும
் 

ப டிபெதித்தும்- (6-௮) ் ட



நச  கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை. 

அநங்கிவையாதி யனேஃவிததீதாற் .. see vee cee gee டட 

டொங்குவ௩:சகொள் பர தகைய தீதே... cae டட ஆ 

அுங்கவிறற்பெறு தூயவனிற்ப... ரர ௫௫. 

வெர்குணவாயிர வீரர்தெரிந்சார்.... 7 ட ட அ 

(இ-பரை,) அவ்விடத்தில் இஈவமுதலாக அதேகம்விகதீதால் மிகு 

நீதவளப்பங்கொண்ட சூனாரை அழித் அப்பெருமைபொருந்திய வெ 

நீதியுள்ள வீரவாகுதேவர்நித்கும்போ து கெட்டகுணமுள்ள ஆயிரம்வீ 

ரர்சளுடபார்த்சார்கள்.--(எ-ு.) ப (௫௩) 

இங்னெர்கண்மி சனந்துவளைர்தே ... cee cae eee 

பாங்குறுமெண்ணில டபடைக்கலமுய்ப்ப,... ப பட க 

வோங்குமராமரமொன்றுபதித்கே ,.. ட ட ணீ 

யாங்குவர்தம்மை யடித் துமுடித்தான். ee, ae wee 

(இ-புமா.) பொஃலாங்குள்ள அவுணர்கள் கண்டுசகொயித்து வ 
ளோந்.து போருக்குரிமைபெற்திருக்கும் அளவிலலாக.ஆயுஈங்களை யெறி 
நீசார்கள் வீரவாகுதேவர் உயர்ந்த ஒருபெரியமராமர தீதைட் பறித் ஐக் 

கொண்டு அதனா லவர்கமாயடி த்து முடித்தார். -(எ-.று,) (௫௪) 

பாதகராயிரர் பட்ட தஙண்டே. ட படட ட ட ட eee 
தூ துவரோடிபு சூரஜனொடேோத... உக vee ree eee படட 

sr x mls aur fi ஆதில see see e@e 

மாதிறல் வரர வாுவெழு சான் வல் cee tee tee 

(இ-புலா.) பாதகாகளாகிய அந்த ஆயிசம்பேரும் இறந்ததைக் ௪ 
ன்டு தூசர்களோடிச் ரூரனுடன் சான்னார்கள் அ கைக்கேட்டு அவன் 

கோபங்கொண்டிருக்கும் போது அவனுடைய ஒருபுதீதிரனாலமிகுந்த 
பலமுள்ள வசர போனா GF Ot LBs GF (Lp fb SiToole—( 6T~ De) (@@) 

LIDM ME DOS ISREM IMRT oe cee cee tee wl & 
கவொதற்றனையென்றிவணு 2 நிடுகில் சேன்... ee ee, 38 

wf மற்தெனையேவுிவல்லையிலென்ன வ வை ட டட ட ட 
வற்றமில்குரன்விடித்தசனனன்றே 0. ee ee Lae 0 இ 

(இ-புலா.]) ஆசைமிகுந்த தல தகப்பனுடைய பாதங்களைப் பணிந் 
Gt ston acts 1 இம்ே sarin bei mote இட்போதேயென்னை அனுப்



மகேந்துரகாண்டம். ரா௬௫ 

பென்று சொன்னவளவில- சோர்வில்லாக சூரனானவல் உத்சரவுகொடுத் 

றி அனுப்பினான். (௭-று,) (௫௬) 

தற்தையிருநீஇிடுசங்கமகன்றே ... 
புந்தியதன்மனையூடுபுகுந்தே... 
யநீசமிலாதவடற்படைகொண்டே .... 
சிந்தைமழ்ர்தொருதேர்மிசையுற்றான். வ x

e
 

(இ-புரை,) இவ்வாறு உத்தரவுபெற்றுக்கொண்டு வச்சரவாகுதன்த 
கப்பனிருஃகுஞ் சபையைவிட்டுநீங்கு உபர்வாகியதன் வீட்டுக்குள்போய் 

முடிவுபெருதபலம்பொருந்திய ஆ யுதங்களெடுத் துக்கொண்டு மனம 

இழ்ந் ௪ ஒருதேரின்மே2ல நினான்...-(௭-ு.) (௫௭) 

[ வேறு. ] 

தேரைச் தூ௮ுவெள்ளமதாகுநீதிறலயானை டட டட ட்ட 

யோலாஞ்ஞூறுவெள்ளமதாகுமுயர்மாகக 
ளீரைஞ் ஜூ௮ுவெள்ளமதாகுமெழினான்கு. .. 
பேலாஞ் ஞூ௮வெள்ளமதாகும்பிறசேனை 3

3
%
 

3
 
3
 

(இ-புரை.) ஐந் நூறுவெள்ளம் தேர்கள் ஐநீநூறு வெள்ளம் ப 

லம்பொருநீதியயானைகள் ஆயிரம் வெள்ளம் உயர்ந்தகுதிரைகள் இரண் 
டாயிரம்ெள்ளம் அமகுள்ளகாலால்கள்.--(௭-.ற.) (௫.௮) 

இவ்வாராகுஞ்சேனைகளோடங்கிருமைப்?பார் ... sev vee HK 
செய்வானுன்னித்தன்னிகராம்வசடிசவாகு eee ese a) a 

மையவாழ்சண்டத்தீ ண்டர்பிரானாரீமகனேவுஞ் டட ட டட OH 

செய்வான் மேனித்தூயவனேரோசென்ருனால் ... ட. * 

(இ-புரை.) இவ்வாறுகூடிய சேனைகளுடன் அவவிடத்தி நீசென்று 
பெரும் போர்செப்யநினத்.துதீதனக்குத்தானே யொப்பாகியவச்ிரவா 
குகருமைநிறம் பொருந்தியகண்டத்தையுடையதேவர்பெருமானாகியபா 
மடிவன் புத்திரராகிய சுப்பிரமணிபச்சடவுளே வியசெவ்வானம் போன் 
றதிருமேனிபுள்ள பரிசுத்தமுள்ளவீரவரகுதேவரெதிர் சென்றான்-எறு, 

Oe தீருராகுந்தனவர்ஞானத்தி றலோனைச்... ... ப te *, 
சுற்றா நின்றுபடைச்சலமுந்சத் துசளில்லோன். ட படட டட ௫ 

je



Mer கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

குந்ருநின்றுமுதைதீ துமெதிர் தங்கோபத்சோ ... oe. படர 
டெற்*நின்௮ுங்கொன்றனனம்மாவிறைதன்னில் coe வடட 

(இ-புரை.) பகைவராகியஅவுணர்கள் ஞானசொருபராகியவீர்வா 
குதேவாாச் சூழற் துகொண்டு இயுதங்களேவிஞர்கள் குந்றமில்லாதவீ£ 
ரவாகுதேவர் ௮வர்களைக்குற்நியும்உதைத் தம் எடுத்செறிந் தம் கோபத் 
GN CTH 19. $ GD கூணப்பொழு தி நீசொன்றுர்--(௭- ௮.) (a) 

[௫] 
வேழுமனேகவிசத்தா ற்... % 

சி நியெதிர்நீதிடுசேனை ட 

பூறுபொருந்திடஷூழிச்... % 
சூறைபுரிந் தசொலைத்தான் பணி 

(இபு-மை.) இவ்வாறுகொன்ற து மல்லாமல் இன்ன்ம்வேறுவிதத்தி 
னால் கோபித்தெதிரீரசசேனைகள் அழியும்படி. ஊழிகாலத்தி ௮ண்டாகு 
ம்சூறைக்காற்தினைட்போல் மோதிதீ்தொலைத்தார்.-(௭-று.) (௬௧) 

அங்கணிறந்தவரல்லால் ,, cee ல் வ ட tee nee 
வெந்கணமாகியவெய்யோர்... ... cae vee 
தீங்கண்மனங்கடளர்நீதே. .. 
யெங்கணுமாடியிரிந்தார் 

(இ-புரை.) ௮வ்விடத்திலிறநீதவர்கள்போக உயிரோடி.ருந்தடொ 
ல்லாதகூட்டமாகிய ௮வுணர்கள் மனற்சளீர்ற் து யெல்விடத்திலுமாக ஓ 

, ஒப்போனார்கள்.-(௭-று.) (௬௨) 

மாதிறல்வச்செரவாகு ... ae vee cee ட டட ஆ 
வீதுசெரிந்தடலேர்சன் ,.. oes coe ee ows eae டிட் 

மீதுறவாயிரவெங்கோ.,, ,, ட வ டட டட ட ப 
ூதையெனச்செலவுய்த்சான் உச eee eee ° ° ee coe ‘  e'ee * 

|, (இ-புனா.) மிகுத்தபலமுள்ள வச்சிரவாகு இதைத்செரிர் துடலம் 
பொருந்திய பெருமையிற்ஜெத்தவராயெ வீரவாகுதேவர்மேல்,டொரு 
நீதத்தக்கசாசக்குராரமரகய ஆயிரம்பாணந்களைச்,சா நீ௮செல்வதுடோ 

ற்செல்தும்படி. ஏவினான். ( ௭௮) (௬௩)



உ மகேந் இரகாண்டம். ௬௭ 

வற் தசரங்களைவல்லே,,. . கவ்வ வவ 
யுரிதுகரங்கொமிடாடிதீதே ... ss sev vee 
சிற்தினனின்றுழிசயோ 
னிந்தவியற்கையியற்றும்  ... 39% 

௬
௮
3
 3
 

| (இ-புரை.)சமக்குநேராகவந்தபாணங்களை அதிகவிரைவுடன் சம்மு 

டைய உயர்வாதெகையினாலொடிதீது எநிற் துவிட்டதின்நடோது அந்த 
க்கொடியவன் இவவாறுசெய்கிஷன்.--(௪-.று,) (௬௪) 

வெம்பதினயிரவெய்ய ... ஆ 
வம்புவிடக்குகனன்பார் ak 
so 9OwapsOarbsrée,. ves ப 
மொய்ம்டொடு£ந்சமு நித்தான் ... x 

_.. (இ-புரை,) பின்னும் ௮வன் அதிககூர்மையானபதிஞயிரம் பாண 
ங்கள் பிரயோகஞ்செய்தான் சுட்பிர மணியசசொமியினுடைய இருவருள் 
பூரணமாசப்பெந்திருக்கும் தம்பியாகிய வீரவாகுதேவரானவர் செரிந் 
௮ ஒரு எழுத்தடியெடுத் துக்சொண்டுபலமாக௮டி.தீதுச்ரிந்திட்போகு 
ம்படி௮வைகளையெல்லாம்நொறுக்கனார்--(௭-ுு.) (௬௫) 

[வேத] 
முதிதீசபினையிருமெய்ச்ிர வச்சரமொயம்புள்ளோன் ... % 

மதித் தமரும்பதினாயிரவாளிமனத்தாடே ப டட டப டட ட டடக் 

க நுதி அவிமித் துமிகுத்சவெழு த்துகள்கண்டேபின் ... 1% ப 

றெதித்தனனைந்தெனுமாயிரவாளிகள்செய்யோன்மேல் a 

" ' (இ.புரை) வீரவாகுதேவர் தான்விட்டடாணங்களை முதித்தபின்பு 
உத்தமாங்கமாகெ பதி.ஐுத்தலைகளுள்ளவச்சிரவாகு மனதில் கோபந்சொ 
ண்டுமறுபடி.பும் அருமையான பதினாயிரம் பாணங்கள்விட்டு வீரவாகு 
தேவர்சையிலிருந்த எழுத்தடியைதீதூளாக்கிப் பின்னும் ஐயாயிரம்பா 
ணங்களெடுத்து வீரவாகுதேவர்மேலேவினான்....-(௭-று.) (௬௬) 

டட்டுழியோரிறைதொற்துவிலார்.த்படர்த்சன்னா 2 8 
"'னெட்டிரததீவ்த்யுதைத்திட்வேறொருநீடேர்மே-,.. 

... 5p ae! 
படுவர்ட்ட்லனுத் றுர்தியக்விரசத்சையமொண்சையர :,,. ப ME 
“லெட்டியெடுத் துவிசம்பிடைபோக வெறிறீசானால், ட்ட ட்ப சி்



௬௮ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பெழிப்புலா, 

(இ-பரை.) அவன்விட்டபாணங்கள் தம்முடையசரீரத்தின்மேஃப 
ட்ட்போ.து வீரவாகுசேவர் ஒருக்ஷண்ட்டொழு வருந்தி we. னசெல் 

௮ அவனுடைபபெரியசேரை Loss அழித்தார் பகைவனாகியவச்ிர 
வாருவேறே ஒரு பெரியசேரின்மமை லேநினபோ.து ௮.நீததீதேராயும் ஒ 
ளிபொருந்தியதம்முடையகையாலெட்டி.யெடுச் ௮ ஆகாயத்தில்டோகு 
ம்படி யெறிற்தார்.-.-(ஏ-று.) (௬௭) 

சேரொடுவானிலிலக்கமியோசனை சென்றேபின் .., 4 
பாரில்விழு நீதொளிர்வாள அகொண்டுபகைத்தோர்சம் ,, ச் 

மாருயிருண்டிடுவீரனைே தரவவன்றா GOI vee டவ & 

சீரியயாள்கொடெதிற் துரெங்கள்டசைத்தானால் wee see ve 

(இ-புரை.) வச்ரெவாகுதேருடன் லக்ஷ்ம்யோசனை தூரமேலேபோ 
யப் பின்பு NGI aps பிரசகாசயாநின்ற வாளையுருவிக்கொண்டுப 
கைத்தவர்களுடைய அரிய உயிரைக்சொல்லுகன்ற வீரவாருதேவரையெ 
இர்தீதான் உடனே அவர்தம்முடையடறப்புள்ளவாளினால் வச்ரவாகுவி 

னுடைய பத் துத்தலைகளையும் ௮றுதிதுதிகள்ளிஞா்:--(௭-ற.) (௬௮) 

அங்கவனாருயிர்கொன் நவணின்றுழியாகாய ட்ட 

வெங்கதிரோனுமறைந்தனனமாலையுமேவிற்ர ற் 

சங்கரன்மாமகனட்பதியெலலைகணந்ீே தபின் ... 

, மங்குல்விசும்புவழிக்கொடி.லங்கையில்வர்தானே 3
9
%
 

3% 
3 

(இ-புரை.) வச்சிரவாகுவினுடைய அரிய உயிரைக்கொன்று வீர 
வாகுதேவர் நிற்கும்போது ஆகாயத்தில்செல்லுன்ற வெப்பமுள்ள சூ 
ரியனுமறைந்தான் மாலைப்பொழு அம்வியாபித்சது அதற்குமேல் பரம 
சிவனுடைய பெருமைபொருநீதிய புத்திரராகியவீரவாகுசேவர் ஆந்த 
மகேந்திர தசரதீதைறீங்கிப்பின்பு மேக நீதவழும்படி யான ஆகாயமாரீக 
கமாசச்சென்று அறீதநகரத்துச்கு அருகாகவடபச்கதீதிலிருக்கும் இலந் 
கையிற்சேர் நீதார்..(௭- ௮, ) (௬௯) 

சமுத்திரம் அல்லு ஆற இவைகளின்மத்தியிலிருக்கெதிட்டுக்கு இலங் 
சையென்றுபெயர், 

அண்டர்வெருண்டிடூமாளிமுகத்தவனப்டோதித், bee பட 3 
கண்டனனின்றவருன்மகனாவிகறுத்தேமுன்,,. ௨ ஆ



மகேந்குரகாண்டம். mda 

னுண்டவிர்வெனுமெனசோகருருத்தே ... see ee oh 
மண்மிதிறற்டெறுசேனைகளோடிம்வளை த்தானால். டட ட ட,” 

(இ-புரை.) சேவர்களும் அஞ்சும்படி யான ஆளிமுகன் வீரவாகு 
தேவஜாப் பார்த்தபோது அங்கிருநீதவர்கள் - முன்னே சோடங்கொண் 
டி உன்மகனுயிரையுண்டவன் இவனாகுமென்று சொன்னார்கள் - அதை 
க்கேட்டுக்கோபித் துச்சென் றுமிகுநீதபலம்பொருந்தியசன்னுடையசே 
னைகளுடன் வீரவாகு சேவரைவளை ந். துகொண்டான்.--(எ.று.) (௭௦) 

வரரிலவிரன்வெ குண்மிறைவாளுருவிச்சென்றே... 
யரரவுணப்படைமுற்றுமுலாவியரிம்போதிற... 

பார முருயிரவாளி மகங்கள்படைதீ தள்ளா... 

னேருறவேடியடி ததனனாயிர நீள்கையால்... 33
% 

௬௮
3 

(இ-புரை.) வீரரில வீரராகெ வீரவாகுசேவர்கோபித்து உறையி 
லிருநீதவாளையுருவிக்கொண்டு நிறைநீ துவந்திருககிற ௮வுணப்படைக 
ஊளையெல்லாம் உலாவிஉலாவிச்கொல்லும்டோ.து சமையபோலப்பருத்திரு 
க்கும் ஆயிரம்பாளிமுகமுள்ளவன் அவருக்கெதிரில சென்று ஈன்னுடை. 
யநீண்டஆயிரங்கையிலை அடி.த்தான்,-.-(௭-று.) (௪௧) 

௮, தசகரங்களையங்கொருடாணிகொடப்போதிற்... 
பிடித்தவனுர் துகரங்கள்செரங்கள்பெயர்ற்தோடிதி 
இடி தீதிடவாள்கொடுவிடியடற்புனைதோள்வீரன் ... os, 
வடி தீசனிவேலனமர்ந்திடிசெறர்திலிலவந்தானே. .. 3 

3
3
9
 3
 

(இ-புரை,) அடி.த்தசைகளை௮அட்டோசேபலமுடையதமு ஒருகை 
யினால்சேரட்பிடி.த்.து சீிகொண்டு௮அவனுடையநீண்டகைகளும்தலைகளும்நீ 
நீயோடித்.துடிக்கும்படிவாளால்விசுப்பலங்கொண்டகோள்களுள்ளவீ” 
ரவாகுதேவர் ஒப்டற்நகூரிமையுள்ள வேலையுடைய சுப்பிரமணியசவாமி 

யானவர்வீந்திரா நின்றதிருச்செற் தூரில்வந் துசேர்நீசார்--(௭-௮.)௪௨) 

, கந்தனிருத்திடுகோயில்புகுந்துகளிப்போடு... ... vee cook, 
மத்தமிலன்டொடுமுன்புவணங்கியணித்தாய்தின் வட்டி 

அுநீதியஞூனசெண்ண முமேனையவுங்கூறி, வ டெடி 
யிந்தரனோசெயந்தனிருப்புமிசைத்துற்றான் ... ..., ee 

- (இ.புரை,) சுப்பிரமணியசவாமி விற்திராநின்ற கோயிலுக்குள் ௧ 
ளிப்புடன்போய் முடிவில்லாத அன்புடன் சுவாமி சந்நிதியில்வணகடுச் 
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Mow கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

சமீபமாக நின்று உயர்வுள்ளகூர னுடைய எண்ணமும் தாம் அவனுடன் 
சொன்ன அகளையுஞ் சொல்லிப் பின்பு இந்தினேக்கண்டெயர்சனிருக்கு 
ம்நிலைஃ மைபுஞ்சொன்னார். — (௪. - Die) (வ) ௩.) 

மற்றிது நின் நிடவச்சிரவாகுமடி, நீசானென்.,, உ . # 

ொநற்றர்கள்சொற்றுழிவெந்றி dra ro ந்றுள்ளோன்.. ஆ 
சற்றலவீ” திடர்கொண்டொரும நீதிரிதானோ... 3 

மந்றமிலபுநீதியிலைடர்சிர்தியமர்ந்தானால்... ல 

(இ-புரை.) இணுவரையிற்சொல்லிவந்த சரித்திரம்நிற்க வச்ரவா 
கு இற நீசானென்று METS scr lene sa Lan gi cor Oso சொல்லப் 
பட்டிருட்பவன்்கொஞ்சமலல மிகுநீஈ தன்பங்கொண்றிஒருமந்திரிசொ 
ல்லியசோர்வில்லாதபு.தீதியிலை அன்டம்நீங்கியிருந்தான்.-(௭-ு,) () 

அங்க அபோதினிலப்புறஎண்டமதிற்சேருஞ: டட ட்டு 8 

செங்மலத்சயனைக்கெ ரண ர்வித்தடல்சேரி 1 (HT ன்... 

மங்யெசன்பதிமுன்பினிலங்கவகுப்பித்தே .., sa 

துங்கவிரிஞ்சனசன்நிடவன்பொடுசொ நீரான்... 3
8
%
 3 

(8. -பூரை) ௮ப்போதில் பலம்பொருந்திய சூரன் அப்புற அண் 
தீதில் செந்ீதாமரைமலர்ப்பி டத்தில் வீற்திருக்கும் பிரமதேவன அழைப் 
93 g7 ௮வனைக்கொண்டு அழித் தபோனதன் னுடையதசரம்முன்புபோ 
லப் பிரகாடித் துசகொண்டிருச்கும்படிச் செய்வித்துப் பின்ப பரிசுத்த 
முள்ளபிரம2ே தவனை பே £கும்படி.சொன்னான். —(ar-g.) : (௭௫) 

அன்ன துகாலை யின்முன்னர்விரித்தவடற்தூதர் வடட வடட ட ஸீ 

மன்னியசெத்திலிலவந்தரன்மைந்தன்மருங்குள்ள .... we & 
கசொன்னுறுசேனைவினாவியகன் றுகொடுஞ்சூரன் ... 4 

, றன்னையடைர் துடதங்கள்பணிந்திதனைச்சொல்லார் ... sere 

Ao பூமா. ) முன்னே J} அப்பப்பட்டபலம்டொரு நீதியதூதர்கள் 

நிலை பற்றகாகிய திருச்செ நீ தாரில் சேர்ந் ; அபரமசிவனுடையபுத்திரரா 

யெ சுப்பிரமணியச்சடவுள் அருகிலிருக்கும் அச்சத்தருவுதாகப் பொருந் 
தியசேனையின்தொகையில்வள வென் றுவினாவி௮.நி நீ * தசொண்டுசென்று 
ஞானிடதீதில்சேர்ற்து அவன்பாசம்களைப்பணித்து இந்தமார்த்தைசொ 
ல் ஓகின்ருரிகள்.--(௭-௮.) (௪௬)



மகேந்திரகாண்டம். ராக 

அற்றபுசற்றவிராயிர வெள்ளமடற்பூசர் வவட டட ட ee 
மத்றவர்மன்னவர் நாறுடனெண்மர்வரைத்திண்டோம்... ws 
கொற்றவிலச்கரொடொன்ப துவீர ர்சூழா தீதோடும். .. ., ட 8 
வெற்றிதருங் கதிர்வேலவலிஞாலமிைச்சேர்ற் தான் டட ae 

(இ-புரை.) சோர்விலலாச பலம்பொருந்திய பூதர்கள் இகண்டாயி 
ரம்வெள்ளம் அவர்களுக்கு இராஜாக்காளாயிருப்பவர்கள் நூற்றெட்டுப் 
பேர் மலைபோலச் குவிற் தயர்நீ அ பலம்பொருந்திய புஜங்களுள்ளவீ 
ரர்கள்லக்ஷ$்தொன்பதுபேர் என்ற இந்தக்கூ ட்டதி துடல் செயந்தா த்த 

௧௧ ஒளிபொருந்திய வேலாயுச மு.உடய சுட்பிரமணிபர் பூலோகத்தில் வ 

தீதார்--(௭-௮.) (௭௭) 
Ht FH தாறுசனொண்கிர வுஞ்சவடற்ருப்ற டட OF 

மங்குறவெல்கமெதிர் தயர்செற்ரிலிலவந்தோரொற் .... ஆ 

திங்குவிடுப்பவிலங்கையமிதீதிவயணெய் தற்றே... se. ௨ ஆ 
பங்கமி௰்யாளிமுகன்றலைகொண்டுபடர்ந்சானால் ரா ர. 

(இபுமை.) அவ்விடதீதிலிறாக்ாம் தாருகனும் ஒளியும் பலமூ முள் 
ளகிர வுஞ்சகிரியும் அழியும்படி. வேலாயுதத்தையேவிஅவ்வீடம்விட்டுத்தி 
ருச்செற்தூரிலவந்.து ஒரு தாதனையிய்விடத் சக்கு அனுப்பினார் 9658 
தூத் இலங்கையை அழித்து இங்கேவந் துசேர்ற்.து மறுபடி திரும்பிட் 
படோம்டோ.து பழுதிலலாச ஆளிமுகன் தலையைபுருட்டிப் போய்விட் 
டான். (௭-ு,) (௪.௮) 

செண்டிரைவாவிநம்மாதகரூடுதிறற்கந்தன்.. அ 
மண்டனி௫ த்ெ தாடுவ நீதிமர்மசெய்யமன நீதன்னி இடை ட்டி 3 

கொண்டனனிலவ்ன துசெப்யெனவெட்யகொடுஞ்ருர .... 4 

ஜெண்டி றல்சேர்சமராச்கொணர்வித் துரைசெய்கன்ருன், பத 
ச் 

( இஃபரை.) பலம்பொருறீ இியசட்பிரமணியர் குழ்நீதிருக்குஞ் சே 
னையுடன் சமுத்திர தீதைத்காண்டி நம்முடையநகருக்குள்வற் தபோர்செ 
ய்யும்படி மனதில் எண்ணங்கொண்டிருக்கிறுர் இ துமெய்யான சேதியெ 
ன்றுசொன்னார்கள்௮சைக்கேட்டிட்டோல்லாதஞான்மந்திராலோசனைசெ 
ப்வதற்காக எங்கும்விளங்குவதாெ பலமுள்ளதன்சுற்றத்சாரை அழைப் 

ததச்சொல்லுக்ருல். (௭-௪) (=a) 
அரசருக்குச் சற்றத்தாரா மிருப்பவர்கள் மள்திரிகள் படைத்தலைவரீபழ் 

அகள்,முசலாயெலெர், .



Werl கந்தப்புசாணச்ருருக்கப், 
பொ ழி ப்புரை 

[ வேது. ] 
வரனோர்தமைச்டிறையில்வைத்தசெயலவானோ,... . 
ரானோர்தமக்கிறைவஞதியுடனோதக் 
கோஜோர்விறத்பெறுகுமாரனையளி தீதெம் 
CMa Deis AB ss Raf evans... 

(இ-புரா.) தேவர்களைச்டிறையில்வைத்தசெய்கையைதீதேவேந்தி 

ரன் பரம$வனிடத்திற்சென்௮ முறையிட்டான் ௮௪ இறைவன் ஒருபு 

தீதிரனை அளித் துநம்முடைய எதிரிலவந் து யுத்தஞ்செய்பும்படி. விடுத்த 

ருளினார்..-(௭-௮.] (௮0) 

இன்பாரரல்சுதனிராயிர வெள்ளஞ்சே % 
ர9பானபூகருமலக்சணிலிலக்கதி வ ட்ட அ 
தொன்டானெனப்படிமொரங்கொளிளையோருந்... 3 
தீன்டால்வரக்க டி அசாரணியிலவந்தான்,.. ... வவட னீ 

(இ-புலா.) இன்பம்றிறைழ்சடரம இவன் புதீதிரன் இரண்டாயிரம் 
வெள்ளமாகச்சேந்த அன்புள்ளபூகர்களும் ஏலி பமிலலாதடலம்படொரு 

Bou dag dO cnet து தம்பிமார்களும் தன்புடைசூம்ற் துவரக்கடி தினி 

தி பூலோகத்தில்வந்தான்.--(௭-.) (ரச) 

விருனதாருகனைவெற்பொதுதடி ந்தே டட 
மாருதசெற்தினகர்வற்ததிலிருந்தே 16. re. cee os 
யாறார்முடிப்பானளித்தகுகனம்பா... ... ... 
அரருனதற்றநிமிமொரொற்றனைவிடுத்தாண் K

K
 KH 

HK 

(இ-புமா.) நதிபொருநீதிய திருமுடியையுடைய பரம௫ிவன்பெ 
நீற சுப்பிரமணிபன் பூலோகத்தில்வந்.து பெருமைபொருநீதிய தாருக 
னையும்சிரவுஞ்சசரியையும்கொன்று மாறுபடாத திருச்செற்தூரில்வர்_து 
HAAS Aer ரநம்மிடத் துக்கு ஒருவராலும் ௮ழிவுபடாத ஒரு 
அதனை அனுப்பினான். (௭-௮ு,) (௮௨) 

அன்னானிலங்கையையழித்திவணடைந்தென்,.. ee van ஸி 
புதின்னாவிருழ்தெனைமுனித்தேயிகஜ்நீதே... ,,. caer டட 
கொனள்னாருமென்ட இருலைத்சேயிளஞ்சேய் , த பா 
சன்னுவிசொண்டிறுசயத்தினொரிசென்றான். லை ஆ 

க



மகேந்துரகாண்டம். ராஎ௩, 

(இ-புரை.) அ.ற்தசீ தூதன் இய்விடத்தில்வர் ஐ இலங்கையை யமீ£தீ 

அ என்னெதிரிலிருர்தகொண்டி எல்னைக்சோமித்தும் இசழ்நீ தம்டே 
சிப்பெருமைபொருந்திய என்னுடையநகரத்தையும்௮ழித் த என்னிளே 
யகுமாரனாகய வச்டிரவாுவின் உபிரையுமஃவாங்கிக்கொண்டு மிகுந்தவெ 
தியுடன்செல்ரான்.-(எ-று.), (௮/௩) 

தந்தம்டெரும்பதியினளையரனல்கு oe kee ee a el 
மைந்தன்செருட்புரியவந்தியவெனெல்றே... oe ee ee ® 

முற்துற்துதூ தவர்மொழிந்தனர்களென்னா... cee eee vo 

வுர்துஞ்செருச்செயவுசாவினனிசாவில்... see cee vee ஆ 

(இ-புமா.) சவன்பெற்றபுத் தரன் நாளையதினஞ்சண்டைசெய்ய 
தம்முடையபெரியதகரதீதுக்கு வருவானெல்று முன் Hf snus gig 
கள்வத் துசொல்லினஞார்களென்.று மற்திரிகள்முசலானவர்களுக்குச் சொ 
ல்லி ஆபுசங்களையேவும்படி. போர்செய்வதைக்குறித் து அவர்களுடன் 
ஆலோடித்தாலி இந்த ஆலோசனைஇராதீதிரிகாலத்திலஎல் அணர்ச. (௭-ற.)) 

அப்போ துபற்டலரனேகவிசமோசச் ... 

கைப்போதமைதீதரிகலற்ததவிடின்சண் ... 
டுட்டோடி ருந்ததொருஞூரல் முகநேமோ 
மெய்ட்போடிடிங்கமுகவீரனி துசொல்வான் 33

% 
9
 

2 

(இ-புரை.) சூரனில்வாறுஆலோசனைசெய்யும்டோ ௮.௮ரேசம்பே 
ர் தங்கள் தங்கள் மன துக்குத்தோன்றினதைப்பலபலவிதமாகச்சொல்னா 
ர்கள் இங்கமுகாசரன் அவர்களையெல்லாம் டொறுங்களெல்றுகையமை 
த்றுச் இங்கங்களாற்சுமச்சக தட்ட ஆசனத்தின் மேல்மேன்மைபுடவிருக 
குஞ்சூரன்முகத்தைேமோபார்த் து உண்மையாக இந்தவார்தீதைசொல்லு 

ன் --(௪-௮.)] (௮6) 

விரைத்தார்மிடைந்திடுவியன்புயவமைச்ச ' 24, 1s vee *# 
ரிரைத்தாடலெய்திடுமிலங்கனிகமலனர்,.. ... வடட ட் ட 
வரைத்சாடின்மைந்தர்கடமக்கியலும்வன்மை ... vee ௨ 
யுரைத்தாரோர்புநீதியுமுமாத்திலருனக்கே.,. ... see ve 

(இ-புரை.) வாசனைபொருந்தியபூமாலைதந்கியிருக்கும் பெரியபுச் 
ந்களுள்ள மந்திரிகளும் ஆரவாரித்துக்கொண்டு. டோர்செய்யும்விள்சீச 
முள்ளசேனைச்சாவலர்களும் ஆயெ இவர்களும்டழுதில்லாத புதீதிரர்சளு



ஏச கந்தபபுராணசசுருக்கப், 
பாழிப்புறை. 

ம் தங்களுக்குட்பொழுந்திய பராக்செமங்களைவமாநீ௮ சொல்ஞர்களே 
யல்லது உனச்கொருபுத்திபுஞ்சொல்லினார்களிலர்.-(௪-ற) (௮௬) 

வராந்.து-எனற்பால த-விசாரவகையால் வரைத் ஐ என நின்ற ஐ. 

கொன்னார்புகழ்க்குலவுகொற்றவர்செவிக்சே ... ௨... 
மின்னாழ ற்கணைவிபிட்ப துகடிப்ப ட்ட 

வெத்நாளுநன்னிலைமையென்னும தன்னைச் ... 
சொன்னாமைச்சர்களெனும்பெயர்கொடூயோர். . . 36
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(இ-புரை,) பெருமை நிறைந்த புகம் விளங்கும் அரசர்செவிக 
க்கு ஒளிபொருநீதிய அக்ினிமயமாகிய பாணங்களை _நுழைப்ப.ஐக் 

Seni ara TCLIT GID HAO HO OLoLTST ant $05 %eré ol ersten at 
களே மநீதிரிகளென்று சொலலும்பெயருள்ள தாபோராவர்--(௭-ு.) 
நன்மையைச்சொல்லுமிடதீது - அரசன்காஅக்குப் பாணத்தை நுழைப் 
பழுபோலிருப்பதெல்னையெனிர் அரசன் - ஒருகாலத்தில்நீதிக்குமாரு 
னசெய்கையைக்கரு துவனாபின்௮ட்போ.து மந்கிரிசொல்லும் நீதியான 
வார்த்தை அவ்வரசன்கா து£ருச் கொடுமையா யிருக்குமென்றுணர்2: 

வா ஓுற்றதண்புன௰்யங்கியபயம்பின், , , ட் 
பாலுற்றுலாமயிலைபற்றுமிகுமுண்டி. 66. ee wee x 
போலுற்ற,நுண்பொருள்டரிந் துபடுமாடோன் ... 1k 
மேலுந்திமிஞ்செயல்வினாவுகலையநீதோ... ... coe ee * 

(இ-புரை,) பரிசுத்சம்டொருநீதிக்குளிர்ச்டியுள்ள நீரான துபிரகாடு 
தீ.துக்கொண்டிருக்கும் பள்ளத்தினிடத்தில்இடாருநீதிச் சஞ்சரிக்கிெமீனா 
ன துதானுண்னும் இரைமீடால் தூண்டிலிறீடொருநீதிய ஒரு௮ற்பமான 
பொருளைவிரும்பியிறற்,துவிரவ துபோல (நீிஇழிவானசெப்சையைவிரு 
ம்பிஅதிலின்டமுள்ளவ னாதலேயன்றி)மேலலேவருஞ் செய்கையைவிரும் 
% 

  

பகன் நயில்லை.-(௭-௮.) (௮௮) 

'* நநீதாவளங்குலவுநாகவுலகோரை 66. vue ட்டி டட ஆ 
் ர் முநீதானகாலமதின்மொய்ம்புடனலைத்தோர்... அ 

நீதாகுலத்தினொடுசநீதினர்களல்லா .. ... ௨௨ cee 
அய்நீதாரொருத்தமாயுமாப்பவிவனுண்டோ ... ப... 8 

(இயை) .செடாசவளம் விஎங்குனெற தேவலோசத்தோனாமு 
ன்சாலதீதில்தீங்தள்பலத்தினால் ௮லையச்செய்தவர்ஏள்மனக்சவலையுடன் ௮



மகேந்துரகாண்டம். ஈ௭௫ 

மிந்தார்களேயல்ல த பிழைத்தவர்கள் ஒருவரைச்சொல்ல இங்குண்டோ, 

மீனஞ்சுமநீ தபுசம்விண்ணவர்சளெல்லா வடட ட வடட ll 
மீனம் பொருந் இிடவியறநினைமகத்டுன் வ டை டட ச 

கோனற்தண்மாநகர்ஞுலைநீதிடமுனிந்தா. ௨ ee ee 
யூனநீதருஞ்சிறையிலும்பர்களேவைச்சாம். ... 1. we # 

(இ-புரை,) புசமுள்ள சேவர்களெலலாரும் மீன்சுமற்.து இழிவு 
பொருந்சச்.சசெய்சனே மதவானென்கிற பெயருள்ளசோவே நீதிரனுடைய 

அழ௫ங்குளிர்ச்சியுமுள்ளதாடுயதகரம் அமீயம்படி கோபித்தனை இவு 

மன்தித்கேவர்களையூனம்டொருர் தியளிறையிலவைத்தனை ---ஏ.- ௮.௯௦, 

நநீதாவளங்குலவு நாகர்றையில்னு 
மந்தோவிடுத்திலையதற்குவடிவேலோன் ... 
வற்தானமர்சசெயவாங்கடருநாளின் ,.. வ ரர 

* முறீகானுயர்த்தவன்மொழிந்ததுமறந்தாய் ... ae wee 

(இ-பமா.) அழியாதவளப்பம் பிரசாடுக்கும் சேவலோகத்திலிருப் 
பவர்கள் இறையைஐயோ இன்னமும்விடாமலிருக்கின் நனை அந்தச்டிறை 
யைவிமிவிஈகும்பொருட்டுச் சுப்பிரமணிய சுவாமியானவர் யுத்சஞ்செய் 
யவந்திருக்கிறார் நீயோரிஷிபக்கொடியையுடையபரமட$வன் ஆதியில்வர 
நீகொடுத்தருளியடோது சொல்லியதிருவாக்கனேமறழ் ஐவிட்டாய்௮-ு 

3
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இக்காலநூதினொடிமெட்டுசமிருத்செம் ... ee cae ஒக 
மெய்க்காடில்சத்தியில்விளிந்திமதொன்று.. .... vee ஆ 
னக்காலமுற்றதிவணப்படியிலன்றோ... vee see cee anol 
மிக்சானதாருகனைவென்றதுயர்வேலே ,.. ... see oe OH 

. (இ-புனா.) இந்தக்காலத்தில்நீ நூற்றெட்டுபுசம்வாழ்ர் கொண்டி, 
Gig அதற்குமேல்குற்றமில்லாச நம்முடையதிருமேனி சுரூபமாதிய 
சத்தியினாலே இறந் ுவிடுவீர்களென் றருளிச்செய்தார் இட்டோ.த.௮.நீ 
தீக்சாலம் சம்பவித்திருக்கின்ற த அநீதமுறைமையிஞலல்லவாமேன்மை 
புள்ள அத்சச் சத்திரூபமாகெ வேலான.ஓ பலமிகுந்த தாருகனை வென் 

PG (௭-௮), / (௯௨) 
மின்னாராவேதியமாமெய்க்குரவர்சம்மைம் ... ... ... * 
பொன்னாடரட்பொறைபொருந் துமுனிவோலா பட்ட டி 
  

ப ஆ மூச்சானுயர்த்சலன்-என்ப,2-௫.2.௮.ஆ எஉயர்த்சவனெனப்பசம் 
ப்ர்ரிக்கப்



௭௬ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

மன்னாிருர்சமைவருத்தியவரன்றோ ன ரர ர. 
வெந்நாளும்வெந்நரடிலெய்இியுழல்வாரே ,,” ... ... eee 

.(இ-ரை.) மன்னவனே மின்னற் கொடிபோலச் சரீரகாந் தியுள்ள 
மாதர்களையும் பிராமணர்களையும் மெய்மையாகிய சாய் தநீதையரையும் 
சேவர்சளையும் சா தீசகுணமுள்ள முனிவர்களையும் சிறுவர்களையும் வருதீ 
இனவர்சகளல்லவா எற்.நாளுங் கொடிய நரகதீதில் விமுறீ,து உழ.லுகிறவர் 
கள்--(௭-று;) ( S016.) 

ஈண்டாகையான்முருகோேமரியத்ற.... see tae ok 
மேவண்டாவிண்ணோர்கள்றைவிட்டி டுவையாயின் a 
மீண்டாசறுங்கயிலை 9வற்பினிடைநாகம் ரர. 

பூன்டான்மசன்கடிதுபோயிடுவனல்்றே ... kee ௨. ௭ 

(இ-புமா.) ஆகையினால் இப்டோ து சுப்பிரமணிய சுவாமியுடன் 
போர்செய்யவேண்டாம் சுவர்க்கலோகதேவர்கள் இறையை நீக்கிவிமிவை 
யானால் குற்றமற் றகயிலாயகிரியினிடத்தில் சர்ட்பாபரணராகிய பரம௫ிவ 
னுடைய புதீதிரரான சுப்பிரமணிப சுவாமியானவர் இப்2பாசே போய் 

விரிவார்.-(எ..ு.) (௬௪) 

இன்பானவிட்படிபியறறுகிலையாகிற் 
கொள்டாவுமம்பிகைகுமாரனமையெல்லாந். . . 
ன்பாகவேல்கொடுதொலைத்திடுவனென்றே 
மின்பாவுடிக்கமுகவீரனுரைசெய்தான் , 
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(இ-புா.) உன்னிடத்தி லெனக்டருக்கும்நேயத் தினால் சொன்ன 
இந்தவார்த்சையின்படி. செய்யாமலிருப்பையாகில் பெருமைபொருநீ 
இய பார்வதிகுமாரராகிய சுப்பிரமணியசுவாமியானவர் தன்பமுண்டா 
கும்படி. நம்மையெல்லாம்வேலாயுதத்தினால் கொள்.றுவிடுவாரொன்று ஓ 
ளிடரந்தசிங்கமுகாசரன்சொன்னான்.--(௭-.ு.) (௯௫) 

என்றீ துங்கமுகனின்புறவிசைட்ப vee var vee ak 
நன்றி துதன்றெனநசைத்சதீநனிசீதித்... ,.. ree ௨ அ 

ஒசன்றிதிலாசஜொருசம்பிமுகதேரோ sei, cee veges cee சதா 
யொன்றிதுசூர்முதலுரைத்திதேலுற்றான் “on . “" 8 et ச . ் ve ie”.



மகத் இரசாண்டம்? ர்ள்ள் 

(இ-புனா.) இந்தவார்தீ்தையை யிஃவாறுடுங்கமுகாசுரன் இன்பம் 
பொருந்தச் சொன்னான் HOSE EL (HTT இ த.மிகவம் நன்று மிகவு 
ம்நன்றுஎனச்சொல்லிதகைத் த அதிகமாகக்கோபிதீ தக குத்றமில்லாதவ 
னாப் ஒப்பற்றதன்தம்பிருகதிதைநேராகப்டாரத் ஐ (நதல்வனாகிய அநீதி 
& (GT னிம்மொமிசொல் லுகிருன்...-(௭- fs) (௬௬) 

[Cams] 

இந்திரன்றனக்கும்பூதர்கடமக்கு ,,; ae ae ட டட 8 

மிளஞ்ஹெடாலனோடிமையவர்தமச்கு,.. ... ௨ ரி 
முதீ அநீதெஞ்லெஞ்சனைபோலு ப * 

முமையொருபாகனாமொம்பிலாக்கடவு 1 
ணந்தனிச்சதீதிவெல்லுமென்றதுவு... cee ve ves roe 

தாண்முடிவிழைதீத அதான்முன்புகேளெள்,,. . i 
பநீதியி திபுதிதொன்றுன்னியேயுரைத்தாம்... ... 78 

பொய்மொழிசொல்லவும்வஉலையாயினையால.... ... el 

(இ-புரை. ) தேவேந்திரனுக்கும் பூசாகளுக்கும் இள மையாகியகி 

நுபிள்ளைக்கும் தேவர்களூககும் மேன்பைடொருற் யெ நீ மனதில்பயம் 
அடைந்தனை பார்வதியாகளுடிய ஒப்பிலாத பரமசிவன் நம்முடைய நி 
கரில்லாதசதீதிவெல் லஓுமெ. ௮சொன்ன அவும்இவ்வளவுகாலம்இருட்பீர் 

களென்றுசாலம் நிருமித் துச்சொன்ன தும்நான்முல்புமேட்டதிலலைஉன் 
மனதில்புதிசாக ஒன்றைநினைதுச்கொண்டு இட்டோ து சொல்லினையிய் 
வாறுபொய்வார்த்தைசொல்லவும் வலலவஞாயினை...- (௭-௮.) (aor) 

அப்படியுரைதீசானேனுமக்கடவு வொ ட பட பட பக 

 எளிதீதிடுவரமெவாழித்திடவல்லார்... see ee ௨ * 
மெய்ப்புறுசத்தியழித்திரிமென்னில் ... ௨ ee cee க 

. ேறதோசத்தியும்விமலனுமதனா ,,. see vee oe ௭ 
லிப்பெருவசங்கள்கொடுத்தவனழியா, . . ர இ 

ay ளெண்ணிளைமரரையான்சிறைசெயக்கண் ர. 

டொப்பின்மான் மு, சலோரஞூே யயிரு BOT ட ol 

' Orie GP oo @ Olan PSG) aigyorn str wp ree படட MBE 

உ க்கட 7 உட் 42 

» i @- Lyon. ) அல்வா ஜபரமூகன் சொல்லிறிருந்தாலும் அவர்க 
oF Oath) gang ச்சை௮ழிச்சவல்லவர்கள்பாவர்உண்மைத்தன்மைப்சளததி



ror Loy க் நீதப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

நியானஅ அழிக்குமென்றால் சத்தியுஞ் சிவனும்வேரோ ஆகையால் இந் 
தழ் பெரியவரங்கள் அனுச்சரடுத்தவர் மறுபடி, அழிச்சமாட்டார் ௮ள 
வில்லாதநாள்தேவர்களை நான்௫ிறைசெய் துவைத்திருட்பதைச்சண்டும்ஒப் 
பில்லாதவிலிணு முதலானவர்கள்பயந்திருந்தார்கள் ௮ப்படியிருக்கஇப் 
போது இந்த ஒருபயால்னே ௮ நீதிவரங்தளையொழிக்கவல்லவன்._-௭- று, 

என்னவேருகனைப்பாலனென்றெண்ணி... ke kee nae 
யிகழ்நீ துகன்றைமாயிழந்திடுகின்ற.,. +6 oe 

முன்னவனிசை 5பட்பின்னவன்பின்னு... sve ves 

முனியலையொன் நினமொழிவனென் றுராம்டான். .. 

பொன்னுலசமரர்தமைச்சிறைபடுத்திம், ய 
புவியினினீதிபுரிந்திடாவதனைதீ... ,.. 

தன்னிசரானசங்கரனறிந்துன் ...... 
றன்னைவறீசவோன்றன்னுளநினைந்தான்... ... வட்டி 

1654 
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% 

98 
3
9
%
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eos eos eee 
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(இ-புரை.) சுப்பிரமணியசவாமியை ஏிறுவனென்றுகருதியிகழ்ர் 
து பேடுத்சன்னுயிரை யிழப்பவனாயெ தன் தமையன் இவ்வாறு: சொல்ல 
ப்பின்னும் அவன் தம்பிஞரனைதோக்கி நீ கோபங்கொள்ளாதே இன்னமு 

ம் ஒருவார்த்தைசொல் MEIC றனென் 2 சொல்லுகரான் நீபொன்னுலக தீ 

ுத்தேவர்களைச் சிறைப்படுத்திப் பூலோகத்தில் நீதியுடன்௮ரசாட்டுசெ 
ய்யாததைத்தமக்குத்தாமேயொட்பாகயெ பசமூவனறிற்து தாம்வந்_து உ 
ன்னைக்கொல்லத் தீம்முடையதிரு வுள்ளத்தில்நினைந்தருளினார்.---௪-.ற, 

இன்னதீர்வரங்கள்கொடுத்தயாமதிப்ப ... 14, OK 
தியல்பலவாதலாலிருமையேபடைதீது... ree ves ணி 

மன்னியேயிருந்தஞாரனைப்பிறர்க்கும்.,. ... ௨ ட 
வதைப்பரிதெனவேமனத்திடைநினைந்து *% 

டொன்னு நுசனதாமுருவமாமொரு€ files வை வட்ட OK 

Bh புதல்வனாற்புகழுறட்டொருக்கெனமுடிக்கத் ர ர! 3) 
“: தன்னுதல்விழியாலாறுமாமுகதீதோர் ௨. ee ves ட 
“a ட தீனிப்பெருங்குமானைத்தந்தனன்பரனே வலவ வன 

vf at & ட “eh a i RS 

ஜயர) garish FB ar 4 C1 சன் 
மைப்கல த சையால் பெருமைழயப்படைதித 'அழிவில்காம்லிருநீதகு 
ரனைப் பிறர்க்ரும்கொல்வதரிதென்று திருவுள்ள் த்தினிடதீதில்நினை*்.ச.௮ 

5: (இடரை) முன்பம்நீந்யெயரற்கள்சொடுத்த* நரவிப்



௩ 4 

ட் கேத் இரகா ண் ம். ப்ள 

மகுபொருற்தியகம்முடையசளுப மாகிய£ருள்ள ஒருபுிதிசனால் விரை 
வினில் முடி.ச்சத்சம்முடையதெற்திச்கண்ணிடமாகப்பெருமைபொருதீ 

தியஅறுமுகங்களுடல்ஒப்பற்றபெரியஒருபு ததிரனை அருளிச்செய்தார். 

அற்றமிலுருவமாகுவன்ருவ ... ee eee ட டவ சட 
மாகுவனருவுருவகன்ற oe வ ட டட டி ne 

பெற்றியுமாவன்மறைகளுந்தெரியாப் ,.. ee ee 

பெரியவன்பெரியர்ச்கும்பெரி யான் vee cee eye 

வுற்றிமம்பொருள்களனைத் துமாயலவாய்தீ,.. ,.. படட ச 

"தோன்றியதனிட்பெருந்தொன்றன் ,.. sae nae re ol 
மந்தவன்றனைநீபாலனென்றறைந்தாய் ... cer vee vee ௭ 

வலலையிங்கவனான்மாளுநிமாதோ, ரர. 

(இ-புரை.) குற்றமில்லாத அருவுமாவன் உருவுமாவன் அருவமும் 
உருவமும்நீங்கெதன்மையுமாகுவன் வேதங்களுங்கண்டுதெளியாதடெரி 
உங்ன்பெரியோர்களுக்கும் பெரியல் நிறைந் துள்ள பொருள்களெல்லா 
முமாய் அல்லவரீய்க்காணப்பரிகிறகடவுளாவான்௮ப்படிக்கொத்தவனைப் 

டாலகனென்௮ நீ சொல்லினை ஆகையாஓசீக்கிர தீதில் அவனாலிங்கேமா 

ண்டிடுவை--(௭-௮.) (ஈக) 

ஆதலானியுநின்பெருங்கிளையு ... உ nee ne wa 
மன்புறுவளத்சோடமர்ந்நிடவேண்டிரற் ... டட ஆ 

. தீதிலாகமரர்ிறையினைவிடுத்தல் ... vee cee nee அ 

| செப்யென்வெய்யவன்இந்தைமேற் சினமு நிய ட ஆ 

அூதையாலலைப்புண்டங்கொந்சூமிண்... ... ek ௨. ஷீ 
டுயர்சரவணத்தலையுண்டபாலனையோ ,,. see cee ஆ 

சோதியெல்றுமாத்சாய்பேதையென்றிகழ்நீ த... 4 
* சொல்லினான்வெய்வுரைச்ஞானாமவுணன்... ... 

4. (இ-புரை.) ஆதலால்நீபும் உன்பெருஞ்சுற்றத்சாரும் அன்புடொ 
ரூத்திய செல்வத் துடன்வாழ்ந் துகொண்டிருக்க விரும்புவையாகல்பொ 

ல்லாங்டில்லாத தேவர்கள்சிறையை விடுத்திடுதியென்.றுசொன்னான் ௮தை 

ச்கேட்ட கொடுஞ்சொல்லுள்ளசானாயெ ௮வுணன்மனதினிடத்தில் கோ 
பம்பொருந்திக்காற்தினால் ௮லைப்புண்டி தியினா்சூடுண்டு உயர்ந்தசரவ 

ண ‘ap ஒருவகை :சாணலினிடத்தில் அலைர் அுசொண்டிருழ்தீடாலக 
இசுபீந 

௭ L ந 

ஊனை யோ சோஇியென்றுசொல்லினை ௮திவில்லாசவனேயென்௮..இகழ்ரீ   



உரு 

ஈன கந்தப்புசாணச்சுருக்கப், 
பாமிப்புறை.. 

முறிறுணர்சிங்கமுகத்தினனன்மை see cee cae cae ea 
மொழிற்சதற்கியிர்தோன்முனிட் துமைதஇிட இஞ்... ஆ 

சற்றுரம்மொழியுட்கொண்டிலனந்தோ, வட படட , டக 

தலையினில்விதியையார்சவி/தீஇடவல்லார்... ட ஆ 
மற்திவன்மடி தநிண்ணமாமத முன் ப வை வ ட ட்டி 

மடிதலேைஃடனெனமனர்ிடைநினைர்ஐச்... cae nae 
திற் றஐறிவுடையே.௫சொத்றனயபொறுத் இ; பட ட பட. கி 

. சேரலார்சவமபடச்செல்குவனென்ளுன்... ree uae 

o (@)-Lysor +) Pape encLpear i 6.5 இங்கமுகாகர௦் இவ்வாறு நன்மை 

சொல்லியதற்கு இதிவுள்ளவறாசிய சூரவ்சோயித் துச்சொல்லவே இன் 

னம் நம்முடையவார்தீை கயஈடிநி ஐம் உட்கொள்ளாதவ ளுயிருக்கி pes 

அட்யோழுற் காலமேபுண்டா யிபரககிறஊளழ்வினையை ஆரீசவிர்கீகவுலலவ 

ர்கள் ஒருவருமில்லை thd ey eon லிவனிற ற் பவி GC பாவு நிச்சயமே HY தன் 

முன்றாம் இறந் தபோல நு நமக் ;ககடபையென மன தினிடதீதில் நின் 

தீது அற்ப அறிவு ப நான் சோலலியசொர்களைப் டொறுதி துககொ 

ள் நான்பசைவமரைாகவொழ்வா நஃுப்போகிமறனென் ஆலி. (எ-று)(ஈ iB.) 

என்றுவன்றிறல்கொண்டு ஙாலிமாமுகதீதோ.. ee va alk 

னின்புறவிசைப்பவிருற்றற்சூர 6+ vee vee nee 
ன்ன்றுரன்றெனவேமகிழ்ந்தவன்றன்னை.. ee vee ட ட 

நயமொடுடல்லிப்புகழ்நிதுநின் சரியோ. ௨... இ 
யொன் திருக னீண்டடை.ற்இிடில்விளிப்ப வ லவ டட டட 

் ஜொல்லைமேவுஇி0ய.4.று௦ ட்புடன்விடுப்ப.ச ரர! 

சென் றுதன்புசம்புக்கமரீந்தனனெவருஞ் கட்டட ட்ட படட டிம் 

செல்வுரைத்துறையுட்சேர்ந் துசூரிருந்சான். ... ree 

| (@-y.) De ssumgpsror OuduGms¢pss இவ்வாறு இன்ப 

முற்ச்சொல்லவே பெருமைபொருந்திய பராக்சொமமுள்ளளூனானவன் 
இப்போதுசொன்னது தன்று நன்றென மடிழ்ச்செடைற் து சிங்கமுக 
விருப்பத்துடன் தழுவிக்கொண்டிபுகழ்றீ து உன்னகரதீதிற் போப்ச 

சேர் சுட்பிரமணியன் இவ்விடத்திற்குவற்தால: உன்னையழைட்பிக்கிறேன் 

அப்போது நீவிரைவில்வாவென்று சந்தோலித் தடன்சொல்லி உத்சசவு 

கொடுத்தான் சிங்கமுகாசுரன் தன்ன கரதத நீபோகிருத்தான். ௮ sor Geer 

புஞ்ஞன்வன். அங்ரருத்ச:எல்லாரும்செல்லும்படி. உதிகரவு கொடுத் த 
தசன்லுறையுட்சேர்ந்திருர்சால்.4 (௭௮): (௬௪)



மகேந்துரகாண்டம். ஈக 

இன்னவாறவுணர்தொழுங்கழற்கொடுஞ்சூ ... cee cee cas 
சொழிலிவந்தெ மிலினேடினிஎசண்பரபிக்கும் ... 

டொன்னுலாம்புரிசைமகேந்திரபுரியிற் vas 
புரிதி தவீற்றிருந்த தபுசன்றனமலினோ .. see vee 

மன்னுமாலயன்முன்வனிமையவர்கணங்க ... eee ae 

மடங்கலந்சவிடரின்மேல்வனசமாளிகைமே 
லன்னம்வாம்கமனிச்செந்தின்மாநகர்வா. i. oe 

மறுமுகத்திறைசெயலறிவறவறைவாம் ,.. 6 ஆ
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(இ-புமா) இவ்வாறு அவுணர்கள்வணங்காங்காலா ஞூள்ள கெ டிய 
சூரனானவன்மேகங்கள்வற் து அழகுடன் இவிதாக நிதிஜிரை செய்யும்படி. 
உயர முள்ளபொன்மயமாகிய மதிலருஃந் க௦கேந்ரிர நகர.தீதில் விருட்ட 
ங்கொண்டுவிந் நிரு நீசதைச்சொல்லோம் இனிக்தாமரைப் பூவாகிய மாளி 
சையினிடத்தில௮ன்னங்கள்வாழ்கில் றவயலகள்சூட்ரீஈஇரு ச்செற்.தூரில் 

நிஐ்பெற்றவிஷீணுபிரமன் மு கலாகியசோவாகள்பணிபும்படி அழனாள்ள 
சிங்காசனத்தின்மிமலஃ்வீ£றதிராநின்ற அறுமுக கடவுளுடைய செய்சை 
யைச்சொல் லுகறோம்.-(௭-று,) (ஈடு) 

மே நீர காண்ட மூரி விற்று, 

ஆடகாண்டம்-௩-இ-2ர௬விருதாம்-௪௱௫, 
Sid, 0: o ¢ அண்டு Ge SEGA 

க kth i பதட்ட வ் ப leila 
சர்கம் மி SL Cb eb ee ohare bbb bes 

@). 
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2] 3 

ai
 

  

வே.லுமயிலு நீ துணை. 

நான்காவது. 

யுத்தகாண்டம், 

_. ௮௮00-00 00ஸ1ம பைட 
. முதல்நாள்பானுகோபன்யுத்தம். . 

மின்னிகர்சடிலத்தவிர்மதிமுடி தீத ... வடட வட வடட ட அ 

.... , வித்தகள்மத்தசவிழிவிழித்தாங்குப் ,. சவரி 
டொன்னுஅுமருணத்தடமலர்மிடைறீத ... 2) ட 35 இதி 

இடாதும்பர்குழுகயலான்பொருடப்பினழும்பர் ..... oy ge 

 



Haye கந்தப்புசாணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

இுன்னுசெங்கெணத்திரவிவர்தெழலுறீ,.. 200 cee vee 
தோசையோர்மருங்குடைத்தோன்றன்முன்றோன்று ... 

கன்னல்விற்றடக்சைக்கடவுண்மாண்டதுடோற் ... 
கதுமெனவழிந்த துகாரிருட்கங்குல்.., see vee 

(இ-புனா.) மின்னலையொதீத சடையினிடத்தில் பிரகா௫ச்கும் சந் 

திரனைமுடி,த்த பரமடிவன துநெற்றிக்கண்ணைத் திறந்த, தபோல அழகு 
பொருந்திய செம்மைநிறமுள்ள பெரியமலர்கள் நிறைந் தள்ளசோலை 

சூழ்ந்தெறட்புள்ள உசயகிரிமேல் பொருந்திய செங்கரண த்தையுடைய 
ரியன் உதயமானவுடன் டார்வதிமீதவியாரையிடப்பாசத்திலுள்ளபரம 

இவன் எதிரில் எதிர்தீதகரும்புவில்லையேரீதிய பெரியகையையுடைய ம 
ன்மதனிறற்த தபோலக் கருமைநிறமுள்ள இருளாகிய இராத்திரிப்டொ 

3
3
%
 3
 

e விரைவாக நீங்கிட்ட அ (எ-று) (௧) 

டடக் 

இவ்வகையுல்கிற்றுணங்கறலகல .,ஃ ..௨ cee cee டட ஆ 

விரவியாமொருவல் வந திருவிசும்பெழலு வடக பட்ட ஆ 

மொய்வளரவுணப்பேரிருண்மடிய ek ... eet ol 
முருகனாம்பரிதியுமுனொடுமெழுத்து ... ese vee FH 

QsdQairal ssc SC SMC op HEB oe vee see cae 
சேனையோர்வீனுளோர்செகிற்துகூழ்ந்தேதீதப் ... * 

பெளவநீர்கடநீ தசா ன்மூதூரிற் ட டட டட ol 
பாங்குறவடதிசைட்பாலடைந்தனனே ... ee vee # 

் (இ.புரை.) இய்வசையாச உலகத்தில் சூழ்ந்திருக்கும் இருள்நீக்கு 
ப்படி. சூரிபன்வற் துபெரிய ஆகாயத்தில் எழுந்தமாத்திரல்நிறைற் து மி 
குந்தரொதின்ற அவுணர்கூட்டமாகியபெரிய இருளான, துமடி ர் துடோம் 

படி. சப்பிரமணிபச்சகடவுளாயெ சூரியலும்பலத் துடனெழுற்று செவ்வி 
தான ஒளியுள்ள பொன்னாலாகிய தேரின்மேல் ஆரோகணித் துக்கொண்டு 
படைகளாயுள்ளவர்களும் தேவர்களும் தெருங்கிச்சூழ்த் து துதிசெய்.து 
கொண்டுவர நீர்மிகுந் துள்ள சமுத்திரத்சைக்கடற்து சூரனுடையடம 
மையான நகரினருகற்டொரு நீதியவடபுறத்திற்சேர்ந்தார்...(எ5று.), (௨) 

*பாசறையென்பது பசையர்மேற் போர்செப்யச் சென்றவர்ச எிருக் 

மிடம், 
x : னத து ath 

அல்கண்ணமையத்திபையலர்யுகேவகல எ உல் டி வாடு பனி 
ந் டடத ர் v bey 

துமாமுசமுடையண்ணறன்னருளாஜ் , 4 வடட த்ர.



ee ee AT 9) fe 

கொங்சலரிருங்காமருக்குசூழேம டவ ர. 
.... கூடமாம்பெயருடைக்சோதகர்ருயிற்றச் ,.. ,.. 
சங்கரன்மசலைகொடி நெடுந்தடந்தேர். . . டட 

தீணற்துசோமந்திரத்தணைந்த துசன்னிற் ... 
டொங்கெழின்மடங்கற்சேசரத்திடையே .,. ... ... 

 பொருந்தியயணைமேற்பொருந்திவீந்திருதீதால் x 
* 
E
K
 

E
 
® 

... (இ-புரை.) ௮வ்வாறுசேர்ந்தடோதில்சேவதச்சனானவன்பெருமை 
பொருந்திய ஆதிருமூகங்களுள்ள (சுட்பிரமணியசுவாமியின்கட்டளை 
யினால் வாசனைபாந்சபெரியசோலைகள் புறதீதில்குழ்ந்திருக்கும் படியா 
ன ஏமகூடமென்டுறபெயருள்ள இறறநீதநரகரமொன்று உண்டாக்கினவவள 
வில்செவகுமாரனாயெ முருகக்கடவுள் கொடிகட்டி யநெடியதாய்ப்பெரு 
மைபொருந்திய சேரைவிட்டிழிந் து €ர்பொருநீதிய ஆலயதீதக்குள் 

ளெழுத்தருளி அவ்வாலயத்திலமிருந்ச அழருள்ளடங்கங்களின் முடிகளி 
னிடத்திற்டொருந்திய ஆசன தீதின்மேல்டொருந்திவீற்றிருந்தார்.எ-. 

1G aio. | 

வீறுகொண்டதானையோடுமமேன்மைகொண்டவேலவ அ 
னீறில்பாசறைத்தலத்திலிதீதவாதிருப்பவீ” ... ன ரர. 

தூதிலாதஞான்முன்னருற்றுநாரசன்சொலச்” டட டட ட 
சீதியின்(தொற்றரோடுசெற்றமோடுசொற்றனன் ... ௨ HK 

(இ-புனா,;) பெருமைபொருநீதிய சேனைகளுடன் மேவ்மைகொ 
ண்டவேலாயுதச்கடவுள் ௮ழிவில்லாச பாசறையினிடத்தில் இந்தவாறிரு 
ப்பஇநீதச்சேதியைட்டழுதில்லாசசூரன்முன்சென்றுநாரதமுனிவர்சொ 
ன்னார் ௮வன்டூநி உரதீதசத்ததீ துடன் தூதர்களை நோச்செ சொல்லு இன் 
றனன்-(ஏஃு.) (௪) 

, வாரிமன்னவந்பிடித்துவாருமென்னவேகியே ... ... oe *, 
 கோரமோடுபழ்நிமுற்கொணர்நீதிடச்னர் தநீ டட 

. விரமோடுமாறுகொண்டுவிறுசொண்பதெய்வரைச் .... ..., ஆ. 
| சேவிங்குவிட்டசென்னைசெட்பு சென்றுசெட்பிஞன் வடட டக் 

(இ-புரா.), தாசர்களைநோக்டிச்சமுத்திரராசனைப் பிடித். துவாருங் 
சளென்றுசொல்ல.௮வர்கள். ௮வ்வாறேயவனைக்கொடுமையுடன்பிடித்துக் 
கொண்டவர்.ஐ சூரன்முன்விட்டார்சள் ௮வனைரோச்டிச்சோயித் தவிரத்



  

கந்தப்புராணச்சுறுச்கிப், 
பொழிப்புரை, 

துடன்பகைகொண்டிபெருமையுள்ளசத் துருக்களை நீ இய்விடத்தில் சே 
ரும்படி விட்டதென்னசொல்லென்றுசொன்னான்.-(௭-௮.) (டூ) 

அநீச வேலைவேலைமன்னனமரரோடுகுமரவே,,.. ... ௨. 
சூறீ,துவானினேகினானுயர்நீபூ சொன்சணே ரர! 

வந்திடசக்கலங்கினேன்மலங்கினேன்வருந்தினேன் ,,, ... க 

பநீதிகொண்டபூகர்தம்பரட்டினுக்கமைந்திலேன் ... ... * 

(இ-புனா.) சூரன்௮ம்வாறுகேட்டபோ,.து சமுத்திரசாசன்தேவர்க 
சூம் குமாரசுவாமியானவரும் உயர்வாகிய ஆகாயபாரீக்கமாகச்செல்ரர் 
கள் உயர்ந்தபூதர்கள் என்னிடத்திலநடற் துவந்த தினால் நான்மனங்கலங்கி 
வருந்தினேன் ௮ அவுமன்திவரிசைகொண்ட அவாகளுடையவரிசைகொ 
ண்டகால் பரட்டினளவுக்கும் போதாமையானேன்.....(௭-று.) (௬) 

ஏழையேன்றடுப்பெங்ஙனென்றுகூறிநிலநிடத்...  .... 
தாழ்விலாதவொற்றர்வற் துசண்முககருமாரவேள் .... ௨. & 
வாழுநம்பெரும்பதிககுவடதிசைச்கணெம்இினான்... .... 4 
ரூழ்பதாதியோடுமெல்றுசொல்லவி துசொலலினான்...  .... & 

(இ-புரை.) அபீபடிச்கொத்தவர்களை எளியவனாயெ நான் தடுப்ப 
தெய்வாறென்றுசொல்லி நிற்குந்தருணத்தில சாழ்விலலாத தூதர்கள் வந் 
௮ அமுக்மூள்ளகுமாரவேளானவர் வாழ்கின்ற நம்முடையபெரிய நக 

ரதீ துக்குவடபுறம் சேனைகளுடன்வற்திருகசரொரென்று சொன்னார்கள்௮ 
தற்குச்சூரன்சொல் லஓுகிருன்....-(௪-ு,) (௭) 

இரவியைதீதளைந் துளானையிங்கழைத்திரென்னஜலும்... ,,.' ஸீ 
பரவியேடுிபொற்றர்சொற்றபானுகோடனைதீதரச் . ,, we ® 

ரமொரைந்தன்மைந்தனோடுசேனயோரைவென்றுநீ ... * 
விரைவிலிங்குவரு தியென்றுவிடைகொடுப்பவேகினான். உ டட 

(இ-புரை.) சூரியனைத்தொட்டிலின்காலிற் கட்டினவனாயெ டாறு 
கோடனையிஃவிடத்.துக்கு அமைத் ஐக்கொண்டு வாருங்சளென்று சூரன் 
சொல்லத் தூதர்கள், து.திசெய் தசென்று.ஞானாற்சொல்ல்ப்டட்ட பானு 
கொடனை அமைதீ துச்கொண்டுவந்தார்கள் அப்படி வற்தவனைப் பார்தீ 
gi -துமுடிகளுள்ள பரம௫ிவன் மகனையும் ௮வன்சேனையா [பி 
கணக் மெச்துமர்பா நிற்கவே. உய்யும் 
வளவில் ur Goi BL coy BS’ Sor BHO PEO gn er Dole pe,
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ஆங்குதன்மனைச்சணுற்றடற்படைக்கலங்கள்மசாண்... 
டேங் குரா த௲ானைவெள்ளமிருபகானவாயிரம் ௨. 

. பாங்கினேரிபாந்டனிந்பர நீதிரைந் Ros... 
தீங்கிலாசுவிசயையனவிசமன்னர்சேரவே ,.. i. wee oes 3

 
3 

(இ-டரா.) அவ்விடத்திலிருந் அதன்வீட்டுக்குட்போய் ப்பலம்பொ 
ருநீதிய ஆயுசக்கூட்டங்களையெடுத் துக்கொண்டு ஏக்கங்கொள்ளாத இரு 
பதிஞயிரம்வெள்ளஞ்சேனைகள் உரிமைபுடன்சபச்கத்திலபார்,து ஆர 
வாரிதீலுச்சூழ்ந் கவரவும் இங்கில்லாதவிசயனென்பவன்முதிலாகியபடை 
தீசலைவர்கள்சேர்ந் தவரவும். -(௭-.று.) (௯) 

ஆயுகக்கூட்டமென்பு பல ஆபு கங்களெனகீகொள்ச. 

2 5 டட oO ய் 9. க 4 

கந் துகங்கண்முப்பதானவாயிரங்கலந்ததோர் .... ... ம 

சுந்சரஞ்செறிழ்திலங்கு தய்யவையமேதியே,.. vo. see vee 

வெந்திறற்பெருஞ்சமர்க்குமேவுகின்றவாறுகண் 8 
டுந் து நாரசன்குமன்கனணொல்லை௮ர் துசொலலினான்... ..... * 

(இ-புமா.) முட்பதினயிரங்குதிரைகள் பூட்டிச் சுற் சரம்பொருநீ 
தப்பிரகாடுயா நின்றபரிசுத்தமுள்ளஓ ருதோி ன்மேலேறிககொணடுகொ 

டியதானபெரும்போர்செய்யப் பானுே nl arene 
மேன்மைடொருந்திய நார தமுனிவர்விரைவாகசீ சுப்பிரமணிபரிடத்திற் 
டு 5 டு a | te ~ es ௰ சன்றுசொல்லினார்.--(௭-று,) ( ) 

எந்தையானகந்தவேளிலங்குவீரவாருவாஞ் ... vee cee oe TR 

சுந்த்ரன்றனைதிதெரிற் துஞானிவ்விடதீதியாம் 160 see ௨ 
வந்தவாறுணர்நீ துதன்மசகன்றனைப்பதாதியோ ... vee ௨.4 
ம.நீகவேலைநம்2ிமாடேசெருத்தொடங்கவேவினான் ... ௨. * 

(இ-புரா.) எம்மையனைசுப்பிரமணியசுவாமி யானவர்பிரகாசியாநி 
ன்ற வீரவாகுதேவராகியசுநீதரனைதோரக்கிராமிந்குவர்த முறைமையை௪ 
GIS ௮றித் தசன்மசனாகுய பானுகோடனைச் சேனையுடன்சென்று நம், 
முடன்போர்செய்ய இட்டோ.து ஏவினால்: (௭...) (Ws) 

சேனையான துன்றவின்றுசென்றுவென்றியொன்திநீ ... .ட. 3 
யூனமின்திவருதியென்றுவப்பினோனோத்தலு ,.. ve ௫ 

. மானனங்களாறுகொண்டவண்ணலைத்சணந்துபோய்.,. . da asin 
 துதுலங்கொள்படைகள்கொண்டு துப்பவையமேதினான்,.. ஸி 

* ம் * od °



ர௮ு௬ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
| wr Ay ee, 

(இ-புரா.) சேனைகள் நதெருங்கிவாச் சென்று இப்போ, துவெந்றி 
கொண்டு நி பழுதில்லாமல்வாவென்று சந்தோஷித் துடன் உத்தாவுகொ 
டுத்தருளினவளவில் வீரவாகு$தவர் ஆறுதிருமுகங்களுள்ள சுப்பிரம 
ணியரை நீங்கிட்பகைவருடல்மாமிசத்திற்பொருநீ_தவசானநதன்மையபொ 
ருநீதிய ஆபுதங்களெடுத் அுகசொண்டு பரிசுதிதமுள்ள இர தத்தின்மேலா 
சோகணித் துக் கொண்டார், -(௭-ு.) (0௨) 

சுற்தரங்கொளெண்மருற் துல£்கமாமிலக்கரும் 
Cag Gn herds நூறுவெள்ளமானபூசருநீ 

தீநீதிரங்கொள்சுப்பிராஇிதானைமன்னருங்குமிஇ ... 

வநீ துசூழமீவகினான்மடிப்ச்டுவீரவாகுவே... ... 

(இ-புரை,) மூழ்ச் யுள்ள வீரவாகுதேவரானவர் செளநீதரியமு 
ள்ள எட்டுவீரர்களும் பிரசாசமுள்ளலக்ஷம்வீரர்களும் வெவ்விகானபல 

ங்கொண்ட ஆயிரம்வெள்ளம்பூசர்களும் சுப்பிரன்முதலாயசேனைமன் 
னவரும் கூட்டமாய்வந் துசூழும்படி.செல்றார்..(எ-று.) (௦௩) 

தலைமைகொண்டபாகறைத்கலத்தினைதீதணற் துபோய் ... % 
நிலைமைகொண்டசூரனூரினீண்மதிநபுறத்.துறத்... ... வட 
©) rds omelet மிசாள்குரன்மைந்தனனிகமும் # 
பலபடைக்கலஞ்சொரிந்தெதாரதுபோர்டயின்றவே. ... ¥ 

, (இ-புரை,) முதன்மைகொண்டகாகிய டாசறையிடத்தைவிட்டுறீங் 
இப்டோய் ௮ழிவிலலாமையையுடைய சூரன் நகரத்தின் நீட்டுபுள்ளமதிலி 

ன்டறத்திற்சேர்ந்தவுடன் தோற்குந்தன்மையில்லாதபூதர்களும் கோபங் 
கொண்டசூரன்மகன்சேனையும்பல ஆயுசங்களையேவி எர்த் துப்போர் 

செய்தார்கள்--(௭-ற.) (Ye) 

தெண்டிராக்குறோனத்திரண்டிரண்டுசேனையு ... 6 பட்ச 
மண்டியோதைசெய்துநின்றடுஞ்செருப்புரிந்திடச் ..... அ 
சண்டமுற்றவவுணருஞ்சலந்தரித்தபூதரு... cee vee ட. # 
மண்டுசோரிவாரிே நரமட்டிலார்கள்பட்டனர் ,,, ௨... ஒனர 

.. (இபுனா) இரண்டுசேனையும்தெளிவுள்ள அலையையுடையசமுத்தி 

ரத்;துக்கு ஒட்பென்றுசொல்றும்படி கூடி நெருக்கி தஆசவாரித் தின்று 
சொல்லும்போர்செய்யும்போ.து சொடுமைபொராந்திய அலண்ர்சளும் 
செய்க்சொண்டபூதர்களும் நிறைந்ச உதிரம்சமுதித த். துச்சொயிதாமப்
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பெருகும்படி அளவில்லாதபேர் 5 ளிதற்சார்கள்.-(எறு;) (8௫) 

மேனலங்கொள்பூசீர்காம்வெகுண்ிசென்றுமேவலா x 
ரானையோடுமானைதன்னையாளிஷஜேமிமாளினைச் ... ee ௨. & 

சேனையானதேரிஷேடுசே.வாவாரிமோதலு ... % 
மூனமுற்றவவுணர்சாமுடைற் தவடியோடினார் % 

(இ.புரை.) மேன்மையான நன்மைபொருநீதிய பூதர்கள் கோயபிதீ 
அச்சென்றுபகைவராகிய௮அவணர்சேனையி லுள்ள ஆனைகளைக்கூட்டங்கூ 

ட்டமாகவாரி அவைகளாலமற்ற ஆனைகளைமோதினதா ஓப்வீர ர்சளைவாரி 
அ௮வர்களாலமற்ற வீரர்களைமோதினதாலும் தேர்களைவாரி ௮வைகளால் 
மற்றதீதேர்களைமோதினதாலும் பழுஅடொருநீதிய அவுணர்கள்சோற் 
அமனம்வாடியோடினார்கள். --(௭-ு.) (௬) 

அற்றவேலைபவுணர்சம்மிலனலி 9யன்னுமன்னவன் 

செற்றமோடுவந்தெதிர்ந் ததிதிலாகபூசர்மேல் pes bee 

வெற்நிகொண்டகணைகள்டிற் ச வெற்திறத்கொள்பூதரூ ... 
டுந்தடிங்கன்முனிவினேைிமொலலைசென்றெதிர்ந்தனன் 

(இ-புரை,) அவ்வாறுதோற் றோடிம்டோ.து அவுணர்களில் அனலி 
யென்கிறபடைத்தலைவன் கோபத்துடன் வற்தெதிர் நறு பொல்லாநங்சென் 

பதில்லாதபூகர்கள்மேல் செயங்கொண்டபாணங்கள்ித்தினான்வெய்விசா 
னடலங்கொண்ட பூதர்சளில்சேனைபன்னவனாகப்பொருந்திய சிங்கனெ 
ன்பவன்கோபத்துடன் விரைவாகச் சென்றெதிர்ந்தனன்--(௭-ு,) (௭) 

மிண்டிகொண்டவனலிதேரில்விரவிநினறபுரவியைத் 
தண்டுகொண்டுமோத ஓற்தளர்நீதிறட்பவெய்யவன் ,,, 
கண்டுகோல்சொரிந்திடக்கனன்றவன்றன்வையமாற் «+ 
றண்டலன்கைவிற்பறித்தட ற்கொள்டிங்கன்வீடுஞன், ட்ட * 

H
R
 *
 

(இ-புனா,) பலங்கொண்ட அனலியென்பவனிஈதத்திஃ்சட்டப்பட் 
ட.ருக்கும்குதிரைகளைத் சண்டாயுதத்தினல்மோதவே ௮வைகள்தளர் நீதி 

நந்தன ௮தைக்கொடி.யனாயெ அனலிசண்டொணங்களையேவினளவில் 
பலமுள்ள சங்சன்மனங்கோயித்,து அவன்தேரிற்டாய்ற் து ௮ற்சீப்பலை 

வன்தைவில்லைட்பழிதிது எறித் துவிட்டான்,--(௭-.) (24)



WT HY 9 கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிட்புரை, 

அற்றமற்றடுங்கன்மீதிலனலிசண்டில்மோசலும் .,.. உட 

பெத்திகொண்டடுங்கனங்கண்வெட்யன்மார்படித்தவற் ... * 

பற்றிதின்றுசுற்றிரற்படி தீறலத்தடித்திடத் ... cee vee 4 
தற்றுகென்றவவுணரூடு-ண்டனீ க கண்டன் vee 35 

(இ-புரை.) மெலிவில்லாக௫ங்சலிமேல் அனலியென்னுமவுணன்த 
ண்டாயுதத்தினால்மோதினான் மோதயே வெற்றிகொண்டஇங்மன் அவுண 

ட்படையினிடத்திலிரு க்கும் காடி யவகைய அனலிமார்பில௮டி.தீ௮௮ 

வனைப்பிடி தீ துநின்று கூழற்திதன்மையுள்ள பூமியினிடத்தில் ௮டி.தீதான் 

அட்போ துதாவுக ற அவுணருக்குள் ண்டனென்பவன் இசனைப்பார் 

தீதான்.-.-(௪-று.) (௦௯) 

கண்டசண்டனடுவனென்் றுகமறும்மெலைடுங்களனவ், , ட்டி 

_வண்டலன் றன்வையருந் றவ றடம்பயதி இன்மே.. sae nee 

லொண்டி.றற்கொள்கதையிப்மோசவவனுமுற் தடங்கன்மேற் 
் மண்டின்மோதவிருவருந்சளர்சசியெய்திவிழ்ர்சனர் 

ச 

ந 
ஙி 

3 
36 

ம் 

a 
3% 

ர் 

(இபுரை.) டார்தீதசண்டனானவன் இங்கனென்பவனைநோக்கி உன் 
ணனைநானிட்டோ துகொல்லுகறேனென்று சொல்லும்போது சிங்கனானவ 
ன் அந்சப்பகைவனுீய தேரிற்பாய்ற து ௮வனுடையபெரிய புசத்தி 
ன்மேல் ஒளியும்பலமுங்கொண்டதன் கதறையினால்மோதிஞன் அவலும் 

மேன்மைபொருந்திய சங்கன்மேல தண்டாயு ஈதீதியல மோதினான் இவ் 
வாறுமோதி அவ்விருவரும்மூர்ச்சையடைறீ ௮ விழ்ர்தார்கள்.--(௭-று.) 

மற்றிவ்வேலையவுணர்சம்மில்மாயனோடிபூதரித் se. eee ve 

செற்றமுற்றநீலனை லங் 25 இர்நீ நீ 

ளுற்றசண்டமுந்தமாயனுந் மார்பிலவற் தயட் oe 

டூ.ற்றுளானெனக்கலங்டுியிந்தவாறியத்றுவான் x
 3
 
3
 

- (இ- புரை.) இவ்வாறு இய்விருவர்களும்விழு நீதபோ து ௮வுணர்க 
க்குள் மாயனென்பவனுடல் பூதர்களுககுள் G காபம்டொரு நீதிய நீல 

னன்கி தபெயருள்ள சீலனைவன் நீட்சிடொருநீதியகண்டாயுசமொன் 
றெறிந்தான் ௮ துமாயனென்லும் அவுணனுடையமுல் லுயர்ந்திருக்கு 

மார்பில்வந் தபட்டவுடன் அம்மாயன் இறந் அபோனானென்று சொல்லு 
ம்படிசீகலங்கி இந்தவாறுசெய்கரல்....- (௭-௮.) (€லன் என்பது நல்லறி 
வு சல்லொழுக்கமுள்ளவன், u (es)



யுத்தகாண்டம். ரா ௮௯ 

நிலம் ஜரூல மான்றுநீசன்விட்டிடப்படச். ௮ 
சாலமவேவருர் திநின்றுதக்கமாயன்முல்புபோய்க் ss. say % 
கோலமார்பின்மீ தபாணிசகொண்டுமீமாதியண்டர்சங். ... 4 
காலனைப்பிடித்சவலிகளத்தினிற்கதித்தனன். ,,; see vee 

(இ-புரா.) நீசையமாயன் நீலலிமேல ஒருசூலாயுசபெடுத்செறிந 
தான் ௮. அவற் படவே நீலன்மிகவும்வருற்தி கொஞ்சம்பொழு நின் 
அபோர்மசெய்யதீசககவனாடிய மாபன் எதிரில்போய் அவனுடைய அமு 

ள்ளமார்பின்மேல் தன்கை யிஞலைே மாதிதீ ரேவர்களு் க் சாலன்டோலி 

(Ho HD அந்தமாயனைப்பிடி.த் தூ ௮வன்சழுததிற்கடித்தான்,-௪-௮,(௨௨) 

் கண்டமீதுவிண்டிடககடி தீதிரத்முண்டுயிர் a 
கொண்டபோ துசண்டனோடிகோதிலசிங்கனங்செழுநீ coe ee ake 

தொண்டி.றறிகொடண்டுொண்டுருகசெழுந் கடிஙகனவ் ...  ¥ 
வண்டலன்கவுட்கரத்தடிதீ்தனன்மு.உத்தனன். .. ப. 

(இ-புரா.) அவன்கழுதீசானன மேலேதிறகரும்படிகடி. தது உதி 
ரத்தைக்குடி தீ. துப்பிராணனைவாங்கினான் அட்டே! ுமுன்விழுந்சசண்ட 
னும்ஞற்றமில்லாதடிங்கஞம்அங்கெழுற் துசிங்கலி ஒளியும்பலமு மள்ள 

தண்டபொன்றெடுதி துக்கொண்டு சோபித்தெ இந்றீ த அற்தப்பகைவனு 
டையகன்னத்திலீதன்கையிஞலடி த்.துக்கொல்ருன்..-(௪-று.) (௨௩)   

அன்னகாலையவணர்தம்மிலசமுகத்தனனு கவே 
மன்னுகின்றபூகர்தம்மின்ம நவெதிர்க்கவஞ்சசன்.... ... 
மின்னுனைச்சரங்கள்டிந்தவெய்யன்வையமீ தடோ 
யொன்னலன்கலங்கவேலையோதைபோலொலித்தனன் ஆ 

3 
3
 

(இ-புரா.) ஒப்போ து அவுணர்களுக்குள் அசமூகனென்பவன்௭ 
திர்நீதவளவில் பொருந்தியபூதருக்குள்மதுவென்பவன் அந்த ௮சமுகத் 
தீனையெதிர்சகவே அந்தவஞ்சகனாகியஅசமுகன்ஒளியுள்ள தாய்க்கூர்மை 
கொண்டடாணங்களையேவினான்ம துவானவன் அவன்தேர்மேல்பாய்நீ து 
அநீதப்பதைவன் கலங்கும்படி. சமுதீதிரகோவிம்டோலக்கெ ற்டத்தான்., 
(௭-௮) (அசமுசன்ஆட்டுமுகமுள்ளவன் (௨௪) 

ஆர்தீதபோதிலசமுகத்தனயர்வதாகவன்னதைப் ....... ணி 
பார்த் துவிரனல்லையுப்ர்துடபோசெனப்பகரீந்துநிள்... ve *



ஈ௯௰  கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
டெழிப்புரை, 

சீர்த்திொண்டமண்ணிடத்திரும்பவல்லைநில்லெனா ... 10% 
வார்த்தைடேடிவர்தெதிர்ர் தமறிமுகத்தனி துசெய்வான் ... * 

(இ-புரை.) மது என்பவன்கெற்டுத்போ ௮ அசமூகன் மூர்ச்சை 
யானான் அதைப்பார்தீ. அ மதுவானவனீவீரனலலை இம்மட்டில்பிழைதீது 

ட்போவென்றுசொல்லி மிகுநீதபுகம்கொண்ட பூமியில் திரும்பிவிட்டா 

ன் ௮அசமுகன்தெளிந்து மதுவென்பவனைப்டார்த். து நீவலலவனே ஒடிப் 

போகாதே நில்லென்று லெவார்தீதைகள்பேடு வந்தெிர்ந்.து இதுசெப் 
கினரன்--(௭-று.) | (உடு) 

மையிலாதபூதன்மீ வன்சரம்டொழிந்திடக்... ... vas 3 

சையினால்விலகீகல்செய்துகையன்ழுல்புசென்றவன்... ... & 
சொய்யுளைச்சசட்டினைச்சொ தித்தெடுத் துவேலையிற் * 
அய்யன்வீசவையமீ து நண்ணெனக்குஇித்தனன் * 

(இ-புமா,) குற்றமில்லாதபூகனாயெ ம துவென்பவன்மேல்ஈனனா 
இய அ௮சமுகன்வலிவுள்ளவைகளாகிய டாணங்களையேவினான் ம துவென் 
டவன்மனந்கொதித் துத்தன்கையினால் அந்தப்பாணங்களைவிலக்கிக்கொ 
ண்டுஎதிரில்சென்றுகு இரைகள்கட்டிய அவன்தேலாயெடுத் துப்பரிசுத்த 
ஞா$ியம துவென்பவஷ் சமுதீதிரத்தில்வீசினவளவில் அ சமுகன்விரைவா 
கட்பூமீயின்மேல்குதித்தான்.-(௭-ு.) (௨௬) 

குதிதீ துவந்துபூசன்முன்புகூடிமற்றொழிந்செயப் ... 8 
பதத்தினு லஓுரதீதொடம்பரத்தின்மீதெறிந்திடக்... ... டட 
கதித்தபூவின்மேவியேகளங்கமற்றம துவின்மேஜ். .. % 
கொதிதீ துமாயையான்மறைந் துகொடியதேமிவிட்டனன் ,.. % 

(இ-புனா.) குதிதீ துவற் தபூதனுக்கு எதிரில்கூடி. மல்யுத்தஞ்செய் 
தான் பூதன்பலதீ துடன்காலினால்் தூக்கி ஆகாயத்திலெறிந்தான் ௮வன்டு 
றர் துள்ளபூமியில்வந் கோபங்கொண்டு மாயையினால்மறைநீ துகளங்க 
மற்ற மதுவின்மேல்கொடி.யசக்கரத்தை யேவினான்..-(௭-௮.) (௨௪) 

தநீதரங்கொண்மவின்மீ துதகர்முகத்தன்விட்டிடும் ... 
வெந்திறற்கொடிகரிதான்விரைந்துசென்றுபூசனந் ,.. 

, குநீதுகன்றபடையிலாமலுசலிற்திரும்பியே ..... 
வந் துதியல்முடி தடிர்.துமாலிடத்தடைந்ததே ver vse ves 9
8
%
 
9
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யுத்தகாண்டம். MT Fin & 

(@)-Lyanr.) சேனைகளையுடையமதவின்மேல் அசழகதீசன் விட்ட 

வெல்விதானபலங்கொண்டசச்சகரமான து அதிவேசமாகச்சென்று ௮நீஇ 
ருக்கும் ம.துவானவன்கையில் ஏவுகன்ற ஆயு தமில்லாமலிருநீசமையால் 
௮அதிரும்பிச்சென்று ௮ர்சக்கொடியல்டர த்தை யறுத் துவியிணுவினி 

டத்திற்சேரிந்த து-(௭-:) (௨௮) 
ம, தபடைத்தலைவனசைலால் தநீதிசங்கொள்ளென்ளூர் சகர் ஆடு - கொய்யு 
ளைகத்தரித்தகமுத் துமயிர், 

ஆயகாலையவுணர்மன்னரனிகமோடுமணுகலா ... ட ஆத 
லேயபூசருடையவேயிலக்கரீமேவுதண்டகன்... ... டட ஆ 
போயெறிர்ந் தடல்லவம்டொழிர்சமிப்பவீதெலாந்... * 
இயசூரன்மாமசன்றெரிந்தெதிரற் துவந்தனன்... ..., த. 

(இ-புரை.) இய்வாருகெகாலத்தில் ௮வுணராசர்கள் சேனையுடன் or 
திரிதசென்றமையால்௮ங்குப்பொருர்தியபூதர்கள்தோற்றோடிஞனார்கள்ல 
க்ஷம்விரர்சளிலொருவனாகிய சண்டகனென்பவன் டோயெதிர்த் துட்பா 
ணவருவிங்கள்பொழிற்து ௮வுணர்களையழித்தான் இதையெல்லாம்கொ 
டியனாகிெயசாரன்மகன நிற்_து எதிர்த் துவந்தான்.-(௭-ு.) (௨௯) 

வநீதெதிர்ந்சகுறளிலனோர்மடி.நீ துடைநீதிடச்சாஞ் ட்ட ஆ 
சிந்திமுநீதிவறிதடச்னெத்தினேடுமுக்கர .,. ... ௨... 
னுநீதுசூரன்மைந்தன்முன்னரு ந்றவன்றனா துதே உத 

ரந்தரதீதின்மீ துபோசவங்கெடுத்தெறிநீ்தனன் ... ,.. ..4 

(இ-புமா.) வற்தெதிர்த்தபூசர்களில் இலரிறக்கவுஞ்சிலர்சோற்றோ 
டிட்டோசவும்பாணங்களைட்பிரயோகஞ்செய்துமுன்னிட்டுச்சென்றான் 
அதைக்கண்ட உக்ரொனென்ளலும் பூதத்தலைவன் கோபத் துடன் மேன்மை 
டொரு நீதிய ஞான்மகனுக்கெ திரிந்சென்று ௮அவனுடையதேர் ஆகாயத் 
தின்மேந்டோகும்பழ. ௮ங்கு எடுத்தெதிந்தான்...--(௭-ு.) (௩௦) 

நண்ணுதேரினோடுடாலுநாடுமட்டுமேகியே... bee 
மண்ணின்மேல்விழுநீ துசென்றுவன்றிறற்கொளுக்கிரன் ... 
நிண்ணமுந்றவங்கமீ துசெங்கையாலடித்துநீள் ..... v0 
விண்ணின் மீதெடுத்தெறிர் துவேறுதேரிலேநினன் ... 

(இ-புரை;) சானிருந்சே தருடன் சூரியமண்டல மட்டுஞ்சென்ற பூ. 

மியின்மேல்லர் Aap sg சென்றுவலியபலங்கொண்ட உக்ரெ ஜடை 

x 
*
 
%
 
*



Tl கந்தப்புசாணச்சுருக்கப், 
(0 பாழிப்புரை, 

யபலம்பொருந்திய சரீரத்தின்மேல் தன்கையாலமி.தி.து அவனை நீண்ட 
ஆகாயதீதிமிமேலெித்தெறிற் துவிட்டு2வுதேரிலேதினான் —-( er ௮.) 

காசிலேமுலோகமுங்கடந் தபின்னருக்ன் ...... 3 

வீசுசீ ர்கொள்படியின்மேல்விமு நீதனன்டெற்சன ... ஸீ 

னேடுலாததண்டி. Big. ch) 60 Blo யனையோர் . 3 

பூசலானவெந்தொழிந்புரிதீ துடைர் துபோயிஞார். . . ஸி 

(இ-புமை.) குற்றமில்லாத மேலேழுலோகமுங்கடற்து சென்றுமி 
ன்பு பரநீதசீர்கொண்ட பூமியின்மேலவிழுநீது மூர்ச்சையாய்க் டெ 
தால் ஞதிறமில்லாகதண்டியம் பிகுந்தபெருமையுள்ள பிஞியும் மற்று 
முள்ளவர்களும் கொடியபோர்த் தொழில் செய் துதோற்றோடிஞர்கள் . 

ஈ.ுகண்டிலச்கரிவந்தெடிர்ந் துகோல்சொரிந்தவன் டட x 

நீ தகொண்டதேரினைசசதைப்பவேறுதேரின்மே... ஸ் 

இரதையபோலவாவிநின்றுறுஞ்சர ங்கள்கோடி விட் 3 

டேதமற்றவீ£ர ர்வில்லிலக்கமூ நீதுணித்தனன் ஆ 

(இ-புரா.) இதனைக்கண்டுலக்ஷம்வீரர்களும் வநீதெதிர்ர் து பாண 
ப்பிரயோசஞ்செய்.அ பானுசோபன.து தீங்குகொண்டதேலா அழித்சா 
ர்கள் ,அவன்காந்நினைப்போல்வேகமாகவே ஜொருதேரின்மேலேதிக்கொ 
ண்டுதின்றுடொருந்ியெசோடிடாணங்கள்விட்டுத் துன்பமற்றஅ.ந்தவிரர் 
களுடையலஷம்விற்களையுந் தணித்தான்...-(௭-௮ு.) . (௩௩) 

விற்றுணித்தளப்பில்வாளிவிரர்மேலமுத்தலு .. 3 
மநற்றுநேரிலாவிலக்கர்வாடியஞ்டியோடினா... ... vee wee 
ருற்றவிச்செயற்றெரிர் துரங்கொள்வீரகோளரி டட ஆ 
செற்றமோடுமெற்றளைந்ததியன்முன்புவந்தனன்... ... அ 

(இ-புமா.) இவ்வாறுவிற் களைத் தனித். துட்பின்னும்௮அளவில்லாதவா 
ளிகளைவீரார்மேல் அழுத்தினான் அந்தட்பாணங்கள்வற் து பட்டமாத்திர 
தீதில் ஒட்பில்லாதவீரர்கள்வாடிப் பயநீதோடினார்கள் பலங்கொண்டவி 
ரடிங்கன்கோபத் துடன் சூரியனைத்தொட்டிலிற்கட்டியபானுகோபன் ௭ 
திரில்சென்ரன்..-(௭- ற.) (௩௪) 

வதீதளப்பில்கோல்சொரிற் துவஞ்சன்விட்டகோலெலாஞ் ... * 
இத்தியாயிரஞ்சரஞ்செலுத்திவெப்யன்பார்பையங்,,.. ,..



யுத்தகாண்டம், ரா௯்௩ 

குந் துசாளரம்பபித்தவுள்ளநொந்துமாயவன் ,.. ட. ஆ 
வெற்திறற்படைக்கலத்தைவிரன்மீஜவிரனான் ... ..... 

(இ-பரை.) வந்தவிரகோளரிஅளவிஎலாசசணைகள்விஃ0௮ஞ்சனாகபெ 
பானுசகோபன்விட்டடாணங்களையெல்லாம் ௮றுத் மே இும்ஆயி ்ம்யா 

ணங்கள்விட்டுப்பானுகோடனமார்பினை ப்பெரியசாளா தீ. ஐவாரம்போல 

தீ துளைசெய்தான் ௮தனா2பானுகோபன் மனம்வருந்திப்பலம்பொருநழ் 
தியநாராயணாஸ்திசம்விட்டான்..- (௪-.று,) (௩) 

(கோளரியென்ட த இங்கம்.) 

வீச இ நீறபடைவிலாநீ ge மனியடடொரு Bs Dl vee ௨. அ 

மாலொதவிரனுண்மயங்கியேவிழு நீ.சன, ae ees . * 

னேடுல்விரடானுவர்தெடர்ற் துவெய்யன்வையமுற் 6. sea 
ஜோசைநாணிவித்பறித்தொடித்தெறிந்தவெல்லையின்... ... * 

(இ-புரை.) பானுகோபஞல் வீசப்பட்டபடையான.து விறாவாச 
வநீ துதன்மேனியுள் /டொருநீதிய வளவில் குற்றமிலலாத வீர கோளரிம 
னமயங்கவேழ்நீதான் அதைக்கண்டு ஒருவரா ஓும்பறிக்சப்படாத வீரமா 
ர்த்தாண்டன்வழ்.து எதிரீறீ து பாலுகோபன்சேரில்பாய்ந து அவனுடை 
ய ஒசைடொருந்தியநாண்பூட்டி யவிலலையொடி ததெதிந்தபோதன-௮. 

தூயவீரககைமீதுசோரிநீர்குதித்திட.... vee cee ட டன 
மாயவஞ்சனவாளினா“மனஞ்சினற் அருத்த லு bee 7 . ee 

தயன்மீதணிந்தவச ரரக்கவசமந்திட... ... ப. ௬ 

வோய்வில்வீரபானுவுறாரதீதுவாள்செலுதீதினன் ... .... * 

(இ-புலா.) பரிசுதீதழூள்ள வீரபானுவின்மார்பின்மேல் உதிரப் 
(ரெவாசம்பெருகும்படி மாயவஞ்சனாகிய பானுகோபன்மனதிற் கோபி 
தீறு வாளாயுதத்தினாற்குத்தினாஏ் அவனவ்வாறுகுத்தமவ சோர்தலில்லாத 
வீரபானுவுந்.சன்கைவாளினால் கெரடி.யனாகிய பானுதோபன் பார்பில்த 

ரிதீதவச்ரெக்கவசம் அந்றுவிழும்படி. பலத். துடன்குத்தினான்..-(௭-.று.) 

சூரன்மைந்தனுட்டுனந்.து தூ யெெற்றிகுத்த லும் ரர. 

வீரடானுவிழவேவெருண்டுவீரரார்சகன் ... ,.. ட. te 
கோரமோடுவந்தெதிர்நீ துகோல்களாயிரங்கடய் ,,, ... & 

வாரமோடுமவுணனிட்டமவுலியங்கறுத்சனன்.,, .,. பாக்



AT Sin கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

(இ-பூரை,) சூரன்மகன்மனங்கோபித்துட் பரிசுத்தமுள்ளவனாய 
வீரபானுவின்றெற்தியில்குத்தினவளவில் அந்த வீரன்விஞழ் விட்டா 
ன் விரராநீதகன் அதனைக்சண்பிகோபித் துச் கோரமோடுவர்கெதிர்ந் 
ஆயிரம்பாணங்களேவி ஆசையுடன்பானுகோடன்தரித் ுககொண்டிரு 

க்கும் மருடத்தையறுத்தான்...-(௭- து.) (௩௮) 

வேதன்முன்கொடுத்தவேலைவெய்யலீவிட்டிடப்படப் 

போதநொந்தயர்ந்தனன்பொருந்திமற்றையைவருநீ 
தீதினனொபிற்கனுச்செருப்புரிர் துடைற் இடக். 
காதலவீரவாகுவீ”' துகண்டுசென்றெதிர்ந்தனன் ,.. 

(இ-புமா,) பிரமசேவசனக்குமுலி கொடுத்தவேலைம் பானுகோப 
ன்விட்டான்௮ அவற் அபடவேவீரமார்தீதாண்டலீ மிகவும்நொந் தஞூர்ச் 
சையானான்மந்றைஅஞ்சுபேரும்வற் துபொல்லாசவனாகயடானுசோபனு 
டன்விந்டோரிபுரிர் ததோற்றுட்போய்விட்டார்கள் கண்டவர்கள் ஆசை 
கொள்ளத்தக்கவிரவாளுதேவரிசைகஈண்டுசென் நெதிர்த்சார்.....-(௭- DN) 

வீரபானு வீரமார்தீசாண்டன் என்னுமிருபேர்கொண்ட வீரனொருவ 
னே பானு என்பதும் மார்த்காண்டன் என்பதும் குரியனுக்குப்பெயர் 

இதில்வீரவாகுவைத்தெரிந்தெதிர்நீ து தயவன் 
வேதனல்லைபா லுமல்லைவேலினாலுமலலையோர்... ..... eee 
தூதனீயெனோடிபோர்தொடங்கவல்லைகொல்லென ... ., 
Lor go DLS gust 6 Sam Hel? go gr, gyarost 

(இ-புரை,) குற்றமற்ற வீரவாகுதேவரைக்கண்டு பானுசோபன்ம 
னமெரித்து நீ பிரமனுமல்லை விலினுவுமல்லை வேலாயுசனுமல்லை ஒரு 
தூதன் இப்படி. க்கொத்த நீ யென்னுடன்போர்செய்யவல்லவனோவென் 
அ சொல்ல் மிகுற்சபலந்தாந்டுபுயர்நீத வீரவாருதேவ ரிசனைச்சொல்லு 

சர். (௭-௮) (௪௦), 

வீரம்விரர்சிதுமேவிளஎம்புவார்கொலோவெனச் ... ' gts * 
மைந்சன்முனிவுசொண்டுசோனைமாரிமானகேக் 3. 3: a 

க்ர்ர்ஷ்ளி தூவ லுங்குஉட்டைனென்றபொம்ம்டனு 4 ௭௩, ப 
ச 4 ர ஸூர் ன் Hn ape, ஆம் ட sO oh" VAG Ginimeit diate Qenh gs Aenea ch amen 2. M27 cht



யு த் தகாண்டம். AT ee 

(இ-புனா,) வீரராயிருப்பவர்கள் தங்கள்வீரதீதைச்டுதிதாயிஞட் 
எடுத் தச்சொல்லுவார்கலோ சொலலார்கள் என்றார் ௮தைச்கேட்ட பா 
னுகோபன் கோபங்கொண்டு சோனைமழையை ப பொட்பாகக கொடிய 
பாணங்களேவினான் மலையைவென்ற புசமுள்ள வீரவாருதேவரும் ௮ 
குபொருநீதியபாணங்களேவிப் பெரும்போர்செப்சார்.-(௭- ௮.) () 

மண்ணிம2லாரிமெட்டதானமா இர தீதிலோரி நீள்... ate 

விண்ணிமீலாடுநீலமவலைமீதுலோடுநேமியின் ௨... ௨ K 
கண்ணிலோடுமண்ட மு௮புகடிதிலோடுமீளுமா ... ௨ ஸீ 
லெண்ணிலாதவன்மைகொண்டவிருவரேோறுமசசமே... ... ஆ 

(இ-பு: ு£.) இவ்வாறு புதாஞ்செய்யும்போ ௮ அளவில்லாஈ பலங் 
கொண்ட இல்விருவரும் ஏறிக்கொண்டிருக்கிற இரதங்கள்பூலோகமெற் 
குமோடும் அஃ$உதிககுகளி ஒுமோடும் நீண்ட அகாயத்திலோடும் நீலநிற 

முள்ளசழாத்திர தீதிலோுிம் சக்கசவாளகிரியினிடதத்லோமிம் ௮அண்டங்க 
ளுக்குமேல்விலாவாகே வாடும் மறுபடி திரும்பிவரும், - (எ-று) (௪௨) 

சூரன்மைந்சன்விடுசரங்கடுய்யலன்நடு$கடுு? cee see we 
வீரவாருவிமிசரங்கள்வெய்யவன்றஜித்திடு. 1... sos see ® 

மாருமஞ்சவிந்தவாறருஞ்சரம்பெ மற் நீ டட டக்க டட டிடிவி 

டீ ரமேவுமிருவருஞ்செருப்புரிர் துலாவிஞர், es sos ர] 

(இ-புரை,) பானுகோபனவிடுகிற பாணங்களை வீர வாருதேவர்தடு 

தீ.துவிிவொர் வீரவாகுதேவர் விடுகிறடாணங்களைப் பானுகோபன் தடுத் 

_துவிடுவான் யாவரும்பயட்படும்படி.யிந்தவாறு அரியபாணங்களைவிட்டு 
மிகுந்ததீரம்டொருந்திய இருவரும்டோத்திசய் துலரவிஞர்கள்.-(௭-ஜு.) 

வெற்திறற்கொள்விரன்விட்டவி௫மமாரிடிந்றுவன்.... 66. ue 

- கறீதவாகையாகுவின்கர த் தவிலலைவலலையங் bee 
கநீசமற்றசூரன்மைந்தனாயிர ஞூசரங்களாற் ,,. eevee 

ஏற்தவே _துணிட்பவீசனிந் தவாறுசெய்குவான் ட 

த 
#& 

& 
* 

(இ-புமா,) வெவ்விசானபலங்கொண்ட விரவாகுதேவர்விட்டபா 

ணவருவிங்களை அறறுத்துத்தள்ளி ௮சற்குமேல்தனக்கு இறுதியில்லாசசூ 
ர்ன்ழசன் ஆயிரம்யாணங்கள்விட்ட்சட்டுத்ததிபோன்றவைகளாய்வெற் 

தியுள்ளபுசற்களைய/ுடைய விரவூகுதேவர்கைவில்லை யங்குதீதுணியும்ப 
ட. அத்தான் அசற்ருமேல்விரவாருதேவரில்கா தசெட்கின்ார. (௭-௮.)



TG கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை. 

பின்னுமோர்நெடுந்தனுப்பிடித்தொராயிரஞ்சரற் ... 3 
துன்னவேவிடுத்தவன்றுலங்குவிற்றுணித்தபோ ... ௨... & 
தீன்னவெப்யன்வேறுவிந்கொடாயிரஞ்சரங்கடாம் ,,. சீ 
மன்னிரும்புகழ்சடிவீரவாருே மல்விரித்தனன்... ... ... ஆ 

(இ-புரை.) வீரவாகுதேவர்பின்னுமொரு பெரியவில்லையெடித்து 
ஆயிரம்பாணம்பொரு நீசவிட்டு அவனுடையபிரகாசிக்கும் வில்லையறுதீ 

தடோ.து ௮ந்தப்பானுகோபன் வேறேவில்லை ெடுத் து ஆயிரம்பாணங் 
கள் நிலையபாயெபெருமையுள்ள விரவாகுதேவர்மே௰ஃபிரயோடித்தான்.() 

விட், டோ துவீரவாகுவெஞ்சாங்சலே மிய... % 
லொட்டலன்றன்மெொலிகள்ளியொலலைபத் து நாறுகோ ... & 

றொட்டுவெப்பனரணமு நீதுணிசதிடதி கலங்கிய... 2 

மடடிலீர்சொள்பரிதிகண்ரிமண்ரிமோகைகொண்டனன் ...  & 

( இ- பா. )பானுே காபனி DOT 2) } யிரப்பாணங்கள்விட்டபோ I 

வீரவாகுதேவர்வெல்விதானஏழுபாணங் எளிஞம்அந்தட்பகைவனுடைய 
மகுடதீதைத்தள்ளிஉடனேவிலாவாகஆயிரசம்பாணஙி்ஈளேவிட்பானுசோ 

டனுடையகவசத்சையுர் து. விகார் ௮அதைவிளங்குகின்ீற அளவில்லாசபெ 
ருமைபுள்ளசூரிய5ண்மிமி ஈந்தசந்மிதாஷிமடைற்கான்..(௭-று.) (௪௯௬) 

கோரமானலாயிர ங்கொடும்) பருஞ்சர ELIS see sae weak 

வீரவாகுநெற்ஜிமீ துவெப்பன்மைந்தனெட்யவே ... ௨... * 

சோரியுண்டழுந்திடத்து லங்காசெங்கர தீதினா வவட ட்ட 

லீருமம்பினைபறித்தெறிர் தவிரனி தசெய்வான் வடட க 

(௫-புரை,) குரன்ம5ன்கோசமாகிப ஆயிரம்பெரும்பாணங்கள்வீ 

ரவாகுசேவர்நெந்றியில்தைக் சம்படி.யேவினான் அந்தப்பாணங்கள் உதி ந 
5 6 6 ந a ௦ 9 ஸு 6 .ே 

ரத்தை யுண்டுகொண்ு நெற்திக்ருள் அழுநீதீவே அவர்சம்முடைய ஒளி 
செய்பும்கையினால் பசவரைப்பிளச்சுத்தக் பாணங்களைப்பறித் BS gy 
BAA D® goecisapn.—(s-m.) (௪டி௰) 

சித்திரங்கொள்பானுமைச்செயிர்த்சவிறுசேவகல,. ..... .. & 
வத் இிரதிலொயிரம்வயங்கொண்மார்பிலாயிர ர. 

மெத் துதோளிலாயிரம்விறற்கரத்திலாயிர ... .,. ௨ ஸீ 
மத்திரற்களெர்லலைசென்றமுற்.துறச்தூர்கனன். 6. lee 3



YS SST OWL th. ரா௯ள 

(இ.புரை.) காநீதிசொண்ட ஞுரியனைஃே காபித்த பானுகோபனு 
டைய மூகதீதிலாயிர மும் வெற்நிகொண்டமாரீழில் ஆயிரமும் உயரீந்த 

தோளிலாயிரழுட் பலம்டொரு நீதிய கைகளிலாயிரமுமாகட்பாண்ங்கள் 
விரைவிற்சென்று ௮ழுநீ தம்படிபிரயோகஞ்செய்தார்... (௭-.ற,)(௪_௮) 

கநீதனெற்சையிளவலஓவிட்டகடி யயாளிகொடியவன் 4 

வெ Bap திகொளங்கமெங்கும்விரவியங்கழு BED... ue * 
வற் துவறிதுசோரிமூடவாடிதொரீறுகந்துகப் ஆ 
பந்திகொண்டதேரின்மீ தபானுமோபனின்றனன் ,., Ok 

(இ-புரை.) எம்மையலுட) க தீசசுவாமியினுடையசம்பியானயரே 
விய கடிமையுள்ளபாணங்கள் பாலுகோபனுடை.ப வெம்வியயலங்கொ 
ண்டசரீரமெங்கும்பொரு நீட அழுநீதினசால் உயரமான த வந் ஐவர் து 
உடலெங்குமூடவேயாடி9நாநி.ஐு குதிமாவரிசைகொண்ட Ceili brow 
சோபத் துடனின்ல். (si-gy,) (௪௯)   

அலினயபோதிலி துகண்டவன்றனாசேனையோர் .... 3 
மன்னுவீரவா எமுப்புவந்தெதாந்தபோசெயஃ ,,. ee ௬ 
அன்னுவிற்கொள்வாளிகொண்டு அந் றசெனையுற்றவுள் வை. 4 
இன்னயபில் னமாகவேசெறுக் துநில்ற றுத்தனலி Pee was vee OE 

(இ-புரை,) அப்படியவம்சோபமாப் நின்றபோது இசனக்சண்ட 
அவனுடையசேனையா யிருப்பவர்கள் நிலைபெற்ற வீரவானுதேவரு£கெ 
திரிலவறீ து எதிர்த் துப்போர் செய்தார்கள் ௮வர்சோபி2 து டொருநீதய 
வில்லில் பூட்டியபாணங்களால நெருங்கிய சனைமுமுவெதும் சன்னல் 
னமாக அறுததரா. —( aT- 9.) (௫ ய்) 

பின்புமுன்புடைந் திறந்த பெருருபூதரியாவருத் 4 
அன்பிலாவிலக்கருற் துலக்கமானவெண்மரூ ப. ஆ 

மின்பமாமடுழ்ச்சியோடுமீடினேகூடியே... ce. vee ceed 
மன்பெரும்பு கழ்ச்சிவீரவாகுவின்கணேகினார் .. ws. # 

(இ-புரை.) இசன்பின்பு முன்இதந்தமிகுதியான பூதர்கள்யாவரும் 
அன்பமிலலாத லக்ஷம்வீரர்களும் விளக்கமாகிய எடலிவீரர்களும் இன்ப 
மான மிகுநீத மடிழ்சுடியினோபிம் பலத்தினோடுங்கூடி ப்டொருத்தியடெ 
ரும்புகழ்ச்சியுள்ளவீரவாகுசேவரிடத்தில்சென்றுசேர்ர்தார்கள். (௭-௮:)



TIO கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
Qur Aoues. 

அற்றசோபமற்றபின்னர்சூரன்மைந்தன்வீரனேர் ,, ஸீ 
செற்றமோடெதிர்த் த நாறு நாறுகோல்செஓுத்தியே % 

வெற்திமொய்ம்பனேறுகின்றவீறுசேரை நூறலு ... ஆ 
மற்றுமோர்சகட்டி௨வீரவாழுவல்லைவாவினான் ,.. oes ட 3 

(இ-புரை.) பானுகோபனைவன் பொருநீதியசோபம் நீங்கின பி 
ன்பு வீரவாருதேவரு£கெரில கோபத் துடனெதிர்ந் த பதினாிிரம்பா 
ணங்கள்விட்டு வெறறிபுள்ள லீ ரவா CsuGr A க்மிமாண்டி ருக்கும்பெரி 

யசேரைதொ.றுக்கின௦ ளவி௨வீரவாருதேவரீவிரைவாகவேரொருதேரிலே 
திச்சொண்டார்.--(௭-று.) (௫௨) 

வாவிநூறு நா. றுகோலிலவஞ்சகன்கைவிலலுடன் ... அ 

மேவுகி:் ந2 ஈர பிப்பவேறுமீரிலே றிவெம் + 
டாவிமற்றுமோர்ஈனுட்பரித்திராயிரஞ்சராந்..... x 

a. 3 தூவிவீரனா மீ துசோயவங்கழுத் இனாம்... 

(இ-புரை;) வேறுகேரிலேநிஃகொண்டு பதிஞயிரம் பாணம்விட்டு 

ப் uur Garis enter wick aways Sy வனிருந்ததேரையும் அமித்சார்கொ 

டி. யபாவியானவ.ம வேழழோரு (மீதரிலறி வேஜெரு வில்லும் Gio 3.69 த 

கொண்டி இரண்டாயிரம்பாணமெவி வீரவாருதேவர்சரீரதீதிவ்மேல்டைி 

ம்டடி. ௮அழுத்ரினான_- (T- Me) (டு௩) 

ஆகமீ தபகழிவற்சமுந்சலீரவானுவுஞ் eee 

சோகமங்காணர்நீதிமாழுதுங்கவாளிதூவியே ,.. ௨... 
மாகர்தெய்வன்விலலொடி தி. தவாளியாயிசரங்கடா... 
மேகவிட்டுிவய்யனேறுமிரதமுங்கெடுத்தனன் ee ces 

3 
9 

3 
x 

(இ-புமா.) தம்முடைபசரீரதீதின்மேல் பாணங்கள் ௮முநீநினமா 
தீதிரத்தில் வரவா கயம் சோபமெல்பகசைக்கொஞ்சம் HAG ௨ 
டனேதெளித்_௮ பலம்டொருர் தியபதினாலு பாணங்களேவி தேவர்களு 
க்ருட்பகைவனாகியயானுகோபன் விலலை யாடி தீ.துப்பின்னும் ஆயிரம் 
டாணங்களேவி யவவிரதத்தையும் அழித்தார்... (௭-ு,) (௫௪) 

மற்ற நூறுவாளிகொண்டுமார்பைவாயில்செய்யவோர் ,.. அ 
வெற்திவையம்வெய்யனேறவீரவீரன்விரிசமற் ,,, .... &



யுத்தகாண்டம். AT Fe Fes 

குத்றவாயிர நீ துரநீ துரநீதிறந்ததெதியினாத். re soe eek 
அந்றிடுஞ்€லிமுகங்கொடூணியங்கறுத்தனன் ௨. ௨ # 

(௫-பூரை.) மறுபடியும் நாறுபாணங்களால் அவன்மார்பைவதியா 
கச்செய்ய அந்தச்கொடியவன் வெற்றிடொருந்தியவேரொருதேரிலே 
திஞன் வீரவாகுதேவர்பொருநீதிய அஆயிரம்பாணங்களேவி முன்மார்பு 

Qn நீதவழினால் டாஸ்ங்கள் Co! நருங்கிக்கொண்டிருக்கும் அம்புறாத்கோ 

ணியை அறுத்தார்--(௭-..) (௫௫) 

இந்தவாறுகண்டுவில்லினிவனைவெல்வதரிசெளு ௨. vee veel 
முநீ.துபானுவைத்சளை ந்தமொய்ம்பன்வீ ரன்மாமாய்ம்புசே.. & 

ச நீசிவீரனாநியானவாருமோகமாகவே ட ட டட டட. 

வெநற்திறற்கொண்மோகமானவேடவிமித் ஐநீன்றனன்... ..... & 

(இ-புரை.) முன்னேகூரியனைத் தொட்டிலிற்கட்டிய பானுகோ 

பன் இந்சமுறைமையைக்கண்டு இவனைவிஃலிலை வெலஓலுதலரிதென்று 
ஓ ப அய ௦ ௦ ்் a a ௩ 

வீரம்பொருந்திய புசங்களுள்ள வீரவாரு தேவர் மூசலாகிய எ௨லாரும் 
மோகமாகும்படி. வெவ்வியயலங்கொண்ட மோகவேலாயுதத்தை யேவி 

ளுன்-(௭-௮) (Ge) 
வநீதவந்தலேலினனைமபங்கேறுபூசரு... vee vee cee ஸீ 
முத் அரிலக்கரும்முரண்பொரு நீறுமெண்மருங். .... .... % 

கந்தனேவுதூசனுந்தளர் துகநீறினிற்றலு. ... cee van eu elt 
மந்தமற்றகணைகள்சிநீதியவருருத் Gi COT EGO « ee vee 

(இ-புரை,) பானுசோபலிவிடல நீத அறந்தவேலிலை மயங்கி வீறு 
கொண்டபூதர்களும் முதன்மையாகிய€ருள்ள லக்ஷ்வீரர்களும் பலம் 
பொருந்திய எட்டுவீரர்களும்சப்பிரமணியர் ஏவிய தூதராகிய லீரவாரு 
தேவருந்தளர்ற் று த திபோலநின்ரார்கள் அறைக்கண்ட ௮ வன் அளவில் 

லாதடாணங்கள்விட்டு ௮வர்களுருவத்தைத் துளைத்தாலி. -(௭- ற %( ௫௭) 
% 
ஆயகாலைமுருசனீதநிந்தமோகவேல்விடுத் வவ வடட 

தேயுமோசவேலமிப்பவேருலாவுவீரரோ . ... vee eee ஆ 
டோய்வில்வென்றிபொய்ம்டனங்குளந்தெளிந் துசானவன் ,.ஆ் 
சேயின்மீதிலாதிவேல்செலுதீதுமாறெடுத்தனன். ... .... * 

(இ-புமா.) ௮வனப்படி துளைதீதபோ ஜஐமுருககீசடவுளிதனையறி 
ந். து ௮மோகவேல்விடுத்து பொருந்திய மோகவேலை யழித்சார். அமக



am கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
Our AO Ly oom 

டொருத்தியவீரர்களுடன் ஒய்வில்லாதவென்றியுள்ள வீரவாகுதேவர் ௨ 

ள்ளந்செளிந் து குரன்மகன்மேல் இவனுடையவேலைவிடுட்பசற்கு எமி 

gert.—(o-p.) (6௮) 

சண்னுதற்பரன்படைக்லந்தொயிக்கின்மாம்வுறப் oi 

பண்ணுமந்சவுந் கவேஃபரித் தவந்இலேனெனா ம் 

வெண்ணிமாயமாயொளித்திருக்கைலெய்யனேகலும் ,,. ன் 

விண்ணினி$ றகன்றருக்கல்மேல்கடற்படி நீதனன் * 

(இ-டுரை;) நெற்றிச்சண்ணுள்ளபரம௫ிவன் குலதீதையேவினால் இ 

நதகும்படி செய்யும் நான் உற் ுகுவ்ற அ நீதவேல் எடுத் ஐ க்கொண்டுவா 

வில்லையென்று ௬௫ மாயமாய்ப்பானுகோபன் ஈன்னிருப்பிடம்போய்சி 
சேர்ர்கான் அட்போ து ஆகாயதீதைவிட்மிச் சூரியன் மேத்றாச்சமுத்திர 
தீதிலசேர்ந்தாலி--(௭-ு.) (௫௯) 

சண்ணலன்காந் தபோலசெய்கைதல்னை நாடியே ட ஆ 

இண்ணமுற்றதண்டமோிதிண்டி நற்புயத்தினோன் தகை 

_ ண்ணெனத திரும்பியே தலங்குவெற்பெதிந்தவேற் ௨. ¥ 

பண்ணவன்றன் முன்பணிந் தபாசறைக்கண்மேவினாள்  ,. * 

(இ-புரை.) பசைவனாகிப பானுகோபன் மறைந் தபோன செய் 
கை அதிர் பலம்பொருந்தியசேனையுடன் இண்ணியபலங்கொண்ட 

சமூள்ள லீ ஈவாகுகேவர் விரைவாக தீதிரும்பிவிளங்குகின் ற் கரவுஞ்சூரி 

யைப்பி௱ந்கவேலாயுசமுள்ள சட்பிரமணிபர்சமினிதியிலசெல் றுபணிந் 
ுபாசறை.பினிடத்திற்பொருதீதியிரு நீசார்;,--(௭-௮.) (ச௰) 

[வேறு.] 

இந்தவாறிவணின்றிடவிரவியம்பகைஞன் ,.. one ,,3 
புநிதிதன்னிடையளவிலாட்பெருநீ தடர்பொருநீச ... ... & 
தொந்திருந்தனனிவையெலாமொந்றர்போய்துவல .,, sd 
வநீசவேலையிலறிந்தனன்சூரமைவுணன் ,,, ... ue rae ® 

(-புரை,) இவ்மாறுலீரவாகுதேவரிருந்தார் பானுசோபலுள்ள 
தீதினிடதீதில் அளவில்லாதபெருந்.துன்பம் பொருந் தும்படி தொந்திரு 
நீதான் இந்தச்சகர்ச்சாரங்களை யெல்லாற் தூதர் .போய்சசொல்னார்கள் 
அட்போ,.து கூரபன்மனைவுன் ௮திந்தான்....(௭-று.) (Gra)



யு தீ DSM HOLL. OAT & 

அறிந் சசானவளை:பான்படைியாடுமணுகிச ரர!" 

செறித்தசேளையும்பெருங்கெவுஞ்சமாஞ்டிலம்பை.,, .... ௭ 
(ெதிர்சவேழ்படைக்குமரனுஞ்சமரில்எந்தெதிர்த் த... ... % 
மதிநீதிமம்படிபெருவனென்றுன்னியேவதிந்சான்.. ,,. 4 

(இ-புரை.) அதிர்தசூனானவன் நாளையதினம் நான் சேனையுடன் 

சென்றுபொருந்திய பூகப்படையும் பெரியடிரவுஞ்சமலையைப் பிளந் 
தவேற்படையுள்ள குமரலும்போரில்வர். து இறக₹ம்படி யுத்சஞ்செய்டு 
முறனென்றெண்ணிக்கொண்டி ருந்தால். (எ-ு.) (௬௨) 

வண்டுலாவரும்வண்டுமாய்மிலைசபயெமொலித் 6. vee 
இண்டிறற்பெறுமரியா தீதிலங்கியதிருட்போ ,... 

லெண்டவிரீர்சவெண்டூகர ச்ச தர Bien Gu... ... 

சண்டவெங்க தீரிபரப்பிவந் தடு சனன்றபனவி % 
Me 
H
K
 

(இ-புமா.) வண்டுகள் உலாவுகின்றவள.பற்பொருந்திய தளி 
மாலைசூடிய கரீடமணிர்க மிகுந்தபலம்பெற்ற விலினுவின் மாரீபினிட 
த்தில் பிரகாடுத் அக்கொண்டடிருக்றம் மகால;ஷமிபோல அளவிறந்த நீரி 
தீ துளிகளுள்ள சமுத்திரத்தினிடத்தில் சூரியன் வெவ்விய நரணங்களைப் 
டாட்பிவந் துதயமானான்..-(௭-று.) (௬௩) 

கருமைநிறமுள்ள கடலிலைழுதீதசூரியல் திருமால்மாரபிலிருக்கும் திரு 
மகள்டோலிருக்கன்று னெல்க. 

கந்தமாமலர்ப்பொ அும்பர்சூழ்கமலைமா நகர்வா 

ழெந்தைஞானசம்பந்ததே சிகன்றனையெதிர்ந்கா£ 
© ° ர 7 6 

பநீசவாணவட்டடலம்விண்டிரிநீதுமிப படியோ 
ல்தரம்புவிமறைததேரிருளகன் ற துவே 3

 3 
அ
 

(இ-புரை.) வாசனைதங்கிவண்டிகளாந் சூழப்பட்ட மலர்சளையுடை 
ய சோலைசூழ் நீ தீ திருவாளுரில் வீ poor இன் ற எம்மையனாகிய திருஞா 

ன சம்பந்சகுருவைத் தீ ரிசிததவர்கள் பந் கமாகிய ஆணவக்கூட்டம்பிரிநீ 

து நீங்குவ துபோல ஆகாசதீதையும் பூமியையும் பறைதீதபேரிருள் நிர்] 

கிப2.--(௭-௮.] (௬௪) 

முதல்நாள் புத்ஈம் முத்திற்று. 

 



  

இரண்டாநாள்சூரன்பயுத்தம், 

ep FUSER OVE Ce 

அன்னகாலையிலிலக்கவெள்ளம்படைபணுகத் ..% 
ுன்னுசரசசோந்திரினுடனதிகரர ,. ய 4 tee Nae 
னென்ன நின் நிடுதம்பியாமைற்.தராமிருவர் 
மன்னிடும்படை தீதலைவராயிரகமேலவாவே ,.. 3

9
 Ke
 

HK 

(இ- பமா, ) அப்போது DD dog. ம/வெள்ளஞ் சேனைகூழ்நீ துவரதீ தீன் 

தீம்பிமார்புத்திரர்களாகிய Fir’ 'டாருநீதிய அசுசோந் ர னென்பவளனும் 
௮ இிசூர னென்டவனுமாகிப இருவரும்பொரு நீதிய படைத்தலைவர்களா 

ய்திதேரின்மேலவரவும, (௭-று,) (௬௫) 

சரிடரிந்திமொருபெருறீ 2-ரின்மேற்திறத்சூ .. ee ae 
ரூர்பிரிநீ துபோர்புரிந்திடவரு "லகண்டோடிக 
கூரிபுரிந்துடுகுலிசவேற்கரதீதினானைகூற ,.. ve cae ve 
வேர்புரிந்திடகுமவேளதிந்தனனிதனை... ... ves உப 

(இ-புரா.) அலங்காரஞ் செய்திரா நின்ற ஒருபெசியதேரிலேதி 
சொண்டு பலம்டொருந்தியசூரனானவல் நகரம்விட்டுப்புறட்பட்டுப்போ 
ர்செய்யவருவதை £்க்ண்டு கூரபொருற்தி wae As my தீமேந்தியசையையு 

டைய தேவேந்நிரன் சென்றுசொலல இந்தச்சேதியை அழகுள்ளகுமார 
சுவாமியறிற்தார்--(௪-.) (௬௬) 

ஜூ
 . 

se
 

oe
 

33%
 

Me 

அதிற் துமாருசசசாரதியிய நீறுசேரனூகிச் 
இிறநீத€ருளவிளையவரிரசமேந்செலலப் 
டறநீதராதவீராயிரவெள்ளமாம்பூதர் 
செதிற் அஞும்ரீதிடத்சானவன்படைச்கெ நர்சேர்நீதான்.... 

( @)-Lyenr, ) ஷி தி மீ 9 ஹவாயுசேவனாகிய சாரதி அலங்கரித்தகச்கொண் 

டுவந்த இர தத்தின்மேலாரோகணிதீதுசகொண்டு சிறநீதசீருள்ளதம்பிமா 
ர்களும் இரதத்தின்மேல்வரவும் போர்முகதீதில் முழதிருகாட்டி போடாத 

இரண்டாயிரம்வெள்ளம் பூதர்களுள்சூழ்தீ, தவர ஏம் குரன்படைச் ச்கெதி 
ரில்சேர்ந்தார்.-(எ-று.) (௬ 

(சேர்த்த்சால்மித்பூதருமவணருஞ்சினக்கொண் கடக் fe ட்ட, ‘= Bi 

_Lrtpeipuoia éeag@erhs gp Rermisg: ' கை! 
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யூத்தகாண்டம். AE 

... நேர்ரீதுகிட்டியங்கிருச்செருப்புரிந்தனர்நெடுஞ்சீர் .... ..4 
- சு்ந்தசாரசரின்னனபின்னர்செய்தனரே,., ,,. பட்ச 

248) சேர்ந்சபோ துபூகர்களும் அவனர்களுங்கோபக்ளோ 
. ண்டு நிறைத்த ல யுசங்களையெதிச் ௮தி௮்று ஆரவாரித்து எதிரிட்க 
இட “i 2 நிர லீ மிகு Car) 6 கு டு 

ட் பரும்போர் தார்கள் BS io! Lar 7). பூசர்கள்பின் dpe! IC 4 OF OPA ரூ 
Ly இய்வாறுசெய்தார்கள்..-(௭-.று.) (௬௮) 

ஆயிரம்பெருந்சேரினஃகரங்களாலமிளி வட்ட பட டட ளி 

யாயிரங்கரிகெட்டிடமோ தவர தறபி சச ர இ. 

ஞாயிர ங்கரிபாணிகாண்டெற்நியேயட பதி டட ட. ஸி 

 தாயிசம்பரியழிவுறப்புரிகுவர eee படட டட ஆ 

(இ-புரை,) பூ fi SGI 5 Rs GoM dE ல் ஆ Ua ols Fas Var 

ஃ சைசளாலெடுத் ஐ ஆயிரம்யாவே அளித ரும்படிமோழுவாரிகள் அதின் 
பின்பு இயிரம்பானைகமோ4 கைகளாலடு.ஈ.துக்கொல்று அறர்சயானைப் பி 
ணங்களால் வன்மைபொ ஈய பதி (ரயி s யு வா ett By Aiud படி.செ 

Wari wer.-—-(er- g's) (௯) 

கோடி வெம்பரியாணிசொண்டாயிரங்குலவுங் .... ப. * 

கோடியாகியயவுணரையடிதீ ௪யிர்குடிதீதா.. 4 eel 
வாரிரூவிற ற குவரும்பூதரைவளைவுற் ரர. 

நீடுசேர்ந்திமிபற்பலபடையிஞலிறுச்சார் ,.. ஆ... ve 
* 

(இ-புரை.) கொடுமையான கோடி. திரைகளால் விளங்குகொறறு 

யரங்கோடி அ ுணர்களையடி.த். ஐயிர் குடித்தவர் வாடிலிலலாத பூல 

மூள்ள அவுணர்களும் பூதர்களைவளை ரீ தகொண்டு பலம்பொரு நீதியப 

லடல் ஆயுதங்களால்கொன் ஆர்கள்..--(௭-ு,] (௭௦) 

ஜீநிவந்திதொனவரானவர் வண்டி ... ek cee nee அ 
சீறுசாரதருடல்பதைப.சதத்வ்ட சைத ட படட டட ௭ 
வீறிலாவிறற்பூதமன்னவாதெரிந்தெதார்போப் .... ஸி 
மாறுறும்படிசானவயர்தானயை௮தைத்தார். ௨ rae A 

(இ-புரை.) லீறிவந்த ௮வுணர்கள்கோபித்துச் 2றுஇன்ற ysis 
ரூடைபசரீரங்கள் பதைபசைக்கும்படி கொல்லுதலை இறுதியில்லாசதெ 
நிதியுடைய பூதராசர்கள்பார்தீது எதிரில்சென்று திரும்பியோமம்டடி.௮ 

east CeteretaraGand phat — (0p ©)



ராச. கந்தப்புசாணச்சுருக்கப், 
or A Ly eo 

பிணங்கள்சோரிவெற்பாறுபோன்மேவுறட்பெருஞ்சர்க். ... * 
சணங்கடானவர்கணங்களையயிதிறங்காணூ௨... ட ௭ 
விணங்குச் திரூரலவத்தறுமுகனிருகாள். க டட ப ஆ 
வணங்குபூதர்மேற்பொழிந்தனன்பகழியாமாரி பதத டா 

(@- புரை) பிணங்கள்மலைகள்போலவும் உ௫ரம்நதிகள்போலவும் 
பாரு ற்.தும்படி, மிகுந் நீதசிருள்ள பூதங்கள் ௮வு ணர்கூட்டத்தைக்கொல் 

இத்தன்மையைப்பாத் துச் சர்டொருற்திய அதிருரன்வற் த ஆஅமுசக் 

வடைய இர ௦05 ிநிருவடிகளைபும் வணங்கும்பூதர்கள்மேல் பாணவ 

ருவிம்டொ மிந்த Bb. (er னு.) (௭௨) 

அந்தவேலையிழ்பூசரி லுகிரென eps வவ டட ட னி 
SB BLOT (Lp BOI மம னைவன்று G0 NIOF SS bor cle wtot ve. wae & 

D5 5a PSNI 2D rr; 
வற் merc] een. (el நதுயசவுணர்கணமபங்க வடட ட ட்ட. OK 

(இ- டுமா) அப்மியா ஐ Sk மா பரில் உக்ிரனென்பவன் வ நீ யானை 

(PSSST HT Das (L061 04) DDS சிங்கமுகன்மகனாகப அ இரூரன்மேல் ஓ 

ருதண்டாயுசிமேவினா Dol Duar ௭ ஏவிய ௮, தசண்டமான தவற. து ௮ 
வுணர்கள்மபங்கும்படி 7] 5S அதிரா னு.ப்டயமார்பிர் அணிந் இருக்கும் 

கவசத் தயறுத்த த-- (எ-று) (௭௩) 

ep dence) £05 ஈத. ©) “GF 5 Oh HD அதயுண்முனிர் ஐ... டக tee * 

படிலுவிசல்பீ த தருமி? பகழி ., coe டட, 12 

கூடவிட்டுமிக்குராஇிநீமொழுந்த து கொடித்சோ. . ர. 
ரீடுவெற்புவிட்டமனரசோம்றேரினையிறுத்தான். cee cee ச =~ 

(Q- பனா] Se er பைமறைதீதிரு, நீதகவசம் று சமாதீே தீதில்ம 
இற் கொபங்கொண்்॥ ௮ ) ஜிவிலலாக உக்ரெனிமேலே லக்ம்பாணங்கள் 
Caine tee 1களுசெ.ய்போ து உதிரட்பிரவாசம்பெருகிற்௮ ௮வ 
ன்மனந்கொதித்துப்பல 1 பொழுந்தியஹாமலையைவிட்டு அவுணர்கறை 
வனாகிய அஇகுரன்டேமி யமித்தால் -(௭-ு.) (ae) 

மத்ஜெர்லயமேற்பரய் தலுமுக்ரெவலியோன் வ டை னி 
செற்றமோடுதேர்ப்டரிகளையுதைத்திடதீதியோன் :... oa 3 

ஒற்று தூறுகோல்விடுத்தஓுதெடியகைத்தடி.யா ன அரா 1) 

லிற்நிமெப்டிவிலச்சவேறிரதிமேதினனே,., ட ட ௨.௩ 
4



யுத்தகாண்டம். உ௱ட௫ 

(இ-புரை.) அவல்வேறொருதேரிலேதினவளவில் உக்செனெல்னு 
ம் வல்லவன்கோபத் துடன் ௮திசூரன்தேரிறகட்டிய குதிராகளையன்தக 
கவே அவன் நருங்கெ நூ.றுபாணங்கள் விட்டான் உச்சிரனை வன் நீண்ட 

தன்கைதிதண்டினால் அவைகள்முதியும்படி. விலக, ௮நீதசசமைபத்தில் 
௮வுணல்வேறுதேரிலேதிை--(௭-.ற.) (௭௫) 

[ே at. | 

ஏதிநின்றவதிஞானுக்கிரனை ன த ர ரர 

யீறுசெய்னெனவெண்ணியே.ஃ. ட்ட. aK 

சீறனந்படையரும்புனந்படை ரர tee ate gee tee 

இிறற்சம௮ றன த.திண்படை 
see ees eee eve vo 126 

வி.றுகின்றதொருமாலினுர் தபடை, a re Lae He 

o A a 

மின்படைக்கவிதிசன்படை vee ee ee டடக் 

மாறனஞெண்படை வி படித் கடல டட உடு லட டட x 

4. a 

6 _ வக்பு oO ff. a 

வருந் தரா“ வயரு நீள ள் ர ரர இ 

(இ-பரை.) வேறுதெரிலிருத்ச ௮2 ஞானா எவன் இழ உ உம்நிரசோக் 
கொல்லுகறேென ௨5௬ இி௪சறு3்ற ஆககனேபாஸ்இரம் அ௮ரியவாரு 
ணாஸ்ிரட்பலம்பொரு நீடிய வெற் நிகொண்ட யமாஷஹிரம் மேன்மை 

பொருந்தியதாய்ச் செலுத் தம்படியான வாயுவியாஸ்_?சம் ஒளிபொ 
_ குநீதிய பிர்ம்மாஸ்திரம் பிரகாசம்பொருந்திய நாராயஸூஹ்திரம் என் 

னும் இந்சததேவாஹ் இர asta பெவினவளவில உககிர௦ அவைகளைப் 

பித். து உடல்வருந்தாமலவிழுங்கினான்..-(௭-ு.) (௭௬) 

விட்டவிட்டபமடைமுந்றுமுற்றுஇறல... ட ண 

மிகதவுகீகிரன்விமுங்க லந ee டவ வல் tee nee * 

அட்டை SG (eT wail 3... eee ee eee one soe 10 oH 

() c a ஊனை 2 x 
மதாட்டிடப்பரனையுககிர vee ககக rene eee , 

னிட்டமோடுதொழுகஞ்செழுத்தினை வ ட வட்ட a 
யியம்பிநின்நிடலுமெந்தைதன் ,.. ee nae vee HH 

நெட்டிரும்படைதிரும்பமுக்கணுடை ee vee ட wn 

நிமிமலவப்புடையடைந்ததால்,,. see vee ee tee 8 

(இ-புமை.7 இவ்வாறு அவன்பாணங்கள்விடுத்தோறும் அவைகளை 

எல்லாம்வல்லபத்திலுமிகு நீதஉக்ரெனானவன்விழுங்கெவளவில் அஷ்டனா 
ர் 

பெ ௮திசூரன்வொஹ்திரம் பிரயோகளஞ்செப்தான் உசரென்ப்ரமடுவனை



STs கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புமை. 

அன்புடன்தொழு து பஞ்சாக்ஷ£ தீசைச் சொல்லிக்கொண் டி.ருற்தான் ௭ 
ம் இறைவன ஐறீண்டபெருமையுள்ள அஹூரமான திரும்பித் திரிமே 
தீதிரங்களுள்ள அவ்பிறைவனிடத்திற்போய்ச்சேர்ந்த அ.--(௭-று.)(௪௭) 

ஈுகண்டரிமுகத்தன்மாமக. . . ர ரர te 

னிலங்குதேரினுமிறங்கியே,.,. ... ... 
கோ அசெய்யுமொருகண்டுசொண்டுமிகு, ட 

கூளிமன்னஇினதீர்கூடி வண் ட்டி 

போ தகொண்டதொடைகொண்டே காண்யிசை 
புடைட்பவக்கதைபறித்கவன் 

றீதுகொண்டவு£மீசடிரீ கி... ... 
இறதீதகொலலுயிாதறரீசனன்,.. cee oe se
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(இ-புரை.) இச்க ண்டு இந்ஈமுகன்மகன் பிரகாசியா நின்ற Cs 

ரைவிட்டி.றங்கிப் பொல்லாங் 5 செய்வதாகிய ஒருசண்டமெரித் த௧கசொ 
ன்டுமிருற்.ஈபூசர்களுக்குராச னெ உக்கிரனெதிரில்கூடி வளமைகொண் 
டமாலைசூடிப அவன்தோளின்மேல அடி.த்சாலிஉக்கிரன் அந்தல்தாயுததீ 
தைப்பிரிங்க்ேகொண்மிதிங்குர்ள அவணமார்பினிடதீதில்௮டி.த்தபோ 

  தி ௮வன்டுறந் சயமமையான உயிர்நீங்கினன். (௭- ௮.) (a 2) 

இன்னவாற ஐகெரிர் நெஞ்சக ட 36 

மெரிற் துதானவர்களிந்திரன் eae eee உ உச eee oe Ke 

மன்னுபூகர்கள்பதைத் தமாளும்வகை vee vee vee 3 
வாளிஏிந்தியதிர்வந்சபோ ட ணி 

இன்னலற்ற குறண்மன்னரிற்கனக ண ர ரர. 

னென்னுமன்னவனெதிர்ந்துதின்... ws, அ 

றன்னவஞ்சனெரிபோர்பரிந்திடலு... see eee see oe * 

மாயிரங்கணைவிழித்தன oor, eos eve ese ene eee es 2 ரு 

(இ-புமா.) அதிசூரனி௰ந்ச௪ முறைமையை ௮ திநீத அசுரேத்திரன் 

மனங்கசொதிதீது அவ்விடதிடிற்பொருநீதுய பூசர்கள்பதைத் துமாளும்ப் 

டி.ப் பாணப்பிரயோகஞ் செய் தகொண்டு எதிரில்வந்தடோ து துன்டம் 

நீற்யெ பூசராசர்களில் கனசனென்டவன் எதிர்ற்,து நின்று ௮நீதவஞ்சக 

னுடன்படோர்செம்ய ௮வன் ஆயிரம்பாணங்களேவிஞன்.-(௭-ு.) (௭௯) 

மெத்.துமத்திரமுருத்தனிற்பட ... ' ட வ ட ட வி 
மெலிர்தனன்கடி தவீறுமுன் eae eee! one poe *



: யுத்தசாண்டம். உெ௱்ள் 

 மத்தமினன்பவனெதிர்ந்துபோர்பரிய. .. 
வஞ்சனெண்ணிஃபலவாளி gre. 

யெய்த்திரிம்படியிழைப்பமந்தனெ., . 
செய்திவெய்யசமர்செடம்இடம். .. 

பத்து நூறுகணைடந்திமந்தனு ..ஃ cee cae ட டட 

மயர்நீஇிடச்சடி துபண்ணிஞன் 3
3
 

3 
KR 

He 

( இ-புரை.) மேன்மையுள்ளபாணங்கள்வநீ.து அவன் உருவத்திற்ப 
ட்டுச் சோபமடைந் து மறுபடி. தெளிவத ற மூன் பூசமன்னரில் உன்ம 
தீதனென்பவ னெஇர்ர் ந டோர்செய்ய அசசோந்திரன் ,வளவிலலாத ப 

லபாணங்களேவிஅவனிளைக்கும்படி செய்கான்-மநர்னென்பவன் ௮தை 
க்கண்டு ௮அவுணனெதிரில்சென்றுவெய்விசானபோர்செய்கையில்அசரே 
நீதிரன் ஆயிரம்பாணங்களேவி ௮ந்சமநீ ஈனுப்.விரைவாகமூர்ச்டுக் vous 
டி.செய்தான்.--(௭-று.) (௮8) 

வீறுடிங்கன ஐபில்புமுன்பனுஇி 
வெஞ்செருட்புரியவஞ்சக 

னூறுவெங்கணைவிடுப்பவன்னவனு 

தொந்துநின்றிடலுமுற் துச். ., 
ோறுசாரதீர்கண்மன்னர்பின்னுள  . உட ட்டி 

ரியாவரும்பொருதிளைத்திடச்... ... ௨ wee 
இரிவற்தனனிலக்கர்சம்மிலுயர் ... 

தஇண்டிநற்குலவுசண்டகன் 
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(இபுரை.) அதன்பின்பு மேன்மைபொருந்திய சிங்கனெலிபவன் 
அசரோந்திரனெதிரிற்சென்றுகொடி தானே டார்செய்யச்சண்டுவஞ்சகனா 
Bu ௮சுசேந்திரன் நூறுபாணங்களேவினான் ௮தனால்சிங்கனும்வருற் இதி 

ன்ருன் முதன்மையான tours gw பூதராசர்களாயிருப்பவர்கள்எல் 

லார்களும்எதிர்த்துப்டோர்செய்து இளை த்தார்கள் ௮தைக்கண்டலஷம் 
வீரர்களில். மிகுந்தபலமுள்ள தண்டசனென்பவன் €றிச்கொண்டு வற் 

சான்-(௭-௮) (42) 
, தீரருகன்றன்மகன்வதீதிரத்திலுயர்... 6. vee cee ee Oe 

SOT GONE Map GOTTUNTD «06 eee tee டட tees oe 

வீரமோடுவிடசொந் துதத்திதரு one ௨௪௪ ட es ede. te 8 கி 

வெப்யனெண்கணைஃளெய்ய், ae tae. ene ' ot, ௪ *



BAO கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
wr Ais Ly oe 

சிருலாறுசல்படட்பெருநீ துயர், ... ,.. ee ee ae ® 
௦ a ச் தது 

செறிதீதிடக்கடி துசோமுகன் nee tee tee tee 

கோரமோடனுகியாயிரங்கணைகள் .,. ,,. cee cue tee ஆ 
கொண்டுதேரமிவுகண்டனன் oo. ek டட ன 

“(இ-புரை.) தாருகாசரனுடைய மகனாகிய ௮சுரேநீதிரன் முகத் 
தினிடத்திலதண்டகன் ஆயிரம்பாணங்கள்வீரமுடனே விடயானைமுகமு 
ள்ளசாருகன்பெற்றவெய்ய அதிசூரன்வருந்தி யெட்டுப்பாணங்க ளேவி 
னான் ௮வைகள்தண்டகனு சீர்டொருநீதியதெற்றியில் சைக்சகவே ௮வ 
ன்மிகுநீத துயரங்கொண்டிருநீதான் ௮அதைககண்டசோமுக ன்ேகோரமு 
டன்விரைவிற்சென்று ஆயிரம்பாணங்களால் அவலிதேர் அழிவாகும்ப 
டி.செய்கால்-(௭-று.) (௮2௨) 

கேரழிந்திட லுமானைமாமதலை 

சீநிவேறிரகமேறியே 
வீரமோமிவருசோழமுகன்றன்மிசை 

வென்றியோர்படைவிடிப்பவங் , 
கேருலாவுமவனுந்தளர்நீதன கட்ட டட ட டவ பட்ட 

னிலங்குசீர்விசயன்வற் துநீ ... vee vee 
டாருகல்றமமேகன்விலலைவலலைகணை 0+ vee ee vee ௨ 

யாயிரங்கொடுதடி நீதனன் 3 
39
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(இ-புரா.) தேரழிதீசவளவில் ஆனைமுகனுடையபெரியமசன்சீதி 
வேறோருதேரிலேறி வீரமுடன்வருன்ற சோமுகன்மேல் வெற்றியுள்ள 
ஒருபாணம்ஏவிஞன் அட்டோ ற அுழகுபொருந்திய சோழமுகனுந்தளர் 
சடுயடைந்தான் அதைக்கண்டு பிரகாடியாநின்ற €ருள்ளவிசயனென்பவ 

ன்வநீது தாருகனுடைய மகன்பிடி.த்ததெடியவில்லை ஆயிரம்பாணங்க 
ளால் விரைவிலே அ௮றுத்தான்.--(௭-ு.) (௮௩) 

கொண்டவில்லமியவந்தெதிர்ந்தபொரு... ... see vee ® 
கொற்றவீரன்விறல்பற்றலன் ... ... ee ௨ ௬ 

கண்செண்டதுவிடப்படத்தளர் ,.. வ டட டட 
கலக்கமுத்றனனிலக்கரி ... vee vee cee ene வணி 

லண்டுமேனையரடைந்றுவிந்சமர் ... cee vee பட டட ஆ 
புரிந்ிதுடைந்திடலுமாசிலா ... nee ஒட க 

மண்டுலீரமுளசந்தனுக்கிளவல் ... one ட்ட 
* 

வற துவெய்யனொடெதிர்நீதனன் , .... wee ஸீ



யுத்சசாண்டம். ‘2. Go 

- (இ-புமா.) தான் வைத் துச்கொண்டிருந்த வில்லான.து ௮ழியவே 
பகைவனாகயெ அசுசேந்திரன் வெந்நியுள்ளவிசயனென்ஸலும் வீரனுடை 
யபரரக்ரெமத்சைக்கண்டு ஒருதண்டாயுதமேவினான் ௮.துபட்டமாத்திர 
தீதில் ௮வ்வீரனுஞ்சோர்ந்ல கலகீகங்கொண்டான் அதைக்கண்டு லக்ஷம் 
வீரரிலடொரு நீதிய மநறவேர்களு மிய்வாறுவற்து வி நீசண்டைசெய் 

த தோறிறார்கள் அதற்குமேல் கந்தசுவாமிக்குத் தம்பியாகிய மிகுந்து 
வீரமுள்ள குற்றமில்லாத வீரவாகுதேவாவற்து அசுசேந்திரஜட னெ 
திர்த்தார்.--(௪-௮.) (௮௪) 

கைத்தனுத்தனைவளைத் துமெத்திய 
கடுஞ்சரஞ்ிதறிவெய்யவன் ... 

மைத்தனுத்தனைமறைட்பவன்னவனு ... 
மன்னுமாயிர நல்வாளிதான் ,.. 

சுத்சன்மீதுபடவிட்டொமாமுகணை ...' . 
தொட்டுவிற்றடியவிந்கொளாப் 

பத்.து நூறுகணைசந்திவெய்யனு.று 
தசேரைவில்லொடுபடுத்தனன், . . 

(இ-புமா.) வீரவாகுதேவர் சன்கைவில்லைகளைத்.துத்தவறுபடாத 
கொடியபாணங்களையேவி வெய்யனுடையகருமைநிறமுள்ள சரீரத்தை 
மறைதீதார் ௮வனும்தன்மைடொருந்திய ஆயிரம்பாணங்கள் வீரவாகு 
தேவர்மேற்படும்படி. யேவிப்பின்னும் ஏழுபாணம்விட்டு ௮வர்வில்லை 
யறுத்தான் ௮வர்வேஜொருவில்லெடுத் த ஆயிரம்பாணங்கள்விட்டு ௮வ 
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ன்தேரையும் வில்லைபும் ௮ழித்தார்.-(௭- று,) (௮௫) 

வேறுசேரவுணனேறிவிற்கொயோ... ... ... ,.. ... K 
விரவாகுவுறுதேரனே ... ,,. ee ப. tee a 

நாறுகோலசனினூறுகாலதனி,,.. ... ப. டட த 
னூபுசத்துவருசேவகன் ,,, 2. படட ஸி 

மாதிலாவி றல்கொள்டாவிதேரினிடை ரர ரர. 

வாவிமேவுதிறல்வாளிறை... ... ,.. ௨ ண 
பேறதாமொருகரநீதுணித்தழி ... ... kee tee ௬ 

யிடி.த்ததண்டுகொடடி த்தனன் ண ரர. 

(இ-புா.) அசுசேற்திரன் வேறோருதேரிலேதிக்கொன்டு வில்லொ 
ன்றுமேற்தி நூறுடாணங்களால் விரவாகுதேவ ரோறிக்கொண்டுருக்கூம் 
சேரினை ௮ழித்சபோ.து டார்வதிதேவியார் டாதச்ிலம்பிலிருந் wits 

21



STW .உகந்தப்புசாணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

த மாணிச்சரதீதினதஇ .லுண்டாகிய மாணிக்சவல்லிபெத்த வீரவாகுசேவ 
ர் மாறுசலில்லாச பலம்பொருந்திய பாவியாகிய ௮சுரேந்திரன் தேரில் 
டாய்றீ,து வெற்நிடொருந்திய வாளாயுததீதினால் பேராக அவனுடைய 
ஒருசையை வெட்டினபோ.து அவன்மழ்ஜொருகையி ற்பிடி.தீசசண்டாயு 

சீச்தினல் வீரவாகுதேவரமாயடித்தான்.-(௭-௮:) (1௬) 

ser Nal scr acre Ar SHO... wee kee ee 
புதைத் தமீளுச லுமொன்னலன் வ டை வடட 

சீறிவாள்கொடுதொடர்ந் துவற் துமி ... 

திரும்பியங்கவனைவாளினா 

லூநினானவுணாஞ்டுயோடினர் ... 
வன்றிடற்கரியசீரினால் ட்ட 

விறுகுரனிஓுகண்டுபூதர்குழு ... .... ves 
மீதுவெம்மையொடுமேவிஞன் ... 93

% 
39% 
9
3
 

3
 

(இ-புரை.) பழுதில்லாதவீரவாகுசேவர் ௮சுசேந்திரன்தலையினிட 
த்திலுதைதீதுத் திரும்பிவிட்டார் ௮ந்சப்பகைவன் சீறி வாளேற்திச்கொ 
ன்மி பின்தொடர்ந்.துவந்தபோ அ.திரும்பி ௮வனைத்தம்முடைய வாளாயு 

தீத்தினால்வெட்டினார் ௮வுணர்கள்கண்டெயர், து ஒடி.னார்கள் சொல்லுத 
நீகரிய €ரினால்மேன்மைதங்கிய சூனிதனைக்சண்மி பூசர்கூட்டத்தின்மே 
ல் வெப்பத் துடன் எதிரந்சான்...-(௭-.று.) (௮௭) 

முத்திவந் தயர்தனுக்குவித்தனன் 

முழங்குநாளொலிவழங்க லுஞ் 
சிறீதினார்சிலரிரிந் துளார்சிலர் வ டட பட 

இகைத் துளார்சிெலர்செகத்தின்மே ... 
லித்தவாறுமிகுபூசர்நொந்தனர்க... ... 

ளியான்டுபத் தடனிரண்டுதா,.. ... ve 
னந்தநாணொலியொழிந்சதில்லையெனி... ... 

லாரவன்றன்விறல்கூறுவார் 

சு
 

௯.
 

3
3
3
 

%
%
 

HR 
3
3
 

ந 

(இ-பமை.) சூரன் பூதர்களுக்கெதிரில்வற் து உயர்தீதவில்லைவளைத் 
த முழங்கும் நானொலியுண்டாக்னொன் ௮நீதவோசையினால் இலெபூதர்க 
சரிறந்தார்கள் இலபூதர்களோடினார்கள் சலபூசர்கள் அநீதப்பூமியினிட 

த்தில்திகைத்துதின்ரார்கள் இந்தவாறு ௮சேசம்பூதர்சள் வருத்திஞர்கள் 
mo - (இவர்கள்செய்கை யிப்ப ௪3).



யுத்தகாண்டம். OAT UD 

அநத நானோசையான பன்னிரண்வேருவிவரையில் நீங்காமலிருத்த.து 
இட்டட.யிருக்குமானால் அவனுடையபராக்கிரமத்தை அ௮ளவிட்டுச்செர். 
ல்லத்சீச்கவர்கள்யாவர் ஒருவருமிலலை.-(௭-று,) (at): 

இன்னசெய்கைகனைமன் லுசாரத 
விராசர்கண்டவணெதிர்ந்தபோ 

தீன்னவஞ்சனொருபத்துநாறுதொட .. 
ராயிர நீதழுவுகோடியா. ws ன 

யின்னல்வெங்கணைபொழித்தபோகலவ, 
ரழிந்சபோ த.நலிலக்கராம் 

வெற்றிடாதவிறலவீரர்வந்தணுகி 

வெந்திறற்கணைகள்ற்திஞார் ... 

(இ-புமா.)இ நீதச்செய்கையை அழிவில்லாத பூகராசர் சள்கண்டு௮ங் 

கெதிர்ந்தடோ ௮றீசவஞ்சகவ பத்து லகூங்கோடிகொடியபாணங்கள் 
சொரிந்தபோ த ௮வர்களெல்லாரும் இறந்தனர்கள் ௮ப்போதுமுதுகு 

காட்டியோடிடாத லக்ஷம் விரர்களும்லற்செஇரிர் ற கொடியபலமுள் 
ள டாணங்களேவிஞர்கள்..- (௭-.ு,) (௮௯) 

33
% 

33
% 

3% 
*® 

® 
- அடல்சொண்டவருரக்கரத்சனு 

வனைத்தையுங்கணைகளாயிரங் vee 
கோடிடிறந்கியவைடுந்தியததொசகைகொள் ௨... oe 

கோலவிடுதசவர்கடேொலாம். .. 

டாடுறம்டடி.புரிரீதிலக்கமொடு 
பத்த நூறு 9சறிபலலவ. ., 

மீடினோடுசவிவிரர்மேலிக... ... 
ளிளைத்திமிம்படி தளைத்கனன் 
இ 

3 
33

% 
3
3
3
3
3
3
 

(இ-புமை.) வெற்திசொண்ட ௮வர்கள் கையிலிருக்கும் பலம்பொ 

ருநீதிய விற்களை யெல்லாம் ஆயிரம்பாணங்களேவி யறுத் துப்பின்லும் 

௮த்தொகைகொண்ட பாணங்கள்விட்டு அவர்கள்சேர்கள் அழியும்படி. 
செய்.து யின்னும் லக்ஷச்தோராயிரமென்லுர் சொகைபொருந்திய பா 

ணங்கள் பலத்துடன்விட்டு ௮நீதவீரர்கள்மேனிக எிளைக்கும்படி. துளை 

த்தான். (௭-௮. (4) 

, ஈதகண்டுதிறலெண்மர்தங்களி.
... சகட சட்ட டக உலக், 

லிருநீதிறற்பெனுதிலாசான்,, ree see vee one ர



உ௱௰உ கந்தப்புசாணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புலா, 

நீதிலாசகணைடிந்திவந்திடலு ,,. cee cee cee ane 
தூறுநாறுகணைரிந்தயே ... cee cee tee ட ஆ 

யோதுவீரனதுவிற்றுணித்தவ ,,. 6c. cee பட ட ee 
னுரம்பிளற்துழிவிமுந்தனன்... ... ௨௨ ட டட ஆ 

கோதிலாவிறலரக்கன்வந்தவுணர்... ,,. ... cee nee * 

கோவின்முள்புகணை தூவினான் 3 

(இ-புமா.) இசனைக்கண்டுபலம்பொருந்திய எட்டுலீரர்களிலேயிகு 
ந் ச பராக்ரெமம்டெற்ற வீரமார்த்தாண்ட் னென்பவன் டழு.துப$தலில் 
லாத பாணங்களைப்பிரயோகஞ்செய் துகொண்டுவற்தான் சூனானவன்ப 
தினயிரம் பாணங்களேவிச்சொல்லுகின்ற வீரமார்த்தண்டனுடையவி 
ல்லைதீ௮ுணித் த ௮வன்மார்பையும் பிளந்தடோ.து பூமியில் விழுற துவி 
ட்டான் ௮சைப்டார்தீலுக் குற்றமில்லாதவலியுள்ள வீரராக்ஷ£ன் ௮வுண 
ரரசலுச்கெதிரில்வற் து பாணங்தளேவினஞல்-- (cr-.) (௯௧) 

தூவியங்கசனில்வென்றியின்றி மிட வட 
துன் றுவாளினொடுசூரர்கோல்,.. ... வ டட 

மேவுசேரணுகிவில்லைவெட்டவவன் 1... see vee 

வில்லொடிந்தநிலைவல்லையே ... ௨... nee ace 

யோவிலாதகதிர்வாளொடிந்ததட le. ec டட. 
.... இநீதரக்கனையோர்தாளிறா ... 
பாவியண்டமிசைசெல்லவற்க லும் 

விழுநீதனன்கடி துபாரின்மேல் 

e
R
e
 

KR 
R
H
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.... (இபுரை.) இல்வாறுகணைகளேவி அவைகளால்வென்தியில்லாமலி 
னால் விரர்களுக்குள் மேன்மைபொருநீதியவனஞயெ சூரனுடையதேரில் 
பலம்பொருந்திய வாளாயுததீ துடன்டாய்நீ_து ௮வன்வில்லை வெட்டினாலீ 
அநீதவெட்டினால் சூன்வில்லொடி நீதீதில்லை வெட்டினபோதே திக 
இலாதவாளாயுதம் ஒடிந்து பின்பு டராக்கொமத்தில் மேன்மைபொருந் 
இய வீரராக்ஷூனைச் சூரனானவன்தன்காலினால் ௮ண்டத்தின்மேல் செல் 
இம்படி. எறிந்சவளவில் ௮வன்மேலேடோய்.விரைவுடன் பூமியில் விழு 
ந்சான்--(௭-ு.) . (௯௨) 

வீழுமன்னதைவெகுண்டுகண்டுமிகு , ... oye sing ர. 
ச் 

-. வெற்திபெற்றிமெசேந்திரன் os, cee ee ane eel



  

ரூல்விலாவிறல்சொள்சூரன்முல்புபல ட வ வட்ட ஆ 
சாயகஞ்செறவெய்யவன் ... ,.. kee ௨ டிஸ்க் 

சூழதூதகணைதூயனங்கமிசை 6, cee cae படட டட ஆ 
சோயவிட்டுழிவிமுந்தனன்.., ... வடட டட உட 

வாழ்வுகொண்டபுசழ்வீரரனெ௫ர்... ... வ டட ட்ட 
வந்துபல்கணைகள்டிநீதினை ... ee மி 

(இ-புரை;) விரராக்ஷன்விருந்ததை மிகுந்தசெயம் பெற்றுள்ள 
வீரமகேந்திரன் கண்டுகோபித் தத் தாழ்வில்லாத சூரனெழிரில்வநீது ப 
ல௮ம்புகளையேவிஞன்.௮வன்கூட்டமாகிய நூறுடாணங்கள்விரமகே நீதி 
ரன்சரீரதீதினிடத்தில் ௮ழுறீ.தும்படி விட்டபோது மூர்ச்சையாய்விழுறீ 
தான் ௮தைக்கண்வோழ்வுகொண்ட புகமுள்ளவீரதீரன் சூர.லுக்கெதிரி 
லவந் து டல ௮ம்புகளையேவினான்..... (௭-௮.) (௯௩) 

ஈமிசேரவருவிீரதிரன்மிசை cee cee cee eee ஸி 
யேழமிடேைவுணனேழுகொல... ஃ. வட ட ஆ 

கூடவிட்டுமிவிழுந்தனன்கடி.... வ ட டட oe lh 
கொற்றமுற்திடும்கேசனு ... cee see டவ 

நீடுூரனெதிர்வந்தெதிர்ந்தொரு ரர ௫௫ 

தெடும்டடை£சலம்விடுப்பவே வை வுட டட, ட Oo 

பீரிகொண்டவாமீதுபட்டுமிகு... vee cee டட டிஸ் 
தூளிபட்டதுபிறங்குவேல் ... cee cee ட ee 

(இ-டு ரை.)பருமைசேரு&டடி வ நீதவிர தர ன்மேஃடடும்படிஞரல் 

பதினலுபாணம்விடடபோ,து ௮ நீதவீரன் உடனேஷார்ச் சையாம் விழுந் 

தான் ௮அதனைநோக்வெற் நிடொருநீதியவீரமசேசனும் நீடியஞசூரனெதிர் 
வநீதெதிர்ற்,து ஒருபெரியவேலையெறிநீதான் பிரகாசயாநின்ற அந். தவே 
லான.து சூனுடைய பலம்பொருந்திய மார்பிஃபட்டு மிருந்த தூளியா 
ய்விட்டத.--(௪-று;) 

(௯௪) 

வற் துபட்டகதிர்வேலழிந்திடலு ++ % 

னுதானவர்கண்மன்னவ. « « see eee ove ace க் , 

னுநீதுகன்றகணையேமுவிட்டிட ஃ ree cee க டச் 
வுரம்பொருந்தியமசேசனீள் cee டட ட டட eo 

கறி துறழ்நீதிடுபுயங்கலநீதுடல் se , see cee ௨ ௬4 

சளைப்பபொய்ம்ப_த.துளைப்பவே ச சட சகட ge 4



உ௱௰௫௪ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பப ro Ly a er 

சுிந்தைதொற்தனனிசம்நீதவிச்செயலை .,. ,,. cee vee ஆ 

வீரகோளரிதெரிந்சனன் ... ek vee cee cee ne 

(இ-புரை.) தன்மார்பிஐவறீ தபட்ட ஒளிபொருத்தியவேல் அழி 
நீதமாத்திரத்தில்டொருநீதிய அவுணர்களுக்கு அரசனாகிய சூரனானவன் 
செலுத்தத்ததக ஏழுபாணங்கள் பிரயோகஞ்செய்ய அவைபலம்டொரு 
நீதிய வீரமசேசனுடைய நீண்டகட்டுத்தநியையொதீதபுஈத்தி நிபட்டு௮ 
வன்களைதீது விழும்படி. அந்தப்புசத்தைத் துளைத்த மாதீதிரத்தில்வீரம 
கேசன் மனம்தொர்,துமயங்கனென் இவ்வாறுநடந்த இச்செய்கையை வீர 
கோளரிசண்டனலி.... (எ-று) (௯௫) 

கண்டிதண்டாபுஈம்வீரகேசரி... 3 

கடுஞ்சாஞ$ூதறிவற் அபின், ok 
பண்டலன்றன திவையருந்றுர * 

மடி.க்கவேகரம்வெடிக்கவே ak 
மண்டுசூர னொரு கையி னாலிவனை 3 

மாலுுங்கடலில்வெஞ்சினங் ர ok 

st *~ கொண்டெநிந்திடவிழுந் துபின்னரு 
- மெழுற்னுசேனையொடுகூடினன்.... es ௬ 6

 
ட
ப
 

(இ-புரை.) சேவர்கள்புகழும் வீரகேசரி இசனைக்கண்டு கடுமையா 

னபாணங்களை யேவிச்கொண்டிவந் துபின்பு பசைவனாகிய சூரன்தேரிற 
பாய்த் து அவன்மார்பிலடிக்கவே இவன்கைவெடித்தது எதிரிட்டிருக்கு 
ஞ் சூரன்கோடங்கொண்டு இவனை ஒருகையிலை எடுத்து விஷ்ணுபள்ளி 
கொண்டிருக்கும்திருட்பாத்கடலில்விழும்படி விட்டெறிற்தான் ௮றீ sa” 
ரன்விழுர் துமறுபடியும் எழு நீ ௮சேனையுடலீசேர்ந்தான்.(௭-று.)(௯௬) 

(சேசரியென்ப ௮-சிங்கம்.) மா ஓங்கடல் என்பதற்குட் பெருமைடொ 
ருந்தி யகடலெனினுமமைபும். 

மால்படைத்தவிறலிந்திரன்குறுகி ;.. cee vee ட டட # 
வன்சமன்படைவிடுத்தலும் ,.. tee டன் 

பால்படைத்தமொழிமாயைமைந்தன்மிசை 6. see vee ® 

டட்டுமட்டிறுகளாகவெங்,,. sees vee eek ட்டி 
கோல்படைத்தவனூரூயிரங்குலவு.. ,,. sey cee vee ௭ 

கோடி வெற்கணைகடூவலுங், ,. gee eae qos pee ooo



யுத்தகாண்டம். உ௱௰௫ 

கால்படைத்ச்விசையபோலமேவிய co. படட படட டட க 

EAS gor EG Dor Sass ,,. ட க 
. 

( இ-புரை.) பெருமைபடைத்த பலமுள்ள வீரபுரநீதரன்வற்து ய 

மாஸ்திரம்பிரயோகித்சான் ௮ துபால்போன்ற வசனமுள்ள மாயைமக 
னாய சூரனீமேஃபட்டு அளவில்லாத காளியாப்விட்ட ஐ ௮சைக்சண்டு 
கொடுந்கோல்பெற சூரனானவன் தொ மிமையுடன் விளங்குடின் ற நூரு 

யிரங்கோடி. பாணங்கள்விட்டான் அவைகள் வாயுவினிடத்தில் பொருந் 
இய வேகம்போலச்செல்று மார்வபத்துளைக்க அவனும் மூர்ச்சையாய் 
விமுந்தான்.--(௭-.ற.) (௯௭) 

((கொரிய்கோலென்பது - அநீ௫ட) 

மன்னுவெற்றிபுனையந்சகல் கடி ஸரீ... 36 

வந தபல்கணைகள்டிந்தலு... ஆ 
மன்னவன்சணைவிலக்கிவெந்தமாய் ... se 

யிரங்கணைகராலவன் 5.5 ene ok 

மின்னுதேரிஞெறிவிற் றுணித் தமரு 3 

மம்பிளந்திடவிமுந்தன் ... வடட, டே 

வெற்நிடாதவிறல்கொண்டவன்டர்புகம் ... 9 

வீரவாகுவி துகண்டனன். . OK 

(இ-புரை.) நிலைபெற்றவெற்றிகொண்ட வீரராற்தகன் விரைவாக 
வற். து பலகணைகளையேவினான் கொடிய அவுணனா$யெசூரன் ௮ந்தவலிய 
டாணங்களைவிலக்கி ஆயிரம்பாணங்களா லவனுடைய விளங்குர்தேரினை 

யும்விலலையும் ௮றுத்து மார்பையுநீறுளேச்க அவ்வீரன் மூர்ச்சையாய் 
விழுந்தான் அப்படிவிழவேழமு அுகுகாட்டாசவராய்தீ தேவர்களால்புகம 
ப்பட்ட வீரவாகுதேவர் இதனைட்பார்த்கார்.--(௭-று.) (௯௮) 

கனத்தசேரினொடுவந்தெதர்ட்பவ த 
கண்டுமாயைதருகண்டசன்... ee ௨, 

மனதீதிலொத்றனெனவுன்னியின்னமுமென் ... 
முன்னரொற்றனெனவந்தியே ... 

லனத்தமெப்திலைசனுப்பிடிக்கிலுன 
தாவிசெரண்டிடுவனென்னவே ... 

னெத்தடாவிமசனாவிகொண்டதிற ..... 
லாளனின்னமொழிசெப்புவான்,, , 

eae oo@ oes 
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உ௱௰௬ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
ு LJ ழி ட் புரை, 

(இ-புமா.) வீரவாஞுதேவ ரிவ்வாறுபெரியதேருடன்வந் து'எதிர்ந் 
சீபோ_து பாயையானவள்பெற்ற கண்டகன்மனதில் தூதனிவனென ௭ 
ண்ணி இட்டோ.தும் என்னெதிரில் தூதனாகவருவையானால் இறக்கமாட் 
டாய்வில்லைட்பிடி ததால் உன்னுடையபிராணனை ச்கொண்டு விடுவனெ' 
வ்னயவேேகோபிதத அ.நீதீப்பாவி மகனுயிரையுண்ட வெற்றியுள்ள வீரவா 

குதேவரி bean தீதைசொல் இ௫ன்ரூர்.--(௭..ற,) (௯௯) 

உற்ற தூசனுமமைச்சுமானாவ ... ves 
ரைங்கொடெங்வர்மிசைசெலஞ்வன் ,., 

வெற்றிவேலுடையகந்தனெந்தையருள் ... 
வேறுமுள்ளபணிசெய்குவன் ... ee cee ya 

முதீ௮ும்வலலவனியானமர்ப்புரிதி ... 
யென்னவொன்னலன்முனிநீ நீள் 

கொற்றவாளிகளொராயிரங்குலவு ... ee cee cae nee 
கோடிவீரனெழிர் தூவினான் வ வை ட ட 3

9
3
9
 

3 
38 

3 
3 

(இ-புமை.) தூதனாவன்மந்திரியுமாவன் பலங்கொண்டபகையர்மே 
ற் செல்லுவன் வெற்றிவேலுடைய கந்தசுவாமியாகுய எம்மையன் ௮ 

ருளிச்செய்யும் மற்றுமுள்ள ஏவலுஞ்செய்வேன் மேலும் எல்லாமும்வ 

ல்லவன் நீ சண்டைசெய்யென்ரார் அற்ீதப்பகைவலிகோமித்து மிகுந்த 
வெற்றிபெற்றுவிளங்கும் ஆயிரந்கோடியபாணங்கள் வீரவாகுதேவரு 
ககெதிரில் ஏவினான்... (எ-று) (ஈ) 

வீரலாகுவுமளப்பில்வெங்கணை படட ட உ 
விடுத்தவெய்யன்விடுவெய்யகோல் 0. coe cen eee 

சேரநூநியொருநூறுகோனுதல் ... cc cas cee vee & 
செறித்திடச்சணைடுதைந்திட ரர. 

மூரிசேரவுணனெட்டுவெங்கணைகண் வடட டட ஆ 
பொய்ம்பலிமொய்ம்பிடையமுத்த இஞ்... ee ஸ் 

சோரியுண்முமிடர்தன்னையன்னவை ஒர படட... ஆ 
.... தளத்தவும்பரிகடுளங்கவே... ..., ர. 

(இ-புமை.) வீரவாகுதேவரும் அளவில்லாத வெம்யபாணங்கள் வி 
ட்செ ஞுரன்விட்டபாணங்களையொருங்குடன் ௮றுத் அப்பின்னும் நூறு 
பாணம் ௮வனெற்நியி தீபிம்படியேவினஞார் ௮வைசள்சென்றுபட்டு ம



யுத்தகாண்டம். உ௱௰எ 

றிந்த HET INDO LICH BEU DS Ss a7 v0 எட்டுப்பாணங்கள்விட்டுவ் 

ரவாகுதேவர்தோள்களில் அழுத்தினான் அந்தப் பாணங்கள் உதிரத்சையு 
ண்மி தேவர்கள்நடுங்கும்ப பிடரியை தளை 2 அக்கொண்டுே டாய.2() 

வென்றிகொண்டபுயவண்ணல்பிலனைர்யல் vee cee ee ee oR 

லெய்யகோலவுணப்வையமே$ வட்டவடிவ டட 

அன்றியொல்றுடலபாசசகமிகச் ட பட. ஆ 

சோரிகண்டிடவழுத்சலகண் வைட்ட படட. 28 

டன்றுகாபெனளித்சசகானவலெ... ee lee cee nee ve 
ரைம்பகொண்கணை.பின்டிமரய்மபி ததத ரர. 

னின்றசேர தனை ஆூறவேறுமொரு வொ ee nee nee re af 

நீமிசெரின் tA cont cm, LY. ப ட டட உட்ச ee , ave a 

(இ-ப.மா.) செயங்மிொண்டிருகழும்புசமுள்ள விரவாகுதெவர் பி 

ன்பு சூரனுடையதேரின்மேற் பொருந்தியிரு கஞம் பலசாரதிகளுடைய 
சரீரங்களினிடத்தில் உதிரம்பெருகததகக தாகப் பலபாணங்கள்விட்டு Hf 
ழு தீதினதைக்கண்டு முன்னாள் கரடு பஞல்பெறப்பட்டசூர னனைவன்பிரகா 

சமுள்ள ஐம்ட துபாணங்களால வீரவாகுேவ மோறிககொண்்டி ருக்கும் 
தேரினைதொறுக்கினவளவில் ௮வர்வேொருதேரின்மேலே திஞர்(௭- ல.) 

ட் 

கூடிவாயவொருசேயுவின்படை ve ae vee cae nee ௮ 
கொசிஞ்சமககாம பிம் பம ரர re 

யீரிசோவருணன்வாறுளுநிருதி ப. ட ட ஒட்ட 

் யித்திரன்படையிலங ௫8 ப ரர இ 

சூரிவேசஜனொடிமாகவன் படை படட 

Qerbé தழு! நாய்யினென்விரித்தி பப்... ட 

டாடில்சூரன்மிசைவர் துவந்தவவளி ட வவ ட 

பட்டுமட்டி றுகள்ப ம வத ர ன 

(இ-புரை.) அல்வாறுஏறிக்கொண்டு வாயுவினஸ்திரம் சேபுவின 
ஸ்திரம் கொடியயமன் அஸ்திரம் சூரியனஸ்திரம் டலம்டொருநீதிய 

வருணனஸ்திரம்வாடுதல்பொருநீதாத திருதிடாணம் இற்திரன்பாணம் 
விளங்குகின்ற €ர்டொருற்தியபிரமாஸ்திரம் நாராயணாஸ்திரம், என்னு 
மிவைகளை வீரவாகுதேவர்வில்லில்வைத்து ஏவினார் அவைகள் கெதெலில் 
லாதசூரன்மேல்வந் GIG! SAUD அளவில்லாச, துகளாயதுகள் (qe) 

ds ,



உ௱௱௰௮ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பாழிப்புரை, 

மட்டிலாவுதொடையண்ணலங்க மின்... , 
மங்கைபங்குடையவள்ளற beg 

னெட்டி ரும்படைவிடுப்பவன்னபடை. . . 
தேரிலாவிறல்கொள்ஞூரனும் டி 

விட்டுமொய்ம்டொடுவிலக்கியாறினொடு 
வீறுமொன்ப அவிறற்சர நீ இவை டட வட 

தொட்டுவீரனதுகைத்தலசலை ,.. ... ck wee 
ணிதீதனன்றகுவர் தள்ளவே, , , K

R
 
K
H
 
K
K
 
H
K
 

(இ-புமா.) தேனெழுகும்பூமாலையணிந்த வீரவாகுதேவர் அதன் 
பின்பு இடப்பாகத்தில் பார்வதிதேவியாராயுடைய பரமடிவன துநெடி. 
யதாய்ப் பெருமைடொருர்திய சிவாஸ்திரம்விடுக்க ஒப்பில்லாசபல 
நீகொண்டுள்ள சூரலும்பலத் டன் இவாஸ்திரம்விட்டு ;,௮தனைவிலக்டு 
மேன்மைடொரு நீதிய பலங்கொண்ட பதினைந் தபாணங்களைவிட்டு of 
ரவாகுதேவர் கையினிடத்திலிருக்கும் விலலை ௮வுணர்கள் அிள்ளாம்ட 1. 

அத்தான்.-.-(௭-.ு.) (me) 

மூன்டகோபமொடுமொய்ம்பனங்கொ 

மூசண்ெ காள்வேலினைவிடித்த லு vee 

மாண்சேரன்மி சைபட்டிவலலையி 

லழிந் துபோகுதலுமன்னவன் ... 

பூண்டவன்மையொருசண்டமுந்தவ து 

வற் துமார்பிடைபுகுந்திட... ... 
வீண்டசோரியொடுநீண்டதெரின்மிசை . 

வீரவீரனும்விழுர்தனன் , x 
se
 

a 
we 
e
K
 KH 
X 

(Q-yar.) ௮திகரித்தசகோபத் துடன் வீரவாகுதேவர் அட்டோ.து 
பலமுள்ள ஒருவேலாயுததீதையேவிஞார் ௮.து எதிரிலிருக்கும் குரன்மே 
ல்பட்டுவிரைவுடன் அழிந் துடோய் து சூனானவன்பலம்பூண்ட ஒருசண் 
டாயுதமெடுத்தெறிந்தான் ௮..துவற்_து தம்முடைபமார்பில் பட்டவளவில் 

வீரவாகுதேவரும் உதிசம்பெருகும்படி, பெரியதேரின்மேல் மூர்ச்சை 
யாய்விழுத்தார்--(௭-.) (ஈ௫) 

செய்கையின்னதுதெரிந்துதேரினெடு .., ... we vee # 
சரு௮ஞ்சரவணட்பெயர்ப்.... பவட டை பட படட ட்



யுத்தகாண்டம். உ௱௫௯ 

பொய்சைதன்னிடைவளர் நீதழங்கடவுள் ... tee nee 

போயெதீர்ந்திடவழுதீதினர்ச் ... ... ee ven னி 
குய்கைதநீதருள்குமாவேள்வடிவ... 66. vee ட ட த 

முதீறுநோஃகிமிகுசெற்றமாய் கட்க படட டட ட 

நைசைகொண்டதொழில்கொண்டவரசனிது,... 1... 1. # 

நம்பிரானொெரிவிஎஃபவான்... ... டவ டட 

(இ-பரை,) வீரவாகுதேவர் விழுந்தசெய்கை €ர்பொருற்தியசரவ 

ணமென்லும் பெயருள்ளதடாகதீதில வளர்நீதருளிய ரம்முடையகடவு 
ளாஇயெசுப்பிரமணியசுவாமியானவர் த.நிநீ அஞூனுச்கெதிரிநசென்றெதி 
ர்ந்தவளவில தம்மைத் து திட்பவர்ச தப்பிழைக்குந்சன்மை அருளிச்செய் 
யும்குமாரசுவாமியினுடையதிருமேனிமுழுவ தம்தோச்சிமிருர்சசோப 
மாய் வருதி ஐந்தொழிலைக்கொண்ட சூரன்தம்முடையபெருமானாடிய ௪ 
ப்பீரமணியருடனிற்சவார்த்தைசொல இகிருன்--(௪- து.) (ar ௬) 

உன் pC Ba aC சனையானவ ட்ட 
ரொழித் துபோயினருவர slo GOTLO, .. 

- வென்றிகொண்டவிறையாகிவற் சவனும் 
வெற் ஜயர்கிிகொரிவிழுததன... 

னின் திளங்குமானணான நீகொலம 
மொன் னெடேபுரியவல்லை தி்... 

வன்றிறந்றனையழிட்பனிங்கொரு... ... 

கணத்தினன் மனன்மறத்தினான் * 
eR
e 

KR 
KR 

HR 
EH 

RK 

ஆ ஆ
 

(இ-புரை.) உன்னுடன்வற்சு சேனையானவர்க ளெல்லாம் ஒ ழிந்து 

போனார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் செயங்கொண்டபடைத்தலையனாய்வ நீ 

தவனும் மிகுந்த து.பரங்கொண்டு விழுந்தான் இளங்குமார னாகிய நீயோ 

எதிர்தீத நின்றென்னுடன் ௪ண்டைசெய்யவல்லவன் உன்வலிய இறத்சை 
யிப்மீபாதொரு க்ஷணப்பொழுகில் அழிதிது விடுகிறேனென்று டாவமு 
ள்ள சூரன்சொன்னான்..-(௭-று.) (௭௭) 

வஞ்சனீதுசொலவேளுரைப்பவிள ... ... ee eee 
மைந்தனென்றெமைமஇத்தனை. ,.. ee ட ட. 

நஞ்சலாவியசளத்தனெற்றிவிமி,.. ... ee , ன 
நண்னுனெறபொதியொலன்றுகாண்... வ ட டட டடக்



௨உ௨௰. கந்தப்புசாணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை. 

விஞ்சுெறவுலகங்கெடுப்பது த. one se eae as 5 ' 

விவேகமத்தவொருபேதைதீ. வ டவ வடட வடட டடத 
யஞ்சுருசதிறல்வீரரீடாலர்பெரி... ... vee டட அ 

யோர்களென்றுமதியார்கள்காண் ஃ- vee cee பட ஆ 

(இ-புமை.] சூரனிவ்வார்த்சைசொல்லச் சுட்பிரமணியசுவாமி சொ 
ag lagi இளங்குமாரனென் றெம்மைமதிதீசனை விவிம்பொருநீ திய ௪ 
ண்டத்தையுடைய பரமடுவன து தெந்திக்கண்ணிலுண்டாகின்ற ஒருதீப் 

பொறியான துஉலகங்களையெஃலாம் அழித் தவிடுகின்ற து விவேகமற்ற 
மூடனாகையா லிவ்வாறுமதித்தாய் போருக்கஞ்சுதல் பொருநீதாசசுதீதலீ 
ரர்களாயிருட்பவர்கள் யுத்தமுகதீதில் இவர்கள்பாலான்றும் இவர்கள் 

பெரியோர்களென் நுமதியார்கள்,--(௭-..) (ா௮) 

யாவசேலுமமர்செய்யவ]்இிடி. வட 
| லெதிர்ந்றுபோர்புரிவரிங்கினிச் 

சேவகத்தொடுபெருத்தநின்வலி,.. ce. cee ae 
றுதீதநம்பெரிய திண்மையா... ... 

லோவறும்படிகெடுப்பமெ. நிட 

ams தளப்பிலக ணையொன்னலஃ ., 

நூவவேலவலுமொண்ணில்லெங்கணை ... 

தொடுத் துவிட்.டலவசடுத்சனலி் 

ஆ
 7
 * 

e
e
e
 

e
R
 
K
K
 

X 

(இ-புமை. ) எவர்களேயானலும் போர்சேய்பவந்தால் ot 5g 

போர்செய்வார்கள் இங்கிட்போ ௪ வீரத் நடலிடெருதீத உன்பலதீசைச் 
இிதிய நம்முடையபெரியபலதீதிலை நீங்கும்படி கெடுத்த மென்னமப் 
பகைவ னாகிய சூரன்ேகோபித் அ அளவிலலாத பாணங்கள்விட ௮வன்விட் 

ட பாணங்களையெல்லாம் 2ரித்தார்...-(௭- ற.) (௭௯) 

தடுதீதவேன்முருகனேழிபண்டெணே ... ee cee டட ர 
தானவன்றன நதோளவின்மேல்... ... வடட டட க 

விடுத்தபோதுணைபட்டொடிந்குவிம ப. அ 
்.  வேறுமாயிரம்விறற்சரற்,,. ... ட படட டட # 
தொடுத்தவன்சிலைதணிப்பவஞ்சலெரு 2. ee ௨ ன 

அங்கவேல்விடவமேஜழொடேம் டடத 
வடி.த்தவெங்கணையிலத்தவேலைபுற வட டவ ட்டி tay Oe 

விற்திவேலையெதரிசிம் இனன் cee ‘ ape fee con” eee 3% >



யுத்தகாண்டம். 2.2.௧ 

(இ-புரை.) அவன்விட்டபாணங்களைத் தடுத்த ஜமல்லாமல் வேலா 
யுத€மந்திய முருகக்கடவுள் பதினா லுபாணங்கள்சூரன்புசதீதின்மேல்ப 
டும்படிவிட்டடோ௮ ௮.ந்தப்பாணங்க எவன்புசத்தில்பட்டு ஒடிம் அவி 
முறீதீ.௮அகள் சுவாமியானவர்மறுபடியும்பலமுள்ள ஆயிரம்பாணங்களே 
வி அவன்வில்லையறு;த்சார்சூரனானவன்பலமுள்ளஒருவேலையேவினான்௮ 

௮ தேரில்டொருந்தவந்தடோ.து கூர்மையுள்ள பதினாலு பாணங்களால் 

அந்தவேலை ௮றுத் துத்தள்ளினார்.---(௭-.று,) (am ல) 

வீறுன்ேறதொருவிஃலெடித்தவுணன் ,.. ...... உன 
வேலன்விட்டபலகோலெலா ... டட % 

நூறியேழ்கணைபுயத்திலெய்யயவை ,,. see eee ok 
நுண்ிகட்படலும்வேலவன் ... 0.6. see ae அ 

சீநியையிருசரத்சகவன்டுலை,.. ,,; பட ப டட ஆ 
சுதைச்தொராயிரநலவாளியா,.. ... ௨... * 

வேறுதேர ழியநூநிவேறுமவ ரீ 
Cor nos ர்களறவெப்சனன் டட He 

(இ-புமை.) சூரன்பெருமைகொண்டிருக்கும் வேறொருவிம்லெமி 

தீ. துவேலாயுகக்கடவுள்விட்டபாணங்களை 9பல்லாம் ௮ழிச ஏப்பின்னும் 

ஏழுபாண நீதொடுத் pecan யினுடையதிருப்புச ங்லளில் அமுரி. தம்ப 
9 a ர a ‘ ம் , 

ட.யேவிஞான் அவைகள் துபட்டு _நுண்மையாடிய தூளாய்விட்டன வே 

லாய்தக்கடவுள்ளோபித் துட்பத் துப்பாணங்கலால் ,வன்.ஐக விலலை ௪. 

தீ.து மேலும் கூர்மையுள்ள ஆயிரம்பாணங்களால ௮௮னே றிச்சொண்டி. 
ருக்கும்சேரான ௮ மியும்படி நொறுக்கி இ உவபலலாமல் ௮வவேோறும் 

படி. அயலிலிருக்குஞ்சேமத்தேர்களையும் அழித்தார்.--(எ-று.) (ஈக) 

வண்மைகொண்ட்டுலைவையமந்திடலும் oe பப. உ 
வையழமுற்றவுணரமன்னவன்,,. ... wee ௨... : * 

நிண்மைகொண்டதொருமுத்தலைட்படை,.. ,.. vee vee HK 

செலுத்தவீரிருசாங்கள்விட் 16. 1. oe 18 
ண்மைகொண்டகுசனன்னஷஒசச்கடி, ve, ப ப 

துருத்தறுத் துமிகுகோல்கடூய்த்,.. cee cee cae vo oh 
தண்மைகொண்டதொழில்கொண்டவனல்புனை வ டட டட 

மதாணியான்வைதடிந்தனன் ,,. ee ப... படட ட் 

் (@-4 £) பெரூமைசொண்ட தன் வில்லும்சேரும் அழியவே௮ 
ரை சுயே சூரன் பூமியின்மேல்நின்று பலங்கொண்டசாகிய் AAG



உ. கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பாழிப்புறா. 

லாயுதத்தையேவினான் ௮தை மெய்ம்மைகொண்ட சுபீமிரமணியச்கடவு 
ள் கோபித்துக்கடி.தினில் நாலுபாணங்கள்விட்டு ௮றுத். து அப்டோ.து 
ஞ் சார்சமாகிய தன்மையைத் திருவுளத்தில்கொண்டு ௮வன் Halls gi 
கொண்டிருந்த பெரும்பதகீசமுசலாகயெ ஆபரணங்களையெல்லாம்௮று 

தீதுத்தள்ளினார்.--(௭-.று,) | (a7 We.) 

ஈதுசண்டவுணராருமர் னு... eee 

யெற்தைகந்தனைகளைற் துநின்,.. ... 
ரோ.அுடோர்புரியவாழிவேலன்விட . 

வுற்றசேனையவைருற்றவுங் see 

கோழதுறும்படிகெடுத் துமற்றது ... 

குமாரவேள்கையுறவெய்பசூர் .. 
வேதன்மால்படைவிடுப்பவேலவை  ,,, 

விழுங்கவாதிபடைவிட்டனன்... ... ek
e 

e
K
 
R
R
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(இ-புரை.) இதனைக்கண்டு ௮வுணர்களெல்லாரும் அங்கசேவந்து ௭ 
ம்மையனாடயெ கந்தசுவாமியைவளை ந்.துநின்று சொலலத்சக்க போர்செய் 
தார்கள் வேலாயுசக்கடவுளானவர் சம்முடைய திருக்கரதீதிலிருக்கும் ௪க் 

கராயுசத்தையெவிஞார் அந்த ஆயுதமான து ௮ங்குவளைற் அ கொண்ட 
வுணர்களெல்லாருறீ தீங்குறும்படி. அழித் து ௮.துமறுபடி குமாரசுவா 

“A திருகீகரதீதில்வர் துசேர்ந்த,த ௮தனைக்கொடியஞாரன்கண்டு பிர்ம்மா 
ஷ்திரதீதையும் நாராயணாஹதிரத்தையும் ஏவினான் ௮வைகளைச் சுவாமி 
யினுடையவேலாயுதஞ்சென்று விழுட்வெிட்டத அதல்பின்டசூரன் இ 
வாஹதிரம்விட்டான்.-.-(௭-ற.) (ar ர) 

விட்டவெம்படைகுமாவேளொரு ce vee vee டப 
விறற்சரங்கொடுபிடித்தவன் ... 

கெட்டிடாதவகைபுற்திடுற்லெ ... ட்ட 
இளத்தவங்கதைமதித்திலன் ,.ஃ see cee டட 

மட்டில்சேனயொடுமின்புசேர்துமென் ... 5 
மாயமாடிமனையேச லும்... . வ வட்டு 

பட்டசோகமொடயர்ந்தயாவ்ரு. ண ரர. 
'மெழுதீ.துவேலனயபாவினார் ட வ cee TO 

.*(இபுலாடு ஞூரன்னிட்ட வொஷஹநிரத்தைக் -குமாரசலாமியாகவர் 
பலம்பொருந்திய ஒருதிருக்சாத்தினாத் பிடிச்சச்கொண்டு அலன்கெட் 

e
e
k
 

H
X
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யுத்தகாண்டம்; ௨௨௩, 

கிட்போகாமலிருக்கும்படி.லூல புத்திகள்சொன்னார் ௮ந்சட்புத்திபை 
யவன்மதிக்காமல் ௮ளவில்லாசசேனையுடன் பில் புவருவோமென்அமர்ய: 
மாய்தீ தன் மாளிகைக்குட்போய்விட்டான் உண்டாகியசோகதீ துடன் es 
ர்ச்சையாயிருநீத வீரர்முதலாகிய பூசர்கள்யாவரும் எழுநீ.து வேலாயு௪. 
க்கடவுள் ௮ருகல்வந் அுகூடினார்கள்.--(௭-று.) (ஈக) 

மதந்திவ்வேலைமிகுபூசர்ஞர்நகர் வட 
வடாதவாசறனிலேயயேங் ... ce. ve 

குற்திருந்தகவதிஞரனைப்படை... ... ... ae 
யொடுங்கெடுத்தெயிலுடைதீ துவிண் ,.,. 

டுந்திருந்தசொருகோபுரங்கடி ௪... os, 
_. தொட்டுவேலையிடையிட்டயர் ... 

சற்றழித்தனர்திரும்பிஞர்கடிது ... 
சண்முகதீ்தனயலகூடினார். ,, 3 

3
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(இ-புரை,) இவ்வாறுவற் துசேர்ந்தடோது மிகுழ்தபூதர்கள் சூரன் 
டட்டண த்தின் வடக்குவாயிலிற்சென்று ௮வ்விடத்தில்காவலாயிருந்த ௮ 
திரூரனென்பவனையும் ௮வனுடையசேனையையுங்கொன்று மதிலையிடி த் 
அ. காயத்தையளாவியிரு நீதசாகியடருகோபுரதிசைவிரைவில் அ.டியுட 
ன்சோண்டியெடுத் துச்சமுதிரத்திலெறித் g1-9 நசப்பட்டணதிசைக்கொ 
ஞ்சம்௮ழிதி.து௮ங்கிருர் துஉடனேதிரும்பிஆ.றுமுசக்கடவுளிடதீதில்வநீ 
தி சேர்ற்தார்கள்.--(௭-ற.) (ஈ£௫) 

வெந்திறற்கொண்மிகுசாரதக்குழுவும் .. 
வீரரும்புடையின்மேவவே... ... 

பெத்தைகந்தனுயர்பாசறைட்பஇயி ல 

- லேமந்திரமசெய்தியே ... 
சிர் த.ரட்பகைசமறீதுநீடொளி 

இருநீதிடுந்சவிசிருர்சன ... .., 
னந்தரம்படியிருண்டிடும்படி ys 

யருக்கன்மேல்கடலடைநீதனன்.. . * 
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R
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(இ-புமை.) ,வெவ்விசானபலங்கொண்ட பூதர்கூட்டமும் வீரர்க 
ளும் தமபு.றத்திந்குழ்ற் துவரும்படி. எம்மையனா$ய கநீசசுவாமியான 
வரீ உயரீத்சபாசறையாகிய எமகூடமென்னலும் பதியிலேசென்று திருக் 

சோகிலித்சேரீத்து யானைகளுச்குப்பசையாயெ இங்கங்கள்சமர்,தசொ



# o's 5 ததப்புசாணச்சுருக்கப், 
பொ td) Lt Mr. 

ந 

ண்..ருகிகம் அசனத்தின்மேல்லீத்திருந்தார் அட்போ_த அகாயமும்பூ 

மியும் இருண்டிடும்டடி சூரிபன்மேத்குச்சமுத்திசத்நித்சேர்ந்தான்.௭-ு, 
(பாசறை என்பதனையிநீதக்காண்டம் நாலாவ தடாடலிற்கண்டுகொள்ச.) 

தலந்திருந் அமருணக்கஇர்க்கமல 
நாயகன்கடி துவந்தெனைக். ... 4 

கலந்திருந்கவனகன்றுபோனசெயல்... 
கண்டுநீதிமுறைகொண்டிடா, ட 

அஇலம்புரைந்தபுயவிற் தவெல்னையுற,., 
வுன்னிவந்தனனெஞாநினைர் ... 

இலங்குமம்பரமடறந்தைநக்கென... 
மிவழமுநீததார கையினங்களே... . k

e
 
R
M
 

HK 
HR 

HK 

* (இ-புரை.) நன்மைதிருந்திய இவந்தகாகளையுடைய சூரியன்கடி. 
தினில்வர்,து என்னைக்கலறீதிரும்.து அவனகன்றுபோன செய்கையைக் ௧ 
ண்டிருந் தும் நீதிமுறைமையை யுள்ளத்திற்கொள்ளாமல் திரண்டகல்லை 
யொத்த புசமுள்ளசநீதரனானவன் என்னைச்சேர வேண்டுமென்று நினை தீ 
முவற்சாதினன்று கருஇட் பிரகாயொநின்ற ஆகாயமாகிய மாசானவள் ந 
கசைசெய்க தபோல ந.ஷத்டிரக்கூட்ட மெழுறீசது.--(௪-று.) (at Ver) 

ஒடியுற்றசெயலொற்றரிசொற்றிட 
வுணரீநீ தபானுவைமுனிநீதுளா ... 

வீசிசந்தையிடைவநீ தழுற்பக ... ves 
னிஈம்ந்தவச்செயனிசழ்தீதியின் see 

நிமிசிசகாண்டவரைநாளைவென்நியவெ 1... ௨ ௨4 
னென்னவன்னவனவிடுப்ப நீண் 

மாடமாளிகைகொள்வீடடைந்ததனில் .ஃ. ௨. ,* 
வைகிவைகறையெழுநீதனன் ... 

ச் 
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3 

(இ-புரை.) தூதர்களோடிநடர்ச சேதி களைச்சொல்ல௮றிழ்,துகுரி 
பனைச்சோபித் சவ பானுகோபனானவன் நீடியசசப்பனிடத்திலறீ 
௮ முத்பகல்நடந்த ௮ நீதச்செய்தியைசசொல்லி இன்றுசெயங்கொண் 
டவர்சளை நாளையதினம்வெல் லஓுகறேனென்றுசொன்னான் ௮வ்வாறேசெ 
ய்யென்று சூரனுத்தரவு கொடுத்தலுப்பினான் ௮நீத உத்தரவுபெற்றுக்



யுத்தகாண்டம். ௨௨௫ 

கொண்டி பானுகோட்( TOUT SET SOL. பமேல்மாளிகை பொருறீதிய 

வீட்டிற்செர்ற்.து Os லென்சிராத்திரி stldas ge விடி.பற்சாலத்திலெ 

முதீதரன்.--( எ-று.) (ர௰௮) 

இரண் Brat BS (LED நிய த. 

eR ED 

கிகும்மும்ம்மய்மிம்கம்ம்மம்ம்ம்ப்மம்மம்ப்ம்மும்பம்மும்பட்க்ம்ம்ம்லிம்ப்பப்ப்ம்மர் 
ட 

௬ ௫ ரூ e a ரு 
மி ip BET LAT EDO பாடா ய ௪ 

டல 

BOS பைட 

எ பப்ப படப்பட வ ட டட பணி 
யே துவேண்டுிமிமனவோகலு .. ... 

AA seat sce (pera) nero) mew... ... 
சொய்தி வென்ற? னையின். , 

னமிற்இ' அிப்பரிச்வெல்ல்வோர்பு6 tee tee 

யளித்த: uxt ஓமார்௨மே ட 

பொழித்சமா பயை, 'யாருமாயட ewe! LIC (... 

கொடுத் நவிண்ணிரிடைபேடயினாள் 

(இ-டா.) எழுநீதுமாயைம் னைத் இயானித்சான் அவன்டுன் 

வத்து உனக்கு வேண்டிய G >) 5.61 coro) ao gy செ சாவல் இழிவான ட்ட ee 

சூரன்மான் முன்னமென்னுடன் 0 (போர்செய் தவென்றவன் ௮.ிழ்இ 

படி இ இன்.று நானை யல எனச்கொருபடைகொடுக்கடூவண் 9 ee 
cps ௮வவிடத்திலமிருந்க தசையுள்ள மாயையானவள் டு மாயப்ப 
டைகொடுத் ஜி ஆசாயமார்ச-மாய்ட்போ ப்வி ட்டாள்.-.-(எ ws) (ஈ 2௯) 

௮ன்னவஞ்சன தின்னர்பின்னும...  ,.........,.... 

௮டறபடைசமுலமெுத தநீண் ... ட் 
மில் ஓ.தேர ணுகியைம்பதாயிரமென் 

வெள்ளனனபடைசூழ?ே Dees soe . 

மன்னுமப்பதிமதிற்புறத்தனுகி ... ... ் 
மாவின்மாமுகமோராயிரந்,.. ',, 

29 
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(௭  கந்தப்புசாணச்சுருக்கப, 
wir Ay we 

Leg gissagsor seh SECU ,,, see cee cee OH 
வாசகங்கடிதுசொல்லுவான் ,,, ... nae ee el 

(இ-புரை,) அநீதவஞ்சகன் அஈன்பின்பு வில்லுமற்றுமுள்ள ஆயு 
தங்களையும் எடுத் துக்கொண்டி பிரகாடயாதின்ற தேரிலேறி்சொண்டுஐ 
ம்பதாயிரம்வெள்ளமான அவணப்படை சூழ்ந் தவர நிலைபெற்ற அற்கப் 

பட்டணத்தின் மதிற்பறத்திஃ வந் து ஆயிரங்குதிரை முகம்பொருந்திய 
தூதன் முகத்தைட்பார்த் துக்சடி சாக இந்தவார்த்தைசொல் லுகிருன். () 

Praneqdag iro) 506 Susmeflardr . ... 2 woe ee 

விரைந்தடைந்ததவிஎம்பிமப... ... ட டட டட 

போரியற்றவவன்வந்திழமிம்படி 6. cee ட பட we 
| , புசன்றுமீள்கெனவ்கன்றுபோய்ச்... ce vee eee 

சீருலாவிவளர்பாசறைப்பதி ,.. cae cae nee tee we 
செறிந் துவீரனைபறிர் கண்... ரர. 

(உரமற்திடுமனத்தவெய்யவ 1. cae ட்ட ol 
னிசைத்தவாசசமிசைத்தனன்.,; see see cee cee க 

ல் 

(இ-புரை.) நீவீரவானாவுககெதிரில் விரைவுடன்போய் நானிங்கேவ 
நீ சதை*ீசொலமலிட்ே பா ர்செய்ய அவனைவரும்படி'சொல்லிப்வாவென் 

ன்௮ந்தத்தூதன்ர்டொருந்திவளர்கன்றபாசறைட்பதியினிடத்திந்போ 
ப்விரவாகுதேவனா யநிந் தகொண்டு பசையற்நமனமுள்ள கொடியபா 
சோபன் சொல்னவார்த்தையைச்சொலில்னான்(--௪-று,) (௨௮) 

இயம்புடோ துசதிரைத்தளைந்தவனை.., ... se 
யின்றுகொல்லவருவேனெஞுப் ... vot 

பயம்டொருர் துவகைதாகனோடிவை 16, ee sae tee * 
பகர்ந்துவிட்டிளேயரோரிநீள் ... vee ௨. nee oe ol 

வயம்பொருந்.துருமரேசல் முன்பணுகி வ ட படட ட ௫ 

வந்தனைத்தொழிலபுரிந் தபின் . ட்ட ஸி 

"னயழ்பொருநீ.துவிடைசொண்டுசென்றுகவி ,.. ஃ௨. ௨ # 
அ னண்ணுதேரின்மிசைரண்ணினன். ௨ வடட 

(இ-புரை.) தூதன்சொன்னபோது டானுகேர்டனையிலிறுகொல் 

,ல் நான்வ௫கிறேனென்று பயம்பொருந்றும்படி அதனோடி.ந்தமொ ழி 

'சள்செர்க்லியலுப்பிவிட்டு மிகுந்தவெற்திபொருத்திய குமாரசுவாமியி



யுத் Par ere. te. ஆள 

ப்பமுள்ள விடைபெ ற்றக்கொண்டுசெல்று அமரூபொ Gs தி 

விடத் தத் சம்பிபருடன்போய் வந்சனைவழிபாடுகள்செம்௪ பின் விரு 
நின் 

மேலாரோகணித்சார்..(௭-ு.) (1௨௨) 

கொன்னுறுநர்சன தசேனைபோடணி௰காள் 3 

சோதிலபாஈறை பக்றுபோய்ம்... பே 

ப. னரும்புக ழ்சொடெங்வனிஅரிரி,.. ... . % 

பறந்தலைககளமடைநீடெ ... ee ப. பட. ட டது 
வின்லைற்றயிகுபூசர்சானவ ,. ee ee eevee பப 

செதிர்நீ _துவெஞ் ஈமரியநறிஞர் பட்டில் படட டெல ஒலிக் 

மன்னுபூதரொடுபெபபசானீவர்கள் .. ப. ௨ 9 

ANWE DRT Dp GHOP .. ... nee அ 

(இ-புனா) பெரு பபொருற்கிெ சன்சேனையடன் அலக்காரமு 
ள்ளதாய்ச் முற்றமற்றபாசறையைவிட்டுநீட்கிட்போயச் சொலஃலுதற்கரிய 
புகழ்கொண்ட பகைவஞுக்... பாலுகோபனிரு கரும் போர்க்களதீடித்சே 

ர்ந்தார் ௮ய்வாறுசேர்ந்தவுடம் துன்பம்நீங்கெ மிருத்சபூசர்களும் -௮வு 
ணர்களும் எ.ர்ந் கொடுமையான சண்டைசெய்ரர்கள் இவ்வாறுசண் 

டைசெய்பும்டோ த ௭.இர்நீஇிருககிறபூதர்களி லும்கொடிய அவுணர்களி 
இம் விரைவாகவேடுலா இநந்ரார்கள்.--(௭-.று.) (௭௨௩) 

தானவதீதலைவராரும்வீரமுு ... 
சார ததிரலைவர்யாவ 

மீனமற்திடிமிலக் கராணமரு ee வக கடட 

மெதிர்ந் வெஞ் FLOM OOM kane nee 

யூனமூற்றவரிறக்கவெறபரைவ ... ௨ உ ee oes 
னுத்தநேரினொலெந்டெ ie cee ப ட டவ 

மானமு நிறதிறன்மொய்ம்பனுங்கடி.து... ... 
4 

வநீ.துசேரி3ன'2டதிர்ந்தனன்... ... x 
e
e
 
H
R
 
R
K
 

K 

(இ-புரை,) அவுணதீமலைவமால்லாரும் விரம்பொரு ற்திப் பூததீத 

லைலரிசகளெல்லாரும் பங்க.பிலலாத லக்ஷததெட்டுவிரர்களும் o Bit 5 gy 

பெரும்டோர்செய்பும்போ.து அவுணத்தலைவர்க ஸிறந்ததைக் கண்டு பா 

கோபுன் மேன்மைபொருத்திய சேருடன்வந்தெரிர்ந்சைச் சண்டபெ 

'ருமைபொருந்திய விரவாமுசேவரும் விராவில்கேருடம்லந் த, எதத்ர் 

தரர் (எ-று) (7௨௪)



உட்ப கநதப்புசாணச்சு ருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

அற்றவேலைதனிலுற்றவில்லினை ... ... nee ௨ 
வளைதீதிலங்குபிறையாசுகம்... see vee ட்ட 

வெற்திமேகமனநாசர்தெய்வன்விட.... டட 
விறுகொண்டதொருவிலல்னை ௨ ee ட 

மத்றுநேரில்குமானிபததீதினை 1. ப பட 
வணங்குவீ'ரனும்வணங்கயே .. 

துற்திமிம்பிறைநெறிஞ்சரம்பல ,.. ... 

தொடுதி துநேருறவிமித்தனன். . 

+
 

t
e
k
 

ஆ
ட
 

( இ.புரை.) சலர்கள் பதைலதைய பானுகோபன் ௮ ப்போ gs 

ன்சையிலிருக்கும்விலலைவமச் தப்பிரகாஈயாறிலீ ற 2ர்த்தசற்திரபாண 

ந்களை வெற்றியுள்ள மகம wip dutta: gi ed. பிரயோகஞ் செய் 

தான் ஒக்பில்லாதகுமார சுவாமியின் திருவடிகளை வணங்குகில ற வீசவா 

குசேவரும் மேன்மைகொண்டசாகிய ஒருவிலலை 3யரித் துவளைத்.ஐ்கூரீ 
மைபொருர்தியநெடிய ௮ர்தீதசர்திரபாணங்கள் அழேசமாகத்தொடுத் 
அ அவன்விட்டபாணங்களுக்கு நேராகவிட்டார். - (௭-2)... (௨௫ ) 

காரி2லகுவனவிண்கசிலே “வன... 
சுஞ்சமேடைரிகலுர் ஓவா... படட 

மூரிலேருவனபாரிலேகுகன ek ee nee ae 
வுநீது€கர முலாவமுர் ... 

நீரிலே Halse Car HGS ல ருவன வடட 

நீள்வுகொண்டபுகழண்_முன்... ... ் 
சீரி? ஐகுவனதூ யவன் றடுனாடி was 

இயவன்றன துசெய்யசேர். ட ட ௬
௬
௭
௬
௭
௬
௮
௬
3
௫
 

(இ-புரை.) இல்லா அயுச்சகஞ்செய்பும்போ து வீரவாகுதேவருடை 

யரும் பானுகோடன்கேரும் மேகமண்டலத்திற்செல்லும் அகாயத்தி 

தீசெல்லும் மிரமலோசத்டிற்செல்லும் விஷ் ணுலோகத்திற்செலலும் பூ 

மியி2ல௫சல் லும் எறிகின்ற அளிகள்பொருற்றிய சமுதசிரங்களிற் சல் 

ஓம் மலைகளிற்செலலும் மிகுறிதடஉழுள்ள அண்டங் 5 ளினிடத்தில் €௬ 

டனே௦ெ சல்தும்.--( வ் a) ( ௱௨௬) 

சை பமொதீதவவர்வையமிந்தவகை eee eae, ‘Les Cee ட 

சாரிவட்டம ஜலா லும், ... eee eee, ‘eee eet see %



யு திதகாண்டம்., இதே 

லெய்யனாபிச2 டுஞ்சரஞ்செதறி... cee cee cee ek ணி 
வீரன்மார்பிடையமுச்டெதி ... cc vee வெட்ப 

துய்யனுபிர மெ; னும்பெருங்கணைக வை பட ட டை ஸி 
டூவினை்நியுறுகூர்மசன் ... ப பட ௬ 

செய்யதேசசனைநூறவேறுமொரு பட ட டவ 
தேரி௮ல்மீங்சைசெறிர்சனவ் ன தகர. 

(இ-புரை,) மகமேருவையொர்த அவர்களுடைய இ இரசங்களித்சவ 
சை இடசாரி வலசாரியாக& சழூ்றுலாவம்போகு unease gs 
டிய ஆயிரம் பாணட்கள்விடடு வீரவா, Ge at மாபின்மே அழுிச் ஸ் 

ன் Brain Ho salt ஆயிரம்பாணசு்ரளேவி வென்தியுள்ள௬ர BILD TOD 
ரினை  Pdmer Sia 9G ugr'o)orm sshd w s(t gy.) (௭௨௭) 

செதிந் தவில்லினைவளைக்குமுன்னருமை... ... vee el ஐ 
செம்மலுக்களைேயசேவகன்,,. cee cee ee cae வத்த 

முதிர்டொககணைபாயிரக்கொடல CF ட ப படு ட படட ஆ 

மொய்ம்பரந் தளைபித்த ஓம் . வ வடட டு ட ட் 
டிநிர்ொசவிறும்பர்வேலசொடு ... வ ரு 

பெருந்சிறற்புனை திருந்தலன் ,,. ee ke cae ve 
மதிந்திமிம்பரிசுரவெல்வனென்றவுணன் .,,, ... ee BO 

வாருணப்படைவிடித்தனன்... ... ரர. 

(இபுரைா அ௮வன்தேரிலேதி வில் வக் முன் பார்வ பத்திர 

ராகிய சப்பிரமணிபசுவாமிரள் சமோதர Tiros 3 வாயுதேலர் (if GIL 
டாத ஆயிரம்பாணங்களாம் அ வ.சோ$ோ பும் மார்பையுநி தள wee 
et Hing gitar IgeCe Une cori OS 6 Geo சீபலமுள்ள சே 
வாஹ்திரங்களாவ பலம்பொரு, நந ழ்ய Di b தட்பமைவஆனவைிறகரும் பழி. 
வெல .லுவேனென்று எண்ணப் பாலுமீாபஅ வாருளுஸ்திரம் விடடா 

ன் --(எ-று,) (வேல் என்பதுஆயுதட்பொழுவுசமும்பிபயர்) (mesa) 

மேயுமப்படையைவீரனங்பெடை ke ... ப. டி 
விட்டமிச்திடலுமொடடலன்... ,, ட. % 

வாயுவின்படைவி Ao மொய்ம்பகினாரு ட வடட பணி 
மாசணப்படைவிரிப்பவே ப ஆ 

போயுசத் தருவாயுவின்படையை ,.. ... ப. ட! 

பண்மியஞ்சனெதிர்போசது ,.., வ. Vee டடம ஆ



Bw கந்தப்பிள்ணச்சுருகீகப், 
பாழிப்புளை, 

மாயலூர்திபடைநியலுந்தவெடிர் ... ,.. ee ee ce ok 
வுரிதவெம்படைமுததித்தே... ... ... ஆ 

(இ-புனா.) பொருநீதிய அநீதலாருணாஸ்திர ததைவீரவா குதேவர் 
ஆச்கினேயாஸ்திரம்விட்டழித்தார்பானுகோபன்வாயுவியாஸ் தீரம்விஃ. 
டான் வீரவானாசேவர்நாகாஸ்திரம்விட்டார் ௮ துபோய் உரதீதுவருகின் 
ற வாயுவியாஸ்திரத்தயுண்டுவிட்டு அவனுகீகெதிரில்சென்ற த ௮. தக 
ண்டு வில்ணுவின்வாகனமாகய காருடாஸ்திசம்விட்டான் அதினால் arg 

ரில்வந்தவாயுவியாஸ் இர ம் அழிந் துபோய்விட்ட ௮..-(௭- று.) (112.6% ) 

உழீ.ஐ.ரந்திடடைபின்புமொய்ம்பன்விட. , . 
ஐதைபோலஹதுவிரைந் தபோய், 

"வர்தசாருடநெடும்படைத்திறலை 

ரிவலலை9ர் அ.ச லும்வஞ்சக .... 
கந சகன்படைவிடும்பவந்கதையு ,.. 

மட்டதொட்டலனயன்படை ட டட 
வெந்திறற்கொளவிடுப்பநந்திபடை... ... வடட 

முன்புவற்த ஏவிளிந்ததே ... உ டட x 
K
e
 

0
0
%
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(இ.புமா.) அசன்பின்பு,மேன்மைபொருந்திய நநீதியாஸ்திரம் 
விர்வாகுசேவர்விட்டார் ௮ த.பிரசண்ட மாரு தம்போல விரைவாகச்செ 

ன்று எதிரில்வந்ச காருடழெடும்படையின் வன்மையைக் கடி.திற்கெடுத் 
இத பின்பு பானுகோபன் யமாஸ்திரம் பிரயோகத்தான் நந்தியாஸ் த 
ர்ம் ௮நீசயமாஷ்திர த்தையும் அமிதீ.அவிட்டது யானுகோபன்மிகுந்த 
வெற்திகொள்ளும்படி. பிர்ம்மாஸ்திரச்தைட் பிரயோகஞ்செய்தான் ௮ 

தச அஸ்திரமும் [தந்தி அஸ்.திரதீதுக்கு எ 6ரில்லற்து ௮மிறீது விட் 
டத--(எ.று.) (76.0) 

ிசக வெற்பசைவன்மாயவன்படை ஆ 

விடுப்பரந்நிபடைமுன்புவர். * 

தீச்சணம்டொர இமாடன்மொய்ம்புடைய... vee . # 

,.. வண்ணலங்க தெரிந் தபின் Wo ஸி 

தீத்தன்வேள்வியையழித்தவன்படை... .. உட ve 
விடுப்பமால்படைதகர்நீதிட ,.. வ் பே ண 
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யுத்தசாண்டம். NOES 

(இ-டலா.) சூரியனுக்கு மிகுந்தபகைவஞுய பானுகோபன் 
அதன்பின்பு நாராயணாஸ்திரழ் தொடுத்துவிட்டான் ௮௮ ப்பொழு 
சேவர் ஐ ஈர பஸ்.திரதீ் துடன்போராடுலையில் வெற்நிபொருந்தியடு 
சமுள்ள வி.ரவாகுதேயர் அதனைக்கண்டு பின்பு தக்கன்யாகத்தை,யழித்த 
வீரபத்திரன்படையையேவினார் ௮தைச்சண்டுநாராயணாஸ்திரம் ஒளித் 
துவிட்டது அதைக்சண்டபானுகசோபன் பகை௰ர்கள் அ௮ஞ்சம்படி.ஏவா 
ஸ்திரம் எடுத் தட்பிரயோகஞ்செய்தான்.--(௭-.ற.) (தருவன் என்ப. I 

அவுணன் என்பதாம்.) ப (Mt (Fiat 

முசண்டரும்புயனுநம்பன்வெம்படையை vee kee wee 
மொய்ம்பினோடிவிடவங்கெதிர்நீ ... ௨. டவ 

திரண்மிவெம்படையுநீள்பெருஞ்சம ,.. ee cee vee 
ரிபற்திவிட்டவரையெய்சவே ... Le 

இரண்டகர்திணைபுரைந்ததோளுடைய... 
இயஞூரனருடியவ ,, ... 4. ட டவ 

னரண்டருந்தினதுமாயையாலிலகு .,. cae ட ட்ட 
்'மம்பாத்நிடையொளித்தனன்.. . 

31 
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(இ-புமா;) தஇண்மைகொண்டவீரவாகுறேவரும் சவொஸ்திரம்தொ 
டுத் ௪ அதற்குசெய்யவேண்டி.ய உபசாரங்களெலலாம்செய்து, பிரயோ 
கஞ்செய்தார் அந்தவிடத்தில் ௮வ்விரண்டுபடையும் பெரும்போர்செய் 
விட்டவர்களிடத்திற்சேர்ந்த த திரண்டகட்டுத்தநியையொத்த பசங்க 
ஊையுடைய கொடியசூரன்பெற்ற கொடியனான பானுகோபன் என்ப 
வன் தீனக்குக்காவலாகிய மாயையினால் பிரகாசிக்கும் ஆகாயத்தில் ஒளித் 
தான் —(oT-).) (௩௨) 

ஆயபோ.துசதிரோன்மறைந்தன a 

னருழ்திறற்குலவுதானவன்..., ஸி 
, மாயைதல்படைவிறுப்பவள்ளன்முக vee vee * 

லானசேனையைவளைந்துமா gave ௨ ட ண 
லேயவேகடிழுகட்டியேகயினி ,.. 20 cee cee cee # 

- தாயநீரிக்கடலிலிட்டிடத் ,,.ஃ cee cae ee nee 
தயரிற்பெரியதீயனங்கது ,.. ee see ட nee tee ௭ 

தெரிந் ததெஞ்சசம$ூழ்ந்தனன்,.. .ஃ.. wee ree vel 

(இ-புரை;) அப்போது கூரியன்மறைர்சான் அருமையான பல்மு 

ள்ள் பானுசோடனானவன் மாயைமுன்சொடுத்த மாயாஸ்திரத்தை ஆசா



QED கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை. 

யத்திலிருர்சடடி பிரயோகஞ்செய்சா:ன் 9 Pus த வீரவாருசேவர்முக 
லான சேனையயோர்ளையெல்லாம் விரைவிலவளை நீ. தமயக ரமுண்டாகும் 
ட... கட்டிச்பொண்டுசென்று இனிமையா : யநீருள்ளசட ஓக்குளிட்டது 
பாவிஃஞக்ரூள் ௮திகடாவியாகிய பானுகோபன் ௮தையதிற்,து மனம 
கிழ்ச்செயடை ந்தான்.-(௪- Bi.) (7௩௩) 

மகிழ்ந் தசாதையுறுகோயினண்ணியவன்,.. ... ee ee 
வண்ணவொண்கழல்வணங்கியே... ,.. cee cee ௭ 

நிகழ்ந்தவாறுசனையோதவன்னவ ... ட. cae ஷி ௨ # 
னிறைர்சவார்௨மதுறைநீதிடப் ,.. ee cee tee ட ப 

பகழ்நீ துமைந்தனையவன்றறைமானை vee se ட. க 
புக்நிருர்டிடவிமித்சன... ... ses ee ee eee te lh 

விகழ்தீதிடாநெறிகொஞுரதன்குமா sve sae vee ட க 
வேண்டமுலுற்றிவையிசைத்சனன்.. ee ee tee oo HE 

(இ-புரை.) பானுகோபனிவ்வாறு மடும்ச்சியடைர் த தன்பிதாவி 

ரூக்ெகோயிலில்போய் ௮ நீதப்பிசாவின் ௮ ழகுமொளியுமுள்ள பாதங் 
களைவணங்கிட்போர் &ர௦தீலெநடந்தசைச்சொன்னான் நிறைந்த சையா 

னது பொருந்தமானைப்புகழ்றி அ அவலிவீட்டிற்டோ யிரு£கும்படி உத் 
தரவுகொடுத்சலுப்பினன் இங்கிவ்யாறிரு£க இஈழ்ச்சியடையாத தவநெ 
சொண்ட நாரத.மனியானவர்ுமாரசுவாமியின் சந்நிதயிநசென்று ATT EP E ய் சிதிதயற ் 

நீசசசேதிகளைச்சொல்னார்.--(௭- ௮.) (௩௪) 

அற்றவேலைனிலாறுமாமுக,.. see ee nae nee ட ஆ 
னடந்கொள்மவேல்வி௨வளகீசர்வாய் . a 

வெற்றிலேல்கடிதிலுத்றுமாயையை... bee eee ae . * 
விலச்கியேசயடல்வீரனும்... ser cae see cnn ரி 

துறந்றயாவருமெழுற் தவந்தணிசொள் ... sae vee ace ஆ 
௫ரஜாரையெதர்கண்டபின்... டட ட ட ட்டி ஸ் 

கொற்றமேவுகுமரோசனுக்ளெய அ வைப்ப டடக் 
காளையில்னமொழிகூறுவான் ,.. ee cee ces call 

(இ-புனா,) அசைச் திருவுளத்திந்கொண்டருளிபபோ.து அமு 
கச்சுவாபியானவர் பலங்கொண்ட வேலாயுதத்தையேவிட ௮நீதவெந்றி 
வேலானழகடி.இல் சமுத்திர த்தினிடத்திற்சென்றுமாயையைநீக்டிச் சுவா



யுத்தகாண்டம்... ௨௩௩ 

மியினிடத்திந்டோய்ச்சேர்ற்ச.து அந்சச்சமுதீசர தீதில் விழுரி திருதீச வீ 
ரவாகுதேவரும் மற றுமுள்ளவர்களு மயக்க நீ ிெளித்தெழு நீ. தவற து.௮ 

ழமகுகொண்டசூரன் பட்டணத்சையெதிரித் ண்டபில்பு வெற்ற்பொரு 
நீதிய சுப்பிரமணிபசுவாமிக்கு இளையவராடிய வீரவாகூதேவ ரிநீதவார்த் 
தைசொல்லுகிரர்-(௭-.று.) (ஈ௩ட) 

கரநீ துமாயைகொடுவென்றுசென்றதொரு... cee cee el 
கள்வனைத்சலையறுதீ்சலா .. se. vee re 

DIT PS TW AO (2வண்டுனேடில ட டட toe cee wee ee 

னுரைத்தவீ” தமுடியாதெனி... ,.. cee vee cee 
லிரு நீதிடேனென தவில்லுநானுமெரி .. ... டட டட eo 

மயய்துவேனெனவியம்பியே ,, ,,., vee ப. ட 
விரிந்சேனையொடுகாூனூரரண,.. .,. ௨ ee ட oe 

மேலைவாசலிடைமேவினான் ,,. vee nee ட ட 

(இ-பரை;) ஆகாயத்திலமறைந் துநின்று மாயையினால்வெல் oO ® 

டிப்போனதிருடனை ச் தலையறுத்தல்ல து தமக்குவலலபமுண்டாகும்படி. 
யனுக்செகஞ்செய்யும் சுப்பிரமணிபசுவாமியின் சந்நிதியில் செல்லே.ன 
இப்டோது நான்சொல்லியது நிறைவேருவிட்டால் எவ்னுயிர்வைத் த.க் 
கொண்டிரேன் என்விலலும் நானும் தியிலவியுவேனெல்.று சொல்லிப் 
டரநீதசேனையுடன் சூரன்பட்டணத்தின்மேல புறத். தமூல்வாயிலி னிட 

த்திற்சேர்த்தார்..-(௭-.ற.) (sr) 

HBF sLyALor ped QM cm Lee vee cae nue ape ws 

தழிந்திடக்கனலின்மாயுவின். 6. cae ree cee ve 

௮ங்கவெம்படைசெலுதிவொணகர் .. ... see vee ட # 

தொலைட்பவும்பராயலைப்பவன், , . 5 ook 

மங்குலேமையும்விரிப்பவங்கவைகள். ss, see ve 9 

வந் துமாமழைசொரிந் துநீள் ட டட வத 

வெங்கனற்றனையமிப்பவலனைசெயல் ,,. ee cee ee 
வீரவாகுவெதிர்கண்டனன்... ... ண ரர ரர... 

(இ-புரை.) அவ்விடத்திலிருறீத புலிமுகன் என்னும் ௮வுணன்௪ 
ண்டைசெய்து அறிந்தான் ௮த ற்குமேல் விரவாகுசேவர் ஆக்ினேயா 
ஸ்திரம் பலமுள்ளவாயுவியாஸ்திசம் என்னுவிவைகளைவிட்டி ஒளிபொ 
ருத்திய ௮ற்ச நகரழியும்படி. செய்தார் தேவர்சசோவருத் து சென்றவனை 

30) த.



‘PBF கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பெழிப்புசை, 

சூரன் ௮தையதிநீ.து அந்தத்திபை ௮விக்கும்படி, சப்த்சமேசங்களையும் 
ஏவினான் ௮வைகள்சென்று மிகுந்தமழைபொழிந்_து அதிசவெப்பமு 
ப எழிபை அவிக்க வீரவாகுதேவர் ௮நீசச் செய்தையை யெதிரிற் கண் 
டார்... (எ-று) (௭௩௭) 

மூன்ராநாள் பகலபுத்த மூற்நிய த. 

  

or. 

மூன்றாமா ளிராத்திரி இரணியன் யுத்தம், 

[Gar ௮. ] 

கண்டான்வெரளுண்டான்வடவைட்படைவிட்டகாலை ,.. 
விண்டானிறைந்தபுயனீர்சனையுண்ணவீழ்ற்.து 
தண்டாமுடிற்கள்கடலோடி யவீ துதலினை... 
யண்டார்புகழுநீதிறற்றாசர்சூரோடறைந்தார்... ... 

(இ-பரை.) வீரவாகுசேவர் ௮சைக்கண்டுகோபங்கொண்டு வடவா 
முகாச்னியஸ்திரம் பிரயோகஞ்செய்தடோ.து ௮நீத ௮ஸ்திரஞ்சென் 
௮ ஆகாயத்தில்நிறைநீதிருக்குமேகங்களி ஜீரையெல்லாம்உண்டுவிடவே 
நீங்காதஅம்மேகங்கள்விமுந் துகடலிலோடி.விட்டனபகைவர்கள்புகழத் 
தக்க தூதர்கள்சென்று இர்சசசே தியைச்சூரனுக்குச்சொன்னார்கள்,--() 

அப்போ தசீறியமர்க்கேகுவனென்னவந்கண் 
டுட்டோடிலங்குமறையாயிரமோர்ந்ததூயன் ... ,.. 
மெய்ப்பானசூரன்மகனாடகனென்னுமேலோ ... vs, 

னிப்டோதுகேளென்றவன்ரள்பணிந்தீதிசைட்பான்.. ... | x 
K
K
 

(இ-புனா.) சூரன் ௮சைச்கேட்டடோது கோடங்கொண்டு நானே 

யுத்தஞ்செய்யட் டோடுறேனென்றான் ௮வ்விடத்திலிருந்த அதேகமாச 
வேதங்களுணர்த்த தூயவலும் உண்மைதெநறியுள்ளவலும்டரரக்ரெமரு



uy 5 5ST oor tb. ௨௩௫ 

ள்ளவனுமாய் விளங்டுச்கொண் டிருக்கும் இரணியனென்கிறபெயருள்ள 
மமன்மையாகிய சூரல்மசன் பிதாவின்டாதத்தைப்டணிற்து இட்டோ..து 

நான்சொல்துறெ வார்த்தையைச்கேளுமென்று இதனைச்சொல்லுகிருன். 

வில்லார்கனகத்திருநாடதினுற்றவிண்ணோர்.. . 
பல்லோர்தமையாள்டிறைசெய்த துவீறுபாவ ,.. 
மல்லா துன நிடடிமோவவர்தம்மைவென்ற ,., 
தெல்லார்நயநப்பெருமான்வரமன்றியாதே ,.. ves 

(இ-புரை.) ஒளிபொருந்திய தாய்ச்செல்வமுள்ள பொன்னுலகத் 
திலிருக்கும் தேவர்கள்பலரை நாம் இறையில்வைத்த ௪ மிகுந்தபாவமே 
யல்லது தருமமென்றுசொல்லப்பமிமோ ௮வர்களை ராம்செயித்த.தசோ 

ரியாக்கினிகளாகய திரி2நத்திரங்களுள்ள பரம௫வனருளிச் செய்தவ 
ரதீதினாலன்றி வேடு நயாதினால் வென்றோம் --(௭- ௮.) (rr) 

cp ppCsad @ Boro Qencinrits@arsver ... 
மூுற்திறநீதாரிருந்தார்கமையோசவுண்டோ 
மாறற்றசெல்வமளித்சோன்மசன்மேவிஃம் மாரு 

Lor DD றவனைட்டணியாதமர்செப்பலாமோ ட 3 
9
3
%
 3 

(இ-புமை.) ரிஷிபவாகனத்தையுடைய பரம$ூவனுடல் பகைதீதவர் 
களெல்லாரும் இடையூறுடொருந்தி யிறறீதார்களேயல்ல_து உயிரோடி. 
ர நீதவர்களுண்டென்றுசொல்ல adroit cor muds Moores செல்வம் 

நமக்கு ௮ருளிச்செப்த கர்த்சாவினுடைய புத்திரரேவந்திருக்கறொர் அப் 
படியிருக்ச மாறுபாடாகிய முறைமையைவிட்டு அந்சட்புதீதிரைப் ப 
ணியாமல் ே டார்செய்யலாமோ...-(௭-ற.) (ஈ௫௧) 

மன்னாகுகனம்பிழையாலமர்செய்யவற்தான்... se. 
டொன்னாட்டமார்டுறைவிட்டவன்முன்புபோந்தங் ... 
சென் யைகனேகொடியோம்பிழையெண்ணலெல்றே ... 
சொன்னாவறுமாமுகன் மீண்டிடுமென்றுசொ நீருன், we % 

3
 HK 
3
 

(இ-பூரை.) மன்னவனே நம்முடையகுற்றதீதினாலே சுப்பிரமணிய 
ர் போர்செய்யவற்தார் ஆதலால் தேவர்கள்டிறையைநீக்கிவிட்மி அவருக் 
கெதிரில்சென்று ௮ங்குநின்று எங்களிறைவனேகொடியேங்கள் பிழல



3௩௬ கந்தப்புமாணச்சுருக்கப், 
பொமிப்புரை, 

யைத் சருவுள்ளத்திர்கொள்ளவேண்டா வென்று விண்ணப்பஞ்செய்தா 
ல ஆறுமுகககடவுள் கயிலாயத் ஜக்கு எழுதீதருளி விடுவாரென்றசொ 

ன்லு,.௭..(௭-ு,) (mee) 

சங் தபாலனுரைசெய்திடும்போதிடும்டோன்... ... ... * 
றிங்கானகோடமுடனேடிலவார்த்தைசெட்ப ... ses ee oot 
வாங்காசன்மைந்சனதியேன்பிழையெண்ணலண்டார்.... ... 8 
நீந்காவிறட்பவமர்செய்குவனென்றுநிலிறான்... ..... cee oe 

(இ-புனா.) இந்கவார்த்தையைதீ தலீமகன் சொன்னபோது இம் 
பான; தணமுள்ள சூரனானவன் சபொலலாததாகியகோபத் அடல் சிலவார் 
ததைகள்சொன்னான் அப்படி சொல்லவே அன்புள்ள புத்தனைகிய இர 
ணிபன் அவனைநோக்டு அய்யமன௫றியேன் பிழையை யுன் மனதிற்கொ 
ள்ளேண்டாம் இட்போசேடோய்வற் திருக்£ற பகைவர்களெஃலாரும்ச 
ட்பி 3 போகாமலி ற்க்கும்படி. போர்்செய்கிறேனன்று முசொல்ல் நின் 

ரா்---(எ-ு.) ° (௭௪/௨) 

இன்பாடுவெட்யோனனையான்றனையேவவேகக்,.. ... ... & 
கொன்டாவுகன்னிலணுகிப்படையானகொண்மி .... .ி.ி்.௧ு.. 
மின்டாவுநாலாயிரவெள்ளவெஞுசெனைமேவம்... ... wee & 
பொன்பாவுபூதருற௮ுசழ்புலமுன்புபோனான். ... ௨.௨.4 

(இ-புரா.) அத்தவார்த்தையைச்கேட்டுச் சூனானவன் சநீதோவிங் 
கொணடு அவனுக்) உத்கரவுகொமித்தனுட்பச் செல்றுபுகழ்பர நீததன் 

வீட்டிற்சேர்ந் அவிலமுகலாயெ ஆயுதங்களெழித் அகசொண்டிஒளிபா நீ 
தநாலாயிரம்வெள்ளம் அவுணசசேனைகள்கூடவர ௮ழமபரந்சி பூத ர்க் 

ளிருக்கிற பொர்சக்களததுற்போனா4்--(௭-.று.) (௭௪௪) 

(Ben) 
முச்செொமுள்ளவன்வச்சிர முள்ளின் வைட டட டட HK 

மொய்ம்பினல் ல பின ன்முரணுஅமிரணிய ர டட # 
னச்சமிலசேலையள் எத்தைநாநதிக்கனு 66+ see see ஒன 

மாயிசமாயிசமாகவேயேகவிட் 6. vee aed ௨ க 
டெச்சமிலகுடஇசைச்சேனையோடேகினா 0 ven cert eee 

. Pieeigha னு தால்வகைத்திக்கிலு... Pade whe eee OF



யுத்தகாண்டம். ௨௩௭ 

மெச்சுதன்ரனையைப்பொரவிடுதீவுணர்கோன்.., ,.. ve 
மேவுறநீ திககிவேமேவினலீர௫.னுமே பட்ட வடி. ஆ 

(இ.புரை,) மூன்றுசெசுள்ளளனும் வச்சிரவாகு என்றெபெயருள் 
ளவனுக்கு elp தீசவணுமாகிய இர ணிபனானவன் பயங் கொள்ளுசலில்லாத 

தன்மேனை வெள்ளத்தை நா லுஇிக்கிலும்தயிரம்தயிரமாகவர் துவளைந் து 
சொள்ளும்படி. அனுட்பித்தான்மேற்றிசைட்புறதீதில்சேனைபடன்வந்தா 
ன்இக்லாறு ௮வுணர்கள்வருகிறவகையை ௮ றிநீ துவீரவாகுதேவரும்யாவ 
ரும்புகழிதீதக்கசம்முடையசேனையைரா லுதிக்குகளி லும் ௨ஊளைந் கொ 
ண்டுடோர்செய்யும்படி. ௮னுப்பிஇரணிபனிருக்குநீதிசையில்சாமும்செ 

tapi —(a-) (ஈசு) 

சாரததீதானையுநீதானவத்கானையுநீ ... ..௨ ௨ 
சீங்களிற்றேமாசெபச்சண்டுக ற்கிளேயவன் வட ட்ட 

தீரமூற்திரணிபன்றன்னொடும்வந்தவெஞ்... ... vee vee 
, சேனையி$பலலவச்சோனையைச்சந்தியே 

கோரழமூற்றறிச லுநீகளுவர்கொனாபிர ங் 

முகாலவிமித்தாயிரங்கோடியாலநீடி௰,... 
பாரிடச்சேனையைட்பாரிடத்சேயடப் ... cee ee 

டாங்குறும்பூதர்தாமேங்கயேயோடி.ஞர் 3
௬
௮
 

*%
௮௬
3%
3 
௬
3
3
 

(இ-புரை, பூசச்சேனையும் அவுணரச்சேனையும் சாங்களேயெழிர்தி 
துப்போர்செய்யம்போ.து சண்முசுக்கடவுளூக்களைய வீரவா தேவர்தீ 
ரம்பொருநீதிய இரணியனுடன்வந்தசேனையைப் பாணவருஷிம் பொழி 
நீனு கொரிமைகொண்டவராய்க் சொல்லும்போது அவுணருச் இறைவ 

னாகிய இரணிபன் ஆயிரம்பாணங்கள்விடரி ஆயிரங்கோடியாயிம் பரந் 
EHS ab பூசச்மானைகள் பூமியிலவிழும்படி சொல்லுதலினால அறந்கிரு 
நீச பூதர்கமிளல்லாரும் ப்யந்தோடினார்கள்.--(௭-௮5) (meer) 

சார தற்கிறையவனீலம்பெரினான்... ... ௨ * 
முனவன்ான்புமீபாய்த்தானவன்மேவிய ee ௨. அ 

தேரொமித்தம்டர த்தெநியவேதேரொடிஞ். ரர ரர. 

சென்றுமீண்டிரிகலுஞ்லெனாநீலனு ... cee ௨ ணி 
G நீருறச்சினமொடேமாகமேல்வேகமாய் வ வவ வட வச. 

நில்லுதிலலென்றுபோய்நீசன்மாமைந்தனைப் .. i 1.44



௩.௮ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொமழிப்புளை, 

பாரமெய்த்சாளினாலுருளவேயுதையவே... ,.. see ௨ ஆ 
டாரின்மேலவீழ்த்த ஓும்பாய்ந்தனன்மேனிமேல் .,. ஸீ 

(இ-பூரை,) நீலனென்றெ பூகராசனானவன் எஇிரிந்போய் இரணிய 
னேறிக்சொண்டிருச்கிற தேரையெடுத்து ஆகாயத்தில் விட்டெறிர்சான் 
அ௮வன்தேரோமிசென்று விழும்போது சிலமுள்ள நீலன் கோபதீ.துடன் 
அவனுக்க இரிலநிலலு நில்லென்றுவிரைவாக ஆகாயத்தின்மேற் சென் 
லுஅவ்விரணியனைத்தம்உறுட்டாகயபெரியகாலினால் உருளும்படிபுதை 
தீதவளவில் இரணியன் _ஏங்கருநீதபடி.யே பூமியின்மேல்விழுதீதான்௮வ் 
வாறுவிழமு நீத உடலின்மேலநீலன்பாய் நீதான்.-(௭- று.) (௭௪௭) 

தன்பததீதாலவன்றனைமிதித்திடுதலுநீ... ... cee aes 

தாழ்நீதிடும்விலலினன்வீம்ந்திரஞ்சோரியன் ... 
ன்புடைத்தாகியோர்மேனிதன்டோலவே ... 

துஞ்சுருவிஞ்சையாந்டோவ்றுவித்திடுதலு 
Parl spe ke} தனுங்கண்டதைச்சாடவே ee ees wee nee 

நனிதொடர்நீதிருபதநலியவேமெலியவே... ... 
, மன்புகழ்த்தேர்மிசைத் துயர கன்றேறினன், , 

வாளிபூதன்மிசைவஞ்சலுஞ்சிந்தினான் ... 
ர ॥ 

3
3
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(இ-புரை. ) நல்லபுகழுள்ள நீலனைவன் தீன்சாலினால் உசைத்தவ 

் எவில் இரணியனானவன் பலங்குறைந் து உதிரம்பெருகும்படி. துன்பங் 
கொண்டவனாகி மாரசமாயையினால் தன்னுருவம்போல வேறொரு ௨ 
ருவம்கானும்படி. தகோற்றுவித்சான் ௮அதைநீலன்சண்டு இரணியனென் 

ழேதினைத்துக் கொலலும்படி. ௮ந்ச உருவம் சென்றவிடமெங்கும் விடா 
மல்தொடர்ந்து சன் இரண்கொலகளும் வருநீதி மெலிவடைரீசான் இந் 
சச்சமையத்தில் இரணிபனைவன் மூர்ச்சைதெளிந்தெழுர்.த புகழ்பெ 
நிறதேர்மேலேறிச்கொண்டி நீலன்மேல்பாணங்களையேவிஞன் (௭௪௮) 

மண்டிதிவாளிதான்வந்துடட்டிநேலும்... ise ௨ eee 
வாடிவெம்பூகனுமண்ணின்மேனின்நிடக்... ek ae 

சண்டனன்வீரனற்றேரொடுக்குறயே ... . re 
சையன்மாபத்தினைச்கையினிற்கவினலுறக்,,, v0 one 

சொண்டகோர்ஞானவேலாலழித்தசேலுக் .... ... ௨ ப 
கொடி யனோராயிரங்கோல்விடுத்திடவிரைந் : .... ,ஃ H

K
 
R
e



யுத்தகாண்டம், ட் உட் 

தொண்டிழறற்புயமுடைக்காளைதன்மார்பகத்.., ,.. ௨ ஒன 
துறீதுசோலவற்அபட்டொல்லைதூளுற்றதே ... ... ¥ 

(இ-புரை,) எஇரில்வறீச அகீனிமயமாகிய அற்தட்டாணங்கள்பட் 
டவளவில் நீலனானவன் சோபமாய்ட் பூமியின்மேல்வாடி நின்றான் ௮தை 
க்கண்டலீரவாகுதேவர்தேருடன்சென்றெதிர்ந்து அழகுபொருர்சச்கை 
யிந்சொண்டதாயொப்பற்ற ஞானவேலினால் ௮.ற்தநீசன்மாயத்தையழிக் 
கவே அவனிவர்மேல் ஆயிரம்பாணங்களேவினான்.௮வ்வாறு அவன்விட்ட 
பாணங்கள் (விரைவாதவழ்_து பலமும்டொலிவுமுள்ள புசங்களையுடைய 
வீரவாகுதேவர் மார்பிற்பட்டவுடனே பொடிப் பொடியாய் தொறுங்டு 
விட்டன. (௭-ு.) (ஈ௪க) 

மாணனுறுந்திழலுடைக்காளைபின்பாயிர ... 
வன்சரஞ்டிந்தியேமல்னவன்பின்னு.றுந் 

தணியுந் தூணிசேர்வாளியும்வாளிசேர் ... 
தூவிலுற்தூவிலார் தங்ஒவன்றேராயு. 

சானுறும்படிகெடுத்சவனுரம்பஃதளை... .... 
சண்ணவேசெய்துபின்ன்ன்னலனண்ணிய. .. 

சேணிருநீசேரொலா நாறு நூறம்பினாற் பட்டப் 
றேவர்கொண்டாடவேடந்திநின்ரனரோ ... we 3 

3
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(இ-புமை.) மாட்டிமைபொருற்திய பலமுள்ளவீரவாகுதேவர் பி 
ன்பு ஆயிரம்பாணங்களேவி ௮வனமு துகற்கட்டியிருக்கும் பாணப்பு 
ட்டிலையும் மற்றுமுள்ளபுட்டி.ல்களுடன் ௮திற்டொரு நீதியடாணங்களை 

யும் தல்லவில்லையும்டரிசுத்தமுள்ள பாணங்கள்வைத்மசவும்படியான பல 
முள்ளதேனாயும் இரணியன்வெட்கம்டொருந்சசமசய் து பின்பு அந்தப் 

பகைவன் ஏறத்தொடங்குகறெதேர்களையெலலாப நூறு நூறுடாணங்களி 
னால் சேவர்கள்புகழும்படி. அழித்து தின்னார்--(எ-னு.) (a7 @) 

இச்செயற்சண்டுபின்னெண்ணலானெண்னுவா 6. wee 
னீங்யொன்முடிகுவனெற்தையுமுடிகுவ் see vee a 

னிச்சயம்பிறர்களுமுடி.குவர்முடிவரே வ ட டட டட eR 
னீள்கடன்செய்யவோர் நிருதரிங்கிலலையா : வட்டி ட 

லச்செயற்புரிபநானுறுவனென்றுலினியே : ,. 1. vee HE 
யருவமாய்மீனபாயாழியுட்போயினான்... ௭



௨௪௰  கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புலா. 

பச்சமத்சைதனக்கெதிர்படுந்திசைசனிற் ... 16. see * 
பானுவந்தானிருட்பநீதியைச்சிதீதியே... ... .... 4 

(இ-பனா.) பகைவனாகிய இரணிபனித்தச்செய்கையைக்சண்டு பின்பு 
எண்ணுடன் ரன் இஃ்விடத்தில் ரானிறர் போவேன் எங்கள்பிசாவுமிற 
நீ ஐுவிடுஷூன்மந்றுமுள்ள எல்லாரும் இறர் துவிவொர்கள் இது நிச்சயம் 
எல்லாருமிறப்பார்களானால் தொன்றுதொட்டுவருகற உத்சர கரியைசெ 
ய்வதற்கு அவுணர்கள்யாவருமிலலை ஆகையால் ௮நீத உதீதரகிரியைசெ 
ய்வதற்கு நானிருக்கவேண்டுமென்றுகருதி அங்கே ௮ருவமாம்மறைற்.து 
னுருவங்கொண்டு சமுத்திரத் துக்குள் போய்விட்டான் இப்படியிருக் 

க மேற் எதீதிசைக்கு எதிராகட்பொருநீதிய திசையாகியகிழச்கல இருட் 
கூட்டத்மைகீமெடுத் த௪ சூரியனுசயமானான்...-(௪-று.) (m@s) 

ஆனவிச்செயலினையொஜற்றர்கண்டேடுயே டட 
யடலுடைசசூரன்முன்பணுகியங்கறையவே... ... 

யீனமுற்றிரிசகொமிஞ்கரன்மாமைத் தனம். டட டட லட ட 
கெரிமுகன்கடி, துவந்தெனைவிடுத்திடுதியா ,... 

னூனமுற்றழிவுறத்தெய்வரைச்சீறியிங் வடட டட 

கொல்லைவந்திடுவனென்றுரைசெயாநீன்றிட... ... 
மானமுற்திடுவிறற்புகல்வபோய்வென்றுபின் ... we ee 

வருதியென்றோதினான்மன்னர்தம்மன்னவன்.,. see oes * 
e
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(இ-புரா.) இவனிட்படி. மறைற் தபோனசேதியைத் தூதர்கள் க 
ண்டுசென்று பலம்பொருந்திய சூர னுக்கெதிரிற்சேர்ந் துசொன்னார்கள் 
அவ்வாறுசொல்லவே ஈனம்டொருந்தியகொடியஞானுடையபெருமை 
யுள்ளமசனாகய ௮ச்கினிமுகனென்டவன் அங்கேவிரைவில்வந்,துஎன்னை 
யனுட்ட நான்டோம் ஊனட்பட்டழியும்படி பகைவரைக்கோயித் துமறு 
படியிங்கு விரைவில்வற்_து சேருமேேனென்று சொல்லி நின்மூன் STE 
ரீசளுக்செல்லாம் ௮ரசஞயிருக்கும்சூரனானவன் அநீதவார்த்தையைக்கே 
ட்டுப் பெருமைபொருந்தி வெற்திபுள்ளபுதீதிரனே ௮ப்படியேநீடோ 
ய்ச் செயம்பெற்றுப் பின்பு வாவென்று சொல்லி உத்தரவு கொடுத் 
தான் (௭-௮) (m@e-) 

மூன்றாராளிராத்திரி புத்த முத்திய த. 
epee



௨ 

முருகன் துணை. 

தாலாதநாள் ௮க்கினிமுகன் யுத்தம். 

  

என்றுசொற்றிதெலும்புறமதிற்கடி UG ... ves * 
தேருலாவும்பெருநீே தரின்மீதேறியே... ... Ke 

துன்திமொய்த்திடுமடற்சேனையோளொண்ணிலார் ச் 
சூழவந்தேகியேதூயவெம்பூதர்சேர் ... see vee veel 

வென்றியுற்திரிநெடுஞ்செம்புலத்தணுச ஓம் டட டட ட 

வீீறுசாரதர்கரம்விறலுலாநிரு தரு ,.. coe ane * 
fet QUI GUMID 250009 59) 5 © Rap ve 

நீமிவெஞ்சமராமாநிலைமைசெய்சாரரோ ௨. டட 

(இ-புரை.) இவ்வாறுசூரன்சொன்னவிளவில் ௮ககினிருகன் விரை 
வாகமதிற்புறத்தில்வற். து அமகுடொருநீதிய பெரியதேரில்மேலேநி நி 
றைநீதபலமுள்ள சேனையோர் ௮ளவிலலாதபேர் சூழ்ந் அவரச் சென்று 
பரிசுத்தமுள்ள வெய்வியபூதர்கள்நிறைநீதிருக்மம் பெரியடோர்க்களதீ 
தில் சேர்நீதவளவில் மேன்மைடொருந்டியபூதரும் வெற்நிடொருர்திய 
அவுணர்களும் பல ஆயுதங்களையெறிறீது எதிர்த் துநில்று யுத்தமாகிய 
நிலைமைசெய்தார்கள்.--(௭-ற.) (ஈடு) 

௮நீ தவேலையில்விறல்விபர்வில்வநீ துதயமா ... vee 
மரிய£€ர்வீரர்போயவுணர்தஞ்சேனையிற் ... 

பநீதிகொண்டிடுநெடுஞ்சாயஞடூந்தியே see sae vas 
பாடுகண்டிமிதலும்பதகரங்கோடினார்.... உட 

நித்தைதீர்மேகனேசோமனேயாதியா .,, see aes 
ச நிருசமன்னவர்செருட்டொரு தவவ்வரறுக 

டுந்தசொண்மரிற்திறலுடைச்சதமக see vay டட 
ஹொல்லைசென்றெப்திஸ னொன்னலார்தங்கணேர்..... +s * 
X
R
 

Ke 
H
H
 
*
 

(இ-பூனா.) அவர்கள் அவ்வாறு போர்செட்யும்போது வியர்வி 
ல்வறி.ஜ பிறர் சடலம்டொருநீதிய அருமையாயெடருள்ள லக்ம்விரர்க 
ஞூம்மிபாய் ௮வுணச்சேனையில்வரிசைகொண்டரெடிய டாணங்டள் சந்தி 

வுசெய்யம். டாதசராயெ ௮வுணர்கள் எதிர்நிற்கமாட்டாப்லோடிசை 
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௪௨  கந்தப்புராணச்சுருக்கம், 
பொழிப்புரை. 

யில் நிந்தையில்லாதமேகன் சோமன் என்பவர்கள் மூதலாகய ௮வண 
ட்படைத்சலைவர்கள்வற் ௪ போர் செய்யுமுை நமைபயைக்சண் ரிமேன்மை 

பொரு நநீதியீ ருள்ள எட்டுவீ£ரர்ச௦ரி ம லாருவனாகிய டலமூ டையவீரபுர் 
நீதரன் விரைவாக ௮ற்தட்பகைவரொதிரிலசென்றுதேர்ந்தான்..- (௭-ு) 

போர்பூரி நீதெதி ர்பொரு நீசர் ஜுண்டசனையும் 

புயலினன்றன்னையும் பொ.௮றுறம்புரிதலு ... 
மேர்புரிந்திரிமுரதிதேனையோளோடினா ... ... 

சொரிமுகனி துதெரிந்தெ௱ழு யே; os 

கூர்புரிற்திமிநரிங்கணை சொரிந்தடலொரிங் 6. vee wee 
கொள்ளை வெம்பூதரைக்கொன்றுதேர்நிலீ நிடச் 

சீர்புரிர்திமிதிறற்சசமசன்கண்டனன். ப. டட 
ஏீறறமேல்கொண்டனன்டுலை கனித்தானரோ..,. ... x

e
 

He 
R
H
R
 
H
K
 
* 

(@-Yysr.) afi scPrys 5518 Cunidedig oGidOunaGs 
திய சோமனையும் மேசனையும் இறக்கும்படி செய்யவே ௮ மகுபொருநீ 
தியடல்முள்ளமந்த அவுணர்சளெல்லாருமோடிஞர்கள்அச்சினிமுகனித 
னைக்கண்டு கொஇிட்புள்ள முகத்தனாப்ச் கூர்மை பொருந்துய பாணங்க 
ளேவிட் பராக்ரெமத் துடன் ௮ரேகம்பூ தரைத் தலினெதிரில்கொலைசெ 
ம். துசொண்டிருக்கம்போ.து சீர்பொருநீதிய பலமுள்ள வீரபுர நீதான் 
கண்டு ௮வன்மேல்கோடங்கொண்டு விலலைவளைதீதான்.(௭-௮.) (ஈ௫௫) 

வெய்யனுக்கெதிரணைந்தசெரம்டொழிதலும்... * 
விற லுடைத்தகுவனுமிகுசரஞ்ுததியே உடல 

சை.பமொத்திடுபுயதீதிற லுடைச்சதமகன் ய * 

றனுவையுந்தேரையுஞ்சாடவண்டூணியும் ... see ஸீ 
வையகம்புகழவேநாறியோர் நாறுகோன்... ... ௨ ௨௮3 

மார்பிடைச்டுர்தலும்வன்மைபோய்நிந்பவிி  .... அ 
தொய்யெனச்சண்டவன்றுணேவராமெழுவரு ,. ss vee # 

Geer ay%a) >) caro) றப்தினாரொன்னலான் முன்னரே, டட ட 

(இ-புரை.) வில்லைவளைதீத விரபுரந்தரன் ௮க்சினிமுகளுச் கேதி 
ரில் ௮ணைநீது கொலலத்தக்க பாணங்களை மழைடோற் டொதிர்தான் 

வெற்நியுள்ள ௮க்கனிமுகனும் மிகுநீதபாணங்களேவி tours sje 
பலமுள்ள வீரபுரந்தரனுடைய வில்லையும் தேலாயும் விலதுக்குரியதா



யுத்தகாண்டம். இடந். 

கிய டாணப்புட்டிலையும் இவ்வுலகதீதார்புகழும்படி அழித்_து அதற்கு 
மேல் நூறுபாணம் வீரபுர நீதரனமார்பினிடத்தில் அழுதீ.தும்படியேவி 
னான் அலுகள்வற் துபட்டவளவில் அவ்வீ£ரன்பலங்குன் தி ரிச்சையானா 
ன் இதனைக்கண்ட ௮வன்சகோதரர்கள் ஏழுபேரும் அந்தப்பசைவ னெ 
திரில் விரைவிற்சென்றெதிர்த்தார்கள்.--(௪-;) (ஈட) 

சிலைவளைத்தளவிலாச்சணைதனைச்சொரிதலுந்... .... oes 
இற லுடைதீதகுவனுஞ்டிலசர தீதினையவர். .. 

மலையினைப்டொருபுயத்தெய்யவேயவரவன்... ,.. os. 
மாமுகத்தாயிரமார்பிலத்தொகைபுபற் ,., 

தீலையிடத்தாயிரங்கையிடத்தாயிரஞ் .... ee aoe 
சாயநந்தொட்டவலிறேமாயர்தடி.தலுக், . 

கொலையுடைச்கொடியஜோர்தேரின்மீதே தினன் vee tee 
கோல்விிதீததனையுங்கூறுசெய்தாரரோ., .., 

ஆ
 

ஐ
 e
 

X
e
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(டு-புரை.) வந்த ஏழுவீ£ரர்களும் வில்லை௨ளை த்.து ௮ளவில்லாதக 
ணைகள் சொரிநீதவளவில் பல்முடைய அச்கினிமுகனாம்மலையையொத்த 
அவர்கள்புயதீடில் பமிம்படி. "ல்பாணங்களைமீபவினாச் அவர்கள் அவன் 
பெரிபமுகதீதில் ஆயிரம்பாணங்களும் மார்பினிட தீதில்அயிர ம்பாணங் 
களும்புசத்தினிடத்டில் ஆயிரம்பாணங்களும்கைகளினிடத்தில ஆயிரம் 
பாணங்களும் தைக்கும்படி. விட்டு அவன்தேரையும் அழீதீதார்கள் கொ 
லை தீதொமிலையுடைய அர். தக்கொடி யன் வே2ரருதேரிலேறின வளவில் 
வீரர்கள்பாணங்கள்விட்மி ௮தையும் அழித்தார்கள்.--(௭-ு.) (௫௫௭) 

தேரழித்தவனுடற்றுளைபடுத்திடலுமோர் 
தேரினமீழேதிமேடுவனருட்படையினைச் 

சீருடைதீதகுவர்ம கானெழு௦ ர்மேல்விடு SOY Ba 

தி9தநிம்படையெனசிற்தைமீகதெண்ணியே 
விரமுத்திமிபுனற்படைவிடச்சோதிவேல் ௨. vee ve 

விரைவினுண்டனுசே யழ்வீரரைக்கொன் DSTO vee os 

வாரியித்பொலிதரும்பூதரானவரொலாம் .... டட 
வரய்புடைத் தல்திஞர்வாடினாரோடிஞர் vee vas e
e
e
 

ER 
&
 
K
H
 

- (இ.புமா.) தேரையழித்து ௮க்ிமுகன் உடலையுர் தளையாக்கி 
னார்கள் அவன்வேஜொரு தேரின்மே லேதிக்கொண்டு சிவாஸ்திச. த்தை



௪௪. கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

அர்த ஏழுபேர்மேலும்விட்டான் அவர்களி ஐ அசனேயாஸ்திரமென் 
௮ மனதினிடத்சிலெண்.னி வீரம்பொருநீதிய வாருணாஸ்திர தீதையே 
விஞர்கள் ௮நீதர்சவாஸ்திரமான.ஐ விரைவாகச்சசன்றுவாருணாஷ்திர 
தீதையும் உண்டுவிட்டு ௮ப்புறஞ்செலிறு ௮5 ஏமுபேரையுங் சொல் 
aCe சமூதீதிரம்போல் ௮ திகமாயிருக்கும் பூ தர்சகளெல்லாரும் வாயில் 
௮டிதீதுக்கொண்டுஅழு.துவாடியோடினார்கள்--(ஏ-ு.) (௫௮) 

ஈதெலாங்கண்டனன்பூதரைக்கையமைதீ oe டட டட ட் 

திங்குநீரஞ்சன்மினென்னவங்கோதியே,,, .. soo ௫ 
யாதிசண்டனிலவருங்குமானுகளையவ :,, see ee னி 

னனன்முசக்கொடியன்முன்பணுகவெயிருவருஞ் rae 

சோதிவெங்கணைகயேமர்புரிந்தார்கள்பின் ,.. tee 
சூர்மகன்பரன்மகல் நாயமுண்டதீதிடைத்... ... bee 

தீ.துறுங்கணைகளோராயிர நீதொடித ஓுஞ் see 808 eee 
செய்யவன்சீறியிசசெய்கைபின்செய்ஞுவான் வட்ட K

e
 
K
K
 

* 
(இ-புரை.) பரமடுவனுடைய நெற்றிக்கண்ணினிடமாகத் திருவவ 

நாரஞ்செய்த குமாரசவாமிச் களேயவராடியவிரவாகுதேவர் இவைகளை 
கீகண்டுபூதர்களேக் கையமைதீது நீங்கள்பயங் கொள்ள வேண்டியதில்லை 
பென்றுசொல்லி அ௮ச்கினிமுகனாகெய கொடியவனுச்கெதரிற் சென்ரூர் 
அவ்பிருவர்களும் சோதியுள்ள பாணங்களையேவிப் போர்செய்தாரீகள் 
மின்பு சூரன்மரனாகிய ௮ச்டினிமுகன் பரமடுவன்புதீதிரராகிய வீரவா 
குதேவருடைய பரிசுத்தமானநெந்றியினிடத்தில் கொடுமைபொருந்தி 
ய ஆயிரம்டாணங்கள்விட்டான் பின்பு வீரவாகுதேவர் சிநியிவ்வாறுசெ 

ய்செ்ரார்--(௪- று.) (ஈடு) 

ஆயிரந்கணைசடேயவுணர்கோனிரதமு ௨ weet ௨ த 
மந்கையிந்சாபமுமழிவுசெய்திதெலும் .... ௨௨ னி 

் வேயுறுந்தோளுடைப்பதுமைதன்டாலசன்...... த. 
வேறுதேரேோறியோர்வீறுதண்டுந்தவச்,.., ... ௨ voll 

சேயிருர் இிறலுடைச்சதையையோர்கணையிஞற் ss. ௨. ** 
சிதைவுசெப்திடுதலுஞ்டிலைபிடி த்தவுணர்சோன்... ++ 

வாயுவின்படைசமன்படைசதிர்ப்படைவிட... cee oe 
மந்றவட்படைவிடிஇமாற்நினன்வீரனே ..., ௦... ஸி



யுத்தகாண்டம். ௨௪௫ 

(இ-புனா.) ஆயிரம்பாணங்களேவி அக்சனிமுகன்தேரையும் கை 
யிலிருக்கும்வில்லையும் அழித்தார் மூங்கிலையொத்ததோளையுடைய ப.து 
மகோமளை மகனாயெ அச்சினிமுசன் வேரொருதேரிலேதி ஒருபெரிய 
தண்டாயு ததிதையெறிந்தான் இவகுமாரனான வீரவாகுதேவர் மிகு நீதப 

லமுள்ள அ.நீதக்ஈ தாயுததீதை ஒருபாணத்தினால் ௮றுத்.துதீ தள்ளினார் 
அதற்குமேல் ௮தூனிமுகன் வேஜொருவிலலைப் பிடி.த்.த வாயுவியாஸ் 
இரம் யமாஸ்திரம் சூரியாஸ்திரம் இவைகளையேவிஞன் வீரவாருதே 
வரும் ௮நீதநீதப்பாணங்களையேவி மாற்றினார்.--(௭-௮.) (ar air) 

ஆனை தன்பின்னவன்பின்னவன்பின்னரு டட 
மனன்முகதீதவனுரத்தம்பு நாறுப்ட்பவே... ... 

மீனமற்றிடுமணித்தேரின்மீதேவிழுநீ.... .... cee oes 
தெருவைநீர்பெருகவங்மசெரிமுகன்றுபருதீஇத் 1 

தான்முனம்வழிபடுந்தன்னகர்ச்காளிபைத் ... see vee 
தன்னகத் துன்ன லுர்ீ தானயோடெய்திஞள் 

மானமுற்திடுதிறற்றெவ்வரைக்கொல்லுவன். .. 
மைந்தவஞ்2சலெனாவந் தனள்பூதர்மேல்.. . x 
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(இ-புரை.) ஆனைமுகமுள்ள விதாயகர்தம்பியாயெ சுட்பிரமணிப 
Gee இளையவராகிய வீ£ரவாகுமீதவர் அவன்விட்ட தேவ், இரங்களை 

யெல்லா மாற்நினவுடல் பின்னும் அக்கினிருகலீமார்பில நாூறுபாணங் 

களே விஞ் அவைகள்பட்டவுடன் அவன்பழுதிலலாத ர தீழினங்கள்பறி 

த்ததேரினீமேல்விழுறீ,த உதிரம்பெருகத் துன்பம் அடைர் து தான்மு 
ன்னம் ஆராதிதீ,துககொண்டிருக்கெ தன்னகர்க்காளியைமன தில நினை த 
தவளவில் ௮வள்சேனைகளுடன் வந்.ஐு மைந்தனே பெருமைபொருந்தி 
யபலமுள்ள உன்பகசைவனவாக் கொல்லுகிறேன் நீ அஞ்சாதே யென்று 
சொலலிட் பூ தர்கள்மேல்சேன்றாள்...-(௭-ு.) (௭௬௧) 

துங்கவெம்பூ தரீமே நீரூலமொன்று BBUF ee sas 

சூலமங்காலமேபோலவந்திடுதலுஞ்... ... 
சங்கரன்மாமகன்பின்னவன்€றியேழ் ... see ee see 

| சாயகங்ககொண்டல ததீதடிதலுஞ்சண்டிகை ௨. , 

வெங்கொடுஞூேனேமொடேபின்புமோர்குலவேல் ,.. ++ 
விடுதலுமாயிரம்வெஞ்சரந்தூண்டியே .,, .ஃ * 
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௪௬ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பாழிப்யுரை, 

ய்ங்க,து.தன்னையுமங்குவித்திடுதலு ன ரர. 

மண்ணல்சேர்தேரின்மீதார்தீ துவந்தெய்தினாள்... ஃ.. * 

(இ-புரை.) வநீதகாளியானவள் பலம்டொருநீதியகொடிய பூதர்க 
ள்மேல் ஒருசூலாபுதமெவினாள் ௮ தபூ தர்களுக்குரேராக ஆலகாலவிலி 
ம்போல்வரவே டிவகுமாரனுக்கிளைய வீரவாகுதேவர்சோபித் த ஏழுபா 
ணங்களினால் அதையும் அறுதி ததீதள்ளிஞார் அதைக்சண்டசாளியானவ 
ள்கொடி கானகோபத் ஐடன் பின்னுமொருசூலாயுததீதை விட்டாள் ஆ 
யிரம்பாணங்களேவி ௮ நீதச்சூலத்தையும்கெடுத்தார் ௮தனைக்கண்டகா 

ளியானவள் வீரவாகுதேவரிருக்குந்தேரின்மேல் ஆரவாரித் துக்கொண்டு 
பாய்தீதாள்.--(௪-.று;) (௭௬௨) 

டாங்குறுங்காளியெண்கையுமோர்கையினாற், we வடட டட. ட ட் 

பற்றியேமார்பகதீதெற்றியேநிற்றலு ... vee cae ஆ 
மேங்கியேசோகமாயெருவைதநீர்விழவிழுற்... see vos week 

திடாகன்றிடவெழுநீதேதீதினாள்வாழ்த்தினா வடட 
ளாங்குநின்றிலள்விரைந்தேகினளைதுசண் ,.. cee டட ஆப 

டங்கிமாமுகனெழுநீதடல்பெறுஞ்லைபிடித்,.. ,.. &* 
6; தாங்கு தூறம்பின்ைமொய்ம்பினன்ே OT DG sev cee wel 

தூதியமாயதென்றூதென்சங்கமே,.. ப ட 

(இ-புரை.) அழகுபொருந்திய காளியினுடைய எட்டுக்கைகளையு 
ம் தன்னெருகையின Gets midi 2 துக்கொண்டு மற்ஜெருகையி 

னல் அவள்மார்பிலமோதிதின்றார் ௮வ்வாறுமோதவேகாளியானவள் ஏக் 

கங்கொண்பி உதிரம் பருக மூர்ச்சையாய்விழுநீதுபின்பு அற்தத்.துன் 
பம்நீங்க எழுறீ.து வீரவாருதேலொத் அுதிசெய்,.துவாழ்தீதி அங்கிராமல் 
அ.திசீகசரமாகப்டோய்விட்டாள் ௮க்கினிமுகனிசைக்சண்டெமுந்.து ப 
லம்பொருநீதிய வில்லைப்பிடி த்.துட்பெரிய நூ௮ுபாணங்களினால் வீரவா 
குதேயர் தேரையமித்துச் செயமுண்டாயதென்று சங்கநாதஞ் செய் 

தா ன் (எ-று.) (௭௬௩) 

இலொவிரனிராமுசோல் காண்டுபின் ட டடக் 

நீமுகத்தியன்டிலைபறுத்திடவவன், oe tee வட்ட ஆ 

3 வேதஞர்படைதனைக்கடவ ஓற்திறலினாள் , வட்ட 
வீரபத்திரன்டடைவிடுதலுங்கடி துபோய்ப் ... ce *.



ly தீதகாண்டம், இது 

டோதனஞார்படைதனைச்டிந்திவெர்தழன்முகன் ௨ el 
பொல்றவேழுடிகளைந்தண்ணல்கைப்புக்கதா... .... * 

லாதரச்சுளெலாமொய்ம்பன்மேன்மலர்சொரிந் ... ee ele 
தாடினாருவகையாலவசமேயாயிஞர். .... ss. 3 

(இ-புரை.) Boor sor தவீரவாகுே தவர் பின்புப இனா இடாணங்் 

களால் அக்கினிமுகனாகிய கொடியவனுடைய விஃலையறுத்தார் ௮வன்பி 
ர்மாஸ்திரம் ஏவினான் இவர்வீரபத் தராஸ்தரமேவிஞர் அந்த அல்திர 
ம்விரைவாகட்போய்ப் பிர்மால்டரதீதைககெுத் ஐ அக்தினிமுக னிறக்கு 
bug. அவன் தலையையறுத் துதிதள்ளி வீரவாகும்தவர்கையிலவநீ து சே 
ர்நீதது அதைக்கண்ட அன்புள்ளதேவால்லாரும் வீரவாரூதேவர்மேல் 
பூமாரிடொழி நீ அுசந்தோவீதீதிலை கூத்தாடி ப்பரவசமாஞாரீரள்.(௭-ு) 

(௮ண்ணல என்ப த பெருமையிற்கிறநீதவன்,) 

வன்னிசேர்மாமுகன்பட்டதைச்கண்டவன் டட 
மட்டிலாச்சேனையோர்மாளமும்விரமுநீ ... vee ve 

் இன்னவந்தெய்தியேபல்படைக்கலமெலாநீ டட ட்டி 

தூவிவெம்போர்செயதீதூயவல்€றியே. ௨... 
மன்னிடிம்புபலெனக்சணைதிசாரிந்திடதலும் ... cee one 

வாடினாரோடினார்மாண்ளோொரசாயினா ட 

ரன்னதன்பில்னரொண்பூதருமெழுவரல்... ண we 
லாததம்பியருமங்கருகுவந்தெய்திஞர்... vee one 
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(@)-Lyemr.) ௮ச்சினிமுகனிறர்தசைச்சண்டு அளவில்லாத ௮வனு 
டையசேனையோர் மானமும் விரமும்பொருநீத வீரவாகுதேவரையெ 
திர்தீ தப் பல்வகையாகிய அயுகங்களையேலிட் பெரும்போர் செய்தார்க 

ள் வீரவாகுே தீவர்கோபித்து நீருண்டு சூஷ்டொருந்திய மேகம்போல 

டாணங்களைச்சொரிற்தார் ௮தனால்சல் ௮வுணர்க ள்வாட்டங்கொண்டோ 
னார்கள் ல ௮வுணர்கள் இறந் தபோனார்கள் அதன்பின்பு தன்மையு 
ள்ளபூதர்களும் ஏழுதம்பியரநீங்கலாக மற்றதீதம்பிமார்களும் ௮ seer 
வாகுதேவர்சமீபத்திலவற் தசேர்றீதார்கள்-- (௭-று.) (ஈ௬டு) 

அன்னடோெ தீழுவராறீ குணைவரைக்கண்டிலால்,.... oo 
யாவதானாரகொலோவாவிடோனார்கொலோ த nae €



BPO கந்தப்புராணச்சுருக்கப்; 
பாழிப்புரை, 

வென்னவெயுக்சரன்கனன்முகன்படையினா... ... டட ட 
லெழுவரும்டொன்றினாரன்றுகூதிரெதலு .... wee ஆ* 

மின்னுயிர்த் தணைவராமவர்டெந்துமியடைந் coe ஸி 
திருகணீ£சொரியவங்கெதிர்விழு நீ தல்தினா coe eee 

ere TTS SDS A sO G8 oles mar.., cee vee cee பட 
THEHLI VDL OST GBH mecyosr ... sae coe ® 

(இ-புரை.) அவ்வாறு ஏழுபேர்நீங்கலாக மற்றவர்சளெல்லாரும்வ 
நீதபோ.து அந்த ஏழு தம்பிமார்களைக்காணாமல எம்வாருஞரீகளோ உயி 

ர்மாண்டார்:ளோ என்றுவினாவும்போ ௫௪ ௮க்கினிமுகன் ௮ல்திர தீதினால் 
அறத ஏமுபேரும் இறந்தார்களென்று உக்ரெனென்னும் பூததீதலைவன் 

சான்னான் அந்தவார்தீதையைக்கேட்ட வீரவாகுதேவர் இனிய உயிர் 
போன்ற தம்பிமரர்களாகிய ஏழுபேரும் விழுநீதிருக்கிற இடத்திற்சென் 
ுபார்த் துத்தமினிரண்மிசண்களி லும் நீர்சொரிய ௮ங்கேயவர்களுச்கெ 
திராசவிழுற்து௮ழு.து என்னிடத்தில்மிஞநீத அன்புள்ள தம்பிமார்களே 
தம்பிமார்சளேயென்.றுசொலலிமிசவும்புலம்பி ofl -- (t= De) (1 &ir &r ) oY) 

[vow] 
இன்னபான்மையிற்றுயருமந் தறமுசனிளையோன்பின் 
மன்னிருநீதிறர்றணைவரையெழுப்புவான்மனங்கொண்டு 
பின் னுறுங்கணைத் தூணியினொரரகணைபிரிங்காவற் 

கன்ன தின்றலையுகிரினாலெழு,தவானடலோடும் Ke 
a
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(இ-புரா.) இய்விதமாகத் துயரங்கொண்டு வீரவாகுதேவர்பின்பு 
பெருமைபொருந்திய பலமுள்ள தம்பிமார்களை யெழுப்ப மனங்ககா 
ண்மிபின்புறத்திற்கட்டட்பட்டி ருக்கும் ௮ம்பருதீ தூணியிலிருறீத ஒரு 
பாணம் எடுத் து அதன்முனையில் வீரதீ துடன் தன் நகதீ தினாலெழு கி 

ன்ருர்- (௭௮) (aa) 
"வெற்றிவேலுடைக்குமானுக்ளேயவன்விடுதீ்திட்டே 16. ok 
ணுற்றவநீதகன்காண் சகவென்றம்பியருயிர்சொண்டாம். ,.. * 
தற்றிறங்கொலோவிடுமதிகடிதெனறனிதீட்டிச் ,.. sae ஒன் 
செற்றமோதென்லையிடைப்பூட்டியேசெலவுய்த்தான் .... * 

(இ-புரை.) வெற்றிவேலுடைய குமாரசுவாமிக்கு இளையவனாகிய 
நான் இதனையனுப்பினேன் தென்தினையிற்டொருத்தியயமனே நீசாண்



யுத்தகாண்டம். ௨:௪௯ 

பாயாகஎன்தம்பியர் உயிரைக்ரெடுதீ தச்கொண்டனை இ.து உனக்குறல்ல் 
திறமாஞுமோசீக்ரெமாக ௮னுட்பிவிரி என்றுகோபத் துடன் மிகுதியாக 
எழுதி அ.நீதக்கணையைத் சீன்விலலிற்பூட்டிச செல்லவிட்டார்.(௭-)() 

மாற்றருங்கடலேழைபுங்கடறீ துபோய்வயமேவங் ,.. we. # 
கூற்ற.முன்னே விழ்தலுந்சதரிநீதனல்்ருநித் தள்ளத்... ...* 

தாந்றவஞ்ன்றேடினலயிலை.பனடைநீதிட்டான்... eke 
விழ்நிருந்தனரவ்விடையெழுரோம்விதமலாரும் ... ஸி 

(9-புரை.) அதீதக்கணையானத மா நீறு தற்சரியதாகிய ஏழுசமூத் 
இரத்தையஙிஈடர் துசென்று வெற்றி போருறிசய கூற்று௨ல்மு.ன்னேவி 
முரீது நள தவர் துட்யா TE gE ௪. மி ot யாரட்டயர் த சன்னுல 

2சிமலலாத் மீதடிம்டார்த்து அந்கிபலாஷடயரீம கட்லையந்கரிம் சென் 
ுபார்ச்-ம்போ து அந்த ஏழுவீபரீ௦ளும் ௮வ்வ்டதீதுல வீற்றிருந்தா 
ர்கள் -(௪-று,) ௬4) 

பூண்டடோரிடையிறந்தவெங்கணமெலாப்புடைகுழ... we. # 
வாண்டிருநீதனரந்தகனறொழுதனனடலிமேவி ... sae oot 
நீண்டதோளினா்றேடினலவம்- பனதிழ்மோத ses sae &* 
விண்டு வையோடெழு௦ ௫மமாகஎல! EL OLE நீதார் ve. கி 

. (இ-பூரை.) நேரிட்டபேரிமுகதிதிலிறநீத பூசர்களெல்லாரும் பு 
டை சூழ்நீதிருககக கயிலாயதர் மூ.நீத அந்த ஏழுவீபர்களையுங் கூற்றுவ 
ப்பணமிதொழுது பலம் பாருற்து நீண்டதோமாயுலடய வீரவாமுமித 
வர் உங்களைத்தேடிகீாஞுமலஎனக்க ௪ முறி யனுட்பிஞுொன்று பாணம் 

வநீதசேதியைச்சொல்லி நீங்கள்வாருங்கபளன்று சொல்னவளவில் அதீ 
த விரர்கள்மிகுந்தசேனை புடன் போர்க்3-ளத்திலவந்தார்கள்.-(௪--.று.) () 

இலங்குததீதம தருவினிற்புகுந்தனொழூந்தேபி ... ௨. * 
னலங்கொள்வீரனைவணங்க ஓுமனையவனயமோடு, வட ட டட ௮ 

மலங்கன்மார்புறதீதழுவினலிமகிழ்ந்தனனதபோதின் ... # 

விலங்குருவிறலந்தகல்வந்தனலிவிறலோன்முன் ... ,.. அ 

(இ-புரை.) பிரகாடியாதின்ற தங்கள் தங்கள் உருவத்திற்சேர்ந்தெ 

is பின்பு நன்மைகொண்ட வீர வாகு தவரை வணங்கினார்கள் அவம் 
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MBO .கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

விருப்பத் தடன்வெற்றிமாலைபணிந் திருக்கும் தமதுமார்பிற்பொருந்த 
த்தமுவிக்கொண்டுமடிழ்ச்சியடைந்தார்அட்போ_துறீங்காதடலமுள்ள கூ 
தீதுவன் வீரவாருதேவருக்கெதிரில்வந்தால்.- (௭-௮.) (௭௭௧) 

(விறலோன் என்பது வெற்நியையுடைபவனென்டதாம்;) 

தொழுதுவிரநீயெ.ர்றனைமுனிந்தனைதணையோலாப் se. * 
டழுஅசெய்வனோவவர்பெருங்கயிலையிறபடர்ந்தாரென். 4 
ற்மு.துவாசகங்கண்டபினியற்நீப 'தழிமலான்முன்... ...... * 

முழு.துமோதினல் முனியவென்றேமினன்முரட்காலன்,.. 4 

(இ-டரை,) கூற்றுவன் வீரவாகுதேவராத்தொழு துவீரனேநீயெ 
ன்னைச்கோபித்தனை உன்சவோதாருக்கு நான்தீங்குசெய்வனோ அவர்கள் 
பெரியகயிலாய௫ரியிற் சேரீந் திருநீதார்களென்றுசொல்லி ௮அவரொழுதி 
யவாசசத்தைட்டார்த் தப் பின்பு தான்செய்தகாரியங்களை யெல்லாம் ௮ழ 
குள்ள வீரவாகுதேவர் எதிரிற்சொல்லி என்னைச்கோபிக்காதே யென்று 
பலம்பொருந்திய கூற்றுவன்சொல்லினன்.-(௭-று,) (௭௭௨) 

ஈதெலாந்திறலொற்றர்சண்டேடுே யயிருஞ்சூரன் vey டட ஆ 

பாதம்வரற் தனை புரி நீதனரொரிமு கன்பட்டானென்... ae ஸி 
ஜோதிஞரவனரந்தினன்புலம்பிெனனுறுபோதிற்... ... ட ஆ 
ET SOOO தீரீமூவாயிரர்வற் soni sie. யான்முன் ,,. க 

(இ-புரை,) இதையெல்லாங்கண்டு பலமுள்ள தூதர்கள் ஒடிப்பெ 
ருமைபொருந்திய சூரன்டாதத்தில் வந் தனைசெய்து ௮க்கினிமுசனிதந் 
தானென்று சொல்லினார்கள் ௮வன் ap gi டலம்பிச்சொண்டிருக்கும் 
போ.து.ஆசையுள்ளமூவாயிரராசெ பிள்ளேகள் ௮'ந்தக்கொடி.யவன்முன் 
வதீதார்கள்.--௭-று,) (௭௭௩) 

அச்டினிமுகன் போர் முற்றிய த,



  

'வேலுமயி லுற் துணை; 

மூவாயிரம்பிள்வாகள்வதை 

அணி PIO ONE ஒவ ்வையை 

வந் துதந்தைவெற் தயரறசலெமொழிவகுதீதோதி ..., ..அ 
வெந்திறற்சமர்சீகேகு தும்பாமெனவிடைகொண்டு ... soe % 

பதநீதிகொண்டதேமோறியங் களவிலாப்படைசூழ vee vee sR. 
வுநீதுவிரனும்படைஞருமுறுகளத்துற்ளுரால்.,௩ see vee ¥ 

(இ-டபமை,) மூவாயிரம் பிள்ளேகளும்வறீ து தங்கள்தகப்பனுக்றா 
தீதுச்சம்நீங்கும்படி ரிலவார்தீதைகள் பகுத் தச்சொல்லி நாங்கள்கொடி, 
தானவெற்றியுள்ள போருக்குச் செல்லுகரரமென்று சொல்லி உத்தர 
வுபெற்றுககொண்டு குதிரைவரிசைபூட்டப்பட்டதேரின்மேலேதிச்கெர 
ண்டு அளவில்லாத சேனைகள்சூழும்படி. மேன்மைபோருந்திய வீரவாகு 
தேவரும் படைஞர்களும்பொருநீதியபோர்க்களதீதிலசென்றுசேர்ந்தா 
ர்கள்...-(௭-௮.) (௭௭௪) 

மாயமேசெயுமவுணரும்பூதருமலைவாகி டட 
யோய்வில்பந்பலபடைக்கலஞ்சொரிந்தமருறுபோதிந் ... 
5 யரீசேனையும்பூ தர்தஞ்சேனை டஞ்சிலமாளப் nee) ee as 

போயெதிர்ந்தனர்கடி துமூவாயிரம்புகம்வீசர்... ... ஆ
 3 

ச 

(இ-புரை,) மாயஞ்செய்யும் ௮வுணர்களும் பூதர்களும் எதிரிட்டு 

ஒப்வில்லாத பல பல் ஆயுதங்களையேவிட் டோர்செய்யம்போ.து அவு 
ணர்சேனைகளிலும் பூதரிசேனைகளி லும் சிலரீமாண்டார்கள் புகழுள்ள 

மூவாயிரம் பிள்ளேகளும் ௮தைக்கண்டு விரைவிற்சென்று எதிர்தீதா 
ர்ச்ள்-- (ar- gre) (nrer@)} 

கதிர்சொள்வாளிதூம்ப்பூதரையடுதலுங்கணமன்ன ... 4 
செதிர்புகுந்தமரிழைத்திடவவரிவரொழின்மெய்யிந் ... .... * 
பதி ௮ம்படி.சணைவிடவிடரொடும்படி. நின்றா ஒட: பட்ட 
சீதிரீதருங்கழலிலக்கரிலாயிரர துசண்டார்,.. ... வடட ஆ 

(இ-புரா,) அவர்கள் ஒளிகொண்ட ௮ம்புசளேவிப் பூத்னா ச்செ 

ல்தும்டோ அ ஞ்திரா சர்கள் எதிரிந்சென் றுபோர்செய் தார்கள் அப்போ



24-௫௨ கந்தப்புசாணச்சுருக்கப், 
ur iy om 

௮ மூவாயிரர்கள் பூதமன்னர்களுடைய அழகுள்ளசரீரதீதில் அழுந்து 
ம்படி. கணையவினார்கள் ௮ர்தட்பாணங்கள் வற்.து டடவே பூதமனினர் 

Gers gS Lp SO Red mise ௮ட்படி.நிற்பதை ஓலிக்காநின்றவீர 
சண்டையணிந்த லக்ஷம்வீரர்களில் ஆயிரம்விரர்கள்கண்டார்கள்.-௭-று, 

சண்டுவிரனைத்தொழுதனர்விடைசொடுஈடிதேச ... ... & 
யெண்டரும்புகழ்விசயனேயாதியாமீரவீரர்... ஸி 
மண்டுிகோன்மழைசொரிதஓுமவரமம்மழைதாவ ,.. ... * 
வண்டிருற்திறலிருவரைக்கணையுசேர்ந்தமர்செம்த ... அ 

(இ-புரா.) அ3வாறுரண்டு வீரவாகுதேவரை பணிச் துவிடைபெ 
HDs தொண்டி விரைவி wo) குறு யாவரும்மதிக்க ££ECUS முள்ள விசய 

னாகியாகப ௮2 ஆயிரம் விரர்-ஞும் தெருங்கியயாணஉரு.லிம்டொழி 
யும்டோ.து மூவாயிரம் பிள்சேஃளாம் அவே றபாணவருவிம் பொமிந் ' 

a ௦ 6 ௦ 0 ட ௦ ௦... ம an தார்கள்பலம்பொரு poi இந்த Dawvmscurem be ERLE rt? gsr 
ண்மிதங்களிஉபோர்செய்தன--(௭-ற.) (௭௭௭) 

( பாணம்கள் போர் Melisa rae Prtsdrureristar அவுணர்கள்பா 

ணங்கள் அண்டிட்ட Gb Hartree wscar 69s tar imesh ௪ 
ண்டி ட்ப தமாம்;) 

ஆயசாலைஊலாயிரராயிரத்தலர்சேரைச்...... vee eee ee a 

EFrUsnosrIRns $s oy 6 grusitga நீதூண்டித் se ove # 

Burs sory ss MOU o தணித்தனர்தேர்புக்சார். ee reek 
மாயவந்தவர்€ீறியேயீதிலாவரையும்த்தார்... see see nee 

(-புரை.) பாணங்கள் அவ்வாறுபோர்செய்யும்போ த மூவாயிர 
ம்பேராயெ அவுணர்சள் ஆயிரம் விரர்கள் தேர்களையும் பாணங்களால் 
அழித்தார்கள் இவ்வாறு தங்கள்தேர்களே யழிச்சவே பரிசு தீசர்சளாயெ 
இநீதவிரர்களும் பாணங்களேவிக் சொடியவர்களாகிய அற். தமூவாயிர 
ம்பேர் தேர்களையும் விலலுகளையும் அழித் துவேறேதேரிலேறிக்கொண் 

் டார்கள் அதற்குமேல் இறக்கும்படிவந்தஹூவாயிரம் ௮வுணர்களும் தங் 
கள்கையில் வில்லில்லாமைபால் ௮ளவில்லாத மலைகளைப் பெயர்த் தக 
சொண்டு விரர்கள்மேலெதித்தார்கள்.--(௭-ற;) (ater gy) 

வீறுவெற்டெலாங்கணையினாற்தெறியேவிறந்கோறாய்ச் ஸீ 
சகிவெப்யர்மெய் துளை தீதிடவவுணரிற்சிலரின்னே eee ட e ‘ a



யுத்தகாண்டம், 0௫௩ 

மோறுதேரெடுத் தவரிமேலெதிந்திடவெழில்வீரர்... 6. 0, ஸ் 
மாதிலபூமிசைட்டாயந்தனர்பின்னரும்வர் துற்றார் ... see de 

(இ-புரா,) இவ்வாறு அவுணர்களெறிந்தபெரியமலைகளையெல்லா 
ம்விரர்கள் ௮ம்புகளால் நொறுக்கிவிட்டுக சோடாவேசமுள்ளவர்களாய் 
ட்பின்னும் உறுதியான பாணங்களையேவிக் கொடியர்களாயெ அவுணர் 
கள்சரீரங்களைத் துளை த்தார்கள் இப்படி. தளைதீ்தபோ துமூவாயிசம் ௮வு 
ணர்களில்சிலபேர் இவர்களேறிக்கொண்டிருக்கிற தேர்களையெடுத் தச் 

சமுத்திரத்தின்மேலெதிந்தார்கள் சமுத்திரதீதில்விமுவதற்குமுன் ௮ 
குள்ளவீரரிகள் மாறுதலில்லாதபூமியின்மேல்பாப்ற்,த அங்கிருற் தவற 
அபின்னும் அமர்செய்யத்தொடங்கினார்கள்-- (௭-௮) (௭௭௯) 

செற்றவெங்கணைசொரிதலுமவுணரிற்ிலரில்னோ ... ௨ % 
ருந்றமைசலைபறித்தொடிதீதடவவருரமீதே ... ae ஸீ 
யெந்திரைவர்தாமுமங்மெந்தினாரிகலகூடி 66. see see ஆ 
மந்ரொமிற்தனைட்புரிநீதனரிருவகைவலியோரும். ee nee ooh 

(இ-புமா.) கோபமுள்ளகொடியபாணங்களை மழைபோற்பொ 
மியும்போ தூ ஈயிரம் ௮வணர்களிந் சிலபேர் வர்கள்கையிலிருக்கு 
ம் வில்லுகளைஃபிரிங்கியொடி ச்தார்கப் விலலொடியவேவீரர்கள் ௮வு 
ணர்கள்மார்பில்கையினால அறைந்தார்கள் அவரீஈளும் இவர்கள்பார்பில் 
அறைற்தார்கள் இவ்வாரூக அவ்விருவகை வன்மையொருமல்ல Wd ¢ GF 

செய்தார்கள்.--(௭-ு,) (௮2) 

ஈ.அசெய்த லும்விசயனேயல் நிமற்றேல்லோரும் ve 
டோததொந்தனரவுணருக்குடைந்தன ர்புறந்தந்தார் .... gee 
தா.துலாந்தொடைவிசயஞ.ட்€நியேசரஞடற்டிதி 
இ.துலாவுசூர்மைந் தரைத்துணித்தனவ்டுதைததிட்டான் ,., Re 

e
H
 

(இ-புமா,) இவ்வாறுமலயுத்தஞ்செய்யும்மீடா அ விசயனென்னும் 
ஒருவீரன்தவிர மற்றத் தொளாயிரத் ஐத் தொண்ணூறி ஜென்புவீர 
ர்களும்மிகவும்வருறீதி ௮வுணர்களுக்குத்தோற்று மு.துகுகாட்டியோ 
டிட்டோனார்கள் *அதைக்சண்டு மகாந்தம்பொருந்திய பூமாலையணிந் த 
விசயனென்லும் வீரன்மனங்கொதித் துப் பாணங்களேவித்திமையுள்ள 
ஞான்மிள்ளேகளாயெ ஞூவாயிரவர்களிற் லர் காங்களையுஞ் ரலர். சரல்க



௨௫௪ கந்தப்புராணச்சுருச்கப்; 
பாழிப்புரை. 

ளயுஞ் இலர் மார்புகளையும் லர் தோள்களையும்லெர் தலைகளையும் ௮.ற 
தீனுக்கொன்ளான்.-(௭-று.) (௮௧) 

(இவ்வாறு பலத்ரஞ்செய்தான், ) 

இறந்தபேர்களுந்_தணிற் அளபேர்களுமெழுநீதேமின் * 
மறந்தருஞ்செருப்புரிந்திடவியந்தனன்மனதொந்தே ... .. க் 
சிறந் தவேலனைநினைதீதலுங்ககனமேற்செய்வேள்வந். . . 3 
துறைநீ துநின்றுதன்ருடொழுவிசயனுக்குரைசெய்வான். ,.4 

(இ-புரை.) இவ்வாறுவிசயன்பாணம்விடுந்தோறும் இறந்தபேர்க 
ஞங் கைமு.தலாகிய உறுப்புகள் துணிர்தபேர்களும் பழையபடியெழு 

6 of: (5) உச 6 +0) ௮2 நண்டு 0 ரி வடு 6 Sa வீரம் பொருந்திய போர்செய்வதைக்கண்டு ஆச்சரியங்கொண்டு 
மனம்வருநீதிச றந்தவேலாயுதகசடவுளைத் இியாணித்தான் ஆகாயதீதில் 
வேலாயுதக்கடவு ளெழுநீதருளிதின்௮ு தநீதிருவடியைத் தொழுகின்ற 
விசயனுக்குத்திருவாய்மலரீநீகருளுகன்ளார்.-(௭-று,) (௮௨) 

மாய்நீதவஞ்சகரறுவ துமெழுவதமலரோன்மா .... vee 

னீர் தரல்வரமவரினிச/மெடவிதையெதிசெல் Cm 

STU 5S ெஞ்ூனககாரிே வலருளினன்கர நீதிட்டா, ட 

னாப்ர் துணா ந்தனனிசனையுன்மதீதமைசரோசன் 3 
3
3
%
 3 

(இ புரை) இறநீத மூவாயிரவர் பிமைதீ துவர் த போர்செய்து 
மறுபடியிறந் அ பின்னும் Tp 6 AU HU ஆதியிலஃபிரமதேவன் கொ 

டுத்தநல்வரமாகும் இ.சி பவர்கள்செரிம்பற. யிதனையேவுென்று கண் 

இவத்தஃமுதலான குறிப்புடையதாடயெ கோபமுள்ள வயிரவால்திரம் 
கொடுத் தீமறைந்தருளினார் இதனை உஃமத்தறாெ அசசோசன் ஆய்ந்த 

திறந்தான். (௭-௮.) (6) 

(ஆயுசங்களுழ்கு£ கோபமாவ து தவருமல்கொ லலத்தக்ச கொடுமையா 
னகூர்மைபுடைய துகளாயிருத்தல) 

மிக்சமாயவன்படையினைவிடுத்த லும்விசயன்ரூ 
னக்கணற்தனிற்காரிசன்படைவிடவ துபோற்து .... 
புக்கமாயவன்படைபழிதீதவுணர்கோவிபுகழ்மைந்தர்.. ves 
தீக்கமும்மையாயிரமையுங்கொன்றனுசயமாக ௨5 3 
3
3
 9



யுத்தகாண்டம். ௨௫௫ 

(இ-பரை,) இல்வாறுதெரிந்த உல்மத்தைய அசுரேசலீமிக்க 
பலமுள்ள தான மாயாஸதிரதீதை யேவ அரைகமண்ட விசயன் உட 
னே வயிரவரலதிரத்தையேவிஞுன் அந்தவயிரவாலஇரமான.து சென்று 
எதிரிலவ நீதமாயால் ஏர தீதையழிதி அச்சூரனுடையப£ழுள்ள புததிரர்ச 
ளென்று சொஃலத்தக்க மூவாயிரம்பேரையும் வென்றியாழும்படி. கொ 

ன்றது.-(௭-று,) (௭௮௪) 

மும்மையாயிரம்புதலவர்சண்முடி 5 தசைமுரஜஞெ DOT oe 
மம்மசோரிகண்டோடினர்சூரன் முலிமருவு றீ 
தம்மவோதலுமாந்றினன்புலம்பினன தபோதில், ௨ ஆ 

வெம்மைகொண்டசெங்கதிரவனடைந்சனவ்மேல்லேலை,,, ...& 

பற
ி 

oc
" 

92,
 

“
a
 

(இ-புரைமூவாயிரம்பிள்ளைகளும்இறந்்ததைட்பலம்டொருநீதிய 
தூதர்கள்கண்டுமனமயங்கி அதிவிரைவாகச்செலீ௮ சூரனிடதீதிற்சேர்ந் 
அ இந்தச்செய்தியைக் கேளென்று சொல்ல சூரன் தன் பிள்ளேக 
ளிறந் ததைக்கேள்விப்பட்டு ௮௫ அபு௰ம்பினான் அப்போது வெட்பங் 
கொண்டசெகங்கதிருள்ள சூரியன்மேற்குக்கடலில்விழுறீதான். (ஈ.௮௫) 

எண்டரும்புகழ்மதுரையேகதிர்விசும்பிருண்மேவுங் ... சீ 
கொண்டஃமண்டமண்டுண்டே T காரகைகீறாலமெல்லா ரர... 

மண்டர்நாயகரடியரோசெக்கரேயழறிங்கட் ட டட ve olf 
டுண்டம்வாதிலே வகாதெழுமேடெனத்_துல௩ EOD ie, vee # 

(இ- புரை.) யாவருக்கும் மதிக்கத்தக்க புகழுள்ள மதுரையே 

ஒளிநிறைந்த ஆகாயம் இருளானதே நிறைந்திருக்கும் அமணர்களாகெ 
குண்டர்கள்- நக. தீதிரக்கூட்டமெல்லாம் தேவநாயகனுடைய அடியார்க 

ள் - செவ்வானபேஷூட்டிய தீ - இவ்வாநிருக்க பிறையான ௪ வாதில்வே 
காமலிருநீத எரிடோல.் பிரசாடுத்தத--(௪-௮.) இ. - மதுரையில் 
சமணர்களுக்கு எதிரில் - பாண்டியனுடைய உதிதர வினால,மூட்டி யதீயி 
ல் திருதள்ளாற் றுப்பதிக ஏடிட்டு வேகாமலிருச்ககண்டெடுத்த சரித்தி 
ரம், (1 ger) 

மூவாயிரவர் புத்த முந்திய த, 
ஒவ named



BG SMe Me Me Me Me Ne Me Me MC NG SN Me Ne Ne HH Me MES 
ol. 

பேலுமயி லு நீ துணை. 

நாலாநாளிசாத்திரி தருமகோபன் யுத்தம். 

ae PAIR OK ee 

இன்னபானிமையிற்சங்கலைவற்திரிகலு மீருள்கூரன்.. ௨... 
றுனைவந்தடை.ர சறட பலைபந்த6 றடல சரறிறி ee “ee oe 

௯ நு a yon v 

Cuméreran hein eu ne o£ Oem taG cord Caroler 1H 3 
றன்னவன் நனைவிய_கொடுடறந்தனிலடைர்நடடான்.. ,,. * 

3 
3 

( @)-Lycor.) இத்சன்மையாக இராத Massaro stuGsrQar 

ன்டவன் சூரனிடச் தக்௨ற் த FOLEH scr o) ¢rsy8 தாப்பரைவர்ஈளு 

டைய உயிர்குடி,* த.ஈ€க௫ர மாரு தீ.துோரு€ Cndarc& mole rach) அவ 

gh eGa egsraoiycms done Lip el Gas penct.—{a- gy.) () 

புண்டரீசமாமாநிரட்போ தசப்பிடரிட கீ் se tee ee ஆ 

யண்டரஞ்சறவெண்ணிலாப் அிபரும்படையபல்குமழ sae 3 

மண்டிருத் றற்பூதர்டுழ்பதந்தலைவம ட்டான்... vee cee OH 

சண்டமுற்றிபிமவுணரும்பூதருஞ்சமர்செய்தார் vee vee eK 

(இ-பரை.) பண்டரீசமேல்னும் பெயருள்£ பெரிய இக யானை 

யின்பிடரீயில மே லேதி/கொண்டபகையர் ள்பயப்பரிம்படி அளவில 

லாதபெரும்படை அருகிய்ளூழ் நீ தவர மிருந்தடலமுள்ள பூதர்சள் தெ 
ருக்கிச்சூழ்ந்திருக்றும் போரககளத்தில்வந் குசேர்நீதான் ,வ்வாறுவந்த 
டன்வேகம்பொருந்திய அவுணர்களும் பூசர்சளும் எதர்த் ஐப் டோர் 

செய்தார்கள்--(௪-று.) (ar ஸ்] 2] 

(புண்டரீகமென்ப து - தெல்€ழத்இசையானை) 

இருதி றதீதருமெண்ணிலாப்படையெநி நீதிகல்கொண்டு ,.. 

பொரு றஞ்செயவவுணரிலமைச்சரும்புகழ்வேர்வில் ... 1. 
வருதிறத்தருமெதிர்நீ தனர்சமர்க்ே தாழின்மருவுற்றார்.. vs. 
இிருமிகுத்திடுமவுணரும்பூதருஞ்சிலர்மாண்டார் ..... ae 

(இ-புரை.) இருவகைப் படை௫ூரும் டகைசொண்டு அளவில்லாத 
ஆயுதங்களெறிந்.து மோர்செப்தார்கள் இவர்களிவ்வாறு போர்செய்யும் 
போது அவுணர்களில மநீதிரிகளாயிருட்பவர் களும் வெயர்வில்வந்த 

3 
3 

3 
3



யுத்தசாண்டம். ௨௫௭ 

பகமுள்ளலக்ஷம்வீரர்களும்எஇர்ந் தபோர்செய்தார்கள்இப்படி யுத்தம் 
நடக்மும்மீபாறு செல்வமிகுந்த ௮வுணர்களும் பூதர்களுஞ் சிலா மாண் 

டார்கள்....-(௭-௮,) (ar. & ) 

இலக்சவீரரும்வன்மைபோய்தொந்தனரி துகண்மி... 
விலக்கரும்புகழ்வீ'ரமார்தீசாண்டனாம்விறமீலால் சென் 
றலக்கணுற் நிடக்கணைசொரிந் தமைச்சமாயடஜேசகுத் ... 
தலக்சணின்நிரிந்தானவமாத ர்நீ்தனர்சமர்செய்தார் ,, 

$6 

3 
3 

3
9
3
 

(இ-புரை.) ௮வுண மநீதிரிகளால் லக்ஷம் வீரர்களும் பலமிழற் து 

வருநீதினாகள் இதனைக்சண்அிவீரமார்த்தாண்டனெஃனும் விரன்சென் 
லு துன்பம்பொருந்,தம்படி. பாணங்களேவி மர்தீரிகளைக்கொன்ற து 
டார்தீ, து அற்தப்மீபார்க்களத்நிலிருக்கும் ௮வுணர்செதீர்ச் தப் போரீ 
செய் தார்கள்.--(௭-.ற.) (௱௯ ட) 

ஒங்குபூ தர்கள்பலபலைவிடு தலுமூடைநீதார்க bee 

டீங்குலாவியவறட்பகைகண்டி துனமேவித் ... 

தாங்கிரும்புகழ்பூதர்மீதளவிலாச்சாஞடுந்த... ... os 
வாங்குமேனிமேற்டடிததுமெலிந்தனரடனீங்கி... ... 2

 9 
3 

(இ-புரை.) இவ்வாறு ௮வுணர்களெர்நீ அபோர்செய்யும்போ ௪ 
ஒங்பெபூதர்கள் ௮தேகமாகிய மலைகளைப் பநிததெதியவே yee toc 
தோற்றோடினார்கள் தீமைொருந்திய தருமகோபனிதனைக£ண்டு கோ 
பமுள்ளவனுப் மிகுநீதபுசம்பெற்றுள்ள பூசர்-ள்மேவ அளவிலலா த 
அம்பு களேவினான் ௮வைகள்வந் துதங்கள்சரீர தீதில்பட்டவளவில் பூதர் 
கள்பலமிழ ற். வரு தீதிஞர்கள்--(௭ - Ds) (are 2) 

காலிந்கொன் திமெருட்பிழறைகொன் திரிங்கவின்மேவும் ந 
வாலிற்கொன் றிமிங்கரத்திஞற்கொன் திடும்வயப்பூ த.£ வடட. அ 

கோலச்சேனையையிவ்வகைகொடியவன்கொடுமேவேடஞ் + 
சாலககோறலுஞ்சாரதரோடினர்தமாமீதே... Xk 

(இ-புரை,) இப்படி யுத்தம்நடக்கும்போ_து தர்மகோடனேறிக் 
கொண்டிருக்கும் புண்டரிகமென்கிெறயானையான த எதிர்த் ஐுச்லெபூதர் 
களைச்கால்களினாற்கொல்லும் சிலரைத்தந்தங்களாற்கொல லும்லபூ தர் 

33



௨௫௮ கத்தப்புராணச்சுராக்கப், 
mr A Ly an 

களை அழகுடொருந்திய வாலிறைகொல்லும் சிலபூதர்களைத் துதிக்கை 
யினாந்கொஷலும் அழரும் வெற்றியுமுப்ள பூசச்ரேனையையில்வாறு மி 
குதியாசக்கொல்லும்போது இருர்தபூகர்சள்தோற்றுப் பூமியினிடத்தி 
லகண்ட இடமெங்கு மோடி.ஸார்கள். (௭-.று.) (௭௯௨)   

கண்டிவென்றிசேர்கதிரவன்கடி தபல்கணை௫ந்திப் ...... 

புண்டரீகமீதழுத்தலுமபர்ந்த துபொலிசீற்றத் ... 
தண்டர்மாற்றலன்€றி2ப நூாறுகோலவையேவிக் ... 
கொண்டசோரிநீரொழுந்திடவழுதீதினனிரு எமீ.து... * 

e
H
 &
 

(இ-புரை.) இவவண்ணமாக அஆனைகொல்லுவசையும் பூதர்களோ 
வதையும் வெற்றிபொருந்திய வீரமார்தீதாணடன்ஈண்டு விரைவாகப் 

பாணங்கள் புண்டரீசமென்னும் ௮ நீதயானையில் மேல் ௮ழுறதும்படி. 

மேவினவளவில ௮ துமாச்சையடைந்தது மிகுந்தகோபமுள்ளதேவர் 
பகவைனாகிப தர்மகோபன் இதனைப்பார்த ஐ௪ சதி வீரமார்தீதாண்ட 
னெற்றியில்தைத்து உதிரம்பெருகும்படி நூற௮ுபாணங்களேவினான்.() 

உதிர மோடிதன்றேருறத்தியவனோருவேலை டட 38 

யெதிர்விரித்த ஓுஃவிரமாபுர ந்தரமினன்போரறாற். வ ட்ட 
கஇர்ிதமிங்கணேவிிசதவைதமித நலெங்கணைமாரி ..... .... * 

துதிபொருந்தியவவுணன்மேற்டொழிந்தனலிசரர்போற்ற 4 

(இ-புரை.) வீரமார் தீதாண்டன் இ 5 ந்றியிலிரு BB உதிரமொழு 

கும்படி தனே தரின்மேலிருச் ம்போது தருமகோபனானவனிபின்னும் 

ஒருவேலாயு தத்தை Cue mys ௮தைகண்ட பெருமையுள்ள வீரபுர 
நீதரனெல்டவன் ஒள்யுள்ள நாலு பாணங்களேவி அநீதவேலாயுதத்தை 
த்தடுத் தப் பின்னும் ௮னேக மாகிய பாணவருவிங்களைத் தேவர்கள் 

போற்றும்படி த.திடொருந்திய தரும£காபஅமேல் டொழிந்தான். () 

தருமகோபனேவாலவைவிலச்சியோர் தண்டுந்த. ose vee 
மருமமீததுவநீதுபட்டிமிதலுமயக்குற்றான்... 4. cee one 
கருமமீ துகண்டடல்பெறுந்தோளினன்கடிதேக ... os 
வருமவன்றன்மேற்டொழித்தனனிழித்தவன்மழைவாளி... ... we 

FE 
2 
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யுத்தகாண்டம். ௨௫௯ 

(இ-புரை.) தருமகோபனைவன் தன்னுடையபாணங்களினால் ௮றீ 
தப் பாணங்களைவில£கி ஒருசண்டாயுததிதை யெறிந்தான் ௮. துவற் ஜூ 
தன்மார்பின்மேல பட்டயளவில வீ£ரபு நீதரன் மூர்ச்சையாஞுன் இழீ 
தச்செய்தியை வீர வாருதேவர்கண்றி வீரையாஃத் தன் செதிரில் வரும் 
டோ.து நீசனாரெதருமகோடன் அந்தவீரவாகுதேவர்மேல பாணவருவி 
ம் பொழிந்தான்.-.-(௭-.ற.) (ore @) 

Marae Ome poor Carica paGat .. 
, யொட்டலன்றன்மேல்விரிதீதடசசெல்றவனுர த் தாடே 

பட்டுவெர்நிடைப்பதிதலுமுளம்பதைபதைப்புற்று ,.. 
மட்டி ல்சோரியோடி. ௬ நீதனன்கரிமிசைமயலாகி 3

1
%
 

3 
3 

(இ-பரை.) தருமகோபன்விட்ட பாணங்கள் தன்மேல்பட்டு ஒடி. 
நீதபோ_து வீரவாகுதேவர் வெறறியள்ள ஒருவேலாயுததீதை அந்தப் 
பகைவன்மேலெறிந் தார் ௮ தபோய் அந் தட்பகைவன்மார்பினிட தீதில்ப 

ட்டுருவி மு. துகில்வழியாகச் சென்ற வில கருமகோபன் மனம்பதை 

டதைதீது ௮ளவிவலாத உதிரம்பெரு -ம்படி மூர்சசையாய்ப் புண்டரீ 

கமென்னும் யானைமேல்விழு நீது கிடந்தான். (௭ - Ls) (௭௯௬) 

அ. நீதவேலையிலவன்கரிமனஞூனநீதடன்மேவும் ... * 
தறீதிமாமுகற்கிளேயவற்களையவல் நடர்தேரை ... ... டட ஆ 

யுந் தராந்பெருக்கோட்டிலுற்றுகயேயயர்பாசன் அ 
சிறீ துறம்படிபுடைத்த தகர தீ ஞ.ற்றிறலோடும் cts cee ஆ 

( @)-Lyenr.) தருமகோபன் மூர்சசையாய்விழு நீதிருக்கும் போது 

அ௮வனுடையபானையாள துமனத் ந்கோபங் கொண்டி யானைமுகவிநாயக 

௬க்டிளேய சுட்பிரமணிபசுவாமி தம்பியாக வீர வாகுதேவருடைய பெ 
ரியதேனைா மேன்மைபொருநீதிய நா.லுதநீதங்களி லும் தாக்? உபர்ச் 
சியுள்ளபாசனிறக்கும்படி. அதிக்கையினால் வன்மைபுடன் ௮டி.த்தத;() 

ஆனகாலையில்வேறுதேசேதிே யயடல்வீரன் ee wee 
கானமாமலைக்சரிக்சரம்பிடித்தனன்கவுண்மோதி... 4 
மீனமுற்திடவப்புறதிதுலடடையெதியட்போய்தீ ... ... * 
தானவர்க்குளற் துஹுக்குறவிழுற்த துதமாமீது eee een ook



௨௭௬௦ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

(இ-புரை.) யானையிட்படி செய்தபோது பலம்பொருந்திய வீர 
வாகுதேவர் வேரொதேரிலேறிக்கொண்டு வனஞ் சூழ்ந்த பெரிய மலை 
போன்ற ௮நீதயானையின் துஇிக்கையைப்பிடி த் துக்கொண்டு ௮த.கன் 
னத்தில் ஒரறைகொடித் தும்டங்கப்டடும்படி. ௮ட்புறதி.துலகில் எநியவே 
அந்தயானையான து மேலுலகவரைக்கும் போய் ௮வுணர்கள் மனம்தடுங் 
கும்படி மறுபடி பூமியிலவிழுந்தஅ.--(௭-ு) (௭௧௮௮) 

விழு ரீ தமண்டிசைத் துன்பொடுடெத்த லும்விறல்வெய்யோ .. .% 
னெ, மூதி. துதண்டமொன் ந்தி னானன்னதையெழில்வீரன், ட ஆ 

செழுந்தனிச்சடர்வாளினாற்ிதைப்டவச்சரமுய்தீதா ... soe * 
னழுற்துசீருளவச்டிரங்குஅுயெதடலோலமுன், ன ரத. 

(இ-புரா.) அவ்வாறுவிழு நீ தமண்ணிலிமேல் துன்பமுடன்மூர்ச் 
சையாயிருகரும்போ ற பலமுள்ள தீருமகோபனெழமு நீறு ஒருதண்டா 

யுதமெநிர்தான் அந்தத்தண்டாயுததீதை அழகுள்ள வீர வாகுதேவர்செ 

முமையும் பிரசாசமுமுள்ள தா யொப்பற்திருக்கும்வாளாயு தத்திஞலவெ 

ட்டி.தீதள்ளிஞர் தருமசோடன்மறுபடியும்வசராயுதமேவினான் உறுதி 
யான சருள்ள அந்த வச்டுராயுதமான.து வீரவாகுதேவருக் கெதிரில் 
சென்ற. து...-(௪-று.) (௭௯௯) 

வறீ தவச்ிரம்பாணியிந்பிடி தீ துவஞ்சகனமீதே,., ... ட ஆ 
புந்தவங்க தபநிதலும்பதைபதைத்துடவ்வீழச்.., cee ve Kk 
சந்தரங்ெழுதாளினாலுதைத் திடத் ஐகடீரு ... டக 
மந்தரத்தரையலைதீதவனிறந்தனனவர் தள்ள... vee vee ஸி 

(ட-புரை.) வந்தவச்சிராயுதத்தை வீரவா குதேவர்தம்முடையகை 
யின் பிடி.தீ துக்கொண்மி ௮சனைத் தருமகோபன்மேலே யெதிந்தார் 
௮.துவந் துபட்டமாத்திர தீதில் HUBLI SLICE Ef) விழ்ந்தான் அட்ப 

டிவிமுந்தவனை அழகுபொருநீதிய தம்முடைய சாலில.லுதைதீதமாதீ 
இரத்தில் தேவர்களை வருத்தியதர்மகோடன் அநீதத்தேவர்கள் சந்தோ 
ஷிதீதினல் அள்ளியாடும்டடி. இறந்தான்.--(௭-,) (௨௱) 

ஈதுகண்டவன்றண்டமங்கோடியதிடர்மூம்டுப் வடட டட ஒக 

பூதலதீதுறுவெங்கரியெழுந்.துபின்புகழ்ந்தேத்தி ... ov ¥



யுத்தகாண்டம், ௨௭௬௧ 

மேதகுநீதிறலவிரனைவிடைகொடுவீறல்சேர்தன் ... ... ve 0% 
மாதிரந்தனிற்டடர்நீ த தபூதர்கண்மடஇழ்ந்தார்தீதார் ,.... ... * 

(இ-புரா.) தருமகோபனிறநீதவிதனைச்கண்டு அவன்சேனையாகய 
அவுணர்கள் துன்பத் து ளழுறீதிப் போர்க்களத்தைவிட் டோடிஞர்கள் 
முன்னம் பூமியில் மூர்ச்சையாய்விழுற்,துடந்த யானையானது பின்பு 
எழுநீதுமேன்மைடொருந்திய பலமுள்ள வீ£ரவாகுதேவரைப்புகழ்ந்து 
அதிசெய்.து விடைபெற்றுக்கொண்டு வெற்திடொருர்திய தன்திசையி 
னிற்சென்ற_து இதுகளையெஃலாந்கண்ட பூதர்சள்மகழ்சடி கொண்டுஆர 
வாரிதீதார்கள்--(௭-.று.) (௨௱௧) 

செந்றமேவியவறப்பகைமடி நீதவச்செயறலீனை... ... ட்ட ஆ 
யொத்றரீதோக்கெர்வாடினரோடினருரைசெய்ய... ... ..& 
வற்றமாந் தயர்ட்பரவையுளமு நீதினன றிவின்றி பட்ட ஆ 

யுந்தபாவைபோலிருநீதனனவுணரிலுரமிக்கான்.,, ,.. ஆ 

(இ-புரை.) கோடம்பொருந்திய தருமகோபன் இறந்த அ௮ச்செய்் 
இயைத்தூதர்கள்பார்த் ஐ வாட்டங்கொண்டு ஒடிப்டோய்சசொன்னார்க 
ள் ௮சைக்கேள்விப்பட்ட அவுணர்களில்டலமிகுந்தவனாெசூரன்சோர் 
வாடித் துக்சசாகரத்.துள் ௮ழுற்தி யநிவின்றிப் பொருந்திய பிரதமை 
டோலிருந்தான்.-.-(௭-.ு.) (௨௱௨) 

தருமகோபன் யுத்த முற்றியமு, 

CASH CHES Me Nee Me SN Me Ne Me Me ee Me Mee 

முருகன் துணை. 

ஐந்தாநாள் பானுகோபன்யுத்தம். 

இருர் தீகாலையிலிறையவன்கறையடியிருந்தோலாற் ... +. 
பரிறீதுமத்தசங்காறுமெய்மறைந்திடும்படிபோர்தீ தச் ... &* 
திருநீ துசெஞ்சடைசாட்டி நின்நிடுவதோர்திறம்போலக்... 4 
கருத்தண்வேலையித்செற்கஇருதித்தனன்சதிர்வீடி eos one oH



௨௬௨ கநதப்புராணச்சுருக்கப், 
Gur i Ly om 

(9-பூரை.) ஞரனிய்விதமாகதீ தயரங்கொண் டிருக்கும்போது 
பரமூ ..வீ ali ட்டங்வொண்டு யானையில து பெரியதோ லினால் தெற்றி 
sil, திருமேனிமரையுப்படி போர்த் துக்கொண்டு 8 ருதீதமாகிய 
- ஞடை ழு டியைமட்டிங் சாட்டிகீரெ £ண்டிரு க ஈர தன்மைபோலக்க 
(ROO sma th Koll te Bu முள்ள "(pe h7 € Goel தீதில சூரியன் ர ணங் 

களைட்பாட்பிகசிகாண்ரி உ சயமாயினான்.--(௭-ு.) | (௨௱௩) 

அற்றைவேலையிற்காடுடனுதவியயசசோச,.. see cee cee 
னிற்றுளானெலத் தயரு ழநீதயர்வுறும்யஜேக்கி,.. vee 0 
வெந்நியூதையுஞ்டிந்தையும்பிற்படவிமாந்தோடி 1. soe * 
யெற்நளைந்த வற்பணிநீதனரொத்றர்தாமெழு நீதார்பின், ட ஸீ 

(அ-புரை,) அப்படி. சூரியனுத;பமான சாலதீதஇற் காபெரிஷி மயீன் 
ற சூரனானவன் இறர் தும்பாலுனெனம்று சொல் ஒம்படி தீ.துபரம் அனு 
டவித் த மெலியுந்தன்மையைப் Liane Lae நீதிய தூதரா£ள்டார்தீ 

து வெற்றியுள்ள வா! (வ (ur மம கமும் பின்னிட அதிக ரை 

வாக ஒடிம்பானுபோபனைப் பணிந்,து பின்பு எழுத நில ரர்கள்.- () 

இறந்தவிரரைமாயையாற்கட்டிமுன்றிரைாலேலை ... elk 

யுறைந்திமிம்படியெறிந்தபினிசழ்ந்தனவரைசெய்ய... ... * 
வறந்தவிர்நீதவஃ றவிர்நீதிடாட்பெருற் து பர இல்ஸூம்கி. .. ட் 

யிறநீததேயினிதம்பெருவாழ்க்கையென்றெழுந்திட்டான்... % 

(இ-புரை.) ரறப்புள்ள வீரர்களைமுன் மாயையாற்கட்டி. அலையி 
னையுடைய சமுத்திர தீதில் விழுந் துகடச௫ ம்டடி, யெறிந்தபின்பு நடநீ 
த சேதிகளைச்சொன்ஞர்கள் தரு மதீதைநீங்கன பாஞுகோபலி நீங்காத 
பெருந் துயரத்தில் அழுர்திரம்முடையபெருவாழ்வு இனீயிறர் தபோ 
மென்று சொல்லிக்கொண் டெழுநீதாலி.- (௪-று.) (உ௱ட௫) 

எழுநீதுதநீதைதன்கோயிலுட்புகுந்தவவருதகாண்மூன் ... %* 
விழுந் துநின்றுவேற்ருமானைகீதூதனைமிகவேநா... ve. னீ 
மழிர் தபோவதேயன்றிவென்றிடுவதிங்கரிதண்ட ஃ.௨. ௨௨% 
ரொழிற்திடச்சிறைவிரிட்டதேநன்றெனவுரைசெய்ய .... அ 

(இ-புமை,) டாலுகோபனிப்படி, சொல்லிச்கொண்டெழுறீ.துதன் 

பிதாவின் கோயிலுட்போய் ௮வலுடைய இரண்டொதங்களுக்கு முன்



யுத்தகாண்டம், ௨௬௩. 

பணித் துநின்று pro அழிந் தபோவதேயல்றி வேலாயுசமு-ள்ள சுட்பிர 
மணியரையும் தூதனைவறீத வீரவானாவையும் இங்குவெலலுவ தருமை 

அதலால் தேவர்கள்போய்விடும்படி றைவிட்டுிவிமிகிறதே நன்மையெ 
ன்று சொன்னான்... (௭-ு.) (உ௱சு) 

மஞ்சநெஞ்சகத்தஞ்சினைடோலுநின்மனையேகத்... ... ..அ 
துஞடவைகுதியென்னயானுரைத்ததைதீதுகடிர ,,. wer * 
நரெஞ்சுகொண்டிலெகுளிகொ ண்டானெனநீனைவாகி ...% 

வஞ்சனேன்பிழைபொறுதீதியென்றுரைதீதனன்மூழ்வாக ,,. * 

( இ-புரை,) பானுசகோபன்சொன்னதை£கேட்டுச சூரன்சொல்லு 
° 0 9 ௦ ப ௦ fn 

இருன் மைத் தனேமனதி பயனை ௮ குலால உ AP de a8 பாய நீ 

தூங்கி ம்கொண்டிரு வென்ற அந்தவார்த்தையைககேட்ட பாஞுகோப 

ன நாம் சசான்னதைக்ருற்றற்திரமன திட ஏற்றுக்சொள்ளாதவளனாய்க் கோ 
4 ’ _ 9 ட் க ௦ “9. ் ௦ பத்தைக் பொண்டானென நினைந்து அத்தனை வு சனுகிய இறியேன் 

பி2 மயைப்படோ அதி துக்கொள்ளேல்று ௮௨, கறு மகம் சடியுண்டாரு 

ம்படி.சொன்டூ௰ (௭-5) (ear ௭) 

3 

HONE துபோர்க்கவன்றனே விடைகொண்டவனகலிநே
பின் weed 

குறைந் இிடாப்பெருந்தேர்மிசையேறினம் முழுவாகி,.. 32
 

=
e
 

நிறைர்தவெண்ணிலாச்சேனைகள்குழ்தரநெயிந்கூளிப் ,.. LK 
டி ர of 9 6 6 

டற நீதலைகசளஞ்செப்றனனிர விதப்பகையாளன் ,.. sae 

(இ-பு:௨ா.) இவ்வாறுபானுகோபன் தன தகட்பனுக்கு மடழ்ச்டுயு 

ண்டாரும்படிசொலலி புதீதஞ் செய்யபப்போவதற்கு அவனிடத்திலுசத 

ரவுபெற்றுக்கொண்டி அவ் டம்விடடுநீங்கியபின்பு அழிவுபடா தபெரி 

யதேர்மேலேற்கி கொண்டி கூட்டமாப்நிறைந்த ௮ளவிலலாக சேனைகள் 

சூழ்ந் அுவரும்படி, சென்று பிறந்த பு. தகணங்களிருக லம் போர்ககளதீ 

இற் சேர்ந்தான்-.-(௭-ு.) (௨௱௮) 

[a1 | 
அந்தவேலையிற்பூ சவிரரு eae ae eee eae one 

மவுணவீ*ரருமடலினோடெதிர்த். .. வ வை டட ட 

துநிதுபோர்செயதீதூதியாகிமுன்,.. se. vee vee oh 48 
¥ புந்றபூதரங்குடைவாதயினார் ... ee ௨ டவ



௨௬௪ கநதப்புராணச்சுருக்கப், 
பாழிப்புரை. 

வநீறுபின்புறும்பூதர்தானவர்... ... டட ஆ 
மாறுமாறுமாரானபோர்செயச்,.. ௨. ௨ டட ee 

சுந்தரந்தருஞ்சூரன்மாமகன்... se nee cee ட டட 
மதூவினன்சணைதூயபூதர்மேல் ,.. cee vee cee el 

(இ-புரை.) பானுகோபன்போர்ச்களதீதில்வர்தபோ.து பூதவீரர் 
களும் அவுணவீரர்களும் பலத் துடனெதிர்த் து ஆயுதங்களையேவும்ப 

டூ.யான போர்செய்யும்போ.து தாடிப்படையாய் முன்னின்ற பூதர்சள் 
தோத்று அவ்விடம்விட்டோடிஞர்கள் ௮ட்போ துபின்வற்திருக்கெ பூத 
ர்கள் ௮வுணர்கள்டோர்செய்வதைவிட்டு ஓரிம்படி மொ துவதானபோர் 
செய்தார்கள் ௮தைச்சண்டு சுநீதாம்டொருந்திய குரனுடையமூதீதமக 

ன டானுகோபன்பரிசுத்தரான பூதர்கள்மேல பாணங்கள் பொயிந் 
தான் --(௭-று.) (உ௱௯) 

வாளிபட்டிடப்பூதராயிஞோர் ... .௨ one 
வாடி யோடினார்மங்கைபாலகன் டட வடட 

ருரினன்புறு நீதிறலகொண்மொய்ம்பினான், வ ட்டி 
ரூனவட் பெருநீதானையானதைத் 

தூளியாகவெங்கணைடொழிற்துட௪ 
சூரன்மாமகன் நூயன்முன்புபோய்க்,.. .. 

கோளிருங்கரச்சிலைவளைதீ GONE... ; 

கோரவாயிரங்கோல்விமிதீதனன் ... 
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(இ-புரை.)இவ்வாறுபானுகோபலீவிடுறெடாணங்கள்வ நீ தபறிவதி 

ஞால்பூதர்கள்வாட்டங்கொண்டி ஓடினார்கள்சுப்பிரமணியசுவாமிதிருவடி. 
களில் ௮ன்புவைத்திருக்கும் வீரவாகுதேவர் அவுணட்பெருஞ்மீசனையா 
ar தூளியாய்ட்பறக்கும்படி வெவ்விதானடாணங்களையேவிஞர் அதை 
க்கண்ட பானுகோபன் வீரவாகுதேவருக்கு எதிரித்சென்று பலம்பொ 
நீருதிய பெரியகைவில்லைவளை தீ. ௨4 கொடுமையுள்ளவைகளான ஆயிசம் 
டாணங்களேவினான்....-(௭-று.) (2m) 

ஆயிரஞ்சரமகலமூழ்கவெற் see vee vee cee cee rool 
நகலவேயகலாதமொய்ம்மிஞன் ... .... ee vee 

நியதன்டமோடாயிரஞ்சரத் ... oe வட வட ண 
தஇயன்மொய்ம்பிடைச்செலவிடுத்த oa ves cee ee



யுத்தகாண்டம். ௨௨.௬௫ 

நோயுமநீ துபின்பண்ணல்விலலையோர்... see cee cae oo el 
தூறுகோலினானூதிநிற்கயோர் வ டை ட ட ஆ 

மாய்விலவேலினைதீதியனெந்றியுண் ... vee cae nee * 
மன்னவும்த்தனன்வாகையாடுனான் ... ௨. vee * 

௪ (இ-புமை.) இந்த ஆயிரம்டாணங்களும் தமமுடையமார்பில பட் 

டூருவிமு,தனெவழிசெலலவே இளைச்காதபலமுள்ள வீரவாகுதேவர் தீய 
தாய துன்பம் ௮டைந்து பானுகோபன் புசங்களில ஆயிரம்டாணங் 

கள் தைத் துருகும்படியேவினார் ௮வன்வரு த்தங்கொண்டிமின்ட வீரவா 

AG தவர்விலலை நூறுபாணங்களினால் 4 ge தின்றான் தம்முடையவி 

ல் ௮றுபடவே வீரவாகுதேவர் ஒருவரா லுமாயாதவேலெடுச்துப் பாலு, 
கோபனெத்தியில் டொருநீ்தும்படி.விட்டார்-.-(௪-ற.) (உ௱க) 

பெருகுசோரி நீர்மிகவெழு BRL bee cee i 

பெருகு தன்பமாய்ப்பின்றெளிந்தனன் ... * 
முருகுகொண்டிடுந்தொடையலவீரனோர் bee ves ee ok 

மூரிவெஞ்லைரமுரணொரிம்பிடித்,.. nee nee 
oes டட wee rE 

*% 

Hf 

9 

சருகுநின்திர்களுவாஞ்சவே 
யனிலமன்படையந்கியின்படை ...., 

கருகுமெய்புடைக்கொடியனேர்விடக் 
கடியனும்மவைகஈடவிமாற் தினான் ட 

(இ-புரை.) பெருகுடன்ற உதிரவெள்ளமான ஐ அதிகமாக ஒழுகும் 
படி அறீதவேல்பட்டமாத்திரதீதில பாஜ.கோபல்மிகுந்த துல்பங்கொ 
ண்டு மூர்ச்சையாப்தின்று பின்புடனேெளிநீதான் வாசனை பொருந்திய 
மாலையணிந்த வீரவாகுதேவர் பலம்பொருந்திய வேஜஷெருவிலவீரதீ,து 
ai Gio 8 Sty HEA HE ம் அவுணர்சளஞ்சம்படி வாயுட்யாஸ்தீரம் 

. ஆக்னேயாஸ்திரம் கறுத்த சரீரமுடைய பானுகோபனுக் கெதிரில் 
விட்டார் ௮வலும் அதற்குச்சசியானடாணங்களேவி௮ந்தப்பாணங்களை 
மாற்தினன்.--(௭-ுு.) (உ௱௰உ) 

மாற்திவஞ்சகன்கதிரவன்படை ... ... , 
மலரினன்படைமால்பெரும்படை ட 

இ நீறமாகியேவிடலுமன்னவை ,,. , 

செலுதீதிவிரனுர்தடுதறுநின்றிட.... வ ட்ட 
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உள்ள் | கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பாழிப்புமை. 

வாற்றல்கொண்டிடுந்தனதமாயையா,.. ௨. ௨ ட எ 

லரியதேரிமடைம்பரதீதினிற்,.. ௨ ட 3 
ஜோற்றிடாதொளிததிறுதிமாரிடோற் ... வ வைட வட்டி 

தூவினன்சரநீதூயவீரன்மேல see vee ட டட 

(இ-புமா.), இஃ்வாறுமாந்திப் பானுகோபன் கோபத், துடன் ஆ இ 
தீதியாஸ்திரம் பிர்ம்மாஸ்சிரம் நாராயணாஸ்௫ரம் பிரயோகஞ்செய்தா 
ன்வீரவா தேவரும். அஃ்விதப்பாணங்கமளவி அவன்விட்டபாணங்களை 
யெலலாந்திச் துநின்ளார் அதம் (மேல பானுகோபனானவல் பலம்பொ 
SGU Ss மாயையிலை அரியசோருடல் தெரியாமல ஆகாயத்திலொ 
aS துநின்று ஊமிமுடிவில்வந் து பெட்யும்மேகம்போலப் பாணவரு 
லிங்களை தீதூயவரான வீரவாகுதேவர்மேற்டொழிதீதான்.--(௭- று.) () 

கள்ளவஞ்சகன்முன்பு பின்புமாய்க்... vee 2 உ 

கணைசொரிற்திடக்காமர்மெய்யெலாம் .. உண் 
வெள்ளமானசெங்குருதியோடவே,.. see ses வட 

வீீரவாருவும்வெருளிகொண்டுடில் te ok 

நள்ளரும்புகம்ப்போதகப்படை ,...... OK 

Star I IS5 G5 தருவன்மாயமங். .. டட a Ke 

கெள்ளியாவரு நகைசெயும்படி. ர ரர eee ee படட 

யிரியவிண்ணிடை தீதெரியநிலறனன் vee oo 

(இ-புமை;) திருட்டிவஞசகளாகிய பானுகோபன் முன்பக்கமும் 

பின்பக்கமுமாய்ததைக்கம்படிகணைகளேவின தால அமகுபொருநீதிய 
தம்முடைய சரீரமுழுவதும் உ௫ரட்பிரவாகமோடயவே வீரவாகுதேவர் 
கோபங்கெ ரண்டு. பபுறீக்கு குத்கரியபுகழுள்ள Groner sen scr 
யோகஞ்செய்தார் அதனைவிட்டமாத்இரத இல் மாயாஷ்இிரம்நீங்கட்போ 
கவே யாவரும் இகழ்சடசெய்_து நகைக்கும்படி. ஆகாயதீதில்தெரிய நின் 
ரன் (எ-று. (உ௱௫௪) 

மற்றவன்றனைக்கண்டிதீதியே 66. eee vee டட டட டன 
வஞ்சகாவினியெங்கணேகுதி... இவ வைட டட. டட அ 

நிற்நிநிறநியென்றம்பரத்தின்மே ... ... eevee ஸி 

னெடியதேரொடுங்கடிதிலெய்தியே,.. ... cee ௨௨ ரி



யுத்தசாண்டம். O_ Gir cr 

கத்றுணைப்புயன்கொண்டலாமெனக் ட கட்டிட ட டட டட 

கணை சொரி நீ இடக்சண்டுமண்டுகோ, ஃ 

லெற்றளைந்தசூர்மைர்தனுந்தவங் vee ae nee aes 
இந்தவாறுபோரியற்றிஞாரோ 9

3
%
 3 

(இ-புரை.) அநீதப் பானுகோடனைக்கண்டு கோயமித் துவஞ்சகனே 
யினியெக்கேபோலாய் நில்லு நில்லென்றுசொல்லி விரைவாக தீதம்ரூ 

டையதேருடன் அசாயத்திற்சென்௮ு ரெட்சியானகல் தாணையொத்தபுய 
முள்ள வீரவாகுதேவர் மேகம்பொதிய தபோலப் டாணவருவிம் பொ 
ழிர் ததைகீஈண்ட ஞூலிமகனாகிய டானுகோடனும் @) நருங்கிய பாணங், 
களசையேவி இவ்வாறு இருவரும்ஆசாயத்திலபோர்செப்தார்கள்(உ௱௰௫) 

இட்டவநீதிடஞ்சேணிலேகுறுங் .. 

மிகழுவார்செருப்புகழுவார்சரறீ vas 

தொட்மிவால்விறற்சங்கஹை Geli... ... 
சூளியம்புவார்ஞுமுவாரரோ bas 

oe ek 

களருமொன்றையங்கெரன்றுசெல்றுதேர் & 
மூட்டிமெட்டதாமாதிரதிதினு ௨... vee eK 

மூரிவானினுமுரிகியேகுறு ... 3 
மிட்டமானதேரிருமைவிரர௬ு ட் 

3 

ட ஃ8 

* 

(இ-புரை.) இத்த இரண்டி வீரர்களுட்விருட்பத் துடனேறிச்கெர 
ண்டிருக்குமிர sor DG SRE CHD ஒன்று டெ wd! அஃட்டி வரும்மறுபடி.வெ 

5 தார த்தி லே பாய்விடும்விளங்குகிலி ற ஒன்ை றம திமிருன்றுே ீராகமுட் 

ட அவிடஇக்குகளி லும்பலம்பொருந்தியஆகாயதீதினிடத்தி ஓும்முடிடு 
ச்செல்லும் ஒருவரையொருவரிக ம்வார்கள்தாங்கள்செய்யும்சண்டையை 

ப்புகழ்வார்கள் பாணங்களையேவிவிட்டு வெண்மைநிறமுள்ள செயசங்க 
_துவார்கள் இவையுமன்றிச் சபதங்கூறுவார்கள் இடசாரிவலசாறியாகச் 

சூழ்வார்கள்.--(௭-ஃ) (2-01 Der) 

வரையிலோடுமுமுகலிலோடுமேல 16. see vee vee ae 
, வானமோடுநீர்வளமுலாவுதெண் .,. டட 
டூரையிலோடிமூசண்டமோடுமெண் .,. ௨. 

டிசையிலோடுமத் திசைகள்சூழுமித் 3
3
%
 

% 
3



உள௮ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

தரையிலோிநீள்பிலத்திலோமிமத் ... cae vee படட டண 
தானவர்ச்கெலாமாசனாகிய ves * 

விரையலாந்தொடைட்டானுகோபனும் டல 
வீரவாகுவும்விடுசரங்களே ... 6 . 

(இ-புரை,) அவுணர்களுக்செல்லாம் அரசனாகிய வாசனை பரந்த 

மாலையணிந்த அந்தப் பானுகோபனும் வீர வாகுதேவரும் விடுதன்ற 
ரணங்கள் பாலைகள்மே2லாடும் பெரியமேக மண்டலத்தி லோடும் 

மேலாகயத்திலோமிம் நீர்வளம் பொருந சிதீிதெளிவான அலையுள்ள சமுத் 
இரங்களிலோடிம் பழமையான ௮ண்டங்களிலோடும் அஷ்டஇசைகளிலு 
மோடும் ௮ந்தத்திசைகள்குழ்நீத பூமியிலோடும்பெரியடாதாளத்திலோ 
டும்-(௪-.) (உ௱௰எ௭) 

டாங்குகொண்டு நூரு பிரந்தொகைப் 
டல்லவங்களாற்பலலஃ௨ம்புரிநீ ... nee sae wee 

தோங்குசூர்மகன்வீரனேறுதே 
ரொழிவுசெய்யவோராயிரஞ்சரதீ 

தாங்குவெய்யவன்றேரைவீர னு ண ரர. 
மழிவுசெய்யவிலலமர்பரிர்தபின் sae ee oes 

நீங்க்வாள்பிடிதீதிருமைவீரருஞ்... see vee ves 

சென்றெதிர்ந் துமரர்நின்றுபோர்செய்தார்... ... 

eee 

டது 
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( இ-புரை.) இய்வாறுடோர்செட்யும்போ.து ஒங்கியஞூன்மகனான 

வன் ௮ழருகொண்ட லஷம்பாணங்களால் வீரவாகுதேவர் ஏறிக்கொண் 
ட.ருக்குந்மே தரைப்பல துண்டிகளாயொன்றுக்கு முதவாதவண்ணம் ௮ ழி 

தீதான் வீரவாகுதேவரும் ஆயிரம்பாணங்களால் அட்பொழுதே பானு 

கோபன்தேரையும் அழிவுசெய்தார் இவ்வாறிவ்விருவர்களும் விற்போர் 
புரிந் து அதற்குமேல் பழுதிலலாத வாளாபுதம் பற்றிச்கொண்டுசென் 
நெதிர்ந் த நேர்நின்று போர்செய்தார்கள்--(௪-௮.) (௨௱௰௮) 

மன்னிடிம்புகழ்சிசூரன்மாமசன்... vee vee nee ட வக 
._.. வள்ளன்மாமகன்வாள்விலச்பயே .,. see vee cee 
சொன்னுறுந்திருத்தோளில்வெட்டிடத் soe vee ners nell 

குருதிவீழ்தரக்குமரவேள்பத em தக. ¥



ர் 

யுத் தகாண்டம். உளு 

முன்னிவீரரிற்றலைமைபெற்றளா வடட ட mee eee 
._. ஜொன்னலன்வலதீதோளையொலலையின் ... 

மின்னுவன்னதாய்மீன்னுவாளினால் ... 
விழ்வுறம்படி வெட்டினானரோ 

(-புரை;) (பொருந்தியபு முள்ள சூரன்மக னைவன் தன்னை வெ 

ட்டவருகற பரமூென்புதீதிரராகிய வீரவாகுதேவர் வாளாயுததீதைலில 
69 அவருடையபெருமைபொரு நீடிய தோளில்வெட்டினவளவில் வீர 
வாகுதேவர் தோளினின் றும் உதசிரம்பெருிற்று விரர்களுக்செலலாம் 
விரராயெ ௮நீதவிரவாகுதேவர் சுட்பிரமணியசுவாமியினுடைய திருவ 
டூயைத்தியானிசீ அச்கொண்டு அந்தட்பகைவன் வல, (ளை மின்னலை 

யொப்டானதாப் விழும்படி, ஒளிடொருநீதிய வாளினால் விரைவா கவெ 
ட்டினார்-(எ-று.) (உ௨௱௯) 

இருலாவுதன்வலதுகைதீதலஞ் ஃ ve ட ஒஸ் டட. 
இதைவதாகவேதீயன்மாமக ... 

னேருலாவுறுமிடலுகைத்தலத் ... வை டை ட்ட 
திலகுவாள்பிடித்தெதிரவீரனுங் ... coe vee wes 

சோரவாளினால்வாமபாணியைக் ,,. உ ௨ ௨ 
குறைவுசெய்தவன்கொடுமைபுன்னவே ... 

சூரன்மாமகன்றலையைவிண் னுளார் ன் 
துள்ளியாடவேதள்ளினைரோ 

oe eo 
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(இ-டபமை,) €ீர்பொருநீதிய தன்வலதீதோளான துவெட்டுண்டுடோ 

கவே சூரன்மகனானவன் அழகுடொருந்திய இடத்தோளினால்பிரகாடுயா 
நின்றவாளாயுதம் பிடித். துக்கொண்டு எதீர் தான் அதைக்கண்டு விரவா 
கே 'தவர்ீதம்முடையகோரவாளிறால் அவனுடைய இடதிம காளையும் வெ 

ட்டிப்பில் னும் ௮அவலிகொடுமையை நினைக்கவேயினியிவனைவைக்கலாகா 
தென்று தேயர்கள் துள்ளிச்கூதீதாடும்படி. சூரன்மகன் தலை ய வெட்டி. 

த்தள்ளிஞர்--(௭-௮) (௨௨0) 
[Gar ௮.] 

மான்மசன்மசன்மகன்மசன்மடி நீதிட த. 
லான்மசபதிமுதலமரர் தள்ளினார் ௨ ven ௨ ee க 
மேன்மடெனைநினைவிரவாகுவுற் ... ௨ cae cee ட ஆ 
தான்மனமகிழ்ந்தனன்சபதமுற்றியே... vee டி ஸி



Bc கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
Gur Wy em 

(இ-புரை) விணுவினுடைய புத்திரன் பிர்மதேவன் ௮வன் புதி 
திரன் காசிபரிஷி அவர்மசன் சூரன் ௮அவன்மகனாகிய பானுகோபன் இற 

நீதஇனால் தேவேந்திரன்மு தலாகிய தேவர்சள்சந்தோவிதி,துடன் கு.இத் 

அக்கூதீதாடிஞரீகள் லேலாயுதமேந்திய சட்பிரமணியசுவாமியைதீதியா 
னித. துக்சொண்டிருச்கிற வீரவாகுதேவர் தாம்கொண்டசபததிதைநிறை 
வே நீதி மனமகிழ்நீ தார்..-(௭-ற.) (௨௨௧) 

உற்றர்முடியறவொளிசொள்பானுவின் ... see vee nes 

பதீறலனமடி தலும்பாரின்மேவியே 
சுற்றியயடையெலாஞ்சூழவேலன்முன் nae vee ve 

வெற்றியோடணைநீதனன்வீரவாகுவே 38
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(இ-புரை.) ரீர்பொருந்திய தலைபறுர்.து ஒளிகொண்ட் சூரியன் 

பசைவனாகிப பா னுசோபன் இறந் தடோனவளவிலவீரவாகுதேவரான 

வர் ஆகாயத்தைவிட்டுட்பூமியில்வத். து௮ங்குச்சூஆறீதிருநீதபூதப்படை 

பெல்லாம் தம்மைச் சூழ்ர் துவரும்படி. சென்றுசெயதீ துடன் சுப்பிரம 

ணிப சுவாமி சந்நிதானதீஇிற்சேர்நீ தார். (எ-று) (௨௨௨) 

இன்புறுமுருகனையிறைஞநித்றலுநீி... vee vee cee vee 
துன்பொரிவருநீஇநீ்சூரன்மைநீதனைக் ... உ ட டட ட 

சொன்டனைடயத்தினைய்கொல்றுவந்தனை ... vee cae eo ol 
யன்பொடிவேண்டியதறைதயென்றனன். ., 5 

(இ-புரா.) நித்தியானற்தராகிய சுப்பிரமணியசவாமியைப்பணிநீ 
நின்னார் சுவாமி.பானவர் ௮வரைே நாக்கிப் பெருமைபொருந்திய புய 

முள்ள விரவாருவே நீ மிகுந்தவருத்தம் அடைற் துசூரன்மகனைக்கொன் 

வந்தனை அன்புடன் வேண்டியவரங் கேளென்ருர்--(௭-று.) (௨௨௩) 

.. என்நிவைகுமரவேளிசைப்பக்கேட்டலு 
முன்றனையலதியாலேர்செயற்கையு sss oe 
மின்னுசெய்த துரிறிதில்லைபாயினு ட 

மொன்றொருவரந்தனையுதவவேண்போல,.. +. x 
39% 
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(இ-புரை,) இவ்வாறு சுப்பிரமணியசுவாமி திருவாய்மலர்த்தருளி 

யதைச்கேட்டு ஐயனே உனினையன்றி அடியேனின் செய்த செய்கை



யூததகாண்டம், உளக 

கொஞ்சமுமிலலையாகிலும் ஒருவரம் ௮அருளிச்செய்யவேண்டும்- (௪-.ற.) 

அ௮ண்டரீடொய்வாழ்வைபுமயன்பொய்வாழ்வையும் % 
விண்டுவின்வாட்வையும்வெஃகலேனியான். ,.. see or # 

றண்டைகளணிந்தநின்சரணத்ீதன்பையே ee wee eee we 
” கொண்டிடவேண்மிவனெல்றுகூதினான் ... ree ட ஆ 

(இ.புரை.) G தவர்கள்பொய்வாழ்வையும் (சரமதேவனுடையபொ 

ப்வாட்வையும் விவிணுவின்டொய்வாழ்யவையும் ௮டியேன்விரும்புகின்றி 
லேன் தேவருடைய தண்டைகளணிந்த தீருவடிசளிந்பொருநீதிய அன் 
பினையேகொண்டி. ௬௧ விரும்புகின்றே னெவ்ளுர்--(௭-ு,) (௨௨௫) 

என்றுமியளிதீதனமென்றுவெலவன்... ... ரர. 

அன்தியபுகமுடைத் துணைவர்தம்மொழமி டட லல டட டில 

வென்றிகொளிருக்கையிலவீரவாகுவைச்... cee vee ட ஆ 

சென்றிடவிமிட்பவவ்விருக்கைசேர்ந்தனன்... oe vee ணி 

(இ-பூரை.) இவ்வாறு வீரவாகுதேவர் விண்ணப்பம் பண்ணிக்கொ 
ண்டவளவில சுப்பிர மணிபசுவாமியானவர் அவ்வாறே அருளிச்செப்தோ 
மென்று திருவாய்மலர்நீகருளி நீங்காதபகழுள்ள தம்பிமாருடன் வென் 

நிடொருநீதிய இருக்கையிலசேரும்படி. விடைகொடுத்தருளிஞர் afr 
வாகுதேவர் அவ்விடைபெற்றுக்கொண்டி தம்மிருட்பிடஞ சேர்ந sii) 

38
 டானுவின்மாற்றலன்பதைதீ அவிழ்ந தயிர்... 

போனதைநாடியேடோ்ந்தங்கொத்தரீதாற்,.. oo 
தானவன்றனக்கி துசாற்றகமீகசரி வெட ட ப்பட ட்ட த 

மேனிமிர்தவிரிலும்விழ்ந்தரற்தினன்... ... ... cae veel 

(௫-புரை) சூரியன்பகைவளுடிய டானுகோபன் பதைத்து வீ£ழ்றீ 
அ உயிர்மீபானதைத் தூதர்கள்கண்டி சென்றுஞ£ானுகடிர் தச்சேதியைச் 
சொன்னார்கள் அதைக்கேட்டவளவில சூரனான௮ன் சிங்கதிதிலிமேலிருகி 

கும் ஆசனத்திலிருற் துவிழுந் த அழு தான்--(௭-று.) (௨௨௭) 

அன்னே தார்காலையிலமர்க்களதீ திடைச் ட்ட அவ டட ee 

சின்னதமாநெயசேயைத்தானவர் ,.. ... ட பட த



௨௭௨ கந்தப்புராணச்சுருககப், 
பொழிப்பு லா, 

முன்னமேசொயவெரமுடில்புரைநீதிடு... , வட ட னி 
வன்னமேயானவன்வருந்தவிமேயினான் 16+ vee ௨ ட. * 

(-புரை.) சூரன் அவ்வாறு அழும்போது போர்க்களத்தினிடத்தி 
ல் சின்னபாய்விழு நீத ௮வன்மகனைத் தூதர்கள் தன்முன்னங் கொண்டு 
வரக்கண்டு மேகத்தையொத்த நிறமுள்ள சூரன்வருழ் துதலைப் பொருந் 

திஞன்(௭-ஐ.) (௨௨௮) 

ரர தீதினைச்சரதீதினைத்திருர் துமார்பினைப் .... டட டள 
பொருத்திரிம்டார்த்திரிம்புளுஞ்சோர்வுறு ... ௨ * 
மருதீதிகொள்வாப்டடைத்தல.றுமன்றவன் டட ட ட்டி 

பரித்திடுந் தயரையார்பகரவலலசே. . . * 

(9ு-புரை.) தலையைபுங் கைகளையுர் இருந் தும்பார்பினையும்சேர்த் 
அுப்பாரீட்டன் புரஞுவன் சோர்வினையடைவான் முதீதமிட்டிச்கொள்ள 
ஆசைகொண்ட வாயில அடித் _திக்கொண்டி அழுவான் இவ்வாறு அன்றை 
யதினம் சூரன்கொண்ட தயா த்தை யார்சொலல வல்லவர்--(௭-௮,) () 

மற்நிதைட்பதுமகோமளையென்பாளநிற்.., ... cue oee 
தி நீறிரிமைர்தன்முன்பெய்திமேல்விழு Dun see ves 
தற்றமிறுன்பொழிமா றறிணைகர் .,. வடிவ 

முத்தினுமழுகுரன்முதிர்ந்ததர்தநாள். .,. we wy on 3 
*K 

KH 

(டு-புை, ) ௮நீதச்சேதியைட் ப துமசோமளை யென் ஓர் தாயான 
வள் 95.6 உறுப்புகள்வெம்மவருய் இந்றுவிழுந்த்ருக்கிறமகனிடத்தி 
ல்வந்.து மேலவிமுற்துகுல ற்விவலாத து பமுடன் அழுதாள் ௮நதரக 

ரமுழுவ தும் ௮ந்தநாளில ௮ழுகுரல மிருந்தத.--(௭-ற.) (௨௩௦) 

டானுசோபன் யுத்த முற்றிய த, 

வை இழிவை



  

வேலுமயிலுற் துணை. 

அரறாதாள் சிங்கமுகாசுரன் யுத்தம். 

PIO, ONE 4 

8௦,966” 

இயவனன்னபின்டுலரைதநோக்கயே ... ® eas ee 5 x 

மாயநம்பகைஞரைமடிவுசெய்துபின் ... ப... பட க 
சேயினையொருமகஞ்செய்தெழுப்புவன் ,.. ஸி 
காயமிங்கொருபுடைகாதீதிரென்றனன் வட டல் ்டடிட 

(இ-புரை.]) அத 3பின்புிலரைதோக்டு இறக்கும்படி. நம்முடைய 
பகைவமாக்கொன்று பின்பு ஒருயாசஞ்செய்ு என்பிள்ளேயையெழுப் 
புகிறேன் இந்த உடலை ஒரு இடத்தில வைத் துக்கொண் டிருங்களெ 

ன்முன்....- (௭ ன Lr) (௨௩௧) 

ஒங்டகுயவி துபுகன்றுந்றவொற்றரமைக் ..... va. 

திங்னெகேசைகயேசெல்னியாயிரந்... ... % 
தாங்யெவெம்பியை, தரு மான்னலு,.. ட ட no 
மாங்கவர்வடத்சையளக்கர்மேவிஞர் soe nae வெட்டி ஆ 

(இ-புரை.) மேன்மைொருநீதிய இழ சவாரிததை சொல்லிச் சூர 
ஞானவன் அங்கிரு் 56 on ஈரைதோக்கி ஆ யிரஞ்சிர EF GI OT என்தம்பியை 

அழைதீ க்கொண்டு வரருங்க ளெ CODY Bier Ss ஞ்செய்த மா 5 ரதீதில் 

அற்ததீதூதர்கள் வடக் 2௪ முத்து ரத்தைச்செர்ற்தா ர்கள்.(எ-று )(௨௩௨) 

் ஒவிலாவதனிடையுயர்ந்தவிண்னுளார்.. ௨, 
பூவிஞர்புகழ்தருபு தீதுடகோயிலபோய். ட டட 

மேவிஞனார்நிகம்ந்தனவிஎம்பினாருனைக்... ee nae ee eK 
HAM ep HROTaTsH AG)IGTT 66 sae wae ட டி ஆ 

(இ-புரை,) நீங்குதலில்லாத ௮.நீதச்சமுத்திரதீதின்மதீதியில் உயர் 
நீததேவர்களும் பூலோகததாரும் புல ழ்கின்ற மாயாபுரதீ தள் எிருக்கும் 
அரண்மனையைட்போய்சசேர்ர் த சங்கமுகாசரனைக் கண்டு இதுவரையி 
ல் நடந்த துகளைச்சொல்லி ய துவுமலலாமல சூரபதீமா உன்னை அழைதீ 
க்கொண்டு வரச்சொன்னா னெல்ஞர்கள்,--(௭-௮,) (௨௩௩) 

35



உ௭௪ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
Qur Ady aos, 

என்ற லுமரிமுசனெழுற் தசேனையோ 
டொல்றுசீர்மகே நரெமணுகியும்பரை 
வென்றவனடி.மிசைவிழ்ந்தெழுர் 5 vee 
யென்றனைக்கூவியதெல்னையென்னவே 3 

98 
3
9
 

(இ-புரை.) தூதர்சகளிவ்வாறுசொன்னவுடன் ரிந்கமுகாசரனெழு 
நீது தன்சேனைகளுடன் சீர்பொருந்திய மகேந்திரபுரத்திற் Certs gi 

தேவர்களைவென்றவருகிய சூரனுடையடா தததினிடத்தில பணிந்செழு 
5B நீயென்னை அழைத் தகாரியமென்னெ QUOT 705» (௭- று.) (௨௩௪)   

முறீ.துறநிகம்ற்தனமுறையிற்கூறியே 
கநீதனாமுருகவேள்கருதிப்டோர்செய .. 
வந்தனனவனை நீவலலையேகியென் ,.. 

ந் து€ர்படைதீதிவணுறுதியென்றனன் 3 
3
3
%
 3 

(இ-புரை.) முன்னேதடந்தகாரியங்களை முறைமையாகச்சொல்லி 
சுப்பிரமணியன் நம்மைககொலலவேண்ரிமென்ற௮ு எண்ணிப் போரீசெ 
ய்யவந்திருக்கிறான் ஆ தலால் நீசீக்கிரபாக௪சென்றுபோர்செய் துவென் 
று நல்லபகம்பெற்றுக்கொண்டு இங்கேவர் தசேரொன்றால்.-(௭-ு,) () 

தானவன்விடுதத லுந்தனதின்மேவியூன் 
போனகமுண்டுிழேர்புகுந்திலக்சமாஞ் ... 
சேனைவெள்ளப்படைசேசவேடுனால் ... 
வான வரி gost இவாடியோடிஞர் ... 36

 
9 

38
 

2 

(இ-புரை.) சூரனிய்வாறு சொல்லி உத்தர வுகொடுத்தவளவில் இங் 
கமுகாசுசன் தன்னுடையமாளிகையிற்சேர்றீ.அ இறைச்சிமூதலிய ஆகா 
ரமுண்டி தேரிமலறிச்கொண்டு லக்ஷம்வெள்ளப் படைஞர்சூழ்ற் த வரும் 
டடி.சென்றான் தேவர்களிகைட்டார்த் துட்பயற்து ஒடிஞர்கள்..-(௭-.) 

எங்கணாயகனெ திரிறைஞூநின்றரோ ¥ 

AMELOT TH Lps oh Eres Gesrara, . bee cee cee ne ol 
னங்கவன்றனிலும்விர௫ற்றல்பெறறவ ,,. ,.. ப. ட. ௬ 
னிங்கமர்புரிரீதிடவெய்திஞனென #



யுத்தகாண்டம், ௨௭௫ 

(இ-புமை.) எங்கள்நாதனாயெ சுட்பிரமணியசுவாமி சந்நிதியில் ப 
ணிந் துநில்றபலம்பொருநீதிய சங்கமுகமுள்ளவனாகியவிவன் சூரன்த 
ம்பி ௮வனைப்பார்ச்கிலுமிசுந்த பராக்கிரமமுள்ளவன் இந்கேயுத்தஞ் 
செய்யவருகிரானெ ன்று விண்ணப்பஞ்செய்தார்கள்.--(எ-று.) (௨௩௭) 

இன்னதையறிற் துபோர்கசெமநினைதீதலு ... 

மன்னதையதிந் துசென்ருடன்மொயீம்பினான் ... 
டன்னிரு புயத்தனைப்பணித்தெழுற், து.ரா 

ஜனொன்னலன்றனையமித் துறுகல்றோனென 3
8
%
 

8
 
3
 

(இ-புரை,) சுப்பிரமணியசுவாமியானவர் இங்கமுகன் வருவதை 
அ.திதீ துபோர்செய்யும்படி. சொல்லநினைத்தருளினார் வென்றிடொருநீ 
தியபுகழுள்ள விரவாகுதேவர் அதையநிந் அசெல்று பணிந்தெழுறீது 
அ.நீதட்பகைவ்னை அடி யேன்கொன்றுவருகிறேனென்று விண்ணட்பஞ் 
செய்தார்.--(௭-.) (௨௩௮) 

அன்பொடுவிடுதீத Goss Mast Pn... as , Lee 
கொன்டனைபடைச்கலங்கொண்டு£தரிலிமீ 6. ee ee 

் தின்புடனேறியேயெழமிலகொண்மொய்ம்பிஞான் ... 
நன்பெரும்பையொடுர் தகுவர்சசேர்ந் தனன், .. 

(இ-புரை.) சுப்பிரமணியசுவாமி அன்புடன் உதீதாஞ்செய் தரு 
ளினவுடன் ௮வ்விடம்விட்டிநீங்கி நீங்கா தபெருமைபொருநீதிய ஆயுத 
ங்களெடுத் Solero ழே த்ரி ன்மே லின்பமுடலே றி அமகுபொரு ந்தி 

ய வீரவாகுதேவர் தம்முடையமிகுந்தசேனையுடன் அவுணர்களிருக்கும் 
போர்க்களத்தைச்சேர்ந்தார்.--(௭-ு.) (௨௩௯) 

ஆயிரமியோசனையானமெப்யுடைச௪ ... ல 
சீயமாமுகத்தவன்சேனையானதும் ... ... 38 
போயெதிர்மலைந்திடும்பூதர்சேனையு ... 10K 
மாயிடையெதிர்ந் ததின்றமர்புரிற் ததால்... 3 

(இ-புரை,) ஆயிரம்யோசனையளவுள்ளதாகிய சரீரமுடையசிங்கமெ 
ன்னு மிருகமுகதீதினன அசேனையும் எதிரி நிசென்றபூதர்சேனையும்டோ 

ர்க்களத்திலெதிர்த் துநின்று புத்தஞ்செய்தன....(௪-ு.] (2-60)



௨௭௭௬ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
மிபாமிப்புளை, 

திண்டிறற்படைகலஞ்ூதறிப்போர்செய .,. cee vee அ 
வண்டி யவீர ௬மவுவஊவீர ர eve கடச ௫) aoe eo. oe 33 

மண்டனிற்லெர்டிலாமாயத்தான௨ர் ... vee டட ஒன 
தண்டமன்னவசொதிர்சார்ந்தபோர்செய்தார் ,,, + see & 

(இ-புரை.) மிகுந்தபலமுள்ள பல.ரிகமாகிய ஆயுதங்களையெதிநீ 
ol நெருங்கெயபூதர்களும் அ வுணவீரர்களும் போர்செய்யும் போது 

மண்ணினிடதீதில கலர்மாய்ந் தாரிகள் அவுணப்படைத் தலைவர்களெதிர் 
சென்று போர்செய்தார்கள்.-(௪-௮.) (௨௪௧) 

  

[oo] 
அன்னகாலையிற்பூதர்க SOHAL ee ver tae 

வடற்கொள்பூதரி நிெகனென்ஜொருவல் வடட 
றன்னெடுந்கையிற்றண்டினாலவுணர் 66. ae ee wee 

தலைகள்சிற்திடர்சாடியேஞ்தலு வை ட ட்ட 

முன்னர்தின்றிமுமவுணர்கடம்மின் bes 
apres onenpse (p ர ஐந்கொடியோன். ட 

படொன்னெமிஞ்சலைபிடித் துவந்த ௪... ... 
புக்சவஃ்பலசக்கன்மேற்பொயிற்தான். wee eee 

38
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eos ee 

3 e@e 

(இ: -புரை;) அப்படியும் 2௫0 சசய்யும்போ தி பதீர்கள்ே st BC op 
ஞர்கள் அதைக்கண்டு Hab UT SGU அற்தட்பூதர்சளுக்குள் சிங்க 
னென்றும் ஒருவன் தன்னுடை யபெரிபசையிலிருக்குந் தண்டாயுததீதி 
லை அவுணர்கள் தலைகள்டி தஅம்படி. ௮/௫ சீ துக்கொண்டு செல்லும்டோ 

து எதிரிலிருக்கும் அவுணர்சளுக்குள் பலங் சொண்டதசமுகனென்னும் 
மொருகொடியலவன் அழகுள்ள பெரியவிலலப் பிடித் துவந் தெதிர்த த 
சிங்கன்மேஷஃசிலபாணங்களேவிஞல்....-(௭-.று.) (௨௪௨) 

வீறிவற் இடுங்கணையெலாங்கதையால்... ... cee eee wll 

விறற்கண தீதிறைவிலக்ச லுங்் காடியோன். rea eee 
சிறியோர்பெருங்கதையினைவிடுமப்பச் .. ... ,.. ௨ ௫ 

சிங்கன்மார்பகஞ்செறிந்தொடிநீதிடலஓு........ vee 

மாநிலாவொருமழுப்படைவிடுட்பவரஙந்கொள் டட ட டிடி 
சாரதன்மறறகசைக்கதையா ,., oe eee aee eee * x



யுத்தகாண்டம். உளள 

ூறுசெய்திடச்குந்தமொன்றெதிற்தா... ௨ ௨ ணீ 

லுர்துமாழியொன்றுநீதினானிவனும் ௨௨ 8 

(இ-புா.) மேலிட்டுவருகின்ற அட்புகளேயெல்லாம் பராக்கிரம 

முள்ள பூதப்படைத்தலைவளாகிய சிங்கன் தன்கையிலிருக்குநீதண்டாயுத 

தீதினால் விலக்கிவிட்டான் அவுணப்படைத தலைவனாகியகொடியவலிகோ' 

பித். து ஒருபெரியகதையை விட்டெறிந்தான் ௮ துவந்த சங்கன்மார்பி 

ந்பட்டு ஒடி.நீத,து அதற்குமேல் அநத அவுணன் ஒருமழுவாயுதத்தை 
விட்டெறிந்தான் சுப்மிரமணியசவாமியின் அனுக்ரெகம்பெற்ற பூதனா 

இய இங்கன் தன் கையினால்டி தீது அந்த மழுவாயு தத்தை யொடி.தீதான் 

அவன்பின்னுமொரு கைவேலை3யெறிநீதான் இவன் அ.தற்கெதிரில் ஒரு 

சக்கரமெறிந்தான்...-(௭-ற:) (௨௪௩) 

(மழுவென்பது - கோடாலி.) 

குந்தவேலினையாழி32 பாயழிபக்... ... டட 

சொடியலோர்கதைஞுதிட்பொடுவிடுதீதா wee eee 

னுந் துடிங்கன துரத்தின்வற்தழுந்த ... 

வு இிரமேலவிமுநீே தரடவங்கோடி... 

வெந்திறற்றசமுகனுரத்தடி ப்ப வடட 

விழுந் துெப்யவன்விந்திடவ துகண் bee 

டநீதமத்திடுந்தகுவர்களெவரு ... ... ++ 
மமர்புரிந்திடவடலொமிமடை ந்தார் 3 

33
% 

33
% 

33
% 

3 

(இ-புரை.) ௮வுணன் எ.நிந்தசைவேலைச் டங்கன் எதிர்தசகீஈரம்போ 

யழித்துவிடவே அ.நீதக்கொடியவன் ஒருகதையைக்குநிப்புடன் விடுத 

தான் ௮ .தமேன்மைபொருநற் இியடங்கன்மார்பிற்பட்டவளவில உதிரமே 

லிட்டுப் பெருகுத இடன்பாய்நீ,து கொமிமையான டலமுள்ளதசமுகன் 

மார்பில் அடித்தான் அந்த அடி.பட்டமாத்திரதீதில அவுணன் விழுதீதிற 
நீதான் ௮ துகண்டு அளவற்ற அவுணர்களெலலாரும் வீரி துடன்போர் 

செய்ய எதிர்ந்தார்.-(௭-ு.) (௨௪௪) 

அன்னகாலையிலிலரக்க ர்தங்குழுவி 

-லாற்றல்பெற்றுளவகனாமொருவன் ,.. 

மன்னுதானவர் தானைமுல் புட... .. , 

வாளிசொண்டவர்மாளவேயமிப்பதி,.. vee ves x 
H
K



௨௭௮ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை. 

துன்னுதானவரோடினரவரிநற் ,.. see vee nes 
nsipssGood parler ug ig... 

கொன்னுறம்படிபலபலவவங் nena ட்ட 
கொண்டுபூ தர்முன்கொமிஞ்செருப்புரிற்தான்... 3

3
9
3
3
.
 

(9- புரை.) அவ்விதமாக ௮வுணர்களெகிர்ந்தடோது லக்ஷம்வீ£ரர் 
கூட்டத்தில பலம்பெற்றுள்ள ௮னகனாகய ஒருவீரன் எதிர்த்திருக்கிற 
அவுணச்சேனைக்கெதிரில் சேர்ந்து பாணங்களையேவி அவர்கள்மாளும் 
படி. அழித்தான் ௮ட்டடி. ௮ழிக்கம்டோ. ௪ அவுணர்களில்,தன்முகனெ 
ன்பவன் பூதர்சளெல்லாம்நடுக்கும்படி. பல பல வடிவங்கொண்டு பூதரு 
கீகெதிரிலகொடுமையானபோர்செய்தான்.-(௭-று,) (௨௪0௫) 

ஆயகாலையில்வாகையங்கதிரோ  ,;. see vee cae vee 
வ அதெரிந்தனன நிவெனும்படையால் 

மாயமானதையழித்தலுந்தனித் ஐ ... 
வஞ்சனாயிரவாளிகள்வீடுப்பூ 

வாயிரங்கணைவிமிதீ தவை தடுத்தங் வடட ட்ட 

கவனுடம்பினிலழுந்திடவளவில்... 00 vee vee 
சாயகந்தொடவிமழுந்தயர்நீ தருவாய்தி ரர. 

தருவனோடினன்சாரதாமகியு vee ae vee wee age K
R
H
H
 

K
H
 

RH 
* 

(இ-புலா.) தல்முகனிப்படி. மாயமாய்ட்டோர்செய்யும் போது 
வெந்தியுள்ள வீரமார்தீதாண்டன் அவனுடைய மாயத்தையறிந் து தன் 
ஞானாஸ்திர தீதினல் அநீதமாபதீதையமித்தான் பின்பு தன்முகன்தனிதீ 

நின்று ஆயிரம்பாணங்களேவினன் வீரமார்தீதாண்டனும் ஆயிரம் 

பாணங்களேவி௮வன்விட்டபாணங்களைத்தடுத் அட்பின்னும் துன்முகன் 
சரீரதீதில் ௮ழுர்.தும்டடி. அளவிலலாதபாணங்களையேவிஞன் அதப் 
பாணங்கள்வநறீது பட்டமாதிஇிரதீதில் ௮வன் பூமியிலவிழுநீ த மூர்ச் 
சையாகி புடனே தெளிநீமிதழுநீ து அவுணனானவன் பூதர்களெல்லாரு 
மகிழும்படி. அருவமாயோடிப்போனான்.--(௪-ற.) (௨௪௭) 

அநீதவேலையிலிநீதவாறறிற்தா,.. ... வ ட டட 
னரிமுகதீதினனெரிரமூகமானான்... +6 டட 

வத்தெதிர்ந்தனனெதிர்தஓும்பூதர்... ., 
மரக்குலங்க ளும்வரைகளும்விடுப்ப vee se

 
e
e



யுத்தகாண்டம். 2௭௯ 

முநீ.துமன்னவஞயி லுயிர்ப்பான். eee tee nee eee 
முரிநீதுபோயினமுனிந் தவெம்பூதர். .. ஸி 

மந்தரங்களுமரங்களும்பிறவு... vee vee டட 3 
மாசர்தெய்வன்மேலவலியொடுவிறிதீதார் ... +e 

(இ-புா.) அவலேடிப்போனடோ ௮ இங்க முகாசுரனிந்த முறை 

மையையதநிநீது எரிகின்ற முகமுள்ளவளுட வந்தெசிர்ந்தான் ௮வனெ 

திர்ந்தடோ ஐபூதர்கள்மாக்கூட்டமு Wass CL api விட்டெறிந்தார்க 

i லாம் முடிய அவனுடைய நாடியினிடத் ள் அவைகளெல்லாம் புத்தச்2. vps YI 0 4 GYD) ALS 2 ச! ம் a esl 

ண்டாகும் Gains BG Go) அழிர் துபோய்விட்டன அதைக்கண்ட... பூதரீக 

ள்கோபங்கொண்டு போய்பலைகளையும் விருக்ஷங் ளையும் பல பல ஆயு 

தங்களையும் தேவர்கள்பகைவனான இங்கமு நாசரன்மேல் வீ ச.துடன் 

விட்டெதிற்தா? கள்-(௭-ு.) (௨௪௭) 

விட்டவின்னவைமாகமேனிறைந் ன... டட 
வேகமோடுமபோய்விறலரிமுக(... aS 

மொட்டலன் nar மற்பட்டனபடலு டட 2 

மூ௮செய்திலவுடைர் திலவிழுநீத ok 
வட்டி நிம்படிகரியின நீ சனிலோ 3 

ரரிபுகுநி2தனவடற் கண கீருமு வில ஸீ 
வட்டமானதன்றேரினுமிறங்கி... ... டு a 

வநீதுபுக்கனன்மாயைதன்பூதலவன் ,.. ப 

(இ-புரை.) பூதர்கள்விட்டெறிநீத இவைகளெல்லாம் ஆகாயதீதி 
ன்மேல்நிறைநீ து வேகத் கடன்செல்று பராக்கிரமமுள்ள இங்கமுகாகர 
னாகியயகைவன்மேற்பட்டன அவ்வாறுபட்டும் அவனுக்கொருதீக்ருசெ 

Hs ge how ௮வன்மேற்பட்டதிஞல் அவைகள் ஒடி.ந்க, அுமிலலை விட்ட 
பயே பூமியில்விருறி.தவிட்டன HE நீருமேம்மாயைமகளாகியூ இங்க 

முகாசுரன்வட்டமாகிய தன்தேரிலிருர்திறங்கி பானைச்கூட்டத்தில ஒரு 
௩ 

ங்கம் நுழைந்த தே பாலவீரமுள்ள பூதக்கூடடத்தில் வற் ஐயுற, () 

பந்தினனீலெபூதர்சடம்மைப்... ,.. vee cee vee ee 
பூதைத்திடும்படிபாரவண்டதீதி... vee vee ட டக 

ஜெந்நினன்டிலபூதர்கடம்மை... கவ்வ டட டட ட்ட 

யெயிறுதுன்நிய்விடிச்குரல்வாயிற் .,, ட. ர



உறும கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
um A Ly oe 

குற்தினன்டிலபூதர்கடம்மைக்,,. ee vee nae vee 
குறைத்தனன்டிலபூதர்கடம்மைச், வ ட டட 

சுற்நினன்ுலபூதர்கடம்மைத்,.. ... cee cee cee nee 
அுவைத்தனலீரிலபூதர்கடம்மை,.. ... see vee oe el 

(இ- புரை.) சில்பூதர்களைப் Go sens Gos as பிசைற் துவிட் 

டான் சில்பூ தர்களைட்பதைக் குழ்படிம பெரிய அண்டமுகட்டில் அடிதீ or 

ன்ல்பூசர்களைப்ப ற்கள்தெருங்கியஇடி.ே பான்றகெற்சனையுள்ளவாயினி 

டத்தில் ஞுற்நினன் இலபூதர்களேக்கொன்றுன் சலபூதர்களைக்காலகளைப் 

பிடி.தி.துதிதக்கிச் சுழற்றினான் சிலபூதர்களைத் தன் கால்களால மிதிதீ 

src — (9-0) (௨௪௧) 
மேதனூரினிதந்டிெலவரைவீசும்... «5 3 

விரிகடற்களிந்டுலவரைவிச் ட டட உண 
மாதிரங்களிந்டிலவரைவிசு ... ட பப ட டட 

மறலியூரினிதலவரைவீ”ச.... வ வ ட ணி 
மீ. துபோலவேயமர்பலவியற்ற ஒவ டவ டெட் டட 

வெருவை தரனரித்ிறக்கடத்பருகப் ட. ட ட 
பூசலத்தனித்பூதர்கள்பலீவோர் வ டவ ட ட டட அ 

பொன்றிரைவன்ட நீ கனன்ே றரிமேல் bee eee vee த. 

(இ.புரை.) Gru கனல் தீதில் சிலபூதரையெறிவான் பரந்தக 
டல்களில ல்பூ தரையெதியான் திக்குகளில் இல பூதனாயெறிவான் கூற் 
அவனூரிலலெபூ தர்களையெதிவான் இ. அடோலப் பலபலவாறுகச்செப்த 
போது உதிரப் ரெவாசம்பெருகிப் பெரியகடலிந்சேரும்படி, ௮ரேகம் 
பூதர்கள் அதி தப்போர்க்களத்தலிதற்தார்கள் அதற்குமேல் ௮வன்தேரி 

லேறிஞன்.-(௭-ு.) (௨௫௦) 

ஈதுகண்டனன்பூதர்மன்னவரி,.. டவ வடட 

லெரிெ அள்கன்னிதுளெறிரனைதவனன்... படட வணி 
மீதுதண்டமொல்றெறிந்தி,வதபோம்... sie ட வட HE 

வெய்யன்வையமேலிமேவுசீர்வலவன் , வடட டட eo a 

நீ துகொண்டிடுெந்தனைக்களையச்... ee ves அட ட ஆ 
சிங்கமாமுகன்€றியேயொருதண்... ... டன் 

டாதிமாமகன்பூதமன்னவன்மே gee eed ete eee eee aK 

ல்முநீதவிட்டுமியயாந் துநின்றனனே. . eas cee 96 4



யுத்தகாண்டம். ௨௮௧ 

(இ-புரை.) பூதராசர்களில் அக்கினிக்கண்ணனென்பவன்௮ தனைக்க 

ன்டு சிங்கமுகனுக்கெதிரிற்சென் நு ௮வன் மேலொரு தண்டாயுதமெதி 
நீதான் ௮ ந்தத்தண்டாயுதம்டோய்சடிங்கமுகன்தேரின்மேலிருக்ஈஞ்சரு 
ள சாரதியினுடைய தமைசொண்டதலையையுடைத்த து அதனைக்கண்று 
சிங்கமுகன்கோயித்து ஒருதண்டாயுதமெடுதிது கவகுமாரனாகிய சப்பி. 

ரமணிபர்சேனையாகயெ பூதர்களுக்கு அரசளாயிருச்கற அக்கவிகா ண்ண 

ன்மேற்படிம்படி. எறிந்தபோ து ௮ அுபட்டு அக்ினிக்கண்ணன் ne 

சையாய்விருந்தான்.--(௭-ு.) (உடு) 

தேரின்மீதொருபாகனை நிறுவிச் 
சிங்கமாமுகன்€றிவந்தணுகப் ... 

அ
 

ட்
ட 

00% 

பாரிஜனோர்புகழ்சுமாலியென்பவனோர் 66. ௨ cee uae ஆ 
பருட்பதந்தனைப்பறித்தரேர்விடுப்பச் ,.. ௨. 3 

இீருலாவுதன்கரதீதினாற்பிடிதீதுதீ ... vee vee cee vee ஆ 
இிதில்பூதன்மேந்திரும்பவிட்டிடலும். es ee eae 

வீரமுற்நிசெமாலிதன்னுரதீதில் ... ... ட ஆ 
விலாந் துபட்டி டமெலிந் தீனன்விழுந்தான் ..., ௨... 

(இ-புரை.) அதன்பின்பு இங்கருகன்தேர்மேல் வேஜெரு சாரதி 
யையேற்திக்கொண்மி கோபங்கொண்டு வற்தெதிர்த்தான் பூலோகதீதார் 
புசமத்தச்ச சுமாலியென்பவன் ஒருமலையைப்பறிக் து ௮வனுச்கெதிரி 
லெநிந்தான்௪ங்கல்€ ர்டொரு நீதியசன்கையிறைபிடி சீ துச்சுமாலியென் 

பவன்மேல் திரும்பவிட்டெறித்தா.ஏ 4. துபோட் விரம்பொருந்தியசுமா 
லியினுடையமார்பிற்படவே ௮வன்வருந் திவியும்,துவிட்டான். (எ-று.) 

அனையகாலையிற்றண்டியென்னெருவ ... ட ஆ 3ம் 

னவுணன்வையருந்றவல் றன ர! ற் ப 

கனமுறுங்கரக்கதையிலுலடிப்பக... ... ve ஆ 
சதையொடி.ர்ததகரங்கொமிபடைகீதான் ,.. ஆ 

றன துதாளினலைவுணனங்கவெனைதி ... ன தகக i 
தீள்ளவீி£ ஆற் en Gebr poser ig. 65) ciar'o) aor 1p GLI + + 2K 

சினமதாயவன்றோளின்மேற்டாப்ற் து Les * 

@
.
 

es 

ag
, x செய்யதாளினாற் நிறலொடுந் ஐயை தால 

(இ-புமா.) சமாலியென்பவன் முநிதபோ து தண்டி.யென்லும் 

ஒரு பூதீராசன் சிங்கமுகன் தீரிற்பாய் நீது அவல் மார்பில்கனம்டொரு 
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௮2. கந்தப்புராணிச்சுறுக்கப், 
பொழிப்புரை. 

நீதிய தன்கைச்சதையினால் அடித்தபோது அற்தக்கதை யொடி.ந்த gi 
மறுபடிகையினாலடி. தீதான் சிங்கமுகன் தன்காலினால் அர சச்தண்டியெ 

ன்பவனை புதைதீத,*தள்ளினான் ௮வுன் பின்பு ஆகாயத்திலெழுறீ.து தா 
விக்சோபத துடன்டுங் மூகன் கோளின்மேற்பாய்நீ து தன்பாதத்தினால் 

பலதீதுடன்மாற்றிமாற் திமிதிதீதான்.-(௭-.று;) (௨௫௩) 

செதிற்ததோள்களிற்கரத்தினிற்சதீதிற... coe ௨௨ ஆ 
சென்றுசென்றுவன்றிறலொடுந்துவைப்ப ..... ..... அ 

வறிந்திலானதையரிமுகக்தவுண 1s. vee vee டட டட 
ஞைமீதிலோரீகொலென்றெண்ணிச் ,.. vee see ன 

சொறிற்துகையிறைறுடைப்பதொறீதிரிந்தான். 6 ௨ &* 
நுலக்கவெனமருமிலசகருமெதிர்ந்தெண் ... ௨. ஒன 

ணிறந்தவாளிகள்சொரிந்டிடட்படிமே ... sae vee one 
' லிழிந், துவர். தல னிழிதொழிஃ்பயின்றோன் ட டட டண் 

(இ-பு.,) கண். பன்பவனிவ்வாறு சங்கமுகனுடையதோள்க 
ளிலும் கைஃளிலும ஈலை ர். ம் சென்௮சென்று பலதீதுடன் மிதிக்கு 
ம்போது Fasapsap T ரவுணளு அதை.பறிபாமல்நம்முடைய சாரத் 

தில் யாதோ ஒரு ஈவர் ,, 2. "௯ ன்ற தென்றெண்ணித் தன்சையினாற் 
சாறிநீது துடைதீதான ண்டி ? பனபவன் அவ்வளவில்வருதீதம் ௮டை 

ந்.ஐு ஒடிப்போனான் ௮ தற மம விளககமுள்ள எட்டுவீரர்களும்லக்ஷம். 
வீரர்களும் எதிரீந்,து ௮௭ீ.றர் - பால நிகளையேவும்போ து பாவமான 
செய்கைபயின்றுள்ள இங்கமுகல்தேலாவிட்டுப் பூமியின்மே லிழிற்,த 
வந்தான்... (௭-று.) (௩௫௪) 

எடுத்தெறிர்தனன்டுலவர்தந்தேரை se cee cee cee வணி 
யிலங்குமொன் AG றாடொன் அுதாக்குறவே உ ட டட ஆ 

ய.தீதல்செப்தனன்டுலயர்தந்தேதரை ... இவ டட டட ட 

யங்கையாற்டுலதேர்தன்யள்ளி ... sae sey cov ® 
யொடி.தீதனன்டுலதேர்களையுதைதீதா, ச coe gee ee bey அ 

னுரைத்தவிப்படியநேகமங்பெற்றப் ,,, vs உட க 
படித்தலம்புசழ்விரர்களிரிந்தார். ,.. ee ட்ட eal 

, பரித்துதேரிலப்பசசனேதினனே... ... ... Toe! 

(@-Lye0r.) லெபேர்தேர்சளை பெடுத்தெறித்தானி லெர்தேோநீசளில் 
சிரகாடியாதின்ற ஒருசேருடன் மத்றொருதேலர்மே ும்ப்டி பரத்ச்



யுத்தகாண்டம், = A A 
ன் இலர்2தர்களை அழயெகையால் எடுத் அமுதிதீதான் சிலர்தேர்களையு 
தைத்தான் இவ்வாறு அங்குபல்யாறுசெய்யும்போத பூமியிலுள்ளவரீபு 
கமு ரர்சள்டோர்க்களம்விட் டோடிப்போஞர்கள் ௮தற்குமேல்௮நீ 
தீப்பாதகன்பரிவுடன்ே தரி லேறினான்..-(௪-ு.) (௨௫௫) 

[Go] 
காரிலகு பூசரொடு தம்பியருடைறீ-.. சயல்ண்டான்.. ye a 
விரமுருகற்களேயதாதனு மீ“ னிஃவெடண்டால் .... ௨ 
கோரமொடி ருநீ்ததொருகைசலை-2: ௧ னிவகொண்டா ok 

ஜனோரிறையின் முன்கணைசொரிந்தவுணர்த வேயுயிருண்டான். % 

(இ-புமை.) மேசம்டபோலப் பிரகாடியா, “ ' ஈ புதர். ரநீதம்பிமா 
ர்களுநீதோற்றோடிய செய்கையைச் sed Pi cy ஈ வி: பாருதேவர் 

மனதினிடதீதில் கோபமுள்ளவராய் சோரமுடனி டிககு மிமாரு கைவில் 
லைவசோதீது ஒருக்ணட்பெ மு.துக்னா( 2 ப. ,எருலிம் டொழிற்து 

அவுணச்சேனைகளுயிரையுண்டான்.--(௭-௮) (உட) 

கரங்களையறுப்பனபதங்களையறுப்பனகவில்ஜோ... ஃ. ‘yao 
யுரங்களையறுட்டனடயங்களையறுப்பனஉரக்கற் ae ட ௫ 
தரங்களையஅப்பனகலன்களையறுப்பனஈபஞ்சேர்... 4 

வாந்களைமிகப்பனையும்வாளின்மொய் ;। பாரிரி வாளி... &* 

்.. (இ-புரை.) ௮வுணர்களுடைபகை_ளையறுக் ஈம் கால்களையறுக்கு 
ம் ௮ழகுசேர்நீதமார்புகளேயகட ம்புசங்பளேயறுக் ஒம்பலமுள்ள கழு 
தீதுகளையறுக்கும் ஆபரணங்களை யறுகழும்சயம் ட த தகீ; வரங் ஈளே 

மிஞ்தியாகப்பெற்றிருக்கும் வாள்வீரமுள்ளவிரவாகுதேவர் விடுகின்ற 
டான்ங்கள்....(௭-று,) (௨௫௭ ) 

மாறவுணர்சேனைபல தூளிபடவாளி் காடுவள்ளல் 4 soe 

6 தியமர்செய்த அஇமரிப்பெருமுகன்றனதுசேயோர் ,.. அ 
மூறெனுமிலக்கமுடையாரவரொதிர்நீதனர்றுதிகிகோல் ooo 

வி றமுலொமெனவிடச்சணைகள்விரனும்விடுத்தான் see oo oll 

'ஆஷழஇபபளை) பசைகொண்டஅவுணர்சேனை பலழாளிபடும்டடி. டா 

கற்களும் வீரலாகுளேர்கோமித்துப்டோரிசெய்பும்ப
ோ த prope



ஷசி கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
ur AL om 

இற தொகையுள்ளவர்களான சிங்கமுகாசுரன் பிள்ளைகளெதிர்த்,து கூரி 

மைபுள்ள பாணங்களை மேன்மைமபொருந் திய மேகம்போலச் சொரிந் 
தார்கள் வீரவா(: தேவரும் அவர்கள் விடுவதற்குச் சரியாகப் பாணங்க 
ளேவிஞரீ.--(௭-...) | (௨௫௮) 

விடுத்தவைதடுத்தவரெடுத்தலைதேமாமிகுவெந்கோ ... ...% 
றரொடுத்தவனழித்திடமனத்திடைனெத்தவர்கடூவாள்,.. .... * 
யிடித்தமரியற்றுறவிளிக்கநவிரட்படைபிடித்தே... sev ஸி 
டடி.த்தலமதிட்பொடுகுதித்தவர்தமக்கெதிர்படர்ந்தான் ,.. % 

(௫இ-பரை;) வீ£ரவாகுதேவரிவ்வாறுபாணங்களேவி ௮ந்த நூறுபே 

ரும்விட்ட பாணங்களைமியல்லாம் தடுத் துவிட்டுப் பின்னுங் கொடுமையு 
ள்ள்பாணங்கள் அநந்தமாகவிடுத் ௮ அவர்கள் எடுதீத வில்.லுகளையுந் 
தேர்களையும் ௮ழிதீதார் அவர்கள்மனதிற்கோபங்கொண்டு பசைவரைச் 
சிநீததிதக்கவாளாயு தமேந்திக்சகொண்டுடோர்செய்யஅழைத்தார்கள்௮ப் 
படி. அவர்கள் அமைத்தபோது வீரவாகுதேவரும் வாளாயுதமேந்திக் 
கொண்டு மஇதிப்புடன்தேராைவிட்டுப் பூமியிந்குதித்து அவர்களுச்கெதி 
ரி ற்சென்ரார்--(௭-ு.) (௨௫௯) 

வாள துபிடித் துவருமண்ணலெதிர்வநீதனர்வளைநீதார் s+. +i 
தோளிடைபுரதிநஇடைகரநீிதிடையெதிர்தனர்கடுயோன் ... * 
கோளுருவி லூதில துகண்டனர்பிடி த்தனர்கொதிதீதே டட 
யாளரிமுகன்குமரர்டுந்திவிமவாள்விடுதியட்டான் ... ee ‘i 

(இ-புலா.) வாளாயுதமேந்திக் கொண்டு வருகின்ற வீரவாகுதெவ 

ருக்கெதிரில்வந்_து வளைந் தகொண்டு ௮வருடையதோள்களினிடச்திலு 
ம் மார்புகளினிடத்தி ஓம் சைகளினிடத்திலும் வெட்டினார்கள் அவ்வாறு 

வெட்டினபோ.த பரிசு த்தராயெ வீரவாகுதேவருடைய பலம்டொருச் 
திய சரிரதீதில்கொஞ்சமுங் காயம்படாம லிருட்பதைச்கண்டு ST DOL 

ர மொன்றாகவற்து சேர்த் துப்பிடி தீதார்கள் வீரவாகுதேவர்கோயங் 
கொண்டு சிங்கமுகன்பிள்ளைகள் ௮றுநீதுவிமும்படி. வாளாயுதத்தைவீ 

சிச்கொலீருர்.-(எ௩று.) | (௨௬௦) 

அங்குலவுமைம்ப தடனைம்பதெனுமைத்தர்தமையட்டே ...  * 
அுங்சமுறுவிரர்கடனித்றலைமைபெற்றதொருதூயோன் ஸ்



யூச்தகாண்டம். .௮௫ 

டொற்குமிமையோர்புகழவையமுறுவையமிசைபுச்சான் ... * 
ரங்கனி அகண்டூளம்வெகுண்டணுசபொய்ம்பனொடுூசெப்பும் + 

(இி-புனா,) அவ்விடதீதிற்போர்செய்த நூறுபிள்ளைகளையுங் கொ 
லீ பலம்பொருர்தியவீரர்களுக்குள் ஒப்பிலலாதமுதன்மைபெ ந்றவ 
சாயெ வீரவாகுதேவர் மனப்டொங்கமுள்ளதேவர்கள்புகழ்ற் து கொண் 

டாட ௮நீதப் பூமியினிடத்திலிருக்கெற தன்தேர்மேல் ஏறிக்கொண்டார் 
சிங்கமுசனிதனைக்கண்டு மனதிற்கோபங்கொண்டுவறீது வீரவாகுதேவ 

ருடனிநீதமொழிசொல் ஓ௫ன்.--(௭-௮ு.) (௨௬௧) 

ஈனமில்குமாரனலையெண்மர்களிலோவலதிலகீக ... 
மானவரிலோவலதெம்ஞூரினிடை தூ. துவருவானோ ... 
வானவிவர்தங்களிலியாரெனலும்விரமுறுமண்ணல் ௨, 
வானவர்குலத்தினையலைதீ தகொடியோனொடிவகுப்டான் wee K 

e
e
 *
 

(இ-புரா.) குற்றமில்லாத சுப்பிரமணியனலலை எட்டுவீரர்களி 
லோ அல்லது லட்சம்பேர்களாகிய வீரர்சளிலோ அலல.து எங்கள்பட் 

டணத்தினிடத்தில் தூ. தவற தவனோ சொல்லுகின்ற இவர்களில் நீ;யார 
ன்ருன் ௮றநீதவார்த்தையைச்கேட்ட விரம்பொருநீதிய விரவாகுதேவர் 

தேவர் குலதீை தவருத்திய கொடி.யவனாகிய சிங்கமுகனுடன் சொல்லு 
கிருரீ--(௭-று.) ப (௨௬௨) 

ஆதியருளுங்குமா நாயகனடிக்கடிமையானேன் ... vee ov 
ூதனெனவந் தும த நற்பதியைமுற்பகொலை தீதே, வ ட டட 3 

னீதமறுமும்மையடநின்றஎனியானென நிகழ்த்திக் 10 
கோதறுதனா அடெயரோதினன்மிகுத்தவிறல்கொண்டான்... * 

(இ-புரை.) மிகுந்தபராக்கரமங்கொண்ட வீரவாகுதேவர் சிங்க 
 மூகனைநோக்டு நான் பரமடவனமுளிய ஞமாரசுவா.பியின் திருவடிக்கு 

' அடிமையானவன் முன்னாளிலதூதனாகவறீது உங்கள் தல்லபட்டண த்தை 
யழித்தேன் நீதியற்ற உங்களைச்கொல்ல இட்போ.து சிதீதமாயிருச்சிறே 
னென்றுசொல்லிக் குற்றமற்றதம்முடையபெயரைச்சொன்னார்.(௪-ு.) 

என்றிடலுமுன்றனையுனக்கிறைதனைக்கடிதிறைக்குள் vee ௭ 
வென்றிடுவனென்றிடவெகுண்டுபதினெண்சணைவிடுத்தான். தீ



2 254 க த தப்புராணச்சுருக்கப், 
பாழிட்புரா. 

சென்றவனுர தீிடைசெநித் ததுமுறிர்சதொருதெண்டந் ஆ 
அல றரிமுகதீதன்விடநா லு ணை காண்ட த. துணித்தான் ... ஆ 

(4) புறை) வீரவா(ஈுதேவரிவவாறுசொல்லியடோது முகன் 

அ] வரைநோச்சியும்னையும் உனக்கு இ இறைவனாயிருக்கிற ஈப்பிரமணியனை 
பும் ஒரு நொடி ட்பொழு அக்குள் விரைவாகவெல்லுகிறேன் பாரன்று 
சிங்கமு கன்சொன்னவளவில வீரவாகுதேவர் கோபமுள்ளவராய்ப் பதி 
னெட்போணங்களேவினார் அவைகள் சென்று அவன்மார்பி Bue Dap A 
மீ௮ுபோயின அ.தற்குமமல் டிங்கமுகன் ஒருதண்டாயு/ கம் விட்டெநிநீ 

தான் அசனைநாலுபாணங்களால விரவாருதேவர் ௮றுத்.துத் தள்ளினார் 

[Gaim] ; 

த ahh aed தீதினைட்பகைதீதவன் os 

சிரத்தினிந்செ லுத்தவேசெ றிந்தொடி நி.துபோயதா 
லேதமானஇங்கனங்கொர்சூல( மூவலவிடுப்பவே... see eee 

யிராயிரஞ்டிலிமுகங்களிளையவீர0 Jar fused 
சோதிகொண்டசூலமச்சரத்தைநூறிவந்திடத் ... ௨ 

தூயவீரன்வாள்கொ€ட அணித்சனன் னித க்சபின் 
டாதிதன்படைககலத்தையவுணன் மீடிலேவி 

னவலுமன்னதேவிஞனமர்ப்புரிற்த இருமையும் டட 3 
03
% 

93
% 

33
% 

3 

(இ-புனா.) அறீதத்தண்டாயு தத்தையதீதபின்டு குற்றமில்லா,தவி 
ரவாகுதேவர் ஆயிரம்பாணங்களைச் சிங்கமுகன் தலைகளி :பபிம்படியே 

விஞார் அவைகள் டட்டொடி ர் தபோயின அப்டோ.த இமையுள்ள சங் 
கமுகன் ஒரு சூலாயுதமேவினான் ௮தைத்த0க கும்படி, இவரிரண்டாயிர : 
ம்பாணங்களேவினார் பிரகாசமூள்ள அநீதசசூலமான து இவர்விட்டபா 
ணந்களையெல்லா மூதி தீறுகிகொண்டுவரும்போ.து வீரவாகுதேவர் வா 
ளாய் ததீதால (Go so தவெட்டி, தீதள்விஞர் வெட்டி தீதிள்ளினவுடல் பின் 

னும் இவாஸ்திரத்தை சிங்க முசன்மேலேவினார் அவனும்சவொஸ்திரம் 
ஏவினான் அவ்விரண்டு தமக்குள்டோராடியது--(௭- நு.) (௨ள்௫) 

விறுனெறபடைகள்பின்புவிட்டிளாரைமேவவே ,.. .,. ஸி. 
வீரவாகுதெஞ்சமேஃவியநதபத்தின்மீதினா.. ..... &. 

. லேறுனெறகணைகடூவியரிமுகத்தனிரதமே ... ் 
லிலகுபாசன்முடியறுட்பவிருமைசொண்டதன்டமொலிர்,



யுத்தசாண்டம். து எ 

தூறிலாதடுங்கனுந்தவுந் துமார்பில்வந் துபட்... ... ee pend 

டொலலைதூள்டொருர் தவேயொர £யிர (hed metre ஆ 

சூறையென்னவிட்டிவெய்யளே௮ுதேலாநூ.றவே ள் 
தூயபூதர்சண்டுசெல்றுசுத்திஞரிகளவுணனை வடட ஆட 

. ( இ-புரை.) மேன்மைபொருநீதிய அநீதப்பாணங்களிவ்வாறுபோர் 
செய். துபின்புவிட்டவர்களிடம்டோய்ச் சேர்ந்தவளவில வீரவாகுதேவர் 
மனதினிடத்தில் ௮றபுதமடைந் து பதில ஓபாணங்களெவிச் சுங்கமூக 

ன்தேர்மேல் விளங்கச்கொண்டி ரச: “ஞீ சாரதயினுடைபதலையையறுத் 
தார் ௮தைக்சண்டு இடையூரிஃலாத ௪ங்கரு,சன்பெருபைகொண்டஒரு 
தண்டாயுதம் எடுத்தெறிந்தான் ௮துவற் ஐபுகழுள்ள வீ£ரவாகுதேவரு 

டைய மார்பிற்பட்டு விரைவாக தூளாய்விட்ட து ௮த நீுமேல வீரவா 

குதேவர் சூறைக்காற்றுப்போல ஆயிரம்பாணங்களேவிசங்கமுகனேறி 
க்சொண்டிருக்றெ தேரையமிததார் பரிசுதீகமுள்ளபூதர்கண்டி சென்று 
அவுணனயெ ிங்கமூகனைச்சூழ்ந் தமொண்டார்கள்.-(௪-று,) (௨௬௬) 

௮நீதவேலை€றிவெய்யவிவேறுேரி2லதியே யக 

் யாயிரநீதனுப்பிடிதீதருஞ்சரஃ்பொமிற் ததேர் 
வந்தெதிர்ர்தபூகரைப்பிணம்படுச்தயெங். னும் ... 

வாளியான்மறைட்பவீ£ரன்வாளியாலறு2£ தவன் ,.. 
ரர் துகோல்விலக்கிரி நிபவாயிரத்சிசட்டிகோ ட டட 

நீயன்விட்மிவள்ளறன்திருத்தனு தீதனை த் அணிச், oe 

அறி. துவீரன்வி நிபிடிக்குமுன்னர் நூறுகோடிமோ..., 

இசத்தழுத்தவிறுசோசிபுத திடோலெழுநீததே H
o
k
e
 

KR 
HR 
R
X
 

K 

(இ.புரா.) ௮ப்போ,து சிங்கமுகன் மீசாபித் துவேரொருே தரிலே 
நிக்சொண்டு ஆயிசம்விற்களைக் கைகளிற்பிடி $s அருமையாகிய யாண 
வருவியடொமிற்_து தனக்முதேரில்வந்தெதிர்ந்த பூதர்களைஃபிணமாக்கி 
யெவ்விடத்தையும் பாணங்களாலமறைத்தான் வீரவானுதேவர்தம்முடை 

யபாணங்களால் அவன்விட்டபாணங்களை யெல்லாம் ௮ுதி GNSS Hoot 
ரூர்௮தற்குமேல் இங்மமுகனிரண்டாயிரம் பாணங்களேபி வீ£ரவாருதே 
வர்டுறநீதவில்லினைத்.ஐணித்,து மேன்மைபொருந்திய வீரவாகுதேளர்ம 
அபடியொருவில்லெடுக்குமுன் நூறுகோடி.பாணம் ௮வர்பார்பில்௮ 
தநின்ன் ௮வைகள்பட்டவுடன் உதிரமான.து ததிட்ரெயாகம்போவர்பே 
௫ச்கெடுத்தது:--(எ-௮.) (௨௭௭)



DiI கந தட்புசாணச்சுருக்கப், 
பாமிப்புரை, 

வெய்யசூர்தனா ததம்பிவெம்பிவீட்டசோலெலம்... ... 
மேலவன் று தம்பிவி நிசரதீத.று தீதவலீர் ட 

செய்பதேரையாயிசஞ்சரத்ீதிலைழிக்கவே ... ... os 
- இங்கமாமுகதீதன்வேறுதேரின்மீதிலேநினான் ... 

கையனுந் துகையிலுற்றபதி து நூறுவிலலையுங் 
கற்ீதனன்பனெண்ணிலாதகணைசொரிந் தமித்திட 

'வையமுற்றவானமு நிறசார தககுழாங்களும் ர. 

வானவக்குமாங்களுமடிழ்ந்தொலித் த.நின்றவே.,., e
e
e
 
K
K
K
 

K
K
 

ஜ்
 

(இ-புரை. ) கொடுமைச்செய்கையுள்ள சூரன்தம்பியானவன்கா 
பாவேசமுள்ளவஞப் விட்ட பாணங்களையெல்லாம் வேலாயுதச் கடவுளு 
டையதம்பியானவர் தம்முடைய வில்லில்வைதீ ஐத்தொடுத்த பாணங்க 
ளால் ௮றுத்து அவன்செய்விதானதேரை ஆயிரம்பாணங்களால் அறுதி 
தவளவில் அந்தசங்கமுகன் வேறுதேரிலேறிஞன் கற்தசவாமிபதீதரா 
இயெவீரவாஞுதேவர்௮ளவில்லாதகணைகளையேவி ௮வன் ஆயிரங்கைகளி 
ஓம்பிடித்த ஆயிரம்விற்களையும் அழித்தார் ௮தனைக்கண்டு இவ்வுலகதீ 
திற்டொருந்திய பூதச்கூட்டங்களும் ஆகாயத்திலிருக்குந்ீ தேவ கூட்டங் 
களும் மடிழ்ச்ெயடைந் து ஆரவாரித் துநின்ரார்கள்.-(௪-௮, ) (௨௬௮) 

மற்றிவ்வேலைவெருளிசொண்ரிசங்உமாமுகதீதினோன் 
மாயமானடாசம்வீ'சமாசிலாதபூதமாச் .. 

கொற்றமுற் நவெண்மாாத் துலச்சமாமிலஃ்கரைக்., . ர 

கோளுறும்புயத்தனைக்கொதித் துவறீ துக ட்டியே ... 

வெற்றிகொண்ரிவிண்ணெழுநீ.த.து.ண்ணெனட்பட ரீந் துபால 

வேலைதன்னிலுதையமான வெற்பிலிட்டிருந்தசா... 

அற்றதேவரி தண்மியாடினார்களோடினா vs vee vee ves 
ருலவைசென்றுமுருகனோடுமாட்பவங்கெழுந்தனன் ., H

e
 

e
R
 
K
H
 

HR 
HR 

, (இ-புரை.) வீரவாகுதேடர் தன்கைவிற்களையழித்தடோ.து இங்க 
முகன்சோடங்கொண்டி மாயாபாசம் எடுத் துவிரிஞன் ௮.துகொதித்து 
வந்.து முூத்றயில்லாதபூதரிசளையும் வெற்றிபொருந் தி.ப எட்டு வீரர்களை 
யும்விளச்ச ழள்ஈலக்ஷமவீரர்களையும்டராக்ெமம்டொருந்தியபய ள் 
௭ வீரவாகுதேவனாயும் எட்டிசெயங்கொண்டு ௮காயத்திலெரூரீ தவி 
ரைவிற் படரீநீ,து பாற்கடலிலுண்டாசெ உதயகிரியி -லிட்டி ருத்த



யுத் BST Or LAD. ; Be sa 

அ சாயத்திலிருந்த தேவர்களிதனைக்கண்டு மனம்வாடியோடிப் போனார் . 
கள் வாயுதேவன்போய்ச் சப்பிரமணியசவாமியுடன் சொன்னவளவில்சி 

ங்காசனம்விட் டெழுந்தருளி ஞர். (எ-று) (௨௬௯) 

மிக்சதேரின்மீதிலேறிவீறுபூதராயிர... coe cee ட ஒன 
வெள்ளமும்பாந் துசூழவிண்ணுளார்புகழ்நீதிடத் ..... & 

தக்கபல்லியந்தழங்கமன்னுடின்னமூதிடத் ... ee vee veel 
தானவன் றன அமுன்புசண்ருகதீ கனணுகவே.,. ... % 

மைக்கருங்கடற்புரைந்தவவுணர்சேனைவெள்ளமும்.., ... அ 
வள்ளலோடுவந்தபூதமன்னரீசேனைவெள்ளமு ,.. ௨ * 

மச்சகணம்படைச்சலஞ்சொரிர் துபோர்புரிந்தபோ see னீ 
தீவுணர்மாயவீ£றுபூசரவருமாய்வதாய்ிஞர். ,,. ௨௨ * 

(இ.புரா.) பெரிய இரதத்தின்மேல் ஆரோகணித் துக்கொண்டு வீ 
அுடின்ற அயிரம்வெள்ளம் பூதர்களும்பா விசசூம்நீ தவ வும்தேவர்கள் 
ட கழ்ச்சிசெய்யவும் தறுஇயான பல வாத்தியஙக அிளாலிககவும் Dene 

ஞூடன்டொருந்திய சன்னமென்கிறவாத்தியம தவம் அ வுணனாகியசிங் 
கமுகனுக்கெதிரில சண்முகக்ஈடவுள் சேர்நீதருளினடோ._து கருமை நி 
நமுள்ளகடலையொத்த அவணர்சேனைவெள்ளமும் சண்முகக் ஈடவுளுட 

ன் வந்த பூதமன்னர்சேனை வெள்ளமும் ௮ட்பொழுதே ஆயுதங்களையே 
விப்போர்செய்தபோ ௫ அவுணர்களிலுஞ்லரிறந்தார்கள் பூதர்களிலு 

மங்வாறேமடி.ந்தார்கள்.-(௭-௮.) (உ௭௰) 
[மே] 

இப்பான்மைஈண்டவரிமாமுகதீத .. டட 
னிகல்கொண்டபூதர்் முலைத்... 

கைட்போதுகொண்றிமிகவாரியின்று ... ccc cee 
கடிஎண்பனென்றுகருஇ..: vee sae ee டவ 

மெய்ப்பானவண்டமுடிவைச்சிரங்கள் ... 1, 
விறலோடுசென்றுதொடவே ... 6s, 

அப்போமெந்சஞொருமேனிசொண்டு ... ... 
சரரஞ்சவீ துபுரியான் ட... 

ஆ.
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(இப). இத் & ன்மையைக்கண்ட சிங்கமுகன் பசைகொன்டட 
தர்கட்டுத்தை இட்போது மிருநியாசச் சைகளால்வாரி விரைவாக oat 
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pega கந தய்புசாணச்சுகுக்கப், 
பாழிப்புமை. 

இவேளெல் சாரு 5திப்பெருமைடொருந்திய அண்டமுகட்டைதித்ன்தி 
ஜ். ண்மைபுடன் சென்றுெ தாடும்படி. ப்லதீ .தடஜொருபெரிம் வழி. 

வங்கொண்டுசேவர்கள் அஞ்சும்படியி துசெய்வெருன்.--(௭-ு Jess) 

கல்லாமனத்தனிருபத் தூறு டட டை பட ட டட ஸி 
கரமுஞ்செலுதீநிவிறல்சேர் ,.. ... nee டட. ஆ 

சல்லாடமோடுகுகனோடுவந்த ,,. cee cee ட ட கி 
தசநூறுவெள்ளவனிக.., ... ... உட. ® 

மெல்லாமஃ5 ஃடடினிடைசேரவாரி.... டட டட டட டல 

யினிதாப்விழுங்கவெழிமசே, , ௪, ர. 
ரல்லார்சளத்தனெ.மமயாளநல்கு. oe ee cae pee vee ge 

மமல்றனித்தருளினான்... ... cee vee cae tee 

(9- பரை.) SAO போயிருக்குப்பனா முள்ள இங்கமுகன்தன்னிர 
ண்டாயிரங் Dei 5 Pall GF 'ச.லுதீதி வெற்றிபொருநீ தியசல்லாபத்;தடல் 
சுப்பிரமணிபர்படையில் ( மீர் துவந்த 2 யிரம்9வள்ளப் பூசச்சேனை* 
ளை(யெலலாம் வாரித் த் த்வயி ற்றி நிசேரும்படி ell gre உண்டான் அப் 
போத அமருபொருநீதிய கருமைதிறங்ே காண்ட. காளகண்ட: முல்ட் 
யு பரமசிவன் தம்மையாட்ம GTC) OF அருளிச்செய்த இர்மலரான சுப்பிர 

மணியசுவாமிதனிமையாய் நின்றருவிஞர்.--(௪-று.) (௨௪௨) 

இவ்வேலைதன்னின்மிகுமொற்றரேோடு ,.. ... டட கி 
. யிறையானசூரனுடனே .. இட tee ee ட ட ப த 

சவ்வேறிகத்ந்தசொலவேமடிழ்ந்து ... ee cee vee ஷி 
சிரரதீதினுசிசிமிசையோ ,.. cee டட ட த 

ய 5லைதம்: சிசமர்சண்டிருப்ப வ ர ரர. 
- வவனேவல்சொண்டுதிறல்சேர்.. உட டட டட ஆ 

மைவேலையென்னமி ரசேனைபின்னு ene coe eee ene க உ 4 

'மருவித்றுபுத்தசஎமே.... ட ட வடட! oe * 
a De x by ae 

1 ட (a. புரை. இங் 2 கு இ.3படியிருக்கும்போ தி மிருந்த spree 

repealed டனேநடந்தசெய்தியைச்செவ்ஸ்பாச்ச்சொன்ளார 
வி சசஃகள்விட்டட்டி மகிழ்ச்சிசொண்தி( சோபுர்தி, ap Per 09 

rE ll கன்,சம்பிசெப்வசைப்பார்த் தக்கெர்கி ண்ற்ருச்சண்றேய 

   

 



யுத்தசாண்டம்;
 இறும் 

தத்தாரம் பெற்றுக்கொண்டிமின்னும் கருங்கடல்போல் மி ந்தே 
போரீக்சளத்தில்வ ற்கு அல ௭. அ.) (௨௭௫) 

ஈடானடுங்கனெடிராகவி௮.., ... வட டு 
மெழிலாகவேலனனணுச&... ... ட ட awe 

கூடாநிறைந்தவவுணப்பதாதி cee cae ட ட்ட 
குகன்முன்பணைந் தபடைதாம் ... ௨, 

வாடாவிறற்கொண்முருகேசன்வில்லின் se. ௨... 
வலியானநாணிமனெலியால் ... vee cee டல 

விடாவழிந்தததுசண்டுதியன் ,.. ce cee ட படட 
் விறலோவெந் துமொழிவான்,.. ட M

M
H
 

H
K
 
K
K
 

KH 

(இ-புரை.) பலம்பொரு நீதனவனான இங்கரா க ரீ எர 2 அழ 
மிகுந்த சட்பிரமணிபசவாமிபழு BSH Mau) ery Ne oR Be 
ணச்சேனையோர் சுப்பிரமணியசவாமிக்ெ ரில் உ. டா ௮. புதிங்களே 

விட்டெதிர்ந்தார்கள் அவ்வாறு எதாதீதவர்கள் சுவாமீ * பலி ல நிட்டி. 
ருக் ம்வன்மைபுள்ள ராணினுடைய ஓசையால oR ABS TF oT Og 

சண்ட சிங்கமுகன் விரதீ.தடன்வழ் துசொலலுக௫.௮.- (௭... (௨௪௪) 

பொன்ஞாடரொற்கள்பகையாதல்கண்டு 
புலவோரையின்னலபுரிவோ wes 

மன்னாரிலலலைபகையல்லையென்கொ ... ... vee 
 மர்செய்யவந்தவகையென் ,,, ௨... 
ஜொன்னானிசைப்பவெளியாரைமொம்ப்ப ve. 
,. நுறுசண்குயிற்நிலவனாப்... ... ௨ ae 
பன்னாளுதாறியாசாள்வமன்ன, , , வ. வடட 

். பரிசாலடைந்தனமரோ ,.. ek cee ee பட்ட e
e
 

we 
e
e
 

KR 
KH 

we
 

(இ-புலா.) பொன்னுலக த்திலிருச்சுந் தேவர்கள் எந்களுக்குப்பூ 
சைவரா யிருத்தலைக்கண்3ி ௮ந் தத்தேவர்களு? ஈத் தன்பஞ் செய் இன் 
மோம் நீ அவர்களிலினருவவ வலை பகைவனுமலலை அப்படியிருக்க தீ 
பாரிசெய்யவந்தவீசை யென்னென்று ௮நீசப் பகைவன் சொல்ல ஏஜி 

பான கிலியார் அன்பஞ்செம்வார்சளாகில் அவர்கள ராம் அழிதீஐ 
தீதாளிலும் நீதசெய்வோம் அத்சன்மையால் டோர்செய்யவற்தோம்.



5.௮௪ கந்தப்புசாணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

என்றி துரைப்பவலியாளனீயு ட ee oe 

மெளியார்களெங்களினழா ee aoe x“ 

தன்றி தவலலையமர்செய்தியென oe cae cee nee eK 
நலமார்குமாரனெருசோன் 6. ee vee tae ee OK 

முன்றியவன்றன்மருமத்தமுத்த... vee cee vee ee டட ஆ 
(PMG DIMFS SSW ee ee டட # 

வன்றீறிசர்த்தகொடியோனுடம்பின் ... ee cee eee el 

மலிசோரியநீததவணே... ee உட oe 38 

(இ-புரை.) எளியவர்சளைக்காட்ப து எங்கள்கடமையென்று சுப்பி 
ரமணிப சுவாமி சசொன்னவளவில் நீயேபசாச்கிரமசாலி எங்களினமோப 

ல வீனர்களி தந லவார்சீதையே ௮. நிற் நீபலசாலியானதாஃபோர் 

செய் சும்மாவிருக்க வேண்மிவ தென்னென்று சிங்கமுகன் சொல்ல நன் 
மைபொருந்திய சுட்பிரமணியசவாமியானவர் அவன்மார்பில் அழுற து 
ம்படியொரு பாணமேவிஞர் 2 gles பட்டு மு துகில்ங்மியே பறி 
நீ துபோயித்று அவ்வாறுபறிந் தபோயினதால வலிபதியையொத்தடங் 

கமுகனுடம்பில்மிகுநீத உதிரமானது அநீதவழியித் பெருச்கெடுத்.து 
ஒழுற்று; (எ-று. (௨௭௬) 

  

K
e
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K
 

KM 
K
H
 

HK உள்ளுற்றபூதர GIOLITG Gas... vee vee cae nae 
மனாருகோறுளை2கவழியான்... eet ee na 

மெள்ளத்தலதீதினிழியச்செனெற்து... ட 
வெளியைச்சாங்கொடடையாஃ.. ௮௮. டட... 

கள்ளுற்றதொங்கன்முருகேசன்மீ து கடட ட்டி 

சதையொன்றுகைம்பவமலன்,.. cee vee 
வள்ளுற்றநாலுகணைசிற்தவேடி ட்ட oe 

வருதண்டைநூதியவைபோய்... see nee ௨ 

e
n
 

௬
 ஓ
 * 

(இ-புரை,) சிங்கமுகன் வயிற்றுக்குள் பொருந்திய பூதர்சள் ௮ப் 

டோல் சுப்பிரமணிபசவாமி பேவியடாணம்பட்டுருவித் துளைத்தவழி 
யால் பூமியினிடத்தில்சமள்ளென இழிற்தார்கள் அதனைச் சிங்கமுகன் 
கண்டுகோபித் அதீ தன் கையினை அந்த வெளியை டடைச் துக்சொண்டு 
தேன்பொருநத்திய பூமாலையணிந்த சப்பிரமணியசவாமிேல் ஒருகதா 
புதத்தையெதிற்தான் சுவாமிடார்த்.துக் கூர்மைபொருர்திய ரா.ஓுபாண



யுத்தகாண்டம், ௨௮௫ 

மேவிஞர் ௮வைமோயம்ச்சிங்க முகனெதியவருகன்றகதாயுததீ்தைப்பொ 
டூயாக்கின மல்லாமல் அவைகள்போய்.--(௭-.ற;) (௨௭௭) 

  

மங்காதடுங்கனுதல்சென்றொழிப்ப ... 
மபலோடுவெய்ய ணு 0 Ql 

சிங்காரமேவுமவன் முன்படைதீத, ட்ட 

திறல்கொண்டபாணிஜெகிய ,.. 

வெங்காயமிஞ்டியுறுகின்றபூதர்... 
விறலவாளிபட்டவெளியா 

லங்காயவேலைகடி தேயிறங்கி 
யூமலன் ஐன்முன்பணுகினார் bas e

e
k
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R
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2 

(இ-புரை,) யாவராலுமமியாத இங்கமுகன துெற்றியில் தைக் 

ருவினவளவில OH தகீகொடியவன் & Dos 59 LDeLpit ae யடை நீதிரு நீ 

தான் அப்படியிருக் ஒம்போது சங்கார யூ.ள்ள அவன்முன்னம் ௮அடைதீ 
தபலங்கொண்ட கைதெ£ழ்ந்தபோ.து அவன்சரீர தீ.லுக்ருள் வராமலிரு 

_ நீத பூதர்கள்வெற்றிபொருந்திய சுட்பிரமணியச்சடவுள் டாணம் பட்ட 
வெளியினால் அட்டோ தடனேயிறங்கிச் சுவாமிக்கெதிரிலவத்தார்கள்,() 

அப்போ துதன்னிஓுதயச்சிலம்பி 
லருள்கொண்டவேலலெருகோ 

றுப்போரறிகைட்பவ துசெல்றுவீரர் ,., உட 
தொகையைதீசனா_து மிசையே... ... bas 

QuortiiGurd dararIsCs Fa, .. 
விறலவேலனமுன்புவிடவே ,,. 

் மைப்பாவுகண்டனமானங்கவர்க்கு 
Los bars ar Sears % 

e
R
 
R
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(இ-புமா,) பூகர்கள்வற்தபோ ௪ அ௮ருள்நிதைந்த சுப்பிரமணியக் 

கடவுள் உத:படிரியினிடதீ இல ஒருபாணம்பல தீறுடன்செலு தீதி, ர்௮நீ 

தபாணமான.துபோப் வீரர்கள்கொகையை மெப்ப்புடன்தன்மேல் தா 
. நீதிக்கொண்டு விரைவாகத்திரும்பி வென்றியுள்ள ஈப்பிரமணியக்கடவு 

ளிடதீதில் விட்டிவளவில் கருமைநிறம்பர ரத சண்டமுள்ள பரமடிவனு 
டைரப புதீதிரராபெ சுவாமியானவர் அவர்களுக்கு மகழ்ச்சியுண்டாகும் 

- படி இனிபவார்த்தை சொல்லியருளிஞர்.--(௭-.ு.) (௨௭௯)



உள் கநதப்புசாணச்சுருக்கப், 
ur Au wir 

Hosa sos one ges He] ... as 
யரிமாமுகதீதனனிக 

மிக்சாரிலாதகுமசேசன்முனிபு வடட 

விரைவயோிவந் தவளைய .. ... 
நக்கானளட்பில்கணைமாரி one)... 

நலியத் தலைப்பவிடரிந் .. ... க 
புக்சகாண்மையின் நிபுறுகின்றவெய்.ப ... 

னி துகண்டழன்றுபரிவான் bes K
M
 

3
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(இ-புரை.) பூதர்களிவ்வாறுவெளியில்வந்தபோ.து இதனைக்கண்டு 
சிங்கமுகன்சேனையோர்சிறித்தமச் தமேலானவரொருவருமிலலாத சுட்பி 
ரமணிபசுவாமியின் முன்புவற் து வஊளைந் துகொண்டவளவில சுப்பிரம 
ணியசுவாமிகண்றி நகை ற அளவிவலாசபாணங்களேவி அந்த அவுணர் 

களிறக்கும்படி. ,துலைக் ரம்போ.து இடருள் அருந்தி வீரதீதனமிலலாம 
லிருககின்ற இஙகமுகன்சண்மிமகாபித து இதுசெய்க௮0ன்....-(௪-று.) 

LT BOIS BHO GHD I. SG ee see vee வட்ட 
அதிவாளிடந்திமுருகன் ... வடட டட tee 

இருவிடுததகணையைத்தடிற்து .. . வ டை ட்ட 
திறல்கொண்டடுங்கமுகவன் 6. ee sae nes 

மாருகவேலனிரதத்திலுற்ற ... 
வலவன்றன்மார்பினிடையே vee kee டட 

விருயிரங்கொள்கணைசிற்த நொந்து வ see ase tee 
மெலிவாயிருநிதபொழுதின் ... wee sae ee 

௫ 
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(இ-புரா.) ஆயிரமாகியபெரியவிலஓகளைப் பிடி.தீ. துக்கொண்டு 
கூர்மையுள்ள பாணங்களேவி சுட்பி7மணிபசுவாமியானவரேவியடாணங் 

களைக்சண்டித் தப்பலங்கொண்டடங்க முகன் சுவாமிவிட்டபாணங்க 
க்குமாரூக ௮வர்தேரிலிருக்றெ சார இமார்பினிடதீதிற் பெருபைசொண் 
ட ஆயிரம்பாணங்களெவினான் அவைகள்வந் துபட்டதினால eno Sauron 
வன்வருநீதிச்சோபமாயிருக்கும்டோ ௮.--(௭-ு.) (௨௮௪) 

ஜபன்னெத்துகணைதாறசித்தி ட, அட வத மய ச் 

யரிமாமுகங்கொளவுணனி” ons ety “awe * +e பதரி உ ர



yd BST coor lt. ௨௮௭ 

வையங்கெடுப்பநிலநின்றளப்பில்,.. ,.. ee cee tee ve el 
வடிவாளிவெய்யன்வி.வே ,.. ,;. nee tee cee க 

கையன்றனுக்கடமையாயிரங்கொள் ... ,.. nee ௨. ட 
கணையாலொடிப்பவவுணன் 66, eee tee டட ட. உ 

மெய்யன்றன்மீதிலொருகூலமாச்த ,.. ee cee vee அ 
விறல்வேலனீதுபரிவான். ,,, vee பட பட ஆ 

(இ-புரை,.) சுப்பிரமணியரானவர்கோபிதீ த நூறுபாணங்உளேவி 

FRasapo@ su ௮அவுணனுடையதேரினையயித்தார்பிலிபு அலலிபூமியி 
லநின்றுசகொண்டு ௮அளவிலலாத வடி.க்தபாணங்களையே மூ.& சுவாம் 

யானவர் அதனைப்பார்த்.து ஆயிரம்பாணங்க soa விச இங்க ் முசன் வீற்க 

ளை யொடி தீதவளவில ௮வனசுவாமிமே 9 ஒரு சூலமேவிஞன் ௮.துவரும் 

போது வென்றியுள்ள சுப்பிரமணியசவாமியானவரின்ன துசெய்கின் ஞர் 

ஈரோழதானகணை௫ற்திமூறீதி ... ண ர ரர. 

யெதிர்சுல நூதிய$மகர ன ததக ர ர ரர. 

லோராயிரத்தையவனேர்விரிப்ப ...... cae ... tee & 

வுரமேவு௫ிங்கமுகவன்.,,, ன தத ர... 

சீரானகையிலொருகண்டுசொண்டு.. .,. படட & 
சிதறட்புடை2 துவரவப் vee ன ரர ர. 

படோரார்கர ததை வெழுவ, .ளிசொண்டு ரர. 
டனிதன்றடிநீதருளினைை,.. ee ee te ட வணி 

(இ- புரை.) பதி லுபாணங் soared எஇரிலவருகி.ற சூலத்தைய 
மித் துட்பின் க னும் ஆயிரட்.பாணங்களை . உவனெ நிரிலவிடுத்தவளவில்பல 

ம்பொருத்திய அந்தச்சிங்கமுகன் இருள்ளதான த தன்கையில் ஒருதண்ட 
மெத் தச்கொண்டு சவாமீவிட்டபாணங்களெலலாஞ் இதெறிட்டோம்ப 
ட. தட்டி க்கொண்ரிவரும்போ.து தி நீமலமூர்ததியாகிய சட்பிரமணிப ச 
வாமியானவர் ஏழுபாணங்களினால் தண்டமெடு? துக்கொண்டுடோசெ 
ய்யவருெ்ற ௮ற்தக்கையினை அறுத் ததீதள்ளிஞா்--(௪-௮.) (௨௨௩) 

   
மெப்ப்பாணிபின்புமெழவெய்யன் உயம் see vee படட க 

oy எனக்கொள்க Sunol eee eee pee see oo 

et ma ந்கொள்சனைகொன்தேண்டு... eae one ட தச 3 

1 panel gC 2வலனலு வே, ,. ee ் ee ete ee eae eo &



அனு கந்தப்புசாணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை 

கைட்பாசமுந்தவிறைபத்துதூறு ve ட பட ட * 
கணைகொண்டழிக்கவதனான். , , eee ee eee see oo 

மைப்பாவியாறுமுகனைப்பிடிக்க ... வ வட்டி 

வலியோலேந்தனனசோ ,.. ௨ ட ட eK 

(இ-புரை.) அறுரீசதன்கைம றுபடி முளைக்சவே இங்கமுசன்பூமி 
யிஃவிமு நீதுகிடந்த சண்டாயுதத்தையெடுச் துவிட்டான் சுப்பிரமணிய 
சுவாமியானவர் பலமுள்ள ஆயிரம்பாணங்களினால அவல்விட்டசண்டா 
யபுதத்தைத் தண்டமாக்கிநில்றபோ ஏ சிங்கமுகன்சைப்பாசதீதையேவி 
ஞன் ௮ந்தப்பாச,சதையும் ஆயிரம்பாணஃகளால் அறுதி அதீ தள்ளினார் 
௮தனைச்சகண்டுகறுததடாவியானவன் சட்பிரமபணிய சுவாமியைப்பிடிச்ச 

வன்மைபுடன்வர் தான்,--(௪-ு.) (௨ பரசி) 

ஆறாமுகதீதன துகண்டுவற்த வ 
வவுணன்கரஞ்செமெலா ,,; ட ப ட % 

ep GePipall pido 90) m... ec te tee nee tee 
டொருபத்துதூறுகணையைச் ,.. ee ட ஒஸ் 

சருவிரிப்டவவைபின்பெழுநீது ட வை ட vee ® 
செதிவாகவெய்யன்வெருளா ட % 

மாறாக வெண்ணி௰வமரையைபட்பிடுங்தி x 
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(இ-புரை.) சுவாமியானஉர் அவன்வருவதைக்சண்டு அவணனுடை 
ய கைகள் தலைகள் யாவும் ௮று நீ துவிழும்படி இறி மூவாயிரம்பாணங் 

சளேவிஞார் பின்னும் ௮வைக எல்லாம் உண்டாகிமுன்போலவேயிரூத் 
தன அதற்குமேல இங்கமுக்கோபித் த அளவில்லாத மலைகளைம்பிரிங் 

பி மாறுவலிபுடனெதிந்தான்..(௭-௮;) (6௮6) 
வரையற்றுவந்தவையற்றுவீழ ட வட டட டட டன் 

வலியநீறிடாதமுருகன்,,, vee vee tae பட டட OH 
புராயற்றவாளிமிகவேமொமிந்து ... see tee tee ve 

பசம்மேவுனெறவவுண,.. .., ர. 
னிரையுந்தசென்னியுரமுற்றகைக ஃஃ ட வட ட டன 

ணிலமுற்நிடத்தடியவே.., ... வட்ட ட்ட 

விரைஏத்றுமண்ணி௰விமுழன்புமிலிபு vse ‘eee vee See 
விற்லோடெழுந்தவவையே ரை த ர கார ங் படி aa



யுத்தகாண்டம். ௨௨௯௭௪ 

(இ-புரா.) அளவற்றுவநீ தமலை ஈள் ௮ நி௮விமும்படி டலம் அற்தி 
டாத சுப்பிரமணியுசீசடவுள் .குந்றமந்றபாணங்கள் ஙநேஃமாசவிட்டுபு 
புகழ்தங்யெ இங்கருகனுடைய வரிசையாகப் பொ௱ நீசிய ஆயிரநீ 
தலைகளும் பலம்பொருந்திய கைகளும் பூமியில்விஞட்படி. அறுத்தவள 
வில் அவைகள்விரைவாகமண்ணில் விழுமுன் பின்பு Ga ற்கைகளு நீதலை 

களும் பலதீதுடனெழுநீதன..(௭-.) (6௮௬) 

சிங்காரமேவுகரமுஞ்சிரங்கள் ... உ ட. cee tee ப 
சிதறித்திரும்பமூளையா... vee cee டட டட டட ஆ 

துங்காமோதவிருபாணியோடு... ee cee nee nee weal 
மொருசென்னியோடுமெதிர்வந் ,.. ௨ cee nee ஆ 

திங்காரெனக்குநிகரென்ஜெர்குன்ற ve. vee cee ட ப ஆ 
மிகலிட்பநிதீதுவிடவே... ... cee cee ue tee 

கங்காளன்மைந் தனொருவாளிகொண்டு,. . * 
கடிதேஅணித்தருளினான் % 

, (இ-புமா.) சுங்காரம்பொருநீதிய கைசரநந் தலைகளும் HO HG 

மறுபடி முளையாதவண்ணம் உங்கார ஒசை சுயதரு.॥ீஞர் அவைகள் மு 
ளையாமல அநீதமட்டில்நிந்கமே..5 தற்குடேல௫ங்கமு sh Voor Doge 
ஞூடனும் ஒரு சிரசிடனுஞ்சு வாமிதிகசரிபவநீ ன இங் , எ. ஈஃ௫௪௪ம- 
னமானவர்கள் யாொன்று பகைச் து 5. ப்பது த. ம LG Sita 

பாம$வனுடையபுதிஇரர் ஒருபாணம்உ.ட 1 ம Ht GOD cu Le “வில 2 

றித்தருளினார்--(௭-௮:)] (8௮௭) 

Lon ல்விட்டவும்பர்டுறைவிட்டிடா ௪. os ர. 

மறமுந்றசூனிளையோல்.  . ee cee nee nee te 

பேல்விட்டுவென் நிகொளுமாறுமன் றி oes eee ட்டி ஆ 

விமிதன்றதொன்றைவிறல்சேர் ... ee cee vee € 
கோல்விட்டழிக்குமி தவேபலாது ,.. ... ஃ௨ டப ஆ 

குமராபயின்திலைகொலென் .. ........ 7 
ராலத்தையொத்தவொருதண்மிதன்னை வ டட ட்டி ஆ 

யட்லோடுவிட்டபொழுதின் ,.. vee one உலக 

(இ-பூரை) மயக்சம் நீங்கி யிருப்பவரீகளாயெ தேவர் இிறையைவி 
டாமல் விரத்தையேகொண்டிருக்கும் ஞூனுச் செயவலு யெ ரிங்கமுக 
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௨௯௮ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பா ழி ப்பா, 

ன் சுவாமியைநோக்கிகுமரனே நீ வேலாயுதத்தைவிட்டுவெற்நிகொள்ளு 
முறைமையும் இதுவுமன் றி நான்விடுகின்ற ஒரு ஆயுதத்தை வலிடொரு 
நீதிய டாணம்விட்டழிச்கு முறைமையுமேயன் திவேரொன்றுங்கற்றதில் 
லையோவென்றுசொலலி விஷிதீதையொத்த ஒருதண்டாயுதத்தைட் பலத் 
pore» Cur Sie—(a-) (௨௮௮) 

விருனதண்டவெருசெய்கைகண்டு ... cc. cee vee 
விறல்கொண்டகந்தன்வெகுளா... 

மாருனவஞ்சனுயிருண்டுவல்லை ... 
வருகென்றுகையின்மருவு வ gee nee 

மூழானதற்றகலிசந்தொடுப்ப .,. ௨. ௨ ப ட 
வுரஹேபிசென்றுகதையை ண ரர இ 

நீறாக நூதியரிமாமுகதீத ... ee cae cee ட்ட 
னெபிமார்பினுற்றத. தவே ,.,. உ 3

8
%
 

3
 
9
3
%
 
3
 

e
 ஞு
 

(9-புரை.) பெரியதண்டாயு தம் வருவதைக்கண்டு விீரம்பொருநீ 
இய ஈட்பிர னியசுவாமியானஃரீகோபித் துப்பதைவனாகியஇந்தவஞ்சக 
னுடைய உயிரையுண்டி சீககிர தீதிலவாெம் தம்முடைய ஒருதிருக்கர 
Oo பாரு திய பழமுுவலாத பசரொயு ததிதையேவினார் ௮ தபலத்.து 

  

டன்செல்.று. தாயு தத்தம் 2பாடியாரும்படி௮ மித் துசசீங்கமுகன்டெ 

ரியமார்பிற்பட்ட து.-(௪-று.) (௨௮௯) 

மார்பிற்பொருநீதிமு தகிற்பதிந் து டட டட டட டட டல 

வலியோடிசெலலவவுணன் வ டட படட டட ஆ 

சோரிப்பெருஃகினுடமேவிழு நீது ol 
git SGC who. ws... ரர. 

கூர்பெற்றிலங்குகுலிசம்படரீநீது cee vee cee டட ட eK 
குளிர்வானதிக்குண்டாழுகிக்... உ... டட ஆ 

கார்பெற்றகண்டனருண்மைந்தனுறீது .. ... டட டீ 
கரமீதுவந்ததிறையின்,., cee cee cae ட்ட 

(இ.புரை,) அநீதவச்சிராயுதம் சிங்கமுகன்மரிர்பிந்பொருத்தி மு 
அகின்வழியித்பறிர் அவலியுடன்சென்றவளவில் ௮நீதச்சிங்கமுகன$ இ 
ரட்பெருக்குடன் விழுறீ.து துயாங்கொண்டுமடி நீதான் கூரீபெற்றுவிள



யூத்தசாண்டம். ௨௯௬ ' 

ங்குகின்ற அநீதவச்சிராயுதமான.து சென்று குளிர்ச்சிபொருநீயெ ஆசா 
சகெங்கையில்முழுடு ஒ ருஷூணப்பொழுதில் காளகண்ட epi sain Guy 
ப்ர்மடிவனருளிய புத்தருடைய மேன்மைபொருநீ திய திருக்கரத்தில் 

வந்தி ருநீதி,து--(எ-று.) ் (௨௯ 0) 

நாகதீதிலும்பர்மலர்மாரிதூவி ... 
னிடாடி யாட. மம 

வாகைக்குமாரனிளையோர்கடாமு... ... 
மலிகின்றபூதர்குமூவு ... vee vee one 

மோகைக்குண்ணூழ்கியயலேபொருநீத  ... 
வுயர்பாசறைஈகணுடுனா... ... 

னாகுற்றவேலையிதுகண்டவொற்ற... ... 
ரசுரேோசலனோடிதறைவார்... ... வவ வை டட 

(இ-புரை.) ஆகாயத்திலிருநீ ௪ தேவர்கள் புட்டவருடம்பொயிர் 
து மிகுதியாகப் டாடி. யாடி. மகிழும்படி. வெற்றிபெற்ற சுப்பிரமணிய 
'க்கடவுளானவர் தம்பிமார்களும் தெருங்கயிருக்க.? ஐ பூதர்கூட்டமும் 
ச.ந்தோவிக்கட அள்மூழ்கிட் பக்கத்திலசூம்நீ தவ௱ும்படி சென்றுமேன் 

மைபொருநீதிய பாசறையிந்சேர்ந்தார் Advair pero Lar அ இதைக்க 

ண்ட தூதர்கள்போய்௪ சூரனுடனிற்தவார்த்சையைச சொலலுகின் ரா 

ர்கள் --(௭ ~D) (௨௯ 5) 

உன்சம்பியானவரிமாமுகதீத 
லுயிர்போய்மடி தீ தனனெனாக் 

குன்றம்புரைந்தசிகொத்திருந்த ... 
கொடியோனிலதீதின்மிசையே வடட 

துன்றும்புனற்கொண்முகில்ே பாலவிழுற்து... ... 
யரக்கடற்குண்டுமுகி... .... 

மின்றங்கெயிந்றுவிறல்வாய்திறநீன ... 
மிசேடலம்பியமுதான்... .. K

e
 
R
K
 
K
K
K
 

(@)-tyenr.) உன்தம்பியாகிய சிற்கமுகாசுரன் உயிர்டபோயிறநீதாடன 
ன்றுசொன்னவளவில் மலையையொத்தகோடுதீ திலிரு ந்தி சூரனானவன் 

டொருநீ திய நீருண்ணுகென்்றமேகம்போல Maps துகீகசாகாதீதிலா 

ழ்நீது ஒளிபொருந்திய பற்களுள்ளதாய் வன்மைபெற்ற வாயைதீதிறந் 

தமிகுதியாகப்புலஜ்பியமுதான்--(௭-௮௩) (௨௯௨) 
, சிங்கமுகன் யுத்த முற்றியது, 

வது



      

    

   
    ப் sat lh, ர ர ப பசய்] 17] UPA WM AY UF Tt லல்ல லல 

SAO HAN VEN ZINN FORTIN HON AN ANN AN HIN SIRSIIN TUN AN ANT AHI ல் 

ஓ. 

eo வே லுமயி லுந்,துணை. 

எழாதநாள் சூரபதுமன் யுத்தம். 

| வேறு.] 

ஒங்கு துயர்நீங்கியொருகோடியெலுமாயிரமு 
ஜொத்றர்களையொலலைவிளியாத் 

இங்க ஓுமாயிர வோரெட்டளவையண்டமுறு 
சேனைகளனை4தும்வரவே ,.. ee டட 

யாறங்குறவணைழ் து. SAP) ror Noor FSU... + 

ளண்டமுளாவண்டியறைய vee vee cae 

வாங்கருமிருநீதிறல்கொடானவர்கடானைபல... ... 
வந்தவுயரண்டவழியால்... ... 3

8
3
 

3 
3 

8 
3 

.... (இ-புமா,) சூரனானவன்மிஞந்த துயரம்நீங்கி ஆயிரங்கோடியெ 
ன்றுபொருநீதிய தூதர்களைவிரைவில் அழைத்து தீமைநீங்கெ ஆயிர த் 
செட்டென்டுற தொகையுள்ள அண்டங்களிலிருக்கிற சேனைகளெல்லாம் 
வரும்படி. அந்கேபொருந்தச் சேர்நீ துசொல்லுங்களென்று உத்தரவு 
கொடுத்தான் ௮ர்த உச்தரவுபெற்றுக்கொண்ட தூதர்கள்விரைற்து செ 
ன்று ௮ண்டங்களிற் ?சரீற் து சொன்னவளவில் நீக்குதற்கரிய பலங்கொ 
ண்ட அவுணச்சேனைகள்பலவாக உயர்நீத ௮ண்டதீதின்வழியால்வர் சன. 

வேதனொடுமாதவனுறும்பதிநிறைந்தன ... os 
விசும்பிடைநிறைந்தனவெழிற் ... 

பூதலநிறைந்தனபெருந்திசைநிறைந்தன... 
புகழ்க்கடனிறைந்தனநெடும் ... 

பா.தல நிறைந்தனவியாவையுநிறைந்தன ... 
பரந்துவருதூடயனிச ட ட ட 

- மாதரவினூ௮பெறுகோடியுநியோசனையிவ் ,.. wes 
. வண்டமுநிறைந்தவிறையின் ... ,,, nee owe 3

9
8
 
3
2
%
 

2 

(இ-புா.) ௮ண்டங்க ளிலிருந்து பாந் வருகின்ற தாடுப்படை 
பான பிரமதேவனுலகத்திலும் வில்னுவினுடையஉலகத்திலும் ௮ழ



யூத்தகாண்டம்.. காரக 

குள்ள பூலோகத்திலும்நிறைந்தன பெருந்டுசைகளில்நிறைந்தன புகம் 
பெற்றகடல்களில் நிறைந்தன ௮வ்வாறுதொடி. பொழுதில் எல்லா இட 
ங்சளி லும்நிறைந்தன இ துவுமன்றி நூறுசோடியோசனை தூரமுள்ள இங் 
வண்டத்திலும்நிறைந்தன.--(௭-ு,) (௨௯௪) 

இன்னபடி தானவர்கடானை புறவொற்றர்க 
ளிருநீதிறலபொருந்துமவுணன்  ... 

டொன்னடிபணிந்திவையுராத்திடவிருப்பொடு... 
பொருகீகெனவிருக்கையிடைடோய் ... 

மன்னுபுனலாடியினிதாமடி ஏலுண்டுதிரு... ... 
நீறுதுதலவலலையிலணிற் ... 

இன்னலக ஓுங்களபமின் னுகலனானவை ,.. 

யிதம்பெறவணிந்தனனசோ 

ee ரர இ! 

3 
3
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(இ-புமா.) இந்தட்படி, ௮வுணச்சேனைவந்தவளவில் தூதர்கள் மி 
குநீத பராக்ரெமம்பொருநீதிய கூரனுடையபொலிவுள்ள பாதத்திற்ப 
ணிர் ௮ இந்தச்செய்திகளைச்சொன்னார்கள்ஞூரன்௮தைக்கேட்டுவிருட்ப 
தீ. துடன் விரைவாகதீதன்னுடைய இருப்பிடத்தந்சென்று எட்டோ ௪ம் 
நிலைபெந்திருட்ட தாகிய நீரிலஸ் நானஞ்செய் அ உடனேவிபூதியுந் தரிதீ 
அக்கொண்டு இன்பமான களபச்சாற்தும் பிரசாடியாநின்ற ஆபரணங்க 

ளும் இனபம்டெற ௮ணிந்தான்.-(௭-௮,) (௨௯௫) 

ஆளிகளிலக்கெழுபதாயிச மரும்பரிக 
ளன்னதொகையன்னதொகையே 

கூளிகளிழு தீதிடுமிழுக்கிலிர தத்தின்மிசை 
கொற்றமொடணைந்தவுணர்கோன் 

வாளிலசெயிற்றவுணர்சேனைபுடடைசூழ்தா.., ... 
மறந்தருபறறீதலைதனிற் ... vee 

காளியொமிவாதநடமாடிமகனோடமர் ,.. ... ௨ 
கலந்திடவணைந்தபொழுதின் ... ,.. cee vee 

oes et eos 
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(இ-புமா.) விளங்குகின்ற எழுபதினாயிரஞ் சிங்கங்களும் எழுப 
, தினயிரம் அரு&குதிரைகளும் எழுபதிஞயிரம் பூதர்களும் இழுக்கும்ப 
bur குற்றமிலலாத தேர்மமல் ஞான்வெற்றியுடன் ஏறிக்கொண்டு 
வாள்போலப்பிரகாசிக்கும் பற்களையுடைய அவுணர்சேனைபுறத்தில்குழ்



௩௧௨ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், G) பா றி ம் Ly ை Te 

நீஅவரும்படிசென்று விரம்டொருநீதிய யுததகள்திதில் காளியுடன்வா 
அதடமாடிய பரமடிவனுனீடயபுதீதிரராகய சுட்பிரமணியநடன்டோர் 
செய்வதநற்குச்சேர்நீதடொழுதில்--(௭-௮௮.) (௨௯௬) 

செங்கமலவேதனு..னுந் துமரிகந்தன து... 
செம்பதமிறைஞ்செயவுண... . வ ட்டி 

னிங்கமர்புரிந்திடவணைந்தனனெனக்குக,... ee vee aan 
னெழுந்தனிலசாச திவிடும். . . ட ட்டி 

் டொங்கணிகொடோணுடுவீரரொசொரதர் ... 
புகழ்ந்தயல்டொருந்திவாவே ... 

தீற்கவுணர்சேனையெதிர்செல்லமிகுபூதரொடு ... 
தானவர்மலை நீதுடொருதார் ர x 
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(இ-புரை;) பிரமதேவனும் மேன்மையுள்ள விஷினுவும்சுப்பிரம 
ணியசுவாமியினுடையசெய்யதிருவடி களைவணங்டுச் சூனிட்டோ தயுதீ 
தீஞ்செய்ய வந்தானென்று விண்ணப்பஞ்செய்தார்கள் சுவாமியானவர் 
உடனேயெழுத்அு வாயுதேவனாகிய சாரதிசெ லத், துவதாய் மிகுந்த ௮ல 
ந்காரம்பொருறீதிய இரதத்தின்மேல் ஆரோகணித் துக்கொண்டு லக்ஷ்த் 
தொன்ப.து வீரர்களும் பூதர்களும்பு௪.$நீ.துகொண்டு ௮ருலெகூம்ந்து 
வரும்படி. எதிர்த்துவந்திருக்கெற ௮வுணச்சேனைக்கெதிரிற்சென்ற பொ 
Ys மிகுத்தபூதர்களும் ௮வுணர்சளும்தேர்ந் துபோர்செம்தார்கள்..[) 

விறிவருதானவர்களாலிலகுபூதர்கள் ... see tee ௨ oe 
ன ச விளிந்திடவிலஃகமுடனெட் ... வ வட வட்ட க 
டேறுதனிவீசர்களடைந்துடையபொய்ம்பு௮ ... ௨. ஸி 

| மிரும்புபனெ திர்ந்துகணைதாய்ச் ... ,. ௨௨௨ * 
இதியவரிற்சிலரா நூதியழியாவழ... ... ரர. 

,_ த தெரிற்துமுருகன்புடைவரக்... see cee cee ee 
கூதியிடுமித்தவகைசண்டருளிவெஞ்டுலை ரர. 

9 ¥ குனித்தனன நித்தமணையான் eb’ cee eee one eee 

. (இ-புரை,) வீறிவருனெற அவுணர்களால் பிரகாடுக்கும் பூதர்கள் 
அழேர்கரிறதீசார்கள் அதைக்கண்டு லஷத்தெட்டு வீரர்களும் சென்று 

போர்செய்து தோற்ழுர்சள்.௮வர்களுர்தோற்கோடிஏசைச்சண்டு விள. 
'கீதமுத்தபமச்சிரமமுள்ள விரவாகுசேவர் அவுணர்களுச் இரதம்   



யூத்த்காண்டம். 

180 A-yairaof peo பனாக்சொன்ுர்அவ்வாறுகொல் இவ எருதின் : 
ணட்படைபழிபாமலிருப்பசை வீரவாகுதேவர் ௮நிதீ.த அவ்பிரம பதி 
ரிடத்தில்வந்_து விண்ணப்பஞ்செய்தார் நித்தராகிய சுப்மிரமணியசவா 
மியானவர் வீரவாகுதேவர் சொன்னதை யறிர் து வெவ்விதானவில்லைவ 
ளை த்தார்.--(௭-.) (௨௯௮) 

  

   

மன்னுதனுவி த்கணையளப்பிலதொடுத்தருளி... bee 
வானமொடுவையசமுமாய்தீ .... see ee cee tee 

துன்னுமவுணப்படைபிணக்குவை படும்படி. வ ட்ட 
அுலங்குமுருகன்புரியவே 

யன்னசெயல்சண்டுமிசவண்டகடகத்தின்மிசை ... ,., 
யப்புறமிருந்தவனிக ,.. . see cee one 

முன்னெனவனைத் அருமரேசனை வந் நீ நட. வ வடி 
முரட்குமர னீ துமொழிவான்., , R
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(இ-புரை.) அவ்வாறுவளைத்தவில்லில் விளந்குடுன்றமுருகக்கடவு 
ள் .-அளவில்லாதடாணங்கள் தொமித்தரளி ஆகாயமு தல் பூமிவரையில் 
நிறைந்திருக்கும் ௮வுணச்சேனைகள் பிணக்கூட்டமாகும்படி. செய் தரு 
ளாவே அ நீதச்செய்கையைச்சண்டு HOT GLE தீதின்மேல்௮ட்புறமிரு 

நீத ௮வுணச்சேனைகள் மிகு தியாகவறீது முன்போலவே சுட்பிரமணிய 
சுவாமியைச்சூழ்நீ .துகொண்டடோது வீரம்டொருந்திய ௮.நீதக்கடவுள் 
Q) 5 sarang cera gy Gor ap it.—(o- 0, ) (௨௬௧) 

மைய வணர் சன்யிடைதோனைவிடுத்துயென bes 

மாருதியிடைறையவே ... ... .. 
யையவிதுநன்றென நிலத்தினில்விசு Gal 

் லளக்கரில்விடுப்பமுருகன் .. . வட ee ney 
Quineadredi gered Derhisos ten tee 

பிரிநீதளவுணப்படையெலா வட்ட 
மொய்யெனவிறற் த.திரமோடுபி ணமாயிட 

வுலாவியமர்செய்தருளிஞன் H
k
 
K
K
 
H
H
 

H
K
 

(இ- புரை.) கருமைநிறமுள்ள அவுணச்சேனையினடுவில்தேரினைச் 

செ.ஓத்தென்.ற் வாயுதேவலுக்கு உதீதரவுசெய்தருளினார் அவன் கர்த்த 

னே யி'துநன்மையென்று பூமியினிடத்திலும் ஆசாயதீதினிட்தீ இலும்



கரச கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

சமுத்திரதீதிலுமாகவிடுத்தான் அவன் அவ்வா றுசெலுதீ.தம்போ.த சுப் 

பிரமணிபக்சகடவுளானவர் மழைபொழிகின்ற மேகம்டோல் மிந்த பா 
ணவருவிம் பொழிந்து இரக்கமில்லாத அவுணப்படைகளெலலாம் வி 
ரைவாக இறந் உதிரட்பிரவாகம் ஓடும்படி பிணங்களாகதி தீதக்கதாகஉலா 

விப்போர்செய் தருளிஞர். (எ-று) (௩௱) 

சீகரமுலாவுமெழுசாகரமுமாகமொரி, . a. 
Csaracullanp 5 SAD GE டட 3 

சூகர நிறதீதவுணர்சேனைபிணமாக நனி... அ 
துன்றவெழுகின்றகுருதி.., ... டட. te 

Goragps Banging ogg Dundas. ஸீ 
விண்ணகமு நண்ணிநிறைய ,., 3 

வாகைமுருகன்றகுவர்சேனைவருமண்டவ மி... ஆ 

வாளிகொடடைத்தருளிஞன் டட ¥ 

(இ-புரை;) நீர்த் தளிகள்சிதறுகின்ற எழுசமு்திரகிகளிலும் ஆகாய 

தீதிலும்தேவர்களிருக்கும்உலகத்திலும் பலுறிறிறருள்ள Shafer ester 
கள் மிகுந்தபிணங்களாய்விழு நீ.துடெ£க அவர்களுடல்களிலிருந்தெழு 
இன்ற உதிரமான அவேகமுடன்பெருடியோடி. ஏழுபிலங்களி லும்பூலோ 
கழுழுவதும். அஜ்ட்டதஇக்குகளி லும் காயக்திலுமாகப்பொருத்திதிறை 

நீதபோறு வெ ந்றிகொண்ட சுட்பிரமணியக்தடவுள் அவுணசசேனைகள் 

வருன்ற ௮ண்டதீதின்வமியைப் பாணங்களினால அடைத்தருளினா.() 

பாலனமொரமிகீகெளரிடாலன துபில் பு தமல , 
பன்னிருகணும்பொலியவே ... ட்ட 

மாலனுருதானவர்பிணதி aiid லும்... 
வாரி திக ர்சோரியசெலாஞ் , 

ஆாலவும்வறந்த துநிறைந்திமியிணகீ குவை 

தணற் து பொடியாகிய சீர்... ட வட்ட 
மாலயனுமித்திரனுமும்பர்களுக்வேலனை sue டட சக வட 

வழுதீதினாமகிழ்ச்சியுறவே ... ... 

e oe 

%~ 
*K 
*
 

XK 

(இ-புரை.) டாலினையொத்த வசனமுள்ள பார்வதியார்குமாரர் அதன் 
பின்புதம்முடைய பன்னிரண்டிசண்களி லும் அக்கினி பிரகாசிக்கும்படி. 
மயச்சம்டொருந்திய ௮வணர் பிணக்கூட்டத்தின்மேல் பார்வைசெலுதீ



யுத்தகாண்டம். உ௱௫ 

இனவளவில் சமுதீதிரச்தையொத்த உதிரமெலலாம் மிகவும் வறண்டது 
நிறைந். த பிணக்குவையோ வெனில் சாம்பலா யொழிநீ். து போயிற்று 
அதைக்சண்ட?ருள்ள விலினுவும்பிரமதேவனும் தேவேந்திரனும் தே 
வர்களும் மடிழ்சடிமிகுதியினால் வேலாயுதக்கடவுளை தீதோதீதிரஞ் செய் 
தார்கள்....(௪- து.) (௩௱௨) 

எம்பரமனின்னனபரிற்த துதெரிந் தள ... ட ன் 
மெரிநீதிடவிலாந்தவுணர்கோ :,..... ok 

னம்பகமிராறுடையரம்பனெதிர்தேரினொடு ... % 
மாலமெனவந்தனுகலுங் ,.. ... vee ஆ 

கும்பமதயானையுரிகொண்டவனளிதி தீருள்,.. vee * 

குமாரனுமெதிர்ரீதருளிை வட bee ee at 

னும்பர்கள்பெருஞ்டிறைவிடா ஐயிர்விமிட்டவ... % 

MMHSGeoanyeor £ GG ai G03 oe x
 

(இ-புரை.) நம்முடைய பரமனிவ்வாருன காரியங்கள்செய்ததைச் 
சூரன் ௮றிநீ அமனமெரியும்படி. பன்னிரண்மிடருக்சண்களுள்ள சுப்பிர 
மணிபசவாமிக்கெதிரில் ஆலகாலவிலிம் வருவ துபோலத 6 ௬டன் வி 
ரைற்துவந்தெஇிர்ந்தவள வில மததகமுள்ஏ மதயானையி3 தோலைட்போ 
ர்ீத்தருளியடரம௫ிவன் அளித்சருளிய மார சுவாமியும் எதீர்தீதருளிஞர் 
சுவாமி யெதிர்நீதபோ,து தேவர்கள்பெருஞ்டரையைவிடாமல் தன்னு 
யிரைவி டிட்டவனாகிய சூரன்சோபத் தடனிந்கவார்திசைசொல் அகிருன், 

இன்புறுபரன்றருவர தீடு யல்பிலைப்பொழு.து. ட டட 

மிட்படியிருட்பன மியே ண ரர ரர ttt nee ew ol 

னென்பணிபரிற் தும ஓ மம்பர்மொழி மமய்ம்மையென .., 

வெண்ணியமருக்கணுகினா டட oi 

யென்படி னுமுன்றனைவிரிப்பதிலைமைந்தனென OO 
விட்டிடுவதிலலையெனவே,.. . ce ne ol 

வன்புமன வெய்யனி அகூறவெமையாளுடைய ... 4 
வள்ள லுரைசெய் தருளுவான் ஆ 

(இ-புரை,) ஆனந் தமே திருமேனியாகவுள்ள பரம$ூவன் எனக்க 

ருளிச்செப்த வரத்தின்தன்மையால் எக்காலமு மிப்படியேயிருப்பேன 
ல்ல து நானிறச்கமாட்டேன் என் னேவல்தொழிலைச் செய்.துகொண்டுழ 

39



உரச கநதப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

அகன்ற பதிவர்களூடையவார்த்தையை யுண்மையென்று கருதிப் போர் 
ல வந்தனை இ இனியென்ன டாடுபட்டா லும் நான் உலினைவிடுப் 

ம இமோ சிறுபிள்ளையென்று விட்டுவிடுவேனோ அப்படியும் 
ெல்டியன்று கடினமனமுள்ள கொடியசூரனிவ்வா,றுசெஈல்ல 

ள் பாட காள்ளுமிறைவர் மொழிநீதருளுகின்ளர்-(௭-ற:)(௩௱௪) 

உப்பரைபலைத்ததொருவெங்கயவவம்புரை ... 
புலாதீதனையுஸ அருவினிற் கட்டட ட்டி 

(செம்புனல்குஇ தீடெயியாம்லிடிபெருக்கனைகள்.... ves 

செப்பிரிமுனக்குமொழியென் ... see ae 
றெம்பரமம தை ஓுெ மடுஞ்டிலைவளை த் தீனி 

னிருநீதிறல்கொள்பூதரொவரும் வடட 
வெம்பியவுணன்றனைவளைந் தவன்விடுக்கணைகண் see tee oe 

மெப்ட்படவுடைந்தனரரோ ... e
e
 
R
K
 

K 
KR 

HK 
K
 

(9)-L43 wore) தேவர்களையலைத்தகொடிய€ழ்மகனே வழ்புவார்தீதை 
சொல்லினை உ. னுடையசரீரத்திலிருந் அ உதிரமொழுகும்படி நாமேவு 

Bb pines) sons G2 Q7 Huss 7% சொலலுமென்று தம்முடைய 
oLajcit > சொன்னவளவில் தன்மையிலிருக்கும் பெரியவில்லினைவளை தீதா 
௮ அதனை ௪1 மிகுரீசபலமுள்ள பூதர்களெலலாருங்கோயித் த-சூர 
னை நீது ௮. அிம்பாணங்கள் தங்கள் சரீரத்திந்பறிவதினலைதோற் 
சோடி ப்போஞர்கள்--(௪-று.) (am@) 

இன்னசெயல்சண்டுதிறன்மொய்ம்பனுடனெண்மரு. . 
மிலக்க ரமெூரீநீதவுணன்மேன், . . , 

மின்னுகணைமாரியின்விடுட்பமிசைபட்டவை ... 
விரைந்தவணொடிநீதுவிழலு ...... 

மன்னவுணனூற௮ுபெறுகோடிகணைடிநீதியவா ,, ves 
வையமொடுவில்லினையறுத்... ... ட்ட 

தறீநிலையினான்குபெறுமாயிரே நடுக்கணையை வட டட ட 
யங்கமிசைவிட்டனனோ... . 

* *
 ea 

es
 

.
 

x
e
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KR 
KH 
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9 

(இ-புமா.) இட்படி.ச்கொதித செய்கையைச்சண்டு விரவாகுே தவரு 
ம் ௮.வருகளேயவீரர்களெட்டுட்ே டரும்( இவர்சளுமல்லாமல்)மற்றல க்ஷ



யுத்தகாண்டம். BAT or 

ம் வீரர்களும் எதிர்ந் து ஞாூன்மேல் ஒளிரூனெறபாணங்களை மழைபோ 
ற்சொரி நீதார்கள் ௮நீதப்பாணங்கள் சூரன் மேற்பட்டுபட்டவுடன் ஒடி. 
நீதுவிருநீதன அதற்குமேல் ஞூனானவன் நூறுகோடி பாணங்களைமீய 
வி ௮வர்கள்தேர்களையும் வில் லுகளைடம் அறுதி ௪ அட் பொழுதே பின் 
னும் நாலாயிரம்பாணங்களை அவர்கள் சரீ ரதீதின்மேர் படும்படி. விட் 
டான்... (௭-ு.) , (nr ௬) 

எண்மரிலிலக்கர்கள்கலக்க மொடி ரிந் தன உட ட 
ரிருநிதிறல்கொள்வாகுவவுணன் உ உ ve ப 

திண்மையுளதோனுவொள்கொடவனீள்டிலை,.. ... ணீ 
இதைக்கவனையோனையவுணன், .. .. உட * 

வண்மையுறுமார்பிடையடி த் துழிவிமு நீதபர வ 
வான்மிசையெதிந்ீதனனறிற்... ௨௨ ட 9 

ுண்மையுறுகந்தனயன்மேவவவுணன்டுலைகொ ... 00K 
டொல்லைஞுகன்முன்குறுகனஞன் ¥ 

(இ-புரை.) அந்தப்பாணங்கள்வறீ துபட்ட மாத்திரத்தில் எட்டுவீர 
ர்களும் ௮வர்களேயன்றி லஷ்ஷம்வீரர்களும் மனங்கலங்கி யோடி 3 
மிகுந்த பராக்கிரமங்கொண்ட வீரவாகுதேவர் சூரனுடைப பவறு ர். 
தேரிற்பாய்றீது தம்முடையவாளாயுதத்திஞல் அவனுடைப £ டை, 
லினைவெட்டிஞர்அ௮ப்படி வெட்டியவிரவா ரதேயரைச்சூரன்௮ழ ப. 
ருநீதியமாரீபினிடத்தில் அறைந்தடோது ௮வர்பூமியிலஎ பூ நீ.* மூர௪ 
சையானார் அப்படி மூரீச்சையாய்விழு நீதவரை(/யடுத் து ஆமா.பத்தி ல 
நிர்தான் அப்போது வீரவாகுதேவர் மூரீச்சைதெளிந் ஐ: உண்மைடள் 
ள சுப்பிரமணிபரிடத்திற்சேர்நீதார்( அதன்பிலி பு) ஞூ னவன்விலலேநீ 
திசகொண்டுவிரைவாக சுப்பிர மணியசுவாமிக்கெ திரில்வநீ தான்,-(௭-௮,) 

வெற் இ றல்கொள்வேலனொடுவி ந்சமர்பரி நீதவன் .,. 

விடுங்கணைவிலக்டுவிறல்சேர். ... cee ves 

கழீதனிசதத் து.றுவிறற்கொடியறுத் அழி 
கறுத்தவன்விடுங்கணையெலாஞ்... see nae ves 

சிறி தும்சைசெய்துசகணையேழுகொடுஞரலுறு ... 
தேரினிலு௮ங்கொடியறுத் உ டட 

அறி துதிரைவேலைதனிலிட்டருளவானமுறு ves 
மும்பர்களொலித்தனாரோ ue cae vee Ke

e 
K
M
 

3



EMT Of கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொமிப்புரை, 

(இ-புரை.) மிகுந்த பராக்கிரமருள்ள!சுப்பிரமணியருடன் விந் 
டோர் செய்து ௮வரீவிடுகறபாணங்களைவிலச்விரம்டொருரீதியசுப்பி 
ரமணியசாமீயி் தேரிலிருக்கும்வெற்றிடொருந்தியகொடியை அறு 
த்தபோ று சவாமியானவர்கோபித து அவன்விடுறபாணங்களெல்லாம் 
அறும்படிரெய் ௫ எழுபாணங்களிறால சூரனிருச்கிறதேரிற் கட்டியிரு 
க்ரும்சகாடியைபறுத்து விசகின்ற அலைகளுள்ள சழுதீதிசத்தில் விழச் 
செய்தருளினார் அதைக்கண்டு ஆகாயத்திலிருக்குந்தேவர்கள் ஆரவாரி 
த்தார்கள்--(௭-.) (௩௭௮) 

  

௪௩ 

அன்னவரொலிதீதலுமழன்றிர கமோடவுண... *... 
ரண்ணலுயர்விண்ணிடையடைந் ,.. cae ee nee 

தின்னலுறவும்பரிமிசைவெம்பகழிதூவது... ... ees 

மிளங்குமானிவ்றுபுவிமேற்,.. ,.. cee uae nee 
அன்னுகணைவிட்டவையறு 5 இிலகுவையமொரி ves ree as 

துய்யககனதீதின்மிசைபோ,,.. ர ர 
யொன்னலலெொிந்கணையபொ மிநீதமர்புரிநீ தன 

னுமைக்கினிமையானபு தல்வன்: x
e
 
K
R
 
R
H
 

3 
3 

*oe 

(௫-புமா.) தேவர்களாரவாரித்தவளவில் ஞூனானவன்கோபித் துத் 
(2தருடன் ஆகாயதீஇினிடதீதில் அடைநர் து துன்பம் டொருநதீ.தும்படி. 

தேவர்கள்மேல் டாணங்களை யேவிஞன் சுப்பிரமணிப சவாமியானவர் 
(அதைக்கண்டு) பூமியிலிருந்தபடியே ௮ழிவுபடாத பாணங்களையேவி 
அவன்விட்டடாணங்களை யெல்லாம் ௮௮தீ தப் பிரகாடுக்குந் தேருடன் 
தயதாகிய ஆகாயதீதின்மேற்சென்௮ பசைவனாகிய'ஞா னுடன்டாணங் 
கள்சொரிநீ துபோர்செய்தார் உமையம்மைச்செமையாகியபுத்திரர்-() 

பிலத்தினிடைபோவனநிலத்தினிடைமேவுவன ,,, ௨. 44 

பேசரியவாசைகளெனுந் +6. see tee படட ஆ 
தலத்தினிடையோடுவன நீகெடல்கூவென ,., ட ட டி 

சையமிசையெய்துவனடூர் 666 ee ட டட ® 
மலரீத்தவிசயன்புவியினண்வெனமண்டுகடல் coe veel 

வாளஇரிதாவியழியா ,.ஃ tee) cee cee cee ட # 
நலத்தொறுமண்டமுனமேகுவன்மீள்குவன 44, ௨48 

நண்ணுமவர்வண்ணவிரதீம்,,; see vee nee ட



யுத்தகாண்டம். உர 

(இ-புலா.) பொருந்திய இய்விருவர்களுடைய அழகுள்ளதேர்கள் 
பாதாளலோகத்திற்செல்லுவன மறுபடி பூமியினிடத்தில் வருவன அவ் 
விடம்விட்டுச்சொல் லு தற்கரிய எட்டுத்திசைகளி லுமோடுவன அங்கிருநீ 
ுநீண்டச முத்திரத்தினிடத்தி நீசசருவன இவ்விடத்தினுமன் றி அலிட்ட 
குல பரவதங்கள்மேலோடுவன அதற்குமேல் €ருள்ள காமரைத்தவிஇல் 
வீற்றிருக்கும் பிரமதேவனுலததீதிற்செல்லுவன திறைதீ துள்ள Lamb 
புறச்கடலிலும் சக்கரவாளகிரியிலுநீதாவி அதந்கப்டறம் ௮மியாதநல 
த் துடன்பொருநீதிய ௮ண்டங்களிறடொருநீ,தும்படி. செல் லுவன உட 
னேதி ரும்பிவிடுவன..-(௭-ு.) (௩௱ ம) 

இன்னபரிசன்னவர்களேறுமிருவிறிரத ,.. 
மெங்கணுமுலாவுபொழு இனக, . . 

மன்னவுணர்ம௦ அனளவில்வெம்படைவிடுப்பவலை 
வாளிகொடுதூளிபரியா 

வின்னமுதமானமாருகக்கடவு... ... vee 
Carlen Corape விட்டவுணர்ே கான். 

Surah 86 OI SESE OS OD 
பூமிசையடைந்தனனரோ... e

K
 
R
K
 

HK 
KR 

RH 

(இ-பூரை,) இய்வாறா அவர்களேதிக்கொண்டிருக் இற மேன்மை 
யுள்ள இரண்டிதேர்களும் எல்லாவிடங்களிலும் உலாவும்போ ௮ அழியா 
வரம்பெற்௮ுள்ள சூனானவன் அளவில்லாக பாணங்களை யேவினான் 
அதைக்கண்ெவைகளுக்குச்சரியானபாணங்களால் ௮ அகளைப்டொடி. 

த் தருளி அி.யார்களுக்கின்ப அமு தம்போன்ற சட்பிரமணியசுவாமியா 

னவர் பின்னும் பதினா லுபாணங்களேவிச் சூரனுடையடொன் மயமான 
தேரினைப்டொடியாக ௮மித்தவளவில் ௮வன்வில்லுடன் பூமியில்வந்தா 
oir. —( aT- 9) (Gms) 

வையமிசைவநீ ததொருகூரன் மிகுவாளிவிட 
வாளிகொடறுத்தருளியே...  ., 

யையனெதிர்சூரன.துவீரமுறுே சாளின்மினை... 
யாயிரநெடுிந்கணைகடா | 

' ளெய்யவவைபட்டவணொடிந் துவிழ வடட 
வெய்யகனவிராயிரநெடுங்கணைவிடத் .... + ws 

அப்பருசன்பொய்ம்பிவிடையாளிகள்பொருந்திீரு.. 
தூளிகள்பொரு ந்தினவரோ 

த
த
 
ல



MW கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
. பொழிப்புரை, 

(இ-புரை.) பூமி.பினிடத்தில்வந்த சூரனானவன் அளவில்லாத பா 
ணங்களேவிஞன் சுப்பிரமணியக்கடைவுள் அதனைக் ண்டி தாயம் அள 
வில்லாத பாணங்கள்விட்டு அவைகளை ,௪௮4தரிப்பின்னும எ£ர் 5a 
ருக்கிற சூரனுடைய வீரம்பொருநீதிய தோளின்மேல் கொடிப ஆயிச 
ம் பாணங்களேவினார் அவைகள்போய்ப்பட்டு ஒடி.நீ துவிழவே சூரன் 
இரண்டாயிரம் பாணங்களேவினால் அந்தப்டாணங்கள் நிர்மலராகய ௪ 
ட்பிரமணிபசுவாமியினுடைய புசங்களிந்பட்டு மிகுந்த தூளிசளாயின, 

பின்னுமவுணன்சொரிசரங்களைவிலக்குப ... 
பெருங்கணைகளாயிரம்விடுத், ப்ட் 

தீன்னவனடற்றனுவொடி தட ஓமற்றுமொ... . 
ரருஞ்ிலைபிடி தீதவுணர்கோன் வட 

மின்னுறுவிசம்பினிலைமக்கடி துவேேலவனும் 
விண்ணிடையெழுறீதுடொரவே ... 

மன்னவுணன்மண்ணில்மிசைபின்னும்வரரம்பரனும் .. 

வந்தமர்புரித்தருளினான் 3
3
%
 

39%
 

39% 
3 

3
 

(இ-புரா.) மறுபடி.புஞ் ஞாூன்விுகற பாணங்களைச் சுப்பிரமணி 
யுச்சடவுளானவர்விலக்கிதாம் ஆயிரம்பெருங்கணைகளேவி சூரனுடைய 
டலம்டொருநீதிய வில்லை யொடித்தருளினார் ௮வன் மறுபடி வேரு 
வில்லெடுத் து ஒளிருகின்ற ஆகாயத்திலெழுநீதான் சுட்பிரமணியக்கட 
வுளும்விரைவாக ஆகாயதீதிலெழுறீ.து போர்செய்யவே௮வுணராசனான 
வன் உடனேபூமியில்வநீ தான் ௮வன்வந்தவுடன் சப்பிரமணியக்சடவுளு 

ம்பூமியில்வத் து போர்செய்தருளினார்.-(௭-௮.) (௩௱௰௩) 

காடினியினின்றவனளக்கரிடை திக்டை ... 
கவின்றருபிலத்தினிடைடர்... ... 

வீசுபுசத்மேருவிடைமாயனுலக தீதினிடை 
மேவவவைதோறுமனணுடும்... ... வ ட்ட 

பூசன்முருகன்புரியவண்டமு௮வாயிலிடை 
போகவவனுங்குறுகியே... ,,. see vee 

நீசனொடெதிர்தி துவிறல்பட்டகணைவிட்டவுண.. . 
8 னெட்டிரகமட்டருளினனை ... vee nes 

es
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யுத்தகாண்டம். BMWs 

(இ-புரா,) பூமியினிடத்திலிருநீத சூரன்சமுத்திரங்களினிட தீத 
ம் திக்குசளினிடத்தி லும் அழகுள்ள பா தலத்தினிடதீ தும்ிறப்புப்பரவி 
யமசகம்மேருவினிடத்திலும் விஷ்ணுவுலகத்தினிடதீ.தம் செல்லும்போ 
அ சப்பிரமணியக்க_வுளும் 185 இடங்களுக்கெல்லாம் அவனுடன் 
போய்ட்போர்புரிநீதார்.௮ தற்குமேல்ஞானானவன் ௮ண்டதீதி நீடொரு நீ 
திய வழியிந்சென்றான் சுவாமியானவர் அங்குந்தொடர்ந் அசூரனோ டெ 

திர்திது வீரம்பொருந்திய கணைகள்விட்டு அவனுடைய பெரியதேரினை 

அழித்தருளினார்.-.-(௪-௮.) (me) 

தேரழியமுன்புரிமகதீதினிடையாதியருள் ... ., 
செய் தமனவேகம தவாம் ட்ட 

விரமுறுதேரைநினையக்கடி துவற்இிட... bee 
விளங்கதனிலேதியருளே ..ஃ ... tee cee ce 

யாருமுருகன்கணைகொடண்டமுாவாயிலை, வப டு ட்டி 

யடைதீதகதவைக்கணைகடூய் ... டப 
விரமொடறுத்திடஓமப்புறமிருந்தபடை... .... 

மேவிய துவேலனயலே... ... nee oe 
%
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(இ-புரை.) தேரமியவே முன்செய்த யா கதீதினிடத்தில் பரமட 
வன் அருளிச்செய்த மனவேகமென்கிற வீரம்பொருறீதியதேரினை நீனை 
தீதான் அவனினை தீதவளவில அந்தத்தேர்வந்த தவிளங்குகின்ற அதனிட 
தீதிலேறிச்கோண்டு அருள்நிறைநீத சுட்பிரமணியசுவாமியானவர் முன் 
னம்டாணங்களேவி ௮ண்டத்திற்பொருநீதிய வழியை அடைதீதகதவை 
வீரமுடன்டாணங்களேவி யறுத்தான் அவ்வாறு அந்தக்ககவைச் சூரன் 
அ௮றுத்தவுடன் ௮ண்டதீதுக்கு அப்புறதீதிலிருதீத அவுணப்படைகள் 
சுப்பிரமணிபசுவாமிக்மு அயலிலவந் தசேர்ந்த த.-(௭-௮.) (௩௱௰௫) 

வநீதபடைகறந்தன்விழிபட்டி டலும்வலலையின் 
மடிநீததயலண்டமருவு ., ௨. ௨ 

முந் துபடைவந்திடவுரட்பினனுாப்பலு 

முூடைந்ததயலண்டமரறாவு ... vey vee 
வெந்திறலு௮ம்படைவரக்கா முறைம்படையை .. 

வேலவன்விரிட்பவவைபேபோம்... ட 
தநீதில்ப லவண்டமு௮சூர்படைபனை த்தையு wee 

நடுக்குறவடர்த்தவுலவி,.. ... ... 3 
3
9
8
3
3
 

3 
3
 
3



'உ௱௰்௨உ கந்தப்புரர்ணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

(ஓ-புரை.) இவ்வாறு வநீ நசேனைகள் சுப்பிரமணியசவாமியினு 

டைய உக்கிரமான திருவிடி. பட்டமாத்திரதீதில் மடி.ரீ துசாம்பலாய் வி 
ட்டது அதற்குமேலண்டத்திலிருக்கும் மேன்மைடொருநீதிய படைகள் 
வழ தன ௮வைகளைச்சண்டு சுப்பிரமணியக்கடவுள் உங்காரஞ்செய்தரு 
ளிஞார் அப்படி. உங்காரஞ்செய்த உடன் அவைகளும் அழிந் துபோய்வி 
ட்டன அதற்குமேலண்டதீதிலிருக்குஞ் சேனைகள்வந்தன ௮வைகளைக்க 
ண்டு சுப்பிரமணிய சுவாமியானவர் தம்முடைய திருக்கரங்களிலிருக்கும் 
பஞ்சாயுதங்களையேவிஞா ௮வைகள்போய் அழிதலில்லாத பல ௮ண்ட 
ங்களிலிருக்கும் ஞூனுடைய சேனைகளையெல்லாம் எவ்விடத் தஞ் சென் 
DENG g அவுணர்கள் நமிங்கும்படிகொன் றன.....(௪-ு.) (௩௱௰௭௬) 

டஞ்சாயுதங்களாவன - சங்கு - சக்கரம் - வாள் - மசோதண்டம் 

கதாயுதம் - என்பவைகளாம். 

தீநீ திரமூறும்படைகெடப்பரனளித்ததொ 
சக்கரமெடுத்தவுணர்கோன் ... .... wee 

கந்தன் மிசைவிட்டி டவதைக்குமவேளொரு 

கரங்கொடுபிடிப்பவதுகண்... ee ... 
டந்தமிலுருக்கொடமராடமுருகேசனதி ... 

வானபடைவிடடடையலான் 6. eu tee டட 
வெற்திறல்கொண்மாயமதறுத் துழியொருத்தனென ... 

மேவினன்மிகுந்தகொடியோன் ,,. see vee oe m
e
e
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(இ-புரை.) இவ்வாறு ௮ண்டங்களிலிருநீ. துவந்த உபாபமிகுந்த 
சேனைகளெல்லாம் அழிந் போகவே சூரனானவன்முன்னம் பரமடுவன் 
கொடுத்தருளியதாகிய ஒட்பந்றசக்கராயுதத்தையெடுத் தச்சப்பிரமஷம 
யசுவாமியின்மேலேவினன் அதைச்சுவாமியானவர்தம்முடைய ஒருதிரு 
க்கரதீநினால் பிடி.த.ஐக் கொண்டார் அதைக்கண்ட சூரன் மாயையினால 
௮.நந்தம் உருவங்சொண்டுடோர்செய்தான் ௮ப்போ அசவாமிஞானாஸ் 
திரத்தையேவி அந்தப்பகைவனுடைய மிகுக்ச வெற்றிகொண்ட மாயதி 
தை.பழித்சடோ.து மிகுந்தகொடி யவன் ஒருவளாப் நின்ளுல்...--(௪-ு.) 

[ வேறு.] 

அட்டோதினின்மிருதானவரரசாயிரசோடி. ரர. 

யண்டத்தினுமண்டக்கடி. தீண்டிக்குமரேசன் டட டட 
மெய்ப்டாரமராடப்பினுமிப்பாரிடைவந்தே. டட னி 

4 ப் 

isd srg ஐமனத்தாயைநினைத்சான போதி... roe



யுத்தகாண்டம். BAT UOTE. 

ஜெட்பாரறுமவள்வ நீதிடறிக டூவானவையவளோ bas 

டோதிப்படையிற்பட்டவருப்தீே தீயெழுமாறு. .. 

செப்பாயெனப்புறவேலையிலனொருசாருறமமுத்தி, .. ++ 

இருவெற்ப தவரிலாமெனச்செப்பிக்கர நீதீட்டாள் ... x
 

* 
& 

(இ-புமா.) தான்கொண்டமாயம் ௮ மிந்தபோ.து சூரனானவன் 

ஆயிரங்கோடி. ௮ண்டங்களி ஓுஞ்சென்றான் சுப்பிரமணிய சுவாமியும் 

அவ்வண்டங்களிலெல்லாம் விரைவாக அவனு டன் தொடர்ந் த யாவரும் 

புசழும்படி.பொரு நீதியடோசசெய்தருளிஷர் ௨2தீ நமே சூரனுனவ 

ன்மறுபடியும் பூமியில்வறீ துமிகவும்வருற் இத தலீ தாமை ம இலர்னைதி 

தான் அப்படி நினைதீதடோ,துஒட்பான வர்ஷா யி. லாதம-பைவற் காள் 7 

வளுடனி துவரையில நட நீதகாரியங்களைச் ரா. லீததன்ேே னை ல மி 

நீதீவர்க ளெல்லாம்பிழைத்ெ தீழுநீ He Ob. யாருடாயஞ்டி'சாலலெ 

ன்ரான் அவள் சூரனைநோகூப் பெரும்புூறககடலி் றர ட.றத்தீலிருக 

கும் ௮மிர்தமலையிங்குவருமானால் யாவரும்பில ழதசெழு ந்திருட்பார்க 

ளென்று சொல்லி மறைந் துவிடடாள்.--(௭-.) (Bm) ௮) 

இன்பாதியவவுணன்றனதஇிர சத்தினை யொருவி வடட டட டட 

யிறைவன்றருசிங்க கனெருதீத தீதினணைந்தே i.e ek 

OsreruirduarpsEGs bes ps staré eco p . ஆ 

கொடுவாவெனத்சேர்போய துகொடுவற் த தடையின்... 

முன்டாிறுமரிமாமுகனிரவிப்பகையா தலா ட ட டட. ஆ 

முடிவத்நிரெபடைமுத்றவுமுன்மீபாலெழுற்திண்டப் ok 

டொன்பாவியவுலகதீதவர்வெம்பூதர்கள்கண்டே ட்ட ஆ 

புலிகண்டிடுபுலலாயதுபோலத்தளர்வுற்றார்... oe a 

(ஓபுரை) மாயை சசான்னதைக்கேட்டவளவில் சந்தோஷீமுடை. 
jou, Goes சூரன் தன்தேரைவிட்டு நீங்கி பரமடவன் அருளிச்செய்த திங் 

& aga பிடரியிலேறிக்கொண்டு தேரினைநோக்டு நீ செலவ்௮ுபெருமைப 

ரவிய் அமிர்தம் விளங்கெகொண்டிருக்கும் மலையை யிங்குக்கொண்டு 

வரவென்றுசொன்னவ்ளவில் ௮ துபோப் அந். தமலையைக கொண்டுவந்த 

அ அந்தமலைவற்துமாதீதிர தீதில் முன்னம்போர்செய்யத்தொடஙகனெ.து 

முத வி.துவரையி லிறநீதுபோன டங்கமுகாசூரன் பானுகோபன் முத 
ல்ரீன் அளவற்றசேனை யெல்லாம் உயிர் ப பழ்றெதீன முன்போல் ௦ ழீ 

40



he கத்தப்புராணர் சுருக்கப், 
பாழிப்புரை, 

ருங்கவே பொன்பரவியவுலகதீதிலிருக்குந் தேவர்களும் கொடிய பூதர் 
கள் இவர்சளெல்லாருங்கண்டு புலியைச்சண்ட மான்டோலத் தளர்ச்சிய 
டைந்தார்கள்.--(௭- நு.) Bar ee ) 

கண்டானிதுமண்டாநிருகண்டானுடையள்ளல் .. vue wo ol 
கடிவண்டவனெடுவெம்படைகைச்கொண்டுவிடுட்பத்.. 7 

தண்டாவிறலவுணட்படைமுந்றுங்கடிதட்ட டன 
தாணுப்படைவேலன்புடைசாரக்கொடுஞ்சூர ... ree sk 

னண்டாடிடர்கொண்டானிடாவிண்டாரிமையோர்க .... 4 
எல்லற்புரிகுர்பின்னருந்தேரைவிடுப்பக் ... .... & 

கொண்டாடுநெடுந்தோ துகண்டார்கணடுக்கங் ... 4 
கொள்ளும்படி பொள்ளென்றுகொதித்தேடுயதம்மா.. % - 

(இ-புரை,) அருள்திறைந்த பன்னிரண்டி திருதேதீதிரங்களு 
ள்ள ஈ ஃ5பிரமணிபசுவாமியானவர் விஷிபானஞ்செய்த பரமடிவலுடை 
பெ? பபடைபாகிப வொாஸ்திரத்தையெயமித்தேவினார் ௮.துசென் 

ட. வபா னை எ்முழுவதையும் விரைவில் அழித் தவிட்டு அந்தச் 
சஷஹ் பிமாஃட , ட்பிரமணியரிடத்தில்வத் துசேர்ந்த_து ௮தைச்சண் 
ட ரைப் 9) றம 2பொருநீடிய துன்பத்தைப் பொருத்தினான் ௮ங் 

இி- நதித் ரகளோவெனில துன்பம் நீந்கிஞர்கள் அதன்பின்பு தேவர் 
ACHE AL £1 பபஞ்செெய்த குரனானவன் அருமையாகிய தன்னுடையதே 
லாய விற் யாவருங்கொண்டாடும்படியாகிய அந்தத்தேரான,த டார் 
'சீதவர்சளெ ௦லாராம் நமிக்கங்கொள்ளும்படி. சொதிப்புள்ளதாய் வினா 
att ol FBI ௪...-(௭-று,) (௩௨௰) 

ஏகித்திறஃவாகுத்தனேவாகுற்றவிலக்கத் ... உட 
தெட்டானதிறத்தோரையிரும்பூதரையெல்லா vee ele 

(மோசத்தொமிசோசப்படவாரிக்கடிதண்ட wee ௨ 2 
முகடுத்ற தமுருசேசன்முனிந்தோ ர்சணைவிட்ட ட் 

'வரசைச்சணைசென்றிந்திரஞாலச்சசடத்தை ,,. 4, 27 we 
"லையப்த்திடைசொடுவந்திடவாகுத்தனைமுசலோர் , 4 “40 

சோகத்தினையற்ரார்குசனிர தத்தினைதிற்டச் ட பட்டில் 

4 சொத்ருனல்தவுணின் க) தரர்சண்ெருண்டு; rede. oily 

7 டடத அடகு த அஸ்கி டது! 
(இ.புகை;) அந்ததிதேரான, சென் ற் பராக் 3 1997௭1 rang 

, வெல்ல Going Ri denied Prielnta Dees



யுத்தகர்ண்டம்?. 

  

தர்சளெல்லாலாயும் மயக்கத் துடன் சோசப்பட்டிருக்கும்படி செய்து 
வாரிக்கொண்டு விரைவுடன் அ௮ண்டமுசட்டிற் சேர்ந்தது ஏழை -ண்ட 
க்பிரநிவியசவாமிய னவர் G காபங்2 காண்றி ஒருபாணபே வினர் 

நீதியுள்ள௮ ரீ தட்படாணமான துசென்ற௮ு௮தடத்திரஞால, தே.ாப்பூமி 
யினிடததி நீகொண்டுவ நீ தவளவில் ௮ திலமயச்ச தீ அுடனிருநீதவீ7 வாகு 

தேவர் மூதீலானவர்கள்சோகதீதை நீங்கினார்கள் ௮தறா5மமேஃ சட்பிரம 

ணிய சுவாமியானவர் அந்தத்தேர் அவ்விடதீதில நிற் 3ம்படி, சட்டமா! 
யிட்டார் ௮,து ௮ப்படியே நின்றுவிட்டது அதைககண்டி ரூரன்கோபி 
தீ -(௪-ற.) (௩௨௧) 

மூதண்டமளாவுந்திருகோதண்டம்வளைதீதேம் ,.. vee ஸீ 
முரணம்பு சொரிநீதான அமுகனுங்கணை தூவிதி... ++ J 

தீசண்டியஞரிவாளிவிலக்கிதீதச நாறு கடட டட டட டட டவ 
இண்மைக்கணைடந்திச்சமர்டுந் இதீதிடுசூர்கைம். .. % 

போதண்டியவில்லை தீதுணிகண்டானதுபோதிற்.,. ..௨.. அ 
பொருமூவிலைவேல்கொண்டுபுகழ்ச்சிக்குமரேசன் ... * 

மீதண்டவிடுத்தான துகண்டாயிரசோடி. vee eee el 
வெவ்வாளிசொரிந்தானருள்விசும்முருசேசன் ... * 

(இ-புலா.) பழமையாகிய அண்டத்தை அளாவுசல் பொருந்திய 
வில்லை வளைத் துபலம்பொருர்திய எழுபாணங்களைச் சொரிழ்தான்-சுப் 

பிரமணிய சுவாமியானவரும் டாணப்பிரயோகஞ்செய்,து தமைடொரு 
நீதிய ஞூன்விட்டபாணங்களை விலஃூப் பின்னும் பலமுள்ள ஆயிரம் 
டாணங்களேவிப்: - போர்செய்தலையே இந்தித்திருக்கும் அந்தச் 
சூரன்கையிலிருக்கும்வில்லினைத் துணித்தருளினார் ௮ப்டோ_துசூரனான 
வன்,டோர்செயிவதற் கே.துவாயெ ஒரு சூலாயுதத்தையெடுத்து புசழ்ச் 
இயுள்ள சுப்பிரமணியச்சடவுள் மேல்பபிம்படி. விடுத்தான் ௮டி.யாருக் 
கு தருள்பொழிகன்ற சுப்பிரமணியக்கடவுள் அந்தச் ஞூலம்வருவதைக் 
சைடு சொடுமைபுள்ள ஆயிரங்கோடிடாணங்கள் டொழித்தார்-(௭-௮௦) 

, 1 உவிலாவோதிர்வாவச்செம்விட்டானது சென்றே... 
ரி ன்சொரிளோன்ரு ற்றவிறற்சூலமழுதிதே eae eee eae ச ‘ 

% 
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யாலச்கொடியோனுந்திடுசிங்கச்தைவதைப்ப ,.. ee vee 

வங்கதீஅணைவெஞ்சத்சொமுமடலேமிகுகடலே wee ee lk 
ஓ a a o ஓ ட * டோலட்பொலிவெம்பூதர்வருந்தம்படிதேமிம் ... 4 

புள்ளாயுருவங்சொண்டெதிர்டொருதானெறிகருதான் .. * 

(இ-புரை.) இவ்வாறு சுப்பிரமணியக்கடவுளேவிய பாணங்கள்மு 
வதையும் வெற்றிபர்ள அநீதச்சூலம் ௮றுதிதுவிரைவுடன் தம்மெதி 
valent srs வசீரொயுதத்தை யேவிஞர் ௮ துசென்று சூலாயு தததி 

ன்தலையைக்கவ்விக்கொண்டு சுப்பிரமணிய சுவாமியினுடைய திருக்கரதீ 
தில் வந் டொருநீதிற்று பின்னும் சுவாமியானவர் பகைவருடல் மாமி 
சம்பொருறீ த வனவாடுிப இரண்டாயிரம் பாணங்களேவிவி லிம்ே பாலக் 

கொடியவளுபெ சூரன் ஏறிச்கொண்டி.ருக்குஞ் இங்க தீ்தைவதைத்தருளி 
ant Haire BSED தசிகொன்றவளவில் நன்மார்கதீதைக்கருதாத சூ 
ரனான௨ ன் கோபத் டன் பலமிகுந்த சமுதீதிரம்போல் மிகுதியாயிரா 
நின்ற பூதர்சள்வருர் அம்படி. சக்கரவாகப்பகஷிபோல் உருவங்கொண்டு 
எதிர்த் அட்டோர்செய்தால்--(௭-று.) (௩௨௩) 

ுண்டங்கொடுகொதீதடிறைதன்னான்மிகமோதித் 

துங்கம்பெறுவெம்பூதரைத் puro eis து இரிய 
மண்டும்புகமறுமாமுகன்மகவான்மயில்வடி.வாய் hae 

வரவுன்ன லுமவனப்படி வந்தானவன்பிசையே,, , 

சண்டன்றனையுதைசெய்தவனருண்மாமசனேறி௯க்.. see. 
சயமோடு தரநீதேகொடி தாயுந்நிமிபுள்ளேக் ...  ... 

கண்டம்டடவாள்கொண்டு அணித்தான தடோற்... ... 
கடலுற்திமிவிடமொத்திமிகடியோனி துபுரிவான் 
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(இ-புனா.) மூக்கினாற்கொத்தியும் சிறையினால் அதிசமாகமோதி 
யும் பெருமைடொரு நீதிய பூதர்களுக்குதீ துயர தீசைச்செய். த கொண் 
டுதிரிபும்டோ த புகழ்நிறையட்டட்ெள ஆனுமுகக்கடவுளானவர் இவ 
ன் பக்ஷியாய் வடிவங்கொண்டு போர்செய்யும்டோ து (நாம் இரததீதின் 

மேலிருதீ துபோர்செப்வ.லு நியாயமல்லவென்று)தேர் தின்மபிலா 
ய்வரும்படி.த்திருவுளத்தில் நினைத்தருளினவளவில் தேவேந்திரன் ௮ப் 
படியேவந்தான் வந்தவளவில் கூற்றுவன புதைத்தருளிய பரம$வன் 
அருளியபுத்திரராகிய சுப்பிரமணியச்சடவுள் ௮அதன்மேலாரோகணித்து 
க்கொண்டு வெற்றியுடன்செ லுத்தி கொடியதாப்ப்போர்செய்துகொண்



யுத்தகாண்டம். (Bute) oy 

டிருக்கும் அந்தச் சக்கரவாகப்பக்ஷியை வாளாயுததீதினால் இரு துண்ட 
மாகவெட்டினார் ௮வ்வாறு வெட்டினடோ து சடலிலுண்டாயெ Mas 
தையொத்த கொடியவனின்ன து செய்கின்றான்..-(௭..று.) (௩௨௪) . 

(மயிலும் சக்சரவாகப்பக்ஷியும் சற்றுநோஞ் சண்டைசெய்கபோ த சக 
கரவாகப்பக்ஷியினால் மயில்வருத்தியசைக்கண்டு சுவாமிலபாணங்களை 
யேவிஞர் அநீதட்பாணங்களினால்வருநீ இயசக்கரலாகப்பக்ஷியான..து ர 

வாமியினுடைய இருக் கரதீதிலிருக்கும் வில்லை முதிக்கும்படி, வந்தது 
அட்போ_து வாளாயுததீதினை அதனையிரண்டு துண்டமாக வெட்டியரு 
ளினார் - இவ்வாறு மகால்க்காந்தத்திற் சொலலட்படுெற த .) 

மண்ணாடியும்பனலாடியுமனலாடியும்வங்கூட் டட 
, வடிவாடுபுமணடற்தொடவளர்ந்தேயவணுறலும்... 

விண்ணாடர்வணங்காறிருகண்ணார்முருகேசன் ... 
வீருபவைமாருகியவெங்கோல்கள்விடித்தே. ,, 

யெண்ணான துமாயத் துருமாயும்படி செய்தா டட ட்ட 
னிட்டான்மையிலிரு நாளுடனிருநாள்வலாயவுணன் 

பெண்ணாருமருங்கண்ணல்பெருங்கண்ணிடைவந்த ... ... 
பெருமானெடுடொருதேயிவைபின்னுஞ்செயலுத்ஞூன்..* 
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(இ-புரை.) பூமிபாகியும் நீராகிபும் ௮கனெயாடூயும் காறஷூயும் 
(தனித்தனி) வடி. வங்சொண்டு ௮ண்டதீதையளாவும்படி. அங்கிருந்த வள 
வில தேவர்கள்வணங்கும் பன்னிரண்டு திருதேத்திரங்களுள்ள சுப்பிர ம 
ணிபச்கடவுளானவர் பார்தீனு இவ்வாறுவிநிவந்கவடவங்களை (௮ட்போ 
தைக்கப்போ த) வெவ்வேறு கொடிய பாணங்கள்விட்டு அந்தப்பதை 
வனுடையமாயவடி௰ம் அழியும்படி. செய்தருளிஞர் இப்படியாக நாலு 
நாள்வரைச்கும் விடாமல் சூரனானவன்-பார்வதியையிடப்பாகத்திலுடை 
யபரமடிவனுடைய நெந்திக்கண்ணிடமாகதீ திருவவதாரஞ் செய் தருளி 
ய சுப்பிரமணிய சுவாமியினுடன் போர்செய்து பின்னும் இநீதக்காரி 
பஞ்செய்கன்ரல்....-(௪- று.) (௩௨௫) 

(௮வன் பூமிவடி வமான தும்௮தனை அழித்த ஓம் எய்வாறெனில் பூமி 
ரூபமாப் எழுகடலையுந்தூர்த்.தும் சூரியன்தேர் ஆகாயத்திற்செல லுதற் . 
கிடமில்லாமல்தடுத் தம் காற்ரானது செல்லும்வழியைபாந்தியும் நின்றா 
ன் சுவாமிசண்டு எழுடாணங்களெடுத்து சூரனுனவ* பூமிவடி மாயிரு 
க்கிரன் ஆ கலால்நீங்கள் ஏழுசமுத்திரங்களும் ஒன்றாய்க் கூடின தபோ



கரலி கநதப்புராண்ச்சுருக்கப், 
பாழிப்புளை, 

ல் நீருருவங்கொண்டு சென்று அநீதமாயையை அழித் துவாருங்க ளென் 
அ ஏவினார் ௮வ்வாறே ௮வைகள்சென்று அந்தமாயையை அழித் தச்ச 
வாமி திருக்சரத்தில்வர் தசேர்ந்தன அதன்பின்பு உலகங்களையெல்லா 
முண்னும்பேரூழிவெள்ளம்டோல வடி.வங்கொண்டான் ௮தனைச்சுவா 
மிநோக்கி | நாறு பாணங்களெடுத்.து நீங்கள் ஊழிதிதீவடி வங்கொண்டு 
சென்று அந் தமாயையினை அழித் தவர் து சேருங்களென்றேவிஞர் ௮ 
வைகள் ௮வ்வாறேசென்று ௮ தமாயவடி வத்தை அழிதீ துச் சுவாமிதிரு 
கீகசத்திலவந் அசேர்ற்தன அதற்குமேல் சூனானவன் அக்கினிரூடங்கொ 
ண்டான் அப்போ துசுவாமி ஆயிரம்பாணங்கள்தொடுத் த நீங்கள் பிரச 
ண்டமாருதவடி வங்கொண்டுசென்னு சூரன்மாயதீதை அழித் துவாருங்க 
ளென்றேவிஞர் அவைகள்சென்று ௮ச்சினிரூபமாயிருநீத மாயையினை 
அமித்.து௪ சுவாமிஇிருக்கர தீதில்வற்திருநீதன அதன்பின்பு சூரனானவன் 
காற்றுவடி வங்கொண்டான் 9 GUI சுவாமியானவர் லக்ஷ்ம்பாணங்க 
ளெடுத்_த நீங்கள்சர்ப்பரூடங்கொண்டு சென்று அர்தமாயையைத்தொ 

லைத் தவிட்டு வாருங்களென்றுஉதீதரவுசெய் சேவினவளவில் ௮வைகள் 
சென்று ௮நீதமாயையை அழித் ஐவிட்டுச் சுவாமிஇிருக்கரதீதில் வந்திரு 
நீதீன இவ்வாறு மவறாலக்காந்ததீதில் கூ நட்படுக்ற 9) 

ஈகூற்றுமெனவொருடால்வருமொருபால்வருமிருள்போற் ...& 
Gas Ol Loser (o) வாருபாலவருமொரு டாலவருங்கு நள்போ ற், 

கா ந்ராுமெனவொருபாவவரு மொருடாலவருமனஃே பாற் 

கடலாமெனவொருபால்வருமபொருபாலவருங்கடி.ே பான் % 

மாற்முவிறலிளையோரெனவொருபால்வருமொருடால் ... -.. ஆ 
வயமைநீதர்கமளனவேவருமைேலையில்முன்னற் ..... & 

தோற்றாவருவிடமாமெனவொருடால்ருமொருபா க 
அன்னும்படையென்லும்படிசூழ்வுற்றிரிஞெசூரன் ... & 

(இ-புரை.) ஞான் ஒருபக்கத்தில் பமன்போலவருமீ£ன் ஒருபக்க 
தீதில் இருள்போலவருவான் ஒருபக்கத்தில் மலைபோலவருவான் ஒருபக் 
சத்தில்பூசம்டோலவருவான் ஒருபக்க தீதில்காற்றுப்போலவருவான் ஒரு 

பக்கத்தில் ௮ச்னிபேர்லவருவான் ஒருபக்கத்தில் கஉடல்டோலவருவான் 
ஒருப்ச்சத்தில் பேப்டோலவருவான் ஒருபக்கத்தில் மாற்றக்கூடா தீவெற் 
தியுள்ள்'வாலிபரீகள்போலவருவான் ஒருபச்க்தீதில் ஜெய்முள்ள விரர்க 
ள்போலங்ருவர்ன் ஒருபக்கத்தில் கருமைநீறமுள்ள சமுதீ இரதீதில்முன்



யுத்தசாண்டம். ATU) Sn 

னழமுண்டான ஆ லசாலவிவிம்ே டாலவருவான் ஒருபக்கத்தி ல் தெருங்கிய 
ஆயுதவகைகளாகச் சூழ்ந் துகொள்வான்.--(௭- று.) (௩௨௭) 

இப்பான்மையிலவுணர்க்கிறையெங்கெங்குநிறைந்தே ,.. ..4 
யிரும்டோர்செயவரும்டோதினிலிருள்கொண்டிசெண்டத். 

அட்டார்கனல்விய்யோனருள்சு se ரகோடி, 

தூவாளிக$வோவவைதொலையும்படி புரியா... 

மெய்ப்பார்கடலேழும்புவியேமும்பிறயாவும் ... 
வீரொன்தியகானலல தவேஜொன்திலையென்ன 

வொட்டாகியதில்லாவொருவடிவங்கொடுநின்று ... 
.ஜனொன்னானிரு நயனங்களுமுளமெங்கனுமுருக x

e
 
e
R
 

KR 
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(இ-புரை.) இதீதன்மையால்ஞுூனானவன் எலலா இடத்திஓம்நிறை 
ba பெரும்போர்செய்வதற்கு வரும் பாதில கருமைகொண்டகண்ட 

மும் செம்மைநிறமாடிய அகீதனிக்சண்ணுமுள்ள பரம௫ியன் அருளிய 
திருமைநீதராகிய சுப்பிரமணியசுவாமியானவர் பகைவருட லூனில்தோ 
யும்படி யாகிய ஆயிரங்ே காடி. பாணங்களேவி ௮ நீ தமாயாரூபங்கள்தொ 

லையும்படி செய்து பெருமைபொருந்திய எழுகடல்களும் ஏழுலோகங் 
களும் வேறுள்ள எல்லாமும் மகத. துவம்பொருந்திய தாமலல.து வே 
ஜென்றுமிலலையெல்ன2 தகக ஒப்பான தி௨லாத ஒருசொரூபங்கொண் 
டு பதைவனாடிய சூரனுடைய இரண்மிதேத்திரங்களும் உள்ளமெல்லாமு 

ம் உருகும்படி நின்றருளினார்.- (௭-௮) (௩௨௭) 

( சுப்பிரமணிய சுவாமியானவர் ஆயிரங்கோடி. பாணங்களையெடுத் த 
டாணருபமாயிருக்குநீ தேவர்களே நீங்கள்சென்று சூரன்கொண்டி.ருக 
கிற மாயாரூபங்களையெல்லாம் அறிதி துவற் த சேருங்களென்று சட்ட 
ளையிட்டருளியேவினார் அவைகள்குரன்கொண்டிருக்கும் மாயாருபங்க 
சளொவ்வொன்றுக்கும் எம்வேழு ரூபமாகச்சென்று அழிதிதுச்சுவாமியி 
னுடைய அம்பருதி.தாணியில் வந் து சேரி தன.) 

எங்குநீதன ஓருவாடியிருக்க்றசொரூப சக் 
மெப்திக்குகனிற்கும்டொழுதின்னற் புரிசூரன்,.. .ஃ 

ந 

. | al 
டொங்கும்புகதழன்போடுமதித்தேயதம்றப். ,.. ௮ 

பொள்ளென்றுசனச்சண்டர்புலம்பும்படி.மாயற் ட்ட 

ம 

ர 
’ 
ச



கூ௨௰ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
Gum Airy wm 

தங்கும்பலவடிவங்கொடசமராடலுமுருகன்... ... ves eo 
றனிவேலைவிபித்தான துதகுவற்கிறைகண்டே ... 3 

சங் நீதியவேலைட்புடைதடமாமரமாகி௪ தடட 
சாரச்கதிர்வேலசென்றுதடிந்திட்ட தமாதோ ... 38

 

(ட-பூரை.) சுப்பிரமணிபசுவாமியானவர் எங்குந்தம்முடையசொ 
ரூபமாகி நிற்கும்போது தேவர்களுக்குத் தன்பஞ்செய்த சூரன் சண் 
டு அதிகரிக்கும் அன்புள்ளவனுப் இவர்சாக£ாதீபரமவெமேயென்றுதன 

_ தீருள் மதித் துப்பின்னுஞ்ச ந்றுநேரத்நில் ௮றீ த எண்ணமாநி முன்போ 
லவேவிரைவாகக்கோயித்.து தேவர்கள்புலம்பும்படி. மாயம்பொருந்திய 
பலளுடங்கொண்ரி டோர்செய்பும்போ_த சுட்பிரமணியக்கடவு ளானவ 
ர் ஒப்பில்லாத வேலாயு ததீ்தையேவிஞார் ௮ந்த்வேல்வருவதைச் சூரன் க 

ண்மி அலைகளால் சங்குகளைக் கலாயி:9லதிஏன்ற சமுத்திர த்தினிடத்திற 
சென்று பெரி யமாமரமாயிருநீ தான் அதைக்கண்ட வேலான து சென்று 

'அற்ீதமாமாத்தை யிரண்டு பிளவாகும்படி பிளந்திட்ட த.-(எ-று.) () 

சங்கதஇியின்மேனின்றிரிமாவைக்க தீர்வல்போம்ச் .... 
சாயும்படி செய்திட்மிநிதகுவறிறைசண்டே 

33
% 

அங்கதீதன துருவங்கொடுபொரவேவரைமார்பைதீ ,... ... * 
Hein eon set Der நீதண்டர்சளொளும்படி தள்ளி bas ஆ 

மங்குத்பொலிவானதுறுகங்கைப்புனலாடி. ... see sae % 
வந்மதகமான்பாணிபுகுநீதேகடிர்வைவே ,.. ... ..3 

லங்குற்ற தவெஞ்ஞானிரண்டானபிளப்பு... வடட 3 

மடன்மாமயிலொடுகுக்கிடமாகிப்பொரவந்தான்,,, ..* 

(இ-புரா.) சங்குகளுள்ள சழுத்திரதீதினிட தீதில் நிற்கின்றமாமர 

தீதை ஒளியுள்ளவேல்சென்று பிளக்கும்படிசெட்தடோது சூரன் கண்டு 
புகமுள்ளதன்வடிவங்கொண்டுடபோர்செய்யும்படி வந்தர்ன் ௮தைக்சண் 
டவேலாயு தமான து அவன்மார்பத் திடுக்கிமிம்படி பிள bg தவர்கிள். 
HNO DI SSL தள்ளி மேசம்மிரகா௫ித் தச்கொண்டிருக்கும் ஆலாய 

தீஜிற்டொருந்திய கங்காரதியில்ஸ்நானஞ்செய்த வந்.து ஒளியும் கூர் 
மையுமுள்ள ௮ந்தவேலாயு தமான து சட்பிர மணியசுவாமியிலுடையதி 
ருச்கரத்தில்சேர்ந்திருந்த_து இய்வாறுவேலினால்பிளக்கட்பட்ட இருபிள 
ப்பும் மமி ஓம்சேவற்கோழியுமாடுச் சூர்ன் டோர்செய்ய் வந்தால்,*()



(பூத்தகாண்டம். (he. 8 

ஆந்தியமுடிசொண்டவன சுண்டசசேச... a qe உ 

னமராடியிளை சீ ஞ் செயலாலங் ௨௦ “CS se க் 

யேறுஞஷ்செயவபோலட்பொலிரீலர்சகிமேலே ... .. 1 
யேறிக்கொடிதானாகவிருஞ்மசவஓயர்சசான் ,... ௨. ஆ 

விநண்டர்-ள்கண்டேபறுமுகளைப்பாவுற் கர்... ப ன் 

வெஞ்ஞர்முதலபட்டானெனவிடடா ஞூம் ர்ம்தவி ,,. # 

மீறின்நிய/வலைஃபடைமீஸமிரணியலங் ... வடர 
கினுசண்டுபுலட்பிட்புகரெல பாலை படட.ரீ சாவ் 

(௫-புரை,) ஆறென்கிறகொகையள்ள மேல்மை! பரு ரீதிய£ ரு 

முடஞர்ள சுப்ரெமணிபவாமியானா ர் ௮சனக்பண்சி ஞரனணானவன் 
போர்செய்து சோற்றுட்போன த.ன்மைட்னாவ ௮௦ஃழம., ஏறுநீசன் 
மைபோல பிரகாடிக5ம் நீல நிறமுள்ள அந தமயிலிஃ மே ௮ சோகணி 
தீதுச்கொண்டி பொயசேகற்கோழிறயக கொடியாசம் பிடித்தார் மே 
மை பொருநீதிய தேவர்கள் -ண்சி ஆ நுமூசசசடஉளை2 ததிசெய்தார் 

கள் இங்கிப்படியிருக்க ஞாஞுகியத.8 கணவனிநநீதானெல்௮ கேள்விப் 
பட்டி பட, தமகொமளை உயிர்தீங்கி ஷள் மூடிவிறலாத சழுதீ ர த்நனிடத் 

தில் மீனுருவங்கொண்டிருநீத இரணிபனென்பவம் ௮ நிற் கவந் த 
மு.து.துயரமுற்றுத் தங்கள்குருவாகியசுக்கிர ப௦வானிடத தறமயாலமி, 

4 

அனைவர்சீ சமவற்மொண்செடங்கானதுசெய்தா vee vee ணி 
னறுமாமுகனடலவாகுவையருளே ரரி o SBS Bier see % 

மனமுந்ற்டு துயர தீ 2தாசிசறையின்டடையாமும். ee vee) ee att 

மசவான்ம5அ மு தலாடியவாஜேர்களை நநசம்.... 4. HM 
மூனமுப்ச்குதியென முனபறவுய்ச்தானலர் தொழுதே... 44 

... பொய்த்தார்மிருகுளூரிலை மு.நீநீர்கொளநலகிச் .. ஆ 
சனமெறீறிப்பூகட்படைவிண்மஞாபுடைரழச் toe gee oe oi 

ெ்திற்டநிவத்தானருள்செதித்திகெத்தன். பட பட ஆ 
(இ-புனா.) சுக்ரெபரவான் இறந் தடோன சூரல்முசலாடிய் எல் 

லாருக்கும் இரணிடனைக்கொண்டு உத்தர கிரியைசெப்விதீ தார் சட்பிரம 

ணிபசுவாமியானவர் வெல் திபெற்ற வீரவாருதேவரை அருளூடஜேச்கி 
மனதிற்டொருநீதிய ஐயரதி.தடன் எறையினிடதிதிந்பெ "ர.நீதியிருக்கு 

ம் தேவேற்டிரன் மகன் முதலாகியதேவர்களை ரம்மிடத்திற்கெ ரண்டுவோ 
41



£229. கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
. பொழிப்புரை, 

வென்று கட்டளையிட்டருளினார் வீரவாகுதேவர் ௮நீதக்சட்டளையைப் 
பெற்றுக்சொண்ுிபோப்தீதேவர்களைச்சுவாமிசநீ நிழியிலவிட்டவளவில் 
அலவர்சளொல்லாரு நீ தொழு ௫ சுவாமியினருடற் சூழ்த்திருநீதார்கள் ௮த 
னிபின்பு அருளச6ர் 66.2 கொண்டிருக் ஞி சுப்பிரமணியசவாமியா 
னர் சூரனா வப ப்பாய படடணத்தச் சமுதீதிரங் கொள்ளும்படி. 
மொத துமிட ] அல்லிடம்விட்நிநீங்செமிசாபமுள்ளவர்களாம்மேன்மை 
பொருரதிய பூதட்படைஞாம் தேவர்சேனையுஞ் சூர், வரும்படி 
செல்று திருசசெறீ தூரில யந.த சேர்ந்தருளினார்.--(௭-.ற.) (௩௩௧) 

புத்த காண்டம் முற்றிய ஐ. 

ஆ. காண்டம் - ௪ - இ திருவிருத்தம் - (௭.௮௧) 

ee Ep



OL 

முருகன் துணை, 

ஐ ந தாவது. 

C DOIG TOOL if. 

==> > PIED Te DON ட 
| வே.று.] 

வண்மைதங்குமயூா மிமிந்தே வ வை டட ஆ 
மந்திரத்திடைவந் தபகுநீதே... ... வ டட ட ஆ 

திண்மைதங்குமடங்கலணைக்சண்... ... டட னி 
டேவரஞ்சலிசெய்யவிருந்தான் i 

விண்மைதங்கு துணங்கறல்கொள்ள ... ஆ 

வெள்ளைவண்டிரைவேலையி லூடே... 

யொண்மைதங்குகனற்கதிர்வெய்யோ... டக 
ஜெய்யெனப்படிவு றீறுமறைந்தான் 55 

(இ-புரை;) அழகுடொரு நீதிய மயில்வாசனசிரினின்ற மட்ர்த 

1 
கு
 

பர
 

ஆலயத்தினிடத்தில வர். துசேர்ற்.து திண்மைபொருந்கிய சந! தன் 62 

ல் தேவர்கள்தொழும்படி வீற்திருந்தருளிஞர் அம்போ து க நாயத இ 

ல்கருமைதங்கியஇருளான துசூழும்படி வெண்மைநீர (ள் த ட்ட் பூக 
5 ர ‘ mo, ₹ 

மீகொண்ட அலைகளையுடைய சமுதீதிரத்தினள் ஒளி "டாருந்திய லைக 

ளாய்வெப்டமுள்ள செணங்களையுடைய சூரிபன்விராயாமட்படி.நீ.து ம 
பட்டு 

றைந்சான்...-(௭-.று.) (௪)



கன கந் தப்புசாணச்சுருக்கப், 
Our Ay ee, 

அ சைகொண்டுபரண்டர்ஃளெ?ஃலா ரர nel 
மாறுபாமுவண்ணலிம௰ர்தீதாள்.... cee cae vee ஆ 

பூசைசெய்குபராவினர்நிற்பட் வட டவ ட டி 
பொற்டலாவுப2ழ்த்தனியேலோ ... ee ௨ ௨ ஆ 

னேசமுற்றமார்ககருள் செய்தா... வட வட்டு 

of Jam 5 Oeré ap உவெஞ்சர் ஒவ டவலை வடட 18 

மாசறும்படிமாய்வுறறயலபோல.ஃ cee ட வடட டட ட 
வந் தெழுநீதனன்வண் மைபயருக்கள்,.. ee nae ஆ 

(3-பூரை.) மேன்மைபுள்ள தேவர்நளெஃலாரும் சுப்பிரமணிபசு 
வாமிபை ப் பூச வேண்டுமென்கிற அசைமொண்டவர்களாய் அவரு 
டைபதிருவடி £ தாமமாகளைப் பூசி. த சதோத்டிர ஞ்செய்,தநின்றா, ர்கள் 

மிரசாசமி தந்ததாட்.. புகழ் கொண்டி ஒட் பற்ற மூவலாயுசமேநீ இய சவா 

மிபானவர் கருபைபொருநீதி அந்ததிதேவர்களுக்கு அருள்புரிந்தார் 
இயப்பாற3ச் சுவாமி விற்றிருக்சம்போ தமிகுந்த வெற்ந்யுள்ளவ aud 

ருந்த Grau இரு ளொழிபும்படி வேலாயுத மெழுந்த துபோல் 9சா 
விருளொழியும்படி புகழுள்ளசுரியன் உதயஞ்செய்தான்.--(௭-று.) (௨) 

மறப்ேலை.பில்வேலையில்லேலை ... வடட டட ட 
வம்லை2பவியவண்குமாசன் ee cee vee see ee lt 

ட. ழறராவினநண்ணிப செலினிப் வ ட ஒட டடக் 

பண்ணிப் ுபூசைபரிநீமத.... ட்ட ஒன 

வெற்றிமஞ்சு பீன்மீதுபுகுற்மித... பட ட ட 
விறுபூசாபிடைர்தயவளும த ரர eK 

வற்றமற்றபமிற்கொள்பரங்குன்.,. sae cee ee ee 
தத்திம்மேவினனண்டர்வழுத்த... vee ver ட டண 

(இ.பா) அஃ்வாறு சூரியனு தயமானயபோ.து சமூ Gr éGdCu 
லாயுதததை விலாயாச்ச்செல் ஓம்படி யேவிய புகழுள்ள சட்பிரமணிய 

சுயாமியானவர் புற்நில்வாழும் சர்ப்பக்கூட்டம் பொருற்திய திருமுடி 
பைபுடைப பரமடிவன் திருவடிகளை ஆராஇத் துவெற்தியுள்ளம.பிஒவாக 

னத்நி.ன்மேலஆசோகணித் .அச்கொண்டிபெருமையுள்ளபூதர்கள்றதெ ங் 

செப்புடைசழ்ர்,துவரவும் தேவாகள் து.திசெப்யவுஞ் சென்று குத்தயில் 
லாத திருப்பரங்குன்றத்திற் சேர்ந்தருளிஞர்.-(௪-ு.) (௩) 

ப். ந்றராவின்மென்ற த - டாம்புகளி னியல்பைச் சொன்னே sued 
் சுவாமியின் திருமுடி.பிலிருக்குஞ் சர்ப்பம் புற்தில்காஜ்வத்லல்,



தேவ்காண்டம். ௩௨.௫ 

அண்டர்ரம்மியனன்னவரைப்பா... ... ட. அ 
லாலபதிறடடைகமாடங். 2. tee ட டட டட ஆ 

கொண்டவிதியிமைப்பிலமைட்பச ,.. cee cee nae ve all 
கோலமஞ்னஞைபினின்அுமகன்றே ve. wee tee wee 

மண்செந்தரமந்ிர முற்றே 
வண்மை சகொண்டமடங்கலணைக்க ... 

3 
ree one eos oe a) ௪ * 

கட டட டட HK 

ணெண்டவிரந்தவுபிர்க நயிராடு .. ர ர. 

யிருககநாதனிருந்தன்மல்னோ ... see eee vee 3 

(9.புரை.) தேஙதச்சனானவன் அந்தக் திருப்பரங் என்றத் னிடச்தி 
ல் சுவாம்விழ்நிருப்பசற் த அலபமும் பொலிமாளிகை நிறை ந்திருக்கும் 

வீதிகளும் இமை்பளவிலநிருமித்தான் சவாமியான ai அழஃகுள்ளமயி 

ல்வாகனத்தினிறுமியிற் து சுநீதரம்நிறைந்த ஆலப.துக்குள் எழுந்த 

ருளி அழத பொருந்திய சங்காதனத்தினிடதீத அளவுகடந்த உயிர்க 
ஞூ23லலா ஞு.பிராகியிருக்குஞ் சுப்பிரபூனியக்கடவள் விற்திருந்தார். 

இன்னுவானவர்தம்மைவிசேதே... ... cee cee ப... wl 
அங்கவீரர்சலாவவிருப்ப 66. cee ௨ டட டட ௭ 

வன்னபோ துபராசரனல்கு ... ஒட eee eae eee உ.ஆ 

LOT DO LG SHOT MCSE see es பட டட ஆ 

பொன்னுலாவிபபண்டரிகதீதாள் e@e eee eee eee உ 

.. பூசைசெய்துபகம்ர்சதிடலோடு,..... டட ஆ 
6 5 னல இல eee பதின்னலம்பெறவன்னவர்தம்பால்ி ட்டி. னி 

நானடோதக ந௨டயிரு நீதான் வட டட ட டட ட 

(இ-புகா.) தம்மைச்சூந்திருந்த தேயர்-ஞக்கு டைகொடுத்த 
ருளிப்பெருமைபள்ளவீசர்களெவலாரும்ருழும்படி விற்நிருந்தார் ௮ப் 
படியிருக்கம்போது பராசரமுனி௮ர்பெற்ற அறுபத்திரர்-ளும் ஆறு 
மூகக்5ுடவுருடைப பொலிவுள்ள திருவடி சீதாமரைகளைடப் பூத தப்பு 
சழ்ர்தார்-ள் அவ்வாறு பூசி தீத அவர்5ள் 2ீமாக்ஷ£ம் அடையுமப்படிஞானே 

ப2தசஞ்செப்திருந்தருளிஞர்--(௭-ு,) (௫) 

துநின்நிடவிண்ணவரண்ண..; ட் டட டட டட 
. லிர்பகுத்தவெழித்நெய்்யான. ... Be ஆ 
கறாதெனுற்தததொண்மடடன்னை 6. ௨ ட வட்ட கே 

 மலினிருத்திதல்வண்குமமோசநற் ,.. vee vee nee ஸி



x, Od கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
Q wir ழி ப்புமா. 

சா தரதீதொடுநல்குவனென்றே vee x 
யாஜிமாலொமமம்புயனோடு டல ணி 

மோதினையர்நன்றி துதன்றிங்... ... ௦ * 
கொ ல்லை செய்கு இ யென்னவுரைச் தீதார்.. 0 

(இ-புமை.) இதனை யிநீதமட்டி.ல் சொல்லி மேலேசொலலுகிறுர் 
தேவேந்திரனானவலி தன்னுடையபொலிவுள்ள புதீதிரியாகிெய ear gs 
யமுள்ள ட தப்வயானையம்மையைப் பெருமைபெற்ற வெந்றியுள் 

ள சுப்பிரமனியசுவாமிக்கு அன்புடன் திருமணஞ்செய்_து கொடுக் 
னென்று சக்கராயுதமேந்திய விய ணுவடனும்பிரமதேவனுடலும்சொ 
ன்னான் ௮வர்களி த நல்லாரியம் நினைத்தபடி, விரைவாகச்செய்யென்று 
சொன்னார்க ள் --(௭- று.) (௬) 

உம்பரமன்னவனுள்ளமுவீந்தோ. . வடட 
சொற்றன்மாமுகமொல்லை? | தரிந்தே. ட 

செம்பொன்மாலிவளாம் துபொருந்தென் ... 
றேவிதன்னெிசீர்மகடன்னை. . 

யிம்பர்ர்கொடுவாவெனவோத , 
வேலயின்னதிசை தீ ் வன்னார் ய 

கும்பமாம தவாரணமேதிக் டவ 
GAM HUT ao pom Fst... 

டி 

ர் 
ன் 

x
R
 
R
K
 
K
K
 
K
K
 

(௫-புரை.) தேவேந்திரன்மனம௫டிழ்ந் து உடனே ஒரு தூதன்முச 
த்தைப்டார்த். து மகமேருகிரியிலிருக்கும் என்பனைவியையும் என்புத்தி 
ரியாகெயதெய்வயானையையும்இய்வுலகதீ துக்குநீறமைத் தச்கொண்டுவா 
வென்றுசொல்ல௮ந DE தீதூதன்சென்றுஇர்தர்செய் தியைச்சொன்னவள 

வில் அவர்கள்மத்தகமுள்ளமதம்டொழிகின் றவெள்ளையானைமேலேதிக் 
கொண் குன்றாத திருட்பரங்குன்றதீதிற்சேர்ந் தார்கள்.---( எஸ்) 6, ) 

இர்திரன்றனிருக்கையின்மாதோ ட்ட வட x 
டி.ற்திரணியிருந்தனளங்க .ஃ ௨. ர. ௨ ட 

ுத்துசருஎகுரனதூரி ee டட வ ஆட வடா 
go ADEE oop A0Lon st beens gee ட டள



தேவகாண்டம். ந் உள 

வநீதிறைஷசவுவந்தருள்செய்தே ... * 

ட... மைநீதனைத்தமுவுற்றுமகிழ்ந்தா... வணி 
ளநீதவேலைவமைச்சிறைகொய்தோ... ட ஆ 

னுறுமாமுகளையழு நரன் டீ 

(இ-புரை.) தேவேற்திரனிருக்குமிடதீதில் இந்திராணியானவள்த 
"ன்மகளுடனிருந்தாள் அவ்வாறு அவளிருநீதவிடத்தில மேலானறட்பு 
ள்ள சூரனுடையநகரத்தில சிறைபட்டிருநீத தேவமாதர்கள் வந்.து வண 
ந்கினார்கள் இர்திராணியானவள்சந்தோஷிதீது ௮ நீததிதேதவமாதர்சளுக் 
கு கிருபைசெய்தாள் அதன்பின்பு தன்ட தீதிரனாகியசய நீதவ்வற் துவண 

ங்கனெேடோ து அவனை தழுவிக்கொண்டு ம௫ிழ்சடெயடைநீதாள் ௮அட்போ 

அதேவேந்தினைவன் சுப்பிரமணிபசவாம் விததிருகழும் ஆலயதீதிற் 
குச்சென்றால்.(௪-று.) (௮) 

சென்னியாறுளசேவனளித்த. .. 

சென்னியாறுளதேவைவணங்கி 
யென்னையாளுடைநாயகநீயிங் .... ane 

கஇன்னமுவ்்றிடையென்றிருமாதை ... 
மன்னமன்றஉபரிந்தரு'ென்ன... , 

வாகையவே லுளமன்னவனாளை. . . 

, யன்னபான்மையியற்று துமென்ன 

வண்டரண்ணலகத் துண்மடுட்நீசான் * 
R
K
 

He 
R
R
 
K
O
K
 

(இ-புரை.) திருமுடியில் கங்காததியையுடைய பரமிவனளித்த 
ஆறுஇிருமுடிசளையுடைய சுப்பிரமணிபகடவுளைப்பணிநீது அடியே 
னை ஆளுடையநாயகனே இந் தமலையினிடத்தில் என்னுடைய அழகுள்ள 
புதீதிரியைட்டொருத் தமுள்ளதிருக்கலியாணஞ் செய் தகொண் டருள 
வேண்டுமென்றுவிண்ணட்டஞ்செய்தான் வெற்றிமாலையணிந்த வேலாயு 

திழூள்ள சுப்பிரமணியசுவாமியானவர் நாளையதினம் ௮ட்படியேசெய் 
அகொள்ஞுூமறாமென்றருள்செம்தார் சுவாமி அவ்வாறு அருள்செய்த 
வளவில்தேவேற்திரன் தன்மன அக்குள்மகி்சடுயடை நீதான்....-(௭-ு) 

அத்றமற்றமடிழ்ச்யெடைந்தே sos vee vee டட ஆ 
யால்பத்தினசன்கடைவந்தே ,,. coe டட ee ve



௩௨௮ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை. 

கொற்றவொற்றா்ருசங்கடெரிந்தே ட்ட ட 
கோதிலாமுசு 2 ரதனுமலலால் eee eee eae eoe 00 

வெற்றிமனருமும்பருமிக்கள் ,,. ட ட ட ட ச 

மேவுமா றுவிளங்கிபவைவே ச உச soe aoe eee os % 

னநீறிறர் நிரு நாய5:0ம:4 ற eee ௫௦ eas ee wae sae 36 

ஞாளைமயல்.றுதவீ நிமிமெலி ஏன் eee eee eee oe 7% 

(இ.புரா.) தேவேநீடுிரனி௰்பா.று சோர்வற்ற மடிட்ச்டுபடைரீ ௧ 
அந்த ஆலயத்தின்னிசால மாகிய சடைதீதலையிலவந் த வெற்நீயள்ள தூ 

சீரீன் முகங்களைட்பார்தீு குற்றமி௰லாத மூசு கரத சக்கர௦ர்சீதயும் 
அ.நீதசசக்சரவரீதீ6 யுமலலாமல் செயமு£ டய? ர்-வாகயமர்றதீதேசதி 

த அசசர்சளும் தவர ச்ளூம் இங்குவடுமாறு பிரகா௪பாமி4 ற கூர்மை 
பொருந்திய வேலாபுதமேந்திய மி௮ந்தவெம் நியுள்ள ஈஃபிரமணிய சு 
வாமிககு நாளையதனம் 5௬௧௨ல் பாணபகோச்சவம் நடகக௦ றதெல் று: 

சொல லுங்க மிள ்று உத்தரவு செய்தா Sie —(6T- Die) (ய) 

எண்ணிலைற்றர்விரார் ௪ுபடர்நீதா.,. ee cue cee ee all 
P ada cla 5 aol sg: &... oe eee *. ae 3% 

கண்ெராயிரல் ண்ணிஈறசெய்வக் kee cae ok 
கம்மிபற்ொரிஃர்தமுலாவும் eee een ee een % 

வண்ணநீபதெறிந்தகொடைபாரிபன் gk nee cae vee 9 
10.89 yo) SUV Ee Lear LILO LD eee டட டட 3 

விண்ணுலாவியமசாலைளெலலாழ் ப டட படட... ஆ 
விெிப்புரிலீத்தனனன்தே. ட ப பட RC, 

(இ-புரை,) தேவேந்திரனிங்வாறு உ£சரவுசெய்தவளவீல் அளவி 

ல்லாத தூசர்2ள் சீகதிரமாகச்செ வரார்பள் இ துறிற்க அழருபொருந்தி 
ய வச்சிராயுகமேர்தியலையையும் ஆயிரக்கண்சளையுமுடைய மேதவேற் 
திரன் தேதவதச எனால்வாசனைவீசன்றஅழகபொருந்தயகடட்பம்பூமா 
லையணிநீதமார்பினயுடைய சுட்பிர மணியசமாமிகருத திருக்கலியாணம 
கோச்சவஞ்செய்வதற்காக நலயாணமஸண்। -பமும்சஓபயும் ஆகாயத்தை 

, யளாவிய சோலைகளுமாகிப இவைசளெல்லாம் பெருமையுடன் செய் 
வித்தான்.-(௭-ற;) : (Ys)



தேவகாண்டம்.' ௩௨௨௯ 

மி£கவின்ன ஐநின்திடமுன்னம் வ டட வு வெட்ட os 

வெள்ளிவிண்டுவிலவிண்டொடுகாவி .,. see ves 
லிக்குமவளையெரித்தறுதற்க vee vee cee vee any 

னெம்பிரானுமையோூமிருப்ப .. ௨. vee 
வக்சகணத்றின்முசுக்கலை யொன்றங்.. ... ve ee wee 

காதிமீடனுமாரியைமீ தந் ... Lee wee 
ESS QI! FOGHAT ES ,, see cee ட 

தையலசீறலுமையன்விலக்கி,.. ... vee vee ves e
k
 
R
R
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(இ-புமை.) மேன்மைபொருறீதியதாகிய இந தச்செய்தியி தவரையி 
லிரு£ச ஆ௫ுகாலதீகில கயிலாயபாலை௪ சாரலிலிராழின்ற ஆகாயதீதைய 
ளாவிய ஒரு2சாலையில கருட்பூவிஒலைபுஃடய மன்மதனையெரித்ததெற் 
திசகண்ணையுடைப பரம௫ூயன்பார் பதிதேவியாருடன் வீற்றிருந்தருளு 

ம் அப்பொழுது ஒரு ஆண்முசுவானது பசமசிவன்மேலும் பார்வதி 
தேவியார்மேலுமாகதத மத்யுள்ளகான நவல வில்வட்பத்தரதீதைப் ப 
நித் தப்பதிச் தட்போட்ட அ அதனைப்பார்வதிழதவியார்கண்மிகோயிக் 
கவே சுவாமிதபித் த.--(௪-ற.) (2) 

(முசுவென்ப த - ஒருசாதிக்குரங் ௪.) 

கூவிளைசீசமைகொண்டெமையிகங்கன் ... 
மகொதிலபூசைகுயித்தியபண்பா. ட 

வீவளைததிடவேலைசலாவு ... ve 
நீள்புவிக்ஈரசா,குதியென்றே 

மாவளைக்கையிடத்தனிசைட்ப vee 
வையகத்துடைவர் தபிறந்தே ... 

காவளைத்தவயறகருவாமாம் ..,. 
STL OFT PE + EOL ELT ... e

k
 
e
K
 

HM 
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ஓஒ 

(ட-புரை.) வில்வத்தழையைக்சொண்டி நம்மையிவ்லிடத்தில் குத் 
றமில்லாதபூசைசெய்ததன்மையினால ௨ளைந்நிமிட்படி. சமுத்திரஞ்சூஜ் 
நீதமெரிய பூலோக தீ.ஐச்கு ௮ரசனாசக் கடவையென்று பார்வதியையி 
டப்பாகத்தி ஓுடையபாமசிவன்டடளையிட்டருளினமாதீதர தீதில் BHF 
தீ ஆண்முசவான துபூலோகத்தினீடத்தில் முசு முகத்துடன் சோழஉமி 
சத்திற் பிறந் து சோலைகள்சூழ்ந்ததாப்வயலகளையுள்ளகருவூரினிடத்தில் 
வாழ்கின்ற அழருநிறைந்தமுசனகாத்தச்சக்கரவர்த்தியினிடததஇல்-(௪.று ) 
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CEO  கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை. 

மேசவாகனஜெறர்படர்நீதே ர. 
வென்றிமவல வ் மஃ றலவிளம்ப௪ உட பலவ te nee உவ 

வோகையெப்தியெடுத்சனிதததோ.ஆ. sce cee ட ட ஆ 

டும்பர்நாத௫ அங்கி yp ae ப ப பட டன 
சீசரஞ்ெ.றிசாசரமண்ணிற் ee ree nee ர. 

சரும்னவர் பாருமடைந்தார், cee nee nee ww elt 

மாகதேரிடைமாதாகண்மைந்தர் ரர ரர. 

வரவிகாவிலுலாவிமகிழ்ந்தார் tee tee tee nee eK 

(9-yor.) தேவேந்தரனைடைப தூதர்கள்போய் வெல்றியுள்ள 
மேலாய ,5550.வு OR Ot) இருக ர7லயாண ம? நரச்சவததைச சொள்ளூுர் 

கள் அதைசமள் பிட்பட்டவுடல் சநீதோவிமடைந்து சேனைகளுடன் 
புறட்பட் தீ தவேந்திரனிருககுர் திருட்பாங்குமிறத்திந்போய்சசேர் 
நீதான் இர்தசசக்3ரவர்தீஇிவந்த ஐ மல்லாமல இவலைபொருற்திய சமு தீ 
இரஞ்சூழ்ந்த பூலா கத்திலிருக்கும் ௮ரசர்சகளெலலாரும் வற் ௪ சேர்ந் 
தாசன் வெளிய பாத்த இடையையுடைப அ௮ரசமாதர்களும் ராஜபுத் 
இரர்களும் தடாசத்ரினிடத்டுலும் சோலையினிடம தும் உல-வித் இரிந்தா 
ர்கள். --(௭-.ு.) உம்பாநான் என்பதனைழ் பரமடவமெலினக கூறினும் 

அமைபும், (De) 

ஆனசாலையிலார்கலியூடே ர ரர ரர oR 

யாழியொன்றுளவாடகலையம்  .,. ee டட 
டாலுஞூழ்கினலிவத்த துகங்குல். .. ர ர. 

டக்கமற்றபரங்கரிமீதே oo, ee cee பட டட 

வேனிலவண்முச்ருந்தனுமலலால் 66. cee ட டட ண 
விறும.னருமமேறுபுவேள்வி£ வவட ல் வடட 3 

கோனைவந்தனைசெட்திடவன்னை kee nee ட 
கோதிலாமுசமன்கள்புகன்றால் வட டட படட 8 

(இ-புா.) அவ்வா ற்ல்லாரும் வநீதிருக்கும்போ ற ஒருசக்சாமு 

ள்ள டொல்மயமான தேரினையுடையஞூரியசமூதீத தீதிமூழ்கினான் 

உடனேயிருளும்விபாபித்தது அதற்குமேஃ்மன்மசனையொதீத ௮.9 
ள்ள மூசிகுந்தச்சச்சரவர்தீதியும் இந்தச்சகீ;ரவர்தீதியுமல்லாமல்மேன் 
மைபெந்திருச்கும் மற்ற அசசர்களும்பழுதிஃலாக திரப்பாங்குவ்றத் 
"திவ்மேலேதித் தேவேந்திரனைப்பணித்தார்கள் ௮அவ்விந்திர ிறர்களுச் 
குக்குற்றமிலலாத உபசாரவார்த்தைசள்சொன்னான்..-(௭-று.) (YG)



| தேவகாண்டம். ௩௩௧ 

அன்னபோதினிலாதவனாஇி... ட வ வடட அ 

LIT ALOT HUTT LOWL GT see nee eee ட ஆ 

மன்னுவேலா திபந்சையமால்லாம் ௨... cee cee ve 

QUIT oor EG) HLOTO SW GOS «10, ee one nee 

பொன்னுலாமனிசெய்தனரன்ன kk ae kee een ol 

போதகோபத்போதினன்மாயோன் ,.. sae ree 

மின்னுவேலவலையமூற்றே oe. ee vee tee nee el 

மிச்கவன்பொலிமுல்புவணங்கி ... see see nee 

(இ-புரை.) ௮ப்படியிருச்கும்போ ற சூரியன் மு. தலா௫ிய தேவர் 
சுரம் முனிவர் ஈளுமற்ற எலலாரும்வறீ தசேர்ரீதார்கள் ௮௪௨ பி௮பு 

c ௦ 6 5 a 

Guar ure பொருந்திய கண்ஈளையுடைய 0 குவமா enn ளலலாரும் 

தெய்வயானையம்பையிட தீதில வநது பொல மலாகுய ரசசல்ப/ ணங்க 
ளை அலங்கரிதீதார்கள்௮ட்டோ தசேலேர்தீர பைபி, மழிதவ ம்விஃ 

ணுவும்பிர காடியா நிம் றவேலாட ஈமேந்€யசுட்பிரபணியசவாம்ய்ல் 
லய தீதி நீம் wim) Ale, B தன்ட டன்சவாமித 9 ரிரிலண௩்கி-௪-௮.(0௯) 

வாரணதீதிருமாமஈடலீனை ....... ரர. 
மன்றலசெய்திடவர் தருளெல்ன, ee eee eee oe ட 8 

வாரணப்பொருளாகியபுதீமத ட டட ஆ 
ளங்கெழுரிதுமயூரமமடற்தே... vee cae nee அ 

Csrgan 28 oP TU 950 5 வ ட்ட 
து்றுவரன௨ர தூமலர் தவம் ,,, 

3 பூரணக்கவின்மாதாநடிட்பம்... eee eee eee eee @ee 3 

2 4 ) 32 6 
பொங்குபலலிய அட்டம்” (Pumas, ee eae 

d's 
ree oe உட வ் 

(இ-புனா.) தெப்வயானையம்மையை விவாசஞ்செய்்.து கொள் 
வத ற்காசச ச்வாமி யெழு நீ Bhat Caer oiceti am ot creer பஞ் செய் 

தார்கள் லேதப்பொருளாகிய சுடீபிரமனிபசவாமிபானயர் எழு.நீ.தம 
யிலின்மேலஅரோக ext 3 கொண்டும் தாரணங் ன் நினை poe meals ற 

திருவிநயிற சேர்நீ ததெருங்கி வ்முகிறதேவர்கள் நலப் ப்பவரு விம் 
'பொழிபவும் பூரணமாகியசெளந்தரியமுள்ள ரட்பாஸ்திரீகள்நடனஞ் 
'செப்.பவும் மிகுதீச பல வாத்இிபங்கள் எவவிட2.தம் ஆரவாரக2வும்.. () 
ணவ a 

* பூரணச்சவினமாதர்முட்பத்திரண்மிஅழகுமுள்ளமாதரெக்சொள்சஃ



௩௩௨ கந்தப்புராண்ச்சுருக்கப், 
பொ ழி ப்பை, 

இன்னபோலவளங்சஎள்விளந்க உ ட ட 
வெம்பிரானினிே தமெணஞ்செய் பட டட 

கொன்னுலாவியசாலைமுனில௰ஈ உ ட ட்ட 
குன்றமஞ்ஞையினி்றுமகன் ர... ... 

னன்னபோ தபு2ல:மசைபால்கொண் ... 
Labor sar, ap “at aS on Sl பசன்றாண், we wee 

மன்னுவேல ம றவிவப்போய்.,, ... wee ate 
வாளரித்தவிச றறனன்மல்னோ we ஆ 

3
3
%
 

3 
H 

(9-பூரை.) இத்தன்மைடோல வளங்கள்விஎந்சஏம் எம்பிரானினி 
தாகச்சென்று பெருமைபொருநீதிய இருகஈலியாண மண்டபத்தின்மு 
ன் நீலமலைடோலீற மயிலிலிருர்தீ ழிர்தரு ளீனார் ௮ட்டோ,து இந்திரா 
ணி காமதேனுவின் பாலவிட்டுச் சுவாம்யினுடையதிருவடிக$ளை விளக்க 
ஞ்செய்தகன்றள் நிச்தியத்.தவயள்ள வேலாயுதக்கடவுள் சலியாணம 
ண்டபத்தி லெழுத்தருளி ஒளிபொருந்திய சிங்காசனத்தில் வீற்றிருற் 
தார்-(௭ - +) (Oy ) 

வேலனேவலின்மான்முதல்விண்ணோர். ... 
வீறு தங்ஃவிருட்பவிருட் பச் 

கோல:மாமுசுர நீசனா மற்றைக் 

காற்றவானவரங்குமமாசன் ,.. see cae 
டாலடைந் தபணிந்தனரங்கண் 

டாரிடங்கள்பரிர்தபலசூழ, « 
வால்முண்டமிடறறினன்மாதேர ௨, 

டந்தரத்திடைவந்தனனம்மா ... vee ,ஃ H
e
 
K
R
 
K
K
 

HE 
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(இ-புரை,) அத பி.எட் சுப்பிரமணிபசுவாமியினுடையகட்டளை 

யினால் விஷ் ஹூமுதலாகிப தேவர்கள் புசழ்டொருந்த இரு நீதார்கள் 

அவர்களப்படியிருக்கும்போ,து விருப்பதி.துடன் அழருபொருதீதிய 
வேலேந்தியமுசு நீதச் சக்கிரவர்தீதியும் மெற்றியுடையமந்றை ௮ரச 
ர் சளும்சுட்பிரமணிபசுவாமியினிடத்தில வற். டணித் தசூழ்ர்திருதீதா 
ர்கள் இவர்சளுமல்லாமல் பூ தர்களும்பரிவுடன் சுழ்த்திருந்தார்கள் இம் 
சேயிவர்ச ளெல்லாருமிருக்கும்டோ ௮.ஐ லகாலவிவிமுண்பதண்டித்ைை் 
புடைபடரமடிவவ்பார்வதிசேவியாருடன்.தசாயத்தில்எ முத்தருளினா!:



தேவகாண்டம், ௩௩, 

மங்கைதன்னொமமொனமிழிந்தே... ... cee one தகை. 

மன்றலெலலையில்வர்திடவென்றி ... sss vee cee ® 
தீங்கவேலமகிழ்ந்தெதிர்சென்றே ... ... .... i 

தீற்தைத.ர்ெரிதாயைவணங்க் ... * 
gids Dos x iL SG osu... oe 

டுச்சிமே ந்தனர் மால்முதலும்பர்.. ., ve * 

மங்குல்கண்டமயூ7 மத அன வ ரர ரர. 

வநீதுவந் துயணங்கிமடுழ்ந்தார் ,,. cs. ௨. ஆ 

(௫-பூா.) பார்வதி2தவியாருடன் விமானம்விட்டிமிநீ தருளிக் 
கல்யாண மண்டபதீதில் எழுநீதருளும் போ த வென்றி பொருந்திய 

வேலாயுதக்;டவுள்மடுழ்ர் து எடாமசன்று மாதாபிதாக :ளோவணங்3 ௮! 

வர்சளெயமித் து அன்புடன் அணைத் ஐுஃகொண்் ) உசசிமமாந்தார்கள் ௮ 
ல்வாறுமகிமாடு படைந்தவர்ளைவிலிணுமுதலியே2 ரப் மேகத்தை 
க்சண்ட மயிலமிபால வற் துவணஙகமகழ்ச்யெடைந்தார்-ள், (எ-று) 

பூமணப்புரிசோலைபுள்வேலள் ... see cee aes 
பூவையோடிறையற்கொயிமடோக ..... 4, 

மாமலிநீதவரித்தவிசொம்று ட 

வள்ளலாணையின் வர தயண்மமூச் ..... vee 
SMT ISAS ASS SoG GOS sae vee 

கநீதனைததமரை மொாடெடுதே oe. vee cee oe 
MOT VAD SE AGU ET ee cee cee ட்ட 

சூர்மடிந்ததமுற்றுமுரைதீதான் டட 93
% 

9 
ஆ 
ஆ
ஆ
 

3 
OK
 

௬ * *
 

(-புரா,) பொலிவாகிய இருக்ல்பயாணம?சாச்ச௦'ஞசெய்யும் 
மண்டபத். க்கு எம்பி. மணிபசுவாமிபானஉர் பார்வ? தேவியாராயும் 

பரம$வனை.பும் அழை துககொண்டி போர் அந்தச்சபயததிலசவா 
மிபினுடையசட்டளை.யிஷலை ஆகாயத் ன்வழியாக ஒருசிங்காசனம் வநீ 

'துஅங்கிருர்த ஐ uy 52 சாணடஅதனிடத்திலிருவருமிரு நீ.இசிட்பிரம 

விப சவாமியைத்த6 5 ர உட,பூ௫ரு ்£கைகளாலெித் தட்பரிசத்தம்9பொ 

௫த்தியதங்கள் அழுகி பவைத்து நகொண்டார்கள் அப்போது பிர்மதே 

வன்சவாமிக்க ஞுரனிறற் ததை யெல்லாஞ் சொன்னார். (3- 5.) 

எத்தையன்ன வினா மடிழ்ந்தே.. . eae see ene eee re he ஆ, 

யிந்குமன்றலியற்துகவென்ன see eee bese eee Me



௩௩௪ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
Gur A Sty wn 

வந்தரச்சிறைபே$மசட்சொண்,.,; ce. cee ee டட ட 
டங்சண்வந்திடவர்சம_நீத... ௨. பட ட்ட 

மந்திபோமிமைபாளைவணங்க ட வவட ப வி 
நாரிமுறிடமிதற்றவிசி.்கண்... டட ட்ட ee 

CHSC OS CaTUNG EEE 6. ட ல ட்ட 
Eaa Gada scrseh seat ௨ ௨ oes 

% 
 
*
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(9-புரை,) நம்முடைய அய்யனாகிப பரமன் பிர்மதேவன் 
சொல்னவைகளையெ௨லாம் விஞவி மகிழ்ந் ந இனித் இருக்சல்யாணஞ் 
செய குதியென்று சட்டளையிட்டரறாளிவவுடன் தேழிவந நிரன்செலன்றுத 

ன் புதீரியை அழைதி ஐ கொண்டுவ சான் வரத தெய்வயானையம்மை 
பரம$வளைபும் பார்வழிதேவியாரையும் வணங்கின ளவில டார்வதிதே 

வியார் அந்ததிமித.ப்பயானையப்மபையை ௮ந்கருக௨ஞ் சங்காசனத்டுல் 

சுட்பிரமணிபசவாமியுடனி.நச்-௪் சசட்தார் ௮௮,௧௧௭3 எவலாரு.நீதங் 
கள்மனங்கள் குவித்தார்கள். (st- fs) (௨௨) 

கற்பெருஞ்சிறைகொய்தவனங்கண்... டட டட டி ட்டி 2 
க 

கன்னலொண்டபனலபனனிவிரிஃபப் ... ee அ 
பொற் பவேலிஈறதசாள்் ள்வீள தகிப், உவ ஒட்ட 

பூசைசெட்.த டராரிரு் மார... 
5 உ ஆ 

னற்கரத் தஇமடநசதைச.யநவகி oe eee eve 

SRBC BO ETIAPSLLD ee vee $s 
ஜி ஸ் TOC பட்! ) வை Y 

MD SCOLLT os ~~ OT fi ed oi Ft QUO eee ee eee க உச் eee * 

3 

இ 
eee use oor 

© 

NBO EC னிடையங்க.து கொண்டான்... ee 64 ene eee 

(9-பனா,) மலையிலுடையபெரிய இறகுகளை அறு? ததேவேற்றி 
ரன் தன் மனைவிபானவள் கரம்பிரச நீரைவிமிஃப அம. சள்ளவேலேற்தி 
ய சுட்பிரமணிபக்கடவுளுடைப இருவட$களைவிள£ஃகி அராதனைடெய்து 
பரமடியனு ஓடபபு 88ரர் இ (W859 ங்களில் SWI SoTL OLD EOS 

ரித் ஐ எ.ர்புச்திரியைச் கொழித்தேனென்று நீர்வார்திசான் அவ்வாறு 

தேேந்திரன்வார்த்தநீரினை சூரியனை யொட்டாச விளங் கின்ற சுப்பிர 

மணிப சுயாமியானவர் தம்முடைய திருக்க நிலேற்றுக கொண்ட, 
£ர்.-(எ-று௮ி (௨௩)



தேவகாண்டம். ௩௩௫ 

அண்டர்போற்றபனங்கவிதிச்த ,. ப படட அ 
வாடுமங்கலநாணினையம்நாள் ... ,.. .. ... ,.. ௬ 

கண்டமீ ஓதரிசீதளகதீதோர் ... cee vue வெட்ட. பஸ 
கந்தநீரிகவின்றொெடைசூடா... ப. ட ப 

வொண்டிநற்பெறுவன்னிவலங்கொண்்,.. ... cee ட பக 

டுமபன்மாதினதோதிமமுட்க... ௨ டட ஆ 
மண்மசிசாரஉபகர்ிதாளை ... cae nee ௩. 3 

வலலையிரஇலைபீமிசைவைத்தான் ,,. ... vee eee ஆ 

(.புரா.) தேவர்கள் போற்றிசெய்யும்படியாயெ பிர்மதேவன் 

அட்போத திருமித்த முத்தமி ப லாத மாங்ஈலியருதீதிர தீதைத் செய்வ 
யானை யய்மை ரக ணெடதகி ம்னிட தில சரி 2 ஏ தாம் கூடிகீசொண்டிரு 

கல் 

73) 

கீ 2ம் ஒருபூமாலை ப அற்ததீ 2தய்வயானைய1௨1ம HM SLIT BES) (Fe 

டிட்பிரராசழும் மெல்தியும் பெற அகூனிஈயஉலமாகவ் து தெய்வ 

யானை பமையினுடைய அன்னட்டட்கெள் ரசானும்படியான சர்பொ 
hoa ப ரடையுள். ஏ வலமப்பாத௮த அம் யி.அ.5ல விரைவுடன் எழி தீ 

G10 E EN i — (<t- Ie) (2 க) 

இ 0 ச் 5 தல ரெ a Q ௪ ர் 
னன தமி டைபய் ல மூல றல்ய க, -eae eee pee see உ 

டீ சஷேமிமைய-ளை௦ COUT EIS ewe oes eee see oes * 
் 

oe நன்னலம்பெறுபோருள் செய்தே ரர இ 

rH eet Co) Shy Dh BT SOT BI MST pi ம ௮0) DT Be (75 cee eee eee ese ee 

மன்னுமேலவனங்சொரு விதீசன்... ரர ரூ 
, ரு, afd 

மந்தெத்திடைமாதொடுவந்தே... ... cee cee nee 
~ 6 

Qurdiafl Bora Gaur Git, .. tee cee ee eee nes 

போகபயானவர்போலவுலாசீதான் cee டவ 

அ.
 0 

Ke 
ok
 

23%
 

~~
 

டர
. 

a
f
 ~~

 

(Q-yar.) இத்தம்மையாகத் திருக்ககயாணஞ் செய்து சொண்டு 
பரமூனையு.? பா௮திேதேவியாரையும் பணிந்தார் அவர்கள்தல்மை 
யுண்டாகவாழ்ச ததற்செய்று கயிலாபச் துச்ெொழுநீ தருளிஞர்-ள் ௮த 

திகுமீமம் சுப்பிரமணிபசவாமியானவர் ௮ உவிடம்விடடுறநீங்கித தெய்வ 
ஈ கடட ஓ ~ _ 9 யான ப௰்மைபுடன் தம்மு டைய ஆ லயத்திற்மேர்ந்தருளிப் ெ பான்னுட் 

டுள்ள சேவேந்ரீரன்பு.தீலாவபோகழுள்ளதேவர்களெல்லாரும் சக்கள் 
விடுநிகளுக்குட்டோகும்படி, விடைகொடுத்தருளிஞர்.-(௭-௮.) (உட)



{i 16..dr கநதப்புரரணச்சுருக்கப், 
'பொழிப்புரை, 

விண்ணுலாமிசையோனாவிரித்தே... see cee coe cee 

வீரர்வாயிலின்மெலவிருத்தி .,. see tee ee oe HR 
பெண்ணிலாலெழிலகொண்ட ரூக்கை,.. see cee cae 

யெம்பிராடடியொடெட்தியதல்கண்,... oo, ட் 
டண்ணிலாவியபஞ்சமணைந்தே ose vee tee ட்டி ௫ 

தையறல்லெெெலீனிகர்டெம்மா ... vee கி 
லுண்ணிலாவுவிருப்பொடிவைய ,,. டட 

முய்யதற்சலவித்தொழிலுற்றான்... ... டட டட ணி 

(9-புரை,) ச்வர்கக்லோச திில்வாமு 5 G SOT OFS க் விடைசொ 

டுத்தருளி சயிஎப நவவி, ர்ரள் டையாயிலிருச்எம்படி சட்டளையிட்டு 

அிளவிலலாத அலங்காரமுள்ள மணவறையிலு நப் மி றவியாகிய அிதய்வ 

பபானைபம்மைபுடன் எழுநீஈருளி அவலிடதீதிலிடடிருக்கம் முளிர்ச்சி 
டொரர்திய மஞ்ச தீதின்மேூருர்.த தமகருச்காமெ யொட்பாகிய சுப் 
பிரமணிபதடவுள் ௮நீதத்தெட்யானையம்மைய டன் உள்ளதீ.துக் குண் 

டாகிய வீருட்பத் தடன் உலஃங்களுப்டம் பாருடி நலல சேர்க்சைதீ 
தொழிலுள்ள௨ ர்போலிருந் தருள்ளனா--(௪-ற ) (௨௬) 

[ss] 
தாவிலும்பர்கடத்தமிருககையின் ... cee nee cee vee ச 

மேவினாடவமேல்முசுருநீதனு,.. vee cee nee aes 

மோவ்மைனைருமுற்தனிகத்தொடி,.. cee nee tee ஆ 
பூவிலுள்ளபுரங்களிந்மபாயிஞர்... ... ௨ வ 

(இ-புரை.) செடிதலில்லாத தேவர்கள் தங்கள் சங்கள் விநிதிகளி 
நீபோயிருர்சாசள் வெ.ச்நியுள்ள வேலாயுதமேந்திய முசுகுத்தசக்கர 
வர்த்துயும் நீங் ரலிலலாக மற்ற அரசர்களும் மேன்மைபொருர்திய 
சேன களுடன் பூலோச தீதிலுள்ள தங்கள் தங்கள் மீகரங்களுக்குப்போ 

ஞர்கள்--(௪-று.) ப (௨௭) 

மன்னுவெற்பில்வரையசல்வைசமெம்,,. eoe eee ase we 

மன்னையோமுமமலனமர்த்சரோ ,.. eee cee ப்ச் $ 6௪ 
ர் 

பின்னரோரிபகறி?மிவிண்ணோர்தொமச் , ப. டட னி 
4 

சொன் னுலாமக்குவட்டினே நீக்கினான் a * / one ‘ த ae ச,



தேவகாண்டம்;. ௩௩௭ 

(டு-புரை,) நிலபெற்ற திருப்பாங்குன்றத்தில் அளவிறந்த நாள் 
தம்முடையதாயாபெ தெய்வயானையுடன் சுப்பிரமணியக்ஈடவுள் விதி ' 
ருற்.அபி.ர்புஒருநாள்பெருமைபொருற்திய ே தவர்கள் தொழும்படி.மே 
ன்மைபொரு நீதிய ௮ந்ததீ இருப்பா ங்கிரியைவிட்ரி நீற்கினார்..--(௭- ௮.) 

தீவளநித்திலச்சங்கமுலாவிய படட டல வட டட ட்டிக் 

வுவளகப்பரங்குன்றையொருவியே... .ஃ வ டத் 
பவளவார்சடைட்பண்ணவன்மைந்தனுந் ,,, வடட ட 

வளமேவு துறக்சமடைந்தனன் ... ட் 

(இ-புரை.) வெண்மைநிறமுடைய முத் துகளைச்சொரி௫ன்ற சற் 
கங்க ஞூர்றீ ுகொண்டிருக்கும்படியாகிய தீடாகங்கள்சூழ்ந்த திருப்ப 

ரங்கரியைவிட்டு நீங்கிட் பவள நிறமுள்ள நீண்டசடையினையுடைய பரம 
ெளருளிய திருமைநீதரானவர் சோர்வை அடைநீதிருக்குஞ் சுவர்க்க 
லோகத்திற்கு எழுநீதருளிஞர்.-(௭-ற) | (௨௧) 

அ௮ன்னகாலைபமரர்கள்கம்மியன். , , 
த.எனையின்னதலத்திடைமுன்புபோ 
னன்னலங் கொணகர்புரிவாயெனச் 
தொன்மைபோலதீ துறச்சமியற்றிஞன் ..., 3 

%
%
 3 

_ (இ-புரை.) ப்படி. யெழுநீதருளினவுடன் சுப்பிரம்ணியகீவாமி 
யானலர் தேவதச்சனைநோக்கி இந்தவி_த்தில முன்னமிருநீத.துபோல 
மிகுந்ததன்டைபொருநீதிய நரசாஞ்செய்யெனக்5ட்டளையிட்டவளவில் 
பழமைபோலச் சுவர்சசலோக முண்டாக்னொன்.-(௭-று.) (௩௰) 

அற்ததாகத்தரசுடரிந்திட... ர ee 70% 

விர்திரற்கங்கெழின்முடிசூவித் ... * 
தறீதிவான்மசியானனமாதொடு,... 66. vee அ 

| மெத்தையங்ஙனிரு நீதனனெண்ணிஞள்.. வவட டடக் 

(இ-புரை.) ௮ற்தச் சுவர்க்கலோகத்தில் ௮ரசுசெய்யும்படி ௮ந்சே 
தேவேந்திரனுச்கு ௮அழகுடொருந்தியமகுடாபிமீஷிகஞ்செய்வித், தப்ப 
ர்வதினத்தின் சாயங்காலமு.தயமாகாறின் தடிதட்புள்ள சந்திரன்டோன்ற 
திருமுகமுள்ள தெய்வயானையம்மையுடன். தம்மையஞளா பெ சப்பிசபணி 
யக்சீடவுள் அவ்விடத்தில் அரேச தாள்விற்நிருத்தருளிஞர்(௭-௮.)(௩.௪) 

, 42



e ட் * ‘2 e ௩௪௨௮ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புமை. 

சேனுலாந்தொடைதீதெர்மிசையேதிமிய oo. see cee volt 
வானமே௫ுமகவானையிருதீதியே ... wee cee nee ee ௭ 
சேணைவீரருறீதேலியுந்தானுமாய்க் coe pee ee டட டப 

சானமேவுகயிலையிலிமேவிளான் .,. cee ee ட ஒட ச 

(இ-பூரை) ே:பெ மிகின்ற பூமாலை ளால் ௮ ஐந் சார ரே 2சய்ய 

ட்பட்ட தேரின்மல் தெய்வயானை ய௦மயடல் ஆரோஃ௨௦ ௬ ௧2௧ 
ணி தேவேந்திரனை யவ் தீச் அரசுசெய் து பொண்டிருச -ம்படி 
கட்டளைம்ட்டிச் ரேனைவீரர்-ள் Eds sumone Cedi py vere ot 

கூழ்நீதகயிலை பய 9ரியிற் சேர்ந்த சரி. (௭-௮) (௩௨) 

( இப்போது விரவாருதேவர் சார இயாயிருநீதார்) 

மங்ைமீசஃமழை 2 பள BD eps ee nee eee nee nee 

suich.s oro rd Ao Ore deh .. 
படொக்-தந்தபொருட்பி.சின்மேவிஞன் rr: 

\ 

னம் -விரருநீ2தான்மையிலவைகி oft ene ee vee % 

(9-புஸு,) கயிலைபங்கரியில எழுநீதருளினவடன் பார்வதிதேவி 
யாரையுட்பர ம௫வனையுட்பணிர்தெழுந,த அவ்வீடச்தினில்றும் அருள் 
விடைபெற்றுக் ara wourdee tl 5555556) ரியிஉவிறநியர்கரு 

ளிஜர் புசம்பெத்றவி? ர்களும் பழமைபபோலச் சுப்பிரமணியசலாமியி 
oh id லிரு நீதார்கள்.--(௭-ற) (௩௩) 

இல்னடான்மையிருந்தடவுப்பர்கோன் vee vee vee னி 
டொன்னிைைிடர ந்தரசாநறுழி ர ரர. 

மன்னிலமில்னிகர்வாழ்க்கை OPH oe ப. ட ணி 
தன்னைழிநர்க இ சார்த்த டவெண்ணிஞன் ரர ர. 

(9-ty207.) இவ்வாறுசுவாமி பானவர்வீற்றிரு நீதராளதீ Calas ar 

னவன் சுவர்தசலோசதிதைட்புர ந். Bs dec) gi ொண்டிருக்சும் 

போ துமின்னலை limes தாய்ப்பொரு SKU DATE MEO UE OHA 

தீனக்குத்தானேயொட்டாடுப போகம் பெற எண்ணினை. (௭-௮) () 

அறக்சவேந்தன்றுறக்கறினைந்ததைச் ,,. vee cee டட டி 
தெக்குழமும்பர்கடேசிசலேர்ந் தவந் ... i see ட. HR 

அஸ்க 

* மன். இலவரழ்ச்சை யெனப் பதம் கூட்றிக,



தேவகாண்டம். ௩௩௪ 

திறசருதீதலகாயிதமாமதத் ... coe cee cee coe cael 
றத்திருட்பினனூழ்வினைபோலவெ ,,. ... vee soe ௫ 

(௫.பூரை சுவர்ச்சலோகதீது அரசனாகயெதேவேந் இரன் இல்வாழ் 
ச்தையை 2 ௪றகம நீனைந்தசைச் ஜெட்புள்ள தேவருருவாகிய பிரகஃப 
Susans அறி துவநீது தரீமவழியில்நிற்டுற் தேவேற்திரனுடைப 
மனமானது உல3ாயிசமததீதில் பொருந் தம்படி. ஊழ்வீனை திருட்புவ 
து போல ருட்பினா£ --(௪-று.) (௩௫) 

° க ச ௮ o 
உலாயிதம் - LDF FLOULG ௮ நிலொஃறறு அவை ஆன உலகாயிகம் 

4 ம ப 8. 6 a (> ‘ 6 6 

LIE SD Fils LOLOT Gr OF LITGHS I ré Gr டாடடாசாரியம் OTT LI 

வயாட். 

உலாயிகமதத்இன் முசிகிய2சாட்பாடாவ, த மாசரீரள் புணர்ச்சியில 

ண்டாஈம் கிம்பமே முக்கி யென - அரிலவயரின் புறுமுத்தியென் 
இஞ் செட்பி.. ராசத் நிரு விருதீததிலல் அதிர் துகொள்ச, 

(20. 
HATTA! TD) ரைச்தபொய்யைமெய்யெனக்சொண்... ... oR 

டதநிவிலாம-பதிசயந்தன் 66. ௨ ஃ 
தைசமாகவர சனேநிறுட்ச௪.. .., 

சதிபொரிஃலர் தவீற்திருட்ப ரர. 

மன்னரஇயற்றுஞ்சயந்தனங்கொருநாள் ... see cee ன் 
| வால்வர்குருவினைதோச்கி see ..௨. வ டட ஆ 
யின்னநாளளவுஞ்சூரனா4மிமலிநீத ,.. seer vee 

முதன்டு கால்யாடுமனவவனிசைட்பான் .... cee ee 

(9-புரை.) ௮ நீதப்பிரசல்பதிபகவான் சொல்லியபொய்யை ௮தி 
வில்லாதசேவேந்திரன்மெய்யென்று ஏற்றுக்கொண்டுசன்னுடைய ௮ர 
சாட்டுபைச் சபந்தல்வசதீ தல ஒட்பித் த இந்திராணியுடன் இன்பம் 

௮னுபவித்,க.க் கொண்டிருந்தான் இவனிஃபடி யிருச்சையில் ௮7 
சாட்டு செய் ஐமொண்டிருக்றும் சயநீதனைவஷ் ஒருநாள் தேவ குரு 

. வைநோக்டு நாங்களிந்ீ ராளளவஞ் சூரனால் Bice நீறிருநீதது யா தகா 
சண்மென்று விஞவினபோ தி தேவகுருசொல் ஓகிருர்.(௭-ற.) | (௩௬) 

தேவகாண்டம் மூற்திற்று, 

ஆடதிருவிருத்தம்-௮௱௰௯, 

meee 2 PA it). GB) #1) COS



  

ஆ ரூ வது. 

Dn} காண்ட மீ, 

முன்பொருபசலிலிமையவரீபரவ ... ee ட்ட 
முளரிபந்தவசிடைமுதல்வ... ... வ வை டட 

னில்புறவிளங்குஞ்சதீதியவுலகத் ,,. ,.. vee tee vee 
இருநீதனனிருந்திரிமீமல்வைக் ... ee cee cee oe 

கொன்டொலிபனையாவிறனயசோர்பதின்மர் ... ve 
குழுலீனிற்றக்கனாங் சரிசில் உட. 

மின்பொலிறுசப்புவாணிமார்பயதீதோன். oo. ee es 
வியன்முகநோக்டியேவினவும் .., MR 

e
M
 
e
H
 
E
H
 

HK 

( இ-புமை.) Hud) gp நாள் தேவர்சன் ஏ; செய்யும்படி தாமரை 

மலரீத்தவிசில் வீற்றிருக்கும் பிரமதேவன் இன்பம் பொருந்த விளங் 
காநின்ற சதீதியலோகதீதில வீற்றிருந்தார் அட்படவீற்றிருக்கும்போ 
து பெருமைடொருநீதிப அவருடைய பத்து பபுதீசிரர்கள் கூட்டத் 
தில் தகனென்கிற பெயருள்ள ஒருபுத்திரல் மின்னலமீபாலவிளங்காதி 
ன்ற இடையினையடைபய சாஸ்வதசேரும் தோள்களுள்ள பிர்மதேவனு 
டைப பரந்ததிருமுகத்தைநோக்கி வினாவுகின்ருன்..- (௪-.) (௪) 

மொய்வளரமரர்க்கிறையவனாகி வவ nee டட ட்டி 
மூவரிலுயர்ந்தவனாடி ,.. cee ee ட ட்ட ஆ 

யெம்/சையுயிர்க௫முயிளொனவிருக்கு... vee னி 
மியலபிமீனையாவனெல்திசைப்ப... cee cee gee ஆ 

மைவளருருவக்குரிசிலும்யாலு... ee ave vee ஒட டவ 
, மாறுமிசாண் ிமியழல்வடியாய்ச் வட டல் டட 

செல்வொளிபரப்பி சியழுத.தவானிமிர்ந்த, ரர. 

தேவனேயதிசமாற்ழீதவன் ,.. ,,, cee ட படு



தகீகாண்டம். bs 

(@-Ly20r.) பலமி.கர் சதேவர்களுக்கு இறைவயனாகயும் திருமூர்த்தி 
களி இயர்நீ தவனாசியும் எவவகைட்பட்ட உபிர்களுக்சும் உயிராகியுமிரு 
குந் தன்மையையுடையஃடவுள் யா செல்றுவிஞவிஞன் அப்படிவினா 
வினபோ_ஐ.தகமனேகேள் விலிணுவும்நானும் நான்பிர்மம் நாலி மிர்ம 
மெஃ போர் செம்யும்போது ௮கனிவடிவமாய்ச் செவ்விதானஒளி 
யை_பரட்பிதீதோன்றி வானளாவீயிர தீதகடளே யாவருக்குமீமலாகி 
யகடவுள்--(௭-று.) | (6) 

வன்தியுமவனேயெங்கள்பாலிருநீதீண் .. ... vee 
டளித்சஓும்புரத்தலுமருள்வான் ... 

என்றயனிசைட்ப2 வாரு தாழிந்புரிவா ஆ 

னிருதொழிஃஓசெபு நுமக்கிறையாய்... PP 
வன்றிறல்படைத்ததென்கொலேவெனலு ,,, ண 

மைந்தகேளெங்களைச்சாரனாத் ௨ see cee coe # 
ன்றுபலலுயிரையீத்தினமாய்த்திடலாந் ,.. ஆ 

மோ.ற்௮விதீதவனவனல்ே் ர we * 

* 

(இ-புமை.) இவ்வாறுபிரமேவன் சொலலியவளவில் ருஷ்டி -தி 

- சங்காரமென்டுற மூச் ிதாலலகளில் சங்காரமாகிய ஒருமிதொழில 
செய்கி3 ற2ர் மறறைப்சணரிதொமில செட்யும் உங்களுக்குக்கடவுளா 
இ மிருந்த வல்லபம் பற்று யா தசாரணமோவெல்றான் புதனே 
எங்களையும் தேவர்களையும் நிலையாகிபபலவுயிர்களையும் இறுஇககால 
தீதில் சங்ரிப்பி அதியிலசிருஷ்டி த்தவரும் அல்லவோ இது 
வுமல்லாமற அநீதக்கடவுளெயெங்கள் பாலிருர.து சருஷ்டிப்பதம்தி 
திப்பறும்?செய்தநள்கிளரூர்..-(௭-ு.) (௩) 

எம்மொடுமொருவனாகிமீயார்கிரியை... ... 
யியற்றுவாலிழிபாலவுமீயநறும், , க 

டொம்மலதடைர் தஉயிர்தொறுமலரிற் ... ஆத 
பொருநீதியவிரையென்ட்பொருர்,தஞ் 

செம்மைகொளவனேமறைமுதற்கலைக ... see ௨௨ ane 
டெரிந்தெமக்குணர்தீதலாற்ரெளிர்தே oo oe 

மம்மர்சொண்மனத்துப்பேதையாய்னையோ ,,. ae ௨ 

உனையெம்போலநீமதித்தாய் .ஃஃ. vee cae cee nee e
e
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௩௪௨ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
௦ பா ழி ப் LJ OD) Te 

(5-பூரை,) எங்களுடன் ஒருவராடு ஒருதொழில் செட்கின்றவர் 
Curma 9ஈப்தருருநலார் இ ஐவுமலலாமல பொலிவுள்ள உயிர்தோறு 

ம் மல £லிரூக் 3ம் வாசனைபாலபொருற்டுப செம்மைகொண்டிருச்சு 

ம் 4568 sta) our ob நடைப அறி பாமையைதீதிருவுள்தறிற்தருளி 

Gieapsa elu ஈலை 5ல் மெங்களுக்கு பபோதித்த் தினால நாங்கள் அவ 

ர் த்ய உண்ரிர்மீதாம் நிமபகஃங்கொண்ட மனமுள்ா அறிவீன 

னாகினைபோ ௮ந்தகஃடவுளை யெங்களேட்போல மதத்தனையே, (௪) 

எனவிஇபலஙவவமிமானவிலஃவா ,.. டட பட்ட ஆ 

னிறைபவனருளிபமறைக,.. வை வை டட. ட அ 

ளனைவருமனைக் அம்பி, மமென்றியப்பிற்... ௨... ப. * 

OD UP SS olor oS MODUS ,,, see cee ve ae 
இனகரச deapho ue tal lyo Ss ee see gee pee OK 

ண்ண மற்றவையெலாமுகமன் வ வை வை டட 

கனைஃகடற 6 ரி/ந்சணரையானெனவே eee eee eee coe x 

சழறுதலமோலநீகாண்டி.., eon eee ௪ உட e@e , 

(புரை €3வாறுபிரமதேவன் சொன்னபோது அவர்பதீதிர 
னா ககன் சொலலு ரான் பரமிவன் அருளிச்செய்த வேதங்கள்யா 
வ. யம எப்2போருவாயும் (ரொமமென்று சொல்லியிருக்கிற த HES 
Go 3கனரசாரணமமன்று சொன்னான் சூரியசநீ இிரர்களாகிய திரு 

மி.ததீழிரங்களு டப பரமூெனைப்புகழ் தல உண்மையானபகழ்ச்டு ம 
நீதா ஈளை புத லலலாம்உ பசாரவார்சீதை இதற்கொருதிருஷடா 
நீதஞ் 9சால லுகிழிறன் உன்ன 9வனில ஒலிக்காறின்றகடலாழ் குழப்பட் 

டபூலாகச்சிலிருக்கும் பிர ஈமணர்சளை நானென்றுகருதிச் சொல்லுத 
ல் 2்பாலென்று Sy நிர். துசகொள்.-(௭-று) (௫) 

ஆ தலாலவனேபதியெலுங்கடவு ன த ச ர ர. 
ளருந்தளைமிடாருந்தியவணுநாங் ,. உ டட டண 

காதலாலவனதருஷிடறுமடிபர் see cae vee 
6( Gwar தாலிதிலலை eT 

சூதலாலனயமுலைகமலாட்டுத் ,.., see cee cee டடக் 
தோகையோர்மருங்கினித்றுலங்குங் ... ஒட ane க] 

சோதிலாவரனையடைடெீயென்றான் ., vee cee tee 
_“குளிர்மலர்ப்பொகுட்டிலகாழ்குரில்... ee see பகீ 

po ey Be ர் 

  

he, x 
eo hy ¥ +f be Ria ‘4 “வீ. ‘



தக்ஷ்காண்டம். ௩.௫௩ 

,_ (இ-புரை.) ஆகையால்௮௮ரோ படயெனுங்5டவுள் நாங்களோவெ 
னிஃ அரிபதாகியபந்தட் LIL. BE PUI GOI Ty அன்பி ஷைஃ அவருடை 

யதிருவருளைபெற்றவடியார்கள் மீனைத்தால ராத பாருள்க சொன் 
ுபமிலலை சொச்ஃடடான் காயை யொ சதமும் இருளைபொத்த அளக 
மும் ஆலிலை 3யொசீதயயிறும உள்ளடாரவதி மீதவியாரையிட “பகதி 
ல்ஙை தீ ருஸியபாமடு வனை நீ ௮டைபக*௩ட வையென்று குளிர்ச்சியுள்ள 

19 vent ் 4 1 op 9 த ட்ட சாம.மாபல௰ர்பபொாருட்டில்வீற் திருச் தம்பிரமதேவர்சசொல்லா்(௭-.று) 

* ரூ௮- அம் அல் எனம் பசம் யிர்த் தக்கொள்ம, 

அல்லிமாமலர்மே லிருந்தவன்மொழிந்த வடட டட க 
வமுதவாசகஞஷ்செவ்புகத்ச் ee a nee டட 

4 a செஃலுறழ்மிடற்றர விறை பன வர்க்க... cee vee 
தெளிரந்் தமானதததடசதடைர்து. ... ட. 

மல்லல்பெத்திரியான் பமல்: 1; டட 

வருடமாயிசந்தவட்புரிய ,.. ட ட 
வில்லனபுருவதீதமைழீயாபிடப்விடைமேன். ... vee 

மேவினானினையிலாவிமலன் vee ce டட 

(இ-புரை;) அகவிகழ்சளேயடைப தாமரைமலர் 2 பொாகுட்டில் 

விநநிருக்கும் பிரம?தவ.அ. சொல்லிப் ௮ ழதம்போ.மற சொத்தைகள் 
தீக்சன்மாதுகுளிரப் பருற்தவாவில்கருமேஃம்போல் ற காளசண்டமு 
டைப பரமடவனேயாவருக்5ம் இறையமினன்று)தரிந் த மானதசடா 
க தீதருகி நி2சர்ந்,து செலவம் பபெத்நிடப் பரமனை மனதில் தியானம் 

பண்ணிச்சொண்டி ஆயிரம்வருவிம் தவஞ் செய்தான் இவ்யாறு சுக்சன் 
தவஞ் செய்யும்போது தமக்குநிகரிஉலாத பரமன் வில்லை யெ தீத 

புருவமுள்ள டார் ௮திதேவியாருடன் ரிஷிப3ாசனதின்மேல ஆரோக 
தீ தக்கொண்ரிவந் த சாடசிதந் தருளிஞா--. ௭-ு.) (2) 
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அனை ததெரிநீ SACO UDOT. 66 see cee cee vee ஆ 
GT Lg. SAM DIGI. GIES DEB — see vue vee ee 

q) dra gi 5 $Ga hse Cu sca sae wee Que cue cee OH 
.. தஇரைத்தியெ௮றுரைத்திடவுரைப்பான்.. ௨. ௨ eo 
மன்னுமார்சலிஞமுல3ம்வாலுல3. ரர. 

LOG) T LI BD மாலுலகு ,,. cae ee வட ட ணி 
மென்ன தாணையினி௮ நிடவுநிற்பகழ்வோ, வ வடை டட டட தே 
. ரெரும்வத்தெனைப்பகழ்த்திடவும் .,. ட. டட



௩௪௪- கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

(இ-புரா.) தக்கன் ௮தனையறிற் து நம்மிறைவளுய பரமூ$வனு 
டைய திருவடிகளைவணங்கிறின்றுதோதீதிரஞ் சசய்தான sand sector 
ேோக்டி உன்கருத்திலிருக்கும்விருட்பம்பாதோ ..தனைச்சொல்லென்ன 
ச் சொல்லுகிஷன் நிலைபெற்றசமுத்தி ஞ்சூழ் நீத உலகமும் தேவலோக 
மும் பிரமலோகமும் விலிணுலோகமும் என் ௮க்கனையின்படி. நிற்கு 
ம் உன்னைப்புகழ்கின்றவர்கள் எல்லாரும்வர்,து எ.ச்னைட்புகழவும். (௮) 

எந்தைநின்னிடதீதிலிருநீதிடுமுமைபா... ... 
ளன தமாமகளெனவரவு உ ட படவ 

மநீத்ணன்வடியாயணைர் அநீமணஞ்செய் ,.. wee 
தீருளவும்வேண்டுமன்றறைபச் ... ... 

கநீதரங்கதகற்தரகிகடவள் 16. cee cee nee cee 

கருணையாலிவையளீ தீதொளித்த vee 

னுற் தர்படைத் ச ெவிதிமனதீதி ,.. bes 
லோதிமலாதியைம்னைக்தான்... ek cee ae e
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(இ-புரை.)எங்களில றயவனெ உன்னிடட்டாக சீசிலிரு 66D unital 
திதேவியார் ௮டிபேலுக்குப் ப ரமைபொருந்திய புத்த ரியாகவர வும் 
நீ பிராமணவடிலமாய்வற்.து திருமணஞ்செய்்_து சொண்டருளவும் வே 

ண்டுமெல்று விண்ணப்ப. பண.னிக கொண்டான் இருணடமேகத்தை 

யொச்தகண்டதீதையுடைய பரம௫ுவன் அய்வாறே வரங்கொடுத்தருளி 
மறைந் துடோஞர் அதன்பில்புமேலாகிய சீர்பெற்ற தச்கனானவன் தன் 
மனதில் பிரமதேவனை நினைத்தான்... (௪-ற.) (௯) 

அ௮ன்னவாகனத்தொனன்னவாந்திந்தாங்... sve cae one 
கடைநீதுநின்றாி களறையப் .., ., வட 

டொன்னுலாம்புரிசைப் புரியெனச்வெணீ ,.. ee oe 
புரியெனதீதக்சமாபுரியென். ... படட ட 

தின்னறீர்பதிடொ நியற்றவங்கதிற்போ ce vee vee 
Oulart g A சில்மமலிருந்து... ... ௨. ட 

தீன்னைவானகாக்கோன் முதலிஷேர்பரவற் 
தனியரசாறதினால் றக்கன் ee ர் 

a 

6 9 eee 

* 
e
R
 3
3
%
 

4606 

“ (இ-புமா)) பிரமதேவன் தச்சனினைந்ததைபறிற்.து ௮ங்குவற்து 
ஆசீர்வசனஞ்சொன்னடோழு தக்கன் ௮வரைாதோககி எனக்குப் டொன்



தக்ஷ்காண்டம். ௩௪௫ 

மயமாய் விளங்கும் மதில்சூழ்நீத ஒரு ரகரம் இட்டோ த உண்டாக்கவே 
ண்டுமென்று சொன்னவளவில் பிரமதேவன் தக்கமா நகரமென்றுபெ 
யருள்ளதாகத் துன்பமிலலாத ஒருநகரம் உண்டாக்கிக்கொடுக்கத் சக்க 
ன் ௮ழ்ததசரத்திந்போய் அழகுள்ள இங்காசனத்தின் மேலிருந்.து கொ 
ண்டு தன்னை ததேவே நீதிரன்முசலானவர்கள்வற் து புகழும்படி. தனியா 

சுசெய்துசொண்டிருந்தான்--(௭-.) ( ) 

மந்றவன்பனைவியாயினாள்வேத... see vee coe cee ol 

வல்லியாம்பெபருடை மடந்தை ,,. vee vee vee ஆ 
கற்றைவாரளகதீதவடனைமலரோன் ..& ve vee cee eel 

காதலன்காதலாற்கலற்து +6. 06 son cee ace ஆ 
முற்றவற்சனிலாயிர ஞரூரீட்பபந் து வடட டட டட 

முப்புரிநூலவிதிருடிதீதுக் .. ee ee nee eK 
குற்றமின்மறையுமனையவர்க்குதவி 6, cee sae cee wee 

யினையனவாசகஙந்கூறும்.,, cue tee ee nee tee 

(இ-புரை.) வேதவல்லியென்ிறபெயருடையமாதானவள் தச்கனு 
க்கு மனைவியாயிஞள் பிரமதேவனுடைய புத்திரனாகியதக்கன் சுற்றை 
யாய் நீண்டிருக்கும் அள5பார தீதையுடைய அந்ீதவேதவல்லியென்பவ 

அசையுடல்சேர்ந் தபூர்வகபோடலத லை ஆயிசம்பிள்ளை களைப் 
பெற்றுய் பூண நூல்தரிச்கிற உபதயநச்சடங் 5ஞமசப்௮ு அப்போது 
அவர்களுக்குக்குற்றமில்லாத வேதமும் உபதே௫ுதீ.து இந்தவார்த்தைக 
ளைசசொலலுடின்ரன்..- (௭...ற.) (Ys) 

(வேதவல்லி பிரமதேவனுடைய பாததீதில் உற்பத்தியானவள்.) 

நீவிர் களெவருமுயிர்த்)தொகைபடைட்டா வடட ட ட 
னிமலனைநினைந் தமானதத்தின்... ... koe cee ஒன 

மேவிநோநறுளத்தின்விழைந்ததுபொருந்திட, ௨. ௨ * 
மீள்திராலிவணெனவிடுப்பப் ... ee tae nee veel 

பூவில்வண்உனங்களிரைக்குமத்தடத்துப்... ... வடட ஆ 
”. பொருத்தியாண்டருந்தவம்புரிந்தா ,,. ee ee vol 
ரோவில்சர்படைத்தராரதனவண்சேர்ந் 1. ee vee nee 

.... “தவர்தவழோச்கமீதுமைப்டான்.... ௨ 

A4



௩௪௬ ' கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

(இ-புமாை,) நீற்களெல்லாரும் சவகோடிகளைசரொலிடிக்சமானத 
தடாகதீதினருகல்சேர்ற்.து பரமடுவனை நினை ந் ர தவஞ்செய் தமன தில் 
விரும்பி.ப வரதீதைப் பெற்றுக்கொண்டு டூவ்விடதீதிலவற் து சேருங்க 
ளென்௮ அனுப்பினான் ௮அவர்களவ்வாறேசென்று மலர்களிவவண்டினங் 
களிசை பாடிக்கொண்டிருக்கும் படியான அநீதத்தடாகதீதினிடத்திற், 
போய் அருமையான தவஞ்செய் தகொண்டிருந்தார்கள் ௮ப்படியிரு 
க்கும்போ.து நீங்குதலில்லாத சீர்பெற்ற நார தமுனிவர் அங்கேவர்.து 
௮வர்கள்செப்செற தவத்தைநோக்கி யின்ன துசொல்லுகின்றார்.. ௭ () 

மெய்த்தவம்புரிவீரோதுகாரணநீர்,., tee cee vee 
வெஃடியவியல்பெனவினவ *.., ce eee nee 

வுத்தமமுனிகேள்படைப்ப தபொருட்டா. ௨. a 
அழந்தனமீதெனாவுமாப்ப .... .... 

முத்தியைக்கருதாதவத்தொழிலபரிவான். . . 
முன்னினீர்பவமிதென்றவர்தம் ., ie ee 

ப.த்தியைத்திருட்பியுண்மைவி,_எித்தான்... ... 
பொருவிரைதனெனும்புகழோன் ..,, 3 

3
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(ட-புரை,) நீங்கள் மெய்த்தவஞ்செய்கின்றீர்கள் இந்தத்தவத்தை 
விரும்பிப தன்மைக்குக்காரணம் யாதென்று வினாவிஞர் அவர்கள் ௮வ 
னாதோக்கிஉத் தமழுனிவரேகேளும்ருவி.டி த்தொழில்செய்பும்பொரு 
ட்டு இர் ததீதவஞ் Beda? மென்றார்கள் நாரதமுனிவர் அவர்கள் 
சொன்னசைக்கசேட்டு மோக்ஷத்தைச் சருதாமல் பயனில்லாத காரியத் 
தைச்செய்.ப நினைதீதீர்கள் இ. துபாவமானகாரியமென்று சொல்லி அவர் 
களுடைய மனதைத் AGG அழிவில்லாத மோக்ஷ்த்தைக் கொடுத்தார் 
ஒப்பில்லாத நார தளொன்கிறட சழுள்ளமுனியர்.-(௪-௮,) * (௦௧) 

சேயிதோர்சதியிற்புகுர்தவாறுளத்தாத்... ... vee vee 
இறுவிதியறிர் தரோய்செறிற்தாங் வட இவ உத 

காயிரக்குமரர்ட்பயந்தவர்தமக்கு ,. ௨, பல் சி 
் மவர்க்குமுன்னவர்க்குரைத்த,தடோ soe த fhe. #0 ச 

'ளேயமோடி.பம்பவவருமானதம்போய் சர்க் tee த | 08 Ae. டி 

* ட ட திசரிலாவருச் ச் வழ்புரித்,௪, oo Foi ORM ‘vay அணிக, ப்பு



த்ஷ்காண்டம். ௩.௪ 

தூயநாரதனான்றன்புவீடடைற்த,.. vee vee cee cee ஆ 
அணையர்டோலின்பவிீடடைந்தார். ... ௨ 

(இ-புரா,) தன் புத்திரர்களாகெ இவர்கள் மோக்த்திந்சேர்ந்த 
தைத் தக்ஈப் தன் ஞானதிருஷிடியினால் அறிந் துகொண்மெனவருத்தம் 
we] OL gy GOL, ஆயிசம்புத்திரர்-ளப்பெற்று அவர்களுக்கும் அவர் 

களுக்கமுன்பிறந் தவர்களுக்குப்டோ இதிததபோலேேபத் தடன்போத 

தீதான் ௮அவர்களும்மான ததடாகக்கரையிந்போய் ஒப்பி௨லாத அருந்தவ 
ஞுசெய் துகொண்டிருந் த அங்குமுன்பபோல நார தர்வறீ துபோதித்த 
தலை முன் மோக்ஷமடைந்த தமைபன்சளைப்போலவே மோக்்மடை 
நீதார்கள்...-(௭-ு.) (De) 

ஈதையுமறிர் துவெகுண்டுநார தனை... bee 
யெங்கணுஞ்சழலசவென்றிசைதீது ... 

மேதருபுஎழ்சோதச்நனோிருடான் .. ... 
மேலுமூனருகயெவேற்கண் .. ... 

Lor Seri] Saul J தீருமே னமுதீலா .., 

மாதவர்சீரளித்திருபானேழ் 
கோதையாதமையீலி்றவரைமாமடிக்குக் ... 

சொமித்தி சசிசயொரிங்கூறும் ... a
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(9-புரை.) 66305 இதையுமறிர் து கோபங்கொண்டு நாரதமுனிவ 

ரா எவ்விடதீ துந்திரிற் துகொண்டிருக்ஃக்கடவையென்றுசபித் துமேன் 
மைொருந்தியபுகழ்பெற்றதக்கன்வேலபோன்றகண்களையுடையஇரு 
பத துமூன்று பெண்களைப்பெற்றுத் தருமன்மு தீலாகிய மூனிவர்களு 
க்குக்கொடு£ீ ஐ ௮தன்பிஃபு இருபதீதேழுபெண்களைப்பெற்றுச்சநீதி 
£னுச்குச்கொடுத்,து இந்தவார்திதை சற்.5 ருடன் சொஃலுனொறான்.-() 

எல்லவரிடத் துமருத்தியோர்படிதீதா... oe vee coe ஆ 
யிருஇியென்திசைத்தனன்விடுப்ப... .. vee ee * 

வல்லைவாண்மதியக்சடவுள்வான்்னுகி... ... cee ௨ னி 
வளரொளியிரலையேமுதலாச்- ss. eee cee vee 

Dera seGonapMr mor anit... sev vee cee னி 
தணைமுலச்சிரிசன்மேற்றோப்ர்ம்...... ce ee *



APS கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொமிட் பை, 

மலலலங்கலவியாரமுதருநீதி ... see cee vee ட டன 
வரழுமாளுழ்வினைவலியால் ... see vas cee vee ௭ 

(இ-புரை.) இர் சட்பெண்களெல்லாரிடத்திலும் ஒருகசன்மையான 
விருப்பத் துடன் வாழ்ந் துகொண்டி ரவென்று சொஃலி அனுப்பினான் 
அவவாறு அனுப்பப்பட்ட ஒளியுள்ளசரந்திரன் ஆகாயத்தில்விரைவாகச் 
சேர்ந்து மிருந்த ஒளியுள்ள அசுவனிமு.தலாகச௪ சொல்லப்பட்ட இரு 
ட ேழுபனைவியர்களுடைய இரண்டுமலைசளையொத்ததீதனங்களிலுந் 
தோய்நதவளப்டம் படொருதீதியகலவியமு தமுண்டு வாழும்மாளில் ஊ. 
ழ்வினைவலியால்,--(௭-ு.) (ச) 

ரன்மாதினையுமவடனகச்கிளைய 
வணிகொண்மாதினையுமேயவாவிற் 

சேருதல்புரித் த.ஐறந்த ஜெழித்த 
தேவிமார்தமையவர்டூனம்பூத் ... ட 

தேருலாம்புகழ்தோய்தந்தைமாட்டனுகி... ...... 
யிந்தவாறியம்ட லுபனையா .. உ டட 

னேரிலாச்சடிதன்கலையெலாங்கலைய. .. .., டட 
மிசழ்த்நினைகொடியகுணிலயே 6. see wee 9
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(.இ-புரை,) கார்தீதிகையென்லும் மனைவியையும் அவளுக்களேய 
வளாகய ௮ழகுடொருநீதியஉரோகணியென்னும் பனை வியையுமேவிரு 
ட்பத் துடன்டணர்நீ_து மற்றைமனைவியர்களை நீங்கிட்டான் அவர்கள் 
அழகு பொருந்திய புகழ்பெற்ற தங்கள் தகப்பனிடத்திந்போய் இந்த 
முறைமையைச்சொல்லலும் அந்தத்தக்கன் ஒப்பிலலாத சந் திரனுடை 
ய கலைசளெல்லாம் ௮ழிற்.துபோம்படி. கொடியசாபங்கூறினான்.- (Yer) 

ஐர்.துடனொருடான்௧லைகளோர்பகற்கொன் வ வ ட 
ருகியேயழியவோர்கலையோ ... ...... இ: க 

ஓ.ரீதரன்புடைடோய்நிசழ்நீதனவிளம்பி... ,.. see, vee ® 
யென்செம்சேனிதற்மெனவிசைப்பச்,,, ஃ.. coe cook 

சுற்தரச்சமலத்தபஜனெடீதுமாக்கிற்,.. se. cae cee nae * 
செர்ற்தருதநடனையிரத்,தன்: one” eve eos eee ik



தக்ஷ்காண்டம். ௩.௪௯ 

வெந் தயர்ப் பருஞ்சூளகற்.றுமென்றவன்டால்... ... ட ஆ 
விழித்தனன்குலிசவேல்விடலை ,.. see ee see சி 

(இ-புரை.) பதினாறுகலைகளும் நாளொன்று கொவ்வொன்றுச 
அழியவே சர்திரனானவன் மிகுற் துநின்ற ஒருகலையடன் தேவேந்திரனி 
டத்திற்டோய் நடந் ததைர்சொல்லி நானிதந்செலீ னசெய்வே னென்று 
சொன்னான் அதைக்கேட்ட தேவேந்திரன்கொத்தாகிய மலர்நீத தாமா 
மலர்ட்பொகுட்டில் வீற்றிருக்கும் பிரமதேவலுக்குச் சொன்னால் சொ 
டய தன்புத்துனையிரந் த (வெவ்விகான துயரமுள்ள உன்சாபத் 
தை நீக்குவானெலி றுசொல்லி வச்சராயுசருள்ள தேவேந்திரன் பிர்ம்ம 
தேவனிடச் தக்க அனுப்பிளன்...-(௪-று.) (27) 

ததளகூரெணத்தவிர்மடுச்கடவு ... ... ... 
டூசையுகதிதொருவனைச்சேர்ற்தாங் 

கோதினனிக£ந்தவுன gored (plot 6 ws . 

pee £9C 57 Our A$ Gow peor 48 
போதமிலகொடி யென தமாமதியான் ,., 

புகலிலவெஞ்சீறறமேபரிபு. ee vee vee 
Lor git sear GULL Go) LG DDDL vee cee cae wee 

மரு வினுவ்க யிலைமாலவலாயில் e
o
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(@-tys00.) குளிர்ச்சிடொருநீதிய கரணங்களுடன் பிரகாடித் தச 
கொண்டிருக்கும்சநீசிரனானவன் பி7மதேவனிடத்ற்போய்நடந்தகாரி 
யங்கிளைச்சொல்லி உன்பு.தீதிரனாடெயதக்க ஓ க்கு இதைத்தெரிவிசி.துஎன 
க்குநேரிட்டி ரச்றெ வருத்தத௨த நீக்கவேண்ிமென்று சொல்லிக் கொ 
ண்டான் ௮தைக்ேட்டபிரமதேவன்சந்திரனேநோக்கி அந்தத்தக்கன் வி 
வேகமில்லாசசொடியவன் என்சொல்லினைமதிக்சான் சொன்னாலோ 
ன்னும் அதிகமானகோபமேகொள்வான் ஆ சலால் நீடரமடிவனிடத்தில் 
அடைக்கல மாகப்போய்சசேன்று சொன்னவளவில் சநீதரன்சயிலா 
யகிரியிந் சேர்ந்தான். (௭-௦) (0௯) 

சந்தியெமீபெருமானருளிலைஃவியிப்ப... ... ட டட eB 
நாதனைவணங்கிநின்றயன்சேய்... .ஃ. cae cee tee ஆ 

தீத்தகுஎ.தனான்மெலிநீதனனிதனைத் வட கடட டட ட்டி 

ny தவிர்த்தியெல்றுராத்த ஓுஞ்சடைமே oon eee ate 7



GW கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
G) LJ ழி ப் Ly ரீ; 

லிர்துவினழியாச்கலைதனைத்தரிதீதே ... ... cen cue ஸ் 
யிதனை நாமணிந்கதாலி ததா... ரர. 

னிந்தனைடொருந்தவழிந்திடாதிசனி... ... cee ௨ டன் 
னீமிநின்௧கலையெலாங்கூடும் ,,, வடட a 

(இ-புமா,) நநீதிதெவராகிய நம்முடையகடவுள் சந்திரனிடத்தில் 
ருபைபுள்ளவராய்ச் சுவாமி சற்நிதானத் துக்குப்போம்படி, அனுப்பி 

னார் அவருத்தரவு பெற்றுச் காண்டுடோய்ப்பரமடிவனைப்பணிறஆ் து நின் 

DB பிரம2தவன்புத்திரன் கூறிய சாபதீதிை ௮.டி.யேன்வருற்.துகின்றே 
ன் ௮ப்பனேயிதனை தர்த்தகருளவேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ்செய்.து 
சொண்டவளவில் சந் திரனிடதீதில Sy மியாமலிரு நீதஒருகலையைபும் தம் 

மூடையாடைமுடி மேல்தரித துக்கொண்டுசந் திரனைே நாக்கியிதனை நாம் 
த௱த்துச்2சொண்டபடியினாலேயினியி துநிந்தனைடொருநீதும்படி. ௮மி 
யாதுமேலுமோ முன் அழிந் துபோயிருக்கிற உன்னுடையபதினை றது 
கலைகளும் இந்த ஒருகலையிலை முன்புடோலக் கூடிப்பூரணமாகும்,() 

ஐர் தடஜெருபான்பகலெலாம்வளரு 
மன்ன நாட்பின்னரோசுருங் ட ஆட 

if 5 sain), ரழுகுமெனவிடைகொடுப்ப ... 
வெறி.எமூ நிறைந் துவானெழலுஞ் டட வக 

சற்தணிெரிந்தோட்டச்சனிதணர்ரது ,.. சீ... 
தனதுமைதரித்தலாந்பரனப்.,, 

புநீதியின்முனிர் துபுலகறமூனிசொல் 
புதிதியாந்னெமொரிஇயிருந்சான் ,.. K
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(இ-புரை.) நாளுக்கு நாள் ஒவ்வொரு கலையாகவளரும்பின்பு பதி 
'னைறீ து. ராளாகிய பூரணைதிதியின் மறுநாள் முதற்கொண்டு ஒவ்வொரு 
கலையாகக்குறையும் இவவாறேயெப்போ. தம் வளருவ சம் குறைவ துமா 
யிருக்குமென்று கருபைசெய்த நீ போவென்றுவிடைகொடுத் தருளி 
னவளவில் அழகுள்ள சநீதரன்சோாடசகலைகளும்நிறைற்_து ஆசாயத்தில் 
எழுதி, விளங்குவதைச் சந்தனம்பூசிய நெடியதோள்கேபுடையதசீ 
கனதித்_து தன் சாபவார்தீதையைமா ற்நினமையால் பரம க் குறிதீ 
௮ மனதில்கோபமுள்ளவனாகப் புல்கனென்ுற முனிவன்வந்டது புதீ 
திசொல்ல ௮ தீதக்கோபத்தைநீக்யெருர்தான்,-(௭-:) (கே) 

(சந்தனத்க்குச் சர் சனியென்றே யொருபெயர்,) ! : 

 



தக்ஷ்காண்டம். ௩௫௧ 

'[வேறு.] 

நின்றிடவினைய,து நிமலனதிடைசேர் டட டல 
குன்றெனவளரிருகுவிமுலையபுமையாள் * 
வென்றிய தறுடுறுவிநிமகளெனவே .., ஆ 
வன்றவநிலைமையிஃவருசெயன்மொழிவாம் * 

(இ-புரை) இ.துவரையில்சொல்லிவநீதகதைவிட்டு இனிபரம௫வ 
கிடப்பாகதீதில்மடழ்நீதிருச்கும் மலைபோலவளர்ந் த குவிந்இருக்குநீ 
இருத்தனபராமுள்ள உமைபம்மை வென்றிபொரஈந்திய தக்சகனுடைய 
மகளாக ௮வனுடையதஷ்திலைமையினால் திருவவதாரஞ்செய்கதைச்சொ 
ல்லுகிறோம்.--(௭-ற, ) (௨௨) 

விண்டொடுகயிலை.ெமிசையரியணைமே ... 
லண்டர்க எழ வெழுமழல்விடமமு தா 
புண்டவனுறைபடொழு துமையவள்பணியா .. 
மண்டியவுன துமெய்வகைபுகலெனவே .. x 

* 
* 

*® 
(இ-புரை.) ஆகாயத்தையளாவுகன்ற கயி லாயமலையில்சிங்காதன 

தீதின்மேல் பரமடுவன்வீ”நீதிருக்கும்மடா ௮ உமையம்மையெழு நீது ப 
ணிழ்.து எங்குமநிறைந்திருகருந் தேவரீருடைய உண்மைநிலையைசசொ 
ல்லியருளவேண்டுமென்.று விண்ணப்பஞ் 9சய் துகொண்டார்..(௭-அு.) 

செயல்குணமுருவிவைசெறிகில்மெவணும் 3 

மயலறநிறைகுவமருவருவுருவென் ஆ 
தியல்டொடுபலவடி.விசைகுவமெனவண்... . ந 

சயல்விழிபுமையொடுகழநினனிமலன்... ... னீ 

் (இ.புமா.) தொழிலும்குணமும் உருவருமாகிய இவைகளையாம் 
பொருந்தோம் எவ்விடத் ௪ம் விளக்கமு உநிறைநீதிருப்போம் பொருந் 

ய ௮ருவம் உருவம் என்ற தன்மையுடன் பலவ.டவம் பொருத்தி 
யிருட்போமென்ற௮ு ௮ழகுபொருந்கியசேற்கெண்டையொத்த இருபா 
தோகச்சமுள்* உமையம்மைக்குப் பரமூவன்சொல்லியருளிஞர்(௭-;) 

சுநிறைபுகறலுமிவனுருவிலையென் ,.. wee ge 
ஜேனைடவடியுஎதெதுமியல்பித் .,, .. ௨ டிட் *



௩௫௨ கந்தபுாரணச்சுருக்கப். 
பொழிப்புளை: 

தேசெனவயையெமதருள்வடிவெனவிடநீட .. see ee aa 
காதலினெனதுயர்வடிவவையெனலும் ,,. sss vee ௨ 

(இ-புனா.) பரமடுவனிவ்வாறுசொல்லியருளினவுடன் நமக்கு 
உருவமில்லையென்று இப்பொழுது உரைதீதருளி யின்னும்நமக்குட் ப 
லஉருவமுண்டென்று சொல்லுதீ தன்மையாதென்று உமையம்மைவினா 
வினவளவில் பரமூவன் ௮வ்வடி வங்கள் தம்முடைய ௮ருள்வடிவமென் 
௮ சொல்லியருளினார் ஆனதால் ௮.து என்னுடையவடி வமேயென்றாள். 

[Grp] 
உலினைநம்மெதிர்மனர்தனிலவியந்சனைநயநீதா ree vos 

யுனதிடத்தினு: முனையலா தனை௨ர்ச ஞள்ளு... vee ve 

_ மன்னியாமிருந்தியறறுவமியற்றுதறவிரீந்தால wee ove 
மதியெலாமொரீஇமருவுவர்சடமதாம்மாதோ 

வன்னவாறுநீதெரிதிபென்றவனியுண்டவன் முன் 

் னவானவரானவமானையோரகத்தமட் vee ae 
டுன்னியாங்குணர்உளிச்திடுமியற்கையைவிடுத்தான் ... 

ஹோன்றல்பொன்றுகலின்தியாழ்கின்றநந்தோன்றல் 

(இ-புரை.) தம்மெதீரில் உன்னைமனதில் வியற்,து சொல்லினை 
உன்னிடத்தி லும் உன்னையஃலாத ம ற்ற எல்லாரிடதீதி லும் நாம் நிலையை 

யாயிருத்.ததொழில்பரி2 தரம் அவ்வாறுதோழில் படுத் ததலொழி 
தீதால அறிவுமுழுவறும் நீங்கசடமாயிருப்டார்கள் ௮ந்தமுறைமை 
யை நீ௮நியென்று இவ்வுலக தீதையுண்டவலீ முதலான ே தவர்களுள்ளு 
ம்மற்றையோர்களுள்ளும்பொருந்தி ௮ங்கங்கும் அறிவினை ௮ளிக்குஞ் 
செய்சையைநீங்கினார் உற்பவிக்குச லும் இறட்ப து. மிலலாம சிலட்போ 
அம் நிதீதியராய்வாழ்கின்ற நம்முடையகடவுள்--(௭-.று:) (௨௬) 
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எங்கமைகன்சணட்டொழுதினையவாநிருப்ப ... see vee * 
மூேவனையோர்க்கெ லாமெண்ணிலாயுகமதாயெவருர் voi 

தங்கள்செய்கடனாகெயமுறையெலாத்தவதிச் ... ட உ ௫ 
சடமதாடியேசார்த ஓுங்கெளரியாந்தலைவி ,., வடட டில 

சங்கைவார்சடைக்கருணையங்கடலடிபணித்து .,. ௨44 
 கடியனேன்புரிபெரும்பிழைகருத்தினிற்கருதேல் , :..ச்



க்க்ஷ்ச்ர்ண்டம்; ௩௫ 

லங்களூ சவிங்கருள்சரந்தெலவரையு மெழுப்பென் வடட ஆ ததைர்திரர்திடவெழுப்பினலுருதீதிரரவரை ட ட 

(இ-பரை.) தம்மிறைவனிஃவா து கணப்பொழுதிருநீதார்ம நீறை யவர்சஞச்சகடலாம் அளவிலலாதயுகற்களாய்எஃ்ல “ரம் தங்கள்செய்க டனாகிய மு்றை-ளெல்லாந் தவறிச் சடம் MH Ded சவுரி.பாயெ இறைவிகண்டு ஃங்கைய்னையணிர் 5 நீண்டசல டயையடையகிருபாசமு தீதிரமாகிய பாரமடிவனுடைபு சிருவடிகளைவணந்கெகொடுமமையேலக ய அடியேன்செய்த பெம்பியையைச் சிருவுள் $$ கொள்ளாம எங்களிறைவனேயிட்டோடே தீ அருள்கூர்ரீ தயாலனாயம் எஷுட்பவேண் டுமென்று சொஃலி யிர நீதிமிடா.து உருத திரரையுண்டாககினார்.(௭-.ற.) 

தன்றுமேமியபதிர்மராமுரு தீதிரொழுந்தே ... 
புவரிவாரணஞ்சலவு பூவுலகில்வந் தல ரப்... பொன்றபக்யேகொன்ன ந.பநீ3) தாடைமெடுஞ்சடிலப் 
புனிதநா, னையரு சாளை பருச்சனப்புவிமாட் 

டன் அ செய்தலா 7 பசம்பொருளெவரைய மெழுப்ப vee aes வனர ஈரடுே பார்மனந்தெளிந்தெழுந்தனர தநடின் 
சென்றுவானிறகசயிலை பஞ்சைலமேன்மருவித வட, 

திரிபுசாரியைலணங்கிநின் நிலை யுரைசெய்வார் 

eee 
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(9-புரை.) ப6லருஉருதீதிரர்சளில்வா அண்டாத உட்புநீர்சகட 8 குழ்ரிகபூலோஃத்திலவற் ௧ கெடாதபொன்னிறமுள்ளதாய் விளங் க; ல்றொன்ை தப்பூமாலை.பணிர் த கெடியசடாமுடியையுடைய woe a னத் திருவிடைமருதூரொன்னுநீதல2இல் அன்று அருச்சனைசெய்தமை பால் பரம$ிவம்பாவரையும் எழுப்பு வில்ணுமு தலானவர்கள் மனந்தெ ளிந்தெழு நீறு அதன்பின்பு அண்மைநிற மள்ள கைலபங்கிரியிர்சேர் நீ.ஐு பரமனை வணங்கு நின்று இரீதயார்சதைகளை விண்ணப்டட்பண் ணிச்கெ £ள்ளுகிரார்கள்.--(௭-.) (௨௮) 

எண்ணிஃந்தநாளறிவெலாமொருவியேசடமா..., wes aes * யெங்கடங்கடன்மற்ர் தளவிற நீததிதசைர்தே வடட. 
மண்ணலே பவைதீரவொன்றருடி யன்றறைய, வ ட்டி ஆ வளையநீமைச்ளுல்மபவடன திடத்தாகு ரள! 
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௩௫௪ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பாழமிப்புரை, 

நண்ணு நும்பதத்செனவவிடைசொடுத்சனனசற்மி ... se * 
னக்கனாரியைத்தசீகலிமாமச(ளென நணுஇ eee ene உ 8 

மண்ணி௦வாமுகிவந்யொமணசீதுமென்றிசைப்ப ... .... * 
வணங்டு னறுள்விடைகொண்டனள்க ருணைசேர்வலலி ...% 

(௫இ-பூரை,) அளவில்லாதநாள் நாங்கள் அறிவுமுழூவ சம் நீங்க 
சடமாகி எங்கள்தடன்களைமறநீ த அளவிறந்தபாவங்களை யடைந்தோம் 
இறைவனே அந். த.ப்பாவங்கள் நீங்; ஒருகை அருள்செப்பலேண்டுிம 
ன்று வின்ணட்பஞ் செய்த-ர்கள் பரமவன் அவர்களைநோக்கி அந்தத் 
தீமை உமையபளி_த்ததேபலீறியுக்களிடச்தசன்று அசையால் உங்க 
ள்பதவியி32பாய்ச் சேருங்களென்று விடைமொடுத தரு.ளிப் பரமரிவ 
ன் அதன் பி௦பு உமைபஉளே நோக்க! நீ சச்கனுடையபெருமையுள்ளபு 
தீதிரிபாகட்பொருநீதிட்பூலோகதீதில்வாழ்ர் தகொண்டிர௫௮ங்.கு நாம்வ 
நீது உனை திருக்சலியாணஞ செய் தகொள்ளுக£ர மென்றுதிரு 
வாய்மலாற்தருளக்கிருபைநிறைர்தஉஉமயவள்விடைபெத்றஅுக்கொண்டு 
அயவிடம் விட? நீ ங்கினாள்.--(௭-ு.) (௨௯) 

HON F Pahl ar Aarau Gis Melis iss vee see * 
Ql LUT BS EC -டைமுடு.ச்சகடவுளையகன்று cee oe 

மணி. ரழுங்கரைஈளிற்றிரைகள்வந்திறைப்ப... .... see * 

மருவுசாஸளிநடுவனசமேலவலம்பரிவடி வாய்ப் eee ee *« 

பணி வார ப்பறு தீதருள்பரம்)டாருளணுமம் டட ஆ 
ப.ன்னிபன்னவன்ப.ஈனியங்கிருர் தனள்டன்னா vee ஸி 

டணிவிலாப்புகம்மாடமாமகம்புனலாடத். ட ஆ 
தக்கனெலிபவன்மறைக்கொடியொிமவண்சார்ந்தான். . .* 

(இ-புரை.) அணிந்த சந் திரனுடைய இளநிலாவீசவதையொப்பா 
கக் கங்கை நீர் பரந்த செஞ்சடைமுடிபுள்ள பரம௫வனைவிட்டு நீங்கி 
ரத்தினங்களையுஞ்சந்தனக்கட்டைகளையும் கரைகளில் அலைகள்கொண்டு 

வர்.துசிந் தம்படிபொருத்தியகாளிந்திநதியில் மலர்நீதிருச் கறீ தாமரை 
மலர்களி*மேலவலம்புரிசசங்கவடிவமாய்ப்பணிதின்றவர்கள்பிறவியை 
நீத்கியருளும் பாமரவனுடைய திருட்பெயரை உச்சரித்,துச் கொண்டு 
௮ நீதப்பரமரிவனுடையபதீதினியாகிய உமையம்மைநெடுநாள் ௮௩்கரு 
ந்தாள் ௮ப்படியிருச்கும்டோ,து குறைவில்லாத புகழுள்ள. ior Stor gd



தக்ஷ்காண்டம். ௩௫௫ 

a @ A க் 5 தில் வந்ச மாமா ந-்ஷ£கிரதிர்த்சஸ்நா.நஞ்செட்யும்பொருட்டுத் தக்கனா 
னவ தப தஇவியாகிய Ga sae லியுடன் அய்விடச் இிவவற் த TOT = pr 

அண்டர்கசூழ்தாமேவியதக்சனந்நதிநீ ,,, ... cer cae ® 
சாடிம்ள் பொழுதாங்கொருபாங்கரினலர்மே ... ,.4 

Caron ta da யிர்கசெல மூயி'சொனவிருட்போ fe 
னிடம்பிரிர் தயள்வலம்பரியாக AP DO HE se % 

Soir ot IS Hs e phumeraruseMu 655 4. ... ஆ 

கெளவு/9யமமாளாகி-ந்தனளெனக்களித்து ,,. 4 
மண்ிரோளம றக் சொடிதலிரரதீசளிக் து... “fe 

மன்னுத.னரன்னவனடந் தனிமன்னோ ஆ 

(9 ட்ரை) தேவர்கள் குழும்படிவநீக தகன அ.நீதததிநீரில் ஸ் 
நாநஞ் செட்ல திரும்பியருப்டொழு அ அறந்தநத்யிெருபறத்தலிருக் 
கும் தாமரைமலாமேஃ எனணிறந்த உய் ரகதகெலலாட் உ.பி ரயிருகும் 

பரமியனிடப்பாக 2 தைவீட நீற்கி வுமைபவள் வல_புரிசசங்கமாயி 

கோஷீத் த உமைபம்.க_ம'2ப -ூந்தையா.ப்வர தாளெலறு களிப்படை 

 தமிகுந்தசீடள்ள Casal வியின் தாமறாமலாபோலிற சகையில்கொ & HOS F 'h தீ S & 
முத் ததத னவ. பொடு நறிய தன்ர திழ்சேர்ற்தான்.-(௪- று.) 

~ 

ருப்பதைச் உண் 8 soit us (ழந்தைவடி௨மாயிரு ௧௧ ௮வன் சநீ 

9 

காதன்மீச்கொளச்செளவுரிஉய பறைச்சகொடிவளர்தீதாள் ,.. 3 
கருணை உண்முூகலைஃயயையாண்டவண்டப்பச உடபட 

சதயாண்௰ூ9யணிரதருள்பரம் பொருள்வதுவை 6 we 
செய்யவ தவஞீ.0ச.ப்விலை.எ றுமையுமைசெழ் யப... அ 

டோதநீடியதந்தைதாயுளந்த விமமகிழ்ந்து ee .... ௨ 8 

பொருவிலாவொருமாடமட்பரிக£யல்டரிவித் டட டண 

தாதரம்பெறுசன்னிமா2ராமமலவிடட்போ,... ee vee 44 

Sa
p ஸு 

யான்டிசெல் நிருந்தருத்தவப்புரிந்தனளபலை டல 

(இ.புமா.) வேதவல்லியானவள்உமையவளை அசையதிகரிச்சவளரீ 

கீகையில்கிரு£ பநிறைந்த Gelinas திய முகமுள்ள உபையம்மை 

அஞ்சுவருஷீஞ் சென்றபோறுகுலிரசசியும்ஒளியுமுள்ளச தீதிரனையணி



௩௫௬ கந்தப்புரரணச்சுருக்கப், 
G) wt aS ப் ப 20 fie? 

Bsqelw wR wos Qrésa ure deh gO srt e@pca Quer aye. 
Qs தவஞ் 2*ய/ப2யண்மெஈறு உணர்சடுமிரு நீ துதாய்தந்தையருடன் 
சொல்ல அஉரீகள்மனமகிழ்ர் த லட்பிலல த ஒருதவச்சாலை அந்தர 

தீனுக்ருயலில்செய்வித த 2,)சையொருந்திய தோழிகளுடன் அழீதீதி 
தீவச்சாலைபில் ௮னும்பப்போய் ௮ங்.கு உமையவள் ௮அரயதவஞ்செய்,து 
கொண்டிருந்தாள்--(௭-ற.) (௩௨) 

பத்னெமேலுமங்கோசிரண்டாயெபருஎம் ... vee vee ஆ 
பரவரற்பிறபறுதச்தரு ஈபராபரைபடைப்பதி pee அ 

தீதி தலார்கிரைக..ட நகடுயடகடியமிடற்மறா.ம் வ ட ட்ட ஆ 

தக்கன்மாபுர தீதுமையவளிருநீதிரிந்தலதீது... அ 
மெத் துரி ரொருமறை பி போல நீதணுக sie soe tee ஆ 

x
 மிசவுமெல்பிராற்கப்பரிககியரெனவிருப்பு டட 

வைத்தடுந்தையள ரகிபாங்.4மு நீமிததிர்நடந்து ., oes 

வணங்கியேத் ஓப றின்றனளற சிமலாம்வளரீஃ்பாள்.,. =
 

(2)-Lya07.) அபீ நுகர துவாயெபிறவியை அடியவர்களுக்கு 

ஒழி தருளும் உமையம்ஒம் ப.ப்னிரண்டு வயு பொருந ிய போ 
து தாவுகின்ற நீண்ட அலை -மாயுடைய கடலிலண்டாகிய விஷத்தை 
அடக்கியகண்டத்தைய/டைப பரமடுவன் தக்கமாபுர தீரல உமையம்மை 

யிருச்குமிடத்தில யாவரும்புகமததக்க சீருள்ள ஒருபிசொாமணன்போலச் 

சென்றுசேர்ந்தார் ௮வரைக்சண்௮ முப்பத்திரண்டு தீருமங்களும்வளர்தி 
த உமையம்மை இவர்நம்மீறையலுக்கு மிஈ ந்த அன்பென்று விருப் 
டங்கசொண்ட மனமுள்ளவராய் உடனேயெழு நீலு எதிர்கொண்டுவற று 

வணங்கித் துதிசெய்,ி நின்றாள். (எ-று)... (௩௩) 

எம்பிராட்டிபையெம்பிரான்றெரிந்தொருபொருள்வேட் 4 
டீண்றிவந்தனந்தருதிம்பலுரைட்பமென்றிசைப்ப vo. 

மம்டசேட்டியெற்செயுமேந்தருகுவனசனை oe ட ஆ 
நவிதிநீயெனவனைமணம்புரிந்திடுதயட்பா ... அ 

லிம்பரீமேவினமதத்வெண்ம.றுத்தினியுரையே ee eee, ar ் 

லென்றுகூறலு.டர்ெடிக்கடலில்வீழ்ந்தெழிஜேய் * 
கும்பமாமுலைசெவித் Green GT ER CVU BBE ie cae tava 

9 9 ச 5 owe ட ப 

குமுதமாப்திறந்தமுதவூசகமிலைகூறம். oy, wekeas thy



தஷீகாண்டம், உ(நின 

(௫-புரா.) நம்மிறைவியைப் பரமவனோக், நமக்கு ஒருபொ 
ருள்வேண்டி யிங்குவநீதோம் நீ கொடுக்றெதாய்ச் சம்மதித் ஐச் சொன் 
லை நாம் சொல்துகிறோமென்று சொல்ல அய்யரே கேளும் என்னு 
ல் கூமொனதாபிருநீதால் கொடுக்கறேன் ௮தனை நீர் சொல்லுமென்ன 
உன்னை மணஞ்செய் துசொள்ள வேண்டுமென்கிற விருப்பதீதா லிங், ல 
நீதோம் இப்போது அதற்கினிமறுச் ௧௪ சொல்லாதேயென்று மொயமி 
நீதவளவில் அழகுபொருநீதிய டொற்கும்பமொத்த திருத்தன பாரு 

ள்ள உமைபம்மை துப்ப மாகிய சமுதீதிர தீிலவிழ்ர த இரண்டுசெவி 
தீ அவாரங்களையும் கைகளால் மூடிக்கொண்டு செவ்வஃலி மலர்போன் 
ற திருவாப்மலர்ந் த ௮முர் தம்போல ம.துர முள்ள இந்தவார்த்தைகள் 
சொலலுகின்றாள்.--(௭-.று) (௩௪) 

| 2௨ு.] 

பெய்தேனித.மிச்தொடையும்பிறையும்புனைவோன்வ இவை ...ஆ 
செய்தேபருளத்தவமேசெய்வேனுடனீதிசைசீதாய் ட ஆ 
பொய் 2தாய்மனதிதோய்ஈகடிதேமபோாபோவெள்னப்புகல்று,, * 
வைதேயொருடாலசன்ரண்மறுவில்க ற்யின்மடவாள். வவ டட 3 

(ு-புரை;) தேன்பொழியுங் கொன்றைப்பூமாலையையும்பிறையினை 
புஞ்சூ உப பரமவெனெ முநீதருளியென்னைவிவாகஞ்செய் துசொள்ளு 
ம்பொருட்மிததவஞ்செய் துமிசாண்டி ருக்கு மெல்லுடன் நீர் இந்தவார் 
தீதை சொ. னீர் பொய்டொருந்தியமனமுள்ளவரே விமாவிலபோய்வி 
டும் போப்விரிமெ௮ஃ்றுசொல்லிவை ௪ குற்றமிலலாதகற்புள்ள உமைய” 
ம்மையானவள் அப்புறமொருபக்கத்தில்போய்விடடாள்.(௭-று,) (௩௫) 
மெய்யடி யாரானாலிவ்வாறுசொலலாரென்ப.து பற்திப்பொட்தோட்மன 
தீதோயென்ற.து. 

இல்வாறமலையகலவெலருந்தெரியாவண்ண se soe ஸி 
மைல்வாழ்களறங்கடவுள்வளரீதவ்னுருவமருவச்... ... .... %* 
செய்வாய்ச்கருங்கண்ணுமையாடெரியாவிழிநீர்சொரியா. 3 
வொல்வாவன்பிற்றொம முயர்சன்னியரீ துமாட்டார். .. ட ஆ 

(இ-பரை,) “இவ்வாறு உமையம்மைபயகல்வே snooping sian 

கண்டஉமுள்ளநம்முடையசடவுள் எவர்சளும் அதியாதபடி. தம்முடைய



௩௫௮ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொ மி Ld Ly «D) 

திருமேனிகாட்டி நின்றருளிஞர் Fas தவாயுங்கருமைநிறமுள்ள தேச இ 

சமுழ டைய உமைபம்மைதரி௫ி2 கக்சகண்களி AYO BE LIER. wb 

GAGs 07S ௮ன்புடல்கொழு-ர் இதைசசண்டதோழிபார்கள் இந் 
தீவாதீதைசொலலுகி அர்கம் —( எ-று.) (௩௬) 

மன்னுங்காதன்மறையோனிமாயம்வம்லன்கொல்லோ ,.. 0% 

வென்னேயி தகான்ஈன்னிபெம்மைநோக்கிலாளென்... ,,, ஆ 
8 5 ௦ 6 ு 

றன்ன நடையார்தம்ம்லங்-ண்டுலவரோடி கீ உட eee oan 00 

அன்னும்புசழ்சேர் தகம் முன்னரிதனைசமிசா.அஞர் a Hp Sy oes eee 

(அ-புனா,) அ சைபொரு ரீ௫௮ந் ச பிராமணன் மாயையில்வல்லவ 
3 ் ௦ உட்டு ௦ ௦ கட a னோ இது என்ன ரணம் இந்த: ன்னிரை நம்மைஃபார்ச்கா திருச்ச 

ளென்று டேக் 9சாண்டு அன்ன ரடைமியா? த நடையுள்ள ல? srs 

ள் எங் கம்டொடு,நீகி.ப புகழுள்ள த5கனிடத் துச்மீகாடி. அவன் முவ்னி 
5 6 4 6 

தைச்சொன்ஞாசள்.--(௪-௮.) (௩௭) 

அர்தவேலையவஎனுமறிவாலரனெலறநிந்தே .. vee ove oe oll 
௪ந்தைமகிழ்ர் தபரமி முல் செமிழறறபோற்நிதின்றே . .. &* 
யெர்தையன துதகரிமெட்தமவண டிமெட்மற oes pee tee 

கொந்தார் சமலாளொ3ிதன்கொடிமாளிகையடகொணர்ந்தால் % 

3 

(இ.புமா.) அப்போ ததக; ைவம்ஞானதீஇனால்பரமடிவனென் 
ஐறிநீ தகொண்ரி மனமகிழ் நீ த சுவாமிமுன் சன்று போற்றிசெய் ததி 
CT MY அய்பமன அடியேனுடைய நகர ஐுக்கெழுநீதருளவேண் நிமென் 

௮ விண்ணப்பஞ்செய்.த பூங்கொதி துகள் பொருந்திய அளரபாரமா 

டைப உமைபம்மையுடன் கொடிகள் கட்டப்பட்டுள்ள மாளிகை நிவறந் 
4 

திருக்கு நீதன்னகரத் HEH அழை தீ துச்கொண்டுவ நீதான்.--(௭-ற,%) () 

ஆதிமுதல்வனங்கோரரிபயாதனமீதமா ௨ ee vee ண 
மாதுதல்னைவேதவஃ௨லிபுல்லிம௫ழ்நீமத... ee vay ree ௫ 
சோதிநலினீராட்டி திதுலங்குகலன்கள்சூட்டிக் ... ௨ அ 
'கோதிலயிர்கட்டுயிராங்குழகன்பாங்கர்விறுத்தாள் ,,. ௨௨ * 

, (இ-புஸா) படமவன3விடச்தி ருக்க தன தில் வித்திர 
த்தரர் வேதவலலி.பானவள் தன்மகமேக்சண்2 தழுவிசககொண்மேகழ்ச்ச

ி



| தக்ஷ்காண்டம். - ௩௫௯ 

படர் த பிரசாசமுள்ள நல்லநீரில் ஸ்நாதம் செப்வித்,து விளங்குக 
ல்ீ.ற ரகீதிபைரணங்கரு மணித் து .அழைச் தச்கொண்டுவர்.து குற்றமி 
ல்லாத உயிர்களுக்குயிராகிய பரமிவனிட தீதில் விரித்தாள்.--(௪- ற.) 

கருநீதாழளசச்கெளவுிஈரணைசீாடலின்புடைவந் .... vee 
இருநீதாளிருந்கவமையத்திலமபோரய்மால்குறடய் ,.. 
LUT TR BT விந்பணிர்சேபமரைஇரிசமிட் பிரசஞ் க 

க , , a _ @ 6 2 6 ) $ 5 ர 
சொரிந்த, ரசடையான.பம ல்சூழ்ற்த ரா சள்சம்வாட் ந்தார் 3 

3
3
%
 

o@s 

(9-பரை,) கருதி ளதாய்த் தாட்நீதிருக்கும் அளகபார 
முள்ள உமைபம்மை:(ஈபா? முத்திரமாகிய பரபசியவிட தீடில்வநீஇரு 
நீசாள் இம்வாறுவந்சிருர்தபோ து தேவர்களும் பிரமழேதேவலும் விஷ 

mah அங் க௨ற்துபொருந்சிப அன்புடன் பணிந்து குற்றந்தீர்ந்த 
கொன்றை பூமாலைபானத சேனைச்சொ௱ந் தகொண்டிரகசம் படி 
யாகிய டாம “டுள் £ பரபடுவனிடதீதில வற். ஐ பணிற் ற ரூழ்நீதிரு 

ந்.து மன22ம்சடிபடைந்தார்சள்.--(௭-.ற.) (௪௰) 

[Pow 
ந 

ர இ @ _o 5, Sa 

தீக்ரனப்பொர தம ரீசன் மறைக்ுி சாடிகளிர் தட, 
சை ணாற்றடுரகட்புனலவிடக்கவினுலாஞ் 

செச்சர்பெற்றகமலச்ஈமஃவிளக்கிறுதலசே 

ரக் நததனையருச்சனைபுரிந்தனனரோ. 
ஆ eee rPa@e 

* 

see one ee Kt 

* 

% eas ome eof ae6 

(9-பரை.) அப்பொழுது தகீபனெழுநீ.து தன் பனைவியாயெ 
வேதவல்லி ஈன்னுடையமாநீதளிர்போன்றகையினிடதீதிற் பொருந்திய 
கரகத்டிலிருக்கும் நீரைவிடநெற்றிக்கண்ணுள்ள பரமசிவனுடைய அழ 

குடொருந்சியவைகளாய்சசிவந்தறிறமுள்ள இருவடி சீதாமமா மலர்களை 
விளக் ஞ்செய்.௫ அராதனைசெய்தான்.--(௭-௮.) (௪௧) 

அருத்தி 'தன்னுடனருச்சனைபரி நீதபினரன் 1.6 ௨ ட 
கரதிடிலம்பிழைகரதீதனையளித்தெனதகண் ,.. sae a 
வரத்திலயந் துமகளானவுமையாளைமறையின் ... ஃ௨ vee ௫ 

ர £ரத்தினித்குமிறைநித் ுதவல்செய்குவனியான் eee eee ooo



eae ௧ ந்தப்புராணிச்சிஞ்க்கப், 
பொழிப்புரை, 

(இ-புரை.) அன்புடன் தராஇித்தபின்பு பரமூனுடையதிருச்ச 

சூத்தில உமையம்மை இருக்கரங்களையைத் து அ.டியேனிடத்தில் வறு 

பதீதிரிபாகிய உமைப மமையை வேதமுடிவிலிருக்கு மிறைவனேயுனக் 

குக் கொரித்தேன்.-.-(௪-௮.) (௪௨) 

என்றுகூறியுதகத்தினைவிடுப்பவிமையோர். 6. ves vee & 
வென்தியன் பொமிபுகழ்ந்தனர்மடிழ்ந்தனர்விரைக்... ,.. 4 
கொன்றைமீவணிபன்மறை நதனனிதநி நீறு தயர்கொண்் ... & 

டன்றுசங்கரிவருநீதிய துரைப்பதரிதால் ... அ 

(இ-புரை.) இவ்வாறு சொல்லி நீரினைவிட்டான் அட்போசு வென் 

தியுள்ள அன்புடன் தேவாகள் புகம்ர்.அ மகிழ்ந் கார்கள் இங்கிப்படி யி 
ருக்கவாசனைதங்கிய கொல்றைமாலையணிர்த சடைமுடியுள்ள பரமதவ 

ன்மறைந் துவிட்டார்சுவாமி அவ்யாறுமறைநீ ததைபதிந் தஉமைபம்மை 
மிகுநீத தயரம் அடைந்து வருந்தியதை யின்னபடியென்று சொல் 
இவதரி து-(௭-௮) (௪௩) 

மன்னுதக்சனிவைகண்டமலெனச்செனமரீ,... .... eel 
தன்னலம்பெறுசாத்துணைபுடைதீதனீனமைச் rev sae void 

தென்னையெண்ணலன்மறைர்துவசைதர்சனனெனா... ,.. H 
முன்னவன்றனைமொழிந்தனனிகழ்ச்சிமொறியே,.. .... அ 

(இ-புரை.) டொருர்செய தச்சனிவைசளைக்சண்டு அச்னிபோலக் 
கோபங்கொண்டு மிந்த ர.ளமைடொருந்திய சைபுடன் கையை அடி 
தீதுக்கொண்மி நகைத்து இந்தஈடுவன் என்னைமடுிக்காமல் மறைநீ து 

போய் எனக்குவைசயானகாரியங் கொடுத்தானெல்று பரமெனையிகழ் 
நீது டேடனான்....(௭-.ற.) (௪௪) 

டண்ிடோலவுமைமாடமதடைர் துபரிலால்,.. vee vee we ok 
மண்டிதற்றறமியற்நினளியற்றமடுழ்வால்,.. see see tee 
விண்டிவன்னதனமங்கையெதிர்வர் துவிடைமேந்... , ட 
கொண்டுடோயினனெழிந்கயிலைமீதுரேழகன்,.. ,... wee * 

். (இஃபுரை,) உமையம்மை முன்போலத் தவச்சாலையில் சேர்ந், 
அன்புடன் ரன்மைபொருந்திய தவஞ்செய் துகொண்டிருந்தார் ௮ப்ப



BILE ch 1th. 1H. Gir de 

ழசெப்துகொண்டிருக்கும்டோ௫ பரமூவன்மகிழ்காம்மலையொத்ததி 
ருத்தனபாரமுள்ள உமையம்மையெ திரில்வந்,௪ ரிஷிபவாகனத்தின்மே 
ல் வைத் துக்கொண்டு அழகுபொருற்திய கயிலையநீகிரிக்கு எழுந்தரு 

sheot— (a2) (சட) 
கன்னிமாரி ததெரிந்தயன்மகன்புடைகலந் 0. cae vee 
தின்னசெய்கையுரைசெய்யவிறைவன்றனையிகழ்ந்... see oe 
தன்ன நாண்முதன்மதத்திலனிருப்பவதனைத் ... vee ves 
துன்னுவானவர நிந்தறைகுவாரினையசொல். . 2 * 

*& 
K 

* 

(இ-புரா.) தோழிமார்க ளிதையநிற் த பிரமனுடைய மகனாகிய 
தக்சனிடதீ ற்டோய் இற் தீகீநாரியத்ை தச்சொல்ளார்கள் அ சைக்கேள்வி 

LY DD FBS Cw ast பரமனை யிகழ்நீ து அந்தக்காலமுதல் மதிதீதில 
ஞயிருநீதான் அ தனை நிலை. பாெதேவர்கள் அறிந் ஐ இந்தவார்த்தைதங் 
களுக்குள் பூ கொள்ளுகஜொகள்.- (௪...) (௪௬) 

தகீகனக்கனைமதிக்கிலனிறகீதல்சசத  .... ௨... 
மிச்கவனினவனிடும்பணியினிந்சம்வீனையா...  ... 
லொக்கயாமுமழிவாகவரு ஹொன்றவ னுறும் 

பொக்கின்மாநகரடைநீ தவனொடிலினபுகலவார் bee % 
&&
 

KR 
* 

(இ-புரை,) தசக்கனானவன் பரமசிவனை மடூக்சாதவனா. யிருக்கின்ற 
மையால் ௮வனிறந் துபோவ து நிச்சயம் மி சவனாகிய ௮வனி௰ிம் ஏவலி 
லிருக்குஞ்செய்கையால௮வனுடனாமும் அமித் தபோம்ப டி.நேரிடுமெ 
ன்று பேடுிக்கொண்டு அவனிருக்கிற குற்றமில்லாத பெருமை பொருநீ 
திய ரகரதீதிற்சென்று ௮வனுடனிநீதவார்த்தைசொல் ஓகில்ஒர்கள்-() 

[Gap] 

பெற்றந்தனிலேறுபிரானையுமே... ... ... ஃ௨ cee ௭ 
ருற்றுநீதுமைதன்னையுமுன்னலைநி ,,. ௨ tee ட ஆத 

குற்றங்கடெரிதீ துகுதித்திடினற் ... ட ட்ட ௨ 
ட எற்ழம்பெறுவாரொவர்சொல் ஓதியால் ப க்கச் சட eee - ௧௨4 3 
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௩௬௨ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்பு mr 

(9-புரை.) ரிவிபவாகனதீதின் மேலாரோகணிச்சும் பரமெனையு 
ம் அழகுபொருச்தி மேன்மைபுடைய உமையம்மையினையும் நீமதிக்க 
வில்லை குற்றங்களைத் தெரிர் து மனதிற்குதித்தால் நல்லசு.ற்றத் தாராப் 
பெறுடன்றவர்கள் யார்சொல்லுவாய்.-(௭-.ற;) (௪.௮) 

என்றேபலபுநீநியிசைத்திடலு ... வடட 
தன்றே யெனவுன்னிதயந்ததனுக் ..ஃ cee cee டட tee 
இன்றே தகுயிந்றுவதென்திடலு ... bes bee oe 

நின்டேயி துதன்னைநிசழ்தினரே ,.ஃ ae cae cee one * 
ஆ 

3 
* 

(9-புரை) தேவர்க ளிவவாறு பலபுதீதிகள் சொன்னவளவில் தக் 
கனைவனிதண்மையே யெனச்கருதி யிசைந் து ௮தற்கிப்போ ௫ நா 
ன்செய்பதீதக்ச த யாதென்றவளவில் ௮வனெதிரில் நின்று இத் சலார்தீ 
தைசொல்் இகின்றார்கள்.--(௭ - Ds) (௪௯) 

விண்டோய்சயிலைக்கிரிமீ தணுஇத் ... ws 1 
தண்டேன்மொழியாளொடுசங்கானைக் அ 
கண்டேவருகென்றுகடுச்தபுசழ்.. . ட ஆ 
கொண்டேசெதியும்பர்கள்கூறினரால் வ ஆ. 

(-புரை) ஆசாயதீதையளாவிய கயிலாசூரியிடத்தற சென்று 
குளிர்ச்சிபுள்ள தேன்போல் டனிபவார்தீதையுடையசங்கரியையும்சநங்கர 
னையுங் ஈண்டி தரிடிதீ துவரக்கடவையென்றுமிர நீதபும்கொண்டுநிறை 

தீ.துள்ள சேவர்சள்சொலலினார்கள்.--(௪-ு,) (G) 

இவ்வாறிமையோர்களிசைட்பவிசைந் 
தீவொனவரங்கணமர்நீதிடவைத் ... ... டட 
தொவ்வார இதக்கிரியுந்றனனாற் ,.. ௨ ட 
செல்வாய்மறையல்லிதிருச்சொழுதன் ... sae ve x 

* 
* 

& 

ட... (இ-புரை;) இவ்வாறு தேவர்கள் சொல்லதீதச்சளிகைந் ற அறீததீ 
தேவர்கள் ௮ங்கேதானே யிருக்சவைத் தச் சவர் தவாயுடைய வேதவல் 
லிசணவனாயெ சீச்சனானவன் ஒப்பில்லாச வெள்ளிமிலயிழ் சேர்ந்தான்,



ச்ஷ்சாண்டம், 5.௬௩ 

[Gap-] 
FsoussqasGQasshsgiocresPorGsCiog... ...% 
டொன்மலிந்திடுமந்திரத்திடைமுன்புவாசல்புகுந்திட ... * 
நன்மைசந்குறவங்குறுங்கணநாதரீ நாதனையெள்ளிய .,. ,.4 
புன்மையாயெமதீசலுச்கெதிர்போகலென்றுதடுத்சனர்:.. * 

(இ-புமை.) பரமடிவன் சந்தோஷிதீ.௪ விற்றிருந்ததிருந் திய 
அ.தீதவெள்ளிபலையின்மீமலிராநின்றபொன்னாலியன்று நிறைந் தலய 
தீதின்முன் வாயிலில்புஞுநீதவளவில் நன்மைபொருதீத அங்கிருக்குங்க 
ணநராதர்கள் டார்தீ.து எங்களிறை வனையிகழ்ச்சிசெய்தவனே எந்களீச 
னுச்கெதிர்போகாதேயென்று தடுத்தார்கள்.--(௭-ு.) (௫௨) 

சீறுபூதர்தரிததல்கண்டுனெம்புரிந் ததிரும்பியே க 
வீ£றுதன்னகர்தன்னில்வநீதி துவிண்ணவர்ச்குரைசெய் தமின்.. 
னேறதேறியசங்கரன்றனையிர்தநாண்முதலாகநீர் ,.. ... 
மாறுகொண்டுமதித்திடாதிருமெனவிசைந்தனர்வானுளோர் .. e

K
 
H
X
 

(இ-புரை.) சறுபூகர்கள் தடுத்சலைச்சண்டு தச்சன் திரும்பி மேன் 
மைடொருந்திய தன்னுடைய நசாத்தில்வற் த இந்தச்சேதியைத்தேர் 
GORE Fe ders). பின்புரிஷவீபவாகளரூடராகியடர மசி௨னை இந்ததா 

ள்மு, தலாக நீஃ்கள்மாறுகொண்டி மதிக்காமலிருங்களென்று சொல 

அதற்குத்தேவர்கள் சம்மதித்தார்கள்.--(௭-.று.) (௫௩) 

என்சொல்சேனிதையென்்சொல்கேனெமதஇீசல்மேன்மையதநிந் து ம 
டொன்செயஞ்சடையானையெள்ளியபுஃலர்பட்ட துகண்டுநீள்[ ப்% 
கொன்செயுநீ தயர்மாயவாழ்வுகுறித்திதற்குமிசைந்தனர் ,,4 
மின்செய்வானவராதலால்வினைவெல்லவல்லவரில்லையே ... ¥ 

(@-tyzr.) இதனையென்னென்றுசொல்லுவேன் என்னென்அசொ 
ல் லுவேன் நம்முடைய இறைவன்மேன்மையை அதிற்.தும் பொன்னிற 
முள்ள ௮நீதப்பாமடுவனை யிகழ்த்த புத்திமீனர்கள்பட்ட தகண்டும்மி 

குநீதபயதீதினைச்செய்வதாய்த் துயர்தருனெற ௮தித்தியயாழ்வைக் குறி 

தீ! விளங்குனெற தேவர்கள் இந்தக்காரியத்திற்ஞுஞ் சம்மதிதீதார்க 

ளே ததிலால் வினையைவெல்ல வல்ல்வர்க ளில்லை--(௭-௮.)-4 ” (௫௪]



உளச. SHS TOMER HSS, 
பொழிப்புரை. 

௮ன்னபோதிசைவானவானவராருமேகவறைந்தரோ . ஆ 
வின்னடான்மையிருச்குநாளிலிருக்குநால்முகனோர்மகதீ ..... * 
தீன்னையங்கணிய நறவுவ்லுபு தன்னே தவலசெய்ததயனா சீ 

. மன்னுமால்முதஇம்பரைசகொடுவம்மினென்றுவிடுத்தனன் * 

(இ-புரை,) தல்வார்த்தைக்குச் சம்மதித்சதேவர்க ளெல்லாரும் 
போகும்படி. சொலலித்தக்.ச னித்தன்மையாயிருக்கிற நாளில் வேதமூண 
ர்ந்த பிரம?தவன் ஒருபாகஞ்9சய்ய நினைந் துத்னேவல்செய்யும்புத் 
திரர்களை நோக்கி நீங்கள்டோய் விஷ ணுமுதலான தேவர்களை Ops 
க்கொண்டு வாருங்களென்று அனுட்பினான்.- (௭-ற.) (௫௫) 

மூஞகன்றளெங்கொடன்மகன்முன்னிசைதீத அமுன்னியான் * 
மாளமவைவருமேனும ன்ன துவருகவென்றுமனந்துணிர் .... * 
தாளுதாய3.வெள்ளிவெந்லெடைந்துதந்திவிதெதிடக் 1% 
காளசண்டனைமுன்பணிந்இிருகைகுவித் ஐரைசெய்குவான் ,.. *% 

(இ-புரா.) அதிகரித்த கோபங்கொண்ட தச்சன்முன் சொல்லியி 
ருப்பதைநினைத் து நானிறக்கும்படி, நேரிட்டா லும்௮ தவர ட்டுமெல்று 
மனந் அணிந் து பரமன் விற்நிருக்கும் வெள்ளிமலையிந்செல்று நழ் 
தஇிதேவர் விறுத்திட உள்ளேடோய்ப் பரமடுவனை முன்வணந்டி யிரண்டு 
கைகளையுங்குவிதீ துக் கொண்டி நின்றுசொல லுஇருன்.-*(௭-ு.)(டு௬) 

எந்தைகேளொருவேள்வியானதையானியறறுவனந்சணீ 
'வநீதெனக்கருள்செய்தியென்னமடுழ்நீ து. நம்முருவான சீர் 
தநீதிதன்னை விரிப்டமேகெனநான்முசன்ரொமுதேடுயே 
மைற்தனுக்குமுரைதீதுநீதிமனேவதிட்புடைபு ந்நனன் 

ட
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(இ-புமா.) என்னையனேகேளும் அடியேன் ஒருவேள்வி செய்ய எதி 
தீனித்திருச்கிறேன் அவ்விடத் துக்குத் தாம் வற். து ௮ழ.யேனுக்கருள்செ 
ய்ய வேண்டுமென்ற விண்ணப்பம் பண்ணிச்கொள்ள௮தற்குச் சவர 
மசூழ்ந் தசம்முருவமாகிய சறப்பள்ளததீதியை அலுட்ட கி6ரும்திதபோ 
வென்னப்பிரமேேதவன்வணங்செசென்௮ுஅசள்பின்புசச்கலுச்குஞ்சொ 
லலித சன்பதியாமிய நீபுள்பபஜேலதியிலிட ததித்சேர்த்தாஸ்(9-௮)



மிச்சவேள்வியவன்றொடங்க அம்விறஅமான் ய தலவிண்ணுளோர் 
தீக்கனோிமடைர் தவேள்விசெய்சாலையின்டுடைசார்தஓுஞ். . 4 
செக்கர்வேணிபர் நூறுகோடி யர்சி௮ுசார சர்சூழவே டட ஆ 

யக்கணற்தனின நீதிவற் தனனாதிதேவனதேவலால வடட ஆ 

(இ-புரை;) படெரியதாகயெயாகத்தைம் பிரமன்செய்யதீ தொடங்இ 
னடோ.து வீ.றுகின்ற விய்ணுமுதலாகிய தேவர்கள் தக்கனோபிசென்று 
வேள்விசெட்யுஞ்சாலையினிடத்திற மீசர்ந்தார்கள் ௮ட்டோ. து பரமஏவ 
னுடையசட்டளையினால் தநீதிதேவரானவர் செஞ்சஈடயுள்ளவர்களாட்ச் 
சீறுந் தன்மையுள்ள நூறுகோடிபூதாகள் தம்முடன் சூழ்ர் த வரும்படி 
செல்று ௮ற் சயாகசாலையினிடததிற செர்ந்தா£.--(௭-ற.) (௫௮) 

எந்தைவந்த து சண்ரிவேதனெழுநீதுமைப்பதுமங்குவித், ட ஆ 
அற்துமாதனமீதிருத்தவுவந்திருந்தனனீதுகண் ... 1. H 
டந்தமற்றபவங் சகசகொடச்கனழைச் தளாமொலரொன்றுசன் ,,ஆ 
சிர்தையூ]குநித் துணர்ந் துசெயிர்த் தவேதசினைடோ.துவான் & 

(இ-புரை;) எம்முடைப கர்தீதளுகிய ரநீதிதேவர் வர் ததைக்சண்டு 
Gru suGlarnp SA SOKO WUOSLTEU STLOMTLOdOTs HME gi 

மேன்மைபொரு நீநிய ஆதனத்கின்மேற் விற்திருசீசம்படி. விண்ணம் 
பஞ்செப்யச் சந்தோஷிதிதிருநீதார் இ தனைக்சண்ரி அளவற்ற பாவங்கள் 
பாருநீதியசகசன் ௮வரை௮ழைதீதவர்கள்யாரென்றுதவன்மன தக்ஞள் 

குதிதீ,துணரிற் அசோபங்கொண்டி பிரமதேவனுடன்சொலலுகி ரன். () 

சோதிமுன்னரடைந்துவேள்விதொடங்குகின்ற அுசொற்றனே ஆ 
யாதியுந்தியநநீதியைதிதொழுதன்பினென்முனிருததனை ..* 
வேதமகேண்மதிதாதையாதலில் வெட்டிடா தனைவிட்டன ... # 
விதியோவி அசெப்ததென்றுபுக்றுமில் லு நிகழ்த் துவான் ,, 4 

(இ-புரை,) இவனிடத்திற்சென்று நீயாகஞ்செய்யதீ தொடற்கென 
தைச்சொல்லினை௮ அவுமன்றிச்செவன்௮னுட்பியநர்தியையென்னெதிரி 
லிருக்சச்செய்தனை ௮ தலால்வேசனேகேள் நீ யெனக்குத் தகப்பனாயி 
க்குத் சள்மையைக்கொண்டுஉலீனைவெட்டாமல்விட்டேன்இப்டோ_து 

நிசெய்சதாரியம் நீத்யோவென்றுசொல்லிப்பின்னுஞ்சொஃஇகிறால்()



௩௬௬ ௧ 'ந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை. 

எள்ளுநீர்மைசொள்பித்தனாகியிருக்சுமீசன்மகத்தவி .... * 
கொள்ளுதத்னுரியன்சொக ள்] திக்திடா கொடுத்தனர். பித் 
தள்ளுமற்றஉதவிண்டிவேயுயர்காணுவென்னம$தீ.து நற் . 

. கள்ளுறுங்கமல2தமூன்பவிகாசறன்னொடுமீதிநீ... ve ஸீ 

(@- புரை) நல்லசேவிறைந்ததாமராப் பொகுட்டில் வீ OBC 
க்குந்ததேவமன இகழ்ச௫ிசெய்யத்சக்க இத்தஞகியிரு eee, Radure gs 
தில அவிப்பாகங் மொள்ளுதற்குரிபமனா இதைய தியாமலமுன்னங் கொ 
ததார்கள் நீயதைதி தள்ஸ் விடில் 8 ணுவேபேலாயெ டர௦மன்றுகருதி 

HAIL ITE 0 569 8} gy a8 தூமூன்டீன நீகொமி-(எ-று, ) (௬௧) 

மற்றெவர்க்குமளித்தியென்ன லுமன்னு நந்திமனஞ்செெ ந் * 
அற்றதகமன்முகந்மிதரிரீதுணர்வோரிநீதயில்பேதைநீ ... * 
பெற்றமேலமலந்பறித் துாரையபேசினாயவனள் தியே ஆ 
கொதறவேள்விரூமி நீறுவோர்முடியபோகவென்றுரைகூறியே * 

, (9- புரை.) பின்புமற றவர்களுக் செல்லாங்கொடுவென்று சொன் 
es அதைக்கேடட நந்ததேவர்மன௫ிந்கோபங்கொண்டி தக்கல் முகத் 
தைட்பார்த் து அறிவும் நீதியுமிலலாதமூடனே நீரிவிபவாசனத்திலமே 
errr ணிக்கும்பர மின நிற் நீதி. த் தவார்த்ை கசொலலிளை அ வரையன் 

பிவெற்றியுள்ளயாகஞ்செய்கின்றவர்கள் தலைகள் அறுதி துபோகக்கடவ 
தென்று சாபவரர்த்தைசொல்லி(எ-று,) (௬௨) 

சீறியெம்பெருமானையெள்ளியதீயநின்றலைடோசவென் ,,.. * 
தீறிலாதபரம்பரன்றனையெள்ளுநின்னொடிருந்திடும் .... 4 
வீறுமான்முதலும்பரியாவரும்வீரமேவியஞானான்...' ..... * 
மாறருர் துயர். துமூழ்கெருந்தவென்றுசபித்தனன் ' ் டட 

(இ-புா.) தநத தவரிவ்வாறு கூரிக்சோபித் துஎம்மிறைவ$ன்மி 
eps கொடி யவனே உன்னுடையதலையும் ௮றுற்,தபோச்ச்' 7 

ன்று சபித்.தப்பின்லும்மூடி.வில்லாத பரமூகனையிசழ்சடிசெய்தி ட ர 
னுடனிருந்சவிஒினுமு தலாபெதேலர்களெல்லாரும்விச மே 

கூரும் தாசில் அயடத்திலழுச்தி, வருத்தச்சட்கரி் 
சமித்து 1௮) 

      

  



தக்ஷ்காண்டம. உள்ள் 

இந்தவாறுபுகன்றுந நீறிியமுறீ நீ. ஜுசார தர்சூழவே ட 
யற் சண்மாமதிவேணியானையடைந்தனைத்.துமல ற் ர _துபின் 
மைர் துறுங்குணவாசன்மேவினன்மன்னுவேதல்மசங்குலைந் 
அறீதிமிர் துபர்கொண்டிதத்தமிடதீதியாவருமுற்றனர் ves x 

& 
& 

* 

(௫-புரை,) தத்திதேவரிர்தவாஅசாபங்கூறியெழுற் ரன ப தசணங் 
சள்சூழ்ந் துவரும்படி சென்று அழருங் ஏளீர்ச்செயயு ள்ள பெருமை 
பொருத்திய சநீதிரனையணிந்த சடையினையுடைய பசமதிவன துசற்றி 
யிற்சேர்ர் த ரடந்தசேதிகளை யெலலாஞ்சொல்லிட்பின்பு வன்மைடொ 
ருநீதியழெச் சுக்கோடுரவாசலிலவீற்திருந்கார் அவரட்டடியிருக்க நீலை 
பெத்றபிரமதேவன் செய்யத்தொடங்கியயாகம்௮மிநீ துமேலீடட, தய 
ரங்கொண்டுதங்கள்தங்களிடத்தி௨எலலாருஞ்சேர்ந்தார்கள்...-(௭-ு.)() 

சொற்றரும்புகழ்தந்திமுன்புசுளிந் த கூதி.பசூளினா # 
லற்றைநாண்முதலியாரும்வேள்வியியற்றவஞ்சுபமர்ந்தனர். * 
மதற்றை2யார்பசற ச்சனென்டவன்மாமகஞ்செயவுன்னிபே ,: * 
கொற்றநற்றொமழில்கந்றவும்டர்கள்கம்ம்யற்கிதுகூறுவான். * 

(இ-புவா,) "பாவருஞ்சொஃலத்தக்க புகழுள்ள நற் தீதேவர் முன் 
புகோபித்,தச்சொல்லிய சாபத்தினால் ௮ன்றுமு தலெலலாரும் யாகஞ் 
செய்பப்பய நீதிரு father ani BOs: கும்போது தக்கனானவல் [ன் 
புஒருதாள்பெரியயாகஞ்செய்யதீனைத் வென் நிபுள்ள நஉல9ிந்பத்தொ 
ழில் கற்றுணர்ந்ததேவதச்சனைநோக்கிச்சொல ஓகிருல்--(௭-.)(௬ ௫) 

மகம்புரிந்திசொலையொன்.றுவகுத்தியென்னலுமன்னவன்... * 
நிசழ்நீ * தசங்சைமருங்கடைந்அதிருந் துமாயிரயோசனை ணி 
யன்றசாலையதொன்தியறற லுமங்கணேயெபன்சுதன் * 
௪சம்புகழ்நீதிரசொமர்சண்ரித-னு துளங்களிகொண்டனன் * 

(இ-புலா.) யாசஞ்செப்வதத்கு ஒருசாலையேற்படுத்தென்றுசொ 
வப் ர் நீத்திசேலசச்சன்பிரசாசிச்குங்க bar pide ge sCrts gt 

a te intr. தயிசம்யோசனை விசர்லமுள்ள்ஒளாயாகசாலை நீர்மி 

Ale titanate) 7சமூம்படியாயெபத 

க்ரமவ்களை0 ribbed fi bee moi seiner 

   



௩௬௬  கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை. 

எள்ளுரீர்மைகொள்பிச்தனாகியிருக்சமீசன்மகத்தவி .... * 
கொள்ளுசற்குரியன்சொலி௪ கறித்திடாதுகொடுச்தனர் ...% 
தள்ளுமற்றலதவிண்மிலேயுயர்காணுவென்னம?சதுநற் ... , * 
கள்ளுறுங்கமலத சமுன்பவிகாசறவ்னொடுமீதிநி... ser ன 

(இ-புரை,) நல்லசேவிறைந்ததாமரைப் பொகுட்டில் விற்திரு 

கீகுற்தேவமன இசழ்ஈசிெய்பதீசக்ச பித்து கயிருக்ரு ஞூ இவன்யாகத் 
நில அவிப்பாகங் மொள்ள.தற்ரரிபஞஸஇதையநியாமலமுன்னங்கொ 
டூதீதார்-ள் நீயசைசீ தள்வ்விில் ஷணுவேமேலாகிய ws 6 மல்றுகருதி 
௮விட்பாகத்தைவிலிணுவுக் முன்னே நீகொமி--(௪-று,) ( are) 

மற்றெவர்கமைளித்தியென்ன லுமல் னு நநீதிமனஞ்செ ர் * 
siopssco pap d ste genau d§s Qabuws§ er” 

பெற்ற 2மலமலறந்பழித துரையபேசினாயவனன் நதியே i 

கொற றஐம2வள்விஒயிந்றுவோர்முடிமீபாகவென்றுரைகூறியய * 

(இ-புரை;) பின்புமந் றவர்களுகி கெல்லாங்கொடுவென்று சொன் 

னான் அதைசமஉடட நந்ததேவர்ம(ற்கோடங்்ிகாண்றி தகீ2௦0 மகதி 

லதட்பார்த் து அறிவும் நீதிபுமிலலாதமூடமீன நீரிஜிபவாசனத்$4மே 
லாரோகணிக்கும்பூர பா இவனை நிற்று ச் துவார்த்தைசொலல்ளை அ வரையன் 

த வெற்றியுள்ளயாகஞ் செய்வெறவர்பள் தலைகள் ௮றுத் தபோசச்கடப் 
தெல்று சாபவார்த்தைசொல்லி.--(௪-ு.) (௬௨) 

சீநியெம்பெருமானை 3ெள்ளியதீயநின்றலைடோகவென் ,.. 
தீறிலாசபரம்பரல் நனை ெள்ளுநின்னொடிருநீதிரிம் 
வீறுமான்யூ.த லும்பரியாவரும்வீர மேவியசூரனான்... 
மாறருநீ துயர த துமூழ்குவருந்தவென்றுசபித்தனன். ,.. .. 3

3
3
3
 

(இ-புமை.) தநீதிதேவரிய்வாறு கூறிச்கோயித்,த எம்மிறைவனையி 

கழ்ந்த கொடியவனே உன்னுடையசலையும் ௮றுந் தபோகச் கடவதெ 

ன்று சபித் தப்பின்னும்முடிவிலலாத டரமட௨னையிசழ்ச்சசெய்த உன் 

னுடனீருர்தவிஏ/னுமு தலாசிய? தவா ளெல்லாரும்விரம்பொருந்திய 
சூரனாலமாறுதலிஙலாதி ுயரத்திலமுழ்தி வருற்தக்கடவர்ச ளென்று 
சபிதசார்.--(௭-.று,) (௬௩)



SFY SN chor LD. (5. Gir GY 

இந்தவாறுபுசன்று நந்நிரியமுநீ சார தர்சூழவே க 
யர் தண்மாமதிவேணியானையடைந்தனைக் துமறைந் தபின் 

மைந் துறுந்குணவாசன்மேவினன்மன்னுவேதலிமஃங்குலைநீ 
அநீதிமிந் தயர்கொண்டுதத்தமிடதீதியாவருமுற்றனர் ... ஆ 

3
3
%
 *
 

(௫ு-பூரை.) தந்திதேவரித்தவாறுசாபங்கூறியெழுநீது பூதசணங் 
கள்குழ்றீ தவரும்படி சென்று அழருங் ஈளீர்ச்சிெயயு ள்ள பருமை 

பொருந்திய சந்திரனையணிந்த சடையினையுடைய பரமடுவன துச நீநி 
யிந்சேர்ர் தநடந்தசேதிகளை யெல்லாஞ்சொலலிட்பின்பு வ௮லிமைபொ 
ர௫ுறீதியகிழச் குக்கோபுசவாசலிலவிந்றிருந்தார் அவரட்டடியிருக்க நீலை 
பெற்றபிரமதேவன் செய்யதிதொடங்யெயாகம்அழிநீ தமேலிட்ட துய 
ரங்கொண்டிதங்கள்தங்களிடத்திஎலலாருஞ்சேர்ந்தார்கள்.-(௪-ற.)() 

சொற்றரும்புகழ்தந்திமுன்புசளிந் துகூறிபசூளினு 1. 
லந்றைராண்முதலியாரும்வேள்வியியற்றவஞ்சுபமர்நீ தனர் 

மற்றை2யார்ப2 றச்சனென்பவன்மாமகஞ்செயவுன்னியே . 
கொற்றநற்றொமில்கற்றவும்பர்கள்கம்ம்யற்கி துகூறுவான் * 

K 
* 

® 

(இ-புை.) 'யாவருஞ்சொஃலதீதக்க புசமுள்ள நந்திதேவர் முன் 
புகோபித் துச்சொமலிய சாபத்தினால் ௮லிஅமு.தலெலலாரும் யாகளு 
செய்பட்பயற்திருந்தார்கள்இட்டடியிருக்கும்போ து தச்சனானவலீபின் 
புஒருநாள்டெரியயாகஞ்செய்யநீனைத் துவென் நியுள்ள த௨ல்சிந்பத்தொ 

மில் கற்றுணர்ந் ததேவதச்சனதோக்கிச்சொல் ஓுகருல்..-(௪-௮.)(௬ ௫) 

மகம்புரிந்திமிசாலையொன்றுவருத்தியென்ன ஓுமன்னவன். ve 

நிகழ்நீதசங்கைமருங்கடைந்துதிருந் தமாயிரயோசனை 
யகன்றசாலைபதொல்நியரற லுமங்கணேடுயபன்சுதன் 
சசம்புகழ்நிதிகொமர்கண்ரிதனா தளங்களிகொண்டனல் 3 

3௮ 
3 

(இ-புனா.) யாசஞ்செய்வதற்கு ஒருசாலையே தபடுத்தென்றுசொ 
ன்னவுடன் ௮ற்ததீதேவதச்சன்பிரசாடிக்குங்கங்காநதீக்கருகிற்சேர்ந்து 
திருத்தமுள்ள தாய் ஆயிரம்யோசனை விசாலமுள்ளஒருயாகசாலை Lid 
நீதான் தக்கன் அங்சேசென்று உலகங்ளெல்லம்பு கழும்படி யாகிய3௮.த 

ன்௮லங்காங்களைதோக்கித்தன்மனதிந்களிட்படைந்தான்.(எ-று.)(௬ ௬)



ர ௦ க e © 6 ௩௬௮ ' கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

பின்னரொத்றர்மூகநீதெரிற் தபிறைச்கொழுநீதுமிலைச்சிய உவ 
மின்னிருஞ்சடையண்ணல௰ல துவேறுதேவர்களியாரையு,.. * 
மன்னுமில் ிடையுப்தீடிரென்ன ஓும்வல்லையேகியவர்ச்கெலாஞ் * 
சொன்னபோதரியாதிவானவரியாரும்வ நீசர் துலினியே ok 

(௫-புரை.) பின்பு தூதர்கள்முகங்களைட்டார்த் ஐ இளற்திங்களணி 
தீ.துஒளிருனெற பெருமைபொருந்திய சடையையுடைய Ral ans ze 
சொல்லாமம நிறுள்ள தேவர்க Yer woah NEC sos HF den oor 

டு வாருங்களென்றவளவில் அவர்கள்விரைவாகச்சென்று தேவர்களுக் 
செல்லாஞ்சொன்னபோ ௮ விஷ்னுமுதலானதேவர்ச ளெல்லாருஞ்சும் 
ந்து வற தார்கள்,--(௭-ுது.) (௬௭) 

வற் அதக்: யபோகசாலை யிரமாயனுந்கமலசிசனு ௨ ஆ 

LN BG TAP SH rH 5 URS ளியாருமங்கணிருர்தபோ டட. 

ற்திமிப்புஈந்மாதவச்தருவற் தஞூட்தரவநானன் .... ௨. & 

நநீதிரம்புரிமாலை 9௨௦ றடன்மாலைசொண்டசதீசியே ... 10H 

(இ-புரை.) தக-னுடையயாகசாலையில் வியினுவும்பிர மதேவனு 
தேவற்திரன்மு ஈலானதேலர்சளெலலாரும்வர் எ.௮வ்விடதீ திலிருற் 
பாது மேல்மைபொடு நீ ,யபுகழுள்ள முனி௰ர்3ீள் சர்தோஷித் த 
மரீ துவரச.தந் தரங்கள் செய்யும் விஷீணுவைவென்று வென்றிமாலை 

யணிந்த தீதிசிமுனிவர்வத்த எரீ--(௪-ு.) (௬௮) 

இ
 

ஆ
 

G
e
 

நன்றி மொன்றிரிதகீன்மாமுனிரண்ணுனெற தசண்டரோ. ...% 
வின்றெனச்சிவன ௮ கூனென்றுடுிரதையிலெண்ணியே * 
வென்திமாதவுருகவென்ஜொருவிறுமாகனமீதலுநீ ... 4 
துன்றுமாதவசோடிருந்ட த'சொல்லுவான்வினைவெல்லுவான் * 

(இ-புரை.) நன்எமயைக்கெடுத்திருக்ஈம்சக்சகனானவன் பெருமை 

பொருநீதியததீ€முனியர்வந்ததைக்கண்டி இப்போ துஇவன் நமக்குப் 
LIU Gg வற்தானென்று மன இலெண்ணி வென்றியுள்ள தீதிரிமுனிவே 

வாருமென் றுசொல்லி மேன்மையுள்ள ஆதனமமொன் றுகொடுச்தவளவி 

லவினைகளைவென்ற அந்தமூனிவர் தம்மைச் சூழ்ர் துவந்த முனிவர்களு 
டனிருந்,ுஇந்தவார்த்தைசொல்லுகின்ருர்.--(எ-ு,)  *. (௬௯) 

எம்மை பிந்கனமைத்தசாரணமென்னவென்ன ஓமீசனெம் ., 4 
மம்மைசன்னைமணந்ததற்பினிகந்நீதயாவுமறைந்தரோ ... * 

 



தக்காண்டம். ௩௬௯ 

மைம்மலிந்திரண்டனுக்கவிமாற்றுவான்மடகமாற்றுவே.., ...9% 
னும்மையிங்குவிளித்ததன்மைபுமின்நிதற்கெனவோதினான் * 

(இ-புமா.) அந்தமுனிவர் சச்கனைதோக்கஎம்மையிவ்விடத் தக் 
௮மைப்பித்த காரணமென்னவென்ரூர் ௮தைக்கேட்டதக்கன் இவன் 
உமையம்மையை 4 திருமணஞ்செய் ௮ கொண்டபிஃபு நடந்த துகளை 

யெல்லாஞ்சொல்லிக் கருமைநீறந் தங்கிய கண்டத்தையுடைய இவனுக்கு 
யாகத்தில் ௮விர்ப்பாகங்கசொமிட்பதைமாற்ற ஒருயா£ஞ் செட்டுல்றேன் 
ஆதலால் உம்மை ௮ழைப்பித்த,து அதற்கென்று சொன்னான்... (௪.ு.) 

ஊறகன்றததீிகக்கனுரைத்தபான்மைவிஞவியே... .... 8 3 
வீீறுகொண்டபராபரன்றனிமமன்மைதன்னைவிளம்மியே ... & 
யேறுதங்குபகாகையண்ணலெயர்சசுமீசனவற்குநீ ...  .,% 
மாறுகொண்மிமகஞ்செயேலெனபாசிலானிதபேடனன் ,.. * 

(இ-புரை.) பழு,துநீங்கெ தத முனிவர் தக்கன்சொஷ்லிய தன் 
மையைக்கேட்டு மேன்மைபடொரு ரீதயெபராபா னுடைய பெருமைகளை 
சசொல்லிரிவிபக்கொடியுள்ளபர பவனே எல்லாருக் கும்றை - ன்நீ௮வ 

ருக்கு விரோதமாக யாகஞ் செய்யாதேயென்ற குற்றமிலலாதவரா௫ய 

௮ தீதமுனிவரித்தவார்ததைசொன்னார்..-(௭-று.) (௭௧) 

மாசுறென்புபுனைற் தசெசரமாலைபான ௪பூனுமோ., 
தேசுநீற துபூச்மோ தசை தீர்நீததீயுடலேற்_தமோ 
கேசமுங்கருமாமருப்டொடுமீேடு ரமையினோடுமே 
தேசமோடுதரிக்குமோடரமாகிறின் நிடுநில் மலல்.. me 

9
3
%
 HK

 

(இ-புரை.) குற்றம்பொருநீதிய எ ஓம்புகளணிற் து தலைமாலைக 
ள்பூணுவானேதேசீபொருந்தியசாம்டலை..பூடிக்9 கொள்ள வானோ மாமி 
சம் நீங்கிய தீபவு,டலை யேந் ஐவானோ-மபிரும் பன்றிக்கொம்பும் கேடு 

பொருந்திய ஆமையோடும் நேசமுடன் தரித்.துக்கொள்ளுவானோ பர 
மாயிருக்கும் நிருமலல்--(௭-று;) (௭௨) 

கோல்ஞாலமொர்டுயிர்கள்செற்றல்குயிந்றுமோபுலிதற்தியின் &. 
ஜோலொடங்கெணிச்சிதாவுழைசூலமின்னசுமக்குமோ ,... &. 

47



- [B..6T UD & தப்புராணச்சுருக்கப். 
பொழிப்புரை: 

சாலவும்பலிகொள்ளுமோதடமாடிமோமிகுசாரசர் அ 
ைமேவியபடையெனும்படிதஇிரியுமோவுயர்தேவனே .,, * 

(இ-புரை,) அழகுள்ள உல3த் டன் உபிர்சளை யழிக்சதலைச்ெ 
யாவனா புலியின் ரோலையும் யானையின்றோலைபும் தயினையும் மழுவினை 
யம் தாவுகின்றமானையும் சூல£தையும் சமட்பாஷேமிகுடியாகப் பிக்ஷை 
பயெடுப்பானே கூத்தாரவாே னா மிருர்சபூதங்கள் தன்மையுள்ள படைபா 
கலகொண்டு திரிவாஜேபாவருக்குமேலானதேவன்.-(எ.ற) (ari) 

தீஞ்2சிந்றடைநாஈம்வெண்டலை நவையெ ைதரிக்குமோ .. ௮ 
விஞ்சகின்றதன்மேனிப௰ல துவேறுமோரீதனுமேவுமோ .. & 
வெஞ்சரதவிருந்திறறபெறுமேறு சனிமிசையேறுமோ rae 
வஞ்சுமாலமருந் துமோறிகரன்றிநின்நிநமண்ணலே .... 0k 

(இ-புரை.) விஷிம்பொருநீதிய பத்களையுடைய பலம்பொருந் 
யசரீட்பங்களையும் வெண்டலையினையும் குற்றமென்றெண்ணாமல் தரிப் 
டானோ 9 Soils 55581 Gos Le தவேளொருமேனியைப் பொருந் த 
வானோ குறைவுபடாதமிகுற் ச பல மள்ளரி விபவாகனமேலேறுவாே 
யாவமும்பயட்படதீ ௧2௨ விவி தீதையுண்ணுவானோ ஒப்பிலலாதிருக்கும் 
டரமல்--(௭-.ற,) (௭௪) 

சம. மாடலொருதியைத்தலையெய்தவைதீதலொருத்தியை டட ஆ 
வாமமீதினிலவைத்தல்பிர்ளேமூம்ந் தபெ நீறிடலவெங்குணங் * 
காமரண்ணலப.உடச்குமோவெனமவ கஅவாகியகாதைகள் ,.. * 
தாமமார்புளதக்கனோரிசதிமொமுனிபேசுவான் ,.. ,,. eK 

(இ.-புமா.) சுபிசாட்டில் ஆடுதலும்ஒருதீதியைதீதலையின்மேல்பொ 
ருரீதவைக் ஈத லும் மற் /ரருத்தியை இடப்பாக தீதில்வைக்குத லும்பிள் 
ளைசளைமகந் பெறுதலும் தாமதணம் உடைமை என்னும் இவைக 

ள 2பலலாம் அழகுள்ளபராபரனாயிருப்பவன் படைப்பானோவென்று 
தக்கன் சொன்னான் அதைக்கேட்ட ததிசிமுனிவர் அவைகளுக்கெலலாங் 

காரணமாகிய சரித்திரங்களை மாலையணியு மார்புள்ள தக்சனுக்குச்சொல் 
ஓன்ரர்.(௭-ு.) (எடு)



தக்ஷ்காண்டீம், ore 

வேதன்மால்மு தசலோனாரம்பன்விதித்தமித்திடுபாதெலாற் * 
திழிலங்கவொன்பணிற் தரங்கள்சேசமணிந்துநீள் .... ..&* 

கோூலிதொளிர்குலமீ தடல்கொண்டுநீற துகண்டுமின் ... * 
மீ பூ *மி.பாவருற்தனைமேவியுப்ந திடவேண்டியே ek 

(டு-பரை.) பிரமதேவன் வியிணுமுதலானவர்களைச் சருவிடி தீது ௮வ 
ர்சளைச்சங்கரக் கம்போதெலலாம்குற்றமில்லாத அவர்களுடைய எலும் 
புகளை மாலைபாக௮ணிநீ தும் சரங்களையு மயிர்களையும் அணித் அம் குத் 

றமிஃலாமல் ஒளிரகின்ற பெரிப கூலதீதில்மேல் rsd ex fdas 
துக் பொண்டிம் யாவரையும் நீருககிவிடடு அலாிெளல்லா நீ தம்மைப் 

பொருர்தி உய்பவேண்டுமென்சுற கருணையிலை தம்முடைய திருமேனி 
யில பூசிக் கொள்ளுவார் —( 61-2) (௭௭) 

(மபிரையணிய ௪ உட்சமயதீடில் ஒன்ரூபெ மாவிர தமென்சிற சம 
பதீினாக்கு உரிய தஎம்வாறணியதனிலபூண் நூலாகட்பிஏனித்தரி தீ.து 
serra அப்படி தரிககட்பட்ட பூண நூலுக்குப் பஞ்சவடி.யென் 

றுபெபர் இந்தச்சமயத் துக்கு எ லும்புமணிபுமுண்மி இந்தத் இரமதீதை 

ப்டெரிபபுராணத்துகுள் மானச்சஞ்சாறநாயஞர் புசாணத்திலுங் கண் 
டுகொள்க,) 

ஈுநின் நிடவாடகக்கணனென்டஙவன்புவியுண்டுமுன் ட்ட ௬ 

பாதலநீதனிலேசமாலொருபாசவேனமதாதியே ,,. ... அ 
கோதிஞனைமருப்பினைச்கொடுகொன் நுமூன்பெனவெய்தவே * 

பூதலந்தனைவைத்தகற்தைடொருநீதிமண்ணையழித்தனன் .., * 

(9-புரை.) இத நிற்க பொன்சண்ணனெல்ளும் ஒரு ௮௮ணன் மூ 
அனளில பூமியையுண்ி பாதாளலோகதீதில் சென்றெளித் தக் கொண் 
டான் அதையறிநீதவிஷிணுவானவர்ஒருபெரியவராகமாகிக்குற்றமுள்ள 
955 ௮அவுணனைத்தன்ேகொம்பிறைகொன்று மூன்மேபோலிருக்கும்படி பூ 
மியைவைத் துப்பின்பு௮அக ந்தைமேலிடச்கொண்டுபூயியை௮ழித்தார்4) 

அநீதவேலையில்வேலை ரஞ்சமபின்றரம்பனவன்றனேர் ... 
வந்தொர்கோபெநிட்பமுன் புல.௫வந் துவந்தனைசெய்£ட... 
வெர்தையேனமருப்பணிர்தனனெண்ணிலவானஉரானவ 

ருதீதுமாழிகடைந்தவேலையின்மந்தரந்தளர்வுந்நதே  ... 

* 

% 

a 

¥



௩௭௨ கந்தப்புராணச்சுருக்கமப், 
பொழிப்புலமா. 

. (இ-புரை.) வராகமாகிய விஷினுபூமியை யழிக்கும்போ து சமு 
தீதிர தீதிலுண்டாயயே விவித்தை யுண்டபரம$வன் அவருக்கெதிரில் வந் 
அஒருசகொம்பைப்பறிதிதவளவி௨முன்னுணர்சடுயுண்டாகி ௨ற்தனைசெ 
wu நம்முடைய ஐயன் அதற் சுத்த. ருவுளமிரங்கி ௮நீதப்பன்றிக் கொம் 

பினைமார்பி௰ அணிர் துகொண்டார் மற் ஜெருகாலதீதில் தேவர்கள் ௮லை 
வீசுகின்ற சமுத்திர சிதைக்கடையும்போ.து அஇிலமத்தாய் நாட்டிய மற் 
தீரகிரிதளர்வுற்ற த... (௭-௮.) (௭௮) 

மாலவன்ஈமடத் துருக்கொடுமந்தரதிதைவெரிந்தனிற் ... 3 
சாலவன்றுபரிச்தனன்கடறர்ததம்சமுகந்தனை... ,... ௨ ஆ 
நீலமாயனகந்தைகொண்டுநிறைந்தவேலையுழக்கவே ... 4 
யாரலமுண்டவன்வற் துபற்நியவன்றன்வன்மைபழித்தனன்... & 

(இ-புரை,) ௮அட்போ.து விஷணுகூர்மாலதாரங்கொண்ரி ௮ந்தம 

BSTAADUS SbF GD) LILI முதுகில i குதியாகத்தாங்கிக்கொண்டார் ng) 

ன்பு 2தவர்கள்கடையும்போற சமுத்தரமானு அமிரதந்கொடுத்த து 
அதற்குமேல் அநீதநீலமமனிமாயவன் அகநீதை கொண்டு நிறைந்தகட 
@Wssos Foard மிலிபானஞ்செய்தகடவுள்வநீ துபற்தி அங்வக ந்தை 
யையழித்தார்.--(௭-ற.) (௭௯) 

ணி
 

டர
 

உற்றமுன்னுணர்வெய்திமாயனுவப்பி?(டிபுகழ்நீதிட , 
வற்றைநாளவனேபிமார்பிலணித்தனன்ன துதின்திட ... 
முற்றுவேள்வியதேதரும்டரமுத்தியென்றுயர்புத்தியிற் 
சுற்று பெழ்பெருமானையெண்ண லர்தாருசாவனமா தவர் 3 

3
3
 3
 

(இ-புை.) மாயவன்பொருந்தியமுன் அநிவையடைநீ துசந்தோ 
Sgro yee சுவாமி௮றீ நாளில் ௮நீத ஆமையோட்டை மார்பில் 
அணிந் துகொண்டார் இதுநிற்க - செய்கின்றயாகமே பாமுதிதியைத்த 
ருமென்ன கருதிக்கொண்டு தாருகாவனத் ரிஷிகள் நம்மிறைவனைத்த 
ங்களுயர்நீதபு த்தியில் சத்றுமெண்ணாமலிரும£தார்கள்--(௭-.று.) (௮8) 

இன்னபான்மையதிந் ததம்பனிலங்கு€ருளமானொடு ,.. அ 
மன்னிமிங்கயிலாயவெற்பினைவல்லைதன்னிலகன்றுபோய்த் ...%



த௲காண்டம், ௩.௭௩ 

தன்னைபுன்னலர் துன்னிவாம்வுஅதாருகாவனர்தன்னினற் ... & 
சன்னியாகிநடற்திடும்படி சண்ணனு க கருள்செய்தனன்,., ..& 

(இ-புரை.) இந்தத்தன்மையையதிந் ஐ பசமடவ:௪ விளங்ககின்றமா 
யவனுடன் நிலை 9பற்றகயிலைபங்கிரியை விட்டுரிங்வெிரைவிழ்போய்த்த 
ம்மைநினையாதவர்க ளிருநீ துவாழ்கின்ற தாருகாவன லட நீதுமோக 

னிப்பெண்ணாடிவரும்படி. விஷ்ணுவுகறாக் கட்டளையிட்டருளினார்-...() 

3 மாரவேளையளித்தபச்சருமாயன்மா துரவங்கொளாச் ..... oe, 
சாருநீிடழிலவ்வனத் து காபதர்கிகெ சீர்போகவிட்  ., 

டேரிைவர்பன்னிமார் 5 ர. ர்தவிதியிலெம்பிரான்... .... 
வாரமேோடுபலிக்கடைர்திரிவராகலெல்னவணைந்தனன் .... 

fe ae 
3%

 
ie

 
~~

 

(இ-புமா.) மல்மதனையீன்ற பச்சைமேனிமாயவன்சுவாமிகட்டளையி 
் பி 3 ory ௦ ங்) கிர் டு ௦ வ லி a னி 7 Bo) 
பழ. நவை LADO LIT TE, i yj LH GOT a CUIAB (LPS DT SOB 

திரில்போக அனுப்பி அழ௫டன் அவர்கள் பத்தினி மார்களிரு நீத வீதி 
யில் அன்புடன் பிஷைக்குவருகின்றவர்கள்போலச செஃ ரரி.-(௭-௮.) 

“7% து v aq ௬ ௯ A மாலை o Fi Fl Sra Breasr toro oul Gey tloree fr ...% 
ey ற 2. 3 தக் ம் 65 சால9வெம்பெருமாளைமானினைமாலுகலநதடங்களூர்.... [பீச் 

கோலமா a Bits ண்மிமொமபம் சொண்டிசொண்ட?2ல.&கள்போ 

சூலபாணிதைபின்றுபரத்திம்பைிதொடர்ந்தனர். ..... 4 

(இ-புரை,) பூமாலைபணிற்த அளகடாரதீதையுடைய oS 32 pian 
இய மோடினியைத் தாருகாவனத் ஐ ரிஷிகள் பார்தி ௮ மோகங்கொண் 
டார்கள் மான்பரர்வையொதீத பார்வையையுடைய அந்த ரிஷி பத்னி 
கள் பிக்ஷ£டணமூர்த்தியாக எழுந்தருளிய எம்மிறைவனை மிகுதியான 
அழகுடன்பார்தீ,து ௮ இிகமோகங்கொண்றி அணிந்திருந்த கைவளையல் 

கரம் மேசலாபரணங்களு மிமற் து துயரத்துடன் சூலமேதீடுயகை 

யமையுடையவசாகிய தக்ஷ்ணாமூர்த்திபின்தொடர்ந்தார்சள்--(௭-.ற.) 0 

௮.நீதவேலையிலிர் ௪ தாரியனேகமேனியனாகயே டட டட ட அ 

வத் துமந்கையரொண்ணுமாறும௫ழ்சசிசெய்திடமாதரா ட்ட ஆ



இத... கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்பு, 

செத்தையாலவணா Qs ge ara gy Bod oD) வண்ணாயிர 10M 

ஸ்ம்ர்தரைத்தரவற் சமைர் தர்கள்வள்ளறலினைவணங்கினார் ,., * 

(இ-புரா.) ௮ப்டோ.த சந்நிரசேகரமூர்தீயொனவர் ௮ரேகநீதி 
ரமேனிபுள்ளவராய்வற்தரிஷிபத்நினிகள் எண்ணும்படிம௫ூழ்நீ து மோ 
கத்தையுண்டாச்செவளவில்௮ நீதமாதர்கள் நம்முடையக ர்த்தனாலவிளங் 
குன்ற எண்ணாயிரம் புத்திரர்களை அப்டொழுதேமீன்றார்கள் அந்தப் 
புத்திரர்கள் பரமசியனைவணங்கிஞகள்,--(௭-) (a) 

சற்கரன்னமைபுன்னிற்விர்தவம்புரிந்திடுமென்னவே ... ...% 
யங்கணின்திமிமைந்தரேனெரந்தவேளைமுகுந்தனா ... so # 
மந்கைவந்திடமாதவதீசர்தொடர்ந் pap துதம்மாதரார்,.... அ 
பங்கமுற்றுயர்கற்பழிரதிமிபான்மைகண்டுசனந்தனர் ... % 

(இ-புரை.) பரம$ிவன் அவர்களைதோக்கி நீங்கள் நம்மைதீதியானித 
அத் தவஞ்செய்யுக்களென்று உடடளையிட்டருளிஞர் அவர்கள்௮வ்வா 
றே தவஞ்செய்யச் சென்றார்கள் ௮நீதசச்ைபத்திலவி் ஹுவாயெமோ 
இனியானவள் வரக்சண்டி ௮ங்கிருநீதரிஷிகள் ௮வள்பின்தொடர்ந் துவர் 
௮ தங்கள்பச்தினிமார்கள் பங2ம்டொருநீ ures சற்பு௮ழித்ததன் 
மையைப்டார்த் துச்டிசாடங் சகொண்டாகள.- (௭-ு,) (டு) 

தீதின்மாதர்கள்சந்பழித்தவனைச்செகுத்திடுவோமெனா,,.. ..* 
மாதழற்கொண்மசம்புரிந்ததின்வற் தவர் தபிறர்திமிங் ... # 

' காதுவெம்புலிடா சரய்விகடும்பணிததிரள்பூதர்சகண் ,.. அ 
மோதுவெண்டலைதிண்டி றற்றுடி மூயலசவ்றனையேவினார் , # 

(இ-புரை.) குற்றமில்லாத நம்முடைய பத்தினிமார்சள் கற்பினை ௮ழி 

நீதவனைச் சொல்றுவிடுவோமென்று எண்ணங்சொண்டு மிகுத்த ௮ 
னிபுள்ளயாகஞ்செய் த௮தில்வர் து வச் ஓபிறர்சகொல்றும்புலிமழுமா 
ன் சொடியசர்ப்பக்கூட்டம் பூதர்சள் மோ.ஜும்வெண்டலை மிகுந்த பல 
முள்ள சமருசம் முயலசன்என்னுமிலைசளையேவினார்சல்...-(௭-௮)() 

. பிவழ்கைத்னையுரித் தடுத்தனன்மிச்சசாரதர்தர்சன்பாம்ப். 
ll 

(ட்ர்திபேம்படியோதி னானெருட
ஃசஷண்தமலத்திஞ் தட்ட ஸ்ப இ



த்க்டிசாண்டம்; ஈிள்௫ 

லேங்குறும்படி மு.பல்சன்றனைமீடினோடிமிதித்தனன் டட டிவி 

வாங்கருங்கவினு றறமேனியின்மற்றைபாவுமணிநீதனன் ... ஆ 

(இ-புமா,) இவைகளொவ்வொன்ளுகவரச் சவர்மியானவர் புலியை 
புரிதீ துவஸ்திரமாகத்தரிச் துக்கொண்டார் மிகுந்த பூதர்கள்சேனையாய் 
தீதம்மிடத்திலிருக்கும்டடி கட்டளையிட்டார் வன்னமயுள்ள திருவடிசச்தீர் 
மாயினால் எங் கும்படி.மூயல்கனைப்பலமாகமிதித் துக்கொண்டார் மற் 
றவைகளை நீங்குதற்கரிய அழகுபொருந்திய திருமேனியில் 6055 gf 
கொண்டா. (௭-று.) (௮௭) 

ஈர கசொண்டிரிவிண்ணு ரார்தொமவெற்தைதாடகமாடினான் ., 4 
Pip. Oromo sad sitet முறி துபின்னுமெழு DSU we * 

கூடுமெங்கள் கொடும் பெரும்பிறழகொள்ளலெல்றுவமுத்தவே* 
£டியன்பருள்செய் தபிக்கயிலாயமாமலைநண்ணினன் ... * மாடி. G ழி & னா 

(இ-புரை) இவ்வாறு ௮ணிர் து கொண்ட பரமடவன்பெருமை 
பாருநீதிய தேவாக.ர் 9தாழும்படி. ௮3விடதீதில நடனஞ்செய்தருளி 

ஞர் ௮ நீதரிஹிகள் சுவாமியினடைப சோதிசொருபத்தைக்கண்டு சண் 
கள்கூடி யிறநீதவர்கள்போலஈ Cero Paps gi சுவாமியினுடைய 
அனுக்கிரசதீதிஸ்ல பின்னு மழு அடபனிலலாதமுய நீியைக்சொண் 
ரந்த எங்சளுடையகொடியபெரும்பிழையைதீ திருவுள்ளத்திற்கொ 
ள்ளாமல் அருள் செய்.பவேண்டி மன்று தோத்திரஞ் செய்தார்கள் சுவா 
மி ௮தைக்கண்மி ௮அவர்சளுள்ளத்தில சவரேச முண்டாகும்படி, ௮ருள் 
செய் தபின்புபெருமை அிபாருநீதியசயிலையங்கிரியிர்சேர்ந் தருளிஞர், 

ஈ.துநின் நிடவானைமேனி2யாடிடுகொண்டகயாசுரன் ள். 

வேதனல்குவரத்திலலுபர்விண்ணுமண்ணுமலைககவே ... * 
மாதவுத்னெராருமஞ்ெளங்கொள்காசியிலோடினார் ... 4 

, பாதசன்னவமாத்தொடர்த துபடர்ந் துகாரெடைந்தனன், ., * 
க 

4 ; (இ-புமா.) இ.துநிற்த ஆனைஉருவத் துடன் பலங்கொண்டசயா சர் 
ளென்பலவன் பிரமதேவன் சனக்குச் கொமித்தவரதீதினால் உபர்த்தவின் 

ணுசற்தாரைபும் மண்ணுலகத்தாராயும் வருதீத்ஞ்செய்யும்போதி த 
னிவர்சளெகலாரும் அவனைக்கண்டு பயற்.து வளப்பங்கொண்ட காசிமி 
வேடடினார்கள் அத சப்பாதகன் அவர்சளேவிடாமல் தொடர் திசேன் 

அ சாடுமில்சேர்ந்தான்--(௭-.) _ ்  *டதக)



ior Gr கந்தப்புராண்்ச்சுருக்கப், 
பொழிப்புமா. 

கண்டுமா தவர்காடுயின்மணிசன்னியாகயெவாலயத்... ... 
தண்டர்ராகனருட்பத தறி லடைக்கலம்புகவங்கணா... ses 

ஷெண்டி.றற்கரிமுன்னசொகியுரிதி துமேனிதரித்தனன்... 
அ௮ண்டவாண்மஏயோனுதற்பெறுதோகையும்பயமாகவே a

 
a
 
a
 

.... (இ.புரை) அவன்வருவதைக்கண்ுி முனிவர்கள் காடியிலிருக்கும் 
மணிகரீனனிகையென்னும் ஆல்பதீ இல் வீற்நிருகசம் பரமசவனுடை 
ய ௮ருட்பாதத்தில் ௮டைக்கலமாகச்சேர்நீதார்கள் அ௮தைக்கண்மி பரம 
செவன் துண்டமாயிருக் சம்ஒளிபொருந்திய மநிபோன்ற நெற்றியை யு 
டையபார்௮திம தவியாரும் அஞ்சும்படி. உக்கிரமறர்தீதிரூடங் கொண்டு 

௮ நீத பானை:பி னெதிரிற்சென்று அதனையுரித் துதீதிருமேனியில் தரித்து 

சகொண்டருளிஞர்.--(௪-௮.] ௯௦) 

மற்நிவாதிவணிற்பமு ந்பசன்மாயனநீ தணல் '?மருமே vee 
ஓற்றகான்முனிவோர்சளும்பருவற்.துவநீ் தபணிந்துநீள் ... 
வெற்திபெந்றிரியூவர்தங்க ளில்வீதினுெவமொன்தறிட 
வற்றைவெலையின்வேத ஐனெனவரியு நாமினனகோதினான் K

H
 

HK 
(இ-பூரை.) இந்தச்சரித்திர மிற்தமட்டிலிருச்ச முன்னாளில் விலி 

ணுவும்ரெமதேவலும்மகம்மேருகிரியி லிருச்கம்போது முனிவர்களுந் 

தேவர்களும்சநீதோஷித்.துவர்.து பணித் து வெற்றிபெற்றதிரிதூர்த்திக 
ளில் மேலானவர்கள்யாவமான்றுவினாவினார்கள்௮ப்படிவினவின போ 
அ பிரமதேவன் நான் மேலானதேவலென்ன விலினுவும் அவ்வாறே 
சொல்லினார்.--(௭-.ற?) (௯௧) 

மாறு கொண்டி ர௬ுவோருமெண்டவிர்வைசல் பூசல்புரிந்தட... # 
வாறு சொண்டிமிமண்ணலங்கொளியாகசியந்தவொளிச்குளே .. 4 
விறு கொண்டவணிற்பமாயன் விழு நீதுபேநறியகன்றன,.. * 
னிறுசொண்டிநிமமனி யெத்தையைநீமிமிவகனிகழ்ர்தனன் ,,4 

(இ-புரா.) இந்.தஇருவரும் இவ்வாறுமாறுபாடுசொண்டு ௮ளவில் 
லா.தசாலம் போர்செய்தார்கள் அவ்விடத்தில் ரதியணித்தபுர மடிவன் ஒ 
ருசோதியாகி ௮நீதச்சோதிச்குள்ளே மேன்மை யுடளிருந்தார் விஷ்னு 
அதித தபணிர் துபோற்றிசெய் துடோய்விட நீறணிர்ததிருமேனிபுள்ள 
பரமனை நீடி யபிரமனிசம்ர் தனன்.--(௭-று.) ் (௧௬௨)



தக்ஷ்காண்டம். ஈ.எள 

இஜ்தையங்குமனதீ தினைருளெய் அுகாரியைநல்கவே... ... * 
வந் துவேதன துச்யொழுடி வள்ளுகிர்க்கொடுள்ளலுஞ்... ..4 
A 5050) or B அவரு தீதவங்கருள்செய் தமா gale Ge, - 

னுநீ.துமாயனிறைஞ்சமற்நிவனுற்றெ தீன்னெனவோதினான். » 

(இ-புரை.) நம்முடைய அம்யஞயெபரமடுவன் திருவுள்ளத்தினால் 
அருள்பொருந்திய ஒருவயிரவனைஉண்டாக்கினார் அந்த வயிரவன்வறீது 
பிரமதேவனுடைய உச்௫யிலிருக்கும் ஒருதலையைச்கூர்மைபொருந்திய 
நகதீதினால் கிள்வினவளவில்பிரமதேவன்மனம்வருந்திதீஅதிசெய்யக் ௪ 
ண்டு இருபைசெம் து அதற்குமேல்விவினு உலகதீதில்சென்ரர் மேன் 
மைடொருந்திய விலினுபணிந்,து இங்குவநீதசகாரணம் என்னெல்றோ , 
திஞர்-(எ-து.) (௯௩) 

உன்றலைட்டடுசோரிநீரையுகுத்தியென்ன நகதீதினாத் ,,. .ஃ 
றன்றனெற்றிபிளந் துசோரிதனைப்டொழிந்திடநம்மிரன் 
வென்றிசேரயனார்பெருஞ்செமீதிலேற்றனனூறுநூ... ... 
றென்றுகூறிமொண்டுசெலலவிளை தி.துமாயன் விழு நீதனன் ., 3 

3
 

(இ-புரை,) உன்சரடிற் டொருநீதியஉதிர நீரைச்டுந் தகீகடவையெ 
ன்ரூர் விலிணுரசத்திலைதன்னுடையநெற்றியைப்பிளற்த உதிரத்தை 
பொழிய நம்முடைய இறைவன் வென்றிடொருறீதிய பிரமனுடைய 

தீலையினிடதீதில ஏற்றுக்கொண்டார் இவ்வாறு பதினாயிரம்வருலிம் செ 

லல்வே விஷ்னு இளைச் gal aps தார்.(--௭-ு.) (௪) 

நீடுகைத்தலைபாதியேனுநிறைந்ததிலலையவன்றனைம். ,,. 
பீடுமேவியகாரியன்டொடுபின்பெழுப்பிநிறுததியே க 
டீடுகொண்டுடொருநீ தமேலுலகெய்தியண்டமியாவையு .. 
தாடியங்கணளித்திருந்தனனாதனாருளாலரோ.. . * 

*& 
3 

* 

(இ-புரை;) வைரவமூர்தீதிகையி லிருநீ்தபெரியதலையில பாதியும் நி 
றைந்ததில்லை ௮ப்டடி.யிருக்சப்பெருமைடொருநீதியவயிரவர் ௮ pa 
a coe ௮ன்புடனெழுட்பிறிஆத்தி ௮வ்விடம்விட்டு நீங்பெபெருமை 
காண்டு பொருந்திய மேலுலக திற்சென்று ௮ண்டங்களை யெல்லாஜ் 

a பாழ்தீதுப் பரமிவனருளால் அவ்விடத்தில் கழிலாயிருச்தார்-(எஃத.) 
் 48 ao



௩௭௮ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

டகர்நீதவின்ன துறநிற்கமுற்பசல்பண்ணவர்ககிறையானவ ,,3* 
னகந்தைகொண்டமனத்தொடங்கயிலாயம நீதிரமுன்புற ... &* 
வுகநீதுசாரசர்போலவெண்குணனுற்றனன்குலிசத்தினன் ,.* 
மிகுந்தபூதவரன்றனக்கெனவேளையென்றுவிளம்பினன் ... %* 

(இ-புரா.) சொல்லியஇ.துநிற்த முன்னொரு நாள்தேவேந்திரன்௮ 
EHD தகொண்டமன ஏடன் கயிலாயகிரி யிலிருக்கும் ஆலய தீதின்எ திரி றி 

சேர்ந்தான் அவனுக்கெதிரில் எண், ஒணமுள்ளவராகிய சயிலாயபதியான 
வர் சநீசோஷித்,து ஒருபூதன்போல வந் துநின்றார் வச்ரொயு தமுள்ள இ 
Barer ௮றிவின்மையினால் ௮அதனைநோகக இட்போ.து சவெளுக்கு என் 
-னசமயமென்றான்..-(௭- று.) (௯௭) 

(எண்வகமைக்குணமாவ.து - தன்வயத்தனால தாயஉடம்பின்னாதல்- இ 

யற்கை யுணர்வினனாதல - முற்றுமுணர்தல - இயல்பாகவேடாசங்களி 
னின் நுநீங்குதல2-பேோருளுடைமை- முடிவில் ஆற்றலுடைமை- வரம்பி 
லின்பமுடைமை - என்பவைகளாம்.) 

வேளைசேட்டுமிவேசோவெ4்றவன்லெஞ்டினங்கொடுநின்றிடக் * 

கோளுறிந்திரனுஞ்செந் துயர் கலிசவேலினையெறியவே... ... * 
யாளுமெம்பெரு மானைமேவியரு நீ தகட்படவங்கண டட ஆ 
னிளுருத்திமேனிசொண்டு நடுஞ்னெங்கொடுநின்றனன் 4 

(இ-புமை.) இந்திரன்சமயங்கேட்டபோ.து மன்மசனை வென்றபர 
மவன் கோபங்கொண்டு நிற்கவே வலிபபொருர் தியஇர்தர னுங்கோடங் 
கொண்டு உயர்ச்டுயுள்ள வச்ராயுதத்தையெறித்தான் ௮.து நம்மையாட் 
கொள்ளும் பரமன் திருமேனியிற் பட்டுக்காணு த ழ்கரிய தகளாய்வி 
ட்டது அட்டோ துபரமடிவம் பெரியருத்திரமூர்த்திவடி வதி. துடன்மிகுற் 

   
    

தீசோபங்கொண்டுநின்ளுர்.-(௭-று.) (௯௭) 

அ௮ன்னகாலையினின்றன்மாயமறித் 5 லேனநிவற்றயா:,,. 0s # 

னென்னிரும்பிழையெண்ணணெத்தைவிறைஞ்டிறிற்சவிடுத்தரோ. 
மின்னு தன்னமானதியினைமேலிைவேலையிலவீசது :.. so 
மன்லுகென்ற சல்ரீததப்டெயர்மைர்தனுவெளர்ந்தனன் ,,, 1...



தகஷ்காண்டம், ௩.௭௯ 

(இ-புரை.) அவ்வாறு சுவாமியிருந்தபோ.து இந்திரன் ௮ப்யனே 
௮.திவில்லாத நான் உன்மாயம் ௮நித்திலேன் ௮டி.யேன்குந்றத்தைத் இ 

ருவுள்ளத்தி நிகொள்ளலையென்றுபணிநீ தநின்றான் சுவாமியானவர் தணி 
நீ துவிளங்குன்றதன்கோபாக்னெியைமேந்குச்சமுதீதிரதீதில் வீடனார் 
ஷி] அசலந்தரப்பெ.பருள்ள மைநீதனாவெளர்ந்த து.--(௪-று,) (௯௮) 

வளர்ந் தீபின்பவு ணக குல் தீொமிமண்ணி ஓற்றுயர்விண்ணுளோர். 

தளர்நீதிமிம்படிரெய்ரெண்டிசதங்கொளாயிரவற்சரம் ... ..4 
வளைநீ துமாலெரரமபார்புரிந்ிடமாவபுசம்ந் தபடர்ந்தனன் * 

கிளர்நீதவும்பர்களோடி ஞர்கயிலாயமாகிபகிரியின்மேல்,.. 4 

(இ-புரை,) வளர்ந்தபின்பு அவுணக குலத் துடன் பூமியிலவந்து 

உயர்வுள்ளதேவர்கள் தளரும்படிசெய்து இருநா ரூயிரவருலிம் விஷ் 
ணுவுடன் வளைந்து போர்செய்தான் அதற்குமேல் விலணு சலந்தரனை 
ட்புகழ்ரீ து போயினர் விளங்குகின்ற சேவாகளிதனையதிற்து கயிலாய 

கரியினிடத்திலோடிஞர்கள்.--(௭-று.) (௯௯) 

ற்ள்ளுதற்சகரு மொய்ம்புகொண்டசலந்தரன்படைசூமவே .... 
யெள்ளரும்புகழ்மேவுறுங்கயிலா.பவிண் ரிவிலேக லும் 

வள்ளல்வாசவன்வேண்டவேதியன்வடி வுகொண்டவண்வறீ தனன் 

வெள்ளிவெறபிடைவிண்ணுளாரவாமேவியுந்றததிந்தபின் * 
அ 
8 

3 

(இ-புரை.) வெள்ளிமலை.பினிடத்தில தேவர்கள் சென்றிருப்பதை 
பநிந் துபின்டு நீங்குதற்கரியபராக்கரமமுள்ளசலநீதராசுரன்இகழ்தற்க 
ரிய புகழ்டொரு நீதிய சயிலாயமலையில சேனைக ரூடன் சென்றுக் அப் 

போது தேவெந்திரன் வந்.து வேண்டிக்கொண்ட? லை பரமதிவன்ஒரு 

பிராமணவடிவங்கொண்மி அ வனெரிற்சென்ளுர்-(௪-௮,) (ar) 

எந்களுயகனெகிசணேகுஇியென்றுகூ றவரன்தனே டட ஆ 

ஓ.ங்கமரீச்செயமேவினேனெளவிண்டுறின்றன்வலிகாண்டுமென் 
,நட்சண்மண்ணிலொராழிதாளினமைத்தெடுக்குதியென்னவே, , * 
'மங்குதன்ரெமீதெடுட்பவுடற்டுமிற் துமடிந்தன்ன் ... .... *



௩௮ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புலா, 

(இ-புனா.) எங்களிறைவன் ௮௨ைழோக்டு நீயெங்கே டோடின்று 
யென்று வினாவிஞர் சவனுடன் போர்செய்ய இங்கேவந்தேனென்றான் 
அப்படி யாடில் இப்போது உன்பலத்தைப் பார்ட்போமென்று ௮க்குட் 
பூமியினிடத்தில் தம்முடையதிருவடி விரலால் ஒருசக்கரம்௮மைத் து இ 
தையெடுவென்ரார் ௮தனை௮ழியும்படியான தன் தலையின்மேலெடுத்தர 
ன்௮ட்படி யெடுக்கும்போ.து உடல்கமிற்து இறற்தான்.--(எ-று,) (ராக) 

விறுமின்ன தநிற்சமாயன்விளிற் தயாவுமமிந்தபோ ... i 
gi Ponce Hes PEGI TES HES HOSHOM ... 1. se * 
யேறதாமுருவெய் இ.நாதன்முனேகிவற் தனை செட் தூர் ணி 
கூறியிங்செனையர்திசொண்டருளெம்னவப்படிகொண்டனன் & 

(இ-புரை,) வீ£றுகின்ற இநிற்க Slat co இறந் தஎலலாழமும் ௮ 

ழிநீ்தடோ.து சனக ௮ழிவுதேரிடாமலிருகக விரும்பிமகத் தவ முள்ள 
தருமதேவதையான தரிவிபரூடங்கொண்டிபரமசிவனுடையசந்நிதான 
தீதிற்போய் வந்தனைசெய் ஐ ௮வருடையபுகழ்களையெல்லாம் எழமித துத 
அதிசெய்ன ௮டியேனைவாகன மாகக்கொண்டருளவேண்டுமெல்று வி 
ண்ணப்பஞ்செய்ய அவ்வாறேகொண்டருளினார்.-- (௭-ற.) (ore) 

உற்றவின்னதுநிற்கவொற்கமிலுந் தபாலு.றுவேலையில். .. ...& 
வற்நிடாவமுதம்பெறும்படி மர்தரநீதனைமத்தெனக,.. ... * 
கொத்றவெம்பணிதாணெனும்படி கொண்டுமான் மு, சலண்டருநீ. 
அற்றதானவருங்கடைந் தனர்தொன்மைவைகலின்வன்மையால் அ 

(இ-புரா.)டொருந்திய இ.நிற்க ஆதிகாலத்தில்பா நிசடலில்வற்றாத 
அமிதர்தம்டெறும்படிமந்தரசிரிமத்தாசவும்வெற்றியுள்ளஎசர்ப்பமாகிய 
வாசுசெயிருசவுங்கொண்டு விலிணுமுதலானதேவாகளும்தெருங்கிபதா 
னவர்களும் வன்மையுடன்குறைவிலலாத அக்கடலைக்கடைந்தார்கள்.-() 

நாசமாயினுமாழிவாயினு நஞ்செழு நீ.றுதொடர்நீதிட see el 

மேகமேனியனாதியாகியவிண்ணுளார்கள்வெரிஇயிரித் 25% 
Gsepruscag bo umMbsGern@esOGGaaGu ... «it 
சோசமோடரனைட்பணிர்.த.ந.ச்ச ரச்சனெடோதிஞர் டர



த௲ஷகாண்டம். ௩௮/௧ 

(இ-புரை,) ௮வல்வாறுகடையும்போ ௫ வாசுவொயினிடச் து நின்று 
ம்சமுதீதிரத்தினின்றும் விவிமுண்டாகித்தொடாவேநீருண்டமேக நிதம் 
போலஉருவமூள்ளவிலி ணுமு தலாக பூதவர்களெலலாரும்பயறழீ.து ௮ல் 

விடம்விட்டு ஒடி.ப்பாமவெனுடைய சயிலாயகிரியில் சேர்ந் துமீசாகமு 
டன் NAOT eA A தங்கள் அ௧சததைச்சொல்லிககொண்டார்கள்.() 
  

ஒஷிதியென்னுங்கொடிவகைகள்போட்டுக கடைந்தபையால-௮ திலி 

ருநீது அமுசமுண்டாவதற்குப்பதில் விலிமுண்டாயித்று அதுதான் 
சடலதந்தவிஷிம், 

அந்தவேலையிலவிண்ணுளார்களுமாருமுய்யலிரக்டுயே... ..அ 
யுநீ துமேவல்செய்சுந்சரன்றனையொலலைசென்றுவிடங்கொடேசு 
வந்திடென்ன நடந் அகைககொடிவந்தரன்தையிலுய்ப்பவங் .. 4 

கெந்தையுண்டனனுன் ஒூலானெனிலபாவாபின்னரிருட்பவர் * 

(இ-புரை.) அவர்கள்விண்ணட்பஞ்செய் தகொண்டடோ துதேவ 
ர்களும் மத்றுமுள்ளவர்கரர ப பிழைக்மும்பொருடடு? திருவள்ளமிரங் 
இத்தாம் ஏவுகின்றபணி 9சய் தகொண்டி ருககும்சுநீதரமூர்த்தியை நோ 
க்டு நீவிரைவாகச்சென்று DY நீதவிவிங்களேககொண்டுவாவென்றுகட்டளை 

யிட்டவடன்அவர்செலி ற. வைகளையுள்ளங்கையிலேற்றுக்கொண்டுபர 
மசரிவனுடையதிருக்க ரதீதில்கொடுகஈவாநங்கச்சுவாம்யானவாஉட்கொண் 

டருளிஞர் ௮ப்ப.டியுடகொள்ளாவிட்டால யார்பிழைத திருப்பார்கள்.() 

முக்கணுபைகன்மிகுமுயிர்திதொகையகிலமிய்ா£வுமுடித்தபோ & 
தக்கணந்தனில் மமாயிமிமன்ன தாகியவீமமோன் வட்ட ஆ 
மைக்கருங்கண்மடற்ை தபங்குளவள்ளலாடுமிதல் றியுந்,.. ..& 

தக்சககங்கையையோங்குமாமுடி தாங்குகின்ற துசாற்றுவாம் % 

(இ-புரா.) திரிஜேத்திரங்களுள்ள பசமடவன் மிகுந்து €வகோடிக 
ளையும்எல்லாவுலகங்களையும்சங்காரஞ்செகியும்போ த அந்தக்ஷ்ணதீதில் 
சுடலையாகுிவிமிம் அத்தன்மையானசுடலையில மையணிர்தழீநதீதிரங்களை 
புடையபார்வதிதேவியாரையிடப்பாகதீதிலுள்ள பரமூவன் தாண்டவஞ் 
செய்தருளுவார் இ்வுமலலாமல தகுதியுள்ளசங்கையைட் பெருமைமி 
குநீததிருமுடியிலவைத் துக்கொண்டி ருட்பதைச் சொல் ஓகம். () 

முன்னரோர்பசலம்மைநம்பன்முரண்ட ரும்விழிடொத்தலு.. 4 
மன்னசாலையிலெங்குமுச்சடாற்றுவிதிரூளாசவே ... 1. Oe



௩௮௨ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை. 

மின்னுதெற்றியி லு ற்றகண்ணைவிழிப்பவெங்கும்விளங்டியே .. 4 
தொன்மைமீடா லுறவஞ்டுவஞ்டு தணைக்கரதீதைவிடுத்தனள் * 

(இ-புரை.) ஆதியில் ஒருநாள் பார்வதிதவியார் பரமடிவ௨னுடை 
யவன்மைபுள்ள தேத்திரங்களை ஒருவிளையாட்டாக மூடினார் ௮ட்டோ 
அ சோமஞூரியாக்னிகளாகிய முச்சடரும் ஒளியந்றுமிகுநீத இருள்சு 
ழவே ஒளிருகின்ற நெந்தியிற்டொருநீதியகண்ணைத் திறற் தமாதீதுர.த்தி 
ல் எல்லா இடங்களும் பிரகாசமுள்ளதாயப் முன்போலிருக்கக்கண்டு டார் 
வதியார்பபந்,து தன்இரண்டு கைகளையும் நீக்கிக்கொண்டார்.---(௭-௮.) 
  

சோமசூரியாக்னெயென்னும் முச்சுடருக்கும் பிரகாசமுண்டாவதற் 

குப் பரமசிவலுடைப திரிதேத்திரங்களுங் சாரணமாயிருட்ட தாகையா 
ல் சுவாமியினுடையதேத்திரங்கள் மூடப்பட்டவுடன் அச்சுடர்களின் 

ஒளிமக்கயிருள் சூழ்ந்த. 

  

அம்மைதன்கரவந்குலிப்படையங்குவேர்வையெழுநீ அபின் ,,..* 
செம்மைகொண்டிடுப் ததானதிருநீ துகங்கைகளாகியே ... & 
வெம்மையோடுலகங்கள்கொண்டி டமேவமான்மு தல்விண்ணுளோ 
சொம்மையாளுடையண்ணலவாழ்கயிலாயவண்குவடெய்திஞர். . .* 

(இ-புூரை.) டார்வதிதேவியாருடைய விரல்களினிடத்தி லிருநீழு 
வெயர்வை உண்டா வேகத் துடன் உலகங்களையெல்லாற் தனக்குள்கொ 
ள்ளும்படி. வியாமிக்கவே விஷணுமுதலாகியதேவர்கள்எம்மையாட்கொ 
ள்ளும் பரமட$ிவன் விந்றிருக்கும் வளமைபொருந்திய சயிலையந்கிரியிற் 
சேர்ந தார்கள்.--(௭-.ற.) (rs) 

கண்ணு SHUT puss gests derérypAshmsaut  * 
யண்ணலேயிவணியணிந்தெமையாள்தியென்றுவமுத்தலும் .. 4 
விண்ணளாவியகங்கை தன்னைவிளி தீதொளித்திருவேணியிற் * 
றண்ணிலாவொருசோமமீ துகரிதீதனன்றனைே நரிலான் ... ச 

(இ-புரை.) செற்றிக்கண்ணுடையபரமசவனைப் பணிறீ,து உலகம் 

சீளையெஃலாந் தனக்குள் சொள்ளும்படி' பெருபெசல்கையைஐயனே 

நீயனிர்.துசொண்டு ௮டியேங்களை சக்ஷிதீ தருளவேண்டுமென்று துதி 
செய்தீர்கள் தனக்குநிசரில்லாத பரமடுவன்கிருடைகூர்தி.து சாயம்



தக்ஷ்காண்டம். ௩௩ 

வும்பரவியகங்கையையழைத் துஒளியுள்ளசடாமுடியில்குளிர்ச்சியுடன் 
விளங்கும் ஒருரோமத்தில் தரித்.தசகொண்டருளிஞர்.-(௪-ற.) (௭௧) 

இன்னதல்ல துதொல்லைநாளிலிலங்குபங்கயவாழ்வினான் ... * 
மன்னுகின்றபடைதீதிடுந்தொழின்மாநிவீதியமாயவன், ,. ., 2 
முன்னரோகிமொழமிந்தபொதவன்முண்டகத்திறைதன்னொடி % 
மின்னிருங்கயிலாயமு ற்றரனைட்பணிந் துவிளம்புவான். .. * 

(இ-புரை.) இ.துவுமன்றி முன்னாளில் பிரகாடயாநின்ற தாமரைம 
ஐரில் வாழும்பிரமதேவன் பொருந்திய சருலிடி த்தொழிலமாநறி மேன் 
மைபுள்ள விஷிணுவினிடத்திற்போய்ச்சொன்னபோ.து அந்த விலினு 
பிரமதேவனுடன்விளங்குக்றகயிலை,பங்கரியிந்போய்ட்டர மடுவனைவ 

cor ae Olena இகின்றா ?.—(a- று.) ( m2) 

ஆ இதின்னருளாலவிதிச்குமபன்றொழிற்சிதைவாயதா த 
லீ.தியென் நிடமாலயன்றநனையெங்க ஞ்யகே க்கியப் ook 

டோதுநீறதுகண்டிடங்கொள்புயந்தரித்தனனவ்விடை ,,. * 
மா துதோன்றினள்பில்பெழுப்பிவரங்கொடுத் துவிடுத்தனன். . .* 

( இ-புறை) பரமடிவனே உன் னுடையதிருவருளா லிதுவரையில் 

ருவிடிதீ தக்சொண்டி ருந்த பிரமதேவனுடைய தொழிஃமாதிட்போ 
யிதீறு ஆதலால் முன்போல அ௮ருள்செய்யவேண்டுமென்று விலினுவி 
ண்ணட்பஞ்செய்தபோ,து சுவாமியானவர்பிரம?தவனைநோக்கு நீறுசெ 
ய் துதம்முடையஇடட்புறத்தோளிலணிரற் துசொள்ள லும் ௮வ்விடத்திலி 
ரர். ஒருசத்தியுண்டாயிஞள் பின்பு பிரமதேவனையெழுப்பிவரங்கொ 
தெே.தனுட்பினார்.-(௪-ு.) (ரச) 

சொற்றவின்ன துநிற்கமுற்பகறோன்முகம்டெறுதானவ ... &* 
னற்றவம்டலதாள்புரிந்தரனல்குயர்நீதவரதீதினு ... ee vee 
ஓதிற€ரிமையோர்கள்வற் ததனேவலசெய்யவுறைந்தனன்.. * 
மதற்றுமோர்பணியிந்திராதியர்வர்துசெய்தடவோதிஞன் ..ஆ 

“ (இ-புரை,) சொல்லிய இதுநிற்க முன்னாளில் ய -னைமுகம்பெற்ற 
ஒரு ௮சுரனானவன்பல நாள் தல்லதவஞ்செய்து பரம$வன் ௮ருளிச்செ 
ப்தவ்ர த்தினால்€ர்பொருந்தியதேவர்கள்வந் அ. தன்னேவல் செய்யும்படி. 

கி



௩௮/௪ கந்தப்புராணச் சுருக்கப், 
mr Wty wm: 

டொருந்தியிருந்தான் இவ்வாறு செய்னெற ஏவ இமன்றிவேரொருதொ 
மிஓுஞ்செய்பும்படி. சட்டளையி ட்டான்.--(௭-ற,) (are. 

இங்குரம்முனடைர் துஅங்களிருஞ்செங்களின்னும்முறை,.. * 
செங்கரங்கொடுதாக்கியேயிருசெவிக ளூடுசெழுங்கரநீ Look 
தங்கறின்றுகிலத்திவன்பொதொழ்ந்தெழந்திடுமென்றநிடப் 9 
டங்கமுற்றிமிம்னபுன்றொழிலபற்பகற்புரிந்தாரரோ... ..& 

(இ-புரை.) இவ்விடத்தில் நட்மெதீரிலவர் த உங்களுடையதலைக 
ளில் மூன்றுதரம் சைகளாலர ட்டி க்கொண்டு இரண்டு செவிகளினிடத் 
தும்கைள்பொரு நீனம்படி பூமியின்மேல்அன்புடல் தாழ் BO Sep நீ திரு 

ங்களென்று சொன்னா? அவ்வாறே பங்க முள்ள௮ நீ தப்புன்தொழிலை௮ 
தேக நாள் செய்தார்கள்.--(௭-ு.) (ஈக) 

( தாழ்ந்தெழு தல்தோட்பணம்டோடுதல்.) 

புரிநீதயர்நீ சயன்மாலிே னாடி. துபுகலவானவமாசக்கொடே ... & 
இருநீதிரிங்க யிலாயமேவியடுற்பரன்றனே நண்ணியே வடட 
பரிநீதிறைஞ்செரும்பரின்னல்பசர்ந்தபோெ தாருபாலனை & 
விரைந்தளித்தவுணன் றனைக்கொலவிவெமென்றுவிளம்பிஞன் * 

(இ-புரை.)தவர்களிவ்வானுபல நாள்செய் அசோர்வடைர் சபிரமதே 
வனுடனுஃவி்ணுவுடலும் சொல்லிக்கொண்டார்கள்௮வ்விருவரும்தே 
வர்களை௮அழமைத் துக்கொண்டு திருநீதிய கயிலையந்ூரியிந்சேர்ந்து பர 
மவனுடைய சந்நிதியிற் பரிவுடன்பணிர் த தேவர்களுடைய துன்பத் 
தைச்சொன்னபோ.து நாம் ஒருபுதிதரனையருளிச்செய் தக யமுகாசர 
னைக்கொல்லும்படி அனுட்புகிரோ மென்று திருவாய்மலர்ந் தீருளிஞர்-- 

என்றபின்பரன்மா தினோடுமிலங்குசோலையுண்மேவவே % 
குன்றுருதபெரும்புசழ்ப்பெறுகுடிலை தானிருதநீதியா ... & 
யன்று நற்கலவித்தொழிற்செயவைந்காத்தனுஇத் ஐநீள் 3 

வன்றிறற்பரனேரிமாதைவணங்கமார்பிலணைத்தனர் ௩... ¥ 

(9 -புரை) இவ்வாறுதிருவாய் மலர் ந்தருளியபின் பரமடவன்டார் 

வதிதேவியாருடன் கயிலையக்டிரிச் சாரலில் விளங்க கொண்டிருக்கும்



தக்ஷ்காண்டம். ௩௮௫ 

சோலையிஃஎழுர் தருள௮ங்குச்டத்திரவடி வமாயிருந்தஅழிவுபடாதபெ 
ரும்புகழையு டையபிரணவமான து. ஆண்யானையும் பெண்யானையுமாகவ 

டூவங்கொண்டு அப்டோ துகலவித்தொழிலசெய்தவளவிட் ஐற்.துசரங்க 
ளஞுள்ள வி.நாயகர்திருவவதாரஞ்செய்து மிகுநீதவல்லபமுள்ள பரமசிவ 
னையும்பார்வதிதேவியாரையும்வணங்கிஞர் ௮வர்களிவரையெடுத்.து மார் 
பிலதழுவிக் கொண்டார்கள்.--(௪-று.) (ஈா௰௫) 

அநீதவேலையிலாதிநோச்யெருந்திறறபெறுதோன்முகன் அ 
சரீ தவேடொரு தம்பர்தந் துபரீதீரீதீதியெல்றருள்செய்திடத் ae 

தநீ சிமாமுகனோடுவெய்யசமரீப்டரிர்தவனைச்கொலா ...  ...% 
வந் தனலிஃயபிலாயவெற்பினிலவானுளார்கள்வணங்டுனார். ... * 

(இ-புரை.) பரமூவன் CUT விநாயக மூர்த்தியைநோக்கி 
அருமையான பராகீடுர மமுூள்ள யானைமுகமுடையகயாசுர னிறக்கும்ப 

டிபோர்செய்து வென்று தேவர்களுடைய தயரதீதைநீக்குவாயென்று 
கட்டளையிட்டருளிஞர் இவ்வாறுகட்டளையிட்டவடன் விநாயகர்ஏழுநீத 
ருளி*சென்று யானைமுகமுள்ள அந்த அசரனுடன்போர்செய் து அவ 

னைக்சொன்றுசயிலாயகிரியிற்சேர்ந்தவுடவ்தேவர்கள் ௮ங்குவந் துவண 
ங்கினார்கள்....(௭..) (ரா௰௬) 

€ றுதோன்முகன்மாளவேயமர் செய்தறிறகடியேங்கள்கைம் ,, ,* 

மாறுசெய்வதெனென்று தாமவ.எமுன்பரி BG act icc i. OU 

மீதிலைங்சான்முன்புரிந்தவனேவமயானகரசோடினா ,.. அ 
ரூ திலாதபரன்களோர்குணமுற்றதன்மையுணர்தீதுவாம் ... * 

(இ-புரை.) கோடங்கொள்ளும் யானைமுகமுள்ள அசுரன்மாளும் 
படிடோர்செய் து வென்ற தேஃரீருக்கு அடியேங்கள்செய்யதீதக்ககை 

ம்மாறுயாஇருககின்றதென்று சொல்லிதீகாங்கள்முன்னே அவ்வசுரன்ள 
திரில் செய்த துபோலச்செய்து அவருடையஃட்டளை பெற்றுக்கொண்டு 
தேவலோகம் போய்ச்சேர்ந்சார்கள் பழுடில்லாத பரம௫வனிடத்தில் ஒ 
ருகுண மிருக்குந்தன்மையைபினிச்சொலலுகிறோம்.--(௭-௮.) (ஈ௰எ) 

மருமலிநீதிடுப்க்கபத்தனைமாயவன் per BBC... ... ,.அ 
இிழுமலிநீதிசொத்திக தீதொடுசீரிராசதமாகிய... ... ee * 
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௩.௮௬ கந்தப்புராணச்சுருக்கமப், 
பொழிப்புஸா, 

விருமைகொண்டகுணங்கொடுதீதமினீதலோடுடாத்தலுந் ..4 
தீருவன்யாவுமழித்திமிஞ்செயறன்னதென்றுதரிக்குமே ... % 

(இ-புரை,) வாசனை நிறைநீ ததாமரைமலரில்வீற்நிருச்கும்பிரமதெ 
வனையும் விலணுவையும்சருவ்டி த்.தச்றட்புப்பொருநீதியசதீ,தவமு 
ம்சீருள்ளராசதமுமாகியஇரண்மிகுணங்களையும் அவர்களுக்குக்கொடு 
தீதபின்புசிருவிடிதீதலும் ரக்ஷிதீ்த லும் அவர்களுச்குச்கொடுத்தருளிஎ 
ல்லாவ நிறையுஞ்சங்கரிக்கு நீ தொழிலை தன்னுடைய தாக was 6 olsr 

ள்ளுவார்...(௭-.று?) (at gy) 

ஏதமற்திரிதானலாதெவராலுமற்றதியந்னொனா ... x 
தாதலால கு செய்வனன்ன இலன்னவனை படை தாமத «0s ௨௨% 

மோ,துவாரலதங்கவன்கணுறைநீதிரிங்குணமன்றரோ % 

வேதமானவை$றமணத்தனபிவிமலனென்றுவிளப்புமால் & 

(இ-புமை.) குற்றமற்ற சல்னையலலாமல மந்றையெவர்களாலும் 
அந்தச்சங்காரகர்தியஞ்செய்யமொண்ணா_.து ஆதலால் ௮ நீதககர்தீதிய 
தீதைத்தாமேசெய்கின்றார் அதல் அவரிடதீதிலதாமதகுணமுண்டெ ன் 

௮ ரிலர்சொல்லுகிரர்களேயலலாமல் ௮ ஐ அவரிடத்தில் பொருந்திய 
கூுணமல௰ல வேதங்கள் ஞானகுணதீதனென்றும் விமலனெல்றுஞ் சொ 

ல்லும்.--(௭-.ற.) (ஈக) 

என்றுப ந்பலவாசகங்களிருத் த$சயியட்ப ஓம் வ ட்ட க 
வெள்நிநான்மறைநான்முசன் நருவெய்ய தகசன்விஷைியே ,.அீ 
படொன்றுகாலமத்தலாலவைபூந்தியெல்் அநீனைந6லன் ... % 
குன்றவிஉலிபதத்நிலன்டறுே காதிலாஜெடிதோ ுவான். ,.4 

(இ-புரை,) இவ்வாறு பலவார்தீதைகள் பெருமையுள்ள ததிிமு 
னிவர்சொன்னவளவில் வென்றியுள்ள நாலுவேதமும் உணர்ந்த பிரம 

. தேவனின்றகொடி யனாகியதச்சன்கேட்டுக்கொண்டி ரறீ.து இறக்குங்கா 
லம் தேரிட்டி ர௬ுட்பதினால் ௮வர்சொல்லிய வசனங்கள் தனக்சுப் புத்தி 
யென்றுமினைபாதவனாப் மசமேருவை வில்லாகவ£ள தத பரமூவெனுடை 
ய'திருவடி.சளில் ௮ன்புவைதீதிருக்கும்பரிசுத்தரான ததரமுனிவருடன் 
இந்தவார்த்தைகள்?சாலலுகிஷன்..-(௭-௮.) ( me)



BHD ST GT LUD. B. <5) 6r 

பெண்ணினுக்குருதல்குமுங்கள்பிரானெவர்க்குழுயரீந்த€ ...* 
சண்ணலாயினுமாகவிங்கவியன்னவற்குதவேனியா ... .... * 

ளெண்ணிபாதுமியம்புருதினியேகுவாயெனவோசலுந் ,..* 
துண்ணெனச்செனமுற்றெழுத்திதுசொல்லுவால் வினைவெஃ லுவான் 

(இ-புரை.) பெண்ணுக்கு ஒருபாகங்கொடுத்த உங்கள்கடவுள்யா 
வருக்கு முயர்ந்த பெருமையுள்ள கடவுளாயிருநீதாலு மிருச்சட்டும் 
அவனுச்சுரானிட்டோ ௮ அவிர்ட்பாகங்கொடேன் இனியெண்ண மிட் 
யொதொன்றுஞ்சொலலாமல் போய்விமி என்று தச்சன்சொல்லியபோ 
அவிரைவிந்கோடமேலழத ததீடிமனிவரிந் தவார்த்தைசொல் ஓகிறார். 

Ds துலாவுநெமிஞாடாடவியெம்பிரானைவிலக்கியிங்,.. ..... ஸி 

குந்.தட சொடியற்றுமிம்மக மொலலையின்னழி பால ர. 

பிநீதியறநிமிமுன்றலே, பொருந் தமும்பரும்வ்விடை 4 
யரீதமேவுஃரவெலறுபின்னிலதநீதணர்க்குமுமாதீதனன் ... & 

(இ-புமா.) சந்திரன் விளங்கக்கொண்டிருச்கிற நெடியசடாடவி 
- a \ இர் உப zl fo o 7 9 6 க யைபு டைய எங்களி றற வனை நீக்கியிங்கு ஒங்கியசிருடளி செய்யும் இந்த 

யாகம்விரைவில் 9 Aus seg இவ்விடத்தலப் கேோசமற்ற உள்னுடனி 

ருக்கும் தேவர்களும் அழியக்கடவர்களெலி றுசொல்லிட்பில்பு முனிவர் 
களுக்கு மிந்தவார்த்தைகள் சொல ஓகருர்.--(௪-௮.] (௭௨௨) 

விறுதந்யெறுங்கலத்இினியகமைதன்னைவிடிதீதநீ ... ., 
ராறுதங்யெசென்னியானையுமன்னவற்கடியாலாயு ௨... 
நீறுகண்டிசைமாலைதன்னையுநீந்கிவெந் தயர்தாந்கேயே ... ..4 

பேறுதங்கியவிபிரு. துபிறந்துறந்திமிமென்றனன்.. ... ... & 

(இ-புரை,) மேன்மை யொடு நீதிய உங்கள் லதீதீனியந்கையைவி 
ட்டிகசற்காநதிபொருந்திய திருமுடியைபுடைய பரம இலையும் ௮வ 
ருக்கு அடி.யார்களாயிருப்பவர்களையும் விபூதிய்னையும் ௬தீதிசாகஷூமா 
லிகையினையும் நீற்கிக்கொலிநீ துயர்தாங்கிட் பேறயுள்ள போக்ஷ்தீதைய 

5 5 2 கக்டவீர்களெ.௪ றுசபித்தார்.(௭-.ற. Suro Mos பிறந் துஇறக்கக்சடவீ DFS! (s- pie) 

௦ ] இன்னல்கொண்டிடவின்னசாபமெவர்க்குமங்கணிசைத்தபின் * 
6 மன்னுநன்னெறிமாதவத்தரிமருங்கிரண்டுதெருங்கவே ... ஆ



ந.ஷி/௮ி/  கந்தப்புராணச்சுருக்கப். 
Our A Ly aa: 

தின்னிருக்தையிலேகிஞெனுயர்சங்குதங்ககரத்தனை. ட * 
முன்னர்வெற்த துண்டசண்பி உறமுடியவன்றனதடியவன் ,,* 

(இ-புரை,) துன்பங் கொள்ளும்படி. இவ்வதையானசாபம் எலல 

ருச்சம்சொல்லியபின் உயர்ந்த சங்கு சக்சரமேற்தியகைகளுள்ள வியி] 
ணுவை ஆடியிலொருநாள் மூ. ௪ருகாட்டி போடும்படி, தர தீதினவரும் 
பிறைமுடியையுடைய பரமூவன் அடி யவருமாகிய சதிரமுனிவரான 
ர் நிலை2பதீற நன்மார்க்சத்தையுடைய முனிவர்சளிரண்டு பக்கத்திலும் 
குழ்ற் துவச்சென்றுதம்முடைய அரசி மத்தில்சேர்ந்தார்...-(௭-௮.)() 

“[7வறு.] 

மாசில்பெரும்புகழ்சர்மாமுனிவன்போனதற்பி ... .., 
னாசிலயினிபளித்தாடகமுமாடைகளு .. ன 
சேசமுறை.பநிறையமறையோர்பால 
வீ£டுவிதுட தவவன்வேள்விட சிர் தவனே 

(இ-புமை;) ருந்றமில்லாத பெரும் _சம்பொருநீதிய EG pall 
வர்போனபிற்பாடு நிறைந்திருக் ஈம்பிராம.னாசளூகீ்செஃலாம்சூற்றமில் 
லாதமீடாசனஞ்செப்விதீதுப்பொன்னும்வவதீ.. 2ளும் இன்பம்பொ 
ருறீ.ஜம்படி, நிறைவாபச்கொடுத் துப் பிரமதேவன் பு.த்தரறாபெதக்கன் 
யாசஞசெய்தான்..- (௭-று,) (me@) 

(அயினி பப து - er gid.) 

அவ்வாறுசண்டானகல்வான்றனிற்திரியுஞ் .. 
செவ்வார்சடிலத்திருநாரசமுனிவன் ... cee vee 
மைவ்வாழ்பெருங்குவட் ரிவண்மைகக யிலை யிந்டோம்ப் 

டைவ்வாழுதந் துதீதிட்பணியான்பதம்பணிந்த'.. .... 

er 

a 
%&e 

2 

(இ-புமை.) ௮வ்வாறு தச்ன்செய்ததையிசாலமாகிய அ கரசமார் 
£சத்திலசஞ்சரித் அக்கொண்டிருக்கும் நீட்சியுள்ள செஞ்சடைமுடில்ப 
புடைய இறர்த நாரதமுனிவர்கண்டு மேசங்கள் தவழும்படியாகிய Gia 

ரங்களைப/டைய வளட்பம் பொருர்திய கயிலைமலையித் போய்ப்பொ 
திசளுள்ளடடத் அடன்காழுஞ்சர்ட்டா பரண்மனணிர்தபரமிவனுடை' 
யதிருவடிசளிவணக்கி--(௭-ர.) (௨௭)



தகஷ்காண்டம். ௩.௮௯ 

நின்னுன்பரன்பாசாநீள்புவியிலே துநிகம் ந் 
வென்றானென லுமிறைவவமரரொடு tee 
மென்ரமரைமேலவிதிபுகல்வன்வேள்ளிபுரி ... 1. .. # 
சின்ருனெனவெழு நீதாள்செண்டையங்கடகாரிசையே,., ...% 

(இ-டலா.) நின்றா ௮வ்வாறுநின்றமுனிவரைட்பர Gla gos cs 
டரிதான பூலோகத்தில நடக்கின்ற கரரியம் யா தன்றுவிஞவிஞர் ௮ப் 

படி.வினாுவினடோ.து இறையவனே மெல்மைத்தன்மையுள்ள தாமரை 
மலர்மேல் வீ£ந்திருக்கும் பிரமதேவனுடைய புத்திரனாகிய சக்கன்தே 

வர்களுடிரற் ஐ யாகஞ்செப்சில்ஆனென் று நாரதருனிவரீவிண்ண 
ப்பனு' a) FLL GOTT Og) சேற்கெண்டையொத்தகிருபா G நாக்கமுள்ளபார்வ 

திதேவியாரொழுநீ.த.-(௭-று.) (mew 

(கோரிமை என்பது “LOT StS OHS HII LIT GI பெயர்.) 

eT (Lp Bb STATI) SH DELON SMBH LPO sk vee 

விழுந்ீதாண்மகநீதெரிந்துமீள்வேனெனுமாற்ற ... 
மழுநீதாதரவாலவள்புகலட்பின்னற் ர ர nee 
செழுந்தாதகிச்சடிலதீதேவன்விடைகொடுத்தான். .. 

௬ 
3 

3
8
 

(இ-பரா.) எழுநீதபார்வதிதேவியார் பரமவனுடைய அழகுள் 
௭ திருவடி.சளினிடத$ல பணிழ்,து எ.எபிதாவானவர் செய்கின்ற யாகதி 
தைக்மண்ரி வருகிறெனென்னும்வாரீத்தையைமுதிர்நீதஆவலுடன் விண் 
ணப்பஞ்செய்தபோது செழுமையுள்ளஆ தீதிமாலையணிறீத பின்னலாகி 
ய சடாமகுடமுடைபபரமசவன்விடைகொடுத்தருளிஞர்--(௪-ற JO 

ொன்றங்குமானம்புகுநீதாள்புகழ்மாதர் 
HAT prs oars தன்றாதையிடைச் ட ட்ட 
சென்றாளனையானறெரிந்திசழ்ற்துபோதிகடி. ... vee ves 
தென் ருலிபலறிநீதையீ சனையும்ே ப௫ினனே.. , ௭

௪
௬
3
3
௬
 

9 

(௫-பினா,) பொன்பொருந்திய விமானத்தில் ஆரோகணித்து, 
சொண்டு புசமுள்ளதோழிமார்கள் நெருங்கிட்டடைசூழ்ற் துவரும்படி 

தன் தகப்பனிடச்திற்சென்றுள் soit rts go உப்சாரஞ்செய்யாடுல் |



Bb கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

இகம்சசசெய்.து இடப்டோதேநீடோவென்றுசொல்லிய துமன்நிப்பாம 
சிவனையும்பலவாருகநிற்தித் துட்பேடுறான்--(எ-று.) உ... (௭௨௯) 

நக்சன்றனைப்பழிக்கநாரியதுகேளா ,,. ee cee vee 
மிக்கசினம்படைத் தவெள்ளிட்பொருட்படைநீது ++ 
முககட்பரன்டா தழுன்பணிதீ துன்றன்னையெண்ணாத். .. 

தீக்கன கவேள்விசனை.பமிசகவேண்டிமென... . 3 
3
3
 3
 

(இ-புரை.) தக்சனிய்வாறுநிந்திதீததைட்டார்வதிதேவியார்கேட்ரி 
மிகுந்தகோடங்கொண்டு கயிலாயமலையிற்சேர்ந் து. இிரிமநத் திரங்களுள் 
ள பரமடுவன் திருவடி களினிடத்திற்பணிர் ௫ தேவரீரைமதியா த த்ககனு 
டையயாகதீதை ௮ழித்தருளவேண்டுமென்று விண்ணட்பஞ்செய்ய--() 

அம்மைபணிந்திரப்பவன்னசெயன்முடிப்பா... 
னெம்மைபினிசாளுமிறையோனினைத்திடலுஞ் ... 
செம்மை நுதலவிழியிற் 9சசென்னிகளோராயிரத்தேோ ... 
டூ.ம்மெனவேவந்தானெழிஃவீரபசதானே... e

H
 
H
X
 

(Q-Yaor.) பாரவதிதேவியார்பணிநீது Cadi s Ady + 6 56 
காரியத்தைமுடி க்கும்டொருட்டு நம்மைககருபையுடன் ஆடகொண்ட 
ருளுகின்ற பரமூவன் திருவுள்ளதீதில நினைத்தவளவில செவ்விதாயெ 

தெந்திச்சகண்ணினிும்ஆயிர நீுமுடிகளுடன் அழகுள்ள வீரபதி 
தரர்விரைவில் உற்பத்தியாயினா..-(௭-௮:) (௬௩௪) 

அட்டோ.து தன்னிலெமதன்னைடெருஞ்சின BHU Doe vee 3 
சைட்போதிரொயிரமுங்காமர்முகமாயிரமுத் ... see vee ® 
அப்போடிலங்கத் தலங்குவிறற்கா ally Gs 7 ¥ 

தொட்போரிவவீரன்டாற்றேவியாயுர்நனளெ ,. ,.. oe * 

(இ-புஷா.) வீசபதீதிரசுவாமி உற்பதீதியானடோ.து நம்முடைய 
தாயாகிய டார்வதிதேவியார் பெருங்கோபத்தால தாமரைமலரொத்தி 
இரண்டாயிரங்சைகளும் அழகுடொருந்திய ஆயிர முசங்களும்பராசசி 
சமத் துடன்விளங்குப்படி, பிரகாசிக்கும்காளியுதித்து ஒப்பவர்சளிலல்! 
த வீரபத்திரன்டால்தேவியாய்ட்டொருர்தினள்.--(௭-௮:) (௭௩௨)



தகஷூகாண்டம். நாக்க 

அன்னடொழுதரனையன்னரடையம்பிகையைப் ... ... 
பன்னருஞ்சர்விரன்பணிந்தேபணிபடியேற் ... 
சென்னையென லு மெமையெண்ணா ததக்கன்மகற் ... 

தன்னைமருவியவிதநீதிடெனச்சாற்றுதியால் ... e
e
 H

e 

(இ-புரை.) அவ்வாறுகாளியுமுதித்தபோத பரமூவளையும் ௮ன் 
னதீதின து நடையையொத்த நடையினையுடைய பார்வதிதேவியாரையும் 
சொல் லுதற்கரிய€ருள்ள வீரபதீதிர மூர்சீதியானவர்பணிற் த அடியே 

னும்குச்சட்டளையாதென்ன நம்மைமதியாத சக்கன் யாகசாலையினிடத் 
திற்டோம் நமக்கு ௮விர்ட்டாகங்கொடுச்சும்படிசொல்(௭-ற) (௭௩௩) 

தீறீதாலிவண்வரு தி தாரானேலசக்கொடியோன் 
சிநீதாகுலஞ்சோச்சென்னிதடி ர் தாங்கிருந்தோ 
ருநீதாவிகொண்மிமகமொலலையழித்துதி ... 
மைர்தாவி யாமும்வருகின்ே ருமென் றனனே ஆ

ஆ
 

ஆ:
 

(இ.புமா,) தருவானானாலிங்குவா தராவிட்டால் அந்தசகொடியவ 
ன் இர்தாகுலம்டொருந்ததீதலையை ௮றுத் தமேலும் அங்கிருப்டவர்க 
ஞூடையமேன்மைபொருநீதிய உயிர்களையும்வாஙகி அநீதயாகதீதையும் 
விரைவாக அழித் துவிரிமைர்தனே தாமும்வருகன்றோமென்றுகட்டளை 
யிட்டருளினார்.-(௪-ற.), (Be) 

என்னவிடைகொண்டெழின்மேவுசாளியொடிர். 1. se. * 
தன்னுருவில்வற் து தித்தசாரதர்கள்சேனையொடு... ... ௨ 
மன்னுபுகழ்த்தக்கன்மகச்சாலைவந்தணுகிப் ... ௨. ve # 
பொன்னிலீகுசெஞ்சடிலப்பூதர்ககிதுபுகலவான்...  .... ஸீ 

(இ-புரை,) பரம$வனில்வாறு சட்டளையிட்டவுடன் விடைபெற 
MS ols res அழகுபொருந்தியகா ரியுடனலும் தம்மூடைய உருவ கீதல் 

வற். துதிததகொடுமைபுள்ள பூதட்படையுடலும்புகழ்பெற்ற SHS LT 

சசாலையில்சென்றுசேர்ர்.து பொன்டோலவிளந்கு௰லந செஞ்சடையி 
னையுடைய பூதர்ச்சதுசொல்டலரறார்-(௪-௮.) (ஈ௩டு) 

ஆலமிட நிறெம்மானையன்றிமாஞ்செய்யுமிந்தச் ,.. ....,* 
'சாலையெயில்வாசறனைக்சாவல் கொண்மினெனச்... ..் அ



௩௯௨ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

¥ 

சீலமிகும்பூதர்சிலவர்சுலவவெழில். வ டட டட டட 3 
வேலனகட்கரளியொடுமேள்விச£ாஎம்புகுந்தான் ... .. ஆ 

(இ-புரா.) விலிநீதங்கிய காளகண்டதீதையுடைய நம்மிறைவனை 
யல்லாமல் யாக௪செய்பும்டடி. யாகிய இந்சச்சாலையின் மதில்வாசலையுங் 
கள்சாவலில்வைத் துச்கொண்டி ருங்களென்று,சிலபூ சர்களுக்குக் கட்ட 
ளையிட்டு அவ்வாறேயவர்கள் சூழ்த் தகொள்ளதீதாம்௮ழடு, பொருந்திய 
வேலொத்த நேத்டுரமூள்ளகாளியுடன் யாகசாலையிற்சேர்ந்தார்..-...-() 

தண்டாமரையான்றநயலிமஃம்புரிதல் 
கண்டான்வெடுண்டானுருமேறனச்கலித்தான் 

வண்டார் தடுந்தார்வயக்சொம்பினைக்குறி Esra 

சண்டார்வெருவவடலோடுநின்றனனே,.. . 3 
Ke
 O

K 
3 

(இ-புரை.) குளிர்ச்சிடொருறநீதிய தாமரைமலர்மேலிருக்கும் பிர 
தவன்மகனாகிய தச்கனானவன்யாசஞ்செய்வதைக்கண்டார் கண்டவுட 

ன்கோாபங்கொண்டு இடிபோல ஆரவாரித் துவண்டுகள்நிறைந்ததெடிய 
மாலையணிற் தவெற்நிபுள்ள ஊ துகொம்பைவாயில்வைத் து நாதஞ்செய்' 
தி அங்கிருநீதவர்கள் மு.தலாகி.பபசைவர்க ளெல்லாரும் டயப்படும்படி. 

டராக்கிரமத் தடனின்ரூர்--(௪.்.) (௭௩௭) 

ஈ$ி2சர்வ்ரனிசைச்சவிசைகேளா ... . 
Irie CF SOSAHSA@taInWowaps ... 
தோடிஞர்மீண்டாருலைந்தாருறு துயர்... ... 
கூடினார்விண்ணோர்கொடியோனிதுதெரிந்தான் 

(இ-புரா.) தேவர்கள்பராக்கரமமுள்ள வீர பத்திர சுவாமியானவ 
ர் ஆரவாரிதீத ஒசையைக்கேட்டு மனம்வாடினவர்களும் வருநீதினவர்க 
ளூமாப்ச் €க்செ தீநிலெழுறீ.து ஒடினார்கள்பறுபடியுநீ திரும்பிவற் தார்க 
ள் மெலிந்தார்கள் மிகுந்த துன்பம் ௮டைர்தார்கள் தீகறனிதனையறிற் 
தான் (௭-௮) (௭௩௮) 

விீரன்றனைரோச்கியவதன்றருங்கொடியோ ,.. wie டர 
னாரையிவணியடை நீததேவனென்றிடலுங் ... பா பனி 

காரிலகுசண்டச்சடவுள்விடவர்தனினன். ... ... 1... # 
ேரில்வ்னவிநீமீர்வாயென்விசைத்தர்ன் உமர eee beer ௭ ட்ப



தக்ஷ்சாண்டம். + ah. 

(௫-புரை.) பிரமதேவர்பெற்ற சக்சன் வீரபத்திரசுவாமியைரோ 
கீரி நீயார் இங் குவந்தசாரியம் என்னவென்று சொல்லியவளவில் காளத 
ண்டமுடைய பசமடிவன் அனுப்ப ௮டைந்தேன் என்னெதிரில் ௮வ 
டைய அவிர்ப்பாகத்தைச்கொடுவெனச்சொன்னார்.-(௭-௮.) (௭௩௧) 

சாவிநயனக்கலசஈழமுலைக்காளியெனுந் ... 
தேவியொடுநின்றதிறலாளனீதிசைப்பக்... ... ... 
கோவின்மிசையேறுங்கோயையிகழ்ந துமொழிந் 
தாவிகொடுப்பானவிசகொடேனென்றனனே ,.. ஆ

 
ஆ.
 ஆ
. 

(இ-பூரை,) நீமலாற்பல ம௰ர்போன்ற நேத்திரங்களும் கும்பம் 
போன்ற தனங்களு முள்ள பத்திரகாளியென்னுநீதேவியுடவின்ற வீர 
பத்தி சுவாமியானவா இதீதவார்தீதைசொல்ல ரிவிடவாகன தீதில் மேலா 
ரோசணித் தர் செலுத்தும் பரமூெவீனயிகழ்ந ஐ பேசித்தன்னுபிரைக் 
கொடுப்பவன் நான் அவிர்ப்பாகங்கொடேனெல்றான். (௭- று.) (ரா௪௰) 

லம
 தன்னைமஇித்தகொடுந்தச்சனி துசாற்றுதலு. .. 

மன்னுஇிறலவீரன்வானோர்தமைநோகக, ., 
யின்ன தமக்குமிசைவோவெனவிசைப்ப ... ve 
வுன்னிசியான்றுமோதாமலூமாடோ லுற்றனரே 3 

3௪
 

3 

(இ-புரை.) தன்னை தீதானேமஇதி அக்கொண்டிருக்குங் கொடியத 
க்சன் இந்தவார்த்தை சொன்ன மாததிரதஇல வெற்றிடொருநீதிய வீர 

பதீதிரமூர்தீழியானவர் தேவர்களைப்பார்த்து இயல் சொல்லும் வார்த் 

தை புங்களுக்குச் சம்மகதியோ வென்றுவினாவ அவர்கள் நினைத் துயாதொ 
ருவார்த்தையுஞ்சொஃலாமலூமைகள்போலிருநீதார்கள்(௬௮.)(ஈ௪௧) 

(2வ௮.] 
Peon sor ren Oe bee ee nee eee ree nee 

சவ்வாய்திறந் துமைசெய்தே oe vee ree ree ane # 

மைவ்வாத்சசத்தனருண்மைந்த,.. vee vee cee cee na ol 

அல்காயியற்றுமிவையம்மா,,. sey cee cae aes ஆ 

60



ங்்ச கந்தப்புமாணச்௬ருக்கப், 
Our Adu wn, 

(இ-பு மா 4) தேவர்களிவ்வாறு ஊமைகள்போலிருக்சவேகாளகன் 

டமூர் தீதி யருளி ச்செய்த புத்திர னாகிய வீரபதீதிரசுவாமியானவர்தம ௮ 

செய்வாயைத்திறற் த. நகைத்து ௮ந்தயாகசாலையினிடத்தில் இந்தச்செப் 
கைசளைச்செய்ட௫ர்.--(௭-ு.) (௪௨) 

தீண்டாவிறற்குலவுகண்டால் ட டட டட te IK 
் வண்டார்நறுந் ளவமாலைப் ... 3 
புண்டானுறம்டஉபுடைப்ப டட ஸீ 
விண்டானெனப்படிவிமுர்தான் ச x 

(இ-புரை,) நீங்காதபலமுள்ள தண்டாயு தத்தினால்வண்டுகள்டொ 
ருநீதிய அளடிமாலைபனிந்த விஷ் ணுவைட்புண்பொருநீ தம்படி.௮டி. 
தார் அப்படியடி தீதமாதீதிரதீதில இறந்தானென்று சொல்லும்படி லி 
முழீதான்--(௭-ற.) (ா௪௩) 

மட்டுறுவிரை௭மலமன்முன் டக , 

இட்டிநளினத்தெழில்செடுச் ஐச்... * 
கட்டமகுதங்கெகரத்தாற் ,. wa 

குட்டினன்முடித்திரள் 5 gy ws 3 

(இ-புரை,)தேன்டொருந் தியவாசனையுள்ள தாமரைமலர்ே மலிரு? 
கும்பிரமதேவன்முன்டிட்டி த்தாமரைமல?4அழமனேச்கெடுத் தக்சட்ட 
மகுபொருந்திய தம்முடையகையினால் ௮வனுடையநான்குமுடிகளுங் 
குலுங்கும்படி. குட்டினார்.- (௭-து.) (mee 

[வேறு | 

'விழுதீதர்ன்வேதனும்வெண்மைமாமஇி 
யெழுநீசானடைலுமீசன்மாமசன்,.. ... 
இசழுத்சிள்கொண்டுடறேயுமாறுசெப் ல 
தொழிந்தார்தம்மையுமூறியந்தினன் ... .. veg vee 33

% 
33

% 

[இ-புரை) அப்படிகுட்டினமாத்திர த்தில் மிரம்தம்கிழுக்க் 
௮ ுசண்டுவெண்மைநிதமுடன் பெருமைடொருத்திய சத்திரனெழுர்



தக்்காண்டம். ௩்சுச்௫ 

அடினடோ தவகுமாரனாயெவீரபத்திரசுவாமியானவர்செழுமையு 
ள்ளடபாததீதினாம் ௮வனுடல்தேயும்படி செய் தம நீறுமுள்ளவர்களையும் 
சொலைசெய்தார்.... (எ...) (௭௪௫) 

அறர்தானோவியவண்டர்யாவரு. 
மிறர் தாராயுமிலங்குணர்ச்டிகள் 
மற நீதாராயுமகக்களதீதன்வா 

யுறைந்தாராட ஓவர் தவரை 33
% 

OR
 O

K 

(இ-பமா.) போர்செய்தலை வீரபத்திரசுவாமியால்தருமதெதியை 
நீங்கிய தேவர்களெல்லாரூம் லா இறநீதவர்களாயும்தெளிவுள்ள அறிவு 
நீங்கினவர்களாகியும்பாகசாலையினிடத்திலவிழு ந. துடற்தார்கள்-௪-௮. 

கண்டானீதுகலங்கிவெந்துயர் aa cee ane 
கொண்டானெ ஞ்சுமுலைந் அமொய்ம்பினிநி ... 

றண்டார்கொண்டுளதககனிற்றலு 
மண்டார்கூற்நிதாற்றுவானரோ ... 8

9
௨
3
 

(டு-புரை.) புயங்களில்குளீர்ச்சிிபாருநீதிய மாலையணிற் துள்ள 
தீக்சனிதனைச்சண்ரிசலங்குிடம் Cag ஐயர்கொண்டும் மனங்குலைநீதும் 

நின்றான் பசைவர்களுக்கு பபனையொதீத வீரபதீதிர சவாமியானவர் இ 
தனைச்செய்கன்ளுர்--(௪-று.) (௭௪௭) 

செறுதீதானேறியதேவையெள்ளிய .. ர ரர. 
முத் தானெஞ்சுடைவஞசன்மாமுடி. ட்டி ப டட 

யறுத்தானங்கியருநீதறலகினன்... ree ce ee tee 
வெறிதீகார்மாய்ம்புளவீரவிீரனே... ... vee டட படதே 

(இ-புரை.) வாசனைதங்யெ மாலையினை யணிற்ஜ் புசங்களை யு 
டையவீர முள்ளவிரபதீதிர,சுவாமியானவர்ரிஷீபவாகன தீன் மேலேதி 
௪ ஓ தீதும் பர்மடுிவனைட் டகைதீ gas ம் தீ 55 ந்ற்ம்பொர௫ுர்தியமன 

ள்ள வஞ்சகளாயெதச்சனுடையபெரியதலையை அறு SB ஒம் குண்ட 

' கிதிடுண்னும்படிகொடித்தார்--(௭-௮.) (ஈச)



௩௬௬ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

மாலேதங்கியவஞ்சன்மாய்தலும் ... ... உ, 
வேமலயன்னசண்வேதவல்லிதன்,.. ... 
பாலேமாதர்பரம்பிவந்திடக் .. i 
காலேபோன்று£டி திஎமேவினாள் வை வுட ட்டி 3 

9
3
%
 3 

(இ-புரை.) அஞ்ஞானமேகுடி கொண்ட வஞ்சனிறற்,து போனவ 
ளவில் வேலொதத கண்களுள்ள வேதவல்லியெ.னும்௮வன்மனைவியா 
னவள்தலிபக5தீதிலமற்றமாதர்களும்ப. ந துசூஃ நீ துவரும்படி சென்று 

காற்நினைட்போல ௮ இி5வேகமாக அங்கு வந்தாள்.--(எ-று.) (௭௪௯) 

துன்ப கொண்டி துளங்கிவந் துளாண் அட்ட tee nee ne al 

முன்பங்கெய்தியுரண்கொள் rats a 
ன பல் னவேரவனாங்குன்வார்குமை ட் 

மின்கொர்கேள்வியறுப்பவிழ்ந்ததே ... ak 

(இ-புறா.) அயரங்கொணடு நழிற்கிவநீதவள் எதிரில சென்றுபல 
நீகொண்டககளியானவள் தன்கண௨னேரில அந் தவேதவடலியின் நீண் 
டஞகுழையனணிநீச ஒளிபுள்ள காதினையறுததவளவில ௮ பூமியில் வீழ் 

ந்தத.--(௭-௮.) (m@») 

பிடிதீசாண்மறறுளபேதைமாதலாக் ., 
கடி.தீதார்கொண்டகவின்சுழற்றலை 
வடிதீதார்வாள்கொலேலலைகொய்துபந் see ட டட 
தடி.திதா?ளம்மையளிசக்குமன்னையே ௬

 

(டு-புரை,) தம்முடைய தாயாகிய பதீதிரசர்ளியானஉள் தீச்கனு 
டையமனைவியர்களா ul and கமற்றமாதரீகளையும்பிடி த் து௮வர்சகளுடை 

யலாசனை தங்பெபூமாலையணிர் துள்ள௮பகுபொருத்தெயஅளகபாரமுள் 
எதலைகளை-வடி.தீ.ஐுச் கூர்மையுள்ளவாளினால்€க்சி மாக ௮ தீ௮ப்பறீ 

தாடினள்--௫-.று.) (65) 

[வேறு] 
வினவ வின்விரைந்தெயினுடைத்தே 
'சர்ருலா ஏமரச்சாலல்ப்பழித்தே



தக்ஷ்காண்டம்; (i. op or 

கோரமோடுபல்கொடுந்தொழிலபுரிந்தார் .. see vee ee oth! 
டோானிந்களிபொருநீதியிடுபூதர் வடவை படட டட க, 

(இ-புரை.) வீரபத்திரசுவமியினுடைய கட்டளையினால் போசொ 
ன்கிற சொல்லினைக்கேட்டால் களிட்புக்கொள்ளும் பூதர்கள் விரைலாக 
மதிலையிடி தீ. தம் பூமாலை-ளால் ௮ லங்காரஞ்செய்திருககும்யாகசாலையி 
னையமிதீ அம்சோரமுடனேபலகொடுந்தொழில்பரித்தார்கள்.--(௭-ற.) 

முநீதுநொந்திரிமுகுந்தனெனுமேனோன்... ... ... 4 
சிந்தைவெந்தயர்கெளிநீ்திவைதெரிந்தே ... ... ... % 

யுந் தன்றவுவணதீதின்மிசையுறேஃ ப. டட டிஸ் 
மைந் அகசொண்டசணைமாரிகள் சொரிந்தான் oe. ee ee * 

(இ-புரை.) முன்னம் அடி.பட்மி பிரீ துகிடந்த விலிணு ந்தை 

யிற்கொண்ட வெய்ய யரம்நீங்கித் தெலிந்மிதமுர் து இன்ன காரியங் 
2 o 7b கள் செய்வோமென்று ஆலோடுத ஐச்செ லத் தின்ற -ரூடன்மேலேதி 

க்கொண்மி டலம்டொரு நிதிய பாணவமுல்யகள் மியாழிர் தான் (௭-ு,) 

6 of” 5 ல 

தின்ற தருதெருட்டெழவிமித்தே அ 
துன்றுவாளிஈ.் சொரிந்தமர்பு ற காரி He 
வென்றிசகொண்டபயவீரனி கசண்டே அ 

பச்
. 

a
 Glecot grorG air IO) (ine சசயந்னே நீதான்... ட்டி 

(இ-புரா.) அங்கிருந்த பூதர்களும் அக்கினி டொறி புண்டாரும் 

படி. உச்கிரத் துடன்பார்த ஐ நெருங்க பபாணங்கள் சொரிநீ. தபோசெ 

ய்தார்கள் செயங்கொண்டபுஈமுள்ள வீரபதீதிரச யாமி.பானவர் இதை 

சோக விஃனுவுடலிபோர்செய்யநீனைத்தார்--(௭-ற.) (ஈட௫௪) 

அின்னபோதிலெமதண்ணலருளாலோர். ,.. ..௨ cae va ok 
மின்னுதேனுகவேதனதல்மீதே ,.. see tee nee 
'அன்னுவிரனெதிர்சுதனெனவநீதே ... வ வரி வட ணட 

யின்னவையழிசையேறெனவிசப்ப .,. vee vee eee OK 

பு 

*:(இ-புரால் "அப்போது தம்மிறைவனுயெ பரமனுடைய ௮௬ 

எனச், பிரசாடு£சா நின் ற ஒருதேர் ௮ங்குவற்திமாதிடரதிதில் Gs Lol? wal



௩௯௮: கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
| G) wr A Ly a or: 

ன் அதன் Groaers Gum! af g இந்தத்தேரின்மேல் ஆரோகணித்துச் 
கசெொள்ளவேண்டுமென்று விரபத்திரசுவாமியையிர ந்.து விண்னைட்டஞ் 
செய்தான்.-(௭-று.) (ஈ௫௫) 

வீ.றுகாளியொடுவீரனதன்மீதே ணீ 
யேதிநான்முகனில௩செ தழுய்ப்ப, * 
மாறுகொண்டிமொருமாயனெதிர்வல்லே ... se. vee 
சேறமீலாடுமிவைசெட்புவம் முராரி ரர ரர. 

3 

(இ-புரை.) மேன்பைபொருந்திய பதீரெகாளியுடன் வீரபத்திர 
சுமாமியானவர் அநீததிதேர்மேலஆரோசணிச் தசகொண்டுமிரமதேவன் 
செலுத்தப் பகைகொண்டு போர்செய்கின்ற விவினுவினெதிரில்விரை 

விற்சென்றபளவில் விஷிணனுசொல்லுஇ௫ர்.--(௭-று,) (ஈ௫௬) 

[| வேறு, | 

தன்னிசசண்ணலை 2பள்ளுந்தக்கனையட்டிடிலலிலான். 16. அ 
மன்னியவிண்ணவரொலலாமாளவியந்தியதென்னோ cee eee 

சென்ன ஓமச்கொடியோே னாடெய்து தல்சண்டுயிர்கெ ரண்டோக் 

முன்னையுமின்னுயிரின்னேயுண்குவமென்னவுரை த்தான். ,,4 

(இ-புமா,) தனக்குதீதானேயொத்தபரமூனை யிகழ்சடிசெய்ய 
த்தக்கவர்களை 2 கொல்லவேண்டுமேயல்லாமல் இ௮விடதஇில்வந்திருக்கிற 
தேவலலாரு மாளும்படி. கொல்லுதல் யாதோவென்றவளவில அநீத 
கீகொடியவ னுடன் சேர்ந்ததினால் அவர்கள் உயிரையெலலாமும் வாங்கு 
ஜேம்உன்னுயிரையுமிட்டோதேவாங்குக்கொள்ளுறோமென்றுசொன் 
ஞார்.-(௪-௮ு.) (ஈட௭) 

வண்டுபடிந்தநெடுந்தார்மார்பின்மிடைந்தவளைக்கைக்,.. ஸீ 
கொண்டல்வெகுன்டுகரத்தேசொன்டநறெடுஞ்டிலைகோட்டித் ப 
திண்டிறனானொலிகாட்டித்தியசாம்பலபூட்டிப் டட டவ 
புண்டருவெட்பபடைச்சைட்பூசர்சண்மீ துபொழிந்தாள், .. * % 

(இ-புணை.) வண்டுள்டொருர்இய பார்பினையும் சற்கம் டொருநீ 
இயசையினையுமுடைய மேக நிறமூள்எ.விலினு?ே சாயித் து.த்தன்சையிலி



தக்ஷ்காண்டம், ௬.௬௯ 

ருக்கும் சார்ங்க மென்னும்வில்லைவளை த் த மிகுந்தபலமுள்ள நாணிமன 

சையைச்காட்டிக் கொடியடாணங்களைட்பூட்டிட் பசைவர் உடலில்புண் 
ணுஷ்டாகச்செய்யத்தக்க படைகளேந்ீதியகைகளையுடைய பூதர்கள்மே 
லேயேவிஞர்...-(௭-௮.) (ஈட ௮) 

[Com] 
கண்டனனிருண்டகண்டன்மகளனுற்து பப 

கார்முகமிசைச்சிலிமுகமிசைத்து :.. x 
வண்சிளமதழ்ந்தவண்டளபலங்கன் ,.. .., ஸீ 

மாயவன்விரித்தவாளிகண்மூருக்கி,.. ... i 
யொண்டி.றல்பொருந்தவிண்டுநுதலின்க ... ஸீ 

ஹோர்கணையழுதீதிவோகையிலிடுக்க ் க் 
ணண்டி ன கன்றுமொய்ம்பனெதிர்பின்பு பத 

மாசுகமளப்பிலாதனவுகைப்ப a 

(இ-புரை.) காளகண்ட மூர்த்தியினுடையபுததிரராகிய வீரபதீ 
தரசுவாமியானவர் அதைக்கண்டு நீண்டடுலையில்பாணங்கள்வைதீ தவண் 

டுகள் மனம$ூழும் வளபீபமுள்ள துளவமாலையணிந்த விஷணுஎவியபா 
ணங்களையமித் து ஒளியுள்ள பராக்கிரமம்பொருநீதிய அநீதவிஷிணுவி 
னுடைய நெற்றியில் ஒருபாணம் அழுதீதிஞர் ௮, பட்டவுடன் விலி 
னுமுன்னிருதீச சந்தோலி மில்லாமல் துவன்பம்பொருந்திப் பின்னும் 
அளவில்லாதபாணங்களைச்செலுத்தினார்.--(௪-ற.) (ஈட௯) 

உத்தமனுமெற்றுமத்திரமுரதீதொ 
டுந்தியரியுந் துமுற் துகணைந்தி ... 

நதீதுறுகரத்தனற்றனுவையொற்றை... 
நன்கணைஅரற் அதந்திடலபுரிற்து. .. 

கொதி துழுவணதீதடற்டிறகைமிக்க ..., , 
கொன்கனைியிரண்டிகொண்டரீதல்கண்மி 

மைத்திருநிறதீதன்மற்றிகிரியுப்ப்ப ,.. sce vee vee 
வந்த துவிரைந்றுமண்டலநடுங்க ,.. cae ௨ K
E
R
R
 

K
H
 
H
R
 

(இ-டு ரை.) விரயதீதிர சுவாமியும் பராக்ரெமத் தடன் செல்லும் 

பபடியான பாணங்களேவி விலிணு ஏவுன்ற முதன்மையான ௮ம்பு



went கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

களை அ௮றுத் துச்சங்கம்பொருநீதியசையுள்ள விலணு வினுடைய நல்ல 
லலினைக்கூரீமைபுள்ளஒரு பாணம்விட்டு ஒடி. யச்செப், ௪ கொதி ள் 

றஞூக்னேயுடைய கருடன ஐ பலமுள்ள இறகைமிகுநீத பெருகமயுள் 
ள இரண்மி பாணங்களை விட்டு ௮.றுதீததைச்சண்டு மேக நிறமுள்ள வி 
Reo பாரமுள்ள சககரகீதினை யேவ ௮து பூமியிலுள்ள வர்களெல்லா 
ரும்தமிக்கும்படி வேகத் துடன் வர்ஈ.த --(ஏ-று.) (mgr) 

[Gop] 
அ௮ங்காழிப்படைவருதறெரிநீதா +. vee on 

னடலவீரன்கடி தபிடி.த்தயின்ளான் 

சொங்காருதறுந் தளபரெடியோன் வட்ட 
கொரிவாள்கொண்டிறைே யான்முன்றுறுக ,.,. 

வுங்சாரஞ்செய்தனனெம்பெருமா 
னேவியம்போன்மாயவனுங்குறைந்தான் 

மங்காதபெருஞ்சின மென்னினைந்தோ ......, 

மருவிஞனு தலவிழியான்மதலை.  , 3 
93
% 

33
% 

39% 
9 

3 

ஆ.
 

e
 

(Q yor.) விிணு விட்டச£ஈராயுதம் வருவதை அறிந் தபராச் 

இரமழுள்ள வீரபதீதிரசவாமி யானவர் ௮அதளைத அுரிததிஅடன் பிடித் 
ஸி உண்௮ விடடார் தேன்பொருநீதிய வாசனையுள்ள விஓிணு வானவர் 
கொரிமையுடைய வாளாயுதமேநீதிககொண்டு நெற்றிக்சகண்ணுள்ள பர 
மவலுடையடத்திரனாகியவீரபத்திரசுவாமிககெதிரில்செல்ல ௮வாஉங் 
கார ஞ்செய்தவளவில விஷ்ணுவானவர்சத்திரம்டோலஒருசெய்கையுமி 
ல்லாமல் குன்றி நின்ருர் அப்படியிருக்க பராமவனலுடைய புத்திரர் 
யா.த.நினைந்தோகெடாதபெருக்சோபதீதைப்டொருந்திஞா்--(௭-௮.) 

எம்பெருமான்சினந்திடலுஞ்செவே,.. ee ay ட eal 
லெனவிசும்பில்வாசகமொன்நிசைப்ப ..... 3 

வும்பர்பிரான்றன துசுசனதுகேட் ... oes ்.. உண 
டள்ளெழுவெஞ்னெமசன்றாங்குறலுஞ் . ட். 4 

Cebu gig sommes $C gre eb ses veges wi 
உ செடனேன்புரிநீதபிழைசெழுறீதி, 4 ல. ட ட 

யம்பசநாயகன்புதல்வபொறுதீதிண் cee டட aH 
டளித்தியெனவருள்புரிந்தானமலன் ட டப் வடர



SOREN rth. FITS 

( இ-புரை,"எம்மிறைவைையவீரபதிரர்கோயித்தவளவில்கோடங் 
கசொள்ளாதேயென்று ஆகாசத்தி லொருவாக்குண்டாகவே தேவர்பிரான் 

புதீதிரன் ௮ ஈனைக்கே டிஉள்ளதீர லுண்டாகியவெல்வியகோபம் நீங்கியி 

ருககக்கண்றி இலக் ,மியைமார்பில்வைத் அுகீகொண்டிருக்கும் விஷ்ணு 

வானவர்பு கழற. து அறிவிலலாகநான் செய்தகுற்றத்தைப் பொறுத் துக் 
கொண்டி செழுமையாகய ௮க்க$னிதேத்திரமுள்ளபாமடிவனுடையபுதி 
திரனேயிட்போது இரக்ஷியென்று விண்ணப்பஞ்செய்ய அமலனாயெ 
வீரபத்திசுவாமியானவர்கிருபைசெய்தார்.--(௭-.று;) (௭௬௨) 

அவ்வேலைவேலைவிடமருந்தி 6. cee vee டட 4K 

யமரர்தமதயிரகாத்தவமலன் ... ... ட்ட MS 
வைஃ்வேலைமுனிந்தரெடுந்தடங்கண் +0. ௨. ஆ 

மானோவொன்மீதுவலுஞ் ௨. anne ட ஆ 
செல் வணித்திறல்வீரன்றொழுதான் vee 3 

திருமாலுமயனுமமாமசயியுங் ..- ட ட அ 
கமைவ்வேமமுரித்தபிரான்றிருத்தாட்.. ,.. vee ne * 

கமலமல?சொதிர்பணிந் அகளித்தார் ane eos oe oot 

(இ-புனா.)அட்டோ தசமுதீதிரதீதிலுண்டாகெ விஷித்தையுண்டு 
G SUTS CHOW 2. ரீகளைக்காதாபரமடன்-. ரமையபொரு - பவேலை 

முனிந்தநெடிய திருதோக்ஈமுள்ளபாரவதே பியடனரிஷிப பான; *இ 
ன்மேல்ஆரோகணித ஐககொண்டு காய” “லவநீதவளவி - 24 CTH 
யுள்ளவீரபத்திரசுவாமியானவர்௨ணங்கினார் “அணுவும்பிரம? வளம் 

போர்செய்யுர் துதிக்மையுள்ளயானையையரி 2 சபரமடவனுடைய & ரவ 

டித்தாமாரைகள்முன்பணிந்னு களிப்படை நீதா2ள-(௭-று.)(௭௬௩) 

ஓங்குறுமச்சளதீ ஸிடைமடி.நீதே... ர. 
் யுறுக்றோேோர்தமமயெமையாளுமைகண் ... னி 

டீங்கெர்களென டொருட்டிறற்தா ரர. 

ரிறை௮பிழைடொறுதீதெழுப்பென்றிரப்ப vee ஸீ 
நீங்கருந்திண்டிநலடனைதன்சுதனா .. cee er vee gee ௫ 

மலனெவஜாயுமெழுப்பநிலமேற்... ௨ க 
நாங்கியெழுநீதென வெழுந் தாரீமறையோர் ces cee eee ® 

ுகடீருமுனிவரொ௫ுசரர்கள் eee ees ee? eer அ 

AI



௪௨ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பாழிட்புமை, 

(இி-புலா) பெரியதாயெ ௮ந்தப்போர்ச்களத்தில் இறந். த விமு 
நீதிருட்பவர்களை தம்மைபாட்கொள்ளும் உமையம்மைதோக்டி இங்குஇ 
QR AAT THI பொருட்டி றந்தார்கள் ஆகையாமில தவனே இவர்கள் ற்றங் 

களை க்டிமிதி துக்கொண்மி பிமைப்பிச்கவேண்டு மென்நிரப்ப bw eos 
ரிபமி “நீசபலமுள்ள sory தீதிரனாயெவிரபதீதிரரால பரமடு௨ன் எவ 
ர்களை.புமெழு 2G னவளவிலபிராமணர்களும்பரிசுதீத மூள்ளமுனிவர்க 

ளூம் தேவர் -ளும் நிலமேல் நிதீதிரைசெய் தெழுகின்றவாபோல் எழுநீ 
தார்கள்--(௭-று,) (௭௬௪) 

உஞ்செூ நீதவமரர்மால்விடைமே டட 
ஓயர்விசம்பிலிறைவனைமாதொடுங்கண் 

HGF MS SOHC SE OBR... we. , 
டருளாள௭ ஞ்சலிரொ.றருள ... 

'தெஞ்சமடழ்ந்தடி பணிந்தார்புகழ்ந்தார்... 
ெரிமலரோன்மக ற் காணுநிமலன் 

கஞ்சமலர்ச்சழல்பணிந்தென்மகளுாங் இப்பட bee 
சபவனெழுநீதிலனெனவேகழறி 

3
9
%
 

3
3
 

3 
* 

(இ-பரா.) பிழைத்செழுநீத தேவர்கள் பெரியரிவிபவாகனசீதின் 

மேல் உயர்ந்த ஆசாயததில் பார்வததேவியுடன் பரமேல்வரனைச்சண்டு 
wus நரிங்கவே சந்திரனையணிந்த கருபார்சீதியானவர் நீங்கள்ப 

யட்படாமலிருங்களெல்,று ௮பயாஸ்தங்கொடுத்தருளினார்௮ தனால்தே 
வர்கள் மகிழ்ந் து சுவாமியினுடைய திருவடியில பணிநீ ஐ துதிசெய்தா 
ர்கள்பிரம?தவன்தன்மகனைக்காளாமையால்பரம சிவனுடையசெந்தாம 
ரைமலர் பான் றதிருவடிகளைட்பணிந் த.௮டி யேன்பு தீதிரனாயெடீற்மை 
ட்பட்டவனெழுத்திலனென்று விண்ணட்பஞ்செய்து.(௭-.) (ஈ௬டூ) 

ஐயவவனுய்யவருள்செய்யென்... ,.. vee ene பட்ச 
தயனிரபீபவுமைடாகனருளாற்... vee tae nee te 

சையநிகர்டயவிரன்சடிதே..., see cue ட டட டட 
தச்சனுடன்மீ தமறித்தலையொன் ,,, பட ட டன 

அய்யவிசைதீ்தெழுதியெனவெழுத்தாம், வட ட ட ee # 

குளதாணிவெருவவிடமுமிழும்... soe yee ohh yall 
வெய்யபணிச்சடையாளன்றக்ச soe cee cee pe eH, 

*வெருவேலென்றருள்டரித்சான்மிசவம் vee nee el,



தக்ஷ்காண்டம், NT 

(இ-புரை.) அத்தனே ௮வன்பிழைக்கும்படி. அருள்செய்பவேண் 
டுமென்று பிரமதேவனிரட்பப் பரா௮திடாபடி கிய பப மவன் ௮ ரளி 
னால் மலையினையொத்த புயங்களுள்ள உர டதீதீர உ மாமியான௨ா அப் 
பொழுதே தக்கலுடைய உடலின்மேல் ட. ஆ, படிமீதலையைச் சேர் 
$A பிழைதீதெழுநீதிருவெல்று சாலல Tp Ge மனம்வெடதி அஞ் 

சிதின்ரான் விஷிதீதைக்கக்குங் கொடிய சாட்பங்களை௮ணிந்த சடாமுடி. 
யையுடைய பரமடூவன் ௮அவனைதோககித் தச்சனே நீபயட்படாதே யெ 
ன்று மிகுதியாகக் கருபைசெய்தார்.--(௪-ு.) (௬௬) 

ஆச.று.நல்லறிவொருவிமையா வடட 
மறிவுறலாலானனமுபனைதிதாய்க் ... 

காசினியிலெழு நீதவனம்பெருமான் we 

கழலபணிர் தபுகழ்ந்திட லுங்கருணை.... 
தேசமொடுபரிந்தருளியமர்க்கு ... se. 

திகரிலாவிரனொடுநிமலன். 
விசபுகழ்ககயிலை.படைந்தடல்சேர் ட 

வீ ரனுககோருலகளித் அவிடுத்தான் ... 

ஒ * ௬
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(இ-புரை.) குறிறமத்றரல்ல ஞானம் நீக்டு இருள்போலி ற அஞ் 
ஞானத்தைட்டொருந். த.தலினால் ஆடமிமுக முள்ளவளுட்ட் பூமியில 
முறீ.ததக்கன் நம்மிறைவன் £ ௬வடிசளைட்பணிர் ௪ புகம்நீ£ட ஓம்இச 
க்கதீதுடன் கிருபை செப்தருள்ப்போர் செய்த லுக த்தன 6S Ge Mover 
தவீ£ரபத்திரசுவாமிபுடன்சயிலைககெழுந்தருளிவெ நிறிபொருநீதிய வி 
ரபத்திரசுவாமிககுஒருஉலகமேற்படுததியவவிடத தகக லு.ப்பி Lote () 

[Cap.] 

மற்றி துநிற் சமகக்களத்தினூடே 
யுற்திமிமும்பரிலுர்தமலர்வேசன் ,,. ... 
பெந்திமிமைந்தன்முகந்தெரிந்தபேதா ,.. ... 
பெற்தையியந்தினையென்றினையகூறும் ... ... RO

HR
 
H
H
 

(இ-புனா.) இப்டோதுசொல்லிவ நீத்து திற்ச-யாகசாலையினிடத் 
திலிருக்குர் தேவர்களில்மேன்மை டொருறீதிய பிரமதேவன் தன்மசன்



PNP கந்தப்புசாணச்சுருக்கப், 
பொமிம் புரை. 

முகதீதைநோக்கி அறிவில்லா தவனே எனகாரியஞ்செய்தனை யென்று 
இந்தவாதலதசொடதுகின் ஒர் (௭ ௮) (gro) 

ஈசனையெள்ளிபவின்னபிமைதர... ... vee உல 

3 வாசறுமன்போடவல் றன ஆ பிபொற்றாள் ... 
6 wo a a kyetor yg yobs e Ve blucGm... 

பே௪வனியவகைபி௮ ுமலரோனே one ae ees 

ஆ A
 54 

* 
> 

இ-பா.) பரம.னையிஈம்சட சசய்ததாகியஇக சன்மையுள்ள 
} Ue OF oer Ly 

குற்றந்தி ரும்படி 4 oor Lior அவருடைய ிபொலிவுள்ள இருவடி.களைப் 

பூசித்த 2 தாத்திரஞ்.2.ச ய்யென்று சொலலிப்பின்னும் பரமதேவனில் 

வகை சொல் ஓுகிரர்; —(a - 2.) (௭௬௯) 

தேனமர்வொல்றைச்செழுஞ்ச.உடமுடிரீ x 
வானவன்மோன்டை மறந் ௮ ST (HLS OS + 

னானியை2ப.0 றவஷரணனெலாக ஐநீ ஆ 
தானி றமியன்றுதருகருட னணுரைதீதான்... சீ 

(இ-புரை.) தேன்பொருந் கொல் றைமாலையைச்செழுமையுள் 
ry 6 4 ௦ ளஎசடைமுடியிலருடியபரமவனுடையமேன்மையைஒரு நாள்மறரீ்_த 

நானேயிறைவெ.0 சொன்னேன் வீ௰ிணுவானவர் எ௨உலாருகீர் நீதா 

  

ன்இறைவனென்று தருக்குட ன்சொலலிஞா.- (௭-௮) (ater) 

வெஞ்சமர் செய்கதும்வெல்றவரெயர்க்குந்.., ... veer eel 
தஞ்சமெனப்பரிசானுவெனவோதக one soe vas cee 38 

கஞ்சமடக்கோடி காதலனும்யானு இட்ட ட ஆ 

தெஞ்சமுனிந்துதெரிஞ்செருவிழைதீதோம் ... ... ... # 

(இ-புரை,)இவ்வாறுவா துநேரிட்டரினால்்டனிராமிருவரும் பெரும்பே? 
ர்செய்யக்கடகோம் ௮ந்ீதட்போரில்வென்றவர்களே யாவருக்ளுத் தஞ்ச 
மாயெதானுவெல்.றுசொலலித்தாமரைமலரில்வீ நிதிருக்கும்இலக்குமிக 

ணவலும்நாலும்மனதி ந்சோபிதீ த.ப்பெரும்டோர்செட்சோம்.(௭-.)



தக்ஷகாண்டம். சட 

அறி சரிதங்கெெலங்கனெமையாள்வான் ட டல் டட ட க 
வநீதெரியாடியுமண்ணும்வி ண்ணுமொன்றா ,.. wee ae 
யூர் தபுநின்றிடவொல்லைய தஃண்டே, ன ரக ர... 

வெந்திறலாடலவிளைப்பதுவிடுச்தேம் ப ஆ 

௦ 0 AG re ஓ 21> ர a (இ-புரை.) பார்வதிதேவியாரைத் சமடடப்பாகசிரில் வைத்திருக் 
கும் பரமடவன் எங்களை யாளக் இருபைகூர்சீ ஐ ௮ச௦விபலையாய்ப்பூமி 
கீறும் ஆகாசதறுக்கும் ஒன்றே யாங்கி Desi agit அளை ராங் ஸர்கண்டுமிகு 

நீதிவீ£ர த, தடன் போர்செய்வகை அட்பே சே ரீ. கடடோப், (௪-று.) 
/ o 

இண்டிறமிஎனடுலம்பினடிசென்னி ... ... nee nee woo 
சண்ட வளையுயர்சாரஷ செனசீசீர் ப... , டட 

கொண்டபதத்தொர்கோடி. யூ i BFL ene roe eee x 

THOM DUG OOS GSS DOGN COD ... cee cee a ol 

(இ-புறை) மி. நீதபஃஞாள்ள )நீதமலை் அடியையுமுடியை 

பும் கண்டவர் ளே யுபாந்தநாரணாகடவளர் யெ. று சொலலக் கேட் 

டுசசர்பொருநீதிப 5/2 பை பம் ுறறமி௩ல் ஈட டி யையுநீதேடிச்சாணா 

மையால் வலியிழந் - மன ற்பொனட 2 நத யினையுற்விட்டோம்() 

சம்புவையன்பொடுிதாழ்நீதடிபணிந்தே... see vee cee 84 
மெம்பிழையெண்ணலனின்னருள்பரித்தா ... cee ணி 
னம்புவியின்புடையன்னனைநீபு... ௨ ட ட்ட. க 

நம்பிவணங்குதிநல்குமருளென்றான் ,,. vee ட ட ண 

(இ-புரை.) அதற்குமேல பரமடினுடைய திருவடிகளையன்பட 

ன்பணிந்_து அ.இ.சசப்தோம் அவர் நாங் சள்செய்தகுறறத்தைத் திருவுள் 

எதீடிந்கொள்ளாமல இவிய அருள்புரிந்தார் ஆதலா லிப்போ_த நீயும் 

பூமியினிடதீதில் ௮நீதகீஃடவுளை தம்பிவணங் குவையாயின் அருள்செய் 

வாரென்றுசொன்னார்.--(௭-ற.] (௭௭௪) 

இன்னவிஓசப்பவிசைந்தடிபணிந்தே ... vee cee ௨ ஆ 

சீன்னனெருக்வேகாஇநெகருற்றே sce vee ர டட டக 
மன்னியவாயிரவர்சசரமரல்ருள் தர ர. 

தன்னெநியர்ச்சனைசெய்திடலுநம்பனீ cee ee one “pee



சார்ள் கந்தப்புராணச்சுருக்கப். 
பொழிப்புரை: 

(ஓ.புரை,) பிரமதேவன் இவ்வாறுசொல்லதீதக்கன்சம்ம தித் அக்கரு 
ம்பு.சள் 2ரருங்கிய மருதநிலஞ்சூழ்ந்தசாடுப்பதயிற்சேர்ற் துபொருநீ 
திய ஆயிரம் வருவிம் பரமசிவனுடைய இருவடிகளில் நல்லொழுக்கத் 
அடன் அருச்சனை செய்தார் ௮தற்குப்பரமசிவன்..(௭-று,) (௭௫) 

வந் துகணப்படைமல்னவனெஞஞச் ... 
தநீதனனும்பர்கடதீதமிடையுற்றே ... 
யிர் துநெடுஞ்சடைபபந்தைபெருமானைப் 
ட நீதியிலன்டொடுபூசனைபரிந்தார் me 

K
K
 

(இ-புரை.) ௮வ்விடத்திலெழுநீதருளித் தக்கனுக்குட் பூதப்படை 
களுக்குத் தலைமைபான டிறப்பினை அருளிச்செய்தார் தேவர்கள் தந்க 
ள்தங்கள் பதவியிற் போயிழுந் தகொண்டு சந்திரனையணிந்த நெடிய 
சடைமுடி யினையுடைய பரமடிவனைமனதி லஓுண்டாயெருன்புடன் பூசை 
செய்தார்கள்.--(௭-று.) (ஈ௭௬) 

என்.றிவையாவுமிருங்குலிசவேலாந் % 
குன்றினெடுஞ்ிழறைகொய்தவன்மக தற்கு ஆ 
வென்றிடொரு நீ துவியாழமெனுமேலோ 3 
னொன்றொழியாமலுவட்புடலுரை த்தான்... 0 

_. (இ-புரை.) என்றுசொல்லிப இவைகளையெல்லாம்பெரியவச்ரோா 
யுதத்தினால் மலைசளின்றெடி.ய இறகுகளையறுத்த தேவேந்திரன் மகனா 

இய சயந்தனுக்கு வியாமனென்டுற பெயருள்ள பிரகல்பதியானவர்சர் 
தோலிதீ துடன் ஒருசரித்திரதீதையும் விடாமற் சொல்னார்.-.-(௭-.] 

[Cag] 

கூறிஐு.நின்றிடவேளெருதான்முசுகுர்தனெனுந்தலைவன் .. 
Lory தலற்றவிரிட்டமடை நீதவடிட்டனைவர் பணி நீ van 
சாறுமுடி.தீதவருட்சடனல்பெவாறுமுடிப்பெருமரன் ... 
வீறு புசழ்ப்ெது விரதமுமைத்தருளெல்றுவிளம்பு தலும் % 
% 
H
k



தக்ஷகாண்டம். சான் 

(இ-புரா.) சொல்லிய இதுநிற்க வேஜெருராள் முசகுந்தனென் 
னுஞ் சக்நரவர்த்தியானவர் மாறுபடுதலில்லாதமேன்மைபடொரு,நீசியவ 
சிட்டமுனிவரிடதீில லர் ஐ பணிற் கங்கை நதியினைதீதரிதீதக( டாச 
முதீதிரமாகிபபரமூவன் அருளிச்செய்த மிகுந்ீதபுகழ்பெற்றத ஒமு 
சக்சடவுஞடையவிசதட்௮டி யேனுக்சருள்செய்ய வேண்டுமென் ற௦சொ 
ல்லுதலும்.ஃ--(௭-று,) (௭௭.௮) 

வெள்ளியெனுநீதினமாரலதன்றியும்வென்றியுறுந் தலையா ..* 
பொள்ளியகிங்களிலிந் துவளர்நீதிடவோந்குமுன்வைதன்முனா * 
வெள்ளரிதாமறுநாளுமெழிற்பாசேந்தியவேந்தறரும் ... '.. 4 
வள்ளன்மூழ்ந்தருள்விர கமெனப்புகழ்மாசவனோதியரோ * 

(இ-புா.) வெள்ளிக்ெமைகார்த்திகை நக்ஷத்திரம் ௮. துசளும 
லலாமல்வென்றிடொருநீதியஐட்படுமாதத்இல் சநீரரன்வளர்நீ திடஒங்கி 

யமுதனாள்மு தலாகியஅ நுநாளும் அழகுள்ள மழுவேந்தியயரமடிவனீன் 
றருளிய சுப்.ரெ மணிபககடவுள் மடுழ்சடு கொள்ளதீதீச்க விரத மாகு 

மெல்றுவ௫ஷீடமுனிவர்சசொல்லி.-(௭௪-ு.) (௭௭௯) 

அன்ன தியந்றலுமன்ன ததன்னிலருத்திபொருத்திமுடித் .. 
அுன்னருமேன்மையடைநீ தவர்தம்பையுமோதினனே து * 

மின்னவின்மன்னவன ட்படிபற்பகலிட்புவியிற்புரியா. ... * 
வெரன்னலர்வறீ துபணிந்துடவையமுவந் தபர நீதனனே 0 

(இ.புலா.)அந்தவிர தமனுவீடிச்குமுறைமையினையும்௮ந்தவிர த 
த்தில் ஆசையைத் து௮னு&ிடி தீ. த.நிறைவேற்றி நினைத் துரைட்பதற்சரிய 
மேன்மைபடைந்தவர்கள் இன்னான் றுஞ்சொல்லியவள வில் துன்பமி 
ல்லாதமுசுகுந்தச் சக்ரெவர்தீத௮வ்வாறே அனேக நாளிவ்வுலகல் அனு&$ 
9.தி.துப்பகைவர்களெல்லாரும் வழ் துதன்னைவணங்கும்படி சந்தோவித் 

| துடன் உலகாண்டான்..-(௭ --) (ரா ௮0) 

மேவொருநாடனின்மண்ணுலகத்தினும்விண்ணுலகத்தணுத் * 
€தவர்வணங்கு றுகோவைவரு தீஜுதிருக்சவுணட்படைவென் .3* 
ஜொவிலபெரும்புகழேழுவிடங்கலாயொன்புவிமீ து கொணரீத் 
சேவருமன்டொசோனவிருத்தியிருங்கதியுநுநனனே 2 ஆ



PTO கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
wm A Ly a Mr, 

(இ-புரை,) இய்வாதிருக்கும் நாட்களில் ஒருநாள் பூலோக தீதிலி 
ரும். தேவலோகத் அக் டப் மேபோய்தீதேவர்கள்தொழும்தேவேந்திரனை 

வருத gia ற சொறிமைபுள்ள ௮சுரமீசனையைவெல் று நீங் சதலிலலாத 
ஏழுசியாகரா ஒளியுள்ள பூலோஈததில் கொண்டு வந்து எலலாழும்௮ 
Suet soit hol SRS 5ப்படி. பு ருவாரூர்முதலானஎழுதலங்களில் தா 
பனஞ்செய்து பெரிப£மாக்ஷத்தைபடைந்தான்.-(எ-று.) (௮௪) 

சொற்றிமிமின்னதஇிருச்சவிரப்பொடுதொண்டை நன்டைதனின்% 
மற்றொருவெற்பிரடபொற்புஅ நற்திவமாமுனிமேவியகா * 
oop pUMwen pe aco s se Fora g AUS seo 1K 

யுற்றிரிமோர்கருவாய துநவ்வியுலாயசம்மால்வரைமேல் ,.. ¥ 

(இ-புரை.) சொஃலுகின்றடு ஐ நிற்க விருப்பமுடன் தொண்டை 
நாட்டிலிருக்கும் ஒருமலையி னிட தீதில தவப்பொலி வடன் இவ முனிவ 
சென்பவர் பொருந்தி யி. £ “ம்போது நல்லதன்மைபுள்ள ஒரு மாள் 
வந்தது அதைனிருப்ப_..் பார்தீதார் அவ்வாறுபாதீசதே டொருநீ 

இயகருப்பமாகச்ே காண்ரி௮ம்மான்மலையினிட2இி௨உலாவிய gi(ar- ௮,) 

குன்றவர்வள்ளியி6 மறலமெரிசகுமிப்புடைவந்தணுகா % 

நன்றிபெறுநீடுருமையைபங்பதினலகுபுதன்னதின ௨... ஆ 
மஎநியி நரீத.7 ணறிிவருண்டதகன்றதகன்சிடலும் ... i 

வன்றிறலகொண்டகிராதர்பெருந்சைவந் ததேரிந்தனனே % 

(இ-புரை.)டுவ்வாறுசஞ்சரிக்கமானாை த.அம்மலையில்வாழுங்குற 
வர்கள் வள்ளிக்செங் க ௮கழ்ந்தெடித்த தியினிடத்தில தன்மைபெற்ற 
திருமகள்போல அழ தள்ள ஒறாபெணகுழந்தையை ௮] SEG LG cir 

5 எனினம3லாஈகாயிருப்பதைக் சண்டிபயநீது டோய்விட்ட து ௮ற 
தச்சமைபதீதில் மிகுநீதபலமுள்ளவேடராசன் வர் பார்த்தான்(௭-,) 

தெரிந் அமபெந் துசசங்கொடெடுதீ் தயர்செல்வபனைபு புடையுறி 
திருர்திறல்சொண்டவிருத்தர்கள்வள்ளியெனப்புபயர் சொற்திகிவே 
பித்த சிறட்பொடுகுன்றவர்மன்ன துடாரில்வளர்த்திடுநா,.. * 

டி.ருத்தியயாணரிளங்குயிலாதிருதிருவயதுற்றனளால, ... அ



தக்ஷிகாண்டம். சாக 

(இ-புமா.) பார்த் துமசழ்ந் து கைகளால் எடுத் தஃகொண்டுஉயர் 
நீதசெல்வமுள்ள தன்குநிச்சியித கொண்டுபோய் மிகுந்த வல்லமை 
சொண்ட தங்கள்குலமுதியோர்கள் அற்தக்குழந்தைக்குவள்ளியென்று 
பெயர்கூற ௮வ்வேடராசன் பரிவுடன் பாரிலவளர்க்கும் நாளில் திருந்தி 
ப அழகுள்ள இளங்குயில்போன் ற௮ நீதட்பெண் பன்னிரண்டு திருவய 

gw டொரு நீதினாள்--(௭-.ற.) (mye) 

ஏவைழமுானி நீதொளிரொல்கநெடிம்படையென்னவிலங்கியகட் * 

வையைவேடுவரானவசோனலைடரநீதிடவைசீதிடலுங் ... 1. 
கரவல்புரிநீதிகணத்து௮ நாளுயர்கநீதவிலங்கலொரிஇச் டட ஆ 
சேவனெடுக்கொடியண்ணலபெருத்தசெருத்தணிபுற்மனனே % 

( இ-புரை;) பாணங்கள் தனக்கு ஒட்பாகாமையால் அவைகளைக் 

கோயித்,தப் பிரகாடியா நின்ற நெடியவேலாயுதம் போல் விளங்குகின் 
ற் கண்களுள்ளவள்ளியை அவ்வேடர்கள் தினைட்புனங்காக்க oad srt 

கள் வள்ளியம்மை ௮.நீததீதினைப்புனங்காத்.துச்கொண்ரி பரணின்மேலி 
ருக்கும் நாளில் கோமிக்கொடியுள்எசுப்பிரமணியக்கடவுள் உயர்ந் தகநீ 

சமலையை விட்டுப் பெரிய திருத்தணிகையில் வந்தரளிஞர்--(௭-று.) 

(திருத்தணிகைக்குச்செருத்தணியென்றும்பெயர்;) 

வர் ஜசெருத்தணியற்புதவெற்பிடைவள்வலிருந்தருளச் .... % 
சுநீதரவள்ளியை நார தனாகஅிய் தான்மைகொண்மாமுனிகண் .. * 
டெநீதைகுகன்கணிணங்கெவணங்கயிசைதீதிடமாமயல்சகொண் * 
டுநீதியவேலவன்வேடுவர போலவுருக்கொறிசென்றநனனே டத 

(இ-புரை) ௮ற்புதமுள்ள இருத்தணிமலையில் சுப்பிரீமணியச்ச 

டவுள் வந்திருக்கும் போது டழமையாதிய நாரதமுனிவர் சுநீதரமுள் 

or வள்ளிநாயகியைச்சண்டுஎம்மையஞகிய முருகக்கடவுளிடத்தில்வந்து 
வணந்சச்சொல்லமிகுந்தமோகங்கொண்டு வேலாயுதககடவுள் வேடர் 

போலத்திருமேனிகொண்டுதினைப்புனத் அக்கெழுநீதருளிஞார். (௪-.று.) 

விண்டொடுவள்ளிவிலங்கலினே௫விலங்கலிலாவெழிலோ ..% 
டண்டரி தாமிதணத்திலிருந்தவருங்குறமாதுதனைக்... ௨ ஆ 

94



NW கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொ ழி Ly L} GO i, 

சண்டனன்மாமயல்கொண்டிடர்கொண்டகருதீதொடுநின்றுபுகழ்நீ 
தொண்டி றலோன்விரகத் தலாபந்பலவோதினன்மாதினொடும் % 

(இ-புரை.) ஆகாயத்தையளாவிய வள்ளிமலையிற் சென்றருளி நீ 
ந்காத அழகுடன் சேர்தற்கரியதாகியபரணிலிருக்கிற வள்ளி நாயகியைக் 
கண்டு மிகுந்தமோகங்கொண்டு இடர்பொருதீதிய மனத்துடனிருச் த 
புகழ்றீ,து சப்பிரமணியக்கட உள் ௮நீதவள்ளி நாயகியுடன் விரசமொழி 
களைட் பலபல்வாகச்சொஃலினார்.--(௭-ு*) (ager) 

ஆங்க ுசாலையில்வேரவசோடவளத்தனடைநீதிட லும் 

வேங்கைபுரித்தபரம்பரல மாமகல்வேங்கையுருக்கொளவே .. 

வாங்கில்புகமீட்பெறுகானவரானவர்வநீ துவளைந் துசனந் ... 
இங்கு துவலலைபறித் தமுறித்திமமமென்றுபுகன்றனரே ... 

(இ-புரை.) ௮ந்தசசமையசீதில வேடாசலிவேடர்களுடன் வந்த 

போத புலியையுரித்த பரமன் ௮ருளிபதிருமைர் தரானவர் வேற் 
கைமரமாச உருவங்கொண்டிருந்தார் நீங்குதலில்லாத புசழ்பெந்றுள் 

ள அந்தவேடர்கள் ௮ருகில் வந்து சூழ்ந்து கோபித்து இர்தமரம் பு 
திதாயிரும்பதினுலிட்போதே யிதனைமுதிதிது விடச்கடவோ மென்று 
சொன்னார்கள்.-(௪-ற.) (may 3) 

/ 

அன்னவர்தம்மைவிலக்கெயவர்ச்கிறையவ்பமகட்டெரியா ,,. x 

வின்னதியாதெனவே.த மநிந்திலனென்றுபுகன்றிடலு... ,.4 
மன்னியவின்ன துநின்றுணையாகிவளரிந்திவணித்கவெனறா ... * 
வந்நிலை தன்னிலக;-றனன்முன்பெனவண்ணஜுநின்மனனே ,.. ஆ 

(இ-புரை,) அ௮வர்களுக்கிறைவனானவன் இந்தமர த்தை வெட்டவே 
ண்டுவதில்லையென்று அவர்களை விலக்கிஅன்புள்ள,தன்மகளை நோகஇந் 
தமரம் யாதென்று விஞவினான்௮வள் நான்யாதொன்றும்௮.நியேனென் 
௮ சொன்ஞள்௮ப்படியானாஇவ்விருக்ஷமான தஉனக்றாத் ஜணையாயிரு 
ச்உட்டிபென்று சொல்லி அவ்விடம்விஃடுிப்போய்விட்டான் சுப்பிர 

யச்சடவுள் முன்போல வேடவுருவபர்ப் நின்ஞுர்.--(௪-௮.) (ஈக) 

இன்டொடுதின்றவலுன்றனையன் நியெனச்கொருதஞ்சமில் * 
யன்புடஞளுதியென்ரனையென்றெமதன்னையொடோததுமே %



தாஷ்காண்டம்,. சாலக 

பின்புமிருங்குறவர்க்கிறையானபெருந்தசைவந்திடவே .,4* 
பான்டனைசைவவிருத்தனெனும்படிபோயினனந்கவனேர். * 

(இ-புரா.) இன்பமொடு நின்ற சுப்பிரமணிய கடவுள் பெண் 
ணே உன்னையல்லாமல் எனக்கு வேஜொரு அணையுமில்லை அ தீலால்௮ன் 
புடனெலீனை யாளக்கடவை யென்று நம்முடைய தாயாடிய வள்ளிநாச்டி 
யாருடன் சொல்லிக்சொண்டி ருக்கும்போ.து வேடர்ச்றைவன்மறுபடி. 
யும் ௮ங்கேவாக்ஈண்டு சைவவிரு தீதட்பிராமணன் போல ,அவனுச்செதி 
ரில்சுவாமி சென்றருளிஞா்.- (௭ -) (ar ட) 

ஆதரவித்றிருநீறுகொடுத்தனனாடுபுகலிநிடலு ... vee ve 
மேதமில்கொற்றவனச்சினதேதெனவிவ்வராயிற்குமரி ,,, * 
இீதறவாடுறவந்தனமென்றருள்செய்ய வதாடுபு நம் பப 

மாதினொடுர் தணையாயிருமென்றவண்வைத்தகல்வுந்றதனனே % 

(இ-புரை.) அ௮ல்புடன் இருநீறுகொடுத் ஐ அ€ர்வசனஞ்சொன் 
ர் குற்றமில்லாத ௮ந்தவேடராசன் நீர்யா துவிரும்பி யிங்கு வநீதீசொன் 

.னச் சுவாமி ௮அவனைநோக்கு யிநத பலைச்சாரலிலிருக்கும் குமரியினிடத் 
அதிதி ரி நீ ங்கஆடவ ந்தோமென் றருள்செய்ய௮ப்டடி.யானால் உம்முடை 

ய இஜிடப்படி குமரியினிடத்த ஆடி. என்மகளுடன் ணை யாயிருமெ 
ன்று ௮அங்டககவைகீ துவிட்டுிப்போனால்..-(௪- து.) (௯௧) 

t 

(ரூமரி என்பது -அ.தறுககும் மன்னிகைக்கும்பெயர்,) 

வள்ளியைநோகிகிவி நதிதனெலும்படிலந்திடுமெந்தைபிசா ...* 
னுள்ளுறுநீரில்விடாயுடையேனெனவோதவதற்கொருசா ட 

சொள்ளிலபுகழ்க்கொடி நற்சனையின்கரையெய்தமெலித்தவர்போ 
லள்.ஸியரும்புன லுண்டெமையாளுடையண்ண லறைந் தருள்வான் 

( @-Ly20r.) ெரூடங்கொண்டிருக்குஞ்சுப்பிர மணியக்சடவுள்வள் 
ளிபம்மையைநோக்கிெ கர துன்றநீரில்விடாபுடையேனென்றுசொல் 

ல் இசழ்ச்சியில்லா தபச ழ்ச்சியுள்ளவள்ளியம்மை௮வரைஅழைத் péder 

ண்டு அம்மலைக்கொருபுறத்திலிருக்கும்ஒரு நல்லசனையின்கரைக்குப்போ 
னவளவில் சுவாமியானவர்விடாயினைமிகுதியாகமெலிநீதவர்டோல௮.நீ



சா௰௨உ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

தச் சுளை நீரினையள்ளி (புண்டு வள்ள்ளி ராயயைதோச்டு அருளிச் செப் 
இன்முர்.- (ar gre) (௭௬௨) 

ஏதமினீரின்விடாயையகற்நினையென்னையினித்தமுவிக் ... % 
காதலற்றுதியென்றுபகன்றிருசைகள்குவிதீதிட லு ok 
மாதுடினந் துபடர்ந்தனளதீதியின்வத்திரனைக்ஞுமர,., ...° # 
@QsrCarO RoriiiOaGrs ser exari sro) uGCr ட 

(இ-புமை,) குந்றமில்லாத நீர்விடாயைநீக்ே இனி யென்னை தீத 
முவி என்னாசையை நீக்சென்றுசொல்லிதீதம்முடைய இரண்டுகைகளை 
யுங்குவித் துக் கும்பிட்டார் வள்ளிநாசீசியொார் ௮ தனைக் கண்டு கோமித் த 
அட்புறம்்போய்விட்டாள் ௮ப்போ.து சுவாமியானவர் யானைமுகக்கடவு 

ளையன்புடன் தமதுதிருவுள்ளத்திலநினைதீதவுடன்௮வர்யானையுருவமாய் 
வள்ளீநாச்சியாருக்கெதிரில்வத்தருளினார்--(௭-ு.) (௭௯%) 

'கண்டனர்வள்ளிலெருண்டுதிரும்பினள்கநீதனைவற் த. சமீஇச் * 
கொண்டனளும்பலத றீநிடி னீர்சசைகொண்ட அசெய்வனெனா % 
வண்டர்பிரானிருசைகள்குவித்தனனத்தவெழுநீதருளென் ...* 
ரொண்டிறல்வேமமொடோ தலுமன்ன அவப்பொடுசென்ற தவே 

(இ-புரா.) வள்ளியம்மை ௮ந்தயானையைக்சகண்டு டயநீ_து இரும் 
பிவந்து சுப்பிரமணிபசுவாமியைத்தமுவிக கொண்டு இந்த,பானையை ௮ 
கற்றிவிட்டால நீரிச்சை காண்ட ௫ செய்வேனென்று சொல்ல தேவர் 
பிரானாயெ சுப்பிரமணிபச்சடவுள் யானையைநோக்ெத்தனேயெழுத்த 
ருளென்று ௮ஞ்சலிசெப் துபிரகாசமானவெற்றி யுள்ளயானையுடன்ம/சா 
ன்னவளவில் ௮. துசந்தோலிதீ தடன்டோய்விட்ட 2....-(௪-ு.) (௯௬௪) 

அன்ன அபின்டறுமாமுகன்வள்ளியையாசையொடும்புணராமப் * 
டன்னிருதோளொடி ருநீதிடமங்கைபணிந் தபுகழ்நீதிடது ,.4 
மன்னு. தஇனைட்புனமேகுதியாமவண்வ நீதிடுவோமெனவே ட்ட ஆ 

துன்னியவேன ஓறும்படியுரனடோழிபுமெய்தினளே... ..அ



தக்ஷ்காண்டம். சாய 

(இ-புரை,) அதன்பின்பு ஆறுமுகசுவாமியானவர்வள்ளி நாயை 
ஆசையுடன்புணர்றது பன்னிரண்மி இருக்கரங்களும் ௮௮ திருமுச்ற்க 
ளும் விளங்கும்படி, தம்முடைய உண்மைத்திரு வுருவத் துடன் நின்றரு 
எச்சண்ரி வள்ளியம்மை பணிந்து துதிசெய்யப் பழையபடி, நீயிருநீத 
தினைப் புனதீதிற் போயிரு நாம் வருகிரோ மெல்௮ உரைத் தருளமுன் 
பொருந்திய தினைட்புனத்தி லிருக்கும்படி சென்றவுடன் தோழியும் ௮ 
ங்கே ஓற்தாள்,--(௭-று,) (1௯௫) 

ஏனலமிர் தடவெந்நனமேகனை யென்றுவிஎம்புகலும் ... vee * 
பூரற௮மென்சனயாடிவரும்படிபோயினனென்றிடவே ... # 
மேனிவியர்ப்பூமுலை தீதுணைவிம்மவெளு தீநடவாய்புரியு ...& 

Cp னமிறண்சுனே யெவ்விடையுற்றளதோதெனவோதினளே * 

(இ-புரை.) தினை அழிந்திடும்படியெங்கேடோனாயென்றுதோழி 
வினாவலும் நான்மலர்களுள்ள வாசனை த௩$ய சனைநீரில ஸ்நாநஞ்செய் 
யச் சென்றேனென்று வள்ளியம்மைசொன்னாள் அதைக்சேட்ட தோழி 
யானவள் வள்ளியமையை 9 நாகி? மேனிவியரீவுகொள்ளவும் ஸ்தனங் 
SGT பூரிக்சவும் வாய் வெளுஃவும் செய்யத தக்க சுனேயெந்கே யிருச்கி 

ன்றது சொல்லென்ளுள்...-(௭-௮:) (௬௯௬) 

நன்றி து ஈப்றிதெனக்குமொர். குற்ற நவின்றனையென்றுவெருண். 
டொன்தியிருநீ த ழிமவலவன்வேடருருக்கொடுவெய்யமதநீ .. 4 
துன்றுவிறற்சரியொன்றெனதம்பொமிமீசாரிசொரிந்திடவே + 

யின்திவணவந் தளதோவெனவோ இனனேதமின் மாதர்கண்முன் 

(இ-புரை,) என்னிடத்தி ஓம் ஒருகுத்றஞ்சொல்லினையலலவா இத 
தன்னு நன்றெனக்கோயித் ஐச் சொலலிட்பின்ப அவ்விருவருஞ் சமாதா 
னமாயிருக்கும்போ த சுப்பிரமணிபசுவாமியானவர் வேட ௬ுருவங்கொ 
ண்டு குற்றமில்லாத அம்மாதர்முலிவறீ ௫ மதம்பொருநீதிய ஒருயானை 
யான துடுன்று என்அம்புடன் உதிரம் பருகும்டடி. இங்குவற்ததோவெ 

க்தவிருவிஞர்-(௭-2) (௭௧௯) 
அவ்விடை(பி ந்குகல்மங்சைபுணர்நீததை.பங்கவர் பார்வையிஞன் 
-மைவய்விழிரண்பியறிர் தபிநிந்தயல்வவன்புனமீததஜன் ... *



PTOP கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
Gum A Ly wm 

கவ்விபவேலவனன்னவண்முன்புகலந்தெழில்வள்ளியையெற் % 
இவ்விடையீகுதியல்லதியான்மடலேறுவனென்றனனே... ..அ 

(இ-பூரை.) அட்டோ து சுப்பிரமணியரானவர் வள்ளிதாயடகியைப் 
புணர்ந்ததன்மையை அவர்கள் பாரீவையினஸலமைஇட்டிய ேேததிர.மாள் 
ளபாந்கி ௮திநீ தகொண்டு பக5தீதிலிருக்கு மந்றொருதினைப் புனத்திற 
போயினள் அவுணர்களாடிய பகைவர் உடல் மாமிசதீதைச் கவ்விய வே 

லாயுதத்தையுடைய சுப்பிரமணியககடவுள் ௮அவளெதிரிந்டோய் இப்போ 
வள்ளி நாயகியைஎனக்குககொடு கொடாவிட்டால் நான்மடலேறு/வே 
னென்றுசொன்னார்.--(௭-.ற.) ் (௭௯௮) 

. 

என்ன லுமன்னவள்வள்ளியைபெப்தியிணங்குறுமாறுரையா ... & 
மன்னியவேலனிடைக்கொடிவந்டவள்ளியும்வேலவனு... .. 4 
மின்னல்றுங்கலவித்தொமிறசெய் தபினேனல்புரந்திடவே. * 
பொன்னுறுவேலன்விரித்த லு மெ ைபோயினள்சேடியொலிம்$ 

(இ-புரை,) சுட்பிரமணியசவாமியானவர் இவ்வாறு சொல்லியவள 
வில் பாங்யொனவனள் வள்ளியஃமை.பிடத்தில்வர் த௮வள்சம்மதிப்பலிம் 
படி. சொல்லி அங்குவந்திருச்கிறசுப்பிரமணிபசுவாமியினிடத்தில்அமை 
த் அக்கொண்ரி போய்விட்டாள் வள்ளியழ்மையும் சுட்பிரமணியக் கடவு 
ளும் மகழ்ச்சியுள்ள கலவித்தொமில்செய்து பின்பு தினைட்பனங்காகல 
ம்படி. பொலிவுள்ள வேலாயுதக்கடவுளுடையஉத்தர வினால் நம்முடைய 
தாயாபெ வள்ளியமமைபாங்கியுடன்சென்றாள்.--(௭-.று.) (௯௧) 

“வெ.திகொள்ளு்நவோனறடிந் இிடமேவினர்மாதிளையிற் ...& 
சென்நிடெனதிதுணைமாதொடுவிபிசெறிற் தவருநீஇியுறப், .. % 
பொன்றிசழ்வள்ளியைநாடி.மெலிந் தபுலம்பி யிருட்பொழுதின் 

வன்றிறல்வேலவன்மங்கையிருந்தமனைப்புறமுற்றனனே, ...% 

(இ-புனா.) வென்றிடொருந்திய வேடர்கள் தனையறுப்பதற்குவ 
நீது வள்ளியம்மையைக் குதிச்ிக்குட்போம்படி சொல்லப்பாங்கியுடன் 
குதிச்சியிந்போய் வருத்தமுடையவளா யிருந்தாள்௮ப்படி.மிருக்கவல் 
மையும் வெற்றியுமுள்ள வேலாயுதச் கடவுளோவெனில் ௮ழ்குவிளங்௫ு 
ம் வள்ளிதாயுதியை நாடிப்புலம்பிமெலிர்து இருட்பொழுதில் வள்ளிய 
ம்மையிருக்கும் குதிச்சியின்புறத்திற்போயி ருத்தார்--(எ-று.) (eM)



DORSET sor 1p. FAFA (Hh 

வேலனையன்டொடுகண்டளள்சேடிவிருட்புறுவள்ளிதனைக் ...& 
கோலமொடுந்கொடுவந்தனள்பாணிகொடுததனளின்ன௨ளைச் * 
சாலவுமன்பொடுகாதீதருளென்றுரைசாற்றலுநம்மிடைநீ ..* 
மாலை நறுங்குமலவைத்திமெல்புமறகலெமென்றறனே +++ ஆ 

*  (இ-புரை,) சுப்பிரமணியசுவாமியை அன்புடன் பாந்டிகண்டு வ 
ச்ளியம்மையைச கொண்டுவர்.து அவளுடையகையைச் சுட்பிரமணியசு 
வாமிதிருக்கரதீதில் கொடுது இந் தவள்ளிநாயகியைமிகுந்தஅன்புடன் 
காதீதருளெல்றுசொலல லும்சுவாமியானவர்பாந்கியைதோச்ூப்பூமாலை 
பணித்த வாசனைதங்கெ ௮ள£டாரத்தையுடையடாங்கியேநீரம்மிடத்தில் 
வைதீதிருக்கறெ ௮ன்பினை நாம் மறபதில்லையென்றுமொழித்தருளிஞர். 

என்றுபுகன்றவணின் றுமகன்ெ றழிலெய்தியமாதிஜெடுஞ் டட ஆ 

சென்ஜொருகாவிலிருந்தன ன்வைகறைசேர்் தலும்வள்ளிதனைத் % 
அன்றெயினர்க்கிறைகண்டிலன்மண்டியசுந்றமொடுக்குழுமிப் * 
படொன்நிலடிச்சுவடொற்றிநடந் துடொழிற்டடையுந்றனனே * 

(இ-புரை.) இவ்வாறு பாங்கிக்குச் சொல்லிச் சுப்பிரமணிய கடவு 

ள் அவ்விடம்விட்டு நீ ங்தசசெளற் தரி யமுள்ளவள்ளி நாயடியுடன்செனறு 

ஒருசோலையில் வீற்திருநீசார் இங்கு ே வடராசன்பொழு அவிடிந்சபோ 
துதன்மகளாகிய வள்ளியம்மையைக்காணாமல் தெருஃ்கியதன் சுநீறதீதா 
ருடன் கூடி க்கெடுதலிலலா க அடி.சசுவட்டினைப்பார்த் துக் கொண்டுசெ 

ன்று ௮றீ தச்சோலையினிடததிற்சோத்தான்.--(௭-.ற.) (௨௱௨) 

சண்டனள்வள்ளிவெரு ண்டனளன்பொடுக நீதனைவந்தனைசெய் % 

தண்டினர்வேடுவரெ ன்செய்வதென்திடவன்ெ of ர்சூருயிரைக். a 

சொன்டிடுமெல்சமிருர் து தஞ்சலைகொல்லு,தம் யாமெனவே. 
மண்டியவேடுவரவந் துவளைற்துவடிக்கணைவிடுனரே ... ... &* 

(இ-புமா.) இவர்கள் வருவதை வள்ளிநாச்சியாரீசண்டு பயந்,த ௮ 
ன்புடன் சுட்பிரமணியசுவாம் யைவணங்கிவேடர்கள்வற் துவிட்டார்களே 

யினியென்ன செய்யத்தக்கதென்று சொல்ல முன்னாள் நம்முடனெ திர் 
தீத சூரனுயிரை வாங்கெ வேலாயுதம் நம்மிடத்இ லிருக்கின்ற து ஆத 

லால் நீயயங்கொள்ளவேண்டுவதில்லை இத்தனைடேரையும் நாம்கொல் ஓட 
ஜோேமென்று சொல்லிக்சொண்டிருக்கும்டோதில் ஏதரோற்௮ு வருநிறவே 

டர்சள் சூழ்ர் துவடி.ச் துள்ளபாணந்களையேவினார்கள்..-(ஏ-௮.)(உ௱௩)



BF) Gir - கந் தப்புசாணச்சுருக்கப். 
பொழிப்புரை: 

் மாரியெறும்படி வாளிசொரி நீதிடவள்ள றன தீருளாற் 4. .,ஆ 
சீரியகையி ௮ங்கொடியாரயெசேவலொலி தீதிடவே... ... x 
யாருமிறநீதனரீவேலவனநங்கணசன்று நடந் ஓஞ் ee eel 
சோர்விலெழி நிடேறுகுன்றவர்மா GO stig guts தனே 

(இ-புரை.) இவ்வாறு வேடர்ஈள் மழைபோலப் பாணங்கள்பொ 
மிபும்டோ௪ சப்பிரமணிபசவாமியினு டையகட்டளையினால் அவருடை 
ய அழடியதிருக்கரத்திலிருக்குங் சொடி.யாடெ கோழியொலித்த த அந் 
ஒலியினால் G வடரீகளெல்லாரும் இறநீதார்கள்சுவரமி யானவர்்அவ்விடம் 
விட்டுநீற்கு நடந்திடச்சோர்வில்லாத அழகுபொருரந்திய வேடர்மாதாடு 
பவள்ளியம்மையுஞ்சுவாமியுடன் தொடரத் துசென்றாள்,(௭-று) (உ௱௪) 

மேதகுநார தனவ்விடைவ நீதனன்வேலவனைப்பணியா... +. 
வோ துதிவிங்ஙனியற்றியெ தன்னவுவப்புறுவள்ளிடொருட் ... 
டேதமில்வேலவனிங்ஙகனியத்தியயாவுமறைந்திடவே,, . 
இதறுநார தீனாகிெயபேருளச ர்முனிகூறுவனால். .. ee vee 2 

3 
36
 

3 
-. (இ-புரை.) மேன்மைபொருநீதியநார தமுனிவர்அவ்விடதீஇல்வ நீ 

அவேலாயுதச்கடவுளைவணங்டுச்சுவாமிக ளிவ்விடதீதில்செய்தகாரியம்யா 
தோடஉரைத்தருளவேண்டுமென்னச்சந்தோலிமுள்ளவள்ளி நாயகிடொரு 
ட்நி இவ்விடத்தில் நடநீதகாரியங்களை யெல்லாம் மொழித்தருளச் கேட் 

£ குற்றம் நீங்கிய நாரத ரென்னும்பெயருள்ள நெப்புப் டொருநீதிய 
முனிவர்கூறுகின்ரர்--(௭-௮.) .. (ஊடு) 

எம்பெருமானிவண்வேடுவர்யாருமிறப்பவியற்நினையிக் 
கொம்பினைவவ்வியகன்திடனீதிகொலோவெனவோ துத் ௮ 
மும்பரிடுக்கணக நிறியவேலனுவந்.து இரும்பியரோ ... ,., 
வம்புறுசோலையின்வ ர் தீனன்மாதவன்வள்ளியொடுங்கடிசே ... 3

2
%
 3
 

...(இ-ப்மா.) எம்பெருமானே யிங்விடத்தில் வேடர்க ளெொல்லாரும் 
இறச்கும்பழ். செய்தருளி இந்த வள்ளியற்மையைச் கூட்டி,ச்,கொண்டு 
போகுதல் தீதியாகுமோ வென்று சொல்லவும் ே தவர்கள் தள பத்தைறீ 
க்கிய வேலாய்தச்சடவுள் ope Srl 8 gi த் திரும்பி வாசனை பொருத் த ய 

சோலைபினிடத்து சார சரும்வள்வி/ம்மையுக்கூடவரவத்சளர் (௭-0 
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ஒல்லையில்வேலவன்வள்ளிமடந்தையொடுன்றமருப்ந்தெழவே # 
சொல் லுதியென்ன லுமன்னையுமங்வகை சொற்றனள்சொற்திடலும். 
வல்லையெழுந்தனராறுமுகம்பெறுவள்ளலையன்டொடுகண் ., 4 
டெல்லையிலா தவெருக்சொ டி றைஞ்ியிசைதீதிரவோரிவையே, , 4 

( இ-புரை;) அ௮ங்குவந்தவு டனேசுப்பிரமணியக்த டவுள்வள்ளி breg 

பாரைநோக்ன்னுடையக றறத்தார்பிழைத்தெழுந்திருக்கும்படி.சொ 
.ல்லென்ருர்தம்முடையதாயானவளும் அவ்வாறேசொல்லினள் சொன்ன 
"அப்டொழுதேவேடர்கள்பிழைத்தெழுந்.து ஆறுதிருமுகமுள்ள சப்பி 
ரமணியசுவாமியை சன்புடன்கண்டு ௮ளவிலலாத௮ச்சங்கொண்டு இவ் 
வரர்த்தைசொல்லுகன்றார்கள்.--(௭-௮) (௨௱௭) 

எஃகள்பிரானினியெம்மனையு றெழிலெம்பனை தலீனைமணந்், , .& 
தங்கொளுநின்பதியேடுதியென்ன லஓுமன்னசெயற்கிசையா, & 
மங்குனெருங்கியகுன்றுை றகானவரீமன்னவனி DEL இத் ra 

ுங்கநெடும்புலியாதனமீ த தலங்கவிருநீதனனே. .. a 

(இ-புரை.) எங்களிறையவனே இனியெங்கள் குறிச்டுக்குவந்து 
செளந்தரியமுள்ள எங்கள்தாயாகிய வள்ளிநாச்ியாரை விவாகஞ்செய் 
கொண்டு ௮ழகுகொண்ட உன்பதிக்குச் செல்லவேண்டு மென்று 
விண்ணட்பஞ்செய்தார்கள் அதற்குச்சம்மதித் து மேகங்கள் சூம்நீதம 
லையில் வாசமாயிருக்கும் வேடராசன்குதிச்சியில் எழுந்தருளிப் பலம் 
பொருந்தியபுலிதீதோல்ஆசனத்தின்மேல் விளக்கமு. வீற்திருந்தார்() 

அங்க ஓுகாலையில்வள்ளியையன்பிடைண்ண ெரிந்திடலுங். . * 
கொங்குதறுந்தொடைவேடுவர்மாதர்குமயி ் நியகோலமொரீஇ x 

மங்கல்வளம்டெறுதெய்வவனப்புடன்மன்னினளின்னதகண் & 
டங்வெளெம்டடைவந்த துதந்தமிருத் தவமென்றனர...  ..4 

(இ-புமா,) சுப்பிரமுணியசுவாமியானவர் புலித்தோலாசனத்தில் 
இருந்தடோ.து வள்ளிதாயகியை அன்புடன்டார்த்த மாத்திரத்தில் தே 
னும்வாசனையும் பொருத்திய பூமாலையணித்த வேடுவமாதர்கள் முன்௮ 
லற்கரித்திருத்த கோலம்நீற்டுக் கெடுதலில்லாச வளமைபெற்ற தெய்வ 
க்கோலமாயிரு நீதனள் ௮தைச்சண்டுஇத்தன்மையுள்ள இவள் நம்மிடதீ 

4 53 .



FTW கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

வந்த ௮ நாம்பூர்வஞ்செய்தடெரியதவமென்றுவேடுவர்கள் சொன்னார் 

சள்.--(௭-ு.) (௨௱&) 

கொற்றம துற்நிகசானவசானவர்சொந்றவன்முற்றெழிலான்... 
மற்நிணையதறுயர்வள்ளிகர த்தினைவள்ளல்கரதீதினில்வைத், , , 
அற்றிடுமென்மகளைச்குமசோசவுனக்கருள்செய்தனனென். 
நற்றமிலன்டொடறைற் துசிறநீதவரும்புன லுய்தீதனனே 3 

3
3
 

(இ-புனா.) வெந்தி பொருந்திய வேடர்களுக்செல்லாம் ௮ர 
சனானவன் நிறைந்த ௮ழடுஞல்!தனக்கு ஒப்பிலலாம லிருக்கும் வள்ளி 
யம்மை கையினைச் சுவாமி திருக்கரத்தில் வைத்,தச்| சுப்பிரமணியச்ச 
டவுளே பொருந்திய வென்மகளை உனக்குச்கொடுத்ேேதனென்று சோர் 
வில்லாத௮ன்புடன்சொல்லிச்ெற்.தள்ள௮ரியநீரினைவிட்டான் (௭-ற.) 

அன்ன துகாலையிலெஃகரெடுங்கர வண்ணறனாதருளாற் ... *% 
நன்னிகர்நார தன்மன்றலினுள்ள சடங்குபுரிந்திட GB. os ¥ 
துன்னிபவிண்ணவர்கண்ணனயன்புடை சுற்திவழுத்திடவே * 
கன்னிம_ந்தையொடந்தரமீதிருள் கந்தரன்௨ந்தனனே ...% 

(இ-புலா.)அத்தன்மையாகியகாலத்தில் வேலாயு தமேந் திய சுப்பிரமணி 
யசுவாமியின் ௮ருளினால் தனக்குத்தானே யொப்பாகிய நார தமூனிவர் 
இருமணத் துக்குரியதாகிப சடங்குகள் செய்யும்போது தெருங்யெ தே 
வர்களும் விஷ.னுவும் பிரமதேவனும் புடைசூழ்நீ.து தோதீதிரஞ்செ 
ய்யத்தச்சதாகட்டார்வதிதேவியுடன்பரமடிவன்ஆகாயத்தினமேல்எழுநீ 

தீருளிஞர்...-(௭-.) (உ௱௰ ௪) 

தந்தையுமன்னையும்வந்த துகண்டொருதந்திமுகற்கிளவல் .,, % 
சிநீதைகளித்தெவரும்முணராவகை செய்யகரங்கள்குவித் ,,, % 
அந். தபெருஃ்பு கழும்ிரிதமக்கு முவந்தருள்செய்திடலும்' . * 

புத் திமசழ்ர் துபர்விண்ணவரோடபுராந்தசனேசெனே.., ... * 

(இ-புரை,) பிதாவுறீதாயும் வற் ததைச்கண்டு யானைமுகக்கடகுளு 
க்கு இளைபவரானவர் மனங்களித் து யாரும் ௮ நியாவண்ணமாகத் தம்மு 
டையதிருச்சரங்களைக்குவித்_து ரமல்கரித்துமேலானபெரும்புக முள்ள 
தேவர்களுக்குச் சர்தோஷித் து௮ருள்செய்தவளவில் மனமடழ்ந்து பா 

மசிவன்தேவர்ச்ளுடன் எழுத்தருளிஞர்-(௭-:) (வோ)
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சம்புவகன்றுமிராரதனாற்று சடங்குழுடி.ந்திடது.... னி 
மம்புரெடுஞ்ிலைவேடுவர்மாதர்களாடுபுகன்திடவே ... ... * 

வம்புபொருந் துகடம்பு தடம்புபன்மங்கையொடங்கணெழுர் & 
அம்பர்பு கழ்நீதிடுகுன்றவர்மன்னொலொத்திடுவானிவையே ,..* 

(இ-புலா.) பரம௫ியன் எழுந்தருளியபின்பு நாரதமுனிவர் செய் 
யுஞ் சடங்குமுடி நீதவுடன் அம்பும்வில்லுமுள்ள வேடர்மாதர்கள் ஆ 
ர்வசனஞ் சொல்லவாசனைதங்கெ கடப்பமாலையணிந்த பெரியபுசமுள் 
எ முருகேசர் வள்ளிநாயடியுட னெழுர்௮ு தேவர்கள் புசழும்படி.யா 
ன வேடாரசலுடன் இம்பொழிகள் உரைத்தருள்கின்றார்--(௭-று.) () 

அருத்திடொருநீதியவன்றனியற்கையனைதீ துமியற்றுபுவிங் * 
இருத்தியெனககடி தங்கணிறுதீதியிலங்கெழில்வள்ளியொடும். , A 
பெருத்திமிமன்னசிலம்பையகன்றுபிறங்குவளங்குலவுஞ் ... * 
செருத்தணிமால்வரைவந்தனனுநீதியசேவலுயர்த்தபிரான் ...& 

(இ-டா.)விருட்பமுள்ளஉன்னுடைய அரனை நடதீடிக்சொண்டுஇங் 
இருவென்று அ௮ருளிச்சேப் து.௮ர சவள்ளியம்மையைவிட்டு விளங்குகன் 
றசெளந்தரியமுள்ள வள்ளி ராயகியுடன்சேவ கொடி புயர்த்தசுட்பிரம 
ணிபக்கடவுள்விளங்குகின்ற வளட்பங்கள் 83,5 ரகரம் இருத்தணிகை 

க்கு எழுதீதருளிஞர்--(௭-௮.) (eae) 
௮ண்டர்கள்சம்மியனன்னதின்முன்னரமைத்திமிமாலயமுற் & 
ஜொண்டொடியோடுமிருத்த லுமங்கையுவந் தவணங்கியெழில் 
கொண்டிடுமின்னிலம்பினியற்சைகள்கூறுதியென்றிடலு... ¥ 

( 

மண்டியவச்ரிமேன்மையனைத்தையும்வள்ளல்புகன்றனனே ...* 

(இ-புமா;) ே SUSE E CATA 2 தீ நீகுமுன்னே LO அமைத்திருச்கு 

ம் ஆலயதீதில் வள்ளிதாயடயுடன்வீற்திருகஇசயில்வள்ளியம்மை யெழு 

நீ. துவணங்டு ௮ம௫ பொரு நீதிய இர் தமலையின் பெருமைகளை மொழி நீ 

தீருள வேண்டு மென்னச் சுவாமி ௮ம்மலையின் பெருமைகளை உரைத் 

தீருளிஞர்.--(௭-ற:) (உ௱£௫) 

உப்வதைதந்இடுகந்தனதற்பினுசச்சிரிவில்லுடையோ ... 4 

னைவகைமேனியிலோர்வடிவங்கணமைத் தண்ஃயாமகழ்வான் , .. ¥ 

மெட்வசையரீச்சனைசெய்ததிஞஎ்பலமேவிவிளங்கெ ழிங்சேர் 4 
மைவிமிமாதொடுசந்தவிலங்கலின்மந்திரமூத்றனனே ,.. அ



௪௱உ௰ கந்தப்புராணச்சுருக்கப், 
ெ பா ழி ப்பு. 

(இ-புபை,) அதன்பின்பு ௮டியார்கள் உப்யும் றெறியருளும் சட் 
பிரம்ணியக்சடவுள் பலம்டொருர்திய மலைவிலலேந்தியயரமடரிவனுடை 
யஐ.ீது வகையான திருவுருவங்களில் ஒருதிருவுருவம்௮ங்குல்தாபித் து 
அடங்காதம$ூழ்ச்சியடன் உண்மையான அருச்சனைசெய்.து ௮ங்கும்பல 
தாள்வீற்றிருந். த விளங்குகின்ற செளந்தரியம் டொருநீதியமைதீட்டிய 
தேத்திரமுள்ள வள்ளிநாயகியுடன் ஸ்கந்த கிரியிலிருக்கும் ஆலயத்தில் 

எழுந்தருளிஞர்.-(௪-௮.) (உ௱£௭) 

( ஐ.ரீ.துவகை திருமேனியிலொ ன்ரூவ து உருவாருவம் 

௮ துவேடுிவலிங்கமர்த்தம்-) 

[ வேறு. ] 

வண்டார்தொடைக் குழன்மருத்் ுவனளித்ததி ருமங்கை He 

கண்டாளெழுநீதெதிர்நடந்தாள்பணிந்தனள்கரதீதா .., , * 
லண்டார்தமக்கரிபெடுதீதேயுசத்திடையணைத்தான் .... ... * 
விண்டானுறழ்நீதவிடைவள்ளியவடாண் மிசைவிழுரீதாள். ,..4* 

(இ-புரா.) வண்டுகள் பொருந்.தும் படியான மாலையணிந்த 
அளகடாசதீதைபுடைய தேவேந்திரன் புதீதிரியாுய தெய்வயானை யம். 
மைசண்டு எழுறீது எதிர்தடற்,து பணிறீதாள் பகைவரானயானைகளுக் 

குச் நிங்கமொத்த சுவாமியானவரொடுத் துமார்புடன் தீழுவிகீசசொண்டார் 

வெளியையொதீத இடையினையுடைய வள்ளியம்மை செய்வயானையம் 
மையினுடைய டாதங்களைப்பணிற்தாள்(.௪-ு.) (உ௱௰எ) 

ஈன தற்றபுகழ்யாணருளவள்ளினயயெித்தே ¥ 

மாராதெடுக்சரியிரண்டிடனிரண்டுடொருமாபோல்... ... ok 
வீ௫னகொங்கையொிசாங்கைக ணெருங்கவு£மீே தட ¥ 
டாமுனிகர்த்தமொழிபுல்லிமுகமன்பலபகர்நீதாள் ... * 

(இ-புரை)) முடிவில்லாத புகழும் ௮ழகுமுள்ள வள்ளியம்மை 
யையெயித்.துஒன்றுக்கொன்றுமாறுடடாமல்சரியொத்திருக்க தீதக்க இர 
ண்டுசரிசளுடன் ௮ல்வண்ணமுள்ள இரண்டுகிரிகள் டொருற் துசல்போ 
ல உயர்ந்த தனங்களுடன் தனங்கள்ெருங்கும்படி. சன்னுடையமார்பில் 
தழுவிக்சொண்டு பாலினையொத்த மதுரவசனமுள்ள தெப்வயானையம் 
மைபலஉபசாரவாரீத்தைசகள்சொல்லிளை.(௭-௮) (௨௱௰)



தக்ஷ காண்டம். சால். 

மின்னார் துசுட்டனையமாதரொடரித்தவிடின்மீதே 
யொன்னாருடம்பிடியுடம்பிடிபிடி ததவனுறைந்தான் ,., .. 
பொன்னாடன்மங்கையிவள்வந்சபரிசென்னபுகலென்ன ... 
வன் டைனக்குவையுரைக்குமெமையாளுடையவண்ணல் லி w

e
 
R
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(இ-புரை.) மின்னற்கொடியையொத்த இடையினையுடைப அநீத 
இரண்டு மாதர்களுடனும் இங்காசனத்தின் மேல்பசைவர்கள் உடம்பினை 

யிடி.ச்சத்தச்சவேலாயுதமேந்தியசுட்பிரமணியக்கடவுள் விந்திருந்தருளி 
னார்தேவேந்திரன்பு தீதிரியாகிய தெய்வயானையம்மை சுவாமியைதோககி 
இந்தவள்ளி நாயவெற்ீதவரலாறு ௮டியாளாகெயெஎனக்கு உமாத்தருள வே 
ண்டுமென்ன அ௮ன்னவளுக்கு நம்மையாட்கொண் டருளுமிறைவன் இய் 
தீதைகள் அருளிச்செப்கின்ரார்.--(௭-ு.) (௨௱௰௯) 

முன்னாண்முகுந்தனிடைவந்தீ ரெமைதீ தீழமுவமுன்னிட் x 

பன்னாணெமிஞ்சரவணத்தேதவத்தொழிலடயின்றி ... 1% 
ரநீநாளிலும்படையடைந்தேமகதீநுறையகசீது  ி... + ஆ 
மின்ஞார்படைப்புளினர்கண்ணும்வளர்வீரொனவிடுத்தாம் 3 

(இ-புரை,) நீங்களிருவரும் ஆஇகாலத்தில் விஷ்ணுவினிடத்தில் e 
நிபவித்த பின்பு நம்மைதீதிருமணஞ்செய்.து கெரள்ள வேண்டுமென் 
றுகருதிச்சசவணட்டொய்கையினிடத்தில்௮தேகநாள் தவஞ்செய். த கொ 
ண்டி ருநீதீர்கள் ௮ட்டோ,துநாம் உங்களிடதீதிலவர்.து தேவேற்திரனிட 
த்திலும் ஒளிபொருநீதிய படைக்கலமுள்ள பவேடரிடச் தம் வளர்ந்து 

கொன்டிருக்களென்று விடைகொடுத் தருளினேம்--(௭-று.) (௨௨௰) 

மருந்தானவின்பமொழியிந்திரனிடதீ துமகளாய்நீ... ...  * 
யிருந்தாயிருநிதுழிமணந்தாமுனக்களேயவின்னா. ... ve 
டி. ருநீதார்வணங்கெயினர்பாலவளரயாமினிதுசென்றே ... & 
பொருந்தாசையோடுபலசெய்துவதுவைத்தொழில்பரிந்தாம் * 

( இ-புரை)௮மிர்தம்ே பான்ற இன்பமொழியுள்ளவளேநீதேவேந் 

திரனிடதீடுல் பு.தீதிரியாயிருநீதாப்௮வ்வாறிருக்கும்போ து. நாம்உன்னை தீ 

இருமணஞ்செய்_து சொண்டோம் உன்சகளேய இந்தவள்ளிநாயகி ப் 

கைவர்வணந்கத்தட்க வேடர்களிடத்தில் வளர்ந்தாள் நாமங்கு இன்ப் 

மோடுசென் து பொருந்திய ஆசையுடன் பலதிருவிளையாடல் செய்து 
Dairy திருமணஞ்செய்,துகொண்டோம்....-(௪-.) (௨௨௪)



சரா௨௨ கந் தப்புராணச்சுருக்கப். 
பொழிப்புரை: 

செந்தேனறும்டொழின்மருத்தருசெருத்தணிவரைக்சண் 
*பந்தேடொருந்தியகரத்தாயிருந்தொளிடாப்பு ... ves 
ழமிந்தேபுரிந்தமுசவின்னமடமங்கையொடுமிங்கன் 
வறந்தேமியாமெனமடூழ்நீதாண்மருத்,துவன்மடந்தை.. 3

8
%
 3 

(இ-புரா.) செந்தேன் பொழியும் நல்லசோலை யானது வாசனை 
யைவீசுகின்ற திருத்தணிகைமலையில் வீற்றிருந்து பின்புபத் தடொரு 
நீதியசைகளையுடையவளே நிலவைட்டாப்புகின்ற சந்திரனையொத்தமு 
கமூள்ள இந்த வள்ளி நாயகியுடன் இய்விடதீதில வந்தோ மென்னத் 
தேவேந்திரன்மகள்மகிழ்ச்சிெயடைந்தாள்.--(௭-ு.) (௨௨௨) 

சீராடற்குலிசபாணிமகளானதிருமாதும் ... ... cae we oR 
வாராரீமுலைக்குறவ£ீமா துமிருபாலினும்வயங்கப் ... we OH 
டோராரரித்தவிடுன்மீமிசையிஎம்பரிதிபோல் ... ... ச 
வேராரடற்குமரநாயகலுவப்புடனிருந்தான் ... ,.. ... ஆ 

(இ-புமா.) சீர்டொருந்திய வெந்றியுள்ள வச்டராயுத மேந்திய 
கையுள்ளதேவேந்திரன்மகளும்கச்சணித்ததனங்களுடையகுறவர்மா த 
ம்இருபுறத்திலும் விளங்கெசொண்டிருக்கும்படி, யானைகளுடன் டோர் 
சய்யத்தக்க இங்கஞ்சுமக்கும் ஆசனத்தின்மேல உதயகாலசூரியன்டோ 

ல் செளந்தரியம் பொருந்திய வெற்றியுள்ள சப்பிரமணிபக்கடவுள் வி 

த்நிருந்தருளிஞர்-(௭-௮.) (௨௨௩) 
மைந் துற்றசேவலுமிருநர்தகருமொண்பணியைவவ்விச, .. 

22 ற்சிரித்திதன்மயூ மொடுவேலுமுயர்சேரு 
மெற்தைக்குநாடொறுமிமிம்பணிபுரிந் சவணிருநீத 
கந்தட்புராணச்சுருக்கமுநிறைந்ததுகளிப்பால் ... ... % 

(இ-புமை.) பலம்பொருந்தி.ப சோழியும் பெரியஆடும் ஒளிடொ 
ருநீ.நியசர்ப்பங்களைவாயாற் சவ்விச் தறிவிடுகின்றபராக்செமள்ளம 
யிலும் வேலாயுதமும் உயரநீதஇர தமும்சம்முடையஅய்யனாடெசுப்பிர 
மணியசவாமியானவர் ஏவுன்றபணியை ராடோறுஞ் செய்துகொண்டு 
௮நீடுரு நீதின கந்தப்பு ராணச் சுருக்கமுங் க ளிட்புடன் இங்கு முற்றுப் 

பெ நற து.--(௭-று.) (௨௨௪) 

- *பநீதேபொருர்தியசாம் - என்பதற்குப்பற்,துபோல்த்நிரண்ட 
லுனிவிரலுள்ளகரம்ஏனக்கூறினும் அமையும் *



தக்ஷ்காண்டம்; Pyrat 

(வேறு.) 

வேல்வாழிமயில்வாழிசேவல்வாழி வட்ல 
வேறுமுளடடைவாழிவிளங்குதண்டைச் ... 

காலவாமியருள்டொழியும்வி ழிகள்வாழி... ... 

சவின்குலவுமீரா.றுகரங்கள்வாழி bes 
மால்வாழிவாழியெனப்பணிந் துவாழ்தீது... . 

மலைமா து.தருமுருகன்மடழ்நீதவாறு. .. 
பால்வாழியெனையாளுங்கருணைவாழி,... .. 

பங்கிருந்தமங்கையர்தம்பதங்கள்வாமி ... ஆ 
ஆ 

௮3
3 
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(Q-Ljenr. ) வேலாயுதம் வாழக்கடவது மயில்வாழச்சடவ து 

கோழிச்கொடிவாழக்கடலது மற்றைட்பதினொரு ஆயுதங்களும் வாழ 
க்கடவன விளங்குகின்ற கண்டைகள் ௮ணிற் ததிருவடி.கள் வாழக்கடவன 
அருள்டொழியும் திருக்கண்கள்வாழக்கடவன திருமாலானவரீவாழிவாழி 
யெனட்பணிர் துவாழ்தீதுகின்ற பர்வதாரசன் கவடு தீதிரியாயெ டார்வதி 
தேவியார் ௮ருளியமுருகக்கடவுள் மகிழ்ச்டுகொண்டு வீற்நிருக்கும் ப 
டைவீடாகெயெ ஆ திருட்பதிகளும் வாழக்கடவன என்னையாட்கொள் 
ளுழ்திருவருள் வாழக்கடவ து இருபக்கத்திலும் வீத்திருக்குந் தெய்வ 
யானையம்மைவள்ளிதாச்யொரொன்.லு மிவ்விருவர்களுடைய திருவடிகள் 

பாரழக்கடவன... (௭..ுு.) (௨௨௫) 

(வே) 
ஆ திவொழியவஞ்செழு த்தோடுவெண் 2... ட. டட ட 
பூதிவாழியபுண்ணியர்வாழிய ,.. ee ee ௨ ௨ க 
நீதிவாழியநீள்புவிவாழிய ,.. ek ee cee வடட ஆ 
கோதில்சைவக்குமிகவாழியே .. ,.. ௨. cee cee ணி 

(இ-புனை,) பரமடிலம் வாழக்கடவ.து பஞ்சாக்ஷர மும்திருநீறும் 
வாழக்கடவன புண்ணியர்களாபெ ௮டி.யார்கள்வாழக்கடவர்கள் நீதிவா 

Lee கடவது பெரியபூமிவாழச்சடவ தகு நீறமிலலாதசைவசமயக்கூட்ட 
த்தாரீமிசவும்வாழக்சடவர்கள்.-(௭-.று;) (௨௨௬) 

மெத். துமின்பலியாபசமாயெ see vee nee nee tee 
முத்திதத்தெனையாட்கொண்டமுன்னவன் ர ரர ரள 

_பதிதீர்மொய்த்சசம்பற்தன்கமலைவா.... one eas ‘ ree Ver! 3 

ழத்தன்வாழியடியவர்வாழியே ,.. ... ee tee nee ஆ



சர்க்க கந்தப்பு ரா cbr Fd HEEL, 
Gust ho Ly om 

(இ-புரை.) உண்மையுள்ள இன்பவியாபசமாகயெ மோக்ஷவழி ௮ 

ருளியென்னையாட்சொண்ட மு தல்வராகிய ௮/உயார்கள் சூழவீற்றிருக் 

கும் திருஞான சம்டநீதசுவாமிகளென்னுந்திருப்பெயருள்ள வராய்த்தி 
ருவாளூரில் வீந்திருக்கும் ஆசாரியசுவாமிகள் வாழக்சடவர்கள் ௮வரு 
டைய அடியார்கள் வாழக்கடவர்கள்--(௭-று,) (௨௨௭) 

விரவேற்சைவிமலன்மடூழ்ந்திடம்... 12. oe coe rae *® 
பாரினோர்கள்பரித்துபுகழ்தநீதிடச் ... ... ௨. ree oe oll 
இருலாவியசெந்தினகரிடை ...ஃ se. ௨ ட டட ட 
பேரினோடாங்கேற்தியதிந்தநூல் ... coe ட வ ண 

(இ-புமா.) வீீரமுள்ளவேலாயு த மேந்தியதிரு௮ல்தமுடைய ச்ட் 

பிரமணியசுவாமி திருவுள்ளமூழவும் பூலோகத்தி லுள்ளவர்கள் பரிந்து 
புகழவும் ௮அழகுடொருதீதியதிருச்சேந் தூரினிடத்தில் இத்தப்பாரணம் 

அசக்கேத்தியத_(௭-௮) (8௨௮) 

கந்தட்புராணச்சுருக்சட்பொழிப்புமா சுட்மிரமணியசுவாமியின் 
திருவருளால் நிறைவேறிய து 

வேலுமயிலுந் துணை. 

காப்பு), வ வ டவ வட வட வ வவ உவ உவ உவ ட க 

டாயிரம் . ». OM. 

புராணவாரலாறு,., ..... ட 5.9 
உற்பத்திகாண்டம்......... cee eee MGT 
அசுரகாண்டம்..... .. உ பிர்சிஸ்ரீ 

மகேந்திரகாண்டம்........... ATA 

யுத்தசாண்டம், ,.... ... ௨௨. ர்க 

தேவகாண்டம்........ வட ட ௩௬ 
தகஷகாண்டம், .. 4 உ டவ 2 me 9 

ஆஉகாண்டம்-௬-இ-திருவிருத்சம்- சம.



  

வேலுமயிலுற் துணை 

உப்தேசகாண்டம், 

சூராஇகளொடுக்கப்பொ மிப்புரை. 

உள்ளமோர்ந்தனர்கேட்டுளி ,.. ......., Lee 
பெம்முழையொருக்குணர்த்தொருங்காகப் ட்ட 

பள்ளவார்மடைட்புனலென்தீ , Lee nee 
தொகு ்ணையாமதன்பயன் சப்த தம். 

வெள்ளெயிதீ நுவெஞ்சூரனை... are 
முதலியோர்விளி நீதமின்னவ; ra), 

கொள்ளைவேற்படையொடுக்கெ டட 
தன்மையைக்கூறுதியெமாகென்றார் ரர. 

H
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HR 
K
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® 
(இ-புரை.) நைமிசாரணியமுனிவர்சள் சூசமுனிவர்சொல்லத்தங் 

களஞுள்ளத்திலஞாபகத் டன் கேள்விப்பட்டபோ ற சுப்பிரமணியச்ச 
டவுளுடைய சரிதங்களையெல்லாம் உணர்ந் தகொண்டு பள்ளதீதிற் செ 
ல் ௮ |ம்புனவவ்போலாக எங்களுகளுச்சொல்லினீர் நாங்கள் அதனாலடைபு 

ம்படனை அடைந்தோம் இனிவெண்மையாகயப நிகசையுடைய சூரன் மூ 

தீலானவர்களிறந்தபின்௮வர்களுயிர்களைவேலாயு தமான ௮ ஒடுககக்கொ 
ண்ட தன்மையை யெங்களுக்குச் சொலலுமென்ரூர்கள்-(௭-) (௧) 

பன்னுமாதவதீ துறையுளோர் டட rr ஆ 
. கேட்டுதிப்பழலினப்பசையெல்றோன். வடட டட ட 

பின்னலஞ்சடைநெடுமுடி. வ ட டட டட டட KK 

துளக்னெலுவசையி$பெரி அற்று. வடட டட ட 
னன்னகாரணமறைஞ துங் , vee ree cee 

கெண்டுனென்றை றகுவானொருகாலம் த. 
பொன்னிலங்குதார்ட்பன்னிரு ன ததத 

தடம்புயட்புந்கவனெங்கோபான் .,. | cee cee * 
௦4



ened  சூராதிகளொடுக்கப், 
பொழிப்புரை: 

(இ-புரா.) இவ்வாறு நைமிசாரணியமுனிவர்கள் சேட்டடோ.து 
பழையவினையாகிய பசையையவென்ற சூதமுனிவர் பின்னலாசிய சடை 
மூடியை அசைத்த மிகுந்தசந்தோலிம் அடைந்து ௮தனைச்சொல்லு 
கமறாங் கேளுங்களென்று சொல்லுகின்றார் முன்ன மொருசாலதீதில் 
பொலிவுள்ளதாய்ப் பிரகாடியாநின்ற பூமாலையணிந்த பன்னிரண்டுபுய 
ங்களுள்ள எட்பிரமணியசுவாமியாகெ எம்மிறைவன்-(ஏ-று,) (2) 

கானவண்டருக்கறப்கப் ... vee nee ட 

டொதும்பர்சூம் கந்தமாதனநின்று ... 
மானவேலொடுமாகதச் .,. tee ee nee 

கலவமாமயிற்புறமினிதேற்த 
பேனைமாநில்தீதிருவிளே ... ... kee wee 

யாட ஓக்கெ தநீதருளியஞான்.று bee 

ஞானநாயகனுமையொடு... ....... 
மினிதுறைகயிலையைதனுகுந்றான் 93

% 
98 
3
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(இ-புரை.) இசைபாடுகின்றவண்டுகள் நீந்காதக ற்பகச்சோலைசூழ் 
நீத கநீதமாதனடிரியினின்றும்புறட்பட்டு மரககமணிபோலப் பச்சை 
நிறமுள்ள தோகையினையுடைய மயிலின்புற மினிதாக ஏந்தும்படிவே 
லாயுததீ.தடன் ஆரோகணித் துக்கொண்டு புவனங்களெங்குந் திருவிளை 
யாடலசெம்யும்படி எழுநீதருளியதாளில் பார்வதிதேவியாருடன் பரம 
ரிவன் இனிதாகவீற் திருக்குங்க யிலாயகி ரியிற்சேர்நீதருளிஞா்--- (எறு.) 

உற்றகாலையிற்களிமயித் ..௨ ... cee cee ae 
புறனிமிந்தொலிதருசிறுதண்டைச். ... 

நிற்றடிதிதுணைதோவர ,.. ee, vee oes 
QusOuoresp WEA MEM ... 

கொற்றவார்கொடிமயிலொடுங் see bee வட்டி 
eter EappsqcGrect 6. sae wns 

சற்றைவார்கதிர்க்கயிலைசென் ப ட டட வட்ட 
நிறைஞூனன்பன்னிருகரங்கூட்பி 14. vee * 
e
K
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(இ-புரை.) yaar gs wQeru ERG pCetg eGlir ga 'சளிப்புள்ள 

மயில்வாகனத்தன்புறம்விட்டி மிநீ.து சநியசண்டை யணியப்பட்டி௫5



உபதேசசாண்டம், , சராஉ௭ 

gerne இரண்டு திருவடிகளும் வருநீதும்படி. மெல்லென நடந்த 
றுடொழுதில் வெற்றிபொருந்திய நீண்ட கோழிச்சொடி.யும் மயில் 

வாகனமுங் சயிலாய$ரியின் சாரலிலிஞுக்ச சுப்பிரமணிய சுவாமியானவ 
ர்சற்றைகற்றையாகியநீண்டரெணங்களையுடைய ௮ந்தக்கயிலாயடரியித் 
சென்றுபன்னிருகரங்களையுங்கூட்பித்ெ தாமு ௮டணிந்தார்--(௭-று) (௪) 

கறுத்தகண்டனைக்கண்ணுதந் .. 
பரமனையடியவர்கருத்தீமை see ஃ ஒட 

வெறுத்த நாதனைவெண்ணிலாச் வடட 
சடிலியைவெருவலார்புரந்திய 6. vas 

வொறுத்ீதவாணசைப்புனிதனைக் ,,. ee vue cee tee 
கசண்செண்களித்தனனுளநரெக்கான் ,,; டட 

LOS துவார்குழமன்மரகதக் ,.. cee vee vee 
சொம்பரைவணங்கினன்மடழ்பெந்ருன் e

K
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(இ-பூரை.) காளசண்டமூர்த்தியை நெற்றிச்சண்ணினையுடைய பர 
ம௫வனை ௮டி.யவர் பிறவித்திமையை நீக்ெதா தனைவெண்மைதிறமுள்ள 
இளந்இிங்களணித் த சடாமகுட முடையகடவுளைட்பசைவருடையதிரிபு 
ரங்களையமித்த ஒளிடொருத்திய நகையினையுடைய பரமழிவனைக்கண் 
டுமனங்களித் து உள்ளம் தெழ்ந்தார் பின்னும் மரகதமணிக் சொம்பு 
போன்றவளாபெ பார்வ தேவியாரையும் வணங்கி மடம்ச்சிெயடைந் 

சார்--(௭-௮.)] (௫) 

வருகமற்டுறுதண்டையஞ் அட ட்ட த் 

சீறடிமைந்தனையெதிர்நோக்கி ... ஆ 
யுருகுகாதன்மிக்கெழுநீதன.., ves 38 

னுவசையாலும்பரிற்றலைநின்ருன் ok 
திருநடம்புரிந்தனனது ae vee nee ட x 

நோச்செென்டுந்தையன்பொடுரெக்கா ... ok 
னருரகுநின்றனன் மெய்ப்டொடி.த் ... * 

தரும்பினனயர்நீதனனக்காலை ,.. vee vee a 

(Q)-Lpaor.) வீரகண்டை யுடன் சிநியதண்டையும் அணித்தடுற்ற 

டியினையுடைய- பீத்திரனாயெ சுட்பிரமணியக்கடவுளை நோக்கி திருவுள் 
எமுருகும்படி யான ஆசையதகரித்தலா ௦ உண்டாயெ சந்தோஷ்த்தினா



௪௱௨௮ சூராஇகளொருக்கப், 
பொழிப்புரை, 

ல் தேவர்களுக்குள் முதன்மையாகிய பரமதிவன் திருநடஞ் செம்தரு 
ளினர் சுப்பிரமணியசுவாமி அகளைக் கண்டு அன்புடன் திருவுளமுருக 

ட்புளகாங்தெங்கொண்டு பரவசீ மடைந் திருநீதனர்அப்போ த, -(௬) 

(நடநத்தைமேற்சொல்லுொருரி.) 

முடங்குவெண்டிமாப்பொருதிருப் 

டாற்கடனமுன்றிலின்முடதீறுத்திப் 
படங்கொள்பாம்பணைச்சண்டுயில 

படலையம்பசுநீ துமாய்மணிமார்பன் koe 
றநடங்கொடுஞ்டிறையுவணமீப் ... ee ae nee 

மடொலிந்தொருமேருவின்றலைழமுந்நீ ... 
ரிடங்கொள்கார்மழைமுளரிபூச், os 

e
e
e
 

H
e
 
H
H
 

HK 

தனவெனவெழுநீதனன்வருகில்ரன் 

(இ-பு.மா.) சுருணவெருகன்ற வெண்மைநிறமுள்ள அலைகளால 
கரையினைமோதாநின்ற திருப்பாற்கடலநடிவிலமுடங்கெய தாய்ப்பொறி 
யினையுடைய படமுள்ளசர்ப்பசயனத்தில் ௮றி துயிலமரீந்தபசுமைநிற 
ம்டொருநீதிய தள மொலையுங் சவுத் துவமணிமாலையுந் தரித் துக்ிகசாண 
டி.ராநின்ற திருமாலானவர் ஒப்பற்ற மசம்மேருவினிடத்தில் கருமைதிற 
முள்ள மேகமான து செந்தாமரைமலர்களைட் பூத,தக்கொண்டுவருவ_த 
போலவளைநீதபெரியரிறையினைபுடையகருடவாகனத்தின்மேல ஆரோ 
கணித் துககொணடு எழுந்தருளிவருகின்ஞா--(௭ ௮.) (௭) 

தேவிவாழியதிருமறுமார்பினல் 

சென்றுறுர்திசைதோக்கித் 
தூவி.பன்னமொன்றுகைத்தனஞன்முகச 

சுருதியெம்பெருமானு 
மேவுகற்பகநறுநிடூலினிது றை 

விண்ணவர்கணஞ்சூம... 
மூவெயிந்புரஞ்செற்றவனு றறுறை வவ டட 

கயிலையைமுமுகுற்றுர் ட ட ஜட வ ne te 

(இ-டிரை;) திருமகள்காழ்கெ மார்பினையுடைய விலினுசென்ற 

நிசைஷ்யரோக்கிச்றெசையுடைய அன்னவாசனத்தின்மேலேதிச்சொண் 

H
e
 

e
K
 
R
K
 

OE
 

ச
்




உபதேசகாண்டடம். FF Qa 

டுயிரமசேவனும் கற்பகவிருக்ஷதீஇின் தல்லநிழலில் வாசஞ்செய்றெ சே 
வேந்திரன்முசலாபெ தேவர்சளெல்லாருஞ் சூமீநீ.துவரும்படி.திரிபுர 
தீதசனஞ்செய்த டஆமடிவன் வீ£நதிருக்கும் கயிலையங்ெயிற் சேர்ந்தா 
ர்கள்--(௭-ு.) (a) 

ஆமிமாயனுமருமறைக் ட ட 
இழவனுமவணிழிந்தயலாகப் ட Me 

பாழிவெண்டுறையுவணமு. ase ve ek 
மன்னமுமொழித்தனர்படர்கன்ருர் * 

ஊழிபற்பலசாண்டுனும் ... ட்ட டட ஆ 
பிரளயவொடுக்கினுமுலவாத ,. 3 

சூழிமால்வரைச்சயிலைமீச... . bas ஆ 

சென்றனர்திருநடந்ெ தாழுதேதீத * 

(இ-ப,) சக்சராயுதமூள்ள திருமாலும் அரிய வேதத் துக்குரிய 
பிரம?தவனும் அ௮வ்விடத்திலிறங்கி ௮தற் கொருபுறதீதில் பலமுள்ள 
சிறையினையுடையகருடவாகனதீதையும் ௮ன்னவாகனத்தையும் விட்டி. 

மிர். தசென்று பலபலஊமழிசென்றா.ஓம் பிரளயமுடி விலும் அழியாத 
சகரங்களையுடையகயிலையங்கிரியில தரு நடநீதரிசிசகச்சென்ரார்கள்(௯ 

தொழுதகையினர் தளங்கிய வடட 

மெப்யினருருயெெ தாடாபோ? ... 
மழுதசண்ணினரன்பமினர் ...  .. 

சென்றுமியணிநெரிமணிகாயின் ........ 

் முழுதுணர்நீததிதறீதிகைப் se av ve 
மிரம்படி.முடிதொடெ நருக்கூடி ,.. 

வமுவியேகனெர்;இருநடறீ wae ண ரர 

தொழுதனர்வழுதீதினரயனின்றார் .. டட டக்க 

3 
3
.
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38
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௫
 

(இ-புரை,) இய்வாறுசென்றவர்கள் தொழுதகையையுடைய 

வர்களும்நடுக்கெயெ சரிரமுள்ளவர்களும் இத்தொட ர்ச்சி யுடன் ௮ழுதச 

ண்களையுடையவர்களும் அன்பினையுடையவர்களுமாய்ச சென்றபோ ௪ 

அழயெெடியமனிகள்பதித்த சோபுரவாயிலில வித்திராநின்றமுழுவ 

௮ம்'௮நிழ்.துணர்ந்த், நந்திதேவர் கைப்பிரம்ட்டி. தங்கள் முடியிஃபடு



ene &tSaCornGsars, 
பொழிப்புமை. 

ம்படி தெருங்பெ நெருக்கத்தில் ஒருவாறுள்ளேசென்று இருதநடந்தொ 

௮ அதித்து ஒருபறத்திலநில்றார்கள்--(௭-று.) ற 

மறைமுழங்கெழுழச்கொலி.. 
யளவறுமாதிரங்கியித்தோட 

வறைகருங்கழலரிமுதற் .. rae vas 
பிரமசோதீதண்டகோளகையோங்க 

விறைதிருப்பதச்லெம்டபொலி ,.. ... see nee one 

மன்னுயிர்க்ிதளித்திடரோட்ட ... cee vee 
நிறைபெருங்கணமரகர 

வெனு ந்தொனிபெருதெடுநிலஃ்போர்ட்ப. த ௭ a
 

a
 

ee
 e
e
 

(இ-புரை.) வேதங்கள்கோஷிக்கும்ஒலியான_து ௮ளவற்நிருக்கும் 
எட்டுத்திசைகளையுங்கடந் செல்லவும் வீரசகண்டையணிந்தவிலினுபி 
ர்மாமுதலாயெதேவர்கள் த.திசெய்யும் ஒலியான த ௮ண்டகோளகைய 
ரையில் செல்லவும் பரமசிவனுடைய நடனச்சிலம்பொலி மன்லனுயிர்க 
ட்குஇனி தாகக்கிருபைசெய் த ,துன்பங்களையொழிசகவும்நிறைந்தசண 
ங்களாயுள்ளவர்கள் அரகரா என்கிற ஒசையான fi பூலோகமெங்குஞ் 

குழவும்--(௭-௮ ) (Ys) 

தேவஜந் துமிமுரட்டொடு த் 
பஃ.ுளை ச்சிலலரிச்சிறுடாண்டில் .. 

ura ado Dior tour Gav lard 
்... பல்லியத்தொகையார்ப்ப .. ae 

,மேவருஞ்சடைப்பகிரதி.. eee ர ர tee le 

புவட்டெழவிண்ணவர்கணஞ்சுமத்... ... ee 
தாவினந்திகைப்பிரம்பின ... bee ae tee cae 

லிமையவர்முடிமணித்சர்ந்தோட... ... cee ves R
e
 

Ke 
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(இ-புமா.) தேவ, துதி தமிகளுஞ்தெபேரிசைடும்பல் தளை க 

சாயுடைய தாப்சிநியபர ற்கள்டொருத்தியபாண்டிலென்னும்வாத்திய 
யங்சளின்பரவியவிடத்தி லுண்டாகும் ஒலிபுடன் இயிலைருதலாகிய பல 
வாத்தியங்களொலிச்சவும் சட்மகுடத்திலிருக்குங் சங்சைதுளாம்படும்



D LIC Be SM ober tsb. PNB. 

தேவர்கூட்டஞ்சூமவும் நந்திதேவர் கைப்பிரம்பினல் தேவர்களுடைய்மு 
ட.யிலிருக்கும் நவரத்தினங்கள் தெறித்தோடவும்.....(௭-ற.) (2) 

பனிப்படாம்டொதியிமயமீன் 
றளித்தருண்மரகதப்பசும்பாவை 

சனித்தடுந்தையினருகுநின் ... வடட 

நியற்றியசமலமென்கரப்பாணி ... ௨, 
தொனித்தடன்முறைச்சதிவமி .... .. 

சர்தொறுற்.தூச்செைசெவிதூங்கக் 
குனித்தீநாயசன்றிருநடந் வ ட்ட 

தொழுதீனர்விண்ணவர்குழாத்தோடும் 

(இ-புனா.) பனியாகியபோர்வைபோர்த்த இமயமலை தவத்தினா வீ” 
ன்ற பசுமைநிறமுள்ள பார்வதிதேவியார்கனிந்த உள்ளத் தடன்சமீட 
தீதினின்று ஒதிதுன்ற தாமரைமலர்போன்ற திருக்கரதீதிலிருக்குற்தா 

எம்தொனிக்கும் தாளவொத்தின்பிரகாரம் €ர்சள்தோறுமுண்டாகும்பா 
ட்டினோசைதம்முடைய திருச்செவியில் பொருந்தவும் நடிக்கும் பாம 

வன துதிருக்கூத்இனைத்தேவர்களுடன்தொழுதார்கள்:--(௭-ற.) (0௩) 
k
e
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குழைந்திந்தையர்குமிழிவிட் ... vee vee ves 
டொழுயெகண்ணினர்குழையாநின் ..... 

நிழைந்தவன்பினருருகிய wise vee ட 
வென்பினர்முகழ்தீதகையினைவாங்கார்- 

விழைந்தவேட்கையினின்றன ன வைட டட ட 

ரயர்ந்தனர்மெப்டொடித் துளறெக்கார், .., 

தழைந்தசெஞ்சடைப்பாமனை ல தலி லு 

யாடல்சண்டுவப்டொடு நீ தலை நின்றார் .... K
*
 

e
K
 

K
K
 

KR 
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(இ.புரா.) குழைந்த சந்தைபுள்ளவர்களும் குமிழிவிட்டுக்கொ 
ண்டொழுகாதின்ற கண்ணீருடையவர்களும் மனந்குழைந்த ௮ன்பினை 
புடையவர்களுமாய்ச் இரெரில் குவித் துவைத்த கைகளை வாங்காமல்வி 

ப்பத் ுடனின் து பரவசப்பட்டு உடல் புளகமடைந் து உள் நெக்கு 

ட தழைந்தசெஞ்சடைபினையுடையபரமரிய னடனத்தைத் தரிசித்துச்ச 
ந்தோவித் துடனின்றார்கள்--(௭-.) (0௪)



OTRO சூரா GaGorr Gear, 
பொழிப்புமா. 

இன்னரின்னணமாடல்கண், vee vee nee 

டுவப்புமியெறிக திர்க,யிலைக£த். 
மன்னுசேவலுமரகதக்... பட்ட ட 

கொடுஞ்சிறைமயூாமுமினிுந்த.... 
வன்னகாலையி DGFT EMD vee nee 

பதுமலுமரிமுசதீதவனுங்கூர் sores 

மின்னுவெள்1எயிற்நடுரனத்.. ee cee kee vee 
தாருகனெனட்படுவெம்ே யானும், ........, x

x
 

k 
*
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%
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உட 

(இ-ை.) இத்தன்மையராய்ப்"பிர்மவிலினுக்கள் பரம இவனது 

இருநன டத்தைத்தரி As ge #50 தாஷிச்கும்போு ஒளிவிசுகின் eT 

தக்சயிலைமலைச்சாரலில் அழிவில்லாத சேவலும்மரக தமணிநிறமுள்ள ௨ 

ளை நீதசிறையினையுடைய மபிலும் இனி தடன் பொருநீதியிருநீதன ௮ 
ப்போ துசூரனும் ப தமனும் ங்கமுகனும் கூர்மையுள்ள அகளாய் ஒரி 
பொருந்தி வெண்மைநிறமுள்ளதந்தங்களையுடைய தாருகனென்றுசொ 
ல்லப்பிகிறகொடியவலும்.-(௭-.று.) (%@) 

பூதவெங்கணக்குலத்திவர் ... ee ee ee nee 
sroamoour Aoi r6RCEGC 1. 6 

டபாதகண்டிணனிப்பங்கயம் ... ௮ ட டட 
பொறுத்த நின்பெருநீதிறல்சொலற்பா நிரூ ves 

கேதனதீதிறற்குக்குடத் .,. see cee ட 

தடுதிறலெலவர்ெத் துவர்*கெட்டேட் bee 

போதிஞன்முகதீதலைவனலு உ 12 ee 

gino CurppsGaallsciGn. .., 

Be
m 
e
e
 

KR 
R
R
 

vee 

. (@-Lye0r.) இவ்வகைப்பெயருள் ள பூதகணத்தலைவர்கள் நாலவரு 

ம்பொறிகளையுடையமயி லுக்கு அருகல்சென்.று ௮'தனைநோக்கச்சுப்பிர 
மணியக்கடவுளுடைய கிங்கிணியணிந்த இருவடி தீ தாமரைகளை த்தாங்கும் 
படி பெற்ற உன்னுடைய பெரியவல்லமையான் அஒருவரால் சொல்லும் 
தன்மையையுடையதோ வெற்நிடொரு pau Qesnip we BuCrayghleirtt 

பயக் 
sree erent esearch eet eee     

தாருகன் யானைமுகமுள்ளவனாதலால்எயிறுக. தினர் 

# செட்டேம்என்பு இண்டுவியட்பும்பொருள்சாட் 19. [031 
ear et



உபதேசகாண்டம். FT (6.16. 

sslrngms எவர்கள் சொல்லதீதச்சவர்கள்தாமரைப் பூவில்விற்திருக்கும் 
மிரமதேவனும்உம்முடையதிருவடியைப்போ தீ௮தற்குஎளிகல்ல(௭-.று) 

இவையறித் தமற்றநிலராமெனவெறுட்வலிக், . . 
குடையோர்போற் ... ,.. ட... 

கவர்கொடுஞ்டிறைச்சலும னுமன்னமுங் .. 

கருதீதுறமடியொவா,,.. ,,. cee nee te 
யவமஇதீதனவறிந்திலிர்டோ லுமந்றும்மொடு.., ... 

மரிபோர்ச்கென் * 
௮ வைசெறுட்புமிறும்மொடுநால் வருமுருத்தெழுநீ ve 

ச் 

இடனி Do பம் 2 
32
% 

H
E
 
H
E
 

$ 

(இ-புரை.) இவைகளை௮.நிதீதும் ௮றியாதவர்சள்போலமிகுந்தப் 

லத் துக்குத்தாங்களே யுரியவர்கள்போலவளைவாகிய சறையினையுடைய 

சருடராசனும் ௮ன்னமுக்கருத்தில் பொருந்த உங்களைமதிக்காதீவைக 
ளாய்அவமதித்திருக்வெறன நீங்கள் அறிகின்திலிரோ அவ்வாறு ௮வமதி 

தீதிருப்ப மன்றி உங்களுடன்போர் செய்யவருமானால் நாங்கள் நால் 

வருங்கோடங்கொண்டெங்களுடனிற்கிறோம்....-. ௭- று.) (Yer) 

எனபொழித்தனவிரசெவிச் தளைபு5... 
வெரிப்பொதிவிழிசால 

வனமயிற்குலசிறைபுடைத I Sp Hs 

யார ணஞ்சினஞ் திம்... 

புனைபுடைச்சிறைபடிகொடப்போர்த்கது... ட்ட 
படொரத்.துணிந்த தபூதகி 

நினம்விழி 2 குலிம்வ! _வைகக்கியவருத். ., 

தெழுதீதன வெதிர்றோச்கி K
h
e
 

KR 
K
K
H
 

(இ-புரை.) இவ்வாறு கணங்கள் சொன்னவார்தீதைகள்கா அக்குள். 
UGS தீவுடன் கண்களில் ௮க்ினிட்டொதிகக்கும்படி. மயிலான துடுறை 
பையடி தீ௮ச் கொண்டெழுநீததி சேவலான ௮ கோபத் stor PEG 
றையான து தன்னடி. தாடட்டோர்க்சப் போர்செய்யதீதுணிற்த அ பூத 

கணங்கள் கண்களில், படவாமுகாக்கினி யுண்டாகும்படி. எதிர்நோக்க 
கேர்பித்தெழுந்தன-- (எற. (6௮) 

55



erage  சூராஇகளொடுக்கப், 
பொழிப்புரை, 

உருவுசத்றமொதீதெதிர்வாநோக்கிய 
வுவணமுமுலகோங்கிப் ... ... 

பொருபெருற்திரைப்பிரளயஞ்சுவந்றிய 
டடைச்சிறைப்புடைதீதார்ப்ப ... 

விருகொடுஞ்டிறைமலயனன்னமு 
மெதிர்நடந்த நுதம்மிற் ... ... 

செருவிளைத்தடுதிமிலமிட்டுரப்பின ... 
திருனெடினஞ்சதி ... 

(இ-புரை.)மிகுந்தகோபதீதினால் தமக்கொதீதவைகளாய்வருன்றதை 
ப்பார்த்தகருடனும் உலகத்தின்மேலோங்கமோ துன்றபெரிய அலையி 
னையுடைய ஊமிவெள்ளத்தை வற்றச்செய்தசிறையை௮ி தீ. துச்சொண் 
டு ஆரவாரிக்கட் பிரமதேவன்வாகனமாகிய அ௮ன்னமும்எதிர்சென்று தம 
கீகுள்டோர்விளைக் கம்படியான பேரோசையிட்டு ௮தட்டினகோடாவே 
சத். துடன் திர்சென்ற த...-(௭-௮.) (0௯) 

(வேறு) 
தெழித்தனவுரப்பினனத்தனகனந்பொறி,..... 

தெறிட்பவெதிரேோ ... see vee ப. 

விழித் தனகடி த்தனமிதித்தனவலங்குஇிரை 
வேலைசிறையாற் வ வை ட்ட 

சழித்தனவுவட்டெமநறெடுங்கிரிமுடித்தலை .., .... 
துளங்கியதிரக்... cee ட வே டல ப டவ 

கொழித்தெழுநிலதீ துகள்கொழுந்தொடுபடர்நீ துதிசை Les 

கொண்டுமறுக, , . ர ரர. 

3 
9
3
 
2
3
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10 

3 
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(இ-புரைா.) அதட்டின ௮நீத அதட்டுதலை யொத்த கோபத்தையு 
டையன தீப்டொதி சற். தும்படி. எதிரெதிராகக் கண்களைவிழித்தன 
ஒன்றை மற்டுரான்றுகடி த்தன மிதித்தன அலைகின்ற அலைகளையுடைய 
சமுத்திர நீர்மேலெழும்படி.ஏறைகளால் சுழலச்செப்தன பெரியமலைச 
ளின்சங்கள் நடுங்பெதிரும்படி. கொழித்துவிட்டு பூமியிலிருந்.த. தக 
Oops pits து இிசகைளைமூடி.ச்கொண்டு ௮ங்கிரும்பூவர்கள்மனங் 

சீள்சலங்சவும்-- (௭-௮.) (28) 
ஆதவலொளித்தனனசும்புறபசம்பொனுல ... .... ப. % 

கண்டர்வெருவிப் cee eee eek eee ப



உபதேசகாண்டம்.  ௪ா௩௫ 

டோதர நினை தீதனரிடிச்குலமி சப்பி 9 
டாரிந்துதிருமான் ... ப 

மீதொடு நடுவ sinus Henn தவட, ஆ 

மேருவரையு ves உ 

மாதிரமுழச்சவருமாருதமெனட்பதநி .. % 
மம்மருறுமால... , வலவ cee ee oo 

(இ- புனா) சூரியன் ஒளித்தனன் பொன்னுலகதீதிலிருக்குற் தேவ 
ர்கள்டயந் த அட்புறம்டோகும்படி. நினைத்தனர் இடிக்குலங்கள் குமுற 
ஓடன்பொரிந், ததிருகின்றன அண்டத்தையளாவிய ஆயிரங் கொடுமு 
ஓ.களையுடைய ம௰மேருவான தம் திக்குகளெல்லா முழங்கவருகின்ற 
பிரசண்டமாருதமென்று பதறிமயங்குஜெறது--(௭-௮.) (௨௧௪) 

(௮சும்புறுபசம்டொன் என்பது - ஒளிவிட்டுச்சொண்டி ருக்கும் 
படி.யானமாந்றுயர்ந்தடொன்எனப்டொருள்கொள்க. 

வாளெயிற அபய கணத்தலைவர்தாலிவரு , 
மனஞ்சினவினார்.... Les வட வடடல 

கோளுறு நிறைக்க ஓழஜேடெதி #1083 ந்தம் ட்ட ட 
கொடுத தனர்களாந். , ப ட டவ 

ராளொமிசெடி தீதலைகடி.த்.த தறிடச்டி 
தடஞ்டிறையினான் ... வட 

மூளுறுசினக்க sil Aye Bp, GI ove. 

முழக்க மெழவே os vs K
K
K
 

K
H
 
H
H
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(இ-புரை.) இவ்வாறுநிஈமும்டோ_து பூதகணங்களாகிய நால்வரும் 
பற்களை ௮. துச்சச்சொண்டு கோபமுடையவர்களாய்ப் பலம்பொருந்தி 
படுறையினையுடைய கருடனுடல்எ திர்மலைந் துபோர்செய்தார்கள் மயி 
லானது கருடனுடைய கரல்களையுநீ தலையினையுங்கடி. த் தறிமுழக்க 

முண்டாகும்படி சன்பெரிய €றையினாலதலபிடரியிலடி த்த.து.(௭-ு.) 

. (செடி.தீதலைஉரோபங்கள்தெருங்கியதலை,) 

கதாணமுதற்றலவனேறியதடஞ்ை வவ ட வடை வட டட ஆ 
யன தீத (டம் eee oe eee eae 0% 

வானதெடுக்கொடியஸ்த்தத்திசெெ... ட ட்டு OF 
வழங்கவசமோ eee6 ஓ டத ஐ ௪96 eee oak



PT 16. Gir நுசாதிகவொடுக்கப், 
Ghose Bu. 

A 

FTA EHO ) we wrt ol 6 “அசனம் வ ட வட 

பட். CeO), றவாய்ச ௨4 உச _ if 

Genfluys [களரி Fly nts Qhopt gett தீத து 3 

றக்கமத்ச ., ன ர. cee nee படட KR 

(இஃபுமா.) பிரமமதயனேதிய பெரி.பசிறையினையுடைய அன்ன 

த்தினுடன்சுப்பிரமணிபா, ஆவ மாகிபகோஜியான g போர் சசெய்ததிததி 
ல தஇத்தலி மைபதென்று ॥ராலலவசிமாகூர்மைபுள்ளகாலடி.சசவட்டி, 

னை௮ன்னததன்மார்பு. நி! நீதபிளப்பினிடததில உடரங்கொப்பளித் 
தெழக்கண்டுசுவரீக்கலோக தீதாரும் நடுக்கும்படி. வெற்றி பாருதீதிய 
நன்டுறையை ௮ டி. த gS oar cio. gi. -(௭-று,) (௨௩) 

இத்தலையருஞ்சமரிளைததகர௬.௧கொ டி ட்ட ஸீ 

யிழந் துநெரிவால 38 

Q)_orZi 558 2 9 80. ip) wpBan fines 2 வட டட. ஆ 
PES DHSS be kee டவ bes Coane eal 

கைத்தலைநெடுங்கத பொறு. pau 3 

கண்மிததழ்லா,.. ‘ உ அ 

சித்திரமயிற்கொடியருககிட மவத்தினிலழி * 

சென்றுதொடர வட்டி . ட ல 

(இ-புரை.) இவ்விடத துஇவவாறுபோர் 9எய்ச கருடனான. த சண் 
டையையிழதீது சிறை தட்டிககொண்டு ஆகாய சீதிடபறற் ஐவிட அதனை 

கீகண்டஅன்னமான ஐ அறீதக்கருடனுகரு பின்னே பறநீ்தோடிகின்றத 
னைலைஅதைக்கண் . ॥ணத்தலையாகள் 5 தாயு சமெடுத்து உகொண்டுசெல்லி 

அழகுள்ளமயி லுஞ்22வ ஓம௮ தகள்போவமியேதொடர்ந்தவளவி௰, 

x
e
 

3
 
௫
 

& சென்றிடுிபெருறீதிசையுமண்ட மும் ந்துயிர் ...... 

சிதைத்தமறுக... bes er 

மல்றன்மலமீரானுலகடைநீதெடி மதைந்தது 
வயக்சலுடினு ... bey cee tas 

நின்றெழு 5 padanOy.o8 sees» Seo cee nee aw 
GARG ao OL ட பட பட்ட



உபதேசகாண்டம். FT (h_ GF 

கன்தியமனத்தொடுதொடர்ந்தடிபடர்ந்தது.. ee cee 

கலாபமயிலே 0. see cee nee nee nee nee த 

(இ-புமா.) ௮ஃவாறு செல்லுகின்ற பெருந்திசைகளும் ௮ண்ட 
ங்களும், அதிர்றீது அவை.ஈளிலிருகழம் உயிர்களெஷலாஞ் இறைற் ஐகல 
ங்க ௮ன்னமான து பிரமதேவனுலகத்திற் சென்று ஒ ஒளி Spas ரண 

டன வெற்றிடொருந்திய கருடனும் நடிக்க தி.துடனோடி வில ணுவினு 

டைய உலகத்தில் ஒளித் துகொண்டஅ மயிலான.து அந்தமட்டிலவிடடு 
விடாமல் மிகுந்தகோபதீ தடனே அதனடியைப்பிடித தத தொடர்ந்த 

அ.-(௭-ு.) (௨௫) 

ஆயிரமிதம்க்கமல ப் ரீடிகையிருக்குமய..... உ ட. ஆ 

ஞாதிபுலடற்... உ ட்ட * 

பாய அகனசதிவிலினத்தமிர்செருச்கள க ek 
படர்நீ ஜதெடுவா... .... se 

னேய துழுகுற்த ஒலகெய்தியவிருஞ்டெை'.. ஆ 

QWs. * ஓமனைப் bee . % 

போயுயிர்பற்சக ச*மூகுநீதனு லெம்பொடி «. se 
படா Geeks Uv x 

(இ -புரை. ] ஆயிர யி அழ்க sary டையு தாமரைமலர்ட்பீ டர லிரு 

க்கும் பிரமசேவனுல ஈதீதிற்போய் ஒரு கணப்பொழுதில் ர ்கிருக்கு 
முபிர்சளேயெல்லாங்கொல்று மகாவியினுவினாடைய உலகத்திற்செ 
ன்று பிரகாடியாநின்ற வெற்றிபொருநீதிய கருடஞயினாஃ&. கொன்ற து 
nt Mal don லோகம்பொடியாகும்படிடிதைத் த--(௭-ற௮.) (௨௬) 

அங்கணமார்க்குமுதறாயைகமுருந்தகனுல் ee ee டட டக 
கத்தையமியாச் , டட % 

செங்கமல நாயகனிரு நீதவுலஃட் பதவி... வட்ட ட 
சிந்திடமுனிந் tee et . ர 

தேங்க ணும்வெருன்டுகொடிவாரணமுயிர்ப்பொறை, ற... ௯ 

கொறிதீ ததெரிகும், ப ட்ட உட டட அ 

வெங்கணிசல்வாளெயிறுடைத், லைவரெங்கனும் வடட ஆ 
வெகு குண்டுமூனியார்.. வை வை வடட. அ



FAT Of சூராதிகளொடுக்கப், 
பொமிப்புடை: 

(இ-புமை.) அவ்விடத்தில் தேவருச்குமூதல்நாயகனாயெ விலினு 
வினுலகத்தை௮ழித் தும் பிரமதேதேவனுலகத்தித்சென்று அவ்வுலகதீதை 
யும்அழிச்சகக்கோமிக்கொடி யான துகோயித் து௮ங்கிருக்கும்உடலையெல் 
லாம் கொறித் தவிட்ட த இப்படியிருக்க அச்சினிப்டொதிசள் சுழ்நீ.தக 
ண்களையும் வெண்மைநிறமுள்ளபற்களையுமுடையகணத்தலைவர்கள் நா 
ல்வரும் கோயித்,து அவ்விடமெங்குற் தங்கள்கோபச்செய்கையை கா. 
ட.னார்கள்--(ஏ-று.) (௨௭) 

இப்டடியருஞ்சமரிமைத்திமதிரிட்பினி...  ... cos 
லெழுந்தவிமையோர் டட ட்டு 

கற்படி விர திபதமூறுத்ததெடிகோடினர் டவ வட்ட 
கலக்கமுறுவா .. ல் vs 

ரெப்படியினிக்குடி கிருஃ்பசெ னவிம்மலி.. க 
Ar tA AMAT... so 

மைப்படிகளத் 2 தன்டனம்புரி சருக்கம்... ட 

வந்தணுகினார் ௨ வ பட டவ 

ee
 e
e
 

oe
 

(இ-பரை) இவ்வாறு அரிதானபோர்செய்டிலிற ஆர வாரதீதினால் 

தேவர்கள்பயந் தகற்பரல்கள் நெருங்கெபூமியான துதங்கள்விர ஓள் 
பாதத்தில் உறுத் ஐம்படியோடிக்சலக்கங்கொண்டுஎட்டடி குடி.பிருட்ப 
தென்று தயாதி கடனிரங்கிப்பயந் து ஸ்ரீநீலகண்டமூர்தீதியானவர் மீட 

னஞ்செப்தருளுகின்றஃயிலையக்கிரியி நசேர்ந்தனர்.--(௭-ற.) (௨௮) 

அன்னவர்ிருக்கயிலையண்பிலர்கொடிஞ் சம... 

ரடர்ந்தமயிலு . டி 
மின்னெயிறுடைக்க ணமும்கார copii 

வெந்பமருவி ஒட்டி os owe 

மன்னி பொருபாக முறமுறீ; சமரரம்பொனணி ட 
வாயிலினுரா.... ws 

வின்னவிவையாரொடுஃவிளம்பு ம மென bet. bones 
யிரங்கமெலிவார்... %.. vee vee aah ட ட 

e
e
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(இ-ரை.) ௮ந்தத்தேவர்கள் இருக்கில்யைச்சேர்த்தபோ து செ
 

டியடோர்செய்தமயி லும் விளங்கு றபற்களையுடையகணத்தலை௰ர*



உபதேசகாண் டம், FAT 1h. Fp 

ள் நால்வரும் சேவலும் அ.நீதசகயிலையங்கிரியில்டொருந்தி யொருபுறத்தி 
லிருகீச இங்கிருநீதுடோனதேவர்கள் மடொன்னாலாடிய சோபுரவாயிலிற் 
சேர்நீது நமக்கு நேரிட்ட துன்பத்தை யாருடன்சொல்லிக்கொள்ளலா 

  மெனவரு நீதியிரங்குகின்ளுர்கள். (௪ -D) (௨௯) 

ஆய துநிகம்ந்தபொழுதாரணமுதற்பானை டட டவ * 

யாடல்பரவிச் வட nee tae ree ஆ 
சேயொளிவிரிந்தபதடங்கயம்வணங்கினர்... ... 3 

திரும்பிவர லு ete nee nee ட. 

மாயனையெடுர்ந் துநெடுவானவர்குமாமொடு, , ok 
வணங்கியழிபா ,.. உ ய பட்ட * 

டேயதுபுரிற்தவெருவந்துபடுதங்குறை ... வ 
யிரந்துபுகல்வார்... tee vee nee 35 

(இ-புரை.) அவ்வாறுதேவர்க ளெண்ணமிட்டு6 (கொண்டிருக்கும் 

போது வேதமு தற்டொருளாகிய பரமடவனாடைய தஇிருநடனத்தைதி 
அதிசெய்து ஒளிபரற்.து விளங்கும்படியான இருவடி தீதாமரைக*மா 
வணங்டுத்இிரும்பி வரும்போது அற்ததிதேவர்கள் விலிணுவைக்கண் ரி 
இயன்றவளவுஆசாதனைசெய்்.து வணங்கித சாங்க்பபற் து௮னுபவிதத 
தீங்குறைகளை யிரற் தசொலலுகிரர்கள்- (எ-று) (௬2) 

(8௮) 
மூவாமுதலேமுளரித்திருநாபிப் ட டட ஆ 
பூவாலுலகளித்தபுண்ணியனேயெம்முயிரை தத ர. 

சாவாயெனிலெவரோகாட்டார்கடலஓுறங்குர் ன 

தேவாடசுநீதுமாய்ச்சென்னிப்பெருமானே. ௨ ee 

(இ-புரை.) மூப்பில்லா தமுதலவனே இரு நாபிச்கமல ல உல 
கங்களையளித்த புண்ணியனே தேவரீர் எங்களுயிரைக்காப்பாற்றுவிட்டா 
ல் எவர்களேசாப்பவர்கள் திருப்பாற்கடலிலஅறி அயிலமருத் அளவி 

நீததிருமுடியினையுடைய பெருமானே(௭-௮ு.] (ms) 

அன்றோர்களிருதிமூல்மெனவமைப்பச, ன ர. 
சென்மே ர9ியோடாவிடர்தீ ர்த்தசேவகனே. ...... வடட



சாச௰ சூரா திகளொடுக்கப், 
Gur WL we. 

குன்றோடினங்கா த்தகொவேபலகளந்து டட 

நின்றோயெரிவிழி£ துநேமிபபெருமானே.... 

க ~ 
cS 

(இ- -மாபு, D முன் னாளிலொரு யானையானது ஆதிமூலமே யென்ற 

மைச்சசீசெலீ ன்றோடி நீங்காத துன்பதிதைறீக்கியசேவசனே கோவர்த்தன 
இரியினால் பசுக்கூட்டமுதலான துகளைக்காத்தஇறைவனே உலகத்தைய 
எதீதுதின்றகடவுளேஅக்கினியைக்கக்கும்சக்கராயு தமேந்தியகர்த்தனே. 
என்றவாறு, (௩௨) 

அய்யோவமாருலூழந்ததாழியாய் ., ஒட cee டவ ஆ 
வெய்யோமெமைக்காப்பாருன்னன் AG a porn... ak 

மையோடுமேனிமயூரச்கடுஞ்டிறையா ற் வ ர. 

செய்யாளுறைபநீன் நிருநாடுஞ்டுற்தியதே ... see oe 

(இ டம -) dj 29 1 GHSL. aGar அய்யோ தேவருலகம் AG 

A கொடியவர்களாகிய எந்த$ரக்காப்பவர்கள் நீயலலாமல் 

வெ ருருவரிருக்கில்றார்களோ நீலநிறம்பொருநீதிய மயிலின் கொடுஞ் 
வறயால திருமகள் வாழும் உன்னுடையபதவியும் அமிந் தவிட்டு. 
என்றவாறு, (௩௩) 

வா் ழிமல 2ோனிருக்குமல Ta பில 

பூழிபடசசிதைந் தபோயினதேபங்கவரு ok 
| மாழிவரைப்ப DAO காவண்டத்தனட்பறமோ 4 

pA கநீகாயெளியே மணமாமால vas ok 

(இ-புலா.)பிரமதேவன்விற்திருக்குமலர்க்கோயிலும் தூளியாய்ப் 
போய்விட்ட உ தேவர்களோவெவில சககரவாளகிரிச்கட்புறமோ .௮ல 
ல.து௮அண்டகோளத்தினப்புறமோ எங்கேபோனார்களோ௮ன நீதம் ஊ 
We ( நீதவனே ராட் gor OG wT DY (எ... ) (௩௪) 

ந்மாறு தாராமராயோனேறுநெூிந் தாவிச் ... , 3 

ஏரோறுமன்னஞ்சிதைந்ததாற்றேந் தளவக ... wee | ஸி 
காராறேபூங்கமலச்கண்ணாகடலவண்ணா.......... 3 

(போரேறேநீயேறும்புர்ளசும்போயிற்ளுல் டட டட ஸீ



உபதேசகாண்டம், சாசக 

(இ-மை,) நீரிந்படர்ந்தோங்யெதாமலாப்பூவில்வி நீதிருக் கும்பிர 
மதேவன் எறிச்செலுத். தம் இற யுடைய புகழ்மிஞுந் தள்ளஅன்ன 
முஞ் சதைவுபட்டது மணமுள்ள துளவமாலை யணித்திருக்கும் மேச 
நிறமுள்ள சிங்கமேதாமராமலர்போன்ற திருரேத்திரங்களுடையவரே 
கடலவண்ண முள்ளவரே ௮வணராதியோர்டோரில் ஆண்டுங்கம்போன்தி 
ருட்பவமே தேவரீரேறிச்செலு5.தும் கருடனும் ஒடிப்போய்விட்ட து 
(௪-.) (௩௫) 

வெண்பாற்பிறையெயிற றுவெயவரய்கசண நாலவ, oe ee wee 

ருண்பானவர்கடகிவவுல்கடையட்போ இமா க்கட டட ட்ட 

வெண்டாலடங்குமோவெம்மோரீருப்பையெல்லாங் 

கண்பாற்கருணைசிறி துளவேற்காண்பேமால்... % 
e
e
 

(இ-புா,) வெண்மைநிறமுள்ளபால்போன்ற தந்தங்கள் டொரு 

நீதியவாயினையுடைய பூதகணத்தலைவர்கள் நால்வர்களும் உண்ணப்புறா 
வார்களாகல் இந் தஉலகமெல்லாம்௮வர்களி லொவ்வொருவர்வயிற்றுக்கு 

ப்போ. துமோபோதாதே அவர்களுடைய செய்கை நீனைப்பினிடத்தி 
.லடங்குமோ எங்களுடையஇருப்பிடத்தையெல்லாம்தேவரி ருடைய$கரு 
பாதோச்சுஞ்டிறி தஉண்டாகுமானா6் நாங்கர்காண்போம்..-(௭-௮)(௩௬) 

(கருணையிலலையாலை இருப்பிடமிலலைஎன்ப துகருதி த] 

என்னாவண நிதியிமையோரொதிர்நிற்பட் ட. 38 

G) பான்னாண் முளரிடயல்பூதீதனையோ னும் வடட டட ல 

பன்ணைமலர்க்கமலப்பண்ணவனும்போயினார்.. 1. ௨ 

மின்னாலங்கலையவேலோ த்ருறுகினார் ரர ரர. 

(இபுமா.) இவ்வாறுமுறையிட்டுத்தேவர்கள்நி நகக்சண்டுபொலிவு 
ள்ளதரமனாை மலர்களை'மேகசம்பூதீதிருட்பதை யொதீத உருவமுள்ள தி 
ருமாலும் தாமரைமலரிலிருக்கும் பிரமதேவனுஞ் (சென்றுஒ ரிபொரு 

நீதியதகட்டுவடிவமுள்ளவேலாபு தமேந்திய சுப்பிரமணிபரிடத்திற்சேர் 
நீதார்கள்:--(௭-று,) (௩௭) 

56.



PT POW. சூராதகளொடூக்கப், 
பெ rr மிட்பு நை 

சண்டாரிருகண்களிகூர்நீதாே ராரீமருங்கு. .. 

தண்டாமராமேசமன்னான்றனிதின்ரா ... wee ee ee 
னொண்டாமரைதீதவி௫லவி நீதிருக்குமோதிமததொன் ,,, 

விண்டானுழர்தபரிசெல்லாம்விளம்புவான். , , ட e
e
 

He 

(இ-புரை,) இவ்வாறுசென்றவர்கள் சுப்பிரமணியசுவாமியைக்சண் 

டுசண்களிப்படைர் அ குளிர்சசிடொருந்தெ தாமரை மலர்களை யுடைய 
மேசம்டோன்ற இருமாலானவர்' ஒருபுறத்தில்நின்ஞர் பிரமதேவன்தேவ 
ரகங்கள் பட்டதன்மையெல்லாஞ்சொலஃலுகின்ளான்.-(௭-.று.) (௩௮) 

ச் 

வாரார்முலையுமையாளீன்றமகவேயெம் ௨ ௨. vas 
டோரோறேவானலுலகங்காத்தளித்தபுண்ணியனே. . . 
*தாரேறியகடப்பற்தாரோப்சமர்கடந்த... ... 

வீசாமயூராவிளங்கலேயவேலோனே H
e
e
 
K
 

(இ-புரை.) கச்சணிந்ததிருக்தனபாரமுள்ள பார்வதிதேவியாரீன்ற 
ருளியபுதீதிரசகொாமணி2ய/பகைவர்டோரில ஆண்டுங்கம்போன்றகடவு 

ளே தேவருலகதீதைக்காத்தளித்தபுண்ணியமூர்தீதியே ஒழுங்காகமலர்க 
ளேநியகடப்பம்பூமாலையணிந்தவரோ௮வுணர்போரினைககடந்த வீரர 
ள்ளவரோமயிம்வாகன முடையவரே விளங்குகின்ற தகட்மிவடி மரகியவே 

லேந்தியகடவுளே(௭-ு.) (௩௯) 

* தாரேறியஎன்பதற்ரு ஆட்டுக்கடாவின்மேலேறியஎனப்பொருள் 
கூறினும் ஒருவாறமையும் ' அவ்வாறுகூறுங்கால சுகர் - தார் எனநீட்டல் 
விசராமாயின தாகக்கொள்க- ௮௪ல்-.ஆல-எனமருவிய துபோலென்க ) 

தேவேபுரநீதரனார்செல்மேசெங்கமலம் 2... ணி 
பூவேயெனக்கும் பொருள்விரிதீதபுண்ணிபனே af 
தூவேயலங்கிலையவேலோயசுருதியருக் ௩... cre eK 

Do
 [ கோவேகடம்பலரும்டன்னிருதோட்குன்நமே'... 

(இ-புரை) தேவேதேவேற்தி.னுடையசெல்வமேசெ நீதாமரைமல் 

ரிற்பொருந்திய எனக்குட் பிரணவட்டொருளையுபதேடுத்தபுண்ணியமூ



உபதேசகாண்டம். FAT FB. 

ர்தீதியே ௮வுணருடல்மாமிசதீதை௮ணிந் துகொள்ளும்படி யான வேலா 
புத மேர்பதிகடவுளேவேதமுடியைவிட்டு நீங்காத இறைவனேகடப்பம் 
பூமலரும்பன்னிருபுயங்களாகியமலை களுள்ளவரே.(௭-.) (=) 

நாதாவொருதனியேநான்மறையேநாட்டாட்டி 
பயோதாமறையேபிரணவத்தினுண்மையே... :... 
பூதாதிநின்றும்புலப்படாட்பேர்க்ற்க align... 

வேதாகமதீ் தறையேதண்கருணைவெள்ளமே ... 3
3
%
 

39%
 9
 

(இ-புரை) நாதனே ஒப்பற்றரகனே நாலவேதமே நாவினைப்புர 
ட்டி யோ தவொண்ணாதவேதமேபிரணவத்தின்உண்மைட்பொருளேடஞ் 
சபூதமு தலானவைகளிலிருழம் துந்தெரியககாணவொண்ஞதபேர்ற்ச்சளி 
மழேவேதாகமங்களில் துறையே ஸனிர்தீதரெபாசமுத்தமே_ (எ-று) 

தேங்குநிரைத ஐம்புதெண்ணீரில்மெய்ள்ஞான... ... 
மோங்கிநிரம்புசரவணதீதினு நபவமே, , . 
தாங்குசிதியகண்டைதீதாளோயிடையருப் வட்ட 

பூங்கருணையாறுமுஈம்பூத்தடொ ந்கிரியே 3 
KR 

3 

-(௫-புரை) திறைந்தஅலைகள் தஜப்புசின். 2 கங்ைகநீரிலிருக்கும் 
மெய்ஞ்ஞானமாகய ஓங்இநிறைநீதசரவண தீதி ஓுற்பவமேடிதியதண்டை 

யணிந்ததிருவடிகளேயுடையகடவளேஇடைய ர.த.நி௮றநீதகிருபையினை 
புடைய ஆனமுகம்உண்டாகியபொற்குன்றமே எ-று.) (௪௨) 

கூற்றமுரணறுக்குமாறெழுதிதுககொண்டடியேம்,... 3 
போற்றுமெளி பாய்வலியாய்பரா தனே ட 

யாற்றவரும்புலத்தைவென்றோர கந் தெளிய 3 
முநாத்திழைத்தவெண்ணூானுடங்குமணிமார்போனே  ... 4 

(இ-புரை) கூற் றுவனுடையவலியையறுக்கும்படியானசடாக்ரத் 
தைக்கொண்டு௮டியேங்கள்போற௮ு தற்கெளியகடவுளேமற்தையர்க்குவ 
ன்மையானீகடவுளேபமமையானகடவுளேதடுக்கவரியஜம்புலன்களையும் 
வென் றமுனிவர்கள்சவஞ்செய் து இஜைதீ தீவெண்மைநிறமுள்ள பூணதூ 
ல ௮சலர் துகொண்டிருக்கும்படி யான திருமார்பினையுடையகடவுளே,()



RY Fe சூராதகளொடுக்கப், 
பொ மிட்பு ரா. 

என்றுபலவுமெரித்தெத்திச்கைகூப்பி... 4, 
நின்றுமலர்வாட்புதையாநிகழ்தி துவான் டய 
சன்றுசெனக்கணமுங்குகடெமுங்கார்மயிலுஞ்... .... 
சென்றேடினதீமிதாடுங். ஓுமஜனொடிஞ்€ேதினவால .. 

(இ-புரை) இவ்வாறுபலவும் எத் தத துஇித் தக்சைகளைச் கூப் 
பித் தாழுது நின்றுவாபைப்புதைத் துசகொண்டு சொல்லுகின்றான்ே கா 
பிக்கும்சகணத்தலைவர்கள் நால்வர்களும்சேவலும்மயிலும் சென்று௮அன்ன 
தி.துடனும் கருடனுடலும் €றின.(௭-.று) (௪௪) 

சிறுஞ்செயலொமிந்தண் இறையவன்க லும் .. 
னேறுநீதமியேனெனைததாங்குமோதிமத்தோ 
டாறுஞ்டிெறமோயிற் தலமந்தமரிழற் து 
LO றஞ்சினவா ய்ட்புற கொடு தீதுவானடை ந்த 3 

3
3
%
 39 

(இ-புரை) சீறுஞ்செய்மையை யொழிந்ததிண்ணிப இறையினையு 

டையவலியகருடனும்௪ .றுகின்ற அடியேனை 5தாங்கும் அன்னமும் செம் 

இடன்றடிெறகோய்ர் அபோரினயிமர் ஐ பமைச்சஞ்டுட்பறங்கொடுத் த 
வானில் அடைந்தன, (௭-ற) (#@; 

பின்போவென திருக்சைமாளப் பெரிதிமைச்து .. ... vee % 

வன்போடென்னேடிமகதைமாப்தீ uss geo cee gee NB 

னென்போடொடி.பமுடித் தமறுத்தேனெவாற் ... 1. ணி 
பொன்போலுருவாயரியுலகும்போயித்ரால] ... ve ee 

(இ-புரை)3அவ்விர ண்ரிமொளித ௪ விட்டபின்பும் விடாமல் பில் 
டர் நீது என்னுலசம்மாளும்படி. செய் த௮ன்னத்தையுங் சொன்று 

வெற்றிபொருந்திய கருடன் எ லும்புகளுடன்[ஒடியும்படி முடித்து ௮ 
ங்இருந் துபின்னும் தேவருலகதீதிற்சென்றன ௮வைகளால பொன்பே 
ல உருவமுள்ளஃடவுளே தேவருலகமும் அறிந் துபோயிற்று.!௭-று) () 

வாஞோனேசரிறந்தாரவ்வானோரி ... ௨ ட ட ர 
னேஜனோர்வடவராயும்பலவராயுமெய்தினார் . oe sae rae es 4
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யாளோபுசல்வனிவர்.ழைத்தாரீங்குற்றுர் வ வட்டிச் 
சேலனேடினவண்டுழுபூந்தெரிபலாய் வ டட ட்ட ண 

(இ-புரை) சேவர்கள்அனேகம்பெரிறர்சார்கள் அநீசதிதேவர்சளி 
ல் பிழைத்தவர்கள் மகமேருவினிடத்திலுமற்ற மலைகளினிடத் ஞ் செ 
ன்ஞுர்சள் அற் தச்காரியத்தை நாவேவைரூத் துச்சொல்ல தீதச்சவன்தேதேனெ 

ன்கிறவண்கெளும் வண்டுஎன்டுற மற்ரொருசாதி எண்டுகளுங் குடைர்து 
தேனுண்ணும் படியான பூமாலையணிந்தகடவுளே பியைத்தவர்களாயுள் 
ளவர்கள் இதோஇங்குவந் திரு க்கிரூர்கள்.!௭-ு.) (௪௭) 

எல்றுரைத்தகெமலாந்நிருச்செவிதாம்த்செம்பிரான்.., ... * 
குன்றுருவம்னகணத0ே தார்க்கொணர்சென்ரு ட்ட உர 
னின்றகண்தோர்ரெடிதோடிக்கூவறலு... see vee van 
மன்திழைததசூரன்முகலோர்வந்தண்மிஞர்.... ... cee elk 

(இ-புமை.) இலொறுபி, மதேவன் சொன்னவைகளை செல்லாம் ந 

ம்மிறைவஞாகிய சுப்பிரம.னிபக்கடவுள் திருசசெவிகொடுதி துச் கேட் 
டருளி மலையுரவம் போற அந்தப்பூதகணதீதோர் நாலவரையும்இங்கே 
சொண்டிவாருங்களென்று க்டளையிட அங்கிருந்தகண;.ததவர் கள் அதி 

ரிசூரமாக ஓடி. அமைக்கமாதீதிரதீரில பகையானசெய்கையைச்செப்த 

சூரன்மு கலானவர்கள் சுவாமியினிட இலவற் ண சேரீந்தார்கள்.(௭-ற)() 

நரவரய்வறப்பஃ்குறுதீசாண மிநடுந்க ... வடட 

வோவாதீதிறலோய்ந் தயிர் நடுங்கியுள்ளமிற்து... +6 
மேவாிவருவருத்த நின் றனரால்வெங்காலதீ. ,. 
தஇிடோல்விமித்தவிழிபாலிற்றெளீந்தனவால் ... 3

3
%
 

3
 
3 

(இ-பயூரை) நாக்கும்வாயும்வறளவும் கு நியகால்கள்நடுதமிற்கவும்ஒ மி 

பாதவல்லபமொழிற் அ உயிர்நமி6டியுளம் அழித் துபயம்தேரிட்வெருத்த 

ஊமித்தீமீடாலச செவேலெனவிழிக்கும்] அவர்கள்சண்கள்பால் போல் 

ண்மைநிரம்பொருற்தின (எ-று) (௪௯) 

வற் தாரடி. பற் நமாமாம்போல்விழ்ந்,துபணி cette tee ல 

தீநீதாரவரைதீதனிவேவிறைநோக்கிச் க டட டட டட த



PM eer சூரா திகளொடுக்கப், 
பொதிப்புறை: 

செந்தாமரையுலகுமேலுலகுஞ்சேதித்தீர் ... ... cen 4 
நந்தாவலிதொலைத் துவானவர்நாடதிதீதீர்... ... .. ப. 4 

(இ-புரை,) இவ்வாறுவந்தவர்கள் ௮டியந்ற பெரியமாம்போலவி 
ழ்ற் துபணிற்தார்கள் அவர்களை ஒப்பற்றவேலாயுதமேந்திய சுப்பிரமணி 
யகுவாமியார் பார்த் தட் பிர்ம்மலோகத்தையும் வில ணுலோகத்தையும் 
அழித்திர்கள் கெடாதவலியயத்தொலைத் துதி ேதேவர்க ஞுலகந்தையும் ௮ 

இித்திர்கள்..-(௭-௮.) (௫5) 

நீவிரினிட்போய்நெரிநீரப்பெருதிலத்துப் ... $.. 
பாவநிருதக்குலத் துறிபவிதீ துப்பன் முறையா... 
றேவரிவர்ச்கிடுக்கண்செய்விர்கடைமுறையெம் 
பூவிலையவேலாற்றொலைர் அகதிபுகுவீர்... me 

3
9
%
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(இ-புரை.) ஆகையால் இனி நீங்கள் சமுதீதிரஞ்சூம்நீத உலகதீறிற் 
போய்ப்பாவமுள்ள அ௮சரகுலத்திற்பிறற் து இந்தத் தேவர்களுக்குப்ப 
லவாழுகத்துன்பளு செய்வீர்கள்௮ற்தசசாரணத்திலை சடைமூறையில் 

நம்முடையபொலிவுள்ளதாப்தீ தசடடுவடிவுள்ள வேலாயுததீதாலிறந் து 

& இ யடையககடவீாமல் _..(௪_.ு.) ( @s) 

என்னுங்கடுஞ்சாபங்ம2ளாவியற்பூதர்... vee ... 
மின்னுஞ்சடரிலை9வள்வேலோற்பதம்போறத்றி ,.. 
மன்னுங்ககொடியே நிரு தீர்குலம்வைரூறி a) 

நின்னலிபகலதநெஞ்செமக்குவேண்டுமால் 

(இ-பூமை.) சுட்பிரமஃரியக்கடவுள் இய்வாறுகூறிய கொடியசாபத 
தைப்பலமுள்ள அற்தநான்குபூ தகணத் தவர்களுங்கேட்டுப்பிரகாசியாறி 

ன்றஒளியுள்ள வேலாயு தமேந்திய சுப்பிரமணிய ககடவுஞுடையதிருவடி. 

யைப்பணிற்து ததிசெய். த கொடியபாவிகளாகயெ நாங்கள் அசுர கலி 
தீதிற்பிறநீதிருந்தாலும் தேவரீருடைய அன்பு நீந்காதமனம் எங்களுக் 
கு௮னுக்ரெகஞ்செய்யவேண்டும்.-(௭--௮.) (௫௨) 

கதன்திமதஜென்றுளதாலெளியேங்கள் ப பசி 
போ,தங்குலத் துட்புரிதயத்தானெட்டிலைவேல்... se
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காதுநீதிறத்திறக்குங்காலைமயிலாகிப்,.. so. ee vee oH 
டாதம்பொறுககக்கொடியாகப்பாலிப்பாய் ர. 

(இ-புரை.) இ துவேயன்றியே ஜொருவரமுமிருக்வெற.த அதாவ 

து நாங்கள் பிறத்குங்குலதீதில செய்யுநதவத்தால் நெடியதகட்டுவடிவ 
மூள்ளவேலாயுசங் கொலலுந் தல்மையினாலிறககும்டோ ௮ மயிலாடஇத் 
திருவடியைத்தாங்கவும் மொடியாயிருகிஎவும் ௮ னுககிரகஞ் செய்யவே 
ண்டும்.-(௭-௮.) (௫௩) 

ஆயவரமிரண்மிமெம்பாலருடி.யெனத டட டட டத 

தூயமுறுக்கெயிற்றுச்சூரன்பதுமனொடு ... cee vee vo 

மேயவுவகையொடும்பெற்றான்பமிருதவத்தான். .. * 
மாயையயிந் திலிவர் நால்வோரும்வைகினார் ரர eee 

| (இ-புமா.) இய்வாரூய இரண்வொமும் எங்களுக்குக் கிருபை 
செய்யவேண்டுமென்று- வெண்மைநிறமுள்ளதாய் முறுக்கெகொண்டி. 

க்கும் பற்சளையுடையஞரலும் ப அமனென்பவலும் பொருநீதியச 

நீதோவித்தடன்பெற்றுக்கொண்டு மிகுந்த தவத்தினால் நாலவர்களும் 
மாயைவயிறதில் பொருநீதினர்கள்,--(௪-று.) (௫௪) 

மாளாவலிதகொலைந் துமாண்டவயக்க லுமன் ... 
ருளாரவிந்தனாரோறுநீதனியெனெற் ட 
தூளாய்முடிந்தசரருலசமெம்பிரான் 6. vee vee vee 
ஜோரா நிரண்டுடையாண்சொல்லினிலைபெற்றனவால் ... e

x
 

HK 

(இ-பரை] மாளாதபலமிழற்_து மாண்டவெற்றியுள்ள கருடனும் 

பிரமதேவனேறிச்செலுதி.தும் அன்னமும் தூளாயழிந்ததேவருல கமூ 
ப்பன்னிரண்டுபுயங்களுள்ள நம்மிறைவன் இருவாக்கனொல் பழையபடி. நி 
லைபெற்திருநீதன--(௭-.ற.) ' (@@) 

ரித்மலவிழியரர்க்குமூ துணர்ந்த ... ண 

வரிச்சமலத்தயற்கும்விடையருளி ... ... vee ௨. * 

வாரிக்கருணைப்பெருமான்மயி ஓதைத்துப்... vee cee ல 

பாரித்தசநீதப்பனிவரையிற்டோயினான்... ௨௫



Si FO சூராதிகளொடுக்கப், 
G) பர்ரி Ly a mr 

(டு-பூரை.) தாமலாமலர்போன்ற கண்களையுடையவராய்ப் பலம் 
பொருநீதியவிலினுவுக்கும் வேதமுழுவுது முணர்நீதவராய்த் தேனி 

றைந்த தாமரைப்பூவில்வீதறிருக்கும் பிரமதேவனுக்கும் விடைகொ 
டுத்தருளி கீ கருணைக்சடலாகிய சட்பிர மணி.பசுவாமியானவர் மயில்வரக 
னத்தைச்செ ஓுதீடுக்கொண்டு பருதீததாய்ப் பனி.பால் சூமட்பட்டகற் 

தீவெற்பிலெழுந்தருளினார்--(௭-.ு,) (௫௬) 

ரீ 

என்றுமிளையானியம்பமொழிதிறம்டாத் வட 
துன்றுர் துணைத்தடந்தோட்சூரன்பதுமனொடு,., ... wes 
மொன்றுதனிவயிந்தினேருருவாயுறபவித்தான். 
நின்றவிருவருடன்பிறந்தார்நீணிலத்தின். , * 

OK
 
K
K
 

(இ-புரை,) எந்நாளும் இளையவன்சொல லும் வார்த்தைசடவாத 
இரண்டுபெரியதோள்களையுடைய சூரனானவன்ப துமனுடன் மாயையி 
னுடையவயிற்நில் ஒரு உருவமாக உற்பவிசீசான் மற்ற விருவர்களும் 
உடன்பிறந்தார்கள்--(௭-ற,) (௫௭) 

சூலப்படைடொறுத்தசூரபன்மனென்றொருவன் ,, 

இலக்குணமொழிந்த ுங்கமுகனென்றஜொருவன். we 
Fras sa hops தாருக ளென்றானொருவன் 

ஞாலத்தசரர்குலமன்சவராப்நண்ணிஞர் .. x 
K
e
 

(இ-புரை) சூலட்படைதாங்கெ குரபன்மனென்றொருவனும்£ல 
க்குணம்ஒமிந்த €ங்கமுகனென்றொருவனும் மிகுதீததவஞ்செய்த தா 
ருகனென்பவஜொருவதும் இவ்வுலக தீதில்௮சுரர்குலராசர்களாய்ப் பொ 

~ 

ருநீதினர்கள்.--(௪-,) (6.௮) 

(ஞகுரனும்ப அம னும்ஒருருவம்பெற்றபையால்சூரடன்மனெனப்) 
(பெயர்கூறப்டட்ட த.) 

பூவிந்டொலியும்புனைசமலோன்போர்வேலாற், ... .... 
காவற்கணத்தொடி.ருவர்கல நீதொழிந்தார் ர. 

துூவிநபொலிஞலச்ஞரனுயிரிறற்து ... ப. ட டசி 

சேவற்கொடியுமயிதுமெனச்சென்றொழித்தான் 4. ௨. *
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(இ-புரை.) தாமரைமலர்போல விளங்குன்றதாய் வீரசண்டை 
பணிந்த திருவடி களையுடைய சுப்பிரமணியச்சகடவுள் வேலாயுதத்தினால் 
சுவாமிசந்திதியில் காவலாயிருக்குங் சணநாதர்க்ளுட ஸிருவர்கலத்து 
போனார்கள் மாமிசத்தினால் விளங்கும் சூலமுள்ள சூரபன்மனோவெனி 
ல்உயிரிழர். து சோழிக்கொடியுமயி லுமாய்ச்சென்றான். (Gu ) 

் ஈழுநிருதரீபிரானெய்தியவாறிக்காதை.. வடட 
யாதிமுதனைரும்பியதாலென்றருளிச் ... ... vee oe 
ரூதனுரைத்தடரிசெல்லாநீதரிசறுத்த;, .... ... nae 
மாதவத்தோர்கேட்டுவழுத்திமகழ்டெநீதார். .. ... ௨ ஆ 

(இ-புரை) இதுசூரன்வநீதமுறைமை இந்தச்சரித்திரம்.ஆதிமுதல் 
நாளேயுண்டாயதென்று சூதமுனிவர் சொல்லியதையெலலாம் முக்குற் 
றம் நீங்யெதவத்தையுடைய நைமிசாரணியமுனிவர்கள்சேட்டுத் அதிசெ 

3
 

98
 

ட் ம௫ிழ்ந்தார்கள்-௭-௮ு. (GD) 

(வேறு) 

ஈங்வெணிட்பரிசாயதெனவுணர்த்தவுணர்ந்தனம்யா ,., 3 
மினிநியைய ... vee vee nee டவ வடட டவ 

வாங்குபிறைவளையெயிதறுவாளவுணருயிரொழிய .. ஆ 
மடி. நீ தஞான்று ட வட வவட டி ட டல டட டி | 

விங்கு துணைப்பணைத்தமுகியயமுடுயுமிவட்பயந்த  ... * 
வெய்யவேற்கட் கடட ட ட ட டட டட டப ட்டு 

டாங்கு கருக்குழன்மாயையெனுமவளுமொழிர் saul, 

சாற்றவேண்டும் eee eee eee eae pee) pee . 

(@-Lye0r,) சூரன்பிறற்திருந்த திவ்வாரூயதென்றுதேவரீர்சொல்ல 

நாந்களுணர் நீதோம்இனிவளை நீத மிறையோன்றதந்தங்களையுடையுவாள 

வுணர்களுயபிரொழியமடி. நீதநாளில்பருத்துப் பூரிதீ துதீதமச்குத் சாமே 

யொ.3அபாயெதனங்களையுடைய அயமுகயும் இவளைப்பெற்றவளாய்க் 

சொடியவேல்போன்ற கண்களையும் தாங்கும்படி.யானகரிய ௮ளகபா 

ரத்தையு முடையமாயையென் பவளும் போனவழிலயுச் சொல்லவே 
ன்டும்-எ.ு. (௬௪). 

‘83



air (Hw சூரா இிகளொடுக்கப், 
பொழிப்புமா : 

என்றுமுனிவரரியம்பவிருந்தவதீதினிருங்கொழுந்தா... ... 3 
யெழுந்தசூதன் ன த ர ரர... 

வென்றுபுலன்களையிக நீதமாதயதீதீர்கேண்மினென, ரர. 

விளம்புமேடை ட வ வடட படட ee ol 
'டொன்றிக ம்ண்ெணெமுளரித்தண்டைபற்தாண் முருகனொடும் * 

பொருதஞாட்பின் Lee வ ரர ரர. 
மன்றலெழுங்குழன்மாபைகதிர்பபசைக்கோர்மறையறைந்து * 

மறைற்துபோளள் ... ரர ரர. 

(இ-புமா) இவ்வாறுரைமிசாரணியமுனிவர்கள்சொல்லப்பெரியத 
வத்தின்கொழமுற் துபோலிசாநின்ற சூதமுனிவர்ஐம்புலன்களையும்வென் 
ஹு நீக்கிய தவமுனிவர்களே சேளுங்களென்று சொல்லுகின்ரர்ிண்டுணி 
யுர்தண்டைபுமணிந்த திருவடித் தாமராகளையுடைய சுப்பிரமணியக்க 
டுளுடன் முன்னாள் போர்செய்தகளத்தில் வாசனை வீசும் அளகதீதை 
யுடைய மாயையானவள் பானுகோபனுக்கு ஒருரகசயஞ்சொல்லிம 
ஹைநீதுபோனாள்(௭-று.) (௬௨) 

போயதெறித்தலைட்டயந் சமசட்புணர்நீதுன்னொடும்பிறந்த . 
பு. தல்வர்க்கெல்லா a 

மேயவிறலினிப்புகுசாதொரு குமான்றிருக்கைவடி. ... 
வேலாலவிவ வ tee nee ட்ட 

ராய துவற்அுறுமளலையிவணிருத்திமர்தரவெற் ... 
புடைகின்றேன்யான் டட டி டட ட்டு டட 

இயேதெறிக்கொடுஞ்சூரன்முதலியோர் களத்துலக்குஞ் .:, 
செய்னீயோர்வாய்.., ... e
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(இ-புரை.)அவ்வாறுபோனமார்க்கதீதினிடத்தில்தன்மகளாகய௮ய 

,மூயெனிடத்தித்சேர்நீனு அவளைநோச்தி உன்னுடன்பிறந்தபுத்திரர்களு 
செல்லாம் இதுவரையில் டைதீத,துபோல் இனிவென்றி இட்யா.து 
ஒப்பில்லாதசுட்பிர மணியச்சடவுளுடைபவேலாயுதத்தால் இற நீறுபோ 

வார்கள் அநீதக்சாரியம்தேரிறெவரைக்கும் நீயிங்சேயிருநானோமநீதீர 

ஏரியினி: 22 போய்ச்சேர்ேன் நியிங்சேழிருந்தால் இயதெறியுடை 
வர்சளிறச்றெவ்சையெல்லாம்அதிலை(௭-௮) 2" ் (௬௩)



உபதேசகாண்டம், ain (a 

ee மநீதரவெ ற்பினையடைந் EON UGE vee 
_ வருகின்றே ன்யா, . . ees 

bBo) நரிக்கொடுஞ்சமரினிவரி றப்ப அணர்நீ (அமின் a 
சிவனது. இ cee gee 

வர்தொழிதிவருற் தலை நிலவ ற்மினைே நாக. படட 
வருதியென்னா ... ... வ ட்டு 

வந் தீரவானவர்கு றித்து நகை விளம்பமாயையவ 

Ga BEST KG LIM OAT 

vee 

eve 

x
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(இ-பரை.) நானிட்டோ,து மநீதரகிரியிற்சேர்ற்திருநீதபின்பு phe 
யிலதீதுக்குவருகிறேன்இத்தட்போரிலிவர்களிறப்பதையறிர் துபின்புஇ 

ங்கேயிராமல்வற் துவிடு வருநீதவேண்டாம்இய்விடம்விட்டுவரும்போது 
மற்றெங்கும்போகாமல் ஸ்ரீ சயிலத்தைக் குறித்து வந துசேரென்று 
சொல்லிவிண்ணிலிருக்கும் தேஉர்களெல்லாரும் நகைசெய்யும்படிமா 
வயையானவள் அவ்விடம்விட்டு நீங்கிப்போய்விட்டாள்(௭-று) (௬௪) 

பொருரனெத்தவாளவுணர்கிளைமுழு,துமடிகளத்சும், . 
புலவுவேலாற் ,. ... 

செருவொழியவமிரிதர்தார்மாயைதளைட்பயத்தளிக்க 
தியோனோடுத்.. ... . - 

BHA sep Hams த்தஞானருளிரணிபன்பா ' 

தலத் துச்சார்ந்தா... உட, 

னுருயெசெம்பெனத்தெளிர்தக ன்னியயமுகிபா ச் 5... ட்ட 
யோடினளால்... vee nee ves R

R
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(இ-புரை.) போர்செய்தற்கே தவானகோபமுள்ளவாளவுணர்சுநீற 

முழுவ அம்சொல்லுகின்றடோர்க்கள தீதில் வேலாயுதத்தினால் டோர்செய் 
தீலொழியும்படி.யுயிரிறநீதார்கள்மாயை யென்பவளைட்பெற்ற ௮சுரேந் 
இரலும் கற்பசவிருட்சமுள்ளபொன் லுலகதீஅத் தேவர்களைச் இறை 
பில்பேரட்டுவைத்தஞூன் பெற்ற இசணியனும் பாதாளத்திற்போய்ச் 
(சேர்ந் சார்சள் உருயெசெம்பினட்போலத் தெளிந்த கண்களையுடைய 
அயருயெொரனவள்௮ழு அுகொண்டுஒடினள்(௭-௮) (௬௫) 

மஸ்ந்தலை்முக்த்சனத்திலிடியெனத்தன்சரப்புட்டக்ு . a 
மருளுமேக்கும் ,.. 4. |



ar (2. சூராதகளொழுக்கப், 
பொழிப்புளறை:: 

ிலப்பருவாப்திறத் தமுகடதிரவெடுத்தமுசாற ற்றும்... os 
பின்பார்தீதோடுங் ... 

கொலைச் ததலைமுதீதலைப்படையோன்கொடு த் தவர மின் சலோ. 
வென்றுகூ.௮....... 

மூலைத்தலை நின் தருகுமெழு damages ச்அகிமின்று 

ஞூறையுளுற்றுள்... ... 
(இ-புனா) மலையினிடத்தில்இடிவிழுவ த போலத் தன்முலையினிட 

த்தில்மோ தியடி.தீதுச்கொள்ளுவாள் மயத்கிவிழுவாள் ஏங்குவாள் பிலம் 
போன்றடெரியவாயைத்திறற் து௮ண்டமுகடும் அதிரும்படி சூரன்முத 
லியர் டெயரையெடுத் துச்சொல்லி௮ழு,து கூவுவள்பின்பு.றத்தில்யார்வத் 
து தன்னைக்கொல்லுகிரர்களோவென்று பார்த் தக்கொண்டோவோள் 
சொல்லுஞ்டிகையினைபுடை. ய சூலாயு (Glo நீதிய பரமிவன்கொடுதீதவ 

ரம் இன்றளவுதானோவென்றுசொல்லுவாள் உலைக்களதீதிற்பொருந்திபு 
ருகுமெழுகைப்டோல் உருகமொயையிருக்குமிடத்திற்சேர்த்தாள். (எ-று) 

e
k
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R
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சகுலமாப்பருப்ட சத்தினமு, தரற்நிச்செல்வாளை ., 
யெதிர்் அசெல்லா .. பட 

மாமு நீறுறமுடி.நீதெ 'சனவுணர் நீ சமாயைெ நட் 
ண்ணில்வீம்ந் தாள் டட 

சோகமெடுத் தலைப்பமற் கசயயமுிபுமணடியி/ ற். 
வுயர்றீ துவிழ்ந்தா.... பட 

argos sidaraptougseiess எழுகியமு 
தீரற்றினாரால் ௦ 

(இ-புரை| இவ்வாறு௮ழு த கொண்டர் சமிவத்தைரோகசச்செ 
ல் ௮ன்றவீளச்சண்டு அழியாதநம்முடைய பெரியகுலமெல்லாக ( முடி 
நீததென்று அறிந். துஎதிர் சென்றுமாயையானவள் சூமியில்விழுத் தாள் 
சோசமேலிட்டு௮லைப்ப அயமுபெம் அவளடியில்விழுத்தாள் இவ்வாறு 
சோகத்துக்கு இருவரும் ஒருதன்மைபர்கசளாப் உலகங்களெொல்லாம் அதி 
ரும்படி. ஒருவரையொருவர் சட்டி.க்கொண்டு௮முதார்கள் ௪-.ற.) (௬௭) 
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, அித்தாவாகதிணித்தபனிகட்டிதின்டியத்தநுடம்- cep 
பயர்து£ர்ர்தாம்... ணு நிதி Lah Oey eae, 4 Gone as *



உபதேசகாண்டம். ai Gs. 

கந்தருவரியக்கர்சிதீதர்விஞ்சையர்தந்தோத ..- 6. .... * 
சவ்வைழர்ந்தார் 7 டட ll 

சுநீதரிமங்கலர்ீசடவிரெஞ்சுெ தொட்டு ap ard த் று i % 
யரற்திர்ந்தா... wee tees 

விர்திரனைமு Center ற் தழம்புக்க்சமம்ப. வடட ட 

மிழந்தாரின்றே .... வ டட டண 

(இ-பூரை) விண்ணுலகத்தி லிருக்குந்ே தவர்கள் குரனேலிய ஏவ 
லைச்டிரடுலேற்றுக்கொண்ி செய்யும் உடலிளைப்புநீங்கினார்களே சநீ.தரு 
வர்யக்ஷர் இத்தரீவித்தியா தரர் என்னுமிவர்கள்இராததுச் க நீதிர்ந்தார்க 
ளே இந்திராணியானவள் தன்மார்பினைதீ0 தரட்டமமாங்கிலியத்தைத்தட வி 
ப்பார்தீ து நகை த்.துமகி ஜ்தீஅமுன்னிருறீ நீததுயா ம் தீங்கினளே இந்திரன் 
மூதிலாபெ தேவர்கள் தாள்? ost be சுமந ௮ நடந் துவந்ததினலஉண் 
டாயிருநீதசால தழும்பும் சூரன்மு தலானவர்கள் பாதங்களைவருடினதால் 

உண்டாயிருத்த கைத்தழும்பும்இன்றுதீர்ந்தார்சளே...-(௭-௮.) (௬.௮) 

பொருவருவெண் கடைநிழற்றிப்பொதுக்கடி.நீ துபலவண்டம் % 
புவனமெல்லா... see வடட 

மருவரம்பெற் 2 நினிதளி த்தவசரர்குவம்பொருகளத்த வடட ஆ 

னவிந் துமாளதீ ek 
சருவிறந்தவிற்றர்்கள்தகேலகதிளெதர் சபர்... டடக் 

தறீ.துமானச் , . wee oR’ 

செருவிழந்ததலைவரினிமு conti ssosusd. vee OF 

செலுதீதுவாரால் ,,. ., வடட ண 

(இ-புரை) பரமடுவனிடத்தில் வாம் பெற்றுக்கொண்டு ஒப்பில்லா 
தவெண்குடைநிழலஎங்கும்பாலச்செய் து பொதுநிக்சிப்பல ௮ண்டங்க 
ளையும்-புவனங்களையும் இனிதாச ஆண்டுகொண்டிருந்த ௮சரர்ஞலம் 
பொஞ்கள Bootes OG nen தினாலினிக்க DUS Haagen slips gall 

ட்டஇர் திரனுக்காகட்போர்க்களத்திலுன்னுடன்போர்செய் ௪ பு pees 

அபோராயிழந் து போன ௮ரசர்களினிமுசமலர்நீ த pad ober 
ரடனைச்செய்வார்களே...-(௭-ு) (#4 

அரிமுகவனெ0த்தரைத்தபொழிபுண்ராயண்டமு்க ட்ட Aw, 
மளந்தசெங்கோ vee es one vee he we tee 0a Bh» #



சா௫௪ சூரா இகளொடுக்கப், 
பொழிப்புரை, 

லெரியினுகு்தனைபோ HOO சம.றுழ்வலியு ... 
மிழர்சாயப்போலு டட உட 

முரியவுயிர்த் தணைவரொனடு க வாருவர ஈினிப்மிறப்பா டட 
ருளரோகசேட்டேன் 

Mi she sus bps Bs eps ரசகொண்ட வடட, த ட்ப 
வெகுளிவேலோய் - K

e
 

R
K
 
K
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(இ- பலா.) சிங்கமுகன் ௭ டுத் தச்சொல்லிய ஆலோசனையைக்கே 

ளாமல்ஆயிச,.௮ 9தட்டண்ட.ங்களில்செலுதீதியசெங்கோலைதிதீயிற்போட் 

டூவிட்டனையே பரமடுவன் அருளிச்செய்த பெரியவர ங்களையும்மிகுற்த 

பராக்கிரமத்தையு மிழந் துவிட்டாயே உங்களைட்போலச்சகோதரர்கள் 
இரண்டெலுக் கஒருயிசாயட்பிறட்பவர்கள் உளரோ(கேட்டேன்) பரந்த 

கற்பசவிருக்ஷத்தினிமலிலி ரக்குநீதேவேந்திர னுடைய HI சினை௮பகரி 

த்.ஜக்கொண்டஉக்ரெமாகுயவெலாயுதத்தையுடையஞூனே-- (௭-ு.) () 

ஒழியாதபெருகளனுமூவர்ச்குஞ்சலியாத ... 
வுரனுமென் று 

மழியாதபெருவரலும ழிர்தனைமற் par aif or 
மழிரீததேயோ உட 

சியா அச டக்வந்தோன்மதஸ்மியனெனவு காத்த bas 

சொற்கேளாயாநீ.. . 

# பழியாவிசமந்து ம்வபமிதற்திருந்சேலுடன்பிற்க.. 
டரிசுநன்றே bes , e

k
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(இ- - புரை) எக்கு நாலதீ தம். ஒழியா தபெருஞ்செல்வங்களும்திரிமூர் 

தீதிகளுக்குஞு சலிக்காதபராக்சரமமும் oS pons ௮அழியாவண்ணம் 
பெத்றவரங்களும் ௮ழிநீதனையே இறுவுமன்றியுன்னுடைய சவுந்தரிய 
மும் ௮ழிறீ தபோயதே சழியுள்ளசங்கா நதியைச்சடையில் ஒளிதீதப 
சமனுடைய புத்திரன் இர் சச்சப்பிரமணியனென்றுசொன்னசொல் 
twa Secrrinp டோயினையே நீயிறர்தபின்பும் பழிபுள்ள இந்தவுபின் 

aes உ Pewee teens ஒ.:.௬ ௬ ௬.டடிய.. உக. ௭ க ஒடி உட லக கட கற் ஒடை உலக 

சிபழிபாலிபென்புதற்கு- பழியினையும்உயிரையும்சனப்பொ 
ப ர௫ள் கூறினுமமையும்,



உயதேசகா ண்டம். சா௫௫ 

ச்சுமந் து கொண்டிருக்கிறேன் உன்னுடன் பிறர் ததன்மைழிசவும் சன் 
Cp (௭-று.) (௭௧) 

என வர நீறுமயமுகெட்குமி மியெடுத்தெறிபுனலை 
ருகைமாற் 4 

மனமயச்சமொழிதியெனமாயைமகட்கருரற்த. 
மம்மர்தீ ர்ப்பாள் 

பனமலிலுங்கொடியுமெனட்பெறற்கருப்பேதிலிதபெ டற்று 
பொலிந்தாஷ் முன்னோ... த் 

ஊனமுகைச்குதா ர் அர tee puch Sa சொழுசம் 

கணியவன்றே 
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(இ-புரை) இவ்வாறு ௮ழுகன்ற அயமுகியிலுடைய இரண்டுசண் 

களிலு மிருத் துகுமிழியிட்டுக்கொண்டு ஒழுகுகின்ற நீரைத்தன்னிரண் 
மிகைகளாலுந் துடைதீது நீமனமயக்கதீதை யொழியென்று மாயையா 
னவள் தன் மகளருருந்.த,சோபத்தைத்தீர்ட்பவள் மகளேயுன்பெரியத 
மையன் சுப்பிரமணியசுவாமிக்கு வாகனமாகியமயி ஓம் கொடியாகிய 
சேவலுமான பெறுதற்கரிய பெரும்பேறு இனிதுபெற்று விளக்கி 
னான் ௮ன்னவாகனத்திலேறிச்செலுத் தம் பிரமதேவலும் மகாவிலினு 

வுிவனடியைச்சொழும்படியானபேறுகடைதீததே.--(௪-று) (ae) 

பண்டிழைதீ தமாசவத்தாத்கிடைத்தனன்மத்திதவிதன்மேத் ... 
பதவியுண்டோ ... , ves 

திண்டையஞ்ேேடி.க வுநீனுகளிமுகத்பெற்றன செத் 
தவமோவென்ன... ... , 

எண்டிமிரவபத்தணரோதியனனையுமைத்களவ 
வதனதோக்க்.. 

சென்டையங்கயைமுசபஞ்சிறி தமனக்ளொழிற்த நஜ. . 
செளெப்பதானாள் ௦ 

p
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இ-புமை) முன்செய்தபெரியதவத்தால் இந்தப்பேறு Quis 

கொல் டான் இளி யிதற்கு மேலானபதவியுண்டோ எப்பிரமணியக்சட 
வுளுடைய தண்டை யணிந்த அழகுள்ள சிறிபதிருவடி.களிற் பொருந்து 
நீஸ் சள்படும்படியாகப் பெற்றான் ௮.து எத்தவமோ வென்று வண்டு



சா௫௬ சூராதிகளொடுக்கப் 
பொழிப்பு mre 

களிசைபாடிக்சொண்டிராநின்ற பூம்கொதி தக எணிந்த ௮ளகத்தையு 
டைய தாயாகயமாயை ௮வள்முகதீதைநோச்செசொல்லினள் இவ்வாறு 
தன்தாய் சொன்னதின்மேல் சேற்கண்டைபோன்றகண்களுள்ள ௮யமு 
கியானவள் மனத் துயரஞ்சிதிது நீங்கிச்சொல்லுகன்றாள்.(௭-௮) (௭௬, 

சூரபன்மனடுகுரு இப்புசர்முகதீதவேலி னுச நீ 

தொலைந்துவெற்தி ... ப 
வீரே தஞெதைமயி இஞ் சேவ இமாமிலஜென்ன. 

தாருகனுமரிமுக ஐஞ்சென்றடைந் நீததிசையுண ரன். 
தமியேனன்ஜோர்... .. டட 

* சோரிசொரிமு தீதலைச்குன் மறலிவலைப்பட்டனரோ. T vee 
சொல்க வென்றாள் ட ட்ட e
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(இ. புரை) சூரபன்மனானவன் பகைவருடலுதிந்தோயும்படியா 
ன புகர்முகத்தையுடைய வேலாயுதத்தினால்பலமிறற்ு வெத்தியுள்ளம 
யிலுஞ் சேவலுமாயின்னென்று சொலலினை தா ருகனும் சிந்கமுகனும் 

படோயினஇசைதெரிந்திலேன் அவர்கள் சூலமேந்தியநமனுடையபாசதீ 
இல் ௮£ப்பட்டுக்கொண்டார்சளோ .துவும் தெரியும்படி. சொல்லு 

வாய்.(௪-ற) (௭௪) 

ஆயதுமுற்றுணர்ர்தறியாஜுரைச்சன்றேனயமுடிமற்,,.. ... *% 
றநிதியென்ன... wee oe dk 

மாயையுரைத்இடுமனேயோர்கமிலைவருகணத்திஜெடும்... டவ * 
வாழ்ந்தாரென்னத்... .. ட ளீ 

தயவிளைத்இடுமிவரிப்பெறற்கரும்பேறடை ந்ததென்னே. ஆ 
செப்புசென்றா... :... அ 

. டாயெனநின்திவட்பயநீ spree appt தகு... * 
சாற்றலுற்றாள் fees கெட்டிக் வடட ஷி cee wo 

  epee 

* (சோரிசொரியெனபதற்குஉதிரத்தைச் சொரி றி வெனப் 
டாருள்கூறுச.



உபதேசகாண்டம். சரா௫௭ 

(இ-புகா.) அர்தச்சரித்திரமுழுவ தம் என்னறிவிஞ ஓுணர்ந்ு 
சொல்லுறேன் அசமுடுயேநீயதிர் ஓ கொள்ளென்று மாயையானவள் 
அவர்கள்கயிலையிலிருக்கிற மணந்களோடும் மாழ்கன்றார்களென்ன ௮ 

சைச்கேட்டஅயமுகதீமைகளையே செய்து கொண்டிருற்தவர்கள் பெ 
அதற்கரியஇரீதப்பேறுபெத்த தென்னகாரணமோ௮ தீனையுஞ் சொல்ல 
வேண்டுமென்ன இவளைப்பெற்ற ராயாகிய மாயையானவள் தன்மகளா 
Sw ௮யழுகிக்குத்தானறிர்த முறை களேச்சொமலுகின்றாள்.(௭-று(௭௫) 

மூன்ஸெழிர்தநெடுங்காலதீதி.மாதிலாநில் ௮அவட்டெடுக்கு ,.. 

தன்னகத் துநவதிவிற்சாகநிதிவொல்றுளதா 

லதனுட்டோன்றதி ,.. ek cee ute nee 

மல்னியசெந்சோலோச்டியொருகுடையிலுயிர்புரக்கு ட 
மன்னரீமன்னன் டவல டட டட. 

பொன்னவிர்டைங்கழற்காற்பிரபாகரனெல் ரளலெருவன் 
* புலவுவேலோன் த் 3 
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(இ-புமை.) சென்றதெருங்காலத்துக்குமுன்னே ஒலிக்காநின்த ௮ 
லைகள்நின்று மேலெழுகின்ற சமுத்திரங்களின் மதீதிகளிலிரா நின்ற தவத 

௮சளில் ers SB dacs Ola mS ear அதிலுண்டாகி௮ழியாத செய் 
கோலசெலுத்தி ஒருகுடைநிழலில் உயிர்களைச்காத்த அரசர்ச்சர௫ன் 
டொன்னைசெய்யப்பட்டுவிளங்குகின்றவிரக ண்டையணிந்தகா ஓள்ளபி 

ரபாசரனென்றுஒருமன்னவனிரு நீதான்..-(௭- ௮.) (௭௬) 

* புலவுவேலோன் என்ப து-பசைவருதிர ந்தோயும் 
ே.லுடையவனென்க,. 

Hf LOT IG னுச்குயிரனயாலொரு தீதியகமாட்சிபரந்தளிப்பா ,.. 

பனைமணிமேசலையசுகுமாரியெனும்பெயருடையாள் ,., 
பொற்பினீங்காள் வை வை ட்ட 8 

கனைசழ்ற்காலரசனெறிமுறைதிறம்பாளருத்ததியிற் 
கற்பினிற்பா ... cee re aes 

o*” 
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es eae



Fat (H) 9 சூராதிகளொடுக்கம், 
ப்ட் பபர், 

னினையதிவாளளவிறந்தழெடுங்காலமரசுபூரிந் டட ஆ 

திருந்ீதாரல்மே வுடல் வடட ட்ப ¥ 

(இ-புரை.) ௮வ்வரசனுக்குடயிசை யொதீதவளாகியமனைவியொரு 
த்தியிருந்தாள் அவள் இலவாம்க்கைக்ளுப் பமு கவராமஉடா தகரப்பவள் 

மணிவடமாகிய மேசலாபசரணர்தரிதறுக்கொண் டிருக்கும் சுகுமாரிமிய 
ன்னும்பெயர்பூண்டவள் மிஞுந்தசவுநீதரிபமுடையவள் ஒலிசகாறின்றவீ 
சகண்டைகூடியகாலினயுடைய அரசனாடியதல்கணவலி சொல்லுமுறை 

ச்கு மாறுப। டாதவள்மேலும் அருநீததிபோலப் பதிவிரதைத்கன்மையி 

லிருச்கும்படி.சிறீதிதீ துககொண்டிருக்கும் அதிவினையுடையவள் இத்தன் 

மையினையுடையஇவர்சள் அளவிறந்தறெமிங்காலம் ௮ரசுசெப்.துசொண் 
ட.ருந்தார்கள்.--(௭-.) (௭௭) 

பெண்டாலாயிருச்குமவளை அரசுசெய்தற்கண்சேர்தீ.துச் கூறிய ஐ 

உலகச் துயிர்சளுக்கு தவியாகெய மழை பொழிதற்கே துவான கற்பு மூ 
தலாகிய நற்குணங்களையுடைய வளாதலாலென்றுணர்ச. 

க௩்குவர்நின்றிமைத்தபெருநீதவட்டயகீதாலினி தவம்பி .., 
னெடுத்துமோப்பக் 66. ee ப... 

இங்குதலைமதலையொருநால்வர்பிறந் அ.எரிவர்£ சச் 
செங்கோல்வேந்த,.. see cae பட டட பட்ட 

ஜேங்குதிறற்சூரனென்றும்ப துமனெம்றுமிரடடையருக் க் 

குரைத்தேஜோர்க்குத் ண த ர ரர nee 

தாங்குகழற்சிங்கனென்றுர்தாருகனென்றும்டனை நீதான், வடட 

ரூமவேலான். , . கடல்ல டில்லி வடட பெட்டுல 

K
e
 

Re 
3
9
%
 

2 
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(இ-புமா,) இவ்விருவர்களுஞ் செய்ததபோபலத்தினால் இனிதாக 
௪சற்தோவிதீது எடுக்கவும் உச்சிமோறந் துமுத்தமிடவும் மதஜாமானகு 
தலைச்சொலலையுடைய நான்குபத்திரர்கள் பிறந்தார்டிள் இந்தப்புதீதிரர் 
களுக்குச்செங்கோல்செலுத்தும் அய் வரசஞனவன் சூரனென்றும்ப து 
மனென்றும் இருவருக்குப்பெயர்கூறி மற்றை யிருவருக்கும் வீர்கண் 

டையணிர் தடிங்கனெலன்றும் தாருகனென்றும் பெயர்கூதினால்-(௭-ற) 

தங்குலதீ துமு.நியோர்டேரீ ன்றெடுத்தமதலையர்க்குத், வடக 

தீற்கபின்னரீப். ,. ees eee one eae oor eee உர



உபதேசகாண்டம், ச௱௫௯ 

பெ அந சொளின்பைக்சழுவிலர்க்குண்முன்பிறத்தகுருக்கப் 
Lyre oR ... ves 

சிங்கவா தனத்திருதீதி ததேவியொமெருச் தவத்திற், 

சென்ருனன்னோ 
எம்னைதுலருபுரந்கொருகுடையிலுமிர்க்கனி 

பருளிஞனல் K
K
K
 

K
K
 

(இ-புரை,) தன்குலத்தில்வரத முன்னேர்கள்பெயரைக் தான்பெ 

நிறெித்தபிள்ளைகளுக்ஞுக்கூறியபின்னர் ஒளிமிருந்த பொன்னாலாகயெ 
விரசண்டையணிற்த இவர்களுகீருள் முன்பிறந்தசூரனுக்கு அரசாட்டு 

கொடுத் துச்டிங்காதனத்திலிருதஇத் தான்மனைவியுடன் அரியதவஞ்செய் 
யவன த்திற்சென்றால் அதன்பின்பு சூரனானவன் ஒருகுடைநிழலில் உலக 
தீதைக்காத்து உயிர்களுகிகெல்லாம் ரன்மையைததந்தருளினான்-(௭-.ற) 

அ றநெறிச்செங்கோலோச்சியவனிபுசற்தினிகளிக் ௧ 
மந்நாட்டென்டாத... ... ௦ 

குறுமுனிகுண்டிகை தூக்குங்கர த்தினாதரி த்இிடுகைக். 
ர குடையனாக... ... , 
மறைதவத்டுதாருரு வுகொன்வெத்திளயோல்ற anal 

வரவுநோகக,.. ... ப 

முறையினினி தயிர்புரக்குஞ்ஞானருந் 5 ss ந்கெள்போம். vs 

முறையித்ராழ்ந்தான் +. ++ ய 
(இ-புரை.) தருமம்வழுவாமல ள் சக்சோல்கெலுக யிவ்வுலசத் 

தையினிதாகக்காக்னும்தாளில் தென்ஞட்டிலிருக்கும் ௮கஹ்தியமுனிவ 
ர்கமண்டலமேந்தியசையினையுடையவரும் விரும்புகின்திதியகுடையி 

னையுடைய வருமாய் வேதமானது தவ$ வடி.வங் கொண்டு வநீததை 
யொத்தவராய்த்தன்னிடத்தில் வருவதைநீதியுடன் உயிர்களைச்காக்குஞ் 

3 
3 
3
௦
%
 

சூரனறிநீ.து எதிர்சென்றுபணிர்தான்.-(௭-று.) (aj) 

௮(ரநீதவமேயருந்தவத்தோர்க்கருமருந்தேயாரணமே,.. * 
பீளியேம்பெற்ற .. eae ose *% 

பெரு ந்கவமேழுமுஞானம்ிச்சடலே பெரும sega. % 
பெற்றேனெந்தை... ௨ vee உ ட்டி



OT Gr WO) சூராதிகளொருக்கப் 
மிபாழிப்புறை 

இருநி,துமலர டி. தீண்! _கீகடற்கிடந்ததீவுஞ்செய் ... 

திறனன்றெலலுச்... cue டட உவ ல்க. டவ டது 

குருநீதமலர்தீதமிழ்ப்பொதியக்குறுமுனியைத்தன்கோயில ... 
கொண்டுபுககான்... ர ரர இ 3 

3 
3 

ச 

(இ-புரை,) அரியதவமே அருநீதவத்தோர்ககும் கடைப்பதற்கரி 
யஅமுதமே வேதமே தங்கள் இருபைகஞரியவரிகளாகிய நாங்கள் பெறத் 
றதவமே பூரணஞானமுள்ளசாஹ்்திரககடலே தேவர் எழுந்தருளப்பெ 

நீறேன் தேவருடையிருவடியைச்சமுத்திர தீதின்மத்தியிலிருச்கும் இத 
ததீதிவு நீஇண்டும்டடி செய்ததவம் பெரிதேயென்று உபசாரவார்த்தைக 

ள்சொல்லிக் குருநீதமலரீநிறைந்த தமிழ்ப்டொதியமலையில் af BAS 
கும் ௮அகஸ்தியமுனிவராதீ தன் கோயிலுக்குள் அமைதி துக்கொண்டு 
போனால்---(௭-௮.) (௮5) 

பூக்கமுனிவனை தீதாளங்குயிற்றுமரியாசனதீ இ 

விருத்திட்போற்றித...... வட ட்டில் 
தக்சகடன்முறையாவுநீதம்பியரோடினிதியற்றத 

தமிழினவேந்தன் ... .. வவ ட வடட ட 
A&G) கழுநீதபெருவகைவெள்ளமாளத அவட்டெறிய தி 

வியநதுநோக்கிம்... 2 ப படட ட்ட 
பஃசமருங்கிருத்திரெனத்தொழுதிருநீதாரன்னவர்க்கும்,.. + 

பகர்தலுற்னுன் ... கலட்ட pee ree ts oe tee K
H
 
K
K
K
 

K
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(இ-புரை.) இவ்வாறு அழைத துககொண்டிபோய் முதீ துகள்பதி 
தீதிங்காதனதீதிம்விந்றிருச்கச்செய் அ ஐதித. ஒச்செய்யவேண் டியஉப 
சாரமிகளை யெல்லாம் ௮வன் தல் தம்பியருடன்செய்யத்தமிமுச்சறைவரா 

பெ அசல்தியமுனிவர் தம்மூடைய திருவுள்ளத்தில் மிகுந்கெழுநீதசத் 
சோஷிவெள்ளம்பெருக்கெடுகக அவர்களை மகிழ்ந் துநோச்டு நமக்கு 
சமீபமாக ௮ருகிலிருங்களென்றுசொல்ல அவர்கள் தொழுதிருந்தவுட 
ன் அவர்களுக்குச்சொலலுகின்ஞர்.ஃ---(௭-று.) (ye) 

| (Gag) 
அயவெண்குடைநீழலினவனிகாத்தலிக்குற்... roe vee vee 
தூயசிந்தையிற்றுரிசறுபெருங்குணமுடையீர்,.. ... se. %



உபதேசகாண்டம். சரஈ௬க 

மேய துங்களை£காண்குறும்விருட்பொடுமடைந்தோ டட ஆ 

மேய நுண்டொருளொன்றுளதியம்பு அங்கேண்மின்,., ... * 

(இ-புா.) திருத்தமாகியவெண்குடைநிழலின் தழ வைத்து இஃவு 

லகத்தைச் காத் ஐரக்ஷிகறாம் பரிசுத்தமானு7த2 துடன் குற்றமற்ற சத் 
துவகுணமுடையவர்களே உங்களைக் காணவே்டிமென்கிற விருப்புட 
ன் இங்குவந்தோம் ஆகிலும்நாம் உங்களுக்குச் சொலலவேண்டியடொரு 

ளொன்றிரச்கின்ற து அதன் சொல் லுகி 2ராம்சேளுங்கள்(௭-று)( ௮௩) 

அறிவினலுளந்தூயவர்க்கன்றிமற்றறிவித் ... vee vee 
இதியசிந்தையிற் நீட்டுவதன்றி ததெரிச்கின் டட ஆ 
மறுவின்மாட்டுயின் mp Ars gus Sg ... wee Lk 

புதுவதியாரிலும்புலப்படாதொருபொருளுளதால்... 3 

(இபுரை.) அநீதப்பொருளை ௮றிவிை சுத்தசத்சமுடையவர் 

களுக்கு ௮றிவிக்கலாமேயன்றி அறிவினை ரறியராயிருப்பவர்கள் இத 
தீதீதில் எழுதிவைக்கதீதக்க தல்ல இன்னும் அதன்பெருஎமயைத் தெரி 
விக்குமி.தீதில் குற்றமிலலாதமாட்டிமையினையுடைய மந்தரங்களி லும் 
உபநிடதத் தசசயிலுமிருப்பது மேலும் அப்பொருள் யாவராலும் 
அறிவிக்கப்படாத .து.---(௭-௮,) (௮௪) 

கண்ணிற்காண்பனயாவையுங் கட்புலந்க தலா...... டட ஸீ 
தெண்ணிற்சாண்பதுமெண்ணு அபுலங்களுமெண்னும் ,.. & 
விண்ணிற்காண்பதுமேலெனுமெவற்றிற்குமேலாய் ... ..3 
நண்ணிச்காண்ப அமப்பொருளல்லதார்.நவில்வார் டட டடக் 

(இ-புரை.) சண்களால்காணப்படுகின்ற வைகள்யாவும் சண்பார் 
வைச்கெட்டாமலமனதினாற்காண்பழறும்எண்ணுகின்ற புலங்களும்ஆ கா 
யவெளிடோற்காண்ப தும்மேலென்றுசொல்லப்படுகிறமேலானபொரு 
ள்கள்யாவுக்கு மேலானதாகக்காணப்பரிவ தும் ௮ நீதப்பொருளேயன்றி 
வேரொருடெருவிருக்கின் po) sear யழுர்சொல்வார்கள்.(எ-ு.)( ௮0௫) 

திருமுகங்களோராறுடன்றீவினையனைத்தும் க 
டொரு.ஜீவென்றுளன்டன்னிருபுயமுளன்புலரிப் ... 
பருதியாயிரமென்ன நின்திமைப்பதுபணியார்... 

குருதியூற்றெழுவேற்படைருக்சரங்கொள்ளும் ... ... * 
* 

* 
*



FAT Gir 2. சூராதிகளொடுக்கப், 
ெபொழமிப்புலா 

(இ-புரை.) ௮ப்பொருளே எப்பிரமணிபச்கடவுள்-௮வர் அறுதிரு 
முகங்களுள்ளவர் இவினைகளையெல்லாம் பொரு துவென்றுள்ள பன்னிர 
ணி புசங்களையுடையவர் விடியற்காலத் துதிக்கும் ஆயிரம்சூரியர்கள் 

டோலநின்று விளக்குகின்ற தாய்ப்பை வர் உடலிலிருந்து LArapy 
ம்படி செய்கின்ற துமாரிய வேலாயு தமொன் நினைத்திருக்சர தீதில்வைத் 

அக்கொன்டிருப்பவர்,(௭-று) (4) 

தெய்வமாமபிலொன்றவன்சேவடி தாங்கு த் 

மையவம்மயிந்பெருவலியாரளநீதறிவார் 
வையமுற்றவுங் கொறிக்குமோர்வாரணக்கொடியன் ,... 
டொய்யில்கேள்வியீர தன் நிறம்யாவரேபகல்வார்' ... x 

K
O
K
 

(இ-புமை.) தெய்வ3தன்மையுள்ள மயிலொன் நு ௮வருடையசெய் 
யதிருவடியைத்தாங்கும் அழக அ.ந தமயிலின் பெருமையையாவர்௮௭ 
விடத்தக்சவர்கள் இதுவுமன்றி உலகத்தையெல்லாம் கொறித் துவிடத்த 
க்சதான கோழிச்கொடியுமொன்றுடையவர் உண்மையானகேள்வியையு 
டைமீர் அந்தக்கோழி.பின்வல்லபதீதையாவரே சொல்லத்தக்கவர்கள் () 

முருகதாயகன்றடிமுளரியிற்சிறுதூள் ... ... see vee ௫ 
டொருவின்முக்கணன்புயங்களுமுமைமுலைப் பொருப்பு oo 

மருவிவாழ்தீதனசிதறி து ராண்மாமயிற்பெருமா. oe ~ eee) 

ஜெருவில்வைகலும்பொறுத்தனனென்னிலென்னுவாக்கேம் * 

(இ-பூரை;) முருசக்கடவுளுடைய சிறியதிருவடி.தீதாமரையிற்பட 
யுஞ்சிதியதூள்களை ஒப்பில்லாத பரமடிவனுடைய புசங்களும் பார்வதி 
தேவியாருடைய திருதீதனடாரமும் இதி. ஐ.நாள் பொருந்திவாழ்ந்தன 
'பெருமைடொருநீதிய மயில்வாசனமாயெ நம்முடையகடவுள்௮நீதத்தி 
ருவடியை இடைவிடாமல் தாந்டிச்கொண்டிருந்த சென்ரல் அதன்பெ 
ருமையையாே தன்றுசொல் ம அத்தம் (௮/௮) 

   

  

மூவராகியமுட்பெருந்தொழிலுடையவர்ச்குர்... se. 
தேவரியாவர்ச்குமருற் துறுஞ்செய்தியற்றவர்க்கு ,.. 6s 
மோவிலெண்குணதீதனையனையுளதீதமைத்சலலா... ... 
லியாவதாகுவதன்னவர்ககெடுத்தியாமியம்பில் ,.. .ஃ e
e
 KH 
%



உ. பதேசகாண்டம். FAT Gir th. 

(இ-புமை.) இன்னமும் எடுத் தச் சொமலுமிடதீதில் திரிமூர்த்தி 

ளாகயெ முதீதொழிலைநடத் துகின்றவர்களுக்கும்ஐம்டொறிநுகாச்சியை 
அவுருநீதுஞ் செய்சைவிட்டமுனிவர்களுக்கும் நீங்குதலில்லாத எண்ணு 
ணழமுடையசுப்பிரமணியத்கடவுளைத் தங்கள் தங்கள்உள்ளததில் அமைதீ 
தாலல்ல துயாதொருகாரியமும் ஆகுவதலல.---(எ-று.) (௮௯ 

ஈ துளப்படுதீதிருதீ8 நீ சொம்பிரானிருதாட் 
போ,துவைக லும்போற்றுதரொன்றனன்புகலா ... 

வாதிநாயகற்குவமைசாலருந்தவத்தலைவன் பட 
வேதவேதியனாசிசண்மொழிந்தனனவியப்பின்.. Mm 

a
n
 

3 
3 

(இ-புமை.) இட்போழ நாம் சொல்லிய துகளை உங்கருநள்ள தீதில 

வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் நம்மிறைவனாகய சுப்பிரமணிபக்கடவுளுடை 
யதிருவடி தீதாமரைமலரீகளை நாள்தோறுந் ததிசெய்யுங்களென்று சொ 
ல்லிப் பரமசிவனுக்கே யொப்பாகிய தவூமாஷிடரும் வேதவேதியரு 
மாகிய அகல்தியமுனிவர்சந்தோஷித் துடன் ஆசீர்வசனஞ் சொன்னார். 
என்றவாறு. (௯௰) 

சாகஇவினின்றரு நீ சவதீதவமுனிகணவா ak 
யோகநாயசகனொருவழிப்புகுத்தனனுவர்கள் os 
தோசைவரகனமெம்பிரான்சேவலந் தவச... ட ஆ 
மாசல்வேண்தொமென்றுதம்மருமனத்தடைத்தார் ஆ 

(இ-புரை,)இவ்வாறுசொல்லிறீங்காதயோக நாயராகய ௮சல்தியமு 

னிவர்௮ந்தச்சாக இவினைவிட்டு ஒருவழியேநீங்குட் போனை பின்புசூரன் 

ப.தமன் என்னும் அவ்விருவரும்நம் 2பருமானுக்கு மயிலவாகனமும் 
சேவற்கொடியும் ராம்ஆகுதல்வேண்டு மென்றுதங்கள்மனதில் எண்ண 
ங்கொண்டார்கள்.--(௭-ு,) (௯௮) 

திரணவிதி துவென்றொருமுனிசென்றனன் திரைநீ % 
ரரணவேலியச்சாசதீதீவாங்கவர்க்கெதிர்டோய்ச் 1 
சரணடங்சயம்பணிந்தனன்ரருகன்டுந்தை... ... வடட 

* மூ. ரணகற்றரிமுகவலும்பணிற் துசைமுகிழ்த்தான்.. 1. see



PAT Gr F சூரரதிகளொடுக்கப், 
பொழிப்புரை, 

(இ-புரை,) திரணவிநீ துவென்டுற ஒருமுவிவர் தலைகளையுடைய 
சமுதீதிரமே௮ரணாகியசாகத்தீவிலிருக்கும்௮வர்களுக்கு எ.இிரில்சென்ற 
னர் ௮அதையறிந் தமன இன்வன்மையைமாற்றிய சிங்கமுகன்தாருசன் என் 
னும் இய்விருவர்களும் எதிர்கொண்டிவணங்கிக்கை சளைக்குவித்து க்கும் 

பிட்டார்கள்--(௭- fl. : (௯௨) 

மூடிழ்தீதகையினருருகியடுந்தையர்முனிபா... .......... % 
. னெடிம்த்தநெஞ்சினர்புனற்படிகண்ணினர்திறைந்த ட ட ஆ 
மூழ்ச்சிகூர்தரமாமதிற்கோயில்கொண்டனைந்தா... ... 3 
சிகட்சியிலலதோர்முழுமணித்தவிச கமிரு திதி ரர. 

(இ-புமா.) இவ்வாறுகூப்பிய கையினையுடையவர்களும் உருயெ 

இந்தைபையுடையவர்களும் அம்மூனிவரிடத்தில் நெடிழ்நீதமனமுடை 
யவர்களும் ஆதநீசபால்டம் பொழிகின்ற கண்களையுடையவர்களுமாய் 
நிறைந்த மகிழ்ச்சியான துமேலுமேலும்பெருக ௮வரைப்பெரியமதில் 

ரூம்நீததாயெ தங்கள் ௮அரண்மனைக்ரு அழைம் துக்சொண்டு போம்பீ 
பெரியமணிகள் பதித்தஅசனத்தில் விநதிருக்சச்செய்து.--(௭-௮.) () 

செய்யவேண்டுவுவரன்முறையாவைபுஞ்செய்தா ... 
ரையநின்னடி.தொழப்பெறுமரு நீதவமியாதோ 
வையமியாவையும்புர நீதனமாயினுமறுமை. . . 
வெய்யதிவினையொழித்தனமியாமெனவியரற்தார் Je 
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(இ-புரை.) செய்யவேண்டியஉபசாரங்களை யெல்லாஞ்செட்.தஐ 
wore sak Gan இிருவடி.களையின்று வணங்கும்படி நாங்கள்முன்செ 

ய்ததவம்பாதோ-உலகங்களையெல்லாம் காதீதிருந்தோமானாலும் ம ரப் 
றப்பைதீதருவதாயெ கொடியதீவினையையின்றுதான் ஒழிந்தோமென் 
௮ சொலலிச்சற்ே தாவி தீதார்கீள்.--(௭-ு.) (சசி) 

அன்னமன்னவர்ச்காசசொற்றங்கையாலமைத்து ... soe ave 
மன்னுயிர்ச்சிதோர்குடைநீழலின்வசுதீதீர் .... 
பன்னுநூன்முறைதிதம்புருதறனெறிபயத்தி ௨. os 
ரின்னுமொன்றுள அமச்கெடுத்தியம்புவானியைந்தேம் ...



உபதேசகாண்டம். சா௬ட 

(இ.புரா.) அவர்களவ்வாறுசொன்னபோது ரணவிறது என்கி 

ன்றமுனிவர் அந்த ௮ரசரிருவர்களுக்கும் ஆ€ ர்வசனஞ் சொல்லி அவர்க 
ளைதோக்கசிக்கையமைத் த ஒப்பற்ற ஒருகுடைரிழலி௮ v Lass gia 
ளுக்கெல்லாம் இன்பஞ்செய்தீர்கள் மனுவிம்யொனேற்வர சால்திரமு 
றைமாறுபடாமல தருமநெதியை விரததிசெம் தீர்கள் உங்களுககு நாம் 
சொல் ஓுவதொன்றிருககின்றது. (௪-று.) (௯டு) 

அதுகரு3 அணாந்ததறிஞிரரிபரற் 9சனயோர் 
மதலைதோன்தினனமாநிலத அயிஈபுரந தளிட்பாடீ 
விதுமுடிச்சடையவனைபும்வேரிவண்டாறறும்  .. 

ட.துநறுர் ளாயவனையுமொழி3 ஐயிர்புரப்பால .. 3 
3 

33
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(இ-புரை;) அ்வாறுநாம்சொல்லுவலத உங்கள் 5 ரதத ௦ விம 

யும்படி.தெரிர் துகொளளுங்கள்௮ துதானென்னவெனிலஇஃ்வுலகத் துயி 
ரீசளைரகஷிச்கும்படி. அரியராகளுக்கு ஒருபுதீரன் தோன்றினன் அவன் 
௪நீதிரனையணிந்த சடாமகுடத்தையுடைய பரம௫வமை யும் தேனுடைய 
தாய்வண்டிசைடாடும் பு துமணமுள்ள துளவமாலைய விற் ததிருமாலையு 
ம்நீச்சி உயிர்களை க்ஷிசகத்தக்கவன்:-.-.. (௭-2. (௯௭) 

6 

Ha னுகைக்குமோ ர் மிமதகக இழிமாலயானை... ... 

புவனமுற்றுறவிடிபமித்தண்டமேற்பரட்டி. வடட, 

யிவர்தடநீதிரைட்பிரளயநடப்புறினெதிர்டோப்க... ... 
சவர் துளைச்கர த் த.திஞ்சிநின்றாருயிர்காக்கும் '... 96 

3 
KW 

HK 

(இ-புரை.] அக்கடவுளேறிச்செ லுத்த$தக்5 மதநீர்கானாறு 
போலப்பொழிகன்ற பெரிபயானையானஅு உலகமுழுவதும் அழித் து 
போம்படி, ஒலித்து ௮ண்டத்தையும் மேல ீழமாகப்டாட்டி. உயர்ந்த ௮ 

லைகளுள்ள சமுத்திர மேழுமொன்றாக ஊயி வள்ளம் பெருவெரும் 

போது எதிர்சென்று இரண்மி துவார முள்ள அதிக்கையினால் அந்நீஜார 
யெல்லாம் உறிஞ்டு உபிர்களைககா க்கும்---(எ-று.)/ (௯௭) 

அன்றியின்னுமோரருமறைப்டொருளுளதறைவாங்,, . % 
குன்றுயிர்த்தெழுமாகதக்கொழுங்கொடி.யுருவாம் டட. 
மின்திரித்தனமுததலைவேந்படைபொறுத்தாள் ,. ,,. ... * 
டொன்நிகழ்நீதிடுமேருவும்வையமும்புசற்தாள் ,.. ... 3 

59



FT Gir dr சூராதிகளொடுக்கப், 
பொழிப்புரை 

(இ-புரா.) இதுவுமன்நியின்னுமொருரகயப்பொருளிருச்செற து ௮ 
தென்னவெனில் சொல் ஓுகிறோம்மலையான ௫ செழுமைபுள்ளமாகசகீ 
கொடியுருமாயுயிர்பெ நீதெழுந்த துபோன்றஉருவமுள்ளவளாய்மின்ன 
லைமுறுக்கிவைத்த துபோன்றமுத் தலைச்சூலப்படையினை தீதாங்டுக்கொ 
ண்மம்பொன்மயமானமகமேருவையும்உலகதீதையுங்க ரட்பவள்(௭-று,) 

புரநீ துமாநிலம்பலகையுஞ்சுரிகையும்டொறுத் துக் 
கரந்.துபல் ஓயிரனேத்தையுமபொருநெதிகாப்டாள் ... 
சுரறீதகங்கையஞ்சடையினருடனடந்தொகுத்தாள் 
பரங்குறிதீதிடிலவளல தஅயர்ந் தளோர்பகரார்.,. He

 
3 
O
K
 HK
 

(இ-புரை ) இவ்வாறுஉலகதீதைக்காட்ட அமல்லாமலகேடயமும்வர 
ளும் சைகளிலேநீதிக்கொண்டு உயிர்கள்தோறுமறைத்திருநீ_து ஒருமு 
றைகாப்பவள் சுரகீரும் நீருருவமானகங்கா நதியணிற் திருக்கும் பரமடிவ 
தீ.துடன் நடனஞ்செய்தவள் மேன்மையைக் குறிக்குமிடதீ அப் பெரி 
யோர்களாயிருட்பவர்கள்அவளையன்நிவேரொருவரையுஞ்சொல்லார்கள். 

அனைய நூபுரதீதளிரடி தாங்குவாளரிக்குப் . 
புனையுநான்மறைநாற்பதமெனாந்தவம்புரிந்த... 
சினவுவள்ளுகொனத்தவம்புரிந்த திங்கள் ... ... 
கனலிடீத்றெழுந் அருட்பினுமெதிருறீ இக்கவரும் 3

3
%
 3
 

(இ-புரை.) அத்தன்மைபுள்ள காளிகாதேவியின் நூபுரமணிந்த 
தளிர்போன்ற திருவடிகளை தீதாங்குனெ.றவரகனமாகிய இங்கத்துக்கு நா 
ன்குபாதங்களாயிருக்ரும்படி. நான் குவேதங்களுநீதவஞ்செய் ௮ பெற் 
௮க்கொண்டனஅநீ ததான்குபாதங்களினிடத் துங் கூர்மையுள்ள ரகந்ளா 
பிதக்கும்டடி. சந்திரன் தவஞ்செய் பெற்ற து ஊழிசாலத்தில் வடவா 
மூகாக்கனிகொதித்,துவந்தா லும் எதிர்சென்று ௮தனையும்வாயில்போ... 
டுச்சொள்ளும்,--(௭-.ற.) (ar) 

அமக்குவேண்டியதக்க திநோக்கிமற்நினையோர்... ... ட... * 
தமக்குவேண்டியபூசனைவரன்முறைதந்து... ves vee அ 
சமர்த்தலைட்பகைகடற்றுபுன்பிறவிதோய்தவிர்ப்ப...  .... * 
தெமக்குவேண்டியதி௫வெனமொழிந்தனனெழுறீதான்.,.. 4



உபதேசகாண்டம், PIT Fr or 

( இ-புமை,)உங்களுக்குவே ண்டியகதியாவது இந்த வாகன தீதேவர்க்ளு 

க்குமுறைப்படி பூசைசெய்து போர்முகதீதில்பகையைவென்று பின்பு 
இந்தப்புன்பிறவியைதீஇர்த் துக்கொள்வ தாகும் இவ்வாறு போதிக்குங்க 

டமை எமச்குவேண்டியதென்று சொல்லிஎமுநீதருளிஞர்.-- (௭-௮) () 

முனைவனேடுயபின்னரிந்நாலவருமுயலாத் ... a. ve 
தீனையர்பாலுலகளித்தனர் தவஞ்செயத்தணநீ தார் 

டனையுமாமயில்வாரணம்வாளரிபுகரீமா ... .,, 
நினையுநெஞ்செரட்பதம்பெறுகுவானினைநீதார் K

k
 
H
R
 

(இ- புரை.) இவ்வாறு போதித்த தாணவிர் தவென்னு முனிவர் 

போனபின்பு அந்தநால்வரும் யோடத் தப் பு.த்திரர்களிடத்தில பூமிபா 
ரத்தைக்கொடுத் அவிட்டுத் தவஞ்செய்யக்கருதி மனைவாழ்க்கையை நீங்இ 
ப்போய் மயில் சேவல் ரங்கம் ஆன இவவகளை தீ தனித்தனி யொவ்வொ 
ருவன் மனதில் தியானிதீ துக்கொண்டு அவைகளின்பதவிபெற்றுக கொ 
ள்ள நினைற்தார்கள்;--(௭-.று.) (me-) 

மஞ்யெக்பெபருப்பதவனத்திடைவைடப் ,.. 
பஞ்சவசூனிநாட்பணின்தருந்தவம்டயிலவார்... ....... 
செஞ்சுடர்ச்கதிர்பொழிமழையிரும்பனித்திலலை .. .... 
நஞ்செதிர்ஃபினுமற்நிலையலல ு.நழிங்கார் 

௦9 
3 

(இ-பனா.)மேகங்கள் தவழும்படி யான ஸ்ரீ சயிலவனத்தினிடதீதில் 
பஞ்சாக்கினி மத்தியிலநின்றுகொண்டு அருமையான தவஞ்செய்கின்ற 
வர்சள் ஞரியரெணம் பொழியுமமை பனித் துளிநஞ்சு இவைகளெதிர்ந் 
தாலும் அ.நீநிலையில்நிந்பதல்ல துமேற்கூநியவைகளால் சரவ்கசலர் கத் 

) யிருந்தார்கள்---(௭-ற) (ar 

இச்கணின்னவரருந்தவமியந்திடுமெலலைத் ... 1. we * 
தொக்கநான்முகனரிமுதல்வானவர் தவன்றிட் கடட டட ஒர 
புக்யொமளைபுதல்வன்மற்றரியரன்புதல்வன் ... ,.. ee *% 
முக்கணன்றிருநடந்தொழக்கயிலையின்முன்னி ... ... ச



சா௬௮ சூராதிகளொடுக்கப் 
பொழிப்புரை? 

(இ-புமை.) இத் தடடச்திலிவர்கள் அரியதவஞ்செய்து கொண்டி, 
ருக்கும்டோ.௪ பிரமவிஷீணுமு லாகிய தேவர்கள்ஒன்ராகக்கூடிச் செ 
ன்ற துமன்றிச சுப்பிர மணிபக்கடவுள் அ௮ரிகர பூதீதிரன் இவர்களும் 
பரமரிவன.து நடனநீதரிசிக்கக்கயிலையித்சென்று- (௭-று.) (me) 

தீதீதஹரிதியக்கயிலையின்மருங்குறதீதணவா, 
வதீதனைதீதிருநடர்தொழக்கயிலைவெற்படைந்தா 

ரித்தலைச்றைக்க ஓுமனுமன்னமுமெதிர்நீத 
சிசிஇிரக்கலாமயிலினை படை நீதனசெப்பும் x 

& 
& 

(இ-பூரை) தங்கள் தங்கள் வாகனங்கள் ௮நீ.த£கயிலைச்சாரலிலிரு 
க்ரும்படி நீங்கிப்பரமசவலனுடைப நடனதீதைத்தொழும்படி, கயிலையிற் 
சேர்ந தார்கள் இப் தீதிலிருந்தகருடலும் அன்னமும் எதிரிற்சண்ட 

சித்திரமான G தாலையினையுடைய மயிலினிடததிர்போய்௪சொல்லுகின் 

றன... (று | (டு) 

சாகதீவக2தரசரோர் தாலவருறீ சழுவிதீ 

தேரமையும் கொடிசசெவலுற் சற்கைவாளரியும் .. 
வேகவெம்பரிரசாத்தவில அகைக்கும்வெங்கரியு 

மாகவேண்டி நிள்றருற் தவமழன்முகத் இமை பார் 8
3
%
 

3 
3
 

(இ-புமா.) சாகததீவிலிருக்கும் அரசர்கள் நாலவருங்கூடி மயிலு 

ஞ்சேவ லும்காளிவாகனமாகிய [வ] ங்கமும் வேகமுள்ளகுதிரையையுடைய 

சாதீதன்செலுதி.துகிறயானையுமாக வேண்டுமென்று ப ஞ்சாகனெமத்தி 

யில் தவஞ்செப்கின்றார்கள்.--(எ..ு) (௭௬) 
வருடநாற்பதினுபிரஞ்சென்றனமதிம்...  .. ... ... சி 
ருட்ரும்பதமுங்களுக்கெக்குநாளித்த... se. ce vee * 

'பொருவினும்ட தமின் ௮கொளாளைகொல்புகுவார், வடட டல 
(வெருவரும்புனல்வருமுனமணை செயல்வேண்டும் vse ஆ 

(இ-புரை.) நாற்பதினயிரம்வருடஞ்சென்றன அருளால் |பெத்தி 
ருக்கும்உங்கள்பதம் உங்களுக்கு இழக்கும் நாள் ௮டுத்தன ஒப்பில்லாத 
உங்கள் பதத்தில் இன்றோ நாளையோவருவார்கள் அஞ்சும்படி.யான வெ 
ள்ளம்வருவதற்குமுன் ௮ணேகட்டவேண்டும்.--(௭-ற) (ma)



உபகேசகாண்டம் சரளா, 

என்னக்கூறியசஓுமனுமன்னமாமேக... ... ve 
வ்ன்னக்சார்மயின்மு தலியவாகனங்குழுமித் 
தின்னச்€மியவாமெனுமூினந திருகிக் 
கன்னற்டோதினிலவருமைக்கடுகினகனலா 3 

ஆ
 

%
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(இ-பூமா.) இவ்வாறுகூறியகருடலும் அன்னமும்போய்விட மேக 

நிறமுள்ளஅ.நீ தமயிலமுதலாகெயவாகனங்கள்ஒன்றாகச்சேர்ந் து; தின்னுவி 
டூமென்று சொல் லும்படி. யான கோபம்சொண்டுமனங்கொஇத் து ஒருநா 
ழிசைப் டொழுலுச்குள்ளாக அவர்களிடத்திற்சென்றன..--(௭-று.) () 

கனல்விமித்தனவனமெலாம்பொடித்தனக தவி... ... ,.. * 
பனன்ருகத்துநீரருந்தவழிழைதீதவாறறைவி .., .... அ 

ரெனவுசட்புரைாசெவிபுகநால்வருமேங்கி... ... ... ee * 
மன்னடுக்குறவரன்முறைநினைநீதவாவலித்தார்.. ,.. see அ 

(இ-புரை.) அவ்வாறு சென்றவாகனங்கள் தீப்பொதிீந் சம்படி 
நோக்கி அநீதவனத்தையெல்லாம் முநித்தனவாய்நெருங்கி நீங்கள் நால் 
வரும் அக்னெிமத்தியில் தவஞ்செய்யுங் காரணம்யா து சொல்லுங்களெ 
ன்ன அதட்டுகிறசொற்கள் தங்கள்காதிலநுழை.பவே௮வர்கள்ஏக்கக்கொ 

ண்மி மனம் நடுங்கிக் செமமாகதீதாங்கள் இயானித் அக்சொண்டிருக்கும் 

முறைமையைச்சொல்னார்கள்.---(௭-_று.)] * (௭௯) 

அ௮ச்சொற்கேட்டலுமயின்முதற்கூடியவனைத்தும்... ஆ 

விசசைமாதவம்புரிந்தருள்வேற்தரைவெகுளா ... ட ஆ 
விச்சையெம்பதம்விரும்பினீராதலினினிநீர், , , வடட ஆ 
கொச்சைமாகணக்குலதீதொடுங்கலதீதிரெல்றுரையா... ,.. &* 

(இ-புலர்.) ௮ தச்சொல்லைக்கேட்டமயில் கு தலாயெ நான்கும்ஞா 
கரெறியாகயபெரியதவஞ்செய்கின்ற ௮ரசர்களேநோக்சச்கோபித் த இ 
ச்சையுள்ள எங்கள்பதவிகளை விரும்பினீர்களாகையினால் இனி நீங்கள் 
கொச்சையாயெ பெரியபூதசணங்களுடன் சேர்ந்திருக்கச்தடவிர்களெ 
.ன்௮ சாபந்கூநி.---(௭-௮,) (ar) 

மீண்டடைந்சனகயிலையின்மருங்குறவேந்தர்,.. ... வடட ஆ 
மாண்டசெங்கணத்தலைவராய்வதஇித்தனரீமறித்த,.. +s



ச௪ாஎ௰ சூரா தகளொடுக்கப், 
பபோமிப்புரைா: 

மாண்மோமயின்முதலியவவற்றொடுமெளியேம் ... .... கீ 
வேண்மிமாதவமுறுங்கொலென்நிரந்தனர்விளம்ப ... ௨.௨. # 

(இ-யுரை ) மயிஃமுதலாகிய அந்த நான்கும்திரும்பிவர்,து கயிலை 
யினிடத்திரு£சப் பூதகணங்களாயிருச்சற அரசர்கள் நால்வரும் ௮க்கயி 
லையிலிருச் துமயில்முதலானவைகளைக்கண்ரி ௮டியேங்கள்விரும்பியதவ 
ம்எம்களுக்குக்கிடைக்குமாவென நிர நீதார்கள்.---(௭-று) (ஈச) 

மயிலுஞ்சேவலுமுதலிபமனதெழெந்திரங்ச் ... see vel 
கயிலைமாசணததிருர் துதீர்நாள்பலகழிதீதான்... ... ... * 

முயலுுந்தவப்பயனெலாமுற்றுதிரொன்னப் ... see 4 
புயனிறச்சகணமண்டவாபரணனிற்புகுநீத... ௨ ௨ ட க 

(இ-புரை.) மயிலுஞ்சேவதும் முதலாகிய துகள்மனமிளகி யிரங் 
இநீங்களிந்தக்சயிலையிலிருக்கும் கணங்களுடன் ௮தேகதாளிருந்தால் 
நீங்கள்கருதிய சவப்பயனெல்லாம் அடை விர்சகளென்றுசொல்ல மேக 
நிறமுள்ள அந்தக்கணங்கள் ௮ண்டவாபரணனா௫ய பரமட$ிவம்விந்தி 
சாநில்ற கயிலையங்கிரியிற் சேர்ந்திருநீதன.--(௭-ு.) (are) 

மாயனூர்தியுமலாயலூர்தியும்வனதீதி 6. .., ஆ 

னேயநந்தவமமிட்பதந்நெயநநினவென்னத்,... ... * 
இயடந்தையிற்கெதீதியக்கணத்தவர்டேவவி ... .. vee அ 
மேயதோகையுந்கருடனுமுடற்றுபோர்விளைத்தார்..,  ... & 

(இ-புமை.) விஷினுவின்வாகனமும் பிரமன்வாகனமும்வனத்தில் 

பொருந்திய நம்முடையதவத்தையிழக்கும்படி. செய்தனவென்று ப 

ையைத்தங்கள் இந்தையில்வைத் துக்கொண்டு ௮நீ.தக்கணங்கள் கோப 
நிசொண்டுமயி லுங்கருடனும்டோர்செய்யகூட்டிவிட்டாரிகள்--. () 

முக்கணான் றிருநட po) தாமுமூ தன்மையோர்யாரு cee ree 

மக்சணத்தினிற்றம்பதியடைர்சனாதன்பின்,,. oses ver # 
மிச்சநால்வருமறுமுகனாணையால்விரிநீர் 02 vee ௨ னி 
தொகச்சமாநிலத்தசரரிற்றோன்ரினர்தொடர்பால் ,,, vee He



உபதேசகாண்டம். FUT orb 

(இ-புரை.) பரமடிவன.து நடனதெர்சனஞ்செய்யப் போயிருநீ 
தவிலிணுமுதலானவர்கள் அப்டொழு.துதங்கள்பதவியிற் போய்ச்சே 
ர்றீதார்கள் ௮தன்பிபு ௮நீத நான்குகணத்தவர்களும்ஊழ்வினைத்தொ 
டர்பினால்சட்பிரமணியச்சடவுள் கட்டளையின்படி.சமுதீதிர ஞ்சூழ் நீ. 5௨, 
லிருக்கும் அசுரர்களிற்பிறந்தார்கள்.--(௭-.ற.) (ராமச) 

ஆயதன்மையினசாரி BG cap oor Bor lines cp ad ஆ 
சேயவானவர்தங்களைத்திமைசெய்தொறுப்பா,,. ௨... %* 

னேயசாரணமென்கொன்மநதியம்பு தியென்ண் * 
மாயைதன்மகளயமுகிக்குணர்தீதுவாண்மதித்தும்...  ...  & 

(இ-புரை.) அநீதக்காரணதீதினால் ௮சுரர்களிற்பிறர்தார்களானால் 
தேவர்களுக்குத் இங்குசெய்துவருகீதிய காரணம்யாதோ ௮.தனையுஞ் 
சொல்லெல்ராள் மாயையானவள் தன்மகளாகிய அயமுடக்குமீட்டுஞ் 

- சொல்லுகறுள்.--(௭-ு.) (7@) 

பூ தராயிவர்கணத்தொடும்பொரு நீ தியமேஞளுட் வ டட 
காதுவெஞ்சினத்தசுரருமமரருங்களதீதின். வட ட்ட HK 

மோதவானவர்பேரமரிழந்தனர்முதித்தார். வட வெட்டி டட 

பா.துசாப்பிமொன்றிவரைவ நீதடைர்தனர்பத திய ட படட 

(இ-புரா.) கயிலைபிலிருக்கும் பூதகணங்களுடன் இரத நாலவரு 

ங்கணங்களாயிருந்த முன்னாளில் கொலலும்படியான கொடியகோபதிீ 

ைய்டைய ௮சுரரும்தேவரும் போர்க்களத்தில் யுத்தஞ்செய்யும்போலு 
தேவர்கள்தோற்றோடிட்டோனார்கள் ௮ய்வாறுதோற்மருடினே தவர்கள் 

எங்களைக்காக்சவேண்டுமென்று இவர்களைவநீதடைந்தார்கள்.--(௭-.று.) 

அன்றுவானவர்க்குதவுவானகலிடதீதடைந் து ... , வக 

குன்றுருத்தெனக்குவலயப்பூதரிற்குழுமிச் .. ... vee ve Mk 
சென்றுருத்தெழுதிரு தர்வெஞ்சேனையைச்செருவிற் x 
கொன்றுவாலுலதெஇரற்குடியிருதீதினரால் ... . vee # 

(இ-புமை,) -gygorchle தேவர்களுக்குஉதவிசெய்ய இவ்வுலகத்தி 
ல்வந்_து மலைகளுருவங்சொண்டதுபோலட் பூதலதீதிலிருக்கும் பூதர்க 
ரூடன் சேர்ர் அுடோர்செய்யச்சென்று சோபித்தெழுகின்றஅசாசர்சே



௪ச௱௭௨  சூரரதிகளொடுக்கப், 
பொழிப்புரை, 

8 

னையைக்சொன்று இந்டரனைத் தேவலோகத்தில் குடியிருகீதிஞர்கள் 

-(௭-௮.) (ரா) 

றீ தரதீதவர்கரு தவியான்கயிலையையடைந்தார் ves 
சற்தவார்புயதீதகுவர்கோனிடரொடுந்தமித்து ,.. vee vee 

வந் திரங்கியவண்டவாபரணனைவழுத்து ee gee eee 

யெறீதைகேண்மதியெம்முறையுளதெனவிசைப்டான் 9
9
%
 

& 
# 

(இ-புமை.) அதீ தட்பூதததலைவர்கள் நால்வரும் இய்வாறுதேவர்களு 
க்குதவிசெய்.து சறப்புள்ளகயிலைக்குச் சென்றார்கள் ௮அதற்குமேல்சந் 
தனக்குழம்புபூசியபெரியதோளையுடைய அ௮சுரேந்திரனானவன் இடருட 
ன்தனித் அவற் ஐ இரக்கங்3கொள்ளுட்பரமடுவனை தீ து.தித.துஎம்மையனே 
எங்கள்குறை 9யான்றிருக்ன்ற அதனைக்கேடடருளவேண்டி மென் நு 
சொல் லுகி si —(ar-) (ற) 

நின்னதாணையினிலைடெறுபூ தமோர் நால்வ ர. 
சென்னதாகியசேனையையுயிர்மெருத்திறுததுப் .... .... அ 
பின்னரீங்கிவணடைந்தனமொன்றனன்பிழையோர்நறி ஸீ 
தன்னகாலையிற்பூதராயசன்வெகுண்டானால் ... vee vee * 

(இ-புரை.) சுவாமிசுளுடையஆகீனையினால்விளங்குகின்ற நா ஓபூ 
கீர்களும் என்னுடையசேனையை உயிர் 9கொான்றுபின்பு இங்குவர் துசேர் 

நீதார்கள் என்றுசொன்னான் சுவாமியானவர் அறீதகீகுற்றத்தைதீ திருவு 
ளத்திற்கொண்டுகோடங்கொண்டார்..- (௭-ு.) (aD gm) 

வருதிர்நாலவருநீவிரென்னாணையைமதியா 6.6 ses ee 
தொருவிவானவர்க்குதவிசெய்தவுணரையொறுதீதீர்,.. ... * 

குரு இிவாளெயிற்றசரர்வெங்குலத்துடைதோன்றித் oo 

தருவினாட்டவர்க்ிடும்பைசெய்தகனிலஞ்சரிட்பீர் ... 1. # 

(இ-புரை,) கோபங்கொஷ் ட எவாமியானவர் அவர்களைதோக்கி 
ட் பூதர்சளேயிங்குவாருங்கள் நிநிகள்நால்வர்களும் நம்முடைய,ஆக்கி 
னையை மதிச்சாமல் நீங்கித்தேவர்களுக்கு உதவிசெய்து அசுரர்களைக் 
சொன்நீர்கள் ஆதலால் உதிரந்தோயநீதிவாள்டோன்ற பற்களைபுைக 
கொடிய ௮சரர்குலத்திற் பிறந் துகற்பகவிருட்சமூள்ள பொன்னாட்டி



உபதேசகாண்டம், PAT 6 ih. 

லிருக்குந் ே தீவர்களுச்குத் தன்பஞ்செய்_து விசாலமாகியபூலோச்த்தி 
ல்சஞ்சரிக்கக்சடவீர்கள்.--(௪-ு. ) (ஈஉ௰) 

என்றுரைத்தனனண்டவாபரணனமந்திவரு 
மன்றவன்சொலுஞ்சாபதீதாலம்பரதீதவர்க்குக் வடட 
கன்றுவெஞ்டெத் இடும்பைமுற்றிழைத்தன்ர்கண்டா 
யன்றுதொட்டவரிழைத்திடுமிடும்பையின்றகன்ற ,.. a

o
 

(இ-புரை.) பாமடிவன் இவ்வாறு சாபமிட இவர்கள்௮அவருடைய 
சாபத்தினலைதேவர்களுக்கு வெம்பிய கோபதீ.துடன் மிகுந்த துன்பத் 
தைச்செய்தார்கள் ௮வ்வாறு௮வர்கள் அதிநாள்மு சல்செய்ச துன்பம்இ 
ட்டோ.து நீங்கிவிட்டன...-(௭-௮.) (௭௨௪) 

இவணிகழ்நீதனவின்னணமீங்கதென்மேனாட். .. வடி oe 
டவநின்மாதவமியற்றியசாகீவர௪, , , டட 
சவரைமாதவமழித்தன திருவுளதீதடையாக் 
கவரொளிக்கழன்முருகவேள்வெகுளியி் , மறும் 36

 
e
K
 

(இ-புமை.) இத்தன்மையனவரச இங்கே சடந்தன இதற்குமுன்னா 
ளில்வழுவுகலில்லாகதவஞ்செய்தசாகஇவு௮ரசர்களைஇற்சட்பூதர்சள்5 
வத்தினின்றும் ௮ழித்ததைட்-பார்க்கும் பார்வையையபகரிக்கெற ஒளி 
பொருந்தியபொற்சழலையுடைய சுப்பிரமணியச்சடவுள் திருவுள்ளத்த 
தீறுக்கோபத் துடன்சொல்ஓுகின்ருர்”.-(௭-ு.) (௭௨௨) 

கொடி.யெனம்பிடி.த் தயரியே சவலைக்கொழுங்கார் 

நெடியதோகைமாமயிலினைநீவிர்டோயுருத்து...... 
முடிவின்மாதவமுபற்சியையொழித்தனிர தனாற்... 
கடியடாதகமடைந்தனிரொனமனங்கறுத்தான்... ... ae 3 

3
3
 

(இ-புரை.) கொடி.யாகப்பிடி த் தயர்த்த சேவலையும்செழுமையு 
ள்ளமேகம்போல நீண்டகலாபதீதையுடைய மயிலையும் நோக் நீங்க 
ள்போய்க் கோபித்து முடிவில்லாததவமுயத்டியை ஒழித்தீர்கள் அத 
ஞல்கொடியடாவம் அடைந்தீர்களென்று இருவுளத்திற் கோபங்கொ 

ண்டருளினார்.-(௭-௮.] (௭௨௩) 
60



PMT oF சூரா திகளொடுக்கப், 
பெொழிப்புளை 

இற்றைநாண்முதலெம்மடிதாக்கலையினிநீ...  ... வகி 
கொதிறவார்கொடி.யல்லையென்றிவற்நினைக்குநித்துச்... vos * 
சொற்றவாசகங்கேட்டுமிக்கொடியொடுந்தோகை வடட அ 
வெற்றி2வலவற்பணிந் துநின்நினையனவிளம்பும்...... வட ஆ 

(இ-புமை.) ம.பிலைநோச்கி இன்றுமுதலஇனிநீதம்மைத் தாங்கவே 
ண்டிவதிலலை சேவலைநோக்கிநீகொடியா யிருப்ப தம் வேண்டியதில்லை 
யென்று இவ்விரண்டினையுங்குறி தீதுச்சொன்னவார்த்தையைக்கேட்டவ 

ளவில் சேவலும்மபி லும் வெற்றிபொருந்டிய வேலாயுதக்கடவுளைப்ப 
ணிற்து இத்தன்மையானவார்தீதைகள் சொல்லுகன்றன.--(எ-று.) () 

இன்றுகாறுநின்னிணையடித்தொண்டுபூண்டி ருந்தே ... 
மென் நுநின்னடிபுகுதுவதெனமனதீதுணரோம் ... ௨ ௨ 
வென்றிபூத்தொளிர்விளங்கிலைவேற்படைப்பெரும ... 
வொன்றிவேழையேம்புரிகுவ தரைத்தியென்றிரப்ப .. e

H
 KR 
*
 

(இ-புரை.) இன்றுவரையில் சுவாமிகஞுடைய திருவடிகளுக்குத் 
தொண்டுசெய் துகொண்டிருந்தோம் இனியெந்நாள் தேவரீருடையதி 
ருவடிகளைச்சேருவதென்று மனஇிலறியோம்-செயங்கொண்டுவிளந்கு 
இன்ற வேலாயுதமேந்திய பெருமானே அடியேங்கள் இனிச் செய் 
யத்தச்ச துயாதோ உரைத்தருளவேண்டுமென்றநிரப்ப.-(௭-று)(ஈா௨௫) 

கஞ்மொநகரலடறீ து நீிரெமையுணர்கருத்தான் 
மஞ்சுதோய்வரைமாதவம்புரிகுஇர்புரிற்தாற் ... 
றஞ்சமெம்மடி தருகு துமெனச்சென்றுசாசா 
வஞ்டலெம்படிநினைந் துநின்றவனடியடைநற்த ... 33

% 
9 

39 

(இ-புமா.) காஞ்சிநகரத்துககுச்சென்று Yue Hs Gioia Grol 
Gig நம்மைத்தியாவித் துக்கொண்டு தவஞ்செய்யுங்கள்செய்தால்தளு 
சமாக நம்முடையதிருவடியைதீ தீருகிரோமென்று அருள்செய்ய அவி 
வாறே யல்விரண்டுஞ்சென்றுசேர்ற் த சட்பிரமணியத்கடவளுடைய 4 
ழயெலெம்பணிந்ததிருவடி.களைதீதியானிதீ தச்சொண்டிருற் ௮ல் தி 
ருவடிகளைச்சேர் நீதன--(எ௭-று) (ஈ௨ச)



உபதேசகாண்டம், Fir cr 

டயிலுஞ்சூரனும்பதுமனுமியற்தியதவதீதான் ,.. ௨. ௨௮ 

மயிலுஞ்சேவலுமாயினர்வாளரிமுகனு டட ஆ 

பியலுநீதம்பிபுதினைந்தனமுடிப்பதற்கெண்ணிப் * 
பயலுண்டேருறுகயிலையினந்திடாற்புகுறீதார் * 

(இ-புரை.) சூரனும்ப துமனும் செய்ததவத்தினால் மயி ஓுஞ்சேவ 
இமாயிஞர்கள்சொலைதீதொ மிலசெய்யுஞ்சிங்கமுகலும் அவனுக்குத்த 

ம்பிபும்தாங்கள் நினைத்தவற்றைமுடிப்பதற் கெண்ணிமேகங்கள்தவழுங் 
கயிலையங்கிரியிலிருக்கும் நநீதிதேவரிடத்திற் சேர்ந்தார்கள்...-(௭-.ற) 

நநீதிராதநின்னளிர்கழற்பங்கயமடைந்ீதேம் ... sae vee % 
புநீதிகூர்தவநாள்டலகழிதரப்புரிந்சேம்...... டட 
விறீதையூர்தியம்வெண்ணிறச்சூர்ட்படைச்சாத்தன் ,.. .... * 
றநீதியூர்தயுமாகுவமெனமனந்தரித்து ,.. vee nee ணி 

(இ-பரை.) நநீதியெம்பெருமானேதேவரீருடையதிருவடி தீதாம 
ரைமலர்களையடைந்தநாங்கள்ஞானமிகுநீததவம் பலநாள் கழியச்செய் 
தனம்காளிகசாதேவியின்வாசனமும்சூலப்படையுள்ளசாத்தாவின் வெள் 
ளையானையும் ஆகுவோமென்று மனதிலெண்ணிச்கொண்டு_(௭-று) () 

(என்ணிக்சொண்டுதவஞ்செப்தனமெனக்கூட்ுச:) 

அளியமாற்தியவருந்தவமவப்படாதருளி ... .. 

யொளியநீறணியெம்பிசாளருடி.யென்றுரைப்ப 

வெளியவாளெயிந்திவர்முகநோக்கினனவியவாத் ... 

தெளியுநான்மறைநந்திமந்தினையனசெப்பும்,.. .... 33
% 

3
9
3
 

(இஃபுலா;) தேவர்இருபைக்குட் பாத் இரர்சகளாகிய நாங்கள்செப் 

ததவமான.து yids யாசனமாகாவண்ணம்௮ரளிஒளியுள்ளவி பூதி௮ 

ணிந்த எம்பெருமானே அநீதவரம்அடியேங்களுக்கு ௮ருள்செய்யவே 

ன்டுமென்றுவிண்ணட்பஞ்செய்ய-வெண்மைநிறமுள்ளத நீதங்கள்பொ 

ருற்திய வாயினையுடைய இவர்கள்முகங்களை நோக்கி சந்தோஷித் து 

நான்குவேதங்களையுத் கெளிந்த அத்ததந்திதேவர் இவ்வார்த்தைசொ 

ல்லுரொர்.-(௭-று) ப (172.6% ) 

நிறணித்தருளெம்பிரானேதியசெடுக்கோட் ses eee சி 

டேறவர்க்குளவூரீஇகட்டுருங்கதிகொடுக்குங்,... .... ஆ



ST cr dr சூரா திகளொடுக்கப் 
Gum Au er 

காறுமெம்முழையிருத்திரொல்றுமைத்தனன்கருதி ..... ... & 
வேறுகொண்டிலரிருவருநீதம துளம்வியநத்தார் coe ree re lk 

(இ-புமா,) விபூதியையணிந்தருளிய பரமடிவம்ஏறிச்செ லுதீ தம் 
பெரியகொம்பினையுடைய விடைதீதேவராகிய நந்திதேவர் அவருக்குள் 
ள வாகனங்களுச்கு மோக்ஷங்கொடுச்குங்காலமட்டும்ரம்மிடத்திலிருங்க 
ளென்று சொன்னார் அநீதவார்தீதைகேட்ட அவ்விருவரும் ஒருமிதீ த 

மகழ்ந்திருந்தார்கள்(-௭-௮) (௩) 

இப்பெருங்கதைகேட்டுமியபமூடகியென்டாள்... . 
கப்பிளந்தனச்சுமைபுடைதீதாயொடுங்கவைக்கோட் 
டொப்பருந்திறலேந்தின லூர்திகளனை தீதுந் ... 
தீப்பில்வான்௧5திபெறுவனசாற்றதெனச்சாந்றும் ... x 

*
 

*
 
*
 

(இ-புமை.) இற்தச்சரித்திதீதைக் கேட்டடோ.து 'அசமுூயெ 
ன்பவள் இரண்டு பிரிவாகத் தோற்றுகன்ற முதிராத தனபார முள்ள 
தன்தாயாயெ மாயையுடன் பிரிவா கொம்புள்ள ஒப்பற்ற வெற்றி 
பொருந்திய நந்திதேவரால் ௮ந்தவாகனங்களெல்லாம் பழுதில்லாத 

றந்த சதியடையும் வகைகளைச் சொல்லவேண்டுமென்ன அநீதமா 
யைசொல்லுகிருள்--(௭-௮) (௭௩௦௪) 

வெள்ளியங்கிரிக்கோட்டகமேவருமிறைவன். ee woe 

வள்ளிநுண்மருங்குமையிடைச் துர்க்கையைவருத்திப் ... 
புள்ளிவண்டறை துளவணிமுடிலிடைப்பூலஐ ... ட் 
னள்ளிலைட்படைச்சாத்தனைவருத்தினனதுதாள் ,.. . 

eee 

* 
K
K
 ®
 

(இ-புமை.) வெள்ளிமலைச்செரத்தினிடத்.து விற்திருக்கும் பரம 
சிவன் பூங்கொடி யொத்த, நண்ணிய இடையினயுடைய பார்வதிதேவி 

யாரிடத்திருக்கும் துர்க்சையைவருவித் துட்புள்ளிசள்பொருதீதியவன் 

ஓூ.சைடாடிக்கொண்டிருக்கும் துளமொலையணிந்த விஃஸுவினிடத்தி 
லிருக்கும் சாத்தனையும்வருவித்தார்.....(௭-௮:;) —  * Care) 

Lodger - பகைவருடல் மாமிசம்பொருந்திய 
ert saperoren de Cleretre ப



உபதேசகாண்டம் Pl or cr 

இனையர்டோற் சனரெம்பிரான்திருவடி யேத்தி 
வீனையவர்திமற்றெங்களுக்கருளெனவேண்ட.. 
வனையவேற்நினையழைத்திவர்க்கூர்திநீயருள்வா 
யெனவுமாத்த அமெறுழ்வலித் தணைமருப்பிடபம் os x 

K
R
 

K
O
 

(இ-புரை.) பரமடிவன்வரவழை£கவந்த இவ்விருவர்களும்நம்பெ 
ருமான்திருவடிகளைத் துதிசெய்து வினையமுள்ள வாகனங்கள் அடி. 
யேங்களுக்கு அருள்செய்யென்று வேண்ட-பரமடுவன் நந்தி தேவரை 
யழைப்பித்து நீயிவர்களுக்குவாகனங்கள் கொடவென்றருளினவுடன் 
௮ங்கிரு நீதீதிறநுள்ள இரண்டாகிய சொம்புகளையுடைய இடபதீதேவர் 

என்றவாறு, (௭௩௩) 

அருவிமால்வரைக்கயிலையினருகுறச்சரிக்குர் ... 
திருகு£றறவெஞ்சீயபொல்திமிமசச்செருக்கி ... 
ளெரிவிழிச்கரதீதந்தியொன்றீங்வெர்க்களிட்பக் 
கரியுமத்திறலாளியுந்தனிமனங்கவலா .. a

 
a 

ச
 

(இ-புரை.) அருவிநீர்விமுகலிற பெரியகயிலையங்கரியின் சாரலி 
ல்இடைவிடாமல் சஞ்சரித் அக்கொண்டிருக்கும் மாறுடடும்படி யான 

கோபத்தையுடைய ஒருஇங்கத்தையும் மதநீரொழுகும்படியான செ 
ருக்னையும் தீட்டொறிசக்கும் கண்களையும் துதிச்கையினையுமுடைய ஓ 
ருயானையினையும் இவர்களுக்குக்கொடுத்தவளவில் ௮நீதயானையும் வெற் 
றிபுள்ளசிங்க மும்தனித்தனி மன்தில் துயரங்கூர்ர் து..-(௭-று.)(௭௩௪) 

இடபறாயகயாங்களிக்கயிலையினிருநீதுன் ... ௨௨... 
படரொளிட்பதம்பெறுகுவானருந்தவம்பயின்றே. . . 
மிடையினீங்கி தபலித்தவாறெதுவெனவிசைப்ப... ... 
வடன்மருப்புடைவிடையவர்க்கின்னனமறையும் 3

 
*
 

(இ-புனா ) நாங்களிந்தக்க யிலையிலிருந் துதேவருடைய திருவடி. 

அடைய அரியதவஞ்செய்தோம் அப்படியிருக்க மத்தியிலிந்தவாறு 
நேரிட்டசாரணம்பாதெனவினாவ உறுதியான கோம்புசளுள்ள விடைதீ 

(சவர் ௮வர்களுக்குச்சொல்லுசின்ருர்.--(௭-௮.) (ஈ௬௫)



GIT Gt 9 சூரா திகளொடுக்கப், 
பொடறிப்புரை: 

சேயகாலமற்றினையவர்ச்கூர்தியாய்தீதிரிரத ... 

போயபின்கதியளிக்கு தும்போமினெல்திவரை ... 
யேயபின்னர்மற்றவர்ச்சவையூர்தியாயிருற்.... 
மாயிரும்பதமேற்றினலடைந்தனமடழ்ந்து... ... 3 

3
9
%
 2 

(இ-புரா,) நெடுங்காலம் நீங்களிவர்களுக்குவாகனமாயீச் சஞ்சரி 
தீத் காலஞ்சென்றபின் உங்களுக்குக்கதிகொிக்சிறோம் நீங்கள்போ 
ங்களென்று சொன்னபின்பு துர்கிகைக்குஞு சாதீதாவுக்கும் அவைகள் 

வாகனங்களாயிருர்.து அதன்பின்பு தந்தி தேவரால் மோக்ஷம் பெற் 

றன (௭ gy) (116.6% ) 

ஏறுமூர்திமந்நிலமெனவிருவருமெதிர்ந் து 

கூறுசான்மறையேற்றொடுநுரைத்தனர்குறுி... 0. os, 
நீறிலங்கொளிதந்திதன்னுளத்தொடு நீனைந்தான்... ... 
பே.றுகொண்டிவரி ருவரைக்கொடுத் தன்னவிரும்பி ,.. 93

% 
3 

(இ-புரை.) துர்க்கயைஞ்சாத்தாவும்தந் திதேவரிடத்தில் சென்றுநா 
ங்கள்இப்டோ துவாசனமில்லாதவர்களாயிருக்னெறோம் என்றுசொல்ல 
விபூதிபிர காத். துக்கொண்டிருக்கும் திருமேனியையுடையநந்திதேவர் 

தனித்திருந்.ு தம்முடைய திருவுள்ளத்தில குலோசித் த இந்த இருவலா 
யும்அவர்களுக்குவாசனமாகச்கொடு தீ தருளிஞர்;(௭-௮.) (௭௬௭) 

ணையை >>> 11424: இவை 

சூராதிசளொடுக்கமுற்றிய த. 

ie 
க



  

வே லுமயி லுர் கணை. 
ones. 

உப்தேசகாண்டம். 

அமயமுகிவரலாற்றுப்பொ மிப்புரை, 

mae >> PAO ee OO 44 வையை 

சகதுகேட்டுநின்றயமுடுபின்னருமினிநீ ,.. vee ௨ ஸி 
தா துவரர்குழலல்னையென்னிலைசொலதீதகுமென் ,.. see ¥ 
Cap sGar துவன்கேண்மதியென்றனளுரைப்பாள் ... ,..ஃ 3 
தெதவார்பெருங்கடலகதிதுளதொருதிவு... se we oo 

(இ-புரா,) இவ்வாறுமாயைசொன்னதைக்கேட்டஅயமுயொனவ 
ள்பின்னும்மாயையினைதோக்கிமகரந்த நிறைழீதரீண்டஅளக தீதையுடை, 
ய ௮ன்னையேநீஎன்னுடைய பூர்வநலையையும் சொல்லடேண்டுமென் 
ன-மசளே சொல்ஓுறேன்கேள்குளிர்ச்சிடொருந்தியகடலின் மதீதியி 
லொருதிவிருச்சன்ற து-(௭-ு:) (2) 

தேங்குதண்புனற்டெற்தகோமேதகதீதீவின் ... 
வாங்குநான்மறையசட்டனென்றுளனொருமழையோ. , . 

னாந்கவன் றனிச்சுவேதையைவேட்டனனவள்பா ட்ட 

லோங்ருமாதவத் துதித்தனள்சதீதிரரோசை. வ 

த 
ஆ 

அ.
..
 

(இ-புமா.)நிறைந் துகுளிர்ச்சியுள்ள நீரினயுடையசமுத்திரத்தின் 
மதீதியிலிருக்கும் ௮ந்தக்கோமேதகத்தீவினிடத்திலநான்னுவேதங்களை 
யுமுணரீந்தவசட்டனென்.று ஒருபிராமனனிருரநீதான்௮வல் ஒட்பிலலா 

தவளாடிய சுவேதையென்பவளை விவாகஞ்செய்துகொண்டான் அந்தச் 

சுவேதையென்பவளிடதீதில் மிகுந்ததவத்தால் சத்திரரோகையென்கிற 

ஒருபெண்பிறந்தாள்- ௭-௮.) (2) 
அழகெலாந்திரண்டோருருக்கொண்டனவனையாள் ர். 

குழவிப்னிளம்பிடியெனத்தவழ்தொறுங்குழைவாள் «+ 
மழலைவாய்மொழிக்குதலையிற்கேட்பினுமா னத்... 
தழையுலர்ந்சனவாயினுமரும்பினதழைக்கும்.,. soe ves e
K
 

TR
 3



PAT 9/W அயமுஇவெலாற்றுப். 
Gur Avy wer 

(இ-புறை) செளநீதரியமெல்லாத்திரண்டு ஒருவடிவங்கொண்ட 
தையொத்தவள் *௮அவளுடையவாய்மொழியாகிய குதலைச்சொல்லைச்கே 
ட்டாலும் தழையுலர்நீத மாங்களும்தழைர் த.௮ரும்டு விடும். (௭-2)(௩) 

குமைதீதசெம்பொனாலியற்தியபுனைந் தகூன்டுலம்பு ,., ..4 
தமைத்தடில்லொலிகலிப்புறத்தளர்சடைபயின்றா.. ... ஸீ 
விமைத்தமா சவத்தன்னைகண்களித்தனளிருட்ப ர. 

மழைதீதவார்குழலேழ்வய துந்றனள்வளர்நாள் ... vee ஸீ 

(இ-புரை.) ஒடவிட்டசெம்பொன்னாந் செய்யப்பட்டு ௮லங்கரி 
தீதவளைந்தவடிவாகிய இலம்பான தழைத்த ஓசையாக மெல்லென்ன 

ஒலிக்கும்டடி தளர்நடை பயின்று தவஞ்செய். துபெ நறதாய்கண்களித் 

திருக் கும்படி. மேசம்போன்றகரிய ௮ளகத்தையுடைய வளரய்வளர்ற்து 
ஏழுவய து அடைத்தாள்--(௭-று,) (௪) 

அ௮னையதிவகத்தயல்கிளர்நீ தளதொருசசசதந் ... 
தனையுரைத்திடிற்றயங்குபூசக்கரமதன்பா.., vee see ove 
னினையுநான்மறைக்குலத்தரிசன்மனோர்தநெறியோலீ 
மனைவயித் நிடைத்தோன்தினனொருதனிமதலை 3 

3
3
%
 3 

( இ-புரை, ) மேற்சொல்லிய தவுக்குச் சமீபத்தில் ஒருதகா 
முண்டு அதன்பெயலாச் சொல்லுமிடதீதில் விளங்குடின்ற பூச்சக்கிர 
மென் றுசொல்லப்டடும் ௮ந்.நகரதீதினிடதீதில் பிராமணகுலதீதனாகிய 
அரிசன்மனென்பவனுடைய பானைவிஉயிற்தினிடமாக ஒருபுத்திரன் 

பிறறீதான்.--(௭-,) G 

புனிதமாதவன்டண்டரீசப்பெரும்டெயரான் ue hoe ஸீ 
றநனிமறைப்பெருநீதலைவனத்தையலைமணந்தா...,. we. &* 
னினி தகொண்டுடோய்தீதனதகத்திருதிதினனிவளை ப் 
வனைகனங்குழைபு துவனப்பொருங்குறவளர்வான் ... ௨. * 

(இ-புரை.) டரிசுத்தமானஒழுக்கமூள்ள ௮நீதப்பிராமணன்பெய் 
ர்புண்டரீச சன்மனெனப்படும்வேதத் துக்குத் தலமையாலுூவன் அவன் 

ந் த்ச்ித ArGrang யென்டவளைவிவரகஞ்செயப் தகொண்டு போய்தீதி 

ன்வீட்டிந்சேர்த்தான் ௮வள்௮ Psa பு. மையான செளச்தரியமெ 

ல்லாம் ஒருங்காசச்சேர்ற்திருக்கும்படி, வளர்னெருள்..-(௭-௮) (* )



உபதேசகாண்டம், ச௱ா௮க 

எரியுதஞ்சமுமமுதமுமெுத் துறக்குழைத்துப் .... ... & 
பரிவினீட்டினடடைதீதனவாமெனப்பூதைதீத... cee ve ek 
வரிபர நீதனவயலஓபிறழ்ர் தணிகுமைநடந்த ட்ட டவ டட 

கரியவாயினவெளியவாயினதடந்சண்கள்,.. ... cee அ 

(இபுரை.) கொடுமையுள்ளவிவித்தையும் அமிர்தத்தையும் எடுதீ 
அச்ஞுழைதீதுப் பரிவுடன்ஒன் அபடச்சேர்தி து இருப்டாவைதீதெ தன்று 

சொல்லும்படி. மருட்சியையுடையனவாயும் அ௮ரிபர ந்தவைகளாயும் ௮ 

யற்புறதீதிந்பிறழ்நீ,து அணிந்திருக்கங்குமையளவுஞ் செல்வனவாட 
யும் கருமைநிதமுள்ளவைசளாயும் வெண்மைநிறமுள்ள வைகளாயும் 
இருப்பன அவளுடைய பெரியகண்கள்,(௭- று.) (௭) 

ஆரிருட்பிழம்பொழுச்குவிட்டனையதோகமஞ்சூற் 
காரிருட்கொழுந்தொருவழிக்கான்றதோகமம்ந்த ,.. 
வேரியஞ்சனமயிரனவிழு.ஜ்வீழ்ற் த, துவோ 
வாரிணர்ச்சுருளோதியையாதெனமதிட்மாம் ... x 

k
K
 &
 

(இ-புரை.) நிறைந்தஇருட் கூட்டமான து ஒழுங்குபட்டுதின்ற 
தோகருப்பம்நிறைந்த மேகத்தின்கருங்கொழுநீ தஒரேயிடத்தில்தளிர்தீ 
ததோபரிமளிக்சாநின்ற அஞ்சனமானறு மயிராசவிமு பட்டு நின்ற 

தோ௮வளுடைப நீண்டதாப்ச்சுருண்டிருச்கும் ௮ளகதிதையென்னெ 
ன்றுமதிட்டாம்--(௭-று.) ( ௮) 

முளைத்தவான்பிறைமுத்தினழுற்றியபின்னர்ச். .... ௨. 

இளைத்தவாரிருட்டே்வடிம்பினப்பெறக்டெத்தித் ... ... 
தளைத்தவாமெனக்கரும்புரூரதீதொடுந்தயங்குந் ... ss. 
இளைத்தடிற் துரவானுதல் யாதெனதீதெரிட்டாம் ... .... 3 

9
 
3 

(இ-புரை.) ஒருகலையுடன்முளைதீதபிறையானது முதிதுடன்முற் 
நிய பின்புஇருளையிரண்டு வடிம்பாகக்$மேலைத் து அதற்கடுத்தமே 
லே ௮ப்பிறையைவைத்திருட்ப_து போலக்கருமைநிறமுள்ள பூருவத் 

6 6. © 6 ௦ 9 8 ் 6 துடன்விளங்குனெற றீ தரப்பொட்டணிந்த நெற்றியினையாதென் 
௮சொல்லுசாம்.--(௭- அ.) (௯) 

பயி நீசெய்கானகமாகதப்பசும்பனித்தோகை ர... 

மழிற்குகங்குமீஇமயங்னெசாயலின்மயங்கு ar ve ஷி 

01



PMT 9) 2 அயமுகிவாலா நறறுப், 
பொழிப்புலா 

முயிர்தீதபூர்தழைமாஞ்சனேயிடனுறைநீஇிசைக்குங் வ டட 
குயிற்கொழுங்குரலமுதொடுங்கூட்டினகுதலை ... ... ..3 

(இ-புரை.) காட்டி ற்சஞ்சரிக்கும்பசுமைநிறம்டொரு நீதியதாய்ச்ர 
ளிர்ச்சியினையுடையகலாபமுள்ளமயிந்கூட்டங்கூடிஅவளுடையசாயலை 
க்சண்மிமயங்கக்கொண் டூருக்கும் தவளுடையகு கலை மொழியோவென் 
னில் தமைகளீன் றமாங்களேகளினிடத்திலிருர் த கூவு்றகுயிலின தி 
செழுமையுள்ளகுரலோசையைத்தேவாமிர்தத் துடன் சேர்த்ததையொ 
ப்பாகும்....-(௭-று.) (9) 

முழுதீதபானிலாட்பிதிர்ததனமுறைமுறைதருததி ட we 
யழுதிநிவைத்தவோவமிம்சனையரும்பெனலாக்டுப் ... 0k 
பழுதீதவெண்ணிலாப்படுதஇவைத் தனகொன்மற்றநியே ,,, x 
மாழுக்குவாணகையாதெனவுணர்நீதிலமினிலும் 6. om 

(இ-புமை.) வெண்மைநிறமுள்ள பூரணசந்திரனைம் பிதிர்த த 
மூறைமுறைபயாகத்திருத்தி அழுத்திவைத்தவைகளோதேவா மிர்ததீதை 
மூலலையரும் ப ௨டியாகச்செய் ௪.௮சனிடதது முதிர்ந்தவெண்ணிலாவை 
ப்டொருத்திலைச்தவைகளோயாமமொன்றும்புதி? யாம்(பினிபாவ துதெ 
ரிந்தே தாவென்னி௰ஒழுங்குள்ளதாயொளிபொரு pfiu.96 5355 san 
சையையின்னதென்தின்னமுந்தெரியேம்--(௭-.ற.) (Ys) 

வட்டவார்சுருளோலையிற்பொலிர்தனவள்ளை. ... ... valk 
கெட்டகாமனுக்கன்றுயிர்கொடுத்ததிகளேயே ட்ட 
தொட்டவார் இரைட்பரவைமா dag துயிர்ருறை wee nee படல 

யிட்டருற் அறமறலிகைத்திருத்நியவிலக்கே ரர. 

(இ-புரை.) வட்டவடிவமான பொத்சுருளோலை விளங்கக் சொன் 
ட.ருக்கும் வள்ளைத்தண்மிடோவீறகா துகள்முன்னாளிறர் துபோன மன் 

மதனுக்கு உயிர்கொடுத்தன தோள்களோ வெல்னில் சசரர்களால் 
் தோண்டப்பட்டு நீண்டஅலைகளையுடைய சமுதீதிரஞ்சூழ்நீத பூலோச 
த்திலிருக்கும் உயிர்களைச்சூுறைகொண்டு உண்ணும் படியேமன்கையி 
லை திருத்தஞ்செய் அவைத்தகு நியே.--௪-று.) (6௨) 

வள்ளைகீதீரைத்தண்ட்டோல வுவயிக்கும்காதினை வீள்ளை 
யென்றும்மூங்கில்போல உவமிக்குந் தோளை மூங்கிலென் 
௮ம் சொல்வது உவமாகு பெயரென்பர், *



உபதேசகாண்டம், FIT Si. 

இலவுபூதீததிந்பவளமெ.ர்கொழுந்தொளியிருத்தி ... 
மலர்முருச்கிதழ்ச்சேயொளிவழித்ததின்விரவிக்.. . 
குலநறுங்கனிவியியித்கொடுத்தனவெனலா 
யலை சடற்பரிமாரமுதரும்புசெவ்ஃவிதழாள், . . Sk

 
ok

 
OK

 

% Asvaos 1-250. 

(இ-புரை.) மலர்நீத இலவம்பூவில் பவள2கொழுநீதினைவைத் து 
முருக்சம்பூவிதழிலிருக்குஞ் செம்மைநிறதீதைவழித் ஐ கலந் துவிழி 
ப்பமதீதில கொடுத்த தபோல்வதென்றுசொல்லலாய்ட் பாதிகடலிலுண் 
டான அழு தமூறும்படியான செல்விதகழையுடையவள்(௭-௮.' (௦௩) 

அரும்புகண்கறுத்தாரமுதகம்பொதிநீதமிழ்தின் ட ஆ 

குரும்பையொதீதணிதிதலைமீப்டொடிதீதறக்குழைந்த,.. அ 

3 

மருங்கினு சீசரங்காதிருமருங்கொளிபமுக் ௪... ப 
முருங்குதன்மைபெற்றெழுநீதனமுகழ்தீதவெம்முலையாள் .. 

(இ-புமா. மங்கைப்பருவத்திலுண்டாகின்ற தாய்க்கண்கறுத் துக்கி 
டைத்தததீகரிய அமுதம்உள்ளே நிறைபச்சொண்டி௮முதம.பமாகயெகு 
ரும்டையினை யொ தி. துதீதேமல மேலேடாற்.து மிகவுஞ்சுருங்கிய்இடை 
தாங்க மாட்டாதேயென்றிரங்காமல் இருபுதத்தும் ஒளிநிறைநீது கா 

முகரை வருதீதுநீ தன்மையினையும் பெற்றுத்தாமராயரும் பொத்தெ 

முநிதீதீனமுள்ளவள்,--(௭-று.) (02) 

மறுவின்மென்சலை சுருககவக்கலையொடுமயந்டு 
புறுவதின்மைபெ நிறுலசெலாமயக்கியமார  , 

னிறுதிபெற்றபின்னெடுத்தவோருருவெனலாடுச் 
இதியசந்நிடையவனுயிராமெனத்திகமும் ,.. 3

6
%
 3
 

4 ந 

(இ-புரை.) அவளுடைய தியஇடையான துமாடில்லாதமெல்லிய 

கலையான துசுருக்க அநீதக்கலையுடன் கூடி ப்பார்வைக்குத்தெரிபுமியலபி 
ல்லாமையைப்பெற்றுஉலகங்களை யெல்லாமயக்டெயமன்மதன் இ 05 BG) 
ன்எடுத்்தஅருவமென்றுசொல்லலாடியும்அவனுபிராமெல் றசொல்லும் 

படியும்விளங்கும்....(௭-.) (ட)



௪ா௮௪ அயமுகிவரலாற்றுப், 
பொழிப்புலா, 

அருப்பிளந்தனதிதாருயிரளித்தவராசை 
விருப்பமெயவளவவ்வளவாகியவிரிவா , 

யுருதீ தருதிதமு தாத்திருத்தன்னவருளம்டோற் 
பெருதீதறச்கனிந்தகலியவல்குல்பெதீறுடையாள் x 

* 
K
X
 

இ _துவெளிட்படை (er) 

பாயொளிப்பனிதீதாமரைபரி தஇிவிட்டுமிழுங் bes vee 

காயொளிக்கதிர்படப்படக்கருகுவக தவா 

மீயொளிப்படமென்மைபுந் தண்மையும்விரவிச் 
சேயொளிப்படடிவர்தனறறடி ச்சிலம்டு 2

3
%
 3
 

(இ-புரை.) பர நீதஒளியினையுங் குளிர்ச்சியினேயுமுடைய செந்தா 
மரசைமலர்களில் சூரியரெணங்கள்பமிந்ேதோறும் அநீதமலர்கள்கருகுற் 
தன்மையுடையன அவள்$ற்றடியிலணிந்திருக்குஞ் இலம்புகள் அறநீத 
ச்சிற்றடியினிங்காக மிகுந்தஒளிமேல் படுவதினால் மென்மைதீதன்மை 
யுங்குளிர்சடயும் பொருந்திமிகுந்த செம்மைநிறமுண்டாகும்ப ஒவ 

நீதன--(எ.ு.) (Der) 
( இவள் பாதமாகிய தாமரைரிலம்பாகியசூரியஞல்சருகத் 

தன்னொளிகெடாமல அநீதச்சிலம்புக்குத் தன்னியல்பைக் 
கொடுதீதனவென்ப துதாற்பரியம். 

சாரீதளாவியயபொதியநின்றுயிர்ட்புறத்தவழந் ௮ ... 
போந்ததென்றலங்குழவியோர்தளர்தடையபோலு ... ves 
மாந தீராருயிர்மயக்கியமடநடைக்குவமை ee pee tee 

கூற தலம்பிடியன்றிமறறியாதெனக்குணிப்பாம்... ver var K
e
e
 *
 

(இ-புரை.) சந் சனம்௮ளாவியபொதிய மென்கிற ஓர்மா.துக௫ 
விரு நதினத்தவழ்நீது Cecio Gat FO got parr Gus குழ நீதையின் தளர் 

தடையேபோல்வ துஅன்றியுமக் காமுகருயிரைாமபக்கெய அவளுடையம 
டநடைக்கு உவமைபெட்டையானையின் நடையல்ல.து வேறேயெது ௨௨ 
மையாகுமென்றுகருுவோழ்--(௭-று.) (2௮) 

இவளையின்னுயிர்க்குபிரொனத்தமுவினவிருர்தான் ... அ 
புவனமுண்டுமிம்நீதளந்தவனிணையடியோற்தித் ,.. we *



உபதேசகாண்டம் ௪சா௮௫ 

தவமுயற்சியினொழுகுவானறதெறிதவரறா வடட ட்ட 

னூவர்சருங்கடலுலசமொத்தொழுங்குறவாழ்வான். ... ... * 

(இ-புரை,) இத்தன்மையானஅழகுள்ளவ ளாகியசத்திரரோதையெ 
ன்பவளைப்புண்டரீசனென்னும் பெயருள்ளபிராமணன் விவாகஞ்செய் 
துகொண்டபின்பு தன்னுயிர்க்குபிர்போலத் தழுவியிருநீதான் அநத 
ட்பிராமணன் எத்தன்மையுள்ளவனென்னில Bara) oes die ar யுண்டுமீ 

ட்டும் உமிழ்நதும் அளந்தவருமாகய நாராயணமூர்த்தியில் திருவடி.க 
ளைத் துதிசெய்.து தவழுயந்சியினடப்பவனும் அறநெறியில்வழுவாத 
வலும் கடல்சூழ்ந்தஉலகநடைக்காஒத்.து ஒழுச்சம்பொருநீதவும்வாழ் 
பவன்.--(௭-.ு.) (0௧) 

அளபமார்பினன்சுருக்யெவுதீதரீயதீத 
னளவுதாமரைமணியினனாரமூதளைந்த. .. 

களவிமென்குயிலம்புயத்திருமசள்கேள்வ ves 
னுளனினை ழீதிருவயிணவத்தலைமைபெதந்றுடையோன் ஆ 

3
3
%
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(இ-புரா.) ,துளபமணிந்தமார்பினைபுடைபவனும் சுருங்கியஉத்த 
ரீயதீதையுடையவலும் தாமரைமணியணிந்தவனும் தேவாமிர்தம்யோ 
ன்றவசனமுள்ளவளாய்தீ தாமரைமலரில் வீற்திருக்கும்திருமகள்கேள் 
வனாயெ நாராயணஷூர்த்தியைதீ தன்னுளத்தில் தியானித் அத்.ததிக்கும் 
வைணவசமயதீதில் முதன்மைத்தன்மைபெத்றவனுமாயிருப்பவன் () 

பொருவின்மாதவப்புண்।ரீகப்பெரும்பெயரான் 
மருவுசிதீதொரோகைபூண்வனமுலைமயங்கி ... 
யொருவுரறாவருங்காமவெங்கட ந்படி.நீ.த.ற்ருன் 

திருகுசிந்தையளிவனொடுஞ்சிறத்தனள்சிலநாள் .. 

(இ-புரை.) இத்தன்மைபுள்ளவனாயெ புண்டரீசனென்னும் பிரா 
மணன் ரத்திரரேகையைப்புணர்நீது நீங்காதசாமக்கடலில் அழுந்தினா 
ன்மாறுபட்ட மனமுடையஅறந்தச்சித்திரரேகையானவள் லதாளிவனு 
டனின்பங்சொண்டி ருந்தாள்.--(௭-.து.) (௨௧) 

3 
9
9
 * 

மறைக்குராயகனிங்வென்வறுமைசண்டிரங்கெ... .., ஆ 
தறைட்பசுநீதுளாய்தாயகனொருமணிரல்ச ,.. ப. HK



mye அயமுகிவாலாற்றுப், 
பொழிப்புரை, 

நிறைத்தமாநிடுக்குப்பையங்க துதரநின்றான். .... ௨ ச 
செநித்தவாயிரஞ்டேருக்கருளினன்டறந்தான்... உ டட OK 

(இ-புமை.)வேதவுணர்ச்டுயில் தலைமையானவளனாடிய இந்தட்பிரா 

மணனுடைய வறுமையைச்சண்டிரக்கங்கொண்டு தேனிறைந்த பய 
அளவமாலையணிந்தி திருமாலானவர் ஒப்பில்லா ததான சிந்தாமணியை 
க்கொடுகச௮ தமிருந்ததிரவியதீதைத் தரட்பெற்று அுனேகமாகெூவி 

ருக்குச்கொடுத் தச்ிறப்புடனிருந்தான்.--(எ-று,) (௨௨) 

இவனகதீதிருந்திலலறமாட்டுயினிமிந்தா 

ளவனடிதீ துணைச€டரையவாவினளணைந்தாள் wes 
குவிமுகிழ்த் துணை க்கொங்கையாள்குநிப்புவேருடுக் வடட 
கவருளதீதினள்காமமிக்கடர்தரக்கவல்வாள்... ... vena ௬௮

% 
9
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(இ-புரை.) இவனிப்படியிருக்ச தாமாரையரும்பு போற்குவிந்த 
தனமுள்ளவள் இந்தப்பிராமணன் மனையிலிரு நீ௮ இலவாழ்க்சைக்குரி 

யகற்புநிலையிழந் து ௮வனுடையசீவிர்களை விரும்பிட்பணர்நதீ. து குறி 
ப்புவேறாகி ஒருவழிட்பட்டமனமில்லாமல் காமம்அதிகரிச்கதி துன்ப 
மூ௮வள்.--(௭-.று.) (௨௩) 

வாளரித்தடங்கண்களாஓயிருசமருட்டு,.. 1... ... & 
மூளெரிச்சடுக்சாமவெற்தோய்கெடமுயந்கு ,.. cee ௮ 
தநாளொர்தாழிகையாயினுமொழிவுருணயப்பாள் ,.. ..... * 
வேள்விசத்பமெய்யல்லதுவேண்டுமிவேண்டாள்.. ,,, ..& 

(இ-புரை.) வாளாயுதம்போன்ற செய்வரிபரந்த சண்களால்கா 
மூகர் உயிர்கெடும்படி மயக்குவாள் அவ்வாறுமயத்டுத் தனக்குள்மூளு 

இன்றவெய்வியகாம தோய்கெடும்படி. ௮வர்களுடன்சேர்வாள் ஒருநா 
ளில் ஒருநாழிகையாகிலும் ஆடவரைப்புணராதிராள் மன்மதலீலாவி 
ஜோதங்களள விரும்புவதொன்தேயன்றி மற்றொன்றையும்வேண்டுமிடத் 
ிம்விரும்டாள்.-(௭-று,) (௨௪) 

அள்ளல்வார்கடலசனிலதீதாடவரனேக... vee coe cae ஸீ 
செள்ளிரைப்டொழுதொழிருருதியச்நிலுந்தமித்தார். .,. *



உபதேசகாண்டம். ௪௮௪ 

கள்ளவாணெடுங்கண்ணிதன்னனுபவக்கலவி eae eve oe % 

யுள்ளமோர்நீ துமெப்பொடித்திருங்காமநீரோமுகும் .. * 

இதுவும்வெளிட்படை,(உட௫) 

கோ ட்டி.ரும்புன நிகொள்ளையச்கோடி pap நித * 

நீட்டி நிடொறுமாயிரந்நவர்த்தலைநிமிரும் . ட 
வாட்டடங்கனுமனையனமாந்தரிற்படருநீ உ டட * 
CsriiohsoraG sonsucaa ps Src ... ok 

(இ-புரை,) கரைக்குட்பட்டிருக்கிற மிகுந்த SiGacrororesrss 

அநீதக்கமாயிடியும்படியிடிதீதுநிண்டு அவ்வாறு நீளூநீதோ௮ம் பல 
பல தாலாக வோடும் ௮ துபோலப் பூமாலை யணிநீஇருக்கும் அ/வளுடை 

ய வாள்போன்நபெரியகண்களானவைஆடவர்கள் யாவரிடத் துஞ் செல் 

ஓும் அவள்மனமும் ௮வ்வஜியாகவேதொடரும்:--(௭-௮.) (26) 

மனையிழந்தனர்மாநிதியிழந்தனர்மயங்கி ,.. se ws 

நினைவிழந் தனர்தெஞுசந்தனர்நிலையிழந்தார் 
டுனைசெய்மாதகர்மாந்தரிலவவளொடும்புணர்ந்தா ves 

ரினையரென்பெழுந்தியங்கியவாக்கையரிளைத்தார் ss. x 
e
K
 ®
 

(இ-புனா.) அலங்காரஞ்செப்திருக்கும் இர்தரகாதீதில் வாசஞ் 
செய்கிற ஆடவர்களில் அவளோடும் புணர்நீதவர்கள் விடுகளிழந்தார் 
கள் பெரியதனங்களையிழநீதார்கள் மயங்கிநினைவிழந்தார்சள் மனமு 
மிமற்தார்கள் தங்கள் தங்கள் நிலைமையினையும் இழந்தார்கள் இவ்வாறி 
ழந்த துமன்றி இவர்கள்யாவரும் ௭ இம்புமேலெழு நீறு தோன்றும்ப 

டி.யான சரீரத்தையுடையவர்களா யிளைத்தார்கள்-- எ-று) (௨௭) 

(வே) 
ஆயளின்னணமய்வழியெய்தறு ... Lae * 
மேயவேதவயிணவவேந்தனை 66. ௨ cee cee vee oe 
நேயநரெஞ்சொடுநீண்மறையோரொடு]்,.. ... see hee # 
தூயரிந்தைத்துருமுனியெய்தினான்... 1. டன 

(இ-புரை;) அவளிவ்வாறு நடற்.து கொண்டிருக்கும்போ.து அற் 

தவைவிணவப்பிராமணசிரேஷ்டனிடத்தில் மனதில்ரேசமும் தம்மு
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டைய விர்களுந் தொடாட்பரிசுத்தமுள்ள தூர்வாசமுனிவர் எழுந்த 

தருளிஞர்-(௪-௮) (௨௮) 

சென்றவதி துருவாசற்கெதிர்செலா வி 
வொன்றுடிந்தையுருகவுரு + 
னின்றுநீவர ற்கெத்தவஞ்செய்தனன் ... உ 

வென்றிமாதவவென்றுவிளம்பினான் # 

(இ-டா.) தூர்வாசமுனிவர்சென்றவளவில் அநீதவைஷிணவபி 
சாமணச்சிரொலிடன்எ திர் காண்டுமன முருகிவென்தி யுள்ளமகா தபோ 

தனரே தாம்இங்கேயெழுநீதருளுதற்கு௮டியேன்யாறு தவஞ்செய்தே 
னேவென்றுசொன்னான்.--(௭-று) (௨௯) 

பொய்யின்மாதவப்புங்கவனை தீதொ மூ ச 

தய்யபொன்னடிசாதீதினையாதலி ,.. cue vee ee wo 
னெய் துமென்னகமெத்தவஞ்செய்ததோ ,.. .... ட ஆ 
செய்தமாதவவுண்மை$ிறந்தன... vee vee ட ட ஒக 

(இபுமை.) உண்மையானதவமுள்ளமுனி சிரோல்டனைத்தொழுது 
சுவாமிசளேதேளீர்திருவடிகளைச் சாதீதினதால் என்மாளிகையெத்த 
வஞ்செய்ததோ ௮டி.யேன்செய்ததவ மிப்போ, தறற தன.--(௭-.று ) 

என்னுமன்பினெடுத்தெடுத்தேதிதுபு ... see vee ane ஆ 
வுன்னருந்தனுறையுள்கொண்டேடனான் vee ee cee veel 
ுன்னரு நீ துருவாசனொடுஞ்சுடர், oe ச் 

மன்னுமாமணிமண்டபம்வைடினன் .,. .௨ cee cee ve ol 

(இ-புரை, இவ்வாறுஅம்முனிவருடைய புகழைஅன்புடனெடுத் 
சேத்திச தீன்மாளிசைக்குள் கொண்டுடோய் ௮வருடன் ஒருமண்டபதீ 
தஇிற்சேர்றீதான்--(௭-௮) (௬௧) 

ஆசனந்தர்தருச்சனைசெய்தபின் ,., ,. ௩ சப & 
டோசனஞ்சொற்றமைக்சப்புகுந்தனன் ட டட டட க 
பாசிமைக்குட்டரிரிதுசொற்றானவண் 16. sey eee eee # 
மாசகற்றியமைத்தனண்மாட்டியின் ,,. cee ren cee we



உபதேசகாண்டம் ௪௮௯ 

e 

(இ-புரை.) அவரு கன சனந்கொழித்தபில் அருச்சனையுஞ்செ 

ய்.து சுவாமிகளிங்கேபோசனமு ஞ் செய்யவேண்டுமென்று சொல் 

லிபனைக்ரூட் போய்த்கன்மனைவியை நோக்கிபிம்முனிக ருக்கு ௮மு.து 
சமைச்கவேண்டுமென்றுசொல்ல அவள்பழுதில்லாமல் சமைத்தாள். () 

இயலுமஃபினடிடிலிழைத்தபின்... 
டுயனறுங்குழல்கொண்டனைபோவெனக் .. உ.ஆ 

கயனெடுங்கட்கரும்புகொண்டேகினா 3 

மியிலினெஞ்சிற்றுயில்வளரீவான் றனை ஆ 

(இ-புரை.) பொருந்திய ௮ன்பினுடன் அமு ஓசமைத்தபின்மே 

சம் போன்றநறிய அளகத்தையுடையவளே நீகொண்மிபோயவென்று த 
ன்மனைவிக்கு உதிதரவுசெய்தான் சேவபோன்ற சண்களையும்ரெடிய 

கரும்பூுபோன்ற வடிவதீதையுமுடையவள் ௮நத௨ஈ தரவுபெற்றுக்சொ 
ண்டுபோய் மறப்பிலலாதமனமுடன் நிதீதரைசெய்யும் ௮ம்முனிவரை 
என்றவாறு, (௩௩) 

கண்டுவெஃகிபகாமச்கலவியுட்... .... அ 
Csr si Oe? ibs eNO தாடழுவினா se 

ளண்டசோத் துமருந்தவன்றனவிமி ... ஆ 

விண்மிதோக்கவெருவரவோடிஞனான். .. # 

(2)-Lyzor.) தோக்கிவிரும்பியகாமகி சலவிசெம்யமன தில் எண் 

ணங்கொண்டு மேல்விூற்.து அம்முனிவருடைய தோளைத்தழுவினள் 
தேவர்களும் த.திசெய்பத்தக்க அம்முனிவர்நித்திராதெளிர து டார்த்த 
வளவிலபயந் ௪ ஓடிஞள்.--(௭-.ு) (௬௪) 

PPA DF HESS MUTT. & Me 

கூடினாள்செற்துருவைக்குமாத்திடை ... 1... aes 
நீமிமாதவனின்றுவெகுண்டுதன்... ... 
சீடனைக்க டர் தன்னவட்ே டடென்றான் . x 

* 
*® 

& 

(இ-புரை. நாலுதெருக்கூடுமிடதஇலிருக்கும் ஒருஆலமர தீதினி 
டத்திலிருக்குஞ்செம்மறியாட்0௧கூ ட்டதீதுள் ஒளித் தச்கொண்டாள் 
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STEW அயமுகிவரலாற்றுப், 
பொழறிப்புமா, 

தூர்வாசரிவிசோபங்கொண்டு தம்முடைய €லினைநோக்கி அவளைத் 
தேடென்ரூர்.--(௭-௮) (௩௫) 

விரும்புடன்விரைவிற்றுருவியு1 ... os + 
மரும்புசகொங்கையையவ்பழிக்சண்டிலன் 66. ௨-௨. ணி 
திரும்பிமாமுனிதன்னொலிஞ்செப்பினா ... vee vee vee 
விருந்தமாதவன்றன்னுளதீதெண்ணினான் ... வட டட டட 

(இ-புரை,) அநீதச்€வின்வினாவிற் செலிறுதேடியும்அவீளை அவ் 
விடதீதில் காணாமலதிரும்பிவந் ௪ தூர்வாசமுனிவருடன் சொல்ல அதை 
க்கேட்டமுனியா தம்முள்ளத்தில நினைத்தனர்.--(௭-.று) (௬௭௬) 

தீரூவிநாலுஈக்நற்தருதெரு ... ... 

வெழுவுமாலினிருநிஐற்றஞ்சிே....... 
குழுவுபள்ளைக ரமா_ அட்கரமசவமை ... 

வழுவிதிப்று ரம்பை wore 

(இ-புனா.) (ல்லறக்கிரமம்௨முவிக் கநீபூநிலைஅமிந்தவள் நாலு 
ச.றுக்தங்கூடிய (9ெருவிலிருக்கும் ஆல்மாதீதடியில நிததிரை செய்யு 
ம்தட்மிமந்தையிம ஒளி துக்கொண்டிருச்சி ரளெல்௮ு ௮றித் தகொ 

ண்மி,--(எ-று,) (௬௭) 

தவதினில்லறத்தாறிஜிர்தாடனைக vee nee nae டட 

குவளையுண்கட்டொதுமகட்சொண்டுபோ ,,, see vee 
யிவர்தடஞ்சனையாலிடதீதேற்றியுன் ,,, vee cee ட க 
ஐவமுயற்சியைக்காட்டுதிதன்மையோய்,.. see vee one 

7 (Q)-Ljenr.) பழுதில்லாத இல்லறவியல்பினின்றும் வழுவிட்டொ 
தமகள்போன்ற அவளைக்சொண்பிமீடாப் உயர்நீதஅநீத தல்பயூதீதின் 
உச்சிச்சிளேயிலேற்றி உன் தவப் பெருமையை யாவரும் அதியும்படி 
செய்யென்று கட்டளையிட்டார்.--(௭-௮.) (ts) 

கேதியென்றவத்திதறுசர்தையோன் , i tee டட # 
கூ௮சொற்றலைச்சொண்டமுலத்தவன், ர் ரீ வி் டட 5 be. os ச



உபதேசசாண்டம்.. சா௯௧ 

வேறுகொண்டவிருப்பினளைம்பிடித் ... ee 3. ஆ 
தேறுதொன்மாத் தச்சியினேற்தினான் வ டட டட ட்டன 

(இ. புரா.) போவென்று தூர்வாசர்சொலல் சவின்அந்தவார்த் 
தையைசரெத்தின் மேற்கொண்டுவேறுபட்ட சிநீதையுடையவளைப் பி 
ஓ.தீஜு உயரீற்ததலமரதீதில் உச்சியிலேற்தினை--(௭-ற.) (Bap) 

உளமிவாடைபு றுந்தொறுமென்டுனை 

யாடுதோறுமலமந்தலறுவாள் ... ... 
கோடுபந்நிசடெர் துகுலுங்குவா ... 

ணீுிெஞ்சினிமியநினை ச் தளாள் 

(இ-புரை,) வடராந்நடிப்படினால் அர் தமெல்லிபகிளையாமிற்தோ 
அம் சுழன்று லறுவாள் அற்தசசொம்பைப் பிடித்துக்கொண்டு கு 
அங்குவாள்இறங்கவேண்டிிம 8. ற.மன இலநினைப்டாள். -- எ-று (#0) 

மானமா நகரீ்மைந ஈருமா ஈரூங் 
STON Ale tT ழற்கன்னியைகக ண்மிவிண் 

போனமாமர தீதெய்வண்ணட்ே டாயிஞள் hee 

மேரனஞானிமொழிொடிதென்றனர் 3
3
%
 3 

(இ-புரை.) பெருமைபொருச்திய அறீநகரத்திலிருக்கும் ஆடவ 
ர்சளும் மாதர்களும்வாசனையுள்ள நீண்டஅளகமுள்ள அறீதசசித்திர 
மோதையைக்கண்டு ஆகாயவலாக்கும் ஒங்கியஇந்தமர தீதினுச்சியில் இ 
வள்எவ்வாறுஏதிஞள் ஞானமுள்ளதார்வாசர் சாபமொழி ,கொடியதெ 
ன்பார்கள்--(௭-று,) (௪௪ ) 

அறிநீதவட்குயிராயெவத்தணன் 6.6. ட ப, 
பிதிந்திருசக்கப்பெறுலெல்போருட் ... cee ௨... ௨ ஆ 
செறித்தமாதலச்செல்வனையெதீதுரு ... ee ree சு 
மறிர் தவீம்ரீசமரனெனவீம்நீதனன். , , oes gee ட ட! டட 

(இ-புலா.) அவளுக்குயிர்போன்றவனாகிய அ௮ந்தப்பிராமணன் ௮ 
5 co 8 ௦ ௦ 6 5 a a 

வளுக்குச சம்பவி தீததையறி ழி 'து௮வளைவிட்டுப்பிரிந்திருக்ச மாட்டாய் 

ல் மிகுந்தகருபையுள்ள தூர்வாசமுனியைக்சன்டு webs அழ. 

பந்துவிழ்தச மாம்போலவிழ்ற் தபணிந்தனன்.--(-று.) 4 (Fe)



சார்க௨ அமமுகிவாலாந்றுப், 
பொழிப்புரை. 

அய்ய தின்னருளின்மையென்ளுமிழை டடக் 
வையம்யாவும்வழுச்சொலவைகினாள் wee 
MantiwarWGDs 5A 5 bE cHsM... bas ore gee ae 

செய்யவேண்டிந்திருவருள்செய் 2சல்ருன்.... ணி 

(இ-புரை.) சவாமிதேவரிருடைய ௮ருளிலலாமையால்' என்பன 
வியானவள் உலகதீதாரொெல்லாரும் பழிசொல்லும்படி யிருக்கறாள் 
ஆகையால் அ௮ந்தஆலமரத்தைவிட்டு இழிவதற்கு தேவரீர் சட்டளே 
யிட்டருள வேண்டு மமன்ஞன். --(எஃஸறு. ) (௪௩) 

இல்லறத்தையிகந்தொழிவாளிவள் ... ... டண 
புல்லொழுக்சம்பொரு த்.துறுபுன்மையோய் ok 
வல்லறுத்தவனமுலைமாநிலத்... ... . வட டடத 
தெல்லவரஃகுபினிசளித்தாள? ரா, vee ட பட பட்சி 

(இ-புமா,] இவ்வாறுசொல்லிய பிராமணனைநோக்கி இல்வாழ்த் 

சைத் தருமத்தையிழந்தவளுடைய புல்லியஒழுக்கதீதுக்குச் சம்மதித் 
திருக்கும் நீசனே ௮வள்தனதீதை இய்வுல்கதீதிலெல்லார்க்குங் கொடு 

சால். (௪-௮ (௪௪) 
இன்னதன்டையபிவளையுனக்கெனஃ.. * 
வன்னிருன்னர்வழங்கெரால்வ ட 4 

டன்னலம்பிறர்க்சாகச்சமைநீ ந்தன. , வ வைட ஆ 

ஞுன்னையோர்டொழு துள்ளுலொளென்றான். * 

(இ-புரை.) இத்தன்மையுடைய இவளைஅ௮க்கினிதேவன் முன்னாக 
உனக்சென்று கொடுத்தார்கள் அப்படி.யிருச்சவவள் தன்னுடைய இன் 
பம்பிறநச்குப் பயன்படச்சமைநீ திருச்சிருள்௮ன்தியும் உள்ளையொரு 
பொழுதும் நினட்டவளல்லள்.--(௭-ற) (66) 

'எ.துகுற்றமிழை தீதனளேலுமம்,.. .,. ... ne ... ல * 
மா.இ௫ற்றமனச்கொளலய்யதி . ட வ gees See 
18 அயர்ர் தலடசரு விட் வள், ர as nea ate ஒட oot 

, கவோதிகென்றுபுக ae 4 , ean ke, உ உட பர்ரி ௫



உப. தேசுகாண்டம், ௧௩௬௩. 

(இ-புரா) சுவாமி௮வள் எப்படிச்சொத்தகுற்றஞ் செய்திருத்தா 
ஓம் தங்கள்திருவுள்ளத்திற் கொள்ளாமல் ஆலமரத்தைவிட்டு ௮வளிற 
ங்கச்சடவளென் றுஒருவார்தீதை சொல்லவேண்டுமென்.று வேண்டிச் 
காண்டான்.-- (எ...) (௪௬) 

௪ நிபினின்றசனங்குழையாயினின் வ வை வை ட டப க் 
சொற்படிக்குயர்தொன்மா நீங்குவா ... ee eee eee 

ளெற்படுஞ்னைபற்தியிறங்குவாண் ww. ௨ ட. ௫ 
மூற்படப்போப்மொழிகுதிநியென்ளான் * 

(இ-புரை) பதிவிர தாதருமதீதில் வமுவு.தலில்லாசவளானால் தீ 
சொல்லுஞ்சொற்படியுயர்நீத ௮ நீததலமாதீதினின்றும் இறங்குவாள் 
ஆ.கலால்நீடோய்ச் சூரியமண்டலத்தையளாவிய ௮.நீதமரக்களையிவிருதீ 
gi இறங்கும்டடி.சொல்லென்றர்..-(௭-ற) (௪௭) 

வர் துநின்றென்மனைவிவருகெனச்... * 
சந்தவார்முலை நால்டி.தீதரழ்றீ தன ஆ 
ளத்தவெஃலையிறங்கப்படாதென்றாள் * 
குழீஇய னன்மாதவர்க்கூடி.னான். . . a 

(@-tyenr, Hat encore Cudect gg ears Rar @e flew 
கொண்டு என்மனைவியேவரக்கடவை யென்றுசொல்ல௮வள் நாலடி.யிற 
ங் யிவ்விடத்திலிருழ்,து இறங்சக்கூடாமையா யிருக்கின்ற சென்றாள் 
அந்தவார்த்தையைக்சேட்டவுடன் இளைப்பினாகுந் திக்குந்தித் தூர்வா 
சரிடததிந்கோடினன்..--(௭-௮) (சீ) 

சாலடிச்னேதாழ்ர்தனணம்பவென் . * 
னேல்வார்குழல்பின்னரிறங்லெள்... ௨.௨... ௯ 
மாலடி.ச்கொண்டமம்மரி னென்னினிச௪... ... nce et * 
சீலமாதவசெய்குவ0ே தெ SA CHa woe eee a 

ச ந ஸ்ர 

(இ-பீரை,) சுவாமியென்பீனைவியானவள் ராலட.4்இசரயிறகடஇ ஆ 
சையைமுதிலரசக்கொண்ட மயக்க சிற்ரக் அதன் இழிறங்கமர்ட்ிரு 

ச்ருள்இனியாதுசெய்வதோ ௮லுச்சேசஞ்செய்யவேன்டுமேன்றுள். 

   



une அ௮யமூுகிவரலாற்றுப், 
் பொழிப்புரை 

மங்சை கொங்கைமயங்கிமுயங்கினா 
ரங்சண்மாநிலத்தாடயர்யாவரும் ரர eee 

பொங்குமாலடிட்டொந்திறங்காயெனி ... .... .., 
Bor EGOS €ீழ்வருமென்ன தவி op ன் e

R
 HR 
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(இ-புரை.) அப்படியானால் ௮வளைப்புணர்ற்த ஆடவர்சள்எல்லா 
ரும் அநீத.தலமரத்தடியில்வந்.து இறங்சென்றுசொல்வார்களாகில் இ 
றங்குவாளென்றுசொன்ளனார்.--(௭-று.) (௫௦) 

மைபலொன்றுமனக்கொடி ருநீ.தவரி 
தையலைட்புணர்நதாரவர்யாலாயும் .. ee ne 
வெய்தினோரிங்கொணரவிளிதீதன 
செய் துமாமாம்பாதியிறங்கனொள் 3 

3
3
 

(இ-புரை.) ௮வளிடத்.த மயல்கொண்டிருர் தமனமயங்கிப்புண 
ரீந்தவர்களையெல்லாம் அருமையாக ௮ழைதீ.துக்கொண்டுவர அவர்க 
ள்வந் து பெண்ணேயிறங்கென்றார்கள் ௮ப்போ ஓபாதிமரத்தி லிறங்டு 

ஞள்--(௭-௮.) (௫௧) 

இட்புறத்தினிறங்கரிதாயவ 5. ee cue nee cee 

டட்பறத்தழுவிச்சனைசார்தலு ... ee tee cae ee ஆ 
மெய்ப்ப அத்தமுனியருகோடினான் ட வட்ட டவ 6 
குட்புறுத்தமுகத்தினன்கூறுவான் ... ee ee cee eK 

(இ-புமா,) அவள்௮வவிட ம்விட்டிப் புறமிறங்கச்கூடாமல்௮ங்டு 
ருக்குங்களையைப் பற்றிக்கொண்டிருக்சக்சண்டு மீட்டும் தூர்வாசரிட 
தீறுக்கோடி நின்றுராணத்தினால் முகதீதைவளைதிஐுககொண்டு சொ 
ல்.துன்னான்..-(௭-௮.) (@e-) 

என்னைமிய்வணங்சண்ட்னைபேயினிக் ... sae vee த 
சன்னிபாற்திருக்கன்ணருள்செய்யென ... see! ae ool 
நின்னருட்பெதவரர்நின்றுகூலிதுன் . yp tee ee nee 
பொன்னஞளுமிறங்குவள்டோவென்றான் கடட டட லிய உபச



உபதேசகாண்டம், சாடு 

(இ-புலா.) சுவாமியிவ்வாறு வேடிச்கைசெய்வ.து யாதுதாரணம் 

இனியவளிடத்தில் கடாக்ஷம்வைத்தருள வேண்டுமென்று பிரார்தீதிதீ 
தான் ௮சைக்சேட்டமுனிவர் உன்னுடையசிஷிர்சளெல்லாம் ௮ழைதீ 
தால்இறங்குவாள்போவென்ளூர்.--(எ-று; (Gm) 

௮ன்னடரு நீதானுமடைர் துதன் 

பன்னிதன்னையழைக்கட்பகர்ந் தனன் 
பின்னரன்னவர்கூவப்பெருமா.. 
மன்னடிச்சவைவந்திருந்தாளரோ... se

 
ak
 

(இ-புனா.) அ௮ந்தச்சவிருநீதானுமாக ௮நீதமரத்தின்€ழ்ப்போயி 
og €விர்களேரோக்டுத் தன்மனைவியைபழைக்க௪ சொன்னான்பின் 

பு௮வர்கள் நின்றுஅழைத்தவளவில் அநீதஆலமரத்தின் ௮டி.ச்கவட்டி. 

வவத்திருர்தாள்._(9-.) (Ge) 
கூண்டபின்னற்குடுமியலைந்திடப் ey uae டட ஆ 
ண்டதாமமைமாலைபுரண்டிட nae nee டட டட பட * 

விண்டு தன்பத்திரைத்திடவோடினான், .. வ ட ட க 
மீண்டுமாதவவேந்தனைரண்ணினன் 61, se. vee பட ஆ 

(இ-புரை) ௮தைநோக்கெ அவள்புருவின்கற்றை யாயெபின்ன 
நிகுடுமியலையவும் தரித்திருக்குர் தாமரைப்பூமாலை புரண்டு பாண்டு 
அலையவும் நேரிட்ட துன்பத் தடன் இரைக்கவிரைக்கவோடி. மீட்டும் 
தூர்வாசமுனிவரிடத்தி றீசேர்ந்தான்.--(௭-,) (௫௫) 

சவர்தருஞ்டினைச்சட்டினிறங்கொ ve வணி 
விவளைமுநீ௮ுமிறங்கப்பணித்தியென் Me உ ஆ 
ஐவனையேதீதியிரத்தனனந்தணன் ' ... ச 
'புவனமேத் துமுனிபுகலவானரோ... வட x 

(Q-yeor) ௮ய்யரேயென் மனைவி இருபிரிவாயிருக்றெ கப்புவ 
ரைக்குமிறங்கனொள் இவளை முழுவளுமிறங்கும்படி. சட்டளை செட் தரு 
ளவேண்டுமெல்.று அந்தப்பிராமணலி இரநீதுதொழு.து் ff discs 
உலகமெல்லாம் ஐதிசெய்யும்படி.யான அம்மூனிவர் சொல் Gait. 
—i(er- gy.) சு



eos அயமுகிலாலாற்றுப் 
பொழிப்புரை. 

பேதைதன்னைபுணர்நீதவர்டேோல்லா . 
'மோதியோதியுணரீதீிலிறங்குமென் % 

திவேதமளந்தவன்சொற்றுழி * 
Gs தவேதியன்பின்னருமீண்டனன் #* 

(இ-புரை.) உன்மனைவியைப் புணர்நீதவர்கள் பெயரையெல்லா 
ம்சொலலிச்சொல்லிதீ தெரிவித்தால் இறங்குவாளென்று ஆதியாகிய 

வேதந்களையெல்லாற் கரைாகண்டதூரீவாசர் சொல்லமீட்டும் அந்தப் 
பிராமணன் அலமரத்தின்£ழப் போனான்:--(எ.று.) (௫௭ ) 

ஏடி. நின்னிளந்சொங்கையிணைதீதடங் * 
கூடினார்பெயர்முற்றுறக்கூரினி .. + os . 
தோவொர்ந்ததொடுனைவிட்டடி. vee ணி 
* மூடி.றங்குவையென்றுமொழிந்தனன்.., ஆ 

(இ-புமா.) மனைவியேபுன்₹னப் புணரீநீதவர்சள் பெயர்சளையெ 
ல்லாம்சொன்னால் இந்தக்ளேயை விட்டு அடி.மூட்டிலிறங்குவை யெ 
ன்றுசொன்னான்.--(௭- ௮,) (@ அ) 

* அடி.மூமி-என்ப அ-ர.தீதிப்பை, 
இன்னவாசகங்கேட்ட ஓுமேர்நிழை 
பன்னகேள்வரனேசமா யெண்ணினாள் 
பின்னரிநீதப்பெருங்கவை நீத்ததின் 
மன்னு€ழ்க்கவைவந் துவதிற் தனள்.,. % 

௬ 
௬
௬
 

e pee 
a 

(இ-புமா,) அவளிந்தவார்த்தையைக்கேட்டவளவில் ௮நீதச்சோ 
ர புருஷிமாயெல்லாம் எண்ணிப்பெயர்கூறிறாள் ௮வ்வாது சொல்லின 
பின்.ஆர்தட்டெரியகவரான களையைவிட்டி நஙு ௮திர்சேர்ர்த $ bes 

வட்டில்வற்திருர்காள்..(௭-௮.) (௫௯) 

எவுற் னாலுமிதங்சகிலாளினிச் ர ரர ரள 
இல்த்திறர்தெரிநியவட்சென்றிடிர். oe aus Bee 
சகர்சீசடம்பணைச்சைவிமுமெப்துகாம். shy ol 
PATA Giger earch pont he த டட டட ௫



2 uG த்சகாண்டம் SOT Ther 

. (இ-புரை,) அவள்சணவனிதைச்சண்டு தூர்வாசரிடதீதிந் போய்த் 

தலக்சடலேசரணம்சாணம் என்பனைவியானவள் எவ்விதத்தினாலும் இற 

ஙந்சமாட்டாதவளாயிருக்கிறாள் ஆனதால இனிச்டிவத்தின்உண்மைத்தன் 

மையைத்தெரிநீததேவரீர்அவ்விடத்இிற்குவநீதால்௮ர்தக்ளையைவிட்டி, 

ழங்குவாள்--(௭- று.) (ச) 

மூரலித்தமுகத்தினனநீ.தண ட்ட 

adnan Lee 
ரளந்தநிசிட்டர்குமாதீதொடும் oe nae tae 

பாரவெம்பழுவத்தருகெய்தினான்... see roe ௨ 2௧9 3
3
%
 3
 

, (இ- புரை, என்றஅறீ் தவைஷிணவப் பிராமணனவார் தீதையைக்கேட் 

டதூர்வாசர்புன்பகைகொண்டமுக முள்ளவரரய்அவனுசையைதோசீமெ 
னமிளூவேதத்தின்பெருமையினை யளவிட்டதிற்தசஃடர்கூட்டத் தட 

ன்௮ந்த ஆலமரத்தினருகிற்சென்றருளினார்-(௪-௮.) (௬௫) 

எப்தியன்னளிளமுலைவேட்டருள் .. see vee nee 

பொய்யினான்மறைப்புண்டீரிகன்தனை vee vee wee ௮ 

வைதிகத்தனிமாமுனிதோக்கிநின்... 665 see ree oes 

CetionsA b0cp apse Shi pF pi sara see vee eee eee Kk 
& 

K 

(இ-புரை.) ஆலமரதீதின்௮டி.யி ந் சேர்ந் து௮வளைவிவாகஞ் செ 

ப் தகொண்டஉண்மையாெவேதமுணர்நீதபுண்டரீசன்முகதீதை wid 

முனிவர்நோச்கி உன்செட்கையான துதாழ்நீத ஒழு ச்சதீதிற்சிறந்த.த.- 

வாளைவென்றம்தர்விழியாளிவள் 6. oe see red ee 

சூளையென்ட அணர்ற் துர் துணைமுலை வ வட tee wee 

a ee வ் bes cee one one 

தாளறுந்தவத்தன்மைஞுறைந்தனை... ee ree cee oes * 

(இஃபுனா,) வாளாபுதத்தைவென்ற களிட்புள்ள தேத்தி ன 
டை இவலிவேடுயென்பதை யுணர்ந்தும்மிகுநீத் ' யி! Barter 

ப் புளரீர்இருந்தாய் , அதனால்உன்னுடைய கத்தில் 
குறீர்சை (௭-௮ 3 (66)



Fi G9) அயழு வரலா ற்றும், 
ப்ரீ LJ Ly ர 

மற்ளோர்மாதைமணந்திலைமா இவள்... 
பெற்றபாவம்பிரித்தொருடாதியு வட . 
முற்றதா இளையோங்செயின்முப்புசஞ் vee tee tee tee ¥ 
செற்றதேவனடி.தீ் துணைசேர்சலாய் , 

(இ-புமை,) இவளித்தன்மையளா யிருப்பதைச்சண்டும் வேரொரு 
மாதினைவிவாகஞ்செய்து கொள்ளாமலிருநீதனை இவளி துவமாயில்செ 
ய்சபாவங்களில்டாதிபுன்னைச்சேர்ந்த.து.ஆகையால் உயர்ந் தமதில்சூழ்ந்த 
திரிபுரங்களைத்தசனஞ்செய்த பரமூவன்திருவடி.களைச்சேரமாட்டாப்- 

புண்டரீகனதுபுலத்தோர்ந்தனன்... ... 
விண்டுிவாய்மொழியொன்றும்விளம்பலன் 
றண்டருஞ்சொற்சமயவிரோதமுட் .. .... 
சொண்டெனக்கிதுகோளுரைத்தாயென்றால். .. 3

9
 2
 

(இ-புமா.) இவ்வாறு தூர்வாச முனிவர்சொல்லிய வார்த்தையைப் 
புண்டரீசன்என்பவன் தன்னநிவில்யோடுத்.து வேஜெருவார்த்தையுஞ் 
சொல்லாமல் ஒய்முனிவசேநீர்சமய விரோதத்தையுட் கொண்டுஎனசட 
நீதச்சாடங்கூறினீர்-ஏன்றான்.--(௭-று.) (ச்டு ) 

வேகவெஞ்டெனமீச்கொண்டுதன்மன % 
மாகவந்ரிதரத் துருவாசலும் பககக bes tee tee ட்டன 

யொகடுத்தனையோனிமனதீதின ,.. 66. tee cee ee ® 
. M6 Aa OuuOre nao psroxGnn A 

(இ-புரை.) புண்டரீசன்சொன்னதைக் கேட்டவுடன் தூர்காசமுனி 
வருக்குக் கோப மூண்டு மனத்தில் மிகுந்த துயரமுண்டாக அவனை 
தோக்கதியானபங்கனேஉன்யெயர்யோனிமனதீதினனென்று வழங்கச்ச 
டவதென்றுபின்லுள்சபித்தார்...-(௭-.று.) (௬௭) 

பன்புறச்சமபப்புறறின்றுந்த ப ட ட டட # 
பென்பெருச்சணியெற்தைபிரானட., ரூ eae vod ace உல 

யன்புறப் பறுவாயலைவெண்ணிற, பதவ வவட டட ட்டர் 
மின்பிறக்குவிபூநிபும்வேண்டலை .o8 coe eee eee pe rr



உபதேசகாண்டம். சர்க்க 

(இ-புரா.) புன்மைத்தன்மையுள்ள புறச்சமயத்திலிருந்.து எலும் 
புமாலையும் எருக்சம்பூமாலையு மணிர்த எம்பெருமான் திருவடியை௮ 
ன்புகொண்டுபெறுகன்றவனல்லை வெண்மைநிறமுள்ள விபூதியினையு 
ம்விரும்புனெறனையல்லை.--(௭-.ற.] (௬௭) 

ஆயெப்புறப்புன்சமயத்தஞப்ப் ... ட ட்ட ஆ 
போகபோகவெனப்புகன்றன்னவன் ... eevee eee 
பாகமுற்றிடஞ்டேலாப்பார்தீதுள ... see cee ட ட 
வேகவெஞ்சினமீ ககொண்டறைகுவான்,,. ... ace nee ® 

(இ-புனா.) அநீதப்புன்புறச்சமயத்தவனுயே போகக்சடவை 
போகக்கடவையென்று சயித்.து௮வ னருடலிருச்குஞ் €விரைதோக்டு 
உள்ளத்தில்நின்றும் வேகமாகமேலெழுநீதகோடங்கொண்டு சொல்லு 

கருர். (௭-௮.) (௬௮) 

பின்னுிந்தைப்பிணக்கறுதீதாரண படட 
மன்னுடுந்தையராக்கியமாதவன்... vee vas 
பன்னிகொங்கையி நிபந்றுவைதீதீர்கணும் 

மின்னனார்சளும்வேசையராகுவார் e
K
 
K
K
 

(இ-புரா.) மயங்குனெறஉங்கள்மனவேறு டாட்டைநீச்கிவேதம்நி 
றைந்த இந்தையராக்கியகுருவினுடைய பதீதினியைவிரும்பினீர்கள்ஆ 
கையால்உங்கள்பதீதினிமார்களும்வேசையர்களாவார்கள் (௭-ு.) (௬௯) 

என்றுகூறியெரிவிழித்தாங்கவர்க் ... sen cee cee wel 
கொன்றலாதபலமுனிந்தோதினான்... ... வடட டில 
கன்றுநெஞ்சச்சனங்குழைவைகிய ,.. ௨ tee ஸி 
துன்றிருஞ்சினைத்தொன்மரநோக்கினான்... 14. see vee 

(இ-புரை,) இவ்வாறுசொல்லிக்கண்களில் தீப்பொதியுண்டாகத்த 
க்ககோபமுடையவராய் ௮வர்களுக்கு௮னேகசாடவசனங்கூநி ௮ட்டோ 
றி மனம்வரு நீதிச் காண். ட.ருக்கிறவள் தொதிீதிக் கொண்டிருக்கும் ஆல 

மரதீதை தோச்இனர்--(௭-ு.) 

வார்ந்தகூந்தல்கவிந்திடமாமாஞ் ... ses ee ௨ 
சேர்ந்தமார்பற்குருதிலம்பிடச் ... ev cee ae ௫



6 @ar அமயமுகிவாலாற்றுப் 
, பொழிப்புரை, 

சோர்ந் துமாமாந்தொத்தியியுந்தன... ;, cee cue 
ணேர்ற்தடுந்தைய ௨, வனிசம்தீ தவான் ட்ட, ர ரர 

(இ-பமா.) நீண்ட௮அளகடாரம் மேவிரா நேவி ஈரங்கவிய ௮ம் அறா 

ட்பெரிய மரத்தைச்சார்றீ திருக்கிற மாட்டி ல உ்ரம்மிபாங் ஈவு 

ம்சோர்ந்.து பெரியமரதீதைத Geri க ணட நீரான் அவளை தோக 

இத் அர்வாசமுனிவர் ("சால்லுகிழா- (4-௮) (GED) 

கொம்மைவெம்முலைக்கோந்ரொடி 1யிய டட a 
ணெம்மைமேல்விழு நீ தம்மு Rieu ம் auf, oe eee ee 3 

லம்மவெங்கணசாரிழ்றோன்தியே ப படட டட ண 
வெழ்மைக்காமவிசாரம்டெ.று இயால் டட டட டட க 

(இ-புரை,) இளைமையிடா.புடையதாம் விுப்பத்தக்க முலையினை 
யுடையவளே நீபிங்கேரம்ல்விமுரீ றம னு மேனியைத்திண்டின 
மையால் கொடியபார்வைடையடைய ௮ ஈாகுலதீதிற்பிறந் துறீங்காத 

சாமவிசாரம் பெற்றிருட்பப. (எ,று,) (௭௨) 

அயக்குலதீ துட்கரற்தனையாதல் ௦ 
மயக்கு நின்முகமட்டயமாஞமால் டட 

வியக்குமச்குலமேவியும்வெம்முலை ... ,.. see see 
முயக்குசாமமுடிவொழியாயென்றுல் ட டட டட OF 
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(இ-புா.) ஆட்டின்கூட்டத் துள் ஒளித்திருநீ.தனை ௮ தலா லஉன்ரு 
கமட்டும் ஆடடின்முசமாகும்௮.நீ.த௮சுர னால,இற் பிறந் தும்பலபேரை 
ப்புணரும்காமம் ஒருக்காலும் ஒ.மியாதிருப்டை யென்ருர்.-(௭.ு.) () 

ஈதுகூறிமரத்தினிறங்கே... ... ௨. பட ட டிஸ் 
படோதியென்னவிறங்கிப்புகுந்தனள் ,,, ௨. ௨ ௨௨ ௭ 
 கோதின்மாதவன்பாதங்குறுனெள் 66. ee wee vee ol 
மாதரார்ச்குமரபுவழுச்செய்தாள் ரர. 

(இ-புமை.) இத்தவார்த்தைசொல்லி இனிமரத்தைவிட்டி. றங்கிப் 
போவென்றுசொல்ல ஓம்மாதர்குலத் துகசெல்லாம்பதிரேரிடச்செய்த 
அதீ தப்யாதயொனவள் மரத்தைவிட்டி றங்குத் தாரிவாசமூனிவர் பாதத்தி 

எருகுசேர்த்தாள்.-(௭-௮:) (௪௪)



உபதேசகாண்டம், . இரக 

எந்தைநீயிவணென்னுடைச்கேள்வனைத் ,,. 6. cee eel 
தநீதைகேள்வித்தலைவரைச்சாபியா...... vee rae see # 
நிர்தைதந்தனையாயிலுநின்னுமைச் ,.. ௨ ட ட ன 
சிந்தைதந்தனனென்கொடுதேறுசேன் ,, 1. see ஆ 

(இ-புரை,) என்னையனேநீஇட்போ ஜு என்கணவனையும் அவரு: 
டைய சீஷீர்சளையுஞ்சபித்து நிந்தைகொடுத்தீராக லும் உம்மிடத்தில் 
சிற்தையைவைத்தநான் இனி பயத்த ஆ தரவைக்சொண்டி தேறுவேன். () 

ஈதபட்டுமெளியனினைமலர்ப்  ... ves 
பாதந் தீண்டட்பணித்திலைடோ லுமென் 
ரூதரதீதினவளிரப்பதீதனி .. cae vee டட 
வேதமாமுனிபின்னர்விஎம்புவான் ,.. ௨௨... 9 

* 
* 

(இ-புரா.) இத்தனைடாபுபட்டும் எளியவளாகிய நான்தேவர்திருவ 
டூகளைப்பரிசெரும்படி. ௮ருளிச்செய்னெதிலிரொன்று ஆசையுடன் ௮வ 
ளிரநீததினல் தூரீவாஈமுனிவர் சொல்லுகின்ரர்,--(௭-௮) (௭௬) 

செய்தபாசசஞ்செப்புஈட்போமெனம் ... 
பைகொண்மாதிலமோ சம்பமமோழி பை டட 
யைய நுண்மருங்காயதியாப்கொலோ oes eee eos 666 

தையனிபவந்தானேதொலைற்ததால், oe o
k
 HR 

(இ-புரை.) நண்ணியஇடையினையுடையவளே ஒருவர்செய்தபாவ 
மெல்லாம்அவர்களேபகுதீ துச்சொன்னால்தொலைநீ் துபோமென்று ஆதி 
சேடன்படதீதிற்கொண்டஉலகதீதில் சொல்லப்படுகிற பமமொழியைநீ 
அ.திவையேஆதலால்உன்பாவமெல்லாம் தீக்கிவிட்ட த2--(௭-று) (௪௭) 

பெண்ணுருக்கெரண்டசரர்பெருங்குல் ... cee cee wee 
நண்ணனுநாளருங்காமதயப்பினாற்... vee noe soe vee 

சண்ணிணைக்குரியார்தமைச்சைக்கொளா .,. ee cee vee 
வண்ணவெம்முலைக்கோட்டின்மருவுவாப் ... sey tee oe 

(இ-டனா.) பெண்னுருவங்கொண்டு அசார்குலத்தி லிருக்கும்ரா 
ளில்சாமவிருப்பததினால் உன்சண்ணிலுககின்பமா யிருப்பலர்களைக்கை 
க்சொண்டுஉன்௮ழயெதனங்களால் தழுவிப்புணர்குவை-(௭-௮ு,) (௪௮) 

௭
9
3



@\r 2 அயமுகிவாலாற்றுப், 
பொழிப்புலா. 

ஆயகாலதீதியாமவணெய் துவநீ டட 
தூயகெம்மைத்தொடரீந்தனையாகிநீ ... .. 
மேயசாமவிருட்டொழிந்தக்குலத் 
தேயமைந்தரிருவர்ப்பெறுஇியால் ... 1

9
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(இ-புரை.) ப்படியிருக்குங்காலதீதில் நாம்௮ங்குவருவோம்நீ௮ 
நகேசண்டுதொடர்ந்து புணர்ந் தஉ௨ன்காமவிருட்ட மொழிந் த௮.ந்தக 
குலத் துச்குப்டொருநீதிய இரண்டுப தீதிரர்களைட்பெறுவாய்..- (௭-௭) 

மாக்கணத்தொடுவையெவையனைக் ... see cee sae vee ஆ 
காக்கும்வெங்கதைக்காளர்கரதீதினான்... se. vee cee vo oR 
மூக்குமிநீதமுலையுங்காத்தொடும் ,.. ... cee vee see # 
போக்டுவீழ்ந துபலம்புவைநீயெனு ... ee soe cee reek 

(இ-புரை.) பெருமைபொருற்திய வெகணங்களுடன் பொருந்தி 
ய ௮ரிகரபுதீதிரனைக்காச்கும் மாகாளர்கையினால் மூக்குமுலையுங்கையுமி 

ழநீதுவிழுநீது அழுவையென்றுஞ் சபித்து--(௭-ு.) (௮0) 

ஆங்கவன்றொடவன்றளவுன்வயி,.. 6. vee vee ஆ 
னோங்குபாவமொமிந் துணர்வுற்றுநீ... ve 4 
தேங்குதண்சனைச்சீகுலவெற்பிடை ... ... ணி 
வரங்கருநீதவமன்னுதியேசென்றான் * 

( இ-புரா.) அவன் தாடுவதினால் HOT றுவரையில்செய் தபாவமெ 

ல்லாம் நீங்கு உணர்ச்யெடைந்,து நிறைந்தசுனைகளுள்ள ஸ்ரீ சைலத்தைச் 
Getig நீக்குதற்கரிசான தவஞ்செய் துசகொண்டிருடோவெல்றூர். () 

அனையளாயவணீயென்னருற் தவத் 1 
தனையளாசச்சனித்தனையத்தவ... .., * 
முனைவனோதிய சாபமுடி.நீததால் ணீ 
வினையினீஃடுத்தவத்தைவிரும்புவாப் % 

(இ-புலா) அத்தன்மையளானவள் நீ என் ௮ருந்தவபுதீதிரியாகப் 
பிறந்தனை ௮ நீதமூனிவர்கூறியசாபமுடி.ந்தலு ஆ தலா லி.திழுதல்பாவ 

தீதினின்றும் நீங்கித்தவஞ்செய்பவிரும்புதி--(௭-ற) (௮௨) 

அயமுவொலாறுமுற்திய து.



  

வேலுமயிலுர்துணை , 
தவை 

உபதேசகாண்டம். 

மாயைவரலாற்அுப்பொழிப்புளை 

அடவ) விலை 
என்றுரைத் துணர்த் துமாயைதன்முகமினிதுதோக்கி... ... * 
வன்பறமுரட்டுச்கொங்கையயமுகிமறுதீதுங்சேட்கு .... ..ஆ 
நின்றவென்னியந்கையெல்லாநிகழ்த்தினைநிகழ்தீதாநிகற .... * 
உன்றனதியற்சையெல்லாம்புலட்படவுமைத்தியென்றாள்... .. 4 

(இ-னா.) *இவ்வாறுசொல்லிதீ தெரிவித்தமாயைமுகத்தை நோக்டு 
வலிதாய்த்திரண்ட முரட்டுத்தனதீதையுடைய அயமுமெறுபட. கேட்டி 

றாள் அன்னையே யென்னுடைய முற்பிறப்பின் செப்சையெல்லாஞ்சொ 

ல்லினை இனி உன்னுடையமுன்செனனத்தின் செயற்சையெல்லாத்தெ 
ரி யச்சொல்லென்றாள்.--(௭ - De) (s) 

முற்படுதொல்லை ராளிற்காசிடமுனிவந்யொனோ ... 2. oe 
ரிற்படுபன்னியாகியில்லறதீதொழுகதின்றேன் es cae OF 
பற்பலமைந்தர்கோடிபயந்தனன்வாக்குவானோே ... vee eek 
செத்பபெடையினன்னோரீறந்தனர்மடிந்துபோனார்... 1 * 

(இள்) முன்கடந்தநாளாகயெ பூர்வசாலத்தில் காடிபரிஷிச்சு.நா 
ஜொருபத்தினியாகி இலலறநடத்திக் கொண்டிருந் து அவருக்குப் பல 
வாதிய சோடி. பு தீதிரர்களைமீன்றேன் ௮நீதப்பிள்ளேகள் யாவரும் 0ே தவ 

ர்கள்கையாயு தங்களாலிறந்தார்கள்....-(௭-று.) (௨) 

செறா( த்தீிதிறற்போனமக்சளிற்டுற்தைகோட்டிப்... rat 
பருக த்டெஞ்ம்நின்றுபத்பசலிரக்மொழ்தெ.. உ ட டட டட ௫ 
தருமழந்பகையைவெல்வான் கருதியித்தரணிசார்ந்து ... 4 
பொருமுகட்டச்சியேறிவீழ்ந் துபிர்போக்சனேனானால் ,., %



ரச மாயைவரலாறறுப் 
பொழிப்புரை, 

(இ-ள்) அந்தபுத்தமுகதீதில் இறம்.துபோன பதீதிரர்களிடத்திற் 
ரிதீததீசைச்செலு,$தித் துன்பத் துச்ிடனாடுப் பலநாளிரங்கி யழு.து 
கற்பகவிருக்ஷதீதின்€மிரு&கும் இநிதரன்மு சலியபகைவரை வெல்லக்க 
ருதியிம்மலையிலவந் பெரிய இதலு&சயி லேறிவிழுறீது உயிர்விட் 

டேன்.(எ..ு .) 
(௩) 

பின்னருந்தகுவர்கோற்குப்பெண்ணெனப்பிறந்துமாயை ,,4 
யென்னுமோர்பெயசால ந்தக்காடெபற்கினியளாகும்...  ,,, * 
டன்னியாட்.றும்மமசயல்லாம்பயந்தனன்பகைத்ததேவர் ,,3& 
பொன்னிஞடனைத் தமீளாச்டிறைபுகட்டொருமநீர்ந்தென் ஆ 

(இ-புரை,) பின்பு அசுரேந்திரனுக்குப் புதிதிரியாகப்பிறநீ_துமா 
யையென்னும் பெயருள்ளவளாப் காசபரிஷிக்குப் பதீதினியாடியுங்க 
ளையெல்லாம்பெற்றுப் பகைகொண்ட தேவர்களுடைய பொல்னுலக 
தீதையெல்லாம் மீளாதடிறையில் சேரச்செய்.து என் துயரந் இர்ந் தன், 

பிள்ளைகளுல்வர்யார்ச்கும்பெறற்கரும்பேறுபெத்ரர் ..  ..4 
வள்ளைவார்குழையாயானுமிப்பெருங்கிரிச்கண்வந்தே ... ..* 
ளெள்ளருந்தவத்தைட்டன்னாளிழைத்தருங்கயிலைசேர்வென் * 
வெள்ளியங்கரியினம்மையுமைபதம்பெ௮வன்மேளை ...% 

(இ-புரை) என்பிள்ளைகள் நால்வர்களும் யார்க்கும் பெறுதற்கரிய 
பேறுபெ ந்ரார்கள் வள்ளைதீதண்டுபோன்ற நீண்டகாதினேயுடையவளே 
தானுமிந்தப்பெரிய மலையினிடதீதில்வந்தேன் இங்கிருந்_து நல்லதவஞ் 
செய்,துகயிலையங்கரியைச்சேர்ந் து மேல்வருராளில் உமையவள்பதத 
தைச்சேர்வேன்:--(௭-று) (6) 

நீபெறுங்கதியுமின்றேறிகழ்த்துவனீயுமற்ற ... .... wee # 
மாபெருங்கயிலைசேர்வாயென்றனண்மடழ்வுகூரீந்தாள்,,. ஸீ 
கோடவெந்தியிற்றோன்றுந்கொடியவளன்னைதல்னைத் ... % 
தாபதற்பிரிந்தஞான்று தீனித்தவாசாற்றுகென்றாள் ட்டன 

(இ-புரை,) நீபெறுங்கதியுமின்( தென்று இப்போதே Parag) 

இறேன்யாசென்னில்.நீயும் அநீதப்பெரியசயிலாயகரியிந்சேர்வாயென் 
றனள் அதைச்சேட்டு மடுழ்ச்சியடைற்து கோபாக்கனியுடன் தோன்றிய 
கொடிய அயமுயொனவள் அன்னையே உல்னைட்பிரிந்தபின்பு காரி 
வியெல்வாறுதனித்திருந்சார் ௮அதையுஞ்சொல்ெ லன்ருள்.-(௭-)(௪



உபதேசகாண்டம். டு௱டு 

Sail Fea ட்பசழிமாரியனந்கவேள்சூறிதீ phe vee ee 

தனிகிடர் ஐயிரீத் துவாடைதைவரகத்சமலாநின்றான். ,ட ..4 
பனிமதிவடவைசாலட்பதைத்தனனாகக்தென்பா. ... we. We 
லினியபூந்தென்றனோக்ியெரிமெழமுகெ வ்னலானான் ட. அ 

(௫-பூரை,) வளைக்கும் வில்லி௦ பூட்டி யெய்யும் பாணவருவிங்க 
ளமன்ம தன்டொழிவதனாலதனியாயிரு றீ துவருந்தி வாடைவி'சுவதினால் 

a gibi Ber magn சந்திரன்வ. _வாமுகாகடனி£பாலத் இயைவிசத 
9ரல்பதைப்பவனும்தென்றிசை யிலிடுர்னு வருந்தென்றலைதோச்சிமெ 
முருபோலமனழாருகுடன்றவனு மாஞலி, எ-று.) (௭) 

அநீநிலைரமல।ீடத்தந்சணலுணர்நீதுபோற்சா. டத் 
ஹுன்னருந்தவத் துளோரி மிலாரு பகிருநீதவதீதின்மிக்க ராப் ஆ 

கன்னல் வஞ்ிலை பிற் நூங்குங்நணேக்கிலக்கென்ன Bee ap. டட 
பின்ஆலுற்றழர்காய்கெடடேனி துனசகியைவதலிறால் ... ... a 

(இ-பரை) அந்தறிலைமையைப்பிரமதேவனறிர் தவர் on Gy 
*ஷிபைநோகடுத்தபசிகளுக்டுள் மேலான தவருள்ளவனே கரும்புவி 
மலிலிரு தீ, துவருகின்ற பஞ்சபாண US QE DS குறியாயிருந் த துன்ப 

தளழுற்தினாப் இது உனக் குத்திடுதியலல(௪-) (4) 

என்றனபலவுங்கூதியிடரொழித்தாந்றிநின்றுன் ....... 4 
றன்றனித்தல்மையோனுந்தனிசஈ தயசொழிந் துலீனர் 3. ஆ 
டொன்றிகழுருவமங் சயதியெம்மகளைவேட்டு,.. ... ak 
நிள்றனனொழியட்பெற்றானெர்துயர்விரசவெற்து. ,, 

(இ-புரை:) இய்வாறு பலுரனங்கள் சொலி யிடஉா நீசஇிமன 

தயா தறினான் அதலியபின்பு காடிபரிஷியுந் pub bea புல ச்.நியரி 

ழி.அஊளை விவாகஞ்செய் கொண்டி மிகுந்ததுயாத் துக் கேதுவாகய 
1ரகாச்னியையொழித்தார்.!எ-ு.) (௯) 

அன்னைசொற்றறியப்பெந்ருளதெசெயமடைந்தாளிலின. ... 3 
வென்ன Bust பெதீறசாரணமியம்புகென்றா டட டட ட் 

டுன்னரு சைவத் தட்டோன் அஞ்டீக்செனுரைப்பமேனா உட 

of) 5 So ei: ந்தேன்சாலமும்மைபுமுணர்வேனெள்றாள் ose" 

64



டு௬ ஏமாயைவாலாற்றுப், 
பொழிப்புரை 

(இ-புரை,) இவ்வாறு காய்சொன்னதையறிர் த ௮ிசயம் அடை 
நீதவளாய்தீதாயைே நாக்கு யிவைகளையெலலாம் நீயதி.பப்பெற்ததற்குக் 
சாரணஞ்சொல்லென்றாள் பொருந் துதற்கரிய தவத் துடன் தோன்றிய 
சுக்செபகவான்சொல்ல இந்த நில்மைகளையெலலாம் அ௮றிறழ்சேன் இத 
வுமன்றிதீதிரிகாலமும் ௮ திவேனென்ளுள்.(௭- D's) (2) 

இலையெலாமூணர்ந்தபின்னர்மாயைதாளிறைஞூயேத்தி ... 
நவையெலாமொழியப்பெற்றநந்றவமு யற்டிபெற்று. வ 
ளிவர்கருங்க ண்ணிமாயைதன்னொபிமிழைத் துதிதேவ ves 

சவையெலாந்தமுவா நிற்ரங் கயிலை யையடைநீதாளன்றே உடு m
e
 

(இ-புரை,) இவைகளையெல்லாம்௮திரீ பின்பு மாயையினுடைட 
பாதங்களைவணந்டுச் துரித. ஐக் குற்றங்களை யெல்லா மொழியப்பெற்[ 
தல்ல தவயூயற்”ியைட் பெற்றவளாப் மாயையுடனிருர் ஐதவஞ்செட் 
தேவர்கூட்டமெல்லாம் சூழ்ந்திருக்குங்கபிலாயத்தைச்சேர்ந் தாள்.(05 

எனவிவணிகழ்நீதகாதைட்பரிசெலாமெடுத் சுக்காட்டி.... *, 
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