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ஸ்ரீமத், சுவாமிநாதபண்டி.தரவர்கள் யான்கேட்டுக்கொண்டபடி, இதனை 

யச்சிடுதற்கண், கல்வியறிவுமுதலியவற்றாற்செய்த பேருபகாரங்கள்பல, ௮வை, 

அவர்கள், எமது தந்தையாசவர்களிடத்துவைகத்திருக்கின்ற நட்பின் மிகுதி 

யையும், பிறருந்தம்மைப்போலேவே எல்லா ஈன்மைகளை பும் ௮அடைதல்வேண்டு 

மென்னும் கருத்து ௮வர்களிடத்தென்று முண்மையையும் ஈன்குவிளக்கெ, 

இ௫்ஙனம், 

சிவஞானசுந்தரசர்மா.



டே 

சிவமயம். 

திருச்சிற்றம்பலம், 

ீகநதபுராணம், 

  

மகே ந் இிரகாண்டம் 

மூலமு முரையும், 
லம் 

மகா- இர்திரம் - மகேந்திரம். பெருந்தலைமையையுடைய சென்பது பொருள். 
மகசேந்திரத்தின் சரித்திரங்களை உணர்த்திய பகுதி மகேர்திரசாண்டமெனப்படும், 

வீரவாகுகந்தமாதனஞ்செலபடலம், 
DONO அய தில படு eae 

1, விரிஞ்சன்மாறேவராலும்வெலற்கரும்விறலோனாகப் 
பெருஞ்சுரர்பதமும்வேதவொழுக்கமும்பிறவுமாற்றி 
யருஞ்சிறையவர்க்குச்செய்தவவுணர்கோனாவிகொள்வான் 
பாஞ்சுடருருவாய்வர்தகுமானைப்பணிதல்செய்வாம், 

இதன்பொருள்: விரிஞ்சன் (ஆலும்) - பிரமாவினாலும்,--மால் (அலும்) - விஷ்ணு 
வினாலும்,--தேவராலும் - (இந்திராதி) சேவர்களாலும்,--- வெலற்கு ௮ரும் விறலோன் 

ஆட - வெல்லுதற்கரிய வலிமையையுடையவஞரய்,--பெரும் கரர் பதமும் - பெருமை 

பொருந்தி ல தி? சவர்களுடையபதவியையும்,--வேத ஒழுக்கமும் - வைதிகவொழுச்சத் : 
தையும்,--பிறவும் - மற்றுள்ளனவற்றையும்,--மாற்றி - நீக்தி,--அவர்ச்கு ௮ரும் சிறை 
செய்த - அத்தேவர்களுச்குச் (ச௫த்தற்) கரிய ( வேதனையைத்தருகின்ற) இறையை நிய 

மி.த்தவனாயெ,--௮வுணர் கோன் - அசுரர்ச் கரசனானகுர்பன்மன த,---அவிகொள்வான்- 
உயிரைச்சுவரும்படி,--பரம் சுடர் உருவாய் - பரஞ்சோதியாயெ சிவபெருமானே உரு 
வமாய்;--வந்தகுமானை - தோன்றியருளிய குமாரஸ்வாமியை,--பணிதல் செய்வாம் - 

(யாம்) வணங்குவாம். என்றவாறு, 

வி - பறவை. ரிச் - ஊர்தல். (படைப்பவனெனவும் பொருள்படும்; அதற்குப்பகுதி சச்) 
து செய்தல் என்னும் பொருளையுடையது. வி - உபசர்ச்சம்தி மாலென்பது பெருமை 
யையுடையவனென்னும் பொருளது. சேவரென்பது விண்ணுலகத்தில் வசப்பவசென் 

னும் பொருளுடையது. ௮.து இவ்வென்னும் பகுதியிலிருந்து பிறஈதத; விண்ணுலசம் 

என்பது பொருள். விரிஞ்சன் மாலென முன்னர்வைச் செண்ணப்பட்டமையால் சேவர் 

என்றது இந்திராதி சேவரையென்ச. விரிஞ்சன்மாலாகயெ தேவசெனிலும். அமையும். 
தேவராலும் என்னும் உம்மை உயர்வுறப்பு, செபிரானுடைய வரச்தினாலே எவரையும் 
வெல்லும் வலிமையுடையனாயினானென்பது போதா (விழலோனாசி என ஆச்சமொடு 

விரிஞ்சன் என்பது ௮ன்னப்பறவையையுயர்த்தியயனென்லும் பொருளையுடையது,
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இளர்தார், 'செயற்கைப்பொருளை யாச்சமொடு இளத்தல்”” என்பதோரத்தாகலின், பெரு 

ஞ்சுசர் மேற்குறிக்சப்பட்ட பிசமவிஷ்ணுக்கள் முதலிய தேவரெனக்கொள்க. பதமென் 

றது வரிசையையும் பதவியையும்; வரிசை - மேன்மை; பதவி - உலகம்;இவற்றை விரிஞ் 

சனாதிதேவர்கட்கேற்றபெற்றிகொள்க. பதமும் என்னும் உம்மை ஒழுச்சமும், பிறவும் 

என்பவற்றோடியைந்து எண்ணாக நின்றது. வெலற்கரும் விறலோனாதல் பதமுதவியவ 
ற்றை மாற்றுதற்குச் காரணமாதலின் ஆக என்னும் வினையெச்சங்சாரணப்பொருட்டு, 

பிறவும் என்பது சிவொர்ச்சனை”௮ Herr மூதலியவற்ை p. வேதவொழுக்சம் - வைஇகதெ 

தியிலொழுகுதல். அவை செபம், தபம், ஓமம் முதலியன. சிறை என்பது கட்டுப்பாடு 

என்னும் பொருளையுடையது. பிரமாவுச்குச்தினந்தோறும் பஞ்சாங்கம் சொல்லுதன் 

மூ;தவிய சட்டுப்பாடும், விஷ்ணுவுக்கு நினைத்தவுடனே ' வரவேண்டுமென்னுங் கட்டுப்பா 
டும், சயந்தன்மு,சலியசேவர்சட்குப் பாடிசாவலிற் பட்டுக்கடச்சல்வேண்டுமென்னும் 

கட்டுப்பாடுமடங்க அருஞ்சிறையவர்க்குச் செய்த என்றார்; ௮ருமை - சூச்சமுடியாமை, 

௮து பிரம விட்டுணுக்களுக்கு நித்தியகன்மாநுட்டான முசலியவற்றிற் டையூறு விளை 
தீதமையாலும் சயர்சன் முதலியோர்க்குச் சடுந்சண்டம் புரிர்சமையாலுமுளதாயது. ௮வு 

ணனென்னும்பதம் ௮சரென்னும் பதம்போல அமிர்தவுணவை யிழர்சவரென்னும் 

பொருளையுடையதாம். தன்காலத்சசுரர்ச் கரசனாகலோடு முன்னும்பின்னும் உள்ள yay 

ணர்யாரினும் மேம்பட்டவனாதவின் (அவுணர் சோன்? என்றார். ௮வுணர்கோனாவிகொ 

ள்வான் வந்தகுமானென்பது ௮வுணர்கோனுக்கு முற்பிறப்பிற்கொடுத்தருளிய வரத்தின் 

படி. அவனுடைய ஆவியை ஆட்கொண்டருளவர்த குமானென மற்றுமொருபொருடோ 

ன்ற நின்றது. இன்னும் மேலான அ௮ச்சினிடப்பொறிவடிவாயவதரித்த குமானெனவும் 

பொருள் கொள்ளப்படும்; மேலானவக்இனி - பூதாக்கினிக்கு மேலாகிய ஞாஞனாக்இனி. 

குமானென்பது இழிவாசய பாவங்களை ரீக்யெருளு்.றவரென்னும் பொருளையுடை 

ய. இனி எஞ்ஞான்றும் ஒருபடி.த்தாய குமாரப்பருவத்சையுடையவரெனவும் பொருள் 

படும், கொள்வானென்னும் வினையெச்சம் வந்த என்பதனோடியைந்து சாரியப்பொரு 
ட்டாய்நின்றது. 

காண்டவாரம்பமாகலின் வழிபடுகடவுள் வணக்கங் கூறினார்; ஏனையகாண்டங்கட்கு 

மிவ்வாறுரைத்துக்கொள்க. (௧) 

9. இச்தரனா தியானவமாருமமேனையோரும் 

புந்தியிலுவகைபூக்துப்புடைகனிலொழுகிப் போற்றச் 

செக் திமாநகாந்தன்னிற்யேமெல்லணை மேல்வைகுவ் 

கந்த: வேளருளினிசா விளையனகருத லுற்றான். 

இ-். இந்திரன் ஆதி. ஆன மாரும் - இந்திரன்முதலிய சேவர்களும்,--ஏனை 
யோரும் புந்தியி லுவகை பூத்து - வீரவாகுசேவர் முதலியோரும் மன௫ற் சந்தோஷம் 

மிகு£த,--புடைதனில் ஒழுகப் போற்ற - பக்கத்தில் வந்து (நின்று) துதிக்க,--செந்தி 
மாநகரம் தன்னில் - திருச்செர்தாரென்னுஞ் சரிய திருப்பதியிலே,--சயம் மெல் ௮ணை 

மேல் வைகும் சந்தவேள் - சிங்கத்தாற் சுமச்சப்படுகின்ற மெல்லிய ஆசனச்தின்மீது 

எழு$சருளியிருக்கன் ற கந்தஸ்வாமி,--அருளின் நீரால் இனையன கருதல் உற்றான் - 

தீமதருளாகய குணத்தினாலே இவ்வாறு திருவுள்ளத்திற் சிந்திப்பாராயினார். எ - று, 

தீன் இரண்டும் சாரியை, உம்மைகள் எண், இன் தவிர்வழி வரச சாரியை. : (௨) 

8, நான்; முகனா தியானநாகருமுூனிவரும்போன் 

மேன்முறையவணராகும்கியன்றொசையவருமெக்கோன் 
௧௭ ன்முளை கெறிபே ரணுங்கடியைமுடி.வுசெய்த 

னூன்முறையியற்கையாகு துவலருமறனுமஃ த.



 வீரவாகுசத்தமாதனஞ்செல்படலம். ௫ 

இ-ள். நான்முகன் ஆதி ஆன நாகரும் முனிவரும் போல் - பிரமன் முதலிய 

சேவர்களையும் முனிவர்களையும் போல,--மேல் முறை - மேன்மையான முறையினையு 
டைய,--அவுணர் ஆகும் வியன் தொககையவரும்-அவுணராகயெ. பெருங்கூட்டத்தவரும்,- 

எம்கோன் கான்முளை நெறியர் - எம்பெருமானுக்குப் புத்தரமுறைமை உள்ளவர்கள்,-- 

ஏனும் - ௮அஙகனமெனினும்;--சடியபை முடிவு செய்தல் - கொடியலரா்களைச் சங்கரித் 

தல்,--நூல்முறை இயற்கை ஆகும் - நீதிசாத்திரத்திலே விதிக்சப்பட்ட முறைமையா 
இய இயல்பாகும், -நுவல அரும் அறனும் ௮ஃ்தே - (௮துவுமன்றிச்) சொல்லுதற்க 
ரிய தருமமுறையும் ௮வ்வாறேயாம். ௭ - று, 

ஏகாரம் தேற்றம். மேன்முறை நெறியர் என்பது **ஓஓ பெரியம்'' என்புழிப்போல 

இகழ்ச்சி. தொகையவரும் அறனும் என்பவத உம்மை இறந்தது கீழிஇயவெச்சம், 
ta 6 vbw gy eo Ge C4 (௨) 

4, இற்றிதுஅணிபாமேலுமெண்ணெழித்சூரன்றன்னை 
யற்றமில்கறப்பின்வைகுமவன்றமர் தம்மையெல்லாஞ் 

செற்றிடன்முறையதன்ரு.ற்றேவர் தஞ்சிறைவிட்டுய்ய 

மற்றவன்றனக்கோரொற்றைவல்லையில்விடுத் தமன் னோ. 

ஏனையவற்றில் எண். 
” 

இ-ள். இற்று இது துணிபாம் - இங்ஙனமாய இதுவே நிச்சயம்,--ஏனும் - ஆயி 
னும் --எண் எழில் சூரன் தன்னை - (எவர்களும்) மதிக்கத்தக்க செல்வச்சிறப்பினையு 
டைய சூரபன்மனையும்,--அ.ற்றம் இல் சிறப்பில் வைகும் ௮வன்தமர் தம்மை எல்லாம் 
செற்றிடல் முறையது அன்று - குறைவில்லாத சிறப்புடன் வாழ்கின்ற ௮வனது உற 

வினர்களையும் எல்லாம் கொல்லுசல் முூறைமையன்ம,--தேவர்தம் சிறைவிட்டு உய்ய 

அவன் தனக்கு - (ஆகையால்) தேவர்களது இறையை விடுத்து உய்யும்பொருட்டு ௮௪ 
சூரபன்மனுக்கு (நீதியையெதெ்துப்போதித்தற்கு),--ஐர் ஒற்றை வல்லையில் விடுத் 
தும் - ஒரு தூதனை விரைவாக (யாம்) அனுப்புவோம். ௭ - று, 

ஆல், மற்று, மன், ஒ ௮சை. தன் இரண்டும் ௮கரமும் தம் இரண்டும் சாரியை. 

அது பகுதிப்பொருள் விகுதி. உம்மை உயர்வுறப்பபு. (௪) 

5. தூண்டுகம்மொற்றன்மாற்றஞ்சூ சசனாமவுணன்கேளா 
விண்டி9சிறையினீக்கியமாரைவிடுப்பனென்னில் rer 
மாண்டிடலின் இியின்னும்வாழியமறுத் துளானே 

லாண்டுசென்றடுதுமீதயறமெனவககத்துட்கொண்டான், 

இ-ள். தூண்டு ஈம் ஒற்றன் மாற்றம் - மாம் ௮னுப்புசன்ற தூசனது நீதிமொ 

ழியை,--அவுணன் ஆம் சூரன் கேளா - ௮வுணனாகய சூரபன்மன் கேட்டு,--வீண்டிடு 
சிறையின் ௮மரரை நீக்கி விடுப்பன் என்னில் - வீழ்ச் துடகச்கும் சிறையினின்றும் 

தேவரை நீக்கிவிடுவானாயின்,--மாண்டிடல் இன்றி இன்னும் வாழிய - இறவாமல் இன் 
னும் (பலகாலம்) வாழ்ச,--மறுத்து உளான் ஏல் - உடன்படாது மறத் துளானாயின்,-- 

ஆண்டு சென்று அடுதும் - (யாம்) அ௮வ்விடத்துச்சென்று (அவனைக்) கொல்வேம்,-- 

ஈதே அறம் என அகத்துள் சொண்டான் - இதுவே தருமசாஸ்திரமுறைமையென்று 
கிருவள்ளத்தித் சிந்தித்தார். எ- று, 

ஏகாரம் தேற்றம். உம்மை இறர்ததுதழீஇய வெச்சம்.. - (@)



ஸ்ரீக ந்தபு.ரா ணம், 

0, வடித்தசெங்கதிர்வேலண்ணன்மாலயன்மசவானாஇ : 
யடுத்தபண்ணவரைசோக்கெயவுணர்தங்களேயையெல்லா 
முடித்திடப்பெயர்.துகாளைமுன்னமோர்தூதன்றன்னை 

விடுத்சனமுணர் தல்வேண்டும்வெய்யசூர்கருத்தையென்றான், 

இ-ள். வடித்த செம் கதர் வேல் ௮ண்ணல் - கூரிய செவ்வொளிபொருந்திய 

வேலாயு,தத்தினையுடைய குமாசச்சடவுள்,--௮டுதத மால் அயன் மகவான் ஆதி பண்ண 

வரை நோக்கி - சமீபத்தினிற்கின்ற விஷ்ணு பிரமதேவர் இர்திரன்முதலிய தேவர்க 
ளைப்பார்த்து,--அவுணர்தம் இளையையெல்லாம் முடித்திட நாளை பெயர்தும் - ௮௬ரர் 

கூட்டங்களையெல்லாம் அழிச்கும் பொருட்டு காளைக்குப்போவேம்,--முன்னம் ஒர் 
அதன் தன்னை விடுத்தனம் - (௮தற்கு) முன்னமே யோர் த துவனையனுப்பி,--வெய்ய 

சூர் கருத்தை உணர்தல் வேண்டும் என்றான் - கொடியவனாகிய கசூரபன்மனது (மன) 
எண்ணத்தை யறிதல்வேண்டுமென்று கூறியருளினார். எ .- று. 

அடுத்தபண்ணவர் என்பதற்கு சராணாக அடைந்த தேவரெனினுமமையும், தம், 

தன் சாரியை, (௬) 

டோன்காதலனினையசெப்ப 1. கடலுடைக்கடுவையுண் 
மடலுடைப்பதுமப்போ தில்வைகினோன்மாயன்கேளா 
வடலுடைப்பெரும்போசெக்தையாற்றுமுன்ஞுரன்முன்னோர் 

மிடலுடைத்தூ தன்றன்னைவிடுத்தலேயறத்காறெனளூர், 

இ-ள். கடல் உடைச் கடுவை உண்டோன் காதலன் இனைய செப்ப-(இருப்பாற்) 

கடவினது விஷத்தையுண்டருளிய சிவபெருமானது இருக்குமாரராகய சந்தஸ்வாமி 

இவைகளைச் சொல்ல,--மடல் உடைப் பதுமம் போதில் வை$னோன் மாயன்கேளா - 
இதழையுடைய சதாமரைப்பூவில் வீற்றிருக்கும் பிரமதேவரும் விஷ்ணுமூர்த்தியுங் 
சேட்டு,--எந்தை - எம்பெருமானே,---அடல் உடைப் பெரும்போர் ஆற்றுமுன் - சொல் 

லு் தொழிலையுடைய பெரும்போரைச் செய்தற்குமுன்,--சூரன் முன் ஓர் மிடல் 

உடைத் தூதன் தன்னை விடுத்தலே ௮றத்து ஆறு என்றார் - சூபன்மனிடத்திலே வலி 

மையையுடைய ஒரு தூதுவனையனுப்புசலே தருமமுறையென்று கூறினார்கள். எ- று. 

திருப்பாற்கடலைக் கடைந்தகாலத்தில் மர்தரமாகிய மத்திற்கு தாம்பாயிருக்தவாகடு 

௮,தனுள்ளுகுத்த ஈஞ்சைச் கடலுடைச் கடு என்றது உபசாரம். தன் அத்து சாரியை, 

ஏகாரம் தேற்றம், ப (௭) 

8, என்றலுங்குமாரூர்த்தியிப்பெருந் திறலோர்தம்முள் 
வென்றிகொள்சூரன்றன்பால்விரமாமகேந்திரததுச் 
சென்றிடவிடுத் தம்யாரைச்செப்பு தரென்னலோடு 

நன்றெனவதனைகாடிரான் முகனவிறலுற்றுன், 

இ-ள். என்றலும் - பிரமாவும் விஷ்ணுமூர்த்தியும்( இவ்வாறு ) கூறியவுடனே,-- 

குமசமூர்த்தி - குமாரக்கடவுள் (௮வர்களைப்பார்த்து),--இப்பெரும் தி pent தம்முள் 4 

இங்குவர்இருக்கும் பெரிய பலசாவிகளுக்குள்,--வென்றிகொள் சூரன் சன்பால் - வெற் 
நிபொருக்திய சூரபன்மனிடத்தில்,--மாவீர மகேந்திரச்து சென்றிட - இலட்சுமிவிலா 

சம்பொருந்திய. வீரமகேர்திரபுசத்.துச்குப் போகுமாறு,--யாரை விடுத்தும் செப்புஇர் 
என்னலோடும் - (தூ.சாக) யாரையனுப்புவோம் சொல்லுங்கள் என்றவுடனே,--ஈன்று 
என நான்முகன் ௮.தனைகாடி ஈவில்தல் உற்றான் - சல்லசென்று பிரமதேவர் ௮தனையா 

லோூத்தச் சொல்லத்தொடங்கஇஞார். எ - று.



வீரவாகுகத்தமாகனஞ்செல்படலம். எ 

நன்றென என்பதற்குச் கேட்டோர் இதுமிக ஈல்லதென்று கூறவெனப் பொருள் 
சொள்ளுதலுமொன்று. தீம் தன் சாரியை. (௮) 

9, மெல்லெனவுலகைக்கோனும்விரமாமகேந்இரத்தித் 
செல்லரிதெனக்குமற்றேசெய்பணிநெறியாலன் றி 
யொல்லையிலங்கணேகியொன்னலார்க்கடக் துமீள 

வல்லவனினையவீரவாகுவேயாகுமென்ளுன், 

இ-ள். செய்பணி நெறி ஆல் அன்றி - செய்கன்றபணி முறை சாரணமாய 

ன்றி,--உலவைக்கோனும் மெல்லென மாவீரமகேந்திரத்தில் செல் அரிது - வாயுதேவ 

னும் மிருதுவாகச் சறர்ச வீரமகேர்திரத்திலே போகக்கூடாது,--எனக்கும் ௮ற்று ஏ - 

எனக்கும் ௮ப்படியேயாகும் (ஆசலால்),--அங்கண் ஒல்லையில் ஏ - (அவ்வளவுகட்டுக் 
காவலோடுகூடிய) அந்சவீரமகேர்இரத்திலே விரைவாகச்சென்று,--ஒன்னலர்ச் கடந்து 
மீள வல்லவன் - பகைவராகிய ௮சு.ரரைவென்று இிரும்பிவரத்தக்க வலிமையுடையவ 

ன்,-- இனையவீரவாகுவே ஆகும் என்றான் - இக்தவீசவாகு சேவரேயாம் என்றுர்.எ-று 

பிரமதேவரும் பஞ்சாங்கஞ் சொல்லுந்தொழிலுச்காச உட்போகலாமேயன் றி வேறு 
காரணங்களால் உள்ளே போகப்படாது என்பது கருத்து. 

ஏகாரம் அற்றே என்பதில் தேற்றமும் வாகுவே என்பதில் தேற்றமும் பிரிரிலையு 
மாம், உம்மைகள் உயர்வுறப்பு. (௯) 

10, சதுர்முகனினையவாற்ருற்சண்முகலுளத் துக்கேற்பக் 
க.துமெனவுசைத்தலோடுங்கருணைசெய்தழகதென்னா 

மதுமலர்த்தொடையல்வீரவாகுவின்வகனகோக்கி 

முதிர்தருமுவகைதன்னாலித்தறமொழிய லுற்றான். 

இ-ள். சதுர்முகன் இனைய ஆற்றுல் - பிரமதேவர் இவ்வண்ணமாக,---சண்முசன் 

உளத்துக்கு ஏற்ப - அறுமுகப்பெருமானது தஇிருவுள்ளத்திற் இசையுமாறு,--க துமென 
உரைத்தலோடும் - விரைவாகச்சொல்லுதலும்,--சருணைசெய்து இது அழகு என்னா - 
(௮ப்பிரமதேவாமீது) அருள்கூர்ந்து இக்கருத்து ஈல்லதென்றுகூறி,---மதுமலர் தொடை 

யல் வீரவாகுவின் வதனம் கோக்? - சேன்பொருர்திய மலர்மாலையணிந்த வீரவாகுதேவ 

ரது முகத்தைப்பார்தது,--முதிர்தரும் உவகைதன்னால் இத்திறம் மொழியல் உற்ருன் 
நிறைந்தம௫கழ்ச்சியோடும் இவ்வண்ணங்கூறத்தொடங்கினார். ௭ - று, தன் சாரியை. () 

11, மயேத்திரமுூ.தாசேகிவல்லை$ீயமலனல்குஞ் 
சயேர்தாஞாலத்தேசோன்றனையடுத்தொருகாழ்றந்தக் 
கயேர்இரன்மகலைவானோர்காப்பைவிட்டறத்தாறுன்னி 

.. தயேர்திரவளத்இனோடுமுமைகெனகவிறியன்றே, 

இ-ள். நீ மயேர்திர மூதூர் வல்லை ஏ - (வீரவாகுவே) 8 வீரமகேர்திரமாயெ 
மூதாருக்குச் £2க்ரெஞ்சென்.ற,--௮மலன் நல்கும் சயம் இர்இர ஞாலம் தேசோன்தனை 

அடுத்து - செபெருமான் கொடுத்தருளிய வெற்றிபொருக்திய இர்திரஞாலத்தேசையு 
டைய சூரபன்மனையடைந்து,--ஒருகால் தந்தம் சயம் இக்திரன்மதலை வானோர் காப்பை 

விட்டு - ஒப்பில்லாத நான்கு கொம்புள்ள (ராவதம் என்னும் வெள்ளை) யானையையுடை 

யவ்னாயெ இச்தினத மக(னான சயந்த) னையும் மற்றையசேவர்களையுஞ் சிறையிஸின்



ல்] SSL TT COT td. 

றும் நீக், --௮றத்து ஆறு உன்னி - சருமசாத்திரமுறையைச் சிர்தித்து,- ஈயம் இந்திர 
வளம் ஒடு - மன்மையாகய விக்திரசம்பத்ே தாடும், -உறைக என .ஈவிலுஇி - : இருந்துவாழ் 

'வாயாக வென்று சொல்லு, ௭ - று, 

அன்று ஏ ௮சை. தன் “San சாரியை. (௧௧) 

12. ௮ம்மொழிமறுத்துளானேல்வுணகின்௫ளையையெல்லா 
மிம்மெனமுடி த் துநின்னையெஃகவேற்டுசையாநல்கத் 
தெம்முனைகொண்டகொளைச்செல்லுதும்யாமேயீ து 

மெய்ம்மையதென்றுகூறிமீள்கெனவிரன்சொல்வான், 

இ-ள். ௮ம்மொழி மறுத்து உளான் ஏல் - அ௮கநீ.திவார்த்தையை (யொப்புக்கொள் 
ளாத) மறுத்திருப்பானேயாயில்,--அ௮வுண நின் இளையை எல்லாம் - சூரபன்மனே! 

உனது வம்சங்களெல்லாவற்றையும்,--இம்மென முடித்து - விரைவாக அழித்து,-- 
நின்னை எல்க வேற்கு இரையா நல்க - உன்னையுங் கூரிய வேலாயுதத்துச்கு இரையா 
கச் கொடுக்கும்படி ,--தெம் முனை கொண்டு - பகையையும் போரையும் மேற்சொண்டு,- 

யாமே நாளை செல்லுதும் - நாமே நாளைக்குவருவேம்;---ஈது மெய்ம்மையது என்று கூறி- 

இவ்விஷயம் உண்மை வார்த்தை யென்றுசொல்லி,--மீள்க என வீரன் சொல்வான் - 
இரும்பிவருவாயாக வென்று (குமாரக்கடவுள்) கூறியருளலும் வீசவாகுதேவர்(இவ்வாறு) 

விண்ணப்பஞ்செய்வாராயினார். எ - று, 

தெம்முனை உம்மைத்தொகை; முனை - போர். ஏகாரம் ௮சை, (௧௨) 

18, வெர் திறலவுணரீண்டும்விரமாமகேந்இரத் இற் 
சுந்தாத்திருவின்வைகுஞ்சாபன்மாவின்முன்போ 

யெந்தைநீயருளிற்றெல்லாமிசைத்தவனுள்ளகாடி. 
வர். இடுசன்றேனென்னாவணங்கயேதொழுதுபோனான். 

இ-ள். வெம் திறல் அவுணர் ஈண்டும் மா வீரமகேர்திரத்இில் - மிச்சவவிமையை , 
யுடைய ௮வுணர்கள் நெருங்கி யிருக்கப்பெற்ற சிறந்த வீரமகேந்தரத்திலே,---சுந்தரம் 

இருவின் வைகும் சூரபன்மாவின் முன்போய் - அழகிய செல்வத்துடன் வாழ்கின்ற சூர 

பன்மனுக்கு எதிரேடோய்,--எந்தை நீ ௮ருளிற்று எல்லாம் இசைத்து - எமத பிதாவே 
தேவரீர் கட்டளையிட்டருளிய வனைத்தையுங் கூறி,--உள்ளம் நாடி - ௮வனது கருத் 
தையழிந்து,--வந்திடுகன்றேன் என்னா - வருகின்றேன் என்று,--வணங்கியே தொழு 

துபோனார் - வணங்யெஞ்சவித்து (விடைபெற்றுக்கொண்டு) சென்ரூர். எ- று, 

உள்ளம் அகுபெயர். ஏசாசம் SADE, (௧௨) 

14, கூர்க்திடுகுலிசச்தண்ணல்குமாவேளொடழ்றன்றன்பின் 
போந்தனன்சென்றுவி ரபெருக் இற 'த்சரன்மூதூர் 
சார்ர்தனைசிறையில்வானோர்சயந்தனோடிருக்தாசங்கட் 
சேோர்ந்தனைதேற் ) திப்பின்னுன் செயலினைமுடி த் இயென்றான், 

இ. ள். கூர்ந்திடு குலிசத்து அண்ணல் - கூரியவச்சிராயுதத்தையுடைய இந்தி 

ன்,--குமாவேள் ஒற்றன் தன் பின்போந்தனன் சென்று - குமாரச்சடவுளுடைய அது 

க்கு வீரவாகு சேவருக்குப் பின்னே நடந்து சென்று,--வீ.ர - லீரனே!--பெரும் 
இல் சூரன் மூதார் சார்ந்தனை - மிக்க வலிமையையுடைய சூரபன்மனது பழையாகரத் 

நையடைந்து,--வானோர் சயந்தனோடு சிறையில். இருந்தார் - அங்கே தேவர்கள் ' சயர்த:



வீரவாகுகந்தமாதனஞ்செல்படலம். ௯ 

னோடு சிறையிலஒடச்சப்பட்டிருக்கிறார்கள்,--அங்கண் சேர்ந்தனை - (அவர்களிருக்கி 

ன்ற) அவ்விடத்துக்குச் சென்ற, --தேற்றி - (அவர்களுக்குப்) பு.ததிகளைச் சொல்லித் 
செளிவித்து,--பின் உன் செயலினை மூடி.ச்தி என்றான் - பின்பு உம்முடைய சாரியத் 
தை நிறைவேற்றுவீராகவென்றான். எ - று. தன் சாரியை. (௧௪) 

19. அவ்வழியமார்கோமாோனனையனவழைதலோடுஞ் 
செவ்வி துநிற் நியற2றசெய்வனென்றவனைகிங்கி 

யெவ்வமிறுணைவசாகுமெண்மருமிலக்க த்தோரு 

மெய்வருர்தொடர்பிற்செல்லக்கண்ணு நீஇவிடலைசொல்வான். 

இ-ள். அவ்வழி அமார்கோமான் அனையன ௮றைதலோடும் - அவ்விடத்திற்றேவ 
சாஜனாகயெ இந்தின் அவ்வாறாசச்சொல்லுதலும்,--செவ்விது நிற்றி - கல்லது கில்,-- 

௮.ற்றே செய்வன் என்று - அப்படியே செய்கன்றே னென்௮ு,---௮வனைநீங்க - அவனை 
விட்டு நீம்சி,--எவ்வம் இல் துணைவர் ஆகும் எண்மரும் இலக்க த்தோரும் - குற்றமில்லாத 

தீம்பிமார்களாகய எட்டுவீரரும் இலக்ஷவீரரும்,--மெய்வரும் தொடர்பில் செல்ல - உண் 
மையாகய அன்புடன்பின்றொடர்ந்துவர,--விடலை சண் உறீஇ சொல்வான் - வீரவாகு 

தேவர் (அவர்களைப்) பார்த்துச் கூறுன்றார். எ - று. ஏகாரம் தேற்றம், (கட) 

10, நீயிர்கள்யாருங்கேண்மினெடுக்திரைப்பரவைவாவிக் 
தியதோர்மகேர்தாத்திற்சென்றுசூர்முன்போய்கந்த 
ரநாயகன்பணித்தமாற்றகவிலுவன்மறுத்துளானே 

லாயவன்மூதார்முற்றுமட்டபின்மீள்வனம்மா, ' 

இ-ள். நீயிர்கள்யாரும் கேண்மின் - நீங்களெல்லீருங் கேளுங்கள்,--நெடும் இரை 
ப.ரவை வாவி -பெரிய அலைகளையுடைய இக்கடலைத்தாண்டி,---தியது ஒர்மகேர்இரத்திற் 
சென்று - கொடிய மகேந்திரபாரத்திற் சென்ற,--சூர்முன்போய் - சூரபன்மாவுக்கு மூன் 

ஞாகப்போய்;---ஈம்தம் காயகன் பணித்த மாற்றம் ஈவிலுவன் - நமது பெருமான் கட்டளை 

யிட்டருளிய(ரீ.தி)வசனங்களைச் சொல்லுவேன்,--மறுத்து உளான் ஏல்-மறுத்தச் சொல் 

வானாயின்,--ஆயவன் மூதூர் முற்றும் அட்டபின் மிள்வன் - அச்சூரபன்மணிருக்கின் ற 
பழைய சகரம் முழுதும் ௮ழித்தபின்பு இரும்பிவருவேன். or.— று. 

ஓர், அம்மா ௮சை, தம் சாரியை, உம்மை முற்று, இணி, தீயது ஒர் என்பதற்கு 
தமையையுடைய ஒப்பில்லாத எனச் கூறினும் அமையும்; திய ஓர் சூர் எனச்கூட் 

டிச் திமையைச் கருதுகின்ற சூர் என்றலு மொன்று. (௧௬) 

17. என்றலும்வியர்துபின்னோர்யாவருமிறைஞ்சலோடும் 
பொன்றிகழாகத்தூடுபொருச் தறப்புல்லிக்கொண்டு 

வன்றிறற்பூகர்தம்முண்மன்னவசோடுமங்க 
ணின் நிடவருளிவல்லேநெடுக்கடல்வேலைபோக்தான், 

Q- a. என்றலும் வியந்து பின்னோர் யாவரும் இறைஞ்சலோடும் - என்று இவ் 

வாறு (வீரவாகுதேவர்) கூறுதலும் ஆச்சரியங்கொண்டு தீம்பிமார்களனைவரும் வணங்ச,-- 

பொன் திகழ் ஆகத்து ஊடு பொருந்துறப் புல்லிக்சொண்டு - (௮வர்களைத்.தம.த) அழகுவி 

எங்காநின்ற மார்பிலே பொருந்தும்படி. ௮ணைத்த,ச் சழுவிச்கொண்டு--வன் திறல் பூதர் 
தம் உள் மன்னவரோடும் ௮ங்கண்கின்றிட அருளி - மிச்ச வலிமை பொருந்திய பூதர்க 

க்குள் தலைவராக வுள்ளவர்களோடு அவ்விடத்து நிற்கும்பொருட்டு ௮னுமஇிகொடு 
கீது, -வல்லே கெடும் கடல் வேலைபோரந்தான் - விரைவாகப் பெரிய கடற்கரையிலே 

போனார், எ- று, தம் சாரியை, ஏகாரம் தேற்றம், உம்மை முற்று. (ser)



கர ரூகநதபுராணம, 

v 16, அலங்கலர்திரைகொணேமியகன்சரைமருங்கன் மேரு . 
விலங்கலிலுயார்தகந்தமாதனவெற்புத்தன்னிற் 
பொலங்கவடுச்சிமீதபொள்ளெனவிவர்த லுற்றான் 

கலன்கலன்சகலனென்றம்பொ.ற்கழலமர்கழல்களார்ப்ப, 

இ-ள். அலங்கல் ௮ம் இரைகொள் நேமி ௮சல்கரைமருங்கல் - ௮சைசன்ற அலை 
களையுடைய சடலினது அசன்ற கரையோரச்தில்,--மேரு விலங்கலின் உயர்ந்த கந்தமா 

நன வெற்புச்சன்னில் பொலம் குவடு உச்சிமீ து - மேருமலையிலும் பார்ச்ச உயாந்த கந்த 

மாதன மலையிலுள்ள பொன்மயமான இெெரத்தினுச்சியின் மீது (வீரவாகுதேவா்),--௮ம் 

பொன்கழல் அமர்கழல்கள் கலன் கலன் கலன் என்று ஆர்ப்ப - அழகய பொன்மயமான 

பாதங்களிலணிர்,த வீரச்சழல்கள் சலீர் கலீர் கலீர் என்று ஓலிச்க,--பொள்ளென இவர் 

தல் உற்றான் - விரைந்து ஏறினார். எ- று. 

தீன் சாரியை. கழல் ௮மார அம்பொற் கழல்களென உரைப்பாருமுளர். (௧௮] 

10 புஞ்சமார்தமாலச்சூழல்பொ தளியபொதும்பர்சுற்றி 
மஞ்சுகின்றரு.தகர்தமாசனப்பிறங்கலும்பர் 
விஞ்சுஅுண் பொடி தோய் மேனி மலவனிவரும்பான்மை 

யஞ்சனவரைமேல்வெள்ளியடுக்கல்சென்றனையதன்றே, 

இ--எ். புஞ்சம் ஆர் சமாலம் சுழல் பொதுளிய பொதும்பர் சுற்றி - கூட்டமாகிய , 

பச்சிலைமாக்கூட்டங்கள் தளிர்த்திருக்ெற சோலையினாற் சூழப்பட்ட, --மஞ்சு நின்று 

௮ருத- மேகம் படிந்து நீங்காத,--கந்தமா.தனம் பிறங்கல் உம்பர் - கந்தமாதனமலையினுச் 
சியில், --விஞ்சு நண் பொடி தோய் மேனி மேலவன் -மேலான நண்ணிய விபூதியைச் 

தரித்த மேனியையுடைய வீரவாகுசேவர்,--இவரும்பான்மை - ஏறிச்செல்லுந்தன்மை,--- 

அஞ்சனவசை மேல் வெள்ளி அடுக்கல் சென்ற அனையது - நீலமலையின்மேல் வெள்ளி 
ம்லையேறிச்சென்றதையொதச்தது, எ-று. ௮ன்று, ஏ ௮சை, (௧௯) 

20, கடுங்கலிமான்தோவெய்யோன்கையுறகிவர்தசெம்பொ 
னெடுக்கரிமிசைபோய்விரனிற்தலும்பொறையாநறுது 

ஈடுங்கியதுருமுற்றென்னஈனிபகிர்வுற்றதங்க 
ணொடுங்கியமாவும்புள்ளுமொல்லெனவிரிர்தவன்றே, 

இ- ள். கடும் கலிமான் தேர் வெய்யோன் கை உ ry வேசமாகச்செல்றுகின்ற 

கடிவாளமிட்ட குதிரைகள் பூட்டிய தேரையுடைய குரியன்]! பாருக்தும்படி,,--நிவந்த 
செம்பொன் நெடும் இரிமிசை போய் நிற்றலும் -உயர்ந்த செம்பொன்மயமாகய நெடிய 

கந்தமாதனம$லையின்மீ அ(வீரவாகுேேசவர்) ஏறிநிற்கவும்,--பொறை ஆற்றாது நடுங்கெது - 
(அம்மலை) யவரைச் சுமச்சலாற்றாது ஈடுங்யெது,--௨உருமு உற்றென்ன ஈனிப௫ர்வு உற் 

றி - இடிவிழுந்சாற்போலப் பெரிதும் பிளந்தது;--௮ம் சண் ஒடுங்கெ மாவும் 

புள்ளும் ஒல்லென இரிந்த - ம்மலையில்வாழ்ச் இருந்த மிருகம்களும் பட்சிகளும் விரை 

வாசச் சதறியோடின, ௭: ற. அன்று, ஏ ௮சை. உம்மைகள் எண். (4 eSreces )( ௨௦) 

21, உண்ணிறைபுள்ளுமாவுமோலிடவொலிமேல்கொண்டு 
தண்ணெனவருவிதூங்கத்ே தான்றியகுடுமிக்குன்ற 
மண்ணலைத் தரிக்கலா ற்றேவளியனேனர்தோவென்னாக் 

கண்ணிடைவாரி௫ிந்தக்கதுழுதீ்ல்போலுமாதோ,



வீரவா குக திதமாதனஞ்செல்படலம். க்க 

இ- ஸ். உள்நிறை புள்ளும் மாவும் ஒலிட - ௨ ள்ளேயிருச்னெற பறவைகளும் வில 
ங்குகளும் ஆசவாசஞ்செய்ய-ஒவிமேல் கொண்டு - மிக்க வோசையுடனே,-- துண் 

ணன அருவி தூங்க - விரைவாக அ௮ருவிசொரிய,--தோன்திய குடுமி குன்றம் - காண 
ப்படன்ற சசரங்களையுடைய (அக்ச$தமாதன) மலை,--௮ளியேன் ௮ர்சோ ௮ண்ண 

லைதி தரிச்கல் iC per என்னா - ஏழையாகிய நான் 8யோ (இவ்) வீசலாகுதேவரைச் 

சுமக்கச்தச்க வவிமையுடையவனல்லேனென்று,--கண் இடை வாரிஏந்த - சண்ணிலி 

ந்து 8ீர் சொரிய,---கலுழு,சல் போலும் - அழுவதை யொக்கும். எ - று. 

மாது, ஓ ௮சை. உம்மைகள் எண். | (௨௧) 

22, ௮டல்கெழு தண்டோள்விரனடிகளின்பொறையாற்று.து 

விடரகெழுகுடுமிவெற்புவெருவலுமாண்டையைகும் 

படவாவுமிழ்ரந்தசெய்பபருமணி௫ிதறும்பான்மை 
யுடல்கெழுகுரு இதுள்ளியுகுக்குமா ரொப்பதன்றே. 

இ -். அடல்கெழு இண் சோள் வீரன் அடிகளின் பொறை ஆற்றாது - வலிமை 

பொருர்திய இண்ணிய புயங்களையுடைய வீரவாகுசேவாது பாதங்களின்சுமையைத் 

தாங்கமாட்டாமல்,--விடர்கெழு குடுமி வெற்பு வெருவலும் - குகைகள்பொருந்திய 9௧ 

சங்களையுடைய அக்கந்தமாசனம் நடுங்குசலும்,--அண்டைவைகும் பட ௮.சவு உமிழ்க்த 

செய்யபருமணி சிதறும்பான்மை - அவ்விடத்திலிருக்கன்ற படத்தையுடைய பாம்புகள் 
கக்யெ செந்நிறம்பொருந்திய பருத்த இரத்தினங்கள்சதறுந்கன்மை(எ துபோலெனின்),- 

உடல்கெழு குருதி துள்ளி உகுக்குமாறு ஒப்பது - தன்னுடம்பிற்பொருந்திய இரத்தத் 

துளிகளைச்தெறுந்கன்மையையொத்தது. எ-று. அன்று, ஏ Hane. (௨௨) 

ட 28, அ௮றைகழலண்ணனிற்பவவவசையசையவங்க 

ணுதைதருமாச்களஞ்சியொருவிலவெருவிவிண்மேற் 
பறவைகள்போயதுன்பம்பட்டுழிப்பெரியாதாமுஞ் 
சிறியருடட்டோர்க்காற்றுஞ்செயன்முமைகாட்டுகின் ற, 

இ-ள். ௮றைகழல் ௮ண்ணல்கிற்ப - ஒலிச்சின்ற வீரச்சழலைத்தரிச்த (கால்களை 
யுடைய) வீரவாகுதேவர் (ஏறி), நின்றவுடன், -அவ்வரை yoru - (9656507 ser) 
மலையசைதலும்,--௮ங்கண் உறைசருமாக்கள் ௮ஞ் ஒருவில - ௮ம்மலையில்வாழ்ச்திருக்த 

மிருகங்கள் பயந்து ஒடிப்போசாமவிருந்தன.--பறவைகள் வெருவி விண்மேல்போய - 

பட்செசள்பயந்து ஆகாயத்திற் பறந்துசென்றன. (எத். தன்மையவெனின் ),--தன்பம்பட் 

டுழி - துன்பமுண்டாயவிடத்து,--பெரியர் தாமும் சறியரும் - மேன்மச்களுங் இழ்மச் 
களும்,---ஈட்டோர்ச்கு ஆற்றும்செயல்முறைகாட்டுகின்ற - சினே இதர்களுச்குச் செய்யுஞ் 

செய்கையின் முழைமையைக் காட்டாகின்ற தன்மையையுடையன. ௭: று. 

தாம் சாரியை. உம்மைகள் எண், இழ்மக்கள் தமது சினேடதர்களுச்கு இடர்வருங 
கால் அ௮ஞ்சியோடுர் தன்மையைப்போல இங்சே பறவைகள் மலையசைந்து நடுங்கும் 

போது சென்றனவென்றும், மேன்மச்சள் தமதாண்பர்களுச்கு இடர்வருங்கால் வசை 

விட்டுப்போ.சாமல் கின்று தம்மால் இயன்றவளவு உ,சவு$்சன்மையைப்போல ௮ம்மலையி 

ஓள்ளமிருகங்கள் அவ்விடம் விட்டுச் செல்லாஇருர்தனவென்.றும் கூறினார். (௨௧) 

24, மழையுடைக்கடமால்யானைவல்லியமடங்கலெண்கு 
புழையுடைத்தடக்கையாவிபொருப்பசைவுற்றகாலை 

முழையிடைத்தவறிவிழ்வமுஇபகாலெறியப்பட்ட 

தழையுடைப்பொ.தும்பர்பைங்காய்தலைத்தலையு திர்க்குமா போல்,



கிட ஸரீகந்தபுராணம், 

இ-ள். மழை உடை சடம் மால் யானை வல்லியம் மடங்கல் எண்சூ புழையுடை தீடம் 

கையாளி - - மழைபோலும் மதரீரைச்சொரிஏன்ற பெரிய யானைகளும் புலிகளுஞ் இங்சங் 
களும் கரடிகளும் துவா ரம்பொருந்திய பெரியகையினையுடைய யாளிகளும்,--பொருப்பு 

அசைவுற்றசாலை முழையிடை தவறி வீழ்வ - அம்மலையசைந்தபோது முழைஞ்சுகளினி 
டச்தே தவறி விழுகன்றன.---(அங்ஙகனம் அவைசள்விமுஇன் ற தன்மை யெதுபோ 
லெனின்);,--மு.தியகால் எறியப்பட்ட தழையுடைபொதும்பர் பைங்காய் தலை தலை உதி 

ர்ச்குமாபோல் - பெருங்காற்றடிச்சப்பட்டபோது தழைகளையுடைய சோலை இடந்தோ 
௮ம் இடந்தோறும் பரியகாய்களையு முதிர்க்கு் சன்மையைப்போலாகும். ௭ - று.(௨௪) 

29, நன்றிகொள்பரிதிப்புச்சேணகுரரமாகவென்மாழ் 
தன்றிருஞ்சடிலமாகச்சுரரதிதோயத்திங்க 

ளொன்ொருபாங்கர்செல்லவோங்கிரும்பிறங்கலுச்சி 

நின்ற சோர்விசயக் தோளானெற்றியங்கண்ணன்போன்ரான், 

இ-ள். நன்றிகொள் பரிதி புத்தேள் நகு சரம் ௮௧ - நன்மைபொருந்திய சேவ 
னாயெ சூரியன் சிரிக்கின்ற வெண்டலையாகவும்,--என்றூழ் துன்று இரும் சடிலம் ஆக - 

இசணங்கள் நெருங்கிய பெரியசடைகளாகவும்,--ச.ரஈஇிசோய - ஆகாயகங்கை மேலே 

படி.யவும்,--இங்கள் ஒன்று ஒருபாங்கர் செல்ல - சர்திரன்பொருக்தி யொருபுறத்திற் 

போகவும்,--ஒங்கு இரும்பிறங்கல் உச்சிநின்றது ஒர்விசயம் தோளான் - உயர்ந்தபெரிய 
மலையினுச்சியில் நின்ற ஒப்பில்லாதவராகயெ வீரவாகுசேவர்,-நெற்றி ௮ம் சண்ணன் 
போன்றான் - நெற்றியில் அழகயசண்ணையுடைய சிவபெருமானை யொத்தார். எ- று. 

ஒர் ௮சையெனினுமாம். மலையிலேறி நின்ற வீ சவாகுசேவர் சிவபெருமானை யொத் 

தார் என்பது கருத்து. (௨௫) 

'26, வலமிகுமொய்ம்பின்மேலோன்மலர்க்கழலுறைப்பவாநரு 

,தலமருகுவட்டி னிற்றலன்று தீமுனிவருய்்,த 
கொலைகெழுமுயலகன்மெய்குலைர் திடப்புற,த்துப்பொற்றா 

ணிலவணிச௪டையோ லூன் றிநின் நிடுகிலைமைரும். 

இ-ள். வலமிகு மொய்ம்பின் மேலோன் மலர்கழல் உறைப்ப ஆற்றாது ௮லமரு குவ 
ட்டின்நிற்றல் - வீரவாகுதேவர் மலர்போன்ற தமதுகாலினால் அழுத்தும்பொழுது ௮2 

னைப்பொறுக்கலாற்றாது ௮சை௫ன்ற மலையின்மீ து நிற்குந்தன்மை,-- ௮ன்றுதி முனிவர் 
உய்த்.த கொலைகெழு முயலகன் மெய்குலைச்திட - முற்சாலத்தில் தாருகாவனத்து முனி 

வர்கள் ௮னுப்பியகொலைச் சொழில் பொருந்திய முயலசனதுசரீ ரழ் நடுங்கும்படி, --புற 
தீத பொன் தாள் நிலவு ௮ணி சடையோன் ஊன் றிநின்மிட நிலைமை தேரும் (அவனத) 
மு.துன்மீது பொன்மயமாகிய இருவடி.யைச் சந்திரனைத்தரித்ச சடையினையுடைய சவ 

பெருமான் ஊன்தறிநிற்றலேயொக்கும். ௭- று, உறைத்தல் - ஊன்றுசல், (௨௬) 

1, மாசிருள்செறியுர்தெண்ணீர்மறி இரையளக்கர்வேலைப் 

பாசடைப்பொதும்பாவெற்பிற்பண்ணவன் நாதனிற்றல் 

காசியிலாற்றத்தள்ளிக்களி றுடல்பதைப்பக்கம்2ம 

லீ ச௪னன் றடி.களூன் நியிருசக்தஇியவியற்கைபோலும். 

இ-எ். மாசு இருள் செறியும் செள்நீர் மறிதிரை அளக்கர் வேலை பாசு அடைபொ 
அம்பர் வெற்பில் - களங்கம் பொருந்திய இருள்நெருக்கெ தெளிந்தரீரையும் ௮லைன் 2 

அலைகளையுமுடைய சடற்சரையில் பசிய இலைகளையுடையசோலைகூழ்ந்த கந்தமாதனமலை



- வீரவாகுகந்தமாதனஞ்செல்படலம், . ௧௩ 

யில் ட பண்ணவன் தாதன் நிற்றல் - சந்தஸ்வாமியின் தூதுவசாகிய வீரவாகுதேவர் நிற் 

குர் தன்மை *( யெதுபோலெனின்), --கரடியில் களிறு உடல் பசைப்ப ௮ரற்ற கள்ளி - 

காசிப்பதியில் சயமுகாசரனது உடல்துடிக்ச அழும்படி தஇிழேசள்ளி,--சம்மேல் - (௮வ 
னது) தலையின்மீது,--ஈசன் அன்று அடிகள் ஊன்றி இருத்திய இயற்கை போலும் - 
சிவபெருமான் முற்கால,ச்இில் திருவடி. யூன்றிக் ழே இருத்தியசன்மையையொப்பாகும். 

28, தாரகன்படைஞர்பல்லோர்சமரிடையிரிக்துபோனார் 

் பாரிடையுறுமேயர்தப்பருவரைமுழைக்கணு நர் 

விீரமொய்ம்புடையோனங்கண் மேவலுமவற்கண்டேங்கி 

யாருயிருலந்தார் தீயோர்ச்சாவதோரரணமூண்டோ, 

இ-ள். தாரகன் படைஞர் பல்லோர் - தாரகாகரனது சேனைகளிற் பலர்,--சமரி 

டை இரிந்து போனார் - போரிலே புறங்கொடுத்துப் போனவர்களாய்,--பாரிடை 
உருமே அச்ச பருவரை முழைச்சண் உற்ரூர் - பூமியில்வராமல் ௮ர்சப்பெரிய கந்தமா 
தனமலையிலுள்ள முழைஞ்சுகளிலே மறைர்திருந்தார்கள்,--வீரமொய்ம் புடையோன் 

அங்கண் மேவலும் - வீரவாகுதேவர் அவ்விடத்திற்கு வருதலும், -அவன் கண்டு ஏங்க - 

அவரைகச்சண்டு பயந்து ஏக்கங்கொண்டு,--அர் உயிர் உலந்தார் - அரியவுயிரை விட் 

டார்கள்,--தியோர்க்கு ஆவது ஓர் ௮ரணம் உண்டோ - கொடியவர்களுச்கு எவ்விடத்தா 
வது (தம்மைக்காத்தற்குரிய) இருப்பிடம் இடைக்குமா? (கிடையாது), எ - று. 

ஓகாரம் எஇர்மறை, அலங்காரம் 'வேற்றுப்பொருள்வைப்பு, (௨௮) 

29, அனையதோர்சமயக்குன்றமசை தலுமங்கணு ற்ற 
வனைகழல்விஞ்சைவேக்கர்மங்கையரூடன்மாற்றி 
யினிதுமுன்கலர் தாசஞ்சியின்புரு இடைக்கணீத்து 

வினைவிளைவுன்னிநொக்துவிண்மிசையுயிர்த் துச்சென்றார், 

இ-ள். அனையது தர் சிமயம் குன்றம் அசைதலும் - அத்தன்மையாகிய Herw 
களையுடைய கந்தமாசனமலை யசைதலும்,--அங்கண் உற்ற கழல்வனை விஞ்சைவெர்தர் - 

அவ்விடத்திலிருஈச வீரச்சழலைத்தரித்த வித்தியாகரவரசர்,--மங்கையர் ஊடல் மாற்றி 

இனிது முன் கலந்தார் - பெண்களது பிணச்கைநீக்டுச் சக்சோஷ த்தோடு முன்புணர்ந்த 

வர்கள்,--அஞ்சி இன்பு உறாது இடைச்கண் நீத்து - பயந்து இன்பத்சையனுபவியாமல் 

இடையில் விட்டு,--வினைவிளைவு உன்னி நொந்து விண்மிசை உயிர்த்து சென்ருர் - 
விதிவசச்தை நினைந்து வருந்தி ஆகாயத்திலே பெருமூச்சுவிட்டுச் சென்றார். எ - று, () 

80, வரைமிசைநின்றவண்ணல்வனைகழலவுணர்கோமான் 

பொருவருரகர்மேற்செல்லப்பு்திமேற்கொள்ளா வெர்சை 

திருவுருவசனையுன்னிச்செங்கையாற்றொழு மாலும் 
பிரமனும்வியர் துரோக்கப்பேருருக்கொண்டுகின்றான். 

இ-ள். வரைமிசை நின்ற ௮ண்ணல் - மலையின்மேல்கின்ற வீரவாகுதேவா,-- 

கழல்வனை ௮வுணட் கோமான் பொருவரு ஈகர்மேல் செல்ல புந்தி மேல் கொள்ளா - 
வீரச்சழலையணிர்த ௮சுரராஜனாகய சூரபன்மனது ஒப்பற்ற ஈகரத்துள்ளே போகும்படி. 
மனசில் கினைத்து,--எந்தை திரு உரு ௮.தனை உன்னி - எமதுபிசாவாகய சுப்பிரமணி 

யப்பெருமான து திருமேனியைத் தியானித்த,--செம் கையால் தொழுது - சிவக்தகை 
களைக்குவித்து வணங்க, --மாலும் பிரமனும் வியந்து நோக்க - விஷ்ணுஞூர்த்தியும் பிரம 

தேவரும் அ.திசயித்தப்பார்ச்கும்படி,--பேர் உரு கொண்டு நின்றான் - பெரியவடிவத் 

சைக்கொண்டு நின்றார். எ-று. ௮2 பகுதிப்பொருள்விகுதி, .௨உம்மைகள் எண். (௩0)



91, பொன்பொலியலங்கற்றோளான்பொருப்பின்மேற்பொருவிலா,த 
கொன்பெருவடிவங்கொண்டுகுலாய்கிமிர்கொள்கைசெவ்வேண் 
முன்பொருஞான்றுமேருமுடியில்வர்தமார்க்கெல்லாந் 

தன்பெருவடி.வங்காட்டிகின்ற தோர்தன்மையாமால், 

இ-- ள். பொன்பொலி அலங்கல் தோளான் - பொன்மயமாக வீளங்குனெற மாலை 
யையணிர்த வீரவாருசேவர்,--பொருப்பின்மேல் பொருவு இலாச சொன் பெரு வடி.வம் 
கொண்டு - கர்தமாதனமலையின்மீது ஒப்பில்லாக பெருமைபொருகந்திய பெரிய இருவு 

ருவங் சொண்டு,--குலாய்கிமிர் கொள்கை - மேலாகவெழுர்து நகிற்ெறசன்மை,-- 
முன்பு ஒரு ஞான்று - முன்னொருகாலத்தில்,--செவ்வேள் - குமாசச்சடவுள்,--மேரு 
மூடியில் வந்து - மகாமேருவின்சிகொத்தில் வரத,---அமரர்க்கு எல்லாம் - சேவர்சளெல் 
லாருக்கும்,--தன் பெரு வடிவம் காட்டி கின்றது ஒர் தன்மை ஆம் - தமது விசுவரூபத் 

சைச் காண்பித்து நின்ற ஒருசன்மையை யொப்பாகும். எ- று. ge gone, (௩௪) 

92, ஆண்டகைகெடுந்தோள்வீரனண்டமேன்மவுலிதாக்க 

நீண்டிடுமெல்லையன்னானின் நிடுகுன் ஞாலங் 

£ீண்டதுபிலகத் இற்சேறல்கேடில்சீர்முனிகையூன்ற 
மீண்டுபாதலத்திற்புக்கவிந்தமேபோலுமாதோ, 

இ-ள். ஆண் தகை நெடும் தோள் வீரன் - ௮ண்டன்மையிற்டிறந்தபெரியபுயங்களை 

யுடைய வீரவாகுதேவர், -அ௮ண்டம் மேல் மவுலி தாக்க - ௮ண்டகோளகையில் தமது 
மகுடம்பட,--ரீண்டிடும் எல்லை - உயர்ந்துசெல்லுஞ் சமயத்தில்,--அன்னான் நின்றிடு 

குன்றம் - அவர்நிற்கின்ற வம்மலை,--ஞாலம் €ண்டது பிலத்திற் சேர்தல் - பூமியைப் 
பிளர்துகொண்டு £ழே செல்லுசல்,--கேடு இல் £€ர் முனி கை ஊன்ற - அழியாத சிறப் 
பினையுடைய வகஸ்தியமுனிவர் கையினாலூன்றும்பொழுது,--மீண்டு பாசலத்தில் புக்க 
விர்தம் போலும் - ழேசாழ்ர்து பாசலச்திற்சென்ற விர்தசமலையையொச்சது. எ-று, 

மாது, ஒ ௮சை, ஏகாரம் தேற்றம். இச்சதை முன்னர் அசுரசாண்டச்திற் கூறப் 
பட்டது. (௩௨) 

89, விண்ணவருய்ததேோ்மேன்மேவலர்புசகீறாக்கும் 
பண் ணவனொருதாளூன் றப்பாதலம்புகுந்கவாபோற் 

சண்ணகன்வராயும்விரன்கழல்படவழுக் இற்றம்மா 
வண்ணலக்தா தைவன்மையருளபுரிமகற்குருதோ. 

இ. ள். விண்ணவர் உய்த்த தேர் மேல் - தேவர்களாலே கொண்வெர்து நிறு்தப் 
பட்ட தேரின்மீ த,--மேவலர் புரம் 8ீ.று ஆக்கும் பண்ணவன் - சத்துருக்களின் மூன்று 

சகரங்களையுமெரிச்து நீறாக்யெ வெபெருமான்,---ஒருகாள் ஊன்ற - ஒருதிருவடியினா 
லூன்றும்பொழுது,--பாதலம் புகுக்சவாபோல் - ௮து பாதாளத்தைகோக்கிச் சென்ற 

தைப்போல,---சண் ௮சன் வரையும் - இடமகன்ற கந்தமாதனமலையும்,--வீரன்சழல்பட 
அழுக்திற்று - வீரவாகுதேவரது கால்பட்டமாச்திரச்தில் சழேதாழ்க்தது.- அண்ணல் 
அம் சாசை வன்மை - வலிமையிற்டிறக்தவசாஏய பிதாவின்வல்லபம்,--அருள்புரி மச 

த்கு உறாசோ - அவராற்பெறப்பட்ட பு,ச்திரருக்சல்லாது போகுமா, ௭ ஐ. 

அம்மா ௮சை, ஓகாரம் எதிர்மறை, உம்மை இறந்ததுசழிஇய வெச்சம், ( ௩௩)



வீரவாகுகந்தமாதனஞ்செல்ப்டலம். ௧௫ 

94, கன்றியவூரிவிற்செங்சைக்காகாபொற்றாளுமச்தண் 

குன்றொடுபிலத் தட்செல்லக்குறிப்பொடுவி ழிக்குருமே 
சென்றிடமடியுஞ்சேண்போய்த்்திசைமுகத்தயனுமாலு 
மன்றடி முடி காணா தவசலமும்போலநின்றான். 

இ-ள். வரிவில் கன்றிய செம் கை காளை - கட்டப்பட்ட விற்றழும்புபொருர்திய 
சிவர;த கைகளையுடைய வீரவாகுதேவர்,--பொன் தாளும் - அழயெபாசங்களும்,--௮ம் 

தண் குன்றொடு பிலத்துட் செல்ல-6சருவியினாலே குளிர்ச்சிபொருக்திய மலையுடன் பாத 

லத்.தஇிற்போக,-குறிப்பொடு விழிக்கு உராமே முடியும் சேண் போய் சென்றிட - கருத்து 
க்குங் கண்ணுக்கும் எட்டாதபடி. முடியம் ஆகாயத்திலே போய் ௮ப்பாலுஞ் செல்லுத 

லால்,--இசை முகத்து அயனும் மாலும் ௮ன்று அடி. முடி காணாத ௮சலமும் போல நின் 

றான் - நான்முகங்களையுடைய பிரமதேவரும் விஷ்ணுமூர்த்தியும் அச்காலத்தில் அடி. 

யையும் மூடியையுந்சேடி. யறியாத (௮ச்ணனிமயமாகிய) அ௮ருணாசலச்தையும் போல 
நின்றார். எ-று, 

உம்மை பொற்றுாளும் என்பஇல் உயர்வு இறப்பும், முடியும் என்பதில் இறந்தது 
தழிய வெச்சமும், ௮சலமும் என்பதில் இறந்தது சழீஇய வெச்சமும் உயர்வு சிறப்பும், 
ஏனையவற்றில் எண்ணுமாம். (௩௪) 

9. ஆளரியன்னோன்றாளுமடுக்க லுமழுந் தும்பாரி 

னீளிருமுடிசேர்வானினிஈந்தமாப்பறவைபாதல் 
சூளுடையிமையோர்புள்ளுமாவுமாய்த்தோமில்வீரன் 

ருளொடுமுடியுகாடிச்சார்தருந்தகைமைத் தாமால், 

இ-ள். ௮ளரி அன்னோன் தாளும் - சிங்கச்தையொத்த வீரவாகுசேவாது கால் 

களும்,--அடுக்கலும் அழுந்தும் பாரில் - மலையாகியகந்தமாதனமும் சென்ற பா.தாள பூமி 

யிலும்,--ரீள் இரு முடி. சேர் வானில்-((௮வ௨7த) மிகப்பெரிய முடிபொருந்திய ஆகாயச் 

இலும் (முறையே),---நி.ரந்த மா பறவை போதல் - நிறைந்திருக்கின் ற மிருகங்களும் பற 

வைகளும் (மேலுங் £€ழுமாகப்) போகுசல்,--சூள் உடை இமையோர் புள்ளும் மாவும் 
ஆய் - சபதஞ் செய்துகொண்ட சேவர்கள் பறவைகளும் மிருசங்களுமாய்,--தோம் இல் 

வீரன் - கும்றமில்லாச வீரவாகுசேவாத,--தாளொடு முடியும் - அடியையும் முடியை 
யும் --நாடி சார்சரும் தகைமைத்து ஆம் - தேடிச்செல்லுந்தன்மையையொப்பாகும். 

ஆல் ௮சை, அத்து சாரியை. உம்மைகள் எண். (௩௫) 

80. ௮ந்தமில்வலியோனிற்பவாயிடைத்தஞ்சும்பாந்த 

டர்தொகைவிீழுறாஅதழீஇமருங்காகக்€ழ்2பாய் 
முர்துயர்கமடஞ்சேர்க்துமுழங்குதெண்டிரைக்கண்வை.கு 

மர்தரமென்னக்கந்தமா தனந்தோன்றிற்றம்மா, 

இ-ள். ௮ந்தம் இல் வவியோன் நிற்ப - அளவற்ற வலிமையையுடைய வீரவாகு 

தேவர் நின்றவுடனே,-ஆ/இடை அஞ்சும் பார்சள் தம் சொகை வீழ்வு உருது சீழீஇ மரு 

ங்கு ஆக - ௮ங்கே உறங்இயிருந்த பாம்புக்கூட்டங்கள் €ழேவிழாமல் பக்கமாகச் சுற்றிச் 

கொண்டு,--€ழ்போய் - பாதலத்திற்சென்று,--முர்து உயர் சமடம் சேர்ச் து-மு,தன்மை 

யோடும் உயர்ந் ச ஆ.திகூர்மம் இருக்கும் இடச்தையடைந்த, முழங்கு செண் இசைச்சண் 

வைகும் மந்தரம் என்ன - ஒலிச்சின்ற.செளிந்த அலைகளையுடைய பாற்கடலின்ஈடுவே 

கின் றமந்த.ரமலையைப்போல;,---க௫்சமாசனம் சோன் றிற்று-கந்தமாதனமலை ே தான்றியது. 

் தம் சாரியை. owl Hos.



of sb BLY 0 oar ib, 
.மந்தரமலை கடலைக்கடையும்போது : விஷ்ணுமூர்த்தி கொண்ட கூர்ம உருவத்தின் 

சீது தாணின்று வாசுடப்பாம்பாகிய சயிற்றினாற் சுற்றப்பட்டதுபோலச் கீந்தமாதனமும் 

பாம்பினாற் சுற்றப்பட்டு ஆதி கர்மத்தின் மீது சென்று நின்றமையால் மர்தரத்தோடொ 

SSH என்றார், (௩௪) 

81. பதுமதேர்கண்ணன்வேதாப்பலவகைமுனிவர்மதவர் 

கதிபடருவணாசித்தர்சந்தருவச்சசொண்கோண் 

மதியுடுக்கஇர்களேஜேர்வான்பதமுற்றுமோங்கு 
மதிர்கழல்விரன்பல்வேருாரமாயொளிசநின்றான், 

இ-ள்... பதுமம் நேர் கண்ணன் வேதா பலவகை முனிவர் தேவர் கஇபடர் உவணர் 
சித்,சர் சர்தருவதகர் ஒள்கோள் உடு மதி கதிர்கள் ஏனோர் வான்பசம் முற்றும் - தாமரை 
மலரிதழ்போன்ற கண்களையுடைய விஷ்ணுவும் பிரமதேவரும் பலவகை இருடிகளும் 

(வர்களும் விரைந்து செல்லுகின்ற கருடர்களும் சித்தர்களும் கந்தருவர்களும் ஒளி 
(பொருந்திய கரசங்களும் ஈட்சத்திரங்களும் சந்திரசூரியர்களும் மற்றவர்களுமாசிய இவர் 

களது மே த்பதவிகளெல்லாம்,--பல் வேறு ஆரமாய் ஒளிர- பலவிதமான வேறுபாட்டை 
யுடைய வாரமாய் விளஙகும்படி,---ஒங்கும் ௮.திர் கழல் வீரன் கின்றான்-உயர்ந்த ஒலிக் 
இன்ற வீரச்கழலைத்தரித்த வீரவாகுதேவர் நின்றார். எ - று, 

உம்மை முற்று, கந்தருவத்தர் என்பதில் அத்து சாரியை. எண்ணும்மையும் ஆறனு 

ர௬ுபும் விசாரத்தாற் றொக்கன. (௨௭) 

98, எண்டிசைமுழுதுகநேமியெழு திறத்தனவுமற்றைக் 
தெண்டிசைக்கடலும்பாருஞ்சேண்கிளராழிவெற்பு 
மண்டமுமுலகம்யாவுமகன்விழிபரப்பிநோக்கிக் 

கண்டனனமலன்வைப்புக்கைகொழுகையனின்மான். 

இ-ள். ஐயன் - வீரவாருசேவர்,--எண்திசை முழுதும் நேமி எழுதிறத்சனவும்- 
அட்டதிக்கு முழுவதையும் ஏழுகடல்களையும்,--மற்றை செண் திரை கடலும்-இவைய 

ன்றிச்செளிர்த அலைகளையுடையபெரும்புறக்கடலையும்,--பாரும் - பூமியையும்,--சேண் 

களர் ஆழிவெற்பும் - மேலாக உயர்க்து விளங்குகின்ற சக்கொவாளஇரியையும்,--- அண்ட 

(pb உலகம் யாவும் - ௮ண்டச்தையும் மற்றையவெல்லா வுலகங்களையும்,--அகன் விழி 
பசப்பி கோக்கி-விசாலித்தகண்சளைப் பரப்பிப்பாரச்.த,--அ௮மலன் வைப்பும் கண்டனன் - 

சிவபெருமான் வீற்றிருக்கின்ற திருக்கைலாச மலையையும் பார்த்து, -கைதொழுது 

lem apa கைகுவித்து வணநட நின்றார். எ - று, 

உம்மை வைப்பும் என்பதில் இறந்தத தழீஇய எச்சமும், முழுதும் யாவும் என்பன 

வற்றில் முற்றும், ஏனையவற்றில் எண்ணுமாம். இரண்டனுருபுகள் விகாரத்தாற் 
றொக்கன. (௩௮) 

99, ஆணமில்சர்தைவிரனச்சுதன்முதலோர்வைகுஞ் 
சேணகர்நோக்ச்சூழுர் இசைஈகர்நோக்கிப்பாரின் 
மாணகர்கோக்விசமசேர் தரகோக்கிச்சூர 

னீணகரிதற்கியாவுகிகரிலைபோலுமென்றான், 

இ- ள். ஆணம் இல் இந்தைவீரன் - அகங்காரமில்லாத மனசையுடைய வீரவாகு 

சேவர்,--௮ச்சுதன் முதலோர் வைகும் சேண் நகர் நோக்கி - விஷ்ணு மூர்த்தி முதலிய 
தேவர்கள் வரக்சன்ற மேலாகயெ (வைகுர்தம் முதலிய)உலசங்களையும் பார்த்த; --சூழும்



வீரவாகுகந்தமாதனஞ்செல்படலம். கள 

இசைசகர் கோக்க- சுற்றிலுமுள்ள(அமசாவ.திமுசலிய) இிசைஈகரங்களையும் பார்த்து, 

பாரின் மாண் நகர் நோக்கு - பூமியிலுள்ள மாட்சிமைபொருந்திய(காஞ்சிமுசலிய)ஈகச௨ 
களையும் பார்த்து,--வீரமகேர்திரம் நோக்கி - வீரமகேக்தரபுரத்தையும் பார்த்த,--கரன் 

நீள் ஈசர் இதற்கு - இர்தச்சுரபன்மன.து பெரியாகசத்திற்கு,--யாவும் நிகரிலை என்றான்- 

எந்தககரமுஞ் சமானமில்லையென்று கூறினார். எ - ஐ. 

போலும் அசை. உம்மை முற்று. (௩௧) 

2. 40, விண்ணுலாம்புரிசைவெஞ்சூர்வியனகரகனைகோக்கி 
யுண்ணிலாவெகுளிகொண்டானொருகரமங்கணோச்ச 
ஈண்ணலார்யாருக்துஞ்சராமறப்பிசைகாவென்னா 

வெண்ணினான்சிறையிலுற்றோர்க்செங்கியவ்வெண்ணமீட்டான், 

இ-ள். விண் உலாம் புரிசை வெம் சூர் வியன் ஈகர் ௮,தனை நோக்கி - அசாயம்வ 
சைகச்கும் உயர்ந்து விளங்குகின்ற மதில்குழ்க்க கொடிய சூரபன்மனது பெரிய நகரத் 

தைப்பார்த்து,--உள் நிலா வெகுளி கொண்டான் - மனரற்பொருர்திய கோபமுூடைய 

வராய் --ஒருகரம் அங்கண் ஒச்ச - (சமது) ஒருகையை அர்தாகசத்திலேறீட்டி,--௩ண் 
ணலார் யாரும் துஞ்ச காம் ௮றப்பிசைகோ என்னா - சத்துருக்களாகிய ௮சுரர்களெல்லா 

ரையும் இறக்கும்படி. பெயருமில்லாமல் பிசைவேனாவென்று,--எண்ணினான் சிறையில் 

உற்றோர்க்கு இரங்கு ௮ எண்ணம் மீட்டான் - நினைத்துப் (பின்பு ௮ர்ஈகருள்ளே) 
சிறையிவிருக்சின்ற தேவர்களும் ( இறக்துபோவார்களேயென்று) இரச்சங்கொண்டு ௮ 
தவெண்ணத்தைத்திருபபினார். எ - று. 

Ban ௮தனை என்பதில் ௮2 பகுதிப்பொருள்விகுதி; ௮ன் சாரியை. ஓகாரம் வினா. 

உம்மை முற்று, காமம் என்பது காம் என இடை குறைந்து நின்றது. (௪0) 

41 விஞ்சையரியக்கர்சித்தர்வியன்றையுவணர் திங்கள் 

செஞ்சுடர்ப்பரிதிசாள்கோடெய்வதகணத்தர்யாரும் 
வஞ்செத்தடுதோள்விரன்மா லுருகோக்கலாற்றா 
தஞ்சினர்வெருவச்செங்கையமைத்தனனமுங்கலென்றே, 

இ-ள். விஞ்சையர் இயக்கர் சித்தர் வியன்சிறை உவணர் திங்கள் Geo wt 
பரிதி நாள் கோள் தெய்வத சணத்தர் யாரும் - வித்தியாதரரும் இயக்கரும் இத்தரும் 

பெரிய இறகுகளையுடைய கருடர்களும் சந்திரனும் செவ்வொளிபொருந்திய சூரியனும் 

நட்ச,த்திரங்களுங் இரகங்களும் அகிய சேவகூட்டத்தார்யாவரும்,--வஞ்சினத்.து அடு 

தோள் வீரன் - சபதட்கூறித் (தப்பாது சத்துருக்களைச்) கொல்லுகின்ற புயங்களையு 
டைய வீரவாகுதேவரது,--மால் உரு நோக்கல் ஆற்றாது அஞ்சினர் வெருவ - பெரிய 

வடி.வ.த்தைப்பார்க்கச் சடக்கலாதவர்களாய் மிகப்பயப்பட (௮தனைரோக்கி),---அழுங்கல் 
என்று செம் கை ௮மைத்தனன் - பயப்படவேண்டாமென்று செப்பமாசய கையினால் 

அபயங்கொடுத்தார். ௭ - ற, 

உம்மை முற்று. எண்ணும்மைவிகாசத்தாற்றொக்கன. ஏகாரம் ௮சை. (௪௪) 

42. கோளியல்கருடர்தாம்வீழ்மா சரைவிழைர்து கூடி 

வரீளுறுககத் இனூறும இக்லொமயங்கி த்.துஞ்சி 

வேளெனுநெடியோலூன்றும்வெற்டொடும்பிலத் இற்சென்று 
கேளுடனெழுர்துநாகர்கொ தனச்கணங்குசெய்தார்.



கண ஸ்ரீக.நீ தபு. ரர.ண.ம... 

இ-ள். கோள் இயல் சருடர் தாம் வீழ் மாதரை விழைர்து. கூடி: - வவிமைபொரு 
ர்திய கருடர்கள் தாம் விரும்பியபெண்களை விரும்பிச் சேர்ர்து,--வாள் உறு ஈசத்தின் 
சொறு மதிக்லொ - வாள்போலுங் கூரிய ஈசத்தினால்வைக்கன்ற தழும்பை மதியாதவர்ச 

ளாய்,---மயங்கி தஞ்? - (போக த்தினயர்வினால்] மயங்கித் தூச்சமாட,--வேள் எனும் 

நெடியோன் ஊன்றும் வெற்பொடும் - மன்மதன் என்.று சொல்லத்தச்ச அழகினையுடைய 

வீரவாகுதேவர் தமது சாலினால் ஊன் றப்பட்டமலையோடும்,--பிலத்தில் சென்று - பாத 

ல.த்திற்சென்று,--கேள் உடன் எழுந்து - தங்கள் உறவினருடன் (உணர்ந்து) எழுந்து,- 

நாகர் ளை தனக்கு ௮ணங்கு செய்தார் - (பாதலத்திலுள்ள) மாசகூட்டத்தார்களுக்கு த் 

துன்பத்தைச் செய்தார்கள். ௭- று. 

இளைதனக்கு என்பதில் தன், ௮ என்பன சாரியைகள். கருடர் நாககூட்டத்தாருக் 
குப்பசைவராதலின் “அணங்குசெய்தார்' என்றார். (௪௨) 

19. ஆதியங்குமான்ழூதனாற்றலா லூன்றிகிற்பப் 

பூதலங்கீண்டுவெற்புப்பொள்ளெனவாழ்ந்து$ழ்போய்ப் 

பாதலங்கு.றுகவங்கட்பயிலராத்தொகையைகாகர் 

காதலங்கேண்மைகாடிக்கலந்தனர்விருந்துசெய்தார். 

இ-ள். ஆதி ௮ம் குமரன் தூதன் - முசற்கடவுளாகிய அழகையுடைய குமாரஸ் 

வாமியினது. தூ.துவராகிய வீரவாகுசேவர்,--அற்றலால் ஊன்றி நிற்ப - வலிமையுடன் 

ஊன் றிச்சொண்டுகிற்ச,--வெற்பு பூதலம் €ண்டு பொள்ளென ஆழ்ந்து €ழ்போய் பாத 

லம் குறுக - கர்தமாதனமலை பூமியைப்பிளர்துகொண்டு விரைவாசக்£ழே சென்று பாதா 
எத்தையடையும்பொழுது,---௮ம் சண் பயில் ௮ரா தொசையை - அம்மலையிலிருக்சின்ற 
பாம்புகளை,--நாகர் காதல் கேண்மை நாடி - (அப்பாதாளத்திலுள்ள) பாம்புகள் அன்பு 

டன் சுற்றமென்னும் முறையையுத்தே?த்து,--சலந்தனர் விருந்து செய்தார் - (வந்தவர். 

களை யுபசரிச்சவேண்டுமென்னும் முறைமைபற்றித்) தழுவிக்கொண்டு விருந்து செய் 
தார்கள். ௭ - று, | 

௮ம் ௮சை, ஆதி ௮ம் குமரன் என்பதற்குச் சவபெருமானது பு.தல்வரெனிலுமாம்: 

AA, தேன்றிகழ்தெரிபல்வாசைச்சேவகன்கழல்கள்வெற்பி 
னான் தலுமனையபாங்கரொருசிலாரக்கர்கோற்ரு 
ரான்றுயர்பதத்தைவெஃகியாங்கவர்பிலத் துள்வீழ்ர்து 

மான்றனரிரங்கலுற்ருர்வன்கணார்க்குப்வுமுண்டோ, 

இ-ள். தேன் திசழ் தெரியல் வாசை சேவசன் கழல்கள் வெற்பின் ஊன் றலும் - 

தேனோடுவிளங்குகின்ற மாலையணிந்த புயங்களையுடைய வீரவாகுதேவரது பாதங்கள் 
மலையிலழுச்தியவுடனே,--அனையபாங்கர் ஆன்று உயர் பதத்தை வெஃ ஒருசில அரச் 

சர் நோற்றார் - அம்மலையின் ஒருபுறத்திலே உயார்த மாட்சிமைதங்கெய பதவியைவிரும் 

பிச் சில ௮ரச்சர்கள் தவஞ்செய் துகொண்டிருந்தார்கள்;--௮வர் பிலத்துள் வீ ந்தார்" சவர் 
Gop 15 

க்ல் உற்றார் - அவர்கள் ௮ம்மலையுடன் பாதாளச்இல் விழுந்து மயங்ஜனொக அ வன்சணா 

ர்ச்கு உய்வும் உண்டோ - கொடியவர்களுக்குப் பிழைக்கும்வழியுண்டோ (இல்லை), எ-று, 

| சேவகன் கழல்களால் வெற்பில் ஊன்றும்பொழுது எனப்பொருள்கொள்ளினும் 
அமையும், அலங்காரம் வேற்றுப்பொருள் வைப்பு. ஆங்கு ௮சை. ஓகாரம் எதிர்மறை.() 

Ab, புண்டர£ழ்றுவள்ளல்புரையு த்தேவர்கோக்கி 
மண்டலம்புகமும்விரமகேர் தாஞ்2சதற்கன்றாற் 
கொண்டவிவ்வுருவகோக்கெற்குரைகழலவுர் தம்மை 
'யண்டமுமிடித்துச்சாடுநினைவுகொலையற்கெனரூர்,



வீரவாகுகந்தமாதனஞ்செல்படலம். ௧௯ 

இஃ ஸ் புண்டாம் நீற்று வள்ளல் புமை உரு தேவர் நோக்க - விபூதியைத் இரிபு 

ண்டசமாகத் தரித்த (நெற்றியையுடைய) வீரவாகுதேவரது பெரியவடிவத்தைத் தேவர் 
கள்பார்த்து,--மண்டலம் புகழும் வீசமகேர்தாம் செல்தற்கு அன்று - உலகத்தாசாற் 

புகழப்படுசன்ற வீரமகேர்இரத்திற் போதற்கு ௮ல்ல,--கொண்ட இ உருவம் கோக் 
இல் - ( இவர்) கெரண்ட இவ்வடிவத்சைப் பார்க்கும் பொழுது,---8யற்கு குசை கழல் 

அவுணர் தம்மை - (௩மத) 8யராசய வீரவாகுதேவருக்கு (வேறண்டங்களிலுமிருக் 
ன்ற) ஒலிக்கின்ற வீரச்கழலைத்தரித்த அவுணர்களை,--அ௮ண்டமும் இடித்து சாடும் 

நினைவு கொல் என்றார் - அண்டகோளத்தையுமிடித்து(அப்பாற்சென்று) கொல்லவேண் 
டுமென்னுங் சருத்துத்தானோ என்று கூறினார்கள். எ - று, 

தம் சாரியை. கொல் யம். ஆல் ௮சை. உம்மை இறந்தது தழீஇய வெச்சம்,(௪9) 

46, விரமாமகேக் தரத் திலவுணரும்விற்.றுவிற் Pape 
சாருறுமவுணர்தாமுஞ்சயங்கெழுபுயத்துவள்ளல் 
பேருருே காக்கியிங்கன்பிறக்தசொற்சழக்கேயின்னும் 
தேருவதுண்டுநந்தர் திறல்வரைப்புணர்ப்பிதென்ரார், 

இ-௬எ். மா வீரமகேர்இிரத்தில் ௮வுணரும் - இலட்சுமிவிலாசம் பொருச்திய ad ro 

கேர்திரத்திவிருக்கின்ற அசுரரும், வீர் ற்று வீற்று சார் உறும அவுணர் தாமும் - வேறு 

வேருக வருன்ற- 'அவுணர்களும்,--சயம் கெழு புயத்து வள்ளல் பேர் உரு நோக்க - 

வெற்றிபொருந்திய புயத்தையுடைய வீரவாகுதேவாது பெரியவடிவச்சைப் பார்த்து,-- 

இங்ஙன் பிறந்த சொல் சழக்கே - இவ்விடத்திலுண்டான சொல் வீணேயாம்,--இன் 

னும் தேருவது உண்டு - இன்னும் ஆலோிச்சவேண்டியது இருக்கன்றது,---இ.து - இச் 

தப்பெரிய வடி.வம்,---ஈம்தம் இறல் வரை புணர்ப்பு என்றார் - ௩மதுவலிய இரவுஞ்சமலை 

யின் மாயமே யென்று கூறினார்கள். எ - று, 

தாம் தம் இரண்டும் சாரியை. இங்ஙன் பிறந்த சொல்லாவது சுப்பிரமணியக்சடவு 
ளால் இரவுஞ்சம் அழிந்தது என்னுஞ்சொல். மா என்பதற்குப் பெருஞ்செல்வமுள்ள 

எனப்பொருள் கூறினும் அமையும். ஏகாரம் தேற்றம். உம்மை முன்னையவை எண்; பின் 

னையது இறந்தது.தழீஇயவெச்சம். (௪௬) 

47, ஒலிகழல்விரவா கே வோங்கலையூன்றியிர்க 
நிலைமையினிற்நலோடுமெடியமால்சு கனும்விண்ணோர் 
தலைவனும்பிறருமன்னோன்றம்பியாளப்பிலோருங் 
கலிகெழுபூதர்யாருங்கண்டுவிம்மிதத் தினார்த்தார். 

இ-ள். ஒலி கழல் வீரவாகு - ஒலிக்கின்ற வீரக்கழலைபணிர்ச வீரவாகுசேவர்,-- 
ஒங்கலை ஊன்றி இந்த நிலைமையில் ரிற்றலோடும் - கந்தமாசனமலையை பூன்றிச்கொண்டு 

இத்தன்மையாக நிற்சவும்,--நெடியமால் சதம் விண்ணோர் தலைவனும் பிறரும் ௮ன் 
னோன் சம்பியர் அளப்பிஐ்லோரும் சலி கெழு பூதர் யாரும் சண்டு - (௮,தனை) உயர்ந்த 

விஷ்னூமார்ச் தவில் புச்திரராயெ பிரமதேவரும் தேவ ராஜனாகய இகர்இரனும் மற்றவர் 
களும் அவ்வீரவாகுசேவருடைய அளவற்ற தம்பிமார்களும் ‘evened sar Guy பூதர்களும் 

(ஆகிய) எல்லோரும் பார்த.த,--விம்மிதத்தின் ஆர்த்தார் - ஆச்சரியத்தினாலே யாரவா 
ரித்தார்கள். எ -- று. உம்மை யாரும் என்பதில் முற்றும் ஏனையவற்றில் எண்ணுமாம். () 

46, ே தேவர்கண்முனிவே ரனைத்திறத்தவா்யாருந்தத்த 
மோவரும்பதத்தினின்றேயொல்வதோருறுப்பின்மேவக் 
காவருசடிமென்பூத.தாய்க்சைதொழுதையவெஞ்சூர் 
மேவருககர்சென்றெங்கள்வியன் றுயரகற்றுகெனரூர்,



௨௦ ஸரீகந்தபுரராணம், 

இ-ள். சேவர்கள் முனிவர் ஏனை இறத்தர்கள் யாரும் - சேவர்களும் முளிவர்ச 
ஞூம் மற்றுள்ளவர்களும் (ஆய) யாவரும்,--தத்தம் ஒ ௮௬ம் பதத்தில் கின்று - ௮௨௪ 

வர்களது அழிவில்லாத பதவிகளினின்று,--ஒல்வது ஒர் உறுப்பின் மேவ - சகுதியாயெ 

(அப்பெரிய) திருவுருவத்திற் படும்படி,--கா வரு கடி. மெல் பூ தூய் சை தொழுது 

யே - கற்பசவிருக்டத்திற் றோன்றிய வாசனை பொருந்திய மெல்லியு பூச்களைச் தூவிச் 

கைகுவித்து வண௩்கி லயனே,--வெம் குர் மேவரு ஈகர் சென்ற - கொடிய சூரபன்மனி 

ருக்கன்ற ஈகரத்திலே போய்,--எங்கள் வியன் துயர் அகற்றுக என்ரூர்கள் - எங்கள் 
பெருந்துன்பத்தை நீக்குவீராக என்றார்கள். எ - று, 

ஏகாரம் தேற்றம். உம்மை முற்று. அகற்றுக என்றதில் ௮சரம் தொகுத்தல்விசா 
ரம். சூர் மேவரு ச்கர் சென்று என்பதற்குச் சூரபன்மனது பிறராலடைதற்கரிய நகரத் 

தையடைந்து, எனப்பொருள் கூறினும் அமையும். (௪௮) 

49, ஆவ? தோர்கால்யெந்தையாநிருகடந்தோள்வா ழ்க 
மூவிருவதனம்வாழ்சமுழுதருள்விழிகள் வாழ்க 
தவுடை செ௫ிவேல்லாழ்கதொல்படைபிறவும்வாழ்க 
தேவர்கடேவன்ே 2சயோன் திருவடி வாழ்கவென்ளான். 

இ-ள். ௮வது ஓர்சாலை - அச்சமயத்தில் (வீரவாகுசேவர்),--எந்தை மூ இரு 

வதனம் வாழ்க - எம்பெருமானது ஆறு இருவசனங்களும் வாழுக,--ஆறு இரு தடம் 

் தோள் வாழ்க - பன்னிரண்டு பெரிய திருப்புயங்களும் வாமுக;,--முழுது அருள் விழி 
கள் வாழ்க - நிறைந்த அருள்வெள்ளத்சைப் பொழியாநின்ற இருக்கண்களும் வாழுக,-- 

தூ உடை நெடு வேல் வாழ்க - பரிசுத்தமாக நெடிய வேலாயுதமும் வாழுக,--பிற' 

தொல் படையும் வாழ்க - மற்றுள்ள பெரும்படைச்கலங்களும் வாழுக,--தேவர்கள் 

தேவன் சேயோன் திருவடி. வாழ்க என்றான் - தேவசேவராகிய சிவபெருமானது இருக் 

குமாசராகயெ கந்தஸ்வாமியினது இருவடிகளும் வாழுக என்று துதித்தார். ௭.- று, 

உம்மை இறந்தது ழீ இயவெச்சம். 

குமாரச்கடவுளுக்கு விழிகள்பதினெட்டு என்று வடநூற்காந்தச்திலும் ௮வரது 

மாலாமந்திரத்திலுங் கூறப்படுகலால் ஈண்டுப் பதினெட்டுக்சண்களென்றே கொள்ளற் 

பாலன. தூ உடை கெடு வேல் என்பதற்குத் சசைப்பற்றுப் பொருந்திய நெடியவேல் 

என்பாரும் உளர். கந்தஸ்வாமியினது வேல் ஏனையாது வேலைப்போலாகாது சத்.தருக் 

களைச் சங்கரித்தவுடனே ஆகாயகங்கையிற் ஜோயந்து பரிசுத்தமடைவது வழச்கமாத 

லின் அப்பொருள் பொருந்தாதெனமறுக்க, (௪௯) 

90, ஆண்ட கைதொழுதபாணியணிமுடிக்கொண்டிவ்வாற்றா 
லிண்டுசீர்க்குமாமீவளையேகத்.தலுமன்பின்கண்ணீர் 
and sara gS எூவெள்ளமிக்குவரைமாற்றப் 
பூண்டகண்டிகையைமானத்தோன்.றினபொடிப்பின்பொம்மல், 

இ-எ். ஆண் தசை தொழுத பாணி ௮ணி முடிகொண்டு இ ஆற்றல் ௪ண்டு சீர் 

குமசவேிளை ஏத்தலும் - ஆண்டன்மையிற் சழந்த வீரவாகுதேவர் (குவித்து) வணங்கயெ 
சைகளை ௮ழூயெ முடிமேல் வைத்து இத்தன்மையாகப் பெருஞ்சிறப்பினையுடைய கும 

ரமூர்த்தியைத் துதி தலும்,--அன்பின் கண்றீர் வீண்டு - அனந்தச்சண்ணீர் ஒழுகி,-- 

தெண் கடலுள் ஏ) - தெளிந்த நீரையுடைய சடலிற் சென்ற,--வெள்ளம், மிக்கு - பிர 

வாசமாய்,--௨வசை மாற்ற - அந்நீரின் உவர்த்சன்மையை நீச்ச,--பூண்ட சண்டிகையை 
மான - தரித்துக்கொண்ட உருத்திராக்கமாலையைப்போல,--பொடிப்பின் பெரம்மல் 

தோன்றின - உரோமாஞ்சிதச்கூட்டர் தோன்றின. ௭:-.ு. ப



வீரவாகுகந்தமாகனஞ்செல்படலம். வக 

பொம்மல் கொலிவு எனினும் அமையும். மனிதருடைய சண்ணீர் உப்புரீராசவே 
காணப்படுகின்றது. வீரவாகுசேவருடைய கண்ணீர் உவரைமாற்றினதாகச் கூறப்படுத 
லால் அவர்கண்ணீருக்கு உப்பில்லையென்பது இசனால் அறியப்படுகின்ற. : (60) 

51, மீதுகொள்பொடிப்புமூடமெய்ப்புலன்சிக்தையொன்ற 

வோதுவதவறவென்புமுருபெசெருககாட்டங் 

கோதில்போருளின்மாழ்கிக்குதூகலித் தஇிடுசகலோடு 

மூதுலகனை த்துமாவிமுழுவதுமகிழ்ந்சவன்றே, 

இ-ள். மீது கொள் பொடிப்பு மூட - மேனியிற் ரோன்றும் புளசெமானத (அம் 
மேனியை) மறைக்சவும்,--மெய் புலன் சிர்தை ஒன்ற - அறிவும் மனமும் ஒடுங்கவும்,-- 
ஒதுவ தவற - சொல்லுகன்ற சொற்கள் தடுமாறவும்,--என்பும் உருகிய - (அவைகளே 

யன்றிச் கடினமாசிய) எலும்பு தானும் (நெ௫ழ்க்து) உருசவும்,--நாட்டம் ' செருக - சண் 
கள் செருகவும்,--கோது இல் பேர் அருளின் கூழ் - (சுப்பிரமணியப்பெருமான த) 

குற்றமில்லாத இருபாவெள்ளத்திலே யமிழ்க்தி,--குதூகலித்திடுசலோடும் - பெருங்க 

ளிபபடைதலினாலே,--ம.து உலகு அனைத்தும் ஆவி முழுவதும் மஇழ்ந்த - பழமையா 

இய உலகம் முழுவதும் (அவ்வுலகங்களிலிருச்சன்ற) உயிர்கள் முழுவதும் பெரும௫ழ்ச் 
சியடைந்தன. எ-று. ௮ன்று ஏ ௮சை. உம்மை என்பும் என்பதில் உயர்வுசறப்பும் 
ஏனையவற்றில் முற்றுமாம். (0௧) 

92. அவ்வகைநிகழச்செவ்வேளாரருளதனைப்பெற்று 

மொய்வரைமீதுகின்றோன்முழுதுலகளர்துசேண்போ 

மிவ்வுருவோடுசெல்லினிறர்இடுமுலகமீது 

செவ்விதன்றென்னாவேண்டுந் திருவடி வமைக்கானன்றே, 

இ-ள். ௮வ்வகை நிகழ - (மேலே சொல்லப்பட்ட) ௮ச்குணங்கள் தோன்ற, 
செவ்வேள் ஆர் ௮ருள் அதனை பெற்று - கந்தஸ்வாமியினது தஇருவருளைப்பெற்ற,-- 

மொய் வரை மீது நின்றோன் - வலிய மலையின்மீது நின்றவராகிய வீரவாகுதேவர்,-- 
முழுது உலகு அளந்து சேண் போம் இ உருவோடு செல்லின் - எல்லாவுலகங்களையுங் 

கடந்து மேலேபோன இர௫்ச வடிவத்தோடு போவோமாகின்,---உலகம் இறக்திடும்-(இவ்) 

வுலகம் அழியும் (ஆதலால்),--இ.த செவ்விது அன்று என்னா - இது முறைமையல்ல 
வென்று நினைத்து, வேண்டும் திரு வடி.வு அமைந்தான் - (௮ங்கேபோதற்குச்) தக்க 

அழகிய வடிவத்தைச் கொண்டார். எ- று. 

அன்று எ ௮சை. அருள் அதனை என்பதில் அது பகுதிப்பொருள்விகுத. ௮ன் 
சாரியை. நின்றோன் வினையாலணையும்பெயர். நிகழ என்பது விளங்க எனினுமாம், மொ 

ய்வரை என்பதற்கு யானைகள் வூச்சப்பெற்றமலையெனப்பொருள் கூறுவாருமுளர், () 

59, கரிமிசைகின் றவண்ணல்கிளர்ந்துவானெழுந்துசென்னிக் 

குருமணிமகுடமண்டகோளகைபுடைப்பவிர 

னுருகெழுசீற்றச்சிம்புளுருவுகொண்டேகிம்றென்ன 

வரைபுசைமாடவிரமகேர் தரமுன்னிப்போக்தான், 

இ-ள். இரிமிசை கின்ற அண்ணல் - மலையின்மீது கின்ற வீரவாகுதேவர், 
ர்ந்து .வான் எழுந்து - மேலாக ஆகாயத்திலெழும்மி,--சென்னி குரு மணி மகுடம் 

௮ண்ட சோளகை புடைப்ப - தலையிலுள்ள நிறம்பொருக்திய இர,த்சினமயமாகிய.. சரீ



டெல ஸ்ீகந் தபு. ரரணம், 

ம்: ௮ண்டகோளசையை. முட்ட, -லீரன் - வீரபச்திசச்சடவுள்,அருகெழு 'இற்றம் 

சிம்புள்-உருவு கொண்டு ஏற்று என்ன - (பிறருக்கு அச்சத்தை வருவிக்கன்ற சோபம் 
பொருந்திய சசபலடி.வங்சொண்டு சென்றதுபோல,--வரை புசை மாட லீரமசேர்திரம் 

முன்னி போர்தான் - மலையையொத்த மாடங்களையுடைய வீரமகேசர்இரச்சைக்குறித் 
குப் போயினார். எ - று, (௪௩) 

விரவாகுசுந்தமா தனஞ்செல்படல முற்றிற்று, 

  

கடலபரய்படலம், 

1. ௮முங்கியகழற்கால்வீரனவ்வழியவனிக்€ழ்போய் 
விழுங்கிரிகிலைமைரோக்கிமீண்டுநீயெழு தியென்னா 

வழங்னென்வழங்குமெல்லைவல்லையிற்கிளார் து தோன்றி 

முழங்கருங்கடலின்மாடேமுந்துபோனின்றதன்றே, 

இ-ள். அழுங்கிய கழல்கால் வீரன் - ஒலிக்கின்ற வீரக்கழலை யணிந்த காலினையு 
டைய வீரவாகுதேவர்,--அவ்வழி அவனி €ழ்போய் விழும் கரி நிலைமைகோக்கி - அப் 
பொழுது பூமிக்குச் இழேமோய் விழுந்துடெச்கும் கந்தமாதனத்தின் நிலைமையைப் பார் 

தீத; --ரீ மீண்டு எழுதி என்னா வழங்னென் - நீ திரும்ப எழுந்திருக்கக் கடவையென்று 

கூறினார்,--வழங்கும் எல்லை - ( ௮ங்கனங்) கூறியவுடனே,--வல்லையில் இளர்ந்து தோ 

ன்றி- விரைவாக மேலேூளர்ஈது,--முழங்கும் இரும் கடலின் மாடே - சத்திச்சின்றபெ 

ரிய கடற்சரையில்,---முந்துபோல் நின்றது - பழையபடியே நின்றது. எ- று. 

அன்று, ஏ அசை. ஏகாரம் ௮சையும் தேற்றமுமாம். | (௧7 

2, வீரனங்கெழலுமன்னோன்விண்படர்விசைப்பின்காலாற் 
பாரு. றுவரைகளயாவும்படர்க்தனபாங்கராகச் 

சாரதத்தலைவரேனைத்தம்பியரிலக்கக்தெண்ம 

சாருமங்கவன்றன்பாலாயணிர்துடன்சேறலென்ன. 

இ-ள். சாரதர் தலைவர் ஏனை தம்பியர் இலசக்சத்து எண்மர் ஆரும் ௮வன் தன் 

பாலாய் ௮ணிர்து உடன்சேறல் என்ன - பூ.தத்தலைவர்களும் மற்றைய சம்பிமார்களாசிய: 

இலட்ச.த்தெட்டுவீரரும் ஆய எல்லாரும் ௮வ்வீசவாகுதேவரது பக்சதீதில் ௮ணிவகு 
தீது உடன் சென்றாற்போல,--வீரன் அங்கு எழலும் - வீரவாகுதேவர் அவ்விடத்திலே 

மேற்ளெம்பிச் செல்லுதலும்,--விண்படர் விசைப்பின் காலால் - வானச்தி லுண்டான 
விசைச்சாற்றால்,--பார் உறு வரைகள்யாவும் - பூமியிலுள்ள மலைகளெல்லாம்,---பாங்கர் 

ஆச படா6தன - (அடி.பறிர் த) பச்சத்திலே யுடன்பறந்து சென்றன. ௭. று. 

HG ௮சை. அத்து, தன் சாரியை. உம்மைகள் முற்று. (2) 

9. விசைந்துவான்வழிக்கொள்வீரன்விசைத்தெழுகாலினண்டர் 
திரிர்தனவுயிர்சண்முற்றுக்தெருமாலுற்றதெண்ணீர் 
சுரர்திரிகொண்டல்யாவுஞ்சுழன் மனவடவையுண்ண 

விருந் திமெழிக்கா லமா ற்றலா திரியல்போன, 

இ-ள். விரைந்து வான்வழி கொள்.வீரன் விசைத்து எழுகாலின்:- விரைவாக 
ஆகாயவழியாகச் செல்றுகன்ற.வீரவாகுசேவரிடத்து. எழுளெற விசைக்சாற்றினால்,-- 
அண்டம் இரிந்தன - ௮ண்டம்சள் -சழன்றன,---உயிர்கள் ரு.ற்றும். தெருமரல் உற்ற -



கட.டலபாய்பட்ல் ட்டே 

எல்லாவயிர்களுஞ்சழன்றன,--தெள் கீர் ச.ரந்திடு கொண்டல் யாவும் சடின்றன தெள் 
ளியநீரைப் பொழிஎன்ற மேகங்களெல்லாஞ் சுழன்றன, -வடனளை உண்ண இருர்இடும். 
ஊழிசாலும் ஆற்றலாது. இரியல்போன - வடவாமுகாச்சினியையுண்ணுத ற்ரொர்ச (பிர 
எயகாலச்து வருகின்ற) பிரசண்டவாயுவும் பிற்பட்டு ஒடியத. எ று. 

உம்மை காலும் என்பதல் உயர்வு சிறப்பும் எனையவற்றில் முற்றுமாம். பிரளய சால 

தீதிலே வடவாமுகாக்னி பரந்து உலக த்தையழித்தவுடனே அதையழிக்கச் தோன்றல் 

காற்றே யூழிச்சாற்ற. (௨) 
4, பெருமிடல்பூண்டதோன்றல்பெயர்தலும்விசைப்பினூதை 

பரவினவெம்மைமாற்றிப்பரிதியைக்கனலைத் இங்கள் 
வருணன தியற்கையாக்வெடவையின்முகத்துத்தோன்றி தீ 

திரைகடலிருர்தவூழித்தியையுமவித் துச்சென்ற, 

இ-ள். பெருமிடல் பூண்ட தோன்றல் பெயர்தலும் - மிச்ச வவிமை பொருந்திய 

வீரவாகுதேவர் (விரைந்த) செல்லலும்,--விசைப்பின் ஊதை - (௮வர்போகும்) வேகத் 
தாலுண்டான குளிர்சாற்றானது,--வெம்மை மாற்றி பசவின - வெப்பத்தை மாற்றி 

(மெங்கும்) பரவிற்று (இதுவன்றியும்),--பரிதஇியை கனலை திங்கள் (௮3) வருணன் 

௮து இயற்கை ஆச் - சூரியனையும் ௮க்கினியையும் சந்திரனது சன்மையாகவும் வரு 

ணனது தன்மையாகவுஞ்செய்து,--வடவையின் முகத்து தோன்றி - பெண்குதிசையின் 
முகத்திற்றோன்றி,--இரைகடல் இருந்த ஊழி தீயையும் ௮வித்து சென்ற - திரைபொ 
ருந்திய கடலின் மத்தியிவிருந்த ஊழித்தியையும் சணித்துச்சென்றது. ௭ - ழு. 

உம்மை உயர்வு சிறப்பு. 

வீரவாகுசேவாது ஈடையினா லுண்டான விசைகச் சாற்றானது சூரியனைச் ச5$இரன் 

போலவும் ௮க்னியை வருணன்போலவும் வடவையை யில்லாமலும் ஆச்ன.து. 

சென்ற என்றது ஒருமைச்கண் வந்த பன்மைமயச்சம். சென்றது என்றேபொருள் 
கொள்ளல் வேண்டும். 4௮ ஆ வீற்றபலவின் படர்க்கை” என்பது நன்லூல், (௪) 

9, விரைசெறிரீபத்தாரோன்விசைந்துசெல்விசைக்காறள்ளத் 
இரைகடல்சுழித்துள்வாக்கித் இறன்மகேர் தரத் திற்சேற . 

- லாசியல்புரிவெஞ்ரானனிகங்களவன்மேற்சென்று 
பொருமுச ணின் ித்தம்மூர்புகுவனவிரிவபோலாம், 

இ-ள். விரை செறி நீபம் தாரோன் - மணம் பொருந்திய (வெண்கடப்ப மலர்மா 
லையணிகந்த வீரவாகுதேவர்,--விரைந்து செல் விசை கால் தள்ள --விரைவாகச் செல்து 

தலா லுண்டான விசைச் காற்றானது ஓதுக்க;,--இரைகடல் சுழித்து உள்வாங்கி திறல் 
மகேந்திரத்தில் சேறல் - (அதனால்) இரைன்ற கடல் சுழித்து உள்வளைந்து வெற்றி 
பொருந்திய மகேர்இரபுரிக்குட்போதல்(எப்படியெணில்),-௮.7௬ இயல் புரி வெம் சூரன் 
அனிகசங்சள் - அரசாட்சி செய்கின்ற கொடிய குரபன்மனது சேனைகள்,--௮வன் மேல் 
சென்று - அவ்வீரவாகு சேவரிடச்திலே சென்ற,--பொரு முரண் இன்றி - போர் செ 
ய்ய வாற்றலில்லாது,--இரிவ தீம் ஊர் புகுவன போலாம் - தோற்பவைசளாய்ச் தீங்களூ 

ருக்குச் செல்லு தலைப் போலாகும்; எ - று. (6) 

0. விடைத் சனியாற்றல்சான்றவிடலைகால்வெற்பினோடும் 
படி. தீ தலங்ண்டுமுன்னம்பா சலங்காட்டி ற்றன்னா 
னடற்படுவிசையின்கா லுமளிய?சாவலியதசன்றோ 
கட:ற்புவிண்கொகருலசைக்காட்டிற்றன்யே.
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இ-ள். விடை தணி ஆற்றல் சான்ற விடலை கால்-இடபம்போலும் ஒப்பற்ற சை 

ரியம் மிகுந்த வீரவாகுதேவாதுபாதங்கள்,--வெற்பினோடும் படி. தலம் €ண்டு முன்னம் 

பாதலம் காட்டிற்று - மலையடனே பூமியைப் பிளந்து முன்னே பாதாளச்சைக் காட்டி. 

நீறு,;--அன்னான் அடல் படு விசையின் காலும் ௮ளியதோ - அவரது வலிமை பொரு 

ந்திய விசைக்காற்றும் இலேசானதோ?2--வலிய து அன்றோ - வலிமையான தல்லவா? 

(ஆதலால்),--கடல் புவி ண்டு நாகர் உலஇனை காட்டிற்று - கடல்குழ்ச்த பூமியைக்கிழி 
தீது நாசலோகத்தைச் சாட்டிற்று, எ- று, 

அன்று, ஏ ௮சை, ஐகாரம் இரண்டும் எதிர்மறை. உம்மை இறந்தது தழீஇய வெச்சம்: 

7. பாசிழையலங்கற்றோளான்படர்தலும்விசையின்காலைக் 
ப காய்செனவுயிர்ப்புச்செந் இக்கல் துடன் நமீஇக்கொண்டேகி 

மாசுறுசூரன்வைகும்வளரககர்சு.ற்றியன்னோன் 
அாசியதென்னமுன்னங்கொளுவிய தூமஞ்சூழ. 

இ-ள். பாசு இழை அலங்கல் சோளான் படர்தலும் - பசியவாபரணங்கள் விளங் 
கும் புயங்களையுடைய வீரவாகுசேவர் செல்லுசலும்,--காய் சனம் உயிர்ப்பு செம் தீ - 

கோபத்தால் விடுகின்ற சுவாசமாயெ சிவந்த அக்கினி,--விசையின் காலை கலந்து 

உடன்தழீஇச்கொண்டு - வேசத்தின்சாற்றைச் சேர்ந்து ஒருங்குதழுவிச்கொண்டு,-- 

௮ன்னோன் தூசியது என்ன முன்னம் ஏட - அவ்வீரவாகுசேவாது தூசிப்படையைப் 

போல முன்னேசென்ற,--மாசு உறு சூரன் வைகும் வளம் நகர் சுற்றி - குற்றம்பொரு 
நதிய சூரபன்மனிருக்கின்ற வளப்பம் பொருந்திய ஈகரத்தைச் சூழ்ந்து, தூமம் சூழ 

கொளுவிய - புகைகுழும்படி. பற்றிக்கொண்டது. எ-று 

அது பகுதிப் பொருள் விகுதி. பசுமை யென்னும் பண்புச்சொல் மைவிகுதி செ 
ட்டு முதல் நீண்டது. இழையையும் அலங்கலையும் ௮ணிந்த தோளான் எனினும் ௮மை 
யும். அலங்கல் - விளங்குதல், மாலை. காய்சின உயிர்ப்பு செம்தீ என்பதற்கு வெம்மை 

யாகிய கோபத்தினால் விடுகின்ற சுவாசத்தி னின்று£ தோன்றிய செந்தீயெனக் கொள் 

ஸினும் அமையும். (ஏ) 

8, பூஞ்லைம்பாற்றுந்காளான்போ தஅமுன்விசைவினோதை 
வேய்ஞ்சிலம்படிதோட்கூரன்விர.மாமகெந்திரத்து 
ஞஞ்சிலம்புரிசைபொன்செய்களிர்வரைகுளிர்பூங்கிளளை 
தாஞ்சிலம்புற்றசோலையலைத் கன தசையிற்றள்ளி, 

இ-ள். பூம் சிலம்பு அரற்றும் தாளான் போதுமுன் - ௮ழகய சிலம்பொலிக்கி 

ன்ற கால்களையுடைய வீரவாகுதேவர் செல்லுமுன், விரைவின் ஓதை-வேகத்தின் கா 

நீறோசை,--வேய் சிலம்பு அடு தோள் சூரன் மா வீர மகேந்திரத்தில் - மூங்கில்களையு 
டைய மலையைப் (பலத்தினாலே) வென்ற புயங்களையுடைய சூரபன்மனது வீரமகேர்திர 
தீதிலுள்ள,--நாஞ்சில் ௮ம் புரிசை பொன் செய் களிர் வரை-உறுப்புகளமைந்த அழகிய 

மதில்களையும் பொன்னாற் செய்த குளிர்ச்சி பொருந்திய கட்டுமலைகளையும்,--பூம் இள்ளை 

சிலம்பு உற்ற குளிர் சோலை - அழடஏய இளிகள் பேசிக்கொண் டிருச்சன்ற குளிர்ந்த 

சோலைகளையும்,--தரையில் தள்ளி ௮லைத்தன - கீழேதள்ளிச் கெடுத்தன. ௭ - று. 

தாம் ௮சை. சிலம்பல் - ஒலித்தல். தரை - பூமி, (௮) 

9, உறைபுகுகநெடியவேலானுபிர்ப்புறுகனன்முன்னோடிச் 
செறுஈனூர் /கொளுவ்வன்னான்சென்றிடுவிரைவின்கால்டே பா 
யெறிபுனற்கடலைத் தாக்கவிடை 16 an சானே? 
முறைமுறை இரைச்கைநீட்டிமுண்டிடா தவித்துப்போமால்,
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இ- ஷ் உறைபுகு நெடிய வேலான் உயிர்ப்பு உறுகனல் மூன் ஐடி. செறுசன் ஊர் 

கொளுவ - உறையி விருக்கன்ற கீண்ட வேவினையுடைய வீரவாகு சேவரது சுவாசத்தி 

னின்றும் தோன்றிய தியானது முன்னே சென்று பகைவனாயய சூரபன்மனது ஈசசத் 
திற் பற்றிக் கொள்ளவும்,---அன்னான் சென்றிடு விரைவின் கால்போய் - ௮வர்செல் 
லும் விசைக்காற்றானது சென்று,--எறி புனல் கடலை தாக்க - அ£லவீசுஇன் ற நீரினையு 

டைய , கடலைமோதவும்,--௮.து. இடைந்து ஏூ - ௮ச்சடல் விலூச்சென்ற,--முறை 

மூறை இரை கைநீட்டி - வரிசை வரிசையாக ௮லைசளென்னுங் கைகளைநீட்டி,--மூண் 
டிடாது அவித்து போம் - அத்தி மூளாமல் ௮வித்.துக்கொண்டு செல்லும். எ - து, 

மற்று, தான், ௮ல் ௮சை, (௯) 

10. அ௮ண்ணலங்காளை யேகவுயிர்த்தகாலவன் செல்லோதை 

கண்ணமறுண்டமோச்சுங்கடுங்கனலெதிராசோடு 

முண்ணிறைபுணரியாவுமொன்னலன்பதிமேற்சென்று 

[ விண்ணிலமொழிக்தபூதமடுதலின்விகாத்தபூசல், 

இ-ள். ௮ண்ணல் ௮ம் காளை ஏக - பெருமையிற் சிறந்த வீரவாகுதேவர் செல் 
லும் பொழுத;--உயிர்த்தகால் - (அவர்) விட்ட சுவாசச்சாற்றும்,--௮வன் செல் ஒதை- 

௮வர் செல்லுதலா லுண்டான விசைக்காற்றும்,-கண் அழல் - கண்ணிவிருக்து(தோன் 

றிய) ௮க்இனியும்,--துண்டம் ஓச்சும் கடும் கனல் - மூக்குவிடுத்த சுவாசத்தி னின்றுர் 

தோன்றிய வெம்மை யாடிய ௮க்இனியும்,--எ௪ தராது ஒடும் - காற்றின் வழியே செல்லு 
இன்ற,---உள் நிறை புணரியாவும் - உள்ளாக நிறைந்த சடனீர் முதலிய வெல்லாம், 

ஒன்னலன் பதிமேல் சென்று - பகைவனாகிய சூரபன்மன.து வீர மகேந்திர புரிக்குட் 
போய்,--விண் நிலம் ஒழிந்த பூசம் அதெலின் பூசல் விளைத்த - ஆகாயமும் பூமியும் 

ஒழிந்த பூதங்கள் ௮ழித்தலைப் போலச் சண்டை யிட்டன. ௭ -- று, 

உம்மை முற்று. எண்ணும்மைகள் விகாரத்தாற் ரொச்சன. (#0) 

11, வெள்வரைக்குவவுத்தண்டோள்வெலற்கருக்திறலோனெண்காய் 
புள்விசைகொண்டுசெல்லப்புறந்தரப்புணரியங்க 
ணுள்வளைந்துலாயசின்னையொண்சுருப்பனைமீனூறை 

தெள்விளித் திருக்கைதர் திதிமிங்கிலமிரிக்தூபாய்ந்த, 

இ-ள். வெள் வரை குவவு திண் தோள் வெலற்கு அரும் திறலோன் - வெள்ளி 
மலையைப் போலச் குவிந்த இண்ணிய புயங்களையும் (பகைவரால்) வெல்லுதற்கரிய 

வலிமையையு முடைய வீரவாகுதேவர்,--எண்கால் புள் விசை சொண்டு செல்ல - 

எட்டுச் கால்களை யுடைய சரபத்சைப் போல் விசையாகச் செல்லுதலும்,--புணரி புற 

ந்தா - (அவர் போசலா லுண்டான காற்றினால்) கடல் விலகியோட,--௮ம் கண் உள்வ 

ளைந்து உலாய சின்னை,* இண் சுறா பனைமீன் நா கெள்விளி இருக்தை சந்தி திமிங்இி 

லம் இரிந்து பாய்ந்த - "அவ்விடத்தில் உள்ளே வளைந்து உலாவிய ரன்னை மீன்களும் 

தசை காட்டுகின்ற தருச்சை மீன்களும் யானை மீன்களும் திமிங்லெமீன்களும் விலகப் 
பாய்ந்தன. எ-று. விபூதி erat தோளாதலின் .வெள்வரையையுவமைகூறினார். 

தெள்விளி ஒசை, ரரி 3 0௮ காரர் ப est (aa) 

12. காயகன்.றாதேேகாளிர்கடலெதிர்ர்திடா.து 
சாய்வ துமீனமுற்.றுக் தரங்கவெண்காங்கடாங்கித் 
இயசூர்மூதூருய்த்துச்சென்ற,துபொன்றுவோர்க்கு 

மேயினவிச்சையுண்டிமிகத்தமர்வழங்குமாபோல்,



+ ௨௬ ஸரீகந்தபுரரணம். 

இ-ள். நாயகன் தாதன் ஏச - ௮றுமுகப்பெருமானது தூ.சசாபெ ஷீரவாகுசேவர் 
செல்லும்பொழுது,--ஈளிர்சகடல் எதிர்ந்திடாது - குளிர்ச்சி பொருந்திய கடல் எதிசே 

வராமல்,--சாய்வது - (௮வர் போகும் வழியே) சரய்வ,சாகி,---மீனமுற்றும் தரங்கம் வெ 

ண்கசங்சள் தாங்கி தீயசூர் மூதார் உய்த்த சென்றது - (சன்னிடத்துள்ள) பலசாதிமீன் 

கள் முழுவதையும் ௮லைகளாகிய வெள்ளிய கைகளிற் ராங்கச் கொடிய சூரபன்மனது 

பழைய மகேந்திர புரத்திலே கொண்டு போய்ச் கொடுத்துச் சென்றது. (எதுபோ லெ 

னின் ),--பொன்று வோர்ச்கு இச்சைமேயின உண்டி மிக தமர் வழங்குமாபோல் - இற 
க்ன்றவர்களுகச்கு விருப்பம் பொருந்திய உணவுகளை மிகவும் நெருங்கிய உறவினர்கள் 

கொடுப்பது போலாம். ௭- று, 

உம்மை முற்று. தாங்க பொன்று வோர்க்குசசசவழங்குமாபோல் சென்றது என 

எழுவா பெடுத்துப்.பொருண் முடிப்பினும் பொருந்தும். (௧௨) 

18. காழ்தரு,டக்கைமொய்ம்பன்கடுமைசால்செலவினோதை 

சூழ்தருகின்றகாலைத்தஅண்ணெனத்துளங்கிவிண்மீன் 

வீற்தாவேலை தன்னில் வலையுமறிக் துசெல்ல 
வாழ்திரையெறிமீன்முற்றுமந்சசம்புகுவமாஞய், 

இ-ள். காழ் தரு தடம் கை மொய்ம்பன் செலவின் கடுமை சால் ஒதை சூழ்த௬.௫ 
ன்ற காலை - வவிமை பொருந்திய பெரிய கைகளையுடைய வீரவாகுதேவர் செல்லுதலா 
லுண்டான அதிவேகத்தி னொலியானது சூழ்ச்து கொண்ட சமயச்தில்,--விண் மீன் 

துண் என துளங்கு வேலை தன்னில் வீழ்தர - ஈட்சச்திரங்க ளாரிய மீன்கள் விரைவாக 

நடுங்கிக் கடலிலே யுதர,--வேலையும் அறிந்து - சமுத்திரமுர் (தன்னிடத்து நட்சத்திர 

லங்கள் விழுவதை) யறிர்து,--செல்ல ஆழ்திரை எறிமீன்முற்றும்-செல்லும்படி. பெரிய 

இரைகளா லெறி௫ன்ற மீன்களெல்லாம்,--மாறாய் அந்தரம் புகுவ - பதிலாய் ஆகாயத் 
திற் செல்லுகின்றன. எ - று. 

உம்மை முன்னையது உயர்வு சிறப்பு; பின்னையது மூற்று, தன் சாரியை. வேலை 
உம் மறிந்து செல்ல - நீர் மேலே பொக்டுச் செல்லுதலாலே,--வாழ் மீன் முற்றும் - 
(அக்கடலில்) வசிக்கும் மின்களெல்லாம்,--தஇரை எறி - அலைவீசுதலால்,--மாருய் 

அக்சரம்புகுவ - (முன்விழுந்த வான் மீன்களுக்குப்) பதிலாக ஆகாயச்திற் செலலுகன் 

றன எனப்பொருள் கூறுவாருமுளர். உம் - மேல். (en) 

14, காமருஈபக்குங்காளாகதுமெனச்செல்லப்பாங்கிற் 

அாமலர்க்கா தீதிலிட்்டசுடரமணிக்கடகவாள் போய் 

கேமியங்குவடுசூழ்ந துகிமிர்தரு இமிரமோட்டி | 
யேமகல்லண்டவில்£லாடெ தரக்துபோயிகல்செய்கின் ற, 

இ-ள். காமரும் கயக்கும் சாளை கதுமென செல்ல - மன்மதனும் விரும்பத்தச்ச 
( அழகையுடைய) வீரவாகுதேவர் விரைவாசச்செல்ல,--பாங்கில் - பக்கத்திலுள்ள,-- 

அத£மலர்கரத்தில் இட்ட சுடர்மணி கடகம் வாள்போய் - பரிசுத்தமானமலர்போன்ற கைக 

ளிழ்றரிதத ஒளிமிபாருந்திய மணிகளிழைத்த வளையின் ஒளி சென்று,--கேமி ௮ம் 

குவடு சூழந்து - சக்கரவாளஇரியைச் சூழ்ஈது,--ரிமிர கரு இமிரம் ஒட்டி - மிகுந்தவிருளை 
நீக்இ,--5ல் ஏமம் ௮ண்டவில்லோடு - மாற்றுயர்ந்த பொன் மயமாதிய ௮ண்டச் சுவரின் 

ஒளியோடு,--எ.திர்ர்துபோய் இகல் செய்கன்ற - எதிர்ந்துசென்று போர் செய்கி 
ன்றது. எ-று, 

௮ம் ௮சை, உம்மை உயர்வு சிறப்பு, கடகம் ௮ஸ்தகடகம். (௧௪)



கடல்பாய்படலம், ௨௭௪ 

(6, விண்ணகர்யாருர்2?தரும்படையுமாய்விரவமேலோ 
னண்ணலர்புரமேலோச்சுஈகையழல்போதலொத்தான் 
கண்ணழற்செலவும்போன்றான்காரமுகம்பூட்டியுய்த்த 

மண்ணுலூடந்தகூர்வாய்வாளியுமென்னச்சென்றான். 

இ-ள். விண்ணவர் யாருக் தேரும் படையுமாய் விரவ - (வீரவாகுதேவர்) தேவர்க 

ளெல்லாக் சேருஞ் சேனையு மாயுதங்களு மாகப் பொருக்திவர,--மேலோன் ஈண்ணலர் 

புரம் மேல் ஒச்சும் ஈகை அழல் போசல் ஒத்தாள் - சிவபெருமான் பகைவர்களுடைய 
முப்புரங்களின் மீது விட்ட புன்சிரிப்பினால் ௮க்$னி போதலை யொத்சார்,--(அ.துவும 

ன்றி) சண் ௮ழல் செலவும் போன்றான் - (௮ச்சிவபெருமானது) தஇிருக்கண்களிற் ரோ 
ன்றிய கோபாக்கினி செல்லுதலையும் ஒத்தார்,--(௮ துவன்றியும்) கார் முகம் பூட்டி உய் 

த்த மண் உலகு இடந்த கூர்வாய் வாளியும் என்ன சென்றான் - (மேருவாகய) வில்விற் 
றொடுத்து விட்ட பூமியைக்இழித்த கூரிய வாயை யுடைய (விஷ்ணுவாகிய) ௮ம்பின் 

வேகத்ரைப் போலவும் போனார். எ.- று. கூர்வாயை வாளிக்கு அ௮டையாக்கினுமாம். 
உம்மை யாரும் என்பதில் முற்றும், செலவும் வாளியும் என்பனவற்றில் இறந்தது 

தழீஇய வெச்சமும், ஏனையவற்றில் எண்ணுமாம். (கடு) 

் 16, சரைதனையலை த்துநோ ந்குக்காபதர்க்கலக்கண்செய்து 

ப சுரர் திருக்கவாக்துவாட்டுஞ்சா£னைக்கிகாயி னாடும் 

விரைவுடன்முடிப்பான்முன்னிவெகுண்டுசெவ்வேளக்குய் த்த 

வொருதனிச்சுடர்வேல்போன்றும்போயினலுயர் இண்டோளான், 

இ-ள். தரை தனை அலைச்து கோற்கும் தாபதர்க்கு அலக்கண் செய்து - பூமியை 

வருத்தித் தவஞ் செய்கின்ற முனிவர்களுக்குச் துன்பத்தை யுண்டாக்இ,--சரர்திரு சவ 

ர்ர்து - தேவர்சளுடைய செல்வங்களை யபகரித்து,--வாட்டும் சூரனை சளையினோடும் - 

வரு,த்துன்ற சூரபன்மனைச் சுற்றத் சவர்களுடன்,--விரைவுடன் முடிப்பான் முன்னி - 
இக்ிரமாக அழிக்கும்படி. கினைதத,- வெகுண்டு செவ்வேள். அங்கு உய்த்த - கோபங் 

கொண்டு குமாரச்கடவுள்(அவனிருக்கின் ற)மசேர்திரபுத் தக்கு ௮னுப்பிய,--ஒரு தனி 
சுடர் வேல் போன்றும் - ஒப்பற்ற ஒளிபொருந்திய வேலாயுசச்தைப் போலவும்,--உயர் 
திண் தோளான் போயினன் - உயர்ந்த வலிய புயங்களை யுடைய வீரவாகுதேவர் 
சென்றார். எ- று, 

தன் இன் என்பன சாரியை. 'உம்மை இறந்தது தழீஇய வெச்சம். (aa) 

11. இமிழ்கருதாங்சப்பாலினெறிகடன்மதித் துவானோர்க் 
கமிர் தனையளிப்பான் 2வண்டியகிலமுமுண்டுதொன்னா 
ளுமிழ்தரு தருமாலுன்னவுணர்க்துமக்சாமாமோங்க 

னிமிர் தருபுணரிசெல்லுகிலைமைபோல்வீரன்போந்தான், 

இ-ள். இமிழ்சரு சரங்கம் எறி பாலின் சடல் மதித்து - ஒலிக்சன்ற ௮லைலீசா 

நின்ற பாற்கடலைக் கடைந்து, வானோர்க்கு ௮மிர்தினை அளிப்பான் வேண்டி - தேவர் 
களுக்கு ௮மிர்.த.த்சைச் கொடுக்கும் பொருட்டு விரும்பி,--௮ூெமும் தொல் மாள் உண்டு- 
உலக மெல்லாவற்றையும் முற்காலத்திலுண்டு,--உமிழ் தரு இருமால் உன்ன - உமிழ்ந்த 

இருமாலானவர் நினைக்க,--மந்தரம் ஆம் ஒங்கல் உணர்ந்து - மந்தரமாகிய மலை (யதனை) 

யறிக்து,--நிமிர்தரு புணரி செல்லும் நிலைமைபோல் வீரன் போந்தான் - உயாந்த(பாற்) 

கடலிற் செல்லுக் தன்மையைப் போலவும் வீரவாகுதேவர் சென்றார். ௭ - அ, 

உம்மை முற்று. (௧௭)



te dy ஸ்ரீகந்த,பு ராணம். 

18, சேண்டொடருலகும்பாருந்தெருமாவனலம்வி௫க் 

காண்டகுவிடத்தையீ ௪ன்கள ச் திடையடக்கிவைப்ப 

விண்டெமைலவி0த் திபென்னாவேத்த லுமவனங்குய்ப்ப 
மீண்டஅகடல்போர்தென்னவிரருள்வீரன் சென்றான், 

| இ-ள். சேண் தொடர் உலகும் பாரும் தெருமர - ஆகாயத்திலுள்ள உலகங்களும் 

பூமியுஞ்சுழலும்படி,-அனலம் வீரி காண் - அக்கினிச் சுவாலையை வீசிக்கொண்டு வந்த, 
தீருவிடத்சை - மேலான (ஆலகால) விஷச்தை,--ஈசன் களத்திடை “அடக்கிவைப்ப - 
சிவபெருமான் (தமது) சண்டத்தி லடக்டு வைக்சவும்,--ஈண்டு எமை விடுத்தி என்னா 

ஏத்தலும் - (அவ்விஷம் வெபெருமானைப் பார்த்து) இப்பொழுது என்னைவிட் டருள்வீ 
சாக வென்று துதிக்சவும்,--௮வன் அங்கு உய்ப்ப - அப்பெருமான் (௮வ்விஷ)த்தை) 

௮க்சண்டத்தினின்றும் (வெளியில்) வி.,,--௮.து மீண்டு கடல் போந்து என்ன - அந 
ஞ்சானது திரும்பிச் கடலை நோக்கி வந்தாற் போலவும்,--வீரருள் வீரன் சென்றான் - 

வீரர்களுக்குட் சிறந்த வீரவாகுதேவர் சென்றார். ௭ - று. உம்மைகள் முற்று. (௧௮) 

19, பொலங்கழல்வீரவாகுபுணரிமேலிவவாழேகி 

யலங்கலந் திண்டோளவெஞ்சூரணிரகர்வடா துபாலின் 

விலங்கலில்வீரன்யாளிவியன்முகக்சவணன் போற்று 

மிலங்கையந்தொல்லைமூதூரணித்தெனுமெல்லைசென்ருன். 

இ-ள். பொலம் கழல் வீரவாகு புணரிமேல் இவ்வாறு ஏ௫ - பொன்மயமாகிய 

வீரச்சழலைத் தரித்த வீரவாகுதேவர் சடலின்மே லிவ்விதமாசச் சென்று,--அலங்கல் 

௮ம் திண் தோள் வெம் சூர் ௮ணிககர் வடாது பாவின் - மாலையணிந்த வலிய புயங்களை 

யுடைய கொடியவனாகிய சூரபன்மனது அழக ஈகரச்துச்கு வடபுறத்திலே,--விலங் 

கல் இல் வீரன் வியன் யாளிமுகத்து அவுணன் - நீங்காதிருக்கன்ற வீரனாக பெரிய 
யர்ளி முகத்தை யுடைய ௮சுரனாலே;--போற்றும் - காச்சப்படுகின் ற,--இலங்கை ௮ம் 

தொல்லை மூதூர் ௮ணித்செனும் எல்லை சென்றான் - இலங்கை யென்னும் (பெயரினை 

யுடைய) சிறந்த பழைய பெரிய நகரத்தின் சமீபமான எல்லையின் வழியாசச் சென்றார். 

அலங்கல் ௮ம் என்பதில் ௮ம் ௮சை. (௧௯) 

கடல்பாய்படலமுழற்றிற்று, 

ஆ. திருவிருத்தம் - 8௨. 

  

வீரசிங்கன் வதைப்படலம், 

= 0 அவையை 

1. ௮ன்னதோர்வேலை மன்னபகன்றலையாளிப்பேரோன் 
றுன்னுபல்லனிகக்தோடுஞ்சூரனைக்காண்பானேக 
மன்னதிவீரனென்னுமகலையாயிரமாம்வெள்ளந் 

கன்னொடுமிலக்கைவை௫த்,கணப்பறப்போழ்றிடிற்றான். 

... இ-ள். அன்ன்,து வேலை - (வீரவாகுசேவர்) ௮வ்வாறுசெல்லும்போது,-- முன் 
னம் - முன்னே,--௮சன் தலை யாளி பேசோன் - பெரிய தலைகளையுடைய யாளிமுகன் 
என்பவன்,--துன்னுபல் ௮னிகத்தோடும் - நெருங்கெய பலசேனைகளுடன்,--சூரனை 

,சாண்பான் ஏக - குரபன்மனைச் காணும் பொருட்டுப் போச;--மன் ௮.இவீரன் என்னும்



வீரசிங்கன்வதைப்படலம், க்க 

மதலை - நிலைபெற்ற ௮தியீரனென்னும் மகன்,--ஆயிரம் ஆம் வெள்ளம் தன்னொடும் - 

ஆயிரக்கணக்காசிய வெள்ளஞ் சேனைகளுடன்,--இலங்கைவை - இலங்கைமா ஈகரத்தி 
லிருந்து,---,சணப்பு ௮ற போற்றி உற்றான் - விடாமல் காவல் செய்தான். ௭- று. 

ஓர் ௮சை, அத்து, தன் சாரியை. | (s) 

2. ஆனதேரீர்மிக்கவீரத்தாண்டகையவுணர்போற்ற 
மானகர்க்கோயினண்ணவட இசைவாயிறன்னின் 
மேனிமிசவுணர்தானைவெள்ளமைஞ்ஞாரொடன்னான் 
சேனையந்தலைவன்விர௫ிங்கனார் இறலோனுற்றான். 

- ள். ௮னது மிச்ச வீரத்து ஆண் சகை - ௮த்தன்மையாகிய மிச்ச வீசத்தினே 
ஐ.திவீரனாகிெய தலைவன்,--அ௮வுணர் போற்ற - ௮சுரர்கள்துதிச்ச,--மாஈகர் சோ 
(ண - பெரிய (இலங்கா) ஈகரத்திலுள்ள ௮. ரண்மனையி விருக்ச;,--வடதிசை 

வாயில தன்னில் - வடக்குச் இக்கு வாசவில்,--௮ன்னான் சேனை ௮ம் தலைவன் வீரசங் 
கன் அம் திறலோன் - அவன் சேனாதிபதியான வீரசங்கன் என்னும் பலசாலி,--மேல் 
நிமிர் ௮வுணர்சானை வெள்ளம் 8ஞ்ஞூறரொடு உற்றான் - உயர்ந்த Beare வெள்எஞ் 
சேனைகளோ டிருந்தான். எ- று. 

ஓர், ௮ம் ௮சை. தன் சாரியை. மேல் நிமிர் - ட ருபொருட்பன் மொழி. மேலாக 
எனினுமமையும். (௨) 

9, உற்றதோர்வீரசிங்கனொண்சிறைச்சிம்புளேபோல் 
வெற்றியர்கண்டோளேந்தல்விசைந்துசென்றிடலுகங்காணூஉச் 
சற்றுகங்காவலெண்ணான்ற மியன்வர்திவொன்போலு 
மற் றிவன்யாரையென்னாச்றினன்வடவையே2 பால், 

இ. ள். உற்றது ஒர் வீரசிங்கன் - (அங்ஙனம் வடக்குவாசலி) லிருந்த (சேனாதிப 

இயாசயெ) வீரசிங்சகன்,--ஓண் சிறை சம்புளே போல் - அழகிய இறகுகளை யுடைய ௫ம் 
புட் பட்சியைப்போல,--வெற்றி ௮ம் இண் சோள் ஏந்தல் - வெற்றி பொருந்திய அழ 

இய வலிய புயங்களை யுடைய வீரவாகுதேவர்,--விரைந்து சென்றிடலும் காணூஉ - 

விரைந்து செல்லு தலைப் பார்த். த,--நம் சாவல் சற்றும் எண்ணான் - மது சாவலைச் சற் 
றும் மதியாதவனாய்,--தமியன் வந்திவொன் போலும் - சனித்சவனாக ஒருவன் வரு 

வான் போலும்,--இவன் யாரை என்ன வடவையே போல் ச€ீழினன் - இவன் யாவனெ 
ன்று வடவாமுகாக்கனியைப் போலக் சோபித்தான். எ. று, 

தர், மற்று ௮சை, யாரை என்பதில் 9 சாரியை. ஏகாரம் இரண்டும் தேற்றம்.(௩) 

A, உண்குவனிவன்றனாவியொல்லையென்.றுன்னிக்கா லு | 
மெண்கிளர்மனமும்பின்னசெய்துமாே ழுந்து மநாபோய் 
விண்ளெர்செலவிற்ரானைவெள்ளமைஞ்தூறுஞ்சு ற்ற 

மண்கிளர்கடல்2பால்விரவாகுவின்முன்னஞ்சென்றான். 

இ-ள். இவன் தன் ஆவி ஒல்லை உண்குவன் என்று உன்னி - இவனது உயிரை 

விரைவில் வாங்குவே னென்று நினைத்த,--காலும் எண்டிளர் மனமும் பின்னர் எய்து 
மாறு எழுந்து நேர் போய் - வாயுகஇயும் நினைக்கின் றமனோகதியும் பின்னிடும்படி. யெழு 

ம்பி கேசே போய்,--விண் சர் செலவில் 8ீஞ்ஞூறு வெள்ளம் தானை சற்ற - அ௮காயமா 
ர்ச்சமாகச் இளர்ச்சி கொள்ளுஞ் செல்லுசையையடைய இீஞ்தூறு வெள்்எஞ் சேனைகள் 
(,சன்னைச்) சூழ;--மண் ளெர் கடல்போல் - பூமியிலிருந்து செம்புன்ற சமுத்திரம் 
போல,-- வீரவாகுவின் முன்னம் சென்றான் - வீரவாகுசேவருச்கு முன்னே போனான். 

... எண்டர் - எண்ணுதற் கரிய ஊச்சமான எனினும் அமையும். உம்மை முன்னை 

யவை எண்; பின்னையது முற்று, ... (௪)



௩௦ ஸீகந்தபு ராணம். 

9. சென்றிடுவிரசிங்கன் நிறல்கெழுபுயனைப்பாசா 

வின்றளவெமதுகாப்புளேகனெரில்லையார்நீ 

யொன்றொருதமியன் போந்தாயுயிர்க்குஈண்பில்லாய்நின்னைக் 

கொன்றிடுமுன்னீ வக்தசெயன்முறைகூறுகென்றான். 

இ-ள். சென்ழிடு வீரரிங்கன் இறல் கெழு புயனை பாரா : (அவ்வாறு) சென்ற 

வீரசிங்கன் வீரவாகுசேவரைப்பார்த்து,--இன்று அளவு எமது காப்புள் ஏனர் இல்லை- 

இதுவரையும் எமது காவலுக்குள்ளே (எல்லைகடர்து) வந்தவர்களில்லை,--நீயார் - நீயா 

வன்,-ஒன்று ஒருசமியன் போந்தாய் - ஓரே யொருவனாக வந்திருக்கன்ராய்,--உயிர்க்கு 
நண்பு இல்லாய் - உயிரிடத்துப் பற்றற்றவனே,- உன்னை கொன்றிடுமுன் - உன்னைக் 

சொல்லுவதற்கு முன்னே,---8ீ வரத செயல் முறை கூறுச என்றான் - நீவர்தகாரியத்தை 

முறைப்படி. சொல்வாயாக வென்றான். எ .- று, (டு) 

6, பொன்னியறிண்டோள்விரன்புகலுவானிலங்கைவாவி 
மன்னியல்சூரன்வைகுமகேர்தாஞ்சென்றுமீள்வா 

னுன்னினன்போக்?தனீதென்னுறுசெயல்வலியையென்னி 

னின்னினிவேண்டி ற்ரொன்றையியற்று ககொண்பனென்றான். 

இ-ள். பொன் இயல் இண் தோள் வீரன் புசலுவான் - (௮ங்ஙனம் வீரசிங்கன் 

கேட்ட பொழுது) அழகு பொருந்திய வலிய புயங்களையுடைய லீரவாகுசேவர் சொல்லு 

கன்றார்,--இலங்கை வாவி மன் இயல் சூரன் வைகும் மகேந்திரம் சென்று மீள்வான் 

உன்னினன் போக்சேன் - (யான் இவ்)விலங்கையைச் கடந்து அரசுரிமை ஈடாத்துன் 

ச£பன்மனிருக்கும் வீரமகேந்திரத்திற் சென்று வரும் பொருட்டு நினைத்து வந்தேன்,- 

ஈது என் உறுசெயல் - இது தான் கான் வந்த காரியம்,--வலியை என்னில் - (6) வலி 
மையுடையவனானால்,--இன்னினி - இப்பொழுது, வேண்டிற்று ஒன்றை - உன்னா 
லான தொன்றை,--இயற்றுதி சாண்பன் என்றான் - செய் பார்ச்சின்றேன் என்று 
சொன்னார். எ-று, (௬) 

1. திறன்மிகுசிங்கனன்னோன் செப்பியமொழியைக்கேளா 
விறையும்மவணசாணையெண்ணலன்வலியன் போலு 
மறிகுதுமீண்டுசேதலழூதென்றென்னாவுன்னிக் 
குறுயெபடைஞர் தம்மையிவனுயிர்கோடிரென்றான், 

இ-ள். இறல் மிகு சிங்கன் - தைரியம் மிகுந்த வீரசிங்கன்,--அன்னோன் செப் 

பிய மொழியை கேளா- ௮வ்வீரவாகுசேவர் கூறியமொழிகளைச் கேட்டு,--இறையும் ஈம் 

அவுணர் ஆணை எண்ணலன் - (இவன்) சற்றும் நமது ௮சுரருடையகட்டளையை மதிக்க 

ன்ரானில்லை,--வலியன் போலும் - (இவன் or) பலசாலிபோலும்,--மீண்டு சேறல், 
அறிகுதும் - (இவன்போயத்) திரும்பி வருதலை யறிவோம்,-இது அழகு அன்று என்னா 
உன்னி - இது நன்மையல்ல வென்று நினைத்து,--குறுய படைஞர் சம்மை - (தன்னு 

டன்) வநத சேனாவீரர்களைப் (பார்த்.து),--இவன் உயிர் கொள்கிர் என்றான் - இவனது 
உயிசை வாங்குங்களென்றான். எ - று. தம் சாரியை. உம்மை உயர்வு சிறப்பு. (er) 

8, என்றலுமரியதொன்றையெயினர்கள்வேட்டைச்கானிற் 
'சென்றனர் திரண்டுகூற்றிச்செருவினையிழைப்பதேபோற் 
பொன்றிகழ்விசயவாகுப்புங்கவன்றன்னைச்€ற்ற 

வன்றிறலகணர்யாரும்வளைந்தமர்புரியலுற்றார்.



வீரசிங்கன்வதைப்படலம். AG 

-. இ--ள்.,என்றலும் - என்று (வீரரிங்கன்)கூறியவுடனே,---௮ரி 29 ஒன்றை 

எயினர்கள் வேட்டை கானில் சென்றனர் இரண்டு சுற்றி செருவினை இழைப்பதே 

போல் - ஒருசிங்கத்தை வேடர்கள் வேட்டையாடுங் காட்டிற்சென்று இரளாகச் சுழ்ர்து 
சண்டைசெய்வதுபோல,--பொன் இகழ் விசயவாகு புங்கவன் தன்னை - இலட்சுமிவி 
லாசம் lorie Sea 2 லெ ற்நிபொருக் இய புயங்களையுடைய வீரவாகுதேவரை ,--€ற்றம் 

வன்திறல் ௮வுணர் யாரும் வளைந்து அமர் புரியல் உற்றார் - கோபச்சையும் மிக்க வலி 
மையையுமுடைய அ௮வுணர்களனைவரும் சுற்றிக்கொண்டுபோர்செய்யத்தொடஙனார்கள். 

பொன் அழசெனினும் அமையும், அரியது என்பதில் ௮து பகுதிப்பொருள் 

AGH; தன் சாரியை, ஏகாரம் ௮சை. உம்மை முற்று. (௮) 

9. வேலினைவிடுப்பர்தண்டம்விசுவர்முசலக்தூர்ப்பர் 

சாலமதெறிவசாலந்தன்னையோ ச்டுவர்வார்விற் 
கோல்வகைே தாடுப்பா்ராஞ்சிற்கொடும்படைதுசப்பர்வெய்ய 

சூலமதுய்ப்ப்கொண்டதோமாஞ்சொரிவரம்மா, 

இ-ள். வேலினை விடுப்பர் - (அசுரர்கள்) வேலாயுத,ச்தை விடுவார்கள்,---தண்டம் 
வீசுவர் - தண்டாயுதங்களையெறிவார்கள்,--முசலம் தூர்ப்பர் - இருப்புலக்கைகளையெறி 

வார்கள்,--சாலமது எறிவர் - வலைகளைவீசுவார்கள்,--ஆலம் தன்னை ஓச்சூவர் - மழுச் 

களையெறிவார்கள்,--வார் வில் கோல்வகை தொடுப்பர் - நீண்டவிற்களிலே அம்புகளை 
வைத்து, ச்தொடுப்பார்கள்,--கொடும் காஞ்சில் படை ரப்பர் - வளைந்த கலப்பையாகிய 

ஆயுதத்தை விவொர்கள்,--வெய்ய சூலமது உய்ப்பர் - கொடிய சூலங்களையெறிவார்கள்,-- 
கொண்ட தோமரம் சொரிவர் - வைத்திருந்த பெருஞ் சவளங்களை விவொர்கள். ௭ - று, . 

அம்மா ௮சை. சாலமது சூலமது என்பனவற்றில் உள்ள ௮து இசண்டும் பகுதி 
பபொருள்விகுதி. வேலினை, என்பதஇல்' இன்னும் ஆலந்தன்னை என்பதில் தன்னுஞ் 
சாரியை. (௧) 

10, களர்ந்தெழுபரிதிதன்னைக்கே ற்ளெருருமுக்கொ ண்ஞூ 

வசார்தெனவவுணர்விரன்மருங்குசூழ்க்சாடல்செய்யத் 
தளர்ந்திலனெ திர்க்துதன்கைத் தாரைவாளுறையினீக்கி 

யுளந்தனின்முனிர்தன்னோரையோல்லைசூழ்ந்தடுதல்செய்தான், 

இ. இளர்ந்து எழு பரிதி தன்னை - ஒளியுடன் உடுச்சின்ற சூரியனை,--கேழ் 

இளர் உருமு கொண்மூ வளைந்தென -। ஒளிவிளங்குகன்்ற இடியோடுகூடிய மேகங்கள் 
சூழ்ர்துகொண்டாற் போல,--அவுணர் வீரன் மருங்கு சூழ்ந்து ஆடல் செய்ய - அசுரர் 
கள் வீரவாகுதேவரின் பக்கத்திற் சூழ்ந்து போர்செய்ய,---சளர்ந்திலன் எதிர்ந்து தன் 

கை தாரைவாள் உறையின் நீக்கி - (௮வ்வீரவாகுசேவர் சற்று) தளர்ச்சியடையாதவ 
ராய் (௮வர்களுடன்) எதிர்த்துச் தமது கையினால் கூரியவாட்படையை உறையினின் 

றும் எடுத்து,--உளம் தனில் முணிர்து - மனசிற்கோபங்கொண்டு,-அன்னோரை ஓல்லை 

சூழ்ந்து ௮செல் செய்சான்-௮வர்களை விரைவாசச்சுற்றிச் கொல்லத்தொடங்கனார். எ-ழு 

தீன் இரண்டும் சாரியை. (50) 

11, அசக்குருக்கொண்டவெற்பினடுகனற்கடவுளெய்தி 
யுருக்யேயதளையெல்லா மொல்லையினுடைக்கு:சாபோ 
ளெருக்கியவவுணர்தானைநீத்சமதுடையவிரன் 

நிருக்ளெொர்வாளொன்றேந்திச்சென்றுசென் நடுதல்செய்தான்.



௬௨ ரீக நீதபுராணம்.. 

இன். ௮ரச்கு உரு சொண்ட வெழ்பின் ௮௫கனல் சடவுள். cri - மெழுனொ 

லேயுருவமாகவமைச்சப்பட்ட மலையில் (எல்லாவற்றையும்) ௮ழிக்னெற அச்னிதே 
வன் புகுந்து,--அ,சனை எல்லாம் உருக்யே ஒல்லையின் உடைக்குமாபோல் - அம்மலை 

மூழுவதையும் உருக்கி விரைவாக அழிச்குந்கன்மையைப்போல;,--நெருக்கெ அவுணர் 

தானை நீ.த்சமது உடைய - (தம்மைச்சூழ்ஈ்து) நெருங்கெ வஞ்ஞூறுவெள்ளம் ௮வுண 

சேனைகளும் அழியும்படி,--வீரன் இரு இர் வாள் ஒன்று ஏந்தி - வீரவாகுதேவர் ஓளி 

விளங்குசன்ற ஒருவாளைக் கையிலேதாங்க,--சென்று சென்று ௮செல் செய்தான் - 
(அவர்கள்கிற்குமிடங்களினெல்லாம்) போய்ப் போய்ச் கொன்ளுர். எ - று. 

அது பகுதிப்பொருள்விகுதி. ஏகாரம் ௮சை. (es) 

12. பனிபடர்குழுமறன்னைப்பாயிருட்செறிவையங்இக் 

சனிபடர்பொற்பிற்றோன்றுக்காய்கதிர்முடிக்குமாபோ 
னனிபடாவுணர்தானைகைந்திடச்சுடர்வாளொன்றுற் 

றனிபடர்விரவாகுகடிந்தனன் றிரித லுற்றான், 

இ-ள். பனிபடர் குழுமல் தன்னை - விரிர்சபனிக்கூட்டத்தையும்,--பாய் இருள் 
செறிவை - பரவியவிருட்கூட்டச்சையும்,--அங்கி சனிபடர் பொற்பின் தோன்றும் 

காய் கதிர் முடிச்குமாபோல் - ௮க்கினிப்பழம்போலப் பரந்த பொவிவோடுக் தோன்று 

இன்ற சுங்கெணங்களையுடைய சூரியன் அழிக்குந்சன்மைபோல,--ஈனிபடர் அவுணர் 
தானை நைந்திட - மிகுதியாகவர்த ௮சுரசேனைகள் வருந்தும்படி,--தனிபடர் வீரவாகு - 

தீனித்துவக்த வீரவாகுதேவர், -சடர் வாள் ஒன்றால் - ஒளிபொருச்திய ஒருவாளி 
னால், --இரிதலுற்றான் தடிந்தனன் - சுற்றிச்சுற்நிவெட்டிக்கொள்றார். எ .- று, 

தீன் சாரியை. (௧௨) 

18, உறைந்தனகுரு திவாரியொல்லையிலுவரித்தெண்ணீர் 
மறைர்தனவவுணர்தானைமால்கரிபரிேேர்முற்றுங் 
குறைந்தனகாக்தாண்மொய்ம்புகொடுமுடி துணிந்துவிழ்ந்த 
நிறைந்தனவலகையிட்டநிரந்தனடாந்தபூதம். 

இ-ள். உறைக்சன குருதி வாரி ஒல்லையில் தெள் உவரி நீர் மறைந்தன - உறைக் 

தனவாஇய இரத்தவெள்ளம் (பரவியோடுகலினால்)கடவிலுள்ள செளிந்த உப்புநீர் மறை 
ந்சன;,--அவுணர் தானை மால் கரி பரி தேர் முற்றும் குறைந்தன - ௮சுரசேனைகளும் 

பெரியயானைகளுங் குதிரைகளும் சேருமாய வெல்லாம் குறைஃதன,--கரம் தாள் 

மொய்ம்பு கொடுமுடி. துணிந்து வீழ்ந்த - கைகளுங் கால்களும் புயங்களும் வளைந்சமுடி 

களும் வெட்டுண்டு விழுக்சன,--அலகை ஈட்டம் நிறைந்தன - பேய்ச்கூட்டங்கள் நிறை 
ந்தன; --பரந்த பூதம் நிரக்தன - பரம்பிய பூதங்கள் நிரம்பின. ௪ - று. உம்மை wha) 

14, வெள்ள_நாறவுணர் தானைவிளிர் திடவினையபாலால் 
வள்ளல்சென்ற0தெல்செய்யமற்றுளவவுணர்யாரு 
முள்ளநொந்திரங்கித்தத்தமுயிரினையோ ம்பல்செய்.து 

பொள்ளெனகிலனும்வாலும்புலந்தொறுமிரியல்போனார். 

இ-ள். இனையபாலால் - இவ்வண்ணமாக,-நூறு வெள்ளம் ௮வுணர் தானை .விளி 

ந்திட - - தூறுவெள்ளம் ௮சரசேனைகளிழக்கும்படி,--வள்ளல் சென்று அடுதல் செய்ய - 

வீசவாகுதேவர் சென்று கொல்லவும்;---மற்றுள அவுணர் யாரும் - எஞ்சிய (நாலூறு 
வெள்ளஞ்சேனைசளாகய) ௮வுணர்களனைவரும்,--உள்ளம் நொந்து இரங்கி தத்தம் உயி 

ரினை தம்பல் செய்து -மனம்நொந்து ' வருர்தி தங்கள்தங்கள் பிராணணைச் காத்துச்



வீரசிங்கன்வதைப்படலம். 8௨௩. 

கொண்டு, -பொள்ளென நிலனும் வாலும் புலம் தொறும் இரியல் போனார் - விலரவாச 
ஆகாயத்தினும் பூமியினும் உள்ள இடங்கடோறும் புறங்கொடுத்தோடினார்கள். எ று. 

உம்மை முன்னைய முற்று; பின்னையது எண். (௧௪) 

19, போதலும்விரசிங்கன்பொள்ளெனச்சமேற்கொண்டு 

போய்வளர்தரும்வாகைமொய்ம்பன் 
6 e ரூ . 

மாதிரங்கடர்துமேல் 
மீதொருசூலர் தன்னைவிட்டனன்விட்டகாலை 
யேதியங்கதனாலன்ன திருதுணிபடுத் தியார்த்தான், 

இ-ள். போதலும் - ( அங்கனஞ் சேனைகள் புறங்கொடுத்தோடிப்) போதலும்,-- 

வீரசிங்கன் பொள்ளென சினம் மேற்கொண்டு-வீரசிங்கன் விரைவாக மிச்ச கோபங்கொ 
ண்டு,--மா.இரம் கடந்து மேல் போய் வளர்தரும் வாகை மொய்ம்பன் மீது - இிக்குகளை 
யுங் கடந்து மேலாசச் சென்று வளர்ந்துள்ள புயங்களையுடைய வீரவாகுதேவர் மேல்,--- 

ஒரு சூலம் தன்னை விட்டனன் - ஒருசூலத்தை (யெடுத்து) விட்டான் ;--விட்டகாலை - 
விட்டபொழுது,--ஏதி அசனால் - வாளினால்,--௮ன்னது இரு துணி படுத்தி ஆர்த் 

தான் - (வீரவாகுதேவர்) அதனையிருதுண்டாகவெட்டி. யாரவாரித்தார், எ - று. 

HAG ௮சை,. தன் சாரியை. ஏதி அதனால் என்பதில் ௮து பகுதிப்பொருள்விகு.தி. 
௮ன் சாரியை. (௧௫) 

10, ஆர்.த்தலுமடங்கற்பேசோனாண்டசைவிரன்மேன்மை 
பார்த்தனன்றனஅபாணிபற்றியபடைகடம்மிற் 
கூர்த்ததோர்குலிசம்விசக்குறுவொள தனான்மாற்றிப் 

பேர்த்தொருபடையெடாமுன்பெயர்ந்தவன்முன்னஞ்சென்றான். 

, இ-ள். ஆர்ச்தலும் - (வீரவாகுதேவர் அவ்வாறு) அரவாரிக்க,--மடங்கல் பே 
சோன் - வீரசிங்கன்,--ஐண் தகை வீரன் மேன்மை பார்த்தனன் - ஆண்டன்மையிற் 
இறந்த ௮வது மேன்மையைப் பார்த்தவனாஇ,--தனது பாணி பற்றிய படைகள் தம் 

மில் - தன் கைகளிற் பிடி ச் துள்ளவாயுசங்களுள்,--கூர்த்தது ஒர் குலிசம் வீச-கூரியவொ 
ருவச்சரொயுதத்சையெறிய,--குறுகி வாள் ௮தனால் மாற்றி-சென்.று வாளினால் ( ௮,தனை ) 
வெட்டி,--பேர்த்து ஒருபடை எடாமுன் - (௮வன்) திரும்ப ஒரு gyssns QuOss 
மூன்னசே,--பெயர்ந்து ௮வன் முன்னம் சென்றான் - நடந்து அ௮வ்வீரசிங்களலுக்கு ௪.தஇ 

சேபோனார். எ-று, தம் சாரியை. வாள் ௮தனால் என்பதில் ௮து பகுதிப்பொருள்வி 
குதி. அன் சாரியை. பேர்த்தொருபடை என்பதற்கு வேறொருபடை எனிலுமொக்கும். 

11. சென்றுதகன்மணிவாளோச்சிச்செங்கைகடுமித்துத்தயோ 

ஜனொன்ரொருமுடியுங்கொய்தேயுவர்க்கடலிடையேவீட்டி 

நன்.றுதன்னுறையுட்செல்லராக்தகஞ்செறித துமுன்னோர் 
வென்றிகொண்டகன்றானென்பவேலவன்விடுத்ததூதன், 

இ-ள். வேலவன் விடுத்த தூதன் - கர்தஸ்வாமியலுப்பிய ,தா,சராகெ வீரவாகு 

தேவர்,--சென்று சன் மணிவாள் ஓச்சி - போய்த் தமது ஒளிபொருந்திய வாளினால் 

வீடு, --செம் , சைகள் துமித்து - (அவ்வீரசிங்கனது) செவ்விய கைசளைவெட்டி,-- 
தீயோன் ஒன்று ஒரு முடியும் கொய்து - கொடிய ௮வன.த ஒரு,சலையையும் ௮௮.தீத- 

உவர் கடல் இடையே வீட்டி - உப்புக்சடவிற்றள்ளி,--ஈன்று சன் உறையுள் செல்ல 
காந்தசம் செறித்து - ஈன்ராய்ச் தமது உறைச்குட்போகும்படி. வாளைச்செலுச்தி,-- 

டு
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மூன் ஒர் வென்றி கொண்டு அகன்றான் என்ப - முதலிலோர் வெழ்றியைச் கொண்டு 

சென்றார். எ- று. 

என்பவும் ஏகாரங்களும் ௮சை. என்ப வென்பதனை ௮சையாக்காமல் என்று முத 

ூலாூரியர் கூறுவசெனினுமொக்கும். உம்மை இறந்த துதழீ இயவெச்சம். (௧௪) 

விரடிங்கன்வதைப்படல முற்றிற்று, 

ஆ. திருவிருத்தம் - ௮௯, 

  

இலங்கைவீழ்படலம். 

  

1, மலங்கொடுசுறவுதங்குமறிகடன்மீ அமேரு 

விலங்கல்சென்றிட்டதென்னவிண்ணிடச்தன்னினீங்கி 

யலங்கலக்தண்டோளவள்ளலவுணர் தம்மிருக்கையாகு 

மிலங்கையங்குவடுமூன் நிலிடைப்படுசிகாம்பாய்ந்தான். 

இ-ள். மலங்கொடு சுறவு தூங்கும் மறிகடல் மீது - விலாங்குகளுடன் சுரா மின் 

களும் உலாவப்பெற்ற அலைமறிகின்ற கடலின் மிது,--மேரு விலங்கல் சென்றிட் 

டது என்ன - மேருமலை சென்றாற் போல, --விண்ணிடக் தன்னில் நீங்கி - ஆகாய வழி 
யிற்டுசல்வதைவிட்டு,-- அலங்கல் ௮ம் இண் சோள் வள்ளல் - மாலை யணிர்ச அழூய 

வலிய புயங்களைய/டைய வீரவாகுதேவர்,--அவுணர் தம் இருச்சை ஆகும் இலங்கை ௮ம் 
குவடு மூன்றில் - அசுரர்களுக்கிருப்பிடமாகெய இலங்கைமா ஈகரின் மூன்று செரங்களுச் 

குள், --இடைப்படு சிகரம் பாய்க்சான் - நடுவிலுள்ள சிரத்திற் குதித்தார். எ- று. 

சகிக்க பட 

இறுதியிலுள்ள ௮ம் என்பது குவட்டுக்கு விசேஷண பசமாகச் கொண்டு அழகிய 

எனப்பொருள் கூறினும் பொருந்தும். ஈண்டு முச்குவடென்றது அர்சகரத்தின் பிரசான 
மான மன்றுகோபுரங்களை அவைகளில் நடுவிலுள்ள கோபுரத்தின் மீது குதித்தார் என் 

பது கருத்து. சகரம் ஆகுபெயர். (௧) 

2, நெடுவரை தன்னைவேலானீறுசெய் திட்டவண்ணல் 

விடவருகமியோன்றொல்லையிலங்கையின்மீதுபாய 
வடலதிவிரனேசனையவுணர்கள் கலங்கியேங்இ 

யிடி.யுறுபுபங்கமென்னயாருமெய்பனித் துவீழ்ந்தார், 

இ-ள். நெடுவசை சன்னை வேலால் நற செய்திட்ட ௮ண்ணல் விடவரு தம் 

யோன் - நெடிய (இரவுஞ்ச) மலையை வேற்படையினாற் .றுகளாக்கி யழித்த கந்தஸ்வாம் 
யனுப்ப வருகின்ற வீரவாகுசேவர்,--தொல்லை இலங்கையின்மீ து பாய - பழமையாகே 

இலங்கைமா நகரின் மீது குதித்தலும்,--அடல் அதிவீரன் ஏனை அவுணர்கள் song 

யேங்கி - (௮.திலிரு6த) வலிமையையுடைய அ௮.திவீரனும் மற்றைய வசரருங் கலங்கி ஏச 
கங் கொண்டு;--இடி உறு புயங்கம் என்ன - இடி.விழப்பெற்ற பாம்பைப் போல,-யாரும 
மெய் பனித்து வீழ்ந்தார் - யாவருஞ் சரீரம் நடுச் (கடலிலே) யாழ்ர்தார்கள். எ-று 

் தன் சாரியை, உம்மை முற்று, எண்ணும்மை விகாரத்தாற் ரொக்கன. (௨



இலங்கைவீழ்படலம், கூடு 

2 வறு, 

8. வைப்புறுமகேர்திரவடா அுபுலமாடு 

யிப்புறமிருக்திடுமிலங்கைதனிலேந்தல் 

குப்புறுதலுங்குலைகுலைந்தவுணோடு , 
முபிபுறுகடற்படி தல்கண்வெகையுற்றான். 

இ-ள். வைப்பு உறு மகேந்திரம் வடா.து புலம் ஆச - பெருமை பொருந்திய மகே 

ச். இரபுரிக்கு வடக்கிலுள்ளதாய்,--இ புறம் இருந்திடும் இலங்கைதனில் - இப்பா லிருக்கி 

ன்ற இலங்கையின் மீது,--ஏந்தல் குப்புறுசலும் - வீரவாகு சேவர் குஇக்ச,--குலை 
குலைந்து ௮வுணரசோடும் உப்பு உறு கடல் படி.தல் கண்டு உவகை உற்ருன் - (௮வ்விலங் 

கைமாககரம்) ஈடுகடுங்கெயசுரர்களுடன் உவர்ச்சடலு எழுந்துவதைப்பார்த்து மடுழ்ச்சிசொ 
ண்டார். எ.- று, 

தீன் சாரியை, வைப்பு - விசாலம் எனினும் அமையும்) இனி சேமநிதியைப்போ 
ன்ற மசேந்திரமென்றலு மொன்று; வைப்பு - சேமநிதி; ஆகுபெயர். உறு உவமவுருபு. 

4, தந்திமுகமாமதலைதன்னடி வணங்கா 

தந்தரவிண்ணோர்கடலலைத்திடலுமன்னோன் 
இர்தைமுனிவெய்தவிடைசேர் ததகயிஜோடு 

மர்தரநெடுங்கிரிமறிர்தபடிமானும், 

இ-ள். (இலங்கைமாககரம் கடலுளழுக்துந் தன்மை யெப்படி. யெனின்) அந்தர 
விண்ணோர் - ஆகாயத்திலுள்ள சேவர்கள்,--தந்தி முகம் மா மதலை தன் அடி. வணங் 

காது - யானை முகத்தையுடைய மூத்த பிள்ளையாரது இருவடி.களை வணங்காமல்,---சடல் 

அலைத்திடலும்-( திருப்பாற்) கடலைக் சடைசதலும்,--அன்னோன் சிந்தை முனிவு எய்த - 

அவர் இருவுள்ளச்திற் கோபங் கொண்டமையால்,--இடைசேர்த்த கயிரோடும் - நடுவிற் 
சுற்றியிருந்த (பாம்பாயெ) சயிறுடன்,--நெடும் மர்தரஇரி மறிர்தபடி மானும்-(மத்தாயெ) 

நெடிய மந்தரமலை(கடலுள்ளே)யமுஈ்தியகன்மையை யொப்பாகும். எ-று தன் சாரியை. 

9, ஆடல்கெழுமொய்ம்பினனடி த்தலமதூன்ற 

மூடு திரைவேலையிடைமூழ்கியவிலங்கை 
கூடுமகவண்ணல்குலிசந்தொடாகேமி 

யூடுபுகலுற்நிடருமைகாகவரையொக்கும். 

இ-ள். அடல்கெழு மொய்ம்பினன் அடி.த்தலம் ௮ ஊன் ற-வெற்றிபொருந்திய 

புயங்களையுடைய வீரவாகுதேவர் சாலூன்றுதலால்,---இரை மூடு வேலை இடை மூழ்கிய 

இலங்கை - இிரைகளால் மூடப்பட்ட கடலில் அழுந்திய இலங்கைமா ஈசரம்,--கூடுமக 

அண்ணல் குலிசம் தொடர - போருக்குவந்த இக்திரனது வச்சிராயுதமானது (தனது 

இறகுகளை யறுத்தற்கு) வருதலும்,--நேமி ஊடுபுகல் உற்றிடு மைநாகவரை ஓக்கும் - 

(அதனைக்சண்பெயந்து) கடலினிடத்தே புகுந்து ஒளித்த மைநாகமலையை யொப் 

பாகும், எ- று, 

௮து பகுதிப்பொருள் விகுதி. கூடுமசம்-மிச்சயாகமுமாம்)என்றது நூறுயாகத்சை. 

0, மாமறைகடம்மைமுனம்வஞ்சனைபுரிந்தே 
் சோமுகன்மறைக்ச இரைதூங்குகடலூடே 
யேமமுறுபேருருவெடுத்ததொருமாண்சேல் 

போமதென்வாழ்ர்ததுபொலங்கெழுமிலங்கை,
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| இ ள். மாமறைகள் தம்மை முனம் வஞ்சனை புரிந்தே - KGepuGUIGE Bw Cas 
ங்களை முன்னம் திருடி ச்சொண்டு, எ-சோமுகன் மறைச்ச திரை தூங்குகடல் ௦ஊடு- 

சோமுகாசுரன் ஒளித்திருந்த திரைபொருந்திய கடலுக்குள்,---ஏமம் உறு பேர் உரு 

எடுத்தது ஒரு மாண் சேல் - மடுழ்ச்சியைத் தருன்ற பெரிய வடிவத்தை யெடுத்த 

ஒப்பற்ற ((இருமாலாகிய) மாட்சிமை பொருந்திய சேல்மீன்,-போம் ௮.து என - 
போனதைப்போல),---பொலம் கெழும் இலங்கை அழ்ந்தது - பொன்னொளிவிளங்குக 
ன். ம இலங்கைமாககரம் (கடலிலுள்ளே) யாழ்ந்தது. எ- று, 

தீம் சாரியை. ௮.து பகுதிப்பொருள் விக. ஏகாரம் இரண்டும் ௮சை. (௬) 

[. தொல்லைதனிலோர்விதிதுயின்றகடைகாளி 
னெல்லையதிகர்துகட'£லேமுமெழவங்க 

ணொல்லைபிலமுற்றபுவியுய்ப்பவொருகேழல் 

செல்லுவதினாம்ந்த.து இசைக்கடலிலங்கை, 

இ- ள் தொல்லைதனில் ஒர்விதி தயின்ற கடைசாளில் - முற்சகாலத்திலே யொரு 

பிரமதேவர் நித்திரை செய்த (இரவாகிய) பிரளயத்தில்,--எல்லை இகர்௫ கடல் ஏழும் 
எழ - கரைகளைச் SLES Dep கடல்களும் பெருக,--அ௮ம் சண் ஒல்லை பிலம் உற்ற புவி 

உய்ப்ப - (அதனால்) அவ்விடத்து விரைவாகப் பா.சாள,ச்தை யடைந்த பூமியை(ப்பிரளய 

மூடிவில்) மேலே சொண்டு வரும் பொருட்டு,---ஒருகேழல் செல்லுவதஇன் - (இருமாலா 

இய) ஒப்பற்றபன்றி (கடலினுள்ளே) சென்றதைப் போல,--இலங்கை இரை கடல் 
ஆழ்ந்தது - இலங்கைமா ஈகரம் திரைபொருசர்திய கடலுக்குள்ளே யழுந்தியது. எ- று. 

தீன் சாரியை. அது பகுதிப்பொருள் விகுதி. ஒர் என்பது ௮சை யெனினுமாம். 
உம்மை முற்று. (௭) 

5. சிந்துவினகன்கரையொர் திண்கிரியமுர்த 

வர்தமிலிலங்கையுமழுச் இயிமிதன்மை 
முந்தொருமடக்கொடி.விருப்பின்ழுனிஞழ்க 

விர்தரலுகேமியினிடைப்புகுதல் போலும், 

இ-ள். சிந்துவின் ௮கன்கரை ஓர் திண் இரி அழுக்த - சமுத்திரச்தின் பெரிய 
கரையில் வலிய ஒருமலையாகிய கந்தமாதனம் (முன்னே) யழுந்த,---௮ந்தம் இல் இலங் 

சையும் அழுச்தியிடு தன்மை - அழிவில்லாத இலங்கையுங் (௮அதன்பின்னே) யழுக்துக் 

தன்மை,--முந்து ஒரு மடம் கொடிவிருப்பில் முனி சூழ்க - முற்காலத்திலே யோரிளங் 
கொடி போன்றவளாகிய அகலிகை யிடத்துவைத்த விருப்பத்தால் கெளதம முனிவர் 

(கடனீருள்ளே) மூழ்ச (௮வரைப்போலவே),---இர்.திரனும் கேமியின் இடைப் புகுதல் 

போலும் - இந்திரனும் கடலுக்குட் புகுந்து ௮ மிழ்ர்தியத யொப்பாகும். ஏ - று. 

கொடி, உவமலாகுபெயர். உம்மைசள் இறந்தது தழீஇய வெச்சம். 

பிசமன் அகலிகை என்பாளைப் பேரழகுடையளாகச் இருட்டித்து, ஆயிரம் வருட 

ங்சடலிலாழ்ந்து சுவாசம் ௮டக்இத் தவஞ்செய்வார்க் சிவளுரியள் என்.றுகூ.ற, இருடிச 

எனைவரும் அவளுடைய பேரழசைச் கண்டு ஆசையுற்றுப் பிரமன் கூறியபடி. தவஞ்செ 
ய்தும் அது மூடிவுபெராமையி னொழிக்சனர். அ. தனையறிர்த கெளதமர் பிசமன் கூறிய 
படி. சடலிலாழ்ர்து தவஞ் செய்யும்பொழுதில், இந்திரலும் அவளைப்பெறம்பொருட்டு, 
'தரிருடி, வடிவங்கொண்டு, தவஞ் செய்வானைப்போல ஈடி.த்துச் சடலிலாழ்ந்து ,பல 

- முறை எழுர்தெழுந்து வஞ்சனைபுரிர்தான். எனவுணர்க.. :: (௮)



'இலங்கைவீழ்படலம். ௩௭ 

9' உஒங்சொள்புயவிரனடியூன்றுதலுமுன்னோர் 

விலங்கல்பணிதன்னுலகமேவியதுகேளா ' 

வலங்கல்பெறுவாகையவனாற்றலதுதாக்கி 

யிலங்கையதுசாண்பலெனவேகியதுபோ லும், 

Q — @. உலம் கொள் புயம் வீரன் அடி. ஊன்றுதலும் - இரண்ட கல்லைப்போன்ற 

புயங்களையுடைய வீ.ரவாகுசேவர் காலினாலூன்றும் போது,--முன் ஓர் விலங்கல் பணி 

தீன் உலகம் மேவியது கேளா - முன்)*ஒருமலை நாகலோகத்திற் சென்றதைச் கேள்வியு 
நீறு, அலங்கல் பெறு வாகை அவன் ஆற்றல் அதுதாங்க - வெற்மிமாலையணிர்ச ௮வ்வீ 

ரவாகு தேவரது சகாய வலிமையைக்கொண்டு,--இலஙகசை - இலங்கைமாகசரம்,---௮.து 

காண்பல் என ஏகயது போலும் - ௮ஈ்மாகலோகத்தைச் சாண்பேனென்று சென்றதைப் 

போலும், ௭- று. தன் சாரியை. ௮து பகுஇப்பொருள் விகுதி. (௯) 

10, இலங்கையிதுபான்மையினிருங்கட லுண்மூழ்கக் 

குலங்களொடுவைகியகொடுந்தகுவர்யாருங் 
கலங்கினாழுங்கினர்கவன் றனர்.துவன்றி 

மலங்கனெர்புலம்பினர்மருண்டனர்வெருண்டார். 

இ- எ. இலங்கை இதுபான்மையின் இரும் கடலுள் மூழ்க - இலக&்கைமா நகரம் 

இத்தன்மையாசப் பெரிய கடலுள்ளே யழுந்தவும்,--குலங்களொடு வைடிய கொடும் தகு 

வர் யாரும்-சுற்றத்தாருடன் வாழ்ந்திருந்த கொடிய ௮சுரர்களெல்லோரும்,--கலங்கெர்- 
அழுதார்; அழுங்கள் - வருந்தினார்;--கவன்றனர் - கவலைகொண்டார்;--- துவன்றி 

மலங்கஇனர் - நெருங்கி மனங்கலங்கினா்;- புலம்பினர் - சத்தமிட்டார்;--மருண்டனர் - 

மயச்சமடைந்தார்;--வெருண்டார்-இகைத்தார். எ-று.புலம்பு-௮ச்சமுமாம்.உம்மை முற்று, 

11, அத்றமுறுசானவர்களாழவனையோரைச் 
சுற்றியவளப்விலசுருவுழுவைமீ னம் of) 

பற்நியவளைஈ் தனபலப்பல இரண்டே 
செற்றிய இமிங்கில இமிங்கிலகிலக்கள், 

இ-ள். அற்றம் உறு தானவர்கள் ஆழ-சோர்வடைகின்ற அசுரர்கள் (௮க்சடலுள்) 

அழுந்தவும்,-அனையோரை - அவர்களை,--அளப்பில சுரு உழுவை மீனம் சுற்றிய- அள 

வற்ற சுருமீன்களும் உளுவை மீன்களுஞ் சு.ற்றிக்கொண்டன;--பலபல இமிங்கலெ திமி 
ஙூலூலெங்கள் இரண்டு செற்றிய - அனேகம் தஇிமிங்கலங்களும் இிமிங்கெூலெங்களும் 

இரளாய்வந்து நெருங்கு,--பற்றிய வளைந்தன - பிடிச்கும்பொருட்டு வளைந்சன. ௭ - று, 

அற்றம் வருத்தமெனினும் பொருந்தும். எண்ணும்மைகள் விகாரச்தாற் றொக்சன. 

ஏகாரம் ௮சை. (௧௧) 

19, கையதனையீர்ப்பசிலகால்கள்சிலவிர்ப்ப 

வெய்யதலையிர்ப்பசிலமிக்சவுயரதோள்கண் 
மொய்யுடையமார்பதனையீர்ப்பலமொய்த்தே 

சையமுறழ்யாக்கையுளதானவரைமீனம், 

9 - ன். சையம் உறழ் யாச்கையுள தானவரைஃ-மலைகளையொத்த சரீ ரங்களையுடைய 

அசுரர்சளை,--மொய்சத்து - மொய்த்துச்சொண்டு,- “ரில மீன்ம் சை அதனை சர்ப்ப- தில 

மின்கள் சைகளைப் பிடித்திமுக்ன்.றன,---ரில (மீனம்) சால்கள் ஈர்ப்ப - சில 'மின்சள்



கூறு ஸரீகந்தபுராணம். 

கால்களைப் பிடித்திமுச்சன்றன;--சில (மீனம்) வெய்ய தலை ஏர்ப்ப - சல மீன் 

சள் கொடிய தூலைகளையிழுக்கின்றன,--சல (மீனம்) மிச்ச உயர் தோள்சள் மொய் 
உடைய மார்பு அதனை ஈர்ப்ப - லமீன்கள் மேலான உயர்ந்த புயங்களையும் வலிமையை 

யுடைய மார்பையும் பிடி.த்திழுக்க்றன. ௭ - று. 

கை அதனை, மார்பு ௮தனை என்பனவற்றில் ௮து இரண்டும் பகுதிப்பொருள் 

விகுதி. ௮ன் இரண்டுஞ் சாரியை. ஏகாரம் அசை. (௧௨) 

18, ௮த்தனொடியாயைமனையன்பின்மு திர்சேயைக் 

கொத்தினொடுகொண்டுசிலர்கூவியெழுகன்றா 

செய்த்தனர்கள்செய்வதெனிரும்படையும்விட்டுத் 

தத்தமுயிர்கொண்டுசிலர்தாமுமெழ ஓத்ரார், 

இ-ள். அத்தனொடு யாயை - பிதாவையும் மாதாவையும்,--அன்பின் முதிர் 

மனையை சேயை - அன்பினால் மேம்பட்ட மனைவியையும் குழந்தையையும்,--சொத்தி 

னொடு கொண்டு - கூட்டமாகச் கொண்டு,--ிலர் கூவி எழுகன்றார் - சில அசுரர்கள் 
கூவிக்கொண் டெழுகன்றார்கள்,--சிலர் எய்த்சனர்கள் செய்வது என் இரும்படையும் 

விட்டு தம் தம் உயிர்கொண்டு தாமும் எழலுற்றுர் - ல அசுரர்கள் இளைத்தவர்களாஇ 

என்ன செய்வ தென்று பெரிய அயுதங்களையுமிழர்து தங்கள் தங்கள் உபிரைமாத்இரங் 
கொண்டு எழுந்தார்கள். ௭ - று, 

மனையை என்பதில் இயுருபு விரிச்சப்பட்டது. சாம் சாரியை. உம்மைகள் இழிவு 

திறப்பு. இன் உருபு ஏதுப்பொருளில் வந்தது. எண்ணும்மை விகாரத்தாற் ஜொச்சன. 

14, உற்றளிலதானவரையொய்யெனவளாவித் 

இற்றிவிழைவானனிதிரண்டனர்களெல்லாம் 
பற்றுழிதனித்தனிபறித்ததுபொருட்டாற் 

பொற்றைபுரைமீன்கள்பெரும்போர்வினைபுரிந்த, 

இ-ள். பொற்றை புரை மீன்கள் - மலையை யொத்த மீன்கள்,--திற்றி விழை 

வால் - தின்னப்படுவனவா௫ிய வுணவின்மேற்கொண்ட விருப்பத்தினால் உற்ற இல 
தானவரை - அங்குவந்துபொருந்திய சில ௮௬ரரை,--ஓய் ஏன அளாவி - விரைவில் 

அ௮ளாவி,---ஈனி திரண்டனர்கள் எல்லாம் பற்றுழி - மிகத்திரளா யகப்பட்ட sears 

செல்லாமையும் பிடிக்கும் பொழுத,--தனி தனி பறித்து - ஒன்றையொன்று பிடுங்இ,- 
௮.து பொருட்டால் - ௮வ்வுணவின் விருப்பத்தால்,-பெரும் போர்வினை புரிந்த - பெரும் 

போர்த்தொழிலைச் செய்தன. எ .- று, (௧௪) 

19, சானவர்களோர்சிலவர்தம்முணல்குறித்தே 
வானிமிருமோதையெனவந்துதமையெற்றப் 
பூறூனையவாள்சுரிகைபோசயில்கள்சொண்டே 

மீனமொடுவெஞ்சினம்விகளைத்தமர்புரிந்தார், 

இ-ள். தானவர்கள் ஒர் சிலவர் - சில ௮ரர்கள்,--2ம் உணல் குழித்து - தங்களை 

தீதின்ன உத்தேசிதது,--வான் நிமிரும் ஓதையெனவந்து தமை ஏற்ற - மேகத்திற் ரோ 
ன்றும் இடி. முழச்சம்போலச் (ச.த்இித துக்கொண்டு சிலமீன்கள்) வந்து தங்களை வாலினா 

லடிச்ச,--பூறுனையவாள் சுரிகை போர் அயில்கள் கொண்டு - கூரிய அதியினை யுடைய 
வாள்களினாலும் உடைவாள்களினாலும் போர் செய்தற்குரிய வேலாயுதங்களினாலும்,-- 

மீனமொடு வெம் சினம் விளைத்து அமர் புரிந்தார் - (௮ம்) மீன்சளூடன் கொடிய சோ 

புங்கொண்டு போர் செய்தார்கள். எ - று, ஏகாரம் இரண்டும் ௮சை, ்



இலங்கைவீழ்படலம். ௩௯ 

நிமிர் தல் - எழும்பு,சல். பூ - அழகு எனினுமாம். சாணை பிடித் த.த் தைலமிட்டுப் 
பளபளப்பாச்ச யிருக்கும் வாளென்பார் *:பூதுனையவாள்?? என்றார். எண்ணும்மை விகா 

சத்தாற் றொச்சன. கொண்டு என்பதனைச் சுரிகைக்கும் வாளுக்குங் கூட்டுக. (௪௫) 

16. சர ச் திகொளிலங்கைகடல்சென்றிடலுமங்க 
ea த திபெறுமங்கையர்களங்கையவைபற்றி 
யீர்த்த்ெரில்லுறவிசைர் துகரம்பற்றுர் 
தூர்த்தரைநிகாத்தனசமுமகாமீனம், 

இ-ள். சீர்த்திகொள் இலங்கை கடல் சென்றிடலும் - சிறப்புப் பொருந்திய இல 
ங்கைமா நகரம் கடலிலே யாழுதலும்,--அ௮ம் கண் ஆஅர்த்திபெறு மங்கையர்கள் ௮ம் சை 

அவைபற்றி ஈர்த்த சுரா மசரமீனம் - ௮ச்சகடலிலே வீழ்ந்து துன்பமடைகின்ற பெண்க 

ளது கைகளைப்பிடித்திழுத்த சுராமீன்களும் மகரமின்களும்,--பிறர் இல் உற இசைந்து 

கரம் பற்றும் தூர்த்சரை நிகர்ச்சன - பிறருடைய மனைவியர்களைப் புணசவிரும்பி (அவர் 
களது) கைகளைப் பிடிச்திழுக்கின்ற காமுகர்களை யொத்தன. எ-று, 

எண்ணும்மை விசாரத்தாற் றொக்கன. 

காமம் எல்லாரிடத்து மிருப்பினும் தூர்த்தர்கள் மனைவியரைப்போல ஒருங்கே 

மாதாவையும் மகளையும் சகோதரியையுங் கூட விரும்பத்தச்கவர்களென்பதுணர்த் Hat 

அறிவற்ற மீன்களுக்குக் காமுகர்களை யுவமையாகச் கூறினர். (௧௬) 

17, மீனொருகைபழ்றியிடவேஜொருகாத்தைத் 
தானவர்வலித்தொருகடக்கைகொடி௫ிப்ப : 
மானனையகண்ணியர்வருந்திருதலோரைந் 
தானபுலனீர்ப்பவுளழுங்குவதுபோலும். 

இ-ள். மீன் ஒரு கை பற்றியிட வேறு ஒருகரச்தை சானவர் வலித்து ஒரு தடம் 

கை கொடு இப்ப மான் ௮னைய கண்ணியர் வருந்திடுதல் - மீன் ஒருசையைப்பிடி.த்துச் 

கொள்ள மற்றொருகையை அசுரர்கள் தமது பெரிய சைகளினாலே வலிந்தபிடி த திழுக்க 
மான் பார்வைபோலும் பார்வையையுடைய அசுரமாதர்கள்வருக்தும் தன்மை,---ஓர் இந்து 

அனபுலன் ஈர்ப்ப உள் அழுங்குவது போலும் - பஞ்சேர்திரியங்களினால் விஷயங்களிலி 
முக்கப்பட்ட பொழுது மனமானது வருந்துதலை யொப்பாகும். எ - று, 

அமைவு பெருத மனம் பஞ்சேந்திரியவசப்பட்டு ஒருகணத்துள்ளே யெல்வளவோ 

மாறுபாட்டையடைந்து கஷ்டப்படுவது வழச்சம் ஆசலின், அவைகளை யடச்காவழி 
வருந் துன்பம் இப்படிப்பட்டதென்பதை யுணர்த்துவார் பெண்களுக்கு மனசையும் 

மீன்களுக்கு இந்திரியங்களையும் உவமையாகக் கூறினார். (௧௭) 

18. இண்டி.றல்வலம்படு இருக்கைசு.றமீன 
மண்டிய திமிங்கிலம்வருக் தீகுவர்சூழல் 

கண்டுமிசையெற்றிடுதலுங்கடி துவாளாற் 

அண்டமுறவேயவைஅணித்தெழுகர்சில்லோர் 

இ-ள். திண் திறல் வலம் படு இருச்கை சுற மீனம் மண்டிய திமி/ங்லெம் - மிக்க 

வலிமையும் ஜெற்றியும் பொருர்திய திருச்கைமீன்களும் சுருமீன்களும் நெருங்கயெ திமி 
வ்கலமீன்களும்,--வரும் தகுவர் சூழல் சுண்டு - நேரேவருகன்ற அசுரர்கள் சுற்றிச் 
கெரள்வசைப்பார்த்து.--மிசை எற்றிடுதலும் - (தங்கள்) மேல் (வால்மு தவியவற்றுல்) 
அடித்தலும் சில்லோர் - சில அசரர்கள்,--சடிது - விரைவாக,--வாளால் ௮வை



ரு. uf & நீதபுராண்ம்... 

ஹ்ண்டம் உற துணித்து எழுரார் - வாளினால் அவைகளைச் துண்டாகும்படிவெட்டி 
யெழும்புகன்றார்கள். எ - று. எண்ணும்மை விகாரத்தாற்றொக்கன, ஏகாரம் ௮சை, 

வலம் - சனமெனவும் பொருள்படும். தனக்குச் £ழ்ப்பட்ட எந்தமின்சளையும் வாலி 
னாலடித்துச்கொல்லுக்சன்மையுடைமையால் ‘ “வலம்படுதிருக்கை”' என்றார். (௧௮) 

19, கட்டல்விழிச்சுறவுகாரவுணர் தம்மை 

யட்டுணல்குறித் துவரவன்னவர்சணீவித் 
தொட்டனர்பிடித்தகதொரும்வகைபேழ்வா . 

பிட்டனர்மிசைர்தனசெழுந்தனர்கள்சில்லோர். 

இ ள். கட்டு அழல் விழி ena கார் ௮வுணர் தம்மை அட்டு உணல் குறித்து 
வர - மிகவுக் தீப்பொறிகளைச்சக்குின்ற கண்களையுடைய சுறாமீன்கள் கருநிறம்பொருக் 
திய வடிவினையுடைய ௮சுரரைச்சொன்று தின்னும்படியுத்தேசிச்து வருதலும், -அன் 

னவர்கள் சில்லோர் நீவி தொட்டனர் பிடித்த - சல அசுரர்கள் தடவித்தொட்டெடு 
த்து, --அகடு தூரும் வகை - வயிறு நிரம்பும்படி,--பேழ்வாய் இட்டனர் - பெரியவாயி 

லிட்டு, --மிசைக்சனர் எழுக்தனர்கள் - உண்டுகொண்டு கரையேறினார்கள். எ - று, 

தம் சாரியை. ௮சுரர்கள் வெருபோசனமுள்ளவர்களும் அபக்குவமான மாமிசாதி 

களைப புசப்பவர்களுமாதலின் அகடுதூரும்வகை என்றூர், (௧௯) 

20, ஏற்றபுன லூடுதெரிவின் றியெமசென்றே 
வேற்ளொருமடந்தையர்வியன்கையதுபற்றிப் 
போற்றியெழவங்கவர்புறத்தவர்களாக 

மாற்றினரிசைந்துலாவாழ்க்கைமனம்வைத்தார், 

இ-ள். சிலர் - சில அசார்கள்,--ஏற்ற புனலூ தெரிவு இன்றி எமர் என்றே - 
மிகுந்த சீரினிடத்தில் தெரியாமையினால் எம்மனைவியசென்று,--வேற்று ஒரு மடச்தை 

யர் வியன் கையது பற்றி போற்றி எழ - வேறுபெண்களுடைய பெரிய கைகளைப் பிடி 
தீதுப் பாதுகாத்துக்கொண்டு கரையேறுசலும்,--௮வர் புறத்சவர்களாக - அவர்கள் 
பிறர்மனைவியர்களாக விருக்கச் (சண்டு),--மாற்றினர் - (சாங்கொண்டுவந்த பெண்களை 
அவர்களுச்குரிய காயகர்கள் கையிற்) கொடுச்துச் (தம்மனைவியர்களை அவர்கள் கையினி 
ன்றும்) வாங்கிக்கொண்டு,--இசைந்து வாழ்க்கை மனம் வைத்தார் - ஒத்துவாழ்தற்கு 

மனமிசைந்தார்கள். எ-று. HUG ௮சை. அது பகுதிப்பொருள்விகுதி. ஏகாரம் பிரிநிலை. 

மாற்றின்ரிசைந்து வாழ்க்கை மனம்வைத்தார் என்பதற்குப் (பிறர்மனைவியசெ 
(ன்னும் எண்ணத்தை) நீக்கி (அவர்களுடன் கூடி) வாழு.தற்கு மனம்வைச்தார்கள் எனப் 

'பொருள்கூறுவாருமுளர். (௨௦) 

21. இல்லிவசெனப்பிறசையேச் தியெழவன்ஜோர் 

புல்லுதனியன்பர்புடைபோகவொருசில்லோ 
ரல்லலுறுவார்தமையடைர்ததொருகன்னி 

- மெல்லவயல்போக்துழிமெலிர் தழலுவார்போல், 

.... இஃஜ்..தமை அடைந்தது: ஒரு கன்னி - (,சானாகவே) தம்மைவர்து சேர்ச்ச ஒரு 
'பெண்ணானவள்;-- “மெல்ல அயல் போர்துழி- மெதுவாசத். (தம்மைவிட்டுப்) பிறசைச் 
சேர்க்தபொழுதுட-மெலிர்து உழ்லுவார் போல் - (அதன்பொருட்டு) மெவிந்து ஒருச் 

ப இின்றவைப்போல,- ஒரு சில்லோர். - ல அசரர்கள்,--இவர் இல் என பிறரை 

 



இலங்கைவீழ்படலம். FG 

ஏந்தி எழ - இவர் (சமது) மனைவியர்களென்று பிறர்மனைவியசைச் (தோளிற்) சுமந்து 
கரையேறுதலும்,--அன்னோர் புல்லு தனி அன்பர் புடைபோக - அவர்கள் (தார்) தழு 

வுன்ற ஒப்பற்ற நாயகரிடத்திலே போகக் (கண்டு),--அல்லலுறுவார் - துன்பமடை 
இன்றார்சள். எ - று, 

சன்னி என்பது இங்கே பருவங்குறியாது பெண்ணென்னும் பொருளாய்நின்றது. 
விவாகமுடியாத வொருபெண் முதலில் எவனைச்சேருவாளோ அவள் அவனுக்கே உரிய 

வளாக, மங்கலியதாரணத்துக்குமுன் அவள் வேறொருவனை விரும்பி ௮வனிடஞ்செல் 
வின் ௮வனுக்கு ௮௧ துக்கம் உண்டாவதுபோல,£ரிலுள்ளே தாழ்ச்தபெண் களைத் தம் 
மனைவியசென்றே நினைத்துச் தோளிற் சுமந்துகொண்டு கரையில் வந்தவுடன் அவர்கள் 
இவர்களை விட்டுத் தம்காயகரிடஞ்சென்றது அவர்களுக்குப் பெருக்துக்கத்தையுண்டாக்க 

னமையால் *:அடைந்ததொருகன்னி மெல்லவயல்போந்துழி மெவிர்துழலுவார்போல் 

அல்லலுறுவார்'? என்றார். (௨௧) 

22. திமைபுரிமால்களிறு இண்புசவியாவு 
மேமருசுறாத் 'தாகுஇயிர்த் துவிசைந்தே௫த் 

தோமறுபிணாமகாந்துய்ப்பவுதவுற்ற 

காமர்கெழுபெண்மயல்கடக்கவெளிதன்றே. 

Q- or. தீமை புரி மால் களிறு திண் புரவி யாவும் - துன்பத்தைச்செய்கன்ற மய 
க்சம்பொருந்திய யானைகளும் வலிய குதிரைகளும் (ஆய), எல்லாவற்றையும்,---ஏமரு 

சுர தொகுதி ஈர்த்து விரைந்து ஏ௫ - மடிழ்ச்சியையுடைய ஆண்மகரமீன் கூட்டங்கள் 
இழுத்து விரைந்து சென்று,--சதோம் ௮று பிணுமகரம் துய்ப்ப உசவுற்ற - குற்றமற்ற 

பெண் மகசமீன்கள் உண்ணும்படி. கொடுத்தன (ஆதலால் ),--காமர் செழு பெண் மயல் 

கடக்க எளிதன்று - அழகு பொருந்திய பெண்ணாசையை (எத்துணைப் பெரியாருங்) 
கடத்தல் எளிதன்று, எ- று. உம்மை முழ்று, ஏகாரம் தேற்றம். 

மதமேலீட்டால் ஈன்மையுர் தீமையும் யானைகளுணரா என்பார் மால்களிறு என் 
ரூர். முனிவர் முதலிய மகான்களாலுங் கடக்கச் கூடாத காமத்தை மீன்கள் கடச்சத்தக் 

சவைகளோ வென்பார் ::கடக்கவெளிதன்ற?? என விசேடித்தார். மயல் - ஆசை. (௨௨) 

28, மாத்தறுசுருச்சிஹ்டப்பிடி கைபற்றி 
யேற்றபெண்வழிச்செலவெதிர்ந்ததனைகோக்கி 

வேற்மெர்பெடையாயதெனவேர்வுறுகைகையர்க் 
காந்றுமுபகசாரவியல்பாகியதையன்றே, 

இ-ள்.மாற்று அறு சில சுரா மடப்பிடி சை பற்றி ஏற்ற பெண்வழி செல - ஒப்ப 
றற சில மகரமீன்கள் பெண்யானையின் கையைப்பிடி த் துச்சொண்டு தகுதியாயெ. பெண் 

மகரமீன்கள் இருக்குமிடத்திற்குச் செல்லுதலும்,--௭ இரந்து ௮,சனை கோக்க - (௮வை) 
எதிரேவந்து ௮தனைப்பார்த்து,--வேறு ஒர் பெடை ஆயது என வேர்வுறுகை - வேரொ 

ருபெண் சுரு வந்ததென்று கருதிச் கோபங் கொள்ளுசல்,--கையர்ச்கு ஆற்றும் உபகாச 
இயல்பாகயெது-£ழ்மக்களுக்குச் செய்யும் உபகாரங்களைப்போலப் பயனஜ்றதாயது, எ-று. 

அன்று, ஏ ௮சை. கோரம் சாரியை. 

தியகுண மூள்ளவர்களுக்குச் செய்யும் உபசாரம் ௮பசாரமாகவே முடியு மென்பார் 
கையா்க்காற்று மூபகார வியல்பாடியது என்றார், மடப்பிடி - பிடிபோலு கடையை 
யுடைய பெண்க ளெனினுமாம். பிடி. உவமவாகு பெயர். ் (௨௩)



௪௨ ஸீகந்தபுரரணம, 

44, சந் துவதன்மீதிலெழுசில்லவுணராயோர் 

கந்தன்முருகேசன்விகொளைசெயல்காணா 

நந்தமையுகின் றிடினலிந் திடுவன்யாங்க 
ளுய்க் இடு துமென்றுகடிதோடியயல்போனார். 

இ ள் சிந்து ௮.தன் மீதில் எழு சில் அவுணர் யோர் - சடலின் மீது எழுந்த 

லெ அசுரர்கள், --சர்தன் முருசேசன் விடு சாளை செயல் காணா - சந்தஸ்வாமி யனுப்பிய 

வீரவாகுதேவருடைய செய்கையைப் பார்த்து, --மின்றிடின் ஈம் தமையும் ஈவிர்இடுவன் - 
நின்றால் (இவன்) ஈம்மையுங் சொல்லுவான்,--யாங்கள் உய்ந்திடுதும் என்று கடி.து ஓடி. 
அயல்போனார் - (ஆகையால்) நாங்கள் பிழைச்துச் கொள்வே மென்று (௮வ்விடத்தினி 
ன்றும்) விரைந்தோடி வேறிடங்களிழ் சென்றார்கள். ௭-- று. 

தம் சாரியை, ௮.து பகுதிப்பொருள் விகுதி. உம்மை இறர்ச,து,தழீஇயவெச்சம். () 

2௦, பிடுசெறிதங்கணவரைப்பிரிகலாமே 
கூடும்வழியாய்ர்தலகோற்றொடிமின்னார்க , ழ் 

ளாடைபுன லூடுபுகவல்.குறமகையான் 
மூடியெழுவார்முலைமுகத்தின்முகம்வைத்தே, 

இ. எ். பீடு செறி தம் கணவரை பிரிசலாமே கூடும்வழி - பெருமை பொருந்திய 

தமது நாயகரை விடாமற் கூடுகின்ற சமயச்தில்,--ஆழ்ஈ்த சல கோல் தொடி மின்னா 

கள் - (கடலுள்ளே) அழ்ந்த ௮ழூயவளையலையணிரந்த சைகளையுடைய சிலபெண்கள்,-- 

ஆடை புனஜூடு புக - (,சாம் உடுத்திரு£5) சேலைகள் நீரிலே போச ((௮,தனாலே),-- 

மூலைமுகத்தில் முகம் வைத்து அல்குல் தம கையால் மூடி. எழுவார் - முலைமுகத்தில் 
முகத்தை வைத்துக்கொண்டு வெளிப்பட்ட நிதம்பச்சைச் தமது கையினான் மறைத்து 

எழும்புவார்கள். எ - று. ஏகாரம் தேற்றம், 

நாணமுடையோர் அபிஈயத்தில் தலையைத் தனமேற் சாய்த்து நிற்றலுமொன் ரத 

லால் பெண்டன்மை யுணர்த்துவார் **மூலை முகத்தின் முகம்வைத்து?” என்றார். (௨௫) 

20, சேண்டொடரிலங்கைகடல்சென்றுழியதன்பா 

லாண்டசிலமா கர்களசத்தவுடைகொண்டார் 

மீண்டெழலுநீர படவெளிப்படுவ தல்குல் 

காண்டகையசெம்மஇகளங்கமடைந்தென்ன, 

இ-ள். சேண் தொடர் இலங்கை கடல் சென்றுழி - தேவர்கள் தொடர்ந்து வரு 
தீற்குச் (காரணமாகிய சிறப்பினையுடைய) ௮காயத்தை யளாவிய இலங்கைமாககரகல் சட 

லுள்ளே தாழ்ந்த பொழுது,--அ௮சத்ச உடை கொண்டார் - சவெப்புச்சேலையையுடுத்த 

வர்களாய்,--௮, தன்பால் ஆழ்ந்த சில மாதர் - ௮ச்சடவினுள்ளே அழுந்திய சலபெண் 

--மிண்டு எழலும் - இரும்ப எழுதலும்,--நீர்பட - ( ௮வர்கள்சேலைகளில்) நீர்படுத 

லினாலே,--காண் சகைய செம்மதி சளங்கம் அடைந்த என்ன - காணப்படும் ௮ழசை 

யுடைய செக்கிறம் பொருந்திய சர்இரன் சளங்க மடைர்தாற் போல,--அ௮ல்குல் வெளிப் 
படுவது - ( அவர்களுடைய) கடிப்பிரதேசம் வெளிப்படுஇன்றது. எ-று. 

சேன்-ஆகுபெயர், அல்குல் களங்கத் துக்கும் வஸ்திரம் சந்திரனுக்கும் ஒப்பரசலால் 
செம்மதி களங்கமடைச்சென்ன அல்குல் வெளிப்பவெது என்றார். ௮டைக்சது என்ப 

| தில் துவ்வீறுருறைர்சது.. | ப (9-௪)



அதிவீரன்வதைப்படலம். ௪௩ 

24, காஏவுணர்மாதாகிலர்காமர்கடல்வீழ்வார் 
நீரமெழவேயுடைகெ௫ிழ்க்தொருவியேச 
மூரன்முகமல்லுருவுமுற்றுறமறைத்தே 
தேசையெனவொண்டுனல்செறிந்து திரிவுற்றார், 

இ-ள். காமர் சடல் வீழ்வார் - அழிய கடலிலே வீழ்ச் சவர்களாகிய,--சார் ௮வு 
ணர் மாதர் சிலர் - கரிய நிறம்பொருர்திய சல அ௮சுரப்பெண்கள்,--நீரம் எழவே - வெள் 

எத்தின்மே லெழுர்த பொழுது,--உடைகெடழ்ர்து ஒருவி ஏக - (உடுத்த) ஆடை கழ 
ன்று ௮அகன்றமையால் (சரையில் ஏறுவதற்கு வெட்கங் கொண்டு),--மூரல் முச்ம் ௮ல் 
உருவு முற்றுற மறைத்து - பல்வரிசைகளை யுடைய (வாயோடுகூடிய) முகர்தவிச மற் 

றைய அ௮லயவங்க ளெல்லா வற்றையும் மறைத்துச் சொண்டு, தேரை என ஒண்புனல் 

செறிந்து திரிவு உற்றார் - சேரையைப்போல மிகுர்ச வெள்ளத்திலே நெருங்க யுலாவி 
னார்கள். எ- ஐ. 

ஏகாரம் இரண்டும் ௮சை, (௨௭) 

28, ஆசுறுமரைத்துகிலகன் றிடவெழுர்தே 

தேசுறுமடர்தையரிலோர்சிலவர்சேண்போய் 

மாசுறுபுயற்குழுவைவல்லைகராம்பற்றித் 
தூசினியல்பானடுவுசுற்றியுலவுற்றார், 

இ. ள். தேசு உறு மடர்தையரில் ஒர் சிலவர் - அழகு பொருந்திய பெண்களிற் 

இலர்,--ஆசு உறும் ௮ரை துல் அகன்றிட எழுந்து - சிறுமையாகிய இடையிலுள்ள 
ஆடை நீருள்ளே விலகப்போக எழும்பி,--சேண் போய் மாசு உறு புயல் குழுவை 
வல்லை கரம்பற்றி - ஆகாயத்திலேபோய்ச் கருகிறம்பொருக்திய மேசக்கூட்டங்களை விரை 

வாசச் கையினாற் பிடித்து;--தணியல்பால் ஈடுவு சுற்றி உலவுற்றார் - வஸ்இிரச்தைப் 

போல் இடையிற் சுற்றிச்கொண்டு சஞ்சரித்தார்கள். எ - று. ஏகாரம் ௮சை. (௨௮) 

இலங்கைவிழ்படலமுற்றிற்று, 

ஆ திருவிருத்தம் - ௧௪௭. 

  

௮ திவீரன்வைழதைப்படலம், 
———— Oe 

1, ௮ன்னதொர்பான்மைகளாகவிலங்கை 

முன்னுறுவார்கடலாழ்ந்த துமூழ்க 
விந்ஈகாரபோற்றியிருர் திடுகின்ற 

மின்னுனைவேலதிவீரலுணர்ந்தான். 

இ-ள். ௮ன்னது இர் பான்மைகள் ஆக - (மேற்சொல்லப்பட்ட) ௮.த்சன்மைச 
ளாக,--இலங்கை முன் உறு வார் கடல் ஆழ்ர்தது மூழ்க-இலங்கைமாககரம் எதிரிலுள்ள 
நெடிய கடலிலே ஆழ்ந்து முழுகுதலும்,--இ ஈகர் போற்றி இருர்திடுின்ற - இந்த ஈக 

ச.ச) (அப்பொழுது) காச்துச்கொண்டிருந்ச,--மின் நுனை வேல் ௮.இிவீரன் உணர்ர் 

தான் - விளங்குகின்ற அதிபொருக்கிய வேற்படையையுடைய (யாளிமுகன துமகனாகிய) 
அதினீசன் அறிந்தான். ௭- று, ஒர் ௮சை, (௪)
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2. தனதபுரங்கடல்சாருதல்காணா 
ஈனி.துயசெய் தினனாுணுமடைந்தான் 

செனவியுயிர் த்தழல்சிந்தரகைத்தா 

னனையவனின்னதகத்திடைசொண்டான், 

இ-ள். அனையவன் - அ௮வ்வதிலீரனானவன்,--தனது புரம் கடல் சாருதல் காணா- 
தனது ஈகரமாகய இலங்கையானது சடலிலழுக்.து,தலைக்கண்டு,--ஈனிதுயர் எய்தினன் - 

மிசத்.துன்பங்கொண்டு,---நாணும் அடைர்சான் - ராணமு மடைக்தவனா௫,---ஏனவி உயி 
ர்த்தூ ௮ழல் ரந்த ஈகைத்தான் - சோபித்துப் பெருமூச்செறிந்து தீப்பொறிகள் தெறும் 

படி. .ஈரித்த,--இன்னது ௮௪சத்து இடை கொண்டான் - இவ்வெண்ணச்தைத் (தன்) 
மனசில் நினைத்தான். ௭ - று, உம்மை இறந்ததுதழீஇயவெச்சம். (௨) 

8. சந்தாமேவருசூரபன்மாவோ 
வர்தமிறம்பியசோவனையார்தம் 

மைந்தர்களோமதியேனவரல்லா 
லிர்தவியற்சையையார்புரிகிற்பார், 

இ-ள், சுந்தரம் மேவரு குரபன்மாவோ - அழகு பொருந்திய சூரபன்மாவாசிய 

(எங்கள் இராஜனோ,--௮ந்தம் இல் தம்பியரோ-அழிவற்ற (௮வன து) தம்பிமார்களோ,- 
அனையார்தம் மைந்தர்களோ - அவர்களுடைய பிள்ளைகளோ,---மதியேன் - தீர்மானமாக 

அறிஇன்றேனில்லை,--௮வர் அல்லால் இக்ச இயற்கையை யார் புரிகிற்பார் - அவர்களல் 
லாமல் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை யார் ( துணிந்து) செய்யவல்லவர். எ.- று, 

தீம் சாரியை. ஓகாரம் மூன்றும் அயம். (௩) 

4, அயவசென்னினுமாங்கதுசெய்தற் 

சேயதொசேதுவுமின்றுதம்மூர்க்குத் 

தீயதுசெய்கலர்சிர்தையதன்றான் 

மாயையுமீதுமஇிக்கிலள் போலும், 

இ-ள். ஆயவர் என்னினும் - (மேற்சொல்லப்பட்ட) அவர்களென்றாலும்,--அ.து 

செய்தற்கு - இத்தர்ச்செயலைச் செய்தற்கு,--ஏயத ஓர் ஏதுவும் இன்று - பொருந்திய 

ஒருகாரணமுமில்லை (௮ தவன்றியும்),--தம் ஊர்க்கு தியது செய்கலர் - தங்களூருக்குச் 

(தாங்களே) , திமைசெய்ரார்கள் (ஆதலால்),--அ.து சிர்தையது அன்று - அதுகருத்த 
ன்று,--மாயையும் இது மதிக்கலெள் - (இவர்தாயாகிய) மாயவளும் இப்படிச்செய்ய 
நினையாள். எ-று, | 

ஆங்கு, ஆல், போலும் அசை, அது பகு இப்பொருள் விகுதி. உம்மை முன்னையது 
உயர்வு சிறப்பு. பின்னையவை இறந்தது தழீஇயவெச்சம். (௪): 

9. மூவருமிச்செயன்முன்னலர்பின்னர்த் 

தேவர்கள்யாரிதுசெய் இடவல்லா 

சேவருகஞ்சிஹையெய் இனர் வேள்விக் 

காவலனாருயிர்கா த். துமறைந்தான். 

இ-ள். மூவரும் இ செயல் முன்னலர் - (அயன் ௮ரி ௮ரன் என்னும்) மூவர்க 
ளும் இச்சாரியத்சைச் செய்தற்கு நினையார்கள்,--பின்னர் சேவர்கள் யார் இதுசெய்திட 

வல்லார் - பின்பு சேவர்களுச்குள் யார் இர், சச்செயலைச்செய்தற்குவல்லவர்கள்,--ஏவரும்
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நம் சிறை எய்.இனர் ச (ேேவாகள்) அனைவரும் நமது சிறைச்சாலையி லிருக்கன் றனர,-- 

வேள்வி காவலன் ஆர் உயிர் காத்து மறைந்தான் - யாகபதியாகிய இந்திரன் (,சனது) 
அரிய உயிசைச்சாத்து ஒளித்திருந்தான். எ - று. உம்மைகள் முற்று. (@) 

0, மாதரமேலவர்வானிடைவைப்பின் 
மேதிகும்விண்ணவர்விஞ்சையாசித்த 
சாதியாநம்மிறையாணையினீங்கா 

ரீ அபுரிர்திடவெண்ணுவர்கொல்லோ, 

இ-ள். மாதிரம் மேலவர் வான் இடை வைப்பின் மேசகும் விண்ணவர் விஞ்சை 

யர் சித்தர் ஆதியர் - இக்குப்பாலகர்கள் ஆகாயத் திலுள்ள (usa son Gw) இடங்களிவிரு 
கின்ற மேன்மைபொருந்திய தேவர்கள் வித்தியாதரர்கள் சித்தர்கள் முதலானவர்கள்,-- 
நம் இறை ஆணையின் நீங்கார் - எங்கள் இராஜனாஏயெ சூரபன்மனது ஆணையைக் கடவார் 
கள்,--ஈது புரிந்திட எண்ணுவர் கொல்லோ - இத்தியசெய்கையைச் செய்ய நினைப்பார் 

களா (கினைக்சமாட்டார்கள்.) ௭ - று, 

கொல் ஐயம். ஒகாரம் எ இர்மறை, (சு) 

(, தவ்வறவிண்டமாதானவராற்ற 
மெய்வலிமாயைகண்மேவினரேனுக் 

தெவ்வசர்முதறிண்படையஞ்ச 
யிவவியறன்னையிழைக்கலர்போலும், 

இ-ள். தவ்வற ஈண்டு அமர்்தானவர் - குறைவில்லாமல் இவ்விடத்த லிருச்கின்ற 
அசுரர்கள்,--ஆற்ற மெய்வலி மாயைகள் மேவினரேனும்-மிகவும் சரீரவலிமையும் மாயா 
ஒல்லபமும் ௮டைர்துள்ளவர்களாயினும்,--செவ் அடுசூர்முதல் இண்படை ௮ஞச-பகை 
வர்களை வெல்லும் (மேன்மைபடைத்த) சூரபன்மனது வலிய ஆஞ்ஞா சக்காத்துக்குப் 
பயநது,--இ இயல் சன்னை இழைக்கலர் - இப்படிப்பட்ட காரியத்தைச் செய்ய மாட்டா 
ர்கள். எ- று, 

போலும் ௮சை. தன் சாரியை, அடுதல் - அழித்தல் எனினுமாம், (௭) 

8. ௮சலினன்னவசாற்நலரென்னி 

லிசதொருசெய்கையிழைத்தவர்யாசோ 
sta suse on sro ri Ow 

கா.தலனிர்ககர்காத்ததுநன்றால். 

இ-ள். ஆதலின் அன்னவர் ஆற்றலர் என்னில் - ஆகையால் அவர்கள் இவ்வாறு 
,செய்ய மாட்டார்களென்றால்,--ஈது ஒரு செய்கை இழைத்சவர்யாரோ - இப்படிப்பட்ட 
ஒருகாரியத்சைச் செய்தவர்கள் யாரோ,---தாதை அகன்றுழி தானவரோடும் காதலன் 
இ நகர் காத்தது ஈன்று - (எனத) பிதா (மகேக்இரபுரிக்குச்) சென்றபொழுது ௮சரசே 
னைகளோடும் மகனாகிய கான் இர்ஈகரத்சைக்காத்தது நன்ராகவிருந்தது, எ - ஐ, 

ஆல் ௮சை. ஓகாசம் கயம். | | (௮) 

9, காயமொடுங்குகனற்சரஞூடு 
் போய துவல்லைபுறஞ்செலகோற்று 
மாயைபெரும்படைவன்மைகள்வேத 

னீயமுன்வாங்கெவென்செயனன்றால்,
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.... இஃஞ்், கர்யம் ஒடுங்கு சனல் சரம் ஊடுபோருது வல்லை புறம் செல நோற்று சரீ 
சத்தில் ஒடுக்கியீருர்த ௮ச்னியானது சபாலச்இீனூடுபோய் விரைந்து வெளியே செல் 
லும்படி. தவஞ்செய்்.த,--மாயை பெரும்படைவன்மைகள் - மாயவிச்சைகளையும் உயர்ச்த 
பிரமாஸ் திரத்தையும் சரீர வலிமையையும்,--முன் வேதன் ஈய வாங்கு என்செயல் 

கன்று - முன்னே பிரமதேவர்சரப் பெற்றுக்கொண்ட எனது செய்கை ஈன்றாக விருச் 
தீதி. எ-று. ஆல் ௮சை, (௯) 

10. தந்தையுருதுதணர் துழியாங்கோர் 
மைந்தனிருர்அதன்மாசகரோடு 
மர்திலகன்கடலாழ்ர்தனனென் 
னர்தமசென்னைகைப்பர்களன்றே, 

இ எ. தந்ைத உருது சணரந்துழி - பிசாவாயெ யாளி முகன் (இங்கே) யில்லா 
மந் பிரிந்தபொழுத;,--.அங்கு ஒர்மைந்தன் இருந்து - அ௮க்ககரத்தில் ஒருமகன் இருக்து;- 

தன்மாஈகசோடும் - சனது பெரிய ஈகரத்துடனே,---௮சன் கடல் அழ்ந்தனன் என்ருல்- 

அ௮சன்ற கடலில் மூழ்கினொன் என்றால்,--ஈம் தமர் என்னை ஈகைப்பர்கள் - ஈமது சுற்றத் 
தவர்கள் (இவன் ௮சுரகுலத்திற் பிறந்தும் தவம் வவிமைமுதலியவற்றையடைந்தும் இவ் 

வாரூனானென்று) என்னைப் (பரிசாசஞ்செய்து) சிரிப்பார்கள். எ - து. 

௮ந்தில், ௮ன்று, ஏ ௮சை. (௧0) 

11, மன்னவனீ துமதித்இடின்மற்றென் 
றன்னையடும்பெறுதாதையுமற்றே 
பின்னுளசெள்ளுவர்பெற்றியிதாமே 
லென்னியனன்்றெனவெண்ணியினைந்தான். 

இ. ள். மன்னவன் ஈது மதித்திடின் - அரசனாகிய சூரபன்மன் இச்காரியத்தை 
யறிந்தால்,--என் தன்னை அடும் - என்னைச்கொன்று விடுவான்,--பெறு தாதையும் ௮ற் 
மே - என்னைப்பெற்ற பிதாவும் அங்ஙனமே செய்வார்,--பின் உளர் எள்ளுவர் - மற்று 

ள்ளவர்கள் இகழ்ச்சபண்ணுவார்கள்,--இ.து பெற்றி ஆம் ஏல் - இவ்விதமாயின்,---என் 
இயல் ஈன்று என எண்ணி இனைந்சான் - எனது தன்மை சன்றாயிருர்சது என்று நினை 

த்து வருத்தமுற்றான். எ - று. 
மற்று ௮சை. தன் சாரியை. ஏகாரம் தேற்றம், உம்மை இறர்சததழீஇயவெச்சம் 

18, இனைந்த தவீரனெலுர்இறன்மைந்தன் 
Soon திடுகின்றகடற்சடையாழ்வோ 
ச௬னந்தாமூழ்வினையாற்றலினன்னான் 
மனந்தனிலிதொருசன்மைமதித்தான், 

இ-ள். சனைந்திடுசன்ற கடற்கு இடை. ஆழ்வோன் - ஒலிக்ன்ற கடல்வெள்' 
எ.த்திலேயாழுகின் றவனாகிய,--௮.இ வீரன் எனும் இறல் மைந்தன் - அதிலீரனென்லும் 

வலியபுதல்வன்,--இனைந்து - வருத்தமுற்று,--அனந் சரம் ஊழ்வினை ஆற்றலின் -பின்பு 
ஊழ்வினைவவியால்,--அன்னான் மனந்தனில் ஈது ஒருதன்மை மதிச்தான் - ௮வன் தன் 

மனடில் இத் சன்மையாெ வொருகாரியத்தை நினைந்தான். எ - று. தன் சாரியை,(௧௨) 

18, ஒல்லொலிசேருவரிக்கடன்மீதாய்ச் 
செல்லுவன்யரிதுசெய் சனசென்றே 
வல்லையிலோர்குவன்மற்றவர்,சம்மைக் 
கொல்லுவன்மெய்ப்படுசோரிகுடிப்பல



அ'திவீரன்வதைப்படில்ம். ger 

இ-ள். தல் ஒலிசேர் உவரி சடல் மீதாய் செல்லுவன் - தல்லென்னும் ஒலிபொ 
ருஃதிய உப்புக்கடலுக்கு மேலாகச் சென்று,--யார் இது செய்தனர். என்று வல்£லயில் 
தர்குவன் - யார் இக்சாரியத்தைச் செய்தார்களென்று விரைவாக ௮நிச்.த,--௮வர் தம் 
மை: சொல்லுவன் - ௮வர்களைச்சொன்று,--மெய் படு சோரி குடிப்பன் - (அவர்கள்) 
சரீ. ரத இிலுள்ள இசத்தத்சைக்குடிப்பேன். எ.று, 

முற்றுக்கள் எச்சப்பொருளன. மற்று, ஏ ௮சை. தம் சாரியை. (௧௩) 

14, என்றஇவிரனிரும்படையாவு 
மொன்தறவாரியுருத்சனிகத்து 
ணின் அுளர் தங்களைகேடுபுகொண்டே 

வன்றிசைவேலையின்மீமிசைவர்தான். 

இ- எ். என்று ௮திவீரன் இரும் படையாவும் ஒன்று ௮ற வாரி - என்று சொல்லி 
யதிவீரன் (னத) பெரிய ஆயுதங்களெல்லாவற்றையும் ஒன்.றுமில்லாமல் வாரியெடுத் 
துச்கொண்டு,---உருத்து ௮னிகத்துள் நின்றுளர் தங்களை நேடுபு சொண்டு - கோபித்து 

சேனைகளுள் ((இறக்தவர்கள்போச எஞ்சி) கின்றவர்களைத் தேடியழைச்துக்கொண்டு,-- 
வன் இரை வேலையின் மீழிசை வந்தான் - வலிய அலைகளையுடைய கடற்கரையின் 

மேல் வந்தான். எ- று. 

தம் சாரியை, உம்மை முற்று, ஏகாரம் ௮சை. (௧௪) 

வறு, 

19, விடலை திருமுன்னமதிவிரனனிகங்கள் 

புடையில்வசகீரின்மிசைடொள்ளெனவெழுக்தா 
னடுதொழிலியற்றியிடுமா திதனையெய்தக் 

கொடியவிடம்வார்கடல்குலாய்நிமிர்வதேபோல். 

இ- எ். அடு சொழில் இயற்றியிடும் ஆதிதனை ois கொடிய விடம் வார்சடல்: 
குலாய் நிமிர்வதேபோல் - சங்காரச்தொழிலைச்செய்கன்ற கருத்சாவாகய சிவபெரு 
மானையடைதற்குச் கொடிய ஆலசாலவிஷம் நெடிய கடலினின்றுர் சோன்றிவருவது 

போல,--விடலை திருமுன்னம் - வீரவாகுசேவருச்கு முன்னாக,---அ.திவீரன் - அ௮திவீர 
னானவன்,---அ௮னிகங்கள் புடையில் வர நீரில் மிசை பொள்ளென எழுந்தான் - சேனை 
கள்பக்சத்திலே சூழ்ர.துவாச் சடன்மீது விரைவாக எழுர்தான். எ- று. 

தன் சாரியை, ஏகாரம் ௮சை, (௧௫% 

16, விழுந் திடுமிலங்கைதனின்மேவுமஇவிச 
னெழுந்துதனதானையொடிருங்கடலுளக்டுக் 
கொழுக் தமிசைசென்றனையகோலமொடுகின்ற 
செழுர்திறல்கொண்மொய்ம்புடையசெம்மனிலைகண்டான், 

இ-ள். விழுந்திடும் இலங்கை தனில் மேவும் அ௮.திவீரன் - சடல்வெள்ளத்திலமுர் 
இய இலங்கைமாககரத்திலிருந்த ௮திவீரன்,--தன தானையொடு எழுந்து - சனத 
சேனைகளுடனே (அச்கடலினின்றும்) எழுர்து,--இரும் கடலுள் Hee கொழுந்து 

“மிசை சென்ற அனைய கோலம் ஒடு நின்ற - பெரியகடல்ஈடுவிலுள்ள வடவாமுகாச்ணி 
யின்சொழுக்து மேலேசென்றாற்போன்ற வடிவத்தோடும் நின்ற,--செழும் இிறல்சொள் 
மொய்ம்பு உடைய செம்மல் நிலை கண்டான் - மிச்ச வவிமைபொருர்திய புயங்களையு 

டைய வீரவாகுசேவரது நிலைமையைச்சண்டான். .ஏ - று, தன் சாரியை. (௧௬)
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11. கண்டனன்வெகுண்டி தழ்கறித்துககைசெய்ய 
வண்டர்குழுவானிவஜஞெராண்டகைசம்மூதூர் 

தெண்டிரையிலாழும்வகைசெய்துமிவணின்றா 

னெண்டிசைதொழுக்தகுவராணையினிதென்றான். 

இ - ள். கண்டனன் வெகுண்டு இதழ் கறித்து ஈகை செய்யா - (௮ங்கனங்) கண் 

டவனா$ய அ௮திவீரன் கோபங்கொண்டு (பற்களால்) ௮த.த்தைக்கடி த் துச்சிரித த.-- 
அண்டர் குழுவான் இவன் ஒரு ௮ண்டகை - சேவர்கூட்டத் தானாகுய இவன் ஒரு ஆண் 

மசன்,--ஈம்மூதூர் தெண் திரையில் ஆழும்வகை செய்தும் இவண் நின்றான் - நமது இல 
ங்காககரம் தெளிந்த அலைகளையுடைய சமுத்திரத்தில் தாழும்படி. செய்தும் இவ்விடத்தி 

னின்ருன்,--எண் . திசை தொழும் தகுவர் ஆணை இனித என்றான் - எட்டுச் திச்குக 

ளிலுமுள்ளவர்சகள் வணங்குகின்ற அசுரர்களுடைய அதிகாரம் ஈன்றாச விருந்தது என்று 

கூறினான். ௭எ- று. உம்மை உயர்வு சிறப்பு. (௧௭௪) 

18, என்றுமொழியாவிரைவில்யாளிமுகன்மைர்தன் 
கொன்றிவனதாருயிர்குடிப்பனெனவுன்ளிச் 

சென்றிடலுமாழ்ந்தவர்செயற்கையதுசாண்பா 

னின்ததொருபோறிஞனீர்மையதுகண்டான். 

இ-ள். என்று மொழியா - என்று கூறி,--விரைவில் யாளி முகன் மைர்தன் - 

விரைவாக யாளிமுகனத புத்திரனாயெ அ.திவீரன்,--கொன்று இவனது ஆர் உயிர் குடி. 

ப்பன் என உன்னி சென்றிடலும் - கொன்று இவனது அரிய உயிரை வாங்குவேனெ 

ன்று நினைத்து வருதலும்,--அழ்ர்சவர் செயற்கையது காண்பான் நின்றது ஒருபேர் 

அறிஞன் ௮.து நீர்மை சண்டான் - கடலினுள்ளே அழ்ச்தவர் களது செயல்களைப் பார்க் 
கும் பொருட்டு நின்ற பேரறிவுடையராகிய வீரவா குதேவர் அவ்வதிவீரன்வருந தன்மை 

யைக் ச௪ண்டார. ௭-௮ று, 

ஒரு ௮சை. செயற்கையது என்பதில் ௮து பகுஇிப்பொகுள் விகுதி. (௧௮) 

19, ஆனபொழுதசத் தினிலவன்புடையில்வர்த 

தானவர்கள் சூழ்ந்தனர் சமர்த்தொழிலியற்ற 
மானவிறலோன்றனதுவாளுறைகழித்தே 
யூனொடுயிர்சிர் இயிடவொல்லையடல்செய்தான், 

இ-ள். ஆனபொழுசத்தினில் ௮வன்புடையில்வர்த தானவர்கள் சூழ்க்தனர் சமர் 

தீதொழில் இயற்ற - அவ்வாரானசமயத்தில் அவன்பச்கத்தில் (சேனைகளாக) வந்த ௮௪ 

சர்கள் குழ்ர்து போர் த்தொழிலைச்செய்ய,--மானவிறலோன் தன துவாள் உறைகழித்து- 
பெருமைபொருந்திய வீரவாகுதேவர் தமதுவாளை உறையினின்றும் வெளியில் எடுத்து, - 

ஊனொடு உயிர் சிந்தியிட ஒல்லை அடல் செய்தான் - (௮வர்சளது) உடலும் உயிரும் 
இதழும்படி விரைந்து கொல்வாராயினார். ஏ - று. 

அத்து, இன் சாரியை, ஏகாரம் ௮சை. (௪௬) 

20, ௮ற்றனசிரத்தொகுதியற்றனகசங்க 
ள,ந்றனபுயக்தொகுதியற்றன்பதங்க 

எ.ற்றனபெரும்புறமுமற்றவுடன்முத்று 
மற்றனர்களயாருமுயிரற்றதவர்பூசல்,
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இ-ள், சரம்தொகுதி அற்றன - (வீரவாகுசேவர் வெட்டியவுடனே) அனே 
கநதலைக எறுபட்டன;---கரங்கள் அ.த்றன - (௮னேகங்) கைக எறுபட்டன,--புயம் 

தொகுதி அற்றன - அனேகம் புயங்க எறுபட்டன;--பதங்கள் அற்றன (அனேகம்) 
கால்களறுபட்டன,-பெரும்புறமும் ௮.ற்றன - பெரியமுதுகுகளும் ௮௮பட்டன,--உடல் 
முற்றும் அற்ற - சரீரங்கள் மூழுவதும் அறுபட்டன,--யாரும் உயிர் ௮ற்றனர்கள்-எல் 

லாரும் உயிரிழச்சார்கள்,--அவர்பூசல் ௮.ற்றது-அவர்களுடையபோரும் ஒழிர்தத. எ-று. 

உம்மை முன்னையது இறச்ச.து,சழீஇயவெச்சம்) பின்னையவை மாற்று. (௨௦) 

21, பங்கசெறிசெந்தலைகள்பாய்குருதிரீர்மே 
லெங்கணுமிதப்பனவிருங்கடலிலூடே 
செங்கொடிபடாந் சிடுசெமும்பவளவைப்பி 

லங்கமலமானவையலர்ச்இிடுகல்போலும், 

இ--எ். பாய் குருதி நீர்மேல் எங்கணும் மிதப்பன செம் பங்க செறி தலைகள் - 
ஒடுகின்ற இரத் வெள்ள த்தின்மேல் எவ்விடத்தும் மிசப்பனவாகிய சிவந்த மயிர்கிறைந்த 

தலைகள்,--இரும் சடலின் ஊடே செம் கொடி படார்திடு செழும் பவளவைப்பில் - 
பெரிய கடலிடத்தில் செவந்த சொடியாகப் படர்ஈ,ச செழுமையாகிய பவள மிருச்சின்ற 

விடத்தில்,--௮ம் கமலம் ஆனவை அலர்ந்திடுசல் போலும் - அழூய (செர்) தாமரை 

மலர்கள் விரிந்திருப்பதை யொப்பாகும். ஏ - று, ஏகாரம் ௮சை, உம்மை முற்று, (௨௧) 

22. ௮.ற்றமகல்வீரனவுணப்படைதுணிப்பச் 
செற்றியபிணத்தொகை இிரைப்புணரிதார்த்து 
மற்றுமிசைபோநர்துமணியா லுமொரிலங்கைப் 
பொத்றையதியற்றியதுபோன்றுளதுமாதோ, 

இ-ள். அற்றம் ௮கல்வீரன் ௮வணர் படை துணிப்ப - சோர்வில்லாத வீரவாகு 
சேவர் ௮சுரசேனைகளைக்சொல்லுசலும்,--செற்றிய பிணம் தொகை - நெருங்கிய பிண 
க்கூட்டங்கள், திரை புணரி தூர்த்து - அலைகளையுடைய சமுத்திரத்தை நிரப்மி,---மற் 

றும் மிசை போரது - பின்னும் மேலாகப் போய்,--மணியாலும் ஒரு இலங்கை பொற் 
றையது இயற்றியது போன்றுளது - இரத்தினங்களாலும் ஒரு இலஙசைமலையைச் 
செய்ததுபோன்றிருந்தது. எ- று. 

மாது, ஒ ௮சை. ௮.து பகுதிப்பொருள் விகுதி. உம்மை இறந்தது தழீஇயவெச்சம் 

முன்னுள்ள இலங்கைடொன்மயமானதால், பின் பிணமலையா லுண்டாகயெ மேடு மணி 
களாற் செய்த இலங்கையைப்போல என்றார். பிணம் இரத்தர்சோய்ந்து செர்நிறமுறு 

தீலால் மணி என்றது மாணிக்கத்தையென்ச; நீலமணியெனினுமிழுச்சாது. (௨௨) 

29. தன்படைவிளிர்.துசலஇக்கடலுள்விழ 

முன்பன இவிரன்முனியாவதனைகோக்க 
யென்புடையினோரையெறிந்தாய்கடி தனின்னைத் 

தின்பனதுகாண்டியெனவேசெருமுயன்றான், 

இ-ள். தன் படை விளிந்து கடல் சலதியுள் வீழ - தன் சேனைகளெல்லாம் இற 
ந்து கடல்வெள்ளத்தில் விழ,--முன்பன் அதிலீரன் அ,சனை நோக்கி முனியா- வலியோ 

னாய அ௮திவீசன் ௮.தனைப் பார்ச்தச் கோபங் சொண்டு, -என்புடையினோசை எறிச் 
தாய் - (ரீ) என்பச்சத்தில் வர்சவர்களைச்சொன்ருய்,---சடி.இன் நின்னை தின்பன்-விரை 
வாக உன்னை உண்பேன்,--௮.து சாண்டி என - அதனைப்பாரென்று கூறி,--செரு முய 
ன்றான் - போர் செய்யத் தொடங்கினான். ௭ - று. ஏகாரம் ௮சை. (௨௩)



(௫௦ ஸீகந்தபுராணம், 

24, சொல்லுமஇவிரன்வருதோற்றமதுகாணா 

வல்லைவருகென்.று இறல்வள்ள லுமழைப்ப 
வெல்லையதனிற்செருவினேற்றிவனையின்னே 
கொல்லுகெனவங்களொருகுர்தமதெதிந்தான், 

இ-ள். சொல்லும் ௮இிவீரன் வரு தோற்றம் ௮து காணா - (இவ்வாறு) சொல் 

லும் ுூதிலீரன் வருகின்ற இறுமாப்பைப்பார்த்து,--வல்லைவருச என்று இறல் வள் 

எலும் அழைப்ப - €க்கிரம் வருக வென்று வீரவாகுதேவரும் ௮ழைக்க,---எல்லை ௮2 
னில் செருவில் ஏற்று - அப்பொழுது போரில் எதிர்த்து,--இவனை இன்னே கொல் 
ஓுச என - இவனை யிப்பொழுதே கொல்லுச வென்று,--அ௮ங்கண் ஒரு குந்தம் WH 

எறிந்தான் - அவ்விடத்து ஒரு வேலாயுதத்தை யெறிந்தான். எ- று, 

உம்மை இறக்சது,தழீஇயவெச்சம், ௮.து மூன்றும் பகுதிப்பொருள்விகுஇி. எல்லை 
அதனில் என்பதில் ௮ன் சாரியை. ஏசாரம் தேற்றம், (௨௪) 

26, உய்த்த ி.காருகூரயி லுரத் தினுறுமுன்னர் 
மத்தகய2ர்விடலைமற்ற அதெரிக்தே 
கைத்தலமிருர் திகிகனற்புரையும்வாளா 
லத் துணையிரண்டுதுணியாய்விழவெறிந்தான். 

இ-- ன். உய்த்தது ஒரு கூர் அயில் உரத்தின் உறும் முன்னர் - (௮.இிவீரன்)விட்ட 

கூரிய வேலாயுதம் மார்பில் வநது படுதற்கு முன்னமே;,--மத்த சயம் நேர் விடலை ௮து 

தெரிந்து - மதயானையையொத்த வீரவாகுதேவர் ௮.தனைப்பார்த்.து,--கை தலம் இருந்தி 

டும் கனல்புரையும் வாளால்-கையிலிருக்கன்ற ௮க்னியையொத்த வாளினால்,-,௮ துணை 
இ.ண்டுதுணி ஆய் விழ எழிர்தான் - ௮ப்பொழுத(௮த)இரண்டு துண்டாக விழும்படி. 

வெட்டினார். எ-று. மற்று, ஒரு, ஏ ௮சை, (உட) 

20, கண்டமுறஞாங்கா துகண்டுதறன்மைர்தன் 
றண்டம்விரைர்தொன்றொரு கடக்கைகொடெடுத் த்தே 
மண்டமர்செயுன்னுயிரைவாங்குமிஃ் தன்னா 
வண்டர்புசழ்காளைதனதாகமுறவிட்டான், 

இ-ள். ஞாங்கர் கண்டம் உற திறல் மைந்தன் ௮துசண்டு -(,தான்விடுத்த) வேலா 

யுதம் இரண்டு துண்டாக வெட்டுப்பட ௮.இவீரன் ௮தனைப்பார்த்து,--ஒரு தடம் சை 

கொடு தண்டம் ஒன்று விரைந்து எடுத்து - (சன.து) பெரிய கையொன்றினால் ஒருதண் 

டத்தை விரைவாக எடுத்து,---மண்டு ௮மர் செய் உன் உயிரை இஃது வாங்கும் என்னா- 

பெரும் போர்செய்ன்ற உன் உயிசை இச்சண்டம் வாங்கிவிடுமென்று,---அண்டர் 
புகழ் காளை தனது ஆசம் உற விட்டான் - சேவர்கள்புகழுசன்ற வீரவாகுதேவாது மார் 

பிற்படும்படி எறிர்தான். எ - று. தன் சாரியை. ஏகாரம் ௮சை. (௨௬) 

மேவறு, 

21. விட்டகாலையத் சண்டினைவெலற்கருந்திறலோ 
னட்டிடான்றனிவாளினாேற்றனனகலம் 
பட்டுமற்றதுநுண்மிகளாகவப்பதகன் 
மட்டிலா ததோர்விம்மிதமெய் இனன்மறுகி, 

@) — or. ௮ தண்டினை விட்டகாலை-(௮.திவீரன் ) ௮தசண்டை யெறிர்தபொழு த 
வெலற்கு அரும் இிறலோன் - (எவர்களாலும்) வெல்லுதற்கரிய வலிமை யுடையவராசிய 

வீரவாகுதேவர்,--சனி வாளினால் ௮ட்டிடான் - (,சமது)ஓப்பற்றவாளினாலேவெட்டாத
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வரா) --௮கறம் ஒற்றனன் - மார்பில் ஏற்றார்,-அ.து பட்டு நண் துகள் ௮க-(உடனே) 
அ௮த்தண்டம் (மார்பிற்) பட்டு ஐண்ணியதுகளாய்ப் போக,--௮ பதசன் மறு, மட்டு 
இலாத்து ஒர் விம்மிதம் எய்தினன் - (௮.துகண்ட) ௮ச்ழ்மசன் ஆயெ அ.திலீரன் 
(மனஞ்) சுழன்று அளவில்லாத ஆச்சரியமடைந்தான். or — று, 

மற்று, ஒர் ௮சை. (eer) 

29. வேரொர்முத்தலைப்படையதுகொண்ட திவிரன் 
மாதிலாவிறன்மொய்ம்பினன்றன்மணிமார்பி 

ன௮செய்திறமோச்ச லுங்கண்டுகம்மாரவோன் 
சிறியாங்கதுபற்றினன்செங்கையாலிறுத்தான், 

இ-ள். அதிலீரன் வேறு ஓர் முத்தலை படை ௮.துசொண்டு - ௮ இிவீரன்(பின்பு) 
வேறொரு குலத்தை யெடுத்து,--மாறு இலா விறல் மொய்ம்பினன் தன் மணிமார்பில் 
ஊறுசெய்திறம் ஓச்சலும் - ஒப்பில்லாத வீரவாகுதேவாது அழூயெமார்பை மூறுபடுத்தும் 
படி. யெறிதலும்,--ஈம் உரவோன் சுண்டு - ஈமது வீரவாகுதேவர் பார்த்து,--சறி அது 
செம் கையால் பற்றினன் இறுத்தான் - கோபித்து ௮ச்சுலத்சைச் (சமது) ெந்தகையி 
னாற் பிடித்து முறித்தார். ௭ - று. ப | 

ஆங்கு ௮சை. தன் சாரியை. ௮து பகுதிப்பொருள் விகுதி. (௨௮) 

29, இறுத தகாலையிலிலங்கையில்யாளிமாமுகன்சேய் 
செறுத்துமற்றிவன்றனையடலரிதெனச்ந்தை 
குறித துமற்றொருகாக்தகமேக்தினன்குறு 
வெறித்தகொண்டலுட்கொட்புறுமின்னெனவி Ein Sex, 

இ--எ். இறுத்த காலையில் - (வீரவாகுதேவர் சூலத்தை) முறித்தவுடன்,-- இலங் 
கையில் யாளி மாமுகன் சேய் செறுத்து - இலங்கையிலுள்ள யாளிமுகனது மகனாயெ 
அதிவீரன் கோமித்த,--இவன் தனை அடல் ௮ரிதென ந்தை குறித்து - இவனைக் 
கொல்லுதலரிசென்று மன௫ல் நினைச் ௮) --ஒரு நாந்தகம் ஏந்தினன் குறுகி - ஒருவாட்ப 
டையை யேந்திக் கொண்டு (எதிரில்) வநத,--வெறிச்ச சொண்டலுள் கொட்புறு மின் 
என :விதிர்த்தான் - ௮ச்சத்சை விளைவிக்கின்ற மேகத்தினுள்ளே சுழலுகின்ற மின்ன 
லைப்போலச் சுழற்றினான். ௭.- று, 

மற்று இரண்டும் ௮சை. தன் சாரியை. (௨.௧) 

80, கறங்கனிற்பெருவட்டணைபுசிர்துதன்காமே 
னிறங்கொள்வாளினையிடம்வலந்திரித்தனனெறியே 
பிறங்குமார்கலித்தெண்டிரையலைதரப்பெரிது 
மறங்கொணாக்தகமீனுசண்டலமரும்வகையோல், 

இ-ள். கறங்கினில் பெரு வட்டணை புரிந்து - (அதிவீரன்) சாற்ராடியைப்போல 
இடம் வலமாக மிசச்சுற்றி பிறங்கும் ஆர்கவி தெண் இரை அலைதர - விளங்குன்ற 
கடலிலுள்ள தெளிவாகிய அலைகள் அலையும்படி,--பெரிது மறம் கொள் காந்சசமீன் 
உசண்டு அலமரும் வகைபோல் - மிக வலிமைபொருந்திய வாளைமீன் பாய்ந்து சுழலுர் 
தன்மையைப்போல,--தன் கரமேல் நிறம் கொள் வாளினை நெறியே இடம் வலம் இரித் 
தீனன் - தனது கையிலுள்ள ஒனிபெர்ருந்திய வாளை முறையே இடமாகவும் வலமாகவுஞ் 
சுழற்றினான். ௭- ௮. 

ஏகாரம் ௮சை, உம்மை உயர்வு சிறப்பு. (௩௦)
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31, ஏதியிங்கதுநான்முகன்றர் துளதெவர்க்கும் 
பேதகஞ்செயலரியதாலன்னதுபிடி ததன் 
சாதிதிண்ண$ீவருகெனாமிகைமொழிசாற்றிக் 

கோதில்விரன்முன்னணுக லுமனையவன் கூறும். 

இ-ள். இது ஏதி நான்முகன் தந் தளது - இர்தவாள் பிரமதேவரால் (எனக்குச்) 

தாப்பட்டத;--எவர்க்கும் பேதகம் செயல் அரியது - (இதனை) எவர்களுக்கும்பேஇத்தல் 

படியாத, -௮ன்னது பிடித்தேன் - ௮ப்படிப்பட்டவாளை (நான் கையிற்)பிடி த்திருச்கி 
ன்றேன்,--ரி சாதி திண்ணம்-( ஆதலால்) நீ சாவாய் (இது) நிச்சயம், -வரு5 எனா மிகை 

மொழி சாற்றி -(எனக்கு நேசே) வருவாயாக வென்று தரூச்குவசனங்களைக் கூறிச் 
கொண்டு --கோது இல் வீரன் முன் ௮ணுகலும் - குற்றமில்லாத வீரவாகுதேவருக்கு 

முன்னே வருதலும்,--அனையவன் கூறும் - அவர் சொல்லுஇன்றார். எ - று. 

இங்கு, ஆல் ௮சை. உம்மை முற்று, (௨௪) 

82, ஈன்றுகன்றுகின்னாற்றலுமாண்மையுகம்மை 
Qaer DS பயெனின்யாவருமே லஓுனைவியப்பார் 

நின். றும்சிலமொ ழிவதென்கடி துநேருதியால் 

வென்றிவீசருந்தமைப்புகழ்கிற்பசோவென்ரான், 

இ-ள். நின் ஆற்றலும் ஆண்மையும் ஈன்று நன்று - உன்வலிமையும் ஆண்மை 

யும் நல்லது ஈல்லது,--ஈம்மை வென்றியே எனில் யாவரும் மேல் உனை வியப்பார் - நீ 

நம்மை வெல்லுவாயாஇல் பின்பு உன்னை எல்லாரும் புகழ்வார்கள்,--நின்று நீ சலமொ 
ழிவது என் - நீ (அரத்தில்) நின்று சில சருக்குவசனங்களைப்பேசுவசென்னை,--சடி.து 
கேருதி - - விரைந்து (வநது) எதிர்ப்பாயாக,--வென்றி வீரரும் தமை புகழ்சிற்பரோ 

என்றான் - வெற்றிபொருந்திய வீரர்களும் தம்மைப் புகழ்வார்களோ (புகழமாட்டார்கள்) 

என்று (வீரவாகுதேவர்) சொன்னார். ௭ - று, 

ஆல், ஏ ௮சை. ஓகாரம் எதிர்மறை. உம்மை யாவரும் என்பதில் மூற்றும் வீரரும் 

என்பதல் உயர்வுஏறப்பும் ஏனையவற்றில் எண்ணுமாம். (௩௨) 

88, என்னவொன்னலன்டைத்தனன்வீரனுமெதிர்க்தா 

னன்னபான்மையர்வாளமசாடினரகல்வான 

மின்னுமாநுகிறோன் றியேயெ தீரெ இர்விரிந்து 

பின்னருள்புகுக்துடனுடன்செறிந்தபெற்றிமைபோல், 

இ-ள். என்ன ஒன்னலன் சடைத்தனன் - என்றிப்படி. (வீரவாகுதேவர்) சொல்: 
லு.தலும் ௮இவீரன்நெருங்கிர்தான்,---வீரனும் எ.திர்ந்தான் - வீரவாகுதேவரும் ௪ .ிர்த் 

தார்--அகல் வான் மாமுடில் மின்னு தோன்றியே எதிர் எ]ர் விரிந்து - அகன்ற அகா 

யத்திலேயுள்ள பெரிய மேகங்களில் மின்னலானது தோன்றி நேர் நேராக மின்னி,-- 

பின்னர் உள்புகுர்து உடன் உடன் செறிந்த பெற்றிமை போல் - பின்பு அவற்றுள் 
மறைந்து உடனுடனே யொடுங்குக் தன்மையைப்போல,--௮ன்ன பான்மையர் வாள் 

அமர் ஆடினர் - அங்கனங்கடறியெதிர்த்த வவ்விருவர்களும் வாட்போர்செய்தார்கல். 

மின்னு என்பதில் உகரம் சாரியை, ஏகாரம் ௮சை, உம்மை இறத்த துதழீஇய 

வெச்சம். (௩௩)
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94, சென்னிகாடுவர்களத்இனைகாடுவர்செவிதாள் 
கன்னகாபர்புயங்களை நாவொ்கர்ங்க 

இன்னிகாவெரு த் தினைநாடுவருகளப் 
னின்வார்கழனாடுவர்வாளமர்புரிவார், 

இ-ள். வாள்மர் புரிவார் - வாட்போர்செய்கின்ற அவ்விருவர்களும்,--சென் 

னிகாவெர் - (ஒருவருக்கொருவர்) தலையைகாடுவார்கள்,--கள.த்இனை நாடுவர் - கழு த்தை 

யும் நாவொர்கள்,--செவி தாள் சன்னம் நாடுவர் - காதுகளையுங் கால்களையும் கன்னத்தை 

யும் காவொர்கள்,--புயங்களை நாடுவர் - புயங்களையும் நாடுவார்கள்,--சரங்கள் உன்னிராடு 

வர் - கைகளையுங்குறித் துகாடுவார்கள்,---உரத் தினை நாடுவர் - மார்பையும் நாடுவார்கள்,-- 

பொன்னின் வார் உகளம் கழல் நாடுவர் - பொன்னாற்செய்த நெடிய இசண்டு வீரச்சழல் 
களையும் காவவொர்கள். ௭ - று. 

எண்ணும்மைகள் விகாசத்தாற் ரொக்சன. நால் - இலக்குப்பார்த்தல், (௨௩௪) 

85, இணக்குகீரவரிருவருமினையனவுறுப்பி 
லணங்குசெய்திமிமாபினாலாயிடையுய்ப்பார் 
அுணங்குவிஞ்சையின்வன்மையானொய் தின்மாற் நிடுவார் 
மணங்கொளசெக்கிழவாள்கொடேவட்டணைவருவார், 

இ-ள். இணங்கு ரீரவர் இருவரும் இனையன உறுப்பில் ௮ணங்கு செய்திடு மாபி 
னால் ஆயிடை உய்ப்பார் - ஒ.த்ததன்மையையுடையராகய இருவீரரும் மேற்சொல்லப் 

பட்ட உறுப்புகளிலே வருத்தஞ்செய்யும் முறையாக அல்வவ்வுறுப்புகளில் வீசுவார்கள்,- 
நுணங்கு விஞ்சையின் வன்மையால் நொய்தில் மாற்றிடுவார் - நுட்பமாகய வித்தையின் 

வலிமையால் விரைவாகவிலக்குவார்கள்,--மணம் கொள் செர்நி£ வாள் கொடு வட்டணை 

வருவார் - புலவுநாறுஇன்ற செர்நிறம்பொருர்திய வாள்களைக் கையிற்பிடி த்தபடியே வட் 
டமாகச்சுழன்று வருவார்கள். எ- று, 

ஏகாரம் ௮சை, உம்மை முற்று. இணங்குரீரவரிருவரும் என்பசற்கு எ.ிர்த்தநீர் 
மையையுடைய இருவரும் என்மலுமொன்று. (௩௫) 

86, போதமின்ன இலெம்பிசான்.றாதுவன்டொருவா 
னேதிகொண்டுளான்றன்னையான்வலிர்இடலியல்போ 
வாதலாலிவன்படைமுறைவெல்வதேயறனென் 
றோதிசேருளங்கொண்டனனிடைதெரிர்துற்றுன். 

இ-ள். போதம் இன்னதில் - இவ்வாறு யுத்தஞ்செய்கின்ற சமயத்தில்,--எம்பி 

ரான் தூதுவன் - வீரவாகுசேவர்,--பொருவான் ஏதி கொண்டுளான் தன்னை - போர்செ 

ய்தற்கு வாளைச்சையிலேர்திய இவனை,--யான் வலிர்திடல் இயல்போ-ரான் (வாட்போர் 
முறைதவறி) வலாற்சாரமாசக் கொல்லுதல் முறைமையோ (முறைமையன்்.று),--ஆ௪ 

லால் இவன் படை முறை வெல்வதே அறன் என்று - ஆகையினால் இவனது படை 
முறையாக வெல்லுவதே சருமம் என்று,--ஓ.இ சேர் உளம் கொண்டனன் இடை தெரி 

ந்து உற்றான் - ஞானம்பொருந்திய மன?ற் இர்இத்துச் சமயம்பார்த்து நின்றார். 

_ தீன் சாரியை. ஓகாரம் எதிர்மறை. ஏகாரம் பிரிரிலை, (௩௪) 

61. . இடைபுகுக்த இவிரன தடிகளோரிசண்டு 
" முடியுமாகமுந்தோள்களுமாங்கொருமுறையே 

சுடர்பிறந்கெவாளினாலாண்டகைதுணிததக் 

சடி துவிட்டினனடுவன்வர்தவளுயிர்கவர்ர்தான்,



இ௫ னீகந்தபுராணம், 

இ-ள். இடைபுகுர்து - சமயம்பார்த்துச்சென்று,-அஇவீரனது. அடிகள் ஓர் 

இரண்டும் முடியும் ஆகமும் தோள்களும் ஒருமூறையே - அதிலீரனது இரண்சொல்க 
ளையும் தலையையும் மார்பையும் தோள்களையும் ஓசேதசத்தில்,--சுடர் பிறங்கெ வாளி 

னால் ஆண்டகை துணித்து - ஒளிவிளல்குனெற வாளினாலே வீரவாகுதேவர் வெட்டி,- 
கடிது வீட்டினன் - விரைந்து கொன்ஞுர்,--ஈடுவன் வந்து ௮வன் உயிர் சவர்ந்தான் - 

(உடனே) யமன் எந்து ௮வனது உயிரைக்சவர்ந்தனன். எ-று. 

ஓர், அங்கு ௮சை, ஏகாசம் தேற்றம். உம்மைகள் எண். (௨.௪) 

அ திவிரன் வதைப்படலமுற் திதறு, 

ஆ, திருவிருத்தம் - கட௪.. 

  

மகேந்தாஞ்செல்படலம், 
அண்டம் 

1. Pram Pen pave திவிசளைவிட்டி த் 
காரைவாளுறைசெலுத்தியேவெஞ்சமர்தணித்து 
கேரில்வீரமாமகேர்நரம்போலதுநினைந்தே 

- பேரூலாலருமிலங்கையினெல்லைநீத்தெழுந்தான், 

  

இ--எ். வீரவாகு நின்று ௮ ௮திவீரனை வீட்டி - வீரவாகுதேவர் (அவ்விடத் த) 

நின்ற ௮5 ௮திவீரனைக்கொன்று,-- சாரை வாள் உறை செலுத்தி - (பின்பு) கூர்மை 

பொருந்தியவாளை உரையிற் புகுத்தி,--வெம் சமர் தணித்து - கொடியபோர்செய்வதை 

விட்டு, --நேர் இல் மா வீரமகேர்திரம் போவது நினைந்து - ஒப்பில்லாத வீரமகேந்திரத் 
இற்குப்போகும்படி நினை,த.த,--ஏர் உலா வரும் இலங்கையின் எல்லை நீத்து எழுந்தான்- 
அழகுபாந்த இலங்காபுரியின் எல்லையைச்கடந்து (மேலாக) எழுந்தார். எ - று, 

ஏகாரம் இரண்டும் ௮சை, (௧) 

2. எழுக்துவான்வழிச்சேறலுமார்கலியிடையே 
விழுக்துமுறுமிலங்கைமீண்டெழுக்ததுவிசைவிற் 
கழிக்ததொல்பரநீங்கியகாலையிற்கடலூ 

டழுந்துகன்றபொழ்ரோணிமீச்சென்றிமுமதுபோல், 

இ-எ். எழுந்து வான் வழி சேறலும் - (அங்கனம்வீரவாகு தவர] எழுந்து ஆகா 
யமார்க்கமாகச் செல்லுதலும் -சழிந்த தொல் பரம் நீங்யெ காலயில் - மிகுந்த பெசிய 

பாசம்நீங்யெ பொழுது,--கடல் ஊடு அழுந்து இன்ற பொன் சோணி மீ சென்றிடும் 

அதுபோல் - கடவிலே அ௮ழுந்து்ற அழயெ தோணி மேலாகவெழும்புன்ற 
தன்மையைப்போல),--ஆர்கவி இடையே விழுந்து €ழ் உறும் இலங்கை விரைவில் 
மிண்டு எழுந்தது - சடவில் விழுந்து கீழாக sph perp இலங்கையானது விரை 

விலே மேலாசவக்து நின்றது. எ-ு. 

ஏகாரம் ௮சை, (௨) 

9, வார்த்தயங்கியகழலவன்வான்வழிக்கொளலு 
மீர்த்ததெண்கடனி த் சமேலெழுதருமிலங்கை 
சீர்த்தகான்முகலுறக்குழிச்சிர் தவூடமுக்திப் 

பேர்த்துஞாலம்விட்டெழுதருமேருவிற்பிறழும்,



மகேந்திரஞ்செல்படலம். ௫௫ 

இ-ள். வார் தயங்கயெ சழலவன் வான் வழி கொளலும் - வாசோவெளங்குகன்ற 
வீரச்சழலைத்சரித்த வீரவாகுதேவர் ஆகாயமார்ச்கமாகச் செல்லுதலும்,-ஈர்த்ச தெண் 

கடல் நீத்தம் மேல் எழு சரும் இலங்கை - குளிர்ச்சிபொருர்திய தெளிவாகயெ கடல்லெ 

ள்ளத்தஇின்மேலெழுந்து கின்ற இலங்கைமாககரம்,--டர்தத நான்ராகன் உறங்குழி - 
திறப்புப்பொருந்திய பிரமதேவர் நித்திரைசெய்கன்ற பிரளஎயகாலத்திலே,--9ர.து ஊடு 
அழுந்தி - சடலினுள்ளேயழுர்தி,--பேர்த்து ஞாலம் விட்டு எழுதரு மேருவில் பிற 
மும் - மறுபடியும் (௮) நிலத்தைவிட்டு எழும்புகின்்ற மேருமலையைப்போல விளங்கும். 

4, எள்ளுகீரரைப்பம்பகலா ற்றலினிலங்கை 
கொள்ளைவெம்பவமாசிருளடைந்ததுகுறைதர் 
வள்ளமுளபடடீத்ததுபவர்துகண்மாற்றச் 

தெள்ளுநீர்க்கடல்படிக்தெழுக்காலெனத் இகழும். 

Q- ar. எள்ளும் ீரரை பல் பகல் ஆற்றலின் - இகழ்ச்செபண்ணுதற்குரிய தரச் 
குணங்களையுடைய அசுரர்களை அனேககாலமாசச் சுமந்துநிற்றலால்,--இலங்கை வெம் 

பவம் சொள்ளை மாச இருள் ௮டைந்ச.து - இலங்கையானது கொடிய பாவத்திரளாயெ 
கரிய விருளையடைந்தத,--குறை இர் வள்ளல் தாள்பட பவம் நீத்தது - குற்றமில்லாத 

வீரவாகுதேவாது பாதங்கள் (தன்மீது) பட்டமையால் (௮ப்) பாவத் னின்று Fae 
னது,--துகள் மாற்ற - (ஆதலால் எஞ்சிநின்ற) அழுக்கையும் நீச்சவேண்டுமென்று 
(நினைத்து),--தெள்ளு நீர் கடல் படிந்து எழுந்தால் என திகழும் - தெளிந்த சடல்வெ 

ள்ளத்திலே மூழ்கி யெழுர்தாற்போல விளங்காடிற்கும், எ- று, (௪) 

5. கந்தாந்தவழ்தெண்புனற்கருங்கடனடுவட் 
சுந்தரஞ்செறிபொன்சுடரிலங்கை?தான்றியது 
முந்துகாலையிலெம்பிசானருள்வழிமுராரி 

யுர்திரின்தெழுபிரமன்மூதண்டமொத்துளதால், 

இ ள். கந்தரம் தவழ் செண்புனல் கரும் கடல் நடுவண் - மேகங்கள் (நீருண்ணும் 
பொருட்டுச்)செல்லுசன்ற தெளிர்த நீரினையுடைய கரிய கடல்மத்இயில்,-சந்தாம் செறி 

பொன் சுடர் இலங்கை தோன்றியது - ௮அழகுபொருந்திய பொன்னொளிலீசுகன்ற 

இலங்கைமாககரந்தோன்றியசதன்மை,---முர்.து காலையில் எம்பிரான் ௮ருள்வழி - முற்சா 

லத்தில் எமது சிவபெருமானுடைய திருவருளினால்,---முராரி உந்தி நின்று எழு பிர 
மன் மூது ௮ண்டம் ஒஓத்துளது - திருமாலினது உந்திச்கசமலத்தினின்றும் தோன்றிய 

பிரமதேவர் (படைத்த) பெரிய ௮ண்டத்தையொத்தது. ௭ - று, ஆல் ௮சை, 

முன்னொருகற்பத்தில் உலகமெல்லாமழிந்து நீர்யமானத. அப்போது சிவபெரு 

மான் தஇிருமாலைப்புணர்ந்தனர், அவரது புணர்ச்சியால் திருமாவின் உந்திக்சமலச்தின் 
வழியாய்ப் பிரமன் தோன்றினான். ௮வன் நீரின்மேல் ௮ண்டவடிவான பூமியைப்படை 

த்தான். அவ்வண்டம் நீர்டுவில் பொன்வண்ணமாகக் சாணப்பட்டதென்று இலிங்க 

புசாணற் கூறும். ் (டு) 

0, இன்னதாகியவிலங்கைமாபுசத்தைநீத்தெழுந்து 
பின்னுமாயிம்யோசனைவானிடைப்பெயார்து 

பொன்னுலாவுறுவாகையம்புயத்தவன்புலவோ 
“சொன்னலாலுறைமகேர்திரவரைப்பின்முன்னுற்றான். 

இ-ள். பொன் உலாவுறு வாகை ௮ம் புயத்தவன்-இலட்சுமிவிலாசம்பொருர்திய 

வீரவாகுதேவர்,--இன்னது ஆயெ இலங்கை மா புரத்தை நீத்து எழுந்து -.இப்படிப்



Ba ஸ்ரீக.ந்தபு ராணம்; 

பட்ட றப்பினையுடைய இலங்சைமாஈசாத்தைவிட்டெழுக்து,--பின்னும் ஆயிசம் 
யோசனை வான் இடை பெயர்ந்து - மேலும் ஆயிரம்யோசனைதூரம் ஆஅகாயத்திற் 
சென்ற,--புலவோர் ஒன்னலான் உறை மகேந்திர வரைப்பின் முன் உற்றான் - தேவர் 
களுச்குப் பசைவனாகய சூரபன்மனிருக்ெற மசேந்திரபு.,2.துக்கமுன்னாசப் போனார். 

உம்மை இறர்தது, தழீஇய வெச்சம். (௬) 

7. நெற்றிகாட்டத் துர் திதன்கணத்தவனேமிப் 
பொதற்றையாமெனச்சூழ்கதுயர்மகேர்திசப்புரிசைச் 

சுற்றுஞாயிலும்வாயில்கடொறுந்தொறுந்தோன்றுங் 

கற்றைமாமணிச்சிகரியுநுனித்துமுன்சண்டான், 

இ-ள். நெற்றி காட்டத்து ஈந்தின் கணத்தவன் - நெற்றிச்கண்ணையுடைய நந்தி 

கணத்சவராயெ வீரவாகுசேவர்,--நேமி பொற்றை என - சச்சரவாளகிரியைப்போல;- 
சூழ்ஈ்து உயர் மகேந்திரம் புரிசை சுற்று ஞாயிலும் - சூழ்ந்துயர்ந்த மசேந்திரத்தின் 
மதிலிற்கசூழ்ந்திருக்கின்ற உறுப்புகளையும், வாயில்கள் தொறும் தொறும் தேர்ன்றும் 

கற்றை மாமணி கரியும் முன் நுனித்து கண்டான் - வாயில்கடோறுந் தோன் 
ன்ற கூட்டமாக மாணிக்கங்களழுத்தப்பட்ட கோபுரங்களையும் முன்னர் உற்றுப் 

பார்த்சார். எ- று, 

ஆம் ௮சை. உம்மைகள் எண், | (௪) 

8, சேரலாரமர்மகேர் இரரஈகர்வட இசையில் 

வாரிவாய்தலுட்கோபுஈத்தெற்றியின்மாடே 
கோரனேயஇிகோரனேயெனப்படுங்கொடிய 

விரர்சானையோடிருந்தனர்காவல்கொள்வினையால், 

இ-ள். சேரலார் ௮மர் மகேந்திர நகர் வடதிசையில் - பகைவரசாயெ அசுசர்களி 
ருக்இன்ற மகேந்திரபுரிபின் வடதிச்கிலுள்ள,--வாரி ' வாய்தலுள் - கதவோடுகூடிய 
வாயிலுச்குள்ளே;--கோபுரம் தெற்றியின் மாடே - கோபுரத்தின் திண்ணையினது பச்ச 

த்திலே--கோஜே அதிகோரனே எனப்படும் கொடிய வீரர் - கோரன் ௮திகோரன் 
என்று சொல்லட்படுகன் ற கொடிய சேனாலீரர்கள்,-- காவல் கொள் வினையால் தானை 

யோடு இருந்தனர் - காத்தற்தொழிலோடு சேனைகளுடனிருந்தார்கள். எ -று. ' 

ஏகாசம் கோனே யதிகோசனே என்பனவற்றில் எண்ணும், மாடே என்பதில் 
அசையுமாம். வாரி - மதில் எனினுமாம். | (௮) 

9. கரிகளாயிரம்வெள்ளமேதேருமக்கணிதம் 
பரிகளாங்கதற்கிருகொகையச்தொகைபதாதி 

யுரியவப்பெருந்தானையம்பெருங்கடலுலவா 

விரவிமேவாவிருக்தனர்காத் திடும்விசர், 

இ-ள். ஆயிரம் வெள்ளம் கரிகள் ௮' சணிதம் தேரும் அதற்கு இருதொசை பரி 
சள்.௮ தொகை பதாதி - ஆயிரம் வெள்ளம் யானைகளும் ஆயிரம் வெள்ளக் தேர்களும் ' 

இரண்டாயிரம்வெள்ளம் கு திரைகளும் இசண்டாயிரம்வெள்எஞ் சேனைகளும் (ஆூய),- 
உரிய ௮ பெரும் தானை' ௮ம் பெரும் கடல் - (போருச்) குரிய ௮ந்தப்பெரிய (௪.தாங்க) 
செனையெனப்படும்: பெருங்கடலானத,---உலவா விரவி (மேவர - நீங்காமல் நெருக்இச் 

Go எத்தி வீரர் இருந்தனர் - காவல்செய்ன்ற (௮ல்) வீரர்கள் இருந்தார்கள், 

- அல், ஏ, ௮சை, உம்மை இறம்ச.த,சழீஇயவெச்சம், ப (௯)



மகேற்திரஞ்செல்யமலம். Ber 

10, பஞுதிசொண்டிடுகர்னையஞ்சூழலாம்பரவைத் 
தொகுஇசண்டனன்விம்மிகங்கொண்டனன்றுன்னார் 

மிகுதிகொண்டுறைகாவலுங்கண்டனன்வியனூர் 
 புகுதிகொண்டிடுமுணர்வினானினையனபுகல்வான், 

இ-ள். வியன்' ஊர்: புகுதி கொண்டிடும் உணர்வினான் - மேன்மைபொருக்திய 
விரமகேர்திரத்தினுள்ளே போகவேண்டும் என்னுங் கருத்தினையுடைய வீசவாகுசேவர்,- 

। பகுதி கொண்டிடு தானை ௮ம் சூழல் ஐம் பரவை தொகுதி கண்டனன் - ச.துரங்கமாசப் 

பகுச்சப்பட்டிருக்செின்ற சேனைச் கூட்டமாகிய கடற்றொகுதியைப்பார்த்த;--விம்மிதம் 
கொண்டனன் - ஆச்சரியங்கொண்டு,-- துன்னார் மிகுதி கொண்டு. உறை காவலும் சண் 

னன் - பசைவர்களாயெ. ௮௪ரர் மிகுதியாக இருந்து காச்கு$தன்மையையுங் கண்டு,-- 

இனையன புகல்வான் - இவ்வாரானவசனங்களைச் சொல்வாராயினார். எ - று, 

௮ம் ௮சை, உம்மை இறர்ததுதழீஇயவெச்சம். (40) 

11. சண்டுசெல்லினித்தானைசூழ்க்தமர்செயும்யாலு 
- மூண்டுே நரினுமுடிப்பவோர்பகலெலாமுடியு 

. மாண்டதென்னினுமுலவுமோமாககரிடத்து 
.மீண்டும்வர் இடுங்கரிபரிபதா இ தர்வெள்ளம். 

Q- or. ஈண்டு செல்வின் இ தானை சூழ்ச்து அமர் செயும் - (யான்) இல்வழியே 
போவேனேயாயின் இச்சேனைகள் சூழ்ந்து போர் செய்யும்,--யானும்' மூண்டு நேரினும்- 
யானுங் (கோபம்) மூண்டு எ திர்ப்பிலும்,--முடி.ப்ப ஒர்பகல் எல்லாம் முடியும் - (இவர் 

களுடன் போர்செய்து) சொல்லுவதற்கு ஒருகாண்முழுதுங் கழியும், மாண்டது என் 

.னினும் - (இச்சேனை) ௮ழிர்ததென்றாலும்,--உலவுமோ - (இத்துடன்போர்)முடியுமோ 

(முடியாது),---மா ஈகர் இடத்து - பெரியாகசத்தினின்றும்,--சரி பரி பதாதி தேர் வெள் 
எம் மீண்டும் வந்திடும் - யானைகளும் குதிரைகளும் சேனைகளுர் தேர்களும் வெள்ளக்க 
ணக்காகப்பின்னும் வரும்.. எ - று, 

ஓகாரம் எதிர்மறை. உம்மை நேரினும் என்னினும் என்பனவற்றில் உயர்வுசிறப் 
பும், ஏனையவற்றில் இறத துசழீடுயவெச்சமுமாம், (a5) 

19, வந்தவந்ததோர். சானவப்படையொடேமலைவுற் 
நெக்தைகந்தவேளருளிஞல்யானொருவேலுஞ் 
சிந்திநிற்பனேலிந்ககர் த்தானைகள்சதைய 
வந்தமில்பகல்சென்,நிமிமனியசோவவுணர், 

இ-ள். வந்த வந்தது ஓர் தானவர் படையொடே மலைவுற்று - (இவ்வரறு) ஈத 
் வந்த அ௮சுரசேனைகளுடனே போர்செய்து,---எந்தை கந்தவேள் அருளினால் - எம்.மிதா 
டவா௫ய கந்தஸ்வாமியினுடைய திருவருளால்,--யான் ஒரு வேனும் ிந்திரநிற்பனேல் - 
ஒருவனாயெ சாலும் கொன்று நிற்பேனேயால்,--இ ஈகர் தானைகள் சதைய அந்தம் 
இல் பசல் சென்றிடும் - , இக்தககரத்திலுள்ள சேனைகள். அழிய அஎவில்லாதகாலஞ் 

செல்லும்,--௮வுணர் அளியசோ - அ௮வுணர்கள். எளியவர்களேர அன்று, எ- று, 

ஓர், ஏ௮௪சை. தகாசம்: எதிர்மறை, உம்மை இழிவு சிறப்பு, (௯௨) 

19, எல்லையில்பகல்செல்லினுஞ்செல்லுக்வினைய 
மல்லன்மாஈகரவுணர்மாப்பெருங்கடல்வறப்ப 

வொல்லுநீர்மையால்யான.டல்செய்வனேவுருத்௮் 
தொல்லைமைர்தசைச்துளைவரையுய்க்குவன்சான்,



௫௮ மிகத்தபுராணம். 
இ-- ள். எல்லை இல் பகல் செல்லினும் செல்லுக - (௮வ்வாறே) , ௮னேககாலஞ் 

சென்றாலுஞ் செல்லட்டும்,---இனைய மல்லல் மாநகர் ௮வுணர் மா பெரும் கடல்வறப்ப - 
இந்த வளம்பொருர்திய பெரிய நகரத்திலுள்ள germau மிகப்பெரிய கடலானது 

வற்ற,--ஒல்லும் நீர்மையால் யான் அடல் செய்வனேல் - (என்னால்) இயன் றவரையில் 
நான் போர்செய்வேனானால்,--சூரன் உருத்து தொல்லை மைந்தரை துணைவரை உய்ச்கு 

வன் - சூரபன்மன் கோபங்கொண்டு பழைமையாஇிய மச்களையும் தம்பிமாரையும் அனுப் 

புலான். எ- று, 

உம்மை எ திர்மறை, ் (௧௩) 

14, உய்த்தமைந்தர்கள்சூழ்ச்சியின்றுணைவர்களொழிர்தோ 

ரத்திறத்துளோர்யாரையும்வெலற்கரிதயில்வேற் 
கைத்தலத்தவன்வலிகொடேபற்பகல்காறு 

மித்தலைச்சமராற்.நியேமுடிக்குவனெனிலும். 

இ-ள். உய்த்த மைந்தர்கள் சூழ்ச்சியின் துணைவர்கள் ஒழிந்தோர் ௮ இறத்து 
சோர் யாரையும் வெலற்கு அரிது - (௮ங்கனம் அவனால்) அனுப்பப்பட்ட மக்களும் 

மர்திரிமார்களும் மற்றுமுள்ள ௮சுசருமாகய அக்கூட்டத்சார்யாவரையும் வெல்லுவது 
அரிதாகும்,--௮யில் வேல் சைத்தலத்் சவன் வலி கொடே - கூரிய வேற்படையைத்தரி 

தீத இருக்கர. த்தையுடைய கக்தஸ்வாமியினது (இருவருள்) வலிமையால்,---பல் பகல் 

சாறும் இ தலை சமர் ஆற்றி முடிச்குவன் எனினும் - ௮னேககாள்வரைக்கும் இவ்விட,சத் 

இனின்று போர்செய்து (அவர்களைக்) கொல்லுவேன் என்றாலும். எ - று, 

ஏகாரம் இரண்டும் தேற்றம், உம்மை முன்னையது முற்று; பின்னையது உயர்வு 
சிறப்பு, (௧௪) 

15, ஏவரும்வெலற்கரியசூர்பின்னர்வக்தெதிர்க்கு 

மோவில்வெஞ்சமர்பற்பகலாற்றியானுறிலும் 
விவதில்லையாலங்கவன் மேலைகாட்டவத்தாற் 

ஹேவதேவன்முன்னருளியவசங்களின்€சால், 

இ-ள் ஏவரும் வெலற்கு அரிய சூர் பின்னர் வந்து எதிர்க்கும் - எவர்களாலும் 

மெல்லுசற்கரிய கு.ரபன்மன் பின்பு வந்து எதிர்ப்பான்,--ஓவில் வெம் சமர் பல் பகல் 
ஆற்றி யான் உறினும் - ஒழிவில்லாமற் சொடியபோசை கான் அனேக காலஞ் செய்து 

நின்றாலும், -௮வன் மேலை மாள் தவத்தால் சேவ தேவன் முன் அருளிய வாரங்களின் 

சீரால் வீவ.து இல்லை - ௮ர்சூரபன்மன் முன்னாளிற் செய்க தவத்தின்பொருட்டுச் சவ 
, பெருமான் மூன் கொடுச்தருளிய வாரங்களின் மிகுஇிப்பாட்டால் ௮வன் இறப்பதில்லை. 

ஆல், HUG BOF, உம்மை முன்னையது முற்.று; பின்னையது உயர்வு சிறப்பு, () 

16, ௮ன்னவன்றனைமாலயன்றனக்கும்வெல்லரிதா 
லின்னுமாங்கவனாணைக்கும்வெருவியேயிருந்தார் . 
பின்னையாரவன்றன்னை வென்றிடுவர்கள்பெருகாட் 
டுன்னியான்சமராற்றிலுந்கொலைலென்9றிதும். 

இ-ள். அன்னவன் தனை மால் ௮யன் தனக்கும் வெல்ல அரிது - ௮ச்குரபன்ம 
னைப் பிரமவிஷ்ணுக்களுச்கும் வெல்லமுடி.யாது,--இன்னும் அவன் அணைக்கும் வெரு 

வியே இருந்தார் - (௮வர்கள்) இன்னும் ௮வனது ஆஞ்ஞைக்கும் பயந்திருந்தார்கள்;--



மகேந்திரஞ்செல்படலம், (௫௯ 

பின்னை யார் அவன் தன்னை வென்றிடுவர்கள் - பின்பு யார் ௮வனை வெற்றி கொள்பவர் 
கள்,--பெருராள் துன்னியான் சமர் ஆற்றிலும் சிறிதும் தொலைூலன் - நெடுங்காலமாக 

எதிர்த்து நான் போர் செய்தாலும் சற்றும் பின்னிடான். o — my. 

ஆல், ஆங்கு ௮சை. தன் மூன்றும் அகரமும் சாரியை. ஏகாரம் தேற்றம். உம்மை 
இன்னும் என்பதில் இறந் சதுதழீஇயவெச்சமும், ஏனையவற்றில் உயர்வுசிறப்புமாம். () 

17. தொலைந்துபோலைன்சூரமரியற்றிடிற்றுன்னிக் 

கலந்தயான்விறலின் நிமீண்டேகுதல்கடனோ 
மலைர்துிற்கவேவேண்டுமாலாயினும்வறிது 
மலந்தலைப்படுஞ்சுரர்சிறையகன் நிடவற்றோ. 

இ-ள். அமர் இயற்றிடில் குர் தொலைந்து போலன் - (யான் நின்று) போர் செ 

ய்வேனே யாகில் சூரபன்மன் (எனக்குத்) தோற்றுப் போகின்றவனல்லன்,--துன்னி 

சலந்த யான் விறல் இன்றி ஏகுதல் கடனோ - (௮வலோடு) எதிர்த்துப் (போரிற்) கலந் 
துநின் றயான் வெற்றியில்லாமல் தஇிரும்பிப்போகுதல்முறைமையோ(முைமையன்.று),- 
மலைந்து நிற்கவே வேண்டும் - (பின்பு) போர் செய்து நிற்கவே வேண்டும்,--ஆயினும் 

வறிதும் அலந்தலை படும் சுரர் சிறை ௮சன்றிட வற்றோ - அனாலும் வீணாகச் துன்பப்பட 
இன்ற தேவர்களுடைய சிறை நீங்க வல்லதோ (௮ன்று.) ௭- று, 

ஆல் ௮௪சை. ஏகாரம் தேற்றம். ஓகாரம் இரண்டும் எதிர்மறை, உம்மைகள் உயர்வு 

இறப்பு. (௧௭) 

18, மற்றிந்நீர்மையிற்பற்பகலவனொடுமலைந்து 

வெற்றிகொண்டிலனின்னுமென் றமரினைவிட்டி 
யொற்றினீர்மையையுணர்ததுதலொல்லு£மோவுலவா 

தெற்றைவைகலுமமா செயவேண்டுமாலெனக்கே, 

இ-ள். இநீர்மையில் பல் பகல் அவனொடு மலைந்து இன்னும் வெற்றி சொண் 

டிலன் என்று - இத்தன்மையினால் பலகாலம் அவனோ போர் செய்து இன்னும்வெற்றி' 
பெற்றே னில்லை யென்று,--அமரினை வீட்டி. ஓற்றின் நீர்மையை உணர்த்துதல் ஓல்லு 

மோ - போர்த்தொழிலை விட்டுச் தூதுவந்த விஷயச்சை அறிவிப்பது இயையுமோ 

(இயையாதாகலான்),--உலவாது - நீங்காமல்,--எனக்கு எற்றைவைகலும் அமர் செய 

வேண்டும் - எனக்கு எப்பொழுதும் (இவனுடனே ) போரையே செய்து நிற்கவேண்டும். 

மற்று, ஆல், ஏ Yor. ஓகாரம் எதிர்மறை. உம்மை முன்னையது இறந்தது தழீஇய 

வெச்சம்; பின்னையது முற்ற: (௧௮), 

19. போதராயகன்பாம்பொருணாயகன் பொருவில் 
வேதராயகன்சவனருழஹைகன்விண்ணோர்க் 
காதிராயகனறுமுகராயகனமலச் 
சோதிநாயகனன்றியார்சூனைத்தொலைப்பார், 

இ-ள். போதகாயகன் - ஞானசாயகரும்,--ப.ரம் பொருள் நாயகன் - பரம் பொரு 
ளா௫ய மாயகரும்,--பொருவு இல் வேதகாயகன் - ஒப்பில்லாத வேதசாயகரும்,--சிவன் 

அருள் நாயகன்-சவபெருமான் பெற்றருளிய நாயகரும்,--விண்ணோர்க்கு ஆ இநாயகன் - 

“தேவர்களுக்கு மு.த.ற்கடவுளும்,-- அ.றுமுசகாயகன் - அறுமுசப் பெருமாலும்,---௮.மலம்: 

சோதிகாயகன் அன்றி - களங்கமற்ற பரஞ்சோதி நாயகரும் (ஆசய) சுப்பிரமணியஸ்வா 

மியல்லாமல்,--குரனை: தொலைப்பார் யார் - சூரபன்மனைச் கொல்லச் சச்சவர்கள் யா 
ar ஒருவருமில்லை, எ. று, ட இ ( ௧௯௬)
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வெம்புசூரளைவேலினாற்றடிந்துவெஞ்சிறையி * 

லும்பர்யாரையுமீட்டிடவேண்டுமேலொருகாள். . 

இ-- எ்.' இம்பர் சூரொடு பொருது நின்றிவவெனே என்னில் - 'இவ்விட்த்துச் Gre: 

ன்மனோடுபோர்செய்து: நிற்பேனாயின்;,---ஈம் மா அறுமுகன் பிரான் - நமது: அழ அறு 

முகப் பெருமான்,--பின்னர் மேல் ஒருகாள் ஈண்ணி - பின்பு இனி: ஒருகாள் வந்து;-- 
வெம்பு சூரனை வேலினால் தடிந்து - கொடியவனாயெ. சூரபன்மனை வேலாயுதத்தாற் 

கொன்று,--வெம் சிறையில்: உம்பர் யாரையும் மீட்டிடவேண்டும் - க6ரமான சிறையி 
லிருச்சன்ற சேவர்களெல்லாரையும் (௮ச்சிறையினின்றும்) விடுவிக்கவேண்டும். ௭ - ற. 

ஏன்ரம் இசண்டும் ௮சை. உம்மை முற்று, (20). 

21, ஆதலாலமசாற்றுகன்முறையதோவல்தான் 
றி.துகம்பெருமான்றன தருளுமன்றினைய- ' 

அதர்செய்கடனாங்கொலோவமர்பெரறாக்தொடர்பாற். 
போதலேகடனென்றனன்பொருவில்சே நிஞன், 

இ-ள். ஆதலால் ௮மர் ஆற்றுதல் முறை அது ஒ - ஆகையால் போர் செய்லது 

முறைமையோ (முறைமையன்று),--௮ல்தான்று - ௮துவல்லாமலும்,--ஈது: நம்:பெரு 

மான் தனது அருளும் ௮ன்று - இப்போர்ச்தொழில் எம்பெருமானாிய கந்தஸ்வாமியி - 

னது அனுமதியுமன் ற,--இனைய :தூதர் செய் கடன் கொலோ:- இப்போர்த்தொழில் 

அதராசெய்யும் முறைமையோ (முறைமையன்று ),--௮மர் பெறா தொடர்பால் போதலே 

கடன் என்றனன். பொருவு இல் சர் அறிஞன் - போரில்லாத தன்மையாகப் போதலே 
மூறை என்று கருதினார் ஒப்பில்லாத இறந்த ௮.றிவினையுடையவராதிய வீரவாகுதேவர். 

தீன் சாரியை. ௮.து பகுதிப்பொருள் விகுதி. கொல் ௮சை, ஏகாரம் தேற்றம். 

ஒசாசம் இரண்டும் எதிர்மறை, உம்மை இறச்,தத,தழீஇயவெச்சம். (௨௧) 

C. al. pr: ப 

22. இப்பால்வாய்தலினெல்லைநீல்கிய : 
அப்பார் சானைகடுற்றுநின்றவா 
லப்பாலெய்தரிகாமருங்குபோய் ' 
வைப்பார்கழ்ச் திசைவாயினண் ணுவேன், 

இ-ள். இப்பால் வாய்தலின் எல்லை நீங்கெ துப்பு ஆர் 'சானைகள்: தற்று நின்'ற - 
இப்புதமாயெ (வடக்கு) வாயிலில் ௮ள௮.ற்ற சேனைகள் நெருங்கிநின்றன(ஆதலால்),-- 

௮ப்பால் எய்.த ௮ரிதாம் - அப்புறம் போதற்கு முடியாது. [எனவே இந்த வடக்குவாயில் 

வழியாசப் போதல் ௮ருமையென்பது],--மருங்கு போய் வைப்பு ஆர் €ழ் திசை வாயில் 
ஈண்ணுவேன் - (இதன்) பக்கமாகச் சென்று. பெருமை பொருச்திய... இழக்கு வாயிலை 
அடைவேன். எ-று, ஆல் ௮சை, (௨௨) 

23, என்னாவுன்னியியன்றவுத்தரப் 
பொன்னார்வேலிபுசா அபாங்கர்போய்க். 
கொன்னார்சன்றகுணக்குவாய்தலின் 
ape aye இனென்மொய்ம்பின்வீரனே, 

| OS ee என்னா உன்னி? என்றுநினைத்து_ உத்தரம் 'இயன்ற பொன். ஆர் வேலி: 
புசித - வடஇசையிழ் செய்யப்பட்ட பொன்மயமாகிய மதிலின்ச.னுள்ள 'வழிமாகப்போ..



மகேத்திரஞ்செல்படலம், na 

St ye பேய். (அசன்) பச்சமரசச் சென்று, -கொன். ஆர்கன் ற: குணச்சு, 
ஊய்தவின் முன்னா மொய்ம்மின்: வீரன் எ௫னென் பெருமை. பொருக்திய. Seamer 
வாயிலின் முன்னாக வலிமையையுடைய வீரவாகுசேவர் சென்ரூர். எ- 2. | 

ஏகாரம் ௮சை. (௨௧) 

24, மேதிக்கண்ணவன்வீர்பா.னுவென். 

ரூ.திக்கத்தவுணர்க்குநாயக. 

சே.திக்கையரிரண்டுவி ௬; 
மாதிக்கன்ன சன்வாயில்போற்றினார். 

௮௮: ல். ஆதிக்கத்து ௮வுணர்க்கு நாயகர் - மு. தன்மைபொருந்திய அசார்க்குத்தலை 

வரும்;--ஏஇ கையர் - வாட்படை தாங்கிய சையையுடையவரும்(ஆ௫ய),--மேதிச் சண் 

ணவன் வீரபானு என்று இரண்டுவீரரும் - மடிடாட்சன் வீரபானு என்று சொல்லப்படும் 

இரண்டு வீரர்களும்,--அன்னமாதிச்கு வாயில் போற்றினர் - அந்தப் பெரிய தக்குத் 

இக்குவாயிலைச் காத்துக்கொண்டிருந்தார்கள். எ - று, உமமை முற்று, (௨௪) 

29, திருவுந்.தும்வட இக்குவாய்தலின் 
விரவுந்தானையின்வெள்ளமெய்த்தொகை 
பாவுஞ்சூரா்பயிற்றுபல்பவத் 

துருவஞ்சூழ்ந்தெனவொக்துகின்ற2ே, 

இ-ள். திரு உந்தும் வடதிக்கு வாய்தலின் விரவும் மெய் தானையின் வெள்ளம் 

தோகை - இலட்சுமிவிலாசமாகய வடக்குத்திச்குவாயிவிலே நெருங்கிரிற்கின்ற மெய் 

மையாகிய சேனாவெள்ளத்தின் தொகை,--பாவும் சூரர் பயிற்று பல்'பவத்து' உருவம் 

குழ்ந்த என ஒத்து நின்ற - (யாவராலுர்) துதிக்கப்படுகின்ற சூரபன்மன் செய்கின்ற பல் 
பாவங்களெல்லாம் உருவமெடுத்துச் சுழ்ந்சனஎன்றுசொல்லும்படி ஒப்பாகின்றன.எ-று, 

ஏகாரம் ௮சை, (௨௫) 

26, வண்டார்செற்றியவாகைமொய்ம்பினான் 
கண்டானன்னகடிக்கொள்காவலுந் 

தண்டாதும்றிதொனைநீத்தமு 
மண்டாவற்புதரீரனாயினான். 

இல். வண் தார் செற்றிய வாகை மொய்ம்பினான் - ௮ழயெ மாலையணிர்த புயங் 
களையுடைய வீரவாகுதேவர், --௮ன்ன கடி. கொள் காவலும் தண்டாது உற்றிடு தானை 

ஙித்தமும் கண்டான் - அந்த மிகுதியாக காவலையும் நீங்காதிருக்ன்ற சேனாவெள்ளச் 

இனையுங் சண்டு,--௮ண்டா அற்புத டீரன் ஆயினான் - அடங்காத ௮.திசய குணத்தையு 
டையசாயினார். எ- று, உம்மைகள் எண். கடிச்சொள்சாவல் - ௮ச்சத்தைத்தருகன்ற 
காவலுமாம, (௨௬) 

21, ஆண்டங்குற்றவளப்பில்ே சனையைக் 
காண்டும்மிவ்வுழிசாவல்போ.ற்றியே 
௪ண்டுன். ௮ும்புவிசெற்றுமாதலா 

வீண்டுஞ்செல்லகிதென் றுமுன்னினான். 

இ-ள், ஆண்டு உற்ற அ௮ளப்பில் சேனையை - ௮வ்விடத்திலுள்ள ௮ளவில்லா,ச 
சேனையை,---இவ்வுழிகாண்டும் - இவ்விடத்துங் கண்டேம்,--[எனவே வடக்குவாயிலில் 

கின்உ சேனைத்தொகையை இக்கிழச்குவாயிலிலும் நிற்சச் கண்டேம் என்பது] காவல் 

போற்றி சேண். துன்றும் - (௮லை) சாவல்செய்துகொண்டு ஆகாயத்திலும் நெருங்க



௭௨ Lis be LY TT oot Lb. 

நிற்தனெறன;--புவி செற்றும் - பூமியிலும் நெருங்இநிற்கென்றன;---ஆசலால் ஈண்டும் 

செல்ல அரிது என்று முன்னினான் - ஆகையால் இக்தவழியாகவுஞ் செல்லச் கூடாதெ 
ன்று நினைத்தார். எ .-- று, 

் அங்கு, ஏ ௮சை. உம்மை இறந்த த,தழீஇயவெச்சம். (௨௭) 

29, நின்றிப்பாற்படனீர்மையன்றரோ 
தென்றிக்கெவழிசென்றுகாடுவ 
னென்றுட்சொண்டவணீங்கியேகனான் 

குன்.றிற்றொன்மிடல்கொண்டதோளினான், 

இ-ள். நின்று இ பால் படல் நீர்மை ௮ன்று- இங்குகின்று இவ்வாயிலாற்போதல் 

சரியன்று,--தென் இக்கன் வழி சென்று நாடுவன் என்று உட்கொண்டு அவண் நீங்க 

ஏஇனான் - தெற்குத்திக்கன் (வாய்தல்) வழியாசச்சென்று பார்ப்பேனென்று மனசில் 

நினைத்து. ச்கொண்டு ௮வ்விடச்தை விட்டுப் போனார்.--குன்றின் தொன் மிடல் கொண் 
டதசோளிஞனன் - மலையினும் பார்ச்ச வலிமை பொருந்திய புயங்களையடைய வீரவாகுதே 
லா. எ-று. ௮ரோ ௮சை, (௨௮) 

மதகேேர்திஞ்செல்படலமுழ்றிற்று, 

ஆ. திருவிருத்தம் - ௧௮௨. 

  

கயமுகன்வைதைப்படலம், 

  

1, ஏகாகிற்புழியேர்கல்€ம்.த் இசை 

மாகாவற்கொண்மதங்கமாமுகன் 
மீசானொப்பவியன்கலத்திலுக் 

காகாயத் இனமாந்துபோற்றுவான், 

இ ். ஏந்தல் ஏகா நிற்புழி - வீரவாகுதேவர் (௮ங்கனஞ்) செல்லும் பொழுது,- 
இழ் இசை மா காவல் கொள் மதங்கம் மாமுகன் - இழக்குத்திச்கைப் ' பெருங்காவல்கொ 

ண்ட சகயமுகன்;--வியன் கலச்தினுக்கு மீகான் ஒப்ப - பெரிய கப்பலுக்கு மாலுமியைப் 

பொல,---ஆகாயத்தின் அமர்ந்து போற்றுவான் - அகாயத்திவிருந்து (௮ர௩௧ரத்தைச்) 

காவல்செய்கன்றவன். எ- று. மா ௮சை, (5) 

2. நூற்றுப்பத்து நவன்றதோன்முகன் 
மூற்றைக்கையினன் மொய்ம்பிராயிரன் 
சிற்றத்துப்புறுதியசிந்தையான் 

கூற்றத்துக்கொருகூற்றமேயனான். 

இ-ள். நூற்றுப்பத்து நவன்ற தோல் முகன் - ௮யிரச்சணச்சாகச் சொல்லப்ப 

ட்ட யானை முகங்களையுடையவன்,--கூற்றை கையினன் - மூவாயிரங் கைகளை யுடைய 

வன்,--மொய்ம்பு ஈராயிரன் - இரண்டாயிரம் புயங்களை யுடையவன்,--£ற்றம் தப்பு 
உறு தய சிர்தையான்- கோபவலிமைபொருர்திய கொடிய மனத்தினையுடையவன்,-- 
கூற்றத்துக்கு ஒரு கூற்றமே ௮னான் - இயமனுக்கு ஒரு இயமனைப்போன் றவன், எ-று. 

. ஏகாரம் தேற்றம். ட (௨)



கயமுகன்வதைப்படலம். ௬௩ 

9. பொன்னாசேமபுஈத்துவைகலு 

மன்னாய்வாழ்பவன்மாறுகொண்டுதன் 

முன்னாவெய் திமுனிரக்துபோர்செய 

வொன்ஞனாரின்நியுளங்குறைந்துளான். ' 

இ-ள். பொன் ஆர் ஏமபுரத்து வைகலும் மன் ஆய் வாழ்பவன் . பொன்மயமாகஏய 
ஏமபுத்திலே எப்பொழு தும் ௮ரசனாகவாழ்பவன்,--மாறு கொண்டு தன் முன்னா எய்தி 

மூனிர்து போர் செய ஒன்னார் இன்றி உளம் குறைந்து உளான் - பகைத்து.த் தனக்கு 
கேராசவந்து கோபித்துப் போர் செய்தற்குப் பகைவர்களின்மையால் மனவூக்கங் குறை 
நதவன். எ-று, 

உம்மை முற்று, (௩) 

4, கருமேகங்கள்க, நித்துவாரியுண் 
டுருமேரோடுமுசற்றவோச்சுவான் 
பெருமேதக்கபவஞ்செய்பெற்றியான் 
செருமேல்கொண்டிடுசிக்தைபெற்றுளான். 

இ-ள். கருமேகங்கள் கறித்து வாரி உண்டு - சரியமேசங்களைக் கடித்து நீரை 
யுண்டு,--உருமேறோடும் உரற்ற ஓச்சுவான் - இடியேறோடும் (அ௮ம்மேகங்கள்) ௮லறு 
ம்படி. யெறிசன்றவன்;--பெரு மேதச்க பவம் செய் பெற்றியான் - மிகப் பெரிய பாவ 

ங்களைச் செய்கின்ற குணத்தை யுடையவன் ,--செரு மேல் கொண்டிடு சிர்தை பெற்று 
ளான் - போசை மேலாகச் கொண்ட மனசையுடையவன். எ - று. (௪) 

9, மஞ்சார்வேழம்வன த்.இில்வல் லுளி 

யெஞ்சாவெவ்வரியா வளிவல்லிய 

மஞ்சாசாயிரமங்கைகொ ண்டுளுச் 

செஞ்சோரிப்புனல்சந்தும்வாயினான். 

இ-ள். மஞ்சு ஆர் வேழம் வனத்தில் வல்லுளி எஞ்சா வெவ் ௮ரி யாளி வல்லியம்- 
மேகம்போன்ற (கருநிறம் பொருந்திய) யானைகளையும் காட்டிலுள்ள பன்றிகளையும் 

(வலிமை) குறையாத கொடிய சங்கங்களையும் யாளிகளையும் புவிகளையும்,---௮ஞ்சு ௩ர் 
ஆயிரம் அங்கை கொண்டு உணா - ஐீயாயிரத்தொகையாக தழடெயகைகளால்( வாரி)யுண்டு, 
செம் சோரி புனல் இந்தும் வாயினான் - சிவந்த இரத்தட£ர் சந்துன்ற வாயையுடை 

யவன். ௭-- று. (ட) 

0, காசைப்போதுகடுத்தமெய்யாதென் 
னாசைக்காலசொராயிசத்தர்சம் 

பாசத்தோடுபயின் றுசோந்தென 
விசித்தூங்கும்வியன்று இக்கையான். 

இ-ள். காசை போது கடுத்த மெய்யர் தென் ஆசை காலர் ஓசாயிரத்தர் - காயாம் 
பூவினையொத்ச மேனியையுடையவராகய தென்றிக்கலுள்ள ஆயிரம் இயமர்கள்,-,சம்பா 
சத்தோடு பயின்று சேர்ந்தென - தங்கள் பாசச் கயிறுகளுடன் பொருந்தி யிருந்தாற் 

போல,--வீ த தாங்கும் வியன் துதிச்சையான் - ௮சைர்துதூங்குகன்ற பெரியது.இச்சை 
களையுடையவள். எ-று. அத்து இரண்டும் சாரியை, (௬) 
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1, வாணாளஃகினன்மாயுமெல்லையா 
னேனாலத்இிசையேகும்விரனைக்: 
காணாகின்றுகனன்;றுசாலவுஞ் 

சேணானின்னன செப்பியேகுவான், 

இ-ள். வாழ் காள் ௮ல்னென் மாயும் எல்லையான் - ஆயுள்முடிந்து சாகுங் காலஞ் 

'சமீபித்தவனாகையால்,--ஏணால் ௮ இசை ஏகும் வீரனை - இறுமாப்புடன்.௮வ்வழியே 

வருகின்ற .வீரவாகுசேவசை,--காணா நின்று சாலவும் கனன்று - கண்டு மிசவுங் 

கோபித்த, -சேணான் இன்னன செப்பி ஏகுவான் - ஆகாயத்திலிருக்ச (௮) சயமுசன் 
இவ்வாறு சொல்லிச் கொண்டு வருஇன்றான். எ - று, 

சேணான் - தூரசத்தினின்றும் வருகின்றவன் எனினுமாம். உம்மை முற்று, : (௪) 

6, மிக்கார்காவல்விலங்கிரீயிவட் 
- புக்காய்மாயைபுகன்றுளாய்கொலோ 

வக்காறானுமெம்மாணைநீக்கியே 
யெக்காலத்தினுமேகவல்லதோ. 

இ-ள். மிக்கார் காவல் வில் இவண் புச்சாய-மேலோராயெ (௮சுரருடைய] 
காவலைச் கடந்து ரீ யிவ்விடதஇலே வந்தாய், -மாயை , 'பூசன்றுளாய் கொலோ - .மாயவி 
திதையைப்பழடயிருக்சன்றாயா௯--௮ கால் தானும் எம் ஆணை நீங்கி ௭ சாலத்.இினும் ஏச 

அல்லதோ - அ௮க்காற்றுத்தானும் எமது கட்டளையைக் கடந்து.எச்காலத்இலும் .வரத்தச்ச 

'வலலமமுடையசோ (௮ன்று.) எ- று, 

கொல், ஏ. ௮சை. ஓகாரம் முன்னையது வினா; பின்னையது எதிர்மறை, உம்மை 

கள் உயர்வு இறப்பு, ். 

9, வறியாசாகமயங்கும்லானவச் 

சிறியார்வைகிய€ரி லூசெனக் 
குறியாவர்தனைகோ இலிர்கக 
ரறியாயோரசமதாணையாற்றலே, 

... இ-ஸ். வறியார் ஆ9 மயங்கும் வானவர் சிறியார் வைய £ீரில் ஊரென குறியா 
கோது இல் இந்ஈகர் வந்தனை - தரிச்திரர்சளாயுழலுகன் ந தேவர்களாகிய சிறியவர்சளி 
க்கின்ற சிறப்பற்றவூரைப்போல எண்ணி குற்றமில்லாத விச்ஈகரத்தில்வக்தாய்,-- 

நமது ஆணை ஆற்றல் அறியாயோ - ஈமது ஆணைவலிமையை நீயறியாயா? ௭ - று, 

ஏகாரம் ௮சை. ஓகாரம் வினா. (௯) 

10. மூண்டேகுற்றனன்மொய்கினத் இினேன் 

மாண்டேபோயினைவல்லைரீயினி 
மீண்டேபோச்இிறமில்லைமேலுனக் 
சண்டேமாயவிழைத்தவெல்லையே 

இன், மொய் னெ த்தினேன் மூண்டு ஏகுற்றனன் - மிகுந்தசோப.த்தினையுடைய 

அனிய யான் ((வன்னைச்சொல்ல) முயன்று வர்சேன்,--வல்லை :மாண்டே. யோயினை - 
9க்கிர.ிஇல்.  .இறர்தேபோயினாய்,--நீ இளி மிண்டு போச்துதம் இல்லை றீ: இளரித் 
நிரும்பிப்போருர்திதம் 'இல்லை,--மேல் உனக்கு மாய இழைத்த. எல்லை:ஈண்டே. இனி 

புனக்கு இதக்கும்படி விதித்த முடிவு இல்விடத்திலேயே, .எ - ௮. 
மீண்டே என்பதில் ஏகாரம் ௮சை, ஏனையவற்றில் தேற்றம், மேல் ( 

 



கயமுகன்வதைப்படலம். ௬௫ 

11, சூரகள்னெறதொர்தொல்லைமாககர் 
சேசாரின்றனைச.றுகேசரி 

பேராவெல்லையொர்பீ டின்மான்பிணை 
யாசாய்தற்குவருங்கொலாஜற்தலால், 

இ-ள். சூர் ,தள்கன்றது ஒர் தொல்லை மாககர் சேராநின்றனை - சூரபன்மன் 

ஆளுகின்ற பழைய பெரிய நகரத்திலே வந்து நின்றாய்,--€று கேசரி பேரா எல்லை 

ஒர் பீடு இல் மான் பிணை ஆராய்தற்கு ஆற்றலால் வரும் கொல் - கோபம் பொருந்திய 

சிங்கம் விலகாமலிருக்சின்ற விடத்தில் பெருமையில்லாசக கொரு பெண்மான் cosh 

யத்சோடும் (௮ச்சிங்கக்சை) ஆராய்தற்கு வருமா? (வராது.) எ- று. 

64 ஒர் இரண்டில் முன்னையதும் கொல்லும் ௮சை. ஓர் ஒர் எனக்குறுகற்று. சேராகி 
ந்றல் ஒரு சொல்லுமாம். ஆராய்தல் என்பதற்கு இரை தேடல் என்றலுமொன்று. () 

12. தொடுேமிக்கடறுண்ணெனச்கடர் ப 
இடைசேர்ச்றவிலங்கைநீங்கியே 
கடி தேயிக்ககர்காணவுன்னியே 

யடைவாய்தேவர்கண ததுளாசைநீ, 

இ-ள். தொடு மேமி கடல் துண்ணெனக் கடந்து இடை சேர்சன்ற இலங்கை 

நீங்க - சோண்டப்பட்ட வட்டமாகய கடலைச் £ச்கிரச்திற் ண்டி, யிடையிலுள்ள இல 
ங்காபுரத்தைக் கடந்த, கடிது இ நகர் காண உன்னியே அடைவாய் - விசைந்து இச்ஈ 

காரத்தைக் சாணும்பொருட்டு வருசன்றுய், சேவர் சணத்துள் நீ யார் - தேவர் கூட்டத் 

தள் நீ யாவன்? எ. று, 

கேமிக்கடல் ஒருபொருட்பன்மொழியுமாம். ஏகாரங்கள் ௮சை, 8 சாரியை. (௧௨) 

18, இருத் தங்கண்ணகழறேவர்தம்முளும் 
விருத்தன்போலுமிகத் துணிக் துநீ 
யொருத்தன்ே பாந்தனையொன்றொர்வாளொடே 
வாத்தென்னிவவிடைமாயைகற்றுளாய், 

இ-ள். மாயை கற்றுளாய் நீ - மாய வித்தைகளைக் கற்றவனே ந,---தம் கண் இரு 

அகல் தேவர் தம்முளும் விருத்தன் - தம்மிடத்துள்ள செல்வம் நீங்கப் பெற்ற தேவர் 
கூட்டத்துள்ளும் புதியவனாக விருக்கன்றாய்,--மிக Holts ஒன்று ஓர் வாளொடு ஒரு 
ததன் போச்தனை - மிகத்துணிர்து ஒருவாளைக்கொண்டு தனிச் சவனாசவர்தாய்,---இவ்வி 

டைவரத்து என் - இவ்விடத்திலே வந்த சாரியமென்ன. or ~ gr. 

தம் சாரியை, போலும் ஒப்பில்போலி. ஏகாசம் பிரிநிலை. உம்மை உயர்வுறப்பு.() 

14, ஆலாலத்தையயின்றாம்பனோ 
மாலானவேவைனசத்திலண்ணலோ 
பாலார்தந்திபடைத்தகள்வனோ 
மேலாரிங்குனைவிட்டதன்மையார். 

இ-ள். மேலார் இங்கு உனை விட்ட தன்மையார் - மேன்மையையுடையோராய் 

உன்னை இவ்விடத்திலனுப்பிவைத்தவர்கள்,-ஆலால,ச்சை அயின்ற ஈம்பனோ - ஆலகால 
விஷத்தையுண்டருளிய செபெருமானோ,--மாலானோ - விஷ்ணுவோ,--வனசத்தின் 

'அண்ணலோ - ப்துமாசனனாகிய பிசமனோ,--பால் ஆர் தந்தி படைத்த சள்வனோ-வெண் 
ணிறம்பொருந்திய ஐராவதயானையையுடைய இர்இரனாகெ கள்வனோ. எ-.ஐு. 

, திகாரம் நான்கும் 8யவினா. மேலார் என்பதற்கு பின்பு யார் எனப் பொருள் கொள் 
வாரு முளர்... ப (ae)
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11%) சுற்ருகின்றனைசூழவிர்கக 
ப சொதற்ராய்வந்தனைபோலுமுன்றனை 

மத்றாருய்த்தனர்வர்ததென்கொலோ 

விற்ராய்நின்னுயிசெங்கணுய் இர், : 

இஃ, சூழ இரகர் சுற்று நின்றனை-சூழ்ச்து இர்கரத்தைச சுற்றுசன்றாய் (ஆத 

வின்),--ஓ.ற்றாய் வந்தனை போலும்-ஒற்றனாக வந்தாய் போலும்,--உன் தனை மற்று ஆர் 

உய்த்தனர் - உன்னை (யான் முன் வினவப்பட்டவர்களன்றாயின் வேறு) யாரனுப்பின 

வர்கள்,--வந்தது என்சொல் - 8 வந்தது என்னை,--நின் உயிர் இற்றாய் - உனது உயி 
ரையிழக்தாய்,--நீ எங்கண் உய்தி - நீ எவ்வாறும்பிழைப்பாய். எ- று. 

எவன் என்னும் வினுப்பெயர் என்னென்றாயது. கொல் ஒ, ௮சை, தன் 

சாரியை. (கட) 

10. சிறையிற்பட்டுழஹேவர்செய்கையை 

யறிகுற்திர் தானாளையாகியே 
கெறியிற்போகநினைந்துளாய்கொலாங் 

குறுகுற்றாயி துவுங்குறிப்பதோ, 

இ-ள். இந்திரன் ஆளை ஆ - இச்திரனது எவலாளாய்,--ஏிறையில் பட்டு உழல் 

தேவர் செய்கையை அறிகுற்று - சிறையிலகப்பட்டு வருந்து்ற சேவர்களது செய்கை 

களை யறிந்து;,--நெறியில் போக நினைந்துளாய் குறுகுற்றாய் கொல் - வழியேதப்பிச்செல் 

லும்படி நினை த்துவர்தாயோ,--இ.தவும் குறிப்பதோ - இப்படி. வரவும் நினைப்பதா,? 

,_ 8 சாரியை. சொல் இயம். ஏ, ஆம் அசை, ஓகாரம் எதிர்மறை. உம்மை இழிவு?ழப்பு. 

17, விண்டோயுங்கனன்்மேவுமெல்லையின் 

மண்டோய்பூளைமருத்தலுய்த்தெனப் 
பண்டேகொய்யைபடுக்திறத்திவட் 

கொண்டேவரற்ததுகொல்லும்வல்வினை, 

இ ். விண் தோயும் கனல் மேவும் எல்லையில் - ஆகாயத்தை யளாவிய அக்னி 
யிருக்கின்ற விடத்திலே (எனவே ஆகாயம் வரைக்குஞ் சொலித்தெரி௫ன்ற அக்னி 
என்பது கருத்,த),---மருச்சன் மண் தோய் பூளை உய்ச்சதென - வாயுதேவன்பூமியிலுள்ள 

பஞ்சைச்செலுத்தி விட்டாற்போல,---பண்டே நொய்யை - நீ முன்னமே எளியவன்,-- 

படுந்திறத்து இவண் கொல்லும் வல்வினை கொண்டே வந்தது - இறக்கும்பொருட்டு 
இவ்விடத்திலே (உன்னைக்) கொல்லுகின்ற தீவினை கொண்டு வந்து விட்டது. எ-று. 

ஏகாரங்கள் தேற்றம், (௧௭) 

18, முன்னந்ஈம்பணிமுற்றுமாற்நியே 

இன்னங்கொண்கெரர்த£ழ்த் இசை 
மன்னன்பாலுறுவாருளன் றுநீ 

யின் ஓும்மஞ்சலையென்னையெண்ணலாய், 

செய்து; --இன்னம் கொண்டு கரந்த €ழ் இசை மன்னன்பால் உறு வாரு என்று - தன் 
அங்கொண்டு மறைந்துபோன தெக்குத்திக்குக்ககபனாயெ இக்திரன்பக்கர்தில். :திற்பலர் 

இ - ள். முன்னம் மம் பணி முற்றும் ஆற்றி - முன்னே நம.து ஏவல்களைமுழு தஞ்



கயமுகன்வசைப்படலம். ௬ 

சளாயெ சேவர்களுக்குள் ரீ யொருவனல்லை;--8ீ இன்னும் அஞ்சலை - ரீ இன்னும் பயப் 
படுகன்றாயில்லை,--என்னை எண்ணலாய் - என்னையும் மதிக்இன்றாயில்லை. எ - று. 

ஏகாரம் ௮சை, உம்மை முன்னையது முற்று;பின்னையது இறர்த.த,சழீ இயவெச்சம். 
என்னை என்புழி உயர்வு சறபபும்மை விகாரத்தாற் றொகச்கது. (௧௮) 

19, கொல்லாகிற்பதொர்கூற்றமேயெனச் 

?  செல்லாகின்றிடுதிண்ணியேன்முன 

நில்லாயெங்கடாடீக்குவாயெனா 

வொல்லானோதியு£ப்பியேடினான். 

இ -- ள். கொல்லா கிற்பது ஒர் கூற்றமே என செல்லா நின்றிடு திண்ணியேன் 

மூனம் நில்லாய் - (இவன்எல்லாவுயிர்களையுங்) கொல்லுகின்ற ஒப்பற்ற யமனேயென்ற 

சண்டோர்சொல்லவரந்து நிற்கின்ற பலசாலியாகய எனக்கு முன்னே இிற்பாய்,--எங்கு 

அடாநீங்குவாய் என - எங்கேயடா போவாயென்று,---ஒல்லான் ஓ.தி உரப்பி ஏடுனான் - 
பகைவனாூய சயமுசன்சொல்லி ௮தட்டிச்கொண்டுவந்தான். எ - லு. ஏகாரம் தேற்றம். 

20, வன்ராள்கொண்டமதக்கயாசுரன் 

சென்முனின்னனசெப்பியிம்மொழி 

நன்ராலென்றுஈகைத்துநோக்கியே 

நின்ருன்வாகையெடும்புயத் தினான். 

இ-ள். வன் தாள் கொண்ட மதம் கயாசுரன் இன்னன செப்பி சென்றான் - வலி 
யசா$லையுடைய மதம்பொருந்திய கயமுசன் இவ்வாரானவசனங்களைச்சொல்லிக்சொண்டு 

வந்தான்,--வாகை நெடும் புயத்தினான் - வெற்றிபொருர்திய நெடிய புயங்களையுடைய 

வீரவாகுசேவர்,--இ மொழி நன்று என்று கோக்க நின்றான் - இவ்வசனங்கள் ஈல்லதெ 

ன்று சிரித்துப்பார்த்துச்கொண்டு (போதலைவிட்டுத்திரும்பி) நின்றார். ௭ - று. 

ஆல், ஏ BODE, (௨0) 

21. ஒவாதிவ்வகையோ திமுன்வருக் 

தீவாயோனெ கிர்சென்றுவல்லையிற் 

சாவாயென்னிடைசாரந்துளாய்கொலாம் 

வாவாவென்றனன்வாகைமொய்ம்பினான். 

இ - ள். வாகை மொய்ம்பினான் - வீரவாகுதேவர்,--ஒவாது இவகை ஒதி முன்வ 
ரும் தி வாயோன் எதிர்சென்று - ஒயாமல் இவ்விதமாகச் சொல்லிச்சொண்டு வருசன்ற 

தீய வாயையுடைய கயமுகலுக்கு முன்னேபயோய்,--வல்லையில் சாவாய் என்னிடை சார் 
நீதுளாய் - €க்செச்தில்காவ என்னிடத்திலே வர்சாயோ,--வாவா என்றனன் - வருக 
வருச என்று சொன்னார். ௭- று. 

கொல், ஆம் ௮சை. வாவா என்னும௫டுக்கு விரைவுபற்றி வர்த.து. (௨௧) 

22, வானோஞ்சவருங்கயாசாரன் 

ருனோர்குன்றுதனைப்பறித்திடா 
வூனோன்லுயிருண் ணுமீதெனா 

வானோன்மைச்சன்முன்னார்த் துவிசினான். 
௪ அண்மைக் 

இ-ள். வானோர் அஞ்ச வரும் கயாசுரன் - (இங்ஙனம் வீரவாகுதேவர் கூறிக் 
கொண்டுகின்றபொழுது) தேவர்கள் பயப்படும்படி, வருன்ற சயாசுரன்,--ஓர் குன்று 
தீனை பறிச்திடா - ஐர்மலயைப்பிடுங்ச (யெடுத்து),--ஈது ஊனோடு உன் உயிர் உண்



௭ ui sb SL TT OMT Lb. 

ஹும் எனா -.இம்மலை உன்சரீ ரத்தோடு உயிரையும் அழித் துவிரமென்ற,-- னேன் 

மைச்தன்' முன் ஆர்த்து வீசினான் - இடபவாசன த்சையுடைய 'ஏவபெருமானது திருக்கு 

மாசசாசயெ வீரவாகுதேவர்மேல் ஆரவாரித்து எறிந்தான். எ - று. 

தான் ௮சை. தன் சாரியை. உண்ணல் இலக்கணை. முன் இடப்பொருளுருபு. () 

23, விண்டோய்மேனிவியனகயாசுரன் 
கொண்டோர்கையில்விடுத்தகுன்று 
வண்டோலம்புரிமாலைமொய்ம்பினான் 
கிண்டோண்மீமிசைசெவவணுற்றதத, 

.... இஃ ள். விண் தோய் மேனி வியன் கயாசுரன் - ஆகாயத்தையளாவிய சரீரத்தை 
டடைய பெரிய சயாசான்,--ஒர் கையில் கொண்டு விடுத்த குன்றது , ஒருசையினாலெ 

டுச்தெறிஈ் த மலையானது,--வண்டு ஓலம் புரி மாலை மொய்ம்பினான் - வண்டுகளொலிகச் 

இன்ற மாலையணி)ூத புயங்களையுடைய வீரவாகுதேவாது,--நஇிண் தோள் மீமிசை செவ் 
வண் உற்றது - இறுயெபுயங்களின்மேல் ஈன்றாகப்பட்டது. எ- று.. 

அது பகுதிப்பொருள்விகுஇி. ஏகாரம் ௮சை. (௨௩) 

24, வேழத்தோன்முகன்விட்டபூசாம் 
பாழித்தோண்மிசைபட்டகாலையில் 
வாழிப்பூ தியின்வட்டுவிண்டெனப் 
பூழித்தாகியுடைரந்துபோயதே, 

இ-ள். வேழம் தோல் முகன் விட்ட பூதரம் பாழி தோள்மிசை பட்ட காலையில்- 

சயமுகாசுரன் எடுச்தெறிர்த மலையானது (வீரவாகுசேவாது) பெரியசோளின்மேற்பட் 
டபோது,---பூதியின் வட்டு விண்டென - புழுதியுருண்டை யுடைந்தாற்போல,--உடை 
ந்து பூழித்து ஆக போன்து - உடைந்து துகளாகப்போனது. எ.- று. 

வாழி, ஏ ௮சை. இன்னும் இத்துஞ் சாரியை. “ஒருபொருட் பன்மொழி சிறப்பி 
னின்கழா”” என்றா. ராகவின், வேழத் தோல் என்றார். பூதி விபூதியெனினு மொ 
க்கும், (௨௪) 

29, பொடியுங்காலெழிர்புக்கதீயவன் 
மிடல்கொண்டுற்றிடுவீரனாற்றல்கண் 
OW git Bain Bon cep Hag ru re 
படருங்குன்றுப.றித் சன் மேயினான். 

இ-ள். பொடியும் சால் - (சானெறிக்தமலை) துசளாசப்போனபொழுத;--௪இர் 
புக்ச தியவன் - எதிரில்வந்தகொடியவனாகிய சயமுசன்;--மிடல் கொண்டு உற்றிடு 
வீரன் ஆற்றல் சண்டு - வலிமையோடும் நிற்கின்ற வீரவாகுதேவரது தரியத்தைப் பார் 
த்து, உடலும் இண் சனம் உற்று - பகைத்தற்கே துவாயெ பெருங்கோபங்கொண்டு,-- 

படரும் ஒராயிரம் குன்று பறித்தல் மேயினான் - விசாலித்த ஆயிரம்மலைகளையசைத்து 

எபெபானாயினான். எ - ஐ. (உடு) 

26, பறியாகின்றபகட்மொமுக 
னெறிவீழ்ூன்றநெடுங்கைசு ற்றினா 

atte pe சர்மேருவிருந்தகோடெலாங் 
சறைசேர்காலவர்கட்டெழுந்தபோல், 

இ-ள். இறைசேர் மேரு இருந்த கோடு எலாம் கறைசேர் காலவர் கட்டு எழுந்த 
- போல் - முதன்மைபொருர்திய. மசாமேருமலையிவிரும் த..சிசரங்களெல்லாவற்றையும் கரி.



 கயமுூகன்வதைப்படலம். ௭௬ 

யவாயுக்கள் பிடிங்கி எழுர்தவாறுபோல,--பதியா நின்ற. பகடு மாமுசன் நெறிவீழ்சின்ற 
நெடும் கை சுற்றினான் - (மலைகளைப்) பிடுங்கநின்ற கயமுகன் வரிசையாகச் தூற்குகி 
ன்ற நெடிய துதிக்சைகளாற் சுற்றி (யவைகளைப்பிடித்தான்), எ- ஐ. - (௨௬) 

27, பத்தா_நூறுபடுத் தவேலையுண் 

மத்தாகுற்றனவாசுகத்தொகை 
மொய்த்தார்வன்றலைமுன்புசூழ்ர்தெனக் 

கைத்தாமால்வரைக்காட்டுமிக்கவே, 

இ-ள். வேலையுள் படுத்த - சமுத்திரத்தினுள்ளே நிறுத்திய,--பத்து ஆம் gro 

மத்து ஆச உற்றன - மத்தாகவிருந்த ஆயிரம் (மச் சரமலைகளை),--வாசு தொகை - வாசு 
இக்கூட்டங்கள்,--மொய்த்து ஆர். வன் தலை முன்பு சூழ்க்தென - நெருங்கியிருக்கின்ற 

வலிய் தலைகளை முற்புறத்துவைச் துக்கொண்டு சூழக்சாற்போல,--கைத்து ஆம் மால். 
வசை காட்சி மிக்சவே - சைகளின்கண்ணவாயெ பெரிய மலைகளின் றோற்றமிக்கன. 

ஏகாரம் ௮சை. (௨௭) 

29, துண்ணென்றேசயாளூ£னூறுபத் 
தெண்ணுக்தொல்டரியாவுமெம்பிசான் 
கண்ணின்றோன்விடுகாமர்காளைமேல் 
விண்ணங்கான்றெனவார்த்துவிசினான். 

இ-ள். துண் என்று கயாசூரன் நூறு பத்து எண்ணும் தொல்$ரி யாவும்- விரை 
வாகக் கயமுகன் என்னும் வீரன் ஆயிரக்கணக்காகிய பெரிய மலைகளெல்லாவற்றையும்,- 

எம்பிரான் சண் நின்றோன் விடு காமர் காளைமேல் - சிவபெருமானது திருச்சண்களிற் 
றோன்றியருளிய கந்தஸ்வாமியனுப்பிய அழகியவீரவாகுதேவர்மீ த,--விண் சான்றென 

ஆர்த்து வீ௫ினான் - மூடல் ( இடியைக்) கக்கனாற்போல ஆரவாரித்து எறிந்தான். எ-று. 

ஏகாரம் ௮சை, உம்மை முற்று, ௮ம் சாரியை. (eg) 

29, பாடார்பல்கிரிபற்றிவிச.லு 
மீடார்வெம்புலியாளிகேசரி 
கோடார்தர் திகள்கோடிகோடிகள் 

வீடாவார்ப்பொடுவிம்மிவீழ்பவே. 

இ-ள். பாடு ஆர் பல்கிரி பம்றி வீசலும் - (சயமுகன்) பக்கச்திலிருக்கன் ற பல 

மலைகளைப்பிடும்இ யெறிதலும்,--ஈடு ஆர் வெம்புலி யாளி கேசரி சோடு ஆர் தந்திகள் 
கோடி கோடிகள் - வவிமைபொருந்திய கொடிய புலிகள் யாளிகள் இங்கங்கள் சோடு 
பொருந்திய யானைகள் கோடிகோடிச்கணக்காக,--வீடா ஆர்ப்பொடு விம்மி வீழ்ப - 
கீங்காதபேரசொலியுடன் ஏங்கி விழுகின்றன. ௭ - று. 

ஏகாரம் ௮சை. (a6) 

90, கேடாய்மன்னாடப்பவாங்கவர் 

விடாவாக்கமிசைந்துளாசெனப் 

பாடாவண்டுபரசாரைமால்வசை 

பூடார்தேன்களுகுப்பவுண்டவே, 

இ-ள். மன்னர் கேடாய் டப்ப - அரசர்கள் (விதிவலியால்) வலியிழர்.துடச் 
குஞ்சமயத்தில்,--அவர் வீடா ஆச்சம் மிசைந்துளார் என - ௮வர்களுடைய செடாத
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செல்வங்களைய்னுபவிக்டுன்ற பகைவர்சளைப்போல,--பரு ௮சை மால்வரை ஊடு ர் 

சேன்சள் உகுப்ப வண்டு பாடா உண்டவே - பருத்த அ௮டிகளையுடைய பெரிய மலைகள் 

தீம்மிடத் துள்ள சேன்களைச்சொரிய (அவைகளை) வண்டுகள் இசைபாடிக்கொண்டு 

உண்டன. ௭. று. 

ஆங்கு, ஏ ௮சை. (௩0) 

81. வேராகும்பலவெற்பிடந்தொறு 
மூருரின்றுலவுற்றவான்புனன் 
மாருமற்கவிழ்வுற்றுவல்லைபே 

ராருகக்கடலென்னவார்த்ததே, 

இ-ள். வேறு அகும் பலவெற்பு இடம் தொறும் - வேறாக பல மலையிடங்க 
டோறும்,--ஊரு கின்று உலவுற்ற வான்புனல் - ஊறியிருஈ்து ஒழுகுகின்ற மிச்ச ௮௬ 
விதீசானத,--மாறாமல் கவிழ்வுற்று - நீங்காது €ழ்கோக்டு,--வல்லை பேர் ஆறு ஆ - 

விரைந்து பெரிய ஈதியாடு,--கடல் என்ன ர்த்தது - சமுத்திம்போல இரைந்தது. 

ஏகாசம் ௮சை, (௩௪) 

32, வரைவிழ்பூம்புனன்மாஈ இக்கணே 
யிசையாமாக்களியாவும்வீழ்தலாற் 
றிசைசேர்வாரிகள்சென்றுசேணெழீஇ 
விரைவால்வெய்யவன்வெப்பநீக்குமே, 

இ-ள். வரை வீழ் பூம் புனல் மா ஈஇக்சண் - மலைகளினின்றும் விழுகன்ற மிச்ச 

நீராயெ பெரியயாற்றிலே,--இசையா மாக்கள் யாவும் வீழ்தலால் - மிருசங்களெல்லாம் 
இசைர்துகொண்டு விழுதலால்,--தஇிரை சேர் வாரிகள் - இரைபொருந்திய (அவ்வாற்றி 
லுள்ள) நீர்த்திவலைகள், -விரைவால் சேண் எழிஇ சென்று - விரைவாகமேலெழுந்து 

சென்று,---வெய்யவன் வெப்பம் நீக்கும் - சுரியனதவெப்பத்தை நீக்கும். ஏ -று, 

ஏகாரங்கள் ௮சை. உம்மை முற்று, (௩௨) 

33, பேசுஞ்£ரிவைபெற்றவெற்பெலா 
மீசன். றாதுவன்முன்னசெய்தின 

பாசஞ்சுற்றியபம்பாத்தொகை 

விசுங்காலைசழன்றுவிழ்வபோல், 

இ-ள். பேசும் இவை சீர் பெற்ற வெற்பு எலாம் - மேற்சொல்லப்பட்ட இவ்வா 
gear றப்புக்களைப்பெற்ற மலைகளெல்லாம்,--பாசம் ச.ற்றிய பம்பரம் சொசை வீசும் 

காலை சுழன்று வீழ்வபோல்-கயிற்றாற்சுற்றிய பம்பரச்கூட்டங்கள் எறியும்போது சுழன்று 
விமுனெற தன்மையைப்போல,---ஈசன் தூதுவன் முன்னர் எய்தின - சந்தஸ்வாமியின் 

லூதுவராயெ வீரவாகுதேவருக்கு முன்வந்தன. ௭ - று. (௩௩) 

ேவேறு, 

94, சுடர்ப்பெருங்கதராதவன்றுண்ணெனக்கரப்ப 
வடுக்கலாயிரமின்னலாஜொருதலையாகக் 
கடற்புகுங்கணமுகலெனவருதலுங்கண்டான் 

தடக்கைவேலுடையண்ணருண்முன்னினன் மமியோன்,



கயமுகன்வதைப்படலம், 

  

இ.ள்.:சடீர் பெரும். ௧இர் ஆகலன் துண்.என கர்ப்ப - . ஒளிபொருச்திய பி். 
ஜரொணங்களையுடைய சூரியன் சகரம் மறையும்படி,,--அயிசம் yaar இன்னவாறு 
ஒருதலையாக - ஆயிரம் மலைகளும் இவ்விதம் தரிடமாக,--கடல் புகும் கண் முலென : 

வருதலும் - கடனீரையுண்ணச்செல்லுங் கூட்டமாகிய மேசங்களைப்போல வருதலும்,-- 
தமியோன் கண்டான் - sons pte py வீரவாகுதேவர் (அவைகளைப்) பார்த்து, -தடம் 

சை வேலுடை, அண்ணல் தாள் முன்னினன் - பெருமையாயயெ திருச்சரத்தில் வேலா ' 
யுதத்தைத்தரித்த கந்தஸ்வாமியினுடைய திருவடிகளைச் தியானித்துநின்ருர். எ - று, () 

95. கிற்குமெல்லையின்வெங்கொலைத்தொழின்முறைகிசம்பக் 
இத்கும்வெய்யவன்விடத தீதிடுமாயிரங்கரியும் 

பற்சனமால்வரைகாப்பவன்றன்மிசைபழித. 

ரற்கன்மேல்வருமெழிலிகளெனவடைந்தனே வ, 

இ- ஸ். நிற்கும் எல்லையின் - (௮ங்கனம். வீரவாகுதேவர் சுப்பிரமணியப் பெருமா 

னது திருவடிகளைத்தியானித்.துச்கொண்டு) நிற்குஞ் சமயத்தில், --வெம் கொலை தொ 

ழில் முறை நிரம்ப இற்கும் வெய்யவன் - கொடிய கொலைத்தொழிலை நிரம்பச்செய்கன் 
றவனாயெ கயமுகன்,--விடுத்திடும் ஆயிரம் இரியும் - விட்ட ஆயிர மலைகளும்,--பற் 

கன் மால்வரை காப்பவன் தன்மிசை - செபெருமான் வீற்றிருக்கின்ற பெருமையாயெ 

இருச்சைலாசமலையைச் காச்கின்றவசாகயெ வீரவாகுசேவர்மீ து,--௮.ற்கன்மேல் ' வரும் 

எழிலிகள் என அடைந்தன - குரியன் மேல்வருகின்்.ற மேகங்களைப்போலவந்தன .எ-று. 

தன் சாரியை. ஏகாரம் ௮சை. உம்மை முற்று. (கடு) 

மேவேறு, 

90. மறுவரையாததிங்கள்வார்சடைக்கடவுணல்க 
வறுவரையனையாப்பெற்றோனருளினாலையனிற்ப 

வுறுவரைபத்துநாறுமொருங்குமாய்வுற்றுமற்றோர் 

திறுவசைதன்னில்யாவுஞ்சிததியேயுடைர்தவன்றே, 

இ-ள். மறு வரையாத இங்கள் வார்சடை கடவுள் ஈல்க-களங்கத்தைச்கொள்ளாச 

சந்்தரனையணிரத நீண்ட சடையையுடையவராயெ சிவபெருமான் தோற்றுவிக்க,--அறு 
வரை ௮னையா பெற்றோன் அருளினால் இயன்நிற்ப - (கார்த்திகைப்பெண்கள்) ஆறுபே 

மையும் மாதாச்சளாகப்பெற்றுச்கொண்ட கந்தஸ்வாமியினது திருவருளினால் வீரவாகுதே 
வர் நின்றபொழுது,--உறு பத்து நூறு வரையும் - (Carrs) ats ஆயிரம் மலைகளும்,-- 

ஒருங்கு மாய்வுற்று - ஒருசேர அழிந்து,--ஓர் சிறு வரை தன்னில் - ஒருகணப்பொழு 
இன்,--யாவும் சிதறியே உடைந்த - அ௮வைகளெல்லாஞ் சிதறியுடைர்தன. எ - று. 

மற்று, ஏ, ௮ன்று, ஏ ௮சை, தன் சாரியை. உம்மைகள் முற்று. ௮றுவரை என் 

புழி முற்றும்மை விசாரத்தாற்றொக்க.து. உறுவரை பெரியமலையுமாம், (௩௪௬) 

87. தெளிதருவீரன்றன்மேற்சென் நிடுமடுக்கல்யாவும் 

விளிவொடமொய்ந்தவன்றிவிளைத்திலவேறங்கொன்றும் 

வளகனிசுருங்வொளம்வறக்தராள்வெளிற்றுக்கொண்கூக் 

இளெர்வனபயனின்றாகிக்கேடுபட்டுடையுமாபோல், 

இ ன். ஐளம் ஈனி சுருங்க வானம் வறந்த ஈரள் - பலவ எங்களும் மிசச்குறைதற் 
கேதுவாகய மழையில்லாதசால்த்தில்,--வெளிறு: “கொண்மூ ளெர்வன - வெண்மேகங் 
கள் சளர்ச்சிகோண்டு,--பயன் இன்று கேடு பட்டு உடையுமாபோல் - - பிரயோசன 

மில்லாமற் செட்டழியுர் தன்மையைப்போல,--தெளிதரு வீரன் தன்மேல் சென்றிடும்



௪௨ 'ரீக.ந தபு ராணம். 

அடுக்கல் யாவும் - (கந்தஸ்வாமியைத) தியொனஞ்செய்கின்ற வீரவரகுதேவர்மீ.து வந்து 
பட்ட மலைகஎல்லாம்,--விளிவொடு மாய்ந்த அன்றி - தெறி முற்றுமழிர்தனவேயல்லா 
மல்,--வேறு ஒன்றும் அங்கு விளைத்தில - அங்கு வேறொரு இடையூறுஞ் செய்தில. 

தீன் சாரியை. உம்மை முன்னையது முற்று; பின்னையது இழிவுறப்பு, (௩௭) 

38, மட்பகைவினைஞசாே னார்வனை தருகலங்கண்முத்வுந் 

திட்பமொடமர்ர்தகற்றாண்சேர்ந்துழிச்சிதறுமாபோற் 
கொட்புறுபுழைக்சைவெய்யோன்குறித்தெறிபிறங்கல்யாவும் 
மாட்பமதடைச்சவிரன்மிசைபடவுடைந்தவன்றே. 

இ-ள். மண் பகை வினைஞர் நலனோர் வனைதரு கலங்கள் முற்றும் - குயவர்கள் 
செய்த பாண்டங்களெல்லாம்,--திட்பமொடு அமர்த்த சல் தூண் சேர்ந்துழி - வலிமை 

யோடு மிருக்கின்ற கற்நூணிற்பட்டபோத,--ரிதறுமாபோல் - உடைந்து சதறுந்தன் 

மையைப்போல,---கொட்பு உறு புழைச்கை வெய்யோன் - ௮சைகன்ற துவாரம்பொ 
ருந்திய சைகளையுடைய கொடியவனாகிய கயமுகன்,--குறித்து எறி பிறங்கல் யாவும் - 

இலக்குவைச்தெறிர்த மலைகண் முழுவதும்,--ஓட்பம் ௮.து அடைந்த வீரன் மிசை பட 

உடைந்த - பே ரறிவுடையராகயெ வீரவாகுதேவர்மீது படுதலால் உடைந்தன. எ-று, 

அன்று, ஏ, ௮சை. ௮.து பகுதிப்பொருள்விகுதி. உம்மைகள் முற்று, (௩௮) 

89, விறல்கெழுபுயச் தினான்மேல்விடுத் திடுகிரிகளயாவும் 
வறிதுபட்டிடலுங்காணாமால்கரிமுகத்தனின்ரு 

னதகெறியொருவிமொய்ம்பாலா ற்றியவெறுக்கையாவும் 
௨ பிறர்கொளவுகுத்தியாதுவுதயம்பெறுகலார்போல், 

இ-ள். அறம் நெறி ஒருவி மொய்ம்பால் ஆற்றிய வெறுக்கையாவும் - தருமமுறை 

யைவிடுத்து வலிமையால் சம்பாதித்த இரவியங்களெல்லாம்,---பிறர் சொள உகுத்து 

யாதும் ஊதியம் பெறுகலார் போல் - அயலார்கொள்ளும்படியிறைத்து (அசனால்) 
யாதொரு இலாபசத்தையுமடையாதவர்களைப்போல,--விறல் கெழு புயத்தினான் மேல் 

விடுத்திடு இரிகள் யாவும் - வீரவாகுதேவர்மீது விடுத்த மலைகளெல்லாம் (அவருக்கு 
யாதோரிடையூறுஞ்செய்யாது),--வறிது பட்டிடலும் - வீணாக அழிர்து போக,-- 
மால் கரி முசத்சன் காணா நின்றான் - (௮,தனை ) மயக்கம்பொருக்திய கயமுகன் பார்த்து 

நின்றான். ஏ - று. 

உம்மைகள் முற்று, (௩௯) 

40, கண்டுவிம்மிதத்தனாகிக்கயாசுரன்முனிரக்தோர்சண்டந் 
இண்டிறன்மொய்ம்பன்றன்மேற்செலு தீதுமதனைக்காணா 
வொண்டழல்புரையுமொள்வாளுறைகழித்தொல்லைவிழத் 

் துண்டமதாக்கியன்னோனெதிருறத்துன்னலுற்றான். 

இ-ள். கயாசுரன் கண்டு விம்மித.த்தன் ஆ - சயமுகன் (அதனைப்) பார்த்து 

ஆச்சரியமுடையவனாய்,---முணிர்து - கோபித்து, ஓர் சண்டம் இண் இறல் மொய்ம் 
பன் தன்மேல் செலுத்தலும் - ஒருகண்டத்தை மிக்கவவிமையையுடைய வீரவாகுதேவர் 

மீது எறிதலும்- அதனை காணா - (வீரவாகுதேவர்) அதனைப்பார்த்து,--ஒள் தழல் 

புரையும் ஒள் வாள் உறை கழித்து - விளங்குகின்ற அக்கினியையொத்த ஒளிபொருர் 

திய வாளை உறையினின்றும் எடுத்து,--ஒல்லை வீழ துண்டம் ௮து ஆக்க - கரத்தில் 

விழும்படி. துண்டாகவெட்டியெறிந்த,--அன்னோன் எதிருற துன்னல் உற்றான் - அக் 
கயமுகலுச்செதிசாகப்போயினார். எ - ௮. 

தீன் சாரியை. அது UG இப்பொருள்விகுதி. (௪௦ )
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41, மத்தவெங்கயமாந்தியோன்வாகையந்தடந்தோளண்ணன் 
மெய்த், தனியா ற்றல்காணாவிழுத்தகு குபனைக்கையோச்ூ?ப் 
ப தீ௮.நாறானசா லப்பமுமரம்பறியா வேந்த 
யுய்த்திடவொருதன்வாளா லொய்யென FAG HUM BB OT, 

இ-ள். மத்தம் வெம் கயம் ஆம் தீயோன் - மதம் பொருந்திய வெவ்விய கயமுகா 

சுரனாகுய கொடியவன்,--வாகை ௮ம் தடம் சோளன் அண்ணல் சணி மெய் ஆற்றல் 

காணா - வெற்றி பொருர்திய அழகிய பருத்த புயங்களை யுடைய வீரவாகுசேவரது ஒப்ப 
ற்ற சரீரபலத்சைக் சண்டு,--விழு சகு பனை கை ஓச்சி- சிறப்புமிக்க பனைபோன்ற 
கைகளை நீட்டி,--பத்து நூறு ஆன பழு சாலம் மரம் பறியா ஏந்தி - ஆயிரக்கணக்கான 
பெரிய பருச்தசாலமரங்களைப்பிடுங்கியெடுத்து,--உய்ச்திட - எறிய,--ஒரு தன் வாளால் 

ஒய்யென ந்தி ஆர்த்தான் - (வீரவாகுதேவர்) தமது ஒருவாளினால் விரைவாக (௮வை 
களை) வெட்டி யாரவாரித்தார். எ- று, (௪௧) 

42, காயெரிக அழும்வெங்கட்கயாகான்விரிவொன்பின் னுஞ் 
சேயுயர்வை ரபல்வேறுதெரிரந்சனன் பறிக்குமெல்லை 
நாயகன் நூ.தன்காணாகாந்,  ககங்கொடுபோயன்னா 
னாயிசமாகியுள்ளபுழைக்கையுமறுத்கானன்றே. 

இ-ள். காய் எரி கலுழும் வெம் சண் சயாசுரன் - சுடின்ற தீப்பொறிபறக்குங் 
கொடிய சண்களையுடைய கயமுகாசுரன்,--பின்னும் விடுவான் சேய் உயர் பல் வேறு 
வரை தெரிந்தனன் பறிக்கும் எல்லை - பின்னும் (அவர்மேல்) எறியும்பொருட்டு மிசவும் 
உயர்ந்த பலவேறாகிய மலைகளைப் பார்த்துப் பிடுங்கும்பொழுது,--மாயகன் தாதன் 

காணா - கந்தஸ்வாமியினது தாசராகய வீரவாகுதேவர்கண்டு,--நார்தகங் கொடுபோய் - 

வாளைசக்கொண்டு சென்று,--அன்னான் ஆயிரம் ஆ உள்ள புழை கையும் அறுத்தான் - 
அவனது ஆயிரக்சணக்காயுள்ள துதிக்கைகளையும் வெட்டினார். எ- று, 

அன்று, ஏ ௮சை. உம்மை முன்னையது இறக்சதுசமீஇயவெச்சம்; பின்னையது 

முற்று. (௪௨) 
43, அறுத்தலுங்கவன்.றுதியோனாயிரத் தரட்டிகையுஞ் 

செறிச.தஇவன்றன்னைப்பற்றித் தற் ஜியாக்கொள்வனென்றே 

குறித்தனன்வளைப்பவாளாற்ட காம்மெனவாற்றல்வி ரன் 
றித்தனனொருசார்வக்கவாயிரம் சடச்கைஞுற்றும், 

இ-ள். அறுத்தலும் - (வீரவாகுசேவர் அவ்வாறு ௮ச்சயமுகனது துதிச்சைகளை) 

கெட்டுதலும்,--தியோன் சவன்று - கயமுகன் மனக்கலக்க முடையவஞாய்,--ஆயிரச்து 
இரட்டி கையும் செயித்து - இரண்டாயிரங்கைகளையும் ஒருங்குசேர்த்து,--இவன் தன்னை 

திற்றியா கொள்வன் என்று குறித்தனன் வளைப்ப-இவனைப் (பிடித்து) உணவாகச் கொள் 

வேனென்று நினைத்து வளைத்துக்கொள்ள;,--ஆற்றல் வீரன் - தைரியசாலியாகெ வீர 
வாகுதேவர்,--ஒரு சார் வந்த ஆயிரம் தடம் கை முற்றும் வாளால் கொம்மென 

தறித்தனன் - ஒருபுறத்தில் வந்த பெரிய ஆயிசங்கைகளையும் வாளினால் விரைந்த வெட் 
டினார், எ- று, 

தன் சாரியை. ஏகாரம் ௮சை. உம்மைகள் முற்று, (௪௨) 

44, தெற்றமால்கரிபின்பேசோன்.றிண்கையாயிரமும்விட்ட 
மற்றையாயிரங்கையாலும்வாகையஞ்செம்மன்மார்பி 
னெந்றி ினானெ மி.றுமெல்லையெல்லையில்வெருளியெய் தி 

யற்றுவிழ்ர்திடவேவாளாலவையெலாமடுதல்செய்தான். 
௧50
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இன். செற்றம் மால் கரிபின் பேரோன் இண் கை ஆயிரமும் வீட்ட - சோபம் 
பொருந்திய கயமுசாசரன து வலிய ஆயிரங்கைகளையும் வெட்ட,--மற்றை ஆயிரம் சை 
யாலும் - மற்றொருபுறத்திலள்ள ஆயிரங்கசைகளாலும்,--வாகை ௮ம் செம்மல் மார்பில் 
ஏற்றினான் - வீரவாகுசேவாத மார்பில் அடித்தான்,--எற்றம் எல்லை - (௮வ்வாறு) 
அடிக்கும்பொழுது,--எல்லை இல் வெகுளி எய்தி - அளவி ற சகோபங்கொண்டு,--- 
அவை எலாம் அற்று வீழ்ந்கிடவே வாளால் அடுதல் செய்தான் - ௮.க்கைகளெல்லாவற் 
றையும் அர்த விழும்படி வாளினால் வெட்டினார். எ- று, 

ஏகாரம் ௮சை, உம்மைகள் முற்று. (௪௪) 

25, கொலைகெழுதறுசணால்வாய்க்குஞ்சச,மூகத் தவெய்யோ 
னிலைகெழுபாணிஞுற்றுகிங்கயிசை ந்து நாற்றுத் 
தலைகெழுகன்மைத்தாகித் தண்டனைபலவுமல்க 
யலைகெழுவீழ்போயுற்றவால?மபோலகின்றான், 

இ-ள். கொலை கெழு தறுகண் நால்வாய் குஞ்சரம் முகத்து வெய்யோன்-கொலை 
திதொழில் பொருக்திய ச.றுகண்மையையும் சான்ற வாயையமுடைய கயமுகாசுரனாயெ 

கொடியவன்,--நிலை கெழு பாணி முற்றும் நீங்கு - தன் சரீரத்திற் பொருந்திய கைகள் 
முழுவதும் நீல்இு,--ஈர் இந்து நூறு தலை கெழு தன்மைத்து ஆூ- ஆயிரந்தலைக் 

ளோடு கூடிய நிலைமையுடையவளாய்,--தண் சனை பலவும் மல் - குளிர்ச்சபொருக்திய 

அனேகங்கிளைகளால் நிறையப்பெந்று,--அலை கெழு வீழ்போயுற்ற அலமே போல 

நின்றான் - ௮சைகன்ற விழுதுகள் அறுபட்டுநின்ற ஆலமரத்தைட்போல நின்றான். 

௮.தீது இரண்டும் சாரியை. ஏகாரம் ௮சை. உம்மைகள் முற்று. (௪டு) 

40. பாணிகளிழந்துகின்றபகட்டுடைவதனத்தியோ 
னாணினனிவனையட்டுசம்முயிர் து௦த்.துமென்னா 
மாணறுமனத்திற்கொண்டுமற்ஜெழின்முன்னித்தோளாற் 
ருணுவின்கயிலைகாப்?பான்றடம்புயந்தாக்யொர்த்தான். 

இ-ள். பாணிகள் இழந்து நின்ற பகடு வதனம் உடை தீயோன் - கைகளறுபட்டு 
நின்ற கொடியவனாகிய சயமுசன், --மாணினன் இவனை அட்டு ஈம் உயிர் துறத்தும் 
என்னா - வெட்கமுற்று (கம்மை யிவ்வாறுசெய்த) இவனைச்சொன்று நமது உயிரையும் 
விடுவோமென்று,--மாண் அறு மனத்தில் கொண்டு - மாட்டுமையற்ற தனது மனசில் 

நினைத். துச்கொண்டு,-.-மல் தொழில் முன்னி - மல்யுச்சஞ்செய்யக்கருதி,--தோளால் 

'சாணுவின் கயிலை காப்போன் தடம் புயம் சாக்கி ஆர்த்தான் - புயங்களால் சிவபெருமா 

னது திருக்சைலாசமலையைக் சாப்பவரா௫ய வீரவாகுசேவருடைய பெரிய புயங்களின் 
மீது மோதி யாரவாரிச்தான். எ- று. 

நம்முயிர் என்புழி இறக்ச த,சழீஇயவெச்சவும்மை விகாசத்தாற்றொச்கது. (PH) 

4[, யேனதொழ்றன்காணாவாற்றலின்ருகழுற்றுங் 
கையினையிழக்துகின் ருன்கமிங்கதர்வாவின்வெம்போர் 
செய்யலனினியானென்னாச்சிந்தைசெய்துறைவாளோச் 
யொய்யெனவவன்றன்மார்பினுதைத்கனனொருதன்றுளால், 

இஃ ். யனது ஒற்றன் சாணா - குமாசசுவாமியினது தூதுவசாயெ வீரவாகுசே 
வர் (௮கீகயரமுகன் தோள்களான்மோதிப் போர்செய்வசைப்) பார்த்.து,--அ.ற்றல் இன்று 
ஆ - (இவன்) வலியில்லாசவனாய்,--கையினை முற்றும் இழந்து நின்றான் - சைகளெல் 

லாவற்றையும் இழந்துகின்றான் (ஆசலால் இவனோடு),--சடும் கதிர் வெம் வாளின் போர் 

இனி யான் 'செய்யலன் என்னா-மிக்ச ஒளிபொருந்திய சொடியவாட்போரை இனி யான்



கயமுகன்வதைப்படலம். ௭௫, 

செய்யேனென்று;---சர்சைசெய்து - நினைத்து, -வாள் உறை ஓச்சி - வாளை உறையிலி 

ட்டு, --ஓய்யென அவன் தன் மார்பில் gor stone உதைத்தனன் - விரைர்து ௮வன் 
மார்பின்மீது தமது ஒருகாலினால் உதைத்தார். எ- று, 

தன் சாரியை. உம்மை முற்று. | (௪௭) 

48, உதைத்திடுகன்றகாலையொல்லெனவாற்றிவிழ்க்து ப 

மதத் தனையுறுகபோலமால்கரிமுகத் துவெய்யோன் 

பதைத்தனனாவிசிர தப்பட்டனன்பகிர்க்தமார்பிற் 
குதிச்திடிசோரிரீத்தங்குரைசடற்போயதன்றே, | 

இ-ள். உதைத்திடுகன்ற காலை - (வீரவாகுசேவர் அவ்வாறு) உதைக்கின்ற பொ 
முது) மதத்தினை உறு கபோலம் மால் கரி முகத்து வெய்யோன் ஒல்லென அரற்றி 

வீழ்க்து - மதரீர்பொருந்திய கபோலச்சையும் பெரிய யானைமுகத்சையுமுடைய கொடிய 
வசுரன் ஒல்லென்றிரைர் தகொண்டு (£ழே) விழு$து,--பதைத்சனன் ஆவி இந்தி பட் 

டனன் - துடி.த்தவனாகி உயிசைவிட்டிறந்சான்,--ப௫ர்ர்த மார்பில் குதித்திடு சோரி 

நீத்தம் குரைகடல் போயது - பிளந்த மார்பினின்றும் எழுகின்ற இரத்தவெள்ளம் ஒலிக் 

இன்ற கடலிற்சென்றது. ௭- று, 

HOM, F ௮சை, அத்து சாரியை, (௪௮) 
49, ௮வ்வியல்கண்புெபல்லோரவுணர்கணமரேயிண்டுத் 

தெவ்வியன்முறையினின்றுசெருவினையிழைப்பார்போலு 

மிவ்விவராடற்கேதுவென்கொலோவறிதுமென்றே 

கவ்வையினெறிகடோறும்காண்பதுகரு இப்போக்தார், 

இ-ள். பல்லோர் ௮வுணர்சள் ௮ இயல் கண்டு - பல அவுணர்கள் அவ்வாறு இச 

தீதமோவெதைப்பார்,தத,---ஈமசே ஈண்டு தெல் இயல் முறையின் நின்று செருவினை 

இழைப்பார்போலும் - நம்மவர்களே யிவ்விடத் துப் பகைவருக்குரிய முறைமையோடும் 

நின்று போசைச்செய்வார்போலும்,--இவ்விவர் ஆடற்கு ஏது என்கொலோ அறிதும் 
என்று - இவர்கள் போர்செய்தற்குக் காரணம் என்னையோ அறிவேம் என்று,--கவ்வை 

யின் நெறிகள் தோறும் காண்பது கருதி போந்தார் - துன்பத்தோடு பலவழியாக (இப் 

போரைப்) பார்க்கும்பொருட்டு நினை த. துவந்தார்கள். எ - று, 

ஏகாரம் முன்னையது தேற்றம்; பின்னையதும் கொல்லும் ௮சை. ஓகாரம் ஐயம். 

இவ்விவர் இவர் என ஒருசொன்னீர்மைத்து; இவ்வாடல் என இயைப்பினுமமையும். () 

50. சென்றிடல்வீரன்காணாத்தயரென்செய்கைநோக்கிற் 

கன். றிவெஞ்னெமேம்கொண்டுகடுஞ்சமரிழைப்பர்யானு 
நின் றமர்புரிதல்வேண்டுகிலைமையீி தென்றாலம்மா 

வின்றொடுமுடியுங்கொல்லோவியற்றினுமிவரபோசென்றான். 

இ. சென்றிடல் வீரன் 'சாணா-( அவர்கள்) வருவதை வீரவாகுசேவர்பார்த்து;- 

இயர் என்செய்கை நோக்கில் - கொடியவர்களாகய அசுரர்கள் எனதுசெய்கையைக் 
சாண்பார்களாயின்,--கன்றி வெம் சனம் மேல் சொண்டு - அசங்கரித்து மிகு கோப 

த்தை மேற்கொண்டு,--கடும் சமர் இழைப்பர் - கொடியபோசைச் செய்வார்கள் --- 

'யானும் நின்று, அமர் புரிதல் வேண்டும் - நானும் த (இவர்களோடு) போர் செய்ய 
வேண்டும்,---நிலேமை ஈ.து ஆயின் - நிலேமை இவ்வாளுயின்,--இயற்றினும் இவர் போர் 

இன்றொடு முடியும் கொல்லோ என்றான் - (யான் போர்) செய்தாலும் இவர்களதுபோர் 

இன்றோடு முடியுமா (முடியாது) என்றார். எ- று. |



௭௬ ஸீகநீ தபுரராணம்,. 

அம்மாவும், கொல்லும் ௮சை, ஓகாரம் எதிர்மறை. உம்மை முன்னையது இறரச்த 

அதழீஇயவெச்சம்; பின்னையது உயர்வு இறப்பு. (௫௦) 

91, ஆரணர்சனக்குங்காணாவா தியங்சடவுள்சொத்ற 
பேரருண்மறர்?தயின்னேபீடிலார்தம்மோடேற்றுப் 
போரினையிழைசத் துநிற்றல்புல்லிதுபுலமைத்தன்ுழ் 

சூருமைமூதூர்தன்னிற்.றுன்னுவன்கடி தினென்ரான். 

இ-ள். ஆரணம் சனக்கும் காணா ஆதி ௮ம் கடவுள் சொற்ற - வேசங்களாலுச் 

(தமது சொரூபலகூண சத்தை) யறியக்கூ.டாச முழுமுதற் கடவுளாயெ சர்சஸ்வாமிசொல் 

வியருளிய,--பேர் அருள் மறக்து - மேம்பட்ட அருட்டன்மையைமறந்த,-இன்னே பீடு 

இலார் தம்மோடு ஏற்று போரினை இழை, நிற்றல் புல்லிது - இப்பொழுது பெருமை 

யில்லா சவர்களாகிய அசுரர்களோடெதிர்த்தப் போரைச்செய்துநிற்றல் இழிவேயாகும் 

(ஆசலால்),--புலமைத்து அன்று - அது புச்தியன்.று,--சூர் உறை மூதூர் தன்னில் - 
சூரபன்மனிருக்கன்ற பெரிய நகரச்தினுள்ளே,--கடி.தில் துன்னுவன் என்றான் - £க் 

இரம் போவேனென்று கருதினார். 

தீன் இரண்டு, ௮, சம் ௮ம், அத்து சாரியை. அலும், ஏகாரம் மூன்னையதும் 

௮சை; பின்னை ஏகாரம் சேற்றம். உம்மை உயர்வுறப்பு. (டுக)* 

92. எப்பெருவாயில்சாவேகினுமங்கணெல்லாங் 
கைப்படையவுணரவெள்ளங்காவல்கொண்டுற்றவாற்றுற் 
ற்ப்பினன்?சறலொல்லாதமியனிப்படிவத்தோடு 

மெய்ப்பதியிதற்குச்செல்வன் 2வற்ற௮ுருவெப் தியென்றான், 

இ-ள். எ பெரு வாயில் srr aay - எந்தப்பெரிய வாய்தல் வழியாகப்போத 

ற்குச்சென்றாலும்,--௮ங்கண் எல்லாம்-அவ்விடங்களினெல்லாம்,--படை கை அவுணர் 

வெள்ளம் - ஆயுதங்களைத்தாங்யெ கைகளையுடைய அசுரசேனாவெள்ளங்கள்,-- காவல் 
கொண்டு உற்ற ஆற்றால் - காவல் பூண்டு நிற்கின்ற கன்மையினால்,--சமியன் இ படிவ 

திசோடு சப்பினன் சேறல் ஒல்லாது - சனித்தவனாகியயான் இ, சவடி.வச்தோடு (ஒருவர் 

சண்ணிலும்) ௮சப்படாமற் செல்லுதற்கு முடியாது,--வேறு உரு எய்தி மெய் இதுப 
இக்கு செல்வன் என்றான் - வேற்று வடிவங்கொண்டு மெய்ம்மையாகய இந்த ஈகரத்தி 

னுட்போவேன் என்று கருதினார். ௭ - று, 

உம்மை உயர்வு இறப்பு. நாற்றெட்டு யுகம்வரை அழியாகதிருச்சவின் மெய்ப்பதி 

யென்ரார்; ௮மாரென்றாற்போல, (@2.) 

99, கூற்றினையுமமும்வைவேற்குமாவேளருளாலீண்மடார் 
வற்றுருவகனைக்கொ ண்டுவெய்யராமவுணவீசர் 

போற்றுமிக்குணபால்வாப்தல்பொள் ளெனக்கடந்துபின்னர் 
மாற்றலனூரிற்செல்வனென்றனன் வாகைமொய்ம்பன், 

இ-ள். வாகை மொய்ம்பன் - வீரவாகுதேவர்,--கூற்றினை உறழும் வை வேல் 

குமரவேள் அருளால் - யமனைப்போலுங் கொலைச்தொழிலையுடைய கூரிய வேலாயுதத் 

தைச் தரித்த சுப்பிரமணியப்பெருமானது தஇிருவருளினால்,--௪ண்டு ot Cag உரு 

அதனை கொண்டு - இவ்விடத்து தர் வேற்றுவடிவத்தையெடுத்து,--வெய்யர் ஆம் gay 

ணர் வீரர் போற்றும் இ குணபால் வாய்சல் பொள்ளென கடந்து - கொடியவர்களாகய 

அசுரவீரர்களாற் காச்கப்படிசன்ற இக்கிழக்குவாயிலை விரைவாசக்சடந்து,--பின்னர் 
மாற்றலன் ஊரிற் செல்வன் என்றனன் - பின்பு பசைவனாகய சூரபன்மனது ஈக.ரசஇிற் 
போவேனென்றுர். ௭ - று, 

உரு அதனை என்பதில் ௮து பகுதிப்பொருள்விகுதி; ௮ன் சாரியை. (டு௩)



நகர்புகுபடலம், :. ௭௪ 

984, கொய்யதோரணுவிஞம் ற அ.ணுகியமேன்மைதன்னிற் 
பொய்யில்சீர்பெருமைத்தாயும்பூரணமா கிவைகுஞ் 
செய்யதோர்குமசன்பொற்றாள்சிந்தைசெய்தன்பிற்போற்றி 

யொய்யெனவருளினீசாலோரணுவுருவங்கொண்டான். 

இ. நொய்யது ஒர் ௮ணுவின் ஆற்ற நுணுகியும் - நுட்பமானவோர் ௮ணுவி 
னும் பார்ச்ச மிகநுட்பமாடியும்,--மேன்மை தன்னில் பொய் இல் சர் பெருமைத்து 
ஆயும் - பெரியபொருளினும்பார்க்க உண்மையாகிய சிறந்தபெரிய பொருளாடூயும்,--- 

பூசணம் ஆடு வைகும் - பரிபூரணமாடியுமிருக்கின் ற,--செய்யது ஒர் குமரன் பொன் 

தாள் சந்தை செய்து - சவர்ச திருமேனியையுடையவசாகய கந்தஸ்வாமியினது பொன் 
போன்ற பாதங்களைத் தியானித்த,--அ௮ன்பில் போற்றி - அன்போடு துதித்து,-- 

அருளின் நீரால் - (௮க்கடவுளது) இருவருட்டன்மையினால்,--ஓய்யென தர் அணு 

உருவம் கொண்டான் - விரைவாக ஒர் ௮ணுபபோன் றவடிவச்தை யெடுத்சார். ௭ - று, 

ஒர் ௮சை. சன் சாரியை. உம்மைகள் எண். ௮ண்டங்களெல்லா மணுவாக வணுச்சளெ 
ல்லாமண்டங்களாகப் பெரிசாய்ச் சிறிசாயினானும்' என்னுங் கருச்துபபற்றியே, (கொய்ய 

தோசணுவினாற்றநுணுகியுமேன்மைசன்னிற்-பொய்யில்சீர்பெருமைத்தாயு” மென்றார். 

59. நுணுகுதன்னுணர்வேபோலகோக்கருந்இறத்தாற்றானோே 
சணுவுருக்கொண்டுவீரனடுகள மதனைநீங்கி 
யிணையறுகுமாற்போற்றியெழுக்துவிண்படர்ந்துமூதூர்க் 
குணதிசைவாய்தனின்றகோபுசமிசைக்கணுற்றான். 

இ-ள். வீரன் - வீரவாகுசேவர்,--சன் நுணுகு உணர்வே போல - தமது நுணு 

இய ௮றிவைப்போல,--நோகச்ச அரும் இறத்தால் - (பிறசாம்) பார்ச்சப்படாத தன்மை 

யாக,---சான் ஒர் அணு உரு சொண்டு - தாம் ஒர் ௮ணுவடிவத்தையெடுத்து,--௮.து 

௮டு களத்தை நீங்க - ௮ப்போர்ச்களச்சை நீஙடு,--இணை அறு குமான் போற்றி - ஓப் 

பில்லாதவராகிய குமாரக்கடவளைச் து.திச்.த,---எழுந்து விண் படர்ந்து - மேலாகவெழு 
ந்து அகாயவழியாகச்சென்று,--மூதார் குணதிசை வாய்தல் கின்ற கோட மிசைக்கண் 
உற்றான் - பெரிய மகேந்திரபுரியினது தெச்குத்இச்குவாயிவில் நின்ற கோபுரத்தின் 

மேல்வந்து இருந்தார். ௭ - று, 

அடுகளமதனை என்புழி ௮.து சட்டு, ௮ன் சாரியை. ஏகாரம் தேற்றம், (டுடு) 

கயமுகன் வதைப்படலமுற் நிறு. 

ஆ. திருவிருத்தம் - ௨௩௭, 

  

நகாரபுகுபடலம். 

1, ௮ண்டம்யாவையுமெழுவகையுயிர்த்தொகையனைத்தும் 

பிண்டமாம்பொருண்முழுவதுநல்கியெம்பெருமான் 

பண்டுபாரித்ததிறமெனமகேந்திரப்பதியின் 

மண்டுதொல்வளகோக்கியேயின்னனமதிப்பான், 

.  இஃள். ஏம் பெருமான் - எமதுவெபெருமான்,--அண்டம் யாவையும் - அண்டங் 
களெல்லாவற்றையும்,--எழுவகை உயிர் தொகை அனைத்தும் - (சேவர், மக்கள், வில 
ங்கு, புள், ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, தாவ. ரம் ஏன்றுசொல்லப்படுகின்ற) எழுவகைப்(பிறப் 

பினையுடைய)உயிர்ச்கூட்டங்களனை ச்சையும்,-பிண்டம் ௮ம் பொருள் முழுவதும் ஈல்இ-



ST DI ஸ்ர. க நீதபு ராணம், 

( மற்றுமுள்ள) பிண்டமாகிய பொருள்சண்முழுவதையும் படைத்து,--பண்டு 'பாரித்த 

,இறமென - முற்காலத்திலே பரப்பிவைசத்த சன்மையைப்போல,---மசேர்இரம் பதியில் 
மண்டுதொல்வளம் நோக்கியே இன்னன மதிப்பான் - வீரமசேந்திரபுரத்தில் நிறைந் 

துள்ள மிகுர்சவளங்களை ( வீரவாகுதேவர்) பார்த்து கரனை நினைப்பாராயினார். எ-று: 
Gea p ட ப] se "ease ay (5) 

( 

ஏ ஏசாரம் அசை. உம்மை முற்று, “ 

2. எர்தைமுன்னசேசூ£பன்மாவிலுக்கேத 
முக்துமண்டங்களலமருமுவரிகண்முழுதும் 

வந்துமொய்த்தனபோலுமால்வரைபுசைகாட்டுக் 
கந்துபற்றியேயார்ச்.திடுமெல்லை தீர்கரிகள், 

இ-ள். மால் வரை புரை காட்ச சந்து பற்றியே ஆர்த்திடும் எல்லை தீர் சரிகள் - 

பெரிய மலையையொத்தவடிவினையுடைய தறியிற்கட்டப்பட்டு நின்று பிளிற்றொலிசெய் 

இன்ற ௮ளவில்லாத யானைகள், --எக்சை முன்னசே சூரபன்மாவினுக்கு ஈந்த முந்தும் 

அண்டங்கள் ௮லமரும் உவரிகள் முழுதும் வர்து மொய்த்தன போலும் - எமதுபிதாவா 
இய சிவபெருமான் முன்னாளிற் சூரபன்மனுக்குக் கொடுச்சருளிய முதன்மைபொருக் 

திய ஆயிரத்தெட்டு ௮ண்டங்களிலுமுள்ள சுழலுன்ற (அலைகளையுடைய) கடல்கள் 

மூழுவதும்வந்து நெருங்கிநின்றாற்போலும். எ - று, 

ஏகாரம் இரண்டும் ௮சை. உம்மை முற்று. (௨) 

8, இயலுமைம்பெருகிறத் தினண்டக்களினிருந்த 

புபலினம்பலவோர்வழித்தொக்கனபொருவ 

மயிலிருஞ்சரமுயலொடுயூகமற்றொழிலைப் 

பயில்பரித்தொகையளப்பிலவயின்றொறும்டாவும், 

இ-ள். இயலும் லம் பெரு நிறத்தின் ௮ண்டங்களின் இருந்த பல புயல் இனம் 

தர் வழி தொச்சன பொருவ - (பொன்மை, வெண்மை, செம்மை, கருமை, பசுமை 

என்னன்ற) ந்து பெரிய நிறங்களை புடையனவாகிய2-அண்டங்களிலே யிருந்த 

பல மு௫ிற்கூட்டங்கள் ஓரிடத்தில் நெருகஇநிற்றலைப்போல,--மயில் இரும் சரம் மய 
லொடு யூகம். மல் தொழிலை பயில் அளப்பில பரி தொகை வயின் தொறறம் பரவும் - 

மயூரகதி பெரிய சரகதி சசகதி வானாகி மல்லகஇ என்னும் &ங்க இகளைப்பழகியுள்ள 
அளவிறக்க குதிரைக் கூட்டங்கள் "இடங்கடோறும் பரந்து நிற்ின்றன. எ-று, (௩) 

4, ௮ண்டமாயிசத்தெட்டினுண்மேதகுமடன்மா ச 

தண்டமால்கரியாயினதடம்பெருக்தேர்க 
ளெண்டரும்பொருளியாவுமீண்டிருந்தனவிவற்றைக் 

சுண்டுேேதர்ந்தனால்ல?ராவகிலமுங்கண்டோர், 

இஃ எ். ஆயிசத்து எட்டு ௮ண்டத்தினுள் - ஆயிரத்தெட்டு அண்டங்களினு முள் 
எனவா$ய,--மேத்கும் அடல் மா தண்டம் மால் கரி தடம் பெரும் தேர்கள் எண் தரும் 

பொருள் ஆயின யாவும் ஈண்டு இருந்தன - மேன்மைபொருக்திய வலிய- குதிரைகளும் 
ரீ 2 

காலாட்களும் பெரிய யானைகளும் விசாவித்த பெரிய தேர்களும் மதிக்கப்படும்போரு - 

ளும் ஆ௫யெ யாவும் இங்கே இருர்சன (ஆதலால்),--இவற்றை சண்டு தேர்ந்தனர் அல் 
லசோ அடுல்மும் சண்டோர் - இவைகளைப் பார்த சறிர்தவர்களல்லவா எல்லாவற்ை pun 

பார்த்தறிந்தலர்கள். எஃறு, 
ஷூ ம (4 
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9. இணையிலிவ்விடைத்காளையின்வெள்ளமோரில்க்ச 

ஈணுகுமென்றனனரஈதணனா த்பெரும்படையுங் 

கணிதமில்லனவிருந்தனவெள்ளிகண்ணிலன் போ 

லுணர்விலன் கொலாங்கனகனுங்கேட்டசொல்லுரைத்தான். 

இ-ள். ௮ந்தணன் இணை இல் இ இடை. ஐர் இலச்கம் வெள்ளம் தானை ஈணுகும் 

என்றனன் - வியாழன் ஒப்பில்லாத இக்நகரத்திலே ஐரிலக்கம் வெள்ளம் சேனைகள் 

இருக்கும் என்று சொன்னான்,---பெரும் நால் படையும் சணிசம் இல்லன இருந்தன - 

(அவன்கூறியபடியன்றி) மேம்பட்ட ச.துரங்கசேனையும் ௮ளவில்லாதனவாக விருந்தன,- 
வெள்ளி கண்ணிலன் போல் - சுக்கிரன் சண்ணில்லாசவனாதல் போல,--சனகனும் 

உணர்விலன் கொல்-வியாழனும் அராய்சீசியறிவு இல்லாசவன்போலும்(௮ தனாற்றான் ),- 

கேட்ட சொல் உரைத்தான் - தான் பிறர்சொல்லச்கேட்டவார் த்தையைச் சொன்னான். 

ஆம் சாரியை. கொல் யம். உம்மை முன்னையதுமுற்று;பின்னையது உயர்வுசிறப்பு. 

0. உசையின்மிக்கசூர்பெற்றவண்டந்தொறுமுளவாம் 
வரையின்மிக்க?தர்கடல்களின்மிக்ககைமாக்க 

டிசையின்மிக்கவாம்பரித்தொகையாயிடைச்செ றிந்த 

பரவைநுண்மணறன்னினுமிக்கனபதா தி. 

இ-ள். உரையின் மிக்க சூர் பெற்ற அண்டம் தொறும் உள ௮ம் வரையின் 

தே மிக்க - தீர்த்தியினான்மேம்பட்ட சூரபன்மன் பெற்றுக்சொண்ட அ௮ண்டங்கடோ 
றும் உள்ளனவாடிய மலைகளினும் பார்க்கச் தேர்கள் மிகுக்திருக்கன் றன,---கை மாச்சகள் 

கடல்களின் மிக்ச - யானைகள் கடல்களினும் பார்க்க மிகுர்இிருக்கின் றன;--வாம் பரி 
தொகை திரையின் மிச்ச - சாவுகன்ற குதிரைச்கூட்டங்கள் திரைகளிலும் பார்ச்ச மிகு 

ந்திருக்கின்றன,--௮யிடை செறிந்த பதாதி பரவை நுண்மணல் தன்னினும் மிச்சன - 

அவ்விடம் நெருங்கி நிற்கின்ற சேனைகள் சமுத்திரச்கரையிலுள்ள நண்ணிய மணவி 
னும் பார்ச்ச மிகுர்திருக்கின்றன. ௭ - று, 

தன் சாரியை. உம்மை உயர்வுறப்பு. | (a) 

1. மண்கொளாயிரத்தெட்டெனுமண்டக் தின்வளமு 

மெண்கொளெண்பதினாயாயோசனையெல்லைக் 

கண்கொள்பான்மையிலிண்டியதற்புதங்கறைதோய் 

புண்கொள்வேலுடைச்சூர்தவத்தடங்கியபோலாம்., 

இ-ள். மண் கொள் ஆயிரச்து எட்டு எனும் ௮ண்டச்இன் வளமும் - பிரு துவியி 

லிருக்கன்ற ஆயிரத்தெட்டென்னும் ௮ண்டங்களிலுள்ள (பலவகைச்)செல்வங்களும்;-- 

எண் கொள் எண் பதின் ஆயிரம் யோசனை எல்லை - கணக்கலெடங்கெய ஏண்பதினாயிரம் 

யோசனை விஸ்சார,த்தையுடைய இக்ககரிடத்தில்,--கண் கொள் பான்மையில் ஈண்டி. 

யது அற்புதம் - சண்களாற்காணும்படி கிறைந்திருத்தல் ஆச்சரியம்,--புண் கொள் சறை 

தோய் வேல் உடை ரூர் தவத்து ௮ட௩்யெ போலாம் - (பசைவருடைய) இ.ரதசமளா 

விய தசையைக்கவருஇன்ற வேவினையுடைய சூரபன்மனது தவத்தினால் ௮டங்கியிருக் 
இன்றனபோலும். எ-று, 

ஆம் ௮சை. உம்மை முற்று, ன கு | (௭)
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8, உசைசெயாயிசத்தெட்டெனுமண்டத்இனுளவாக் 

கரையில்சீசெலாக்தொகுத்தனனீண்டவைகண்டாக் 

தருமமெய்யளிகண்டிலமவற்றையுந்தந்து 

சுரர்கடம்முடன்சிறையிலிட்டான்்கொலோஞூன்,. 

இ-ள். சூரன் உரை செய் ஆயிரத்து எட்டு எனும் ௮ண்டத்தின் உளவாம் கரை 
இல் சீர் எலாம் ஈண்டு தொகுச்தனன் - சூரபன்மன் சொல்லப்படுகின்ற ஆயிரத்தெட் 

டெனும் ௮ண்டங்சளினுள்ளனவாகிய அளவற்ற செல்வங்களெல்லாவ.ற்றையும் இந்நக 

சத்தில் நிரப்பிவைத்திருச்சின்றான்,--அ௮வை கண்டாம் - அவைகளை (யாம்) கண் 
டேம்,--தருமம் மெய் ௮ளி கண்டிலம் - தருமத்தையும் சத்தியத்தையும் இரக்கத்தையும் 

இங்குக்காணப்பெற்றிலம்,- அவற்றையும் தநத சுரர்கள் தம்முடன் சிறையில் இட் 

டான் கொலோ - அவைகளையும் (பிடி.த.துச்) கொவெர்து தேவர்களுடன் சிறைச்சாலையி 
லடைத்துவைத்திருக்கன்ரானோ. ௭ - ற. 

கொல் லயம். தம் சாரியை, ஓகாரம் ௮சை. உம்மை இறந்தது சழீஇயவெச்சம்.(௮) 

9, அரண்டருங்கழத்சூரன்வாழ்மகேக்இரமதனிற் 

றிரண்டபல்லியத் துழனியேழ்கடலினுந்தெழிப்ப 

மாண்டி றத் சவையியம்புவாளவையார்மொழிவா 

ரிசண்டுபத்து நூறியோசனையுண்டவரிடங்கள், 

இ-ள். ௮ரண் தரும் கழல் சூரன் வாழ் மகேக்இரம் ௮னில் - காவலைத்தருகின்ற 

வீரக்கழலையணிர்த சூரபன்மன் வ௫ூக்கின்ற இம்மசேந்திரபுரியில்,--தரண்ட பல் இயம் 

துழனி எழ் கடலினும் தெழிப்ப - கூட்டமாகிய கானாவாத்தியங்களினோசை சப்தசமுத் 

இரங்களின் முழக்கங்களினும்பார்க்க முழங்கும்படி,,--முரண் இறத்து அவை இயம்பு 

வார் அளவை யார் மொழிவார் - ஒன்றற்கொன்று மாறுபடும்வகையாக அவ்வாத்தியங் 

களை முழக்குவார்களுடைய ௮ளவை யார்சொல்பவர்கள்,--௮வர் இடங்கள் - அவர்கள் 
ஙிற்செறவிடங்கள்,--இரண்டு பத்து நூறு யோசனை உண்டு - இரண்டாயிரம் யோசனை 

விஸ்தாரமிருக்கின்றது. எ-று. 

அது பகுதிப்பொருள்விகுஇி. உம்மை முற்றோடுயர்வுசிறப்புமாம். (௯) 

10, கரிகள்சேவகமொருப தினாயிரங்கடுந்தேர் 

விரியுகிளிடையொருபதினாயிரம்விசயப் 
பரியினெல்லையோரிருப இினாயிரம்பையத் 

அருவினின்னமுழுண்டுகொல்யோசனை த்தொகையே, 

இ-ள். shea Cras ஒரு பதினாயிரம் - யானைதுயிலிடங்கள் பதினாயிரம்யோ 

சனை,---கடும் தேர் விரியும் நீள் இடை ஒரு பதினாபிரம் - விரைவாகச் செல்லுகின்ற 
பெரிய தேர்கள் நிற்கின்ற இடம் பதினாயிரம் யோசனை,--விசயம் பரியின் எல்லை ஓர் 

இருபதினாயிரம் - வெற்றிபொருர்திய குதிரை இலாயங்கள் இருபதினாயிரம் யோசனை 

(விஸ்தா.ரங்களாகும்),--பைய துருவின் - மெல்லஆசாய்ந்துபார்த்தால்,--யோசனை சொ 

சை இன்னமும் உண்டு கொல் - யோசனைதூபக்கணச்கு இன்னமும் உளது, ௭ - 2. 

கொல், ஏ ௮சை. உம்மை இறந்தது தழீ இயவெச்சம். (௧0) 

11, இவுளிவாயினுமால்கரிக்காத் தினுமிழிர்து 
திவளுடீர்மைசால்விலாழியுந்தானமுஞ்செறிந்து 
குவளையுண்கணாடீத்தசாந்தணிமலரகொண்மட 
யுவளகக்தருமகழிசென்றகன்்கடலுறுமால்,
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இ-ள். இவுளி வாயினும் மால் கரி கரச்தினும் இழிந்து - குதிரைகளின் வாய்க 
ஸினும் பெரிய யானைகளின் கைகளிலும் கின்.றவந்து,---இவளும் நீர்மை சால் விலாழி 

யும் தானமும் செறிந்து - கலக்குந்தன்மை பொருந்திய நுரைநீரும் மதநீருங்கூடி,,-- 
குவளை உண்களூர் நீத்த சாந்து ௮ணி மலர் கொண்டு - கருங்குவளைமலர்போன் ற மை 
தீட்டப்பட்ட சண்களையுடைய.. பெண்கள் (அணிந்து) களைக்க சந்தனங்களையும் அழக 
புட்பங்களையும் வாரிக்கொண்9,---உவளசம் தரும் அகழி சென்று அகன் கடல் உறும் - 

மதிலைச்சூழ்ச்த ௮சழிவழியாகச்சென்று பெரிய கடலிற்பாயும். எ - று. 

ஆல், ஏ ௮சை, உம்மைகள் எண், குவளையுண்கணார் குவளையை வென்ற சண்ணா 

ருமாம். (௧௧) 

12. வளமைமேதகுமிப்பெருமகேர் இரம்வகுத்தன் 
முளரியண்ணலிங்கொருவனான்முடிந் திடவற்றோ 
வொளிறுவாட்படையவுணர்கோனுடையவண்டத்தி 

னளவினான்முகர்யாரும்வர் தழைக்கனசாமால், 

இ-ள். மே தகும் வளமை இ பெரும் மகேந்திரம் - மேம்பட்ட செல்வத்தினையு 

டைய இந்தப்பெரிய மகேந்திராகரத்தை,--இங்கு முளரி ௮ண்ணல் ஒருவனால் வகுச் 
தல். முடிந்திடவற்றோ - இந்த ௮ண்டத்திலிருக்கன்ற தாமரையாசனனாகிய பிரம 

னொருவனால் உண்டாக்குதற்குமுடியுமா? (மூடியாது),--ஓளிறு வாள் படை அவுணர் 
சோன் உடைய அண்டத்தில் ௮ளவு இல் கான்முகர் யாரும் வந்து இழைத்தனசாம் - 
ஒளிபொருந்திய வாட்படையையுடைய அவுணர்ச்கரசனாகய சூரபன்மனது ௮ண்டங்க 

ளிலிருக்சன்ற அளவில்லாத பிரமாக்கள் எல்லாரும்வர்து படைத்தார்களாகும். எ - று, 

ஆல் ௮சை. ஓகாரம் எதிர்மறை. உம்மை முற்ற. (௧௨) 

18, புசந்தான்றனதுலகமுமொழிந்தபுத்தேளி 

ரிருந்தவானமுமெண்டிசைககாமும்யாவும் 

வருந் இயிக்ககர்சமைத் தடமுன்னேவண்கை 
இருந்தவேகொலாம்படைத்தனர் திசைமுகத்தலைவர், 

இ-ள். திசை முகம் தலைவர் - கான்குமுகங்களையுடைய பிரமர்கள்,--புரந்தரன் 
தனது உலகமும் - தேவேந்திரனது அமராவதிககரத்சையும்,--ஒழிர்த புத்தேளிர் இரு 

5த வானமும் - மற்றுள்ள தேவர்களிருக்கப்பெற்ற விண்ணுலகங்களையும்,--எண் இசை 

நகரமும் - அட்டஇக்லுள்ள நகரங்களையும், --யாவும் - மற்றெல்லா உலகங்களையும்,-- 

வரு£தி இ ஈகர் சமைத்திட - வருத்தமுற்று இச்கரத்தை உண்டாக்கும் பொருட்டு,-- 

வண் கை திருந்தவே கொல் முன்னர் படைத்தனர் - அழகியகைகள் திருச்சமடையும் 

பொருட்டே முதவிற்படைத்தார்கள். எ - று, 

தீன், கொல், ஆம் சாரியை, ஏகாரம் முன்னையது அசை, பின்னையது தேற்றம்” 

உம்மை யாவும் என்பதில் முற்றும், ஏனையவற்றில் எண்ணுமாம். (௧௩) 

14, பொன்புலப்படுதுறக்கம்வான்மா இரம்புவி£ழ் 

துன்பில்போகமாருலகென்பர்தொடுகடற்பெருமை 
முன்புகாண்கலர்கோட்டகம்புகழ்தருமுமைபோ 
லி ன்பம்யாவையுமுளநகரீதுபோலியாே தா, 

இ-ள். தொடு கடல் பெருமை முன்பு சாண்சலர் கோட்டசம் புகழ்சரு முறை 
போல் - (௪க.ரரால்) தோண்டப்பட்ட சடலின்பெருமையை முன்காணாசவர்கள் (சாங் 

கண்ட) குளங்களைப் (பெரிதென்று) புகழுந்தன்மையைப்போல,--பொன் புலப்படு 

கக



ஷி/௨ ஸரீகநீதபுராணம், 

அச்சம் வான் மாதிரம் புவி £ழ் துன்பு இல் போகம் ஆர் உலகு என்பர் - பொன்மய 
மாகக்காணப்படுகின்ற சுவர்க்கத்தையும் (மற்றைய) மேலுலசங்களையும் இக்கலுள்ள 5௧7 
ங்களையும் பூமியிலுள்ள ஈகரங்களையும் பாசலத்திலுள்ள ஈகரங்களையும் துன்பமில்லாத 
போகத்தை அனுபவித்சற்குரிய உலசங்களென்று கூறுவார்கள்,--ஈதுபோல் இன்பம் 
யாவையும் உளககர் யாது - இதைப்போல இன்பம் முற்றுமுள்ளாகரம் வேறெர்தாகரம் 

(ஒன்றுமின்ற.) ் 
ஓகாரம் எதிர்மறை. உம்மை முற்று, துன்பு இல் போகம் எனவே இன்பம்பொருந் 

தியபோசம் என்பத கருத்து. (௧௪) 

19. கறைபடைத்ததாட்கரிபரியவுணர்தேர்க்கணங்க 

ளழஹைபடைகத் திவணீண்டியவண்டங்களனைத்து 

முறைகடற்மொகைமுழுவதுஞ்சூர்கொணர்க்தொருக்கே 
சிறைபடுத்தியபோலும்வேரொன் நிலைசெப்ப,. 

இ- ௭. கறை படைத்ததாள் கரி பரி அவுணர் தேர் சணங்கள் அறை படைத்து 

இவண் ஈண்டிய - உரல்போன்ற கால்களையுடைய யானைகளும் குதிரைகளும் ௮வுண 

சாயெ காலாட்களும் தேர்க்கூட்டங்களும் ஆரவாரத்தோடு இவ்விடத்இல் Denn Bul ae 

இன்றன,--௮ண்டங்கள் அனைத்தும் உறை கடல் தொகை முழுவதும் - எல்லாவண்டங் 
களிலுமுள்ளகடல்களனை த்தையும்,--சூர் கொணர்க்து ஒருங்கே சிறை படுச்தியபோலும்- 
சூரபன்மன் கொண்வெந்து ஒருசேரச் சிறைப்படுத்திவைத்ததை யொக்கும்,--செப்ப 

வேறு ஒன்று இலை - உவமைசொல்லுதற்கு வேறு ஒன்றுமில்லை. எ - று, 

ஏகாரம் தேற்றம். உம்மைகள் முந்று, (கடு) 

10. 8ீயபூழியுமாசகிலாவியுமாற்ற 

கொய்யவாகியவணுக்களுநுழைவரிதென்னிற் 
செய்யவிர்நகராவணமெங்கணுஞ்செ றிந்த 

வெய்ய? தர்கரியவுணர் கம்பெருமையாரவிரிப்பார். 

இ-எ். &ய பூழியும் ஆர் ௮௫ல் அவியும் ஆற்ற நொய்ய ஆய அணுச்சளும் 
துழைவு அரிது என்னில் - இலேசானபுழுகியும் நிறைந்த அ௫ற்புகையும் மிகவும் நுண் 
ணியனவாகிய அணுக்களும் (உள்ளே) புகு.சல் அரிதாயின்,--செய்ய இ ஈகர் ஆவணம் 

எங்கணும் செறிந்த வெய்ய தேர் கரி ௮வுணர்தம் பெருமை யார் விரிப்பார் - சிறந்த விந் 

ககாத்திலுள்ள வீ.தகளெவ்விடத்தும் நிறைந்திருக்கன்ற வேகத்தினையுடைய சேர்கள் 
யானைகள் அசுரர்கள் என்னும் இவற்றின்மிகுதஇியை எவர்கள் (எடுத்து இவ்வளவென்று) 
விரித்துரைப்பார்கள். ௭ - று, 

தீம் சாரியை. உம்மை எங்கணும் என்பதில் மற்றும், ஏனையவற்றில் எண்ணுமாம். 

17. ௮ள்ளல்வேலைசூழ்மகேர்திரபுரிக்கணையாகத் 
| தெள்ளிதாவொருககருமின் அுளதெனச்செப்ப 
வெள்ளலின்றியவண்டமோசாயிரத்தெட்டி 
னுள்ள€ரெலாமீதுே பாலொருபுசத்துளதோ, 

இ-ள். அள்ளல் வேலை சூழ் மகேந்இரபுரிக்கு இணையாக - சேறுபொருந்திய சமு 
தீதஞ்சூழ்ர்த மகேர்தாபுரிக்கொப்டாக,--செள்ளிதா ஒருககரும் இன்று - இறப்புள்ள 
தாய் ஒருஈகரமும் இல்லை, --உளது என செப்ப - உண்டென்று கூறுத ற்கு, எள் 
எல் இன்றிய அண்டம் ஓர் ஆயிரத்து எட்டின் உள்ள £ர் எலாம் - இகழ்ச்சியில்லாத



நகர்புகுபடலம், . DM. 

ஆயிரத்தெட்டு ௮ண்டங்களினுமுள்ள சிறந்த பொருள்களெல்லாம்,-ஈதுபோல் ஒருபுச 

தீது உளதோ-இக்ககரத்திவிருத்தல்போல வேறொரு நகரத்இிலிருக்சன்றனவா ( இல்லை.) 

ஓகாரம் எ இர்மறை. உம்மை உயர்வுறப்பு. (௧௭) 

18, கழிந்தரேத்திகொளிக்ககர் தன்னிடைக்கஞல 
வழிர் துதொல்லுருமாழையின்மணிநிழலாகி 

யிழிந்துளான்பெ.று தருவெனப்பயன்பெருதெவர்க்கு 

மொழிர்தவேலைகடம்புகழ்கொள்வ இவ்வுவரி, 

இ-ள். இஉவரி - (மகேந்திரத்தைச்சூழ்ர்த) இவ்வுப்புச்சமுத்திரம்,--கழிந்த சர் 

த்திகொள் இ ஈகர் தன்னிடை கஞல - மிகுந்த தர்ச்தியையுடைய இந்த ஈகரம் தன்னி 

டத்திலே (பிரதிவிம்பித்த) விளங்குதலால்,--தொல் உரு ௮ழிர்து - பழைமையாயெ 

கரிய நிறம் நீங்டு,--மாழையின் மணி நிழல் ஆச - பொன்னினது அழகய கிறத்தையு 

டையதாக,--இழிர்துளான் பெறு இரு என - உலோபகுணமுடையவன் பெற்ற செல் 

வத்சைப்போல,--எவர்க்கும் பயன் பெரு தி - எவர்களுக்கும் பியோசனப்படாமல்,-- 

ஒழிர்ச வேலைகள் தம் புகழ் கொள்வது - மற்றையகடல்களின் புகழைசத்சானுமடை 

இன்றது. எ-று, 

தன், தம் சாரியை. உம்மை முற்று. உலோபகுணமுடையவன் பெற்ற செல்வம் 

பிறர்க்குப் பயன்படாதவாறுபோல மகேர் இரபுரியைசஃகுழ்க் துள்ள இவ்வுப்புக்கடலும் 

அந்ககரத்தின்பொற்சாயையைச் சானடைந்தும் பிறர்ச்குப்பயன்படாமலிருந்தது; இருக் 

தும், பாற்கடல் மூதலியவற்றைப்போலத் தானும் பெயாமாத்திரையிற் பொற்கடல் 

என்று சொல்லப்படும் புசழையுடையதாயிருந்தசென்பது கருத்து. (௧௮) 

19, ஏற்குநேமிசூழ்மகேர் திவெறுக்கையிவ்வுலகோ 

ரார்க்குமோர்பயன்பெற்றிலஅயிர்ப்பலியருக்துங் 

கார்க்குழாம்புசையலசைசூழ்காளிமந்திரத் இற் 

சர்க்கொள்கற்பகம்பிதர்க்கு கவா தமர்செயல்போல், 

இ-ள். உயிர் பலி அருந்தும் கார் குழாம் புரை ௮லகை சூழ் காளி மந்திரத்தில் 

சீர்கொள் கற்பகம் பிறர்க்கு உதவாது அமர்செயல்போல் - உயிர்களைப்பலியாக உண்ணு 

இன்ற மேகக்கூட்டங்களைப்போன்ற கறிய வடி.வினையுடைய பிசாசுகள் சூழ்ர்திருக்கின் ற 
காளிகோவிலில் (நிற்கின்ற) சிறப்புப்பொருந்திய கற்பகவிருட்சம் பிறருக்குப்பயன்ப: 

டாமலிருக்ன்ற தன்மையைப்போல,--கேமி சூழ் ஏற்கும் மகேந்திரம் வெறுச்சை இ 

உலகோர் ஆர்க்கும் ஒர் பயன் பெற்றிலது - கடல்சூழ்ந்த தகுதியாகெய மகேரந்திரபுரத்தி: 

லுள்ள செல்வங்கள் இவ்வுலகத்திலுள்ள எவர்களுக்குஞ் சிறிதும்பயன்பட்டில,து. எ-று. 

உம்மை முற்று, கற்பசவிருட்சங்கள் தம்மை யடைர்சவர்களுக்கு விரும்பப்படும் 

பொருள்களெல்லாவற்றையும் கொடிக்கத்தக்க தன்மையை யுடையனவாயினும் ௮வை 
காளிகோவிலிலிருத்தலால், அங்குள்ள பேய்களும் காளியுங் கொன்றுவிடுவனவென்று 

பயந்து யாரும் ௮அவைகளினருகற்செல்லார்கள். ௮. துபோலவே விரும்பப்படவனவற்றை 

தீ.தர.த் தக்க எல்லாச்செல்வங்களும் மகேந்திரபுரியில் நிறைந்்திருப்பினும் அசுரர்களும் 

சூசபன்மனும் கொன்றுவியவொர்சளென்றுபயந்து யாருமங்கணுகாமையால் இவ்வுலகோ-- 
சார்க்குமோர்பயன்பெற்றிலது என்றார். மகேந்திரபுரியைச் சாளிகோவிலாகவும் ௮இலு 

ள்ள ,செல்வங்களைக் கற்பகவிருட்சங்களாகவும் அசுரர்களை ௮லகைகளாகவும் சூரபன்ம 

னைச் சாளியாகவும் எடுத்.துக்சாட்வெவமையாற் புலப்படுச்தினார். (௧௧)
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20, மறக்கொடுக்தொழிலிரவியம்பகையழன்மடுப்பத் 
து றக்கமாண்டஅபட்டிமையாகும, த்ெ த்ரீ ல்லா 

சிறச்குமிர்ககர்கோக்கியேகன் னலந்தேய்ர் த 
பொறுக்கரும்பெருகாண்சுடக்கரிர்த து போலாம். 

இ ள். மறம் கொடும் சொழில் இரவி ௮ம் பசை அழல் மடுப்ப - பாவமாகிய கொ 

மிர் தொழிலையுடைய பானுகோபன் தீயிட்டெரிச்ச,--துறச்சம் மாண்டது பட்டிமை 
ஆகும் - சுவ்க்கலோசம் அழிந்தது (என்று சொல்லுசல்) பொய்யாகும்,--௮ தொல் 

ஊர் - அந்தப்பழையசவர்ச்கலோகம்,--றக்கும் இ நகர் நோக்கியே - சிறந்த இம் மகேர் 

திரபுச்தைப்பார்த்தே, பொறுக்க அரும் பெரும் காண் சட - சடக்கக்கூடாத மிகுந்த 

நாணமா௫யெ ௮க்ணி சன்னைச் ச௫்சலினால்,--சன் கலம் தேய்ந்து - தன் அழகுகெ 

ட்டு,--கரிந்தது போலாம் - கரிர்சகாகும் (ஆகலான்), எ- று, 

௮ம் சாரியை. ஏகாரம் தேற்றம். போல் ஒப்பில்போவி. (2.0) 

21. அங்கமிக்கசூர்படைச் திமமண்டமாத்தொகையுட் 
செங்கதிர்த்தொகையாங்கவன்பணியினாற்சென்று 
பொங்குதண்சுடர்ஈடா த் இிரின்றென்னவிப்புரியி 
லெங்குமுற்றன செழுமணிச்சிகொ மெண்ணிலவே, 

இ-ள். தங்கம் மிக்க சூர் படைத்திடும் ௮ண்டம் மா தொகையுள் - பெருமையி 
னான்மேம்பட்ட சூரபன்மன் பெற்றுக்கொண்ட ஆயிரச்செட்டு ௮ண்டங்களினுமுள்ள,- 

செம் கதிர் தொகை - சிவந்த இரணங்களையுடையனவாகிய ஆஇத்தக்கூட்டங்கள்,-- 

அவன் பணியினால் சென்று - அச்சூரபன்மனது கட்டளையினால் வர்து,--பொங்கு தண் 

சுடர் நடாத்தி கின்ற என்ன - மிகவுங் குளிர்ச்சியொகிய ஒளியை வீசிக்கொண்டிருகதாற் 

போல,-இ புரியில் எங்கும்-இந்ஈகரச்திலெவ்விடங்களினும்,-எண்ணிலசெழுமணிசிகரம் 
உற்றன - சணகச்கில்லாசனவாகய மாணிக்கங்களிழைத்த சிறியகோபுரங்களிருச்சின் றன. 

முற்றுற்மைவிகாரத்தாற்றொக்கது, ஆங்கு, ஏ ௮சை. உம்மை முற்று. சிகரம் - 

செய்குன்று என்பாருமுளர்; அது :*மாககர்ச்குக் கோபுரமும்”? என்றதனால் அத்துணைச் 

சிறப்பின்மைதெளிக. (௨௧) 

22. மாணிலைப்படுமெழுவகையுலகின்வைப்பென்ன 
வேணிலைப்பெருஞ் கரிகள்செஜிந்தனயாண்டுங் 

கோணிலைக்க இருடுப்பிதர்பதங்களி ந்குழுமி 

நீணிலைத்தலம்பலவுளமாடங்கணிசரந்த. 

இ-ள். மாண் நிலை படும் எழுவகை உலகன் வைப்பு என்ன - மாட்சிமையோடு 

நிலைபட்டிருக்கன்ற மேலேழுலகங்களின் அடுக்குகளைப்போல,--யாண்டும் - இக்ககர 
த்தி னெவ்விடங்களினும்,-ஏழ் நிலை பெரும் சகரிசள் செறி: சன - ஏழுகிலைகளையுடைய 

பெரிய கோபுரங்கள் நெருங்்இயிருக்கன் றன,--நிலை கோள் கதிர் உடு பிதர் பதங்களின் - 
உறுதியாயுள்ள இரகங்களாகய சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் மற்றுள்ளவர்கள் ஆகிய 

இவர்களதுபதவிகளைப்போல,---ரீள் நிலை பல தலம் உள மாடங்கள் குழுமி நிரந்த-மேணி 

லைகளாகிய பல தளங்களுள்ள மாளிகைகள்செறிக்து பரக்திருக்கன்றன. 

உம்மை முற்று, கதிர்முசலியனவற்றிற்கு உம்மை கொடுத்து முடிப்பினும் அமை 
யும். தளம் - உபரிகை, (௨௨) 

28, நாறியோசனைசேண்படுநிட்டியு நவலு 
மாறியோசனைப்பாவையும்பெற்றவாவணங்க 
'ளேறுதோபரிகளிறுதானவா்படையீண்டி ச் 
சேறலாயிடையருமையால்விசும்பினுஞ்செல்லும்
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இ-ள். நூறு யோசனை சேண் படு நீட்டுயும் நுவலும் ஆறுயோசனை பரலையும் 
பெற்ற ஆவணங்கள் - நூறுயோசனைதூரமான நீளத்சையும் சொல்லப்படுசன்ற ஆறு 

யோசனை யகலத்தையும்பெற்றவீ திகளில்,---எறு தேர் பரி களிறு தானவர் படை ஈண்டி- 

உயர்க்த சேர்களும் குதிரைகளும் யானைகளும் அ௮சுரருமாயெ சேனைகள் கெருங்க,-- 
சேறல் ௮ இடை அருமையால் விசும்பினும் செல்லும் - செல்லுதற்கு அவ்விடம் போ 
தாமையால் ஆசாயவழியாகவும் செல்லும், எ- று, 

உம்மை முன்னையவை எண், பின்னையது இறந்தது.தழீஇயவெச்சத்தோடுயர்வுற 

ப்புமாம். ஏறுதேர் என்பதைப் பிறிதினியைபு நீக்கிய விசேடணமாகக்கொண்டு ஏறுஇ 

ன்ற தேரென்றலுமொன்று. (௨௩) 

24, அடன்மிகுத்திடுகானவசகலிருவிசும்பிழ் 

சுடி தினிற்செலமக்திகைகாட்டுமாரொப்ப 

கெடுமுகிற்கணந்தழுவுசூளிகைமிசைகிறுவுங் 

கொடிகளெற்றிடப்2பாவனவிரவிகொய்யுளைமா, 

இ-ள். அடல் மிகுத்திடு தானவர் அகல் இரு விசும்பில் கடி.தினில் செல மத் 

இசை காட்டுமாறு ஒப்ப - வலிமைமிக்க அவுணர்சள் அகன்றபெரிய ஆகாயத்தில் 
விரைந்து செல்லுமாறு கோலை வீசுந்தன்மைபோல,--நெடு மூடில் கணம் தழுவு 

குளிகை மிசை நிறுவும் கொடிகள் எற்றிட இரவி கொய்யுளை மா போவன - நெடிய 

முற் கூட்டங்கள்படிந்திருக்கின்ற மாடங்களில் நாட்டப்பட்ட கொடிகள் அடிக்கச் 

சூரியனது கொய்யப்பட்ட புறமயிர் பொருந்திய குதிரைகள் (விரைவாசச்) செல்லு 
இன்றன. எ-று, 

ஆகாயம் வரைக்கும் மாடங்கள் உயர்ந்திருக்கன்றன என்பார் 'சூளிகைமிசை நிறு 
வுங்-கொடிக ளெற்றிடப் போவன விரவிகொய் யுளைமா?? வென்ரார். அ௮டன்மிகுத்திடும் 

என்பதற்குக் கொலைச்தொழின் மிக்க என்றலுமொன்று. சூளிகை-தாமபியுமாம். (௨௪) 

29, மேலுலாவியபடிகமாளிகைலமின்னார் 
மாலைதாழ்குழற்கிமெகலாவியான்மஹைவ 

சிலநீங்கெவவுணர் தஞ்சீர்த் தகளனைக்.து 

மேலவேயவர்பவத் தினுளொடுங்குமாறென்ன. 

இ-ள். லம் நீங்கெ அவுணர்தம் சீர்ச்திகள் அனைத்தும் ஏலவே அவர் பவச்தி 
னுள் ஒடுங்கு மாறு என்ன - ஒழுச்கமற்ற அ௮சுரர்களது இர்த்துகளனைத்தும் முன்னே 

அவர்கள் செய்த பாவச்தினுள்ளே ஓடுங்கியிருக்குர் தன்மைபோல,---சில மின்னார் மாலை 

தாழ் குழற்கு இடும் ௮௫ல் ஆவியால் மேல் உலாவிய படிக மாளிகை மறைவ-சிலபெண் 
கள் மாலையணிந்த கூந்தலுக்கூட்டுகின்ற அ௫ற்புகையினாலே மேலாகவிளக்குகின்ற பளி 
க்கு மாளிகைகள் மறைகின்றன. எ.- று. 

தம் சாரியை. ஏகாரம் ௮சை. உம்மை முற்று, (௨௫) 

26, ௮ணிகுலாயகோமேத்சமாகதமாசந் 

அணியுநீலம்வச்சரம்வயிடூரியர் துப்பு 

ஈணியபங்கயம்புருடசாகம்மெனுகவமா 

மணிகளாத்செய்துமிளிர்வனவாம்பில்பொன் மாடம். 

இ- எ். வசம்பு இல் பொன் மாடம் - ௮ளவில்லாச பொன்மயமான மாளிகைகள்,- 

அணி குலாய கோமேசகம் மரகதம் ஆசம் துணியு நீலம் வச்சிரம் வயி6ரியம் தப்பு 
கணிய பங்கயம் புருடராகம் எனும் - அழகுபொருந்திய சோமேசகம் மரசதம் முத்து



௬ ஸரீகத்தபுராணம். “ , 

தெளிந்த நீலம் வைரம் வைடூரியம் பவளம் (செர்கிறம்) பொருந்திய பதுமராசம் புருடரா 

சம் என்னும்,--மா ஈவமணிகளாற் செய்து மிளிர்வன - உயர்ந்த ஈவரத்தினங்களினார் 
செய்யப்பட்டு விளங்குடன்றன. ௭- று, துணிதல் - செளிதல்; இப்பொருள்பயப்பத் 

(துணிகர! என்றார் பிறரும். (௨௪௬) 

21. இயல்படைத்தவெண்படிகத்தினியன்றமாளிகைமேற் 

புயல்படை த் திடுகளிமயில்வ இர் திடப்புடையே 
கயல்படைத்தகண்ணியர்புரியகிற்புகைகலப்ப 

முயல்படைச் திமெதியினைச்சூம்தருமுகில்போல், 

இ-ள். முயல் படைத்திடு மதியினை சூழ்தரு முகல்போல் - முயற்களங்கம்பொரு 
ந்திய சர்திரனைச் சூழ்ர்துசொண்ட மேகத்தைப்போல,--இயல் படைத்த வெண் படிசத் 

தின் இயன்ற மாளிகைமேல் - அழகுபொருர்திய வெண்மையாகிய பளிங்இனாற் செய்ய 

ப்பட்ட மாளிகையின் மேல்,--புயல் படைத்திடு சளிமயில் வஇர்கிட-மேகத்தை நிகர்த்த 

களிப்பையுடைய மயில் இருச்க.--கயல் படைத்த கண்ணியர் புரி ௮௫ல் புகை - கயல் 

மீனைப்போன்ற கண்களையுடைய பெண்கள் உண்டாக்குகின்ற அூற்புகை,--புடையே 

கலப்ப - ௮ம்மாளிகையின் பச்கத்துச்சுழ்கன்றன. ௭ - று, 

ஏகாரம் ௮சை. புயல் படைத்தஇிடு களிமயில் என்பதற்கு முகில் வரவினைக்கண்டு 

ம௫ழ்வடைடன்ற மயில் எனப்பொருள் கூறலுமொன்று. ௮டற்புகை பெண்களால் தத் 
தங் கூந்தவினீரம்புலர்த்துதற்காசத் சனிச்சனி உண்டாக்கப்படுசலின் கலப்பவெனப் 

பன்மையாற்கூறினார். மாளிகையும் மயிலும் புகையும், சந்திரனுக்கும் களங்கத்துக்கும் 

மூஇிலுக்கும் ஒப்பு. (௨ஏ) 

28. வளனியன்.றிடுசெம்மணிப்பளிங்குமாளிகைமே 
லொளிறுபொற்றலத்தரிவையர்வடிமிசைகதுறு,தல் 

வெளியசேயனபங்கயப்பொகுட்டின்்மீமிசையய 
யளியினங்கடேன்மாக்தியேவைகுமாறனைய, 

இ-ள். வளன் இயன்றிடு செம்மணி (மாளிகைமேல்] பளிங்கு மாளிகைமேல் 

ஒளிறு பொன் தலச்து-வளப்பம்பொருந்திய மாணிக்கங்களாற் செய்யப்பட்ட மாளிகைக 

ளின்மீதும் பளிங்கனொற் செய்யப்பட்ட மாளிகைகளின்மீ தும் விளங்காரின்ற பொன் 

ஸிலத்திலே,--அரிவையர் வடி. மிசைந்து உறுதல் - அசுரமாதர்கள் மதுபானஞ் 

செய்திருக்குர் தன்மை,--வெளிய பங்கயம் பொகுட்டின் மீமிசை - வெண்டாமசைப் 
பொகுட்டுகளின்மீ தும்,--சேயன பங்கயம் பொகுட்டின் மீமிசை - செந்தாமரைப்பொ 

குட்டுகளின்மீ தும்,--அளி இனங்கள் தேன் மாந்தியே வைகுமாறு அனைய - வண்டின் 

கூட்டங்கள் தேனுண்டிருக்குந்தன்மையை ஓக்கும், எ - று. 

ஏகாரம் இரண்டும் ௮சை,. பங்கயப் பொகுட்டின் மீமிசை என்பது வெளியவென் 
பதனோடுங் கூட்டப்பட்டது. மீமிசை ஒருபொருட்பன்மொழி. (௨௮) 

29. துய்யவாலரிபுனற்கிறைமண்ணியேதொகுப்பச் 

செய்யதீயவலூன்்களோடவைபதஞ்செய்ய 

மையன்மா த?சாடவுணர்களரம்பையாவழங்க 
நெய்யளாவுண்டியண்குவர்மறுசிகைநக்கி, 

இ-ள். துய்ய வால் gf புனற்கு இறை மண்ணியே தொகுப்ப - (இக்ககசரத்தில்) 

பரிசுத்தமான வெள்ளிய ௮ரிெளை வருணன் சழுவிக்குவிக்க,---செய்ய தியவன் வன்க 
சோடு ௮வை பதம் செய்ய - செந்நிறமுடைய அக்னிதேவன் மாமிசங்களுடன்



தகர்புகுபடலம், jor 

அவைகளைப் பாகம்பண்ண,--அ.ரம்பையர்வழங்க - தெய்வப்பெண்கள் (அவற்றைப்) பரி 

மாற,--௮வுணர்கள் மையல் மாதரோடு - ௮௪சர்சள் மயச்சத்தைச்செய்கின்ற "பெண்க 

“ளோடு, --மறுசிகை நீக் - மறுசிகையைத்தள்ளி,--கெய் ௮ளாவு உண்டி. உண்குவர் - 

நெய்யோகசெலதந்திருக்இன்ற (சுவையாகிய) உணவுகளை உண்பார்கள். எ - று, 

ஏகாரம் ௮சை., மையன் மாதர் எனவே காமக்கழெத்தியரென்பத பெற்றாம்) மை 
யலை மாதருக்குச் சாதஇியடையாக்கி மனைவியரென்றலும் பொருந்தும். (மறுகை உண்டு 
சுவைபார்த்து?சள்ளிவிடப்படுகின்ற சேடம், (௨௧) 

80. அப்புறுத்தனகுஞ்சியங்காளையர்தொகையுஞ் 
செப்புறுத்.து£றடி மினார் பண்ணையுஞ்செறிந்து 
மெய்ப்புறத்தியல்காட்டியுங்கலவியும்வெறுப்பு 

மெப்புறத் தினுநிகம்வனமதனுலக ததுவே, 

இ ். துப்பு உறுத்த அன குஞ்சி ௮ம் காளையர் சொகையும் - பவளத்தைப் பதி 
தீதாற்போன்ற சவர்த குடுயியையுடைய அழூய வாலிபர்கூட்டமும்,--ப்பு உறுத்து 

சீறடி. மினார் பண்ணையும் செறிந்து - செம்பஞ்சூட்டிய சிமிய அடிகளையுடைய பெண்கள் 
கூட்டமும் கலநது,--மெய் புறத்து இயல்காட்சியும் சலவியும் வெறுப்பும் எ புறத்தினும் 

நிகழ்வன - தேசத்தின்புறத்திலே செய்யப்படும் வினோதங்களும் புணர்ச்சியும் ஊடலும் 

இக்ககரின் எவ்விடங்களினும் நடக்கின்றன (ஆதலால்),--இது மதன் உலகே - இது 

மன்மதன் உலகமே. எ. று, 

ஏகாரம் தேற்றம். உம்மை எப்புறத்தினும் என்பதில் முற்றும்; ஏனையவற்றில் 

எண்ணுமாம். துப்பு உறுத்த ௮ன என்பதற்குச் செவ்வரக்கையுருக்கி யூற்றிவைத்தாற் 
போல எனப்பொருள் கூறினும் அமையும். சேப்பென்பது செப்பு என எதுசைகோக்கி 

முதல் குறு ஈண்டு ஆகு பெயராய்ப் பஞ்சையுணர்த்திரின்றது. உறுத்தல் - ஊட்டு 

தல். மின்னார் என்பது மின்னலைப்போன்ற இடையினையுடைய மகளிர் எனப்பொருள் 

படும். மெய்ப்புறம் என்பதற்கு மெய்யினிடத்து எனக்கூறினுமாம். வினோதம் என்றது 

மதனதூலிற் கூறிய சாணவிசேடங்களை என்க, ௮வை :பற்குறி நகச்குறிகள் பாணி 

கொடு தட்ட--னற்சமிழ்து துய்த்தல்களி ஈன்றெழ வணைத்தல்”? முதலாயின. (௩௦) 

81. பூணுமாசமுங்கலாபமுமிழைகளும்பொன்செய் 
நாணுமொழற்றராற்பாத்தையா்பாற்படால்கிப் 
பேணிமற்றவர்விலக்கினஈயந்தனபிறவு 
மாணுமைந்தர்கடேறுவானாறுபார்த்தயாவார். 

இ-ள். ஆணுமைர்தர்கள் - ஆண்டன்மையையுடைய வாலிபர்கள்,--பூணும் ஆர 

(pb கலாபமும் இழைகளும் பொன் செய் காணும் ஓ.ற்றரால் பரதிசையர்பால் பட நல்௫- 

தீரித்துக்கொள்ளுகன்ற முத். தமாலைகளையும் ( இடையணியாடிய) கலாபங்களையும் மற் 

றைய ஆபரணங்களையும் பொன்னாற்செய்யப்பட்ட சரடுகளையும் தூதுவர்களால் பொது 

ப்பெண்களிடத்திற் சேரும்படி கொடுப்பித்த;--அவர் விலக்கின பேணி நயந்தன பிற 
வும் தேறுவான் ஆறுபார்த்து அயர்வார் - அவர்கள் விலக்செவற்றையும் உபசரித்து 

விரும்பி யெடுத்துக்சொண்டனவற்றையும் மற்றுள்ளவிஷயங்களையும் அறியும்பொருட்டு 

அவர் வரும் வழியைப் பார்த்துக்கொண்டு சவலா நிற்பார்கள். எ - று. 

மற்று அசை. உம்மை பிறவும் என்பதில் இறந்தது.தழீஇயவெச்சமும், ஏனையவற் 

நில் எண்ணுமாம். பூணும் இழைகளும் என்பனவற்றிற்கு ஆபசணங்களும் ஆடைகளும் 

எனப் பொருள் கொள்ளினும் ௮மையும்; ஆடையெனப் பொருள் கொள்ளுங்கால் 

இழை ௮குபெயர். (௨௧)



௮௮ ஸரீ கந்தபுராணம். 

92. தன்றுதானவர்தெரியலின்மாதர்பூர்தொடையின் 
மன்றன்மாளிகைச்சோலையினிலஞ்சியின் மலரிற் 
குன்றமால்கரித்தண்டத் தின்யாம்முல்குழுவிற் 
சென்றுசென்றென ௮ணர்வுபோலளிகளுந்திரியும், 

இ-ள். துன்று தானவர் தெரியவில் மாதர் பூம் தொடையில் மன்றல் மாளிகை 

சோலையின் இலஞ்சியின் மலரில் குன்றம் மால் கரி தண்டத்தில் யாழ் மூரல் குழுவில் - 
நெருக்கெ ௮சுரர்களணிந்த மாலைகளிலும் பெண்களணிந்த பூமாலைகளிலும் மங்களகரம் 

பொருந்திய மாளிகைகளிலுள்ள சோலைகளிலும் குளங்களிலேமலர்க்திருக்கின் றபுஷ்பங் 

களிலும் மலைகளையொச்த யானைகள்செல்லும் வழிகளிலும் யாழ்வாசிக்கின்ற கூட்டத் 

இலும்,--அளிகளும் சென்று சென்று எனது உணர்வுபோல் திரியும் - வண்டுகளும் 

போய்ப்போய் என் மனத்சைப்போலச் சுழன்று திரிஇன்றன. ௭ று. 

உம்மை இறந்தது தழீஇயவெச்சம். (௩௨) 

99, மாறிலாதசூராணையால்வந் தடும்வசந்த 
னாறுதெண்கடலளவி3யதண்டலையுலவி 

விறுமாளிகை நாழமையினிடந்தொறுமெல்லத் 
தேறல்வாய்மமித்தோரெனவசைசக்துசென்றிடுமால், 

இ-ள். மாறு இலாத சூர் அணையால் வர்இடும் வசந்சன் - ஒப்பில்லாச குரபன்ம 

னது கட்டளையால்வருகின் ற இளந்தென் நற்காறரானத,- ஊறு தெண்கடல் ௮ளவியே 

தண்டலை உலவி-(8ீர்) ஊறுஇன்ற செளிர்த கடலிலே சலந்து சோலைகளிலே உலாவி,- 

வீறு மாளிகை நூழையின் இடர்சொறும் - உயர்க்சமாளிகைகளின் சாளசங்களினிடங் 

சோறும்,--தேறல் வாய்மடுத்தோர் என மெல்ல ௮சைர்து சென்நிடும் - மதுபானஞ்செ 
ய்தவர்களைப்போல மெதுவாக அசைந்து உலாவாகிற்கும். எ- று, 

ஆல், ஏ ௮சை. தொறும் என்பது இடப்பன்மை உணர்த்திரின் றது. (௨௩௩) 

84, மாடமீதமர்மடந்தையர் தம்முருவனப்புக் 
கூடவேபுனைந்தணிநிழற்காண்பதுகுறித்துப் 
பாடுசர்கரநீட்டியேபகலவற்பற்றி 
யாடிநீர்மையினோக்கியேயந்தரத்தெறிவார். 

இ-ள். மாடம் மீது அமர் மடந்தையர் தம் உரு வனப்பு கூடவே புனைந்து ௮ணி 

நிழல் காண்பது குறித்து - மேல்வீடுகளிலேயிருச்சின்ற பெண்கள் தமது சரீரம் அழகு 

மிகு தியாகும்படி. ௮லங்கரித்துக்கொண்டு அழூயெ நிழலாகிய பிரதிவிம்பத்தைப் பார்க்க 

வேண்டு மென்று கருதி,--பாடு சேர் கரம் நீட்டியே- பெருமைபொருர்திய சைகளை 

நீட்டி,--பகலவன் பற்றி - சுரியனைப்பிடிதத.--ஆடி. நீர்மையின் நோக்கியே-கண்ணாடி 

யின்தன்மையாகப்பார்ச் து,-அந்தரத்து எறிவார்-பின்னர் ஆகாயத்தின்மேல் எறிவார்கள். 

ஏகாரம் மூன்னையது தேற்றம்; பின்னையவை அசை. பாடுசேர்ஈரம் - பக்கத்திற் 
பொருந்தியகைகளுமாம். (௩௪) 

89, வன்னமாடமேலாடவர்பாத்தைமைமகளி 

ருன்னியூடியேபங்கியீர் த்தடிகளாலுதைப்பப் 
பொன்னினாணறத்தமதுகையெழிலியுட்போக்கி 
மின்னுவாங்கியேயார்த்தனர்குஞ்சியைவிக்கி, 

இ-ள். வன்ன மேல் மாட மகளிர் ஆடவர் பாத்தைமை உன்னி ஊடியே பங்க 

ஈர்த்து அடிகளால் உதைப்ப - அழகய மேன்மாளிகையிலிருக்கன்.ற௦ பெண்கள் 'தத்த



நகர்புகுபடலம். ௮௯ 

நாயகர்களின் தூர்த்தத் தன்மையை மனைவியம்கள்-நினைத்துப் பிணங்கி அவர்கள் குடு 
மியைப் பிடி.த்திமுத்துச் கால்களாலுசைக்க,--பொன்னின் காண் ௮2 - (அனால்) குடு 

- மியிற்கட்டியிருந்த பொற் கயிறு அறுந்து போக (அதற்குப்பதிலாக),--தம.து கை எழி 

லியுள் போக்கி - சமது கைகளை மேகங்களுக்குள்ளே விட்டு,--மின்னு வாங்கியே - 

மின்னலை எடுச் து, குஞ்சியை வீக்கி ஆர்.த.தனர் - குடுமியை இறுக்கிக்கட்டினார்கள். 

ஏகாரம் முன்னையது தேற்றம். பின்னையது ௮சை. (௩௫) 

80, முழங்குவான தி தோய்ந்தசின்மாளிகைமுகட்டி 
னழுங்கலென்பதையுணர்கிலாமா தராரகல்வான் 

வழங்குகோளுடனுருமினைப்பற்றியம்மனையுங் 

கழங்குமாயெறிந்தாவெ ரலமாக்கண்கள, 

இ-ள். முழங்கு வான் நதிதோய்ந்த சில் மாளிகை முகட்டில் - முழங்குன்ற 
ஆகாயகங்கைபடிந்ச ரில மாளிகைகளின்மேல்,---அழுங்கல் என்ப்தை உணாூலொ மாத 
ரார் - வருத்தம் என்பதை யொருறிதும் அழியாது வாழுகன்௱பெண்கள்,---அகல்வான் 

வழங்குகோளுடன் உருமினை பற்றி - பெரிய அகாயத்திலேயுலாவுகன்ற இரகங்களையும் 
இடி.களையும்பிடித்.து,---அம்மனையும் கழங்குமாய் எறிஈ்து - அம்மானையுங் கழங்குமாகவெ 
றிக் த,--சண்சள் ௮லமச ஆடுவர் - கண்கள்சுழல விளையாவொர்கள். எ - று, 

உம்மைகள் எண், (௩௬) 

61. ஈண்டைமாளிகைமங்கையர்தஞ்சிருரிரங்க 

வாண்டுமற்றவரரவொன்பற்றியா தவன் றோர் 
பூண்டமான்றொகைகொடுத்த லுமாங்கவன்போந்து 

வேண்டி.கின்றிடவாங்கியேயு தவுவார்மெல்ல, 

இ-ள். ஈண்டை மாளிகை மங்கையர் தம் இருர் இரங்க - இவ்விடத்திலுள்ள 
மாளிகைகளிலே வூக்கன்ற பெண்கள் தமது குழந்சைகள் அழும்போது,--அண்டு - 

அவ்விடத்தில்,--அவர்கள் ஆவொன் ஆசவன் தேர் பூண்ட மான் தொசை பற்றி கொடு 
தீதலும் - அக்குழந்தைகள் விளையாடும்பொருட்டுச் சூரியனது தேரிற்கட்டி, யிருக்கின்ற 

குதிரைகளைப்பிடி.த்துக்கொடுத்தலும்,--ஆங்கு ௮வன் போந்து வேண்டி நின்றிட - அவ் 
விடத்தில் குரியன்வந்து வேண்டிச்கொள்ளுதலும்,--மெல்லவாங்கியே உசவுவார் - (௮ 
குழர்தைகளின்கைகளினின்றும் ௮வைகளை) மெதுவாகவாங்கிக்கொடுப்பார்கள். எ - அ, 

ஏகாரம் ௮சை, (௨௭) 

38, நீமொளிகைமிசைவருமா தர்கைநீட்டி. 
யிடுசாலுருமேறுடன்மின்பிடி த்திசைத்தே 
யாடுகிங்கிணிமாலையாமைந்தருக்கணியா 

வோடுகொண்டலைச்சிறு.துலொப்புளனைந் அுகப்பார், 

இ-ள். நீடு மாளிகை மிசைவரு மாதர்கை நீட்டி - உயர்ந்தமாளிசையின் மேலு 

லாவுன்ற பெண்கள் தமதுகைகளைநீட்டி,--ஈடுசால் உருமு ஏறுடன் மின்பிடித்து 
இசைத்து - வலிமை மிகுந்த இடியேறுடன் மின்னல்களைப் பிடித் துச்சட்டி,--.தடுஇங் 
இணிமாலையா - அசைகின்ற இங்கணிமாலைகளாக,--மைந்தருக்கு ௮ணியா - தஙகள்குழ 

ந்சைகளுச்சணிக்து,--ஒடு கொண்டலை சிறு துலொ புனைந்து உகப்பார் - ஓடுகின்ற 

மேகங்களைப்பிடித்துச் சிற்றாுடைகளாசச்சட்டி. (அதனைப்பார்தது) மகிழ்வார்கள். எ - று, 

‘ger goer, ஆக என்னும் வினையெச்சங்கள் ஈறுதொக்கு நின்றன. (௩௮) 

௧௨



௯௦ ஸீகந்தபுரரணம். 

89. பொங்குமாமணிமேற்றலத் திவிபோர்திடலு 
மிங்கிதோர்கனியெனச்சிராவன்றனையெட்டி. 
யங்கைபற்றியேகறித்தழலுறைப்பவிட்டழுங்கக் 
கங்கைவாரிநீரூட்டுவொர்கண்டநற்றாயர், 

இ ள். பொங்கு மாமணிமேல் தலத்து இரவிபோர்திடலும் - பொலிவாயெ மா 

ணிச்சங்களிழைத்துள்ள மாளிகைகளின்மீது சூரியன் வருதலும்,-இது ஒர் சனி எனச் 

ரர் ௮வன்தனை எட்டி ௮ம் சை பற்றியே சறித்து அழல் உறைப்ப விட்டு அழுங்க-இது 

ஒர்பழமாகும் என்று குழந்தைகள் ௮ச்சூரியனை எட்டி. ௮ழடியகையாற் பிடித்துச்சடி த்து 

(௮.த) சுலால் விட்டு ௮ழுதலும்,--சண்ட ஈற்ராயர் சங்கை நீர்வாரி ஊட்வொர்-((௮.2 
னைப்) பார்த்த (பெற்ற) தாய்மார்கள் (அச்சூடுநீங்கும்படி) ஆகாயத்திலுள்ள கங்காநீரை 

அள்ளி ஊட்வொர்கள். ௭ - று, இங்கு, ஏ ௮சை,. தன் சாரியை. (௩௧) 

40, கண்டுவந்தனைவரும்புகழ்தஞ்சிருர்க.ஓுழ 
விண்டுவரக்தனைசெய்செனத்தாம்ர்தமேனிலத் இல் 
வண்டுவந்தனைப்பகெ திர்கைம்மலர்வலிக் து 
கொண்டுவந்தனைமாரிரங்காவகைகொடுப்பார், 

இ-ள், அனைவரும் கண்டு உவந்து புகழ் தம் சிறார் கலுழ - எவர்களும்பார்த்து 

ம௫ழ்ந்து புகழப்பெற்ற தமது பிள்ளைகள் அழுதலும்,--விண்டு வந்தனை செய்த எனசாழ் 

ந்த மேல் நிலத்தில் அனைமார் - ஆகாயம் வணங்இனாற்போலத் தாழ்க் திருச்சப்பெற்ற 

மேல் வீட்டிலிருக்ன்ற தாய்மார்கள்,--வண் துவம் தனைப்படு கதிர் கை மலர் வலிந்து 
கொண்டு வந்து இரங்காவகை கொடுப்பார் - வண்மையாடிய கிலைமையினையுடைய கூரிய 

னது கையிலுள்ள மலர்களை வலாற்காரமாகப் பிடுங்வெந்து (௮க்குழந்தைகள்) அழாதிரு 
க்கும்படி. கொடுப்பார்கள். எ - று, 

தீன் சாரியை. உம்மை முற்று, விண்டு$ஈ*தாழ்ந்ச எனவே ஆகாயம் பதிந்து மேல் 

வீடுகள் உயர்ச்திருக்சன் றனவென்பது தாற்பரியம். துவம்-நிலை. நிசண்டினும் துவமென 

வுதிச்ததென்றார் வீரை மண்டலபுருடரும். (௪௦) 

ம் Al, அஞ்சிலோ தியாமாளிகைமிசைச்சிலாகல்வான் 

விஞ்சுதேவரைவிளித்தலுமெய்யுறன்மறுப்ப 
வஞ்சர்வஞ்சசென்றாற்றியவவானவரிசைய 
ஈஞ்சிருருடனாடு துமென்பாஈண்ணினர் க்னா, 

இ ள். மாளிகை மிசை ௮ம் சில் ஓஇயர் சிலர் - மாளிகைகளின்மீது இருச்சன்ற 

அழூயெ பொன் வட்டச்தகட்டணியை யணிந்த கூந்தலையுடைய அசுரப்பெண்களிற் 
சிலர்,--அசல்வான் விஞ்சுசேவரை விளித்தலும் - அகன்ற ஆகாயவழியிற்செல்லுகன்ற 

மேலாகயெ சேவர்களைத் (சழுவும்பொருட்டு) அழைச்சலும்,--மெய்யுறல் மறுப்ப - (அவ 

ர்கள்) தழுவுதற்குடன்படாது செல்ல,--வஞ்சர் வஞ்சர் என்று அரற்றி - கபடிகள் கபடி. 

கள் என்றுகூவிப் (பயமுறுத்தலால்),--௮ வானவர் இசைய - அத்சேவர்கள் (புணர்ச் 

சிக்கு) உடன்படுதலும்,---ஈண்ணினர்க்கு ஈம் சிராருடன் அடுதும் என்பர் - (௮ச்சத்தங் 
கேட்டு) வந்த நாயகர்களுக்கு ஈமது குழந்தைகளுடன் விளையாடுஇன்றோம் என்று சொல் 
லுவார்கள். ௭- று, (௪௧) 

42, பொருளின்மாளிகைப்படி ந்றியர்புணர்வசென்றுன்னி 
வரவுமஞ்சுவரவராமையுமஞ்சுவர்மடவார் 
காவின்மேவு தலவுணர்கள்காண்பர்கொலென்றும் 
வெருவுகன்றனசென்செய்வார்விண்ணெறிப்படர்வார்,



நகாபுகுபடலம்,. ௬௧ 

இ--எ். விண் நெறி படர்வார் - அகாயமார்க்கத்திற் செல்லுன்ற சேவர்கள்,-- 
பொருளின் மாளிகை படி.ற்றியர் புணர்வர் என்று உன்னிவரவும் அஞ்சுவர் - பொன்னாற் 

"செய்யப்பட்ட மாளிகைகளிலுள்ள சோசமாதர்கள் (வவிக்துபிடி த் துத் தங்களைச்) சேர்வா 

ர்களென்று நினைத்து வருதற்கும் பயப்படுவார்கள்,--வராமையும் அஞ்சுவர் - வராமல் 
விடவும் பயப்படுவார்கள்,--மடவார் கரவில் மேவுதல் அவுணர்கள் காண்பர் கொல் என் 

றும் வெருவுன் pent - அசுரமாதர்கள் கள்ளமாசச் சேருவதை ௮௪ர்கள் சாண்பாசோ 

என்றும் பயப்படுஇன்றார்கள்,--என் செய்வார் - வேறு என்னசெய்வார்கள். எ - று. 

கொல் அயம். உம்மைகள் உயர்வு இறப்பு. (௪௨) 

48, ௦ மேனிலக்தனின்மங்கையர்சிறார்விடா தரங்க 
வூனமில்க இர்தோவரவவரையாண்டுிய்தது 
வானகக்தனிற்சில்லிடையே௫ரம்மகவைப் 
பானுவந்துநீ தருகெனவிடுக்குரர்பலாால், 

இ-ள். மேல் நிலந்தணில் மங்கையர் பலர் சிறார் விடாது இரங்க - மேல் வீட்டி. 

விருக்கன்ற பெண்களிலனேகர் தங்கள் குழர்தைகள்ஒயாமல் அ௮ழுதலும்,--ஊனம் 

இல் கதிர் தேர் வர - குற்றமில்லாத சூரியன துதேர் - (அவ்வழியாக) வச.--அவரை 

ஆண்டு உய்த்து - அக்குழந்தைகளை அ௮த்தேரின்மேலாக வைத்து,--பானு 6 வானசந்த 

னில் 9ல் இடை ஏூ - சூரியனே நீ ஆகாயத்திலே சிறிது தூாரஞ்சென்று,--ஈம்மமவை 

வந்து தருசென விடுக்குரர் - ஈமது குழந்தைச் கொண்டுவந்து விடக்கடவை என்று 

அனுப்புகின்றார்கள். ௭ - று. ஆல் ௮சை, தன் இரண்டும் சாரியை, (௪௩) 

44, கலதியாகியவவுணர்தம்மாதர்கால்வருடிச் 
சிலதியாசெனவணங்கினோசேவல்செய்அிற்பார் 
சல தியார்தருமுலகமேற்றெரிகுறிற்றவமே 
யலதியாவுளவேண்டியாங்குதவரின்றனவே, 

இ-ள். கலதியாயெ அவுணர் தம்மாதர் கால்வருடி. - மூதேவிகளாகிய ௮சுரமாசர் 
கள கால்களைப்பிடி.த்து,--சலஇியார் என ௮ணங்கினோர் ஏவல் செய்கிற்பார் - ஏவன்ம 

சளிரைப்போலச் தேவமாதர்கள் சொண்டு செய்வார்கள்,--சல.இ ஆர் தரும் உலக மேல் 
தெரிகுறில் - கடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் பார்க்குமிடத்து,--,சவமே ௮லது வேண்டி யா 

ங்கு உதவ நின்றன யாவுள - தவமேயல்லாமல் வேண்டியவற்றைக் கொடுத்தற்கு நின்று 

ள்ளனயாவை. எ று. 

தீம் சாரியை. ஏகாரம் முன்னையது தேற்றம்; பின்னையது ௮சை. (௪௪) 

4D, 8ீந்தவாகயதருக்களுமணியுகல்லாவு 
நந்துமம்புயகிதியமும்பிறவுமிர்ககரின் 
மைந்தர்மாதர்களிருக் துழியிருக் துழிவந்து 

சிந்தை தன்னிடை வேண்டியாங்கு தவியேதிரியும், 

இ-ள். 8ீந்த ஆயெ தருக்களும் மணியும் நல் ஆவும் நந்தும் அம்புயநிதியமும் பிற 
வும் - இந்து என்னும் எண்ணையுடையனவா$ய சர்தானமுதலிய விருட்சங்களும் சிந்தாம 

ணியும் நல்ல காமதேனுவும் சங்கநிதியும் பதுமநிதியும் மற்றுள்ளவைகளும்,--இ நகரில் 
மைந்தர் மாதர்கள் இருந்துழி இருந்துழி வந்து - இக்ககரத்திலுள்ள ஆடவர்களும் ,பெண் 

களும் இருக்குமிடங்கடோறு மிருக்குமிடங்கடோறும் வந்து,--சக்தை தன்னிடை 

வேண்டியாங்கு “உதவியே திரியும் - அவர்கள் மனசில் விரும்பியவற்றைச் கொடுத்துக் 
கொண்டு உலவாகிற்கும். 

தன் சாரியை, ஏகாரம் ௮௮. உம்மைகள் முற்று. (௪௫)



௯௨ ஸீ கந்தபுராணம், 

40, மீதுபோகயமாளிகைக்காப்பினுண்மேவு 
மாதர்வானெறிச்செல்லுவோர்சிலர்தமைவலித்தே 
காதலாற்பிடி த்தொருலொமுறைமுறைகலக்து 
போதிராலெனவிடுப்பர்பின்னசமுகிபோல்வார். 

இ-ள். மீ.து போய மாளிகை காப்பினுள் மேவும் ௮சமுக போல்வார் மாதர் 

ஒருசிலர் - மேலாகவுயர்ந்த மேல் வீடுகளுக்குள் சாவலுடன் இருக்கின்ற அ௮சமுகியை 
யொத்தவர்களாகய பெண்களுச்குளொருசிலர்,--வான் நெறி செல்லுவோர் சிலர்தமை - 

ஆசாயமார்ச்கமாகப்போடுன் றவருட்சிலசை,--காதலால் வலித்து பிடித்து முறை முறை 

கலந்து பின் போர் எனவிடுப்பர் - விருப்பத்தோடு இழுத்துப் பிடித்து முறை முறை 
யாசச்சேர்ந்து பின்பு போங்கள் என்று விடுவார்கள். எ- று, 

ஆல் ௮சை. தம் சாரியை. ஏகாரம் தேற்றம். (௪௬) 

சே வறு, 

47, மேகாவிகொண்டகதஇர்வெய்யவனை வெஞ்சூர் 
சேய்தான்வலிர் துறைசெய் திடலின்முன்ன 
மேசாமினங்கொலெனவெண்ணியவனென்.றாழ் 
வாதாயனங்கடொ.றும்வந்துபுகலின்றே, 

இ -எ். மேதாவி கொண்ட கதிர் வெய்யவனை வெம் சூர் சேய் தான் முன்னம் 

வலிந்து சிறை செய்இிடலின் - மேன்மை பொருந்திய இரணங்களையுடைய சூரியனைக் 
கொடிய சூரபன்மனது குமாரனாகிய பானுகோபன் முன்னாளிலே பிடித்துச் சஇறைவை 

தீசமையால்,--இனம் ஏது ௮ம் கொல் என எண்ணி - (நுழைந்தால்) இன்னும் எப்படி 

யாகுமோவென்று நினைத்த,--௮வன் என்றூழ் வாசாயனங்கள் தொறும் வந்து புகல் 

இன்று - அவனுடைய இரணங்கள் சாளரங்கடோறும் போய்ப்புகவில்லை. எ.- று, 

ஏகாரம் ௮சை. கொல் இயம். முற்பயமிருத்தலால் சன் கதிர்கள் ௮ங்கே செல்ல 
விடாது கவனமாய்ச் சென்றா னென்பது தாற்பரியம். (௪௭) 

46, தேசுற்றமாடமுறைசீப்பவருகாலோன் 

வாசப்புனற்கலவைவார்புணரிகொண்கன் 

விசப்புலர்.த் தியிடவிண்படரும்வெய்யோ 

கசுற்றகானவாமர்ச்இவணிருக்தார். 

இ-ள். முறை வரு சாலோன் தேசு உற்ற மாடம் சப்ப - முறைப்படி வருகின்ற 

வாயுசேவன் ஓளிபொருக்திய மாளிகைசளை அ௮லூடவும்,--வார் புணரி கொண்கன் 
கலவை வாசம் புனல் வீச - நெடிய சமுத்திராசனாயெ வருணன் சலவைக்குழம்பைச் 
கரைத்துப் பனிரீர் தெளிக்சவும்,--விண் படரும் வெய்யோன் புலர்த்தியிட - ஆகாயவ 

ழியாகச் செல்லுகின்ற சூரியன் அவ்வீரத்தை யுலாச்செய்யவும்,--ஆசு உற்றதானவர் 
அமர்ந்து இவண் இருந்தார் - களங்கம்பொருந்திய அசுரர்கள் விரும்பி இவ்விடத்தில் 

வாழ்கனெருர்கள். எ- 2. 

கலவை - சவாது புனுகு முதலியன சேர்த்தரைக்சப்பட்ட குழம்பு. €ப்பவும் வீசவும் 

புலர்.த்தியிடவும் என்னு: உம்மைகள் சொச்சன. ் (௪௮) 

49, பால்கொண்டதெண்கடன்மிசைப்பதுமைதன்னை 
மால்கொண்டுகண்டுயி லும்வண்ணமிதுவென்ன 
டேல்கொண்டதநுண்பளிதமேனிலமதன்கட் 

சூல்கொண்டகாசெழிலிமின்னினொ அஞ்சும்.



நகர்புகுபடலம். ௬௩ 

இ-ள். பால் கொண்ட செண் கடல் மிசை பதுமை தன்னை - பாலைத்தன்னிடத் 
துச் கொண்டுள்ள செளிந்த கடலின்மீ து இலச்குமியை,---கொண்டு மால் சண் துயிலும் 

- வண்ணம் இது என்ன - உடன்கொண்டு விஷ்ணுவானவர் நிச்இிரை செய்யும் தன்மை 

யிதுவாகும் என்று சொல்லும்படி,,-மேல் கொண்ட நுண்பளித மேல் நிலம் ௮தன்சண் - 
மேலாசவுயர்ந்த நட்பமான பளிங்கினொாம் செய்யப்பட்ட மேல் வீடுகளில்,--சூல் கொ 

ண்ட கார் எழிலி மின்னினொடு அஞ்சும் - கருக்கொண்ட கரியமேசங்கள் மின்ன 

லுடனே படிந்திருக்கும். எ - று. 

தீன் சாரியை. ௮து பகுதிப்பொருள் விகுதி, (௪௯) 

மே வறு, 

50. குழலினோதையுமெழால்களினோதையுங்குறிக்கும் 

வழுவில்கோட்டொகொகசளமவோதையுமற்றை 

முழவினோேதையும்பாகநெசோதையுமுடிவில் 

விழவினோேதையுந்தெண்டிரையோசையின்மிகுமால், 

இ-ள். குழலின் ஓதையும் - வேய்ங்குழலினோசையும்,--எழால்களின் ஓதையும் - 

வீணைகளினோசையும்,--குறிக்கும் வழு இல் கோடொடு காகள ஓசையும் - ஊதுகின்ற 

குற்றமில்லாத கொம்புடனே சாகளங்களினோசையும்,--மற்றை முழவின் ஒதையும் - 

(இதுவன்றி) மத்தளத்தி னோசையும்,--பாடுநர் ஓதையும் - பாடுகின்றவர்களுடைய 

ஓசையும், --முடி.வு இல் விழவின் ஓதையும் - கணக்கில்லாத விழாச் கொண்டாட்டத்தி 

னோசையும்,--தெண் இரை ஒதையின் மிகும் - கடலோசையினலும் பார்க்க மிஞ்சி இருச் 

கும். எ-று. அல் ௮சை, உம்மைகள் எண், திசை ஆகுபெயர், (௫0) 

91, மதனிழுக்குறுமைர்தருமாதரும்வனமா 

மதனிழுக்கியவி இயில்விசம்வண்கலவை 

பதனிழுக்குறச்சேதகமாகுமீன்பலவும் 
ப.தனிழுக்கியவார் இனம்புளைந்தெறிபணிகள். 

இ-ள். மதன இழுக்கு உறு மைஈசரும மாசரும - மனமதனும வசையடையத் 

தக்க அழசையுடைய வாலிபர்களாகிய புருடர்களும் பெண்களும்,--வனம் மா மதன் 

இழுக்யெவீதியில் - வனத்திலுள்ள யானைகளின் மதநீர் வழுக்கலாகிய வீதியிலே,-- 
வீசும் வண் கலவை - எறிகின்ற சிறந்த கூட்டுவர்ச்சச்சந்தனம்,--பதன் இழுக்கு உற 

சேதகம் அகும் - சால்வழுக்கும்படி. சேருகும்,--இனம் புனைந்து எறிபணிகள் - Hens 
தோறும் அணிந்து (வெறுத்துத்) சள்ளுகின்ற ஆபரணங்கள்,--மீன் பலவும் பதன் 

இழுக்கியவாம் - நட்சச்திரங்க ளெல்லாம் தங்கள் பதவிகளினின்றும் தவறி விமுஈ்தவை 

களுக்கு ஓப்பாம். ஏ - று. 

உமமை முன்னையலை எண்; பின்னையது முற்று, (௫௧) 

92. ௮ளப்பில்வேட்கையங்கொருவர்கண்வைத் துமற்ற தனை 

வெளிப்படுக்கில்மெலிதலுங்குறிகளேவிளம்ப 

வொளிப்பதென்லுளம்பகரெனவாற்றலாதுடைந்து 

இளிப்பெடை க்கிருந்தொருலமடந்தையர்களப்பார். 

இ-ள். ரு இல மடர்தையர் - இலெபெண்சள்,--௮ங்கு ஒருவர் சண் அளப்பு இல் 

வேட்கைவைத்து - ௮ங்சே ஒரு காயகனிடத்தில் அளவில்லாத ஆசையை வைத்து;-- 

௮ தனை வெளிப்படுச்சலர் மெலிதலும்-௮வ்வாசையை வெளிப்படுத்தாது (விகாரத்தால்)



௬௪ ஸீகந்தபுரரணம். 

வருர்துதலும்,--குறிகளே விளம்ப - (௮வ்விசாரகோயைச் சரீரச்துள்ள) அடையாளங் 
களே யறிவிச்ச,--உளம் ஒளிப்பது என் - உள்ளமே நீ ஒளிப்பதென்னை2--பகர் என- 
சொல்லென்று,--ஆற்றலாது உடைந்து - ௮வ்வாசையைப் பொறுச்சலாற்றாது மன நெ 

இழ்க்து,--ஏளி பெடைக்கு இருந்து செப்பார் - தாம் வளர்த்த பெண்டுளிக்கு இருந்து 
சொல்லுவார்கள். எ-று, மற்று அசை, ஏகாரம் தேற்றம், (டு௨) 

99, குருளைமான்பிணித் திளஞ்9ருரூர்ந் இிடுங்கொடித்தே 
ருருளையொண்டொனைமணித்தலங்கவர்ரந்துகொண்டுறுவ 
வெருளின்மாக்களைவெறுப்பதென்முனிவரும்விழைவார், 
பொருளினாசையைநீங்கினர்யாவசேபுவியில், 

இ-ள். மான் குருளை பிணித்து இளம் இரார் ஊர்ந்திடும் கொடிசேர் உருளை 
ஒண் பொனை - மான் குட்டிகளைக்சட்டி. இளஞ்சிறுவர்கள் ஈடாத்துன்ற கொடிகளையு 

டைய தேரிலுள்ள உருளையினது சறர்த பொன்னை,--மணி தலம் கவர்ந்து கொண்டு 

உறுவ - இரத்தினமயமாகிய நிலம் கவர்ந்துகொண்டிருக்கின்றன,--வெருளின் மாக் 
களை வெறுப்பதென் - (ஆதலால்) மயச்கம்பொருந்திய மனிதர்களைப் பொருளாசையு 
டையவர்களென்று காம் வெறுப்பது என்ன?,--முனிவரும் விழைவார் - (இச்செல்வச் 

சிறப்பைக் சண்டால் ஆசையை வெறுத்திருச்கின்ற) முனிவரும் விரும்புவார்கள்,--புவி 

யில் பொருளின் ஆசையை நீக்கினர் யாவசே - பூமியிலே பொருளாசையை விட்டவர் 
யாவர். எ- று, 

ஏகாரம் தேற்றம். உம்மை உயர்வு சிறப்பு. உருளையின் பொன்னை அசத்தாயெ 
மணித்தலங் சவர்ச்துசொண்டிருக்குமாயின் மாக்களை வெறுப்பதென்? முனிவரும் விழை 

வார் எனவே மகேந்தஇிரபுரம் ௮ளவிடப்படாத எவ்வகைப்பெருஞ்செல்வங்களையும் படை 

தீததென வியந்து கூறியவாறு, ஒண்டொன் - மாற்றுயர்ந்தபொன். மான் - குதிரையெ 
னினு மமையும்; இப்பொருட்கு “ஆமா கோனவ் வணையவும் பெறுமே”? என்றதனால் 
னகரம்பெற்றதாகக்கொள்க. (௫௩) 

94, விழைவுமாற்றியதவத் தினரேனுமிவ்வெறுக்கை 
மொழியினோரினுமவுணசாகத்தவமுயல்வா 
சொழியுமேனையர்செய்கையையுசைப்பதென்னுலூற் 
கழிபெரும்பகனோற்றவரேயிதுகாண்பார். 

இ-ள். விழைவுமாற்றிய தவத்தினர் ஏனும் - ஆசையைவெறுத்துவிட்ட சவத்தை 

யுடைய முனிவர்களாயினும்,--இவ்வெறுச்சை மொழியின் ஒரினும் - இச்செல்வச் ற 
ப்பைச் சொல்வதனாற் கேட்டறிர்தாலும்,--அ௮வுணர் ஆக தவம் முயல்வார் - ௮வுணராய் 

வருதற்குச் தவத்தை முயன்று செய்வார்கள்;--ஒழியும் ஏனையர் செய்கையை உரைப்ப 
தென் - (இவர்களன்றி) மற்.றுள்ளவர்களது செய்கையைச் சொல்வது என்னை?,--உல 

இல் கழிபெரும் பகல் கோற்றவசே இது காண்பார் - உலகத்திலே மிக நெடுங்காலமாகச் 
தீவஞ்செய்தவர்களே இச்செல்வப் பெருக்சைச் காண்பார்கள். ௭- று. 

ஏகாரம் தேற்றம். உம்மைகள் உயர்வு இறப்பு. (௫௪) 

2௦, குழவிவான்மஇிக்கிம்புரிமருப்புடைக்கொண்டூ 
விழுமெனச்சொரி தானநீராறுபோலேடு 

மழலைமென்சருராவண த்தாடும்வண்சுண்ணப் 
புழுதியீண்டலின்வறப்பவான்கங்கையும்புலா, 

இள், வால் குழவி மதி இம்புரி மருப்பு உடை கொண்மூ - வெள்ளிய இளம்பிறை 

போன்ற பூணமைந்த கொம்புகளையுடைய மேகம்போன்ற யானைகள்,--இழுமெனச்



நீகர்புகுபடலம். ௯௫ 

சொரி தானம் நீர் ஆறுபோல் ஏ௫ - இழுமென்னுங் குறிப்போசையோடு சொரிஏன்ற 
மதநீர் ஆறுபோலச் சென்று,--மெல் மழலை றார் அவணத்து ஆடும் வண் சுண்ணம் 

புழுதி ஈண்டலின் - மெல்லவியமழலைச் சொற்களையுடைய சிறுவர்கள் வீதிகளிலே விளை 
யாடுன்ற ௮ழூஏய சுண்ணப்பொடிகள் கலச்தவினால்,--வான்கங்கையும் புலரவறப்ப - 

ஆகாயசங்கையும் £ரறவற்றுகன் றது. எ-று, 

உம்மை உயர்வு இறப்பு. (௫௫) 

90, கன்கையூண்பயனாகவுந்தூயதெண்கடனீ 

சங்கண்மாககர்ப்பரிசனமாடவுமணைந்து 
துங்கமேனிலைமாளிகையாவணஞ்சோலை 

யெங்கும்வாவியும்பொய்கையும்பிறவுமாயீண்டும், 

இ-ள். கங்கை ஊண் பயன் ஆகவும் - கங்காஈதியுண்டுன்ற திர்த்தமாகவும்,-- 

தூய செண் கடல் நீர் ௮ம் கண் மாககர் பரிசனம் ஆடவும் ௮ணைந்து - சுத்தமாயெ நன் 

னீர்க்கடல் அழயெ இடமகன்ற பெரிய ஈகரத்துள்ள ஜனங்கள் குளிக்கும் நீராகவும் 
வந்து,--துங்கமேல் நிலை மாளிகை ௮வணம் சோலை எங்கும் - உயர்ந்தமேலாகிய நிலைக 
ளையுடைய மாளிசைகளிலும் வீதிகளிலும் சோலைகளிலும் மற்றும் எவ்விடங்களிலும்,- 

வாவியும் பொய்கையும் பிறவுமாய் ஈண்டும் - வாவிகளும் குளங்களும் பிறவுமாகிநெருங்கி 

யிருக்கும். எ - று. 

உம்மை எங்கும் என்பதல் முற்றும், பிறவும் என்பதில் இறந்தது தழீஇயவெச்ச 
மும், ஏனையவற்றில் எண்ணுமாம். (Os) 

91. வில்லியற்றுவோர்வாட்படையியம்.றுவோர்வேரு 

மெல்லையில்படையுள்ளவுமியற்றுவோரிகலான் 
மல்லியற்றுவோர்மாயமஇயற்றுவோர்மனுலின் 
சொல்லியற்றுவோர்கண் ணுறுபுலங்தொறுந்தொகுமால், 

இ-ள். வில் இயற்றுவோர் வாள் .படை இயற்றுவோர் - விற்போசை அப்பியா 
சஞ் செய்கின் றவர்களும் வாட்போரைப்பழகுகின் றவர்களும்,--வேறு அம் எல்லை இல் 

படை உள்ளவும் இயற்றுசோர் - இவைகளுக்கு வேறாகிய அளவற்ற ஆயுதங்களாயுள்ள 
வற்றைப் பழகுகின் றவர்களும்,--இகலால் மல் இயற்றுவோர் - வவிமையோடு மல்யு,த் 

தம் பயிலுன்றவர்களும்,--மாயமது இயற்றுவோர் - மாயவித்தைகளை அப்பியாசஞ்செ 

ய்கின்றவர்களும்,--மனுவின் சொல் இயற்றுவோர் - மந்திரசாஸ் இரங்களை அப்பியாசஞ் 
செய்கின் றவர்களும்(ஆ௫யெ இவர்கள் கூட்டங்கள் ),--சண் உறு புலம் தொறும் தொகும்- 

கட்பார்வை செல்லுமிடமெங்கும் இருக்கும். எ - று, 

ஆல் அசை. ௮து பகுஇப்பொருள்விகுதி. உம்மை இறந்தது தழீஇயவெச்சம். () 

96, நாடிமேலெழத்தசையிலா துலறியேசரையாய்க் 
கோடுபற்றிரூத்தசைர் இிடுவோரையுங்கூற்றால் 

விடுவோரையும்பிணியுழப்போரையுமிடியால் 

வாடுவோரையுங்கண்டிலமிது தவவலியே, 

இ-ள். ஈசடிமேல் எழ தசை இலாது உலறியே - ஈரம்புகள் மேலேதெரியத் தசை 

யில்லாது (வற்றி) யுலர்ந்து;--ஈரையாய் - ஈரைத்து,--கோடுபற்றி கரத்து ௮சைநதிடு 
வோரையும் - கோல் ஊன்றி முதிர்ந்து சள்ளாடுகன் றவர்களையும்,--கூற்றால் வீடுவோ 

சையும் - யமனால் இறப்பவர்கயுளைம்,--பிணி உழப்போரையும் - வியாதியினால் வருந்து



௬௭௬ Ly Sb தபு ராணம், 

வோர்களையும,---மிடியால் வாடுவோரையும் - தரித்திரத்தால் வாடுஇன்றவர்களையும்,-- 

கண்டிலம் - சண்டேமில்லை,--இது தவவலியே - இவ்வாறிருத்தற்குச் காரணம் தவத் 

இன் வல்லமையேயாம். எ .- று, 

ஏகா.ரங்கள் தேற்றம். உம்மைகள் எண், (௫௮) 

99, கன்னன்மாண்பயன்வாலளைகெய்கடுந்தேற 

லுன்னுதியபாலளக்கர்தம்பேருருச்சுருக்கி 
மன்னனாணையாலிநாஈகர்மனைதொறுமருவிப் 

பன்னெடுங்குளனாகியேதனித்தனிபயில்வ, 

இ-ள். மாண் சன்னல் பயன் வால் அளை கெய் கடும் தேறல் தீயதுன்னுபால் 

அளக்கர் தம் பேர் உரு சுருக்கி - மாட்சிமைபொருந்திய கருப்பஞ்சாறும் வெள்ளிய தயி 
ரும் நெய்யும் இறுகியசேனும் இத்திப்பாயெ பாலும் ஆ௫ய கடல்கள் தமது பெரிய உரு 

வத்தைச் சுருக்கி, மன்னன் ஆணையால் இ நகர் மனைதொறும் மருவி - அரசனாகிய சூர 
பன்மனது கட்டளையினால் இந்நகரத்திலுள்ள வீடுகள்தோறும்வர்.த,--பல் நெடும் குஎன் 

ஆடியே தனி தனி பயில்வ - பலபெரியகுளங்களாய்த் சனித்தணியே யிருக்கின் றன. 

ஏகாரம் தேற்றம். (Ga) 

00. ௮ட்ட?தறலுமடாதமைதேறலுமருகந்தப் 

பட்வொர்.துகில்றியேதம்மொடுபறைத்து 

விட்டகாணினோசரொருசிலமடந்தையர்வியன்கை 

கொட்டியாவரும்விழைவுறக்குரவையாட்டயர்வார். 

இ-ள். அட்ட தேறலும் ௮டாது அமை தேறலும் ருக்கி - காய்ச்சிய மதுவை 

யும் காய்ச்சாதமைந்த மதுவையும் குடித்து (அவ்வெறிமயச்கத்தால்),---வார் பட்டு துகில் 

கீறி - நெடிய பட்டுவஸ் இரங்களைக் கழித்செறிர்து,--தம்மொடு பறைந்து - சம்முடனே 

பேசிச்சொண்டு,--விட்ட நாணிஷனோ்-வெட்கமில்லாதவர்சகளாய்,-ஒரு சில மடக்தையா்- 

சிலபெண்கள்,--வியன்கைகொட்டி - அழஏயெகைகளைக்கொட்டி - யாவரும் விழைவுற - 

(கண்டோர்) யாவரும் விரும்பும்படி,--குரவை ஆட்டு அயர்வார் - குரவைக் கூத்தாடு 
வார்கள். ௭ - று, 

உம்மைகளில் மூன்னையன விரண்டும் எண்; பின்னையதுமுற்று. ஏகாரம் ௮சை, 
அட்டதேறல் - சாராயம் முதலியன. அ௮டாதமைதேறல் - கள்ளு. குரவைக் கூத்து - 

மாதர் பலர் கூடிச் கைகோத்தாடுமோர் நடனம். (௬௦) 

01, திலகவாணுதன்மாதராடவர்சறுவரையி 

னல$ூலொமுறைபுனைதலினணிந்தணிந்தகற்று 

மிலகுபூண்டுகின்மாலைகர்தம்பிறவிண்டி. 
யுலல்விண்ணகெனச்சிறந்தாவணமுறுமே, 

இஃ. ள். திலகம் வாள் நுதல் மாதர் ஆடவர் சறுவரையின் அலகு இலாமுறை 
புனைதலின்-திலகம் விளங்காறின் ற் நெற்றியையுடையபெண்களும் புருடர்களும் சிறுபொ 

முதினுள்ளே (தம்மை) அனேகம்முறை அலங்கரித்தலால், அணிந்து அணிந்து 950 

லும் இலகு பூண் துகில் மாலை சந்தம் பிற ஈண்டி - தரித்துத் தரித்து ( தசாதனவென்று 

வெறுத்துத்) தள்ளுடுின்ற விளங்காகின்ற ஆபரணங்களும் ஆடைகளும் மாலைகளும் சந்த 
னக்குழம்புகளும் மற்றுள்ளனவும் நிறைந்து,--உல$ல் விண் ஈகர் என றந்து அவணம் 

உறும் - உலகத்தில் சுவர்ச்சம் என்று சொல்லும்படி. சிறப்புற்று வீதிகளிருக்கும். ஏ-று,



நகர்புகுபடலம். ௬௭ 

ஏசாரம் ௮சை. இலதமிட்ட ஒளிபொருந்திய நெற்றியெனினு மமையும். ௮லக்சா 
சஞ் செய்தலையே பொழுது போக்காக உடையர் என்பார் 'சிறுவரையி னலலொழு 

"றை புனைதலின் என்ருர். சந்சம் வாசனைத் திரவியங்களெனினுமாம். (௬௪) 

02. கொய்தலர்ர்தபூகிச்தலமணியுடன்கொழித்துப் 
பொய்தலாவொர்முற்றிலாலெற்றுபொற்பூழமி 

யெய்தலானதிர்நகாளவோகடலிகநத 

கெய்தலங்கரைக்கானலையடைந்துமேனிமிரும், 

இ எ். அலர்ந்த பூ சொய்து நித்திலம் மணியுடன் கொழித்து பொய்தல் ஆவொர்- 

மலர்ந்த பூச்களைப்பறித்.து (௮ப்பூச்சளை) மூ.ச.துககளோடும் இரத்தினங்களோடும் சொழி 

த்துப் பொய்தலாகயெ விளையாட்டைச் செய்கின்ற பெண்கள்,--முற்றிலால் எற்று 

பொன் பூழி - முறத்தினாலேபுடைக்கன்ற பொற்றுகள்கள்,--எய்தல் ஆனது இ sat 
அளவோ - செல்லுதல் இவ்வீரமகேர்திரத்தி னெல்லைவரையுமோ,---கடல் இகந்து - 

கடலைக்கடந்து,--நெய்தல் ௮ம் கரை கானலை அடைந்து மேல் நிமிரும் - செய்தல் 

கிலைமாகிய ௮ச்சடற்கரையிலுள்ள உப்பளங்களையடைந்து அப்பாலுஞ் செல்லும்.எ - று, 

௮ம் சாரியை. ஓகாரம் எதிர்மறை. கானல் - கழிச்கரைச்சோலை யெனிலுமாம். () 

68, சுந்தாங்கெமுசெய்யவெண்மலர்களாற்றொடுத்த 

கந்துகங்களைச்சிறுவர்கள்கரங்களினேந்தி 

யந்தாம்புகவெறிதலுமாங்ஙனமேக 

வர்துவீழுமாலிருக திர்வழுக்கிவிீழ்வனபோல், 

இ- எ். சுந்தரம் கெழு செய்ய (மலர்களால்) வெண் மலர்களால் தொடுத்த சந்து 

கங்களை - அழகுபொருந்திய வெந்த பூக்களினாலும் வெள்ளைப் பூச்களினாலுங் கட்டப் 

பட்ட பந்துகளை,--ஏறுவர்கள் கரங்களின் ஏந்தி - பிள்ளைகள் கைகளிலேகர்தி,---௮ரதரம் 

புக எறிதலும் - மேலாசச்செல்லும்படி எறிதலும்,--அங்ஙனம் ஏட - மேலேசென்ற,- 

இரு ௧இர் வழுக் வீழ்வன போல் வந்து வீழும் - சூரியசச்இரர்கள் சவறிச் ழேவிழுவ 

னபோல வந்துவிழும். ௭ - று. 

ஆல் அசை. சூரியனுஞ் சந்திரனுஞ் செர்நிறமும் வெண்ணிறமும் உடையவர்களா 
தலால் செம்மலர்ப்பந்தைச் கூுரியன்போலவும் வெண்மலர்ப்பர்தைச் சர்தரன்போலவுங் 
கூறினார். (௬௩) 

04, கழகமீ துமுன்போர்திடமுதுகணக்காயர் 
குழகுமென்ுரூர் தனித்தனிவந்தனர்குறுகிப் 
பழகுகற்பினூல்பயின்றனர்மாலையிற்பட்ட 
வழகுசேர்மஇப்பின்னெழுகணங்கண்மொய்த்தனையார், 

இ ். முது கணக்காயர் - (கல்விகேள்விமுதலியவற்றான் ) முதிர்ந்த உபாத்தியா 
யர்கள்,--முன் கழச மீது போந்திட - முன்னர் வித்தியாசாலைக்குப்போக;,--குழகு 

மென் இருர் - இளமையாகிய இறுபிள்ளைகள்,--மாலையில் பட்ட அழகு சேர்மதி பின் 

எழு சணங்கள் மொய்த்த அனையார் - மாலைக்காலத்திற்றோன்றிய அழகுபொருந்திய சச் 

இரனுக்குப் பின்பு உதிச்சின்ற நட்சத்திரங்கள் மொய்த்தாற்போன் றவர்களாய்,--தனி 
தனி வந்தனர் குறு) - தனித்தனியாக வந்து சேர்ந்து,--பழகு கற்பின் நூல் பயின்ற 
னர் - பழகுெற கல்விக்குரிய சாஸ் தரங்களை அப்பியாசஞ்செய்கின்றார்கள். எ - gy. 

பள்ளிக்கூடம் ஆசாயச்தையும் உபாத்தியாயர் சந்திரனையும் மாணவர்கள் நட்சதஇ 

சங்களையும் போல்வர் என்க, (௬௪)
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05, கள்ளினாற்றலாற்களிப்பவர்தேறலைக்காத் இற் 
இள்ளையாணினுக்கூட்டியேகாமகோய்கிளர்த தி 
யபுள்ளமோடியசேவலுமிரங்கவோ திமத்துப் 
புள்ளின்மென்பெடைமீமிசைகலச் நிடப்புணர்ப்பார், 

இ-ள். கள்ளின் ஆற்றலால் களிப்பவர் - (குடித்த) கள்வெறியினாலே மயச்சங் 

கொண்டவர்கள்,---கரத்தில் தேறலை - கையிவிருக்கின்ற கள்ளை, கள்ளை அணினுக்கு 

ஊட்டியே - ஆண்கிளிக்குப்பருக்கி,--காமநோய் இளர்த்தி - காமவிகாரத்தையெழுப்பி,- 
உள்ளம் ஒடிய சேவலும் இரங்க - மன௫ற்பொருந்திய விகாரத்சால் சேரவேண்டுமென் 
றிருந்த ஆண் அன்னமும் வருந்த,--மென் ஓதிமத்து புள்ளின் பெடை மீமிசை - மென் 

மையாதிய பெடையன்ன ச்இன்மேல்,--கலக்இிட புணர்ப்பார் - சேரும்படி செய்வார்கள். 

ஏகாரம் இசைநிறை. அத்து சாரியை, உம்மை எச்சம். இலிங்காங்க பகாங்கங்கள் 
தீம்முட்பொருந்தாத புட்களைப் புணரச்செய்தல் இயலாசாயினும், மதுமயக்கத்தால் அங் 

நஙனம்செய்தனரென்பார் கள்ளினாற்றலால்' என்றார். கரத்திற்கிள்ளேயெனக்கொண்டு 

கையிலுள்ள இளியென் றலுமாம். (௬௫) 

66, உரக்தின்முன்னசேவெளவிவர்இட்டியவும்பர் 

சிசத்தின்மாமுடி த்திருமணிபறிக்தொருசிலவ 
சரக்தமமயதம்பங்கியிற்பஞ்செகளழுத்தும் 
பரத்தைமாரடிப்பாதுகைக்கணிபெறப்பஇப்பார், 

இ-ள். ஒரு சிலவர் உரத்தின் முன்னரே வெளவி வந்து ஈட்டிய உம்பர் சரத் 

இன் மாமுடி இருமணி பறித்து - சில அசுரர்கள் (சங்கள்) வலிமையினால் முன்னமேயப 

சரித் துக்கொண்டு வந்து சேர்த்த சேவர்களது தலையிற்றரித்த பெரிய முடிகளிற்பதஇித்த 

அழூய இரத்தினங்களைப்பறித்தெடுச்த,--அரக்சம் மேய தம் பங்கியில் - செந்நிறம் 

பொருந்திய தமது குடுமியில்,--பஞ்சிகள் அழுத்தும் பரத்தைமார் அடி பாதுசைக்கு 

அணி பெற பதிப்பார் - (ஊடல்காரணமாக உசைப்பசனால்) செம்பஞ்சின் சாயத்தை 

யுண்டாக்குகின்ற பரத்தையர்களது பாதகுறடுகளுக்கு ௮ழகுண்டாகும்படி. பதிப்பார்கள். 

ஏகாரம் இசைநிறை. (௮௬) 

01. சேவிமார்பலர்வருர்தவுமனையர்பாற்கசேரா 

ராவிபோவதுகினைகிலராகி?2யயயலார் 

பாவைமார்தமைவெஃகியேபட்டிமைகெறியான் 

மேவுவார்சிலர்காண்பதேயிதுவுமென்விழி2ய. 

இ-ள். பலர் சேவிமார் வருந்தவும் - (விவாகஞ்செய்துகொண்ட) பல மனைவியர் 
கள் (தம்மோடுபுணராது செல்கின்றாரேயென நினைந்து விகாரத்தால்) வருகந்தவும்,-- 

இலர் அனையர் பால் சேரார் - சில அசுரர்கள் அவர்களிடத்திற் சேராசவாாய்,---அவி 

போவதும் நினைகலர் ஆகியே - (*கையுறிற்கால் குறையும்”? என்றபடி. தம்) உயிர்போக 

வருமே என்பதையும் நினையாதவராஇ,--அயலார் பாவைமார் தமை - பிறர்மனைவியரசை,- 

வெல்கயே பட்டிமை நெறியால் 'மேவுவார் - விரும்பிச் களவுமார்ச்கமாகப் புணர்இின்றார் 

கள்,--இ.துவும் என்விழி காண்பதே - இந்தப்பாதகமானசெயலையும் என் கண்கள் பார்க் 

கலாமா? 

தம் சாரியை. உம்மைகளில் முன்னையது உயர்வுசிறப்பு; மற்றையது இறந்ததுதழீ 

இயவெச்சம். பின்னையது இழிவுறப்பு. ஏகாரம் ஆகியே, வெல்கியே என்பனவற்றில் 

. தேற்றமும், காண்பதே என்பதில் எதிர்மறையும், விழியே என்பதில் ௮சையுமாம். தம்



நகா்புகுபடலம். ௬௯ 

மனைவியர் வருக்சவும் ' பிறன்மனைவியரைப் புணருகன்றவர்கள் இம்மையிற் பலசாலுமி 
கழப்பட்டு மறுமையில் ஈரகத்துன்பம் அனுபவித்தல் தப்பாதாகலான் இப்படிப்பட்ட 

 பாலச்செயலைக் காண்பதும் பாவமேயாகுமென்பார் “இதுவும் என்விழிசாண்பதே! என 
ப்பரிதபித் துக்கூறினார். (௬௭) 

08. நெருக்குபூண்முலையியக்கர்தம்மங்கையர்கெஞ்ச 
முருக்குமேருடையமரர்தம்மங்கையருளத்தி 
னிஈக்கநீங்கியவவுணர் தம்மங்கையமனை 
யாக்கர்மங்கையர்கணிகைமங்கையாகளாயமர்வார், 

இ-ள். நெருக்கு பூண்முலை இயக்கர் தம் மங்கையர் - (ஒன்றையொன்று) நெருக் 
குகின்ற ஆபரணமணிர்த ஸ்தனங்களையுடைய யக்ஷமாதர்களும்,--நெஞ்சம் உருக்கும் 
ஏர் உடை அமரர்தம் மங்கையர் - (பார்ப்பவர்களுடைய) மனத்சை உருக்குகின்ற அழ 

கையுடைய தேவமாதர்களும்,--உளத்தில் இரக்கம் நீங்கிய அவுணர்தம் மங்கையர் - மன 

சிலிரச்கமில்லாத அச ரமாதர்களும்,---ஏனை அரக்கர் மங்சையர் - மற்றையசாட்சதமாதர் 

களும் ஆடிய இவர்கள்,---சணிகை மங்கையர்களாய் அமர்வார் - (இர்நகாத்தில்) வேசை 

மாதர்களாக இருக்கின்றார்கள். எ - று, 

தம் மூன்றும் சாரியை. எல்லாசாதிகளிலும் அழகுடையமாதர்களிருப்பினும் 

சேவமாதர்களுகச்கு ஒப்பாகார் என்பார் '*கெஞ்சமுருக்கும*்ச*சமங்கையர்'” என்று விசே 

டி.தீதுச் கூறினார். நிலதீதியல்பால் நீர்திரிந்காற்போல இனத்தியல்பால் இத்தன்மைய 

சாயினரென்ச; இதுபற்றியன்றோ :தீயாரைச் காண்பதுவுக் திதே திருவற்ற--தியார் 
சொற் கேட்பதுவுக் தீதே-தியார்--குணங்க ளுரைப்பதுவும் தீதே யவசோ--டிணங்இ 

யிருப்பதுவு் தீது” என ஆன்றோரும் அறிவுறுத்தினர். (௬௮) 

09. கந்தமானபல்களபமுஞ்சுண்ணமுங்கமழும் 
பந்துமாலையுஞ்ிவிறிரிசொடுபாத்தையர்கண் 
மைந்தசோடெறிந்தாடல்யாருளத்தையுமயக்கும் 
இந்தவி திகொல்லுருவுகொண்டஙங்கன்விற்றிருத்தல், 

இ-ள். பல் கந்தமான களபமும் - பலவாசனைத் இரவியங்கள் சேர்த்த கலவைச் 

சரச்தையும்,--சுண்ணமும்-சுண்ணப்பொடி.களையும்,--கமழும் பந்தும் மாலையும் - மணம் 

வீசுகின்ற (பூம்) பந்துகளையும் மாலைகளையும்,--சிவிறி நீசொடு - துருச்திரீரையும்,-- 

பரசிதையர்கள் மைந்தரோடு எறிந்து ஆடல் - வேடிகள் புருடர்களுடனே இறைத்து 

விளையாடுதலானது,--யார் உளத்சையும் மயக்கும் - எவர்கள் மனசையும் மயங்சச்செய் 

யும் (ஆகலான்),--இக்தவீ தகொல்-இக்தவீஇதானோ,---அநங்கன் உருவு கொண்டு வீற் 

றிருத்தல் - மன்மதன் உருவங்சொண்டு கொலுவிருக்குமிடம். எ - று, 

ஒடு உம்மைப்பொருட்சண் வந்தது. உளத்தையும என்பதில் உம்மை உயாவுசறப: 

பும், ஏனையவற்றில் எண்ணுமாம். கொல் ஐயம். ஆடல் என்ற எழுவாய் மயக்கும் என் 
லும் முற்றுப்பயனிலைகொண்டது; மயச்குமென்பதைப் பெயரெச்சமாகக்கொள்ளின் 

வீதியென்னும்பேரோடு கூட்டுக. இவ்விடத்தில் மசனலீலையேயன்றி வேறொன்றுங் 
காணப்படாமையால் மன்மதன் உருவத்தோடிருக்கின்ற வீதி இதுவாயிருக்குமோவென் 

னும் மயேபபாட்டால் இந்ச வீதிகொல் என்றார். (௬௯) 

[0, பொன்னினன்னமும்ப துமராசம்புரைபுறவுஞ் 
செந்கலங்கிளர்மஞ்ஞையுஞ்சாரிகைத் இறனும் 

பன்னிறங்கெழுபுள்ளினமினையனபலவு 
மின்னதொன்னகர்மங்கையர்காந்தொறுமிருப்ப.



௧௦௦ ஸீகந்தபுராணம், 

இ- ள். பொன்னின் அன்னமும் பதுமராகம் புரை புறவும் செம் ஈலம் ளெர் மஞ் 
ஜஞுயும் சாரிகை திறனும் பல் நிறம் கெழு புள்ளினம் இனையன பலவும் - பொன்போ 
ன்ற நிறம் பொருந்திய அன்னப்பட்சகளும் பதுமராகமணியையொத்த புருச்களும் 
செப்பமாகிய அழகுவிளங்குகன் ற மயில்களும் காசணவாய்களும் பலகிறம்பொருந்திய 
பறவைச்சாதிகள் இவைபோல்வன பலவும்,--இன்ன தொல் ஈகர் மங்கையர் கரம் தொ 
றும் இருப்ப - இந்தப்பெரிய ஈகரத்திலிருச்னெற மங்கைப்பருவமுள்ள பெண்களது 
கைசளினெல்லாமிருச்ன்றன. எஃறு, 

உம்மை பலவும் என்பதில் முற்றும், ஏனையவற்றில் எண்ணுமாம். (௭௦) 

(1. பண்டுவேட்டவர்பின்முறைப்பாவையர்பரிவிற் 
கண்டுபின்வரைமங்கையர்கானமதஇியற்றிக் 
கொண்டவில்வழிப்பாத்ை தியர்சணிகையாகுழாத்துள் 
வண்டுபூவுறுகன்மைசென்ர௫ுடவர்மணப்பார், 

இ - ள். பண்டு வேட்டவர் - முதல் விவாகஞ்செய்துகொண்ட பெண்களிடத்தி 
லும்,--பின் முறை பாவையர் - பின்பு தமக்கு மூறைமையாயிருந்த பெண்களிடத்தி 

லும்,--பரிவில் கண்டு - அசையினாற்கண்டு மயங்கி,--பின் வசை மங்கையர் - பின்னர் 

விவாகஞ்செய்த பெண்களிடத்திலும்,--கானமது இயற்றி கொண்ட இல்வழி பரத்தை 
யர் - சங்கேேம்பாடி வென்றகொண்ட இல்வழிப்பசச்தையரிடத்திலும்,--சணிகையர் 

குழாத்துள் - பொதுப்பெண்களிடச்திலும்,--வண்டு பூ உறும் தன்மை - வண்டுகள் 

(தேனைப்பருகும்பொருட்டுப்) பல பூக்களிலுஞ் செல்கின்ற தன்மையைப்போல,--ஆட, 

வர் சென்று மணப்பார் - புருஷர்கள் ( சிற்றின்பத்தின்பொருட்டுச்)சென்று அவர்களைச் 

சேருவார்கள். ௭ - று, 

.... உம்மைகளும் உருபும் விகாரத்தாற்றொக்கன. பண்டுவேட்டவர் ஆவார்:--தந்ைத 

தாயர் சுற்றத்தார் முசலியோர்கள் குலமுங் கோத்தரமும் வினாவி தீமுன்னர்க்கொடுக்க 

மங்கல்யந்தரித் து மணர்ச இல்லச்சழெத்தியயாகய மனைவியர். முறைப்பாவையர் ஆவார்:- 

சேரிப்பரத்தையர்குலத்திற்றோன். றிச் காமக்தெத்தியராம் முறைமையுடையவர்களாய் 
வரிச்துகொள்ளப்பட்டவர். பரிவிற்கண்டு பின் வேட்டவர் ஆவார் கொடுப்பாரு மடுப் 
பாருமின்றித் தாமே களவிற் புணர்ந்துசின்னாட்கழித்துப் பின் வரைந்துகொண்ட கார்ச 

ருவமணமாகர். கானமதியற்றிக்கொண்ட இல்வழிப்பரத்தையர் ஆவார்:--இல்லிற்பாத் 
தையர்மகளிராய் இசைபாடி. வென்று மணந்து கொள்ளப்பட்டவர். கணிகையர் ஆவார்: 

பொதுப்பெண்கள், (cre) 

72. தீக்கமெல்லடிப்பரிபுசமுழவுறத் தனமா 
மிக்கசாளங்களொத்தமென்புள்ளிசைவிரவ 

விக்குே வளவைகாணியபூர் துலெழினி 

பக்கரீச்சியேமைர்தசோடாவொரபலரே, 

இ-ள். பலர் - பலபெண்கள்,--தக்க மெல் அடி. பரிபுசம் முழவு உற - தச்ச இல 
ட்சண மமைந்த மெல்வியகால்களி னணிந்த சலம்புகளாயெ மத்தளங்களினோசைபொ 
ரு$த;-- தனம் ௮ம் மிக்கதாள்ங்கள் ஓ.த்த - தனங்களாகயெ றந்ததாளங்கள் ஒன்றோடொ 
ன்றுதாச்ச,--மென் புள்:இசை விரவ - மெல்லிய (மயில் புரா ௮ன்னம் காடைமுதலிய) 
பறவைகள.து ஓசைகள் செறிய,---இக்கு வேள் அவைகாணிய - கருப்பம் வில்லையுடைய 
மன்மதன் ௮வற்றைப் பார்க்க,--பூந்துஇல் எழினி பக்கம் நீக்கியே-௮ழயெசேலையாகய 
இரைச்ேயை பக்சங்சளிலொதுச்சி,--மைந்தசோடு - வாவிபர்சளோடு,--அவொர் - 
ஆகின்றார்கள். ௭ - று. : (௭௨)



நகர்புருபடலம். ௧௦௧ 

ஏகாரம் முன்னையது தேற்றம்; பின்னையது ௮சை. மன்மதன் அவைகாணிய 
என்பதற்கு அரங்கன் அவ்வினோதத்தைக் காணும்படியெனவும், பூந்துகில் என்பதற் 
குப பூவேலைசெய்த.துல் எனவும் பொருள் கூறுவாருமுளர். ஆடல் என்றது புணர் தலை, 
உற என்பதுமுதலிய பெயசெச்சங்கள் ஆவொர் என்னும் முற்றைக்சொண்டு முடிந்தன. 

ரீ, பாட்டமைந்திகொளையாணிகலம்பாசா 
வேட்டுமங்கையசொருலெர்தமதுமெப்விளர்ப்பக் 
கூட்டமுன்னியேபன்னிறக்கலவையுங்குழைத் தத் 
திட்டுவாரவருருவினைவியன்கிழிதிருக் தி. 

இ-ள். மங்கையர் ஒரு இலர் - மங்சைப்பருவமுள்ள சிலபெண்கள்,--பாடு ௮மை 

5.இடு சாளையர் அணி ஈலம் பாரா வேட்டு - பெருமை பொருந்திய வாலிபர்களது பேரழ 
சைப்பார்த்து விரும்பி,---தமது மெய்விளர்ப்ப - சமது சரீரம் (விகாரத்தால்) வெளுப்ப 

டைய,---கூட்டம் உன்னியே - சேர்க்கையை நினைத்து,--பல் நிறம் கலவையும் குழை 
தீது - பலநிறமாகிய சார்துகளைச் குழைத்த,---அவர் உருவினை வியன் இழி இருத்தி 

திட்டுவார் - ௮வர்வடிவச்தை ௮ழகயெபடச்திலே செப்பமாக எழுதுவார்கள். எ- று. 

67 
ஏகாரம் தேற்றம். உம்மை முற்று, இனி, கழி இிருச்தி உன்பதற்குத் துணிக்குக் 

கஞ்ரியூட்டிப் பஎபளப்பாக்கி லாஞ்சனபடமாச்கி எனப்பொருள் கூறுவாருமுளர். () 

TA, சுற்றுவிட்டலர் சாருடைவயவர்தொல் லுருவிற் 
பற்றுவிட்டடலுளத்தையும்விட்டுமென்பார்ப்பைப் 
பெற்றுவிட்டிலாப்பெடைமயிறமீ இத் தயர்பேடி 

யொத்றுவிட்டனரொருசிலாறுபார்த்துழல்வார். 

இ-ள். ஒரு சிலர் - சிலபெண்கள்,--சு.ற்றுவிட்டு அலர் தாருடையவர் தொல் 
உருவில் பற்றுவிட்டு - முறுக்கு விரிந்து ௮லர்சன்ற மாலையணிந்த வெற்றி வீரர்களது 

பேரழகைச்சண்டு பற்றுவைச்து,--உடன் உளத்சையும் விட்டு - உடனே மனசையுஞ் 

செல்லவிட்டு,---மென் பார்ப்பை பெற்று விட்டு இலா பெடை மயில் தழீஇ துயர் பேசி 

ஒற்று விட்டனர் ஆறு பார்த்து உழல்வார் - மெல்லிய குஞ்சைப் பெற்று விட்டுநீங்காத 
பெடை மயிலை யணைத்து (விகார) வருத்தத்தைச் சொல்லிச் தா.தாகவனுப்பி (௮ம்ம 

யில் எப்போ துவருமென்று) வழிபார்த்து வருந்துவார்கள். எ - து. 

உம்மை இறந்தது,தழீஇயவெச்சம். உருவத்திற் பற்றுவைத்செணினுமாம். உருவம் 
சரீரம். ஒ.ர்.றுவிட்டவராகிய ஒரு இலர் எனக்கூறினும் அமையும். அஃறிணை மருக்கினு 
மறையப்படுமே” என்பதனால் மயிலொடுகிளத்து மரபுரைத்த.௮. (௪௪) 

15, ௮அசன்றகொண்கசைனவினெக்காலமுமகத்திற் 
புகன்றுமட்டி ததவெம்முலைச்சாந்தொடும்புலர்வார் 
பகன்றைபோன்முால்சிலம்படிப்பாவையாபல்லோர் 
முகன்றனிற்கருமணிகளிற்சொரிதாமுத்தம், 

இ-ள். பகன்றை போல் முரல் சிலம்பு ௮டி. பாவையர் பல்லோர் - லெப் 
பையைப்போல வொலிக்சின்ற சிலம்பணிந்த கால்களையுடைய பலபெண்கள்,-- முகம் 

தனில் கருமணிகளில் முத்தம் சொரிதா - முகத்திலுள்ள சண்களினின்றும் முச்துப் 
போல நீர்சொரிழ,--௮கன்ற கொண்கரை - (தம்மைப்பிரிர்து) சென்ற காயகசை,-- 

நனவில் எக்காலமும் - பகற்கால,ச்திலெப்பொழுதும்,--அ.க.த்தில் புகன்று - மனத்சோடு 

பேசி,--வெம்முலை மட்டித்த சாந்தொடும் புலர்வார் - விரும்பப்படுகின்ற ஸ். சனங்களிற் 
பூசிய சர்சனத்தோடும் வாவொர்கள். எ .- நு,



௧௦௨ ஸ்ரீகந் தபு ராணம். 

உம்ம முற்று, புலர்தல் - வாடுதல், காய்தல், இது தலைவனைப்பிரிந்த கற்புடைப் 

பெண்டிரிலக்கணங் கூறியவாறு. முகந்தனில் முத்தஞ் சொரிதர எனினுமாம். (எடு) 

76, மங்கைமார்சிலராடவாதம்மொடுமாடத் 
அங்கமேனிலத்திடைப்படுசேக்கையிற்றுன்னி 
வெங்கண்மெல்லிதழ்வேறுபட்டணிமுகம்வியர்ப்பக் 

கங்குலொண்பகலுணர்கிலரவிழைவொடுகலப்பார், 

இ-ள். மங்கை மார் சிலர் ஆடவர் தம்மொடு - சலபெண்கள் காயகர்களுடனே,-- 

மாடம் துங்கயேல் நிலத்து இடைபடு சேக்கையில் துன்னி-மாடத்துள்ள உயர்ந்சமேனி 

லத்தில் அமைச்சப்பட்ட சயனச்திலேபோய்,--வெம் கண் மெல் இசழ் வேறுபட்டு 
௮ணி முசம் வியர்ப்ப - விருப்பத்தைத் தருகின்ற கண்களும் மெல்லிய அதரங்களும் 
வேறுபட்டு அழகெமுகமும் விய/வைகொள்ள,---சங்குல் ஒண் பகல் உணர்லெர் - இரா 

க்சாலத்தையும் சிறந்த பகற்கால,த்தையு மறியாதவர்களாய்,--விழைவொடு சலப்பார் - 
விருப்பச்சோடுஞ் சேருகின்றார்கள். ௭ - று. 

தம் சாரியை. பார்த்தவர்க்கு விருப்பத்தைக் கொடுத் தலால் “வெங்கண்”? என்றார்; 

ஆடவரை மயக்குச் தன்மையால் கொடியகண் எனினும் அமையும். இது ஒத்த காமமு 

டையாரிலக்கணங் கூறியவாறு. (௭௬) 

71. மறிகொள்சோரிநீர்பலியுடனோக்கிராண்மலர்.தூ 

யிறைகொளில்லிடைத்தெய்வதம்வழிபடலியற்றிப் 
பறைகறங்கவக்கடவுளையாற்றுறப்படுத்தி 
வெறியயர்க்துகின்ராடுவாளப்பிலர்மின்னார், 

இ-ள். அளப்பிலர் மின்னார் - ௮அளவில்லாதபெண்கள்,--மறிசகொள் சோரி நீர் 

பவியுடன் ஒக்க காள் மலர் தாய் - ஆட்டிலுள்ள இரத்தநீரைப் பலியோடு செலுத்திப் 
புதுப்பூச்சளைத்தாவி,--இறைகொள் இல் இடை செய்வதம் வழிபடல் இயற்றி - 

வாசஞ்செய்யும் வீட்டிலே (குல) செய்வச்தை வழிபாடுசெய்து,--பறை கறங்க - 

வாச்சியம் முழங்க,--௮ கடவுளை - அத்தெய்வச்சை,--ஆற்று உற படுத்தி - சம்வழி 
வசச்செய்து,--வெறி அயர்ச்து நின்று ஆவொர் - அவேசங்கொண்டுமின்று ஆவொர்கள். 

மாமிசபட்சணிசளாதலின் (மறிகொள் சோரி௫ர் பலியுடனோக்க' என்றார். (௪௭) 

18, அலங்கல்வேல்விழிமா தருமைர்தருமமாக்த 
பொலங்கொண்மாடமேலாடுறுபெருங்கொடி.பொ லிவ 

மலங்குசூழ் தருசெண்டிரைப்புணரியில்வைகுங் 

கலங்கண்மேவியகூம்பெனக்காட்டியவன்ே ற, 

இ-ள். அலங்கல் வேல் விழி மாதரும் மைந்தரும் ௮மர்ர்ச பொலம் கொள் மாடம் 

மேல் ஆடுறு பொலிவ பெரும் கொடி. - ஒளிபொருந்திய வேல் போலுங் சண்களையு 

டைய பெண்களும் மாயகருமிருக்கின் ற பொன்மயமாகய மாளிகைகளின்மேல் அசைஇ 

ன்ற பொலிவினை யுடையனவாகிய பெரியகொடிகள்,--மலங்கு சூழ்தரு தெண் இரை 

புணரியில் வைகும் - மலங்குமீன்கள் சூழ்ந்த தெளிர்ச அலைகளையுடைய கடலில் நிற்இ 
ன்ற; --சலங்கள் மேவிய கூம்பென காட்டிய - மரச்சலங்களிற் பொருந்திய பாய்மரங்க 
ளைப்போலச் காணப்படுகின்றன. ௭: று, 

அன்று ஏ ௮சை,. உம்மைகள் எண், ( ௪௮)



நகர்புகுபடலம். BOR. 

79, புரசைவெங்கரிபுரவிதேர்பொருபடைத்தலைவர் 
பரிசனங்களாதோசணர்வா துவர்பரவ 
முசசமேமுதலியமெலாமுன்னரேமுழங்க 

ர . து . 
வாச2வமமாவெண்ணிலகோயில்வர் தடைவ, 

இ. புரசை இவம் கரி புரவி தேர் பொருபடை தலைவர் பரிசனங்கள் தோ 
சணர் வாவர் பரவ - கழுத்திலிட்டசயிற்றினையுடைய பெரியயானைகளும் குதிரைகளும் 
தேர்களும் போருக்குரியவர்களாகிய சேனாகீரரும் பரிசனங்களும் யானைப்பாகர்களும் 

குதிரைப்பாகர்களும் பரக்துவர,--மூரசமே முதல் இயம் எலாம் முன்னரே முழங்க,-- 
மூரசம்முதலிய வாச்தியங்களெல்லாம் முற்பச்கத்துமுழங்க,--௮7௪ வேழமா எண்ணில- 
பட்டத் துயானைகளனேகம,--கோயில் வந்து அடைவ-அரசனுடைய கோயின் முகப்பை 
வந்தடைவன. எ.- று, 

ஏகாரம் முன்னையது பிரிநிலை; பின்னையது தேற்றம், எண்ணும்மைகள் விகாசத் 
தாற்றொக்கன. அரசனுக்குரிய மரியாதைகள் முற்கால,ர்தில் ௮ரசுவாக்களுக்குமுண்டு. 

80, கள்ளுறைத் இரிமாலையம்பங்கியர்கமஞ்சூல் 

வளளுறைப்புயன்?மனியசொருடிலர்வார்வி 
லொள்ளுறைப்படைபிறவினிற்கவரி தூங்குறுத்துத் 

தளளுதறகரும்வயமுர சறையமுன்சார்வார், 

இ-ள். கள் உறைத்திடு மாலை ௮ம் பங்கியர் - தேன் துளியாசச்டிட்துஇன் ற மாலை 

யணிந்த குமியையுடையவர்களும்,---கமம் சூல் வள் உறை புயல் மேனியர் ஒரு இலர் - 

நிறைந்த கருவாக வளவிய நீரையுடைய மேகம்போன்ற மேனியையுடையவர்களும் 

ஆயெ சில அசுரர்கள்,--வார்வில் - நெடியவில்லிலும்,--ஒள் உறை படை - தளிபொருக் 

இய உறையிலிருக்கின்ற வாளிலும்,--பிறவினில் - மற்றைய ஆயுதங்களிலும் (வெற்றி 

க்குரிய அடையாளமாக),-சவரி தூங்க உறுக்து-சாமரங்களை ச்தொங்கும்படி.கட்டி,--தள் 

ளுதற்கு அரும் வய முரசு அறைய முன் சார்வார் - நீக்குகர்சரியவெற்றிமு7ச அடிச்ச 

முன்னேவருகன்றார்கள். எ - று, 

௮ம் சாரியை, எண்ணும்மைகள் விகாரத்தாற் ரொக்கன. அறைதல் - அடித்தல். 

அச்காலத்தில் கவரிகளை அலங்காரமாக ஆயுதங்களிற்கட்டுவது வழக்கம்போலும். (௮0) 

81, அறுகுவெம்புலிவலியுடை மடங்கன்மானாமாச் 

சிறுகுகண் ணுடைக்கரிம ரயிசலையித் இறத் இற் 

கு றுகுமாக்களைப்படு BGA DUH UC BEF OM OKT 
மறுகுளார்பெ றப்பண்டி.கொண்டளப்பிே லார்வருவார், 

இ-ள். அறுகு வெம்புலி வலியுடை மடங்கல் மான் ஆமா சறுகு கண் உடை கரி 

மரை இரலை - யாளி சொடிய புலி வலிமையையுடைய சிங்கம் மான் காட்டுப்பசு சிறுத்த 
கண்களையுடைய யானை மரை கருமான் என்னும் -இ திறத்திற் குறுகு மாக்களை படுத்து- 

இத்தன்மையனவாஇய இட்டிய மிருகங்களைக்கொன்று,-அவற்று வகை ஊன்குவால்கள் - 

அவைகளுடைய பலவிதமாமிசக் குவியல்களை,-பண்டி.கொண்டு - வண்டியிலேற்றீச்கொ 
ண்டு,-மறுகு உளார் பெற - வீதியிலுள்ளவர்கள் வாங்கிக்கொள்ளும் பொருட்டு,--அளப் 

பிலோர்|வருவார் - அளவில்லாத அசுரர்வருவார்கள். ஏ - று. (௮௧) 

82. மஞ்சலாவருசிகரியுஞ்ரூளிகைவரைப்பும் 
விஞ்சுமேனிலவடுக்கமுஞ்சோலையும்வெற்புஞ் 
சஞ்சாரீசமாசோடைமும்வாவியுக்தடமு 
மெஞ்சலில்லதோர்மாடங்களெங்கணுமுளவே,



௧௦௪ ஸீகந்தபுரரணம். 

இ எ். மஞ்சு உலாவரு தெரியும் சூளிகை வரைப்பும் - மேசங்கள்லர்து உலாவப் 
பெற்ற கோபுரங்களும் முடியுள்ளமாளிகை யிடங்களும்,---விஞ்சு மேல் நில அடுக்கமும்- 
உயர்ந்த மேல்வீட்டின் அடுக்கும்,--சோலையும் - சோலைகளும்,--வெற்பும் - செய்குன்று 

களும்,--சஞ்சரீகம் ஆர் ஓடையும் - வண்கெள்பொருந்திய ஓடைகளும்,--வாவியும் - 

வாவிகளும்,--,தடமும் - தடாகங்களும்,--எஞ்சல் இல்லது ஓர் மாடங்கள் எங்கணும் 

உள - குறைவில்லாதமாடங்கள் எல்லாவற்றினும் இருக்கின்றன. ௭ - று, 

ர், ஏ ௮சை. உம்மை எங்கணும் என்பதில் முற்றும், ஏனையவற்றில் எண்ணுமாம். 
எல்லா வீடுகளும் எல்லாச் செல்வங்களும் நிரம்பப்பெற்றன என்பார் எங்கணும் ௨௭ 

என்றூர். (௮௨) 

83, எற்றிமுன்செலுமுரசினர்கம்மியசெல்லிற் 
பற்றுதிபிகைச்சடரினர்மாலைதாழ்படைய 
சொற்றைமுக்குடையிருபுடைக்கவரியருலப்பில் 
கொற்றவிரரீண்டளப்பிலோர்வந்தனர்குலவி, 

இ. ள். உலப்பு இல் சொற்றம் ௮ளப்பு இலோர் வீரர் - கெடாதவெற்றியையு 

டைய அளவில்லாதவர்களாகிய வீரர்,--எழ்றி முன் செலும் முரசனர் - அடி.த்துச்கொ 

ண்டு முற்பக்கத்திற் செல்லும் முரசையுடையவர்களும்,--சம்மியர் எல்லில் பற்று தீமி 

கை சுடரினர் - ஏவலாளர் பகற்காலச்இற் பிடிக்கும் (வரிசையாயெ) தீவர்.த்திவிஎக்கையு 

டையவர்களும்,-மாலை தாழ் படையா்-மாலைதூச்சப்பட்ட ஆயுதங் களையுடையவர்களும்,- 

ஒற்றை முச்குடை இரு புடை சவரியர் - ஒருகுடையையும் மூன்றுகுடைகளையும் 

இருபக்கத்தும் இரட்டப்படுஞ் சாமரங்களையுமுடையவர்களுமா௫,--ஈண்டு குலவி வம் 

சீனர் - இக்கக.ரத்திலே கொண்டாடிச்கொண்டு வந்தார்கள். எ - று, 

எண்ணும்மைகள் விகாரச்தாற்றொச்சன. பகற்றீவர்த்தி சாமரை ஆயெ இவை 
யெல்லாம் முற்காலத்திலுள்ள ராஜமரியாதைப்பொருள்கள். (sn) 

64, மண்படைத்இடுதவமெனுமகேர் திரமலி2 
செண்படைத்தகண்ணிரண்டினர்காணுதலெளிதோ 
விண்படைத்தவற்காயினுமமையுமோமிகவுக் 
கண்படைத்தவர்க்கன் றியேகண்டிடலாமோ, 

இ-ள். மண் படைத்திடு தவம் எனும் மகேந்திரம் மலி£ர்-பூமிதேவிபெற்றுக்கொ 

ண்ட தவப்பயனென்றுசொல்லச்தச்ச மகேந்திரபுசத்இல் நிரம்பியிருக்செற செல்வச்சிற 

ப்பை,--எண் படைச்ச ஈண் இரண்டினர் காணுதல் எளிதோ - இரண்டென்னும் எண் 
ணைப்பெற்ற சண்களையுடையவர்கள் காணுதற்கு முடியுமோ? (முடியாது),--விண்படை 

தீதவற்கு ஆயினும் ௮மையுமோ-சுவர்ச்கலோசத்சைப் பெற்றிருக்கின்ற ஆயிரங்கண்க 
ளையுடைய இந் இரனுக்காயினும் பார்ச்ச ௮டங்குமோ(௮டங்காது),--மிகவும் கண் படை 

தீதீவர்க்கு ௮ன்றியே கண்டிடல் அமோ - அளவில்லாத கண்களைப்பெற்றவர்களுச்சே 

யல்லாமல் (மற்றவர்கள் இச்சிறப்பைச்) சாணமுடியுமோ (முடியாது), எ - று. 
a a { 

தீவம் ஆகுபெயர்.ஏகாரம் தேற்றம்; ஓகாரம் மூன்றும் எஇர்மறை) உம்மைகள், உயர் 

வுசிறப்பு. மிகவும் என்பது ௮ளவின்மையுணர்த்திரின்றது. (௮௪) 

85, வாம்பில்கட்புலங்கொண்டவரேனுமற்றிவவூர் 
விரும்பியித் திருகோக்கினுமளத்தன்ே மவருமோ 

வரும்புயற்குழுவைகலும்பருனுமதனாற் 
பெரும்புனற்கடலானமுடி.வுபெற்றிடுமோ.



நகர்புகுபடலம். ௧௦௫ 

... இ-ள், அரும் புயற் குழு வைகலும் பருகனும் - அ௮ரிதாடுப முூற்கூட்டங்கள் 
இனந்தோறும் குடித்தாலும்(அ.சனால்),-பெரும் புனல் கடலானத முடிவு பெற்றிடுமோ- 
மிகுந்த நீரையடைய கடலானது வற்றுமோ (வற்றாது ௮துபோல);--வரம்பு இல் 
கட்புலம் கொண்டவர் ஏனும்-௮ளவில்லாத கண்களாகய சாணுங் கருவியைப்பெற்றவர்க 
ளாயினும்,--இ ஊர் இ இரு விரும்பி நோக்கினும் - இர்ஈகரச்திலுள்ள இச்செல்வச்சிற 
ப்பை விரும்பிப்பார்த்தாலும்,--அளத்தல் மே வருமோ - இவ்வளவினதென்று அளவிட 

முடியுமோ (முடியாது), எ - று. 
மற்று அசை. ஓகாரம் இரண்டும் எதிர்மறை; உம்மை வைகலும் என்பதில் முற் 

௮ம், ஏனையவற்றில் உயர்வுசிறப்புமாம். சட்புலம் சண்ணாகய புலம். (௮௫) 

86. கழியமிந்நகராக்கமோகரையிலவிவற்றுள் 

விழிகளெண்ணிலபெற்றுளார்தாங்கண்டவெறுக்கை 

மொழிவசென்னினுகாவதொன்றான்முடிர்இடுமோ 
வழிவிலாயிரகோடிராப்பெறுவ£ேேலறைவார், 

இ-ள். இ நகர் கழியும் ஆச்கமோ கரையில - இக்ஈகரத்திலுள்ள மிகுதியாக 
செல்வமோ அ௮ளவில்லை,---இவற்றுள் - இச்செல்வங்களுள்,--எண்ணிலவிழிகள் பெற்று 
ளார் தாம் கண்ட வெறுக்கை மொழிவர் என்னினும் - சணக்கில்லாத சண்களைப் பெற் 
வர்கள் சாம் சண்ட செல்வத்சைச் சொல்வார்களாயினும்,--காவு ௮து ஒன்றால் முடிக் 

இடுமோ - ஒருநாவாற்சொல்லமுடியுமோ (முடியாது),--அழிவு இல் ஆயிரசோடி. ௩ 
பெறுவரேல் அறைவார் - அழிவில்லாத ஆயிரங்கோடி. நாக்களைப் பெறுவார்களாயின் 

(இந்தவீரமகேர்இிரத்தின் சிறப்பை இப்படிப்பட்டதென்று) கூறுவார்கள். எ - று. 

ஒகா.ரம் முன்னையது வியப்பு; பின்னையது ௭ திர்மறை. உம்மை உயர்வுசறப்பு, () 

87, வாழ்வின்மேதகுமகேர்திரப்பெருமிதவளத்தைத் 

்- தாழ்விலாகெறிகண்டனர். தாலுவெண்ணிலவாற் 
சூழ்வினாடியேபகரினுமெய்யெலாந்துதையக் 

கேள்விமுலங்களில்லவரெங்கனங்கேட்பார், 

இ-ள். வாழ்வின் மேதகு மகேந்திரம் பெருமித வளத்தை - லாழ்வினான் மேம்ப 

ட்ட மகேந்இரபுரியிலுள்ள பெருஞ்செல்வச் இறப்பை,--தாழ்வு இலா நெறி கண்டனர் - 
குற்றமில்லாதவகை கண்டவர்கள்,-எண் இல தாலுவால்-௮னேகங்கோடி நாச்களால்,- 

சூழ்வின் நாடியே பகரினும்,--ஆராய்ச்சியோடு எண்ணிக் கூறினாலும்,--மெய் எலாம் 

துதைய கேள்வி!மூலங்கள் இல்லவர் எங்கனம் கேட்பார் - சரீ ரமெங்கும் நெருக்கமாகக் 

காதுகளில்லாதவர்கள் (அவைகளை) யெவ்வாறு கேட்பார்கள். எ- று. 

ஏகாரம் தேற்றம், உம்மை உயர்வுசறப்பு. (௮௪௭) 

88, ஆயிரம்பதினாயிரங்கோடிகாவளவி 
லாயிரம்விழியாயிரமாயிரஞ்செவிக 
ளாயிரம்பு திகொண்டுளார்க்கல்ல இவ்வகன்சீ 

ராயிசம்யுகங்சகண்டு2 தார் துரைப்பினுமடங்கா, 

இ-ள். ஆயிரம் பதினாயிரம் கோடிகா - ஆயிரம் பதினாயிரங்கோடி நாச்களையும்,- 

அளவு இல் ஆயிரம் விழி - அளவற்ற ஆயிரக்கணக்கான கண்சளையும்,--ஆயிரம் ஆயிரம் 
செவிகள் - அனேசமாயிரங்காதுகளையும்,--ஆயிரம்புர்தி சொண்டொர்ச்கு அல்லது - 

ஆயிரக்கணச்சான மனங்களையுங் கொண்டவர்களுக்கு ௮ல்லாமல்,--இ ௮கன்$ர் - இக் 

௧௪



௧௦௬ ஸ்ரீகந்தபு ராணம்.. 

தீப்பெரிய சிறப்புச்கள்,--.ஐயிரம் யுகம் சண்டு தேர்ந்து உரைப்பினும் - ஆயிரம் யுகம் 

வரைக்கும் பார்த்துச் தெளிந்து கூறினாலும்,--அடங்கா - அமையாது. ௭ - று, 

உம்மை உயர்வுறெப்பு. (௮௮) 

89, பொய்த்தலின் நியேயிர்ஈகர்த்திருவையைம்புலச் தர் 

அய்த்தன்முன்னி?யவிழைக் துகொனோதற்றிடுந்தொடர்பாழ் 

பத்து. நாறுடனாபிரங்கோடியாப்பகரு 

மித்தொகைச்சரங்கொண்டனரீண்டளா ரெவரும், 

இ-ள். ஈண்டு உளார் எவரும்-இக்சவீரமகேர் இரத் திலிருப்பவர்கள் ௮அனைவரும்,- 
பொய்த்தல் இன்றியே - பொய்படாமல்,--இ நகர் இருவை இம்புலத்தும் துய்த்தல் 

முன்னியே - இக்ஈகரச்திலுள்ள செல்வங்களை 8ம்புலன்சளாலும் அனுபவித்தலை நினை 

த்.த,--கோற்றிடும் தொடர்பால் - தவஞ்செய்த சம்பந்தச்தால்,--விழைக் தகொல்-விரு 

ம்பித்தானோ;--பத்துநூறுடன் ஆயிரம்கோடியா பகரும் இ தொகைூரம் கொண்ட 

னர் - பத்து நூறு ஆயிரம் கோடியென்று சொல்லப்படுகின்ற இக்சத்தொகைகளாகிய 

நீலைகளைப பெற்றிருக்கின்ரார்கள். எ - று, 

ஏகாரம் இரண்டும் இசைநிறை. கொல் ஐயம். உம்மைகள் முற்று, (௮௧) 

90. முன்னவர்க்குமுன்னாயெவறுமுகமுதல்வன் 

றன்னருட்டி.றத்தெல்லையில்பேருருச்சமைந்தே 

யிர்ககாத்தருபயாவையுங்காண்குவனின்னே 
யொன்னலர்க்செனைக்காட்டுகறகாதெனவொழிந்தேன், 

இ-ள். முன்னவர்ச்கும் முன்னாரிய அறுமுக முதல்வன் தன் - முதல்வருக்செல் 
லாம் முதல்வராகிய ஆறமுஈப்பெருமானத,--௮ள் திறத்து - இருவருட்டி.றச்தால்,- 

எல்லை இல் பேர் உரு சமைந்தே - அளவற்றபெரிய உருவத்தையெடுச்து,--இ நகர் இரு 

யாவையும் காண்குவன் - இக்ககரச்திலுள்ள செல்வச்சிறப்புக ளெல்லாவற்றையும் பார்ப் 

பேன்,--இன்னே - இப்பொழுதே,---ஓன்னலர்க்கு எனை காட்டுதல் தகா.து என ஒழிக் 

தேன் - பகைவர்களுக்கு என்னைக்காட்டப்படாதென்று விட்டேன். எ- று, 

தீன் சாரியை. ஏகாரங்கள் சேற்றம், உம்மை முன்னையது உயர்வுிறப்பு) பின் 
னையத முற்று. வீரவாகுதேவர் தாம் ௮றுமுகக்கடவுடி ௬ுவருளால் யாவுஞ் செய்பவராக 
லான் இங்ஙனங் கூறியருளினா. (௬௦) 

91. இனைத்தவாகெயபெருவள மெல்லையின் நிவற்றை 

மனத் தினாடினும்பழ்பகல்செல்லுமான்மனக்கு 

நுூனித்துகன் றுநன்ருய்ச் இவை முழுவ துகோ க்க 

நினை ததுளேனெனினிங்கிதுபொழு இனினிசம்பா. 

இ-ள். இனைத்த ஆயெ பெருவளம் எல்லை இன்று - இத்தன்மையனவாகிய 

பெருஞ்செல்வங்களுக்கு எல்லை இல்லை,--இவற்றை மனத்தில் நாடினும் பல் பகல் செல் 
லும் - இவைகளை மனசினாலாசாயினும் பலகாட் செல்லும்,--மனக்கு நுனித்து ஈன்று 

நன்று ஆய்ந்து இவை முழுவதும் நோக்க dors gore எனின் - மனத்திலே நுட்ப 

மாக மிகவும் நன்றாய் ஆராய்ந்து இச்செல்வச்சிறப்பு முழுவதும் பார்க்க நினைந்தேனா 
யின்,--இதுபொழுஇனில் நிரம்பா - இப்பொழுதில் முடிவுபெறாது. எ- று. 

. ஆல், இங்கு ௮சை, உம்மைமுன்னையது உயர்வுசிறப்பு; பின்னையது முற்று. ()



நகர்புகுபடலம், ௧0௪௭ 

92, ௮ம்புயாசனன் கெளிலொவருமறைமுதலைக் 
கும்பமாமுனிக்குகவியேமெய்யருள்கொடுத்த 
வெம்பிசான்பணிபுரிலொ திர்ககரிருஞ்சர் 
நம்பிகாடியேதெரிக்துபாணிப்பதுகலே னா. 

இ-ள். அம்புயாசனன் செளிகிலா ௮ருமறை முதலை - தாமரைப்பூவாகிய ஆசன 

தீதிவிருக்கின்ற பிரமதேவர் அறியாத அரிய வேதத்தின் மூதலிலுள்ள பிரணவப்பொ 

ரளை,--கும்பமாமுனிக்கு உதவியே - கலசோற்பவராகிய பெருமைபொருந்திய ௮கஸ் 

இியமுனிவருச்கு உபதேத்த,--மெய் ௮அருள்கொடுத்த - மெய்மையாகிய இருவருளைக் 

கொடுத்தருளிய,--எம்பிரான் பணி புரிகலாது - எம்பெருமானுடைய தாதா௫ய ager 

சீசெய்யாமல்,--இ நகர் இரும் €ர் ஈம்பி நாடியே தெரிந்து - இக்ககரத்திலுள்ள பெருஞ் 

சிறப்புகளை விரும்பி ஆராய்ந்துபார்த்து,--பாணிப்பது கலனோ - காலதாமதஞ்செய்வது 

முூறைமையோ? (முறைமையன்று,.) எ- று. 

ஏகாரங்கள் இசைநிறை, ஓகாரம் எதிர்மறை, (௬௨) 

98. என்றுமுன்னியேயறுமுகன் நாதுவனிம௰க் 

குன்றமன்ன$€ழ்த திசைமுகற்கோபுரக்குடுமி 

நின்றுமாஈகர்வளஞ்சிலநாக்கியேநெடுஞ்சர் 

துன்றுசூருறை திருகாடைவதுதுணிகந்தான். 

இ-ள். என்று முன்னியே அறுமுசன் தூதுவன் - என்று நினைத்து ஆறுமூகப் 

பெருமானது தூதுவசாகிய வீரவாகுசேவர்,--இமயம் குன்றம் ௮ன்ன €ழ்இசை முதல் 

சோபுரம் குடுமி நின்று - இம௰மலையையொத்த இழக்குத்திக்கலுள்ள முதற்கோபுரத் 

தன்மீது நின்று,--மா ககர் சிலவளம் நோக்கியே - பெருமைபொருர்திய ஈசரத்தின் 
வளங்கள் சிலவற்றைப்பார்த்து,--நெடும் சீர் துன்று சூர் உறை தஇிருஈசர் அடைவது 

துணிக்சான் - பெருஞ்சிறப்புள்ளவனாகிய சூரபன்மனிருக்கன்ற இலக்குமி விலாசம் 

பொருந்திய ஈசரத்தினுள்ளே போதற்குத்துணிந்தார். ௭- று, ஏகாரங்கள் ௮சை. () 

94. வனைந்தகமாளிகையொளியினிலிடைப்படுிமறுகிற் 

கனைந்துசெற்றியேபரிசனம்பாவுதல்காணா 
நினைந்தளூழ்ச்சியான்8ழ்த்இசைச்சிகரியைநீங்கி 

நனர்தலைப்படஈகாத்துவிண்ணிடைஈடந்தான், 

இ - ள். வனைந்த மாளிகை ஒளியினில் இடைப்படுமறுகல் - அலங்கரிச்சப்பட்ட 
இருபச்சத்துமாளிகையின் ஒளியின் ஈடுவேயுள்ளலீ இயில்,-கனைச்து செற்றியே பரிசனம் 

பரவுதல் சாணா-இரைந்து நெருங்கப் பரிசனங்களாகிய சனசமூகங்கள்பரவி கிற்பசைச்ச 

ண்டு, நினைந்த சூழ்ச்சியான் - கருதும் உபாயத்தினையுடையவராகிய வீரவாகுசேவர்,- 

இழ் இசை கரியை நீங்க - ழெக்கு,த்திக்கலுள்ள கோபுரத்சைவிட்டு--ஈ௧.ர.த்து ஈனம் 

தலைப்பட விண்ணிடை நடந்தான் - ஈசரத்.துக்குமத்தியில் ஆகாயமார்க்சமாகச் சென்றார். 

ஏகாரம் தேற்றம், ஒளியைப்போலப் பரவுதல் என்பதுமொன்று. (௬௪) 

99, வானமாகெறிநீங்கயேமறைகளிற்றுணிபா 

ஞானகாயகவறுமுகனருள்கொடுநடந்து 

தரிலாவுமிழெயிறுடைச்சூர்முதற்சு னாம் 

பானுகோபனதுறையுளையெய்தினன்பார்த்தான்,



௧௦௮) uy & b தபுராணம், 

இ-ள். வானம் மாநெறி நீங்கியே - (அங்ஙனம்) வீரவாகுதேவர் பெரிய ஆகாய 

வழியை நீக,--மறைசகளில் தணிபாம் ஞானகாயக அறுமுகன் ௮ருள்கொடு ஈடந்து - 
உபநிஷத் துச்சகளிலே நிச்சயிச்சப்பட்டபொருளாசய ஞானகாயகரான அறுமுகப்பெரு 

மானது திருவ ருளைக்கொண்டு நடந்து,--.தூ கிலா உமிழ் எயிறு உடை சூர் முதல் சுத 

னாம் - சு.த்தமாயெ நிலவைச்காலும் பல் வரிசையையுடைய சூரனுச்கு முசன்மகனாயெ,- 

பானு சோபனது உறையளை எய்தினன் பார்த்தான் - பானுகோபனத இருப்பிடத்தைச் 
சென்றுகண்டார். எ- று. ' ஏகாரம் இசைநிறை, துணிபு ஆகுபெயர். (#@) 

96, பாய்ந் தசெஞ்சுடர்ப்பரிதியைப்பற்றினோலுறையு 

ளேந்தல்காணு நீஇவிம்மிதப்பட்டவணிகரக்து 

காந் துகண்ணுடையங்கிமாமுகனகர்கடந்து 

சேந்தமெய்யுடையாடகனுறையுளுகந்தீர்க்தான். 

இ- எள். பாய்ந்து செம் சுடர் பரிதியை பற்றினேன் உறையுள் ஏந்தல் காணுநீஇ 

விம்மிதப்பட்டு ௮வண் இகந்து - (குழந்தைப்பருவமாயிருக்கும்பொழுது ஆகாயத்திற்) 

பாய்ந்து செவ்வொளிபொருந்திய சூரியனைப்பிடிச்துச் (சிறைவைசக்சவனாகிய) பானு 

கோபனது மாளிகைச் சிறப்பை வீரவாகுதேவர் பார்த்தபொழுது அதிசயப்பட்டு அவ்வி 
டத்இினின்றும் நீங்க,--சாந்து சண் உடை அ௮ங்ட மாமுசன் நகர் கடந்து - எரிகின்ற 

(கோபக்) கண்ணையுடைய அ௮ககனிமுகாசான துமாளிகையையுங்கடந்து,--சேர்த மெய் 

உடை ஆடகன் உறையுளும் திர்ந்தான் - செவர்தசரீ ரச்சையடைய இரணியனது மாளி 
கையையுங் கடந்து போனார். ௭- று, 

உம்மை இறந்தது சழீஇயவெச்சம். (௬௯௬) 

9/. உச்சியையிசண்டிர௬பதுகர தலமுடைய 
வச்சிரப்பெருமொய்ம்பினோன்மாளிகைவரைப்பு 

மச்செனத்தணர்தேகமூவாயிரசாகு 

மெச்சமெய் இயமைர்தர்தம்மிருக்கையுமிகர்தான், 

இ-ள். லியிரண்டு உச்சி இருபது ௧ரசலம் உடைய பெரு வச்சிர மொய்ம்பி 

னோன் மாளிகை வரைப்பும் ௮ர்சென சணந்து ஏட - பத் துத்தலைகளையும் இருபதுகைக 

ளையும் உடைய பெருமைபொருக்திய வச்சிரவாகுவினது மாளிகையிடத்சையும் விரை 
வாகச் கடந்து சென்று,--மூவாயிரர் ஆகும் எச்சம் எய்இய மைந்தர் தம் இருக்கையும் 

இகந்தான் - மூவாயிரராகிய எஞ்சிய புத்திர்களது இருபபிடங்களையுங் கடந்து 
சென்றார். எ- று, 

தீம் சாரியை. உம்மைகள் இறர்ததுசழீஇயவெச்சம். எண்ணோடு முற்றுப்பொருட 
ருமும்மைகள் விகாரசத்தாற் ரொச்கன. ௮ச்சென என்பதற்குச் செப்பமாக என்றலுமாம். 

98, உரியமர்திரத் துணைவரிற்றலைமைபெற்றுறையுக் 

தருமகோபன்றன்கடிமனை ச்சிகாமேற்றங்கிச் 
சுரரும்வாசவன்மதலையுமவுணர்கள்சுற்றப் 

பரிவுகொண்டமர்சிறைக்களகாடியேபார்த்தான். 

இ-ள். உரிய மர்திரத்துணைவரில் தலைமை பெற்றுறையும் சருமசோபன்சன் கடி. 

மனை சரம் மேல் சங்கி - (சூரபன்மனுச்) குரிய மந்திரிமார்களாகெய துணைவர்களுச்குள் 

மூதீன்மைபெற்றிருக்சனெற தருமகோபனது காவலமைந்தமாளிகையின் சொத்தின் மீது



சயந்தன்புலம்புறுபடலம், ௧௦௯ 

QED, -சரரும் வாசவன் மதலையும் ௮வுணர்கள் சுற்ற பரிவுகொண்டு அ௮மர்சிறைச்ச 

எம் காடியே பார்த்தான் - சேவர்களும் இக்திரகுமாரனாடுய சயக்தனும் அசுரர்கள் சூழ்க 

தஇிருச்சுத் துன்பம்கொண்டிருக்கின்ற சிறைச்சாலையை யுற்றுப்பார்த்தார். எ - று, 

தன் சாரியை. காரம் தேற்றம். உம்மைகள் எண், (௧௮) 

99. கறையடி த்தொகைபிரிதலுங்கயமுனிகவர்ந்து 
மறையிடத் தனில் 2வட்வெருய்ப்பவைகுவபோற் 
பொறையுடைத்துயரிர் தான்போந்தபின்புல்லார் 

சிறையிலுற்றவர்செய்கையிற்சிறி துரைசெய்வாம், 

இ-ள். கறை அடி தொகை பிரிதலும் - யானைக்கூட்டங்கள் பிரிர்துவிட,--கய 

முனி சவர்ஈ்து மறையிடத்தினில் வேட்டுவர் உய்ப்ப வைகுவபோல்-யானைக்கன்றைப்பிடி 

தீது மறைவிடத்தில் வேடுவர்கள் வைப்ப (௮வ்வியானைக்சன்று அவ்விடத்தில்) இருப்ப 

துபோல,--பொறை உடை துயர் இந்திரன் போர்சபின் - தாங்கெ துன்பத்தையு 

டைய இந்திரன் (சுவர்ச்கச்சைவிட்டு மறைந்து) போனபின்பு, புல்லார் சிறையில் உற்ற 

வர் செய்கையில் சிறிது உரைசெய்வாம் - பசைவர்களாகய அசுரர்களது சிறையிலிருச் 

இன்ற (சயந்தன்முசலிய) சேவர்களது செய்கையிற் சிலவற்றைச் கூறுன்றோம். 

பொறையுடைத்துயர் பாரமாகிய துயரெனச்கொண்டு மிச்ச துக்கமெனக்கருத்து 

சைத்தலுமாம் (௬௧) 
நகர்புகுபடலமுற்றிற்று, 

ஆ. திருவிருத்தம் - ௩௩௬. 

  

சயந்தன்புலம்புறுபடலம், 
aS 9 DOE ee 

1, பாஞ்சுடர்நெடுங்கணைபடுத்தபாயலில் 
வருஞ்சயயனையதோர்வாணு தற்சசி 
தருஞ்சிறுகுமானாஞ்சயக் தனவவிடை 

யருஞ்சிறையிருக்தனனமார்தம்மொடும், 

இ எ். பரம் சுடர் நெடும் கணை படுத்த பாயலில் - சிவபெருமானுடைய நெடிய 
அம்பாகய விஷ்ணுமூர்த்தி படுத்து நித்திரைசெய்யும் பாயலாகிய பாற்கடவிலே,--வரும் 

சச அனையது ஒர் வாள் ந.தல் சசி - தோன்றிய சரதிரனை யொத்த ஒளிபொருந்திய 

நெற்றியையுடைய இந்திராணி,--தரும் சிறு குமரன் அம் சயந்தன் - பெற்ற றுகுமர 

னாயெ சயந்தன்,--தேவர் தம்மொடும் ௮ இடை அரும் சிறை இருந்தனன் - தேவர்ச 

சோடும் அவ்விடத்திலே (விடுதற்கு) அரிய சிறையிலிருஈதான். ௭ - ௮. 

ஒர் ௮சை. தம் சாரியை. அருஞ்சிறை ச$ூத்தற்கரிய சிறையுமாம். (௪) 

2. வாலிதாமமார்சூழ்வைப்பிலிர் தரன் 

கோலமாகியதனிக்குமான்வைகுதன் 

மேலைகாளமுதெழும்வேலைதன்னிடை 

'நீலமாமுலுறைநீர்மைபோலுமே. 

, இ-ள். வாவிது ஆம் அமசர் சூழ் வைப்பில் - வெண்ணிறமுள்ள தேவர்கள் சுற்றி 

யிருக்கன்ற விடச்தில்,--இர்தின் கோலம் ஆய தணி குமரன் வைகுதல் - இர்திரன்



௧௧௦ | ஸ்ீகந்தபுராணம். 

வடிவா௫ய (கருகிறமுள்ள) தணித்த சயந்தன் இருக்கின் றதன்மை,--மேலை நாள் அமுது 
எழும் வேலை தன்னிடை - முன்னாளிலே ௮மிர்தம்வாப்பெற்ற பாற்கடன் மத்தியில்,-- 
நீலம் மா மூடில் உறை நீர்மை போலும் - நீலநிறம்பொருக்திய பெருமையாகயெ முல் 
போன்ற தஇருமால் இருச்சின்ற தன்மையைப்போலும். எ - று. 

் ஏகாரம் ௮௪சை. தன் சாரியை. மூடல் ஆகுபெயர். (௨) 

3, மழைபுசையவுணர்சூம்வைப்பில்வாலொளி 
தீழுவியவமாருட்சயந்தன்மேயினான் 
கழிதருபணிபலகவாச்சோர்தரு 
முழுமதியகணிடைமுயலுற்றென்னவே, 

இ-ள். கழிதரு பல பணி சவர சோர்தரு முழுமதி அதனிடை முயல் உற்று 
என்ன - மிகுதியான பல கரும்பாம்புகள் பீடிக்க (௮,தனால்) வருக்துன்ற பூரணசர்திர 
னுக்கு கடுவில் முயற்களங்கம் இருந்தாற்போல,--மழை புரை அவுணர் சூழ் வைப்பில் - 
மேகம்போன்ற (கரிய சரீ ரங்களையடைய) ௮வுணர்கள் சூழ்ச்திருக்குமிடத்தில்,--வால் 
ஒளி தழுவிய அமரருள் சயந்தன் மேயினான் - வெண்ணிறம்பொருக்இிய தேவர்களு க்கு 
நடுவில் சயர்தனிருந்தான், எ - று, 

ஏகாரம் ௮சை. மதியகனிடை என்புழி ௮து பகுதிப்பொருள்விகுதி. ௮ன் சாரியை. 
பணி பல சவரச் சோர்தரு முழுமதி ௮பூ சவுவமை, (௩) 

4, வென்றிவில்லியற்றியவிஞ்சைநீர்மையா ற் 
கன்றியகாமெனக்காவற்சாலையிற் 
பொன்றிகழ்வல்லிகள்பூண்டுபற்பக 

றன்றுணைத்தாள்களிற்றழும்புசேர்ந்துளான், 

இ-ள். வென்றி வில் விஞ்சை இயற்றிய நீர்மையால் கன்றிய கரம் என- (௮ச் 
சயந்தன்) வெற்றிபொருந்திய வில்வித்சையை அப்பியாசஞ் செய்த தன்மையால் தீழும் 
பேறிய கையைப்போல,--காவல் சாலையில் பல் பகல் பொன் திகம் வல்விகள் பூண்டு - 
காக்கப்படுதின்ற சிறைச்சாலையில் அனேககாலமாய் பொன்மயமாய் விளங்குஇன்ற வில 
ங்குபூணப்பட்டு,--சன் துணை சாள்களில் தழும்பு சேர்ந்துளான் - தனது இரண்டு 
கால்களிலுந் தழும்பையடைர்தவன். ௭ - று. (௪) 

9. இயற்படுமானமுமிகலுகாணமு 
மயற்படவெம்பழியனலஞ்சுற்றிட 
வுயிர்ப்பெனுமோதைகின்றுயிரலைத் இடத் 
தியர்ப்பெரும்பாவையூடமுர் தஇிச்சோருவான், 

இ- ள். இயல் படு மானமும் இகலும் நாணமும் அயல் பட - (௮சச்சயந்தன்) இய 
ல் பாயுள்ளமானமும் வலிமையும் வெட்கமும் பக்கத்தி ற்பொருர்த,--வெம்பழி ௮னலம் 
சுற்றிட - கொடியவசையாடிய தியானது சூழ்ந்துகொள்ள,--உயிர்ப்பு எனும் ஒதை 
நின்று உயிர் ௮$லத்திட - பெருமூச்சா௫ய காற்றானது நின்று பிராணனைவருத்த,-- 
துயர் பெரும் பரவை ஊடு அழுந்தி சோருவான் - துச்கமாடய பெருஞ்சமுத்திசத்தில் 
முழுச் சோருகின்றான். ௭ - று. 

உம்மைகள் எண். அ௮யற்பட சுற்றிட அலைத்திட அழுஈதிச் சோருவான் என வினை 
முடிவுசெய்க. ௮யற்பட என்பதற்கு நீங்கிட என்றலுமொன்று, £ ' (டு) 

0. ௮ண்டருஞ்சிழையினால்விடுமல்லதே 
லெண்டரும்பலயுகமிடருண்மூழ்கலின் 
மண்டுதொல்பழியறவலி௫.தஞ்சுமா 
அண்டால்லமு தினலைவையொழிக்துளான்.



சயந்தனபுலம்புறுபடலம். ௧௧௧ 

இ ள், அண்ட அரும் சிறையினால் வீடும் - (அச்சயந்தன்) ௮ணுகுசற்கரிய றை 
4பினால் ( வாதைப்பட்டு) இதப்டான்;,--அல்லதேல் - அன்றேல்,--எண் தரும் பலயுகம் 
இட்ருள் மூழ்கலின் - எண்மிச்ச அனேக யுசகாலமாகத் துக்கத்தில் அழுக்தியிருத.த 
லால் மண்டு தொல் பழி ௮ற வலிது அஞ்சும் - நெருங்கெ பெரிய வசை நீங்கும்படி 
won partons உயிரசைவிவொன், --உண்ட கல் ௮.முதினால் ௮வை ஒழிச்துளான் - உண் 

-ணபபட்ட நல்ல ௮மிரீதத்தினால் அவைகளைச் (செய்யா) திருக்கன்றான். ௭ - று, 

ஆல் ௮௪ை. தருதல் மிகுதல். | (௬) 

1. தணிப்பரும்வெஞ்செச்,சகுவர்மன்னவன் 
பணிப்படுகிறைக்களம்பட்டுத்தம்முட 

௮ணிப்புறுவோரெனத்துயகொண்டோர்கணங் 
கணிப்பருமுகங்களாக்கழித் துவைகுவான், 

இ-ள். தணிப்ப அரும் வெம் சனம் தகுவர் மன்னவன் பணிப்படு சிறை ௪௭ம் 
பட்டு - (௮ச்சயந்தன்பிறரால்) சணித்தற்கரிய பெருங்கோபச்தினையுடைய ௮௪ரராஜ 
னாகிய சூரபன்மனால் கியமிச்சப்பட்ட சிறைச்சாலையில் அசப்பட்டு,-சம் உடல் தணிப்பு 
உறுவோர் என-தமது சரீரம் வெட்டப்படுவார்போல,-- துயர் சொண்டு - (பெருர்) துன் 
பங்கொண்டு,--ஒர் கணம் சணிப்ப அரும் உகங்களா கழித்து வைகுவான் - ஒரு கணப் 
பொழுதை அளவிடுதற்கரிய யுகங்களாகக் கழித்துக்கொண்டு இருக்கின்றான். ௭ - று, () 

8, தேவியன்மாகதக்கெளித்துத்தீட்டிய 
வோவியவுருவமாசுண்டதன்மையா 
னாவியம்புனலருதமருங்காவியம் 
பூவியன்மென்றொடைபுலர்ந்ததேயனான், 

இ-ள். சே இயல் மரகதம் தெளித்து இட்டிய - (௮.ச்சயர்தன்) தெய்வத்தன்மை 

'பொருந்திய மரகதத்தைப் பதித்துச்௪ிச்திரித்த,--ஒவிய உருவம் மாசு உண்ட தன்மை: 

யான் - பிரதிமையின் வடிலம் அழுச்கேறிய சன்மையை யொத்தவனாயும்--அவி ௮ம் 

புனல் ௮ராது அமரும் சாவி ௮ம் பூ இயல் மென் சொடை புலாக்ததேயனான்-சடாகத்தி 

லுள்ளநீரை விட்டுரீங்காமலிருக்இன்ற கருங்குவளை மலராற் கட்டப்பட்ட மிருதுவாகிய 

மாலை வாடியதை யொத்தவனாயு மிருக்கன்றான். எ - ௮. 

காவியம் என்பதில் ௮ம் சாரியை. ஏகாரம் தேற்றம். ௮ம் ஒரு பொருளையே விசே 

டித்து கின்றது. மிச்ச மீர் எனினும் அமையும். தெளித்து என்பதற்குச் சாணைபிடித்து 

என்றலுமாம் (a) 

9. வியலுக நூறுடனமிக்கவெட்டிலு 
of gy oA parent Ques) gph gi Gh wom 

LOUD WD FH g)ILDT oo LOT LD) 601 aN EUs Gyr 

அயில்கிலனாதலாலரு F HI 601 Go) 601. 

இ-ள். வியல் உகம் நூறுடன் மிச்ச எட்டினுள்.- ( அச்சயந்தன்) மிகுதியாக 
காற்றெட்டு யுகங்களில்,--இயல் உறு று வரை எனினும் - நிசமுசன்ற ஒருசணப்பொ 

முதேனும்,--துஞ்சுமேல் - நித்திரைசெய்வானாயின்,--சிறிது மயல் ௮கலும் - சற்றே 
மயக்சம் நீங்கியிரூப்பான்;,--மரபின் வைகலும் தயில்லென் ஆதலால் ௮த துன்பினான்- 
முறைப்படி இனந்தோறுக் தூங்காத சன்மையையுடையவனாதலால் நீங்காத துக்கத்தை 

யுடையவஞாயிருக்தான். எ-று, ° 

ஆல் ௮சை, உம்மை முன்னையது உயர்வுசிறப்பு; பின்னையத முற்று. (௧)



௧௧௨ ஸரீகந்ீதபுராணம், 

10. நெஞ்சழிதுன்பிடை$ீடவைகலிற் 
அ௮ஞ்சலன்வலிலயிர் துறப்புமா ற்றல 

னெஞ்சுமோரிறைவரையிமையுங்கூட்டலன் 

விஞ்சியதவந்துயா்விளைக்குமாங்கொலோ, 

இ-ள். நெஞ்சு ௮ழி துன்பிடை நீட வைகலின் துஞ்சலன - (அ௮ச்சயக்சன்) மன 

தைகச்கெடுக்கின் ம துன்பத்தில் கெகொளாக விருத்தலினால் இறக்கப்பெற்றானுமில்லை;-- 

வலிது உயிர் துறப்பும் ஆற்றலன் - வலாற்காரமாக உயிர்விடுவதையுஞ் செய்யான்,-- 

எஞ்சும் ஒர் இறைவரை இமையும் கூட்டலன் - கழிகின்ற ஒரு சணப்பொழுதாவது 
இமைகளையுங் கூட்டாதவனாயிருர்சான்.,--விஞ்சிய தவம் துயர் விளைக்கும் ௮ம் கொ 

லோ - மிகுந்ததவமானது (சுகச்சைக்கொபெபதன்றிப்பெருர்) தன்பச்சையு முண்டாக் 

குமா, எ-று, 

ஆம் சாரியை. ஒகாரம் வினா. கொல் அசை. உம்மை முன்னையது இறர்தது,தழீஇ 

யவெச்சம்; பின்னையது உயர்வுசிறப்பு, (௧0) 

11, இலங்கியமாசுதத்தியன்றுபொன்குலாய் 

நலங்கிளர் தன்வனப்பிழந் துநாடொறுஞ் 
சலங்கெழுமவுணர்கடமைச்கண்டஞ்சியே 

கலங்கினனுய்வகையா துங்காண்கிலான், 

இ-ள். இலங்கிய மாகதத்து இயன்று பொன் குலாய் நலம் சளர் தன் வனப்பு 

இழக்து - (அச்சயந்தன் ) விளங்குகின்ற மரகதத்தாலியற்றப்பட்டது போன்று இலக்குமி 
விலாசம்பொருந்தி (சாமுத்திரிகநூலிற் கூறப்பட்ட) நல்லிலக்சகணம் விளங்குர் தனது 
அழகை இழர்து;--காள் தொறும் - எப்போதும்,--சலம் கெழும் அவுணர்கள் தமை 

சண்டு அஞ்சியே - கோபம்பொருக்திய அசுரர்களைக் கண்டுபயந்து,--உய்வகை யாதும் 

காண்டுிலான் சலங்கென் - உய்யும்வகை சிறிதும் அறியாகவனாய்க் கலச்கமடைந்தஇிருக் 

தான். எ-று, 

தீம் சாரியை. ஏகாரம் தேற்றம். உம்மை இழிவுறப்பு. மாகசச்தினால்(உருவாகச்) 

செய்து பொலிவுபொருந்தி ஈல்லிலக்கணம் விளங்கும் எனக்கூறினும் அமையும், நலம் 

௪ண்டு இலட்சணங்குறிச்து நின்றது. (௧௧) 

12. சுந்தரமரகதத்தன துதொல்லுரு 

வெந்துயருழதக்தலின்வெய்துயிர்ப்பென 

வந்தெழுபு /சைபடமறைச் தகட்புனல் 

சிர்திடவுடனுடன்றிசழக்தோன்றுமால் 

இ-ள். சுந்தரம் மரசசம் சனது சொல் உரு வெம் துயர் உழத்சலின் - (௮.ச்சயக் 

சன்) yy Bu wre sh pun சனது பழைய வடிவம் கொடுந்துன்பச்தை யனுபவித்த 

லால்,--வெய்து உயிர்ப்பு என எழுபுகை வந்து பட - பெருமூச்சாக வெழுகின்ற புகை 

வக்துபட,--மறைக்து - (அதனான்) மறைந்து, -கண் புனல் MEG. உடன் உடன் இகழ 

தோன்றும் - (பின்னர்) கண்ணீர் சிந்து தலினால் (அப்புகையொழிர்து) அடிக்கடி விள 
ங்கச்சோன்றுவான். ௭ - று, 

_ ஆல் அசை. உரு புகைபடுதலால் மறைந்து கண்ணீர் சந்துதலினால் ௮ப்புகையொ 
ழிந்து விளஙகத்தோன்றுவான் என்பது: கருத்து, உரு மறைதலும் விளங்குசலும் மாறி 
மாறி வருதலின் “உடனுடன்?”? என்றார். (௧௨)



சயநதனபுலம்புறுபடலம். ௧௧௩ 

18. முழுஅறுதன்.றயாமுன்னிமுன்னியே 
பிமுதையரவுணருமிரங்கவேங்குரு 
வழுதிடுக்காப்பினோசச்சஞ்செய்தலும் 

பழு துகொலென்றுவாய்பொத்தும்பாணியால், 

இ-ள். தன் உற முழுது துயர் முன்னி முன்னியே - ( அச்சயக்சன் ) சனக்குண் 
டாகிய துயர்முழுவசையும் நினைத்து ினைத்து,--இழமுதையர் அவுணரும் இசங்க - 
மூடர்களாகிய அசுரரும் (கேட்டு) வருந் தும்படி,,--ஏங்குறா அழு.திடும்-ஏங்கியமுவான்,- 
காப்பினோர் அச்சம் செய்தலும் - (சிறைச்சாலையைக்) காச்இிருக்ெற அசுரர்கள் பயமு 
றத்தலும்,--பழுது கொல் என்று பாணியால் வாய் பொத்தும் - (அழுத) தவராமெ 
ன்று கையினால் வாயைஞூ£டிக் கொள்ளுவான். ௭ - று. 

ஏகாரம் ௮சை. உம்மை உயர்வுகிறப்பு. கொல் Puno. (௧௩) 

14, இர்இரன்சசியொடுமிருக்கசூழல்போய்தீ 

தந்தனாபற்றினா தமரெனச்ூலர் 

முந்துறுகாவலோர்மொழிச்தபொய்யுரை 

யந்தமகடையுமுன்னயார் துவிமும, 

இ-ள். இக்திரன் சசியொடும் இருந்த சூழல் சமர் போய் பற்றினர் தந் னர் என- 
இந்திரன் இக்திராணியுடனிருந்த விடத்திற் சுற்றர்சார் சென்று பிடித்துத் தந்தார்க 
ளென்று,---முர்து உறு சாவலோர் சிலர் மொழிந்த பொய் உரை - முன்னிருக்கன்ற 
காவலாளருட் சிலர் சொன்ன பொய்வார்த்தை,--அ௮ர்தம.து அடையுமுன் - (சொல்லி) 

மூடியுமுன்,--அயர்ந்து லீ ழும்-( சயந்தன் அதனைச் கேட்டுச்) சோர்ந்து விழுவான். ௪-.று, 

ஏகாரம் ௮சை. ௮து பகுதிப்பொருள்விகுதி. பொய்வார். த்தையைக் சேட்டுமுடியு 
முன் எனினுமாம். நமது சந்தைதாயர்களையும் பிடி.தீ.துக்கொண்டுவர்தால் இவ்வாறாகவே 

தீண்டிப்பார்களென்னுங் கவலையினாற் சோர்ந்து விழுவானென்க. (௧௪) 

15. ஐந்தருநீழலைகினைக்குமாய்மலர் 

தந்தமென்பள்ளியையுன்னுந்கானெனப் 

புர்திகொண்மங்கையர்புணர்ப்ை பயுட்கொளு 

மிந்தி ப்பெருவளமெண்ணிச்சோருமே, 

இ-ள். இந்தரு நீழலை நினைக்கும் - (அச்சயந்தன்) பஞ்ச,சருநீழவிலே வாழ்ந்த 
சுகத்தையும் நினைப்பான்,--ஆய் மலர் தர். மென் பள்ளியை உன்னும் - மிருதுவாகிய 
மலர்களால் உண்டாச்சய மெல்வியசயன த்சையும் நினைப்பான்,-தான் என புந்தி கொள் 
மங்கையர் புணர்ப்பை உட்கொளும் - தன்னைப்போல மனம்வைச் இருக்கின் நதேவமாதர் 

களது புணர்ச்சியையு நினைப்பான்,--பெரு இக்தி வளம் எண்ணி சோரும் - பெரிய 

இக்இரசம்பத்தைய நினைத்துச் சோருவான். ௭ - று, 

ஏகாரம் ௮சை. &ந்தருக்சள்:--மக்தாரம், பாரிஜாசம், ச சானம், அரிச தனம்; கற் 

பகம் என்பனவாம். ய் மலர் சாம்பு முதலியன மீ£ச்சப்பட்டமலருமாம். (௧௫) 

16, தின்னினையில்லதோர்தருவினீழலு 
ணன்னலந்துய்த்தியாகாளுமின்புறும் 
பொன்னகர்பூழியாய்ப்போங்கொலோ வெனா 

வுன்னிடந்தொன்மைபோலுறுவசென்றெலும். 
கடு



௧௧௪ ஸீகந் தபுராணம். 

இ-ள். தன் இணை இல்லது ஒர் தருவின் நீழலுள் - (௮ச்சயந்தன்) பிறிதொன்றுந் 

தனச்குவமையில்லாத கற்பகநீழலில்,--யாம் நல் நலம் துய்த்து - நாம் ஈன்மையாகிய 

சுகத்தை யனுபவித்து,--மாளும் இன்புறும் பொன் ஈகர் பூழியாய் போங்கொலோ எனா 

உன்னிடும் - எப்போதும் இன்பத்தை யடைதற்கேதுவாகிய பொன்னகரம் துகளாய்ப் 

போகுமோ என்று நினைப்பான், -தொன்மை போல் உறுவது என்று எனும் - முன் 

போல அ௮ப்பொன்னகரத்திற் கற்பகநீழலை யடைவது எக்காலம் என்றும் நினைப்பான். 

கொல் லயம். ஒகாரம் ௮சை, உம்மை முற்று. (௪௬) 

11, ஈண்டையிலவுணர்கோனேவத்தானைகள் 
சேண்டொடர் துறக்கமேற்செல்லகாடியே 
காண்டகுதம்முருக்கரர்துபோயினார் 

யாண்டையசோவெமையின்றுளாரெலும், 

இ-ள். ஈண்டையில் அவுணர்கோன் ஏவ - (அச்சயக்தன்) இவ்விடத்திலுள்ள 

௮ சரராஜனாகயெ சூரபன்ம னனுப்ப,---சானைகள் -: ௮சுரசேனைகள்,--சேண் தொடர் 

துறக்கம் மேல் செல்ல -வானுலகத்திலுள்ள சுவாக்கத்திற் போக,-எமை ஏன்று 

ளார் நாடியே - எம்மைப்பெற்ற பிதாவும் மாதாவும் ௮தனையறிக்து,--காண் சகு தம் உரு 
கரந்து போயினார் - அழகுபொருந்திய தங்கள் உருவங்களை மறைத்து வேற்று 

ருவுடன் போனார்கள்,--யாண்டையசோ எனும் - (இப்பொழுது அவர்கள்) எங்இருக்இ 
ன்றார்களோ வென்பான். எ-று. 

ஏகாரம் தேற்றம், ஓகாரம் வயம். (௧௭) 

18, ஏயினதுறக்கநாடி ழிர்துதொல்லைநாட் 
டாயொடெபயந்துளதக்தைபாசகம் 

போயினனெனச்சிலர்புசலக்கேட்டன 
ஞாயிடைப்புருந்தனவறிகிலேனெனும். 

இ - ள். பயற்துள சாயொடு தந்த - (அ௮ச்சயக்சன்) என்னைப் பெற்ற மாதாவா 

இய இக்திராணியோடு பிதாவாகிய இரந்திரன்,--ஏயின துறக்கம் நாடு இழிந்து - வாழ்க் 

இருந்த சுவாக்கலோகத்தை விட்டு, -தொல்லை நாள் பாரகம் போயினன் என இலர் 

புகல கேட்டனன் - முன்னாளிலே பூவுலகத்திற் போனானென்று ல சேவர்கள் சொல் 

லச்சேட்டேன்,---ஆயிடை புகுர்சன அறிகிலேன் எனும் - அப்பூவுலசச்தில் ௮வர்களுச் 

குண்டான ஈன்மை தீமைகளை ௮றியேனென்றுஞ் சொல்லுவான். ௭ - று, (௪௮) 

19, ௮ண்டர்களொருடிலாயர்வுகூறவுட் 
கொண்டன'2சகினர்குறுகியெக்தையைக் 
சண்டனசேகொலோகலந்துளாரகொலோ 
விண்டனமேகொலோவிளைவெம்னாவெனும், 

இ-ள். ௮ண்டர்கள் ஒரு சிலர் அயர்வுகூற உட் கொண்டனர் - (௮ச்சயந்தன் ) 

தேவர்கள் சிலர் (சூரபன்மன்செய்த) ,தன்பத்சைச் சொல்லும்பொருட்டு மனசில் நினைத் 

துச்கொண்டு,--ஏ௫னர் - (ஈம்மைவிட்டுப்பிரிஈ்து) போனார்கள்,--குறுஇ எந்தையை 

சண்டனரே கொலோ - (அவ்வாறு) சென்று எமது பிசாவாட௫ெய அரசனைக்சண்டார்க 

ளோ,---சலச்துளார் கொலோ - (௮வருடன்) கலந்துகொண்டார்களோ,--விண்டனரே 
கொலோ - (௮வரைக்) காணப்பெறாது இரிர்சார்களோ,--விளைவு எனோ என்னும் - 
நடந்தசாரியம் யாதோ என்றுஞ் சொல்லுவான். எ - று, 

ஏகாசமிரண்டும் ஓகாரம் மூன்றும் ௮சை. கொல் மூன்றும் விளைவெனோ வென்ப 

இிலனோகாரமும் ஐயம், 
(௧௯)



சயந்தன்புலம்புறுபடலம். SEG) 

20, கராமிக்கசூர்செயிர்த் துச்செய்இடு 
மாகுலமுழுவதுமறையவம்மையோர் 
பாகமதுடையநஈம்பாமனமாலவரைக் 

சேனெனேகொலோவெக்கையென்றிடும், 

இ-ள். எந்தை சகரம் மிக்க சூர் செயிர்த்து செய்திடும் ஆகுலம் முழுவதும் 

அறைய - (அ௮ச்சயந்தன்) எமது பிதா இலட்சுமீகரம்மிகுந்த சூரபன்மன் கோபித்துச் 
செய்கின்ற துன்பம் முழுவதும் சொல்லும்பொருட்டு,--அம்மை ஓர் பாகமது உடைய 

நம் பரமன் மால் வரைக்கு - உமாசேவியாரை தர் பாகத்தில் உடைய ௩மது சிவபெரு 

மான் வீற்றிருக்சன்ற பெருமையாகிய திருச்கைலாசமலைககு,--ஏசனனே கொலோ - 
போனாசோ,--என்றிடும் - என்றுசொல்லுவான். ௭ .- று. 

ஏ, ஓ ௮சை. கொல் 8£யம். உம்மை முற்று, ௮து பகுதிப்பொருள்விகுதி. (௨௦) 

21. பொருர்தலர்கண்ணுருப்பொருட்டுத்தம்முருக் 

சாந்தனசோவமழீ இக்குரவர்கள்வர்பாற் 

பொருந் தனே ரகொலோபுவனமெக்குமாய்கத் 

இரிந்தனசேகொலோதெளிகிலனெ லும். 

இ-ள். குரவர் பொருந்தலர் கண்ணுரறுப் பொருட்டு தம் உர கரர்தனரோ 
எனது பிதாவும் மாதாவும் சத்துருக்களாகய அசுரர்கள் காணாதிருக்கும்பொருட்டுத் தமது 

வடிவங்களை மறைத்தக்கொண்டார்களோ,--அழீஇ சள்வர்பால் பொருநர்தினபேகொ 

லோ - (அல்லதுமனம்) அழிந்து இருடர்களாகிய அசுரர்சளிடத்தில் ௮கப்பட்டுக்கொண் 

டார்களோ,--புவனம் எங்குமாய் இரிர்கசனசபேகொலோ - (அன்றேல்) உலகமெங்குமாய் 

தீதிரிர்தார்களோ,--செளிகலேன் எனும் - அறியேனென்றுஞ் சொல்லுவான். எ.- று, 

ஏகாரம் இரண்டும் ஓகாரம் இரண்டும் ௮சை. கொல் இரண்டும் கரந்தனசோவென் 
பதினோகாரமும் யம். வழீஇயெனக்சொண்டு தவறி எனப்பொருள் கூறுவாருமுளர்.() 

22, மாண்கிளர்சூரபன்மாவினேவலா 
லேண்கிளசவுணர்கள்யாயைத்தர்தையை 
நாண்கொடுபிடி த் திவணல்கப் போயினார் 

காண்கிலரேகொலோகரசர்தவாறெனும், 

இ-ள். மாண் இளர் குரபன்மாவின் ஏவலால் - (௮ச்சயந்சன் ) மாட்ிமைவிளங்கா 

நின்ற குரபன்மனது கட்டளையினால்,--ஏண் கிளர் அவுணர்கள் - வலிமைமிக்க அசுரர் 

கள்,--யாயை தர்தையை காண் கொடு பிணித்து இவண் நல்க போயினார் - எனது பிதா 

வையும் மாதாவையும் சயிற்றினாற்கட்டி இவ்விடங்கொண்டுவரும்பொருட்டுப போனார் 

கள்,--க.ரந்த வாறு காண்கிலரேசொலோ எனும் - அவர்கள் மறைந்திருப்பதைகச் சண் 

டார்களில்லையோ என்றுஞ் சொல்லுவான். ௭ - று, 

ஏ, ஓ ௮சை. கொல் யம். அரிபிரமேந்திராதி தேவர்களனைவமையும் £ழ்பபடுத்த 

அதிகாரம் நடத்துதவின் மாண்டுளர் என்றுர். (௨௨) 

28, அன்புடையம்மனையத் தனீங்கிவர் 

வன்புடையவுணர்கள்வசவுகாண்பசேற் 

றுன்புடைமனத்தராய்த் துளங்கியேங்கியே 

யென்பவொர்கொலோவறிகிலேனெலும்.



௧௧௬ ஸ்ரீகந்தபுராணம், 

இ-ள். அன்பு உடை அம்மனை அத்தன் ஈங்கு இவர் வன்பு உடை அவுணர்சள் 

வரவு காண்பரேல் - (அச்சயந்தன்) என்னிடச்.திலன்புடைய தாயுந்தந்தையுமாகெய இவர் 
கள் கொடுமையையுடைய அசுரர்களது வரவைக் காண்பார்களாயின் துன்பு உடை 

மனத்தராய் துளங்கி ஏங்கயே - துன்பம்பொருந்திய மனத் தினையுடையவர்களாய நடுங்கு 

யேச்கங்சொண்டு,--என் பவொர் கொலோ அறிகிலேன் எனும் - என்னபாபெடுவார்க 

ளோ அ௮றியேனென்றுஞ் சொல்லுவான். எ - று, . 

ஏகாரம் தேற்றம். கொல் இயம். ஒகாரம் ௮சை. (௨௩) 

24, பொன்னசர்கரிந்த அம்பு தல்வனாகுமென் 

றன்னையிம்முதுரகர்த்தந்.து. தானவர் 

அன்னருஞ்சிறையிடயருங்கேட்டபி 
னென்னினைந்தாங்குமோவின்றதாயெனும். 

இ-ள். பொன் நகர் கரிந்ததும் - (அச்சயந்தன்) பொன்மயமாயெ சுவர்க்க உலகம் 

எரிந்த தம்,--புதல்வன் ஆகும் என் தன்னை தானவர் இ முது ஈகர் தந்து துன்ன அரும் 

திறையிடு துயரும் கேட்டபின் - மகனாகிய என்னை அசுரர்கள் இப்பெரிய ஈகாச்திலே 

கொணர்ந்து அடைதற்கரிய சிறையில்வைக்த துன்பமும் ( இய இவைகளைக்) கேட்ட 

பின்பு,--ஈன்ற தாய் என்றினைந்து இரங்குமோ எனும் - (என்னைப்) பெற்ற அன்னை 

எதைநினைந்து இரங்குவாளோ பென்றுஞ் சொல்லுவான். ௭ - று, 

உம்மைகள் எண். ஓகாரம் ஐயம். துன்ன அரும் என்பது தொகுத்தல்விகாரம். () 

2௦, பன்னெமொயைகள்பயின்றகானவ 

சன்னையொடத்தனையாய்ந்துபற்றியென் 

முனனுறக்காண்டகுமுறையினுய்ப்பினு 

மென்னுயிர்பின்னருமிருக்குங்கொல்லெலும், 

இ-ள். பல் நெடு மாயைகள் பயின்ற தானவர் - (௮ச்சயந்தன்) பலவசையாகய 

பெரிய மாயங்களைப்பழகியிருக்கன்ற அசுரர்கள், -அன்னையொடு அத்தனை ஆய்ந்து 
பற்றி - பிதாவையும் மாதாவையுக் சேடிப்பிடிச்தச்சொண்டு வந்த,-- என் மூன் உற 

காண் த௫ முறையின் உய்பபினும் - எனக்குமுன்னாச யான் பார்ச்சத்தச்ச முறையாகச் 

(சிறை) வைப்பார்களாயின்,--என் உயிர் பின்னரும் இருக்கும் கொல் எனும் - எனது 

யிர் பின்னுமிருக்குமோ (இராது) என்றுஞ் சொல்லுவான், ௭ - று, 

உம்மைகள் இழிவுரிறப்பு. கொல் இயம். மாயைகள் - மாயவித்தைகள். (௨௫) 

26. ஆற்தருஞ்செல்லலுளழுக்அம்பான்மையான் 

மேற்றிகழ்பாஞ்சுடர்விமலம்போற்றியே 

கோற்றனர்முதச்தியினுழைகுற்டார்கொலோ 

பேற்றினரிருந்சசொற்பிறந்தஇல்லெலும். 

இ-ள். பேற்றினர் ஆற்ற அரும் செல்லல் உள் அழுந்தும் பான்மையால் - (௮௪௪ 

யன்) என்னைப்பெற்ற பிதாவும் மர்தாவும் சஇத்தற்கரிய பெருந்துன்பத்திலமு£ து 

தன்மையால்,--மேல் இகழ் பரம் சுடர் விமலன் போற்றியே - (எவர்களுக்கும்) மேலா 

கவிளங்குகின்ற பரஞ்சோதிரூபராயெ சவெபெருமானைத் துதித்த, -கோழ்றனர் முத்தி 

யில் நுழை குற்றார் கொலோ - சவஞ்செய்து மோக்ஷ்ச்தையடைந்தார்களோ,--- இருந்த 

சொல் பிறந்தது இல் எனும் - (அவர்கள் ஜீவனோடு இருக்சார்கள்) என்னுஞ் சொல் பிற 
ச்சவில்லையென்றுஞ் சொல்லுவான். ௭ - று,



சயநதனபுலம்புறுபடலம், ௧௧௭ 

விமலன் - இயல்பாகவே பாசம் நீங்கப்பெற்றவர், ஓகாரம் ௮சை. ஏகாரம் தேற் 
றம், கொல் கயம். (௨௬) 

21. தீங்கதிர்ப்பகையொடுசெருமுயன்றகாட் 

டாக்கியெற்மிகாண்டுழித்் தர்தமிற்றிட 

வாங்கனம்விழ்ர்சகாலதற்குமேற்பட 

யாங்குசென்றதுகொலோயானையென்றிடும். 

இ-ள். தீ கதிர் பகையொடு செரு முயன்ற நாள் - (அச்சயர்சன்) வெப்பமாகிய 

கிரணங்களையுடைய சூரியனுச்குப்பசைவனாயெ பானுகோபனுடனே யான் போர் செய் 

தீகாலத்து, --யானை என் தாங்கி கொண்டுழி - 8ீராவசயானை யென்னைச்சுமர்துகொண்டு 

நின்ற பொழுது,--தந்தம் இற்றிட ஆங்கனம் வீழ்ந்து - (அப்பானுகோபன் கதுப்பில 

றைந்தமையால்) கொம்பொடிந்து அ௮ப்போர்ச்களத்தில்விழுர்தத;--அதற்கு மேற்பட 

யாங்கு சென்றதுகொலோ என்றிடும் - அதன்பின்னர் எவ்விடத்கிற்சென்றதோ வென் 

௮ஞ் சொல்லுவான். or — று, 

ஆல், ஒ ௮சை. கொல் யம். தீக்கதிர் என்பது தீங்கதிர் எனமெலித்தல் விசா£ 
மாயிற்று. (௨௭) 

26, பிறப்புறுவைகலைத்தொட்டுப்பின்னரே 
யிறப்புறுகாள்வரையாவர்க்காயினு 

முறப்படுதுய்ப்பெலாமூழிலூற்றமால் 

வெறுப்பதென்னவுணரைவினையினேனெனும். 

இ-ள். யாவர்க்கு ஆயினும் - (அச்சயந்தன் ) எவர்களுக்காயினும்,--பிறப்பு உறு 

வைகலை தொட்டு - சென்மமெடுத்தநாள்முதல்,--பின்னசே இறப்பு உறு காள் வரை - 
பின்பு இறக்கும் நாள்வரையும்,--உற படு தய்ப்பு எலாம் ஊழின் ஊற்றம் - வரற்பாலன 

வாசய அ௮னுபவங்களெல்லாம் விதியின் வலியாகும்;--வினையினேன் அவணரை வெறு 

ப்பசென் எனும் - (ஆசலால்) பாவியாகிய யான்( இவ்வாறுசிறையிலடைச்தார்களென்று). 
அசுரரை ஏன் வெறுச்துக்கொள்ளவேண்டும் என்றுஞ் சொல்லுவான். எ .- று. 

ஆல், ஏ ௮சை. உம்மை முற்று. (௨௮) 

29, தாவறுதொன்னகர்விளியத்தந்தைதா 

யாவியொடிரிர் இடவளியனோர்மகன் 

விவருஞ்சிறைப்படமேலைராட்புரி 

திவினயாவதோதெளிகிலேனெலும். 

இ-ள். தா௮று தொல் ஈகர் விளிய - (அ௮ச்சயந்தன்) கெடாத பழைய எனது 
அமசாவ இகரம் தீப்பட்டழியவும்,--,தந்த தாய் ஆவியொடு இரிந்திட - பிதாவும் மாதா 
வும் ஆயெ இர்திரனும் இந்திராணியும் உயிருடனோடி. யொளித்திருக்சவும்,--அளியன் 

er user Sa ௮ரும் றை பட - எளியனாயெ ஒருமகன் நீங்குதற்கரிய ॥ிறையிலகப்ப 

டவும் (இவற்றிற்கெல்லாங்காரணமாக),--மேலை நாள் புரி தீவினை யாதோ தெளி 

இலேன் எனும் - முன்னாளிற்செய்ததிவினையெதுவோ (அதையின்னதென்ற) ௮றி 

யேனென்றுஞ் சொல்லுவான். ௭ - று, 

ஓகாரம் யம். எண்ணும்மைகள் விகாரத்தாற்றொச்சன. Sater Borer sexo 

றிர்தால் இனியாயினுஞ் செய்யாதிருக்கலாம் என்பது குறிப்பெச்சம். (௨௬)



௧௧௮ னீகந்தபுராணம். 

90. அப்புறழ்சடையினான்சூரற்€றிலா 
வப்பெருவாத் இனையளித்தலாலவன் 

மெய்ப்படவிளிகிலன்விடுஞ்செய்கில 

னெட்பொழு இச்சிறை தீருமென்றிடும். 

இ-ள். துப்பு உறழ் சடையினான் சூரற்கு ஈறிலா ௮ பெருவரத்தினை அளித்த 

லால் - (அச்சயந்தன்) பவளம்போன்ற சிவந்த சடையினையுடைய சிவபெருமான் சூரபன் 

மனுக்கு அழிவில்லாத அப்பெரிய வரத்தைக்கொடுத்தலால்,---அவன் மெய் பட விளிகி 

லன் - ௮ச்சூரபன்மன் தேகமொழியப் பெற்றிறக்சமாட்டான்,--வீடும் செய்லென் - எங் 
களைச் ிறையினின்றும் விடவும்மாட்டான் (ஆசலினால்),--இ றை எப்பொழுது தீரும் 

என்றிடும் - இந்தச்சிறை எக்காலம் நீங்குமென்றுஞ் சொல்லுவான். ௭ - று, 

சிறை - சிறையிலிருந்து வருந்துந் துச்சம். உம்மை இறர் சத தழீஇயவெச்சம். (௩௦) 

91. மட்டறுவெறுக்கையுககரும்வாழ்க்கையும் 

விட்டனர்கடர் சனர்மேலையோசென 
வுட்டெளிர்தகன்றிலனுவர்பிணிக் திடப் 

பட்டனனேகொலோடாவியேனெலும், 

@ - or. பாவியேன் - (௮ச்சயந்தன் ) பாவியாகிய யானும்,--மேலை யோர் - எனது 

மூன்னோர்களாகய பிதாவும் மாதாவும்,--மட்டு ௮று வெறுக்கையும் நகரும் வாழ்க்கையும் 

விட்டனர் கடர்தனர் என - அளவற்ற செல்வத்தையும் ௮அமராவதியென்னும் நகரத்தை 

யும் தேவபோகத்தையும் விட்டுப்போய் உயிரோடு இருந்தார்களென்று,--உள் தெளிந்து 

அகன்றிலன் - மனச்தெளிந்து நீங்கனேனில்லை;,--உவர் பிணித்திட - இந்த mart 

சிறையில்வைக்க,--பட்டனனே கொலோ எலும் - அகப்பட்டேனே யென்றுஞ் சொல் 

லுவான். எ-று, ப 

கொல், ஓ ௮௪சசை. ஏகாரம் தேற்றம். உம்மைகள் எண். (m6) 

92. மாற்றலனிவ்வுயிர்வசையுருவகை 

போற்றலன்குரவர்பாற்புகுந்தபுன்கணைத் 
தேற்றலன்றமியனுக்தெளிகலைன் சிறை 

யாற்றலனாற்றலனையகோவெனும், 

இ-ள். இ உயிர் மாற்றலன் - (௮ச்சயந்தன்) இவ்வுயிசை நீச்சனேனுமில்லை,-- 

வசை உருவகை போற்றலன் - வசைவராதபடி பாதுகாத்தேனுமில்லை,--குசவர்பால் 
புகுந்த புன்கணை தேற்றலன் - பிதாமாதாவிடத்தில்வந்த வருத்தத்தை யறிந்தேனுமி 

ல்லை, --குசவர்பால் புகுந்த புஸ்கணே தேத்நலன் - பிதாமார்விடத்தில் ots ages 
தை யறிஈ்ேசனுமில்லை,--தமியனும் தெளிூலன் - கானாவது தெளிர்தேனுமில்லை,-- 

சிறை ஆற்றலன் ஆற்றலன் லீயகோ எனும் - சிறைவருத்தம் பொறுச்சகமாட்டேன் 

பொறுக்கமாட்டேன் 8யோவென்றுஞ் சொல்லுவான். ஏ - று. 

பிதாமாதாச்கள் தெளியாமையேயன்றித் தமியனும் தெளிலலென், என்றான். உம்மை 
இ.தந்தது,தழீஇயவெச்சம். குரவர்பால் எனக்குவந்த துன்பத்தைத் தெரிவித்தேனுமில்லை 

அவர்கட்குவந்ததுன்பத்தை யான் தெரிந்தேனுமில்லை என் றலுமாம்;தேற்றல் தன்வினை 

பிறவினை இரண்டற்கும் பொதுவாதலால் ஈண்டுப் பிறவினைப்பாற்பட்டது. (௩௨)



சயதந்தன்புலம்புறுபடலம். ௧௧௯ 

86. துறந்ததோபோறந்தொலையுக் திம்பவஞ் 
சிறர்ததேோமா தவப்பயனுக்தேய்ந்ததோ 
குறைந்ததோநன்னெறிகூடி ற்றோகலி 
யிறந்கதோமறைூவனில்லையோவெலும். 

இ-ள். பேர் அறம் துறந்ததோ - (அச்சயந்தன்) பெருமையாயெ தருமம் நீங்க 
விட்டதோ,--தொலையும் தீம் பலம் சிறந்சதோ - முன்னர் அழிந்த கொடிய பாவங்கள் 

(இப்பொழுது) மிகுதியாயினவோ,--மா தவம் பயனும் தேய்க்ததோ - பெருக்தவப்பல 

னும் அழிந்ததோ,--ஈல் நெறி குறைக்ததோ - சன்மார்க்கம் குறைந்துவிட்டதோ,-- 

கலி கூடிந்றோ - கலிகாலம் வக்துவிட்டதோ,--மறை இறக்ததோ - வேதமும் அழிக்த 

தோ,_-வன் இல்லையோ எனும்-ரிவபெருமானும் இல்லையோ என்றுஞ்சொல்லுவான். 

உம்மை இறர்ததுசழீஇயவெச்சம். ஒசாரம் ஏழும் ஐயம். (௩௩) 

94, கூடலர்வருக்தலிற்குரவர் சங்களை த் 

தேடினர்விரைவுடன்சென்.ற£ேகவர்போ 
லோடினர்புகாவகையொழிக் நளோரசையும் 

விடருஞ்சிறையிடைவீட்டி.னேனெலும். 

இ-ள். கூடலர் வருச்சலில் - (௮ச்சயக்தன்) சத்துருக்களாகெய அசுரர்கள் வருச் 

துவதனால்,--கு.ரவர் தங்களை தேடினர் விரைவுடன் சென்ற சேவர் போல் - ஈமது பிதா 

வையும் மாதாவையுக் தேடி விரைவாகச் சென்றசேவர்களைப்போல,--ஓடினர் புசாவ 

கை - ஒடிப்போகாதபடி,--ஓழிந்து உளோரையும் - எஞ்சிய தேவர்களனைவரையும்,-- 

வீட அரும் சிறையிடை வீட்டினேன் எனலும் - விடுதற்கரிய சிறைச்சாலையில் அடைப் 

பித்தேன் என்றுஞ் சொல்லுவான். ஏ - று, 

உம்மை இறந்த துதழீஇயவெச்சம். (௨௪) 

99, அ௮க்தியின்மறைமொழியயாச்துவைென் 

சந் தியில்வினைகளுர் தழ. ஓமோ ம்பல 

னெர்தையைவழிபடுமியல்புகீங்கினன் 

முந்தையினுணர்ச்சியுமுடிர்துளேனெனும். 

இ-ள். அந்தியில் மறைமொழி அயர்த்து வைசனென் - (அ௮ச்சயந்தன்) ௮ரஇக்கா 

ல.த்திலே ௮,சகியயனஞ்செய்யப்படுகின்ற வேதவாச்கியங்களை மறந்இிருந்தேன்,--சந்தி 

யில் வினைகளும் தழலும் ஒம்பலன் - சந்தியாகாலங்களிற் செய்யப்படும் கிரியைகளையும் 

௮.க்ணிகாரியத்தையுஞ் செய்யாது விடுத்தேன்,--எந்தையை வழிபடும் இயல்பு நீங்கி 

னன் - எமது பிதாவாகிய சவெபெருமானை வழிபாடுசெய்யு தன்மையையும் விட்டேன்,- 

முர்தையின் உணர்ச$யும் முடிந்துளேன் எனும் - முன்னுள்ள அறிவுங் கெட்டேன் 

என்றுஞ் சொல்லுவான், 

உம்மை முன்னையவை எண்; பின்னையவை இறரந்ததுதழீஇய வெச்சம். வழிபடும் 

இயல்பு - பூசைசெய்தல். (௩௫) 

80. மெய்யுயிரகன்்நிடவிளிகிலேனெனி 

னெய்யுறுமலக்கணீ த்தினிதுமேவலன் 

வையுறுகெடும்புரிவடி.வம்வெர்தெனப் 

பொய்யுடல்சுமந்தனன்புலம்புற்றேனெலும்.



௧௨௦ ீகந்தபு ராணம், 

இ-ள். மெய் உ.பிர் அசன்றிட விளிகலேன் எனில் - (௮ச்சயர்சன்) சேகத்தி 

னின்றும் உயிர் நீங்கச் சா௫ன்றிலேனாயின்,--எய் உறும் ௮லக்கண் நீத்து இனிது மேவ 

லன் - வருத்துகின்றதுன்பம் நீங்கச் சுசமாகவிருந்சேனுமில்லை,--வை உறு நெடும் புரி 

வடிவம் வெர்சென - நெடியவைச்கோற்புரிவடிவம் வெந்தாலும் ௮ந்தவடிவாயிருப்ப.து 

போல,--பொய் உடல் சுமக்தனன் புலம்புற்றேன் எனும் - பொய்யானசரீ ரத்சைச் சுமக் 

அகொண்டு வருத்தப்படுகன்றேனென்றுஞ் சொல்லுவான். ஏ - று, (௩௭) 

91. சொல்லுவதென்பிறதொல்லைவைகலின் 

மெல்லெனவா நீறியவினையின்பான்மையா 

லல்லுறழ்மிடற்றினெம்மடிகளேயெமக் 

கெல்லையிலித் துயரியற்றினானெனும். 

இ-ள். பிற சொல்லுவதென் - (அச்சயக்தன் நரம்) பிறவற்றை [யெடுத்துச்] சொ 
ல்லுவதென்னை,--தொல்லை வைகசவில் - முன்னாளிலே,---மெல்லென ஆற்றிய வினை 

யின் பான்மையால் - மெல்லனவாகச்செய்த தீவினையின் றன்மையால்,--அல் உறழ் 
மிடற்றின் எம் ௮ டிகளே - இருள்போன்ற கரிய கண்டத்தினையுடைய எமது சிவபெரு 

மானே,-- எமக்கு எல்லையில் இ துயர் இயற்றினான் எனும் - எமக்கு(அக்கன்மத்தின்பய 

னாகிய) ௮ளவற்ற இத்துன்பங்களையமைச்தார் என்றுஞ் சொல்லுவான். எ - று, 

ஏகாரம் தேற்றம, (௩.௭) 

88, அவியுமுலகமுமனை ததுமாகியு 

மோவியுங்கருணையினுருக்கொண்டாடல்செய் 

தேவர்கடேவனாஞ்செவன்மற்றல்லதை 
யேவசென்குறையுணர்க்இரங்குவாசெனலும், 

இ-ள். உலகமும் ஆவியும் அனைத்தும் ஆடியும் - (௮ச்சயர்தன்) உலசமும் உயிர்க 
ஞம் எல்லாமுமாய்,---ஒவியும் - (அவை) யல்லாமலுமாய்,--கருணையின் உரு கொண்டு 

ஆடல் செய் தேவர்கள் சேவனாம் வன் அல்லது - (தமது) அருட்சத்தியினாலே திரு 

மேனிகொண்டு (இரு) விளையாடலைச்செய்கின்ற சேவர் என்பாருக்கெல்லார் தேவரா 
இய சிவபெருமானேயன்றி,--ஏவர் என்குறை உணர்ந்து இசங்குவார் எனும் - யார் என் 

வருத்தத்தையறிந்து இரங்குவார்களென்றுஞ் சொல்லுவான். ௭ - று, 

மற்று அசை. 2 சாரியை. உம்மைகள் எண், (௩௮) 

99, பெறலருச்திருவெலாம்பிழைத் அச்சூருயி 
சறுவதுமவுணர்கள விந்துமாய்வ தஞ் 

சிறையிதுகழிவ.துக் இீர்கிலாவசை 

யிறுவதுமொருபகலெய்து?மாவெலும். 

இ-ள். பெறல் அரும் திரு எலாம் பிழைத்த - (அச்சயநதன்) பெறுதற்கரிய 

செல்வங்கள் எல்லாவற்றையும் இழந்து, --சூர் உயிர் அறுவதும் - சூரபன்மன் உயிர்விட்டு 
இறப்பதும்,--அவுணர்கள் அவிந்து: மாய்வதும் - அசுரர்கள் இறந்தொழிவதும்,--இது 

இறை கழிவதும் - இந்தச் நீங்குவதும்,--தீர்லொ வசை இறுவதும் - தீராதவசை 

நீங்குவதம்,--ஒருபகல் எய்துமோ எனும் - ஒருரசாள் வருமோ என்றுஞ் சொல்லுவான். 

உம்மைகள் எண். ஒகாரம் ஐயம். அக்கினித்தம்பத்தினின்று பதினாயிரம் வருஷம் 

அருந் சவஞ்செய்த இவனுக்கன்றிப் பிறசாலடைதற்கரிய செல்வம் என்பான் பெறலருக் 

இருவெலாம் எனக்கூறினான். (௩௧)



சயந்தன்புலம்புறுபடலம். ௧௨௧ 

40, அரறொடர்கேள்வியோர் நுணங்குசிக்தைசேர் 

கூறுடைமதிமுடிக்குழகன்றன்னருட் 
பேறுடையேனெனிற்பெருக்ஓயர்க்கட 

லேறுவன்வினையினேற்கில்லைகொல்லெலும், 

இ-ள். நூல் சோடர் கேள்வியோர் நணங்கு சிச்சை சேர் கூறு உடை மதிமுடி. 
குழசன் சன் அருள் பேறு உடையேன் எனில் - (௮ச்சயக்தன்) சாத்இரசம்பந்தமாகய 
கேள்வியுள்ள மகான்களுடைய நுட்பமாகிய தியானத்திலே இருக்கின்ற கூறுபாட்டினை 

யுடைய சர்திரனையணிந்த சடாமுடியையடையராகய சிவபெருமானது திருவருட்பே 

நிறையுடையேனாயின்;--பெரும் துயர் கடல் ஏறுவன் - பெருந்துச்கமாயெ கடலினின் 
றங் (கரை) ஏறுவேன்,--வினையினேற்கு இல்லை கொல் எனும் - பாவியாய எனக்கு 
(௮,த் திருவருள்) இல்லையோ வென்றுஞ்சொல்லுவான். ௭ - று. 

தீன் சாரியை. கொல் இயம். (௪௦) 

41, இத்திறமளப்பிலவெண்ணியெண்ணியே 

மெய்த் துயருழர்துவெய்தயிர்த்.அவிம்மியே 

யத்தலைச.ற்றியவமார்யாவருச் 

தீத்தமிலிரங்குறச்சயர்தன்வைகினான். 

இ-ள். சயந்தன் இ திறம் ௮ளப்பில எண்ணி எண்ணி - சயந்தன் இச்சன்மை 
யாக அளவில்லாத விஷயங்களைநினைத்து நகினைத்த,--மெய் துயர் உழந்து - மெய்ம் 
மையா௫ய துச்கத்தினையனுபவித்த,--வெய்து உயிர்த்து விம்மி - பெருமூச்செறிந்து 
அழுது;--௮அ தலை சுற்றிய ௮மார் யாவரும் - அல்விடத்திற் சூழ்ந்திருக்கன்ற தேவர்கள 

னைவரும்,---தத்தமில் இரங்குற வைகினான் - தங்களில் ஒவ்வொருவரும் வருந்த இருர் 
தான். எ-று, 

ஏகா.ரங்கள் ௮சை. உம்மை முற்று, (௪௪) 

42, கண்டகனுதாவகன்கசாளன்மாபலன் 
னேசங்கனா தியா சண்டகனிசங்க 

வெண்டகுமவுணர்களெண்ணிலோர்குழீஇக் 
கொண்டனர்சிறைக்களங்குறுகியோம்பினார், 

இ-ள். கண்டகன் உதாவகன் கராளன் மாபலன் சண்டகன் இசங்கன் சங்கன் 

ஆதியா எண் தகும் ௮வுணர்கள் எண்ணிலோர் குழிஇ சொண்டனர் சிறை களம் குறு 
ஒம்பினார் - (சயந்தனும் தேவர்களும் இவ்வாறுபெருக்துபருழர்திருக்கும்பொழுது) சண் 

டகன் உதாவசன் க.ராஎன் மாபலன் சண்டகன் இசங்கன் சங்கன் முதலிய எண்ணத்த 
குந்த ௮வுணர்கள் ௮ளவற்றவர்களாகச் கூட்டமாக இருந்து ரிறைச்சாலையைச் காத்தார் 

கள். or — று, 

ஏகாரம் எண். எண்டகும் என்பது கொடுமைசெய்வதில் தச்சவர்களென்று எண் 
ணத்தச்ச எனப்பொருள்கூறினும் அமையும். (௪௨) 

43, ஆயதோர்காப்பினோறுமுகத்தனி 
நாயகன்.நூ.துவனணுகுமப்பக 

லேயுறுசயர்தனையிமைப்பிலா சொடு 

காயெரியாமெனசக்கலின்.றுசுற்றினார். 
ஆள்



௧௨௨ ஸரீகந்தபு ராணம், 

இ-ள். ஆயது ஓர் சாப்பினோர் - அப்படிப்பட்டகாவலாளர்கள்,--தனி அறுமுக 

நாயகன் தூதுவன் ஈணுகும் ௮ பகல் - சமானாதீதராகய ஆறுமுகப்பெருமானது தூதரா 

யெ லீரவாகுசேவர் சென்ற அ௮த்தினத்திலே,--ஏயுறு சயந்தனை இமைப்பு இலாரொடு 
காயெரியாமென கனன்று சுற்றினார் - (அச்சிறைச்சாலையகத்) இருக்கின்ற சயந்தனைத் 

தேவர்களோடும் சுடுகின்ற ௮க்$னியைப்போலக் கோயித்துச் சூழ்ந்தார்கள். எ - று. 

ஒர் அசை, (2௩) 

Ca m™. 

44, மன்னாரங்கோன்றன்பணிநில்லாமகவேந்து 

மின்னாடானும்யாண்டுநுகின்றார்விரைவாகிச் 

சொன்னாலுய்விரல்லதும்மாவிதொலைவிப்பே 

முன்னாளேபோலெண்ணலிருண்மைமொழிகென்ரர், 

இ-ள். மன்னாம் நம் கோன் தன் பணி நில்லா மகவேந்தும் மின்னாள் தானும் 

யாண்டு உறுகின்றார் - (அங்ஙனநகோபித்துச் சூழ்ந்கவர்களாகய காவலாளர்கள்) ௮7௪ 

னாய குரபன்மனது கட்டளைக்கமைந்து நில்லாது ஒளித்தோடிய யாகாதிபனாகிய இந்தி 

னும் (௮அவன்மனைவியாகிய) இக்இிராணியும் எங்கேயிருக்கன்றார்கள்,--விரைவாகி 

சொன்னால் உய்வீர் - (௮வர்களிருச்குமிடத்தைச்) சச்சொஞ் சொல் லுவீர்களாயின் உயிர் 
பிழைத்திருப்பீர்கள்,--அல்ல.து உம் ஆவி தொலைவிப்போம் - அன்றேல் உங்கள் பிசா 

ணனை வாக்டிவிடுவேம்,--முன்னாளேபோல் எண்ணவிர் - நேற்றைத்தினம் வரைக்குஞ் 
சொல்லிய சொல்லைப்போல நினைக்கவேண்டாம், -உண்மை மொழிக என்ருர் - உண் 

மையைச்சொல்லுங்கள் என்று (நெருக்கிக்) கேட்டார்கள். ௭ - று, 

தான் சாரியை. ஏகாசம் தேற்றம். உம்மைகள் எண். (௪௪) 

49, என்னுங்காலைக்கேட்டசயநர்தனெம்மாயு 

மன்னும்வானின் ரோடினகண்டாமற்றன்னோர் 
பின்னங்குற்றகன்மையுமோசாம்பிணிகோயுட் 

டுன்னுந்தி2யம்யாவதுசைத்துஞ்சூழ்ச்தென்றான். 

இ-ள். என்னும் காலை - என்று (இப்படிநெருச்சி) வினாவியபொழுது,--கேட்ட 

சயந்தன் - (௮.து) கேட்டசயந்தன்,--எம் ஆயும் மன்னும் வான் நின்று ஒடின கண்டாம்- 

எமது தாயுர் தந்தையும் சுவர்க்கத்தினின்றும் ஒடிப்போனசைக்கண்டேம்,---அன்னோர் 

பின் ௮ங்கு உற்ற தன்மையும் ராம் - அவர்கள் பின்புபோன அவ்விடத்தில் இருக்கன் 

றதன்மையையும் பிறவிடத்திலிருக்கன்ற தன்மையையும் அறியேம்,--பிணி கோயுள் 

துன்னும் தீயேம் சூழ்ந்து யாவது உரைத்தும் என்றான் - சிறையாகிய வருத்தச்தோடி. 

ருக்ன்ற பாவியாகிய நாம் ஆலோடத்து என்னசொல்லுவோம் என்று (இசச்கம்வரச்) 
சொன்னான். ௭ - று. 

உம்மை தன்மையும் என்பதில் எதிரது தழீஇயவெச்சமும் ஏனையவற்றில் எண்ணு 
மாம். மற்று ௮சை. யா.து என்பது யாவது என விரித்தல்விகாரம்பெற்றது. (௪டு) 

40, விண்டோய்மன்னன்முன்னொருகாண்மெல்லியறன்னைக் 
கொண்டேபோ னானின்னுழியென்றுகுறிக்கொள்ளேங் 

கண்டோமல்லங்கேட்டிலமுள்ளங்கழிவெய்தப் 

புண்டோய்கன்றோமென்சொல்வதென்முர்புலவோர்கள்.



சயந்தனபுலம்பு படலம். ௧௨௩. 

இ-ள். புலவோர்கள் - சேவர்கள்,--விண் தோய் மன்னன் முன் ஒருகாள் மெல் 
லியல் தன்னை கொண்டே போனான் - சுவாச்சத்திலிருந்ச ௮. ரசனாகிய இந்இரன்முன் 
ஒரு தினத்தில் இ்திராணியையும் ௮ழைத் துக்சொண்டு (வெளியிற்) போனான்;,--இன் 
னுழி என்று குறி கொள்ளேம் - (அவன்போனவிடம்) இன்னவிடமென்று ௮றியேம்,-- 
கண்டோ மல்லம் - ( அவர்களிருக்குமிடத்தை நாங்கள்) பார்த்ச துமில்லை,---கேட்டிலம் - 
(பிறர்சொல்லச்) கேட்டதுமில்லை,--உள்ளம் கழிவெய்த புண்தோய் இன்றோம் என் 
சொல்வது என்றார் - மனம் மிகவும் புண்பட்டு வாதைப்படுன்றோம் (ஆகலின்) என் 
னசொல்லுலோம் என்றார்கள். எ - று, 

ஏகாரம் தேற்றம், (௪௬) 

47. சொற்றாரிவ்வாறன்னதுபோழ்திற்றுணிவெய்தி 
யுற்றாரபோலுமிங்வெசெல்லாமுளமொன் றி 

யெற்றாலுண்மையோ துவரின்னோசெனவெண்ணுச் 

செ ற்ருசாகுங்கா வலர்துன்பஞ்செப்கின்முர். 

இ-ள். இவ்வாறு சொற்றார் - இப்படிச் (சயந்தனும் தேவர்களும் ஓத்தபான்மை 

யாகச்) சொன்னார்கள்,--அன்னது போழ்தில் இவர் எலாம் உளம் ஒன்றி துணிவு எய்தி 
உற்றார் போலும் - அப்போது இவர்களெல்லாம் ஒரேமனமாய் ஓத்துத் துணிவுகொண்டு 

இருக்னெருர்போலும்,--இன்னோர் எ.ற்றால் உண்மை ஓதுவர் என எண்ணா - இவர்கள் 

எ.சனால் உண்மை சொல்லுவார்களென்று ஆலோடத்து,--செற்ரார் ஆகும் காவலர் துன் 

பம் செய் கின்றார் - பகைவராகிய காவலாளர்கள் துன்பஞ்செய்யத் தொடங்கஇஞார்கள். 

இங்கு ௮சை. செற்றார் ஆகும் என்பதற்கு நெருங்கிநின்றவர்களாகய எனப் பொ 

ருள்கூறினும் அமையும். (௪௭) 

46, வென்னஞ்சென்னக்காயெரியென்னமிகுதீஞ்சொன் 

முன்னஞ்சொற்றேவைவர்தெழிப்பா்முமணோடுங் 
கன்னஞ்செல்லத்தோமாழுய்ப்பர்கடைகிற்பார் 

சின்னஞ்செய்வார்போலுடன்மாற்றுஞ்சே திப்பார். 

இ ். வெம் ஈஞ்சு என்ன காயெரி என்ன மிகு தீஞ்சொல் முன்னம் சொற்றே 
வைவர் - கொடியாஞ்சைப்போலவும் சுடுகின்ற அச்னியைப்போலவும் மிக்வுங் கொடிய 
சொற்களை நேரேபேடித் திட்டுவார்கள்,--தெழிப்பர் - அதட்டுவார்கள்,--முரணோடும் 

சன்னம் செல்ல தோமரம் உய்ப்பர் கடை கற்பார் - வலிமையோடு காதுகளிலே செல் 

லும்படி. இருப்புலக்சைகளைவிட்டுச் கடைவார்கள்,--சின்னம் செய்வார் போல் உடல் 
முற்றும் சேதிப்பார் - தழும்புபடுத்துவார்போல உடம்புமுழுதையும் (துண்டுதுண்டாக) 

வெட்டுவார்கள். எ- று, 

எகா.ரம் தேற்றம், உம்மை முற்று. (௪௮) 

49, கண்டர் துண்டஞ்செய் திரிமங்கங்கடி.தொன்றிப் 

பிண்டந்தன்னிற்கூடவெகுண்டேபேராற்றல் 
கொண்டங்கையால்வாள்கொமொர்பங்குடைகிற்பார் 

தீண்டந்தன்னான் மோதுவான்னோர் தலை£ற, 

இ-ள். சண்டம் துண்டம் செய்இடும் அங்கம் கடி.து ஒன்றி பிண்டர் தன்னிற் 

கூட:- [அசுரர்களால்] கண்டதுண்டங்களாசக வெட்டப்பட்ட ( சரீரத்தின்) அவயவங்கள் 

தக்சரம் ஒன்றாகச் சேர்ந்து சரீ ர.த்தில்வந்து பொருந்த (அசுரர்கள் அ.தனைப்பார்தத),--
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வெகுண்டே. பேர் ஆற்றல் கொண்டு - கோபித்து மிச்ச வலிமைகொண்டு,---அங்கை 

யால் வாள் கொடு மார்பம் குடைஇற்பர் - அழகெய கையினால் வாளையெடுத்து மார்பைக் 

ருடைவரர்சள்,--அன்னோர் தலை ே ற சண்டங் தன்னால் மோதுவர் - அவர்களது தலைமி 

எக்கும்படி சண்டத்தினாலே படிப்பார்கள். ௭ - று, 

௮ம் ௮சை. தன் இரண்டுஞ் சாரியை. ஏகாரம் தேற்றம். (௪௯) 

60, இத்தன்மைக் தாக்காவலர்யாருமெண்ணில்லா 
மெய்த்துன்பத்தைச்செய்திடமைந்தன்விண்ணோர்தங் 

கொத்துந்தானுமா ற்றலனாடுக்குலைவெய் தி 

நித்தன்றன்னையுன்னியாற்றாகிற்கின்ளான், 

இ ள். காவலர் யாரும் இ தன்மைத்தா எண்ணில்லா மெய் துன்பத்தை செய்திட- 

௮சரகாவற்காரர் அனைவரும் இவ்விதமாக சரீ£ரத்துக்கு அளவிறக்தவருத்தத்தைச்செ 

ய்ய,--மைந்தன் - சயந்தன்,--விண்ணோர்தங் கொத்தும் தாலும் - தேவகூட்டமுர் 

தானும்,--ஆற்றலன் ஆட குலைவு எய்தி - (௮வ்வசுரராற் செய்யப்பட்ட வருத்தத்தை) 

யர்ற்றாசவ்னாய்ப் பதறி,--நித்சன் தன்னை உன்னி அ௮ரற்ராநிற்டகுன்றான் - சவபெருமா 

னைத்தியாணித்துப் புலம்பசக்சொடங்இனான். ௭ - று. 

உம்மை முன்னையது முற்று; பின்னையவை எண். இத்து, தம், தன் சாரியை. () 

91, சீற்றத்தப்போர்பல்படைகொண்டேசெறுபோழ்து 

மாற்றத்துன்பம்பட்டதலான்மெய்யழிவாகு 

யீற்றுத்தன்மைசேரர் திலன்விண்ணோரிறைமைந்தன் 
கூற்றிற்பட்டுச்செல்லலுழக்குங்கொடியோர்போல், 

இ-ள். கூற்றிற் பட்மி செல்லல் உழக்கும் கொடியோர் போல் - யமனிடத்தில 

சப்பட்டுத் துக்கத்தினையனுபவிக்னெற பாவிகளைப்போல;- விண்ணோர் இறை மைக் 

தீன் - தேவர்களுக்கு ௮ரசனாகயெ இர்இிரன.து குமாரனானசயந்தன்,--£ற்றம் துப்போர் 

பல் படை கொண்டு செறு போழ்தும் - மிக்க கோபத்தினையுடைய அசுரர்கள் பல ஆயு 
தீங்களைக்கொண்டு (வெட்டிக்குடைந்து) வருத்தும்பொழுதும்,--ஆற்ற துன்பம் பட்டது 

அலால் - மிகவும் துன்பமனுபவித்ததன்றி,--மெய் ௮அழிவாகி ஈற்றுத் தன்மை சேர்ந்தி 

லன் - உடம்பு ௮ழிர்து இறச்குந்தன்மையைப்பெற்றிலன். ௭ - று, 

௪2 எகரரம் ௮சை. உம்மை உயர்வு?றப்பு. (டுக) 

52, நெஞ்சினில்வாலறிவெய் தினசைம்புலநெறிகின்று 

மெஞ்சியமேல்வினைபெற்றிலதேயெனவிறும்வண்ண£6 
தஞ்செயல்வெய்யோர்செய்யவுமைந்தன் தமசோடுக் 
அஞ்சலனூறும்பெற்றிலலுற்முன்றுபசொன்றே, 

இ- 9. நெஞ்சினில் வால் ௮றிவு எய்தினர் &ம்புல நெறி நின்றும் - மனத்தில் 
ஈல்லறிவடைக்த பெரியோர்கள் 8ம்புலன்வழியாக ஒழுகறநின்றும்,--எஞ்சிய மேல் வினை 

பெற்றிலசே என - சேஷமாயிருச்கும்படி. ஆகாமியவினையைப்பெராதவாறு போல;-- 

இம் வண்ணம் - இறக்கும்படி,--வெய்யோர் சம் செயல் செய்யவும் உ கொடிய அசுரர் 
தமது ஐண்டனையைச் செய்யவும்,--மைந்தன் தமசோடும் துஞ்சிலன் - சயந்தன் சேவர் 
க்ளோடும் இறந்திலன்,--ஊறும் பெற்றிலன் - காயங்களையுமடைக்திலன்,-- துயர் ஒன் 

தெ உற்றான் - துச்சமொன்றையே அனுபவித்தான், ௭ - று.



சயந்தனபுலம்புறுபடலம், ௧௨௫ 

உம்மை நின்றும் செய்யவும் என்பனவற்றில் உயர்வுசிறப்பும் ஊறும் என்பதில் 

இறந்த து;,தழீஇயவெச்சமுமாம். ஏகாரம் முன்னையது தேற்றம்) பின்னையது பிரிநிலை. 

தீத். துவஞானிகள் பஞ்சேர்திரியவழிப்பட்டு விடயவின்பங்களை யனுபவித்து நிற்பாசாயி 
னும் தற்போதமிழர்து தம்செயல் எல்லாம் சவச்செயலாகச் காணும் மெய்யறிவுடைய 

சாதலின் அவ்விர்திரிய வியாபாரங்களினால் வருகின்ற அகாமியசஞ்சித வினைகளும் ௮வ 
தீறின் பயன்களும் தமக்கு இல்லாதவாறுபோல சயந்தன் சேவர்களுடன் அசுரர்கள் 
தீண்டித்தலால் துயசொன்றைமாத்திரம் பெற்ரானன்றி இறப்பையும் ஊறுபாட்டையும் 

பெற்றிலன் என்பது கருத்து. (௪௨) 

98, மாடேசூழ்வார்தம்மொடுமைந்தன்சிறைபுக்கான் 

காடேபோனானிர்தானேனோர்கவலுற்றார் 
பாடேவிண்ணோர்தம்பதமுக்கட்பானல்கும் 
வீடேயல்லாற்றுன்பறுமாக்கம்வேறுண்டோ,. 

இ - ள். மாடே சூழ்வார் தம்மொடு மைந்தன் சிறை புக்கான் - பக்கத்திற் சூழ்ந்த 

ருப்பவர்சளாகய தேவர்களுடனே இர்இிரகுமாரனாகயெ சயந்தன் சிறைச்சாலையை யடை, 
நீதான்;--இந்தரன் காடே போனான் - இந்திரன் (, தானிருநதசுவர்க்ச த்சைவிட்டுச்) காட் 

டிலே (யொளித்துப்) போனான்,--ஏனோர் கவலுற்றார் - மற்றைத்தேவர்கள் மனச்கவலை 
யடைந்தார்கள்,--விண்ணோர் சம் பசம் பாடே - தேவர்கள் வ௫ச்சப்பெற்ற (௮ச்சுவர் 

க்க) பதவியும் ௮ழிர்தசே (ஆசலால்),--முக்சண் பரன் ஈல்கும் வீடே அல்லால் துன்ப 

றும் ஆக்கம் வேறுண்டோ - மூன்றுகண்களையுடைய சிவபெருமான் கொடுத்தருளும் 

மு,ச்தியின்பம் ஒன்றேயல்லாது துக்சமில்லாதசெல்வம் வேறொன்று இருக்கிறதா? 

(இல்லை), எ- று, 

தம் இரண்டுஞ் சாரியை. ஏகாரம் காடே என்பதில் பிரிகிலையும் ஏனையவற்றில்தே 
நிறமுமாம். ஒகாரம் எதிர்மறை. சுவர்க்காகிபதங்களிலே சுகதுச்சங்களனுபவித்தலுண் 

மையும் ௮வை அனுபவித்துத்தொலைக்த ஞான்று எஞ்சிய கன்மசேடத்தால் மீஎப்பிறச் 

தழலலுண்மையும் அங்ஙனம் அவைபோலாகாது சிவபெருமான் கொடுத்தருளும் வீடு 

பேற எக்காலத்தும் நித்திய நிரதிசயானந்தத்தைப் பயப்பதுண்மையுமாகவின் முக்கட் 
பரனல்கும் வீடேயல்லால் துன்பறும் ஆக்கம் வேறுண்டோ எனறார். (௫௩) 

94, ௮ந்தாவாளக்தோமாமெஃகமடுதண்ட 

முந்தாவுற்றபல்படையாவுமுரிவெய்தச் 

செந்தார்மார்பிற்காவலர்கையுந்இறலெஞ்ச 
கொந்தாரின்னாசெய்வதுநீத்தார்.நுவல்கின்றுர், 

இ-ஊ். ௮ந்தாலாளம் தோமரம் எஃக:௦ அடு தண்டம் முந்தாவுற்ற பல் படையாவும் 

முரிவு எய்த - அழடியவாள் இருப்புலச்சை வேல் கொல்ல)த்தச்ச சண்டம் மு,சலாயுள்ள 
பலவகையாயுதங்களெல்லாம் ஓடியவும்;,--செம் தார் மார்பிற் சாவலர் கையும் இறல் 
எஞ்ச - செப்பமாசிய மாலையையணிகந்த மார்பினையுடைய சாவலாளராஇிய அசுரர்கள் 

கைப்பலமும் தைரியமுங் குறையவும்,--நொந்தார் - வருந்தி,--இன்னா செய்வது நீத் 
தார் - துன்பஞ்செப்வசை விடுத்து,--ுவல் இன்றார் - சொல்லுடன்ருர்கள். ௭ - நு. 

லாளம் என்பதில் ௮ம் சாரியை. உம்மை முன்னையது முற்று; பின்னையது இற் 

தீது தழீஇயவெச்சம். எய்தவும் எஞ்சவும் என்பதில் எண்ணும்மைகள் தொச்சன, (௪)



௧௨௭௬ ஸ்ரீகத்தபு ராணம். 

956, விவார்பின்னாளல்லதுவேரோர்வினையத்தாற் 

சாவாசெஞ்சார்போமிர்துண்டார்தவமிக்கார் 
கோவார்நாமிங்காற்றியபாலாஜோய்கொந்து 

மாவாயாதுஞ்சொற்றிலசென்றற்புதழுற்றார், 

இ-ள். பின்னாள் வீவார் - இவர்கள் நியமித்தபிற்காலத்திலேயே இறப்பார்கள்,-- 
அல்லது வேறு ஓர் வினையச்சால் சாவார் - ௮ங்ஙனமன்றி வேறொரு உபாயத்தாலும் 

சாகார்கள்,--எஞ்சார் - (உறுப்புச்) குறையமாட்டார்கள்,--பேர் அமிர்து உண்டார் - 

மேலான அமிர்தமுண்டவர்கள்,--தவம் மிக்கார் - தவத்தான்மேம்பட்டவர்கள்,--நோ 
வார் - வருந்தமாட்டார்கள் ( இவ்வியல்பினர்),--மாம் இங்கு ஆற்றிய நோய் பாலால்-நாம் 

இங்கேசெய்த துன்பப்பகு திகளினாலே,--கொந்தும் - வருத்தப்பட்டும்,--ஆ ஆ யாதும் 

சொற்றிலர் என்று அற்புதம் உற்றார் - ௮ ஆ! ஒன்றுஞ் சொன்னார்களில்லை யென்று 

அ௮.திசயமடைந்தார்சள். 

உம்மை முன்னையது உயர்வுறப்பு) பின்னையது முற்று. ஆ ௮ ௮திசயத்தையுந் 

இரச்சத்தையும் உணர்த்தும் இடைச்சொற்கள்; மிகுதிப்பொருட்கணடுக்வெர்தன. 

56, இன்னோர்யாருமைக்கனைவானோேரினமோடு 

மெய்க்கோவாகும்பாங்கினலைத்தவினையாலே 
கைந்கோவெய் இவன்மையுயீங்குக்கவ லுற்றார் 

முன்னோர்தம்பாற்செய்த துடன்சூம்முறையேபோல், 

இ-ள். முன்னோர் தம்பால் செய்தது உடன் சூழ் முறையே போல் - பெரியோர் 

களுச்குச்செய்த பாவமானது உடனே (தம்மை) வர்துசூழ்வதுபோல,--இன்னோர் 

யாரும் மைந்தனை வானோர் இனமோடும் மெய் நோ வாகும் பாங்கன் அலைத்ச வினை 

யாலே கை நோ எய்தி வன்மையும் நீங்கி கவலுற்றார் - இவ்வசுரர் யாவரும் சயந்தனைத் 
சேவகூட்டத்துடன் சரிரம்நோவடையும்படி வருத்திய பாவத்தினால் கை வருத்தம் 

அடைந்து வலிமையுமிழந்து துன்பங்கொண்டார்கள். ௭ - று, 

ஏகாரங்கள் தேற்றம், உம்மை முன்னையது முற்று; பின்னையது இறக்சதுதழீஇய 

வெச்சம். தம் சாரியை. எனவே பெரியோர்களுக்குச் செய்த திமையினால் தாம் தப்பாது 
வருந்துவர் என்பது தாற்பரியம், (Qs) 

மேவேறு, 

61, ௮த்தகையகாவலவுணரசவர்க்கணித்தாய் 
மொய்த்தொருசாரீண்டிமுறைநீங்கலர்காப்ப 
வெய்த்தவமாருடனிர் தரன்சேய்பண்ணவரு 

ளுத்தமனாங்கண்ணு தலையுள்ளிப்புலம்பு ௮வான், 

இ-ள். ௮ தசைய காவல் அவுணர் அவர்க்கு ௮ணித்தாய் மொய்த்து ஒருசார் 

ஈண்டி முறை நீங்கலர் காப்ப - அவ்விதமாயெ காவலைக்கொண்ட அசுரர்சள் அ்சேவர் 
களுக்குச் சமிபத்தில் நெருங்கு ஒருபக்கத்தில் ' இருது முறைமைதவருசவர்கனாஇச் 
காவல்செய்ய,--எய்த்த ௮மாருடன் இந்திரன் சேய் - இளை தததேவர்களோடும் இந்திர 

குமாரனாகிய சயந்தன்,--பண்ணவருள் உத்தமனாம் கண் ந.தலை உன்னி புலம்புறுவான் - 

சேவர்களுக்குள் உத் தமரா௫ய சவெபெருமானை நினைத்துப்புலம்புவானாயினான். எ று, 

அரிபிரமேஈதிராதிசேவர்களக்குத் தேரற்றம் ஒடுக்கம் சுக.துக்சம் மோகமாதிகுணல் 

களுண்மையாலும், சிவபிரானுக்கு ௮வையின் மமயானும், அவர்களுக்குப் படைத்தன்



சயந்தன்புலம்புறுபடலம், ௧௨௭ 

முதலிய ௮இிகாரங்களைக் கொடுக்கும் இறைவராசலானும், அவர்களுக்கு மனமயக்சம் 

வந்தவழித் தண்டித்து அறிவுறுத்து தன்மையானும் செவபெருமானேயுத்சமனென்பார் 

பண்ணவருளுத்தமனாங்கண்ணுதல் என்றார். (௫௭ ) 

98, வர்இப்பவர்பவங்கண்மாற்றுவோயெத்தேவர் 
சிந்தைக்குமெட்டாச்சிவனேசெழுஞ்சுடசே 
யிந்தப்பிறவியிடருழப்பச்செய்தனையோ 
வந்தித்தநின்புணர்ப்பையாசேகடந்தாரே, 

இ-ள். வர்இப்பவர் பவங்கள் மாற்றுவோய் - ( திரிசரணசுத்தியுடையராய் மெய்ய 
ன்போடு) வழிபாடுசெய்கின்ற அடியாரது பிறவித்துன்பத்தை யொழிப்பவரே,--௭ த் 

சேவர் சர்தைக்கும் எட்டா சிவனே - எப்படிப்பட்ட சேவர்களுடைய மனசுக்கும் வாக் 

குக்கும் ௮தீ.தமாய்நின்ற சவபெருமானே,--செழும் சுடசே-செழுமையாகிய சோதிமய 

மானவசே(கான் செய்துகொண்ட தீவினையினால்),--இஈத பிறவி இடர் உழப்பசெய்தனை 

யோ - இந்சத்தேவசென்மத்திலும் பெருந்துக்கச்தையனுபவிச்சச் Qs FCrr,— 68) 

தீத நின்புணாப்பை யார்கடந்தார் - (வினைப்பயனாகய சுக துக்சங்களைச) கூட்டி. யனுப 

விச்சச்செய்கின்ற தேவரீ ரது செயலை யார்கடந்தவர்கள் (ஒருவருமிலர் என்பது. ) எ-று. 

ஒகாரம் இரச்சக்குறிப்பு, உம்மை எதிரது தழீஇயவெச்சம், பின்னைய ஏகாரம் 

இரண்டும் ௮சை. அந்தித்தல் - முடி.வாக்குதல், பொருத்தல், சேர்த்தல். ௮ந்தித்த என் 

பதற்கு *((பிரபஞ்சங்களெல்லாம்) ஓழிர்சவிடத்தும் (ஒழியாதுகிற்கன்ற)'' சேவரீசது 

எனப் பொருள்கூறுவாறுமுளர். சந்தைக்கும் எட்டாச் செவெனென்றது நிருபாதிகசிவத் 

தைச் குறிப்பித்தவாறாம். பரசிவத்துக்குரிய சொருபலகூணங்களெல்லாம் ஸோபாதிக 

ராகயெ ஸ்ரீகண்டர்மேல்வைத்துக் கூறல் மரபோ எனின் ஸ்ரீசண்டத்திருமேனிக்கு ௮ப் 

பரசிவம் மூர்த்தி மானாசலின் வழுவன்று. நோக்கினும் நுழைகிலை nag Ger oC sat 

வாக்சினு மமைகிலை மதிப்பவொண்டுலை”' எனவும், :'உருவொடு பெயர் தொழிலொ 
ன்று மின்றியே பரவிய நீயவை பரித்துநிழ்பது'” எனவும் வருக்இருவிருத்தங்களானும் 

பிறவாற்றானும் பரசிவத்துக்குரிய தெய்வீகலக்ஷணங்கள் ஸ்ரீசண்டா்மேல்வைத்துச் கூறு 

தல் காண்க. சவம், பதி, பசு, பாசம், எனப்பசார்ச்தங்கள் நான்செனவும் அவற்றுள் 

சிவம் நிருபாதிகமெனவும், பதி ஸொபாதிகமெனவும் ஸா்வஞானோத்தசங் கூறுமாற்றா 

னுமழிக. அதிசாரமொழிதந்து தன்னிலையிணிற்குஞ் சிலம் நிருபாதிகமெனவும் ௮இிகாரத் 

தோடு கூடிய சவம் ஸோபாதிகம் எனவும் உணர்க, (௫௮) 

99, கைந்நாகத்துக்குங்கயவாயக்குகாசைக்கும் 

பைந்நாகத்துக்கும்படருஞ்சிலக் இக்கும் 
பின்னாகியவுயிர்க்கும்2பாருண்முன்செய்தனையா 
லென்னாயகனேயெமக்கேனருளாயே. 

இ-ள். கை நாகத்துக்கும் கயவாய்க்கும் நாரைக்கும் பை நாகத்துச்கும் படரும் 

தலந்திக்கும் பின்னாகிய உயிர்க்கும் முன் பேர் ௮ருள் செய்தனை - துதிக்சையையுடைய 
யானைக்கும் கரிச்குருவிக்கும் நாரைக்கும் படச் இனையுடைய பாம்புக்கும் வருந்துஞ் Kars 

இக்கும் பின்னுள்ள உயிர்களுக்கும் முற்காலத்தில் பெருங்கருணைபாலித்தீர்,---என் நாய 

கனே - (அங்ஙனம் பெருங்கருணைபாலித்த பரமகருணாகிதியாகய) எமது பெருமானே,- 

எமக்கு ஏன் அருளாயே - அடியேங்களுக்கு ஏன் ௮ருள் செய்யவில்லை. எ - று. 

ஆல், ஏ, அசை. உம்மைகள் எண். திருக்காளத்தியப்பருக்குத் தான்செய்்த தொண் 
டுக்கு இடையூறுநேர்ந்தமைபற்றி வருந்துஞ் சிலந்தி என்றான் எனக்குறிப்பார் படருஞ் 
சிலந்தி என்றார். கை காகம் முதலியவற்றிற்கு அருள்செய்ததைத் திருவிளையாடற்புரா 
ணத்திற் கண்டுகொள்க. (௫௯)



௧௨௨) ரீகந்தபுராணம்; 

00, கங்கைமுடி த்தாய்கறைமிடற்றாய்கண்ணு தலாய் 
திங்கள்புனைர்தாய்வவனேசிவனேயென் 

றிங்குகினதடியேமெல்லேங்களுமாற்ற 

௯ ரங்களுயிர்க்குயிராகாயகரிகேட்டிலையோ, 

இ-ள். கங்கை முடித்தாய் - சங்கையைத்தரித்தவசே,--கறை மிடற்றாய் - ஈஞ் 

சார்ச்தசண்டத்தையுடையவசே,--கண் ணுதலாய் - நெற்மிக்கண்ணமே,--இங்கள் புனை 

நீதாய் - இளம்பிறையைச் தரித்சவசே,--சவனே சிவனே என்று - சவபெருமானே 
சவெபெருமானேயென்று,---இங்கு நினது ௮டியேம் எல்லேங்களும் அரற்றல் - இவ்வி 

டத்திற் றேவரீருக்கு அடியேமாகிய காமனைவரும் (௮சுரர்செய்யு தண்டனைகளைச் சக் 

கலாற்றாது) இரைந்து துதிப்பது,--ஈங்கள் உயிர்க்கு உயிராம் நாயக நீ கேட்டிலையோ - 

எங்களது ஆன்மாவிலே ப.ரமான்வாக விருக்கின்ற நாயகராகய தேவரீருக்குக் கேட்க 
வில்லையோ. or — று, 

துகாரம் வினா. கங்கைமுடித்தலாதி சரித்திரங்களைச் தகூசாண்டச்திற் காண்க. 

கங்காசரசே, நீலகண்டரே, பாலலோசனசே, சந்திரசேசரசே என வடமொழிப்படி. 
கூறினுமிழுச்சாது, (௬௦) 

01, பாசங்கொண்டாவிபலவும்பிணிப்போனு 

சேசங்கொண்டாங்கதனைநீக்கியருள்செய்வோனு 
மீசன்சிவனென்றியம்புமறைநீயிழைத்த 

வாசொன்.றுமித்தீமையார் தவிர்க்கவல்லாரே, 

இ ். பாசம் கொண்டு ௮வி பலவும் பிணிப்போனும் - (௮ராதிபர்சமாகய மலம 
றைப்பை நீக்கும்பொருட்டு ஆஇபந்தமாகய சனுகாணபுவனபோகங்களெனப்படும்) 

பாசங்களைக்கொண்டு சர்வான்மாக்களையும் பக்திப்பவரும்,--சேசம் கொண்டு அதனை 
கீச்சு ௮ருள் செய்வோனும் - (அங்ஙனம் பர்திக்கப்பட்ட உயிர்கள் செய்த சிவபுண்ணிய 
மேலீட்டால் மலபரிபாகம் வர்சவழி) விருப்பங்கொண்டு அப்பாசசம்பந்தத்தை நீக்கு 
(சவத்துவாபிவியக்திசெய்) தருளுஇன்றவரும்,--ஈசன் சவனென்று மறை இயம்பும் - 

ஈசன் என்றும் சிவபெருமான் என்றும் வேதவசனங்கள் சொல்லா நிற்கும்,--ரீ இழை 

த்த - (௮வ்வேதங்களோவெனின் ) தேவரீர் அருளிச்செய்தவைகள் (ஆதலின் அவ்வாக் 

குப் பொய்யாகாது),--ஆ சொன்றும் இ திமை யார் தவிர்க்க வல்லார் - (அடியேன் 
முன்செய்த) குற்றம்பொருர்திய தீவினைப்பயனாலாகிய இப்பெருந்துக்கத்தை,ச் (தேவீ 

சன்றி) வேறுயாவர் நீச்சவல்லவர்கள் [தேவரீ சேறீச்செயருளவேண்டுமென்பது.] ௭ - று. 

ஆங்கு), ஏ ௮சை. உமமைபலவும் எனபதில முற்றும ஏனையவறற்ல எண ணுமாம 

ஈசன் எல்லாவற்றையும் ஆள்பவன், (௬௪) 

02. சாராயணனுமர்தகான்முகனுகாடரிய 

பேரதியானபெருமானுயிர்க்கெல்லா 

மாசாயினீயன்றியாசேதுணையாவார் 

வாசாய்தமியேனுயிரளிக்கவாசாயே. 

இன். நாராயணனும் அந்த நான்முகலும் நாட அரிய போர் ஆதியான பெரு 
மான் - விஷ்ணுமூர்த்தியும் ௮ந்தப்பிரமதேவரும் சேடியறிதற்கரிய பெருமைபொருக் 
இய பசம்பொருளாகிய பெருமானே,--ஆராயின் . (வேதப்பிரமாணங்களைக்கொண்டு) 

ஆராயும்பொழுது,--உயிர்க்செல்லாம் நீ ௮ன்றி£யாரே துணையாவார் - சசல உயிர்களுக்



சயந்தனபுலம்புறுப்டலம், ௧௨௯ 

கும் சேவரீசேயன்றி யார் துணையாக இரட்டிக்கத்தச்கவர்கள்,--சமியேன் உயிர் அளிச்ச 
வாராய் வாராய் - அடியேனுடைய உயிரை இசட்டக்கும்பொருட்டு வர்தருளும் QEEG 

ளும். எ-று, 

ஏகாரம் இரண்டும் ௮சை. உம்மைகள் எண்ணும் உயர்வு?றப்புமாம். (௬௨) 

08. சீற்றம்விரா த துமுனந்தேவர்தொகையலைப்பான் 
கூற்றமெனவேகுறுகுற்றவந்தகனு 

மாற்றலிழப்பவகன்மார்பின்முத்தலைவே 

லைத்றியவனீயன்றோவெமக்கேனிசங்கலையே, 

இ- ன். மூனம் சீற்றம் விளைத்து தேவர் தொசை அலைப்பான் கூம்மம் எனவே 
குறுகுற்ற அர்தகனும் ஆற்றல் இழப்ப - முற்காலச்தில் கோபங்கொண்டு சேவர்கூட்ட 

ங்களை வருத்தும்படி இயமனைப்போலவந்த அ௮ந்தகாசுரனும் வவிமையிழக்து கெடும்படி - 

அகல் மார்பில் முத்தலை வேல் ஏற்றியவன் நீ ௮ன்றோ - ௮கன்றமார்பில் மூன்று தலைக 

ளையுடைய சூலத்தை ஏற்றியவர் சேவரி ரன்றோ (அங்கனஞ் செய்ததுசேவர்களை இரட் 

சிக்கும்பொருட்டே அப்படியிருச்க),--எமக்கு ஏன் இரங்கலை - ஏங்களுச்சேன் Ors 
கங் கொள்ளவில்லை? எ - று, ப 

உம்மை உயர்வுிறப்பு, ஏகாரம் முன்னையது தேற்றம்; பின்னையது அசை. ஒகா 

ரம் வினா. (௬௩) 

04, ஏங்கியமரரீரிர்தோடவே துர்க 

வோங்குகுரண்டத்துருக்கொண்டதானவனைத் 
திங்குபெறத்தடிர்துசின்னமாவோர்சிறையை 

வாங்கியணிர்தவருளிங்கென்பால்வைத் தலையே, 

இ-ள். அமரர் ஏங்கி இரிந்தோட grbs ஒங்கு குரண்டத்து உரு கொண்ட சான 
வனை - தேவர்கள் ஏச்கங்கொண்டு புறங்கொடுத்தோடும்படி. துரச்தி உயர்ச்சகொக்கின் 

வடிவுகொண்டுவந்த பகாகரனை,--தீங்கு பெற சடிந்து - கேடுண்டாகும்படி. வெட்டி, - 

சின்னமா ஓர் சிறையை வாங்கி அணிந்த அருள் என் பால் வைத்திலையே - ( ௮வனைக் 
கொன்றதற்கு) அடையாளமாச ஒரு இறகையெடுத்துத் (இிருமுடியின்மேல்) தரித்தரு 

ளிய இருவருள் அடியேனிடத்தில் வைக்கவில்லையே. எ - று, 

ஏகாரம் இரண்டும் இங்கும் ௮சை. அது சாரியை, (௬௪) 

05, ஞாலச் தனையளித்தரான்முகனுகின்றவற்றைப் 

பாலித்தவனும்பிறரும்பணிக்திரங்க 
வோலக்கட லுளுலகந்தொலைப்பவந்த 

வாலக்தையுண்டவருளென்பாலயர்த்தனையோ, 

இ-ஊ். ஞாலத்தினை அளித்த நான் முகனும் நின்று அவற்றை பாலித் தளனும் 
பிறரும் பணிந்து இரங்க - உலகத்தைப் படைத்த பிரமதேவரும் நிலையாய் அவ்வுலசுத் 
சைச்காக்சனெற திருமாலும் மற்றுள்ளவர்களும் வணங்கிப் பரிதபிச்க,--ஒலம் கடலுள் 

உலகம் தொலைப்ப ஒத்த - ஓலிச்ன்ற பாற்கடவிற்பிறந்து உலகங்களை யழிக்கும்பொரு 
ட்டுவர்த,--அ௮லத்தை உண்ட அருள் என் பால் அயர்த்தனையோ - அலசாலவிஷத் 

சைச் திருவமுதுசெய்தருளிய கருணை அடியேனிடத்தில் மாத்திரம் மறந்தருளினீரோ. 

உம்மைகள் எண். ஐகாரம் வினா. (௬௫) 
5௭



நு. ஸரீகந்தபுராணம், 

66, மோடி தரவந்தமுக்கணுடைக்காளி 

யோடியுலகுயிர்களுண்ணும்படியெழலு 
நாடியவள்வெருவிராணிச்செருக்ககல 

வாடியருள்செய்தவருளிங்கணுகாதோ. 

இ-ள். மோடி தாரவாஈத முக்கண் உடை சாளி ஓடி. உலகுயிர்கள் உண்ணும் படி. 

எழலும் - காடுசாள் பெறவந்த மூன்றுகண்களையுடைய காளியானவள் விரைந்து உலகத் 
இலுள்ள உயிர்களை உண்ணும்படி. யெழும்புதலும்,--௮வள் நாடி. வெருவி காணி செரு 
க்கு ௮கல - அ௮வள்சண்டு பயந்து வெட்கங்கொண்டு அசங்கராம் நீங்கும்படி,---அடி 

யருள்செய்த ௮ருள் இங்கு ௮ணுகாதோ - (ஒருபாதத்தை வானளவாகத்தூக்க) நட 

னஞ்செய்தருளிய திருவருள் இவ்விடத்தில் வராதோ. ௭ - று, 

ஓகாரம் வினா. (௬௬) 

07. பொற்றைக்கயிலைப்புகல்புக்கதேவர் தமைச் 
செற்றத்துடனடவேசென்றசலர்தரனை 
யொற்றைத்திகிரிப்படையாலுடல்பிளந்தே 

யற்றைப்பகலவசையஞ்சலென்ளுய்நீயன்றோ. 

இ-ள், கபிலை பொற்றை புகல் புக்க சேவர் தம்மை - இருச்கயிலாயமலையிலே 
அடைக்சலம்புகுந்த சேவர்களை,--செற்றத்துடன் ௮டவே சென்ற சலந்தரனை - கோப 

த். துடன் கொல்லும்பொருட்டுச் சென்ற சலந்தராக.ரனை,--ஒற்றை இஇரி படையால் 

உடல் பிளந்து - ஒருசச்கரப்படையினால் அ௮வனுடம்பை யிருபிளவாக்இ,---அற்றைப் 

பகல் - அத்தினத்இல்,--அவரை அஞ்சல் என்றாய் நீ ௮ன்றொ - அத்தேவர்களை WE 

சற்ச என்று திருவாய்மலர்க்சருளினவர் தேவரீ ரல்லவா? ஏ - று, 

தீம் சாரியை. ஏகாரம் முன்னையதுதேற்றம்; பின்னையது ௮சை. ஓகாரம் வினா. 

ஒற்றை - ஒப்பில்லாத எனினுமாம். (௬௪) 

08, ஈக துற்றகங்கைஈதிசெறியுங்காகிதனிற் 
றர இக்கொடியோன்றவத்தோர்தமைத்துரந்து 
வந்துற்றிடச்செவவிவன்றோலினையுரித்த 
வர் தக்கருணைக்களியசேம்பற்றிலமோ, 

.... இஸ். நந்து உற்ற சங்கை ஈதி செறியும் காசதனில் - சங்குகள் பொருந்திய கங் 

காநதிசூழ்ந்த ஸ்ரீ காசிப்பதியில்,--தந்தி கொடியோன் - கயமுகன் என்னுங் கொடிய 
வொரு ௮சுரன்,--தவத்தோர் தமை துரந்து வந்துற்றிட - தவ.த்தினையடைய முனிவர்க 

சேத் துரத்திக்கொண்டுவர,--சினவி வன் தோவினை உரித்த - (அதுகண்டு அவர்களை 
ரட்சிக்கும்பொருட்டு உக்ரெவடிவமெடுத்து) கோபித்து (௮வனது) வலியதோலையுரித் 

துப் (போர்த்த),--அர்த கருணை அளியரேம் பற்றிலமோ - அந்தத்திருவருளுச்கு எளி 

யேமா$ய நாங்கள் பற்றா தவர்களோ. எ - ௮. 

தீன், தம் இரண்டும் சாரியை. ஓகாரம் வினா. (௬௮) 

09. ஈரஞ்சுசென்னியிருபான்புயங்கொண்டோ 

சோரசஞ்சசக்கருலகலைப்பவன்னவசை 

விரஞ்செய்தட்டவிமலவெமையவுணர் 

கோசஞ்செய்கின்றகொடுந்தொழிலுட்கொள்ளாயோ,



சயந்தனபுலம்புறுபடலம், ௧௩௧ 

இ-ள். ஈர் அஞ்சு சென்னி இருபான் புயங் கொண்டோர் ஐர் அஞ்சு அசக்கர் 

உலகு அலைப்ப - பத்துத்தலைகளையும் இருபது புயங்களையும் (தனித்தனி) கொண்டவர் 

களாகயெ ஒப்பில்லாத பஞ்சராட்சதர்கள் உலகத்திலுள்ள உயிர்களை வருத்துதலால்,-- 

அ௮ன்னவரை - அவர்சளை,--வீரம் செய்து அட்ட விமல - வீரத் இிறங்காட்டிக்கொன்ற 

சிவபெருமானே,--எமை அவுணர் கோசம் செய்கின்ற கொடும் தொழில் உள் கொள் 

ளாயோ - அடியேங்களை (இம்மகேந்திரத்திலுள்ள) அசுரர்கள் வருத்து்ற கொடிய 
தொழிலைத் இருவுள்ளத்திற் சிர்திக்கசமாட்டீரோ. எ - ற. 

ஓகாரம் வினா. ் (௬௯) 

10. பண்டைமகவான்பரிசணசாத்தக்கனைப்போ 
லண்டர்பிரானின்னையறியாதோர்வேள்விசெயத் 

துண்டமதுசெய்துசாரரையவன்றோண்முரித்தாய் 

தண்டமதனையின்றுகானவர்பாற்சகாட்டாயோ, 

இ-ள், பண்டை மசவான் - முற்காலத்திலிருக்த ஒரு தேவேந்திரன்,--பரிசு 
உணரா தக்கனை போல் - (தேவரீரது) மகமையை யறியாசசக்சனைப் போல,--௮ண் 

டர் பிரான் நின்னை அறியாது ஓர் வேள்வி செய - சேவசேவசே சேவஊரீரைபி(பரம்பொ 

ருளென்று) மதியாது ஓர் யாகஞ்செய்ய,--ச௬ரரை துண்டம் அது செய்து - (அவனுச் 

குச் சசாயர்களாகவிருக்த) தேவர்களைத் துண்டாகவெட்டி,--அவன் தோள் முரித்தாய் - 

அவ்விர்திரன துதோள்களையும் ஓடி.த்தருஸினீர்,-கண்டம் அதனை - அ௮த்தண்டனையை,- 

,;இன்று தானவர் பால் காட்டாயோ - இப்பொழுது (இவ்) வசரரிடத்திலே செய்மீரா. 

ஓகாரம் வினா. துண்டமது என்பதில் ௮.து பகுதிப்பொருள் விகுதி. சண்டமதனை 

என்பதில் ௮.து சுட்டு, ௮ன் சாரியை. (௭௦) 

11, சிந்தப்புஈங்கொடியதீயேவுணர்மூவகைக்தா 

மந்தப்பு/ங்களடல்செய்சாயெம்பெருமான் 

சந்தப்புங்கொண்டதானவசோடொன்டுகு 

மிந்தப்புரமுமெரிக்குகவவொண்ணாதோ, 

இ-ள். கொடிய தீ அவுணர் புரம் சந்த - மிச்ச கொடிய அசுரர்கள் சரீரம் செதறி 
யழிய;--மூவகைத்து ஆம் ௮ந்த புரங்கள் ௮டல் செய்தாய் எம் பெருமான் - பொன் 

வெள்ளி இரும்புகளாலாகிய அந்தமுப்புரங்களையும் அழித்த வெம்பெருமானே;--சந்து 

அப்பு உரம் கொண்ட தானவரோடு ஒன்றாகும் இந்த புரமும் எரிக்கு உ௨சவ ஒண்ணா 

தோ - சந்தனச்குழம்பை யணிந்த மார்பினையுடைய அசுரர்களுடன் ஒருங்குகூடி யிருக் 

இன்ற இந்த நகரத்தையும் ௮ச்னிச்கு இரையாகக்கொடுக்கப்படாதா. ௭.- று, 

ஒகாரம் வினா. உம்மை இறந்தது, தழீஇயவெச்சம். இத்து சாரியை. . (௭௧) 

12, Hamu AGEs Kon gut Hus Aono 
யென்பாலிலையாலிறையுமெவனளித்தி 

நன்பான்மதிமிலைச்சுநாயகனேகல்லருள்-உ 

ருன்பான்மிகநொந்தேயோ தியதென்பேதைமையே, 

இ- எ. ௮ன்பா னவருக்கு ௮ருளுஇி - அன்புள்ள வர்களுக்கு (வேண்டியவற்றைக் 
கொடுத்து) அருள்செய்வீர்,---என்பால் பத்தி நெறி இறையும் இலை - ௮டியேனிடத்திற் 

பத்திழார்க்கஞ் சற்றேனும் இல்லை (ஆதலால்),--எவன் அளித்தி - என்னை எப்படி. 

இர.ஃப்பீர்,--நன் பால் மதி மிலைச்சும் நாயகனே - ஈல்ல பால்போன்ற (வெண்ணிறம்



௧௩௨ ஸ்ரீகந்தபு ராணம், 

பொருந்திய இளம்) பிறையைத்தறித்த தலைவரே,--ஈல் ௮ருள் கூர் உன்பால் மிக நொந் 

தே ஓதியது என் பேதைமையே - (அன்பில்லாத பாவியாகிய நான்) ஈல்ல ௮ருள் வெள் 
எம் பெருகுகின்ற தேவரீரிடத்தில் மிகவும் வருந்தி (என்குறைகளை) விண்ணப்பஞ் 

செய்தது எனத அறியாமையே. எ-று. 

ஆல் இரண்டும் ௮சை. எகா.ரம் இரண்டும் தேற்றம். உம்மை இழிவுறப்பு. (௭௨) 

79, அனாலுந்தியேனழுங்கவருள் கொடுநி 
தானாகஈண்ணித்தலையளிசெய்தாண்டாயே 

லானாதவிச்துயரமாறுமேயா நியக்கான் 
மேனாளெனயான்றுறக்கவளன் வேண்டிலனே, 

இ-ள். ஆனாலும் தியேன் அழுங்க - அப்படி யாயினும் பாவியாக அடியேன் 

வருத்தமனுபவிக்கின் ற ( இப்பொழுது),---அ௮ருள் கொடு 8 சானாக ஈண்ணி - அனுக்கிர 

கத்தினால் தேவரீர் வலியவர்து,--தலை யளி செய்து ஆண்டாயேல் - இரட்சித்து ஆளு 
வீசேயானால்,--அஆனாத இ அயரம் ஆறுமே - நீங்காத வித்துன்பம் டீங்குமே,--ஆறியக் 

கால் - (அப்படி) நீங்கும்பொழுது,--யான் - அடியேன்;--மேல் நாள் என துறக்க 

வளன் வேண்டிலன் - முன்னாட்போல சுவர்க்கபோகச்தை (யொருபொருளாகச்கருதி 

யினி) விரும்பமாட்டேன். ௭ - று. 

எனவே தேவரீரது இருவடிக்£ழிரச்தலாகிய நிச்தியானந்த நிரதிசய இன்பத்தை 

யடைதற்கு முயல்வேனென்பது கருத்து. உம்மை உயர்வுசிறப்பு. ஏகாரம் முன்னையது 

தேற்றம்; பின்னையது ௮சை. (௭௩) 

74, வென்றியாக்கரான்மேதகையதானவரா 
லன். றிமுனிவசாலண்டராலேனையரா 
லொன்றுசெயவொன்முயுறுதுயாக்தாழ்ர்ததன் றி 

யென்றுமகிழ்வாயிடாற்றிருந்தனமே, 

இ-ள். வென்றி அ௮ரச்சரால் மேசகைய தானவரால் அன்றி முனிவரால் ௮ண்ட 

ரால் ஏனையரால் - வெற்றிபொருந்திய அ௮ரச்சர்களாலும் மேம்பட்ட அசுரர்களாலும் ௮ல் 
லது முனிவர்களாலும் தேவர்களாலும் மற்றுள்ளவர்களாலும்,---ஓன்று செய - (மாம்) 

ஒன்றை (நினைத்துச்) செய்ய,--ஒன்றாய் உறு துயாகத்து ஆழ்க்சசன்றி - (அது) இன் 

ஜனொன்ருய் வருகின்ற பெருந்துக்கத்தில் அழுந்திக்டெர்ததேயொழிய,--என்று மஇழ் 

வாய் இட.ஏற்று இருஈதனம் - எந்சக்காலத்தில் சந்சோஷமாய் துன்பமில்லாமல் இருந் 
தோம் (ஒருக்சாலமுமில்லை), எ - று, 

ஏகாரம் ௮சை, (௪௪) 

79, சற்றுமதியங்ளெர்வெம்பொறியாவு 
மாற்றினொடுமிலைந்தவா தியேரின்னருளா 
லேற்றமிகுமலக்கணேகினிழிர்தவளம் 
போத்றுகலனோற்றல்புரிவேன்புரி2 வனே. 

இ-ள். இற்று மதியும் செர்வெம் பொறி அரவும் ஆற்றினொடுமிலைந்த ஆதியே - 
இளம்பிறையையும் விளங்குகன்ற வெவ்விய புள்ளிகளையுடைய பாம்பையும் கங்காகதியு 

டனே தரித்த முழுமு;சல்வசே,--நின் அருளால் ஏற்ற மிகும் ௮லக்சண் ஏகன் - தேவ 

சீரது திருவருளால் ௮.திசமா௫ய இத்துன்பம் நீங்குமாயின்,--இழி$த வளம் போற்று



சயந்தனபுலம்புறுபடலம், ௧௩௩ 

இலென் - இழிவாகிய (சுவர்ச்சவுலகச்திலுள்ள) செல்வத்தை (யொருபொருளென்றுமதித் 

அப) பேணேன் (தேவரீருடைய திருவடிரீழலையடையும்பொருட்டு),--நோற்றல் புரி 

பேன் புரிவேன் - தவச்சைச் செய்வேன் செய்வேன். எ று, 

உம்மைகள் எண். ஏகாரம் ௮சை. புரிவேன் புரிவேன் என்னும் அடுக்குத்துணி 

வையணர்ச்தி நின்ற. (எடு) 

70. தண்டேன்றுளிக்குந்தருகிழற்கீழ்வாழ்க்கைவெஃடக் 
கொண்டேன்பெருந்துயரம்வான் பதமுங்கோதென்றே 
கண்டேன்பிறர்தம்பகத்தொலைவங்கண்டனனாற் 

ஜெெண்டேன்சிவனேகின்ொல்பதமேவேண்டுவனே, 

இ-ள். தண் தேன் துளிக்கும் தரு நிழல் €ழ் வாழ்க்கை வெஃகி பெரும் gw 

ரம் கொண்டேன் - குளிர்ந்ச தேன் துளியாகச்சிந்துகன்ற கற்பகதருவின் நிழற்€ழிரு 

ந்து வாழும் சுகத்தை விரும்பிப் பெருந்துக்கமடைர்தேன்,-வான் பதமும் கோது என்றே 

கண்டேன் - சுவர்க்கபதவியையும் சாரமற்றதென்று அறிர்தேன்,--பிநர் சம் பதம் தொ 

லைவும் கண்டனன் - மற்றுள்ளவர்களது பதவிகள் அழிவதையுங்கண்டேன்,--சிுவனே 
தொண்டேன் நின் தொல்பதமே வேண்டுவன் - 9வபெருமானே அடியேன் சேவரீ 

ரது சிறந்த சிவலோக வாழ்வையே விரும்புவேன். ௭- று, 

ஆல் ௮சை. உம்மை வான்பதமும் என்பதில் உயர்வுசிறப்பும் பத.த்தொலைவும் 

என்பதில் இறக்ததுதழீஇுயவெச்சமுமாம். ஏகாரம் கோதென்றே என்பதில் தேற்ற 

மூம், தொல்பதமே என்பதில் தேற்றமும் பிரிநிலையும், வேண்டுவனே என்பதில் 

௮சையுமாம். இச்செய்யுளால் சுவர்க்சாதியலசவின்பங்கள் அநித்தியமுச் துக்கமும் உடை 

யனவென்பதும் சவபோசவாழ்வு அவைசளில்லாத நித்தியானந்தமுடையசென்பதும் 

குறிப்பித்தவாறுகாண்க. (௭௬) 

7. அல்லழ்பிறவியலமலம்விண்ணாடுதறைக்து 

தொல்லைத்திரு நுகருக்துன்புமலமலமாற் 
றில்லைக்திரு௩டஞ்செய்தேவேயினித்தமியேற் 

கொல்லைத்துயர் தீர்த் தன துபதந்தக்சருளே, 

இ-ள். அல்லல் பிறவீ ௮லம் அலம் - துன்பத்திற்கேதுவாகிய (இப்) பிறவியும் 

போதும் போதும்,---விண் நாடு உறைந்து - சுவர்சக்கலோகத்திலிருஈ்து,--தொல்லை இரு 

துகரும் துன்பும் அலம் அலம் - பழமையாதிய செல்வங்களை அனுபவிக்கும் துன்பமும் 

போதும் போதும்,--இல்லை திருநடம் செய் தேவே - சிதம்பரத்திலே (கனசசபையின் 

கண்ணே) ஆஅனந்தசாண்டவஞ் செய்தருளும் (ப. ரமடருபாலுவாகிய) சவபெருமானே,- 

இனி ஒல்லை சமியேற்கு துயர் தீர்த்து உனது பதம் தந்தருள் - இணி விரைவாக ௮டழி. 

யேனுக்கு (இச்) துன்பத்தை யொழித்துதச் சேவரீரது இருவடிப்பேற்றைத் தந்தருள 
வேண்டும். எ-று, | 

ஆல், ஏ அசை. உம்மை இறந்ததுதழீஇயவெச்சம். உனது பதம் - தேவரீர.து பத 
வியெனினும் அமையும். (௪௭) 

78, ஒன்ருயிருதிறமாயோரைந்தாயையைந்தா 
யன்ராதியின்மீட்டுமைந்தாயளப்பிலவாய் 
நின்ரய்செவனேயிந்நீர்மையெலாந்தீங்ககற்றி 
ஈன்ருவிகட்குரலம்புரிதற்கேயன் 20.



௧௩௪ ஸரீகந்தபுராணம். 

இஸ். ஒன்றாய் - (பிரபலசுருதிகளாகிெய உபநிஷத்துச்சளிலே பிரதிபா இிகசப் 

படும் ஏகம் ஏன்னும் பதத்தின் பொருளாகிய ஒன்றெனப்படும் பிரமமான) சவமாய்,-- 

இரு.திறமாய் - (பிரபஞ்சோற்பத்திரிமித்தம் சிவம் சத்தி யென்னும்)இரண்டுபகுப்பாய்,- 

ஓர் வந்தாய் - (ஆன்மாச்களை இரட்டிக்கும்பொருட்டுக் கொண்டருளிய) பஞ்சகர்த்தாக்க 

ளாய்,--இயைந்தாய - (சந இி.ரசேகரர் முதலிய) இருபத்தைந்து (கேவல) ரூபங்களாய்,- 

மீட்டும் ஆதியில் ந தாய-பின்பும முன்போலப் பஞ்சகர்த்தாக்களர்ய்,--அன்றி - அவை 

யன்றி,---அளப்பிலவாய் - (இன்னும் ஒவ்வோசேதுப்பற்றிச்கொள்ளப்படும்) அளப்பில் 

லாத வடிவுகளாய்,--நின்றாய் வனே - நின்றருளியவபெருமானே;---இ நீர்மை 

எலாம் - இவ்வாறுகின் றருளிய தன்மைகளெல்லாம்,---ஈன்று ஆவிசட்கு தீங்கு அகற்றி 

நலம் புரிதற்கே அன்றோ - நன்றாக அன்மாச்களுக்குத் துன்பத்தை நீக்ச்சுகஞ்செய் 

தீற்சே யல்லவா? ஏ - று, 

அன்றி என்பது ௮ன்று எனத்திரிந்து நின்றது. ஏகாரம் தேற்றம். | ஓகாரம் வினா. 

உம்மை இறந்ததுதழீஇயவெச்சம். ஆதியில் 8ந்தாய் என்றது ஒடுச்சமுறை. (௭௮) 

19, பொன்பொலியுங்கொன்றைப்புரிசடையாயிவ்வழிசேர் 
BONDE DD SHEESH LPT Hh 
பின்புகளிநோற்றுப்பெறற்கரிதாநின்னடிக்க 
ழின்பமொருதலையாவெய்தவருளாயெனக்கே, 

இ ். பொன் பொலியும் கொன்றை புரிசடையாய் - பொன்னைப்போல விளங் 

குன்ற கொன்றைமலர்மாலையைச் தரித்த முறுகய சடையையுடையவசே,--இ வழி 

சேர் துன்பம் அகற்றி - இவ்விடத்திற்பொருந்திய துன்பத்தை நீகஇ,--துறச்சத்துள் 

தாழாது - சுவர்க்கலோக (இன்பமாகிய வெள்ள) த்திலே (மோகங்கொண்டு) அழுக்தா 
மல்,--பின்பு ஈனி கோற்று - பின்னர் மிகவுர் தவஞ்செய்து, --பெறற்கு அரிதாம் நின் 

௮டி.ச்£ழ் இன்பம் ஒரு தலையாய் எய்த எனக்கு ௮ருளாய் - ௮டைதற்கரிய தேவரீரத 

இருவடி க்€ழிருத்தலாடய பேரின்பத்தை நிச்சயமாக அடையும் பொருட்டு அடியேனு 

சக்கு அருள்செய்யும். எ - று, 

ஏகாரம் ௮சை. (௭௯) 

Cap. 

80, என்றுபற்பலவிரங்கியேவிடஞ்செ.றிர்தெனனச் 
சென்றுசென்றிடர்மூடுருவுணர்வெலாஞ்சிதைப்ப 
வொன்றமோர்கிலன்மயங்கினலுயிர்காந்துலையப் 

பொன்றினார்களின்மறிந்தனனிக் திரன்புதல்வன், 

இ-ள். என்று.- இவ்வாறு,---இந்இரன் புசல்வன்-இர்இரகுமாரனாடிய சயர்சன்,- 

பற்பல இசங்கியே - பற்பலவாறுசொல்லி வருக்தி,--விடம் செறிந்த என்ன - விஷ் 
தலைச்கேறினாுற்போல;--சென்று சென்று - போய்ப் போய்,--இடர் epOap - துன்பம 
தஇிகரித்த,--உணர்வு எலாம் சிதைப்ப - அறிவைமுழுதுங்கெடிக்க,--ஒன்றும் ஒர்கிலன்- 

யாதொன்றுமறியாமல்,--மயங்கென் - மயல்சொண்டு, --உயிர் கரந்து உலைய பொன்றி 
னார்கனின் மறிந்தனன் - உயிர்மறைந்து உலைய இறக்தவர்களைப்போல விழுக்சான்.எ-று 

ஏகாரம் தேற்றம். உம்மை உயர்வுறப்பு. (௮/0) 

81. ஆங்கவன்றனைப்போலவேயமாருமழுங்கி 
யேங்கயொருயிர்பதைத் திடவிழ்ர்துணர்விழந்தார் 
தூங்குவிழுறுபழுமாஞ்சாய்தலுந்தொடர்ந்து 
பாங்காசுற் றியவல்லிசடியங்கிவிழ்பரிசின்,
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இ-ள். அங்கு வீழ் உறு பமுமரம் சாய்தலும் - தூங்குன்ற விழுதுகளையுடைய 

ஆலமாஞ் சரிந்து விழுதலும்,--தொடர்ந்து பாங்கர் சுற்றிய வல்விகள் இயங்$ வீழ் பரி 

சன் - (௮ம்மரத்தைத்) தொடர்ந்து பக்க,ச்திலே சுற்றியிருக்சன்ற கொடிகள் வாழி. 

விமுஈதன்மையைப்போல,--அங்கு ௮வன் தனை போலவே - அவ்விடத்தில் ௮ச்சயந்த 
னைப்போலவே,--அமரரும் அழுங்க ஏங்கி அருயிர் பதைத்திட வீழ்ந்து உணர்வு இழக் 

தார் - சேவர்களும் வருந்தி யேங்கி யரிய உயிரானது துடிக்கக் (கழே) விழுர்து அறிவி 
ழந்தார்கள். எ- று, 

ஏகாரம் தேற்றம். தன் சாரியை. உம்மை இறந்த து.தழீஇயவெச்சம். (௮௧) 

சயந்தனபுலம்புறுபடலமுழ்றிற்று, 

ஆ. திருவிருத்தம் - ௪௧௭, 

  

சயந்தன்கனவுகாண்படலம். 
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1, விண் ணுளார்களுஞ்சயக்தனும்வியன்மகேர் தாத்த 

வுண்ணிலாம்பெருந்துயருடன்மாழ்கெய துணர்ந்தா 
னெண்ணிலாவுயிர்தோறுமுற்றின்னருள்புரியு 

மண்ணலார்குமசேசனாமறுமுகத்தமலன், 

இ-ள். எண் இலா உயிர் தோறும் உற்று இன்னருள் புரியும் ௮ண்ணலார் அறு 

மூகத்து ௮மலன் ஆம் குமரேசன் - அளவிறந்த ஆன்மாக்கடோறும் (பரமான்மாவாக) 

வியாபித்து நின்று (அவ்வவ்வுயிர்கள் வேண்டியவண்ணம்) அ௮னுக்கரெசஞ்செய்கன்றபெ 

ருமையிந்சிறர்த ஆறு இருமுகங்களையுடைய மலரடுிதராகியகுமாரஸ்வாமி,--விண் உளார் 

களும் சயந்தனும் வியன் மகேந்இிரச்தில் உண்ணிலாம் பெரும் துயருடன் மாழ்கியது 

உணர்ந்தான் - சேவர்களுஞ் சயந்தனும் பெரிய வீரமகேர்திரபுரியில் (சிறைச்சாலையிலி 
ருது) மனசிற்பொருக்திய பெருந்துக்கத்துடன் மயங்கக்கிடப்பதசை யறிந்தார். எ - று, 

அத்து சாரியை. உம்மைகள் எண். (௪) 

2, வெஞ்சிறைத்தலைரூழ்கியேயவுணரான்மெலிட்து 

கெஞ்சழிர் திமிமவார்தமையருள்வ துகினைக்தான் 

றஞ்சமின் நியேதனித்தயர்சிறுவசைத்தழுவி 
யஞ்சலென்றுபோற்றிடவருமீன்றயாயனையான், 

இ-ள். தஞ்சம் இன்றியே சனித்து அயர் சிறுவரை தழுவி-(வேறு) துணையில்லா 

துதனித்துவருர்் தின்ற குழந்தைகளையணைத்த,--அஞ்சல் என்று போற்றிட வரும் 

ஈன்ற யாய் அனையான் - பயப்படாதேயுங்கள் என்று (இனியவார்த்சைகூறிப்) பாது 
சாக்கும் பொருட்டு வருகின்ற பெற்ற தாயையொத்த ௮ருட்சகடலாசிய ஆறுமுசப்பெரு 

மான்,---வெம் சிறைத்தலை மூழ்கியே ௮வுணரால் மெலிந்து - கொடியசிறைச்சாலையில் 

அழுந்தி யசுரர்களால் வருந்தி,--கெஞ்சழிந்திடும் ௮வர் தமை அருள்வது நினைஈ தான - 

மனநிலைகெட்டுசி இடக்சன்ற அ,ச்தேவர்களுக்குச் இருவருள்புரியும்படி. (,தஇருவுள்ளத்இி 

லே) கினைத்தருளினார். எ - ஐ. 

தீம் சாரியை, ஏகாரம் இரண்டும் தேற்றம், (௨)
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8, இனிய?றடிக்குமானிற்செர்இவர் திமையோர் 

வினைகொள்கம்பலையகந்றுவானிருக் இடும்விமலன் 
றனதுணர்ச்சியின்ருயேயவசமாஞ்சயந்தன் 

SONA CT (LPS Bp Maik Forest Ha NSH SBT. 

இ-ள். இணிய சிறு அடி Guretler QeiGiaig QeuCunt வினை கொள் கம் 
பலை அ௮கற்றுவான் இருந்திடும் விமலன் - இனிமையாடிய சிற்றடிகளையுடைய பாலனைப் 

போலச் திருச்செந்தூரில் வந்து சேவர்களது தீவினையால் சம்பவித்த துன்பத்தை நீக் 
கும்பொருட்டு எழுந்தருளிய மலரகிதராகிய சண்முகப்பெருமான்,---தனது உணர்ச்சி 

இன்ராடகியே ௮வசமாம் சயந்தன் முன்னுற அருள்புரி கருத்தால் சனவில் வந்தனன் - 

தீனது அறிவிழந்து மனமயங்கிச் கிடக்கின்ற சயந்சன.த கனவில் அருள்செய்யவேண்டு 

மென்னும் திருவுள்ளத்துடன் முன்னாசவக்தருளினார். எ - று, 

ஏகாரம் தேற்றம். வினைகொள் என்றது சவறிந்சகனாகிய தச்சன்யாகத்திற்சென்று 

அவிப்பாகம் ஏற்றதனால் வந்த சவெத்துரோகமென உணர்க, மெய்யன்பர்கள் நினைக்குக் 

தோறும் இனிமைபயத்தலின் இனிய£றடி என்றார். (௩) 

4, விறுகேதனம்வச்சிரமங்குசம்வி௫க 

மாறிலாதவேலபயமேவலமிடம்வரக 

மேறுபங்கயமணிமழுத்தண்டுவில்லிசைந்த 

வாறிரண்டுகையறுமுகங்கொண்டுவேளடைச்தான். 

இ-ள். வேள் - குமாரச்கடவுள்,--வீறு கேசனம் வச்௫ரம் அங்குசம் விசிகம் மாறி 

லாத வேல் அபயமே வலம் - பெருமைபொருந்திய கொடியும் குலிசமும் அங்குசமும் 

௮ம்பும் ஒப்பில்லாதவேலும் அபயமும் (ஆகிய இவைசள்) வலப்புறத்திலும்,--ஏறு பங் 

கயம் மணி மழு தண்டு வில் வரதம் இடம் இசைர்ச ஆறிரண்டுகை - உயர்ந்த தாமரைப் 
பூவும் மணியும் மழுவும் தண்டும் வில்லும் வரதமும் (ஆக;ப இவைகள்) இடப்புறத்திலும் 

பொருந்திய பன்னிரண்டு திருக்கரங்களும்,--௮றுமுகங் கொண்டு அடைந்தான் - ஆறு 

இருமுசங்களும் (அமைச் ததிருமேணி) சொண்டு (சய.$சன தசனவில் ) எழுந்தருளினார். 

ஏகாரம் அசை. கொடிமுதல் அபயமீராக வலப்புறத்திருக்கரங்களும் தாமரைப்பூ 

முதல் வரதமீராக இடப்புறத்இருக்கரங்களும் அமைந்துள்ள திருமேனியுடன் எழுர்சரு 
ளினாசென்றுணர்க, (௪) 

9. கந்தையில்லதோர்பரமனைத்தாதையாவுடைய 
கந்தனேகியேயனையதன்னுருவினைக்காட்ட 

விந்திரன்மகனுளப்படும்யாக்கையுளிருக்த 
முந்துகண்களாற்கண்டனன்றொழுதனன்மொழிவான், 

இ ள். தந்ைத யில்லதோர் பரமனை தாதையா உடைய சந்தன் ஏட௫யே - தமக் 

கொருபிதா வில்லாதவராகிய சிவபெருமானைத் தமக்குப் பிதாலாசவுடைய சச்சஸ்வாமி 
(சயந்தனதுகனவில்) எழுந்தருளி,--௮னையதன் உருவினைச் காட்ட - அந்தத்தமது 

(,திவ்வியதேஜோமயமாகிய) திருவுருவத்சைச்காண்பிக்க,--இக்இரன் மகன் - இக்திரகு 
மாரனாகய சயர்தன்,---உளப்படும் யாக்கையுள் இருந்த முந்து சண்களால் சண்டனன் - 
குக்குமசரீரத்திலிருக்த முதன்மைபொருந்திய கண்களினாற் கண்டு,--தொழுதனன் - 

வணங்க,--மொழிவான் - சொல்லுவான். ௭ - று,
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ஏகாரம் ௮சை, மனம் பு,த்இ அகங்காரம் சத்தம் பரிசம் ரூபம் ரசம் கந்தம் யெ 
எட்டுமே சூக்குமசரீ ரமாகலின் உளப்படும்யாக்கை என்றார். உளப்படும் முர்துகண்சள் - 
ஞானக்சண்கள் எனப்பொருள் கூறுவாறுமுளர். (டு) 

6, தொண்டனேன்படுமிடுக்கணைராடியேகொலைப்பான் 

கொண்டபோருணீர்மையிற்போந்தனைகுறிக்கன் 

விண்டுமல்லைபப்பிசம ணுமல்லைமலாகு 

மண்டர்நாதனுமல்லைநீயயேவர்மற்தருளே, 

இ-ள். தொண்டனேன் படும் இடுக்கணை நாடியே - அடியேன் அனுபவிக்ளெ்ற 
துன்பத்தை யுணர்ர்தே,--தொலைப்பான் கொண்டபேர் அருள் நீர்மையிற் போந்தனை - 

(அத்துன்பத்தை) நீக்கும்பொருட்டுத் ( இிருவுள்ளச்திர) கொண்ட போருட்டன்மையி 

னால் எழுந்தருளி வந்திருக்கன்றீர்,--குறிக்கன் - ஆராய்க துபார்க்குமிடத்து,--விண் 

டும் அல்லை - (தேவரீர்) திருமாலுமல்லீர்,---௮ பிரமனும் அல்லை - அப்பிரமசேவனுமல் 

லீர்--மேலாகும் அண்டர் நாசனும் அல்லை - (௮வ்விருவர்களினும்) மேலவராகிய தே 

வராயகரானசிவபெருமானும் அல்லீர்,--ரீ ஏவர் அருள் - (பின்பு) சேவரீர்யார் (அடி 
யென் அறியும்படி சொல்லி) யருளுக. எ-று, 

ஏகாரம் முன்னையது தேற்றம்; மற்று, ஏ ௮சை, உம்மைகள் எண். (௬) 

[. என்றகாலையிலறுமுகப்பண்ணவன்யாமக் 
கொன்றைவேணியின்மிலைச்சியபாஞ்சுடர்குமச 

னுன் றனல்லலுமிரக்கமுமையலுமுணாற் து 

சென்றனம்மெனக்கூறியேபின்னருஞ்செப்பும். 

இ-ள். என்றகாலையில் - என்று (இப்படிச்சயந்தன்) சொன்னபொழுத,--அ.று 
மூகப்பண்ணவன் - அறுமுசப்பெருமான் (அவனைப்பார்த்த),--யாம் ௮ கொன்மை 

(வேணியில் மிலைச்சியபாம் சுடர் குமான்-நாம் ௮்சக்சொன்றைமலர்மாலையைச் சடையி 

லணிந்த சிவபெருமானதுபுத்திரன்,--உன் தன் அல்லலும் இரக்கமும் மையலும் உணர் 
ந்து சென்றனம் என கூறியே பின்னரும் செப்பும் - உனதுதுக்கச்சையும் அழுகையை 

யும் மயக்கத்தையும் அறிக் துவந்தே மென்று சொல்லிப் பின்னருஞ் Gera gy Sar cpt. 

௮ உலகறிசுட்டு, தன் சாரியை. உம்மை பின்னரும் என்பதில் இறந்தது தழீஇய 

'லெச்சமும் ஏனையவற்றில் எண்ணுமாம். ஏகாரம் ௮சை. (<r) 

8. நு்தைதன்ருறை துங்குறையாவையு நுவன்று 
வர் துதந்தமைவேண்ட லும்வாம்பில்சசேனையொடு 
மிர்சஞாலத் இிமனய் இியேகிரவுஞ்சமென்னு 
மந்தவெற்பையுந்தகாரகன்றன்னையுமட்டாம், 

இ-ள். நுந்தை வந்து சன் குறை நும் குறை யாவையும் நுவன்று நம் தமைவேண் 

டலும் - (சயந்தனே) உன் பிதாவாகிய இர்கிரன் (ஈம்மிடத்திலே) வரது தனது குறை 
யையும் உங்கள துகுறைகளெல்லாவற்றையும் முறையிட்டு ஈம்மை வேண்டிச்கொள்ளுத 
லும் வரம்பில் சேனை யொடும் இந்த ஞாலத்தில் எய்தி - அளவற்றசேனைகளுடனே 
இந்தப் பூவுலக ச்திலே வந்து,--இரவுஞ்சம் என்னும் ௮5 வெற்பையும் தாரசன் சனனை 

யும் ௮ட்டாம் - ஈரவுஞ்சம் என்னும் பெயரினையுடைய அர்தமலையையும் தாசகாசரனை 

யுங் கொன்றோம்.: ௪ - று. 

- தன் தம் சாரியை. ஏகாரம் ௮சை, உம்மை யாவையும் என்பதில் முற்றும் ஏனைய 

வற்றில் எண்ணுமாம். (+) 

௧௮



௧௩௮) ஸரீகந்தபுரரணம், 

9, ௮னையவன்றனையட்டபின்செர்இவக்தமார்தாம் 
வனசமீமிசையிருக் திடுபிரமனுமாலு 

முனஅதாதையுமமாருகம்வயினுறைந்தா 

ரினையல்வாழிகேணுங்கையுமேருவினிருர்தாள். 

இ-ள். ௮னையவன் தனை அட்டபின் செந்திவந்து அமர்ந்தாம் - தா.ரசனைச்கொன் 
றபின்பு திருச்செந்தூரிலே வந்து இருக்தேம்,--வனச மீமிசை இருக்கிடு பிரமனும் 
மாலும் உனது தாதையும் அமரரும் ஈம்வயின் உறைச்சார் - சாமரைப்பூவில் இருக்கின்ற 
பிரமனும் விஷ்ணுவும் உனது பிதாவும் தேவர்களும் ஈம்மிடத்திலிருக்கின்ரர்கள்,-- 
இனையல் - வருர்தாதே,--கேள் - கேட்பாயாக,--நங்கையும் மேருவின் இருக்காள் - 
உன்மாதாவாகிய இர்திராணியும் மகாமேருமலையில் இருச்சின்றாள். ௭ - று, 

வாழி அசைச்சொல், தன் சாரியை. உம்மை நுங்கையும் என்பதில் இறந்த த.தழீ 
இயவெச்சமும் ஏனையவற்றில் எண்ணுமாம். (௯) 

10, விரவாகுவார். தூ தனையாமிவண்விடுத்தேஞ் 

சூரன்மைச் தனங்கொருவளைப்பலரொடுந்தொலையா 
கேரிலா தவிக்கடி ஈகாழித் அநீருக்கிப் 

பாரின்மாலையின்மீண்டி டப்புரிதுமிப்பகலின், 

இ-ள். யாம் வீரவாகு ஆம் தூதனை இவண் விடுத்தேம் - நாம (சூரனைக்காணும் 

படி.) வீரவாகுவாடிய தூசனை இம்மகேந்திரத்தில் அனுப்பி யிருக்கின்றேம்,--இப் பச 

லின் - (௮வன்) இப்பகற்காலச்திலே,--சூரன் மைந்தன் ஒருவனை - கூரபன்மனது ஒரு 
புதல்வனை, -பலரொடும் தொலையா - பல ௮சுாரருடனே கொன்று,--நேரிலாத இ கடி. 
ஈகர் அழித்து நீருக்கு - ஒப்பில்லாத இந்தச் சாவலமைக்த நகரத்தையும் அழித்து நீரு 

சச்செய்து,--மாலையில் பாரில் மீண்டிட புரிதும் - மாலைப்பொழுதில் திருச்செந்தா 

ருக்குத்திரும்பிவரும்படி. செய்வேம். ௭ - று, 

௮ங்கு ௮சை,. பாரில் கேரிலாசகடிரர் எனினுமாம். (௧0) 

11, செல்லுமிப்பசல்கழிர்தபினாசையேசெந்தி 

மல்லலம்ப இகீங்கியிர்சகர்க்கயல்வைகிச் 

சொல்லுமைர்திருவைகலினவுணர் தந்தொகையு 

மல்லலாற்றியசூசனுமுடிர் இடவடுதும். 

இ-ள். செல்லும் இ பகல் கழிந்தபின் - செல்லுகின்ற இக்தகாட் கழிர்சபின்பு,-- 

நாளையே செந்தி மல்லலம் பதி நீங்இ - நாளைக்கே இருச்செர்தூராகெய வளம்பொருந்திய 

நகரத்தை நீங்கு,--இ நகர்க்கு ௮யல் வை௫ - இ$தாகரத்துக்குப் பக்கத்திலே (பாசறை 
கொண்டு) இருந்த.--சொல்லும் இரு வைகலின் - சொல்லப்பட்ட பத்துத்தினங்க 
ளில்,--அவுணர் தம் தொகையும் அல்லல் ஆற்றிய சூரனும் முடிந்திட அடுதும் - ௮௬7 

கூட்டங்களும் (உங்களுச்குத்) துன்பத்தை விளைத்த சூரபன்மனும் இறக்கும்படி. கொல் 

வேம். எ-று. 

ஏகாரம் தேற்றம். உண்மைகள் எண். (௧௧) 

12, ௮ட்டபின்னசேகின்னைவானவருடனவுண 
னிட்டவெஞ்சிறைநீக்கிறுர் திருவெலாமீதம் 

விட்டி.டிங்குன காகுலமென் றனன்வினை தர்ர 

துட்டெளிர்தவர்போதத்தினுணர்வுமாயுறை?வான்.



சயநதனகனவுகாண்படலம், ௧௩௬ 

இ-ள். வினை திரந்து உள் தெளிர்சவர் போதத்தின் உணர்வுமாய் உறைவோன் - 
வினை த்தொடர்பு ங் மனர்செளியப் பெற்ற மகான்களது ௮.றிவிலே அறிவாக விருச் 

இன்ற சுபபிரமணியப்பெருமான்,---௮ட்டபின்னர் - (அவ்வாறு) கொன்றபின்பு,--நின் 

னை லானவருடன் அவுணன் இட்ட வெம் சிறை மீக - உன்னைத் சேவர்களுடனே சூர 
பன்மன்வைத்த கொடிய சிறையினின்றும் நீகட,--நம் இரு எலாம் ஈதும் உனது 

அருலம் விட்டிடு என்றனன் - உங்களது செல்வங்களெல்லாவற்றையுங் கொடுப்பேம் 

உனது (மனத்திலுள்ள) துன்பச்சையொழித்து விடு என்று இருவாய்மலா்ந்தருளினார். 

இங்கு, ஏ ௮சை. உம்மை இறந்ததுதழீஇயவெச்சமும் உயர்வுறப்புமாம். (௪௨) 

19, மயனீங்கிவையுசைச்தவைகேட்டலுமகத்துண் 

மையன்மாசிருளகன்றனபுகுந்தனம௫ழ்ச்சி 

மெய்யுரோமங்கள்சிலிர்த்தனவுகுத் தனவிழிநீர் 
சையமேயெனநிமிரர்தனசயக்கன தடந்தோள், 

இ-ள். யன் ஈங்கு உரைத்தவை இவை கேட்டலும் - பிதாவாகிய sega 
இம்மகேகச்திரபுரியில் சொல்லியருளிய இவ்வசனங்களைக் கேட்டவுடனே,---சயந்தன் 

அகத்துள் மையல் மாசு இருள் அகன்றன - சயந்தனது மனசிலுண்டான மயக்கமாகிய 

கரிய இருள் ௮சன்றது,--ம௫ழ்ச்ச புகு்சன - ஆனந்தம் வரத.த;,--மெய் உரோமங்கள் 

சிவிர்த்தன - சரீ ரத்திலுள்ள உரோமங்கள் சிலிர்த்தன,--விழிரீர் உகுச்சன - சண்களி 

னின்றும் நீர்சொரிஈதன,---தடம் தோள் சையமே என நிமிர்ந்தன - விசாலித்த தோள் 

கள் மலைதான் என்று சொல்லும்படி. பூரித்தன. எ- று, 

இருளும் மடழ்ச்சியும் பன்முறை ஒருக்சாலைச்கொருகால் மிச்குத்தோன்றலின் 

பன்மைமுடிபேற்றன. ஏகாரம் தேற்றம், (௧௩) 

14, பற்றினால்வருமமிர் கனையெளிதறப்படைத்துத் 
அற்றுளோரெனத்கண்ணெனத்தனதுமெய்சுருதி 

கற்றகற்றனபாடினானாடினான்களித்தான் 

மற்றவன்பெறுமுவகையின்பெருமையார்வகுப்பார், 

இ-ள். பற்றினால் வரும் அமிர்தினை எளிதுற படைத்து துற்றுளோர் என - 
விரும்பித்தேடினாற்டுடைக்கும் அமிர்சத்தை இரு சவிடத்திற்பெற்று உண்டவர்களைப் 

போல,-தனது மெய் தண்ணென - (சயந்தன்) சனது சரீரம் தண்ணென்று குளிர;-- 

கற்ற கற்றன சுருதிபாடினான் - ( சான்முன்னே) பயின்ற பயின்ற வேதங்களைச்சொல் 

லிப் பாடினான்,--அடினான் - நடனஞ்செய்தான்,--சளித்தான் - சக்தோஷித்தான்,-- 

அவன் பெறும் உவகையின் பெருமை யார் வகுப்பார் - ௮ச்சயச்தன்பெற்ற ம௫ழ்ச்சி 

யின் பெருமையை யார் எடுத்துச் கூறுவார்கள். ௭ - று. 

மற்று ௮சை. பலகாற்பயின்றமைபற்றி சற்ற கற்றன என அடுக்கிச் கூறினர். (). 

* Ca m. 

15, நிகழ்ச்திமெறவியைநீங்கியிவ்வகை 

மகிழ்ந் திடுமிர்தான்மதலையெம்பிரான் 
நிகழ்ச் தஇிடுபசமலர்சென் றிறைஞ்சியே 

புகழ்ந்தனனினையனபுகல்வ தாயினான். 

இ-ன். கிகழ்த்திடு மறவியை நீங்கு இ வகை ம$ழ்ந்திடும் இந்திரன் மதலை - உண 

டானமயக்கத்தையொழிந்து இத்சன்மையாக ம௫ழ்ச்சியடைகின்ற இர்திரகுமாரனாகிய 

சயந்தன்,--எம்பிரான் இசழ்ச்திடு பசமலர் சென்று இறைஞ்சி புகழ்ந்தனன் - எமது



௧௪௦ ஸ்ரீகந்தபுராணம். 

முருகக்சடவுளுடைய விளங்குகின்ற திருவடித்தாமரைமலர்களைச் சென்று வணநட g 

அதித்து,--இனையன புகல்வ தாயினான் - இவ்வண்ணமாகச் சொல்லுகின்றான். ௭ - று. 

ஏகாரம் ௮சை. (சட) 

. 16. நொய்ய€ரடியரேகோவுமாற்றியே 

யையநீவலி ஐவந்தளித்இியானுரை 

செய்வ தமுண்டுகொல்றி துநின்கணே 

கையடைபுகுந்தனம்காத் தியாலென்ரான். 

இ-ள். இய - (சயந்தன்) பெருமானே,---நீ வலிது வரது - தேவரீர் வலியவந்து, 

கொய்ய €ரடிபரேம் நோவுமாற்றி - ௮ற்ப£ீரையுடைய அடியேமாகயே எங்களது வருத் 
தத்தை யொழித்து,--- அளித்தி - இரட்டித்தருளினீர்,-யான் சிறிது உரைசெய்வதும் 

உண்டுகொல் - அடியேன் சற்றாவது சொல்லவேண்டுவதுமுண்டேோ,--நின்கணே கை 

யடை புகுந்தனம் - தேவரீரிடத்திலே ௮டைச்கலம் வந்தேம்,--காத்தி என்றான் - இர 

ட்சிச்தருளுக என்றான். ஏ - று, 

ஏகாரங்கள் தேற்றம். ஆல் ௮சை. உம்மை எதிரதுதழீஇயவெச்சம். கொல் uw. 

17. சயந்தன்மற்றிவ்வகைசாற்றயாரினு 
மூயர்ர்திுபாஞ்சுடசொருவன்கேட்குரு 

- வயர்ந்த நுங்குறையறவளித் தர் இண்ணமென் 

நியைர்திடமேலுமொன்றிசை த்தன் மேயினான். 

இ. சயந்தன் இவகை சாற்ற - சயந்தன் இவ்வாறு கூற,--யாரினும் உயரக் இடு 

ப.ரம் சுடர் ஒருவன் கேட்குரா - (௮,கனை) எவர்களினும் உயர்ந்த பரஞ்சோதிமயமாகிய 
குமாரச்கடவுள் கேட்டு,--அயர்ந்த நும் குறை ௮ற அளித்தும் இண்ண மென்று - வருத் 

தமடைந்த உங்களது குறை நீங்கும்படி. காப்பேம் இது நிச்சயம் என்று,--இயைந்திட 
மேலும் ஒன்.று இசைச்சல் மேயினான் - (௮அவனுள்ளத்திலே) பொருந்தும்படி பின்னும் 

ஒன்றைச் இருவாய்மலர்ந்தருளினார். ௭ - று, 

மற்று அசை. உம்மை முன்னையது உயர்வுரறப்பு; பின்னையது இறக்தது, தழீஇய 

வெச்சம். (௧௭) 

18, இக்ககர்குறுகயாமேயதூ துவ 

னின்னையுஞ்சுரரையநோர்துகண்ணு நீஇ 
நன்னயங்கூறியேகடப்பவுய்க்கு து 

மன்னதுங்காண்கெனவருளிப்போயினான், 

இ-ள். இநகர் குறுக யாம் ஏய தூதுவன் - (கந்தஸ்வாமி) இக்சாத்திற்கு வரும் 

படி. காம் ஏவியதூ.தனாகயெ வீரவாகு,---நின்னையும் சுரசையும் கோந்து கண்ணுநீஇ ஈன்ன 

யம் கூறியே நடப்ப உய்க்குதும் - உன்னையும் தேவர்களையும் எதிர்முகமாகச் கண்டு நல் 
அசனங்களைச்சொல்லிப் (பின்பு மற்றைக்காரியங்களைச்) செய்யும்படி. ௮னுப்புகிறோம்,- 

௮ன்னதும் காண்க என ௮ருளி போயினான் - ௮தனையுங் காண்பாயாக வென்று அருள் 
செய்து போயிஞர். ௭ - று, ( 

ஏகாரம் தேற்றம். உம்மை கின்னையுஞ் சாரையும் என்பதில் எண்ணும், அன்ன தும் 

என்பதில் இறக்தது,சழீஇயவெச்சமும் உயர்வுரறப்புமாம். (௧௮)



சயந்தன்கனவுகாண்படலம், ௧௪௧ 

19, படைப்புருதயார் திடுபங்கயன்கனு 

வடுத்துனக்கருள்செயவாரொடைவரை 
விடுத்தமென்றேகியவிமலன்போலவே 

யிடர்ப்பசெயக்தன்முனிவைசொழற்றேடுஞன், 

இ-ள். படைப்புரா.து அயர்க்திடு பங்கயன் சனா அடுத்து - சிருட்டி த்தொழில் 
சித்திபெராமையால் மயச்சங்கொண்டிருந்த பிரமதேவாது சொப்பனத்திலேசென்ற,-- 

உனக்கு அருள்செய ஆறொடு வரை விடுத்தும் என்று ஏடிய விமலன் போலவே - 

(உன்படைப்புத்சொழில் ஈடக்கும்பொருட்டு) உனக்கு ௮ருள்செய்யும்படி. ஏசாதசவுருத் 

இரரர்களை யனுப்புன்றரோமென்று கூறி யெழுக்சருளிய சிவபெருமானைப்போல,--- 

இடர் படு சயந்தன் முன் இவை சொற்று ஏடனான் - (கர சஸ்வாமி) வருத்தப்படுகின் ந 
சயந்தன் முன்னே யிர்தவசனங்களைச்சொல்லி மறைந்தருளினார். எ- று. 

ஏகாரம் தேற்றம், (௧௯) 

20, ஏகியகாலையினிறந்துமுன்னரே 

போடயபுலமெலாம்பொறியிற்றோன்றலு 

மாகியகனவினையகன் றுபைப்பய 

காகர்கோன்.றிருமகனனவினண்ணினான். 

இ-ள். ஏகிய காலையின் - (குமாரக்கடவுள் இப்படித் திருவாய்மலர்ச்சருளிச்) சென் 
றபொழுது,--இறந்துமுன்னபே போடிய புலமெலாம் பொறியில் தோன் றலும் - (மயக் 
கத்தினால் ஒடுங்கி) முன் போயிருந்த (சத்தம்முதலிய) புலன்களெல்லாம்(காதமு,சலிய) 

பொறிகளில் வந்து நிற்கவும், -ஆ௫ய கனவினை அகன்று - முன்னிருக்ச சொப்பனாவஸ் 

தையை நீங, -பை பய - மெல்ல மெல்ல,---காசர்சோன் இருமசன் - தேவராஜனாயெ 

இர்தஇரகுமாரனான சயந்தன்,--ஈனவில் ஈண்ணினான் - சாக்கராவஸ்)ையையடைச்தான் 

ஏகாரம் ௮சை. (௨0) 

ேேவறு, 

21, தந்திநஞ்சந்தலைக்கொளச்சாய்க்தவர் 
மர்திரத்தவர்வாய்மைவந்துற்றுழிச் 

சிந்தைமையலைச் தரக்தெழுமாறு்போ 

லிர்திரன்றன்மதலையெழுக்தனன். 

இ-ள். தந்தி கஞ்சம் தலைக்கொள சாயர்சவர் - பாம்பின்விஷர் தலைக்கேற (௮2 

னால் அறிவுமயக்கி) விழுக்தவர்கள்,--மக்திரத் சவர் வாய்மை வந்து உற்ழுழி - மாந்திரிக 
ருடைய மந்திரவாச்கான ௮(செவிகளிற்)சென்றபோது,-சிந்தை மையலை தீர்ந்து எழுமா 

றுபோல் - மனமயக்கத்தை நீங்கு யெழுகின்ற தன்மையைப்போல,---இர்இிரன் தன் 

.மதலை எழுந்தனன் - இந்திரன் மகனாகயெ சயந்தன் எழுந்தான். ௭ - று. 

தன் சாரியை, தந்தத்தையுடையதுதர்தி, அப்பெயர் சாசணவிடுகுறியாய்ப் பாம் 

பின்மேல் நின்றது. மக்இரத்சவர் - கருடபஞ்சாக்ூரம் முதலிய மந்திரங்களை விதிப 

பழயுணர்க்து சித்திபெற்றவர். வாய்மை-மந்திரோச்சாரணம்; ஆணை எனினும் அமையும். 

22, ஈனவுதன்னிடைஈண்ணியர்மகன் 
கனவினெல்லையிற்கண்டனயாவையு 
நினைவுதோற்றினனெஞ்சங்குளிர்ந்துகம் 

வினையெலாமிவண்வீடி,.பவோவென்றான்,



௧௪௨ ஸீகந்தபுராணம். 

இ-ள். ஈனவு தன்னிடை ஈண்ணிய சீர் மசன் - சாச்ரொவத்சையை யடைந்த 

சிறப்பினையுடைய சயச்தன்,---சனவின் எல்லையில் கண்டன யாவையும் நினைவு தோற்றி 
னன் - சொப்பனாவத்தையிற் கண்டனவற்றையெல்லாம் கினைவிற்கொண்டுவந்து,-- 
கெஞ்சம் குளிர்ந்து ஈம் வினையெலாம் இவண் வீடியவோ என்றான் - மனங்குளிர்ந்து 

நமது சன்மங்களெல்லாம் இவ்விடத்தில் ௮ழிர்தனவோ என்றான். ௭.- று, 

தன் சாரியை. உம்மை முற்று. ஓகாரம் ௮ இசயக்குறிப்பு. (௨௨) 

29. கவலை தூகஇக்கடுந்துயாநீரதா 

யவலமாகியவாழியிலாழ்ர்துளான் 
சிவகுமாசன்நிருவருளுன்னியே 

யுவகையென்னுமொலிகடன்மூழ்கினான். 

இ - ள். கவலை தூங்? கடும் துயர் நீரதாய் அவலமாடிய அழியில் ஆழ்ர் துளான் - 

சவலைமிகுந்து கடுந்துக்கம் வாத்தக்கசாய் சோகமாகய கடலிலே அமிழ்ந்திக் டெந்த 

சயந்தன்,--சவகுமாரன் இரு அருள் உன்னியே - செவகுமாசசாகயெ கந்தஸ்வாமியின து 
இருவருளைச் இந்தித்.த,--உவகை என்னும் ஒலி கடல் மூழ்கினான் - ஆனந்தமாகிய 

ஒலிக்கின்ற கடலிலே முழுகினான். ௭ - று. 

ஏகாரம் தேற்றம். ஒலி யுவகை எனக்கொண்டு மேன்மேலுக் தழைக்கின்ற உவகை 
எனினும் பொருந்தும். (௨௩) 

24, அ௮னையகாலையயார் இிடுவானுளோர் 

கனவுகோறுங்கடி துசென்றிந் தரன் 

றனயனுக்குமுன்சாற்றியவாறுசொற் 
றினையலீரெனவேகினனெம்பிசான், 

இ-ள். ௮னையகாலை - அப்பொழுது,--எம்பிரான் ௮யர்ந்இிடு வானுளோர் கனவு 
தோறும் கடிது சென்று - எமது அறுமுகப்பெருமான் (சிறைச்சாலையில்) மயஙஇக்கிடக் 
இன்ற தேவர்களது கனவுதோறும் விரைவாகச்சென்று,--இந்துரன் தனயனுக்கு முன் 
சாற்றிய வாறு - இந்திரன்மகனாகிய சயந்சனுக்கு முன் சொல்வியருளியபடி,-- 

இனையலீர் என சொற்று ஏஇனன் - (நீங்கள்) வருர்தலீர் என்று சொல்லி யெழுந்தரு 

ளினார். எ-று, (௨௪) 

25, ௮ம்மென்கொன்றையணிமுடிக்கொண்டவன் 
செம்மலேகலுக்தேவர்கனுவொரீஇ 

விம்மிததீதின்விழித்தெழுர்தேயிரீஇச் 
தம்மிலோர்ந். து தவமகழ்வெய்தினார். 

இ-ள். ௮ம் மெல் கொன்றை ௮ணி முடி. கொண்டவன் செம்மல் ஏகலும் - கங் 

கையையும் மிருதுவாகுய கொன்றைமலர்மாலையையும் ௮அழயெ மூடியிலே தரித்த சவ 
பெருமானது திருச்குமார.ராயெ கந்தஸ்வாமி யெழுந்தருள,--தேவர் கனா ஒரீஇ - தேவ 
ர்கள் சனவாகய ௮வஸ்தையை நீங்டு,--விம்மிதத்தின் விழித்த எழுந்து இரீஇ - ௮தஇ௪ 

ய.த்தோடு சண்விழித்தெழுந்து இருஈது,--தம்மில் தர்க்து தவம$ூழ்வு. எய்தினார் - (கண் 
ட சொப்பனங்களைச்) தங்களுக்குள்ளே௫ர்இத்து மிசவும் மழ்ச்சியடைர்தார்கள். , எ-று. 

ஏகாரம் தேற்றம். (௨௫)



சயந்தன்கனவுகாண்படலம். ௧௪௩ 

20, சிலலைவெம்மொ மித்தியவர்கேட்பசே 

லல்லல்செய்வசென் றஞ்சிக்கனுத்திற 
மல்லன்மைந்தன்மருங்குறுவார்சலர் 
மெல்லவங்கவன் ே கட்கவிளம்பினார். 

இ- எ. மல்லல்'மைந்தன் மருங்குறுவார் சிலர் - இடத் சனாயெ சயர்தன் பக்சத்தி 
லிருப்பவர்களான சலெதேவர்கள்,--சில்லை வெம் மொழி தியவர் கேட்பரேல் அல்லல் 
செய்வர் என்று அஞ்சி!- சிள்வீிரிபோல அரற்றுன்ற கொடிய சொற்களையுடைய பாவி 
களாகயெ அசுரர்கள் கேட்பாராயின் துன்பப்படுத்துவார்களென்று பயந்து,---இறம் கனா 
அவன் கேட்க மெல்ல விளம்மினார் - ஆச்சரியமான கனவை அச்சயந்தன்கேட்கும்படி. 
இசகசியமாகச் சொன்னார். எ- று, 

அங்கு ௮சை. சயந்தன் அறுமுகப்பெருமானது அருள்வாக்கால் தெளிக்து சேறிய 
மனமுடையவன் என்பார் மல்லன் மைந்தன் என்றார். மல்லல் - வலியெனினுமாம். 
சில்லை - என்பதற்கு இழிவு எனப் பொருள்கூறுவாருமுளர். (௨௬) 

ம வறு, 

21. ௮ண்டர்கண்மொழிதருமற்புதத்கையுட் 
கொண்டனனங்கவைகுமான்மறான்முனங் 

கண்டதுபோன்றிடக்களித்துப்பாரெலா 
முண்டவனாமெனவுடலம்விம்மினான். 

இ- 9. குமரன் ௮ண்டர்கள் மொழிதரும் அற்புகத்தை உட்கொண்டனன் - சயந் 

தன் தேவர்கள் கூறிய ஆச்சரியமான கனவை மனற்௫ர்இத்து,--அவை தான் முனம் 

கண்டது போன்நிட களித்து - ௮க்சனவுகள் தான்முன்னே சண்ட சனவை யொத்தி 

ருக்சமூழ்ச்து,--பாரெலாம் உண்டனன் ஆம் என உடலம் விம்மினான் - பூமிமுழுவ 
தையும் உண்ட இருமாலைப்போலச் சரீரம் பூரித்தான். ௭ - று, 

அங்கு ௮சை. (௨௪௭) 

28, ௮றுமுகமுடையதோரா திராயக 

னிறைதருமுலகெலாநீங்கலின்றியே 

யுறைவதுங்கருணைசெய்திறனுமுன்னியே 
மறைமுறையவனடி.வழுகத் இவைகினான். 

இ-ள். அறுமுகம் உடையது தர் ஆதி நாயகன் - (சயஈதன்) ஆறு திருமுகங்களையு 

டைய/ஒப்பில்லாசமுழுமுதல்வராசிய கந்தஸ்வாமி,--நிறைசரும் உலசெலாம நீங்கலின் 

நியே உறைவதும் - நிறைந்த உலசமனைத்தினும் நீக்கமில்லாமல் வியாபித்திருப்பதை 

யும் --கருணை செய் இறனும் உன்னி - (தம்மைத்தியானித் தி மனமுருகுகின்ற மெய்ய 

டியார்ச்கு எளிலநது) திருவருள் பாலிக்கின்ற தன்மையையும் நினைத் த,--மறை முமை 

அவன் அடி வழுத்தி வைஇனான் - மேதமுறைப்படி ௮வரது திருவடிகளைத் துதித்துக் 

கொண்டிருந்தான். எ-று. 

ஏகாரம் முன்னையது தேற்றம்; பின்னையது ௮சை. உமமைகள் எண். (௨௮) 

சய்ந்தன்கனவுகாண்படலமுற றிற்மு, 

ஆ. திருவிருத்தம் - P&B. 

 



BRS ஸீகந் தபுராணம். 

வீரவாகுசயந்தவஊத்தேற்றுபடலம். 

EE ODEO ESI Oe 

1. இத்திறமமாரொடிர் இரன்மக 
னத்தலையிருத்தலுமனையர்யாவரு 
மொய்த்திகெறையசமுன்கண்டானரோ 

வித் சகவறிவனாம்விரவாகுவே, 

இ-ள். இந்திரன் மகன் இதிறம் ௮மரரொடு ௮ தலை இருத்தலும் - இர்இரகுமார 
னாயெ சயந்தன் இத்சன்மையாகச் தேவர்களோடும் ௮ச்ஏிறைச்சாலையிலிருச்சலும்,-- 

வித்தக அறிவன் ஆம் வீரவாகு - ஞான அ.றிவினையுடைய வீரவாகுதேவர்,--அனையர் 
யாவரும் மொய்த்திடு சிறையசம் முன் கண்.டான் - ௮அவர்களனைவரும் நெருங்கியிருக்இ 
ன்ற ரிறைச்சாலையை எதிரேசகண்டார். or - 2. 

அசோ, ஏ என்பன அசைகள். உம்மை (LPM) (௪) 

ே வறு, 

2. மாகண்டமொன்பான்புகழுச் இிறல்வாருவங்க 

ணாகண்டலன்மைச்தனைவிண்ணவசாயினாரைக் 

கசாய்கண்டகராமவுணத்தொகைகாத்தல்கண்டான் 

பேய்கண்டசெல்வந்தனைக்காச் இடும்பெற்றியேபோல், 

இ-ள். மா கண்டம் ஒன்பான் புகழும் திறல் வாகு - பெரியகவகண்டங்களிலு 
முள்ளவர்கள் புகழுகின்ற வீரவாகுதேவர்,--அங்கண் - ௮ச்சிறைச்சாலையில்,--அகண்ட 

லன் மைந்தனை விண்ணவராயினாரை - இக்இிரன் புசல்வனாகிய சயர்தனையும் தேவர்களா 

யுள்ளவர்களையும்,--பேய் கண்ட செல்வந்தனை காத்திடும் பெற்றியே போல் - பேய் 

கள் சண்ணெதிர்ப்பட்ட செல்வத்தைக் சாச்துக்சொண்டிரும்குர் சன்மைபோல,--சாய் 

கண்டகராம்' ௮வுணத்தொசை காத்தல் கண்டான் - கோபித்துவருத்துகின்ற £ழ்மக்ச 
ளாயெ ௮௪. கூட்டம் சாவல்செய்வசைகச்கண்டார். எ.- று. 

தன் சாரியை. ஏகாரம் தேற்றம். பேய் தான் கண்ட செல்வச்தை அனுபவிப்பது 

மில்லை பிறரனுபவிச்ச விடுவதுமில்லை. ௮ துபோலச் சேவர்களால் தமச்கொரு உபயோ 
கமுமில்லை பிறரையணுக விடுவ துமில்லை என்பதுதாற்பரியம். (௨) 

8. கண்ணோடலின்றித் துயர்வேலியிற்காவல்கொண்ட 
வெண்ணோசெளைக்கண்டிலராயுணர்வின்றிமாழ்க 

விண்ணோர்கள்காணத்தமியேன் செலவேண்டுமென்றான் 
மண்ணோடியாலளக்குந்தனிமா யனெொப்பான். 

இ-ள். மண் தர் அடியால் அளக்கும் தனி மாயன் ஒப்பான் - பூவுலகச்சை தாடி 
யினாலே யளந்த வொப்பற்ற திருமாலை யொப்பாராகிய வீரவாகுசேவர்,--சண்ணோடல் 

இன்றி துயர் வேலியின் காவல் சொண்ட எண்ணோர் - நாட்சணியமில்லாது துன்பமா 
கய வேலி (வளைந்திருப்பது) போலச் சூழ்ந்து காவல்பூண்டிருக்கின் ற சத துருச்களாகிய 

அ௮சுசர்கள்,--எனை கண்டிலராய் உணர்வின்றி மாழ்க - என்னைப்பாராதவர்சளாய் அறிவ: 
ழிந்து மயங்கவும்,--விண்ணோர்கள் காண - தேவர்கள் என்னைச் காணவும,---தமியேன் 

செல் வேண்டும் என்றான் - தனித்தவனாகயெ யான் போசவேண்டுமென்றார். ௭ - று.(௩)



பீரவாகுசயத்தனைத்தேற்றுபடலம், ௧௪டு 

அ, ஒங்காசமூலப்பொருளாயுயிர்தோறுமென்று 
நீங்காதமருங்குமரேசனைகெஞ்சிலுன்னி 
யாங்காகுவதோரவன்மந்திசமன்பினோ இத் 
தங்காமவுணர்செறிகாப்பகஞ்சென்றுபுக்கான். 

இ-ள், ஒங்கார'மூலப் பொருளாய் - (வீரவாகுதேவர்) பிரணவச்தின் மூதற்பொ 
ருளாய்,--உயிர் தோறும் என்றும் நீங்காது அமரும் குமசேசனை - அன்மாச்சடோறும் 

(பசமான்மாலாக) எப்பொழுதும் நீங்காமலிருச்சின்ற குமாரக்சடவுளை,--நெஞ்சின் 
உன்னி - மனசிலேதியானித்து,--அங்கு ஆகுவது அவன் ர் மந்திரம் அன்பின் த.தி - 
அங்கே (தமதுகாரியஞ்) சித்திக்கத்தக்க ௮வரது ஒருமர்தச்தை gory Car yee 
தீது, --தீங்காம் அவுணர் செறி காப்பு ௮௧ம் சென்று புக்கான் - தீமையையுடையசாயெ 
அசுரர்கள் நெருங்கியிருக்கின்ற சிறைச்சாலையிற்சென்று உட்புகுந்தார். எ - நு. 

உம்மை முற்றுப்பொருளது. (௪) 

9. சாமந்தருமொய்ம்புடைவிரன் சயந்கன்விண்ணோ 
சேமந்தருவன்டுறைச்சூழலுளேகலோடுந் 
தூம் தகழ்மெய்யுடைக்காவலர் துப்புநீங்கி 

மாமக்திரமாம்வலைப்பட்டிமயங்க லுற்றார். 

இ-ள். தாமம் தரு மொய்ம்புடை வீரன்- மாலையணிந்தபுயங்களையுடைய வீரவாகு 
Csar,—eFusgser விண்ணோர் ஏமம் தரு வன்டிறை சூழலுள் ஏகலோடும் - சயந்தனுக்கு 

ந்ேேதவர்களுக்கும் மயக்கத்தைத்சருகன்ற கொடிய சிறைச்சாலையிற் போதலும்,--தூமம் 

இகழ் மெய்யுடை காவலர் - புகைபோல விளங்குகின்ற (கரிய) சரீ ரத்தினையுடைய சாவ 

லாளர்கள்,---துப்பு நீங்க - அறிவுகெட்டு,--மாமக்திரம் ௮ம் வலைப்பட்டு மயங்கலுற்றார் - 
மஇூமைபொருந்தியமர்திரமாகெ வலைக்குட்பட்டு மயங்கினார்கள். ௭ - று, 

தாமம் - ஒளி, மாலை, மலை. ப்பு - வலி, ௮றிவு. (ட) 

6. எண்டானவரிற்புடைகாப்பவர்யாருமையல் 

கொண்டார்குயிற்றப்படுமோவியக்கொள்கைமேவத் 
தண்டாசயில்வேற்படைகாயகன்றானைவேந்தைக் 

கண்டார்சயந்தனொடுதேவர்கருதலுற்மூர். 

இ-ள். எண் தானவரில் புடை சாப்பவர் யாரும் மையல் கொண்டார் - மதிக்கப் 
படுன்ற ௮சருக்குள் பச்சத்திற்காவல்பூண்டிருப்பவர்களனைவரும் மயக்கங்கொண்டு,- 
குயிற்றப்படும் ஒஏவியக்கொள்கைமேவ - செய்யப்பட்ட த திரப்பாவையசைவறவிருச் 

தல்போல இருக்ச,--சயந்தனொடு தேவர் - சயந்தனும் தேவர்களும் --தண் தார் அயில் 

'வேல் படை, நாயகன் தானை வேந்தை சண்டார் கருதலுற்றார் - குளிர்ந்த மலர்மாலையணி 
ந்த கூரிய வேற்படையையுடைய கந்தஸ்வாமியினது சேனாபஇியாகிய வீரவாகுசேவ 

ரைச்கண்டு நினைப்பாராயினார், எ -.று. 

உம்மை முற்று. (௬) 

/. ஏமாந்தவுணர்டி.றுகாலையினின்னல்செய்ய 
நாமாண்டனர்போலவசத் இனணுகுமெல்லை 
மாமாண்படையவருள் செய்தநம்வள்ள நாத 

னாமாமிவனென்றகங்கொண்டனசார்வமுற்றார். 

சக்
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Q- or, அவுணர் ஏமாந்து சிறு காலையின் இன்னல் செய்ய - (தேவர்கள்) அவணர் 

கள் இறுமாப்புக்கொண்டு சற்றுநேரத்திற்குமுன்னே துன்பப்படுத்த,--நாம் மாண்டனர் 
போல் அ௮வசத்தின் ஈணுகும் எல்லை - காம் இறந்தவர்களைப்போல அ.றிவுமயங்கும்பொ 

மு.து,--மா மாண்பு அடைய அருள்செய்த ஈம் வள்ளல் தூதன் இவன் அம் ஆம் ஏன்று- 
மகத்தானமாட்சிமையை நாமடையம்படி திருவருள்பாலித்த வள்ளலாரரகய அறுமுகப் 

பெருமானது தூதர் இவர் ஆகும் ஆகும் என்று,--அகங் கொண்ட்னர் ஆர்வ முழற்றார் - 

மனழ்ிர்தித்து விருப்பமுள்ளவர்களானார்கள். ௭ - று, (௪) 

8, அன்னாமருங்களஞ்சென்றயிலேந்துசம்பி 

நன்னாபகமாந்திருமாமகவின்றுபோற்றிப் 
பொன்னாடிறைகூர் திருரீங்கியபுங்கவன்றன் 

முன்னாவணுகியிருந்தானடன்மொய்ம்பின்மேலோன். 

இ-ள். அடல் மொய்ம்பின் மேலோன் - வீரவாகுதேவர்,---அன்னார் அமரும் 

களம் சென்று - அத்சேவர்களிருக்கின்ற சிறைச்சாலையிற்சென்று,--அயில் ஏந்து ஈம்பி 

நல்காயகம் அம் இருகாமம் ஈவின்று போற்றி - வேற்படையையேந்திய திருக்கரத்தினை 

யுடைய கந்தஸ்வாமியின து (மர் திரங்களுக்கெல்லாம்) நல்ல நாயகமாகிய திருகாமத்தைக் 
கூறிச் துதித்த, -பொன் நாடு இறை கூர் திரு நீங்கி புங்கவன் தன் முன்னா அணுகி 

இருந்தான் - சுவர்க்கலோசகத்தையு் தலைமையையும் மிச்ச செல்ல த்சையும் இழந்த சயந் 

தீனுக்குமுன்னாகச் சென்று இருந்தார். ௭ - று, 

இறை கூர்துரு தலைமையைச் செய்தலாகய சிறப்புமாம். தன் சாரியை. (௮) 

9. செறின் ஞானத் தனிகாயகச்செம்மனாம 
மெறிகின்றவேலையமு திற்செவியேகலோடு 
மறிகின்ற துன்பிற்சயந்தன்மரிழ்வெய்திழமுன்ன 

ரறிகின்நிலன்போற்றொழு இன்னவறைத லுற்றான், 

இ-ள். செறி கின்ற சனி ரான நாயகச் செம்மல் நாமம் - சர்வவியாபகராயிருச் 

இன்ற உயர்வொபபில்லாச ஞானமாயகராகிய அறுமுகப்பெருமானது திருகாமமான து,- 

எறிகின்ற வேலை அழுதல் செவி ஏச லோடும் - (அலை) வீசுகின்ற (பாற்) கடலிலுண் 

டாகிய ௮மிர்தத்சைப்போலச் சனத சாதுகளிற்பிரவேடத்தலும்,-- துன்பில் மறிகன்ற 

சயந்தன் மூழ்வு எய்தி - துக்கத்தில் மயங்கிச்கிடர்த சயந்தன் மகிழ்ச்சியடைந்து, 
மூன்னர் அறிகன்றிலன் போல் சொழுது இன்ன அறைதலுற்றான் - முன்பு (கந்தஸ் 

வாமிவந்து அ௮னுக்கெடச்சப்பெற்றும்) அறியாசவன்போன்று (இரண்டுகைகளையுக் ) 
குவித்து இவைகளைச் சொல்வானாயிஞன். எ- று, (௯) 

10. தாவம்பிணிக்தகெலுங்குஞ்சித்தகுவராஷோர் 

பாவக்தலைச்சூழ்வதுபோ லெமைப்பாடுகாப்ப 

மாவெம்படரிலிருந்தேங்கண்மருங்கனைய 

$ிவந்ததென்னையினி தங்குகிகழ்திதுகென்றான். 

இ-ள். தாவம் பிணித்தது எனும் குஞ்சித் தகுவர் ஆனோர் - சாட்டழலையேபக்தித 

துவைத்ததென்று கண்டோர்சொல்லத்தக்க(சவர்ச)குடுமியையுடைய ௮சுரர்கள்,-பாவம் 

தலை ரூழ்வது போல் எமை பாடு காப்ப - பாவமானது சுற்றியிருப்பதுபோல எங்களைப் 

பக்கத்திலிருந்து காவல்செய்ய,--வெம் மா படரில்: இருந்த எங்கள் மருங்கின் ய நீவர்



வீரவாகுசயந்தனைத்தேற்றுபடலம். ௧௪௪ 

க.து என்னை - கொடூரமானபெருந்துச்கத்தோடிருக்சவர்ளாகய எங்களிடத்தில் சுவாமீ 
கீர் வநத.து என்ன;--இங்கு இனிது நிகழ்த். துக என்றான் - இவ்விடத்தில் இனிமையா 
சச்சொல்லியருளுக என்று (சயந்தன்) வினாவினான். ௭ - று, 

தீலை உபசருக்கம். தாவம் என்புழித்தே.ற்றேகாரம் விசாரத்சாற்றொக்சது. (௧௦) 
, மே வறு, 

11, முறையுணர்கேள்விவிரன்மொழிகுவான்முதல்வன்றக்க. 
வறுமுகவையன்றன்பினடுத்துளேனவன்.மூ.தானேன் 
விறல்கெழுகந்திபாலேன்விரவாகென்பேர்்துங்கள் 
சிறைவிடும்பொருட்டுச்சூர்முன்செப்புவான்வர்தேனென்றான். 

இ - எள். (௮அங்ஙனஞ்சயந்தன் வினாவியபொழுது) மூறை உணர் கேள்வி 

வீரன் மொழிகுவான் - நீதியை யுணர்ந்த (சாஸ்திரச்) கேள்வியையுடைய வீரவாகு 
சேவர் சொல்லுகின்றார்: முதல்வன் தநத ௮.றுமுக யன் தன்பின் அடுத் துளேன் - 
சிவபெருமான் தோற்றுவித்த அறுமுகப்பெருமானுக்குப் பின் பிறந்துளேன்,--அவன் 

அ.சானேன் - அவருடைய தூதுவனுமாயினேன்;---விறல் கெழு ஈச்தி பாலேன் - வெற் 
நிபொருந்திய நந்இிகணத்சதவன்,--என்பேர் வீரவாகு - எனதுபெயர் வீரவாகு,---ுங் 

கள் சிறை விடும் பொருட்டு ஞர் முன் செப்புவான் வர்தேன் என்றான் - உங்களுடைய 

சிறையை விடும்பொருட்டுச் குரபன்மனுக்குமுன்னே கூறும்படி. வந்தேன் என்று 
சொல்லினார். எ- மு. 

சன் சாரியை. தூதும் என்னும் எச்சவும்மை தொச்கது. (௧௧) 

13. என்ன லுமமரசோடுமிக்திரன்குமரன்கேளாச் 

சென்னியினமிர் துள்ளூறல்செய்தவத்தயின்றமேலோ 
சன்னதற்பின்னர்கேமியமிர் தமும்பெற்றுண்டாங்கு 
முன்னுறுமகழ்ச்சிமேலுமுடிவிலாமகிழ்ச்சிவைத்கான், 

இ -எ். என்னலும் - என்று (இப்படிலீரவாகுசேயர்) சொல்லுசலும்,--௮மரசோ 
டும் இந்திரன் குமான் கேளா - சேவர்களோடும் இந்திரன் மகனாகியசயர்தன் கேட்டு, 

சென்னியின் உள் ஊறல் அமிர்து - சரரினுள்ளே பூறுகின்ற ௮மிர்சச்தை,--செய் 

தவத்து அயின்ற மேலோர்-செய்கின்ற சவத்தினாலே பருகிய பெரியோர்கள், -௮அன்ன 

தீன் பின்னர் - அதன்பின்பு,--நேமி அமிர்தமும் பெற்று உண்டாங்கு - ( தருப்பாற்) 

சடலில் (உண்டாகயெ) அ௮மிர்தத்தையும் பெற்று உண்டாற்போல,--முன்னுறு மகழ்ச்சி 

மேலும் முடிவிலா மஒழ்ச்சி வைத்தான் - (கர் தஸ்வாமிவர்து அனுக்செசஞ்செய்.ததனால்) 

மூன்னுண்டான ஆனந்தத்இனும் பார்க்க பின்னும் அளவிறந்த ஆனந்தங்கொண்டான். 

உம்மை இறர்்ச ததழீஇயவெச்சம். (௧௨) 

13° அந்தரமூகல்வன்மைந்தனறைகுவானைய துன் பூர் 

புக் தியேங்குறைவினாதற்பொருட்டினாற்போக்தாயற்றா 

லிர்தவன்சறையுநீங்கிற்றிடசெலாமகன்றியாங்க 
ளுய்ச்தனம்பவங்கடீருமூ தியம்படை தீ.துமென்றான். 

இ-ள். அந்தர முதல்வன் மைந்தன் ௮றைகுவான் - சுவர்ச்சா இிபனாகிய இந்திர 
குமாரனான சயந்தன் சொல்லுகின்றான்:--8ய - யனே,--துன்பு ஊர் புந்தியேம 

குறைவினாதற் பொருட்டினால் போந்தாய் - துக்கம்மிகுன்ற மனமுள்ள எங்களுடைய 

குறைகளை வினாவும் பொருட்டு வர்திருக்இன்றீர்,--அற்றால் - ஆசையால்,--இரச வன்



௧௪௮) ஸீகந்தபு ராணம். 

இறையும் நீக்இற்று - இர்சச்கொடியசிறையும் நீங்கெயது,--இடர் எலாம் அகன்று யாக் 
சர் உயஈ்தனம் - துன்பமெல்லாம் நீங்கி நாங்கள் உய்ந்தேம்,---பவங்கள் தீரும் ஊதியம் 

படைத்தும் என்றான் - பாவம் நீங்குவதா௫ய இலாபச்தையும் பெற்றோம் என்றான். 

உம்மை எதிரதுதழீஇயவெச்சம், (௧௩) 

14, பூண்டகுகடந்தோள்விரன்புகலுவான்சூர்மேலொற்ரு 
விண்டெனைவிடுத்தவேற்கையெம்பிரான்வலிதே நும்மை 

யாண்டிடுகன்றான் முன்னராக்கமு ம்பெறுதிர்பின்லும் 

வேண்டியதெய்துகின் நீசென்றனன் மேலுஞ்சொல்வான். 

இ-ள். பூண் தகு சடம் தோள் வீரன் புகலுவான் - (௮ங்ஙகனஞ் சயந்தன் கூறு 

லும்) ஆபரணங்களையணிக்த சகுதியாகிய பருத்தபுயங்களையுடைய வீரவாகுசேவர் சொ 
ல்லுகின்ளார்:-ஈண்டு சூர் மேல் ஒற்று எனை விடுத்த வேல் கை எம்பிரான் வலிதேநும்மை 
ஆண்டின்றான் - இம்மகேந்திரத்திலுள்ள சுரபன்மனிடத்தில் தூதாக என்னையனுப் 
பிய வேற்படையைச்தரித்த இருக்கரத்தினையுடைய எமது பெருமான் வலியவந்து உங் 

களை யடிமைச்கொள்ளுகின்றார் (ஆசலால்),--முன்னர் ஆக்கமும் பெறுதிர் - பழைய 

செல்வத்தையும் பெறுவீர்கள், --(இ,தவன்றி) பின்னும் வேண்டியது எய்.துஇன்தீர் - 

பின்பும் வேண்டியவற்றையும் ௮டைஅன்தீர்,--என்றனன் மேலும் சொல்வான் - 

என்று கூறிப் பின்னுஞ்சொல்லுகின்ருர். ௪ - று, 

உம்மைகள் இறந்த துதழீஇயவெச்சம். (௪௪) 

19, உலமெலாங்கடந்ததோளீருன்னு திருன்னியாங்கு 

ஈலமெலாம்வழிபட்டோர்க்குநல்கியகுமான்றன்னாற் 
றலமெலாம்படைத்ததொல்லைச்ச தூர்முகன்முதலாம்வானோர் 
குலமெலாமுய்ர்ததென்றாலுமக்கொருகுறையுண்டாமோ. 

இ-ள். உலம் எலாம் கடர்த தோளீர் உன்னுதிர் - தரண்டகற்களையெல்லாம் 

வென்ற புயங்களையுடையவர்களே கினையுங்கள்,--வழிபட்டோர்ச்கு உன்னியாங்கு 

நலம் எலாம் BAGw - தம்மை வழிபாடுசெய்த அடியார்களுக்குச் சிந்தித்தபடி. எல்லாகன் 
மைகளையும் அளித்தருளிய,--குமரன் தன்னால் - குமாரக்சடவுளால்,---தலம் எலாம் 

படைத்த தொல்லை சதுர்முகன் மு,.தலாம் வானோர் குலம் எலாம் உய்ந்தது என்றால் - 

உலகமெல்லாவற்றையும் படைத்த பழையபிரமன் முசலிய சேவர்களத குலம் முழுதும் 

பிழைத்தது என்றால்,--உமக்கு ஒருகுறை உண்டாமோ - ( அவரைத்தியானிக்கின் ற) 
உங்களுக்கு ஒருகுறைவுவருமோ (வசாது.) எ.- று, 

தீன் சாரியை. ஓகாரம் எதிர்மறை. நலம் இம்மையினும் மறுமையிலும்பெறப்படுஞ் 

சுகங்கள். (௧௫) 

10, தேவர்கடேவன்வேண் ட.ச்ிறைவிடுத்தயனைக்காத்த 

மூவிருமுகத்துவள்ளன்முழுதருள்செய்தாலும்பாற் 
பாவமும்பழியுந்திங்கும்பையுளும்பிறவுமெல்லாம் 
போவதுபொருளோதோ ஜ்றப்புணரியும்பிழைத்தீரன்றே, 

இ-ள். தேவர்கள் தேவன் வேண்ட அயனை ஏிறைவிடுத்து காத்த வள்ளல் நம் 
பால் முழுது அருள் செய்சான் - தேவர்களுக்குச் தேவசாயெ ெபெருமான் வேண்டிக் 

'கொண்டமையால் பிசமதேவனைச் சிறையினின்றும் நீக்க காத்தருளிய ௮றுமுகப்பெ 

மரன். (,சாமாகவேவர்து) உங்களிடத்தில் பூரண சருபைசெய்தார்,--பாவமும் பழியும்



வீரவாகுசயந்தனைத்தேற்றுபடலம். ௧௪௯ 

திங்கும் பையுளும் பிறவும் எல்லாம் போவது பொருளோ - (அதனால்) பாவங்களும் பழி 

களுந் திமைகளும் துன்பங்களும் மற்றையவைகளும் ஆூயெ எல்லாம் நீங்குவது ஒருபெரி 
யகாரியமோ (௮ன்று),--தோற்றம் புணரியும் பிழைச்£ர் - பிறவிச்சாகரத்தையுங் சடக் 
இர்கள், எ- று, 

௮ன்று, ஏ ௮சை. ஓகாரம் எதிர்மறை. உம்மை பிறவும் புணரியும் என்பவற்றில் 
இறந்தது, தழீஇயவெச்சம்; ஏனையவற்றில் எண். 

பெருச்சேவசென்று மதிக்கப்படும் பிரமவிஷ்ணுமுதலிய சேவர்களுக்செல்லாம் 

மூதற்றேவர் வெபெருமானேயென்பார் **தேவர்கடேவன்”” என்றார். தம்மை விசுவ? 

தீது ஒழுகும் மெய்யன்பர்கள் கேட்டவரங்களையெல்லார் தடையின்றிக் கொடுத்தருள் 

பவர் ஆதலின் வள்ளல்! creo ape. (௧௬) 

11. சீர்செய்தகமலத்தோனைச்சிறைசெய்துவிசும்பினோடும் 
பார்செய்தவுயிர்கள்செய்தபாஞ்சுடர் நும்மையெல்லாஞ் 
சூர்செய்கசிறையினீக்கக்தொடார்தஇவணுற்றானென்றா 

னீர்செய்ததவத்தையாசேசெய்தனர்டெடி துகாலம், 

இ-ள். சீர் செய்த கமலத்தோனை சிறைசெய்து - சிறப்புப்பொருக்திய பதுமாச 

னனாகய பிரமதேவனைச் சிறையில்வைத்து,--விசும்பினோடும் பார் செய்த உயிர்கள் 
செய்த பரம் சுடர் - அகாயத்தினும் பூமியினும் இருக்கின்ற ஆன்மவருக்கங்களைப் படை 

SS பாஞ்சோதிஸ்வரூபராகிய அறுமுகப்பெருமான்,--. நும்மை எல்லாம் சூர் செய்த 
சிறையில் நீக்க தொடர்ந்து இவண் உற்றான் என்றால் - உங்களையெல்லாஞ் சூரபன்மன் 

வைத்த சிறையினின்றும் நீக்குதற்குக் தொடர்து இவ்விடத் துவர்தருளுவாராயின்,- 
டர் செய்த சவச்தையார் நெடிதுகாலம் செய்தனர் - நீர்செய்ததவத்சை யார் நெடுங் 

காலஞ் செய்தவர்கள் (ஒருவருமிலர்.) எ - று, 

ஏகாரம் ௮சை. (௧௭) 

18, சங்கையில்பவங்களாற்றுந்தானவர்செ.றிர்தமூதா 
ரிங்கி தனறிஞர்செல்லாசெம்பிசானருளினால்யா 
னங்கணம்படர்வோரென்னவகமெலிக்துற்றேனீண்டே 

யுங்களையெதிர்கலாலேயுலப்பிலாவுவகைபூத்சேன். 

இ-ள். சங்கை இல் பவங்கள் ஆற்றும் தானவர் செறிந்த இது மூதாரின் அறிஞர் 
செல்லார் - அளவில்லாத பாவங்களைச் செய்கின்ற அசுரர்கள் நெருங்கியிருச்சப்பெற்ற 

பழமையாஇய இந்த நகரத்தில் அறிவுடையவர்கள் வரார்கள்,--யான் எம்பிரான் ௮ரளி 
னால் ௮அங்கணம் படர்வோர் என்ன அகம் மெவிந்து உற்றேன் - நான் ஏம.த பெருமானா 
இய கந்தஸ்வாமியினது திருவருளினால் சேந்றுநிலத்தில் 'ஈடப்பவர்களைப்போல மனம் 

வருக்திவர்சேன்,--ஈண்டு உங்களை எதிர்தலாலே உலப்பிலா உவகை பூத்தசேன் - இவ் 

விடத்திலே (புண்ணிய2லர்களாயெ) உங்களைக் சண்டமையினால் செடாதமகிழ்ச்சி 

யடைந்தேன். எ.- று, 

இங்கு ௮சை. ஏகாரம் முன்னையது இசைநிறை; பின்னையது தேற்றம். மேலும் 

மேலும் ௮.இிகரித்தலால் *“உலப்பிலாவுவகை”' எனறார். (௪௮) 

19, என்றலுமகழ்ச்சியெய் தியிர்திான்மதலையாங்கள் 
வன்.நளைப்படுமுன்போனார்மற்றெமைப்பயக்சோரன்னோ 

ரன்றுதொட்டின்றுகாறுமாற்றியசெயலுமற்று 

லொன்றியபயனும்யாவுமுசைமதிபெரியோயென்றான,
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இ-ள். என்றலும் - என்று (இப்படிவீரவாகுதேவர்) சொல்ல,--இக்இரன் மதலை 

மஇழ்ச்சி எய்தி - இந்திரனது புதல்வனாகய ச.பந்தன் மகிழ்ச்சியடைந்து (வீரவாகுதேவ 
சைப்பார்த்த),--பெரியோய் - ( அ.நிவிஞந்சிறர்த) பெரியவசே,---யாங்கள் வன்தளை 

படுமுன் எமை பயந்தோர் போனார் - நாங்கள் இக்கொடிய கிறையிலகப்படுவதற்கு மூன் 

னே எம்மைப்பெற்ற தர்தைதாயர்கள் போஞனார்கள்;--அன்னோர் ௮ன்று தொட்டு இன் 

காறும் ஆற்றிய செயலும் - அவர்கள் ௮க்காட்டொடஙகி யிக்காள்வரையுஞ் செய்த 
செய்கையும்,--௮.ற்றால் ஒன்றிய பயனும் யாவும் உரை மதி என்றான் - அதனாலடைந்த 

பிரயோசனமும் (ஆய) எல்லாவற்றையும் சொல்லவேண்டும் என்று கேட்டான். எ-று 

மற்று ௮சை. மதி முன்னிலையசைச்சொல், உம்மை யாவும் என்பதில் முற்றும் 

ஏனையவற்றில் எண்ணுமாம். (௧௯) 

20. வீரனங்கதனைக்கேளாவிண்ணவர்கோாமான்ொன்னா 
ளாரணங்குடனேகாழியடைந்ததேயெழுவாயாகச் 
சீரலைவாயிலக்காட்சென்றிககொறுமுள்ள 

காரியநிகழ்ச்சியெல்லாங்கடி இனிற்கழறினானே. 

இ-ள். அதனை வீரன் கேளா - (சயந்தன்கூறிய) அவ்வாசசத்தை வீரவாகுதே 

வர் கேட்டு,--விண்ணவர் கோமான் தொன்னாள் ஆரணங்குடனே காழி அடைந்ததே 
எழுவாயாக €ரலைவாயில் ௮ காள் சென்நிடு காறும் - தேவர்களுச்கு ௮ரசனாகயெ இக்தி 

ரன் முன்னாளில் இந்திராணியுடன் €ர்காழியிற்சென்றதுமுதல் இருச்செந்தூரிலே ௮ 
நாளில் வந்ததுவரைக்கும்,--உள்ளகாரியகிகழ்ச்சி எல்லாம் கடி.இனில் கழமினான் - உள் 

ளசாரியசம்பவங்கள் எல்லாவற்றையும் விரைவாகச் சொன்னார். எ- று. 

அங்கும் ஏகாரங்களும் ௮சை, (௨௦) 

கோமான்செய்கை 21. மேதகுதடக்தோள்விரன்விண்ணவர் 

யோதலுஞ்சயந்தன்கேளாவுசைசெய்வானன்னை தன்னைத் 
தாதையையடிகடன்னைச்சண்முகத்தனிவேற்செங்கை 

யாதியையெதிர்ர்தாலொத்தேனையகின்மொழிகேட்டென்ரான். 

இ-ள். மேதகு தடம் தோள் வீரன் விண்ணவர் கோமான் செய்கை ஓதலும் - 

பெருமைபொருந்திய விசாவித்த புயங்களையுடைய வீரவாகுதேவர் தேவர்களுக்குத் தலை' 

வனாயெ இக்திசன்செய்த காரியம் முழுவதுஞ் சொல்ல,---சயந்தன் கேளா உரை செய் 
வான் - சயந்தன்கேட்டுச் சொல்லுஒன்றான்,-- வய - பெரியவசே,--நின் வாய் மொழி 

சேட்டு - தேவரீ ருடைய வாயினின்றும் வநத வார்த்தையைச் கேட்டு,--அன்னை தன்னை- 

என்மாதாவாஇய இச்திசாணியையும்,--தாதையை - என்பிதாவாகிய இக்இரனையும்,-- 

அடிகள் தன்னை - குருவாகிய வியாழனையும்,--தனிவேல் செம் கை சண்முச இயை - 

ஒப்பில்லாத வேற்படையைத் தரித்த சிவந்த இருக்கரத்தையுடைய அறுமுகப்பெருமா 

னையும்,-ஏதிர்ந்தால் ஒத்தேன் என்றான் - எதிர்முகமாசத் தரிசனஞ்செதாற்போன் 
றேன் என்று கூறினான். எ - று, 

தன் இரண்டும் சாரியை. எண்ணும்மைகள் விகாரத்தாற்றொச்கன. 
( 

வீரவாகுதேவர் பிதாமாதாவினது செயன்முழுதையுங் கூறக்கேட்ட சயந்தன் துக்க 
மொழிந்து பெருமகழ்ச்சியடைந்தான் ஆகலின் 4அன்னைச**ஆதியை எதிர்ந்தாலொத் 

சேன்” என்று விதர்து கூறினன். (௨௪)
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22. இறைதருமமார்தம்மோடிக்தான்புகல்வன்றன்னை 
யறிவரிலறிவன்கண்ணு ற்றறுமுகம்படை த்தவண்ணன் 
மறையிடைவ இந்த நுங்கள்வன்ிரைமாற்றும்வைகல் 
சிறிதிவணிருத்திசென்றுபின்னருஞ்செப்புனெருன். 

இ-ள். இறை” தரும் அமரர் தம்மோடு இந்திரன் புதல்வன் தன்னை அறிவரில் 
அறிவன் கண்ணுற்று - முதன்மைபொருந்திய தேவர்களையும் இர் இரகுமாசனாகிய சயந்த 
னையும் அறிவுடையாகுள் மேம்பட்ட அறிவுடையாராகிய வீரவாகுசேவர் பார்த்த,-- 

அறுமுகம் படைச்ச ௮ண்ணல் - அறுதிருமுகங்களைப்பெற்ற பெருமையித்சிறக்தவசா 
இய கர்தஸ்வாமி,--மறை இடை வதிந்த நுங்கள் வன்சிறை மாற்றும் வைகல் சிறிது - 
சிறைக்களத்திலிருந்த உங்களது கொடிய சிறையை மாற்றுதற்குரிய சாலஞ் சமீபித்து 

விட்டத,--இவண் இருச்திர் என்று - ௮துவரை இங்கே இருங்கள் என்று கூறி,-- 
பின்னரும் செப்புஇன்றான் - பின்புஞ்சொல்லுஇன்றார். ௭ - று, 

தீம் தன் சாரியைகள். உம்மை இறந்தது தழீஇயவெச்சம். (௨௨) 

28. தன்னிகரின் றி? மலாய்த்தற்பவொளியாயாரு 

முன்னரும்பரமாய்சின்றவொருவனேமுகங்களாறும் 
பன்னிருபுயமுங்கொண்டுபாலகன்போன்றுகந்த 

னென்னுமோர்பெயருமெய் இியாவருங்காணவர்தான். 

இ-ள். தன் நிகரின்றி மேலாய் - தமக்சொருவரும் உயர்வொப்பில்லாத மேலோ 

சாய்,--தற்பர ஒளியாய் - அன்மாக்கள் (சுட்டியறிதற்கு எட்டாத) பரஞ்சோதியாய்,-- 

யாரும் முன்ன அரும் பாரமாய் நின்ற ஒருவனே - எவர்களும் கினைத்தற்கரிய பரம்பொ 
ருளாக விருக்கின் ற 9வபெருமானே,-- அறு முகங்களும் பன்னிரு புயமும் கொண்டு - 

ஆறு திருமுகங்களும் பன்னிரண்டு திருப்புயங்களுங் கொண்டு,--பாலகன் போன்று - 
குழந்தையைப் போல,--கந்தன் என்னும் ஒர் பெயரும் எய்தி - கர்சன் என்னுமோர் 

இருகாமத்தையும்பெற்று,--யாவரும் காண வந்தான் - எல்லாருங் காணும்படி. எழுந்தரு 

ளினார். எ- று. 

ஏகாரம் தேற்றம். உம்மை யாரும் யாவரும் என்பனவற்றில் முற்றும், பெயரும் 
என்பதில் இறக்சதுசழீஇய வெச்சமும், ஏனையவற்றில் எண்ணுமாம். (௨௩) 

24, பங்கயமுகங்களாறும்பன்னிருபுயமுங்கொண்டே 

யெங்கடம்பெருமான்போந்தவே.துமற்றென்னையென்னிற் 

செங்கண்மாலுந்திபூதீ2தான்சிறுமையுமகவான்றுன்பு 

முங்கடஞ்செிறை யுரீக்கியுலகெலாமளிப்பக்கண்டாய், 

இ-ள். எங்கள்சம் பெருமான் பங்கயம் முசங்கள் ஆறும் பன்னிரு புயமுங் சொ 

ண்டு போந்த ஏது என்னை என்னில் - எங்களுக்குத்தலைவசாகிய சவெபெருமான் செர்சா 

மரைமலர்போன்ற ஆறுதிருவசனங்களையும் பன்னிரண்டு திருப்புயங்களையும் கொண்டு 

(சிறுவர்போல) வர்தருளிய காரணம் என்ன என்றால்,--செம் கண் மால் உந்தி பூச் 

தோன் சிறுமையும் - சிவந்த கண்களையுடைய இருமாலின் சாபிக்சமலத்திற்றோன்றிய 

பிசமனது குல தவையும்,--மகவான் துன்பும் - இந்திரனது தன்பத்தையும்,--உங்கள் 
தம் றையும் மீக் - உங்களது இறையையும் ஒழித்து,--உலகு எலாம் அளிப்ப - உல 

சச்ிலுள்ள உயிர்களெல்லாவற்றையும் இரட்சிககும்பொருட்டேயாம், எ.- று,



௧(இ௨ ட கந்தபுராணம். 

ஏ, மற்று அசைகள். சண்டாய் முன்னிலையசை, தம் இரண்டும் சாரியைசள், உம் 
மைகள் எண், மாலின துசிறுமையும் - உந்திபூத்தோனது சிறுமையும் எனப்பொருள்கூறு 

வாருமுசர், உலகு ஆகுபெயர், அளிப்பச்சண்டாய் என்பதற்கு ௮ளிச்கும்பொருட்டு 
(என்று) ௮றி. எனப்பொருள் கூறினும் அமையும். (௨௪) 

29, சிறுவிதிவேள்விஈண்ணித்தீயவிநுகர்ந்தபாவ , 

முறைதனின்வீரன்செற்றுமுத்றவுமுடிந்த தில்லை 
குறைசிலவிருக்சவாற்ருற்கூடியதுமக்இத். துன்ப 

மறுமுகப்பெருமானன்றியாரிதுநீக்கற்பாலார். 

இ. எ. சிறு விதி வேள்வி ஈண்ணி - தக்கன் (செய்த) யாகத்திற் சென்று,--2 

HS Heres பாவம்-௮க்னெசம்பந்தமான அவிப்பாகத்தையுண்டதனால் வர்தபாதகம்,- 

மூறைதனின் வீரன் செற்றும் முற்றவும் முடி6த இல்லை - முறைப்படி வீரபத்திரச்சட 

வுள் தண்டிர்தும் (அப்பாதகம்) முழுவதும் முடியவில்லை,--சல குறை இருந்தவாற்றால் 
உமக்கு இ துன்பம் கூடியது - (அப்பாதகத்திற்) சலசேடம் இருந்தபடியால் உங்களுக்கு 

இந்தப்பெருந்துக்கம் வர்.துசம்பவித்தத,--அறுமுகப் பெருமான் அன்றி யார் இது நீச 

கற்பாலார். ௮றுமுகப்பெருமானல்லாமல் யார் இதனைநீக்கத்தக்கவர்சள்( ஒருவருமில்லை. ) 

தீன் சாரியை. உம்மை செற்றும் என்பதில் உயர்வுசிறப்பும் முற்றவும் என்பதில் 

மூற்றுமாம். தீயவி- இரட்டுறமொழிதலென்னும் உ த்தியால் கொடிய ௮வியெனப்பொ 
ருள் கூறலுமொன்று. ௮துவருமாறு:-சவபெருமானே யாகாதிபதி, யாகரட்சகர், ௮சஇ 

னிக்கு முதல்வர் என்று வேதங்கள் கூறவும் அதனைவிலக்ச விஷ்ணுவையே பரம்பொ 

ருள் எனச்சொண்டு சிவபெருமானுக்குச் கொடுக்கும் மு.தற்பாகமாகிய அவியை அவ் 
விஷ்ணுவுக்கும் தேவர்களுக்கும் கொடுத்தது சிவத்துரோகமாதலின் “:தியவி”” என இழி 

ததுக்கூறினார். சிவ,ச்தரோகஞ்செய்சவர்கள் இம்மையினும் மறுமையினுகச் தண்டிச்சப்ப 
வொர்சளென்பது இதனால் உணர்ந்துகோடற்பாற்று. (உடு) 

20, தாட்கொண்டகமலமன்னசண்முகத்தெர்தைவேலாற் 
காட்கொண்டகிரியினோடுதாசகற்கடக்தபூச 

ரோரட்கொண்டமதுகைசான்றரர்முதல்களையமுன்ன 
நாட்கொண்டதன்மையன்றோசறைகொண்டவலங்கற்2ரளாய், 

இ-ள். கறை கொண்ட அலங்கல் தோஎரய் - தேன்பொருர்திய மலர்மாலையை 

யணிந்த புயங்களையுடைய சயந்தனே;--தாள் கொண்ட கமலம் அன்ன சண்முகத்து எ 
தை - ஒருதாளோடு கூடிய செந்தாமரைமலர்போன்ற அழூயெ ஆறு இருமுகங்களையு 

டைய எம்பெருமான்,--வேலால் காழ் கொண்ட இிரியினோடு தாரகன் கடந்த பூசல் - 

வேலாயுதத்தினுல் வைம்பொருக்நிய கரவுஞ்சமலையுடனே தாரகனை வெற்றிகொண்ட 
போரானது.--மதுகை சான்ற தோள் கொண்ட சூர் முதல் களைய - வலிமைமிகுந்த 

புயங்களையுடைய சூரனாயெ முதல்வனைக் கொல்லும்பொருட்டு-முன் னம் காள் கொ 
ண்ட தன்மை அன்றோ - முதலில்முகூர்த்கஞ்செய்தகொண்ட தன்மையல்லவா. எ-று, 

காரம் துணிவுப்பொருள் உணர்த்தும் ஒரிடைச்சொல். (௨௪) 

21. காலுறக்குனித்துப்பூட்டிக்கார்முகத் துய்ப்பவோர்செங் 
கோலினுக்குண்டியாத்ரார்குணிப்பிலாவவுணர்யாரு 

மாலிலுக்கரிதாமண்ணன்மாமகன்காத்திற்கொண்ட 

வேலிலுக்கிலக்கஇில்லைவிடுப்பதுமிகையதன்றே,
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இ-ள். குணிப்பு இலா அவுணர் யாரும் - அளவில்லாத ௮சுரர்களனைவரும்,-- 

காலுற குனித்து கார் முகத்து பூட்டி உய்ப்ப ஒர் செம் கோவினுக்கு உண்டி, ஆற்றார் - 
இருகுதையும் பொருந்தவளைச்.த வில்லிற்றொடுத்துவிடச் செப்பமாகிய ஓர் ௮ம்பினுக்கு 
இரையாகப் போசமாட்டார்,---மாலினுக்கு அரிதாம் ௮ண்ணல் மாமகன் கரத்திற் கொ 

ண்ட வேலினுக்கு இலக்கது இல்லை - விஷ்ணுமூர்த்தியறிதற்கரியயாயெ சிவபெருமா 

னது திருக்குமாரராகிப கட்தஸ்வாமி இருச்கரத்தில் வைச்திருக்னெ ற வேற்படைக்கு 

இலக்கு ஒருவருமில்லை;--௮.து விபெபது மிகை -(பின்) ௮தனை விடுவது குத்தமே 

யாகும். எ- று, 

அன்று, ஏ அசை. அது பகுதிப்பொருள்விகுதி. உம்மை முற்று, (௨௭) 

28, வாரிதியேழுமெண்ணில்வரைகளும்பிறவு ங்கொண்ட 
பாருடனுல2ே Oo ( (ழம்படைததபல்லண் டம்யாவு 

ழூ மீமாரிறைமுன்னமட்ே டயுண்டி டுமொருவ ன்செவ்வேல் 

சூரனையவுணசோடும்தொலைப்பதோர்விளையாட்டம்மா. 

இ-ள். ஒருவன் செவ்வேல் - (பிறரொருவருக்சமக்கு) ஒப்பில்லாசவசாயெ சப்பி 

சமணியப்பெருமானுடைய செவ்விய வேலாயுதம்,--ஏழு வாரிதியும் எண்ணில் வரைக 
ளும் பிறவும் கொண்ட பாருடன் - ஏழுகடலையும் ௮ளவில்லாச மலைகளையும் மற்றுள்ள 
னவந்றையுங் கொண்டிருக்கின்ற பூவுலகச்துடன்;,--ஈர் ஏழு உலகும் படைத்த பல் 
அண்டம் யாவும்,--படனான்கு உலகங்களையும் பெற்றனவாகிய ௮னேக அண்டங்கள் 
எல்லாவற்றையும்,--ஐர் இறை முன்னம் அட்டே உண்டிடும் - ஒருகணப்பொழுஇனில் 
அழித்து உண்ணும்,--சூரனை ௮வுணரோடும் தொலைப்பது தர் விளையாட்டு - (அத்து 
ணைமகிமைபொருந்திய வேலாயுதம்) சூரபன்மனை அ௮சாரருடன் கொல்வது ஒரு விளை 
யாட்டாகும். எ - று, 

அம்மா ௮சை, ஏகாரம் தேற்றம். உம்மை பிறவும் என்பதில் இறச்சதுசழீஇய 

வெச்சமும, ஏனையவற்றில் முற்றும் எண்ணுமாம். 

பகைவருடைய உதிரச்தோய்தலிற் வெர்தவேலாயுதம் எனப்பொருள்கூறினும் 

அமையும். (௨௮) 

29. சுறமறியளக்கர்வைகுஞ்ரூரபன்மாவின்மார்பி 
னெறிசுடசெஃகம்விசியிருபிளவாக்கினல்லாம் 
சிறையுளீர்மீள்கிலாமை? தற்றியும்பொருரர்செய்யு 
மறநெறிதூக்கியொற்றுவடியனைவிடுத்தானையன், 

இ-ள். சுறமறி அளக்கர் வைகும் சூரபன்மாவின் மார்பின் - மகரமீன்கள் மறிகி 
ன்ற கடலிலே யிருக்கின்ற சூரபன்மாவினத: மார்பில், --சடர் எறி எல்கம் வீடி இருபி 

ளவு ஆக்கின் அல்லால் - ஒளிவீசுகின்ற வேலாயுதச்சை விட்டு இரண்டாகப் பிளந்தா 

லொழிய,--சிறையுளீர் மீள்லாமை - சிறையிவிருப்பவர்களாகிய நீங்கள் (௮ச்சிறையி 
னின்றும்) மீண்டு வா.ராமையை,--3யன் தேற்றியும் - கந்தஸ்வாமியறிந்தும்,--பொரு 
நர் செய்யும் ௮றநெறி தூக்கி அடியனை ஒற்றா விடுத்தான் - வீரர்கள்செய்கன் ற. தரும 
முறையை யாசாய்ர்து அடியேனைச் தூதாக அ௮னுப்பியருளினார். எ - று. 

தேற்றி தேற்றாவொழுக்கம்'? என்புழிப்போல,த் தன்வினை. உம்மை உயர்வுசிறப்பு. 

30, ஆளு? டமுதல்வன்மாற்றமவ புணருக்கறைவன்முன்ே பாய்க் - 
0௧௦ தன்.றுரைப்பனம்ே oman & அ றுங்கடனாக்கொள்ளான் 
மீளுவன்புகுக்தெ தல்லாம்விளம்புவன்வினவியெல்? மகா 
னைவக்திவரையெல்லாநாம றமூடி.ப்பன்காண்டி., 

ag



௧௫௪ i EH Sly oT Gir LD. 

இ-ள். ஆளுடை முதல்வன் மாற்றம் ௮வுணருச்கு இறைவன் முன் போய் இது 
கேளென்று உரைப்பன் - என்னை யடிமையாகவுடைய கந்தஸ்வாமி கூறிய வசனத்தை 
அசுசர்ச்சசசனாயெ குரபன்மனுக்கு எதிரேபோய் (சூரபன்மனே நீ)இகனைக்கேளென்று 

சொல்லுவேள்,---அற்றே சளச்தினும் - அவ்வாறு சொன்னாலும், -சடனா கொள்ளான்- 

(அதனை நீதியென்று) ஒப்புக்கொள்ளான்,--மீளுவன் புகுந்தது எல்லாம் விஎம்புவன் - 

திரும்பிச்சென்று ( இவ்விடத்தில்) ஈடந்தகாரியங்களெல்லாவற்றையுஞ் சொல்லுவேன்,- 

எம் கோன் வினவி சாளை வர்.து இவரை எல்லாம் நாம் அற முடிப்பன் - எம்பெருமான் 

அ.தனைக்கேட்டு நாளைத்தினம் வர்து இவ்வசுரர்களை யெல்லாம் பெயருமில்லாமல் அழித் 

துவிவொர். எ- று, 

காண்டி முன்னிலையசை. ஏகாரம் தேற்றம். நாமம் என்பது காம் என இடைக்கு 
றைந்து கின்றது. காம் ௮ற என்பதற்கு (உங்கள்) அச்சம் நீங்க என்றலுமொன்று, () 

3 L, நீண்டவன்றனக்குமெட்டாநெடியகதோர்குமான்செவ்வே 

லாண்டிருந்2தயுழுய்ச்தேயவுணர்யாவசையுங்கொல்லும் 
பாண்டிலக்தேோமேற்கொண்டெடைபுறங்காக்துச்சூழ 
விண்வெச் திநிதலன்னாற்கிதுவுமோராடலன்றே, 

இ எ். நீண்டவன் தனக்கும் எட்டா நெடியது தர் குமரன் - விஷ்ணுஜூர்த்தியி 
னாலும் அறியப்படாத சிறப்பினையுடைய குமாரக்கடவுள்,- செவ்வேல் ஆண்டு இருக் 
தேயும் உய்க்தே அவுணர் யாவரையும் கொல்லும் - செவ்விய (தமது) வேலாயுதத்தை 

அவ்விடத்திலிருந்துவிட்டே அ௮சுரசெல்லாசையுங்கொல்லுவார்,--பாண்டிலம் தேர்மேல் 
கொண்டு - உருளைபூண்ட தேரின்மேலேறி,--படை புறம் காத்து சூழ ஈண்டு வந்இடு 

தீல் - சேனைகள் பச்சத்இுறகாத்துச் சூழ்ந்துவா இவ்விடச்தில் வரது சஙகரித்தலாகிய,- 

இதுவும் - இச்செயலும்,--அன்னாற்கு ஒர் ஆடல் - அவருக்கு ஒருதிருவிளையாட்டாகும். 

ஓர், அன்று ௮சை. தன், ௮ சாரியைகள். ஏகாரம் இருந்தே என்பதில் தேந்றமும் 

ஏனையவற்றில் ௮சையுமாம். உம்மை தனக்கும் இதுவும் என்பனவற்றில் உயரவுசறப் 
பும் யாவரையும் என்பதில் முற்றும் இருக்தேயும் என்பதில் இறந்சதுதழிஇயவெச்சமும் 
உயர்வுசிறப்புமாம். (௩௧) 

92. ஈரிரண்டி ருமூன்முகுமிரும்பகலிடையேயெங்கோ 
ஞாரிருஞ்சமாஜட்டியவுணர்தம்மனிகக்தன்னைச் 

ரூரொடுமடி த்துநும்மைத் துயர்ச்சிறைத்தொடர்ச்சிறீக்கப் 
பேரிருஞ்ிெறப்புகல்கும்பிறவொள்றுகினையன்மன்னோ. 

இ-ள். ஈரிரண்டு இருமூன்றாகும் இரும் பசலிடையே - பத்துத்தினங்களுக்குள் 

ளேயே,--எம் கோன் - எம்பெருமான்;--அரிரும் சமரம் மூட்டி - பொருந்திய பெரிய 
போமையுண்டாகூ,---அவுணர் தம் ௮னிகம் தன்னை சூரொடு முடித்து - ௮சுரசேனைக 

ளைச் சூரபன்மனுடனே கொன்று,--நும்மை துயர் றை தொடர்ச்ட நீக்கி - உங்களை 
வருத்துகின்ற றையின்தொடர்பை நீக,--பேரிரும் சிறப்பு நல்கும் - மீசப்பெருமை 
யாகயெ இறப்புக்களைத் தச்சருளுவர்,--பிற ஒன்று நினையல் - (ங்கள்) வேறொன்று 
எண்ணவேண்டாம் (என்று வீரவாகுதேவர் கூறியருளினார்.) எ - ூ. 

மன், P HOF. so தன் சாரியைகள். ஏகாரம் தேற்றம். தொடர்ச்ச - சம்பந்தம். 
சிறப்பு - அ௮சசுரிமைமுதலியன. (௩௨) 

96, என் றிவைபலவும்விரனிமையவர்குழா ச் BC Op 
குன்றெறிபகைஞன்மைந்தலுணாதாக்கூறலோடு 

நன்மெனவுவகைபூத்துகாமவேனம்பியாற்ற 
வென்றிபெற்றிகெவென்றுவிற்றுவிற்ருசிசொற்றார்,



வீரவாகுசயந்தனைத்தேற்றுபடலம். HBV) 

இ-ள். என்று இவை பலவும் - என்று (கந்தஸ்வாமியினது மசமையைகச் குறிதது) 

மேற்போர்த வசனங்கள் பலவற்றையும், இமையவர் குழாத்தினோடும் குன்று எறி 

பகைஞன் மைந்தன் உணர்தர வீரன் கூரலோடும்-சேவகூட்டத்தினுடனே மலைகளின் 
இறகுகளைவெட்டிய இக்திரகுமாரனாகிய சயந்தன் அறியும்படி. வீரவாகுதேவர் சொல்லு 
தீலும்,--ஈன்று என உவகை பூத்து - (அவர்கள்) ஈல்லதென்று மஇழ்ச்சிமிக்கு,-- 

நாமம் வேல் கம்பி ஆற்ற் வென்றி பெற்றிகெ என்று வீற்று வீற்று ஆ9 சொற்றார் - 
(பகைவர்களுச்கு) ௮ச்சச்சை விளைவிக்கின்ற வேற்படையைச் தரித்த கந்தஸ்வாமி மிக 

வும் வெற்றியைப்பெறுக என்று தனித்தனி ஆ£ரவித்தார்கள். ௭ - று, 

உம்மை முற்று. காமவேல் ஈம்பி ஆற்ற வென்றி பெற்றி 'என்பகற்கு ஈம்பியே 

நீர் வெற்றிபெறுகவெனச் கூறுவாருமுளர். காமம் - அச்சம், புகழ். (௩௩) 

94, எண்டகுமாசிகூறியிர்தரன்றன துமைந்த 

னண்டரொடங்கைகப்பியளியசேந்தன்மையெல்லாங் 
கண்டனை தாதைகேட்பக்கமறு தியிவணீயுள்ளங் 
கொண்டதுமுடிக்கப்போ தகுரைகழற்குமாவென்ளான், 

இ-ள். இக்திரன் தனது மைந்தன் ௮ண்டசொடு எண் தகும் ௮௫ கூறி - இந்திர 
ன்மகனாயெசயந்தன் தேவர்சளோடும் மதிக்கச்சக்ச ஆரிமொழிகளைச் சொல்லி,-- ௮ம் 
கை கூப்பி - அழகிய கைகளைக்குவித்து வணங்கி,--குரை கழல் குமர-ஒலிக்கின்ற வீரக் 

கழலைத்தரித்த வீரசே,--அளியரேம் தன்மை எல்லாம் கண்டனை - எளியேமாகிய எங்க 

எது தன்மைகளெல்லாவற்றையும் கண்டீர், --தாதை கேட்ப சழறுதி - (இவைகளைமய 
ல்லாம்) என் பிதாச்கேட்கும்படி. சொல்வீர்,--இவண் டீ உள்ளம் கொண்டது முடிச்ச 

போதி என்றான் - (இனி) இவ்விடத்தில் நீர் மனசில் நினைத்தசாரியத்தை முடிக்கப் 

போவீராக வென்று கூமினன். எ- று, 

தீன் சாரியை. குமரன் - பருவங்குறித்தபெயர். (கூ.௪) 

99, வயர் திகழ்விடலையங்கண்மற்றவாதம்மைநீங்கிக் 

கயந்தகுகாவமலோர் தங்கருத்இன்மாலகற்றியேக 

வியந் தாமன்னோர்தேறியிமையவர்குழாத் தினோடு 

சயந்தனைச்சும் றிமுன்போற்றடைமுறையோம்பலுற்ளர். 

இ-ள். வயம் திகழ் விடலை அங்கண் அவர் தம்மை நீங்கி - வெற்றிவிளங்குகின்ற 

வீரவாகுதேவர் அவ்விடத்திலுள்ள அத்தேவர்சளை விட்டு நீங்கி,--சயம் தகு சாவலோர் 
தீம் கருத்தின் மால் ௮சற்றி ஏக - $ழ்மைபொருந்திய காவலாளரது மனமயக்கச்தை 

நீசச் செல்ல,--இயந்திரம் அன்னோர் தேறி - சூத்திரப்பாவைபோல ௮சைவற்றிருக் 

தவர்களாகய அவுணர்கள் (மனச்) தெளிந்த,--இமையவர் குழாச்தினோட சயர்தனை 

சுற்றி முன்போல் தடை முறை ஓம்பலுற்றார் - தேவர்கூட்டத்தோடு சயர்தனைச்சூழக்து 

மூன்போலச் சாவலை முறையாகச் செய்தாககள். எ- று. 

மற்று ௮சை. தம் இரண்டும் சாரியைகள். கயம் தகு- யானையையொத்த தகுந்த 

பலசாலிகளாகயெ எனப் பொருள்கூறினும் ௮மையும். ( உடு) 

ஏிரவாகுசயந்தனை ததேற்றுபடலமுற்றிம்.று, 

ஆட திருவிருத்தம் - ௪௮0. 

 



௧௫௭: ஸீகந்தபுராணம். 

அவைவபுகுபட லம், 

IO SO ee 

1, மடர்தையொடிரிந் தஇிடும்வாசவன்மக 

னடைர் இடுசிறைக்களமகன்றுவானெறி 

நடர்சனனவுணர்கோனண் ணுகோனக 

ரிடர்்தருகிடங்கரையிகந்து போயினான். 

இ - ள். மடந்தையொடு இரிந்திடும் வாசவன் மகன் அடைந்திடு சிறை களம் ௮௧ 

ன்று - (வீரவாகுசேவர்) இர்இிராணியோடு (சூரபன்மனுக்குப்பயந்து சேவுலகச்தை 

விட்டு) ஒளித் தப்போன இச்இரன் குமாரனாகிய சயந்தன் இரு£கன்ற சிறைச்சாலையை 

நீங்கி, --வான் நெறி ஈடர்சனன் - ஆகாயவழியாக ஈடந்து,--அவுணர் கோன் ஈண்ணு 

கோ நகர் இடச்சரு பெங்கரை - குரபன்மனிருக்கன்ற கோயிலைச்சுழ்க்த விசாலமான 

அ௮கழியை,---இகந்து போயினான் - கடந்து சென்றார். ௭ - று. (5) 

2. அ௮சழியைநீங்கனானயுதந்தன்னினு 

மிகுதிகொணொற்படைவெள்ளந்தானைக 

டகுஇயின்முறைமுறைசாரச்சுற்கிய 
முகிறவழ்நெடமிமஇின்முன்னரேகினான், 

இ-ள். அகழியை நீங்கனொன் - அகழியைக்கடந்துபோன வீரவாகுதேவர்,-- 

அயுதம் தன்னினும் மிகுதி கொள் நாற்படை வெள்ளம் தானைகள் - பதினாயிரச்சணக்கி 

னும் பார்க்க மேம்பட்ட சதுரங்கசேனைகள்,--சகுதியின் முறை முறை சார சுற்றிய - 

தகுதியோடு முறைமுறையாகப்பொருந்தச் சூழ்க்௪,--முடில் தவழ் நெடு மதில் முன்னர் 

ஏடினான் - முடல்கள் சஞ்சரிச்கின்ற நெடிய மநிலுக்குமுன்னாகச் சென்றார். 

தன் சாரியை. உம்மை உயர்வுறப்பு. (௨) 

9, கான்கொடி.கங்கைகிர்கரப்பமாந்தியே 

மீன்க திருபெபதிவிழுங்கிவிட்டிடும் 
வான்கெழுகடிமதில்வரைப்பின்முன் னே 
தான்ளெர்கோபுரங்கண்டுசா ற்றுவான், 

இ-ள். சான் கொடி - (வீரவாகுதேவர்) காடு போல கெருங்கெ கொடிகள்,-- 

கங்கை நீர் கரப்ப மாந்தி - கங்காஜலம்வற்றும்படி குடித்து,--மின் கதர் உடு பதி விழு 

ஙி விட்டிடும் வான் கெழு சடிமதில் வரைப்பின் முன்னரே - நக்ஷத்திரம் சூரியன் சந் 
இரன் என்னு மிவர்களைச் €ழ்ப்படுத்தி மேலோங்கிய பெருமைபொருக்கிய இறந்த மதி 

விடத்துக்கு முன்னே;,--கஇளர் கோபுரம் கண்டு சாற்றுவான் - உயர்ந்துநிற்கின்ற கோபு 

ரத்தை நோக்கிச் சொல்லுகின்றார். எ- று, 

தானும் ஏகாரம் இரண்டும் ௮சை. (௩) 

4, குரைகடலுண்டவன்்கொண்டதண்டினால் 

வருப்ழைமீமிசைவாய்ப்பத்தாரகன் 

பெருவரைகிமிர்ந்திடுபெற்றிபோலுமாற் 

திருகிலைபலவுடைச்சிகரிரின்றேே ௧,



அவைபுகுபடலம்; ௧௫௭௪ 

இ-ள். இரு நிலே பல உடை கரி நின்றது - அழடிய நிலைகள் பலவற்றையுடை 
யகோரபுரம் நின்றிறப்பு,--குரை கடல் உண்டவன் கொண்ட தண்டினால் - (முன்னொ 
ரூகாலத்தில்) ஒலிச்சின்றகடலை உண்டவராகய அகத்தியமூனிவர் (கையில்) வைத்தி 

ருக்கனெற தண்டத்தினால்,--வருபுழை மீமிசை வாய்ப்ப - (தாக்கப்பட்டு) உண்டான 
துவாரச்தைச் சன்மீது பொருர்தக்கொண்டு,--தாரகன் பெருவரை நிமிர்ந்திடு பெற்றி 
போலும் - தாரகாக.ரனுக்குறையுளாகிய பெரிய கஇரவுஞ்சமலை உயர்ந்து நிற்கின்ற தன் 
மையை ஓக்கும். எ.-- று, 

ஆல், ஏ ௮சை. (௪) 

5, தூணமதுறழ்புயச்சூரனென்பவன் 

சேணுறுமண்டமேற்செலலச்செய்ததோ 
சேணிகொலோவிதுவென்னகின்றதா 

னீணிலைபலவுடனிமிர்ந்தகோபுசம், 

இ-ள். தாணமது உறழ் புயம் சூரன் என்பவன் - தூண்போன்ற (வலிய) புயங்க 

ளையுடைய ஞூரபன்மன்,--சேண் உறும் அண்டமேல் செல்ல செய்தது ஓர் ஏணிகொ 

லோ இது என்ன - வானத்திற்பொருந்திய மற்றையண்டங்களுக்குச் செல்லும்பொரு 

ட்டுச் செய்த ஒரு ஏணிதானோ இது என்று சொல்லும்படி,,--ரீள் நிலை பலவுடன் நிமிர் 
ந்சசோபுரம் நின்றது - நீண்ட பல நிலைகளுடன் உயர்ந்த கோபுரம்நின்றது. எ - று, 

ஆல், ஓ அசை. கொல் யம். ௮து பகுதிப்பொருள்விகு தி. (டு) 

0, அதுங்கமொடிறைபுரிசூரன்கொயிலிற் 

பொங்குசெம்மணிசெறிபொன்செய்கோபுச 

மெர்கணுமுடியுகாளிவுளிவாயப்ப்படு 
மங்கிவிண்கசாறெழும்வடிவமன்னதே, 

இ-ள். துங்கமொடு இறை புரி சூரன் கோயிலில் - மேன்மையோடும் ௮ ரசியற்று 

இன்ற சூரபன்மன துகோயிலில்,--பொங்கு செம்மணி செறி பொன்செய் கோபுரம் - 

விளங்காகின்ற மாணிக்கங்களைப்பதிக்து இழைக்ச பொன்னாலாகிய கோபுரமானது,-- 

எங்கணும் மூடியும் நாள் - எல்லாவுலகங்களுமழிகின்ற கால,ச்திலே,--இவுளி வாய்ப் 

படும் அங்கி விண்காறெழும் வடி௰ம் ௮ன்னசே - வடவாமுகத்திற்றோன்.றும் அக்கினி 

யானது வானுலகம்வரைக்கும் எழுகின்ற வடிவத்தையொத்தது. எ-று, 

ஏகாரம் ௮சை. உம்மை முற்று, (௬) 

£. ௮ண்டமங்கெவற்றினுமமர்க் துநிற்புறும் 
Mew Ot retain ரகளும்மேருவா னவும் 

பண்டி தன்மிசையுறப்பதிக்ததொக்குமாற் 

கொண்டியல்கெரியுட்கூடசாலைகள், 

இ-ள். சிகரியுள் கொண்டியல் கூடசாலைகள் - (இச்) கோபுத்தினுள்ளே யமைத் 

துச் செய்யப்பட்ட கூடசாலைகள்,--அ௮ண்டம் எவற்றினும் அமர்ந்து நிற்புறும் விண்தொ 

டர் வரைகளும் மேருவானவும் - (குரபன்மனத ௮.ரசாட்சிக்குட்பட்ட)௮ண்டங்களெல் 
லாவற்றினும் பொருக்இரிற்கின்ற ஆசாயத்தையளாவிய மலைகளையும் மேருமலையையும் 

(பெயர்த் துக்கொள்டுவர்த),--பண்டு இதன் மிசை யுற பதித்தது ஓக்கும் - முன்னா 

ஸிலே இக்கோபுரத்தில் பொருந்தும்படி பதிச்சதையொப்பாகும். ௭ - ௮, 

அங்கு, ஆல் அசை. ௨ம்மைகள் எண். - (௪)



&(5) 9} ee ee 

8, மெய்ச்சுடர்கெழுமியவியன்பொற்கோபுச 
முச்சியிற்மொடுத் திடமுழக்குகேதன 

மச்சு தனாஞ்சிவனளவைதீரமுகத் 

அச்சிதொறிருந்தசாவொலித்தல்போலுமே, 

இ- ஸ். மெய் சுடர் கெழுமிய வியன் பொன் கோபுர முச்சியில் தொடுத்திட 
முழங்கு கேதனம் - மெய்ம்மையாகிய வொளிபொருந்திய மாற்றுயர்க்ச பொன்னாலாகிய 

கோபுசத்தின் முகப்பிலே தொடுத்து அமைக்க (காற்றினாலசைந்து) முழங்குன்றகொ 

டிகள்,--அசதன் ம் வன் ௮ளவை தர் முகத்து உச்சதொறு இருந்து ௮.ரா ஓவிச் 
தல் போலும் - அழிவற்றவசாகய செவபெருமானது ௮ளவிறர்த இருமுகங்களினுச்ச 
தோறும் இருந்து சர்ப்பங்கள் இரைத்தலை யொப்பாகும். எ - று, 

Bo gene. (௮) 
9, இசைபடுசகரியிற்செறிக்தவான் கொடி 

மிசைபடுமண்டமேல்விடாமலெற்றுவ 
பசைபமிமதளுடைப்பணையகத்தினி 

லிசைபடப்பலகடிப்பெறிதல்போலுமால், 

இ ். இசை படு சிகரியில் செறிந்த வான் கொடி - இக்கையளாவி நிமிர்ந்திருச் 

இன்ற கோபுரத்தில் பொருந்திய பெருங்கொடிகள்,--மிசை படும் ௮ண்ட மேல் விடா 
மல் எற்றுவ - மேலாகிய ௮ண்டத்தில் இடைவிடாமல் அடிப்பன (எதுபோலுமெனி 

ன்),--பசைபடும் அசளுடை பணையக த்தினில் - பசைபொருந்திய தோலினாற்செய்யப் 

பட்ட மூசசப்பறையில்,--இசை பட பல கடிப்பு எறிதல் போலும் - ஓசையுண்டாகும் 
படி. பல குறுந்தடிகளால் அ௮டி.த்தலையொப்பாகும். எ - மு. 

பசை - மார்ச்சனை; மிருதுவுமாம், ஆல் அசை, (௧) 

10. விண்ணவர் தாமுறைவியன்பதத்தொடுத் 

இண்ணிலையிடர்தொறுஞ்வெணெவைனெ 
சண்ணலங்கோபுரமதனிற்கைவலோன் 
பண்ணு றுமோவியப்பாவையென்னவே, 

இ-ள். ௮ண்ணல் ௮ம் கோபுரம் ௮தனில் கைவலோன் பண்ணுறும் ஒவியப் 

பாவை என்ன - பெருமைபொருக்திய அழகமைந்த கோபுரத்தில் கைவல்லவர்களாகிய 
சிதஇரசாரரர் சத்திரித்த ”ததிரப்பாவையைப்போல,--விண்ணவர் தாம் உறை வியன் 

பதத்தொடும் திண்ணிலை இடம் தொறும் வண வைசனர் - தேவர்கள் தாங்களிருக் 

இன்ற பதவிகளுடன் திண்ணிய ௮தனது நிலைகடோறும் செறிந்திருக்தார்கள். எ-று. 

சோபுசமதனில் என்பதில் ௮து பகுதிப்பொருள்விகுஇி. ௮ன் சாரியை, ஏசாசம் 
அசை. (௧௦) 

11, என்பனபலபலவியம்பமீ' றிலாப் 
பொன்புனைதோணியம்புரிசைச்சூழலின் 

முன்புறுகோபுசவனப்புமுத்றவு 
நன்பெருமகழ்ச்சியானம்பிகோக்கினான், 

இர். ஈம்பி - வீரவாகுதேவர்,--என்பன பல பல இயம்பி - எின்பனகாயெ பத் 
பல (உபமானக்களைக்) கூறி,--ஈறு இலா பொன் புனை தோணி ௮ம் புரிசை சூழலின் - 

அழிவற்ற பொன்னாலமைச்சப்பட்ட உறுப்புசள் பொருந்திய அழயெ மதிற்சுற்தின்,--



அவைபுகுபடலம், ௧(இ௯ 

முன்பு உறு கோபுச வனப்பு முற்றவும் - முன்னாகநித்சென்ற கோபுரத்தின் அழகுமுழுவ 
தையும்;--ஈல் பெரு மஇழ்ச்சியொல் நோக்இனான் - மிச்கமகுழ்ச்சியோடு பார்த்தார்.எ - று. 

உம்மை முற்று. சோணி - மதிலு௮ப்பு. (௧௧) 

18. புதவுறுகோபுரப்பொருவில்வாய்தலுண் 

மதவீலியுக்கன்மயூரனா தியா 

7 திர்தருமாற்படையயுதஞ்சுறறிடக் 

கதமொடுகாப்பதுகாளைகோக்கினான், 

இ-ள். புதவு உறு கோபுரம் பொருவில் வாய்தலுள் - கதவுபொருந்திய சோபுசத் 

இன் ஒப்பற்ற வாய்தலிலே,---மதவலி உக்இரன் மயூரன் ஆதியோர் - மிச்ச வலிமையை 
யுடைய உச்கிரன் மழூரன் முதலானவர்கள்,--அயுசம் அதிர்சரு கால் படை சுற்றிட - 

பதினாயிரச்கணச்சான முழங்குகின்ற சதுரங்கசேனைகள் சூழ;,---கதமொடு காப்பது 

காளை கோக்இனான் - தைரியத்தோடு காவல்செய்வதை வீரவாகுதேவர் கண்டார். எ-று. 

18, கோக்கு இறலவனொச்சிதாவியே 

யாக்கமொடமர்தருமவுணன்கோயிலு 
ஞூக்கமொடும்பசானோடிமுன்னு று 

மேக்குயர்சூளிகைமிசையிற்போயினான். 

இ-ள். நோக்கிய இிறலவன் - (௮ச்கோபுரச்சிறப்பை) க்சண்டவராகிய வீரவாகு 

தேவர், -நொச்? தாவி - (௮ம்) மதிலைக்கடக்து,--ஆக்கமொடு அமர் தரும் ௮வுணன் 
கோயிலுள் - செல்வத்துடனேயிருக்கின்ற சூரபன்மனது ௮ சண்மனைக்குள்,--ஊக்க 

மொடு உம் பரான் ஓடி. - உற்சாகத்தோடு மேல்வழியாகச் சென்று,--மூன் உறு மேக்கு 

யர் சூளிகை மிசையிற் போயினான் - எதிரிலிருக்கின்ற மேலாகவுயர்க்த சூளிகையின் 
மீது சென்றார். எ - று, 

ஏசாரம் அசை. (am) 

Caw my. 

14, ரூளிகைமீமிசை துன்னுபுசூரன் 

மாளிகையுள்ளவளக்தனையெல்லா 
மீளரிதாவிழியோெமேவ 

வாளரிதேோ் தருமாண்டகைகண்டான், 

இ-ள். ஆளரி நேர் தரும் ஆண்டகை - (வலிமையினால்) சிங்கச்தையொச்தவசா 

இய வீரவாகுசேவர்,--சூளிகை மீ மிசை துன்னுபு - குளிகையின் மேலிருந்து,--சூரன் 
மாளிகை உள்ள வளம் தனை எல்லாம் - சூரபன்மனது மாளிகையிலுள்ள வளபபங்கள் 

அனைத்தையும்,--மீள ௮றிதா விழியோடு உளம் மேவ கண்டான் - சென்று திரும்பாத 

சண்ணோடு மனம் அழுர்தப்பார்த்தார். எ - று. 

தன் சாரியை. ஒடு உடனிகழ்ச்சி (௧௪) 

15. கண்டதொரண்ணல்கடுக் Bondage 
...இண்டிறல்வாளரிசென்னிகொள்பீடத் 

தெண்டகுமாணையியற்றியசெம்பொன் 

மண்டபம்வைகு.றும்வண்மைதெரிக்கான்



௧௬௦ ஸீகந்தபு ராணம், 

இ-ள். கண்டது தர் ௮ண்ணல் - (௮ங்ஙகனம்" மாஸிகையின்றப்புமுதவியவற் 
றைப) பார்த்தவசாசிய வீரவாகுதேவர், -கடும் இிறல் வெம் சூர் - மிச்கதைரியமுடைய 

னாகிய கொடிய சூரபன்மன்,--இண் திறல் வாளரி சென்னி கொள் பீடத்து - மிக்க 

வலிமைபொருந்திய சிங்கங்களின் தலைகளாற் சுமக்கப்பட்ட அசனத்தின்மீ ( இருக்த),- 
எண் தகும் ஆணை இயந்திய - (எவரும்) மதிக்கத்தக்க ஆஞ்ஞையைச் செலுத்தும்படி, 

செம்பொன் மண்டபம் வைகும் வண்மை தெரிந்தான் - மாற்றுயர்த்த பொன்னாற்செழு 
யப்பட்ட மண்டபமிருக்கின்ற சிறப்பைச் கண்டார். எ - று, 

ட் ஜர் ௮சை,. இயற்றிய என்பதைப் பெயசெச்சமாகக்கொள்ளின் நடாத்தியவெனப் 

பொருள்கொள்க, வாளரி - ங்கம், . ட்ட (௧௫) 

16. அருர்தவம வேள்வியயர்ர்தசனீயும் 

பெருக்திருமிக்கனபெற்றுலகெல்லார் 

இருக்தடிவக்கனைசெய் இடவெஞ்சூ 

ரிருக்திகென்றவியற்கையிசைப்பாம். 

இ-ள். அரும் சவ வேள்வி அயர்ச்து - (செய்தற்) கரிய சலச்தோசெம்பந்சமாயெ 

வீரயாகச்சைச்செய்து,--அரன் ஈயும் மிக்கன பெரும் இரு பெற்று - சிவபெருமான் 
கொடுத்சருளிய। மேலாகிய பெருஞ்செல்வத்தைப்பெற்று,--உலகு எலாம் திருந்து அடி. 
வந்தனை செய்திட - உலகம் முழுவதும் அழகிய தனது பாதங்களை வணங்க,--வெம் 

சூர் இருந்திடு இன்ற இயற்கை இரசைப்பாம் - கொடிய சூரபன்மன் அரசிருக்கின்ற தன் 
(மையைச் சொல்வேம். எ - று, (௧௬) 

11. வயிரு தாறெலும்யோசனையான்றே 

மெய்யொளிமாழையின்ழாற்றவுமாகத் 
அய்யபன்மாமணிதுஞ்டுவில்விசி 

மையறுகாட்சிகொண்மண்டபமொன்றின், 

இ - ர். BuSI G5 Bll எனும் யோசனை ஆன்றே - ஆபிசம்யோசனையகலமாய்,--முற் 

ஐவும் மொய் ஒளி மாழையின் ஆகி - முழுவதும் செறிக்த வொளிபொருந்திய பசும் 
. பொன்னாற் செய்யப்பட்டு,-- துய்ய பல் மாமணி துஞ்சி வில் வீட - பரிசுத்தமாகய உயர் 

ந்த இரத்திெனவிதங்கள் அழுத்தப்பெற்று ஒளிவீசி, -மை ௮று சாட்சி கொள் மண்டபம் 

ஒன்றின் - களங்கமற்ற அழகமைந்த ஒருமண்டபத்தில். எ - று, 

ஏகாரம் ௮சை, உம்மை முற்று, காட்சிகொள் என்பதற்குச் கட்பார்வையையிழுக் 
கின்ற எனப்பொருள்கூறலுமொன்று. எனவே அவ்வளவு சிறப்பும் அழகும் உள்ள மண் 

டபம் என்பதுபெற்றாம். (௧௭) 

18, மேனசையோடுதிலோத்தமைமெய்யி 

னூனமில்காமருருப்பசியா தி 
வானவர்மங்கையாவட்டமசைத்தே 

Col br Sarin: சினாகிற்ப, 

இ- ச். மேனகையோடு திலோத்தமை மெய்யில் ஊனமில் காமர் உருப்படி ஆதி 
வானவர் மங்கையா்-மேஷகை இலோத்தீமை சரீரத்தில் யாதுங் Geo வில்லாத ௮ழகை 
yi உருப்புசி முதலிய அரம்பையர்கள் வட்டம் அசைத்து நிமிர் சரம் 

வீசினர் "நிற்ப - ஆலவட்பங்களையசைத்து மேலாக உயருஇன்ற ( வெண்) சாமரங்களை 

வீனெவா்களாஇ ( யிருபச்கத்திலும் வரிசையாக) நிற்கவும். ௭- று, ஏகாரம் ௮சை, ( )



அவைபுகுபடலம், ௧௬௧ 

19..சித்தரமாமடுசெங்கஇர்பாங்காய் 

முத்தணிவேப்க்துமுகட்டிளநீல 

முப்த்துமணிக்கொகையுள்ளமமுக் துஞ் 

FS இரமாயின தாங்கினர்நிற்ப, 

இ-ள். மூத்து ௮ணி வேய்ந்து - முத்துக்களை ஒழுங்காசப்பதித.து,--முகடு இள 

நீலம் உய்த்து-முூகடாகிய மேற்பச்கத்தில் இக்திரரீலமணிகளைப்பதித் த,--உள்ளம் மணி 

தொகை அழுத்தும் - உட்பக்கத்தில் இரத்தினச்கூட்டங்களையழுத்இிச்செய்த,--௪த்திர 

மாயின - குடைகளை,--இத்திர மாமதி செங்கதிர்-அழகிய. பூரணசர்திரனும் சூரியனும்,- 

பாங்காய் தாங்னெர் நிற்ப - பக்கத்தில் பிடித்து நிற்கவும். எ - று. 

பசுமையும் மிச்ச சோதியுமாயிருத்தலால் இளநீலம் என்ளூர். (௧௯) 

20, வெள்ளடைபாகுவெளிஜற் று_றுசுண்ணவ் 
கொள்ளுமடைப்பைமென்கோடிசம்வட்டில் 

வள்ளுடைவாளிவை தா ஙகிமரு ங்காய்தி 

தள்ளருமொய்ம்புள தானவர்கிற்ப, 

இ-ள். வெள் அடை பாகு வெளிற்றுறு சுண்ணம் கொள்ளும் அடைப்பை - 

வெற்றிலையும் பாக்கும் வெண்ணிறம்பொருக்திய சுண்ணாம்பும் வைத்திருச்சின் ற ௮டைப் 

பையும்; -மென் கோடிசம் வட்டில் - அழுத்தமாகிய கெண்டியும் துப்பற்படிச்கமும்,-- 

வள் உடை வாள் இவை - கூரிய உடைவாளும் (ஆ௫.ய) இர்தப்பொருள்களை,--தாங்இ - 

ஏந்திக்கொண்டு, --மருங்காய் - பக்கத்திலே,--சள்ள அரும் மொய்ம்பு உள தானவர் 
நிற்ப - நீங்குதற்கரிய வவிமையுள்ள அசுரர்கள் நிற்கவும். எ - று, 

கோடிகம் - நீர்பருகுதற்கும் வாயுமிழ்தற்கும் என உணர்க, கோடிகம் - பூந்தட் 

டென்பாருமூளர். (௨௦) 

21, வெம்மைகொள்பானுவைவெஞ்சிறையிட்ட 

செம்மலு2மனையசிர்கெழுமைக்கா 

மும்மைகொளாயிரமுவருமாகக் 

தீ ம்முறையாற்புடைசார்கத OM CONGUE, 

இ-ள். வெம்மை கொள் பானுவை வெம் சிறை இட்ட செம்மலும் - வெப்பம்பொ 

ருந்திய சூரியனைச் கொடிய சிறையில்வைத்த பானுகோபனாகிய ஸஞூத்தமகனும்,--8ர் 

கெழு ஏனைய மைர்தர் மும்மைகொள் ஆயிரம் மூவரும் ஆக - சிறப்புப்பொருர்திய மற் 
goon புதல்வர்களாகிய மூவாயிரத்து மூன்றுபெர்களுமாக,--தம் முறையால் புடை சார் 

ந்தனர்வைக - தங்கள்முறைப்படி பக்கத்தில் வம்திருக்கவும். எ - று, 

உம்மைகள் எண், பானுகோபனும் அ௮கஇனிமுகனும் இரணியனும் வச்டிரவாகுவும் 

மூலாயிரம்பிள்ளைகளும் சேஷ்ட கநிஷ்டமுறைப்படி முன்னும் பின்னும் உயர்ந்தவும் 
தாழ்ந்தவுமான ஆசனங்களில் இருந்தனர் என்பார் முறைவைக எனறுர். (௨௪) 

22, பாவமுயன்றுபழித் இறனாற்றுங 
காவிதிியோர்கருமங்கண்முடி ப்போ 

ரசாவதொர்சாரணசாய்படைமள்ள 
ரேவருஞாங்கரினெங்கணுகிற்ப, 

இ-ள். பாவம் முயன்று பழி திறன் அற்றும் காவிதியோர் - பாவத்தையே முய 

ன்று பழிகளைச்செய்கின்ற மரதிரிமார்களும், --தருமங்கள் முடிப்போர் - காரியம்பார்த்



௧௬௨ ஸ்ரீகந்தபுராணம். 

அழுடிப்பவர்சளும்,--அவது ஒர் சாரணர் - ஆகத்தக்சவிஷயங்களை யுணர்ந்து அறிவிக் 

இன்ற த.துவர்களும்,--ஆய் படை மன்னர் ஏவரும் - சேர்ந்தெடுக்சப்பட்ட சேனாவீசர் 
களும் ( ஆமெ) வெல்லாரும்,---ஞாங்கரின் எங்கணும் நிற்ப - பக்கத்தில் எவ்விடங்களி 
லும் நிற்பவும். எ- று, 

உம்மைகள் முற்று, காவிதியோர் - சணக்குப்பார்த்து முடிப்போர்க்கும் பெயர். 

ஏவரும் என்றது ௮ரசர் ம்பெருங்குழுவினை; அவராவார்;:-மந்திரியர் புசோததெர் சேனா 

பதியா-தந்திரத் தூதர் சாரண ரென்றிவா-௮ந்தமி லரசர்ச் கைம்பெருங் குழுவே. என் 
னும் பிக்கலநிசண்டாலுணாக, (௨௨) 

29, நாடக நான்முறைகன் ௮ுநினைந்தே 

யாட.வாம்மையசாயுள செல்லாஞ் 
சேடியர்கின்னரரசித்தரியக்கர் 

பாடுறவிணைகள்பண்ணினர்பாட, 

இ-ள். ௮ரம்பையராய் உளர் எல்லாம் நாடக நான்முறை ஈன்று நினைர்து ஆ. 

சேவரம்பையர்களாயுள்ளவரனைவரும் பரசசாஸ் இிரவிதிகளை நன்றாக அவதானித்து நட 

னஞ்செய்யவும்,--சேடியர் இன்னரா் த்தர் இயக்கர் பாடுற வீணைகள் பண்ணினர் 
பாட - வித்தியாதரரும் கின்னாரும் சித்தரும் இயக்கரும் பச்சச்திலே பொருந்தும்படி 

நின்று வீணைகளைப் பண்ணமைசத்து வாிக்கவும். எ - று, 

ஏகாரம் தேற்றம். (௨௩) 

௮4, ஏகனையி அனையெக்ை தயையெண்ணா 

ராகயதொல்லவுணக்குழுவென்ன 
வேகுமுளத் தனர்கஞ்சுகர்வெங்கண் 

மாகதாஞூல்பிடி தீதுவழுத்த. 

இ-ள். ஏசனை ஈசனை எர்தையை எண்ணார் ஆகிய தொல் அவுணர் குழு என்ன - 

சர்வலோகநாயகரும் சகலவைசுவரியசம்பன்னரும் (ஆடிய) எமது பசமபிசாவான சவ 

பெருமானை மதியாசவர்களாகிய ( திரிபுரவாசகளாகவிருர்த) பழைய அசுரகூட்டத்தைப் 

போல,--வேகும் உளத்தினர் - (கோபத்தினால்) வேகின்ற மனத்தினையுடையவரும்,-- 

கஞ்சுகர் - சட்டையைத்சரிச்சவருமாகய,--வெம் கண் மாகதர் - கொடிய பார்வையினை 

யுடைய மாகதர்,---சூரல் பிடித்து வழுத்த - பிரம்பைப்பிடித்துகின்று துதிச்சவும், 

மாகதர் - நின்றேத்துவோர்; கட்டியசகாரரைப்போல இராஜசபையினின்று ௮ர௪ 
ரது வீரமுசலியவற்றைப் புகழ்வோருமாம். (௨௪) 

29, உள்ளிமாயிரயோசனையெல்லை 

கொள்ளிடமானகுலப்பெருமன் றந் 

தள்ளிடவற்றசனங்கண்மிகுத்தே 

யெள்ளிடவெள்ளிடமின்றெனவிண்ட, 

இ-ள். உள்ளிடும் ஆயிர யோசனை எல்லை கொள் இடமான குலம் பெரு மன் 

றம் - உள்ளே ஆயிரம் யோசனை அளவினைக் கொண்ட விசாலமாகய சிறந்த பெரிய 

சபாமண்டபத்தில்,--சள்ளிட ௮ற்ற சனங்கள் மிகுத்து எள் இட வெள் இடம் இன்று 

என ஈண்ட - நீச்குதற்கரிய (பிரசான) சனசமூகங்கள் நிறைந்தம் எள்ளிடத்தானும் 
வெளியிடமில்லையென்று சொல்லும்படி, நெருங்கவும். எ - று; 

ஏகாரம் தேற்றம். (உட)



அ௮வைபுகுபடலம, ௧௬௩. 

26, வச்செமெய்வயிடரியமொண்ப 

அச்சியில்வாலுசையேயொளிரமுத்த 
மச்சுறுகண்மணியாமரிமாவின் 

மெய்ச்சரமேந்தும்வியன்றவிசின் கண், 

இ-ள். மெய் அச்சிரம் - சரீரம் வயிரமணிகளாலும்,--ஓண் பல் வயிடூரியம் - ௮ழ 

இயெபற்கள் வைடூரியமணிகளாலும்,--உச்சியில் வால் உளை ஒளிர் முச்தம் - உச்சியில் 
அமைந்த வெண்மையாகிய புறமயிர் விளங்குகின்ற முத்துக்களாலும்,--அச்சுறு சண் 

மணி ம் - (கண்டவர்களுக்கு) அச்சத்தைக் தருகின்ற கண்கள் மாணிக்கங்களாலுமா 

இய,--அரி மாவின் மெய் சரம் ஏந்தும் வியன் சவிஏின்சண் - இங்கச்தின் மெய்யிலுள்ள 

தீலையினாற் சுமக்சப்படுகின்ற பெருமையாதிய ஆசனத்தின்மீது, ௪ - று. 

ஏசாரம் ௮சை. (௨௬) 

27, மீயுயர்நீலவியன்இரியும்பர் 

ஞாயிறுகாலையினண்ணியவாபோற் 

பாயிருள்கறியயன்மணிகொண்ட 

சேயபொன்மாமுடி சென்னியின்மின் ன, 

இ-ள். மீ உயர் வியன் நீல இரி உம்பர் - மேலாச உயர்ந்து விளங்காநின்ற பெரிய 

நீலமலையினுச்சயில்,---ஞாயிறு காலையில் கண்ணிய வாபோல் - குரியன் உதயகாலச்தில் 

வர்திருந்காற்போல,--பாய் இருள் றிய பன்மணி கொண்ட சேய் பொன் மாமுடி 

சென்னியில் மின்ன - பரந்த இருளை நீக்குகின்ற பலவிதமான இசச்இினங்களால் 

இழைக்கப்பட்ட அழகமைம்ச செம்டுபாற் இரீடம் தலையின்மீது விளங்கவும். ௪ - று, 

நண்ணியவாறு என்பது ஈண்ணியவா எனக் கடைக்குறைந்து நின் றது. (௨௪) 

28. கறுத்தவராத். துணைகண்டிருவெய்யோ 

ருறுப்பிடைகவ்வியொ௫ர்துதலைப்போய் 

முறுக்கியவாலொடுமுன்கலக்தென்ன 

மறுத்கவிர்குண்டலம்வார்முழைதாங்க. 

இ-ள். துணை கறுத்த ௮ரா கண்டு - இரண்கெரும்பாம்புகள்பார்த்து,--இரு வெய் 

யோர் - இசண்டு சூரியர்களுடைய,---உறுப்பு இடை கவ்வி - உறுப்பிற்கவ்வி--ஓ௫ரது- 

வளைந்த,--முறுகய வாலொடு - முறுக்கயெவாலோடு,--தலைப்போய் - மேலேபோய,-- 
முன் கலந்த என்ன - முற்பக்சத்திற்கலக்திருந்கா ற்போல,--மறு தவிர் குண்டலம் வார் 

குழை தூங்க - களங்கமில்லாத குண்டலங்கள் நெடியகாதிலே தூங்கவும். எ- று, 

தூங்கல் அசைசலுக்கும்பெயர், (௨௩௮) 

. 99, வீறியமாமணிவெற்பின்மிசைக்கண் 
ஏறியவொண்பகலிந் துவியற்கை 
மாறியவந்தெனமால்வளமா 
நீறுசெ.றிந்திடுநெற்றியிலங்க, 

இ-ள். வீறிய மாமணி வெற்பின் மிசைக்கண் - மேம்பட்ட நீலரத்தினத்தாலாகய 
பெரிய வொரு மலையின்மேல்,--ஏறிய ஓண்பகல் இந்து இயற்கை மாறிய வரத என - 

எட்டுக்கலைகள்வளரீப்பெற்ற ஒளிபொருந்திய (பா.திச்) சந்த.ரன் மேல்கீழாக உதஇத்தாற் 

போல,--நெற்றி செறிர்திடு மால் வளம் ஆகும் நீறு இலங்க - நெற்றியில் நிறைந்த ௮௬ 

ட்செல்வமாகயெ விபூதி விளங்சவும். ௭ - று.



௧௬௪ ஸீகந்தபுராணம், 

நீலத் தன ச்தாலாகிய மல என்றது சூரபன்மனை. மால்வளம் - அருட்செல்வம். 

உயர்ந்த ஒளிபொருந்திய பகற்காலத்தில் சந்திரன் தன்னியல்புமாறிவந்து இத்து 

விளங்இனொாற்போல. இயற்கை மாறுதல் இராக்காலத்துதிக்துச் சோபித்தலை விட்டு 

பகற்காலத்.து.தித்துச் சோபித்தல். என்பது ஒருசாரார்கருகத்து, 

பசலு மிந்துவுர் சமது பதவிமாறிச் சூரியன்மேலுஞ் சந்்இிரன்€முமாகவர்துஇத் 

தாற்போல (உபமானத்தால் உபமேயமாகிய இரீடத்தை வருவித்து) இரத்கின௫ரீடத் 

இன்€ழ் என்பது ஒருசாரார்கருத்து. (௨௧) 

80. விண்டுமிழ்கின் றவியன்புழைதோறுர் 
தண்டுளிவர்தமாதன்மையதென்னப் 

புண்டரிகம்பொறைபோற்றியுயிர்க்கும் 

வண்டரளத்தொடைமார்பின்வயங்க, 

இ-ள். விண்டு வியன் புழை தோறும் உமிழ் இன்ற சண் துளி வர்.து அமர் தன் 

மையது என்ன - மலையான பெரியமுழைஞ்சுதோறும் நின்று சொரி௫இன்ற நீர்த்துளி 
கள் வந்திருக்கின்றதன்மையைப்போல,--புண்டரிகம் பொறை போற்றி உயிர்க்கும் 

வண் தரளம் கொடை மார்பின் வயங்க - தாமரையானது சருத்தரித்து ஈன்ற வளவிய 

மு.சிதுமாலை மார்பில் விளங்கவும். or — gv. 

௮து பகுதிப்பொருள் விகுதி. (௩௦) 

81, பங்கமில்சந்தொடுபாளிசரானங் 

குங்குமமனையகம் கெள கூட்டி. 

யங்கமதன்கணணிர் தனவண்ட 
மெங்குமுலாவியிருங்கடி. தூங்க, 

இ-ள். பங்கம் இல் சந்தொடு பாளிதம் கானம் குங்குமம் ஏனைய கந்திகள் கூட்டி- 

குற்றமற்ற சந்தனமும் பச்சைக்கர்ப்பூரமும் கஸ்.தூரியும் குங்குமமும் மற்றுள்ள சுகந்தத் 

இி.ரவியங்களும் கல5த,--அங்கமதன்கண் அ௮ணிர்சன ௮ண்டம் எங்கும் உலாவி இரும் 

கடி. தூங்க - அவயவங்களிலணியபபட்ட கலவைகளானவை ௮ண்டமெங்குஞ் சென்று 
மிச்ச நறுமணத்தைவீசவும். எ- று. 

். சாதிச்சஈசனம் என்பார் பங்கமில் சந்தம் என்றார். (௩௧) 

5௮. வான்றிகழ்நீனிறமாமுடிலின்பாற் 

மோன்றியமின்புடைசுற்றிபதென்ன 

வேன்றுளவண்டமெனைத்தையுமாற்று 

மான் முய்தோளிடையங்கதமல்க, 

இ-ள். வான் இகழ் நீல் நிற மாமுஇவின் பால் சோன்றிய மின் புடை சுற்றியது 

என்ன - அகாயச்தில் விளங்காநின்ற நீலநிறம்பொருக்கிய பெரிய மேகத்திற்றோன்றிய 

மின்னலானத ( ௮ம்மேகத்தைப்)பக்கத்திலே சுற்றிச்கொண்டவாறு போல,---ஏன் ஐள 

அண்டம் எனைச்சையும் ஆற்றும் ஆன்றுயர் தோளிடை அங்கதம் மல்ச - சவமுயன்று 

பெற்ற ௮ண்டங்களெல்லாவற்றையுஞ் சுமக்சன்ற விசாலித்தயர்க்த் புயங்களில் வாகு 
லலயம்விளங்கவும். எ - று. 

மல்கல் - ஈண்டு விளக்கம், நீலம் என்பது நீல் எனக்கடைகுறைந்துநின்றது. ()



அவைபுகுபடலம், ௧௬௫ 

98, மெய்ததுணையாமிருவெம்பணிஞாலம் 
பைத் சலைகொள்வபரம்பொறையாற்று 

தெய்த்கனபூண்கொடியாப்பு.றுமாபோற் 

கைதக்கலமுன்கடகஞ்செறிவெய் ௧, 

இ-ள். ஞாலம் * உலகத்தை, -பைத்தலை கொள்வ - படம்பொருந்திய தலைகளாற் 

சுமப்பனவா௫ய,---மெய்தீதுணை ஆம் இரு வெம் பணி - (ஒன்றுக்கொன்று) மெய்த்து 
ணையாகிய இரண்டு கொடிய சர்பபங்கள்,--பரம் பொறை ஆற்றாது எய்த்தன - (அப்) 
பெருஞ்சுமையையாற்றாது இளைக்சனவாக (அச்தலைசள் வசையாது சுமக்கும்பொரு 

ட்டு),--பூண் கொடு - பூணைச்கொண்டு,--யாப்புறு மாபோல் - இறுக்குமாதுபோல,-- 
மூன்கைசத்தலம் கடகம் செறி வெய்த - முன்கைசளில் சங்கணம் என்னும் ஆபரணம் 

நெருங்கியிருக்கவும். எ - நு, 

கடகம் என்பது இக்காலத்து தோடா என வழக்கும், (௩௩) 

34, நீலமதாயநெடுங்கிமிமமேல்பால் 

வாலியகங்கைவசைந்திரமொயபோற் 

கோலமிடற்றிடைகோவைகொண்முத்தின் 

சால்வுறுகண்டசரங்களிமைப்ப, 

இ-ள். நீலமசாய கெடும் இரி மேல் பால் வாலிய கங்கை அளைந்திடுமாபோல் - 

நீலமயமான நெடியமலையின்மேற்பக்கத்தில் வெண்மையாகய கங்காநதிசூழ்ர்ச சிறப்பை 

ப்போல,--சோல மிடற்றிடை கோவை கொள் முத்தின் சால்வுறு சண்டசரங்கள் 

இமைப்ப - அழடிய கழுத்தில் கோவையாகிய முத்தினுற் கோக்சப்பட்ட மேன்மை 

பொருந்திய சண்டாவளி என்னும் ஆபரணம் விளங்கவும். எ-று, 

முத்தின் கோவை கொள் எனமாற்றி முத்தினாற் கோக்கப்பட்ட எனப்பொருள் 
கூறினும் அமையும், (௩௪) 

99, வீரமடக்தையா்'2மதகநாளுஞ் 
சீரிய தோளிணைசெல்க தியென்ன 

மேவேரியல்பன்மணியிட்டணிசெய்த 

வாரவடுக்சல்பொன்னாகமிலங்க. 

இ-ள். வீர மடந்தையர் மேதச நாளும் சரிய தோள் இணை செல் கதி என்ன - 

வீ.ரலக்குமிகள் மேன்மையாக ஏப்பொழுதும் சிறப்புப்பொருக்திய இரண்டு தோள்களி 

HE செல்லுகின்ற மார்க்கத்தைப்போல,--ஏர் இயல் பன்மணி இட்டு ௮ணிசெய்த 

ஆசம் அடுக்கல் பொன் ௮கம் இலங்க - அழகுபொருக்திய பலவகைர,ச்தினங்களையமுத்தி 

யலங்காரமாகச் செய்யப்பட்ட பதச்சங்களின் அடுக்குகள் அழகிய மார்பில் விளங்கவும். 

உம்னீம முற்று, பொன் அகம் எனவே உத்தமசேசைமூன்றும் பொருந்திய மார்பெ 

ன்பது பெற்றாம்; *“வரையகன் மார்பிடை லரையு மூன்றுள? என்ருர் பிறரும், (உடு) 

60, ௮ர்தியின்வண்ணமுமத்தொளியூருஞ் 

சுந்தாமாலிடைகற்றியயாபோன் 

முந் துபசாரைகொண்மொய்ம்மணியாடை 

யுர்தியினொண்பணியோயவெயங்க. 

இ-ள். அந்தியின் வண்ணமும் ௮த்தொளி ஊரும் சுக்ர மால் இடை சுற்றிய 
வாபோல் - செவ்வானமுஞ் செவ்வொளிபொருந்திய பரிலேடமும் ௮ழசய மேகத்தின்



௧௬௬ ஸராகந்தபுராணம், 

நடுப்பாகத்சைச் சூழ்க்திருக்னெறவாறுபோல,--முந்து பசாரை சொள் மொய்மணி 
ஆடை உந்தியின் ஒண் பணியோடு வயங்க - முதன்மைபொருந்திய பருத்த ௮ரையி 

தக்கப்பட்ட நெருங்கெ ரத்தினக௫தமாகய பீதாம்பரமானது ஒளிபொருந்திய உதர 
பந்தனம் என்னும் ஆபாணத்தோடு விளங்கவும். எ - று. 

உம்மைகள் எண். கதம் - பதித்தல். முத்தினாற் கசைகட்டப்பட்ட பீதாம்பரம் 

எனப் பொருள் கூறுவாருமுளர், (௩௪) 

97. இருபணிபார்முசமிட்டிடவிட்டி. 
யுருமொடுமின்னுமுலப்பிலசுற்றிக் 

கருமிட றாடுகலர்தென நுண் ஹால் 
குசைகழல்வார்கழல்கொண்டுகுலாவ, 

இ். உலப்பு இல உருமொடு மின்னு - அழிவற்ற இடியும் மின்னலும்,--இரு 

பணி பார் முகம் இட்டிட வீட்டி - இரண்டுபாம்புகளைப் பூமியில் முகம்பொருந்தும்படி. 
விழுச்தி,--கருமிடதூடு சுற்றி கலந்த என - (அப்பாம்புகளுடைய) கரியகழுத்திற் சுற் 

றிக் சலர்திருர் சாற்போல,---நுண் நூல் குரைகழல் வார்கழல் கொண்டு குலாவ - நுண் 

ணிய தூலினாற் கட்டப்பட்டு ஒலிக்கின்ற வீரக்கழல்கள் நெடியகாலிற் பொருந்தி விளங் 
கவும், எ- று, 

தண்ணூல் உருபும் பயனு£$ தொச்கதொகை. நண்ணிய - மெல்லிய. (௩.௭) 

38. மென்மணிமாழையின்வேதனியற்றிப் 

பன்மணிமீதுபடுத் தியபல்பூண் 

டொன்மணிமெய்புனைசூரபன்மாவோர் 
பொன்மணிமாமுகல்போலவிருக்தான், 

இ-ள். மெல் மணி மாழையின் வேதன் இயற்றி - மிருதவும் அழகும்பொருக் 

இய பசும்பொன்னினாற் பிரமசேவர் செய் த,--பல் மணி மீது படுத்திய பல் பூண் - பல 

வகையாகிய மணிகளை மேலாக அழுத்தியிழைத்திருக்கன்ற பல அபரணங்களை,-- 

தொல் மணி மெய் புனை சூரபன்மா - பழைமையாகிய நீலகிறம்பொருந்திய சரீ ரத்திற் 
ரித்த சூரபன்மன்,--ஒர் பொன் மணி மா முகல் போல இருந்தான் . பொன்மயமாகய 

௮ழ௫ூய வொரு பெரிய மேகச்தைப்போலச் (சொலு) விருந்தான். எ - று. 

மணி மெய் - மணிபோன்த மெய்யெனப் பொருள்கூறினும் அமையும். ( ra ) 

89, இருந்திடுகன்றவியற்கைவிழிக்கோர் 
விருந்தமுதாகவியப்பொடுதோக்கிக் 

சுரந்திமிமன்பொடுசூளிகைவைகும் 

பெருர்இிறன்மாமுகிலிங்கிவைபேசும், 

Q- or. இருக்திடுெற இயற்கை - (இங்ஙனஞ் சூரபன்மன்கொலு) வீற்றிருக் 

இன்ற தறப்பை,--விழிக்கு ஒர் விருந்து ௮மு.து ஆக - கண்களுக்கு ஓர் விருந்தாக 

அமிர்தம் போலிருக்க,--சுரச்திடும் அன்பொடு சூளிகை வைகும் பெரும் திறல் மா 
மூடல் - (குரபன்மனிடத்தே) யுண்டாடுன்ற அன்பினால் மாளிகைச்சிகொத்தினமேலிருக் 

இன்ற மிச்ச வலிமையையுடைய மு௫ூலையொத்சவராகிய வீரவாகுதேவர்; -வியப்பொடு 

Cars இவை பேசும் - ௮இசயத்தோடு பார்த்து இவைகளைச் சொல்லுகனெருர். ௭ - று 

இங்கு ௮சை. சூசபன்மன் வாழவேண்டுமென்றெழுசன்2௦ ௮ன்புடையராதலின், 

முழையைச்சுசச்சின்ற முடுல் என ௨வமிசஅ்தார். ப (௩௧)



அவைபுகுபடலம். ௧௬௪௭ 

40, மூவரின்முர்இியமுக்கணனம்பொத் 

சேவடிபேணியதேவர்கடம்முட் 
$ேவுடைவேலுளஞூாபன்மாப்போ 

லேவர்படைத்தனரித் தருவெல்லாம். 

இ ஸ். மூவரின் முந்திய முச்சணன் ௮ம் பொன் சேவடி. பேணி௰ சேவர்கள் 
தீம்மூள் - (பிரம விஷ்ணு உருச்திரன் எனப்படும்) மும்மூர்ச்திசட்கும் மேலோசாயெ 

மூன்று இருச்சண்களையுடைய சிவபிரானது அழகிய பொன்மயமான வர்ச திருவடிச 

ளைத் தியானித்துக் சவஞ்செய்ச தேவர்களுக்குள்,--தூ உடை வேல் உள சூரடன்மா 

போல் இ இரு எல்லாம் ஏவர் படைத்தனர் - சசைப்பற்றுடைய வேற்படையுள்ள சூர 

பன்மனைப்போல இவ்வகையான செல்வங்களையெல்லாம் யார் பெற்நிருந்தார்கள் (ஒருவ 

ருமில்லை யென்றபடி] ௭ - று. தம் சாரியை. (௪௦) 

41, PUG துசவம்புரிவோருளுவன் போன் 

மாய்ந்தவரில்லைமறத்தொடுகோற்றே 

யாய்ர்திடின்முக்கணெம்மையலுமின்னோம் 
கீர்ததுபோற்பிறர்க்கீர்த துமின்றால். 

இ-ள். தய்ந்து தவம் புரிவோருள் - (சரீரம்) வருந்தித் சவஞ்செய்பவர்களுக்குள்,- 

உவன் போல் மறத்தொடு நோற்று மாய்ந்தவர் இல்லை - இச்சூரபன்மனைப்போல வைரா 

கீயெத்தோடு சவஞ்செய்து (சிவபிரான் வராமையைக்குறிச்து) இறக்சவரில்லை;--ஆய்ர் 

இடின் - அராயுமிடத்து,--முக்கண் எம் மயனும் இன்னோற்கு ஈர்ஈது போல் பிறர்க்கு 

ஈந்ததும் இன்று - முச்கண்ணராகிய எமது சிவபெருமானும் இவனுக்கு வரங்கொடுத் 

தீதுபோல வேறொருவருக்கும் வரங்கொடுத்ததுமில்லை. எ - நு. 

ஆல், ஏ அசை. உம்மைகள் உயர்வுசறப்பு. (௪௪) 

42. பாடுறுவேள்விபயின்றழல்புக்கும் 

(ரமிறுமிவவளமாயினபெற்று 
நீடுறுமாறுநினை திலன்வெய்யோன் 

விடுறுனெறவிதிச் இறனன்றோ. 

இ-ள். வெய்யோன் - கொடியவனாகிய சூரபன்மன்,--பாடுறு வேள்வி பயின்று 

அழல் புச்கும் - பிரயாசத்தைத்தருகன்ற யாகச்சைச்செய்து (சிவபிரான்வரங்கொடுத் 

தருளவராமையை நோக்ட ௮வ்வியாக)அக்கினியின் விழுக்திறந்தும(பின்னர்ச் சிடபெரு 

மான்வந்து வரங்கொடுச்சருள),--பீடுறும் இவ்வள மாயின பெற்றும் - பெருமைபொருச் 

திய இவ்வகையான செல்வங்களைப் பெற்றும்,--நீடுறு மாறு நினைந்திலன் - நிலைத்திருக் 

கும்படி, நினைத்தானில்லை-வீடுறுன்ற விதித்திறன் அன்றோ - (நிதிக்குவிரோத 
மான எண்ணமுஞ் செயலும் இவனுக்குவர்தது) இவன் இறக்கின் ஐ விதியலலவா:எ-று. 

ஒகாரம வினா. உம்மைகள் உயர்வுசறப்பு (௪௨) 
டே வேறு, 

49, மெய்ச்சோ இதங்கு றுகொள்ளிதன்னைவிரகின்மைகொண்டருருகார் 
கச்சோதமென்றுகருதிக்குடம்பைதனினுய்த் தமாண்டகதையபோ 
லச்சோவெனப்பலிமையோரையீண்டுகிறைவைத்தபாவமதனா 
லிச்சூரபன்மன்முடி வெய் துநாளையிதனுக்கொசையமிலை 2ய. 

இ-ள். விரகு இன்மை கொண்ட குறாகார் - உபாயப்புத்திசிறிதுமில்லாத அச்ச 

ணங்குருவி,--மெய் சோதி தங்கு று கொள்ளி தன்னை - மெய்ம்மையாகிய ஒளிபொ



௧௬௮) ஸ்ரீகந் தபு ராணம், 

ருக்திய வொருசிறு நெருப்புக்கொள்ளியை,--சச்சோதம் என்று கருதி - (தானிருச்கி 

ன்ற கூட்டுக்கு ஒளிசெட்இன் ற)மின்மினி யென்று நினைத்து(எடுத்துக்கொண்டுவர்.த ),- 

குடம்பை சனின் உய்த்து மாண்ட கதை போல் - கூட்டில்வைத்து (அதனால்) கூடுந்தா 

னும் ஏரிர்சசசையைப்போல,--௮ச்சோ என பல் இமையோரை ஈண்டு சிறை வைத்த 

பாவ மசனால் - 9யோவென்று புலம்பும்படி. பலசேவர்களை யிவ்விடச்திற் இறைவைத்த 

பாவத்இனால்,--இ சூரபன்மன் காளை முடிவெய்தும் - இந்தச் சூரபன்மன் நாளைக்கு 
இறந்துபோவான்,--இசனுக்கு ஒர் 8ீயம் இலை - இதற்கு ஓர் சந்தேகமில்லை. எ- று, 

தீன் இரண்டும் சாரியை. ஏகாரம் தேற்றம், (௪௩) 

4ம், மிகையானவீரம்வளமாற்றல்சாலமேவுறறுளோருமிறையும் 

பகையார்கணேனுமுளசாகிவாழ்தல்பமுதன் நிரன் றிபடுமோ 

மகவானைமங்கையுடனே துர் துமவர்மைக்தனோடுசரரை 

யகலாமலீண்செறைசெய்தபாவமதனாலிழப்பனாசே, 

இ-ள். மிகை யான வீரம் வளம் ஆற்றல் சால மேவுற்றுளோரும் - மேலான வீர 
மும் செல்வமும் வலிமையும் மிகுதியாகபபெற்றவர்களும்,--யார்சணேனும் - எவர்சளி 

டத்சேனும்;---இறையும் - சற்றாவத,--பகை உளசாடி வாழ்சல் - பகையுள்ளவராவொ 
முதல்,-- பழுதன்றி ஈன்றி படமோ - கேடேயல்லாமல் ஈன்மை.உயத்தருமோ (௪ரா.த),- 

மங்கை யுடனே மகவானை துரந்தும் - மனைவியாகிய இந்திராணியுடனே இந்திரனைச் 

(சுவர்க்கலோகத்தினின்று) துரக்கிவானாலும்,--அவர் மைந்தனோடு ௬ரரை ஈண்டு 

இறை செய்த பாவமதனால் - அவர்கள் புசஇரனான சயந்தனோடு சேவர்களைவிடாமல் 

இவ்விடத்திற் சிறைவைச்த பாவச்தினாலும்,--௮.ரசு இழப்பன் - (இச்சூரபன்மன்) ௮ 

சாட்டியை யிழக்சப்போகின்றான். ஏ -- று, 

உம்மைகள் இழிவு௫றப்பு. ஓகாரம் எதிர்மறை. ஏகாரம் மங்சையடனே என்பதில் 

இசைநிறையும் தேற்றமும், ௮ரசே என்பதில் அசையுமாம். (௪௪) 

AD, மன்னுந்திறக்தனமா்சூரபன்மன்மாமக்கள் கூற் றகர 

முன்னும்படிக்குமரிசானமெல்வமுடஞளையீ றுபடுமேன் 

முன் னென்பவர்ச்கு மூன்னாகுமாறுமுகனல்குழு த்தியலதே 

லென்னுண் ொளும்வினை செய்துழன்றவிவனாருயிர்க்குகிலையே, 

இ-ள். மன்னும் திறத்தின் gut சூரபன்மன் - நிலைபெறுந்சன்மையோடு மிருக 

இன்ற சூரபன்மன்,--மா மக்கள் சுற்றம் நகரம் உன்னும் படிக்கு மரிசான செல்வழுடன் 

நாளை ஈறுபடுமேல் - இறந்த புச்இிரரோடுஞ் சுற்றக்சாரோமம் நகரத்காசரோடும் நினைக் 

கும்படிக்கு மரிசான செல்வங்களடனும் நாளைக்கு இறந்துபவொஞளாயின்,--முன் என் 

பவர்க்கும் முன் ஆகும் ஆறுமுகன் ஈல்கும் முச்து ௮லதேல் - இவ முசல்வரென்று 

சொல்லப்பவொர்களுக்கும் முதல்வராகிய அறமுகப்பெருமான் கொடுத்தருளுகின்ற 

மு.த்திப்பேறேயல்லாமல்,--மாளாம் வினை செய்து உழன்ற இவன் ஆருயிர்க்கு நிலை 

என்னுண்டு - சதாகாலமும் பாவங்களைச்செய்துலைகின்ற இச்சுரபன்மனது ௮ரிய உயிர் 

க்கு நிலைபேறான செல்வம் வேறு என்ன இருக்கிறது [ஒன்றுமில்லை]. எ-று. 

ஏகாரம் ௮சை, உம்மை நாளும் என்பதில் முற்று; ஏனையவற்றில் உயர்வுறப்பு.() 

40, என்றித்திறங்களருளோபென்னியெழில்கொண்டவேசமிசையே 
துன்றுற்றவிரன்வளனோடிருக்களஞா£ன்முனேகறுணியாக் 
குன்றத்தினின்றுமிவசெல்லைபோன்றுகுமசே சனெநக்தையடிக [வான், 
ளொன்றக்கருச் னிடைகொண்டெழுர்துநுடைகசொண்டவைக்கணுறு



அஃவைபுகுப்டலம், ௧௬௯ 

இ-ள். எனறு இ திறங்கள் ௮ருளோடு பன்னி - என்று இத்தன்மையான as 
னஙுகளை யன்பினோடு சொல்லி,--எழில் கொண்ட வேரமிசை துன்றுற்ற வீரன் - அழ 

குபொருர்திய குளிகையின் மேலிருந்த வீரவாகுசேவர்,--வளனோடு இருந்ச சூரன் முன் 

ஏகல் துணியா - சகல ிசுவரியங்களோடு மிருந்த சூரபன்மனுக்கு எதிரே போகும்படி. 

துணிந்து,-குன் றத்தினின்றும் இவர் எல்லை போன்று-ம£லயினின்று மேலே எழுன்ற 
சூரியனைப்போல,---நூமரேசன் எந்தை அடிகள் - குமரக்கடவுளாகய எம்பெருமானது 

இிருவடிகளை,---கருத்தினிடை ஒன்ற கொண்டு - மனூற்பொருந்தும்படி தியானிச்த,- 
எழுந்து ஈடை கொண்டு - மேலே எழுர்து ஈடந்து,-௮வைக்கண் உறுவான் - சபைக்குப் 
போறார். எ- று. ஏகாரம் ௮சை, (௪௬) 

Ca py. 

47, நலஞ்செய்சூளிகைநீங்கிவிண்ணெறிக்கொடுகடந்து 
சலஞ்செய் தண்டி றல்வாகுவாம்பெயருடைக்கடவுள் 

வலஞ்செய்வாட்படையவுணர்கோன்மன்னிவிற்றிருக்கும் 

பொலஞ்செயச்தாணிமண்டபத் திடைப்போனான், 

இ-ள். கலம் செய் திண்டுறல் வாகுவாம் பெயர் உடை கடவுள் - அபரணங்களை 

யணிர்த வலிமையுள்ள வீரவாகு என்னும் பெயரினையுடைய சடவுள்,--ஈலஞ் செய் 

சூளிகை நீங்க - அழகைச்செய்கின்ற குளிகையினின் றும் நீங்க,--விண் நெறிக் சொடு 
நடந்து - ஆசாயமார்ச்கமாகச் சென்ற, --வலம் செய் வாள் படை அவுணர் கோன் மன் 
னிலீந்றிருக்கும் - வெற்ழியைத்தரும் வாட்படையினையுடைய ௮சரராஜனாயே சூரபன் 

மன் எப்பொழுதும் வீற்றிருக்கின்ற,--பொலஞ் செய்சன்ற அத்தாணி மண்டபத்தி 

டை போனான் - பொன்னாற் செய்யப்பட்ட ௮. ரசிருச்சைமண்டபத்திற்போனார்.எ - ௮, 

48, எல்லையில்லதோர்பெருந் இிருநிகழவிற்றிருந்த 

மல்லலங்கழலிறைவனைக்குறுகிமா ற்றலசால் 
வெல்லருந்திறல்விரவாகுப்பெயா்விடலை 

தொல்லைகல்லுருச்சாட்டினனவைக்கெலாந்தோன்ற, 

இ-ள். எல்லை இல்லது ஓர் பெரும் இரு நிகழ வீற்றிருந்த மல்லல் ௮ம் சழல் 

இறைவனை - ௮ளவில்லாத பெருஞ்செல்வங்கள் விளங்க வீற்றிருக்கின்ற வவிமைபொ 

ருந்திய ௮ழ$ூய வீரச்கழலையணிக்த ௮சுரராஜனாகயெ சூரபன்மனை,-மா.ற்றலசால் வெல்ல 

௮ரும் இறல் வீரவாகு பெயர் விடலை குறு - சத் துருக்களால் வெல்லக்கூடாத தைரிய 

முடையசாயெ வீரவாகு என்னும் பெயரினையுடைய சுத்தலீரர் சமீபித்து,--௮வைக் 

கசெலாம் தோன்ற தொல்லை கல் உரு காட்டினன் - சபையினுள்ளார் காணும்படி சமது 

பழையவடிவத்தைச் காட்டினார்: எ-று, ஓர் ௮சை, (௪௮) 

49 ஒற்றைமேருவிலுடையதோர்பாம்பொருளுதவுங் 

கொழற்றவேலுடைப்புங்கவன்றாதெனச்கூறி 

யிற்றையிப்பகலவுணர்கோன்€ழியானெளிதாய் 

நிற்றலெம்பிரான்பெருமையினிழிபெனகினைக்தான். 

இ-ள். ஒற்றை மேரு வில் உடையது ஒர் பாம் பொருள் உதவும் சொற்றவேல் 

உடை புங்கவன் தூது எனச் கூறி - ஒப்பற்ற மேருவாகய வில்லையுடைய பரம்பொரு 
ளான சிவபெருமான் அளித்தருளிய வெற்றிபொருக்திய வேலாயுத த்தினையுடைய சுப் 

பிரமணியக்சடவுளது தூ.துவன் என்று சொல்லி,--இற்றை இ பகல் - இச்தினத்திலே



௧௭௦ ஸ்ரீகந்தபு ராணம், 

இக்கோத்தில்,--அவுணர் கோன் £ழ் யான் எளிதாய் நிற்றல் - சூரபன்மனது ( ௮சனத் 
தின்) €ழாக மான் எளிமையாய் நிற்ப.த,---எம்பிசான் பெருமையின் இழிபு என நினை 

ந்தான் - எம்பெருமானது மட௫மைக்குத் தாழ்வென (வீரவாகுதேவர்) நினைத்தார். எ-று. 

60, மாயைதர்திடுதிருமகன்மன்னிவிற்றிருக்கு 
மீயுயரர் இிடுமரியணைக்கொருபுடைவிரைவிற் 
போயிருப்பதுமேலன்றுபுன்மையோர்கடனே 

யாயதன்றியும்பாவமென்றுன்னினானகத்துள், 

இ-ள். மாயை தந்திடு திருமகன் மன்னி வீற்றிருக்கும் - மாயவள்பெற்ற இலக்கு 

மிவிலாசம்பொருர்திய சூரபன்மன் அ௮ரசுவீற்றிருக்கின்ற,--மீ உயர்ந்திடும் ௮ரி அணை 

க்கு ஒரு புடை - மேலாசவுயாந்ச சிங்காசனத்துக்கொருபச்சத்தில்,--விரைவில் போயி 

ருப்பது மேலன்.ற-2க.ஞ் சென்றிருபபது மேன்மையல்ல,--புன்மையோர் கடனே - 
(௮த) எளியோர்களுடைய கடமையேயாகும,---ஆயசன்றியும் - ௮.துவல்லாமலும்,-- 

பாவம் என்று அகத்துள் உன்னினான் - (இப்பாவிபோடு நானுங் கூடப்போயிருந்தால்) 

பாவமாகுமென்று மனசில் நினைத்தார். எ- று, 

ஏகாரம் தேற்றம். உம்மை இழிவறப்பு. (Go) 

௦1, இனையதுன்னியேயறுமுகப்பண்ணவனிரூதா 
ணினையுமெல்லையினாங்கவனருளினானிசியிற் 

றினகாத்தொகையாயிரகோடிசேர்க்மிதன்னக் 
கனசமாமணித்தவிசொன்றுபோர்ததகடி தின், 

இ-ள். இனையது உன்னி அறுமுகப் பண்ணவன் இருசாள் நினையும் எல்லையில் - 
(வீரவாகுதேவர்) இப்படிநினைத்து ௮றுமுகப்பெருமானது இருவடிகளைச் தியானிக்கும் 

போது,--அவன் அருளினால் - அப்பெருமானது தஇிருவருளினால்,--நிசியில் ஆயிர 
கோடி. சொகை இனகரர் சேர்ந்த என்ன - இராச்காலத்தில் ஆயிரகோடி. .. ன்னும் 
தொகையுடைய சூரியர்கள் ஒருமித்து உசயஞ்செய்துவக்சாற்போல,-கனக மாமணி 

தவிசு ஒன்று கடிதன் போந்தது- பொன்மயமான இரசத்௩உனிங்காானமொன்று விரை 

வாச (௮ச்சபையில்) வந்தது. எ-று. 

அங்கு, ஏ அசை, (@s) 

92, நிச் நிலப்படுபக்சருஞ்சவிகையுநெறியே 

முத்கமிழ்க்கொருதலைவனாமதலைக்குமூகல்வ 

னுய்த்தவாறெனக்குமாவேள்விசனுக்குகவ 

வத்கலைப்படவரததுமடங்கமேலேற்றணையே, 

இ-ள். நித்திலப்படு பந்தரும் சிவிகையும் நெறியே முத்தமிழ்க்கு ஒரு தலைவனாம் 
மதலைக்கு முதல்வன் உய்த்சவாறு என - முத்துக்களாலாடிய பந்தருஞ் சிவிகையும் 

மூறையாச (இயலிசைகாடகமென்லும்) -முச்தமிழுக்கும் ஒப்பற்ற தலைவ.ராடிய திருஞா 

னசம்பந்தமூர்த்திசுவாமிகளாகிய திருக்குமாரருச்குச் செவபெருமான் அனுப்பினாற் 

போல,--குமரவேள் வீரனுச்கு உதவ - கந்தஸ்வாமி வீரவாகுசேவருக்கு . னுப்பிய 
௬ள,---மடங்கல் ஏற்றணை ௮ தலைப்பட வந்தது - சிங்காசனம் அவ்விடத்திற் பொருக் 
துமபடி வநதது, எ- மூ. 

ஏகாரம் முன்னையது தேற்றம்; பின்னையது அசை, உம்மைகள் எண். (௨)



அவைபுகுபடலம், BOIS 

99. பன்னிண்டெனலுங்கோடிவெய்யவரெலாம்பாவப் 

பொன்னின்மால்வரை திரைக்கடலடைந்தவாபோல் 

மின் னலாவியபொலன்மணிப்பீடிகைவிறல்சேர் 

மன்னர்மன்னவனவைக்கள த் தூடுவர்த துவே, 

இ. பன்னிர்ண்டு எனும் கோடி வெய்யவர் எலாம்பரவ - பன்னிரண்டுசோடி. 
யென்று சொல்லப்படுஇன் ற சூரியர்களனைவருஞ் சூழ்ரந்துவர,- பென்னின் மால் வரை 

இரைகடல் அடைக்க வாபோல் - பொன்மயமான பெரிய மேருமலை அலைகளையுடைய 

சமுத்திரத்தில் வந்த சன்மையைப்போல,--மின் உலாவிய பொலன் மணி பீடிகை - 

. ஒளிபொருந்திய பொன்னாலு மணிகளாலு மமைந்துள்ள ஆசனம்;--விறல் சேர் மன்னர் 

மன்னவன் அவைக்களத்தாடு வந்தது - வெற்றிபொருக்திய இசாஜாதிராஜனாயெ சூர 
பன்மனது சபாமண்டபத்தினடுவே வந்தது. ௭.- று. ஏகாரம் ௮சை. (டு௩) 

94, சிவன்மகன்விடுபொலன்மணித்தவிசுசேண்விளங்கிப் 

புவனமுற்றுறக்கன்சுடாவிடுத்தலிற்பொல்லாப் 

பவமன ததொடுதிமையேவைகலும்பயிற்று 

மவுணாமெய்யையுக்தெய்வதப்படிவமாக்கியதால், 

இ-ள். இவன் மகன் விடு பொலன் மணி சவிச - சவெபிசானது இருக்குமாரராயெ 

கந்தஸ்வாமியனுப்பியருளிய இரத்தினசிங்காசனம்;,--சேண் விளங்கி புவனம் உற்றுற 

தீன் சுடர் விடுத்தவில் - ஆகாயச்தில் விளங்கி உலகம் மூழுவதர் சனது ஒளியைப்பரப் 

புன் றமையால்,--பொல்லா பவ மனத்தொடு வைகலும் திமையே பயிற்றும் - பொல் 

லாத பாவமன த்தோடு காள்தோறுந் தீமையே செய்கன் ற,---அவுணர் மெய்யையும் தெய் 

வதப் படிவம் ஆக்யெது - அசுரர்களுடைய (கரி.ப) வடிவங்களையும் தெய்வத்தன்மையா 

னவடிவங்களாகச்செய்தது. எ-று, 

ஆல் ௮சை, ஏகாரம் பிரிநிலை. உம்மை முன்னையது முற்று; பின்னையது உயர்வு 

சிறப்பு. (Ge) 

29. அயிலெயிற்.றடையவுணர்களணிகலக்தன்னிற் 

குயிலுடைப்பலமணிகளுங்குமாவேளுய்த்த 

வியலுடைப்பெருர்தவிசொளிபாத்தலினிரவி 

வெயிலிடைப்படுமின்மினிபோல்விளங்கிலவே, 

இ-ள். அயில் எயிறு உடை அ௮வுணர்கள் ௮ணிகலம் தன்னில் குயில் உடை பல 

மணிகளும் - கூரிய பற்களையுடைய அசுரர்கள் (அணிரச்த) ஆபரணங்களிலழு,த்தப்பட்ட 

பலசாதியான இர,த்தினங்களும்,--குமரவேள் உய்த்த இயல் உடை பெரும் தவிசு ஒளி 

பரத்தலின் ச கர்தஸ்வாமியனுப்பியருளிய இலக்கணமமைந்த பெருமையாகியசிங்காசன ச் 

Gag ஒளிபரர்தமையின்,--இரவி வெயில் இடைப்படு மின்மினி போல் விளங்க - 

குரியன து வெய்யிலிலகப்பட்ட மின்மினிகளைபபோலப் பிரகாசமில்லா துபோயின.எ-று 

ஏகாரம் ௮சை. தன் சாரியை, உம்மை முற்று, (@@) 

26, செக்கர்வானிறமதிக்கதிருடுக்களின்திரட்சி 
தொக்கபாயிருள்பலவகையெழிலியின்.றுளக்க 

மிக்செலாஞ்செ.றிமாலையிலும்பர்மேல்வெய்யோன் 

புக்கதேயெனத்தொலைத்ததாலச்சபைப்பொலிவை,



௧௭௨ ஸீகந்தபுராணம்; 

இ. செச்சர் வான் நிறம் மதி கதிர் உடுக்களின் இரட்டி தொக்ச பாய் இருள் 

பலவசை எழிலியின் துளச்சம் மிக்கு எலாம் செறி மாலையின் - செக்கர்மேகத்தினிற 

மூம் சம்திரெணமும் ஈட்சத்திரச்கூட்டமும் செறிந்து பரந்தவிருளும் பலவிதமான 

மேகத்தின் முழக்கமும் மிகுந்து இவையெல்லாம் நெருங்கியிருக்கின்ற மாலைச்காலத் 

இலே,--உம்பர் மேல் வெய்யோன் புக்சதே என - அகாயத்திற் சூரியன் வர்தாற் 

போல,---௮ சபை பொலிவை தொலைத்தது - (இசத்தினசிங்காஎனம்) அ௮ச்சபையின் 

அழகையழித்தது. எ- gr. 

ஆல் ௮௪. ஏகாரம் தேற்றம். எண்ணும்மைகள் விகாசத்தாந்றொக்சன. (Gs) 

91. இசைமுகத்தனுஞ்செயற்கருந்தவிசொளிசெறிர்ேத 

யசைவருர்திறத்சூரபன்மாவெனுமவுண 

னிசைமைதன்னையுமாணை தன்னையுமவனியாக்கை 
மிசைகொள்போணிக்க திரையும்விழுங்கெவிரைவில், 

இ-ள். திசை முசத்தனும் செயற்கு ௮ரும் தவிசு ஒளி செறிந்து - பிரமசேவருஞ் 

செய்தற்கருமையாகிய இரத்தினசிங்காசனச்சின் ஒளிசெறிந்தபசந்த,--அசைவரும் 

இதல் சூரபன்மா எனும் அவுணன் இசைமை தன்னையும் ஆணைதன்னையும் - அழிவற்ற 

வலிமையையுடைய குரபன்மாவென்னும் பெயர்பெற்ற ௮சாரனது பிரதாபத்தையும் 
ஆனாஞையையும்,---அவன் யாக்கை மிசை கொள் பேர் ௮ணி கதிரையும் விரைவில் 

விழுங்கெ - ௮வன் சரீ ரத்தின்மேலணிர்த மேலான அபரணங்களின் ஒளியையும் £க் 

இரத்தில் விழுங்யெது. ௭- று. 

ஏகாரம் ௮சை, தன் இரண்டும் சாரியை. உம்மை இசைமுகத்தலும் என்பதில் 
உயர்வுறப்பு; ஏனையவற்றில் எண். (Ger) 

௦6, ௮னையவான்றவிசவுணனேரிருத்தலுமதுகண் 
டெனஅகாயகன்விடுதக்கனன்போலுமென்றெண்ணி 

மனமகிழ்ச்சிொயாலறுமுகப்பிரானடி வழுத் இ 

வினையகாடுவானிருக்தனனாங்கதன்மிசையே. 

இ ். அனைய வான் சவிசு ௮வுணன் ரேர் இருத்சலும் - அப்படிப்பட்ட மேன் 

மைபொருர்திய இரத்தினரங்காசனம் சூரபன்மனுக்கெதிராக வந்திருச்சு,--௮.த சண்டு- 

(வீரவாகுதேவர்) ௮தனைப்பார்த்த.--எனது நாயகன் விடுச்சனன் போலும் என்று 
எண்ணி - எம்பெரு மானாகிய கந்தஸ்வாமி ( இசனை) யனுப்பினாபோலும் என்று நினை 

தீது, -மனம௫ழ்ச்சியால் அறுமுசப்பிரான் அடி. வழுச்தி - - மனம&ழ்ச்சியோடு அறுமு 

சப்பெருமானத திருவடிகளைத்துதிச்.ஐ,--வினையம் காடுவான் ௮,சன் மிசை இருந்த 

னன் - சூரபன்மனுடைய எண்ண ச்தையறியும்பொருட்டு ௮வ்வாசன தஇின்மேவிருந்தார். 

அங்கு, ஏ ௮சை, எண்ணம்-சேவர்களுடையசிறையை விடுவனோவிடானோ வென் 
னுமெண்ணம், ் (6௮) 

99, பெருந்தனிச்சுடரெறித்திடுபொன்மணிப்பிடத் 
இருந் தமேதகுசிறப்பொடுவிளக்கெவேந்தல் 
விரிஈ்தபல்க தருடையே சார்வெய்யவனவெட். 
பொருக்்இவைகயகண்ணு தற்பரமே னடோன்றான். 

இ-ள். தனி பெருஞ் சுடர் எறித்திடு பொன் மணி பீடத்து இருந்து மேதகு 

சிறப்பொடு விளங்கிய ஏர்தல் - ஒப்பற்றபேசொளியைவீசன்ற பொன்மயமான இசத் 

இனிச்சாசன ச்தின்மேலிருர்து மேம்பட்ட றப்பினொடும் விளங்காநின்ற வீரவாகுதே



அவைபுகுபடலம், ௧௭௩ 

வர்,--விரிக்த பல் கதிர் உடையது ஒர் வெய்யவன் நடுவண் பொருந்தி வையெ கண் 

௮.,தல் பரமனே போன்றான் - விரிந்த பல இரணங்களையடைய சூரியனது மத்தியில் 

எழுந்தருளியிருஈத நெற்றிக்கண்ணராகய சிவபெருமானை ஓத்தார். எ- று. 

ஓர் ௮சை. ஏகாரம் தேற்றம். (௫௯) 

60. மின்னிறாக்தவேலவுணர்கோனெ திருறும்விடலை 

முன்னிருந்தவாடகன்நனையடுமாட்சயஞ் 
செர்கிணங்கவர்ந்தலமாவணுகிமுன் நெற்றப் 

பொன்னிருந்தவிசிருக்திடும்விரனேபோன்றாள்,. 

இ-ள். மின் இருந்த வேல் அவுணர் கோன் எ.திருறும் விடலை - ஒளிபொருர்திய 

வேற்படையினையுடைய ௮௬ரராஜனாயெ சூரபன்மனுக்கு கேராக இருக்கின்ற வீரவாகு 
தேவர்,--மூன் இருந்த ஆடகன் தனை அடு மூரண் சயம் - முற்சாலச்திலிருர்த இரணி 

யனைக்கொன்ற வலிமைபொருந்திய ஈரசிங்கம்( அவனது இசத்தத்சைப்பருடி ௮கங்சாரம் 

கொண்டு மயங்குதலும்),--அலமர முன் ௮ணுட தெற்ற செந்கிணம் கவர்ந்து - சழ 
லும்படி. மூன்னேபோய் பிளஎச்கும்பொருட்டு (௮௪சன.து) செங்கிணச்சைச் சவார்த,-- 

பொன் இரும் தவிசு இருந்திடும் வீரனே போன்றான் - பொன்மயமான பெரிய ஆசன 
தீதில் இருர்சருளிய வீரபத்திரக்கடவுளையே யொப்பானார். ௭ று, 

தன் சாரியை. ஏகாரம் தேற்றம். (#0) 

61, வெம்மைக்காலிருள்வேலைபோன்மூடிவிண்புவியைத் 

தம்முட்டுத்தரிற்காட்டலுஞ்சதுர்முகத்தொருவ 

னம்மொத்தாரிலையென் றிடச்சவன்புகழ்ஈவிலுஞ் 

செம்மைத்தொல்குணமாலுரோக் திருந்கனன்றிறலோன். 

இ - ள். வெம்மை கால் இருள் வேலை போல் விண் புவியை மூடி - (பிரமதேவரும் 

விட்டுணுவும் ஒருவருக்கொருவர் கானே பெரியன் நானேபெரியன் என்லும் sewer 

சத்தினால்) வெப்பத்தைத்தருகின்ற கருங்கடலைப்போல காயத்தையும் பூமியையுர் 
தமக்குள்ளே மூடி,--- சித்தரின் காட்டலும் - (மாயாஜாலங்களைச் செய்யவல்லராயெ): 

இச்தர்களைப்போலக்சாட்டுதலும்,---சதுர் முகத்து ஒருவன் நம் ஒத்தார் இலை என்றிட - 

பிரமதேவர் !ஈமக்கொத்தவர்களொருவருமில்லையென்று கூற,--சிவன் புகழ் ஈவிலும் - 
(அப்பொழுது ஈம்மிலுயர்ந்சவர் சிவபெருமானே யென்று) அவருடைய பெருமையைப் 

(பாராட்டிப்) பேசுன் ற,--செம்மை தொல் குணமாலும் திறலோன் நேர்ந்திருர்தனன்- 
நற்குண த்தையுடைய அத்திருமாலையும் வீரவாகுசேவர் ஒத்திருந்தார். எ - று, 

உம்மை இறந்சதுதழீஇயவெச்சம். இச்செய்யுட்கு இன்னொருவிதமான பொருள் 

வருமாறு:-வெம்மை*** சகன் சத்தரில் மூடி.தம் முள் சாட்டலும் - வெப்பைச்தரு 

இன்ற இருண்மயமாகிய சமுத்திரம்போல விண்ணையும் புவியையும் சிவபெருமான் சச 

ரைப்போல (வந்துகின்று) மூடிப் பின்னர்த் தமக்குள்ளே யவைகளைக்சாட்டுசலும். (௬௧) 

63. இவற்றியற்கையால்வீரவாகுப்பெயசேந்த 

னிவப்பின்மிக்கதோர்பொன்மணித தவிரின்மேனெஞ்சி 

னுவப்பும்வீசமுமேதகவிருத்தலுமுற்ற 
வவைத்கள் தினர்யாவருங்கண்டனா தனை, 

இ-ள். இவற்று இயற்கையால் வீரவாகு பெயர் ஏர்தல் - (மேலேசொல்லப்பட்ட) 
இச்சன்மையாயெ சறப்பினோடு வீரவாகு என்னும் பெயரையுடைய தலைவர், ---நிவப்



௧௪௫ ஸரீகந்தபுராணம், 

பின் மிக்கது ஒர் பொன் மணி தவிசின் மேல் - உயர்விற் ஏிறர்ததாகய ஒப்பற்ற பொன் 
னாலும் மணிகளாலும் (அமைந்துள்ள) ஆசன)்தின்மேல்,--நெஞ்சின் உவப்பும் வீரமும் 

மேதக இருத்தலும் - மனமஇழ்ச்சியும் வீரமும் ௮.இிகரிகச்ச இருந்தபொழுது,--உற்ற 

அதனை - (௮வர்) அவ்வாறிருந்த தன்மையை,--அவைச்களச்தினர் யாவரும் சண்ட 

னர் - சபாமண்டபசத்திலுள்ளவர்கள் யாவரும் கண்டார்கள். எ - று. 

உம்மை யாவரும் என்பதில் முற்றும், ஏனையவற்றில் எண்ணுமாம். (௬௨) 

08. நோத்றன்முற்றுறும்வினைஞர்பானொய் தின்வர்திறுத்த 

வாற்றல்சால்வளம்போலவேயரியணையதன்கட் 
டோற்றுுமேலவனிலைமையைக்காண்ட லுந்துளங்கி 

யேற்றவற்புதமெய் தினாவைக்கள த் இருந்தார், 

இ-ள். நோற்றல் முற்றுறும் வினைஞர் பால் நொய்தின் வந்திறுத்த ஆற்றல் சால் 

வளம் போல - தவஞ்செய்து முற்றுப்பெற்ற செயலையடைய புண்ணியவான்களிட த்தி 
லே (௮,த்தவப்பயனால்) விரைவாகவர்து சேர்ந்த உயர்ந்த பெருஞ்செல்வச்சைப்போல,- 
௮ரி ௮ணை அ௮சன்சண் தோற்ற மேலவன் நிலைமையை - சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றி 

ருக்்ற வீரவாகுதேவருடைய தன்மையை,---அவைக்களத்து இருக்தார் காண்டலும் 

துள் - சபாமண்டபச்திலிருக்தவர்களனைவருங் கண்டு ௮ஞ்௪,--ஏற்ற அற்புதம் எய் 

தினர் - மிகுந்த ௮ச்சரியமடைந்தார்கள். ௭ - று, 

ஏகாரம் அசை. அது பகுதிப்பொருள்விகுதி. தளங்கல் - கலங்கல் எனினுமாம். 

அ௮வைக்களத்தருந்தார் வினையாலணையும்பெயர். (௬௩) 

ட்ட ேவேறு. 

04, வாரிலங்கியகழன்மன்னன்முன்னரே 

தாரிலங்கியமணித்தவிசினுற்றுளான் 

விரனும்போலுமால்வினையமோர்கிலேம் 

யாரிவன்கொல்லெனவியம்புவார்சலர், 

இ-ள். சிலர் - (௮ங்ஙகனம் அசசருச்கைமண்டபச்திலிருந்சவரிற்) சிலர், --வார் 
இலங்கிய கழல் மன்னன் முன்னர் - வாரோடு விளங்குகின்ற வீரச்சழலையணிந்த நம் 

௮ரசர்பெருமானெதிசே,--.தார் இலங்கெய மணி தவிசின் உற்றுளான் - மாலைவிளங்கா 

நின்ற இரத்தினரிங்காசன த்திலிருக்சவன்,--வீரனும் போலும் - வீரனைப்போலவுமிருச் 

கன்றான்;--வினையம் ஒர்கிலேம் - (இவன்வக்த) காரியத்தையறியேம்,--இவன் யார் 

கொல் என இயம்புவார் - இவன்யாரென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். ௭ - று, 

ஆல், ஏ ௮சை. உம்மையுங் கொல்லும் ீயப்பொருளில் வந்தன. (௬௪) 

05, முர்இவட்கண்டிலமுடிவிலாற்றல்சேர் 
எர்தைமுனிதுபொழுதிரு த் சன்மேயினா 
னந்தமைநீங்கியேநடுவணேயிவன் 
வந்ததெவ்வாறெனவழமங்குவார்சிலர், 

இ-ள். சிலர் - சிலர்-முர்து இவண் சண்டிலம் - முன்னேயிவனை யிவ்விடத்தஇற் 

சண்டோமில்லை,--முடிவு இல் ஆற்றல் சேர் எந்தை முன் இது பொழுது இருச் 

தல் மேயினான் - அழியாத வலிமையையுடைய எமது ௮ரசனெதிசே இப்பொழுது 

இருக்கன்றான்,--இவன் ஈம் தமை நீங்கி நடுவண் வந்தது எவ்வாறு என வழங்குவார் - 

இவன் ஈம்மையெல்லாங்கடந்து இச்சபைஈடுவில் எப்படிவர் சானென்றும் பேசுவார்கள். 

தீம் சாரியை, ஏகாரம் இரண்டும் ௮சை. | (௬௫)



அவைபுகுபடலம். கஎடு 

606. ஒப்பருஞ்சனங்களோடொன்றிஈம்மெலாக் 
தப்பினன்புகுந்கனன்றமியனென்னினு 
மிப்பெருந்தவிசவணிருர்ததாற்றவு 

மற்புதமற்புதமாமென்பார்சிலர், 

இ-ள். இலர்,-தப்பரும் சனங்களோடு ஒன்றி ஈம் எலாம் தப்பினன் தமியன் புகு 

நீதனன் என்னினும் - ஒப்பற்றசனங்களுடனே யொருமிச்து ஈமக்கெல்லார் தப்பித்தனி 

தீதுவர்தவன் என்றாலும்,--இ பெரும் தவிசு இவண் இருந்தது ஆற்றவும் அற்புதம் 
அற்புதம் ஆம் என்பார் - இந்தப்பெரிய ஆசனம் (காமறியாதபடி) இவ்விடத்திலிருர்ச.த 

மிகவும் அதிசயம் ௮ இசயமாகும் என்றும் பேசிக்கொள்ளுஇன்றார்கள். ௭ - று, (௬௬) 

67, 2யமெல்லணையொடுசெம்மன்முன்னசே 
யேயெலுமளவையினீண்டுதோன்றினா 

ஞாய்பவருண்டெனினறைவனம்மினு 

.... மாயனிங்கிவனெனவருக்கின்றார்சிலர், 

இ-ள். லர், -மெல் சயம் அணை யொடு செமமல முன்னர் ஏ எனும் ௮ளவை 

யின் ஈண்டு தோன்றினான் - மென்மையாகிய சிங்காசனச்தோடு ஈம்மாசனெதிரே ஏ 

யென்று சொல்லப்படுங் சண நேரத்தில் இல்விடத்திற்றோன் நியிருக்கின்றவன்,---ஆய் 

பவர் உண்டெனின் அறைவன் - (ஏன்வர்தாயென்று) கேட்பவருண்டானாற் ( சான்வந்த 
காரியத்தைச்) சொல்லுவான்,--இவன் ஈம்மினும் மாயன் என வகுக்ன்றார் - இவன் 

நம்மினும் பார்க்க மாயவித்ைசகளைக்கற்றிருக்கன்றான் என்றும் பேசுஇன்ரூர்கள். எ-று. 

ஏகாரம் ௮சை. உம்மை உயர்வுசறப்பு. (௬௭) 

08. ௮றைகழலொருவனையவையத்தென்முனங் 
குறுகியவிடுத்ததென்குழாங்கொண்டீரெனா 
விறையவனங்களையா செய்யுமோ 

வறிகிலமெனப்பதை,்தழுங்குவார்சிலர், 

இ-ள். சிலர்,-குழாங்கொண்டீர் - கூட்டமாகவிருந்தநீங்கள்,--அறைகழல் ஒரு 

வனை அவையத்து என் முனம் குறுகிய விடுத்தது என் எனா - ஓவிக்கின்ற வீரக்கழலைச் 

தரித்த ஒருவனை எனக்செதிசேவரும்படிவிட்ட சென்ன வென்று, இறையவன் நங் 
களை யாது செய்யுமோ அறிகலம் என பசைத்து அழுங்குவார் - ௮ரசன் எங்களை என் 

னசெய்வானோ அ௮றியேமென்று பதைபதைத்து வருந்துவார்கள், ஏ- று, 

ஓகாரம் வயம். (௬௮) 

09. ஒட்டலனொருவனையொறுத்திடா இவண் 

விட்ட.தெனென்றிறைவெகுளுமுன்னசே 

கிட்டினமவன் றளனைக்கெழுமிச்சுற்றியே 

யட்டனம்வரு துமென்றறைகின்ளுாசிலர். 

இ-ள். சிலர்,-ஓட்டலன் ஒருவனை ஒறுத்திடாது இவண் விட்டது என் என்றா - 

சத்துருவாகெ இவனைத்தண்டியாது இவ்விடத்தில் அனுப்பியது ஏன் என்று சொல்லி 

இறை வெகுளு முன்னர் - (ஈம்) அரசன் சோபித்தற்கு முன்னரே,--அவன் தனை 

இட்டினம் - அவணருகிற்சென்று,--கெழுமி சுற்றி அட்டனம் வரு௮ம் என்று அறை 
கின்றார் - நெருங்இச்சூழ்ந்துகொன்றுவிட்டு வருவேமென்றும் பேசு௫ன்றார்கள், ௭ - மு. 

தன் சாரியை. ஏகாரம் இரண்டும் ௮சை. (௬௬)



௧௪௭௬ ஸரீகந்தபுராணம், 

70. விளிவிலாத்திறலுடைவேர்தன்றன்னெதர் 

களியுலாமனத்தொகெடி இதினுற்றுளான் 
தெளிவிலாமாயையின் றிறலன்போதுமா 

லளிய?ே ஞு தங்களுக்கவனென்பார்சிலர், 

இ-ள். இலெர்-விளிவு இலா இறல் உடை வேந்தன் தன்னேதிர் - அழிவில்லாத 
வெற்றியையுடைய(௩ம்)௮ரசனெதிசே,---களி உலா மனத்தொடு கடி.தின் உற்றுளான் - 
ம௫இழ்ச்சிபொருந்திய மனத்தோடு விரைர்துவர்தவன்,--செளிவு இலா மாயையின் திற 

லன் போலும் - (பிறரால்) அறியப்படாத மாயாவல்லபன் போலும்,--அவன் pHs 
ளுச்கு ௮ளியனோ என்பார் - (ஆதலால்) ௮வன் உங்களுச்கு எளியவனோ என்றும் 

பேசிக்கொள்ளுனெொறுர்கள். எ - ௮. 

ஆல் ௮சை. தன் சாரியை. ஓகாரம் எதிர்மறை. களி - களிப்பு, செருக்கு. (௭௦) 

71, மன்னவனெ திருறவந்துளான் தனை 
யன்னவன்பணியினாலடுவதல்லதை 

முன்னுறவதனையாமுன்னுவோமெனி௰ 
பின்ன. துபிழையெனப்பேசுவார்சலர். 

இ-ள். லர், -மன்னவன் எதிருற வந்துளான் தனை - (ஈம்) ௮சசனுச்கு சேராச 

வந்திருச்சின்ற இவனை,---௮ன்னவன் பணியினால் ௮வெது ௮ல்லது - ௮வ்வாசனது 
கட்டளையினாற் கொல்வதேயல்லாமல்,--யாம் ௮தனை முன்னுற முன்னுவோம் எனின் 

பின் ௮.த பிழை என பேசுவார் - யாம் அதுகாரியத்தை முன்னஞ் செய்தற்கு மினைப் 
போமாயின்,--பின்னர் ௮து குற்றமாகமுடியும் என்றும் பேசிக்கொள்ளுகன்றார்கள். 

தன், 8 சாரியை. (cre) 

72. யாரிதையறிகுவரினையனிவவிடைச் 

சூருறவுன்னியேதுன்னினுன் கொலோ 
சேரலர்பக்கமாய்ச்சோர்துளான்்கொலோ 

வோருதுமேலெனவுசைசெய்வார்சலர். 

இ-ள். சிலர்,-இசை யார் ௮றிகுவர் - இவனுடைய எண்ணத்தையார் அறிவார் 

கள்,--இனையன் இ இடை சூர் உறவு உன்னி துன்னினான் கொலோ - இவன் இவ்வி 

டத்தில் சூரபன்மனோடு சினேகஞ் (செய்யவேண்டுமென்று) குறித்துவர்தானோ (௮ல் 
ல.த),--சேரலர் பச்சமாம் சேர்ர்துளான் கொலோ - சத்துருக்கள்பக்கமாய் (ஏதேனும் 

நியாயங்களெடுத்து,தாகரிச்ச) வர்சானோ,--மேல் ஒருதும் என உரை செய்வார் - (இவ் 

் விரண்டிலொன்)றைப் பின்னரறிவோமென்றும் பேசுசன்றார்கள். எ - று. 

ஏகாரம் தேற்றம். கொல் இரண்டும் யம். ஓகாரம் இரண்டும் ௮சை... (௭௨) 

18, கடுக்தகர்முகத்தவள்கையொன்றற்றகாட் 

டடிந்தனன்காவலோர்தம்மைமன்னவன் 
ரொடுங்கழலிவன்வருஞ்சூழ்ச்சிகோக்கயின் 
றடும்பலா்தம்மையென்றச்சு.ற்ராரலர், 

இன். சிலர் -கடுந்தகர் முகத்சவள் சை ஒன்று ௮ற்ற நாள் * கொடிய ௮௪சமு௫ 
ஒருகசைவெட்பெபட்ட ௮ச்காளில்,-- மன்னவன் சாவலோர் தம்மை தடி.ர் னன் - (ஈம்) 

அசசனாகயெ சூரபன்மன் (௮ச்சங்கதியைச் தனக்குவர்து அறிவியாமையால் உலகத்சைப்



அ௮வைபுகுபடலம். கஎள் 

பரிபாலனஞ்செய்சன்ற) ௮.சசசை வருவித்து,ச் தண்டித்தான்,--சழல் சொடும் இவன் 

வரும் சூழ்ச்சி கோச்கி - வீரக்கதழலையணிர்த இவன் வருன்ற உபாயத்தையறிந்து (சன 
க்குவந்து ௮றிவிச்சாமையால்) இன்று பலர் தம்மை ௮டும் என்று ௮ச்சுத்றார் - இன்றை 

க்கும் பலரைத்தண்டிப்பானென்று பயங்கரமடைந்தார்கள். ௭.- று, 

தீம் இரண்டும் சாரியை. தொடுதல் - அணிதல். (or &.) 
a 

TA, வாச்வன்முதலினோர்மருளக்தொல்லைகாட். 
டேசுறும்விஞ்சையர்வடிவிற்:2சர்வு8ீ.இ 
யாசிமலார்புன்னிறுத்தாணைகாட்டிய 

யீ சனேயிங்கவனென்கின்ளுாசிலர், 

இ-ள். சலர்,-தொல்லை காள் - மூன்னொருகாலத்தில்,--வாசவன் முசலினோர் 

மருள - இர்திரன்மு விய தேவர்கள் மயங்கும்படி,,--தேசு உறும் விஞ்சையர் வடிவில் 
சேர்வுதிஇ - சிறப்புப்பொருந்திய வித்தியாகரரூபத்தோவெக்௪,--௮௪ இல் தர் புல் 

நிறுத்து ஆணை காட்டிய ஈசனே இவன் என்இின்றார் - குற்றமில்லாத ஒருதரும்பை 

நட்டுச் சமது அதிகாரமுறையை (இச்துரும்பே செய்யவல்லது என்று)அறிவித்தருளி.ப 

இவபிரானே யிவனென்றும் பேரிச்கொள்ளுகிறார்கள். ௪ - று. 

இங்கு ௮சை. ஏகாரம் தேற்றம், (aw) 

79. ஆயதோர்சாரபன திதிதங்கள்பாற் 
சேயனாய்வர்தொருசிக்கன்போன்றுலாய்த் 
தூயவான்புவியெலாமளப்பச்சூழ்ந் இம 

மாயனேயிவனென மதிக்கின்ர்சிலர். 

இ-ள். சிலர், -ஆயது ஓர் காசிபன் அதிதி தங்கள்பால் சேயனாய் வந்து - ஆகதி 

சக்க சற்காரியங்களையறிகின்ற காரிபர் அதிதியாகய இவர்களிடத்தில் மகனாய்வந்து 

பிறந்து,--ஒரு சந்தன் போன்று உலாய் - ஒரு வாமனனைப்போலச்சஞ்சரித்.த,--தூய 

வான் புவி எலாம் அளப்ப சூழ்க்திடும் மாயனே இவன் என மதிக்ன்றார் - சுத்தமாகிய 

ஆகாயத்தையும் உலகமெல்லாவற்றையும் அளவிடும்படி. நினைத்து ( அங்ஙனம்) செய்த 

விட்டுணுவே யிவனென்றும் நினைக்ன்ருர்கள் ௭- று. ஏகாரம் தேற்றம். (எடு) 

[0, விண்டொடுரூளினைவிளம்பிவிண்புவி 
யுண்டொருகணக்தனிலுந்திகாட்டிய 

புண்டரிகக்தனேபுணாப்பினிவவுருக் 

கொ ண்டனனாமெனக்கூறுவார்சிலர். 

இ-ள். சலர்,-விண்டொடு சூளினை விளம்பி - விட்ணொெவோடு சபதங்கூறி,-- 

விண் புவி உண்டு - அகாயத்தையும் பூமியையும் விழுங்க,--ஒருகணம் தனில் உக்தி 

காட்டிய புண்டரிகத்தனே - ஒரு கணநேரத்தில் தமது உர்தியிலிருந்து அவைகளைத் 

தோற்றுவித்த பதுமாசனராடிய பிரமசேவசே,--புணர்ப்பின் இ உரு சொண்டனன் 

ஆம் என கூறுவார் - (தமது) மாயாவல்லபத்தால் இவ்வடி.வமெத் ஐவர் சவராகுமென் 

றும் பேசிச்கொள்ளுகின்றார்கள். எ - று. 

தீன் சாரியை. ஏகாரம் தேற்றம். (௪௬) 

77. மூவருளாகுமோமுடிவின்மாஇரச் 
தேவருளாகுமோசேணில்வைகய 
தாவருமுனிலார்தம்முளாகுமோ 
வெவருளாகுமோவிவனென்பாாசிலர், 

2. ih.



GT <9 ஸரீசுந்தபுரரணம், 

. இஃள், இலர்,- இவன் - (இங்குவர்திருக்வெ.ற) இவன்,---மூவருள் ஆகுமோ - 

மும்மூர்ச்தகளிலொருவனோ,---முடிவு இல் மாதிரம் சேவருள் ஆகுமோ - அழிவற்ற 

திக்குப்பாலகர்சளாகிய தேவருள் ஒருவனோ,--சேணில் வைய தாவரு முனிவார் சம் 
முள் ஆகுமோ - மேலுலகத்திலிருக்கின்ற கேடில்லாத முனிவர்களுள் ஒருவனோ;-- 
ஏவருள் ஆகுமோ என்பார் - (மேற்கூறப்பட்ட) எவர்களுக்குள் ஒருவனோ என்றும் 

பேசுவார்கள். எ- று, 

தீம் சாரியை, ஓகாரம் நான்கும் வினா, (௭௭) 

18, மாலைதாழ்மார்புடைமன்னற்கின்னமு 
மாலமார்கண்டனேயருளினி ன்னதோர் 
கோலமாய்வசக் தரக்கு.றுகினான் கொலோ 

CB மலியாமுணருதும்விளைவென்பார்ிலர், 

இ-ள். சலர்,-மாலை தாழ் மார்பு உடை மன்னற்கு - மாலை தங்கப்பெற்ற மார்பி 
னையுடைய (ஈமது) இசாஜனாகிய சூரபன்மனுக்கு,--அலமார் கண்டனே அருளின் 

இன்னது தார கோலமாய் - நஞ்சையண்டருளிய சிவபெருமானே ௮ருளோடும் இப்படிப் 

பட்ட வடி.வமாய்,--இன்னமும் வரம் தர குறுகனான் கொலோ - இன்னும் வ.ரங்கொடுத் 

தீருளும்பொருட்டு வந்தாரோ, --விளைவு மேல் யாம் உணருதும் என்பார் - நடக்கும்வி 

ஷய.த்தை இனி காங்கள் ு)றிவோமென்றும் பேசுகின்றார்கள். ௭ - று, 

ஏகாரம் தேற்றம், கொல் ஐயம். ஓகாரம் ௮சை. உம்மை இறர்ததுதழீஇயது. () 

19, காற்றுடனங்கியுங்கடுங்கட்காலனுங் 
கூற்றலுமோருருக்கொண்டுவைகிய 
கோற்றநமிதன்றியிச்சூரன்முன்வரு 
மாத்றலர்யாரெனவறைகின்ளுர் சிலர், 

இ-ள். சிலர்,-இது - இவ்வடிவம்,- சாற்றுடன் அங்கியும் கடும் சண் காலனும் 

கூற்றனும் ஒர் உருகொண்டு வைகய தோற்றம் அன்றி - வாயுவும் ௮க்கனியும் கோபம் 

பொருந்தய கண்ணையுடைய காலனும் இயமனும் ஒருவடி௨மெடுத்துவர்திருக்கனெற தோ 
£ற்மேயல்லால்,--இ சூரன் முன்வரும் ஆற்றலர் யார் என ௮றைகின்ரூர் - இச்சூரபன 
மனுக்கெதிரில் வாத்தக்க வவிமையுடையவர் யாவர் ன்றும் பேசுகின்றார்கள். எ- று, 

உம்மைகள் எண், (௭௩) 

80. குன்றமுமவுண ணுங்குலைர்துபாடுற 

வொன்றொருவேலிளையொ நவுய்த்தன 
னென்றனான்னவனீண்டுமன்ன௪ முன் 

சென்றனனோவெளச்செப்புவார்சிலர், 

இ-ள். சிலர்-குன்றமும் ௮வுணனும் குலைந்து பாடுற - இரவுஞ்சமலையுக் தாரகாசு 

சனும் கெட்டு அழியும்படி,--ஒருவன் ஒன்று ஒரு வேலினை உய்த்தனன் என்றனர் - 
ஒருவன் ஓபபற்ற ஒரு வேலாயுசச்சை விட்டான் * ன்று சொன்னார்கள்,-- அன்னவன் 
ஈண்டு மனனன் முன் சென்றனனோ என செப்புவார் - அவன் இப்பொழுது சூரபன்ம 
சாஜனுக்குமுன்னே வந்தானோ என்றும் பேசுினெருர்கள். எ- று, 

ஓகாரம் வயைம், உம்மைகள் எண். . (௮0) 

61, செற்றியபன்மணிச்செம்பொன்மன் pp 

முற்றி மெவுணருமொளிறுவான்௧க தர் 
மற்றிஉ௨னணிகளின்றவிசின்வாள்பட 
வற்றதுபகற்சுடராயென்பார்சிலர்,



அவைபுகுபடலம். ௧௭௬ 

இ- ள். சிலர்,-செற்றிய பல்மணி செம்பொன் மன்றமும் ஒளிறு வான்கதிர்-நெருங் 

யெ பலமணீகளையழுத்திச் செம்பொன்னாற் (செய்யப்பட்ட) மன்றச்தில் விளங்குடின் ற 

மிக்ச சோதியும்,--உற்றிடிம் அவுணரும் ஒளிறு வான் கதிர் - (௮ச்சபையில்) இருக்கி 

ன்ற ௮வுணர்கள் (௮ணிக்த ஆபரணங்களில்) விளக்குகின்ற மிக்ச சோதியும்,--இவன் 

அ௮ணிசளின் தவிசின் வாள்பட - இவன் அணிந்த ஆபரணங்களினதும்(இவனிருக்கின் ற 

இசத்தின) ங்காகனீச்தினதும் ஒளிபடுதலால்,---பகல் சுடராய் ௮ற்றது என்பார்- 

பகல்விளச்சைப்போலப் பொலிவழிந்தது என்றும் பேசுகின்றார்கள். எ-று. 

மற்று ௮சை. உம்மைகள் எண். மன்றத்திலும் ௮பசணத்திலும் விளங்குஞ் சோதி 

சுவர்ணகசதஇரத்தினப்பிரபை. (௮௧) 

83, இருர்திடுமவுணர்கள்யாருமித்திறம் 

வருந் திறகினைகிலர்மறக் அுமிவ்விடை 
தெரிந் இடினிங்க அதிறல்கொண்மன்னனே 

புரிர்திமாயையின்புணர்ப்பென்பார்சிலர், 

இ-ள். சிலர்,-இருந்திடும் ௮வுணர்கள் யாரும் மறர்தும் இ இறம் இ இடை வரும் 
திறம் நினைகிலர் - (இம்மகேந்திரத்திலிருக்கன்ற) அவுணர்கள் எவரும் மறந்தேனும் 

இத் தன்மையாக இச்சபையில் வர கினையார்கள்,---செரி/இடின் - பார்ச்குமிடதத,-- 

இது திறல் கொள் மன்னனே புரி/திடிம் மாயையின் புணர்ப்பு என்பார் - இதுவிஷயம் 

ப.ராச்சரமசாலியாகிய (ஈம்) அரசனே செய்த மாயவித்தை என்றும் பேசுன்றார்கள். 

இங்கு ௮சை. ஏகாரம் பிரிநிலை. (௮௨) 

68, நென்னலினிறந்துயிர்கீத்தகாரகன் 

முன்னுறுகன்னுருமுடியவிப்பக 

லின்னதகோர்பொன்லுருவெடுத் துமுன்னைபாற் 

௮ன்னினன்கொல்லெனச்சொல்ூன்ருர்சலர். 

இ-ள். சிலர்,-சென்னலின் இறந்த உயிர் நீத்த தாரசன்-நேற்றிறர்து உயிர் 8ீங்கெ 
தாரகாசுரன்,--முன் உறு தன் உரு மூடிய - முன்னுள்ள சனது தாலவுடம்பு அழிந்து 

விட,--இ பசல் இன்னது ஓர் பொன் உரு எடுத்து - இன்றைக்கு இத்தன்மையாகிய 
வோர் ௮ழூய வடிவச்சைச்சொண்டு,--முன்னை பால் நன்னினன் கொல் என சொல் 

ஓூன்ரார் - சமையனாகயெ சூரபன்மனிடத்திலேவர்தானோ என்றும் பேசுஇன்றார்கள். 

கொல் யம். (௮௩), 

ேவேறு, 

84, சங்கமேவினரினையனவளப்பிலசா ற்ற 

வங்கணோரிமான்றவிசிருக்கையிலவுணன் 
௮ங்கமெத்துணையத்துணைச்சிறப்பொடுதோன்றிச் 
செங்கைவேலவற்புகழ்ரது.விீற்றிருந்கனன் ரிறலோன். 

இ-ள். சங்கம் மேவினர் இனையன அ௮ளப்பில சாற்ற - (௮௪) சபையிலிருஈச ௮ 

சர்சள் இவ்வாறு அ௮னேசவிதமான வசனங்களைச்சொல்ல,---௮ங்கண் தர் ௮ரிமான் 

தவிசு இருக்கையில் - அவ்விடத்திலே ஒப்பற்ற சிங்காசன த்தின்மீ த,--இறலோன் - 

வீரவாகுதேவர், அவுணன் தங்கம் எத்துணை ௮ துணை சிறப்பொடு தோன்றி - சூர 

பன்மனுடைய பெருமையும் வெற்றியும் உயர்ச்சியும் எவ்வளவோ அவ்வளவு சறப்போ 
டும் தோன்றி,--செங்கை வேலவன் புகழ்ந்து வீற்றிருந்தனன் - சவர்.தஇருக்சரத்தில் 

வேற்படையைத்சரித்தவராகெெ சர்தசுவாமியைச் துதித்து வீற்றிருந்தார். ௭ - று, (௮௪)
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9. ௮.றிவர்மேலவன்றவிசில்விநறிருத்த லுமவுணர்க் 
கிறைவனாங்கதுகோக்கியேயெயிற்றணிகறித்தக் 

கறுவியேககைத் துரப்பிமெபய்வியர்ப்பெழக்கண்கள் 
பொறிசொரிகர்இடப்புகையுமிழ்ர் இனையனபுகல்வான். 

இ-ள். அறிவர் மேலவன் தவில் வீற்றிருச்சலும் - அறிஞருக்குட்சிறக்தவராயெ 

வீரவாகுதேவர் சிங்காசனச்தில் வீற்றிருக்ச,--அவுணர்ச்கு இறைவன் ௮து கோக்கு - 

அசுரர் சலைவனாயெ சூரபன்மன் ௮சனைச்சண்டு,--அணி எயிறு கறித்து - வரிசையாயெ 

பற்களைக்சடித்து,--கறுவி - கோபித்த, -ஈகைத்து - இரித்த,--உரப்பி - அசட்டி,-- 

மெய் வியர்ப்பு எழ - சரீரத்தில் விய/வை தோன்ற,--சண்கள் பொறி சொரிர்இட - 
சண்களிலிருந்து திப்பொறிபறக்ச,--புகை உமிழ்ந்து - சுவாசத்திலே புகை எழும்ப,-- 

இனையன புகல்வான் - இத்தன்மையாகச் கூறுஇன்றான். எ .- று, 

ஆங்கும் ஏகாரம் இரண்டும் ௮சை. (௮) 

86, சுற்றநீங்கியேயிலையுண்டுவிலங்கெனச்சுழன் று 

வற்தன்மாமாக்காட்டகத் இருந் துடல்வருத்துஞ் 

சிற்றுணர்ச்சியோர்வல்லச் இியல்பிஅசறியோய் 

கற்.றுளாய்கொலாங்காட்டினைசமதுமுன்காண, 

இ-ள். சுற்றம் நீங்கி- சுற்றச்சைவிட்டு,--வற்றல் மாமரம் காடு அகத்து இருஈ.த- 

காய்ந்த பெரிய மரங்கள் பொருந்திய சாட்டினிடத்திருர்த,--இலை உண்டு - இலைகளைத் 

தின்று, --விலங்கு என சுழன்று - மிருகங்களைப்போலச் சஞ்சரித்த,--உடல் வருத்தும் 

சிறு உணர்ச்சியோர் வல்ல சித்து இயல்பு இது - உடலைவருச்துசன்ற சிற்றறநிவுடைய 

வர்கள் செய்கின்ற சித துவிளையாட்டின்றன்மையே இத;.--$ஏறியோய் - சறியவனே,-- 

கத்றுளாய் சொல் - (இச் த துவிளையாட்டை 8) கற்றுச்கொண்டாயோ,--நமது முன் 

காண காட்டினை - ஈமக்குமுன்னே (மாம்) காணும்படி காட்டினாய். எ - று, 

ஆம், ஏ அசை, கொல் யம். (௮௪) 

87, அன்றுவார்சடையோகிமனோல்லதுதொலைக்து 

பின்றுே தவரும்வல்லரிச்.ற தாழில்பெ ரிது 

மொன்றுமன்னை தயிவ்விடைக்காட்டலருன்? ம்பா 

னனறுகஈன் றுநீமம்முனர்க்காட்டியஈடனம். 

இ. துன்றுவார் சடை யோஇனஜோோர் அல்லது - நெருங்கெ நீண்ட சடையினை 
யுடைய மூனிவர்களேயல்லாமல்,--சொலைந்த பின்று தேவரும் இ சிறு தொழில் வல் 
லர் - (5மக்கு.த்) தொலைந்து பின்வாங்கிய தேவர்களும் இப்படியான கூத்து வேடிக்கை 
களைச் செய்யவல்லவர்,--உன்போல் ௮ன்னதை ஒன்றும் இ இடை காட்டலர் - உன் 
னைப்போல அந்த விளையாட்டை ஒன்றையாவது இவ்விடத்தில் சாட்டமாட்டார்கள்,-- 
நீ நம்முனர் காட்டிய ஈடனம் நன்று நன்று - நீ ஈமக்கெதிரேகாட்டிய நடிப்பு நல்லத 
கல்லது. எ-று. 

உம்மை மூன்றும் இழிவு சிறப்பு, (௮௭) 
66, சித்தராயினோ்செங்கண்மான்முசலியதேவ 

ரித்திறத்தனகாட்டுதற்கஞ்சவரென்முன் 
'றத்தமெல்லையிற்புரிக்இிடலல்ல.த.தமியோய் 

பி, சசேகொலாகமக்கிதுகாட்டுதல்பிடி ததாய்.



அவைபுகுபடலம். கக 

இ-ள். சித்தர் ஆயினோர் செம் சண் மால் மூசலிய தேவர் இ இறச்சன தம் சம் 

எல்லையில் புரிர்திடல் அல்லது - இத்சர்களும் விட்ணொமுசவிய சேவர்களும் இப்படிப் 
பட்ட வினோதங்களைத் தங்கடங்சளிடங்களிற் செய்வதேயல்லாமல்,--என்முன் காட்டு 
தற்கு அஞ்சுவர் - எனக்குமுன் னே செய்தற்குப பயப்பவொர்கள்,---சமியோய் - தமிய 

னே,---நமச்கு இது காட்டுதல் பிடித்தாய் - ஈமச்கு இர்சவினோதச்சைச் சாட்டவேண்டு 

மென்று நினைத்தாழ்,--- (ஆ.கலால்) பித்தனே ஆம் - நீ பித்தனேயாகும். ௭ - று. 

ஏகாரம் தேற்றம், கொல் ௮சை. (௮௮) 

89, உரைசெயிர்ஈகர்மகளிருஞ்செய்௮ரூன்மூற்றுக் 
கருவினுள்ளுறுகுழவியுஞ்செய் திடுங்கரு ச இல் 
வசைகளுஞ்செயுமாக்களுஞ்செய்யுமற்றதனா 
லரியதன் றரோாபேதைநீபுரிந் இமா டல், 

@- or. பேதை - அறிவில்லாதவனே,---நீ புரிந்திடும் ஆடல் - நீ செய்கின்ற இவ் 

வினோதம்,--உரை செய் இ ஈகர் மகளிரும் செய்வர் - புகழ்பெற்ற இக்ககரத்திலிருக் 

இன்ற பெண்களும் செய்வார்கள்,--ஊன் முற்றா கருவின் உள் உறு குழவியும் செய்தி 

டும் - தசைமுற்றாத கருவினுள்ளிருக்கின்ற குழச்சையுஞ் செய்யும்,--சருத்து இல் வரை 

களும் செயும் - உணர்ச்சியில்லாத மலைகளு ஞ்செய்யும்,--மாச்களும் செய்யும் - மிருகங்க 

ஞஞ் செய்யும்,--அதனால் - (அங்கனஞ் செய்கின்ற) அத்தன்மையினால்,--அரியத 
அன்று - (இது) ஒரு அருமையல்ல. எ - று, 

மற்று, அரோ அசை. உம்மைகள் எண். (௮௯) 

90. என்னயெண்ணலையெ திருறவிருக்தனையிதனான் 
மின்னல்வாட்படைய/றைகழித்கொய்யெனவி௫ச் 
சென்னிவிட்வெனின் செயன்முத்றவுக்தெரிர்து 
பின்னாத்கொழில்புரிவனென் றேயுளம்பிடி த்தேன், 

இ-ள். என்னை எண்ணலை எதிருற இருக்தனை - என்னைச் (சற்றேனும்) மதியா 

மல் எனக்குமுன்னாகவிருக்தாய்,--இதனால் மின்னல் வாள் படை உறை கழித்து ஓய் 

யென வீ? சென்னி விட்வென் - இதனால் ஒளிபொருந்திய வாளாயு ச்சை உறையி 
னின்றுமெடுத்து விரைந்து வீ? (யுன்) தலையையறுப்பேன்,--நின் செயல் முற்றவும் 

தெரிந்து - நீ வந்த காரணச்தை முற்றாகத்தெரிக்துகொண்டு--பின்னர் ௮ தொழில் 
புரிவன் ஏன்று உளம் பிடித்தேன் - பின்பு ௮க்காரியத்தைச் செய்வேனென்று நினைத் 
தேன். எ- று, 

ஏகாரம் தேற்றம். உம்மை முற்று, (௯௦) 

91, ஏணுற்ராசெலாம்வழுச்தியவவுணரும்யாமுங் 

காணக்காட்டினைநீயறிவிஞ்சையைக்கண்டாம் 
பூணித்தாயெனவருமுனக்கித்துணைப்பொழுது 
பாணித்தாவியையளிச்கனனன்னதுபரிசே, 

இ-ள். ஏண் உற்றார் எலாம் வழு,த்திய ௮வுணரும் யாமும் காண - இறுமாப்பு 

டைய எத்துணைவலியரொல்லாம் து.திச்ன்ற ௮சரரும் யாழுங் காணும்படி,--ரீ அறி 
விஞ்சையை காட்டினை - நீகற்றவித்தையைக் சாட்டினாய்,--கண்டாம் - (காங்களுங்) 

சண்டேம்,--பூணித்தாய் என வரும் உனக்கு - வேஷம்போட்டுவந்தவனாடிய உனக்கு,- 
இ துணை பொழுதி பாணித்து ஆவியை அளித்தனன் - இவ்வளவுகேரம் தாமதித்து 

- (௨ன்) உயிரை (உனக்குச்) தர்தேன்,--௮ன்ன து பரிசே - அதுவே(உனக்குச்செய்யும்) 

உபகாரம். எ- ற, ஏகாரம் பிரிநிலை. உம்மைகள் எண், (௯௧)



௧௮௨ ரிகந்தபுராணம், 

93, வாசவன்கரந்தோடினன்பிற்ரி துமதியார் 
கேசவன்னிதுநினைலென்மறைகளின்்கமழவோ 

ஞசிகூறியே திரிர் திமெவர்க்செலாமுதலா 
மீசனென்னி டைவருகிலன்யாரைநீயென்ரான். 

இ-ள். வாசவன் கரந்து ஒடினன் - இந்திரன் ஒளித்து ஒடிப்போய்விட்டான்,-- 
பிறர் இ.து மதியார் - மற்றைச்சேவர்கள் இப்படிச்செய்ய சினைக்கமாட்டார்கள்,--கேச 

வன் இது நினைூலென் - விட்டுணுவு மிசனைச் செய்யறி னையான்,---மறைசளின் இழ 
வோன் ஆர கூறியே திரிர்திடும் - வேசமோதுசற்குரியவனாகிய பிரமன் ஆ?ர்வாதங் 

கூறிக்கொண்டு திரிகின்றான்;,---அவர்ச்கு ஏலாம் மு.சலாம் ஈசன் என்னிடைவருகலன்- 

அவர்களுக்கெல்லாம் முதல்வராகிய சிவபெருமான் என்னிடத்தில் வரார்,--(ஆதலால்) 
நீ யாரை என்றான் - நீயார் என்று கேட்டான். எ - று, 

ஏகாரம் தேற்றம். யாரை என்பதல் 8 சாரியை. (௬௨) 

98, தீயனித்திறமுரைத்தனகேட்டலுக்திறலோன் 
காயமீனெனக்காயமேல்வியர்ப்பெழக்கனன்று 
மாயைசெய்துழல்வலியிலாரபோலெனைமஇத்தா 
யாயபுர் தியைவிடுமதிகேளிதென்றறைவான், 

இஃ. தியன் இ திறம் உரைத்தன இறலோன் கேட்டலும் - கொடியவனாகிய 

சூரபன்மன் இவ்வாறு கூறியவார்த்தைகளை வீரவாகுசேவர் கேட்டு,--காய மீன் என 
காயம் மேல் வியாப்பு எழ - ஆசாயத்துள்ள ஈட்சத்திரங்களைப்போலச் சரீரத்தில் வியர் 

வை உண்டாக,--கனன்று - கோபித்து,--மாயை செய்து உழல் வலியிலார் போல் 

எனை மதித்தாய் - மாயவித்தைகளைச்செய்து இரிதின்ற வலியற்ற ௮ற்பர்களைப்போல 
(ரீ) என்னை நினைத்தாய்,--ஐய புந்தியை விடு மதி - ௮௫5 எண்ணத்தை விடு,--இது 

கேள் என்று ௮றைவான் - இதனைக்கேளென்று சொல்வாராயினார். எ - று. 

மதி முன்னிலையசை. (௯௩) 

9௪, புந்தான்குறையயன்முதலமார் தம்புன்மை 
வருஈ்தும்வானவர்சிறையெலாகீக்கிம£றவர்தந் 
திருந்துசொல்லிறையுதவுவான் செந்திமாககர்வந் 
திருந்தவா தியம்பண்ணவனடியனேன்யானே, 

இ-ள். யான் - நான்,--புரஈ் தரன் குறை - இந்திரனது குறையும்,--அயன் முதல் 

அமரர் தம் புன்மை - பிரமன்முதலிய சேவர்களது எளிமைய௰ும்,--வருந்தும் வானவர் 

சிறை எலாம் நீக்க - (உன்னால்) வருந்தும் சேவர்களது ரிறைச்துன்பமும் (யெ) எல் 

லாவற்றையும் ஒளித்து,--௮வர் தம் இருந்து தொல் இறை உசவுவான் - 95C sare 
ஞடைய திருத்தமாகெய பழைய (சுயாதீனமான) ௮. ரசாட்சியைச் கொடுத்தருளும்பொ 
குட்டு,--மா செந்தி ககர் வந்து இருந்த ஆதி ௮ம் பண்ணவன் அடியனேன்" - பெருமை 
பொருந்திய திருச்செந்தூரில் வந்து எழுந்தருளியிருச்சின்ற முழுமுதல்வராகிய கந்த 

அவாமியினது அடியவன், ௭ - று. 

மற்று, ௮ம், ஏ ௮சை. தம் இரண்டும் சாரியை. (௬௪) 

99, அன்னுதானைகட்காசசாயறுமுகத்தொல்லோன் 
பின்னர்வர்துளாரொன்பதோடிலக்கமாம்பெயமா 

லன்னவர்க்குளேயொருவனயானரச் ிபாங்கமர்ந்தே 

ஜனென்னலார்புகழ்விரவாகெலும்பெயருள்ளேன்,



அ௮வைபுகுபடலம், ௧௮௩ 

இ-ள். துன்னு தானைசட்கு ௮.£சசாய் - நெருங்யெ சேனாதிபதிகளாய்,--௮றுமு 
கத் தொல்லோன் பின்னர் வந்துளார் ஒன்பதோடு இலக்சமாம் பெயர் - ௮.றுமுகப்பெரு 

மானுக்குப்பின் பிறந் தவர்கள் இலக்கத்தொன்பதுபேர்கள்,--அன்னவர்ச்குள் யான் ஒரு 

வன் - அவர்களுக்குள் கான் ஒருவன்,--நந்தி பாங்கு அமர்ந்தேன் - நந்இிபக்கச்துள்ள 
வன். --ஒன்னலார் புகழ் வீரவாகு எனும் பெயர் உள்ளேன் - சத் துருக்களாற் புகழப்படு 

இன்ற வீரவாகு என்து சொல்லப்படும் பெயருள்ளவன். ௭ - று, ௮ல், ஏசை. (&@) 

96. தாரகப்பெயரிளவலைத்தடவரைதன்னை 
யோரிறைக்குமுன்படுத்தவேலறுமுகத்தொருவன் 
சூரெனப்படுகின்னிடைத்தமியனைத்தூதாப் 

போருட்டிறத்துய்த்கதனனென்றனன் பெரியோன், 

இ-ள். பெரியோன்-பெரியோராகிய வீரமாகுதேவர்,--தாரசப் பெயர் இளவலை- 

தாரகன் என்னும் பெயருள்ள நினது தம்பியையும்,--சடம் வரை சன்னை - பெரிய இர 

வுஞ்சமலையையும்,---ஒர் இறைக்கு முன் படுத்த வேல் ௮றுமுகத்து ஒருவன் - ஒருகண 

ப்பொழுதிலே யழித்தருளிய வேலாயுதத்சையுடைய அறுமுகப்பெருமான்,--சூர் எனப் 

படும் நின்னிடை - சூரபன்மன் என்று சொல்லப்படும் நின்னிடத்திலே,---தமியனை 

தூதா பேர் அருள் திறத்து உய்த்தனன் என்றனன் - தமியேனைத் தூ.தாகப பெருங்கரு 

ணையினால் அனுப்பினார் என்று கூறினார். எ- று, தன் சாரியை. (௯௬௬) 

97. சொடுத்திடாதவென்கொண்டவனுசைததசொற்கொடுங்கோ 

னடத்துமன்னவன்கேட்டலுமாங்கவனம்மமேல் 

விடுத்தசகாரணமென்னையோவிளம்பு தியென்ன 
வெடுத்துமற்றிவையெம்பிசான்_நாதுவனிசைப்பான். 

இ-ள். கொடுத்திடாச வென் கொண்டவன் உசைத்த சொல் - (இங்கனம்) புறங் 
சொடாத வெற்றியைச்சொண்டவராகிய வீரவாகுசேவர் கூறிய வார்ச்தைகளை,-கொடுய் 

கோல் நடத்தும் மன்னவன் கேட்டலும் - (அ௮றநெறியொருவிக்) கொடுங்கோனடாத் 

துஞ் கு.ரபன்மராஜன்கேட்டலும்,--அவன் நம்மேல் விடுத்தசாரணம் என்னையோ விஎம் 

புத யென்ன - அகச்குமாரன் நம்மிடத்தில் (உன்னைத்) தூ.சாகவனுப்பியகாரணம் என்ன 

சொல்வாயாச என்று கேட்க,--எம்பிரான் தூதுவன் இவை எடுத்து இசைப்பான் - வீர 
வாகுசேவர் இவைகளையெடுத்துச் கூறுவாராயினார். ௭ - று. 

அங்கு, மற்று ௮சை. ஓகாரம் வினா. (௬௭) 

98, மருத்துவன்றனைச்சசியொடுதுரந்துசேண்வ திந்த 

புரத்தையாசழற்கூட்டியேயனையவன்புதல்வ 
னொருத்தனோபெல்லமசசையுவளகந்தன்னி 

லிருதீதினுயெனவினவினனறுமுகத் இறைவன். 

இ-ள். சசியொடு மருத்துவன் தனை துரந்து - (சூரபன்மனே! கேள்) இர்திராணி 

யோடு இக்திரனைத்துசத்தி,--சேண் வதிந்த புரத்தை ஆர் அழற்கு ஊட்டி - அகாயத்தி 

லிருந்த சுவர்ச்கலோகத்தை ௮ச்கினிக்கிரையாகச் கொடுத்த,---அனையவன் பு,சல்வன் 

ஒருத்சனோடு பல் ௮மரரை உவளகம் தன்னில் இருத்தினாய் என - ௮வன் மகனா 

சயந்தனொருவனோடு பலதேவர்களைச் சிறையில்வைத்தா யென்று,--அறுமுகச்து இறை 

வன் வினவினன் - ௮.றுமுகப்பெரு பான் கேட்டறிந்தார். ௭ - ற, 

தீன் இரண்டும் சாரியை. ஏகாரம் Cap mio. (௬௮)



SIP ஸ்ீகந்தபுராணம், 

99. இர்திசாஇபசயன்முதற்பண்ணவாயாரும் 
வந். துவந்துவேண்டிடுகலுமவர்குறைமாற்றப் 
பு திசொண்டுபன்னிருபுயச்தெம்பிரான்புவிக்க 
ணக்தமின்றுறைபாரிடத்தகானையோடடைந்தான், 

இ-ள். இகர்திராதுபர் அயன்முதல் பண்ணவர் - இந்திராதிபரும் பிரமன் முசலி 

யசேவர்சள் ௮னைவரும்,--வக்து வரது வேண்டிதெலும் - வந்துவக்து (இக்தக்குறைக 

ளைச்சொல்லிப்) பிசார்த்திச்க,--பன்னிரு புயத்து எம்பிரான் - பன்னிரண்டு திருப்புபங் 
களையுடைய எமது பெருமான்,---அ௮வர் குறை மாற்ற புந்தி கொண்டு - அவர்களது 
குறைகளை நீச்கெருளும்பொருட்டுச் திருவுள்ளத்திற் சரதிதத,--புவிக்சண் அந்தம் 

இன்று உறை பாரிடர் தானை யோடு அடைந்தான் - பூலோகத்தில் அளவற்றதாகவுள்ள 

பூத்சேனைகளோடும் வந்தருளினார். எ - று. உம்மை முற்று. (௯௯) 

100. தசையினண்ணிகின்னிள வலைவசையொதெடிக்து 
கெருகலேவர்துசெர்தியின்வைகினானினையும் 

விரைவின்வர்தடவுன்னினானின்று நும்மிசையே 
யருள்கொடேடிலபுகன்றெனை த.தாண்டினன கேள், 

இ-ள். தரையில் ஈண்ணி - (எம்பெருமான்) பூலோகத்தில்வர்த,--நின் இளவலை 
வரையொடு தடிந்து - நின் தம்பியாகிய தாரகாசரனைக் இரவுஞ்சமலையுடனேயழிச்து,-- 
நெருகலே வந்து செந்தியின் வைகினான் - நேற்றைத்தின*்தில் வந்து (இருச்) செந்தா 

ரில் எழுந்தருளியிருக்கின்றார்,--நினையும் விரைவின் வந்து அட உன்னினான் - உன்னை 

யும் விரைந்து வந்து சங்காரஞ்செய்யும்படி. இருவுள்ளச்தி லெண்ணினார்,---இன்று நம் 

மிசை அருள் கொடு சல புகன்று - இத்தினத்தில் நின்மேல் அருள்கூர்ந்து சிலவிஷயங் 
களைச் சொல்லி,--எனை தாண்டினன் - (௮வைகளையனக்குச் சொல்லும்படி) ஏன்னை 

யனுப்பினார்,--௮.து சேள் - அதனை மீ கேட்பாயாக. ஏ- று, 

ஏகாரம் நெருலே ௮ருள்கொடே என்பனவற்றில் தேற்றம்; ஏனையதில் ௮சை. 
உம்மை இறந்ததுதழீஇயவெச்சம். (500) 

101, நிறையுமிர்துவைப்படவராக்கவர்க்தெனகிகளச் 

சிறைபடுத்தியேயமாரைவருத்இினைசெய்யு 
மறையொழுக்கருதீக்கினையுலகமாண்மன்ன 
சறமுமன்றிதுவிரர் தஞ்செய்கையுமன்றால், 

இ-ள். நிறையும் இந்துவை பட ௮.ரா கவர்ந்த என - பூரணசந்திரனைப் படத்தை 
யுடைய பாம்புபிடி தீ துச்கொண்டாற்போல,--அமரரை சிகளம் இறை படுத்தியே வருத் 

தினை - தேவர்களை விலங்குபூட்டிச் சிறையில்வைச்்ஐ வருத்திஞய்,--செய்யும் மறை 

ஒழுக்கமும் நீக்னே - (அவர்கள்) அனுட்டிக்கன்ற வைதஇிகவொழுக்கத்தினையும் விலக் 

இஞய்,--இது உலகம் ௮ள் மன்னர் அறமும் அன்று - இப்படிச்செய்தல் உலக,ச்சை 

ஆளுன்ற அசசர்களுக்குத் சருமமுறையுமல்ல;--வீரர்தம் செய்கையும் அன்று - வீரர்க 

ளுடைய செய்கையுமல்ல. ௭ - று, 

ஆல், ஏ ௮சை,. உம்மை ஒழுச்சமும் செய்கையும் என்பனவற்றில் இறந்தது தழீஇய 
'வெச்சம்; ஏனையதில் எதிர.துதசழீஇயவெச்சம். (௪௦௧)



அ௮வைபுகுப்டலம். கட 

102, சாதையாகியோன்காசிபனாங்கவன் னய 

ளூ. தலாலுனக்கமாரைச்சிறைசெய்வதறனோ 
வேதமார்க்கமும்பிழைத்தனைசி. றுபொருள்விழைச்தாய் 
நீதியா லுலகளிப்பதேயசசர்தந்நெறியே, 

@) - om. தாதை யோன் சாசிபன் - உனக்குப்பிதாவானவர் காசிபமுனிவர்,-- 
அவன் தனயன் ஆதிலால் - (ரீ) அவருடையபுத்திரன் ஆசலால்,--அ௮மரரை சிறை செய் 
வது உனக்கு ௮றனோ - தேவர்களைச் சிறையில்வைத்தல் உனக்குத்தருமமோ (சரும 
மல்ல),--வேசம் மார்க்கமும் பிழைத்தனை - வைஇகவொழுக்கமும் தவறிஞய்,--சிறு 

பொருள் விழைந்தாய் - (விரும்பத்தகாச) அற்பகாரியத்திலாசைகொண்டாய்,---அ7சர் 

தம் நெறி நீதியால் உலகு அளிப்பதே - ௮ரசர்களுச்குரிய முறைமை தருமகீதியோடு 

உலகத்தை ஆளுவதாகும். எ- று, 

ஆங்கு அசை, தம் சாரியை. உம்மை உயர்வு?றப்பு. ஓகாரம் எதிர்மறை. ஏகாரம் 
முன்னையது பிரிநிலை; பின்னையது ௮சை. 

உன் பிதாவாகிய காபெமுனிவர் வைஇககெறியினசாசதலின் நீயும் ௮ர்கெறிகிற்ற 

லன்றி அதனை விலக்சியொழுகல் நீதியன்றென்பார் *வேதமார்க்கமும் பிழைத்தனை”? 
யென்றார். மனுமுசலிய நீதிநால்சகளிலே பிறர்மனைஈயத்தன் முதலிய பாசகங்களையொரு 

போதுஞ் செய்யப்படாதென்று விலக்கவும் 8 அவற்றைச் கைச்கொண்டொழுகுதல் 
'பெருங்குற்றமென்பது போத ::சிறுபொருள் விழைக்தாய்'” என்றார். “6 Purges 

ளிப்பதே அரசர்தக்நெறி'? எனவே நீதிக்கு விசோதமாய்க் சொடுங்கோனடாத்தி ௮79 
யற்றப்படாதென்பது வலியுறுத்தப்பட்டது. 

சூரபன்மனத செயல் பெரும்பாதகமென்பதை வலியுறுத்தற்கு மேலைச்செய்யுளின் 
கருத்தைப் பின்னும் ௮நுவதித்துச்கூ.றினாசெனவுணர்த, — (௪0௨) 

108, உலத்தின்மாண்டதோட்சலர்தரனந்தக்னெருல்கே 
சலத்தலில்லதோர்புரத்தவரா தியோர்கடவுட் 
குலச்தைவாட்டலினிமைப்பினில்வீர்தனர்கொடியோய் 
நிலத் தினும்பரைவருத்.துதலழதோகினக்கே, 

இ-ள். உலத்தின் மாண்டதோள் சலந்தரன் - திரண்டகல்லைப்போலச் சறக்த 
புயங்களையடைய சலந்தரனும்,--அ௮ந்தகன் - அந்தகாசரனும்,--ஒருக்கே கலத்தல் இல் 

லது ஓர் புரச்சவர் ஆியோர் - ஒருசேரப்பொருந்சாது (பறந்துதிரிகன்ற GAyrarhs 

ஞம் (ஆய இவர்) முதலானவர்கள்;--கடவுள் குலத்தை வாட்டலின் - சேவ-ூட்டங் 

களை வருச்தினமையால்,--இமைப்பினில் வீந்தனர் - €க்கரச்தில் அழிந்தார்கள்,-- 

கொடியோய் - பாவியே,--உம்பரை நிலத்தின் வருத்துதல் இது கினச்கு அழகோ - 

(மேலுலசத்சவராகிய) தேவர்களைக் (கொண்வெந்து) பூமியில் (உள்ளமகேக்திரத்தில் 
சிறைவைத்ழு) இப்படி வருத்துதல் உனக்கழகோ (அழகல்ல), எ- று. 

ஏகாரம் முன்னையது தேற்றம்; பின்னையது ௮சை, ஓகாரம் எதிர்மறை, 

புசத்தவசாதியோரகச*ச*வீந்தனர் எனவே நீயுர் தேவை வருத்து தலாற்றப்பா.ஜ 
அழிவாய் எனச் குறிப்பித்தவாறாயிற்று.' (௧0௨) 

104, மெய்ம்மைரீங்கியேகொலைகளவியன்றுமேலுள்ள 
செம்மையாளசைச்்சறியேயணங்குசெய்தீயோர் 

தம்மிலாற்றரும்பழிசுமந்தொல்லையிற்றமசோ 
டிம்மைவிடுவரெழுமையுந்துயரிலூடி ருப்பார், 

உ௫



கறு௬ ஸரீகந்தபுராணம், 

இ-ள். மெய்ம்மை நீங்யே கொலை சளவு இயன்று - உண்மையா௫ய ஓழுக் 

க.த்தைநீங்கிச் சொலைகளவாதி பாசகங்களைச் செய்து,--மேலுள்ள செம்மை யாளரை 

சீநியே ௮ணங்கு செய் தீயோர் - மேலாயுள்ள பெரியோர்களைச் கோபித்துத் துன்பஞ் 

செய்கின்ற கொடியவர்கள்,--தம்மில் ஆற்ற அரும் பழி சுமந்து - தம்மாற் பொறுத்தற் 

கரிய பழிசளைச்சுமநத,--ஒல்லையில் தமரொடு இம்மை வீமிவர் - விரைவாகச் சுற்றத்தா 

ரோடும் இப்பிறப்பிலே யழிந்துபோவார்கள் (அம்மட்டோ அப்பாதகங்காரணமாக),-- 

எழுமையும் துயரினூடு இருப்பார் - எழுபிறப்பினும் பெருந்துச்சச்தையனுபவிப்பார். 

ஏகாரம் தேற்றம். உம்மை முற்று. பெரியோர்களை வருத்திய பாவிகள் தாமாத்திர 

மோ இம்மையிற்றஞ்சுற்றச்சோடழிர்து எழுபிறப்பினுர் துச்சத்னையனுபவிப்பர் என் 
பது கருத்து. (௧0௪) 

105, இங்கன திருகிங்கியேதுயருழச் திறப்ப 

சங்கனம்பெரிதாரிருண்மூம்குவாதற்பி 

னுங்கனம்பிறந்தயருவசென்றுமீதுலவா 

செக்கனுய்வசோபிறர் தமக்கல்லல்செய் இிடுவோர், 

இ-ள். பிறர் தமக்கு அல்லல் செய்திடுவோர் - (சிறிதும் இரக்சமின்றிப்) பிறருச் 
சூ.ச் துன்பச்சை வருவிக்செற தட்டர்கள்,--இங்கனம் இரு நீங்கியே துயர் உழந்து 

இறப்பர் - இவ்வுலகத்திலே செல்வச்சையிழந்து துச்சக்தையனுபவித்து இறப்பார்கள்,- 

அங்ஙனம் பெரிது ஆர் இருள் ஞூழ்குவர் - இறந்தபின்னர் (யாதனாசரீரிகளாய்) பெரிய 

நரகங்களிலே யழுந்துவார்கள்,--அதன் பின் - அப்படி ஈரசவேதனையை யனுபவித்த 

பின்,--உங்ஙனம் பிறந்து அயருவர் - (அச்கன்மசேடத்தால் மீட்டும்] இங்கேவநது 

பிறந்து (கொடிய கோய்முதலிலற்ளுல்)வருந்துவார்கள்,--என்றும் ஈது உலவார் - எப் 

பொழுதாவது இச்துக்கமொழிந்து நற்கதியடையமாட்டார்கள்,--எங்ஙன் உய்வரோ - 

எப்படி உய்வார்கள். ௭ று, 

ஏகாரம் தேற்றம், ஒகாரம் ௮சை, உம்மை முற்று, பிறவுயிர்களுக்குத் துன்பஞ் 
செய்த கொடும்பாவிகள் செல்வமிழக்து பெருந்துச்சகச்தையனுபவித்து இறந்தபின்னர் 

கும்பிபாகம் செளரவம் முதலிய ஈரசங்களிலே வீழ்க்சழுக்தி, பின்பும் தொலையாத ௮௧ 

கன்மசேடத்தால் மீட்டும் மீட்டும் பிறந்து வருந்துவார் என வலியுறுத்திக் கூறினாரென் 
பது தாற்பரியம். இச்செய்யுளால் பிறருக்கு ஒருபொழுதும் இடுக்கண் செய்யக்கூடா 

தென்பது பசுமரத்தாணிபோல் நாட்டப்பட்டது காண்க. (௧௦௫) 

106, தீ தல்லனவாயிரு திறத்தவுந்தெரிக்ேதே 

யேதிலார்க்கவைசெய்வசேற்றமக்குடனெய்தம் 

பேதைநீரையாயமாசைச்சிறைசெய்தபிழையான் 

மாதுயர்ப்படலன் றியேயிறு தியும்வருமால், 

இ-ள். தீ.து நல்லன ஆயிரு இிறச்தவும் தெரிர்து - இமை ஈன்மைகள; இய இரண்டு 
பிரிவுகளையும் அறிக்து,--ஏ.திலார்க்கு ௮வை செய்வரேல் - பிறருக்கு ௮வைகளைச்செய் 

வார்களாயின்,--சமச்கு உடன் எய்தும் - தமக்கு உடனே (அவ்வினைப்பயன்களாகயெ 

சகமுர் துக்கமும்) வந்து சேரும், --பேதை நீரையாய் ௮மரசை சிறை செய்த பிழை 
யால் - (ீ) அறிவில்லாதவனாய்த் தேவர்சளைச் சிறைவைத்த குற்றத்தால்,--மா துயர்ப் 
படல் அன்றியே இறுதியும் வரும் - பெருந்துன்பத்தையனுபவித்தலன் றி (உனக்கு)காச 

மும் வந்து சம்பவிக்கும், எ.- று, 

ஏகாரம் இரண்டும் ஆலும் ௮சை. உம்மை முன்னையது முநிறு; .பின்னையது இற் 
sep இயவெச்சம்.



அவைபுகுபடலம். ௧௮௪ 

திதுுல்லன****எய்தும் எனவே இது ஈன்மையென்றும் இத தஇிமையென்றும் 

உயத்துணர்ந்து அவைகளைப் பிறருக்குச் செய்வாராயின், அவ்வினைசளின் பயனாகிய 
சுகதுச்சங்களைச் தப்பாமலனுபவிப்பர்; அங்ஙனமே நீயும் சேவரைச் சிறைசெய்து வருக் 

இய இப்பெரும்பாதகத்சால் ௮தன் பிரயோசனமாகிய பெருந்துக்கமனுபவித்தலன் றி 

உனக்கு காசமும் வரும் என வலியுறுத்இச்கூறினார் என்க. (௧௦௬) 

107. அண்டசாற்றலைவவ்வியதாரகனுவி 

யுண்டகொழற்றவேலிருகந்த துவிடுத் இடி லுளையுங் 
கண்டதுண்டமதாக்குமாலறகெறிகருதித் 

தண்டம்வல்லையிற்புரிந்திலனித் துனை தாழ்த்தான்,. 

இ-ள். அண்டர் ஆற்றலை வவ்விய தாரகன் அவி உண்ட கொற்றம் வேல் இருக் 

தீது - தேவர்களுடைய வலிமையைச் சவர்ச்து (ஐ.யச்சோவொழ்ர்த) தாசசாச*ரன.த உயி 
ரைக்கவர்ந்த வெற்றிவேலாயுதம் இருக்கன்றது.--விடுச்சிடின் உனையும் கண்டம் துண் 
Lug ஆக்கும் - விடுத்தால் உன்னையுங் கண்டதுண்டமாக வெட்டியெறியும்,--அறம் 

நெறி கருதி தண்டம் வல்ையில் புரிர்திலன் இ துணை சாழ்த்தான் - தருமமுறையை 

நினைத்துத் தண்டனையை விரசைந்துசெய்யாதவராய் இ.துவரையுக் தாமதிச் இருக்கின்றார். 

ஆல் ௮சை. ௮ பகுதிப்பொருள்விகுதி. உம்மை இறந்தத.தழீஇயவெச்சம். 

அண்டர்**** இருந்தது?” எனவே அப்பெருமான் இருச்சசத்திலிருக்கும் வேலா 

யுதத்தினுடைய மசாமகிமையும், :*விடுச்இிடின் 49% உக்கும்” எனவே ஏனைய சேவப் 

படைக்கலங்களைப்போல அழிதலும் புறங்கொடுத்சலு.மில்லாது உன்னை நிச்சயமாய்க் 

கொல்லுமெனவும், £அறகநெறிகருஇி****தசாழ்ச்சான்” எனவே தருமமுறையாகவே 

உன்னைத் தண்டிக்வேண்டுமெனக்கரு இினாெனவும் இதனால் பெருக் தண்ணளியுடை 

யாசெனவுக் கூறினாரென்பது கருத்து. (௧0௭) 

108, கெடுதலில்ல?தாரமாரர்கள்றையிடைச்கிடப்ப 
விடுதல்செய்தனைபல் லுசமவர் தமையின்னே 
விடுகலுய்வகையாகுமான்மறுத் தி£யல்விரைந் து 
படுதலேகினக்குறு தியாமுறையுமப்பரிசே, 

இ - ள். கெடுதல் இல்லதோர் அமரர்கள் சறையிடை டப்ப பல் உகம் இடுதல் 
செய்தனை-அழிவில்லா ததேவர்கள்சிறையிலே(வருக்இச்)டக்கும்படி ௮னேகயுகங்களாச 

இட்டுவைச்தாய்,-அவர் தமை இன்னே விடுதல் உய்வகை ஆகும்-அவர்களை இப்பொழுது 

சிறைவிடுத்தால் நீ பிழைத்தற்கே துவாகும்;--மறுத்தியேல் - (சிறைவிடுதற்கு ரீ) மறுப் 

பாயாயின்,---விரைந்து படுதலே நினக்கு உறுதியாம் - விரைந்து இறந்துபோதலே உன 

க்கு உண்மையாகும்,--முறையும் ௮ பரிசே - நீதியும் ௮துதான். 

ஓர், ஆல் ௮சை, தம் சாரியை. ஏகாரம் இன்னே என்பதில் ௮சை; ஏனையவற் 
நில் தேற்றம், உம்மை இறந்தது தழீஇயவெச்சம். 

தேவச்சிறையைவிடின் உய்வாய் எனவும் மறுச்தியேல் நிச்சயமாய் இறந்துபவொ 

யெனவும் வலியுறுத்திக்கூறினாசென்க. (604) 

109. ஆண்டளப்பிலகோற்றனைவேள்விநின்ருற்றி 
மூண்டதீயிடைமூழ்சனோய்க்கெர்தைமுன்னளித்த 

மாண்டிடாதபேசாயுளைத் திருவொடும்வாளா 
விண்டொர்புன்னெறியாத்றியேயிழுக்குவதியல்போ.



62919) ஸரீக்த்தபு ராணம், 

இ-ள். அளப்பு இல: ஆண்டு ரோற்றனை - ௮னேசகவருடங்களாச ச் சவஞ்செயது,- 

வேள்வி கின்று ஆற்றி - யாகத்தை நிலைகின்று செய்து,--மூண்ட தியிடை மூழ்கனோ. 

ய்ச்கு - (சவபெருமான்வராமையினால்) சுவாலித்தெரின்ற அச்சனியிலே விழுந்து 

இறர்த உனக்கு, -ஏந்தை முன் திருவொடும் அளித்த மாண்டிடாத பேர் ஆயுளை - சிவ 
பெருமான் ஆதிகொலத்தில் செல்வத்தோடும் கொடுத்தருளிய அழியாத திர்க்காயுசை,-- 

வாளா ஈண்டு தர் புல் நெறி ஆற்றி இழுக்குவது இயல்போ - வீணாக,இங்கே ஐர் ௮ற்ப 
சாரியத்தைச்செய்து வழுவவிடுவது முறைமையோ (முறைமையல்ல]). எ - று. 

ஏகாரம் பிரிநிலை. ஒகாரம் எதிர்மறை. எம்பெருமான் உனக்குத்தந்தருளிய அழி 

யாத ஆயுளையும் சாசசம்பச்ையும் வீ£ணாகவோர் புன்றொழிலைச்செய்து இழந்துவிதெல் 

முறைமையன்று என வலியுறுத்திக்கூறினாென்க. (௧0௯) 

110. சையமேற்பமிவளத்தொடுநீயுகின்றமரு 
முூய்யவேண்டுமேலமார் தஞ்ிழையினையொழித்து 
வையமேலறத்தியல்புளிவாழிமற்றிதனைச் 

செய்யலாயெனினீங்குவந்தடுவனாற்.றிண்ணம். 

இ-ள். சையம் மேற்படு வளத்தொடு நீயும் நின்சமரும் உய்ய வேண்டுமேல் - மலை 

யினும்பார்ச்ச மேம்பட்டசெல்வத்தோடு நீயும் உன்சுற்றத்தாரும் பிழைக்கவேண்டுமா 
ஞால்,--அமரர்தம் சிறையினை ஒழித்து - சேலர்களுடைய சிறையைவிட்டு,---வையம் 

மேல் அறத்து இயல்புளி வாழி - உலகத்தில் தருமமுறையாகவாழ்கந்திரு,-இதனை செய் 

யலாயெனின் - இசனைச்செய்யாது விடுவாயாடில்,--ஈங்கு வந்து ௮வென் இண்ணம் - 

(சந்தஸ்வாமி) இவ்விடத்தில் வந்து உன்னை நிச்சயமாகக்கொல்லுவார். எ - று, 

மற்று, ஆல் அசை. தம் சாரியை. உம்மைகள் எண். 

செல்வத்தோடு நீயும் கின் சுற்றத்தாரும் உய்யவேண்டுமாயின் தேவச்சிறையை 

விடுத்து தருமமுறைப்படி. வாழச்கடவை. இதனை மறுப்பையேல் அப்பெருமான் இங்கு. 

வந்து உன்னைச் கொல்லுவது நிச்சயமென மேலும் வலியுறுத்இக்கூறினாரென்க. (௧௧௦) 

111, என்றுமற்றிவையாவையும்வசைபகவெறிந்தோ 

னுன்றனக்கறைகென்றனனீங்குநீயும்பர் 

வன்றளைச்சிறைநீக்கியேயறத் இனிவ்வள சதை 

நன்றுதுய்த் சனை நெடி துநீவாழ்கெனரவினருன், 

இ-ள். என்று இவை யாவையும் - என்றிர்தவசனங்களெல்லாவற்றையும்,--வரை 

பக எறிர்சோன் உன் தனக்கு ௮றைக என்றனன் - இரவுஞ்சமலை பிளஎக்கும்படி, வேற் 
படையைவிடுத்தருளிய கந்தஸ்வாமி உனக்குச் சொல்லும்படி ( என்னை), ஏவிஞனார்,-- 

சங்கு நீ உம்பர் வன் தசை றை நீச்சயே - (ஆசத்லால்) இவ்விடத்தில் ரீ'சேவர்களது 

வவிமையாகிய விலங்கு பூட்டிய ரறையைவிடுத்து,-அறத்தின் இ வளத்தை ஈன்று துய் 

த்தனை - தருமமுறையாக இர்சச்செல்வத்தைச் சுகமாகவனுபவித்த,--ெடி.த நீ வாழ்க 

என: ஈவின்றான் - நெடுங்காலம் நீவாழ்ச என்று ௮ரவ.இச்தார். ௭ - து. 

மற்று ௮சை. உம்மை முற்று, தன் சாரியை. ஏகாரம் தேற்றம். 

எம்பெருமான் இர்சகியாயங்கள் எல்லாவற்றையும் உணச்சு அறிவிக்கும்படி, எனக் 
குக்சட்டளையிட்டருளினர். ஆதலால் .இனி நீ சேவச்ஏிறையை விடுத்துத் தருமமுறைப் 

டி இச்செல்வச்சை.யனுபவித்துவாழக்கடவாய் என ஆரர்வதித்முச் 'கூறினெ ரன்ச,()



அவைப்குபடலம.. ௧௮/௯ 

112. மழமகன் திடாவிரனிங்ளையனவகு த்தே 

ய்றையும்வா சகங்கேட்டலும்வெகுளிகூளகத்தன் 

பொறியுமிழ்ர் திக/ண்ணினன்புகையுமிழுயிர்ப்ப 

னெறியுமங்கையனிறக் திடுமுறுவலனிசைப்பான், 

இ-ள். மறம்,அசன்றிடா வீரன் இனையன வருத்தே அறையும் வாசசம் கேட்ட 

லும் - வலிமைநீங்காத விசவலாகுதேவர் இத்தன்மையாக வகுச்துச்கூறும் வார்ச்தையைச் 

(சூசபன்மன் ) கேட்டபோது,--வெகுளி மூள் ௮௧,ச்சன் - கோபமதிகரிச்சின்ற மனசை 

யுடையவனும்,--பொறி உமிழ்ச்திடு கண்ணினன் - நெருப்புபபொறிகளைச் சொரின்ெற 

கண்களையுடையவனும்,--புகை உமிழ் உயிர்ப்பன் - புகைவீசாநின்ற சுவாசச்தையுடை 
யவனும்;--எறியும் ௮ங்கையன் - ஒன்றோடொன்று அடிச்சன்ற ௮கங்கைசளையுடைய. 

வனும்,--இறக்இடு முறுவலன் - பெருஞ்சிரிப்பையுடையவனுமாக,---இசைப்பான் - 
கூறுன்றான். ௭- று. ஏகாரம் பிரிநிலை. (௪௧௨) 

118. மேலையாயிரத்தெட்டெனுமண்டமும்வென்றே 

யேலுஇன்றதோர்தனியிறையாகெயவெனக்குக் 
கோலவாலெயிறின்னமுந்தோன்றிலாக்குதலைப் 

பாலனேகொலாமினையனபுர்இிகளபகர்வான்,. 

இ-ள். மேலை ஆயிரத்தெட்டு எனும் அண்டமும் வென்றே எலு கின்றது இர் 

தீனி இறையாகிய எனச்கு - மேலாதிய ஆயிரத்தெட்டு என்று சொல்லப்படும் ௮ண்டங் 

களையும் ஜயித்து இயல்புடன்வாழ்ர்திருக்கன்ற ஒப்பற்றமகாசாஜனாகிய எனக்கு,-- 

கோலவால் எயிறு இன்னமும் தோன்றிலா குதலை பாலனே கொல் இனையன புந்இகள் 

பகர்வான் - அழகிய வெண்மையாகியபற்கள் இன்னமும் முளையாத மழலைச்சொற்களை 
யுடைய சிறுவன்றானா இச்தன்மையான புத்திகளைச்சொல்லுகன்றவன். ஏ - று, 

ஆம் ௮சை. சொல் அயம். உம்மை முன்னையது முற்று; பின்னையது இழிவறப்பு. 

ஏகாரம் முன்னையது தேற்றம்; பின்னையது ௮சை. (௧௧௩) 

114, விறலின்மேதகுமவுணசாம்வலியிலார்மிசவும் 

வறியராகெயதேவாஈமேலவர்மழலைச் 

சிறுவசார்.சனிமுதல்வற்குமமைச்சியல்செய்வா 
செதியுகேமிசூழுலகத் துவழக்கரன்றி தவே. 

இ-ள். விறவின் மேதகும் ௮வுணராம் வலியிலார் - வெற்றியின்மேம்பட்ட ௮௪7 

சாம் வவிமையில்லாதவர்,--மிகவும் வறியசாயெ சேவராம் மேலவர் - மிகவம் ஏழைகள் 
இயசேவராம் உயர்ர்தவர்,--தணனி முதல்வற்கும் அமைச்சியல் செய்வார் மழலைச் ஏிறுவ. 

சாம்-இராஜாஇிராஜராகெய ௮சசருக்கும் மந்திரிமார்களைப்போலட் பு,ச்திசொல்லத்தச்சவர் 

கள் மழலைசொற்களையுடைய சிறுகுழந்தைகளாம்,---௪ றியும் கேமி சூழ் உலகத்து இது 
வழக்கம் ஈன்று - ( அலை) வ்சடின்ற சமுத்திரஞ்சுழ்ந்ச இவ்வுலகத் இல் இர்சவழக்கம். 

Gor pu GES gl. எ- று. 

ஏகாரம் அசை, உம்மை முன்னையது இழிவறப்பு; பின்னையது உயர்வு?றப்பு, () 

119, கறஹைகொடார்முடியவுணர்தங்குலத்திளைலித்து 

வறுமைசெய்தனர்கடவுளரவர் இருமா,ற்திக் 
குறியவேவலுங்கொண்டனனொமுக்கமுங்கொன்றேன் 

சிறையம்வைச்தனனக்முடி ச சமர்முறைசெய்தேன்.



௧௯௦ ஸ்ரீகந்தபு ராணம், 

இ ். கடவுளர் நறை கொள் தார் முடி அவுணர்சம் குலத்தினை ஈவித்.த வறுமை 

செய்தனர் - தேவர்கள் தேன்பொருக்திய மாலையணிர்த முடியினையடைய ௮சுரகுலத் 
தைச் துன்பப்படுத்தி ஏழைகளாகச் செய்தார்கள் ( ஆதலால்);--௮வர் இரு மாற்றி குறிய 

ஏவலும் கொண்டனன் - அவர்களுடைய ( ௮.ரசுரிமைமுதலிய) செல்வங்களைநீக்க (மீன் 

பிடி. ச்தன்மு லிய) எளிய ஏவல்களையும் செய்வித்தேன்,--ஒழுக்கமும் கொன்றேன் - 

(௮வர்களது] வைஇிகாசாரங்களையும் ௮ழித்சேன்,--ஏிறையும் னவத்தனன் - சிறையி 
லும் வைத்தேன்,--நம் குடி. தமர் முறைசெய்தேன் - நம்முடையவம்சத்தவர் (செய்யும்) 

முறைமையை யானுஞ்செய்தேன். எ- று, 

தம் சாரியை, உம்மைகள் இறச்ததுதழீஇயவெச்சம். நம்மவர் வழச்சத்தையன்றிப் 

புதிதாயொன்றுஞ் செய்யவில்லையென்றானென்க. (சகட) 

116, செடியமான்மசனுறங்குகாளாணையைநீங்கத் 

தொடுபெருங்கடலுலகெலாங்கொள்ளிலுஞ்சுரசை 
விடுவனல்லன்யான்வீடருஞ்சிழையினைவிண்மே 

லடையவண்டத் தினுச்சியினொரு சலையுப்ப்பேன், 

இ-ள். நெடிய மால் மகன் உறங்குகாள் - நெடியவடிவத்தையுடைய விஷ்ணுவின் 

புதல்வரான பிரமதேவர் நித்திரைசெய்கின்ற (இராச்) காலச்தில்,- அணையை நீங்க 

தொடுபெரும் கடல் உலகு எலாம் கொள்ளினும் - ௮ணையைக்சடந்து (மூன்னாளிலே 

சகர.ரால்) தோண்டப்பட்ட பெருங்கடலானது உலகமுழுதையும் மூடி. ச்கொண்டாலும்,- 

யான் சுரரை விடுவன் ௮ல்லன்-தேவர்களை கான் (வைத்த சிறையினின்றும்)விடேன்,- 

வீடருஞ் சிறையினை விண்மேல் உடைய அண்டத்தின் உச்சியின் ஒருதலை உய்ப்பேன் - 

(அச்சமயத்தில்) விடுத்தற்கரிய சிறையை அகாயத்தினது ௮ண்டத்தின் முகட்டிலே 

நிச்சயமாக வைப்பேன். ௭ - று. உம்மை உயர்வுசறப்பு. ப (௧௪௬). 

117. தப்பல்செய்திமெகபதிமுதலினோர். சமையு 
மிப்பதிக்சகணேகொணர்ந்தனன்ஏிறைசெயகிருக்தேன் 
கைப்புகுஞ்சிறைவிடுவனோவிடுலென்கண்டா 

யொப்பருக்திறற்சூனென்றொருபெயருடையேன். 

இ-ள். ஒப்பு அரும் இறல் சூரன் என்று ஒரு பெயர் உடையேன் - ஒப்பில்லாத 

வலிமையையுடைய சூரன் என்று சொல்லப்படும் ஒரு பெயரினையுடையேனாகியயான்,- 
தப்பல் செய்திடு மகபதி மு,சலினோர் தமையும் - (எனக்குப்பயர்து) தபபியோடித்திரி 
இன்ற இக்திரன்முதலானவர்களையும்,--இ பதிச்சணே கொணர்ர்சனன் சிறை செய் 

இருந்தேன் - இம்மகேர்திரத்தில் (சேடிப்பிடித்துக்) கொண்டுவந்து சிறைவைச்கவேண் 
டுமென்றெண்ணியிருந்தேன்,--(அப்படியிருக்ச)கை படும் சிறை விருவனோ விடுகிலன்- 

அகப்பட்ட (இந்தச்) ிறையைவிடுவேனாவிடேன். எ- று. 

கண்டாய் முன்னிலையசை,. தம் சாரியை, ஏகாரம் தேற்றம். ஓகாரம் ஏ.திர்மறை. 

உம்மை இறந்த ததமீயவெச்சம். (௧௧௭). 

118, மின்னுவச்செப்படிவமும்வேறுபல்வாமு 
முன்ஜஞெர்ஞான்றுதன்றாதையெற்களித் திடுமுறையைப் 

பின்னர்யாவமேபெயர்ப்பவர்பெருஞ்சமரியற்றி 

யென்னையாற்றலால்வென் நிடுநீர்மையோரெவரே, 

இ-ள். மின்னு வச்சிரம் படி.வமும் - விளங்குடின்ந வச்சரயாக்கையையும்-வேறு 

பல் வரமும் - வேருகவுள்ள பற்பல வரங்களையும்,--முன் ஓர் ஞான்று - முன்னொருகா



அ௮வைபுகுபடலம். ௧௯௧ 

லத்தில்,--தன் தாதை எற்கு அளித்திடு முறையை - நீ சொல்லிய குமானது பிதாவா 

இய சவெபெருமான் எனக்குத்தந்தருளிய ( ௮7௬) முறைமையையும், ஊபடபின்னர் யாவே 

பெயர்ப்பவர் - பின்பு எவர் அழிப்பவர்,--பெரும் சமர் இயற்றி ஆற்றலால் என்னை 

வென்றிடு நீர்மையோர் எவர் - பெரும்போசைச்செய்து வலிமையினால் என்னை வெல் 

லத்தக்க பராச்சொெமமுடையவர் யாவர் [ஒருவருமில்லை.] 

ஏகாரம் இரண்டும் ௮சை. உம்மைகள் எண். (௧௧௮) 

119. தானமாமுகத்தாசகவெம்பியைத்தடிந்த 

மானவேற்படையவன்மிசைவருவதுவலித்தேன் 
பானல்வாய்ச்சிறுசேயொடுநீயமர்பயிற 

ஓனமேயென த்தடுத்தனராதலாலொழிக்தேன், 

இ-ள். தானம் மாமுகம் தாரச எம்பியை தடிந்த - மதம்பொருந்திய யானைமூகத் 

இனையுடைய தம்பியாகய தாரசாசரனைக்கொன்.ற,--மானம் வேற்படை ௮வன்மிசை 

வருவது வலித்தேன் - வலிய வேலாயுதத்தைத்தரித்த குமான்மேற் (போருக்கு) வருத 
லைத்துணிர்சேன்,--பால் நல் வாய் று சேயொடு - முலைப்பாலரு த வாயையுடைய று 

பிள்ளையோடு,---ரீ ௮மர் பயிறல் ஊனமே என தடுத்தனர் - நீர் போர்செய்தல் குற்ற 
மேயாகுமென்று ( இங்குள்ளமக்திரிமார் ) தடுத்தார்கள்,--ஆதலால் ஒழிந்தேன் - அதனால் 
arm GEG gor. எ.- று, 

மா ௮சை. ஏகாரம் தேற்றம். (௧௧௬) 

180. தூங்குகையுடைத்தாரகவிளவலைத்தொல்லை 
யேோங்கறன்னொமமெட்டதுநென்னலேயுணர்ர்தேன் 

பா ங்கினோமரையப்பாலன்மேலுந்தியென்பழியும் 
வாங்குகன்றனனாகாயேகாண்டியான்மன் னோ. 

இ-௭. தூஙகு கை உடை தாரக இளவலை-தொங்குகின்ற கையையுடைய தாரகா 

சூரனாகிய தம்பியை,--தொல்லை ஓங்கல் தன்னொடும் ௮ட்டது நென்னலே உணர்ந் 

தேன் - பழமையாகிய இரவுஞ்சகிரியோடும் ௮ழித்தமையை கேற்றே யறிந்தேன்,-- 

பாங்கனேரை ௮ பாலன் மேல் உந்தி - என்பக்கத்துள்ள ௮சுரவீரரை யச்சிறுவன்மேற் 

போருக்கனுப்பி,--என்பழியும் வாங்குசன்றனன் நாளையே - என்பழியையும் நாளைக்கே 
வாங்குகின்றேன்,--காண்டி. - (8 யிதனை) யறி. எ- று. 

ஆல், மன், ஓ ௮சை, ஏகாரம் இரண்டும் தேற்றம். உம்மை இறந்தது சழீஇயவெச் 

சம். தன் சாரியை. (௧௨௦) 

191, ௮ரிசளெண்ணிலரிர்திரரெண்ணிலால்லாச் 
சுரர்களெண்ணிலாண்டங்கடொறுந்தொறுமிருந்தார் 
செருவினாற்றலர்வழுத் தஇயேபோயினர்சிவன்க 

ணெருகல்வக்திசெறுவனோவென்னெதிர்கிற்பான். , 

இ-ள். எண்ணிலர் ௮ரிசள் - அனேசம்விஷ்ணுச்களும்,--எண்ணிலர் இக்இரர் - 

அனேகம் இக்தஇரர்களும், அல்லா எண்ணிலர் சுரர்கள் - ௮வர்சளையொழிர்ச அனேக 

சேவர்களும்,--அண்டங்கள் தொறும் தொறும் இருந்தார் - ௮ண்டங்கடோறுமிருந்தார் 

கள்,--செருவின் ஆற்றலர் - (அவர்கள்) யுத்தத்திலே ஆற்றா,சவர்களாய்,--வழுத்தியே 
போயினர் - (என்னை) வணங்செசொண்டுபோனார்சள்,--(௮ப்படி.யிருச்ச) சவன்சண்



௧௬௨. ரீகத்தபுராணம்;. 

நெருகல் வச்இடு றுவனோ என் ௭இர் கிற்பான் - சிவபெருமானுடைய செத்றிச்சண் 

ணில் மேற்றுப்பிறாத பிள்ளை சானா எனக்கு எதிரேரின்௮ு போர்செய்யத்தச்சவன்[போர்' 
செய்யத்தக்கவனல்லன் ஏன்றபடி..] எ- று, 

ஏகாரம் தேற்றம். ஒகாசம் வினா. (௧௨௧) 

122, ஒதியென்பலவமாரைவிடுகலனுணர்ச்சி 

யே.தமில்லே தார்மகவுதன்புன்மொழியேற்றுப் 

பேதையாதலினொற்றனாய்வர்தனைபிழைத்துப் . 

போ திகின்னுயிர் சர்தனன்யானெனப்புகன்றான். 

இ-ள். பல ஒதி என் - அனேகசம்வார்த்தைகளைச் கூறுவசனால் என்னபிரயோச 

னம்,---௮மரரை விடுலென் - சேவர்களைச் (சிறையினின்றும்) விடேன்,--பேதை ஆத 

வின் - (நீ) அறிவில்லாத மூடனாசலால்,--உணர்ச்சி ஏதும் இல்லது ஓர் மகவுதன் புன் 

மொழி ஏற்று ஒற்றனாய் வர்.தனை - அறிவுசிமி.துமில்லாத ஒருகுழந்சையின் அற்ப பேச் 
சைச்சகேட்டுக்கொண்டு தூ சனாசவம்சாய்,--யான் நின் உயிர் தந்தனன் - நான் உன்னுயி 

கசத்தந்தேன்,--பிழைத்துப் போதி என புகன்றான் - (நீ) உயிருள்ளவனாகவே போகக் 

சடவாயென்று சொன்னான். ௭.- று, 

தீன் சாரியை. உம்மை முற்று. (௧௨௨) 

128, அலெமாள்பவனிங்கிவைமொழித லுமையன் 

வெருளிவெங்கனல்ர் இடவுளஞ்சுடவெகுண்டு 

புகையுமங்கியுமுயிர்ப்புறமயிர்ப்புறம்பொடிப்ப 

தகையும்வர்திடச்சிவர் திடவிழியிவைரவில்வான். 

இ-ள். ௮ூலெம் ஆள்பவன் இவை மொழிதலும் - உலசமெல்லாவற்தறையும் ஆளுட' 
ன்றவனா௫ய சூரபன்மன் இந்தவசனங்களைச் கூறுசலும்,--௮யன் வெகுளி வெம் கனல் 

REG - வீரவாகுசேவர் கோபமாக௫ய கொடிய அக்இனி?ர்சவும்,--உளம் சுட-மனஞ் 

சுடவும், --புகையும் அங்கயும் உயிர்ப்புற - புகையும் அக்கனியுஞ் சுவாசத்திலிருந்து 
லசவும்,--புறம் மயிர் பொடிப்ப - புறத்திலுள்ள சோமங்கள் பொடி.யாநிற்பவும்,---௩கை 

யும் வந்திட - சிரிப்புர் தோன்றவும்,--விழி சவெந்திட - சண்கள் சவக்கவும்,--வெகுண்டு- 

கோபச்குறிப்போடு,--இவை ஈவில்வான் - இக்சவசனங்களைச் கூறுகின்றார். எ - று, 

இக்கு ௮சை, உம்மை முன்னையவை எண்; பின்னையது இறக்சதுதழீஇயவெச்சம் 

184, உய்யலாவதோர்பரிரனையுணார்வுருதுழலுங் 
கேண்மதிகட்செவிமஇயொ௫டுகலந்த கைய 

செய்யவார்சடைப்பழம்பொருட்டிரு.நு தல்வி மிச 

சையன்மேதகவுணாந்திலைபாலனென்றமைக்காய், 

| 9 - எ். உய்யல் ௮வது ஒர் பரிசினை உணர்வுறாது உழலும் சைய - உய்யத்தக்க 

கல்லவழியை ஒருசிறி இமாராய்க்தறியாத €ழ்மகனே,--சேண் மதி - கேட்பாயாக,--௧ட் 
செவி மதியொடு கலந்த செய்ய வார்சடை பரம்பொருள் இரு நுதல் விழிசேர் யன் 

மேத்கவு உணர்ந்திலே-பாம்பை இளம்பிறையோடு சலந்தணிந்த சவத நீண்ட சடையை 

யுடையசாகிய சிவபிரானது நெற்றிச்சண்ணிலிருந்து தோன்றிய சர்தஸ்வாமியினது 
மேன்மையை அறிச்தாயில்லை,--பாலன் என்.று அழைந்தாய் - (அவசைச்) சறுவனெ 
ன்று கூறினை. எ-று. 

இதிர்தாத் சதுவனென்று கூறமாட்டாயென்பது தாற்பரியம், (௧௨௪)



அவைபுகுபடலம், : ௧௬௩ 

120, மாலுடத்தரைத்தேவென்பர்வானகத் தவரை 
- யேனைமுத்தொழிலவசென்பரிருவர் தங்களையு 

நானிலதக்தினிற்பாம்பொருளிவரொனரவில்வா ' 

சானசொஜழ்றிறமுகமனேசசதமற்றன்ளுல்; 

இ-ள். மானுடத்தரை தேவு என்பர் - மனிசரைப் (பு சழவேண்டுமானால்) தேவர் 
களென்று சொல்லுவார்கள், வானகத் சவசை முத்தொழிலவர் என்பர் - தேவர்களை 

மூ.த்தொழிலையுடையவர் என்,று சொல்லுவார்கள்,--இருவர் தங்களையும் நாணிலத்இனில் 
பரம் போருள் இவரென ஈவில்வார் - பிரமாவையும் விட்டுணுவையும் உலகத்திலே பசம் 

பொருளாகிய மெய்க்கடவுள் இவர் என்று சொல்லுவார்கள், -௮ன சொற்றிறம் மூக 
மனே - ௮வ்வாறு சொல்லப்படுகின்ற சொற்கள் உபசாரவார்த்தையே,--சரதம் அற்று 
அன்று - உண்மை அப்படியல்ல. எ.- று, 

ஏனை, ஆல் அசை. சம் சாரியை. (52.@) 

126, ஆயபுல்லியபுகழ்ச்சிபோற்கொள்ளலையறிவோர் 

சேயமாவ.தயார்க்குமெட்டா ததுதெளியிற் 
தாயவிடுபேறருளுவதுபமிடத்துணிவா ம் 

வாய்மையாவதுபுகலுவன்கேளெனவகுப்பான், 

இ-ள். ஆய புல்லிய புகழ்ச்சிபோல் கொள்ளலை - மேற்போக்ச ௮த்தன்மையாகய 
றிய புசழ்ச்சியைப்போல நினையாதே,--அ௮றிவோர் தேய மாவது-சத்துவஞானிகளால் 
இயாணிச்சப்பவ.ஐ,--யார்க்கும் எட்டாதது - (மற்றைய) யாவர்ச்குமெட்டாத அதித 

மாகவுள்ளத,--தெளியில் தூய வீடு பேறு அருளுவது - தெளிக்துணர்ந்தால் பரிசுத்த 

மானமோட்சவின்பச்தைச் கொடுப்பத,--உபநிடதத் துணிவு ஐம் வாய்மை ஆவது - உப 

நிடதீதுக்களிலே சித்சாந்தபட்சமாகப்பிரஇிபா இச்சப்படும் நிச்சயமாகுய உண்மையாயுள் 

எத (இல்வியல்பினையடையபசம்பொருனஇல*சண சதீ)ை),--புகலுவன் கேள் என வகு 
ப்பான் - சொல்லுவேன் கேளென்று விரித்துரைப்பாராயினார். எ- ழு. 

அருள்வழிநரின்று சந்தேக விபரீ த மயச்சமறச் இயானிக்கப்பவெ.தும், அத தமாகவுள் 
எதும், அறிந்தால் வீடுபேற்றைச்கொடுப்பதும், உபநிடத்துக்களிலே சித்தாந்தபட்சஞ் 

செய்து நிச்சயமாகப்பிர திபா.தி.ச்சப்பவெதும் ஆடிய யதார்த்தவஸ்துவின் இலக்கணச் 

தைச்சொல்லுவேன் என்பது கருத்து, இதனால் தியாதா, தியானம், தியேமம் என்னும் 

மூன்றும் பெறப்படும். (௨௬) 

121. மண்ணளந்திமொயனும்வன௪மேலவனு 
மெண்ண ரும்பக்ேடி. யூங்கா ண்கிலா இருந்த 

பண்ணவன்லுதல்விழியிடைப்பாஞ்சுடருருவா 
யுண்ணிறைந்தபோருளினான்மதலையாயு இத்தான், 

இ - ள் மண் ௮ளந்திடு மாயனும் - (முன்னாளிலே) பூமியை ஜாடியினாலஎாத 
விஷ்ணுவும், -வன௪ மேலவனும் - பதுமாசனசாகிய பிரமசேவரும்,--எண்ண அரும் 

“பகல் தேடியும் - (பன்றியாகவும் ௮ன்னமாகவும் உருவங்சொண்டு) ௮ளவில்லாதகாலம் 
(அடியையும் முடியையும்) தேடியும், -சாண்டுலா திருந்த பண்ணவன் நு.தல்விழியிடை- 
காணப்படாதிருந்த சவபெருமான து நெற்றிச்சண்ணினின்றும்,---பரம் சுடர் உருவாய் - 
ப.ரஞ்சோ இவடி.வமாய்,---உள் நிறைந்த பேர் அருளினால் - திருவள்ளத்திலேறிறைத 
பெருங்கருணையினால்,--மதலையாய் உதித்தான் - பாலகர்போலத் இருவவதாசஞ்செய் 

தருளினா். ௭- று, 

உம்மை முன்னையன எண்ணும் உயர்வுசறப்பும்) பின்னையது உயர்வுரிறப்பு,  () 

உடு



௧௬௪ ஸீகந் தபுராணம், 

128, முன்னவர்க்குமுன்னாகுவோர்தமக்குமுற்பட்டுத் 

தன்னை யேரிலா தீசனார்தனிப்பெயர்தாங்கி 
யின்னுயிர்க்குயிராயருவுருவமாயெவர்க்கு 

மன்னை தாதையாயிருக் திடும்பரமனேயவன்காண், 

இ-ள். முன்னவர்க்கும் முன்னாகுவோர்தமக்கும் முற்ப:்டு - முதல்வர்களென 
ம திச்சப்பவொர்களுக்கெல்லாம் மூதல்வசாயிருப்பவர்க்கும் தேதல்வராய்-- தன்னை நேரி 

லாச ஈசனாம் தனி பெயர் சாங் - சமக்குயர்வொப்பில்லாச ஈசன் ஆடிய ஒரு பெயசை 
க்சொண்டு,---இன்னுயிர்க்கு உயிராய் - இனிய ஆன்மாவில் பரமான் மாவாய்,---௮௬வ 

மாய் உருவமாய் - நிஷ்களமாய் சகளமாய் (சகளாகளமாய்),---எவர்க்கும் அன்னை தாதை 

யாய் இருந்இடும் பரமனே அவன் காண் - எவர்களுக்கும் பரமபிதாவும் மாதாவுமாயிருக் 
இன்ற சவபெருமானே அச்சந்தஸ்வாமி என்று அறி. எ- று, 

தீம், ௮ சாரியை. ஏகாரம் தேற்றம். உம்மை முன்னையன உயர்வுசிறப்பு; பின்னை 

யது முற்று, உபலகஷணசத்தால் அருவமும் உருவமும் வருவிக்கப்பட்டன. Mma: 

நாதம், Sts, £8, சிவம் என்னு கான்குமாம். அருவுருவம் சதாசிவம், உருவம், மகே 
சுரன், உருத்இரன், விஷ்ணு, பிரமா என்னு நான்குமாம். இவை முறையே லயம், 

போகம், ௮.திகாரம் எனப்படும். ஆய் என்பது ௮ருவத்தோடுங் கூட்டப்பட்டது. (௧௨௮) 

189, ஈசனேயவனாடலான்மதலையாயினன்காண் 

ஆசிலாவவனறுமுக் துண்மையாலறிநீ 
பேசிலாங்கவன்பானொடுபேதகனல்லன் 

றேசுலாவகன் மணியிடைக்கதிர்வரு இறம்போல், 

இ-ள். ஈசனே அவன் - சிவபிரானே அக்கந்தஸ்வாமி,--அடலால் மதலையாயி 

னன் - திருவிளையாட்டினால் ஓர் சிறுகுழர்சைவடிவாகத்தோன்றியருளினார்.--(௮ங்க 

ore சிறுகுழர்சைவடிவாகச்சோ.ஏ நியருளினென்பதை) ஆசிலா ௮வன் அறுமுகத்து 
உண்மையால் நீ ௮றி - அவருக்குக்குற்றமில்லாக ஆறுஇருமுகங்களிருக்கன் ற உண்மை 

யினால் ரீ ௮றிந்துகொள்,--சேசு உலாவு அகல் மணியிடை கதிர் வருதிறம் போல்-ஒளி 
பொருந்திய பெரிய மணியினின்றும் இரணந்தோன்றுந்தன்மையைப்போல,--பே௫ல் 

௮வன் பரனொடு பேதகன் அல்லன் - சொல்லுமிடத்து அவர் வெபெருமானுச்கு வேரு 

னவால்லா. எ. று, ் 

அங்கு ௮சை. காண் முன்னிலையசை. ஏகாரம் தேற்றம். சவபிசானே அவர் ஏன் 
பது பிரதிஞ்ஞை. ஆடலால் மதலையாயினன் என்பது SH. அ௮வனறமுகத்துண்மை 

யால் என்பது திருட்டாந்தம். கந்தஸ்வாமி சிவபிரானுக்கு வேறல்லர் என்பதைப் பின் 
னும் வவியுறுத்தற்கு *“மணியிடைக்கதிர்வரு திறம்போல்'' என வேரறொருகிருட்டார் 

தழமுகத்தாலுங் கூறினர் எனவுணர்க. ஈசனே அவனாடலால் எனப் பிரித்து சிவபிரானே 
தன்னுடைய திருவிளையாடலால் எனப் பொருள்கூறினும் பொருந்தும். . (௧௨௧) 

180. பூதமைர்தினுட்£ழ்கிலைத் தாகியபுவியு 
ளோதுகின்றபல்லண்டத் தினொராயிசத்தெட்டும் 
கோதிலாக்கமும்படைகளுமுனக்குமுன்கொடுத்த 
வாதியீசனேயவனெனின்மாற்றுவதரிதோ, 

இட். பூதம் &ந்தினுள் - பஞ்சபூதங்களுச்குள்,---€ழ்நிலை,த் தாய புவியுள் ஒத: 
இன்ற பல் அண்டத்தின் - £ழிடமாகயெ பிருதுவி பூத்த லுள்ளசென்று கூறப்படஎன் ஐ 
பல ௮ண்டங்களுள்,--ஒரு ஆயிரத் தெட்டும் - ஆயிரத்தெட்டு அண்டங்களையும்,-- 

சோது இல் ஆச்சமும் - குற்றமற்ற செல்வங்களையும், --படைசளும் - படைகளையும்,--



அவைபுகுபடலம், ௧௯(௫. 

முன் உனக்கு கொடுத்த ஆதி ஈசனே ௮வன் எனில் - ஆதிசாலத்தில் உனக்கு வரமா 
க,த்தந்கருளிய மூழுமுதல்வரா௫ய செவபெருமானே அச்சந்தஸ்வாமியானால்,--மாற்று 

வது அரிதோ - (இவைகளையெல்லாம்)நீக்கிவிடுதல் ஒரு ௮ருமையோ( ௮ருமையன் று. ) 

ஏகாரம் தேற்றம், தகாரம் எதிர்மறை. உம்மைகள் எண். (௧௩௦) 

181, ஏதமில்புவியண்டங்கள்பெற்றனமென்றே 

பேதையுன்னினைசிறிதவன்றன்னருள்பெறுவோர் 

பூதமைர் தினுமேனையதிறத் தினும்புறத்து 
மீதுமாமண்டமெவற்றிற்கும்2வத் நியல்புரிவார், 

இ - ள். பேதை - மெய்யுணாவில்லாசவனே,---ஏதம் இல் புவி ௮ண்டங்கள் பெற் 

றனம் என்று உன்னினை-குற்றமற்ற பிருதுவியிலுள்ள (ஆயிரச்செட்) டண்டங்களை ௮ 

சாளப்பெற்றோமென்று நினைத்தாய், -அவன் சன் அருள் சிறிது பெறுவோர்-அ௮ப்பெரு 

மானது இருவருளைச் சற்று அடைபவர்,--பூதம் விர்தினும் - (ஆன்மதத் தவச்திலமைந்த) 

பஞ்சபூசங்களிலும்,-ஏனைய இறத்தினும் - (அவையொழிரச) மெய்முசலிய பத்தொன் 

பது தத்துவங்களிலும்,--புறத்தும் - வித்தியாதத் துவங்களிலும்,--மி தும் - Hass paw 
களிலும்,--ஆம் ௮ண்டம் எவற்றிற்கும் வேத்தியல் புரிவார் - உளள அ௮ண்டங்களெல்லா 

வற்றிற்கும் ௮சாட்டிசெய்வார்கள். எ- று. ஏகாரம் சேற்றம், (௧௩.௧) 

182, ஆதியாகியகுடிலையுமைவகைப்பொறியும் 

வேதம்யாவையுர்தர் இரப்பன்மையும்வேரு 

வோ தநின் நிடிகலைகளுமவ்வவற்.றுணர்வாம் 

போதம்யாவையுங்குமாவேள்பொருவிலாவுருவம். 

இ-ள். ஆதி ஆயெ குடிலையும் - (வேதாகமங்களுக்செல்லாம்) மூ.தலாயெ பிரண 
வழும்,--வகை பொறியும் - பஞ்சாக்ஷமும்,--வேதம் யாவையும் - சகலவேதங்களும்,- 

தந் நரம் பன்மையும் - சகல ஆகமங்களும், -வேரு ஓ.த நின்றிடு கலைகளும் - (இவையே 

யன்றி) வேறாசச் சொல்லப்படுகின்ற கலைகளும்,--அவ்வவற்று உணர்வாம் போதம் 
யாவையும் - அவ்வச்சாஸ் இரங்களையறியும் ௮றிவாகிய ஞானஃகண் முழுவதும்,--குமர 

வேள் பொருவிலா உருவம் - கந்தஸ்வாமியினது ஒப்பில்லாத வடி.லமாகும். எ - று, 

உம்மைகள் எண்ணும் முற்றுமாம். 

வேதாகமங்களுக்செல்லாம் முன்னோதப்படுதலானும் அம்பத்தோரச்சரம்சளுக்கும் 

சுச்குமை பைசந்தி மத்திமை வைகரி என்னும் வாக்குகளுக்கும்) தத்துவங்களுக்கும் சார 

ணமாதலானும் தன்£ழ்ப்பாகமாகெய ௮சுத்சமாயை பிர௫ருதிமாயை என்னும் இவற்றின் 

காரியமாகிய தத் துவதாச்துவிசப் பிரபஞ்சங்களுக்குப் பிசோக காரணமாதலானும் :அஇ 

யாகியகுடிலை'” என்றார். பஞ்சாக்கரம் சமஷ்டிப்பிரணவமாகிய குடிலையின் வேருகாத 
வியஷ்டிப்பிரணவமாகலானும் வேதத்தினுள்ளுறைப்பொருளாகலானும் ௮தன்பெருமை 

தோன்ற “:வகைப்பொறியும் என்றுடன் கூறினார்'' உபவேதங்களும் உபாசமங்களு 
மடங்க **வேதம்யாலையும் தந் திரப்பன்மையும்'' என்றார். கலை அறுபத்துமான்சாகலின் 

(தலைகள்? எனப பன்மைவாசகததாற்கூறினார். (௧௩௨) 

198, எங்கணும்பணிவதனங்களெங்கணும்விழிக 
ளெங்கணுச்் திருக்கேள்விகளெங்கணுங்காங்க 

ளெங்கணுச்திருக்கழலடியெங்கணும்வடிவ 

மெங்கணுஞ்செறிக்தருள்செபுமறுமுகத்திறைக்கே,



4௯௭௬ ஸீகத் தபு ராணம். 

இ-ள். எங்கணும் செறிந்து அருள் செயும் அறுமுகத்து இறைக்கு - எவ்விடத்தி 
னும் (அந்தரியாமியாய்) வியாபித்துநின்று (அடி.யார்களுக்கு) ௮ருள்செய்யும் அற முகப் 

பெருமானுக்கு,--எங்கணும் பணி வதனங்கள் - எவ்விடங்களினும் (யாவராலும்) வணங் 

கப்படும் திருமுகங்கள் (உண்டு),---எங்கணும் விழிகள் - ஏவ்விடங்களினுச் இருச்சண் 

கள் (உண்டு),--எங்கணும் இருக் கேள்விகள் - எவ்விடங்களினுந் இருச்செவிகள் 

(உண்டு),--எங்கணும் கரங்கள் - எவ்விடங்களினுர் இருக்சைகள்((உண்டு),--எங்கணும் 

இருச்சழல் ௮டி. - எவ்விடங்களினும் வீரச்சழலையணிர்த திருவடிகள் (உண்டு),--எங்க 

ணும் வடி.வம் - எவ்விடங்களினுந்திருவருவம் (உண்டு). எ-று. 

எச்சணும் என்பன விகாரம். ஏகாரம் ௮சை. உம்மைகள் முற்று. (௧௩.௩) 

164, காமரைச்கணுன்முதலியபண்ணவர் தமக்கு 

மேமுறப்பமிமறைக்கெலாமா திபெற்றியலு 

மோமெனப்படுங்குடிலையேயொப்பிலாமாருகன் 

மாமுகத்துளொன்றாமவன்றன்மையார்வகுப்பார், 

இ-ள். தாமரைக்கணான் முதலிய பண்ணவர் தமக்கும் - பதுமாசனசாகிய பிரமா 

முதலிய தேவர்களுக்கும்,--ஏமம் உற படு மறைக்கு எலாம் ஆ பெற்று இயலும் - மயக் 

சம்மிகப்பொருந்துதற்கேதுவாயெ வேதங்களுக்செல்லாம் முதன்மைபெற்றிருக்கின் ற,-- 

ஒம் எனப்படும் குடிலையே - ஒம் என்று சொல்லப்படும் பிரணவமே,---ஓப்பிலா முருகன் 

மாமுகத்துள் ஒன்றாம் - ஒப்பில்லாத முருகக்கடவுளுடைய அழூயெ தஇிருமுகங்களுளொ 
ருதிருமுகமாகும்,--அ௮வன் சன்மை யார் வகுப்பார் - (அகவே) அப்பெருமானுடைய 

பெருமையை யார் எடுத்துப் பேசத்தக்கவர். எ - று, . 

தீம், ௮ சாரியை, ஏகாரம் தேற்றமும் பிரிநிலையும். உம்மை உயர்வு?றப்பு, (௧௩௨௪) 

185, முக்கண்மூர்த்்தஇயுமாங்கவன்முண்டகாசனலுஞ் 

சக்காப்படையண்ணலுமாங்கவன்ருனே 

தஇிக்குப்பாலருங்க தர்சளுமுனிவருஞ்சழப்பின் 

sa த வருமா ங்கவன்யாவர்க்குமேலோன். 

இ-ள். முச்சண் மூர்த்தியும் ௮வன் - மூன்.று இருச்கண்களையுடைய சவபிரானும் 

௮ வசே.--முண்டக அசனனும் சக்கரம் படை அண்ணலும் ௮வனே - பதுமாசனசா 

இய பிரமதேவரும் சக்கராயுசசாகிய விஷ்ணுவும் ௮வரே,---இக்கு பாலரும் கதிர்களும் 

முனிவரும் சிறப்பின்மிக்க தேவரும் அவன் - இக்குப்பாலகராடய இந்திரன் முதலா 

னோரும் சர்திராதித்தர்களும் முனிவர்களும் சிறப்பினால்மேம்பட்டசேவர்களும் ௮வசே,- 
யாவர்ச்கும் மேலோன் - (௮கலான் ௮வரே) யாவர்க்கும் மேலானவர். எ-று. 

ஆங்கு மூன்றும் தானும் ௮சை. ஏகாரம் தேற்றம். உம்மை முதலது உயர்வுிறப்பு; 

௮டுத்த இரண்டும் இறந்தது தழீஇயவெச்சமும் எண்ணும்; ஈற்றது முற்றும் உயர்வுரிறப் 
பும்) ஏனைய முற்றும் எண்ணுமாம். (கஉட௫) 

186, ஈட்டுமன்னுபிசெவற்றிற்குமிருவினைப்பயனைக் 

கூட்டிவானவனாங்கவைதுலையெனக்கூடின் 

வேட்டமேனிலைக்க திபுரிவானவன்மேலாய்க் 

காட்டிவான்முதற்றிறமெலாமாங்கவன்சண்டரய், 

இ-ள். ஈட்டும் மன் உயிர் எவற்றிற்கும் இருவினை பயனை கூட்டுவான் அவன் - 
(புண்ணியபாவமெபைபடும் இருவினைகளையும்) சம்பாஇக்இின்ற சர்வான்மாக்களுக்கும்



அவைபுகுபடலம், ௧௯௭ 

௮வ்விருவினைப்பயன்களாகய சுகதுக்கங்களை (அனுபவிககும்படி ) சேர்த்துவைப்பவர் 

அ௮வசே,--௮வை துலையென கூடின் வேட்ட மேல் நிலை கதி புரிவான் ௮வன் - தராசுத். 

தட்டைப்போல அ௮வ்விருவினைகளிலுஞ் சமபுத்திபண்ணும் பேரறிவு தலைப்பட்டவிட 
த்து (அவ்வுயிர்கள்) விரும்பிய மேற்பதவியாகயெ முத்தியின்பக்சைச்சொடுத்தருளுடுன் ற 

வரும் ௮வசே,--மேலாய் சாட்வொன் முதல் இறம் எலாம் அவன் சண்டாய் - மேலாகிய 
காட்டுவான் சாண்டரன் காட்டு சாட்டிப்பொருள் எனப்படும் சாதனசதுட்டயங்களாக 
இருப்பவரும் அப்பெருமானே என்று அறியக்கடவை. ௭ - று, 

ஆங்கு இரண்டும் ௮சை. உம்மை முற்று. காட்டுிவான்-பதி. காண்பான்--ஆன்மா. 

காட்டி - அழிவு. காட்சிப்பொருள் - அறியப்படும் பொருள் எனவுணர்க. “காண்பவன் 

மூதலிய திறமுங் காட்வொன் மாண்புடை யோனுமாய்”' என்றார் கடவுள்வாழ்த் தளும். 

187, சி.றவன்போலு ௮ங்குரவனேயபோ லுறுந் இனையிற் 

குறியன்போலுறுகெடியவனாகியுங்குறுகு 
நெறியினின்னணம்வேறுபல்லுருக்கொடுநிலவு 

மறிவாகாடருங்கர்தவேளாடலாாறிவார், 

இ-ள், சிறுவன் போலுறும் - பாலனைப்போலச் (சிநியவசாகவும்) இருப்பார்,-- 

குரவனே போலுறும் - (அ௮ப்பாலனைப்பெற்ற) பிதாவைப்போலப் (பெரியவராயும்] 

இருப்பார்,--இினையில் குறியன் போலுறும் - தினையினும்பார்க்கச் சிறியவடிவமுடைய 

வரைப்போலவு மிருப்பார்,--நெடியவனாடயும் குறுகும் - (மலையினும்பார்ச்ச) நெடியவடி. 

வமுடையவராகவும் வருவர், நெறியின் இன்னணம் வேறு: பல் உருச்கொடு நிலவும் - 
முறையே இந்தவிதமாகப் பல்வேறு வடி.வங்களைசக்கொண்டு விளங்குவார்,--அ.றிவர் 

நாடு ௮ரும் சந்தவேள் ஆடல் ஆர் அறிவார் - சிவஞானிகள் அறிகின்ற அரிய கந்சஸ்வா 

மியினது லீலையை வேறு யார் அறிவார் [ஒருவருமறியமாட்டாசென் றபடி]. 

அறிவர் நாட அரும் எனப்பிரிப்பின் பாசஞானிபசுஞானிசளால் ௮.றிதற்சரிய 

எனப்பொருள்சொள்க. ஏகாரம் ௮சை. கந்தவேள் இருபெயசொட்டுப்பண்பு த்தொகை. 

188. சிவன. சாடலின்வடி.வமாயுற்றிடுஞ்செவ்வே 

ளவன தானையினன் றியேபெயர்கிலா சணுவு 

மெவாவன்றனியாற்றலைக்கடர் தவரிவணீ 

தவமயங்கனையவன்றனிமாயையிற்சார்வாய், 

இ-ள். செவ் வேள் சிவனது ஆடலின் வடி.வமாய் உற்றிடும் - கந்தஸ்வாமி சவபெ 

ருமானது லீலாரூபமாகவேயிருப்பார்,--அ௮வனது ஆணையினன்றி அணுவும் பெயர்க 

லாது - அ௮ப்பகவானது அஞ்ஞஜையாலன்றி ஓரணுவுமசையமாட்டாது,--அவன் தனி 

ஆ.த்றலை கடரதவர் எவர் - அவருடைய ஓஒப்பற்றவவிமையைக் கடக்தவர்யாவர்,-இவண் 

நீ ௮வன் தனி மாயையில் சார்வாய் தவ மயங்கனை-இவ்விடத்து 8 ௮வருடைய ஒப்பற்ற 
மாரயையிலே ௮சப்பட்டவனாூ மிகமயங்கினாய். எ - று, 

ஏகாரம் தேற்றம். உம்மை உயர்வுசறப்பு. அவருடைய பசாக்ரெமத்தையும் மாயை 

யையும் ஒருவரும் கடச்சவல்லவரல்லர் என்பதும், அவரறாளால் மாயாமயக்சம் ஒழியும் 

என்பதும் தாற்பரியம். ப (௪௩.௮) 

189, எல்லையில்லதோர்பொருளெலாமாகுறுமியாவு 
மல்லனாகியுமிருக்இடுமருவமுமாகும் 
பல்வகைப்படுமுருக்சொளும்பு தியரிற்பயிலுக 
தொல்லையா தியாமரா இயுமாகியேதோன்றும்.



௧௬௯௮ ஸரீகந்தபுராணம், 

இ ள். எல்லை இல்லது ஒர் பொருள் எலாம் குறும் - கணக்டப்படாத சசல 
வஸ் துக்சளாயுமிருப்பர்,--யாவும் அல்லன் ஆஐடயும்' இருந்திடும் - ௮அவ்வஸ் தச்சளல்லாத 
வசாசவுமிருபபார்,--அருவமும் அகும் - உருவமில்லா தவராகவுமிருப்பார்,--பல்வகைப் 

படும் உரு கொளும் - பலவகைப்பட்ட உருவங்களையுங் கொள்ளுவார்,--பு.இயரில் பயி 
இம் - (முன்பின் அறியப்படாத) புதியரைப்போலவுந் தோன்றுவார்,--தொல்லை ஆதி 
ஆம் - பழைய ஆதிவஸ் துவாயுமிருப்பார்,--அநாதியும் யே தோன்றும் - ௮கா.திவஸ் 

அவாயுர் தோன்றுவார். ௭ - று. 

ஏகாரம் ௮சை. உம்மையாவும் என்பதில் முற்றும், ஆ௫யும் ஏன்பதல் ewiah ou 
பும், ௮ருவமும் என்பதில் எதிரதுதழீஇயவெச்சமும், ௮காதியும் என்பதில் இறந்தது 

தீழீஇயவெச்சமுமாம். 

ஆ.இவஸ்து: நாதம், Sig, வெம், சத்தி, சதாசிவம், மகேசன், உருத்திரன். ௮நா.தி 

வஸ்.து: இவைகளுக்கப்பாற்பட்டுநின் ற துரியசிவம் எனவுணர்க, (௧௨௩௯) 

140, ஷரிவிழ்தரும்புன்னுனித்துள்ளிகண்மான 
கேரிலாசமர்குமாவேணெடியபேருருவி 
னோருசோமத்திலுலப்பிலாவண்டங்களுதிக்கு 
மாரவன்றிருமேனியின்பெருமையையறிவார். 

இ-ள். புல் நுனி வீழ்தரும் வாரி துள்ளிகள் மான - புன்னுனியிலிருந்து விழு 
இன்ற நீர்த்திவலகளைபபோல,--கேரிலாது gut குமரவேள் நெடிய பேர் உருவின் 

ஒர் உரோமத்தின் - தமக்கு ஓப்பாருமிக்காருமில்லாது எழுந்தருளிய குமாரஸ்வாமியி 

னது விசுவரளுபத்திலுள்ள ஒவ்வொரு உரோமத்தினின்றும், உலப்பு இலா அண்டங்கள் 
உதிக்கும் - அளவிறந்த அண்டங்கள் தோன்றும் (௮ங்ஙனமாகையால்),---ஆர் ௮வன் 

திருமேனியின் பெருமையை அறிவார் - யார் அப்பெருமானுடைய தஇிருமேனியின்பெ 

(மையை அறியவல்லவர் [எ த்துணைப்பெரியருமறியவல்லரல்லரென்றபடி.,] எ - நு. () 

1௪1, தொலைவிலாவுயிர்த்தொகு தியுதொல்லையைம்பூதத் 
தலகலண்டமுமேனவுமா இயங்குமர 
னிலைகொண்மேனியினிவர்தருமுசோமத்தினின்றே 
யுலவையின்றிமுன் லு தித்திடுமிறு தநாளொடுக்கும், 

இ-். தொலைவு இலா உயிர் தொகுதியும் - நித்தியமான உயிர்ச்கூட்டங்களும்,- 

'தொல்லை 8ம்பூதத்து அலூல் அண்டமும் - பழமையான பஞ்சபூதபெளதிகமாகிய அள 

வில்லாத அண்டங்களும்,---ஏனவும் - பிறபொருள்களும்,-ஆ.தி ௮ம் குமான் நிலைகொள் 

“மேனியின் இவர் தரும் உசோமத்தில் நின்று - முழுமு,தல்வராயெ போழகனையுடைய 
குமாரஸ்வாமியின.து நிலையான திருமேனியிலமைந்த உசோமங்களினின்றும்,--உலவை 

மின்றி முன் உதித்இடும் - (சிருட்டிகடோறும்) கெதெலின்றி முன்னே தோன்றும்,-- 

இறுதி காள் ஒடுங்கும் - முடிவுகாலச்தில் (அவைகளெல்லாம் அவ்வுரோமங்களிலேயே) 

லயமாகும். எ-று. 

ஏகாரம் தேற்றம், உம்மைகள் முற்று. நிலகொண் மேனி-விசுவருபமெனவுணர்ச. 
அிசுவரூபமெனவே விசுவகாரணன், விசுவாந்தர்யாமி, விசுவாதீசன், விசுவசேவி என் 

ர் தைவிகலக்கணங்களும்தானேபோதரும். (௧௪௧) 

142, தவதாபெவடிவழ் தினூலெமுஞ்செறிகர்.து 
மவுமர்கிலையனையனேயல்லதுவேறிங் 

கேவர்சண்டனாவ்வுருவியற்கையையெங்கோன் 
தேவர்யாவர்க்குங்காட்டிடக்கண்டனர்சிறிது,



அவைபுகுபடலம், ௧௯௯௬ 

இ-ள். அவது அகிய வடிவத்தின் ௮ூலெமுஞ் செறிர்து மேவும் - அப்படிப்பட்ட 

பெருமானுடைய விசுவரூபத்தில் சமஸ்தப்பிரபஞ்சங்களும் பொருந்தியிருச்கும்,--- ௮ 

நிலை ௮னையனே அல்லது வேறு ஏவர் கண்டனர் - அந்தவிசுவரூபச்தை ௮க்குமாச்சட 

வுளேயன் றி வேறுயாரறிந்தார்,--௮ உரு இயற்கையை எம் கோன் தேவர் யாவர்க்கும் 
காட்டிட சிறிது கண்டனர் - அந்தவிசுவரளுபத்தின் தன்மையை எம்பெருமான் (முன் 

னொருகாள் மேருடிஷையின் சிகரத்திலே) சேவர்களனைவர்க்குங் காட்டியருளச் சற்றே 
(அதனைத்)தரிசித்தார்கள். எ - று, 

இங்கு ௮சை. ஏகாரம் பிரிநிலை, உம்மைகள் முற்று, (௪௪௨ ) 

148, தண்டலில்லதோசொன்மஜொருமயிர் நுனித் தலையி 
னண்டமெண்ணிலகோடிகள்கோவைபட்டசையப் 

பண்டுமேருவிற்கந்தவேள்சொண்டதோர்படிவம் 

கண்டிலாய்கொலாங்கணிப்பிலாப்பவம்புரிகொடி.யோய், 

இ-ள். கணிப்பு இலா பலம் புரி கொடியோய் - அளவில்லாத பாதகங்களைக்செய் 

இன்ற கொடியவனே,--தண்டல் இல்லது ஒர் ஒன்று ஒரு மயிர் நுனி தலையில் - நீச்ச 

மில்லாத ஒல்வொருமயிர் நணிகளில்,--௮ண்டம் எண்ணில கோடிகள் கோவை பட்டு 

அசைய - ௮அனேககோடியண்டங்கள் கோவை கோவையாயசைய,--பண்டு மேருவில் 

கந்தவேள் கொண்டது ஓர் படி.வம் கண்டிலாய் கொல் - முன்னாளிலே மேருமலையில் 

கந்தஸ்வாமியெடுத்தருளிய ஒப்பில்லாத விஸ்வரூபத்மைக்கண்டிலாய்போலும். எ- று. 

ஆம் அசை. கொல் ஐயம். நீ கண்டால் அவரைப்பரம்பொருளென்று கொள்வத 
ன்றி இங்ஙனம் இழித்துப்பேசமாட்டாயென்பது கருத்து. (௧௪௩) 

144, அன்றுகந்தவேளமைந்ததோர்பெருவடிவதனு 

ளொன்றுசோமத்தினிருந்ததற்காற்றிடா துனதாய்த் 
துன்றுமாயிரச்தெட்டெனுமண்டமாக்தொகையு 

மின்றுநீயதுதெரிகிலைறுவனென்றிசைத்தாய், 

இ-ள். உனதாய் துன்றும் ஆயிரத்து எட்டு எனும் ௮ண்டமாம் தொசையும்-(சூர 
பன்மனே ) உனதாட்ிக்குட்பட்டதாய் நெருங்கியிருக்கின்ற ஆயிரத்தெட்டெலும் ௮ண் 

டமாகிய கூட்டமும், அன்று கந்த வேள் அமைந்தது ஓர் பெருவடிவு ௮தனுள் ஒன்று 

உரோமத்தின் இருந்ததற்கு ஆற்றிடாது - (சேவர்களுக்குக் காட்சிகொடுத்தருளும்பொ 

ரூட்டு) அக்காலத்தில் கந்தஸ்வாமிகொண்டருளிய ஒப்பற்ற பாரமேசுரரூபத்திலுள்ள 

ஒரு உசோமத்தில் இருர்த ௮ண்டங்களுக்குப் போதாத,--இன்று நீ ௮து தெரிநிலை - 

இன்றைக்கு நீ யதனை யறிந்தாயில்லை;--சிறு௨ன் என்று இசைத்தாய் - சிறுபாலனெ 

ன்று (௮வமதித்துப்) பே௫ினாய். எ- று. 

உம்மை (மற்று. வடிவதனுள் என்பதில் ௮து பகுதிப்பொருள்விகுதி; ௮ன் சாரியை. 

149, அளப்பருங்குணத்தா தயாமெம்பிசானமார் 

சளைப்படுஞ்சமைமாற்றவுஞ்சதுர்முகன்முதலோர் 

கொளப்படுந்துயாகற்றவுங்கொடியரையறுத்து 

வளப்படும்பரிசுலகெலாம்போஜற்றவும்வந்தான், 

இ-ள். அளீப்ப அரும் குணத்து ஆதியாம் எம்பிசான் - (பிறரால்) ௮ளவிடப்ப 
டாத சுத்தசாட்குண்ணிய முதல்வசாஏய எம. பெருமான்;--தளைப்படும் ௮மரர் சிறை 

மாற்றவும் - (உன்னால்) விலங்குபூட்டுவித்து வைக்கப்பட்ட தேவர்களுடைய சிறையை



2.௦௦ LG BSL TT CM Lb, 

கீச்சவும்,-- சதுர்முகன் மு,சலோர் கொளப்படும் துயர் அகற்றவும் - பிரமன் முதலிய 
தேவர்கள் கொள்ளப்படுந்துக்கத்தை ஒழித்சருளவும்,--கொடியரை அறுத்து வளப்படும் 
பரிசு உலகெலாம் போற்றவும் வந்தான் - (8 திக்கு விரோசமாக நடக்கின்ற) தட்டர்க 

ளைச் சங்கரித்து உலகமெல்லாம் நன்மையைப்பெறும்பொருட்டுப் பாதுகாக்கவும் இருவ 

வதா£ஞ்செய்தருளினார், எ - று, உம்மைகள் எண், (௧௪டு] 
8 

146. வாழியானகின்னாபுளும்வன்மையும்வரமுங் 
கேழில்சுறமும்படைகளும்வான்்டக்கிளர்ந்து 

பூழியாலுயாமால்வரைச்சூழலிற்புகுந்த 

வூழிமாருதம்போலட$மெம்பிசானொருவேல். 

இ-ள். வாழி ஆன கின் ஆயுளும் வன்மையும் வரமும் கேழில் சுற்றமும் படைச 
ளூம் - வாழ்ந்திருச்சன்ற நினது ஆயுளையும் வலிமையையும் (8ீபெற்ற) வரங்களையும் ஒப் 

மில்லா,த (நின்) சுற்றத்தாரையும் சேனைகளையும்,--வான் தொட இளர்ந்து பூழியால் 

உயர் மால் வரை சூழலில் புகுந்த ஊழி மாருதம்போல் - ஆகாயத்தையளாவும்படி, செர்ச் 
சிகொண்டு புழுதியினாலுயர்ச்த பெரிய மலையிடத்துச்சென்ற (அம்மலையைப்பறக்ச அடி. 
கின்ற) பிரசண்டமாருதம்போல,--ஏம்பிரான் ஒரு வேல் அடும் - எமது பெருமானு 
டைய ஒரு வேலாயுதம் ௮ழித்துவிடும். எ - று, உம்மைகள் எண். (௧௫௬) 

147, அகையாலிவையுணர்ந் இலையினையிலா தமர்ந்த 
வேகநாயகமுதல்வனைப்பாலனென்்றிகழ்ந்தாய் 
சேகுலாவியமனமுடைக்கற்பிலாச்சிறியோய் 
போகபோசயாமிவ்வொருதவற்றையும்பொறுக்தாம். 

இ-ள். ஆகையால் இவை உணர்ந்திலை - ஆதலால் (8) இர்த உண்மைகளையெல் 

லாம் அறிர்தாயில்லை,--இணை இலாது அமர்ந்த ஏக நாயக முதல்வனை பாலன் என்று 

இகழ்ந்தாய் - (சமக்கொருவரும்) ஓபபில்லாமலெழுச்சருளிய சசலலோகைககாயகராகிய 

கந்தஸ்வாமியைச் சிறுகுழந்தையென்று நிர்தித தப்பே௫ஞய்,--சேகு உலாவிய மனம் 

உடை கற்பு இலா சிறியோய் - (சற்றேனுமிளகாச) வைரம்பொருர்திய மனசையுடைய 
கல்வியில்லாத எளியவனே,---போக போக - போகட்டும் போகட்டும், -யாம் இவ்வொரு 

தவற்றையும் பொறுசத்தாம் - நாம் இந்த ஒரு குற்றத்சையும் பொறுத்தேம். எ- று, 

உம்மை இறந்த தசழீஇயவெச்சமும் உயர்வுரிறப்புமாம், (௧௪௭) 

146, கொய்யசொற்களாலெக்தையையிகழ்க்தனைகொடிப்பின் 
வெய்யகாத்துமித்துன்னுயிர்வாங்குவம்விடுத்த 

வையனாணையன்றாதலினளித்தனமதனா 
லுய்தியிப்பகல்வேற்படைக்குண்டியாயுறைவோய், , 

இ-ள். வேல் படைக்கு உண்டியாய் உறைவோய் - (எம்பெருமானுடைய) வேலா 
யு.தத். துக்கு இரையாகவிருக்ெ.றவனே,-கொய்ய சொற்களால் ஏந்தையை இகழ்ந்தனை- 

(ரீ) புன்மொழிகளால் ஏம்பிதாவாயெ கந்தஸ்வாமியை நிந்தித் தப்பேசினாய்,--நொடிப் 

பின் வெய்ய நா துமித்து உன் உயிர் வாங்குவம் - (அதனால்) விரைந்து கொடிய நாலை 
யறுத்து உன்னுபிரை எடுப்பேம்,-விடுத்த யன் ஆணை அன்று ஆதலின் - (௮ங்கனஞ் 

செய்தற்கு என்னை இங்கே) அனுப்பிய கர்தஸ்வாமியினுடைய அ௮னுமதியின்மையால்,- 

அளித் சனம் - (உன்னுயிரைத்) தர்தேம்,--௮,சனால் இ பகல் உய்தி - அதனால் இத்தி 
னத்தில் உயிரோடிரு. எ-று. (sey)



அவைபுகுப_டலம், ௨௦௧ 

149. உறுதியின்னமொன்றுரைக்குவறீயுமுன்களையு 

மிறுதியின் நியேயெஞ்சு தல்வேண்டுமேலிமையோர் 
சிறைவிடுக்குஇயிகலினை க் தவிருதிசெவ்வே 

ளமைகழற்றுணையரணமென்.றுன்னியேயமா இ, 

இ-ள். உறுதி இன்னம் ஒன்று உரைச்குவம் - (சூரபன்மனேகேள்) இன்னும்: 
உறுதியாக புத்தியொன்றைச்சொல்லுகன்றேன்,--நீயும் உன்ளையும் இறுதி இன்றி 
எஞ்சுதல் வேண்டுமேல் - நீயும் உன்சுற்றத்தாராகிய ௮சரும் நாசப்படாமல் தீப்பியிருக் 

கவேண்டுமானால்,--இமையோர் ரிறை விடுக்குதி - தேவர்களைச் றையினின்றும் விட்டு 
விடு,---இகலினை தவிருதி - பசையை ஒழித்துவிடு,--செவ்வேள் அறைகழல் துணை 

அரணம் என்று உன்னி அமர்இ - கந்தஸ்வாமியினது ஓலிக்ன்ெற வீரக்கழலைத்தரித்த 
உபயபாதங்களையுந் தஞ்சமென்று சந்இத்துக்சொண்டிரு. எ - று. 

ஏகாரம் முன்னையது அசை; பின்னையது தேற்றம். உம்மைகள் எண், (௧௫௯) 

| ேவறு, 

் 150. என் றிவைபலப்பலவிகப்பில்பெருமாயைக் 

குன்றெறிபடைக்குரிசில்கொள்கைய தியம்பப் 

புன்றொழில்படைத் துடையபூரியனுணா்ந்ேேச 
கன்றினனுயிர்த் இனையகட்டுரைசெய்கின்ரான், 

இ-ள். என்று இவை பலபல - என்று இவ்வாறு பலபலவிதமாக,---இகபபு இல் 

பெருமாயை குன்று எறி படை குரிசில் கொள்கை ௮. இயம்ப - நீக்குதற்கரிய பெரிய 
மாயங்களைச் செய்யவல்லதாகிய இரவுஞ்சகிரியைப் பிளந்த வேலாயுதத்தையுடைய கந 

தீஸ்வாமியின.து தைவிசலச்சணங்களையெடுத் தவிரித்துப்பேச,-புன் தொழில் படைத்து 

டைய பூரியன் உணர்ர்சே - எளிய தொழில்களைப்பயின்றுள்ள €ழ்மகனாகிய ஞாபன் 
மன் (அவைகளைக்) சேட்டறிந்து,--கன்றினன் உயிர்த்து இனைய கட்டுரை செய்கின் 

ரன் - கோபங்கொண்டு பெருமூச்செறிந்து இக்தச்கட்டுிரைகளைச் சொல்லுடன்றான். 

ஏகாரம் ௮சை, (௧௫0) 

151, கூசெயிறெழாதகுழவிச்சிறுவனுப்த ௪ 
சாரெனநினைநக்துன துதன்னுயிர்விடுதேேன் 
ம பரலையவன் பெருமைபின்னுமொ Gea mpi 
வீரமுமுரைக்கு தஇியென்வெய்யசினமுன்னாய், 

இ-ள். கூர் எயிறு எழாத குழவி இறுவன் உய்த்த சார் என நினைந்து - கூரிய 

பற்கள் (இன்னமும்) முளையாத குழந்தையாகிய சிறுவன் அனுப்பிய தாதன் என்று 

நினைத்து,--உனது உயிர் விடுத்தேன் - உன்னுயிரை வாங்காமல் விட்டேன்.---பேரலை- 

(அங்ஙனம் கான் கொல்லாமல்விட்டும்) பேர்கின்றாயில்லை,--பின்னும் அவன் பெருமை 
Gor uf) Beir tp - பின்னும் அவனது பெருமைகளை (யெடுத் ப) பேசுஇன்ருய்,--என் 

வெய்ய சினம் உன்னாய் வீரமும் உரைக்குதி - எனக்கு வருகன் ஹகொடுங்கோபச்சை 
யெண்ணாதவனாய் வீரவசனங்களையும் பேசு௫ன்றாய். ௭ - று, 

தன் சாரியை. உம்மைகள் இறர்ததுதழீஇயவெச்சம். (a@s) 

182, கொஞ்சுமொழிகொண்டகுழவிச்சி.றுவன்மேலா 
யெஞ்சலிலதோர்முதல்வனேயெனிலுமாக 
வஞ்டவனோதி.தமண்டகிலைதோறும் 

விஞ்செயமர்பண்ணவர்கள்யாவமையும்வென்றேன, 
௨௪



2.02. ஸ்ரீகந்தபுராணம், 

இ-ள். கொஞ்சு மொழி கொண்ட குழவி சிறுவன் - கொஞ்சுசன்ற மழலைச்சொ 

ல்லையுடைய குழந்தையாகிய ௮ச்சறுவன்,--மேலாய் எஞ்சல் இலது ஓர் மு,தல்வனே 

எனிலும் ௪ - மேலோனாய் ஒன்றுங் குறைவற்றகடவுளே யென்றாலும் ஆகுக,-- 
அண்ட நிலை தோறும் விஞ்சி ௮மர் பண்ணவர்கள் யாவரையும் வென்றேன் .. நிலேயாகய 

அ௮ண்டங்கடோறும் மிகுதியாக வாழ்கின்ற சேவர்களனைவரையும் வென்ற (மகாராஜனா 

இய) நான்,--சிறி.தும் அஞ்சிடுவனோ - (இவனுக்குச்) சற்றேனும் பயப்படுவனோ (பயப் 

படேன்). எ-று, 

ஏகாரம் தேற்றம். ஒகாரம் எஇர்மறை, உம்மை முதலது எதிர்மறை; நடுவணது 

உயர்வுரிறப்பு; RODS OD. (௧௫௨) 

198, சேண்பாமதாகியமர்தேவர்சிறைசன்னை 

விண்படுகனாவிலும்விடுக்ககினைகில்லே 

னேண்பலபகர்க்தனையெனக்கெ திரிருந்தே 

காண்பனதெலாமொருகணத்திலினியென்றான், 

இ-ள். சேண் புரம தாக அமர் சேவர் சிறை தன்னை - ஆகாயத்தையே வாசஸ்தா 

னமாசக்கொண்டு இருக்கின்ற சேவர்களுடைய சறையை,--வீண்படு கனாவினும் விடு 

க்க நினைகல்லேன் - உபயோகப்படாத சொப்பனத்திலும் விடுதற்கு நினையேன் (அப் 
படி.யிருக்க),--எனக்கு எதிர் இருந்து பல ஏண் பகர்ந்தனை - எனக்கு முன்னாகவிருந்து 

பல இறுமாப்பான வார்த்தைகளைச்சொன்னாய்,--இனி ஒருகணத்தில் ௮தெலாம் சாண் 

பன ஏன்றான் - இனி ஒரு கணப்பொழுதுக்குள் ௮அவைகளெல்லாவற்றையும் பார்த்துச் 
கொள்ளுகிறேன் என்று கூறினான். எ- று. 

தீன் சாரியை, அது பகுதிப்பொருள்விகுதி. ஏகாரம் ௮சை, உம்மை உயர்வு9றப்பு. 

194, கொற்தமிகுசூரனிவைகூறியயனின்ற 

வற்றமறுமானவருளாயிரரைநோக்கி 

யொற்றுமைசெய்தோனுயிரொ.றுத்தல்பழிவல்லே 

பற்றியிவனைச்சிறைபடுத் இடு திரென்ரான். 

இ-ள். கொற்றம் மிகு சூரன் இவை கூறி - வெற்றிமிகுந்த சூரபன்மன் இர்தவச 
னங்களைச்சொல்லி,--அயல் கின்ற அற்றம் ௮று மானவருள் ஆயிரரை நோக்$ - பக்கத் 

இில்கின்ற சோர்வில்லாத வீரருக்குள் ஆயிரம் வீரர்களைப்பார்த்து,--ஓற்றுமை செய் 

தோன் உயிர் ஒறுத்தல் பழி - தூ.துவந்து பேரிய இவனைக்சொல்லுசல் (,தருமசாஸ்திரத் 

இற்கு) விரோதமாகும் (ஆதலால்),--வல்லே இவனை பற்றி சிறைபடுத்திர் என்றான் - 

இவனை விரைவாகப் பிடித்துச் சிறையில்வையுங்கள் என்று சொன்னான், ௭.- று, 

ஏகாரம் தேற்றம். (சடு௪) 

195, என்னலுமவ்வாயிரருமேத்றெரிவிழித் துத் 

அனனுகனலைப்புகைஈலாவுவதுமானப் 

பொன்னினமிளிர்பீடிகையமர்ந்தபுகழ்விசன் 

றன்னைவளைகுற்றனர்தருக்கினொடுபற்ற, 

இ - ள். என்னலும் - என்ழறிப்படிச் சூரபன்மன்கட்டளையிடுதலும்,--௮ ஆயிரும் 

ஏற்று எரி விழித்,த - அவ்வாயிரம்வீசரும் எதிர்த்து (சண்களிவிருஈத்) ௮ச்னிபறச்சப் 

பார்த்து,- துன்னு கனலை புகை சுலாவுவது மான - சுவாலிக்கின்ற அச்சினியைப்புகை 

சூழ்ந்சாற்போல,--பொன்னின் மிளிர் பீடிகை அமர்ந்த புகழ் வீரன் தன்னை பற்ற -



அவைபுகுபடலம், 2௨0௩. 

பொன்னாலமைக்கப்பட்டுவிளங்குன்.ற ஆசன த்தின் மீதிருக்ன்ற புகழினையுடைய வீர 

வாகுதேவடைப்பிடிக்கும்படி,--தருக்கனொடு வளைகுத்றனர்-செருக்கோடுகுழ்க்சார்கள். 

தீன் சாரியை. உம்மை முற்று, (௧௫௫) 

190. மிடத்றகுவர்சூழ்வா லும்வீரனெழுக்தன்னோர் 

முடிர்சிகையொசாயிரமுமொய்ம்பினெருகையாற் 
பிடி. த்தவுணர்மன்னனமாபேரவைநிலக் இ 

னடி.த்தனனொடிப்பிலவராவிமுழு துண்டான், 

இ-ள். மிடல் தீகுவர் சூழ் வாலும் - ப்லசாலிசளான ௮சுரவீரர்கள் (தம்மைப் 
பிடிக்கும்படி.) வந்து குழுதலும்,--வீரன் எழுந்து - வீரவாகுதேவர் (ஆசனத்தைவிட் 
டெழுந்து,--அன்னோர் முடிச்சிசை ஒரு ஆயிரமும் மொய்ம்பின் ஒரு கையாற் பிடித்து- 

அவர்களுடைய ஆயிரந்தலையிலுள்ள குடுமிகளை வலிமையோடும் ஒருகையாற் பிடித்த,- 

அவுணர் மன்னன் அமர் பேர் அவைகிலத்தின் அடி.த்தனன் - அசுரராஜனாகெ சூரபன் 

மன் வீற்றிருக்கன்ற பெரிய சபாமண்டபத்தின் நிலத்திலே சிதற ௮டித்த,--நொடிப் 

பில் ௮வர் ஆவிமுழுது உண்டான் - விரைவில் அவர்களுடைய உயிர்முழுவதையுங் 
கொன்ருர், எ-று, 

உம்மை முற்று, உண்டாரென்பது இலக்கணை. (s@a) 

157, மார்புடையமொய்ம்பொசியவார்குரு இசோச 

ே வார்புடையின்யாவரையுமொல்லைதனினட்டே 

சூர்புடையின்முன்னானிஅன்னும்வகைவி௫ிச் 

சீர்புடையகம்பியிவைசெப்பல்புரிகின்ரான். 

இ-ள். சீர்பு உடைய நம்பி - சிறப்பினையுடைய வீசருக்குள்சிறந்த வீரவாகுதே 

வர் (௮ங்கனமடி தீ தவளவில்),---மார்பு உடைய-மார்புகள் பிளச்கவும்,--மொய்ம்பு @ Ru ~ 

புயங்கள் முறியவும்,--வார் குருதி சோர - இரத்தநீர் இந்தவும்,--ஒர் புடையின் யாவ 
ரையும் ஒல்லைசனின் அட்டு - ஒரடியினாலே எல்லாரையும் விசைர்து சொன்று,--சூர் 

புடையின் முன்னம் ஈனி துன்னும் வகை வீசி - சூரபன்மனுக்குப் பக்கத்திலும் முன் 

னும் மிக நெருங்கெவிழ எறிந்த,--இவை செப்பல் புரி இன்றான் - (௮ச்சூரபன்மனைப் 

பார்த்து) இவ்வாறு சொல்லுகின்றார். ௭ - று, 

தம் சாரியை, ஏகாரம் தேற்றம். உமமை முற்று, (௧௫௭) 

158, எந்தைநெடுவேலுளையினித்தடி தறிண்ண 

மந்தமுறுமுன்னமுனதைம்புலனும்வெஃக 
வர்தபலப்புரவும்வல்லைபெரிதார்ர்ேத 

புர்திதெளிவாயமர் திபோர் திடுவனென்றான், 

இ-ள். எந்தை நெடு வேல் உனை இனி தடி.தல் திண்ணம் - (சூரனேசேள்) எம் 

பெருமானுடைய நெடிய வேலாயுதம் இளி உன்னைக் கொல்லுவது நிச்சயம்,---௮தம் 

உறும் முன்னம் - நீ இறப்பதற்குமுன்,--உனது இீம்புலனும் வெஃசவந்த பலதப்புச 
வும் வல்லை பெரிது ஆர்ந்து - உன்னுடைய இம்புலன்களும் விரும்பும்படி. வருகின்ற பல 

அனுபவங்களையும் விரைந்து மிகவும் அனுபவித்து,--புக்தி தெளிவாய் ௮மர்.தி - மனத் 
தெளிவாக இரு,;--போர்திடுவன் என்றான் - வருறேன் என்று கூறினார். எ - று. 

ஏகாரம் ௮சை, உம்மைகள் முற்று, (சட )



௨௦௪ . ஸீகந்தபுராணம்। 

159, சபவிமலண்ணலிவைசெப்பியகல்காலை 

யாயவனிருக் திடுமரித்தவிசு தானு 
மீயுறவெழுர் தவிசும்பிற்றலையினேகி 

மாயையெனவொல்லையின்மறைந்துபடாந்தன்றே, 

இ-ள். சீயம் விறல் ௮ண்ணல் இவை செப்பி ௮கல் சாலை - தங்கம்போலும் வவி 
'மையையுடைய வீரவாகுதேவர் இர் தவசனங்களைக்கூறிச் செல்லுகின்ற பொழுது,-- 
ஆயவன் இருந்திடும் அரி தவிசு தானும் மீ உற: எழுந்து - ௮வரிருந்த சிம்மாசனமும் 

மேலாகக் ளம்பி,---விசும்பிற் றலேயின் ஏட - ஆகாயத்தில் சென்ற,--மாயை என ஓல் 

லையில் மறைந்து படார்தன்று - மாயையைப்போல விரைவாக மறைந்துபோனது.எ--று. 

தான், எ ௮சை. உம்மை இறந்தது தழீஇயவெச்சம். படர்ந்தன்று என்பது விட்ட 

ன்று புச்சன்று என்றாற்போல ஒருசொல். (கடுக) 

௮ வைபுகுபடலமுற்றிற்று, 

ஆ திருவிருத்தம் - ௬௩௯. 

  

சதமுகன் வதைப்படலம். 
MII OI Oe 

1, ஒண்ணிலவெயிற்நினசொசாயிரரையட்டே 
யெண்ணலனவைக்களமிகந்துபடர்காலைக் 

கண்ணினழல்காலும்வகைசகண்டுபுடையாக 
கண்ணு சசமாமுகனைநோக்கெெவில்கன்ருன், 

இ-ள். ஒள் நிலவு எயிற்றினர் ஒர் ஆயிரரை அட்டு - ஒளிபொருந்திய பிறை 

போன்ற வக்கரதந்தங்களையுடைய ஆயிரம்வீரரைக்கொன்று,--எண்ணலன் - (சிறிதும்) 

மதியாமல்,---அலைக்சளம் இகர்து படர் காலை - (வீரவாகுசேவர்) சபாமண்டபத்தை 

விட்பப்போகும்பொழு.த,--கண்ணின் அழல் காலும் வகை சண்டு - (சூரபன்மன்) கண் 

களிலிருந்து தீப்பொறிபறக்கும்படி. பார்த் து,-புடையாக நண்ணு சதமாமுகனை நோக்கி 

நவில்கன்றான் - பச்சமாகரிற்கின்ற சதமுகனைப்பார்த்துச் கூறுச்றான். ௭- று, 

ஏகாரம் தேற்றம். (க) 

2. ஆறுமுகனுளையிவஞயிரசையிங்கன் 
கோறல்புரிந்கானெனதகொதற்றமுழுதெள்ளி 
வேஉலுடையோர்களெனமேன்மைபலசெப்பிச் 

சேறல்புரிவான்றவிசுமும்பரிடைசெல்ல. 

இ-ள். ஆறுமுகன் ஆளை இவன்-ஆறுமுகனுடைய ஆளா௫ய இவன்,-இங்ஙன் ஆயி 
சர கோறல் புரிந்சான் - இவ்விடத்தில் ஆயிரம் வீரரைக்கொன்று,---எனது கொற்றம் 

முழுது எள்ளி - எனது வெற்றிமுழுவதையும் இசழ்க்து,--வேறல் உடையோர்கள் என 

மேன்மை பல செப்பி - வெற்றிபெறலுடையார்போலப் பலமேன்மைகளைச்கூறி,-- 
தவிசும் உம்பரிடை செல்ல - (தானிருந்த) ஆசனமும் ஆகாயவழியாகச்செல்ல,-சேறல் 
புரிவான் - (தானும்) போகின்றான். எ- ற, 

். உம்மை ஏதிரதுதழீஇயவெச்சம், ஆளை என்பதல் கோரம் சாரியை, (௨)



சசமுூகன்வதைப்படலம், ௨௦௫ 

9. ஒட்டியரம்வீரரையொறுத்தகல்வனேளும் 
விட்டதொருதூதனொடுவெஞ்சமரியற்றி 
யட்டல்பழியாகுமவனாற்றலையடக்கிக் 
கட்டிவிசைவால்வருகெனக்கழறலோடும், 

இ-ள். ஓட்டியஈம் வீரரை ஒறுத்து ௮அசல்வனேலும் - ஈம்மைச்சேர்ந்த ஈமதுவீர 
சைச் கொன்று செல்கன்றானாயிலும்,--விட்டதொரு தூதனொட வெம் சமர் இயற்றி 

௮ட்டல் பழியாகும் - (ஒருவன்) அனுப்பிய தூதனுடனே சொடிய போரைச்செய்து 

அவனைச்கொல்லுதல் (இசாசதருமத்துச்கு) விரோதமாகும்,--(ஆசலால்) ௮வன் ஆற் 

றலை அடக்க - அவனது வவிமையை அடச்ச,--கட்டி Morand ages aor spp 

லோடும் - பிடித்துக் கட்டிச் €க்ரங்கொண்டுவருக என்று கூறுதலும். எ - று, 

உம்மை உயர்வுிறப்பு. (௩) 

4, சூற்குலமுகிற்பொருவுளஞானடி தாழா 

வேற்கும்விடைபெற்றிசைவிலேகுதல்புரிக்கா 
ஞற்கடலுமேவிலுகதுப்பரியவூழிக் 

காற்கனலினோதைதொடர்காட்சியதுமான. 

இ-ள். காற்கடலும் மேவினும் ஈதுப்பரிய - நாற்புறத்தினுஞ் குழ்ந்துள்ள கடல் 
கள் வந்தாலும் ௮வித்தற்கரிய,---ஊழிக்கால் கனலின் ஒதை தொடர் காட்சியது மான- 

ஊழிக்காற்றும் ௮க்னியினோசையும் (ஒன்றாய்க்கூடிவருகன்ற) தோற்றம்போல,-- 
சூல் குல முகல் பொருவு சூரன் ௮டி. தாழா - கருக்கொண்டமேகம்போலச் கரியநிறம் 

பொருந்திய சூரபன்மனது பாதங்களைவணங்இ,--ஏற்கும் விடை பெற்று இசைவின் 
எகுதல் புரிந்தான் - தக்க உத்தரவுபெற்றுக்கொண்டு சம்மதியோடுபோயினான். ௭.- று. 

உம்மை முன்னையது முற்று; பின்னையது உயர்வுறெப்பு. (௪) 

9. ஏகுசதமாமுகனிலக்கமறவீரர் 

பாகம்வாவெண்ணில்படைபாணிமிசைபற்றி 
வேகமொடுசென்றுதனிவேலன்விடுவிச 

வாகுவினையெய் தியொருமா ற்றமறைகின்றான், 

இ-ள். ஏகு சதமாமுகன் - (அப்படிச்) செல்லுன்றசதமுகன்;--இலக்கம் மற 

வீரர் பாகம் வர - வலிமைபொருந்திய இலக்கம் வீரர்கள் (பக்சத்திற்கூழ்ர் துவர,--எண் 
ணில் படை பாணீ மிசை பற்றி - அனேகவாயுதங்களைக்கைகளிற்பிடி ச் துக்கொண்டு,--- 

வேக மொடு சென்று - விசைந்து சென்ற, -சனி வேலன் விடு வீரவாகுவினை எய்இ - 
ஒப்பில்லாச வேலாயுதத்தைசத்தரித்த கர் சஸ்வாமியனுப்பிய வீரவாகுதேவரை நெருங்க,- 
ஒரு மாற்றம்” ௮அறைகன்றான் - ஒருவார்த்தை சொல்லுகின்றான். எ- று, (டு) 

0, காவல்பலநீங்வெருகள்வவுலகுள்ளோ 

சேவரும்வியப்பவருமெங்களிறைமுன்ன 
மேவினையிகழ்ர்துசிலவிசருயிர்வெளவிப் 

போவதெவனில்லுனதுபோர்வலியழிப்பேன், 

இ-ள். பல காவல் கீங்இ வரு சள்வ - பலகாவல்களைச்சடர்து வருகின்ற சோச 

னே,--உலகுள்ளோர் ஏவரும் வியப்ப வரும் எங்கள் இறை முன்னம் மேவினை இகழ் 
த்து - உலகச்திலுள்ளோர் யாவரும் புகழவருடன்ற எங்கள் இசாசலுச்கு எதிசேவந்து



2௨௨௦௬ ஸரீகந்தபுரராணம், 

(அவரை) நிந்தித்து,--ஏல வீரர் உயிர் வெளவி - சிலவீசர்களுயிரையுங்கவர்ர்து,--போ 
வது எவன் - போவதென்,---நில் - நிற்குதி,--உனது போர் வலியழிப்பேன் - உனது 
போர்வலிமையை யடக்குவேன். எ- று, உம்மை முற்று. (௬) 

1. பட்டிமையுருக்கள்கொடுபாறலரிதாசை 
யெட்டுளபாப்பதலுள்யாண்டகல்வையேலும் 
விட்டிடுவனோவெனவிளம்பிவெரிகெய்திக் 

சட்டுதலும்வீரனி தகேட்டனனெ இர்ந்தான், 

இ-். பட்டிமை உருக்கள் சொமி பாறல் அரிது - நீ மாயரூபங்களைக்கொண்டு 
போதல் கூடாது,---அசை எட்டுள பரப்பதனுள் யாண்டு அகல்வை யேனும் - ௮ட்டதிச் 

இலுள்ள விடத்திலே எர்தவிடத்திற் போவாயானாலும், ---விட்டிடுவனோ - (உன்னை)விடு 

வேனோ,--என விளம்பி - என்று கூறி,--வெரிர் எய்தி இட்டுகலும் - முதுகுப்பக்சுத் 
இல் நெருக்? வருதலும்,--வீரன் இது கேட்டனன் எதிர்ந்தான் - வீரவாகுதேவர் இந்த 

வசனங்களைக்கேட்டு (அவனுக்கு) எதிர்முகமாகத்திரும்பினார். எ - று. 

ஒகா.ரம் எதிர்மறை. உம்மை உயர்வுசறப்பு. ௮.து பகுதிப்பொருள்விகுதி. (௭) 

ேேவறு, 

8, கொற்றவேலுடையண்ணறன் மொழியினைக்சொண்டிலனிகழ்ந்சென்னைப் 
பற்றவாயிரர்தங்களைவிடுத்தலும்படுத்தனன்பெயர்காலை 
மற்றுமீதொருவயவனையுய்த் தனன் மன்னவனிவனாவி 
செற்றுமாககரக்தனையழித்தனன்செல்லுவனினியென்றான். 

இ- எள். மன்னவன் - இசாஜனாயெ குரபன்மன்,--கொற்றம் வேல் உடை ௮ண் 

ணல் தன் மொழியினை கொண்டிலன் - வெற்றிபொருந்திய வேலாயுதத்தையுடைய ௧௫ 
தீஸ்வாமியினது வசனத்தை யேற்றுக்கொள்ளாதவஞாய்,---இசழ்க்து - (அவரையும்) நிர் 
தி,ச்.த,--என்னை பற்ற ஆயிரர் தங்களை விடுத்தலும் படுத்தனன் - என்னையும் பிடிச்கும் 

படி ஆயிசம் வீரர்களையலுப்பு,தலும் (அவர்களைச்) கொன்று,--பெயர் காலை - (அப்பாற்) 
செல்லும்போது,---ஈ.து ஒரு வயவனை உய்த்சனன் - இந்த ஒரு வீரனை யனுப்பினான்,- 

இவன் அவி செற்று - இவனுமிரைச்கொன்று,--மா நகரந்தனை அழித்தனன் - பெரிய 
இச்ஈகரத்தையுமழித்த,--இனி செல்லுவன் என்றான் - இனிப்போவேன் என்று 
கருதினார், எ- று. தன், தம், தன் சாரியை. மற்று ௮சை. (௮) 

9, கருதியின்னணஞ்சதமுகனெனப்படுகாவலன்மனைகோக்கக் 
குருதிவே அடைப்பண்ணவனடி மனங்கொண்டு திண்டி.றல்வாகு 
பொருதலுன்னியேயிண்டை றகூவிளைபொள் ளெனப்படையொடு 
வருதியாலெனத்தெள்விளியெடுத்தனன்மறலிக்குமிறைபோல்வான், 

இ-ள். இண் திறல் வாகு - இடம்பொருந்திய வீரவாகுதேவர், -இன்னணம் 

கருதி - இவ்வாறு கினைத்து,- குருதி வேலுடைப பண்ணவன் அடி மனம் சொண்டு - 

இச் சஈதோய்ர்த வேலாயுச,த்தினையுடைய கந்தஸ்வாமியினது இருவடிகளை மன?ற்றி 
யானித்து,---ச,சமுகன் எனப்படு காவலன் தனை நோக்கி - சதமுகனென்று சொல்லப்ப 

டும் ௮சு7த்தலைவனைப்பார்தது,--பொருதல் உன்னியே ஈண்டு அறை கூவினை - (௮௪7 

னே!) 8 போர்செய்யரினைத்து இங்கே (என்னை) போருக்கு ௮ழைத்தாய்,--பொள் 
ளென படையொடு வருதி என - சக்கிரஞ் சேனைகளோடு வருவாயாக வென்று,--மற 

விக்கும் இறை போல்வான் - யமனுக்கும் யமன்போல்பவராகயெ அ௮லஷ்வீ£வாகுதேவர்,-- 
செள்விளி எடுத்தனன் - ஆரவாரித்தார். எ- று. 

ஆல் ௮சை, தன் சாரியை. ஏகாரம் தேற்றம், உம்மை உயர்வுசறப்பு. (௯)
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10, எல்லையன்னஇிற்சதமுகற்சூழ்தருமிலக்கருமெதிரூன் நி 

வில் லுமிழ்ர்திரிவெஞ்சார்கொடுத்தனர்வேற்படைவிடுக்னெரூர் 
சல்லெலும்படி.நேமிகளுருட்டினர்கப்பணஞ்சத.றுற்றார் 

வல்லைமுத்தலைப்படையெழுவோ ச்சினர்மழுக்கொடேயெதி௫னெரார், 

@) - of. ௮ன்னது எல்லையில் - ௮ச்சமயத்தில்,--சசமுகன் குழ்தரும் இலக்கரும் 
எ.திரூன்மி - சதமுகனைச்சூழ்க்துவர்த இலக்கம் வீரரும் எதிர்த்து, --வில் உமிழ்க்திடு 
வெம் சரம் தொடுத்தனர் - விற்களினின்றும் உமிழ்சின்ற சொடிய அம்புகளை விட்டார் 

கள்--வேற்படை விடுக்கன்ரார் - வேற்படையைவிட்டார்கள்,--சல்லெனும்படி. நேமி 

கள் உருட்டினர் - கல்லென்று முழங்கும்படி. சக்சரப்படைகளை விட்டார்கள்,--சப்ப 

ணம் சிதறுற்றார் - கைவேல்களையும் விட்டார்கள், --வல்லை மு;த்தலைப் படை எழு ஓச்சி 

னர் - விரைவாகச்சூலங்களையும் எழுவாயுசங்களையும் விட்டார்கள், -மழு கொடே எறி 
இன்றார் - மழமுப்படைகளை (யெடுத்து) எறிந்தார்கள். எ - று. 

உம்மை முற்று. ஏகாரம் ௮சை, (௪0) 

11, அணிகள்பட்டவர்விட்டவிப்படைவகையண்ணனமேற்புகலோடுக் 

துணிகள்பட்டனநெரிர்தனவெரிந்தன துகளுமாய்ப்போயிற்றான் 

மணிகள்பட்டிடுமிருஞ்சிறைக்கலுழர்க்குள்வலியன்மேற்படுநொய்ய 
பணிகள்பட்டனபோன்றனவேறிலைபடியெடுத்துசைத்தற்கே, 

இ-எ். ௮ணிகள் பட்டவர் விட்ட இ படை வகை - வரிசைகளாகப்பொருக்த 

வளைந்துநின்ற வீரர்கள் விட்ட இவ்வாயுதக்கூட்டங்கள்,---அண்ணல் மேல் புகலோடும்- 

வீரவாகுதேவாத திருமேனியில் வந்த படுதலும்,-- துணிகள் பட்டன - துண்டுகளாய் 

மூறி5சன,---நெரிந்தன - நெரிர்துபோயின,-- எரிந்தன - எரிந்துபோயின,-- துகளுமா 

ய்பி,போயிற்று - துகளாகவும் போயின)---மணிகள் பட்டிடும் இரும்சிறைக் கலுழர்க்குள் 

வலியன் மேற்படு நொய்ய பணிகள் பட்டன போன்றன - இரேகைபொருக்திய பெரிய 
இறகுகளையுடைய கருடர்குழாத்துட் டலைவனாகயெவைனசேயன்மேற்பட்ட சிறியபாம் 

புகள் ௮ழிஈத தன்மையை ஒத்தன (என்று சொல்வதேயன் றி),--படி. எடுத் தரசைத்தற்கு 

வேறிலை - உபமானமெடுத்துச் சொல்வதற்கு வேறுஒன்றுமில்லை, ௭ -- று. 

ஆல், ஏ ௮சை. உம்மை இறர்ததுதழீஇயவெச்சம். வலியன் - விஷ்ணுமூர்த் தியின் 
வாகனமாயெசலுழலுமாம். (௧௧) 

12. இலக்கமாகிமுன்னின்றபேசாண்டகையிவர்செயலினைநோக்கி 

யிலக்கமாய்முழுதுலகமுந்துளக்கியேயிராயிரப்பத்தென்னு 
மிலக்கமாமுடிகொண்டதோர்சூளிகையிம்மெனப்பறித்தேர்தி 

யிலக்கமாகியேயெதிர்பொருதானவர்தங்கண்மேலெறிந்திட்டான். 

இ - எ இலச்சம் ஆ9 முன்னின்ற பேர் ஆண்டகை-இலச்சாக முன்னேநிற்சன்ற 

பெருமைபொருக்திய வீரவாகுதேவர்,--இவர் செயலினை கோச்சி - இவர்களுடைய 

செய்கையைப்பார்த்து,---இலக்கமாய் - விளச்சமாகு,--முழுதுலகமும் துளங்க-எல்லாவு 
லகங்களையும் நடுங்கச்செய்து,--இ.ாயிரப் பத்து என்னும் இலச்ச மாமுடி. கொண்டது 
ஒர் சூளிகை இம்மென பறித்து ஏந்தி - இருபதினாயிரமென்னுர் தொகையுடைய சிசரங் 

களைக்சொண்டு கிற்டென்ற ஒருசூளிசையை விரைவாசப்பிடுட்டி யெடுத்த,---இலச்ச மாச 

எதிர் பொரு தானவுர் தங்கள் மேல் எறிந்திட்டான் - ஒரிலக்சம் வீரர்சளாய்வந்து கேர 

சப் போர்செய்கின்ற ௮சுரர்சள்மேல் எறிந்தார். எ - ஐ: 

தம் சாரியை, ஏகாரம் இரண்டும், ஒரும் ௮சைநிலை. உம்மை முற. (௪௨)
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18. ஏதிலான்விடுசூளிகைகறகர்பெற்றிறர்துவிழ்மேருப்போன் 
மீ துசென்றமரியற்றியேகின் நிடும்வெய்யவாமிசையெய் இத் 

தாஅமுற்றவுஞ்சாந்துபட்டொருக்குற த் சனுவெலாஞ்சிதைத் BG ட 
யோதநீர்முகிலார்ப்டொடுபுவிக்சண்வீழ்ரந் துடைந்தனவுஇிராக, 

இ எ். ஏதிலான் விடு சூஸிகை - குற்றமில்லாத வீரவாகுதேவர் எடுத்தெறிந்த 

குளிகையானத,--றகர் பெற்று இறந்து வீழ் மேருப்போல் - சறகைப்பெற்றுப் 

(பறந்து மேலேசென்.று ஊழ்முடிவால்)இற£து £ழேவிழுகின் றமேருமலையைப்போல,- 
மீது சென்று ௮மர் இயற்றி நின்றிடும் வெய்யவர் மிசை யெய்தி - சம்மேல்வந்து போர் 
செய்துகின்ற அசுசர்மீ தபட்டு,--சா.து முற்றவும் சாந்து பட்டு ஒருங்குற - (தோன்முத 

லிய சத்த) தாதுமுழுவதும் சார்சைப்போலக்குஎம்பியொருசேச,--தனு எலாம் சதைத் 

இட்டு - உடம்பெல்லாவற்றையும் அழியும்படிசெய்.த,-ஓ.த நீர் முல் ஆர்ப்பொடு-ச_ல் 

நீரைப்பருயெ முல் முழக்சம்போன்ற பேசொலியுடனே,--புவிக்கண் வீழ்ந்து - நிலத் 

தில்விழ;,---உதிராகி உடைந்தன - (௮திலுள்ளகொங்ளும்பிறவும்) தூளாகயுடைந்தன. 

ஏ.சாரம் இரண்டும் ௮சைநிலை.உம்மை முற்றுப்பொருளில்வர்த.து.வீழ்ர் து எச்சத்திரிபு. 

14, கொடிசெறிர்திடுசூளிகைதன்னுடனவுணர்தங்குமாங்கொண்ட 
முடிஏதைந்தனராசிநீடலையெலாமுடிஈ்தனமூடிவில்லா 
வடிவமைர் திகென்னகூடத்தொசைமாய்ச்தனநிலைகொள்ளு 

மடி தசர்ந்தனகொடுங்கையுமாண்டனவொழிர்தவுமழிவுற்ற, 

இ-ள். கொடி செறிந்திடு குளிகை தன்னுடன் - கொடிகள்நெருங்கியிருக்்ற 

சூளிகையுடனே,--குழாங் கொண்ட அவுணர் தம் முடி சிதைந்தன - கூட்டமாக ௮௪ 
சர்சளணிர்ச முடிகள் அழிர்சன,--நாசி நீள் தலை எலாம் முடிந்தன - மூக்குகளும் அழி 

ந்சன பெரிய தலைகள்முழுவதும் அழிந்தன,--முடி.வு இல்லா வடிவு அமைந்திடு சன்ன 
கூடத் தொகை மாய்க்சன - அழகுபொருந்திய அளவற்ற காதுகளும் ௮ழிர்தன;,--நிலை 

சொள்ளும் ௮டி. தசர்க்தன - நிற்றற்குரிய கால்களும் ஓடி.ஈ்சன;--கொடுங்கையும் மாண் 
டன - முழங்கைகளும் அழிந்தன,--ஒழிர்சவும் அழிவுற்ற - மற்றையவுறுப்புச்சளும் 

அழிந்தன. எ-று. 

தீன், தம் சாரியை. உம்மைகள் இறத தழீஇயவெச்சம். 

இனி, சிலேடைவகையால் மாளிசைச்சகரங்கள் அழிந்தன; சாள.ரங்களையுடைய 

சீண்ட மேற்புறமெல்லாம் அழிந்தன; அழியாத சத்திரங்கள்பொருந்திய முன்னறை 
கள் அழிந்தன; ௮,த்திவாரங்கள் அழிந்தன; முன்னிறப்புச்களூமழிர்சன என்னும் பொ 

ருளமைதல் காண்க, (௪௪) 

15, இலக்கர்தம்மையுஞ்சூளிகைதன்னுடனிமைப்பொழு இனிலட்டு 

நிலக்கண்விரனின் நிடுஉலுஞ்சதமுகனிரைவிழிகொடுகோக்கிக் 
கலக்ககண்ணியேதமரினைக்காண்கென்கவன்றனன்றெளிவெய்தி 
யுலக்கைசூலம்வேல்சக்கரந்தோமாமோச்சு தலுறுகின்ரான். 

இஃ ள். இலக்சர் தம்னமயும் சூளிகை தன்னுடன் இமை பொழுதினில் அட்டு - 

இலச்கம் அசுரர்களையும் சூுளிகையுடனே ஒருகணப்பொழுதில் அழித்து,--நிலக்சண் 

oS ger நின்றிதெலும் - பூமியில் விரவாகுதேவர்நிற்க,--சதமுகன். நிரை விழிகொடு 
நோச் - சதமுகன் வரிசையாயுள்ள கண்களாற்பார்த்த,---சலச்சம் நண்ணியே - சலச்ச 

மடைந்து,--தமரினை காண்டென் சவன்றனன் - சற்றத்தவராய்வந்த ௮சரலீரரைக்கா
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COSAGHW வருதி, -தெளிவு எய்தி - (பின் ஒருவாறு) தெளிர்து,--உலக்கை சூலம் 
வெல் சக்கரம் தோமரம் ஒச்சுதலுறுகன்றான் - இருப்புலக்கையையும் சூலத்தையும் 

வேலையும் சக்கரத்தையும் சவளத்தையும் (எடுத். த) எறிந்தான். எ- று, 

தீம், தன் சாரியை. ஏகாரம் தேற்றம். உம்மை முற்று, (௪௫) 

16. உற்றகாலையிடஞண்டிறன்மொய்ம்பினோேனுருகெழுனஞ்செய்தோர் 

பொதற்றைநேர்தருககரியைப்பறித்தனன்பொள்ளெனவெறிகாலை 

மற்ரொர்வார்சிலைவணக்கியேவெய்யதீவாளியாயிம்பூட்டி. 
யிற்றுவீழ்வகையிடைகனிலறுக்தனனெறிதருக திர்வேலான், 

இ-ள். உற்ற காலையின் - (சதமுகன் எறிந்தபடைகள் சனச்கெதிரே) வர்தபொ 
மு.;ு,--ஒண் திறல் மொய்ம்பினோன் உரு கெழு சினம் செய்து - மிச்ச வலிமைபொரு 
ந்திய வீரவாகுதேவர் பெருங்கோபங்கொண்டு,--பொற்றை நேர்தரு ஒர் சிசரியை பறி 

தீதனன் - மலைபோன்றவோர் சோபுரச்தைப்பிெ௫,---பொள்ளென எறி காலை - விசை 

வாக எறிந்தபொழுத,---எறி தரு சதிர் வேலான் - ஒளிலீசுகின்ற வேலையுடைய சதமு 
சன்,--ஓர் வார் சிலை வணக - நெடிய ஒரு வில்லை (யெடுத்து) வளைச்து,- வெய்ய 

நீ வாளி ஆயிரம் பூட்டி. - கொடுமையாயெ ஆயிரம் அக்னி அ௮ஸ்இரங்களைத் தொடுத்து 
விட்டு, --இற்று வீழ் வகை இடைசனில் அ௮றுத்தனன் - முரிந்து விழும்படி. (அச்கோபு 

ச,தை) நடுவிலே யறுத்தான். எ- று, மற்று, ஏ ௮சை,. தன் சாரியை, (௧௬) 

17, அறுத்து நா.றுகோல்பின்னருமா ங்கவனாகத்தினடுவெய்தச் 

செறித்தகாலையின்விரவாகுப்பெயர்ச்செம்மல்போயவன்வில்லைப் 
பறித்தனன்முறிச்தெறிதலுஞ்சகழுகன்பற்றவி தடையென்னாக் 
குறித்தொசைம்ப இற்றிருகாநீட்டி யேகுரிசிலைப்பிடி த் திட்டான். 

இ-ள். அறுத்து - (கோபுரத்தை) யறுத்து வீழ்த்தி, தூறு கோல் பின்னரும் 

அவன் ஆசச்இின் நடு வெய்த செறித்சகாலையின் - நூறம்புகளைப் பின்னரும் அவரது 

மார்பினடுவே படும்படி. யழுச்திய சமயத்தில், --வீரவாகுப் பெயர்ச் செம்மல் போய் - 
வீரவாகு என்னும் பெயர்பெற்றதலைவர் சென்று,--அவன் வில்லை பறித்தனன் முறித் 

செறிசலும் - அவன் வில்லைப்பிடுங்கி 'முறித்தெறிய (௮ப்பொழுத),--சசமுசன் பற்ற 

ஈது இடை எனா குறித்து - சசமுசன் (இவனைப்) பிடித்சற்கு இதுதான் , சமயமென்று 
der ég,— or &ீம்பதிற்று இரு கரம் ஓச்சியே குரிசிலைப பிடி.த்திட்டான் - (ஒருபக்க 
இதிலுள்ள) நூறு கைகளைநீட்டி வீரவாகுதேவரைப்பிடித்தான். எ- று, 

ஆங்கு, ஏ ௮சை, உம்மை இறந்ததுதழீஇயவெச்சம், (௧௭) 

18, பிடி த்த தானவ தலைவனையண்ணலோர்பெரும்புயங்கொடுதாக்கிப் 

படி. க்தலைப்படத்தள்ளலும்விழ்ர்துளான்பதைபகைச்தெழுகாலை 

யடி.த்தலச் தினா லுதைத்தனனசனியாலழுங்குறுமவம்போறி 

லுடிப்பவேயு 7த்தொருகழலு௮ுத்தனன்சோரிவாய்தொறுஞ்சோச, 

இ-ள். பிடித்த தானவர் தலைவனை - (௮ங்கனம் நூறுசைகளைஙநீட்டிப்) பிடித்த 

அசுர,ச்தலைவனாகிய சதமுகனை;--௮ண்ணல் ஓர் பெரும் புயங்கொடு தாக்க - வீரவாகு 

சேவர் ஒரு பெரிய தோளாலிடி.த்.த,---படி.த்தலை பட. தள்ளலும் வீழ்ந்துளான் - பூமியில்' 
விழும்படி சள்ளுதலும் வீழ்ந்த சசமுகன்,-பதை பதைத்து எழு காலை அடி.ச்சலத்தினால் 

உசைச்சனன் - பதைபதைத்தெழும்பும்போது காலினாலுதைத்து,--௮சனியால் ௮ழுங் 

் ௨௭



௨௧௦ கந்தபுராணம், 

குறும் ௮ரவம் போல்.துடிப்ப - இடியினால்வருந்துகன்ற நாகத்சைப்போலத் அடிச்ச 

வும், -சேரறி மாய் தொறும் சோர - ஒவ்வொருவாய்களினின்றும் இரசத்தஞ் சொரிய 

வும்,--உரத்து ஒரு கழல் உறுத்தினன் - மார்பில் ஒருகாலால் மிதித்தார். எ - று, 

ஏகாரம் தேற்றம். உறுத்தல் - மிதித்தல். சோர்தல் - சக்குதல், ஒழுகுதல். (௧௮) 

19, கர்தெனப்படுமொய்ம்புடைவெய்யசூர்கட்டுசைமுதை? பாற்றி 
வர்தெதிர்ச் இசதமுகத்தவுணனைமிதித் இமறமைந்த 
னந்தகப்பெயரசுரனையாற்றல்பெற்றமர்முயலகன்றன்னை த் 

தர்தியைப்பதமொன்றுகொண்டூன்றியகாதைபோற்றிகழ்கின்றான். 

இ-ள். கக்து எனப்படு மொய்ம்பு உடை வெய்ய சூர் கட்டுரை முறை போற்றி - 

தூணென்று சொல்லத்தச்க தோள்களையுடைய கொடிய குரபன்மனது கட்டளையை 

மூறையாகக்காத்து,- வந்து எதிர்த்திடு சதமூகத்து அவுணனை மிதித் இடும் மற மைக் 

தன் - வக்து எதிர்த்த சதமுகாகாரனை (எழும்பவிடாது) மிதித்துநிற்கின்ற வீரவாகுதே 

வர், -அந்தசப்பெயர் ௮சுரனை - அ௮ந்தசாசுரனையும்,--ஆற்றல் பெற்று அமர் முயலகன் 

தன்னை - வலிபெற்றிருந்ச முயலகனையும்,--தந்தியை - கயமுகாசுரனையும்,--பதம் 

ஒன்று சொண்டு ஊன்றிய சாசைபோல் இகழ்கின்றான் - ஒருபாதச்தால் மிதித்தருளிய 

பிதாவாகிய சிவபெருமானைப்போல விள௩இனார். எ- று, 

அத்து, தன் சாரியை. ஊன்றல் - மிதித்தல். (௧௧) 

ே வறு, 

20, மின்னல்வாளெயிற்றவுணன்மார்பகம்விடசெனும்படிவிள்ளவே 

தன்னொர்பாதமுறுத்திமற்றொருதாளினைக்கொடுகள்ளியே 

சென்னியாவுமுருட்டினான் றிசைமுற்றுகின்றுபரித் இடுங் 

கன்னமார்மதமால்களிற்றினும்வன்மைசான் றிடுகழலினான். 

இ-ள். இசை முற்றும் நின்று பறித்திடும் கன்னம் ஆர் மதமால் களிற்றினும் வன் 

மை சான்றிடு கழலினான் - அட்டதிக்குகளினின்று உலகச்தைச்சாங்கு்ற கதுப்பி 

லுள்ள மசம்பொருக்திய பெரியயானைகளினும்பார்ச்ச வலிமைமிகுர்த பாதங்களையடைய 

வீ.ரவாகுசேவர்,--மின்னல் வாள் எயிற்று அவுணன் மார்பகம் விடரெனும்படி. விள்ள - 

பிரசாசம்பொருந்திய வாள்போன்ற வக்ரசந்தங்களையடைய சதமுசாகரனத நெஞ்சா 

னது மலைவெடிப்பைப்போல வெடிச்௪ச,--தன் ஓர் பாதம் உறுத்தி - தமது ஒருகாலி 

னால் மிதித்த,--ஒரு தாளினைச் கொடு சள்ளி - மற்றொருகாலினாலே (மே) தள்ளி,- 

சென்னி யாவும் உருட்டினான் - (அவனது) சலைகளெல்லாவற்றையும் (உதைத்த) உரு 
ட்டினா. எ-று, 

ஏகாரங்கள் ௮சை. உம்மை முன்னைய முற்று; பின்னையது உயர்வுசறப்பு. (௨0) 

21, நூறுசென்னியுமிடறியாங்கொருகொடிவரைப்பின்முன்னவுணனை 

யிறுசெய்தனன அமுடி த தபினெல்லையில்ெ மெய்தியே 
யாறுமாமுகவளளல்வாப்மையிகழந்துளானவையத்தைமுன் 

னீறுசெய்துபினடுவனிச்ஈகாத்தையென்றுநினைக்தனன், 

இ-ள். நூறு சென்னியும் இடறி - நூறுதலைகளையுங் காலினாலிடறி,--ஒரு கொடி. 

வரைட்பின் மூன் ௮அவுணனை ஈறு செய்தனன்-ஒருநொடிப்பொழுதின்முன்னம் FEE 

னைச்சொன்றவராயெலீரவாகுசேவர்,-௮ு முடித்சபின்-அக்கருமமுடித்தபின்பு,-எல்லை



கரவலாளர்வதைப்படலம். உக 

பில் தினம் எய்தி - அளவற்றகோபங்கொண்ட;--ஆறுமாமுக வள்ளல் வாய்மை இகழக்து 
ளான் ௮வையத்சை முன் ஈறு செய்து - ஆறு இருமுகங்களையுடைய சந்சஸ்வாமியினது 

வார்த்தையைப்(பொருட்படுத்தா து)கி5இி.த்த சூரபன்மனது சபாமண்டபத்தை முன்னே 

அழித்த,--பின் இகசரத்தை ௮வென் என்று ரினை/சனன் - பின்னர் இந்த நகரத்தை 

யழிப்பேனென்று கினைத்தார். ot — லு. 

ஆங்கு, ஏ அசை, அத்து சாரியை. உமமை முற்று. (௨௧) 

சதமுகன் வை தப்படலமுற்றிற்று, 

ஆ திருவிருத்தம் - ௬௬௦. 

  

காவலாளரவதைதப்படலம்,. 
DOIG ML RE 

1, சுடரும்வேற்படைத்தொல்குமசேசன 
தடிகண்முன்னியருளுடனாண்டகை 

படி.யளந இடுபண்ணவனாமென 

நெடிய பருருக்கொண்டுகின்ரானே ரா, 

இ-ள். சுடரும் வேற்படை தொல் குமசேசனது அடிகள் முன்னி - pall x 

இன்ற வேலாயதத்இனையுடைய பெருமைபொருந்திய குமாரச்கடவுளது இருவடிகளைத் 
தியானித்த,---அருளுடன் - (௮வரது) திருவருளோடு,--௮ண் தகை - வீரவாகுதே 

வர்,--படி. ௮ளகச்இடு பண்ணவன் அம் என - பூமியை அளக்ச தஇிருமாலைப்போல,-- 
நெடிய பேர் உரு சொண்டு நின்றான் - நெடிய பெரிய வடி.வ,ச்சைக்கொண்டு நின்ளூர். 

அசோ அசை. (௪. 

2, திசையளக்சன இண்புயஞ்சென்றுசேண் 

மிசையளக்கனமேதகுகீண்முடி 

வசுதையாவுமளக்கனவாரகழ 

லசைவருர்திறலாடவனிற்பவே, 

இ-ள். அசைவு அரும் இறல் ஆடவன் நிற்ப - சோர்வில்லாச வவிமைபொருச்திய 
வீரவாகுசேவர் (இங்கனம் பெரியவடிவங்கொண்டு) நிற்ப,--திண் புயம் இசை ௮௭ம் 

தன - வலியபுயங்கள் இிச்சையளஎவிட்டன;,---மேதகு நீண்முடி. சென்று சேண்மிசை 
அளந்தன - உயர்ந்த நீண்ட முடியானது போய் மேலுலகத்தை யளந்தது,--வார்கழல் 

வசுதை யாவும் ௮ளர்சன - நெடியபாதங்கள் பூமிமுழுவதையு மளந்தன. எ- று, 

ஏகா1ம் ௮சை. உம்மை முற்று. முடி ௮அளந்தன ஒருமைப்பன்மைமயச்சம். (௨) 

9, இருவுலாங்கழற்சறடிச்செம்மல்பே 

ருருவுதாங்கியுகர்தனனிற்றலு 
மரவின்வேந்தருமா இயங்கூர்மரும் 

வெருவினர்கள்வியன்பொறையாற்றலார், 

இ-ள். திர் உலாங் கழல் ஏறு அடி செம்மல் - இலக்குமிவிலாசம்பொருச் இய 

வீரச்சழலையணிந்த சற்றடிகளையுடைய வீரவாகுதேவர், --பேர் உரு தாம் உசர்சனன் 

கிற்றலும் - பெரியவடி.ங்சொண்டு மஇழ்ந்து நிற்ச,--அரவின் வேந்தரும் - ஆசிசேட



௨௧௨ ஸீகந தபுராணம். 

னும்,--அதியம் கூர்மரும் - அதிகூர்மமும்,--வியன் பொறை ஆற்றலார் - அவாது பெரி 

யதிருமேனிச் சுமையைப் பொறுக்கமாட்டா தவசாய், --வெருவினார்கள் - பயமடைர் 
தார்கள். எ- ழூ. உம்மைகள் எண்ணுப்பொருளன. இரு உலாம் என்பதற்கு அழகுப 

ரந்த என்றலுமாம், (௩) 

4, கதிரெறிச் இகொமருபூணிஞன் 

மதுகைபெற்றவடிவொடுநிற்ற லு 

ம௫அபரித்தற்கருமையினாற்றவும் 

விதலையுற்ற அவிரமகேர் இம், 

இ-ள். கதிர் எறித்திடு காமரு பூணினான் - ஒளிவீசஏன்ற அழயெ ஆபரணங்களை 
யணிந்த லீசவாகுசேவர்,--மதுகை பெற்ற வடிவொடு நிற்றலும் - வலிமைபொருந்திய 

பெரிய வடி.வத்தோடு நின் றவளவில்.,---௮.து பரித்சற்கு ௮ருமையின் - அவ்வடிலத்தைத் 

தாங்கருடியாமையினால்,---வீர மகேந்திரம் ஆற்றவும் விசலை உற்றது - அவ்வீரமகேந்தி 

சம்மிசவுநடுச்கக்கொண்டது எ-று. காமரு என்பதற்கு விரும்பப்பட்ட என்றலுமொன்று 

5, உலங்கொள்வாகுவினொண்பதமூன்றலும் 
விலங்கியேகளர்விரமகேந்இர 

மிலங்கைநீர்மையெய்தாமலிருக்ததாற் 

குலங்கொடானவக்கோமசனாணையால், 

இ - எ. உலம் கொள் வாகுவின் ஒண் பதம் ஊன்றலும் - இரண்ட சகல்லைப்போ 

ன்ற புயங்களையுடைய வீரவாகுதேவாது பாதங்கள் அழுத்துதலும்,--விலங்கயே தளர் 
வீ ரமகேந்திரம் - பிளர் து,சளருகன் ற வீசமகேர்இரமானத,---குலம் கொள் தானவர் கோ 

மகன் ஆணையால் - உயர்ச்சயாகிெய அசுரர்களுக்குச் தலைவனாயெ சூரபன்மனது ME 

ஞையால்,---இலங்கை நீர்மை எய்தாமல் இருந்தது - (முன்சடலிலழுக்திய) இலங்சாபு 
ரியின் தன்மையை ௮டையாமலிருந்தது. எ - று, 

எனவே இலங்காபுரி கடலிலாழ்ச்சதுபோல் தானுமாழாதிருக்தது என்பதுகருத்து. 

குலம் - உயர்ச்சி) சிரேட்டம், go, a gone. (@) 

6, சேணளாவியசென்னியனெண்டிசை 
காணநிழ்பு. றுகாட்சென்கந்தவே 
ளாணைகாட்டிரிறுவியவாடலாக் 

தாணுவென்னக்தமியன்விளங்கினான், 

இ- ். சேண் அளாவிய சென்னியன் - ஆகாயத்தையளாவிய தலையையுடைய 

வரும்,--எண் திசை காண நிற்புறு காட்சியன் - அட்டத்திக்லெள்ளவர்களுங் காணும் 
படி. நிற்கின்ற தோற்றத்சையுடையவருமாய்,---தமியன்-ஓப்பற்றவீரவாகுதேவர்,--௧௬த 

வேள் ௮ணை காட்டி. நிறுவிய ஆடலாம் தாணு என்ன விளவ்கனொன் - கந்தஸ்வாமியினது 

ஆஞ்ஜையைக் காட்டி நிறுத்தப்பட்ட வெற்றித்தம்பச்தைப போல விளங்கினார். எ-று. 

7. சான்றகேள்வித்தலைமகன்ருட்டணே 
யூன்றுகின்றவுமிதொறுமாகில 
மான்றுண்டி டகவ்வப்புழைதொறுக் 
தோன்றுன் றனசூழ்கடனீ சத்தமே, 

இ- ௭. சான்ற கேள்வித் தலைமகன் தாள் துணை - இறந்த சாஸ் இரச்கேள்வியை 

யுடைய வீரவாகுதேவர் தமது இரண்டு பாதங்களையும், -ஊன்று இன்ற உழி தொறும்- 
ஊன்றுனெற இடங்கடோறும்,--மா கிலம் ஒன்று €ண்டிட - பெரிய பூமியசைந்து



காவலாளர்வதைப்படலம், ௨௧௩௨ 

பிளக்க,--அவ்வப் புழைதொறும் - அந்த அர்சத்துவாரங்கள் வழியாக,---சூழ் கடல் os 
தீம் தோன்றுகின்றன - (அம்ஈகரத்தைச்) சூழ்ச் ச கடல்வெள்ளம் வெளிப்படுன் றன. 

ஏகாரம் ௮சை. பல துவாரங்களால் நீர் புறப்படுதலின் தோன்றுகின்றன எனப்பன் 
மையாற்கூறினார். (௪) 

8, YS 5 gr or pio. Og7 p68 snow Bir 

நீ.த்தம்யாவுநெடுர் இறல்வெய்யசூர் 
வாய்ச்தகோயில்வளைந்திறைபோ ந் றிய 

வேத்தவைச்களந்கன்னினுமேவிய, 

இ-ள். ஆத்தன் ஊன்றும் அடிதொறும் தோன்றிய நீத்தம் யாவும் - வீரவாகுதே 
வர் ஊன்றிய கால்களின் வழியாக வெளியேவருன் ற வெள்ளமுழுதும்,--நெடும் இறல் 
வெய்ய சூர் வாய்த்த கோயில் வளைந்து - மிச்கவவிமையையுடைய கொடிய குரபன்மனி 
ருக்சன்ற கோயிலைச்சூழ்ச்த,-இறரை போற்றிய வேத்தவைக்களம் தன்னினும் மேவிய - 

௮ வனிருந்சாசுசெய்கன்ற சபாமண்டபத்திலும் பிரவேரித்தத. எ- று, 

தீன் சாரியை, உம்மை முன்னையது முற்று; பின்னையது இறக்தது,தழீஇயத. (௮) 

9. பூழைகொண்டுபுறம்படர்நீத்தநீர் 
மாழைகொண்டவன்கோயில்வளைந்துசாய்ப் 
பேழைகொண்டபிணிப்பறுபாக்கள்போற் 

கூழைகொண்டமறுகி ற்குலாயதே, 

இ-ள். பூழைகொண்டு புறம்படர் நீத்தகீர் - (வீரவாகுசேவர் கால்வைசத்தலினா 
லுண்டான) துவாரத்தினால் வெஸியேவருகின்ற வெள்ளரீசானத,--மாழை கொண்ட 
வன் கோயில் வளைந்து உசாய் - செல்வமுள்ளவனாஇய சூரபன்மனது கோயிலைச்சூழ்க்து 
போய்,--பேழை கொண்ட பிணிப்பு ௮று பாந்தள் போல்-பெட்டியிலிருக்சன்ற சடை 
நீங்யெ பாம்பைப்போல,--கூழை கொண்ட மறுஇல் குலாயது - படைவகுப்பைச் சொ 
ண்டவீதியில் உலாவியது. ஏ ௮சை. கூழைகொண்டமறுகு - குறுந்தெருவுமாம். எ - று. 

10, துயயபூழைதொறுர்தொறுந்தோன்றுநீர் 

மையல்வெங்கரிவாம்பரிசேோர்படை 

கையரிக்கொடுகாசினியாறுபோற் 

செய்யமாரககர்யாங்கணுஞ்சென்றதே, 

இ-ள். துய்ய பூழை தொறும் தொறும் தோன்று நீர்-சுத்தமான துவாரங்கடோறுக் 
தோன்றி வெளியேவருகன் றநீரானது,-மையல்வெம் கரி வாம்பரி தேர் படை கையரிச் 
கொடு - மயக்கம்பொருந்திய கொடிய யானைகளையும் தாவுசன்ற குதிரைகளையும் தேர்க 
ளையும் காலாட்சளையும் வாரிக்கொண்டு, -சாரிணி ஆறுபோல் - உலகத்திலுள்ள ஆறுச 
ளைப்போல,--*செய்ய மாககர் யாங்கணும் சென்றது - சிறந்த பெரிய ௮6ஈகரமெவ்விடத் 
அிஞ் சென்றது. எ-று. ஏ ௮சை, உம்மை முற்று. (5௦) 

11, தோட்டதன்னசுழிப்படுவாரியி 
னீட்டமாரகர்விதிதொறேகியே 

பாட்டின்மாளிகைபற்பலசாடியே 
மீட்டுமொல்லையின்வேலைமடுத்ததே, 

இ-ள். தோட்டது அன்ன சுழிப்படு லாரியின். ஈட்டம் - சோண்டினாற்போலக் 

(காணப்பின்ற) சழிகளையுடைய சடனீரினத கூட்டம்,-மா ஈசர் வீதிதொறு ஏடியே-



௨௧௪ ஹீகற்தபுராணம, 

அந்தப் பெரிய நகரத்கிலுள்ள வீதிதோறுஞ் சென்று,--பாட்டின் மாளிகை பற்பல 

சாடியே - பெருமைபொருந்திய ௮னேச மாளிகைகளையழித்து,--மிட்டும் ஒல்லையின் 

வேலை மடுத்தது - பின்னும் விரைவாகச் (சென்று) கடலை நிறைத்தது. எ-று, 

தொட்ட என்பது தோட்ட என நீட்டல் விகாரம் பெற்றது. ஏகாரங்கள் ௮சை. 

19. எம்மையாளுடையெந்தைதன்.நாதுவன் 

செம்மைடீடு திருவுருகோக்கியே 

கைம்மறிக்கொடுகண்டனர்யாவரு 

மம்மவோவெனவச்சமுற்ே மூடினார், 

இ-ள். எம்மை ஆளுடை எச்தை தன் தூதுவன் செம்மை நீடு திரு உரு நோக்கி- 

எம்மையடிமையாகவுடைய எம்பெருமானது தூதுவராயெ வீரவாகுசேவரது அழகுமிகு 

ந்த திருமேனியைப்பார்த்து,--கை மறிக் கொடு கண்டனர் யாவரும்-கையையுதறிக்கொ 

ண்டு சண்ட அசுரர்கள் எல்லாரும்;--௮ம்ம ஒ என அச்சமுற்று ஓடினார் - அம்ம ஓ 

என்று பயங்கரமடைந்து ஓடினார்கள். ௭ - று, 

ஏ ௮௪சை. தன் சாரியை. உம்மை Upon. gow ஒ பெருவியப்பை உணர்த்திரின்றன, 

18, மாவுலாவருமன்னவன்கோயிலுட் 
காவலாளரிக்காளாயைக்கண்ணு நீஇ 

யோவிதோர்வஞ்சனுற்றனனீண்டெனாக் 

கூவிளித்தனர் தத்தமிற்கூடினா், 

இ-ள். மா உலாவரு மன்னவன் கோயில் உள் காவலாளர் - இலக்குமிவிலாசம் 

பொருந்திய சூரபன்மனத) ௮ ரண்மனையின் உட்சாவலாளர்கள்,--இ காளையை கண்ணு 
தீ.இ - இவ்வீரவாகுசேவரைப பார்த். த,--ஒ இத ஓர் வஞ்சன் ஈண்டு உற்றனன் எனா - 
ஒ! இவ்விடத்தில் ஒர் வஞ்சகன் வர்தானென்று,--கூவிளித்தனர் தம் தமில் கூடி. 

னார் - அரவாரித்து,ச் சங்களில்வர்து கூடினார்கள். எ - று, 

ஓ வியப்புக்குறிப்பு. கூவிளி ஒருசொல். (௧௩) 

14, கூடுகின்றகுணிப்பருங்காவலோர் 

நீமிமெய்கொடுநின் றவற்கஞ்சியே 
யாடல்பூண்டிலமென்னினாசனே 

சாடுகம்மைச்சாதமென்றெண்ணினார், 

இ-ள். கூடு இன்ற குணிப்ப ௮ரும் காவலோர் - (இங்ஙனம்) வந்து. கூடுதன்ற 
அளவற்ற சாவலாளர்கள்,---நீடு மெய் கொடு நின்றவத்கு அஞ்ச ஆடல் பூண்டிலம் என் 

னின் - பெரிய வடி.வங்கொண்டுநின்ற இவனுக்குப்பயர்து போர் செய்யாதிருப்பேமா 

யின்,--௮ரசனே நம்மை சாடும் - (ஈம்) ௮சசனே ஈம்மைக்கொல்லுவான்,--சரதம் 
ஏன்று எண்ணினர் - (இது) உண்மையாகும் என்று (தங்களுக்குள்) ஆலோசனைசெய் 

தார்கள். எ - று, ஏகாரம் முன்னையது ௮சை; பின்னையது தேற்றம், (a#) 

19, குமரிமாமதிற்கோயிலுட்போற்றியே 
யமரியோர்களொசைம்பதுவெள்ளத்தர் 

திமிரமேனியர் தீயுகுகண்ணினர் 

சமரியற்றத்தலைத்தலைமண்டினார்.



காவலாளர்வதைப்படலம், ௨௧௫ 

இ-ள். குமரி மாமதில் கோயில் உள் போற்றி ௮மரியோர்கள் - அழிவற்ற பெரி 

யமதிலையுடைய ௮.ரண்மனைக்குட் பாதுகாத்திருச்,தவர்களாகய,--ஓர் Bog வெள்ளச் 

தீர்- ம்பதுவெள்ளம் அ௮சுரர்கள்,--இிமிர மேனியர் - இருள்போன் ற சரீ ரமூடையவர் 
களும் --தீயுகு கண்ணினர் - (கோபத்தால்) நெருப்புப்பொறிபறக்ளெற கண்களையுடை 

யவர்களும் ஆக);--சமர் இயற்ற தலை தலை மண்டினார் - போர்செய்யும்படி, இடங்கடோ 

றும் நெருங்கிவந்தார்தஸ் எ- று, ஏ ௮சை. (௧௫) 

10, மண்டிமற்றவர்வல்லெழுத்தோமாம் 
பிண்டிபாலம்பெருங்ககையா இயாக் 
கொண்டகொண்டகொடும்படைவீசியே 
யண்டம்விண்டி டவார்த்தனராடினார். 

இ-ள். அவர் மண்டி - ௮ச்காவலாளர்கள் நெருங்கெற்த,---வல் எழு தோமரம் 

பிண்டிபாலம் பெரும் கதை ஆதியா சொண்ட கொண்ட, கொடும் படை. வீசியே-வலிய 
எழுவாயுதம் இருப்புலக்கை பிண்டிபாலம் பெரியதண்டம் மு,தலாசச் (கைகளில்) வைச் 

இருக்கின்ற கொடிய ஆயுதங்களை வீரவாகுசேவர்மேல் பிரயோடிதத,--அண்டம் விண் 

டிட ஆர்த்தனர் ஆடினார் - ௮ண்டமுடையும்படி.கர்ச்சித்துப் போர்செய்தார்சள். எ - று. 

மற்று, ஏ ௮சை, (௧௬) 

17. ஆடுமெல்லையபுபடைத்தானவர் 
பாடுரூ ழ்ந்தபரிசனைகோக்கினா 

னீடிசொன்றவிடித்தொகையாயிச 
கோடியபோற்புயங்கொட்டினின்றார்ப்பே, 

இ-ள். அடும் எல்லை - (அங்ஙனம்) போர்செய்யும்போது,--௮டு படை தானவர் 

பாடு சூழ்க்த பரிசினை நோக்கினான் - கொலைச்சொழிற்குரிய ஆயுதங்களையுடைய அசுரர் 
கள் பக்கத்தில் வந்துசூழ்ர்க தன்மையைச்சண்ட வீரவாகுசேவர்,--ஈடு சான்ற இடித் 

சொசை ஆயிரகோடி போல் - வவிமைமிகுந்த ஆயிரகோடி இடிக்கூட்டங்கள் இடி.த் 
தாற்போல,--புயம் சொட்டி நின்று தர்ப்ப - தமது புயங்களிலேசட்டி. கின்று ரவா 

ரிக்க. ஏ-று. ஏ அசை, (௧௭) 

18, அலைக்கவந்தவவுணப்படையெலாம் 
கலக்கழூழ்டிக்கருத்துணர்வஃகியே 
யுலக்குருதவுருமிடியுண்டிடும் 

புலைக்கடுக்தொழிற்புள்ளெனலாயவே. 

இ-ள். (௮ப்பேரோசையைக்கேட்டு) ௮லைச்சவர்த ௮வுணர் படை யெலாம் - 

(அவரைச்) கொல்லும் பொருட்வெர்த ௮சுரசேனைகண் முழுவதும்,--கலச்சம் மூழ் - 

கலக்கத்தில் ௮மிழ்க்கி,--கருத்து உணர்வு ௮ - நினைவுமறிவுஞ் சுருங்கி, --உலக்கு 

உருத உரும் இடி உண்டிடும் புலைச் கடும் தொழில் புள்ளெனலாய - அ௮.ச்சத்தைவருவிச் 
இன்ற கெடாத இடியேற்றைக்கேட்ட இழிவாகிய கொடுந்தொழிலையுடைய அ௮சுணப் 
பட்சியைப்போலாயின. எ.- று, 

ஏகாரங்கள் ௮சை. புலைக்கடுந்தொழில் - புலாலுண்ணுங்கொடுக்தொழிலையடைய 
எனினுமமையும், (௪௮) 

| Ce m. 

19, பன்மழைக்குலங்களிற்படைக்சலங்கள்யாவையும் 
வன்மைபெற்றவீசருய்ப்பவந்துமேனிபடுதலுஞ் 
சின்மயத்தஜஞொற்றனமிக்கசெய்யவீழ்விழுத்தஇிய 

தான்மாத்தியற்கைபோன்றுசோரிசோசகின்றனன்.



௨௧௬ ஸ்ரீகந் தபுராணம், 

இ - ள். வன்மை பெற்ற வீரர் - பலசாலிசளான அசுரர்கள்,--பல் மழைச் குலங்க 
ளிற் படைக்சலங்கள் யாயையும் உய்ப்ப - அனேக மழைகச்கூட்டங்கள்போல ஆயுதங்க 

ளெல்லாவற்றையும் விட,---வர்து மேனி பசெலும் - (அவைகள்) வந்து தமதுமேனியிற் 

படும்பொழுத,--சன்மயத்தன் ஒற்றன் - ஞானஸ்வரூபராகெ கந்தஸ்வாமியினது தூத 

சான வீரவாகுசேவர்,--மிச்ச செய்யவீழ் விழுத்திய தொன் மரத்து இயற்கை போன்று- 

மிகச்சிலரத விழுதுகளை விட்டுக்கொண்டு நின்ற ஆலமரத்தின் தன்மையையொத்து,-- 
சோரி சோர நின்றனன் - இரத்தமொழுகும் படிநின்றார். ௭ - று. உம்மை முற்று.(௧௯) 

20. ஆனகாலைவிீரவாகுவறிவனங்கியிற்களேஇ 
மானவீசர்மீகலாதுவாளெடுக்கலேனெனாச் 

தேனினமாப்பெருங்கடற்றிளை க்தலைக்குமக்தெனத் 

தானவப்பதா தியைக்தடிர்தலைத்தன்மேயினான். 

இ-ள். ஆன காலை - அப்பொழுது,-- வீரவாகு அறிவன் - அறிவுடையராகய வீர 

வாகுதேவர்,--அங்கெயின் சினைஇ-௮க்ினியைப்போலச் கோபித்து,--மான வீசர்மீது 

அலாது வாள் எடுக்கலேன் எனா - வலிமைபொருர்திய சுத்தவீரரிடத்தல்லாமல் (இந்த 

gpuistars கொல்லும்பொருட்டு) வாட்படையை எடேனென்று கூறி,--தேனின் 

மா பெருங் கடல் திளைத்து அலைக்கும் மத்சென - மிகப்பெரிய தேன்கடலிற்புகுந்து 

கலக்குகின்ற மத்தைப்போல,--சானவர் பதாதியை தடிந்து அலைதல் மேயினான் - 
அ௮சுரசேனைகளைக்கொன்று சலச்குவாசாயினார். எ - று. தேன்கடற்றிளை த்தலைக்கு மத்து 

இல்பொருளுவமை. அசுரர்நிறத்திற்கும் மிகுஇச்கும் தேதன்கடல் உவமானம். (௨௦) 

21, மிதிக்தனன்கொ இத். சனன்விடுத் திலன்படுத்தனன் 

சதைத்தனன்புகைத்தனன்றகர்த்தனன்றுகைத்தன 

னுதைத்தனன்குடித்தனலுருட்டினன்புரட்டினன் 

சிதைத்தனன் செகுத்தனன்செருக்கினன் றருக்கினன், 

இ-ள். மிதித்தனன் - (வீரவாகுதேவர் அவ்வசுரர்களை) மிதித்தார், -கொதித்த 

னன் - சனந்தார்,--விடுத்திலன் படுத்தனன் - விடாதுகொன்றார்,--சதைத்தனன்-ஈ௪ச் 

இனார்,--புதைத்தனன் - புதைச்தார்,--சகர்த்தனன் - உடைத்தார்,--துகைத்தனன் - 

உழக்கினார்,--உசைத்தனன் - உதைத்தார்,--கு.இித்சனன் - கு.இத்தார்,--உருட்டினன்- 

உருட்டிஞார்,--புரட்டினன் - புரட்டினார், -ரிதைத்தனன் - கெடுத்தார்,--செருத்த 

னன் - அழித்தார், --செருக்கென் - அகங்கரித்தார்,--தருக்கெனன் - களிப்படைந்தார். 

2, சரத் இனைகெரித்தனன் நிறற்புயமிறு,த்தனன் . 
கரத்தினைமுரிச்தனன்களத்இனைத்திரிக்கன 

னுரத்தினைப்பிரித்கனனுருத்தனன்சரித்தனன் 

புத்இனையரித்கனன்பொடி த்தனன்படைக்திறம், 

இ-ள். சரத்தினை நெரித்தனன் - (வீரவாகுதேவர் ௮வ்வசுரர்களது) தலைகளைகெ 

ரித்தார்,--இறல் புயம் இறுத்தனன் - வவியபுயங்களை ' முரித்தார்,--கரத்தினை முரித்த 

னன் - கைகளையொடித்தார்,--கள.த்தினை இரித்தனன் - கழுத்துக்களை த் திருப்பினார்,-- 
உரத்தினை பிரித்தனன் - மார்பைப்பிளந்தார்,--உருத்தனன் சரித சனன் - கோபங்கொ 
ண்டு சிரித்தார்,--புரத்தினே உரித்தனன் - சரீரத்தின் ஜறோலையுரித்தார்,-படைத்திறம் 

பொடித்தனன் - அயுதங்களைத்தாளாக்கினார். எ - று. புரம் ௮குபெயர், (௨௨)



கர்வலாளர்வதைப்படல்ம். ர: 111/ 

28, எடுத்தனன்சுழற்றினனெறிர்தனள்லோர்தமைப் 
புடைத்தனனிடி த்தனன்புயத் இனா்சிலோார தமைப் 

பிடி த்தனன்பிசைந்தனன்பிழிர்கனன்சிலோர் சமை 
யடி த்தலங்கொடி.த்தலத்தரைத்சனன்சிலோர் சமை, 

இ-ள். சிலோங் தமை எடுத்தனன் சுழற்ழினன் எறிர் னன் - ( வீரலர்ஞுேதவா) 
சிலரையெடுத்துச் சுழற்றியெறிந்தார்,--சிலோர் தமை புயத்தினால் புடைத்தனன் இடி. ் 

தீனன் - சிலரைச் தமது புயத்தினால் அடித்து இடித்தார்,---சிஸலோர்சமை பிடித்சனன் 
பிசைந்தனன் பிழிர்தனன் - சிலரைப்பிடித்துப் பிசைந்து பிழிந்தார், -ரிலோர் சமை 

அடி.த்தலம் கொடு இ தலத்து ௮ைத்தனன் - சிலரைத் சமது கால்களால் இக்கிலத்தில் 

அிரைத்தார். எ-று. தம் நான்கும் சாரியை. (௨௩) 

24, பெருத்தனன்சிறுத்தனன்பெயர்ந்தும்வேறுபல்லுருச் 
தரித்சனன்னடர்சனன்றனித்தனிசகொடர்ர்தனன் 
மருத்தெனக்கறங்கென்வளைந்தனன்கிளர்க் கன 

னொருத்தன்வெள்ளமைம்ப துமுலக்குறக்கலக்கினான். 

இ-ள். பெருத்தனன் - (வீரவாகுதேவர்) பெருவடிவங்கொண்டார்,---சிறு த 

னன் - ிறுவடிவங்சொண்டார்,--பெயர்ந்தும் வேறு பல் உரு தரித்தனன் ஈட் சனன் - 

பின்னும் வேறாகிய பலவடிவங்கொண்டு நடர்து,--தனி சனி தொடர்ந்தனன் - தனித் 

தனி (ஒவ்வொருவரையு்) தொடர்சர்து சென்று,--மருத்சென சறங்கென் வளைந்சனன் 

இளர்ந்தனன் - வாயுவைப்போலச் சுழன்று வளைந்து எழுந்து,--ஒருத்தன் வெள்ளம் லம் 

பதும் உலக்குற கலக்கினொான் - தாமொருவசே லீம்பது வெள்ளஞ் சேனைகளையும் இறச் 
கும்படி கலக்இனார். எ- று, 

உம்மை முன்னையது இறந்ததுதழீஇயது; பின்னையது முற்று. (௨௪) 

26, மஞ்ஞையன்னமொண்புருமடக்குயித்றிரட்பயில் 
செய்ஞ்ஞலங்கொண்மாடமீ துேனங்கூளிபிள்ளேகள் 

பிஞ்ஞகன்குமார னாடிபோமர்க்களம்படு 

மஞ்ஜையாளர்குரு இயூனருந்துமாறிருந்தவே. 

இ- ள். மஞ்ஜை அன்னம் gary மடக்குயில் திரள் பயில் செய் ஈலம் சொள் 
மாடம் மீது - மயில்களும் ௮ன்னங்களும் ௮ழூயெ புருச்களும் இளங்குயிற்கூட்டங்க 
ளும் இருக்சன்ற செவ்விய அழகுபொருந்திய மாளிசையின்மேல்;--சேனம், கூளி பிள் 
ளைகள் - பருந்துசளும் பேய்களும் காசங்களும்,---பிஞ்ஞசன் குமாரன் ஆடு பேர் அமர்ச் 

களம் படும் ௮ஞ்ஞையாளர் குருதி ஊன் அருந்துமாறு இருர்ச-சிவபெருமானது குமாச 

ராகிய வீரவாகுதேவர் செய்த பெரிய போர்க்களத்தில் இறந்த ௮றிவிவிகளாகயெ ௮௪ரர் 
களுடைய உ திரங்களையும் தசைகளையும் உண்ணும்படியிருந்சன.எ - ௮. ஏகாரம் ௮சை. 

20, மானினஞ்செறிர் இசைக் துவந்தவெல்லைசன்னிடைச் 
தாஜொர்டசிக்கேேறுபுக்ககன்மைபோலவுணர்தகங் 
கோனிருந்தவுறையுளிற்குலாயகாவலாளசாஞ் 
சேனைவெள்ளமைம்பதஞ்சின த் தின் வல்லைசர் இனான். 

இ எ். மானினம் செறிந்து இரைந்து வரத எல்லை தன்னிடை - மான்கூட்டங் 
கள் நெருக்கி யிசைச்துவந்த விடத்தில்,--ஒர் இங்க ஏ.று புக்கசன்மை போல் - ஒர் ஆண் 

சிங்சமானது போய்ப் (பாய்ந்து கொல்லூர்) சன்மையைப்போல,---அ௮வுணர் தம் சோன் 

Quis உறையுளிழ் குலாய காவலாளராம் சேனை வெள்ளம் இம்பதும் - ௮சுர.ராஜனா”



௨௧௮) ஸீகந்தபுரராணம், 

இய சூரபன்மனிருச்சப்பெற்ற கோயிலை வளைந்திருக்ெற காவலாளராயெ Bou த 
வெள்ளம் ௮சுரசேனைகளையும்,--சனத்தின் வல்லை! சிக்தினான் - (வீரவாகுதேவர்)கோப 

த்தோடு விரைந்து அழித்தார். எ - று, 

தான் ௮சை. தன், தம் சாரியை. உம்மை முற்று. குலாவல் - வளைதல், (2 a) 

24. மூதிக்தனருறுப்பியாக்கைமுற்றும்வேறுவேறவாய்ப் 
பி.நிர்தனர் தகர்ர்தனர்பிறங்குசென்னிசோரியுட் 
செ.றிந்தனர்புதைஈ்சனர்சிதைந்தனருருண்டனர் 
மறிந்தனரிறந்தனாமடிந்தனர்கிடந்தனர். 

இ-ள், உறுப்பு முறிர்தனர் - (வீரவாகுதேவர் செய்த போரினால் ௮சுரர்கள்)௮௮ 

யலங்கள் முறிந்தார்கள்,--யாக்கை முற்றும் வேறு வேறவாய் பிரிந்தனர் - சரீ ரமுழுவ 

தம் வேறு வேருசப்பிரிர்தார்கள்,--பிறங்கு சென்னி தசர்ச்தனர் - விளங்குகின்ற தலை 

யுடைர்தார்கள்,--சோரியுள் செறிந்தனர் புதைர்சனர் - இரத்தவெள்ளத்துள் மூழ்க 

௮ழுர்தினார்கள்,--சிசைர்சனர் உருண்டனர் - சிதைந்து உருண்டார்கள்,--மறிந்தனர் 

இறந்தனர் - விழுந்திறந்தார்கள்,--மடி்சனர் இடந்தனர் - இறந்துகிடந்தார்கள். எ - று, 

உம்மை முற்று. மடிதல் - மயங்குதல் எனினுமாம். சதைதல் - தலைமுதலிய உறுப் 

Yasar sed. (௨௭) 
28, இன்னபான்மைவி ற் றவிற்றினவுணர்தானையாவையுஞ் 

சின்னபின்னமாகியேசிதைக்துவிழ்ர துல் திட 
வுன்னுகின்றமுன்னமட்டுலம்பினான்லம்பினின் 
மன்னன்மங்கைூபு7 தீ தின்வந்தவிரவாகுவே, 

இ-ள். சிலம்பினின் மன்னன் மங்கை நூபுரத்தின் வர்த வீரவாகு - மலையரசன் 

பு.தஇரியாராடுய உமாதேவியாரது திருவடிச்சிலம்பினின் றுந்தோன் றியவீ ரவாகுதேவர்,- 

இன்ன பான்மை வீற்று வீற்று அவுணர் சானை யாயையும் - இத்தன்மையாக வேறுவே 

ராய் ௮சுசசேனைகளெல்லாம்,--சஏின்ன பின்ன மாகி சிதைந்து வீழ்ந்து உலந்திட - சின் 

னபின்னமாய் (உறுப்புகள்) அழிந்து வீழ்ர்து இறக்கும்படி,--உன்னுகின்ற முன்னம் 

அட்டு உலம்பினான் - நினைக்கற அளவுச்குமுன் கொன்று (வீராவேசராய) ஆரவாரித் 

தார். எ-று. 

ஏகாரங்கள் ௮சை, இன் சாரியை. உம்மை முற்று, உலம்பல் - ஒசை, (௨௮) 

29, வள்ளனின்றுசமரிழைப்பமாண்டவீரர்யாக்கையி 
. இள்ளதாதுவான?வழுமுருவம்வேறுகாண்டுலா 
தள்ளலாகியொன்றுபட்டதஙகி, கன்னினுருகியே 

வெள்ளியா தியுலகம்யாவும்விரவும்வண்ண மன்னவே, 

இ ள். வள்ளல் நின்று சமர் இழைப்ப மாண்ட வீரர் யாச்சையின் உள்ள - வீரவா 
குதேவர் நின்று போர்செய்சலால் இறந்த ௮சுரலீ ரர்களுடைய சேகத் இினுள்ள,--தாது 
வான ஏழும் - சத்ததா துக்களும்--வெள்ளி ஆதி உலகம் யாவும் ௮௨இ தன்னின் உரு 
தியே விரவும் வண்ணம் என்ன - வெள்ளிமுதலிய உலோகங்களெல்லாம் நெருப்பிலு 
ரக ஒன்றாய்ச்கலந்ததன்மைபோல,--,௮ள்ளலாகி ஒன்று பட்டது - சேறாயொன்று 
பட்டன, ௭: று, 

ஏகாரம் இரண்டும் ,தசை, தன் சாரியை. உம்மைகள் முற்று, (௨௧) 

காவலாளர்வதைப்படல முற்றிற்று, 

ஆ. திருகிருச்தம் - ௬௮. 

 



நகரழிபடலம், 
அடவ 

  

1. ஆசுறுமவுணவெள்ளமைம்பதுமுடி த்தோனைஞ்.தா 

னோசனையளவையான்றேயொசாயிரமும்பரேடுத் 

தேசு துமேருவென்னச்சிகொமோரிலக்கஞ்சூடி. 
விசுபொன்சுடாநின்றவேரமொன்றங்கட்கண்டான். 

இ-ள். ஆசுறும் ௮வுண வெள்ளம் ம்பம் முடி.த்தோன் - குற்றம்பொருர்திய 
லிம்பதுவெள்ளம் ௮சுரசேனைகளையுமழித்த வீரவாகுசேவர்,--&ீஞ்தூறு ஓசனை ௮ள 

வை ஆன்று - 8ீஞ்ஞூறுயோசனை தூரம் அகலமாய்,--ஓ.ராயிரம் உம்பர் ஏஏ- ஆயிரயோ 

சனைதூரம் மேலாகப்போய்,--தேசுறு மேரு என்ன - ஒளிபொருர்திய மேருமலையைப் 

போல;--சிகரம் ஓர் இலக்கம் சூடி. - ஒரிலக்கஞ் சிகரங்களைத்தரித்த,--வீசுபொன் 

சுடர நின்ற வேரம் ஒன்று அங்கண் சண்டான் - வீசுன். ற பொன்னொளியையுடைய 

தீய் நின்ற ஒரு உபரிகையை அவ்விடச்துச்சண்டார். ௭- று, 

உம்மை முற்று. ஏ ௮சை. உபரிகை - சகரமுள்ளமேல்வீடு, (4) 

2, புறத்திருளிரியவைகும்பொலஞ்சுடாப்பொன்செய்வேசந் 
இறத்தியல்கோயின்முன்னஞ்ூசர்ர்கதுதன்னைவிரன் 

பறித்தொருகாத் இனேர் இப்பககனாஞ்சூரபன்ம 
or Os தியலிழுக்கிவைகுமவைக்களம்வீசியார்த்தான், 

இ-ள். புறத்து இருள் இரிய வைகும் பொலஞ்சுடர் பொன்செய்வேரம் - வெளி 
யிலுள்ள இருள் நீங்கும்படி. நிற்னெற அழகய ஒளியையுடைய பொன்னாற்செய்யப்ப 

ட்ட உபரிகையானத,--இிறத்.து இயல் கோயில் முன்னம் சேர்ந்தது தன்னை - ௮ழகா 

சச்செய்யப்பட்ட அரண்மனைக்கெதிரிலுள்ளது ௮அதனை,---வீரன் பறித்து ஒரு கரத்தின் 

ஏந்தி - வீரவாகுதேவர்பிடுங்கி ஒருகையிலேந்தி,--பதகனாம் சூரபன்மன் அறத்து இயல் 

இழுச்சி வைகும் அவை களம் வீசி ஆர்த்தான் - சழ்மசகனாகெய சூரபன்மன் தருமமுறை 

யைச் தவறி அரசுவீற்றிருக்கன்ற இசாசசபையில் எறிந்து ஆரவாரித்தார். ௭ - று, 

அத்து மூன்றும் தன்னும் சாரியை. இறம் - அழகு, உயரம். (௨) 

9, பன்மணிசெறிந்தபொற்பிற்பாயொளியெரிபொன்வேச 
மன்னவலுறையுஞ்செம்டொன்மாயிருமன்றிற்போதன் 

மின்னவிர்மேருவா திவெற்பெலாமிகலினொன்றிப் 

பொன்னகர்பொடிப்பச்செல்லுக்கன்மையைப்போலுமம்மா, 

இ-ள் பன்மணி செறிந்த பொற்பில் பாய் ஒளி எரி பொன் வேரம் - பல ௮ரத 

னங்கள் அழுத்தப்பட்ட அழகையும் பரந்த ஒளியையும் உடையதாய் விளங்குகன்ற 

பொன்னாற்செய்யப்பட்ட வேரமானது,--மன்னவன் உறையும் செம்பொன் மாயிரு 
மன்றில் போதல் - அரசனாகிய சூரபன்மன் வீற்றிருக்கின்ற செம்பொன்னாற் செய்யப் 

பட்ட மிகப்பெரிய இசாசசடையிற் செல்லுதல் (எப்படியெனில்),--மின் அவிர் மேரு 
ஆதி வெற்பு ஏலாம் - ஒளிவிளங்குகன்ற மேருமுதலிய மலைகளெல்லாம்;--இகலின் 
ஒன்றி பொன் ஈகர் பொடிப்ப செல்லும் தன்மையைப் போலும் - பகையோடும் ஒரு 

மித்து பொன்னுலசத்தையழிச்கும் பொருட்டுப் போடுன்ற சன்மையைப்போலும்.எ-.ு. 

அம்மா ௮சை, ப (4.)



2.2.0 ஸீகந்தபு ராணம், 

4, வார்த்தருகழற்கால்விரன்வானுருமேறுமுட்ச 

வார்த்திடுதுழனியேசியாசன்மேவியவத்தாணி 
சேர்த்தவர்கன்னத் தூடுசெறியுமுன்னெறிதலும்ற 

போத் திடுசெம்பொன்வேம்பேரவைமிசையற்றன்றே, 

இ-ள். வார்.தரு கழல்கால் வீரன் - வார்பொருந்திய வீரக்கழலையணிந்த காலையு 
டைய வீரவாகுதேவர்,--வான் உருமேறும் உட்ச ஆர்த்திடு தழனி ஏ௫ - மேகத்திலு 
ள்ள இடியேறும்பயப்படும்படி ஆரவாரித்ச ஒசைசென்று,--அரசன் மேவிய ௮த்தாணி 

சேர்த்தவர் சன்னத்தாூடு செறியுமுன் - சூரபன்மன் வீற்றிருக்கின்ற ஈபாமண்டபசத்திலி 

ரந்த சனங்களுடைய சாதினிடத்தில் செல்லுமுன்னம்,--எறிதலுற்ற பேர்த்திடு செம் 

பொன் வேரம் பேர் ௮வை மிசை உற்ற - அவராற்பிடுங்க யெறியப்பட்ட செம்பொன் 

மயமாயெ வேரமானது சபாமண்டபத்தில் விழுந்தது. எ- று, 

௮ன்று, ஏ ௮சை. உம்மை உயர்வுசிறப்பு. சேர்த்சவர் வலித்தல்விகாரம், (௪) 

5, விற்செறிதூபிச்செம்பொன்வியன்மணிகஞலும்வோங் 
கற்செறிபெருக்தோள்வீரனெறித லுங்கடி தண்ணிப் 

பொற்செறிமார்பிற்சூரும்புதல்வருஞ்சிலரும்வைகுஞ் 

கற்ிலவிடையேயன்றிமன்றெலாஞ்த் திற்ராமால், 

இ-ள். வில் செறி தாபி செம்பொன் வியன் மணி கஞலும் வேரம் - ஒளிபொருக் 
இயதூபியையுடையதாய்ச் செம்பொன்னாற்செய்து மேலான ௮சதனங்கள் அழுத்சப்பட் 

டவோத்தை,--கல் செறி பெரும் தோள் வீரன் எறிதலும் - மலேயைப்போல இறுகிய 

புயங்களையுடைய வீரவாகுசேவர் எறிய;--கடி.து உண்ணி - (அவ்வேரம்) சக்கிரத்திற் 

சென்ற,---பொன்செறி மார்பின் சூரும் புதல்வரும் சிலரும் வைகும் சல் சல இடையே 
அன்றி - பொன்னாபரணங்கள் கெருங்கியிருக்கின் ற மார்பையடைய சூரபன்மனும் ௮வ 

னத மக்களும் சில பிரசானசனங்களும் இருந்த சலசல இடங்கள் தவிர,-மன்.று. எலாம் 

இந்திற்று: - சபைமுழுதையும் அழித்தது. எ - று, 

௮ம், ஆல் ௮சை. ஏகாரம் பிரிநிலை உம்மைகள் எண்ணுப்பொருஎன. (ட) 

0, தடத்சனிவேங்க்டுதபனியத்தவைக்கணோச்சி 
யிடி த்தனனொருகானிற்குமெம்பிரானேவற்.றாதன் 
படைத்தளித் இறு திவேலைப்பசும்பொனார்தசும்பினண்ட 
முடைத்துலகழித் துகிற்குமொருபெருங்கடவுளொத்தான். 

இ ள். தடம் சனி வோம் £ண்டு - விசாலமான பெரிய வேோரத்தை யெடுத்து, 

தபனியத்து ௮வைக்சண் ஒச்? - செம்பொன்மயமாடிய சபையிலெறிக்து,---இடிச்தனன் 

ஒருசானிற்கும்.எம்பிரான் ஏவல் தாசன் - ஆரவாரித்து ஒரு தனியேஙிற்கின் ற எம்பெரு 
மானது ஏவற்றூதராயெ வீரவாகுதேவர்,--பசும் பொன்னார் சசும்பின் ௮ண்டம் படை 

தீது அளித்து - பசும்பொற்குடம்போன்ற பிரமாண்டத்தைப் படைத்துச் காத்து, 

G28 வேலை - சங்காரகாலத்திலே,--உடைத்து ௨லகு அழித்து நிற்கும் ஒரு பெரும், 

கடவுள் ஓத்தான் - (அவ்வண்டத்தை) உடைத்து உலகத்தை அழித்து. நிற்னெத ஒப் 

பற்ற பெருங்கடவுளாயெ உருத்திரமூர்த்தியை ஒத்தார். எ - று. (சு) 

(ச புலவுகொளலகுவெவ்வாய்ப்புட்செறிபொதும்பர்தன்னிழ் 
பலமுடையரு: முவி ழப்பட்டம தோர்பரிசதென்னக். 
சாலைவசுன்மைர் சன்விட்டசுளிகைசகர்ப்பத்தொல்சர் 

மலிவுறுசனங்க?ே ே ளாடமன்றமங்குற்ற சம்மா
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இ.ஈ எ். புலவு சொள் அலகு வெவ்வாய் புள் செறி பொதும்பர் சன்னில் - புலா 
லைச்சுவருகின்ற: ௮லசா௫ெய கொடிய வாயினையுடைய பறவைகள் நெருங்கியிருக்கன்ற 

சோலையில்,--பலமுடை உருமு வீழ பட்டதோர் பரிசு ௮.து என்ன - வவிமையையு 

டைய இடி.விழ (௮.தனால். ௮ச்சோலை) அழிந்ததன்மையைப்போல,--தொலைவகல் மை 
ந்தன் விட்ட குளிகை சர்ப்ப - அழிவற்ற பலசாலியான வீரவாகுதேவர் (பிடல்) எறி 
த சூளிகை உடைத்தலால்,-- தால் சர் மலிவுறு சனங்களோடு மன்றம் மங்குற்றது - 

பெருஞ்சிறப்பு மிகப்பெற்ற பிரகானசனங்களோடு சபாமண்டபம் அழிந்தது. எ- ௮. 

அம்மா,ர் ௮சை, தன் சாரியை, ௮.2 பகு.இிப்பொருள்விகு.தி. சொல்£ர்மவிவுறஎன் 

பதற்கு பேராசையதிகரிச்சப்பெற்ற. எனினுமாம். பிரதானசனங்கள் மந்திரிமாராதியோர் 

8. இடிர்தனமிசையினெல்லையிற்றபித் இகையின்சூழல் 
பொடிர்சனவுத்இரங்கள்போ இகைபூழியாகி 
முடிந்தனமதலையாவுமுரிந்தனகபோதம்வீழ்ந்த 
மடிந்தன திருவுஞ்€ருமன்றழிவுற்றதன்றே, 

இன். மிசையின் எல்லை இடிந்தன - (௮ச்சபாமண்டபத்தின் மேவிடங்களாய) 
முகடுகள் அழிர்சன,--மித்தசையின் சூழல்: இற்ற - சுவரின் சுற்றிடங்கள் அழிர்தன,- 

உத்திரங்கள் பொடிந்தன. - உச்இிரங்கள் தகளாயின,--போதிசை பூழி ஆக முடிந்தன - 

போதிசைகள் தகளாயழிர்தன,--மதலை யாவும் முரிந்தன - தூண்களெல்லாஞழுரிர்தன,- 
கபோதம் வீழ்ந்த - கபோதமெனப்படுஇன்ற மேலுறுப்புச்கள் விழுந சன,---இருவும் 

சீரும் மடிர் சன-இலக்குமிவிலாசமும் சிறப்பும் ௮ழிர்சன),--மன்று அழிவுற்றது - (இங். 

கனம் உறுப்புக்கள் சதைசலால்) சபாமண்டபம் உருவழிந்தது, எ -.று. 

அன்று, ஏ ௮கை, உம்மை முன்னையது முற்று; பின்னைய எண். உத்திரம் - வளை, 
மாளிசையினேருறுப்பு. கபோசம் - இத்இரச்சம்பி, (௮) 

9, பீடிகைபுசைந்தபொற்பிற்பேவைதகர்தலோடும் 
பாடுறவசசற்சூழ்ர்தபரிசனர் தம்முட்சில்லோ 
சோடினாலெவர்மெய்யூறுற்றனர்சிலவர்ரெக்கு 
வீடினர்சிலவரா ற்றமெலிர் சனா புலம்பலுற்ளூர். 

இ எ். பீடிகை புரைந்த பொற்பில் பேரவை தகர்்2 லோடும் - (பிரதானிகள் இரு 
க்கும்பொருட்டுப்) பீடங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கன்ற சிறப்பினையுடைய இராசசபை 

யழிதலும்,--பாடுற ௮ரசன் சூழ்ந்த பரிசனர் சம்முள் சில்லோர் ஓடினர் - பக்கத்இல் 
௮சசனாயெ குரபன்மனைச்சூழ்க்து நிற்கின்ற எவலாளருட் சிலரோடிஞார்கள்,---சிலவர் 

. மெய் ஊறு உற்றனர் - இலர் சரீ ரத்திற் சாயமடைந்தார்கள்,--சிலவர் நெக்கு வீடினர் - 

இலர் (சரீரம்) நசுங்இயிறந்தார்கள்,--சிலவர் ஆற்ற மெலிந்தனர் புலம்பலுற்றுர் - சிலர் 

மிகவும்வருக்இிப் புலம்புவாசாயினார். எ - று, 

தம் சாறியை. பீடிகை புரைந்த என்பதற்கு--டைவீதியைப்போன்ற என்றலுமாம்; 
ஆபரணப்பெட்டியைநிகர்ச்ச எனப்பொருள் கூறுவாருமுளர், மெலிதல் - இளைச்சலெ 
னினுமாம். (க) 

10, ரெக்கதுபொ இயிலாகநிரந்த தசெம்பொற்பூழி 
இக்கொபெவியும்வாலுஞ்செறிர்தனவவுணசாூத், 
தொக்கனருடைக் தமாய்ந்துதொகைபிரிர்தழிந்தார்தொல்லைத 
தக்கனினுணர்வுதீர்ந்தசகுவர்கோனிவற்றைக்கண்டான். 

இ.- ஸ். ரெத்கது பொதியிலாக. - சுபாமண்டபம் உடைந்து போச;--(அ.தனால்9. 
செம்பொன் பூழி நிரந்சது. சிவர்தபெரற்றுகள் நிறைர்த;--இச்சொடு: புவியும் லானும்.
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செறிர்சன - இசைகளிலும் பூமியிலும் ஆகாயத்திலும் நெருங்னெ,---அவுணரா தொக 

கனர-அவுணராக அங்சே கூடினவர்கள்,--உடைந்து - ( அவ்விடச்தினின்.றும்) வில௫),- 
மாய்ந்து - ௮றிவு மயங்க,--தொகைபிரிந்து - கூட்டங்கலைந்து,--அழிர்தார் - வலியழிச் 

தேர்டிஞார்சள்,--தொல்லை தக்கனின் உணர்வு தீர்ந்த தகுவர்கோன் - முற்காலத்திலே 
( சிவ்பெருமானை மதியாது அறிவிழர் ச) தக்கனைப்போலச் (சுப்பிரமணியப்பெருமானை 

மதியாத) அசுர.ராசனாயெ குரபன்மன்,--இவற்றை சண்டான் - இவைகளைப்பார்த்தான். 

. உம்மைகள் எண். உடைசல் - தளர்தலுமாம். (50) 

11, ஆயிரகாமத்தண்ணலனையவன்வன்மைகாணா 

| வாயிரம்வடவை2யபோலழன் றுதகன்னயலினின்ற 
| வாயிரநெடுதோளைஞ் ஜலூருனனங்கொண்ட தீயோ 

ராயிரர்தம்மைகோக்கியடலுருமேம்றிற்சொல்வான், 

'இ- ஸ். (அங்கனம்பார்த்சசூரபன்மன்) ஆயிரநாமத்.த ௮ண்ணல்| அனையவன் வன் 
மைகாணா-.ஆயிரர்இிருமாமங்களையுடைய சிவபெருமானுச்கொப்பானவராஇய வீரவாகுதே 
வருடைய வல்லபத்தைக்சண்டு,--அயிசம் வடவையே போல் அழன்று - ஆயிரச்கணக் 

கான வடவாமுகாகனெியைப்போலச் கோபமித்து,--தன் அயலில் நின்ற நெடு ஆயிசம் 

தோள் 8ஞ்ஞூறு ஆனனம் கொண்ட தீயோர் ஆயிரர் தம்மை கோக்க - தன்னருகில் 
நின்ற நெடிய ஆயிசம்புயங்களையும் 8ீஞ்ஞூறு முகங்களையுமுடைய கொடிய ஆயிரம் 

அசுரரைப்பார்த்.த,--அடல் உருமேற்றில் சொல்வான் - வலிமைபொருந்திய இடியே 

போலச் சொல்லுகின்றான். எ- று. 

அத்து, சம் சாரியை. ஏகாரம் பிரிநிலை. (as) 

19. விழிப்பருநிவப்பினோங்கும்வோமொன்றதனைக்கீண்டே 
தெழிப்பொடுகுமசன்.நாதன்செலுச்தினன்செம்பொன்மன்ற 
மிழிப்புறத்தளாந்துவிழ்ந்த தண்டில்லிடமேயன்றிப் 
பழிப்பெனக்கிதன்மேலுண்டோபட்டதென்புகழுமன்னோ, 

இ-ள். குமான் தாதன் தெழிப்பொடு - குமாரஸ்வாமியினது தூ.துவராகிய வீரவா 

குதேவர் ஆசவாரிப்போடு,--விழிப்பு ௮௫௬ நிவப்பின் ஒங்கும் ஒன்று வேரம் ௮தனை 

ஈண்டு - கண்ணுக்செட்டாத சளர்ச்சியோடுயாந்து நின்ற ஒரு வேரச்தை அசைத்தெடு 

தீது, -செலுத்தினன் - ௮சனால் எறிந்தான், --ஈண்டு சில் இடமே அன்றி - இங்கே 
சில விடமேயல்லாமல்,---செம்பொன் மன்றம் இழிப்புற தகர்ந்து வீழ்ந்தது - மாற்றுயர் 
நத பொன்னாலமைக்கப்பட்ட சபாமண்டபம் மற்றிடங்களெல்லாம் இழிவுபடும்படி. அழிக் 
துவிழுந்தத,-இதன் மேல் பழிப்பு எனக்கு உண்டோ - இதற்குமேலான ஒரு ௮ வமா 
னம் எனக்கு வேறே உண்டோ (இசனால்),--என் புகழும் மன் பட்டது - எனது சரத் 

தியும் முழுதும் அழிந்தது. 
ஏகாரம் £ண்டே என்பதில் ௮சை; இடமே என்பதில் பிரிநிலை. உண்டோவென் 

பதில் ஓகாரம் எதிர்மறை. உம்மை உயர்வுசிறப்பு. மன் மிகுதிப்பொருப்கண்வர்தத; 
இங்கே முழுதும், என்னும் குறிப்புணர்த்திற்று. ஒ ௮சை. (௪௨) 

18, கோறலேகொழற்றமன்௫ுலொற்தனைக்கு ௮ு௫நீவிர் 
மாறுபோரியதற்றியேனுமற்றவன்வழாதவாழ்று 
லீறுசெய்திடா துபற்றியெம்முனர் த்தரு திர்மெய்யி 
னாறுசெய்தவனைவாே னாருடன்சிதையுய்ப்பனென்றான். 

... இ.ஃள். ஓற்றனை கோறல் கொற்றமன்று - தூதாசவர்தவனைச்' கொல்லுதல் வெற் 
தியல்ல (ஆதலால்),--நீவிர் குறு - நீங்கள் சென்று,--மாறுபோர் இயற்றி யேனும் - 
பசைத்தப்போர்செய்தாவது;--௮வன் வழாத ஆற்றால் - அவன் தப்பிப்போசாதபடி,--



நகரழிபடலம், — ௨௨௩. 

ஈ௮ செய்திடாது பற்றி எம் முனர் தருதிர் - கொல்லாது பிடித்து எமக்குமுன்னே 
சொண்டுவந்துதாருங்கள்,--மெய்யின் ஊறு செய்து அவனை வானோருடன் ரிறை ௨ய்ப் 

பன் என்றான் - சரீரத்திலே ஊறுபடுத்தி அவனை (முன்னே சிறையிலிருக்கன் ற) தே 

வர்களோடு சிறையில்வைப்பேனென்று கூறினான். ௭எ- று. Ye, ஏ ௮சை. (௪௩) 

14, அன்னவரதனைக்கேளாவசசவி.தருவிக்கேண்மோ 
வொன்னலன்.நாதன்சோரியுயிரொடுகுடி ss pe oop 

நின்னருளாணைகாடி நெஞ்சகம்புழுங்கியஞ்சி 

யின்னதோர்பொழுதுந்தாழ்த்தேமினியதுபுரிதுமென்றார், 

இ ள். (இங்ஙனம் சூரபன்மன் கூறுதலும்) ௮ன்னவர் ௮தனை கேளா - அவர்கள் 

அ௮வ்வார்த்தையைக் கேட்டு,--௮7௪ - இராசனே,--ஈது ௮ருளி கேண்மோ - இதனை 

Hoe செய்து கேளும்,--ஒன்னலன் தாதன் சோரி உயிரொடு குடித்தற்கு உற்றாம் - 
பகைவனாகயெ ஒற்றனது உதிரத்தை உயிருடனே பருகும் பொருட்டு இருச்கின்றோம்,- 

நின் அருள் ஆணை நாடி. - உம்முடைய தயவோடுகூடிய கட்டளை (எப்போதுகிடைக்கு 

மோவென்ற) எதிர்பார்த்து,--கெஞ்சகம் புழுங்கி - மனம்புழுங்க,--௮அஞ்சி - பயக்து,- 

இன்னதோர் பொழுதும் தாழ்த்தோம் - இதுவரையுக் தாமதித்தோம்,--இனி ௮து புரி 
தும் என்றார் - இனி ௮க்காரியச்சைச்செய்து முடிக்கின்றோமென்றார்கள். எ - று, 

மோ முன்னிலையசைச்சொல்; ஓர் ௮சை. சாடி-என்பதற்கு விரும்பி என்பாருமுளர், 
ஒன்னலன் தூதன் - என்பதற்குப் பசைவராஇியகந்தஸ்வாமியின் தூ துவர் என்றலுமாம். 

19, என்றனர்வணக்கஞ்செய்யவினிதெனவுவகைபூத்துக் 

கன்.றியவவுணர்தங்கள்காவலன்விடுப்பவங்கட். 
சென்சனர்பததுநாற்றுச்இறலுடைமொய்ம்பர்முன்ன 

நின்றிடுவீரவாகுகிலைமையையுரைக்க லுற்றாம், 

இ - எள். என்றனர் வணக்கம் செய்ய - ஏன்றுகூறி ஈமஸ்காரஞ்செய்ய,--சன்றிய 

அவுணர் தங்கள் காவலன் - கோபம்பொருர்திய ௮சுசர்ச்குத்தலைவனாகய சூரபனமன்,- 

இணிது என உவகை பூத்து - நல்லதென்று ம௫ழ்ச்சிகொண்டு,---விடுப்ப - (போங்களெ 
ன்று) ௮னுமஇிகொடுச்ச,--இிறல் உடை பத்து நூறு மொய்ம்பர் சென்றனர் - வலிமை 

யையுடைய சகத்திரவாகுகள் சென்றார்கள் ( அவர்கள் அப்படிச் செல்லுகலும்),--முன் 

னம் நின்றிடு வீரவாகு நிலைமையை உரைக்கல் உற்றும் - முன்றின்ற வீரவாகுதேவர் 

(Gews) சன்மையைச்கூறுகன்றாம். ௭ - று, (கடு) 

வேறு. 

16, வேோமதெறிந்தவைவிட்டிகின்றுளான் 

சூருறைஈகர்வளந்தொலைச்சிச்சூழமுகர் 
சேருறுமிருக்கையுஞ்சிதைப்பனின்றெனா 
வோரு,.றுபுர்இியிலுன்னினனை சோ, 

இ-ள். வேரமது எறிந்து அவை வீட்டி. நின்றுளான் - முன்வோத்தைப் பிடுங்கி 
யெறிர்து சபையை அழித்துநின்ற வீரவாகுரேவர்,--சூர் உறை வளம் ஈகர் தொலைச்ச- 

சூரபன்மனிருக்கின்ற செல்வச்தையுடைய ௮கககரத்தையழித்த,--சூழுகர் சேர் உறும் 
இருச்கையும் இன்று ௮ழிப்பன் எனா - ௮வனைச்சூழ்ச்ச பரிவாசங்களாயுள்ள ௮சரர்கள் 

இருக்கின்ற இருப்பிடங்களையும் இப்பொழுதே அழிப்பேன் என்று,--தருறு புக்தியில் 

உன்னினான் - ஆராய்கின்ற மனதில் நினைத்தார், ௭ - ., 

ACIT JOE HH பகுதிப்பொருள்விகு ர, உம்மை.இறச்ச துதழீஇயது, (௪௪)



tow ஸரீகத்தபு ர்ர்ண ம். 

். 14 மறிப்பிணமுதகியமான்சள்புள்ளினஞ் 
சிறப்பு தண்டலைமணியிற்செம்பொனிற் 
குறிப்பினர்குயிற்றுசெய்குன்றம்யாவையும் 
பறித்தனன்றிசைதொறும்பாவவிசினான். 

இ!- எ. (௮ங்கனம் மன?ல் நினைத்த வீரவாகுதேவர்) மறி பிணை முதலிய மான் 
கள்.புள்| இனம் சிறப்பு உறு தண்டலை - பெண்மான் முதலிய “மான்களும் பகுஷிச்கூட் 
டங்களும் றெப்புற்று வா ழ்கின்ற சோலைகளையும், --மணியில் செம் பொனில் குறிப்பி 

னர் குயிற்று செய்குன்றம் யாவையும் - இரச்இினங்களாலும் மாற்றுயர்க்த பொன்னினா 
லம் சற்பர்கள் செய்த செய்குன்றங்களெல்லாவற்றையும்,--பறித்தனன் திசைதொறும் 

Liga வீடினான் - பிடுங்டுத்திச்குகுடோறும் பரவும்படி, எறிந்தார். ௭ - ரூ. 

சய்யவேண்டும் வேலைகளை மன ச்திற்டந்தித்தச் செய்வோராதலிந் இற்பர்களைக் 
குறிப்பினர் என்றார். மான் - பிருகங்களெனிலுமாம், இப்பொருட்கு னவ்வணைந்தது. 
Cie aie (2a) 

18, வரைவயிறுயிர்த் இடுமாசில்பல்லகை 
யரதனநிரைகளினணியசெம்பொனின் 
மாபினிலியற்நியவாம்பிழெற்றிகள் 
விரைவொடுதொட்டனனெடுத் துவீசினான், 

இ. வரை வயிறு உயிர்ச்திடும் மாசு இல் பலவகை ௮7சனம் நில்சளின்-மலை 
. மினுள்ளே தோன்றிய சஎங்சமில்லாத பலவிதமான இசத்தினவரிசைகளாலும்,-அணிய 

செம் பொனின் - ௮ழூய செம்பொன்னிஞனாலும்,--மரபினில் இயற்றிய - சற்பநூல் 
முறைப்படி) செய்யப்பட்ட--வரம்பு இல் தெற்றிகள் - கணக்கில்லாத இண்ணைகளை - 

விரைவொடு தொட்டனன் எடுத்து வீ௫னான் - €க்ொமாகத்சதோண்டி எடுச்தெறிந்தார். 

மலைநடுவிற்ரோன்றலால் 4வரைவயிறுயிர்தஇடு”” மென்றார். ௮ஈதனம் - தெய்வ 
மணி. தெற்றி - சத திரகூடமெனினுமாம். தொடுதல் - சோண்டுசல். (௧௮) 

19, முடி.வசல்பேழையின்ஜூட்டுகீக்கியே 
படியுறுகொள்கமைவ தறைச்சாய்த்செனப் 

படியுறுமண்டபம்பலவுர்தொட்டெடா 

விடிபுரையோதையான்யாண்டும்வி௫ுஞன். 

இ-ள௬். முடிவு அகல் பேழையின் மூட்டு நீக்கு அடி. உறு கொள் சலம் அவற்றை 

சாய்த்த என - அழிவில்லாத பெட்டியினத பூட்டைத்திறந்து அடிப்புறத்திலுள்ள பாச் 

இச,த்தைக் கவிழ்த்சாற்போல,--இடி புரை ஓதையான் - இடியிடி.த்தாற்போன்ற ஒசை 

யையுடையசாகயெ வீரவாகுதேவர்,--படி. உறு மண்டபம் பலவும் தொட்டு எடா - பூமியி 

விருக்கின்ற மண்டபங்கள்பலவற்றையும் தோண்டியெடுத்து,--யாண்டும் வீசினார்-எவ்வி 
பத்தும் எறிந்தார். எ- று. 

சொள்சலமும் அதிலுள்ள பொருள்களும் விழுதல்போல மண்டபமும் அதிலுள்ள 
பொருள்களும் விழுக்தன என்பது கருத்து. ௮டியிலிருச்கின்ற பாத்திரத்திலுள்ள ஆப 
சணங்களைக்கவிழ்த்துக் கொட்டினாற்போல எனப்பொருள் கூறுவாருமுளர், சாய்த்தால் 
என்னும் வினையெச்சம் சாய்த்து எனத்திரிந்துநின்றது. 

ஏகாரம் ௮சைநிலை. உம்மைசள் முற்றுப்பொருளன. | (௪௬) 

20 மலாயன்மிசையுறுமாயற்புல்்லுவா 
. , எிலமகள்கைகளைநீட்டியென்னவா 

னுலகெலாமிசச் துமேலோங்குசோபுரம் 
பலபலபறித்கனன்பாங்கரோச்சளூன்,



நகரழிபடலம்.' | உஉட 

இ-ள். மலர் அயன் மிசை உறு மாயன் புல்லுவான் - தாமரைப்பூவாடுப சனத் 
இலிருக்கன்ற பிரமாவினது சத்தியலோகச்திற்கு மேலுள்ள (சாயசராகய) விஷ்ணு 
வைச்தழுவும்படி,--நிலமசள் கைகளை நீட்டி என்ன - பூமிதேவியானவள் தனது சை 
களை நீட்டினாற்போல,---வான் உலகு எலாம் இகந்து மேல் ஓங்கு பல பல கோபுரம் 
பதித்தனன் பாங்கர் ஒச்சினான் - ஆகாயவுலகமெல்லாவற்றையுங் கடந்து மேலாகவுயர்ந் 
இருக்கின்ற பலபஷ சோபுரங்களைப் பிடுங்கிப் பச்சங்களிலெறிந்தார், எ- ஐ, (2.0) 

21. மூளுறுமெரிசிகைமுடித் து.த் கானவர் 
கேளொகெமித்தமிகெழுமியுற்றென 
வாளுறுமாமணிவயக்குதூபிகைச் 

சூளிகைபலபலதொட்டுவிசினான். 

இ-ள். தானவர் மூள் உறும் எரிசிகை முடித்து கோள் ஒடு தமி தமி கெழுமி 
உற்று என - ௮வுணர்கள் பற்றுகன்ற ௮க்கனியைக் குடுமியாக முடி.ச்துச்கொண்டு 

சுற்றத்தோடும் சனித்சனியிருக்சாற் போல,--வாள் உறு மாமணி வயங்கு தூபிகை பல 

பல தொட்டு வீ௫னான் - ஒளிபொருச்திய மாணிக்கங்கள் விளங்காநின்ற தாபிகைகளை 

யுடைய குளிகைகள் பலபலவற்றை எடுத்தெறிக்தார். எ - று. 

எறரிசிகை உவமைத்தொகையெனச்சொண்டு பொருளுரைப்பினுமமையும். (௨௧) 

2௮. கற்றிடும்விஞ்சையின்கழகம்பல்கடைச் 

தெற்றிகள்வேஇகைூஏந்தசாலைக 

டுறந்றிகிபழுமாச்சோலைவாவிகண் 

மத்றுளபிறவொடுமட்டித்சானசோ, 

இ-ள். கற்றிடும் விஞ்சையின் கழகம் - வித்தைகளைப்படிச்சின்ற பள்ளிச்கூடங் 

களையும், பல் கடை தெற்றிசள் வேதிகை சிறந்த சாலைகள் - பல அங்காடி ச்தண்ணைக 
ளையும் மேடைகளையும் சிறந்த சாலைகளையும், துற்றிடு பமுமசச் சோலை - நெருங்க 
முதிர்ந்த மரச்சோலைகளையும,---வாவிகள் - தடாகங்களையும்,--மற்றுள பிறவொடு - இன் 

னுமுள்ளனவாகிய பிறவற்றோடு,--மட்டித்தான் - அழித்தார். எ- று, 

௮ ரோ அசை. பழுமாம் - பழுச்தமாமெனினும் ஆலமசமெனினுமாம். (௨௨) 

28, கந்துகவியனிரைகரிகடேர்.த்தொகை 
பக்தியிற்சாலையிற்பயின்றுகின் றன ' 

வந்தமின்ருயினவள்ளியள்ளி2ய 

புந்தினன்றிசைதொறுமுசற்றிவிழவே, 

இ ள். பந்தியில் சாலையில் பயின்று நின்றன - இலாயங்களிலுங் கூடங்களிலும் 
பழகிரின் றரஷவாகிய,--வியன் கந்துக நிரை காரிகள் தோத்சொகை - பெரிய குதிரைச் 

கூட்டங்களையும் யானைக்கூட்டங்களையும் சேர்க்கூட்டங்களையும்,-அந்தம் இன்று ஆயின 

அள்ளி ௮ள்ளி - அளவில்லாதனவாக வாரிவாரி,--இசை தொறும் உரற்றி Sy 2.68 
னன் - திக்குகடோறுங் குழறிக்கொண்டு விழும்படி. எறிந்தார். ௭ - று, 

ஏகாரங்கள் ௮சை. . (௨௩) 

24, நிலவரைசூழ்தருகேமிவெற்பென 
மலிதருசெம்மணிவகையிற்பண்ணிய 
பலவகையியர் இசப்பதணவிஞ்சிக 

_ ளொலிகழந்காலினானுதைச் விட்டி ன். 
௨௬



௨௨௭௬ ஸ்ரீகந தபு ராணம், 

இ-ள். நிலவா சூழ்தரு நேமி வெற்பு என - பூமியினெல்லையிற் சூழ்ர்திருக்கி 

ன்ற சச்சரவாளமலையைப்போல;--மலி தரு செம்மணி வகையில் பண்ணிய - மிகுந்த 
மாணிக்கங்களாற் செய்யப்பட்ட,--பலவகை இயர்திரம் பதணம் இஞ்சிகள் - பலவித 

மான பொறிகளும் உண்மேடைப்பரப்பும் (அமைந்துள்ள) மதில்களை,---ஓலி கழல் சாலி 
னான் உதைத்து வீட்டினான் - ஒலிக்கின்ற வீரக்சழலைத்தரித்த வீரவாகுதேவர் உதைத் 

துவிழுச்தினார். ௭ -- று, | 

மாணிக்கம், சாதரங்கம் குருவிந்தம் செளகந்திகம் கேரிவாங்கம் என நால்வகைப்படு 
தீவின் செம்மணிவகை என்றார். 'பல்வகையியந்திரப் பசண விஞ்சிகள்? எனவே! மாற் 
றவர் மறப்படை மலைந்து மதில்பற்'”ர.வண்ணம், *₹நூற்று வரைக் கொல்லி யொடு நூச் 
இயெறி பொறியு5-சோற்றமுறு பேய்கழுகு துற்றுபெரும் பாம்பும்'” என்றித்தொடக் 
கத்கனவா௫ய பொறிகளையும், அகத்தார்விட்ட ஆயுதமுசலிய புறத்தார்மேல் எளிதிற் 
சேறலும் அவர்விட்டன அகத்தார்மேற் செல்லாமையுமாகிய நிலைச்செளிதாநீர்மையுமு 
டைய மதில்கள் என்பதுபெற்ரும். 

25. பூழியம்பொற்புயப்புனிதன்வெய்யசூர் 
வாழுறுகோககர்வள த்தையின்னன 

மூழியின்மருத்தெனவுலாவியட்டபின் 
Gyms weno guts cere se, 

இ-ள். பூழி ௮ம் பொன் புயம் புனிதன் - விபூதியைத்தரித்த அழகிய பொன்ம 

யமான புயங்களையுடைய பரிசத்தரான வீரவாகுதேவர், -வெய்யசூர் வாழுறு கோககர் 
வளத்தை - கொடிய குரபன்மன்வாழ்ச்திருககின் ஐ கோயிலின் சிறப்புப்பொருள்களை,-- 

இன்னணம் - இந்தவிதமாக,--ஊழியின் மருத்து என உலாவி அட்டபின் - ஊழிக்கா 

லத்தில் (உலக த்தையழிக்கரதோன்றும்) பிரசண்டவாயுவைப்போன்ற (வேகத்தோடு) 

- உலாவி அழித்தபின்னர்,--சூழுறு இடங்கரும் தூர்த்திட்டான் - (அவனுடையகோயி 

லச்) சூழ்ந்திருக்கின்ற (உள்) அகழியையும் தூர்த்சார். எ- று, 

௮சோ ௮சை, உம்மை இறர்சதுசழீஇயவெச்சம். | (2@) 

20, அ௮றந்தலைகின்றிடாவரசன்கோயினின் 
தெறிச்திிகரிகளிலங்குளூஸிகை 

நிறைந் திமண்டபகெருங்குகாமர்காச் 
செறிந்தனபிறவொடுசென்றுசேணெலாம். 

இ-ள். ௮றம் தலை நின்றிடா அரசன் சோயில் நின்று எறிர்இடு சகரிகள் - தரும 

நீதியிலே நில்லாத பாவியாகிய குரபன்மனது ௮. ரண்மனையினின்றும் (வீரவாகுதேவரா 
லெறியப்பட்ட சகோபுரங்களும்,--இலங்கு சூளிகை - விளங்காறின்ற மேல்வீடுகளும்,-- 

நிறைந்திடு மண்டபம் - (கால்கள்) நிறைந்த மண்டபங்களும்,--நெருங்கு காமர் கா- 

(மசங்கள்) செறிக்த அழகிய சோலைகளும்,--பிறவொடு சென்று சேண் எலாம் செறிக் 

தீன - மற்றுள்ளனவற்றோடு சென்று ஆகாயமெல்லாம் நெருங்னெ. எ - று, 

மனு முசலிய நீதிநூல்களில் விதித்த விதிசடர்து கொடுங்கோனடாத்துவோனாச 
லின் **அறந்தலைநின்றிடா ௮ சன்?” என்றார். (௨௬) 

21, உளரக் இடுவரியளியுலாவுதொங்கலான் 
வளர்த்திபாணியான்மன்னன்செல்வமாய்க் 
களைந்தெறிகின்றனசணிப்பிலா தவும் 

இளர்ச் திடுநெடுமடல்கிழித்துச்சென் வே. 

இ-ள். ஊர்ர்திடு வரி ௮ளி உலாவு சொங்கலான்-(பூவைச்)குடைகன்ற வரிபொருக் 

இயலண்டுகள் உலாவப்பெற்றமலர்மாலையணிச்சலீரவாகுதேவர்,-வளர்க்இடு பாணியால்-
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வளர்ந்சசைகளால்,--மன்னன் செல்வமாய் - (௮வுணர்ச்சசசனாகிய) சூரபன்மனத செல் 

வப்பொருளாய்,--களைந்தெறி இன்றன கணிப்பிலாதவும் - பிங்கி எறியப்படுகின்றன 
வாயே அளவில்லாத ௮ப்பொருள்களெல்லாம்,---இளர்க்இடு நெடு முகல் இழித்து சென் 

றன - உயர்ந்த பெரிய மேகமண்டலத்தைச் இழித்து (மேலாகச்) சென்றன, ௭ று. 

ஏகாரம் ௮சை. (௨௭) 
$ 

28, சூரெனுமவுணர்கோன்படைத்ததொல்வளஞ் 
சேரியமிசைவாத்தெரிந்துவானிடைச் 
சாருறுகடவுளர்தம்முளேங்கியே 
யேரியஜொகைபிரிந் இரியல்ே பாயினார், 

இ-ள். சூர் எனும் ௮வுணர் சோன் படைத்த தொல் வளம் சேரிய மிசை வர- 
சூரபன்மனென்னும் பெயரையுடைய அசுரராஜன் பெற்றுள்ள பழைய செல்வப்பொ 
ருள்கள் சேர்ர்து மேலாகவர,--வான் இடை சார் உறு கடவுளர் தெரிந்து - ஆகாய 

பசதவியிலிருக்கின்ற சூரியன் முசலிய சேவர்கள் அழறிர்த,--தம் உள் ஏங்கி - தம்மன 

வேச்சங் கொண்டு,--ஏர் இயல் தொகை பிரிக்து இரியல் போயினார் - சறப்புப்பொருக் 

இய கூட்டம் பிரிந்து அஞ்சியோடினார்கள். எ- று. 

ஏசாரம் ௮சை. சேரிய என்பது எச்சத்திரிபு. (வானிடைச்-சார் உறு கடவுளர் தம் 
முள் ஏங்இ என்பதற்கு ஆகாயச்திற்செல்லுின்ற சேவர்கள் தம்முள்ளே ஏச்சங்கொ 
ண்டு என்றலுமொன்று. சார் முசனிலைச்சொழிற்பெயர். (௨௮) 

29, ஊனிவர்குரு தவேலொருவனோச்பெ 
தானவாகோன்வளந்தகைர் துவிண்ணவர் 
மேனிகழ்பதங்களைவிட்டியேகியே 
வான திதன்னையும்வல்லைதூர் த்த வே, 

இ - ள். ஊன் இவர் குருஇிவேல் ஒருவன் ஓச்சி தானவர் கோன் வளம் - தசைப் 

பற்றுப்பொருந்திய இரச்தந்தோய்ச்த வேலையடைய வீரவாகுதேவர் எடுத்தெறிந்த சூர 

பன்மனது (மண்டபமுதலிய) செல்வப்பொருள்கள்,--தகைந்து - ஒன்றையொன்று 

தடுத த,--மேல் நிகழ் விண்ணவர் பதங்களை வீட்டி. ஏச - மேலாக விளங்காகின்ற தேவ 
பதவிகளை யழித்துக்கொண்டு சென்று,--வான் ௩இ தன்னையும் வல்லை தூர்த்த - ஆகாய 

சங்கையையும் விரைந்து நிரப்பின, எ-று, 

வீரவாகுசேவர் சந்தஸ்சுவாமிக்குத் சம்பியாதலின் ஒற்றுமைபற்றி அவரையும் வே 
வினான் என்றார். வேல் ஆயுதப்பொதுவுக்கும்பெயராசலின் வாட்படையெனப்பொருள் 
கோடலும் ஒன்று. இவர்தல்-வடி.தலெனினுமாம். ஏகாரம் ௮சை. உம்மை உயர்வுசயப்பு. 

80, வெறித்திதொர்ப்புபவிடலைகொய்தினிற் 
பறித்தெறியவுணர்கோன்பலவளங்களு 

Ons BOB ms திரெல்லைவேர் தனை 
மறைத்தனபணிபலமயங்கிச்சூழ்க்தபோல். 

இ-ள். வெறித்தடு சார் புயம் விடலை - வாசனைபொருந்திய மாலையணிக்ச புயங்க 
ளையுடைய வீரவாகுசேவர்,---நொய்இனில் பறித்தெறி ௮வணர் கோன் பலவளங்களும்- 
விரைவாகப்பிடுங்கியெறிக்த சூரபன்மனுடைய பல பொருள்களும்,--எறித்இடு தீம் கதிர் 

எல்லை வேந்தனை - எறிக்கின்ற உஷ்ணூரணங்களையுடைய பகற்சாலச் தக்கு.த் சலேவனா 

இய சூரியனை,---பல் பணி மயங்கி குழ்ந்தபோல் மறைச்சன - பலபாம்புகள் சலந்து சூழ் 
ந்துகொண்டாற்போல மறைத்தன. எ-று. 

உம்மை முற்று; விடலை-௮ண்மையள்ளவன், வாலிபன். கொய்து-இலேசுமாம். ()
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91, சோலயின்மண்டபத்தொகையிற்சூளிகைப் 
பாலினிதீகரியிற்பயின்றபுள்ளெலா 

மேலுறுசெலவினில்விசைவினேகியே 

மாலயன்புள்ளொடுமருவிவைகய, 

இ-ள். சோலையில் - சோலைகளிலும்,--மண்டபத் தொகையில் - மண்டபக்கூட் 
டங்களிலும்,--கூளிகைப் பாலினில் - தூபியுள்ள மாளிகைகளிலும், —As Aue - Gary 

ரங்களிலும்,--பயின்ற புள் எலாம் - இருர்சபட்செளெல்லாம்,--மேல் உறு செலவினில் 

விரைவின் ஏூ - மேலாகப்போன போக்இனால் விரைவாகச்சென்று,--மால் ௮யன் புள் 

ளொடு மருவி வை$ய - விஷ்ணுவினது வாசனமாகிய கருடனோடும் பிரமசேவரது வாச 

னமாயெ ௮ன்னத்தோடும் பொருக்தியிருந்தன. எ - று, 

ஏகாரம் ௮சை. மேல் - ஆகாயம் எனக்கொள்வாருமுளர். (௩௧) 

92, செஞ்சுடர்ச்சூளிகைசகொமா இகள் 

விஞ்செயமிசைவாவிழித்துத்தானிலா 
னெஞ்யெவுடலமுமிறுங்கொலின்றெனா 

வஞ்செனனழுங்கிெனனலரிபாகே ன, 

இ-ள். செம் சுடர் சூளிகை சகரம் ஆதிகள் - செவ்வொளியை வீசாநின்ற மண்ட 

பங்களும் கோபுரமுதலானவைகளும்,--விஞ்சிய மிசை வர - அதிகமாக மேலேவருத 

லால்,--அலரி பாகன் தாளிலோன் விழித்து - சூரியனுடைய சாரதியும் காலில்லாசவ 
னுமாகிய அருணன் பார்த்து,--எஞ்சிய உடலமும் இன்று இறுங்கொல் எனா ௮ஞ்சி 

னன் அழுங்கென் - (காவில்லாக நமச்கு இவைகள்வக்து. மேலேவிழுந்தால்) மிச்சமா 

யுள்ள சரீரமும் இன்றைக்கு அழியுமோவென்று பயந்து வருர்கினன். ௭ .- று, 

ஏசாரம் ௮சை, உம்மை இறந்தது தழீஇயவெச்சம். (௨௨) 

98, வள்சறுவசிகெழுவயிரமாமுடி. 

யுள்ளபல்சூளிகையும்பர்செல்வன 

பிள்ளைகளெறிச் இடப்பிறங்குபம்பாம் 
பொளளெனவீண்டிவான்்போவபோன்றவே, 

இ. வள் உறு வ கெழு வயிர மாமுடி உள்ள பல் சூளிகை உம்பர் செல்வன - 

வன்மையாகய கூர்மைபொருர்திய வயிசமணிகள் பதிக்கப்பட்ட பெரிய முடிகள் உள்ள 

பலமண்டபங்கள் மேலாகச் செல்லுகன் றன(அங்ஙனஞ்செல்லுசல்),--பிள்ளைகள் எறிக் 
இட பிறங்கு பம்பரம் - (விளையாடும்) பிள்ளைகள் எறிய விளங்காகின்ற பம்பரங்களான 
வை,--பொள்ளென ஈண்டி வான் போவ போன்ற - விரைவாகநதெருங்கி மேலாகச் 

(சுழன்று) போதலை யொத்திருந்தன. எ-று. 

ஏகா.ரம் ௮சை. வான் - ஆசாயமெனினுமாம், (௩௩) 

94, மீப்படுவியன்முகில்கிழித் அவிண்மிசை 
மாப்பெருஞ்செரிகள்வல்லைசெல்வன 

நீப்பருங்ககனமானெடுங்கப்பினிற் 

சிப்பிரன்றதோர்செய்கைபோலுமால், 

இ-ள். மீபடு வியன் முடில் இழிச்து - மேலாகப்பொருந்திய பெரியமேகக்களைக் 

கிழித்துக்கொண்டு--விண் மிசை மா பெரும் சிகரிகள் வல்லை செல்வன - அம்மேசமண்



தகரழிபடலம், ௨௨௯ 

டல் துக்குமேலாகிய ஆகாயத்தில் அழக பெரிய சோபுரங்கள் விரைவாகச் செல்லும் 

தின்மை (எப்படியெனின் )--மீப்ப ௮௬ம் சகனமான் கெடும் கதுப்பினில் சப்பு இன் 

Ds ot செய்கைபோலும் - நீக்குதற்கரிய ஆகாயமாகிய பெண்ணானவள் (தன்னுடைய 
நீண்ட கூர்சலிலே €ப்பிட்வொருசன்ற தன்மையை ஒத்தது. எ-று, 

ஒரி, ஆல் ௮சை. ககனமான் உருவகம். மான் உவமவாகுபெயர். (௩௪) 

85, பயனுறுபமுமாப்பைம்பொ றகாமாகா 
வயனெஜறிதர் இடவகல்விண்செல்வன 
நயனறுமவுண லூர்ஈணியகற்பகம் 
வியனுலகருர்திடமீள்வ போன்றே, 

இ ். பயன் உறு பைம்பொன் காமர் பழுமரம் சா - (காய்கனிமு.தலிய) பயன்க 

ளெக்கொகெ௫ன்ற பசிய பொன்மயமான அழகுபொருர்திய பழுத்தமார்சோலைகள்,-- 
அயன் எறிதந்திட ௮கல் விண் செல்வன - வீரவாகுதேவர் எடுத்தெறிய அகன்ற ஆகா 

யத்திற் செல்லுர்தன்மை (எப்படியெணில்),--ஈயன் அறும் ௮வுணர் ஊர் கணிய சற்ப 
கம் - நீதியில்லாத சூரபன்மனது மகேரந்திரபுரியில் வர்திருந்த ச.ற்பகச்சோலைகள்,-- 

வியன் உலகு இருக்திட மீள்வ போன்ற - (தமது பழைய) சுவர்க்கத்தில் இருச்கும்பொ 

௬ட்டுச் திரும்பிச்செல்லுதலை ஒத்தன. எ - று, 

ஏகாரம் அசை. யன் அயன் எனப்போவியாயிற்று. நயன் - நீதி. ( ௩ட) 

96, யேனதொழற்றுவனள்ளிவீசய 
செய்யபல்பொருள்களுஞ்செறிர் துசேணெலாக் 
சொய்யுசாவயப்பரிக்கொடிஞ்சிச்தேர்மிசை 
வெய்யவன்செலவினைவிலக்குகின்றவே. 

.இ-ள்.யேனது ஒற்றுவன் அள்ளி வீசிய செய்ய பல் பொருள்களும் சேண் 

எலாம் செறிஈது,--பெருமையிற்சிறந்தவராகய கந்தஸ்வாமியினது தாூது௨.சான வீரவா 

குசேவர் ௮ள்ளியெறிர்ச செப்பமாகிய பலவகைப்பொருள்களும் ஆகாயமெங்கும் நெரு 

ங்கி, --கொய் உளை வயம் பரி கொடிஞ்சி தேர் மிசை வெய்யவன் செலவினை விலக்கு 

இன்ற - கொய்யபபட்ட புறமயிரையுடைய வெற்றிபொருநர்திய குதிரைகள் கட்டப்பட் 

டதம் மேன்மொட்டினையுடையதுமாகய தேரின்மீது செல்லுகின்ற குரியனத செல் 

லுசையைச் தின்றன. ௭ - று, ஏகாரம் ௮சை,. (௨௪) 

81. திருமிகுசூளிகைசிகரமா திக 
ணிால்படவேகியேரிரந்தபல்வகைப் 

பருமணியெரிகடர்பாப்பிவான்பட 
ரிரவிதன்கஇிரையுமிகலிவென்்றவே, 

இ-ள். இருமிகு சூஸிகை சகரம் அ௮இகள் - அழகுமிகுந்த சூளிகைகளும் கோபுர 

மு. தலானகைகளும்,--நிரல் பட ௪௫ - வரிசையாசப்போய்,--ிரந்த பல்வசை பருமணி 
எரிசுடர் பாப்பி - பரம்பிய பலவிதமான பருத்சமணிகளின் விளங்காரின்ற ஒளியைப் 

பரவச்செய்த,--வான் படர் இரவிதன் கரையும் இகலி வென்ற - ஆகாயவழியாகச் 

செல்லுகின்ற சூரியன துரணங்களையும் பகைத்த வென்றன. எ - று, 

ஏகா.ரங்கள் ௮சை. தன் சாரியை. உம்மை உயர்வு?றப்பு. (Ha) 

88, மின்னவிர்சகரிபொன்வேமாஇக 
ளென்னவும்வான்படர்ந்தெழாலின்விஞ்சைய 

ன்னு. றமோங்கலுமுவணவைப்பெலும் 
ப பொன் னெபில்வட்டமும்பூழிசெய் கவே, .



௨௩௦ ீகந்தபுராணம், 

இ-ள். மின் அவிர் கரி பொன் வேரம் ஆதஇிகள் என்னவும் வான் படர்ந்து-ஒளி 

விளங்குன்ற கோபுரங்கள் பொன்மயமான வேரம் முதலானவைகளெல்லாம் மேலாகச் 
சென்று,--எழாலின் விஞ்சையர் உன்னு உறும் ஓங்கலும் - யாழ்பபயிற்சியையுடைய 

கந்தருவாது மஇிக்கப்படுசன்்ற வெள்ளிமலையையும்,--௨வண வைப்பு எனும் பொன் 

எயில் வட்டமும் பூழிசெய்த - (௮ருசதேவன்வக்கின்ற) உயர்ஈ்த இடமென்று சொல் 

லப்படும் பொன்னெயில்வட்டத்தையும் துகளாச்னெ, எ-று, ஈ , 

ஏகாரம் ௮சை, உம்மை முன்னையது முற்று; பின்னையவை எண். **உவணச்சுசச்சு 

வட்டமும் என்பதற்கு”? உயர்ந்த இடமென்று சொல்லப்படும் பொன்னாற் செய்யப்ப 

ட்ட மதிலையுடைய மேலுலகத்தையும் எனப் பொருள்கூறுவாருமுளர். (௩௮) 

99, குன்றொடுசூளிகைகோபுசம்பிற 

கவொன்றுடனொன்றுபட்டுரிஞ்சியாயிடைச் 

துன்றியமணி திசைதோறுஞ்டுந்துவ 
மின்றிகழ்தாரகைவிளிர் துவிழ்வபோல், 

இ-ள். மின் திசழ் தாரகை விளிந்து வீழ்வபோல் - ஒளிவிளங்காநின் ற ஈக்த்திரங் 

கள் (ஆகாயத்தினின்றும்) சைந்து விழுக்காற்போல,--குன்றொடு குளிகை கோபுரம் 

பிற - செய்குன்றுகளுஞ் சிகரமுள்ளமாளிகைகளும் மற்றவைகளும்,--ஓன்றுடன் ஒன்று 

பட்டு உரிஞ்சி - ஒன்றோடொன்சேர்ந்து உரிஞ்சுதலால்,--- ஆயிடை துன்றிய மணி 

திசை தோறும் சிந்துவ - அவைகளிற்பொருந்திய இரச்னங்கள் இச்குகடோறும் இந்து 

இன்றன. எ-று, (௩௧) 

40, பொற்றைகள்சிகாசோபுசங்கடத்தமி 
லெற்றுழிப்புகையெனவெழுச்துபூழிகள் 

சுற்றியபுலிங்கமுந்தோன்றுகின் றன 
வெற்றவெம்புயல்களுமின்னும்2 பாலவ, 

இ-ள். வெற்ற வெம் புயல்களும் மின்னும் போல - வெவ்விய வெறுமேசங்களை 

யும் மின்னையும்போல,--பொற்றைகள் 9௧7 கோபுரங்கள் சம் தமில் ஏற்றுழி-சிறுமலைக 

ளும் சிகரங்களையுடைய கோபுரங்களும் ஒன்றோடொன்று சட்டுப்படும்பொழுது,-- 

புகை என எழுந்து பூழிகள் சுற்றின - புகையைப்போலப் புழுதிகளெழுந்துசூழ்ர்சன,- 

(அதுவுமன்றி) புலிங்கமும் தோன்றுகின்றன - பொறிகளுந்தோன்று்ெறன. ஏ- று, 

ஏகாரம் ௮சை. உம்மை இறந்ததுசழீஇயவெச்சம். நீராயெ உள்ளீடின்மையின் 

வெறும்புயலென்றார். ௮ச்னிமயமாகிய இடியுடைமையால் வெம்புயலென்ரறார். (௪0) 

41, ஏமுயர்களிறனானெ றிந்தயாவையுஞ் 
சூழூறவானிடைத்துவன்றவெற்றலிற் 

கேழுறு நுண்டுகளகெழுமிச்சிர் துவ 

பூழியினெடுமழைபொழியுக்கன்மைபோல், 

இ-ள். ஏழ் உயர் களிறு ௮னான் - (தைரியத்தால்) ஏழிடமுயர்ந்த யானையையொ 
த்சவராகயெ வீரவாகுதேவர்,--எறிர்த யாவையும் - எடுத்தெறிந்த பொருள்களெல்லாம்,- 

சூழ் உற வான் இடை ுவன்ற எ.ற்றவில் - சுற்றிச்கொண்டு ஆகாயத்தினெருங்கி (ஒன் 

ரோடொன்று) மோதுதலால்,--பூழியின் கெடுமழை பொழிந்த தன்மைபோல் - புழுதி 

யாயெ பெருமழையைப்பெய்சாற்போல,--கேழ் உறு நுண் துகள்” கெழுமி சிந் துவு - 
நிறம்பொருந்திய நண்ணிய துகள்கள் செறிந்து Hogar mor. or ~ ற. 

சூழுற, துவன்ற என்னும் எச்சங்கள் திரிச். சப் பொருள்கொள்ளப்பட்ட து. (௪௧)



நகரழிபடலம். உஉக 

49. ஆரியஷளேச்சியவணிகொண்மண்டபம் 
வேசமொடகன்பொழில்பிறவும்விண்ணு 0 Os 
தாரகைஞமுதற்சுடர்க்கலனுக்கள சார்ந்திடச் 

சோரியுமிடையிடைத்துளித் ததென்பவே, 

இ-ள், அரியஷ் ஒச்சிய அணிகொள் மண்டபம் வேரமொடு அசன் பொழில் பிற 
வும் விண் உறீஇ - அறிவுடையராகய வீரவாகுதேவர் (எடுசத்தெறிந்த) அலங்காரமான 

மண்டபங்களும் செய்குன்றுகளும் விசாலமான சோலைகளும் மற்றுள்ளனவும் ஆகாயத் 

இிற்சென்று,--தாரகை முதல் சுடர் சனுச்கள் சார்ந்திட - ஈகூத்திரமுதலிய ஒளிபொ 

ரூந்திய இரகங்களினுடம்புகளிற் படுசலால்,--சோரியும் இடை இடை துளித்த என்ப- 

இ.சத்சச்தையும் இடையிடையே துளியாகச்சிர்தின என்றுகூறுவர், ௭ -. று, 

ஏகாரம் ௮சை. உம்மை இறர்த ஐதழீஇயவெச்சம். (௬௨) 

43, புக் இிபிலான்மகம்புகும்க தீமையா 

லிக் இரனா தியார்யாருஞ்ரூானா 

னொக்தனசவனகர்வளமுசகவுற 

வந்தரத்தவரையுமலக்கண்செய்தவே. 

இ எ். புந்தி இலான் மகம் புகுக்ச தீமையால் - புத்திசெட்டவனாகய சச்சனது 
யாகத்திற்போயிருர்தபாவத்சால்,-இந்திரன் ஆகியோர் யாரும் சூரனால் நொந்தனர் - 

இந்திரன்முதவிய சேவர்களனைவரும் சூரபன்மனால் வருக்தினார்கள்,--- (௮ துவுமன் றி) 
அவன் நகர் வளமும் நோவுற - ௮க்சூரபன்மனது மகேகர்திரச்திலுள்ள (கோபுரம் மண் 

டபம் முதலிய) சம்பத்துச்சளும் வருச்தும்படி (வீரவாகுசேவ.ரா லெடுத்தெறியப்பட்ட 

போது அவைகளும் மேற்சென்று ),---அந்தரத்தவரையும் அலக்சண் செய்த - அங்கிருந் 

தீதேவர்களையும் தன்பப்படுத்தின. ௭.- று, 

ஏகாரம் ௮சை. உம்மை யாரும் என்பதல் முற்றும், வளமும் என்பதில் இறந்தது 
தழீஇயவெச்சமும், அந்தரச்சவரையும் என்பதில் உயர்வு சறப்புமாம். (௪௩) 

44, வெற்புறழ்மொய்ம்பினான்விடுத் களூளிகை 
பற்பலபொருர்தலும்பட்டவன்னிபோ 

யெற்பகெ.திருடையிரவிபச்சைமாப் 

பொற்புறுகொய்யுளைபூழிசெய்ததே, 

இ-ள். வெற்பு உறழ் மொய்ம்பினான் விடுத்த சூளிகை - மலையையொத்த புயங்க 

ளையடைய வீரவாகுதேவர் எடுச்தெறிர்சகுளிசைகள்,--பலபல பொருக்சலும் - அனே 

கம் ஒன்றோடொன்று முட்டுதலால்,--பட்ட வன்னிபோய் - சோன்றியதியானது 

சென்று;,--எல்படு சுதிர் உடை இரவி பச்சை மா பொற்புறு கொய் உளை பூழிசெய்தது- 

ஒளிபொருந்திய இரணங்களையுடைய சூரியனது பச்சைக்குதிரைகளின் அழகுபொருர் 

திய கொய்யப்படுன் றபுறமயிர்களை (எரித்துச்) சாம்பராக்கெது. ௭-.று, ஏகாரம் ௮சை. 

AD, பொன்னவிர்சகொகோபுசங்களா திய 
துன்னியதாக்கலிற்றோன்றித்தீப்பொறி 

பின்னுயிர்வழங்யெவெல்லையெங்கணும் 

வன்னிபெய்மழையெனமயங்கிவீழ்பவே, 

இ-ள். பொன் அவிர் சகர சோபுரங்கள் ஆதிய துன்னிய தாச்சலில் - பொற்பிச 

சாசம்பொருக்திய கெரட்களையுடைய சோபு£முதலிய பலபொருள்களும் ஒன்றோடொன்
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அகெருங்கி மூட்டிச்கொள்ளுசலால்,--த பொறி சோன்றி இன் உயிர் வழங்கயெ எல்லை 

எங்கணும் - தீப்பொறிதோன்றி இனிய உயிர்ச்கூட்டங்கள் சஞ்சரிச்செற இடங்கள் 
எங்கும்,--பெய் வன்னி மழை ஏன மயங்கி வீழ்ப - வருஷிக்கின்ற ௮க்னிமழை 

யென்று சொல்லும்படி. (ஒன்றோடொன்று) கலந்து விழுகின்றன. ௭ - று, | 

ஏகாரம் ௮சை, உம்மை முற்று, (௪டு) 

460, வழுவுறுமவுணர்கோன்வளங்கள்யாவையுக 

கெழுதகுவிசும்பினைக்கிழித் அச்சேறலி 

னெழிலிகள்வயிறுடைச்தரல்யொற்றலா 
தமுதெனவுலகெலாமறல்ூர் து.ற்றவே. 

இ-ள். வழு உறும் ௮வுணர்கோன் வளங்கள் யாவையும் - (8£திவழியினின்றும்) 

தவறிஈடச்ன்ற ௮சுரசாஜனாகிய சூரபன்மனது செல்வப்பொருள்களெல்லாம்,---கெழு 

தீகு விசும்பினை இழி5த செல்தவின் - செறிந்து ஆசாயச்தைப்பிளர்துகொண்டு மேற் 

செல்லுசலால்,--எழிலிகள் வயிறு உடைந்து இரங்கி ஆற்றலாது அழுது என - மேசங் 
கள் வயிறுகிழிர்து பரிசபித்துப் பொறுச்சமுடியாமல் ௮ழுதாற்போல,--உலகு எலாம் 
அறல் ரதற்ற - உலகமுழுதினும் (லயிற்றைக்கிழித்சவழியாகவே) நீரைச்சொரிர் சன. 

'ஏகாசம் அசை. உம்மை முற்று. கெழுதகு என்பற்கு சுடர்களுடைய பிரகாசம் 

பொருக்திய எனினும்பொருந்தும். ௮ழுசாலென்ன என்பது அழுதெனநின் றது. (௪௬) 

ேவறு, 

AT; ஏசிலாவறிவன்விட்டவின்னபல்வெறுக்கையா௮ 
மா சகல்விசும்பினேகிம திமுடியருள் பெற்றுள்ள 

கோடிகன் நறக்கமுய்த்தகொற்றவன்றவறியென்ன 

வாசுறமீண்ஞொலத்தகிலமும்வீழ்ந்தவன்ே. 

இ-ள். ஏசு இலா அறிவன் விட்ட இன்ன பல் வெறுக்கை யாவும் - குற்றமில் 

லாத அறிவினையுடைய வீரவாகுசேவர் எடுத்தெறிந்த இத்தன்மையவா௫ய பல செல்வப் 

பொருள்களெல்லாம்,--மாச அசல் விசும்பின் ஏச - களங்கமில்லாத ஆகாயத்திற்செ 

ன்று; --மதி முடி. ௮ருள் பெற்றுள்ள கோடிகன் துறக்கம் உய்த்த கொற்றவன் தவறி 

என்ன - சந்திரசேகாரராயெ செவபெருமானது தஇிருவருளைப்பெற்ற விசுவாமித்திரரால் 
சுவர்க்கத் துக்கனுப்பப்பட்ட இிரிசங்குமகாராஜன் (௮ங்குள்ளதேவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளா 

மையினாலே) தவறிப் பூமியைகோகூ 'வர்தாற்போல,---௮ச உற மீண்டு ஞாலத்து ௮௫ 

லழும் வீழ்ந்த - விரைவாகக்கீழ்கோக்டுப் பூமியெங்கும் விழுந்தன. ௭ - நு, 

அன்று, ஏ ௮சை. ஆசு உற என்பதற்கு (ஒன்றோடொன்று முட்டி உடைந்த) 
அற்பமாகவெனப்பொருள்கூறினும் ௮மையும், | (௪௭) 

48, படிதனிற்றிசையின்டபா லித்பெளவத்இத்பமுவந்தன்னித்' 

தடவசைதன்னிலின்னதகையனபிறவிற்சூர 
னுடையபல்வளங்களெல்லாமுசற்.றியேவீழவாண்டு 

மிடைதருழுயிரின்பொம்மல்வெருவிவீழ்ர் திரித.லுற்ற. 

இ ். படி.தனில் திசையின் பாலில் பெளவத்தில் பழுவம் தன்னில் தடவரை 
தன்னில் இன்ன தகையன பிறவில் - பூமியிலும் திச்குகளிடத்திலும் கடலிலும் காட்டி. 

லும் பெரியமலைகளிலும் இவைபோன்ற மற்றையவைகளிலும்,--சூரன் உடைய பல்வ 

சங்கள் எல்லாம் உரற்றியே வீழ - சுரபன்மலுடைய பலவகையான செல்வப்பொருள்க



நகரழிபடலம், ௨௩.௩. 

ளெல்லாம் இசைர்துசொண்டு விழு சலும்,--௮ண்டு மிடைதரும் உயிரின் பொம்மல் 

வெருவி வீழ்ர்து இரிதல் உற்ற - அவ்விடத்து நெருங்கய உயிர்க்கூட்டங்கள் பயந்து 
விழுந்தோடின. எ- று. 

ஏகாரம் ௮சை. தன் மூன்றும் சாரியை. எண்ணும்மைகள் விசாரத்தாற்றொச்சன. 

49, அலைக்க பரி தியோங்கல திர்க்ச.துமேருச்சையங் 
குலைக் சதுசூழுங்குன் றங்கு லுங்கியவசலமேழுங் 
கலைக த தகாகர்வைப்புங்கலங்கியகடலும்பாரு 
முலைக்தனவுயிர்கண்முற் றுமோடின இசையின்யானை, 

இ-ள். பரிதி ஓங்கல் அலைந்தது - சக்கிரவாளமலை அலைர்தது,--மேருச் சையம் 
அதிர்ந்தது - (அசையாத) மகாமேருமலையும் நடுங்கெயத;,--சூழும் குன்றம் குலைந்தது - 

( அம்மேருமலையைச் குழ்ந்துகிற்கின் 0) நான்கு மலைகளும் ௮சைர்தன,--அசலம் ஏழும் 
குலுங்யெ - (இவையன்றிச்) சத்தகுலாசலங்களும் குலைக்கன,--நாகர்வை பும் கலை 

தீது - மாகலோகமும் நிலைகுலைச்5.த,--கடலும் பாரும் கலங்கிய - சமுத்திரமும் பூமியும் 

கலங்கின,---உயிர்கண் முற்றும் உலைந்தன-உயிர்களெல்லாம் (அறிவழிஈது) வரு$இன,- 
இசையின் யானை ஓடின - இக்குகளிலுள்ளயானைகள் (இடம்பெயர்ச்து) ஒடின. ஏ - று. 

உம்மைகள் முறையே முற்றும் இறந்தது சழீஇயவெச்சமும் எண்ணுமாம். சாகர் 

வைப்பு என்பதற்கு சேவலோகமெனசக்கூறினுமமையும், (௪௯) 

50, தண்படுதொடலைமார்பன்றானெறிந்தவற்றிற்பல்வே 

ஜொண்புவிமுழு து.ஞ்சிர் இற்ரொமிக்தனவுலப்பிலாத 
வெண்பதிஞயிரட்பேரயோசனையெல்லைத் தாகக் 

கண்பொனூரிற்கல்லெனவிழ்ந்தமா?தோ, 

Q - ot. தண் படு தொடலை மார்பன் எறிந்தவற்றில் பல்வேறு ஒண் புவி முழுதும் 
சிந்திற்று - குளிர்ச்சிபொருந்திய மலர்மாலையணிந்த மார்பினையுடைய வீரவாகுதேவர் 

பீடுங்கயெறிந்த பொருள்களுள் அனேகம் ௮ழூய பூமியெங்குஞ் சிதறிலீழ்ச்சன,-- 

ஒழிந்தன உலப்பு இலாத எண்பதின் ஆயிரம் பேர் யோசனை எல்லைத்தாகி - மற்றவைக 

ளெல்லாம் எண்பதினாயிரம் யோசனை என்னும் பெயருள்ள எல்லையையுடையதாய்,-- 

கண் படு சூரன் ஊரில் கல் என வீழ்ந்த - இடமசன்ற சூரபன்மனது மகேக்இரபுரத்தி 
லே சன்மழைவீழ்வதுபோல விழுந்தன. எ- று. 

தான், மாது, ஓஒ அசை. கல் என என்பதற்கு கல்லென்னுமொவியோடு எனச் 
கூறினுமாம். (60) 

91, முடிந்திடலரியசூரன்மொய்வளமவலூர்முற்றுக் 
சடிர்தெறியுருமேறென்னத்தணப்பறவீழ்தலோடு 

மிடிந்தனமாடவி தியாவையுங்கடிகாவிற்ற 

பொடிரந்தனசிகரியா திபுரிசைகண்மறிந்துமாண்ட, 

இ-ள். முடிந்திடல் ௮ரிய சூரன் மொய் வளம் - அழிவில்லாத சூரபன்மனது 
பெருமையாகய செல்வப்பொருள்கள்,--௮வன் ஊர் முற்றும் - அவனிருச்சப்பெற்ற 
மகேந்திரபுசமெங்கும்,--தடிந்து எறி உருமு ஏறு என்ன - இடி.த்துவிமுச்ெற இடியை 

ப்போல,--சணப்பு ௮ற வீழ்தலோடும் - நீச்சமில்லாமல் விழுதலும் (அதனால்), 

மாடவீதி யாவையும் இடிந்சன - மாடவீதிகளெல்லா மிடிந்துபோயின,-கடி சா இற்ற 
AO



he ஸீகந்தபுராணம்; 

வாசனைபொருந்திய சோலையிலுள்ள மரங்கள் முறிந்து விழுந்தன; செரி ஆதி பொடிர் 

தீன - கோபுரமுதலியவைகள் துகளாயின,--புரிசைகள் மறிஈ்து மாண்ட - மதில்கள் 

விழுது அழிந்தன. ௭- று. உம்மைகள் முற்று, (டுச) 

92. மண்டபஞ்செரிவோமணிமதின்மாடகூட 
மெண்டகுபொதியின்முற்றுமிடிபடவெழுபொற் பூ ழி 

விண் டொடுதிசைபார்யாண்டும்வெறு.க்கையின் வடி.வமா க்தி 

யண்டர் தமுல£தென்டேயறிகுருவசைசெய்தன் p. 

இ-ள். மண்டபம் கரி வோம் மணி மதல் மாடம் கூடம் எண் தகு பொதியில் 
முற்றும் இடிபட - மண்டபங்களும் கோபுரங்களும் செய்குன்றுகளும் அழயெ மதில்ச 

ளும் மாடங்களும் கூடங்களும் எண்ணத்சக்க சபைகளுமாகய இவைகளெல்லாம் இடி. 

படுதலால்,--எழு பொன் பூழி - எழுந்த பொற்றுகளானத;,--விண்டொடு இசை பார் 
மூ.ற்றும் வெறுச்சையின் வடிவம் ஆக்? - ஆகாயமும் இக்குகளும் பூமியுமாரிய எவ்விடங் 

களையும் பொன்மயமாகச்செய்து,-௮ண்டர் தம் உலகு ஈத என்று ௮றிகுறாவகை செய்த 

ன்று-சேவர்கள் வ௫க்கன்ற சுவர்க்க உலகம் இது என்று சொல்லும் வேற்றுமை தெரியா 

வண்ணஞ்செய்தது, எ-று, 

ஏ ௮சை. ஈதென்றே என்பதின் ஏகாரம் தேற்றம். தம் சாரியை. உம்மை முற்று, 

விண்டு என்பதற்கு மேசமண்டலமெனவும் மலையெனவும் பொருள்கூறுவார்சிலர். 

53. புடையகல்பொன்செய்மூதூர்பொள்ளெனத்தகர்ந்துவீழ 

மிடைதருவீ திமுற்றுமேயினசனக்கள்பூசல் 
கடைவருநாள தெல்லைக்ககனமூசண்டகூட 

முடைதலுமுடியுமாவியரற்றுமாரொதக்ததன்றே, 

இ-ள். புடை ௮கல் பொன் செய் மூதூர் பொள் என தகர்ச்து வீழ-பச்ச,த்திலே 

விசாலித்த.தும் பொன்மயமாகச் செய்யப்பட்ட தமாகிய பழைய அரச்நகரச்திலுள்ள கோ 

புரமுதலானவை விரைவாசப்பொடிர்து விழுதலால்,-மிடை சர வீதி முற்றும் சனங் 

கள் பூசல் மேயின - நெருங்கெவிதிகளெல்லாவற்றிலும் ஜனங்களுடைய பேரொலியுண் 

டாயின த (எப்படி.யெனின் ),--சடை வருகாள் AA எல்லை - உலகமெல்லா முடியுங் 

சாலத்தில்,--ககனம் மூது ௮ண்ட கூடம் உடைதலும் - ஆகாயத்திலுள்ள பழமையான 
௮ண்டகடாகம்உடைந்து விழுதலும் (௮சனால்),--முடியும் ஆவி அரற்ற மாறு ஒத்சத- 

இறக்கின்ற உயிர்கள் ௮ழாகின்ற ஓசையையொச்தது. எ- ஐ. 

அன்று, ஏ ௮சை. ௮ பகுஇிப்பொருள்விகுஇி. உம்மை மாற்று. (டு௩) 

ேேவறு, | 

94, நாகமுக் து றுநிழன்மா தவி 
நாகமூக்துநறுகிழற்பொற்கணி 

சேகரம்பலசர்திகொழுடைச் 
சேகரம்பலவோடுசிதைர்தவே, 

இன். காகம் உந்து - அகாயம்வரையுமுயர்ந்த,--நறு நிழல் மாதவி - சுகத்துச்கே 
துவாயெ நிழலையுடைய குருக்கத்திமரங்களும்,--மாசம் - புன்னைமரங்களும்,--முக்து 

நறு நிழல் பொற்சணி - பழமையான கல்ல குளிர்ச்சிபொருந்திய பொன்மயமாகிய வேங் 
கைமரங்களும்,--பல சேகரம் சிந்இடு சாமுடை சேகரம் - பல சகொம்பர்களைப்பரப்பிய 

அயிரத்தையுடைய மாமரங்களும்,--பல கோடு சசைச்ச-பலாமாங்களுடனே அழிந்தன.



நகரழிபடலம்,. உ ௩௫௫ 

ஏகாரம் ௮சை, உர்தல் - உயர்தல், முந்து - முற்பட்ட, பழமையான, முதிர்ந்த, 
சாகம் உந்து என்பதற்கு. குரங்குகள் பாயப்பெற்ற எனப்பொருள்சோடலுமாம். (௫௪) 

89, கோடாங்குலவும்றிடவான்றொடுங் 
"“கோடசங்குலவுற்றிதெண்டலைக் 

கேரடாங்குலங்கோலஞ்செய்பொன்வரைக் 
கோடாங்குலவுற்றிறைகொண்டவே, 

இ ். கோள் தரங்கு - இரகங்கள்வழிச்கொண்டு,---உலவுற்றிடு ௮ வான் - உலா 

வுன்ற ௮ர்௪ ஆகாயத்தை,--தொடும் கோடரம் குலவுற்றிடு - முட்டாநின்ற கொம்பர் 
கள் விளங்கப்பெற்ற;--தண் தலை கோடரம் - குளிர்க்ததலையையுடைய பூஞ்சோலைக 

ளும்,---குலம் - கோயில்களும்,--கோலம் செய் பொன் வரைக்கோடு - அழகாசச்செய் 
யப்பட்ட பொன்மயமான மலையின் சிகரங்களும்,--அரங்கு - சபைகளும்,--உலவுற்று 
இறை கொண்ட - அழிந்த துகளாயின, எ று, 

ஏகாரம் ௮சை. கோள் தரம் குலவுற்றிட - நக்ச்திாரமண்டலம் வரைக்கும் விளங் 
கும்படி, -வான் தொடும் - .நகாயத்தைத்தொடுகின் ற,--கோடரம் குலவுற்றிடு - குரங் 

குகள் உலாவபபெற்ற,--தண்டலைக்கோடரம் - சோலையிலுள்ள சொம்பர்களும், எனப் 

பொருள்கோடலுமொன்று. தாங்கு - வழி. (@@) 

56, ஓடும்வாவியின்மீனினமோகங்குபுள் 

ளோடும்வாவிவிண் ணு ற்றிடவிதியின் 

மாடமாலைவரிசையின்மல்கிய 

மா டமாலைமறிக்திடிபட்டே தி, 

இ-ள். வாவியில் ஐடும் மீன் இனம் - குளத்திலோின்ற மின்கூட்டங்கள்,-- 
ஒங்கு புள்ளோடும் - உயர்ர்து பறக்கின்ற பக்ஷிகளோடும்,--வாவி விண் உற்றிட - பாய் 

ந்து ஆகாயத்திலே போக),--மாடு - பக்கத்தில், --அம்மாலை - அழகிய பூமாலைகள்,--வரி 

சையின் மல்கிய - வரிசையாக நெருங்கப்பெற்ற,--மாட மாலை - மாளிகை ஓழுங்கு,-- 
மறிந்து இடி. பட்டது - விழுந்து இடிந்தது. ௭- று. ஏகாரம் ௮சை, (௫௬) 

DT, ௮ண்டாண்டருமர்சகாமாண்டன 

வண்டரண்டமளவிடுசூளிகை 

மண்டபம்மதின்மாடந்தரித்தயர் 

மண்டபம்மதின்மாதவம்யாவதே, 

இ - ள். ௮ண்டு அரண் தரும் - (ஒருவரும் ௮ணுசக்கூடாத) நெருங்கெ சாவலையு 
டைய,---௮7 நகர் - ௮ர்ககரத்தில்-மாண்டன - மாட்சிமையுற்றனவாயெ,--அண்டர் 

அண்டம் ya சூளிகை - தேவர்கள்வரிச்சபபெற்ற அண்டங்களை அ௮ளவிடுதன்ற 
சிகரமுள்ள மேல்வீகெளையும்,--மண்டபம் - மண்டபங்களையும், -மதில் - மதில்களை 

யும்,--மாடம் - வீடுகளையும்,--தரித்து ௮யர் - சுமந்து வருந்தும்,--மண் தபம் ௮.இன் - 
பூமிதேவிசெய்த தவத்தின்பார்க்க,--மாதவம் யாவது - பெருந்தவம் வேறென்ன (ஒன் 
௮மில்லையென்றபடி). எ- று, 

ஏகாரம் அசை சுமைநீங்வெமையால் பூமிதேவி மஇழ்ச்சியுற்றனள் என்பது சாற் 

பரியம், அண்டாண்டரும் என்பதற்கு பகைவருமணுகுதற்கரிய எனப்பொருள்சூடறுவா 

Caper - (௫௭)



th si oe ஸரீ கந்தபுராணம். 

58. பூையன்னமணிமயில்பெர் DL 

புவையன்னமணிம௰ில்பொற்புரு 

வாவியோடைவண்டானமழிக் திட 

வாவியோடைவண்டானமழியுமால், 

இ- ். பூவை ௮ன்ன மணி மயில் - சாயாம்பூவையொத்த, நீலவர்ணமான மயில்க 
ளும்,--பொற்புறு பூவை - அழகுபொருந்திய சாசணவாய்களும்,--அன்னம் - அன்னங் 

சளும்,--அணிமையில் பொற்புரு - அ௮ணுசப்பெறாத பொன்மயமான புருச்களும்,-- 

வாவி ஒடு 8 வண்டானம் அழிர்திட - வாவியோடுகன் ற அழயெ கொய்யடிகாரைகளும் 
அழியும்படி,---வாவி தடை வண் தானம் அழியும் - வாவிகளும் ஒடைகளும் வளவிய 
இருப்பிடங்களும் அழியும், எ - று. 

ஆல் ௮சை. மை இல் ௮ணி பொன் புரா - குற்றமில்லாத அ௮லங்காரத்தையடைய 
புரு என்ப்பொருள்கோடலுமொன்று. (டு௮) 

29, மொய்யுடைத்தறிமோதித்தளைபரீஇ 

மையுடைப்பெருமால்கரிசோசிநீர் 

மெய்யிடத்துகவிண்முகிலச்சுறக் 

கையெடுத்துக்கதறியுடைக்தவே, 

இ- ். மை உடை பெரு மால் சரி - கரியநிறம்பொருந்திய பெரியயானைகள்,-- 

மொய்யுடை தறி மோதி - வலிமையையுடைய சட்டுந்தாணைத்தாக்கி,-- தளை பரீஇ - 
விலங்கையறுத்து,--சோரி நீர் மெய்யிடத்து உ௧ - இரத்தவெள்ளம் சரீ ரத்தில் நின்றும் 

திச, -விண் முடுல் அ௮ச்சுற - ஆகாயச்திலுள்ள மேகமும் அஞ்சும்படி,--கை எடுத்து 

ச.தறி உடைந்த - துதிக்கையைமேலாக எடுத்துப்பிளிறிக்கொண்டு ஓடி.ப்போயின. ௪-. 

ஏகாரம் ௮சை, (௫௯7 

60, ஈசொன்றவெருத்தருரிர் இட 
நீடிபூ அதனெக்குறக்கிம்புரிக் 
கோடுிந்தக்குரு தியுகுத்தரோ 
வோடிவிழ்வவுவாக்களாற்றியே, 

இ-ள். ஈடு சான்ற எருத்தம் முரிந்திட - வலிமைமிகுந்த பிடா த்தலையொடியவும்,-- 

பூ நீடு ந.தல் நெக்குற - பொலிவாகிய நெடிய தெற்றி செக்கவும்,---இம்புரிக் கோடு 
சிந்த - பூ ண்கட்டப்பட்ட கொம்புகள் சிறவும்,--குருஇி உகுத்து - இரத்தடீரைச்சொ 

ரிர்து,--உவாக்கள் அரற்றி ஓடி. வீழ்வ - யானைகள் பிளிறிக்கொண்டு ஒடி.விழுன் றன. 

அசோ, எ ௮சை, (௬௦) 

01. கார்கொள்சிந்தூங்காயச் தடையிடைச் 
சோரிசோர்தரத்தோன்றுவவிற்றினின் 
மேருவா திவிலங்கலைமெய்க்கனல் 
சாரும்வெம்புகைதன்னொடுஞ்சூழ்ந்தபோல், 

இ-ள். ஈற்றினின் - முடிவுகாலத்தில்,--மேரு ஆதி விலங்கலை - மேருமுதலிய 
மரில்களை,---மெய் கனல் - மெய்மையாகிய பிரளயாச்னியானது,--சாரும் வெம்புசை 

தன்னொடும் சூழ்ந்த போல் - (தன்னிடத்துப்) பொருக்திய கடும்புகையோடு சுற்றிக் 

சொண்டாற்போல,---சார் கொள் இந்துரம் - கரியநிறம்பொருந்திர் யானைகள்,--சாய 

தது இடை இடை சோரி சோர்தர தோன்றுவ - (சமது) உடலினின்றம் இடையிடை 

யே. இரத்சரீசொமுசத் சோன்றுச்றன. o ~ g. தன் சரறியை. (as)



நகரழிபடலம். ௨௩௭ 

62. கொடி.களிற்றகொடிஞ்சிமுரிக்தன 
விடைகொள்பீடிகையெல்லைகணெக்கன 
வடி.கொள்சில்லியுமாருஞ்சிதைந்தன 
பொடியதாடுப்புண்டனதேர்களே. 

இ-ள். கொடிசள் இற்ற - கொடி.சள் அறுக்தன;,--கொடிஞ்ச மூரிந்தன - கூம் 
புகள் மூரிர்சன,--இடைகொரள் பீடிகை எல்லைகள் நெக்கன - இடையிலுள்ள மீடங்க 
ளின் விளிம்புகள் கெ௫ழ்ந்தன,---அடி.கொள் சில்லியும் ஆரும் இதைந்தன - அடியிற் 
பொருந்திய சில்லுகளும் அச்சாணிகளும் அழிந்தன;--தேர்கள் பொடியது ஆ9 புண் 
டன - (அப்படியழியவே ) சேர்கள் தூளாடப் புரண்டு விழுந்தன. எ - று, 

ஏகாரம் ௮சை. உம்மைகள் எண், (௬௨) 

08, பர்திதோறும்பசாவியவைங்க இக் 
கர் ுகங்கள்கலங்கிநெரிக் இட 

சொர்துமேனிநொ றில்வருசெம்புனல் 
சிந்தியோடச்சிதறியக்செலாம், 

இ-ள். பந்தி தோறும் பராவிய இங்கதிக் கந் தகங்கள் - சாலைகடோறும் பாவிநிற் 
கின்ற பஞ்சக தஇிகளையுடைய குஇிரைகள் -கலங்இ நெரிந்சிட நொந்த-கலங்கிநெரிதலால் 
வரு£இி,-- மேனி கொறில் வரு செம் புனல் சிந்தி og. - உடலிலிருந்து விரைவாக 
வருகின்ற இரத்தநீர் சிச்தியோட,--இக்கு எலாம் சிதறிய - திக்குகளெல்லாவற்றினும் 
சிதறியோடின. எ. று, (௬௩) 

64, & தவல்கொண்டி.டுசெம்மயிர்க்கொய்யுகா 
மதுகைவெம்பரிவாய்களின்வி ழ்தரு 

(tp திரவாரியொலிகடற்புக்க தா 
லிதுகொலோவடவைக்கனலென்னவே, 

இ-ள். சசவல் கொண்டிடு செம்மயிர் - சறியிருக்கன்ற செம்மயிரையும்-- 
கொய் உளை - கொய்யப்பட்ட பு ஐமயிசையுமுடைய,--மதுகை வெம் பரி வாய்களின் 
வீழ்கரும் உதிர வாரி - வலிய வேகம்பொருக்திய குதிரைகளின் வாய்களினின்றும் விழு 
இன்ற இரத்தவெள்ளம்,--இது கொலோ வடவைச்சனல் என்ன - இதுதானோ வடவா 
மூகாச்சினி என்று (கண்டவர்கள்) சொல்லும்படி,--ஒலி சடல் புக்கது - ஒலிச்ச்ற 
சடலிற்போனது. er - நு, 

ஆல், ஓ, ஏ ௮சை. கொல் இயம். (௬௫) 

05. காளவெங்கரிக்காலின்வயப்பரிக் 
தாளிலூடகப்பட்டுத்தசைபுகா 
மூழைூர்தமுழுஅடல்பூழியாய் 
மாஞனெறனர்மாநகசோர்சலர், 

இ-ள். மாககசோர் சிலர் - பெரியமசேந்திரத்திலுள்ள அசுரர் சிலா,--காள வெம் 
கரிக் காலின் - கருமைபொருக்திய கொடிய யானைகளினுடைய கால்களிஜாடும்,---வயப் 
பரித் தாளின் ஊடு - வெற்றிபொருக்கிய குதிரைகளின்கால்களிஞலூடும்,--அசப்பட்டு - 
சிச்குண்டு,--௪சை புசா - பூமிக்குட்புகுஈ்து,--மூளை இந்த - மூளைகள் 9 த2,--முழுது 
டல் பூழியாய் மாளூசன்றனர் - சரீரமுழு துக்தூாளாய்ப்போக இறச்சனெருர்கள், எ -.,



௨௩௮) ஸீகந்தபுராணம். 

66. ,ஆளிமொய்ம்புடையண்ணனமுன்வீசின 
நீளுமாககர்ஞெள்ளலின்வீழ்த லுச் 
தோளிழந்துசுவன்முரிந்தொய்யெனகத் 

தாளிழந்துதாங்கமுற்றார்சிலர், 

இ-ள். சிலர் - இல அசுரர், -ஆளி மொய்ம்பு உடை அண்ணல் - சிங்கேறுபோ 

லும் வன்மைபொருக்திய வீரவாகுசேவர்,--மூன் வீசின - முன் எடுத்தெறிந்தவைகள்,- 

கீளும் மா ஈகர் ஜெள்எலின் வீழ்சலும் - நெடிய பெரிய வீரமகேந்திரத்தின் வீதியிலே 
விழ,--தோள் இழர்து - புயங்கள் ஓடிர்து,--சவல் முரிந்து - பிடர் மூரிர்து,-ஓய்யென 

தாள் இழந்து தங்கம் உற்றார் - விரைவாகக்கால்கள் இழந்து துன்பங்கொண்டார்கள். 

தரங்கம் - துன்பம். (௬௬) 

67. பொற்றையன்னபொலன்மணிமாளிகை 
யிற்றுவிழ்தலுமென்னிதுவென்ளெழீஇ 

வெற்றவெள்ளிடைமேவுதன்முன்னியே 

முற்றம்வந்திடிமுன்மறிந்தார்சிலர், 

இ-ள். லர் - ல அசர், -பொற்றை அன்ன பொலன் மணி மாளிகை - மலை 

போன்ற பொன்னாலும் இசத்தினங்களாலுஞ் செய்யப்பட்ட மாளிகைகள்,--இற்று 

வீழ் சலும் - அழிந்து வீழ்சலும்,--இது என் என்று எழீஇ - இது என்ன என்று எழு 

ந த,--வெற்ற வெள் இடை மேவுதன் முன்னி - வெறுமையாகிய வெளியிடத்தில் வரு 

தற்கு நினைச்து,--முற்றம் வந்திடு முன் மறிந்தார்- மூ.ற்றத்தில்வருதற்குமுன் விழுந்தி 
றந்தார். எ- று. ஏகாரம் ௮சை. (௬௭) 

08, ஊடுமைந்தருமொண்டொடிமாதரு 

மாடமோடுமறிந்தனர்தம்மூடல் 

- வீடிவிண்மிசைவேற்றுருவெய்தியே 

கூடியேவழிக்கொண்டனரோர்சிலர், 

இ-ள். ஓர் சிலர் ஊடு மைந்தரும் ஒண்டொடி மாதரும் - பிணங்குகன்ற சல 

ஆடவர்களும் ஒளிபொருந்திய வளையலையணிந்த பெண்களும்,---மாடமோடு மறிந்தனர் - 

தாமிருஈதமாடத்தோடு மறிதலால்,--தம் உடல் வீடி. - தம் உடம்பு அழி3த,--விண் 

மிசை வேற்று உரு எய்தி - ௮காயச்தில் வேற்றுவடிவமடைந்து,--கூடி வழிச்கொண் 
டனர் - கூடிவழிக்கொண்டார்கள். ௭ - று. 

ஏசாரம் இரண்டும் ௮சை. உம்மைகள் எண். (௬௮) 

09. உவமனில்லவேனோச்செனவெங்கணு 
மவ தியின்றிப்பொழியவவைதெரீ இத் 

தவறிலாதுசெய்தாழ்வரைண்டெடாக் 

கவிகையாத்தமைக்காத் துநிற்பார்சிலர், 

இ-ள். சிலர் - சில அசுசர்கள்,--உவமன் இல்லவன் ஒச்சிென - வீரத்தினாலே தம 

ச்சொருவரும் ஒப்பில்லாசவசா௫ய வீரவாகுதேவர் எடுத்செறிர்தவைகள்,-௮வ.தி இன்றி 
எங்கணும் பொழிய -அளவில்லாமல் எவ்விடங்களினுஞ் சிதறிவிழ,--- ௮வை தொ இ - 
௮வைகளையறிஈத,--சவறு இலாது செய் தாழ்வரை €ண்டு ain” குற்றமில்லாமற் 

செய்யப்பட்ட தாழ்ர்த மலைகளைக்கண்டியெடுச்.த,--சவிசையா தமை காத்து நிற்பார் - 

ருடையாகப்பிடித்துச் தங்களைக் காத்துக்கொண்டு நிற்பார்கள். ௭ - று, (௬௯)



நகாரழிபடலம், ௨௩௯ 

10, விறற்கொள்வாகுவிடுத்தனகல்லச 
வுறைப்பின்விழவொதுங்கிடமின்மையிற் 
சிறக்குமாாகர்ச்செர்தசைக்கொண்ட£ 
மறைக்குளேபுக்கலமருவார்சிலர், 

இ-ள். சிலர் - இல ௮சுரர்கள்,-விறல்கொள் வாகு விடுத்தன சல்லச உழைப்பின் 
லீழ - வீரவாகுதேவர் எடுத்தெறிர்தவைகள் கன்மழையைப்போல வந்தவீழ்சலால்,-- 
ஒதுங்கு இடம் இன்மையின் - ஒதுங்குதற்கு இடமின்மையால்,--றக்கு மாககர் செம் 

தரை கொண்ட-சிறந்த லக்குமிவிலாசம்பொருக்திய வீரமகேர்திரத்திலே Pais dogs 
ஓள்ள,--€ழ் ௮றைச்கு உ புக்கு ௮லமருவார்-£ழறைகச்குட்புகுந்து தமொறுவார்கள். 

71, மாதர்தங்களைமக்கசையன்னையைத் 
தாதைமாரைத்தமதுகைப்பற்றியே 

யேதின்மாடமிகந்துகச்சோரிகீர் 

வீதிபோந்துவெருவிநிற்பார்கலர், 

இ-ள். சிலர்- ல அசுரர்கள், மாதர் தங்களை மக்களை அன்னையை தாதை 

மாரை - மனைவியர்களையும் பிள்ளைகளையும் தாயர்களையும் தந்சையர்களையம்,--சமத சை 

பற்றி - தமது கைகளிற் பிடித்துக்கொண்டு,--ஏது இல் மாடம் இகந்து - குற்றமில்லாத 
மாளிசைகளை விட்டு, --சோரி நீர் ௨௧ - (தமதுசரீ ரத்இிலிருந் த) இரத்தநீர்சொரிய,-- 
வீதி போந்து வெருவி நிற்பார் - வீதியிற் போய்ப்பயந்து நிற்பார்கள். எ.- று. 

ஏகாரம் ௮சை, , (aa) 

12. கருவிவானினுங்கண்ணகன்றிக்கினுர் 
தரணிதன்னினுக்தாவிலன்வி௫ுய 
இருவளங்கள்செறிந்தனவிழ்தலும் 

வெருவிப்'2பாய்க்கடல்விழ்ந்தொளிப்பார்லர், 

இ-ள். சிலர் - ல அ௮சுரர்கள்,--கருவி வானினும் - மேகங்கள் சஞ்சரிச்சப்பெற்ற 

ஆகாயத்தினும்,--சண் அகல் இக்இனும் - இடமகன்ற திக்குகளினும்,--௪ரணி தன்னி 

னும் - பூமியினும்,--தாவிலன் வீசிய திருவளங்கள் செறிச்சன வீழ்தலும் - குற்றமில் 

லாதவராகிய வீரவாகுதேவர் எடுத்செறிந்த சிறந்கபல பொருள்கள் கெருங்கிவிழுத 

லும்,--வெருவி போய் சடல் வீழ்ந்து ஒளிப்பார்-பயந்துபோய்ச் கடலில் விழுந்து ஒளிப் 

பரர்கள். எ - று, உம்மைகள் எண், தன் சாரியை. (௭௨) 

73, இழிந்தசென்னியித்கேழ்படுசெம்புனல் 
கழிரந்துதோன்றவுங்கண்டனரமையுருப் 
பொழிக்துமெய்ப்புமம்போர்த்தலுக்'?தற்றியே 
யழிந் திரங்குறவாகுலிப்பார்சிலர், 

இ-ள். இலர் - சில ௮சுரர்சள்,-இழிர்த சென்னியில் கேழ்படு செம்புனல் சிர. 

தோன்றவும் - உடைந்ததலையினின்றும் இசத்தநீர் மிகத்சோன்றவும்,-சண்டனர் வயரு- 

அதனைக்கண்டவர்கள் சர்தே௫த்து,--அழிர்து இரங்குற - நெஞ்சழிர்து வரு:,௪,--பொ 
ழிந்து மெய்ப்புறம் போர்த்தலும் - ௮வ்விரத்தமொழுசச்சரீ ரமுழுவ.தும் மூடுசலும்,-- 

தேற்றி - (௩மதுதையுடைந்து இரச்தம் வருகன்றதென்று) ௮ழிந்து,--அகுலிப்பார் - 

தின்பங்கொள்ளுவார்கள். எ - று. 

ஏகாரம் ௮சை, உம்மை உயர்வுடறபடு. (௭௩)



௨௪௦ ஸ்ரீகந்தபு ராணம், 

14, ஆடன்மொய்ம்பினனார்த்.துமுன்வீகய 
மாடவிதவளரகசெங்கணு 
நீடவிழ்த லுநிற்றலையஞ்சியே 

யோடியூறும்றுயிர் துறப்பார்சிலர், 

இ-ள். சிலர் - சில அசரர்கள்,--ஆடல் மொய்ம்பினன் ஆர்த்து முன் வீசிய - வீர 
வாகுசேவர் ஆரவாரித்துமுன்பு எடுச்செறிந்தவைகள்,- மாடவீதி வளககர் எங்கணும் 

நீட வீழ்தலும் - மாடவீ.திகளோடு கூடிய செல்வத்தையுடைய ஈகரங்களெவ்விடத்தம் 

மிச வீழ்தலால்,--நிற்றலே அஞ்சி - அவ்விடத்தில் நிற்கப்பயர்.த,--ஒடி ஊறுற்று 
உயிர் துறப்பார் - ஒடி.ச் காயமடைந்து உயிரை விவொர்கள். ௭- ௮. ஏகாரம் ௮சை. () 

19, இங்கள்ளூடி திருமகன்விட்டன 

வெங்கும்வீழுமிறப்பினை நோக்கியே 
யங்கிவெங்கணைகொட்டறுத்தன்னவை 
தங்களாருயிர்தாங்கிநிற்பார்சிலர், 

இ-ள். சிலர் - சில அ௮சாரர்கள்,--இங்கள் சூடி திருமகன் விட்டன - சந்திரசேகர 

ராகிய சிவபெருமானது திருக்குமாசசான வீரவாகுசேவர் எடுத்செறிர்சவைகள்,--எங் 
கும் வீழும் இறப்பினை - எவ்விடத்தும் விழுகின்ற மிகுதியை,--கோக்ூ - பார்ச்.த,-- 

அங்கி வெம் கணை தொட்டு - வெம்மையாஇிய ௮க்கஇனியஸ் திரங்களைப் பிரயோகித்த,-- 

அன்னவை அறுத்து - அவைகளையழிச்து,---சங்கள் ஆருயிர் தாங்கி நிற்பார் - சங்களு 
டைய ௮ரிய உயிரைத்தாங நிற்பார்கள். எ - று. ஏகாரம் ௮சை. (எடு) 

16, மையன்மாதருமைர்தருமாவியும் 

பொய்யில்புக்தியுமொன்றிப்புணர் தலுஞ் 
செய்யமாடஞ்சிகரமொடேவிழ 
மெய்யுமொன்றிவிளிர் இடுவார்சிலர், 

இ-ள். மையல் மாதரும் - விசாரத்தால் மயச்சம்பொருர்திய பெண்களும்;--மைந் 
தீரும் - வாலிபர்களும் (ஆகய),---சிலர் - சில அசுரர்கள்,--அவியும் - உயிரும்,-- 

பொய்யில் புந்தியும் - உண்மையான மனமும்,--ஒன்றி புணர்தலும் - ஒருமிச்துச்சேரு 

தலும் --செய்யமாடம் சசரமொடே விழ - அழடஏயமாளிகை சிகரத்தோடுவிழுதலால்,- 

மெய்யும் ஒன்றி விளிர் இடுவார் - (உயிருமனமுமொன்றாயினாற்போலச்)சரீ ரமுமொன்றா 

கியிறப்பார்கள். எ-று. ் 

ஏகாரம் ௮சை. மெய்யும் என்பதின் உம்மை இறந்தது சழீஇயவெச்சம், ஏனைய எண், 

11. அந்தண்மாடத்தறிவன்விடுத்தன 
வந்துவீழமறிரந்துருமேறெனச் 
இந்தவேயுகுசெம்பொறிமெய்ப்பட 
வெந்துசன்னம்விசவுறுவார்சிலர், 

இ-ள். இலர் - ல அசுசர்கள்,--௮றிவன் விடுத்தன - ௮றிவுடையவசாகிய வீர 

வாகுதேவர் எடுத்தெறிர்தவைகள்,--௮ம் தண் மாடத்து வந்து வீழ - அழூய குளிர்ச்சி 

யையுடைய மாளிகையின்மீ து வக்துவீழ்தலால்,--மறிர்து உருமு ஏறு என சிந்த - (௮ம் 

மாளிகை) விழுந்து இடியேறுபோலச் சிதற,---௨கு செம் பொறி - ௮தனால் சொரி 
ன்ற சிவந்ததிப்பொறிகள்,-மெய் பட - சரீ ரத்திற்படலால்,--வெந்து - (Fehr) 

வெர்.த,--சன்னம் விரவுறுவார் - அடையாளமானகாயங்களைப் பெறுவார்கள். எ - று. 

ஏகாரம் ௮சையிலை. (௭௭)



நகரழிபடலம்,. PS 

8, வரங்கொள்விரமகேந்திரத்இன்னணர் 
தீரங்கமெய் இச்சனங்களெல்லாமிரீஇ 
புசங்கள்சிந்தியழிர் துமியொல்லென 
விசங்குமோதையெழுகடலுண்டதே, 

@- of. azn Qsret SauCst Hrsg - மேன்மைபொருந்தியவீரமகேந்திரசத்தில்,- 
இன்னணம் - இக்தவிதமாக,;--தரங்கமெய்தி - சலச்சமடைந்து,--சனங்கள் எல்லாம் 
இரீஇ - சனங்களெல்லாம் விலகியோடி,,--உரங்கள் சிந்தி அழிந்துழி - தைரியமிழந்து 
அழிந்தபோத,--ஓல்லென இரங்கும் ஒதை - ஒல்லென்னும் ஒலிக்குறிப்போடு அழு 
இன்ற ஒசையானது,--எழுகடல் உண்டது-எழுகடலினோசையையும் ௮டச்ிவிட்டது. 

ஏகாரம் ௮சை. தரங்கம் - கலக்கம். (௭௮) 

19. மன்றினிற்கரிபொய்ததுமலுநெறி 
கொன்றுவாழுங்கொடியர் தம்மில்லெனத 
துன்றுமாடத்தொகைவெள்ளிடையதாய்ப் 
பொன்றிவீழ் தனபுல்லெனவாகியே, 

இ-ள். மன்றினில் கரி பொய்த்து - நியாயசபையில் பொய்ச்சாட்சிசொல்லி,-- 
மனுநெறி கொன்று - மனுநீதியைச் கெடுத்து,---வாழும் கொடியர்தம் இல் என - வாழு 
இன்ற கொடிய பாவிகளுடைய வீடு எப்படியழியுமோ அது போல;--துன்று மாடத் 
தொகை - நெரு௩இயிருக்ச மாளிகைவரிசைகள்,--புல் என ஆட - புன்மையாய் இடி. 
ந்து; -பொன்றி வெள்ளிடையதாய் வீழ்க சன - அழிந்து வெளியிடமாகவே வீழ்ம்சன. 

ஏ ௮சை, (௭௯) 

80. கீறுபட்டகெடுககரெங்க ணு 

நூறுபட்டவுயிர்கடஞ்சோரிநீ 
சாறுபட்டிடவங்கவையோடளாய்ச் 
சேறுபட்டனசெக்காவிண்போலவே, 

இ-ள். நீறு பட்ட நெடுநகர் எங்கணும் - துகளாய்ப்போன பெரிய ஈகரமெவ்வி 
டத்தும்,-ஊறுபட்ட உயிர்கள் சம் சோரிரீர் அறுபட்டிட - சாயம்பொருந்திய உயிர்க 
ஞூ டைய இசச்,தவெள்ளம் ருய்ச்செல்ல,--அவையோடு அளாய் - அத்துகள்சளோடு 
கலந்து;--செக்கர் விண் போல சேறுபட்டன - செவ்வானம்போலச்(சிவர் து)சேராயின. 

அங்கு, ஏ ௮சை, தம் சாரியை. உம்மை முற்றுப்பொருளது. (௮0) 

81, மலிர்தசாத்திமகேந்இரமாபுர 

மலைந்துதொல்லைத்திருமுழுகற்றதான் 
மெலிக் திடும்படி விண்ணவர். சம்மெலா 

நலிக்தவன் வளகன் றுறுமேகொலாம், 

இ-ள். மலிந்த சீர்த்தி மகேந்திர மா புரம் - மிகுந்த கீர். த்திபொருக்திய பெரிய 
மகேக்திர கீரம்,--அலைந்து - நிலைகுலைந்து,---ொல்லை இரு முழுதும் ௮.ந்தது-பழைய 
செல்வமெல்லாம் ௮ழியப்பெற்றது;,--மெலிக்திடமெபடி. விண்ணவர் தம் எலாம் soli 
தவன் வளம் நன்று உறுமே கொல் - மெவியும்படி. சேவர்களெல்லாரையும் வருத்தினவ 
னாகிய சூசபன்மனத செல்வம் ஈன்றாசவிருக்குமோ (இசாது என்றபடி), எ - று, 

தீம் சாரியை. ஆல், கொல், ஆம் அசைநிலை. ஏகாரம் எதிர்மறை. சேவர்களைச் 
சிதையிட்டு வருத்தியபடியாற்றான் ஈசரழிர்சது என்பது தாற்பரியம், (௮௧) 

நகரழிபடலமுற்றிற்று, 

ஆ. தஇிருவிருத்சம் - ௭௭௦, 

 



௨ ஸ்ரீகந்தபு ராணம், 

சகத்திரவாகுகள்வதைப்படலம். 
ணு 04 வடை 

1, ஏயினபான்மையினிவன்மாதூர் 

மாய்தருமெல்லையின்வருகின்ற 
வாயிரவாகுளவடல்வீரர் 
மேயினதன்மைவிளம்புற்றாம், 

இ-ள். ஏயின பான்மையின் இவன் மூதூர் மாய்தரும் எல்லையின் - பொருந்திய 
இத்தன்மையாசச் சூரபன்மனுடைய பழைய ஈகரானது அழிகின்ற சமயத்தில், --வரு 
'இன்ற ஆயிரம் வாகு உள அடல் வீரர் - (போரைக்குறித்து) வருகின்ற ஆயிசம் புயங் 

களையுடைய வலிய வீரர்,--மேயின தன்மை விளம்புற்றாம் - ௮டைந்ததன்மையைச் 

சொல்லுகின்றோம். எ- று. 

:இன்ன” என்பது *(இன:' என இடைகுறைந்துநின் றது. (௧) 

2. ஓலமுடைக்கடலுமிழ்கின்ற 
நீலவிடத் இனைகிகாமெய்யார் 

மாலையுடைப்பலவடவைத்தீக் 

கோலமெனச்சிகைகொண்டுற்றூர், 

இ-ள். ஒலம் உடை கடல் உமிழ்டின்ற நீல விடத்இனை நிகர் மெய்யார் - ஒசை 
யையுடைய பாற்கடல் (தன்னிடச்தினின்றும்) சோற்றுவித்த கரியநிறம்பொருர்திய 

விஷத்தை யொத்த சரீ ரத்தையுடையவர்களும்,--மாலை உடை பல் வடவைத்தி கோலம் 

என சிகை கொண்டுற்றார் - மாலையையுடைய பல வடவாமுகாக்கினி வடிவம் என்று 
சொல்லத்தக்க மயிர்முடியைச் கொண்டிருக்கன்.றவர்களும். எ- று, (௨) 

8. தீங்களிரு திய இிறன்மாக்க 
டாங்குவையோடுதலைப்பெய்தே 

யாங்குளசோரியரு தீமப் 

பாங்கர்களன்னதொர்பகுவாயார். 

இ-ள். தீம் உளிற ஆதிய இறல் மாக்கள் தாம். குவையோடு தலைப்பெய்தே - 

கொடிய யானை முதலாகிய வலிய மிருகங்களைச் கூட்டமாக வாரி வாயிலிட்டு விழுங்குவ 

தால்,--அங்கு உள சோரி அறாது ஈமம் பாங்கர்கள் ௮ன்னது ஒர் பகுவாயார் - ௮ம்மிரு 

கங்களினுள்ள இரசசத்தடீங்காத மசானத்தின் வெளி இடங்களையொத்த பெருவாயையு 

டையவர்களும். எ- று, தாம் சாரியை. ஏகாரம் ௮சை. (௩) 

A, எல்லையினேமிகளயாவுக்தா 
மொல்லொலிகீரினுடைக்தென்னக் 

கல்லுறைசிந் துகருங்கொண்டூச் 

செல்லெனவார்த்தனர்செல்கின்றார். 

இ-ள். எல்லையில் கேமிகள் யாவும் தாம் ஒல் ஒலி நீரின் உடைந்து என்ன - ௮ள 

"வில்லாத சமுச்திரங்களெல்லாம் மிக்க ஒலித்தன்மையோடு கட்டுவிட்டுடைர்தாற்போல 
வும் --கல் உறை சிந்து கரும் கொண்மூ செல் என ஆர்த்தனர் செல்கின்றார் - sero 

ழையைப்பொழி௫ன்ற கரிய மேகத்திலுள்ள இடி.முழக்சம்போலவும்: ௮ரவாரித்துச்கொ 

“ண்டு செல்லுகின்றவர்களும். ஏ- று, 

தாம் சாரியை, உம்மை முற்றுப்பொருள.து. (௪)



சகத்திரவாகுகள்வதைப்பட.. லம், ௨௪௩ 

வ. 

9, மைவருகிலமலைத்தொகைதாங்கு 

மொய்வருகின்றமுடிக்குழுவென்ன 

வைவகை நாற்றினமாந்தகல்வானை த் 
தைவருகன்றதலைச்தொகைகொண்டார். 

இ ள். மைவரு நீல மலைத்தொகை தாங்கும் மொய் வருஏன்ற முடிக்குழு என்ன- 
மேசம்படிஇன்ற சரிய மலைக்கூட்டங்கள் சுமக்கின்ற பலம்பொருந்திய கரக் கூட்டங் 

சளைப்போல,--8வசை நூற்றின் அமர்ந்து ௮சல் வானை சைவருகின்ற த$லச்சொலீச 

கொண்டார் - 8ஞ்தூறென்னும் சணக்கினமைந்து ௮கன்ற காயத்தைக் தடவுகன்றி 
தீலைச்கட்டங்களையுடையவர்களும். எ - று. (௫) 

0, மசாமரமானவைமா திரமெக்கும் 
பசாவவிடுத்திடுபல்கவடென்ன 
விராவியவம்க தமேவிவிளங்கு 

மொ சாயிரமாகியவொண்புயமுள்ளார். 

இ-ள். மராமரம் ஆனவை மாஇரசம் எங்கும் பராவ விடுத்தடு பல் கவட: என்ன - 

மசாமரங்களானவை இசைகளெல்லாம் பரவும்படி விடுச்த பலகளைகளைப்போல ,-- 

விசாவிய அங்கதம் மேவி விளங்னாம் ஒராயிரம் ஆய ஒண் புயம் உடையார் - பொருர் 
இய வாகுவலயம் இருந்து விளங்குகின்ற ஒராயிரமாகிய அழகிய புயங்களையுடையவர் 

களும், எ - ழூ. ( a) 

1. எழுக்கொடுமுத்தலையெஃகம்வின்னாஞ்சில் 
் கழுக்கடைசங்கொடுகப்பணம்வெவ்வாண் 

மமுக்கசைசக்கரம்வச்சாமா தி 

விழுப்படையாவும்விராவியகையார், 

இ ். எழு கொடு முத்தலை எஃகம் வில் நாஞ்சில் கழுச்சடை சங்கொடு கப்பணம் 

வெவ்வாள் மழு கதை சக்கரம் வச்சிரம் ஆதி விழு படை யாவும் விராவிய கையார் - எழு 

வளைந்த திரிசூலம் கைவேல் வில்லு கலப்பை ஈட்டி. சங்கு இருப்புகெரிஞ்சிமுள் கொடி. 

யவாள் மழு தண்டு சக்கரம் குலிசம் முதலிய றந்த படைகச்கலங்களெல்லாம் நெருங்கி 

யிருக்செற கைகளையுடையவர்களும். எ - று. உம்மை முற்று; (௭). 

8, எண்டகுநேமிகளேழுமளக்கர் 

மண்டலமானவுமன்லுயிர்யாவுவ 

கொண்டிடிலுங்குறைவின் றிரிசம்பா 

தண்டமதென்னவகன் றவயிற்ரூர், 

இ-ள். எண் தகு சேமிகள் ஏழும் - மதிக்கத் சக்க ஏழமுகடல்களையும்,---அள்ச்சர் 

மண்டலம் ஆனவும் - கடல்சுழ்ர்த பூமண்டல)த்தையும்,--மன் உயிர் யாவும் - நிலைபெற்ற 

உயிர்சளெல்லாவற்றையும்,--கொண்டிடினும் - உட்கொண்டாலும்,--குறைவு இன்றி 
நிரம்பாது .௮ண்டமது என்ன SET வயிற்றார் - பூரணமாக நிரம்பாது ௮ண்டத்ஸழப் 

போல விசாலித்த வயிற்றையுடையவ்ர்களும், ௪ - று, 

நிசம்பாது ௮சன்ற வ.பிரென்ச, உம்மைசள் apo gro எண்ணு(மாம், (௮)



௨௪௫ ஸ்ரீகந தபு ராணம். 

9, விழுமிய பஃறலைவெம்பணியேனைக் 

குழுவொடுபோற்றினர்கொண்டுறலாற்ரு 

தழு திடகாடியதற்கயர்வார்போழ் 

கழல்களரற்றுகழற் றுணைகொண்டார், 

இ-ள். விழுமிய பல்.தலை வெம்பணி - றந்த பலதலைகளைய்டைய வெவ்விய ஆதி 
சேடன்,--ஏனை குழுவொடு போற்றினர் கொண்டு உறல் ஆற்றாது அழுதிட-மற்றைய 
பாம்புகளோடு சுமந்துகொண்டிருப்பதைப் பொறுக்கமுடியாமல் அழ,--நாடி, அசற்கு 
அயர்வார் போல் கழல்கள் ௮ரற்று சழல் துணை கொண்டார் - அங்ஙனம் அழமுவதைய 
றிந்து அதற்கு வருந் துவாரைப்போல வீரக்கழல்கள் முழங்குெற இரண்கொலையு 
டையவர்களும். ௭ .- று, (௯) 

10, இருபுபமோர்முகமெய்தியவானோ 

னொருவனைவெல்லவொசாயிசசானேம் 

பொருவகைசென்றிடல்புன்மைய் தன்னா 

வருபழியுன்னிமனந்தளர்னெரார், 

இ-ள். இருபுயம் ஒர் முசம் எய்திய வானோன் ஒருவனை வெல்ல - இரண்டு புயங் 
களையும் ஒர் முகச்சையுமுடைய ஒருசேவனைவெல்லுதற்கு,--ஒரு ஆயிரர் அனேம் 
பொருவசை சென்றிடல் புன்மையத என்னா - ஐராயிரக்கணக்காகய நாம் போர் செய். 
யும்படி குறித்துச் செல்லுதல் இழிவானசெய்கை என்று,--வரு பழி உன்னி மனம் 
தீளர்கின்றார் - அதனால் வரும் வசையைநினைத்து மனஞ் சோர்வடை,ன் றவர்களும். () 

11. மாகாலான்முனமாயையின்வந்தா 

னாகையினாலிவனை தெனவானிற் 
போகுவனாலிதுபொய்யலவல்லே 

ே யகுமினேகுமினென் ௮செல்கின்ஞர், 

இ-ள். இவன் மாயையின் மா கரவால் முனம் வந்தான் - இவன் (தான் பழூயி 
Heber) மாயவித்சையினாலே பெருங்களவாக முன்னம் ( இராஜசபைக்கு)வரசான்,-- 
ஆகையினால் 8சென வானில் போகுவன் - ஆதலால் (இப்பொழுது ஏங்களைக்சண்டு 
பயந்து) விரைவாக ஆகாயத்தில் (ஒளித்து) ஒவொன்,--இது பொய் ge - இது பொய் 
யல்ல,--வல்லே ஏகுமின் ஏகுமின் என்று செல் இன்றார் - கரம் நடவுங்கள் ஈடவுங் 
கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு வருகின் றவர்களும். GT -- 2. (44) 

12. மீளிகையாலெறிமேதகுவேச 

மாளிகைசோபுரமண்டபம்விழ்வ 
காளிசரன்னகாங்கள்கொடேழ்.றுத் 

தூளிகள்செய்தனர்தூரத் இடுகின்ளூர், 

இ 9். மீளி கையால் எறி மேதகு வேரம் மாளிகை சோபுரம் மண்டபம் வீ ழ்வ - 
வீரவாகுதேவர் கையாலெடுத்தெறியப்பட்ட உயர்ச்த சகட்டுமலைகளும் மாளிகைகளும். 
கோபுரங்களும் மண்டபங்களும் விழுன்றன (௮வைகளை),--சாளிசர் ௮ன்ன சரம் 
கொடு ஏற்று ,தூளிகள் செய்தனர் தூர்த்திடுதன்ருர் - பாம்புகளைநிகர்த்த கதைகளினாற் 
பிடித்துத் துசளாச்கி உதிர்த்துக்கொண்டுவருகின் றவர்களும், எ - று. 

காளிகர் சருகிற,ச்தையுடைய அசுரர்களுமாம். (4௨) 
%



சகத்திரவாகுகள்வதைப்படலம். ௨௪௫ 

13, எய்யெனமெய்யிடையெக்கும்வியர்ப்பச் 
செய்யனகண்வழிசெர்தழல்கிந்த 
வெய்யவுயிர்ப்பெழவேர்வுளமூள 

வொய்யெனவோடினருற்றிடுகின்ளார், 

இ-ள். எய் ச்னீ மெய் இடை எங்கும் வியர்ப்ப - முட்பன்றியைப்போலச் சரீர த் 
இலெக்கும் வியர்வையுண்டாகவும்,--செய்யன சண் வழி செந்தழல் சந்த - Rats sear 
களின்வழியாகச் சிவர்ததீப்பொறிகள் செறவும்,--வெய்ய உயிர்ப்பு எழ-சுடுமூச்சுண்டாக 

வும்,--வேர்வு உளம் மூள - கோபம் மனத்தில் ஞூளவும்;--ஓய்யென ஒடினர் உற்றிடு 

இனரார் - விரைந்தோடிவருகன் றவர்களும். எ - று, (௧௩) 

14, நாகர் தமக்கொர்ரமன்றனையன் னோ 

ராகியவாயிரசாயிரமொய்ம்பா 

வேகமதாகிவிழுத்தகுவிர 

வாகுவையெய் இமடங்கலினார்த்கதார். 

Q- or. நாகர் தமக்கு ஓர் நமன் தனை ௮ன்ஜோர் - சேவர்களுக்கு ஒர் இயமனை ஒத் 

தீவர்களும்,--௮ூயெ ஆயிரர் ஆயிரமொய்ம்பர் - அய ஆயிரச்சணச்சான சகத்திரவாகு 

கள்,--வேசமது ஆ - வேகமாசவந்து,--விழு சகு வீரவாருவை எய்தி மடங்கலின் ஆர்த் 

சார் - மேன்மைபொருந்திய வீரவாகுதேவரை யணுடிச் ஏிங்கத்தைப்போல ஆரவாரித் 

தார்கள். ௭ - று, தன் சாரியை. (௧௪) 

19, ஆர். த்திடுமோதையகன்் செவிசெல்ல் 
தார்ச்தொகைதூங்குதடம்புயவிரன் 

பார்த்தனன்மூவெயில்பண்டெரிசெய்த 

இர்ச்தனெனச்சிறிதேகைசெய்தான், 

இ-ள். ஆர்த்திடும் ஒதை அகன் செவி செல்ல - அங்கனம் அவர்கள் ஆரவாரித்த 

ஒசை அகன்ற காதிற் கேட்ட பொழுது,--தார் தொகை தூங்கு தடம்புய வீரன் - மாலை 

வரிசைகள் ௮அசை௫ன்ற விசாலித்ச புயக்களையுடைய வீரவாகுசேவர்,--பார்ச்சனன் மூ 

எயில் பண்டு எறிசெய்த தீர்ச்சன் என சிறிது ஈகை செய்தான் - திரும்பி அவர்களைப் 

பார்த்து முன்னாளிலே இிரிபுங்களையெரித்ச சவபெருமானைப்போலச் சற்றேிிரித்தார். 

ஏகா.ரம் ௮சை. (s@) 

16, மேனிமிர்மர்தரவெற்பெனகின்றே 

வோங்குமராமாமொன்றைத் OUT 607 GT 

தேனினம்வான் றிசை௫ர் தியாற்ற 

வூன்முதிர்கைகொடொச௫ித்தனன்மன்னோ, 

இ-ள். மேல் நிமிர் மந்தர வெற்பு என நின்றே வான் அளவு ஒங்கு மராமரம் ஒன் 
றை - மேலாக உயர்$த மர்தரமலையைப்போல நின்று ஆகாயம்வரைக்கும் உயர்ந்த ஒரு 

மராமர.த்தை,--தேன் இனம் வான் இசை இந்தி ௮ரற்ற - (அதின்மொய்த்திருக்ச)வண் 

டின்கூட்டங்கள் ஆசரயத்திலும் திக்குகளிலும் சிதறி ஒவிக்க;--ஊன் முதிர் கை கொமடி 
ஒசித்சனன் - தசைமுதிர்ந்த கையினால் (வீரவாகுதேவர்) பிடுக்இ எடுத்தார். எ - று. 

எகாசம, மன், ஒ ௮சை, (௧௬)



௨௯௭௬ ஸரீசுந்தபுராணம். 

11. அண்டமிருண்டிடவா சவசாஜோர் 
மிண்டியயபேரொளிவிர்திடவிரன் 
வண்டழைதுன் ௮மராமாமங்சை 

கொண்ட துடன்முறைகொட்புறல்செய்தான். 

இன். ௮ண்டம் இருண்டிட ஆதவரானோர் மிண்டிய பேசொரி வீர்திட - ஆகா 

யம் இருளடையவும் சூரியர்களுடைய நெருங்கிய பெரிய ஒளிகெடவும்,--வீரன் வண் 
தீழை துன்று மராமரம் அங்கை கொண்டு ௮து பன்முறை கொட்புறல் செய்தான் - வீர 

வாகுதேவர் அழகிய இலைகள்நிரம்பிய மராமர.த்தை ௮சங்கையிற்கொண்டு ௮தனைப்பல 
SIG சுழற்றினார். எ- ஐ. (௧௭) 

Ce mp. 

18, மாயிருமருப்புளமராமரமிறுத்தே 
தூயனமாராடன்முயறொன்னிலைமைசோக்கி 

யாயிரமடுத்தபுயராயிரருமங்கண் 

மூயினர்களண்ணலைமுரட்படைசொரிந்சார, 

இ-ள். தூயன் மா இருமருப்பு உள மராமரம் இறுத்தே gor ஆடல் முயல் 

தொல் நிலைமை நோக - பரிசுத்தமாகிய வீரவாகுதேவர் மிகவும் பெருங்கொம்பர்களை 

யுடைய மராமரத்தை முரித்தெடுச்துப் போர்செய்யத் தொடங்கும் பெருர்சன்மையைப் 

பார்த்து,--ஆயிரம் அடுத்த புயர் ஆயிரரும் - சக.த்திரவாகுகள் ஆயிரம்பேரும்,-௮ங்கண் 
அண்ணலை மூயினர்கள் - அவ்விடத்து வீரவாகுதேவரை மொய்த்து,--முரண் படை 

சொரிந்தார் - வலியபடைச்சலங்களைப் பிரயோடத்தார்கள். ௭- gy. 

ஏகாரம் ௮சை. உம்மை முற்று. (5H) 

19, தொடுத்தனர்கள்வார்கணைகடொட்டனர்கள்வைவே 
லெடுத்தபலதோமாமெறிர்தனர்களாலம் 
விடுத்தனர்கண்டுத்தலைவியன்கமுமுளுய்த கா 

சடற்குலிசம்விசினர்களாழிசகடுரந்தார். 

இ-ள். லார் கணைகள் தொடுத்தனர் - நெடிய அம்புகளை எய்தார்கள்,--வை வேல் 

சொட்டனர் - கூரியகேல்களை விட்டார்கள்.,--எடுதத பல தோமரம் எறிந்தனர்கள் - 

(செரிர்)தெடுச்சப்பட்ட பல இருப்புலக்சைகளை யெறிர்தார்கள்,--அலம் விடுத்தனர் 

சள் - மழுச்சளை விடுத்தார்கள்,--வியன் முத்தலை சழுமுள் உய்ச்தார் - மேலாக மூன்று 

அ திகளையுடைய சூலங்களைச் செலுச்தினார்கள்,--அ௮டல் குலிசம் வீசினர்சள்-வலிய வச் 
சரொயுதங்களை வீ௫ினார்கள்,--அழிகள் தந்தார் - சச்கரங்களைச்(சுழற்றி) யெறிந்தார்கள். 

ஆலம் கலப்பைக்கும், தோமரம் சண்டத்துக்கும் பெருஞ்சவளத்துக்கும் பெயர். 
சவளமென்பது ஈட்டி. எடுத்த என்பதற்கு, சையில் எடுத்ச எனவும் உயர்ந்த எனவும் 

பொருள்கொள்ளலாம். (௧௬) 

20. இப்பரிசினுள்ளபடையாவுமுறை தூங்கு 

மைப்புயல்களென்னவரைவின்.நிவிரைவாக 

வொப்பரியவிரன்மிசையுய்ச்திடலுமன்னோன் 

அப்பொமொர்தனிச ழற்தியடலுற்றான். 

இ- ள். இப்பரிசன் உள்ள படை யாவும் - இத்தன்மையாகதி' (சங்கள் எசகளின்) 
உள்ள ஆயுதங்களெல்லாவற்றையும், உறை தூங்கும் மை புயல்கள் என்ன - மழையைப்! 

பெங்க்ற சரியமேசங்சளைப்போல,--வரைவு இன்றி விரைவாக .- அளவில்லாமல்



சகத்திரவாகுகள்வதைப்படலம். ௨௫௪௪ 

விரைவாக,---ஒப்பரிய வீரன் மிசை உய்த்திடலும் - ( இடத்தினாலும் அறிவினாலும் தமச் 

கொருவரும்) ஒப்பில்லாதவராகிய லீசலாகுசேவர்மேல் விடுத்தலும்,--அன்னோன் தப் 
பொடு மரம் தனி சுழற்றி ௮டல் உற்றான் - அவர் (போர்செய்ன்ற சாதுரிய)வல்லமை 

யினால் தனிமையாக நின்று மராமரத்தைச் சுழற்றி (௮ப்படைகளை) அழித்தார். ௭ - ஐ, 

உம்மை முற்ற. உறை - மழை. துப்பு - வலிமை. (௨௦) 
ட ௬ , 

21, விட்டபடையாவும்வெறுந்துகளவாகப் 

பட்டிடமாங்கொடுபாகமவைசெய்ய 

வுட்டெளிவின்மானவரொசாயிரும்வீ£் 
கட்டினர் வளைந்கனர்கிளர்ந்தமர்முயன்றார். 

இ-ள். விட்டபடை யாவும் வெறும் துகளவாச பட்டிட மரங்கொடு பராகம் ௮லை 
செய்ய - (௮வர்கள்) விட்ட ஆயுதங்களெல்லாம் வெறுந்துகளாச அழியும்படி. மராமாத் 
தால் (அடித்துத்) துகள்செய்ய,--உள் தெளிவு இல் மானவர் ஓசாயிசரும் - மனத்தெளி 

வில்லாத ஆயிரம் ஸீரரும்,---வீ.ரன் இட்டினர் வளைந்தனர் இளர்ந்து ௮மர் முயன்றுர் - 
வீரவாகுசேவரை நெருங்கச் சூழ்ந்துகொண்டு உற்சாகத்தோடு போர்செய்தார்சள். எ-று. . 

உம்மைகள் முற்று. துசள என்பதில் அகரம் ௮சை. (௨௪) 

2, ஒட்டியமராடியவொராயிரவர்தாமுக் 
கெட்டிரியமேருகிகர்கேழ்சொர்புயத்தோன் 

மட்டுகனைவார்சிலைமைங்கொடுபடைத்தே 

சட்டகமிறந்துபடுதன்மைபுரிகுற்றான், 

இ-ள். ஓட்டி ௮மர் ஆடிய ஓசாயிரவர் தாமும் செட்டு இரிய - சபதங்கூறிப்போர் 
செய்த ஆயிரம்வீரரும் அழிந்து தோற்ரோட,--மேரு நிகர் கேழ் ளர் புயத்சோன் - 

மேருமலையைப்போல நிறம்விளங்கும் புயங்களையடைய வீரவாகுதேவர்,---மட்டு நனை 

வார் சனை மரங்கொடு புடைத்து - தேனையுடைய அரும்புகளும் நெடிய சளைகளும்பொ 
ருந்திய மராமரத்தால் ௮டி.த்து,--சட்டசம் இறந்துபடு தன்மை புரிகுற்றான் - வர் 
கள் உடம்பழியும்படிசெய்தார். எ - று. 

தாம் சாரியை. ஏகாரம் ௮சை, உம்மை முற்று, ஒட்டி என்பதற்கு நெருங்கி எனி 

னுமாம். (௨௨) 

29. செச்கர்புரைகுஞ்சிகெழுசென்னிகள்கழிந்தார் 

ெக்கனர்சபோலவகைகெற்றிபிளவுற்றா 

ரக்கநிரைசிர் தினாலங்குகுழையற்றா 

ருக்கனர்கள்பல்லெயிறுடைந்தனர்கடுண்டம். 

இ ள். செச்சர் புசை குஞ்சி கெழு சென்னிகள் இழிநஆ்சார் - (இங்கனம் வீசவாகு 

தேவர் அ௮டி.த்தபொழுது) செவ்வானத்தையொத்த சிவர்தரோமம்பொருர்இிய தலைகள் 
இழியப்பெற்றார்கள்;--கபோலவகை சகெக்சனர் - சன்னங்களெல்லாம் உடைந்தார்கள்,- 
நெற்றி பிளவுற்றார் - நெற்றிகள் பிளச்சப்பெற்றார்கள்,--௮.ச்கநிரை சிந்தினர் - சண்வரி 
சைகள் சிெதறினார்கள்,--அலங்கு குழை அற்றார் - விளங்குகின்ற காதுகள் ௮றுபட்டார் 
கள்,---பல் எயிறு உக்சனர்கள் - பற்களும் எயிறுகளும் உதிரப்பெ ற்ரார்கள்,-- துண்டம் 

உடைசர்சனர்கள் - மூக்குகளுடைகதார்கள். எ.- ற. 

எயி.று - சடைவாயிவிருந்து வளைர்த: வெளியே சோன்றும்பற்கள்.௮வை வச்ச 

தீர்தங்கள் எனப்படும். (௨௩)
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24, வாய்கிரைபகர்ர்தனர்கண்மாழைதிகழ்கண்ட 
மானவுமுரித்தனர்கள ற்றனர்கள்பொற்றோ 
ஞூனமகலங்கைகளொக௫ிந்தனர்தசைக்தே 

பீனமுறுமார்பிடைபிளந்தனர்தளர்ந்தார், 

இ-ள். வாய் நிரை ப௫ர்ந்தனர்கள் - வாய்வரிசைகள் பிளயுன்டார்கள்,--மாழை 

இகழ் சண்ட மானவும் முரிந்சனர்சள் - பொன்னொளிவிளங்குகின்ற சழுத் துக்களும் 

மூறிர்தார்கள்,--பொன் தோள் ௮ற்றனர்கள் - பொலிவாடிய புயங்களை யிழக்தார்கள்;-- 

ஊனம் அசல் ௮ங்கைகள் ஒ௫ந்தனர் - குற்றமில்லாத அழகிய கைகள் மு.றிஈதார்கள்,-- 

தீசைந்து பீனம் உறு மார்பு இடை பிளந்தனர் தளர்ந்தார் - தசைப்பற்றோடு பருத்திருக் 

இன்ற மார்புகடுவே பிளந்து சளர்வடைந்தார்கள். எ - று, 

மாழை ஆகுபெயராய் ௮ணியெனினும் ஓக்கும், பகர்ந்துமூறிந்து அற்று ஓ௫ிந்து 

பிளந்து சளர்க்தார் என முடிபபினுமமையும். (௨௪) 

உர் இகள்குடங்கரினுடைந்துகுடர்யாவுஞ் 

சிர் தினர்மருங்கெழில்சிதைர்தனர்புறங்கண் 
முந்துதொடரென்பொடுமுரிந்தனர்கள்வாமஞ் 

சந்துபொருகின்றமுழந்தாளடிகளற்றூர், 

இ-ள். உந்திகள் குடங்கரின் உடைந்து குடர்யாவும் சிந்தினர் - வயிறுகள் குடமு 

டைந்தாற்போல உடைந்து குடரெல்லாஞ் ிந்தினார்கள்,--மருங்கு எழில் சிதைந்தனர் - 

இடையின் அழகழிந்தார்கள்,--புறங்கள் முந்து தொடர் என்பொடு முரிக்தனர்கள் - 

முதுகுகள் முன்தொடுத்திருக்கன்ற எலும்போடு முரிந்தார்கள்,--வாமம் சந்து பொரு 

இன்ற முழந்தாள் அடிகள் அற்றார் - தொடைகளும் பொருத்துகளும் (தம்மி) லொத்த 

முழர்தாள்களும் கால்களும் இழக்தார்கள். எ - று. 

உம்மை முற்று. எழில் மருங்கு சதைர்தனர் என மாற்றிப் பொருள்கொள்ளினு 

மாம். முந்து தொடசென்பு - முதுகந்தண்டெலும்பு. (௨௫) 

20, விந்தனர்களோர்சிலவர்விழ்ந்துமிதிபட்டுத் 

தேய்ந்தனர்களோர்சிலவர்செய்யகுடாசிர் தச் 

சாய்ந்தனர்களோர்சிலவர்தங்குரு Bur po 

டோய்ர்தனர்களோர்சிலர் துடி.த்தனர்கள்சில்லோர், 

இ- ன். ஒர் லவர் வீர்சனர்கள் - (சகத்திரவாகுகளில்) ஒரு சிலர் இறந்தார்கள்,- 

ஒர் சிலவர் வீழ்ந்து மிதிபட்டு தேய்க்தனர்கள் - ஒரு சிலர் வீழ்ர்து மிதிபட்டு இறந்தார் 
கள்,--ர் சிலவர் செய்ய குடர் சிந்தி சாய்ந்தனர்கள் - ஒரு சிலர் சிவந்த குடல்சிதறுண் 

டுவிழுந்தார்சள்;,--ஒர் லர் சம் குருதி ஆற்றுள் தோய சனர்கள் - ஒரு சிலர் தமது இச 

தீதவெள்ளத்துள் ௮முக்தினார்கள்,--சில்லோர் அடித் சனர்கள்-சிலர் பதைபதைத்தார்கள். 

21. எறிந்திடுபடைச்தொகுதியேகுமுனம்விழ்ச் ௪ 

மறிந்தனர்களோரசிலவர்மாயந்துககனம்போய்ச் 
செறிந்தனர்களோர்டிலர்சிதைர் துதலைபோயு 

முறிந்தவுடல்கொண்டமாமுயன்றனர்கள்சில்லோர். 

இ-ள். ஒர் சிலவர் எறிர்திடு படைச் தொகுதி ஏகு முனம் வீழ்ந்து மழிந்தனர் 

. கள் - ஒரு சிலர் தம்மால்விடப்பட்ட ஆயுதக்கூட்டங்கள் செல்லுதற்குமுன் விழுக்திறம் 

தார்கள்,-ஒர் சிலர் மாய்ர்து சசனம் போம் செறிந்தனர்கள் - ஒரு சிலர் இறந்து (தேவர்ச
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ளாய்ச்) சுவர்க்கத்திற் சென்று நெருங்கியிருந்தார்கள்,--சல்லோர் தலை சிதைந்து போ 

யும் - வேறுசிலர் தலைகள் அழிந்து போனபின்னும்,---முறிர்த உடல் கொண்டு அமர் 

மேபன்றனர் - முண்டமாஇிய சரீ ரத்தைக்கொண்டு போருக்கு எத்தனிச்தார்கள். எ- ௮. 

உம்மை உயர்வு?றப்பு. (௨௪) 

26, ஏரதலும்விரர்தமியாக்கையிதுவண்ணஞ் 
சேோவிறலுற்றுடையசெவ்வியினெழுந்த 
சோரிஈஇிமாககர்தொலைத்துவளன்வாரி 

வாரிதிகிறைந்தவனிமீதிலுமடுத்த, 

இ-ள். ஏர் ௮கலும் வீரர் தம் யாச்சை இத வண்ணம் சோ இறலுற்றுடைய 
செல்வியின் - அழகுநீங்கப்பெற்ற வீரர்களுடைய சரீ ரங்கள் இவ்வாறாக ஒருங்கு அழிந்த 
சமயத்தில் எழுந்த சோரி ஈதி மாநகர் தொலைத்த-உண்டான இசச்த ஆருன துபெரிய 

வீரமகேர்திரத்தை அழித் த,--வளன் வாரி வாரிதி நிறைந்து - (அதிலுள்ள) செல்வங்க 
ளைவாரிச்சமுத்திரத்தில் நிறைந்த,---அவனி மீ.தினும் மடுத்த - பூமியினும் கிரம்பின, 

தம் சாரியை. உம்மை இறந்தது தழீஇயவெச்சம். (௨௮) 

Ca mp. 

29, அறந்தெரிக்துணராண்டகையகன்மாம்புடைப்பக் 

குறைந்தசென்னிவான் றிரிவனவெயிற்றொடுிகுலவிச் 
செறிக்ததேவரோடமிர்தொளித்துண்டவர்சென்னி 
நிறைந் திடாமதித் துணைகலந்துலவுகனேரும். 

இ-ள், ௮றம் தெரிந்து உணர் ஆண்டகை அகல் மரம் புடைப்ப - தருமநீதியைத் 
தெரிந்தறிர்தவராகிெய ஆண்டன்மையிற்டிறந்த வீரவாகுசேவர் பெரிய மசாமாத்தாலடி 

க்க,--குறைந்த சென்னி எயிற்றொடு குலவி வான் இரிவன - (அதனால்) முறிக்ததலை 
கள் வச்ச சந்தங்களோடு விளங்கி ஆகாயச்திலுலாவுவன,-(௮அங்ஙன முலாவுதல)செறிர்ச 
தேவரோடு ஒளித்து ௮மிர்்த உண்டவர் சென்னி - கெருங்கிய தேவர்களோடு தமதுரு 

வத்தை மறைத்திருந்து அமிர்தச்தையுண்ட ௮சுரர்சளுடைய தலைகள்,--ரிறைந்திடா 

துணை மதி கவர்ந்து உலவுதல் நேரும் - இரண்டு பிறைகளைக் கவ்விக்கொண்டு உலாவு 

வதை ஒப்பாகும். ௭ -. று, ௮றம் அகுபெயசாய்த் சருமசாஸ் இரங்கள் எனினுமாம். () 

80. ௮டல்கொண்மொய்ம்பினன்மாம்புடைத்தலுஞ்சிலவவுண 
ருடல்சினப்பரிமுகத்தவர் தலை துமிக்து இர 
நெடி. தம்வாய்வழிசிக்தவிழ்ந்தனர்நெடுங்கடலுள் 
வடவைமாமுகமங்கிகான் றிடுவதேமான, 

இ- எள். ௮டல் கொள் மொய்ம்பினன் புடைத்தலும் - வீரவாகுதேவர் (மராமரத் 

தால்)௮டி.த்ரபொழு.த,--நெடும் கடலுள் வடவை மாமுகம் ௮ங்கி சான்றிடுவதே மான- 
பெரியகடலிலுள்ளே வடவாமுகம் ௮க்கினியைச்சொரிவதுபோல,--சல அவுணர் 
உடல் சனம் பரி முகத்தவர் தலை தமிந்து நெடி.தும் உதிரம் வாய்வழி சிந்த வீழ்க்தனர் - 
சில அசர் மாறுபட்ட கோபம்பொருந்திய குதிரைமுக,ச்தையுடையவர்கள் தலைவெட் 
டுப்பட்டு மிகவும் இர,த்,தம் வாய்வழி"யொழுச வீழ்ந்தார்கள். எ-று. ஏகாரம் பிரிநிலை. () 

31, வள்ளன்மாமாத்தண்டுகொண்டடித்தலும்வலியோர் 
பிள்ளை மாமதியெயிற்மணிூர் திவிண்பெயர்ந்தே 
யள்ளல் வலையின்முறைமுறைவிழ்வனவ தன்கட் 
டுள்ளுமீன்கணமுகண்டுவிழ்செறெதோர்தொடர்பின், 

௩௨ இய



௨௫௦ ஸ்ரீகத் தபுராணம், 

இஃ எ். வள்ளல் மாமரம் தண்டு கொண்டு அடித்தலும் - வீரவாகுதேவர் மராமரத் 

தண்டால் ௮டிச்க,--௮.௪ன் சண் துள்ளு மின் கணம் உசண்டு வீழ்கின்றது ஒர் தொட 

ர்பின் - அச்சமுத்திரத்தில் (மேலெழுந்து) துள்ளுடின்ற மீன் கூட்டங்கள் (வரிசைவரி 
சையாகப்) புரண்டுவிழுசன்ற தன்மையைப்போல,--வலியோர் பிள்ளை மாமதி எயிற்று 

அணி ந்தி விண் பெயர்ந்து - சகத்திரவாகுகளுடைய ஏறக்த இளஎம்பிறைபோன்ற வக் 

இரதந்தவரிசைகள் சிதறி மேலாகச் சென்று,--அள்ளல் வேலையின் ரமுறை முறை வீழ் 
வன - சேறுபொருந்திய கடலில் வரிசைவரிசையாக விழுகின்றன. ௭- .ு. 

ஏ, ஒர் ௮சை, (௩௧) 

82, வலிந்தவூழ்முறையாவசேகடர்தவர்மரத்தாழ் 

பொலந்தபங்குபூண்மார்பினனெற்றிடும்பொழுதிற் 

கலக்துபோர்செய்தாசோர்சிலாவாளொடுகரம்போய்த் 

தொலைந்துளார்செலுகெறியின்வீழ்ர்தவர்சச் துணிப்ப, 

இ- ள். வலிஈத ஊழ் முறை யாவரே கடந்தவர் - வவிமைபொருகந்திய விதிவசத்சை 

யார்தான் வென்றவர்,--பொலம் தயங்கு பூண் மார்பினன் மரத்தால் எற்றிடும் பொழு 

தில் - பொன்மயமாச விளங்கும் ஆபரண த்தையணிகஆ்த மார்பினையுடைய வீரவாகுதேவர் 

மசாமரத்தாலடித்தபொழுத,--கலந்து போர் செய்தார் ஓர் சிலர் கரம் வாளொடுபோய - 

நெருங்கிநின்று போர்செய்தவர்களிற் சிலருடைய கைகள் (அறுபட்டு)வாளோடுபோய்,- 

தொலைந்துளார் செலும் நெறியின் வீழ்ந்து அவர் சரம் துணிப்ப - தோற்ற அசுரர் செல் 

ன்ற வழியில் விழுந்து அவர்களுடைய தலயை வெட்டுகின்றன. எ நு, 

ஏகாரம் ௮௪௪. (௩௨) 

99, இனையபற்பலநிகழ்ர் தடவிணையிலாவொருவன் 

றினையின் வேலையிலாயிரம்புயமுடைத் தஇிறலோ 

சனைவர் தம்மையும்பஃறுணிபடுர் இறனட்டுத் 

தனிமைதன்னொடுநின்றனனமர்க்களந்தன்னில், 

இ - ள். இனைய பலபல நிகழ்ந்திட இணையிலா ஒருவன் - இத்தன்மையாயயெ பற் 
பல இறப்புச்கள் நடக்க ஓபபில்லா,ச வீரவாகுசேவர்,--இனையின் வேலையில் - தினை 

யளவு நேரத்இில்,--திறலோர் ஆயிரம் புயம் உடை அனைவர் தம்மையும் - வலிமையுடை 

யோரா௫ய சசத்திரவாகுகளனைவரையும்,--பல் துணி படும் திறன் அட்டு - பலதுண்டங் 

களாகும்படி. அடித்துக் சொன்று, தனிமை தன்னொடு அமர்க்களம் தன்னில் நின்ற 

கன் - தான் ஒருவராகவே போர்க்களத்தில் நின்றார், எ-று. 

தீம் தன் சாரியை. உம்மை முற்று. | (௧.௩) 

சகத்திரவாகுகள்வதைப்படல (p00 og. 

ஆ. இிருவிருச்தம் - ௮0௩, 

 



9 
வச்சிரவாகுவதைப்படலம், 
DIOS DLL ER tee 

1, கூடியாரமரியற்றிஞார்தம்வலிகுறைந்து 

வீடியாவிபோய்விளித லுமன்ன துவிரைவி 

வேடியிண்ணிடைஈணுயெதா துவர்நில்லா 

ே சாடியாளுடையவுணர்கோன்முன்புசென்றுரைப்பார், 

இ-ள். கூடி ஆர் ௮மர் இயற்றினார் தம் வலி குறைந்து வீடி ஆவிபோய் விளிச 
லும் - ஒருங்குசேர்ந்துவந்து போரைச்செய்த வீரர்கள் தமது வலிஇழர்து விழுந்து உயிர் 

நீங்டு இறந்துபடுதலும்,--விண் இடை ஈணுகயெ தூதுவர் ௮ன்னது விரைவின் நேடி - 

ஆகாயவழியிற் சென்ற தூதுவர்கள் அதனைவிரைவாக அறிந்த,--நில்லாது ஒடி. ஆள் 

உடை அவுணர் சோன் முன்பு சென்று உரைப்பார் - நில்லாமலோடி.த் தம்மையாளு் 

தன்மையையுடைய அவுணர்ச்காசனாயெ சூரபன்மனுக்கு முன்னாசவந்துகின்று சொல்லு 

இனெருர்கள். எ- று. 

ஆளுடை-அ.ரசாளுர் தலைமையையுடைய வெனினுமொக்கும். ஒடி. என்னும் வினை 

யெச்சம் சென்று என்னும் வினையெச்சத்தையடுத்து உரைப்பார் என்னும் வினைமுற் 

ஜோுமுடியும். (5) 

2, துன்றுமாயிரமொய்ம்புடைகின்படைத்தொகைஞர் 

சென்றுசில்லமர்புரிர்தனர்வன துதெரியா 

வொன்றொர்பாதவம்பறித்தனன்புடைத்தலுமொருங்கே 

பொன்றிவிழ்ர்தனர்புகுர்சவாறீதெனப்புகன்ளர், 

இ-ள். நின்படை துன்றும் ஆயிரம் மொய்ம்பு உடை தொகைஞர் - (இராஜனே) 

உமது சேனாலீரராக நெருங்கிரின்ற சகத்திரவாகுகள்,--சென்று சில் அமர் புரிந்தனர் - 

போய் (அத்தூதுவனுடன் ) சற்றேபோர்செய்தார்கள்,--௮வன் ௮து தெரியா - ௮வன் 

(௮வர்கள்போர்செய்தலைப்பார்த்த,--ஒன்று ஒர் பாதவம் பறித்தனன் புடைத்தலும் - 

ஒருமாத்தைப்பிடுஙடி யடிக்க,--ஒருங்கே பொன்றி வீழ்ச்சனர் - (அவ்வாயிரம்பேரும்) 

ஒருசேோ இறர்து விழுந்தார்கள்,--ஈது புகுந்சவாறு என புசன்றார் - இதுதான் wis 
சங்கதியென்று கொன்னார்கள். ௭ - று. 

ஏகாரம் ௮சை. ஒன்று ஓர் என்பன ஒருபொருட்பன்மொழி. (௨) 

3, புகன்றவேலையிலவுணர்கோன்புரையிலோன்வன்மை 

புகன்றவேலையின்வடவையா£ழலெனப்பொக் 

யகன்றனன்பெருமிதத்தடனாணையுந்திறலு 

மகன்றனன்பெருர்துயர்கொளீஇயினையனவறைவான். 

இ-ள். புரை இலோன் வன்மை புசன்ற வேலையின் - (அங்ஙனம் தூதுவர்கள்) 

ஒப்பில்லாத வீ ரவாகுதேவருடைய வலிமையைச் சொல்லியபொழுத,-௮வணர் சோன்- 
சூர்பன்மன்,--புகு ௮ன்று ௮வ் வேலையின் ஆர் வடவை அழலென பொங்கி -(உலக,ச்சை 

அழிச்ச வரும்) ௮ச்சாலச்து௮ச்சடவினின்று ளெருடின்ற வடவாமுகாச்சனியைப்போ 

லப் பெருங்கோபங்கொண்டு,-௮சன்ற ஈன் பெருமிதத்துடன் ஆணையும் திறலும் ௮அசன்ற 

னன் - பரந்த மிகு களிப்போடு ஆஞ்ஜையும் வெற்றியும் நீங்னெவனாய்,--பெரும் துயர் 

கொளீஇ - பெருந்துன்பங்கொண்டு,-இனையன ௮றைவான் - இவ்வாறாகக் கூறுஇன்று 

ன், ௭ ௮. உம்மைகள் எண். ௮சன்றனன் ஏன்பது எதுசைகோச்ூற்ழு.



௨௫௨ ஸீகுந்தபுராணம். 

_ 4, உமையளித் BOF gusset or gar ey mau 
னெமதுமுன்னம்வர்தவமதிசெய்தனனேகி 

யமரில்யாசையுமட்டுகின் றின்னமுமகலா 

னமதுகொற்றமுஈன்றுகன்ருலெனாகைக்தான். 

இ-ள். உமை அளித்திடு சிறுமசன் தூதுவன் ஒருவன் - ௨ஊமா€சவிபெற்ற இறுபு 

தீல்வனது ஒரு தா.துவன்,--எமது முன்னம் வந்து ௮வமதி செய்தனன் ஏூ - எமக்கெ 

இராகவந்து (இருந்து எம்மை யொருபொருளாகமதியாது) அவமானஞ்செய்து (இவ்வி 
டத்.தரின்றும்)போய்,--அமரில் யாரையும் ௮ட்டு நின்று இன்னமும் ௮சலான் - போரி 
லெதிர்த்தவர்களெல்லாரையும் சொன்று இன்னமும் போகாமல் நிற்இன்றான்;--ஈமது 

கொற்றமும் நன்று ஈன்று என ஈகைத்தான் - (௮சலால்) ஈமது வெற்றியும் கல்லது கல் 

லது என்று இரித்தான். எ - று, 

அல் ௮சை. உம்மைகள் முறையே முற்றும் இறந்தது, சழீஇயவெச்சமும் இழிவு 
ஜறெப்புமாம். பெருச்சேவர்களென்று மதிக்கப்படும் அரிபிரமேர்திராதி தேவர்களைத் இக் 
குவிஜயஞ்செய்த நாண்முதல் இந்காள்வரையும் பெற்றுக்கொண்ட வெற்றியென்பது 

போதா “நமது கொற்றமும்”? என்றான். (௪) 

9, முச்சகம்புகழவுணர்கோன்முனிவினைமுன்னி 
யச்செனக்கெர்ர்தெழுந்துசென்றவனடி வணங்க 

மெய்ச்சரங்களோரையிரு திறலுடைவிறல்சேர் 

வச்சா ச்திருமொய்ம்புடைக்காதலன்வகுப்பான், 

இ ள். மெய் சிரங்கள் ஓர் ஐயிரு திறல் உடை விறல் சேர் வச்சிரத் இரு மொய்ம் 

புடை காதலன் - உடம்பிலுள்ள பச்துத்தசலைகளையடையவனும் தைரியசாவியும் வெற்றி 

யைப்பெற்றவனுமாயெ ௮ழகய வச்சரவாகு என்னும் இளையமகன்,--முச்சகம் புகழ் 
௮வுணர் கோன் முனிவினை முன்னி - மூன்றுலகத்திலுள்ளவர்களாலும் புகழப்படுசன்ற 

அசுசசாஜனாயெ சூரபன்மனது கோபத்தைப்பார்த்து,--௮ச்சு என இளர்ந்து எழுந்து 
சென்று அவனடி வணங்] வகுப்பான் - (தானிருஈத ௮சன சத்தினின்றும்) மிசவிரைந்து 

எழுர்த போய் ௮ச்சூரபன்மன.து பாதங்களைவணங்கிக் கூறுகன்றான். ௪ - று. 

முச்சசம்-சவர்க்சமத்இியடா தலம். | (@) 

0. கொய்யதூ.துவன்பொருட்டினாலித் திற நுவற 
லையகேட்ககிற்கெயலுமேயிறையிவணமர் தி 
மொய்யில்யான்சென்றுமற்றவன்பெருமுரண்முருக்கிக் 

சையகப்படுத் துய்ப்பனாலன்ன அகாண்டி, 

இ-ள். ய கேட்ச - பிதாவே சான்சொல்லுவதைக் கேட்டருளுக,---கொய்ய 

அ.துவன் பொருட்டினால் இ திறம் நுவறல் நிற்கு இயலுமோ - அற்பனாகய ஒரு தூது 

வன் பொருட்டு இவ்வாறு கூறுதல் தங்களூச்குச்சகுமோ?--இறை இவண் அமர்இ - 
சதற்றுநேசம் இங்சே இருப்பீசாக,--மொய்யில் யான் சென்று - வலிமையோடும் நான் 

போய,---௮வன் பெருமுரண் முருக்கி - ௮வனது மிச்ச வலிமையையடகஇ,---சை 

யகப்படுத்து உய்ப்பன் ௮ன்ன.து காண்டி - ௮வனைப் பிடித் துக்கொண்வெர்து விடுன் 
ஜேன் கானப்படிச்செய்தலை நீர் பாரும். ௭ - று. 

மற்று, ஆல் ௮, ஏசாரம் வினா, முருச்ச என்பதற்கு அழித்து எனிலுமாம்.(௬)



வச்சிரவாகுவதைப்படலம். உ(இ௩ 

௨௮. 

(. என்னலோடுமிறப்பெதிரும்நிடா 
. மன்னன்மைந்தனைகோக்கெகழ்வுரு 
வன்னதன்மையையாஜற்று இரீயெனப் 
பன்னி? யேகும்படி பணித்தானரோ, 

@ - ow. என்னலோடும் - என்று சொல்லுதலும்,--மன்னன் - அரசனாயெ சூர 
பன்மன்,--இறப்பு எதிர் உற்றிடா மைந்தனை நோக்கி மூழ்வு உறு - மரணநேரேவாப் 

பெறுகின்ற மசனாகய வச்சிரவாகுவைப்பார்த்து ம௫ழ்ச்து,--அன்னசன்மையை நீ ஆற் 
றுதி என பன்னி - அதனை நீ செய்யச்சடவை யென்று சொல்லி,--ஏகும்படி பணிச் 
தான் - (போருக்குச்) செல்லுமாறு அனுமதிகொடுத்தான். ௭ - று, 

அசோ - ௮சை. இறப்பெதிரேயணுகபபெருத மன்னன் எனக்கூறுவாருமுளர். () 

8, விடைபுரிர்திடமெய்வழித்சாதைத 
னடி.வணங்கெயெகன்றுமன் கோயிலிற் 
புடையிருக்தனபோர்ப்படைச்சாலையி 
னிடைபுகுக்தனன்யாரும்வழுத்தவே, 

இ - ள். விடை புரிந்திட மெய்வழி தாதை தன் அடி.வணங்கி அகன்று - (பிதாவா 
இய சூரபன்மன்) ௮னுமதிகொடுக்க (வச்சிரவாகு) உண்மையானபயபத்தியோடு அப்மி 
தாவின.து பாதங்களைத்தொழுத (சபையினின்றும்) நீங்கி, --மன் கோயிலில் புடையி 

ரந தன போர் படைச் சாலையின் இடை யாரும் வழுத்த புகுந்தனன் - சூரபன்மனது 

௮ சண்மனைச் கொருபுறத்திலுள்ள ஆயு,சசாலையில் யாவரும் துதிச்கப்போனான். ஏ- று, 

தன் சாரியை. ஏகாரம் ௮சை, (௮) 

9. ௮ட்டலின் நியமர்தருசாலிகை 

யிட்மொர்பினிறுக்கெயத்தகு 
பட்டிகைக்கலன்பாலத்துறுத் இயே 

புட்டிலங்குலிபூண்டுபொருக்கென. 

இ-ள். அட்டல் இன்றி அமர்தரு சாலிகை மார்பின் இட்டு இறுக? - (வச்சிர 
வாகு) அழிவில்லாமலிருச்சின்.ற சவசத்தை மார்பிலணிர்து இறு5இச் கட்டி,--வயத்தகு 
பட்டிசை சலன் பாலத்து உறுத்தி - வீரபட்டமென்னு மாபரணசத்தை நெற்றியிலமும் 
தும்படி.தரித்து,--புட்டில் ௮ங்குவி பொருச்சென பூண்டு - விரலுறைகளை விரைந்து 

விசல்களிற்றரித்து. ௭ - று. ஏகாரம் ௮சை, (௯) 

10, ஆணிகொண்டவயிற்கணைபெய்தபொற் 
ழாணிசொண்டுபின் றும்பைமிலைச்சியே 

நாணிகொண்டெலந்தருகார்முகம் 
பாணிகொண்டுபடைபிறவேர்தியே 

இ-ள். ஆணி சொண்ட அயில் கணை பெய்த பொன் அணி பின் சொண்டு-ஆணி 
கொண்டிறுக்கப்பட்டுள்ள கூரிய அம்புகள்கிறைத்ச பொன்மயமான கூட்டை sep 

கட்டி, -- தும்பை மிலைச்சி - தும்பைப்பூமாலையைச்சூடி,--சாணி சொண்டு நலம் தரு 

கார்முகம் பாணி கொண்டு - காணியைச்கொண்டு (வெற்றியென்லும்) ஈன்மையைத்த 

ர௫ன்ற வில்லைக் கையிலெடுத்து,--பிற படை ஏந்தி - மற்றையபடைகளையுந்தாங்கி, 

ஏசாரமிரண்டும் அசை, ஆணி - ஆணியைப்போன் 2 எனப்பொருள்கூடினுமாம்.()



௨௫௪. _-ரீகத்தபுரராணம், 

11, கொற்றமாசமர்க்கோலங்களுள்ளன 
முற்றவேகொண்டுமூரிவில்வெஞ்சமர் 

கற்றகாளைகதுமெனகோக்கயே 

சுற்றுகம்மிய்க்கின்னன சொல்லுவான், 

இ-ள். மூரி வெம் வில் சமர் கற்ற காளை - வலிமைபொருந்திய கொடியவிற்போ 

ரைப்பயமின்ற வாலிபனாகயெ வச்சிரவாகு,--கொற்றம் ஆர் ௮மர் கோலங்கள் உள்ளன 
மூற்றவே கொண்டு - வெற்றிபொருக்திய போருக்குரிய ௮அலங்காரங்சளாயுள்ளன எவை 

யோ அ௮வைகளெல்லாவற்றையுஞ் செய்து,--கதுமென நோக்கி - இக்கரம் பார்த்து,-- 
சற்று கம்மியர்க்கு இன்னன சொல்லுவான் - தன்னைச்சூழ்ந்துகிற்ின்ற ஏவலாளர்க்கு 
இவ்வாறு கூறுெறான். ௭எ.- று. ஏகாரமிரண்டும் ௮சை. (௪௧) 

12, மிக்கம்படைவெள்ள த் திலோர்சில 

தொக்கபூசற்றொழிலினைமுற்திய 
விக்கணர்தருவிரிவணென்றலுந் 

தக்கதேயெனத்தாழ்ர்தவர்போயினார். 

இ-ள். மிக்க ஈம் படை வெள்ளத்தில் ஒர் சில சொக்க பூசல் தொழிலினை முற் 

றிய - மேம்பட்ட ஈமது சேனாவெள்ளங்களுக்குள் ஒருசில சைனியங்களைப் பொருந்திய 

போர்த்தொழிலை முடிக்கும்படி,--இவண் இக்கணம் தருவீர் என்றலும் - இங்கே இப் 

பொழுது அழைத்துத் சருவீராக வென்று சொல்ல,--தக்கதே என தாழ்ந்து அவர் 
போயினார் - இப்பணி தகுதியானவிஷயமே என்று வணங்டிச்சொண்டு போனார்கள். 

ஏகாரம் தேற்றம். (௧௨) 

19, ஆங்குகின்றிடுமமேவலசப்பணி 
தாங்கியேகத்தகுவர்தங்கோமக 

னீங்கலின்றுதன்னீ மலின்வந்திடும் 

பாங்கர்யாரையுகோக்டுப்பகருவான். ப 

இ-ள். அங்கு நின்றிடும் ஏவலர் அப்பணி தாங்க ஏக - அவ்விடத்துநின்ற ஏவலா 

எர் அவ்வனுமதியை யேற்றுக்கொண்டு போக,--தகுவர் தம் கோமகன் - அ௮சுரர்க்சரச 

ளிய குரசபன்மன் மகனான வச்சிரவாகு,--நீங்கல் இன்றி தன் நீழலின் வந்திடும் பாம் 

கர் யாரையும் கோக் பகருவான் - விட்டுநீங்கா ச நிழலைப்போல,் தன்னுடன் வருகின் ற 

தோழர்சளெல்லாரையும் பார்த்துச் கூறுகின்றான். எ.- று. 

தம் சாரியை. உம்மை முற்று. (௧௩) 

14, குமாவேள்விடிகோற்றொழிற்.நாதனைச் 

சமரில்வென்றொருதாம்பிற்தளைபுரீஇ 
யிமையொடுக்குமுனெந்தைமுனுய்க்குவ 

னமைதிர்போருக்கனைவிருமென்றனன். 

இ-ள். குமா வேள் விடு கோல் தொழில் தூதனை - குமாரச்சடவுள் அனுப்பிய 
கொலை, த்தொழிலையுடைய தூ.துவனை,--சமரில் வென்,.று ஒரு தாம்பில் தளைபுரீ இ- நான் 
போரில் வென்று ஒருகயிற்றிஞற்கட்டி,-இமை ஒடுங்குமூன் எந்தை முன் உய்க்குவன் - 
இமைப்பொழுத செல்லுமுன் என்பிசாவுக்கெதிசே சொண்டுவரது.விடுவேன்,---அனை 

விரும் போருக்கு ௮மைதர் என்றனன் - (ஆதலால்) நீங்கள் ௮னைவரும் போர்ச்சோலக் 

கெரள்ளுங்கள் என்றான். ௭ .-..



வச்சிரவாகுவதைப்படலம், ௨௫௫ 

சொல் என்பது சோலென ரீட்டல்விகாரம்பெற்றது. கோற்ளொழில் என்பதற்கு, 
பாணப்பிரயோகஞ்செய்யுந்தொழில் எனவும் பொருள் கூறுவர். (௧௪) 

19, பாலன்மற்றிவைபன்னலுஈன்கெனா 
வேலுனெறவிஃஞருமள்ளரு 

ே மலைவெஞ்சமர்செய்யவிரைக ந்து போர்க் 

கோலமெய் இிக்குழிஇயினர்கொட்புற, 

இ- எள். பாலன் இவை பன்னலும் நன்கு எனா - இளங்குமசனாயெவச்சிரவாகு இவ 

ற்றைச் கூறுதலும் ஈல்லதென்று,--ஏலுன்ற இளைஞரும் மள்ளரும் - கூடவரு 
இன்ற வாவிபர்களும் வீரர்களும்,--மேலை வெம் சமர் செய்ய - முற்குறித்த போரைச் 

செய்யும்பொருட்டு,---விரைந்து போர்க்கோலம் எய்தி கொட்பு உற குழீஇயினர்- விசை 
வாகப்போர்ச்கோலங்கொண்டு (வச்சரவாகுவைச்) குழும்படி. கூடினார்கள். எ- று. 

மற்று ௮சை. உம்மைகள் எண். (௧௫) 

16. தா.றுகொண்டவன்றல்குமிப்பிறழ்செலு 

நாறு நாறுகொறில்பரிமான்பெறீஇ 

விறுபண்ணமைதேசொன்றின்வெய்தென 
வேறினான்்மொய்ம்பிருபதுகொண்௭ளொன், 

இ-ள். தாறு கொண்டவன் தன் குறிப்பில் செலும் நூறு நூறு நொறில் பரிமான் 
பெறீஇ - சவுக்கைச் கையிற்கொண்ட சாரதியின் எண்ணப்படியே செல்லுகின்ற வேச 

தீதையுடைய பதினாயிசங்கு இசைகள் (பூட்டப்) பெற்று, வீறு பண்ணமை தேர் ஒன் 
றின் - உயர்வாக அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒருதேரில்,--இருபது மொய்ம்பு கொண்௭ளொன் 

வெய்சென ஏழினான் - இருபதுபுயங்களையுடைய வச்சிரவாகு €க்ரெம் ஏறினான். எ-று 

தன் சாரியை. (௧௬) 

17, தர் திரத்துத்தலைவரதமைந்தரு 

மர்தாத்துமதிஞா் தமைந்தருஞ் 

சுந்தாத் துத்கொடர்பினிற்சுற.றுரா 
வெந்இரப்பெருர்£தர்களிலேறினார். 

இ-ள். தந் இரத்து தலைவர் தம் மைந்தரும் - சேனாதிபதிகளின் புத்திரர்களும், 

மக்திரத்து மதிஞர் தம் மைந்தரும் - புத்திசாலிகளாக மந்திரிமார் குமாசர்களும்,--௬6த 

சத். து தொடாமினில் சுற்றுரா - அழகுடன் தொடர்ச்சியாக (வச்சரவாகுவின்தேர்ப் 

புறத்திற்) சூழ்ர்துள்ள,---எர்இிரப பெரும் தேர்களில் ஏறினார் - உருளைபூண்ட பெரிய 

ச,5ங்களில் ஏறினார்கள். எ - று, 

தீம் இரண்டும் சாரியை. உம்மைகள் எண். (௧௭) 

18, ஆன வேலையசசன்சுதன்விடப் 
போனகம்மியர்போர்வினைகூ றியே 

யானைமேற்கொண்டிரும்பணையெற்ற ஓஞ் 
சேனைதம்முட்சிலஇரண்டு£றவே, 

இ-். ஆன வேலை அரசன் சுதன்விட போன சம்மியர் - அப்பொழுது ௮ரசகு 
மாசனாகிய வச்சரவாகு உத்தாவுகொடுத்த்னுப்பப் போன ஏவலாளர்சள்,--யானைமேல் 

சொண்டு போர்வினை கூறி இரும்பணே எ்.றலும் - யானையின்மேலேறிப் போர்த்தொ
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இலை யறிவித்துப் பெரிய பறையை யடிச்தலும்,--சேனை தம்முள் சில. இரண்டு உற்ற - 
சச க்குட் சில கூட்டமாகவந்து சேர்ந்தன. எ .- று, 

சசாரியை, ஏகாரம் இரண்டும் HOF, பணை - போர்முரசு. (௧௮7 

19, ஒருங்குதகாம்ப பவோடலினன்னவை 

பசல்கொளற்கரிதா௫ப்படி மகள் 
புசம்கிழிந்திடுபுண்கொண்டாற்றல்போ 

லிரங்குமோதைகொண்டேகுவதேர்களே. 

இ- எ. ஒருங்கு பல தடவலின் ௮ன்னவை பரம் கொளற்கு ௮ரிதாசி படிமகள் - 
ஒருசேச அனேகமாய் ஒ௫ுதலினால் ௮வைகளின் பாரத்தைச்சுமச்ச வல்லமையில்லா தவ 
சாய்ப் பூமி ேவியானவள்,--புரம இழிகஇிடு புண் கொண்டு அ௮ரற்றல் போல் - தன் சரீ 

சங் இழியப்படுகன்ற புண்ணினால் ௮ழுதல்போல,-தேர்கள் இரஙகும் ஒதை சொண்டு 
ஏருவ - தேர்கள் இரைகின்ற ஒசையுடனே செல்லுகின்றன. எ-று, ஏ, தாம் ௮சை. 

20. கருவிவானங்கடலுண்டுசெல்லுறும் 
வரைகளாமெனவர்துதம்மேலுதீஇ 
யருமினத்தையுகுத்தொலிகேட்டலும் 

வெருவிவீழவிசைவனவேழமே, 

இ- எ. கருவி வானம் கடல் உண்டு செல்லுறும் வரைகள் மென வந்து - (உல 

ச,த்திற்குத்) தணைக்காரணமாயுள்ள மேகங்கள் கடனீரைபபர௬9 (இவைகள்) ஈகடைமலை 

சளாகுமென நினைத்துவந்து,--தம்மேல் உறிஇ - தம்மீதுபடிந$த,--உருமு இனத்தை 
உகுத்து - இடிச்கூட்டங்களைச்சக்க,-ஒலி சேட்டலும் Gaga வீழ வேழம் விரைவன - 

( அதனாலுளதாகிய)வொலியைக்கேட்டவுடன் அவைகள் பயந்து €ழெவிழும்படி. யானை 
கள் Senrig Ose gy Ger per. a - று. 

ஏகாசம் ௮சை. உகுத்து எச்சத்திரிபு. ஒவிகேட்டலும் வெருவிவீழ வேழம் இசை 

வன எனக்கொண்டு முழக்க ச்சைச் கேட்டபொழுது வெருவி விழும்படி. யானைகள் 

பிளித்றொலிசெய்கன்றன எனப் பொருள்கோடலுமாகும. கருவி - மின்னு மு.சலியவற் 
தின் தொகுதியெனினும் பொருந்தும். (௨௦) 

21. கட்டிநாகெயனமுங்கேடுசெய் 
தொட்டலார்தமுளமுஞ்சுழன் மிட 
வெட்டுமா தரத்தெல்லையுஞ்சாரிகை 

வட்டமாகவெருவனவாசியே. 

இ. இட்டி, காடு நயனமும் கேடு செய்து ஒட்டலார் தம் உளமும் சுழன்றிட - 
உற்றுபபார்க்கின்ற கண்களையுங் கெடுத்துப் பசைவர்களுடைய மனமும் சுழலும்படி,-- 
வாச - குதிரைகள்,--எட்டு மாதிரத்து எல்லையும் சாரிசை வட்டமாக வருவன - அட்ட 
இச்குவனரயும் இடம் வலமாகச் சு.ற்றிவருகின்றன. எ - று. 

தம் சாரியை. ஏகாரம் ௮சை. உம்மை முன்னையன எண்; பின்னையது முற்று, 

சாரிலச வட்டமாடு என்பதற்கு, சுழல்காற்றைப்போல வட்டமா ஏனினுமமையும். () 

22. ஆடல் வேல்கதையா ழியலப்படை 
பாடுசேர்க்தபலகையொள்வாள்சலை 
நீடுசூலநெடுமழுவா தியாக் * 
கூடுபல்படைகொண்டிடுசையினார்.



வச்சிரவாகுவதைப்படலம், ௨௫௭ 

—  B-o ஆடல் வேல் கதை ஆழி அலப்படை பாடு சேர்ச்த பலசை ஒள் வாள் 
“சிலை நீடு சூலம் நெடு மழு ஆதியா கூடு பல் படை கொண்டிடு கையினார் - வெற்றியொ 
Gesu Cae தண்டு சக்சரம் கலப்பை பெருமைபொருந்திய பரிசை ஒளியமைந்த வாள் 
வில்லு கொடியகுலம் பெரியசோடரி முதலாகப் பொருந்திய பல ஆயுதங்களைத் தாங் 

கிய சைகளையுடையவர்களும். ௭ - று. (௨௨) 

டி. * த . ச 
29, இடி.த்தசொல்லரிமையவர்போர்பல 

முடிக சமொய்ம்பர்முரணியபல்படை 
வடி.த்தகற்சனெர்மால்வசையானவை 

படி.த்தலக்தஇிற்படார்சன்னகாட்சியார், 

இ-ள். இடித்த சொல்லர் - இடிபோன் சொல்லையுடையவர்களும்,--இமையவர் 

போர் பல முடி.தீத மொய்ம்பர் - சேவர்சளோடு பல போசைச்செய்த முடிச்ச பலசாலி 

களும்,--மூரணிய பல் படை வடித்த கற்பினர் - வலிய பலபடைகளை தீதெளிதந்த சல்வி 
யையுடையவர்களும்,--மால் வரை: ஆனவை படி. தலத்தில் படார்து அன்ன காட்சியார் - 

பெரியமலைகளானவை பூமியில்கடந்துசென்றாற்போன்ற சோற்றத்தையடையவர்களும். 

வடி.த்த முரணிய பல்படைக் கற்பினர் என இயைத்து செளிர்ச வலிய படைக்கல 
க்கல்வியையுடையவர் எனப் பொருள்கோடலுமமையும், (௨௩) 

24, விசும்பின்மாலைமிலைச்சியகுஞ்சியர் 

பசும்பொன்விரமெய்ப்பட்டிகைநெற்றியர் 
நிசும்பன்னதோர்கேோலர்சோரியி 

னசும்பறா தவகன்பிலவாயினார். 

இ-ள். விசும்பின் மாலை மிலைச்செய குஞ்சியர் - கற்பகமலர்மாலைகளைத்தரித்த குடு 
மியையுடையவர்களும்,--மெய் பசும் பொன் வீரபட்டிகை நெற்றியர் - நிறம்பொருந்திய 
பசும்பொன்னாற் செய்யப்பட்ட வீரபட்டமணிந்த நெற்றியையுடையலர்களும்,---நிசும் 

பர் - கொலையாளர்களும்;--அன்ன து ஓர் நேரலர் சோரியின் அசும்பு ௮றுத அகன் பில 
வாயினார் - அந்தப்பகைவர்களுடைய இரத்தக்கசிவு நீங்காச அகன்ற குகைபோன்றவா 
யையுடையவர்களும். எ - று. 

விசும்பு ஆகுபெயர். விசும்பின்மாலை - மின்மாலையெனவும் நிசும்பரன்னஜோர் 
கேலர் - நிசும்பொன்னும் ௮சக.ரரையொச்ச கநேரலரெனவும் பொருள்கூறுவர். நேசலர் - 
நீதியில்லாதவர், ஒப்பில்லாதவர். அசும்பு - ஊற்று, (௨௪) 

25, இீமடங்கற்றிறலினர்தென்புலக் 

கோமடங்கலின்கொள்கையா தங்கிளை 

தாமடங்கத்தறிபிளந்தார்த்தெழு 

மாமடங்க ப்பொரம்வன்மையார், நனைப்ெ ரு 

இ-். இமடங்கல் இறலினர் - ஊழித்தியையொச்த வலிமையையுடையவர்க 

ளும்,--தென்புலம் கோமடங்கவின் கொள்கையர் - யாமியபுரச்தரசனாயெ இயமனைப் 
போன்ற செயலையுடையவர்களும்,--தம் இளை தாம் அடங்க தறி பிளந்து ஆர்த்து எழும் 
மா மடங்கல் தனை பொரும் வன்மையார் - தமதுசுற்றத்தவர்கள் அழியும்படி கற்.றூணை 

ப்பிளந்துகொண்டு ஆரவாரித்துத் தோன்றிய ஈரசிங்கச்தை ஒப்பான வலிமையையுடை 

யவர்களும். எ - று, ப (உட) 
மடப்
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20, ஏகும்வெஞ்சமர்க்கென்றலும்பூண்பரீ இ 
மாகமஞ்சவளர்ந்தெழுதோளிஞர் 
மோகமில்லவர்மொய்ம்பனின்மேலவ 

சாகும்விரசளப்பிலசெய் இஞர். 

இஃ ள். வெம் சமர்க்கு ஏகும் என்றலும் - கொடியபோருக்குச் செல்லுங்கள் என் 

அசொல்லுதலும்,--பூண் பரீஇ மாகம் அஞ்ச வளர்ந்து எழு தோளினார் - ஆபரணக் 

களை அறுத்து ஆகாயம் அஞ்சும்படி. வளர்ந்செழுனெற புயங்களையுடையவர்களும்,-- 

மோகம் இல்லவர் மொய்ம்பினில் மேலவர் ஆகும் வீரர் ௮ளப்பிலர் எய்தினார் - மயக்க 

மில்லாசவர்களும் வலிமையிற்சிறக்தவர்களுமாகிய அனேகவீசர்கள் வந்தார்கள். எ - று, 

மோகசமில்லவர் - புத்திசாலிகள் எனினுமமையும். (௨௪) 

27. 806.து_நாறெனும்வெள்ளமழுங்குதேர் 
தர்தியின்குழுத்கானுமனையதே 
யுந்துமாக்களொசாயிரவெள்ள மாம் 

பர்தமிக்கபதா இியிரட்டியே,. 

இ-ள். ஐந்து நூறு எனும் வெள்ளம் ௮ழுங்குதேர் - Bigr@parg சொல்லப்படு 

நின்ற வெள்ளச்சணக்கான ௮சை௫ன் நதேர்களும்,--௮அனையது தந்தியின் குழுத்தானும்- 

அ௮க்சகணச்காயெ யானைக்கூட்டங்களும்,--உந்து மாக்கள் ஒராயிரம் வெள்ளம் ஆம் - உய 

ர்ந்த குதிரைகள் ஒராயிரம் வெள்ளங்களுமாகும்,--பந்தம் மிச்ச பதாஇ இரட்டி, - சிறப்பு 
மிகுந்த காலாட்படை இரண்டாயிரம் வெள்ளங்களாகும். or — நு. (௨௭) 

ஏகாரம இரண்டும ௮சை. உமமை இற௩தததழ் இயது, 

28, இத்தொகைப்படுமீரிருசானையு 
மைத் இிரைக்கடல்வாரியினார்ப்பு,8ீ.இ 
பத் தாட்டி படர்புயக்சண்ணலைக் 

தீத்தமிற்கலரக்தொன்றித்தழிஇயின. 
இஃ ். இ தொகை படும் ஈர் இரு தானையும் மை திரை கடல் வாரியின் ஆர்ப்பு 

உறீஇ - இர்தச்கணச்கையுடையனவாயெ சதரங்கசேனைகளும் ௮லைபொருந்திய கருங் 
சடல் வெள்ளம்போல ஆரவாரித்.த,--பச்து இரட்டி படர் புயத்து அண்ணலை - அகன்ற 
இருபது புயங்களையுடைய வச்சரவாகுவை,-- சத் தமில் கலந்து ஒன்றி தழீஇயின - ஒன் 
ஜோடொன்று கலந்து ஒருங்குசேர்ந்து சூழ்ந்து சென்றன. எ - று. உம்மை முற்று, () 

29. அடி.வலம்புரிதுர்.துபிசச்சரி | 
கடிகொண்மொந்தைகாடிகைதண் ணுமை 
யிடிகொள்பேரியிரலைகளா தியா 
முடி.விலாவியமுந்றுமுழங்கிய, 

| இ-ள். துடி வலம்புரி துந்துபி சச்சரி கடிகொள் மொந்தை கரடிகை தண்ணுமை 
இடி.கொள் பேரறி இரலைகள் ஆதியா முடிவு இலா இயம் முற்றும் முழங்கிய - உடுக்கை 

வலம்புரிச்சங்கு தர்.தபி சச்சரி சிறந்த ஒரு கட்பறை கரடிகை மத்தளம் இடியைபபோல 
தசையைச்கொண்ட பேரிகை கொம்பு முதலாஏிய அளவற்ற வாத்தியங்களெல்லாம் 
மூழங்வெ. எ- று. உம்மை முற்று. (௨௯) 

90, இற்றவெல்லையினீரிருதானையு 
நெம்நியேசடைடீடயலிற்செல 
மற்றுளார்களும்வர்திடவச்சிரப் 

ன பொத்றடம்புயன்பொள்ளெனவேடனன்,



வச்சிரவாகுவதைப்படலம், உடுக 

இ-ள். இற்ற எல்லையில் ஈர் இருதானையும் நெற்றி சடை நீடு அயலிற் செல் - 
இத்தன்மையாகிய சமயத்தில் (இரத கஜ அரச பதாதி Query QserdauuO.) egrea 

கசனைகளும் முன்னும் பின்னும் பக்கத்துஞ் செல்ல, -மற்றுளார்களும் வக்திட - வேரு 

சவுள்ள மர்திரிகுமாரர் மு.தலானவர்களும் வர,--பொன் தடம் வச்சிரப்புயன் பொள 
ளென ஏூனான் - பொன்மயமான விசாலித்த புயங்களையுடைய வச்சிரலாகு விரைவாசச் 
சென்றான். எ-..நு. 

ஏகாரம் ௮சை. உம்மை முன்னையது முற்று;பின்னையது இறந்த து, சழீஇயவெச்சம். 

81, வல்லியக்கமமொன்பொருமானவர் 
செல்லியக்கமுஞ்செல்லினைமாறுகொள 

சொல்லியக்கமுர் துண்ணென த்தொக்கெழு 
பல்லியக்கடலார்ப்பும்பாந்தவே, 

இ - ள். கடு வல்லிய மான் பொரு மானவர் செல் இயக்சமும் - கொடிய பெரும் 
புலிபோன்ற வீரர்கள் செல்லும் ஒசையும்,-செல்வினை மாறுகொள் சொல் இயக்கமும் - 

இடியைப் பகைகொள்ளுகன்ற பேச்சினா£வாரமும்,- துண்ணென தொக்கு எழு பல் 
இயம் கடல் ஆர்ப்பும் பரந்த - விரைந்து கூட்டமாக எழுகின்ற பல வாச்தியங்களாகிய 

சடல்முழச்கமும் (எங்கும்) பரந்தன. ௭- ற, 

ஏகாரம் ௮சை. உம்மைகள் எண். பல்வியக்கடல் உருவகம். கடல் தொகுதி.(௩௧௪) 

92. ஊழிமால்படையொல்லெனவேயெழப் 
பூழியீண்டிவிண்பொள்ளெனமூடிய 
வேழமால்வசைவீழ்தருதானீ 

சாமியென்னவகன்புவிகொள்ளவே, 

இ-ள். வேழ மால் வரை வீழ்தரு தானம் நீர் ழி என்ன அ௮சன்புவி கொள்ள - 

யானைகளாயெ பெரியமலைகளினின்றும் விழுகன்ற மதநீர்கள் கடலைப்போலப் பெரிய 

உலகத்தை மூடிச்கொள்ளும்படி,,--ஊழி மால் படை ஒல்லெனவே எழ - பழமையான 

பெறிய சைனிய௰ங்கள் சீக்கரம் எழுர்து செல்லுதலால்,--பூழி ஈண்டி விண் பொள் 
ளென மூடிய - புழுதிகள்கெருங்கி ஆகாயத்தை விரைவில் அடைந்து மூடின எ-று. 

ஏகாரங்கள் ௮சை. ஊழிமால்- உலகமுதல்வனாகிய சூரன் எனினுமமையும். ஊழி - 
பூமி. மால் சூரனுச்கு அகுபெயராய்வர்த.து. ஒல்லென -ஒல்லென்னுமொலியோடு என்ற 
லுமாம். மால்வரை வேழம்வீழ்தரு என இயைத்து பெரிய மலைபோன்ற யானைகளின் (௪ 

ன்னம்முதலிய;இடங்களினின்.றும்) விமுசன்ற எனவும் பொருளூரைப்பினும் ௮மையும். 

33, இகாதமெட்டுந்திருகிழலோச்சியே 

யுகந்ததேர்களினொண்கொடியாடுவ 

குகன்விடுத்திடுகொழ்றவனாற்றல்கண் 
டகன்சங்களசைப்பனபோன்றவே, 

இ-ள். இக்கு அந்தம் எட்டும் திருகிழல் ஒச்ச உசந்த Csi safer ஒண் சொடி. 
ஆவ - - அட்டதிச்கினும் ௮ழகய ஒளியைப்பாப்பிக்கொண்டு உயாந்த தேர்களிற் கட்ட 
ப்பட்ட றந்த கொடிச்சீலைகள் அசைகின்றன ( எப்படியெனில்)--குகன் விடுத்திடு 
கொற்றவன் ஆற்றல் கண்டு ௮கன் சிரங்கள் ௮சைப்பன போன்ற - கந்தஸ்வாமியனுப் 
பிய தலைவராகிய வீரவாசுதேவ.ர.த வவிமையைகோக்இ.ப் பெரிய தலைகளை யசைக்குக் ' 
தீன்மையைபபோலிருஈதன, எ - று, | 

ஏசாசமிரண்டும் ௮சை. நிழல் - சாயை ஏனிலுமாம். (௩௩)



௨௬௦ ஸரீகற்தபுரராணம், 

34, ஆகுமெல்லையவுணர்மன்றேோமிசைப் 
பேய்கள்சூழ்ர் துபிணங்கெலைக்கன 
காகம்யாவுங்கழுகும்வெஞ்சேனமுங் 

கூகையோடுகு ழீயிரங்குற்றவே, 

இ-ள். அகும் எல்லை ௮வுணர் மன் தேர் மிசை பேய்கள் சூழ்ந்து பிணங்ச மலைக் 

தீன - ௮வ்வாறாகிய சமயச்தில் ௮சு.ரராஜனாயெ வச்சிரவாகுவின் தேர்மீது பைசாசங் 

கள் வந்து சுற்றி (ஓன்.றுச்கொன்று) மாறுகொண்டு சண்டையிட்டன,--காகம் யாவும் 

கழுகும் வெம் சேனமும் கூகையோடு குழிஇ இரங் குற்ற - எல்லாக்காக்சைகளும் கழு 

குகளும் கொடிய பருந்துகளும் கூகைகளுடனே கலந்துகத்தின. எ - று, 

ஏகா.ரம் ௮சை. உம்மைகள் முற்றும் எண்ணுமாம். (௩௪) 

99. மடித்தவாயுடைவச்சிரமொய்ம்பினான் 

பிடித்தகையிற்பெருஞ்சிலைவிழ்ர்தது 

தொடுத்தவெந்நுறுதூணியுமிற்றதாற் 

றுடித்தவாலிடக்கண்களுந்தோள் களும், 

இ-ள். மடித்த வாயுடை வச்சிர மொய்ம்பினான் கையில் பிடித்த பெரும் சிலை 
வீழ்ந்தது - மடித்திருக்சின்ற வாயையுடைய வச்சரவாகு கையிற்பிடிச்த பெரிய வில்லு 

(ஈழுவிச்€ழே) விழுக்த.த;--வெச் தொடுத்த உறு தூணியும் இற்றது - முதுகில் கட்டப் 
பட்டிருந்த ௮ம்புச்கூடும் ௮றுந்து விமுக்ச.த,--இடக்சண்களும் தோள்களும் அடித்த - 

இடக்கண்களும் இடப்புயங்களும் துடித்தன. எ-று. 

ஆல் இரண்டும் அசை, உம்மை முன்னையது இறந்தது தழீஇய வெச்சமும் பின்னை 

யன எண்ணுமாம். இவைகள் இவன் மாணத்துக்சேதுவாகயதுற்சகுனங்களெனவுணர்க, 

36, ௮ண்ணன்மைக்தன தாழியம்2தர்மிசைக் 

கண்ணகன் கொடிகையறவிழ்கந்தன 
விண்ணினேறுவிசம்பின் கியார்ப்பன 

வெண்ணிதிக்குறதியிவ்வகையுற்ற2வ. 

இ-ள். ௮ண்ணல் மைச்தனது அழி ௮ம் சேர்மிசை சண் ௮கன் கொடி சையற 

வீழ்ந்தன - பெருமையிற்டிறந்த சூரபன்மன் மசனாகய வச்சிரவாகுவின் உருளைபொருக் 
இய அழ$ூய தேர்மீது கட்டப்பட்ட மிகுதியான கொடி.கள் பற்றுக்கோடின்றி அறுந்து 

விழுந்தன;-- விண்ணின் விசும்பு இன்றி ஏறு ஆர்ப்பன - ஆகாயத்தில் “மேகமில்லாமல் 
வெள்ளிடியிடிச்சன்றன,---இவ்வகை எண்ணில் தீ குறி உற்ற - இத்தன்மையாக ௮ள 

வற்ற உற்பாதங்கள் உண்டாயின, ௭.- று. ஏகாரம் ௮சை. (௩௭) 

87. உற்றகாலவையுள்ளுறக்கொள்கிலன் 

செற்றமேற்கொண்டுசென்னியோர்பத்துளான் 

மற்றொர்தாணியும்வார்சிலையங்கொளாப் 
பொத்றடங்கைபுறந்கனிற்சேர்த் இனான். 

இ-ள். உற்ற கால் - இச்தன்மையாகக்கெட்டசகுனங்கள் உண்டானபொழுது,- 

சென்னி தர்.பத்து உளான் அவை உள் உற கொள்கலன் - வச்சரவாகு அவைகளைப்பற்றித் 

தன்மன?ில் (ஈமக்கலை ஆகாசனவாடய சகுனங்களென்று சிறிதும்) நினையாதவஞய்;-- 

செற்றம் மேல் சொண்டு - கோபத்தையே மேற்சொண்டு,--மற்று தர்.தாணியும் வார்



வச்சிரவாகுவதைப்படலம், ௨௬௧ 

® , 

சிலையும் கொளா-வேறு ஒரு அம்புச்கூட்டையும் நெடிய வில்லையும் எடுத்து, - பொன் 

தீடம் கை புறம் தனில் சேர்த்தினான் - அழூய விசாலித்த கையிலும் முதுலெந்தரித் 

தான். எ-று. தன் சாரியை. உம்மைகள் எண். (௩.௭) 

86, மொய்கொள்வச்ரெமொய்ம்பனித்தன்மையால் 
வெய்யகன்படைவெள்ளமொடேகியே 

(o செய்யவேலுடைச்சேவகனேவல்செய் 

யையனின் தவடுகளமெய் தினான். 

இ-ள். மொய்கொள் வச்சிர மொய்ம்பன் இத்தன்மையால் வெய்ய தன் படை 

வெள்ளமொு ஏக - வலிமைபொருந்திய வச்ரவாகு இச்சன்மையாசச் கொடிய தனது 

சேனாவெள்ளத்சோடுஞ் சென்று,--செய்ய வேலுடை சேவசன் ஏவல் செய் யன் 

நின்ற அடுகளம் ஏய்தினான் - சிற்த வேற்படையையுடைய வீ.ரராகய சர்தஸ்வாமியின் 

ஏவலைச்செய்கின்ற வீரவாகுதேவர் கின்ற போர்ச்களத்தை அடைந்தான். எ.- று. 

ஏகாரம் ௮சை, செய்யவேலென்பதற்கு பகைவருடைய உதிரக்தோய்தலாற் சவக் 
தீவேலென்றும், செவ்வொளிபொருந்திய வேலென்றும் பொருள்கூறுவாருமுளர். (௩௮) 

99, வண்டுலார்தொடைவச்ிரவாகுதன் 

றண்டமோடுசமர்க்களஞ்சேர் த.லு 

மண்டாராயகன். ழாதுவனன்னவை 

கண்டுநின் றுகழறு கன்மேயிஞன், 

இ எள். வண்டு உலாம் தொடை வச்௫ரவாகு தன் சண்டமோடு சமர்க்களம் சேர்த 

லும் - வண்டுலாவப்பெற்ற மலர்மாலையணிந்த வச்சரவாகு தனது சேனைகளுடனே 
போர்ச்சளத்தில் வருசலும்,--அண்டர் நாயகன் தூதுவன் அன்னவை கண்டு நின்று கழ 

றுதல் மேயினான் - வீரவாகுதேவர் அவர்களைப்பார்த்துக்கொண்டுநின்று சொல்லுவா 
சாயினா. எ- று, (௩௨௯) 

Ca m. 

40, இர் இரஞாலவையச் திறைவனேயல்லன்மற்றை 

மைந்தரிலொருவனாகும்வருபவன்வருவான்றன்னை 
முந்தியகானையோடுமுரணமமுருக்கிவீ ட்டி 
யர் திவான்புகுமுனெர்தையடி தொழப் போவனென்றான், 

இ-ள். ஒருபவன் - இங்கேபோருக்குவருபவன்,---இர்திர ஞால வையச்து இறை 

வனே யல்லன் - இக்திரஞாலமென்னும் பெயருள்ள சேரையுடையனாகிய தலைவனாஞ் 

சூரபன்மனல்லன்,--மற்றை மைந்தரில் ஒருவனாகும் - பின்பு அவன்பு.த்திரர்களில் ஒரு 

வனேயாகும்;--வருவான் தன்னை - வருகின்ற இவனை,--முந்திய தானையோடு முரண் 
அற முருக்கி வீட்டி - மு.ற்படுகின்ற சேனைகளோடு வலிமைகெடும்படி. கொன்று அழி 

த்து, --வான் அந்தி புகுமுன் எந்தை அடிதொழ போவன் என்றான் - செவ்வானத்தை 

யுடைய மாலைப்பொழுது வருதற்குமுன்னே எம்பெருமானது தஇிருவடிகளைவணங்கச் 

செல்வேனென்றார். எ- று, தன் சாரியை. ஏகாரம் தேற்றம். (௪௦) 

41, எறிதஇரையளச்கசென்னவிண்டுறுமனிகம்யாவு 

முறைமுறைசாடிவர்தமுதல்வனைமுடித்துமாலை 

யுறுதன்முன்விசயமோடுமொய்யெனமீளேனென்னி 

னவலுமுகவையன்.மா.தனாவ?னாவடியனென்றான்,



7 a ீகந்தபு ராணம், 

இ- ஸ். இரை எறி அளக்சர் என்ன ஈண்டு உறும் ௮ணிகம் யாவும் முறை முறை 

சர்டி, - - அலைகீசுன்ற சமுத்திரம்போல இங்சே வருன்ற சேனைகளெல்லாவற்றையுங் 
கொன்று,--வரத முதல்வனை மூடித்.த - (இவர்களுடன் ) வந்த தலைவனையுங்கொன்று,- 

மாலை உறுதல் மூன் விசயமோடும் ஒய்யென மீளேன் என்னின் - மாலைப்பொழு துவரு 

முன்னே வெற்றியோடுக் திரும்பிச்செல்லேனாயின்,--அடியன் ௮றமுச இயன் தூதன் 

ஆவனோ என்றான் - அடிமைபூண்டொழுகுர் தமியேன் அவ்வறுமுகப்பெருமானுக்குச் 
ததுவனாவேனோ (௮கமாட்டேன்) என்ற கூறினார். ௭ - று, உம்மை முற்று, ஓகாரம் 

எதிர்மறை. (௪௪) 

&2, எண்டிசைபுசமும்விரனினையனவிளம்பிச்செவ்வேள் 
புண்டரீகத்துப்பொற்றுள்புர்தியாலிறைஞ்சிப்போ ற்றி 
மண்டமாமுயன்றுநேமிமறிதரவரசைகள் [ற 
வண்டமுந்திசையும்வாலுங்குலுங்கக்தோள்கொட்டியார்த்தான். 

இ-ள். எண் திசை புகழும் வீரன் இனையன விளம்பி செவ்வேள் புண்டரீசத்து 

பொன் தாள் புந்தியால் இறைஞ்டு போற்றி - அட்டதிக்கிலுள்ளவர்கள் புசழப்பெற்ற 

வீரவாகுதேவர் இவ்வாறு கூறிச் சுப்பிரமணியப்பெருமானது செந்சாமரைமலர்போன்ற 
திருவடிகளை மனசால் தியாணித்து வணங்கித் துஇத்து,--மண்டு அமர் முயன்று - பெ 
ரும்போர்செய்ய முயற்சிசெய்.த,--கேமி மறிதர - கடல்கள் (தம்மோசை) மடங்சவும்,- 

வரைகள் றே - மலைகள் வெடிக்கவும்,--௮ண்டமும் இசையும் வானும் குலுங்க - ௮ண் 

டமும் இிக்குகளும் மேலுலகமும் நிலைகுலுங்கவும்,--கதோள் கொட்டி. ஆர்த்தான் - தமது 

புயங்களிற்றட்டியாரவாரித்தார். எ- று. அத்து சாரியை. உம்மைகள் எண். (௪௨) 

48, ஆர்த் 5 HOG wore » #6 sor anor 5 த்தெழுதேோர்மேலோர் 
கார்த் ் இடுதர்திமேலோர்கவனமாப்புரவிமேலோர் 
போ்த்திடுகிலத்தின்மேலோர்பிறங்குசீசவுணர்யாரும் 
வேர்த்தனர் இரிர்துசிக்தைவெருவினர்விளம்புகின்ருர். 

இ-ள். ஆர்த்திடும் ஒதை கேளா அமர் குறித்து எழுதேர் மேலோர் - (வீரவாகு 

சேவர்) ஆரவாரிச்சின்ற பேரோசையைக்கேட்டுப் போரை உத்தேடத்துவந்து தேரின் 

மேலிருப்பவர்களும்,---கார்,த்இடு தந் தி மேலோர் - கருமைபொருந்திய மானையின்மேலி 
ருப்பவர்களும்,--சவன மா புரவி மேலோர் - வேகமாகநடச்சன்ற குதிரையின் மேலிரு 

ப்பவர்களும்,--பேர்த்திடு நிலத்தின் மேலோர் - பூமியின்மேல் ஈடப்பவரும் (ஆகய),-- 

பிறங்கு£ீர் ௮வுணர் யாரும் - விளங்காநின்ற சிறப்பினையுடைய ௮சரனைவரும்,--வேர் 
தீதனர் சிந்தை திரிந்து வெருவினர் விஎம்புகன்றார் - சரீரம் வேர்த்து மனம் வேறுபட்டு 

௮ச்சங்கொண்டு (இவ்வாறு) கூறுகின்றார். எ - று, 

உம்மை முற்று, எண்ணும்மை விகாரத்தாற்றொக்கன. (௪௩) 

&4, வாழியவுலகம்யாவுமன்லுயிர்த்தொகையுமாய 
வூழியிற்றனிநின்ரார்க்குமுருத்இசனார்ப்போவன்றே 
லா ழிகட்கரசனார்ப்' மபாவண்டங்கணெக்கவார்ப்போ | 
ே வழ்கடலுடைச்தவார்ப்போவித் திறமார்ப்பதென்றார். 

இ ள், உலகம் யாவும் மன் உயிர் தொகையும் மாய - உலகம்முழுவதும் (௮வ்வுல 

சங்களிலுள்௭) நிலைபெற்ற உயிர்க்கூட்டங்களும் அழியும்படி,--ஊழியில் தீனிநின்று.ஆர் 

க்கும் உருத்திரன் ஆர்ப்போ - ஊழிகாலத்தில் சனியேறின்௮ு ஆரவர்ரிக்கின்ற உருத்திர 
மூர்த்தியின் ஆசவாசமோ,--௮ன்றேல் - அன்றாயின்,--ஆழிசட்கு அசன் ஆர்ப்போ. - 

சமுத்திரங்களுக்குத் தீலைவனாயெ வருணனது ஆரவாசமோ,--௮ண்டங்கள் செக்ச ஆர்ப்



| -வச்சிரவாகுவதைப்படலம். ௨௭௬௩. 

போ - (அல்லது) அண்டங்களுடைச்ச ஆரவாரமோ,--ஏழ்கடல் உடைந்த தர்ப்போ - 

(அல்லத) ஏழுகடல்களும் கட்டுவிட்டு உடைதலாலுண்டாயெ ஆசவாசமோ,--இ இதம் 

ஆர்ப்பது என்றார் - இவ்வாறு ஆரவாரிப்பது என்று சொன்னார்கள். ௪ - று. 

வாழிய ௮சை. ஒகா.ரங்கள் 8யப்பொருளின்வக்தன. உம்மை முத்று. (௪௪) 

AD, செருவலிகொண்ட?ற் றச்செங்கணானார்க்குமோதை 
மருமலர் 2:10 தாடையலாகவச்சிரவாகுவென்ே பா 

னிருபதுசெவியிலூடுமிரவியம்புழைகள்புக்க 

வுருமெனச்சேறலோடுமுளம்பனித்துரசைக்க லுற்றான். 

இ-ள். செரு வலி கொண்ட £ற்றம் செம் கணான் ஆர்க்கும் ஓதை - போர்வவி 
மையைச்கொண்ட கோபத்தினாற் செவந்த சண்களையுடைய வீரவாகுதேவர் ஆரவாரிக் 

இன்ற பெருர்தொனியானது,--மருமலர் தொடையல் ஆக வச்சிரவாகு என்போன் - 

வாசனைபொருக்திய மலர்மாலையணிர்த மார்பினையுடைய வச்சிரவாகு என்பவனத,-- 

இருபது செவியின் ஊடும்-இருபதுகாதின் துவாரங்களிலும்,--இரவியம் புழைகள் புக்க 
உருமு என செல்தலோடும் - மலைமுழைஞ்சில் விழுர்த இடியைப்போலச் செல்லுத 
லும்,---உளம் பணித்து உரைக்கல் உற்றான் - மனம் நடுங்கி (இவ்வாறு) கூறுகின்றான். 

உம்மை முற்றுப்பொருளில்வர்த.து. (௪டு) 

40, ஈசெழு திறத்தவானவுலனொளின்றுகாறிப் 
பேசொலிகேட்டதின்றாற்பிறர் சதித். தழனியாதோ 

தேருதிரென்றுபாங்கருழையரிற்செப்பத்திண்டேர்ச் 

சாரஇிவிசயனென்பான்ருழ்ர் இவைபுகலலுற்ளான். 

இ-ள். ஈர் எழு திறத்தவான உலூனுள் இன்றுகாறும் இ பேர் ஓலி கேட்டது 
இன்று - பதினான்குவகையனவா௫ிய உலகங்களுக்குள் இச்காள்வரையும் இப்பேரோசை 
யை நான் கேட்டதில்லை,--பிறந்தது இ தழனி யாதோ - இப்போதுண்டான இப்பே 

சோசை என்னவோ,--தேருதிர் என்று பாங்கர் உழையரில் செப்ப - (ரீங்கள்) சாயக் 

தறியுங்கள் என்று பச்சசத்திலுள்ள ஏவல்செய்வோரிடத்திற்சொல்ல,--இண் தேர் சாரதி 
விசயன் என்பான் தாழ்ந்து இவை செப்பல் உற்றான் - வலிய தேரைச் செலுத்துகின்ற 

பாகனாகிய விசயன் என்பவன் வணங்கி இவ்வாறு சொல்லுகின்றான். ௭ - று, 

ஆல் ௮சை. ஐகாரம் யம், ் (௪௬) 

47, தெற்றெனவுணர் திமான்றே் 'செ.லுத்தியவலவனென்றே 
மற்றென துரையையெள்ளல்வல்லைமே ற்காண்டியெக்தை 

யற்றமில்படையினோடுமமர்செயவருதனாடி. 
யொத்றெனகின்றோன்போர்வேட்டார் த்திடுமொலியீ தென்றான். 

இ எ. தெற்றென உணர்தி- தெளிவாக ௮றிர்து கொள்ளும்,--மான் தேர்செலுத் 

திய வலவன் என்றே எனது உரையை எள்ளல் - (இவன்)குதிரைபூண்டசேசைச்செலு 

தீதுகன்ற பாகனென்௮ு என் வசனத்தை இகழ்ர்து விடாதேயும்;--வல்லை மேல்காண்டி - 

(கரன் சொல்வதே உண்மை யென்பதைப்) பின் விரைவாக அ௮.ிவீர்,-- எந்தை அற்ற 

மில் படையின் ஒடும் ௮மர்செய வருதல் நாடி. - நீர் அளவற்ற சேனைகளோடும் போர் 
செய்ய வருதலை ௮றிர்து,--ஒந்றென நின்றோன் போர் வேட்டு ஆர்த்திடும் ஒலி ஈது 

என்றான் - இங்கே தூதாகவந்து நின்றவன் போரைவிரும்பி ஆரவாரிச்கின்ற அட்டசா 

சமே இரந்த தசையென்றான். ௭- ௮...



௨௬௪ னீ கந்தபுராணம், 

மற்று, ஏ ௮சை. எந்தை ௮ண்மைவிளி. அ௮ட்டசாசம் - நகையோடுகூடியபெருச் 

தொனி. (௪௭) 

46, தூ.துவனார்ப்பிதென்றுசொல்லுமுலுருத்துக்கண்கண் 

மீதெரிபொங்கரக்குவெய்யிர்த் துரப்பியான்போ 

யிதொருகணத் தினன்னானிகன்முரணழி த்அப்பற்றித் 

தாதைமுனுய்ப்பன்காண்டிசாதமித்தன்மையென்ரான், 

இ-ள். ஈது தூதுவன் ஆர்ப்பு என்று சொல்லு முன் - (விசயனாகயெபாகன் ) இத் 

தொனி தா ௫வனுடைய ஆரவாரம் என்று சொல்லி முடிக்குமுன்,--சண்கள் மி.து எரி 

பொங்க உருத்து - (வச்ிரவாகுவானவன் ) கண்களிலிருந்து தீப்பொறி பறக்கச் கோபங் 

கொண்டு,--ரக்கு - சிரித்த, வெய்தயிர்த்து - பெருமூச்சுவிட்டு-உரப்பி - அதட்டி,- 

யான் போய் ஈது ஒரு கணத்தின் அன்னான் இகல் முரண் அழித்து பற்றி- (விசயனே) 

நான் சென்று இரச ஒருசணப்பொழுதில் ௮வனது போர்வலியை அடச்டுப் பிடித்துக் 

கொண்டு போய்,--சாதை முன் உய்ப்பன் - என்பிதாவுக்கு முன்னே விடுவேன்,-- 

இ தன்மை சரதம் என்றான் - இவ்விதம் (செய்தல்) நிச்சயம் என்று கூறினான். எ - று, 

காண்டி. முன்னிலையசை, (௪௮) 

49, என்றிவையுசைத்துப்போதுமெல்லையின்முன்னமாகச் 

சென்றிமெவுணவிசரர்சேனையைவகுத்துச்சீறித் 

தன்.றுணைத்தாளுக்கோளுந்தடக்கையுமனிகமாக 

நின்றதோர்விரன்றன்னைசேமியிற்சுற்றியார்த்தார். 

இ-ள். என்று இவை உரைத்து போதும் எல்லையில் - என்று இந்தவசனங்களை 

(வச்சரவாகு) சொல்லிக்கொண்டு செல்லும்போது,--முன்னம் ஆக சென்றிடும் ௮வுண 

வீரர் - முன்னே செல்லாரின்ற அவுணவீசர்கள்,--சேனையை வகுத்து - சேனைகளை 
வசைப்படுத்தி,--€மி - கோபங்கொண்டு,---சன் துணை தாளும் தோளும் தடம் கையும் 

௮னிகம் ஆக நின்றது ஒர் வீரன் சன்னை - (அவன் சேனைகளையழித்தற்கு) தமது இச 

ண்கொல்களையும் இரண்டுபுயங்களையும் பெரியசைகளையும் சேனைசளாகக்கொண்டு நின்ற 

வீரவாருதேவரை,---நேமியில் சுற்றி ஆர்த்தார் - கடல்குழ்ந்தாற்போலச் சூழ்ந்து ஆரவா 

ரித்தார். எ- று. ஒர் ௮சை. தன் சாரியை. உம்மைகள் எண். (£m) 

60, கைதனிலிருந்சசெம்பொற்கார்முகங்குனிச் துவெங்கோ 

லெய்தனர்முசலகாஞ்சிலெறிர்தனர் தண்டஞ்சூலம் 

பெய்தனர்கணிச்சிவிட்டார்பிண்டிபாலங்கர்த்தார் 

கெய்தவழயில்வேரொட்டார்கேமிகளுருட்டிகன்ருர், 

இ - ள். கைதனில் இருந்த செம் பொன் கார்முகம் குனித்து - (அங்ஙனம் வீரவா 
குசேவரைச் சூழ்ந்து ஆரவாரிச்ச ௮சுரவீரர்களிற் சிலர்) கையிலிருந்த செம்பொன்மய 

மான வில்லை வளைத்த, வெம் கோல் எய்தனர் - கொடிய அம்புகளைவிட்டார்கள்,-- 

மூசலம் நாஞ்சில் எறிந்தனர் - (சிலர்) இருப்புலக்கைகளையும் கலப்பைகளையும் எறிந்தார் 

கள்,--சண்டம் கூலம் பெய்சனர் - (இலர்) சண்டங்களையும் குலங்களையும் விட்டார் 

கள்,--கணிச்சிவிட்டார் - (லர்) மழுக்களைவிட்டார்கள்,--பிண்டி பாலங்கள் gris 

தார் - (சிலர்) பிண்டிபாலங்களையெறிர்தார்கள்,--நெய் தவழ் ௮யில் வேல் தொட்டார் - 
(சலர்ஈச்சு) நெய்பூசப்பட்ட கூரியவேற்படைகளை விட்டார்கள்,--நேமிகள் உருட்டுசன் 

ரர் - (சிலர்) சக்கரங்களைவிட்டார்கள். ௭ - று. 

தீன் சாரியை. கணிச்சி - கோடரிச்கும்பெயா. (டு0)



வச்சரவாகுவதைப்படலம்,. ௨௬௫ 
ச் | 

Cea gy. 

51, தஞ்செனக்கொடுமைசெய்தானவப்படைஞர்கள் 
வெஞ்சினத்தன்மையால்விடுபடைக்கலமெலாக் 
கஞ்சனைச்சிமைசெயுங்காரணன் நூதுவன் 

செஞ்சுடர்ப்படிவமேற்செவ்வண்வந்துற்றவே, 
> a 

இ-ள். சஞ்சு என கொடுமை செய் சானவர் படைஞர்கள் - (தமக்குத்) தணையெ 
ன்று கொடியகாரியங்களைச்செய்கின்ற ௮சாரசைனியத்தோர்--வெம் சனத் தன்மையால் 

விடுபடைக்சலம் எலாம் - மிகுந்த கோபத்தினால் விட்ட ஆயுசங்களெல்லாம்,--கஞ்சளை 
சிறை செயும் காரணன் தவன் - பிரமசேவலைச்சிறையில் வைத் தஉலகத்திற்குகிமித்த 
சாரணராகய குமாரஸ்வாமியின் தூதுவரான வீரவாகுதேவருடைய,--செம் சுடர் படி. 
வம் மேல் செவ்வண் வந்து உற்ற - செவ்வொளிபொருக்திய சரீரத்தில் நேசேவந்து 
பட்டன. எ-று, 

ஏகாரம் ௮சை. தஞ்சம் என்பது சஞ்சு எனச்சடைகுறைந்து கின்றது. (@s) 

62. துய்பன்மேல்வெம்படைத்தொகுதிவந்தடைதலு 
மெய்யெலாமுற்றதான்மிக்கசோரிப்புனன் 

மையதீர்காலையின்வந்தெழும்பரி திபாற் 

பையவேசெய்யதண்கதிர்வரும்பான்மைபோல், 

இ-ள். மையல் தீர் காலையின் வந்து எழும் பரிஇிபால் பைய செய்ய தண் கஇிர்ல 

ரும் பான்மைபோல் - (உயிர்கள்கித்திரை) மயக்கர் செளிந்து எழுதற்கே துவாகிய உதய 

காலத்தில் வர்.துஇக்தன்ற சூரியனிடத்தில் மெல்லெனவாகச் சிவந்த குளிர்ச்சியாகிய இர 
ணங்கள் வருகின்ற தன்மையைப்போல,--- துய்யன் மேல் வெம்படை. தொகுதி வந்தடைத 

லும் - பரிசுத் சசாகிய வீரவாகுதேவரிடத்தில் கொடியபடைக்கலக்கூட்டங்கள் வந்து 

படுதலும்,---மிச்ச சோரி புனல் மெய் எலாம் உற்றது - மிகுந்த ரத்தவெள்ளம் ௮வது 

மேனிமுழுவதினின்றும் ஒழுகியது. எ - று, ப 

௮ல், ஏ ௮சை. உசயகாலச்இல் சூரியரெணஞ்சூடின்மையால் “தண்சதிர்"என் றார் 

98, அனதோர்காலையெம்மையன் வெஞ்சினமுரு 
மானினம்பலபலமருவியேசெ.றிவழி 

. மேனிவந்தேகயோர்வேங்கைபாய்ந்தடுதல்போற் 
ருனவப்படையினை த்தாக்குதன் மேயினான். 

இ-ள். ஆனத ஓர் சாலையில் யேன் வெம் செம் உறு - இத்சன்மையாகிய sw 
யத்தில் வீரவாகுசேவர் பெருககோபங்கொண்டு--பலபல மான் இனம் மருவி செறி 
வுழி - அனேகசமான் கூட்டங்கள் பொருந்தி நெருங்கியிருக்குமிடத்தில்,--மேல் நிவந்து 
ஏக ஓர் வேங்கை பாய்ந்து ௮டுதல் போல் - மேலாச எழுந்துசென்று ஒருபுவியானது 

பாய்ந்து (அவைகளையெல்லாங்) கொல்லுவதுபோல,--தானவர் படையினை தாக்குதல் 
மேயினான் - ௮௪ரசேனைகளைச் சொல்லத்தொடங்கினார். ஏ - ற. 

- ஏகாசம் HOF. HHH என்பதற்கு உயர்ந்து எனினும் அமையும், (௫௩) 

94, ஆயிரமாயிரமவதிசோவுணர்தஞ் 
சேயதண்குஞ்சயைச்செங்கையாற்பழ்்றியே 
பாயிருந்தரையினும்பாற்படுகிரியினு 
மேயெலுமளவைமுன்னெழ்றியேயெறியுமால், 

௮!



௨௭௬௭௬ ஸீகதந்தபுராணம், 

இ-ள். ஆயிரம் ஆயிரம் அவதி சேர் அவுணர்தம் சேய தண் குஞ்சியை செம் கை 

“யால் பற்றி - (வீரவாகுதேவர்) ஆயிரமாயிரச்சணக்கான ௮சுரர்களுடைய வந்த குளிர் 
மையாகிய குடுமிகளை செவ்வியகைகளாற் பிடீத்த,--பாயிரும் தரையினும் பால் படு 

இரியினும் ஏ எனும் அளவை முன் எற்றி எறியும் - பரந்த பெரிய பூமியினும் பக்கத்தி 

லுள்ள மலைகளிலும் ஒருகணப்பொழு நில் அடித்து எறிவார். எ-று, 

ஏகாரமிரண்டும் ஆலும் ௮சை. தம் சாரியை. உம்மைகள் எண்: சுகந்ததைல5தட 

விமுடிக்கப்பெற்றமயிசாதலால் *சண்குஞ்? யென்றார். (௫௪) 

95, எய்யும்வெம்படைகளுமெறியும்வெம்படைகளுங் 

கையினிழ்பற்நியேகனலெழப்பிசைதரு 

மொய்யெனப்பதைபதைதக்தோலமிட்டுயிருகச் 
செய்யபொற்றாள்களாற்ிலவசைத்தேய்த் இடும், 

இ-ள். எய்யும் வெம் படைகளும் எறியும் வெம்படைகளும் கையினில் பற்றி 

கனல் எழ பிசைசரும் - ஏய்யப்படுகின்ற கொடிய ஆயுதங்களையும் எறியப்படுகன் ற 

கொடிய அயுசங்களையும் தமது கைகளாற் பிடித்துச் தீப்பறச்சப் பிசைவார்,--சலவரை 
ஒய்யென பதைபதைத்து ஓலம் இட்டு உயிர் உக செய்ய பொன் தாள்களால் தேய்த்த 

டும் - சிலவசுரரை விரைவாகக் குளறிச்கொண்டு பிராணனைவிடும்படி. செம்பொன்மயமா 

னபாதங்களால் நிலத்திலே அரைப்பார். எ.- று, 

ஏ ௮சை. உம்மைகள் எண், ஓலம் - அபயமிட்டழைச்தல், (@@) 

60, மத்தமால்கரிகளும்வாம்பரித்தொகுதியுஞ் 

சித் தரச் ககம்மணித்ேதர்களுமவுணர்தங் 

கொத்தொடேவிழ்தரக்கோலமாலடி.தனக் 

கொத்ததன்றாள்களா லுதைபுரிர்துலவுறும். 

இ-ள். மத்தம் மால் கரிகஈரம் வாம்பரி சொகுதியும் சத்திரம் இகழ் மணி தேர்க 

ளும் ௮வுணர்சம் சொச்சொடு வீழ்சர - மதம்பொருந்திய பெரியயானைகளும் தாவுகின்ற 

குதிரைக்கூட்டங்களும் அழகுவிளஙகுகின்ற மணிகள் அழுத்தப்பட்டதேர்களும் ௮வுண 
கூட்டங்களுடன் கீழே விழும்படி, -கோலம் மால் அடி சனக்கு ஒத்சசன் தாள்களால் 

உதைபுரிந்து உலவுறும் - பெரியவடிவச்தையுடைய விட்டுணுவின்பாதங்களுக்கு oss 
தமது பாதங்களால் உதைத்துச்சள்ளி உலவுவார். எ - று, 

ஏ ௮சை. தம், தன் சாரியை, உம்மைகள் எண், சிதஇரம் இகழ் மணித்தேர் - இத்தி 

சங்கள் விளங்குகின்ற மணிகள்கட்டப்பட்டிருச்சன்ற சேர் எனினுமமையும். (Ga) 

91. கடைத் திஞெ்ரிலவரைக்ண்டனனிண்டமெய் 

அடிச் இடக்கழல்களாற்றுகைத்சனன்சிலவரை 

யடித்தனன்சிலவசையரைத்தனன்சிலவரைப் 

புடைத்தனன்சிலவரைப்பு அமாத்.தண்டினால், 

இ-ள். கடைச்திடும் லவரை £€ண்டனன் - தமச்கெஇிரில்வந்த சிலரைப்பிளர் 

தார், -சிலவரை நீண்ட மெய் துடித்திட கழல்களால் துகைத்தனன் - சிலரை நெடிய 

சரீ ரமானது துடிக்கும்படி. தமது கால்களால் உழக்னொர்,--சலவரை அடி.த்தனன் - சில 

ரை அடித்தார், -சிலவரை அரைச்சனன் - சிலரை அரைத்தார்,-ஏஏலவரை புதுமரத் 
தீண்டினால் புடைத்தனன் - சிலரை புதியமரத்தண்டினால் அடித்தார், எ-று. 

இடைசத்திடும் என்பதற்கு நெருங்வெர்ச எனினுமமையும், (௫௭)



வச்சிரவாகுவதைப்படலம், ௨௬௭ 

58, மத்தவெங்கரிபரிவயவரதேராயின 

பத்து நாறொருதலைப்படநெடும்பாணியாற் 

குத் தஇிடுஞ்கொமேற்கோளரிபாய்க்தெனத் 

தத்தியே திரிதருந்தலைமலைக்குலமிசை, 

இ-ள். மத்த வெம் கரி பரி வயவர் தேர் ஆயின - மதயானைகளும் குதிரைகளும் 

வீரர்களும் தேர்களும் ஆயெ சதுரங்கசேனைகள்,--ஒருதலை பத்து நூறுபட - ஒவ்வொ 
ருமுறையிலும் ஆயிரக்கணகச்காக இறக்கும்படி,,--நெடும் பாணியால் குத்திடும் - நெடிய 

கைகளாற்குத்துவார்,--௫கரம் மேல் கோளரி பாய்ந்து என - மலைச்கொங்களிற் இங்சங் 

குதித்தாற்போல,---தலை மலை குலமிசை தத்தி திரிதரும் - தலைகளாயெ மலைக்குவியல் 
மேல் தத்தியுலாவுவார். எ - று, ஏ ௮சை. சத்தல் - பாய்தல். (டு௮) 

69, தேரெலாமிற்றன இண்டிறற்கவனமாப் 

பேசெலாமிற்றனபிளிறுமால்கரிகளின் 

ருரெலாமிற்றனதானவத்தலைவர்செய் 

போசெலாமிற்றனபுகழெலாமிற்ற? ௪, 

இ-ள். சேர் எலாம் இற்றன - சேர்களெல்லாம் அழிந்சன;--இண் இறல் சவ 

னம் மா பேர் எலாம் இற்றன - மிக்க வலிமைபொருக்திய வேகத்தையுடைய குதிரைக 
ளெனப்படும் பேரெல்லாம் போயின,--பிளிறு மால் கரிகளின் தார் எலாம் இற்றன - 

பிஸிறுகின்ற மதமயக்சம்பொருக்தியயானைகளின் ௮ணிவகுபபுக்களெல்லாம் அழிந்தன, 

தானவர் தலைவர் செய் போர் எலாம் இற்றன - ௮சுரத்தலைவர் செய்த போரெல்லாம் 

ஒழிந்தன,--புகழ் எலாம் இற்றது - புகழ்மூழும் அழிந்தது. எ - ஐ. 
ஏ ௮சை. மாப்பேசெலாம் என்பத ந்குக் குதிரைகளின்மேவிருந்த சனங்கள் என 

வும், தார்என்பதற்குச் இண்ெமாலையெனவும் பொருள் கூறுவாருமுளர், (௦) 

00. ஆங்கதோர்பொழு தினிலவுணருக்கறைமகன் 
பாங்கராய்வர் இடும்பல்பெருங்குமாரு 
மோங்குகாத்படையொடுமொருவனைச்சுற்றியே 
தாங்குபல்படையினாற்சமாமுயன்றாற்றினார், 

இ-ள். ஆங்கு ௮து பொழுதினில் அவுணருச்கு இறை மகன் பாங்கராய் வந்தி 
டும் பல் பெரும் குமாரும் - அவ்விடத்து ௮ச்சமயத்தில் குரபன்மன்மகனாகிய வச்சிரவா 

குவுக்குத் தோழர்களாய் வரத பெருமைபொருந்திய அனேகம் வாவிபர்களும்,--ஓங்கு 

நால் படையொடும் ஒருவனை சுற்றி தாங்கு பல் படையினால் முயன்று சமர் ஆற்றினார் - 
மிக்ச சது. ரங்கசேனைகளுடன் ஒருவராடிய வீரவாகுசேவசைச்சூழ்ந்து வைத்திருக்கின்ற 

பலபடைகளால் முயற்சசெய்து போர் செய்தார்கள். எ- று, 

ஏ, ஓர் ௮சை. உம்மை முற்று. பாங்கர் - பச்கமெனினும் அமையும், (௬௦) 

ேே வறு. 

01, ௮ன்னகாலையில்விரவாகுப்பெயாறிஞன் 
றன்னதோர்காத் இருந்திபபழுமாத்தண்டான் 
முன்னர்வந்துசூழ்மைந்தர்கண் முர ட்படையோடுஞ் 

சின்னமாகியேவிளிவுறப்புடைத்சனன்றிரிர்தான். 

இ-ள். ௮ன்ன காலையின் வீரவாகு பெயர் அறிஞன் - அப்பொழுது வீரவாகு 

என்னும் பெயசையுடைய அறிவிற்ிறசவர்,--தன்னது ஒர் கரத்து இருந்திடு பழுமாத்



லச | ஸீகத்தபுராணம். 

் 4 

,சண்டால் - தமது ஒருகையிவிருச்ச முதஇிர்ச்த மரத்தண்டினால், -மூன்னர் வரது சூழ் 

மைந்தர்சள் முரண் ஈடையோடும் சன்னம் ஆடியே விளிவு உற புடைத்தனன் இரிர் 

தான் - தம்மெதிரேவந்து சூழ்க்துநின்று போர்செய்வெற வாலிபலீரர்கள் வலியசேனை 

யோடும் சேதப்பட்டு அழியும்படி. ௮டி.ச.துச்கொன்று உலாவினார். ஏகாரம் ௮சை. (௬௪) 

02. செய்யமத்தசமிற்றனவிற்றனசெழுக்தாள் 
கைகளிற்றனமருப்பினையிற்றனகரிகள் 
வெய்யகாலுடனெருத்தமுமிற்றனமிலைச்சுங் 

கொய்யுளை த்தலையிற்றனகுரகதக்குழுவே. 

இஸ். கரிகள் செய்ய மத்தசம் இற்றன - (இவ்வாறு வீரவாகுதேவர் அடித்துச் 

சொன்று திரியும் பொழுது) யானைகளின் ஏிறந்தமத்சசம் உடைக்சன;,--செழும் தாள் 
இற்றன - அழயெசால்கள் அழிக்தன,--கைகள் இற்றன - கைசள் அ௮ழிர்சன,--மருப்பு 
இணை இற்றன - இரண்டுகொம்புகளும் அழிந்தன,--குரகதம் குழு வெய்ய காலுடன் 

எருத்தமும் இற்றன - கூட்டமான குதிரைகளின் வேகமாக நடக்கின்ற கால்களுடன் 

பிடரியும் அழிர்சன,---மிலைச்சம் கொய் உளை தலை இற்றன - அணிந்த சொய்யப்பட்ட 
பிடர்மபிரையுடைய தலைகளும் அழிந்தன. எ - று. 

ஏகாரம் ௮சை. உம்மை இறக்தது,சழீஇயவெச்சம். செழுந்தாள் - கொழுப்புள்ள 
தாள் எனினும் அமையும். மிலைச்சும் என்பதற்கு ௮லங்காரமாகவாரிவிடப்பட்ட எனப் 

பொருள்கூறுவாருமுளர். (௬௨) 

09, தட்டழிர்தனபாரகமழிந்தனசகடு 

கெட்டமிர்சனசேதனமழிந்தனகிளர்ந்த 

மொட்டழிர்தனபாகினமழிக்தனமுசண்மாக் 
கட்டழிக்கனவொழிந்தனகனைகுரற்பஃறேர், 

இ-ள். கனை குரல் பல் சேர் - மிக்க ஓசையையுடைய பலதேர்களின்,---தட்டு 

அழிந்தன - ஈடுத்தட்டழிர்தன,--பாரகம் அழிர்சன - பாப்புக்களழிர்தன,-௪சடு கெட்டு 

௮ழிர்சன - உருளைகள் சேதப்பட்டு அழிக்சன;,--கேதனம் அழிந்தன - கொடிகள் 

அழிக்சன;,--இளர்ந்த மொட்டு ௮ழிர்தன - உயர்ர்சகூம்புகள் அழிர்சன;--பாகு இனம் 

அழிர்சன - சாரதிச்கூட்டங்களழிந்தன,--முரண் மா கட்டழிக்சன ஒழிந்தன - வலிமை 

பொருந்திய குதினாச்சேனைகள் அழிந்து ஓழிர்சன. எ - நு. (௬௩) 

04, கால்களுற்றிடும்வெஞ்சிலையிற்றனகடிய 

கோல்களிற்றனபரிதிகளிற்றனகொட்பார் 
தோல்களிற்றனகாந்தகமிற்றனதூண்டும் 

வேல்சஸிற்றனநாஞ்சில்களிற்றனவிசைவில், 

இ-ள். விரைவில் - சீக்செத்தில்--சால்கள் உற்றிடு வெம் சிலை இற்றன - நுனி 
பொரு திய கொடிய விற்கள் முரிர்தன,---சடிய கோல்கள் இற்றன - கூர்மையுடைய 

௮ம்புசள் அழிர்தன;--பரிதிகள் இற்றன - சக்கரங்கள் அழிர்தன,--கொட்பார் தோல் 

Sor இற்றன - சுழலாறின்ற பரிசைகள் அழிந்தன,--மரர்தகம் இற்றன - வாள்கள் ஓடிச் 
தன ex — தாண்டும் வேல்கள் இத்றன - விடப்படசன்ற வேலாயுதங்சள் அழிந்தன;--- 
சாஞ்சில்கள் இத்தன - சலப்பைப்படைகள் ௮ழிர்தன. எ- று,  - 

டட்கால், குதை, முனை, னி என்பன ஒருபொருட்ளெவி. . (௬௪)



வச்சிரவாகுவதைப்படலம். ௦௭௯ 

6 5 நெரிர்தசென்னிகணெரிர்தனமார்பகநெடி.து 
சரிந்தவெங்குடர்சரிந்தனவிழுக்குடைத்தசைகள் 

சொரிந்தமூளைகள் சொரிந்தனவிரிர்தெழுசோரி 
.தரிர்தகூளிகடிரிர் துமாய்வுற்றன சேனை, 

இ-ள். சென்னிசள் நெரிந்த - தலைகள் நெரிர் சன,--மார்பகம் நெரிக்தன - மார்பு 

கள் நெரிர்சன;--நெடி.து வெம் குடர் சரிந்த - மிசவும் வெவ்விய குடர்கள் சரிர்தன,-- 
விழுக்குடை தசைகள் சரிர்தன - கிணெத்தையுடைய தசைகள் சரிந்தன;--மூளைகள் 
சொரிந்த - மூளைகள் எதறின,--விரிர்தெழு சோரி சொரிந்தன - பரர்துவருன்ற இச 
தீதவெள்ளம் சொரிந்தன;---கூளிகள் திரிந்த - பேய்கள் உலாவின,---சேனை இரிந்து 
மாய்வு.ற்றன - சைனியங்கள் (இவ்விதமாகச்) கெட்டழிர்தன. er — று. 

விழுக்கு - நிணம்; ௮.து கொழுப்பு. | (௬௫) 

60, காந்துணிரந்தனர்புயங்களுந்துணிர்தனர்காமர் 
சிரந்துணிக்தனாநாசிகெடுணிந்தனர்செழும்பூ 
ணுரந்துணிந்தனர்கழலடி துணிர்தனருளதொல் 

வார்துணிந்தனர்வன்மையுக்துணிர்தனர்மைந்தர், 

இ-ள். மைந்தர் - வாலிபர்களாகிய வீரர்கள்,--கரம் துணிர்சனர் - கைகள் முரி 

யப்பெற்ருர்கள்,--புயங்களும் துணிந்தனர் - புயங்களும் முரியப்பெற்றார்கள்,---காமர் 
சிரர்துணிர்சனர் - அழகிய தலைகளிழர்தார்கள்,--கா௫ிகள் துணிந்தனர் - மூக்குகள் இழக் 
தார்கள்,--செழும் பூண் உரம் துணிரஈசனர் - அழகிய ஆபரணமணிந்த மார்புபிளந்தார் 
கள்,--சழல் அடி. துணிர்தனர் - வீரக்கழலணிந்த கால்களிழந்தார்கள்,--உள தொல் 

வரம் துணிர்சனர் - உள்ள பழைய மேன்மைகளும் இழந்தார்கள், வன்மையும் துணிக் 
தனர் - வலிமையும் இழர்தார்கள். எ - று. 

உம்மைகள் இறந்தது, சழீஇயவெச்சம். துணிசல் என்பது வெட்டுதல் ௮றுதசல்களு 

ச்குப்பெயசாயினும் வாண் முதலிய படைகளாலவ்வாறு செய்யாது மாதச்சண்டாலடிக்ச 

மூரிதலின் இவ்வாறு பொருளுசைத்தாம் எனவுணர்க, (௬௬) 

67. வாக்கினாற்சிலா தம்முயிருண்டிடும்வன்கைத் 

தாக்கனொற்லர்தம்முயிருண்டிடும்சமர்செய் 
யூக்கனொற்ிலதம்முயிருண்டிமமேலம்பு 

கோக்கனற்சிலர்தம்முயிருண்டிடிசொய்தின். 

இ-ள். வாச்இனொல் சிலர் தம் உயிர் உண்டிடும் - (வீரவாகுதேவர்) பேசும் பேச்ச 
னால் சிலருடைய உயிரைப்போக்குவார்,--வன்கை தாக்கினால் சிலர் தம் உயிர் உண்டி 
டும் - வலியகசைக்குத்தினாலே சிலருடைய உயிரைப் போக்குவார்,--சமர் செய் ஊக்இ 

னால் லர் சம் உயிர் உண்டிடடும் - போர்செய்கின்ற உற்சாகத்தால் சிலருடைய உயிரை 

நீக்குவார், --உலம்பும் கோக்கனாற் சிலர் தம் உயிர் நொய்தின் உண்டிடும் - அச்சத்தை 

விளைவிக்கின்ற பார்வையினால் சிலருடைய உயிரை விஷாவில் நீக்குவார். ௭ - று, 

தம் நான்கும் சாரியை. உண்ணல் இலக்கணை, (௬௪) 

08, ௮ங்கணோர் /சிலவவுணரையாடல்வெம்பரியை 
வெங்சண்யானையையிரதத்தைவாரினன்விரைவின் 
மங்குல்வானினுர்தரையிலுங்கடலிலும்வரைக 

ளெங்குமாகயேவீழ்தாவீரனார்த்தெறிந்தான்.



௨௭௦ ஸரீ கந்தபுராணம், 

இ-ள். வீரன் அர்த்து - வீரவாகுதேவர் வீராவேசத்தால் கர்ச்சனைசெய் By—- Hw 

கண் ஒர் ல ௮வுணசை ஆடல் வெம்பரியை வெம்கண் யானையை இரதத்தை விரை 

வில் வாரினன் - போர்க்களத்தில் ஒரு சில ௮சுரரையும் போர் செய்கின்ற வேசகம்பொ 
ருந்திய குதிரைகளையும் தறுகண்மையுடைய யானைகளையும் தேர்களையும் விரைவாச வாரி 

எடுத்து,--மங்குல் வானினும் தரையினும் சடலினும் வரைகள் எங்குமாகியே வீழ்தா 

எறிர்தான் - மேகங்கள் சஞ்சரிச்ச்ற ஆகாயத்தினும் பூமியினும் சர்திரத்திலும் மலை 

களெவ்விடங்களினுமாக விழும்படி எறிந்தார். எ - று, 

ஏ ௮சை. உம்மைகள் எண். தறுகண் - அஞ்சாமை. ஆடல் - வெற்றியெனினு 

மமையும், (௬௮) 

09. அ௮ன்புலப்பு றுகொடுந்தொழிலவுணர்களமரும் 

வன்புலத்துயிர்கொளவருமறலிதன்றூதர் 

துன்புமச்சமுமணங்குடனசன்றுதற்றுஇப்பத் 

தென்புலத்சவன்முன்னுறவிசினன்சிலசை, 

இ-ள் அன்பு உலப்புறு கொடும் தொழில் அவுணர்கள் அமரும் வன்புலத்து 

உயிர் சொள வரு மறலிதன் தூதர் - ௮ன்பில்லாச கொடிய தொழிலையுடைய அசுரர்கள் 

நிற்கின்ற போர்ச்களத்தில் (அவர்சளுடைய) €வனை எடுக்க வருகின்ற யமதாதர்கள்,-- 

துன்பும் ௮ச்சமும் அணங்குடன் அகன்று தன் துதிப்ப - துன்பமும் பயங்கரமும் தேக 
வருத்தமும் நீங்டித் சம்மைத் துதிக்கும்படி,--சிலரை தென்புலத்தவன் முன் உற வீசி 

னன் - சிலவசுரரையமனுக்கெதிரே போகும்படி. அள்ளி எறிந்தார். எ - று, 

தன் சாரியை, ௨ம்மைகள் எண். வன்புலம் - மகேந்திரமெனவுங்கூறுவர். (௬௧) 

70. ஒருதலைப்படிங்கேளிரைத்துன்னுவாளுப்ப்பக் 
கருதினான்கொலோக௫ிற்சிலவவுணர்தங்கணத்தை 

நிரு திமாககர்புகுர் தடவீசினனிகரில் 

சுருதகாயகனேவலாற்றியதனித்.தூதன். 

இ-ள். நிகர் இல் சுருதி நாயகன் ஏவலாற்ழிய கணி தாதன் - ஒப்பில்லாத வேத 
முதல்வரான கந்தஸ்வாமியினது ஏவலைச்செய்து சணனிநின்ற வீரவாகுசேவர்,---ஒருதலை 

ப்படும் கேளிரை துன்னுவான் உய்ப்ப கருதினான் கொலோ - ஒருபகுதியாகய இன தீ 

தாரைச்சேரும்படி விட நினைத்தாரோ,--சிலசில ௮வுணர்தம் கணத்தை நிருதிமா நகர் 
புகுர்திட வீசினன் - GaGa ௮சுரகூட்டங்களை நிருதியின்பெரிய ஈகாத்திற் சென்று 

விழும்படி. ௮ள்ளி யெறிந்தார். எ - று, 

தம் சாரியை. ஒகாரம் ௮சை. கொல் இயம். (௭௦) 

71. கேர்ந்துபோர்புரிர் துயிர்தனைவிடாத.தர்ரிலைமை 

யோர்ந்துவிண்ணவர்மானங்கள்விடுத் தடா.துயர்வான் 

சார்ந்தஞாயிறுபிளந்திடா தகாடலின்றன்மை | 
சேர்ந்துளார்பெறுக்துறக்கமேல்வி௫ென்லைரை, 

இ-ள். நேர்ந்து போர்புரிந்து உயிர்தனை விடாத தம் நிலைமை ஒர்ந்து - ஏதிர்த் 
துப் போர்செய்து உயிரைவிடாத தமது தன்மையை அறிர்.த,---விண்ணவர் மானங்கள் 

விடுத்திடாது - சேவர்கள் விமானங்களை யனுப்பாமலும்,--உயர் வான் சார்ந்து ஞாயிறு 

,பிளர்திடாது - உயர்ந்த அகாயத்தில் வருன்ற குரியமண்டலத்தைப் பிளந்துகொண்டு



வச்சிரவாகுவதைப்படலம். ௨௪௧ 

செல்லாமலும்,--ஆடவின் தன்மை சேர்ந்துளார் பெறும் தறக்கமேல் சிலரை வீரெனன்- 
பகைவர்களுக்குப்பின் வாங்காதகின்று போர்செய்து இறந்த சுத்தவீரர்கள் பெறுன்ற 
வீசசுவர்க்கத்தில் சிலவசு.ரரையள்ளியெறிந்தார். எ- று, 

எனவே இலகுவாய்ச் சேரும்படி எறிந்தார் என்பது கருத்து, பசைவர்களுக்குப் 
புறங்கொடாது எதிர்த்த நின்று யுத்தஞ்செய்து இறந்த சு,த.தவீரர்களுச்கு விமானம் வரு 

தீலும், ௮வர்கள் சூரியமீண்டலத்சைக் கிழித்துக்கொண்டு சென்று வீரசுவர்ச்சமடைதக 

ஓம் உண்மையாதலின் இங்கனங்கூ.றினார். (ers) 

72, எண்டிசைப்புறர்தாங்கியேபெயர்கிலா திரக்கங் 

கொண்டவெங்கரிக்கிரையெனச்சிலவரைக்கொடுக்குந் 
தெண்டிரைப்புனல்பருகியநிரப்பது தீர 

வுண்டியாகவேசிலவரைவடவைபா லுய்க்கும். 

இ-ள். எண் இசை புறம் தாங்கி பெயர்கிலாது இரச்சம் கொண்ட வெம் கரிக்கு 

இரை என சிலவரை கொடுக்கும் - அட்டதஇச்காகிய இடங்களைச்சுமந்து அசையமாட்டா 
மல் வருத்தங்கொண்டுகின்ற வெவ்விய யானைகளுக்கு உணவாகச்சிலரை எடுத்தெறி 

வார்,--தெண் இரை புனல் பருகிய நிரப்பது தீர - செளிர்த ௮லைகளையடைய சழுத்தி 

ரத்து நீரைக்குடிதீத வறுமைதிரும்படி,--உண்டியாகவே வடவைபால் சலவரை உய்ச் 
கும் - உணவாக வடவாமுசகாச்கினியிடத்திற் லெலகரசை அள்ளி எறிவார். ஏ- று, 

ஏசா.ரங்கள் ௮சை. (௭௨) 

18, ஏர்தலின்னபல்வகையினாலடுத லுமிமைப்பின் 

விந்சதானைகடுணேவரும்பொன்றினர்மிக்கோ 

சோய்ர் துவானிலுங்கடலினுர்இிசையினுமுலைக் து 

சாய்ந்தபோயினர்மானமும்வன்மையுக் தவறி, 

இ- ள். ஏந்சல் இன்னபல் வகையினால் அடுதலும் - பெருமையிற்சிறர்சவராயெ 

வீரவாகுதேவர் இப்படிப்பலவிதமாகக் கொலைசெய்சலும்,--இமைப்பின் தானைகள் 

வீந்த் - இமைப்பொழுது சேரத்தில் சேனைகளிறர்் சன, துணைவரும் பொன்றினர் - 
சினேடிதர்சளாக வர்த குமாசர்களும் இறந்சார்கள்,--மிக்கோர் - இறவாமலெஞ்சிரின் ற 

௮சுரர்கள்,--ஒய்ந்து மானமும் வன்மையுர் தவறி - இளைத்துச் சங்கள் அபிமானமும் 

ஆண்மையும் இழர்த;--வானினும் சடலினும் திசையினும் உலைக் த சாய்ந்து போயினர்- 

ஆகாயத்திலும்சமுத்திரத்திலும் திச்குகளிலும் மனங்கலங்பெ பின்னிட்டு ஐடி.ப்போனார் 

௨ கள், எ-று. உம்மை முன்னையது இறந்தது சழீஇயவெச்சம்; பின்னையன எண். (௭௩.) 

14, மற்றிச்சீர்மையைக்காண்டலும்வச்சிரவாகு 

விற்மசேகொலாகம்பெருந்தானையென் நிசங்கிச் 
செற்மமீக்கொண்டுவலவனைநோக்கியித்தேதேரை 
யொஜ்றன்முன்னுறவிடுத்தியாற்சகடிசெனவுரைத்தான், 

இ-ள். மற்று இ நீர்மையை வச்சரவாகு காண்டலும் - பின்பு (வீரவாகுதேவர்) 

இத்தன்மையாகக் கொன்ற சன்மையை வச்சிரவாகுகண்டபோது,---ஈம் பெரும் தானை 

இற்றதே கொல் ஆம் என்று இரங்கி - cog பெரியசேனை அழிந்தசா என் றுவருந்தி,--- 

செற்றமீ கொண்டு வலவனை நோக்டு - பெருங்கோபங்சொண்டு சாரஇயைப்பார்த்த,-- 
இ தேரை ஒற்றன் முன்னுற கடி.து விடுச்து என உரைச்சான் - நீ இச்தேரைத் தூது 
வலுக்கு எதிசே போகும்படி. விசைவாக விடு என்று சொன்னான். ஏ- று, 

ஏ, ஆல், ஆம் ௮சை. கொல் வியப்புச்குறிப்பு. (௪௪)
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76. உரைக்கும்வாசகங்கேட்டலுக்தொழுதுமுன் gu p 
பரிக்குலங்களின்மத்தஇகைவீசியேபாக 
னருக்கனாழியர் இகரியூர்வலவனுமஞ்சி 

வெருக்கொளும்படிதேரினைவி£ன்முன்விடுத்தான், 

இ-ள், உரைக்கும் வாசகம் கேட்டலும் - (வச்ரிரவாகு) கூறிய வசனத்சைக்கேட் 

டபொழுது, --பாகன் தொழுது - சாரதிவணடங்க,--முன் உற்ற பரி குலங்களில் மத்தி 
கை வீசி - தனக்கு நேராகநிற்கின்ற குதிரைக்கூட்டங்களைச் சவுக்இனாலடி த.த,-- அருக் 

சன் அழி ௮ம் இிஇரி ஊர் வலவனும் அஞ்சி வெரு கொளும்படி - சூரியனது ஒரு சில்ல. 
மைர்துள்ள அழகயதேசை ஈடாத்துகின்ற சரரதியாகிய ௮ருணனும் ௮ச்சமுற்றுத்திகை 

க்கும்படி,,--தேரினை வீரன் முன் விடுத்தான் - சேரை வீரவாகுதேவர் முன்னே விட் 
டான். எ-று, 

ஏ அசை. உம்மை உயர்வு சிறப்பு. ௮ஞ்சிவெருக்கொளும்படி. என்பதை ஒருபொ 
ருட்பன்மொழியாசவுங்கொள்வர். வெருளுதல் - மயங்கல், (எடு) 

70, கொடியவெஞ்சினந் திருகியேசூர்தருகுமான் 
கடி.துபோர்செய்வான்வருவதுே மலையோன்காணா 
முடிவிலாமகிழ்வெய்தியேமுழுதுலகளந்த 
நெடியமாலினலுநெடியன்மற்றிவனெனநகிமிர்க்தான், 

... இ-ள், கொடிய வெம் சினம் இரு சூர்தரு குமான் கடிது போர் செய்வான் வரு 

வது மேலையோன் காணா - மிகவுங் கடுங்கோபமூறு) சூர்பன்மன் பெற்ற மகனாகிய வச் 
இரலாகு விரைந்து போர் செய்யும்படி, வருவதைப் பெருமையிற்டிறந்தவராகிய வீரவாகு 

தேவர் கண்டு, - முடிவு இலா மகிழ்வு எய்தி - அளவில்லாத மஇழ்ச்சியடைர் 2,--முழுது 

உலகு அளந்த நெடிய மாவினும் இவன் நெடியன் என நிமிர்ந்தான் - உலகசமெல்லாவற் 
றையும் ஓரடியினால் அளந்த பெரிய வடிவமைர்துள்ள தஇருமாலினும் பார்க்க இவனே 

பெரியவடிவமுள்ளவன் என்று (பிறர்) சொல்லும்படி. உன்னதமாக நின்ருர். எ- று. 

ஏகாரம் இரண்டும் ௮சை. உம்மை உயர்வுசிறப்பு. ௮டங்காதம௫கழ்ச்சியென்பார் 

“முழி.விலாமூழ்'” Gaver apr. (௪௭௬) 

17, செடியதாள்புவியளந்இிடப்புயங்கள்விண்ணெருக்க 
முடியெலாங்கடந்தண்டகோளகைதனைமுட்ட 
வடி வமைக் இடு திறலினான்பணிப திமயங்க 
வடி.பெயர்ந்துபார்வெடிபடவிடிபடவார்த்தான், 

இ. நெடிய சாள் புவி ௮ளந்இட - நீண்டகால்கள்பூமியை அளக்சவும்,---புயங் 

aor Sem நெருச்ச - புயங்கள் ஆகாயவெளியை நெருச்சவும்,--முடி எலாம் கடந்து 
௮ண்ட கோளகை தனை முட்ட - முடியானது எல்லாவுலகங்களையுங்கடர்து ௮ண்டச 
டாகத்தை முட்டவும்,--வடி.வு ௮மைந்திடு திறலினான் - பெரிய வடிவங்கொண்டுகின்ற 

வீரவாகுதேவர்,--பணி பதி மயங்க அ௮டிபெயர்த்து - ஆதிசேடனும் மயங்கும்படி. கால் 

ளைச்து,--பார் வெடிபட - பூமிவெடிச்கவும்,--இடி. பட - இடி.முழச்சம்போலப் பே 

சொலியுண்டாகவும்,--.ஆர்த்தார் - ஆரவாரித்தார். எ - று. தன் சாரியை. இடி.பட என்ப 

தற்கு இடியொலி குன்ற என்றலுமொன்று. - (௭௭) 

78,' புமடங்கலுந்தெ.றுகணைபோன்றுளான்பொன்னோன் 
வசமடங்கலுஞ்சோரியதடங்க லும்வாணா 
ஞுமடங்கலுமுண்டிடத்தறியின்வர்து இத்த 
நரமடங்கலும்வெருவாவெரியெழககைத்தான்,



வச்சிரவாகுவதைப்படலம், 2.67 i. 

@- ள். பும் அடங்கலும் தெறுகணை போன்றுளான் - முப்புங்களைத( *ப்பாமல்) 
முழுதும் அழித்த (விஷ்ணுவாகய) பாணத்சைப்போன்ற (அத். துணைப்பலசாலியாயெ) 
வீரவாகுதேவர், -பொன்னோன் வரம் ௮டங்கலும் - இசணியன்பெற்ற எல்லாவரம் , 

களையும், -சோரி ௮.து அடங்கலும் - இசத்தமுழுவதையும், வாழ் காள் - அயுளையும்,-- 
உரம் அடங்கலும் - வலிமுழுவதையும்,--உண்டிட - உண்ணும்படி, --தறியின் வந்து 

உதித்த - (அவனடி தச) கற்றூணிலிருந்து தோன்றிய,--கரமடங்கலும் வெருவர - ஈர 

ங்கமும் பயப்படும்படி,--எறி எழ - திப்பொறிகள் பறக்க,--ஈகைத்தான் - பெருஈசை 
செய்தார். எ- று, 

உம்மை முன்னையரசான்கும் முற்று; பின்னையது உயர்வு சிறப்பு. (௭௮) 

[9, முச்சகம்புகம் இறலினான்முறுவலுமுழக்கும் 
வச்சாத்தட மொய்ம்பினான்கேட்டலுமறுகி 

மெய்ச்சரித்தொகைதுளக்கியாழலெழவிழித்து 

நச்செயிற்றாவாமெனச்செயிர்த் திவைஈவில்வான். 

இ-ள். முச்சகம் புகழ் திறலினான் மூறுவலும் முழக்கும் தடம் வச்சிர மொய்ம்பி 
னை கேட்டலும் - மூன்றுலகத்திலுள்ளவர்களும் புகழ்கின்ற வீரவாகுசேவருடைய 
பெருஞ்சிரிப்பையும் பெருமுழக்கத்தையம் பெருமைபொருந்திய வச்சவாகுவானவன் 
கேட்டபொழுது,--மறுஇ - அ௮ச்சங்சொண்டு--மெய் சரம் தொசை துளச்- தன்னு 

உடம்பிலுள்ள கூட்டமானதலைகளை யசைத்து,--அர் அழல் எழ விழித்து - நுண்மையா 

இய தீப்பொறிகள் உண்டாகப்பார்த்து,--எயிற்று அரவு ஈச்சு ஆம் என செயிர்த்து 
இவை ஈவில்வான்-(உயிர்போமளவுஞ்சென்று கோபமாறும்) எயிற்றரவின் ஈஞ்சுபோலும் 

என்று கூறும்படி. கோபித்து இந்தவசனங்களைச் சொல்வானாயினான். எ - நு, 

உம்மைகள் எண். சடம் புயத்தின்விசாலிப்பைவிஎக்கிறின்றது. ஆர் - நூண்மை, 
கஞ்சு என்பது நச்சு என வவித்சல்விகாரம்பெற்றது. ஆம் உவமவுருபு, (௭௯) 

80, விரகன்றுகின்னாண்மையுஈன் றுமேதக்க 

பேருகன்றுபேசாற்த லுசன்.றுகிபெற்ற 

சிருநன்றுநின்விஞ்சையுகன் றுசெய்கின் ற 

போருகன்றுகிற்கேற்பதிவ்வார்ப்பெனப்புகன்றுன். 

இ-ள். (நின்) வீரம் நன்று - (தூதுவனே) உன் வீரமும் நல்லத,---நின் அண்மை 
யும் நன்று - உன் ௮ண்டன்மையும் ஈல்லத,--மேசக்சு (கின்) பேரும் ஈன்று - மேன்மை 

பொருந்திய உன்பேரும் நல்லது;--(கின்) பேராற்றலும் ஈன்று - உனது மிச்சவல்லப 
மும் ஈல்லத,---நீ பெற்ற இரும் ஈன்று - உனது இறப்பும் நல்லது,--நின் விஞ்சையும் 
நன்.று - உன்வித்தையும் ஈல்லத,--செய்கின்ற போரும் நன்று - நீ செய்கெற போரும் 
நல்லத;,--இவ் ஆர்ப்பு நிற்கு ஏற்பது என புகன்றான் - (ஆதலால்) நீசெய்கின்ற இந்த 

அட்டகாசம் உன்னியல்புச்குத் தச்சதுசான் என்று கூறினான். எ - று. 

இது புகழ்வதுபோலப்பழித்தல். உம்மைகள் எண்ணுப்பொருளில்வர்தன. (௮0) 

81, மந்றுமோருரைபுகலுவான்வந்தெ திர்மலைக்த 
கொழற்றவிீரரைப்படுத்சனமென்றுளங்கொண்டா 

யற்றெலாமினிவிடுமதிகின்மிடலலத்துப் 
பற்றியெர்தைமுன்விடுப்பனாலுனையெனப்பகர்க்தான். 

, உடு
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இஞ். மத்றும் ஒர் உரை புகலுவான் - பின்னும் ஒருவார். தை கற்றான், 

வந்து எதிர் மலேரத கொழ்ற வீரரை படுத்தனம் என்று உளங் கொண்டாய் - நீ உனக்கு 
,மூன்வக்து போர்செய்ச வெற்றிபொருந்திய வீரர்சளைசக்கொன்றோம் என்று மனசில் 
நினை த்திருக்கன்ருய்,--அற்று எலாம் இனி விடு மதி - ௮த்தன்மையான எண்ணங்களை 

யெல்லாம் இனிவிட்டுவிடு, நின் மிடல் அலைத்து - உன்வலவிமையை ௮டச்;இ,--உனை 

பற்றி எந்தை முன் விடுப்பன் என பகர்ந்தான் - உன்னைப்பிடி.த்த. என்பிதாவுக்குமூன் 

னே சொண்டுபோய் விடுவேன் என்று சொன்னான். ௭. று. 

மதி முன்னிலையசை, ஆல் ௮சை, (௮௪) 

82. நின்னை வென்றிடமுூயலுவன்றமியனுகீயு 

மென்னைவென்றிடமுய லு தியிருவருமதனைப் 

பன்னிகிற்பதிற்பயனெவன்கடி தமர்பயிறி 

பின்னைவென்றுளார்வெல்லுசகவென்றனன்பெரியோன், 

| இ-ள். தமியனும் நின்னை வென்றிட முயலுவன் - சனித்தவனாயெயானும்உன்னை 

வெல்லுதற்குத்.தச்ச முயற்சியைச் செய்கன்றேன்,--நீயும் என்னை வென்றிட முயலுஇ- 
நீயும் என்னை வெல்லுமாறு முயற்சிசெய்யக்சடவை,--இருவரும் ௮தனை பன்னிகிற்ப 

இல் பயன் எவன் - சாயிருவரும் ௮வ்வெல்லுமாற்றலைப் பேசிக்கொண்டுறிற்பதாற் பய 

னென்னை,--சடி.து ௮மர் பயில் தி - விரைந்து போசைச்செய்,--பின்னை வென்றுளார் 
வெல்லுச - பின்பு வென்றவர்கள் வெல்லட்டும்,--என்றனன் பெரியோன் - என்று வீர 

வாகுசேவர் சொல்லினர். எ - று, உம்மைகள் இறர்தத,தழீஇயலவெச்சம். (௮௨) 

89. என்னுமுன்னரேவச்செவாகுவென் றிசைக்கு 

மன்னன்மாமகன்றன துகைக்கார்முகம்வாங்கிப் 
பொன்னினாணொலிகொண்டொசாயிரங்கணைடூட்டி 

மின்னுலாக்தனிவேலவன்மூதன்மேல்விடுத்தான். 

இ-ள். என்னும் முன்னரே வச்சிரவாகு என்று இசைக்கும் மன்னன் மாமகன் - 

(வீரவாகுசேவர்) என்று சொல்லி முடிப்பதற்குமுன் சூரபன்மன் மகனாயெ வச் 
சிரவாகு என்பவன்,---சனது கை கார்முகம் வாங்கு - தனது கையிலுள்ள வில்லைவ 
ளைத்து,--பொன்னின் சாண் ஒலி கொண்டு - பொன்மயமாகிய நாணிலே ஒசையை 

எழுப்பி,--ஓராயிரம் கணை பூட்டி, - ஆயிரம் அம்புகளைத் தொடுச்து,--மின் உலாம் தனி 

வேலவன் தாதன்மேல் விடுச்தான் - ஒளிவீசுன்ற ஒப்பற்ற வேற்படையையுடையசா 
இய கந்தஸ்வாமியின் தூதுவரான வீரவாகுதேவரா்மீது விட்டான். ௭- ழு.(ஏ ௮௪சை. () 

அச் விடுத்தவாயிரம்பகழியும்விடலை சன்மிசையே 
யடுத்தவெல்லையிற் par ணுருவங்கையொன்றதனை 

யெடுத்துமுன்னுறவோச்சியேயங்கவையெனைத்தும் 

பிடி ததுவல்லையினுண்டுகள்பட்டிடப்பிசைந்தான், 

த. ள். விடுத்த ஆயிரம் பகழியும் தீன்மிசை அடுத்த எல்லையில் - - வச்ரவாகு 

விட்ட ஆயிசம் அம்புகளும் தம்மிடத் தவர் த சமீபித்சபொழுத,--விடலை காணுரு-வீர. 
வாகுசேவர் அசனைச்சண்டு,-அங்சை ஒன்று அதனை எடுத்து - அழகிய ஒருகையை 
யெடுத்த,--மூன் உற ஒர்சி - முன்னாக நீட்டி, அவை எனைத்தும்“பிடித்து - ௮ந்த 

- அம்புசளெல்லாவற்றையும் பிடி.த்து,--லல்லையில் por ஐகள் பட்டிட பிசைந்தான். - 

இத்சரம் நுண்ணிய துகளாகும்படி. பிசைந்தார். எ - று,



_ வச்சிரவாகுவதைப்படலம், ௨௭டு 

ஏகாரம் இரண்டும் அங்கும் அசை. தன் சாரியை. ௮து பகுநிப்பொருள்விகு. 
உம்மைசள் முற்று. விடலை ஆண்மகன், | (௮௪) 

85, விட்டவாளிகள்பூழிபட்டிதேலும்வெகுண்டு 

மட்டுவாகைவெஞ்சிலையினைப்பின்னரும்வணக்கி 
நெட்டிலைச்சசமொருபதினாயிசநிறத் இற் 

பட்டிடும்படிசொட்டனனவுணர்கோன்பாலன், | 

இஃ ். ௮வுணர் கோன் பாலன் விட்ட வாளிகள் பூழிபட் டிடுதலும் - ௮௪ரசாச 

னாயெ சூரபன்மனது குமாரனான வச்சிரவாகு தான்விட்டபாணங்கள் துகளாய்ப்போச 
( அதனைச்சண்டு),--வெகுண்டு - கோபங்கொண்டு,---மட்டு வாகை வெம் சிலையினை பின் 
னரும் வணகூ - தேன்பொருக்திய வாகைப்பூமாலையையணிக்த கொடிய வில்லைப்பின் 

னரும்வளைத்அ,-செடு இலை ஒருபதினாயிரம் சரம் நிறத்தில் பட்டிடும்படி சொட்டனன் - 
நெடிய இலைபோலும் தகட்டுவடிவினையுடைய ஒருபதினாயிரம் அம்புகளை மார்பில் புதை 
யும்படி. விட்டான். ௭எ- று. 

உம்மை இறந்ததுதழீஇயவெச்சம். நிறம்-மார்பு. (௮டு) 

60, ௮சைவிலானதுநோக்குயேமுர்துபோசகத்தி 

லிசைமைநீங்கியேமுடிர்ததொனவரிட்ட 

மூசலமாகியதொன் நினையெதெ துழுன்வர்த 

விசிகம்யாவையும்புடைக்சனன்றிசைதொறும்வீழ, 

இ-். ௮சை விலான் ௮து நோக்க - சோர்வில்லாத௨ராகய வீரவாகுதேவர் ௮2 

னைப்பார்த்த;,--முந்து போர் அகத்தில் - முன்செய்த போரில்,---இசைமை நீங்கி முடி 

நீதிடு தானவர் இட்ட முசலம் ஆ௫ூயெது ஒன்றினை எடுத்து - £ர்த்திஒழிந்து இறந்த ௮௪ 

rise சைவிட்ட ஒரு இருப்புலச்சையை எடுதத,---முன்வர்த விரசம் யாவையும் திசை 
தொறும் வீழ புடைத்தனன்--தமக்கெஇசாசவர்த ௮ம்புகளெல்லாவற்றையும் இக்குச 

டோரழும் விழும்படி அடித்தார், எ - று, 

ஏகாரம் இரண்டும் ௮சை. உம்மை முற்று, அசைவு - சோர்வு. (௮௬) 

81. வழுவில்வாளிகள்வறி தபட்டிடுதலுமற்றும் 

விமுமிசாகியவொருபதிஞயிசம்விசிகம் 
பமு.துருதனதூண்டியேயாண்டகைபரித்த 

வெழுவைநண்டுகளாக்கியேபின்னருமெய்வான், 

@- ள், வழு இல் வாளிகள் வறி௮ பட்டிடுதலும் - தவரு5 ௮ம்புகள்வீணாக அழிக் 
துபோதலும்,--மற்றும் விமுமிசாகெ ஒருபதினாயிரம் விரிகம் - பின்பும் சிறந்த ஒருபதி 

னாயிரமம்புகளை,---பழு.து உரு சன அண்டி - பழுதில்லாதனவாகச் செலுத்தி, --- அண்ட 
சை பரித்த - ஆண்மக்களிற்றெந்த வீரவாகுதேவர் (சையிற்) பிடி.தத,--எழுவை நண் 

துகள் ஆக்க - முசல,ச்தை நண்ணிய துகளாசச்செய்த,--பின்னரும் எய்வான் - பின் 
பும் (பாணங்களை) விடத்தொடங்கினான். ௭ - நு. 

் . ஏகாரம் இரண்டும் ௮சை. உம்மை இறஈ்சதசழீஇயலெச்சம். (௮௭7) 

88, தலையிலாயிரங்கள ச் இனிலாயிசக்தடந்தோண் 
மலையிலாயிரமுரத இணிலாயிரமவயததா 

ணிலையிலாயிரங்கணைகளாத்தூண்டினனீடும் 
கொலையிலாயிரங்கூற்றினைப்போலுறுங்கொடி.யோன்,



௨௭௭௬ ஸீகந் தபு ராணம். 

இ எ். நீடும் கொலையின் ஆயிசம் கூற்றினை போல் உறும் கொடியோன் - மிகுந்த 

சொலைத்தொழிலினால் ஆயிரக்கணக்கான யமர்களைப்போல வந்து நிற்கின்ற கொடியோ 

,-னாகயெ வச்சிரவாகு,--தலையில் ஆயிரம் களத்தினில் ஆயிரம் தடம் தோள் மலையில் ஆயி 

ரம் உரத்துினில் ஆயிரம் வயம் நிலை தாளில் ஆயிரம் கணைகளா அ£ண்டினன் - தலையிலா 

யிசமூம் கழு,த்தில் ஆயிரமும் பருத்தபுயங்களாகய மலையிலாயிரமும் கெஞ்சிலாயிரமும் 

வெற்றிபொருந்திய நிலையினையுடைய சால்களில் ஆயிரமுமாக பாணங்களைப்பிரயோகித் 

தான். எ-று. தோண்மலை உருவகம், ஆக என்பது ஆ என ஈறுகெட்டது. (௮௮) 

89. கையிலேந்தியபேரெழுமூரிர் திடக்காமர் 

செய்யமெய்ம்முழுதீண்டியேபகழிகள்செ.றிய 

வையனின்றனஜனோரிறைவருக்தியேய தற்பின் 

ஜெய்யெனச்சென்றுவெய்யவன்றேரினையுகைத்தான். 

இ ். கையில் ஏந்இிய பேர் எழு முரிந்திட - (வச்சிரவாகு பாணப்பிரயோகஞ் 
செய்தலால்) சமதுகையிற்பிடிச்ச முசலமுறிந்துவிழ,--காமர் செய்ய மெய் மூழுது 

சண்டியே பகழிகள் செறிய - அழகிய சிவந்த மேனிமுழுவதும் நெருங்கி அம்புகள் 

புதைதலால்,--8யன் ஒர் இறை வருந்கியே நின்றனன் - வீரவாகுதேவர் ஒருகணப் 

பொழுது வருக்திகின்்று,--அதன்பின் - அவ்வருத்தமொழிகர்சபின்,--ஓய்யென சென்று 
வெய்யவன் தேரினை உசைத்தான் - விரைர்துபோய் கொடியவனாூய வச்சிரவாகுவின் 
தேசையுதைத்தார். எ - று, ஏகாரங்கள் அசை. (௮௯) 

90. உதைச்சகாலையிற்பண்ணு றபரியெலாமொருங்கே 

பதைக். துவீழ்்கனபாகனுமுருண்டனன்பட்டான் 

கதித்தவையமுமழிநர்ததவன்ன துகாணா 

மதித்துவேரொருதேரிடைப்பாய்க்தனன்மறவோன், 

இ-ள். உதைத்த காலையில் பண் உறு பரி எலாம் ஒருங்கே பதைத்து வீழச் சன - 

(அங்ஙனம் வீரலாகுசேவர்) உசைக்சபோது அலங்கரிக்சப்பட்டெள்ள குதிரைகளெல்லாம் 

ஒருசேப்பதைபசைத்து வீழ்ச்திற்சன,--பாகனும் உருண்டனன் பட்டான் - சாரதி 
யும் உருண்டு விழுர்து இறர்தான்,--கஇித்த வையமும் அழிந்தது - உயர்சதிருக்கின்ற 

தேரும் அழிர்தத,--மறவோன் ௮ன்னது சாணா மதித்து வேறு ஒரு தேரிடை பாயக் 

தீனன் - பாவியாகிய வச்சிரவாகு ௮.துகண்டு உத்தேசித்து வேறரொருதேரிற்பாய்க்தேறி 

னான். எ-று. 

ஏகாரம் தேற்றம். உம்மைகள் இறந்தது சழீஇயவெச்சம். பண்ணுறுத்தல் - சர்ப்ப 

டுச்தல், க.இித்தல் - உயர்தல். (௬௦) 

91, பாய்ந்துவச்செவாகுவாந்தொல்பெயர்படைத்தோன் 
ஹேய்ர்தவொண்பிறைபணியொடுசசோர்தனசலையி 

ஞய்க்தொராயிமயிற்கணை பூட்டியேயடுபோ 
சேர்தனெற்றியுட்செறித்தனனமார்களிரங்க, 

இ-ள், வச்சிரவாகு ஆம் சொல் பெயர் படைத்தோன் பாய்ந்து - வச்சிரவாகு 

என்னும் பெரிய பெயரைப்பெற்றிருச்சன்ற அவுணன் சேமத்தேரில் பாய்ந்தேறி,--- 
தேய்ந்த ஒண் பிறை பணியொடு சேர்ந்தன சிலையின் - கலைகுறைந்த அழூய பிறையா 

னது கரும்பாம்போடு சேர்ந்தாற்போன்ற வில்லில்,--ஆய்ந்து ஒசாயிரம் அயில் கணை 

பூட்டி..- ஆசாய்ந்து ஒராயிரச்சகணச்கான கூரியபாணங்களை (எடுத்துத்) தொடுத்து,--



வச்சிரவாகுவதைப்படலம், ௨௭௭ 

அடு போர் ஏந்தல் நெற்றியுள் அமரர்கள் இரங்க செறித்தனன் - கொலைத்தொழில்பொ 
௫திய போசைச்செய்கின்ற வீரவாகுசேவருடைய நெற்றியில் சேவர்கள் வருக்தும்படி. 

அழுத்தினான். எ - ற. 
ஏகாரம் ௮சை. பிறை வில்லுச்கொப்பு. பணி - நாணுக்கொப்பு. (௯௧). 

93, ஆயிரங்கணை நுதலிடையழுத்தலுமடல்வேற் 

அாயவன்றிருத்தாதவன்சூாருளபுரிர்த 

தயவன்றடர்தேரினைச்செங்கையாலெடுத் ந 

மீயுயா்ர்திடும்விண்ணிடையெறிந்தனன்விடுத்தான். 

இ-ள். ஆயிரம் கணை ந.தலிடை. அழுத்சலும் - (வசசசவாகு) ஆயிரம்பாணங்களை 

ஏவி நெற்றியிலழுத்துதலும்,--அடல் வேல் தூயவன் திரு ததுவன் - வெற்றிபொருச் 
திய வேற்படையுடைய பரிசுத்தராகெயெ குமாரஸ்வாமியின.து சிறர்ச தூ.சரான வீரவாகு 
தேவர்,--சூர் அருள் புரிந்த தீயவன் தடம் சேரினை செம் கையால் எடுத்த - சூரபன் 

மன்பெற்ற கொடியவனாகிய வஙசசவாகுவினது விசாலிச்ச தேரைச் சவர்சகையினாலெ 

“டுத்து,--மி உயர்ந்இடும் விண் இடை எறிர்சனன் விடுத்தான் - மேலாசவுயர்ர்த ஆகாயச் 

இல் (செல்லும்வண்ணம்) எறிர்து விட்டார். எ - று, 

செம்மை - அழசெனினும் செப்ரீமெளினும் அமையும். ௮டல் - வலிமைக்கும் 

பெயர், (௧௨) 

98, விண்ணகத் நிடையெறிர்சபின்விரவாகுப்பே 

சண்ணல்வச்சிரவாகுவர்தேறுவானமைந்து 

பண்ணு றுத் தியவேமமாய்கின்றதேர்பலவுந் 

துண்ணெனப்புடைத்தெறிந்துதைத்தொல்லையிற்றொலைத்தான். 

இ. வீரவாகுப் பெயர் ௮ண்ணல் விண்ணகத்திடை எறிந்தபின் - வீரவாகு 

என்னும் பெயரையுடைய தலைவர் (வச்ரவாகுவினது.தச்தையெடுத்து) ஆகாயத்திலெ 
றிந்தபின்,---வச்சரவாகு வந்து ஏறுவான் அமைந்து பண் உறுத்திய ஏமமாய் நின்ற தேர் 

பலவும் - வச்சிரவாகு வந்தேறும்பொருட்டு அமைதியாய் அலங்கரிக்கப்பட்டுக் காவலா 

ய்ப் (பக்கத்தில்) நின்ற சேர் பலவற்றையும், துண்ணென புடைத்து எறிந்து உதை 
த்து ஒல்லையில் தொலைத்தான் - விரைந்து அடித்தும் எடுச்தெறிர்தும் காலினால் உதைத் 
தும் ஒருகணப்பொழுதில் அழித்தார். ௭ - று. உம்மை முற்று. (௯௩) 

94, தொலைக்குமெல்லையினவுணர்கோன்மதலைதொல்புவிக்கோ 
ரிலக்கம்யோசனையெல்லையின்காறும்விண்ணேகி 

யலக்கணு ற்றுமீண்டழிதருகேருடனமரில் 
வெலற்கருச் இறலறுமுகன்.நாதன்முன்வீழ்க்தான். 

இ-ள். தொலைக்கும் எல்லையின் - (வீரவாகுதேவர் அவனதுசேமத்தேர்களை மேற் 
கூறியபடி) அழிச்கும்பொழுத,--௮வுணர் கோன் மதலை தொல் புவிக்கு ஒர் இலக்சம் 

யோசனை எல்லையின் காறும் விண் ஏடு - அசுரர்ச்ச.ரசனாகய சூரபன்மனது மகனான 

வச்சிரவாகு பெரிய பூமியிலிருந்து ஒரிலச்கம்யோசனை ௮ளவுவரைக்கும் மேலாகச் 

சென்று,--அலக்கண் உற்று மிண்டு ௮ழிதரு சேருடன் - துன்பங்சொண்டு திரும்பி 

அழிர்தசேருடனே,- “அமரில் வெலற்கு ௮ரும் திறல் அறுமுகன் தூதன் முன் வீழ்ம் 
தான் - போரிலே (பசைவரால்) வெல்லக்கூடாச வலிமையையடைய ௮௮முகப்பெரு 

மானது தூ.துவராயெ விரவாகுதேவருக்குமுன் விழுந்தான். எ - று, (௬௪)



௨௭௮ "ஸீகத்தபுராணம்.. 

99, கிலவரைப்புறுஞ்சூர்மகனெழுக்துதன்னெடிய . 
சிலைவளைத்தமர்செய்திடமுன்ன லுக் இிறலின் 
றலைமைபெற்றவன்கண்டுகையோ ச்சியத்சலுவை 
வலிதுபற்.நியேமுரி ததனன்பேசொலிமயங்க, 

இ-ள். நில வைப்பு உறும் சூர் மகன் எழுந்து தன் நெடிய ( நிலை வளைத்து அமர் 
"செய்திட முன்னஜும் - பூமியிடத்துவர்து விழுந்த வச்சிரவாகு எழுந்து தனது நெடிய : 

வில்லைவளைத்து யுத்தஞ்செய்தற்கு உத்தேிச்ச,--திறவின் தலைமை பெற்றவன் - வலி 

மையினால் முதன்மைபெற்றிருக்கின்ற வீரவாகுதேவர்,--கண்டு கை ஓச்சி - அதனைக் 

send சையைநீட்டி.,--௮ தனுவை வலிது பற்றி - அவ்வில்லை வலாற்சாரமாசப் பிடி. 
த;---பேர் ஒலி மயங்க முரித்தனன் - இடியொலியுச்திசைச்க முரித்தெறிக்தார்.எ-று. 

ஏகாரம் ௮சை. பேரொலி - இடியொலி; உயர்வுிறப்பும்மை தொக்கது. (௬௫) 

96, ஏந்துகார்முகந்தனைமுரித் இடு லுமெரியிற் 

காந்துகண்ணுடைவச்சாமொய்ம்பனோ்காத்தின் 

வாய்ந்தவாள்கொடேயெதிர்த லு்சன்னுடைமருங்கி ' 

னாந்தகர்தனையுறைகழித்தறிவன்மேனடந்தான் 

இ -். அறிவன் - வீரவாகுசேவர்,--ஏந்து கார் முகம் தனை மூரித்திடுதலும் - 

தான் கையிற்பிடித்த வில்லைப் பிடுங்கி முரித்தலும்,--எரியில் சாந்து கண் உடை வச் 

சர மொய்ம்பன்-அக்னியைப்போல எறிஏன்ற கண்களையுடையவனாகய வச்சிரவாகு,- 

ஒர் சரத்தின் வாய்க்த வாள்கொடே எ திர்தலும் - ஒருகையிலிருக்கின் உ வாட்படையைக் 

கொண்டு எதிர்க்க,--தன் உடை மருங்கில் காந்தகம் தனை உறை கழித்து மேல் நடக் 
தான் - தம்முடைய இடையிலணிந்த வாளை உறையினின்றும் உருவிச்கொண்டு ௮வன் 

மேற்சென்றார். ௭ - ௮, தன் இரண்டும் சாரியை. ஏகாரம் sane. (௧௬) 

97. நடர்துவச்சாவாகுமுன் ஓஐய்த்திடஈனி?தா 

ளடைர்தவாளினைவிலக்கியேயறிவரில.நிவன் 

கடர்தபோர்வலிகொண்டதன்வாளினார்கடி ௮ 

தீடிர் துவிட்டினனவுணர்கோனாக்தகத்தடக்கை, 

இ-ள். அ௮றிவரில் ௮றிவன் - ௮றிவுடையவரெல்லாரிலும் சிறர்ச ௮அறிவுடையவ 

ராகிய வீரவாகுதேவர்,--௩டந்து - சென்று,--வச்சிரவாகு முன் உய்த்திட - வச்சிரகாகு 

முன்னர் வாளை ஒங்கவீச,-ஈனி தோள் ௮டைந்த வாளினை விலக்க - பெருமைபொருச் 

இய புயத்திற்பட்ட அந்த வாளைத்தடுத்து,---கடந்த போர் வலி சொண்ட தன் வாளி 
னால் - மேம்பட்ட போர்வவிமையைச்கொண்ட தமது வாளினால்,--அவுணர் சோன் 

நாந்தகம் தடம் சை கடிது தடிந்து வீட்டினன் - வசசிரலாகுவின2 வாள்பிடித்த பெரிய 
சையை விரைவாச வெட்டி விழுத்தினார். எ- று. 

ஏகாசம் ௮சை. ஈனி பெருமை, நடந்து விலக்கி தடிர்து வீட்டினன் என முடிச்ச, 

98, செய்யதோர்கரர் தணிபடத்தியவன்செறுத்தோர் 
கையிருந்திடுதண்டினையெறித லுங்கண்டு 

மையில்கேள்வியன்றுணிபடுத்கவுணர்கோன்மத்லை 

.... ,யையிரண்டவாந்தலையையும்வாளினாலமுத்தான், 

Ora. செய்யத் தர் சரம் துணிபட - செப்பமாயெ ஒருகை லெட்டுப்பட,--திய 

ன் செறுத்து ஒர் சை இருர்திடு சண்டினை யெறிதலும் - சொடியலனாயெ வச்சொவாகு



- வச்சிரவாகுவதைப்படலம். ௨௪௯௬ 
a 

கோபங்கொண்டு தனத வேளோர் சையிவிருர்த சண்டத்தையெறிர்தான் (௮ங்கனமெதி 

சீலும்),--மை இல் கேள்வியன் சண்டு - குற்றமில்லாத கேள்வியையுடைய வீரவாகு 

தேவீர் அதனைப்பார்த்து,--தணி படுத்து - ௮த்தண்டைச் துண்டாகவெட்டி.-- 

அவுணர்கோன் மதலை 8 இரண்டு த$லயையும் வாளினால் அறுத்தான் - அவுணராச 
னாகிய கூரபன்மன.து மகனான வச்சரவாகுவின.து பத்துத் தலைகளையும் வாளினால்வெட் 
டினா. ௭. று, உம்மை.இறர்ததுசழீஇயவெச்சம். ௮, ஆம் சாரியை. (௧௮) 

் Cau py. ; 

99, எந்தைதன்.ழாதுவனெறிக்தவாளினா 

லைக்திருசென்னியுமற்றுவீழ்தலு 
மைந்தியல்வச்சரவாகுவாகிய 

வெந்திறலவுணர்கோன்விடினானசோ. 

இ-ள். எந்தை தன் தூதுவன் எறிந்த வாளினால் - எமது பிதாவான கரதஸ்வாமி 

யின் தூதுவரான வீரவாகுதேவாவீசிய வாளினால்,--8நதிரு சென்னியும் அற்று லீழ்த 
னும் - பத்து த்தலேகளும் வெட்டுப்பட்டு விழுதலும்,--மைந்து இயல் வச்சிரலாகு ஆ௫யெ 
வெம் திறல் ௮வுணர் கோன் வீடினான் - வவிமைபொருந்திய வச்சிரவாகுவென்னும் 

பெயரையுடைய மிகுந்த தைரியசாலியாகிய ௮வுணராசன் இறந்தான். எ.- று, 

உம்மை முற்று, ௮சோ ௮சை, திறல் - மேன்மையெணினும் அமையும், (௧௯) 

100, அடி.யலவுணர்தம்மண்ணறன்மகன் 

விடியகாலையின்வெருவிப்பாங்கரி 

னாடியவவுணர்கணனிபுலம்பு,2இ 
யோடினர் தசைதொறுமுடைந்துபோயினார். 

இ-ள். ஆடு இயல் அவுணர் தம் ௮ண்ணல் தன் மகன் - வெற்றிபொருஈதிய ௮௪ 

சர்ச்சசசனாகெய சூரபன்மன் மசனான வச்சிரவாகு;---வீடியகாலையில் - இற சபொழு.து,-- 

பாங்கரின் நாடிய ௮வுணர்கள் - பச்கத்இல்நின்று ௮தனையறிந்த ௮சரர்கள்,--வெருவி - 

பயந்து;--ஈனி புலம்புதீஇ - மிகவும் அழுது; -உடைந்து - பின்னிட்டு, -திசைதொ 

லும் ஒடினர் போயினார் - கானாதிசைகளிலும் ஒடிப்போனார்கள்.எ-ு. சன் தம் சாரியை. 

101, தஞ்சென்வச்சொத்தோளன்கண்டிது 

கெஞ்சகமகழ்ர் திவணிற்பனேயெனின் 

வெஞ்செவவுணர்கோன்வினவிற்நீமையென் 
றஞ்சிெனன்சார்தெனவருக்கன்போயினான். 

இ-ள். வச்சரத் தோளன் துஞ்சிெனன் - வச்சிரவாகு இறர்தான்,--இது சண்டு 
கெஞ்சகம் ம௫ீழ்ர்து இவண் கிற்பன் எனின் - இதனைப்பார்த்து மனமூழ்ச்த இவ்விடத் 
இல் நிற்பேனானால்,--வெம் செ ௮வுணர்கோன் வினவில் - கடுங்கோபச்தையுடைய 

அ௮சுரராசனாயெ குரபன்மன் கேட்டறிந்தால்,--தீமை என்று ௮ஞ்எனென் கரந்து என 

அருக்சன் போயினான் - திமையாகுமென்று பயந்து மறைர்தாற்போலச் குரியன் ௮ஸ்.த 
மனமானான். எ- று. ஏகாரம் தேற்றம். (௧௪௦௪) 

வச்சொவாகுவதைப்படல மு.ற்ிற்று, 

ஆ. திருவிருத்சம் - ௬௦௪, 

 



“2.910 ஸ்ரீகத் தபுராணம், 

யாளிமுகன்் வசைப்படலம், 
IDOI ML Ree 

1. இண்டிறலவுணர்கோன்?றுவன்விந்த.து 
மண்டமரிய்றிடவருனரின்மையுந் 
தண்டமதுூடைந்ததுந்தபனன்மாய்ந்ததுவா 

சண்டனனினையனகருதன்் மேயினான். 

இ-ள். திண் திறல் ௮வுணர்கோன் சிறுவன் வீந்ததும் - (வீரவாகுதேவர்) மிக்க 

வலிமையையுடைய ௮௪. ராசனாகிய சூரபன்மன் மகனான வச்சிரவாகு இறர்ததும்,-- 
மண்டு அமர் இயற்றிட வருரர் இன்மையும் - எதிர்த்து யுத்சஞ்செய்ய வருவாரிலலாமை 

யும், -தண்டம் ௮.து உடைந்தும் - சேனைகள் தோற்றுப்போனதும்,--தபனன் மாய 

தீதும் கண்டனன் - சூரியன் ௮ஸ்தமித்ததம் (ஆசய எல்லாவற்றையும்) பார்த்.து,-- 

இனையன கருதல் மேயினான் - இத்தன்மையாக நினைப்பாராயினார். எ - று, 

௮.து பகுதிப்பொருள்விகுதி, உம்மைகள் எண். கண்டனன் முற்றெச்சம். (௧), 

2. எர்தையையெள்ளினானிருந்தகோரகர் 

சிர் தினன்புஈத்தையுஞ்சிறி துவிட்டினன் 

வர்தவர்யாரையுமாய்வுசெய்கனன் 

புர்தியின்வெகுளியிற்சிறிதுபோக்கினேன். 

இ-ள். எந்தையை எள்ளினான் இருந்த சோ நகர் சகஇனன் - எம்பெருமானாயெ 

கந்தஸ்வாமியைப் (பரம்பொருளென்றுமதியாது) நிந்தித்த சூரபன்மன் இருநத கோயிலை 

அழிச்சேன்,--புரத்தையும் சிறிது வீட்டினன் - (௮.துவுமன்றி) ஈகரத்தையுஞ் சற்றே 

அழித்தேன்,--வந்தவர் யாரையும் மாய்வு செய்தனன் - (போருக்கு) வ$த அசுரர் யாவ 
சையுங்கொன்றேன் (௮ங்ஙகனங்கொன் றமையினால்),--புந்தியின் வெகுளியில் சிறிது 

போக்கினேன் - மனத்திலிருந்தகோபச்திற் சிறிது நீங்கனேன். ஏ- று, 

உம்மை முன்னையது இறச சத சமீஇயவெச்சம்; பின்னையது முற்று, எள்ளினான்; 
வந்தவர் என்பன வினையாலணையும் பெயர். (௨) 

8, ஏலவெம்போர்செயவெவரும்வர்இலர் 

ஞாலமதவிசொளிஈடாத்துஞாயிறு 
மேல்கடனீச் தனன்விரையப்போயினான் 

மாலையுமிவ்விடைவந்துகோர்ததே, 

இ-ள். ஏல வெம் போர் செய எவரும் வர்திலர் - இயையுமாறு கொடியபோரைச் 
செய்தற்கு எவர்களும் வரவில்லை,--ஞாலம் ௮.து அவிர் ஒளி ஈடாத்து ஞாயிறும் மேல் 

சடல் மீந்தினன்-உலகத்துக்கு விளங்கும் ஒளியைநடாத்த௫ன்ற சூரியனும் மேலைச்சமுத் 

இர.திசைக்கடர் த,--விரைய போயினான்-விரைவாசப்போயினான்,--மாலையும் இ இடை, 

வந்து நேர்ந்தது - மாலைக்காலமும் இவ்விடத்தில்லந்து சேர்ர்தது. எ று. 

எசாரம் ௮சை, உம்மை முன்னையது முற்று; பின்னையன இறர்ததுதழீஇயவெச்சம். 

4, அ௮றந்தனைநினைலொதல்லல்செய்பவ 
.... ருறைர்திரேகரிதினொற்றிம்போந்தயான் 

சிறர் திமெறுமுகத்தேவேேதேவனை 
மறர்திடலாங்கொலிம்மாலைகாறுமே,



யாளிமுகன்வதைப்படலம், உக 

இ-ள். ௮றம் தனை நினைஏலொாது அல்லல் செய்பவர் உறைந்இடு ஈகரிதின் - தரும 

முறையை எண்ணாது (பிறருக்குத்) துன்பத்தைச்செய்பவர்களாகிய அவுணர்களிருச் 
ன்ற இகசகரத்தில்,--ஒற்றில் போந்த யான் - தூதாகவந்தயான்,--சிறர்இடும் அறுமுக. 

தேவ சேவனை இ மாலை காறும் மறக்திடலாம் கொல் - பெருமைபொருந்திய மகாதேவ 
சாகிய ௮றுமுகப்பெருமானை இம்மாலைக்காலம் வரைக்கும் மறந்திருச்சலாமோ. ஏ- று: 

கொல் Buin » | (௪) 

9, ஏவரும்வழுத் தஇியவெர்தைகந்தவேள் 
பூவடி தணச் இடுபுலம்புமிவ்விடை தீ 
தேவர்கள்புன்மையுர் தீரவல்லையிற் 
போவதுதுணிவெனப்புந்திதேற்றினான். 

இ-ள். ஏவரும் வழுத்திய எந்தை கந்தவேள் பூ ௮டி. சணந்திடு புலம்பும் - எவர்ச 

args துதிச்சப்படுகின்ற எம்பெருமானாகிய சக்தஸ்வாமியினது செந்சாமரைமலர்போ 

ன்ற தஇிருவடி.களைப்பிரிர்துநிற்கும் சணிமையும்,-- இ இடை தேவர்கள் புன்மையும் தீர- 

இல்விடத்திற் றையிவிருக்கின்ற சேவர்களுடைய துன்பமும் நீங்கும்படி. --வல்லையில் 

போவது துணிவு என புந்தி தேற்றினான் - விரைந்தபோலவதே துணிவென்று மனச் 
தெளிச்தார். எ- று, 

, உம்மை முன்னையது முற்றோடு கூடிய உயர்வுறப்பு) பின்னையன ஏண். போல 

தே என்பதில் தேற்றேகாசம் விகாரத்தாற்றொக்கது, (௫) 

6, சேற்றியதிறலுடைச்செம்மலிம்மென 

மாத்றலர்படுகிலவரைப்புநீங்கியய 
காற்றெனக்கனலெனக்காலனென்னவெங் 

கூற்றெனமறுகடைக்குலவியேடனான். 

இ-ள். தேற்றிய திறல் உடை செம்மல் - இவ்வாறு மனந்செளிர்த வீசவாகுதே 

வர் --இம்மென மாற்றலர் படு நில வரைப்பு நீங் - விரைவாகச் சத்துருக்களான ௮௪ 

ரர்கள் இறந்துகடக்இன்ற படுகள,ச்சைவிட்டு நீங்கி, காற்று என கனல் என காலன் 
என்ன மெம் கூற்று என மறுடை குலவி ஏகினான் - (வேகத்தினால்) காற்றைப்போல 

வும் (அசுரரையழித்தலால்) ௮க்னியைப்போலவும் சகாலனைப்போலவும் கொடிய யம 
னைப்போலவும் வீதியில் விளங்கிச்சென்றார் எ-று. ஏகாரம் ௮சை, (௬) 

*. இறல்கெழுமொய்ம்புடைச்செல்வன் செல்லுழி 

மறுகிடையவுணர்கண்மறலிமத்றிவன் 

குறுகலிர் நங்களைக்கொல்வன்கொல்வனென் 

றறைகஞூகர்முறைமுறையாற்றியோடிஞார். 

இ- ள். இறல் கெழு மொய்ம்புடை செல்வன் செல் உழி - வீரவாகுதேவர் (அங்க 

னம்) செல்லும்போத,--மறுகடை அளவணர்கள் - (௮வர்போதலைக்கண்ட) வீதியிலுள்ள 
அசுரர்கள்,--இவன் மறலி - இவன் யமனாகும்,--குறுசலிர் நுங்களை கொல்வன் கொல் 
வன் என்று - (எதிரே) வராதொழிமின் (வந்தால்) உங்களைக் கொல்லுவான் கொல்லு 

வான் என்று,--முறை முறை அறைகுகர் அசற்றி ஓடினார் - (ஒருவருக்சொருவர்) 
முறைமுறையாகச் சொல்லுகின்றவராடச் கூச்குரலிட்டக்கொண்டோடிஞார்கள். எ - று 

மற்று ௮சை. (௭) 
» RF



Bed ப Wh eB SY TT COM bb 

8, எஞ்செயவவுணர்கள்யாருமிவவகை 

பஞ்செரிரிர் திடவழிர் துமுன்னையா 

டுஞ்பெவாவணத்தொகைகடந்தொராய் 

விஞ்சியமகேர் இரம்விடுத் துகீங்கினான். 

.... இ-ஸ். எஞ்சிய அவுணர்கள்யாரும் - இறவாது நின்ற அசுசானைவரும்,--அழிந்து 

இ வகை ௮ஞ்சனர் இரிந்திட - மனந்தடுமாறி இத் தன்மையாகக் கூறிக்கொண்டு பயந்து 

ஒடிப்போக,--முன்னையாள் துஞ்")ி। ஆவண தொகை கடந்து ஒராய் - (வீரவாகுதே 

வர்) மூதேவிவாசஞ்செய்கின்ற அனேசவீதிகளைக்கடந்து நீங்ட,--விஞ்செ மகேந்திரம் 

விடுத்து ரீங்கனொன் - செல்வத்தானுஞ் சறப்பானும் மேலான மகேந்திரபுத்சைவிட்டுச் 

சென்றார். எ - று. ் 

உம்மை முற்று. அழிந்து - றப்புநீங்கு என வீதிச்சடையாக்கனுமமையும். (௮) 

9, புடையகன்மகேந்திரபுரத்தைநீத்தபின் 

விடைபொருவலியினான்விண்ணின்பாலெழீஇ 

முடுனென்வழிக்கொடுமுருகற்போற்றியே 

வட இிசையிலங்கையின்வரைப்புகண்ணி 1 GO) GOT 

இ-ள். புடை ௮௧ல் மகேந்திர புரத்தை நீச்சபின் - இடமகன் ரமகேந்திரபுரியை 

விட்வெந்தபின்,--விடைபொரு வலியினான் விண்ணின் பால் எழீஇ - இடபச்தையொ 

தீதவவிமையையுடையராகிய வீரவாகுதேவர் ஆகாயமார்ச்கமாகக் இளம்பிச்சென்று,-- 

மூனன் - விரைஈத,--வழிச்கொடு - சென்று,--முருகன் போற்றி - சந்தஸ்வாமியை 

தீதுதிச்.த,--வடதஇிசை இலங்கையின் வரைப்பு ஈண்ணிஞன் - (மகேந்திரத்திற்கு) 

வடதிசையெல்லையாகிய இலங்கைமாககரத்தில் வந்தார். எ - று, 

ஏகாரம் ௮சை. முடஇனன் முற்றெச்சம். (௯) 

ப Cam m. 

10. ஆங்க ௫காலையிலனைய, பாங்கரின்மேவருபழையோ 

னோங்கெழுவெயிலுள்ளோர், தாங்கயெவன்மைதரித்தோன், 

.... இ-ள். அது காலையில் - வீரவாகுரேவர் வருகன்ற ௮ப்பொழுது,--பாங்கரில் 

மேவரு பழையோன் - ௮ந்ச இலங்கைககரச்திலிருக்கின்ற பழையவன்,---ஒங்கிெய மூ 

எயில் உள்ளோர் தாங்கிய வன்மை தரித்தோன் - உயர்ச்சிபொருர்திய மூப்புரங்களில் 

வாழ்ந்சவராகெய ௮சுரர்கள்பொருந்திய வலிமையையுடையவன். எ-று, 

ஆங்கு அசை. மூன்று என்பது மூவென்ளுயிற்று, (௧௦) 

11. முடியுமகேர்திரமூதூர், வட இசையாசாண்மன்னி 

'யுடையவிலங்கையி /னோம்பும், படியறுகாவல்பரித்ே தான், 

இ-௬். முடியும் முது மகேந்திர rat a Gas gf grein மன்னி உடைய இல 

ங்கையின் ஓம்பும் படி.யறு காவல் பரித்தோன் - அழி௫ன்ற பெரிய மகேர்திரபுரத் துக்கு 

வடதிக்டில் அரிய காவலாக நிலைபெற்றுடைய இலங்கைமாககரத்தைக்காச்சின்ற ஒப்ப 
த் காவற்றொழிலைப்பெழ்றவன்: எ-று, 

, வடதிசை: யாசரண் மன்னியுடைய - வடக்கிலுள்ள மதிலோடு சிலைபெற்றுடைய 

எனிலும் அமையும். முது என்பது மூது என நீட்டல்விகாரம்பெற்ற த, (#6)
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18, ஆயிரமாமுகனதோ, ளோய்விலிராயிரமுடையோன் 

ரயிறுதன்மகனகரின், வாயில்களன்னதொர்வாயான், ச ச் 

இ-ள். யிரம் மாமுகன் - ஆயிரம்யாளிமுகமுள்ளவன்,--அடு தோள் ஓய்வு இல் 
இரு ஆயிசம் உடையோன் - (பகைவரை) வெல்லுகன்ற சோர்வில்லாத இரண்டாயிரம் 
புயங்களையடையவன்,--ஞாயிறு தீன் மகன் ஈகரின் வாயில்கள் ௮ன்னது ஓர் வாயான் - 

சூரியன்மசகனாயெ ய்மனது ஈக.ரத்திலுள்ள வாயில்களை ஒத்த வாய்களையுடையவன். ஏ-று. 

இசண்டு என்பது இரு என்றாயிற்று, மா என்பது விலங்கின் பொதுப்பெயர் இங் 

சே யாளியையுணர்த்திற்று, (௧௨) 

18, வடவரையாயிரம்வந்தோ, .ரூடல்சொடுமேவியதொப்பான் 
படைபலபாணிபரித்தான், கடையழல்கான் நிடுகண்ணான். 

இ-ள். வடவரை ஆயிரம் வந்து ஓர் உடல் கொடு மேவியது ஒப்பான் - ஆயிரம் 
மேருமலைகள் (ஒருங்குசேர்ச்து) வரது ஒருடம்பைக்கொண்டு பொருக்தியதைப்போன்ற 

வன்; --பலபடை பாணி பரித்தான் - அனேசவாயுதங்களைச் கைகளிற்றரிச்தவன்,-- 

கடை அழல் சான்மிடு சண்ணான் - வடவாமுகாச்சினியைச் சொரிகின்ற சண்களையுடை 
யவன். CT — று, (௧௩) 

14, தண்ணளியோரிறைதானு, முண்ணிகழ்வற்றவுளத்தா 

னெண்ணரும்வெம்பவம்யாவும், பண்ணினனன்றுபயின்ரான், 

இ-ள். தண் அளி ஒர் இறை தானும் உள் நிசழ்வு அற்ற உளத்தான் - ரணுவள 

வேனும் அன்பு உள்ளே தோன்றப்பெராத மனசையுடையவன்,--எண் அரும் வெம் 

பலம் யாவும் பண்ணினன் ஈன்று பயின்றான் - ௮ளவிடப்படாத கொடிய பாவங்களெல் 
லாவற்றையும் செய்து ஈன்றாய்ப்பழனெவன். ஏ- று, 

உம்மை முன்னையது இழிவுசிறப்பு; பின்னையது முற்று, எண்ண அரும் என்பது 

எண்ணரும் என நின்றது. நிசழ்தல் - உண்டாதல், பண்ணினன் முற்று வினையெச்சம், 

15. மீளில்னெத்த வேகக், கோளரியைத்தருகொடியோன் 

யாளிமுகத்தவனென்போன், வாள்வயமுற்றிவெலியோன், 

இ-ள். மீள் இல் செத்து அதிவேச கோளரியை தரு கொடியோன் - நீங்காத 

கோபத்தையுடைய அதிவேகனென்னுஞு சிங்கத்தைப்பெற்ற கொடியோன்;--வாள் வய 
முற்றிடு வலியோன் - வாட்போரிலே வெற்றியைப்பெற்ற வலியவன்,--யாளி முகத்த 

வன் என்போன் - யாளிமுகன் என்னும் பெயரையுடையவன். எ- ஜு. 

௮ திடவசச்சோளரி உருவகம். பழையோனும் தரித்தோனும் பரித்தோனும் உடை 

யோனும் வாயானும் ஒப்பானும் பரித்தானும் கண்ணானும் உளத்தானும் பயின்றானும் 
கொடியோனும் வவியோனும் ஆய யாளிமுகனென்ற௮ு சொல்லப்படும் பெயரையுடைய 

வன் என முடிச்சு, (கடு) 

, ேவறு. 

16, பெருந்தகையாங்கவன்பெயர்ந்தகாலையி 

ஞர் தித.ந்சூசனையடைந்துமீண்டுபின் 

மருர்துறழ்தன்மகன்மாட்சிதேர்வுிஇ 

யிருந்தனன்வருர்தியேயிலங்கைதன்னிடை.



௨௮௪ ஸ்ரீகந் தபு ராணம், 

இ- எ. பெருர்சகையவன் ஆங்கு பெயர்ந்த காலையில் - பெருமையையுடைய வீர 

வாகுதேவர் ௮வ்விடத்துவர்த சமயத்தில்,--அ௮ரும் திறல் குரனை அடைந்து மீண்டபின்- 

(யாளிமுகன்) மிச்ச வவிமையையுடைய சூரபன்மணிடஞ்சென்று திரும்பிவந்தபின்,-- 

மருந்து உறழ் சன் மகன் மாட்சி தேர்வறீஇ - மருர்துபோன்ற தன்மகனாகிெய ௮.திவீரன் 

இறந்ததையறிர்த;--வருந்தி இலங்சை தன்னிடை இருந்தனன் - வருத்தமுற்று இலங 

காநச.ரத்திலிருந்தான். ௭ - று, 

ஏ ௮சை, தன் சாரியை. மருந்து - அமிர்தமெனினுமாம். (௧௬) 

17. சண்டவெங்கஇகொடுதமியன்சேற லுக் 

கண்டனன்யாரிவன்கள்வன்போலுமால் 

விண்டலகீர்தியேமேவுவானெனக் 
தொண்டுசெயுழையரிலொருவன்சொல்லுவான். 

இ. ள். சண்டவெம் கதிகொடு தமியன் சேறலும் - (அவன் அங்ஙனமிருக்க) வீர 
வாகுதேவர் மிக்கவேகத்தோடு (அம்மார்க்கமாகவருசலும்),--சண்டனன் இவன் யார் 

கள்வன் போலும் விண்டலம் நீந்தி மேவுவான் என - (௮வர்வரலைப) பார்த்து இவன் 

ஆர் கள்வன்போலும் ஆகாயவழியானீங்டி (இங்கே) வருகன்றானென்றுசொல்ல;,--- 

தொண்டு செய் உழையரில் ஒருவன் சொல்லுவான் - ஏவல்செய்கின்ற ஏவலாளருள் 

ஒருவன் சொல்லத்தொடங்கினான். ௭ - று, 

ஏகாரம் ௮சை. தேற்றமென்பாருமுளர். போலும் மீயப்பொருளுணர்த் துமசை 

மொழி. செல்தல் என்பது சேறலெனமுதனீண்டு லகரங்கெடறின்்றதகரம்றகரமாயிற்று 

18, ஈங்குலகாயகஈவில்வன் கேட்டி.நீ 

செங்கதிர்முளை த் துழிச்செல்வற்காணிய 

பொங்கொளிமகேக்இரபுச் திற்போக்தனை 

யிங்குகின் நிருமகனிருந் துகாப்பேவ, 

இ ். நம் குலகாயக - எங்கள் அ௮சுரகுலத் துக்குராசனே,;--ஈவில்வன் கேட்டி - 

சான்சொல்லக்கேளும்,--6 செம் கதிர் மூளைத்துழி - நீர் இன்று சுரியோதயமான 

போது,--இங்கு நின் திருமகன் இருந்து சாப்ப - நீரிரும்தவிடத்திலே உமதுசிறர்தமகன் 
இருந்து (இச்சகரச்சைக்) சாவல்செய்ய,--செல்வன் காணிய - சூரபன்மனைச்சாணும் 

பொருட்டு,--பொங்கு ஓளி மகேர்திரபுரத்தில் போர்தனை - மிக்கபுகழமைக்த மகேந்திர 

புரத்திற்குப்போனீர். எ - று, 

ஈவில்வன் முற்றெச்சம். ஏகாரம் ௮சை. ஒளி - பிரகாசமெனினுமாம். செல்வன் - 
சகல சேவரியமு முடையவன். (௧௮) 

19, போர்திடன்றபின்புணரிதன்னுள்வா 

னீர்தினனீங்கிவனோவன்னகை 

வாய்ந்இடுபெருர் திறன்மடங்கற்பேரினான் 

காஈ்தியசகனலெனக்கண்டுச றினான், 

இ-ள். போந்திடு னெறபின் - (நீர் அவ்வாறு) சென்றபின்பு,--இவன் புணரிதன் 

லுள் வான் நீர்தினன் ஈங்கு நேர - இவன்சமுச்திரச்தினுள்ளே ஆகாயவழியைக்சடந்து 

இல்விடத்தில்வர,--௮அன்னதை - இவனது வ. ரவை,--வாய்ர்திடு பேரும் திறல் மடங் 

சல் பேரினான் கண்டு - பெருமைபொருந்திய வீரசிங்கன்பார்த்.து,--சரக்திய கனல் என 

ீறினான் - எறிகின்ற அக்னியைப்போலக்கோபித்தான். ௭- ம். தன் சாரியை. (௧௧)
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20, £றினன்படையொடுசென்றுதாக்கலும் 
விரெொடுவருமவன்வெகுண்வொஞாரீஇ 

மாறமரியற்றியேமற்நவன்றனைக் 

கோறல்செய்தொருவிறல்கொண்டுமேயினான். 

இ-ள். சீறினன்,படையொடு சென்று தாச்கலும் - சோபித்சவனாெ வீரசிங்கன் 
சேனைகளுடன்சென்றுபோர்செய்தலும்,--வீரொடு வரும் அவன் வெகுண்டு வாளுரீ இ - 

பெருமையோடுவருகின்ற இவன் கோபங்கொண்டு வாளை உறையினின்றும் உருவியெடு 
தீது மாறு அமர் இயற்றி - (அவனோடு) எதிர்த்துபபோர்புரிர்து,--௮வன் தனை கோ 

றல் செய்து ஒரு விறல் கொண்டு மேயினான் - ௮வனையழித்து ஒரு வெற்றிகொண்டு 
போயினான். எ.- று, 

மந்று, ஏ ௮சை. தன் சாரியை. £றினன் வினையாலணைம் பெயர், (௨௦) 

21, மின்னவிர்பூணுடைவிரமொய்ம்பினா 

னின்னதோரிலங்கையினிடைக்கட்பாய்ந் தன 

னன்னவனடிபொருதாழியுற்றதாற் 

பொன்னகாவள னொடுமங்கட்புக்கபோல், 

இ-ள். மின் அவிர் பூண் உடை வீர மொய்ம்பினான் - ஒளிவிளங்காரின்ற ஆபச 

ணங்களையுடைய வீரவாகு என்னு மிவன்,--இன்னது ஓர் இலங்கையின் இடைக்கண் 
பாய்ந்தனன் - இந்த இலங்கைமாககரத்தின் மத்தியிற்குதித்சான்,--அன்னவன் அடி. 

பொருது - குதிச்த இவனது பாதங்களைச் சுமக்கலாற்றாது,--பொன் நகர் வளனொடும் 

அங்கண் புச்சு போல் ஆழி உற்ற - சுவர்ச்சலோகம் செல்வத்தோடு கடலின்ழ்கனாற் 

போல (இக்ஈகரமுங் கடலிலழுர்தியது.] எ - று, 

ஒர் ஆல் அசை. அங்கண் மெலித்சல் விகாரம்; அகரம் ஆழியைச்சுட்டிற்று. (௨௪) 

95, புக்கிடவளப்பிலபொன்றவேனையோ 

ரக்கணமெழுந்தனாவற்கண்டஞ்சியே 
இக்கொவொனமுஞ்சிந்தநின்மகன் 

மைக்கடலகமொரீ இவல்லையெய் இனன். 

இ-ள். புக்க. - மேற்கூறியபடி. இலங்கைமாஈகர் கடலுள்ளேதாழுசதலும்,-அளப் 

பிலர் பொன்ற - (அதனால்) அனேகரிறக்கவும்,-ஏனையோர் ௮ கணம் எழுந்தனர் 

அவன் கண்டு ௮ஞ்சி திக்கொடு வானமும் சக்த - இறவாதமற்றையோர் உடனேயெழு 

ந்து இவனைச்சண்டுபயந்து இசைகளிலும் ஆசாயத்திலுஞ்சிதறி யோடவும்,--நின் மகன் 

மை கடல் ௮௧ம் ஒரீஇ வல்லை ஏய்தினான் - (அப்பொழுது) உமது மகனான அதிவீரன் 
கரியகடலிலமுர் து தலைவிட்டு விரைந்து எழுந்து கரையேநினான். ஏ - று, 

ஏகாரம் ௮சை, உம்மை எண். (௨௨) 

29, வெய்தெனவிவண்வரும்விரனோடமர் 

செய்தனன்வாள்கொடுசெவ்வியன்ன தின் 
மைதவழ்மேனியின்மதலைமார்புகாள் 

கைசலையொருசலைசண்டமாக்கினான். 

Q - or. வெய்தென இவண் வரும் வீரனோடு ௮மர் செய்சனன் - ( அங்ஙனங்கரை 

யேறிய அ.திலீரன்) சரம் இவ்விடத்தில் வரச வீசவாகுவடன் போர்செய்சான்,--



௨௮௯. | ஸரீகந்தபுராணம். 

செவ்வி யன்ன இல் - அப்பொழுது, லாள்கொடு - வாளினால்,--மைதவழ் மேனியின் 

மதலை மார்பு தாள் கை தலை. ஒருதலை கண்டம் அக்கஇினான் - கருமைபொருக்திய மேனி 
ஷையயுடைய உமது மகணின் மார்பையும் கால்களையும் கைகளையும் தலையையும் ஒரேமு 

றையில் வெட்டினான். எ- று, 

எண்ணும்மைகள் விகாரத்தாற்றொக்கன. (௨௩) 

24, பூழியம்புபமுடைப்பொருஈன்பின்னுறக் 

கேழுறுவானெறிகிளர்ந்தபோர்திடா 

வாழியமகேர் இரவரைப்பிற்புக்கன 

னாமுறுமிலங்கையுமாழிமேலெழ. 

இ-ள். ஆழுறும் இலங்கையும் அழிமேல் எழ - கடலினுள்ளே அழுந்தும் இலங் 

கைமாககரமும் (சுமைகுறைதலால்) ௮க்கடவின்மேலெழும்ப,--பூழி ௮ம் புயம் உடை 

பொருகன் - விபூ இியணிக்த அழகியபுயங்களையுடைய வீரவாகு,--பின்னுற - பின்பு, 

கேழ் உறு வான் நெறிகளர்ந்து போக்இிடா - ஒளிபொருச்திய ஆகாயமார்க்சமாக craps # 

போய்,--மகேந்திர வரைப்பில் புச்கனன் - மகேச்இரபு£த்திற் புகுந்தான். எ- று, 

வாழிய ௮சை. உம்மை எ௫ிரது,தழீஇயவெச்சம். (௨௪) 

2௦. சூருறைதிருககர்துன்னியாயிடைச் 
சீரினைமுழுவ தஞ்சக் திஈங்குல 
விசசொடேயமர்விளை த். ஐவென்றவ 
ணேருகரின்மையினீங்கினானசோ, 

இ-ள். சூர் உறை இருககர் துன்னி - குரபன்மனிருக்ன்ற இலக்ஷமிவிலாசம் 

பொருந்திய ஈகரத்தினுள்ளேசென்று,--அயிடை €ரினை முழுவதும் இந்தி - அவ்விடத் 
தினுள்ள செல்வங்களெல்லாவற்றையும் அழிதத,--ஈம் குல வீரசொடே அமர் விளைத்து 

வென்று - நமது குலத்திலுள்ள வீரருடனே போர்செய்து அவர்களை வெற்றிகொண்டு, 

அவண் நேருரர் இன்மையின் நீங்இனான் - அ௮ங்சே தன்னோடெதிர்ப்பாரில்லாமையால் 

௮ந்நசரத்தினின்றும் திரும்பிவந்தான். எ - று, 

அசோ ௮௪சை,. உம்மை முற்று, (௨௫) 

20, என்னவுமுருமினுமிடி த்தசொல்லினன் 

வன்னிகொளுயிர்ப்பினன்மடி த் சவாயினன் 
அுன்னியவியர்ப்பினன்சழலுங்கண்ணினன் 
மெய்க்நிறைவெகுட்சியன்விளம்பன் மேயினான், 

இ-ள், என்னலும் - என்று இத்தன்மையாக ஏவற்காரன் கூறுதலும்,--உருமி 
னும் இடித்த சொல்லினன் - (௮வ்வசனங்களைக்கேட்ட யாளிமுசன்) இடி.முழக்கத்தி 

னும்பார்ச்சக அதிக ஒசையோடுபொருந்தியசொல்லையுடையவலும்,--வன்னிகொள் உயிர் 

ப்பினன் - தீப்பொறிகளைக்காலுகின்ற சுவாசத்சையுடையவனும்,--மடி. சத வாயினன் - 
ம்டி.ச்சப்பட்ட வாயையுடையவலும்,--- துன்னிய வியர்ப்பினன் - செறிந்த வெயர் 
வையுடையவனும்,--சழலும் கண்ணினன் ஈ சுழலுகன்ற கண்களையுடையவனும்,-- 

மெய்ச்நிறை வெகுட்சியன் - சரீ ரத்தில் நிறைந்த கோபமுடையவனும் (௮9),--விஎம் 
பல் ல் மேயினான் ட சொல்லுவானாயினான். ௭ - து, 

- இக்குணங்கலெல்லாம். சோபமிகுதியாழ் ஜோன்நினவென்ச், உம்மைஉயர்வுசிழப்பு,



யாளிமுகன்வதைப்படல்ம், 2௮௭ 

21, காண்டியென்கடி முறைகடர்.துமைந்தனை 
யீண்டுயிர்வவ்வியேயிறைவஞூர்புகா 

மீண்டிடெள்வனிவ்விரர்கன்னொடே 

மாண்டி டவடுகுவன்வன்மையா லென்ளான், 

இ-ள். காண்டி -காவற்காரனே காண்பாயாக,--ஏன் கடிமுறை கடந்து மைக் 

தீனை ஈண்டு உயிர் வவ்வி இறைவன் ஊர் புகா மிண்டிடு கள்வன் - எனது காவன்முறை 

யைச்சடர்து என்மசகனுடைய உயிரைவாங்கி இராசனாகிய குரபன்மனிருக்இன்ற ஈகரசத் 

தட் பிரவேடித்துச் திரும்பிவ$த சோரனை,-- இ வீரம் தன்னொடே மாண்டிட வன்மை 

யால் அடுகுவன் என்றான் - (இதுவரையுமிவன் ) பெற்றுள்ள வீரத்தோடும் இறக்கும்படி. 
கொல்லுவேனென்று கூறினான். எ- று. 

தன் சாரியை. ஏகாரம் முன்னையது அசை; பின்னையது தேற்றம். (௨௭) 

29, என்றிவைவிளம்பியேயாளிமாமுகன் 
குன்றெனவெழுக்தொருகொற்றவாள்கொளீஇ 
நின்றசில்படையொடுசேரக்துவிசன்முன் 

சென்றனனினையன செப்பன்மேயினான். 

இ-ள். என்று இவை யாளிமாமுகன் விளம்பி - என்றிர்தவசனங்களை யாளிமுசன்' 

கூறி,--குன்று என எழுந்து - மலையெழுக்சாற்போலெழுந்த,--ஒரு கொற்றவாள் கொ 

ளீஇ - வெற்றிபொருந்திய ஒருவாட்படையைக் கையிலெடுத் த,--நின்ற சல் படையொடு 
நேர்ந்து - பக்கத்தில்கின்ற ல சேனைகளோடும் எதிர்த்து, வீரன் முன் சென்றனன் 

இனையன செப்பல் மேயினான் - வீரவாகுசேவருக்கு முன்னசே போய் இத்தன்மையா 

சச் சொல்லுகின்றான். ௭- மு. ஏ ௮சை, (௨௮) 

29, நங்கடன்முறையினைஈடா த்துமைக்தனை 

யிங்கடல்செய்தனையினையகாப்பொரீஇ 

யங்கடற்போந்தனையழிவுசெய் தனை 

வெங்கடல்கடச்தளைமீடியேகொலாம், 

இ-ள். ஈம் கடன் முறையினை நடாத்து மைந்தனை இங்கு ௮டல் செய்தனை . 

(௮டா வீரனேகேள்)/கமது கடமையாகயகாத்தல் முறையைஈடாச்திச்சொண்டிருர்த மச 

-ஞதிழ அதிவேகனை இவ்விடத்திற்கொன்றனை,---இனைய காப்பு ஒரீஇ - இர்தச்காவலைக் 

சடர்.த,---௮ங்கு ௮டல் போந்தனை அழிவு செய்தனை - மகசேந்திரத்தில் தைரியத்தோடு 

சென்று (அசர்ஈகாத்தையும் ஈம்மவரையும்) அழித்தாய்,--வெம் கடல் சடக்தனை மிள்தியே 

கொல்- (இனிரீ) உவர்ச்சடலைத்தாண்டிச் இரும்பிப்போவாயோ (போகசமாட்டாய்,) 

கொல்," ஆம் ௮சை. ஏகாரம்.வினா. (௨௧) 

60, ஒல்லொலியளக்கரையுகண்டுகிற்கினிச் 
செல்லுதலரிதியான் செருவினேர்க்தனன் 

கொல்லுவன்பெருவயங்கொள்வனீயிவண் 

வல்லதபுரிமதிமதியிலா யென்ரான், 

இ-ள். ஒல்லொலி ௮ளச்சசை உகண்டு இனி கிற்கு செல்லுதல் ௮ரி.து - ஒல்லெ 
ன்னுமொவியினையுடைய கடலைச்சடர்து இனி உனச்குப்போதல்கூடாது,--யான் செரு 

வில் கேர்ர்தனன் - (ஏனெனில்) கான் போருச்குவர்துவிட்டேன்,--கொல்லுவன் பெரு



9 ஸரீகந்தபு ராணம், 

வயம் கொள்வன் - உன்னைச்கொல்லுவேன் பெரியவெற்றியையடைவேன்,--மஇ 
இலாய் - புத்தியில்லாசவனே,---ரீ இவண் வல்லது புரிமதி - உன்னாலாகயெ போர் எது 

வோ அதை நீ இவ்விடத்திற்செய் என்று சொன்னான். ௭ - று. 

மதி முன்னிலையசைச்சொல். (௩௦) 

81, சொ தறதுகேட்டலுந்துழனிப்பேசொலி 

யுற்றெரிசனலெனவுயிர்ப்புகரா லுஞ் 

செற்நமுமெய்தியேதுளக்கச்சென்னியைக் 

கொற்றமொய்ம்புடையதோர்குரி௫ல்கூறுவான், 

- ஸ். சொற்றது கேட்டலும் - (இவ்வாறுயாளிமுகன் )சொல்வியவார்த்தையைக் 

கேட்டபின்,-- துழனிப்பேர் ஓவி உற்று எரி சனல் என உயிர்ப்பும் மூரலும் செற்றமூம் 

எய்தி - கர்ச்சிசமாகிய பேரோசையைச்செய்து எரிகின்ற அ௮கச்கினியைப்போல வருக 

ன்ற சுவாசமும் சிரிப்பும் கோபமும் சொண்டு,--சென்னியை துளக்ச - தலையையசை 
தீ.து,-கொற்ற மொய்ம்பு உடையது ஓர் குரிசில் கூறுவான் - வீரவாகுதேவர் சொல்லு 

இன்றார். எ-று, ஏ, ஓர் ௮சை. உம்மைகள் எண், (௩௧) 

99, ஒருதலையுடையவென்னுயர்வுமாயிரக் 

தருதலையுடையகின்றாழ்வும்யாமிவட் 
பொருதலையிழைத்திடும்போதுகாண்புறுங் 

கருதலைபெருவடி.வமைந்தகாட்சியே, 

இ-ள். ஒருதலை உடைய என் உயர்வும் - (யாளிமுகனே கேட்பாயாக) ஒருதலை 

யையுடைய எனது மேன்மையையும்,--அயிசம் தருதலை உடைய நின் தாழ்வும் - ஆயிர 

மென்னுங் கணச்சைச் தருகின்ற தலைகளையுடைய உனது எளிமையையும்,--யா இவண் 
பொருதலை இழைத்திடும் போது காண்புறும் - நாம் இங்கே போர்செய்யும் பொழுது 

பார்ப்போம், -பெருவடிவு அமைந்த சாட்சி கருதலை - நீ பெருவடிவமைந்துள்ள காட்சி 

யை (ஒருபொருளாக) மதியாதே. எ-று, ஏகாரம் ௮சை, உம்மைகள் எண். (௩௨) 

98, தீயவவிம்மொழி திண்ணக் இண்ணமுன் 

மாயிரும்புழைக்கையின்மாமுகங்களோ 

ராயிரந்தன்னையுமறுத்துவிட்டியே 

நா யினங்கவரியநல்குவேனென்றான். 

இ -எ். தீயவ இ மொழி திண்ணம் இண்ணம் - கொடியவனே இவ்வார்த்தை நிச் 
சயம் நிச்சயம்,--உன் மா இரும் புழைக்கையின் மாமுகங்கள் ஒராயிரம் தன்னையும் - 
உன மிகப்பெரிய துவாரங்களோடு கூடிய சைகளையுடைய ஆயிரம் முஃங்களையும்,-- 

அறுத்து வீட்டி நாய் இனம் சவரிய நல்குவேன் என்றான் - (வாளினால்) வெட்டி வீழ்த்தி 

சாய்க்கூட்டங்களுண்ணும்படி. கொடுப்பேனென்று கூறினார். எ - று, ் 

தீன் சாரியை. ஏகாரம் ௮சை. உம்மை மாற்று, C5) 

94, கருணைகொணர்தியங்கண தீதனிவ்வகை 
யுசைதருமெல்லையிலுத திமேருமால் 

வசையினைவிழுங்கியவளைக்ததேயென 

விரைவொபெடைஞர்கள்வீரற்சுற்றிஞர். '



- யாளிமுகன்வதைப்படலம். உதக 

இ-ள். கருணை கொள் நந்தி ௮ம் கணத்சன் இவ்வகை உரைதரும் எல்லையில் - 

பெருங்கருணையுடைய நர் இிகணத்தலைவராகய வீரவாகுசேவர் இங்கனஞ் சொல்வியபொ 
மூது,--உததி மால் மேருவரையினை விழுங்கெ வளைந்தது என - சடலானது பெரியமே , 

ருமலையை அமிழ்ச்தும்பொருட்டுச் சூழ்ர்ததுபோல,--விரைவொடு படைஞர்கள் வீரீன் 

சுற்றினார் - விரைவாச அ௮சுரவீரர்கள் வீரவாகுசேவரைச் சூழ்க்தார்கள். எ - று. 

ஏகாரம் ௮சை; 'தேற்றமென்பாருமுளர். (௩௪) 

85, சற்றியதானையர்தோன்றன்மீதுதாம் 

பற்றியபடைக்கலம்பலவுர் தாண்டியே 

செற்றமொடமர்வினைசெய்யச்சூறைபோன் 

மதிறவர்சூழலுள்வாள்கொண்டெய் இனன். 

இ-ள். சுற்றிய தானையர் - (அவ்வாறு) சூழ்ச்த அசுரவீரர்கள்,--தோன்றல் மீது 
தாம் பற்றிய படைக்கலம் பலவும் தாண்டி. செற்றமொடு அமர் வினை செய்ய - வீரவாகு 

சேவர்மேல் தாங்கள் பிடித்த படைக்கலங்கள் பலவற்றையும் ஏவிச் கோபத்தோடு போர் 

செய்தலும், -ரூறையபோல் - சழல்காற்றைப்போல,--அவர் சூழலுள் வாள் கொண்டு 
எய்தினான் - அவர்கள் கூட்டத்துள் வாட்படையுடன் பிரவேூத்தார். எ - று. 

மற்று, ஏ ௮சை. உம்மை முற்று, (-௩௫) 

36, துண்டமுமகலமுந்தோளுர்காளுமொண் 

கண்டமுஞ்சென்னியுங்கசமுமா னவை 

விண்டுவிண்டழிவுறவெய்ய தானவர் 

தண்டமதனைத்தையுந்தடிம்திட்டான?ரா, 

இ-ள். துண்டமும் அகலமும் தோளும் சாளும் ஒண் கண்டமும் சென்னியும் கர 
மும் ஆனவை - (௮ங்ஙகனஞ்சென்ற வீரவாகுதேவர்) மூக்கும் மார்பும் புயங்களும் கால்க 

ளும் அழடியகழுத்தும் தலையும் கைகளும் ஆ௫ய இந்த உறுப்புச்கள்,--விண்டு விண்டு 
அழிவு உற - வேறுவேராகம் துணிர்சழிய,--லெய்ய தானவர் தண்டம் ௮.து ௮னைத்தை 

யம் தடிந்திட்டான் - கொடிய அச ரசைனியங்கள் முழுவசையுங்கொன்றார். ௭ - று, 

அசோ ௮சை. அது பகுதிப்பொருள்விகுஇி. உம்மை முன்னைய எண்; பின்னையது 

Pen. (௩௭) 
ே வேறு, 

61. அறுகுமாமுகத்தண்ணலாஜற்றவுங் 

கறுவுபெற்றிடுங்கருத் தின்விரனைக் 
குறுகியாயிரங்கொண்டகைகளா 

லிய இயூழிராளிடியினெற்றினான். 

இ-ள். அறுகு மாமூகத்து ௮ண்ணல் - (சனதசேனாவீரரெல்லாம் அழிர்துபோ 

னதைச்சண்ட) யாளிமுகன்,--ஆற்றவும் கறுவு பெற்றிடும் கருத்தின் - மிகவுங் கோபம் 
பொருர்திய மனசோடும்,--வீரனை குறுக - வீரவாகுதேவாருகற்சென்று,--ஆயிசம் 

சொண்டகைகளால் - ஆயிரமென்னுங்கணச்சைக்சொண்ட சைகளால்,--இறுஇி ஊழி 

நாள் இடியின் ஏற்றினான் - எற்றில்வருகன்ற மகா ஊழிக்காலத்தில் உண்டாகும் இடி 

யோசையைப்போல (ஒசையுண்டாகும்படி) அடித்தான். எ - று. உம்மை உயர்வுசிறப்பு, 
௩௨௭



௨௯௦ ஸ்ரீகத் தபு ராணம், 

88, அடித்தகைகளையங்கையொன்்தினாற் 

பிடி தீ. துமேலவன்பெருங்கைவாளிஞ 
லுடைத்தசோரிநீருகுத் துவிழ்ர் இறை 

அடி.த்திடும்படி துண்டமாக்கினான். 

*இ - ள். மேலவன் அடித்த கைகளை ஒன்று அங்கையினால் பிடித்து - வீரவாகுதே 
வர் (அங்கனந்தம்மேல்) அடித்த (யாளிமுகனது) கைகளைத் தமது ஒருகையிஞரற்பிடி 
தீ.த;--பெரும் கை வாளினால் - பெரிய மற்றக்கையிலிருக்கன்ற வாட்படையினால்,-- 

உடைத்த சோரிநீர் உகுத்து வீழ்ந்து இறை துடி.த்திடும்படி துண்டம் ஆக்கனொன் - சட் 

டுவிட்ட இரத்தரீரைச்சொரிர்து வீழ்ந்து சற்றேதுடிச்கும்படி. துண்டாகவெட்டினார். 

39, ஆயிரங்கரமற லுமற்றுள 

வாயிரங்கரமவைகணீட்டியே 

யாயிரங்கிரியவைபறித்தன 

னாயிசங்கணாுனாடல்கொண்டொன். 

இ-ள். ஆயிசம்கணான் ஆடல் கசொண்டொன் - இந்திரனை வெற்றிசொண்டுள்ள 
மாளிமுகன்,--ஆயிரம் கரம் ௮றலும் - ஆயிரங்கைகளும் வெட்டுப்பட்டுவிழ,--மற்றுள 

அயிரம்கரம் அவைகள் நீட்டி. - மற்றப்பச்கத்திலுள்ள ஆயிரங்கைசளையும் சீட்டி,-ஆயிரம் 

இரி ௮வை பறித்தனன் - ஆயிரம் மலைசளைப்பிடுங்கனொன். ௭ - று, 

ஏகாரம் ௮சை. உளான் குறிப்புவினையாலணையும்பெயர். (௩௯) 

40, பறித்தவாயிரம்பருப்பதத்தையுங் 

கறுத்துவிரன்மேற்கடி துவிசலு 

மிற ததல்கொண்டுமெய்யெங்குமெய் தியே 

புறத்துவிழ்ந்தனவுடைநதுபூழியாய், 

இ-ள். பறித்த ஆயிரம் பருப்பதத்தையும் கறுத்து வீரன்மேல் கடிது வீசலுக் - 

தான்பிடுங்கி எடுத்த ஆயிரம் மலைகளையுங் கோபங்கொண்டு வீரவாகுதசேவர்மேற் படும் 

படி. விரைந்தெறிதலும்,--இறத்தல் கொண்டு மெய் எங்கும் எய்தி - (அவன் எறிந்த 

ஆயிரம்மலைகளும்) மிகுதியாசவந்து மேனிமுழுவதினும் பட்டு,--உடைந்து பூழியாய் 

புறச்து வீழ்ர்சன - உடைந்து தூளாய்ப்பக்கத்தில் வீழ்க்சன. எ-று. ஏசாரம் அசை, 

உம்மை முற்று. இறத்தல் - மிகுதி. (௪05. 

41, பொற்றையாவையும்பூழியாகியே 

யற்றகாலையிலையன்..மா.துவன் 
மற்றையாயிரம்வான்காத்தையுங் 

கொற்றவாள்கொடேகுறைத்துவீட்டினான், 

இ-ள். பொற்றை யாவையும் பூழி ஆகியே அற்றகாலையில் - மலைகள்முழுதும்துக 

ளாய் அழிர்தபொழுஅ,-- வேன் தூதுவன் - கந்தசுவாமியின்தூ துவராகெய வீரவாகுதே 

ர்,--மற்றை ஆயிசம் வான் கரத்தையும் சொற்றவாள் கொடு குழைத்து வீட்டினான் - 

ம் pide தீதிலுள்ள பெரிய ஆயிரங்கைகளையும் வெற்றிபொருர்தியலாளினால் ௮றுத்து 
வீழ்த்தினார். எ - ஐ. 

ஏகாரம் இரண்டும் ௮சை, உம்மை இரண்டும் முற்றுப்பொருளன. (௪௧)



வீரவாகுமீட்சிப்படலம். ௨௯௧ 

49, இழைக்குமெல்லையினெய்துங்கூற் நினை 
யழைக்குமாறெனவார்ததுத்தானவன் 

றழைக்குமொய்ம்பினான்றன்னைப்பற்றுவான் 
புழைக்கைமுற்றவும்பொள்ளென்முப்த் தனன். 

இ-ள். இழைக்கும் எல்லையில் எய்தும் கூற்றினை அழைக்குமாறு என - (,சனச்கு) 
விதித்த முடிவுதாலத்தில் வருகின்ற யமனை (வா என்று) அழைக்குக்தன்மையைப் 
போல),---தானவன் ஆர்த்து - யாளிமுகாசாரன் ஆரவாரித்த,--தழைக்கும் மொய்ம் 

பினான் தன்னை பற்றுவான் - வளர்கின்ற புயங்களையடைய வீரலாகுதேவ்ரைப் பிடிக் 

கும்படி,,--புழைக்கை முற்றவும் பொள்ளென்று உய்த்தனன் - தனது ததிச்சைகளெல் 

லாவற்றையும் விரைவாக நீட்டினான். ௭ - று, தன் சாரியை, உம்மை முற்று, () 

AZ, உய்த்தகாலையினொருதன்வாளினா 

லெய்த் கவன்மைசேர்யாளிமாமூகன் 

பத்து நாறெனப்பட்டசென்னியுங் 

கொச்தொடேவிழக்குறைத்திட்டானரோ, 

இ-ள். உயத்தகாலையில் - (ஆயிரங்கைகளையும்) நீட்டியபொழுது,--சன் ஒருவா 

ளினால் - தமது ஒரு வாட்படையினால்,--எய்த்த வன்மை சேர் யாளிமாமுகன் பத்து 

தூறு, என பட்ட சென்னியும் - இளைத்த வலிமைபொருந்திய பெரிய யாளிமுகாசுரனு 
டைய யிரம் என்று சொல்லப்பட்ட தலைகளையும், -கொச்தகொடே விழ குறைத்திட் 

டான் - கூட்டத்தோடும் ௮றுந்துவிழும்படி சேகத்தார். ௭ - ற, 

அசோ, ஏ ௮சை. உம்மை மாற்று. (௪௩) 

யாளிமுகன்வதைப்படல முஜ்.றிற்று, 

ஆ திருவிருச்தம் - ௬௪௭. 

  

வீரவாகுமீட்சிப்படலம், 
SONOS LER விடட பனசை 

1, இன்னபான்மையால்யாளிமாமுகன் 

தன்னையட்டபின்றன்கைவாளினைப் 
பொன்னுலாவுறைபுகுத் திச்சென்றனன் 

மின்னுசெஞ்சடர்மேனிவிீரனே. 

இ-ள். மின்னு செம் சுடர் மேனி வீரன் இன்ன பான்மையால் யாளிமாமுகன் 

தன்னை tear - விளங்குன்ற செவ்வொளிபொருக்திய மேணியையுடைய லீரவா 

குதேவர் இத்தன்மையாக யாளிமுகனைச்கொன் றபின்,-தன்கை வாளினை பொன் உலாவு 

உறை புகுத்தி சென்றனன்-தமதுகையிலுள்ள வாட்படையைப் பொன்மயமாசய உறை 

யிலிட்டுச் சென்றார். எ- று, தன் சாரியை. ஏகாரம் ௮சை, (௪) 

2, இந்திரத்திருவிலங்கைநீங்கியே 
யூர் திரைக்கடலமுவம்வாவியே 

சந்தமாதனங்கவின்றவேலைசேர் 

செர்இிமாககர்சென்றுபுக்கனன்.



௨௯௨ ஸ்ரீகத தபு ராணம், 

இ -். இந்திர திரு இலங்கை நீங - (௮ப்படிச்சென்ற வீரவாகுதேவர்) இந்திர 

பாச்சிய நிறைந்துள்ள இலங்கையைவிட்டு நீங்க,--௮ம் திரை கடல் அழுவம் வாவி - 
நீர்த்திரைகளையடைய கடற்பரப்பையுங்கடர்த,--கந்தமாதனம் சவின்ற வேலைசேர் 

- செந்திமாககர் சென்று புக்கனன் - கந்தமாதனமலை விளங்கிநிற்கின்ற கடற்கரையிலுள்ள 

இருச்செர்தூரில் வந்துசேர்ந்தார். எ - று. | 

'* ஏகாரம் இரண்டும் ௮சை. அழுவம் - ஆழமெனினுமாம். (௨) 

9, புக்ககாலையிற்பொருவிலா ற்றலான் 

மிக்கசேவகன்மேவல்கா ணுருதி 
தொக்கபாரிடஞ்சோமற்காணுறு 

மைச்சருங்கடன்மானவார்த்தவே, 

இ-ள். புச்ச சாலையில் - (அங்ஙனம் திருச்செந்தூரில்) புகுந்கபொழுது,--பொரு 

இல் ஆற்றலால் மிக்ச சேவகன் - ஒப்பில்லாத வலிமையினான்மேம்பட்ட லீரவாகுதே 

வர்,--மேவல் சாணுரா - வந்தசைச்கண்மி,-தொக்ச பாரிடம் சோமன் காணுறும் மை 

கரும் கடல் மான ஆர்த்த - கூடிநின்றபூதசேனைகள் சந்திரோசயத்தைக்சண்ட கருங்கட 

லானது (எவ்வாறு கொர்சளித்தாரவாரிச்குமோ) அவ்வாறு (மகிழ்ச்சியினால்) ஆரவாரித் 
தீன. எ-று. மைச்கரும் - ஒருபொருட்பன்மொழி. ஏ ௮சை. (௩) 

4, பாரிடத்தொகைபரிக்குமன்னவர் 

சேரவர்துதஞ்செங்கசைகூப்பியய 

வீரவாகுவைமெய்யுறத்தழீஇ 

யார்வமெய் இனான்புகூறினார். 

இ-ள். பாரிடத்சவர் பரிக்கு மன்னவர் சோவந்துதம் செங்கை கூப்பி - பூதசைநி 

யங்களைப் பாதுகாக்கின்ற தலைவர்கள் ஒருங்கேவர்து சமது செப்பமாகிய சைகளைக்குவித் 

துவணங்கி,--வீரவாகுவை மெய் உற தழீஇ - வீரவாகுதேவரைத் தங்கள் சரீரத்சோடு 

பொருக்தும்படி. சட்டி ச சமுவி,--ஆர்வம் எய்தினார் அன்பு கூறினார் - விருப்பங்கொண்டு 

பிரியவசனங்களைச் சொல்லினர். ௭- று. ஏ அசை, (oF ) 

9. தமுவுவோர்தமைத்தானும்புல்லியே 

யிழிஞா தம்ப இக்சகரும்வெம்பவ 

மொழிவதாயின னுமைக்கண்டேயெனா 

முழுவலன்பினான் முகமன்கூ மினான். 

இ-ள். தழுவுவோர் தமை தானும் புல்லி - (௮ங்கனர்தம்மைவந்துசழுவிய) சேனா 

இபதிகளைத் தாழுந்தழுவி,---இழிஞர்தம் பதிக்கு ஏகும் வெம்பவம் - €ழ்மசக்களாகிய 

அவுணர்களிருச்சன் ற மகேந்திரடுரிக்குப் போன கொடியபாலமான து,--உமைகச்சண்டே 
ஒழிவது ஆயினேன் எனா மூழுவல் அன்பினால் முகமன் கூறினான் - புண்ல்சியசாலிச 

ளாகயெ உங்களைச்சண்டசனாற்றான் நீங்கப்பெற்றேனென்று எழுமையும் தொடர்சர்தவன் 

போடு உபசாரவார்த்தைகளைச் சொன்னார், எ- று, | 

ஏகாரம் முன்னையது அசை; பின்னையது தேற்றம். தம் சாரியை. (௫) 

0, விலக்கல்வன்மைகொள்வீரவாகுவை 

யிலக்கச்தெண்மருமெதரக் மற்றவன் 

மலாக்கருங்கழல்வணங்கிக்கைதொழ 

வலக்கணிீங்குமாறனையாப்புல்லினான்.



வீரவாகுமீட்டுப்படலம்,. ௨௯௩ 

இ - ள். விலக்கு இல் வன்மைகொள் வீரவாகுவை - (அப்பொழுது எவர்களாலும்) 
தீடுத்தற்கரிய வவிமைபொருந்திய வீரவாகுசேவரை,--இலக்கத்து எண்மரும் எதிர்ந்து - 

இலக ச்செட்டு வீரர்களும் எதிரேவந்து,-அவன் மலர் கரும் கழல் வணங்கி கைதொழ- 

௮வருடைய மலர்போன்ற பெரிய பாதங்களை ஈமஸ்கரித்து (எழுந்து) கைகுவித்துவ 

ணங்க,--அலக்கண் நீங்குமாறு அனையர் புல்லினான் - (கம்மைப்பிரிந்தமையினாலுண் 

டான) தன் பமொழியும்படி. அவர்களைத்தழுவினார். எ - று. 

மற்று அசை. உம்மை முற்று, கருமை என்னும் பண்புச்சொல் விகுஇிகுறைந்தது. 

1. அமைவில்பாரிடத்தனிகவேந்தருர் 
தமர்களாயினோர்தாமுஞ்சூழ்வா 

விமலனாகியவிற்றிருக் திய 

குமரசாயகன்கோ பின்மேயினான். 

இ-ள். அமைவு இல் பாரிடத்து ௮னிக வேர்தரும் - (சந்தோஷ த்தினால்) அமை 

யாது சர்ச்சிகொண்டுள்ள பூதசேனாதிபதிகளும்,--தமர்கள் ஆயினோர் தாமும் சூழ்வா- 
தம்மவர்களாகிய தம்பிமார்களுஞ் சூழச் துவர,--விமலன் ஆகியே வீற்றிருக் இடும் குமரா 

யகன் கோயில் மேயினான் - பரிசுத்தராயெழுக்கருளியிருக்கின்ற குமாரஸ்வாமியினது 

இருச்கோவிலுச்குட்போயினார். ௭ - று. ஏ ௮சை, சாம் சாரியை, உம்மைகள் எண், (௪) 

8, விண்டுவா ஜளோர்வீரிஞ்சன்மா தவர் 
கே 

கொண்டலூர்பவன்குழுமிப்பாங்குற 

வண்டாநாயகனமருரந்தன்மையைக் 

கண்டுமுர்துகண்களிப்பின் மேயினான். 

இ-ள். விண்டு வானுளோர் விரிஞ்சன் மாசலர் கொண்டல் ஊர்பவன் குழுமி 

பாங்குற - விஷ்ணுமூர்த்தியும் தேவர்களும் பிரமதேவரும் முூணிவர்களும் இந்திரனும் 
கூட்டமாகச் (சேவித்துப்) பச்சத்தில் நிற்க, ண்டர் நாயகன் அமரும் தன்மையை 

கண்டு - (வீரவாகுசேவர்) சேவர்களுக்குச்சலைவராகயெ சந்தஸ்வாமி வீற்றிருக்குஈ்சன்மை 

யைத் தரி த,--முர்து சண் களிப்பின் மேயினான் - கிறந்தநேத்திரானந்தத்தோடு சன் 

னிகானத்திற்சென்ரார். எ - நு. 

அண்களால் கேரேதரிசித்து ஆனத்தமடைக்தார் எனவுங் கூறுவர், (௮) 

50, உள்ளமென்புட னுருகத்தாயநீர் 

வெள்ளங்கண்ணுறவிதிர்ப்புமேவாப் 

பொள்ளெனளப்புரம்பொடிப்பச்ஞூடும் 

வள்ளல்சேவடிவணங்கனானோ, 

இ ள். உள்ளம் என்புடன் உருக தாயநீர் வெள்ளம் கண் உற - (ஆனந்தபரவசத் 

இதனாலே) மனமானது (கெடழ்ர்து) எலும்புடனுருகவும் பரிசுத்தமாசிய மீசானது வெள் 

எமாகச் சண்களிலிருர்துந்தவும்,--விதிர்ப்பு மேவா - நடுச்சமுண்டாசவும்,--பொள் 

ளென புரம் பொடிப்ப - உடனே சரீரம் ரோமப்புளகமுறவும்,--சூர் அடும் வள்ளல்சே 

அடி. வணங்கினான் அகுரபன்மனைச் சங்கரிக்கும் (அருட்) கொடையாளராகிய சுப்பிர 
மணியப்பெருமானது செவ்வியபாதங்களை ஈமஸ்சாரஞ்செய்தார். எ-று. ௮சோ ODE 

எண்ணும்மைசள் தொக்கன. (௯)



௨௬௪ ஸ்ரீகந்தபுராணம். 

10, ௮ணங்குசால்வுறுமந்தண்சேவடி 
வணங்கிமும்முறைமகிழ்ச்சியன்பிவை 
யிணங்கவஞ்சலித்தேத் திநிற்றலுங் 
குணங்கண்மேற்படுங்குமான்கூறுவான். 

இ-ள். அணங்கு சால்வு உறும் ௮ம் தண் சே அடி மும்முறை வணநட - செய்வச் 
தன்மைமிகுந்துள்ள ௮ழ௫ூய குளிர்ச்சிபொருந்திய செவ்விய பாதங்களை மூன்றுதரம் 

விழுந்து ஈமஸ்காரஞ்செய்து (எழுந்து),--ம௫ழ்ச்சி ௮ன்பு இவை இணங்க அ௮ஞ்சலித்து 
ஏத்தி நிற்றலும் - சச்தோஷழும் அன்புமாகய இவ்விரண்டும் பொருர்த இசண்டுகைகளை 
யுங்குவித்து துதிசெய்து நிற்கவும், குணங்கள் மேல் படும் குமரன் கூறுவான் - குணாத.த 

சாய குமாரச்கடவுள் (பின்வருமாறு) திருவாய்மலர்க்தருளுவார். எ - று, 

எண்ணும்மைகள் தொச்கன, (௧0) 

11, சுரரைவாட்டுறுஞ்சான்முன்புபோய் 
லிசைவினம்மொழிவிளம்பமற்றவ 
னுசைசெய் இிட்டதுமொல்லைமீண்டது 

மரபினிவ்விடைவகுத் தியாலென்றான். 

இ-ள். சரரை வாட்டுறும் சூரன் முன்புபோய் விரைவின் ஈம்மொழி விளம்ப ” 

(வீரவாகுவே) தேவர்களைவருச்துகன்ற சூரபன்மனுக்கு முன்னாகப்போய் விரைவாக 
நமது வசனங்களை நீசொல்ல,--அவன் உரை செய்திட்டதும் ஒல்லை மீண்டதும் மாபின் 

இவ்விடை வகுத்தி என்முன் - (அதற்குப்பதிலாக) ௮வன் சொன்னதும் நீ விரைந்து 
இரும்பிவந்ததும் முறைப்படி இவ்விடத்திற் சொல்வாயாக என்று கேட்டருளினார்.௪-று 

உம்மைகள் எண். மற்று, ஆல் ௮சை. (௧௪) 

12, விரன்கூறுவான்விமலகின்மொழி 
சூசன்முன்பு'2பாய்ச்சொல்லவிண்ணுளோ 
சாரிருஞ்சிழையதனைவிடலே 
காரியம்மெனக்கருத்திற்கொண்டிலன், 

இ-ள். (அங்கனங்கர்தஸ்வாமிகேட்டருள) வீரன் கூறுவான் - வீரவாகுசொல்லு 

இன்ரார்,--விமல - மலரடதொர௫ய பெருமானே,--நின்மொழி சூரன் முன்புபோய் 

சொல்ல - தேவரீருடைய வார்த்தையைச் சூரபன்மனுக்கு முன்னாகப்போய்ச் சொல்ல 

(அதற்கு ௮வன் ),--விண் உளோர் ஆர் இரும் இறை ௮,தனை வீடலே காரியம் என கருத் 

தில்சொண்டிலன் - தேவர்களிருச்கின்ற பெரிய சிறையை விடுதலே செய்யத்சக்கசெ 
ன்று மனதில் நினைததாணில்லை. எ - று, ஏ தேற்றம். ௮து பகுதிப்பொருள்விகுதி. ( ) 

18. கெடலருஞ்சுசர்களையைவெஞ்சிறை 
விடுகிலேனெனாவெகுண்டுக. நினா 
னடிகளன்ன தாலாண்டுநீங்கியே 
கடி. துவர்தனன்கருமமீதென்றான். 

இ ். செடல் அரும். சுரர் களையை வெம் சிறை விடிலேன் எனா வெகுண்டு 

கூறினான்-கெடுசவில்லாக சதேவகூட்டத்தைச் கொடிய சிறையினின்றும்விடேனென்று, 

Cond spe சொன்னான்,-- அடிகள் - ஸ்வாமீ,--அன்னதால் - அதனால், -அண்டு 

நீங்கு கடிதுவர்தனன் ஈது கருமம் என்றான் - (அடியேன்) அவ்விடச்இில்கின்று நீங்இ 
gers திரும்பிவர்ேேசேன் இதுவேகடர்தகாரியமென்று சொன்ஞுர், aT gy. 

எ ௮சை, ஆசி்டென்றத மகேர்திரத்சை, (௪௩)



வீரவாகுமீட்ிப்படலம், ௨௬டு 

14, என்றகாலையின்யாண்டுமாகியே 

நின் றுமுற்றொருங்குணர்ந்தநீர்மையா 
னுன்றன்செய்கையுளொன்றுஞ்சொற்றிலை 
நன்றுமற்ற துவிறியாலென்றான், 

இ ். என்றகாலையில் - என்றிப்படி. வீரவாகுசேவர் சொல்லியபோது,--யாண் 
டும் ஆ௫ நின்று மு நீறு ஒருங்கு உணர்ந்த நீர்மையான் - எவ்விடத்தும் வியாபகராய் 

நின்று (அவரவர்) செயல்களனைத்தும் ஒருங்கறிர்தருளும் தன்மையையுடைய குமாரஸ் 

வாமி,--- உன்தன் செய்கையுள் ஒன்றும் சொற்றிலை ௮து ஈன்று ஈவில்்தி என்றான் - 
தம்பீ உன் வெற்றிச்செய்கைகளுள் ஒன்றுஞ் சொன்னாயில்லை ௮தனைஈன்றாகச்சொல்லு 

எனறார். எ-று, 

யாண்டுமாகிரின்று முழுதொருங்குணர்ந்த நீர்மையான் எனவே ஸர்வவியாபகமும் 
ஸர்வஞ்ஞதீ.துவமுமுடைய ரென்பது பெறப்படும்; படவே உபலகூணத்தான் மற்றைய 

குணங்களுடையரென்பதுர் தானேபோதரும். எ, ஆல், மற்று அசை, (௧௪) 

19, தொடக்கமுற்றுவாழ்சூரன்மாகக 

ரடுத சகாலையினகன்றவேலையிழ் 

தடுத்துளோரசைநின்சசணவன்மையாற் 
படுத் துவந்தனன்பான்மையீ தென்றான். 

இ - ள். தொடக்கம் உற்று வாழ் சூரன் மாநகர் அடுத்த காலையின் அகன்ற வேலை 

யின,- (பெருமானே, சகலசெல்வங்களையும் பெற்றுவாழுகின்ற சூரபன்மனது இறந்த 
6605 D@( a9. Cwer )CurerCur gu (968671505805 95) திரும்பிவந்தபோ தும்,- 

தடுத்துளோரை - வந்து தடைசெய்த அசுரர்களை,--ரின் சரணவன்மையால் படுத்து 
வந்தனன் ஈது பான்மை என்றான் -தேவரீ ரது இருவடிவலிமையினால் சொன்றுவந்தேன் 

இதுதான் ௮டியேன்செய்த விஷயமென்று சொன்னார். எ- று, (௧௫) 

16, அருகந்திதற்புபனனையசெப்பலு 

மிருந்தகர்தவேளிகலியனோர்களால் 
வருர்தினளயகொலோமன்றவென்றுதன் 

றிருந்துபோருள்செய்தன்மேயினான். 

இ ள். அரும் இறல் புயன் ௮னைய செப்பலும் - அருமையாகிய வீரவாகு தேவர் 

nee கூறுதலும்,--இருந்த கந்தவேள் - சிம்மாசனத்திலெழுந்தருளியிருந்த கந்தஸ் 

மீ, இசலீனோர்களால் மன்ற வருர்தினாய் கொலோ என்று - (தம்பீ, வந்து)போர் 
செய்தவசாகெய அசுரர்களால் மிகவும் வருத்தமடைந்தனையோ என்று திருவாய்மலர்ந்து,- 

தன் திருந்து போருள் செய்தன் மேயினான் - தமது சிறந்தபெருங்கருணையைப் பாலித்த 

ருளினார். ௬ று. 

இகலிஜனோர் - பகைவசெனினும் வவியோரெனினுமாம். சொல் ௮சை, ஐ வினா.() 

LT, அ௮ங்கவ்வெல்லையினாயிரம்பெயாச் 
செங்கண்மாயவன்் றிசைமுகத்தவன் 

மங்குன்மேலவன்வசனநோக்கியே 

பெங்களுயகனினையகூறுவான். 

இ-ள். ௮வ் எல்லையின் - ௮ப்பொழுது,---ஆயிரம் பெயர் செங்கண் மாயவன் 

இசைமுசத்தவன் மங்குல் மேலவன் வதனம் ரோச்? எங்கள் காயகன்**னைய கூறுவான்



௨௬௬ ஸ்ரீகற தபு ராணம். 

ஆயிரராமங்களையுடைய சிவந்த கண்ணினசாடிய விஷ்ணுவும் பிரமதேவரும் முடில்வாக 

னனாூயெ இந்தஇரனும் (ஆகிய இவர்களுடைய) முகத்தைப்பார்த்து எம்பெருமானாகய கக 

தீஸ்வாமி இவ்வாறு கூறுவாராயினார். எ-று, அங்கு, ஏ ௮சை, (௧௭) 

18, தேவரைச்செயுஞ்சிறைவிஓத்துநீ 

மேவுஈன்செனாவெய்பசூ ரனுக் 

சேவுதூதைவிட்டியம்புவித்தனம் 

பாவியன்னதுபயனென்றுன்னலான், 

இ-ள். தேவரை செயும் சிறை விடுத்து நீஈன்கு மேவு எனா வெய்ய சூரனுக்கு 

ஏவு தூதைவிட்டு இயம்புவித்தனம்-காம் சூரபன்மனுக்கு அனுப்புர் தூது விட்டுத் 

சேவர்களைவைத்த சிறையினின்றும்விடுத் து நீசுசமாசவிருவென்று சொல்லுவித்சோம்,- 

பாவி ௮ன்னது பயன் என்று உன்னலான் - பாவியாகிெய அவன் அதனை ஒருபிரயோ 

சனமானவசனமாக நினைத்தானில்லை. ௭- று. ஏவு தாது சாதியடை. (௧௮) 

19, வீதலேயவன்விதஇயதா தலிற் 

நி.தில்விண்ணவர்சிறைவிடோ மென 

வோ தினானவனுபரவுகிக்குவான் 

போதுகாளையா மெனப்புசுன்றனன், 

இ-ள். வீதலே அவன் விதியது அசலில் தீது இல் விண்ணவர் சிறை விடோமென 

ஒ.தினான் - (அவனுக்கு எவ்வளவோபோதனைகளைச்செய்சவழியும்) இறர்துபோதலே 

அப்பாவிக்கு விதியாசலின்குற்றமில்லாததேவர்களைச்சிறையினின்றம் விடோமென்று 

சொன்னான்(ஆசலால்),-௮வன் உயர்வு நீக்குவான் யாம் நாளை போதும் எனபுசன்றனன்- 

அச்சூரபன்மனுடைய மேன்மயையை நீச்கும் பொருட்டு நாளைக்குப்போவோமென்று 

கூறினர். எ- று, 

ஏ தேற்றம். ௮து பகுதிப்பொருள்விகுஇி. உயர்வு - இறுமாப்பெனவுங்கூறுவர். (௧௯) 

20, அறுமாமுகத்சையனிவ்வகை 

கூறக்சேட்ட்ளோர்கொடியரூர்மிசைச் 

சேறுமென்றசொ ற்றெளிவினக் துயர் 
மாறித்றென்றனர்மகிழ்ச்சியெய் இஞர். 

இ- ள். ஆறுமாமுகத்து யன் இவ்வகை கூற கேட்டுளோர் - ஆறுதிருமுகங்களை 

யுடைய கந்தஸ்வாமி இவ்விசமாகச்சொல்லியருள அத்திருவாச்சைச்கேட்ட அரிபிரமேர் 

இராதிசேவர்கள்,--கொடிய சூர் மிசை சேறும் என்றசொல் தெளிவின்” - (எம்பெருமா 

ன்) கொடும்பாவியாயெ சூரபன்மனிடத்தில் (போர்செய்யப் போவோம்) என்று திருவா 

ய்மலர்ந்தருளிய அருமைத்திருவாக்கின்றெளிவினாலே,--௩ம்துயர் மாறிற்று என்றனர் 

ம$ூழ்ச்சி எய்இனார் - நமதுதுக்கமொழிர்தது என்று சொல்விப்பேசானந்தமடைந்தார், 

ஐயன் - யாவரானும் பூிக்கத்தக்கவன். தெளிதலில்லாத நந்துயரைச் சொல்மாற் 

றிற்றென்றலுமாம்; இப்பொருட்கு மாற்றிற்று என்பது எதுகசைதோக்கி மாறிற்று என 
நின்ற தென்க, (20) 

21, இனவத்துளையாடன் பொய்ம், இன் 

ருனவப்பதிச்சயந்தனுற்றது சீ 

மேனைச்செய்கையுமெடுத்துக்கூ நியே 

ஆவானவர்க்கிறைமனத்தைத்தேற்றினான்,



சூரனகர்புரிபடலம், ௨௬௭ 

GQ) > or. ஆன ௮ துணை ஆடல் மொய்ம்பினான் - ௮வ்வாராயெ அப்பொழுது வீச 

வாகுசேவர்,--தானவர் ப.இ சயந்தன் உற்றதும் ஏனை செய்கையும் எடுத்துச் கூறி - ௮௯ 

சர்களுக்கருப்பிடமாடிய மகேந்இரபுரியில் சயந்தன் சிறையிவிருப்பதையும் மற்றுள்ள 

விஷயங்களையும் எடுத் துச்சொல்லி,--வானவர்க்கு இறை மனத்தை சேற்றினான் - தேவ 
சாஜனா௫ிய இக்திரனத மனத்தைச் தெளிவித்தார். ஏ- று, 

தானவர் பதி என்பது ஈற்றுமெய்கெட்டுத் தசானவப்பதியென்றாயிற்று, உம்மைகள் 
எண். ஏகாரம் ௮சை, (௨௧) 

22. சருலாமகேர் இாடாத்தினும் 

விரவாகுமீண்ட துவிளம்பினா 

மாசஞர்க்கடலலைப்பவாண்டுறுஞ் 

சூரனுற்றஅும்பிறவும்சொல்லுவாம், 

இ. £ர் உலாம் மகேந்திர புரத்தினும் வீரவாகு மீண்டது விஎம்பினாம் - சிறப் 

பிப்பொருர்திய மசேந்திரபுரத்தினின்றும் வீரவாகுதேவர் திரும்பிவர்தவிஷயத்தைச் 
சொன்னோம் (இணி),--ஆர் அஞர் சடல் அலைப்ப - பெருந்துக்கமாகிெய சமுத்திரம் 

புடையலைப்ப,--ஆண்டு உறும் சூரன் உற்றதும் பிறவும் சொல்லுவாம் - அ௮ங்கிருச்கின்ற 

சூரபன்மன் ( தன்மகனாகிய வச்ரவாகு இறந்தமையால்) அடைந்தவருத்தத்தையும் ஈகர் 
புரிதன்முதலியவற்றையுங் கூறுகின்றோம். எ- று, 

உம்மை நீச்சப்பொருள். ஆரஞர்க்கடல் - ரூபகம். (௨௨) 

விரவாருமீட்சிப்படல முற்றிற்று, 

ஆ. திருவிருத்தம் - ௬௬௯. 

  

ரனகர்புரிபடல ம், 
el EDK LICKED பூ 

1, ஊகவான்படையுலப்பவச்சிர 

வாகுமாண்டதம்வா கைமொய்ம்பினா 

னேகுர்தன்மையுமேவற்.றாதுவர் 
சோகமோடுபோய்ச்ஞாமுன்கூறிஞர், 

இ-ள். ஊக வான்படை உலப்ப வச்சிரவாகு மாண்டதும் வாகை மொய்ம்மினான் 
ஏகும் தன்மையும் ஏவல் தூதுவர் சோகமோடு போய் சூர்முன் கூறினார் - வகுப்புப்பொ 
ருந்திய பெருந்தொகையான சேனைகளிறக்க வச்சிரவாகு இ௱ர்தமையும் வீரவாகுசேவர் 
(ஈகரழித்தன் முதலிய செயல்களைச்செய்து திரும்பிச்) சென்றதன்மையையும் (நியமித்த) 

ஏவல்களைச்செய்ன்ற தூதுவர்கள் துன்பத்தோடுபோய்ச் குரபன்மனிடத்தில் சொன் 

ஞர்கள். எ - று, உம்மைகள் எண், (5) 

2, ஈரைஞ்சென்னிசேரிசாயகான்முளை 

விரஞ்சிர் தியேவிளிர்தவாற்றினைச் 

Gren கட்டலுர்துளங்கித்துன்பெலும் 

வாரியுள்ளுறமயங்கவிழ்ர்தனன்.



௨௯௮) ஸ்ரீகந்தபுராணம், 

இ-ள். ஈர் 6ம் சென்னிசேர் இளையகான்மூளை வீரம் சந்தி வினிந்த ஆற்றினை - 

La BA seein இளையமகனாகய வச்சசவாகு செளரியமிழந்து இறந்ததன்மை 

ய;--சூரன் கேட்டலும் - சூரபன்மன் (த.துவர்வழியாகச்) கேட்டலும், துங்க 
ன்பு எனும் வாரி உள் உற மயங்9 வீழ்ந்தனன் - ஈடுக்கங்கொண்டு துக்சமாகய கடலி 

னுள்ளே மிச அறிவுமயங்கவீழ்ச்தான். ௭ - று. ஏ அசை, (௨) 

ேேவறு, 

4, கண்ணிடைகெடும்புனல்காலமைந்தன்மே 

௮ண்ணிகழன்புசென்றுயிசைமீர்ந்திடத் 
அண்ணெளவுயிர்ப்பெனும்புகையுஞ்சு ற்றிட 
வெண்ணருஞ்செல்லல்கொண்டி ரங்கியேங்கினான், 

இ- ள். சண்ணிடை நெடும் புனல் கால - கண்களிவிருஈது சோசபாஷ்பமாகிய 
மிக்க நீர்சிந்தவும்,--மைந்தன்மேல் உள் நிகழ் ௮ன்பு சென்று உயிரை ஈர்ந்திட - இளைய 

மசனாயெ வச்சிரவாகுமிது மனத்தில்விளங்கும் அன்பாகிய வாளான.துவந்து உயிரை 
அறுச்சவும்,--துண்ணென உயிர்ப்பு எனும் புகையும் சுற்றிட எண் அரும் செல்லல் 

கொண்டு இரங்) ஏங்கொன் - விரைவாகப் பெருமூச்சென்று சொல்லப்படும் புகையும் 

சூழவும் ௮ளவிடப்படாத பெருக்துக்கங்சொண்டு அழுது எச்சமடைந்தான். எ - று, 

உம்மை இறந்தத,சழீஇயவெச்சம். ஈர்.தல் வினைக்கு ஏற்ப அன்பு வாளாகவுருவ 
இச்சப்பட்டது; உயிராயெ மாமென்க. உயிர்ப்பெனும்புகை ரூபகம். (க) 

4, ஏங்கென்புலம்பலுமினையவெய்யசூர் 
பாங்கமர்தமர்களும்பரிசனத்தருக் 
திங்குசெயரக்கருந்தெரிவைமார்களு 

நீங்கறவழுதனர் நெடுங்கணீருக, 

Q - ot. ஏங்கென் புலம்பலும் - சூரபன்மன் (பு,ததூசோகத்தினால்) மனமேங்க 
அமு.தலும்,--இனைய வெய்ய சூர் பாங்கு அமர் தமர்களும் பரிசனத்தரும் தீங்குசெய் 

அரக்கரும் தெரிவைமார்களும் நெடுங்கண் நீர் உக நீங்கற அழுதனர் - இக்தக்கொடிய 
கூரபன்மனுக்குப் பக்கத்திலிருந்த உறவினரும் பரிவாரசனங்களும் (பிறருக்குத்) தமை 

யையே செய்டுன்ற அரக்கர்களும் பெண்களும் நெடியசண்களினின்றும் நீரசிந்த விடா 
மலழுதார்கள். எ - று: 

உம்மைகள் எண். பிரிநிலை யேகாரம் விகாரத்தாற்றொக்கது. +3) 

9, பழிதவிர்கற்புடைப்பதுமைதன்மக 

னொழிவுறுதன்மையையோர்ந்துமாமலர்க் 
குழலவிழ்ந்தலமாக்கொ ங்கைமேற்புடைத் 

தழுதனள்விழ்ர்தனண்மறிக்குமங்கையாள். 

இ-ள். பழிதவிர் கற்புடை பதுமை - குற்றமில்லாத கற்பினையுடைய பதுமகோ 

மளையானவள்,--சன்மகன் ஓழிவு உறு சன்மையை ர்ந்து - தன.து இளையகுமாரனாகிய 

வச்சிரவாகு இதச்தசன்மையைக்கேள்விப்பட்டு, --மறிக்கும் ௮ங்கையாள் - கைகுலைத்த 
வளாய்,---மாமலர் குழல் ௮விழ்ர்து ௮லம7 கொங்சைமேற்புடைக்லு அழுதனள் வீழ்ந்த 

னள்-சுசர்தமலர்களையணிந்த கூர்தல் ௮விழ்ர்து ௮சையத் (தனது) ஸ்தனங்களிலடி.த்து 
அழுது (மயங்கி) விழுந்தாள். ௭ - று,



சூரனகர்புரிபடலம்.. ௨௬௯௬ 

சூரபன்மனொருவனையே யன்றி எத்துணைப்பேரழகுடையவரையேனும் மனத்தா 
லிச்சித்த நோச்காத பதிவிரதாசருமபத்தினி என்பதுபோதர “பழிதவிர்சற்புடைப் 
பதுமை என விசேடணமொழி புணர்த்திக்கூறினர். (ட) 

6, தொல்லியலிழுக்யெஞானென்பவன் 

புல்லியபின்மு றப்புணர்வின்மாதருஞ் 
சில்லியற்கூர் Sop pC ry wort sen 

'மெல்லவருந்தழீ இயிரங்கன்மேயிஞர், 

இ-ள். சொல் இயல் இழுச்சய சூரனென்பவன் - பழமையாகிய ஒழுசக்சத்தினின் 
௮ம் தவமிய சூரனென்றுசொல்லப்படும் ௮ரசன்,--புல்லிய பின்முறை புணர்வின் மாத 
ரும் - தழுவும்பொருட்டுப் பின்பு முறையாசவந்த வதுவைக் கிழத்தியரும்,-- 

சில் இயல் கூந்தல் தாழ் சேடிமார்களும் - பொன்வட்டத்தசட்டணியணிந்த தாழ்ந்த 

கூந்தலையுடைய தோழிமார்களும் (ஆ௫ய),--எல்லவரும் தழீஇ இரங்கல் மேயினார் - 
எல்லாருந்தழுவி அ௮ழத்தொடங்கனார்கள். எ - .ு, 

உம்மை முன்னையன எண். பின்னையது முற்று. (௬) 

1, களமெழுமிசையொலிகடிஈல்யாழொலி 

துளை யொலிவயிசொலிதூரியத்தொலி 

யளமருமொ தியொலியடங்பெப்பெரு 

வளகஈகர்புலம்பொலிமயங்கிற்றென்பவே, 

இ-ள். களம் எழும் இசை ஒலி கடிஈல் யாழ் ஒலி - (அர்சகரத்திலுள்ளார்) கண் 
டத்தினின்றும் எழும்புகன்ற சங தவொலியும் சிறந்த நல்ல யாழினின்றும் உண்டாகும் 

ஒசையும்,--துளையொலி வயிரொலி தூரியத்தொலி - (புல்லாங்குழன் முதலிய) துளைச் 
கருவிகளின் ஓசையும் கொம்பினோசையும் ம ற்ை றய வாத்தியங்களிமீனோசையும்,-அளமரு 

மொழியொலி அடங்கி - சுழன்று தயர்கூறும் மொழியும் ௮டங்க,--௮ பெரு வளககர் 

புலம்பு ஒலி மயங்கிற்று - - அந்சப்பெரிய செல்வத்தினையுடைய நகரத்தில் அழுகை 

ஓசையே பொருந்திற்று. ஏ- று. 

பிரிகிலை ஏசாரமு மெண்ணும்மைகளுந்தொச்கன. அ௮லமரு என்பது ௮ளமருவென 

எதுகைநோக்டுப் போலியாயிற்று, செய்தெனெச்சம் இரித்துப்பொருள் கூறப்பட்டது. 

என்ப, ஏ ௮சை, (a) 

8, ௮ன்னதுபோழ்தினிலறத்தைக்காயதரு 

துன்னெழிமர்திரிசூரபன்மனா 

மன்னவன்முன்னுறவர்துகைதொழு 

தின்னனகேண்மெனவிசைத்தன்மேயினான். 

Q)- or. அன்னது போழ்தினில் - அச்சமயத்தில்,-அ௮றத்தை சாய்தரு தன்னெறி 

மந்திரி-தருமகோபன் என்று கூறப்படுர் துன்மார்க்கத்தை உடைய மச்இரியானவன ,-- 

சூரபன்மனாம் மன்னவன் முன் உற வந்து - சூரபன்மனாபெ அரசனுக்கு முன்னாக 

வந்.த,--கை தொழுது - இரண்டு கைகளையுங் குவித்து வணங்5,--இன்னன கேண் 

மென இசைத்தல் மேயினான் - இவைகளைச் கேளுமென்று சொல்வாளாயினான். ௭- று, 

௮றத்தைச் சாய்த்ரு மந்திரி துன்னெறி மந்திரி எனத் தனித்தனி இயையும், 

தன்னைவைத்சாளு மரசலுக்கு ஈற்புத்திகூறி ஈல்வழிச்செலுத்துதல் மர்திரிக்கியல்பாச



௩௦௦ ஸரீகறந்தபுராணம். 
- 

வின், இவன் அப்படிச்செய்யாது துர்ப்போதனைசெய்து துன்னெறியிற் செலுத்துவோ 

னாதலால் * துன்னெறி மக்திரி' என்றார். கேளும் என்பது சேண்ம் என விகாரமாயிற்று: 

9, மெய்ப்புவியண்டங்கள்பரிசதமேன்மையை 

யொப்பருந்திருவினையுலப்பிலாயுமை 

செப்பருர் இறலினைசிறக்தசீர்த்தியை 

பிப்பரிசழுங்குதலியற்கையாகுமோ. 

இ-ள். மெய் புவி அண்டங்கள் பரித்த மேன்மையை - (இராசனே) உண்மை 

யான பிருதுவியிலுள்ள அண்டங்களை ஆளுகின்ற மேன்மை உடையீர்,--ஒப்பு அரும் 

திருவினை - உயர்வொப்பில்லாத செல்வ த்தையுடையீர்,--உலப்பு இல் ஆயுளை - அழிவில் 

லாத ஆயுளையுடையீர்--செப்ப அரும் திறவினை - சொல்லமுடியாத வல்லமையை 

யூடையீர்,--சறந்த €ர்த்தியை - சிறந்த மிகுபுகழை உடைமீர் (இவ்வியல்பினையுடைய 

மசாராசாஇிராசனாகய நீர்),-- இப்பரிசு அழுங்குசல் இயற்சை ஆகுமோ - இப்படிவரு 

ந் துதல் முறைமையாகுமோ அகாது. ஐகாரம் எதிர்மறை. (௬) 

10, தெண்டிசைகேமிவான்செறிந்துகொள்ளினு 

மண்டமதழியினுமனைக் துமாயினும் 
விண்டி டலின் றிவாழ்விரகீமனங் 

கொண்டிடுதிண்மையுங்குன்றற்பாலதோ,. 

இ-ள். தெள் நிரை நேமி வான் செறிந்து கொள்ளினும் - தெளிந்த அலைகளையு 
டைய சடலானது (பிரளயமாகி) ஆகாயத்தை மூடிச்கொண்டாலும்,--௮ண்டம் அது 

அழியினும் - அண்டங்கள் அழிக்தாலும்,--அனை த்தும் மாயினும் - எல்லாப்பொருளும் 

அழிர்தாலும்,--விண்டிடல் இன்றி வாழ் வீர - (ஒருகாலத்தும்) அழியாமல் இருக்கின்ற 

பெருவாழ்வைப்பெற்ற வீரனே,---டீ மனம் கொண்டிடு இண்மையும் குன் றற்பாலதோ - 
நீர் மனத்திற்கொண்ட தைரியமுங் குறையத்தக்கதோ தச்சதன்று, உம்மை முன்னை; 

யன எண்ணோகூடிய உயர்வுசிறப்பு; பின்னையது உயர்வுறப்பு, ஓகாரம் எதிர்மறை. 

11, ஏவரும்வியத்தகருமிறைவநீயிவ 
ணோவெனவரசற்றியேயுயங்குற்டுயெனின் 

மூவருஈகைப்பர்கண்முன்னமேவல்செய் 

ம தேவருஈகைப்பர்கள்புகழுர்ே தயுமால், 

இ-ள். ஏவரும் வியத்தகும் இறைவ இவண் ஒ என அரற்றி உயப்குவாயெளில்- 

எல்லாராலும் புகழத்தக்க மசாராசனே நீ இவ்விடத்தில் ஒவென்று அழுதுகொண்டு 

வருக்துவீசேயானால்,---மூவரும் ஈகைப்பர்கள் - மும்ஞர்த்திகளுஞ் சிரிப்பார்கள்,--முன் 

னம் ஏவல்செய் சேவரும் நகைப்பர்கள் புகழும் தேயும் - உமக்குமுன்ளே ஏவலைச் 

செய்த சேவர்களுஞ் சிரிப்பார்கள் (௮ம்மட்டோ) உம்முடைய இர்த்தியுங்குறையும்.எ-று- 

உம்மை முன்னைய இரண்டும் முற்று; பின்னையவை இறந்ததுதழீஇயவெச்சம். 

ஆல், ஏ ௮சை. தேவரும் என்ற உம்மை இழிவு?றப்பென்பாருமுளர். (ss) 

12. பூதர்தம்படையலபுராரிரல்கெய 
காதலனேயலகழறவிட்டதோர் 

அ துவன்செய்தபுன்றொழிலுக்காற்றலை 
பேதுறலாகுமோபெருமைக்$நிலாய்,



சூரனகர்புரிபடலம். ௩௦௧ 

இ. ள். பூதர்தம் படை ௮ புராரி ஈல்கெ காசலனே ௮ல- பூதசேனைகளல்ல சவ 

பெருமான் பெற்ற மகனாகிய குமாசனல்ல,---கழற விட்டது தர் தூதுவன் செய்த புன் 

தொழிலுக்கு ஆற்றலை - அவன் உன்னிடத்தில் (சேவச்சிறையை விடு என்னும் விஷ 
யத்தைச்) சொல்லும்படி. ௮னுப்பிய ஒரு தூதன்செய்த அற்பகாரியத்சைச் ௪9 கன்றி 

ரில்லை; பெருமைக்கு ஈறு இலாய் - பெருமைக்கு முடிவில்லாத சாசனே,---பேதுறல் 

அ௮ருமோ - (இத pars) மனங்கலங்கலாகுமோ, எ-று, 

ஏ, ஓர் ௮சை. தம் சாறியை. ஓசாரம் எதிர்மறை. கான்கனுருபு இரண்டனுருபாச 

வுரைக் ப்பட்டது. (௪௨) 

13, தர்தையர் துஞ்செனுர் சம்முன்பின்னவர் 

மைந்தர்கடுஞ்சினுமற்றுஞ்சார்ந்தவர் 
தந்தொகைதுஞ்ணெஞ்சயச் தின்மேலையோர் 

சிர்தைகொள்வன்மையிற்கிறி துக்தேதேயுமோ, 

இ-ள். ததையர் துஞ்சினும்-பிகாக்கள் இறந்தாலும்,--தம் முன்னவர்( துஞ்சினும்) - 

. தமையன்மார் இறர்தாலும்,--( தம்)பின்னவர் ( துஞ்சினும்)-தம்பிமார் இறந்தாலும்,--மைந் 

தர்கள் துஞ்சினும் - புத்திரர்கள் இறந்தாலும்,--மற்றும் சார்ந்தவர் சம் சொகை துஞ்9 
னும் - வேறும் சேர்ர்திருப்பவர்களின் சஞுகமழிக்தாலும்,--சயத்தின் மேலையோர் - 
வெற்றியினான் மேம்பட்ட சுத்தவீரர்கள்,-ரநசைகொள் வன்மையில் சிறிதும் தேயுமோ - 

மனத்கிற்கொண்டிருக்கின்ற இடத்திற் சற்றேனுங் குறையுமோ குறையாது. எ- று, 

தம் சாரியை. ஓகாரம் எதிர்மறை. உம்மை முன்னையன எண்; பின்னையது உயர்வு 
திறப்பு. (௧௩) 

14, மேதகுபெருக்திறல்விரர்கம்மையு 
மாதரும்வெல்வசான்மாயுமழ்வரி 
ஞைலினின்மகற்காயுள்குன்றலிற் 
ாதனுமட்டனனாடிச்தோன்றினான். 

இ-ள். மாயும் ஊழ் வரின் மேதகு பெரும் இறல் வீரர் தம்மையும் மாதரும் வெல் 
வர் '- இறக்கின்ற விதிவந்தால் மேன்மைபொருக்திய ஜெந்த வெற்றியையுடைய வீரர் 
களையும் பெண்களும் வெல்லுவார்,--ஆதலின் நின் மகற்கு ஆயுள் குன்றலில் தூதனும் 

அட்டனன் ௮௫ கோன்றினான் - ஆதலால் உமது மகனாஇிய வச்சிரவாகுவுக்கு வயது 

குறைந்தபடியால் தாதாசவந்த வீரவாகுவும் (அவனைச்) கொன்றவனாகத் தோற்றப்பட் 

டான். எ-று, 

உம்மை ஈமுன்னையது உயர்வுசிறப்பு; பின்னையது இழிவு?றப்பு, தம் சாரியை, 
YU HOF. (௧௪) 

19, வெவ்வியவொன்னலர்வினையும்வன்மையுங் 
கைவருகெல்லியங்கனியினாடியே 
செய்வகைதேற்றினஞ்செய்கலா இவ 

ணைவதுமாண்மையினலத் திற்காகுமோ, 

இ-ள். வெவ்விய ஒன்னலர் வினையும் வன்மையும் சைவரு நெல்லியம் சணியின் 

நாடி - கொடிய பகைவர்களுடைய செய்கைகளையும் வலிமையையும் உள்ளங்கையிலிருச் 

இன்ற நெல்லிப்பழத்தைபபோல ஆராய்ந்தறிஈத,--செய்வகை தேற்றினம் செய்கலாது- 
செய்யவேண்டிய உ$யங்களைச் செளிந்து செய்யாமல்,--இவண் சைவதும் ஆண்மை 

யின் நலத்திற்கு ஆகுமோ - இவ்விடத்தில் வருந்துவதும் ஆண்மையினன்மைக்குத் 
தீகுமா தகாது, ஏ- றி



௩௦௨ ஸரீகந்தபுரரணம். 

உம்மை முன்னைய எண்; பின்னையது இழிவுெப்பு. ஏ ௮சை. ஓஒ எதிர்மறை, 
தேற்றினம்'வினைமுற்றெச்சம், (கடு) 

16, வரங்களுமதுகையும்வரம்பின்றெய்தியே 
புரங்களர்ஞானென்றொருபேர்பெத்தரீ 
தரங்கமதடைவ துக் தலைமைக்ே கேற்பே தா 
விரங்கலையிரங்கலையென்றுதேற்றி னான், 

இ-ள். வாரங்களும் மதுகையும் வரம்பு இன்று எய்தி உரம் ளர் சூரன் என்று 

ஒரு பேர் பெற்ற நீ - (சிவபெருமானிடத்தில்) வரங்களையும் வலிமையையும் அளவில் 
லாமல் பெற்று வலிமை விளங்குகின்ற கூரனென்னு மொருபெயடைப் பெற்ழிருக்கின்ற 
நீர் (அவைகளை நினையாது),--தரங்கமது அடைவதும் தலைமைக்கு ஏற்பதோ - (அற்ப 

சாரியத்தைச்குறித்த) மனச்சலக்கமடைவதும் (மேற்கூறப்பட்ட) முதன்மைக்குத்தகு 

மா தகாது,--இரங்கலை இரங்கலை என்று தேற்றினான் - வருந்தவேண்டாம் வருந்தவே 

ண்டாமென்று கூறிச்செளிவித்தான். எ.- று. 

உம்மை முன்னையன எண்) பின்னையது இழிவு9றப்பு. ஓகாரம் எதிர்மறை, 
ஏகாரம் தேற்றம், அது. பகுதிபபொருள்விகுதி, (௧௬)' 

11. மேற்நிகழறத்தஇனைவெகுளுகாமத்தான் 
தேழ்றலுமவுணர்கோன்தெளிவுபெற்றெழீஇ 
யாற்றருந்துயரினையடக்கித்தன்பணிக் 
கூற்றியலுழையரசைநோக்கிக்கூறுவான். 

இ-ள். மேல் திகழ் அறத்தினை வெகுளும் நாமத்தான் - மேன்மைவிளங் 

கும் தருமகோபன்,--தேற்றலும் அவுணர் கோன் தெளிவு பெற்று எழீஇ - (இவ் 

வாறு போதனைசெய்து) தெளிவித்தலும் அவுணர்ச்சரசனாகிய சூரபன்மன் மனத்தெளிவு 

பெற்றெழுந்து,--ஆற்ற அரும் துயயினை அடக்க - சூக்கமுடியாத தச்கத்தைச் சடக் 
துச்கொண்டு,--தன் பணி கூறு இயல் உழையசை கோக்க கூறுவான் - தன்னேவற் 
பகுதியிலொழுகிறின்ற ஏவற்காரரைப்பார்த்துச் சொல்லுனெறான். ௭ - று, 

ஆற்ற ௮ரும் என்பது *ஆற்றரும்' என ௮க.ர்தொக்கது. தன் பணி கூற்று இயல் - 
தீன்னேவலைச்செய்கின்ற இயமனையொத்த” எனப்பொருள் கூறுவாருமுளர். மேற்றி 
சழ் ௮றமென்க, 

18, சேயுயிர்வெளவியேச௫ிறந்தவிர்ககர் 
மாய்வதுபுணர்த் திருவலியதூ.துவன் 
போயதுதெரிர் திரோபுகலக்கேட்டிரோ 
நீயிர்கள்வாய்மையைநிகழ்த் துமென்னவே, 

இ ். சேய் உயிர் வெளவி இறந்த இ ஈகர் மாய்வது புணர்த்திடும் வலிய தூது 
வன் - என் மகனது பிராணனைச்சவர்ந்து சிறந்த இர்ஈசரத்தை அழித்த வவியவனாகிய 

தூதுவன்,--போயது தெரிரந்திசோ புகலக் சேட்டிசோ - போனது தெரியுமா (அல்லத) 
யாரேனுஞ் சொல்லச்சேட்டீர்களா,--நீயிர்கள் வாய்மையை நிசழ்த்தும் என்ன் - நீங்கள் 
உண்மையைச்சொல்லுங்கள் என்று கேட்க. எ- று, 

ஏகாரம் இரண்டும் ௮சை. ஓகாரம் இரண்டும் வினா. ( ௧௮) 

19, துப்புடனிவவழிதூ இற்சென்றுளா 
னிப்புரமகன் மனனிலங்கைகோக்குரூ 
வப்புறமேகனொனதனைக்கண்டன 
மெய்ப்பரிசஃெனவிளம்பினாரோ,



சூரனகர்புரிபடலம். ௩௨௦௩ 

இ-ள், அப்புடன் இவ்வழி தாதில் சென்றுளான் - வலிமையுடன் இவ்விடத்தில் 

சாதாகவர்தவன்,---இ புரம் ௮கன்றனன் இலங்கை கோச்குறா ௮ புறம் ஏடுனான் - இச்சு 

சத்சைவிட்டு இலங்கையை சோக்கிச்சென்று ௮ப்பாற்போயினான்,-௮.தனை கண்டனம் - 

௮தை யாம் பார்த்தேம்,--இல்.து மெய்ப்பரிசு என விளம்பினார் - இது உண்மையான 
விஷயமென்று சொன்னார்கள். எ- று. ௮ரோ ௮சை, (௧௯) 

ேவறு. 

20, ௮ம்மொ திவினவ?ே லாடுமவுணர்கோன்றன்பானின் ற 

கம்மியர் தம்மைகோக்டிக்கடி துபோயகிலநல்கிச் 

செம்மலர்மிசையேவைகுர் தசைமுகத்தொருவன்றன்னை 
யிம்மெனக்கொணர் திரென்னவனையவரிசைக்க லுற்றார், 

இ-ள். ௮ மொழி வினவலோடும் - இங்றனக் தூதுவர்கள் சொன்ன வார்த்தை 
யைக்சேட்டலும,--அவுணர்கோன் தன் பால் நின்ற கம்மியர் தம்மை நோக்கி - சூரபன் 

மன் தன் பக்கத்துகின்ற ஏவற்காரரைப்பார்த்து,-சடி.து போய் - விரைந்து சென்று,-- 

செம் மலர் மிசை வைகும் இசை முகத்து ஒருவன் தன்னை - உலகத்தைப் படைத்துக் 

கொண்டு செந்தாமரைப்பூவிவிருக்கின் ற நான்குமுகங்களையுடைய பிரமனை,--இம்மென 
கொணர்திர் என்ன - $ீக்கரத்தில் கொண்யவொருங்களென்று பணிக்க,-- அனையவர் 

இசைச்கல் உற்றார் - அவர்கள் சொல்லுடன்றார்கள். ௭ - று, 

*ஏகாரம் ௮சைநிலை. தம், YSH, Sor சாரியை. (௨0) 

2]. ஈங்துகேட்டிமன்னவினையமதண்டால்குந் 

தேங்கமழ்பதுமத்தண்ணேவர்கோனாதியான 

பாங்கனசரோடுமேவிப்படையொடும்புவியில்வந்த 

காங்கெயன்றன்கணுற்டானென்பராற்கண்டோரென்றார், 

இ-ள். மன்ன - இராசனே,---ஈங்கு இது கேட்டி - நமாஞ்சொல்வதைக் கேட்டரு 

ளூக,--இனையமுது அண்டம் ஈகல்கும் தேம் கமழ் பதுமத்து ௮ண்ணல் - இந்தப்பெரிய 

௮ண்டத்தைப்படைச்த வாசனைகமழாகின்ற பதுமாசன ராகிய பிரமசேவர்,-- தேவர் 

கோன் ஆதியான பாங்னெரோடு மேவி - சேவராசனாடிய இக்திரன் முதலிய தேவர்ச 
சோடுஞ்சேரந்து,--படை யொடும் புவியில் வந்த சாங்செயன் தன் கண் உற்றான் என் 

பர் சண்டோர் என்றார் - சேனையுடன் பூமியில்வந்த கந்தஸ்வாமியிடத்திற் சென்றிருக் 

இன்றாசென்று கண்டவர்கள் (இச்சங்கதியை) யறிவித்தார்களென்று சொன்னார், எ - று, 

, சசிஅல் HOE. HSB, தன் சாரியை, (௨௧) 

22, தொழுவர்களினையமாற்நஞ்சொற்றலுஞ்சூரன்கேளா 
Hepes sep AO தன்னாவெய்.துயிர்ப்பெய் திச்சறி 
யழடுலழககைத்துமற்றையண்டத் இினிருக்துகல்குஞ் 

் செழுமலாயனைப்பற்றிச்செல் ஓுமின்வல்லையென்றான், 

இ-். தொழுவர்கள் இனைய மாற்றம் சொற்றலும் - ஏவலாளர் இவ்வார்த்தை 

யைக்கூறுதலும்,-சூரன் கேளா விழுமிது விழுமிது என்னா - சூரபன்மன் சேட்டு ஈன்று 

நன்றென்றுகூறி,---வெய்துயிர்ப்பு எய்தி €றி - சுடுமூச்செறிந்து கோபங்கொ 

ண்டு, ---அழல் எழ கைத்து - நெருப்புண்டாகும்படி. சிரித்து; மற்றை அண்டத்தின் 

இருந்து ஈல்கும் செ௫மலர் ௮யனை பற்றி வல்லை செல்லுமின் என்றான் - மற்றை யண் 
டத்திலிருஈது இருட்டி த்தொழிலைச்செய்ன் ற அழயெ பதுமாசனராகிய பிரமதேவரைப் 

பிடித்துக்கொண்டு சீக்கிரம் வாருங்களென்று ௮ஞ்ஞாபித்தான். ௭ - று. (௨௨)



௩௨௦௪ ஸரீகந்தபுராணம். 

29, சொற்றவனினையமாத்றங்கூறலுமுழையர்கேளா 
வித்றிதுசெய்அமென்னாவி சைவுகொண்டொல்லையேகி 

மற்றையண்டத்திற்சென்றுவானவர்முதுவன்றன்னைப் 
பற்றினர்கொணர்க்தார்தங்கோன்பணித் இடுபரிசு கூறி, 

இ-9். கொற்றவன் இனைய மாற்றம் கூறலும் - அரசனா சூரபன்மன் இவ்வாறு 
ஆஞ்ஞாபித்தலும்,--உழையர் சேளா - ஏவலாளர் சேட்டு,--இற்றிது செய்தும் என்னா 

இசைவு கொண்டு ஒல்லை ஏட - இதனைச் செய்வேமென்று சம்மதித்து விரைந்து 

சென்று,--மற்றை ௮ண்டச்தில் சென்று - அப்பாலண்டச்திற்போய்ப் (பிரமதேவரைக் 

சண்டு),-தம் கோன் பணிச்திடு பரிசு கூறி - தமது ௮ரசன் ஆஞ்ஞாபித்த கட்டளையைச் 

சொல்லி யறிவித்து,--வானவர் மு.துவன் தன்னை பற்றினர் கொணர்ந்தார் - அப்பிரம 

தேவரைப்பிடி தீ துக்கொண்டெர்சார்கள். ௭ - று. தன் சாரியை. (௨௩) 

24, பரிசனர்பலருமீண்டிப்பார்புகழ்சூரனென் னு 

மாசன்முற்கொணராந்துவேரோரண்டத் இனயனையுய்ப்ப 
வரிசையாலவனைநோக்கிமாணழிவுற்றமத்றித் 
இருககாதளைத்தொன் மையபோலவேசெய் இயென்௫ான், 

இ- ள். பரிசனர் பலரும் ஈண்டி வேறு ஒர் ௮ண்டததின் அயனை பார் புகழ் சூரன் 

என்னும் அரசன் முன் கொணர்ந்து உய்ப்ப - ஏவலாளர் பலரும் நெருங்கிச்சென்று 
மற்றையண்டச்திலிருக்கன்ற பிரமசேவரை உலகச்தாராழ் புகழப்படுகின்ற சூரபன்ம 

னென்னும் பெயரையுடைய ௮சனுக்கு முன்னாகச்சொண்டுவந்துவிட,---வரிசையால் 
அவனை நோக்கி - (அ௮வ்வரசன்)முறைமையாக அவரைப்பார்த்து,--மாண் அழிவு உற்ற 

இ இரு ஈகர் அதனை சொன்மைபோல செய்தி என்றான் - நீர் சிறப்புச்குறைர்தழிர்த 

இந்தத் இருககரத்ை முன்போலமையும்படி செய்வீராக என்றான். ௭ - று, 

வரிசை - முறைமை, மற்று, ஏ ௮சை. தொன்மைபோல என்றது பொன்னாலமை 

ந்து ரத்தினங்களழுத்தப்பட்டு எவ்வாறு இருந்ததோ ௮வ்வாறுபோல என்க. ௮து பகு 

திப்பொருள்விகு தி. (௨௪) 

25, சூரன்மற்நிதளைச்செப்பச்சொற்பணிதலைக்கொண்டைய 
வோரிறையொடுங்குமுன்னருனதுதொன்னகரமாற்ற 

வேருறமுன்னமேபோலியற்றுவன்யானேயென்னாப் 
பேருலகுதவுகன்றபெத்றியைகினைந்துசெய்வான், 

இ-ள். சூரன் இதனை செப்ப - சூரபன்மன் இந்த வார்த்சையைச்சொல்லுதலும்,- 

சொல் பணி தலை சொண்டு - அவன் சொல்லிய கட்டளையைச் இரரின்மேல் 

வத் த,--8ய - ௮ரசனே,--ர் இறை ஒடுங்கு முன்னர் உனத; தொல் நத.ரம் - ஒரி 

றைப்பொழுது நீங்குமுன் உனது பழமையாகிய ஈகா.த்தை,--ஆற்ற ஏர் உற - மிகவும் 

அழகுபொருந்தும்படி,,--முன்னமே போல யானே இயற்றுவன் என்னா - முன்னிருந்த 

தன்மையைப்போல கானே செய்வேனென்ற,--பேர் உலகு உதவுகன்ற பெற்றியை 

நினைந்து செய்வான் - பெருமையாயெ உலகங்களைச் சிருட்டிச்தன்ற தன்மையை Qa) 
தானித்துக்சொண்டு செய்வாராயினார். ௭எ- று, 

மற்று ௮சை, ஏசாரம் முன்னையது தேற்றம்; பின்னையது ,ஜரிரிலை. உலகூருட்டி 

செய்யும்பொழுது சவெபிரானுடைய திவ்விய சொரூபத்தைத் தியானித்துச்சொண்டே 

செய்பவராதலால், நினைந்து செய்வானெ'ன்றதுமது. ப (உட)



சூரனகர்புரிபடலம். 8௨௦௫௫ 

96, பொன்ம தின்மாடவீ திப்பொலன்மணிச்சொம்வேர 
மன்மதன்விை ழயுஞ்சோலைமண்டபம்வாவிபொய்கை 
சென்மலியாங்கமன்றந்தெற்றியேமுதலவெல்லாக் 
தொன்மையபோலாகத்தன்கைத்தொழின்முறைபடைத்தான்மன்னோ, 

இ-ள். பெரன், மதில் மாடலீதி பொலன் மணி செம் வேசம் - பொன்மயமாகிய 
மதில்கள் மாளிகையமைந்த வீதிகள் செம்பொன்னாலமைத்து மணிகளழுத்தப்பட்ட 
சாபிசள் செய்குன்றுகள்,--மன்மசன் விழையும் சோலை மண்டபம் வாவி பொய்கை - 
மன்மதனும் விரும்பத்தச்சக சோலைகள் மண்டபங்கள் வாவிகள் பொய்கைகள்,--செல்மலி 

௮.ரங்கம் மன்றம் தெற்றி முதல எல்லாம் - மேகங்கள் கிரம்பிப்படிந்த நடனசாலைகள் 

சபைகள் திண்ணைகள் முதவிய வெல்லாவற்றையும்,--தொன்மைபோலாக தன் கைச் 
தொழில் முறை படைத்தான் - முன்போலமையும்படி தமது கைத்தொழின் முறையால் 
சிருட்டித்தார். எ- று, 

௮. ரங்கமென்பது ஈநடனசாலைக்குங் கூத்துப்பயிவிடத்துச்கும் சூதுபயிலிடத்திற்கும் 

பெயசாதலின் பொதுப்பட அரங்கமென்றார். தெற்றி-சிச்தாகூடத்துக்கும் பெயர். ஏ, 

மன், ஓ ௮சை. மன்மதனும் ஏன்ற உயர்வுசறப்பும்மை விசாரச்தாற்றொக்கது. (௨௬) 

21. இவ்வகைநகரமுத்றுமெழில்பெறப்படைத்தபின்றை 
மைவரைமேனிமன்னன்மாபெருங்கோயிறன்னைச் 
செவ்விதின்முதுமைபோலச்சிறப்பினாற்திருத்தல்செய்தா 

னைவகையிருபான்ேகொண்டவல்லியங்கமலத்் தண்ணல், 

இ-ள். வகை இருபான் கொண்ட அல்லி ௮ம் கமலத்து ௮ண்ணல் - நூறு ௮௧ 

விதழ்பொருந்திய அழகிய செந்தாமரைப்பூவில் வீற்றிருக்கின் ற பிரமதேவர்,--இ வகை 
நக.ரம் முற்றும் எழில்பெற படைத்த பின்றை - இக்சவிதமாக ஈகரமுழுவதம் ௮லங்கா.ர 

மமையும்படி. சிருட்டி த்சபின்பு,-மை வரை மேனி மன்னன் மாபெரும் சோயில் தன் 

னை - கரியமலைபோன்ற சரீ ரத்சையுடைய சூரபன்மராசன.து மாளிசையை,--செவ்வி 

தின் மூதுமை போல சிறப்பினால் திருத்தல் செய்தான் - ஒழு.ல்.சாச முன்னிருந்தபடியே 

சிறப்பாகச்செய்தார். எ - று 

தீன் சாரியை. முதுமையேபோல என்னும் தேற்றேகாசர் தொக்கது. (௨௭) 

26. கொன்பெருககருமர்தண்கோயிலும்படைத்தலோடு 
மன்பெருக்தகையசூரன்மற்றவன்செய்கைநோக்கி 
யன்புசெய்துவகையாகயெவுணர்களயாரும்போற்ற 

முன்புபோலரிமானேற்றுமுழுமணித் தவிசிலுற்றான். 

இ-ள். கொன் பெரு ஈகரும் ௮ம் தண் கோயிலும் படைத்தலோடும் - மிகப் பெரு 

மையா$ிய ககாத்தையும் சிறந்த €தளமமைந்த அரண்மனையையும் படைத்தபொழுது,-- 
மன் பெரும் தகைய சூரன் - அரசாளும் பெழுந்தன்மையையுடைய குரபன்மன்,--அ வன் 

செய்கை நோக்கி - அப்பிரமதேவாது படைப்பின் வல்லபத்தைப்பார்த்து,--அன்பு செ 

ய்து உவகை ஆட - அன்புவைத்து மடழ்ச்சியடைஈ ஐ,--அவுணர்கள் யாரும் போற்ற - 

அ சுசர்களனைவருர் துதிக்க,--முன்பு போல் அரி மான் ஏற்று முழு மணி தவிசின் உற் 

ரன் - முன்னிருர்தபடி ஆண்டிங்கத்தாற் சுமக்சப்படுகின்ற முழுதும் இரச்தினமிழைத் 

துள்ள அ௮சனத்தில் வித்றிருந்சான். எ-று. 

மற்று ௮சை, உம்மை முன்னையன எண்; பின்னையது முற்று. (௨௮) 

ட உக



௩௦௭௬ ஸரீகத்தபுராணம்; 

29, உற்றனனாடுப்பின்னரோ இமத் இறையைகோக்கி 
மற்றுகின்னண்டஞ்சென்.றுவைகு இிரல்கியென்னாச் 

சொழற்றனனேவவன்2ே ஞன்றுண்ணெனவிடைபெதே wars 
பெற்றதன்னண்டஞ்சென்றுபிறங்குதன்னுலகம்புக்கான், 

இ-ள். உற்றனன் ஆ௦ பின்னர் ஓ.திமத்து இறையை கோக்கு - (௮ங்ஙனஞ் சம 

மாசனத்தில்) வீ ற்றிருந்து பின்பு அன்னச்சை வாசனமாகவுடைய பிரமசேவரைப்பார் 
த்த,--நின் அண்டம் சென்று நல்கு வைகுதி என்னா சொற்றனன் ஏவ - உமது ௮ண் 

டத்திற்போய்ச் ஈருட்டித்சொழிலைச் செய்துகொண்டிருமென்று சொல்லியனுப்ப,-- 

அன்னோன் துண்ணென விடை பெற்று ஏகி - அபபிரமதேவர் சீக்ரம் அனுமதிபெற் 
நுச்கொண்டு சென்ற,--பெற்ற தன் ௮ண்டம் சென்று பிறங்கு தன்னுலகம் புக்கான் - 

தீமக்குக்கடைத்த ௮ண்டத்திற்போய் விளங்காறின்ற தமது உலகத்தற்புகுந்தார். எ - று, 

bog gor. 36g சாரியை. சொற்றனன் வினைமுற்றெச்சம், (௨௧) 

சூரனகர்புரிபடலமுத் நிற்று, 

ஆ. திருவிருத்தம் - ௧௬௮. 

  

சூரனமைசச்சியற்படலம், 
எயா 0 SS 

1, ௮ந்தகல்லமையந்தன்னினவுணர்கோனேவல்போற்றி 

முந்துசெல்லொற்றராஜனோாூரிரீர்க்கடலைவாவிச் 
செந்தியிற்சென்றுகந்தன்சேனையும்பிறவுக்தேர்ந்து 

வந்தனர்விை ரவினங்கண்மன்னனைவணங்கிச்சொல்வார். 

இ-ள். ௮ந்த நல் அமயம் தன்னில் - அர்த நல்லசமயத்தில்,--அ௮வுணர் கோன் 

ஏவல் போற்றி - ௮அவுணராசனா௫ய சூரபன்மனது ஆஞ்ஞையை அங்கேேரித்து, --முர்.த 
செல் ஒற்றர் ஆனோர் - முன்சென்ற தாதுவர்,--கூரி நீர் கடலை வாவி - வலிய நீசையு 

டைய கடலைக்கடந்து,--செர்இயில் சென்று - இிருச்செரஈ்தூரிற்போய்,- கந்தன் சேனை 

யும் பிறவும் தேர்ந்து - கர்சஸ்வாமியினது சைனியங்களையும் மற்ருள்ள விஷயங்களையும் 

அறிந்துகொண்டு --விரைவின் அங்கண் வந்தனர் - விரைவாக அவ்விடச்தில்வஈது,-- 

மன்னனை வணங்கி சொல்வார் - ௮ரசனாகயெ சூரபன்மனை வணக்கஞ்செய்து ( இவ்வ(.று) 
சொல்லுகின்றார்கள். எ - று. ் 

தீன் சாரியை. உம்மைகள் எண், வந்தனர் - வினைமுற்றெச்சம், மூரி - பெருமைச் 

கும் பெயர். (௧) 

2. ஏற்றவெம்பூதவெள்ளமிசாயிரம்படையின் வேந்தர் 

தாற்றுடனெண்மர்பின்னு நுவலருஞ்செறப்பின்மிக்கோர் 

மேற்றிகழிலக்கத்கொன்பான்விரர்மற்றினையசோடுக் 

தோத்றமில்பரமன்மைந்தன்றொடுகட ஓுலகன்வந்தான். 

இ-ள். ஏற்ற வெம் இராயிரம் பூச வெள்ளம் - உயர்ச்சிபொருக்திய கொடிய இர 

ண்டாயிரம் வெள்ளம் புசசேனை களும் தாற்றுடன் எண்மர் படைனின் வேந்தர் - நூற் 

தெட்டுப் (பூத) சேனாதிபஇிகளும்,--பின்னும் - பின்னரும்,--,நுவல அரும் சிறப்பின் 

மிக்சோர் மேல் திகழ் இலக்கச்து ஒன்பான் வீரர் - சொல்லுதற்கரிய சிறப்பின் மேம்



சூரனமைச்சியற்படலம். ௩௦௭ 

பட்டவராயெ மேன்மைவிளங்கும் இலச்சத்தொன்பது வீரர்களும் (ஆகய),--இனைய 

சோடும் - இவர்களோடும்,--தோற்றம் இல் பரமன் மைந்தன் தொடு கடல் உல௫ன் வந் 

தான் - உற்பத்தி மாசரசிசராயெ சவகுமாரராங் சஈ்சஸ்வாமி (௪க॥ரா.ற்) ரோண்டப்பட்ட 

சமுத்திரஞ்சூழந்த உலகத்தில் வந்தார். எ-று. 

மற்று ௮சை. உம்மை முன்னையது இறக் தது சழீஇயவெச்சம்; பின்னையத முற்று 

தோற்றமில் எனவே "உபலக்கணத்தால் முடிவுமில் என்பது தானேபோதரும். புண்ணி 
யம் விசேடித்திருப்பின் சுவர்ச்சாதி மேலுலகங்களிற்றோன்றி இன்பமனுபவித்தலும், 

புண்ணியபாவமாகிய இருவினைகளும் ஒச்திருப்பின் பூமியிற்றோன்றிச் சுகதுக்கங்களை | 

யனுபவித்தலும், பாவம் விசேடித்திருப்பின் ஈரகத்சையடைந்து பெருந்தயரனுபவித்த 
லும் ஆன்மாச்களுக்கு உண்மையாகவே உள்ளன. ௮வைகளொன்றுக் தமக்கில்லாது நிச் 

தியானந்தராயிருச்சலின் (தோற்மமில் பரமன் மைந்தன்? என்ளுர், (௨7 

9. சரதமீதவுணர்கோவேதாசகவிரன்றன்னைக் 

கரையறுமாயைபோஜற்றுங்காமருபிதங்கறன்னை 
யிருபிளவாகவேலாலெறிந்தனனீறுசெய்து 

திரைபொருமளக்கர்வேல்ச்செர் மொககரினுற்றான். 

இ-எ். அவுணர் கோவே ஈது சரதம் - அசுரர்களுக்கு ௮ரசனே இ.து உண்மை,- 

தாரக வீரன் தன்னை கரை அறு மாயை போற்றும் காமரு பிறங்கல் தன்னை - தாரகனா 

இய: வீரனையும் அளவிறஈத மாயங்கள்செய்தலாற் சிறந்த இரவுஞ்சமலையையும்,--இரு 
பிளவு ஆக - இருபாதியாகப் பிளக்கும்படி,--வேலால் எறிந்தனன் ஈறு செய்து - வேலா 

யுத்ச்சைவிட்டு ௮ழிச்து,- இரை பொரும் அளக்கர் வேலை செர்இமாககரின் உற்றான் - 

அலைமோதுகின்ற கடற்கரையிலுள்ள பெருமைபொருந்திய திருச்செந்தூரில் வந்திருச் 
இன்ரார். எ- று, 

தாரகவீரன் பண்புத்தொகை. போற்றல்- ஈண்டுச்செய்த.என்னும்பொருட்டு, காமரு 

என்பதிலுள்ள உகரம் சாரியை. எழிச்சனன் வினைமுற்றெச்சம், அல் உருபுமயச்சம், 

எண்ணும்மைதொக்கன. தன் இரண்டும் சாரியை, (௩) 

4, விலங்கெக இிர்வேல்ண்ணல்விசைர் திவண்மேவுமாற்றா 
ஓலங்ளெர்மொய்ம்பித்றா தனொருவனைவிடுத்தானன்னா 

னிலங்கையையழித்துவர்தான்யாளிமாமுகவன்றன்னை 
வலங்கையின்வாளாற்செற்றுவாரிதிகடக்து போனான், 

இ-ள். விலங்கெய கதிர் வேல் அண்ணல் விரைந்து இவண் மேவும் ஆற்றால் - 

விட்டுவிட்டு 'ஒளிவீசுன்ற வேற்படையையுடைய பெருமையிற் சறந்தவராயெ சக்சஸ் 

வாமி €க்ரெமாக இந்த வீரமகேந்திரத்தில் வரும்பொருட்டு,--உலம் களர் மொய்ம்பில் 

தூதன் ஒருவனை விூத்தான் - இரண்ட கல்லைப்போல விளங்குகின்ற புயங்களையு 

டைய ஒரு தா.துவனை அனுப்பினார்;--அன்னான் - அவன்,--இலங்கையை அழித்து வக் 
தான் - (வரும்போது) இலங்கையை அழித்துவிட்டு (இங்கே) வர்சான்,--யாளிமா முக 

வன் தன்னை வலம் கையின் வாளால் செற்று வாரிதி கடந்து போனான் - ( அவ்விலங்சை 

மாககரத்இற் காவலாயிருர்த) யாளிமுகனை வலக்கையிலுள்ள வாட்படையினால் வெட்டிக் 

கொன்று கடலைக்சடந்துபோனான். ௭ - று, தன் சாரியை. (௪) 

9, செங்கதிரயில்ே வன்மைர்தன்றெண்டிசைப்புணரிவாவிப் 
பொங்குவேங்கணங்கே ளாடும்போர்ப்படைவீரசோடு 

மிங்குவந்தாடல்செய்வானெண்ணினனிருந்தானீது 
சங்கையென்றுன்னல்வாய்மைதகுவனவுணர் தியெனறார்,



௬.௦௮ ரீ சுந்தபு ராணம், 

Q- er. செம் ௪இர் அயில் வேல் மைந்தன் - செவ்வொளிபொருக்திய கூரிய வேற் 
படையையுடைய கரசஸ்வாமி,--தெள் இரை புணரி வாவி ... தெளிந்த அலைகளையடைய 

 கடலைக்கடர் ஐ. -பொங்கு வெம் சணங்களோடும் - (கோபச்தினாலே மனங்கொித்துச்) 
இளருகின்ற கொடிய பூதசேனைகளோடும்,---போர் படை வீரசோடும் - போர்ச்குரிய 

ஆயுதங்களைச்தாங்கிய , வீரர்களோடும்,--இங்கு லந்து ஆடல் செய்வான் எண்ணினன் 

இருந்தான், - இவ்விடத்தில்வந்து டோர்செய்யும்படி நினை த்திருக்இன்றார்,--ஈ.து சங்கை 

என்று உன்னல்”- இதனைச் சந்தேசமானவார்ச்சையென்று கினைச்சவேண்டாம்,--வாய் 

மை - (நாங்கள் சொல்லியது) உண்மையே,---சகுவன உணர்தி என்றார் - (இனி) இதழ் 

குத்தகுந்தவற்றை ஆலோூத்துக்கொள்ளும் என்றார்கள், எ - 2. 

எண்ணினன் வினைமுற்றெச்சம். வாய்மையே என்பதில் தேற்றேகாரஈ்தொகச்சத. 
ஒடு) உடனிகழ்ச்சிப்பொருள். | உம்மைகள் எண். (@) 

6. ஒற்றர்சொல்வினவிமன்னனொருதனியிளவறன்னை 

யற்றமில்கேள்விசான்றவமைச்சரைமைந்தர்தம்மைச் 
சுற்றமொடமைந்ததானை த்தொல்பெருந்தலைமையோரை' 

மற்ரொருகணத்தின்முன்னர்மாபொடுகொணருவித்தான், 

இ-ள். மன்னன் ஒற்றர் சொல்!வினவி- குரபன்மன் தூ.துவர்சொன்ன வசனத்தை 

ச்சேட்டு,--ஒரு சனி இளவல் தன்னை - ஒப்பற்ற தம்பியாகிய சிங்கமுகாசுரனையும்,- 2. 
தம் இல் கேள்வி சான்ற அமைச்சரை - சோர்வற்ற சாஸ் திரக்கேள்வியிற் சிறந்துள்ள 

(தருமகோபன் முதலிய) மக்திரிகளையும்,--மைந்தர் தம்மை - (பானுகோபன் முதலிப) 

புதல்வர்களையும்,--ச.ற்றமொடு| அமைந்த தொல்பெரும் தானை தலைமையோரை - சுற்றத் 

தோடு அமைந்து வாழ்கின்ற 'மிக்பெருமையையுடைய (புலிமுகன் முதலிய) சேனாத 
பதிகளையும்,---ஒரு கணத்தின் முன்னர் மாபொடு கொணருவித்தான் - ஒருகணப்பொ 

முதுசெல்லுமுன் முறைப்படி "அழைத்துக்கொண்வெரும்படி. செய்தான். எ - று. 

மழ்று ௮சைகிலை. தன், தம் சாரியை. எண்ணும்மை விகாரத்தாற்றொக்கன. மரபு 

என்றது ௮வரவரையழைக்கு முறைமையை. (௬) 

ேவேறு, 

1, அங்கவர்யாவருமவுணாமன்னவன் 

பூங்கழல்கைதொமூஉப்புடையின்வைகலுந் 

இங்கனல்சுடுவ'2தார்சீற்றமுள்ளெழ 

விங்கெவுயிர்ப்பினன்விள ம்பன்மேயினான். 

... இ-ள். ஆங்கவர் யாவரும் ௮வுணர் மன்னவன் பூ கழல் கைதொழூஉ புடையில் 
வைகலும் - (அங்ஙனம் வகதவர்களாகய) அவர்களனைவரும் ௮வுணர்ச்சாசனாயெ சூரபன் 

மனது மலர்போன்ற பாதங்களைக் கைகுவித்துவணங்கெ பச்கங்களிலிருத்தலும்,--இ 

சனல் சடவது ஒர் €ற்றம் உள் எழ - வெம்மையுடைய ௮க்ூனியையுஞ் சுடச்தச்க ஒரு 

கோபம் தன்மனத்திற் ரோன்றுசலால்,--விங்கெய உயிர்ப்பினன் விளம்பல் மேயினான் - 

பெருமச்செறிர்து சொல்வானாயினான். ௭ - று. 

உம்மை முற்று. பூப்பெயர்முன் இனமென்மை தோன் நியது. தீங்கனலென்பதும் 
அது. சனலையும் என்ற உயர்வுிறப்பும்மை விகாரத்தாற்றொச்சஜ். கனல்போல என 

உவமைத்தொகைப் பொருளுங் கூறுவர். ௮து இத்துணைச்றெப்பினதன்று, செயவெ 

னெச்சம் காரணப்பொருளில் வந்தது, உயிர்ப்புடையவனாய் எனினும் ௮மையும், (௭)



சூரனமைச்சியற்படலம், ௪௦௯ 

8 போ றறலராகியபுலவர்யாரையு 

மாற்றருஞ்சிறையில்யான்வைக்கபான்மையைத் 

தேற்றியமகபதிசென்றுசென்னிமே 
லாற்றினைவைத் இடுமமலற்கோ இனான், 

இ-ள். போற்றஷர் ஆ௫யெ புலவர் யாரையும் - ஈமது குலப்பசைவர்களாகிய தேவர் 

களனைவமையும்,--யான் ஆற்ற அரும் சிறையில் வைத்த பான்மையை,--நான் சூசக்சச் 
கூடாத சிறையில்வைத்த தன்மையை,--சேற்றிய மகபதி சென்று சென்னி மேல் ஆற் 

றினை வைத்திடும் ௮மலற்கு ஓ.தினான் - அறிக்தவனாகிய இந்திரன்போய் முடியின்மேல் 
கங்கையைச்தரித்த சிவபெருமானுக்கு அறிவித்தான். எ- று, 

போற்றலராகிய - வணங்காதவராகிய எனவும் பொருள்கூறுவர்; ௮.து பொருந்தா 
தென விடுக்க. யாரையும் என்னுமும்மை முற்.றுப்பொருளில்வந்தத. ஆற்றரும் என்ப 

தில் ௮கரம் தொக்கது. இடு பகுதிப்பொருள் விகுதியாகிநின் ந.து. (௮) 

9, கண்ணுதலுடையதோர்கடவுள்வல்லையோ 

சண்ணலங்குமானையளித் துமைந்தமீ 
விண்ணவர்சிறையினைவிட்டிச்செல்கெனத் 
துண்ணெனாம்மிசைத்தூண்டினானசோ, 

இ. “ள். கண் நூ.தல் உடையதோர் கடவுள் - கெற்றிச்சண்ணையுடைய சிவபெருமா 
ன்,--வல்லை ஓர் ௮ண்ணல் ௮ம் குமரனை அளித்து-விரைவாகப் பெருமையிற்சிறக்துள்ள 

அழகமைந்த ஒரு புத்திரனைத்சோற்றுவித்த,--மைந்த நீ விண்ணவர் சறையினை விட்டி, 

செல்ச என - மகனே, நீ தேவர்களுடைய சிறையை நீச்வொவென்று சொல்லி;--துண் 

ணென ஈம்மிசை தூண்டினான் - விரைவாக நம்மிடத்தில் அனுப்பினார். ௭- று. 

ஓர் ௮சோ ௮சை. செல்க என என்பதில் அகரந்தொகுத்தல்விகாரம். சடவுள் - 

கடந்தவர்; எனவே தத்துவாதீசர் என்பது பொருள். விண்ணவர் - மேலுலகத்தில் வப் 
பவர், குமரன் - எக்காலத்தும் இளமைப்பருவமுடையவன்; இரட்டு றமொழிதலால் மெய் 

யன்பர்களுடைய குற்சிதங்களை யழிபபவனெனவும் பொருள்படும். (௯) 

10, வாய்த்இடுகயிலைமால்வசையைவைகலுகங் 
காத்திரெர்திதன்கணத்துவிரரு 

மீக்தகுபூதரும்விரவமாலய 

னேத்திடவரன்மகனிம்பரெய்தினான். 

இ-ள். மால் வாய்த்திடு கயிலை வரையை வைகலும் காத்திடு நந்திதன் கணத்து 

வீரரும் மீதகு பூசரும் விரவ - (௮ங்ஙகனஞ் சவபெருமான் அனுப்ப) மகிமைபொருக்திய 

இருச்சைலாசமலையை எப்பொழுதும் காவல்செய்கின்ற ஈந்திகணத்தலைவர்களாகய வீரர் 

களும் மேன்மைபொருந்திய பூதர்களும் உடன்வர,--மால் அயன் ஏத்திட - (பெருந்தே 

வர்சளெனப்படுகன்ற) பிரமவிஷ்ணுக்கள் துதிக்க,--அ௮.ரன் மகன் இம்பர் எய்இனான் - 

சவகுமாசசான கந்தஸ்வாமி இவ்வுலகத்தில் வந்தார். எ - று, 

உம்மை வைகலும் என்பதில் முற்றும், ஏனையவற்றில் எண்ணுமாம். செயவெனெச் 
சங்கள் சாரியப்பொருட்டு. வாய்த்திடு என்பதற்கு சிவபிரான் எழுர்தருளிய என அவாய் 

நிலைபற்றிப் பொருள்கூடறவார் இலர். ௮௦ என்னும் வடமொழி தற்பவமாயிற்று, அத 

பச்குவான்மாக்குளுடைம மலசத்தியைக்கெடுப்பவன் என்னும் பொருளுடையது, (௧0)
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11, பாரிடையும்றுளான்பாணிகொண்டதோர் 
கூ.ருடைவேலினாற்கொடியகுன்் டு 
தாரகவிளவலைத்தடிர்துபின்னுற 

வாரிதியகன்கரைவந்துவைகினான், 

இ - ள். பாரிடை உற்றுளான் - பூவுலகத்தில்வந்த அ ச்சிவகுமாரர்,--பாணி சொண் 

டது ஒர் கூர் உடை வேலினால் - (மது) கையிலுள்ள கூரியவேலாயுதச் இனால், --கொ 
டிய குன்றொடு தா.ரக இளவலை சடிந்து - கொடிய மாயங்களைவிளைக்கின் ற இரவுஞ்சூரி 

யுடன் தம்பியாகெய தாரகனையுஞ்சங்கரிதத.--பின்னுற வாரிதி ௮கன் கரை வந்து வைடி 

னான் - பின்பு பெரிய சமு,ச்திரச்கரையில் வந்திருந்தார். எ- று, 

ஓர் ௮சை. உற்றுளான் வினையாலணையும்பெயர். ஓடு எண்ணில் வந்தது. கொடிய 

ஆகுபெயர், கொடிகளையடைய எனவும் பொருள் கூறுவார். (௧௧) 

12, ௮ன்னதோசறுமுகனாங்கொர்தூதனை 
யென்னிடைவிடுத்த லுமேகிமற்றவன் 

மைக்கிறநெடுங்கடல்வரைப்பிற்பாய்ந்தொராய்ப் 
பொன்னவிரிலங்கைமாபா£த்தைவீட்டினான். 

இ-ள். அன்னது ஒர் அறுமுகன் - அந்தச்சண்முகமுள்ள குமாரர்,---அங்கு ஓர் 

தூதனை என்னிடை விடுத்தலும் - ௮வ்விடத்திணின்றும் ஒரு தூ.துவனை யென்னிடத்தி 

லனுப்புதலும்,--அவன் ஏ௫- அத்தா துவனானவன் வநது,--மை நிற நெடும் கடல் வரைப் 

பில் பாய்ந்து ஒராய் - கரிய நிறம்பொருர்திய நெடிய கடற்கரையினின்றும் பாய்ந்து 

நீற்டு,--பொன் அவிர் மா இலங்கை புரச்தை வீட்டினான் - பொன்னொளியை வீச 

இன்ற பெரிய இலங்சாபுரத்தை யழித்தான். எ- று. 

மற்று, ஒர் ௮சை. பொன்னவிர் - இலக்குமிவிலாசம் விளங்கும் எனினும் அமை 

யம். ஒ.ராய் ஒருவுதவின் விகாரம். (௧௨) 

18, இலங்கையங்காவலுமிகப்புற்றின்னதோர் 

பொலங்கெழுதிருககர்நடுவட்புக்குலாய் 

நலங்கிளரென்னவைக்கள ச் தினண்ணிஞன் 
கலங்கலனிழைய அமாயைக்கற்பினான். 

இ- ள். இலங்கை ௮ம் காவலும் இகப்புற்று - ( இலங்காபுர,ச்தை யழிச்த தமன் நி) 

அ௮வ்விலங்கையிலுள்ள காவல்களையுங்கடநர்து,--இன்னது ஒர் பொலம் கெழு திரு ஈகா 
நடுவண் புக்கு உலாய் - இநக்சு ஒப்பற்ற பொன்மயமான றந்த நகரத்தின் நடுவுட்புகுரத 
உலாவி,--5லம் இளர் என் ௮வைக்களத்தில் கண்ணினான் - அழகுவிளங்காரின்ற எனது 

சபாமண்டபத்தில் வந்தான்;,--மாயைகச் கற்பினான் இறையதும் கலங்கலன் - (அப்படி. 

வக்தவன் ) மாயவிச்தையையறிர்் தவனாதலால் ஒருசிறிதும் மனங்கலங்இனானில்லை. எ-று 

௮ம், ஒர் ௮சை. உம்மை முன்னையது இறர்சதுதழீஇயவெச்சமும், 'பின்னையது 

உயர்வுசிறப்புமாம். உலாய் என்பது உலவுதலின் விசாரம். என்னவைச்களத்தில் மாயைச் 
கற்பினான் இறையதும் கலங்கலன் ஈண்ணினான் எனினும் அமையும். பிறராற் கடச்சற் 
கரியனவாயமைத்துள்ள காவல்களையுங்கடர்து என்னும்வழி உம்மை உயர்வுறப்புமாம்.() 

14. ஈண்ணினனெ திருதஈவையில்விரர்போல் 

விண்ணவர்பாங்கராச்செவிளம்பியென் 
கண்முனஞ்சிலருயிர்களைக் துவன்மையா 

லெண்ணலன்பின்னுறவெழுந்துபோயினான்,
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இ- ௭. நவை இல் வீரர்போல் எதிர் உற ஈண்ணினன் - குற்றமில்லாத வீரரைப் 

போல் எனக்கு முன்வந்து,--விண்ணவர் பாங்கரா ல விளம்பி - தேவர்கள்சார்பாசச் 

சில வார். த்தைகளைப்பே9,---என் சண் முனம் சிலர் உயிர்களைந்து - என்சண்ணெதிசே 

சிலரைக்கொன்று,--வன்மையால் எண்ணலன் பின்னுற எழுந்து போயினான்-தைரியச் 

தோடும் (என்னைச் சற்றும்) மதியாசவனாய் பின்பு சபையை விட்டெழுச்துபோனான். 

பகசைவரைகச்கண்டு அஞ்சுதல், பின்வாங்குதல் முதலிய குற்றமில்லாசவபே நவை 

யில் வீரர், இவன் அத்துணைச்றப்புள்ள சுத்தவீரனல்லவென்பது போதர :லீரர் 

போல்' என்றுகூறினான். ஈண்ணினன் வினைமுற்றெச்சம். பாங்கராகவென்பது பாங்கரா 
வென ஈற்றுயிர்மெய் தொக்குநின்ற த, (௧௪) 

19, போயவனிர்ஈகர்பொடித்துச்டந்தியா 

னேயினவேயினபடைஞர்யாசையு 

மாயுறுவித்தனன்மற்றுமென்னிளஞ் 

சேயுயிர்கொண்டனன் செருக்குறீங்கலான். 

இ-ள். போயவன் இ கர் பொடித்து இந்தி - அப்படிப்போன தூதன் இந்த ௩௪ 

சத்தைப் பொடியாகவழித்து எங்குஞ்சிந்தி,---செருக்கு நீங்கலான் - அகங்காரம் நீங்காத 

வனா;--யான் ஏயின ஏயின படைஞர் யாரையும் மாயுறவிச்சனன் - நானனுப்பிய 
அனுப்பிய படைவீரரையெல்லாங் கொன்றான்,--மற்றும் என் இளம் சேய் உயிர்கொ 

ண்டனன் - பின்னும் எனது இளையமகனாடிய வச்ஏரவாகுவினது பிசாணனையும் வாங் 

இனான். எ - நு, 

"உம்மை மூற்று. உயிரையும் என்னும் இறந்தது தழீஇயவெச்சவும்மை விகாசரத்தாற் 
றொக்க து. சகத்திரவாகுகள் சதமுகன் முதவிய வீரர்களிறந்த பரிதாபத்தினும் தன்ம 

சன் இறந்தது பெரும்பரிதாபமாதலின் 'என்னிளஞ்சேயுயிர் கொண்டனன்' எனப் பிரி 

த்துக்கூறினான். (௧௫) 
16, அழிந்ததித் திருககரளப்பிருனைகள் 

கழிர்தனசெறிந்ததுகளேபாத்தொகை 
இழிர்ததுபாரகங்கெழீஇயசோரியா 

ஜொழிந்ததென்னாணையுமுயர்வுந்தீர்க்த கால், 

இ-ள். இ இருகசர் அழிந்தது - எல்லாச்செல்வங்களு நிரம்பிய இக்ககரமழிக் 

தீத, அளப்பு இல் தானைகள் கழிந்தன - அளவில்லாத சேனைகள் இறந்தன;--களே 
, பரத்கொகை செறிந்தது - பிணக்கூட்டம் (எங்கும்) நெருங்சச்டெக்சத,--பாசகம் Sighs 

த்து - (அதனால்) பூமிபிளக்த.த,--சோரி யாறு கெழீஇயது - இரத்தவெள்ளம் ஆறாகப் 

பெருகயெது,--என் ஆணையும் ஒழிந்தது - எனத.இகாரமு மொழிந்த த,--உயர்வும் தர்க் 

தீது - எனது, மஇமையுந்தொலைந்தது. எ-று. 

ஆல் அசை, உம்மைகள் இறந்த துசழீஇயவெச்சம்; உயர்வுசி றப்பெனினுமாம், தான் 

மகுடாபிஷேகஞ்செய்த நாள்முசல் இக்காள்வசையும் யாதொரு வகையானும் அழியாத 

நகம் ௮ழிந்தமைபற்றி அதிகாரமும் தன்றெப்பும் நீங்யெது என்பான் 4ஒழிர்ததென்னா 

ணையு முயர்வுந்தீர்க்தது” என்று கூறினான். (௧௬) 

17, ஒத்தெனவர்தவவ்வொருவன்றன்னையும் 
பற்றிவெஞ்சிறையிடைப்படுத்.தே னனலேன் 

செற்றில்லூறதேயெனிலுஞ்செய் திலே 

னெற்றிறிவசையுசைக்றுகூறுகேன்,



௩௨௧௨ ஸீகந்தபுராணம். 

இஸ். ஒற்று என வந்த ௮ ஒருவன் சன்னையும் பற்றி வெம் றை இடை பத்: 

தினேன் அலேன் - (என்னிடத்தில்) தூதாகவர்த ஒருவனையும் பிடித்துச் கொடியசிறை 

யில் வைத்தேனில்லை,--செற்றிலன் - கொன்றேனுமில்லை,--ஊறதே எனினும் செய் , 

இலேன் - அவனுறுப்புக்களையாவது குறைத்துவிட்டேனுமில்லை,---இணி வசை உசைக 

கு எற்று ஈறு கூறுகேன் - எனக்குண்டான இவ்வசைமொழிக்கு இனி என்ன முடிவ 

சொல்லுவேன். எ-று. ட, 

தீன் சாரியை. ௮.து பகுதிப்பொருள்விகுஇி. ஏகாரம் பிரிநிலை. உம்மை முன்னை | 

யது முற்று; பின்னது இழிவுரறப்பு. பிறராற் கூடாதாயினும் தூ.துவனைப்பிடிக்கவம் 

சிறையில்வைச்சவும் இன்னும் எத்தண்டனைகளைச் செய்யவும் ஏன்னாற்றகுமென்பான் 

(பற்றிகசாசசெய்திலேன்? எனக்கூமினான். (௧௪) 

18, இம்பரினிவையெலாமிழைத்ததூ.துவ 

னம்பதியிகர்துபோயிலங்கைஈண்ணிய 

மொய்ம்புடையாளிமாமுசவற்சாடியே 

யம்பு திகடந்சனனவனியெய்தினான். 

இ-ள். இம்பரின் இவையெலாம் இழைத்த தூதுவன் - இவ்விடத்தில் இவைகளை 

யெல்லாஞ்செய்த தா.துவன்,--ஈம் பதி இசந்து போய் - ஈமது வீரமகேர்திரத்தி னெல்லை 

யைக்கடர்து சென்று,---இலங்கை ஈண்ணிய மொய்ம்புடை யாளி மாமுசவன் சாடி, - 
இலங்காசகாத்திவிருந்ச பலசாவியாகிய பாளிமுகனையுங்கொன்று,--அம்புதி சடரச்சனன் 

௮வனி எய்தினான் - சடலைக்கடந்து பூவுலகத்திற்சென்றான். எ.- று, 

ஏகாரம் ௮சை. யாளிமுகனையும் என்ற இறச்த.துதழீஇயவெச்சவும்மை விகாசத்தாற் 

றொக்சது. ௮வனி என்றது குறிப்பினால் திருச்செந்தாரை. இங்கே அத்தா துவனுக்குத் 
தீக்ச தண்டனை செய்வித்திருப்டேனாயின் யாளிமுகன் இறந்துபடான் என்னுங் கருதீ 

துடையனாதலின், “ஈம்பதி யிகந்துபோய் யாளிமா முசவற்சாடி” என்று குறிப்பித்தான்- 

19. கார்பொருமிடற்றவன்காதன்மாமகன் 
வாரிதிகடர் திவண்வந்துஈம்மொடும் 

போர்பொரகினைகுவான்்போலுமிவ்வெலாஞ் 

சாரணர்மொழிந்தனர்சாதமாகுமால், 

இ-ள். சார் பொரு மிடற்றவன் சாதல் மாமசகன் - கரிய மேசத்தையொத்த சண் 

டத் தினையுடைய சிவபெருமானுச் சாசைமீதூரப்பெற்ற மகனாயெ சந்தசுவாமி "வாரிதி 

கடந்து இவண் வந்து ஈம்மொடும் போர் பொர நினைகுவான் போலும் - சடலைக்ூந்து . 

இவ்விடத்தில் ந்து நம்மோடு போர்செய்தற்கு சினைச்திருப்பான்போஜும்,--இவ்வெ 

லாம் சாரணர் மொழிர்சனர் - இவைகளெல்லாவற்றையும் தூதுவர்கள் சொன்னார்கள், 

சரதம் ஆகும் - (அவர்கள் சொல்லிய அனைத்தும்) உண்மையே. எ-று, த 

ஆல் ௮சை. தேற்றேகாரம் தொக்கது. இவ்வளவுதாரம் வந்தவன். ஈம்முடைய 
வலிமை வீரம் ௮ரசாட்டெபெபெருமை முதலியவற்றை யுணராது யுத்தத்திற்கு வந்தாலும் 

வருவன் என்னுங்கருசத்துப்போதசப் (போர்பொச நினைகுவான் போலும் என Bug 

இல் வை,த்துக்கூறினான். போலும் கியப்பொருளைத் தருமோரிடைச்மசொல். (௧௯) 

20, நெற்றியிலனிகமாய்கின்றபூதரைச் 
செ.ற்றிகல்வீரரைச்செகுத்துச்சேயினை 

வெற்றிகொண்டேனையர்தமையும்வீ ட்டியே 

மற்றொருவிகலைமுன்வரவல்லேனியான்.



சூரனமைச்சியற்படலம். ௩௧௩ 

இன். நெற்றியில் ௮னிகமாய் நின்ற பூதரை செற்று - முன்னணியிலே சேனை 
சளாய்நின்ற பூதர்களைக்கொன்று,--இகல் வீரரை செகுத்து - வலிய வீரசையழித்த,-- 
சேயினை வெற்றிசொண்டு - ஜறெபாலனை ஜெயித்த,--ஏனையர் தமையும் வீட்டி - மற் 

ள்ளவர்களையுங்கொன்று,--ஒரு விகலைமுன் வா வல்லேன் யான் - ஒருகணச்தில் வரச் 
தீக்ச சாமாத்தியமுடையேன் யான். எ- று. 

மற்று, ஏ ௮சை.*தம் சாரியை. உம்மை இறந்தது சழீஇயவெச்சம். 4நெற்றியில்** 
சச்ச்யான் எனவே” அவர்களை ஒருபொருளாக மதியாது தனது பெருமிதங்கூ.றினான் 

எனவுணர்க. (௨0) 

21. சூரனென்னொருபெயர்பமை தததொல்லையேன் 
பாரிடர்தம்மொடும்பாலன் றன்னொடும் 
போரினையிழைத்தடல்புரிர் அவெல்லினும் 
விரமதன்றெனாவறிதுமேவினேன். 

இ-ள், சூரன் என்று ஒரு பெயர் படைத்த தொல்லையேன் - சூரனென்று ஒரு 
பெயரைப் பெற்றுள்ள பழையோனாகய கான்,-பாரிடர் தம்மொடும் பாலன் சன்னொடும்- 
'(ஒன்றுக்கும்பற்றா,ச) பூதர்களோடும் சறுகுழர்தையோடும்,-போரினை இழைத்து ௮டல் 
புரிந்து வெல்லினும்-போசைச்செய்துகொன்று வெற்றிகொண்டாலும்,-வீரமது ௮ன்று 
எனா வறிதமேவினேன்-(மகாராஜாதிராஜனாகிய எனது பெருந்தன்மைக்கு) இதொருவீ 
சமல்ல வென்று சும்மாவிருந்தேன், எ- று. 

தம், தன் சாரியை. ௮து பகுஇிப்பொருள்விகுதி. உம்மை முன்னையவை எண்; 

பின்னையது இழிவழப்பு. 

தான்போயவர்களோடு போர்செய்து வென்றாலும் வீரமுமேன்மையு மாகாது அப 

£ர்த்தியே விளையுமாதலின் வாளாவிருச்சேனென்பான். “வறிதுமேவினேன்' என்றான், 

22, அப்த் திடுக் திருவினில்வலியிற்சூழ்ச்சியி 
லெத் அணைப்பெரியாதாமெனினுமேலையோர் 
கைச்தொருவினைசெயக்கரு திம்றம்முடை 
மெய்த்துணையோரைமுன்வினவிச்செய்வரால், 

இ ள். துய்த்திடும் இருவினில் வலியில் சூழ்ச்சியில் எ துணை பெரியர் எனினும் - 
௮னுபவிக்ன்ற செல்வத்தினாலும் பலத்தினாலும் ஆலோசனையினாலும் எவ்வளவு சிறந்த 

வர்களாசவிருந்தாலும்,--மேலையோர் - பெரியோர்கள்,--கைத்து - (ஒருவரோடு) வெறு 
த்து, HGS tom செய கருதில் - ஒருகாரியத்தைச்செய்ய நினைக்குங்கால்,--தம்முடை 

மெய்த் துணைூயாரை முன் வினவி செய்வர் - தம்முடையவுற்றகற்றத்தாசை முன்னே 
சேட்டாலோடுத்துப் பின் ௮க்சருமச்சைச்செய்வார்கள். எ - று, 

தாம், ஆல் ௮சை, உம்மை உயர்வுசிறப்பு. உடையவென்பது உடையன உயிர் 
மெய் யீறுதொக்கது, சைத்தல் - வெறுத்தல். அரசசர்க்குற்ற சுற்றத்தார் தம்பிமார் மச் 
சள் அமைச்சர் சேனாதிபதிகள் என்ச. ௮ரசர்கள் ஒரு காரியஞ்செய்யத்தொடங்குமுன் 
மந்.திரிமார் தம்பிமார் மச்சள் முதலியவர்களோடு ஆலோத்.துச்செய்யவேண்மோதலின் 
நானும் உங்களை வினாவுன்றேன் என்பான் *மெய்த்துணையோரை முன் வினவிச் 

செய்வர் என்றான். (௨௨) 

23. ஆதலின்வினவினன்யானுமாற்றுத 
லிசெனவுசைத்திராலென்றுமன்னவ 
ம தினனன்னதையுணர்ச் தகை தாமூஉ 
ம மேதியம்பெயரினனிவைவிள ம்பிஞான், 

1 ௪0



௩௧௪ GSEs Sy TT oo to. 

இ-ள். ஆதலின் - (அன்றோர்வழக்கமிங்ஙன ) மாதலால்,--யானும் வினவினன் - 

நானும் உசாத்துணைவர்களாகிய உங்களைச்சேட்டேன்;-ஆற்றுதல் ஈசென உரைத்திர் 

என்று மன்னவன் ஐ.தினன் - நான் இனிச்செய்யுங்காரியத்சை இது தானென்று (யோ 

சத்துக்) கூறுங்கள் என்று அரசனாகிய சூரபன்மன் சொல்ல,--௮ன்னதை உணர்ந்து 

கை தொழுஉ மேதியம் பெயரினான் இவை விளம்பினான் - ௮வ்வசனச்சைச்கேட்டு(௮௪ 

சபையிலிருத) மந்திரிமார்களில் ஒருவனாயெ மடடன் என்பவன் (எழுந்து ௮ ரசனைக்) 

கைகுவித்து வணங்டப் பின் வருமாறு இவைகளைக்கூ றினான். 

அல் ௮சை. மேதியம்பெயரினான் என் றது எருமைமுகமுள்ள ஓரசுரனை. ௮வன் 

மந்திரிகிளிலொருவன் என வுணர்க. உம்ம இறச்த து. சழீஇயவெச்சம். (௨௩) 

24, மேலுய்ர்மாயைகள்விளைச்கும்வெற்பினை 

மாலினைவென்றநின்வலியதம்பியை 
யேலவொர்கணத்தின்முன்னெறிந்தவிரனைப் 

பாலனென்.நுரைப்பதுமுணர்வின்பாலதா, 

இ-ள். மேலுயர் மாயைகள் விளைக்கும் வெற்பினை - மிகவுஞ்சிறந்த மாயைகளைச் । 

செய்து கைவந்த இரவுஞ்சமலையையும்,--மாலினை வென்ற நின் வலிய தம்பியை - 

விஷ்ணுவைவெற்றிகொண்ட பலசாலியாகிய உமது தம்பியான தா.ரகனையும;--ஏல ஓர் 

sous Ser per His வீரனை - முன்னே ஒருகணப்பொழுதினுள்(வேலாயுதம் விட்டு) 

அழித்த வீரனாயுள்ளவனை,--பாலன் என்று உரைப்பதும் உணர்வின் பாலதோ - ஈறுபா 

லனென்று சொல்லுதலும் விவேகத்திற்கு இலச்கணமோ ( இலக்கணமலல.) எ- று, 

ஓகாரம் எதிர்மறை, எண்ணும்மைகள் தொக்கன. உம்மை எதிர்மறை, உமது பகை 

வர்களை இழிந்தவர்களென்றும் சறியவர்களென்றுங் கூறுதல் அழகல்ல வென்றானென்க' 

29, மேதகுதாசகவிரன்ரளானையை 

யாதிபர்தம்முடனட்ட ரரை 

யேதுமோர்வலியிலாவெளியசென்பதும் 

பூகசென்றிகழ்வதும்புலமைப்பாலவோ, 

இ-ள். மேதகு சாரக வீரன் தானையை ஆபர் தம்முடன் அட்ட தீரரை - மேன் 

மைபொருந்திய வீரனாகிெய தாரகனது சேனைகளைச் சேனாதிபதிகளுடன் கொன்ற வீரர் 

களாகிய அவர்களை,--ஏதும் ஓர் வலியிலா எளியர் என்பதும் - சற்றும் வவிமையில்லாத 

எளியவர்களென்று சொல்லுசலும்,--பூதர் என்று இகழ்வதும் - பூதர்களென்று ae 

துப் பேசுதலும், -புலமைப பாலவோ - அறிவின்பகுதியனவோ (ன்று.) ௪.- 

ஒர் ௮சை. தம் சாரியை, ஓகாரம் எதிர்மறை, உம்மைகள் எண். தாரகன் Peis 

லீரனாதலின் ௮வன் சைஸியங்களும் வீரமுடையன. அத துணைச்சிறர்த வீரனாகயெ தாச 

கனையும் சைனியங்களையும் கொன்றவர்கள் மசாவீரர்களேயன்றித் தாழ்ர்தவாசளல்லவெ 

ன்பது அவன் கருத்செனவறிக. (௨௫) 

20. ம்கெழு இரைக்கடல்விரைவிற்பாய்ந்துநம் 

ரேதெயில்வளககர்முடி த துநின்னுடைக் 

ET BN QING TBI BOT BEM UCT 

தூதனென்றுரைப்பதுமறிஞர்சூழ்ச்சயோ. 

இ-ள். மீசெழு இரைக்கடல் விரைவில் பாய்ர்து - மேலாசகவெழுக்து மோது 

ன்ற அலைகளையுடைய சமுச்திரத்தைச் €ச்கிரமாகச்சடந்து வ%த,--ரம் மூது எயில்



சூரனமைச்சியற்படலம், உகடு 

வளரகர் முடித்து - ஈமது பெரிய மதில்குழ்ர்த செல்வங்களமைந்துள்ளதாயெ ஈகரத்தை 
அழித்து, ரின் உடை காதலன் உயிரையும் கவர்ர்த கள்வனை - உமது இளையமகனாகிய 

வச்சொவாகுவினுயிரையுங் கவர்க்ச இருடனை,--தாதன் என்று உரைப்பதும் ௮மிஞர் 

சுழ்ச்சியோ - (௮ற்ப) தூ.துவனென்று இழித்துக் கூறுவதும் அறிவித்சிறந்தவர்களுக்கு 
விவேகமோ (விவேசமன்று.) எ-று. 

ஓகாரம் ஏ.இிக்மறை. உம்மை முன்னையது இறந்சதுதழீஇயவெச்சம்; பின்னையது 

எ இர்மறை. கள்வன் - மாயாசாலங்களையுடையவன்; இருடன். (௨௪௬) 

21. கற்றையஞ்சிறையுடைக்கலுழனூர் தரு 
கொற்றவன்றிசைமுகனமார்கோமகன் 

மற்ரொருவடி.வமாய்வக்ததேயலா 

லொற்றுவனிலைமைவேறுணாற்பாலதோ, 

இ-ள். கற்றை ௮ம் சிறை உடை கலுழன் ஊர்தரு கொற்றவன் - கூட்டமான 
அழகமைந்துள்ள இறகனையுடைய கருடனை வாகனமாகக்கொண்டு ஏறி ஈடாத்துடின்ற 

 விட்டுணுவும்,-- திசைமுகன் - பிரமதேவரும்,--அமரர்கோமகன் - சேவர்களுக்கரசனா 
இய இந்திரனும் (ஆ௫ய மூவரும்),--ஒருவடிவமாய் வந்ததே அலால் - ஒர்வடிவமாய்வந்த 

சேயல்லாமல்,--ஓ.ற்றுவன் நிலமை வேறு உணரற் பாலதோ - தூது௨னாகய ௮வன் 
( இங்சேவந்து செய்த) காரியங்களைப்பார்க்குமிடத்து வேரொருவிதமாக அ௮றியத்தகுமா 

(தகர்து.) எ-று 
உ மற்று அசை. ஏகாரம் தேற்றம். ஓகாரம் எதிர்மறை, எண்ணும்மைகள் தொக்கன, 

அரிபிரமேந்திராதிகள் தனித்தனி வரமாட்டார்களென்று துணிர்சவனாதலால் தூதனை 

அவர்கள் உருவமென்று கூறினான். (௨௭) 

26, உன்றனியிளவலுமொருகின்னோங்கலும் 
பொன்றியகாலையேபுசாரிமைந்தன்மேற் 

சென்றிலையல்லதுன் சேனை தூண்டியும் 
வென்றிலைதாழ்த்திவண்வறிதுமேவினாய், 

இ-ள். உன் தனி இளவலும் நின் ஒரு ஒங்கலும் பொன்றிய காலையே - ஒப்பில் 

லாத உமத தம்பியாகிய சாரசனும் உமது இரவுஞ்சமலையும் அழிந்தபொழுதே,--புராரி 

மைந்தன்மேல் சென்றிலை - வெகுமாரன்மீது போருக்குப் போனீரில்லை,--அல்ல.து 

உன் சேனை தாண்டியும் வென்றிலை - நீர் போசாதுவிடினும் உமது சைனியங்களையனுப் 

பிய்ங்து வெஜ்றிபெற்றிலீர்,-- தாழ்த்து இவண் வறிது மேவினாய் - தாமதித்து இவ்வி 

LED சும்மாவிருந்தீர், எ - று, 

ஏகாரம் பிரிரிலை. உம்மை முன்னையன எண்; பின்னையது இழிவுரறப்பு. ௮ப்பொ 

மூ.துபோனீல் இவ்வளவு கேடுவிளையாதென்பது அவன்கருத்தாதலின் *தாழ்த்திவண் 

வறிதுமேவினா் யென்றான். (௨௮) 

29, தீயழல்வநியதேயெனிலுஞ்€ரியோ 
சேயிதுறிசெனவெள்ளற்பாலசோ 
வாயதனாற்நலையடக்சலா செனின் 

மாயிரும்புவியெலாமிறையின் மாய்க்குமால், 

இ-ள். தி அழல் வ.றியதே எனினும் - வெம்மையுடைய அக்கினிப்பொறி மிசச் 

சிறிதாக விருப்பினும்,*-£ரியோர் இது சிறிதென எள்ளல் பாலோ - புத்திசாலிகள்



௩௨௧௭ ஸ்ரீகந்தபுராணம். 

இது ஒரு சிறுபொதியென்று இசழ்க்து தள்ளுவார்களா? ( தீள்ளமாட்டாரகள்),--ஆய 

so ஆற்றலை ௮டச்கலார் எனின் - தீயென் றறிந்தபோதே ௮வ்வக்ினிப்பொறியின் 

வலியை அடக்இவிடாராயின் (௮.ற்பமாசச்சாணப்பட்ட ௮வ்லக்கினிபெருவெளர்ந்து),- 

மாயிரும் புவி எலாம் இறையின் மாய்க்கும் - மிகப்பெரிய உலசங்களையெல்லாம் ஒரு 

இறைப்பொழுதுள் அழித்துவிடும், 

ஆல் ௮சை. ஏகாரம் முன்னையது தேற்றம்; பின்னையது அவச.ஐகாரம் எ திர்மறை. 

பசைவர் ௮ற்பர்களாக விருப்பினும் ௮ற்பர்களென்று பராமூகமாயிராது அவர்கள் வலி 

யை அடக்கவேண்டும்; அடக்காராயின் ௮வராற்றப்பாமற் கேடுவிளையமென உவமை 

முகத்தாற் கூறினான். 4இயதன்” என்பது செய்யுளாதலின் சுட்டுநீண்டு யகரந்தோன் 

தியது. உம்மை இழிவு?றப்பு, (௨௯) 

90, மாற்றலர்சூழ்ச்சியதெனினுமாறதாய 
விற்றொருகில்மையசெனிலுமேவுமுன் 
னேற்றெஇிர்காப்பரேயென்னினன்னவர்க் 
காற்றருமிடுக்கண்வந்தடைதற்பாலதோ, 

இஃ. மாற்றலர் சூழ்ச்செயது எனினும் - பகைவர்களுடைய உபாயமாயினும்,-- ' 

மாறதாய் வீற்று ஒரு நிலைமையது எனினும் - (அல்லது) மாறாகவேறொருகாரியமாயி 

லும்,--மேவு முன் - வருதற்குமுன்னே;--எற்றெதிர் சாப்பரே என்னின் - (தாமே) 

எதிர்சென்று (௮வை தம்மையணுகாதபடி) காத்துச்கொள்ளுவாசானால்,--அன்னவர் 

க்கு ஆற்ற ௮ரும் இடுக்கண் வந்து ௮டைதற்பாலதோ - அவர்களுக்குச் சூக்கக்கூ. 

டாத துன்பம் வந்து சேருமோ (சேராத.) எ- று. 

ஏகாசம் ௮சை. ஓகாரம் எதிர்மறை, உம்மைகள் எண். ௮.து இரண்டும் பகுதிப் 
பொருள்விகுதி. ஆற்ற ௮ரும் என்பது ௮ற்றரும் என அகரந்தொச்கது, *வெள்ளம்வ 

ருமுன் னணைபோடவேண்டும்” என்னு முதுமொழியையனுசரித்துத் திங்குவருமுன் 

அதுவாசாமற் சாத்துக்கொண்டவர்களுக்குச் துச்சம் வாராது என்று கூறினான் என்க. () 

91, துறர்திடாவளந்தனைத்துய்த்துச்செய்வகை 
மறந்தனமாகிமயவன்மையாளரை 
யெறிந்சவர்.தமையிகழ்ர்இங்கன்வாம்துமேற் 
சிமர்தவர்யாமலாலேவர்சிரியோய், 

இ-ள். €ீரியோய் - £ர்த்தியினான்மேம்பட்ட எங்கள்ராசனே;--துறந்திடா வளம் 

seer gusg செய்வகை மறந்தன மாடி - நீங்காதசெல்வத்தையனுபவித்துச் ( காலங்க 

ளிற்) செய்யவேண்டிய காரியங்களை மறந்தேமாய்,--வன்மையாளரை எ.றிந்தவர் நம. 

இகழ்ஈது இஙகன் வாழ்துமேல் - வீரரைச்கொன்ற மகாவீரரை (௮ற்பர்களென்று) இக 

ழ்ந்துகொண்டு இவ்விடத்தில் வாழுவோமானால்,--யாம் ௮லால் இறந்தவர் ஏவர் - காமல் 

லாமற் சிறந்த வீரர்கள் வேறுயாவர். எ - று, 

ஏகாரம் ௮சை, தம் சாரியை, சிறந்தவர் என்பது குறிப்பால் இழ்மையையுணர்த்இ 

னது. காம் என்று சுரன்முதவியோரை உளப்படுத்திப் பன்மையாசக்கூறினான். பகைவர் 

களை அற்பர்களென்று மதித்து அடக்காமல் வாழுவோமேயானால் பின்னர்ப்பிழையாகு 

மென்பது போதா வன்மையாளரைஈகஈச்யாமலாலேவர்' எனப்பரிகாசமாசக்கூறினான். 

92. முனனமக்குமான்மேன்முனிக்துசேறியே 
லுன்னகர்க்கேகுமோவொஜ்றுமற்றுநீ 

யன்னதுபுரிந்திலையாடன்மைந்தனோ 
டி ந்ரகரழிர்தகென்றிரங்கம்பாலையோ,



சூரனமைச்சியற்படலம். ௩௧௭ 

இஃ ன். முன்னம் ௮ குமரன்மேல் முனிந்து சேறியேல் உன் நகர்க்கு ஒற்று ஏகு 
மோ - (இசாசனே) நீர் மூதவிலே ௮க்குமாரன்மீது செந்து போருக்குப் போலீசானால் 
உமது ஈகரத்திற்குத் தாதன்வருவானா,--ரீ அன்னது புரிந்திலே - நீர் அப்படிச்செய்தி 

ரில்லை(ஆதலால்),--- அடல் மைந்தனோடு இ ஈகர் அழிர்தது என்று இரங்கற் பாலையோ- 

விளையாட்டுப்பருவமுள்ள உமது மகனுடன் இந்த ஈகரமழிர்ததென்று வருக்தலாமா (வரு 
ந்தக்கூடாது.) ௭ “று 

மற்று வினைமாற்று. ஒகாரங்கள் எதிர்மறை. நம்முடைய பராமுகத்தால் வர் சபிழை 

க்கு நாம் வருந்தச்கூடாதென்பான் *அடன்மைந்தனோச்ச*பாலையோ' என்றான். () 

33, மொய்யுடைநின்மகன்முடிந்ததன்மையு 
மையநின்றிருககரழிவதான துஞ் 

செய்யுறுநிலைமைகடெரிந்துசெய்திடார் 

மையலின்&ழ்மையால்வர்தவாகுமால், 

இஃ ள். 8யே- சாசனே,--மொய்யுடை நின் மசன் முடிந்த தன்மையும் - வலிமை 

! யையுடைய உமது இளையமகன் இறரக்ததன்மையும்,--நின் இரு ஈகர் ௮ழிவசானதும் “ 
உமது இச்சிறர்த ஈகரமழிக்ததும்,--செய்யுறு நிலைமைகள் தெரிந்து செய்திடா மைய 

வின் £ழ்மையால் வந்த வாகும் - செய்யவேண்டிய காரியங்களை யாலோடத்துச்செய்யாத 
மயக்கத்தின் தாழ்வால் வந்ததேயன்றி வேறொன்றுமில்லை. எ- று, 

ஆல் ௮௪சை. உம்மைகள் எண், செய்திடாத என்பது செய்திடா என ஈறு தெொரச் 
௧.ஐ. செய்யவேண்டுங் காரியங்களை ஆலோடத்துச் செய்யவேண்டும்; ௮ங்ஙனஞ் செய் 

யாரதொழியின் தப்பாது கேடுவிளையுமெனப் பின்னும் வற்புறு,த்திச்கூறினான் என்க, () 

94, கழிர் திடுபிழையினைக்கரு இச்சாலவுள் 

ளழிர்திடலியற்கையன்றறிஞர்க்காகலா 
லொழிந்தனபோகவொன்றுை ரப்பன்கேண்மியா 

விழிந்தசென்றுன்னலையிமைப்பிற்செய் இரீ, 

இ-ள். கழிந்திடு பிழையினைச் கருதி சால உள் அழிநர்திடல் அறிஞர்ச்கு இயற் 

சை அன்று ஆதலால் - நடரந்சேறிப்போன தவறுகளைக்குறித்து மிகவும் மனம்வருர்துதல் 
விவேகெளுக்குச் குணமல்ல ஆதலால்,--ஓழிந்தன போச - போனவை போசட்டும்,-- 

ஒன்று உரைப்பன் கேள் - ஒருபுத்தி சொல்லுகின்றேன் கேளும்,--இழிந்தது என்று 

உன்னலை - குற்றமான விஷயமென்று எண்ணவேண்டாம்,--ரீ இமைப்பில் செய்தி - 

நீர் (நான் கொல்லுகறெபடி) விரைந்து செய்வீராக, எ- று, 

மியா மூன்னிலையசை. கான் சொல்லுகிறபடி நடந்தால் உமக்கு நன்மையுண்டா 

கும், தாமதியாது ௮தனை விரைந்து செய்யவேண்டுமென்பான் *இமைப்பிற் செய்தி? 

யென்ரானி, (௩௪) 

89. ஆய துபிறவிலையவுணர் தம்மொடு 
மேயினபடையொடும்விசைந்துகண்ணு தற் 
சேயினைவளைக்தமா்செய்யப்போஇயா 

னீயினித்,சாழ்க்கலைகநெருஈகல் போலவே, 

இ-ள். ஆயது பிற விலை - சான் சொல்லுகின்ற புத்தி வேறொன்றுமில்லை,--நீ 

அவுணர் தம்மொடும் மேயின படையொடும் - நீர் ௮சுரர்சளோடும் பொருந்திய சேனைக 

சோடும்,--விரைந்து 'சண்ணுதல் சேயினை வளைந்து ௮மர் செய்ய போதி - சீகஇரமாச



௩௧௮) ஸ்ரீகந்தபுரரணம், 

கெற்றிக்கண்ணையுடைய சஇவகுமாரனைவளைத்துப் போர்செய்யும்படி போசச்சடவீர்_- 

நெருகல் போல இனி தாழ்க்கலை - நேற்றைத்தினபம்போல இனிச்சிறிதும் தாமதித்திருக் 
சக்கூடாது. எ-று, 

ஆல், ஏ ௮சை. உம்மைகள் எண், காலதாமசஞ்செய்யாமல் போருகச்குப்போகவே 

ண்டும் என்னுங் கருத்துப்போதா 4நெருகல்போல நீயினித் தாழ்க்கலை போதி” யென் 

ரான். சவெபிரானைப்போலவே கந்தஸ்வாமிக்கும் மூன்று கண் உண்மையின் நெற்றிக்கண் 

ணையுடைய குமாரச்கடவுள் எனினுமாம். (உடு) 

80, என்றிவைமேதியனிசைப்பக்கேட்டலு 
... நன்றிதுவாமெனதவின்றுகையெறிக் 

தொன்றியமுறுவலுமுஇப்பரல்லறங் 

கொன்றிடுதுர்க்குணனினையகூறுவான், 

இ-ள். என்று இவை மேதியன் இசைபப - என்று இக்தப்போதனை களை மடென் 

சொல்ல,--ரல்வறம் கொன்றிடு துர்க்குணன் - நல்ல தருமநீதியை யழித்சவனாகய தூர்ச் 
குணன் என்னும் மந்திரி,--கேட்டலும் - (அவைகளைக்) கேட்டலும்,--இது நன்று ஆம் , 

என நவின்று - இது ஈல்ல புத்தியாகுமென்று (பரிசாசமாகச்) சொல்லி,---கை a Nig - 

கைசொட்டி,--ஒன்றிய முறுவலும் உதிப்ப - பொருந்திய சிரிப்புர்தோன் ற,---இனைய 

கூறுவான் - இவைகளைச் சொல்லுகின்றான். or — று, 

மென் கூறிய புத்திகள் சனக்குச் சிறிதஞ் சம்மதமில்லாமையால் பரிகச.துக 

கூறினான் என்பார். (கையெறிந்தொன்றிய முறுவலு முதிப்ப? என்றும், கெட்டகுண 

மூடையவனென்பார். (அறங்கொன்றிடு' எனவுங் கூறினார். கேட்டலும் உம்மீற்றுவினை 

யெச்சம், (௩௪) 

8/, வன்றிறலுவணன்மேல்வக்தமாயன்மே 

னின்றிடுமமார்மேனேர்ந்துபோர்செயச் 

சென்றிலையிசாயசா ற்றிறல்கொண்டேகினா 

யின் நினிப்பாலன்மேலேகலாகுமோ, 

இ-ள், வன் திறல் உவணன் மேல் வந்த மாயன் மேல் - (இராசனே,) மிக்ச aad 
மைபொருர்திய கருடவாகனத்திலேறிவர்த விட்டுணுவின்மேலும்,---நின் நிடும் அமரர் 

மேல் - மற்றைய இக்திராதிதேவர் மேலும்,--கேர்ச்து போர் செய சென்றிலை - எதிர்த் 
துப் போர்செய்யும்பொருட்டுச் சென்றீரில்லை,-- இளையசால் திறல் கொண்டு ஏடஞாய் - 

தீம்பிமார்களாலே வெற்றிபெற்று வந்தீர்,--இனி - (அப்படியெல்லாமிருந்த மகாஷ்ரரா 

இெ நீர்) இனிமேல்,---இன்று பாலன்மேல் ஏகலாகுமோ - இர்காளிலே ஒரு று குழச் 
தைமேல் (போருக்குப்) போகலாமா (போகச்கூடாது.) எ- று, 

ஓகாரம் எ இர்மறை. எண்ணும்மைகள்சொக்கன. விட்டுணு முதவிய தேவர்களினும் 

அக்குமாரர் வலிகுறைந்தவொன்பது அவன் கருத்தாதலின் ஏசலாகுமோ' எனமறுத் 

திரைச்சான். (௩௨௭) 

98, இ.றுஇயிலாயுளுமிலங்குமாழியு 
மறுவிலாவெறுச்கையும்வலியும்விரமும் 
பிறவுள திறங்களுந்தவத் திற்பெற்றனை 
௮வஜஷனெடேயமர்செய்தற்கேகொலாம், 

இ-ள். இறுதி இல் ஆயுளும் இலங்கும் அழியும் மறுவிலா வெறுக்கையும் வலியும் 

வீரமும் பிறவுள திறங்களும் தவத்தில் பெற்றனை - அழிவில்லாத நிறைந்த வயசும் விளங்



சூரனமைச்சியற்படலம். ௩௧௯ 

காறின்ற ஆஞ்ஞாசக்சரமும் குற்றமில்லாத செல்வமும் வல்லமையும் வீரமும் இன்னும 

னேக வரங்களும் (செய்த அரும்) சவப்பேற்றினால் (செவபெருமான்றரப்) பெற்றுக்கொ 

ண்டீர்,--சிறுவனொடே அமர்செய்தற்கே - இவற்றையெல்லாம் பெற்றது (மகாராச 

னாகிய நீர்) ஒரு குழந்தையொடு போர்செய்யத்சானோ (போர்செய்யக்கூடாது.) எ - று. 

கொல், ஆம், ஏ ௮சை, செய்தற்கே என்பதின் ஏசாரம் எதிர்மறை, உம்மைகள் 

எண்ணோடு உயர்க]ப்பு. தபோபலத்தா லருமையாசப்பெற்ற பொருள்களை ஒன்றுச் 

கும் பற்றாத அ௮ற்பர்களிடத்தில் உபயோடிக்சப்படாதென்பது ௮வன் கருத்து, . (௩௮) 

89, மேதகுபடிப்பிணியலைப்பவெம்பலிக் 

காதல்கொண்டலமருங்கணங்கடம்மையுற் 
தூதுவன்றன்னையுந்தொடர்ந்துபோர்செயப் 

போதியோவமானாப்புறங்கண்டுற்றுளாய், 

இ-ள். ௮மரரை புறம் கண்டு உற்றுளாய் - (நம்மைச் கண்டமாத்திரத்தே GA 
யோட்டெடுக்குக்) சேவரது முதுகைப்பார்த் துப் (போர்செய்யாது வாளா) விருந்தநீர்,-- 

மேதகு பசிப்பிணி அலைப்ப - மிகுந்த பசியாகிெய நோய் வருத்துசலால்,--வெம்பலி 
காதல் கொண்டு அலமரும் கணங்கள் தம்மையும் - கொடிய வுணவின்பொருட்டு 

விருப்பங்கொண்டு சுழன்று இரி௫ன்ற பூதங்களையும்,--தூதுவன் தன்னையும் - தூது 

வனையும் (ஒருபொருளாக மதிச்த),--சொடர்ச்து போர் செய போதியோ - பின்றொ 

டர்ந்து போர்செய்யும்பொருட்பெ போடன்ரறாயோ (போகச்கூடாது.) எ - று, 

தம், தன் சாரியை. உம்மைகள் எண்ணோடிழிவுசறப்பு, ஓகாசம் எதிர்மறை. வெம் 

பலி - கெட்டவுணவு. முன்னாளிலே சேவால்லாம் கண்டு பயந்து புறங்கொடுத்தோ 
டும்படி. இருந்த நீர் ௮.ற்பர்களாகயெ பூதர்களையு் தூதனையும் ஒரு பொருட்படுத்திப் போ 

ருக்குப்போதல் சிறப்பல்லவென்பான் (போதியோ வமரரைப் புறங்கண்டுற்றுளாய்” 

என மறுத்துலாத்தான். (௩௧௯) 

AD, இன்றுகின்பெரும்படைக்கிறைவர்யாரையுஞ் 

சென்றிடவிிக்கு திசிறி தபோழ்தினிற் 
குன்றெறிபகைஞனைக்கூளிதம்மொடும் 

வென்றிவண்மீள்குவர்வினையமீதென்றான். 

இ - ள். இன்று நின் பெரும் படைக்கு இறைவர் யாரையும் சென்றிட விடுக்குஇ - 

( இசரரசனே,) இச்தின த்தில் உம்முடைய பெரிய சேனாதிபதிகளனைவரையும் (போருக் 

குச்). செல்லும்படி. யனுப்பும் (௮ங்கனம் அனுபபிவைபபீசாயின்),--சிறிது போழ்தி 

னில் - (அவர்கள்) ஒருகிமிஷத்தில்,--குன்று எமி பகைஞனை கூளி தம்மொடும் வென் 

று இவண் மீள்குவர் - ரெவுஞ்சஏிரியைப் பிளந்து துகட்படுத்திய சத் துருவாெ சிவகுமா 

ரனைப் பூசசனைகளோடும் வெற்றிகொண்டு இவ்விடத்தில் திரும்பிவருவார்கள்,--ஈ.து 

வினையம் என்றான் - இதுவே என் கருத்தென்று கூறினான். ௭- று. 

தம் சாரியை. உம்மைகள் முற்று. உமது சேனாஇிபதிகளை யனுப்பினாற்போதும் நீர் 

போசச்கூடாது எனச் தன்னபிப்பிராயம் உணர்த்துவான்.வினையமீதென்றான்' (௪0) 

41, கரு இடுதுர்க்குணக்கயவனின்னன 

வுசை தருமுடி.வினிலொழிகவிங்கெனாக். 
கருமஷியாழியங்கையமைத்தசோ 

தருமவெம்பகையுடையமைச்சன்சாறறுவான்,



௩௨௨௦ ஸ்ரீகந தபு ரரணம், 

இ-ள். கருதிடு துர்க்குணச் கயவன் இன்னன உரை தரும் முடிவினில் - (மந்திரி 

களில் ஒருவனாக) மதிக்கப்படுகின் ற துர்க்குணனாகிய £ழ்மகன் இந்தப்புத்இகளைச் சொல் 

விமுடி.த்த ௮ளவில்,--இங்கு ஒழிக எனா - இனி உன்பேச்சை விடு என்று,--கருமணி 
ஆழி ௮ம் சை அமைத்து - நீலாத்தினமழுத்தப்பட்ட மோதிரமணிர்த அழகிய கையா 

லடக்இி,--சரும வெம்பகையடை ௮மைச்சன் சாற்றுவான் - தருமகோபனாூய மந்திரி 

கூறுகின்றான். ௭ - று, 

௮சோ ௮சை. தருமநீதிச்கு விரோதமாகிய தர்ப்போதனைகளைப் போதிப்பவன் 

ஆதலால் தரும வெம்பகையுடை யமைச்சன்' என்றார். (௪௧) 

42, குலம்படுகவமணிகுயின் றுபொன்புளை 

யலம்படைகொண்டுபுன் முதிரையாக்கத்தாற் 
புலம்படக்சீறுவபோலும்விரகீ 

சிலம்படிமைக் தனோடாடல்செய்வதே. 

இ-ள். வீர - மகாவீரனாயெ ராசனே,--நீ சிலம்பு ௮டி. மைந்தனோடு ஆடல் செய் 

வ.த - நீர் சலம்பையணிந்த காலினையுடைய சிறுபாலனோடு போர்செய்தல் (௪ தபோலு 
மெனில்),---குலம்படு ஈவமணி குயின்று பொன்புனை ௮லம்படை கொண்டு - சாதியா' 
Qu ஈவரத்தினங்களை அழுத்திச் செம்பொன்னாற்செய்யப்பட்ட கலப்பையைச்கொண் 

டு,--புன் முதிரை ஆச்கத்தால் புலம்பட €றுவபோலும் - (வரை துவரை கொள்ளு 

முதலிய) சிறு தானியப்பொருள்களின்பொருட்டு புன்செய்கிலத்திலே யழுதலையொப் 

பாகும். எ- று, 

ஏகாரம் ௮சை. இந்த உபமான உபமேயத்தால் மகாவீரராகவிருக்கன்ற நீர் ஒரு 

குழந்தையோடு போர்செய்தல் சகாதென்பது விளங்கச் கூறினானென்க, குலம் - சாதி 

யெனினும் கூட்டமெனினும் சிசரேஷ்டமெனினும் ஓக்கும். (௪௨) 

49, மேலுயர்கண்ணுதல்விமலனன்றெனி 
னாலவனன்மெனினயனுமன் நெனிற் 
காலனுமன்றெனிற்காவல்வீரநீ 
பாலனொடமர்செயிழ்பயனுண்டாகுமோ, 

இ - ள். மேல் உயர் கண்ணுதல் விமலன் ௮ன்று எனின் - மேலாகசவுயர்ந்த சண் 

பொருந்திய நெற்றியையுடைய மலர௫ஏதராயெ வெபிரான் அல்லரானால்,--ஆலவன் 

௮ன்று எனின் - அலிலையிற்றுயிலும் விட்டுணு ௮ல்லசானால்,--௮யனும் அன்று எனி 

ன் - பிரமதேவருமல்லரானால்,--காலனும் ௮ன்று எனின் - இயமனுமல்லனானால்,-- 
காவல் வீர 8 - (எவர்களையு மாணைக்குள்ளடக்செ) சாச்சின்ற வீர.ராடய நீர்போல. 

னொடு அமர் செயில் பலன் உண்டாகுமோ - ஒரு சிறுவனோடு போர்செய்தால் (உமக் 
குப்) புகழ் வருமா (வராது). எ- று. 

ஓகாரம் எதிர்மறை. உம்மைகள் இறர்ச.த,சழீஇயவெச்சம். எப்பொருட்கு மிறைவ 

சாதலின் சிவபெருமானை முன்வைத்தும் ௮அதிகாரமுறைமைபற்றி மற்றவர்களைப் பின் 

வைச்தும் இவர்களோடு போருக்குப்போனாலுந் சகுமெனவும் சிறுவனோடு போருக்குப் 

போதல் தசாதெனவும் அங்ஙனஞ் செல்லின் இகழ்வேயன்றிப் புகழ்முதலியன இல்லை 
யென்றுர் தன் கருத்துப்புலப்படச் கூறினான் என்க, | (௪௨) 

44, மன்னிளங்குதலைவாய்மதலைமீ தினு 
மின்னினியமர்செயவிறத் தியென்னிலு 
மன்னவனினதுபோசாற்றல்காண்பனேல் 
வென்னிடுமெதிர்ந்துபோர்விஃாக்கவல்லனோ.



சூரனமைச்ரியற்படலம், ௨௨௧ 

இ ள். மன் இளம் குதலை வாய் மதலை மீதிலும் - பெரிதும் இளமைப்பருவத் 
தையும் நிரம்பா மென்மொழியைப்பேசும் வாயையுமுடைய சிறுகுழர்தையோடும் இன் 

னினி அமர் செய இறத்தி என்னினும் - இப்பொழுது போர்செய்தற்குப் போகீராயி 
னும் -௮ன்னவன் நினது போர் ஆற்றல் காண்பனேல் - அச்சிறுவன் உமத போர் 
செய்யும் வல்லபத்தைச் காண்பானானால்,--வென்னிடும் - (அஞ்சிப்) புறங்கொடுத்தோடு 

வான்,---௭ திர்ர் த போர் விளைக்க வல்லனோ - (மகாவீசராகெய உம்மோடு)௪ திர்ர்து போர் 

செய்தற்கு வல்லனா (வல்லனல்லன்.) எ .- று, 

ஓகாரம் எதிர்மறை, உம்மை முன்னையது இழிவுறப்பு) பின்னையது யம். நீர் 
சென்றாலும் அவன் உமக்கெதிரேரின்று பொரத்தக்ச வன்மையுள்ளவனல்லன் ஆதலால் 
நீர் சென்றும் பயணனில்லையென்பான் *எ.திர்ந்து போர்விளைச்ச வல்லனோ என்றான். 

மிச்ச இளமைப்பருவமுடையசென்பான், :மன்னிளங்குமரன் என்றான். (௪௪) 

49, சோலர்தங்களைநேர்க்துளாரெனப் 

பேரிகலாற்றியேபெரிதுமாய்வதும் 

பூரியர்கடனலா ம்புலமைக்கேற்பதோ 

சீரியகடனவைதெரிர் தசெய்வதே, 

இ-ள். நேர் ௮லர் தங்களை நேர்ந்துளார் என - தமக்கொத்தவர்களல் தாத g Dut 
களைச் தமச்கொச்சவர்களென்றெண்ணி,--பேர் இகல் ஆற்றி பெரிது மாய்வதும் 

பெரும்போசைச்செய்து மிக வருந்துவதும்,--பூரியர் சடன் அலால் புலமைக்கு ஏற் 

பதோ - கழேமக்களின் கடமையேயன்றி அறிவுடையார்ச்குச் தகுமா,--அவை தெரிந்து 

செய்வது சீரியர் கடன் - பசைவர்களுடைய தாரதம்மியங்களை ௮றிக்தொருகருமத்தைச் 

செய்தல் விவேககளுடைய கடமையேயாம். ௭ - று, 

தம் சாரியை. ஏகாரம் முன்னையது ௮சை; பின்னையது தேற்றம், உம்மை இழிவு 

இறப்பு. தமச்கு மேலோர், ஒத்தோர், சழோர் என்னும் மூவருள் மேலோர் கருத்துச் 
இயைய ஒழுகாவழி வருங்கேடும், ஒ.த்தோர் கருத்தறிர்து சாம பேத தானங்களு சொன் 

ஹறைச்செய்தலும் ௮வை இணங்காவழிப் படையெடுத்துப் பொருதலு முண்மையின் 
அவைகளை யறிந்தொழுகல் சரியோர் கடனென்றும் ௮றியாதொமுகல் பூரியர்சடனென் 

'லங் குறிப்பித்தான். (௪டு) 

40. எரிமுசனிரணியனெனுமுன்மைர்தரி 
லொருவலுக்காற்றலரிலக்கத்தொன்பது 
பொரு திறல்வயவரும்பூதாயாவரு 

மானருள்புரிதருமறுமுகத்தலும். 

இ-ள். பொரு திறல் இலக்கத்து ஒன்பது வயவரும் - போர்செயயத்தக்க வலிமை 

யையுடைய இலக்கத்தொன்பது லீரர்களும்,--பூதர் யாவரும்-பூதர்களனைவரும்,--௮ரன் 

அருள் புரி தரும் ௮றுமுகத்தனும் - சிவபெருமான் ௮ருளாற்பெற்ற ௮றுமுகமுள்ள சிறு 

வனும்,-எரிமுகன் இசணியன் எனும் உன் மைந்தரில் ஒருவனுக்கு ஆற்றலர் - ௮௧௫ 

னிமுகாசுரன் இரணியன் என்னும் பெயரையுடைய உமது பிள்ளைசகளுள் ஒருவனுச்கெ 

இர் நிற்கப் போதா,சவர்களா யோயவொர்கள். ௭ - று, 

உம்மைகள் எண்ணோடு முற்று. பானுகோபனது அ.இபலபாககரம சாதுரிய சாமர 

த்தியங்களைப் பாலியத்திலேயே யறிர்தவனாதலால் ௮வனைச் சூரனோடொத்த மகாலீரீ 

னென மதித்து, ௮றுமுகனையும் வீரர்களையும் பூதர்களையும் வெல்லுதற்கு நீரும் வேண் 

டாம் பானுகோபனுபி வேண்டாம் பின் அ௮க்கனிமுசன் இரணியனென்லும் மக்களுள் 

ஒருவனே போதுமென்று கூறினான் எனவுணாச. (௪௪) 
௫௧
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47, ளேகொடுநகங்கொடுகிள்ளுமொன் நினை 

வாள்கொடுதடியுமோவன்மைசான்றதோ 
சாள்கொடுமுடி தீ திடுமவரைவென் மிட 

நீள்கொடுமாங்கொடுநீயுஞ்சேறியோ, 

இ - ள். €ள் கொடு ஈகங்கொடு சளெளும் ஒன்றினை வாள்கொடு தடியுமோ - இழிச் 

இன்ற வளைந்தகத்தாற் இள்ளவேண்டிய ஒருபொருளை வாள்கொண்டு வெட்வொர்களா 
(துபோல),--வன்மை சான்றது ஒர் ஆள்கொடு மூடித்திடும் அவரை வென்றிட - 
வலிமையான் மேம்பட்ட ஒராளைச்கொண்டு கொல்லவேண்டிய அவர்களை வெல்லுதற் 

கு;--நீள் கொடு மரங்கொடு நீயும் சேழியோ - நெடிய வில்லையெடுத்துச்கொண்டு (மகா 

வீரராயெ) நீரும் போடுன்றீரா. எ - .று, 

ஒர் ௮சை. ஓகாரங்கள் எதிர்மறை, உம்மை உயர்வுசிறப்பு. நகத்சாற் இள்ளியெறிய 

வேண்டிய தொன்றினை விவேூகள் வாளினால் வெட்டமாட்டார்கள்; ௮துபோல இளம் 

புதல்வனையும் ௮வனுடன் வந்தவர்களையும் வெல்லுதற்கு இராசனே, நீர் போகவேண் 
டி.யதில்லை. ஒருவீரனை ௮னுப்பினாந்போதும் என்று கந்தஸ்வாமியின் சிறுபருவச்தையும் 

௮:ரசனது முதர்ச்சியையும் எடுத்துப்பேசி அலக்ஷியமாகக்காட்வொன் *கொடுமரங்கொடு 

நீயுஞ்சேறியோ' வெனக் கூறினான். (௪௭) 

48, மாணிமைகூடுருமகவுசன்னொடு 

மேணறுசாச7தரினங்கடம்மொடும் 

பூணு திசெருவெலும்புகற்சிகேட்பசே 
ஞாணுவர்ஈமசெலாககுவர்தேவரும், 

இ-ள். மாணிமை கூடுரு மகவு தன்னொடும் - மாட்சிமைத்தன்மைபொருக்தாத சிறு 

குழந்தையோடும்,--ஏண் Ao சாரதர் இனங்கள் தம்மொடும் - வலிமையில்லாச பூதகூட் 

டங்களோடும்,--செரு பூணுதி எனும் புகற்டி கேட்பரேல் - போருச்குப்போகின்றீ 

ரென்ற சொல்லைச்கேட்பார்களானால்,--ஈமரெலாம் காணுவர் - ஈம்மவரெல்லாம் வெட்க. 

மடைவார்கள்,--தேவரும் ஈகுவர் - (எங்களுக்கேவல்செய்கின்ற) சேவருஞ்சிரிப்பார்கள். 

தீன், சம் சாரியை. உம்மை முன்னைய எண்; பின்னை:,து இறந்ததுதழீஇயவெச் 

சம். மாண் இமை கூடு - மாட்சிமையாகிய இமையும் பொருந்தப்பெறாத எனவும் 
பொருள் கூறுவர். அவ்வளவு சிறுவனென்பது கருத்து. அறுமுகப்பெருமானது Cum H' 

தலை யொருசிறி தமநியாது சம்மரசனாகிய சூரபன்மனையே பேராற்றலுடையானென 

நன்குமஇித்சவனாசலால், தருமசோபன் முருகச்சகடவுளைப்பாலனென்றும் மதலையென் 
அம் மகவு என்றும் பன்முறை இகழ்ந்துகூறினான். அன்றியும், ஆயிரத்தெட்டண்டங்க 

சையும் ௮ரசாட்டிபுரியும் ௮த்துணைப்பெருஞ் சிறப்பினையுடைய மகாராஜனாடய் நீர் ஒரு 

சிறுகுழந்தையுடனே பொருதற்கு உத்தேித்திருக்கின்றீர் என்னுஞ் சொல்லைக்கேட் 
டால் ஈம்மவரெல்லாம் உமது வெற்றியைச் தமது வெற்றியாச மஇத்திரு$த இறுமாப் 
பொழிந்து காணத்தால் தலைகவிழ்ந்துகொள்ளுவார்களென்றும், ஒருசாமானி.ப வசுரன். 

ரூனும் நீர் குழந்தையோட செய்யும்பொருட்டு உச்தேசித்திருச்சன்ற போசை மெச்சா 

னென்றும், அங்ஙனம் இனத்தாரை நாணச்செய்வது ௮சசனாயெ உமக்சழசல்லவென் 

ற் செரிவிச்ச (ஈமரெலாகாணுவ” சென்றும், இவ்வுத்தேசத்சைக் கேள்விப்பட்டால் எங் 

கள் எவலைச்செய்து இரிகின்ற அற்பர்களாகிய தேவருஞ்சிரிப்பார்கள், IH rug பெரு 

மைக்குச் சிறர்ததல்லவென்று தெரிவிப்பான் *(சேவருஈகுவ' ரென்றும் கூறினான். (௪௮)



சூரனமைச்சியற்படலம். ௩௨௨௩. 

49, பொற்றையைமுடித்தனன்பொருவிறம்பியைச் 

செற்றனனென்றிளஞ்சிறுவன்றன்னையும் 
வெற்றிகொள்புதல்வனைவீட்டினானெனா 

வொற்றையுமதித்தனைதொன்மையுன்னலாய், 

இ-ள். தொன்மை உன்னலாய் - (௮ரசனே,) உமது பெருந்சன்மையைகச் சவனி 
யாது, -பொற்றையை முடித்தனன் - செவுஞ்சமலையை யழித்சான்,--பொருவில் தம் 

பியை செற்றனன் என்று - ஒப்பில்லாத தம்பியைச்கொன்றான் என்ற,-- இளம் சிறு 

வன் தன்னையும் - சிறு குழர்தையையும்,--வெழ்றிகொள் புதல்வனை வீட்டினான் எனா - 

வெற்றிபொருர்திய இளையமகனைக்கொன்றானென்று,--ஒற்றையும் மதித்தனை - தாத 

னையும் (பெரும்பொருளாக) மதித்தீர். எ - று. தன் சாரியை. உம்மைகள் எண், 

தொன்மை உன்னலாய் - பழைய விதிவசமின்னதென்பதை யறியாமல் எனவும் 

பொருள் கூறுவர். இராசனே, நீர் உம்முடைய மகாபலத்துக்கும் சாமர்த்இயத்இிற்கும் 
சிறுவனது பலம் எவ்வளவென்று உற்றுகோக்காமல் மாயங்களுக்செல்லாம் இடமாகிய 

.. இிரவுஞ்சத்தையும் திருமாலாதி சேவர்களைச்செயித்த ஓபபற்றவனாகிய தாரகனையும் 

அழித்சானே என்று கினைப்பது உமக்குச் றப்பன்று; எனெனில் அப்படி யழித்தானு 

யினும் ௮ச்றுவன் உமக்குச் சிறிதுமிடல்லன். ஆசலால் நீர் ௮வனை ஒருபொருளாக 
மதித்தலும் ௮னேகரை வெற்றிகொண்ட மகனைக்கொள்றானென்று தூ.சனை ஒருபொரு 

ளாச மதித்தலும் உமது பெருந்தன்மைக்குச் கூடாதென்பான் *மதஇித்தனை' யென்றான். 

௦0, ஆறணிசெஞ்சடையண்ணறர் இடும் 

பேறுடைவேலினைப்பிளனையுய்க்கலு 

மாறுளபடையினானமாற்றலாமையா 
லிறதுவாயினனிளவஞுரகன், 

இ-ள். ஆறு ௮ணி செம் சடை அண்ணல் தந்இடும் பேறுடை வேலினை பிள்ளை 
உய்த்தலும் - சங்சையைத்தரித்த வந்த சடையையுடைய சிவபெருமான் கொடுத்சரு 

ஸிய ஒரு வேலாயுதத்சைச் சிறுவன் விடுத்தலும்,--மாறுள படையினால் மாற்றலாமை 

'யால் - வேறொரு படைக்சலத்தால் நீச்சக்கூடாமையால்,--இளவல் சாரசன் ஈறு ௮2 

ஆயினன்-தம்பியாகய தாரசன் இறந்தான். ௭ -: று. 

அது பகுதிப்பொருள்விகுதி. பேறு - வாரமெனினுமாம். சிறுவனுக்கு வல்லமை 

யில்லை; உமக்கு வரமளித்த வெபெருமான் ஆ?ர்வதித்துச்கொடுத்தருளிய வேலை விடுத 

லுமி ௮,௪.ற்சொப்பான ஆயுதமொன்றும் விட்டுத் தடுச்சாமையால் ௮வ்வேல்பட்டுத் தா.ரச 

னிறந்தானேயன்றி வேறில்லை யென்றுணராமல் சிறுவனை மிகவும் மதிக்கன்றீரென் 

பான் (மாறுளபடையினான் மாற்றலாமையா லீ.றதுவாயின” னென்றான். சிவபெருமா 

னிடத்தில் மாத்திரம் மஇப்புள்ளவனாதலின் அப்பெருமானை யுயர்த்திக்கூறுவான் 

“அண்ணல' எனப் பிரயோடுத்தான். (@o) 

91, கு.றுமுனிதொல்லைகாட்கூறும்வாய்மையா 
லிறுதியையடைந்ததாங்கிருக்தகமால்வரை 

யறி௫லையீதெலாமாற்றல்கூடுரூச் 
சிறுவனசெய்கையேடசிர்தைகோடியால், 

இ ். அங்கு இருந்த மால் வரை - அம்மாயாபுரியினருகிவிருந்த பெரிய சரெவுஞ் 
சமலை,--குறுமுனி தோல்லைகாள் கூறும் வாய்மையால் இறுதியை ௮டைந்தது-௮௪ த்திய 

முனிவர் முன்னாளிற் சொல்லிய சாபத்தினால் அழிந்துபோனது,--ஈது எலாம் 9H



A ஸரீகந்தபு ரரணம். 

இலை-நீர் இவைகளையெல்லாம் எண்ணினீரில்லை,-ஆற்றல் கூடுரு -றுவன செய்கையே 

சிரசை கோடி - வல்லமையில்லாத சிறு குழர்தையினது செய்கைகளையே மனசில் ஒரு 

பொருளாக மதித்துச்கொண்டீர், எ - று, 

ஆல் ௮சை,. ஏகாரம் பிரிநிலை. ௮கத்தியர்கூறிய சாபத்தான் மலையழிர தமையையும் 

மேற்கூறியவைகளையும் ௮லோ௫ியாமல் சிறுவனது வல்லமையையே மதித்துச்சொண் 

டீர், இது உமக்குச் தசாதெனக் கூறினான் என்க. சிறுவன செய்கையே சிந்தைகோடி 

என்பதற்குச் சிறுவனது செய்சையன்று இதனை ௨ளத்துவைக்குதிர் என்றலுமொன்று; 

ஏகா.ரம் எ தஇர்மறை. (௫௧) 

92. எச்சமொடழிவுராவிச தஞ்சாலிகை 
கைச்சிலைபெம்.நிலன்கரு திரீயவை 
யச்சொடுபுரிர் திலையதனிற்..நூ கனால் 
வச்சொவாகுவா மகனுந்துஞ்சினான், 

இ- ot. எச்சமொடு அழிவு உறா இசதம் சாலிகை கைச்சிலை பெற்ழிலன் - யாகத் 

இல் ௮ழியா,ச தேசையும் சவச,த்தையும் கையிற்பிடிக்கும் வில்லையும் பெற்றானில்லை,-- 

கருதி ரீ ௮வை அ௮ச்சொடு புரிர்திலை - ஆலோசித்து நீரும் ௮வைகளை ௮டுக்காசச்சொ 

டுத் தீரில்லை,--௮,சணில் - அசனால்,--தூ.தனால் வச்சிரவாகுவாம் மகனும் துஞ்சினான் - 
தூ.தனால் வச்சரவாகுவாயெ மகனும் இறந்துபோனான். எ - று. 

உம்மை இறர்ததுதழீஇயவெச்சம். ஒடு உருபுமயச்சம். ௮ச்சொடு - விசைவாச 
எனினுமாம். எண்ணும்மைகள் தொக்கன. கீர் யாகஞ்செய்து வச்ரகாயத்தையும் படை 

முதலியவைகளையும் பெற்றதுபோல நும் மகனும் யாகஞ்செய்து ௮வைகளைப் பெற்றா 
னில்லை. நீரும் இசசமுதலிபவைகளைக் கொடுத்திரில்லை. ௮ல்லது அவைகளைப் பெறும் 

படி. யாசஞ்செய்யும் முறைகளைப் போதிச்திருமில்லை, ஆசலாம்றான் மகனிறக்தான் ௮ல் 

லதிறச்சகமாட்டான் எனச் கூறினானென்பது கருச்.து. (௫௨) 

08, பலவினிமொழிவதென்படியிடுனவத் 

தலைவரிலொருவனைவிளிக் து.த்கானையோ 
டிலையயின்முருகன்மேலேவுவாயெனி 
னலைவுசெய்தொல்லையினடல்பெற்றேகுவான். 

இ - எ. இணி பல மொழிவது என் - (இராசனே, கேளும்) இனிப்பலவகையாகச் 
சொல்வதினாற் பயனென்னை,--படி. இல் தானவச் தலைவரில் ஒருவனை விஸித்து - ஒப் 

பில்லா? ௮சு£வீரர்களி லொருவனையழைச் த,--சானையோடு - சேனைகளுடன்;--இலை 

அயில் முருகன் மேல் ஏவுவாய் எனின் - தகட்வெடிவாகய வேற்படையைபுடைய அச் 
சிறுவன்மேல் (போருக்கு) அனுப்புவீராயின்,--அலைவு செய்து ஒல்லையின் ௮டல் பெற் 

ல ஏகுவான் - (௮வனை) அலைச்துச் €க்சிரம் வெற்றிகொண்டுவருவான். ௭ - று, 

இலை - இலைமுசம்போன்ற எனினுமாம். றுவனைவெல்லற் இத்துணேப்பேசா 
லோசனை வேண்டுவதில்லை யெனவும், உம்மோடொத்த வீரனானால் மீர் போகலாம் 
அல்லது போகக்கூடாது எனவும், உமக்குப் பகைவனாகவர்தவன் சிறுகுழந்தையாதலின் 
ஒரசுர,ச சலைவனை யலுப்பி வெற்றிபெறலாமெனவும் போதித்சானெனவுணர்க. ௮ வைத் 

தல் - அழித்தல், (௫௩) 

04, ௮ன்னதுசெய்கெனவற்த்தைச்சீறுவான் 
சொன்னதோரிறுதியின்முறுவரோன்் றிடக் 
கன்னிகர்மொய்ம்புடைச்காலத்தெலுங் 
கொன்னவில்ே வலினானினையகூ.றுவான்,



சூரனமைச்சியற்படலம், ௩௨௫ 

இ-ள். ௮ன்னது செய்க என அறத்சை £றுவான் சொன்னது ஓர் இறுதியில் - 
நான் போதித்தபடியே செய்கவென்றும் (இதுவே என்சம்மசமென்றும்) கருமசோபன் 

சொல்லி மூடித்சவுடன்,--முறுவல் தோன்றிட - (அவன் கூறிய புத்திகள் தன் கருத் 

தச்சசையாமையால்) சிரிப்புண்டாக,--சல் நிகர் மொய்ம்புடை சால?ித்.து எனும் கொ 
ல்ஈவில் வேலினான் இனைய கூறுவான் - மலைபோன்ற புயங்களையுடைய காலத்செனும் 

பெயருள்ள கொலைத்தொழிலமைர்த வேற்படையையுடையனாயய வேறொரு மந்திரியா 

னவன் இவ்வாறு சொல்லுகின்றான். எ - று. 

ஒர் ௮சை. தருமகோபன் போதித்த புத்திகள் தனக்கு ௮ங்€சோாரமில்லையென்பது 
விளங்கச் சிரிப்புண்டாகப் பேசினானென்பார் 'முறுவறோன்றிடச் கூறுவா'னென்றூர். 

உடைய என்பது உடை என ஈந்றயிர்மெய் கெட்டுநின்றது. ஈவிலல் - செய்தல். கொன் 

னவில்வேல் இடைப்பிறவால். (௪) 

95, செந்தியினிருந்திடுஞ்றுவன்சாரதர் 
தநர்தொகைதன்னொடுமீண்டுசாருமே 
லெர்தையொர்சிலவரையேவலல்லது 
மந் திரம்வேண்டுமோமத்றிதற்குமே. 

இ-ள். செந்தியின் இருக்இடும் சிறுவன் சாரதர் தந் தொகை தன்னொடும் ஈண்டு 

சாருமேல் - (எம்மரசனே,) திருச்செந்தாரிலிருக்சன்ெற குமாரன் பூதகூட்டங்களுடன் 

இவ்விடத்திற்கு வருவானாயின,--எர்தை ஓர் சிலவரை ஏவல் அல்லது - ஏம்பெருமான் 

ஒரு சில ௮சரலீரரை யனுப்புவதன்றி,--இதற்கும் மந்திரம் வேண்டுமோ - இதற்கு 
மொரு மந்திராலோசனை வேண்டுமா. ௭. நு. 

மற்று, ஏ ௮சை. தம், சன் சாரியை. ஓகாரம் எ.இர்மறை, உம்மை இழிவுிறப்பு, 

தீருமகோபன் ஆரையாவது ஒரு சேனாஇிபதியைச் சேனைகளுடனனுப்பி வெல்லலாம் 

என்றதற்கு மாருகச் சிறுவனை வெல்லுதற்கு ௮வ்விடத்திற்போதல் சக்சதன்று ௮வன் 

இங்குவர்சால் ௮ப்பொழுது ஆரையாவது சிலரைவிட்டு வெற்றிகொள்ளலாம் அச்சிறு 

மதலைக்காக ஒரு மக்திராலோசனை வேண்டுமா என்பான் ₹மர்இிரம் வேண்டுமோ மற்றி 

தீற்குமே' யென அ௮லகதியமாகச் கூறினான். (டுடு) 

96, வயந்தனதையனைவாசவன்றதனைச் 
சயந்தனைப்பிறர் தமைச்சமரின்வென்றநா 
ளியைஈ்தெமைவினவலையின்றொர்பாலற்கா 
வியன்பெருமந்திரம்2வண்டிற்ராங்கொலோ, 

இ - ள். ஓயந்தனது லயனை வாசவன்தனை சயந்தனை பிறர் தமை சமரின் வென்ற 

நாள் - மன்மதனுக்குப்பிதாவாகிய விட்டுணுவையும் இந்இரனையுஞ் சயந்தனையும் மற்றுள் 
ளவர்களையும் போரிலே வெற்றிகொண்டகாலத்தில்,--இயைந்து - கூட்டங்கூடி,-- 

எமை வினவலை - எங்களையோசாலோசனை கேட்டீரில்லை,---இன்று ஓர் பாலற்கா விய 
ன்பெரு மந்திரம் வேண்டிற்று - இத்தினத்தில் ஒரு சறுவனுக்காகவா மிகப்பெரிய மந்தி 

ராலோசனைச்சங்கம் வேண்டியதாயிற்று, ௭- று, 

“ஆம், சொல் ௮சை, தன், சம் சாரியை, ஓகாரம் எதிர்மறை, எண்ணும்மைகள் 
தொக்கன. வசந்தன் என்பது வயந்தன் என்ளுயிற்று; சாலத்தால்வக்2 பெயர். பெருந் 
சேவர்களென்று மதிஈ்கப்படுசன்ற அ௮ரிபிரமேச்திசாதிகளை வென்றகாளில் ஓர் கூட்டங் 
கூடி ஆலோடக்கவில்லை. இன்றொரு பாலனுக்கா மர்திராலோசனை லேண்டும் ௮து 

வேண்டாமென்டான் *இன்றொர் பாலற்சா வியன்பெருமந்திரம் வேண்டி.ற்றாங்கொலோ” 
. என்றான். Gonos என்பதை இயைந்த எமை எனப்பிரித்து, (உசாத்துணைச் சற் 

ஐமாகப்) பொருந்திய எம்மை என்றலுமாம். (Ge)



௩௨௭௬ ஸரீகந் தபு ராணம். 

61. ௮ண்டர்களொடுங்ொரக்கராஞ்சின 
செண்டிசைக்கிழவருமேவலா ற்றுவர் 

மண்டமாவுணரின்வலியர்பூதசாவ 
கண்டனமின் றியாங்கலியின்வண்ணமே, 

இ-ள். அ௮ண்டர்கள் ஒடுங்னெர் - சேவர்களெல்லாருமஞ்சி யொடுக௫ஞார்கள்,-- 

அரக்கர் அஞ்சினர் - ௮ரக்கரனைவரும் ௮ச்சமுற்றார்கள்,--எண் இசை இழவரும் ஏவல் 
ஆற்றுவர் - (௮வ்வளவோ! அவர்களினும் மேம்பட்டவராகிய) ௮ட்டபாலகரும் (நியமிக் 

கப்பட்ட) தொண்டுகளைச்செய்கன்ரார்கள்,--மண்டு ௮மர் ௮வுணரின் பூதர் வவியசாம் - 

நெருங்கிகின்று போரைச்செய்கின்ற (வீரர்களாகிய) ௮சரரிலும் (அற்ப) பூதர்கள் வலி 
யவர்களாம்;--யாம் கலியின் வண்ணம் இன்று சண்டனம் - மாம் இனிவருங் சலியுகத் 

இன் தன்மையை (இ$தயுகத்தில்) இன்றேகண்டேம். எ. று, 

ஏகாரம் ௮சை. உம்மை இ ஐந்ததுதழி இயவெச்சம், கலவியுகத்திலே குலங்களெல் 

லாம் தமொறித் தாழ்ந்தவர் உயரர்தவராசவும் உயர்ந்தவர் தாழ்ர்தவராசவும் வருவார்களென் 

பதைப் பெஎடியபுசாணத்தால் உணர்ந்தானாகவின் தன்னினத்தை உயர்ந்தவர்கள் என் 
அம், நீதிமான்களென்றும், பலசாலிகளென்றும், கந்தஸ்வாமியும் ௮வது பூசசைனி 

யங்களும் தாழ்ர்தவர்களென்றுங்கரு.இ கான் சலியிலுள்ள நூதன விஷயத்தை இன்று 

சண்டேனென்பான் 'மண்டமரவுணரின் வலியர் பூதராங், சண்டன மின்றியாங் கலி 
யின் வண்ணமே! என்றான், (௫௭) 

98, பணிக்கு திதமியனைப்பசமன்மைக்தனைக் 
கணத்தொகைவிரசைக்காலபாசத்தாற் 
பிணித் தவண்வருகுவனென்றுபேசலுக் 
துனுக்கெனச்சண்டனென்றொருவன்சொல்லுவான்,. 

இ-ள். தமியனை பணிக்குதி - ௮டியேனுச் சனுமதிகொடும்,--பரமன் மைந்தனை 

கணத்தொசை வீரரை காலபாசத்தால் பிணித்து இவண் வருகுவன் என்று பேசலும் - 

சிவகுமாரனையும் பூ,தகண வீரர்களையும் (என்னிடத்திலுள்ள) காலபாசத்தாற் கட்டிச் 
கொண்டு இவ்விடத்தில் வருவேனென்று சொல்லுதலும், -துணுக்கென சண்டன் 

என்று ஒருவன் சொல்லுவான் - விரைந்து எழுந்து சண்டனென்னும் ஒரு சேனாதிபதி 
சொல்லுகின்றான். எ-று. 

உம்மைகள் தொக்கன. கந்தஸ்வாமியும் சைனியங்களும் காலபாசத்சை வெல்ல 

வல்லவர்களென்று கருதாது காலபாசந் தன்னிடத்திருத்தலால் தன்னை Sere 

வெல்லமாட்டார்கள் என்னுர் துணிவுபற்றி மிறுமாப்புடன் (பணிச்குதி .மியனை? 
ரன். சாலத்தன் இப்படிப்பே? முடித்ததும் முடியாததுமாகவிருக்கும்பொழுதே ௮வ 
னுச்சருலெள்ள ஆசனத்திருந்த சண்டன் விரைர்தெழுக்து இடையிற் பெரினானென் 

பார் 'துணுச்சென' வென்றார். துணுக்கு - விரைவுக்குறிப்பு, (௫௮) 

99, கழிபசிநோயடக்கவலும்பூதரு 
மழலையம்பிள்ளையுமற்றவற்குறு 
தொழில்புரிசில்வருஞ்சூழ்ச்சிப்பாலரோ 
வழகிதமர்இரமவுணர்க்காற்றவே, 

இ-ள். கழி பசி நோய் ௮ட கவலும் பூதரும் - மிச்ச பசகோய் வருத்த (அதனால்) 

வருந்தும் பூதர்களும்,--மழலை ௮ம் பிள்ளையும் - நிசம்பாச மென்மொழியைப்பேசுகன்ற 

திறுகுழச்தையும்,--௮வற்கு உறு தொழில் புரி சிலவரும் சூழ்ச்ிப்பாலரோ - அச்சிறுவ 

லுக்குப் பெருந்தொண்டுகளைச் செய்கின்ற சிலரும் (இக்ஙனம்) ஆலோசனை செய்யத்



சூ ரனமைச்கிய ற்படலம், ௩௨௨௭ 

gas தைரியசாலிசளா,--அவுணர்க்கு மந்திரம் ஆற்ற அழத - (அவர்கள் பொருட்டுச் 

செய்கன்.ற) மக்திராலோசனை அசுரர்களுக்கு மிகச் ெப்புடைத்து. எ - று, 

அம், மற்று, ஏ ௮சை,. ஓகாரம் எதிர்மறை. உம்மைகள் எண், ப௫ியினால் வருந்து 

இெவர்கள் குழந்தைகள் ஏவலாளர்கள் என்னும் இவர்பொருட்டு மந்திராலோசனை வே 
ண்டுவதில்லை யென்பான் “*கழிபசநோயடச்ச்சுஈசவழடிதுமந்திரமவுணர்க் சாற்றவே' 
என்றான். (Ge) 

60. கொல்லுவன்பூதரைக்குமான்றன்னையும் 

வெல்லுவன்பிறசையும்விளிவுசெய்வனான் 
மல்லலந்ேதோளுடைமன்னர்மன்னவுன் 

சொல்லதஇின்றென்னவித்துணையர்தாழ்ச்துளேன். 

இ-ள். மல்லல் ௮ம் தோள் உடை மன்னர் மன்ன - வவிமைபொருக்திய அழ 
புயஙகளையுடைய அரசர்ச்சரசனே,--உன் சொல்லது இன்று என்ன இத் துணையும் தாழ் 

தீதுளேன் - நான் உம்முடைய அனுமதியில்லையேயென்று இதுவரையும் தாமதமாக 
விருர்சேன்,--பூ sor கொல்லுவன் - (இப்பொழு சனுமதிகொடுத்தால்) பூதர்களைக் 

கொல்லுவேன்,--குமான் தன்னையும் வெல்லுவன் - சிறுவனையும் வெல்லுவேன்,--பிற 
சையும் விளிவு செய்வன் - மற்றுள்ள வீ.ரர்களையுமழிப்பேன், எ .- று, 

எனகச்கெல்லாவசையினுஞ் சாமர்த்தியமிருப்பினும் ரான் எசமானனாடிய தங்கள் 

கட்டளைப்படி. நடச்சவேண்டியவனாசலால் பொறுத்தேனென்பான் மன்னர் மன்ன 

வுன்ச் சசகதாழ்த்துளேன்" என்று கூறினான். ஆல் ௮சை. தன் சாரியை. அது பகுதிப் 

பொருள்விகுஇி. உம்மைகள் இறந்த த தழீஇயவெச்சம். (௬௦) 

01, ஏவுதிதமியனையிமைப்பிற்சென்றியான் 
மூவர்கள்காப்பினுமுரணிற்ராக்கியே 

தூவுறுசாரதத்தொகுதிதன்னொடு 

மேவலன் தனையிவண் வென் றுமீள் வனால். 

இ-ஊ். தமியனை ஏவுதி - (இராசனே,) அடியேனை அனுப்பும்,--யான் இமைப் 
பில் சென்று - (அனுப்பினால்) நான் ஒரிமைப்பொழுதிற் (பகைவரிடத்திற்) போய்,-- 

வர்கள் காப்பினும் முரணில் தாக்க - இிரிஞூர்த்திகள் காவல்செய்தாலும் வலிமையோடு 

போர்செய்து,--தா உறு சாரதத்தொகுதி சன்னொடு - தசைப்பற்றை விரும்பி திரி 

இன்ற பூசசணங்களுடன்,--மேவலன் தனை இவண் வென்று மிள்வன் - பகைவனாடகிய 

அச்சிறுவனை வெற்றிசொண்டு இவ்விடத்திற்குத்திரும்பிவருவேன். ௭ - று. 

ஆல், ஏ ௮சை. தன் இரண்டும் சாரியை. உம்மை உயர்வுசிறப்பும் எ.இர்மறையும். 
தம்மையன்றி” மற்றுள்ளவரிற் இறந்தவர்கள் இரிமூர்ச்திகளென்பது ௮வன் கருத்தாத 

வின் எளியவர்களாகயெ பூசர் முசலானவருடன் சானெதிர்ச்குங்கால் இிரிமூர்த.இசள் 
வந்து காச்கமாட்டார்கள்; ஒருபோது காப்பினும் அவர்களையும் வெல்வேனென்பான் 

“மூவரா்கள் சாப்பினு முரணிற் ராக்கயே' என்று கூறினான். (௬௧) 

03. எனவிவைசண்டனாங்கசைத்தவெல்லையி 
னனலியென்றுசைத் இடுமவுணர்காவலன் 

சினமொடுிமுறுவலுஞ்சிறிதுதோன். றிட 

விளயமொடிம்மொழிவிளம்பல்செய்குவான்,



௩௨௮) ஸீகந்தபுராணம், 

இ-ள். என இவை சண்டன் ஆங்கு இசைத்த எல்லையின் - என்றிவ்வார்ச்தை 
களைச் சண்டன் ௮ச்சபையில் சொன்னவுடனே,--௮னவி என்று உரைத்திடும் ௮வு 

ணர் காவலன் - ௮னலியென்று சொல்லப்படும் ௮ச7சேனாதிபதி,--சனமொடு முறுவ 

லும் சிறிது தோன்றிட - கோபமும் சற்றே இிரிப்பும் உண்டாக,--வினைய மொடு இ 
மொழி விளம்பல் செய்குவான் - (சூரபன்மனுக்குமுன்னாக வெழுர்துநின்்று) லணக்கதீ 

தோடும் இர சவசனங்களைச் சொல்வானாயினான். ௭ - று. 

௮சசசபையில் தன்காபசத்சைக்சாட்டின் குற்றமாகுமென்று இந்தித் து ௮க்சோப 
தீதையுஞ் சிரிப்பையும் மறைக்கும்பொருட்டுச் சாதுரியவணச்சமாகப் பேசினானென்பது 

போர (வினையமொடிம்மொழி விளம்பல் செய்குவான்' என்க. (௬௨) 

08, தெம்முனைமாபிலோர்சிறுவனென்னிலும் 
வெம்மையொ?டற்குமேல்வெகுண்டுமேத்செலா 
தெம்மொடுமந்திரத் திருப்பசேயெனி 
னம்மவோஞூருக்கழதொற்றலே, 

இ-ள். தெம்முனை மாபில் ஒர் சிறுவன் என்னினும் வெம்மையொடு ஏற்குமேல் - 
பகைமுறையாக ஒருசிறுபிள்ளையானாலும் கோபத்தோடு ௭௪ திர்ப்பானாயின்,--வெகுண்டு 

மேற்செலாது - கோபங்கொண்டு அவன்மீது போருக்குப்போகாமல்,--எம்மொடு மந்தி 

தீத இருப்பே யெனின் - எம்மோடு அலோசனைச்சங்க த இிவிருப்பார்களேயானால்,-- 
சூசருக்கு இது ஆற்றல் அழகு - சூரர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட சாமர்த்தியம் நல்லது.எ-று 

அம்ம, ஒ, ஏகாரங்கள் ௮சை. உம்மை இழிவு சிறப்பு. கான் போகின்றேன் கான் 

போடன்றேன் என்று சபைகூட்டிப் பே௫ிக்சொண்டிருப்பது செளரியமுள்ளவர்கரூக்கு 
இலக்ஷணமல்ல; எவனாயினும் முறைப்படி போருகச்குவரின் சூரசாயுள்ளவர் போயெதிர்ச் 

கவேண்டும்; என்று அ௮ங்குள்ளவர்களை இழித்துக் கூறுவான் *௮ம்மவோ சூரருக்கழடகி 

தாற்றலே' என்றான். (௬௩) 

04, என்றிதுமொழித லுமெரியுங்கண்ணின 
ஜனொன்றியமுறுவலனுயிர்க்குநாசியன் 
கன்றியமனத்தினன்கறித்துமெல்லிகம் 
தின்றிடுமெயிற்றினன்சிங்கன்கூறுவான், 

இ-ள். என்று இது மொழிதலும் - என்றிக்சவசனச்சை (௮னலியென்பவன்) 
கூறுதலும்,--எரியும் கண்ணினன் - தீப்பொறிபறக்கின்ற கண்களையுடையவனும;-- 

ஒன்றிய முறுவலன் - பொருந்திய சரிப்பையுடையவனும்,-உயிர்க்கும் நாசியன் - பெரு 

மூச்சுவிடுகின் ற நாசியையுடையவனும்,--சன்றிய மனத்தினன் - புழுப்குகின் றி மன் 
தையுடையவலும்,--மெல் இசழ் கறித்து இன்றிடும் எயிற்நினன் - மெல்லிய apse. 

டைச் சடித்து மறைச்ச்ற பற்களையுடையவனுமா௫,--9ங்சன் கூறுவான் - சங்கனெ 

ன்பவன் சொல்லுனெறான். ௭- று. 

ஆட யென்னும் வினையெச்சம் கூறுவானென்பதனோடியையும். எண்ணும்மைகள் 

தொக்சன. இன்றல் இலக்கணை. .னலிகூழியு வசனம் இறிதும் சிறப்பின்மையால் 
விரைவில் ௮வனைக்கோபத்சதோடும் ௮டச்னெனென்பார் *என்றிதுமொழிதலும்” என் 

றார். ௮னவியின் ௮றியாமையைக்குறித்துச் சிரித்தானென்க. (௬௪) 

69, வெர்தொழின்மறவசைவிளித்ததன்மையு 
மந் இரமிருக்த.துமனங்கொள்சூழ்ச்சியு 
மிந்தினுசவிசெய்யிகாயன்வன்மையைச் 
சிந்திடவேகொலாகினைந்தசெய்கையே,



சூரனமைச்சியற்படலம், ௩௨௯ 

இ-ள். கெம் தொழில் மறவரை விளித்த சன்மையும் - கொடுந்சொழிலையுடைய 
வீரர்களை ௮ழைச்சதன்மையும்,--மந்திரம் இருர்சதும் - ஆலோசனைசெய்யும்பொருட்டுச் 
சங்கமிருர்,த.தம்,--மனம் கொள் சூழ்ச்சியும் - மன$ல்நினைக்ன் ற வுபாயங்களும்,---இக் 

இன் உதவிசெய் இளையன் வன்மையை - இக்இரனுக்குதவிசெய்கின்ற குமாரனது வல் 
லபத்தை,--சர்திடவே கொல் - அடச்குசற்குத்சான,--நினைந்த செய்கை - எண்ணிய 

செய்சைகளெல்லாம் (ஈன்ருாயிருர் தன.) எ - ௮. 

ஆம், ஏகாரங்கள் ௮சை. கொல் ஐயம். உம்மைகள் எண். இந்திரனுக்குச் சசாயமா 

சவர். தவன் ஈமது பாரம்பரியயசமையை யறியாச சிறுவனாதலின் அவனால் ஈமச்கொரு 
திமையுஞ் சம்பவிக்சமாட்டாது; ஆதலால் இதற்கொரு ஆலோசனைச்சங்கம் வேண்டுவ 
தில்லை யெனக்குறிப்பித்தானென்பார் !இச்திரனு தவிஃச*்ஈசஈசெய்கையே! என்றான். (0) 

00. இருகிலவண்டமேலிருக்துளோசெலா 

மருவலராகியேவருகவர் இடி 
ஜனொருதமியேன்பொரு துலையச்செய்வளுற் 
றெரியலைபோலுகின்னடியன் றிண்மையே, 

இ-ள். இரு நில ௮ண்டம் மேல் இருக்துளோர் எலாம் மருவலராகியே வருக - 
(இசாசனே, ) பெரிய பிரு துவியண்டங்களிவிருஈசவர்களெல்லாரும் சத்துருக்களாக வே 
வரட்டும்,--வர்இிடின் - வந்தால்,--ஒரு தமியேன் பொருது உலைய செய்வன் - கானொ 

ருவனே (௮வர்களெல்லாரோடும்) போர்செய்து தோற்கச்செய்வேன்,--நின் அடியன் 

இண்மை தெரியலை போலும் - சேவரீருக் கடியேனாகிய எனது செளரியத்தை நீர் ௮றி 
யிவில்லைபோலும். எ- று, 

ஆல், ஏகாரங்கள் ௮சை. எல்லா அ௮ண்டங்களினு முள்ளவர்களெல்லோரும் ஒரு 
மித்து வரினும் கான் வெல்லுவேன் அப்படிப்பட்ட செளரியமூடைய வெனக்கு இவர் 
கள் எம்மாத்திரமென்பான் தெரியலை போலு நின்னடியன் நிண்மையே? என்றான். () 

61. வன்மையையுரைப்பதுமாபன்ருலெனைச் 

சென்மெனவிடுக்கு தசேனையோடுமபா 

யுன்முனிவுற்றிரிமொன்னலாரையட் 

டின்மையதாக்கியேவருவனீண்டென்மான். 

இ ள். வன்மையை உரைப்பது மரபு ௮ன்று - (,சனது) செளரியத்தை எடுத்துப் 
பேசுதல் (வீரர்களுக்கு) முறையல்ல;---எனை செல்மென விடுக்குதி - என்னைப்போ 
சென்று அனுப்பும்,--சேனையோடு போய் - சேனைகளோடு நான்மாத்திரம் போய்,-- 

ஒன் முனிவி உற்றிடும் ஒன்னலாரை அட்டு - உம்மால் கோபிக்கப்பட்டிருக்கின்ற பகை 
வர்களைச்சகொன்று,--இன்மையது ஆக்கி ஈண்டு வருவன் என்றான் - இல்லையென்று 

சொல்லும்படி. செய்து இங்கே வருவேனென்று சிங்கன் சொன்னான். எ- று. 

அல், ஏ ௮சை. அது பகுதிப்பொருள்விகுகி. சன்னை எல்லாரினுமஇகவலிமை 

யுள்ளவனாக மதித்தலின் $வன்மையையுரைப்பது மரபன்று” என்றான். (௬௭) 

68. இன்னனபோல்வனவியல்பினேனைய 
துன்னெறியமைச்சருஞ்சூழ்ச்சித்தொல்படை. 

மன்னருமிசைத்த அம்வயங்குசெங்க இ 
சொன்னலன்கையமைத்.துசைத தன் மேயிஞனை, 

௫ .- ஸ். இன்ன்ன போல்வன - இப்படியிவைபோல்வனவா௫ய நியாயப்பிரமாண 

வசனங்களையும் தங்கள் தங்கள் பராக்ரெமவசனங்களையும் எடுத்து,--இயல்பின் - பேச 

௪௨
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முறைப்படி, --ஏனைய துன்னெறி அமைச்சரும் - மற்றைய துன்மார்ச்ச த்தையுடையமர் 

இரிமார்களும்,--குழ்ச்சி தொல் படை மன்னரும் - உபாயத்தில்வல்லவர்களாகய பெரிய 

சேனாஇிபதிகளும்,--இசைச்தலும் - சொல்ல;--வயங்கு செங்கதிர் ஒன்னலன் சை 

அமைத்து உரைத்தல் மேயினான் - பானுகோபன் (அவர்களை இனிகில்லுங்கள் என்று) 

சையமைத்துச் சொல்லச்தொடங்இனான். ௭ - று. 

உம்மைகள் எண். இவர்களனைவரும் இதுவரையுஞ் சொல்லியபுத்திகளொன்றும் 

பிரயோசனமுள்ளவைகளாகச் சோற்றாமையால் நில்லுங்களென்றானென்பார் (கையமை 
தீதென்றார்' வயங்கு என்னும் பெயசெச்சம் சூரியனுக்கு விசேடணமாய் நின்றது. கதி 

ருக்குப்பகசைவனெனவே பானுகோபனென்பத கருத்து. (௬௮) 

69, சென் நிடுமுனிவார் தியங்கமாயைசெய் 
குன்றுடனிளவலைக்குமான்கொன்றிடு 

மன்றெனைவிடுத் தலையழை,க்தொன்ஜோர்ந் இலை 
யின் றிதுவினவுவசென்னையெர்தைநீ, 

இ-ள். எந்தைநீ - பிதாவே நீர்,--சென்றிடு முனிவார் இயங்க மாயை செய் குன் 

pier - (௮ம்மார்க்கமாகச்) செல்லாகின்ற மேலானமுனிகவர்கள் அறிவு மயங்கும்படி. 

மாயங்களைச்செய்த இரவுஞ்சமலையுடனே,---இளவலை குமரன் கொன்றிடும் ௮ன்று - உம 
துதம்பியாயெ தாரகனைக் குமாரன் அழித்தவர்நாளிலே,---எனை விடுத்திலை - (அலன் 

மீது போருச்குப்போவென்று) என்னை (யழைத்து) அனுப்பினீரில்லை;--அழைத்து 
ஒன்று ஒர்க்திலே - (என்னை) யழைச்து (இதற்கு என்னசெய்யவேண்டுமென்று) ஒரா 

லோசனை செய்தீருமில்லை;,--இன்று இது வினவுவது என்னை - (௮ங்ஙனமாக) இத்தி 

னத்தில் இதனைக்குறித்துப் புத்திகேட்பதென்னை. எ - று, 

ஒன்றும் என்னும் இறந்தது தழீஇயவெச்சவும்மை சொச்கது. முனிவர் - தேகாதி 

பிரபஞ்சத்தை வெறுத்தவர், அப்படிப்பட்ட முனிவரும் மயங்கும்படி. மாயை செய் என 

வே இரவுஞ்சகிரியின் மாயாவல்லபசாதுரியத்சை விளக்கினான். உமது மகனாகிய நான் 
இவர்சளைப்போன் றவனல்லன்; சொல்லியபடி. செய்வேனென்று தன்னை மிகமதித்தவ 

னாய் அன்றெனை விடுச்திலை' என்றான். என்னையழைச்துச் சொல்லியிருந்தால் இப்ப' 

டியொன்று நிகழாத என்பான் *இன்றிது வினவுவதென்னை” என்ரான். (௬௯௬) 

70, உள்ளுறுகரவினனொருவனும்பரா 

னெள்ளருமொற்றுவக்தீண்டுபோர்செயின் 
முள்ளெயிறின்னமுமுற்ற௮ுந்தோன்றிலாப் 

பிள்சாயைவிடுக்குமோபெரியைசால௫&, 

இ-ள். சால பெரியை நீ - மிகப்பெரியவராகயெநீர்,--உள் உறு கரவிலான் ஒரு 

வன் உம்பரான் - மனஇற் பொருந்திய சபட த்தையுடையவனாடிய ஒருதேவன்,--எள்ள 
அரும் ஒற்று வந்து ஈண்டு போர் செயின் - இகழ்ச்சியில்லாச தூ.தனாகவர்து இவ்விடத் 

தில் போர்செய்தால்,--முள் எயிறு இன்னமும் முற்றும் தோன்றிலா பிள்ளையைவிடுத் 

குமோ - முட்போன்றபற்கள் இன்னும் முழுதும் முளையாத பிள்ளையைவிடலாமா. எ-று. 

மூள்ளெயிறின்னமு முற்ற்தோன்றிலாப் பிள்ளை யெனவே மிகச்சிறுபிள்ளையெ 
ன்பது கருத்து. விடலைப்பருவமுள்ள நானிருக்கும் பொழுது சிறுகுழந்தையையனுப்பி 

யத புத்தியீனமென்பான் (பெரியைசாலநீ பிள்ளையை விடுக்குமேர்' எனருன், ஐகாரம் 

எ இர்மறை. உம்மை முன்னையதுஇழிவு?றப்பு; பின்னையது முற்று, (௪௦)



சூரனமைச்சியற்படலம். iS 

"71, இழித்தகுதாதனாலிடர்ப்பட்டாயெலும் 

பழித துறமபூண்டனைபாலனாவியை 

யொழித்தனைஈகசமுமொருக்குேற 

வழித்தனைநீயுன தறிவிலாமையால், 

இ-ள். நீ உனது அதிவிலாமையால்-8யோ நீர் உம்முடைய அ.றிவின்மையால்,-- 

இழிதகு தூதனால் இடர்ப்பட்டாய் எனும்| பழித்திறம் பூண்டனை - இகழத்தக்ச ST EES 
வருத்தமடைர்தீர் என்டின்ற வசையைப்பெற்றீர்,--பாலன் ஆவியை ஒழித்தனை - குழக் 
சையாகிய வச்சிரவாகுவினதுயிரைப் போக்கனீர்--ஈசரமும் ஒருங்கு €ர் ௮ற அழித் 

தீனை - (அவைகளேயன்றி) ஈகரத்தையும் எல்லாச்சிறப்பும் நீங்கும்வண்ணமழி த்தர்.எ-று 

உம்மை இறந்தது சழீஇயவெச்சம். பெரும்பழியென்பது போதர *பழித்திற? மெ 

ன்ருன். ௮ன்று என்னையழைத்துப் போருக்கனுப்பாத குற்றச்தால் இவ்வளவு துக்கத் 

தையுமடைந்தீரென்பான் :அழித்தனை ரீயுனசறிவிலாமையால்” என்றான். (cra) 

.. 78, பொருளலதொன்றிளைப்பொருளெனக்கொடு 

வெருவுதல்செய்வதும்வினையமோர்லொ 

தொருசெயல்விசைந்துசெய்துயங்கவொழ்தலும் 

பெரியவர்கடமையோபேதைத் சன்மையே, 

இ-ள். பொருளலது ஒன்றினை பொருள் என கொடு வெருவுதல் செய்வதும்-பொ 
ருளல்லா*தொன்றைப் பொருளென்தெண்ணிப் பயப்படுவ.தும்,--வினையம் ஒர்லாது 
ஒருசெயல் விரைந்து செய்து உயங்கு வாழ்தலும் - அகவேண்டியகாரியங்களை யாலோச 

யாமல் ஒருகாரியத்தைச் €ீக்கிரஞ்செய்து பின்பு (அதனால்) வருந்திக்கொண்டிருத்த 
லும்,--பெரியவர் கடமையோ - பெரியவர்களுடைய கடமையோ,---பேதை தன்மை 

யே - அறிவீனருடைய கடமையேயாம். ௭.- று, 

உம்மைகள் எண், ஏகாரம் தேற்றம். ஓகாரம் எதிர்மறை. வினையம் ஒர்கிலாது- 

பகைவருடைய வுபாயங்களையறியாது எனப்பொருள்கூறினுமமையும். உமது நிலைக்கு 

மேற்கூறியவாறுசெய்தல் கூடாதென்பான் பெரியவர்சடமையோ” வென்றான். (௪௨) 

78, பொற்றையொடிளவலைப்பொன்றவிட்டினோன் 

கொற்றமும்பூதர்தங்குழாத்தினத்தலு 
மொத்றுவனிலைமையுமுணரிற்சென்றியான் 

பற்றிமுன்னுய்க்குவன்பிணித்துப்பா சத்தால், 

இ - 4 பொற்றையொடு இளவலை பொன்ற வீட்டினோன் கொற்றமும் பூதர்தம் 

குழாத்தின் ஆற்றலும் ஒற்றுவன் நிலேமையும் உணரில் - கிரவுஞ்சகிரியோடு உமது தம் 

Suraw தாரகாகரனை அழியும்படி யழித்த குமானது வெற்றியும் பூதகூட்டங்களின் 

வலிமையம் தாதுவனது தன்மையும் அறிக்தால்,--யான் சென்று பற்றி பாசத்தால் 

பிணித்து முன் உய்ச்குவன் - நான்போய் (அவர்களைப்) பிடித்துப் பாசத்தாற்கட்டிச்கொ 

ண்பவெந்து உமக்குமூன் விடுவேன், of — 2. 

தம் சாரியை, உம்மைகள் எண். எனக்இதுவரையு ஈடர்த விஷயமொன்றுக் தெரி 

யாதென்பான் ;உணரில்! என்றான். (௪௩) 

74, ஆயிரத்தெட்டெனுமண்டத்.துக்கெலா 
நாயகமுதல்வனிகம்பனல் யே 

குறித்தெழல்சீரிதன்றெனை 
'வெற்றிகொண்டிருக் இயெம்பிரான்.



8௨௩௦ ஸ்ீகந்தபு ராணம். 

இ-ள். எம்பிரான் - எம்பெருமானே,--நீ ஆயிரத்து எட்டு எனும் அண்டத்துக்கு 

எலாம் நாயக மு;தல்வன் - நீர் ஆயிரத்தெட்டென்னுங் சணக்கினையுடைய ௮ண்டங்க 

ளுச்செல்லாம் ௮இப.தி (ஆசலின்),--ஈம்பன் ஈல்யெ சேய் அமர் குறித்து எழல் €ரிது 

"அன்று - சவெபெருமான் பெற்றருளிய றுபிள்ளையுடனே போர்செய்யவேண்டுமென் 

றுநினை த்துப்போதல் ஏிறப்பன்று,--ஏனை ஏயினை வெற்றிகொண்டு இருத்தி - என்னை 

யலுப்பி வெற்றிபெற்றுக்கொண்டிருச்சக்சடவீர். ௭- று. 

ஆஐயிரச்செட்டண்டங்களுச்செல்லாம் நாயகனான மகாராஜனே, தங்கள் மகனாகிய 

யானில்லாதபோதன்றோ தாங்கள் சறுவனோடு போர்செய்யச்செல்வது. இப்பொழுது 

நானிருத்தலால் ௮து கூடாசென்பான் *சேயமர் குறித்செழல் சீரி தன்று? என்றான். 

நம்பன்-௮டியார்களால் நம்பத்தச்சவன். (௭௪) 

15, ஆண்டெனைவிடுத் தயேலமாதாற்றிட 
ஜேண்டிடுமவர்தொகைமுருக்கித்தேவரா 

யிண்டுறுவோரையுமிமைப்பில்வென்றுபின் 

மீண்டிடுவேனெனவிளம்பினானசோ, 

இ-ள். ஆண்டு எனை விடுத்தியேல் - (எனக்சனுமதிகொடுத்து) என்னை அவ்வி 

டத்தில் அனுப்புவீரானால்,--௮மா.து ஆற்றிட மூண்டிடும் ௮வர் தொகை முருக்கி 

போர்செய்தற்கு முயன்றுநின்றவர்களின் கூட்டத்தையழித்த,- தேவராய் ஈண்டுறு 

வோரையும் இமைப்பில் வென்று - தேவர்களாகவந்து எ திர்த்தவர்களையும் இஓமப்பொ 

முதுச்குள் வெற்றிகொண்டு,--பின் மீண்டிடுவேன் என விளம்பினான் - பின்பு திரும்பி 

வருவேனென்று சொன்னான். எ - று, " 

அசோ ௮சை. அது பகுஇப்பொருள்விகுதி. உம்மை இறந்தது, சழீஇயவெச்சம்: 

போர்செய்தற்கு முயலுகன்ற பகைவரை யழிப்பதுமல்லாமல் சிறையிலடைக்சப்பட்ட 

வர்கள்போச இன்னும் சப்பியிருந்த சேவர்களையம் வெல்லுவேனென்று தனது பழைய 

வெற்றியைக் குறிப்பிப்பான் 4இமைப்பில் வென்று மீண்டிடவேன்' என்றான். (எடு) 

10, இரவியம்பகையவனினையசிற்டல 

வுசைதருமிறு இயிலலைவருகததோர் 

முசணுறுசகாதைதன்முகத்ைநோக்கியே 
குரைகழலிரணியன்கூறன் மேயினான். 

இ எ. இரவி ௮ம் பகையவன் இனைய சல சல உசைதரும் இறுதியில்-பானுகோ 

பன் இவ்வாறு ஏற்லெ வார். ச்தைகளைச்சொல்லி முடியுமளவில்,--உலைவு உறுத்து “ஓர் 

முசணுறு தாதை தன் முகத்தை நோக்கி - அழியாத வலிமைபொருக்திய பிதாவின து 

மூசத்தைப்பார்த்து,--குரை கழல் இரணியன் கூறல் மேயினான் - ஒலிக்கின்ற வீரக்கழ 

லையுடைய இரணியன் சொல்லத்தொடக்கினான். எ- று, ப 

௮ம், ஏ ௮சை, தன் சாரியை. உலைவுராகதோர் முரணுறு - சலங்காத இடசித்தத் 

தையுடைய எனினுமாம். இவன் பானுகோபனுக்குத் தம்பியாசலின் ௮வன் பேசி 

முடி.த்தபின் இவன் பேசினானென்பது போதர 'உரைதரும் இறுதியில்” என்றார். (os) 

ேவேறு, 

77, வள்ளற்றன்டைசேர்வயப்பெருஞ்சூனோர்மழலைப் 

பிள்ளைப்போர்வலிக்கரங்கிளனெலுமொழிபிறக்க 

னுள்ளத்தேரினைநினைக்கி னும்வெருவுமொன்னவீர 

மெள்ளற்சேதுவாம்விடுத்தயொ ன்மந்இரமினியே.



சூ. ரனமைச்சியற்படலம். ௬.௩௩ 

இ ள். வள்ளல் தன்மைசேர் வயப்பெரும் "சூரன் - இரப்போர்க்கு வரையாது 
கொடுப்பவனாகய மிச்ச வெற்றிபடைத்ச சூரபன்மன்,--ஒர் மழலை பிள்ளை போர்வலிச்கு 

இரங்கினன் எனும் மொழி பிறக்கன் - கிரம்பாமொழியைப்பேசும ஒரு சறுபிள்ளையின் 

போர்வவிமையைக்குறித்து வருந்தினான் என்னுஞ் சொல்லானத உண்டாகுமானால்,-- 

உள்ளத்தே நினை நினைக்கினும் வெருவும் ஒன்னலரும் எள்ளற்கு ஏதுவாம் - மனசிலே 

உம்மை கினைத்தாலும் , பயப்படுகின்ற பகைவர்களும் இகழ்ச்துபேசுதற்குக் காரணமா 
கும்,--இனி மந்இரம் விடுத்தி - (ஆதலால்) இணி மந்திராலோசனையை நிறுத்திவிடும். 

ஆல், ஏகாரங்கள் ௮சை, உம்மை முன்னையது உயர்வுசிறப்பு) பின்னையது இழிவு 
சிறப்பு. உம்முடைய பராக் ரெமச்தை நினைப்பினும் பயப்படுகின்ற பகைவரும் நீர்-இங் 
Hers துயருழத்தலேக்கண்டால் மதியாதிகழ்வார்; ஆகலாலதற்கேதுவாகிய wi Sano 

சனை உ௫தமல்லவென்பான் *விடுத்தியான் மந்திர மினியே' என்றான். (௭௭) 

18, மைஇகழ்ந்திடுமிடற்றவன்மதலைமாநிலத்தி 
னெய்தினைமர்க்கென்றலுமென்தனைவிளித்து 

வெய்தெனப்டொசவிடுத் திலைவெறுத் தயோவினை யேன் 
செய் இடுக்தவறுண்டுகொலுனக்கொருசிறிது. 

இ-ள். மை தஇிகழ்ந்திடு மிடற்றவன் மதலை - கரியகஞ்சு விளங்காகின்ற சண்டத் 

தையுடைய சிவபெருமானது குமாரன்,--மா நிலத்தில் அமர்க்கு எய்தினான் என்றலும் - 

பெருமையாடிய பூவுலகத்தில் போருச்குவர்தானென்றவுடனே,--ஏன் தனை விளித்து 

வலெங்தென பொர விடுத்திலே - என்னை யழைத்து விரைந்து போர்செய்யும்படி. விட்டீ 

ரில்லை,--வெறுத்தியோ - என்னை வெறுத்துவிட்டீரோ,--வினையேன் உனக்கு ஒரு 
சிறிது செய்திடும் தவறு உண்டு கொல் - பாவியாகயெ சான் தேவரீருக்கு ஒருிறிதாவது 
செய்த குற்றமுண்டா. ௭. று, 

தன் சாரியை. கொல் இயம். ஓகாரம் வினா, மை ஆகுபெயர். யோ என்னிடத்தி 

லெப்பொழுதும் விருப்பம்வைச் துள்ள நீர் இப்போதென்னையழைத்துப் பொரவிடாசதெ 

ன்னை? அ௮வ்விருப்பச்தை விட்டீரோ என்பான் *வெறுத்தியோ' என்றான். (௭௮) 

79. பானல்போலொளிர்மிடற்றினன்பாலன்்மேற்பசிகோய்க் 
கூனைவேட்டுழல்பூசர்மேலொழிக்துளார்சும்மேன் 

மானவெஞ்சமர்க்செம்முனேன்கேறலும்வசையே 
சேனையோடியானேகுவன்செருத்தொழில்புரிய, 

இ ள். பானல் போல் ஒளிர் மிடற்றினன் பாலன் மேல் - கருங்குவளைமலர்போல் 

நஞ்சுவிளங்குங்கண்டச்தையுடைய சிவகுமாரன்மேலும்,--ப௫ நோய்க்கு ஊனை உட்டு 
உழல் பூதர்மேல் - பசியாகய நோயைச் தீர்க்கும்பொருட்டு ஊனைவிரும்பித் இரிஇன் ற 

பூதர்மேலும்,---ஓழிர்துளார் தம்மேல் - மற்றுள்ளவர்சகண் மேலும், -மானவெம் சமர்க்கு 

எம் முனோன் சேறலும் வசையே - அபிமானத்தை விளைவித்தற்கேதுவாக;ப கொடிய 

போருக்கு எமது தமையனார் போதலும் வசையேயாகும்,-செருச்சொழில் புரிய சேனை 

யோடு யான் ஏகுவன் - (ஆதலால்) போர்செய்யும் பொருட்டுச் சைனியங்களுடன் கான்: 

போடின்றேன். எ-று, 

தீம் சரரியை. ஏசாரம் தேற்றம், உம்மை இழிவுறப்பு. பானல் ஆகுபெயர். பொ 

துவாய்ப் பூதபைசாசங்கரர் உணவின்பொருட்டு ஊனை வேட்ழெலலுண்மையின், இவர் 

சளையுமப்படி. யெண்ணி !ஊனைவேட்டுழல்பூசர்' எனச்கூறினான்.



i. vl & BSL) TT GOT tb. 

௮.ற்பர்களுடன் நீர் போருக்குப் போவது தகுதியல்ல உம்மை ஓத்தவசாதலின் என்ற 

மையனாராகஏய பானுகோபனும் போதல் சிறப்பல்ல. பின்னர் ௮வ்வற்பர்களுடன் போ 

ருச்கு கான் போதலே தகுதியென்பான் (சேனையோடியானேகுவன்” என்றான். (௪௯) 

80. வெஜ்றிப்பேோமராற்றியேமேவலர்தொகையைச் 
செற்றுத்தேவர்கள்யாரையுந்தடிந்துசெல்குவனா 

லிற்றைக்கங்குலினென்றனையேவு தியெனலு 

மற்றைத்தம்பியா மெரிமுகனினையனவகுப்பான். 

இ-ள். வெற்றிப் போ ௮மர் ஆற்றி மேவலர் தொகையை செற்று - வெற்றிக்கு 

ரிய பெரும்போசைச்செய்து கூட்டமாகயெ சத்துருக்களையழித்து--தேவர்கள் யாரையும் 

தீடிந்து செல்குவன்-(சப்பியிருக்கன்.ற0) சேவர்களனைவரையுங்கொன்றுவருகன்றேன்,- 

இற்றை சங்குவின் என் தனை ஏவுதி எனலும் - இன்றிரவிலென்னை யனுப்பக்சடவீரெ 

ன்று வேண்டுதலும்,--மற்றை தம்பியாம் எரிமுகன் இனையன வகுப்பான் - (பானுகோ 
பனது) வேறொருதம்பியாகெய ௮க்௫ணிமுகாசுரன் (பின்வருமாறு) இவைகளையெடுத்துச் 
சொல்லுகின்றான். ௭- று. 

ஆல் ஏ ௮சை, உம்மை இறந்ததுதழீஇயவெச்சமும் முற்றுமாம். அலோசனைசெய் 
தீகாலம் இராத்திரியாதலால் 4 இற்றைக்கங்குவில்” என்ரான். (௮0) 

81, இணையிலாவண்டமாயிசத்தெட்டி னுச்கிறைநீ 
துணையதாயொருவீரகேசரியுளன்சுதராயக் 

கணிதமில்லவர்யாமுளங்கரிபரிகடுந்தே 

ரணிகொடானவப்படையுளவலகிலாதனவே, 

இ-ள். இணை இலா ௮ண்டம் ஆயிசத்து எட்டினுக்கு இறை நீ - (யோ கேளும்) 
ஒப்பில்லாத ஆயிரத்செட்டண்டங்களுச்கு அரசன் நீர் --துணையதாய் ஒரு வீரகேசரி 
உளன் - உமக்குத்தம்பியாக வீரனாயெ ஒரு சிங்கமுகனிருக்கின்றான்,--சுதராய் கணிதம் 

இல்லவர் யாம் உளம் - பிள்ளைகளாக அளவற்றவர்களாகிய நாங்கள் இருக்கின்றோம்,-- 

கரி பரி கடும் தேர் ௮ணிகொள் சானவப்படை ௮லகிலாசன உள - யானைகள் குதிரை 

ser வேசமாசச்செல்லுகின்ற தேர்கள் வகுப்புப்பொருந்திய ௮சுரசேனைகள் அளவில்லா 

தனவாக விருக்கின்றன. எ- று. 

ஏகாரம் ௮சை. துணைவரிருவரில் ஒருவன் வேற்படைச்சிரையானமையால் துணை 

யதாயொரு வீரசேசரியுளன்' என்றான். (௮௪) 

82, ௮ழிவில்பாகுளதேருளசிலையுளவஃதான் 

ஜொழிவிலாதமாம்புபெய்தூணியுமுளவா 

லிழிவிறெய்வதப்படைசண்முற்றும்முளவிறைமைத் . 
தொழினடாத்துறுபரிதியமொன்றுண்டுதொல்லோய், 

இ-ள். தொல்லோய் - பெருமையிற்சிறந்த மகாராசனே,---அழிவு இல் பாகுள 

தேர் உள - அழிவில்லாத சாரதியையுடைய தேர்களிருக்கன்றன,--சலை உள - விற்க 

ளிருக்சன்றன;---௮ஃ தான்று - ௮.துவன்றி,--ஓழிவு இலாது அமர் அம்பு பெய் தூணி 
யும் உள - (எடுக்கவெடுக்கத்) தொலையாமலிருக்கின்ற அம்புச்கூடுகளுமிருக்ச்றன;-- 

இழிவு இல் தெய்வதப்படைகள் முற்றும் உள - குறைவில்லாமல் தேவாஸ்இரங்களெல் 

லாமிருக்னெ.றன;--இறைமை தொழில் ஈடாத்துறு பரிதியும் ஒன்று உண்டு - ௮ ரசியலை 
ஈடத்துனெற அஞ்ஞாசசக்கரமு மொன்றிருக்கன்றது. எ- று, *



சூரனமைச்சியற்படலம், ௩௩-டு 

உம்மை முற்றும் என்பதில் முற்றும்; ஏனையவுற்றில் இறச்ததுதழீஇயவெச்சமு 
மாம். ௮ரசியலெனினும் இராச்சியமெனினும் இராசரிகமெனினும் ஓக்கும். இழிவு - 

குற்றம். விட்டால் சவர தாதலால் *இழிவிறெய்வதப்படை யென்றான். (௮௨) 

88, ௮ண்டமாயிரத்தெட்டையுங்கன்னலொன்றதனிற் 

கண்டுமீட௬மிர் தரஞாலமுங்கவனங் 

கொண்டதோர்தனிமடங்கலுமுனக்குளகுறிக்கன் 
விண்டமாலுறுமாயைகள்பலவுளமேலோய், 

இ-ள். மேலோய் - மேம்பட்ட ஐயா,--அ௮ண்டம் ஆயிரத்தெட்டையும் ஒன்று 
கன்னல் சனில் - ஆயிரத்செட்டண்டங்களையும் ஒருகாழிகையில்,--கண்டு மீள் தீரும் 

இர்திர ஞாலமும் - பார்த.து.த்திரும்பிவருகின்ற இந்திரஞாலமென்னுக்சேரும்,---சவனம் 

கொண்டது ஒர் தனிமடங்கலும் உனக்கு உள - வேசம்பொருந்திய ஒப்பில்லாத ஒர்சிங் 

கமும் உமக்கிருச்சன்றன;--குறிச்கன் - ஆலோத்சால்,--விண்டு மால் உறு மாயை 

கள் பல உள - விஷ்ணுவும் மோகங்கொள்ளத்தக்க மாயாவித்தைகளுமனேச மிருக்க 
ன்றன. எ-று, 

உம்மை முன்னையது முற்று) பின்னையவை எண். விண்டு என்னும் உயர்வு?றப்பும் 

மையும் மாயைகளும் என்னும் இறந்ததுதழீஇயவெச்சவும்மையும் தொக்கன. மற்றுர் 

தேர்களைப்போலாகாது இகச்திரஞாலச்தேர் மிசவிரைர்துசெல்லும்வலிபெற்றிருத்தலின், 

*கன்னலொன்றதனிற் சண்டுமிடரும்' என்றான். கவனம்-மனோவேகம் எனவுங்கூ.றுவர். 

84, இன்னபான்மைசேர்வெறுக்கைபெற்றீறிலாதுறையு 

மன்னர்மன்னநிற்போன்றுளார்யாவசேமலையக் 

கன்னிபாலகன்.மூதுவன்சிறுதொழில்கருத்தி 
னுன்னியுன்னியேயிரங்கவுந்ககுவதோவுனக்கசே, 

இ-ள். இன்ன பான்மை சேர் வெறுக்சை பெற்று ஈறிலாது உறையும் மன்னர் 

மன்ன - இத்தன்மையான பலசெல்வங்களைப்பெற்று அழிவில்லாமல் வாழுகன்ற ராசா 

'இராசனே,--நின் போன்றுளார் யாவர் - உமச்சொப்பானவர்கள் யாரிருக்கின்றார்கள்? 

(ஒருவருமில்லை),--மலைய சன்னி பாலகன் தூதுவன் சிறுதொழில் - இம௰யமலையில்வளர் 

65 நித்தியகன்னிகையாராகய உமாதேவியார் குமாரனதுதாதன்செய்த அற்பகாரியத் 

தை,--கருத்தில் உன்னி உன்னி - மனதில் நினைத்து நினைதத,--இரங்கவும் உனக்கு 
தருவசோ - வருர்துவ தும் உமக்குச் தகுமா (சகாது.) 

உமக்கொப்பானவர் ஒருவருமில்லாதபோது நீர்வருந்துவது சகுதியல்லவென்பான் 

இரங்கவுந்தகுவதோவுனச்கே என்றான். மன்னர்மன்ன என்பது ௮ண்மைவிளி. உம் 
மை இழிவுறெப்பு. ஏகாரங்கள் ௮சை. ஓகாரம் எதிர்மறை, (௮௪) 

ao 

69, குழந்தைவெண்பிறைமிலைச்சினோேன் மதலையைக்குறுத்தா 

ளிழிர்சபூசரைப்பிறர்சமைவென்றிடவெமரில் 

விழைர்தமானவரொருவரைவிடுப்பதேயன்றி 

யழிர்திரங்கியேவினவுமோவிதுகொலுன்னறிவே. 

இ-ள். குழந்தை வெண்பிறை மிலைச்சனோன் மதலையை - வெள்ளியபாலசந்தி 
ரனையணிக்த சவெபெருமானது சிறுகுழந்தையையும்,--குறும் தாள் இழிந்த பூதரை- று 

த்தகாலையுடைய எளிய 0 தர்களையும்,--பிறர் தமை வென்றிட - மற்றுள்ளவர்களையும் 

வெல்லும்பொருட்டு,--எமரில் - ஈம்மவருள்ளே,--விழைந்த மானவர் ஒருவரை விடுப்



௨௩௨௬ ஸரீ கந்தபுராணம். 
{ 

பதே அன்றி - விரும்பிய pr Sroruguyasdetod,—apig QaweCw era 
மோ - மனமழிந்து வருந்தி! இகற்கொருபுத்தி)கேட்கலாமா,--இ.து கொல் உன் ௮.றிவு- 

இது சானா பெரியவசாயெ உமது அறிவு. எ-று, 

ஏகாரங்கள் ௮சை. ஐகாரம் ௭ இிர்மறையும் வினாவும். தீம் சாரியை. கொல் யம், 

எண்ணும்மைகள் தொச்சன. மிலைச்சனோன் வினையாலணையும்பெயர், Gussie ads 

தீல் விகாரம். அழிதல் - மனநிலைகுலை து.கலங்கல். (௮) 

00, மூளும்வெஞ்சமர்புரிக்சவென்னிள வல்பன்முடியும் 

வாளினாலட$மம £ற்றனைமற்றுளார் தம்மைக் 
கேளொடுதடிந்தல்ல அகேடில்சீர்ககர்க்கு 

மீள்கலேனெனப்பகர்கந்தனன்வெய்யசூளுரையே, 

இ-ள். மூளும் வெம் சமர் புரிர்த என் இளவல் பல் முடியும் வாளினால் அடும் தற் 

றனை - கோபமூளுசற்கேதுவாகிய கொடியபோசைச்செய்த என் தம்பியினது பத்துச் 
தலைகளையும் வாளினால்வெட்டிய தூதனையும்,--மற்றுளார்தம்மை - மற்றுள்ளவர்களை 
யும்,--கேளொடு/-தடிந்து அல்லது - அவர்கள்ஈற்றத்துடன் கொன்றேயல்லாமல்,-- 

கேடு இல் சர் நகர்க்கு மீள்கலேன் என வெய்ய சூள் உரை பகர்ந்தனன் - அழிவில்லா 
திழப்பினையுடைய ஊருக்குச்இரும்பிவேன் என்று கொடிய சபதமொழிகூறினான். 

தம் சாரியை. ஏகாரம் ௮சை. உம்மை முற்று, ஒற்றனையும் மற்றுளார்தம்மையும் 

என்னும் எண்ணும்மைகளும் தடி.ந்தே என்னுந் தேற்றேகாரமுந்தொக்கன. ஸா்ளும் 

௮வாய்நிலை; முயலுகன்ற எனப் பொருள் கூறினுமாம். ஈம்மவருள்ளே ஒரு வீரனைவிடு 
ப்பது தகுதியாயினும், எனச்சனுமதஇிகொடுத்தனுப்பினால் எப்படியாவது என்றமபியைக் 
கொன்றவனைச் கொல்வேன். மற்றவர்களுச்சென்போல ௮வ்வளவு சரத்தையிராதென்ழு 

குறிப்பிப்பான் :மிள்கலேன்' என்றான். (௮௬) 

87, கார்தைசவொோன்குமானைப்பொருதல்காதலியா 

விருந்தவீரர்களளப்பிலராயிலுமிப்போர் 

விரைந்துநீயெனக்குதவு தியேகுவன்மேனாட். 
பொருந்துபா தலத்தாக்கர்மேற்சென்றதேதேபோல, 

இ-ள். கரந்தை சூவொன் குமரனை பொருதல் காதலியா இருந்த வீரர்கள் ௮ளப் 

பிலர் ஆயினும்-சரச்சையையணிகன்ற சவருமாரனுடன்போர்செய்தற்குவிரும்பி இழு 
ந்தவீரர்கள் ௮னேக.ரானாலும்,--இ போர் விரைந்து நீ எனக்கு உதவுநி - இந்தப்போ 

சைச் சக்ரெமாக நீர் எனக்குக் கொடும்,-மேல் நாள் பாதலத்து பொருந்து அரக்கர் மேல் 
சென்றது போல - முற்காலச்திற் பாதலத்திலிருந்த அ௮ரக்கர்மேற் படையெடுத்துச் 
சென்றாற்போல,--ஏகுவன் - செல்லுகன்றேன். எ.- று. 

ஏகாரம் ௮சை. உம்மை உயர்வுசிறப்பு. உமச்கனைவரும் பொதுவானவர்களானாலும் 

இப்போரசைமாத்இிரங்கேட்டுன்றே னென்பான் *எனக்குதவுஇி' யென்றான். (ser) 

88, வலியதோர்சிலையி நிலாக்கவசம்வான்படைக 

ளுலகுதந்தவனளித் திடமுன்புபெற்.றுடையேன் 

குலமடங்கவாளசக்கரைததடிர்திசைகொண்டேன் 
மெலியனன்றியானறுமுகன்மேலெனைவிடுத்து.



சூரனமைச்சியற்படலம். fh. GT 

இ-ள். வலியது or Hx Fo இலா கவசம் வான்படைகள் உலகு த$தவன் அளி 
தீதிட முன்பு பெற்றுடையேன் - வலிமையையுடைய ஓப்பற்ற வில்லும் அழிவில்லாத 
சட்டையும் சிறந்த ஆயுதங்களும் உலகத்தைப்படைத்த பிரமதேவர் தர முன்வாங்இயிருக் 

இன்றேன்,--குலம் மடங்க வாள் ௮ரக்கரை தடிர்து இசை கொண்டேன் - வம்மிசமழி 

யும்படி வாட்படையையுடைய அரக்கர்களைக்கொன்ற ர்த்திபெற்றிருச்னெறேன்,-- 

யான் மெவலியன் அன்று - நான் இளைத்சவனல்லன்,---அறுமுகன் மேல் எனை விடுத்த - 

ஆதலால் ௮றுமுகச்சிறுவன்மேற் போருக்கென்னை யனுப்பும். எ - று, 

முன்பு உலகு தந் தவன் எனவுங் கூறுவர். எண்ணும்மைகள் தொக்கன. குலம் ௮ட 

ங்க என்பது பாடமாயின், முழுதும் எனப்பொருள்சொள்க. மெலியனன்று எனவே 

வவியனென்பது கருத்து. கான் வச்சரவாகுவைப்போன்றவனல்லன். பிரமாவிடத்தில் 

போர்க்குவேண்டி௰ வின் முசலியவைகளைப் பெற்ழிருப்பதுமன்றி அரச்கர்களை எதிர்த் 
துக்கொன்று €ர்த்தியும் பெற்றிருக்கன்றேன். ஆதலால் இந்த அறுமுகன் எனக்கொப் 
பல்லன் என்பான் *மெலியனன் றியா னறுமுகன்மேலெனை விடுத்தி? எனச் தன்னை 

மெச்சிக்கூறினான். (௮௮) 

89, என்னுமாற்றங்களெரிமுகமுடையவனிசைப்ப 

வன்னவன்றனைவிலக்கியேசாதலமமைத்துச் 

சென்னியாயிசம்பெற்றுளசிங்கமாமுககேதோன் 

மன்னர்மன்னனைகோக்கியேவகுத் அரைசெய்வான், 

இ-ள். என்னும் மாற்றங்கள் எரிமுகம் உடையவன் இசைப்ப - என்றிக்தவார்ச் 

தைகளை அ௮க்னிமுகாசாரன் சொல்ல,--அ௮ன்னவன் தனை விலக? - அவனைப் (போதும் 

பேச்சை நிறுத்து என்று) தடுத்து,--௧ர தலம் அமைத்து - கையமைத்து,--அயிசம் 
சென்னி பெற்றுள மா சிங்கமுகத்தோன் - ஆயிரந்தலைகளைப்பெற்றுள்ள அழகிய சிங்க 

மசோசுரன்,--மன்னர் மன்னனை கோக்க - அரசர்க்சரசனாகிய சூரபன்மனைப்பார்ச் து,-- 

வகுத்து உரை செய்வான் - (இ,ச்தன்மையாக) வகுத்துச்சொல்லத்9தாடங்கஇனான். எ-று, 

தன் சாரியை ஏகாரங்கள் ௮சை. அச்சனிமுகாசுரன் பேசிய வார்த்தைகள் ஒன் 

அஞ் சரியில்லாமையால் ௮வனை யிடையிற்நடுத்தானென்பார் (விலக்க? யென்றார். (௮௧) 

90. மந்திரத்தருந்தானையக்கலைவருமகாருந 

் தந்தமக்கெல்வன்மையேசா ற். ரியதல்லா 

லிந்இரப்பெருந்திருவுறுமுன்றனக்கியன்ற 

'புந்திசொற்றிலரிம்மொழிகேளெனப்புகல்வான். 

இ-ள். மர்திரத்தரும் தானையம் சலைவரும் மகாரும் தம் தமக்கு இயல்வன்மையே 
சாற்றியதி அல்லால் - (இராசனே, கேளும் இதுவரையுமுமக்குப புத்திசொன்னவர்க 

ளாதிய) மச்இரிமார்களும் சேனாகிபதிகளும் மக்களும் தமக்குத்தமச்குள்ள வல்லபங்களை 

எடுத் துச்சொன்னார்களேயன் றி,--இந்கிர பெரும் இரு உறும் உன் சனக்கு இயன்ற 

புந்தி சொற்றிலர் - முதன்மையாகிய பெருஞ்செல்வத்தை யனுபவித்இிருக்கின் ற உமக் 

குத்தகுந்த புத்திகளைப போதித்தாரில்லை,--இ மொழி கேள் என புசல்வான் - (ஆத 

லால் ஈன்மைபயக்்ற) இர்தவார்த்தைகளைச் கேளூமென்று சொல்லச்தொடங்கஇனான். 

தன் சாரியை. ௮ம், ஏ ௮சை. உம்மைகள் ஏண். பெருஞ்செல்வர்களனேகரிருப்பி 
னும் இர்இரனை யெடுத்துக்கூறுதல் உலசவழக்காதவின் சிங்கலும் *இக்திரப்பெருந்திரு” 

வென்றான். , (#0) 
. ® F ih.
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ேவறு, 

91, பெத்திடு திருவினிற்பிறந்தவெஞ்செனங் 

கறறவருணர்வையுங்கடக்குமன்னது 

முற்றுறுகின்றதன்முன்னமன்பினனோ 

ருத்றனகூறியேயுணர்த்தல்வேண்டுமால், 

இ-ள். பெற்றிடு இரவினில் பிறந்த வெம் சினம் கற்றவர் உணர்வையும் கடச 
கும் - பெற்றனுபவிக்கின்ற செல்வச்செருக்கலுண்டான கொடிய சகோபமானது பல 

தூல்களையுங் கற்றறிந்த விவேசெளுடைய அ௮.திவையும் வேறுபடுத்திச்செல்லும்,--அன் 

னது மூற்றுறுகின் றதன் முன்னம் - அசலினாலே ௮க்கோபம் முதிர்தற்குமுன்னர்,-- 
அ௮ன்பினோர் உற்றன கூறி உணர்ச்சல் வேண்டும் - அன்புள்ளவர்கள் தகுந்த மனுநீதி 

களையெடுத்துப் போதித்து (௮கவேண்டிய விஷயங்களை ) யழிவித்தல்வேண்டும், எ - று. 

ஆல், ஏ ௮சை. உம்மை உயர்வுசிறப்பு, ௮ரசன் சோபமுதிர்ச்சியால் மனு திகடந் 

செல்லுங்கால் ௮ன்புள்ளார் ஆவசியகம் உண்மை விஷயங்களை யெடுத்துப்போதத்து 

நல்வழிப்படுத்தல் ௮வர்கடனாதவின் **நகுதற் பொருட்டன்று நட்டன் மிகுஇச்சண்- | 

மேற்சென் நிடிச்சற் பொருட்டு? என்னும் நாயனார் வாக்கின்படி *உற்றன கூறியே 

யுணர்த்சல் வேண்டும், என்றான். ஈண்டு அன்புள்ளாசென்றது பேரன்புவைத்து ஈன் 

னெறிகளை இடித்துரைக்கும் ௮மைச்சர் முதலாயினாசை. கற்றவர் உணர்வையுங கடக் 

கும் எனவே மூடர்களுணர்வைக்கடந்து பெருங்கேட்டை விளைவிக்குமென்பது, தானே 

போதரும். (௯௧) 

92, மன்னவர்செவியழன்மடுத்தசாமென | 
நன்னெறிதருவதோர்நடுவு$தியைச் 

சொன்னவரமைச்சர்கணேவாமேலையோ 

சொன்னலர்விழைந்தவாறுரைக்கின்ருர்களே, 

இ-9். மன்னவர் செவி அழல் மடுத்தது ஆம் என நல் நெறி தருவது ஓர் நடுவு 

நீதியை - அரசர்களுடைய செவிசளிலே திக்கோலைச் செருகனாற்போல ஈல்வழியைத் 

தருன்ெற ஒப்பற்ற கடுவுநிலைமையான நீதிகளையெடுத்து,--சொன்னவர் அமைச்சர்கள் 

துணைவர் மேலையோர் - போதித்தவர்களே மந்திரிகளும் துணைவர்களும் மேலோர்களும்,- 

விழைக்சவாறு உரைக்கன்றார்கள் ஒன்னலர் - ௮.சசர்சள் விரும்பியபடி. மிதமாகச் சொல் 
லுனெறவர்கள் பகைவர்கள். எ- று, 

ஏசாரம் ௮சை. எண்ணும்மைகள் தொக்கன. :£அறனறிந்தான் றமைந்த சொல்லா 

னெஞ்ஞான்றுர்-திறனறிர்தான் நேர்ச்சித் தணை”? என்னும் நாயனார் அருமைத் திருவாச் ் 

யெத்தையொத்த நீதிகளையறிக்த சங்கமூகன் இம்மர்திரி மு.தலாயினார் எடுத்துப்பேசிய 

பேச்சுக்கள் நீதியன்று என்பான் *ஒன்னலர் விழைந்தவா றுரைக்இன்றார்களே'என்றான். 

99. முற்றுறவருவதுமுதலுமன்னதாற் 

பெத்றிடுபயன்களும்பிறவுந் தூக்கியே 

தெற்றெனவுணார்ந்துபின்பலவுஞ்செய்வசேற் 

குற்றமொன்றவர்வயிற்குறுகவல்லே தா, 

இ-ள். முற்றுற வருவதும் - (ஒருசாரியத்தைச் செய்யும்போது அக்காரியம்) முடி. 

வபெற வருவதும்;---மு,சலும் - அதனைத்தொடங்குசலும்,--௮ன்ன தால் பெற்றிடு பயன் 

சளும் - ௮ச்செயலாற் பெறப்படின்ற பிரயோசனங்களும்,--பிஜவும் - மற்றுள்ளனவும் 

ஆயெ இவைகளெல்லாவற்றையும்,--தூக் தெற்றென ewig, நன்றாக வாராயாது



சூரனமைச்சியற்படலம், ௩௩௯ 

செளிலாகவுணாந்து,--பின் பலவும் செய்வரேல் - பின்பு எச்சருமத்தையேனுஞ் செய் 

ஏாசாயின்,--ஓன்று குற்றம் அவர் வயின் குறுச வல்லதோ - (௮ப்படி.ச்செய்யு மவர்சளி 

தீதில்) ஒரு குற்றமேனு மணுகுமோ (௮ணுகாது.) எ-று 

ஏகாரம் ௮சை. ஓகாரம் எதிர்மறை. உம்மை முன்னையன எண்; பின்னையது 

நூற்று. “முடிவு மிடையூறு முற்றியாவ கெய்தும்-பபெயனும் பார்த்துச் செயல்? என் 
Bs இருச்குறளின் கருத்து இச்செய்யுளி னமைந்துடெத்தலின் இவைபோன்ற நீஇ 
சிமாழிகளைச் சங்கன் அ௮றிந்திருர்தானென்பது கருத்து. (௯௩) 

94, மால்வருதொடர்பினால்வனத்.துச்செல்லுமீன் 

கோல்வருமுணவினைக்குறித்துவவ்வியே 

பால்வருபுணர்ப்பினிற்படுகல்போலநீ 

மேல்வருகின்றதைவினவல்செய்கிலாய், 

இ-ள். மால் வரு தொடர்பினால் வனத்து செல்லு மின் - மயச்சமாயெ சம்பந்தத் 
தால் நீரிலுலாவுின்ற மீனான.து,--கோல் வரும் உணவினை குறித்து வவ்வி - தாண்டி. 

லில் வருகின்ற அற்பவுணவை (தனக்கு மெய்ம்மையாகய வுணவென்று நினைத்துக்) 

கவ்வி,--பால் வரு - அவ்வுணவுக்குள்ளிருந்த,--புணர்பபினில் - தாண்டின் முள்ளுச் 
குள்,--படுசல்போல - அகப்பட்டுக்கொள்ளுதல்போல);--நீ - நீர்--மேல் வருசன்றது 

வினவல் செய்கலொய் - இனி வரப்போகின்ற காரியங்களொன்றையும் கேட்டன் நீரில்லை; 

ஏகாரம் ௮சை, 8 சாரியை. ஆய் முன்னிலையொருமை விகுதி, மீனானது அற்ப 
வுணவை விரும்பிச் கவ்வி அதன்சணுள்ள தாண்டிலிலகப்படுதல்போல நீரும் இவர்கள் 

கூறும் பயனற்ற அற்பவார்த்தைகளைக்கேட்டு மஇழ்டின்றீர் பின்விளைவைவிரும்பிச் சே 

ட்கின்றிலீர் அதனால் இறந்துபடுவீசெனக் குறிப்பித்தானென்க. (௯௪) 

959, இச் இனா தியாமிறைவர் தங்களை 
யந்தரத்தமரரையலைத்ததீயவர் 
முந்துறுஇருவொடுமுடிந்ததல்லதை 

யுய்ந்துளரிவரெனவுசைக்கவல்லமோ, 

இ - ள்: இக்திரன் ஆதியாம் இறைவர் சங்களை - இந்திரன்ராதலிய விசேட சேவர் 
களையும்,---௮நதரத்து ௮மரசை அலைத்த தயலர் - சுவர்க்கலோசவாசிகளான தேவர் 

'களையும் வருத்திய கொடியவர்சள்,--முர்துறு இருவொடு முடிந்தது அல்லது - 

மேலான செல்வத்தோடு அழிக்தார்களேயன் நி,--உய்ஈதுளர் இவர் என உரைக்க வல்ல 

மோ - உயிசோடிருர்தவர்கள் இவர்களென்று சொல்லுதற்கு வல்லேமா (௮ல்லேம்.) 

தம், ஜ் சாரியை. ஒகாரம் எதிர்மறை. எண்ணும்மைகள் தொகச்சன. நீர் இப்பொ 

மு.து தேவர்களை வருத்துவதுபோல ௮,த்சேவர்களை வருத்திய ௮சுரரிலொருவரு முயி 

சோடிருச்சவில்லே. ஆசலால் நீரும் ௮வ்வாருவீர். அதனால் தேவர்களை வருத்துதல் நீதி 

யன்றென்பான் (உய்ந்துள ரிவரென வுரைச்ச வல்லமோ என்றுன். (m@ >} 

96, தேவர்கள்யாரையுந் தரைகொள்வேலையின் 
மேவருமீன்றொகைவிலை ரவிற்றம்மென 

வேவினையினிதுகொலினைய செய்கைதம் 
மாவியில்விருப்பிலாரன் மியார்செய்வார்,



௩௨௪௦ ஸீகத் தபுரரணம், 

இ ள். தேவர்கள் யாரையும் இரைசொள் வேலையின் மேவரு மீன் தொகை விசை 
வில் தம்மென ஏவினை - தேவர்களனைவரையும் ௮லைபொருந்திய கடலில் வாழ்கின்ற 

மீன்கூட்டங்களைச் சகரம் பிடித்துத்தாருங்களென்று கற்பித்திர்,--இனிது கொல் - 

(இப்படி, யவர்களைக்கொண்டு த௲ாதபணி செய்வித்தல் உமக்கு) நல்லதா,--இனைய 

செய்கை தம் ஆவியில் விருப்பு இலார் ௮ன்றி யார் செய்வார் - இப்படிப்பட்ட எளிய 

செய்கையைத் தம்முயிரில் விருப்பில்லாதவான்றி வேறு யாவர் செய்விபபார். எ - று. 

உம்மை முற்று. கொல் வினாவாசநின்று மறுதலைப்பொருளில் வந்தது. வைதிக 

கெறியொழுகும் புனிச€லர்களாகியசேவர்களைச்கொண்டு அ௮க்நெறிக்கு முழுவிசோதமாக 

௮சுத்தமாயெ €ழ்மைத்தொழில் செய்வித்தல்கூடாது. அங்கனஞ் செய்வித்தோர் 
௮ழிர்துவிவொரென்பது போதச “வியில் விருப்பிலா ரன்றியார் செய்வார்' என்றான். 

97. அறைகழல்வாசவற்கலக்கணுற்றியே 

யிறையினையழித்தனையிருக்தமாநகர் 

நிறைதருவளனெலாநீக்குவித் தனை 

சிறையிடையுய்த்தனைசேவர்யாரையும், 

இ-ள். ௮றை கழல் வாசவற்கு அலக்சண் ஆற்றி இறையினை அழித்தனை - சத் 

இச்தன்ற வீரக்சழலையணிந்த இந்இரனுச்குச் துன்பச்சை விளைவித்து அவனது அரசிய 

லச்கெடுத்திர்,--இருந்த மா ஈகர் நிறைதரு வளன் எலாம் நீச்குவித்தனை - அவனிருக்த 

பெரிய ஈகரத்திலுள்ள செல்வங்களையெல்லாம் அப்புறப்படுத்இனீர்--தேவர் யாரையும் 

சிறையிடை உய்த்தனை - தேவர்களனைவரையும் சிறையில் வைத்தீர். எ - று, 

ஏகாரம் ௮சை. உம்மை முற்று, நிறைசரு வளனென்றது கற்பகங காமசேனு 

வாதிகளை. (௯௭) 

98. அத்தகுதேவசாலையநங்களுக் 

கிச.தணையலக்கண்வர்தெப்திற்றிங்கிது 

மெய்த் றமாமெனவிசைந்துட்கொள்ளலை 

பித்தரின்மயங்கனை பேதையாயினாய், 

இ-ள். ய - இராசனே;--௮ சகு தேவரால் நங்களுக்கு இ துணை அலச்சண் 

வந்து எய்திற்று - அந்தத் தகுந்த இந்திரன் முசலிய சேவர்களாலேயே ஈமச்கு இவ்வ 

ளவு துன்பங்களுண்டாயின,--இது மெய்த்திறம் ஆம் என விரைந்து உள் கொள்ளலை - 

இ.த உண்மையான விஷயமென்று €ீக்கிரம் மனதில் கவனித்திரில்லை --பித்தரின், மயூ 

வனை - பைச்தியகாரரைப்போல மயக்சமடைர்தீர்,--பேதை ஆயினாய் -  அறிலீனனு 
மாயினீர். எ- று. 

பேதையும் என்னும் இறந்தது தழீஇயவெச்சவும்மை தொக்கது. இங்கு ௮சை. 
மயக்சத்தா லுணர்ந்தீரில்லை யென்றான். (ges) 

99. பொன்னகாழிக்தகாட்புகுந்ததேதேவமை 
யின்னமும்விட்டி லையிரக்கடீங்கினா 

யன்னதற்கல்லவோவாறுமாமுக 

னுன்னுடன்போர்செயவுற்றகன்மையே, 

இ ். பொன் ஈகர் ௮ழிந்த நாள் புகுந்த சேவரை இன்னமும் விட்டிலை - சுவர்க் 

கலோகமழிர்ததினத்தில் இவ்விடச்தவரத தேவர்களை இன்னமு (சிறையினின்றும்) 

விட்டீரில்லை,--இரச்கம் நீங்கனொய் - இரக்கத்தை யொழித்துவிட்டீர்,--அறுமா முசன்



சூரனமைச்சியற்படலம். ௩௨௫௧ 

உனனுடன் போர் செய உற்ற தன்மை அன்னதற்கு அல்லவோ - ௮றுமுகப்பெருமான் 

உம்மூடன் போர்செய்யும்பொருட்டு வந்த சன்மை ௮ .தற்காகவல்லலா. எ - று, 

ஏசாரம் அசை, ஓகாரம் வினா. உம்மை இழிவுிறப்பு, இரச்சமும் என்னும் இறக் 

தீது தழீஇயவெச்சவும்மை தொக்கது. (௯௯) 

ேவறு, 

100, பேறுதர் திரிபிஞ்ஞகன்பெருச் திருவுடனீர் 

நாறுகன்னுடனெட்டுகமிருமென நுவன்ரான் 
கூறுகின் நதோர்காலமுங்கா றத தனைத் 
தேறுகென் றிலைவிஅவலியாவ?ே தீரந்தார், 

இ-ள். பேறு தந்இடு பிஞ்ஞகன் - உமக்கு அக்காலத்தில் வரஈ்சக்சருளிய சவபெ 
ரமான்;--பெரும் தஇருவுடன் நீர் நூறு சன்னுடன் எட்டுகம் இரும் என நுவன்றான் - 
நீங்கள் பெருஞ்செல்வத்சோடு நூற்றெட்டுகம் இருங்களென்று கூறியருளினார்,--கூறு 

கின்றது ஓர் காலமும் குறியெ.ஐ - அவரப்போதருளிச்செய்த யுகமுடி.வுஞ்சமீபித்தத.- 

௮தனை தேறுகின்றிலை - நீரதனைத்தெளிர்து ௮றிகஇன் றீரில்லை,--விதி வலி யாவரே 

' இர்க்தார் - விதியின் வல்லபத்தை ஆர்சான் கடந்தவர்கள் (ஒருவருங் கடச்சமாட்டார்.) 

ஏ, ஓர் ௮சை. உம்மை உயர்வுசிறப்போடெச்சமுமாம். (௧00) 

101, எத்திறத்தரு.நுங்ககாவெல்9 லலைசெமது 
= Bachna ஜிரிமென்றனன்சண்ணு கற்றலைவ 
னத்திறத் தினலைல்ல?வாவறுமுகக்குமா 
ஃய்த்தசெய்யவேலுண்டதுதாசகனுயிசை, 

இ-ள். கண்ணுதல் கலைவன் - மூசல்வராகிய சிவபெருமான்,-- நுங்களை எத்தி 

ற.த்சரும் வெல்கலெர் எமது சத்தி வென்றிடும் என்றனன் - (வரந்தந்தருளியபோது ஈம் 

மைப்பார்த்து) உங்களை எந்த வலியவர்சகளும் வெல்லமாட்டார்கள்; எமது சத்தி ஒன் 

றே வெல்லுமென்று கூறியருளினார்,--௮ இறதச்தினால் அல்லவோ - அ௮பபடிச்கூறி 

யருஸிய தன்மையினாலல்லவா,---அறு முகச் குமரன் - ஆறு இருமுகங்களையுடைய குமா 

ரச்சடவுள்,--உய்ச்ச செய்ய வேல் தாரசன் உயிரை உண்டது - செலுத்திய றந்த 

வேலாயுதம் தாரசனுபிரைப்போக்கிவிட்டது. or ~ gy. 

உம்மை உயர்வுிறப்போடு முற்றுமாம். ஓகாரம் வினா. உண்டது இலக்கணை,(௧௦௧) 

102, பேதைவானவர்தங்களைச்சிறையிடைப்பிணித்தா 
யாதலாலுனக்கானதென்றுன்பமேயல்லா 
லேதுமோர்பயனில்ல?சோர்சிறுதொழிலியற்றி 

வேதனைப்படுகின்றதுமேலவர்கடனோ. 

இ ர, பேசைவானவர் தங்களை சிறையிடை பிணித்தாய் - பேதைமையுடைய 

சாயெ தேவர்களைச் சறையிலகப்படுத்தினீர்,---அசலால் துன்பமே அல்லால் உனச்கு 

ஆனது என் - அதனாற் பெருர்துக்கமேயல்லாமல் உமக்குவந்த சுகமென்னை,--ஏதும் 

ஒர் பயன் இல்லது ஒர் சிறு தொழில் இயற்றி - சிறிதுமுபயோகமில்லாத ஒரு ௮.ற்ப 

காரியத்தைச்செய்து,--வேதனை படுகின்றது மேலவர் கடனோ - (பின்பு ௮.தனால்) துக் 
சத்தை யனுபவித்தலும் பெரியோர்களுக்கு முறைமையோ (முறைமையன்று.) எஈ.து 

தம் சாரியை. ஏகாசம் பிரிநிலை. ஒசாரம் எதிர்மறை. மேலோர் பிசயோசனமத்த 

செயல்களைச்செய்யாரென்பதும், ”ழோர் ௮வைகளைச்செய்து பெருந்துச்சமுறுவசென் 

பதும் இசனாற்பெறப்பிட்டத. (௧0௨)



௩௪௨ ீகத்தபுராணம், 
108, குசவரைச்சிறுபாலரைமா தரைக்குறைதீர் 

விரதரற்ரொழில்பூண்டுளோர் சம்மைமேலவரை 
பருமறைத்தொழிலாளசையொறுத்தனான்்றோ 

நிரயமுற்றவுஞ்சென்,.றசென் றலமருநெறியோர். 

இ-ள். நிரயம் முற்றவும் சென்று சென்று அலமரும் நெறியோர் - நரசங்களெல் 

லாவற்றினும் போய்ப்போய்ப் பெருந்துக்கத்தை யனுபவிக்கின்ற பாவிகளாசென்ருல்,- 

கு. வரை - தாய்தரசைமுசலிய குரவர்களையும்,--சிறு பாலரை - சிறு குழந்தைகளையும்,- 

மாதரை - பெண்களையும்,--குறை தர் ஈல் விரத சொழில் பூண்டுளோர் தம்மை - குற்ற. 

மில்லாத நன்மையாகிய விரதங்களை யனுட்டித்தலையே தொழிலாகக்கொண்டுள்ள தபஸ் 

விகளையும்,--மேலவரை - பெரியோர்களையும், -அருமறைத் தொழிலாளரை - இறந்த 

வைதிகக்கிரியைகளை யனுட்டிக்கன்ற பிசாமணர்களையும்,--ஒறுத்சனர் ௮ன்றோ - தண் 
டி.த்த மகாபாவிசளல்லவா. எ.- று, 

தம் சாரியை. உம்மை முற்று. ஓகாரம் வினா. எண்ணும்மைகள் தொக்கன. மேல 

வர் - தத்தவவியாபாரமொழிந்து சிவோகம் பாவனைசெய்யும் பெரியோர் என்ப. நூல் 

கள் பலவற்றுள்ளும் வேதாகமங்கள் முதனூல்களாதலின் அவைகளின் அருமைபெருமை 

தோன்ற அருமறை! யென்றார், பாதகம் ௮திபாதகம் மகாபாதகம் என்னும் பாதகங்களை 
யும் பிறபாவங்களையுஞ் செய்தோர் யாதனாசரீரிகளாய்ச் கும்பிபாகம், செளரவம் காலசூத் 

இரம் முதலிய ராச௩ரகங்களினும் மற்றைய நரகங்களினும் ௮மிழ்க்திப் பல்லாண்டு 
பெருந்துயரன்ுபவித்தல் தப்பாதாகலின் £நிரயமுற்றவுஞ் சென்றுசென் றலமரு நெறி 

யோர்' எனக்கூறினான். மேலவர் தேவருமாம், (௧0௩.) 

104, அமார்தம்பெருஞ்சிறையினைநீக்கு தியாயிற் 

குமாகாயகனீண்டுபோசாந்றிடக்குறியா 

னமகுற்றமுஞ்சிந்தையிற்கொள்ளலனாளை 

யிமையொடுங்குழமுன்கயிலையின்மீண்டிடுமெந்தாய், 

இ. எந்தாய் - எம்முடைய அ௮ண்ணா,---அ௮மரர் தம் பெரும் சிறையினை நீக்குதி 

யாயின் - தேவர்களுடைய பெரிய சிறையை நீக்குவீராயின்,-குமர நாயகன் ஈண்டு போர் 
ஆற்றிட குறியான் - குமாரக்சடவுள் இவ்விடத்தில் ஈமம்மனோசோடு போர்செய்ய நினை 
யார்,--ஈமது குற்றமும் டந்சையில் கொள்ளலன் - (அன்றியும் ஈமது குற்றங்களையும் மன 

இிற்கருதார்,)--மாளை இமை ஒடுங்குழுன் கயிலையில் மீண்டிடும் - நாளைக்கு இமைப்பொ 
முது முடியுமுன் கயிலாசத்திற்குச் இரும்பிச்செல்லுவார். எ - று, ் 

தீம் சாரியை. உம்மை இறக்ததுதழீஇயவெச்சம். *ஈமது குற்றமுஞ் சிர்தையிற் 

கொள்ளலன்” எனவே அவாது பெருங்கருணை ச்திறத்சை விளக்கனானென்க. (௧௦௪) 

1059, சிட்டராகியேயமர் தருமிமையவர்சிறையை 

விட்டிடாதுநீபிருத்தியேன்மேவலர்புரங்கள் 
சுட்டகண் ணு தல்குமானங்குலமெலாந்தொலைய 

வட்டுகின்னையுமுடி த.இடுஞ்சா தமென்றதைந்தான். 

இ-ள். சிட்டர் ஆ௫ அமர் தரும் இமையவர் சழையை - பெரியோர்களாசவிருச் 
இன்ற சேவர்களது சறையை,--விட்டிடாது நீ இருத்தியேல் - விடாமல் நீர் இருப்பீ 

சானால்,--மேவலர் புரங்கள் ஈட்ட கண்ணுதல் குமரன் -: பகசைவர்களுடைய முப்புசங் 

களையெரித்த நெற்றிச்சண்ணராடிய சவெபெருமானது குமாரர்,--ஈம் குலம் எலாம்



சூரனமைச்சியற்படலம், ௩௪௩ 

தொலைய ட்டு - ஈமது வம்மிசமெல்லாம் அ.றும்படியழித்து, நின்னையும் முடி.த்திடும் - 
உம்மையுங்கொல்லுவார்--சரதம் என்று அறைந்தான் - இது உண்மையென்று சொன் 

னான். ௭- று, ஏகாரம் ௮சை, உம்மை இறந்தது தழீஇயவெச்சம். ( ௧௦௫) 

106, தடுத்துமற்றிவையுசைத்தலும்வெய்யசூர்தடக்கை 

புடைத் அவெய்துயிர்த் துப்பியேகைநிலாப்பொடி.ப்பக் 

கடித்துமெல்லிதழதுக்கிமெப்பொறித் இடக்கனன்ற 

முடி.த்தனித்தலைதுளக்கியேயின்னனமொழிவான், 

இ-ள். தடுத்து மற்றிவை உரைத்தலும் - (சூரபன்மனுடைய எண்ணத்தைத்தடு 
த்து) இத்தன்பையனவாடிய உறுதிவார்ச்தைகளைப்பேசுதலும்,--லெய்ய சூர் தடக்கை 

புடைத்து - கொடிய சூரபன்மன் பெரிய கைகளை ஒன்றோடொன்று சொட்டி,-- 

வெய்து உயிர்த்து - சுமெச்செறிர்த,--உரப்பி - அ௮சட்டி,--ஈகை மிலா பொடிப்ப - 

சிரிப்பாரிய வெண்ணிலாத் தோன்ற,--சடித்து மெல் இதழ் அதுக்க-(பற்களால்) மெல் 

விய £முதட்டைக்கடித்து அதுக்க, -மெய் பொறித்திட - சரீ ரத்திவிருர்.து தீப்பொறி 

, தோன்ற,--சனன்று - கோபித்த;--முடி. தனி தலை துளக்கி - மகுடமணிந்த ஒப்பற்ற 

திலையையசைசத்து,--இன்னன மொழிவான் - இன்னோரன்ன வசனங்களைச் சொல்லு 

இன்றான். எ- று. ஏகாரமிரண்டும் ௮சை. (௧௦0) 

101. ஏவற்ரொண்டுசெய்தின்னமுங்கார்தவிக்திரற்குக் 
தேவர்க்குஞ்சிறுபாலற்குஞ்செவனுறைகயிலைக் 

காவற்பூதற்குமஞ்சினைகருத்தழிர்தனையோ 

மூவர்க்கும்வெலற்கரியே சார்மொய்ம்புகொவ்டுடை? யாய், 

இ-ள். மூவர்க்கும் வெலற்கு ௮ரியது தர் மொய்ம்பு கொண்டுடையோய் - மும் 

மூர்த்திகளாலும் வெல்லுதற்கு முடியாத ஒப்பற்ற வலிமையைப்பெற்நிருக்கின்ற என் 

னுடைய தம்பீ,--ஏவல் சொண்டு செய்து இன்னமும் கரந்த இந்இிரற்கும் - நாம் நிய 

மித்த வேலைகளைச்செய்துகொண்டிருந்து பின் மறைந்துசென்று இன்னமும் வெளிப்ப 

டாத இக்திரனுக்கும்,--சேவர்க்கும் - சேவர்களுக்கும்,--சிறு பாலற்கும் - சிறு குழம் 

தைக்கும்,--சவன் உறை சயிலை காவல் பூதர்க்கும் ௮ஞ்சினை - சிவபிரான் வீற்றிருக் 

இன்ற கைலாசடுரியைச் சாவல்செய்யும் பூதர்களுக்கும் பயந்து; --கறாத்து அழிந்த 
னையோ - மனங்கலஙகனாயா, எ - று. (௧0௭) 

108, எல்லைாகள்வரையிழைத்ததுமெம்பெருஞ்சத்தி 

வெல்லுநுங்களையென்றதுங்கண் ணு தல்விமலன் 
சொல்லயான்முன்புகேட்டிலன்வஞ்சமுஞ்சூழ்வும் 

வல்லைவல்லைகொலெம்பிரீபு திதொன்றுவகுத்தாய், 

இ- ள். சண்ணுதல் விமலன் - நெற்றழிக்கண்ணராகிய சிவபெருமான்,--எல்லை 

நாள் வசை இழைத்த தும் - (வ.ரங்கொடுத்தபொழுது) முடிவுகாலம் வரையறுத்த தும்,-- 

எம் பெரும் சத்தி நூங்களை வெல்லும் என்றதும் - எமது பெரிய சத்தியொன்றே உங் 

களை வெல்லும் என்றதும் ஆய இக்தவசனங்களை,--சொல்ல - கூற;--யான் முன்பு 

கேட்டிலன் - நான் முன்னே கேட்கவில்லை,--வஞ்சமும் சூழ்வும் வல்லை வல்லை கொல் - 

வஞ்சகத்திலும் உபாயப்புத்தியிலும் வல்லபனோ,---எம்பி - தம்பியே,--நீ புதிது ஒன்று 

வகுத்தாய் - நீ புதிய ஒரு விஷயதச்சைப்பேசினாய். ஏ - று. 

உம்மைகள் எண்ஃுகொல் மேம், (௧0௮)



RFF ஸ்ரீகநதபுராணம், 

109, நூத்றின்மேலு?மாரெட்டுக நுவலருர் திருவின் 
விற்றிருந்தாசியற்று திரென்னி னுமேனா 
ளாற்றினைச்சடைவைத்தவன்கொடுத் திமெழியாப் 
பேத்றையாவ?ேவிலக்குவாரதுபிழைபடுமோ. 

இ-ள். நூற்றின் மேலும் ஒர் எட்டுகம் நுவல அரும் திருவின் வீற்றிருந்து ௮7 

சயற்றுதிர் என்னினும் - நூற்றெட்டுகம்வரையுஞ் சொல்லுதற்க!ிய செல்வத்தோடு 
வாழ்ந்திருந்த அரசாட்டிசெய்யுங்கள் என்று. வரையறுப்பினும்,--மேல் நாள் ஆற்றினை 

சடை வைத்சவன் - முன்னாளிலே சங்காகதியைச் சடையிலே ரிச் சவராகிய சிவபெரு 

மான்;--கொடுத்திடும் அழியா பேற்றை - கொடுத்தருளிய அழியாத வரத்தை,--யாவ 

ரேவிலக்குவார் - யார்தான் மாற்றக்கூடியவா?,--௮.து பிழை படுமோ - Haars sam 

மோ (தவருத.) [எனவே ஒருவரானும் ஒருகாலத்தும் அழிவுரு திங்நனமிருப்பேன் 

என்றானென்க.] எ - று. 

உமாதேவியாருடைய திருச்சரங்களினின்.றுந்தோன்றி உலகமெங்கும் பரந்து அழி 

க்கும்பொருட்டு நின்ற கங்கையைச் சேவர்சளுடைய வேண்டுகோளால் சடையிற்றரித் 

தார் என்பான் 'மேனாளாற்றினைச்சடைவைக்சவன்? என்றான். இச்சரித்திரம் தட்சகாண்' 

டத்திற் சாண்க. 

ஏகாரம் தேற்றம். ஒகாரம் எதிர்மறை. உம்மை முன்னையது இறந்த துதழீஇயவெச் 

சம் பின்னையது எ திர்மறை, (50௯) 

110, அதரொயகனெம்பெருஞ்சத் தியேயல்லா 
லேதிலார்வெலாசென்னினுஞ்சத் இயுமிறையும் 
பேதமோவசங்கொடுத்தவனடுமென்கைபிழையே 
யோதலாவதோர்வழக்கமேயுண்மையதன்றால், 

இ-ள். ஆதிகாயகன் - முசல்வராகய சிவபெருமான்,---எம் பெரும் சத்தியே ௮ல் 

லால் ஏதிலார் வெலார் என்னினும் - ஏமது பெரிய சத்தியேயன்றி வேறொருவரும் 

மெல்லமாட்டார் என்று கூறினும்,--சத்தியும் இறையும் பேசமோ - சத்தியுஞ்சிவமும் 

வேறானபொருளோ (அன்ற, )---வாம் கொடுச்சவன் அடும் என்கை பிழை - வரங்கொ 

டுத்சவர் கொல்வாரென்பது குற்றமாகும்,--ஓ.தல் அவது ஒர் வழக்கமே - சிவமென்றுஞ் 
சத்தியென்றும் வேறுபடுத் துக்கூறும் வழச்கமேயன்றி,--௮.து உண்மை அன்று - அப்ப 

ஓ.க்கூறுதல் உண்மையல்ல. எ.- று, 

சத்தியுஞ்சிவமும் வேறுபொருளல்லவெனவும், அசனால்வாமளித்த சிவபிசான்கொ 

ல்வாரென்பது பிழையெனவும், சத்தியெனவுஞ் செவமெனவும் பிரித்துச்கூ.றுதல் இத்தாச் 

இகள் வழக்கமெனவும், வேதார்இிகளாகிய ஈம்மனோர்க்கதுண்மையன்று பிரமமொன்றே 

சத்துப்பொருளெனவுங்கூறிச் இங்கனது கொள்கையை மறுத்தானென்ச. 

ஆல் ௮சை. ஏகாரம் மூன்றும் தேற்றம். ஓகாரம் எதிர்மறை. உம்மை முன்னையது 

எதிர்மறை; பின்னையவை எண். (௪௧0) 

111. பழுது துகம்போல£வேவேள்வியைப்பயிலா 
தீழிவிலாவரம்பெற்றிலன்ராகன தனா 
னொெழிவசாயினன்வச்செவாகுவுமுணர்வில் 
குழவியா தலின்மாய்க்கனனீ துகொல்குறையே, 

இ-ள். பழுது உருது ஈம் போல வேள்வியை பயிலாது அழிவு இலா வரம் தா.ர 
கன் பெற்றிலன் - ஈம்மைபபோல இடை.பூறில்லாத யாகத்தைச் செய்யாமையால் அழி
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யாதிருககும வரச்தைச் தாரகன்பெற்றானில்லை அதனால் ஒழிவது ஆயினன் - அப்ப 
*.யழியாவரம் பெருமையால் இறக்துபோனான்,--வச்சிரவாகுவும் உணர்வு இல்.குழவி 

ஆதலின் மாய்க்சனன் - இளையமகனாடய வச்சிரவாகுவும் அறிவுநிரம்பாத குழந்தையாத 
லால் இறர்தான்,--ஈது கொல் குறை - இதுதானா ஒருகுறை. எ-.ு, 

உம்மை இறந்தது சழீஇய.து. கொல் யம். ஏகாரம் முன்னையதுதேற்றம்; பின்னை 

யது அசை. | (௧௧௧) 

112, ௮ண்டமாயிரத்தெட்டையுந்தனியாசாட்ட 
கொண்டுவைகனைன்குலத்தொமெமார்த.ங்குழுவைத் 

தொண்டுகொண்டனன்யாவர்வக்தெதிர்க்சிலுந்தொலையே 

னுண்டுகொல்லிவணெனக்குகேராகவேயொருவர். 

இ-ள். ௮ண்டம் ஆயிரத்து எட்டையும் தணி ௮ரசாட்டு கொண்டு வைன் - 
ஆயிசச்தெட்டண்டங்களையும் ஒரு கனியே அ௮ரசாட்சிசெய்துகொண்டிருச்செறேன்,-- 
குலத்தொடும் அமரர்சம் குழுவை சொண்டு கொண்டனன் - வம்மிசத்தோடு சேவர்கூட் 
டங்களைக்கொண்டு ஊழியஞ்செய்வித்தேன்,--யாவர் வந்து எதிர்க்கனும் தொலையேன் - 

எப்படிப்பட்டவர்கள் வந்.த எதிர்த்தாலும் அழியேன்,---இவண் எனக்கு நேராக ஒருவர் 
உண்டு கொல் - இவ்விடத்தில் எனக்கொப்பாக யாராயினும் இருக்கின்றார்களா, எ - று 

தம் சாரியை, ஏ ௮சை. சொல் அயம். உம்மை முன்னையமுற்று; பின்னையது உய 

ர்வுசிறப்பு. (௧௧௨) 

118, தவமுயன்.றுழலமாரினரக்கர்கடம்மி 

னவுணர்தங்களிஞயிரத்தெட்டெனுமண்டம் 
புவனமுற்றவுமொருதனியாழியாற்புசந்தே 
யெவசெனக்குகேராகவேயழிவிலா இருந்தார், 

இ-ள். தலம் முயன்று உழல் ௮மாரின் அரக்கர்கள் தம்மின் ௮வுணர் தங்களின் - 

சவத்தையேமுயன்று உலைகின்ற தேவர்களினும் அசக்கர்சளினும் ௮சுரர்சளினும்,-- 

ஆயிரத்து எட்டு எனும் அண்டம் புவன முற்றவும் - ஆயிரத்தெட்டென்று கூறப்படும் 
அண்ட புவனங்களெல்லாவற்றையும், —a சனி ஆழியால் புரந்து - ஒப்பற்ற ஐஞ்ஞா 

சக்கரத்தால் காத்து,--எவர் எனக்கு கேராக அறிதி இருக்சார் - ஆர் எனக்கொப் 

பாக ' அழிவில்லாமலிருந்தார்கள் ( ஒருவருமில்லை.) ௪ - 

தீம் இசண்டும் சாரியை. உம்மை மாற்று, ஏகாரம் பண்டு HOE, (௧௧௩) 

114, மாலயன்முதலாகியமு.துவர்களவரம்பில் 

காலமாகயானமசரைச்சிறைசெயக்கண்டும் 

சாலவென்றனக்கஞ்சியேயிருந்தனர்தனியோர் 

பாலனேகொலாமழிவிலா வெனனுயிர்படுப்பான், 

இ-ள். மால் அயன் முதலாூயெ முதுவர்கள் - பிரமாவிஷ்ணுமுதலாயெ பெருச் 

தெவர்கள்,--வரம்பு இல் கால மாச யான் ௮மரரை சிறைசெய கண்டும் - ௮னேககால 

மாக நான் தேவர்களைச்சிறையில்வைச்திருப்பதைப் பார்த்தும்,--சால ஏன் தனக்கு அஞ் 

சதியே இருந்தனர் - எனக்குமிசவும் பயந்தே யிருக்தார்கள்,--,தணி ஒர் பாலனே கொல் - 

(அப்படியிருக்கத்) தனித்த ஒரு திறுபிள்ளைதானா;---௮ழிவு இலா என் உயிர் படுப்பான் - 

அழிவில்லாத என்னுயிரைவாங்குபவன். எ - று. 

eg



௩௪௭௬ ஸீ கந்தபுராணம், 

ஒருகாலத்தினும் அழியாவரம்பெற்றிருக்கன்ற என்னைப் பாலன் கொல்லமாட்டா 

னெனத்துணிர்தானென்க. ஆம் சாரியை. ஏகாரம் முன்னையது தேற்றம்) பின்னையது 

பிரிகிலை. சொல் லயம். உம்மை உயர்வுழப்பு. (௧௧௪) 

119. வேறுபாடுரவச்சரப்படி வமுமிடலு 

மீறிலாததோராயுளும்பெற்றிடிமென்னை 
யூறுதான்செயக்கூடுருதொருவர்க்குமென்றான் ” 

மாறுபோர்செய்துபாலனோவெனையடவல்லான். 

® - or. வேறுபாடு உரு வச்சிரப்படிவமும் மிடலும் ஈறிலாத.த ஓர் ஆயுளும் பெற் 

நிடும் என்னை - சற்றேனும் வேற்றுமையடையப்பெரு,த வச்ரரயாக்கையையும் வலிமை 

யையும் அழிவில்லாத ஆயுளையும் பெற்றிருச்சன்ற என்னை,---ஒருவர்க்கும் ஊறு தான் 
செய கூடுராது என்றால் - ஒருவராலும் ஊறுபாடுஞ்செய்ய முடியாதெனின்,--மாறு 

போர் செய்து பாலனே எனை அட வல்லான் - பகைத்துப்போர்செய்து ஒருசிறுவனா 

என்னைச்கொல்லவல்லவன், எ- று. 

அ௮ச்சிறுவனென்னைக்கொல்லவும் வெல்லவுமாட்டான் நானவனை வெல்லுவேனெ 

ன்பது கருத்து, ஒருவர்க்கும் என்னும் உம்மை உயர்வுசிறப்பு, ஏனைய ஏண், ஓர் ௮சை, 

ஓகாரம் வினா. (௧௧௫) 

110, எண்ணிலாததோர்பாலகனெனைவெல்வனென்கை 

விண்ணிலா தவன்றன்னையோர்கனியெனவெஃடக் 
கண்ணிலா தவன்காட்டிடக்கையிலா தவன்போ 

யுண்ணிலாதபேசாசையாற்பற்றுமா றொக்கும். 

இ-ள். எண் இலாசது ஓர் பாலகன் எனை வெல்வன் என்கை - வுவிமையில்லாச 

ஒருசிறுவன் என்னை வெல்லுவானென்று சொல்லுதல் (எதுபோலுமெனில்),---விண் 
ணில் ஆதவன் தன்னை ஓர் சனி என வெஃூ - அகாயத்திலுள்ள சூரியனை ஒருபழமெ 

ன்று விரும்பி,--கண் இலாதவன் காட்டிட கை இலாதவன் போய் - குருடன்காட்டச் 

சையில்லாதவன் சென்று,--உள் நிலாதபேர் ஆசையால் பற்று மாறு ஓச்கும் - மனூல் 

௮டச்கச்கூடாச விருப்பத்சால் பிடி.க்கு்சன்மையை ஓக்கும். எ - று. 

எண்-அலோசனை, மதியெனினுமாம். இர்தவுபமானவுபமேடுத்சால் சிறுவன் தன் 

னோடுபோருக்குவரின் அபசயமடைந்து ஓவொனென்பதுந் தான் ௮வனைத்சபபாதுவெல் 

லுவேனென்பதுங் கருத்தாயிற்று. சன் சாரியை, இது ௮பூசவுபமாலங்காரம். (௧௨௬) 

111. என்றுமற்றிவைசூரபன்மாவிசை த் திடலுக் 

அன்றுபஃறலைச்சயமாமுகமுடைத்துணைவ 

னன்றுஈன்றெனவினவியேயின்னமுகானிங் 

கொன்றுகூறுவன்முனியலைகட்டியென்றுரைப்பான் 

இ-ள். என்று சூரபன்மா இவை இசைத்திடலும் - இவ்வாறே இந்தவார்ச்தை 
களைச சூரபன்மன் எடுத் துச்சொல்லுதலும்,- தன்று பல்தலை மா சீயமுகம் உடை துணை 

வன் - நெருங்கெய பலதலைகளையுடைய பெரிய இங்கமுகனாடிய தம்பியானவன்,--ஈன்று 
நன்று என வினவி - நல்லது நல்லது என்றுகேட்டு,--நான் இன்னமும் ஒன்று இங்கு 
கூஹ்வன் - சான் இன்னமும் ஒருவிஷயமெடுச்து இங்கே சொல்லுவேன்,---முனியலை 
கேட்டி என்று உரைப்பான் - கோபமில்லாமல் ௮தனைச் சேட்கவேண்டுமென்று சொல் 
லுகின்றான். எ-று.
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மற்று, ஏ அசை, உம்மை இறந்ததுதழீஇயவெச்சம், ௮வன்கூமிய பெருமிதமொழி 

Gor பயணின்மையால் நன்று ஈன்றென வினவியென்றுர், (seq) 

118, வாலிதாமதிச்சடிலமும்பவளமால்வரையே 
போலுமேனியுமுக்கணுகாற்பெரும்புயமூ 

நீலமா மணிக்கண் டமுங்கொண்டுநின் றனனான் 
மூலகாரணமில்லதோர்பசாபாமுதல்வன், 

இ- ள். மூலகாரணம் இல்லது ஒர் பராபரமு.தல்வன் - தமச்கொரு மூலகாரணமில்' 

லாது பிரபஞ்சங்களுக்கெல்லாந் தாமே முதல்வராய்ச் சு.த்தமாயாதிதராய்நின்ற பரம: 

இவென்,--வாலிதா மதி சடிலமூம் - வெண்மையாசிய இளம்பிறையையணிந்த சடையை: 

யும்,--பவளமால் வரையே போலு மேனியும் - பெரியபவளமலைபோன்ற திருமேனியை: 

யும்,--முக்சணும் - மூன்றுகண்களையும்,--பெரும் நால் புயமும் - பெருமையாக சதுர். 

ப்புயங்களையும்,---நீல மாமணி சண்டமும் கொண்டு நின்றனன் - நீலகிறம்பொருந்திய 

௮ழூயெ சண்டத்சையுங்கொண்டு நின்றார். எ - று, 

எனவே இந்தலகஷணமமைந்த ஸ்ரீசண்டசரீரியாய் நின்றார் என்பது கருத்து. இத் 

இருமேனிகொண்ட காரணம் பின்னர்க்கூறப்படும். பிருதுவியாதி செவெதத்.துவாச்தமாயு: 

ள்ள தத்துவங்களும் ௮வைகளுக்கதிட்டானமூர்த்திகளும் தோன்றுதற்கு உபாதானமிரு. 

தீதல்போலவர்க்கின்மையால் *மூலசாரணமில்லதோர்' எனவும், மாயாகாரியமாகயெ 

தீத்துவங்களெல்லாவற்றையுங் கடந்து வாசாமகோசர சயஞ்சோதியாடிய சின்மாத்திரஸ்: 

வருபியாய்ச் சர்வவியாபகராய் நிற்றலின் (பராபரமுசல்வன்” எனவுங் கூமினான். இவ்வடி. 
வம் சொருபமெனவும் சொண்டருளியவடிவர் தடத்தமெனவும் பெயர்பெறும், மூலகாச 
ணமில்லாத ப.ராபரமுதல்வன் இவ்வியல்புடையரென்பதை, 

வாவா_தீ.த௦80_நா.கீ.5௦ வாவா ஊச வவிவஜி..._5௦] 
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சையினுங் சுமறுதல்காண்க. இங்கனமே பிரபல சுருதிகளாகய உபநிடதங்களுஞ் Fare 
மங்களுங்கூறும், ஆல் ௮சை. உம்மைகள் எண், ஏ தேற்றம், (௧௧௮ 

119. தன்னைகேரிலாப்பாம்பொருடனியுருக்கொண்ட 

தென்னசாரணமென்றிமயலைந்தொமிலியற்றி 

முன்னையாருயிர்ப்பாசங்கண்முழுவதுமகற்றிப் 

பின்னைவிடுபேறருளுவானினைந்தபோருளே. 

இ-ள். தன்னை நேர் இலா பரம்பொருள் - தமக்சொப்பாருமிக்காரு மில்லாத நிர்க் 
குணசராகய பரம்பொருளான சிவபெருமான்;--தனி உரு கொண்டது என்ன காசணம் 
என்றியேல் - ஒப்பில்லாத தமது அருளெனப்படும் சமவேதசத்திகாரிய சகுணத்திருமே 

னிசொண்டருளியது என்னகாரணமென்று கேட்பீராயின்,--2தொழில் இயற்றி - 

(படைத்சன்முதலாயெ) பஞ்சஏருத்சியங்களைச்செய்து,--முன்னை ஆர் உயிர் பாசங்கள்



௩௪௮ ஸீகந்தபுராணம். 

முழுவதும் அகற்றி - முன்பு ௮ரிய அன்மாச்களது பாசத்தடைகளெல்லாவற்றையும் 

நீக்கி, --பின்னை வீடு பேறு அருளுவான் நினைந்த போருளே-பின்பு முத்திப்பேற்றைக் 
கொடுக்கும்பொருட்டுத் திருவுள்ளத்திற்கொண்ட பெருங்கருணையேயாம். (௧௧௯) 

அகண்டாகாரசச்தொனந்தபரப்பிரமமாகய பரமசிவன் சமது சத்திப்பிரேரித ஈசா 

னாதி பஞ்சமக்திரங்களாகய முப்பத்செண்கலைகளா ஸணிரம்பப்பட்டுள்ள அருட்டி GC woot 

கொண்டகாரணம் ௮னாஇியே ஆன்மாக்களது இச்சாஞானக்கரியைகளச் இளெரவிடாது 

தடுத்து இருவினைகட்கும் பிறவிக்கும் ஏதுவாய்ரின்ற ஆணவாதிபஞ்சபாசத்தடைகளையீக் 

இச் வெமாக்தன்மைப்பெரும்பேறராயெ வீடுபேற்றைச் கொடுத்தருளும்பொருட்டுக் கொ 
ண்ட பெருங்கருணையே எனவும், பாசநீக்சம் பெற்று வீடுபேறடைதற்குப் பஞ்ச$ூருத் 
இய மேதுவாகலானும் பஞ்சூருச்திய நிகழ் சலில்வழி அப்பாசநீக்கமும் வீடுபேறும் இல் 

லையாசலானும் '8ந்தொழிலியற்றி' எனவுங் கூறினான். உம்மை முற்று. ஏகாரம் ௮சை. 

120. ௮ப்பான்றனையுன்னியேயளவைதீர்கால 

மெய்ப்பெருக்தவமியற்றினையதுகண்டுவெளிப்பட் 
டொப்பிலாவாமுதவியேயாங்கதகற்கொழிவஞ் 
செப்பிவைத்தனன்்றோர்திலைபோலுமத்திறனே, 

இ-௬். ௮ பரன் தனை உன்னியே அளவை தர் காலம் மெய் பெரும் தவம் இயற் 

நினை - அப்படிப்பட்ட பரமபதியாகெய வெபிரானைத்தியானித்து அளவில்லாத காலமாக 

மெய்ம்மையாகய பெரு தவத்தைச் செய்தீர் -௮து கண்டு வெளிப்பட்டு - (௮ப்பெரு 

மான்) அதனைக்கண்டு பிரசன்ன சாய்வந்தருளி,--ஒப்பு இலா வரம் உதவி - ஒப்பில்லாத 

வரங்களைத்தந்து,--அங்கு அதற்கு ஓழிவும் செப்பி வைத்சனன் - அப்பொழுது அவ்வ 

ரத்திற்கு முடிவையுஞ் சொல்லவியருளினார்,--௮ இறன் தேர்ர்திலே - அவர் அவ்வாறு 

சொல்லியதை நீரறிர்தீரில்லை. எ - று. 

ஏகாரம் மூன்றும், போலும் ௮சை. உம்மை இறந்தது சழீஇயவெச்சம். (௧௨0) 

121. பெதலருச்திருவுடையநீயறத் தனைப்பேணி 
முறைபுரிந்திடாதாற்றலாலமாசைமுனிந்து 
கிறையில்வைத் தனையதுகண்டுகின்வலிசிர்இி 
யிறு திசெய் இடவுன்னினன்யாவர்க்குமீசன், 

இ-ள். பெறல் அரும் திரு உடைய நீ - எவராலும் பெறுதற்கரிய செல்வத்தை ' 
யுடைய நீர்,--அறத்தினை பேணி - (நீ.திநாலிலே விதிக்கப்பட்ட) தருமத்தைவிரும்பி,- 
முறை புரிர்திடாது - நீதியைச் செய்யாமல்,--ஆற்றலால் ௮மரசை முனிந்து 

சிறையில் வைத்தனை - வலிமையினால் தேவர்களைக் கோபித்துச் சிறைச்சாலையில் (வில 

ங்குபூட்டத்து) வைத்தீர், --யாவர்க்கும் ஈசன் ௮.து கண்டு - எவர்களுக்கு முதல்வரா 
இய சிவபெருமான் அங்ஙனம் சேவர்களைச்சிறை வைத்த வருத்.துந்தன்மையைத் இரு 

வுள்ள,த்துணர்ஈது,--நின்வலி சிந்தி - உமது ஆண்மையை அழித்த,--இறுதி செய்திட 

உன்னினன் - உம்மைசக்கொல்லும்பொருட்டுத் திருவுளங்கொண்டருளினார். எ -- இ, 

உம்மை முற்று. முறைபுரிதல் - தருமநூல்களிலே விலச்சப்பட்ட பாவச்செயல் 
களை விடுத்து விதிச்சப்பட்ட புண்ணியச்செயல்களைக் கைசக்கொண்டொழுருதல், தேவ 
செனப்பவொர் யாவர்க்கு மேனையோர்க்கும் இறைவராய் ஆளுக தன்மையுடையரா தீவின் 
“யாவர்ச்ருமீசன்' என்றான். (௪௨௧)



சூரனமைச்சியற்படலம். ௩௪௯ 

199. வாமளி த்தயாமழிப்பதுமுறையன்றுவாத்தாற் 
பெருமைபெத்றுளளுரனையெ அபிதர்க்கு 

மரிதெனப்பாலுன்னியே தீன்னுருவாகு 

மொருமகற்கொடுமுடி த்துமென்றுன்னினானுள த்தல், 

இ, வரம் அளித்த யாம் அழிப்பது முறை அன்று - வரங்கொடுத்த காங் சொ 

ல்வது நீதியல்ல,-*“வரத்சால் பெருமை பெற்றுள சூரனை அவெது பிறர்ச்கும் அரிது 

என பரன் உன்னி - வரத்தினால் (எவர்களினும்) மிகப்பெருமைபெற்றிருக்கன்ற சூர 
பன்மனைக்கொல்வது எவர்களுக்குங் கூடாதென்று சிவபிரான் ிந்தித்த,--தன் உரு 

ஆகும் ஒரு மகன் கொடு முடித்தும் என்று உளத்தில் உன்னினான் - சமதுவடிவாகிய 

ஒப்பற்ற மகனைச்சொண்டு அழிப்பே மென்று திருவுளத்தில் நினைத்தார். ௭- று. 

பெருர்சேவர்களென மதிக்சப்படுகின்ற பிரமவிட்டுணுச்சளாலும் எவ்வகைப்பட்ட 

வலியினசாலும் அழிச்கப்படமாட்டாச பெருவாமுடையானென்பது போதர பிறர்க்கு 
மரிதென' என்றான். பரனத சத்தியாசலின் “தன்னுருவாகு மொருமசன் ”என்றான். தன் 

னுருவாகுமொருமசன் எனவே சிவபிரானே குமாரக்சடவுளாயினாரென்பது பெறப்படும். 

௮௮ இப்புராணத்தில் ௮வைபுகுபடலத்தில் ௧௨௨௬ முதல் ௧௩௦ வரையுமுள்ள செய்யுட் 
களானும், 

செம்மையஞானசத்தித் திருவருக்கொண்டசெம்ம 

லெம்மின்வேறல்லன்யாமுமவனின்வேறல்லங்கண்டீர்'” எனவும், 

உருவம்வேறன்றியைர் தமுகனறுமுகனென்றோ துச் 

இருவுருவிசண்டன்மாட்டுஞ்செவமெனும்யாமேமன் ற 
பொருவிலாருயிராய்நிற்பேம்'” எனவும் வருந்தணிகைப்புராணச்செய்யுட் 

களானும் தெளிக. இங்கனங்கூறியவாற்றால் மேற்கூறிய மூர்த்திசட்கு மூர்த்திமான் பா 
சிவனென்பது துணியப்படும். ஏ ௮சை. உம்மை உயர்வு?றப்பு. (௧௨௨) 

194. செர்கிறத்திருமேனியுர் இருமுகமாறு 
மன்னதற்கிருசொகையுடைத்தோள்களுமாக 
முன்னவர்க்குமுன்னாகியபராபசமுதல்வன் 
றன்னுதற்கணாலொருதனிக்குமானைத்தர்தான். 

இ-ள். செம் நிறத் திருமேனியும் திருமுகம் ஆறும் ௮ன்னதற்கு இரு தொசை 
உடை தேர்ள்களும் ஆச - செர்நிறம்பொருந்திய திருமேனியும் பன்னிரண்டு திருப்புயங் 

சளுமமைர்துள்ள,--ஒருதனி குமரனை - ஒப்பில்லாத ஒரு திருக்குமாரரை,--முன்னவர் 
் க்கு முன்னாக பராபரமுதல்வன் - முதல்வர்க்செல்லாம்முதல்வராயெ சுத்தமாயாதீத 

சான சிவபெருமான்,--தன் நுதல் கணால் தந்தான் - தமது நெற்றிக்கண்ணால் உண்டாக் 

இனார். எ- று. 

பிசமாரமுதல் நிட்களசவமிறாக ஒருவரையொருவர் நோச்சச் சோபானமுறையே 
௮.இகாரமுதல்வராசலின் இவர்களுச்கெல்லார் சணிமுதல்வராயிருத்தலின் :முன்னவர்க் 

குமுன்னாயெ பராபாமுதல்வன்' என்றான். உம்மைகள் எண். (௧௨௩), 

124, மானுடத்தரின்விலங்கினிற்புட்களின்மற்று 
மூனருற்றுமல்யாக்கையிற்பிறந்துளாசரொப்ப 
நீகினைக்கலைபாஞ்சுடர்கெற்றியந்தலத்ேத 
தானுதித்தனன்மறைகளுங்கடந்ததோர் தலைவன். 

Q - oF. மை றகளும் கடந்தது ஒர் தலைவன் - வேதங்களாலும் ௮ நியப்படாத ws 

ல்லசாதிய அறமுகப்பெருமான்,--பரம் சுடர் நெற்றியம் தலச்தே உதித்தனன் - பஞ்



௨௫௦ ஸப்ரீகந தபு ராணம், 

சோதியாகய சவெபெருமானது நெற்றிக்சண்ணினின்றுந் இருவவசாரஞ்செய்சார்,-- 
மானுடத்தரின் விலங்கினில் புட்களின் மற்றும் ஊனம் உற்று உழல் யாச்கையில் பிறக் 
துளார் ஒப்ப நீ நினைக்கலை - (௮வரை) மனிதர்களிலும் மிருகங்களிலும் Asaf) eyo 

இன்னலுந் தசைப்பற்றுள்ளதாயுழலுகின்ற சரீரத்திலும் பிறக்தவர்களைப்போல நீர் இழி 

வாக எண்ணற்க. எ-று. 

எனவே பரமபதியாகிய சிவபெருமானே அவர் என்பதும் அவருடைய சொருப 
லக்ஷணம் வேதங்களாலு மறியப்படாசென்பதும் ௮அவர்சொண்டருளிய வடிவம் சத்திசா 

ரியமாயெ அருட்டிருமேனியென்பதுங் குறிப்பிச்சானெனவுணர்க. தான், ஓர் ௮சை. 

ஏகாரம் தேந்றமும் பிரிகிலையும். உம்மை உயர்வுறப்பு. எண்ணும்மைகள் தொக்கன. () 

186, சீலமில்லவர்க்குண/வொண்ணாதூற்பானைப் 

பாலனென்றனையவனிடத் திற்பலபொருளு 

மேலைராள்வந்துதோன். றியசிறியதோர்வித்தி 

னாலம்யாவைபுமொடுக்கியேயவதரித்ததுபோல். 

இ-ள், €லம் இல்லவர்சக்கு உணர ஒண்ணாத இற்பானை பாலன் என்றனை - உண் 

மைஞானமில்லாத பாவிகளாலே அறியப்படாத ஞானவடிவினசான கந்தஸ்வாமியைச் 
சிறுகுழந்தையென்று (மதிப்பில்லாமல்) பேரனீர்,--சிறியது ஓர் வித்தின் - சிறிய ஒரு 

விசையில்,--அலம் யாவையும் ஒடும் ௮வதரித்தது போல் - (விழுதுகளும் களைகளும் 

கப்புகளுமுள்ள பெரிய) ஆலவிருக்ழமுழுவதும் அமைந்து சோன்றினாற்போல;,--அ௮வ 
னிடத்தில் பலபொருளும் மேலைகாள் வந்து தோன்றிய - அப்பெருமானிடத்தினின்றும் 

சித்து ௮ரித்சாயெ பிரபஞ்சங்களெல்லாம் ஆதிகாலத்தில்வந்து உற்பவித்தன. எ- று. 

உம்மைகள் முற்று, ஏகாரம் ௮சை. சலம் - மெய்யுணர்வு; தவமுமாம். *€லமில் 

லவர்க்குணண வொண்ணாதூற்பரன்” எனவே சீலமுள்ளவர்களாலே உணரப்படுவோ 
னென்பது தானே போதரும். :உட்டெளிவுற்றோர் சாணுமொப்பிலாமுருகன்? என 

ஆரியர் சூரபன்மன்வதைப்படலத்திற் கூறியவாற்றானுமறிக. (62.@) 
(35 

180, அருவுமாகுவலுருவமாகுவனருவு 

முருவுமில்லதோர்தன்மையுமாகுவலூழின் 
கருமமாகுவனிமித் தமுமாகுவன்கண்டாய 

பரமனாடலையாவசேபகர்ச் திடற்பாலார். 

இ ள். பரமன் - (சுருதிகளிலேபிசதிபாதிக்கப்படும் uniSroan@w) FaQug, 

மான்,--௮ருவும் நகுவன் - (நிட்களமாகிய சிவஞ் சத்தியெனப்படும்) அடுவச்திருமே 

னிகளையு மெடுத்சருளுவார்,--உருவமும் ஆகுவன் - (சகளமாகிய மசேச்சுரன் உருத்த 
சன் விஷ்ணு பிரமா எனப்படும்) உருவத்திருமேனிகளையுமெடுத்தருளுவார் [இன்னும் 

ஒவ்வோசேோதுப்பற்றிச் சுவேச்சையினால் பற்பல இருமேனிகளைசக் கொண்பீருளுவார்] 

அருவும் உருவும் இல்லது ஓர் தன்மையும் ஆகுவன் - நிட்களசகளமாகய ச.தாசவெத்திரு 

மேனியையு மெடுத்தருளுவார்,--௦ஊழின் கருமம் ஆகுவன் - முறையே சமஸ்சப்பிரபஞ் 
சங்களாயுமிருப்பார்,--நிமித்தமும் ஆகுவன் - அப்பிரபஞ்சகர்த்தாவாயுமிருப்பார்,--- ஆட. 

லை யாவர் பசர்ர்திடற்பாலார் - (ஆதலால்) அப்பெருமானுடைய லீலையை ஆர் சான்சொ 

ல்லவல்லவர். (ஒருவருமிலர்.) ௭ - று. 

அருவம், அருவுருவம், உருவம் என்பன முறையே லயம், போகம், ௮திகாரமெ 

னப்படும். முதல்வன் கலப்பினால் உடலுயிர்போல் ““உலகசெலாமாக? யும் நிற்றலான் க௬ 
மமுமாகுவன் என்றான், கருமம்-செயப்படுபொருள், காரியநிகழுதற்குச்சாரணம் வேண்



சூரனமைச்சியற்படலம். HB) 

டப்படுதலால் “நிமித்தமுமாகுவன்” என்றான்; காரியத்திற்குக் சாணம் வேண்டப்ப 
Deter, 

காரியகாரணங்கண்முதறுணைநிமிச்சங்கண்டாம் 
பாரின்மண்டிரிகைபண் ணுமவன் மு.தறுணைநிமித்தர் 

தேரின்மண்மாயையாகத்திரிகை தன் சத்தியாக 

| arnfipeagenagunermpégacrBaQueens” crorane, Racer s 

தச் திருவிருத்தத்தானுணர்க. 'ஊழின் கருமமாகுவனிமித்தமுமாகுவன்? என்பதற்குச் 
சிலர், ஊழின் காரியமுமாவார் காரணமுமாவார் எனப் பிறழக்கூறுவர், அம்மட்டோ! 

அவர் ஆங்காங்கு மனம்போனவாறே விபரீதங்கற்பித்துச் செருக்குற்று மயங்குவர். 
கூரியனுங் செணமும்போலச் சிவபிரானும் கந்தஸ்வாமியுமபேதமாயிருத்தலின் ‘ur 

டைலை' யென்றார். ௮து அசலி னமதுசத்தி யறுமுக ன வனும் யாமும்-பேதக மன்ற” 
என்னுச் திருவிளையாட்டுப்படலச் செய்யுளானுணர்க. உருவழுமாகுவன் எனவே பஞ்ச 

விம்சதி கேவலவடி.வங்களுமமையும், உம்மைகள் எண், ஏகாரம் ௮சை. கண்டாய் முன் 

னிலையசை, (௧௨௬) 

181. வேதக்காட்டிக்குமுபநிடத் தச்சியில்விரிந்த 
போதக்காட்சிக்குங்காணலன்பு Huh ory Sues 
மூதக்கார்க்குமுதக்கவன்முடிவிற்குமுடிவா 
யாதஇிக்கா தியாயுயிர்க்குயிராய்நின்றவமலன், 

இ-ள். புதியரில் புதியன் - (தமக்குப்பின்றோன்றிய யாச்கையையுடையார் எல் 

லாரு மூபப்பவுந்தாம் நிலைபெற்ற விளமையுடையராதலின் ) எல்லார்க்கும் பு.தியவர்,-- 
மூதச்கார்க்கு ரூ.சக்கவன் - (எல்லார் யாச்கைக்கும் முன்னே தமதிச்சையாற் கொள்ளப் 

பட்ட திருமேனியையுடையராதலின் ) எல்லார்க்குந்தான் பழையவர்,--- முடிவிற்கு முடி. 

வாய் - உலகத்திற்குப்பின்னாய்,--ஆ.இக்கு ஆதியாய் - ஆதிக்கு மூன்னுமாய்,---உயிர்க்கு 
உயிராய் நின்ற அமலன் - சவோன்மாவிற் பரமான்மாவாய் வியாபித்துகின்ற மலரகிதசா 
இய சுப்பிரமணியப்பெருமான்,--வேசக்காட்டுக்கும் - வேதத்தின் கரியாசாண்டங்களா 

னுணர்த்தப்பட்ட அமிவிற்கும்,--உச்ச உபநிடதத்தில் விரித்த போதக்காட்டுக்கும் சாண 
லன் - வேத$ரசுகளாகிய உபகிடதங்களிலே விரித்துச்கூறப்பட்ட ஞான அறிவிற்கும் 

அப்பாற்பட்டுகின்றவர். எ - று, 

இனி, உயிர்க்குயிராய் கின்ற அனாதிமுத்த சித்துருவாடுய பெருமான் வேசச்காட் 
சிக்கும் வேதடிரசுகளாகய உபநிடதங்களிலே விரித்ஐக்கூறப்பட்ட போதச்காட்டிக்கு 

மதி.தமாயுள்ளவர், இவர் பு.தியர் இவர் புதியரென்பார்க்கெல்லாம் தாம் புதியராயுள்எவர், 
இவர் முதியளிவாமுதியர் என்பார்க்கெல்லார் தாம் முதியராயுள்ளவர், இவரிறந்தொழிக் 

தோர் இவரிறந்தொழிக்தோர் என்பார்க்கெல்லார் தாமிறவாது எஞ்சிகின் றவர், இவர் 
(தல்வர் இவர் முதல்வர் என்பார்ச்செல்லாம் தாமுதல்வராய் நின்றவர். எனப்பொருள் 

கொள்ளினுமமையும். உம்மைகள் எண். (௧௨௭) 

126, ஞானர்தானுருவாகியராயகனியல்பை 
யானுகீயுமாயிசைத் தமென்ருலஃதெளிதோ 
மோனந்தீர்கலாமுனிவருர்? தற்றிலாமுழுதுந் 
தானுங்காண்கிலனின்னமுந்தன்பெருக்தலைமை, 

இன். ஞானந்தான் உருவாயெ மாயகன் இயல்பை - ஞானமே திருமேனியாசவு 
டைய பெருமானது சொருபலகூண மடூமையை,--யானும் நீயுமாய் இசைத்தும் என் 

ரால் ௮ல்து எளிதோ - நானும் நீருமாசப் பேசுவோமெனின் (8ித்தியகிரதிசயானந்த 

Aarons Be சுயஞ்சோதியாயெ) ௮ச்சொருபலகூண மூமை எளிதா (எளிதன்று),--



உ(ட௨ | ஸரீகறந்தபுரரணம், 

மோனம் தீர்சலா முனிவரும் தேற்றிலர் - மெளனநிலைகீங்கா,த வெத்தியானபரராயெ 
மூனிவர்களுக் செளிந்தறியார்,--இன்னமும் தீன் பெரும் தலைமை முழுதும் தானும் 
காண்கிலன் - இன்னமுகந்தமது பெருந்தலைமையை முற்றும் தாமுங்காண்இன் நிலர்.எ-று. 

சிவதத்.துவாதி பிரு துவியாந்தமாயுள்ள தத்துவதா,ச்துவிகப் பிரபஞ்சங்களெல்லாவற் 
றினும் வியாபித்து நிற்றலால் ஒன்றையஞ் சுட்டியறியாச முற்றுணர்வுடையராதவின் 

“தானுங சாண்டுல னின்னமுச் தன்பெருர் தலைமை' என்றான். **சம்பெருமை தானறி 

யாச் தன்மையன்காண் சாழலோ”? என்பது மது.எனவே இதுவிதுவென்று சுட்டியறி 

வதெல்லாம் ௮சத்தாதலும் ௮வ்வாறறிவது ஆன்மகுணமென்பதுந் தானேபோதரும். 

சர்வபரிபூரணராதலின் ஒன்றையஞ் சுட்டியறியாது இயல்பாகவேயுணருஞ் சர்வஞ் 
ரூர் என்பது இதன்றாற்பரிபமாம். இதுபற்றியே, 

பட்டி. றர்தசாலமெல்லாம்போதும்பரமேட்டி. 

சுட்டி றந தஞான,ச்சைச்சொல்'? என்றார் பட்டினத்தடிகளும், சவயோச 

நிட்டாபரராகிய முனிவர்களும் தமது தியானாதிசளால் பொதுவெனப்படுந் தடத்த லக்ஷ 

ணத்தை ஒருவாறுணர்ந்தாராயினும் சிறப்பெனப்படுஞ் சொரூபலகூணத்தை யுணரா 
சென்பது போதர *முணிவருர் தேற்றிலா்' என்றான். 

௮ ச்சொருூபலக்கணம்வருமாறு:-- 

க 9 ஸ்ரிவவஹ வா௨கஹா,நதொ.தீுரமிற 5 63 

மிரா8யொ நிராயாறொவண.றவவிவஜி-1.59 

ஷஹவ-18வவ-$. மபா Bonar sTava tO .sr8~es | 

க.சீநியொ.நிராட;வ 0௩ yo Sr ya% 
ர 

ஹவவலகவாநுவழா௨ீ£க௨,செயொஹு.நஎவ2 

வ.ஹிரஜவி.4மாமெ 54000 soda .s8 எனச்சர்வ ஞானோ 
த்தரத்தில் ஞானபாதத்திற் கூறியபடியேயாகும். ஓகாரம் எஇர்மறை, உம்மை முன்னைய 
இரண்டும் எண்; முனிவரும், இன்னமும் என்பவற்றில் உயர்வுசிறப்பு; முழுதும் என் 

பதில்முற்று; ஏனையது இறந்தது தழீஇயவெச்சம். (௪௨௮) 

129, தத்தமாற்றங்கணிறுவியசமயிகள் பலரும் 
கத்துபுன்சொலைவினவினாவன் செயல்காணூர் 

சுத்தவாதுளமுதலியதந்தரத்தொகுதி 
யுய்த்துணார் இநிோரரேயொருசிறிதுணர்வார், 

இ-ள். தம் தம் மாற்றங்கள் நிறுவிய சமயிகள் பலரும் - தங்கள் தங்கள்பேச்சையே 
தாபித்த பலசமயத்தாரும்,--கத்து புன் சொலை வினவினர் அவன்செயல்காணார் - பித 

திறுன்ற புன்சமயநூல்களை (மெய்யென்று) கேட்டொழுகுகின்றவர்கள் ௮ப்பகவாலு 

டையசொருபலக்ஷ்ண முதலியவற்றை ஒருசறி துமறியார்,-(பின்னர்யாவச.றிவசெணீன் ), 

சுத் தவாதுளம் முதலிய தந்திரத்தொகுதி உய்த்து உணர்ந்திடு 6€ரே ஒருசிறிது உணர் 

வார் - (சமயாதி.தமாயெ சுத்சாத்.துவிச சைவூத்தார் ச நெறியினசாய்) நிட்களங்கமாகய 

வாதுளமுசலிய சிவாகமநூற்றொகுதிசளை (வீயக்திரிபற) ஆரசாய்ந்தறியும் அதிஞர்களே 

ஒருபிரகாரமறிவார்கள். எ - று. 

நிறுவிய என்பதற்கு வினையெச்சப்பொருளுங் கூறுவர். பதார்த்தவிலக்சணம் மசி 

இியிலக்கணம் முதலிய ஒவ்வாமையின் சைவ௫த்தாந்த நூல்களால் நியாயவாயிலாகவே



சூரனமைச்சியற்படலம், ௩(டு௩ 

கண்டிச்சப்பட்டொழிதவின் (கத் துபுன்சொல்' எனப் பொருட்படுத்தாது கூறினான். 
இறைவன் வாக்சாய், பதி பசு பாச லச்சணங்களையும் முத்தியிலச்சணங்களையும் சிறிதும் 
மலைவு பிறவாவண்ணம் ௮ங்கை செல்லிச்சனிபோல உள்ளபடி. யறிவித்தலின் சத்த 

"வாதுள மு,சலிய தந்திரத்தொகுதி' யென்றான். தற்போத மேலீட்டான் ஊயந்இரிபு நிகழ் 
தலுண்மையின் அருணெறிப்பட் டணரவேண்டுமென்பார் 'உய்த்துணர்ந்திடு நீரசே 
Qua Gad துணர்வார்' எனத் தேற்றேகாரங் கொடுத்தான். ஏகாரம் தேற்றம். உம்மை 

மற்று, (௧௨௯) 

180. கருவிமெய்ப்புலன்காட்டுவான்௧கண்பவன்காட்டுப் 

பொருளெனப்படுரான்மையுமைவகைப்பொியு 
மிருதிறத் தியல்விளைகளுங்காலமுமிடனு 

மரபில்முற்றுறுபயனுமாய்கின் ஐனன்வள்ளல், 

இ-ள். காண்பவன் கருவி மெய்ப்புலன் காட்டிப்பொருள் காட்டுவான் எனப்படு 
நான்மையும் - காண்பவனுங் காட்டியும் சாட்டிப்பொருளுங் காட்டுவானும் என்று சொல் 

லப்படுஞ் சதுட்டயங்களும்,--8 வகைப் பொறியும் - உீம்பொறிகளும்,--இரு இறத்து 

இயல் வினைகளும் - இருவினைகளும்,--- காலமும் - (இறப்பு நிகழ்வு எதிரெனப்பட்) 
சாலங்களும்--இடனும் - (தன்மை முன்னிலை படர்க்கையாகய)இடங்களும்,---மர்பின் 

முற்றுறு பயனுமாய் - முறையே முற்றுப்பெறுகன்ற பிரயோசனமுமாய்,--வள்ளல் 

நின்றனன் - கந்தஸ்வாமி நின்றார். எ - று, 

உம்மைகள் எண். காண்பவன் - ஆன்மா. கருவி மெய்ப்புலன் - அறிதற்குச் கருவி 

யாகிய ஞானம். காட்சிப்பொருள் - அறிவாலறியப்படும் பொருள். காட்வொன் - பதி, 
சன்னிக்கதலிரார் கழிப்பான்போலத் தத்துவநேதிகளைந்து ஆன்மாவாகிய தன்னையும் 
தன்னிடத்து வியாபித்துகின்று சேட்டிப்பிச்சருளும் பரமான்மாவாகிய சிவத்தையும் 

௮ருள்வயத்தானுணர்ந்து ௮வ்வருளே தாரகமாகத் தன்செயல் யாதொன்றுமிலை யாவுஞ் 

சிவன்செயலே யென்றுணர்ச்த பாஞாணனிகளுக்கே இன்னோன்ன திருவிருத்தங்களின் 

உண்மைப்பொருள் ஒருவாறு புலப்படுமன்றி அபரஞானிசளுக்குப் புலப்படா. அபசஞா 
னம்-வாசகஞானம். இன்னும் :*எங்குஞ் சவமொழியவில்லை யவன் றன்னாணை”? எனவும், 
(: இர்பெரிய ரார்சிறிய சாருறவ சார்பகைவ--சீர்பெரிய சித்சொருப சானந்தர்-பேர்பெ , 
ரியர--எங்கெங்குக் தானா யிருக்துசட ௪,த தனைத் து--மங்கங் இயெற்றுவத ea” எனவும், ' 
எல்லாமா யல்லவுமா'” யெனவும், “ஊனா யுயிரா யுலகா யுறைவோன்” எனவும்வரும் 
இலவ முதலாயெ சுருதிகளி னுண்மைப்பொருளும் மேற்குறித்த சற்போதமுனைப்பொ 
ழிந்து சவெமீயமாய்நின்ற உண்மையனுபவ ஞானிகளுக்கன்றி மற்றவர்க்குப் புலப்படா 

தென்பது ஆன்ஜோர் வாக்காம், (௧௩௦) 

181, ஞாலமுள்ளதோர்பரம்பொருணாமெனப்புகலு 
மாலும்வேதனுமாயையாம்வாம்பினுட்பட்டார் 

மூலமாகியதத்துவமுழுவதுங்கடந்து 
மேலுயர்க்இடு தனிமுதலவனன்றிவேருர், 

இ-ள். ஞாலம் உள்ளது ஓர் பரம்பொருள் நாம் என புகலும் - உலகத்தில் உண் 

மையாச அ௮றியப்படுடின்ற பரப்பிரமம் நாமே என்று கூறும்,--மாலும் வேதனும் மாயை 
யாம் வரம்பின் உள்பட்டார் - விஷ்ணுவும் பிரமனும் (அவருடைய) மாயாவியாபகத்இ 

லுட்பட்டார்கள், மூலமாகிய தத்துவம் முழுவதும் கடர்து - பிரபஞ்சசோற்பத்திக்கு 

௪௫



"Bo கந்தபுராணம். 
மூ.சீலாசவுள்ள ,த,த்துவங்களெல்லாவற்றையுங் கடந்து,---மேல் உயரகஇடு தீனி Cp se 

அவன் gah Cag gt -Cuerts qurighipSearp ஒப்பற்ற பிரமமாகய பொருள் 

அ௮ப்பெருமானேயன்றி வேறு யாவர் [ஒருவருமில்லை.] எ - று, 

உம்மை முன்னைய எண்; பின்னையது முற்று. உலகத்தோற்றத்திற்கு மு.தலாயுள்ள 
தீதீதுலங்கள் சுத்தமாயை, ௮சுத்தமாயை, பிரகரு தஇமாயை எனப்படும். இவை காரண 
மாகத்தோன்றுவன சவெதத்துவம், வித்தியாதத் துவம், ஆன்மதத்துவம். இவை முறையே 

ஐநத, ஏழு, இருபத்துகான்கு என விரிந்து முப்பத்தாறு தத் துவங்களாம். இவற்றினுண் 

பொருளை வேத$வொாசமங்களை யக்திரிபறச் சற்குருமுகமாகவுணர்ந்த வல்லார்வாயச் 

சேட்டுத் தெளிக. இதனாழ் சுப்பிரமணியப்பெருமான் தத்துவாதி.தராகிய பரசிவப்பிரபு 

என்பது பெற்றாம். சுப்பிரமணியர் - சல்ல பிரமத்துவச்தையடைந்தவர். பிரபல சுருதி 
யும் இவ்வாறே பேசும்... தத் துவாத சசெனினும் விசுவாதிதரெனிலனும் ஓக்கும், (௧௩௪) 

182. தாயபாச்முதலாகவேகுடிலையின்றுணையு 

மேயவண்டமுமுயிர்களும்வியன்பொருள்பலவு 

மாயுகின்றனனல்லலுமாயினனவன்றன் 

மாயையாவசேகடக்தனர்மறைகளுமயக்கும். 

இ-ள். தூய பார் முதலாகவே குடிலையின் துணையும் மேய - பரிசுத்தமான பிருது 

விதத் துவமுதல் சுத்தமாயைவரையுமிருக்கன் ற,--௮ண்டமும் - பலவண்டங்களும்;,-- 

உயிர்களும் - ௮வைகளிலுள்ள பலவகையுயிர்களும,--வியன் பொருள் பலவு மாயும் கின் 
றனன் - மேலான பலவகைப்பொருள்களுமாக நின்றார்,--அல்லனும் ஆயினன் - ௮வை 

களல்லனுமாயினார்,--அ௮வன் தன் மாயை யாவரே கடந்தனர் - அப்படிப்பட்ட பெருமா 
னுடைய மாயாவல்லபத்தை ஆர்தான் கடந்தார்கள், -மறைகளும் மயங்கும் - வேதங்க 

ளும் (உண்மையையறியாது) மயங்காகிற்கும். எ - று. 

இதனால் விசுவருபி, விசுவார்தர்யாமி, விசுவாதீதன் என்னுஞ் சுருதிப்பொருள் 

தொனித்தல்காண்க. தன் சாரியை, ஏகாரங்கள் ௮சை. உம்மை துணையும் என்பதில் 
முற்றும், ௮ல்லனும் என்பதில் எதிர்மறையும், மறைகளும் என்பதில் உயர்வு?றப்பும், 

ஏனையவற்றில் எண்ணும் முற்றுமாம். (௧௩௨) 

188, இன்னதன்மைசேர்முதல்வனைச்றுவனென்றிகழ்ந்து. 
பன்னுகின்றனையவுணர்தங்ையெலாம்படுத்து 

நின்னையுந்தடிர் துவனோரிமைப்பினினிரப்புக் 

தன்னருட்டிறங்காட்டுவான்வக்தனன்சமர்மேல், 

இ-ள். இன்ன தன்மைசேர் ரசல்வனை சிறுவன் என்று இகழ்ர்து பன்னுகன் 

றனை - இச்சன்மையாகிய மகிமைபொருச்திய பசவானான கர்தஸ்வாமியைச் சிறுகுழர் 

தையென்று அவமதித்துப்பேசுஇன்றீர்,--அவுணர் தம் இளையெலாம் படுத்து - ௮௪ 

கூட்டங்களெல்லாவற்றையு மழித்து,--ஓர் இமைப்பினில் நின்னையும் தடிந்இடுவன் - 
ஒருகணப்பொழுதில் உம்மையுங்சொல்லுவார்,--நிரப்பும் தன் அருள் இறம் காட்டுவான் 

சமர்மேல் வந்தனன் - பூரணமாகிய சமது அருட்டன்மையைச் காட்டும்பொருட்டுப் 

போரைக்குறித்து வர்திருக்கன்றார். எ - று. 

இதனால் ௮னந்தசத்திமான் என்னும் பொருள் தொனிச்சல்காண்க, சம் சாரியை, 
உம்மை இறந்தது சழீஇயவெச்சம். 1 (௪௩௩)



சூரனமைச்சியற்படலம்,. ௩டுடு 

194, அற்றமில்வகையாயிரத்தெட்டெலுமண்டம் 
பெத்றனம்மெனவியச் தனைதத்துவபேச 

முற்றுணர்ந், தலை சாணியோகளப்பிலவுளகாண் 
மதற்ையண்டங்கள்கேட்டியேன்மருளு திமன்னோ, 

இ ். ௮ற்றம் இல் வகை ஆயிரத்து எட்டு எனும் ௮ண்டம் பெற்றனம் என 
வியச்தனை - அழிகில்லாதவகையாய் ஆயிரத்தெட்டென்னுக் சொசையினையுடைய ௮ண் 

டங்களைப்பெற்றோமென்று பாராட்டுகின் நீர்,--தத்துவ பேதம் உற்றுணர்ச்திலை - தத்த 

வங்களின் பிரிவுகளை ஆராய்ந்தறிந்தீரில்லை,--தரணியோ அ௮ளப்பில உள காண் - பிரு 
,திவியிலேயோ (நீர் பெற்ற ஆயிரத்தெட்டண்டங்களேயன்றி) அளவில்லாத ௮ண்டங்க 
ளிருக்கன்றன என்றறிந்துகொள்ளும்,--மற்றை அண்டங்கள் கேட்டியேல் மருளுதி - 

அப்புதத்துவமுதலிய முப்பத்தைந்து தத்துவங்களினுமுள்ள வண்டங்களைப் கேட் $சா 
னால் மயக்சமடைவீர். எ - று, 

தரணியோ என்பதில் ஒகாரம் வியப்புச்குறிப்பு, மன், ஒ ௮சை. (௧௩௪) 

199, குடிலையீறதாவாரியேமுதலதாக்குழுமி 
யுடையவண்டங்களலகலவென்பசொன்றொன்றி 
னடைதலுற்றிடுபுவன த தின்பெருமையாரறிந்தார் 
(pyaar eG தார்பொருளினைமுடிவுகூ றவற்றோ, 

இ-ள். வாரியே முதலதா குடிலை ஈறதாச் குழுமியுடைய அண்டங்கள் அலூல 
என்பர் - அப்புதத்துவமுதல் சுத்தமாயைவரையுங் கூடியிருக்சன்ற அண்டங்கள் ௮ள 

வில்லாகன என்று சொல்வார்கள்,--ஒன்று ஒன்றின் அடைதல் உற்றிடு புவனத்தின் 

பெருமையாரறிந்தார் - ஓவ்வொருதச்துவங்களிலு மிருக்கன்ற புவனங்களின் மிகுதிப் 

பாட்டையாவாரறிந்தார்,---முடிவு உறு த.து ஒர் பொருளினை முடிவு கூற வற்ரோ - (ஆச 
லால் முடி.வில்லாச வொருபொருளுக்கு முடிவு சொல்லலாமோ (சொல்லப்படாது. ) 

௧௩௨-ம் செய்யுளில் தூயபார்முகலாகவே' என்றதனால் ௮தனையொழித்து “வாரி 

யேரமு;தலதா? யென்றார். ஏகாரம் பிரிரிலே. ஓகாரம் எதிர்மறை, (௧௩௫) 

186. அன்னவாடியவண்டங்களனந்த'2காடியையுக் 
தன்ன தாணையாலோரிமைப்பொழுதினிற்றாவும் 
பின்னர்மாற்றவும்வல்லகதோசா இயம்பிரான்கா 
ணுன்னொடேபொருமாடலாழ்செர்இவந்துற்றுன். 

_இ-௭. அ௮ன்னவாடிய அனந்தகோடி. அண்டங்களையும் - அப்படிப்பட்டனவாகிய 
. ௮னந்தகோ.டயண்டங்களையும்,--சன்னது ஆணையால் ஒர் இமைப்பொழுதினில் தாவும்- 

தமது ஆஞ்ஜையினால் ஒரிமைப்பொழுதிலுண்டாக்கவும்,--பின்னர் மாற்றவும் - பின்பு 

௮ழிகச்சவும்,--வல்லது ஒர் ஆதி அ௮ம்.பிரான் - வல்லவராடிய ஒப்பற்ற முழுமுதற்கட 

வுளே,--உன்னொடே பொரும் ஆடலால் செந்தி வந்து உற்றான் - உம்முடன் போர் 

செய்யவேண்டுமென்னும் லீலாவபிப்பிராயத்தினால் ஐயந்இபுர.ச்தில் வந்து எழுந்தருளி 

யிருச்கின்றார். எ-று. 

்.... ஏகாரம் ௮சை. சாண் முன்னிலையசை,. உம்மை முன்னையது முற்று; பின்னைய 
எண். தனது - தன்னசென விரிந்தது. (௧௩௬) 

187, வச்சொத்தனியாச்கைபெற்றனமெனமதித்தா 
யிச்சரத்ையைவிடுமஇயிருவினைக்டோ 
யச்செடுத்திடுமுயிர்கண்மாய்ந்திடுமெனவறிஞர் 
நிச்சிபித்தனர்முடிவுராஇிருச் தகொனீயே,



௩௫௬ ஸீகந்தபுராணம், 

இ-ள். தனி வச்சிர யாச்சை பெற்றனம் என மதித்தாய் - ஒப்பில்லாத வச்சிரசா 

யத்தைப் பெற்றுக்கொண்டேமென்று மதித்திருக்கின்றீர்,--இ செர.த்தையை விடுமதி - 

இந்த நம்பிக்கையை விட்டுவிடும்,--இருவினைக்கு ஈடாய் அச்சு எடுத்இிடும் உயிர்கள் 

மாய்ந் இடும் என அறிஞர் நிச்சயித்சனர் - (ஈல்வினை திவினையென்று கூறப்படும்) இரு 

வினைகட்டோச (அவற்றின் சுச.துச்சங்களை யனுபவிச்கும்பொருட்டுச்) சரீ ரமெடுத்தப் 

பிறக்ன்ற ஆன்மாக்கள் ( அவ்வினைப்பயன்களையனுபவித்து ச் தொலைந்தஞான்றே)இறக 

துவிடுமென்று அறிவிந்சிறந்த பெரியோர்கள் நிச்சயித்திருக்கின்றார்கள்,--நீ முடிவு உறு 
த இருத்திகொல் - (ஆதலால்) நீர்மாத்தரம் இறவாமலிருப்பீசோ ( இறப்பீசென்ப,த 

துணிவு.) எ-று. 

கொல் எதிர்மறை ஐயம். ஏகாரம் ௮சை. சரத்தை-ஈம்பிச்கை, எண்ணம். ரமா 

என்னும் வடமொழி எற்றாகாரம் ீகோரமாகத்திரிந்து தமிழில் சிரத்தையென 

வந்தது. (௧௩௭) 

188, பெருமைபெற்றிவொனத்தினிலத்திடைப்பிறக்தோ 

ரிருமைபெற்றிகொயமுமிறந் இடுந் தண்ணம் 

பருமிதத் துகின்வச்சிரயாக்கையும்பாரி 

னுரிமைபெற்றுள தாதலானழிவின்றியுறுமோ, 

இ-ள். பெருமை பெற்றிடு வானத்தில் நிலத்திடை பிறந்தோர் இருமை பெற்றிடு 
காயமும் இறக்திடும் இண்ணம் - பெருமைபொருந்திய மேலுலகச்தினும் பூமியினும் 

பிறச்தவர்சளஞுடைய இருபகுதியாகய சரீ ரங்களும் நிச்சயமாக அழியும்,--பருமிதத்து 
நின் வச்சிர யாச்கையும் - இறுமாப்புள்ள உமத வச்சிரயாக்கையும்,--பாரின் உரிமை 

பெற்றுளது ஆதலால் அழிவு இன்றி உறுமோ - பிருதுவிசம்பந்தம் பெற்றிருக்கன் றதா 

தீலால்அழியாதிருச்குமா (அழிர்துவிிம்,) எ - று. 

இருமைபெற்றிடு காயம்:---சேவர்களுக்குப் பூகசார சரீ ரமும் மனிசர்களுக்குப் பூத 

பரிமை சரீரமும் எனவறிச. எண்ணும்மைகள் தொகச்சன. உம்மை முன்னையது முற்று; 

பின்னையத உயர்வுறப்பு. ஒகாரம் எதிர்மறை. பருமிதம் - இறுமாப்பு; பெருமை. 

189, அழிவின்மெய்வரம்பெற்றனமென்றனையதற்கு 

மொழிதரும்பொருள் கேண்மதிமுச்சகந்தன்னுட் 

கெழியமன்னுயிர்போற்கிலவைகலிற்கெடாது 

கழிபெரும்பகலிருந்இடும்பான்மையேகண்டாய், 

இ ். அழிவு இல் மெய் வரம் பெற்றனம் என்றனை - (௮.ரசனே,) அழிவில் 

லாத மெய்ம்மையாகிய வாம்பெற்றோமென்று கூறினீர்,--அதற்கு மொழி தரும் பொரு 
ள் கேள் மதி - அழிவற்ற வாமென்பதற்குச் சொல்லப்படும் பொருளைக்கேட்பீசாக,-- 
முச்சகம் தன்னுள் கெழிய மன் உயிர்போல் - மூவுலகங்களிலுமிருக்கின்ற நிலைபெற்ற 

உயிர்களைப்போல,--சில வைகலில் கெடாது-சலராட்களில் அழியாமல்,--சழி பெரும் 

பகல் இருந்திடும் பான்மையே கண்டாய் - மிக்க ௮னேககாலசத்திற்கு இருக்கின்ற தன் 
மையே என்றுணார்கீர். எ- று, 

மதி முன்னிலையசை. ஏகாரம் தேற்றம். ger சாரியை. *அழிவில் மெய்வரம் பெர் 
றனம் - அழிவில்லாத சரீ ர.த்சையுடையனாக விருக்கும்பொருட்டு வரத்தைப் பெர் 

றோம்? எனினும் ௮மையும். (௧௩௬,



சூரனமைச்சியற்படலம். ௩ூ(டுஎ 

140. ௮ச்சுகன்னயனமாசாகயபெயாவர்க்கு 

னேயானபோனினது நிச்சயம்படுமூகம 

வச்சத்தனியாக்கையுமழிவிலாவாமு 

முச்சகந்தொழப்பல் லுகமிருத்தலாய்முடியும், 

இ-ள். அச்சுதன் அயன் ௮மார் ஆகிய பெயர் - அழிவற்றவன் பிறப்பில்லாதவல், 
இறப்பில்லாதவர் எனப்பொருள்படும் ௮ச்சு,சன் அயன் அமரர் என்று கூறப்படுவனவா 

இய பெயர்கள்,---அவர்க்கு நிச்சயம்படு முகமனே ஆனபோல் - அவ்வப்பெயரையுடைய 
விஷ்ணுவுக்கும் பிரமனுக்கும் தேவர்க்கும் நிச்சயமான உபசாரமேயானாற்போல,--- 

நினது வச்சரத்தனி யாச்கையும் - உம்முடைய ஒப்பற்ற வச்சரகாயமும்,--அழிவு இலா 
வரமும் - அழிவில்லாத வரங்களும், -முச்சசம் தொழ பல் உகம் இருத்தலாய் முடியும் - 

(சுவர்ச்சமத்திய பாதலமெனப்படுகின்ற) மூன்றுலகங்களும் வணங்கும்படி அனேக 
யுகங்களுக்குச் சீவித்திருத்தலாகவே முடியும். ௭ - று, 

விஷ்ணு முதலியவர்கள் ஒடுச்சமும் உற்பத்தியும் மரிப்பும் உளராதலின் அகர்ச்சப் 
பெயர்கள் துதிவாதமேயாம். அதுபோல வச்சரயாச்கையும் அழிவில்லாத வரங்களும் 

் துதிவாதமேயன்றி விதிவாசமன்றென்பது தாற்பரியம். அச்சுதன், ௮ம.ர் என்பன 

முறையே ௮-5, 3 என்னுந் தாதுவினடியாகப்பிறஈ்த வடசொற்கள். 482௦ என்பத 

(எட்டேயவ்வு' மென்ற விஇப்படி யகரமாகத்திரிந்து ௮யனென்றாயிற்று. உம்மைகள் 

எண். ஏகாரம் பிரிநிலை; தேற்றமெனினுமாம். (௧௪௦) 

141, வான்செய்தேவசைநீயலைக்கின்றதைமதியா 

வூன்செய்கின்றபல்லுயிருக்குமுயிரகாமொருவன் 

ருன்செய்கின்றதொல்வாத்தினை த்தான்றவிர்த் இடுமம 
லேன் செய்தாயெனவினவியேநிறுவுவாரெவசே, 

இ- ள். வான் செய் தேவரை நீ அலைச்கின்றதை மதியா - அகாயபசவியில் வாழ் 
இன்ற தேவர்களை நீர் (றையில் வைத்து) வருத்துகின்றதை நினைத்து,--ஊன் செய் 
இன்ற பல் உயிருக்கும் உயிரதாம் ஒருவன் - உடம்பைத்தமக்கு நிலைச்களமாகக்கொண்ட 

பலவகை யுயிர்களுக்கும் பரமான்மாவாக வியாபித்திருக்கன்ற சிவபிரான்,--தான் செய் 

இன்ற தொல் வரத்தினை சான் தவிர்த்திடுமேல் - தாந்தந்தருளிய பழமையாடிய வரத் 

தைச் தாமே மாற்றுவாராயின்,--ஏன் செய்தாய் என வினவி நிறுவுவார் எவர் - ௮ப்பெ 

ருமானை ஏன் அப்படி.ச்செய்தீரென்று கேட்டுப் (பழையபடி) இருக்கச்செய்பவர் யாவர். 

“வக்ஹ_உவிவ, ௭ ஹ-பாவ$ ஹி - ஒருபொருளையே அறிஞர் பலவாகச் 

கூறு?்றார்கள்! எனவும், {Ost BOM avs ரா 5 - இவபிரான் ஒருவரே' எனவுஞ் 

சுருதி கூறுதலின் 'ஒருவனெ”ன்றான். இச்திருவிருத்த.தீ தானும் சவபிரானுஞ் சுப்பிர 
மணியபபெருமானுஞ் சிறிதும் பேதமில்லாதவர் என்பது செளித்துரைச்சப்பட்டத. 

ஊன் அ௮குபெயர், உடம்பிலே உயிர் எவ்வாறு வியாபகமோ அவ்வாறு உயிரிலே சர்வார் 

தீரியாமியாய் நிற்டுன்றார் என்பது கருத்து. ஏகாரங்கள் ௮சை, உம்மை முற்று. (௧௪௧) 

142. கெடுதலில்லதோர்வளனொடுநீயுகின்னோயும் 

படுதலின்றியேவாழ்தியென்றின்னனபகர்ந்தே 
னிஏிதெல்கொண்டிடுசிறையிடைத்தேவரையின்னே 
விதெல்செய்கு தயென்றனன றிஞரினமிக்கான். 

@- ள். கெடுதல் இல்லது ஒர் வளனொடு நீயும் கின்இளையும் - அழிவில்லாத செல் 

வ.த்துடன் நீரும் உமது சுற்றத்தாரும், --படுசல் இன்றியே வாழ்தி என்று இன்னன



கடு௮) ஸ்ரீகந்தபுராணம். 

பசர்ந்தேன்-அழிவின்றி வாழ்ர்திருப்பீர் என்று இத்தன்மையாகிய ஈன்மதிகளைப் போதி 
தீதேன்,--இடுதல் கொண்டிடு ௮ழையிடை. தேவசை இன்னே வி௫தல் செய்குதி என்ற 

னன் ௮.றிஞரின் மிச்சான் - நீர்வைத்த சிறையினின்றும் தேவர்களை இப்பொழுதே நீக் 

இவிடுமென்று (சாஸ் இரவாசாய்ச்சியுள்ள) ௮றிவுடையோரில் சிறந்தவனாக சிங்கமுகன் 
கூறினான். ௭ - று, 

ஒர், ஏ ௮சை, உம்மைகள் எண். ௮௯ம் செய்யுள்முதல் ௧௪௨ ம் செய்யுள்வரை 
யும் ௫(மந்திரிமார்களும் சேனாதிபதிகளும் மக்களும் பிறரும் உமக்குத்தக்ச புத்திகளைப் 

போதித்திலரெனவும், பெற்ற செல்வச்செருக்கற் பிறந்த சடுங்சோபம் அறிஞரையுங் 
கடக்கும் அதுழுற்றுமுன் ௮ன்புடையார் உறுதிமொழிகளைப் போ தித்தல்வேண்டுமென 

வும்,௮ரசருடைய செவியில் தீச்கோலைச் செருனொற்போல நீதிமொழிகளைப் போதித்த 
வசே ௮மைச்சசாஇியோரெனவும், தம்மரசன் விரும்பியபடி போதித் சவர்பகைவரெனவும், 

இந்திசாதிசேவர்களை வருத்திய கொடியவர் ௮ழிர்தவசேயன்றித் தப்பினவரில்லை யென 

வும், தேவர்களை மீன்சுமப்பித்தல் மாசபாதகமெனவும், இக்திசன் ௮. ரசுரிமையை நீக 

நகரத்தையழித்துச் செல்வத்தைச்சவர்ந்து சேவர்களைச் றைவைத்தது பெருங்குற்ற 
மெனவும், அதனாற்றான் எங்களுக்கித்துன்பம் வந்தது; இதனை உண்மையென்று கொள் 

ளாது மயங்டிவிட்டீர் எனவும், சுவர்க்சமழிந்தராட் பிடித். துவந்த தேவரை யின்னமுஞ் 

சிறைவிட்டிலீர்; இரக்கநீங்கினீர்; அ.தற்காகவன்றோ அறுமுகப்பெருமான் உம்மோடு 

போர்செய்யவந்தது எனவும், எங்களுக்குச் சிவபெருமான்குறித்தகாலஞ் சமீபித்துவிட் 
டது எனவும், சிவபிரான் உங்களை ஒருவரும் வெல்லமாட்டார்கள் ஈமது ச.ச்தியேவெல் 
லுமென்றார்; அ. தனாலன்றோ கந்தஸ்வாமி செலுத்தியவேலாயு சம் தாரகனைச்கொன்றது 

எனவும், சேவர்களைச் சறைவைத்தமையால் துக்சமேயன்றி ஒருசுகமுமில்லையெனவும், 

கு£வரையும் பாலரையும் பெண்களையும் தபோதனர்களையும் பெரியோர்களையும் ௮ந்த 

ணர்களையும் வருத்தியயாவிகளல்லவா ரெளரவாதி கொடிய நரகங்களிற்கிெடந்து வருந்து 

இறவர்களெனவும், மேற்கூறப்பட்டவர்களினும் விசிட்டான்மாக்களாகிய சேவர்களைச் 
சிஸறநீக்குவீபேல் குமாரசக்சடவுள் போர்செய்யச்சிந் தயார்; நாஞ்செய்த குற்றங்களையுச் 
இருவுளத்துசக்கொள்ளார்; ஒருகணப்பொழுதில் கயிலைக்குத்திரும்புவார். ௮ங்ஙனம் தே 

வரைச்சிறைரீக்காது வைத்திருப்பீபேல் ஈங்குலத்துள்ளாரை முடித்து உம்மையுகிச்சய 

மாக அழிப்பாரெனவும், இவைகளைச்கேட்ட சூரபன்மன் சிறுபாலன் என்னை வெல்ல 
மாட்டான் என மறுத்துரைச்தவழி ௮றுமுகப்பெருமானுடைய திவ்வியப்பிரபாவஙகளை 

வேதோபநிஷதவாகமப்பிரமாணங்களால் நன்குவிளக்இச் சவபிசானே ao) ger வற்பு 
றுத்திப்போதித்தானாதலால் *௮றிஞரின்மிக்கான்? எனக்கூறினார். (௧௪௨) 

148, இன்னபான்மையான்மடங்கலம்பெருமுகத் இளவல் 
சொன்னவாசகம்வினவியேமணிமுடி துளக்கிக் 

கன்னமடுசெங்கனல்செறித்சாலெனக்கனன்று 
முன்னையாகியோன்பின்னருஞ்சிற்சிலமொழிவான், 

இ-ள். இன்ன பான்மையால் - இச்தன்மையாக,---மடங்கலம் பெருமுகத்து இள 

வல் சொன்னவாசகசம் வினவி - பெரிய சிங்கமுகத்தையுடைய தம்பியானவன் போதித்த 

வார்த்தைகளைக் கேட்டு, --மணிமுடி. துளக்கி - (௮ப்புத்திகள் சனக்கு ஒவ்வாமையால்) 
இ.ரத்தினமயமான கிரீடத்சையசைத்து,- கன்னம் ஊடு செம் சனல் செறித்சால் என 

கனன்று - காதின்வழியாய் நெருப்பிற்சாய்ச்சிய மாராசத்சைச்செருகியதுபோலச் கோபி 
த,--முன்னையாடுயோன் பின்னரும் ல சில மொழிவான் - தமையனாகிய சூரபன் 

மன் பின்னுஞ்சிலரில வார்ச்தைகளைச்சொல்லுகன்றான். ௭ - b
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ஏகாரம் ௮சை. உம்மை இறச்சதுதழீஇயவெச்சம், சிங்கன்போதித்ச உறுதிமொழி 

கள் திக்கோல்போற் செவிவழிச்சேறலின் *சன்னமூடுசெங்கனல் செநித்தாலென” 
எனருர். (௧௪௩) 

் 144, காத்றிற்றள்ளுண்டுநெருப்பினிற்சூடுண்டுகங்கை 

யாற்றிற்றாக்குண்டெசவணம்புக்கலையுண்டு 
வேற்றுப்போமுலையுண்டமழுதேவிளையாடு 

கேற்றைப்பாலனையோபசம்பொருளெனநினைந்தாய், 

இ-ள். காற்றில் தள்ளுண்டு - காற்றினால் செலுச்தப்பட்டு,--நெருப்பினில் சூடு 
ண்டு - அக்இனியினால் சூபெட்டு,--கங்கை ஆற்றில் தாக்குண்டு - கங்காஈதியினால் மொ 
தீதுண்டு,--சரவணம்புக்கு அலையுண்டு - சரவணவாவியிற்சென்று அ௮ஃைப்புண்டு,--வேற் 
அபேர் முலை உண்டு - (பெற்றதாயின் மூலைப்பாலுச்கு வழியின்றி) வேற்றுப்பெண்க 

ளின் முலைப்பாலைப்பரு,,-- அமுது விளையாடும் நேற்றைப் பாலனையோ - ௮அழுதுகொ 
ண்டு விளையாடுகின்ற நேற்றுப்பிறந்த குழர்தையையா,---பரம்பொருள் என நினைந்தாய்- 

பாமபதியென்று மதித்தாய், எ- று, 

ஏகாரம் ௮சை. ஐகாரம் இழிவுரறப்பு. இவ்வளவுபோதனைகளைச்கேட்டும் அறிவி 
லனாதலால் பாலன்! என்று மிக ௮வமதித்துச்கூறினான். (௪௪௪) 

145, பிரமமாகியவொருபொருளுயிரெனப்பேர்பெற் 
அ௮ருவமெண்ணிலசொண்டுதன்மாயையாலுலப்பில் 

கருமபேதங்களாற்றிடும்பல்புனற்கடத்து 

ளிரவிதன்னுருச்தனித்தனிகாட்டியவியல்பின், 

இ-ள். பிசமம் ஆலய ஒருபொருள் உயிர் என பேர் பெற்று - பிரமமென்று சொ 

ல்லப்படும் ஒருவஸ் துவானது €வனென்றுபெயரைப்பெற்று,--தன் மாயையால் எண் 

ணில உருவம் கொண்டு - தமதுமாயாசச்தியினால் அனேக உருவங்களை யெடுதது,---௨உல 
ப்பில் சருமபேதங்கள் ஆற்றிடும் - ஒழிவற்ற சொழில்வேறுபாடளைச்செய்யும் (எது 

போலுமெனின்),--பல் புனல் கடத்துள் - நீர்நிறைர்த பலகுடத்துள்,--இரவி தன் 
உரு தனிதனி காட்டிய இயல்பின் - சூரியன் தனத வடிவத்தை வேறுவேருசக்காட்டிய 

தன்மையைப்போல., எ- று, (ச௪டு) 

146, கடந்தகாந்துழியவற்நிடைவெளிககனத்தோ 

டடைந்தவாறுபோல்யாக்கையின்பேதகமனைத்து 
முடிந்தகாலையிற்ரொன்மைபோலபேதமாமொழிக்குக் 

தொடர்ந்தசிக்தைக்குகாடொணாதமர்பெருஞ்சோதி, 

இ-ள். கடம் தகர்ந்துழி - குடமுடைந்தவுடனே,--௮வற்று இடை வெளி - 

௮.ச்சடாகாயமான2,--ககன த்தோடு ௮டைச்தவாறுபோல் - மகாகாயத்தோடு கலர்சசன் 

மையைப்போல,--- யாக்கையின் பேதகம் அனைத்தும் முடிரந்தசாலையில் - சரீ ரத்தின்வே 
ல பாடுகளெல்லாம் அழிந்தபோத,- மொழிக்கும் தொடர்க்த சந்தைக்கும் ராடொணாது 
அமர் பெரும் சோதி - வாக்கினாலும் பற்றுகின்ற மனத்தினுலும் ௮றிய.்படாமலிருச்க 
ன்ற பரஞ்சோதியாகிய பிரமம், -தொன்மைபோல் அபேதமாம் - பழையபடி. ஒன் 

றாகும். எ-று. 

உம்மை முன்னையது முற்று; பின்னைய எண். ஏகான்மவாதம்-மாயாவாதமும், பாற் 

கரியவாதமும், சரீடாப்பிரமவாதமும், சத்தப்பிரமவாதமும் என நால்வகைப்படும். ஏகர 

ன்மவரத.நூல் செய்தல்! வியாசர். இவற்றுள், மாயாவாதமாவது பரப்பிரமம் மாயோ



௩.௬௦ ரீகந்தபுராணம், 

பாதியினாலே வாதிச்சப்பட்டுச் சரீரத்தினுள்ளே வோன்மாவாச நிற்குமென்றும், வோன் 
மாவும் விவேகஞானமடைந்து, மாயாவச்சைகடர்து, பரமான்மாவோடு கடாகாயமும் 

மசாகாயமும்போல ௮பேதமாய்விடுமென்றுங் கூறப்படும், இம்மாயாவாதம் பக்குவத்துச் 

கியையச் சுச்செனாற் போதிக்கப்பெற்றசூரபன்மன் ௮ர்நெறியினின்றானாகவின் ௮தனை 

எடுத்துக்கூறினான். விசுவளுபியாய்கின்ற ௮றுமுசப்பெருமான் கொடுத்தருளிய ஈல்லு 

ணர்ச்சியினால் மாயாவாதநிலை நழுவி ஸாக்ஷாத்கார விசுவரூபத்தைத்தரிசித்து ஞானானர் 
தீவெள்ள த்தமிழ்ந்தி அவருடைய திவ்விய தசோமயமாடிய சொருபலக்ஷணப்பிரபாவங்க 

ளைத்துதித்துநின்்ற சூரபன்மன் தான் பர,தர்தரனெனவும், சுவதர்திராதி சுத்தசாட்கு 
ண்ணிய பரமபதியாய் நின்றவர் கந்தஸ்வாமியெனவும், அவரால் தனக்கு மு£த்இ௫த்திக் 

குமெனவும் தெளிந்துசொண்டானென்பது பின்னாகச் கூறப்படும் சூரபன்மன்வதைப்பட 
லத்தால் விளங்கும். 

புறச்சமயமாகிய மாயாவாதம் புறப்புறச்சமயமாகெய உலோகாயதமுதவியவற்ளோடு 

சேர்த்துச் சண்டிச்சப்படுதல், 

(மிண்டிய மாயா வாத மென்னுஞ் 

சண்ட மாருதஞ் சுழித்தடி.த் STIS 
துலோகா யதனெனு மொண்டி.றற் பாம்பின் 
கலாபே தத்த கடுவிட மெய்தி 

யதிற்பெரு மாயை யெனைப்பல சூழவும்?” என்னும் திருவாசசத்தானுஞ் 
இத்தார்சசாத்திரங்களானுர் செளிக. | 

வேசசத்திலே பூருவபச்கமாகச் சொல்லப்பட்டுப் பின் சண்டிச்கப்பட்ட ரல பக்சங் 

களையே இலர் இத்தார்தபக்சகமாமெனக்சொண்டு, சத்தார்தவாக்கியங்களுக்குப் பெரியோர் 

உரைக்கும் உண்மைப்பொருளை விடுத்து, தாங்கொண்ட விபரீ தபச்சங்களுக்சுயையப் 

பொருள்கற்பித்து, அங்ஙனம் தாங்கந்பித்த மீமாஞ்சை, மாயாவாதம், பாஞ்ச.ராத்திசம் 

மூதவிய சமயங்களைச் தனித்சனியே வைதிசசமயங்களாமென முடித்து, ௮அவ்வைஇக 
சமயங்களை விரித்துணர்த்து ஒவ்வோர் நால்செய்தார்கள். வேதத்தின் ஞானகாண்டம் 

ஆகமத்தின் ஞானகாண்டம் என்னும் இரண்டும் திரிபதார்த்த இலகச்கணங்களையே கூறு 

வனவாயினும், வேதத்தின் ஞானசாண்டத்துண்மைப்பொருள் கிருவாணதிகை்ஷசெய்பப் 

பெற்றுச் சித்தாந்சச்சையோதியுணர்ந்தோர்க்சகே விளங்குமென்க. இவ்வுண்மை சனகரதி 

நால்வரும் வேதோபநிடதங்களை நெடுகாள்வரையும் ஒதஇயும் ஞானம் கிலைபெரறா தவராயின 

சென்றும், பின்பு ஆகமார்தம் என்னும் பெயரையுடைய ித்தாக்தத்தை 98) ஞானம் 

நிலைபெற்றனர் என்றும் காந்தத்திலே சங்கரசங்கெைையிற் கூறியவாற்றா ற்றெளியப்படும். 

படவே,சித்தாந்தம்வேதாந்தத்தின் சாரமாயும் தெளிவாயுமுள்ளதென்பது பெறப்பட்டது. 

Gig WO wer GG FLAW CHILI 
ணருள்விச்திட்டுக்கருணைநீர்பாய்ச்சி 

Ca தமென் னும்பா தவம்வளர்த்தனை 

பாதவமதனிற்படுபயன்பலவே 
யவற்றுள், இலைகொண்டுவந்தனர்பலரே 

யிலையொரீ இச், சளிர்சொண்வெஈ்தனர்பலசே 

தளிசொரீ இ, யரும்பொடுமலர்பிஞ்சருங்காயென் நிவை 

விரும்பினர்கொண்டுவர்தனர்பலே 
யல்வாறுறுப்புமில்வாறுபயப்ப 

வோரும்வேதாந்தமென்றுச்சியிற்பழுத்த 
வாராவின்பவருங்கனிபிழிந்து 

சாசங்கொண்டசைவத்சாக்தத்



சூரனமைச்சியற்படலம், ஈடன்க் 

சேன்முதருக்தினர்சிலரேயானவர் 

ஈன்னிலைபெறுதற்கன்னியனாயினு 
மன்னவர்கமலப்பொன்னடிவிளக்இயத் 

தீம்புனலமு.தமார்ந்தனன தனால் 

வேம்பெனச்சொண்டனன்விண்ணவாமுதே."? என்பது பண்டாசமும் 
மணிககோாவை. 3.2 

உபநிடதங்களை உற்றுநோக்கி வியாசமுணிவர் இயற்றிய சூத்திரரூபமாயெ பிரமமீ 
மாஞ்சை வேசார்தமெனப்படும். 

*“ஏச்இிடுசரு திகளிசைச்குமாண்பொருண் 
மாத்திரைப்படாவெனாமாில்காட்சியர் 

பார்த்துணா்பான்மையாற்பலவகைப்படச் 

சூத்திரமானவுஞ்சொற்றுவைஇஞனான்.” என்பது பாயிரப்படலம். 

இது உத்சரமீமாஞ்சையெனவுஞ் சாரீ ரககுத்திரமெனவும் வேதாந்தசூச்தரமெனவும் 
பெயர்பெறும். இந்த வேசதார்சசூச்இிரம் நான்கு அதி ,தியாயங்களையும், பதினாறு பாதங்க 
செயும், நூற்றைமபத்தாறு அதிக ரணங்களையும், லஞனஞூ ற்றைம்பத்சைந்து GS Mrs 

ளையும் உடையது. வேசாந்தசூததிரத்தின் முதலாம் ௮த்தியாயத்திலே பி. ரமமாகய சவ 

தீதினியல்பும், இரண்டாம் அத்தியாயத்திலே சாங்கெமுதலிய புறச்சமயவிசோத பரிகர் 
சமும், ன்றாம் ௮ச்தியாயச்திலே வித்தியாசாதனநிர்ணயமும், நான்காம் அத்தியாயச் 

இலே ஞானசாதனபலமாகய வீடுபேறும் பேசப்படும், 

முதலாம் அத்தியாயத்தின் முதலாம் பாதத்தின் முசலாஞ்சூத்தரம் பிரமேயவிஷ 

யத்தையும், இரண்டாஞ்சூச்திரம் பிரமாதாவிஷய த்தையும், மூன்றாஞ்சூத்திரம் பிரமா 
ணவிஷயத்தையுஞ் சொல்லும். பிரமாதா, பிரமாணம், பிரமேயம் என்பன முறையே 

ஞாதிருஞானஜேயங்களை உணர்த்தும், ஞாதிரு-ஆன்மா. ஞானம்-சிவஞானம். ஜேயம்- 
தவம். இருவள்ளுவர்குறளும், வேதோபநிடதங்களம், தேவார தஇிருவாசகங்களும், திருக் 

கோலையாரும், தருமர் திரமும்போல இவ்வேசாச்சரூத்இரமும் பதிபசுபாசங்களை அறி 

வுறுத்துஞ் சாத்திரமாம் என்க, 

:சவர்கு றளுச் இருமான்மறைமுடிவு 

மூவர்தமிழுமுனிமொழியுங்--கோவை 

இருவாசகமுக்திருமூலர்சொல்லு 
, மொருவாசகமென்றுணர்.'? என்பது ஒளவையார் வாக்கு. 

வேதாந்தசூத்திரத்து மெய்ப்பொருள் வேதரிவாகம மிரண்டையு ஈன்குணர்ந்த நீல 
கண்டசிவாசாரியர் உரைத்த பாடியச்சா லினிதவிளங்கும். மற்றைச் சங்கர் இராமாலுச் 

மாதிதுவஃபாடியங்களும் பிரகரணங்களும் செவொகமத்துக்கு மறுதலைப்பட்ட மாயாவாத் 

வைணவ மாத்துவசமய நூற்பொருளுடையனவாம். வேசம் சாமானிய சுருதியெனவும், 
வேதோபநிடதங்கள் பிரபல சுருதியெனவும், ஆகமம் விசேடசுருதியெனவும் பெயர்பெ 
றும். இங்ஙனமாக, இவ்வுண்மையை யறியாது சிலர் வேதச்சை விசேடமெனவும், ஆச 

மம் ௮த்துணை விசேடமன்றெனவும், ஆகமத்தில் விதிக்கப்பட்ட சமயவிசேட நிருவாண 

Boon, இவொர்ச்சனை ஆசாரியாபிடேசக்களைப் பெற்றுச்கொண்டும் ௮,தனைச் கைச்கொ 
ண்டு விசுவரிச்தொழுகாது வேதச்$ரியையே யமையுமெனவும், ஆசாரியாபி3 டசம் முத 

லியனபிழைப்பினிமித்தம் பெற்றதேயன்றி எங்களுச்கு உரியனவன்று எனவும் பிசற்று 
இன்றார்கள். வேதாகமங்களிறைவனருளிச்செய்த நூல்களாகவிருச்சவும் சவாகமத்சைப் 

பொருட்படுத்தாது அருவருத்துவிெல் பேசமையேயன்றி வேறில்லை யெனவுணர்க,. () 
ச் ள்



௩௬௨ ஸரீகந்தபுராணம், 

147, பிரமமேயிவால்லவரிவரெனப்பேதித் 
இருமையா கவேகொள்ளலையாக்கையேவேறு 

பசமமாகயவுயிரெலாமொன்றுபல்பணியும் 

பொருள தாகியேயொருமையாய்முடிந்தவாபோல, 

இ ள். இவர் பிரமமே (என) - இவர்கள் பிரமமானவர்களே என்றும்,--இவர் 

- (பிரமம்) அல்லவர் (ஏ) என - இவர்கள் பிரமமல்லாதவர்களே யென்றும்,--பேதித்து - 

வேறுபடுத்தி,--இருமையாகவே கொள்ளலை - இரண்டுபட்சமாசச் கொள்ளாதே,;--யாக் 

கையே வேறு - தேகமே வேருசகவுள்ளது,--பரமம் ஆ௫ய உயிர் எலாம் ஒன்று - பிரம 

மாதிய உயிரெல்லாம் ஒன்றே;--(௮.து எதுபோலுமெனின் ) ஒருமையாய் பொருளதே - 

பொன்னொன்றே,---பல் பணியும் ஆட முடிக்தவாபோல- பலவாபரணங்களுமாக முடி 

சீவாறுபோல. எ-று. 

பொன்னொன்றே பலவாபாணங்களானாற்போலப் பிரமமொன்றே பலவுயிர்களா 

யின என்பது கருத்து, ஏகாரம் முன்னைய பிரிநிலை; எஞ்சியது தேற்றம், உம்மை முழ்று. 

ஒருமையாய் என்பதில் ௮கரக்தொக்கது. வாறு என்பது வாவென வீறுகெட்டது.(௧௪௭) 

148. விறலும்வன்மையுமில்லவர்தாழ்வர்மேதக்க 

கெறியசோக்குவரீ துலகத் இடைகிகழ்ச்சி 

யிறு தியில்லதோர்பெரியன்யாகுமுகனென்போன் 
சிறியனாகலினவனையான்வெல்குவன் றிண்ணம், 

இ- ். விறலும் வன்மையும் இல்லவர் தாழ்வர் - வீரமும் வலிமையுமில்லா தவர்கள் 

தாழ்வடைவார்கள்;--மேதக்க நெறியர் ஓங்குவர் - (அவ்.வீரத்தினும் வவிமையினும்) மேம் 

பட்ட முறைமையுடையவர்கள் உயர்ச்சியடைவார்கள்,--ஈது உலகத்திடை நிகழ்ச்சி - 

இதுதான் உலகத்தில் ஈடச்கின்ற வழக்கம், -யான் இறுதி இல்லது ஓர் பெரியன் - 

நான் அழிவில்லாத பெரியவன்,--அறுமுகன் என்போன் - சண்முகன் என்று சொல் 

லப்படுன்றவன்,--சிறியன் - சிறியவன்,--அசலின் - ஆசலால்,--யான் ௮வனை வெல் 

குவன் இண்ணம் - நான் அவனை நிச்சயமாக வெல்லுவேன், ௭ - று, ப 

சனச்குபபின்றோன்றிய சிறுபாலகராதவின் வீரமும் வலிமையுமில்லாசவர் என 

அவமதிச்துச் இறியன்” எனவும், தான் அவருக்கு முன்தோன்றி அழியாவரமும் வவி 

மையும் பெற்றிருக்சன்றேன் என்னுங் கருத்துடையனாதலின் தன்னைப் பொருளாக 

மதித்துப் (பெரியன் எனவுங்கூறினான் எனவுணர்க. உம்மைகள் எண். (௧22௮2) 

149, தொகைமைசான்றநங்குரவர்பல்லோருயிர்தொலைத்த 
பகைஞரா தலினமரரைச்சிறையிடைப்படுத்தேன் 

மிகைசெய்தார்களைகாடியேவேக்தொறுத்துத 

றகைமையேயெனம னுமுறைநூல்களுஞ்சா ற்றும், 

. 

இ-ள். சான்ற தொகைமை சம் குரவர் பல்லோர் உயிர் தொலைத்த பகைஞராத 

லின் - மிக்க கூட்டமாகிய எமது பல முன்னோர்களுடைய உயிரைவாங்கயெ குலசத்து 

ருக்களாதலால,--௮மரரை ஏிறையிடை படுத்தேன் - சேவர்களைச் சிறையில் வைத் 

சேன்,--மிகை செய்தார்களை நாடியே வேந்து ஒறுத்திடுதல் - குற்றஞ்செய்தவர்களை த் 
தேடிப்பிடித்து ௮சசன் தண்டித்தல், --தசைமையே என மனுமுறை நூல்களும் சாற்றும்- 
நீதியேயென்று முறையாக மனுநூல்களுங் கூறும், எ- று, 

ஏகாரம் முன்னையது ௮சை; பின்னையது தேற்றம், உம்மை டயர்வு?றப்பு. (௪௪௯)



சூரனமைச்சியற்படலம். fi. Fir i. 

150. மாகசாயுளோர்காப்பினைவிடலென்மற்றைப் 

பாகசா.தனன்றன்னையுமருஞ்சிறைப்படுப்ப 

னேகராயகனெய்திலுமெதிர்ர்துபோர்புரிவ 

னாகையாலினியிச்சிறுமொ ழிகளையயர்த்தி, 

இ-ள். மாகராய் உளோர் காப்பினை விடுகலன் - (இப்போது நாமகப்படுத்திவைச் 
கிருக்கின்ற) CG தவர்களுடைய சிறையைவிடேன்;--மற்றை பாகசாதனன் தன்னையும் 

HG சிறைப் படுப்பன் - இத்தேவர்களேயன்றி இந்திரனையும் (பிடித்துச்) கொடிய 

சிறையில் வைப்பேன்,--ஏககாயகன் எய்தினும் ௭ இர்ர்.து போர் புரிவன் - சவெபெருமான் 

வந்தாலும் எதிர்த்துப் போர்செய்வேன்,--அகையால் இனி இ ஈறு மொழிகளை அயர் 
தீதி - ஆசலால் இணி இந்த அ௮ற்பவார்த்சைகளை மறந்துவிடு, எ - று, 

தன் சாரியை, உம்மை முன்னையது இறக்ச துதழீஇயவெச்சம்; பின்னையது உயர்வு 
சிறப்பு. பசுபதி வெபெருமான் ஒருவே என வேதாகமங்கள் கூறுதலின் *ஏசகாயகன்” 

என்றான். (௧௫௦) 

191, உரைப்பதென்னினியொருவயிற்றென்னுடனு இத்துப் 
பெருக்கமுற்றனைகங்குலப்பகைஞரைப்பெரிது 

கெருக்கலின் நி£யேயவர்கள்பாற்பட்டனை$2ய 

யிருக்சமற்றொருதெவ்வரும்வேண்டுமோவெனக்கே. 

இ-ள். இணி உரைப்பது என் - இனிநான் சொல்லவலேண்வெசென்ன,--என்னு 

டன் ஒரு, வயிற்று உடுத்து பெருக்கம் உற்றனை - என்னுடன் சகோசானாகப்பிறந்து 

பருத்திருந்தாய், ஈம் குலப்பகைஞரை பெரிதும் நெருச்சலின்றியே ௮வர்கள் பால் பட் 

டனை - ஈமது குலப்பகைவராயுள்ள தேவர்களை மிகவும் வருத்தாமல் அச்சத்துருக்கள் 

பக்சமாசவிருச்சின்றாய்,--ரீயே இருக்க மற்றொரு தெவ்வரும் எனக்கு வேண்டுமோ - 
நீயிருக்ச வேறொரு பகைவரும் எனக்கு வேண்டுமோ (வேண்டாம்.)எ-று, 

ஏகாரம் நீயே என்பதில் பிரிநிலை; ஏனையவற்றில் ௮சை. ஓகாரம் எதிர்மறை. 

உம்மை இழிவு?றப்பு, (கடுக) 

152. பத். துக்கொண்ட நாறுடைய? தார்சென்னியும்பலவாங் 
கொத்துக்கொண்டமர்தோள்களுங்காங்களின்குழுவு 
மெத்துக்காற்றினைவன்மையும்விசமுமிழக்தாய் 

பித்துக்கொண்டவர் தம்மினும்மபதைமைபிடி த்தாய், 

இ-ள். பத்துக்கொண்ட நூறு உடையது ஓர் சென்னியும் - ஆயிசக்கணச்சகான 

தலைகளையும், -பல ஆம் கொத்து கொண்டு அமர் தோள்களும் - ௮னேகமான கூட்டம் 

பொருந்திய புயங்களையும்,--சரங்களின் குழுவும் - கைகளின் கூட்டங்களையும்,---ஏ.த் 
தச்கு ஆற்றினை- எதற்காகச்சுமக்தாய்,--வன்மையும் வீரமும் இழந்தாய் - வலிமையையும் 

வீரத்தையுமிழர்தாய்,--பித்.தக்கொண்டவர் சம்மினும் பேசைமை பிடித்தாய் - பைத்தி 

யம் பிடி.த்தவர்சளினும் பார்க்கப் பெருமூடனாகவிருக்இன்றாம். எ - று, 

பலவாங்கொத்துக் கொண்டமர் தோள்களுங் கரங்களின் குழுவும் எனவே இரண் 
டாயிரம் புயங்களும் இரண்டாயிரங் சைகளுமென்பது பெறப்படும், முன் வீரமும் வன் 

மையுமுடையனாய் இப்போது அவைகளை யிழக்தனையாகலின் ஆண்மகனல்லன் என்பது 
போதா இழித்துக்கூறினான். பின் வருவனவும் ௮ன்ன, உம்மை முன்னைய எண்; பின் 

னையது இழிவுறப்பு. ” (கடு௨)



௨௭௮ ஸ்ரீகத தபுரரணம், 

ேவேறு, 

188, தானவர்வழிமுறைதன்னைவிட்டனை 

வானவர் போன்றனைவன்மைிக் இளை 

மேனிகழ்திட்பமும்விற ஓுமாண்டனை 

மோனமொடருந்தவமுயலப்போ இரீ, 

இ-ள். சானவர் வழிமுறை தன்னை விட்டனை - அசுரர்களுடைய குலமுறைமை 
களைவிட்டாய்,--வானவர் போன் றனை - தேவர்களைப்போலாயினை,--வன்மை இர் இனை - 
வலிமையையிழக்தனை,--மேல் நிகழ் இட்பமும் விறலும் மாண்டனை - மேலாக விளங்கு 
கின்ற தைரியத்தையும் வெற்றியையு நீங்கப்பெற்றனை;,--ரீ மோனமொடு அரும் தவம் 
மேயல போதி - (ஆசலால் இணி) 8 மெளனத்தோடு அரிய தவத்தை முயன்று செய்யும் 
பொருட்டுப் போவாயாக. எ நு. 

தீன் சாரியை. உம்மைகள் எண், பழிபாவங்களுக்சஞ்சாமை, தைரியம்விடாமை, 
தேவர்களை வருத்துசன் முூகலிய கொடுங்குணமுடைய அசுரகுலத்திழ் பிறந்தும் அவை 
கள் சங்கமுகாசுரனிடத்தில்லாமையால்| :சானவர் வழிமுறை தன்னை விட்டனை! யென் 
௮ம், பழிபாவங்களுச்சஞ்சுசல், தைரியமில்லாமை, நீதிகெறியொழுகல் முதலிய குணமு 
டைய தேவருலச்தில் அவன் பிறவாஇிருந்தும் ௮க்குணங்கள் அவனிடச்திருத்தலின் 
'வானவாபோன்றனை” யென்றும், மெளனம் தவத்திற்னெறியமையாத விசேடகுணமா 
தீலின (மோனமொடருக்தவ முயலப்போதி” யென்றுங் கூறினான். (s@n) 

194, மறந்தனையிழந்தனைமான$ீங்கினை 
சிறந்திமமெவுணார்தஞ்சர்த்திமாற்றிடப் 

பிறக்தனையிண்டொருபயனும்பெற்றிலை 

யிறந்தனைபோலுநீயிருந்துளாய்கொலோ, 

இ-ள். மறந்தனை இழந்தனை - வீரத்தை இழர்சாய்,--மானம் நீங்கனே - மானத் 

தைவிட்டாய்--டறந்இடும் அவுணர்தம் ர்த்தி மாற்றிட பிறந்சனை - இறந்த ௮சுரர்சளூ 
டைய கீர்த்தியை யழிக்கும்பொருட்டுப் பிறந்தாய்,--ஈண்டு ஒரு பயனும் பெற்றிலை - 

இவ்வுலகச்தில் ஒரு பிரயோசனத்தையும் பெற்ளுயில்லை,---நீ இறந்தனைபோலும் - நீ 

இறந்தாய்போலும், --இருந்துளாய் கொலோ - ம உயிருடனிருக்கின்றாயா? ௭ - று, 

தீன், தம் சாரியை. கொல் அசை. போலும் யம். ஐகாரம் வினா, உம்மை இழிவு 

இறப்பு. (s@#) 

195, மந்திரியா தியான்மற்திதற்குகி 
சிந்தையில்வெருக்கொளித்றிசைமுகத்தர்போ 
லைந்தியலங்கமொன்றங்கைபற்றுதி 

வெர்திறலேயெனப்படையும்வீசியே, 

இன். மந்திரி ஆதி - (இத்தன்மையனவாயே புத்திகளை எனக்குப் போதித்தற்கு) 
மந்திரியாகவிரு,--இதற்கும் நீ சந்தையில் வெருக்கொளில்-இப்படியிருத்தற்கும் நீ மன 

தில் ௮ச்சங்கொண்டால்,--லெம் திறலே என படையும் வீர - மிச்ச வலிமையையிழம் 

ததுபோல உனதாயுதங்களையும் எறிக்துவிட்டு,--இிசை முகத்தர்போல் - பிரமாவைப் 

போல,--மசஇயல் அங்கம் ஒன்று அங்கை பற்றுதி - பஞ்சாங்கமொன்றைச் சையிலெ 
டுச்துச்கொளல், ஏ- று,



சூரனமைச்சியற்படலம், ௩௬௫ 

தைரியத்தை எவ்வாறு இழர்தனையோ அவ்வாறு படைகளையு மெறிந்துவிட்டுப் 

பஞ்சாங்கத்சைக் கையிலெடுத்துக்கொள். அதுவே உனக்குத்தகும் என்பது கருத்து. 

அல், மற்று, ஏகாரம் பின்னையது ௮சை. ஏகாரம் முன்னையது பிரிநிலை. உம்மைகள் 

இறந்த துதழீஇயவெச்சம். (௧௫௫) : 

156, இளைத்திடுகள்ளியின்களை களா மென 

2 வளர்த்தனைபலதலைவாம்பில்கைத்தல 

கெளித்தனைசுமர்தனை நெடி துகாலமா 
விளைத்தனைவலியிலாயா துசெய் இநீ, 

இ-ள். இளைத்திடு கள்ளியின் களைகள் ஆம் என பல தலை வளர்த்தனை - இளைத்த 

ருக்சன்ற கள்ளிகளின் களைகள் என்று சொல்லும்படி. பல.தலைகளை வளர்த்தாய்,--வர 

ம்பு இல் கைத்தலம் கெளிச்சனை சுமந்சனை நெடிது சாலமா இளைத்தனை - அளவில்லாத 

கைகளை கெளிச்துக்கொண்டு சுமந்தமையால் அனேககாலமாக இளைத்தாய்,--வலி 
இலாய் - தைரியமில்லாசவனே,--நீ யாது செய்கு - நீ என்ன செய்வாய் (உன்னாலொ 
ன்றுஞ் செய்யவியலாது.) ௭ - று, (௧௫௬) 

197. பண்டுணர்வில்லகோர்பருவமா தலிற் 

சண்டனைவருணனை த.தசையினிட்டனை 
யண்டரசையலைத்தனையறிவுகூடலிற் 

பெண்டிரினடுங்கினை பேடி போலுகீ. 

இ-ள். பண்டு உணர் வில்லது ஓர் பருவம் ஆசலில் சண்டனை வருணனைத் தளை 

யில் இட்டனை - முன்னாளிலே புச்தியில்லாக சிறுபருவமாதலால் இயமனையும் வருண 
னையும் பிடித்து விலங்குபூட்டிச் சிறையில்வைத்தாய்,--அண்டசரை அலைத்தனை - (அது 

வுமன்றித்) தேவர்களையும் வருத்தினாய்,--அறிவு கூடலில் - (இப்பொழுது) பு,த்திவந்த 
மையால்,--பெண்டிரின் நடுங்கனே - பெண்களைப்போல டடுக்கழுற்றாய்,--நீ பேடி 
போலும் - 8 பேடியைப்போலு மிருக்சின்றாய். ௭ - று. 

பேடி - அலி. ஆண்மகனுக்குரிய வீரம் மனச்சைரியம் வலிமை அஞ்சாமை முத 

விய குணங்களில்லாது ௮ச்சமடைசலின் “பேடிபோலு” மென்றான். எண்ணும்மைகள் 
தொச்கன. (௧௫௪) 

196, பன்னெடுந்தலையுடைப்பாலனாகுமுன் 
வன்மையுமாடலும்வந்துபார்க்திட 
வின்னமும்வர்திலளவருந்தியீன்றதா 

யன்னை தன்குறைகொலோவருவமானதே, 

இ-ள். பல் நெடும் தலை உடை பாலன் அகும் உன் வன்மையும் ஆடலும் வந்து 

பார்த்திட் வருந்தி ஈன்ற தாய் இன்னமும் வந்திலள் - பலகெடிய தலைகளையுடைய புதல் 
வனாடியவுன து வல்லபத்தையும் வெற்றியையும் வந்து பார்க்கும்பொருட்டு உன்னை வருந் 

இப்பெற்ற மாதாவாகிய மாயவள் இன்னமும் வந்சாளில்லை;--அ௮ன்னை அருவமான gy 
தன் குறை கொலோ - மாதாவாடிய அம்மாயவள் அரூபியாகவிருப்பது அவளுடைய 

தவக்குறைதானோ. எ-று. 

உம்மை முன்னைய எண்; பின்னையது இழிவுறப்பு. கொல் ௮சை. ஓகராம் வினா, 

மாதாவின் தவச்குறைதானோ அ௮வளரூபியானது என மாற்றாது பொருளுரைப்பினு 
மமையும், உருவமுடையளாயின் வந்துபார்த்து மகிழ்ச்சியடைவாள் என்பது தாற்பரியம், 
பலதலையென் றது ஆயிரர்தலைகளை. (௪௮)
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199, பகையெனவொன்றுநிற்படைபதைச்தெமீஇச் 
சிகையுடைவாலுளைச்சீயஞ்சீறியே 

தகுவிறல்கொள்ளுமாலவற்றின்றன்மையாய் 

மிகுதலைபெற்றதும்விண்கொலெம்பிகீ, 

இ-ள். பகை என ஒன்று உறில் - பகை என்று ஏதேனுமொன்று வந்தால்,-- 

பதைபதைத்து எழீஇ - பதைபதைத்தெழுந்து,--சகை உடை வாஃ உளை சயம் 2 றி 

தீகுவிறல் கொள்ளும் - குடுமியாகிய வெண்மயிர் செறியப்பெற்ற சங்கமானது சினந்து 

தகுந்த வெற்றியையடையும்,--எம்பி ந - என்றம்பியே 8,---அவற்றின் தன்மையாய் 

மிகு தலை பெற்றதும் வீண் கொல் - அச்சிங்கங்களின் றன்மையாய் மிகுதியான தலைக 
ளைப்பெற்றதும் வீண்தானோ. எ- று, 

ஏ, ஆல் அசை. உம்மை இழிவுசறப்பு. கொல் யம்; அசையெனினுமாம், வால் - 

வாலெனினும், உளை - புறமயிரெனினுமமையும். பகையாக மிருகங்கள் தன்மீதுவரின் 

மிருகராசனாயெ சிங்கஞ்€றியெழுந்து ௮ம்மிருகங்களையெல்லாக் தப்பாது வெற்றிகொள் 

ளும். அதுபோல, பசைவர் மாறுசொண்டு போருக்குவரின் எதிர்சென்று அவர்களை 

யெல்லாச் சப்பாதுவெற்றிகொள்ளுதலே எமக்கு முறை. அ௮ங்ஙனமில்லாது அஞ்சி உற் 

சாகாதி குணங்களையிழந்து ௮வர்கள் சார்பாகச் சல நியாயப்பிரமாணங்கள் எடுத்துப் 

பேசினை ஆதலால் சிங்கமுகங்களைப்பெற்றும் ௮வற்றா லொருபயனுமில்லையென்பான் 

“அவற்றின் நன்மையாய் மிகுதலைபெற்றதும் வீண்கொலெம்பிஈ்” யென்றான். (௧௫௧) 

100. பூகசைத்தலைவரைப்புசாரிமைந்தனை 
யேதிலர்யாரையும்யான்வென்றேருவ 

னீதளரவெய்்திடனின துமாககர் 
போதுதியென்றனன்புலனில்புக் இயான். 

இ ள். புலன் இல் புர்தியான் - மெய்யுணர்வில்லாத புச்தியையுடைய சூரபன் 

மன்,--பூதரை தலைவரை புராரி மைந்தனை ஏதிலர் யாரையும் யான் வென்று எகுவன் - 

பூதர்களும் சேனா இபுகளும் சிவகுமாரனுமாகிய பசைவர்களெல்லாரையும் யான்வென் 

று திரும்பிவருவேன்,---ீ தளர்வு எய்திடல் - நீ வருந்சாதே,--நினது மாககர் போதுதி , 

என்றனன் - உனத பெரியாகரத்இிற்குப் போகச்சடவை என்று கூறினான். எ.- று, 

பூதரையும் தலைவரையும் சிவகுமாரனையும் பகைவர்களனைவரையும் எனச்கூறுவாரு 

(port, உம்மை மாற்று, ் (௧௬௦) 

101, என்றிவையவுணர்கசோனிசைத்தகாலையி 
னன்றிவனுணர்வெனாகைத்துக்கண்டொறுர் 

துன் றியபோழல்சொரியவெஞ்சிென த் 

தொன்தறியதன்னுள த் இனையவுன்னுவான். 

இ-ள். என்று இவை ௮வுணர்கோன் இசைத்தகாலையில் - என்றிப்படிக்கடும்வார் 

த்தைகளை ௮௪ச.ரராசனாகய சூரபன்மன்சொல்லிய பொழுது,--இவன் உணர்வு ஈன்று 

என நகைத்து - (சிங்கமுகன்) இவருடையபுசத்தி ஈன்றாச விருக்ன்றதென்று சரித் த,-- 

சண் தொறும் துன்றிய பேர் அழல் சொரிய - சகண்கடோறும் நெருங்யெ மிக்க தீப்பொ 

றிசள் சதற,--வெம் சினத்து ஒன்றிய தன் மனத்து இனைய உன்னுவான் - கடுங்கோ 
பத்தோடு பொருந்திய தன்மனசில் இவைகளை நினைக்கின்றான். எ- று. 

கடுக ம் செய்யுள்மூதல். ௪௬௦ ம் செய்யுள்வமையுஞ் சூரன் எ௫த் துப்பேசியவார்த் 
தைகள் நியாயவீனமாதலால், “சண்டொறும்-உன்னுவான்” என்றா. (௧௪௧)
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162, உறுதியையுரைத்தனனுணர்விலாதவன் 

வறிதெனையிகழ்ந்தனன்வருவதோர்லெ 

னிறும்வகைகாடினன்யாதொர்புந் இயை 

யறிவிலர்க்குரைப்பவாவரிற்பேதையோர். 

இ-ள். உறுதியை உரைத்தனன் - (கம்முடைய சமையனுய்ர்திருக்கவேண்டுமெ 
ன்று) உறுதியாகிய 1 புத்திகளை அறிவிச்தேன்,--உணர்விலாசவன் வறிது எனை இகழ்ச் 

தீனன் - அறிவில்லாத இவர் வீணாக என்னை நிந்தித்தார்,--வருவது ஒர்லென் - மேல்வ 
ருங்காரியங்களை யோடித்தாரில்லை,-- இறும்வகை நாடினன் - தான்கெடத்தக்கபுத்தியை 

யே நினைத்தார்,--யாது ஓர் புந்தியை அறிவிலர்க்கு உரைப்பவர் அவரிற்பேதையோர் - 
ஏதேனுமொரு புத்தியை மூடர்களுக்குச் சொல்பவர்கள் அவரினும் மூடர்களே, எ -.று. 

௮ நிவில்லாசவர்களுக்குப் போதிக்கும் போதனைகளாலொருபயனுமில்லையென்பது 

தாற்பரியம். ௮வரினும் என்னும் இழிவுசறப்பும்மை தொக்கது. (௧௬௨) 

108, உய்ச்சனர்தேன்மழைபுசவிப்போற்றினுங் 

கைத்திெடறவிருமோகாஞ்டிரங்கனி 
யத்தகவல்லவோவறிவிலா தவன் 
சித்த்மதுணர்வகைதெருட்டுகின்றதே, 

இ-ள். உய்ச்தனர் தேன் மழை உதவி போற்றினும் - (காஞ்சிரமரத்தை) வைத் 

அ.,ச் தேனை மழைபோலச் சொரிந்து வளர்த்தாலும்,--காஞ்சிரங்கனிகைத்திடல் தவிரு 

மோ - ௮ச்சாஞ்சிரங்கனியானது கைப்பு நீங்குமோ (நீங்காது),--அ.த்தசவு அல்லவோ - 
௮.த்தன்மையல்லவா,---அழிவு இலாதவன் ஏித்தமது உணர் வகை தெருட்டுன்றது - 

விவேகமில்லாதவன் மனக் தெளியுமாறு (நியாயங்களை எடுத்துக்கூறி அவனைச்) தெளி 

யும்படிசெய்தல், எ.- று, 

மூடனுக்கெதைக்கூறினும் ௮வன் சான்சகொண்ட குணம் விடானென்பது தாற்ப 

ரியம், உம்மை இழிவுஏறப்பு. ஓசாரம் முன்னையது எதிர்மறை; பின்னையது தேற்றப் 

பொருளில்வந்தது. ஏகாரம் ௮சை. (௧௬௩) 

104, தொலைக்கருந் திருவுடைச்சூரன்புர் தியைக் 

கலக்கினுமுய்வகைகரு துகின் நில 

னலக்கணுற்றிருக்துநாமிரங்கியாவதென் 

விலக்கரும்விதியையா ம்வெல்லவல்லமோ. 

இ-ள். தொலைச்ச அரும் திரு உடை சூரன் புந்இியை - (பிறசொருவராலும்) நீச் 

சச்கூடாச பெருஞ்செல்வத்தையுடைய சூரபன்மனது மனதை,---கலக்கினும் உய்வகை 

கருதுகின்றிலன் - (ஈற்புத்திகூறிச்) கலக்கும் அவர் உய்ந்திருக்கும்வசையை நினைக்க 
ன்ருரில்லை,--௮லக்கண் உற்று இருந்து நாம் இரக்கி ஆவது என் - (அகவே) துன்பங் 
கொண்டிருந்து காம்வருர் துவதால் ௮கத்தச்கதென்ன( ஒன்றுமில்லை ),--வெலற்கு அரும் 

விதியை யாம் வெல்லவல்லமோ - (எம் சமகான்மாச்களாலும்) வெல்லக்கூடாத விதியை 

காம் வெல்லுசற்கு வல்லபமுடையேமா (வல்லபமுடையமல்லேம்.) எ - று, 

ஏத்திறத்தராலுமழிச்சப்படாத இருவுடையான் என்பார் (தொலைச்கருக் திருவுடை 

ச்சூரன்? என்றான். கலக்கல்வினைக்கு பு்தியாய கடலை ஈற்போதனையாகிய மத்திட்டுக் 
கலச்தினுமெனச் சிலர் உருவகஞ்செய்வர். விதிவலியை எவரும்வெல்லமாட்டார்க ளென் 

பது கருத்து. கலசிினுமென்னும் உம்மை மனக்கடுமையை விசேடி.த்தலின் இழிவுற 

ப்பு. ஒகா.ரம் எடர்மீறை. | (௧௬௪)
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109, ஆவதுவிதியெனினனைகத்துமாயிடும் 
போவ தவிதியெனினெயையும்போகுமாற் 
தேவருக்காயினுக்தீர்க்கத்தக்கதோ 
வேவருமறியொணாவிசற்கல்லதே, 

இ-ள். ௮வது விதி எனின் அனைத்தும் ஆயிடும் - வருவதற்கேதுலாகய விதியா 
யின் எல்லாச்செல்வங்களுமாகும்,--போவது விதி யெனின் எனைய& போகும் - அழி 
தீற்கேதுவாகிய விதியாயின் எல்லாச் செல்வங்கரம் போகும்,--ஏவரும் அறிய ஒணா 

ஈசற்கு ௮ல்ல.து - எவர்களானுமறியப்படாச பரமபதியாகயெ சவெபிசானுக்சன் றி,--தேவ 

ருக்கு ஆயினும் தீர்க்சத்சக்சதசோ - அரிபிரமாதிதேவர்களுக்சாயினும் விதியைவெல்ல 

முடியுமோ (முடியாது.) ௭-௮, 
ஆவதுவிதி போவதுவிதி என்பன எதிர்காலத்தான் விரிக்சப்பட்டுக் காரணப்பொ 

ருளவாய் நின்றன. பண்பு ச்தொகையெனச் சிலர் கூறுவர். **கேவெரும்பொழுது மதிசெ 
ட்வெரு?? மென்ப துலகவழக்கு. £*அகூழாற்றோன்றுமசைவின்மைகைப்பொருள்-போக. 
ழாற்றோன்றமடி” எனநாயனார் கூறியவாச்கானுமறிக. பெரியோர் நூலளவையானும் 

இயானாதிகளானும் ஒருவாறு இறைவனது பொதுவிலக்கணங்களை உணரினும் இறப்பி 
லச்சணங்கள்வாச்குமனா$ீதாகோசாமாசலின் *ஏவருமறியொணாவீசற்கல்லதே' என்றான். 
உம்மை முன்னையமுற்றொடு எண்; பின்னைய உயர்வுரிறப்பும் முற்றும், ஒசாரம் எதிர் 

மறை, ஆல், ஏ ௮சை. (௧௬) 

160, நீண்டசெஞ்சடைமுடிநிமலனீய்நதநாண் 
மாண்டதுமாய்ந்இடுமெல்லைவச்ததா 

லிண்டுளார்யாவருமிறையுக்துஞ்சுமாற 
பூண்டிடுமமார்!2கான்றவமும்பொய்க்குமோ, 

இ-ள். நீண்ட செம் சடை முடி நிமலன் ஈந்தகாள் மாண்டது - நெடிய சிவந்த 

சடாமுடியையுடைய மலரகிதராகய செவெபெருமான் கொடுத்தருளிய காலம் முடிந்த து,- 

மாய்ந்திடும் எல்லை வந்தது - (அசனால்) இறக்குஙகாலஞ் சமீபித்சது,--ஈண்டு உளார் 
யாவரும் இறையும் துஞ்சும் - (இணி) இவ்விடத்திலுள்ளவர்களனைவரும் அரசனாகிய 

சூரபன்மனும் இறந்துவிவொர்கள்,--அம.ரர் கோன் பூண்டிடு தவழும் பொய்க்குமோ -' 

தேவர்க்கரசனாகய இந்திரன்செய்த தவமும் பொய்யாகுமோ (பொய்யாகாது.) ஏ - று 

உம்மை முன்னையவை எண்ணோடுமுற்று; பின்னையது உயர்வுசிறப்பு. ஓகாரம் 
எதிர்மறை. ஆல் ௮சை, (௧௬௭) 

101, இறப்பது௪உரதமேலிறைவனென்னுரை 
வெறுக்கனனிகழுமேல்வேண்டியின்னும்யான் 
மறுத்தெதிர்மொழியலன்மன்னவென்பிழை 
பொறுத்தியென்றின்னுரைபுகல்வதல்லதே, 

இ-ள். இறைவன் என் உரை வெறுத்தனன் இகழுமேல் - அரசர் என்னுறுதி 
மொழிகளை வெறுத்திகழ்வாரானால்,--மேல் இறப்பது சாதம் - இணி இறத்தல் நிச்ச 
யம் ( ஆதலால்),--மன்ன என்பிழை பொறுத்தி என்று இன் உரை புகல்வது அல்லது - 
சாசனே என்குற்றத்சைப் பொறுத்துக்சொள்ளுமென்று இனிய வசனங்களைச் சொல் 
வதே அன்றி,--வேண்டி. இன்னும் யான் மறுத்து எதிர்மொழியலன் - பின்சென்று 
முன்சொன்னதன்மி இன்னமும் கான் மறுத்து எதிர்வார்த்தைபேசேன். எ - று, 

என்னுறுதிமொழிகளைக் கேளாதபோது இனியான் தீடுத்துப்பேசுதல் மரியாதை 
யல்லவென்பான் “வேண்டியின்னும் யான்மறுத்தெதிர்மொழியலன்"' என்றான். உம்மை 

6 இறந்தது சழீஇயவெச்சம். ஏகாரம் ௮சை. (௧௬௭)
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108, மன்னவர்மன்னவன்வள்ளல்வேலீனா 

லின்னினியிறக்இடுமி தவுகோக்கியே 

பின்னுமிங்கிருந்திடல்பிழையதாகுமான் 

முன்னுறமுடி வதேமுறையதாமெனா, 

இ - ள். மன்னவர் மன்னவன் வள்ளல் வேலினால் இன்னினி இதர்திடும் - அரசர்ச் 

கரசனாயெ சூரபன்மன் குமாரஸ்வாமியினது வேலாயுதத்தினால் இனிமேல் இறந்துபோ 

வான்;--இதுவும் நோக்கியே - இவனிறப்பதையும் பார்த்துக்கொண்டு, பின்னும் இங்கு 

இருந்திடல் பிழையது ஆகும் - பின்பும் இவ்வுலக்திலிருந்து வாழுதல் குத்றமாகும்,-- 
மூன் உற முடிவதே முறையது ஆம் எனா - இவனுக்குமுன் இறந்துவிடுதலே முறை 
மையாகுமென்று. எ-று, 

௮டியார்வேண்டிய வேண்டியவண்ணம்வரையாதுதவும் அருட்பெருங் கொடையா 

ளராகலின் (வள்ள லென்ரான். ஏகாரம் முன்னையதும் அலும் ௮சை;பின்னையது தேற் 
றம். ௮து இரண்டும் பகுதிப்பொருள்விகுதி. உம்மை முன்னையது இழிவுசறப்பு; பின் 

னையது இறந்தது.தழீஇயவெச்சம். (௧௬௮ ) 

109, சிந்தனைசெய் இடுசிங்கமாமுகன் 
ற்ந்தையைநிகாவருதம்முன்றுடொழா 

வந்தனை செய்தனன்மன்னச£றநிடேல் 

புந்தியிலேன்பிழைபொறுத்தல் வேண்டுமால், 

- இ-ள். சிந்தனை செய்திடு சிங்கமாமுசன் - (இவ்வாறு) சிந்திக்கின்ற சிங்கமுகா 

சுரன்,--தர்ையை நிகர் வரு தம்முன் தாள் தொழா - பிதாவை ஒத்த தமையனாஏயெசூ.7 

பன்மனுடையபா தங்களைவணங்கி,--வந்தனைசெய்தனன் - வழிபாடுசெய்து,-மன்ன றி 

டேல்-ராசனே கோபங்கொள்ளற்க,--புந்தி இலேன் பிழை பொறுத்சல் வேண்டும் - புத் 

தியில்லாத வெனது பிழையைப் பொறுத்துக்கொள்ளல் வேண்டும். எ - று. ௮ல் ௮சை, 

இல்விரண்டுசெய்யஞமொருதொடர், (௧௬௧) 

170, இறியவரொருபிழைசெய்யின் மேலவர் 
பொறையொடுபின்னரும்?பா.ற்றலல்லதை 
யிறையதும்வெகுள்வசோயானுஞ்செய்பிழை 
யறிவனீயன்் நியேயாசதாற்றுவார். 

த “இ-ள். சிறியவர் ஒரு பிழை செய்யின் - ௮ழிவில்லாதவர்களாகய சிறியவர்கள் 
ஒருகுற்றழுசெய்தால்,--மேலவர் பொறையொடு பின்னரும் போற்றல் அல்லது இறை 

யதும் வெகுள்வசோ - (௮றிவிற்சிறஈத) பெரியோர்கள் பொறுமையோடு பின்பும் அவர் 

களைப்பேணிச்கொள்ளுதலல்லது சற்றேனுங் சோபிபபார்களா,--யாலும் செய் பிழை - 

(ஆதலாழ் ௮ச்சிறியாரோடொத்தவனாடிய) நானும் செய்த குற்றச, அறிவன் நீ 

அன்றியே ஆர் ௮ ஆற்றுவார் - அறிவுடையவராகிய நீரேயல்லாமல் லே.ஈஉ ௩0 

௮ச்குற்றத்தைப் பொறுப்பார்கள். ௭ - று, 

உம்மை இறையதும் என்பதில் இழிவுஏறப்பும், ஏனையவற்றில 

வெச்சமுமாம். தகாரம் எதிர்மறை. ஏகாசம் .]ிரிகிலை. 

171, பொறுத்தனைகோடியென்புன்மையுள்ளமே,ப 
செறுத்தெனையிகழ்ர் திடல்செருவிற்சென்றியான் 
மறுத்தெதிர்மலைநஇடுமாற்றலார்தமை 
லியாொறுத்திடுகின்றனனதனையோர் இரீ.
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இ-ள். என் புன்மை பொறுத்தனை கோடி. - (௮ரசனே) என் கு ற்ற த்தைப்பொ 

றுத்துக்கொள்ளும்,--உள்ள மேல் செறுத்து எனை இகழ்ந்திடல் - மனதில் வெறுத்து 

என்னை இகழவேண்டாம்;,--யான் செருவில் சென்று - கான் போர்முகத்திற்போய்,-- 

மறுத்து எதிர் மலைந்திடு மாற்றலார் தமை - தடுத்து எதிரேரின்று போர்செய்கின்ற 

பசைவர்களை,--ஒறுத்திடன்றனன் - கொல்லுன்றேன்,--நீ அதனை ஓர்தி - நீரதனை 

அறியக்கடவீர். ௭ - று. ஒறுத்தல் - தண்டித்தல், தம் சாரியை. (௧௭௧) 

12. செருவினுக்கேகுவன்செறுநர்தம்மிசைத் 

தருதியால்விடையெனத்தம்பிகேட்டலும் 

பெரிதுளமகழ்ர்தனன்பிறங்குகாதலால் 

வருதியென்றனையனைமார்பிற்புல்லினான், 

இ - ள். செறுரர் தம்மிசை செருவினுக்கு ஏகுவன் - நான் பசைவர்மேல் போருச் 

குச்செல்லுகன்றேன்,--விடை தருதியென தம்பி கேட்டலும் - எனக்குத்தரவு கொடு 

மென்று தம்பியாகிய சிங்கமுகன் கேட்ச,--பெரிது ௨ளம் மஇழ்க்தனன் - (சூரபன்மன் 

அவ்வார்த்சையைக்கேட்டு) மிகவு மனமகிழ்ந்து, பிறங்கு காதலால் வருதி என்று - 

மிகுர்த விருப்பத்தால் வா என்று,---அனையனை மார்பில் புல்லினான் - அவனைத்தன் மார் 

போடு இறுசத்தழுவினான். எ -று, ஆல் அசை. தம் சாரியை. (௧௭௨) 

173, பையசவளித் திடும்பா தலத் இனில் 
வையகவரைப்பினிற்றிசையின்வான்களிற் 

செய்யவண்டங்களிற்செய்யும்வென்றியு 

ளையநிற்சகதுகொலரியகானத, 

அங்ஙனச்சழுவிய சூரபன்மன் ஆனந்தமிகுதியால் தம்பியைநோக்டுச் கூறுகின்றான். 

இ-ள். பை ரவு அளித்திடும் பாதலத்தினில் - படம்பொருந்திய ஆதிசேடனால் 

காச்சப்படுகின்ற பாதலத்தினும்,--வையக வரைப்பினில் - பூமியினிடத்தும்,--திசை 
யில் - திக்குசளினும்,---வான்களில் - மேலுலகங்களினும்,--செய்ய ௮ண்டங்களில் - 

திறந்த அண்டங்களினும்,--செய்யும் வெள்றியுள் - செய்கின்ற வெற்றிகளுள், --8ய - 
வயனே,--நிற்கு அரியகானது ஏது கொல் - உனக்கருமையான வெற்றி என்னவிருச் 
ன்றது (ஒன்றுமில்லை.) ௭- று. எண்ணும்மைகள் தொச்கன. சொல், ஏ௮சை, () 

174, நீச்சமில்கேள்வியாய்கீமுன்சொற்றன 

தாக்குமினென்மனத்துணிவந்திட்பமு 
மூக்கமுழுணாவேயொன்னலா செனு 

ot BECOMES HTT LOL SUV IT, 

இ ஸ். நீக்கம் இல் கேள்வியாய் ' - இடையருத சாஸ்இரக்கேள்வியையுடைய 

தீம்பீ,--நீ முன் சொற்றன தூக்குறின் - 8 முன்னே என்னெண்ணத்திற்குமாருசப் 

பேசியவைகளை ஆலோடிச்கும்போது,--என் மனத்துணிவும் இட்பமும் ஊச்சமும் உண 

ரவே - என்மனத்துணிவையும் தைரியத்தையும் உற்சாகத்தையும் ௮றியும்பொருட்டே 
யன்றி வேறில்லை;--ஒன்னலார் எனும் மாக்களை அடுவது ஒர் மடங்கல் அல்லையோ - 
சத்.துருக்களாகிய யானைகளைக்கொல்வதற்கு ஒரு சிங்கமல்லவா. எ - று, 

மனத்துணிவு - மனக்கருத்செனினும், இட்பம் - இடமெனினு:, ஊச்சம் - உள்ளக் 
இளர்ச்சியெனினும், மாக்கள் - மிருகங்களெனினுமமையும், உம்மைகள் எண், ஏகாரம் 
தேற்றம். ஓகாரம் வினா, (sore)



சூரனமைச்சியற்படலம். உளக 

1/5, சென்றனர்மாற்றலசென்கைதேர்தியேற் 

கொன்றபின்னல்லதுகும்பிட்டோடிட 

வென்றபினல்லதுவெகுளிதீர் தயோ 

வுன்றன காற்றலையுணர்கிலேன்கொலோ, 

இ-ள். மாற்றலர் சென்றனர் என்கை தேர்தியேல் - சத்துருக்கள் (போருச்சு) 
வந்தார்களென்பத அ.திவாயாகில்,--கொன்றமின் அல்லது - அவர்களைச் கொன்றபின் 
னல்லத,--கும்பிட்டு ஓடிட வென்றபின் அல்லது - ௮வர்கள் இருகசைகளையுக்குவித்துக் 

கும்பிட்டோடிப்போகும்படி. வென்றபின்னல்லாமல்,--வெகுளி தீர்தியோ - கோபக் 

தணிவாயோ (சணியமாட்டாய்),--உன்றனது ஆற்றலை உணர்கலேன் கொலோ - உன் 
னுடைய வலிமையை கானறியேனோ. எ-று. 

ஓகாரம் முன்னையது எதிர்மறை, பின்னையது வினா. கொல் ௮சை, (ser@) 

116. இற்றைசாணின்னகசேசியாயிடை 

பு.்றிபெடையெலாமொருங்குகொண்டுநீ 

கொழற்றமொடிருக்கு தகுமசனீண்டுறின் 

மற்றுனைவிளிக்குவன்வரு இயாலென்றான். 

இ-ள். இற்றை நாள் நின் ஈகர் ஏக ஆயிடை உற்றிடு படை எலாம் ஒருங்கு கொ 

ன்டு நீ கொற்றமொடு இருக்குதி - இத்தினத்திலே உன்னகாச்திற்சென்று ௮வ்விடத்தி 
லுள்ள சேனைகளெல்லாவற்றையும் ஓன்றாகச்சேர்த் துக்கொண்டு நீ வெற்றியோடு மிருக 

கச்ச்டவை,--குமான் ஈண்டு உறின் - சிவகுமாரராஏிய சந்தஸ்வாமி இங்சேவர்சால்,-- 
மற்று உனை விளிக்குவன் வருதி என்றான்- உன்னை அழைப்பேன் வா என்று கூறினான் 

ஒருங்குகொள்ளல் - ஆயச்தப்படுத்தலெனினுமாம். குமரன் பாலப்பருவழுடைய 

னாயிருப்பவன் எனவும், தமதன்பர்களுடைய குற்சிதங்களை யழிப்பவனெனவும் பொருள் 
படும். மற்று, அல் அசை, (௮௭௪௬) 

177, ஒல்லெனமுருகவேளுனதுமாககர் 

செல்லினுமேசலைசெருவுக்கன்ன.து 

சொல்லீினைவிடுத் தியோர் தாதன்றன்னையான் 

வல்லையினமர்செயவருகின்றேனென்றான். 

=) “ஸ். ஒல்லென முருகவேள் உனது மாககர் செல்லினும் செருவுக்கு ஏகலை 

விவாக கந்தஸ்வாமி உமது நகரத்இற்கு வந்தாலும் நீர் போருக்குப்போசவேண்டாம்,- 

அன்னது சொல்லினை ஒர் தூதன் தன்னை விடுச்தி - அவ்விஷயச்சைச்சொல்வி ஒரு 
தூதனை அ௮னுப்பிவையும்,--யான் வல்லையின் ௮மர்செய வருகின்றேன் என்ரான் - நான் 

சீக்கரம் போர்செய்த ற்கு வருன்றேனென்று சொன்னான். ௭ - று, 

முருகவேள் ஒருபொருட்பன்மொழி; பண்புச்தொகையென்று பொருள்கூறினு 
மமையும். உம்மை எதிர்மறை. (௪௪௭) 

118, என்றலுமவுணருக்கிறைவனீங்கிது 

நன்றெனவிடையதுரல்கத்தாழ்ந்துபோய்த் 
தன்றிருமாககர்சார்க்துவைகினொன் 

வன்றிற லுடைய?தார்மடங்கற்பேரினான், 

இ-ள். என்றலும் ௮வுணருச்கு இறைவன் ஈங்கிது ஈன்று என விடையது 

நல்க - என்றிப்பு.ி௫ங்கமுகன் கூறியபோது ௮சுசராசனாகயெ சூரபன்மன் இவ்வார்ச்



கூள௨ ஸரீகந்தபுரரணம். 

சைஈல்லதென்று உத்தரவுகொடுக்க,--வன்றிறல் உடையது ஓர் மடங்கற்பேரினான் - 

மிச்ச வவிமையையுடைய ஒப்பற்ற சிங்கமுகாசுரன்,--தாழ்ந்து போய் - வணங்டுச்செ 

ன்று,--தன் இரு மா நகர் சார்ந்து வைகனான் - தனது ௮ழகமைந்த பெரியாகாத்தை 

யடைந்து இருந்தான். ௭ -று, ௮.து பகுதிப்பொருள் விகுதி, (௧௪௮) 

179. ஆனதோர்பொழுஇனிலரசனாண்டுறை 

தானையர்தலைவரைத்தனையர் தங்களை 
யேனையர்யாரையமேகச்செய்துதன் 

மாநகரிந்திரவளத் தின்வைகினான். 

இ-ள், ஆனது ஒர் பொழுதினில் - சிங்கமுகன் தன்னகரத்திற்குப்போயிருக்த 

பொழுது,--௮ரசன் ஆண்டு உறை தானையரந் தலைவரை தனையர் தங்களை ஏனையர் 

யாரையும் ஏகச்செய்து - சூரபன்மன் ௮ச்சபையிவிருக்த சேனாதிபதிகளையும் புதல்வர் 

களையும் மற்றுள்ளவர்களனைவமையும் (தங்கள் தங்களிருப்பிடங்களுக்குப்) போகும்படி. 

உத்தரவுசொடுத்து,--- சன் மா நகர் இர்திரவளத்தின் வைகினான் - சனத இலக்குமி 

விலாசம்பொருக்திய ஈகரச்திலே தலைமையாகிய செல்வத்தோடு வாழ்ந்திருந்தான். ௭-று. 

எண்ணும்மைகள் சொக்கன. உம்மை முற்று, ௮ம், தம் சாரியை. (௧௪௧) 

180, ௮க்தமில்வளனுடையவுகர்காவலன் 

மந்திரமிருக்த.துவகுத்துக்கூ. நினா 

மிர்தான்முகலினோயாருமேத்திடச் 

செந்தியினமர்ர்தவன் செய்கைசெப்புவாம். 

இ-ள். ௮ந்தம் இல் வளன் உடை ௮வுணர் காவலன் - அளவில்லாத பெருஞ்செல் 

வத்தையுடைய அ௮வுணர்க்கசசனாயெ குரபன்மன்,--மந்இரம் இருந்தது வகுத்துச் கூறி 
னாம் - மந்திராலோசனை செய்யும்பொருட்டு மக்சண்மு,தலாயினாரை வருவித்துச் சங்கங் 

கூடியிருந்த சரித்திரத்தை விரித்துரைத்தோம்,--இக்திரன் முதலினோர் யாரும் ஏத் 

திட - (இனி) இர்திரன்முசலிய ேலர்களனைவருந்துதிக்க,--செந்தியின் அமர்க்தவன் 

செய்கை செப்புவாம் - திருச்செந்தூரில் எழுந்தருளியிருக்கின்ற முருசக்கடவுள்செய்க 
காரியத்தைக் கூறுகின்றோம். எ- று, 

வளம் - வளன் எனப்போலியாயிற்று, அவுணர் காவலன் - அவுணரைப் பரிபால 

னஞ்செய்ய வல்லவன். வகுத்துக்கூறினாம் முடிர்தது முடித்தலென்னும் உத்தி. செய்கை 

செப்புவாம் நுதலிப்புகுதலென்னும் உத்தி, உம்மை முற்று, அ௮மர்ச்சவன் வினைய ணை 
யூம்பெயர். ஒருவசானும் பெறப்படாத மகதைசுவரியமுடையனென்பார் *அர்தமில் வள 
னுடை யவுணர் காவலன்? என்றார். (௧௮9) 

சூரனமைமச்சியற்படல முற்றிற்று, 

ஆ. திருவிருத்தம் - ௧௧௪௮. 

  

மகேந்துரகாண்ட மூலமுமுரையும் 

முற்றுப்பெற்றது, 

  

கச்சியப்பசிவாசாரியசுவாமிகள் இருவடி.வாழ்ச. 

OO



பரிசோதநபத்திரம். 

  

  

            

அகதி 9 05 1102 விலை 

e @ 

பக்கம், பாட்டு, | வரி, பிழை, திருத்தம், 

டு டு ௨ | னென்னில் னென்னின் 
எ ௯ & | வலசை வுலவை 

கடு ௩௬ சு | ஆ இடை ௮ இடை 
ச்சு ௩௮ ௧௨ | நின்றார் நின்றான் 
௧௮ PH & | S peg வீழ்க துமான்றனர் 

9 9 ௧௦ | மயங்கினார்கள் மயங வருக தினார்கள் 

௧௯ ௪௬ ௬ | உறு உறும் 
5 ௪௭ எ | சுசனம் FF GH 
” » ௮! | அளப்பில்லோரும்: அளப்பிலோரும் 

௨௦ PY ௭ | என்றார்கள் என்றார் 

உழ Go டு | ஆற்றல் ஆற்றால் 
௨௬ ௧௩. 60 | வங்கள் ங்கள் 

௩.௦ Gr ௯ | இவன்போயத் இவன் போய்த் 
LP 2. ௧௧ | நடுக்க நடுங்கி 
௩௭ ௧௪ ௨ | சுற்றியவளப்வில சுற்றியவளப்பில 
Mi. Dy EF ௭ । ஏன என 

௧௫ ௬ | ஏற்ற எற்ற 
PP ௫ ௮ | தீமைசெய்ரார்கள் இீமைசெய்யார்கள் 

” 93 ௯ | இது ஈது 
Pa ௯ ௨ | கபாலச்தீனூடு சபால.த்தினூடு 
@er கக oF । எல்லாம் எலாம் 

௬௧ ௨௩ ௨ | ஏஇனான் ஏட௫னன் 
௬டு கச டு லர் ஓர் 

93 9) எ (ஜா லா 

93 ” 50 ஓர் ஒர் 

சச கடு ௯ | எவ்வாறுப்பிழைப்பாய் | எவ்வாறுபிழைப்பாய் 

“5H ap ௮! | போனது போயது 
௪௪ PH 2 ஏற்றினான் எ .ற்றினான் 

எடி ௪௭ ௨ | தன்தாளால் தீன் ஒரு தாளால் 
௭௮ க டு | எகாரம் ஏகாரம் 

ஆ ௪ ச | மேத்குமடன்மா மேத்குமடன்மாத் 
௮/6. 5௮ ௪௪ | குழ்ந்துள்ள சூழ்ச் துள்ள 

௮௯ டட ச | மனைவியர்கள் நினைத்து நினைத்து 
5 | PG. a | Cat-(gadagurs) | Cast (gaaufure) 
” ” ௪௦ | குழந்தையைக் குழந்தைகளைக் 

௬௨௩ டுச ௯ | கால்வழுக்கும்படி கால்வழுச்கும்படி. 
mF | OK. ௧௨ | நீச்ெர் நீங்கெர் 
௧௬௯ ௬௮ ௧௨ | எல்லாசாதிகளிலும் எல்லாச்சாஇகளிலும் 

» ௬௧ ௧௩ | எனையவற்றில் ஏனையவற்றில் 
௧0௧ ௭௩ ௧௪ | உன்பதற்குத் என்பதற்குச் 

” ௭௪ டு | தாருடையவர் தாருடைவயவர் 
௧0௩. ௮௮% ௮1 ஒளி ஒளி 
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௨ பரிசோதனபத்திரம். 
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- பக்கம், | பாட்டு, வரி, பிழை, திருக்தம். 

௧0௯ 1 FS ௪ | எகாரம் ஏகாரம் 
த ௬௯ ௪௨ | துயரெனக்கொணடு தயெனக்கொண்டு 

௧௧௪ ௨௯ ௯ | யாதோ யாவசோ 
௧௧௮ | ௩௨ம் | பாட்டு | உரையில் :(குசவர்...... மில்லை!” என்பது மிகையாக 

இருமுறைபதிக்கப்பட்) டிருக்கற து.ஒன்றைநீக்குக. 
௪௨௩ PR க | ஒருகாள் ஒருநாள் 

» ௪௮ ௧௨ | எகாரம் ஏகாரம் 
௧௨௪ ௪௯ ௨ | குடைஇற்பர் குடைஇிற்பார் 

9 Qs ௧௨ | எகாரம் ஏகாரம் 

௧௨௬ டு௫ ௬ | ஓர் ஓர் 
௫௪ எ | தவருதவர்கனாூக் தவறா தவர்களாகக் 

௧௨௮ ௬௦ ௪ | நங்க னங்க 
“5௩0. ௬௭ ௫ | தேவர்தம்மை சேவர் தமை 
௧௩௨ ௭௨ இ | எகாரம் ஏகாரம் 

9 ௪௪ ௮ | துயரசுத்து HUT FH 
௧௩௩. ௭௬ ௧௫ | சுவர்ககாதி சுவர்க்காதி 
௧௩௮ ௧௦ ௧௨ | நேரிலாதகடி.ரா் நேரிலாதகடிஈகர் 
௧௩௯ கடட ௬ | சயந்தன் சயர்தன 
௧௪௫ ௬ ao | ஓவியக்கொள்கை ஒவியக்கொள்கை 
௧௪௪ ௪ ௪ | ஏன்று என்று 

ஒ » டு | வள்ளலாரப்கிய வள்ளலாராகயெ 
ன ௯ ௩ | மசிழ்வெய்தி மஇிழ்வெய்தி 

௧௫௦ ௨௧ ௧௩ | செதாற்போன், செய்தாற்போன் 

கடுக ௨௩. HA | AH ஆறு 

கடு௨ | உடு ௮ | தண்டிந்தும் தீண்டித்தும் 
௨௬ டு | தோளரய தோளாய் 

௧௫௫ ௩௪ ௪ | வர்இடுத வந்தடுத 

93 99 ௯ . 73. , 77. 

௧௫௫ ௩௩. ௯ | எனபகறகு எனபதற்கு 

த உடு ௧௪ | செய்தா£கள் செய்தார்கள் 
௧௫௭ டு ௬ | ஓர ஓர் 
௧௬௦ &@) & | oir ஓர் 

09 » ௮ தர். ஓர். 
௧௬௨ ௨௨ ௨ | மன்னர் மள்ளர் 
௧௪௪ டு ௬ | பென்னின் பொன்னின் 
௧௪௧௯ ௮௪ டு | அரசர்கள் அசுரர்கள் 
௧௮௨ ௬௨ ௯ | ஏலாம் எலாம் 
௧௮௬ ௧0௦௪ டு | தமசொடு தமசோடு 

௧௮௪ ௧௦௪௬ ௩ | வருந்திய வருத்திய 
௧௮௮ ௧0௯ ௬ | ஓர் ஓர் 

௪௬௦ ௧௧௭ ௮ | சிறைசெய் Hen meu 

» (௧௩ | இறந்ததுதழிய இறந்தது தழீஇய 
௧௯௩௨ | ௧௨௬ கச | பொருனதிலக் பொருளதிலக் 
௧௯௪ | ௧௨௮ ௯ | உருவமாய் உருவமாய் அருவுருவமாய் 

9 - | (சகளாகளமாய்) சசளநிஷ்சளமாய் 
9 ௧௩ | உபலஷ......பட்டன, | என்பதனையும் 

ஷ் ” ௪௬ | ஆய்....கூட்டப்பட்டது | என்பசனையும்டீக்வொக்குச 
௧௬௭௬ ௪ | ஏவ்விடங எல்விடிய
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பக்கம். | பாட்டு,| வரி, பிமை, திருத்தம். 

௧௯௮ | ௧௩௯ ௮! | ஏன்பதில் என்பதில் 
௧௬௯ | ௧௪௩ ௧௦ | விஸ்வரூப விசுவரூப 
௨0௨ | கடு௩.. ந ௧௦ | ஏன்றான் என்றான் 

» ௧௫௪ ௯ | சிறைபடுத்தர் சிறைபடுத்திடுதிர் 
2 60 2.0 ௧௪ | --ஒரு மற்று ஒரு 
௨௪௯ Bo ௧௦ | ஏலாம் எலாம் 
௨௨௩ ௧௬ எ । ௮கககர HEGEL 
௨௨௫ ௨௧ ட | கோள் சேள் 

99 99 எ | தூபிகை | தூபிகைச்சூளிகை 
௨௨௭௬ ௨௪ டு | ஊர்ந்இடு | உளர்க்தடு 
௨௨௭௪ ” ௩ | சென்றன சென்ற 

த ௨௯ ௧௪ | கந்தஸ்சுவாயி கந்சஸ்வாமி 
௨௨௮ ௩௨௨ ௧௧ — கொல் - ஐயம். 
௨௩௦0 ௩௧௯ ௮ | ஒன்றோடொன் ஒன்றோடொன்று 

5 ” ௯ | இரச்னங்கள் இசத்தினங்கள் 
” #0 ௨ | ஏற்றுழி எற்றுழி 
99 ” ௮ | சுற்றின சுற்றிய 

௨௩௪ PO. ௪  பிடைச்தளித்த யிடைதுளித்த 
” ” H ஒளி ஒளி 

9 ௯ | துளித்த அளித்தது 
» ௪௪ ௯ : ஓளி ஒளி 

௨௪௨ ௩ ௭ ஓர் ஓர் 
௨௪ ௩ ௬ எ | உடையார் உள்ளார் 

3 A ௧௦ ' வயிரென்க, வயிறென்ச 
௨௪௫ ௧௪ டு ஓர் ஓர் 

97 ௧௬ ௧௦ |: ஏகாரம் ஏகாரம் 
௨௪௭ ௧௮ ௬ | பரிசுத்தமாகய பரிசு த்த.சாகய 

» ௧௯ ௬ | தொட்டனர் தசொட்டனர்கள் 
௨௪௯ ௨௭ ௩௨ முயன்றனர் முயன்றனர்கள் 
௨௫௫ ௧௫ ௯ | வச்சா£வாகு வச்சாவாகு 
௨௫௮ ௨௮ ௨ | வாரியினார்ப்புரீஇ வாரியினார்பபுநீஇப் 
௨௫௯ உ க 55S Hass 
is ௨௩௨௮ ௮ | ஏய்தினான் எய்தினான் 
௨௬௩௨ ௫௭ ௧0 | செப்பல் புகலல் 
௨௬௮ ௬௨ ௨  மருப்பினை மருப்பிணை 
௨௪௭௬ HH & | கொலையின் கொலையில் 

” ௯0 ௬ ஒரு ஒழு 
௨௪௭ ௬௨ உ வங்கிசவாகு வச்சிரவாகு 
௨௮௧ ௪ டு| ஏ-று. எ-று, 

2 ௬ | கொல் இயம். கொல் &யம். ஏ ௮சை, 
2. HO க டு | இடையகன்் ச இடையசன்ற 
௨௮௫ ௨.௧ ௧௦ | (இக்ககரமுங் கடலிலழு| (இச்ஈகரமுங்) கடவிலழுந்தி 

ந்தியது) யது. 
௨௨ ௯ | ஏய்தினான் எய்தினான் 

௨௮௭; ௨௯ எ | ௮அதிவேகனை அதிவீ.ரனை 
௨௯௧ ௪௩ ௫ | உய்ததகாலையில் உய்த்தகாலையின் 
௨௬௯௭௬ ௧௯ ௯ | மேன்மயையை மேன்மையை 
௩௦௫ ட ௧௫ | ஒ ௮சை, BQ HOE.    
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ப்க்கம், | பாட்டு | வரி, பிழை, திருத்தம், 

௩௧௪ ௨௧ டு ( ௮. ழி த் விடும், அழித்துவிடும், oT ~ gy. 

» ௨0 5௨ ௮ற்றரும் ஆறி தரும் 
99 93 9 ஆகார HEME, hy, 

௩௨௧ ௪௫ டு | கொத்தவர்களல்தாத | சொத்தவ/களல்லாத 
௩௨௬ | By கடு  பெரினானென்பார் பேசினானென்பார் 
h. 2. ௬௬ ௧௦ | வில்லைபோலும். வில்லைப்போலும், 

௩௩௫) ௮௪ ஐ கருத்தில் கருத்தின் 
௩௩௭ HS ௩ | கேளொகடுதடிர் சகேளொடுந்தடிந் 
௩௩௪௪ | கச ௧௨ | வெல்லுவேனென் வெல்லுவனென் 
௩௪௭ ௧௧௮ ௨௪ | ௮78 நாவால் BTR Gr eres 

௩டச௪ | 6௨௭ ச | விரிந்த விரித்த 

கட சட se ann 60.5 ஆதி தவா 505,07 $0.54 
கொ 

௩௫௭ ௧௩௭ 40 LO wir யர 

௨௫௭ ட Bo. | ou ela வபர 

அதுவா sib, இ இயைபிலிசைக்குறி முதலியபிழைகள் இங்கே குறிச்சு 
பபட்டில, ம்கால்கு ஏத்றபெற்றி திருத்தி வாரித் தக்கொள்க, 

 




