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கடவுள துணை 

ப் க ௫ ௮ரிச்ச்நிரபுரா ணம் 
மூலரும் - உராயும். 

2005௨ ஒவ 

பாயிரம். 

கடவுளவணககம் 

eileen, 

கணபதிகாபபு 

பெருமபுகழபெ ௮.மபடி யர அயாகெமமெம்டி. 

பிரியமபலவருமபடி.யுளம 
விருமபியகனமபெறமிகுமபெறுபகமபெற 
விளகயெதவஞசெயகெமெ 

கருமபவலபெருமபயறருககனிரசஙகொடு 
BUT GSO) Gor ours BOW Lf ll 

திருஙகரிமுகனசி ரச தஙகையொடுகிணகுிணி 

யிலஙகியபகமபெ.றுவெனே 

இதனபொருள 

பெரிசான புகழைப பெறவேணடடும அரிகான துககஙகள கெட 

வேணடிபூம எனககிவடமானவைகள பலவும சிசதியாக வேணடியம 
மனதுககுவேணடிய இரவியலாபம பெறவேணடி.பும மிகுவதாகப பெ 
அவதறகுரிய பசவியை அடையவேணடியும இவைகளுசகுக சசகசான 

தவஙகளைச செயயவேணடிடும கீணடகருமபு-௮அவல-பெருமபய.று- அரி 

யகனிகள ஆய இவைகளின ரசஙகளைககொணடு புசிதது ௮௧௪ ரசிம 
போல வேவகது இருவருளை*செயது பெருமையைககொண்ட யானைமூ 
கககடவுளுடைய சிழிய சகஙகைகளோடு கணெக௫ணிகளும விளங்குகின்ற 
பாதஙகளை வணங்கபபெறுவேன-௪- று (4) 

@.papog 
பரிதிதனமரபிலவருபா ததவன 
விரி தருமபுகமமேவரிசச௩இரன 

சரிகமனனலுகசமிழககுசதுணைசெயக 
கரிமுகனபதசகைதொழுதேத துவாம,



உ அசிச்ச,சதிரபுராணம் மூலமும் உரையும் 

இ-ள சூரியனுடைய குலததிலே பிறக அரசனான விரிவான புக 
ழைசகொண்ட அ௮றிசசகதஇிர மகாராஜனுடைய சரிகதிரமாகப பாடுகிற 
தீமிழபபாடலகளுகமு இடையூரிலலாம லு! வீசெயசமகு யானைமுகக 
கடவுஞடைய பாத்ஙகளைக கைகளாலே குமபிடடுக தி செயயககட 

வோம-௪-லு (2) 
பரமசிவன 

சாகொண்ட செழுஙகமலததிசைமுகலனுகெடுமாலுஷூசிவுொெனனப 

போகொணட ஏூவுருவுமீருரு மாமு நவாயபபிறஙகுகதொலலை 
நீரகொண்டவணட கீது /வ மதுர வபை 2 துவ AUB) OTD 1 OT (ம 

ரூரகொண்டதாளிட்கடழைகொணடவனபினொட 4°. Cin nQsirenos! 

இ-ள புகழசசியைககொண்ட yy HO 1 முமகிய ராமரைபபுவிலே 
வீறறிருகசின॥ காமு பரமகெவறும லர ௬/ தலான மரிவூணு 

ம ப.ரமசிவனும ஏன நறு சொலவமான பெயரானறாகசொணட ஸ்ழனறு 

CHUL பாவதி பரமசிவமினனகிற இரணுர௫வ(ம ஏகூபமாகி விள 

தகுவகான பழைய of Tia BO EM OIL. அணைடஙக ப) வமர ராசரங 

களிலும பூசணம.ி சிமமிலாற ரடவுருநடைய மலாபோலும அமகுகொ 

ஊட பாதநுகளிரனா; பமா மிழுகிய/ 37 1/7இய/௨ Cost மது br Dex 

மேலே pip 09 ron OR ie ot ay (௩) 

இஅவுமன 
புகலரியச துறைய யமறைபபொருளாயுபரிடததாயபபூமைகதாய 

அகிலமுமாயமனனுய ய அுவிலனுவாயவ 2ரினகமாய 2மலாயப 

பகலிரவெனறறியாசபரா।ரமாயறு ரய்பப குதியாக, 

சகலமுமாயரிஏகளமாய யேன புசெழுநமலசரணபுஃகேமால 

» 

இ-ள சொலலுக ஐகருமையரவ தாச சு மிவதமாய Do SCM BITS 

ததுகளருமாய முப்பதி சாணபெநிஓ து. உ நாரய பூ பூ சஙகரரமாய 

உலகமுமாய உலகத்திலே நில்கொணட / you ரொணிகளு காய அனு 

வுககு எணுவுமாய அவைகளுக குளளாம/ய புறமுமாய பாலெனறும 
இசாததஇிரியெனறும அறியககூடாக பராபரவஸதுவாடி . த௮வகை௪ம 

யபபிரிவுகளுமாய சகலவஸதுவுமாய கிலகள வஸதுவுமாய நிறகினற 

கடவுளுடைய அழ$ூதொன காமரைமலாமிபாறும பாதஙகமாயேகதியாக 
அடைககோம ஆல-அ௮சை-ஏ-று (௪) 

இதவும.௪. 

ஆதியாயணடபெண்டத்துமபபுறததுமடஙகா.துறற 
சீதியாயமணியொளியுமபாறசவையுமெனவனைததுகிறைகதுகினறும் 

பாதியாயொனருகியருவாகியருவாகபபரகஈ.துமலகுஞ 
சோதியானமுடிசூட்டததன துஇருவடி சூட்ட துணிக தூயோன



பாயிரம். ௯ 

இ-ள சராசரங்களுககெலலாம முதலாய இகத அணடிதிதிலும 
வெளிபணடததிலும இவவிசணகெகும அ௮பபுறஙகளிலும அடஙகாமலீ 
ரக நிறைவாய மணிகளிலே ஒளியம பாலிலே சுவையமபோல ores. 

லாவறறிலும வியாபிகதிருகதும பராவதியோூகூடிய பாதி வடிவுமாய 

தானே ஒரு ( ுகலுமாகி அருவமுமாகி உருவழுமாகிப பரவி விளஙகுவ் 

தான பரஞசோடஇிஸவரூபனானவன கான என தலைமேலே சூடடிககொ 

எளுவகாகக கனது இருவடிகளைச சூடடுதறகுத துணிவுகொணட, 

சு௧௧ன-௭-.று (௫) 
உமாதேவி 

கனததரள வெஙகயமு௩னு ஙகககனுஞுசமபககனுமபாலுணடகுமப 
தகனதகாளேயறமவளாததகரததாளேதிரிபுர7ஙகட ழலாயவேவச 

சினததாளேசிமியோகளசெயதபிழை பொ. றுத்திரககஞசெயபுஞசெ!ச 
ய, மனக ராளேரினகமலமலர ச சாளேயெனமலைமேலவைதகாரளவாயே, 

இ-ள கனமான காலகளையுடைய (வெவவிய யாணை முககைகடவுளூம ரா 

ருகககடவுரூம சமபடதகு£? ததியும பால குடிபபனவான குடககளபோ 

லும கொஙகைககாபுடையவளே மூபபதஇரண3 கரும ஜ்களையும வ்ள 

ரச செயகருளின கைச”பாயுடையவளே முபபுரஙகஞம நெருபபாடு 
வேவுமபடி. கோபிததவே அறிவினாக.ஆ. செய்கிற குறறஙகளைப பொ 
அகத்தும் Bit ayo FO Fi OF செமமையுள மனததையு/டையவனளே உன! 

துதாமரைமலாபோறும பாதஙகளையே அடி.யேனுடைய சிரசினமேலே 
வைத்து அடிமை ரளககடவாய-௭-று ் (௬) 

விசாயகககடவுள. 
வையாமபன [௧5 2) ஊமறலியையோடததுரஈதுவாழவதெனறும 

மெயயாமபனரேகததா ற வேதச நுமாகமததுமவிரிகதசெனறே 
மொயயாமபனமுகத,5ா6 8 பபொடியாகப பொரு நதுவினை மடி. கதுநீணட 

கையாமபனபகதகானைககாலையிலுமாலையினுஙகரு துவோககே 

இ-ள கூாமையான பறகளைககொணட முகசதை யடையவனான 

யமனை தமெபடி. ஐயிசதுவாழவைபபெறுவது எககாலததும ௪தஇயமே 

யாகும இது பலஇடஙகளிலும வேசஙகளிலும ஆகமஙகளிலும சொல 
௮ ௫னறதெனறு கொணடு வணடுகள மொயகடினற மதம பொருகதிய 

கஜமுகாசானைச தூளாகச சண்டைசெயது அவனது கொடுகதொழிலை 

முடிவுபணணி நணடெள அதிககையையுடைய யானைமுககசடவுளைப 
பகலிலும இரவிலும இயானிபபவாகளுககு-௪-௮. (er) 

முருகககடவுள: 
பெருமையிலுஙகஇமையிலுநுதுமையிது 

முசிலெனவேபிறககுமேனிக



அரிச்சச்சரபுராணமி நலமும் உரையும், 

கருமையிலுஉகெதறுகடசெமமையிலும 

வெடிமையிலுககலஙசேனகாலா 
எருமையிலுமவெளளாட்டுபபாலபோது 
மெனபபிறராயெணணேனனபா 

வரு மையிலுமபொருமையிலுமவரகனமகன 
குகனுமெனறனமனததிலுணடே 

இ-ள. காலதூகாகளோடுநீக டி.யிருகற பெருமையினாலும உனது 

ளேக்ததோடு கூடின அரவாரிககலாறும உனது வயது ஞூப்பின 
தும மேகமபோலவே wid ar ear gy) How 5b Bree E ey 

ஓம கடுமையாக அஞசாதிருகசிற௰ உன கணகள சிவகஇருககிறதிலு வம 

உனது உக௫ரகஇினாவும உ ன்னை ககணடு அஞ சேன யமனே எருமைப 

பாலைபபராககிலு.௦ வெளளாடடுபபால கொஞுசமாயிருகதா gito Cu gy 

மெனறெண்ணி முருகனலலா௫ தோரைமஇயேன,யானாலெனருல அன 

புகொண்டு முருகனேறிவருகிற மயிலும அமமுருகன போசெயதற 

குரிய வேலும எலலாவரஙகளையுக தருகிற பசமசிவன குமாரனானமுரு 

கனும எனது மனதிலே உணடாயிருததலால-௭-.று (௮) 

காரஸியம்மன. 

வேறு, 

அஈதரியாமளையமலையாலகாலியமபிகைமாதரிகெளரியாளியாதி 

'வஈகரிசானமுகனவணஙகுமலாகதாட சூரிவைரவிதாருகவைரிமத பூந் 

க$தரியோகினிருறி$லிகாககஙகணிசஙகரிவிமலைகாவிவால 
சுகதரிசாமுணடி இரி ஆலிகொல.க துணையடி.யெனமுடிமீ தரூடினேனே 

இ-ள ௮௩தரி-யாமளை-அமல-இலகாலி-அமபிகை-மாதரி-கெளரி- 
யாளியூதி-சமீபசதிலேவக.து - வில ணுவும- பிரமதேவனும - வணககு 

வன வானசாமரை மலாபோலும பாகஙகளையுடைய சூரி- வைரவி-தா 

ருகவைரி - மதகக-8லகநதரி-யோகினி - சூலி-நீலி-சாககஙாணி-சஙகரி- 
அிமலை-காளி-பாலசுககரி - சாமுணடி. - இரிசுலியெனனும பெயாகளைக 

கொணடவரஞடைய அழூய இரணடுபாதஙகளையம அடியேனுடைய 
சசசன்மேலே சூடிககொணடேன-௭-று. (௯) 

கலைமகள். 

மருப்பவளவாசகுவிஈதுதரணடுமுத.து 

வடமணிந அகுடமெனவேவயககிசசெமபொழ் 

பொருபபவளவாவளாகஈதுததுமபிவிமமிப 

புடைபர௩.ஜகளபஈறுமபுளகககொஙகைச 

4 மயில-அமில-மையில-ஐயில்-எனபபோலியாயவ்ககன, 

(ல



பர னிமு இப பாருக்கு இ 

தஇிருபபவளவாயாகததேனைமானை௫ . 
செழுமபடி கடிறததாளைததெழவெணகளசத்: 

திருபபவளையுலகேழுமீனற்தாயை 
யெனதிகயகமலததேயிருகதினேனே. 

இ-ள யானைககொமபி னவவளவாகக குவிதலாகச இரடசியாள் , 
முதீதுமாலையஙகொணடு குடமபோலவே பிரகாசிகது௪ செமபொன் 

லையி னவவளவாக வளாகஈது இளகி விமழுதலாய மாராபினிடமெலலா 

பரவின சகதனசசேரறு பரிமளிகசலாகிய கொங்கைகளையும இருப்ப ் 

ளமபோலும வாயையுமுடையவளாய தேனபோல மதுசவசனியாய் 

மானபோல கேததிரஙகளையுடையவளாய தளமான பளிஙகுபோலு நிற 
கதையுடையவளாய விளஙகஞுகினற வெணடாமரைபபூவிலே வீறறிருக் 

இறவளாய ஏழுலகஙகளையம பெறறதாயான சரஸவஇிசேவியை எனனு 

டைய இருதயகமலததிலே யிருகசசசெயசேன-௭-௮. (0) 

அவையடககம். 
வேறு 

நீாரகொளவாரபாலோடுகேருறரூற 
பகாகொளவசாகெலலோடுறருல 

காரகொ.யவராபவுறறுலவோகொளவா 
ரஇறசிறிதுகறையணடாயிற 

சாகொளவராபுனசொலலுஞ்செஞசொலஓஞ 

ேோோரகதொனறிறசேராபபுனசொல 
ல ஈகொளவாரொெனபதுசறறறியாமற 

சமியேனுவசைககினறேனே 

இ-ள நீரையும விலைககுவாககுவராகள பாலோடு கூடி.யிருககால 
பசரையும வாககுவாகள நகெலலோடு கூடியிருககால காணாயுமவாககு 

வராகள பூவோடு கூடி.யிருககால வேரையம வாஙகுவராகள அகத வேரி 
லே கொஞ்சம பரிமளமூணடாமிருகதால அபபடியே சிறபபாக git 
காரஞசெயவராகள - புனசொலலாயிருககாலும செஞசொலலோடு 

கூடியிருசகால - அபுபடிச செஞசொலலோடு கூடாத எனது புனசொ 
லலை யாவாகாம அ௮௩கேரிபபராகள ஒருவரும அ௫கஇகரியாகளெனப 
கைச சிறிதும தெரியாமல காவை அசைத்து கானபாடலானேன-௭-.9 
ஆனாும பெரியோரகள அ௮ககேரிகக வேணடுமெனறுகருதது, (25) 

இனவும.௮. 
ட புருடனூககேகதிழையாபொருளுரைப்ப 

தெனப்பிறாதமபொருளேவெளவும் 
திருடனாமேலவருககற்முணராபப 

கெனசிமியதெள்கு துளளிக்.



Wis to உரையும். 

  

* அரிச்சத்திரபுப் பர்த்டே தத 

சருடனாககுபபறவைகறபிப்ப 
செனவனமக்சமகண்ணுளளாரக்குக 

குருடஞாவழிகாடடலெளபபெதியோர 
முனசிறியேனகூறலுறழேன 

இ-௭. தனபருஒு.லுககுப பெண்டாடடியானவள விவேகமசொல 
வதுபோலவும, ௮கரியருடைய பொருளகளையே எபபோதும திருடு 

திருடனானவன மேலோருககுச தருமரீதிசொலவதுபோலவும,சிழி 
ம்கோசுகான து கிளமபிபப௦௩.து கருடபடசிககுப பறககுஞ செயகை 
யக் கறறுககொடுபப துபோலவும அகேகங கணகளைய/டையவாசளூச 
குச் குருடன வழிகாடவெதுபோலவபூ, பெரியேராகள முனனே மிக௪ 
சிறியேனைனை சானபாடமமொடஙமினேன-ஏ-ு (0௨) 

ஆககியோன பெயாமுதலியன 

சணகவிகைகருரிசிலரிச சகஇதரனறன 

சரிகமகசைதசாரணியோவிருபபமெயக 
வண்கவிஞாவகைவகையேவகுததுரைசத 
வடமொழி! /கதெளாமொ மழிபினவமுவிலாத 

வெணகவியுகசண்டரஙசெமாதராடல 

விதஙகேடடுமழையெனவேவெருணடுசோலைக 
கணசவிகளகுதிபாயுகெலலூ£வீ£ 

கவிராஜனேவிருகசககவிசெய கானே 

இ-ள குளிரகதுளள வெவமாககுடையையு/டைய ௮ரிசசநஇரமகா 
சாஜனுடைய சரிகதரககதை உலகததாரெலலாமசகதோஷததைபடைய 
அழகான வித.துவானகள சொலலுவ கரமபபடியே சொலலிப பாடின. 
'வடமொழியிலுளள பாடலகளையம, தெனமொழிபிலே யாதொரு தேர 

,நுகளு மிலலாக வெணபாவாலான பாடலகளையுமபரிசோதிததுபபெ 
ணகள டுகிற இடததுணடான மககளதது வனியைககேடடு அகத 
துவனியை மேககதுவனியெனது பயகது சோலைகளிலே குரககுகள 
குத௪து ஒுவகான கெலலூரிலே யிருககிற வீரசவி ராஜனெனபவனே 
இப்படி. விருத தசசவியாகபபாடி.னான-ஏ-று (0௩) 

இவும* 
வீதியினரசிழககவரிசசஈஇரனறன 

விபன்கசையாமவெணகவியைவிருகசமாகே 
அதிலிசமாககலிபுகததிலவருசகாபுத: ் 
hdr & er earn vet ous Nev



or OFA ern; 

சதாமறைதோபலலாணித்திருமானமுன்னே 

சககரத£ரசசககரைமேனமணடபத.துள 
கதிதருசாகெலலுரவாழவி ராச 
கவிராஜனகவியரஙகமேறதினானே. 

இ-ள. ஈசுவரசசெயலினாலே தனது அரசாடசியை விடடுபபேச 
Hier cele மகாராஜனுடைய பெரியகதையாடய வெணபாவாலரி 

பாடலகளை விருததப பாடலகளாகசசெயது பலவிதறகளு௩ Card 
ுகினற கலியுகசதிலே வருவதான சாலியவாகன ௪காபதம ஆயிரக் 
காலூறறு காறபததாமும வருஏ.கதிலே ஈனமுக வேகுுகள ஆரசாயந்த 
சொலலுகனெற திருபபுலலாணித இருமால சகநிதியிலே சககரதீ£த்தக் 
கமைமேலிருககற மணடபத்திலிருஈது கலலகஇியைத தருவதான றப் 
பையூடைய நெலலூரிலே வாழுகனற வீரனெனனும ஆசுகவிராஜன 

௮௩௪ விருககபபாடலான அரிசசநதிர புராணத்தை ௮சககேறறுதல 
செயதான-௪-ு (௦௪) 

பாயிரம-முறறுபபெறறது 

oe 2g இமையை 

Bri Be Amu y. 

முனனாறறியாபபிறவிககுருடானமூடன 
தனணறைரொசொகரகதினிடஞசாறறுமாபோல 
எனனாலறிககககனறெனனிலுமனனாமனன 
னனடைடணியானசிலவலல௩டததலுறறேன 

இ-ள மூதலிலே வழிதெரியாத பிறவிககுருடனான ஒருவனாலே 
பளளமான சமுததிரததினிட வகைகளெலலாநுகணடு சொலலத தொ 
டகஙகினதுபோல-ள்னனாலே தெரி௩துசொலலததககது அலல வெனரு 

அம சாஜா.திராஜனான ௮ரிசசநதஇர அடைய டீல்ல நாடடுசசிறபபைநா ன 

சிலவறறைக கூடியமாகதிரம சொலலகதகொடகசனேன-௪-ு (௧) 

தட்பாறகடலாரமுதநகெழுமிககழைக.து 
கடபாறபுகுகசாலெனவஈதுவாவேலைகணணி 
உடபாறபுனலுணடெழுககோஙகியகாளகூடம 
விடபாறபரகதாலெனமேகமெழுகததனறே 

இ-ள galas இருபயாறகடலிலே அரிதான அமுதமான துண 
LARS Anes சனககு உறவாகையினாலே துக்க வக 
தாறபோலவகது அாதககடலிலனுள்ளான நீரை உணடு, Case 
எழுஈது களமபின விடமானனு ஆகாயத்தினிடமெலகாழ்' 
போல மேசம் மேலேளெம்பிய ௪42 ரு a



ஜி! அரிச்சச்திரபுராணம் மூறுமும் உரையும். 

அசபுமமுடியுகதெரியாதிருணடணட மெங்கும 
கொடி.யுககுடையுமெனமாமுகிறகூடடமீணடிப 
படியுமவிசமபுமபகைதகாலென்பபாரவிறகோச 
,இடியுகதுளியுஙகணையாபபெரிதெயககனறே 

இ-ள £மும மேலும தெரியாதபடி. இருணடு - அகாயமெலலாம 
தீலககொடிகள பறஈகாறபோலவும கீலககுடைகள விரிககாறபோலவும 
நீலமேகக கூடடஙகளகூடி. பூமியும ஆகாயமும பகைததுச௪ சண்டை 
கெயதாறபோல கனமான இகதிரவிலலிலேகூடடி. இடிகளும துளிகளு 
மே அமபுகளாக மிகவும எயகிறதுபோற பெயகன-௭-று (௯) 

மீனநதஇிகழவேலையிறறோனறியதெனனவிணணஹொ 
தானஈஇகழ % காதஇிநியைபபெருககாழியாககி 
வானஈகனைநெயயரிவடடிகையாகஒவிடட 
பரனநகனையொசத துவிழுகத தமாரிபமபல 

இ-ள மீனகள சஞசரிககினற கடலிலே இஈத மதுவுணடாகியசெ 
று தேவாகளாகிய மதுவடிபபோகள சராசரஙகளுகடடமாக Gora 
குகினற பூமியைபபெரியபானைபோலிருகூழ சுரைககுகெகையாகககொ 
ear® YO WUGOS அ௮கதக குகெகைமேலே டுகிற பனனாடையான 

கிணணமாகசசெயது, அகசணெணததிலே ஊறறுகிற மதுவானது பல 
சிலலிகளாலும ஒழுகுகிறதுபோல ஒழுகியன மேகதஇற செறிகத துளி 
கள-௭-.று (௪) 

விணணிறபொழிபுககணைமாரிவிழுகதுதைகச 
புணணி௰பொழியுஙகுருதிககரளபோலவெஙகு 

மணணி௰பொலியிகதரகோபமலிகதுதோனறக 

கணணி௰சமையாபபுனலவகதுகலிகததனறே 

இ-ள மேககதாலே பெயகிற பாணவருஒூஙகள விழுகது அமலை 

களபடட புணணினினறும சிகதுற ரகதததிரளைபபோல எவவிடத் 
அமபூமியிலே ௮அககாலகதிலேதகோனறுறஇஈடர கோபபபூசசிகளமிகு 
க.து விளக கணகளுக கடஙகாதஜலமபிரவாகமாகிஆரவாரிகத.து-௪-௮ 

களளஙகொலைகடபுலைகாமமென்றைஈதுமறமூாாக 
குளளகதெளிககோதருமுூககமசானமெனனப 

பளளத்திடாமாலவரைகானகபபககமெ௫ுகும 

வெளளமபெருகுபபரகதோடிவிராஈககனறே. 

இ-ள, களவு-கொலை-கடகுடி-பொய-மிகககாமம-என்று சொல.தூ 

ஜெ பஞ்சமா பாதகங்களைடும ஒழிகச கலலேராகளுககு மனர் கெளிகத 
— Te BeBe - pl.



சாட்டுச்சிறபபு. ௯ 

வாகள கொடுககிற உதகமகானமபோல-பளளம- மேட - உயாஈதமலை., 
கரடுகளாகிய பககஙகளெலலாம, ௮ஈகபபிரவாகமான௮ பெருகபபரவீ 
ஓடி. வேதவகொண்டது-௪- (௬) 

கருவிககணமாமழைபெயதுகலித துவெள்ளம 

ப.ரவிபபலகோடிபருபபதகககோடொரடி.கதாங 
கருவிததிரளபுககடஙகாதிரைததோடியாததுச் 

சரயுதகனிலேதலைவைததுசசரிகதகனறே 

இ-ள பூலோகததுககு ச நுணைககாரணமாயக கூட்டஙகொண்ட 
நீலமேகசகள பொழிகலாலே ஆரவாரிகது ௮ரத ஜலபபிரவாகம எங 

குமபரவி ௮அநேகஙகோடி. மலைசசிகரஙகளைமுறிதது ௮௩5௪ சிகர௫களி 
னினதும வருகிற அருவிககூடடமானவை இறஙகிக கடடுககடஙகாமல 
ஆசவாரிகது ஓடிப பினனும முழஙகி௪ சரயுஈஇயிலே வ௩து கூடி'வரலா 

யிறறு-எ-று (௭) 
௮, சவகுளவஞசியசோகுபலாசககேவ 

தாரமவகுளககசெசணபகஞசாதிகனனி 

காரஞகரபுனனைகடமபுகசசூரமவேயகாப 
பூரமபணையோடுபுரணடிடபபோயதனறே 

இ-ள சகதனமரம-குளவஞசிமாம - ௮சோகுமரம - பலாசமரம்- 

தேவதாரமரம-மகழமரம - கடமாம-சணபகமசம-சாஇலிஙகமசம- கோ 

ககமரம-சுரபுனனைமரம - பேரீகதுமரம-ஞூஙகலமரம- காபபூரவன்னி- 

HIFDID- YAU இவைகளுடனே அ௮லைகள புரள அரத்ச சரயுஈதி செ 
னறது-௭-.ு (௮) 

ஏலநசகரமிலவஙகமரிகதிரககக 
கோலம உ வசவாசிசெஙகுககுமஙகோட்டமவாரித 
காலமபதினாவுஈஙகிடசசா£ாகதவூழிக 

காலநகனினமோ துகருஙகடலொதததமமா 

இ-ள ஏலம-௪கரம-இலவஙகம-அ௮ரிகஇரம - தககோலம-வசமபு- 
செங்குஙகுமம-கோடடம-அடிய இவைகளையெலலாம வாரிககொணு- 
உலகமபதினாலு ஈஙகுமபடி வநத ஊழிககாலததிலே ௮லைகள மோது 
கிற கருஙகடலை ௮௩௪ ௪.பஈஇ ஓபபாயிறறு-௪-ு (௯) 

நீலமவைசமவைரோயநிகதிலஞதெய 

கோலததிகழுகதுகாகோமளபபகமராகம 
தாலகதனிலவககதொரிகதிரசாபமெனன 

ஒலகதிசகழாமநினொழுககெறிகதோடி.றறனறே, 

. 4 வசவாடி-வசமபு, | 
௨ 

ணத க



1 அரிசசமதிரபுராணம் மூலமும உரையும. 

இ-ள நிலம-வைரம-வைடூரியம - முதது-சிவநககிறமாக வீளயகு 

இனற பவளம-அழகான பதுமராகம ஆகிய இகத ரககஙகளாலே உலக 

கீதிலே கிணவெருவகான ஒரு இகதிரவிலலைபபோல ஒலிமிகுக,ச ௮ 
SF £116 செலலுகலாலே கனாகளை உடை, துககொணடு தடிய (0) 

ஆடுகாகமு மததிகளுமவரை 
யாடுகாகமு மஃஇகையேபன 

லோடுகாகமு முறகிடலானடுி 
யோடுகாகமு மேகதியையொதகதசே 

இ-ள ஆகோகமும - படமெடுததகாடுற பாமபுகளுமி அகதிக 

ஞூம-எலுமபுகளும, வரையாள - மலைமகள, துன- பாதியிமகலகக, நக 
மூம-திருமேனியம, ௮௧இ-அபபாதஇவடிவினள.து, சை-கையிலேபிறகத 
புனலோடு-கஙகையோடு, காகமும-புனனைமலருமி, உ௰திடலால பொரு 

கது லால, ௮கொகமும-அடுகினறவானரஙகளும, ௮திதிகளும- அ,5;இ 
ம.ரஙகளும, வரையாமெ-வருடைகளஞூமி, காகமும- யானைகளுமி, அதத 
கையே-.௮அவைகொணடுபோகபபடடதிசையே, புனல- நீரினகணணே, 

த௫-ஐடுகினற, காகமும-பாமபுகளும,உறறிடலால-பொருக துதலினாலே 
௧இ-௪புஈதியானத, ஒடும-கபாலகதையும, கரகமும-மேருவையும,ஏக 

தியை-ஏகஇியகடவுளை, ஒக்றிது- எ-று கடவுணமேறசொல வங கால 

வரையாடு நாகமெனறபாலது அடிமடககுஞலேடையுமாதலின ஒரு 
வட.வி பைைபுமைபறறி வரையாடுநாகமெனபபடடது (0௧) 

அமமடஙகலுமாழிகிளாககெழு 
மமமடஙகலுமொ பபதையனறஇன 

முமமடங்கலுமவெலலுமுகாகய 

மூமமடஙகலுஙகொணடுமுடுகிறறே 

இ-ள அ௮மமடஙகலும-நீரமுழுவதும அழிகிளாககெழுமமமடஙக 

௮ம-கடலினகணணே செழிததெழாநினற அமுகிய ஊழித் 'தீயையும,ஓப 

பதையன நு-நிகாவதையனலி, ௮௫ன-.அடிம முமமடஙகலும- மூன 

DUG, வெலலும-வெலலாகினற, மு.ராகயமும; பருதத யானையை 

யும மடககலும-அசனைவெலலுஞ சிஙகசதையும கொணடுி- தனசண 
ணே சோகதுககொணடு, முடுகிறறு- விரைகதுசெனறது-௪-௮. அட 
ஙகலு முடிகிறறுஎனககூட்டுக (0௨) 

மேறிபுமாற௮ுகதருவுமுகலகெட 

முறியபுமாதுகதிமுறகிகனமானமத 
வெறியுமாறடி.யுஙகொடுவேகமும 
வலெலிடிமாலிலாவெருகளிரொதசதே



காட்டுச்மெட்பு மக 

இ-ள. முறியும-தளிரகளஞம, மாறும-வளா£கரம, கருவும-மரநகு 
ஞூம,; முதலகெட-அடி.யோடுகெட, முறியுமாறு - சிதையுமபடி, ௨௧ 
வீழவிதது, (றற மி-சூழகது, நல-கலல, மானமதவெ By By Hc zen gare 
ஐைதகையும, பெரிய மசசலநாறறதமையும, மாறடிபும- ம ரமிவைககம் 
பட்ட அடிகளையம, கொடு-கொணடுவருதலால, வேகமும - விரைவு 
வெறியும-மயக கரும, மாறிலா-$ஙகா ௧-வெஙகளிஞெ த்தது - வெவவிய 
யானையையொததது எ-று (ம:) 

வாசணத நடக) கோடுமவளைகளும 
வாரண,கக_ஙகோடுமவரனறியே 
Bf TTD FISD DI BA oo BLY 
தாரணத்துமையொதததவவாறரோ 

இ-ள அவவாறு ௮ுகசசரயகஇ, வாரணதது - யானைகளுடையு 
அிம-கொலைசெயகினற, ௮ம அழயெ, கோடும-,௧ஈசஙகளையம, (வதா 
களூம-௪௫ நகளையும, வரா-£டசி, ௮ண-பொ Cm hus அத கடஙகோடும, 
அபபெரிய ுகொமபுகளையுமு வார ணம-தடையாகிய, தடககோடும... 
கடாகககரைகளையும, வரனறி-வாரிககொணடு, ஆரணதது- வேதததின் 
ஞானபாதையிலே, உறை தஙகிய, அரதரி-பகூரகாளி, உணமகிழக த. 
திருவுளககளிகூரகத, அா-பொருநதிய ரணததுறை- போரககளததை, 
ஒத்தது-௭-று ஆரெனபதன ரகரம முசலாகா த்காமுச லாகலின 
கெட்டது அகரருக னகரவிறுவா யெனபதுபோல (2௪) 

துடிமநயிஇிற கொடிசசியாதோயவே 
நுட.ம ந ஙஇற பூரபபிசஈழிக து ராயக 
கொடிபுகத குகனகழழுழகதுபூங 

கொடிபுாத குறிஷிகடகததே, 

இ-ள து௲மருஙறெகொடிசசியட உடுககைபோ லிடையையு எள 
(Peal), தோய-மழக, துடி -ஏல௪செடிகளை, மருஙகிறபரபபி... ஆரு 

கேபசபபிககொண?), சுழிதது-சுழிகளைபுடையசாய, உசாய- உராயக த; 
கொடிபுனை5க குகனகழமுமக.த-வெறறிககொடிதரிக 2 முருகககடவுஸி 
னடி.களைவணங௩ட, பூஙகொடி-மலாககொடிகளும, புல-புறகளும,கைஈ ௮, 
கனனாலேசிதைகக, குறிஞசி - மலைசசராபை, கட்கஈகது - கடஈதுசென 
2-௭. று புல புலிடமாம ௮வவாறெனனும எழுவாய வருவிததுக 

(௫) கொளக 

வீயுமவேஙகையு மகயெமேதகு 
விபுமவேஙகையு மஈஇயுமவீழபலாக 

காயுமபாலையில கைககயமுஙகொடு 
காயமிபாலையில வசதுகலசசே.



௨ அரிசசகதிரபுசாணம் Cia yo உராயும். 

இ-ள. விபும-பறவைகளும, வேஙகையும-புலிகளும; மகதியம-குச 

க்குகளும, மேக்குவிபும - மேமபாடுபொருகதியமலாகளும, வேஙகை 
பும-வேஙகைமரநகளும,மகதியம-வணடுகளும, வீழபலாககாயும - விரு 
மபபபடடபலாககாயகளும, பால-சனபககஙகளில, அயில-$ீருண௫னற 

கை-துதிககையைபுடைய, கயமும-யானைகளுமகொடு-கொணடுகாயும 
சுகினற, பாலையில-பாலைகிலததில,வகது-கல5த தடிவஈதுகூடி.றறு-௭-று 

அயில ஓயிலெனபபோலியாயவகத து (௬) 

கேருமாறுணராசசினவேடாபேயத் 
தேருமா.நுமுடடேறருமபாலையில 

ஊருமாதரியாரையமுகதிமான 

ஊருமாதரிதாடொழுதுறறகே 

இ-ள கேருமாறு-தெரியுமவழியை, உணரா - அறியாகு சினவே 

டா-கோபகதையுடையமறவா, பேயகதேரும-கானலையம ஆறும-வெ 
எளததையும, உள-௨யளே, தேறரும-பகுககறிகலகூடாகு, பாலையில 
பாலைநிலதகதில, ஊரும-௮அஙகுளளஊாக&ாயம, மாதரியாரையம-மகளிர 

யாவரையும உகதி-தளஸிககொண)ு, மான-கலைமானை, ஊரும-நடதது 
இனற, மாதரி-பதஇரகாளியினது, தாடொழுது-நாளைவணஙக, உறறது 

பொருஈஇற்பு-ஏ-று (Wer) 

இறவஙகோஙகமிருபபையினபூக துணா 
இறவஙகோஙகவெரிமினமினியெனப 

புறவமேயஈதசுரமவிடடுபபோயசசெழும 
புறவமேயநததுபூமபுனலாற€ர 

இ-ள இறவஙகோககம - அழகியகோஙகிறுடையவும, இருப்பை 

பினபூகதுணா-இருபபையினுடையவும பூஙகொததுகள, இற-கெடவும, 

இற-இருமீனகள, அஙகு-ஓஙக, மேலெழவும-எரி-கெருபடி, மினமினி 

யென-மினமினிபோறறோனறவும, புறவமேயகத-புருககளமேயகத,௪.ர 
மவிடடு-பாலைநிலகதைவிடடுபபோய,செழும-செழிதது புறவம- முலலை 
லைநிலததில, ஏயகதது-பொருநதியது, பூமபுனலா.று-அழடியகீரையடை 

ய.தருனது-௪-று (Way) 

ஆடமோாசுரையாவிடையாழநீர 

ஆடுமாசுணாயாவிடையோடவே 

கோடுகுததிக்குலைதத் துகொனறையின 
கோடுகுகஇககுலைகதுணாவாரியே 

இ-ள். ஆமெ- முழுகுகறகூரிய, மாசுரையா - குறறஞசொலலப்ப 
டாத, இடையாழம்-ஈடுவாழசதையுடைய, நீர-நீசான2 Ou- Oe



தாடசெகழப்பு: இக 

சூம; மா-பெரிய, சுரையா -கறவைபபசுககளும, விடை- ௪ரு.அகளும, 
ஓட-அஞசியோடுமபடியாககொனறையின- கொன்றைமசககளின, கோ 
டு-சளைகளை,உகுதது-முறிதது - இககுலை - இககாயககொததுகளையும 
துணா-பூஙகொததுகளையும, வாரி-சோத.நுககொணடு,கோடு-கரைகளை, 
குததி-மோதி,குலை55.து-அழிததது-௪-று (0௯) 

அணடாதோயலைவாரிமசாவஜஇ 

அ௮ணடா தோயலைவாரியிறசாாஈகணி 

கொணடலைகசரிககுஙகுருகஇறகலை 
கொணடலைததகரிகசொததகுடிடஜையே 

இ-ள அ௮ணடா-அயரது, மோயலை-தயிரை,வாரி- கொளளையிடடு- 
மரா-மராமரசததகை, அமிஇ-அ௮ழிக.து, ௮அண்டா-தேவாகள, கோய-மூழ 

காநினற,அலை-அலைகளையுடைய வாரியிற-கடலினகணணே,கடலபோல... 

சரரஈது-கூட,, அ௮ணி-அலஙகரிககபபடட, கொணடலை-மேகத்தை, தரி 
ககும-கரிகனெற, குருகதில-குருகசமாதநில,கலைகொண்டு- ஆயசசியசா 

டைகளைககொணடு, மானகளைககொணடு-அலைகது- அலைசெயது, அரி 

ககு - திருமாலுக, ஓத்த - ஒத்தது குடஜை அவவாருனது- சீறு 

ஒசசகதெனபது கடைகுறைகறநு சிறது (௨௰) 

உ௰வணககுமராவுமுழககிவான 

உறவணங்குமசாவுமொசிககது 

மறைவணங்குமரியைவணங்கலபோல 

மறைவணஙகுமரி யைவணஙகியே 

இ-ள உற-மிகவும, அணஙகும-வருகதுனெஐ, அசாவும-பாமபுக 

ளையம, உழககி-வருததி, வானுற2-மேககதவழ, வணங்கும- வளைநதிருக 
கினற, மராவும-மராமரஙகளையும ஒரததது-ஓடிகக து, மறைவு- மறை 

கல, ௮ண-பொருகதிய, நம-ஈமது, குமரியை-கொறறவையை வணது 

கலபோல-மூனபாலையில வணஙகினமைபோல, மழறை- வேத்ததினலே, 
வணஙகும-வணங்கபபட்ட, ௮ரியை- இருமாலை, வணங௫ - முலலையில 

வணஙூ-௭-.று (௨௧) 

ஆவியனனபெடைகளுமன ிலும 

தூவியனனமுஈதுனனியகாரையம 

மேவியினபமவிடாசகெடுமபுனல 
வாவிசூழுமருசம்புகுககதே 

இ-ள. உயிரை யொபபான பெடடையனநதில்களஞும் ௮ணன்றில்த 

ஞூம இறகையு/டைய அ௮னனஙுகளும, நெருககியிருகசிற நானாகளூடி



ae Mss aR ITT ERD மூலமும் உரையும், 

கூடிச சசதகோஷூம விலகாஇருபபதான ௮௩௮ நெடி.சான ௪ரபுஈஇப ar 
eran en gi குளஙகள சூழகதுளள மருதரிலகதிலேசெனறது-௭-.ு (), 

வாழைபூகம$ழமருதாசினி 
தாழைகேசரஞசணபகஞசானமலி 
ஞாழனமா.துளைகாகமலிகககண 

சூழலசேோகதொலைதகது கோயமே 
இ-ள வாழைமாஙகரடி கநுகமசஙகள, மரிழமாஙகள, மருகமரகு 

கள, பலாமரஙகள, கெனனமரசகளு, பூகதாதுககளையுடைய சணபகம 
சகஙகன;, இலவமரஙகள, குூஙகுமமரஙகள, மா.நுளமரஙகள, புனனைமர 
க்சளாகிய இவைகள மிகுகதுளள தாயக குளிகக சோலைகள் முழு.தும 
அழித்தது, அரகபபிரவாகம-எ-.று (௨௩) 

பாலகடோறுமபரக செ ரிரதவக 

காலகடோ BLEU FBG) LOLI OT OV 
வாலகடோயமடெமபுகவானபடர 

சேலகள; யகர செழுகதடமபுககழே 

: இ-ள, க மருதரிலசி விடஙகளெலலாம பரவி wrens 
பொருஈதின த் வாயகசாலசனளெலலாம ௫ டன வேக DSO BUY GOL Ud 
ஜலமானது வாலகள ('தாஙகுெற எருமைகள போயலிழ ௮௧௪ அதி 
£சசியினாலே அகாயசசளவாக சேறகெண்டைகள குதததுக கிளருவ 
கான செழிய சடாகஙகளெலலாம பாயகத து-௪- று (௨௪) 

வாவிசேோரநிரபபிமகதினில 

காவிதி ள்கரைசாட புடைததஜை 
ந்விவணடல கொழிக துகெடுமபுனல 
பாவிரீளவயலிறபரககே ்் 

இ-ள அபபடிக முளஙகளெலலாம நிரமபசசெயது மதஞுகளிலு 
மோதி கீணடகரைகளையு மோதியுடைகது அலைகளாலேவீசெ சே.றுக 

fn 158, ௮௧௧ நெடிய பிரவாக ஜலமானது எஙகும பரவி நெடிகாக 
வயலகளெலலாம பாயரதது-௪-று (௨௫) 

வரமபுடைகதுககனாகதுமடககளின 

குசமபுடைசிதுக்குமு கமுகுகஞசமூம 
கருமபுமிஞசிடுமஞுசளூஙகடடதித 

தீரமபையேோ ககுபடபபையழித்ததே 

இ-ள், அக்க வயலகளிலுளள வரமபுகளைய/டைகதுக கரையபப 
wreak, மகெகளுககுப பாயிற வாயககாலகளைபு முடைத்து, குமுகம 
ரகளையும, காமரைமலாகளைபும, கருமபுகளையும, இஞ்சிகளைபும, மஞ



சளகளையும, கடடுககுலையபபணணி வாழைமரஙகள உயாகதுளளமருக 

கிலத.தூ களையும ௮4தப பிரவாக ஜலமஅழிகதது-௭-ு: (௨௬: 

ஏரிசேரவுடைததழிகதினகனி 
வாரியோடிவளமபயினமளளாதஞ 

சேரிசேரவழிக துசசெழுமபுனல 
பேரியாறபரக துபெருகிறறே 

இ-ள. பினனும பெரியகுளஙகளையெலீலாம முழுநும உடைததுக. 
கெடுதது இனிதான பழவாககஙகளையும வாரிககொணடு செனறு விளை 

வுசெயகின௰ உழவருடைய ஊாகளமுழுதும கெடுதது அப பிரவாக 

ஜலமானது பெரிய அழுகப பரவிப பெருகியது-௭-று (௨௭) 

நாடுகேோ றுமலிக7க றுமபுனல 
ஒடுமோதைய/மோஙகு கடஙகரை 

சரடுமோகையுககணடலைவணடுகள 
பாடுமோறையுமெஙகுமப.ரக கவே 

இ-ள அபபட. ௮௧தககோசலகடெலலாம பாயகத ஈலலஜலமா 

னது ஒடுறசககமூம, உயாகத பெரிகான கரைககா உடைகறெ௪ ஆத 
முூமிசோலைகளிலே வண௫கள பாடுகிற ,2மும எஙகுமபரவின-௭-று 

களளலமபியவாயுஙகவிமகழ 
உளளலமபியவுளளமுகதோனறவே 

புளளலமபியபொயகைககமரையெலாம 

மளளாவஈதுகெருஙகிமலிகசனா 

இ-ள கள ஓழுகுகிற வாடிம, களளுககுடி,சததினலே சஈகோலஓம 

உளளே அடஙகாதிருககெமனமும வெளியாக படசிகளக;ததுற குளக 

கரைகலெலலாம உழவாகளவகஈது கெருஙகிக கூடினாகள-௭-ு (௨௯) 

கொடடுவாஙககெகு Ae ation fiona 

ri 

x 

வெட்டுவாாசுமபபார்மிதத நுககளை 

கடடுவாவனகடி.பபெடுக துணை 
தடடுவராதுரசஙகொடுதரஙகுவார 

இள மணவெடடிகளைககொணடு சகதோலூமாய மேடஒலுளள 
மணணைவெட்டுவாரகளசிலா, ௮௩.௪ மணணைசசுமபபவாகள$லா, காலா 
லே மிதிததுக கரைகடடுகிறவாகள சிலா, வலிகான தோறகழி பபைக 

கொணடு ௮௩5 மருதரிலபபறையைக கொடடுகறெவாகள Far, GR 
ரைமசககளைநி௮,௧தஇி வெளளமுடைககாமல கரையைக காபபார்கள 
Sev r-er- று (௬௮) ப 

முழவெழுமபடிமொயசிறையிறகறக 
கெழவெருணடயலனனமிரிகடெப



த் _ஜிரிச்சச்திரபுரர்ணம் கூரல்மும் உரையும். 

பழவசமபுபுதுககபபகடுசோத 
துழவரெஙகுமுழுமொலியோஙகுமே.. 

இ-ள. அபபடிசசகதோஷகதுடனே மருககிலபபறையோசையுண 
உாகுவகாக, நெருஙகின இசரணடு சிறகுகளிலும சுழலகாற;ு,க தோன 

றப பயஈது பககஙகளிலுளள ௮னனஙயகள பறநதோட பழைய வரமபு 

களைப புதியவரமபாகச செயது எருமைககடாககளை ஏரிலேபூடடி. உழ 
வாகள எவவிடசதிலும உழுகிறச௪,கஙகள மிகுகஇருககும வயலகளெ 

லலாம---ஏ--று (௩௧) 

வலமபுரிகதரளவாலவசாவெண்சலக்ூ 

சலமபிளபபககரளமபிளபபவுற 

பலமபிளபபப பதுமமபிளபபமீன 

குலமபிளபபககொழுசசெலுஞசாலெலாம 

இள. வலமபுரிசசஙகினஙகளும, வெளளைச ௪ஙகனஙகளூம, வெண் 
மையான சலஞ சலஙகளும உடைபடவும,௮வைகளிலுளள முக்துகளு 

டைபடவும, நிலோறபலஙகள சிகையவும காமரைக ளழியவும மீன 
கடடஙகள ஈசுஙகவும, கலபபையிலுளள கொழுவானது செலலாகிற 
கும, அவாகளுழுகிற நிலஙகளினிடமெலலாம---எ று (௩௨) 

இருமபொடிகதகன வேரடி.கனெறகோல 

அருமபொடி.பபொடி யாகவுரபபிரநீள 
கருமபொடி த.துககடாவடி,ககெஙகணும 

பரமபடி பபவாபறபலகோடியே 

இள இருமபாலாகிய ஒருமரததிலே ஒர.ததாறபோலிருககிற ஏரி 
லேபூடடின எருமைககடாககளை அடி. சதோட்டுகிற கோலானது றி 

தான தாளதூளாக ௮,௧கடடி. ஓடடிப பினபு கருமபை ஒடி, கதுக கோலர 

கககொண்டு ௮௩5 எருமைககடாககளை ௮9 சதோடடி. எவவிடததிலும 

ப. ரமபடிபபவாகளும கணககிலலாத கோடி போ கனு (௩௯.) 

கருமபூஙகாவியுங கஞசமுமாமபலும 

அருமபுஞ்சேமபு மலவனுமாமையும 

சுருமபு5கதுஞ சுரிமுகமுஞசெழும 

பசமபுதகோறும படிஈதுகெரிககவே 

இள. கருமபுகளும, நீலமலாகளும, தாமரமைமலாகளும, செவல் 

பலமலாகளுமு ௮ஙகே முளைததஇிருககற நீரசசேமபுகளும, கணக 
ஞூம், தஆமைகளும, வணககெளும, ஈகதைகளும, சங்குகளும், ௮௩5௪௪௪ 
மூமையான பரமபுமசஙகளின €ழேலலாம அ௮மிழகது ௧௬௩௫னஎ௪-௮:() 

சாலெலார்காளததரளமளளாதங 
காலெலாகஙக்மலககடி.சாரக்கடர்



காட்டுச்சிதப்பு. Der 

மேலெலாமபொழிவேழததினசாறதன 
வாலெலாமபலமாமலாமனறலே, 

இள உழுறெ படைசசாலெலலாம முத்.துககூடடககள கடககும 
உழுகிறவாகளுடைய காலகளெலலாம தாமரமைமலா வாசமாயிருககும, 
கறுத்த எருமைககடாககளினமேலெலலாம அ௮வறறை அ௮டி.க$ற “ரும் 
பின சாமொழுகுவதகாயிருககும ௮௪ எருமைககடாககளின வாலகளெ 

லலாம பலவிகமலா வாசமாயிருககும--௪---ு (a 

போரடி,ததவிதியவனபோனறுமூன 
றாரரடி,கதசவனாதியெனறெண்ணியே 
ஏடி பபவிருசிறை/ஙகொடு 
% மாரடி.ததிரியுமமடவனனமே, 

இ-ள பொருது கலசெயச பிரமாவானவன சிவனுககஞசுகலபோல 

இரிபுரசதையெரிசத சிவனுடைய வாகனமெனது தெரிகது உழவாகள 

ஏரிலேபூட்டின எருதுகளை அடி,ககோட்டுமபோது இசணடு சிறகுகளா 
அம சமது மாபிலேபட அடிக நப பறநதோடுவனவாயிருககும இள 

அனனஙகள-௭-று ௮அனன௫கள பயகதோடுவனவறறை-தம்மை பூகிற 
பிரமனைவெனற சிவன வாகனம எருகாக லாறறஙகளையும வெலலுமெ 

னறு கருதினகாகசசொலவது தறகுறிபபு-இ௱குப பொருது கலசெயச 

வென்பது சிவனுககு நிகராதலை (௩௬) 

கனலுரைககசடசாணமலாதகதகாதுநிஇப 

பனனுரைததபகடினபகககுளம 

பெனனுரைபபதிடமதவெஙகணும 
பொனனுரைததகிறகசகறபோனறவே 

இ-ள் நலல. நுரைகளையுடைய தடரகஙகளிலே இனநதோறுமபூதத 
தாமரை மலாகளிலுளள பொனனிறமான பராகபபொடிகள பொ 

ருகதியிருபபதினாலே பறகளிலே நுரைகளையுடைய எரு துமாடடுகளின 
காலகளிலுளள குளமபுகளுககு யாது நிகாசொலலததககது- எனமுல- 
அுகககுளமபுகள முழுதும இடமிலலாமல எவவிடதஇிலும பொனனை 

புரைதத நிறகதோடு கூடியிருககிற உரைகலலை ஓததிருகன.றன-௪-ற( 

தொககவேதியாககுகதுறவேோரகடகும 

தகககானநதருபவாபோலவே 

பகககோககிபபலிபபறிகதெறுகணும 
மிசகசெஈகெலுமவெணணெஜுமவித்தினார் 

உ மாபு-மாரஎன விகாரமாயிற௮, 

{hs



டு அரிசச,சதிரபுராணம் மூலமும உளாயும். 

இ-ள ஒரு சேரககூடின சொமணாகளுககும, ச௩நியாகெளுககும, 
தீருதியான கானத்தை வாரிவாரிக கொடகறெவாகளபோல நாலுபககஙு 
களிலும பராதது அவவிடஙகள வி&ரவாகிற காலபககுவநதெநிஈது எவ 

விடஙகளிலும மிகுதியா £ஜ செககெறாளும வெணணெற்களும விதைத 
தாாகள-ஏ...று (௩௮) 

இறவுபாயவிரஙககலிககனி 
/0ற௮பாயவ, நகசைககனிமாநுகளி 

பிறவுமவாயவிணடுபிரிபபொழிகதிடு 
தறவுபாய இ] காறு௮அளா கவே 

இ-ள கேன உடடி வூளள தேனவ[திகது பாயகலினுதூம, பெரிதா 

னவாழைககனி, கேன மழகுனற பலாககனி, மாங்கனி, முதலான மற 
றைககனிகளஞை ௦ வாயவெடக நுடைகறு He giBoro© sex Kor (ரய BER Eo) 

அம, ௮௪ நாறறுகள் வனாகசன-ஏ று புறவி-கபூ (௩௯) 

சேமபு2சானதுஞசெருசசட ரதன கரைத 

erin jC bn cor Qua rity oa DG np ost miou 

காமபுதோனறுவரைபபுழைகசடபெரும 
பரமபுகோனறுவபேனறனபாலெலாம 

இ-ள மீசசேமபுகா முகா ஈஇருககிற கெட்டியான குளககராயி 

(லேயிருகசெனம மககினறுவாாம நிரமபவருகிற நீ தோனறுத லெபபடி 
யிருககினறசெனமுல மூஙலெகபா முளைகஇருககனற மலையின குகையி 

லிருஈது பெருமபாமபு வருகிறநுபோ லீருககினறன எகதமதகினிடஙக 
ஞூம-ஏ-று (ew) 

இசவைவெனறவிகுணடசெழுஙகுழல 

அரவைவெனறவகலணியல கலவெங 
SIUM GT DBI DG oF 

குரவைவெனறமுரைகடலா £பபையே 

இ-ள இருளைசசெயிபபசான இரு ணடி.ருககிற செழுமையாகிய 

கூ.ஈதலையும சாபபபடததைவெனறதான ,அகனற அரை. நானமாலையைக 

கொணட அலகுலையும வெவவிதான களவைசசெயிபபகான கயலபேர 
லுவ சணகளையுமுடைய உழததியாகளுடைய கைகோத்தாடுகிற சதத 
மானது ஒலிககினற கடலின முழககசகைவெனறது-௪-௮. இருணட 

செழுஙகுழல இரவைவேனறன-அ௮கலணி யலகுல ௮சவைவெனறன- 
கயறகண வெஙகரவைவெனறன, கடைசியா குரவை குரைகடலராப 
பைவெனறனஎனக. (௪௧) 

செவவணததஇகழதேடி மெனமுக௱ 
கைவணஞசெழுஈதாமரைகாவியின



காட்செகிறப்பு 

அவவணமவிஜிவரயரககாமபனமற 
றெவவண கைககொயகுவோழைமார 

இ-ள சிவக நிறம Ph விளஙகுன 2 சிறறடியையும மிரு IOUT OM 

மூகததையும௦- கையையும கிறதகாலே செழுமையான காமராமலாகள 

ஒத்திருககனறன, நீலமலா உஷினகத நிறமானவை கணகளை ஒ.தஇிருகஇ 

னறன, வாயை செவவாமபலக ளொததிருகனெறன, இபபடி மி.நகக 
றதினாலே எபபடிக களையெரிபபாராகள அக உழததியாகள மயஙட கி௰ 

இஞாகளஎன&-மற.-அசை ஏ-.று (௪௨) 

வயலினமெனகளோமாயககுஙகடைசியா 
கயனெ௫ஙகணசலிலசிறஷோேனறலால 

மயலவிாக நுமயஙகிரிமளளாதாம 
கயலகளெனறயலிறபமிகடடினா 

இள ௮௩௧ வயலகளிலே மெலலிகானகககளைபபிடுககுகற உழ 
ககளுடைய சயலபோலு கெடியகணகள நீரிலே கோனறுகிறதினலே 
அசையுணடாி (DW WIG) of DIP MIGHT ௮கதக கணகளி னிழலகளைமீனக 

ளெனறு நினைகது ஒவவோரிடஙகளிதும பரிகடடினாகள-௭-று, (௪௩3 

பேலிருமபுனதகெேளவூஈசசோகதுபின 

சூலிருஈ து துவணடலைக "வநறுமெயப 

பாலிருகதுபசஈதுபமுததசெஞ 
சாலிகறபினாபோறறலைசாயககவே 

இ-ள மீனகளையுடைய பெரிதான ஜலமாயெ நாயகனைககூடி ப பின்பு 

சாபபஙகொணடு நுவளுதலாய அசைகதநு கெலலரகிய கருவைப பெற 

அப பாலுபகொணடு பசிய நிரசதையுடையனவாயப பழுத்து விளைகக 

செககெமகள பஇவிரதைகளைபபோற றலைவணஙனெ-௭-று. (௬௪) 

கோடடுவாஈகறைசூழவயலசேசாவறீஇப 

பூட்டுவராகதாபபுளளஙகளசூறசநூல 

இடடுவாமலாசசெக இிருககாணமுன 
நீடவொளொனகெலலரிவராகளே 

இ-ள பூவிசழகளினினறும இமுகுகனற கேன பாயவசான வயல 

களிலே மளளாக ளிளைபபிலலாமல கைபபிடியிலே கோதஇருககற நீண 

ட-ஓஒளியையுடைய அரிவாளகளைககாபபஙகொணடி௬க௫ற௪௩( களிலே 

தீடடிககொணடவாகளாய தாமரமைமலாகளிவுளள சூதுமிதேவிபாரர 
௧௪ அவளுககு முனனேவளையலாக அ௮ணிஈதுகொளளச சககுகளைஆது 

தீதுக கைகளைநீடடிக கொடககிறவலாகளபோல விளைநத நெறகளை அறு 

(௪௫) பப ராகள-ஏ-லு



, ab அரிசச,தஇரபுசாணம் மூலமும் உளாயும் 

சேறறுவாகஇரசேரககொணாகதுவைத 

காறறுவராகளததாறறினடைஈதுபோர 

ஏறறுவராபகடேறறிமிதிகததெல 
தூறறுவராகுவிபபராசுமபபராகளே 

இ-ள சேறறிலும &ணடுகிடககிற நெறகதாகளை அபபட. யரிகது 

ஒரு சேரககொணடுவகஈது வைகது,க கலைமேத சமபபராகர பினபுநெற 
களததுககு வழியாகவகது போராக உயாகதுவாரசண Gert, wear 

மேலேறவிடடு மிதிபபராகள அபபட. மிடுததுதாகத கெறசலாப பதா 

போக்க காறபிலே _நாறுவாகா அப்படி ௧ தூறகின கெலலைக குவிப 

பாரகன, பிெனபு சுமகநுகொணடி போவரரகன-ஏ நு (௪௬) 

பகடுமடடமபபூடடி பபடதககெல 

சகடுமுடடவிடமாகறுக*கஙபரல 
மகடுமகாளுமவைகு நுமவாழமனை 

மூகடுமூடடஙிறைபபாகணமுறறுமே 

இ-ன எருதுசமா அளவிலலாஈ௰படடி. மிதிபபி2த நெலலைபபண 

1p. Bo Cov நிரமப ஏமறிப பணடி க& இடடி சகொணடுபோய தஙகளதங 

கள குலகதுபபெணாடாட பரம பிள&ாகளூ மிருரடிற வாழவைய/டைய 

வீகெளிலே ௨௩5 விடுகளின முகடுவரையினும பாட்டுமபடி. நிரபபுவா£ 

கள வீடுமுழுதும-௭ று (௪௪) 

நராடுகோறுமிவவாறுகடபபன 
காடுசோ றுஙகளிமயிலாடுவ 

வீடுகோ.று5 இருவிளையாடுவ 
AWC BI pier நயிலகூவவே 

இ-ள அததககோசலகாடுமுழுதும இபபடி. நடககினறன, காடுக 

ளெலலாம களிபபைய/டைய மயிலகளாசினறள, அ௮வாகள வீடுகளெ 
லலாம லடசுமி சசகோலவூமாய வாசஞ்செயவாள, மர திலே கடடியிரு 

கூற ௯ டுகளெலலாம இருஈதுகொணடு கநியகுயிக-களகூவுசலசெயய() 

பெடைகிடபபவுமபிளளைகிடபபவும 

இடைகிடபபவிளவனச சேவலகள 

மடைகிடககுமவளைமுதிதையணட மென 
றடைகடபபனவ௭எனபபெடைகளே 

இ-௭ பெடடை யனனகக ளொருபுறததிலே கிடககவும, குஞ்சுக 
ளொருபுறததிலேகிடககவும, ஈடுவே கடகனெறன, இளமையான ௮ண 
னனஙகள நீரபாயகிற மடையிலே இடகடூற சஙகினது முத.துகளை தங 

கள முடடையெனறு நினைத்து ௮டைகிட்சசிளமன பெட்டை vary 
(௪௬ ககள-எ-.மு



தாட்டுசசிப்பு. ௨௪ 

சாயெலாமப(ருவசசெழுஞசாலியின 

காயெலாகதினநுகனனறபடபபையுள 

மேயலாலிளமேதஇிகளினகடை 

வாயெலாராகதுமாலைகணாவுமே 

இ-ள கோனாசளபோல முழுதும விளைகதுடெகற செழுமை 

யான நெலறுபபழஙசளையெலலாமதினறு கருமபுச தோடடகசவிலே 

புரூ5.நு மேயமிறதிறாலே இளமையான எருமைமாடுகளின கடைவா 

யெலலாம ஈக நுககோவைகள கொகரும-௭- று (௫௨) 

LOL) GUT Lt. UT (F60t__ Ou [விவிட 

டெடர யனனமிரிகதுபலககவரய 

விடடி ரவ மி/பராபபினைமெனமலா 

தொடடிலாடடிகஇிரைகடுயிற ஐமால 

இ-ள அளவிலலாக பெண்கள நீராடுகிற குளஙகளைவி_டடுக தாச 

அன்ன யநனோடிப பற௦உநுபோக அபபோது வாயைதஇறகது கததுகிற 
(HOHM dcr ர ௮௬2 மிநநுவான தாமரை மலாகஜயே தொடடிலாகககெர 

ண்டு <9 DF DDI அலைசள தூஙகசசெயயும-எ-று (௫5) 

பளாாமேறபனச ககனியலலைவ 

வெளளமேறஃமல ச சலாமேலவிழ 

உளளமே௰ாமுறுணடவவாவினைலை 

வளளமேக்பன போலவனவாவியே 

இ. மரததடியாயெ பளளங்களிலே கிடககற பலாபபழஙகளி 
னது பே நூறலானது அஙகுளள குளததுகீரமேல மலாகதஇிருககிற தாம 
மரைமலமினமேலே பாயவ தெப்படி யிருககினறதெனமுல மனகதிருததி 

யாக முனனேகுடி.தத அசையினாலே தொனனைகளை யேகதுவனபோ 
of BG) corm oo குளநாகள எ-று (டு௨) 

பூகதிதினசெழுமபாளையைபபுனகவி 

நாககினபடமெனறுகடும்கியே 

பாசசதிறறின௮விடடபலாககனி 

மேக திறபுரைவெயகதிரொசகுமே 

இ-ள கழமு௩மரகஇினது சொழமையான பாளையைப புததியீனமா 

னகுசஙகுகணடு பாமபினபடமெனறுபய௩து ரச,கதுடனே இனறுகொ 

ணடி.ருகது விடடுவிடட பலாபபழமானது மேகததிலே மறைற சூரிய 
னை-ஓ௧இருகைற.து-ஏ-.று (௫௩) 

சேறுபாயமலாகதேனொடுதீகககி 

ஊறுபாயவவுமொணகருமபடட தீரு



௨.௨ அரிசச சதிரபுராணம் மூலமும் உரையும். 

சாறுபாயவவுககத கமிறகூடியே 

ஆறுபாயவனவஙகஙகனகதமே 

இ-ள கிலததிலே சேறுணடாக ஒழுகுகிற பூகேடைனே இனிப 
பான பழஙகளி லூறுகிற சேன பாயவனவும அ௮முகிகான கருமபையா 

டடின இனியசாறுகள பாயவனவும தமமி லொனருகககூடி. ஆறாகபபா 
யன, ௮௩௧ ௮௩௦௪ இடஙகளெலலாம அகேகமுணடு-௭-று (௫௪) 

மனறறபயகுமலாகளினமேயததஇள ௨ 

தெனறலைவகதவணசிகஇயதகாதுகள 
குனமினவிழபொனமழைககுமுவெனனவே 

(ுனிலுமமணிமாடமுமொயககுமே 

இ-ள பரிமளகதஙகின மலாகளிலேபரவி இளஈ தெனறலான து 
வது ௮ஙகே உ£ாகக பராசாபபொடிகள ம சனினமேலே பெயூற 

பொனமழைககூடடமபோல வாசலகவிலும அழகயவிகெளினமேலும 

(௫௫) கிசமபபபடியும-எ-று 

உகலருமபுனதடிிளியோசசுவா£ 
அகலகவணசெ.ணடெறியுமசாமணி 
பகலவி ;யகணமொபபனபாசரொலாம 

குகனிருதசெழு ஈகணகுநிஞசியே 

இ-ள கெடுதலிலலாக சைபபுனதஇிலே கினிகளைஓடடுகிறவாகள 

அகனற கவணிலேவைத்து SAAD நாரரககஙகள ஒவவொரு சூரியன 

இழேவிமுறெ தரடசியை யொ டுராகினறன நிலஙகளிலெஙகும இது 
எஙகே எனமுல மூடாசசகடவுள விளஙருகனற செழுமையான குளி£ 

சசியையுடைய குறிரசிநில *இல-௭ று (௫௬) 

நெடியகெயதபினிதஇலவணடலில 
கொடி யகாகலி॥உ டலிழைத இம 

கடியநீலககருஙகணுளைசசியா 
மடியிலேரிவளைகணரமுதினோுமே 

இ-ள விசாலமாயிருககற நெயசனிலததிலே ௬த5.துகளா.துஙகிக 

திடககிற சேறறுநிலததிலிருக அ கொடுமையான காமததினாலே சுழியிட 
டுககொண்டிருககிற பரிமளகதைககொணட நீலமலாபோலுக கரியகண 

களையுடைய வலைசசிகள மடிமேலேறிச௪ ௪௫குகள முததைபபெறும,() 

கலையளககுஙகருஙகணுளைசசியா 

புலையளககுகறைககுபபொரு௩இயே 
விலையளபபனவெணமுததமேயற 
னிலையளககுமப.,சவாதெயகலே,



சாட்டுச்சிறப்பு. 2.7, 

இ-ள காம. நரலை அளவுசெயது பராககற கநியகண்களையுடைய: 
வலைசசிகள இழிகுணச துடனே அளவுசெயது விறதிற களளுககுச௪ சம 

மதமாக விலைக்கு அளவுசெய .து கொடுபபவை வெளளிய முத RECOM 

கீருமகிலையை அளவுசெயஇருககிற வலையாகளுடைய கெயதனிலத௫ , 

லே-௭-று கெயகல-கடறசாரபு (௫௮), 

நிலமவிளகஇிடுநிததிலநீலவுற ட, 
பலமவிளகடிதிமபைமபுனலபணபினன 

னலமவிளககிடுகலலவாவாயமொழி 

குலமவிளககிமமெகோசலகதாடரோ 

இ-ள நிலஙகளெலலாம பிரகாசிசதுககொணடு கிடககுமமுத்து 

கள-நீிலோறபல மலாகள விளககககொணடிருககும பசுமையான ஜல 
களிலே-ஈலலகுணததினையடைய சனமாசகஙகள விள; குவகாயிருக 

கும கலலோகளுடைய வாயசசொறகனிலே -எலலாநாடடுகறும் ,தா 

னே சிரேஷடமாக விளஙகருவகான கோசலகாடடி.ல-௭-று, (௫௯) 

நாடசெடியபபு முறறிறது. ,ஐ௪-௭௩. 

வெண்கல அனையை 

௫௬௧ ர சசி றப்பு 
மகரதோரணவாயிலுகாஞசிலும 

சிகரமாமதிலுஞ்செ ரிபேரகழ 
சகராவானபுகழசாறறுமயோததிமா 

ககரமேனமைகிறிதுகடத துவாம 

இ-ள மகாதோரணஈகள கடடியிருககற கோடடைவாசலும மதி 
லறுபபுகளும அவவுறுபபுகளையுடைய பெரியமதிலுமசூழ ௮அமமதிலை௪ 

சூழகச பெரிய ௮அகழானது இதுவேசகசா கோணடியகடலென.றுசொ 
லல,௮௧௧௪ சகராகள பெரியபுகழைப பிரசிசசபபடுகதுவகான அயோ 

கதிமா நகரசதினது மேமபாடடை இனி எமமாலே கூடியவளவு 

கொஞ்சம சொலலககடவோம-௭-று. (௧) 

மாடமாளிகையுமமடைபபளளியும 

கூடகோபுரமுமபெருஙகோயிலும 
ஆட ரஙகுமணியறச சாலையும 
பாடலஙகரிவைகியபகஇயம 

இ-ள வீடுகளும, உபரிகைகளும மடைபபளஸிகளுறு கூடங்க 
ஞூம;, கோபு சஙகளும, பெரிய அரணமனைகளும, நடனமபணணுகிற தா 

டகசாலைகளும, ௮ழகதொன கருமசகஇரஙகளும, குதிரைகள யா னைகள 

நிறகிற இட ஙகளும மிகவுள-௭-௮ (2)



உ அரிசச ்திரபுராணம் மூலமும் உரையும். 

மாரனனனவாமாமயிலனனவா 

காரடாகதபுயமுககனஙகளும 

கேரடாகதுகெருககலினவி.ழததபொன 
னாரமினனுவவாவணவீஇயே 

இ-ள மனமதனை ஓத்த புருஷாகளும பெசியமபிலையொகக சாய 

லையுடைய பெணகளும அதிய இவாகளுடைய /காலைசன நெருகடிய 
தோளகளும, கொஙகைகளும, கேரேபொருகஇ கெருக நதிரினாலேடஇ 

ரநத பொனனும மூதிதும விளவ௫க இெடெககினமனவாடிராகும கடை 

வீதகளெலலாம-௭-.று (௩) 

அனபுகஙகுமனததகரிசசகரன 
ளனைபுகமகொழுகசேசநடிசசமை! உலமிபால 

பொனபுணாமுலையாரபுலா குறும் 

லினபுகைசெனறெ மழமுகடெங_, 2 

Qo gory sms மனதகையு/டைய அரி) De marry 

டைய புகழானது கொழுகதுகொண்டு வவ1ஈ நு , றழி கிறதுபோல 
பொ ன னிறமான சகேமலைககொண்ட ; தனங்களை! டைய பெண்கள Fath B 

LE காயசசெயகிறதறகு ௫ ஜூடடுமினற அகிகடடை மின புரைய எ.து 

போயபபடரும அகாயமுகடெலலாம-௭-று அனபு நெயவபதகு (2) 

சோனையாரபபெனவுறிகொடாநசகென_ 

சேனையாபபனகேரொ லியா (பன 
வானையராஈதுறுமவாமபரியாபபன 
ஆனையராபபனவாவணஊர் யே 

இ-ள மேகஙகள மூழங்குவதுபோலவ௩ூ எழிநாலமவநசாறபோ 

லவும, சேனைகளும ௪கஇ௩னெறன, தோக.மி ஜொலியு முழஙகுினறனட 

ஆகாயத்தை யளவிசசெலவதாயகத் காவு பதிரைகளு£ம அலுமானி 

கனைறன, யானைகளும விறிடுகெறன ௮௩ கக௩டைவிஇிகளில-௪-(௫) 

வேசவோகைவியனகலையோகையின 

இதவோதைகிளையோதையாடிவா£ 

பாசவோகைபரிபுர நதோகையா 
காசவோகதைகடபபனதாஞூமே 

இ-ள வேதகோஷூஙகளும பெரிதான கலைஞானவொலியம இனி 
தான கீதநகளினொலியும, மூஙகிறகுழுலகளினொலியுட, OF) wT BER 

டைய காலிலுளள சதஙகைகளினொலியும, சிலமபுஉஸினொலியூம, வீணை 

யிலுணடாகுனெற கானவொலியும, உணடாகிககொணடே யிருககின 
றன வீஇிகளில-௭-று (௬)



மகரச்சிறப்பு. உடு 

கஇளளைபாவெ€கஙகளசாரிகைப 

பிளை பாவெவேகமபிராமணா 

கொளளைபாடுவரினனிசைககோதையா 
வளளைபாவொமனனவனவணமையே 

இ-ள கிளிகள பாடுகினறன பாடடுகளை, காகணவாயபபடகள மட 

லசசொறகளைபபோற பேகனறன, வேதங்களைப பிராமணருடைய் 
கூடடஙகள பாடுவாரகள, இனிகான ராகஙகளைப பெண்கள பாடுவா£ 

கள, மஙகலவளளையெனலும பிரபரஈகஞசெயது பாவெராகள, அத 

அரிசசநதாமகாராறனுடைய உதாரகுணங்களை-௪-.ு (ar) 

FL. QV by HOU GBM 6 BUN TUM GUT தும 

ஊடலோஙகுவகவவையொருக்திக்கும 

அடலோஙகருவகணணுளாககனறனை தும 
பாடலோஙருவநிக சவூமபாணாககே 

இள காயா௫ுடனே கூடுகலே அிகமாயிருகசனறன பெணகளெ 
லலாரு கும அககககரிலே சேராதிருகக௱சூபபிணககே அதிகமாயிருக 
கும மூதேவி ஒருத இககுமாததிரம- ஆடிகிற கொழிலே அதிகமாயிருகு 

கும காடகிபளுககு-௮௩த அரக காளகடோறும பாடுகிறகொழிலே ௮ 
கமாயிருககும எபபோறும பாணாகளுககு ஏறு (௮) 

பொறபராககாபபூரபராகசசெம 
பறபராகபயோகரவேசையா 

விறபசாகமிராவிடியனருகல 

கறபராகமகதாடககானமே 

இ-ள பொனனிறமான க௩தபொடி சளும பசசைககாபபூசததாளச 

(a LD சவத பதுமராக மணிமாலைகளுஙகொண்ட கொஙகைகளையுடைய 

வேசையாகள விலைககுவிறபராகள தஙகளுடமபை இராககால முழுதும 
விடியறகாலசதுககுமுனனே கறறுககொளஞூவராகள இசாககுகளும 

௮௫ ஈடனதறுககேறற பாடலகளும-ஏ-று (௯) 
எமமினணணியிருககனயாவையம 
வமமினெனனவழைபபதுமானவே 

விமமிநினறவியனகொடியெஙகணும 
தமமினினறு நடஙகககயஙகுமே 

இ-ள எங்களிடகதிலே சோதஇருகனெறன எலலாப பொருளக 
ஞூம் ஆகையா லவறறைககொளள வாரு; களெனது கூபபிடுகிததுபோ 
லவே மிகுகது நிறகினற கொடியாடைகள எவவிட௫களிலும அகத 
அயோததிமாககரததார தஙகள வீடுகளினமேனினு துவண்டு விளங 

கும்-௭-௮: (2) 
4



a. ie அரிசசமதிரபுராணம மூலமும உராயும். 

முனனைமாதவததானமுழுதுககுகல 

லனனையாமரிசசஈஇரனமனனைமா 

லெனளமேலவளைஈணேடியபாறகட 

றனனையொம்சசவளககொடிகளெ 

இ-சா பூருவகதிலேசெயதக பெரிய தவ,தினாலே சலலாபபொரு 

எகளுககும, ஈலல தாயாயிருககி௰ ௮ரிசசநதிசமகாராஜனை விஷணுவெ 
னறுகினைகது மேலேகூழஈது பரவின பாறகடலை ஓபபாயிருககினறன 

வெளளைககொடிகள-௭-.று (Oe) 

இருககோசகியசசி5 இரபபாவையை 
அருககோககியவனபரைவலலியா 

உருசகோகயஐட லிமீனாக்குயிர 
பருககோககுருசமனைபபழிககுமே 

ள ம் கதிகளிஙறு ளா பெண மாறுபாடாகப பாகு 

அங்கே யெழுதியிருககிற சிதரெபபிரசமைக” ர௫ தஙகளையணைகக கோ 
ககுவதுபோ லணைககபபாகடு உ நாய/ நபர பொடி போலும இடை 

களை யுடையவராய DET PHBL பாரகநினற பிணஙகுதலையுடைய பாச 

ன்வயானது உயிலாக கொளளபபாாககினற யமனைபபழிககும- எ-று () 

cpr oa G nnols தவன முணடபேராக 

கரணமககரிப சகதிர OLD CE 

சாரணடைகககடவலமாயீடடமயபோல 

திரணெடுமபரி,சரணிகிறமுமே 

இ-ள மாறுபாடடை.புடைய நீணட வசசிராயுகசதைய/டய இக 
தரன மூஞவகான சணாடைககு ரகஷிகமாரிறவன CHEF அ௮ரிசச௩இர 

warty Ser ஆமெனறு அடைககலமென து வகதிருககிற பெரியமலைக 

கூடடமபோல இரடசியாய நீணட குஇரைசா சடடுவகான தேரினவரி 
சைகளநிறகும-௭-ு (Om. ) 

ஏமசாலையுமினனிசைச சாலைய/ 

தமசாலையடனறசசாலைபம 

தூமசாலையகோகையாமாதவக 
காமசாலையமேகணகலைலவே 

இ-ள. இரவியஙகளிருககிற சாலைகளூம, இனிசான இசை. நூல கற 
கிறசாலைகளும, தமமபணணு றெ சாலைகளுடனே, தருமசததசசசாலைக 
ளூம; புகைகள களருகிற சமையறசாலைகளூம; பெண்களுடைய மிகப் 
(பெரிதான காமானுபவம பணணுனெற சாலைகளும, ௮5கசகரிலே அள 
விலலை-௭-று (Oe)



மகரசசி௰ப்பு உ௭ 

அமமிருககுமனததிலனைவாககும 
இறமிருககுமப்யசதிறசெழுஞ்ுடா 
நிறமிருககுமபடையினகணீககமின 
மறமிருககுமட கசையாகணணினே 

இ-ள கருமமே நிலைகொணடிருககும மனதஇலே எலலோரு, 
கும, சாமாகதியமே நி£ுகொணர ருகரும கோளகளிலே, செழுமை 
யான சூரியகாததி?ய நில்சொணடு ௬ுகரும, ஆய கஙகளினிட ததிலே,8ங 

குகலிலலாக பிணஙகுஙருணமே குடிகொணட ருககுமிபெணகளுடைய 
கணகளிலே-௭-.நு (2ட) 

தொடடுமனனனசுடாழுடி சூடிய 

மடடுமேசகமவவாணகாககிலலைய/ண 
Dorit rer Suir துலரினமையால 

இடடுணா 1 ருறையெனபதோரோககமே டி 

()- or அரசாளாகையைககொ... mB அருன் அரிசசகஇசமகாராஜன பிரகாசஙகொணட இஒருநமூடி ரூடிககொணடிருககுமளவும ஏககமெஷ பது ௮௩௧ ஒளியால மிகக பட்டணகதுககு இலலை, சமையலசெயது 
சாபபிடுகியவாகளே யலஉ_ஐ பிசசைககு வருறெவாக ஸிலலாையு 
னாலே பிசசையிடசெ arnt reas யே புணடெ னபகான இச 
ஒரு TEST GS) rtp ௮௩ பபடடணததிறுணடு-௭-.நு (Og) 

FD UID ht DEEMED BH oot ECCT OS ராகா 

பறற? ஈபையுமிமாடடிளஙகொஙசையால 
Gow hu மருஙசெவானுமி சமபையம 

(௨௰லிரிம் உபயமமணடலதடில&ையால 

இ-ள எப்போதும் சறறுளள கொ லசதகொழிலைபுடையபெணகள 
கணகளைககணாடு கா முகசான HART Hor நிசமபககொளளுடஇற துனப 

முூமஉயாகச இளமைபபருவத்தையுலடய கொங்கைகளினகனதசாலே 
ஒடிஈதுபோகும இடையெனபதான துனபமுமே ௮௩௧ நகரிலே உணடு 
வேறுதுனபம ௮௧௪ ஈகரினிடததிலே இலலை-ஏ-.ு (Dar) 

இபமருபபெனககொ௫கைசமகஇடை 
சபமுரிகதிடஈ சகககன றீதெனா 

உபயபாதததிறகொணபொறகிலமபிடும 
அபயமன றியபயமறநிலலையே 

இ-ள யானைககொமபுபோலவனவான கொறசைகளைத grab 
இடையான கெடுதலாக ஓடி.6துபோகும ககுியானதலல இதுவெ 
ன௮ இசணூகொலகளுககும மழூசகொனபொனனாலாகிய சிலமபுகளிட்ர்



உவ அரிசச,த்திரபுசாணம் மூலநு.ம் உராயும். 

ஒலிபபகான ௮பயககுரலேயலலாமல அபயககுரல வேறிலலை-௪-ு 

அ௮பயககுரல-பயமிலலாமையை வேணடுஙகுரல (0௮) 

நிறையுகதாமரைநீடடகதினற.புனற 
சிறையுமனமிசசிறைபிறிதிலஃூயால 

பிறையமெனமுலைபபேதையாகசிறறிடைக 
குறையுமனறிககுறைபிரிநிலவையே 

இ-ன கிறைவகாய தாமமைமலாசனஸி ஊீடசியினயுடைய ஈலல நீர 

ககுளககள முதலானவைகளுககு௪ Ron Os wai Fuses A சிறைசெய 

வது வேறிலலை, ௪ஈஇரபபிறையம மெலலிய கனஙகளையடைய பெண 

களினுடைய சிமிப இடைகளும சேயுமேயலலது தேயவு வேறிலலை- 

-ஏ-.று சறைசெயகல-காவலசெயதல (0௯) 
பொருககிமாழைைபுலியுமபுனலடன 

அமுகதிவாமுமொருுறதையனபிறல 

பரந நுமபைஙகினியுமமொருபஞாத 
இருக துவாழுமிரவுமபகறுமே 

இ-ள் கூடி மானும புலியும கணணீரைசசோநது குடிகது வாழவ 
காமிருககும, ஒருதுறையிலை அனபுடனே பருக நம- பசசைகூளியு ம 

ஒரு கூடடிலே ௯ டியிமுகது வாழவதாயிருககும, இராகதிரியும பக 

லம-௭-று (௨௦) 

பொருளுமவே சபுசாணமுமபுகஇயில 

தெருளுககானதியாகருமயா கரும 

மருளினமாஃவமுமவளமுமராயிரக 

கருளூ5 தோனறுறுமகசகரசதஇினே 

இ-ள அாததநதெரிகலும, வேசபுராணஙகள பாராயணஞசெயதக 
ஓம, அதனாலே புததியிலே தெளிவுடை  நாயிருக ௧௮, தானஙகொ 
டஇுததலும, இயாகடரிசெயகலுுி) யாகஙகள பணணுதலும மயககமில 

லாத பெரியதவஙகளசெயதலும, சமபததுககொண ஒருத்தலும சீவ 
காருணணியமுூணடா யிருககலுமே விளஙவகிககொணட.ருககும அகத 

நகரக லே-௭-று (௨௧) 

வேறு 

அததிருககாககுணிரை யாயிரமணிச நாண 

பததிகளுமககொகைய பைமபொனுறுகோயிற 
சி5தரமணிததவிசன முககணிசெழுமபொற 
௫தஇரகிழறறவரிச சகஇரனிருஈகான 

இ-ள அ௮பபடிபபட்ட இிருஈகரதஇிலே வரிசையாக அயிரம ரதத 
தரணகளுளள மணடப வரிசைகளும ௮௩௪ அயிரமாறறுப பசுமபொண



சகரசூறப்பு. 2. & 

னாலே செயஇருககற அரணமனையுமாக அ௮மைகதிருபபதிலே அடகு 

சிசிர விசிததாஙகளாக ரகஈஙகள படததிருகற சிகாசனகதினமே 
லே முத்துகளாலே அலஙகரிததிருகக௦ செழுமையான பொனமய 
மான பூசசககரககுடை நிழலசெயய அ௮இனகழே ௮மிசகஇர மகாசா 
ஜன கொ MAN று (௨௨) 

எனனதிஃதெ னஃ செனறிருகைகூபபி 

மனனவரிடுந நிறைகள் வகழினிகளபபத 

துனனுமறையொகளபலா சோடிடமுரைபப 

மன. நுகயிவா  ரபலா மயசலமியமப 

இ-ள எனனது இவவளவ ஏனனது இவவளவு எனறு சொலலி 

இசணடுசைகளையு கூலி5நுசகொணடு ௮ரசாகள கொடுகக வேணடஒி.ய 
பொருளககாச கொணடு௮கது சகமோஜமாக அளவுசெயது கொடுத 

துக்கொணருககவம ஒருபுததிலலை கெருஙசன வேதபபிராமணாகள 

பலருமவகநு பசக மூகலான பொருத நிமிறதஙகள சொலலிக 

கொணடிர௫ூசக ற, ஒருபு/ லே நில் spp கவிவலலவாகள பல 

ரூங்கூடி பமா ன்கவிகள் பாடவும-எ-று (உ) 

முநகையிவிகருலருதமறலைமையோடும 

வகககுலமகிரிகண மணடலிகாருறச௪ 

சநதிசமுரைம வியககனதனமதுச 
rth b TDL BUI சுழறறுபணிமாற 

O-or பழையகான சூரியகுலகதோனறிய நாளமுதல பிரதான 
மான ெுபபுடனே கூடிவகதிரக துடாள கரோஷடகுல மகதிரிசளும 

மணடலிகா (நம ஒருபுறக தில (HIP DGHEBAL, இருபககததிலும 

சநஇசனபோலு முகமும, பொனமலைபோலும கனமான தனஙசளுமு 
டைய செளகதரியமுளள பெண்கள வெண சாமரஙகளைச' சுழறறிச சுழ 

ற்றி வீசுகிற செயகைகள மாறிமாறி நடகதுகொணடி.ருககவும-௭-று. () 

ஆடகமணிககடக கைககலமழுநத 

LOTL. BLIP DIb(HL LDL bon BIT HOTT L vt 

பாடகபதபபரி பு. ரசதொலியெழுமப 
காரடகடடககதகைய TONF % BSL LOT 

இ-ள பொனனினஞைலேசெயது தஙகள பதிததிருககிற கஙகண 

ஙகளணிஈககை பஇய முறுககாணிகளைமு றுகட௫ மடந்தைப பருவபபெ 

ணகள பாடிககொணடி ருககவும, ஒருபுறததிலே பாடகஙகளணிகத கால 

களிலே சிலமபோசைகள கிளர ஈடனஞசெயூழ பெண்கள சைக 

சசைநது ஈடனஙகளசெயயவும-௪-௮. (௩௫)



aid அரிச்ச,சதிரபுராணம் மூலமும உரையும். 

ஆகமிசைகஙகுமணி யாரமுமவறறின 

பாசமிசைசோஇிவிரி பனமணியுமினனக 

கோகனகமககையொடு கொறறவையுமமபொன 
வாகுவலயகககந மணிபபுயமிலஙக 

இ-ள மாரபினமேலே தஙகியிருகசிற ரச௩மாலைகளும, முத்துமா 

லைகளும; அவைகளின நடவே சோடுகமேப பரபபுெற பலவகை சத 

தஙகளும பளபளெனனவும், செ ராமரை மலரிலிருக லடசுமியம- 
வீரலடசுமிபும, ௮ழ௫தொன பொன்னாலாகிய அழுகுகொண்டகெயூரஙக 
CHL, அழகிய கோளசனஸிலை விஈககசவு(க எ-து (௨௬) 

சோமனைமுடிககருளு மாபதிடாத 

காமனிவனெனனவொளி? கடடமூலஙக 
மாமகரகுணடல மணி? இருவிலவீச உ 

சேமவுடைவாளது இருககையிலிலஙக 

இ-ள சகூரனைச௪ ௪டைமேற ரூடி சகொளாடிருககிற பராவதிகாய 
கனான பரமிவனாலெ எரிககபபடாஈ மனாகன இவனருனெனறுசொ 

லலுமபடி விளஙகுற போழ ட விர௩கவும,பெரிய மகரகுணடலஙகள 
சதகஙகளினுடைய சிறகந rivHew வீசவும, உயி காவலசெயஇற 

உடைவாளானது இராரசையீலை விளஙகவும ஏறு (௨௪) 
துடி பபகொககனடி யாதசோழுதுகிற றப 
பொடி பபடவபெபடுரறுபபுது உலபொறுக 

முடி ததலையுறஈதிசைமுசமகரச நயதத 

வூபபடுகதுபபிராலா . “ழலவிளஙச 

இ-ள உடுக௱ சங ௭ ரைஓயயு உடய சிவனடி யராகளை வணஙடஇ 

விபி தாளிகக கொன்ற வூவாங்ய கறுபபானறு கெறறியிலே விளஙக 
வம, கரீடமணிகக தலைகள। ॥... எடடு5இ௧8 ஸிடஙகளிலுநூளள அர 
சாகள வணஙகுகுதலாலேை Osu Daron வவொடிய கதபபு இரணடு 

மலாபோலும பாதஙாளிலை விளஙகவும-௭-.று (௨௮) 

காலமதுகண?ூசெதிருஞச சிபுமொதசதெண 

பாலளவுகீளாதாபரபபுவனபோலக 

கோலமுககினஜொெளிகுலாவவதன)மீதே 
சாலமணிமேவுுஉகினஜனொனிகயஙக 

இ-ள சமயகதெரிகது சூரியனுஞ சஈநிரனு மொரு சேரககூடி. 
எட்டுகதிககுகள மூழூதும கீண்ட கரணங்களை விரிககெதுபோல அ௮ழஇ 
தான இருமூகததிலே நிலைகொண்டு ஒளிவிளஙகவும, 2S (PEs அக்கு 

மேலே மிகவும ரதகஙகள ப.திகதிருககிற திரீடததிலே நிலைகொண்டு 
குளி விளஙகதும-௭-று (௨௯)



சக ரசசிறபபு. A& 

கணணககிறைஈதிமைகடகஈதுகடை தாவி 
மணணகமடஙகலுமடைநதுயிகளவாழ 

விணணளவுதசாவிமிகுவெஙகலிகரபப,த 
தணணவிகெடுஙகடலிடஙகொடுகழைபப 

இ-௭ள இணகெணகரககுளளூம நிறைவாய இமைகளுககு மே 
பட்டு கடைககணகளிதும தாவுகலாய இகக மணணுலகரு ழநும வியர் 
பிசு உயாகளெலலாம ஈுகததை யடையவும அகாயததளவு சென 
Ae gure வெவலிய கலிபு 1: ௮ன மறைஈதுபோகவும, குவிரகதுளள 
கிருபையா னது நெடிய கடலைபபோல விசாலஙகொணடு பெருகவும் () 

வஈதெறிபயோததிபினமணடுஇிரைவானிற 
சிதறு நரையுடிதிகஉசெஙகதிகடுபபச 
சநதமுலைமாதரிரிசாமரையிறருி 

சு5கரமணிபபனிநுல வடிடவிரு உசான 

இ-ள கரைமெலைவகறு Our wD கடலிலே நெருஙகன அலை 

கசா அ காயக டில வீரி நு IM bow Gow விளந 5) aor D இளஞ்சூரி 

யனை ஓபபாக அழகான கனநகளையுடைய பெணகள வீசுகிற சாமாககீ 
ளு 5கூுளளே அசெமணீயமான ர,ஃகாபரணங்கள விளஙக இப்படி wT 

சிருககான-௭ று (௯௧) 

நகரசசிறபபு-முறறிறறு ஆக-விருததம-ஈ௪. 

iia 

முதலாவது 

விவாரககரண டம் 

இருஈதகாலையிலியாவாககுமவிடைகொதெதருளித 
திருகதுமாமுடிமனனவனசிலருடனிருபபப 
பொருகதுகனனெறிபபுணணிய£ரததஙகளாடி 

$ அருககவகதிெனரனேகாவகககககரடைகதரா 

இ-ள அபபடியிருககற சமயததல எலலாருககும உததரவுகொ 

டுத தனுபபிவிடடுிச செவவையான பெருமைபொருகதியகரீ _ மணித 
அரிசசகஇிரமகாராஜன சிலபேருடனே ௮௭௧௪ சபாமணடபதஇ லிருக 
குமபோது பொருககமுளள நகனமாாககத துககுக காரணமான புணணி 

யா கதஙகளிலே ஸசானமபணணி அருமையான தவதசை யூடைய 
அகேச முனிவாகளவஈது ௮௧௪ ஈகரகஇலே கூடிணாகள-௪-ு (4) 

சடைபுமுணட முஞசிகையுதுணடாதுகறறோயகத் 
உடையுமாமரவுரிகளுமுடுததழருத



௬௨ அரிச்ச,2.2 புராணம் மூலமும் உரையும். 

இடையுஈகாழசிறுபணடி.புமெயததிளைசதோயகத 
கடையுமவாழததலுஞசபிககலுமுகதுறுகாவும 

இ-ள சடைகத்தலைகஞூம, மொடடைததலைகநநம, FONG Eas 
ஞூம, மெலலிகான காவிககலலிலே கோயததிருசசற வஸ.இிரஙகளூமி, 

பெரிய மாவுரிகளா.௦, உத அழகு குடிகொணடருஈகிற இடைகளும 

தொநுகுகற Hawa Iron, அயாசமா பிடாது நடசசிற நடைக 
ஞூம, வாழகதி ஆசாவதிககிறதும கோபிக தச சாபங கொடுககறை துமச 

கிய இரணடு முகதி வருகிறகாவுகளாம-௭-.று (௨) 

நாலுமாபழா நாலிடைததிகமக துற நட பருக 

தோவுமஙகுலிதகருபபையு துளங்கு 1மாணசெவியபில 
காரலுமயாககுணடலஙகளுகானமரை (கருக 

கோலுமேகஇியகுடைகரைஙகுணடி௰ ௩௭ கரும 

இ-ள முபபுரிநாலும-மாபும- 39௩௪ மாபபுரி நாலினிடமாக விள 

தகி மிகவும அசைகின்ற மானறஜோறும, விரலசடரிலை சாபபைமோதிச 

முமி, அசைகிறஅழடிகான காதுக,ரிலலை தொங நி யாக்க ரொன 
ப,காயெ குணடலங்களு, கரன், 7 (Oo GB றார் நு rons BT Hs Ns 

CNL HEH ID, தாஙகிககொணடி OH DD ரூடைகரமி கமணடலஙகள 

கொணடி ருககிற கைகளும-ஏ-று (௩) 

இனனகொணடுளவிருடி.சனியாவருமெயதி 

அனனச2இரமணைக நுபுககன ரபாவுயிரக நு 

முனனமவாரிதியாபபெடதகாலெனருழம டி 
மனனாமனனவனமழாவிகைவாயிலில வக தமா 

இ-ள இவவகைகளெலலரது கொணர ரசகிற மூனிவாக ளொல 
லோருமவகது ௮௧௧ ஈகரகஇுலுளள அனன௪ச /இரக௫2லயபோயக கூடி 
ஊவாகளாய ஆயாசஙகளஇகநு முனனே கடல (வறககஙகொண்டு வந 

காறபோல முழஙகெகொணடு அகத ராஜாதி ராஜு HME EGET wl 

டைய அரணமனை வாயிலுககருளளே வசகாரகள-ஏ-.று (௪) 

வநதசமாகவரோகதையமமனனவனகேடடி௪ 
சிசதையிறபெருமகமவரசசெனறெஇுண கொண்டே 

ESOT SUL oT HUGO SU Gus OG Oo x 
அகதமாதவாரடி.மலாமுடிபு றததொழுதான 

இ-ள. அபபடிவநது கூடின மகரிஷிசசூடைய சததஙநககா அகத 

அ௮ரிசசகதிர மகாசாஜஞனவள கேட்டு மனதிலே பெரிதான சககோஷ 
நமுணடாகபபோய எதாகொணடு தானசெயத எநதப பெரிதான கவப



விவாககாண்ட்ம் Oi 

லமானது இ /போதுவகது சி2இசகதென LD HOS மகரிஷிகளுடைய 

பாதபுஷபஙகளை 2 ,சன சிசசிலே பொருஈதுமபடி வணக௫னென-௭-அ () 

தொழுககாலையிலாசிகளருககவாரொலலி 
முழுதுமாமறைமுழஙகிடமணட்பமுறற 

எழுதுமாமணியாகனமவவவாக$&க து 

பழுகிலாமொழிமனனவனிருகதிவைபகாவான 

இள அபபடி. வணநனயபோது QT oun Gwe ௮௩௧ அருமை 

யான தவரிஷிகள சொலலி வரயமாழுதும பெரியவேதஙரபா ப்ர தவ 

தாக. சபாமணடபமஇிலேவக நு ௯ டவே-பதிகஇருககிற பெரிய ரந 

கரசனங்களை ௮௩௧ ௮௩5 நிஷிகளுககு௨ தககபடி. கொடுஃதுக பூபால 

லாத உபசார வாரதரைகா யுடைய அரிசசகதிர மகாராஜன் தரனும் 
தனறுடைய இஙகாரன க லிருகதுகொணடு இக வராபகைகள 0] 

லலுகஞுன-ஏ-று (௬) 

எகசகதேயஙாளகணடனளிரொெதசிசைபுகசா 
| TB Db AMD SMIMIMY ரீரபு நுமையெனகணம £ 

(PGBS fi. giAQesratnhs £16 இரனமொழிய 

ஆகக EMI TF SY bE சவருரைபபரா 

இ-ள ஐ-மாரிிகளே ௭௧௩2 எக்க சே ஙகமைககணடாகப, எம 

௪௩5௧ சேததஙா மிலே ரூமி க அங்கஙகே எனன ஆச்சரியவ 

களைககணமாகள; அவை தம முனனே எனககுக தெரிய“ பொலறலுங்க 

ளென்று whe கச மகாராஜனகேட ௧- நபபடி.க கேடடபோ து அகத 
அரசனுக்கு அரிய தவமுனிவாகள O rr sO) srw Gen ear-or- oil) 

அஙகணமானிலததரியகனனோசிகாடடகமனுப 

பொஙகுகணடகியெனபதோ புணரிய£தகம 
அவகியாமபுஞுநதாடிநினனருணமுகஙகசண 

இஙருவகதனமினனமுஙகேடடியெனறிசைப்பரா 

இ-ள அமுய இட ததையுடைய பெரிய வுலகதடுலே அருமை 

யான கனனோசி காடடிலே அலைகள் பொஙகுவகான கணடடி யெனப 

தாகிய ஒரு புணணியதீககமுணடு ௮௧௧௫௪ சோததததுககு காஙக Gh. nev 

லாருமபோயத இரததமாடி. உமமுடைய கிருபாசசமுனள இருக 
தைக காணுமபடி இஙகே வககோம இனனமும ஒரு அஇசயமுண? 

அதைககேளுமெனறு ௮௧௪ அருமையான மூனிவாகள Gero gu Bg 

கள-ஏ-று (௮) 
அஈதகாடடினிறகனனமாபுரிககராளவோன 

சகதிரனவழிசசசஇரதயனறவடிபுரிகது 
இ



mm ரிசசநஇரபுசாணம மூலமு.ம உரையும் 

ககதவாசடைககடவுடன வாததினாறபயகத 

சஈகமாமுலைசகதையலசகஇரமதியெனபாள 

இ-ள கக கனஜனோ௫கொாடடலே கனனமாபுறியெனனும படட 
ணததையாளுகற அரசன சகஇரனுடைய மூலகதிலே பிறகக ௪நஇரத 
யனெனனும அரசனானவன அனேக தவஙசளைசசெயது கொனறைப 

்'ூமணம பரிமளிகறெ நீணட சடைகளையுடைய பரமசிவனுடைய வரத 

இனாலே பெறற .நாறசான பெரிய தன ஙகம£யுடைய ௮ழகால மிகக 
ஒருபெண சகஇரமதியெனபவள-ஏ- நு (௯) 

LOGIT LO _/6 0) BUI! FLD Up OF! HOU PIU SHED DILILO 

aflemtini. 5 0, SiUit bio ip em a Teva BinovG ou 
கணமடகதையககணனாமல நத இிகறபிற 

கெணமடக்குகறபுடையளிக திரையிலுமெய/லாள 

இ-ள பூலோக சிலுளள பெணக.ரிலும மெவேகதிரன வாசஞ 
செயகிற தெயவலோ கசலுளள்ி பெணசனி yin ஒபபாகிறவாக ஸஎில 

லாதவெறறிபேலபோறுங கணசசையுடையபெண பினனும அழகிநான 
'குளிகச கூகத லயுடைய அருநதடுிமிறுடைய பதிவிரகா முணதஇிறகு 
எட்டுபபஙகு அ ய/கன பழியிரத சிரோமாணியா அவள மகா ov.) 

யைபபா1ஈட யம மிுகச அழமுரைபுடையவர-௭-று இனி அவளழகின 

(9) வரலாறு 

வே Oy 

முூகலைவெறறலைககடிகதுசைவல 2) 
முனிகது௦ HPD BO) FNS 7) / Cy %) bY) 

அைறுமபுகையு மகர மும்ப பகு 

மளைஇபபனிகீரிலேகலோ௩ நு 
பகலவககுடைகதவசையினவ வெள 71ப/ 

பலமலாததாரணிகத வனே 

ஓ.கலசெயககருதியிருடிசணடா 1 
தெழுககனசெழுககடஙகுமலாள 

இ-ள மேகததைவெனறது கருமணலைபும ஒதுஙகககளளி பாசியை 
யூம வெறுத்து ௮ழகய கொனறைகசரயையம துரததிஅட௫லினது கலல 

வாசபபுகையும, மயிரசசாகதமும புழுகுமபொருகதுதலாய பனிடீரிலே | 
கனைதலுமாய முனனே சூரியனுககுசதோறற பழிபபினாலே wren caper 
டாகி இபபோது பலமலாகளாலும புனைகத மாலையையணிஈது ௮௩௧௪ 

சூரியனுடனே யு.ததமபணணு,கறகு இருளானது இரணடு சஈகதோஷித 
தெழுஈகாறபோலவதான செழுமையான நீண்டகூகதலை யுடையவள,()



விவாககாண டம, சூடு 

பயக ககதனவுமபடடமாமரமும 

பணடைகாளுககவெளளெனபும 

உயி£பெறறபொருடபெபளிதமுமபாலு 
மொழுூயெகே றுமாரமுதும 

குபிலினிறகாரலுயிளியினினமொழியு। 

குழலுமயாமுங குழைத்திழைதது 
மயிலிபற சாயலவாணுதகறனககு 

மலரயனவடு 1, தெனமொழியாளு, 

இ-ள இயந௩க பயிரகளும, படடிபபோயகடிடககிற பெரியமரஙக 
ரூம; முனனாளி ல உடமபினினறுக கறி துடெககிற வெளளையெலும 

புகளும, இவள பேசுகலாலே உயிருணடாகுமபடி. கணடசருககமாயம 

பாலும, ஓழருெற சேறும, அரிய அருகு, குபிலினிடததிலதொ 

oof) ytd, கிளியினிடதடிலே பேசசம, பொலலாஙகுழலி னிசையையுட 

வீணையி னிசையையும, குழபபிகக டட மபிலபோல அழுகய சாயலை 

புடைய ஓரிபொருகடிய கெறறியையுடைய அககஃபபெணணுககுததாம 
ரை மலரிலி நக 7மசேவன செயதுளள தெனபதான வசனக்கை, 
புடையவள-௭-று பாளிகம-பளிகமெனக குறுககல விகாரம (2௨) 

கடலினைககயலைககணையைமெ எபிணையைக 

காவியைககருவிளமலரை 

வடுவினை ககொடி யமறபியைவலையை 

OID DD SoTL. Bear my 

கொடுவினை ,டிகொணடி ருபுநகாவிக 
நமி ஊயுஙகுழையைப மி 

விடமெனகச நபபூறறரிபரக நுன்கை 

வேலினுங உரியவிழியாள 

இ-ள கடலையும -கெண்டை மீனையம-அமபையம- மிரு துவாயிருக 

சிற மானையும நீலமலரையும-கருவிளமபூவையும மாவடுவின பிளபபை 
பூம கொடுமையைககொணட யமனையம, வலையையம-வாளையும-வெல 

லுதறகாக நீடசியாய விசாலமுளளகாய- கொடியசெயகையானது குடி 
கொணடிருபபதாய இரணடு காதுகளினிடதடிவலும - தாவுகலை யுடைய 
காய - குமிழமபூவையொகத மூககையும - குணடலமணிகத காதுகளை 
பூங - கோபிபபதாய விடமபோற கறுபபூளளதாய - செவவரிகளபசவி 
உனகையிவுளள வேலைபபராககிலும கூாரமையைககொண்ட சணகளை 
புடையவள-௪-.து (௦௩) 

இருபபைவிடடயனாரெடி துகாடடவஞசெய 
இருகையுஞூஈதையுமவருஈதிச



௧௬ அரிசசச்சாபராணம் மூலமும் உரையும் 

செருப &உ பையினறிறககமகனனைசசூடடத 

இருமுடிவேணடுமெனதியானை 
மருபபையுஙகுமபததலசசையஞசக7 

வாளதகதையுமவடகனகப 

பொருபபையுமபடைததுசதெளிஈதபினபடைதத 

. புளசசபரணமுலையாள 

இ-ள தானிருககுமிடகதை விட புவிடடு பிரமசேவனானவா நெடு 

ஙகாலக தவகதைசசெயது தன இரணடுகைகளூம மனமும வருததங 
கொண்டு சிவனோடு சணாடைசெயது இசஈதுபோன மனமகனுகருகு 

திருமுடி. சூடடுகறகாக௫ இருமுடிவேணூமென று நினைதது யானைககொ 

மடைபம YES யானையின து குமபகத்லதை//10 ரு டக தக கை 

கோககபினபு சிரவஉ௧கக புளகாநரிதஙகள நிரமபுகலான தனங்களை 

புடையவள-௭-.று (We) 

அறகஇகழகவமுமகிலருமிசனா 
லழிபுமெனஜயனபடைததிலஹபோ 

திறகதவேலவிழியைமுனபடைததயா ,து 
செஙகாஞசேராகககோிசை 31 

மறநததோ Ty RICVON SG DOB CE | 

வனமுஃபபொறைசமந நுருகி 

இதகைததோவு ளகோவிலலையோலவிரிமே 

லெய நுமமோ வறியொணாஇிடையே 

இ-ள தீருமம விளஙகுவகான தவரும மநற எலலாரும இச 

இடையினாலே அழி நூபோருமெனறு நினைக துப பிரமதெவன உருவ 

மேணடாக்காமல விடடானோ, சிறபபுளள ௮௩௧ வேலபோலுங கண 

சளை முூனனே சிருஒடி,5 துசசேக து அவனுடைய ௫ிவகககைகளஇளை 

ததுபபோயினவோ OVO Bi மயஙடுி அககைகள் மறநதுபோயினவோ 

அலலது அவளுருவிலே மறைகதுத தான வைசஇிருகனெறதோ சநத 
னசசே று பூசலான அமழசிய தனஙகளினுடைய சனசகதைக காங உரு 
குதலாய இறகதுபோயிறமோ அலல து இ௱வாம லிருககினறகோ முழு 

தும இலலைததானே, அலல இனிமேலவுணடாகுமோ தெரிஈதுசொல 
(௦௫) லககூடாது அவளிடையை-ஏ..று 

செருகருமோகனச செகதிருமகளுறையுஞ 

சேயிதழககாமரைமலரும 

தெருககுமாமறைநூலுரைகதகானமுகத் கோன 

பிறகதசெறகமலமுமவெளக 

து பயினஜெனபது-பையின தெனபபொலியாயது



விவாக்காணடம். கூள 

மூருககுமாமபலுமெனகாவியுஙகுமிமு 
முலலையமவளளையுமலாஈ.து 

திருகளொகமலமிதுவெனச௪ செவவி 

இகழவெயாசெலிதிருமுகச்தாள 

இ-ள இருமாலையு மயஙகசசெயவதான வசகரததையுடைய செவ 

விய லடசுமிசேவி வாசமபணணுகினற சஏவக௪ இதழகளையுடைய தாம 
மைபபூவும விரிவான பெருமையையுடைய வேச்சாஸஇரஙகளைக செ 

னன சதுாமுகபபிரமதேவன உறபதழியான செஈதாமரைபபூவுமகாண, 
முருகசமபூவும, செவவலலிபபூவும, மிருதுவான நீலபபூவும, குமிழம 
பூவும, முலலையருமபும வளளைககொடியு/௦, விகசிகமாய அழகுவிளஙகு 

இனற தாமரைபபூ இதுவெனறுசொலல, அழகு விளஙகுவகான வேர 
வை பொருகதுகினற இருமுசசமையுடையவள-௭-து இதழ-வாய-கண 

சள- மூககு- பல - காதுகளையுடைய காமரைமலாபோலு முகமென து 

கொளக (War) 

கடிகமழமலருககலவையுமழகூங 

BB) LD vot) LIGNE Oh Oh HN Sy 

கொடியெ ளவ சைக துநிறைவுபபூதத 

கொமபெனவசைககடை ஈகசொலகி 

அடியிணைபடி யிறபபடபபொரு கரசி 
ப ச. றுகடகதிபபினபோம 

ர் பொ, TCO MG GL LUDO dT GOT LI 

() ,பயெனமடகடைபெயாவாள 

இ-ள வாரஃ௨ர மரிமளிகெ 1௮/௨ ரடடடுவருககச ௪க,சனராம, 

அழகும-ஓனியைபுடைய ரகரசாபரணஙகளூும தாஙடி ஒரு கொடிபோல 
வாளெனறுசொலலுகறகு கிகராய நிரமப மலாகக கொமபுபோல துவ 

ண்டு துவணடு நடங2 காலகவிசணடும பூமியிலே படுதறகுச சகியர 

மல வருதி ஆாகொணட மதயானைககுப பினனே செலலுவசான 
ஒரு பெணயானைபோலவும இளமையான எடை ஈகடகறெ பெடடையன 

னமபோலவும மிருதுவான ஈடைநடபபாள-௭-.று (Wer) 

அனனதனமையளையமாாதினிறபிறஈத 

வணநகபிடேகசதையனதத 

மனனாதஈகமககுமணஞசெயககருதி 
மணமொழிகதவாககெலாஙகொடாது 

முனனமெமபெருமானமொழிககவற ஈறி 
முடிககிலேனகடி மணமமெனனச௪



௪௮ அரிசச ந்திரபுராணம மூலரும் உரையும் 

சொனனகோர மொழியுஙகேடடனமவணின 

மோளகளுககசைநதவளெனு 

இ-ள அ௮பபடிபபடடவளை அருகசடிலே கோனறின லடசுமிக 
கும, Anes இருமுடிபோல வாளான சநஇரமஇயை YO BD அரசா 

கள தநகள தஙகஞககுக கலியாணஞ்செய துகொளள வெணணிக கலி 

யாணகதைக குறிகதுவக பேனெவாகளககெலலாம கொடாமல 

முனனே எமது கடவுள சொனனவனுககே யஉலாமல க.யாணஞசெ 

ய்துகொடேனெனறு சொனன கான ஒரு உறுரிவாககையுங Carey 
ருககிரோம அசதபபெண னவ. உன்னுடைய சோளகளைகக டத 
தருககவளென.றுசொனஞூாசள ௭-று (2௮) 

AG LIT EEO DET CYT E196 GETLD TI 

பஙசருறுல றவிடமபெருறு 

மாசவறாுரைதகமெ Saf) AG Br 

மனனவனரெவிவழி! [HB BU oss 

Tr_CO Db UGB INES iw) aot Gen be னி 

னுளமலைவுறவல ஈர புத 
கரதலஙகொயாக தூவா GODT 

கனலினி பிசிமெரசானை 

. r oO 0) or apetGer vitae inst py bI TUG Ih 6 Blip BDeolwsT est LIKI 

கபபடடு தனகருகக இடஙடடையாமல இ போது இதத மசரிஷிகள 

சொனளசொலலே வழியாரநடக நு து உரி -நதிரறுடைய காதா 

இய நிலைவாயி- லே நாழைக நு. ஙே சாறறுவ5 று Crom Sure aKa 

கான வெரவெளியிலெவை £ விராபையபோல அவன ஈனமலைய 
அலைசசறபட்டு உயாநது நை (யாகிய மரததுசருக சொழுகது சளித 

அவளர அரிச சஈஇிரனா மனமுரு?) கெறுபபிலிடட மெழுரூபோ லுருக 

(0௯) னன -௭-று 

சகஇிரகலையானெககுரீ£ர பொழிவ 
சநதிரசா ,சமேயலலால 

அககரசாஇிசசிலையிறுணடாகா 

திவளிவனம3யியெனறயனூா 
முநதவேவிதிககவிதியிஷலைடஙகா 

மோகமுகதாகமுமிகுகது 
புநீதிகெடடறிவுநிறைபொறைதோறறம 

போசகினானயாககைபுககளாககாள 

* ௮தரசாஇசசிலை- வே.றுசாஇககல,



விவாககாணடம ௩௯ 

( 
இ-ள சகஇரகரணததினாலே கரைகது நீரைசசிகதுவது FER TE hep os: 

கலலேயலலாமல வேறு சாதிககலலாலேகீரைஎ சஇிநதககூடாது,அபபடி 

௮கதசச,திரமதியே இகத அரிசசஈதிரனுககுப பாரியாகிறவளென்று. 
பிரமசேவனனைவா முனனேதானே அமைகதிருகடகிற அமைவினாலே.- 

அடககககூடாத காமமயககமும அ,சனாலே மனவருததமும அதிகரிக 

துப புததிமயஙகெ கலவி-யறிவு-அடககம்-பொ நுமை-பிரகாசமுதலான 

வைகளையெலலாம தனனினின.நும பிறிஈதுபோகசசசெயகவனாய உடம 

பெலலாந தளரதலுமாயினான்-ஏ 20 (2.0) 

வேறு 

கரையழிகாகலாறறை யறிவெனுஙகரைசெயதாறறி 

வரையனபய௫ நமனனன முனிவரைகோககிமாதாக 
கரசியையடஒ.யனேனுக கணிமணமபுணாககதுமவ 

புமையுளதாயினெனமாட டுயிருளகாகுமெனருன 

இ-ள அபபடி.௩ கரைகடநது செலவதான ஆசையெனனும இரா 

றை, தனநு கலவியசிபெனனுங க யையிட்டு அடகடு அகத் மலை 

போலுக தோளகளையுடைய அரிசசகஇரன அம மகரிஷிகபோபபராத i 
அ௩ம்பபெணகளுககு Of T FULT BOT OU அழு. யேனு;கு அழகான கலியா 

ணஞ செயதுகொளளுமபி. உஙகளுடைய வாயாலே சொலலுவதுண 

டானால எனனுடைய உடலிலே உயிரிருககதெகாயிருககும எனறுசொ 

னனான-௭-ு (௨௧) 

அஙகணமாஞாலஙகாகரு மரசனேயரசரோறே 

திஙகணமாமூகததுவாமக இருவைநீவ துவைரூட்ட 
எக௫களசாறசெயயுமாமே தியமபெனமுூனிவாகூற௪ 

செங்கணமாலனையானசெவவாய செஙசையாறபுகதைச நுசசெப்பும 

இ-ள அ௮பபடி.சசொலலவே அழகிதான இடகதையுடைய இகதப 
பெரிதான வலகதகமையாளுகிற ராதணே, ராஜாககளுககு௪ இஙகமானவ 

ளே, ௮5தசசகதிரனபோலும ஒளியையடைய முசுகதையடைய அழ 

காலே லடசுமிககொபபான சநதிரமஇயை நீர கலியாணஞ செயதுகொ 
ளளுதறகு எஙகளாலே செயயம வகையெனன சொலலுமெனற;ுஅஈத 

முனிவாகளகேடக அதறகு ௮௧,௧௪ சிவச கணகளையுடைய திருமாலை 

ஒப்பான் அறிசசகஇரன தனது சிவககவாயைச சிவகதகைகளாலே. 
ககொண்டு சொலலுகிருன-௭-று (௨௨) 

அலலியஙகுழலாடனனை யருமணமடியேனசூடடக 
கலலியறக.ரமுஙகாடவ கடகதுகாலவருகதகீரபோய 

வலலியைபபயஈகோறகணடு மணமொழிகதகதவேகதன 
சொலலியகெறிகேடடெனபால வருகவெனமினிதுசொனனான



Fe அரிசசததிரபுராணம் மூலமும் உரையும 

இ-ள அகவிகழகளா லலநகிருதமான கூகதலையுடைய ௪௩இரமதியை 

கான அரிதான கலியாணஞ செயதுகொளளுதறகாக கறகள கஇடககிற 

பாலைவனமுக காகெளுஙகடஈது சென்று உஙகள காலகளவருகத நீஙக 
ளேபோய ௮ஈதப பெணணைபபெற்ற அரசனைசகணாடி கலியாண வராத 
தைகளைபபேடி ௮௩, அரசன சொலலிய வகைகளைக கேடகெகொணடு 
இருமபவும வரவேணுமென.து மிகவு முப௪ரித நதுகசொனனான-௪-அ () 

காசலானமனனன “உற மா2வாசருணைவெளளம 

மீதெலாமெழுகதுபொஙக வேக கெணமீணடியா கள 
போக லுஞசெயவேழமுஙகள பு.அுமணஙசாணபே மாயின 

ஈதலாலுறுஇவேொென மிலலையெனறெழுகதிரு 5தரா 

இ-ள அபபடி அரளையாலே ஆரிசசகஇரன(9/ரலல ௮௩2௪ மகரிஷி 
கள அரிசசகஇரனிடததிலே டரபாசமு இயம மேனமேலாககிளக நு 

பெருக அரசனேசேள நீர சொனனபடியே இருமபி நாஙகள போகிற 

துமபோவோம ௨உ௫கஞ௫டைய விசேஷமான 1)ருகாலியாணதசையும 

பாரககவும பராபபோமானால (௫) பூவல்ல தூ நன்மை Carol per guider’ 

யெனறு எலலே।ர௬ம எழுகஇருக ஈராகள-ஏ-ு (௨௪) 

சகஇிரமசனபார னிய சாமைஸகாம 

சுக௩ரமாாபின;மழகச ரூடடிவேமெனனவாழகததி 

மநடிரமுனிவரெலலா பணடபமகன றுநீஙடி 
இகிரபுரியேயனன பவெழி எகாஈடக துபோறனா 

இள எபபடியாயினா 9 bbs சநஜரமஇயி அடைய கனதகச தன 

ககள உனனுடைய மலைபோலுவகான மாலையமிகம அழயமாரபிலே 

படிவகாகச செய்கிறோமென்று ஆவ ந வேரகதிஙகளெலலாந 

தெரிகத முனிவாகளெலலாரும் ௮௧527 சபாமணடபகசை விடடுசசெ 
ery கேவேகஇரலேசகம போலவசான அநத அயோததியாபுரியைக 

கடநது செனருரகள-ஏ-து (2@) 

மாதவாபேோனபினனா மணடபநீககமனனன 

ஆதுலாபோலபபளளி யறைபுருககமனிகணணி 

மீதெலாமனஙகவாளி குளி5 இடவெளியிறபுககுக 
காகலஙகடலுடடாழகஈகான கரைநிலைகணடிலாதான 

இ-ள ௮௩௧ மகரிஷிகள போனபினபு சபாமணடபதசைவிடடுப 

போய அரிசசகஇரமகாராஜன எதுவுமிலலாத வறியரைபபோற படக 
கைவீடகெருளளேபுகுகது படுககுமெகதைமேலேபோயபபடுக து உட 

மபெலலா மனமதபாணஈகைககப பினபுவெளியிலேவகது இபபடி.மாறி 

மாறி ஆசையாகிய கடலிலே முழுகனவனாய ௮௩௪ அசைககடறகுக 
கமரையும கிலையும காணாகவனானணான-௪-.று (௨௬)
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மயஙஇனானவருக 9 ஆனமெய வாடினுனமதனனமபால 

தியஙகினனவளாகதகாமத தயினாகசெயலறழுவி 
தீயஙகிறனானறீராமோக தாககிகாறறளாகதுமேனமேல 

உயஙகி*னுருிமெயசேக துளகதொடுமுமாபபானானான 

இ-ள மயககஙகொணடான அதனாலே வருத்தபபடடான அதனா 
லே உடமபு மிகவுமிளைததான, பினனும மனமதபாணததினாலே நொத 

தான, அபபடியாக மூணட காமாகடினியினாலே ௭௧௩௧௪ செயகைய மில 
லாமல உயிரகலஙகினுன, ௮பபடி. மனஙகலஙஇ நீஙகாத மோக தாகதடி 
ஞலே சோரகது மேலுமேலும வருகஇினான; மனமுரு9 உடமபிளை த 

அத தனமனததுடனே சொலல,கொடஙகினான-௪-ு (௨௭) 

தகதமாலகளிறதியானை* சகழிரகயனறனபாவை 

வககமாமுனிவசோடும வச வணமாயமரக 

எஈதமாருபிரைவெளவி யெமமாளமபுருஈதுகைககொண 
டககமாமுனிவரோடு மரனறமோவறிசிலேமால 

இ-ள கொமபுகளையுடைய உயாகத யாளைமேலேநறுகிற சகதஇிரதபூ 
சாஜனுடைய மகளானவள இஙகேவகக மகரிஷிகளோடேவகது இவவி 
டதகே மாயாரூபமாய எனனுடைய அரிய உயிரையம பறறிககொணடு 

எனமனகதையும உளளேறுழைகது தனகைவசமாகடுககொண்டு அகத 
மசரிஷிகளுடனே கூடவே போயினாளோ ஈமககு ஒனறு தெரிய 

விலலை-௭-.ு (௨௮) 

ஒறறையாழியஈதோரசூழிவ வுலகமயானகாவலபூணட 
அற்றைகாணமுதலாககளள மினறியேயமாகதகநதோ 

பிறறைகாளவலிபினுலோ பெணகொடியெகி2மாவி 
இதறைகாளகரஈதுகொண்ட சகேழைமைஎமசகுமனனோ 

இ-ள சூரியனுடைய தருவணடிலையுடைய கோ சூழவதரனஇகக 

வுலகமுழுதும நான காபபதைககொணடி.ருககிற ௮ஈத நாளமுதலாக 
இ.துவரையிலும இஈகஷா தஇிருடடிலலாமலேயிருகத.த, ஐயோ - பினபு 

இஈதகாளிலே பலாதகாரதஇனாலே ஒரு பெணகொடியானவள eres gy 
யிரை இனறைதஇனததிலே மறைஈதுவ5து கொணடுபோனதைப பரா 
கீகால அறியாமையேயாயிறறெங்களுககு-௪-ு (௨2) 

தனககுறுகதமாககுழுதான றை ககரகதரிதிறகொளளும 
வனககுதுமப தறகருவாகைக குறுவனேையிலே, காசே 

எனககுறுமெனறுகாதத வெனனைவிடடென.பரலவககால 

உனககுறுமெனறுநீயென லுளளத்தைககொண்டா யெனருன 

௬
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இ-ள தனககு அ.நுகூலனாய2 தன உறவினாககு ௮துகூலனாகாத 

வனை ஒருவனைமமைதது அவனபொரு$ தீ தஙகள கொடுஞசெயகை 
யினாலே தஇிருடஈகெ.அடுபோூற காடடிலெ சஞசரிபபாசான வேடாக 
சூககு அவாகள் பொ ிகொளளுமபடியாயக DH ECE யனுகஉூலனான 
நான சமமபெ3பேனோ, மயிறசாயலையடையவளே, மானபோலுங கண 
களையுடையவளே, எனகேதகுமெனறு கானஅடககிவைதஇரு௩ம என 

னை? தயிராக. று உனனி_ மே வருமானால, உனக2தகுமென்று ந-ளன 
பொருளான ஏனமனசை உசவசமாகரிககொண்டாய yy. & Oar 

9 (mW) HEH HV BEI gl TM Mo) F Foi Sryot பின றும-௭-று 

COU) TIP RTA ip மாநிலகோகடகெலலாம 

பெய2வமபழியிமயசாப பிளளையைபபெறுசலெனபார 

செயசவமனறுவ(மிை சனனந்கடோறுசெயத 

கைதவாவிகொளளுவ களவினிஐபயந மெலலாம 

இ-ள ௬ரமையாய விளா ஞுரனற கடலருமுவதான இகசப பெரிய 
வுலகததிலுளளவாகளு£$செலலாம நனமையைககொடுககிற தவமானது 
குூறறஞசெயயாத once sows Qu nC aeartgu@ sor y G) rToourrser- 

அபபடிககிருகக உன தகபபனசெயதது நனமையை/செயவதான sf OLD 

னறடிமான கொணட பிறபபுகளெலலாம அவன செயடுருகறெ வ௫௪ 

னையிறலே உயிரைதக இருடுகிற களவினையுடைய வுனனைபபெதறறு 
(௩௭) முழுதும-எ-று 

மரதுகொணடயேயவலலிவாடடியவாடடஞ்சொலலி 

அறு றகெனபாலாணணி யய புமோவேோகிலாமல 

வேதுமிபபடி.யேவா மை விகாககுமோவிளைகருமவாதை 
ஏதுமோருறையுமோவென றிருககனனிறைவனிபபால 

இ-ள இபபடி மாறுபாடாக எனனை ௮௩5௧ கொடிபோலபவளவர 
பட்டின வாடட சதையெலலாம கான சொலலி ம்னமாறுகறகு எனனிட 

தசே படெடிவருவாளோ ௮பபடி.வராமல (2வறேயு மிபபடிககே துனப 

கதைசசெயவாளோ இபபடி உணடாக தடி॥ நுனபம அஇகபபடுமேர 
அலலது குறைவுபமிமோ வெறு எணணி7கொணடி ருககான அரிக௪ 

நஇிசமகாரசாஜன இனிமேல எ-று (௬2) 

மானவனவதுவைரடட ॥ணமொழிவததகுகணணிப 
போனமாமுனிவாபுஈப பொழிலுடனபொயகைகரீஙகிக 

கானமுமலையமயாறுக கடகதுகனனோசியெனலும 
மானகாணுகிக்கொற௱ு மதி கயனசபையிறபுககரா
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இ-ள இக மகாலுபாவனான அரிச ௪௩இ௭ன சவியாணஞ செயது 
கொளளுதறகு கலியாணவாாகதை பேசுவதறகாஈ இநகசேவகது போ 

பின மகரிஷிகள கமுககசோடடதநுடனே வப்பிலேபளள குளங்களை 

புஙசடகதநு செனறு காடாளும மலைசசூம ௮று£ஞு, கடகதுபோயக 

சனஜெசியெனரிற பெரியககருககெபோய ௮௩ம் வெறமிபொருகதிய 

சகி ரசயராஜனுடைய சபைருளளேபோனஞாசள-௭-று (௩௩) 

மேருவைவெளிெயசனன மேனிலைமணிமாடத து 

வாரிடியெழுககதெனன வகதவனருளைபபோறறத 
தேருமயானையுமியிநது இ றையிடிமரசாகிறகர 

Bl (iS FL QUOC IIS FB) DOA Ip FFD TL 

இ-ள wnrrnnmnas goTrre@OrUg வைதஇருஈடற துபோலி 
ரா ி௰ மெலுபரிமையையுடைய அழசிசான சொதுமணடபகதிலே 

சடலபொஙடு வநசாரபோலவநது நுசச௪ ரநநிரசய றுடைய பாதங 

சபா துநிரெயயதபொரரயுடு UTE BAN IY LD, OP டடிறநடிக சுபபங்கள 
கொகொவேணடிய அரசாசரபா நிறகசசெயதே மெகங்கமாயும தெடிய 

கடலையும போறபிரகாசமான அ[றடியபேரிகைர ளமுறஙசவும-எறு 

வெயிலவிசிமருடமபொநஙக வி? டாசழலவிளஙகக 

கையிலவிரிகடகமினனக KOT FE I LAL 

LUD INCOM ATE 1 £ STD (ihe) மாபபுமாட7 

சபிலராராபடோறும வலயசனெசெணகதாசக 

இ-ள ரூரிபபா?ரகாசககை காட ன கிட்டஙாள விளநகவும 

a aD n sail sous yor us rrp Vv wus yin ntza Co ஒளி விரி 

னற கஙகணககள மில ஈவு பிரகா. மான ரசநகுணடலஙுகள கொற 

BuaflNy அவனிரநா ர 77 அமரிரான Ln FB 5) cy Gov பிய ஒளியை யி hig 

LI DTN FLITN STI LIU ot Mar ot tr? WAP vit fon or ௪ ரானலகளெலலாம 

அவனுடைய சோளிலேயணிரத கேயூர,ின சோடுளவிீசவும எ-று( 

சிரரமாருலையாசெமபொற செழுமணிககவரிவீசப 
புநானவமைச சாபோறைப புரிசவ மனிவாவாமககப 

பகாகருமறையோரூழப் பாவலாகவிகளபாட 

மசரசோரணகடழேமனனனமடஙகலாகனதடிருகான 

இள மலைசசிகரமபோலும பெரியதனஙகளையுடைய பெண்கள 

செமபொனனாலும செழுமையான மணிகளாலுக! காமபுகொணட்சாம 
ரங்கள் விசவும, சுகசரபகவானுககொப்பான மகதிரிகள_நகாவும,சவ 

Pil Asi FO) FU முனிவாகள GUITLD BB OY WD, வேசபாராயணஞ்செயகற



௪௫ அரிசச,ததாபுராணம மூலமும் உரையும் 

பிராமணாகள ருழவும, விசதுவானகள கவிகளபாடவும, இபபடியாக 
மகரகோரணததின?ழே அதசசகதிரகயராஜன சிவகாகனதநிலேயிரு 
நீதான-௭-ு (௩௬) 

அஈகவோலககஈகனனி லருகசவமுனிவரொலலாம 
வநதனாவநகபோது மனனவனெழுகதிருது 
சு;கரமருடநதாழக் தொழுத ன னவனைவாழு Bale 

சிரதையினமழசசிபொஙக விருககபினரெப்பலுறருன 

இ-ள அபபடிக கொலுவிருகடிற சபையிலே இகூருகதுபோன 
அருமையான தவமுணிவாகளெலலாருமவநதாரகள, அப்படி அவரகள 
வநதவுடனே ௮௦5௪ அகடரதய னெழுகஇருகதுவக து அமிதான கர 

டமபடிய வணகசினான, அபபடிவணஙின அரசனை நமாவடதது மன 

கதிலே சககோஷமபெருக இருகசபினபு சொலலசதொடஙடனான () 

வானநீரபொழிகநுமுகத மணிகொழிகநதருவிபாயநக 
கானநீரபெருகுகதெயவ சணடகியெனறு ப 5௧ 

; தானநிராடியெனமன தலைககடிமுடிகள(ட்டிப 

போனநீருடனேமீணட வருதடியெனபுகலுமெனமுன 

இ-ள மேகஙகள கரைபபொழிகசலாலே ௫௧ பாளையம சககஙகளை 

ya கொழிச ரககொணடு அருவிபாயகலான சாசிகளெலலாம நீரபெ 
ருகுவகான தெயவததனமையுளள கணடடுயெனறுக£ரதசகட ததிலே 

நீராடி. முனனே எனனுடையசிரசுககு உஙகளுடைய பாகஙகளர இரீட 

IDT BE ரூடடிவிடடுபபோயின நீஙகள் உடனே இருமபிவநத இசசை 

(௬.௮) 

a 

யெனன ரொலலுஙகளெனான-௭-ு 

மனனகெளசெனறயோத மாநதகாபுகுநடஇியாங்க 

ளகநகாசகரசனீதி யருளரிச சசகானென பான 
நினனசாவளமுகினற னெறியுகினமகடனேரும 

சொனனபினினபாலெயது முவகையேதுணிகதுினமுன 

இ-ள அர சனே கேடபாயாக உடனேபோய ௮யோதஇமா நரி 

லேபுகு5து காஙகள ௮௩௧ நகருககரசனான நீதிய௩ தயவுமுளள wher 

நதரனெனபவன உன.நு நகரின வளமையம உனது சனமாாககமூம 
உன பூசதிரியுடைய அ௮ரகும சொனனபினபு உனனிடததிலே வறு 

கணடுபேசுவதான சகதோலுவராகதைககே துணிகதவனாயினான -ஏ-று. 

அறநெறிமி௩கோசமபா லருககஇககறபினாளைப 
புறகெறிபோகாவணணம வருகதியுமபொருகதசசெயதல 

மறநெறியன.நமாயா மாசவஈசனனினமிகக 

இறநெரியசனானினபாற சோகசனஞசெலவவெனஞா



வஷீவாசகாண்டம eB 

இ-ள கருமமாககததிலே மிூடதுளளவாகளிடததிலே அருஈத 
இிபோலுஙகறபுடைய புசதிரியை தரும சதுகருவேருன an WIC a Gra 

காகபடி வரு ததபபடடாவது பொருதபபணனணுறெது தியசெயகைய 
orm ஏககாலகதும அழியாக பெரியதவகினாலே மிகுநத உறு இயான: 

கலவழியேயாகலால உனனிடததஇிறருச இருமபவும வதோமெனஞுச 

(4) கா எது 

புவனமுளளனவுமயரஙகளபுகககிககனேககோடி. 

ஈவகரபஇசடமமைக கணடனநறுசகராவேநதே 
வ ௫லகதநீபயக இரும ட னர sO tonaucr 

அவனல$ிலலையெனன வரு சவரெடுகதுலாருகார 

இள இந லோகமுளள அளவு காநு;ளபோயகஈணாடி அநேக 
சேடி புதுமையைய/டைய அர2ரரகீரயெலலாங கணடுவகஈசேசோம ஈலல 

பரிமள ரகையுடைய மாலையணிசத சச சயராஜனே பரமசிவன சடா 

டிரா நிபெறற இருகருமாமிரரு காயகன அம துரி எசகஇசரளையலலது 

வேழொருவ ஈரிலலையென று அரியசவகதையுடையமுனிவாகள விசே 
a) 5 செ ரனனாசள-௭-இு (சக 

மையலாகறியகுணதறு பாதவருரைபபககேடடுப 

பொயயிலாமொழியானுளளம பொருகதியுமபொருக்தானாத 
தையலா௱பஙகனமேறளை சாறறிய ரசகைமைககேது 
செயயலாகமமாலெனனத கைதஇரு௩துரைககலுதரான 

இ-ள மஙப்ககமசைபபோசூின நற தணஙகளையுடைய மகரிஷிகள 
அபபடி./ ரெொொலலககேடடிப பொயயிலல/சவராககைகமாயுடைய சந 
ட ரதயராவஊா மனது சமமஇரதும ரமம ஓியாசவணாய பார UBF Ct 5 0) 

னபரமரிவன முனனாளி மலசொன்ன FAB GS நமமாலெனனசெயயக 

கூடுமெனறுிகைகதிருககவனாயபபினபுசொலலகதொடஙஜனொன-௪.று 

மூவராயவரினமுனனா மூ டியாரருளிசசெயக 
தகேவசா௫ியமொனறணடா மனனதநுதெரியவலலா£ 
யாவசாயி றுமயானபெறற விள௫கொடி,கனசஈகுககேளவா 

ஆவராலவனிஙகெயதி னரியலாமழையுமெனமுன 

இ-ள அறரியாபபிரமாதிகளாய அவரகலிலமுதலான பரமசிவனா 
னவசருளிசசெயத தெயவரகஏியமொனறுணடு - அபபடி.யுணடாகிய 

அத ரகசியகதைக தெரிகதுகொளளவலலவாகள பாராயிருநசாலும் 
நாரனபெறற இளமையானகொடி போல வாளுககுகாயகராவாா - ஆகை 

யால அ௮கததுரிசசகதரன இஙகேவந கால கெரிஉதுசொளளலாகும ௮௩ 

தீ அரசனை இஙகேவருமபடி. செயயுகுகரனறுசொனனை-௭-று (௪௩)



௪௬ அரிசச,மதிரபுராணம மூலமும உரையும 

அசசையிஙுகழைய மெனன வகமகிழகதுவகைகஉாகது 

விரைவுடனெழுகதிருகது வேதமாமுனிவாபோனூா 

இருகிலககரசாககெலலாஞ ௩ சுயவரமோரகாளென 
அரைசெயுமெனறு தாது மோலவையுமபோகவிடடான 

இள அநதறிச 7நஇரமகாராஜனை இஙசே வசசசெயயயகளென 
89 அூசொலலவே மனது சஈகோஷித து ஆ௱கதமைகநு FaDs Aw 

Qu ipsa iB வேகபபிராமணாகளானம rifadacn போயிணா களஅவாக 

ளபோனபினபு சநிரதயராஜன பெரியவுலச5 ஏளன அர சரகளூகதெ 

ஊ்லாம-் கன்னி MD DIT oT ou 7 YTV Sor g_ hi F afl ta மா ணூம தகன 

B(GT FOLD SUM ன ஒருவ ஆரககலிய [ண vf “c) rig) O)Gi oor Momo WW mr 

இரு... Y EVE ஏ.முகாளளவுளள DoT ay பொலறுஙகளெனறு3ா.ரை 

யம ஓலயையும போ 2 SI MGV) oT — Hy) (௪2) 

தொருஙகரனமனனாமமனன நூகாசெனதுறாபோசே 

௮ (று யெவாசையே ரடு மளவிலா௮வுரயோடும 

செழுஙகுடைமனனரெலல iin OAs FApss pb) 

TpHE Wor 550 Goto uton y as sor 4arrerey 
2 ர் 6 ॥் ம் ட் 

இ-ள எலலாருமவணஙத ஈ/ந புரசநு கராய உய சரா சாறை 

சநதிரசயன அனுபபிர சாகர பேய பொனனுடனே மிகவும 

வருசசசெயகிற அரையுடனே நளயமிலலாக ரநககோலு சதைபுடைய 
வரரளாயசசெருமையர ன வ ராரா BM DUN ONL Us YY 7 ta oloroU 

லாரும தயகளு டையகாடடையு சரனாயுாவிடடிக நு. பொ௱ருறகட 

VBIPSSOGUITN oh Hin ToT ay Nett லேவசது கெருஙடுி௪ ௩௫. 

(ச) றாசர- எ-று 

(2சரகடிடாறுநன ரீ உ ருரிசைதோறுநதேவ 
TORU GO BMT pyr l F ரரஙரூ ர பாவுகாட 

நூல்கடோறுஷசான முனறிலகடோறுமேம 
ரரலைகடோறுமனனா தாளைவகநடுறுதககலாறே 

இ-ள அுதநாடடி லேயு ஈர Grady rad) ying நலல மூலசறையு 

டைய குளககரைகளிறும) சேவா ரோயிலகளிலும, பெணகளாடுதிற 

தாடரஈரலைாளிலு, ஒறுமான மூலைளிதும, சபபமைஈச வெஸி 

மூறறஙர மிவம) பொனமயமான சகதிர சாலைகளிலும, அரசாகளு 

டைய சேனைகள வகஇறஙதியன எ-று (௪௬) 

மானைவெனற்௨ருஙகணணாண மணமகனவருமுனன்கக 

ஏனையவேகசாககெலலா மிமையவாசுகரியவொண்ணா 
் 83 

% அபிவ ப கன்னி 3 AK ஒருவா கசணங்நுச கர OO ai) # Tov



விவாககரணடம POT 

யானையுகதேருமாவு மாகருமமைசசாகாமும 

சேனையுமளவிடடராககுஞ் செபபலாகசலகமைகசனறே 

இ-௭ மானை மருடசியாலே ஜெயிகது கெருககுனெற கணகளையு 

டையவளான L165) 9 1D 5) 6H மாபபிளளையாிுவன வருகறகுமுனனே 

மறஜறை யரசாகக;கெலலா மூளளதாய வஃதிறஙகின தேவாகளுகரமு 
மிக நுபொலலமசூடாக யானை மஉடடஙநகவேயுுிசோகர டடங்களையூம 
குதிரைககூடடஙகசீ£யுமு மகஇிரிகள முகலாயினோ FLL BI DIY Ly 

காலாளகளான கூட்டஙகளையும, இவவளவென றளவுசெயது எபபடிப 

பட்ட புலவாகளாலுமு சொலலலாமிய தகுதியுடையசனறு-௭-று 0) 

இககாமுழு நுமனன ரீணடியபினனயோததி 
தனன தா னிறபுஈகரா நறமவழமுனிவரெலலாம 

மணனவனெழு இருநது வணஙகிவாயபுதைததுநீககள 

சொனனநுஙடெடடவாறுஞ்சொலலுமெனமெடுததுரை தகான 

+. 

Aj-or இகசபபட்டணமெலலாம அரக வ௩து கூடினபினபு 

அயோதியெனறெ ௮௦ நலலபட்டணம?துஃகுளளெயபோஞாகள, கல 
லகவதழைய/டைய முனிவாகளஎலலாரும அு..வாடு ys £6 Gu wee 

ராஜன் எழுக இருக நுவகறு வணஙடி வாயைகஉககொணடு முனிவாக 

ளே நீஙகளபோய7 செரனனதும ௮ழை,சேடடு YE Yrs aro) pT 

னவகையும சொலலுஙகளெனறு 41 5)O FU 5 கேடடான-௭-று (௪௮) 

HH சதவமுனிவெலலா மர-காகோககியைய 

பெருகதவமுடையாமணணிரீயலாறபிறருமுணடொ 

இருகதுரைஊேயுனகசே இருமணரமுடிககத காதை 

பொருகதினனவலலைநீயு மெமருடனபோதுகெனமுா 

இ-ள அத்ற்கு அரிகானசவஙகளசெயயவலல முனிவாகளெல 

லோரும அரி௪.5தரமகாராஜனபபாரம நு ஓ ௮பசனே பெரியதவ 

தையபுடையவாகள உலக, ரிலேகியேயலலாமல வேறேசிலருமுணடோ 
௮௩௧௪ செவவிசான ஆப ரணஙசசாயணிநநுளள ௪நஇிரமதியை உனக 

குதுதானே இருககலியாணஞசெயதுமுடிகக அவளதசபபன ௪மமதியா 
யினான விரைவிலே நீபும ஏங்சளுடனகூடவே வரக்கடவாயென.நுபொ 
ன்ஞாகள-௭-_று (௪௯) 

எனறினிதுரைததலோடு மெழுககபேருவகைவெளளம 
நினறினிதகோஙகவாரு வலையஙகணிமிரஈதுநீஙகக 
குனறினுமுயாகதசெமபொற கோயிலவிடடெமுக துபோகது 

முனறிலினவஈதுமனன வினையனமொழியலுதமுன,



௮] அரிசசந்தாபுாநம மூலமும உனாயும் 

இ-ள எனறு இபபடி.௪ சககதோஷமாகசசொனனஅளவிலே உண 

டான பேரினபசுகடலானது நிலைகொண்டு நனமுகவளரவும, தோளவ 
லயககள கோளுககுபபோதாமற கழனறுபோகவும, உடனே மலையிலு 

முயாகதுளள தனது செமபொனமயமான அரணமனையையிடடெழுக 
இருகதுபோய ஆசாசவாசலிலேவகதுகினறு அரிசசககிரமகாராஜன இ 
வவிசமானசிலவாரககைகளைச சொலலகதொடஙடனஷென-௪-று.. (௫இ௰) 

கனனலநகழனிவேலிக கனனெிகோகடுயிவஷா 

மனனருமமைசசாதாமூரு பேனையுமாதராரும 
முனனசேபெலசவெனனாமொழிக பருதஙைகசண இ 

வனனமாமணிதகோகொணடுவருகெனவருளி-ெய கான 

இ-ள கருமபுகளவிளைறெ அமகானவயலசளே வேமியா t + Gs 

ழவகான கனஸனோசிகாடடைசருறிசு இரதரியுளள ௮2 கரும, 

மஇிரிகளும, சேணைகளும, இவவகையோரபெணாஞூம முனனே கடக 
கககடவதெனறு உகததரவுசெயது கன நு சாரமெயச ரணமலேபரா த 

து எனனுடைய அலககிருகமான பெரியரகநரசி)ம சியதேரை£ பொ 

ணடுவாககடவையென்று உதகரவுபணணினான்-௭-று (இச) 
வேறு 

மாதஙகமடஙசலவயபபரிமா 

பூதமபலதேரொடுபுணகிரீஇ 7 

சூகனகொவெகநுடாசசமாலோ x 

பாதஙகளினமீ துபணிககனனே 

இ-ள அகேகமயானைகளையுடி அகெசகுரிநாஙகளையுி, அகேசம 

வெறறிபொருநதியகுதிரை களைய) அக கேரி 2ல? ஈரகசடரி நிறுதடு 

ஏசாரதியானவன கொணசிவகதுகாடடிப பிரகார முளள கிாராகணடா 

மணிகடடின op Her FBT COI SOL பபாதஙசளை வணஙசினான ய-நு (இ2.) 

வாரேறுசெழுககடமாமுரசும 
நீரேறியசஙகமுரினறஇரத 

தாரேறுபுயஙகட றுமபநெடுக 

தேரேறிவிரைகதுசெலுகதினனே 

இ-ள கோலாலிறுகககடட யிருகசிற அம௫ூசான அகலமானபெரி 

யபேரிகைகளும, முனனே நீரிலேசஞ்சரிபபதான சஙகுகளுமரிலைகொ 
ணடுமுழஙக மாலைகளதஙகினகோளகளபூரிகக ௮௧,2 நெடியதேரினமே 
லேறி அ.டுிகேகிரமாகச செலுகதச செனமுன-௭-று (௩) 

நறறேரினைமனனனடததிடவே 

FDC on hen D6. SU men ohler alr ev



விவாககாண்டம். ௪௭௯ 

குமஹேவலசெயுமபலகொறறவாதம 

பொறதோசதகோடிபொருபபெனவே 

H-or 25s ஈலலதேரை அ௮ரிசசநஇரன செலுகதிககொணடுபோ 
மபோது சுறறிவம அ௮இகமாகநிறைநது பககஙகளிலும கெரு௪கன இவ 
னுககு௪ சிறியபணிவிடைகளசெயகிற அ௮னேகமரசாகளஞுடைய பொன 

மயமான தேவாகள மலைகளபோல-௪- (௫௪) 

கவிகைபபடுநீழலகவிபபமணி௫ 

சிவிகைகதரளினமிசைசெனறனரால 
புவிகைககொளமைசசாபுகழகதரசைக 

குவிகைதகலமிடடொருகோடியரே 

இ-ள குடைகளி லுணடாகுகிற நிழலசூழ T BBLILIGOO சகூகஷின 

மேலே போனணாகள, உலகஙகளைக ௧௧௧௭ கைவ௪சப படுததிககொணடி 

ருககற மகதிரிமாகள அசசனைப புகமஈதுகொணடு குவிசதசைகளுட. 

னே ஒரு கோடி போகள-௭-று (@@) 

ஊனனககுவிமாமுலைவலலியரும 

கனனறசிலைவெளனகாளைய௫௬ம 

அனனதஇிரளோடரியினறிரளவக 

தெனனககடி.தெயதனரொஙகணுமே 

இ-ள பொனனிறமான தேமலபடாநத கஞுவிகத பெரியகனஙகளை 

புடைய கொடிபோனற பெணகளூம கருமபுவிலலையுடைய மனமதனை 

யொபபான யெளவனபுருஷாகளும அனனககூடடக துடனே சஙககக 

டடஙகள வகதகாறபோல விரைஈது வருவகானாகளெவவி௨௧தம-௪-று 

சிறையோஇமமேலவருதேவனெனப 
பொழறையோடொலிரவெணசிவிகைபபொலிவற 

றிறையோனெடமைசசரிறைஞசிடமா 
மறையோஇவசிஷடனுமவகசனனே 

இ-ள இறகையுடைய ௮னனவாகனததினமேலே வருகிற பிரம 
சேவனபோல தாஙகுகிறவாகள சுமககலுடனே விளககுனெற வெள 
ளைமுகதுபபலலககிலே விளஙகுகிறவராய அரசனுடனே மகதிரிகளும 
வணஙகப பெரிதான வேதஙகளைசசொலலிககொணடு வூஷடமகா(ா 
னிவரும கூடவே பிரயாணமாயவகதார-௭-று (௭) 

கரைசோகடலொததனதானைகடற 

நிரைாபோலஈடஈகனதிணபரிமா 
or



GW ௮ரிசச,கஇரபுராணம் மூலமு. ம உளாயும். 

விரைசேோருவிகதிரளவீழபலமால 
வரைாபோலஈடநகனவாரணமே 

இள பூமிமேலேவருறெகடலை ஓபபாயின சேனைகளெலலாம ௮ 
கதககடலிலேகிளருகற அலைகளபோறசெனறன ~ பலமானகுதிரைகள 

வாரனை பொருகதிய அருவிககூடடஙகள விழுறெ அநேகமான உயாகத 
'மலைகளைபபோறசென்றன யானைகள .- எ.து (௫.௮) 

கலலா£கெஜிசெலவதுகாலகளபொரு 

வெலலாமிகுவா,சனைமேவுமெனாச 

சொலலாமுனமேதுவோரவிரைவிற 

செலலாகெறியேறினாசெனறனரால 

இ-ச௭ கறகாகஷூடாகள செலலுமவழியேசெலகிற நு ஈகமமுடைய 

காலகள காஙகா ஆகையாலே குிரைமுகலியவாகனஙகளெலலாமமிச 

வுதுனபசகையே செயவனவாமெனறு அசரன உகதாவுகொடு£ குரு 
ஊனேகானே சநநியாசிகள அதிசீககாகடிலே ஒருவராதும Gri or 

கூடாக அசாசமாககமேவழியாகககொணடு செனமுூராகள எ-று (இ) 

பலவெணகுடை ॥/மபவ்ளககுடையும 

குலவுமபலசெமமணியினகுடையூம 

சீ. உலஞுஙகதிருஞ சதகோடியவா 
நிலவுமமெனவெஙகுகிறைதசனவால 

இ-ள அகேகம வெணமுத்துககுடைகளும அ௮நேகம பவளககு 
ைகளும கொணடாடததகக அசேகமவகத தகககுடைசளும, ஆகா 
யததிலே உலாவுகிற நாறுகோடி ரூரியருடி தாறுகோடி பூரண KEG) TIT 

களுமபோல எவவிடததும நிரமபின-௭-று (dnl) 

அ.இகசனருஙகுலமனனவாதந 

நீதிபபுகழெஙகுரிறைகதசெனச 

சோதிககவரிததொகைபுஙகொடியும 
வீதிதகலைகோ.றுமிடைஈ,கனவால 

இ-ள சூரியனுடைய அருமையான லததிலேபிறகக அ௮ரசாகள 

நிஇியையுடையபுகழானது எவவிடகதிலும நிரமபிய நுபோலப பிரகாச 

ததையுடைய சாமசககூடடஙகளும கொடிகளும இவாகள செலலுசிற 

விதியினிடகசளெலலாம நெருஙகின-௭-று ப (௬௧) 

காறஜோடுநிகாகககடுமபரிவா 

னேறஜோடுகிகாகதனயானைவரைக 

% செலலாநெறி- ஆகாசமாககம



விவாககாணடம். (க 

கூ௰ஜழோடுநிகாகதனதோகுலவும 

ஆறழஜோடுரசிகாககவனீகமரோ 

இ-ள வாயுவேககதுடனே தடயாகசசெனனை -வேகத்தையுடை 

யகுரைகள மேகததையும அ௮கனமுழககத்தையும ஒபபாகிசசெனற 

ன - யானைகள மலைகளனினவெவவேருன உயாவை ஓபபாகிசசெனறன 
ரகஙகள சூழறதுசெலகிற அறுகளைஓபபாகிசசெனறனசேனைகள-ஏ-ு. 

மழுவுஙகரவாளமுமவராசிலையம 
எழுவுஙகுலிச ஙகளூமேஇகளும 

கொழுவுமவளையுமபலகுகதமுக்ண 

முழுவெஞசுடாவேலகளுமொயககனவால 

௫-ள அபபடி சசெலகிற சேனைககூடடஙகளிலே மழுவாய,௧ஙக 

சரம கைவாளகளும, நீணடவிறகளும, எமுககணடஙகளும, வசசிராயு 
தஙாளுடு, தோமரநுகளும, கொழுககளூம, சககரஙகளும, அகேகங்கை 

வேலசரம, நீண்டமுபுழதும வெபபககைககொண்ட ஒளி Quin eB ws 

ரூலஙகளஞும நெருஙகன-௭-று (௬௩) 

மியுதறுடனோேறமியவெமபடையின 
வாயறெழு வெமபொரிமணவலெகீள 

வேபுறறபெருகஙகிரிமீடெரியும 
யேறறனவொதசனசேணளவும 

இ-ள மேலேரீ்ணட ஒனறுடனே ஒனறு மோதுதலாகிய ௮௩௪ 
வெவவிகான ஆபு,;ஙகளின வாயகலிலே உணடாகி எழுனெற வெவ 
விய கெருபபுபமிபாறிகள கெருஙருவனவாய நீண்ட மூஙகிலகனபொரு 

கிய பெரியமலைகளினமேலே எரிகிற கெருபபுபபறமினசை யொதது 
விளஙுனெ அகாயககளவும-௪ று (௬௪) 

நலிவுறநுதுட ஙகிடைஈகனலுகலசா 

பொலிவுறறணிகோமிசைபோயினரா£ 
கலிபூறதெழுகீளகனககடூரிமேல 
மலிவுறறெழுவ௫ஏிகணமாலுமென. 

இ-ள வருததநகொணடு துவளுகற நலல நெறழியையுடைய பெ 
ண்கள நிறைவுகொணடு அழகிய கோகளமேலேகி௪ செனறனாகள; 

எபபடிககெனருல-கடலிலே தோனறி யூயாநதிருககிற Sent. பொனம 

லைகளினமேலே மிருதிகொணடு உயாகதுளள பொனனிறககொடி.களை 
இப்பாபிருகனறனவெனறுசொலல-ஏ-ு (௬௫) 

கருமாமுகலனனகவினகுழலா£ 
பெருமா லகறியினபிடா மேலவருமா



‘Ga. அரிச௪2இரபுராணம் மூலமும் உரையும்: 

ஜிருமாமுகிலுககிடையேயெழுமின 
வருமாறுகிகாசசனவையமெலாம 

இ-ள கறுத்தநீலகிறகதையுடைய மேகஙுகளையொபபான அழ கர 

னகூகதலைபுடையபெணகள உடலபெரிதாயுயாகஇருஃடிற யாளைகஸின 

மூதுகுகளினமேலே ஏறிவருவ*த எபபடியிருககனமனவெனஞாஒ, மிக 
பபெரிகான மேகதஇனடுவே கோனறுசலான மினனாுன துமறையா மல 

விளகசிககொணடு வருவனவறறை ஓபபாயின அ௮வாகளசெலலுகற 
இடங்களெலலாம-௪-று (௮) 

விலையுனனரிகாகியவெமபரிமேல 

சிலைனனுதலாபலாசெனறனசால 
உலையுமபுனலவாரியி லூடையிலை 

அலையுதரைமேலவருமனனமென 

இ-ள விலைமஇிசகககூடாத வேகததையுடைய குதிரைகளமேலே 
றி விலலைபைபோலும கலலகெறறியையுடைய பெண்கள பலருஞ்சென 

மூாரகள - எபபடிககெனமுல களூமபுகினற $மையடையகடலிலே காழ 
தினாலேளெருறெஅலைகளினமேலேவருசிறஅனனஙகளைபபோல-௭-.று 

பரிதுனனநெடுமபடை துனனமதக 

சரிதுனனவிழிகதுகடகதனனால 

விரிகினறசெழுஞசடாவெண்டரளம 

சரிகினறபுனறசரயுகசனையே 

இ-ள குதிரைகவிறககிசசெலலவும, கெடியசேனைக னிறநூசசெ 

லலவும, மதயானைகளிறஙகிசசெலலவும, தாலுமிறஙகெ கடகதுபோயி 

னான ௮ரிசசநதிரமகா.ராஜன - விரிவானசெழுமையுளள ஒளியையுடை 

யவெணமுத்துகள ஒஓதுஙவருகினற அகதசசரயுகதியை-௪-.து (சால) 

விரையேமியகாரபுனைவேலிறைவ 

னிரையேறுமனீகநெருககுகலால 
தரையேறியதணபுனறளள நெடுங 

கரையேதியவாளைகணககிலவே 

இ-ள பரிமளமிகுவதானமாலையணிஈச கொலைததொழிலசெயகிற 
வேலாயுதததையுடைய அரிசசஈ ரமகாராஜனுடைய வரிசைவரிகை 

யாயக கரையேறுகிறசேனைகள நெருககுகிறதினாலே நிலத.துககுமேலே 

பெருகுவதான குஸிரகதநீரானது மோதிவீசக கராமேலேசெலவனவா 

ன வாளைமீனகளுககோரளவிலலை-௭-.நு (௬௯) 

அரியனனவாமினனனையராசடனம 
தெரியுமபடி துனனிநெருககு சலால



விவாககாணடம். இ 
ப 

பரியுமபணிமாலைகளபராகலொக£ழ௪ 

சரியுமமணிமேகலைகாமறியா£ 

இ-ள சிஙகஙகளையொத,௫ புருவாகளோடுகூடிஉஉ௧௫ூற மினனலை 

யொததபெணகளுடைய கொநுகைகளிடஙகொணடு கெருககிசசோன 

அவதாய மிகுகதுகெருகருகிறதினாலே அறறுவிழுகற அபரணககளையு 
ம மாலைகளையும எணணுகினறிலாகள பினனுகஇ$ழேசரிஈ ந விழுஈதுஇ 

ருகிற மணிமேகலைகளையம தாஙகள தெரிஈதுகொளளாமறசெலலுஇழு 
கள. ௭-று ( er) 

அரனூாமுனியாமசகனனனவாகோள 
பரகாரியாகொஙகைபடபபடமூன 

தருகாளுளவாநிறையொணணுதலபால 
வருகாணமனுகிதிவழஙககிலை சால 

இ-ள சவெனானவராலே கோபிகதெரிககாசமனமகனையெரீததபுரு 
ஷாசளுடையகோளகளிலே அ௮னியா மனைவிகளுடைய கொ௱கைகள 

shoo Danses ieee மோதமோசச செலலுகிறதினாலே முனனே 

ஒருகாளாயினும அழியாதகறபுளள அழுகியநெறறியையுடைய பெண்க 
ள இபபோதுகலியாணததுககுவருகிறகாளிலே மனுவானவா பிறருடை 

யதோளகளிலே பிமபெணகளகொஙகைபடலாகாவெனறு சொனனது 
செலலவிலலை-ஏ-..ு (௪௧) 

வெளிறுஞஈடா வேலிளவேளனையான 

பிளிறுககரிதுளளவிமுக துபெயாக 

கொளிறுகதனவலலியொருகதியையக 

களிறெனறிருகைகொடுகடடினனே 

இ-ள வெணமையானதளியைய/டைய வேலைககொண்ட மனமத 
னையொத்தஒருவன முழஙகுனெற யானைவெருணடசையக க&ழேவிமுக 

துபுரணடு விளஙகுவகான கொஙகைகளையுடைய கொடிபோல வாளா 
னஒருததியை அககயானைகானெனறுதனஇருகைகளா வககழுவினான() 

ஆடுஙகழலமனனனனேகருடன 
நாடுக,கருவுமபலகணணிநெடுங 
காடுஙகிரியுமபலகணடுகடக 

தகோடுககுளிரகோமதிடறறனனால, 

இ-ள அ௮லமபுகினறவீரககழலைய/டைய த.ரரசனாகிய௮ரிசசக்திரன் 

திபபழியாக அநேசமஅரசாகளுடனே காடுகளும மரசசாலைகளும பல 
வாகவுளளவெலலாம பாரஈததுககொணடுபோய ௮பபால நெடிதானகா 

க் 

ஷ்ரீ * SAB i: “



Ge அரிசச,ந்திரபுராணம் மூலமும் உரையும். 

டுகளூம மலைகளும பலவாகசகணடுகொணடுபோய ஓடுவகான குஸிரக 
தபுனலைபுடைய கோமதியாறறினருகே போயினான-௭-று (௪௩) 

கானயாறனைதகைபுஙகட ஈநுகெளசிக 
மானயாருயகோமதியைகணணிபே 
யா&யுமிரதமுமிவுரியீடடமும 
சேனையுமனனனுஞூசெனமிறுதகவே 

இ-ச அ௮பபடிக காட்டாறுகள முழுறுஙகடக .துபோய கெளசிகை 

யெனறு பெயாகொணட கான கோமதியாறறையடுததுயாணகளும இர 

தஙகளும, ருரைககூடடககளூம, காலாளகளும, அரிசசநஇிரமகாராஜ 

னுமபோய இறஙகலாயின-௭-று (are) 

கோயகதாவே௰படை(1௩.துதுனனிட 

அயகதாமுடி பினனாமறைகணணினான 
பாயகதிாபப._லையு ட ஈருகபபபையவே 

காபயகதா சசெலவவுஙகடலைகணணினை 

இ-ள ஒளிதோயகத வேலாபு.;ஙககாயுடைய சேனைகள எங்கு 
சூழ தலாயகெருஙக எஙரும பருுவகான ஒனியையுடையரிரீடமணிஈ 

அரிசசஈதிரன காறும அுதககோமதியாதகினருகே போயிறஙகினான 

அபபோ ற எநஙகுமபரவுவனவான இரணகூடடஙகளைத கனனுளளே 
ஓடி: கொணடு மெளளசருிகஓியால doe glue மேலைககட 

ல போயிறஙஇினான-ஏ-. (எடு) 

புறவேழாருவாட் தனி வெயயவன 
வழுறுமனனனுமவேரு நாமககளும 

எழையாயாவருபிரதமுஙகட 
வே ருமரசிவிகைபுமவிடடிறஙகினா 

இ-ள அமசதைபுடையகாயலைகளெழுகிற கறுசசகடலிலேபோ 
யச சூரியன முழுசிஎவுடனே அரிசதஇசமகாராஜனும மறுமுளள 
சாஜகுமாராகளும பெணகளெலலாருஞசேச இரதநகளையம மதயானை 
களையம பலலககுகளையுமவிடடுகழேயிறநகனாகள-.௭-று (௭௯) 

மணடலவேகதருமாதரீடடமும 

திணடி றலமைசசருஞசேனைவெளளமும 
கணடசரளமவைதவருமாதஇ 
வணடலிலிடமறவநூற கவே 

இ-ள. உலககதரசாகஞூம அவாசளஞுடைய பெணடுகளினகூடட 
மூம மிகுககபூசஇி வலலமையையுடைய மகஇரிகளும மமறைச சேனையி



விவாசகாண்டம். ஒடு 

னகூடடமும தணணிதானமுததுகளைச சஙகுகளபெறுதறகுத தவழுவ 

னவான அஈதககோமஇியெனனும பெரியஆரறானது சேறுசெயயும இட 

நகளூம வெளியிலலாதிருககுமபடி. வகதறஙகின..௭-று. (௪௭) 

படடி.௮ுமணியினுமபடஙகமைததுவிண 

மூடடியசெமபொனினமுடிகளவைத்துமேற 

கடடியுமபதகாகையுஙகட்டி நீடிரை 

விடடனாமனனருமினனனாருமே 

இ-ள. படடினாலும மணிகளா லுஞசெயதிருககற கூடாரஙகளகிறு 

கதி ஆகாயததையளாவுவகாகச செமபொனனாறசெயதசிகரசஙகளவைத 

கு மே௰கடடி களுங கொடிகளுஙகடடி நீண்டஇிரைகளுஞு சூழவிடடா£ 

கள ௮சாகளும அவாகளபெணடுகளும்-ஏ-.ு (௭.௮ 

} 

சணபகததருவினுஞசக கன கஇனும 

இணபணையகிலி அநசேவதாரத தும 
தணபருமபலவினுககாறுபாயபசும 
பணபடுகரிகளுமபரியுமபூட்டினூா 

இ-ள சணபகமரகுகளிலும சகதனமாஙகளிலும கெட்டியாகி 
Cor BGT] COL அகிலமசஙகளி ஹம, தேவகாரமரககளிலும, கணணிதா 
யப பருததுளள பலாமரஙகளிலும, மககாரைஓழுகுவசான பசுமையா 

னசாகதுகள முகதடிலேபூ ஈுகலையுடைய யானைகளையும குதிரைகளையும 
கடடினூகள-௪-று (௭௮) 

நிலைமரமபிளநஇடகிமிகதுகுதஇிய 
கொலைமதயானையினகோடுபோலவே 

சிலைமகனனையவாமாரபிறறேனனா 

முலைமதயானையினகோடுமூழன 

இ-ள அஙகேகிறகிறமரஙகளபிளகக உயாஈதுகுகதின கொலைசெ 

யகிற மதயானையினகொமபுபோலவனவாய விலலையுடைய மனமதனை 
யொபபான புருஷாகளுடையமாபிலே தேனபோலும வ௪னததையு 
டைய பெணடுகளரூலையாகிய மதயானைகளினகொமபுகள அழமுகதலர 

பின - எ-று, (௮௦) 

மோ துகொணடலைபபொருஞூரியானைதம 
மீதுகொணடலைததமெயமமெலிவுமாறமென 

தாதுகொணடலைகுழறறையலாரமுலை 
வேதுகொணடொறறகினாவீசாமீதெலாம, 

இ-ள கடலிலேமோதுவகான மேகததையொபபாகப பகைவா 
மேலேமோ னற பெரியயானைகளினமேலேறிவகது அயாவான வுட



௫௭ அரிசசநீதாபுராணம் மூலமும் உரையும். 
௦ 

மயினமெலிவ£ர மெலலியபராகஙகளைககொணடு மலாகளசைகிறககக௰ 

லையுடையபெணகெள தஙகளதனஙகளாகிய வெமமையைககொணடு 
ஓதறுதலசெயதராகள அ௮கதவீசாகள உடமபெலலாம-௪-.று (௮௧) 

அகிலொடசஈதன தக துணியிதகை$] 

துகலபொதிமணிபரையெரியுக.தூமமும 
இகிலெனபபலபலசெககாவானமவெண 

முகிலபொடுஈகனவெனமுணடெழுகசவே 

இ-ள அகிறகடடைகளுடனே ச௩தனககடடைகளாலே மூட. 
'யெரிககற ௮வாகள சீலையிலே முடியகககக பெமமணியையொஃதக ரத 
நதஙகளையொபபான கெருபபும புகையும கணடவாகெஞஈஇடுகடுட 9 
கேகமவிகமகளாகச செவவானரும வெள&£மேசரு। கமத கலாயின 

போல மேலமேலாயக களாநகன-௭-.று (9) 

அறிலாகணிபடஙகததுளேறரிய 
மாறிலாசதுளஙகெழினமணிவிளசகொளி 

தேறலாகககைமையசிலமபிநாலபொது 
தூறெலாமினமினிமதோறறமென்னவே 

இ-ள புகுதறகுவிடடவழியலலது வேறுவுநிசளனிலலாமல எங 

கிரபபுதலான கூடாரகதுளளே எறறிவைததிருககிற காறருகியபகையி 
லலாமல விளஙகுகனற அழகைய/டைய ரதககவிளசகுகளின ஐரியான 

து துணிஈதுசொலலலாகிய தகுதியையுடையன சிலமபிப்பூசசீயாலே 
கடடபபட்ட நூறபடலைகளமுழுநும மினமினிபபுசசிகளினுடையதோ 
னறுதலெனது (தேறலாகதகைமைய) எ-று ( 28.) 

குசைநெடுநகடுமபதிககொறறதமனனவன 
வசையிலாநஙகுலமடநதைமாமுலைக 

கிசைவனோவெனறுவககெடடிபபராததெனத 

திசையெலாங்கதிவிரிததெழுககநிஙகளே 

இ-ள கடிவாளததையுடைய நீணடவேகமான குூதிரைமேலே.றுகி 

ற ஜெயததைககொணட ௮ரிசசகஇரமகாராஜனானவன யாதொருபழிப 
புமிலலாக நமதுகுலததுபபெணணான சுநதிரமதியினுடைய பெரியக 

னஙகளுககுத தகுககவனோவெனறு சககோஷிதது அவனை எடடிபபா£ 

பபதுபோல எடடுததிககலும தனதுகிரணங்களை விரிசதுககொணடு 
உகயமாயினான சகஇரன-௪-று (je) 

செஙகயலனையகடடெரிவைதனறிரு 
மநகலமுணாஈதுமணமமடஈககதையடடதேரா



விவாசுகாணடம். ௫௪ 

பஙக்மிலிரசிகபபானை மேலவழி 

பொஙகலிறபுதுகிலாபபொலிகததெககுமே. 

இ-ள சிவக ரகெண்டைமீனையொபபான கணகளையுடைய ௪நதிச 

மதிபினதிருககலியாணததைததெரிஈதுபூமிதேவிசமையலசெயததாகிய 

ஒருதகோஷருமிலலாத வெளளிபபானைமேல விரிகதுபொஙகுகிற பா் 

பொஙகலபோல புஇகான அ5இரிகைகிறைகதுவிளஙகசன எவவிடத் 

நம-ஏ-று (௮0) 
பெரு சசவானிலவிடைபபேதைமாகரமைக 

கருத துறசகாகலா கலகதுறஙகினா 

OU BS (Lp ll BM தலுமவள ரமனன வன 

ஒருதகனேகனிகசிடக த௰ககநீஙகினான 

இ-ள அ௮பபடிபபரவின வெண்மையான சகதிரிகையிலே அறியா 
மையையு உடயபெணகள மனதொருமிகக காயகாகளகூடி. கிததரைசெ 

யதராகள ம ஈவருததரும அசைய மேனமேலாடவளா அரிசசகஇர 

னஒருவனே தா னதனியஷயபபடுதது நிததிரையிலலாதிருககான-௪-று 

உருவெறிகோககுவனுவபபனுனனுவன 

BI வினாலேஙகுவனகலககுவனமதஇ 

மர பினுடனகணெனமன துபோமவழி 

இசவுபோவகசறகிடமிலலையோவெனபான 

இ-ள அபப,நிகதிரைகொளளாமல சநதிசமதியினுடையஉ ருவெ 
னிசகோறறகைபபராபபான, பராகதுச௪ சககோஷிபபான அகையே 

கரு துவான; BY Gilt DDD பொது துககபபாஷகலககுவான, சநத ரகுல 

நது௪ சஈதிரமதியினிடகதிலே எனம து போவசாகியவழியில௫.ராகஇ 

நரியிலேமாத இசமபோவதகறகுஇடமிலலையேர வெனறுபலமபுவான.-௭-து 

கொடி யமாமதனையுஙகொழுரிலாவையும 
கொடியினுமொருகுறைசொலலிகோகிலான 

படிகிலாவிழியையுமபாரிலவோநிறிஇ 
விடி௫லாவிரவையமவெறுககுமவேலையில 

இ-ள கொடுமையையுடைய பெரியமனமதனையுமு செழுமையா 

னசநதிரனையும, ஜொடியபொழுகாமி லம ஏதேனு மொருகுறையை௪ 

சொலலி தொரநதுகொளளாகவனாய தரநாகாசசணகளையம உலகத்திலே 

வேரூனறிவிடியாதிருககிற இசாகதிரியையம வெ று. துசகொண்டி ௬௧௫ 

ற௪மயகஇல-௪-.று. (௮௮) 

ஸி]



Gury அரிசசகஇிரபுராணம் மூலமும் உரையும் 

மையலுககஙகுலுமதியுமவாடடவிவ 

வையனோவேளியனெனறணிவயிறறினில 
கையினாலறைகதுகூயககாமாவாரணம 

வெயயவாவிசையவாவெனவிளிதததே 

இ-௪௭ காமமயககமும அகத ராதஇரிகாலமும ச௩ரறும மிச்ச 

சதிரனை வாடசசெயவனவாயிருகக, ௮பபோது இகத ஓயறான அமி ௪ 

கதிரனோ எனிபனா யிருககருனெனறு தமகழகான வயிறறிலே கையி 
மலே மோதியடி ஈதுககொணடு கூப்பிட்டு அர கான கோழிகள் சூரியனே 

உதயமாகி வினாவிலவாவென்று ௯ பபிடட து-௭- ற (௮௬) 

ஊழிவெஙகதிரவனுகயமுனன ழிக 
காழியுகதிஙகரூமாரபபடகின 

கோழியுமாககன உ குககிலராசதன 

௩. சூழியியபுளளெலாஈகதுளளியரா குரவே 

இ-௭ வெயிலையுடையவனான வெப்பமான கிரணம SBC) BN cs 

சூரியோகயககை முனனேதெரிடது சடலும சகதிரனும தஙகள ர 
வாரமடநகின, ௮பபோது கோழிகளெஙருஙக விரு, பெம்போச 1208 

கததின, குளஙகளிலே நாஙகுெ படசிசாதிகளெலலாம துளளி2துள 
che &65)5,500-aT று (௯௰) 

நஙகுல௧,௧ரசனைநலிகதபாதகக 

கஙகுலைகதிஙகககாககனனறுதோகடாய 
அஙகணமாஞாலமவிடடகற நுவேனெஞாச 

செஙகதாககடவுளுஞசிவ தஅகோனறினன 

இ-ள கமதுருலததிலேபிறகத ஓரரசனான அறரிசசகஇரனை வருத 
பபடுகததின பாவிகளான இராததஇிறரியையும சநததிரனையும CsmGe ays 

கனது தேரைச செலுததிககொணடு அழ௫சொன இடத்தையுடைய பெ 
நிய உலகககைவி_பெ போமபடி. செயகிறேனெனறு இவத சூரியபக 

வாலுஈ கனதுகணகள சிவபபா புசுயமாயினை-௭-று (௯௧) 

படாகெடுகதறநிலைபரிசசகமனனனுக 

கிடாவிளைசதெயதியவிராமடக தையிப 

புடவிவிடடேகினுமபோனதிககெலாம 

கொடாமினெனறெணணிலாச ஈட ஷாயேயினை 

இ-ள உலகததிலுளள துனபததைபபோககிக கரும இன ந கிலை 

யைசகாதத அ௮ரிசசநதிரமகாராஜனுககுக துனபபசதை புணடாகடிககொ 

உ குககில-செமபோத்து # சூஜி-ஞுளம



விவாககாணடம, (௯ 

ணடி ரதி இமாததிரியாகியபெணணை ௮வள இரத வுலககதைவிடபெ 
போனாலும ௮வளோடிபபோன இசைகளெலலாம தொடாநது பற 
நுஙகளெனறு கணகசதிலலாக தனது கரணஙகளை யனுபபினான-௪-அு () 

அலரிவககெழமுர எதிரவாழிபோல 
புலரியிலரனடி.பூசிககணணலும 
சிலாசிலதீசுடாமணிச்தேரிலேறினா 

பலாபலகரிகளுூமபரிபுமேதினா 

Gro அப்படி -ுரியனவக துமயமாகவே கடலைபபோல பேரிகை 
களருதஙா விடி யறகாலகதிலே சிவனடியைபபூசைபணணி ௮ரிசசகதிர 

மகாராஜறும அவனைக கடிவருகற சிறரிலரும ஒளியையுடைய 15% 
கசிமார தோமேறகொணடவாகளாக மறறபபலரும பலபலவானயா 

னைகளினமெலறும ரூடநிரைகளினமேது மேறினாகள-௭ று (௯௩) 

அரகமாலாமறைவிடடகன றுமனனவன 
முநகமாலகரிபரிகநடபபமொயததுடன 

கநசமாலைசமுழற கடலுடனவர௪ 
௪ ஈமாலவரைத கடஞசாரனணணினான 

இ-ள உடனே அசபபெரிசான கோமதியாறறைககடகஈது நீங்கி 
அரிச ௪௩இசரமகா ராஜஅமுனனே உய । மயானைகளூம்- குதிரைகளும-ஈட 
சக கெருவரு5லாயக௯ டவே பரிமள சதையுடைய மாலைகளணிஈச கூர 

கலயுடையபெணகள கூடடமான கடறுநதொடாகதுவாசசகசனமரங 

களோடு௩, உயாகறுளள மலாஷினுடைய பெரியசாரலைபபோயசசே 
ரகக் மா நு (௯௪) 

அரிகபலாசமாஇிலகமாசினி 
விரிமலா-சணபகமவேஙகைகோஙகமை 

சொரிமலாச ஈரபுனையசோகுதுனனிய 

வரிமணககாவிடைவக து வைகினான 

இள சசெகாயமாம - பலாசமரம-மாமரம - மஞசாடி.மாம-பலா 
உரம் விரிகிற மலாகளையடைய சணபகமரம - வேஙகைமரம- கோங்கு 
மரம - முங்கிலமரம - சொரினெற மலாகளையுடைய சுரபுனனைமாம- 
அசோகமாம-அ௫ிய இவவகைமரஙகள கெருஙதியவேணடுவகானமணத 
சைககொணட சொலையிலேவரது தஙகினான-ஏ-று (௯௫) 

அலைசுனையாடவுமருவியாடவும 

மலமிசைபபிடியுமவனகளிறுமானவே 

சிலைத,சலாருஞசெலவருஞசெனறேகினா 
ருூலையொடும./பகதொடுநிகாசசமொயமபின



௬0 அரிசச,ததிரபுர்ணம மூலமும் உரையும் 

இள அலையையடைய சுனைநீராடவும, அருவிக$சாடவுமி மலைமே 

லேபெணயானையம வலிதான .ஒணயானையுமபோல விலலைபபோலு 
கெறறியையுடைய பெணகளும புருஷாகளும போயேறினாகளு _றாமம 
லையானது கொங்கைகளையும புருதாசோளகளையம ஒஓபபான இகரநு 

களையுடையதா யிருகனெறது-௭-று மொயமபு-தோள-மலைககுககமோள 

சி.றுகுனறுகள ( dn dir ) 

அருவிகளாவொசனைகளாடுவா£ 

வெருவிவக ககனகளாமீடுலே றுவார 

௩. சருவிகினரோடியபபுனலிறுவுவா 

மரும்லாகொய நவா TLD IAG IH OM Houle 

இ-ள அருவிகளிலே நீராகிகறவாகளும, சனைகளிலே Sr1OGo 

வாகளும, அபபட. நீராதெறகஞசிவஈது அகனறகரைமே லேறுகிறவாக 
ளும; சைகைசெய துவிகாயாடி. ககொணடுகின.நு ௮5 நீரிலே கு த] 6ற 

வாகளும பரிமளதகையுடைய ப க்கொயகிறவாகளூம, அபபூவை 

சூடிககொணடு திருமபுகிறவாகளுமாயினாகள-௭-று (௪) 

அருவிபுஷசனைசளுமாஉி நுண்மணல் 

மருவிபவணட லுமணாதசோலையம 
பருவரைககுடுமியுபனி 1 ருபபரறையும 

பொருவிலாபபுனஙசளூமபு கு துகோககுவரா 

இள அபபட. அருபிகளிலுஞு, சளைகளிலுட மீராடி. நண்ணிய 

மணலகளையுடைய வணடலிலும, அவவணடலச உன சோலைசஸி ட 

பருத்த மலைசசிகரஙகளிலுமு, பளிஙகுப பாறைசளிலுரி, ஓபபிலலா ர 

இனைபபுனஙகளிலும போய வேடிககைபாரப்பராகள-எ.று (௯௮) 

YO DETR UOTE ETT GIN ROU 

துனறிருளவிடிகதபினசோதிவேலினான 
செனறிருஞ்சுடாமணிசதேரிலேறியே 

வெனறிவெமபடையொடுவிரை5 துபோயிஞன 

இள அபபடி. அனறைததினம BOD GUD து YIpD Box [மலை 

சசாரலிலே தநகுகலாய நெருங்கின இருளையுடைய இராத்திரி விடி.கத 
பினபு ஓளியைககொணட வேலாயகததையுடைய ௮மிசசஈஇரன எழு 
சஈதுபோயப பெரிகான ஒளியைககொண்ட சதகமயமான தேரினமேலே 

றிககொணடு ஜெயததையுடைய குரூரமான சேனைகளுடனே அதிக 
சததிலே போயினனை-௭-.று (௯௯) 
 ௧ரயவனைகளைள! 

உ சருவல-சைகைசெயதல



விவாகசாணடம், ௭௮ 

வேயிருஙகானருத்மவெறபினுசசியம 

மாயிருமபொழிலகளுமடி.க துநுணபொடி, 

யாயினவிசுமபினையடைக சதூளியும 

சேயிருடி)டாமணிசமோகளசெலலவே 

இ-ள முஙசிலகளையுடைய பெரியகாடுகளும மலைசசகரஙகளும, 
மிகபபெறிகான போலைககூமி, அறிக நு சிறியதாளகளாயினவாய ஆகா 

பதடிலேபோயசபேோ சசன - தூளிகளெலலாம இபபட க.தூலிகளாயின 

௮ பாதி.ஒூலென ஜல மிசவுமாயாநது ம பெரிகானகாஈடுகளையுடைய ரதத 

கரிசமானா சங செலலுகலாலே ஈறு (ar) 

செஈநிறபபொலனசஇிக்தேரினாழியக 
கநிமமவவழியனைததுமாதலால 

பனனிறகடிரிசஞூமபரகஃபாறையம 

பொனனிறமேருவேபோறபொலிநசவே 

இ-ள சிவகமசிற 5 பயூடைய பொனனிறமான ஓளியைககொண 

அரிச 76 திர றுடைய தேரினுருளைகளபடி.௩து அநதகதகேரினிறமேனு 

வஙிமுமுதுமாகுகிஐமிறாலே பலதநிறஙகளையுடைய மலைகளும, பரவு 

லான கழபாறைகளும பொனனிதமான மகா மேருவைபபோலவிளங 

ஏின-எ-ு (are) 

வானமுறறெழுககமாமலையுமாலகரிக 

கானமுறறெமுகெயெகடமுஞசாசலும 
கானமுறறெ ழகறுமபொழிலுகணணிவெய 

கானமுறறருகெரிகடகதுடோயினான 

இ-ள ஆகாயத ,)தொடகெகொண டுியாகதிருககிற பெரியமலை 
FGM Dy உயாகத யாணமதநகள படடுயாகதுடெகரிற மேடுகளும், அ 

சுமலைபபககஙகளும, கஸ நூரிவாசஙகொண டெழுக நுளள ஈலலமலா௪ 
சேலைகளூங கடக துபோய வெபபமாிய காடுகளுமபோய, இபபடி.ரி 
கான வழிகளெலலாம கடகதுபோயினான-௭-று (௭௨) 

விரி,தசெஙகமாகளுமவெயிலினவெக துமே 
சரிகதமாமலைகளுஞ்சருருவெக துமேற 

பொரிகதமாமரஙசளுமபுகைகதுபராமிசை 
எரிககெழுகஜெர ஈர,சதெலலையெயஇினனை 

இ-ள இப்படி. விரிகதிருகறற செவவிகான விடாகிலககளும, வெ 

பரிலிேவேக து தீமே சரிஈுதுகிடககசிற மலைகளுமி, சருருகளவெஈது 

a7, an பொரிகஇருககிற பெரியமரஙசரு/ட, Lf SOE SH Ov நிலகஇனமே



௬௨ அரிசச,சதிரபுராணம் கூலமூம உரையும். 

லெலலாம எரிகதெழுற கரமையைககொண்ட பாலைவனததி னெலலை 
(ain. ) யைபபோய ணுகனொன oly 

Caray 

எனறுமமராககுவினையினறியரனமாபபுரமெரிதசகனலும 

Qarsst in Hvar (பொடி LIL 6 BH நூகறகணைவிழிகசகன gyin 

aren Boor uss 5S aps'_ 1 jer Dana SHAM MEFS QIN 
Qaper pista 5 3150-0 Grant ase nh beret IC inipCar 

இ-௱ இணி எககாலததும கேவாகளுககு 2 துனபவினையிலலாமல 

தவன இரிபுசசசையெரிகச நெருபபம் வெ௱றியையடைய மனம ௪ ( ¢ CHUL we 7 ( 

சாமபலாக அழ கெறரி.சணண » இறகெரநிககச நெ, நாமி) வலி 

தான அலைகளைவீசி எருிற கடலுககுள ஈகடுவே வைகஇருகதெ வடவா 

கஇினியமகூடி. ஒனருகவகது முடிகொணடு அவவிடகதே.கஙகுகலாயின 
எவவிடத நம வெபபமவிீ௪-௭ று (m #) 

rata p60 5. 50041. Mv Caso spss 9 FM ost ars 

ன pop Puy 7 EG BE VO ay | IGNT sya சிவமிபோய 

வீர்னளவெழுக நுபவிமீ நவி, ரினறமணிவகதுபக௨ வாய 

,மீனமவி ழநகினுபடியாமெனவிளஙூனவெளிபபுறனெலாம 

இள அஈதககாடுமூழு gin &) 5) நெருபபுசசுவாலையினாலே வெ 
~ ~ . 

கத ஆகாயததி லெழுகதுவருற ரூரியகிரணததினாலும வெது பமுதா 
சவுல/ மத வ௰றுதிலாயப LIT LDL fab bv BOYD OM LIL YB DOL யதலயி 

௫ ல னின றமயபோய ஆகாயகசளவுமெக பு மணமெலேவி புரனற காகரத 
yD . 

நஙசனளவதது பகறகாலசதிலே SIRS )T Tr Lisbon 9. திருறெபடியே 

ஒப்பாமெனன விள்சபுகனறனன ௮௦2 வெறுகிலவெடரியி ஸிடஙகனெல 

சருமபுயலருகதுளரிகாகதுடலகரிககயலகலைகதுகெடி காய 

வருமபருவமுநதலைமயஙமெழையெனபதுமறகதவதனால 

Oy /ரூமபுவிபிளஈததிலனதகன(ுடியிறசுடாபிறஙகியெழுமால 

இருமபுவிசினககநுமிழககவகனைசசுடவெமுககசெனவே 

இ-ள சரியமேகஙகள பெயகிற அரிதான மழைததுளிகவிலலாமல 
அ௮ந்ச நிலவெபபததினாலே உடலெலலாகதீயகது அகத நிலக.துக கபபர 
லே தநகளகூடடங கலைகதுசெனறு காலுமாதவளவாக வருவசான 

பருவகாலமுஈதடுமாறி மழைபெயறெதெனபதை மற்கதுபோன அதல 

ல அநதபபெரிதான நிலமெலலாமபிளஈ2 வெடித்து அவவழியே



விவாககாண்டம். ௬௯, 

ஆஇசேடனுடைய தலையிலுளள ரககசசோதிகள விளஙகெளெரும 
௮ தெபபடிசகெனர௫ல அகதபபெரிசான பாலைகிலமானது கோபிததுத 
கனமேல நெருபபைககககருகிற சூரியனைச சுடுதறகாக மேகேகிளமபின 
நுபோல-ஏ-.து (௬) 

சுரபபுறுசிறைபபுனலெனககருதஇிவறநியதுவடசியகனால 
நிரபபுறுதவிபபினையொழிகதிடமனததஇினினினைகதுழையெலாம 

இசரபபவரைநிகசலுகடததியுமொரறபமுமிரககமிலாபால 

பரபபவரையொககனகரபபவரையொதகனபசாசரகமே 

இ-ள பேயத்கேரான கானலைபபெருகுகிற குளததுநிரெனறுநீனை 

தீது உடமபிகதது வறறிய சளாசடிபினாலே தமககு நிரமபுகலானதாக 
கதை கககககொளள மனதிலே நிராகது மானகளெலலாம யாசபெப 

தாக ஒருவரிடதிலே தன கோறுஞசெனறும ஒரு ஏிறிதேனுஙகொடு 

கக இசககமிலலாகவாகளிடகதிலே பரவி யலைடிறவாகளை யொபபாயின 
அவரகரகருகசொடாமல மறைகதுசொணடு இரிகிறவாகளை யொபபச 

பின பேயதேரானகானல எ-று (arer) 

அந ிறெவூமவவவரபடுக றெ வுநா மமுமகாக நுமெழுதி 

% நடுஙகலுநறும।னறவிரத நுடலபகை5 துயிநடுககியழலும 

கொடுஙகரிமருபபுமவெருளகறறிடரூமதறுளகுவடடினிடையும 
கெடுஙகடறடஈதிரைசளொகசெனமுழஙருறுகெடி.சதரளெலாம 

இள பகைவரைககொலலுகிற சாமாததியமும அவரவா படுவதா 
கிய சாமாததிய௩மி பெயருமுதலான எலலாமெழுதி கடபபடடகல 
௮ம, கலலகீ£ கடையாமல உடல பதைபதைகது உயிருமஞசி யலைவ 
கான கொடியதான யானைககொமபுகளும பயபபடததகக கலலுமேடுத 
ரூம இனனமுமுணடான குனறுகளினிடததிலும நெடி கானகடலிலே 
பெரிய அலைகள ஒலிககாறபோல மூழங நுவகாயிருசக.ம கெடியோசை 

யின கூடடஙகள-௭-.ு (ஈ௮) 

அஈகவெயிலதககலவிசுமடைவெடி ௪ துவிழுமானையினெடுக 

தீதமணியைததுளியெனககருதிபுணடுழலவசாதகமெலாம 

வெகதெரிகொளுஞ்சருகெழுக துவிமுகஙகுலிலவிரிகதகிழலில 
வகசடருமெணகும ரையுஙகடமையுஙகலையுமானினமுமே 

இ-ள ௮௩த நிலததிலே எ.றிககிற வெயிலினாலே ௮கனற ஆகாய 

வரையிலும வெடிகதுச௪ செனறுவிமுகிற யானையினுடைய நீண்ட 

கொமயிலுளள மூததுகளை மழைததுளியெனது நினைத்து அலைஇன்றன 
ஹா 

ஃ நடுநாரல-ந _பபடடகல



௬௪ அரிசச,கதிரபுராணம் மூலமும உரையும். , 

சாதகபடடிகளெலலாம வெகது எரிகிற கெருபபுககொளஞுூற FH 

கள எழுகது விழமுதெ இருடடிலே விரிநதிருககற கிழலில வருவதுபோ 
லவநஈது விழுக நு கெருஙகுகலாகும ர களம கனகனுிமைகளும கட 

மைகரும மான கூட்டங்களும் ௮ று (17 10 } 

மணமகளுடு ,கதிரைவாரிவடவைககனலைமாற ரிபிகிலோ # 
any வெணமணலைவைகடல7மஙகையரிருமபஇய/மவெகது பிடுமால 

4 கணமுழமுதையுமபுடைபெயாக நுகவருக்கடைய 2ஃிிலிதிலோ 
தணமண௰ெரிததுவிழினுமபிரவய ப/புனலைதுவடிவிடிமால 

இ-ள பூமிதேவி உடைய/க உடுததியிருகசிம 9016 yonor 
Gio T&D art anus YB RED DG) இல Q) 5 SAV TD ay vor op ந GO aha 

ளஊைமணலைககொணடு போயவைக தால அரமபைய॥ கனிரு௨ச௦ பெரிய 

செயவலோகமும அன சவாலையாலே வெக ரபோம இச£தபபமியினி 

டஙகளெலலாம தரனிருஃ ஆ மிடகறைவிடடு படநு கபரிகரிககி புகமூா 
விலே இத நிலகதிறுபள ஒரு நணணிய மல்ல நெதி துவி கா 

லம பிரளயகாலதது வெளளதைையும கடிதத் சுவுபபணனும () 

வெஙகதாகெ.றுஙகொடியவிணடுவனமவெகதெ Pu [மவ சசமூலிலாவாய 

அஙக கமிறகதுதைகுஞச ர£மிநக நடலழி/ிட்மெலாம 
செகருரு Guim at com uncer (ip gain Auer Gla gy arent Quire 

CTE EQOA bh HUGH Olusar, Ho gywuUMHOs www Cw 

இ-ள சூரியனாலே சுடபபடுகிற கீணடமாங்கிரகாரிவெடிது எரிகிற 
வெப்பமான கெருபபினிடததிலெ விமுகது பாம /ஈடாசெக து பானே 

கஞஞசெத்து அவைகளி வுடமபுகள(ிடது எக இடஙகருும பெருகி 

னசிவககரததமான_.ஐ ௮மகொன கடலிலே ப/யஃலகக ௮ ஈபபழை 
யதான கடலினலைகள சிகதுதகனெற நுரைபோல எவவிடகஇ பம மிதப 

னவாயின வெளளைமலைகளெனனுமபடி. எலுமபுமக௱ ௭- ரக] ய 6 னுமபடி. எலும்பு or ஐ. MDS 
வெ௫கரியுரிகதுடைபுனைககவளசலஞசசிவிள ஙகுசடி ல 

சஙகரிதிரிசூலதரிதாருகவினாசனிசவுஈகரிசெழும 
பொஙகரிமணபபரிபுததருபகததினளபொரு (பனகன 
தெஙகடனிகாயகியிருகதசவயததியலபெடு ௪ தலாகசெயவாம 

இ-ள வெவவிதானயானைகளையுரிசது அதன ஜோலைபபுனைக தவள 
கஙகாசலமும ௪நஇரனும விளஙகுெற சடையையுடைய சங்க இரி 

சூலதரி-,காருகவிகாசனி - சவுகதரி - செழுமையாக வொலிககினற கறக 

ளாக முததுருதலிய ரதகஙகளையிடட சிலமபுகளணிஈக இரணடு இருவ 

k Door இம



விவர்ககாணடம். ௬ 

டகளையடையவள மலைகசாயொபபானதனஙகளைககொணட எங்களுடை 
யஓபபறற குலகதெயவமான காளி இருககற சபையினிலககணததைகரு 
ans Am சொல வடஜோேம-௪-.று (ரா௰௨) 

சாறிசகசெழுமுசசுடருமொததொருகலகதிடையெழுககதெனவே 

செறிதருபுறககடைசிவதடஇிடைகறுசச்கணமிகசசழலவே 
சிறுதமபிடையிறகரதலதஇ.எருடியிறறிகழசெறிககவரவப 
பொறிககணபண_ஃதலைமணிப சுடிகையிறகதாகளபொஙகியெழவே 

இள விளஙகு/£றை செழுமையான சோமசூரியாகசினிகளென 
Ap முனறுசுடாகளு மொருே ரக டி. ஐரிட கததிலேஉகயமானாறபோல 

செறிஈதுவிளங இருபு௦தஇலுு கடையிலேகிவகது நடுவேகறுததிருக 

கிற கணகளமிகஈவுஞ அழூலவனவாஈ ரிநிசான இடையிலும கைகளிலும 
தலையிலுமவிள யகுவனவாக அணிக சாபபங்களினதுபுளளிகளையுடை 

யஉடடமான படஙகம்ாககொணட தலைகளிலுளள சகசஙகளைய/டைய 
உசசிககொணடைகளி னொஸிகள மிகுக நுளெசவும-ஏ-.று (arm) 

மி.கசவாகளைபபொருணமிகஞூததவாவினைசதகொழில விளபபதெனவே 
கொடி பபடாபொருபபெனவிடைககிடாவிளைதததனகுமபவழகும 
கடி சதினடி மிமகுமிர௪, *ைடிகாபொறகடிகடததினழகும 

பொடி ததெழுவெயாததி நமுகககழகுகினமொெளிபொழிகதொழுகவே 

இ-ள வறுமையறறவாகளைககணு இரவியதடின மிகுகசவாகள 
சணடைத்தகொழில செயவதுபோல ஒரு கொடிமேலே தஙகுனெறஇச 

ணடு மலைகளைபபோல இடைக்கு? துனபதகைசசெயகிற தனஙகளா 
Sw குடஙசனினழகும ஒருமினனலி னஒயிலேகிறகினறசேரைஒபபான 
அமி கான ஈடிதடததினுடைய அழரும பொடிபபொடியாயெழுகினற 
வெயாவையையுடைய திருமுககதினழகும நிலைகொணடு ஒளிகள வழி 
நகொழுகவும-௪-ு (de) 
வேலைகளெழுகஈ துலகமேழி னுடனேழமையுமவிழுயடவிடுமக 
கரலமுடிவிமகொடியஷூழிகெடுவெஙகனலகனனநெரிதலபோல 

சரலவினைகொணடுபொருதாருகனைவெனறவுணாதஙகளகுடனை 
மாலையிடுகினறஇரிகுலமிசைவெஙகனலவ௲க தெரியவே 

இ-ள கடலகளகிளாந.து உலகஙகள எமோடேழமான பதினானகை 
யம கபளீகரிக.துககொளளுற கலிகாலமூடிவிலே கொடி தான ஊழிகா 
லது கெடிய வெவவிதான நெருபபுகசொதித தெரிதிறதுபோல மிக 
மீ சணடைகொணடு பொரு துனெற தாருகாகானைவென அசுசாக 
ளஞுடையகுடலை மாலையாக அ௮ணிஈ துகொளளுனெற திரிசூலகனமே 
லே வெவவிய நெருபபானது சூழஈது எரியவும-௭-று (ராடு) 

Fa



+ & அரிசச.நீதிரபுராணம் மூலமும் உரையும் 

பொடிபபொடி இசைகஇசைகெறிததிசுடாததிரிபு,சசமலெனத 
தடிசதெழுவலதத.து.சட ககைவடிவாளொளிதயககியெழவே 
௮டிககடயெதாககலையர சதெமுரகககடலஇரசசியெனவே 

இட.ககுரனமுழககெனவிடககையினமணிககடகிரைகசசையவே 

இ-ள பொடிபபொடியாக எதததஇகருகளிலும கெறிககன.ற இரி 
புரதுகெருபபுபபோல மினனலெழுகனெற பலகதைய/டையதாய வல 

து சடககைபிலே காரமைகொணடவாளானது ஒவிவிளஙிகோனறவு 
மதிருமபத இருமபக சரைாயோடெடா கொண அலைமோதுயெழுரினற 
உகமுடிவில முழஙருன2 ஈடலின முமககமபோலவும இடதுகையிலே 

யிருககிற மணிககடகான து ஓலி நு அரையவும-௭-று ( ar Wir) 

LLG) n DOr men 5, bi) 50D 60 51h SOLID DID IpaftD 
* Gerrans) s ருகைசசரமெடுததொருகை -* சுறறுமயிலும 
வடடமுமெடுததி நரகைவ. சிரமெடுககதொருமைா NTT ரலம 
எ கனுமவிதாபபன ஈர ஈறுவனவெத db poor நிதறியவே 

இ - எ படடயதகைககொணடு ஒருகையம வாளாககொணடு 

ஐரு கையும பறறுகினற மழவையக வளைதடியையய கொணடு 

இருகைகளஞூம சசகரகதை கொணடு ஒருகையும ஈறறுவசான வேலும 

கேடகமுா கொணடு இ. ரகைசளஞூம வசசிராயகசதைககொணடு ஒரு 
கையும இபபடஉப பலநஙகொணட கைகளெடஒினாலும விசசிறதாசவும 

சுழறறுகிறதுமுநலாகவும செய?.எறனவாயின வெமமைகொண்ட கெ 

ர௬பபெழுகதெரியுமபடியாகவும-௭-.று (ா௰௪) 

ஆடகமணிகருழைகளபாநிய-ரபபணிகளதககடகம 

ரூடகமிரடடையுதொரமொடுபடடையணிதோளவளைசெழும 
பாடகமெழிறபரிபுரஙகழல கஙகைகளபத்கசமுடனே 

நீடெழினமகாணிகளலைகதுசையெயருமொளிகினறடரவே 

இ-ள பொன்னாற்செயது ரதகககளபஇதககுணடலக்களும, கன 

நடானசரபபணிகளும, அஸககடகஙகளும, [ஙகண௫களும இரட்டை 

யாகசரூழூனெற அரை நானமாலைகளுடனே தெறறிபபடடமும, ௮ணி 
யததகக தோளவளைகளும, செழுமையானபாடகஙகளும, அழகிகான 
சிலமபுகளுடி வீரககழலும, சதஙகைரஞூரு, பதககதழுடனே நீணடுள 
எதான அழகைககொண்ட மற துமுளள ஆபரணஙகளும; அசைதலாய 

எடடுகதிகலும௮அவைகளினசோஇகள நிலைகொணடுகெருஙகவும-௪-அ 

நிததிலகிரைக.துவயிரததனமழுததிமுழுகிலநிறுவிப 

பதஇபடவொபபரியபசசைவிரவிபபதும ராகமளவிச 

* சொட்டை - வளை தடி.



விவாக்காணடம 

சிகதிரமியறமிய மணிககலையுமபபரிசு செயகரணத 

துததரியமுககொடையு முுுகிலவுமவெயிலு மொககவொளியே 

இ-ள ூததுகளைவரிரைபபடு... 9 வயிரரககஈஙகளின கூடடஙகளைப 

பதிததுளளதா ய முழ ல மகையு 8929 வரிசையாக ஓபபரிசான பச 

சையுங சலக ப நகராக பவா படப் பலவித சுதிரஙரளுஞ்செ 

யதனள மணிமயமா எ இடா? பவணடமும அபபடூயே மெய ௫௬௧௫ 
றநாநஇக புடைய மா பாபபும மாலைகளுங கடி. முழுதும ஈஇரிகை 

யையும வெயிலயுமலஐ FQ wri yin or oy (nto) 

காவனமூறைகிறபவொ.ரு கொடியுளகறபலனைகள கறறுவழுவா 
3 a 

ல் 4 Qu n WS Ww lDe சேவளிடைநியபவெொகு 2 படயுள கடய விடாகினிகணமேல 

ஆவலெொரு ி॥பவொரு சோடியுளசனனெ மி யமைசசரொெனவே 

போவன மீளவனவு மாவவொருகோடியு பூககணமே 

இ-ர சாவலாகயூமி mu Gan esor® i) உபயவைஃளொருசோ ()பூதிஙகளு 
ணடு, பலவிதமான எ௱ுபனைகளுஙகற நத தபபாமமசொனன பணிவி 
டைகளினபடியெ கடபபவைக ளொருகோடி பூதஙகளுணடு, அவை 
சளோடுசோரநத இடாரிவி£பா மேனமேலான அவனபுகொணடுநிபபவை 

களாயொருகோடி புண, ௩னமாரககஙகா ॥சசெயெ மகடுரிளபோல 

LI BLT LD oDBUT ரூம Dh OLR AID ONEU F HLM செயவனவா ந ஒருகோடி 
(ar 20) யுணடு பூக்கணங்கறா“று று 

அசசமசற?ம பூ ர கொடையளிதகள ரறுதத தலையை 

வசிரமாணிசகடக ஈ ரகரதலகினிடை. வைபபரிிலவே 

Qronsidars 1106 AL Bw ow 1519. சகெடுததிறைவிமுன 
பச இிரமுறெ றழுக வைபபசததோடிகள பசாசகணமே 

இ-ள பயமிலலாமல உலகசதிலே கஙகளுயிரைப பிறருககாகக 

கொடுதகவா நளஞுடைய ஆறுத கதலைகளை வயிரரசகஙகளபஇதத கடக 

SMO HS SF UI QoL நலமானகையிலெ கொணடவெஈுது வைபப 

னவாயிருககும சிலபசாசுகள, தஙகளிசசைபபடியே கரபலிகளாகககெர 

டுதக தலைகளை விகாவிலே எடுத நுககொணடுவடது காஸியாயெ சேயி 

முனனே பசுமையான சதநஙகளமுழுதும ஓழுக ஒழுகவைபபதாயிருக் 

குூம நூதுகோடிகணககுளள பசாசுககூடடஙகள-ஏ-.று (௭௨௧) 

ரபெடுநுணணிடை அுடஙகமிகுசாமச மிரணடுபுதமும 

போடுமவருமபரி புரததிருமலாகதணை பொருத்திருரமேற | 
சூமெவருஙகவி தொகெகுமவருமபவுகி சுறறிமுறைகின 

ருமேவருமமசைசள பாமேவருமபலா ரமபையாகளே



௬௮ அரிசச,நஇரபுராணம் காலமும் உரையும்: 

இ-ள நிமிரவதும துவளவதுமான நணணிய இடைகள கடமாற 
மிருகியானவெணசாமரஙகளை இருபுற ககிலும வீசிறவாகளும, தேவி 
பூடைய சிலமபுகளணிஈச இரணடுபாதஙகர்ரயூஙப. டடி-சரரினமேலே 
சூடிககொளளுறெவாகளூம, பாட்டுகள பாடுகிறவா ஈளூம, கூ ததினவிக 

தபஙச்ளதோனறச ரக.து இரமமாககினறு அட ௦வாகளூம, அவவர 
டடததிறகேறச அசைகளாலாசிய பாடலகள பாடுநியவாகளும அதே 

ரண்டு ரமபாஸநிரிகள-௪-ு (௭௨௨) 

மஞசனமெபெபவரு (மாமலாகெர்டு//வரும வாளவிழிகஞக 
கஞசனமளிபபவரு Lolly (ip Bowl. soit மன்னை ருறுன 

கஞசனைபிடி பபவரும வஞ சனையறபுபரி கலக நடனெடுத 
தஇிஞசொலவறழிகிறபவரு மெணணசியகோடி £ ஸவிடாகிஷிகளே 

இ-ள இருமஞசனமெகெெலா களம, பெரிகான புவபமாலைகள 

கொகெடறவாகளும, வாளபோலவனவான தேவிசணகளுககு மையிட 
ககொடுககிறவாகளும, அரிதான இருவருது நிவேதிகரிறவாகளும, ௮ 

கததாயான தவி சககிடுமுனனே கணணாட காடடுகிறவாகளூம, கபட மி 
லலாமல பரிகலததுடே Ow IND mln oo OT WISN UBT BO) Bir ooo D) சேவி 

னுடைய டுனிசானகொலவதியே சிறகியவாசயர/டி எணணுதறைகரிதா 

னகோடி.சஞு, லாடு இடாகினிகள-௭ நு (1௨௩) 

பணணவாதிரணடுப நாமுனறிமனிலவககடி பணிக நுகொழவே 

மணணவாவிமுஈதுதமகெணணயருடயுமபர வரநகளபெறவே 

கணணருளக௬ரக நுகறுகணணரிசமகதகளச, சவிரினமேல 

பெணணரசசிருசனள(பிறஙருசடிலமபுடைபெயார சலையவே 

இள ததவாச நிரடசியாயக உடி ந துதியா சான Sapp 065) 

லேவகது ேேசவிபா நகர் ர வணஙசிசருமடைவும மணணுலகதகதுளளவ 

£கள கழவிரக நு குமபிடடு- தஙகளுடைய எணணஈகள நிறைவேறும 
படி. வேணடியவைகளை! / பெறறுசகொளளவும;கிருபாஇருஷ்டிகொண்டு 
அஞ்சாத சிஙககதாஙகுகி உற பொன ன தனமேலே பெணகளுகக 

சசியான காளி இபபடிகடிருநதாள விள; நினற சடைகள பககஙகளெ 
லலாம அசை நஈதாட-௭ று (௪௨௪) 

அமபொனினமணிததவிசினமபிகையிருபபவரசாககரசனும 

கமபகரடககளிநுவெமபரிபதாஇக௱கடைததலைறியீஇக 
குமமமுனிசமபியொடருகதவாகுலததரசாகூடிவாவே 

வமபுகுடிகொணடமுலைமஙகைஇிருமுனறிலிடைவகதுகொழுகான. 

இ-ள அ௮ழகூம பொனனாறும ரதகஙகளாலுஞ்செயத சி௫காசன த 
இலே காளிவீறறிருககதஅபபோது ராஜாதிராஜனான wile Gao gr eel



விவாககாணடம். ௬௯ 

லேகடபவெகான மதசசுவடடையுடைய யானைகளும வெவவிகான குத 

ரைகளும காலாளகளும கடைவாயி.॥ிலே நிறபனவாகசசெயது விஷக் 

ருடனே அருமையான தவமுனிவாகளும தனது குலத்திலே தோன 

றின அரசாசளூம ௬4 வருமவாகளாக பரிமளமே நில்கொணடெள 

கொஙகைகளையுடைய தேவி இருமுறறததிலேவகதுவணயகனான-௪-து, 

வேறு 

நறறேரைவிடடி ஐவரி காயகியைசதொழுதிறைஞசி கணணிராஜன 
முறறேரை கோசர ரலு முடிவேககனகருணைவிழி முனைகடாககக 
கறறேருஙசறபரியு ப கறசிலைய/ஙகறகணையுங கனனிமுனனே [னறே 

பொறறேருமபொறபரியும பொறசிலையுமபொமகணையுமபொலிநதவ 

இ-ள கனறு ஈகலலதேரைவிடடி றஙடகுத சேவியைவணஙடத இத 
துககொணடுபோய அரிச சகதரன தனமுனனேகினற கேரைபபாரககு 

மாளவில அுகுககிரிடாநிபதியான அரிசசந்திரனுடைய கிருபர் இருஷடி 

யின கூாரமைரளசெனறு நைகக அவவளவில முனனே கலலாயிருகக 

தேரும, கலலாயிருகத குதிரைகளும, கலலாயிரு5தவில லும், கலலாயிரு 
BE அமபும, அககரகாளிககெதிரோதோனே பொனனாலாகியகேரும, பொ 
னனி௰மான முடிரைகளும, பொனமயமான விலலுமு, பொனமயமான 

அமபுமாக விளஙகின-ஏ-ு (௭௨௬௯) 

மூனனா.ரிரகலலான முடததேருமவாமபரியு மூரிவிலலும 

பொனஞைகசணடிஹைவன புகடமகிழககஇசெயிததுப புளகமெயஇ 

எனஞாவநகஇது வெனகசரு.துமவவளவி லிருணடமேனிப 

பொனனாருஙகளபருலைப புசிசுடையாணமணிவாயிறபுறததுவஈகாள 

இ-௭ முூனனாவிலே கலலாயிருகச சிகரதகதையடையதேரும,தாவ 
கிறகுகிரைகளும, பெரியவிலலும அமபும பொனனாயிருககககணடு அரி 
சசநதிரமகாராஜன மனம௫[கது ஆசசரியமாகி புளகாஙகிதஙகொணடு 
எனனகாரணததினாலே இபபடியானது இநுகளெனறு எணணுகிறபோ 
த-இருணடி.ரூககற கிறகதையுடைய பொனமயமான சநதனசசேறுபூ 
சின கொ ஙகைகளைசகொண்ட சுருணடசடையையுடையகாளியானவள 

கனது அழ௫ியவாயிலுககு வெளியேவஈதாள-௭-று (௭௨௭) 

மாத்ஙவெரஈதிடலுமலாககரஙகணமுடிமீதுவைகதுச செமபொற 

புதககணமிசைவிழஈநுபணிகதெனதுகவபபயகசானபலிதததெனனாப் 
சஙகளவிளையாகெதிருவாயிறகறறோபோயபபொறறேரான 
இதெனறுநீயருளவா யெனககேடகககுமரியெடுததியமபலுதருள 

இ-ள காளியானவள அபபடி. வெளியேவகதபோது தாமரைமலா 
பொலுகு கைகளை கலைமேலேகுவிதது அவளுடைய செமபொன மய



ஏம அரிசச த்திரபுராணம மூலமும் உரையும். 

மான பாதஙகவிலேவிமுக_.நு வணஙக எனனுடைய தவபபலனானது 

இபபோதுதான பலிதமாயிறறெனறு பூதககள விளையாடுவகான திரு 
வாயிலிலேகினற கலலாயிரு௩க கோவடிவுபோய இபபோது பொறறே 

சானது இனனகாரணத்தினுலெனறு நீ ௮ருளிசெயயவேணுமென து 

Cae 95066 கானியானவள ஆதனவரலாறறை யெடுகது/ சொலல 
லாயினாள-ஏ-ு பாஉ௮) 

உவராழிமணணாசை யொழி ச சகதுமடலவருண ூலகிலயாரும 
கவசராதுபொறறேரை ந கமறேராக௪ பி நு.2 சகணாருன காட்டி. 

carrey pares) ஷிவவருபபோயபபண்டைய(மு Don itor Bev 

அராருமிறகுரியோ ரவாசமககேகொடுபபகெனவளிக நபபோனான 

இ-ள இகத உபபுககடல நழகத வுல 7 ரரையை நீகசிஈசெலலு 

Harm பலி;டனான வருணபகவரன உலசஃி நளளவாகள எவாசளும 

கொணமசியபோகாகபடி. பொமஜறேஷாம தழூறர/க மியமிஎது எனகணாக 

ஞூககு முனனேகாடடி இணி யாவரா ஐஒறுமஇக மமேோரைபபராததபோ 

இல இநதக கலவடிவுபோயப பாழமைய/ பான வர வமாமுமானால அபப 

ஓ.ய்ரசபபாரரமவாகளே இந சேருகருியவாயள அபாசளுககே-நீ 

கொகெகககடவையெனது எனவசமாகரமிமொடு-நுவி_பெபோனான () 

மனனா ளென்று டய மணிவாயி உனிலவருண ஈவைகறுபபோன 

Df 5 | பிடொடடிமசெடுதா னளவா கககலல ரயி oH (Gero ony BBL 

பொனனானபெழுதோரிகொடுபொவென கினி சனிக5ப (/கழகதயோத 

[a BIN Bo 07 00) UIT MDB wir sv, BC bf DOD GLb DanC oat 

இள அரிசசகடி7மகாராடனெ கேடபாயாக ஏனனுடையடுமுவர 
யிலி2.௦2 வருணணனைவன பை ஃநுமிடடுபபோயின அநசகாளகொடஙகி 

இக செசஙகாலவளவம கலலாயிருக ஏ இப்போ நுன.நுடையருபை 

கரணணுலே பாசா வ பொனனாபின செராமையாகிய தேரை நீயே 
(20௮) (29) ஸ்ர 

கொணடுிபோவென து ரசகோஷிசநுககொகெக 9) 3200 a1 G) > gi sQar 

ண்டு அயோகடுயைச நழகததலல கோசலநாடடையு டைய அரி -சகஇ 

சமகாராரன தானபெறறுககொணடு ௮௩3 கவரதகநசிமமான தேரின 
மேலேலிசசெலு3 இனான-௭-..று (01 m0) 

வேறு 

வாளசெலசசிலைசெலமாகராசெல 

ஆளசெலதககோசெலவானைசெலலகீள 

தோளசெலுஞசுடாமணித தொடி.யினைபல 
நாளசெலககனோசிமா காட்டை ஈகணணினன,



விவாசகாணடம், எச 

இ-ள வாளகளசெலலவுமி, விறகளசெலலவும, இப்படி பபெணகள 

செலலவும, காலாளகளசெலலவும, தோகள செலலவுடி, யானைகள சே 

லல௮ும, நிணடதோளகளிலே புகுகதிரூபபதான ஒளியைய/டைய சதக 

ஙகளபததெக கேயரமணிரச அரிசசகதிரமகாரசாஜன பலகாளகழிவதாகப் 

பினபு கனஞோசிமாநாடடைபபோயச சோநதான-ஏ.ு (௭௩௧) 

காமையினமுதாபழங கழுகினருறுகே 

மாழையினகனிவிழை வருககையினபலம 

கூழைவெண ரரங்கயல குகபபககூனருலை 
வாமையிஈகனியெலா மடயவீழுமால 

இ-ள கெனனமாங்களி இுடைய மூறதின கெறறுககளுடி, கழு 
னது குலைகளூமி, ரோ Os 17H SBM) மாமர இனகனிகளுடி விரு ௮/௪ ந 

௧௪ பலாவினபழஙசளுடி, வாலையுடைய வெணமையானகுஐ௫ HH 5 

arcrins SDC outs. 2 மறளொருசெனனமா2மிலே சக அக 5 BT 

dy சியினாுலே OUI 4 HOW BAM UY NS ONT ODL PIN 7 ht Bit) oat பழஙரளொெல 

லாம அழிகது சி, யிழம எ-று (௭௩௨) 
கூனகவெனறனா கு. ருமபைவிீழதலின 

நஙகனணிவருகசையிஐ புடை ம்செமமுக 

வானசவிவாலபிடி க இழுசி துமகதிமுன 
சானகொடுரசலியம படபபைசாருமால 

இ-ள கூனலான ஒரு ஆணருரங ந பாயடற அஇாசரியினாலே தெ 

னனஙருரு பை கன௰லைமேலவிழ அஈபபயததிஷலே இனிதான பழ 

ஙாளையுடைய பலாமாநிலே மறைகிருகத சிவகச௪ முகசையுடைப 

ஒரு பெரியகுரஙசான நு வாலைபபிடி ததிமுத.துப பெணருரஙகை மூல 

னே. சானகூடடிககொணடுவாழைசோலைககுளளேபோயபபுரும-- 

பலவளைமணிகளூம பரநுமரா சரம 

நிலவெ. வெயிலெழ நீலமபஙகயம 
புலரியபுமாலைபும புருகலிலலென 

மலாதலுஙகுவிதலு மதககவாவியே 

இ-ள பலவிதமான சஙகுமுததுகளூம, பதுமராகமணிகளும; ஏக 

காலததிலே கிலவுகோனறவும, வெயிலெயிககவுடி, விள ஙஞகுரிறதிறாலே 

நீலமலாகளும, தாமரைமலாசளும, விடயறகாலமுடி மாலைககாலமுடு 

தோனதுகிறதிலலையெனறு, மலாகிறதும, குவிழற.தும, மறகழிருகசின 

றன குளங்களில-௭-று (a7 th & ) 

தாளகளுஈதுடைகளுக தையலராமணித் 
கோளகளுமுலைகளுஞ சோலைகாடவெ



௭௩. அரிசச,தீதிரபுராணம் மலமும் உரையும், 

SOT BO Bil OLDE (Et முகமுரீலககண 

வாளகளுமவாயகளும வாவிகாடடுமே, 

இ-ள அசோடனறலிரகளாலே காலகளைய/டி வாரைகளாலே-ு 
டைகளையும, மூஙலெகருமபுகளாலே பெணகளுடைய ௮றயதோள 
களையம, கோ௱கருமபுகளாலே கொஙகைகளையம சோலைகளகோனறசு 

செய்வன, சுருளகளாலே நீணட கனமானகுழைர "ம, தாமரைமலா 
களாலே முகஙகளையம, நீலமலாகளாலே கறு சணசனாகிய வாளகளை 

யூம, செவவாமபலகளாலே வாயகளையம wHormaor கோனறசசெய 

வன-௭-.று (ரா உ() 

இருககெனறலைபுனன மரகுததெகவும் 
பருதியுடபகுஇியட பறறமுசென 

7 வெகுநிசைபபேரொயி வேலையே ip மாஸ் 6} 
புகுதினுகிறைவுரு களவிலபொயல யே 

இ-ள இகுதிகென ௮ அலைகளமுழஙகுடெற கீரை மககுகளபாய 

கிடுறெதானாலும காலபபகு இகெர்தோறுமகாலப। /மதிநயகோறுமகீசை 

ககொணடி.ருததலில குறைவபட_ர சென்றது சொலலுமபழ YC GBLDIT Gor 

அலைகளின பெரிய ஒலிகளையுடைய கடலகளேம pom Gant [BEB GYD 

நிறைவுகொளளாது, இதிலுளள நீரளவினாலே பொயசை-௭-று தன 
னோடிகாடடில ஒருகுளக்திலுளள நரளவுககு ஏழுகடவீரளவுமபூறமுது 

வருஷ௩தோறும வருஒகதோறும வயலகளுகமு மககனவழியே நாபா 

யகதுகொணடி ௬௩தாலும நீரவறறுகிற இலலையெனக (1௩.௬) 

துகிரினுஞவகககாட செலவெணபேடையோ 

டுதிரினுமலகினு மொடுககுமினுடவா 

இ௫ரியமபுளபுடையெய 5 ரதஇண்ிறை 

பரினீகடையுகப பெளவமனனதே 

இ-ள பவளததைபபாாககலுஞ சிவபபான காலக ரிரணடைபு 
டைய வெண்ணிறமான பெடடையுடனே காலகககதினாலுமி, வாயலகி 

ஞாலும, ஒஙகககொண்ட மீனுடனே சககரவாகபபடசி பககததிலே 

செலலுவகான ௮ககசதிணணிய பொயகைககமரையினின. யி, வயலக 

ஞூககு நீரை மதகனவழியே பகுததுவிடடால அகத நீரளவு கடையுகத 

திலே பொஙகிவருறெ கடலைபபோலவது-௪-று (ரா௩௭) 

கூடியபிறடலககொளகைகணடழன 

அடியவோதிமமொளிசதசாமரை 
அண்ணனை 

% 95 Gem Ben - அகதணெணியபொயகைககஜா



விவாக்காண்டம், ௪௯ 

வாடியவா.றுகணடாவிமாயநடத 

தேடியசேவறனனுளகதெளிதஇடும 

இ-ள வேரளொனறைககூடின கனனில வேருன சுககஙகொண்ட 

தைககணடு கோபிததுப பிணஙகன பெடடையனனமான து வேறொரு 
தாமரைமலரிலேபோய மறைகதுகொணடது, அபபோது 9 DA HES 

காமரைமலா கூவிரசசனமையைககணடு தனதுபெடடை அ௮மமலசோ 
டுஸெடுதலா யிறகதுபோயிறறெனது தானு முயிரைவிடடு மடியககேடிய 
சேவலனனததுசகு மறறஜொருடபூவிலிரு.து பெடடையனனம மனகதெ 

ரிவுபெறசசெயயும-௪-.று (௭௩௮) 

காறறினிறகலைக நுயாசினையிறகானறதேன 

அறினிறபசகசகலவாவியணமியே 

சேறறினிசபழடியவயலிறசெஈகெலின 
தாறமினி௰பாபபனதாவுபாலுமே 

இள விசுகிற காறறினாலே கலைகலாய உயாகத மரககொமபினி 
னறு மொழுகின தேனானது ஆறறைபபோறபரவி அகனற குளததைக' 
கூடிசசேறறினாலே இநுகூகலையுடைய வயலகளிலே ஈட. சிவக கெற 

களினுடைய நாநறுகளிலே போயபபசவுவன நாலுபககதஇலும-௭-ு 

பையனவிழியினாகடைபெறககெீஇத 

துணைபுணரோஇமகதொடாகறுபினவாம 

தணைபலபடாக துதணெடேரிழிக தமன 
இணைமருபபியானையினெருகககதேறினனை 

$ 

இ-ள மானபோலுங கணகளையுடைய பெணகள ஈடையைத தா 
னும பெறுவகாகககூடி௪ சேவலோடுகூடியிர௩௪ பெடடையனனமர 
னது கொடாது பினனேவருவகான நிலஙகள பலவுஞசெனறு திண 

ணிகான சேரைவிடடிறஙகி அரிசசகதிரமகாராஜன இரணடு கொமபுக 
சையுடைய யானையின பிடரினமேலேறினான-௪-.று (are) 

இடியெனழுழஙகிடவியமபியஙகளால 

வெடிபடுமுலகமுமவிசுமபுமெனனறீள 

கொடிகளுஙகுடைகளுஙகுழுமககொறறவன 

கடி கபழகஙகைபினகரையைகணணினை 

இ-ள இடியைபபோல மேழஙகுவசாகஅ௮டி ககிறவாசஇயஙகளர் லே 
வெடி.த.துபபோகும உலகமும் ஆகாயஞு மெனனுமபடி. நீண்ட கொடிக் 

Cha குடைகளுக தஇரணடுசெலல, அரிசசகஇிரமகாராஜன வாசனை பரி 
மளிகசின௰ கஙகையாதறின கராயைபபோயசசோரசான -௪ “(7 5) 

ம



err அரிசச,ச்திரபுராணம் மூலமும் உரையும். 

முனனசோமுனிவரனமொழிநதசாபதகால 

பனனகததரிதுயபிலரறகடறகணே 
பொனனசாவளமெலாமபுகககாமென 

மனனவ. ர;கையிலவகஇதநனொன 

௦ a. Q-or opwsrag D Ia Qh நதூருவாசமகாபமுனிவர் சொனன சா 

பசதினே பாமபினமெலே மகாவிவணு தூஙகுவகான இருபபாறசட 
ன ae லிலே தெயவலோககமிறுடரள ரெலவமூழுதும போனாறபோல இநத 

அமிசசகஇரமகாராஜன தன செலவக்துடனே கஙகாகதிககரையினருகே 

வகதிறவகினான எ று (௭௪௨) 

மிஈனிறநண னி ுடமினனனாமுலை௪ 
செககிறசசணண கடு மிகககாககமும 

ஊனிசசகுங நற சவிகணணிவான 

ஷினஷிறடிமா 1 6 நுரிமலந்தகமே 

இ-ள மினனல்ப ப புவருவசான ஒஸியைககொண்ட சிமறி 
டைகளையுடை! பெணசரா உடய தொஙுசைகளிலணிசக சவத நிறத் 
தககொணடகட ௦ பொடியும, சறையபபூரின சககனூடி நலல நிற 

சதையுடைய குய் நமரிஈ மச ஊடு அுகாயவிலலினுடைய HOSS 

யொபபாயி௱றறு; அசதபபரி ரகமான கஙகாஜலம-௭-று (௭௪௯) 

வரை மிவேழ ஈஏறமாவினகூடடரமும 

விரைசெமி சார, 1 பவத தாமககளும 
பிரசமாமல।கருழமபசைமாதரும 
அரசனுஙகஙசை ராஒ யேறினா 

இ-ள மலைகளைபபோனெருங்கின யானைகளும, குதிரைககூடடஙக 
சூம, பரிமளகெருஙகின மாலைகளணிஈக தோளகளையுடைய சராஜருமா 
சாகளும,தேனபெருருதலை கொணடபூவையணிகக கூகதலகளையடைய 

பெணகளும, அ௮ரிசசகஇரமகா ராஜனும கஙுகாரதியிலேமுழுகக கரையே 
வினாகள-8-இு (ாா௭௪) 

அஙசைவேனமனனவனருளி னெககினே 
மஙகைசனகறபினோேவமைசசா மாணபினோ 
வெஙசயறகடபெருவெளளதகோடுமபோயக 

கஙகையைபபெருமபடைககடலகடநஈத்தே 

இ-ள ழமுகியகையிலே வேலைககொண்ட அ௮ரிசசகஇரமகாராஜனு 
டைய கிருபாதிருவடியினலேயோ, சகஇரமதியினுடைய கறபினாலே 
யோ, மகதிரிகளுடைய ஈறகுண கறசெயகைகளாலேயோ, அநதக ௧௫ 
காகதியை இகஈசப பெரிசாகிய சேனைககடல கடாதுபோயிறறு-௭-ு ()



விவாககாணடம எழி 

அ௮னனமாடுகதுறையக மமவாவியும 

வனனமாமதிலசளுகாட % | பறம 

பொனனினமாமேடை/மூபொலிஈதுகோனறவத 

கனனமாபுரிசணககணணினோேகினான 

இ-ள அ௮னனஙகள வி?ரயாடுகிற நர துறையையுடைய அகழுக 

குளமும-பொனனிறமான பெரிய மதிலகளும, மாடகூடஙகளு உ பெர 

னமயமான பெரிய உபரிகைகளும, நிறைவுகொணடுதெரிய; ௮ஃசககன 
னமாபுர,ச)க அரிசசகரமகராஜன தகணகளாலேகணடான்-ஏஃது. 

இகககசெகககொனறு கறவெ 

முனனவறகுணாியமுனிவாகோகடுயே 
மனனவசொனனவவவலலிவாழகதிரு 

கனனகரீ மெனகயநது உமினு 

Q or Qesy WrosyOrarg அரிரசநடிரனா கேட்க முனனே 

அவனுக்குக் தெரியபபடு இன அவி ipsaftou த ளவனை। WITH D Bl ஒன 

சனே முன oo நாநுகளசொனன YS SFE 3) Tins) யிருகசனற அழடுி 

கான நலலககா அதுகானெனறு FOS STG து பொனனாகள-௭-று(] 

வலலிசனனநரிதுமனன வாவெனா 2 
சொலலிபபொழுதினி௰௦ ப அுககமெயஇயெ 

அலலியகதரரினுனைவூயின புற 

புலலியகலவிபி (ளக மயிஞஷன 

இ-ள சகதிரமதியிருககிஉ பட்டணம இதுத. அரசனேயெனது 
சொனனபோது கூசுகலகொணி இமவிநறாரைய/டைய மலாமாலைய 

ணிசத அரி -சநதிரமகாராஜன ௮5. ஈஈட7மியைஉ சகதோஷமாகக 
கூடிய கஉூடடகதஇிவுளள சநதோஷ ந; பயோல உடமபெலலாம மயிர் 

புளகிததலைககொணடான-ஏ-ு (௪௮) 
வேறு 

சனகதொடாகதுபினவ72 சடஙகட -துசெனஅவெஞ 

Hers BTL ர5தவெமபரிகஇரிசஙரு கரதமைகதனும 

மடகதொடாஈதுகொணடவலலி மனனுகனனமாபுரிக 

கனகதொடாகதமாமதிற சபாடவாயிலெயதிஞன 

இ-ள LIN EON BIGOT தொடாது பினனேவரவும, வழிமுழுது கட 

ஈ.துபோய வெவவிதான கோபுஙகொண்ட கடினவேககதையுடைய இரி 
சஙகுமகாராஜனபெறற ௮ரிசசஈஇிர மகாராஜன இளமைபபருவககூடுத 

லைககொண்ட சகதிரம்இிபிருகறற கனனமாபுரததின்து மேகககளசஞ்௪ 

ரிபபதான பெரியமதிலசூழகக கசவையுடைய கோடடைவாயிலுக் ௪௬ 
கேபோயினான.௭-௮: (௭௬௪௯)



௪௭௬ Ise GBs irom மூலமும உரையம. 

மடஙகலுறறவாயிரோறு மகரதகோரணஙகளும 

ஈ இடஙகணிபபொரிபபரபபு மெணணிறக 3மாமதிற 
GBs eGov cps! கிளாகதெழுகஃகஞசமும 

இடங்கருஞ்சணஙகுமீனி னஙகளுமபெருதி கவே 

இ-ள இருபூறகதிலுஞ சிஙகஙகளையுடைய வாயிலமுழு தும மகர 

கோரணஙகளுமி, சஙகிலிகோதது நிளககடடியிருககற வரிசைகளெ 
ல்லாம் சிததிரரிரைகளும, அளவிலலாத பெருமையைய/டையமதிலுட, 
அகழககிடஙகுருாறதும நகீலமலாகளும நீணடு மலாகது விளஙகூசினற 
சரமரைமலாகளூம, ௮இிலே முதலைகளும, கீரகராயகளூம, சல ரஙகளும 
மிகுதது,ச தோனறினஎ-று (ஈ௫௰) 

நிகசிலாகபொறகுவடடை புடடிறகநுகிகிரை 

ககரியெஙருமவைதததொகத நகருமாடா டமும 
சிகசதநேமிவலாடுரிகக கனபுறபூ0 மிப ஈதீ। 

மகரவாரியொ,தசெமபொன மதிறு ளெ்டநுருமே 

- இ-ள ஓபபிலலாகபொனமலையினடுவிலே ,நுவாசஞசெயது Setar 

ரிசையான படடண முருதை/மவை2 குககிறது போலானவீடுகளும் 

மாடகூடங்களா உ இயரதமையுடைய எககரவாளக/யைச௪ சூழவதாகக 
கொணடு அக 2. சகடிரவாளசிரிக ரப புறமாகக இரணடஜல ககைய/டை 

யதாய மகரமீனகாககொண்ட ௦ (ரூமபுறககடல்யு மொததுிருகனெற 

ன அகதமதிலுநீணடகிடஙகும-௭-று, (@s) 

பஙகயச /காயவணண மனருலபப ரமன 

அஙகணவானக துகினமே ராறழைதசனனமுனம 
மஙகையைபபயகசமனனன மாககாககுளொெணணிலாக 

கஙகைதஈதுளானெனக கலிததகே2னஙகளே 

இ-ள தாமரைககுத. துணையான சூரியனுடைய கமுலகதிலேதோன 
ஜினபரேதராஜன அழகிதான இடத்தையுடைய ஆகாயததிலிருஈது ஒரு 
ஆறறை உலகத்திலேவருமபடிசெயதான முனனே இபபோழு ௪௩இரம 
இியைபபெறற சகஇரதயராஜன தனது பெரியககருககுளளே கணககில 
லாக கஙகாகதியைவர அ௮ழைசதிருககிருனெனனலுமபடி ஒலித்து நிண 

டஉ௱டுகனறன கொடிகள-௭-று (ஈட௫௨) 

விணடலததுமாதரிகக மேடினிககிறநுகவும 

மணடலததுமாதாவானின வணமைசெனறுகாணவும 
ணை 

% இடங்கணி- சிலி,



விவ ககாண்டம். ௭௭ 

கொணடலவிணடெழசசமைத்க கூடமாடகோடிசம 
அணடரணடலமூடறுகத தற நமபபுறகமவே 

இ-ள ஆகாயததிலுளளபெணகள இககபபூமிரகுளளேவகஇிறஙக 

வம; பூமிககுளளேயிருகறெபெணகள ஆகாயததிலுளள அழகுகளையெ 
லலாம அஙகேவகதுகரணவும, மேகமணடலததுககு மேபிட்டு உயாவ 

தாகசசெயதிருகற கஉூடயகளும, மாடஙகளும; கோபு ரஙகளும எலலச 
LY OO L_ LI B(OH BA மேலிடடசெனறு அஙகுளளலோகநகளுககும ஷீரீட்/ 

பாலுயாநஇுருககனாற ,4- எ-று (ar Qi.) 

நெடியமாடகே?ரகதி னிரைவகுகசாளாக 
இடையினமாதொழி எமுசஙச ளெஙசணுமவிளஙரு ரல 

சடிகொளவெற்பினமீகதெழுக 2? கதாதனைததுளை தத 

நடுவு இக, கவி£மதிககு நகிகரெனபபொலிகதவே 

இ-ள அபபட. உயாகழிருசகிற வீரெரநகருக கணகளபோல வரி 

சையாக செயஇரு ற ௪ ௮ எலகளினி.எரஸிலே இடைகோனருத 
பெணசனிலுடைய முகங்கள எங்குமவிளஙருெறன - எப்படிகஒருத 

குமெனமுல ஓவி யககொணட உகயரிமேலே உதயமாகுகற சூரிய 

னத துவாரஞசெயது அசனடுவிலை உதயமான கு.ரிரஈதசகஇரனுககு 
௪சரியெனறுகவொலல விளநெ ஏ. று (௫௫௪) 

1 4 

அலஙகறஙருவேலினான னீகவெளளமககமாப 

பொல ஙகலககமாமதிற புறமபெலாகிறைந துயின 

ிலவசவாகஇடசசெறிக,த கீலவேல்யேழுமோ 

பிலஙகலகததெனனவே பெரு, கவாயிலபுககதே 

இ-ள வெயறிமாலைதயடென வேஃபுடைய அரிப ௪கஇரமசாராஜன 

சேனைககடலான து அகதககருகருப பொனனிறமாக அழகுகலகதுளள 

பெரியமதிலுககு வெளியெலலாம நிரம்புதலாடிப பினபு உலகததைகக 
பளிகரிசதுககொளளப் பொது நிலககடலகளேழும ஒருருகைககுள 

ளேபோயப புகுககாறபோல ௮௩5௧ கனனமாபு ததுககுப பெரிதாயி 

ருககற கோடடைவாயிலுககுளளேபோய நகிறைகததன-௪-று (ஈ௫டு) 

தோரணத்துரீழனமனனலு சோதிரதகவேதிகைப 

பூரணககுடஙகளும பொலிநதிலஙகுதிபமும 
காரணக௫மைசசாதக தெருககளுஙசடகதுபோய 

வாரணததிழிஈதுமமனனன மணடபததிலெயதினை 

இ-ள தோரணஙகளினகாகதி வீசுவதாயிருககற சோ தியைககொ 
ண்ட மாணிகசகஇணணைகளினமேலே நிறைகுடஙகளூம ரிறைந்அு விசா



or dy அரிசசநதிரபுராணம் மூலமும உனாயும் 

துகுகனறவிளககுகளும, பி2,5। விகளாயமைகக ம௩இிரிகஞுடைய விதிக 

ம், கடகதுசெனறு யானை யைவிடடிறஙகி அ௮ரிசசஈஇரமகாராஜன ௪௩ 
ததயனுடைய சபாமண...! ,சதுககுளளே செனான-௭-.று (a1 @) ar) 

தருவிரு5ககரவி௨ 2 ரபைகொணமணடபத்திலே 
மருகனவகநுபுப, அதன மனமகிழகதுமதிசயன 

அருகிருகதவர- மர மி மாதனகதஇிழிகதுபோய 

இருகரஙகளி௮ககணபி னெதாகடகது,தமுவினான 

இ-ள கறபகததகருவினுடையசெய்கைகுடிகொணடி ௬பபகானகை 

யையுடைய சஈடிரதயராஜன சபைக௩ூடி.யிருகரு கொவுமணடபததுக 

குளளே மருமகனான அுமிசசகஇரமகாராஜன வது கூடுகிறபோது மன 

துசககோஷிததுச௪ ௪ஈககயராறன தனபககததிலேயிருகத ௮ரசாகஞ 
டனே சிஙகாகதனதைவிட கி இஙகபையபோய இரணடுகைகளாலுமிறுக 

அனபுடனே எதாகொணசிசெனறு ஆலியகனம பணணினான -௭-ுு () 

முனிவருககுமச ௬௧ ந முழுதுமாகனஙகொடுத 

இனி துகூரியவவவணி யாவருமிருக கின 
அனிகவேலைமகிகயனற (9) LF oF இருக Blon Lo 

கனியவாச [நாமல ஈது கணகளிபபகோககினைை 

இ-ள கூடவா ஈ முனிவாஈரகதூம அரளாகளுககும முழுதும ௮௪ 

னஙகளகொடுதது உப ஈரவராநதைகளசொலலி அக ௧௮௧௧௪ இடங்களி 

லே யெலலாருமிரு *சபினப ரேனைககடலையடைய சஇரகயராஜன த 

னனுடையசிங்காகனசஇலே யிருகதுகொணடு மனது ஈ,கோவஷிகக பரி 

மளிகளெற தாமரைமலா போல முகமலாப இய ॥-கணகளகளிகூசமரும 

கனைபபாராததானஎ-று (ஈடு௮) 

வெறதறிமன எனுமமனம விருமபிவசகமனனரும 

சுறறிரினறமாதருக துலஙகுதாரமைச ௬ம் 

பறதறிபுறறெதஇ.கசகணக௱ பசுமரசதிலாணிபோல 

சறறிமைககலாதுவளள றனமு5ககைகோகடினா 

இ-ள. அபபடி. ௮கதசசயதைககொணட. ச௩தஇிரதயராஜனும மன 

தசநகோஷிகது வகஇருகற அரசாகளும சுறறிகினற பெணகளும, 

விளஙகுரினற மாலையணிஈத மகதிரிகளும, ௮னபுகொணடு பாசதகண 
கன பசசைமரகடிலே அணிதைத,சாறபோல சிறிசேனும இமையர 
மல் றிசசாஇிரமகாராஜனைப பராதகாகள-௭-று (௫௯) 

வேறு 

மாக்தருமாகராரு மனனருமமைசசாசாமும 

எஈதீலைபபராசதகணக ஸிமைசதிலாபிறிதுகோககரா



் விவாககாணடம, ௭௯ 

மாககளிரனையமேனி வாணு 2லிரதியெனபாள 
காகதனுமிவனேவேறு காமனுமுளஷேவெனபாரா. 

இ-ள புருஏ.ரூம -பெணகளும ௮அசசாகளும-மகஇரிகளும-அரிச 

சக ரெமகாராஜனைபபாரகக கணக எஸிமையாதிருகதாகள வேஜொனறை 
பும பாராகவாகளாய மாகதவிாபேோலு மேனியையுடைய ஒவிபொருஈ 
இய இசதஇிசேவியெனபவளுககு ந யகனானவ னிவனேயலலாமல வே 

றே மனமதனுநுணடோவென।!॥கள-ஏ-ு (௭௬4) 

இகதராமபோலமனன ரிமுுகனனறிகைததுமவேஜரோோ த G ச் 
உததரமுரையானாடி புளரூளே மகிழசசிபொஙக , 

அததிரவிழியாணமேலு எருககவமுடையளாயின 
இததிருபபுயமுமாபு மெய றமெனறெண்ணிகைகஈ கான 

இ-ள சிததாசகதைபபோல சகஇிரகயராதன மறஈதும வேஜெரு 
வா£கதையுஞ சொலலாகன yi) உளக xjorGor ௪ககோஷ மஇிகமாக 

அமபுபோலுங கணகளையுடைய சகதிரமகியான ஈமதுபெண மூனனா 

ஸிஃல அரியகவநுடைய உா௫ூல இக அழகதொன தோளகளையுமமா 

ரபையஞ சோவாளெளஹ .ஐூலா சித வருகதினான-௪-ு (ராகு 

சிவனமககருளிசபெய 2 தருவுளபபடியேசாணப 
திவனறனககெயதுமாயி னேழையமியானுஞசெயத 

தவரமுமாசவமாமலலாற றவமமெனனையைபபேறும 

அவமெனவெண்ணியெணணி யளவிலாகமுககலுறருன 

இ-ள பசரமசிவன ௩ாரரு-சொனன அவா இருவுளளபபடி யேக 

ணடுகொளவது, இகக அரிஎசஇிரனுகருக்கூடுமானால ஈமமுடைய பெ 
ணணும காமுரபெயகசவமும பெரியகவமேயாம, அபபடி. இவன கா 

ணககூடாகானால கானசெயதசவரும கான புகிதிரியைப பெறறதும 

வீணெனறெண்ணி அளவுபடாமல இலேசிககலாயினான -ஏ-ுு! (௭௬௨) 

காளை*அனமுககதைகோககிக கடவதொனறிலலையெ மமால 

வேளைவெனதறிலககுகணணான விதிககவாறளிசதுமயாமே 
வாளைவெனறிலஙகுகணணாண மாமணககாவணக்துள 
நாளைவஈதெயதுமினறு ஈடமினுஞசசாபிலென௫ன 

இ-ள யெளவனபுருஒனான ௮ரிசசந௩திரன மூகததைபபாது 
இனிச௪ செயயகககக தொனறுமிலலை மனமதனை எரிதது விளககுனெத 
நெறறிசகணணையுடைய கடவுள ௮ருளிசசெயதபடி.யே கொகெகககட 

வோம காஙகளே வாளாயுதததை ஜயித.து விளககுனெறகணகளையுடை 
யவள இரசபபெரிகான கலியாணட பரகலுககுளளே காளை;இளமவந்



oj அரிசசததிரபுராணம் மூலமும் உரையும் 

துசேருவுள, இன்றைதனெம போயவாருஙகள உஙகளிடததுககென 
௮சொனனான சநஇரதயன-௭-று (௭௬௩) 

கைததலஞசறறுநீடடி மதிதயனகடொககத 

க2த௦சகளிகதசாரபிற ரராநகனரரசமொலலாம 
உககமகுணகினாு மோஙகுமணட।ப।க கினி நடு 
LDA DEES ODOC DAY மாவிகையிடதது। சரநகான 

இ-ப Oysrige சையை சொரூரம ரிடடிக 12D 7, Bur RST By 

தஇவாககைசொலலவே குஙகள ீங்சராகரு நுரை உ நுவிடடு ருகசிற 

இடககளூசகுபபோனாாரு அரசாரளெலலாா ௮௩ 9 உககமகுண௱ 
களையுடைய அரிரசகரெமகாராஜறும ச உயகது ரள ரபாறாணட்ப 

குஇனின.று நீஙக ரூமபஙக?யு டைய யாளைமேலேமிரகொண0 தானி 

௬௧,௧௧௧௧ மாளிகைககுளளேபோனான-௭- று (1௬௪) 

வாரணககணணமேைக ஈடுசயனனையிதூறற 

காசணமனை நுஙகேடகெ சாரிசையொருகதியோடிக 
தோரணவாயி.ரீஙசிம நடியி உடையா le ws Glenn 

சணககளபககொங்கைப பூவைதனகொயிலபுககாள 

இ-ள அபபடி. யானைமேலேறிககொணடு அரிசசகிரமகாராஜன 

போகவே சஈஇிரகயராஜன சபையிலேகடகத காரணங்கள முழுதுஙகே 

டடுப பெண்ணான ஒருத்தி விரைக-துெனறு தோரணஙகடடியிருககிற 

வாயிலையஙகடஈது உகெகையபோலும இடையும, அமு குபோலும செ 

வவிகான சொலலும நிறைய 7 நகனசசேறுபு,/னா கொஙகைகளுங 

கொண்ட சநதிரமதஇயிருககிற மாளிசைககுளளேபோராள-௭-று (௭௬௫ 

புககவடனனை கோககிப பொறகொடி.யஇசயித இங 

கககணததோடிவகச வருக்தியெனனியமபுகெனன 

அககணததரிவைசெமபொ னடியைததனமுடியிறசூடடி.ப 

பககமுமிடமுமபராததுப பவளவாயபகைத் துரைபபாள 

இள. அஙருபபோய அவசரபபடுகிற அவளைபபாராதது பொன 
கொடிபோனற சகதிரமதியானவள ஆசசரியபபட்டு இவவிடதகேஇநத 

இமைககுமளவில விரைநதுவகத காரணமான உனனாசையெனன சொ 
லலெனறுசேடக அபபடிசசொனன இமையளவிலே சகதிரமதியினு 
டைய செமபொனமயமான பாதஙகளைத தனது முடிமேலேசூடி வண் 

ந நாலுபககமும சொலலுமிடமுமபா£ததுத தனது பவளமபோலும 
வாயபதைபபக்சய்ச சொலலுகி௫ள-௪.று. (௭௬௪)



விவாககாணடம். விக 

செகதிருவனையாயுனனைக இருமணமுடிககவேணடி. 
வ௩கனரனேகாககத மனனவனசபையிறபுகுகரா 
அகமனனவாகடமமி லடலரிசசகதிரனறன 

FEI (PSHE HCE வரமனகதுணிகதிலேனே 

இ-ள செவவியளான லடசுமிபோலபவளே, உனனைத இருககலி 

பாணஞசெயதுகொளள விருமபிவகதாரகள அ௮கேகமரசாகள-வ௩த ஈம 

முடைய ராஜனது சபைககுளளே இருகதாகள ௮௩த அ௮ரசாகளி 
லே வெறறிகொண்ட அரிசசகஇசமகாராஜனுடைய அழகான முக்த 

தைபபாரதறுப பினபு இஙகே உனனிடததுககுவர கான் மனஈ துணிவு 

கொளளாமல ௮வனழகையே பராததுககொண்டு நினறே னிவவளவு 
காலரமும-௪-ற (1௬௭) 

உடுககுநீருலகமேழு மொனஙமினமேலொனறைவைத்தே 
அகெகுசீளபுயமுஞ்செயயா ora ow cps STAs 

பகெகுமவாளவிழியுமாாபும பரிசிலாமகிழகாளூம 

கொகெகுமவராகரமுமாச ௬ுளமெலலாங கொளளைகொளளும 

இ-ள சூழகக கடனீரைககொண்ட இச ஏழுலகங்களையும ஒன 

றினமேலொனமுகவைதது ௮அ௫ககச௧௧௧க நீணடகதோளகளும லடசுமி 
தேவியினுயிரு மனமும தாவுசலாயத ௧ஙக௧௧த௧௧ ஒனிகொண்ட கணக 

ஞூம மா£பும யாசகா சககதோஷிககத தனஈதோ.றுஙகொடுபபதான கீண 

டகைகளும பெணகள மனமெலலாங கொளளையிடுவகாகும-௪-று () 

இருககிளாமுகமுமவோவுளு சிறகதசெமபவளவாயும 

மருகளொமாலைமாபு மகரகுணடலமுங்காதும 

சுருககியமருஙகுஙகணடாற _நுடியிடைமடவாராவி 

இருககனுமிருககுகிலலா இறககிறுமிறககுமனறே 

இ-ள அழகு விளஙகுவதான முகமும அதிலே வோகவையும, சிற 
பபான செமபவளமபோனறவாயும மணம பரிமளிகனெற மாலையணி 

கதமாாபும, மகரகுணடலஙகளும, அவையணிகக காதுகளும, சுருக்கு 
தலையுடைய இடையும,பாததால உடுககைபோலும இடையைககொ 
ண்டபெணகளுடைய உயிரகள௮பபெணகளுடமபிலேநினரு.லுகிறகுக 

நிலலாமலபோனா ஓம போகும-௪-று. (௬௯) 

நிரககரவுரோமாரோகை நீலமுமவயிறுமாபும 

புரகதரசாபமொதத புருவமுறுதலுமபடட 
மசகதழைததிடககைககு முறுவலுமாயனறனபால 

கரகஈகவாரமுதசசொலலு( கநதறகுமிலலைமன னோ 

மச்



து ௨ அரிசச ந.திரபுராணம் மூலமும் உரையும் 

&)-ou எபபோதுமுயளதான உரோமரோகையினது கறுபபும வயி 

தா: மாரபும இகதரவிலலைபபோலவதான புருவங்களும, நெறறிபூம 
பட்டமரங்களும கழைக க சிரிககுஞசிரிபபும மகாவிஷணுவினுடைய 
சயனகுதானமான இருப்ப றகடலிலே மறைகஇருபபதான அருமையா 
கிய ௮மிரகமபோலும வளனயமும முருகககடவுளுககுமிலலையாம-ஏ-ு 

இமையமுடுருககுமினபத இறைவனையுறறுகோகதிக 

கமையமாமலாகதராவேகதா தஙகளைசசூழகோககிற 
புதையிருளகடிக துவேலைப புவியினைவிளககுஞசோதி 

உதயனைககவடகணகட குடகெகளைககணடதாமே 

இள பெணகளமனத்தை ௨ ளளூருகசசெயவகான இனபததை௪ 
செயகினற கக அரசனைபபோயககணடு நெருஙெ மலாகளாலமை 

BE UNUM ES TENE MU மூழுதுஙகணடால மூடுகினற இருப 

போகதிக கடலரூமசக புலககதை விளஙகசசெயடிற ஒளியையுடைய 
சூரிய2ரககணட கணக( ந20ு 6.௮௧ இரஙகளைககணடதுபோலாம-௭-ு 

மினனைநேரிடையாளகூறக கேடடலுமவேகதனபாவை 
தனனையுமககாளிடட சஙகமுஙகலையுகீசகாள 

அனனையையநகாளபேசும வாசகமயாகதாளவேறு 

பினனையமிராஈசாளகாகல பெறறதொனறனியினறே 

இ-ள எனறு மினனலையொபபான இடையையுடைய அவளசொ 

லலககேடடவுடனே சநதரகயராஜனுடைய குமாரியானசநதிரமடகன 
னையுமறநதாள, இடடிருதகையிற சஙகவகாயலும இடையிறகலையும 

தெழழெலானாள தாபையுமறகமாள பேகககபேசசுமறககாள, வேமுகத 

குனகருளள எல்லாமிழகதாள, அசையெனப தொனறைககொணடிருக 

சாளேயலலது வேஷனொனதுமிலலையய/ி௫-௪-.று (௭௨) 

வாச்மெனகலவைசசேறு நானமுமபுழுகுமவாரிப 

பூசவுமேனியெஙகும பொருககெழவியனசாநதாறறி 

வீசவுமெனமேறகாம வெகதழனமணடப்பினனும 
ஆசையஙகடலுடடாழகதா எருககனுககடதுடடாழகதான 

இ-ள பரிமளமுளள மிருதுவான கலவைசசநதனசசேறும Sov 
தூரியம் புழுரும அளளியளளிப pT Uys உடமபெலலாமபொருக்குப 

பொருககா யுதிரவும, பெரிய விரிறிகொணடு வீசவிச௪ மேலுமேலும 

கரமமாகய வெபபநகொண்ட கெருபபுஞளவும மறுபடியும அசையா 

இய நீரதகடலிலே முழுகினாள அப்போது சூரியனு மேலைககடலிலே 

முழுகனொன-௪ று (௭௭௩) 
அறகெரிஞசெஙகோலவேகத சாண்டபாரபிறாககிரெஙகா 
மறநெடுஙகொடுசகோலவேககாச் களிததவாவனமபுககாறபோல



விவாககாண்டம். ட 

புறநெடுஙடிரிரூழவேலைப புவியெலாபகொடியநில 
நிறகெடுஙகஙகுற காககி நெமெபகளிய /றறன்றே 

இ-ள தருமமாக நீணட செ௩கோல பெ.துதிவச தரசசன தா 

ணைடவுலகததைபபிறருக கிரககஞசெயயாக பாவ. பெயகையாலே 
நீணட கொடுஙகோலகொண்ட அரசரவசமாகககொடும நுவிடடு அவவ 
ரசன காடடுகரு உ தவஞஷெயயபபோனாறபோல புறமாகச சககரவாள 

Die p5S கடலசூழகக வுலகமெலலாம கொ. கானநீலகிறத தையை 

ய காய நீணட இருளுகருககொடுததுவிடடு கெடிகான பகழகாலக்போ 

யவிடட து-௭-.று (ar era) 

மகசடைவானமீமுய மணமுரலாயா தம 

அஞுசடையபபேருமி யசணரைடபூரணமாயநினற 

தஞாடைகணடககணண னாடககடிதகஞான.று 

செஞைசடைவிரி,)ததெனன௪ செடிகக துபெககாவானம 

இ-ள மேகஙகள பாவுவகான அஇகாயஙகடையாக மணமுச்லாகிய 

பூகஙகளசு மடஙகப பெரிதான ஊழிவ௩கபோதுஅகணடபூணமாயு 
நிலைகொணடு Avg நழூசகஙகின கணடாதையுடைய கடவுள ஆதீ 

காடுிறபோ.து அவருடைய சிவகத சடைகள் விரிஈதாறபொற மெறித 
லாயிறறு செவவானம-ஏ-று (arer@) 

நாடபடததருமசசெஙகோ னடததஇியவேககாகாடபோயத 

தோடபடுததவாசமமககள சடாமுடி சூடுமுனனா 

கோடபடையிழை,௫ திருக ௫.௮கிலவேககநயககும 

வாடபடைபுகுககதெனன வரல நுமருள உரமாலை ” 

இ-ள வெருகாலமாகத சரும$ீஇயை நடம2திவகத அ௮ரசரது கால 
வகழிகது பூமிபாரககைக கசோளமே௰கொண்டு ௮௫ நிதி யரர ளு 

டைய புததிசாகள ஒளிபொருஇய முர ரூடிக கொளளுதறகுமு னே- 
அததபபூமியைககொளளுதறகாகச சேனைகளைக ௪ டடிககொணடி.௬நத 

குூறுகிலமனனாகளமுனனே அனுபபினவாளகளையுடைய சேனைகளவ 

நதாறபோலவநதது மபககஞசெயவதான மாலைககாலம-௭-று (௭௭௭௬) 

மறைஈகதுபரிதிமேனமேல வளாககதுகஙகுறகாலம 

அறைநததுவாடவானத தருமபினவனஈதமீனகள 

குறை-ததுகொடியமாலை கூரிருடபிழமபு துன றி 
நிறைஈததுநீலவேலை கிலமெலாஙகவாககதென்ன 

இ-ள. மறைகதுபோயிறறுச சூரியன மேலுமேலும வளாகிறதா 

பிறு இசா,கதிரிகாலம அபபடி.சசொலலலான இசாககாலம சிறிதுவிள 
நக ஆகாயததிலே பூதகன அகேகம ஈக்ஷததிரஙகள குறைதலாயிறறுக



விச நுரிசசரதிரபுராணம் மூலரமும உரையும். 

கொகிதான மாலைககாலம மிகுகத இருடசெறிவு கெருக௫ நிறைதலாயி 
ஐழு கறுத்த கடலசூழகத வுலகமெலலாம தாளே ௮ரசாடசிகொணடா 
றபோல,செங்கோல-டீதி-கொடுஙகோல-௮நீ.இ-௪-அ (௭௭௪) 

அருகியமருககுறபேகை யழனறெழுகாமத$யால 
உருகயெவுளளகதாவி யுலகெலாமேவிககாயடநு 
கருகியகெனனதசேவா கடைகதகாளெழுககவாலம 

பெருகியதெனறுமெனனப பிறஙகிருளசெ ரிகதகனறே 

இ-ள சுருவஙகின இடையையுடைய சநஇரமதியானவள Oar As 

தெழுகினற காமாககினியினாலே உருக மனமானது பரவி உலகமெல 

லாம வியாபிதது சரித.துக கருகியதுபோலவும தேவாகள பாறகடலைக 
கடைகிற காலததிலே உணடான நஞ்சு பெருகலாயிறறு எககாலதது 

மெனறுசொலலவம கோனறலான இருள நெருககியது-௪-து (௭௭௮) 

முனனரேபொருதுவெலலாத தலைவமைமுனிஈகதுசெஙகோன 

மனனவாகேரபஙகொணடு வாளவிதாததெழுககதேபோல 

இனனமுமிவடனாவி யிறஈதிலகெனறதுசிரிச 

துனனிருஸிரியதாரி யெழுகததுசுடாவெணடிஙகள 

இ-ள முூனனேதகானே சணடைசெயது வெலலாமல விடடி.௬௧௧ 
கொடுஙகோலாரசரை வெறுக்து௪ செஙகோலரசாகள கோபஙகொணடு 

கதஇியை உருவிககொணடு எழுகதாறபோல இனனமூம இகத௪ சகஇர 
மதியினுடைய உயிரபோகாதிருககனறதெனறு கோபிதது நெருஙகின 
இருளோட உதயமாயிறறு ஒளியைய/டைய வெணாமையான ௪கஇரன() 

இருளையொததிலஙகுமேனி யிறைகடலகடைகககாலம 
பொருளையுறறிடாகவெலலாம பரக, ராஇயாகருகலக 
உருளவேஇசடடிவாரி யுளவைததவரு,க௪ரரத 

திரளைமேனமிதகததெனனத் தஇஙகளவகதெழுகதகனறே 

இ-ள இசாதஇிரியை யொபபாய விளஙகுகனற இருமேனியைபூ 
டைய திருமால பாறகடலைககடைகத காலத்திலே இகதிராதிதேவாக 
ளுககுக கொடுததுத தரவியகதைபபோல அவாகளுககுககொடாகஎல 
லாவறறையும உருடசியாகசதிரடடி. ௮ககபபாறகடலுககுளளே வைத 

Aes அமுகசாரமான இரடசி மேலேமிதககாறபோல ௪கஇரனவஈது 

உதயமாயிறமு-௭-று (௭௮) 
இயகளவெணகுடைகக$ழததெனறற றோமிசையேயிவாரி 

மஙகலமுரசமாபப மகரகேதனகினமோயகக 

கஙகுலவெஙகளிறுசூழக கடுககிளிபபுரவிதாணடி. 
௮ஙகணமாஞாலமெலலா மனகவேளபவனிவ,கான.



விவாககாணடம். Buy 

இ-ள சஈஇரனான வெளளைககுடைக£ழே செனததறேரினமேலே 
ஏ.றிககொண்டு கடலான மஙகலமுசசுமுழஙக மகாககொடியானது நிலை 
கொணடுவளச இருளரகிய வெவவியயானையுஞசேச கடுமையான வேக 

திதையுடைய கிளியாகிய குகிரையைசசெலுகதிககொணடு அழயேஇட 
தீதையுடைய பெரியவுலகமெலலாம மனமதனானவன சூழகதுவககான 

கருபபுவராசிலையையூனறிக காலவளைதஇசைகளபாடுஞ 

HY தீருபபுகாணேமறிககஞசக களவுடனசோகஞசூகம 

அருபபுவராகவைகணேி யகசதிடையெடுகததொனஜொனரு 
விருபபினாலவருகதுவாளை வெவவினைப,சலிடடான 

இ-ள கருமபாகிய விலலைநிறு ௧௫ அசனிரணகொலகளையுங கூட 
வளைதது இ ராகஙககாபபாடுவகான வணடாகிய நாண்கு விலவிலே 

பூடடி. தாமரைமுலலையடனே அ௮சோகம-மா-இவறதறின oT sors wiser 
ட. அமபுகளை ௮/௦.பு௧க டமி னினறும கொணடு ஓவவொனருக ௮ரிசச 
ஈதிரனமே லாசையால வருகதுகிற சகஇரமதியுடனே கொடிய செய 

கையான ச௪ணடை.செயதான-ஏ-.ு (௮௨) 

மரரவேவபகழிவாரி வலலியினுடலைமுதறும 

£ஈரவேஇயகடசெத யெரிககவேயெரியதாடு 
வீரவேளனையானறகத வேடகைமீதாரகசகணணீர 
சோரவேயமளிமீது சுழன.றுவிழஈ இனையசொலவாள, 

இ-ள இபபடி. மனமதனானவன அ௮மபுகளைககையிலேகொணடுசக 
இரமதியினுடைய வுடமபுமுழுதும தொளைககவும சகதஇரன தனதுகிர 
ணமாகிய சிவக, நெருபபாலெரிககவு,, கெருபபாய வீரகதையுடைய 

மனமதனையொதத அ௮ரிசசகதிரனாலான ஆசை மேனமேலாகவும, கண 
களி னீரொழுகவும, படுககுமெதகைமேலிருகது சுழனஅ கீழேவிமுகது 

இவவிகஙகளை௪ சொலலலானாள-௭...ற, (௭௮௩) 

வேறு 
கணணிலாபபாதகக காமனெயகவெம 

புணணிலாருயாடொடி.த சகலபபோனவா 
றெண்ணிலாதெனைசசெனக தெழுஈதவெவவினை 
வெணணிலாவேயிது வீரமலலவே 

இ-ள இசககமிலலாத பாவியாகிய மனமதனெயகத அ௮மபாஓு 
டான வெவவிய புணணினவழியே எனனுயிர பொடியாய எனனுடலை 

நீஙகபபோயினபடியை எணணாமல எனமேற கோபஙசொணடுவகத 
கொடிய செயகையையுடைய வெள்ளைசசகதிரனே இது உனக்கு வசத 

த்தி OT LDU CT gy-ST- Dh



௮/௬ அரிசச,கதிரபுராணம மூலநும உரையும் 

வேறு 

உனனைககொன்றனறுருவிலியாககினோன 
றனனைககொலலுவகாணமைததனமலால 

பினனைககொலவதெனபெணபிறபபாகிய 
எனனைககொலலுவதேழைமைபபாலதே, 

இ-ள மனமதனே உனனையெரிகது உருவமிலலாசகவதைசசெயக 

சிவனைககொலல நீசெலவது உனககு உணமைதசகனமேயலலாமல வே 
மே நீயாராககொலலஃ. ஈககது பெணபிறபபைரகொண்ட எனனைரீகெ 

லலகதகொடஙருகிறது மூடததன, சச சோக 2 து-டாஃறு (௮௫) 

உருவககாமன.றுணி சவுடறனைக 
செருவிறகொலலவெழுகவெணடி பகளே 

ஒருவறவேத/கோருபிரன.ரியெம 

கருவாககியவிரணடுயிரிலலையே, 

இ-ள எஙகுக துவாரமாக மனமகன பொததவுடமபை௪ சண்டை 

செயதுகொலல உதயமான வெளசாசசகஇரனே LD 60T LD 0) oT ஒருவ 

அ கருககொடுகக எனனிடக நு ஓருயிரேயலலரமல எனசரு உனகறும 

அவனுககுங கொடுகக இரணடுியிரிலலையே எனசெயரோ..ஈ-௭.- று 0 

மூனனினைசகசலாதொடடவனமுணடபோர 
தனனினைஈதுகளாக ர வெளமேனியைத 
இினனிகினசலகனகலைத தங களெ 

எனனினைஈதெனையிப; 1. ஈநாயனெமுய 

இ-ள எனமுனனே ஏனக்கு நுபபூஙசணை பொடு சிற மனம 

தன ஞமூணடு நிறனெத ரணடையை ஏணணி* சோகடிரக௱ எனனு 
டமபைகதினடழுய உனகோப ந லை சோடசகலை12 ர) சொண்ட 

சநஇரனே யாதுபயனைககருதி எனன இபப்டி. யெரிகடமுய-ஏ-று முனா 
னின-ஆலோசிககுமிட சுதில-ஐ௩சலா- அஞசு பூஙகணை களை GT GOT LI gh (BI 
கொளக (ர௮ஏ) 

உனனைககாயஈகபணிககுறவென நுகொல 
எனனைககாயநதனையேகதிள௩இங்களே 
ுனனைககாயதஇலையென ுயிரநூற திய 

பினனைககாயகதுபிழைபபிசகவலலையே 

இ-ள் உனனைககடிதது விழுஙகுகினற பா2/ககு உறவான அலகு 

லையுடையவளெனரோ எனனை இபபடியெரிககிருய இளமையைககொ 
ணடசநதிரனே கேறறுமுஈதுகாளகளில இபப யெரிககவிலலை rer ony 
னா கானிறநதபின:பு இபபடியே குளிஈத காஈதிகொணடுவீசி எனனை 

பபிழைககசசெயயவும உனசகுவலலமையுணடலலவோ-௭-து (ஈ௮௮)



விவாக்காணடம். அள 

அரு ததியோகெமமெனழமுலையனபாதோள 

பொருகதியோகைகொணடாடுவாபூவைமசா 
,வருத.நிமியாயவுறவாடடினையெனனையான 
ஒருகசியோவுனககுடபகைகஙகுலே 

இ-ள அசையுடனே தமமுடைய மெலலிதானகொஙகைகளைத் ச 
நுகளுகருப பிரியரான நாயகா தோளோடு பொருஈதசசெயவாராய௪ 

சநசோஷதகைககொஸ்டு சுகதெதிருககிரூக ளூலகசதிலுளளபெணகளன 
அபபடிக௫ருகச வருதகபபடுகதி நாஞேயகதுபோமபடியாக வாடசசெ 
யகாய எனனை இகதவுலசகிலே நானொருத்திதானொ உனககு உடப 

கையானவள - ய/-.று (௮௯) 

வெஙசையாநபன ஊீழசலுமயானுனை௪ 

செஙகைகூபபிய வேண்தகோகதியே 

அுகையாலெடுத கா ரமறகொளளியென 

கொங்கைமீ நு கொளுததினைதஇஙகளே 

இ-ள வெபபமான மரணதமைய/டையருரியன மேலைககடலிலே 

போயவிரமுகதவுடனே நான உனனை கோகு சிவக ககைகளைகருவித துக் 

குூமபிடடது இயசெயகையெனறுகொணடு உனதழூியகையிலேகொண 

டுகிறை5கத நெருபபுசகொளளியை எனது கொஙகைகஜினமேலே கொ 

ளுகதியை சகஇரனே - எ-று (or a0) 

Hormore asi Oe Bo nGlwoxr novas 

கனறுலாவியகணணகலவிணணெலாம 

செனதறுலாவதஇரைசகடலனனமால 

றினறுலாவுமெனனெஞ௫டமபோ துமே 

இ-ள பொடுயமலயிலே உலாவுவசான கொடுமையாகிய வலல 
மையையுடைய Qo) Dear mov Tex gy TORT HII GOH இ..மகனறஆகா 

யமெலலாமபோயுலாவுவகான அலைகளையுடைய கடலுககொபபான ஆ 
சையானது கிலைகொணடுலாவுகிற எனதுமனம/இடமபோதுமோ-.ஏ-று 

போதகோதககவாகதியுமபோசிலாய 

பாதகோதசவேபனிககஙகுலே 
உ சூதை தமுறமோனறியுமிறறைநாட 

காதனோசலுஙகறறிலைபோலுமால 

இ-ள் மிகவும எனனைகொவுமபடிசெயதும போகாதிருககிருய உ 
னகாலகளுககு கோவுணடோ பனியோடுகூடிய இராததிரியே அருண 
னகடலினமேல உனககுமுனனே தோனறுகிறதாகியும அனறைத்தின 

ட 4 ரூதன - அருணன



YH  அரிச்சர்திரபுராணம் மூலமும் உரையும் 

ம கான அசையினாலே வருக.துறெதும தெரிகதுகொணடிலைபோ ம 

T- 0. ஆல-அசை. (1௯௨) 

நிரவுகசெனறலுநீளவிசுமபெஙகணு ம 
ப.சவுகதஙகளுமபாயதிரையோகையின 
வரவுமபோவினமதனனுமபோகிலா 
இரவொனமறேகினெறகியாருமொப்பிலலையே 

இ-ள எஙகுகிரமபுவகான தெனறறகாறறும கீணடஆகாயரு மது 
மப ரவுவதான சகஇரனும, கரைமேலேமோதுகிற அலைமுழககததினவ 

ருகலும, போருககுரிய விலலைககொணடமனமகனு கி போகிறதிலலை 

இகதஇசாகதிரியொனறுமாகதிரமபோனாலஎனககுயாருகிகரிலலை-௭-.று 

பூழிசெனறுபுசணடபொறபாவையை 

தோழிசெனறு தெருடடலுக தோழியை 
அழிசென * றெனறடைநதபினெததனை 
ஊழிசெனறவெனரெண்ணுகலகேடடனள 

இ-ள எனமிபபடி. புழுதியிலேபோயகடடெநதுபரளுகிற பொனபா 
வைபோனறசகநதரமதியை ௮வளுடையகோழியானவள சடடபபோய 
ததெளியசசெயயுமளவில அ௮ககதகோழியைபபராகது ஒறறைஉருளைத 
தேருடனே கடலிலேபோயச சூரியனவிமுகதபினபு எ.ககனை ஊழிகால 
மாயினவெனஅ௮ ௮ு,கஒளிபொருகதிய கெறறியைய/டைய சகஇசமதிகே 

டடாள-௪ று (௭௬௪) 

தோழிகைததலங கூபபியிகதுனனிருள 
நாழிகைககிடமேகலஙகேளென 

வாழிகைபபிடிவா துமனனாவெனாக 

கோழிகைககலகதைககொடடிககூவிறமே 

இ-ள அ௮தறகுத தோழியானவள தனகைகளைககுவிததுககுமபிட 

டு இகசகெருககயஇருளானதுபோக இனன மொருகாழிகைபளவுகான 
இனி ஈலலவா£சகை கேடபாயெனறுசொலல அ௮அவவளவிலே #6 Gir 

இவாழவாளாக ூவளகையைப பிடி.ககககடவாய விரைவிலேவகஈது அரி 
சசஈதிரமகாராஜனேயெனறு கோழி தனதுகைகளான இறகை அடித்து 
ககொணடு கூபபிடடது-௪-.று கைபபிடி,ததல பாணிககரகணம (8௯௫) 

வேயடஙூன வேலையடஙகின 
தீயடஙகின இஙகளுகஙகுலும 

போயடஙசனெ மனமசனபோரெலாம 

வாயடஙகின வணகுழுதஙகளே,. 

* எனறு- சூரியன



விவாச்சாண்டம்: ர்ச் 

இ-ள மூஙகிறகுழலோசையுமடஙகனது மோத கடகொலிடபுமட 
நன - நெருபபபபோல அடஙகலாயின- சநதிரனும-இராத்திரியும-௮ 

டஙகுதலாயின-மனமதகலுடையசணடைமுழுதும - வாயகூரடுதலாயின.. 
அழகயகுருகமலாகள-௪-று (௪௬௬) 

காரிசஙகக துயிலெழககனனி % மால 
பாரரிசஙகமபொறுதததுபராககவே 

ஏரிசஙகமெழுகதுமுழஙகிட 

வாரிசககளமலாகதனவெஙகுமே 

இள கரிககுருவியும விடியயகாலக.துசசஙகும நிததிரைதெளிக் 

துமுழஙலாயின பெணணானபூமிவி அஙகுவகதிருககிற ௮ரசாகூ 
டடங்களைக காஙகககொணடருபபதைப பாரகடிறகறகாகககுளதுகள ௪ 

நகுகளெழுகது எவவிடதகது முழககுவகாகககாமரைமலாகளாகிய மூக 

நஙகள மலாகசன எவவிடததும -௪-.று Mm Foor) 

கொலவனாபினுககோடதசையைசசகதிரன 

வெலவனாயினுமேலவனை சசெயல 

சொல்வனறானெனறுதுணணெனசசெஙகதஇாச 
செலவனாழியகோமிசைததோன நினை 

இ-ள சநதிரமதியை௪ சகஇரன கொல ஆ/ிறவனேயானா அம, ௮ல 

லது கொனறு வெலலுகிறவனேயானாலும, இனிமேல ௮௩௫௪௪௨ இரணை 

கோகடி அபபடி.சசெயயாதையென.று சொலல வலலவனானேயெனது 
விரைவிலே சூரியபகவான ஓறறையுருளைக தேரின மேலுதயமா யிஞன() 

சோலையெககுககொழுஇகளாதகன 

ஆலையநதொ.றுஞ சஙகஙகளா£ததன 
மாலைவெணகுடை மனனவாமுனறிலவாயக 
காலைமாமுர சஙகள்கறஙகின 

இ-ள சோலைகளெலலாம படசிகளினோசைமுழககலாயின கோ 

யிலகளெலலாம சஙகுகளமுழஙகலாயின, மாலைகளையும வெளளைககு 

டைகளையுமுடைய ௮ரசரகள தஇருமுறறஙகளிலே விடியறகாலததிலமு 
ழஙகுறெ பெரியமுரசுகள முழஙகின-௪-ு (Mf & a ) 

முனனமனனள முகுரகதமோரேழெனச 

சொனனநறறினம வகதுதொடஙகலும 
மனனனுமமறை யோரகளுகாதரும 
BOT CT HG FE காவணததெயதிஞா 

தானை 

௬ காரிசஙகம - காககைககூடடமுமாம, 4 மாலபாறி-பூமிதேவி. 
we.



4 it அரிசசத்திரபுராணம் மூலமும் உராயும்: 

இ-ள முனனே சநதிரகயராஜன முஞா,தசம ஒரேழுகாளளவென 

லுசொனன நலலகாளவநதுகூடுமளவில அகதசசநதிசசயராஜனும வே 
தபபிராமணாகளும பெரியோகளும கருமபுகளமுகலானவைகளாலே 
அலகதகிருகமான கலியாணபபகதலுககுளளேவகதுகூடினாகள-௭-ு () 

வேகதரீணடினா வேதியரீணடினா 
மாநதரீணடினா மஙகையரீணடினா 

ஆயகதநீதி யமைசசருமவவவாச௪ 

சோகதசேனையுஞ சேசவகணேடி ன, 

இ.ள அரசாகளொலலாருமவகது கூடினாகள, பிராமணாகளுமவ 
ததுகூடினாகள, மறறஎலலாருமவகது கூடினாகள, பெணகளெலலாரு 

மவஈதுகூடினாகள, .ஆசாயகதுணாகத நீதிமானகளாகிய மஈஇரிகளுமவ 

கதுகூடினாகள,௮வரவாகளைச சொ 5, தசேனைகளுமவந துகூடின-௭-று () 

வாகைய ௮ மதனொருபாலவச 

ஒகையூறறுவண டோலமிடடேவரப 

பாகையு௦ற பனிமொழிபபைஈதொடி.த 
கோகையைககொடு கோழியாகோனறினா, 

இ-ள ஜெப தமையுடகொணடு மனமதனொருபுற,கதிலேவரவும, க 
சிபபையுடகொணடு வணைககெளபாடி.ககொணடு கூடவேவ ரவு தேன 

பாகைபபோனற குளி.ஈசசசொலலையடைய பசியவளையலகளையணிகத 
மயிறசாயலைககொணட. ச௩இிரமதியைககூடடி.ககொணடு கோழிமாகள 

வகாரகள-ஏ-று (உ௱௨) 

௮ஙகையிறபொலி சஙகினமாததெழ 
செஙகயறகணடி.ருககுழை உெயபபொரக 
கொஙகையெனறிரு (je paws sor 

மநஙகைமாளிகை வாயிலினமேவினாள. 

இ-ன அழகயேகைகளிலேவிளயகுகனற ௫௪நகுவளையலகள கலக 

லென்று சகஇககவும, சவகதகயலபோலும கணகள ௮ழ௫ூய காதிலணி 
GE குழைகளோடுபொருதவும, கொஙகைகளொனது பெயருடையனவா 

கஇசணடுமலைகளைதகாஙகிககொணடு அறகியசகதிரமதியானவள தனது 
இருமாளிகை வாயிலுககுமுனனேவஈதாள - எ-று (உ௱௩) 

வலலெனபபுடைக குகசனவனபொறைக 

கிலலெனககரு துமமருககிறறிடம 

மெலலெனபயதம லைததுமிதிசதுமுன 
செலலெனபபொற இலமபுபுலமபுமால



விவாசசாண்டம். ஆகு 

இ-ள சூசாடுகருவிபோல விமமு கலை ஙகொணெள கொஙகை 
களாகிய வலியகனததைததாககுகறகு உருவமிலலையெனது நினைக்கக 
க்குகச இடையானதொடிஈநுபோகும அகையால மெதுவாகக காலந் 
சைத. தாககிவைகதுப பூமேலமிதி தீ.துககொணடு முனனே போகககட. 
வாயெனறு பொனனஞசிலமபுகள ஒலிககனெறன-௭-று (௨௭௪) 

நீடிவாரகது நெறிததகுழறசிகை 
ஓடியுடசுழி யுமபுயலொதததால 
அடிகோககி யணிஈகவணிசசுடா 

கோடி சூரியா கூடியசொதகததே 

இ-ள நீணடுசிசகவிழகது கடுவேவாககெடுததுளள ௯ நதலாயெ 

கொணடையானது நீணடு உளளே சுழிதகலையுடைய ஒருமேகச்கை ஒ 
பபரயிருகசது அதிலே கணணாடிபாரககசசெயது அலககரிதக அப. ரண 

வகவினசோதியானது கோரி சூரியாகளோரிடததிலே கூடியன போலிரு 
5த.து-௭-று (உ௱௫) 

நசசுககடடி யு ஈலலமுதுமமிக 
வைசசுககடடிய மாமுலையாவுல 

கசசுககடடழி யுமமழியுமமெனக 
கசசுககடடி. மறைககன। :ணணையே 

இ-ள. நஞசுககடடியையூம நலல அமுகததையம மிகுவகாகவை 
தீதுக கடடியமைததிருககிற பெரியகனஙகளாலே உலகமானது தனது 
நிலையான கடடுசகுலைஃதுபோகுமெனறு ரவுசகைசொ ணகெடடி. ௮வை. 

களின கணகளை மறையசசெயதாாகள-௪ நு கஞசுககடடிபோடவது 
முலைககாமபு- அருகமஅவறறிதுள தாகுகினறபால - கணணெனபதும 
முலைசகாமபே கணணைமறைததல வெளியிலுளளவைகள தெநியாமற 

செயதல (௨௭௬) 

ஆதிதாலு மனைததுலகுஙகெடும 
நீதியனதி வணீசெலவசகெனனவே 

காதியோடிய கணகளைககாதுபோயச 

சோதிவராகுழை தொடடுமறிககவே 

இ-ள. ஆதியாகிய வேதசாஸ்திரஙகளும எலலாவுலகஙகளும கெடு 

கனவாகும ஆகையால நியாயமலல இங்கே நீ செலலுதலென.று தம 
மைவெனறு நீளுவனவான கணகளைக காதுகளானவை ஐளியைககெொர் 
ணடு தொஙகுவனவாகிய குழைகளைககொண்டு தடசகவும - எ-று ஒரு 
வளணாததடுததல கையாலேதொட்டுஞ செயவதாகலாலே குழைதெொட 

டெனரா-தொடுகதல-அ௮ணிகல, (உ௱௭)



௬௨ அரிசச,திரபுராணம மூலமும் உரையும் 

சாவெனறெணனணுக கரததநிசசகதிர 
வாவெனறெண்ணரு மனனரையபபுறம 
போவெனறெண்ணிப புகலகனறபோலவே 
தாவுசோஇிக கலாபகதழைககவே 

இ-ள கறபகததருவேயென று ம$ககலான கையையுடைய அரிச 
சஇரமகா. ராஜனே கீரவரககடவிரொனறும, எனாணுதகறகரிதான அரசா 
களையெலலாம அபபாலே தாரபபோஙகளெனதும ஆலோசிகதுசசொ 
லலுகனறமைபோலக தகாவுனற ஒமியைககொணட கலாபமெனதிற 

அரைதூனமாலை ஒலிககவும-௪-று (உ௱௮) 

கைகதலதகதுணை Of Glas lr warts 
பததிபினனுமுன லுஷுசெனறுபாயவே 

எயத.த.நுணணிடை யிறறிமிமென நுமேல 
மொய,கதவணடு கலைகதுமுழஙகவே 

இ-ள. கைகளிரணடையும வீச௫ககொணடு வருகிறபோது ஒளியை 
பூடைய ரதகவறிசைகள பினனாலு மூனனறுவைஞசென்று காகதிவீசவும, 
“இசை55 நுணணிதான இடையானது ஒடி.சதுபோமெனது மேலேமொ 

யததிருககிற வணடுகள கலைதலாய முழங்கவு௨-௭-று (உ௱௯) 

செனனிகினறிரு சீறடி மடடுமவான 

மினனிஷலைமைச தனனசெமமேனியைப 

பொனனினானமணி யாறபுதைததேயெழிற 
கனனிதனமணக காவணததெயஇஞை 

இ-ள தலையிலிருஈ.து இரணடு சிறிகான காலகளளவும, மேகததி 
லுளள மினனலாலே அமைகதாறபோலிருககிற சிவச திருமேனியை 
பபொனனாுலும சதகஙகளாலும மறையசசெயதுகொணடு அழகுளள 

கனனியான சகஇிரமதி தனது கலியாணபபஈதலுககுளளேவககாள () 

பெடைஈடைத்ீதிருப பெணணாசெயதிய 
இடையினினறவ சேததிமியமபிடக 
கடைபுகததிற கடலகிளாஈகாலென 
அடையமனனவ சாலிததெமுககனர 

இ-ள. பெடடையனனமபோலு ஈடையையுடைய லட்சுமி போ 

னற இகதபபெணகளுக கரசியான சஈதிரமதிவகததை நடுவே நிறகிற 
சிலாகளபோயப பூகழகதுசொலல முடிவான புகாஈககதிலேகடலபெச 
ஙெ சாறபோல இகஙகேவகது கூடுவகாக ௮ரசாகளெலலாரும ௪௫ 
கோஷித்தெழுகதாரகள-௭-று. (உ௱௰க) 

தேரினேறித' தசையெஙகணுமவரப 
போரின்லீராகள் பொமமென்றதநதெமும்



விவாககரணடம். af, 

லூரிவீச முரசமுஙகாளமும 

பேரியுஞசஙகும பீலியுமாதகவே, 

இ-ள, சதஙகளிலேயேறிககொண்டு யுததத துககுதககச வீரர்களெல 

லாமவர அபபோரு பொமமென்று அதாநநுவருவனவான பெரியவிச 

மூரசஙகளும,; எககாளஙகளும, பேரிகைகளூம, சஙகுகளும, மற அ்மூள 
ளவாதஇயஙகளும ஒலிக்க லரயின்-௪-.ு (உ௱௰௨) 

காளமததளஈ சணடிசையாழதெரு 
நீளமடடு நிறைதனசககர 

வாளமடடு ம.க. நன நாளண்ட 

கோளமடடுங கொடி கஇரளுறறவே 

இ-ள ரைசகாளஙகள மகள ககன வீறு சணடஙகள இராகமபா 

டுகினற தமபூருகள இவைகளெலலாம தெரு எவவளவுகீளமுளளதோ 
அவவள வம நிறைசலாயின, சகசாவாளகிரி வரையிலுமயபோயச செம 
மின மணசனளிகள ௮ணடகோளவரையிறும கொடிககூடடஙுகளசென 

ரோடின-ஏ-டறு (உ௱௰௩) 

பாரினினறு பரகசகெருககணடாதம ° 

ஊரினோடி ப/யாநதபெருஈதுசள 
காரினுணடு.ரி. கணமரறைநதெண்டிசை 
மூரியானை மத. துளைஞூடிறறே 

இ-ள. பூமிபிலிருகநு பரவி சென்று சேவாகளுடைய ஊாளவி 

ஓமபோய அதறகுமேலு முயாக நுபோயின மணடேளிகளாலே மேக 
இனுடைய சிறிகான மழமககணகளடைடட்டு எட்டுகதிககிலுகி: றயா 

னைகளினுடைய மத, நுவாரஙகளு மடைபடடன-௭-று (உ௱௰௪) 

யானையுமபரி மாவுமிரதரும 

தேனைவெனற இருமொழிமாதரும 
ஏனைநினற விருபிறபபாளரும 
சேனையுதசை தோறுஞசெறிககவே 

இ-ள. யானைகளும - குதிரைகளும- இரதஙகளும - சேனின்ரஸலச 
தை வெலலுவதான அழகிய வ-னஙகளையுடைய பெணகளும மறது 

மூளள பிராமணாகளும சேனைகளும கூடி.ச இககுகளெலலாம கெருக 

(உ௱£௰ட7 இன-௪-று 
இமககுட.கக ளிரணடுதனமென௪ 

சுமககுமெனகொடி சூட்டுஞசுயமவரம 
எமககெமககென வெணணிவருமவா 

தமககூபபினனரி௪ சகதரனஜோனறினான.



ஆசு அரிசச,கதிரபுராணம் மூலமும் 2 ரையும். 

இ-ள குளிஈக நீககுடஙகளை இரணடு கொங்கைகளெனறு ௪௦ 
ப்பதான மிரு. துவான் கொடிபொனற சகஇரமதி சூடடுவசான சுயம 
வசமானது எனக்குணடு எனககுணடு எனறு கினைதது வருறெ அரசா 
களஞுககெலலாமபினனே ௮ரிசசகதிரமகாராஜனவஈகான-௭-று (௨௱௰௯௬ 

அனனகாலையி னஙகைகணீடடியே 
கனனனமாமொழிக ar hana sri Storr 

மனனாகாமமு காடுமவழிகளும 

இனனதினன தெனவெடுததேரதுவரா 

இ-ள ௮௩தசசமையகதிலே அழகிய கைகளைநீடடிககருமபினரஸ 
மபோலும பெருமைபொருகதிய சகஇரமடுயினுடைய கோழிமாரகள 
வகதிருககற ௮ரசாகளுடைய பெயரும நாடுகளும கூல மூறைகளும 
இனன இனனபடி.யெனது ௭௦௧ ௫௪சொலலத கொடகஙகினாகள-ஏ-.று. 

வேறு 

அதஇபாசதனபார வதிரூபமலாமானை யனையாயிவன 
நஇபாயவுயாபோதி னறைபாயகிறையாய சிறைவாவியில 
மஇயாமலவலைபீறி வெடிபோனபருவாளை வளைபூகமேல 

குதிபாயமடல$றி விழழகேறலகமரைசாடு குடகாடனே 

இ-ள அதிக BoM IONS CTL சனபாரஙகளையும அடுகருபததையு 

ழேடைய லடசுமிசேவியை ஓபபான சகதிரமதி2ய இஙகே யிருககினற 

அரசன ஆறுபெருஇிப்பாய அதனாலே மேலேயுயாகிற மலரிலுளளதே 
னொழுகுெறெஇனாலே முழுது நிரமபுகலாருனற கடடுகெகுளசகளிலே 
சடடைபணணாமல வலையைக$ிதித நத துளளிபபோயின பருத்தவாளை 

மீனானது குலைவசைவான கமுசமரகதினமேலேகுதகக ௮கனமடலான 
BIBL SI வழிகிற கேனபெருசகானறு குூளககரையை யுடைபபகான 

குடகாடன-சேரன-௭ று (உ௱௰.௮) 

இருணா௮ுகஞசொ.ததவிழியாயதுவணடெயததவிடையாயிவன 
சுருணாகபகக,தஇி னியலபாமருஞசிகர தொடியேவியே 

மூரணாறமுனனிடட மகவானெடுககொறற முடிசாடஉனோன 

சரணாரவிஈததது மகராலயகதுறற தமிழமாறனே 

இ-ள. இருளதோனறுவகான விடத் துககொபபான கணகளையு 

டயவளே துவணடு இளைததிருககற இடையையுடையவளே, இதத 

LY TF CH சுருணடு பாமபு மணடலிததிருககனறது போலவ காய மருவு 

இனற அதிசயததைபுடையதான சிவன கொடு௪௫ரு5ச வளையைவிட்டு 

த௲னது வலிமைதோனற எ.தா.தக இகதிரனுடைய கெடி.தாகிய வெற்றி 
கொணட திருமுடியை உடைக்தவன் பினனுஈ தனது பாகாரவிநகததி 
லே வருண்னவுக்து வணநுகலான தமிழபபாண்டியன-௭-று, (உ௱ 0௯)



விவாககாண்டம். . ௯ 

மலிவாசமலாபூசி யலிபாகறையோதி மயிலேயிவன 
ஒலியேறுதிராமோது முவராழியபுலகேழு முடனாகலே 

வலியேோாகளெளியோரை ஈலியாமலசையாக மணிவாயிலான் 

புலியேறுவடமேரு கிரிமீதிலிடிமீளி புனனுடனே. 

இ-ள மிகுஈக பரிமளததையுடைய பூமபராகஙகளைப பூசிக்கொ் 

ண்டு வணடுகளபாடுவகான மணஙகொண்ட கூகதலுடன மயிறசரீய/ 

லையுமூடையவளே, இகத ௮ரசன ஒலிமிகுகக ௮லைகள மோதுவதான 
உபபுககடலசூழகக வுலகஙகளேமும தருபிரகாரமாய நடககவும வலிய 
வாகள எஏளியவாகளை வருததபபடுததாமல அசையாத ஆசாயசமெணி 
கடடியிருககனற வாயிலையுடையவன, தனது புலிககொடியான தேறி 
பரககறதாக வடமேருரிமேலே எழுகன இதயையொதத ௪௧௧ 

போலும வீரதகனமையையுடைய புனனாடன-சேோழன-௭-று (2.2.0) . 

விடமேவுகடலபோலு மடனீடுகணைபோலும விழிமாதராய 
வடமேருகிரிபோலு முயாதேரிஷிடையேறி வருகோமகன 

கடமாகிமடமாசா தனபாரநிகரான கடவாயிலாா 
குடமேறிவளையார மியினுமணிமேவு குருகாடனே 

இ-ள ஈஞசுபொருகதிய கடலைபபோலவும, வெறறிமிகுகக ௮ம 
பைபயபோலவுமி, கணகளையு/டைய பெண்ணே, வடககேயிருககிற மேரு 
மலையைபபோலவதான உயாகக கேரினமேலேறி வருகினற இகத ௮௪ 

சன குளத்திலே நீராடுகலையடைய யெளவனபருவததைககொண்டபெ 
ணகளூடைய கனபாரஙகளை யொபபான பெருமையுடனே நீரமுககறெ 
வழியையககொண்ட குடததிலேசோகது சஙகானது முத.துமணிகளைப 

பெறுவதான அழகுபொருநதிய குருகாடன-௭-று, (௨௨௧) 

சூருகோடுபுமுகோடு பணியோடுிபிரியாச முலையாயிவன 
பொருகோடுகொடுவாச மலாசாடியிளமேதி புனளலபாயவே ண 

ஒருகோடிகயலோட வொருகொடி.யளியோட வொருகோடிவெ 
குருகோடவொருகோடி சனவாளைகரையே௮ குகுசேசனே 

இ-ள பரிமளமும புழுகும ஆபரணஙகளுகீயகாதிருகன.ற தன 
SIMO UAC, HOF TF சணடைபணணுகனெற கொமபினுலே 
பரிமளததையுடைய காமரைமலாமுதகலானவறறைசசதைதது இளமை 
யான எருமைகள நீரிலேகுதிகக ௮,கனாலே ஒருகோடி மீனகளோடவும 
ஒருகோடி வணகெளோடவும, ஒருகோடி. வெளளைககுருகுகளோடவு 

ம, ஒருகோடி. கோபததையுடைய வாளைமீனகள கணாமேலேடரயவசா 
ன குகுககாடடாரசன-௪.-.று. (௨௨௨) 

மூயருவியணுகா௮ வியாதாவுமமசிபோலு முகமாதராய 
புயருவுமுயாதேரி னிடையேறிவருமாலை புனைமாபினான



௬௭௬ அரிச்சரதிரபுராணம் மூலமும் உரையும். 

கய ரூவகறு$ீல முகைபீறிமடையூடு கமழதேறலபோய 

வயருழவயலூடு வளாசாலிகதாதாழு மகதேசனே 
இ-ள. முயலான.து தாவுகலாயசசேசாமல வெயாவையைககொண்ட 

சநதிரனபோலவசான முககதையுடையபெணணே- மேகஈதவழுவதரக 
உயாகததேரினமேலேதி வருகனற மாலையணிகக மாரபையு/ுடையஇகத 
அசசன கெண்டைமீனதுளளிவிழ அசனாலே கலல நீலமலறி GOT (LDL 

டைஈது மடைவழியே பமிமளிகசலையுடைய கேனானதுசெனறு வயலி 

லேபாய அக்னால அகதவயலினிடததுளளகாய வளாகிறநெறகள கதர 

விடுவகான மககநாடடரசன-ஏ-.று (௨௨௧௩.) 
மூளையேதுவணடுரண விருகோணதுககுகலை மொழிமாகராய 

க. உளையேறுதிணபுரவி ஜீரிசூழவியகுவரு மு/பாதேரினான 

களையே.றுகினறவய றனிலேயெழுகஈமல களமீதிலே 

வகாபீனுமொண்டாள மஇபோலெழுஙகவுட வளகாடனே 

இ-ள ஞூஙகிலபோனீணடு அழகிதான ஓஒனியையுடைய இரணடுகோ 

ளகளைககொணட நலல மழலைசசொறபோலுஞ சொறகளாயடைய பெ 
ண்ணே - புறமயிரகளநீணடு வலிமையைககொண்ட குதிரைகளும யர 

னைகளுஞசூழ இஙகேவருவகான உயாகதகேரையுடைய இகத அரசன 

பெண்களுடைய பாதசிலமபுகளொலிகெற வயலிலே முளைபபதான 
செழிகச காமரமையிதழிலே சஙருகளபெறுவசான அழகயமுக.துகள 

ச5தரனைபபோலவிளஙகுகினற கவுடவ௱ரகாடன-௭-ு (௨௨௪) 

அரிசி துவிழியாயி வணிதேரினமிசையேறி யடைகோமகன 
விரிசிஉதுவினையுணட வொருகிகதுமுனிச்ஙகு இரிசிஈதுமால [னம 

பொரிசிககவலாபுனகு பொருளசிககவலாகொன்றைபொறிவணடி 
வரிசிு,தமகாகச மலாசெதவருசிஈது வளகாடனே 

-ள செவவரிகளசிததின கணகளையுடையவளே - இக அழகான 

தேரினமேலேறிவகத அரசன விரிவானகடலையுணட ஒரு குறுமுனியா 
ன௮அகததியா தஙகுகனற பொதியமலைபெறறுவீடுகிற செனறறகாதறி 

னாலே ௮லாகச புனகமரஙகளபொரிபோல மலரைசகசிகதவும அலா 

கககொனறைமரஙகள பொனனைபபோல மலரைசசிககவும புளலிக 
ளைபுடைய வணடுககூடடஙகள பாடடுகளை சசஈவும, மகரககஙகளான 

சேனை மறறைமலாகளிகதவும, வருவதான சிகதுவெனனு ஈதியையு 

மை யசெதுவளகாடன-௭-.று (௨௨௫) 

௯ ரரஙகமிககொகது கடைனேறஇதினமவகத சுகையெனசொலாய 
நரரநஙகமலைகொணடு சதுரநகவிரிகிகது நடுமிகசமால 
பசரஙகமிசவெனறு வினைகொணடுசிலைகொணடு படைவகதகாள 
வரரஙகதராகொனற மதனஙகமுகுமஙக வளசாடனே.



விவாககாணடம். '௬௯ஏ 

இ-ள சேவாகள கங்கரடைய உடமபு மிசவுநொகது கடைகினறகா 

ளிலே உணடான அமுதமே யெனனுமபடி.பான சொற்களை புடைய 
ளே, மனிதருடைய தேகமாகிய மலையைககொண்டு சதுரஙகமாக விரி 
இனற கடலிலை கவகான இகதததஇருமாலபோனற ௮ரசன அன்னிய 

ஈகரடைய உடலகளை மிகவுமழிதது அநதசசெயகையைககொணடுககு 
மபுவிலலுடனே அமபுகளுஙகொணடு தனனிடததுவகத காலத்தில 

சஇரோஷடரான பிரமாவிஒணுசகருடைய எலுமபுகளைததரிதச சிவன 

னவசொரிதக மனமகனுடைய உடல பொடியாகசசிநதன ௮ஙகவளநா 

டன எ-று (௨௨ ௬) 

தேஞசாறுமிருகுனறு களையெஞ்சுமிடையஞசு இருவேயிவன 

* 7 முதா LO Dail yy ட (லை root fant றி ut AC 3 0 ௮ம் 

காயஞசா பூகஇாசாட மாரஞுசோலையிடைசேோபு கனியூச வம 

பரயஞசாலைவய ராறு பமந சாலிவிகா வேறு பாஞூசாலனே 

இ-ள மாலையினினறுக தகேஷெழுகுவகாயமை5ச இரணடுதனகக 
ஊராகிய மலகளைச தாஙகமாடடாமல குறைவுபடுவகாய இடை அனு 
ககான லட ஈமிககொப்பானவளே, இக௫ அரசன ரகனெமுளளாலும 
இருல மீனகாலகளாறும, சேன உடானது ஈடுவேகிழிஈது வழிகிறதே 

னும பழுததசை௫ந் சோளககதாமோத அதனாலே மாநதோபபிலே 
௮௩௧ மாஙகனிகைஈது அசகனியினினறு மொழுகுகினறசேனும பாய 
ஈது அலைகசரும।/சசாறு பெருகுகினற வயலிலுளள அழகிய நெறக 

ஸின விளைவு மூ.டாசலான பாஞசாலகாடன-௭-.று (௨௨௭௪) 

கேமபோதினீரககாது பூமபாளைநீஙகாக கேஙகோதையாய 
கூமபோடி வானறோயு மான்றேரிலீவடாசை கூாரகதேறிஜேன 
நாமபோடுகூனகோடு வராஈதோடி மீனறேரி தோயரதேறகே 
காமபேர்டுசேமபோடு சோகதாரமராஈகோடு காககாரனே 

இ-ள சேனையுடைய பூவிலுளள பசாகஙகளுளளதாயககூகதறபனையி 
னது பாளைபோ னீணடுளளதாயப பரிமளம விலகாத கூககலை புடைய 
வளே சிகரமானது நீணடு அகாயததையளாவுவகான குதிரைகட்டின 

தோமேலே இககே அசைமிகுகதேறிவகச இகத ௮ரசன மதகினவழி 
யே ஒடுனெற கூனியசஙகானது ௮௩5,5 மதகினீருடனே Rent GL mips 

பெறறுவிடடு"மீணடு குளகதிலேபோயக கூடுதலாக காமபுடனேரீளுவ 
சான நீரசசேமபுடனேமோதி அ௮சசஙகுபெறற முததுகள நீரிலேரிறை 
கலாய நீரோடு செலவகான காஈகாரகாடன-௪-.று (௨௨.௮) 

அடாநதோடி கெஞசய SOUT EC SOU bs Sever ண்ண ௫சேயிவன 

தடநகோறுமஙகங குழனதூனருகதுஞ சயஙகூாகராத 
ணை] வைனை 

* ரஞ்கூஈநது 4 இறல-இழுலினவிகாரம, 

௯



௬௮ அரிச்சததிரபுராணம மூலமும் உரையும் 

கொடாகதோடவெயகுங கலைகதோடியஞசஞ சுணஙகாழிம்ர 
கடகதோடியென் நு கருமபூடுறஙகுங கலிஙகேசனே, 

இ-ள கெருகட நீணடு (/ர௬ுஷாகளுடைய மனததைக சரெதுககொ 
ணடு வருவனவான கணக£ளைய/டைய பெண்ணே, இகத ௮சசன குளங 
களெலலாம அநகறகே அலைகது மீனபுலாலை உணபதானவலிமையால 
மிகுவதான ர சலையானது பினமெடாகதுசெலல எவவிடதகது நிலலா 
மல தடிபபயபபடுவசான நீரகாயானது ௮௩௧ அழமுூளளதான குளத 
துநீரை விடடுபபொப எபபோதும கருமபுததூறிலே நாூறகுவகான 
கவிஙகதாடடரசனா எ-று (௨௨௯) 

இகழக நிமெனபுவி புரகதிடவளா௩தெழு மிளஙகொடி பிவன 
நிகமகதவசவிககசமணி கணகழனியெஙகணு நிறை நுநிரலப 
புகழகககடவினகன விருமபனருளமபிடை. புகை நுறு சேயின 

அகழகதுமுகடஙகொழு கெ௫தலைமஉ.இடு மவகதியாபே 

இ-ள துறவிக விகழவதகையுடைய மனமகன உலககதை .ளுமபடி 
வளாகதெழுவதான கொடி போலபவளே, இகத அரசன நீரிலே சஞ்௪ 
ரிகதுளள காமலாமுததுகள முளிகக வயலகளெஙகு நிறைகலாயப 
சஷ ௮கக மும்துகள புகழததமுக இருககினற எருமைககடாவினு 
டைய கனமான இருமபூபோனற குளமபிலே அழுகதுமலா uj Ares 
பின்பு உனது காரமைனாலே இழிகது கிலகதிலே பெலலுவ.தான பெரி 
காகிய கொழுவிலுடைய நீணட அுனியினாலே உடைகது போவதான 

அவநதிநாடடரசன-௭-.று (உ௩௰) 
புதகமுதமொததமொழி வெறபைநிகரொததகன பொறஜொடியிவன 
சு,க,கநிபுணககு சலா சொறகறிவ மககரிய சுத,தநெறியாா 

மூதிகணிரசைசசியா கனக இடைகிமாரததெறி முழுககலவையில 
மத, ககரடககரி வழுககுறுதெருசசெறியு மததிராபிரான 

இள புதிசான அமுதததை ஒபபானவசனமும மலைகளை நிகாவதற 

ரூச சரியான கொநகைகளையுமுடையபொனவளையலணிஈதவளே, இக 
க.௮ரசன பறிசுதகமானகலை வலலவாகளான பெரியோகள சொலலுக 
குத தனனறிவு வழுவுசலிலலாக நலல தநீதியையுடையவன, முத்துப் 

போலும ௮ழூசொன பலவரிசையையடைய பெண்கள கொங்கைகளி 
ணினறும வழிககொழுகுவசான மணமிகு௩ச கலவைசசஏகனச௪ சேற 

அிலே மதசசுவடுகொண்ட யானைகள வமுகடிவிமுவகான வீதிகளநெரு 
ங்செ மததிரதேசாதிபஇி-௪-று (௨௩௧) 

கருமசசமனையொதச கொலைவைதத விழிபெறறகளிமாதராய 
% பெருமசசமருமிகக விசதததினிடைபுறற பெருமானிவன 

% பெருமசசு - பெரியமசசு,



OUT BHT IT to ௬௯ 

இருமசசகயனகதா முலைமுததிலவிுமாச விடையிமறென 
வரும-சமலாதறப மனமசசமுறுமச- வளகாடனே 
இ-ள புணணியபாவஙகளை விச he Hs கொிலையுகையயமளை ஓப 

பான கொலலுஞ்செயகையைககொண்ட கணகளையுடைய யாரமழெதி 
௧௪ அறகையு/டையவளே, பெரிய மசசவீடுபோலிருபபதான உயரக்த 
தேரினமேலவகத பெருடைபுளளவனஞான இகத அசசன இரண கெண் 
டைமீனபோலுங கணகளைபடையபெணகள கொங்கைகளிலணி sD Ups 
அமாலைசளின சன, சாலே துவனடுவி ழவதாய இலேசான இடையா 
னது இ;தனமையதென்று வருறெபயமபோலவே விரிவான படுககை 
யிலும புருவாகள மனதிலே பயஙகொளளுவ கான மசசவளகாடன) 

கடஞஹைமொருகோடி வயவாசிபலகோற.. கடலபோலவெ 
உடனாகவாமேக வளவாயவொருதேரி லு.றுகோமகன 
ஊிடனாமடலபூக விரிபாளையெனகாணி வெளிமேயகலா 
மடனாகமிசைசகோகை மயிலேிமலஞடு மறைகேகயன 

இ-௭ மத சகையுடைய யானைக ளொருகோடிபம, வெறறிபொ ரூ 
திய குதிரைகள பலகோடு களம, கடலைபபோல கன உடவேஙா Cne 
மணடலததி னளவு முயாவாகிய ஒரு தேரினமேலே வருனெற இநத 
அசசன விடதகைய/டைய பாமபு.தான மஉடலையுடைய கமுாரமாகிலே 
விரிரனற பாளையெனறு வெடகஙகொணடு வெளியிலே மேயகிறதறகு 
வராதிருகறெ அஙிவிலலாமையையுடைய பாமபையுணனெற வாலையு 
டைய மயிலான து அகதககமுனெமேலேயேறிஅகதபபாளையிலெயுளள 
பூவிலே மறைவகான கேகயகாடன-௭ நு (௨௩௩) 

வாடி.விழு நாலுமிரூ மாலவரையநேரிடையு மாமுலையுமாச 
ருடிமிகவானிழிய ஞாலமவி? ஈயாடி வரு கோகைமயிலே 
அடிசிழலபோலுனுள மேவியணிகோமிசைய மாட வருவோன 
நாடியறகாளுமுயா கோசலமதானகுல காடனிவனே 

இ-ள துவணடுவிமுனெற நாலையும இரணடு பெரியமலைகளையு மொ 
பபான இடையுமி, பெரிய கனஙகளுமாகககொணடு Wea Cosas 
ளிறஙக உலகிலே விளையாடி. ககொணடுதிரிநிற தோகைமயில போனறவீ 
ளே, கணணாடி.யினிழலைபபோல உனமன, கிலே குடிகொண்டு அழயே 
தேரினமேலுக சோறறவருகினறவன, தேடித்தேடி தருமமே இனச 
இனமும வளாவதாயிருகற கோசலமென்டம சிரேவடமான நரடடை 
யுடையள் ஷிகக ௮7சன-௪-.று. (௩௩௪7 

வேறு, 
ம்கசரமனையதோள வள்ளலபோசொல௫௪ 

சு;கரதகோகைமார தோத்து காழசஇிய௪



ar அரிசச,ச்திரபுராணம் மூலருமஉரையும் 

சஈதிரமதியரிச சகஇரனறனைக 
ககதரகீடடியுட கருகதுகோகூனாள 

இ-ள மக்தரமலைககொபபான கோளகளையுடைய பிரபுவாலா ௮ 
௪சகதிரனுடைய பேரைசசொலவமபோது அபபடிசசொனன அழகா 
னபெணகளஞுடைய தோளகளைம காமசகெயது ௮௪௧௪ சகஇசமதியான 

வள அரிசசகஇர.மகாராஜனை FEM Lipson GL UIT SBI DU Wer 

ளககருசதையும எணணினான-௪-ு (உக) 

௮நகைவேனமனனனு மாசைமீககொள 

மஙகைதனபங்கய வதன. காசகினன 

செஙகயறகணணின ஒரு ஈமு சஇனில 

மஙகலகாணுரீடஇு வயுகககணடனன 

இ-ன அழூயகையிலே வேலையு/டைய YRS or Mar sits spin 

EMR ஆசை மேனமேலாகச சநஇரமடஇயிறுடைய காமராமலாபேர 

லுமுகததைபபாததான பாரககவே சிவகத கபலபோலுங Bem Barty 
டைய சகதிரமதியினுடைய அழமூசொன கழுமல இருமங்கிலிய சூஸ 

“இம பொருகதிவிளஙக அதைபுஙகணடான-௭-று, (௨௩௬) 

கனனியெனறெணணின ௨ கனனியபோவலள 

மனனரேமஙகலம பூணடமொயகுழல 

இனனமுமொருவருக கெயதுமோவெனா 
மனனவனளமாதுலற குரைவழஙகினை 

இ-ள இவள கலியாணம பணஷதசபெணணெனறு நினைததிருக 
Csr இபபட. இவள முனனேத/ 2 காவிகடடின பெணணுபிருகி 
மூள, இனனமும ஒருபருஷனுகளு!/ பா 4 Mu nib BD தமோ வென்று 

அரிசசகதிரமகாராஜன மாமனான ௪ ுதிசகயராஜனைபபாரசதுச சிலசொ 
நகளசொனனான மொயகுழல-கெருஙகின கூநதலாள-ஏ-று (௨௩௭) 

பொறுததுமுனமஙகலம பூணட்பேதையை 

மறுததிரணடாவது மணமுடிபபசோ 
சிறுது கவாசெயதொழி இரைவரைபபதில 

நிறு தஇினீரசொனா நெடி துகூறினான. 

இ-ள முூனனே ஒருவன தாலிகடடககொணடு அரததகாலியைத 

கானே இனனமும கடடிககொணடி ௬ுககிறபெண்ணை அதைநீககிடுசண 

டாவது கலியாணம ஒருவாசெயது கொளளுவசாகளோ, சிதியசாதியா£ 
இபபடிசசெயறுகொளகிற செயகை உணடு கடலசூழகச பூமணடலச் 

இலே இசசெய்கையை நீஙகளும செயவதாகசுசுயமவரமகாடடினீரகள் 
என்று ௮௧ விவகாரஙவகளைசசொனனான-௭-ு. (௨௩௮)



விவாகசாணடம். சச 

வளளலீதுரைததலு மதிதயனறன 

துளளமவிடடோஙூய வுவகையமபெரு 
வெ௱ளமுளளடககியே வேககதாகாளிவன 

களளமோமெயமமையோ கடணொதததே 

இ-ள இபபடிபபிரபுவான அரிசசகஇ.7 னிபபடிசசொலலுமபோ 
BB FLAT SUIT ZO சனது மனதஇணனினறும பெஙகுகினற சகோ 
மாகிய பெரியவெளச சதை உளளேயடககககொண்டு அ௮சசாகளே இ 

bE அரசனபொனனநு இருடடுகதகனமோ அலலது மெயகாலனொெ-௪-மு, 

தையலாளகமுததினிற முலியுணடெனில 
கையிறைகணணுறகை காட்டுகரென௪ 

செயயகையறைகதணி மூசகிறசோததியிவ 
வையனுமபொயயனெனறரசாகூறினா 

இ ள இசஃப பெணணினுடைய கழுகதிலே காலியிருககுமானால 

உஙகளகைபாலாவது கணணுலாவது காடடுமகள நீஙகளே சொலலுந 

களெனறுசொலல ௮ தகெடட அரசாள தஙகள சிவகதகைகளைதகட 
டூ. அதிசயிதது அம ூெகசிலே விரலைவைத்து இகதமகபபிரபுவன 

௮ரிசசக$ிரன பொயயனாபிருகசரன எனமாகள-௭-.ு, (௨௪௰) 

மணடலவேநகனெமமடகதைமஙகலம 

சணடது$ஙகடாஙகணடிலாததும 
இணடறலிீசரொரு கேவசாடியம 
உணடெனமஇதய னுரைபபதாயினான 

இ-ள அ௮பபோது இசதபபூமணடலசதை யாளுனெற அரிசசகதஇிர 
மகாராஜன் எங்கள பெண கழுத்திலே சாலியிருககககண்டதறகும நீஙக 
ளெலலாருங காணாதிருககிறதறகும மிகுகச சாமாகதியகதை யுடைய 
அரசாகளே ஒரு தேவரகசியம ஒனறுணடெனறு சகதிரதயராஜனசொ 
லலுகஇனமுன-ஏ-று (௨௫௧) 

அணடாகாயகனவர மளிததகாளையில 
வணடணிகுழலியோ டுதிககமககலம 
கணடவாபதியிவட செனறகடடுரை 

உணடல்தனறிவேறுணடுகேடடிரால, 

இ-ள செயவகாயகனணான பரமசிவன் எனககு வர௫ுகொடுதச கால 

தீஇிலே வணடுகள மொயகனெற கூககலைபுடைய இகசச ௪௪இரமதியுட 

னே கூடபபிறகஈத திருமககிலியசதைக கணடவனே இவளுககு “தாயக 
னென்று சொனன உறுஇவா£த்தைஉணடு அதையலலாமல வேறேயு 
மொனணடு கேஞஷஙகள-௭-.று. (௨௪2)



aro. அசிசச,கதிரபுராணம மூலரு. ம உரையும 

மஞசனசசடையினான வரததிலவக நாள 
கஞசன்நீழலிற காணபசனறியே 
அஞ்சனககணணிககு மஙகைககெயடிடா 

கெஞ்சலிலயாவகு மியாணுஙகணட லெ.ம 

இ-ள ககாஜலாபி ஷேகககசைககொணட பாடைக மாககொலாட 

ப.ரமசிவனைனைவா கொகெகவரதஇனாலே இவள பிறககசாள ூதலஇ வன 
சகாலியைக சணணாட.நிழலிலே காஙகமா பாம சஇருகரிரதேயலல தூ நை 

பிடடகணகளையு/டைய இநதசசநடிரமதிககும அவளுடைய அமி சாலா 

கைககுககொட அகபபடாது குமைவிலலாமல எங்கல் மூட்டி ஓலா 
எலலாரும காலும நாயாதுவலை £பியூம பாரத கதிலலை- ஏ (௨௪௨) 

வேறு 

எனறலுமவலலிரு னவெணணியகாமம 
Kew DN flor OH yor oot vor Her 

செனறவனமாாபிது சோகெளவுனனா 
மனறலாமாலையை வானிலெஜிஈமாள 

. Cc ் 
இ-ள். எனறு சொலலுமபோது சநஇரமியானவள தான முனனே 

தினைதத அரிசசகஇரனையுடைய பெயரெரவறையலல நு வேறெயொரு 
பெயசையம கனம. துகருளனாச நினையா தவளாய இஈ௫ மாலைபோய 

௮ரிசசாதிரமகாராஜ னுடைய மாபிலே விழககடவதெனறு நினை தது 

inant inet Hoot பூமாலையை ஆகாய சஇலே எறிககாள-௭-று (௨௪௪) 

வராபயிலபூணமுலை மாலைய/கெரகும 

பராபயினமனனவா பமபலாகணணும 
தாரபயிலவேலரிர சகதிரனென்பான 

மாரபிலணைகது மலாகசனமனனோ 

இ-ள ரவுககைபொருஈதின ஆப ரணஙகளையணிகக கனஙககரயு 

பைய சதிரமதி எறிககமாலையும ௮அவளமனமும Mb GF சபையிலெயி 

ருககிற அரசாகள பலபலபோகளு£டைய கணகளும மாலைபொருகதின 

வேலைககொண்ட அ௮ரிசசகதிரமகாராஜறுடைய மாாபிலேகூடி. விகசிகக 2 
லாயின-௭-.று. (௨௪௫) 

வஞசிவழங௫ஏய மாலையணிசசகோன 

செஞ்சுடரினமுக நினஜெனிசெயய 
வெஞசுடாமுனசசி யாமெனமிககோ 

கஞ்சமுக௱கள கரிகசனவனறே, 

இ-ள. அபபடிசசாதிரமதி எறிககமாலையை யணிஈதுகொண்டரி 
ச்சந்திமகாராஜனுடை முகமானது சிவ, சூரியனைபபோல நிலைகொ 

ண்டிளஙக-அபபடிபபடட வெப்பகன்தபுடைய சூரியனுககுமுனனே



விவாககாணடம். AT th. 

சநதிரனபோல அஙகுமிகுகதுளள ௮சசாகஞடைய தாமரைமலாபேர் 
னற முகங்களவாடி ஒளிமழுஙகின-௭-ு (௨௪௬) 

மாகாகளராககனா வானவரராததரர 

காகளராகச௫னா கேவிருமராகதரா 
Ci FI BOW cb BOOT BI POS CH LOI SB BIT 

வேசாகளாாதககனா வேலையடஙக 
d 

இ-ள அபபோது பெணகளெலலாரும ஆரவாரிகசாரகள தேவா 

களூம அ சவாரிகுகராகணட ச,5ஙகள பாடுகிறவாகளும ஆரவாரிததாகள 

சகரமிியினறுடைய உறவினரெலலாரும ஆரவாரிததாகள, பாடுவா 
களும நரவாரிகசராகர, நுவினராகிய மூனிவாகளும .தாவாரித தரா 
கள, வேகபபிராமணாகளும அரவாரிகதாகள, கடலோசையடஙக () 

நலலியனஹூலறி சாவலாபாடப 

பலலியமுமபல பாடவுமாபப 

அலலிமலா தகொடை மாலையணிகதே 
வலலிா[ னன் புர LOM ot nl {BSI I 

இ-ள நலல இலசசண நூலகளையுணாநத விகதுவானகளபாடவும, 

பலவாததஇியஙகளும பலவகைபபாடலகளுமுழஙகவும, அகவிதழகளையு 
டைய பூமாலையைசருட்டின சகதிரமதியூம ரூடிககொணட அ௮ரிசசநஇர 

மகாராஜனும ப௫ெகைவீட்டுசகுளளே போனாகள-௭-ுறு, (௨௪௮) 

மினனியதாம விளககொருகோடி 

கனியாவகது கலகதொடெடுபப 

மனனியமாமணி மஞசமணைநதே 

பொனனினமுலைககொடி. யோடுபுணாககான 

இ-ள மினனுகனற ஓளியைகசொண்ட மாணிககவிளககுகள ஒரு 

கோடிபெணகளவஈது அதனபாததரத துடனே காஙகிககொணடுகிறக 
நிலைகொண்ட பெரிதான ரதககடிசமான சடடிலமெசதைமேலேபோய 
பொனபோலுக தேமறபடாகக முலைகளையடைய சகஇரமதியுடனே 

கூடினான-௭எ-று. (௨௪௯) 

௮ ரமடறபுகை காசறைகீரகாப 

பூரகரககமணிரஈது புலாதஇப 

பாரதனதஇினி லிடடபராகம 
சோரவணிககெமி சுணணமெலிஈது, 

இ-ள சநதனசசேறு-௮ூறபுகை-கஸ தூரி-பனிக£-பசசைககாபபூ 
சம-சவவா:து- இய இவைகளெலலாம அணிகது உலர௪ செயதுசொ 

ணடு கனமான கனங்களிலே ௮ணிரக காதபொஜிக ஞ.தரபபூச... KR



சள அரிசசக்திரபுராணம் மூலமும உரையம 

விளையாடுகிற பொனனிறபபொடி.களை ஒருவாமே லொருவா வீசிவி& 
யாடி-௪-று சாசறை-மயிசசாகதெனவுமாம (௪.௫) 

மலலிகைசணபக மாதவிபுனனை 
மூலலைகுராமகிழ முணடகநிலம 
அலலிகிறைக ௪ செவகஇசெருகது 

புலலிகமவா௪ மணைாநதுபுனைநகா£ 

இ-ள மலலிகைப்பூ-சணபசபபு-குருககத இ; பபூ புனனைபபூ - மூல 

லைபபூ-குசவமபூ-மகிழமபு- காமமைபபூ-ரீலப்பூ. கவிழ கிசமபியுளள 

செவவ்கதஇபபூ-செருகபெபூ இவைகளிலேக ட.ன இதமகஸின பரிமள eB 
களைசசோநது முடி.கதுஃகொணடராகள-ஏ.று (௨௫) 

அஙகையொடஙகை யணைததுடலொனறக 
கொஙகைபுயகஇரள முன்றிலக௧௪ 

செஙகயலசென்று இருககுழைகாவ 

மஙகையுமனனு ம௫ிழகதுபுணாநதா£ 

இ-ள அழகிய கைக்ஞடனே கைகளையணைதீது உடமபெலலாம 

தருமிகக-கொஙகைகள தோளகளாடிய தரணடமலைகளிலேயழுகத-சிவ 
௩௪ கெண்டைமீனபோனற கணகளபோய அழூய குணடலமணிகத 
காதுகளிலேபாய இபபடி௪ சஈ௫ரமஇயம அரிசசகதஇிரனும சககோஷித 

GIS கூடினாகள-௭-று, (2௨௫௨) 
வேறு 

வாசமராமாலை மனனவனமுூனனாண மருவிடாவெருளியினமலைதது 

சலவேளபலகாலெயதபுணணுசகு.. புணாமுலைவேதுகொணடொறமி 
மாசிலாமணிசெய சூடகககாகசண மலாககரமாகமேறகடடி. 

ஆசைகோயூர வருகவாயுகசமளிககன எரிவையாபெருமாள 

இ-ள மணகிரமபின மாலையை அரிசசகதிரமசாராஜன முனனே 
தனனைவநது உடாத கோபகஇனாலேசூடடி. சணடைசெயூற மனமத 
னபலதரமு மெயக அ௮மபுகளபட்ட புணகளுககுகத தன இரணடாகிய 

கொஙகை வெபபததைககொண்டு ஓறறி கூறறமிலலாத மாணிககஙகள 
பதிததஇிருககிற கககணஙகளணிஈக சாகசகளமலாபோலுங கைகளாலே 

அவனமாபுமே லழுகதககடடியணகது அவனுடைய காமவியாஇ$ந 
கத தனது ௮முதவாயிலுளள நீரைககொடுசதாளபெணகளுககரசியான 
சநஇி.ரமதி -எ-று (௨௫௩) 

கணீடகணவாலகா இருவருமசகனாற கலவியுமபுலவியபுமவிளேதது 
முண்டகவதனம வெயசருமபிடினு முகிழமூலைவடமசைநகடுஉனும 

கொணடலககுழலில: வணடலமபிடி.னுங குறைவிலாநிறையிடரொயதி 
மணடலத,கரசனசிஈசை யமமஙகைமருக குலி னொருவழிக சனறே.



விவாககாண்டம் ar BY 

இ-ள ஒருவரையொருவா பா£ததகண்களை நீககாமல்- மன்மகனு 
டைய உபததஇிரவதகடினாலேகூட வம ஊடலுஞசெயது - தாகரைமலா 

போனற முகத்திலே சகதிரமதிகரு வெயாவைஉணடானா லும- காமணா 
f 

யருமபுபோனற தனபகளிலே ம,சதுமாலைகளசைஈதாலும மேசமபேச 
கைருகிறகசா லழடமான கூ௩கலிலே வணடுகளமுழஙகினாலும இறை. 

தரககமாடடரமல வருகதுமென ஓ குறையரமல கிசமபுவசான துனப 
*தைககொணடு பூபணணடலததுசகெலலாம அரசனான அரிசசகதிரன 
மனசானது ௮௩௧ ௪௩இரமதியினுடைய இடையினாலே ஒருவழிபபடா 

இருககினறது-௭- று (உட௪) 

உடைபபெருமபணடமிகாகலகதேமி யொலிகடனிஈஇியேோராதுறைசே 

1, தடைபபெருமபரதசாறருமுமெனறழோடி யறபபயநதிறககுவாாபோ 
லப, படைககலவிழியானணியொடுகலையம பனிமலா, ததகொடையிலுமப 

ரமாய) இடைககிடாவிளைகக விறுமெனபபதறி மிருகையாறகளைகதருகு 

அததான 

இ-ள தஙசளுசகுசசொநசமான பெரிதான சரகருகளஇகமாககு 

கபபலிலேயேறறி ஒலிகசினற கடலைககடஈது ஒரு 'இறககுஈ துறையை 
யடுதது-தாஙகளேறறின பெரியகனததினாலே அமிழகதுமென ஐ நினை 
தீது விரைகதுவகது மிசவமயயபபட்டு அபபணடங்களை இதககுகிறவ 

॥களைபபோல வாளாயுதமபோலுங கணகளையுடைய சநதிர மதியினு 
டைய ஐபசணங்களுடனே கலையையம குளிராக மலாமாலையைககாட 
ஒலும கனமாக இடைககுகதுனபசதைசசெயகலினாலே இடை ஸடியு 

மெனறு பகஙினவழயைதகனதிரணடுகைகளாலும அவைகளைநீககப பக 
கதஇலேவைக தான-௭-.று. (2@@) 

தானைசெனமுரககமஙகலமிடறறசசலஞசலமபுலமபிடதசனககோட 

டானைசெனடட ரமாததலைமயகவலருலகதேரினைசசெலுததி மீனவெ 

னறடுகணவேலபடபபுருவ விலவளைககயோகதியாவேககதைக, தேனை 

வெனறினிததசெஞசொலாளினபசசெருககொழிலபறபலவிளைததாள 

இ-ள மேசலையாகிய சேனைகூட. ஒலிககவும, இருமஙகலியகசைடு 

டைய கமுததாகிய சலஞசலசசஙகு ஒலிககவும, கொஙகைகளாகயகொ 
மபானைகள சோகதுநெருககவும வணடுகளாகிய குதிரைகள அ௮வவிட 

தசே ஓலிககவும, ௮அலகுலாகய அழூயதேரசைசசெலுக்தி மீனவென.நு 
கொலலுவனவாகய கணகளெனகிற வேலாயு கசதைககப புருவமாகிய 
விலலைவளைதது அயோ,ததஇிகக சாருக்கு ௮ ரசனானஅரிசசாதிரனைதிதேனி 

னது ரலகதைவெனறு ௮திலும இனிபபானசெவவியசொலலையுடைய 
யச



OM ir அரிச்சத்திரபுராணம் மூலமும் உரையும் 

௪ஈஇர மதியானவள கலவியாகிய சணடைசசெயகைகள பலபல விதஙக 

ளாகசசெயகாள-ஏ-ு (௨௫௪) 

இஃநெறிசவருதிறைவறுமயிவுமினபமுணடிடைவிடாதிணஙூக 
கனனமாபுசியிறசிலபகலகூஇபபினஃடிககசெயதுவானக௬இ 
உன்னனுமனனமெறுகடைமயிவயமணிகெடககோமிசையேறிப 

பொனனணி -தடுமிகனனெடுககபாடபபுரிசைகீததபபுதமபோனா 

இள இ௫ஃபபடி. சபபாமல காளதோறும அ௮மிச சநதிரனுஞ ௪.5; 

சமதியும காமரைமை அனுபவிக நு இடைவிடாமற.டி. BH BOK oor 
மாபுரியிலே சிலகாலஙசழி2 துப பினபு உனது காவலையுடைய யோதி 

இயாபுரிக)ப போகநினைதது அரிசஎகதிரனும அனன bs Gwen 

நடையையுடைய மயிறசாயலைககொண்ட சநதிரமதியம அழுதொனட 
ணட கோமேலே௰ிககொணடு பொனனாலலஙகிருகமான இகரஙகளும 

a) நீணடகதவுஙகொணட கோடடைமதிலைககடஈது அபபாறபோஞாகளடு 

பனனிறததனக7ஙகஇொழுக,சன போறபலமணிககுடைகணமேனிழதற 
நனனெறிதகவளககொடிமிசைகெருஙக ஈவமணிககாகளமாராபப [ட 

மின்னிறககொடிமெனமருககுலாமருஙகு மிடைஈ நவெணசாமாமிரட 
அ௮னனிறபபொழிலசூழகனனமாபுரியி னரணமுமகமுமவிடடகனமுா 

இ-ள. பலநிறஙககைககொணடு ஆதிசேடனுடைய சிரோரதரசசோ 
தமேலே களொாகதாறபோல அகேகரதநககுடைகளமேலே நிழலைசசெய 
பவுமகனமா ஈகமபோல பரிக 2 தமானவெளளைககொடிகளமேலேகெரு 

ஏகவும ஈவரகக௰ஃயமான எகசாளமூதவு) மினனலைபபோல ஒளிபொ 

குச கொடி போற றுவளுினெற மிருதுவான இடையைய/டைய பெண 
கள வெணசாமரமவிசவுமடி இருணிரமான சோலைகளசூழகக கனனமா 

புரிபிறுடையமதிலும அகழமுமவிட்டு $ஙகினாகள-௭-ற (௨௫௮) 

காகதளஞெங்கைகசனனியாசிலலோகைதொழுதிடையிடைமீள 

மாகமாகளவணஙகிவாவவருடனே ம ரகதலைவாமீணடேக [ப 
வேகதாவீழகதிறைஞசிபபணிவிடை கேடடுவிடைகொடுமீணடுமூரெயத 
போநதனனகளிதுமபுரவிபுகதேரும புடைதொறுஙகடலெனபபொலிய 

இ-ள காகதடபூபபோலுஞ Gams சைகளையுடைய வழிவிடவாச 

சிலபெணகள கைகளாலவணஙகுககொண்டு ஈடுவே தஇருமபிபபோகவும 
மறற மனிதாகள வணஙகககொண்டு கூடவாவும, ௮௧2 ௮௩௧ அரசாக 
சூடனே மஈதிரிகள பிரகானிகள இருமபிபபோகவும, ௮ ரசாகள காலி 

லேவிடீஈது வணநகசொணடு சொனன உத்தரவுகேட்டுச செலவுபெ



விவாககாணடம். சள 

றறுககொண்டு இருமபிக கனனமாபாத துககுபபோகவுமவகதான யானை 

கரும குதிரைகளும தகோகளும காலுபககஙகளிலுமகடலபோனிறைய() 

வேறு 

கோடுதுனமியமறமாமிசைக துணைபுணானனம 
2மாடுகின௰ேராமகிகிழ னை ககணடும௰ரோர 

பேடுகினறெனாச சேவலைப பிரிககயனமலாசோநக 
நாடுின2வ.. செழுமபுனஐ மணபணையுறறுாா 

இ-ள இதழகளகெருஙன சாமரைமலாரளமேலே தன நு ணா / 

டகிபுடனே கூடிககொணட ௬௩௪ பெடடையனனமானது-அவவிடததே 
மேலேகின௰காெபெ ஓபபமற சகஇிரனுடையநிழலைக ,சோனறகா ணி 

வேறே ஒரு பெடடை நமகானுடனேகூடியிருகறெதெனறு சனது சோ 
வலைவிடடு நீஙக வேமொருபூவிலே போயிரு தகொண்டு (ணெேஙகுவதா 

ன-அகு)சசசெழிபபையுடைய கீரசூழகச முனிரகக மருககிலதிறகு வக 

தாரகள-௭-.று (2 ௬௦) 

கோடிவாாமலாப பொழிலைய pal Goer oe. ஹ் இனையம 

நீடுவாசிறைபபறவையின குழாததையுறிறைகீ£ 

அடுவாலாயுமவவிடத தணிமலாகொயநு 
சூவொரையுஙகாட்டுவான மட கைக்கு நுணோவன 

aK omer? ச இ-ள. கொமபுகள நீணடெள Lop OF OF COVE AM ly LD, குளிரகத தடா 

கஙகளையும, அதிகமான நீண்ட சிறகுகளையுடைய படி? கூடடஙகளை 

யம, நிறைநக ரககுளஙகளிலை நீராடரியவாகளை பம, ௮௧5 இடங்களி 

லே.௮ணிஈதுகொளளபபூககொயது ரூடிககோளளுறெவாகளையும, ௪௧இ 
சமதிககுக காடடலாயினான அவள காயகனுன அரிச சகடிரமகாராஜன() 

செயயமாமலரடுத்துமொண பெடைகடேனருகதாப 

பையவேசுரூமபடைவழி பராகதினிதுறலாற 
றையலாருணவமைததனபா தாமவரகோககஞ 
செயயுகாளொததசெழுமலாக காவெலாநஇிருவே 

இ-ள சிவக பெரியபூவிலேபோயககூடி. ௮ழயெ பெடடைவண்டு 
கள தேனைபபுசியாமல மெளள ஆணவணடுகள வருறெவதியைப பாச 

துககொணடு அதுவரச சக கொஷிததிருககறஇனொலே உலககதிலே பெ 

ணகள சோறுசமைக.துககொணடு தஙகளுடையகாயகாகள வரும்படி 

பராததுககொணடி.முககிறகாலசதை யொததிருககினறன செழிகச பூஞ 
சோலைகளெலலாம லடசுமிபோலபவளே-௭-று, (௨௬௨) 

கடிமனைக்கணேசமாநிறீஇ யேதிலாக கடி 

கொடியாபோலகதம பிளளையைககூடர ஸிஈக Llp.



MD} அரிசச,2திரபுராணம மூலமும் உரையும் 

வடதெடுஙகணாயமலாகெடுஞ சோலைகடோறுவ 
கொடியினஙகருஙகுயிலகளைத து சபபனகுதியாய 

இ-ள காவலையுடையதங்களவிடடிலே ப பமைச சோகதவாகளை இருகக௪ 
செயது அநரியரைகீககுகனறகொ௫ிய ெயகை ஓஒயயுடையவாகள போல 
கமதுகுளஞுசைக கூடடிலேயிருகக 0 7யது கூரிய நீண்ட ககா புட. 

யவளே நீணட பூஞீசோலைகளெலலாம காககைஈரூடடஙகள கருயஞூயி 
MEP ஒட௪செயவனவமமறைபபரா-ஏ-று (௨௮௨) 

ஆசரனீணமடைப படைபபம்புசாதஇடையமுஈது 
து. ரவோடியேவெளியிடைப பரவு றுகதோயம 
தாரமானவளவருகஇடக கணி. கயை சருகு) 

சோரரொத்தனமுதத மதிருககைதோகாய 

இ-ள வரமபுகள நீணடளள வயலினமடைகளையுடைய மருதகில 

sgit வழியேபோகாமல நடுவே பளளமாயமுகஇகடிடகடிற கணட வெ 
குதாசம வரையிலுஞசென.நு வெ.றுவெரியான கில௫களெலலாம நீரப 

சவுகனறன, எபபடிககெனமுல மனையாளானவள வரு5தபபட வேசை 

யையடைகிற களளமாயொபபாமின, முகதுபபோலும அழிய பலவரி 
சையைககொணடமயிலே-௪-௮ு சேரசெல நா அவாமன்விகளுககு ர 

களளராமலால (௨௬௮௪) 

மனறலவணடிசைபாட மாமயினடமாடத 
தெனறலவககலைககலைபல முழவொலிசெயய 

நினறபூகஙகளிலைபமுக காயெதா ம்டடக 

கொனறைபொனசெரிவளமைபா ராயஞருலககொடியே 

இ-ள மணஙகொண்ட வணடுகள பாட்டுகளைப பாடவுமி கறுத்த 

மயிலகள ஈடனஞசெயயவும; தெனறறகாறறுவஈது விசுகலினாலே பல 
அலைகளும மததளமயோலொலிககவும,* அஙகே நிறகிற கமுகமரககள 
வெறறிலைககேநற பாககுகளை எதிரே நீடடிககொடுககவும, கொனறை 

ம.ரஙகள ஆடுறெபேருககுப பொனகொடுபபனபோற மலரைசசொரிடு 
னற அழகை நீபா - என்து குலக _துககேறற கொடியே-ஏ-ு (௨௬௫) 

மதகுமஙகலமுரசெழ வணடுவாழததிசைகக 
உதிரமொததசெகதாமரை யோமததீவளாப 
புதுமலாததுணைபுணரிள வனனமுமபெடையும 

வதுவைசெயவனவொபபன கணட ர௬ணமயிலே 

இ-ள மதகுரீரொலி - மஙகலவாததியயபோறகிளசவும வணடுகள 

பலலாணடுகளபோல வாழதடூிபபாடவும, சகசமயமான செஈதாமரை



விவாசு்காணடம். ர்க 

மலாகள தமாககினிபோல விளஙகவும, புதிதாக மலா பூவிலே சோ 
டாகககூடுகினற இளமையான ஆணனனமும பெடடையனனமும கலி 
பாணு செயதுகொளவனவ உறை ஓஒததிருரனெறன நீ பராதகருள 
மயிலே-௪-..று (2 da Gr) 

வெ. BW DF ay & ol Borst மேதஇுயினருலைபபால 

குடசுசவேமபலாலகுமபலா கோகனபபூச 
க௰ து வாந கறுூடலின மகனிரகைகணவா 
பிடி கதுவாவு. மலொபபது பெணகொடிபாராய 

இ-ள் மேலேதா£சிரகொண்ட வாலையுடைய இளஙகனறுகளான 
வை எருமை மாடடினது முலைபபாலை ச௫ுடதத சகர BD) oy Posy 

மபாகி மலருனற காமரைபபூவைகநஈடிகத இரரசதுககொணடு நிறடு 
றது எபபடிகசென ரல-பிணஙனை சமயகடிலே பெண்கள கையைபபி 
இ.கது நாயகரிமுககிறதுபோ லிருசணனெறன, ஓஒ பெணகொடியேகீபாா () 

இதகட ததுமீனுஈதிய வனனருகளெலலாம 
அகதடதமொயத இழி பனவருகிதியெலலாம 

தீத தமசகளித்திழககவா தபகளைததுறது 
கை*துளாகட!?/ ஈரணிகைய சொபபனகாணாப 

இ-ள இகத்ககுளததி 2 மீனைபபுசிதத காபபறவைகள மாறமுநும 

அந்தகருளதஇிலே நெ ரநபெபோயிறஙகுனறன; எபபடிககெனரால 
அருமையான இரவியஙசளாதழுதும தஙகளுககே கொடுதது இலலா 
மையைக கொண்டவ க விட்டு வேஜேபொருளுளளவாகளிட,2 இலே 

போைம வேசையலாயொபபாயி ரகனறனபார-ஏ-.று (௨௬௮) 

மேயுமோதிமரசேலினைக கவாஈடடவெருணடு 

பாயுநீளகயலசெஙகமலததலாபடிவ 
அயினமிகககறசகணவனை யமரிடையிழநஈது 
இபிலவீழகுவாரொபபன இருகஇிழைகாணாய. 

இ-ள குளத்திலே மேயகற நீரபபறவை சேறகெண்டையைபபி 
ஏ.கதுசஇனன, அகறகுபபயகது பாயகிற ணேடகயறகெண்டைகள செ 
ஈ.தாமரைபபூவிலேபோய விழுகினறன, எபபடிககெனமுல தனதாயைப 
பாரசடிலு மிகுகச அனபுளள கணவனைசசணடையிலேபோயச சாவக 
கொடுத துத் தஇயிலேவிழறெ பெணஈ&ா ஒபபாயிருககனறன பெண்ணே 

பரா-ஏ-.து (௨௬௯) 

கூடுமனனஙகளபறகஈஇரை கவாநஇடககுழாத்தில 

ஊூமனனமொனறுயாகக தாமரைமிசைய/களல



aa அரிசச,5 திர புராணம் மூலமுமஉராையும் 

நீவொாகழையேறியே கிறையவைகடுகின 
ரூடுவேழமபமாதமை நிகாககலபாரணஙகே 

இ-ள கூடியிருகசனற அனனககள பமக போய இளரைகொணடு 
இனன அககூடடததுலே பிணஙககன ஒரு ௮அனனமானது உயாகதுகேர 
ஐுற கரமரைமலரினமேலே வருகடுககெணடுகி௦ து -எப்படிசக 

expo மிகவும கீண்ட மூஙனெமேலேயேலி சிறைசக சவைநடுவேி.ச 

ஆடுற சழைகக கிமாடிசசியை ஒபபாயிகுககனறஅ - பெண்ணே 

டா-௪.-று (2 or) 

BOHOL FINS FIG T Tohe sO oor vray 

வனபினி௰பிடி தூடிய ip Fo) wiring ey 
அனபுககெவிட்டாவிஃ மாரா கமுக தும 

இனபமெலலணையொபபன விளஙகொடிகாணாய, 

இ-ள அகத நலல£ரிலை மலாகஇருககிற காமரைமலரிலே வணடு 

களகெருஙசி மொய2துச செனைககுடிகரிரசிஷலே பலாதகாரமாகபபி 
9.5 துககொணடு /ணொிினபெணக$ர காயசாகள பிரீதியாகக செவிட 
டாத இகழகளிலுளள அரிப அமுக /ைபபருகுகினற ஈகததை யடை 

வதாய மிருதுவான மெத்தையை ஒததிருகசினறன, டுளஙகொடியே 
பரர-ஏ-று! (௨௭௧) 

அஞசலவகசகாடோழரைவிடடயநுறககும 
௫ வஞசகநெஞசா போலகலாதுவணடணிகுழனமாதே 

) 

அருசலா.துகினறவரடனிறக சசலலவா போல 

கஞ்சகெலஙவுடனறுபபுணடிிடபபனசாணாய 

இ-ள சாவுவசகதபோது ௮௧5௪ ஈகணபரை&ங7 வேமேசெலலுகனெற 
வ௫ுசனையையுடைய மனதஇனரை யொபபாகாமல வணடுகளமொயத 

கினற கூஈதலையுடையபெணணே பயபபடாமல ௮௩ கசணபருடனே சா 
கிறகலலோரைபபோற ருமராமலாகள கெலலுடனேடஉட அறுபடடுக 
இடகசெறவறறைபபா-௪-று (௨௪௨) 

அடலனஙகலுககணியபிடேகமேயனையாய 

மடலகொளவாவிதீரகுடைஈஇிடபபாயகினறமடவரா 
மிடனெடுஞசிலைபுயலபிறை ஈ மக துபனமினபோயக 

கடலிலவீழஈதிகொடசியைகிகாபப துகாணாய, 

இ-ள. எலலானாயம ஜயஙகொளளுறெ மனமதனுககு௪ ரூடவெ 
தான இிரீடமபோனறவளே - பூவிதழகளைககொண்ட குளத்துநீரிலேவி 

opp பெண்களுடைபகோறறம பலஙகொண்ட கீணடவிலலும மேக 
மும பிறையுசகொளாடு பலமினனலகளபோயக கடலிலேவீழசிறதோ 
தறத்தை ஒததிருககிறதைபபரா-௭-று., (௨௪௩)



விவாக்காண்ட்ம் சாயக் 

ஏகதிளஈகனதகொருதடியினபுனலகுடைஈதெழுகது 
கூககலஙடையானமுறுகருவாளகுளிமுசக்தோறறம 
காரககணமாமலரூமிபோயகதிஙகளைககரிய 
பரகதுடணவூநகாபபதுபசுஙகொடிபாராய 

இ-ள ,காஙகுகினற இளமையான கெரங்கைகளையுடைய ஒரு பெ 
ணணானவள இனிகானநீரிலேமுமுகி யெழுகதிருஈது கூகுகலை2 கனதழ 
சியகையிக௫ுலேருூ mr) Ban Tie) 1) panei டைய Halla 6B (tp Bb Boor ge 

கோறறமானது காககரின பெரியமலருளள இடததிலேபோயச சந 

rest pm BHO ITLL பிடிபபடை யொமதிருகசனெறதைப பசுஙகொடியே 

GLUT GY - OF (௨௭௪௪) 

சிறுது ரரபெரயசணணி2யராதெறிவைநீரகமக அது றப CP 
5 DIDUTE HIPS N Ap 5 FOVDG BIBT VOU 
அறநெறிபபடி புரரசசோலரசாகளிறகக 

மறுகுமககுர போலவனசாணடி.மாமயிலே, 

இ-ள சிறிசானகெறறியையும பெரிகானகணணையுமுடைய ஒரு 
0 

பெண நீரிலேமுழுகபபோக அபபோது அவளுடையமணஙசொணட।|/ 

வையணிகச கூககலிரிரு,கவணடகளெமசெ சமன றுஅலைவன-எபப 
ட.ககெனமுல தரும$ியாக உலகையாணட செஙகோலையுடைய அரசா 

கலிறக நுபோகவே துனபபபடுகிற அநதக குடிகளை ஒததிருககினஹன 
(௨௭௫) பார சறும்தமயிலே-ஏ-று 

மஞசனஙருடைஈகாட யோவாணுதனமடகதை 

கஞ்சகனமலாருடைந உ சனமிசைககரமவைககல 
சஞசலககவிரொலாமுகக தனைககணடுதளுமபா 

தஞசலெனறுகையமைபபது நிகாசதலபாரணஙகே, 

இ-ள இருமஞானமாக நீரிலேமுழுகவிளையாடி ஒரு ஒளிபொருக 

இய கெறறநியையுடையபெணணானவள ஒருதாமரையினது கலலபூவைக 
இணடி. அகனமேலே தனகையைவைதகதது எபபடிககெனமுல துனப 
சகைவிடடுவிடு எனருககதைபபசாகதுக கணணீரதுளுமபாமல பயபப 

டாதையெனறு தனது கையா லமைககனறதை ஓத்திருககினறதுபரா 

பெணணே-ஏ-று (௨௭௬) 

கானிரைபபெருநீழலின வருமொருகனனி 
கேனிரைததமெனசிகழிகை ஈறுமலாதெரிவ 
வானிரைத,கசணகருமு௫ லிடையிடைவயககி 

மீனிராதசனவொபபன காணடியானமினனே.



ல்சா௨ அரிசசக்இரபுராணாம் மூலமும உரையும் 

இ-ள சோலையினது மசவரிசையிலுளள பெரிய ஒருநிழலிலேவரு 
இனற ஒருகதியடைய வணடுக ளொலிககைற மிரு. ஐுவான கொண்டை. 

யிலே மணஙகொண்ட மலாகளவிளஙகுவன எபபடி.ககெனமுல ஆகாய 

மெலலாம பசவிககொணர ரசஇனற குளிக்க கறுககமேககஇலே ஈடு 

வே விளஙருகறகாய கூகஃஇசஙகள பரவினவறறை ஓக்திருகசனறன 

பா பெணணே-௪-.று (௨௪௪) 

பணைமலாககட ருூழருஙாஸணாசியிறபலசால 

மணம௰ிசதிடவைததவிகவேரமலாகான 

இணைவிழிககுஷுன 2ோறறிணக குக௱ரிசைநதய/ லோ 
துணைபிடிகதிகரஞுசொலவது போலு தோகாய 

இ-எ. பூததிருககினற மலாகளையுடைய ர௬ள.ததிலேமுழுகுகிறவள 
தனஞாககிலே எபபோதும வாசமவிசுவகா £ வைதஇருகனெற நிலோற 

பலபபூவானது-அவளிரணகெணகளுககுக சான முனனேகோறறுபபின 

புசமாதானஞசெயவதறகாக வேரொருவலா க நணையாகககொணென 
-மைசொலலுகிறவாகளை ஓததிருகனெறது பெனாணே-௭-று (2௪௮) 

அடலைபுறறவேலவிழிபினறளை வாயகணடவாமபல 
உடலினுடபசஈதுடடளைப படடசைநதொலட௫ 
மடலெகெதிருமலாடி. பூணலானமயிலே 

படாதடஙகுடைநதேறுவாள படுமபட/பாராய 

இ-ள வெறமியைககொண்ட வேலபோலுங சணகளையுடைய ஒரு 

ததிவாயைககணட செவவலலிமலசானது தனதுடமபுககுளளே பசு 

கிறககைககொணடு உளளே துவாசமுரை_யகாயத நுவணடு இனனமிங 

கே பூவிகழகசோக கொயறுகொணடு ரூவெண 1 IDI IT V- GOK இதழகளா 

லே அவளுடைய இரண?கொலகளையும பூணரிகொளளுகலாலே பெண 

ணே ௮௩௪ விசாலமானகுளத்திலே மூ. முகககரையேறுகிறவள படுற 
துனபதகமை நீபரா-ஏ-று (௨௪௯) 

கறுமலாககுழலாயொரு ஈனனுதலோடிம 

துதுமலாககடமாகேென ஜேனஐலையொருததி 
முறுவலாலிகழதுககியே முனைவிழிசிவககக 

கறுவிநோககியகோககமு கோககுநீகாணாய 

இ-ள. பரிமளஙகொணட பூவையணிஈதகூநசலையுடையபெண்ணே 
ஒருபெணணான வள நீராடி.ககொ ணடுகிறக-நெருஙதின மலாகளையுடைய 

அரசககுளததிலேசானே கீராடுகற தன.து காயகனைககணட ஒருத்தி 
தனது பறகளாலே இதழைககட.த்துக காரமைகொண்ட கணகளசிவக்க



விவாககரணடம் சல் 

மன கசதிலே கோபங்கொண்டு அவளபராககிற பாரவையையும வலா 
சணபாரவையையும நிபா/-௪-ு (2.0) 

இனனகனமையயாவையுங கணடுகணடேட 

மினனுமனனனுஙநகலவிடயம புலவியுமவிளைதது 
கனனெமெபணைகடகதருகு Se tb Sloot Goss owes) 

வனனமாரமுலைவைரவி கோடடசதிலவககா£ 

இ-ள இபபடிபபடட வேடிககைகளெலலாம பராததுபபாரகதுக 
கொணடுபோய௫ சநதிரமதியம அரிசச௩இரனும கூடலுமஊடலுஞ்செ 

யதுகொணடுி YES நலலதான கெடிய மருதநிலகதைக கடக துசெனறு 

அபபால அரிதான பாலைவனத.துககுபபோய சுவான நிறதகையுடைய 
தாயப பெரிசான கொஙகை&£யுடைய காளிகோவிலுககுளளேஇருவ 

ரம வஈதராகள-௭ நு (2௨௮௧) 

யோகினிககணஞரூழகதிடக கொஜெசுர,5துறையம 

மோகினிபபெருமாடி ருமுனறிலிறறொழுது 

। ாகினிறசெறஈஇரதிதகத மொழியொடுபனிம௩க 
கா௫னிததுறையணைக ததிறபடி நதயலகனமு॥ 

இ-ள அகேகம யோடினிககூடடஙகளசூழ அ௮ந்கககொடுமையான 
பாலைஎன, திலே வாசஞசெயகினற காளிமா தேவியினுடைய இருமுற 
றததிலேரினறு அவளைவணங௫ககொணடு சாககரைபபாகிலும சிறபபு 
ளளதகாயக திததிககன௱ வசனததையுடைய சகதிரமதியுடனே குளி 
நத கஙகாதஇ இரத துகளுவஈது ௮இலே நீராடிககொணடு அபபாறபோ 
னூகள-௭-று ௨ 

வேரலோஙகியமலைகளும வனஙகளுமவிடுக.நு௪ 
சூரலோஙகியவருவிபு௩ துரு கஇியஙகடகது 

சாரலேஙகியசககரப பொருபபையுகதளளி 
ஆரலோஙகியவயோதது மாககரியையணை நதா 

இ-ள ஞாூஙகிலகனவளாஈகதுளள மலைகளையும காடுகளையுஙகடகஈது 

பிரமபுககாகெள வளாநதுளள அருவியாறறையும ௮வவாறறினது இட 
டுகளையும கடஈதுசெனறு பககஙகளிலே உயாநதுளள சககரவாள ரி 
யையுஙகடஈதுபோய மதிலகளுயாகதுளள அயோததஇியாபுரியைப போ 
ய௪சோககாகள-ஏ-.று. (2௮௩) 

வாரணத்தொலியெமுமணி வாயிலிறபுகுஈது 

கோரணததெ நககடகது சோபனமபலாசொலல் 
ஆசணததொலியாதிகண் மழையெனவராககப 
பூர்ணககுடஞசுமகச்பொற கோயிலுட்புகுககரா 

௰௫



nde அரிசச ௪, இரபுரரணம APEVIf Lo உரையும் 

இ-ள யானைகளினுடைய கொளனிகிளருவசான அழ௫ூயகோடடை 
வாயிலுககுளளே _நழைகதபோயக கதகோசரைஙகள கடஒ.யிருககற வீட 

கடஈதுபோய மஙகளவாழததுகள அசெேகமபெணகளபாட வேதவோ 
சைகளமுகலாகிய ஓசைகள் மேகங்களபோல ூழங்க நிறைநீரககுடம 
போற சிகசகறைககாஙகியிருககிற சுவானமயமான wy சணமனைககுள 

ளேபோனூாகள-௭-அு (௨௮௪) 

முளை ததவெறபனகோயிலினமதாமல ரணைமேல 

இளைத்ததணணிடையிரதியுஙகாமனுமெனககாம 

விளைததஈலலினபவெளளதக துவேநதனுமயிலும 
இளை தஇணைககருளபொழிகதிடககிககனசிலகாள 

இ-ள. தானேசோனறின மலைபோலிருகற ௮௩5 அ ணமனையி 
லே அ௮.இகமாகப புவபஙகளாலலஙகரிகதுளள மெச்கைமேலே ௬௫௧௧ 

மாயச சிறிதாபிருககிற இடையையுடைய இரதி சேவியம - மனமதனும 

போல தாங்களசெயதுகொண்ட கலலசகககடலிலே அரிசசநதிரனும 
சகதிரமடியும-கூடி.ககூடி. ஒருவருககொருவா தயவுபெருவெளா இபப 

டிச சிலலாளகளகழிககன-௭-ற. திளைத்துக் திரைதது-எனக (௨௮௫) 

வேறு 

தருகையொததகரதகரிசசகதான 

அமிவையைபபிரியாமலணைகதகாள 
மருவையுறறமலாககுழலவலலிகன 
இரு விமமிறகருபபஈ இகழ கவே 

இ-ள கறபசவிருஷூககை யென கையையுடைய OE FI 

ரமகாராஜன YE SFTES TING OU ஒருபொழுதும பிரியாமல கூடிவ 

ருிறசாலததிலே மணஙகொண்ட பூவையணிஈசகூஈதலைபுடைய சநதிர 
மஇயினுடைய திருவுசரகதிலே காபபமஉணடாயிறறு-௭-று. (௨௮௬) 

செயிரறபபுனறேககிடககாமககண 

பயிரமுளைததெழுமபானமையிதாமென 

உயிரஈலககொடியொணணுதலவணணமெயம 
மயிரபொடி பபறறருமபிமலாகதவே 

இ-ள குறறந்தீர நீரைநிரபபுதலினாலே காமமெனகிற குளிஈத 
பயிரானது முளைகதெழுவகான முறைமை இபபடி.தகா னிருககுமென 
னுமப. அரிசசஈதிரனுககுயிபோலு ஈலததையுடைய சகஇரமதியினு 

டைய அழகானஉடமபெலலாம உரோமஞசிலிரததுபபுளகககளும ௮இ 
கமாயின-௭-று. கொடியொணணுசல கொட.போல வாளாய அழகிய 

தெறறதியைடடையவள, (௨௮௭)



சால்டு பவிைவாககாணடஉம் 

நிலைமயிாககணகுருககொணடுகீளகருங 
கொலைமதகாககணகருழிகதுகுஸிராமுகம 

கலைநிலாவினவிளாகதுககஇரமணி 

கூ முலைமுர்ககள கறுபபுமுதாகசவே 

இ-ள கிமிரகதுகிமகனற மயிரினிடமெலலாம புளி ககலாயகீணட 

கொலைசெயவகாய மருடசியையுடைய கணகளுஙகு நிஈது பளளமாய 
குளிரகதமகரூம, சோடசகலைகளையுடைய சகதரனைபபோல வெள்ளை 

யாய ஒளிபொருகதிய நீல சகமபோனற முூலைககாமபுகளும கறுபபுமிக 

கன-ஏ-று, (௨௮௮) 

கொடைமலாககுழலசேராகதுசெமுகதுகி 

வுூடைநெகிழகதுபையபபையவொலகசியே 

நடைபெயாகதுகரமபுபத்சகவால Ff 
இடையுணடெனறகியபபடடதியாககுமே 

இ-ள. தொடுதத மலரணிரத கஈதறுஞ சேரதலாய௪ செழுமை 
யான வஸூரமு முடுகது,ல கலைகது மெளளமெளளததுவணடு went 

ஈடஈதுஉடமபிலுளள ஈரமபுகளும பசசைநிறமாயின ௮பபோதுஇடை! 

யுமுளதாயிருககிறதெனறுதெரிசலாயிறறுஎலலாககும-௭-று (௨௮௯) 

பாககிமாரிரு பககழுகினறுகை 

தாஙகிமுனசெலத தானடகதொலடூயே 
ஆங .கு8ஙக ஊிறைநதபினபாயிழை 
இஙலொம 2 ஏிதுவனைபபெறறனரா 

இ-ள தோழிமராக எிருபுறததிலுகினறு கைகளைத காஙகககொ 
ஊடு முனனேபோகப பினபு சானுகடகது துவணடு அ௮பபடிபபததும। 
தீமு நிரமபினபினபு சஈதிரமதியானவள யாகொருதோஷமுமிலலாமல 

புதசானைபபெறருள-௭-று (௨௬௦) 
பிளளைவகது பிறறகனனெனறலும 

வளளலுளள மகழகஇரவோரககெலாம் 
அ௮ளளிகீரறையைததிறகதேழுகாள 
கொளளைகொணமி னெனககொடுதகதானரோ 

இ-ள அ௮பபடி.ப பிளளையானவன உணடாடப பிறகதானெனறவுட 
னே பிரபுவாகிய அரிசசகரன மனம௫$ிழகது யாசகருககெலலாம அள 
ளிககொளவதாய நீஙகள பொககிஷெத்தைததிறகது ஏழுகாளளவும தொ 
ளளையடி ததுக கொளளுஙகோளெனது உகசரவு கொடுதசான-௪-௮-() 

மதலைவஈத பிறகசமகழச௪இயால 
இதலையலகுனல லாரதெருகெயகலும



av iD ar _அுரிசச,க்.இரபு. சாணம் மூலமும் உரையம 

பதலைகோனறும பனிரீரபுமுகுகெய 

குகலைமாதா கொணாகதுசொரிகமனா 

இ-ள அபபடிப பிளளையுணடாஇப பிறகத சநதோஷூததினைலே 

கேமறபடாகத அலகுலையுடைய பெணகளிரகடற GO சரூவெலலாம பார 

ஊகளிலே பனிநீரும புழுகும அதிரும் மழலைசெொறகளை யுடைய 

அபபெணகள கொண்வெகஈது கொடடினாகள-௭-து (௨.௧௨) 

தொடடி.தாழிக டோணிகடாசஙகள 

மடடிலாத மறுகுதொறுமிர்இ 

விடடமஞசனம LB MIG TIE 3 

கடடிவைததபின கனனியாகூடினஞா 

இ.ள ம ரததொடடிகளிலும- பாணகளிலும - தோணிபோலிருக 

கிற பாததிரஙகளிலும, கடாசஙகளிலும, அளவிலலாதவிதிகளெலலாம 

வைத்து ஊறறின இருமஞசனம்£ அஈதவீதிகளெலலாம நிரமப எந்த் 

இடங்களும் அமைததுககொண்டபினபு மஞசளந்ராட்ப பெணகளகூடி. 

னூகள-௭-2: 
(௨௯௩) 

இளகிலாதிடைச சேலையிறுசசமென 

பு சசககொஙகையிற BFP DING யே 

௮ளகமபினனி யணிகளணிநதுமாப 

பிளவுபோனறகட பேசையாதோன ிஞா 

இ-ள கழுவாம லிடையிலே சீலைகளை இறுகககடடி ககொணடு மிரு 

வான புளகமருமபின கொஙகைகளிலே ரவுககைகளும கெருஙகப 

கூகதவலைப பினனிககொண?ூ, ஆபரணங களை 1மணிந_து 

கணகளையுடைய பெணகள ஏபு 

(௨௯௪) 

Bl 
பூடடிககொணடு) 

கொண்டு, மாவினது பிளவுபோனற 

கும நீராடப் புறபபட்டாகள-௭-௮ு 

பொனனினவடடிலும பொனனினவிசிறியம 

துனனுதநதக குழலுகதுருததியும 
மினனு நுண்ணிடை மெலலியலாரகொடு 

நினனிலெனறெஜதா நீரவிளையாடினூ 

இ-ள பொனகிணணஙகளும, பொனறுருத்தியும, கெருஙகின௧௩ 

தககுழலும, Csrp pie Silly to, மினனுகனற நுணணிசான இடையை 

யுடைய பெணகள கைகளிலேகொணடு-நிலலுகிலல
ுமென ஹஜொருவாக 

கொருவ் Qi Birtles wy மஞசளநீர விளையாடினாகள-௭-ு. (௨௯௫) 

சோர வணிவடஞசேராகதிடத 

தாழிசீமொணடு தாமெறிரதாடினா



விவாககாண்டம ot Der 

ஏழுமேகமு மொகசஇட சதபபொழி 
ஊழிகாலதது மாரியையொககவே 

இ-ள மோதிரஙகளூங கழனறுபோகவும; அணிக ரூ௫.தூமாலைக 

சரம அறதுவிழவும, பானைகளலி லிருககிற மஞணீராமொணடு சாங்க 
ளே ஒருவாமேலொருவா உஊ௱௰௰ிககொண்டு விளையாடினாக௪, எமூமே 

கஙகஞம ஒருசேோக கூடி. பபூமிபினிடஙககளெலலாமபொழினெற nen Sai 

லகதுமமையை ஓப்பாக-ஏ-.று (௨௯௭ ) 

.... துடியிடககை வளைபணைதுகதுபி 

இடிமெனபேரிகை சினனஈநறகாகளம 
இஉயெனககிளாக சராசதிடவேழையா 

படியினமினப ரந கெனனபபரவினா 

இ-ள உடுககை-இடககை-சககு-ஈகாரா-து5துமி-திடிமென்றுமூம 

நுகுகினற பேரிகை-சனனம-ஈலல எககாளம- இடஉபோலமுழஙக gels 

கப பெண்கள அரதவீதிகளெலலாம மினனலபரவினவைபோற பரவி 
ஞூாாகள-ஏ-று (௨௯௭) 

முருககெவாயசசி யொருததிமுகசதிலோ 

நிருசருழறபெய செழுமபுனலசிகது தல 
அருககறகெனறு மனி சஇடுமாககியம 
சரறசசிககுக தருசெயலபோனறகே. 

இ-ள மூருககமபூவைபபோலும வாயையுடைய ஒருததிமுகததி 
லே-ஒருவன அழகிகான பீசசுககுழலிலேகொண்ட செழுமையானநீ 

oes Rog so எபபடி.ககெனனில சூரியனுககு எபபோதுகலொடுககற 

அரககியஜலம சரறகால ௪௩இரனுககுங கொடுககிற செயகைபோலிரு 

ஈகது-௪-று (௨௯௮) 
ஒருதீதிகொககை யிரணடினிலொனறனமேல 

அருததிரீரிரு தோகையாவிசிஞா 
பெருததமககர வெறபைபபிணிச்சகோர 
பருத,தவாசுகச தாமபிழுபபாரன 

இ-ள ஒருபெணணினுடைய இரணடுகொககைகளிலே ஒரு சொ 
நுகைமேலே துருகதியிலுளள நீரை இரணடுபெணகள பிசசினாகள 
எபபடிககெனனில பெரிசான மாதரமலையைசசூழகது ஒரு கனமான 

வாசுகியெனனலுங கபிதறினாலே இழுககிறதுபோல-௪-ுு. (2௮௯) 

நவவிநோகக ஈளி£முகசசேயொரு 
செவவியாளசிகஇடுஞசிவிறிபபுனல 
அவவியததுட னாழிவெணடிங்களைக 
கவவிமுனனிமிர் கடசெவியொததசே. 

ஈ
ய



ச் அரிச்ச,சதிரபுராணம மூலமுமஉனயும். 

இ-ள மானபேபலுங கணணியான ஒருததியினுடைய குஸிரஈத 
முகத்திலே மதறொரு பேரழகயானவள விச௫னற அரத நீசானது 
பொறருமைகொணசெசகோககமானகடலிலேசோனதறுகன௰வெளஸ்மை 
யான சகஇரனைககவவிககொணடு எலலரசாமுனனு௪ கோனறுகிற கேது 

வெளனனலுமபாமபை ஓ,கஇ௫க௧.து-௭-று (ar) 

காரூருககொள கருவகுழலகைக தம் 

னீரொருததி நிதமப.தஇுறறாககலால 

போருககெனறு புயபபடுமபுடபகது 
தேருககடட இரளவடமொதககசதே 

இ-ள மேகநிறகதைககொணட கறுகத கூநதலையுடைய ஒருத்தி 
கையிலேகொண்ட பிசசுமுழலி னீரானது ம௱ஜெருததியினுடைய அல 

குலிலேபடுகியபோது சணடைசசெனறு வெளிபபடுகிற புடபகததேரு 

ககணிகத இரடசயொகிய முததுமாலையை ஓபபாயிருநதது-௭-து (௩௭௱௧) 

புமுகுசகசனம பொனனிறககுஙகுமம 

ஒழுகுசெசசை பு. சகமிமசலம 

வழுவிலபொறசுணண கலலெணணெயமஞ்சணீ 

முழுதுமவலலிபா மொணடெ றிநதாடினா, 

இ-ள புழுகு-சகுகனம-பொனனிறமான குஙகும்ம-ஒழுகுவிதான 

சிவத் -பனிமா - குறறமிலலாத பொனனிற்கககஈஃபொடி. - கலலெண 

ணெய - மஞசணீா-அ௫ய இவைகளெலலாம அரகபபெணகள முகநது 
விசி விளையாடினாகள-ஏ-று (௩௭௨) 

வமபுலாமுலைமாதாககு மைநதாககும 
கமபம reveal o@vnp wid uo கனனிககும 

ஆஅமபுராசியிலாரமு துறகாள 

உமபாகொலுற? வோசைவநதுறறதே, 

இ-ள இபபடி ௮ஈத அயோததியாபுரிமிலுளள ரவுசகையணிர,௫ 
,தனஙகளையுடைய பெணகரூககும-பரு,௨ா களுககும - தாணிலே கட்டு 

இற உயாகத யானைமேலேறுகிற அரிசசகஇரனுககும சநதிரமஇிககும 
கடலிலே அ௮ரிகான அ௮மு,சம உணடானபோது தேவாகளுககும அவா 

க்ளுககாசனான இஈஇிசனுககுமுணடானசகசோஷூமவகநுகூடியது-௭-று 

மேலினோதம விசரணமுஈதனிக 
கோலினோ,தஙகுண முககுலமனு 

தூலினவஈ.துநணககிய கேளவியும 

பாலினோகெலஈது பருகஞா.



விவர்க்காணடம் aro 

இ-ள் மேனமககளுககுளள பு,தஇயும நிகரிலலாத நீதியையுடைய 
வாகளுககுளன கூணமும அககுலக௫லுளள மனுவாலேசொலலிய நீதி 
சாலினபடயே வருவசான அ௮இரூடசமமான கேளவிபும தஙகள மூஜறை 
புடனே கூடடிககுடிகுசராகள, புகஇ-டுணம- கெளவிகளாகிய தேனைத் 
க அகளபுகதியாகிய பாவுடனே கூடடியலுபவிசசாாகளெனக-ஏ.று 0 

ஆவலினனரிச சநஇரனமைககளை 

மூவானனரமுனிவாகள வாழதகதஇயே 

யாவருகநிகரிலலவற கேறறிடத 
சேவகாசனெனபபெயா செபபிளார 

இ-ள மிகுஈ௫ பிரிதியடனேவாது ௮ரிசசகதிரனுடைய புததிசனு 
சகு மூமஞாததிகளையொபபான தவமுனிவாகள வரா வித நு - எவரு 
நிகரிலலாக ௮வனுககுச தகுதியாகச சேவகாசனெனறு பெயரிட்டா 

கள-௭-று (௩௭௫) 

பொலனகொளசாபபுப புலியுகாகசணடைமுத 

தலஙகலகிணெூணி யைமபடையாழிகள 

இலஙகுபொனனரை ஞாணிவைசாத் நியே 
துலஙகுமாமணிக தொடடிலிலேறறினா 

இ-ள். பொனஞாலே செயத்காபபும, புலிசசததாலேபதககம, தண 
டை-(திதுமாலை-கணெடிணி-பஞசாயுதபபூண - மோதிரஙகள- விளஙகு 
கின றி பொ னனமரைமஞாண - ஆகிய இவைகளெலலாமணிக து விளங்கு 

னெற பெருமையையடைய ரதஈசதொடடிலினமேல படுககவைததார 
கள- எ-று (௩௭) 

சூழாமாமணிதகொடடிலி லே௱றியே 
தாமுகீளகுழறராஇயா போறறயாண 
டேமுபுககனனிவவகை காகலன 

வாழுகாளினில்வகதவை கூறுவாம, 

இ-ள சூழவகான பெரியசதகஙகளபதிதக தொடடிலினமேலே 
படுககவைதது 8ீணடு கொஙகுவகான தாதிமாகள வளாகக இபபட. 

அழுவயதுபபிளளையானான கேவகாசன இபபடி ப பிளளையுடனிவாகள 
வாழுறெகாலகதிலே வகதகசெயகையை இனிசசொலலுக$ோம-௪-௮ () 

விவாககாணடம-முறறிறறு-அ௪-விருததம-௪௱௰௫ 

ஐ 
பனி



இ00000000000(00000000000000000000000000002 

இரண்டாவது 

இத தாரகாண்டம். 

இமமையமமைமறுமையெனன விசைஈதுமாமறைகூறிய 

முமமையுககெளிவுதறுகெஞினின முககுறுமபுமறுததிஞ 
செமமையனபாமன smug தெயவகாயகாதேவிமற 

றெமமையாளுடையமமைதாளகளி சணடுமேததியிறைஞசுவாம 

இ-ள, இபபிறபபும முனபிறபபும வருபிறபபும எனபன வுணடெ 
னது சமமதிகதுப பெரிதான வேகதஙகளசொனன ூவகைய கெளி 

கத மனதஇவுளள மூவகைததோவூஙகளையும போககுககொளளுகினற 
செவவைககுணத்தையுடைய அடியாகளமனகஇலே தஙகுகனறதெய 

வகாயகருடைய தேவியாகி-எஙகளை யடிமைகொளளுகலையுடைய ௮ம 
மைபாதஙக ளிசணடையும துிதது வணஙகககடவோம-எ-ு (௧) 

கொறறவாசவனுனவசிடட னுரைதததறகொகோசிகன 

சொறறவாறுமுடிககவனமை தொட௫கிகாடுவிலஙகிஷலை 
செறறவாதுமுருகதுவணடிரி சவகுமைககனெழுகதுகான 

உறறவாறுகிகழகதவாறு முணாநதவாறுமவிளமபுவாம, 

இ-ள வெறறிபொருகதின இஈதிரனுககுமுனனே வ௫ஷடா சொ 
னனதறகு கேரே விசுவாமிகதிரா சொனனதும சாம சொனனபடியே 

மூடிவுசெயயப பலாதகாரமாகததொடுததுக கோசலகாடடைமிருகஙக 
ளாலே அழிதததும, ௮கறகுக கோபககொணடு உதாரண குணஙதொ 
ணட திரிசஙகுபு.ததரனான where rer Yous காட்டுககுபபோ 
னதும ௮ஙகே நடகததும எமககுத தெரிகக அளவு சொலலுகிரோம () 

மூணடகததிவஇிகதநாலு முகதகவனறருகாடுபன 

கொண்டகாதலிபெறறெடுதத குலககுமாரனவலததினால 

பமண்டழனறுவிலஙகலஙகை யரிககவசசிரபாணியோன 
அணடாகோளனாரசாளுகீடம ராவதிசதிறமோ துவாம 

இள திருவுகெகமலததிலே பிறஈத சது£முகபபிரமதேவன செ 
தற காசிபா கொணடமனையாளான அதிதி பெறு வளாதத குலபு௧இர 

னாகித் தனதுபலகதினாலே முனனாளிலே கோபஙகொணடு மலைகளினு 

டைய கைகளான இறகுகளை ௮றுதத வசசராயுதபாணியாயத தேவேக 
இரனானவன ௮. ரசாடசிசெயறே நெடிசான ௮மராவதிப படடணத்துப 
பெருமையை இனிஎசொலலுசிமோம-௪-று (௩)



இச்திரகாண்டம்: 10.6 

மாடமணடபமேடைமாமதில வாயினஞாயிலகபாடகீள 

கூடகோடரநீமொளிகை கோலவேதிகையாலயம 

காடகமபயிலசாலைசூளிகை நகாவலஙகனியூறலபாய் 

ஆடகஙகொடமைததுமாமணி யானிறைததவனநதகமே, 

இ-ள மாடஙகள-மணடபஙகள-மேடைகள-பெரியமஇலகள-வரஞு 

ல.நு போவகாகியவழி-மதிலுறுபபு-கதவு-நீணடகூடம-கோபுரம- உயர் 
௧௪ வுபரிகை-அமகான இணெணை - கோயில-ஆடடம கறறுககொளளு$த் 

காடகசாலை-சிகரம- அகிய இவைகளெலலாம வெணணாவறகளியினது!' 
ரஸம பெருகபபாயவதான சாமபூகததபபொனனாலேசெயது (பெரிதான 
சகநஙகள ப 5;ருநிறவைக ளொவவொனதறும ௮கேகம-எ-று. (௪) 

வேகசாலையமயாகசாலையம யோகசாலையுமினனனுூ£ 

PB FFU BIT ob மேகரு Door cor சமபயிலசாலையம 
ச 

கா, லானவாயாவருகசொடா காமசாலையுமாபலிப 
பம F £லையுமாகிலாவலு போகசாலையமூுேொலாடி 

இ-ள வேசசாலையம-பாகசாலையும- யோகசாலையும - Maren gue 

கொபபான பெணகளபாடுகிற ஈசசாலையும - ௬தஇஅகூடடிப பாவெகான 

இனனரி வாசிகிறசாலையும-- ௮சைகொணடவாகளெலலாரும Cures 

5௧௪ காமசாலைபும-பெரிதான பூசைபணணத்தகக பூத்சாலைபும- விரோ 
சமிலலாகச ௬கஙசளை யனறுபவிககினற சாலையுமே ௮௦௧ ௮மராவதிபபட 

டணமெலலாம எ-று (௫) 

உயிரெனததகுமனபாகமமுட னுமபாமஙகையரினபமென 
பயிரவி தஇடுமனைகொதுமபல ப நமராகமிலஙகுவ 

செயிரவி&ாகதிடமவுணருறஅுறை திரிபுர குசழலொககுடீள 
வயிரதூததொளிவிரிவதபபுற மணடுவெணபுகையொககுமே 

இ-ள தஙகளுககு உயிரோயெனறு சொலலததகு£க நாயகருடனே 

அஈதகதேவகனனிகள சுகமெனகிற பயிறாவிமாயசசெயகிற ef Qader 
லலாம ௮கேகம பதுமராக ரதநஙகள பிரகாசிகெனறன எபபடிககென 
முல இவாகளுககுப பகையை உணடாககுகனெற அசுராகளிருகது வாச 
ஞசெயதினற திரிபுரதடிலே பிடி தச நெருபபுசசோதியை ஒபபாயிருக 
இன்றன, அகவீடுகளிலே பதிததிருககனற வயிரஙகளு முத.துகளும 

ஒளிவிரிககனற கெப்படி.ககெனமுல அதத இரிபுரததிலே பறகின கெ 

ருபபிலுணடாகுகற புகைபோலவனவாம-௪-று (௬) 

அ.சவுமிழுதசெமமணியுமாரமு மணிகொளிகஇசநீலமும 

பர வுகின றமூறபு றதகபாப பனைததுமமுத்தி ன 

௯



௨௮. coer oR sry னம் மூலமும் உரையம் 

நிரவிமிமபலஇசையட௩கலு நிமாகொழுஞசடாவிரிதலாய 
இரவுமுணடஉளநிலவுமுணடெறிவெயிலுமுணடொருபொழுதினே 

இ-ள பாமபுகள கககுனற சிவகக ரதசஙகரும, மூததுகளும, 
அரபரொணட இகஇசகில ழமி, பரவுகலாயிருகரனற மடிலினுளளஇட 

மாபெ விரிவுராமூநும ப.9.2 9௬ BY) cot DET, of Bout Gove) a மபு லை யுடைய 

பலதிரஞுகஸிலும உயாவாகுனெற செமுமையான Cen Ba Raye 
இராகசா rv pry wb, Qwinvraaivapapea@, adsDorm QauwQner 
லமுமூறை) ஓருகால,ஃலே-௪ று (ஏ) 

5 ரகனுசசிய எமணிபி ம புயாககபச டுயிடததுமா 

(DI BBB) ரண்மரிமு பற! வருத்தபகஇியடஙகலும 

குரலை 2 ினிலவி/இலாக கடல கவருமகககசஙகளும 
CT BBA ) TOM ob OF avy Fost Camp Camey uDre 9 யெ 

இ-ள இிசேட வடை ப உ சிபிலிருககிற ரசககள பதிததவுயா 

வாயெ பக்கு Duden af ம பெரிரான மரகதநகளான இரண்ட ரதக 
, 7) ங்கள L'a BM நரிரதாயச செயதிருககற ப சதிகள மேழுதிவும நுதிக 

கையினாலே விரிந்த அலைகளையுடைய கடலைககொளவனவானமதயானை 

களும, பமிரைகச Lh BGT! Dg கெருஙுி நியபவைகள டுசணடுகோடா 

லுகோடகள-௭-று (௮) 

ஆடலும ।னலாடறுமபொழி லாடறுமவெறியாடலும 
பாடலுக நுணாரூடலுமபல பரவைபைவ Haley வையாழ 

கோடதுமபொழிறசோத நுஙகலை தோதலுஙகுறைசோதலும 
கூடலுநகமிவாடலுகதொழ்ல கோதையாககுளநாளெலாம 

இ-ள புதுமுக வியன ஆடுகலுமடி மராடககெலுமமலாகொயதுசோ 

லைகளிலே விளையாசிசலும, உணடாடுகவூம, பாடுதலும, பூஙகொதது 

சன சூடு லு, பலவிசமாகப பொமமைகள, பசசைககிளிகள, காகண 

வாயபபுடகள, வீணைஅதிய இவைககாக கொளளுதலும பூஞுசோலைக 

ஞூககுபபோகுகலும, ௮ஙகே மதன நூலாராயகலும், மனககுறைவுத£ 
ததூமி, கூதெலும, தஙகளிலே பிணஙகுகலும, ஆசய இவவகைசசெய 

கைகளே பெணகளுககு உளளகாலமூழுதும-௭-று (௯) 

பூசனமேவியபாசநீளவிழி காதினோறுபோசெயத 
தூசினோடணிமேகலாபரம வீசுசோதிகளசூழவே 

வாசஜறோற௮மாமபைமாதா நிவகமாமணிவசசிரத 

தூசலாடுவதாதரதடுி லுலாவுமினகொடியொககுமே 

இள காயகருடனே பொருதுதலையுடையகாய அனபு மிகுகினற 

கணகள காதுகளுடனே மிகுஈச சணடைசெயயவும இடையில வலர



இததிரகாண்டம at 2m, 

ததுடனே அணிநதுளள மேகலாபரணஙகள வீசுகினற தவிகள சுறற 
வ, வாசலெலலாம சமபாஸூரீகள உயாகத பெறியவபிசமணிகள பஇ 

தச ஊசலாடுகிறது ஆகாயததிலை உலாவுிெைற மினனறகொடியை ஓப 
பாயிருககும- எ-று (0) 

நனிசிவபபுறுசளிவிளபபன நனைவிளைபபனகனைகொறும 

இனிய௮ு,சசமகறைவிளைபபன விலையகுபபனவிளமதுப 
பனியுருபபனமணியுகபபன பணியுகுபபனபடுசெழுய 
கனிய குபபனமலரு தபபன கறபகபபொழிலைக நமே 

இ-ள மிகவு சிவக ருககனற கனிராசளே௨. களிரகசினறவையும, 

அருமபிகள வினெறவையம, அவவருமபுகளெல்லாம இனிபபாலே 

சிறகக தேலூறுனறவையம, இலைகள உதானெ௰வையம இளமை 
யான சேனறுவளிகளை ௪ சிகதுனறவைய/ மி சகநஙகளை உ௫இரககினறவை 

யம, அபரணங்களைசச சிகதுகினறவை(ம, உணடாகுகினற செழுமை 

யான பழஙுகளை ௪ சிக துகனறவையமி, பூவை. ஜாககெனறவையுமி ஆகிய 

இசசெயகைகளையே புடையன கறபகழமுதலிய ஐகதுவிருபஒிஙகளைககொ 

ண்ட சோலைகளெலலாம-௭-று, (கே; 

வாரிறுகிவிசி..நுமாமணி மாட மேதிமலாககு[தற 

காரிறுககிமடகதசைமாதா கர பு ரககதுகமமமனை 

கூருசாககைசெவெபபவாவெ கொத்துமாமுடியறறபொன 
மேருவிுபலகாலவி மககெழு மீனினததைநிகாசகுமே 

இ-ள ரவுககையை இறுககிககடடிககொணடி பெரிதான ரதநகசித 

மான உபரிகைமேலேறிப பூவையணிதத கூ.ககவையு முடி கதமகொணடு 
பெணகள - கழதூககாய-பதது - அமமாணயரகிய இவைகளைச Fr TOOL 

யான நகஙகளையுடைய கைகளசிவகக விலாயாடுதிறபோதூ of veer 

வரிசையாகப பெரியசிகரஙகளையுடைய பொனனான மகாமேருவினமே 
லே பலகாவம படிகதெழுெற க௯்ஷததிாகக டடஙகளை Ours Sima 

னறன-௭-று கடலினமீனகள துளளிததுளளி மேருவினமேலே விழு 

(9) வன வெனவுமாம 

துடி நுடஙகிுடைமாதாகைபனை தொடிமுழககிடுமாடமேல 
அடிதுடஙகிடகடுநுடஙகிட நுனிநுடங்கிடவமபொனின 

கொடி அடஙகுவகடையுகககெழு ருரைகடறமொனியண,சியவ 

விடி நடஙகுவெனனினமறறினி யாவதேநிகசாவசே 

இ-ள உடககைபோலுவதாயச துவளுகலையுடைய பெண்கள கை 
களிலேயணிஈச வளையலகள ஒலிககினற உபரிகைமேல ௮டிதுவளவும, 
நடுததுவளவும, அுளிதுவளவும, ௮ழுயெ பொனமயமான கொடிகள



wee அரிசச்திரபுரர்ணம் மூலமும் உரையும 

அவணடாகினற ஒலியானது கலியுசருடி.விலேயெழுனெற !ஐலிகனெற 
கட லோசையேயலலது அககாலதஇலிடிகசனற இஉழுழககமும ஓபபா 

மெனருல இணி எதுகான ஓபபாகும எ-று பெணகள காரறசிலமபு 
இடைமேகலை-மாரபிலணிகளைச சொலலவு காம (0௩) 

கலவியபபு. றுமரமியசசிறு சாளரபபுபையாலவிமும 

புலவியிறபரிபகஇபினனிரு புடைவி ர ஈறு. நுடவய 

கலவியிறபரிகரள % மாமணி கா புனநகைசை பமறியே 

நிலவெனககென & வரியெனககெறு நீதியொபபனவீடுயே 

இ-ள இடதகால அ௮திசயதமைக கொளள தகக நிலாமுறறததி 
லே மழைகீ£ போகுதறரு விடஏரு கிற சிமிசானசாளசமபோலவ கான 
திறுதுவாரவழியே விழுவனவாகய மனனே ஊடுதலாலே பரிவுகொ 
ணடு-ஒழுஙகாக இருபக்ஷூதநிலும விருமபூசலாயப கூடி துவளுனம 
கிரீடையாகிய கூடலினாலே அறறுஇரகத முகிதுககாயும பெரிதான மா 

ணிககஙகளையுமகொணட இசாககா௨ம பபடி.கஇருகனெறனவெனரால 
அதராததிரியான பெண்ணினுடைய கையைபாழெ. சது) சொணடு சகி 

ஏன எனகருடனபாடாகெனன-சூரியன எனககுடனபாடாகெனபதான 
முஜையை ஒத்திருககினறன, ௮௩2 சீதிகளெலலாம -/-. புழையால 
விமுககரளமாமணி-எனகு, (0௪) 

நீமொசையினீவதெணணுறுகெஞசிஞாபலசாயினும 
கூடுமாசையினோடுமுகறது கெ1ரடளுவாரவசினமையால 

பாடுமாதரியாழினோடு பயிறறுமாதரரஙவரின 
ருடுமாகாதினகதொ.றுஙகொடை யணடலவாணாகணெஞ்சமே 

இ-ள நெடிகானஅசையுடனே கொடு 2. யெணறறுசின௦ மர 

முளளவாகள ௮௩கே அகேகாகளாயிருககாலும தஙசளுககுக கூவெதா 
னஆசையுடனே“கிடைககதை வரங௫ககொளளுகிறவாகள _ஓஙகேயில 
லாதிருககலினாலே பாடுகனற அழகானவிணையுடனே கற றுசகொளளா 

மபெணகளும, காடசசாலையிலே ஆடுகிறபெணசளும, நாளதோ.றுமபெ 
௮வசான கொடைபபொருளானது அகாசவாசிகளுடையமனமே-ஏ-று 

டாதிமாமடியொததகவாணுத லுழறபடடமிலஙகிடச௪ 
சோதிவராகுழைவீசவேயபரை கோணமணிககொடைமினனவே 
கோதிவாரிமுடி கத்பாரிய கொணடைகின pir gyi 

வீ.திவாயவருமாகசெநில மினனுமேகமுமெனபவே 

இ-ள அ௮ாததசகதரனையொபபான பெருமைபொருகதஇிய ஒளியையு 
டைய நெறறிபிலேகடடின படடமவிளஙகவும, சோதிரீஞவதானகமம 

உ மாமணி . மாணிக்க x அரி-சூரியன,
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லகள விளஙகுற சிமிககிஅசையவும, மூஙகிலையொகக சோளகளுககு 
மேலோகாமாலைகளமினனவுடி, சிகக.றுத் துவாரிருூகதுபபரு௪ Bes 

றகொணடைகள நிலைகொணடகுலுஙகவும, ௮கஈகவி௫யிலேவருகிற பெ 

ணகைககணடே இகதவுலகம மினனலெனறும மேகமெனறும சொல 

௮சனைறன-ஏ-.ஐ (0௬) 
தனனகா பபெருவணமையுகதஇிருவுஞசிறபபுகவினறிடி.ற 
பொனனகாககுவமிபபா பமபலதானெறிபபுவவோரொலாம 
அரக நரஃமவமிக 7வொபபதிலணட சணடமனைகஇலும 

எகநகாபபொயிவாககாக குகிகாககுமெனனவியமபுவேன 

இ-ள உலககஇ3லை கலலகரமுககுளள பெரிசானஅழகையும செலவ 
ததையும ௪றபபையபுரபொலலலானுல பொனனகரத்தைஓபபாகசசொ 

லலுவராகள - அகேோமான சாஸடிரமாககஙகளையகிகதேோரகளெலலா 
௦-அபபடி.பபட்ட அககபபொனனசாககு ஒபபாகசரொல லகிறகறகு 

லஒருககருமிலலை - அண. (இரண பாளான எலலாவறறி லுமுளள எற 

்ந்கரி அடையஅற கை அரு தநகருகழு ஓபபா குமெனறு சொலலுவேன 

யான-எ-.று (Wer) 

அனடிகடரமாககாககுளலாக துயாகதெழுகதபகக 
கானகக௫டைவேலைப r TT BT FG MON COTS OLD GOT Bs 

தானவாககுடணனுனவெபரிதாழசுடாககுலிசககர 
வானவாககிறையோனமாக நறைமணடபகதைவிளமபுவாம 

இ-ள அபபடிககான வேடிககைகளைககொண்ட பெரிதான அநதப 

பொனனகரிலே பூமல।சசியூடனே உயாஈதெழுகது நிதனற கறபகக 
கரடடிலே கடலிலேபோய மூழூசின சகநஙகளஇகமான மைகாகமலை 
யே நிகரெனனுமபடி. ௮ ஈராகளுக கூகவியான மலைகளினிறகை வெட 
உன தஙகன ஒளியையுஷடய வசசிசாயுதீகதைக கையிலேகொண்ட தே 
வேகஇரன இருக,கரசாஞூன௰உ சபாமணடபககழகை இனிசசொலவ 

இரோம-௪-று (0௮) 

அதஇிவொாரமிருககிவெணபடி. கககறரைகககளததகாயச 

அததிரசககனகசககடடணை செயஅயாகதகுறடடினில 

பததியாயிரவாயிரக,கப। ௬௪,க தாணகணிறுகதிமேல 

வைத்தபோதிகையு சசசமபல வச௫ரகஇனவகுதததே 

இ-ள ௮டிவாரமமுசகி வெளளைபபளிஙகனாலேசெய௫ ,தனவரிசை 

யையூடையதர்ய வேடிககையாகச சுவாணததகடுகளாலே #5 gill Bey 

செயது அ௮தனமே லஓுயரமாகக கட்டியிருக்கிற இணணைககுறடடினமே 

லே ஒருவரிசைசகு நிரம். ஆயிரம பருக 'தாணகளைநிறு ததி ௮அலைகளி



௮௫௨௭ NEF LR IMT aM மூல ழமஉரையும 

னமேலே வைதஇிருகனெற.போதிகைகளூம உதஇிரஙகளூம ௮கேகமா 

ச வயிரகதினாலே செயதிருககினறன-௪-மு (0௯) 

இடடபததியினி5தரநிலமிசைக தெச சவாககுமேல 

மடடறசசுடாமரகததஇில வருத்தெரிஃதமில தது 

விடடவாயிலினடட நூாணமணி மேக தவிராமணி 

ழமூடடவைததமகடடதொணக£ முசு கணிசகமுகபபதே 
இ-ள. அபபடிசசெயதிருகசிற வரிரைகளிலே இஇசகிலஙகளை. செ 

சகது உயாததியிருககி௦ சுவருககுமேலே ௮ ஈவிலலாமல offer ts 1] 
னறமசகதததினாலே செயதுயாகதின நில து bi hLLESI அதற பபா போ 

போக வழிவிடடிரு தூற வாயிலுக்கு wos Wor சாலாரளாரன் ஐஙு அநுிய 

கோமேச்சசசோூ வீரவனவாயிருக ம மாளி J Ger Qu Cowen 

வுவதாக வைதூருகமிறராஉடடையபுடையநுஅமூிமான பூமியையுடைய 

முத்தாலலஙஇருதமான முனமுகபபையுடையது YG DO sal. LMP GT YY 

அளிசியகமிபமபரி௧ச எனனம * நமெணணிலா 
ஒளரிகோறுகிது இஃ பாரி ரிய சதி௮ிலாக தால 

௫ கோளிருககனவோ உ மடஙகலகொ ஏஈதுவிடடனவோகுமூஉம 
a ற வாளிருநகனவோமுகடடினில வைக£பாரண தமபமே 

இ-ள யானி டடஙசளும, ஜிய தத, நு களுமி, யானைககூடடஙு 

களம, குகரைககஉடடங்களுரு அ௱னஙசளூம, ொிசளமாகககணகஈட 
லலாச ஒருதஙகுசன(மு 1p BUD Doss Gru sg பிரரியவம?3 ரயூம பரபபிரெ 

(GEDA D Bly அபபட பபட்ட சபாமணடப 6 த/ககுமேலே அதிசேவனு 

டைய தலைகளிலுளள ரசகஙகளைக கொள்ளா ;லாயினவோ, இடிகொ Ip 
கதுவிட டெரிகனறரனவோ, ஒளிகளெலலாங கடன சூரியாகளிருகடி 
னைரோர, முகடடிலேவை 2௪ புரணரல_சம விர ழ்கினறநு எ-று மட 

ஙகலகொழுக தி-அககினிகவெ நதெனவுமாம 95/ள-இரகஙகளஎனவு 

(௨௪) 070. 

காதமாயிரகாஎமருய த கணிததகனறுகிலகதொறும 

பூகமாயிரகோடிகோடி புறத.நுநின றுசம சூட 
மீசடாகநுிவக துமேனிஙம வி. டைழுதுவளா சது போய 

ஆதிகானமுகனூபதததிது மபபுறச துமுயாககதே 
இ-ள ஆயி/ஙகாத பனவு தாறுபகககடியம அளவுளளதாய விசா 

லி வவிடஙகளெைலலாம ரெயஙகோடா துகோஉ பத்நுகள் வெளி த்து ௮ 9) கோடி பூ 
யேதினறு,தாஙக, மேலேகெருய உயாநது ௮மறகுமே லுலகநகளையுய 

கடகது எழுது வளாந சனறு உஓுகததுககு முதலான பிரமதேவ 

னுடைய ௪ததியலோகத அக்கபபா யாகஇிருகளெற து-௪-.று (௨௨) 

* மடநுகறு வாள-சூரியன; ன்
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அயனறிந்துவிதிததவணட மனைததுமிஈநிகரனறென் 
மயனதறிஈதுபடைததசததிர மணடபதூனிலககவன 

வியனறிஈதுகொடுதகவாதன மீதுமாதொமெவேததாற 

பயனதிஈதுணா குரவாகமமொடு பாகசாசனனமேவினன 

டு-ள பிரமகேவனதெரிசது சி நஷூடித,த அணடஙகளெலலாமிது 

௪௫௪ சமானமலல வெனனுமபடி. மமனானவன எணணிச சமைததஇிருக 
G0 Carte Bor BEAT | GOL அ௮ஈதசரகதிரமணடபததிலே DY! Bi DU GO) Gr 

வன இவளது பெ௫ுயைககெறரிநநு செயதுகொடுததிருககிற சிகா 

சனதஇனமேலெ இகடிரொாணியடனேக உ வேசசாஸஇரா£ததஙகளைக 
தெரிஈச பெரியோரரஞடோ இகசென கொலுவிருஈசான-ஏ-ு (௨௩) 

தரிணினலிடுமிரு££ பதமிரு மணிமாட சஈடாகககிட 
விரரினிசஜெரு சோடி டாயிறு மிககெழுகனவாமெனப 
பெருகிநினளனொலிமசாசோரண மிசை துபிறஙகட 

அருஞுசினறஜிரவமிகோட யரமபைமாகரிரடடவே, 

இ-ள காசலோகமி பாள இரு ட இவனது சிறநத ஈதநதிரீ 

டததின சொழிகப,ரீகரிககவும, ஒருகாரணதி அலே டி ஒருகோடி சூரி 
wrson ArAsra Deyn Siirvag மாய கிலைகொணடி விளளகுசனற 
மாரகதோரணமானதநு CoowR ne 5 விளஙகவும, பககததிலேகினறு 

அய சாமரஙுகளை 5 கோடி.ரமபா aw SP நள வீ F OY LD-6T- De (௨௪) 

வெண்ணிழறமிக/ மகக ளருடை மேணிழற.றுவ தாயிரங 

கணணிழழபடவேயிருணடுகறு கறு மீள்வெளுபபகாயத 

கணணிழறசெயவிஈதிராணி தடமபெருஙகுழலாயகரா 

ஒணணிமறநிருமேனிசாவிட வுமபாமனனனிருகனன 

இ-ள வெணமையான காகழிவிஎஙமுி 1௦ மீண்ட முததுச- டை 

மேலே நிழலபாபபுவதிலை இவனுடைய .ஐயிரஙகணகளினுடைய ஒளி 
பிகலினாலே இ நணடு கறுபபாய மதுபடிவெருபபகாகிக குளிகதநிழ 

லைககொடுகக இகதிராணிபினுடைய மிகவு ணட கூ ஈதலாயெமேகத்கி 
டைய அழயெ. நிழலானது இவவுடைய இருமேனியிலே வீசவும 
ெவேகஇரனிருககான-௪-.று (உடு) 

வேறு 
சுராதானவாகேசரா துமபுருசிதகாவிசசா 
கராசாரணாபூதாபைசாசா கடஈகிரககன 

னராகாரதனாகரியகக ரரக்சகாபோறற 

வரராசனிருசனன் மாமணியாகளததசே 
இ-ள தேவாகளும-அசுசாகளும - கேச. ராகளும அமபுருக்களூம் 

சிககாகளும விசசாகராகளும-சாரணாகளும - பூாகளும - பைசாசாக



\ 

me அரிசசம்திரபுரரணம் மாலமும உரையும் 

ரூம-,சகதசதையுடைய கினனரசகளூம, நார,லும-காகாகளும- இயக 

கர்களும-அசகசாகளும-துதிசெயய, ௮கத௪ சிரோ வடனான சேவ ராஜர 
பெரியசிஙகாசனததிலே யிருகதான-௭-று (௨௬) 

ஆதிசதனேடைமபுலியா ரலபு ரனவியாழம 

சோஇபபெருமாமதிச சுககிரனசெளரிதாம 

சகேதுபபவனனவருணன சமகேடிலாத 
கீதிககுபேசனமுகலோரசக எலிஉாக நமொயம்குாரா 

இ-ள சூரியனுடனே ௪௩இரன-செவ 1-௨ வியாமம- சோடு 

வீசுகனற மிசபபெரிகான புகதியையுடைய ரன ரி. அசினி- 

வாயு-வருணன-யமன-கெடுதலிலலாத நீதிய சொண்ட யே. ரனருதம 

லானவாகள அககசசபையிலே நிறைகது டி ரகர ஏ- று (௨௭௪) 

சனகனசமகககினி மிசசசன௰ ஈமரசன 

அனகனபிருகததிறி சததிய “1 யாராக 

கனகனசுகனகாசிபன கெள 5 ஈ௰பக்கமபன 

பனகனனுபமனனியன ச௫ஙகனறுசோமபாகன 

இ-ள சனகன்-சமதககினி-மிகுகத பெருமையையுடைய சனற்கு 
மாசன-அககன-பிருகு-அசுஇரி-௪,கஇ-அசதச யன - சியபபைசகொணட 

கனகன-சகன-காசிபன-கெளதமன-காபததமபன-பனசன - உபமனனி 
யன-௪௫ஙகன-உரோமபாதன-௪-.று (௨௮) 

பாரததுவாசனகுமுதாககள் LITT FF OTB 

பூரததுவாசவடமீனசை பூணவசிடடன 
வீரததுவாசகதிசைவீசுய கோசிகனனக 
கேரததுவாசவனைகணணி கிறைககாகதகா 

இ-ள பாரததுவாசன-குருகாககன-பராரரன- காபபூரவாசஙகொ 
ண்ட அ௮ருகதஇ விருமபுகனற வசஷடன- னது வீசபரிமளமே எட்டு 

இகடிலும வீசுவகான விசுவாமிததிரன-அியஇககமானிவாகளெலலாம 
அபபோது தேவேகதிரனைககணடு நிறைக 3 கூடிணாகள-எறு (24) 

அருமாமணியாகனமனனவா பராசகுகலஇ 

இருமாதவததீிரொனயாரு மிருஈசபினனா 

திருமாமுடிசாயததெழிற செவகையமைத்துவிணணோ 
பெருமானகனிவாயமலாக தனனனபேசலுறமுன 

இ-ள. அபபோது அருமையான பெருமையையடைய ரதகாசன 
கஐகளை அவாகளெலலாருககுஙகொடுக.து இருஙகள பெரியதவததையு 
டையவாகளேயெனறுசொலல, ௮வாகளெலலா மிருகதபிளபு தனது 

இறத பெரிதான தலையைவண௩ அழகான சிவநதகையைநீடடித தே



இகஇரகாண்டம்: அஞ்சுக 

வ.ராஜனைனை இக$சரன கொவவைககனிபோனற வா யைத்திறக்து ,இல்வி 
தஙகளை௪ சொலலககதகொடஙகினான-௭-அ. (கூ௰) ப 

பாயமைககலோலககடல சூழபுவிபாதஇவாககுள் 

இமைகருமவேகசசலுகுககு மிடஙகொடாது 

வாயமைககுகனஜூால வளனுககுமனததிலுறற 

தூயமைககுமிககாதமை யாயககனிாசொனமினெனருன. 

இ-ள கரைமேலே மோதுவகான கதத அலைகளைககொணடகட 

லசூழஈக உலகததுளள அரசாகளில தாம ஆளுகிற காடு நகசஙகளிலே 

EDT OU Ei! BCH GOS LT (HB DCH LO விரைஈது பறறுகனற தனபமுணடாகுதற 

கும இடஙகொகெகாமல மெயககும கலலசாஸ.இ.சவிசா.ரணைககுமஅக்கி 

விசாரணை மனததிலேபொருககின நனமைககும, மிகுநத் யோகூயாக 

ஊைகதெரிஈது நிஙகள இனனாரொெனறு சொலலுஙகளென௮சொனனான() 

கறையோதியினாளயிராணி ஈலகஇளைககும 

இறையோதியமாறறமியாவரும கேடடபினனாச 

இறையோதிமமேலவரு நானமுகனசெலவனறெயவ் 

மறையோதியநீதிசிடட னெடுததுரைபபான 

இ-ள பரிமளித,தலைககெரண்ட கூரதலையடையவளான இந்திராணி 

FESOS ௮னுபவிககினற இகதிரன சொனனவராததையை எலலாரும 

கேடடபினபு இறகையுடைய அனனததினமே லேறிவருறெசது£முகக 

கடவுளுடைய பு5இசனாகித தெயவககனமைகொண்ட. வேதஙக ளெல 

லாநதெரிகத வசிஷடமகாமுனிவா அ௮பபடிபபட்ட அரசன் இனனுானெ 

னது சொலலலானா-௭-று. (௩௨) 

பாருககொருவனபசதாரசகோதரனவெம 

போருககொருவனபுகமுககுமறைபபொருட்கும 

கேருக்குமவிடாமனு நானெ ிககுமபொை றககும் 

ஆருககுமிககானரிசசகஇரனாகுமெனமுன 

இ-ள. இரசலோகததிலே ஒருவருநிகரிலலாதவன பினனும அரி 

யாமனைவிகளுககுச௪ சகோதாரனானவன வெவவிதான சணடைசெயகிற 

இலு நிகரிலலாசவன காகஇககும வேகாரததவுணாவுககும அகத அதி 

தபபடியே ஈடககிற ஒபபுககும விடாமல மனுசாஸ்இர மாசகததுககும 

பொறுமைககும எபபடிபபடட யோககியாகளுககும இறநதவன அரிச 

சந௫ரனே தககவனாவானெனறு சொனனூ-௪-று (௩௩) 

அனனானதுகூறிடமைகதரையட்டதாலும 

மூனனு ளமாவெனஹஜொருதணடினமுடி தத்தாலும 

தனனாலுணராதசலத 'இனன்றான்ழனறு 

கொன்னை ரதவசதோங்யெகெளசெளகூறலுறமுள் 
oer



சகல். அுரிசசச்திரபுராணம் மூலமும் உரையும். 

இள அகதவூஷெடா அபபடிசசொலல அபபோது தனபுததிர 
bors கொனறதினாலும முனனாளிலே கானபொருகபோரசை ஒரு ,சணடி. 

னைலேவெனறு தனனை முனிவனாகச செயத்தினலும தனனாலுகஈ தெரிக 
துகொளளககூடாக கோபத்தையுடையவனாயக கொதிபபுககொணடு 

பெருமைபொருகதிய தவததினாலுயாகக கெளசிகனான விசுவாமித்திர 

நூனிவா சொலலககொடஙகினா-௪-ு (௩௪) 
வெயயனபககனப சகாசவிருபபனகீண சா 

பொயயனனிதையுமபொறையுஞ்சிதிதுமமிலபுலலன 
கையனகபடனகயவனறனைகலலனெனலிவ 

வையனதிருமுனலுரைக காயிதகெனனாகவெனழமுன 

இள பொலலாதவனும பாக்கனும பசகா£ இசசை புளளவும 
பயனபடாதவனும, பொயயனுமு மனவொ௫ுசெகமும பொதுமையம, 

கொஞசமேனும இலலாக அலபபனும, வஞசகனும, கபடனும, ஆன 

ஒருபுததியீனனை மிகலலவனெனு இகத ௮ரசன சமுகததிலேநி,ஈ.று 
சொனனீரே யிதலை யா .துபயனைக கருதியெனுர-ஏ-.று (௪.௫) 

இவெகதொழிலினறியொபபறறமெயசசெவவியோனைக 
காயவெஈதிறலாலிவைக றியகெளசிகாநின 

காயவெகதிலைநினமனமவெஈதிலைவமபுசொனன 
திவெஈதிலைதெயவமுநினவயிறபொயதகதெனருன 

இ-ள. அதறகுத தீயனவான வெவவிய செயகைகள ஒனறுமில 

லாமல கறசெயகைகளாலே நிகரிலலாத செவவைககுணததையுடைய 
மெயயனான அரிசசகஇரனைககுறிக் து உமமுடைய கோபிககிறவெவவிய 

பலததைககொணடுஇபபடிசசொனன கெளசிகமுனிவசே இபபடி.சசெர 

லவ,கான உமமுடையவாயும வேவாதிருககிறீ£ உமமுடையமனமுமவே 
வாதிருககிறீர இப்படி. விணானவாஈகதைகளைசசொனன நீரும வேவாி 

ரூககிறீர, வேவசசெயயாதிருககிறதினலே தெயவமும உமமுடனேகூடி. 

ககொணடு பெரயயாயிருககினறது நீரும உமமுடையவாயும மனமும 
வெகதுபோகவேணும எனமுா வ௫ஷ;ூடா-௭-று (௩௯) 

தெயவஈதனைகொநதுவசிடடனிசசெயதிசெபபக 
கைவகதகொடுகதொழிறகெளசிகனகனநிநோகபெ 
பொயவரஈதகினவாயபுமுவாகுகலனறிபபொயயா 
மெயலர்சவெனவாயமனமவேவலவெனறுசொனனான 

இ-ள. அப்படிக் தெயவததைகொகதுகொண்டு வசிஷடமுனிவா 

லவவிதங்களை௪சொலல வே கொடுஞசெயகையே கைகூடுகலான விசு 

அரமிதொ கோமித்தபபாரத்துப் பொயசசொற்கள சொனன உமமு



இசச்திரகாணடம். சர சி 

டையவாய புழுததுசசிரதுமேயலலது பொயசொலலாமல மெயயேவ, 
ருவகான எனவாயும மனமும வேவாவென்று சொன்னா-௭-மு. (௩௭) 

புனஙகொணடசெகதீபபுபருவியெழுககதேபோல 

மனஙகொண்டடஙகாபபெருவனமைவசிடடறகெயதிக 
கனஙகொணடகறபமுடிவினகணுருததரனபோல 

சினவகொணடெழுஈதானவிழிததததிுசைதோறுஞசிடத 

ட-ள காடடிலேபிடி.தக நெருபபு மேகமணடலத்தளவு நிமிரகது: 
கிளாககாறபோல மனகஇலேகோனதறி அடஙகாத பெரிதான சசமாகஇ 

யம வ௫ிஓூடருககுணடாகி கனமான பிரமகறபமுடி.விலே கதோனதுஇ 
ற காலருகஇரனைபபோற கோபங்கொண டெழுகதிருககரா கண்களி 
லேயுணடான நெருபபுபபொறி எகததஇிககிலும ௪௪ற-௪-று.. (கூழு) 

கரதுகிறறிலனகெள௫ிகனுனுமவவாதுறறம 
ஒரகககதிக துறறனனுறறவபபோஇரணடு 

பாககிறபடுசெஈதழலபமபியுறறஙகுமிஙகும 
நீகெறிலைகளகொழுகதகோடிதநிமிநதகனறே 

இ-ள. அதறகு விசுவாமிததிரரும பொருதவராய ௮பபடியே கோப 
ச் 

மேனமேலாக அகடடிககொணடுகினமா-நிறகிரெ அபபோது அவவிருவ 
ரிடகடுலு முணடாருனெற சிவக கே.பாககினியானது நெருகககெகிள 

ரது மேலுகசமுமவிடாததாய ரீணடகொழுநது செனறுயாகத்து-௭-று 

கானநடிகழ கரமரைககடீபிறஈதுறறபுகதேள 

தானஈதனைகாடியெழுகதெரிகாககலோடும 

வானெனபடுமவையகமெனபடுமென.நுவானோர் 
கோனன நுகடுநகியலைக அகு£லைகதெழுககான 

இ-ள வணிக ளிராகமபாடுவகான தாமரைமலரிலே பிறா 9௫௧ 
சிற பிரமஹேவ ர௬லகமெலலாம ப.ரவிகசிளாஈதுகெருபபுசசுவாலைவிசும 
போ ஆகாசநகான எனனபாடுபடும பூலோகாதான எனனபாடுபடு 

மெனறு தேவாகளுககரசனன இகதிரன ௮பபோது பயகது அலைகது 
(V6 Ss GT 1p Bh BU ON - GT ~ LY (௪௰) 

ஆறருகெடுவெஞசினமாறதியமாகதியளளம 

தேறமுமகவானநிருசசெமமலாககையமைததுக 
கறமாலவிளாவாவனகணடி டி.றகூ.றுஙீமை 

தோறருலிழிதககதுசெயவதெனசொனமினென௫ுன 

இ-ள. ஒருவராலும ஆறற்ககூடாத அவவிருவருடைய கெடிகான 
(வெபபசகொண்ட கோப BOND ஆைபணணி அமருமபழிசெயது (DEW & 

தையுகதேறதி இகதரானானவன தனது சிவரகமலாபோதுங "கையால



one  நுரிச்சற்திரபுரரணம் மூலமும் உரையும். 

அட்சகசசெயது உஙகளசொலலினபடி. அரிசசஈதரனிடசதிலே உண 
டர மவறறைப பரிசோதித சால Suse சொலலுகிறகுணதஇலே ஒரு 
வாபக்ஷம தோறபானால தோறறவர்காழகது செயயததககதுயாது சொ 
லலுஙகளெனறு சொனனான-௭-து கூறமுல-யமனாலெனவுமாம, (௪௧) 

அனபாறகடலாயவசடடனழனதுமனனன 

ஜனைபாறறவறுணடெனககெளகசிகனசாயகசனனறே 
சனபாறறவமவிடடிழிகடடலயோடடினேகஇக 
தெனடாறறனி௪செலகுவனயானிதுதணெணமெனனான 

இ-ள அ௮அனபினாலே கடலபோலபவராகய வசிஷடா கோபஙகொ 

ளு அரிசசகஇரனிடக.இல கானசொலவத DAB தவராவதுணடாக- 

இரதவிசுவாமிககரன காடடினுல ௮பபோதே எனனிட ததுளள தவமெ 
லலாமிழகது காழகக புலைசசேரிககுபபோயக தலையோடடிலே பிசசை 

வாகுகியுணடலைஈது யமலோகததுககுப போகககடவேனயான இதுசக 

இயமெனறு சொனனா-௭-௮ (௪௨) 

மாறாகெமிகொணெடவசடடனமமனனனுளளம 

வேருமெனினிசசபதததைவிளமபுவானோ 
தேருவினிரினசபதசகையி சதேவாகோனமூன 
கூருயெனகார தனகோசிகனுககுரைத்தான 

இ-ள. மாறுபடாத நீதியையுடைய வரிஷடா ௮௩த ௮ரிசசகதிர 
னுடைய மனசுகாமசொலவதறகு வேமுகுமானால இபபடிபபடட சபத 
ததைசசொலலுவாரோ சொலலாா அகையால கெளிஈது இனிமேலும 

முடைய சபதததை இகதத தேவேகதிரனுககு முனனே சொலலககட 
வீரொனறு நாரதமகாமுனிவா விசுவாமிகதிரரைபபாரததுசசொனனூா() 

தனமுகுகவெனறவனாசகனுககுரைத்துப 

பினமுயவனபோறபெருமபாடைபிதறறமாடடேன 
வெனருனெனினயானசெயதமெயததவரகனனிறபாதி 

குனறாமலீவேனெனககெளசிகனகூறினானால 

இ-ள song guugCu ஆகடடுமெனறு ௮௪ விசுவாமிததிரா 
சாசகரைபபா£தது௪ சொலலிபபினபு ரத வசிவடரைபபோல பெரி 

தான சபததகசைசசொலலமாடடேன, அவா வெலலுவாரேயானால கா 

னசெயதிருககிற மெயயான தவததிலே பாதிகுறையாமல கொடுககிறே 
னென.து விசுவாமிகதராசொனனா-௪-ு (௪௪) 

அமையுமமமையுமமிஃ்கேயரிசசநதிரன்பால 
சமையுஞ்சபையினறிறமயாவதுஞசாறதுமுமல 

எமையுஞ்சுராகாவலிலெனறுமிருதஇரீயிச 

சமைய துறச்தேகெளப்பினளருஞசாறறலுறறான.



இத்திரகாண்டம்: | சகம்: 

இ-ள இதுவே போதும போதும அ௮ரிசசகதிரனிடததிலே உண 
டாகுவகான சபையினிடததிலே கானபோய இகசேகடஉக௫௪ காரியஙக 
ரில எவவளவும விள;க௪சொலலாமல எனனையுக தேவாகளகாவலுக 
குளளேநீ£ தெரியச செயகிறவரைககும இருககபபணணி-8£ரஇக௫௯௨ண 
மே இவிடமவிடடுபபோமெனது காரதா பினனுஞசொலலுழொொ-௭-ழு 

ஆஇததனருஙகுலககணணலைஈணணியானற 
நீதிசதொழிலுககெறியுகருமகதினேரும 
சாதஇதகவு .ஆறனசமைப்பாறசமாதகாமறுமாறமுற 
சோதிததிடுபோவெனசசொலலியசசூழலுறருன 

இ-ள சூரியுகுலச.இறபிறகத அ௮ரிசசஈஇரனிடகதுககுபபோய yen 

கமைகத நீதிககரமமும தருமசஇன த! கோமையும இககேசொனனஉம 
முடைய முயறசியினாலும உமமுடைய சமாதகை முடிக்கும் வகையினா 
ம பரிசோதித தறிகதுகொளளும போமெனறுசொலலி அதக கே 

வா கரவலுககுளளிருகதரா நாரதமகாமுனிவா-௭-று. (௪௬) 

௮ ககாலையிலகதவருஞசபையுஙுகுலைஈது 
தொககாரமுனிவோபலருகதமசூழலசாஈதரா 
மககரரகிறவணணலைவாழததியககெளசிகனபோயப 
புககானமுகலவைகயபொனமலைசசாரறபொககா, 

இ-ள. ௮பபோது அகத அருமையான சபைககூடடகலைந்து ௮௪ 
கே கூடியிருககவாகளான முனிவாகளெலலாரும் கஙகளிடம போனா 

கள கறுதத மேகமபோலு நிறததையுடைய இகதிரனை ஆசாவதஇித்து 

௮௩5 விசுவாமிததிசா முனனேதாமிருககிற மகாமேருவின சாரலிலே 
யுளள சோலைககுபபோனா-௭-ு (௪௪) 

இககிரகாணடம-முறறிறறு அக-விரு௧௧ம-௪ட௫௮- 
விக em 

Cp or (OP ar gH 
வஞ்சவக்காண்டம். 

இரு5துசெஞசொறசெழுமமைககெளசிகன 
பொருகதுரீ£சகடற்பூதலஞ்சராகதுபண 
டருஈதவமபுரிசாலையணைகதுபுக 
இருசனனபினனிகழாகதியமபுவாம, 

இ-ள. இருத்தமான செவவிய தொறகளைககொணட செழுமை 
யாரன வேதமுணாகத விசுவாமிததிரசான்வா ஜலமயமான கடலசூழநத 
பூலோகததுககுவகது முனனே சாம் அரிதான தவதசைசசெயகனற 

பனளசாலைககுளளே போயிருந்தா பின்ப்சடச்சதைசசொல்லுவோம:



WE Beat அரிசச ச்திரவசாக்ம நூல்டிம உணயுிம் 

| செவவியனறனைத இயவனெனறியாம 
வெவலியறபட விணணவாமுனபுகல 
அவவியததைமெய யாககுமருகஇிறம 
எவவியறறென நிசபகதிலெணணினன. 

இ-ள தலலவனைககெடடவனெனஅு காம கொடுஞ்செயகை சோ 

னறத தேவாகஞுககுமுனனேசொனன பொருமைசசொலலை மெயயா 
கசசெயகற அரிகானவகை எவவகையா லாகுமெனது மனத்திலே 
ஆலோசிககலானா விசுவாமிததிரா-௭-று (2) 

விணணிழிஈது விரிமலாசசோலையின 

கணணிருகதகெளசிகறகாணடுமென 
றஜறெண்ணிகககமுனிவாவக ணேடுபு 

மணணிலவீழஈதுவணஙகியிருசனா 

இ-ள அ௮பபோது அகாயததை விடடி.றஙடு மலாகத பூஞசோலைக 
குளனிருககிற விசுவாமிததரரைப பாபபோமெனறு கணககலலாத 
முனிவாகளவ௩து கூ.டிப பூமிமேலேபடிய விழமுகதுவணஙகி இருகதா£ 

கள-௭-று (௩) 
இருஈதபினனரிருஏற௮ுஈனகுணத 

தருகவததரனைவருமையநீ 

பொருஈதுபொனனகாபுககபினுறறது 
இரு,கவேயருளசெயகெனறுசெப்பினா 

இ-ள அப்படி. இருகதபினபு மயககஈ$ாகத ஈகலலகுணததையுடைய 

அருமையான தவமுனிவாகளெலலாரும ஐயா விசுவாமிததிரரே கீகே 
வாகளிருககி௰ பொனனுலகததுககுபபோனபோது அஙகேகடகததைச 
செவவையாகததெரிய அருளிசசெயயவேனுமெனத சொனனூகள () 

கொறறவாசவன உறியமாறறரும 
மறமொவாயமைவசிடடனுரைககதும 

உறறவாறுமுணாததுதலினறியே 

கறஞொவஞசனைககடடுரைகூறுவான 

இ-ள வெறறிபொருகதிய தேவேஈதிரனசொனன விசேஷூரமும 
அதறகு வேரொருவராததை வசிஷடாசொனனதும அதறகுத தாமபே 

னவகையஞசொலலாமல வேமொனறைக கறபிதது வஷசகமான கட 
டுவாததைசொலலுகருா-௭- று (௫) 

தெரிபுநீணமறைததேவரவைக்கணே 
பெரியமாகவாபே௫யவேளவியில 
அரியதொன துமுடி. ககுமவாவினால 

கரியவேரலககட்றபுவியெயதினன



வஞ்சளேக்காண்பக் waG 

இ-ள நெடிய வேதஙகளைத தெரிகதிருககசனற சேவ்ர்கள சபையி 
லே பெரிய பெருமையைககொண்ட முனிவாகளாலே சொலலுகினற 

யாகஙகளிலேசிறகக ஒரு யாகசதகைசசெயது முடிககவேணுமெனகிற 
அசைகொணடு கருகிறமாக ஒலிததலையுடைய கடலசூழத உலகத்து 
க௫ுவநகேன-ஏ-று (a 

சொலவதொனறுணடு கேடகத்துணிகஇரோல 
கலலதெனறுகெளசிக னாடடினான 
அலலசகாயினு நினசொனமறுத்திடல 

கலலமோவெனறு மாகவாகூமினூா 

இ-ள அ௮சறகாக கானசொலலுவ தொனறிருகசெறது 290% 8 an 

க௱ாகேடகச சமமதிபபீ/களானால நலலகாரியமென௮ கெளசிகசான 

விசுவாமிகதிராசொனனா அகமரு - தகாதகாநியமாயிருககாலும உமர 

டையசொலலைத தடுததுசசொலலமாடடுவோமோவெனறு ௮௧2 மகா 

முனிவாகள சொனனூாகள-௭-.ு (எ 

அருள£யோ ததி யரிசசகஇரனையுற 

நிருளருமபெருவேளவிக கியானசொலுமீ 
பொருடருமபடி. யினறுபொரு & Ebi 
வருகவெனறு மறைமுனிகூறினைனை 

இ-௭ கொடுககுஞ்செயகையைய/டைய அயோததியாபுரியை அளு 
இனற அரிசசகஇரனை நீஙகளபோயககணடு குறறமறற பெரிதான யாக 

ததுககாக கானகேடகினற இரவியஙகொகெகுமபடி. இபபோதே ௮வ 

னைச சமமதபபடுததிககொண்டு நீஙகள வரககடவீரகளெனறு வேதமு 
னிவரான விசுவாமிசரசொனனூா-.ஏ-ு (J 

கேடடபோதிலெழுகது கிரிபிெபெருவ 

காடடைநீஙகிக கடி. பொழினீஙகியே 
கூடடமோடு குளிபுனறகோசல 

நாடடைஈணணினா கானமறையாளரே 
இ-சா ௮௩௪௪சொலலைக கேட்டவுடனே எழுகதிருகது மலைகளை௪ 

சூழகக ௮௩5 வனசகைககடஈதுசென௮ வழியிவுளள பரிமளசசொலை 

களையுஙகடநதுபோயக க டடததுடனேசெனது குளிரஈத கஙகாஜலம 
பெருகுவகான கோசலகாடடைபபோயச சோநதாாகள கச கானகு 
வேதநுகளும பாராயணஞசெயதிற மூனிவாகள-௪-ு (௯) 

கனனலோஙகுகழனிமிறபொனனிறச 
செனனலகாலபொசச சேககையினமேவிய 
அனனமெங்கணு மோடுமணிசகா 

மனனளாமன்னவன் மண்ட பததெயதினா.



௪௩௪  அரிச்ச,ச்திரபூராணாம் மூலமும் உரையுக. 
இ-௪. கருமபுகள வனாகதிருககின்ற வயலகளெலலாம பொன்னிற 

கெறகள அ௮சைகது காறமுல சாமராமபோலவீசக காமரைமலசாகியபடு 
ககையிலே தூலகுகனற ௮னனபடடிகள எவவிடசதிலும பறகது செ 

ன்.று சஞசரிபபதான அழகுபொருகதிய அயோததியாபுரிக குளளே 
போய சாஜாஇிராஜனான அறிசசகஇரன கொலுவிருககினற சபாமணட 

பததுககுளளேபோனாகள-௭-.று. (2) 
எயஇினறமாயிறைஞசி யிருகதியே 
கொயதினமனனவன மாமுககோககு நீஇ 

வைதஇசதஇரு மாகவகதாவகத 
செயதிசெப்புமென முனுரைசெய்குவார 

-ள அபபடி வககமுனிவாகளைவணஙகி இருககசசொலலி விலை 
விலே அரிசசகதிரமகாராஜன அக்தமுனிவாகளுடைய இருமுகஙகளைப 

பாரதது வேதககிரமமாய ஈகடககினற மிகபபெரிய கவமுனிவாகளே நீங 

கள வகதகாரியததைச௪ சொலலுஙகளெனறு சொனனான அத்றகு ௮ம 
மூனிவாகள சொலலுகிருா ௧ன-௪-ு (de) 

மனனகேளொரு வாசக௱கெளசிகன 
சொனனதுணடது ஈலககதுணிகதிடின 

இனனதெனறிக கியமபுதுமெனறனா 

பினனாமனனவன் பேசததகொடநஙகினொான 

இ-ள ௮சசனே கேடபாயாக ஒருவராகதை விசுவாமிகதிரா சொ 

லலியனுபபினதுணடு அதை நீர ஒபபுககொணடு கொடுககச சமமஇப 
பீரோ யானால அது இனனதெனறு சொல லுகிறோமெனமுூரகள அப 
ப. ௮வாகள சொனனபினபு ௮ரிசசகதரன சொலலஉகதொடஙகினான 

இ௮ தியெயத லெனிலுமினிதுமற 
ஐறுதியறறுளகசாயெறகமைவதேல 
உறுதிரீருராசெயததறகொததிடப 

பெறுதுமயாமெனமாதவாபேசுவரா 

இ-ள௭ கெடுதி வருறதானாதும ஈலலகே உஙகளுககுக இடடாத 

சாய எஙகளுககுககிடடுவகானால உறுதியாக நீககள சொனனதறகு௪ 

சம்மசமாகுவோம ௮ரசாகளான காஙகள எனறுசொலல அதற கத 
மகசாருனிவாகள சொலலுகிராகள-௪-ு (௦௩) 

சகதிராதிககா தானவாவானவா 
இக்திசாதிகளியாவாககுமெய இட 

வக்திராவொருவேளவிவளாபபதை 
கொகதிசாமுறற நணணிதினெண்ணினோம



வஞசனைக்காண்டம்: itm. or 

இ-ள. ச௩ரன-சூரியன-௮௬ராகள-தேவாகள்-இக்இரன்-முதலான 
வாகள எலலாருககும செயவகறகுககூடாச ஒரு யாககதை௪ செயவத 

ற்கு வருககபபடாமல மாடிகக அதிசூடஈமமாக ஆலோகிததோம-ஏ-ு 
வேகதவபபெரு வேளவிககருமபொருள 
ர௩இடறகுரியாரெவரெனதியாம 
ஆயநசனமருனை யனறிமறறிலலெபை 
போகதனமமென மனனனபுகலுவான 

இ-ள அரசனே அ௮கதபபெரிதான யாகததுககுவேணடின As 
இரவியமெலலாம கொடுககததககவாகள யாரெனறு காஙகள ஆராயநது 
பாரககோம சொடுகசிறகதுககு உனனையலலாமல வேஜொருவரு மில 
லையெனறு வககோமென்றுசொலல அசறகு அரிசசகஇரன சொலலு 

ிருன-௪ நு (0௫) 
/7சவுமபபொருள பறறவுமககறு 
சரலெனககியல பெனறரிசசகஇரன 

இரவியஙகொடு வமமெனசசெபபலும 
பிரமசாரிகண மீளவுமபேசுவரா 

இ-ள அதிகமாகவேணடிய இககத தரவியகதைககொளள உஙகு 

ஞூசகுக கேடடபடியே அதைககொடுகடிறது எனசகு நீததானெனறு 

அறிசசகஇரமகாராஜன இசவியககொணடுவாருஙககளெனறு சொலும் 

போது கேடட பிரமசரியததையுடையமுனிவாகளசொலலுகராகள() 

இனதறுவேண்டல மியாகமியறறிடும 

அனறுகலகவமையுமெமககென 

நனறுகனறென மனனனவினறபின 
நினறுவாழதஇ கெடுககாநீஙகினா 

இ-ள இபபோதுவேணடோம காஙசள யாகஞசெயகிற அபபோ 

து நீகொகுெகவேண0 மெஙகளுகசெனறுசெொரலல அ,தறகு அபபடியே 

Boe gt கலலதெனது அரிசசகதரன சொனனபினபு முனிவாகளெழுக 

இிருகது ஆசாவதிதது ௮நதநெடியககரைவிடடுபபோனூாகள-எறு () 

செஈகெலவெணணெல விளையுஞசெற௮ககளும 
கனனனமனனுங கழனியுஞசோலையும 

௮னனமாகெதடமுமகனறுபோயப 
பனனசாலைபபழுவததுளெயதிஞா 

இ-ள. சவஈதகெலலும வெளளைதெலலும விளைவதானவயலகளும 

கருமபுகளவிளைகற இடககளும, சோலைகளும அனனஙகளசஞசரிககி 
றகுளஙகளும கடகதுபோய விசுவாமிதஇரநிருககற பனனசாலையையு 

டைய சோலைககுளளே போனூாகள-௭-2, (0௮) 

0௮



WOE. DAES SB FLT TOM in மூலமும் உராயும், 

HOTS KTVU 6 BouTG) son Bascor 
னனடஉததுணை காழகதரிசசகஇரன - 

பொனனளிககப பொருகதனனெனறவா 
சொனனபினனாகஞ சூழலிறபோயினா 

இள போன௮அபபோகே ௮௩த அரிகானசவமுனிவாகள விஈவா 

மிததிரருடைய பொனமயமான பாதஙகளிரணடிலும விழுகது வணஙகி 
அ௮ரிசசகெமகாசாஜன ஈமககுவேணடி.ய இரவியயகொடுகக௪ சமமதித 
தானெனறுசொலலி அஈதமுனிவாகள அபபடி சசொனனபினபு தஙக 

ஸிடஙகளுகருபபோனாகள-௭-.று (Of) 

அ௮டிவணங்கியரு௩சவா போனபின 

கடி. துசிறசில இஙகளகழித துநீள 

வடிருடாபபடை மனனனைககாணிய 
கொடியபாதகக கோசிகனனோனினன 

இ-ள தமரமுடையபாதஙகளை வணங௫ககொண்டு அகத அரிதான 
திவமுனிவாகளபோனபினப விரைவிலே சிலசிலமாதஙகளபோய கிண 

டகூரமையான ஒளியைககொண்ட. வேலாயுதததையுடைய அரிசசகதி 
ரமகாராஜனைக காணுதறகுக கொடுமையான பாவஞ்செயயஎண்ணின 
விசுவாமிசதிராவககா£-ஏ-ு (2-0) 

கெகெசவககன னெனறுகிலேசியா 
இ௫ிகெகணுறயிளக சகெனறலியமபிட 

மூகெகஞுமமலா வாவியுஞசோலையம 

நடுககமெயதஇி யலைககனகாடெலாம 
இ-ள கெடுதிசெயயவககானெனறு கிலேசபபட்டு மிகவுகதுகடக 

து இளஈதெனறறகாறறு௪ சொலவதுபோலவீச௪ அ௮,சனாலே மகெகளூம 

காமரைககுளஙகளும, சோலைகளும, ககெகஙகொணடு அலைதலாயின 
அுதககோசலகாடுமுழுதும-௪-று (௨௧) 

களளநீதகசெளசிகனெணணிய 
துளளமாரவுணாஈதிளமகஇகள 
துளளிரீஙகன சோலைகடோறுமென 

புளளிரு,கன பொயகைகடோறுமே 
இ-ள களளமானவொழுஙகைககொணட விசுவாமிகதிரா லோ 

சிததுவருகிறதைத சஙகளமனசாரததெரிஈது இளமையுளளகுசஙமுகள 

சோலைகளெலலாம குதிததுபபோயின போலாயின - குள்களெலலா 

மசீரபபறவைகள அஞசியிருககனபோலாயின (௨௨) 

அலைகளசாயததகல வாவியினமீனெலாம 

நிலைகள்சாயததயனீஙககனவாழைகள



வஞ்சனை ககாண்டம்: SK 

குலைகளசாயகதயல குபபுற றுகின்றன 
கலைகளசாயததன சாலியினீடடமே. 

இ-ள அலைகளைமோதி அகனறிருககற குளங்களிலுளளமீனகளெ 
லலாம தஙகள நிலைகளைவிட்டுத த ரகதேபோகலாயின - வாழைமரங்க 
ளெலலாம குலைகளை௪சசாயுமபடி. விடகெகொணடு குனிடது கினறன- 

கெறபயிரினகூடடமெலலாம தலைகளவளைகதுநினறன-௭-று (2௩) 

எளளையேயறி வறறெதெகாரகையில 

பிளளையாதலிற பெயமலாககாவெலாம 
இளகாபாடினகேகயமாடின 
களளைய/ணடலின வணடிகளிககவே 

இ-ள எ௱ஃர£யொததஆறிவும இலலாமல எடுததவாகையிலுளதா 
கற பிளசளையானபடியினணுலே மலாசளைசசிகதுகிற சோலைகளமுமுதும 

கிளிகளபாடுகலாயின -மயிலகளுமாடின-தேளைககுடிககிறனாலே வண 

கள மயககங்கொணடிருககன-௪-று தீமை யுணடான மாகசசொலகி 

சிதுபோல இகககாலுபாடடி.வும காடடுவளமான ஈனமையையே சொ. 
லலியதாகககொளக (௨௪) 

மரடமாவிகை மணடபமாமதில 
ஆடரநுகமகழிறறுளஙகுவ 
கேடனெயக்க திடுகிடகுிகனெற்போல 

நாடகசினறநகரிடைகணணினான 

இள மாடஙகள - உபரிகைகள - மணடபங்கள பெரியமதிலகள 
ஆடுகிறசாலைகள MFP கடைஙகுகளமுகலான இக இடஙகளெலலாம 

கெடிடிசெயடிறவன வருகிறதிஞலே கிடிகிடெனறு பயபபடுகிற து2பா 
ல நலோ௫ிபபதாக இருககற படடண,ததுககுளளேவகதா£ எ-று மிடு 

இடெனறு வாததியஙகளொலிததல (2.@) 

சளரிளைபபிற றமனியவாயிலபுக 
களவிலசெலவத சயோததியைஈண்ணியே 
இளரொளிககதா கழபபடழீமலுறீஇ 

வளரொளிபபெரு மணடப் ததெயதினான 

இ-ள களாவதான இளைபபுடனே பொனமயமான கோடடைவா 

யிலுககுளளேபுகுஈது ௮ளவிலலாத செலவததைககொண்ட ௮யோத 

இயாபுரிககுளளேவநஈநு விளஙகுகனற ஒளியைபூடைய சூரியனறோறறு 

பபோக அவனுககு மேறபட்டு வளாகினற ஒளியைபுடைய பெரிதான: 

சபாமணடபததுககு வநதார-9-று, (௨௬)



wed அரிசசசதிரபுராணம் மூலமூம உரையும், 

மநதராசல மணடபதகதெயதலும 
அநதமாதவறகணடரிசசகஇரன 

எஈதமாதவமோவருளிககும 
வகதகாரண மெனநுவணஙகினைனை 

இ-ள மகதரமலைபோலுயாகதிருககினற ௮௩௧ மணடபததுககுள 

ளே வஈதவுடனே அ௮ஈதமகாதவசதைபூடைய விகவாமிததிரரைககணடு 
அரிசசகஇரமகாராஜன கானசெயத எகதப பெரிதான தவசஇனுலே 
இஙகேகீரவகதகாரணஞசொலலுவீராகவெனநுவகதுவணஙகனணான. () 

காவனமனனகடி மை வேளவிககென 

னேவனமாரகடடிை ௦5% பெருமபொருள 
காவெனச௪சொலக கேடடரிசரகதஇிரன 

ரவலெத துணைவேணடுமென றே, இன 

இ-ள அதறகு உலகததைரடசிககினறஅரசனே சேவாகளாலே 
கா௧௧௪௧௧௧ வேதமகஇரஙகளைககொணடு செயகனற யாகத்துககாக or 

னது ஏவலாலேவநத முனிவாகளமுனனேகொ௫ுககச சமமதிதக ௮இ 

“கமானபொருளமுழுதும இபபோது கொடுககவேணுமெனறு விசுவாமி 

த ிராசொலலககேடடு அரிசசகதிரமகாராரன டஇுபபோகே கொடுகட 

றேன எவவளவுவேணுமெனறுசொலலித் தோ2.3ரஞசெயதான-௭-ு. 

மானவனசொலமாமுனி கோககியே 

யானைமேனினறெறிகத கவணசிலை 

போன தூரமபொருளகுவிப பாயெனின 
மோனவேளவிருட கிட லாமெனனார 

இ-ள அ௮கதமகானுபாவனான அறிசசகஇரன அபபடி.சசொலலும 

போது பெரியமுனியான விஈவாமிகஇரா அரசனைபபராதது யானை மே 

லேகினஅு எறிகச கவணகல போடுிறதூர அளவுள£டொருளகொணடு 

வது குவிபபாயேயானால கான மெளனமாயிருநதுசெயவதான யாகத 
தைமுடிக.து நிறைவேறறககூடுமெனறு சொனஞா-௭-.று (௨௯) 

இறைவனிவவகை யீகுவனயானெனா 

அறைதிறைகதிவஜ்னையைச Bio wan ஸீ 
குறைவிலவாதுவரோடிக கொணாகஇிடப 

பிறையெயிறறுபபெருககளி அுறறதே 

இ-ள அதறகு ௮ரிசசகதிரமகாராஜன அ௮ஈதபபடி.யே கானகொடு 
ககிறேனெனது பொருளுளளபொகூலுவீடடைததிறகதுகொணடு இங 
கே ஆனையைககெொணடுவர்ருஙகளெனறு உததரவுசெயய அபபோதே 
குறைவுசொலலாமல யானைபபாகாகள தடிபபோயககொணடுவரசநடச



வஞ்சனைககாணடம். eS 

துணடமபோலும கொமபுகளையுடைய பெரியயானையுமவகதது குறை 
௮/-தடை-௭-று (கூ௰) 

ஒதகதேயமையுமமென தொணபொருள 
வைதசனனனினனிடகதடை மனனயான 
சுகதவேபாவிதொடஙகிடு காளெனக 

குயததிகியெனறுரை ததவ னேகனான 

இ-ள அபபோது விசுவாமிகதிசா கீசமமதிகததேபோதும இனி 

ந்கொடுபபசாகிய அழகானபொருளெலலாம அரசனே உனனிட த்தி 

லேகானே அடைககலமாகவைகதேன இனி கான LUNES SDT ST UT sey 

செயயுமயபோ நு எனககு மகொடெனறுசொலலி அருக விசவாமிகஇரா 

போஹணூா-ஏ-.று (௯௧) 

YG WAT) E15 BFA TIDIDL CH 

தொருகருசகட நீழலுறைஈதுபாா 
ிருகமபுளவினம யாவுமவினாநதுவண 
வருகவெனநுமனகதகணி அனனினஞன 

இ-ள அரிகானகாடுகளெலலாங கழிததுசசெனறு தமமுூடையப் 
னனசாலைககுளளேபோய அ௮ஙகே ஒருமரகஇனது பெரிகான நிழலின 

கழேயிருகதுகொண்டு உலகதஇநுளள மிருககூடடஙகள பூடசிககூடட 

சாகளெலலாம காதிலே யியகேவஈது சேரவேணுமெனறு தமரா 
டையமன லே கி ததரர -ஏ-அு (௩௨) 

அலஙகலஞ சடை மாமுனியனபிலான 

நலகஙகுலைக நுநிர 1, தவ நாடனில 
கலஙகிவாய/ளிற கெளவியதஇீனவிடடி 

விலஙகெலாமுன விரைக அவக துறறவே 

இ-ள அசைதலையுடைய அழடபொோொன சடையைககொண்ட பெரி 

யவிசுவாமிததிரா இரககமிலலாதவராய நீதிலசகைவிட்டுகினைகக oye 

காலததிலே பயநது தஙகளவாயகளினாலே கெளவிததனறெ இசைகளை 

யம விடடுவிடடு மிருகஙகளெலலாம அ௮வருககுமுனனே ௮இ Calis 

திலேவநது கூடியன-௪-று (௩௩) 

வளையுமவாலெடுத கோசசிவருகனல 
விளையுஙகணக௱விழுவனபோ வற 

உளைவிரிததுவிதாகது தறிபபெருங 
களையினோடுறற கேசரிகோடியே 

இ-ள. வளைவானவாலகளைததாக நீட்டி. யுகமுடிலிலேவருகற வ 

டவாகனெியானது கொபஙகொளளுவதான கணகளிலிருகது Rogan



arr. அிசசகதிரபுராணம மூலரமும உரையும் 

இபோறசிகத உரோமஙகளைவிரிததுஈ சலிாதது உதமிககொணடு தமது 
பெரிசானகூட்டகதுடனே கோடிெகஙகளவகசன-௭-.த (௩௨௪) 

'வானிமிீரகது வளைஈது_லகூனிளே 
கானிமிாநதுவெண்கணகளடூவகதுவிண 
மேனிமிாகத* வக துறறடலவெ௫ுகடல 
போனிமிாஈது வருமபுலிகோடியே 

| இ-ள வாலகளகிமிரசலாய வளைவுகொண்டு உடமபுவளைஈது 8 
கால சளநிமிஈது வெளளைகிறமான கணகளெலலாஞூவகது ஆகாய 
கன 3ீமலேஉயாகது காவிககொணடு 6 Orr swrus andy 4G) wir 

(நிலைகொண்ட வெபபமானகடலபோல உயாந துவருவகாயின கோடி 
புலிகயா ஏறு (௨௫) 

குளிதுமாமுகில கூடியவாமெனப 

பினி நுகனறும பிடி சஞுமபினவர 

வெளிறுததக ந கருகிறவெணபுகாக 

களி.நுகோடி. கற. துவக துறறதே 

இ-௭ சததஇிககினற கறு தகமேகஙகளகூடி 2 இரணடளனவெனனும 
பி வீறி கின்ற கனானைகளும, பெணணானைகளும, பினனேவர௫ு, வெ 

ஞபபானகொமபுகளூம கறு தசகிறமும வெண்ணிறமான முகத்தி Yor 
விகளுஙகொணட கோடியானைகண விரைவிலேவக துகூ.ழ.ன-௭-ு (ஈ ௬) 

கணணெலாஙகனன மணடககடுவிடம 

மணணெலாஙகுடி கொளளமணிசஈடா 
விணணெலாமவெயில வீசிடவாயபிளக 
செணணிலா. ப வெஙருமவக ணேடின 

௭  கணகனமுமுறும கெருபபெரிய கடுமையான விடமானது 
பூமியெஉலாஞூகக தலையிலுளன ச௩௪போடியானது ஆகாயமுமு தும 

ஒளிவீச௪ வாயைததிறகதுகொணடு கணகலெலா2 பாமபுகர எவவிடத 
திலுமவஈதுகூடின-௭-.று (௩௭) 

மா 4 னழுஙகுபுல வாயமரைவாங/ கலை 

ஏனநானமெலிபெருச சாளி & யெய 

கானமேதிகரடி.செஈ நாயகரி 
வானரஙகடமாவிவை வகதவே 

இ-ள. மானகள-ஆமைகள-கடமைகள - கானககுதிரைகள-தாவுகி 
றகலைமானகள - பனறிகள-புழமுகுபூனைகள - எலிகள- பெருசசாளிகள- 

மூளளமபனறிகள- காடடெருமைகள - கரடிகள-செஈநாயகள - நரிகள 

* அமுஙகு - அமை ஃ எயஃ முள்ளமபனமி.



வஞ்சனைககாண்டம். ௭௪௩ 

ருசஙகுகள - கடமாககளாகிய இவைகளெலலாமவக்துகூடின - கடமா- 
காட்டுமிருகம-௭-.நு (௩௮) 

கோகைபூவை சுகஙகுககிலசககா 

வாககாரைாமடவனந கோதகிலம 

காகமனறிலசிவலகவு சாரிபூம 

வேகமோடு பறகது விரை5தவே 

இ-ள மயிலகள - காகணவாயபபுடகள-கினிகள - செமபோததுக 
OT - FF 7 சவாகப்புட க்ளா. நகாரைகள- இளமையான அன்னங்கள் - கூயிலக 

ON - BN BONE OT - gy cor var இவுசாடைகள -~ கவுகாரிகள.. காடைகள் 

ஆகிய இவைகளெலலாம அகுவேகக துடனேபறநதுவிரைவாய வககனடு 

முூகஇவக காமி சின மாககளும 

வெகடிறறசொடு வோகத்காகரும 

பகெபெஈகதிபறவைக தஇரளகளும' 
வக வக நுமுனியை வணஙகின 

இ-ள, முனனேவகக முதாரதகோபகமைகொண்ட மிருகஙகளூம 

வெம்மையான சாமாதடயததையும கெடிதான வேகததைபுங கொ 
ண்டயானைசசம கூட்ட உடடமாகவகக படகிககூட உகளும வது 

௫/ந.து ௩ணஙசன-ஏ-.று (சமி) 

FOUL DEY WB GRAPM GH oh BHO 

விழைததருஈதி வெருணடுவெகுணடுகோள 

இமைததுளவனம வாழரினறவெமமைகீ 
அமைதகடகென றருளசெயலவேணடுமே 

இ-ள கழைகடுருகறெ புறகளையம, இலைகளைடிமி கனிகளையும வி 

ருமபிகனெ ௮, பயகதும கோபிகநும எஙகள கொளகைகளைசசெயது 
கொண்டு நீனாடகாடடிலே சஞசரிகெற எஙகளை நாவரசசெயதது இ 

னனதறகாகவெனறு எங்களுககுசசொலலவேனும- ~OT- he (#5) 

எனறு உறமுனிவ னியமபுவான 
குனறுமேவுவிலஙகின குலகதுளீ£ 

ஒனறுகூறுவ துணடினியானுமக 
இனறுகீரசெயபணி யெனறியமபுவான 

இ-ள எனது அவைகளசொலல அத்றகு விசுவாமிசதிரா சொல 

லகிமுர் - மலைகளிலேசஞசரிபபதான மிருககூடடமானவாகளே கான 
2 ME ChE GEO ETO 3 அ வதொனறுணடு அதையே நீஙகளிபபோது செய 

யததககவேலையெனறு சொலலுகிரா-௭-று. (#2.



mee அரிச்சந்திரபுராணம் மூலமும் உரையு 

தாரினமனனு புயததரிசசஈதரன 
பாரினமனனுயிர பைமபொழிறணபயிா 
வேரினோடுஙகளைஈது விரைகதுகீ£ 

வாருமெனறுமறைமுனி யேவினான 

பூம ரலைசறாலே நி சமபுகலான சகோளகளை /டைய அரி௪௪க So) 7 Gor 

Berry. grower Oubsrot Gararalonujin பசமையானசோலைகளையும 

குளிரஈதி நக௫ி௰ பாெகபையு/ம வேரேரட மபியபபண ணி சசெரதகஇலெ 

நீககளிககேவாருறகளெண... று வேசமுணிவரான் விரவாமி2இராசொன 

( ௪௬௩) னூா-௭௪.-.அு 
YB CNB Be Oa Moy யருகவன 

பககநினறவிலஙகும பறவையும் 
இரசனைக நஞ்செறிந ந விரை நூபாயப 

புககவததிருகாடடின 10 bO) Bevin 

இ-ள Orrorer Het rmpomErnnaACn csuAsOsro® yi 
ய,சவசசையுடைய விசவாமிகமிரா பகககடிலேகினஈ மிருசஙகளும பட 

சிகளும ௭எநத5தக௫ிலும நெருஙடி விரைவிலேபொய ௮௩5 அழகிதொன 
கோசலநாட்டின பககமெலலாமபோயக கூடின ர-று, (௪௪) 

் வெளஃாயானிரை வெமபுலிகோளரி 

கொளளையாடஉன கொலலைபுஞசோலைடம 
வளளைருஈரமவயலும புனஈ ரந 

இளளைகோகைகிமாயொடு மொயததவே 

இ-ள முனனே வெண்மையான பசுககூடடஙகளை வெவவியபுலி 
களும சிககஙகஞும கொளளைகொணடு கொனறுஇனறன சொலலைகளி 

தூம சோலைகளிலும வளளைககொடிகள படாகஇிருசசினற வயலகளி 
லும இனைபபுனஙகளினும கினிகளும மயிலகளுங தஙசள கூடடததோ 

டுபோய மொயததன-ஏ-று (#@) 

அடாநஈதுமகதியும வஎணடுமகனகடம 
தொடாஈகதுசெலவன சோலைகளபாழபடப 
படாகதுயாகத பமுமரஙகாயமரம 

இட ஈதிரிகசன யானகளெங்குமே 

இ-ள நெருக்கி மகதஇிகளும வணடுகளும அகனறபாலைவன முத 

லான இடஙகளெலலாம ஒனறையொனறு பினஜொடாகது செலவவா 

மின சோலைகளெலலாம பாழாகுமபடி. படாசரியாய உயாகஇருககற 
ஆலமரஙகள காயததமரஙக ளிவைகளுளள இடமெலலாமதிரிதலாயின 

யானைகளெவவிடத.தும-௭-று., (௪௬)



வஞ்சனைக்கரண்டு். wn Be 

PLEHET SS app grapes ger 
வழஙகுவண்டன [DOL BORG GT B Bt TN tl 
கழககுசாலியஞ சாடி ,;தழைககொடி க 
சிழஙகுமர்யதகன கேழறறிரளகளே 

இ-ள அலைகள முமுககுூனெற கீரககுளஙகள முழுதும உடைதி து 
கீரபாயகிற சேறறையுடைய மடைகளையும தராதது ஊவி ஒலிககனறு 
கெறகளையெலலாம அதிகது கழைகளைய/ம கொடிகளையும கிழஙகுகளை 
பம அழிவுசெயகன பனறிககூடடஙகள-௭-.று (௪ஸு 

காடடுவாழகலை மானகடமாமரை 
காடடகிவாழபுனரூ சேோரகலிஈஇட 

ஒடடிவாரையொ நககினின ஜேபருங 
கோடடுவாரணஙகுகஇப பிளஈசவால 

இ-ள காட்டிலே சஞசரிககனற கலைமாலனும -கடமாககளும-சான 
ககுதிராகளுமகூடி. நாடடிலேயுளள புனஙகளையெலலாம அழிககும 
போது ஓடடவகதவாகளை ஒதுகடட ததிலேகினறு பருகக கொமபுகளை 
புடைய யானைகள குத்திபபிளகதன -67-£இ, (௪௮) 

இசவுகாவலிருபபவரியாரையும 
அரவுஈகேளு மரணையுஙகொனறவால 
கரவினினறு புலியுஙகரடியம 
வரவாககொனது மாககளைமாயததவே 

இ-ள. இராததிரிபிலே காவல காகஏற தாக இருகறவாக ளெலலா 
ரையும பாமபும-தேளும - ௮ரணையம- கொனறன, மறைவிடஙகளிலே 
யிருஈது புலிகரூங-கரடி.களும-மனிகாகளைககிடடி. வாவாக கொனறழித 
ன-௪-று (௪௯) 

_ம்கநதருங்கரி மானமரைவலலுளி 

ததைநத்தாமராக சணவயலிறபுக 

புதைஈதுசேறறினிற புககவுமலேரறச 
சிதைககவுஞசெழுஞ் செஈகநெலுமவெண்ணெலும 

இ-ள. மதததைசிகதுகினற யானைகளும-மானகளும-மரைகளும்- 
பன்றிகளும - நெருஙகின தாமரைாமலாகளையுடைய குஸிரகதவயலகஸி 
லேபோயப புகுமபோது சேறதிலெ யமுகஇபபோயின சில கெறபயிர 
கள வேரோடறறழிககன செழுமையான செஈநெறபயாகளும வெண 
ணெழபயிராகளும-௪-று (௫௨) 

நெறபசுமபயிா பறறிநிமிாதனமா 
பொறபினமன்னா புயவலியறறகாள 

௰௯



ச்சு அரிசச.சதரபராண்ம் மூலமும் உரையும் 

கறபினமா,தா கருஙகுழலபறறிரீள 
வெறபினமாசகள விசிததடலபோனறலே 2 Aen 

இ-௭ கெலலின_து பசுமையான பயிரகளை PE nov கெளவிக 
கொணடு போகிறது எப்படிககிருு சசெனமுல- ௮,௯௪௭ அமக டே 

கூடின அசசாகள தஙகரககுப புஜபல குலை*ககாலததிலே கறபுளள 
பெண்களுடைய கறிகான கூகுகலைபபறறி நீண்ட மலைகளிலுளன குவை 
கள இழுகநுககொணடு போகிறதுபோலிருககன-௭-று (@ 5) 

பணடுபோறபழ னசசெழுஞசாலியை 
உணடுபோக வுழகரியமாககளைக 
கணடுபோயககடி. வோசகமைககவவியே 

கொணடுபோவன கோளரியீடடமே 

இ-ள முனபோலவே வயலகளிலுளள செழுமையான நெறபயிர 

களைததின.று மிதிததழிககிற மிருகஙகளைக கணடுபோய விலககுகினற 
வாகளையெலலாம வாயாலே கவவிககொணடு போவகாயின ௫௧௧௪ ட 

டஙகள-௭-.ு (௫௨) 

இரகவாறு நிகழகஇிடவேஙடியே 
அகநாடடி லனவருஙகூடினா 

வநதயோததியின மனனனைபபோறறிததஞ 
சிரசனைபபடா செபபதகொடககிதா 

இ-ள இரதபபடி முழுது நடபபதறகுக நுககஙகொணடு அகதநர 

டடி.லுளள எலலாரும குமபலாகககூடி வது அயோததியா பரிமிலுளள 
அரிசசகஇர மகாராஜனைககணடு F/G) 5) தஙகள மனதஇலுணடான 
துன பசகளைசசொலலததொடஙனாகள-௪-று (௫௩) 

எனனபாவ மிதறகுமுனகணட லேம 
மனனாமனன வனததுவிலஙகினால 

செஈகெலகனன நின்பபுனஈதேமபொழில 
இனனவெணணில விறறனவினறெனமுாா 

இ-ள இ து-எனனபாவததினாலே இபபடியாயிறரோ தெரியவிலலை 

இசற்கு முனனானகாலத்திலே இபபடி௩டகக நாங்கள பாததறியோம 
த. ராஜாதிராஜனே காடடிலுளள மிருகககளாலே செககெலலும- கரும 
பும-தினைபபுனமும-தேன்பொருஈதின சோலைகளும-ஆகிய இவைகளெ 

லலாம அளவறற வைகளா யழிஈதுபோயி௫ இபபோதெனறு சொன 
னாகள-௪- 7 (௫௪) 

கலையுமானுஙி கடமையுமேனமும 

மலியுககணபயிா யாவையுமாயததன



வஞ்சனை கதாண்டமி eee 

புலியுமபபலலமும சிஙகமுமபுககுயி£ 

நலியுமோடட ஈடகதவாதமமையே 

இ-ள கலைமானகளும-புளளிமானகளூம-கடமைகளும-பன ிகளும' 
rie மிகுதியான ஞூனிசகத பயிாகசளெலலாவறறையு மழிககன, பூலிழும:- 

க.ரடிகளும-சிஙகஙகளஞுமவநது கொலலுதலாயின, ௮கத மானமுதலிய 
வைகளை தடடபபோனவாகளையெலலாம-௪-ு (GB: 

ர் 

நீரைமாயசகன வாரணகீளபயாத 

தூாரைமாயககன மானமரைசூகரம 
வேரைமாயக்கன மெனமயிலபைஙகிளி 
சே. ரமாயசகன செஈநெறகதிராயே 

இ-ள நீரசககுளவகளையெலலாம அழிககலாயின; யானைகள-8ணட 
பயிரின வேரையெலலாம அழித்தன, மானகளும-மனாகளும - புனறிக 

ஞம-வேரோடிதகாறபோல மிரு அவானமயிலகளும-சிளிகளும-கூ,ட௫ 

சிவக நெறகஇரகள முழுமையும ௮ழிததன-௪-ு (௫௯) 

இனறுதினறு தரணடபைககூழெலாம 
gor mar) புழககனவோடடவே 

செனறுசெனறு செறிஈதவாதஙகளைக 
கொனறுகொளறு குவித்தனகோடி யே, 

இ-ள இப்படிக் இரணடிருககிற பசிய பயிகளையெலலாம இனறு 

இனறு ஒனறுமிலலாமல மிதிததழிகத வைக ஒட்டுதறகுப போயப 
போயக கூடினவாகளையெலலாம கொன்றது கொனது குவிசஇிருபபவை 
சள கோடியுண௫ு-௭-று (௫௪) 

அரியனஈகமரவுமனககமவெங 
கரியனததஙு கரடியனகதமா 

நரியன5த ஈவியனகதஙகொடு 
வரியனகத மலிககனவகதெனரர 

இள சிஙகஙகளும-அகேகம பாமபு.களும-அகேகம- வெவலளியயா 

னைகளும அநேகம-கரடி.களூம-அகேகம-பெரியகரிகளும-அகேகம மான 
சளூம-அகேகம-புலிகளும - ௮கேகம ஆகவநது ஏநகு மிகுகஇருகனெ 

றன-௪.ு, (9.௮) 
மயிலுஙகளளைடம பூவையுமவாவலும் 
குயிலுஙகாகமுங கூகையுமனறிலு 
மயிலுஙகாடைபு மன்னமுமென றுபோ 

பபிலுங உட்ப பறவையனநகமே



seine 

சச்சு... அுரிச்ச,ச்திரபுராணம் மூலமு.ம உரையும். 

இ-ள மயிலகளும-இஷிகஞம-காகணவாயபபுடசகளூம-வெளவாலக 

சூம-குயிலகளும-காககைகளும-கூகைகளும - அன றநிலகளும - பலனக 
ளைக இனபனவான காடைககூம - அனனஙகளூம- எனறுபோ வழவகு 
கினறனவாயின அகதமிருகககஞடனேகூடப படசிககம அசேகமாக() 

காறறமேறதுவக கெமமைநலிகஇிடத 
கோறறுமாகுலச சூழவினை கனனைகி 

மாறமிடாயெனின மனனவவெஙகளால 
ஆறஜொணாதிதெனறடிதொழுசேக்தினா 

இ-ள. காறறம பிடி ததுககொணடுிவஈது எஙகளை வருதகஞ்செயவ 

தாகச தோனறின துனபமான பாபநகளை கீ போககாதிருககாயானல 
அசசனே எங்களாலே தாரநுகமுடியாது இக துனஅபஙகளெனறு பா 

தமவணகசெ துதிததராகள-௭-று. (ar) 

அஙகணமாகிலச தனனஈனனாடடவா 
தஙகளவாயமொழி கேடடரிசசஈஇரன 

இஙகளகுடி. திருவிளையாடடினுக 
கெஙகளாறசெயவ தெனனெனவெண்ணினன 

இ-ள. அழயெ இடததையுடைய பெரியவுலக,ிலே ௮கத கலல 

தான கோசலகா_டி. லுளளவாகளமாகிரமவகது சொனன வராதஹை 
களைககேட்டு அரிசசகஇரமகாராஜன சஈஇரனைச சூடினபரமசிவனுடைய 

இருவிளையாடல இபபடியாலை எஙகளாலே செயயசதககதெனன இரு 
கெஐதெனறு அலோசிககலானான-௪-.று (௬௧) 

அறைபுனறறிரு நாட, திவுறதற 

Hannu wa som டாணடினுகலைலெனாக 
குறைவிலாகிகி கூறையளித துர் 

உறையுமாதொறுஞசெலலுமெனறரோதினன 

இ-ள ஒலிககெற கறகாசலமபாயவதான இகதததிருகாடு இபபட 
அழிரததறகாக உஙகளுககு ௮.சசனுககுககொகெகும பகுதி இரணவெ 

௬ுஷத.துக கிலலையாகக கடவதெனறுசொலலி அவாகளுககுக குறைவு 

தோனராமல பொருளகளும வஸஇரரகளும கொடுத்து ககக ளிருககு 
மூர்களுககுப் போங்களெனறுசொனனான-௭ஏ-ு (௬௨) 

வஞசனைககாணடம்-முறமிறறு ஆக-விரு௧தம - ௫௨௰ 
‘A 

 



பபிம்க்கக்கக்கிமிம்கீம்ககக்கமம்சக்கமக்க்க்க்கம்ம்சம்க்க்த்த்க்க் மமக்கக்க்க ல் 

ரானகாவது 

வேட்டஞ்செய்காண்டம். 
வலக KE ee rte சைவயயானை 

Aovaar gt OO 1G oor oer er oox 

புலவுவாய புலிரு கலயாவையும 

சுலவுசானை தொடாகரவேடடஞ்செய 

செலவுமேவிய செயடிவிஎமபுவாம 

இ-ள சநதிரிகையை வீசுகினற நேடி சான வெளளைககுடையை 

யுடைய அரிசச௩டச மகாராஜனுனவன இறைசசியை வாயிலேயுடைய 
புலிகளமுகலான எலலாவகறையும சூழதசகச சேனைகள கூடக கொ 

டாகதுவர வேடடையாடுதறகுப போகுசலான செயகையை Bose 
சொலலககடவோம-௭-.று (க) 

செலலுமெனனப பணிஈதவாசேறலும 

வெலலுமவெமபடை வேஈசனமைசசாகாள 
கொலலுமிஈகக கொடுவினைககென்செயகோ 

சொலலுமெனனத சொழுதவாசொலலுவாா. 

இ-ள குடிகளைப போககளெனறுசொலல வணஙகெகொண்டுக் 
குடிகள போனவுடனே வெலலததகக வெவவிய சேனைகளையுடைய 

அரிசசநதிர மகாராஜன மகஇரிகளே குடிகள முதலான வைகளையெல 
லாம கொலலலான இரகதககொடியசெயகைககு நான எனனசெயவேன 

நீஙகள சொலறுஙகளெனறுகேடம ௮௦5 மகதிரிகளவணஙகசசொலலு 

கிராகள-௭-று (௨) 

கூடடவேடருக கோலுமவைவேலுகா 

மீடடமுஙகொடு கானகததெயதிகீ 
வேடடையாடி. விலஙசனமாயததனை 
சாடடையோமப னலனெனககூறினா 

இ-ள Goll LD or வேடாகளும- ௮மபுகளும-கூரியவேலகளும- 6T 

sR MER OAOSTENA ar GaequGuru Carenury Apes 

ளையெலலாநகொனறு ஈரடடை ரகமிககிறதே கனமையெனறு சொன 

C2) T SOT =GT- 0 (௯) 

எனறமைசச ரியமபதுமனனவன 

கனறுநனறென ஈண்ணிமனசகொளாக



அழும் அரிச ச்ந்்பராரண்ம மூலமும் உணரவும் 

குனமவாணசைக கூட்டிசகொணாகென 
நினறதூகா கொழுதயனீஙகினா 

இ-ள எனது மாதிரிகளாசொலலுமளவில அரசனானவன GOVE GI 

கல்லதெனறு ஒபபி மனதிலே வே.டையாடச சமமதிக பு மலைகளி 

லே வாழனெற கூறவா வேடா முகலானவாகளைக கூட்டி வாருஙகளெ 
ன்துசொலல அதுகேடடு ஙகே நினற தூகாகள வணஙூககொணடு 

வெளியேபோனாகள-௪-று (௪) 

ஓடினாக ஞயாவரைககானகம 
காடினணா கணககாயகனுஙகளைத 

தேடினானென௮ செபபலுஞசிறசிலா 
கூடினாதுடி. கொடடினசெநகுமே 

இ-ள. விரைநது செனருராகளாய உயாகக மலைககாடுகளெலலாக 

தேடிககணடு ஈமதரசனானவன உஙகளை எஙகேயெனறு தேடுதலானா 

னெனறு சொலதுமளவில சிலரிலபோகள கூடிப பமபைகளை முகடு 

ஞாகள ஏவவிடததும-௭-று, (௫) 
அஈதிவேலை யரூஞசாமயாவினும 

கரதனமேவு குரிஞசிககடததிவும 

குகதமவேலசலை கஉனகுணிலகொணடவண 
வககவேடா வரவுவிளமபுவாம 

இ-ள. அபபடிககொட்டின பமபைதகொனிகேடட அபபோதே 

அருமையான பாலைநிலஙக ளெலலரவறறிலும முருகனிருககினற குறி 

ஞசிகிலககாடடி.லும நினறு கையீடடி-வேல-வில வைதடயாகிய வைக 

ஊரககொணடுவகத வேடடைகாதாவருிறதைச சொலலுிரோம-௭ று 
வேறு 

ப ீலிகடடியதனமீதுகமொயகதொளி பிறஙகுசெடடைகளணைத நுநிள 

மாலையிடடுவளாகுஞசிதுஞச கெலவருகதஇிருககுமலாசூடியே 
காலினிறமெடுசெருபபணிக துகழலகடடி.நீடுடிகறஙகவை 
வேலபிடி கது_லமவோவருமபிடவிரைகதுவககனரனககரே 

இ-ள. மயிலிறகுகளாலேசெயத சீராவைஉடமபிலேதரிதது அதன 

மேலே நெருங்கி ஒளிவிளஙகுகினற இறமுகளைஇருபுறததிலு/கொணடு 
மலிலெனறுகோறற மாலைகளுமணிஈது நீண்ட தலைமயிரிலே தஙகுவ 

தாச கெறகஇரும - மலாநதுவருவகான காககணமபூவுஞசூடி. காலிலே 
போடததகக செருபபுமபோடடுககொண்டு விீரககழலகளுககடடி. கெ 
மூ.கான அுடிமுதலிய வா.ததியஙகளுமுழஙகக ௯ ரமையான வேலகளுய 

கொண்டு உடமபெலலாம் வோவைபுணடாக அடுரீகரெசடுலே வாகா 
(ஏ) 

* 

ரக எரேகாகரா-ஏ Ms



வேட்டஞ்செயகான்ளிய்ல் ச்ஸ் 

கொலையெகெசசமறுறைவகககஞ்ரியகூடெனகசகசசையதணியில 
கலையெடுததபிறையனைய முததலையகணைகிறைகதுவளாமராபினணில 

மலையெடுததனையபுயமணைததஇிறுகவராவிசத துவருகொன௪ 
சலையெடுகதுவிழயிகனலெழககடிதுசெனறவேடவசனகதரே 

இ-ள கொலைகதொழிலைககொண்ட யமனிருககறகறகுச தகுகத 
Gr DB சொலலகசகக அம.புககூடடிலே எடடுககலைகளைககொண்ட. 

நஇரனையொபபான பாணஙகளும மூனறுகலையையுடைய பாணகக 

ஞூம, நிரபபிசகொணடு விசாலமான மார்பிலும மலைகளை௪ சுமபபது 

போலான தகோளசளிலேசோ,5துக கோறசடடைகளை யிறுககபபோட 

கெகொணடு ஈட கதுவருகிற மேகமபோல விலலுங கையிலேகொணடு 

கணக.ிலே நெருபபு சதோனற விரைகதுவகத வேடாக ளநேகாகள.() 

பணிலமொததபலகறைநகிரைததபலகவசமிடடுவெகுதுவச சாய 
௮ஊிமயிரககரடி.மககரிததிரளகளபுலிமுதறகிரிபினனவவாயக 
கிலெதாகரவைகளகரவிலுறறவைகணெிபடககறுவியெறியுமக 

குஹிலெடுத துலகரிழையவகதனாகளகோடிகோடிகொல்வேடரே, 

இ-ள சஙகுகளுககொபபான பலகறைகளை கிரபபியிருககிற பல 

விதமான சடடைகளுமணிகது ௮௫௧௫ கொடிகளை புடையவாகளாய 

அழகிய மயிரகளையுடைய கரடிகன-மதயானைககூடடஙக௭-புலிகள்-ர௪ 
லான பனதிகள-அளவினவாகிக சணணிலேகோறறின வைகளூமமை 

விலே பிருககிறவைகளும-துணடஙகளாகககோபிதநு வீசுகினற குறுக 
கடிகளுஙகொணடு ௮௧௪ நாடெலலாம நிரமபவநகாகன கோடாலு 
கோடி. கொலைவேடாகள-எ...று (௯) 

வெள றிமகககமகககளிநறினெடுவெணம௫ுபபிலவிளைமூத,கமும 
(ot யிமுததுநிரையொககவைததகளகோவைமாாபினிடைதாழவே 

பனறிபிறபருமருபபிணைததெழிலபபினறகணடிகையணிநஈ துமி 
கொனறுதினபதுவிருபபிவக சனா ட குடாவேடரசொருகோடியே, 

இ-ள. வெறறியைககொண்ட மததகததோடுகூடின மதயானைகளி 
னீணட வெளளைகசொமபிலுளள முததுகளூம - குனறிமணிகளும- வரி 
சையாகச சரிககுசசரியாகக கோதஇருககிற சனமான கோவைகள மரா 
பிலேசொகஙக பனறியினகொமபுகளை அசதுடனேசோதது அமுகுபொ 
ரு5திய கணடிகையாக ௮ணிநது உயிாகளைககொனறு இனூறதே ரூ 
யாகவகதசாகள கோடாரிகையிலேகொணடஓருகோடிவேடாகள்-எூறு. 

cing 

(HTT - கொடாரி



a 2. அரிசச,க்நிரபுரராணம் மூலமும் உரையும் 

பாசமிறகிடவிகக௪ச௫க௫லிகளபதறற ககமிலமுனறுவெம 

பூசலிடடனலெனச௫னந துறுபுணாசசியினமிகுமுணாசசியாயக 

கேசரிககுருனையெனனவுசைபயிலகதேவோதைஇசைநாலினும 
வீசமுறசெலநெருககமுறறுவருவெண்சுணஙருச சகோடியே 

இ-ள கடடினகயிது அறறுபபோகவும பூணடசஙகிலிகள பொரு 
கதுவிடடுபபோகவுமி கஙகளஞுகருளளேகோபக கொணடு வெவவிதரன 

கூசசலிடடு நெருபபுபபோற கோபிததுக கூடுசனற புணாசசியிலே 
மிகுக,த நினைவுளள வைகளாய சிஙகககுடடிகளபோல ஊளையிடுகிற பா 
டடோசையானது நானகுதிககினுமகேடக முனனேபோக நெருககங 

கொண்டு வருகிற வெளளைகாயகள நாறுகோடிகள-எ-று. (0) 

அஈதரசதிடியெனககுரைததுமுதிசாழிபோலு றுமிவாதடங 

கநதரத்துகரின.றுரபபிபிருகானமடககியெதா,சாவியே 

ததமிறக ுவுகொணபெறபலகயஙகவெஙகன றடஙகணாற 

செஇடசசருவிமுனகதிததுவருசெஞசணஙகுசககோடி யே 

இ-ள, ஆகாயததிலுளள இடிபோறகுரைதது முதிர கடல்ப்போ 

லுறுமி-தோலவாரானது பெரியகழுததிலே இறுகுமபடி.நினறு 5119. 

இரணடுகாலகளையு மடககெகொணடு முனனேபாயநது தஙகளுககுள 

ளே வயிரஙகொணடு அகேகஙகள விளஙகவும வெப்பமான நெருபபு 

பெரியகணகளிலே சிரதுமபடி. சாடைகணடு முனனே வேகமகொணடு 

வருறெ சிவபபுநாயகள நூறுகோடி-௭-.று, (0௨) 

வெண்டையககவடி.கணடைவாசொழிலவிளங(ரு வெஙகனகளஙகளும 

சணடைகணெடிணிசிலமபுகினறொலிதழஙகிடுஙகடியகாளகளும 
துணடவெணபிறையிரணடுகினறெதாதுளஙககவெடடெயிறுமாகவே 

மணடலஙகுழியவஈதஞாளிபலவணணமுளளசத கோடியே 

இ-ள வெண்டையஙகளும - பலகறைகளூம-மணிகளும-கோலவர 
ரிலே அழகுதோனற ௮ணிகச வெவவிகசான கனமபொருகதஇய கழுகு 

களூம-தணடை-கிணூணி-சிலமபு ஆகிய இவைகள நிலைகொணடு ஒசை 

முழஙகுமபடியான கடினமாகிய காலகளும துணடமாகிய வெளளை௪ 
௪நதிர ரிரணடுபோலிருகது முனனே விளஙகுகனற சஙகபபலலுகளுக 

தோனற பூமி பளளமாகவஈத பலநிறஙகளை யுடைய காயகள நூறு 
கோடி. எ-று. (0௩) 

வாலசுருணடுதுனிவாயவளாஈதுதடமாபகனறிடைசிறுசதுவென 
மேலுயாக்கணிசிரமபருததுகெடுவிரவாளெயிறிலஙகடெ



வேட்டஞ்செயகாண உம a8 Th a8: 

காலவுகனறமணியாசமெனறுகெநொகிமிக தமிளிகாழவே 

காலுயாகதுவரவிளாதநுமொயலதுவருகரியகாயகளசத்கோதகயே 

இ-ள வாலானது ச௬ரூணமெ, நுனிவாயானது நீண்டெ, பெரிய 
மாரபானது அகனதறும, இபெபபு சறுகதுமி நுதுகுயாகதுமி, அழகான 

தலைபருததும, கணட வீரவாளபோற சிஙகபபறகளவிளஙக, தொகு 
இனல மஃகிமாலைகளைககடிக.து மெனறுகொணடு கீணடகாககு நீணடுடி 
இளைபபுகமே 7 எமக காலகளஉயாகதுடி ஈகங்கள வெளுதுடி நெருங்கி 

வருனெற கருகாயகள நாறுகோடி-௪-று (0௪) 

நிலபெயாகதுலவுகீலமாலவரைகணிகரெனப்பிடரினுககிறீஇக 

தலையிறககியகலவாயிலவெணணுரசைதயநககாமுழமிறஙகவே 

அலையெழுஞசலியொலியெனகககதியணிகருமபகடி மூககநீள 
வலைகளுக நரையுமவா ருமவனகயிறுமவகசவனசகடனகதமே 

இ-ள தஙகள நிலகளைவிடசெ சஞசரிபபனவான நீலமாலவரை 
களை ஓபபெனனுமபடி. பிடரியிலே நுகககடயை DGG தலையைத் 

தாழசகொடுத து அகனறவாயிலே வெளளைநுரைகளவிளங்க நாக்குமுழ 

ந்ளநகொஙக, அலைகள கிளருகினற கடலோசைபோலமுழஙகு, அமெ 

EMNSE எருமைககடாகக ளிமுக துககொணடுவா நீணடவலைகளும திரா 

களூம-தோொலவாரகளும்-வலிதானகமிறுகளும கொணடுவநத வலியபண 
மகள அநேகஙகள-௭-.று (869) 

இமையமகதரமுதறறடஙகிரியுமிகனிடைபபடுக.ரயகளும 
அமையுமவேடுவரனகககோடியாணைாதுமேறுவரையனனதேரா 
சமையமணட்பறிறைகஇிருஈகதிரிசகபுமை கனைவணஙூயே [a 

எமையழைததபணிவிடையு ரைத்தருளகவெனறுமணமிசையிறைஞ சின 

இ-ள இமைய$ூரி - மகதரகரிமுகலான பெரியமலைகளிலும இகத 

மலைகளுககு நடிவிலுளள பாலைவனஙகளிலும சஞசரிககெற அ௮கேகய 
கோடி. வேடாகளவகஈது மேருமலைபோலவகான ஒருவகைச௪ ௪பாமண 
டப நிரமபக கொலுவிருகச இரிசஙகுபுசஇரனான ௮ரிச௫௪௩௫ மகாசாஜ 

னைககணடு வணஙூ எஙகளை வரவழைத்த பணிவிடைககு உததரவுகொ 
இககருளவேணுமெனறு பூமியிலே படியவணஙகினாகள-எ-ு. (0௬) 

சிஙகமானைபுலிபன றிமானமரைஇரணடணைகதுதிருகாடெலாம 
எஙகணுமப ரவிவகதுகணபயிரியாவையுஙகெடவழிககலால 
HEM DDD GO GOT UM BD (EOL BB OO OO Cp BIO F ot 0) Lp es) 

உங்களுககூ.சவியாகயாமவருத்ுணடெனபபல்வணாததினான...। 
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ape HUFF CMI TA eM மூலரும் உரையும். 

இ-ள அிஙகங்கள-யானைகன - புலிகள - பனலிகள .. மானகள - 
கானககுதிரைகளாகிய இவைகளெலலாக இரணடு ௬டி. கமது இருகா 
டெலலாம எஙகும ப.ரவிவகது பயிகளெலலாமழிய அழிகத படி.யிறு 
லே அவைகளையெலலாம கொலலுதறகாக உங்க வாவழைககேன 

நீககள ரீககிரம போறசளென நுசொலலிப பினனும உஙகளுகரு கவி 

யாக கானும சேசோகளுடனே வருகிறது முணடெனதறு பலவகைகளூுஞு 

சொனனான-௭ அ (Wer ) 

முனனடககவெனவாடையாபாணமுமநுமவேிிவா கமககளித 

கீண்னவா ககுவிடைக றரமணடபமகன றுபோனபினமைசசரை 

செனனெறிபபடவிரை உது$ரநமதுசேனையோடினிதுசெனமென-க 

கனனகச்டிடைபுகுஈநுகமபுடையதையலவைகஞுமிடமெயதினான 

இ-ள முூனனே போஙநசளெனறு வஸடராபரணஙகள முூழு.நம 

அத வெடாகஞூககுக கொடுது அவாகளுககு உததரவுங கொடுத து 
அவாகள அகதச சமையமணடப்சைவிடபபெபோனபினபு மநஇரிகள் 
பபாததுப போ ருமவழியே போமபடி. விரைவிலே நீயகள நமமுடைய 

nr சேனைகளுடனே ச்கமேபோஙகளெனறு தன அரணமன்ககுளளே பதி 
க சிரோமணியான சநடிரமறி பி ரககுமிடததுகுப போனான-௭-.து 

சரியகாழகமலிரித துடி நுவரிகவசமிடடுமணிமுடி கரத 
தரியவெறறியுடைவாளபிறசரிகையரையமு ஈதிவயிரவிகரும 
பெரியபொறசிலையெடுஃத துவாளிபலபெய2 நாணி துகெயகவே 

தெரிவையாகசீரசிபுடனவரககர. நுசெனறுதேரினமிசையேறினான், 

இ-ள நிலசரலல_(/௰௦. லவண திச முமவிரிகது உ)ததஇிககொணடு 
இதுகலாகக கடடுகிற கவசமுமபோடடு ஏதகடி "டமுஞரூடி அருமை 

யான ஜெயகசகதை கொணட உடைவாறாம Oo Qa WLI Wh FLD - இடைப் 

லேகடடிக காளிகொடுகக பெரிகான பொனமயமாயிருககிற விலலஓது 

கொணடு அமபுக எகேக மடஙகககொணடிருககிற கூடுமுதுகிலே பொ 
ரு5தககடடி. பெணகளுககரசியான சகதிரமதிகூடவர விரைவிலே போ 
யத கேறரினமேலேதினைை-௪-ு (௯) 

கோளெழுஈகவெனவகசெழுஈகனகுடைகதிரடசடையுககதிலக 
தாளெழுகதகடலபோலவெஙகணுஈடஈதமனனவா பெரும படை 
வாளெழுகதசுடரெணடி சாமுகமறைகதமாமுகனெருகடயே 

தூளெமுகதனகயஙகளசெனறனதுசஙகமுக துறகடககவே 

இ-ள கிரகஙகளெலலாம ஒரு சேரககூடினாறபோல Gem sn 
டஙகளவக்துகூட ன, புகமுடிவாகிய அசுகாலசதிலே பொஙகின கடல் 

போ லெ குகெருங்கி நடந்தன அரசாகளுடைய பெசிய் சேனைகள்?



வேடடஷூயகாண்டம ar cB iB 
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கிலுஈ தோனமுமல மறை, கன, கறுககமேகஙகளை கெருககெகொணடு 
௮௩௧௪ சேனா தாஸஷிகள ளெமபின, யானைகளுஞ சென்றன; குதிறாகளு 

(௨.9) முனனேக ககன எ-று 

கோடக தருவிலாழியுஙகரட குழுசரஈகருவிலாழிடிம 
அஆடககவரியஞ்செலிக நு ப ரணடகோளமுமமறைகஇ.உம 
மாடவீழுகளகடஈதுசெ மபொனமதிலவாயிலவிடடகலகணணியே 

வேடாசேனையொடுஉட ௭னருகவேலைமைக்கடலிலவிழதலபோல 

இ-ள ரூடுரைவாயிலலை வருரிஉ நரையமி, மககதை௫௪ Fe gy) Boor vp 

யானைவாயிலே வருகிறநுமாயம, பொறகாமபுளள சாமரககளஞுகெருயடி 
வெளிபிறஐுணடான் ௮ண்டகோள௱ரு மறைநதுபோமபடி. உயர ௫௪ 

இற மாடவீதிகளைக கடக நுபோயச செமபொனமயமான மதிலையடைய 

கோடடைவாயிலையுமவிடடுச நாபபோய முனசெனற வேடாகள சே 
னகளுடனைபோயககூடினுன பாமகடலானது கருஙகடலிலேபோபக 
கலகடறதநு போல-௭-று (௨௩) 

சிலையெெ த,யமன னீ னைத தொ (ழி துசெனறுவேடு aL T 6 gb or 

அலையெடுததமலாவாவிபுமவயலுமகழியுமபொழிலடஙகலும 

வலையெடுததருகு நிலாவை ததுமல!ஏாரொழுககிபிடைகூவெனக 
கலையுரைதரளகளகடமைபனறிபு ிகரடிகோளரிகலக தவே. 

இ-ள. விலலககொணட தோஹகாயுடைய அரிசசநதிர மகாரா 

ஜா வணஙககெகொண்டுபோ (ப எங்கு வேடாகள பாவுகலாய Serre. 
அலை? ரகசொண்ட. காமபைகரு ளந களி 3௩ - வயல கரிலு12-அகறகளி 

லே திரையுமவளைம்து-மணிவ। (களையும ஒுஙசாகசசோதது அவவிட 
நகனவிலேகின அ கூவெனறு மிரு கஙகபாபொலோபைகசாடப. உடனே 

கலைமான-புளனிமான-கூடடஙகளும-கடமை களும-பன றிகளும - புலிக 

ளூம௦-கரடி.களும சிஙகஙகளுமவகது சடடின-௭-ற (௨௨) 

ஏனமெணகு(/லியாவிசிஙகம தயானைசமபுழைபுலவாயமரை 
கானமோரிகடமா வழுஙகரலைகாவியூகமெலியாகணில 

கானமேஇிவரையாடுடுமபுமு பலகாலவிசை சஇடைகலகதன 
வானகததிடைபறகதெழுகபலவனகசிறைபறவைவாககமே 

இ-ள. பனறிகள-கரடிகள -/லிகள-யாளிகள-சஙகஙகள- மசயானை 
கள-கரிகள-மானகள-புலவாயகள-மரைகள-சவவாதுநுளைகள - தரிகள- 

கடமைகள-அஆமைகள-கலைமானகள- புழுகுபூனைகள - கருஙகுரஈகுகள- 

எலிகள-காடடுிபபசுககள-அணிலகள-காடடெருமைசள- வரையாடுகள



k 

a BS அரிசச,சதிரபுமாணம மூலமும உரையும 

உடுமபுகள-முயலகள-காலவேகஙகொணடு அவவிடசசேவகது கூடின, 

ஆகாயமாரககததிலே பறஈதுவகதுகூடின, பலவகையான வலிய சிறகை 
யுடைய பகூதிககூடடஙுகள-௪-று (௨௩) 

வடடமாகவரிவிறகுனித துவயயமனனாவிடடபலவன சரம 
படடமாவினமவிமுகதுழன.துடலபதை B) Dl BT OU SIT 15 AB LDIF GD 

தொட்ட. வேலகுணிலெயிஈ அவேடுவபா துணி நகுமரமசனமனககமால 

விடடஞாளிகளகடி ததிமுதிதிடவிழுககமாவினமனகசமால 

இ-ள வளைவாக கீணடவிலலைவன து வெரமிகொணட அரசா 

கள எயத் வலிதான அமபுகளப்பட மிரு ரகூடடங்களவிமுக து உறு 

உடமபுகள பதைபதைதநுச செக) வைக கேகம கை ரிலேகொண்ட 

வேலகளையம-வளைதடி.களையமயிசி.வேட/சள தநுணடுசெயக மிருக௪௪ 

Grain, இவவேடாகள விடுகினற காயகள கட ததி ழகக விழுச் மிரு 

SHE ளகேகம-௪-.று (௨௪) 

தண்டலைபபடுவிலஙகினிறபரிசரஙகளூ5 துணிசிரஙகளும 

இிண்டிறறகுமசாமணடலததலைவாசெயகைபிறசெறிவிலுணடையும 
விணடலததிலுயாவனசிறைபபறவைம் துபடடுயிரிழந நுபொய 

மணடலதீதிலிடமினறியெததிசையுமவஈதுவிரவவாவனநதமே, 

இ-ள காடடிலேயுளள மிருகஙகளமே லேபடட அமபுசரம, அறு 

படடதலைகளும, மிகக வலிமையையுடைய வீராகளும, மணடலிகாக 

orn, ரவ கையிலேகொண்ட விலலினுணடைகளும, ஆகாயததிலுப 
சகது பறககினற வலிய சறகுகளைய/படைய பஈகிகளமேலேபடடு உயிர 

நீஙெவாபெ பூமியிலே எகததஇிகிலு மிடமிலலாமலவ௩து விமூவன 
அகேகம-எ-று (2 @) 

வேலகளபடடவொருகோடிகோடிவிறலவிலலுமிழகசசடுபலகொடுங 

கோலகளபடடவொருகோடி கோடி யெறிகுணிலகஎபடடவொருகோடி 
கோக,காலகளபடடவொருகோடிகோடியெறிகவணுமிழகதபலகறகளப 
ட,ிடோலமிடடவொருகோடிகோடிசிலையணைடைபட டவொருகோடியே 

இ-ள வேலகளபடடு விழுவன ஒரு கோடானுகோடிகள Liem 
கொண்ட விலலினினறும விட௫ன்ற சுடிவகான வெவவிய அமபுகள 
படடுவிமுவன ஒரு கோடாலனுகோடிகள, வீசுகினற வளை ஈடிகள பட்டு 

விமுவன ஒருகோடிகள, தேருருளகளபட்டு ஈசுஙகுவன ஒருகோடானு 

கோடிகள், வீசுனெற கவணினினறுஞஷ செலலுகற பல கறகளபடசெ 

௪தஇததுககொண்டு விழுவன ஒரு கோடாலுகோடிகள, விலலுண்டை 
களபட்டு விழுவன ஒருகோடிகள-௭-று (௨௯)



வேட்ட மநசெயகாணாஉம் ச்ூள 

GBIGDOL BOND 10 GOI Ar thi BOW LI 110d தூாணிகதுவிழககசகை துமிககன 
இடைகளறறகுடரோடியறறனவெழுஈதுகாவுமடி.பறறன 
கடைகளறைனைநிணகசெறிநகனநசரமபுகூளைகளகழனறன 
4 டையுகச இலெழுகடலெனாபூருதிககனமீதுறவெழுககசே 

ச் 

இள அசெகமிருகஙசள நுடைகளறுபடலாயின கலைக ளகேகங்க 

ராகத துணிபட்டு Mi p VTUV oS, COBH ளஅுபடலாயின குரஙரூகளஇடுப 
பள படலாயின, ௨௨ ஐடிக கடலக ளறுபடலாயினண எழுஈதுகாண 

டுரிரசாலக சறுபடலாயின,கலடக ளோயகதன, கொழுபபுகளசிகநின, 
கரமபு முறானகருநம சிடு, இபபடியாகுமபோது யுகமுடிவிலே பொங 

[அ] ் ரு கடலபோல ரசதஜலம அகாயததை யளாவுமபடி. பொங்கியது () 

அலினுடறகளிறுகனிமர.கதுடியகலவகமகுமவழியமறன 
லியுடனகாடபுமைமடிகீதுகலையபோவதறகுமவகையதறன 

A ௦ ள் எலிய 1 ஙகணிலிறஈ நிறக அுழமுயமலகுகற குமி L. OOP ன் 

வடியசிஙகமுடஸ-ளியிம மரைவரு வகறகுநெறீபறற வே, 

இ-ள, இருளபோலவதான சரீரததையபுடைய யானைகள மிகவுஞ 

Gl #5 gf பெணணனைக ளோடுவதறகும வழிகவிலலையாயின, Lol samt. 

னே கரடிகளும மானகளுமிறஈது கலைமானோடுதறகு இடமிலலையாயின; 

எலிகளும-அமைகளும-௮/2 2ள௩ம-செத துசசெதது முயல போகுத 

OF டஇடமிலலையாயின, வலிமைகொண்ட சிஙகஙகளுடளே அளிசளு 

மிது மரைகளசெலலுதமகு வழியிலலையாயின-௪-.ு (௨௮) 

படடபடடவையெடு? நுவேடுவபருத்த உடடைகளகெடுயே 
ஈடடகவடடகசைஇனறு ) சா படறு ஈகணஙனைமபலபிணஙகவே 

NLL. Dt Ith GL Lo ! லொமடுகசளிறபுனலருகதியே 

@). Lawn ey” எமனனாமனனவனிருககரூழலிடையெயஇனூா 

இ-ள அபபடிச செக ஙெ ததுககடசுகிற மிருகவகளை or OS a5 

கொணடுபோய வேடாகள பருத்த விறகுககடடைக எடுகட நெருப்பு 
ட்டி ௪ சுடடுசஈட்டு மாமிசஙகளைத* இன,நுதனறு கூட நிறகற நாயக 
கூடடஙகளெலலா 8ீணடுமீணடு காடடுககுபபோவதாகக களளைபுமிகக 

குடித்து ௮த வெறியினாலே காயகளுககுங கொடாமல குளங்களிலே 
போய விடாயகொண்டு நீரைசகுடிததுககொணடு சநதோஷூமாக மாலை 
புனைகக ராஜாதிராஜனான ௮ரிசசகஇச னிருககுமிடதஇறகுவகதராகள() 

இவவிடத துளவிலஙகிறகசவெறிவேலபிழைததுமவலைபிதிடம் 
வெவவி_ககணைகடபபியுஞசலவிலவகுபோனவுளவாயினும 

அவவிடசஇினினடபபதோவடவிபுகுவதோககரியணவதோ 
எ௪வவிடததினிதுசோதுமெனறவாவிளமபமனனவளியமபுவான்.



1B 2 அரிசச,கதிரபுரரணம। மூலநும் உரையும 

இ-ள ஐயா - இஃகச்ககாடடி பளள மிருகயகனொலலா இரகதுயபோ 

wor, Do நாஙகளெொறிகக வேலுககுததபபியம வலைகளைக இழிகதுக 
கொணடும வெப்பமான விஷூஜலஞடஒன அம்பும்றாக நடகுபபியும லெ 
OG EEE ளோடிபயபோயின வைகை னன, ஐனுமும வைக ளோ உப 

போன இடஙகளுககுப போகிறகா அலலது காஙவகளிருககித காட்டுக 
கூபபோகிறகா அயோகதியாபுசிககக ௬௯ டவருகிககா நாஙக னினி எக 

இடததுககுச செவவேபோகிரதெனறு ௮௧௪ வேடாகளசொலல gy b 

ற்கு ௮ரிசசகதிரமகாராஜன சொல ுக௫ன-எ-ு (-ூ௰) 

செனறசெனறதஇசை கோறுமயாமினிது செனறுணெடி.றலவிலஙகெலா 

கொனறுகொனறவைமுடி நதபினவருதலாருமுனனியகுரிபபெனக [௩ 
கெனறுதேரின.பிசையேறியேயபிறைவனேகவுயகழலிறைஞஷசியே 

தினறவேடுவாபெருமபடைததிரணெருஙகுகானிடைபரநதவே 

இ-ள போனபோன திகருகளெலலாம காரும ௮,௪ மிருகஙகளு 

டனே ஜெயஙகொணடிசெனறு மிககபலகதைபுடைய மிருகஙகளையெ 

லலாம கொனறு கொனறு அவைகளெலலாம இறகதபினபு வரததகு 
மிதுவே கான கொணடகருதமெனறு தேரினமேலேலி ௮ரசன செல 

ஓுமபோது கூடரினற வேடாகளுடைய பெரிதான சேன்ககூடடம 
(௨௧) ௮த நெருககமான காடடிலே எ௫௫௬ம பரவின-௭-று 

அரிபிளகதகரிபிளிறுமோ சையிவையறிதுமெனறணுயட ர்குவாா 

கரிகவாஈததாளவிளவினனகனிஈமன ம வெனறவணெருங்பூவார 
வரிகெடுமபுலியிடி சமிடகககுமானெனரசிலை பணகமு வார 

பருமணறகிழிபவுழுகவோதைபிவைபனமியெனறவிடை த௮றுவரா 

இ-ள சஙகஙகள கொலலலான யானைசய ௧௮,ந௰ ஓசையாிய 
இவவிதககுறிபபுகளதெரிகநுகொணடு போவோமென்று ட்டி நெரு 

குவராகள, யானைகளுணட இரடசியான விளவினுடைய கலலபழஙகள 
பெயதுடகரனறனவெனது ௮அவவிடஙகளிலேகெருயடிசசெலவராகள 

ரிகசையுடைய நீணட வேஙகைகளபறற அவ௰றினவாயிலகபபடடு மா 

னகள கததுகினறனவெனறு விலலைவ&ாபபாரகள, பருத்த மணறறரை 
கள பளளமாகககிணடுகினற பனறஜிசசகதஙக ஸிவையென.து ௮வவிடங 
கனிலே நெருஙகுவராகள-ஏ-று (௩௨) 

குருகலமபுமொலிபிதுதடாகமிதுகுஞசரஙகளக rin tent GiGi 

பருகுகனறவொலியிதுவெனககடி. BID றுவராநெடி.துசுறறுவா£ 

சருகலமபுமொலிசெவிடுணாஈதிரலைகானெனககடி துவாவுவா 
முருகலாஈகபொழிலலைவதாகமெனமுகதுவராபசழிகெதுவா



CG வட்டஞ்செயகாண்டம் ௪.௯ 

இ-ள வெலைககுருகுகள ௪௧இககனற ஏககமிது, குளமிது- யா 
TEM துஇககையினாலே நீரைமொணடு கூஷஉகூி௰ ௪௫௧௪ மிலுவெவென்று 
விரைவிலேபோயக கொடருவாாகள, அஇகமாக௪ஞூழவாகளு ௪௪ 
ருரூகா காயகதொலிககிற ஒலியைககாதிலேகொணடு இரலை மானோசை 
யி நுவெனது விரைவிலேகாணடி.சசெலவராகள, மணமவிரிகினற சோ 
லையிலே சஞசரிககனறது ஐவிகமெனறு முனனே செலலுவாராய yin 

பு களை விவாகள-௪-௮ு ஐகமென-நடுககுறை (௩௯௩) 

மயினமூமககமிதுகினிமுமககமிது வாருமெனறுசிலரோடுவார£ 
மூயினமுமாகமிதுசிவனமுழகைமிது கூடவாருமெனகாடுவார 

வெயிலெ.ிநக.துபிள வருமாமணியின வேககாகமெனநீடுவரா 

துபிலுணாநசகெடுமரைகலிஈ ஈடுது தொடாவமெனறுபலாகூடுவா 

இ-ள மயிலோசையிு-ெரி. சகதமிது- வாருககளெனறு கிலபே 

சோடுவாகள, குபிலோசையிது-சிவறகாடையோசசையிது- பினரொடா 
நது வாருஙகளெனறு சிலரோடிகசேடுவாகள, இதோ வெயிலொளி 
வீரமினற ந, விளஙகருவசான பெரியரதகததையுடைய வேகஙகொண்ட 

பாமபு இதுவெனறு நெடிதுதூரஞசெலலுவாகள, தூஙருளெறது தெ 
ர் 

விகதுவருகிற நீணட மரைமுழஙமுனெற தவவோரை அதன பினனே 

தொடாகது செலலுவோமெனறு பலரும குமபுகூடுவராகள - எ-று 

மரை-ஆவிகம-கானககுநிரை-இவை-ஒருபொருள. (௩௪) 

ரன.றுகுனறுதொறுந் லமேவியகுளககொறுஙகுறுவனநகொறும 

செனறுசெனறடிதொடாகதடாகதுபல திசகினுஞசெறிவிலஙகெலாம 
கொனறுகொனதுகுவைசெயதெரிதஇிடு கொடுவககனறபடுகொழமுகதசை 
தஇனறுதினறுபுனலுணடுவெவறிபுனை கணெசெருபபடைஈடகதசசே 

இ-ள மலைகரை£ள இடங்களமுழுதும நீலமலாகளபூதத குளநு 
களமூழுதும குளிராக காடுகளமுழுதும போயப்போய மிருகவகளின 

காலடி.பிடிதது,ச கொடாகது பலஇிசைகளிது நெருஙகின மிருகககளை 
யெலலாம கொனது கொனறு குபபலசெயது எரிககததகக கொடுமை 
யான கெருபபிலேசுடட கொழுபபுமாமிசஙகளைத இனறுஇன று தாகர 

கொண்டு நீரைககுடித்.து௪ செயஙகொண்ட பலமான பெரிய சேனைசள 

அககாடடுககுளளே செனறன-ஏ நு (கூடு) 

இசவினிறடெகிதிருணடுசூனமழையிருணடுதுனறியலகெஙகனும 
ப. சவியெயச கணையெதாவருமபர. படாகதமுணடகவிசுமபிலுற 
ரவினஙகரடி புலிகளபனறிகளமுஙகுடுமபெலிமடஙகனமான 

கரவிலுறறிதனுளுறையுமெ னறெயினாகாடெலாமெரிபரபபினா



௬0 அரிசச,ச்திரபுமாணம் மூலமும் உரையும் 

இ-ள இசாசதிரிகாலகதிலும் ௮௫ிகமாக இருண்டு காபபஙகொண்ட 
மே௫சஙகளபோலவுமிருணடு கெருக்குகலாய அ௮ுகககாடடிடமெலலாம 

பசவிஎயக அமபுஎ௪.இிரீடடுமேலவருமபடயாகபபரவினமுளளுககாடபெ 
பகககஇலேயபோய அ௫குளள பாமபுகக டட்ஙகள் - கர கள- புலிகள- 

பனயிசள-ஆமைகள-உடுமபுகள எலிகள-சிஙகஙகள- முூசலான மிருகங 
கன ஓரிகது மறைவாயிககா௨டலே சஞ்சரிகருநிமனறு வேடாகளக தத 
காடெலலாம கெருபபைஞுடமு.ஷாகன எ-று (m 47) 

சணடவெகச்ழலபசிகதழன.நுலரகு கனனையுணணவெழு கனமையபோல 
கணடமொனபதுமெரிகதிடகதெறு கடுஙகொழு மபொ கசகெஇன 

கொணடலிறபுகைபரகது-றநின கொழுஞசடாபபடுகொழுக துபோய 
அணடமுறறனபயகததககர மகறகுமப[றமெ மக,சழித 

)-or அபபோது வேகசதையுடைய வெபபமான கெுப்புகன 

ககுப பசியுணடாகிகெ கொதிதது உலகமெலலாமபுசிககஎரககாறபோல 
தவகணடஙகளுமெரிய௪ சடுகனற கடுமையான செமுமையுளள பொறி 

களசித்றலாயின, மேகஙகளைபபோற புகைகளகமமிப பரவி எவவிடத 

அஞ சூழூதலாயின, செழுமையான கெருபபிஐணடாகிய கொழுநதுசெ 

னது அகாயமெலலாமபரவின, அபபடி பபரவி.ஏ புகையாகிய அது.ரகர 

யததுககு அபபாலுகிளாகதுசெனறன- எ-று, (௩௭) 

சுடடசெகதழலிலவெ.கதுவெகதுடலசு நணடபமபலவிலஙனம 
கட்டுபாசமதுவிடடஞாளிகள கடகட சிலி சன 

கெடடழிக துநிலையற றுமீமிசை ொகதெழக நு கதிகொணடுபோய 
விடடமாழுனியிருககரூழலிலவெருணடுசிறசிலவிபாஈசவே 

இ-ள. ௮பபடிசசுடுகினற ௪ிவகசகெருப/ஒலே வெக.துவெகது 
உடலெலலாம சுருணடன அகேகஙகோழ படி கஉடடஙகள கட்டின 
கயிறறை அவி௰கதுவிடலான காயகளபோயகாடிகக இகககன சிலமிரு 

கஙகள தமது நிலைகுலே;தலைகது இருகக இடமிலலாமல மேலேமேலே 

இளமபி உயாஈது தாவிககொணடுபோயத நகை அனுபபின பெரிய 
விசுவாமிகதிரமுனிவரிருககிற இடகதிறகுபபோயபபயகது சிலரிலமிரு 

கநுகளவிமுககன-௭-று. (௩௮) 

மடடி.லாதனவிடுத,சனமமவன வகதைதகனனகொலிவனததிலே 
படடிலாகனவெருணவெககன வெனசசினமபதைபழை திட 

விடடிலாவினைவிளைபபலயானென வெகுணடுவிடடவெருவெவவிலவ 
கெடஉலொனறுவரலகணடிலேமெனவிருஈதமாமுனியிரககிஞன. 

இ-ள. அதுசண்டு ௮ளவிலலாக மிருகககளை விடடோமே அவை 
களையெலலாம ம அரிசசகதிரன கொளறுவிடடானோ இகதககாடடுககுள



  

வேட்டஞ்செய்காணிய்பம் waa 

ளே சாவாக மிருகஙகனலலவோ பயக்து இஙகே வரலாயினவெனறு 
கோபமானது அுஒதுடி தச தோனமககொணடும அச்கோபனசை ஐரு 
வகையேகீஈகி இலலாத செயகையை உணடாககுகறேன யானென்று 
சொலலிஈ கோபித்து கானனுபபின அகேகமான கொடியமிருகககளில் 
எட்டிலொருபஙகுகூட இககேவருவகாகக காணோமேயெனது ௮௪௫௫ 

௩௧ பெரிய விசுவாமிதஇரமுனிவா மிகவுஙககிலேசிதகா£-௭-று (கூட: 
வேறு ் 

கலஙகலெனதுநீகரததினறுதகெளசிகனமைகதது 

விலஙகனஙகளைகோககஇிநீர வினைவிளைககதுவும 
லஙகலமனனவனவகைகதததுமாருயி£வருகச 

நலஙகிவநததுஈவிலுமெனறுரைததஇிடஈவிலும. 

இ-ள நீஙகள கலஙகவேணடாமென௮ு விசுவாமிகஇரா கையால 

மையசசெயது மிருகஙகளையெலலாம Lens a நீஙகளபோய ett oor. 

அழித;ததும அதறகு வெறமிமாலைகொண்ட ௮ரிசசகஇரன கொனறதும 
உஙகளுடைய அருமையான உயி£வருஈதுதலாகி கொகது இஙகே வக் 

ததுமுழுதும சொலலுஙகளெனறு சொலல மிருகஙகள சொலலததொ 

(#0) டஙதின-௭-று. 

கானடுஙகிடககணபுனலசொரிஈஇிடககழுததின 

மேனடுகடடமெயயெலாநடுநடிடவீசும 
வானகெடமறலியைககணடமனனுயிரே 

போனடுககமொாமுனிவனைபபோறறியேபுகலும, 

இ-ள காலகளநடுககவும கணகளிலே நீரசிகதவும் கமுததுககுமே 
லான தலைநடுஙகவும உடமபெலலாதகடுககவும வீசுகன௰ வாலசளநடுங 

கவும யமனைககணட மிகுதியான உயிரகள ஈடுககுவனபோல கடுககிமகா 

முூனிவரைபபாரததுத துதததுசசொலலலாயின-௭-.ு (௪௧) 

செனறனஞசெழுமபயிகளுமுயிரகளுஞூதைதது 

நின்றனமமெமைகெடுமுடி.மனன்வனோரஈது 
கொன்றனனபிழைததெயதினஞசிலசிலகுறையும 
எனறவாலிரிஈதெயதியவிலஙகுகளெலலாம 

இ-ள காஙகளபோனோம போனவுடனே அஙகுளள செழுமை 
யான பயிரகளையும ௮வைகளைககாககனெற வுயிரகளையும அழிசதுயகொ 
னறும இரிகதோம, பினபு எஙகளை ௮௩5 நீணட கிரீடாதிபதியானவன் 
வகது கொனரான அதறகுசசில காஙகளவஈதோம வாசாம லககுளன் 
சிலவு மிககேசததுக்குளளே குறைதலாயபபோகுமெனறு சொலலின, 
த்டி வாச மிருகககளெலலாம-சறு, (௪) 

௨௪



௭௬௨ அரிசி இதப.மாணூம் மூகம் உ ளையும்: 

ஏனமுகூலிடககெளகிக்னெரியெழவிழிக Br 
கனறுகனறெனககைத்துககைகாசியிறசோததுி 
வெனவிவேடிகனைவெலவதுகருதியோ /வீரப 
பனல௰ிசனறவபபெருமையாஃபிமைபம்ளிறபடைசகான 

இ-ள எனறு சொனனவுடனே விசுவாமிகதிரா நெருபபுககோவா 
OF SITES தஇறகபபார சது ஈஉலலது ஈலலகதகென்று சிரிகதுககைபை 

மூககினமெலேவைதது ஜெயஙகொண்ட Pests rar வெலவதகாக 

எணணி ஒரு ஊீரகதையுடைய பனறியைக தனது தவபபெருமையினா 
லே ஒருஷணததுககுளளே சிரு௮டி.ககரா-௪-_று (௪௩) 

, பொனனிறகதுமெயவெணணிர ததுகபுடபசாகம 
சனனிறககணடகாவுகாலுஞ்செழுமபவளம 

செனனிறஃதகணசெமமணிசெழுமுகமபசரை 

அனனிறககுரனி௨மஎச௪ிரததெபிறதறசே 

இ-ள பொனனிறமான உடமபும, வெணணிறமான நகஙகளுட, 

புடபராகமபோல நலல நிறமானகமுததும, செமபவளமபோல நானகு 
காரலகளும, மேகநிறமான கணகளோ வெத ரதகமபோலவும, செழு 
மையானமுகமோ பசசைநிறமாகவும, இருணிறமான உரோமமோ நீல 

மாகவும, வமிரமபோல பறகளும, அதீறகுணடாென-௭-று. (௪௪) 

வபிறறினாறபெருமணபுவீமறைபடமறைககும 

எயிறறினுலுயாவிணபுவிபேழைபுமெககும 
கயிறறினாலுயிரகவாக நிகொலனைககலககும 
பயிறகினாறபினையெனசெயாதபபெருமபனறி 

இ-ள ௮௮ தனவயிறறினாலே பெரிதான மண்ணுலகமெலலா மறை 
யூமபடி. மறைககவலலது, கொமபினாலே உயாகத ஆகாயகதையமஉல 5 

மேழையு மெடுககவலலத, பாச,ததினலே உயிரைப பிடிககவருனெ ர 

பமனையம் கலககசசெயயவலலது, இப்படி. யமனையம கலஙகசசெயய 
வலலதானா லினி யெனனதான செயயமாடடாது ௮கஈதப பெரிதான 
பினறி-௪-.று. (௪ டு ) 

அபபெருஙகொடுமபனறியையரு5சவஜேககி 
எபபெருமபடைததலைவருமெயினருமிறககசு 

தபபறககொலைசெயதரிசசகதிரனறனனை 

இப்பெருமபொழிலகொணாகதுநீபேரவெனவிசைத்தான 

இ-ள. அப்படிப்பட்ட பெரிய கொடுமையுளளபனநியை அரிகான 

சஙததையுடைய விசவாமிதொபாதது எயகுமுளள பெரிய சேனா



வேட்டஞ்செய்காணிம்,' aK. 

பப இசரநம வேடாகளும சாவுமபகஒ. ச௪பபாமறகொளன்து அரிச்சகஇரளே 
இககபபெரிகான கா டடுககுளளே கொடாகதுவருமபடி, கொணடுவகலு 
விட்டு நீ அபபாறபோவெனறுசொனனா-௭-று ட, faa) 

எனறுகூமிடவிருடயைவணஙக௫கெடடெயிறருல . 
HarwsOntpOer 0 M6or Rover ia Han 05 gy 
கினறுநினறுசெஙகணகளானெருபபுகவிழிச்து௪ 
சென்றுசாடி.யறுமனனவஎசேனையைசசிகல 

இ-ள எனறுசொனனவுடனே அ௮ுக்முனிவரைவணககிககொணடு 
நணடகொமபினாலே மலைகளெலலாக தூளாகககுகுஇ நீண்ட மலைசசிக 

மஙகளையெலலாம பொடிபபொடியாககி ௮ஙக௫கே நில்கொணடு சவ 

ஈ,ககணகளிலே கெருபபு௪சிஈத்த இறஈது பராததுபபோய சன சே 
னைகளெலலாஞ சி௩தியோடுமபடி. ௮டி௧,௧3-௪-.ு (௪௪) 

தலைகளறறிடததடஙகரமறறிடவீரா 
._ குலைகளறறிடககுஞசரமறமிடககொலைஞா 
சிலைகளறறிடசசெஞச ரமறறிடததிரைகள 

வலைகளறறிடவெற்றிறறுமாபவராகம, 

இ-ள. தலைகளறுபடவும, நீணட கைகளறுபடவும, வீராகஞூடைய 
ர ரறகுலைக எறுபடவும, யானைகள சாவவும, கொலை வேடாகளுடைய 

விறகள முறியவும, செயவையான அம்புகள் முறியவும, திரை சரிலைக 

ஞூம வலைகளுமகிழிபடவும; இபபடியாகசசாடியது அககமாயாருபமான 

பனறி-ஏ-.று, (௪௮) 

பிளுமீரலுமபிததுநீளகுடாகளுமபிளககத 
காளுகெஞசமுமறறிடமுவெல்சசாடி 

ஆஞுமறதிருகோளுமறறஙகைபிறபிடிதத 
வாளுமதறிடவெறறிறறுமாயவசாகம 

இ-ள. வயிறும-ரரலும-பிததும - நீணடகுட்லகளூம-சரிய, காலு- 

மா£பும-ஒடி.கதுபிளகக நாயகளைககொன்று வாளவீரருமசாவ, அவவிரா 
களுடைய சகோளகளுமொடிய அவாகளுடைய அழகியகைகளிலே கொ 

ணட வாளகளுமொடிய மோதியது அகசமாயபபனமி-௭-று (௪௯) 

கரிபடபபடசசேனைகளபடபபடககலினப 
பரிபடபபடபபரிசலமபடபபடபபசுஙசணா 

ணெரிபடபபடவிரசஙகள்படபபடவிடை சாள 
அரிபடபபடசசுணஙகுகளம்படடனவனஈதம 

இ-ள. யானைகளெலலாமிறகசன அவைகளிறசகவே சேளைகளெல 
லாமிறகதன, அசசேக ஸிற்கக போலவே கடிவாஎமபூண்ட க௫



‘at ate அரிசசதகிகிபுரர்ளம் மூலமும் உரையும 

சரகளெலலாகிறககன, அவைக ஸிறகசாறபோலவே அருள்க குதிரை 

அீசாகளகொணட ஆப. சணஙுகள் Hosein அபபடியாக இரகபபனறி 
பிக பசுமையான கணகளிலிருகது கெருபபுபபொறிகள போயபபக 
கோறும இசதஙகளெரிககன, ௮அவைக ளெரியவே இடுபபும காலகளும 
அணடுநுணடாக நரயகளிறககன, இப்படி. இறககவைகளகேகம-௭-ு () 

கைதவமமிதுவெனறறககடறபடைகலககி 

மைசவழகஈததிணகுனநினுமசசதினுமறைகது 
பெயதவேலகளுஙகுணிலகளுமபிறைமுகமழுவும 
எயதவாளிபுமபொடிபடவிதிததவவேனம (t 

இ-ள. அதுகணடு இகதபபனறி மாயாரூபமெனறு மிகவும கடல 
போனற சேனைகளகலககி மேகஙகள சஞசறிககினற மலைகளிலும மரது 
களிலுமபோய மறைகதுகொணடு எ.றிகச வேலகளும, வளைதடிகளும, 

ாததசகதரனபோனற முகத்தையுடைய மழுககளும, எயத் அ௮மபுச 
ஞம, தூளதூளாகபபணணிறறி ௮ஈதபபனறி-௭-று. (டக) 

குடாபிளகதனகுரககுகளபிஎஈதனகொடுககை 
மடலபிளகதனவாயபிளகதனவிருவசசொய 
உடலபிளநகனவுரமபிளககனசரமுருணட 

கடலளொர்தெனககுருதிரரவனமெலாஙகலந்த 
இ-ள இரதசசேனைவீரருடைய குடலகளுஞசநிஈதன; துடைகளு 

முறிரதன; கொடிய கைபபுறஙுகளும பிளஈதன, வாயகளுங கிழிகதன, 

இரண்டுபிளவாக உடலகளும பிளநதன, மாரபுமபிளகதன, தலைகளுமு 
ருணடன; கடலபொஙதினறுறபோல ரகதஜலம ௮நதவனமெலலாம பர 

வின-௭-றறு, (௫௨) 
செமிதுசனதெளபிணமிதககனதெறிதத 
கரமிகககனகழனறனகாலகளுஙகணணும 

குரமிதகதனகுதிராகணமிதஈதனகுணிலவேல 
Frise sor eG gues. Har pola 

O-1 simaer Nsnser, Gornsor Hs6 Sor, Hy.65naEKen Dw 

கதன, காலகளும கணகளும வெவவேருயபபோயின, குதிரைககுளமபு 
களு மிதககன, குதிரைகளு மி.தஈகன;, வளைதடிகளும (வேலகளரூம ௮ம 

புகளு மிககுகன, ௮௩5 ரகதபபிரவாகததிலே-௪-.து (௫௯) 

சோளைகவீழதததுதுடைகளைவீழதத துதோள்சேர் 
தாளைவீழ் சத துதடககையைவீழதத.துதயிபோல 
கூளைவிழ த; சத, காழையினமாருதமோதப 
பாளைவீழகசென்வீழாகனவேடாதமபறகள,



வேட்டஞ்கிங்ய்காள் ட ச்சு 

இ-ள தோளகளையும விழபபணணிறமு, அடை.களைய : மொடிகது 
விழபபணணிறது, சோளகள கொககுவகான காலகளையும விழபப்ணா 
ணி௰அ; நீணடகைகளையும விழபபணணிறறு, தயிரக கடடிக ரல 
மூளைகளும சககபபண்ணிதமுடி செனனமரததிலே காறறுவி௫சப வரனை 
கள சிகதிறபோற ௪ஈஇன வே.ருடைய பறகள-௪ று (௫௪) 

கொலையெடுதகவேலெயினாதஙகுருஇரீரபெருகி 
மலையெடிகதுகிணமசமகளைமுறிகதெடுககோடி௪ 

சிலையெடுத துவீழ தரைகளுமவலைகளுமவாரி 
அலையெடுததரீரவாரியையணைகததையனறே 

இ-ள கொலைசெயயதககக வேலகளைககொண்ட வேடாகளுடைய 

சகதஜலமபெருகி மலைகளை யருடடிககொணடும, மரநகளை முறிததுக 

கொணடுமபோய விறகளைய/வ கொண்டு கட. விமுசதியிருககிற இரை௪ 

லைகளையும, கலைகளையும வாரிககொணடு அலைகளைககொண்ட நீரககட 

(@@) லிறபோயககூடிற.ற-௭-றடி 

செனறசெனறவததிசையெலாமபிணககுவைசெதியக 

கொனறுவிழததிடககுலைததககொடுமபடைககூடடம் 
நினற இகூணைநாடியேரிருபனமூ னனொருவன 

பனறியோடியவிசையினைபபலமுறைபகாகசான, 

இ-ள தான போனபோன இசகுகளெலலாம பிணககுப்பலகள 

நெருககக கொன்று விழுமபடிசெயயவே அருதக கொடி.கான சேனைக 

கூட்ட குலைகலாயிறறு, அரசனிறடிற Qu sss தேடிககொண்டு 

போய ஒருவிரன பனறி யோடி சஇிரிகற வேகசதைப பலவகையாக௪ 

சொனனான-௭-று. (௫௬) 

அதவாசகஙகேடடரிசசகதிரனமூனிகதே 
எநதவாறதுவஈதெயதியதிவாகளைவதைதத 

தந்தவாறெதுகூறெனவாசளைவனககி 
எககதைகேளெனாவேடுவனவகைவகையிசைத்தான். 

இ-ள. அந்தவா. சதையை அரிசசகதிரனகேட்டுக கோபககொணடு 

அபபனறி எநதவழியாகவஈது கூடிறறு, இவாகளையெலலாம ௪ஈதவகை 
யாகககொனறது, ௮௩5 வகைக ளெபபடிசசொலலென றவனைககேடக 
௮. ரசனை வணருகெகொணடு என சுவாமியே கேளூமெனது அதவிச 
னான வேடன வகைவுகையாகத தெரிய-சொனனான-௪-மு: (டள) 

வானமேழுமணணேழுமுனமருபபினலெடுதத 

ஏனமோபுரமெரிததவனுல்கெலாமெரிகளு



ச்க்சு அரிசசத்திர்புராண மூலமும் உரையும் 

சானமோவுயிர்துரிசறசசமனெடுமபனறி 
யானதோவதுசிறிதுமயாமுணாகதிலமையா 

இ-ள மேலேமுலகமூம இகச உலகஙகளேழு முூனனே ஒரு கொ 
மபிலே காஙககன மகாவசாகஈகானோ தஇரிபுரதகனஞசெயக பரமசிவனு 
டைய உலகஙகளை யெரிகககதகக சகதஇியுளள.து கானே உலகததுளமா 

உயிரகளின வேர ௮வகாக யமனானவன நகீணட வ.சாகவஒி.வு கொண்டு 

தானே அ௮கதபபனறியை இசகனமையதகெனறு கொஞசமேனும யார 
களதெரிகது சொலலவலலோ மலலோம ஐயர-௪-ஸு (@~4) 

_ தலைகிறமபசசைதனனிமமபொனனி றககறுகண 

் ணிலைகிறஞசெழுமாமணிகுரமிஈத.ரகீலம 
! மலையினுமபெரிகானதேோரவராகமவகதகெயஇக 

கொலைபுரிககதுகூனபெருஙகோடடினாலெனர௬ுன 

இ-ள. தலையினிறமோ ப௪சைகிறம, ௮கனு_லினிதழமோ பொன 
னிறம, ௮கன கொடுஙகணகளி னிலையானகிறமோ செழுமையான பெ 

நிய ரதஈநிறம, ௮தன குளமபோ இகதிரநீலகிறம, இப்படி மலையினும 
பெரிதான ஒருவராகமானதுவகது ஈமது சேனையிலேகூடிக கனதுவஃ t 

வான பெரியகொமபினாலே கொல்செயசதெனறு சொனனான-௭-ு.() 

சேனையுமபெருககோகளுக 'தஇணபரிததிரளும் 
யானையுஙகொடுமுடுவ RI Db Ges Is 

கானெலாமபிணககாடுசெயதெயதிறறுககணட ரய 
சேனலஙகலாயதேரினைததிரிககருளெனஞுன 

இ-ள, கமமுடைய சேனைகளையும பெரியகோகளையும, பலமான 
குரைககூடடககளையும, யானைகளையும கொடிய காயகளையும சாலம 
படி. குகதசகொனது காடெலலாம /ணெககாடாகப பணணிககொணடி 

ருகனறது தேனெழுகுகினற மாலையணிஈத அரசனே உமது தேரை 
அங்கேதிருபபி யருளவேணுமெனறுசொனனான- கணடாய முனனிலை 
யசை-௪-.று. (௬௦) 

வேறு 

எனதறுபகாகதிடமனனவாமனனனெழுகதசதததுடனே 
கனதிதுகனறெனவஙகையொடஙகையறைநதுககைததுடனே 

இனம9.கதவரினனுயிரதமமிலுமெமமுபிரோவலிகென 

றனறுசவு5தரிககதகெடுஞசூலையககையெடுதகனனே 

இ-ள. என்றுசொலலவே ராஜாதிராஹனனைவன அப்போது தனக 
குணடான கோபத்துடனளே நலலது இதுகலல?சேயெனறு ஒரு கையட



Cate ஞ்செய்காணிடிம். ௭௬௪௭ 

னே ஒருகையை மோிசசிரிதது அபபொழுதே இனறைததின் மிறககு 
வாக ளூயிரிலும எஙகரயிரோவலியகெனறு அ௮பபோ து சவுக்கரியான் 

சேவிகொடுததவிலலை அழகியசையிலே கொணெடான-௪-௮. (#6) 

! ாகரினமிககவனுனமறைமுறறெதாபாகுகுறிக்தவனும 
சாகரமுறறெழுபானுகுலகதிறைகாளிணையைக்கொழுதே 
காகரிகசசடராடசவபபணிகாயசிபொறசடில௫௪ 
சேகரிபகதரகாரிகொதெகருடேரசைஈகடதஇனனே. 

இ-ள தகோபபாகறின மிகு௩க சாமாததியனாய கானகு வே,சயரள் 
முழுதுகெரிகறு செறு௧௧௧௧௧௧ சாரதகதொழிலிவம வலலவனான 

வன கடலிலே கதோனிவருசிற சூரியகுலககரசனுடைய பாதயகளிர 
ண்டையும வணஙகுிககொணடு யோககியசையான காஈதியைகதொண்ட 
அசிகினற சாபபாப.ரணமபூண்ட தேவியாகிய செமபொனனிறமான 

சடைதசலையையடைய பதஇரகாளிகொதெதருவின கேரைசசெ.வுதஇ 
(௯௨) -்207-ம7-ு 

| 1) புமிடிகத நுபொடிபுமெழுததுபலபலபைமூபொழிலும 
மடியவிமுககனககனமடாநதுயாவரையுகெரிககனவான 

முடியூம இரகததுகஇருமறைகததுமுகிலுமுழனற துகி 

ரிடிபுமுதிகததுகொடி மலையுஞசடரிரதஈடகதிடவே, 

இள அபபோது பூமியும பளளமாயிறறுத தூளிகளுகளொககது 

பறபலவகையான காரகஞும சாயஈதுவிமுககன, ஆகாயததை முட்டி 
உயாததிருககிற மலைகளெலாம கெரிககன,அணடமுகமே௮இர.தலா யின 
சூரியலுமறை கலர்யிறறு, மேக ககளும அலைவனவா௫), நீரும இடியும௫ிச 
துகீலாயின கொடிககடர னஒளியையடையதா செலவலுமயபோது-௭-று 

மாறுபடசசலதேனவுறதறெழுமாலவரையதகனையும 

நீறுபடபபடகாடி மணிசசுடாநேமிநெரிததனவால 
அறபடபபடஜுபுனறகிரையாழியையொததிடவே 

வி.றுபடுகதுயயகானமனைககையம வேரொடெடிககனவே 

இ-ள இகதகதேருககுகெராகச சிலவீராகளுடையதேரெனநு/பேர 
கொண்டு வருவனவான உயாகச மலைகளெலலாம தாளிகள மேனமே 

அககிளர அ௮ததபபனறியைத தேடிககொணடுசெலலுமபோது 7௧௧௧௫ 

தமான தேருருளைகளின ஹேகபபடடவைகளெலலாம நெரியுமபடி செ 
லலஅபபோது ஆறுபோல சகதபபிரவாக மேனமேலாக௮ஈதரகதபபிர 
வாகமானது ஊ றுனெறகீறாபும அலைகளையுமுடைய கடலையொபபாசப.



  

பெருகும்படியாய உயாத்த ாகெளெலலாம வேரோடே. பிடஙகக்கொ 

்டுசெனற்ன-௭-று. (௬௪) 

கீங்கமுடி ததனிவெண்கவிகைததிரிசஙகுமகறகெதிரே 
இககளெனளதசவளகதிகழமுககொளிசிகதுமருபபகனால 

வெ௱சணமதககளி௮.மபலவிறசெருவெனறபரிசதிரளும 
பகமுறபைபலபஞ்சுபடுகதயபனமியெதஇாதகதுவே 

இ-ள ,தஙகககிரீடகதையும ஒபபிலலாக வெளளைககுடையைபுமு 
டைய இரிசககுபு,ததரனானவனுககு முனனே ௪ந௩இரனைபபோல வெண் 
மையாக விளஙகுனெற ஒளிவிசு,தலையடைய கொமபினுலே வெவவிய 

கணகளையுடைய மதயானைகளையும ௮கேசம ,விலலாளிகளைப பேராசெ 
யது வெலலகசகக ரூஇிரைககூடடங்களையும பஙகமாகப பலவிதமான 

பஞசுபோற பறககசசெயகிற பனதிவாது முனைககது-௭-று (௬௫) 

வேயினமிகுசதெழுமாலவரையெடடனுமீதுவிசைபபுறவே 
பாயுமுகறகுலமேழையமபபொடுபாரிலவிழசசத.றும 

வாயினுரைததிசைகாலுமிறைததுயாவானுமிறைககுமவிழித 
தீயினமணித இசைநீ ரவடவைககனலசேர வெரித இடுமே 

இ-ள, தூஙடறகாடுகள மிகுநியாக உயாவனவான உயாந்த எட்டு 
மலைகளினமேலும வேகககொண்டுபாயும பினனும மேககூடடங்ச ளே 
ழையும நீருடனே பூமியிலேவிழுமபடி. சிதறும, சனவாயிலுளள நரை 

யை காலுஇகெடலுஞிஈதி உயாநத அகாயததிலும சிகதும, சணகளிற 
ஜோனறுகிற கெருபபினாலே மூததுகளைவீசுகிற அலைகளூடனே கூடின 
கடலையம வடவாககினியையம ஒருசேர எறிககும-எ-ு (௬௭) 

ஆடனமதததிருகாலுதிசைககளிமுனவைய கதனையும 
கோடதனிறகரமீதுறவைகதுடலகூசிவெருககொளவே 

சேடனமுதறபடுவாளரவததலைசேசககெகுறவே 
தடுமவிசைததெழுகீளபுவியைபபுன லூறநெறிததுமுமே. 

இள Bape Oe அசங்கன்ககொடை எடததக ம யானைக 

i 

  

esiiaswijn Hem Biwi வும ஆதசெடனமுதலாக வுணடான 
ஒளியையுடைய பாமபினறலைகள முழுதுகடுஙகவும EG Coser 

ணடு சிளமபம, ணட மணணுலகததைக கீழிலுளள நீர பெருகுமபடி. 
கிழிக து முககதினாலே ணெடும-௪-ு (௬௭௪) 

ஊறுபதெஇடுபாகாசெலுததியவோடைமதககரியை 

நீறுபசெதிடுமவிராஈடதஇிபரீளிச,சததனையே



  

கூறுபடுத்திடுமவா துவரொறமியகோலவயபபரியைச ' 
'சேறுபசகெதிமொமகசததிரளசேருமசககரையே 

இ-ள. கொலைசெயயததகக பாகாகள செலுததிவருகெற தேகப 
டாததையணிடம மமயானைகளை மணதாமியிலேபுரளக குதததெத்ள்ளும் 

வி. ராகளசெலுததிவருகிற உயாககதோகளைச சககைசககையாகப .பேரி 
கரும குமிரைவிராகள அத.டி.௪ செலுததுகினற அழகான வெற்8, 
கொண்டகுரைகளைபபெரிய மகரமீனகளகூடின கடலின Cen dCovld 
OO Bis OF Wu LD-sT~ DY (௬௮), 

அனா்கமவிசைககவிடுக ககவககனளிககவுராபபடியே 
 சினததுவெறிம நுமகககரிகறகிதிடுகடைவுறறணுி 

! இனததுசகககருணககனக5இசதததினையெறறுகெனா 
மனகதினினைத தவல கபுறததினமருபபையொடுககியகே 

இ-ள இபபடிக கெடுதிசெயய அ௮னுபபின தவமுனிவாகொததத 
வு,த,சரவினபடி யே கோபஙகொணடு வெறிகொணடதாய மதயானைக 
ளூமமுதிரைகளும பயபபடுமபடி. போயகெருயகெகூடடமான குதிரைபூ 

ணட சிவகத பொனமயமான ௮ரசன தேரை உடைக்க வேனுமெனறு 
தனமனதஇலேயெணணி வலதுபுறகதிலுளள கொமபை௪ சரயததுக 
கொண்டு செனறது-௭-று (௬௯) 

உத த தணைபபிறையொததமருபபையொடுககவுணாசசிபெழுக 
. கஇததபருதசசிலைககுளடகதொகனறகணைகொடடுவிட 
எதிததடகிருடடி.பினெறமிபினமுற மியெடுததகலககொடுபோய 

விதாததுட அடகிவெருககொளமதஜொெருவெழபிடையுய.5ததுவே 

இ-ள அ௮பபடிவகச இசணசெஈதிரப பிறைபோனற கொமபைஓஒடு 

க௫ககொண்டு செலலுமபோது அ௮சசமயநதெரிஈது நினைவுகொணடு கெ 
டட யாகப பருதஇருககிற தனது விலலுககுளளாகப Yt bo. கெருஙகெ 

சென்று ஒரு௮ககனிசாஜஜுலலியமான ௮அமபைததொடுததுவிடடபேோ 
து எதாததுவகத பனறியி னெறறியிலேபடடு நெருககித தூரககொணா 
டுபோய அ௮கசபபனதியின உடமபுஈடுககெ கூசிப பயஙகொளளூமபடி. 
வேறேயொரு மலையிலேபோயவிழப பணணியது௮கதககனறகணை-௪-று 

உயதத துகீளிடைபததுளயோசனையுநறெழுமாலவரைமேல 
வைத்கலுமவாயவழிகககியசோரியிலவடடணையாவுழலா 
மெயசதவனவாயபொழிலுடபுகவோடலுமவிடடபதாதியெலாம் 
மொயததனகாவலனைபபுடைசூழகாமுறளாவாரிதிபோல 

இ-ள நீளமும அகலமும் பததுயோசளை அளவுளளதாகக கெர 
ணடு மிகவுமூபாகத மலைலேலே விழப்பணணித சளளுமளவில ௮ப்பன 

&2..



nD அரிசடித்திர்ப்ராணம்மல்முமி உரையும 
ியின வாயவழியேசக கினரக்ககதுடனே சககராகிருதியாகச சழனறு 
அச மெயயானதவமுனிவர் வாசமபணணுகிற சோலைககுளளே செல 
வதாக ஓமெபோது முன்னே அஞி௮அகனற சேனைகளெலலாம ௮௪ 
சனைககணடு பககமெல்லாஞூ சூழவகாய கெருஙகன எப்படி. ககெனரால 

னனே பொஙகிவ கற சடலயபோல-டா..ஐு ( GT & ) 

கடறபடைசுறறியிரைரீசககினபதமகம௰ இணையை ககொழலும 
அடககைய ம கதுமன கதிலலைக SDAA SB) s-7 ஏ இனைருன 

ஈட௫சூயெடா தகட௫ருடடிவகைககசசச்கனுவைகதுகிணக 
குடறகடறிச துவிறறபடை பட.டககொலைககளமுறைனனே 

இ-ள அ௮கதககடலபேரனற சேனைகள் சூழகது முறஙட அ௮ரசனு 

டைய தாமரைமலாபோனற ,பாதஙக மிரணடையும வணநருமபோது 
கனது நீணட கையா லமையச செயது ௮வாகள ான,திலுளள ஆலை 

வைநீககி இரததசை முனனேசெலுசதி எதாததுவகத பனறியைககொ 

லல எணணி விலலினடுவைக கையிலேகொணடு கொழுபபும குடலக 
சூம அறுசலாய வெறறிகொண்ட கனதுசேனைகளபடடுகடுடககறகெர 

லைககளததுககுவஈதான-௭ று (௭௨) 

புசவலனபபடைகரிபரிபடடதொரபுதுமைகளைததெரிசித 

தரகரவிபபடி விரவசனுககுனதருளினெமிசசெயலென 

திருகாமவைததிருசெவியைமறைத்தெழினமுடி யையசைத்தெதிரே 
துசகாடதஇடவிரைவினிமுககனசடரிசதததஇனையே 

இ-ள. ௮ரசனானளன ௮ரதசசேனைகளிலே பானைகளூம குதிரைக 

ளூம செத.துககடககறதான ஓபபிலலாக ஆசசரியஙகளைககணடு ஆரகர 
இபபடி. ஆகுகிறதறகுச௪ கிவனெ உமருடைய கிருபையினவழியாகியசெ 

யகையேயெனறு தனதிரணடுகைகளாலும இரணடுகாதுகளையமூடி.௮ழ 
சான தலையையும அசைத்து முனனேசெலவதாகக குதிரைகளைமுடுகக 
அககுதிரைகள மிகுககவேகச துடனே விளஙகுவகான சேரையிழூ ௪ DIE 

கொணடுசெனறன-௭-.று (௭௭.) 

எனமவிமுககயாமாலவரைகணடதினேமிபிழிகசகலப 
போனதுணாகதடிமீதுகொடாகதுபுகாகவனஙகளபுகுஈ 

தானனமுக்திருமேனிபுநணபொடியாடமடஈதையுடன 
மானவனவஈதொருவாசகெடுமபுனலவாவியணைககனனே 

இ-௭. அகதபபுனதிலிழுகது சோவதசான உயாகக மலையைககணடு 

அக்தமைமே.லேறிபிறகபெ பனறி அதைவிட டபபாறபோனது தெரி 
ஈது போகாதகாடுகளெலலாமபோய் முகமும திருமேனியும நண்ணி 
தான தூஷிகள்படியச சாதிரமதிபுடனே மகாலுபாரவனான அரிசசாதி 
ினவநது ஒருமண்ககொண்ட நீண்ட நீரக்குளத்தைககணடான்-௭-ு.()



வேட்டை சானி ட்ம if ol a 

கானினமிசைந்தெழுதாமரையிறபடாகாவிகளிறபடரும் 
சேனினமுழககொலிராலுதிசாதிசைசேரவியபபுஅமால 

மீனினமுழககொலியூழிசனிறகடைவேலையையொபபதுகீள 
வானணினமுமசகொலிபோலவனசககரவாகமிரைபப துவே 

இ-ள காடுபோல மேறகொணடுியரகுனெற தாமனராமலாகளிவது 
ப.சவின நிலமலாகளிலும மொயபபனவான வணகடுகளின பாடடொ sr 

யரனவை நானகு இககுததிசைகளிலுமகேடக ௮சயசதைத தருவதா 

URED Dd அகதககுள,கஇலுளள மீனகள அலமபுகிற சத்தமான நுதி 
ஊழிகாலகதிலே களருக௰ யுகாககசகடலோசைகயை யொதகிருககன் 

றது, ஆகாயதது மேகததி னிடி முழககமபோனறிருககினறது ௪ககரவா 

கபபக்ஷியினேசை-௪-௮ு கானினமிசைகது- காட்டிலே கேளையணடெ 

(௭௫) விடாம 

தமாகெடுகதிரையெறிதனாயுமபலசகுனமுழககிரையும 
௮௦ரமடஈசையாருடையொலிபுமபலவருவிவிழரஙகலியும 

இமிரமசககயநிறைவுுமொணடறலச௫ிதறதவுககுரவம 

கமழதருமவவளமுனிவாசமணட இுகளகளெலுநதொனிபும, 

இ-ள. முழூககதசையுடைய அலைகள் வீசுகிறசசகமூம udu eer 

இகள முழஙகுெற சததமும தெயலநனனிகளவநது நீராடுசதத 

மம, வல அருவிக ளோடிவருகிற ௪த.தாநம, இருணிறமான மதயானை 
களவநது நிறைவாகததுதிரகையாலே நீரைமுககது சறற நீரோதை 

பம குரவமலாகள பரிமளிககினற ௮ஈதவனததிலுளள முனிவாகள நீர் 
மூககசனற கமண_டலததிலே நீர களகளவெனகிற ஓதையும-௭-.று, () 

முருகுருடைகசவிமுசலமிகுககொனிரமுதலைகடகசமினவக 
தருகுசெறு கானிகுடரிகாவெளவைாயகடுளையுகொனிவெண 

குருகிறியுகதெ சலகளவிப நகதொனிகொடுவரிவஈதுபுனல 

பருகுமிகுதொனிபறவைகளினஜொனிபகலிரவுககணியா 

இ-ள கேனைககிணடியுணடு வணடுகளபாட மிகுினற ச,ததமும 
முதலை BOT தஙகளுககுளளே கூடிவகது பககங்களிலே ச௪ீறி௪ சண்டைப 

ணணுூற சததமும குடததுககொப்பான் வெளளைசசஙகுகள கருபப 
Cau ster IDG DF FH (Ip HODFF DED HEE சி வெளளைககுருகுக 

ளோடுதிற௪ததமும, மீன்குகஇககுருவிகள மீனமேலவிழுறெசக,சமுடி 
புலிகளவநது நீரகுடிபபதான மிகுஈதசதீத்மும, பகூரிகளின சகர. 
பகலும் இசாதிரியு நீஙகாதிருககனறன..௭-.று (எஏ) | 

அற ததவாவற்கலையிறறுவாநிததமலர்பபொழிலபொறபிசசம 

ம௰த்தகளிற்கின்மதசினெழுகுமடகசவரிபபொழிபால



wero. அரிசச்சண்புசின்ம் மூலமும் உரையும 

நிறசதிபெ௪௫சைமணிததுகாவசசிரநிததிலமுடகஞலக 
“ நுதிதவெளுததசிவகதபசு,ககசணிபபதெவாககெளிதே, 

‘ @-or அறவறததாரகளுடைய வ௱கலையாள காவிவேஷம களினி 
வபபு இனநகோறும அலாகலையுடைய பூஞ்சோலைகளிலுளள பொன 
னிறமானசேன கோபசகைககொண்ட யானைகளின மககன பெரு 
அகு இளமையான காடடெருமை பொழிசினறபால சோதியைய/டைய 

/௪சை-ரதகம- பவளம-வயிரம-௩௧.௫-அகிய இவைகளாளளே விளஙளு 
கிறஇனாலே அ௮கதககுளததுகீ£ கதுக,சகெனறும - வெளுகத்கெனறும- 
ிவககசதெனலும -பசுமையானதெனறும- நிசசயிகது யாராலே எளிதா 

யசசொலலலாகும-௭-ுமு (௭௮) 

வேறு 

முளரிசெககுருதநிலமுணடகஙகுவளை வெளளை 
களாகறுமலாகளெலலாஙூளையொடுமலியபபூதத 
அளவிலாம இடுமீனுமருககருமலியவணடம 

. வளாபுவிதனிலுமவேதாவகுதசனபோனறவனறே, 
& 

இ-ள தாமரமை-செவவலலி-கீலம-செஈ சாமரை-கருஙஞுவளை- இன 
னமும வெளளைகிறமாக விளஙகுகினற பரிமளமலா களெலலாம தநத 

மினததொகெூடி. மிகுதியாக மலாகஇருககனறன எப.படி.ககெனனில 
அளவிலலாதசநதிரரும-5கஷசஇிரஙசளும-சூரியாகளும அதிகமாக ஆகார 

யததை மனிதா சஞசரிககினற வுலகததிலே பிரமன சிரஷரி.தசனபோ 
லிரு௩தன-௪-று (௭௯) 

மணகொளாததலுணீருமவளைசரமலருமனும 

விணகொளாதகதகனலு£வைகுமவெணகுருகனனகரரை 
/ ரணகொளவாயவணடுவைரு௦பநு,கஇனபச காககிற 

e 

கணகொளாமனமுங்கொளளாகாவியுமனனீமதயாம, 

இ-ள குளததினிடமேபோதாது அதனுளளே )நிறைகதிருககினற 

ஜலத்துககும - சஙகுகளுககும-மலாகளூககும-மீனகளுககும-.ஆகாயமே 

இடமபோதாது அதிலே சஞசரிககெறவெளளைககுருகுகளுககும அன 
னசகளூகரும-காரைகளுகரும - இசரீக்கதைககொண்ட வாயையுடைய 

வணடுகளமொயபபதான தாமரைமலாகளின விரிவைபபாரததால கண 

களுமபேர்.தா மனமுமபோதா நீலோறபலஙகளும ௮ததனமையனவே 

யாகும-௪-ு: (௮) 
மீதெலாநதரந்கமஃினமேலெலாஙகமலபபோது 

போதெலாஞ்சஙகஞசஙனெபுடையெலாமபொருகந்துதாது
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காசெலாமவணவெணடினருளெலாஞ்செழுகதேனமததம 
ஈதலாலிலலையஈதவிருமபுனறறடததிலமமா 

இ-ள ௮௩௧ நீமேலெலலாம ௮லைகள புரளதலாயிருககசூஷ அன 
வலைகளமேலெலலாம சாமனாமலாக எளசைதலாயிருககும, அநதமலர்க 
ளெலலாம ௪௫௩ககள ஊவனவாயிருககும, ௮௩௧௪ சராகுகளினி மேல 
GUILD LOE T1626 hl Bw பொருது சலாயிருககுபடி அம மகசககஙகளெல 

லாம வணதெளனமொயதகதிருககுடி அககவணூகெளின காலகளெலல்சம 

செழுமையான தேனசிகதுவனவாயிருககும இனனமும இத கனகு - 
னவே யலலஆ வேறுவகைகரிலலை அசகபபெரிகான கூளதஇல-கூறு 

பகயமுகமுஙகணணுமபாதமுமபணைததபாரக 

கொங்கையுஷசைவலபபூஙகூகதலுஙகுமுதவாயும 
செஙகயறகணணுமவனளைக்திருகெடுஙகுழையுஙகாடகி 

மஙசைபுடசாணியெனபாளவளளலையுளளககொணடாள. 

இ-ள காமனாமலாகளாகிய மூகமும - கணகளும௦-சாலகளும- ப! 
தத கனமான கொநுகைகளும-பாசியாகிய அழூயக ஈ5லும- துமுதமல 

ராயெவாபும்-சிவகக சயலகளாடிய கணகளும-வளளையபிலைபுங - கொடியு 
மாகியஅழிய நீணடகாதுசஞங காணசசெய துபெணணாகிய புடகாணி 

யெனனும பெயாகொணடலவ £ பிரபுவான அரிசசகதரனைத தன மனத 

இிலேஎணணி மோகிததாளபொலும-புடகரணி-ரீககுளம்-௭-று. (௮2௨) 

வரையகெதரியசோடிமணிகொழிததருவிபரயகத 

விரைமலாபபொழிலி னீ றஉவெணடிரைமேனமேனமோத 

நிரைகிரைகாளமு௩கெடுநிலாவிரிககவணடற 

கரையினைமனன எசசாகசானகடலினையருககனசாரகசான 

இ-ள மலையிலிருஈ து அருமையான. ஒளியைககொண்ட மணிகள் 

ஒதுககககெ வரு அருவியாறுபாயவசான பரிமளமலாகளுளள 

சோலையினிழலிலே வெண்மையான அலைகளை மேலுமேலுமோதி வரி 

சைவரிசையாக முத்துகளைவிசி Oleg. am oot FBIM Ns விரிவகான சேற 

றைககொண்ட அத்ககுளீககரையை அரிசசகதரமகாராஜன சோகதிரு 
நதான அபபோது சூரியனு மேலைககடலைபபோயச சோஈதான-௪- () 

யானைபுகதேருமாவுமிழிகதொருஙகியாருமீணடி.த 

தேனையொதடினியவாவிச செழுமபுன லகுடைகதுணடாறிச 

கானையுததிலஙகுகணபூசகடி பொழிலிடஙகடோறுளு 

சேனையுமனனாதாமுஞசெலவனலுமினிதிருகதரா | 

இ-ள யானைகளூம-இர,தஙசளூம-கு.திரைகளும - விடடூறதகி முழு 

தும எலலாருமகூடித் தேனையொப்பர்ய இனிப்பான குளத்திலுளளசெ



  

மூமையான ரீரிலேருமுகியம குடிகதும இளைபபாறிககாடடைசசராகறு 
விளககுனெற குலிரக்த பூமணசைககொண்ட சோலையினிடஙகளெல 
ஸம சேனைகளூம-௮.சசாகளும-௮ரி௫௫௧இசணும சுகமேதஙகனஞாகள () 

சாபமுமபுனலுங்கொளவாாதகாபதாவகதுமாகா 

அபைமுமயோசதிவேக தஞ௫ுசேனையுமிருககககணடு 
கோபருறறுழனறுமனனாகோசிகனகணடாவுனணனை௫ 

சாபமிடடெரிபபனீணசொரககததுககாதேயெனமுா 

இ-ள தாபசதையுஙகொணடு துர நீரையுககொளளவகதக சி௦ 
parser அ௮ஙகுவகது பெணகளுககு விளககான £6 S)r Gu. 

அயோததியாபுரிககசசனான ௮ரிசசகதரனும அவன சேனைகளும இ௰ 
துகி யிருககறகதைபபராத துககோபஙகொணடு மனஙகொதிதது அரசனே 

விசுவாமிததிரமுனிவாகணடால உனககுசசாபநகொடுதது ஏரிததுவிடு 

வார அசலால நீ இஙகே வநஇறககனெது தகாதகாரியமெனறு சொன 
னூாகள-௭-று. (டு) 

யாமவறகடிமையனழேவெமவயிறசிநறமெனனே 
யாமவறடிழைகததஙகுணடெனனினுகதிருகஇிபபினனைப 
போமதேகருமமெனனைபைபுரவலனபுகலககேட ண 

டாமதேகாணடியெனனாவருஈதவரகனறுபோனா 

இ-சா அதறகு காஙகளெலலாம அககமுனிவருககு அடிமையலல 

வோ எஙகளிடததிலே கோபஙகொளகிறதறகு நிமிசதம எனன நாற 

கள அவருககுக குறறஙகளசெயததுணடானுலும ௮வரைச௪ சமாதான 
சூசெயதுகொணடு எஙகஞருகருபபோகிறசே காரியமெனறு அரசன 

சொலலககேட்டு அனால் இனி இஙகே ஈடககபபோகிறதைச தெழியநு 
டுகாளளககடவையெனறு சொலலிவிட்டு ௮௩௧ முனிவாகள_ தூரமாக 
விலகிபபோனாகள-ஏ-று (௮.௭) 

மாதவரகனறபினனாமாலையமபடாததுணீஙகிப 
பூகலமெனனுமஙகைபபுதையிருடபடாசதுடபுககாள 
மேதகுகவசதினமிககோனவினைபபடாமபுகுதுமுனனம 

தீதறுகுணததினமிககோனசிததரபபடாததுடபுககான 

இ-ள ௮௩௧ மகாகவமுனிவாகள போனபினபு மாலைககாலமாகிய 

அழகிய பேராவையைகீகடப பூமிதேவியானவள மூடுகினற இருளாகிய 
பேராவைககுளளானை அபபோது மேலானதவத்தினாலே மிகுகத விசு 
வாமிதஇரருடைய தவினைபபோ£வை வருமுனனே குறறமறற Genres 

மிகுகத அரிச்சச்கான சிததாபபோவையான கூடாரத துககுள 
சோபோயிருஈகான எ-று. (௮௪) 

4
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கடாகதடஙகளிறுமாவஞசேனையுகசண்கடுஞ்ச 
விடாபபடைவேஈகாதாமுமமைசசருமவிழிகடுஞ்சக 
கெடாபபெருககுண த துவளளல சளிமொழிமயிலோடமபொற 
பட கதிடைப்பரியககசுபபரஞசணைபபளளிகொணடாண, 

இ-ள மசகதையூடைய உயாகக யானைகளும-ர௬ுரைசளும-சேனை 

களஞும-நிகதிரை செய தூாகொணடி.ருககவும விடாமல கூடவகத அ சசரக 
நேம மநகிரிகளும நி;தரைகொளளவும கெடுகவிலலாகபெரிகானகூண 

ததையுடைய பிரபுவான அரிசசகதிரன கிளிபோலும வசனதசையு 
டைய மயிலான சக௩இரமகியுடனே அ௮ழமகய பொனமயமான கூடாரததி 
லே கடடிலினமேற பருசுமெசதைமேலே கிததிரைசெயபலானான () 

பூவலயததகைஞுடுமப்கையிருளசசசெஞசூட்டு௪ 
சேவலா பபெடுபபகமேபாறசெ௫ஙகதாவக துதேரனற 

யாவருமுணாகதெழுக காரிள௫ககொடியுடன.றுமினற 
காவலனருறுமறமோகனவுகணடுணாககெழுககான ் 

இ-ள. பூமணடலத்கை மறைபபதாய்க கவிஈத இருளநீஙகசரிவத 

உசசெகொணடையையுடைய சேவலகளகூபபிடக இெச்குததிகடில் 

சூரியனவநது உதயமாகவே எலலாருககெளிகது விழிசதெழுஈசாகள, 

அககாலததிலே இளஙகொடி போனற சநதிரமதிபுடனே தூஙகின அரிச 
சகஇரமகாராஜன தானும வேறுபாடான ஒரு சொபபனஙகணடு விழித் 
தெழுகதிருககான-௭-று (௮௪) 

மனனவன.றுணுககஙகணவெலலியுமபலகானொககடுி 
எனனைகினமனகசதிலெணணமியமபுகசெனமிறைஞைசலோடும 

கனனனமெனமொழியாயானோகனவுகணடுணாஈசகேனெனனப 
பினனரககனவினீிமைபேசெனபபேச லுறரான 

இ-ள அரசனுடைய சொப்பனததாலுணடாமய இிகிலைபபராதது 

கொடிபோல வாளான ச௩இிரமத பலதரமும ௮ரசனபபாததுப பார 
தீது உமமுடைய மனததிலெ ஆலோசனை யெனன சொலலுமென்று 
வணஙகுமளவில கருமபுபோலு மிருதுவான ero” யுடையவளே 

கான ஒரு சொப்பனகணடு விழிததேனெனறு பினபு ௮௩தக கனவி 
னது குணததை௪ சொலலுமென்றுகேடகப பினபு சொலலலானான () 

அமைசசரைததூதரோடியழைககவெனறரசனகூற 
இமைபபினிறசெனறழைததாநியாவருமவினாவினவ௩தரா 
சமைதததீவினையைவெனமுனமுமரைசசரணமபோறயி 

_ ஏமககடி கழைததலாறென னிழைவனீயருளகவெள
மூ.



  

இ-ள ம௩திரிகளைக தாூதுவாவிரைஈது சென்று கூடடிவாருஙகளெ 

ன்று ௮அரசனசொலல ௮ தாகாகள ஆவணகததுககுளளேபோயககூப 

ஃடைடாரகள, அக மகதிரிகஞெடனே வரசககைவாக ளெலலாரும வக 
sire, bg விசுவாமி௧.॥ ருணடாககிள மிருகவரனை முகலான 

பனமிவேடடையாகிய செய்கைகளை வெனமிருககினற அசசனுடைய 

அகாமனைாமலாபோலும பாசக்கார வணஙககக நுஇக து எஙகளை விரைய 

லே அழைதத்காரியம்யாது ௮சசனே நீர அழுளி.. செயய வேணுமெனா 

(7 TECT-6T- 1 ( Joby 

மறறவாகூறககேடடுவையகமெலலாஙகாககுகு 

கொறறவனின௱ரியானோகொடிய$ீககனவுகணடேன 
உறறதுசேட்டுமேலககதுநுதிறமுரைமினெனனாக 
கறறடககோளினஞாககுக்கனுகிலைகூறலுக முன 

இ-ள அபபடி. மகஇரிமுதலாயபினோ மொலலககேட்டு உலகமெல 
லாம ஆஞு௫ினற அரசனான அுரிசசகதரன இனறைததினம கானொரு 
கொடி தான கெடுதலுளள சொபபனஙகணடேன அ௮பபடி. நான கணட 

தைககேட்டு இனிமேலவகஈது கூடுவதான காரியததைசசொலலுஙகளெ 
னது மலைபோலுயாகத தோளகளையுடைய மகதிரி முதலானவாகளுக 

௪ சொபபனசசெயகையைச செரலலலானான-௭-று, (௯௨) 

என௯கையினறெடுககசாகசைமாககையோடெயதியுமபா 

தனனையுறறிமையேராகீகககசாரகைசசல2கமாகத 

பினனையானபிரசக௩ ஈதறபேமையரைவாதமமை 
மூனனையமவிதியினாலேமுயககமுற பினிடிருதேனா 

இ-ள எனனைப பெறறுவளாதத சகபபளைவா தேகததுடனே 
சுவாககலோகததுககுபபோயக சனனைககணடு கேவாகள தகளளிவிடப 
err) நரவூகமிாரமணடலகதில நிலைகொணடிமு௩தபினபு நான தேன 

பொருநதிய மலாகளை முடிதத கூகதலையுடைய பெணக எைதுபேலா 
பூவபுணணியச தொடாசசியினாலே ௮வாகளுடனே கூடிச சுததிருக 

(௬௯) 
} 

கககணடே ௦-ஏர-அ 

அருததிபிறபுணாநதமாதரைவரிலருககவததோற 
கொருதடியையானேயீஈதேனொருசதபோயவனோடுறருள 
ஒருததியூணறறகனமுளொருததிபோயககணணிழகதாள 

ஒரு திவிடடெனனைநீககாதிருமைககுமுறுதிதககாள 

இ-ள அ௮பபடிகான ௮சைகொணடு கூடியிரு௩ச பெணகளைகதுபே 

நில ஒருத்தியை ௮ருமையானதவததையுடைய ஒரு முனிவனுககு கா 

னேசமமதிததுககொடுததே௮, இனனமொரு,39 தானேபோயிஅமறா



  

னிவனோகெ.டினாள, மறஜொருகதி உணவுமுதலியனவு மிலலாமறபேர 
eer, Cain maG கானேவிலகபபோயக கணகுருடானாளு, பேர்காக 

ஒருகதஇிமாக௫சம அபபஒபபிரிகக எனனைவிடாமல இமமைககூம கூறு 
2220௧௦ வேண்டியன மையை எனககுக்கருவகசாயிருககாள-௪-ுூ. () 

இபபடியினறஅுகணடேனிககொடுஙகனவினாலே 
எபபடிவிளவசகோவஃ்துணா கஇலேனணியமபுமென்னு 
அபபடியரசன உூறவடியிணைதகொழுதுகனலூல 

பபற ஏுணாகககேளவிசசகதியனா சகதசொலவான 

இ-ள இபபடி. எனனணோடுகூடி ஒருகதிமாகஇரமிருகக இனறு கண 

டேன, அதிலால இபபடிபபடட கொடுமையான சொபபனததினாலே 
எபபடி யாச இனிஈகடககுமோ அதசைகானதெரியேன சொலலுஙகளென 
DN HAMM பனரொலல அவனுடைய பாகஙகளிசணடையுமவணங 

தி ஜலலசாலதிரஙகளெலலாம வ ழவாமலநிஈத கேளவியையபுடைய ௪த 
இயோதறியெனகிறமகதிரி சொலலலானான-௪ று (an) 

அருமினைவிலா தததெலலாங கெளசிகனவினனம 

வருவினைமிகவுமுணடு வளநகாநாடிழந நு 
இருவினையிழஈதுசேயுஞ செலவியுமவே.றுவேரு.் 

பெருவினைமுர பபானறனனைப பினனையாமவெலவோமெனமு ன 

1 

இ-ள இபபடி. .ரிகான கொடுரசெயகைளணடாசசசசெயதது 
முழுதும கெளசிகனெனகிற விசுவாமிததிரேே அவராலே இனனமவ * 

ருவனவான கொடுஞசெயகைகள மிகவுமுணடாகும | $॥/ கனவிலேக 
ணட அருககவன விசுவாமிகதிரரேோ நீ அரு தடியிறயபுணா to Sb LIT SBT ஓவ 

ரகள பஞஷசசத்திகள, ௮வருககுககொடுதக ஒருகதி பஞசபூகமாககிறகி 

னற கிரியாசததியாகிய பொருளே-கானே ௮வருடனேபோன ஒருசீழி 
வினைக துணையாக நிறகினற கிரியாசகயொகிய அரசாரடசியே Rah) 
யூண ஐறகனறது பிராணனமுதலிய வாயுககளாககநிறகிற ITN ES BC UL 

அதாவது வள்மையானநகா நரடுமுதலிய வைகளைவிடடுத்கேகமெலிவா 
குதல, ஒருசதிபோயக கணணிழகத்து ஐமபொறிதுகாசசியாக Bp 
ஞானசததியே, ௮தாவது செலவததையுமிழகது பிளளையம மனைவியம 

வெவவேருகுசல, இபபடிவெவவேருகப பெரிதான இேயசெயகையை 
முடிகிற விசுவாமிகதரரைப பினபு நாமேவெலலககடவோம, ஒருத, 
நீஙகாமலிருமைககு முறுதிகருகிறகாவ.து விவேகம இதை ௨யிாககொ 

ஸியாகநிறகிற சிறசகதியெனறுகொளளவேணடும. ] பரையாதிவிருபப 
றிவு கொழிலாகி யுலகனைததும படைத துககாதது வரையாதுகொடை 

தீது மறைதகருளி யெனபசனாலுணாக எனறு சகதியசாதகு சொன 
னான-௭-. (௬௬) 

2... Be
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அனையவையமை சனக ற வரசனையரிவையோறலி 
எனையிழககாலுமனனா வெனவயிறறுதிககமைககன 
னையிழககாலுமிககக தலமிழககாலுமவெமபேோ 
முனையிழககாலு$இ முமையொன௮.மிழவேலெனமுள 

இ-ள அ௮பபடிபபடட கனாவினபெசருளை மதிரி தெரிகதுசொலல 
அப்போறு அரசனைச சகஇரமதியானவள வணஙகிததுதக்து அரசனே 

8 எனனையிழஈதுபோனாலும, எனவயிறறிலேபிறகத பு.சஇரனை யி/றஈது 
போனா வம, இககவுலகமெலலாம இழகறுபோனாலும, வெவவிதான ௪ 
ணடைமுனையை யிழகதுபோனாலும, உமமுடைய நீஇநுறை ஓஒனறைமா 

தீதிரம இழவாஇருகசககடவீரொனள-௪ று பேராமூனையிழககலசண 
உடைபணணமாடடா நுபோகல (௯௪) 

எனற லுமமைசசரெலலா மிருகணீரருவிபாய 

நினறுநினறமுதுவாடி நெடடுமிரபபுறறகாலை 
மனறலநதெரியனமாபன வருஈதனீரெனறுதேறறி 

அனறவணுறைகதானபபா லடுததவாறெடுததுரைபபாம 

இ-ள எனநுசொலயமளவில மநதிரிகளெலலாம இரணடு கணக 

ளிலும 8ீரான அருவி றுபோ லொ,ழக நின.றுநினறு அழுதும வாடி. 

யம பெருமூசசுலிடடும மயநகுிறபோது யரசனை பரிமளிசகினற அழ 
கானமாலையணிகக மாரபனான அறிசசகதிரமகாராஜன நீஙகள வருத 
பபடாதிருபகளென று அவாகளைத்தேமறி அனறைததினம அஙகேகா 

னே வாசமாயிருகதான் - அபபால நடஈகபடியை எடுததுச சொலலுடி 
ஜோம-௭-று (௯௮) 

வேடடஞசெயகாணடம - pow og 

அரக விருா கம்... ர ரர௰ிறு 

ட பப ஆ அடிய) வமு வையா 

றததாவத 
சூழ்வீவஊளக்காண்டம், 

வெளறிவேனமனனனவிடட வெககணாகதைக்துவாயால 
துனறியகுருதிசோசச நறனறுடறுடி துடி கதுக 
குனநினைககடகநுசெனறு கோசிகனறபவபரறபோநது 
பன௱ியாயவககமாயம படடபாடனைத நஞசொலலும 

இ-ள வெறறிபொருகதின வேலாயுகததைபுடைய அரிசசகதிரம 
காராஜன எயகத வெவவிகானஅமபுபட்டு வாயவதியேகெருககன cra 

மொமுகச சுழலுவதாகி உடலெலலாமபதநித துடி.க.துத தான விமுகத 
மலையைசகடஈகதபபால விசுவாமிதஇரரிருககுமிட கூற போயவிமு5 து
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பணலிருபமாகபயபோய LIDS சகணககுணாடான மரயைபட்டபாடெல 

லாம சொலலலாயிறறு அகசுகபபன,மியாகயெ கவம-ஏ-ு (௧) 

சனனையாஞுடையாயுனற னவலினபடியானேகி 
மனனருஙகரியுமாவுஞ் சேனயுமாளககொனறேன 

பிெனனவனவிடடவமபாற 2மனதியானபிழைததுபபோகதேன 

உனனருளுடையாறகலலா லுயவுண்டோவெனறதனறே 

இ-ள எனனை ௮டி மையாகககொணடவரே உமமுடைய உததசசவி 

ன பஒஉயே கானபோய அாரசசளையும, யானைகளைபும குதிரைகளையும, 

செனைசளையும, சாவகசெரனறேன பினபு அகதவதுமிசசகஇர Clear gs ogy lo 

பினாலே சுழலுவதாகி நான சபபி இயகுவகதேன இணிஉமமுடையதயவு 
பெறறவனுஈகுப பிழைபபுணட ஈகுமேயலலாமல மறறோருககுப பிழை 
பபுணடாகுமோவெல அ சொலலிற.து-௪-று (௨ 

கோலதூலுரையைகசேளாக கோடிகனவடவைச செகதீச 
ரில இறசிவகககணணன ரசதையுமனையபூழிக 

காலததிறககெகாலனன முசசினனகடலிறரோனறும 

ஆலததினகளாச சிபன்ன கோபததனழனெழுக்தான. 

இ-ள அ௮பபடிச சொன்ன பனறிசொலலைககேடடு விசுவாமிததர 

ரிவசதவடவாகடினிரிறசமபபோற சில ,ரகணகையுடையவனாடி மன 

மூம அத்தனமையனேய 19 ஈழிககாலகிலே வீரஈதினற வேகக 

காழறுபபோல CPF Tr DLAI YU கடலிலே கோனறினவிஷம பொங்கி 

ஞநறபோனற கோப 5தையுடையவனுமாகிப கொழித தெழுகதிருஈ2ரா() 

பேசசினிரகசிவிபெ.செங்காற பெயாசசியிறபெடைபோறசெஙகை 

வீசசினினமினபோமற மிகுதியானமுனிவனவிடட 

மூசசினிறபிறகதரணடு மோடனிமாதராரு 
செசினினிலைததுகிறகு நீலமெனொடி போனினமுா 

இ எ. பேசசினாலே கிளிபோலவும, சிவகதகாலஈடைமினாலெ பெ 
ட்டை. யனனமபோலும, சிவகதகைவிககலினாலே மினனலைபபோல 
வும, கோபமிகுதியினாலே விசுவாமிகடுசாவிடுகிற சிலே இசணடு 

மோகினிபபெணகளபிறகது க துதலைபுடையகடலினிடததே நிலைகொ 
ணடுகிறபதான மிருதுவுபொருகதின கீலககொடிபோல எரே கினருா£ 
கள-௪எ-.று, (௪) 

செகதிருவமுதிறமூனறத இரைகடறபிறகதகஞலெ 
வகஇிருகருகதிருககள வயஙகுவதெனனநீல௪ 
சகதிசாதிதகரெனனத தலையினமினக௮சதசெனன 

இகஇரரீலககொமப ரிரணடுவஈ௦சழுகசசெனன



  

ரம 

னள செவவியளான லட்சுமிதேவி ௮ருஇலேயிஐகக அலைகளையு 

டையகடலிலேபிறகுச கரஞசைபபோலபிறகது இசணடு கற௮ுககலடசுமிக 
னவிளவகுவதுபோலவுமி, க௮கச ௪ந இசரூரியாபோலவும அகாயகதிலு 

ளளமினனல கறுகதாறபோலவும, இஈஇசகிலககொமபுச னிரணடுவகது 
கோனறிறைபோலவும-௪-ு (௫) 

நீலவாரிதியினீலக தாககொடிகினககெனனக 

கூலவாரிதியினீலக கொமபிரணடெழுகசதெனனப 
பாலவாரிதிகடைகக பஃ்றிலையவஙகானற 

@ ஆலவாரிதியினமூழகிக இளாககெழுமனனமென ன 

இ-ள கறுததகடலிலே நீலகிமமாயப பவளககொடி நினருறபோ 
லவும, BOOM BIA UL CL WSL GAG HV முழுகீ்லககொமபு ந ஜிரணாவவெகது 

தோனறிஞுறபோலவும, பாறகடலைககடைகத பலதலைகளையுடைய பாம 
புகககினவிஷககடலிலேமுழுகி அகதவிஷூரிறமாக எழுனெற அனனநுக 

ளபோலவும-ஏ-று (௯) 

, ஆலததிமபயினறகணட னழறறிருககணணானமாண்ட 
காலதஇிறபுறஙகொடாது காமனோடொததலைக 

நிலததிறகருரிவெமபி சினைகிலவ துதவியனபாப.ஃ 
சீலகதிலுய/௩ககாமன சேனையிலிருவொனன. 

இ-ள. விஷதீதனொலேவிளஙகுகினற கணடத்தையபுடைய சிவனது 

அககினியான இிருகெறறிககணணினாலே இறகத்காலகதில முதுகுகாட 

உ தடாமல மனமகனோடிகூடஅலைதலாகி ல கதைபபோல அரத்நெரு 

பபிலவெகதுகருகி வெதுமபுதலாய நினைவிலேதோனறி அகத மனமக 
ுககுகவியாகி அககமனமதனிடசதிலவிசுவாசமாயக சகலவியாசாரதழுி 
னாலே உயாகஇிருகசிறமனமகன சேனையிலுனள இசணடுபெணகள இவ 

விருவருமெனறு சொலலவும-௭-று (௭) 

சுழிகொளுமபெருககணகஙகை ரூஉனணோனறுலஙவகுகெற்மி 

விழிகொளுகதழலானமேனி வெகதழிஈதிறகககாமன 

பழிகொளககருகெகால பாசமேவிழியாககொணடு 
வமுவிலாவரவகளகோண்ட சதியுமாறறவளுமெனன 

இ-ள சுழிகளைககொணடுளள பெரிதான குளிரகதகஙகையைமுடி 

தச சிவனுடைய விளஙகுெற கெறறிககணகொண்ட கெருபபினாலே 
மேனிவெகது சாமபலாயிறகச மனமதனபழியைவாஙக எணணிக கால 

மாரசததையே கணகளாகககொணடு தவறுதலிலலாதவரங களைாககொண 

டுதோனறின ரதிதேவியும அவளுககொருசகளசஇியும போலவும-௭-ற.
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% காவியஙகமலகு துறக பிரமனைஈகைபபானணவேகஸாட 

வாவியஙகமலவாசக கோடிகனவாதி௰ டீடடும 

தவியமெனனநீல வோஇமமெனனநீண்ட 
காவியஙகணணாகாககட கைகொழுஇறைஞகிகினஞுாா 

இ-ள இருவுககககமலகஇிலேகோனதின பிரமதேவனை௪ இரிகது 
பபழிகசசறகுவேணடி. அதக காமரைககுளதஇனசா£பிலே ours exe 

யக விஈவாமிதஇரா வாதுகொணடெழுஇன சிகதிரஙகளபோலவுடி க 

அககஅனனஙகளபோலவும, நீணடநிலோறபலமபோலும, அழூயெதா 
ன்கணகளையுடைய ௮ககஇரணடிபெணகளும காககளமலாபோலுககை 

களாலவணஙடி எதிரேநினமுரகள -ஏ-று (௯) 

இதிலாமறைசணானகுக தெளிவுறவுணாககடீ£ரமைக 

கோதிலாககுணதமோககெலலாஙகோபஞசணடாளமெனபார 

ஆகலானமுனிவனரூககி னாரழறசீறறத தூடே 
போசலாலகதமாதா புலைசசியராயினாரே 

இ-ள, குறறமிலலாத நானகுவேதஙகளையுக தெளிவாகததெரிகதத 

னமையையுடைப குறறமிலலாத்குணத்தைபுடைய பெரியோகள யா 

க௫ம கோபமுணடானால அதுவேணடாளமெனறு சொலவாகள-ஆ 

தீலாலே தலி சவாமிததிரமுனிவருடைய psi sardenne s கோபா 

ககினீபிறைலைண்டான மூசசிலேபிறஈததனாலே அந்த இரண்டுபென்களு 

ம சணடாளிகளாஞாகள-௪-று (@) 

மாசராமானிவனபராதது வரவழைததிருக இகானா 
CuaapGioap கதுஞசொலலும பெருஙகலையிருசகாலெட்டும 

கதமுகாதயாழுங கினனரமுகலவாய 
போதகமுமவாரி 9ிற கரைகதுடனபுகடடினானே 

இ-ள அபபடியானபெணசளை விசுவாமிசஇசாபராகதுக Bite 

Gog UID இருககசசொலலி நானாவகையான எழுத்துபபேத 
மம, சொறபேசமுமி, அதுபததுகாலு கலைஞானகும, தேரும, காதிக 
கிறவிணையும, கினனரமுமுகலாகியஞானமும, அளளியளளிக கிரமபப 
ம.யேசொலலித தெரியபபதெதினாஅவவிருவருககும-எ-று, (08) 
ஈடினாகருமினசொழ கனனராயாருமேநு கப 
பாடினாறமியகதுலாகக Lu Dr ov Loaf Zam ay un லகும 

வாடிகாளனேகமபடட மரநகளுதழைககுரமுனனாள 
விடினாருயிரவந்துறறு வெளளெனபுமவிதாவிதாககும 

௪ சாவி- நாபி,



௮/௨ AEF CBA பு ரராணிலரும உரைய [ம் 

இ-ள ஓபபிலலாககாரகரும இனியசொலலையுடைய கினனசாக 

ஞூம; இனனம எபபடிபபடடவாகளுகதோறது வியசனபபட ப(பாடினூா 
சள, அபபடிபபாசெலினாலே இயசது காயஈகபயிரகளெலலாம விரைவு 

கொண்டு மிகுவகாயின, காயகது வெருகாலஞசெனறுளளமசஙகளுமக 

மைகொணடு தலிாபபகாயின, முனனாஸிலே இறகதவாகளுடமபிலேயு 
சரொவகது கூசலாகி வெண்மையான எலுமபூம உரோமஙகள புளகிகத 

லாயின-எ-று (0௨) 
அநதவேலையிலயோததி யரசனைககணடுமீணடு 

9கஈகவாரசடிலமெளலிக கெளடசிகனறனனைபபோர பி 

இஈதவாவியிலேமனன னெணணருஞசேனையோடும 
வஈ௩கனனெனனவேத மாதவரொடுதக ஏனாக் தார 

இ-ள. அ௮பபடியானபோதில அயோததியாபுரிகரு ௮சசணான அரி 
சசநஇரனைககணடுவஈது வாசனைபொருகதஇிய நீணட ஈடா முடியையுடை 

யவிசுவாமிசதரரைக துதிகது இகதக குளதடினருகே அரிசசநஇரம 

காராஜன எணணுத்றகரிதானசேன்களுடனே வாதிறநடிமிருககரானெ 
ன்று வைதிகரானமகாதவமுனிவாகள தெரிய-செொனஞாகள-எ-று () 

  

புண்ணியஈதிரணடயாககைப புரவலனவ௩னெனன 
எணணியவெணணமெலலா முடி.புமெனறேமபலெயதாப 
பணணியனமதுரசசெஞசொற பவளவாயகரியமெவவேற 

கணணியா தமமைகோககிக கெளசிகனவிளமபலுறமுன 

இ-ள புணணியஈகானே தஇரணடுவடிவயகொணடாறபோலுமதே 
கசகதையுடையஅரசன வக௫ிருககிரனெனறுசொலலவே காம நின த 

நினைவெலலாம இணனிமுடிவுபெறுமெனறு சஈசோவஙகொணடு இராக 
மபொருகஇின மது ரமானசெவவையையுடைய சொலலைககொண்டபவ 

எமபோலுமவாயம கருமையுளள செவவையான வேலபோலுவ கண 

களுமூடைய அகத இரண்டு பெணகளையம பாரதது விரவாமிதநிரா 
(0௪) சொலலலானா-௭-று 

பெடைகடைமஜடவிரவாவிப பெருஙகரைகனனிலவநத 
படையபுடைவேகசனபாறபோயப பாடலாலுருககிவெறறிக 
டையினைககொணமினலலாற கலவியைககொணமினெனனா 

விடைகொதஇடலுமாதா விரைவினிறமெழுதுபோனூா 

இ-ள் பெடடை யனனமபோலு ஈடையையுடைய பெண்களே 
தமது பெரியகுளத.துககமையிலே வந்திருககிற சேனைகளையுடைய ௮ர௪ 
னிடததிறகுபபோய நீஙகள பாடுகிற பாடடுகளாலே அவளை உருகுமப 
டி செயது அவனுடய லெறறிககுடையை வரஙகிவாருங்கள அலை து



சா௮௩ 

அது கூடாகாயில அவனோடுகூடி. சமிககலைககொளளுவகளெனறு ௨௮ 
தரவு கொடுககனறுபபுமளவில அபபெணகள விரைவிலே வணககிககொ 

(0௫) 

  

ணடுபோனாகள-.ஏ-அ 

எடுகககனமகரயாமுமேகஇயகுழலுககோனற 

உடுதசமேகலையுஞசெமபொறசிலமபுநகினமோசைகாட்டத 
கொடுதகபூவகோதைசோரததுணைமுலைத துமபிவிமம 
அசதெசபூஞீசோலைநீஙகியகனபு.தபொயகைபுககாச 

இ-ள அவவிருவருங கைகவிலேகொணட கலலமகரவிணையும பொ 
லலாஙகுழதுநதெரிய உடுகனெமேகலாபரணமும செமபொனனாநசெ 
யதசிலமபுகளும 25 WESQ BHC நிலைகொண்டு தொனிகசகா' 

டட்வும, கொடுககணிநபூமாலைகள அவிழகதுவிழவும இரணடுசொங 
கைகளூம இளகியிறுகவும, சாலிருத பூரசோலையைவிட்டு YC TMV 
மான்ககுளததருகேபோயச சோநதாகள-௭-று (0௬) 

கனைகழறகடுநகாறசேனைம நடலிவிறசெனறுபுகக 

வினை நெடுவேறகணாரையருளபொழிவிழியானொகடி 

இனையசெனறவரை%தேழுதையுறவெயதுமெலலை 
பபானையிமைமாதாவநதுபுரவலறபோறறிசினரு! 

இ-ள. சததியாரினற வீரசணடாமணிகளகட்டின வேகஙகொணட 

காலகளையுடைய சேன்ககட நுககுள்ளேபோயக கடன, கொலைசதொ 

மிலசெயவசான வேலபோூவ கணகளையுடைய பெணகளைபபாதது 

அவவிருவராயும இனனாரெனறுதெரியாமல சகதேகஙகொளளுகறசம 
யததிலே ஆபரணஙகளையணிரக அகதபபெணகளவகது அரிசசததிரம 
காராஜனை 2 நுதி ஈது Morapracn - ௮பபஒு. நினறு அரிசசகதிரனுடைய 

கோளுமெனககூடடுக-௭-.று (@ r) 
தோளாமகதகோவிறசாத துஞசடாமணிவலயமுஞ்செக 
சாஞமதசர்ளிலவீரககழலுநோகாழநதகையும 

வாளுணேமாலைமரா புமவகனமுகோகூிமாச 
வேளுகேரிலலானறனனைபபுகழகசனாவியகதுரைபபா£ 

இ-ள கோளகளும அ௮கஈதததகோளகளிலேயணிசக காகதகொணட 

சதககேபூரஙகளும, சிவகதகாலகளு௦ு) ௮கதக காலகளிலேபூண்ட வீ£ 

கணடாமணிகளும,கேரேோதொஙகுவனவானகைகளும,இ enuf Corse tp 
னமகதஇிரவாளும,; நீணடமாலையணிகதமாரபுடி முகருமபராதது மனமரீ 

வேளுமொபபாகாத அ௮ரிசசகதிர மகாராஜனைத தோதஇிரககளசெயது 
அ.திசயிகதுசசொலலலானூாகள-௭-..ு (0௮) 

யாணாககுளயாணறினனையெயதுதறகிழைத்தவேகா 

வீணாககுளவீணனெமமை விதிதகவனமிரஇரறகும



wae அரிசசநஇாபுராணைத்தூலரும உரையும். 

வரணாககுமனநகனூாககுமவாயககவாறேபோனினனைக 

சாணற்குத்தொழறகுவாயகககணகைநாபபடைகதிலானே 

இ-ள உலகததிலுளள அ௮ழகாகளிலே சிறறத௮மகனே உனனை௪ 

சோவகறகு௪ சிருஷடி.௧,௧97 மனானவன விணானவாகளிலே அதிகமூம 

விணானவன யாதினாலெனமுல எஙகளிருவரையுமசருஓ.ட,கத அபபோ 
Bibi Gost DEBT DIB HD, OWT GIN) Tr M COI hy lLDg இ L. GDI EH LDy அடை 

தகபடிபோல உனனைபபாராகடிற தறகும, வணஙசமகும, G10 DS w 

கும, கணகடநைம, கைகரம, நாவுசளுமி, ஆயிரம ஐயிரமாகச சிருவஷூடியா 
மத்போனான அதன்லால ப My (Wem) 

eneuiAarorciNGs oO ToT and Aer pPew 
Darususorcsfoor 5) Ft 11n Pow oh ¥ Corb சாலை 

செயயலணினதுபாரி தஙகணினகவிகைசெ பவே 

லையநினபெருமையெமமா லளவிடறகரிசேயெனருா£ 

இ-ள உலகமுழு ரம உமககுபபட்டணம செமபொனனான வட 

மேருகிரி உமகருசசிஙகாசனம, ரூரியன உமககுவிளக ர, கடல உமககு 
28 ஈ 

தீதிருமஞசனமாடுறெடு_ம, லடசுமியே உமசகூமனையாள, ௪கஇரன உ 
மககுககுடை; ஆகலான செவவையானவேலையு/டைய ஐயனே உம 

டையபெருமையை எங்களால அளவுசெயது சொலலுதறகு முடியாது 

(2) 

  

எனது சொனஞாகள ol 

சொலலியமாறறஙகேளாகத தோனறறுமவியக நுகோக்ஷி 

வலலிநீரயாசோதரா கான வநகவாளே£ரைடெனருன 
அலலியகதொடையனமாப விவவனததக.. நுவாறவோம 
புலலியசாதிமீனப। புலைசசியாயாஙகாயா 

இ-ள அபபடி அவவிருவரும புக துகொணாடாழ னகைக கேடடு 

அசரசனாுனவன அஇசயிததுபபாகது ஓபெண்டுகளெ நீங்கள யரா எ.து 

உஙகஞா எனனிடமவநத்காரியம எனன எனறு கேட்டான் - ௮தறகு 

அகவிதழகளையுடைய அழசானபமாலையஷிகதமராபனே நரதுகள இதத 
வனகதினிடசதிலேயிருகசிறவாகள இழிவுளளசாகியொான ஈனபபுலைசடி 

கள காஙகள ஓயனே-௭-நு (௨௧) 

வே, சமாமுனிவனவைகுமேதகுசாரனினறுன 
பாசமேபணிகதுகோககுமருததியியபசகிவககதோம 

போதமுகெறியுமிலலாபபலலியேகலலியாமும 
கேமுஞசிறிதுவலலேஙகேளெனாகளெததிபபினனா 

இ-ள வைதஇிகரானமகாரிஷி விசுவாமிக.இரரிருககிற மேமபாடான 

சாரபிலேகூடிநினறும உமமுடைய பாகஙகளையேவணகட9 உமமைபபா



சூழ்விலகைண டன ௪௮ 

ரககவேணடின அசையினுலே பதறறததுடனவககோம - ௮னால ஞான 

மம் அதறகேறத அ௮னுஷஒைடானமுமிலலாக இழிவானசாதியே யாகுகள 

ஆனாதும கலலவீணைபாடுதலும சங்கிசமும கொஞ Wolo AmeA@ay 
மகேளுமெனறுசொலலிப பினபு-௪-று (%௨.) 

மகரயாழவாஙகிநீஙகுமாடகமுறுகசெசெமபொற 

சிகரமாமுகூயிற சாசஇிசசெவியுமவிசையெழீ௫இமக 
நிகரிலாவ த பபாட௰பாணியினிறுவிபபின்னா 

பகா கருமிசைகளேழமுமவகைவகைபாடினாரே 

இ-ள மகரவி?ரயைச கையிலேகொணடு களாகதுளள முறுக்க 

ணிகளாலே 2௦இக% பசு ப பிமி௮ுெயது செமபொனமலைச்சிகரம 
போலு பெரியமுலை சனிலெ சராகதிககொணடு காநுடனேபட்டச ௬ 
Bm ys bj) ஒபபிலல। 2 அமிரசரசஙகொண்டபாடலை 

பிலேோனறகிறுதடிப பினபு சொலலலானஏழிசைகளையும செமரசம 
மாகபப।டினூாகள எ-று (2 th.) 

ENGR HIB TY [Pl TBM BY bT ஙகோ!। 

வாவியஙகமலமன வக ol (IP GI றுமேரு 

தூவியயகோகைகலலாசுவரினமேலெழுதிவைத 5 
ஒவியமபாடிறமெனனபபாடினாருருகயாரும 

இ-ள மலோமபலமபொலழகானகணகள மூடுகிமதிலலை இருபிள 
UT EAS blot DAD Ob pera Ser ayD, nv, HoT LBCH அவருவ 

தான ௮கையுடைய ந *மரைமலாபோலு முகமும கெற்றியும erin 

தஇிலலையாக இறகையுடைய அழகைசகொணட மமிலபோலுமபெண 3 
சுவரிலே யெழுதியிருபபகான சி2 ?7மபாடுகி நுபோல ௮௮ சயாதிருக 
து ஏலலாருமன முருகப் பாடினார்கள் “ol py (௩௪7) 

கருமபினைக்கடிகத ஞேசெரறகாரிஃ / 6ட உதக நதற 
பருமபணைககொங்கைமாதாபவளவாயபபிறகருங்கானம 

வருமபனிமதியைகோககெரணெகிணிவாயகொணடாபபின 
அருமபவிமாமபறபோதுளவணடிருகசாாபபமெனன 

இ-ள கருமபினரஸததகையும, வெலலுவதானமதுசசொறகளும 

மேகததைவெலலுவசானகூகதலும மிகவும பருததுளள கொயகைகளு 

ககொண்ட பெண்களுடைய பவளமபோனறவாயிலேபிறகக ற இசை 
பபாட்டு உசயமாவவெருகினற குலிஈசசகஇரனைககணடு கணஏணிபோ 
லமுகவிகாசமாயப பினபு ௮வவருமபு,கலமுழுதும விரிகிற ரெவவலலி 
பபூவிலிருகது வணடுகள பாவெதுபோல பாடினாகள-௭-ு ஆரபபின 

வணடோசையினாலே ௮ருமபவீழெனக (௨௫) 
உசி



ள்.௮௭ அரிசச,த்திரீபு ரரிண்தகி காலமு.ம உரையும் 

இலலையோவிமைககலெனபாரெடாதுகைதொடாதுவைகக 
விலலையோபுகுவமாகவிதிகசனனவேகாவெனபசா 
முூலலையோமுருகதோமுத்கோரு துவலையறியோமெனபாார 

சகலலையேகலலையெனனாகசாஇபாவியகதுரைககரா 

இ-ள அபபோழதுகணடவாகள இபபெணகளுககுக கணகளிமைக 
இறதிலலையோவெனபராகள - ஒருவரெடாமலும தொடாமலும இப 

பதானவில உ ககானோ பிசமசேவன புருவமாகசசெயதிருககிறுன என 

பகலா - மூலலையரமபுகளோ முருகதுகளோ முததுகளேோ இவவிருவ 

ரூடைய பலவரிசை௩ள யாகொனறும சொலலகதெரிரிலோமென்பாச 

கீள- ஏடிபெணணே நீகனமுயபபாடுகி ஐய நீரனமுயபபாடுகி ரயெனறு 
அ ரசாகளெலலாம அ இிசெயிகது௪செொ னனூகள-ஏ-.று (௨௯) 

அடடமாவனைததுமபுளளுமாவிபெறறேகுமெனபார 

சுடடநீளவனஙகளெலலாருசோலையாததழைககுமெனபரா 
படடவாளவீசபெலலாமுயவகைபலிபபகெனபார 

வடடமாமதியமனனவதனத3ா£பாடலகேடடே, 

இள இணி ஈமமாலேகொலலபபட்ட எலலாமிருசஙகளும, எல 
லாப்ப கஷிகளும, உயிருணடாயபபோகுமெனபராகள - நமமாலேசடப 

பட்ட நீணடகாடுகளெலலாம சோலையாகச தழைககுமெனபராகஏ- ௧ம 
அ கூடடகடுலே இறஈதுபோன வாளவீராகளெலலாரும பிழைகூமப 
ஓூ.பலிகமாயிறறெனபாராகள - வடடமான பெரியடரண சகஇரனபோலு 

முகததையுடைய அபபெணகளபாடுகற பாடடைககேடடு-௭ நு (௨௭) 

காடெ TLD EE ககேடடுந ர..இவெருணடுவேட டை 

யாடலாலவெருணடுபோயததமமாருபிரோமபித துனறுப 
காடெலாஙகரககமாககளகனனியாமதுரகதப 
பாடலாலவெனிபபடடு மறபறவையுமபறசதவமகா 

இ-ள அபபோது நாடுமுழுதும அழிகறெதுதெரிகது ௮ரிசசநதிர 
மகாராஜனகோபிதது வேடடையாடுதலினாலே பயநகதோடிபபோயத த 
ககளருமையான உயிரகளைககாகதுககொணடுநெருஙன காடுகள முழு 

.துமபோய மறைநதமிருகககளெலலாம இகதபபெணகளபாடுகிற மதுர 
இத௫களாலே வெளிபபடு லாகி ௪ஞசரிசகலாபின - மம௰பபக்ஷிசாதி 
களம வெளிபபட்டுப பறநது இரிசலாயின-௪-.று (2. 2) 

, மஞசலமபிடியேழெனனமாமுரசதிருமோசைக 
கஞசலாலனநதகோடியசணமாவனைததுமாவி 
துஞசலா€ணேரி.மொயககததுமபுருமுதலோரொலலாம 

இனசொலினோசையெயதயாழிசையாகெனளோ வரர |



சூழ்விச்கக்காண்டல் aT OF 

இ-ள மேகஙகளமுழஙகுவதான இடியேறுபோல Qudwapre a 
களொலிககனற தசை ஈகு அஞ்சு லாலே அனகதஙகோடி. அ௮சுணப கதி 
களெலலாம உிரமாயகிறகிலலாமல கூடிகெருஙக துமபுருமுகலான 
வ7களபொலலாம இனியசொலலினைய/டைய இவவிருவாபாடடோசை ௯ 
டடு இககவீணாகானம ஏதென்று .ஏலோசிககலானாகள-ஏ -.று (உக 
நலலியனமகரயாதிதைமுதமிடறுமொன௱ப 
பீலமிய?சவோலை 59 சவிவழிபுகுகலோடும 

வலளியாகமமைகோகூமலாததிருககரமமைதது 
மெலலியருனுமவெறமிவேககனுமிகசமமழெகதாா 

இ-ள கலல இசை நாலிலககணததஇிறசிறகக மகரவீணையின காதநு 

ம, சணடகதொனியம ஓனரமுகககூடின பாடடோசை காதுககுளளே 
அழஜைககவுடனே அகதபபெணகளைபபராததுக தகாமராமலாபோலுகஇ 

ருககைகளாலே யமையசசெயது சகதஇிரமதிபுமவெனறிகொணடிருககற 

௮ரிஈசகஇரமகாராஜனும MRED BF FEC DILYS SUT EOM-OT- (mW) 

மணியொ௫கெடகஞசெ மபொனவளையெரிமணிபபொனனாம 

அணி நுலபிறவுநிட டிககொணமெனவளித்தலோடும 
பணிகளுகதுகிலுமபொனனுமபெறறகியாமபடாநதேமலலேம 
இணிஈடாமுடியாயாககடேடியபரிசிலகேளாய 

இ-ள ரகந௩களபததெதலுடனே கூடினகஙகணஙகளஞூமி, செமபொ 
னணா௦செயக வையலகளும, நெருபபுபபோனற சகஈமாலைகளும, பெடி 
னமாலைகளும, மறறுமுளளஅபரணஙகளூம, உடுக அசிறவளதரஙகளும, 
ற றுககொடுகக சகககவைகளெலலாங கொடுததுப பெற அகசொளளு 
நுகளென று பெொலறுமளவில ஆப்ரணஙகளும வஸஇரஙகளும இரவிய 
Mao பெறுதாகு காககளவ5கோமலலோமி, கெருஙகின ஒளியைக 
கொணட கிரீடாசிபசியே கரஙகள வேணடிவரத வெகுமானதகசை மீ£ 
கேடகவேலுாம அதாவ_து-எ-று (௯௧) 
ஏததியபரிசிலாளாககெணணியவனைத் துகலகும 
பாரா சதிவவிவையெலாகினதிருவுளபபடியாலுளளேம 
மூ கிகணஞுவாககாகுமுடிபுனையககாளேநீ 

சாததியதவளககொறறககவிகையைததருதியெனமு£ 

இ-ள உமமைத்துதிதகயாசகாகளுககு அவாகள நினைகதனவெல 
லாம ௧7தத௧க௧௮ரசனே இப்போதுகொடுககிற இவைகளெலலாம உ௰ 
மூடையதிருவுளளததினசமமதியாலே கருவகாகலால அவைகளை வே 
ணடோம முமமூதஇகளான “அவாகளுக்கும சகதோஷூமாகுமபட. நீர் 
முடிகுடிககொளளுனெற அபபோது பிடிததுககொளவதான வெள்ளை 
வெற மிக்குடையைக சொ௫ெககவேனுமெனமாகள-௭-௮, (௯௨)



௮௮7 அரிதகுக்கிர டந்த வளம் நூலரும உ ரையும் 

பிவயியெொழு காகீதிப்பாணுவினகு லகதுவேககா 

வழதிவதிவகசகொறககைகவிகையைவழஙகமாடடேன 

விழிவழிகணடவே.றுகவிகையைவிளமபிலுுகள 
மொழிவழிசருவேனெனறுமொழதிககனனமனனா கெரமான 

இ-ள பழிபபானமாரககததிலே செலலாதநீதியையுடைய சூரிய 
கூலககரசாகள தலைமுறை தலைமுறையாக பிழ ச.துவருகிற வெறி 
டையை கானகொடிககமாடடேன உங்கள சணணு ருேராக இஙக 

தோறறுகனற ஏசேனுமொனறைககேடடால உஙகள சொலலிபடி 
யே தரமாடடுவேனெனது அககராஜாடராஜனசொனனான-ஏ-று (௩௩௨) 

கனததவெஙகாதலாககுககணிதகசவராலலாகவ 

வினசகவரொருவராசெயினபமுணடாகவறோே 
மனததுளேகுமிக அவஈகமணிசருடைவழ நஙகாயேலெக 

தனததினைததழுவிபினபஈதருதியெனறவாகளசொனனா 

இ-ள மிகுதியான வெபபகதைச செயகின௦ அரைசொணடவாச 

ஞர௩கு அவாகளரினதத பு நலுாகளாலலலது அவாரகளையொபபானமற 

ஜெருவராலே சுகமுணடாகவலலதோ காஙகள மனத்திலே எணணிவ 
5 மூததுககுடையை நீசொடாவிடடால எஙகளஞ।_யகொஙகைகளை 

a பணதது எஙசளாககுச சுககைககொடுமெனறு ௮வவிருவருஞ சொ 

னஞாகள-௭-.று (௩௨௪) 

வாடபொருகணணாக றமகஇரககலைவனசொலவான 

வேடபனவிலலையெனனாமெயஈநெறிவேதனறனபாற 
கேடபனவறிஈதுமககுகதிடை புபனவுணாக துசோரிர 

சேட்படகிலலுமெனனகசதெரிவையாசெப்பலுறுா tT 

இ-ள அபபடி. வாளையொகக கணகளையுடையபெணச ர சொலல, 
அதற்கு அலோசனையிறகிறககவ றன ரதூிியமாபாநிொலவுி முன நூ 

சைபப்ட்டபொருளை இலலையெனமைறசொடுகத ௨, மெயயான நீடு 

மாககததையபுடைய அரசனிடததிலை கேடகததகாவைசளை கதெரிகது 
கேடடால உஙகளூககுக கஇடைககதககசவைகளைததெரிகதும சேளுகாக 
ள நீஙகள் சணடாளிகளாகையாலே தாரமாக கிலலுஙகளெனதறுசொல 

ல ௮தறகு அபபெணகள சொலலுடராகள-௭-.று (கடு) 

முனபியாஙகருஇவகதமுழுமணிசகுடையுகலகாய 
பினபியாஙகுறிககவினபபபெருமபயனரனுகதாசாய 

அனபியாமுனமேலவைததகவகதிலேபோனத்கதோ 
வனபியாமுனபாறகண்டோமவளளனமைகணத லேமால 

இ-ள் முனனேகாஙகளெணணிவகத முழுது மு.த.துகளாலாகியகு 

டையைபும நீரகொடுககிறதிலலை - பினபு நாஙகளவேணடின இனபமா
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கியபெரியபயயனைபும ராகொடுககய இலலை - ஆகசலால காஙகருநமமிட௧இ 
லேகொண்ட ௮னபான ச வீணாபெபோயிறது - ஐயோ உமமிடசதிலே 

கடின௫ககசகைக கணடோமேயலல.து கொோகுககனமையை காத 
ளெவவளவு ௪ காணகிலோம இககசகெனபெயகோம எனனுக௪ -சிறுடு 

கொபேபனகொடுபபகலலாறகொடாதனகொடுககமாடடாா 
விிபபனவிபபெபரொன நறுமவிடாகனவிடவுமாடடார 

கதகொடுபபனூகாடுஈ நதுமமாறசொலவனசொலலிநுககட 

கடுபபனசொணமினலலாலகனமினெனறமைசசனசொனனான 

இ-ள கொடிகசசசகசசசவைகளைக கொடுககிறசகேயலலது கொடுகக 

தக்காகவைகளை கொகெகமாடடாகள- விடதசககவைகளைவிடுவா எக 
காலகதும விடகதசாகவைகளை விடமாடடராகள சூரியகுலததரசாகள 
அதகலால நீங லாரி வேண்டியபடி யே ஆலோசிதது உஐகளா 

லே கேடகததகசவைகளைக கேடடு உஙகளுககுததககபடி யே பெறறுக 

கொளளுஙகள அலலாவிடடால போநஙகளெனறு மதிரி அத்ற்குத்தர 

ஞசொனனான-௭-று (Hor) 

(தீ . ; வளளலெனறனடைநதோமுள்பாலவகதிரகதோககொன்றீயாக 
களளனெனறலிரதாலிஙகுவருகலஙகணடாயெனஞுாா£ 

உளளமுங்சணா ணுஞசெடீபுர சதெழசசினததுவேகதன 

சளளுமெனாருளிசசெயதானவிளைவதுதன்னையோரான, 

இ-ள சாகொடுகரும பிரபுவெனறெண்ணி வகதோம உமமிடததி 

லேவஈது பாரசஞசெயவேரசளுககு ஏதுஙகொடாத வஞசகனெனறு 
காஙகன மா 9 னெதானே மெரிககருபபோமானால இஙகேவசமாடடோம 
எனறுபொனளுரகன YEP (0௨9710 BGT HSM LD சிவ தநெருபபுககொ 

இரதுத நோனா உ கோப௱சொணடு ௮ரசஞஷனவன இவவிருவரையுக த 
ாளிவிடுஙகளெ.௪ ௮.மதரவுபபணணினை இணனிகடககப போசிறது தெரி 

யாவவனாகி-௭-.று (௩௮) 

பராதவெனுரைபபககேடடுபபபபராகெருஙசெறித 
Por &) row lr me டசி க தாககுவானசெலலவேஙகக 

காததிரகடுஙுகககையுஙகாலகஞகடுஙகமாாபிற 

சோததியயாழுமபோகட % ஏூரிகதனாதிசைமயககி 

இ-ள அபபடி ௮ரசன உகதரவுபணணவே கேடடு பபப ரரெனகிற 

ஐதுகை விராமள கெ. ழஙகிவகது சோபிஈது கெருபபுபபொறிகள Bau’ 

'ககணகளினின௮ு os summery சளளிவிடுதறகு வருகிறதை 
ககணடு பயஙகொண்டமுது உடமபெலலா நடுஙகவும கைகளுங காலக் 

  
& போகடடு, போகனவிடமு,



சஞ்ஹ்மூலமும உரையும் 

  

ளூஈடுஙகவு மாபிலே ௮ணை,சஇருக்த வீணையையும அஙகேகானேக௫ட 
ககவிடடு இககுதகெரியாம லோடிபபோனாகள-௭-ு (௩௯) 

ஆறுகொண்டே ரஈடாரசெலலாவ._வியறுசென மணி 

மாறுகொணடுஇசஞிககமஷகனைபபழிகக ௩ நதல 

தரறவுகொணடாககசசோ கச துலெகிழிகககல -சாப 
விறுகொணடேவிவிட.._முணிவனருனவிறக மாரவதது 

இ-ள வழிநோககிச செலலாகவாகளாய ஒருவரும் போகாதசா 
டடுவழியிலேபோய உடமபெலலாம முடகளசிழி* நூ ரக தயகனொமுர 

வும மேகககதைபபழிபப கான கூககலைமாததூறுகள செடி. கத அகளபட 

ஹிபிழுககவும உடுகதின வஸஇர மக கஅிழிகதுபோகவும சாபானுககிரகப 
பெருமையைககொணடு கஙகளையறுபபிவிடட விஈவாமி2இர முனிவரு 

க்கு முனனே வஈதுவிமுககாகள-௭-று (௪) 

வேறு டு 

மணடலகஈசனிலிமுபபுணடசெகஈதுகிலகளுமாரடி தத 

புணடனிறபொழிபசுஙகுருஇபுக துவரித;।பொருமலுஈதான 
*கணடனனகெளசிகனகடையுகககனலெனகமடியகோபா 

கொணடனனவக?வாறேதெனக்கோதைமாகூறலுதர! 

இ-ள பூமியிலே இழுபரினெற சிவக ஏஸூரஙகளையம மராபிலே 

காயமான புணணிலேநினறு சிஃதுகனெற பரூிர கதகஙகளையும சிவஈதடுத 

ழகள பொருமுதலையம தாமே தமரடைய கணகளாலே கணடா விர 
வாமிததிரா அபபட ககணடவுடனே யுகருடிவிலே கோன நுன௱நெரு, 
பபைபபோல கடுமையான கேரபங்கொணடாா நீஙகளிபபரு வகததற 

குக காரணமெனனவெனறு கேடக அபபெணகள சொலலதக தொடநு 
&) co)" BGT oF ~ (௪௧) 

ஐயகேணினனருட படிபிலைரசனமாடடணுகிரினறே 
பையவேழிசைகளுமபாடிநீிசொனனவபபரிசுரைததேம 
கையனெஙகளையடி ததுமசெனசசெயகசவககணடனததால 

உயயவுமபே Tao மாவுரையுமுண டோவெமககுயிரு முண்டோ 

இ-ள ஐயபனேகேகளூம உமமூடைய உததரவினபடியே TF ott 

திலேபோயக கடடிநினநு மெளள எழுவித இசைகளையும பாடிநீரகே 

டகசசொனன அபபடியே கேடடோம அதறகு ௮ஈதவஞசசனஎ௪ங்க 
உனனடியராகளெனது ௮டி.கது அவனபணணின கணடனைககுத சபபி 

பபிழைககவுங கூடுமோ சொலலததான சொலலுண்டா ஏநளுககு ௨ 
சதானுணடா-௭ ௮, (௪௨)



  

எனவுரைகவெயாததிடியிடிததெனநகைததிருகணாலும 
கனறெறிகருபுடைககடமனைததுமபுகைகடி ததுமூடச 
சினமிகுககிமைவனுககிடாவிளைததிடுவகேசெயலெனத்தன 
மனதினைக சருமறைதசவமுனிககளுடனவசகடககான 

இ-ள எனறுசொலலவே உடமபெலலாம வோவைகொணடு இடி. 

மூழகசினுமயபோறடிரிக து இரணகெணகளிலும கெருபபுச௪ செகறுகலாய 

இருபுறததிலுமுளன காடெலலாம புகைகெருஙகி மணடககோப மதஇிக 
மாக இனி௮சசனுகு,2 துனபகதை௪செயகறதே செயயததகக காரிய 
Ons. தனமனதடுலே ஆலோ௫ிததுசகொணடு அருமையான வைஇ 
காகளான தவமுனிககஉடடஙகளகூட வரகடகதரா-௪-று (௪௩) 

கரகலததிடுமெழிறகுசைவிதாபபுறவிணைக கமலவருகதப 

LIT OLIN DDL WOME FLAN BEBO LOLI GUN CHOOT 

கராமிகபபாகவிசதபயமிடடலறிடசசுவணவெறபாற 
புரமெரிசதிடவ நமபுனணிசனொக்தணிமலாபபொயகைபுககான 

இ-ள. கையபிலேகொணட அழ$தொன தருபபைபபுலலுமபடபடவெ 
ன ஈடுஙகவும் இரணடுகாலசள வருகதவும பரவுதலாயப பொனனிய௰் 
மான நீணடமலரணிஈதகசடைகளை விரிததுககொணடுபோகிற பெரிதான 

உருவததைக கணடதினாலே ௮௩5, கதேவாகள மிகவுஈ பரிதபிதது ௮ப 
யஞ்சொலலிக கூகருரலிடவும பொனமலையினாலே இிரிபரசதை எரிகக 
வருகிற பரமசிவனை ஒபபாகி ௮௧௧ ௮ழகதொனபூம பொயகைக கரை 
ககுவககரார-௭- று (௪௪) 

பிணிருககடாளகளுமகுருனெபபகு இயுமயிரிவுருத 

அணிமலாககுளிகடகதசினததொடுகடககணுகலோடும 
பணிமுடிசசமை விர? ருபுயகஇினினமிசைபபடிகரிகத 
மணிமுடி ககுரிசிலககொடுவினககெளசிகனவரவுகணடான 

இ-ள மயிறகூடடஙகளும பக்ஷிசாதிகளின கூடடஙகளும் நீஙகாதி 
ருககனற அழகானமலாகள பூகத குளிஈதகடாககதினருகேஅதிககோ 
பச்துடனே நடகறுவகசவுடனே ஆதிசேடனுடைய தலைசசுமையை நீக 

இச தனனுடைய இரணடுதோளகளினமேலும பூமிபாரகதைக கொ 
ணடுளள ரதநகிரீடகதைபூடைய அரசனானவன அரதககொடிய செய 
கையுடைய விசுவாமிததிராவருவசைக கண்டான-ஏ-று. (௪௫) 

கடலகளெனபடுநெடுகதிசைகளெனபடுமகனககனமெனனாம 
உடலகளெனபடுமவறதுயிரகளெனபடுமிடி 6 துலகமெனனாம 

விடலரு5தவமுடைபபெருவலிககெளசிகெனவெகுளியாலென 
டைனெடுஞசிலையவனகடி.கெழுஈதெதாகடகதடி.பணிரதான



bee  அரிசசத்திரபுராஷஞ் மூலமும் உரையும். 

இ-ள. கடலகளஎனனபாடுபடம நீணடஇககுகளெனன பரடுயமெ 
அசகனற ஆகாசஈகான எனனபாபெடும இவைகளுகருளளான சமீரதக 

ளெலலா மெனனபாபெமெ ௮௧௧௪ சரீ ரஙகரைககுனளான உயிகளெ 

னனபாடுபமம இ௲வகாகி உலகககனெனன பாபெபடும விடு. சலிலலாக 

தவககதையுடைய பெரிதான சாமாகதியககைககொண்ட விரவாமிகஇர 

ச கோபதகினாலென..௪ வெறறிகொண்ட. கீணைடவிலலையு/டைய அறி-௪௪ 

இசமகாராஜன் விரைவிலே GT (1/5 BI SLITS ar Gir) BH evar GG Lb BI அவா 

LUT DB EIBOM 16601 (5D) od) ST -T- LD (௪௭) 

உருமிடி,க,சனவென -னெமிகு 5 கெலசெயழமு.றுவ,கமகுக 

கருமிடஐறவ்னலேனகடவிறசதவனலேனகமலனலலேன 

. திருமியிறகடையகாமெனியனோவலனெனககெ ழமியேகும 
கிருமலாககறலக ப கரமுற 2 தடுநில திடைமிடகதானா 

இ-ள இடியிடிதகாறபோறகோபமிருஇியாய சர ரணடைசெயவதற 
காக வருதறகு நீலகடைனான சிவனுகரனலலேன கரூஙகடல வணண 

னன விஷணுவுகானலலேன பிரமசேவனுகானலலேன ஒருபுழுவி துய 

சடைபபடடவனை எளியகானே உமமோடெஇாககர சமாகதனெனறு 
சொலலிககொண்டு சமீப சமிலேபோய அவருடைய இரணடுமலாபோ 
லும பாதஙகளைக தனதிரணடுகைகளிலும பொருகதப பறறிககொணடு 

பூமியிலே வணங்கெகொண்டு டெடுகா.ஏ-௭...ு (wer) 

கரமுறதகருவலுஙகெளசிகபபெயரினனகாலபறிமே 

சிரமிசைததிருமுடி.சசுடாமணிததொகைகளபஃமிசைதெறிகக 
உரமிசைபபணிசெறிகநடெவு 5 HOT 16H LF Dr ipo D sw 
மருமலாஃகழலசிவபபு நுமெனா௧ை கமனளாலவருடலுறமுன 

இ-ள கனதுகைகளிரணமெ பொருகபை பறமிககொணடு Crag 

மளவில விசுவாமிசொ சமமுடைய காலகளை உகடிபப்நெககொண 

டு ௮வனதலைமேலணிஈத திருமுடி யான கரீடகடில விளககுனெற ரத 
ககூடடங்கள பலஇிககுகளிலுஈ செறிசதுவிழவும மாபினமே லணிகஇ 

ருககிற ஆபரணங்கள் கெறிகறுவிழவும உதைதசா அவரபபடி யுதைத 

தபோதும அரிசசகதிரமகாராஜன நீரிபபடி, உதைககிறதினாலே உமழு 

டைய மணங்கொண்ட மலாபோலும பாதஙகளசிவகதுபோமேயெனது 
தனகைகளாலே தடவிபபிடி.தகான-௪-று (௪௮) 

குடியினிறபிடைபிழைதலெமுனககடிமையிறகுறையு.மிலலேம 
இடி.யிடிதகன வெனசசினமிகுசஇடைவிட ரதெனையுதைதத 

அடி வபுபபடுமென ககவலுிமபதையொழிகதையவெனறன 

முடிவபபபடுமெனககவலூலேனவெகுளியெனமொழிஇயெனமுன



சூழவிஷைக்சாணட்டு 7௬௩. 

இ-ள உமககுககுடியாயகிறறலிலே யாஙகள யாதொரு தவறுஞ 
செயஇலோம, உனககடிமையாமிருகசலிலும யாதொரு குறையுமிலலா 

திருககிபோ, இஉ இடிகசாமபோற கோபமிகுதயாய இவவிட,௪இலக 
கோபம ல போமல OT OM EWE UL} OFT BB Moi) wor உமமூடைய .இருவடிகளாுக 

குக காய ர எடாருமெனது தனபபபடுகிமசையலலாமல ஈவாமி என 
வு டையமவையிலெ சாயபுாணடா தமென்று தனபபபகினெயிலேன ஆன் 

லால உமககு இடாபடிர கோபஙகொளசிறஇனலே யாதுபயனுணடாம 

சொல பமென பொ அனான-௭-று (௪௯) 

மாவினை 2 நுிசெயகாயசகேலுககிிடாசெயதாயவானளரவுவ 
5 டி fara QO @) 

காவினைபபொடிசெய சாயநிதியால்ன.றவெனகாகனமககள 
பாவினைபபடிசெயதாயவினைகருசியகேரபாவிநீகான 
அவினறமோலபொஇகதபெலிசகொழிலசெயகாயழகதெனருன 

இ-ள அஇகறகு-நானஅனுபபின மிருசசசளையெலலாஙகொனஞ௫ய 
பனறிகரு? நனபமுணடாககனொாய ஆகாயகைக அளாவுவமசான இகத௪ 

சோலையையும தூலிசெயதாய மூறையுடனே கானபெறற பிரியமான 
எனபெணகள பாடடுகளையுமிகழகதாய ஆகைபால பாவசசெயகைககே் 
தகுதியானந் பசுவின.து நலலகோலை மேலேமூடி.ககொணடு கொலலுகி 

னறபுலியினது செயகையைசசெயதாய உனசெயகைகள கனருயிருகத 
சகெனறுசொனனா। விரவாமிகஇரா-௪-ு (௫௮) 

நாடழி5டி.னுஈனனகாழிதழிடி துமெனனறுமலாபபூய 
காடழி ெனுநீளகாலகைகிளையினைககளைபி அஙகொன 

Sips இ, னுநிசானவிகசனையெனாயான ரிசதால 

" பாடிழைசதிவெனோவெனதநிசசகதினபல மொழி கான. 

இ-ள அதறகு-சுவாமி எனனுடைய காடடையெலலாம அழிதசா 

லும நலலஈகரமுழுதும அழிததாலும எனனுடைய நலல பரிமளபபஞ 
சோலைகளையெலலாம அழிததகாலும எனனுடைய கெடிதான வமிசமற 
நுபபோக உறவினரையெலலாங களைதலசெயகாலும இனனரதககொ 

னறு எனபெருமைகளையெலலாககெடுக்காலு நீர ௮னுபபினீரெனறுகா 
னதெரிஈருபபேனேயானால இபபடியாகச செயவேனோவெனறு ஆரி 
௪௪கஇரமகாராஜன பலவகையுஞசொனனான.-.௪-ு (௫௧) 

சிறியரானவாகமககுரியவேயலலவோதஇிமைகனஜூ 
லதிஞசானவாஃமககலலவோபொறைபிறாககாகுமோகான 

கெறிபிலாவினையினேனொருவனைபபொருளதாநீமுனிகசால 
பொறையுகினனருளுமெனனளவிலோவிலவெனபபோனவென்முன 

உடு



ச்௬௪ அரிசசிதிர்புரர்கெல் மூலநும உரையும் 

  

இள பினனும சிதியசாயிருபபாருககுதி,சகுயொனவையலலவேச 
இமைகளசெயகிற_ நு - கலலசாஸூரஙகள கிககவாகளுககலலவோ அவ 
வகைத மைகளைப பொனுகறுககொளிுறு - இவவிருவகைபம _அவவி 
ரூவகையாரைககவிர வேலே யாரிட-“ இலுணடாரும - QLD. BB i BE 

நீதிகெறிதெரிவதிலலாத Lat shurrsr HP RL{ VoPU Co) G1 67 oot Caer ஒரு பொ 
ருூளாகககொணடு மீ சோபிபா?சரணால பெரதுமையும ஈமமிடமதுமான 

இரககமும எனவிகஉயகதஇிலவேயோ இலலனவாக 1! போகலாயினவெ 

அ௮சொனனான அரிசசகஇரன-ஏ-று (௫௨) 

மடிசகவாயினனமிகககொசெகநெஞனனெஇாமறு து கான 

படி சகவாசகமெலாமெனககுரீபிகறரிடறபாலவோதான 

வடிஈகவேழிசைசின சைககவேவசகவெனமாசடமமை 
௮. கதகாரணமெலா மெனககு ம்ககவாறறைதயெனுன 

இ-ள். அதறகுமடி,ககவாயையுடையராய மிகவுஙகொதிககனமகெஞசை 
யுடையவராகியும விசவாமிகதிரா ஏனககுமுனனே எனசொலலை 2 தடு 

த்து நீ முனனேகறறவாததைச சமாக நுகளெலலாம ஏனககுததெரிவ 

தாகப பலவகையாயசசொலலததககனவோ அ௮வைகளிருககத தெளிக 

துணாகக ஏழிசைகளும உனககுமுனனே பாடுதகறகாகவகக என பெண 

மக்களிருவரையும ௮டி.ததுத நுரததுதறகுணடான காரணஙகளையெல 
லாம எனசகுத் தெரிவதாக நீ தகுநதபடி. உளளதைச சொலலென.று 
கேடடா-௪-று (டு௩) 

வேறு 

பிணமேனன வேடஇயனருாரகாம 

பூணவொயிம புனலவ.2ணடற றிட 

ஜணடகாயக விமறுனிவாறிடல 
சவேணமேயான து விணணபபரு பொெயவனால 

இ-ள. மறுபடி.பும ௮ரிசசகதிரமகாராஜன ௮௪ சீசுவாமி இரு 
டையபாதஙகளைக கைகளாற பிடி கதுககொணரி வாயிலே மீவறறிசககா 
ய5துபோக எனனை யடிமையாகககொணடகுவாமி இகதககோபககைத 

தணிவுசெயயவேணடும நானஅகதசசெயகைகமை உளளபடி. தேவரீரசத 

நிதியிலே தெரிவித துககொளளுகறேன-௭-றறு (௫௪) 
இககருஙகுழ லேழையாதமமைநின 

மககளெனப துணாநதிலமாதவ 
தககவா.நுரை யாமையிறறளளினேம 
புககதீது பொறு, சசருணீயெனரான 

இ-ள் இடதக கறுததகூககலையுடையபெணகளை உமமுடைய பெ 

ணகளெனது சாஙகளெவவளவுகதெரிகசலோம ஐ மகாமுனிவரே ௮ம்



சூழவினைக்காணடமி சா௯டு 

தபபெணகள தகுகத வாதகைகள சொலலாமையினாலே களளிவிட 
Grin & giGor OLB GOF UIE E இககக கசூறறததைத சேவ்டிா urges 

Sonor Gad exyin er sot go சொனனான சன-ஏ-.ு (இடு) 

குழசகரிகஇது கைபிழைவககதகென 

ஐழுககமாக வுாரைதசனையாதலால 
பஸுதுதகலலாி ay Dm pices ILD pH 
RQIPESOV MGW (tpt Ge. GGr LN @yus 

இ-ள கழககதைஅறுகிதுவிடடு ஏனெனரால கான கைதவறுகலா 
க7ரெயசேவெனபதுபோல இடமாகவே அரு சாமறசொலவுகருய ர 

கையால இரநத நலலஞானததையபுடையராய உனனை ஆதரவாக அவ 

விருவருஙகொணட?ல தை யிகழகது அவவிருவாமனமுூம ௮ஞசுமப 
பேசியை எ-று (௫௯) 

இரபபவாககொள நிலையெனிலயானாபும 
KINI THQ BLOT Hs. QUT 

புரபபவாகருப பொறுததலலலாலடி.த 

அரபபலுகதரு மோவெனறுருததனன, 
இ-ள இதகஞசொல பி யாசகஞசெயபவாகளுகரு ஒனறுங கொடு 

பபதிலலையெனநுசொனனால யாவருககும ()பலவது கரததலாகிற செ 

யகையுளளபேருககுதி தகுகதசொறகளை யாருனு சொலவராகளேயல 
லாமல சொலலாது விடராகன - அபபடிபரணடாகுமானால உலகத்தை 

அணடுரகதிககவலலவ. ரன அரசாகள பொறுநதுககொளள வேண்டு 
மேயலலாமல ௮23 அதட்டி ததுரததுகிறது கதுவகாகுமோவென 
அ பினறுங கோபவபசொண்டார-ஏ-று (௫.௯) 

கடட நலலென நினறவககளவா பாற 
செடடவானபொருள காடடகிலேசியா 
விடடமா-ரடன விமமலினாலலை 

படடுளாரிறபை யபபையககூறிஞள். 

இ-ள காஙகளகதபபொருளை மணணைததோண்டி யெடுத்துககொ 

ணடூிபோனடுலலையெனறுசாதிககற ௮கத,த திருடரிடததிலேதானே ௮ 
வாகள மடி.யிலேயுளளகாக முனனே ௮வாகள இருடிபபோனதினலே 
குறைஈது செலவழிகது மிரள பொருளை ௮சசனமுனனே தலையாரி 

காடட அதறகு மிகவுஙகிலேசிகது விடுகிறபெருமூசசுடனே விமமுக 

லோடுகூடி அலைசசறபடடுப பேசுகறவாகளைபபோல அரிசசகதிரன்மிக 

வுமெளள ௮வாகோபஈசணிவாசசசொலலுகிமுன-௪-து; (௫௮) 

மைகுலாவுகண மாகரைமோதிய 
கைகுறைககினுப சணணினைசசூலினும



௪௬௬ அரிசச,க்திர்புராணம் மூலமும் உரையும். 

மெயரகுறைககினும வேண்டி யவா.துநி 
செயகவெனன மறைமுனிசெப்புவான 

இ-ள௭ அஞசனமவிள ககூனற கண்களையுடைய அகதப பெண்க 
இ. கசகைகளை அறுககாலுஞ்சமமகமே, கணண ககோணஞஹுருத 
சமமகமே, உடமபெலலாரு சேதிககாலுஞ்சமமகமே, உமமுடைய ம 
னத துகருவேணடியபடு. செயதுகொணடருளகவெச.துசொலல அகற 
ரூவைஇகமுனிவரரான விசுவாமிகஇர சொலலுகிமுா ஏ-ு (௫) 

சொயதுமாககளைக கொன்ற நுமபன சியை 
எாய்ச துமமிசை சே Li) b ரினமாய 

வைத துமமெனமன மககைரகீமணாா 
செயகிடஉிறபொறுப பேனெனறுபெ பபினான 

இ-ள மிருகஙகளையெலலாம அறுக ுககொனறதும பனியை அ 
மபாலெயது துரதடினதம, இசைபபாடடிககசகேடடு YON BOD HU 
பரிசுகொடாமல 995.51 இரிவாக அவாகளை உதாசனஞசெயததும 

பொ அதி துககொளளுகிறேன என்பெணகளான அவவிருவரையும நீவி 

வி கஞசெய துகொணடாலெனறுசொனனா-௭-.ற, (art) 

நிலகதிலயாரு நெறியலசெயதிடி லா 

மிலகருரீபிலை யெ௫கணவிஎமபலைன 
புலைககுலததொடு மனனாபொருக.துதல 
கலகசகோவெனற நாயகனகூறினை 

இள அதறகு-ஐயா உலசசதிலே யாரானலும நீதிகருவிரோதமா 
னவைகளைசசெயகால அவைகளை விலககககக$ர இகச oy! Blo ras 

க்களை எனனிடததிலேசொலலுகிறகறகு யாதுகாரணம நீசசாதுிபா 

ரூடனே அாசாகள ௯ டுகிநது நலலகீநியோடிக பெகாமோவெனறு 9 
Bere ௧இ7மக௧ ரர 1 gp G0 OE IT GST GB) BT ol - QU ( ௬௧) 

மலைபினவைகும வசிட டனசபிகதலாற 
புக யனைவன மைநதவிபப வையா 
முலையிலவைகனருறைமையனமேூவெனாக 

கலையுணாநதகெளசிகனகூறினான 

இன மலைகளிலே சஞசரிதகலுககுரிய வசிடடமூனி ௪பிக சின 

லே *சனானதிரிசஙகுமகனே இஈதபபெணகள தனஙகளிலே மீ கூடுகிற 
து உனககுநீதியலலவோவெனறு கலைஞானஙகளெலலாநதெரிகக விசு 
வாமிசஇராசொனனா-௪-று (௬௨) 

அறறைஞானறெமதையனவ)ிட்டனால 
பெதறசாபபபெருமபு உதகை



ருழவினைககாணடம்5 ௯௭ 

இறறைஞானிஙகெனைபபுலையாகககீ 
கறதசேசென்ககாலக ரமபூணடனன 

இ-ள அதற்கு அகதகாஸிலே எஙகளாசாரியரசாடிப வசிடடசாலே 

புணடாகயசாபககசாலான பெசியகீசகதுவககை நீரே சோககருளினீரஇ 

கககாளிலே நீரே யெனனை நீசனாகக யாதுகாரணச்கினாலே கழகலானீர 

சுவாமியெனறு அவா பாதஙகளைச கனகைகளாலே பிடி. துககொணடு 
அரிச Fb 5) 7 OF சொனனான-ஏ-ு (௬௯) 

முனனமுஈகமைமுழுபபுலைநீககினம 
இனனநீச கவெமககரிகனறியாம 

சொனனவாசகஙகேட்டுசசுடாமுடி. 

மனனாமனனவெனமககளைசசோகெனஞுன 

இ-ள அதறகு-முனனே உன ககபபன முழும புலையனை 

தைபபோகனெ எமககு இனனமும அ௮பபடிவருகிற புலைமையைபபோ 
௧௧ அரிசலல - கையால ராமசொனனவாாததைபபடிகேட்டு விளத 

கரகினற கிரீ டாதிபதிகளான அரசாகளுககரசனே எனபெணச்ளை நீ க 

டககடவையெனறு விசுவாமிததரா சொனனா-௭-று. (௬௪) 

இடி.னுநி னவிழியாரழலாலெனை௪ 

சடினுமெனனுட பனனைத துறகதுபி£ 

விடி ஐுமேனியைவெடடி.யரிநதுக. 
நிடினுமிசசொறகசிசைகிலனயானெனமுன 

இ-ள அதறகு ஐயா மா எனனைதகாழசசெயதாலும உம்முடைய 
கோபககணகறிலுணடானநெருபபால எனனைசசுடடாலும எனனுடை 

ய உடமபைவிடடு உயிர போகிறதாகச செயதாதும, எனனுடமபை 
வெடடிவெடடப பலபல-றுகளசெயசாலும இபபோது br சொலலு 
இறசொல லுககு எவவளவும கான சமமதியேனெனஅ௮ சொனனான yf 

(«@) FEB RT OM -6T- Ll. 

யூபவேளவிககெளசிகனோயவிலாக 

கோபமெயதிககொடியிடைமஙகையா 

தீபமனனவாசசோகிலையாயினென 

சாபநீபெறுகெனதுசைசாறறினான 

இ-ள தூணகளநிறுதஇச செயடறயாகஙகளிலே மிகுக,சவிசவாமி 

தீதிரா ௮ஈகசசொல BEG மாருககோபஙகொணடு என்னுடைய கொ 

gir gyn இடையையுடைய பெணகளாகிய விளககுபபோனற அவ்வி 

ர௬ுவரையும நீசேராதுபோவையானால் சாபத்தை நீபெறககடவையென 
fl gio AO) # rane T-oT-DI (௬௬)



Rome  அரிசசகஇரபுராணம் மூலமும உரையுத். 

வஒழிசருமருவிகளசிவணிமாமணி 
இழிகருசோணமாநதியையெயதிஞா 

இ-ள. உடைநதுசிகதுகொறதேன கூடடினினறுஞ சிதுகினறதே 
ணும வணசெள தேடுவனவான பூவினினறுஞ சிகெதுெறதேனும் பெ 
ரப பொஙகுகலாயவழினெற அருவிகளையொபபாகிய பெரியநுத 5 
எஒதுககுனற சோணமாகதியைபபோயசசோகதராகள-௭ wr (0 J) 

சடகரியிழிநுறைககருசமுகுதரும 

அடவரியிழிநுறைசசரிககசெமபொனும 

படவரியிழிதுறைபைப FLD TT BCP LD 

இடமறமிவிவனவிரணடிபாலுமே 

இள மதயான்க.ரிறயமுகதுறையிலே மலாகிற தாமரைமு, 55 

ளும பெரியசிஙகஙகவஷிறங குகதுறையிலே சரிஈதுடகடுி௰ சிவகதபொன 
சணலும, படம்தையுடைய பாமபுகளிறவரு துறையிலே உடகடற பது 

மராகமூம, இடகதோறருமல விளஙகுனெறன - அக ஆறவினிருபும௪ 
திலும எ-று (௭௫) 

பருமணலவணட லுமப.ரக சங நரம 
கருமணாமபுளினமுயகடி கொள சனத 

இருமரைமருவுநீச பதியுகெணெபுனல 

வருமணிவரனமியவா வகஙகரம 

இ-௱ பருககமணலைய/டையபேோறும ஆஙகே உ௱ருனசஙகுசகர 

ம, கரியமணலமேடுகரூமி மரைஙகொணட ௪௩ கனவி Jogi Goi) எடை 

பகலலவாசனை பரிமளிகெற நீரசபுறி ரூடி, மெஞ்ிச 2 bya Qeva gy 

இன ம பணிகளைவாரிககொணடுவக நு ஏககலிடடவெளட்ரமணறருனறுக 
(arr) CHD 6F- HI 

குரணடமுமனனமுகுகுருகுகாரையும 

இரணடபோ காககளுகஇிரிபபுட களும 
முரணடகீ! முடுவலுமுதலையீடடமாா 

கரணடமுஙகமபுரஙகணடகணணெலாம 

இ-ள கொககுகளும, ௮அனனஙகளும, குருரூகளும, காரையும, இர 

னாடி ரகவன௰ போதாககளும சககரவாகபபசுசிசரம மாறுபட்டி ரூககி 
னற நீரசாயகளூம, முதலைககஉூடடஙகளும, நீரககாககைகளும, சமபங 

கோழிகளும, ஆகிய இவைகளையே கணடன இவாசஞூடைய கணகளெல 
லாம-எ-று (ns) 

சாலகணாமேயகினறகானமேஇபின 
பாலகலாஈடுழிபனறபசபபைநீநபெயெய



கா நீ்கியகொணடம்: ௨௫௭ 

மேலகரைாவெண்மணறபரபபிவவேதகன 
ஜூலகரைகணடவஜஞெயதினெயதினன 

இ-ள வாயககாறகரைகளிலே மேயகிற காடடெருமைகளின Laan 
மடி யிளடி ஒழு ஈற அசத. ரபபரபபை நீகதிசகடகது செனறு ௮௪ 
பர் றண்சரையின ல வெளசமணல பரவிககிடககிற இடதிலே கலல 
வேம்சா றஇரஙகனின கரைகணடவனான MTEC விரைவிறபோனான () 

௮டாகதபூரசோலையினன.றுதஙகியே 

விடிரகபினனவவிடமவிடடகனறுபோயப 

படாநதவெங்கானமுமபருபபதஙகளும 
கடகதுபோயமுனையினகரையைமேவினஞா 

இ-ள அ௮ஙகே கெருஙரியிருகனெற பூஞசோலையிலே அனஙிராததி 
ரி தங? லிடி.ஈகபினபு அவவிட ரதையிடடுப போய பரவுகலான வெவ 
வியகாடும மலைகளும கடக நுபெனறு யமுகாஈதிககரையைப போயசசே 

75 ராகள-ஏ-.று (ram) 

௪௫ 6 FDET MAW, G0 SHY கனனுடன 

அடு 5 BIN NPR) BEX 0 Uso Keo FOU 

IDs Diy சநிறைவனைககடி துமீளகெனத 
தடுக நவாமழெ்துளதிபமுனைகானுமே 

இ-௭ தனனைகாளது வரையிலுக காஙகிககொணடி.௬௩த அ௮ரிசசக 

பரனை விட்டுவிட்டு ஒருமுனிவனுடனே நீ ௬ டுவசான உனகறபு ஈனமு 
பி நநசசென்று பமிசேவியைசகோபிகது இடத துவிடடு ௮ரசனைகோக 

சிரிகெரிரரதிலை திருமபிபபோவெனறு அணைபோட்தெ 50௦,௧௪ன 

மைபோல்ருக5 த அகதயமுளையாறு மெனறவாறு (aw) 

கடடரினனபொருளகெளசிசனகொளப 

படடனவதறகிதுப கதுகொளகெனா 

இடடெனயமுனளையாறியாணாசச௩தடில 

மடடறககுவி சதுமணியுமபொனனுமே 

இ-ள அடககஞசெயது வைததிருகத உனது ஈலலபொருளகள 
விஈவாமிகதொனாலே கொளளலாயின ௮கறகாக இது உனககுக கொடுக 

கவெணடிய௰ பகுநபபொருள நீ ஓபபுககொளளெனறு குவிததடடாற 
போல ௮௩த யமுனாகதி அழகானசகதனவிரு௯ூம அகிலவிருக்ஷஙகளையு 
ம அளவிலலாக மணிகளையும பொனனையும குவியலசெயகது-ஏ-று () 

சொழிசதசெமமணிகளுமபொனனறுகோசிகற 
சழிசஇடம்செணமடஙகானதாயிறும



உ௪௮  அரிசசகதிரபுராண்ம மூலமும் உனாயும் 

எழிறறவமுனிவனுகதகே தவெலலையி 
னுழிபபொருளகொளளுதறகாதென நுனனினான 

இ-ள். ௮௧தஈஇ அபபடி. அலைகளாலொதுகனெ சிவககமணிககந௰ 
பொனலும விசுவாமிசசரனுககுக கொடுககவேணத யகடன இராபபதம 
கு ஏஉடபெபஙகு உளளதாயிருகதாலும அழகான தவக்தையுடைய விர 

வாமிதஇரருககுக கொடுகக எலலைககுளளான பூமியிவுளள பொருள 
Slt HUES கொகெடிறது சகாதெனதுை ௪ சான ௮ரசன-௭-று () 

இனனதுகிகழவுழியிறைவனகாளிஈதி 
கனனஇகெகரையினைகணணிவைகினன 
அநதக துறைபடி கசாடிவைகுமம 

மனனெதாகெளசிகனவக துசோனறினைனை 

இ-ள இபபடியான அலஙகாரஙகள சோனறுவ.நுகணடு அ௮சசனா 
னவன ௮௩ யமுனாகஇியினது கரையையடைகது பினபு அர கநதியிலே 

முழுக ஸநானமபணணிககொணடருககினற ௮.ரசனலுககு முனனே விசு 
வாமிதஇசாவகது காணலானா-௪-ுறு (arm) 

வேறு 

அரவுயிரதகமணிதறறுதரபகசனமமுததியதன்மேல 
மரவுகிசதொகைவிசபெடறகெருஙகியமருயகுறவிடீஇக 

கரதலபபிரணவததொழிலசெவிபபுடைகலககமுடிமேல 
குரவுகொசசிவெளெருககலகிகொததிதழியறறலையவே 

இ-ள எபபடிககெனமால பாமபுகளபெறத ரதநஙகளைபபடுதது 
உதரபகதனமாகசசூழகது அதனமேலே மரவுரியின.து கொருபபைககட 
டி.னகட்டு மிசவுகெருஙகசென இடையிலே தோனறதகதெொரஙகவிடடு பராண 

வததைபுசசரித கெணனுகிற கையானது காதிலேகூடவும இருமுடி மே 
லே குரவமபூவும-கொசசிபபூவும-வெளளெருசகமடுவும அலரிபபூவும 
சொதகதுகளாசிய கொனறைபபூவும-௮அசைவகாகவும-ஏ-.று (wa) 

இடை gr whus wr wu Ouneps g00%65F OOF ape, 

சடைகுலைகதுறவரிககணிதலஈகனிலவிழுஈதுபுரள 
வடகெடுஙகன லுமவிணடலமுமணடலருமவெகதுகருகச 

கடைகெடுஙகொடுவிழிததொறுமநெகனலகனனறெரியவே 

இ-ள இடையானது துவணடும சுருணமம கீணடு மிகவும் ௮லைத 
லையுடைய செழுமையான சடைகள குலைநதுபோகவும மறுபடியுமஅ௪ 
சடைகளை வரிகதுகடடுகிறபோதில அழகிய பூமியிலேவிமுகதுபு.ரளவும 

நெடி, கான வடவாககினிபும விணணுலகரும மணணுலகரும வெது 
இயவும; சடைகசணகளிலே மண்ட கொடுமைகொணட கண்களைகதிறக



தகாநீங்கெயெகாணடம். உள 

துபசாககு௩தோறும கொலலுவகான நெருபபுககொதிபபுககொண டெ 
நியவும-௪எ-று ( 70௫) 

படைபிடிககணிசெறிகககைபவிகஇரதருபபைநிறுவிக 
குடைபிடி கதுவாமற ஜெருகைகுணடிகைபிடி.ததுவசவே 
மடைபிடி.க கவயனமணடலமுமாககருமவணபொருளுமுன 

கொடைகொடுத்தகருணைகத்திருமுகககுருசிலைககுறுகினான 

இ-ள கெளிகராஜனாயிருககபோது அயுதநுகளைககொணடு மோ 
இரஙகளான ஆப ரணஙகளணிசதிருஈதகையிலே பவு5இரநுக தருபபை 

யுஙகொண்டு ரூடையுமபிடி,கதுககொணவெச மறமொருகையிலே கமண 

டலஙகொணடுவருறவராய நீபாயும வழிகளைககொண்ட வயலசூழகத 
மணணுலகத்தையும பெரிய படடணததையும அ௮அழதொன இரவியமும 

முனனே இயாகமாகதகொடுதத கருபைபொருகஇன திருமுககசையு 

டைய அரசனைகடெடிஞா-௭-.று (ரா௯) 

கணட னனகருணையஙகடலகடுஙகெளசிகனவ வினை 
மணடலததலைவா மகதிரிகடஉனபணிம௮ததனாகொலோ 

தணடமெனனைமிசையுணடெனமெலிரஈதிருச 
ரணடமுவியே ' 

கொணடனனபுனலிரணடுகணுகினறுகுதிகொணடெ ரமுகவே 

இ-ள கிருபைககடலான அ௮ரசன கடுமையானவேகததுடனேவிசு 

வாமிததிரா வருகிறதைககணடான கண்டவுடனே மணடலிகரான ர 
சாகளஞூம மகதிரிகரும தமது உக கரவைக தடுததுபபேசினஞாகளோ அவ 

ரக ளபப.ப பேசினதுணடானால எனமேலே கணடனையுணடாகுமே 

யென்றது மெளிவுகொணடு அவருடைய இரணடு பாதஙகளையுமபோயப 
பிடி,.துககொணடான இரணடுகணகளிலு நீர குதிகொணடொழமுக  () 

எந, ககாயகவுனககெமாகெமெபிழையிழைதசனாகொலோ 
சுதமாகிதியினிரசிலகரகதுசிலககசவுளவோ 
உகதமெவறவறிசசிலாபிழைககெதிரரைககனாகொலோ 
வநசகாரணமெடுததினிதுரைசதருளவருககமறவே 

இ-ள எறுகளதெயவமே உமககு எனனைசசோகத மகஇரி முதல் 

பினோ நெடிசான குறறஙகளைசசெயதராகளோ நானகொடுதத பெரிய 

இரவியஙகளிலே சிலவலறை மறைததுககொணடு கொடுததவையுண 
டே, உமமுடைய ஏவலுககுத தவறுதலாக சிலா ௮பராதிகளாய ௪இ 
ஈகதுபபேசினவாகளுணடோ நீர இஙகே வநதகாரணததை இனனதெ 
னறுதெரிய கனமுகசசொலலி யருளவேணும உமமுடைய வருகத௩திர 

வதாய-எ-று (17 tj) 

rsa ner win 6 gu vente guG her ster Ouse 
QeregorcrivergO6TESu.1 Ae gar Seas BL. apes 

௬௨,



உட. அரிசசசதிரபுசாணம் மூலமும உரையும் 

தகதகாகெகாகககிலைகககதிலையெனறுமொழிதக 
தரத்காடுகனிலவககரசுகொணடனை றகவெனறருளசெயகான 

இ-ள. எனறுசொனன அ௮.தறகு இகதவெவவிதான காடடிலேவகது 
உனனுடைய உடமபுககளாகது மனமுமவருகதினுயெனறு கான மனம 

வருநகதினேன இபபடி வருககனதுனபம எனமனததை விடபெபோக் 
முனனே நீகொடுததநாடும நானகொடுததஇிலலை ககருமகொடுதததிலலை 
யென்று ஒருவரா சை சொலலிபபோடடு ௮௧க௧க5/டடுககுவகது உன 

டடண்்ததிலிர௩.து அரசசாடசியைககொணடுவாழககடவையென.து ௮௬ 

ளிசசெயகாா விசுவாமிகதிரா-௭-.ற (1) 4) 

எஈதகலலஓுயிருமெனகிளைஞரினனுயிருமனனுமிர களம 
தகதினுமமுடலப்தைசகநாகததினிலிருக சவிஉும 

முநதவககணரமிஈகிடமொழிபபடியளிச சபொருளைத 
தகததிலலையெனவுவம௦னெதிசகினறுரைசெயததகுவதோ 

இ-ள ௮.கறகு ௮ரசன எங்களுடைய கலலவுயிரும என உ௱வின 
ருடைய இனிய உயிரும கெட்டாலும எஙக ஞடமபுபதைகக எங்சளை 

Gov @ AG மிழ கஇனா 5 னே பி கரகததிலே கொண்டுபோயமிழ கதினுலும பானனே பிராமணாக ளெல 

லாருமறிய உம்முடைய சொமபடி சொடுததபொருள களை உமககுமுன 

னே கொடு கசஇதிலலையெ.௭௮ு நானசொலல,ககோ-௭-று.. (௭௨௰) 

கடிஜையிடடபலியைககையிலெடுசகடிபசிககுதுகரும 
மிடிபிபபுவியிட2திஃயெனககிதுவிதிகதகலவென 

Joly க்ரிறகரமிறுனெனிறுககிடமறகசதா ஈனா 

கடியசொறகொடுவினைககெளசிகபபெயகினளகழ றுவான 

இ-ள பாதஇரத்திலேயிடட பிரசையைப பசுசையிடட தஙகள 

சையாலெடுதது வருத.துகனற ப௫ககுசசாபபிடுகனற அரிததிரனாஇகக 

வுலககதிலே கானகணடதிலலை அபபட. நானகொடுககதைத இருமபவு 

கானே அனுபவிககுமபடி. எனககு இப்படி. உதகரவுசெயகிறதூககாககா 

ரிபமென நு ௮வாபாதஙகளிலே கனகைகளிறுகுமபடி. பிடி.5துககொண 

டான அபபடி.பபிடி சதுககொளளவே அவனைவிலகடி ௮௩,5.௮சனுககு 
ஈஜனனே கடுமையான சொலலைககொணடு கொடுமையுளள விசுவாமித 

இசா சொலலுகர॥-௪-.று (௨௧) 

தொகக்பறபலவிலஙகுகடொடாந துடலபிளஈதுகவியம 
புககவிககுட ஞையிறகுடி ஞையிறபலபொருப்புமஃதால 

இக்கட சதினில௫ ஈடுலெளிதிறபுகு,தறகககலஜெொென 

மக்களை சஇருமண ஞசெயதுபுணாகதுசெவளமபெதுஇயால.



சிகர்நீவகய்காணடம: கடக 

இ-ள ஒரு சோககையாகப பலபலவகைகளான மிருககசளவஈ.ு 
தொடாகது உ௱களூடமபைகழிதது வருசஞசெயயும நீஙகள வ௩திற 
நுகின இகத அறமிலே பலபகூஷிசாதகளைககொணடதா யிககுளள மலைக் 

ஞூம ௮வவகை மிருகஙகளையுடையனவே ஆகையால இப்படி.பபட்டகர் 
உடலே வீணாகவகது அல ஊியமாக எணணிசசெலலுதல தருகககாறிய 

மன.று இனிஎனபெணமககளைக இருககவியாணமபணணிககொணடுகூடி. 

உனலுடைய அ௮ரசாடசியை நீயேபெறறுககொள-௭-று (௭௨௨) 

கணணிலா கமகனபபிணிகருககிடைபெருததிடினமனத 

தெணணி- அுயிரிறுததிரிமிடகுமிகெகணுறுவா 

மணணிலாசையுமரிதஇபபெருவளததினிடைவைததமன்மும 
பெணணிலாசையுமொருசகாகைபிட ச். நுவிடுதறகுரியவோ 

இ-ள கணதெரியாமையைசசெயகிற காமகோயானது மனததிலே 
அதிகமானால மனதிலே ஒனறையும எணணவொடடாமல உயிரையழி 
ககும அலலது அகம2ககாமத்தை மறைகதுககொணடருகமால துனபப் 

படுவாகள அகையால மணணிலுளள ஆசையும இரவீயமாகிய பெரிய 

கனமை.பிலேகொண்ட மன சகாசையும பெணணினிடததிலே கொண்ட 

ஆசையும ஒருவா கைசகொணடு இருமப விடககூடுிமானவோ-௭-று. () 

குகடிபுககதுசெருககொடுகுட கருவருபபுவரவே 
கககிவிடடதுபுசிபபவாகடறபுவியிடகதிலுளசோ 
மநகசொற மிறமுரைததலைசமககினனெனபபெயநிடும 
இக்க ர சரையினிவிடடுவீடுவிடமி விடெனககழறினான 

இ-ள என.நுபொனன ௮௫றகு வயிறறுககுளளேபோனது மதத 

துடனே குடறுககு அருவருபடி,ிகோனற உவாகஇிசெயத அதை மறு 
படியும உணபிறவாகள இகசககடல நுமகசவுலகததிலுளராவசோஇலலை 
ஆகையால நீர தகுதியான (சொரறிறஙகளைச சொலலவிலலை எனனைக 

* 

கெருவதையுடையவனெனறு பெயரிடுகிற இகதநினைவை விட்டுவிடும 

இனனமுமவிட்டுவிரிமெனறு௮ரசசனசொனனான-௭-று ௮த்றகு(ஈா௨௪) 

இ௫கலுகசவிசலுமமிடமமிகதியலபதிகதொருதரம 
விர லுநதொடுதலுமவிளையலிர்துவிளை ய மவிகைவ.ரிஈ 

திடுதலுமபடுதலுமமளவறிந்கடைவமிகதுசெயலால 

கெடுதபுணடறு ர புணடவையறிகதுணாதரிரசெவெரோ 

இ-ள, ஒருதரம பிசசையிடுகிறதும பிசசையிடாஇருககிஎ,தும oar 

கெகுமிடமுகதெரிகது தனசுவபாவமுஈ தெரிசதுசெயயவேளும இஸிச௪ 
செயயவகாரியமுகதெரிஈது ௮துசெயதா லுணடாகுகினற முடிவு செ 

றிகது அதிகாரியை இடவேண்டம அலலது பறறவேணமெசளன்



acFe அரிசச,ம்திரபுராணம் மூலமும் உரையும். 

சாவுஈதெரிஈது இனி வருமளவுஈதெரிகதுபகைவரைககொலலவேண்டும 
அலலது கான சாவவேண்டும இவ்வளவு ஆலோசிதது௪ செயதாலும 
கெடுதலவருகிறதுமுண்டு அ௮கதககெடுதி $ருகிறதுமுணடு, ஆகையா 
லககாரியககளெலலாகதெரிஈ துணருவாகளேயாஞல அவாகள் கெடு 
கலடைவாாகளோ அடையாகளெனரூர விசுவாமிகதிரா-௭-.ற(ஈஉட) 

இகதவுததரமுனககினியெனககுரைசெயக்ககுவகோ 
வெகதழறகுளெனைவிடடி.டி.னுமவெடடி.வூரிடடுவிடினும 
மு5தவனபினுடனெனவயினமுனிஈசமுனிவிறகடியனேன 
தஈதுவிடடபொருளகொளவதிலவிருபபமொருசற.றுமிலையே 

இ-ள ௮;கறகு இககமறுமொழி இனி எனககுசசொலல உமசர௫ுக 
தகுமோ இனி வெபபமானகெழுபபிலே எனனைபபோடடாதூம் வெட 
ஐ. எனனை யிருபிளவுசெயதாலும முனனே பிரியததுடனே நீர எ 
னனிடததிலே கோபிசககோபத.துககஞ அடி. யேன கொடு விடட 
பொருளகளை மறுபடியும வாஙககிககொளளுறதில கொஞசமேனு மெ 
னக்கு விருபபமிலலையெனமுனரசன-௭-று (௭௨௭௬) 

புனிதகினசொலைம று,ததலிலவெறுததிடல பொறுதகருளெனப 

பனிகவழஈதகபொழிவிறபடி.விமுகதடி பணிஉதுதொறம 
முனிவெகுணடி ருவிழிககடைசிவபபு றுகெருபபெழமுனிஈ 
தினிவருமபரிசுகணடிகெவெனறவணகனறனனரோ 

இ-ள பினனும ஐயா பரிசு கமுனீஈதிரரே PID ழடைய செல 

நான தடுததுபபேசுறெகினாலே எனனை வெறுகதுவிடாமக பொ L155 

ருளவேணுமெனறு ௮ஈகபபனிமொயததிருகக௰ சோலையிலே பூமிமே 
லேவிழுஈது அவரைவணஙகிக குமபிடிமபோ து விசுவாமி barn San Ge 

து 'இசணடு கடைககணகளிலுளு சிவபபுணடாகி மிகவுகெருபா {BC area 

றப பினனுககோபஙகொண்டு இனிஈடகூறகாரியங்களைக தெரிகதுகொ 
ஊளெனறு அவி_டமவிடபெபோயினா-௭-று (௭௨௭) 

மாகவனகடி தகனறிடவருஙகொடுமையைககருதியே 

சிதபஙகயமுகஙகருகியெணமடதெளிககதுடனே 
பூகலமபெறுவதுமபலைமடஈகையாபுணாசசியுமலால 
ஏதுவகதிடினுகனறெனவிருகனனிருககபொழுதே 

இ-ள அபபடி அகதமகாதவததையுடைய விசுவாமிததிசா விரை 

வீலே அவவிடமவிடபெபோகவே இனிவருவ்கான கொடுமைகளை யெ 

ண்ணிக குளிரகததாமரைாமலாபோலு முகஙகறுகதுக கருகுதலாயப பி 
னனும எடபெபஙகு தெளிவுதோனறுதலுடன உலகததைப பெறுகிற 

தும அலலது சசேபபெணககைககூடுகிறதும யெ இரணடடையுமலலாம



ககர்நீக்கயெகாண்டம். ௫௩ 

ல இணி எ.துவஈகாலும ஈலலதேயென்று ஆலோசிக துககொணடி ருகசா 
ன ௮ ரசன அபபடி.யிருககிறபோ.து-௭-று (௭௨௮) 

வேது . 
இறையவனினனணமெயதுமெலலையில 

நிறைமலாசசோலையினமறைகதுகினுழி 

அ௮றைகழறகெளசிகன. ரசனபானினற 
மறையவனவருமபடி மனததினெணணினான 

இ-வ அ௮சசனணானவன இபபடியிருககிறபோது விசுவாமிகதிசாகிறை 

நகமலாகளையுடைய அகதசசோலையிலே மறைகதுசினறுகொண்டு ௪௧௫ 
யாகினற விரககழலையுடைய ௮ரிசசாஈஇரனிட சதிலேகிறகிற பிராமணணு 
னசுககரன சனனிடததுககுவருமபடி. மனசதிலேயெணணினஞா-௭-ஓ() 

மாதவனினைததிடமறையவனவினமாக 

காதரினமயஙகு௮ுமரசை கீககியே 

ஏ.தீடுமவஞ௫சமுமிழைககவெணணியே 

பாதகனிவறபூமபமழுவகதெயதினான 
இ-ள அபபடி பெரியதவசகையுடைய விசுவாமிததிரர்நினைக்கவே 

சுககிர.ஏ விரைவிலே அறிவிலலாகவாபோல மயஙகுகனற அரசனை வி 

டடுபபோய இனனம அகேககதுனபங்களையும வஞசனையையுமசெய 

யயவெணணி। கொண்டு பாமகனானவிசுவாமிததிராநியகிற பூரசோலைச ௫ 
ளளேபோனான-௭-று, (at te. ) 

வெஞ்சினககெளசிகனவேதியனறனை 
வஞ்சின ததழைதகடலவலலநாவியை 

ஈஞசினிற மேய சசதேபோலகனகிலா 

கெஞ்ச. னுககுறுவினைகிகழகதியெகினான 
G)-or வெவவித Fo CRT BOO Bll] COL. w Baourd) s இரா & BAY Cor 

ககூபபிட்டு5. காமபணணியிருககிற ௪பதநிமிசகமாக கொலலுகிறதிலே 

வலலகான பசசைகாவியை ஈஞசிலேகலகசாறபோல அவனுடைய Gast 
மையிலலாதகெஞசுககு மிகுகுக்செயவினைகளைச செயயுமபடி. சொலலி 
விடபபெபோனா-௪-று (ஈ.௩௧) 

இனன அுகெளடிகனளியமபிபபோனபின 

மனனனைமறையவனவகதுகணாணிஷனை 
நனனதஇிபெருககுகீரறறகாவிலே 
நகதிகனனைவிடடகன றுபோயினா, 

இள இப்படிபபடடசெயகையை விசுவாமிதஇரா சொலலிவீட்டு 
பபோனபினபு அரசனைச சுகசரனவாதுகூடினான - பினபு ௮ாதாலல க 
இயிலே பெருகுவதான நீரவறறிபிருககிறசமயததிலே அக சசஇியைக்கட 
5கபபாறபோனாகள-௪ மு. (17௬௮)



*இ௪ அுரிசசநூரபுரரணம மூலரும உணாயும் 

Bort யமன் வி றுஙயமகாம்ன பைகளும் 

கன யெமுனைவிடடேகுகாலிலே 

செனனியைகதுளககெகணசிவகதுகெளசிகன 
வனனியைவருகெனமனதிலுனனினன 

இ-ள ச௩இரமதியும அ௮சசனும பிரியமுளளபுகஇிரனும அகத கல 
லநதியாகிய அறறைககடநஈது போகுமபோ ஐ தலையையசைத்துக கண* 

எசிவது விசுவாமிசசரொ அககினிபகவானை வரவேணுமெனறு மனத 
இலே ததா... ஏ-று (௭௩௩) 

வருகெனநினைதத மலா ககண்ருழலில 

இருபிறபபாளனாயவிரையவினெ யதியே 

YD DIT SAO AEE UDP EBON 

கருமமேதுரையெனககனலவிளமபிஷன 

இள ,வரவேணுமெனறு கினைததவுடனே அுகமலாசளையுடைய 

குளி௩கசோலையிலே பிராமணருபகதையு/டையவனாட 'அஇகெகிரதடு 
லேவகது அருமையான வேதஙகளெலலாகதெரிகக பெரிய சவசகைபு 
டையவரே எனனைவரவழைததக அஃதககாரியம யாதுசொலலுமெனறு 
அககினிபகவானகேட்டா-௭ று (௭௩௪) 

கடுநெருபபினனண 1 J Tween a sor 

கெடுவனமபொடிபட வெரிச 4) 61D 9S 
தடுதிறனமனனனைய .। நுகோளொடும 
சுிகெனவுரைக சனன பறுஞசொலலுவான 

இள கடுமையானஅகூிசேவன இப்படி பொலலவே விசுவா 
மிசஇரா இககநெடிசாயெ காடுககாயெலல(ம எரி2து நீதடுகதுபகை 
வரைக கொலலவலலனான அரசனைகெருஙகிககொளளு லுடனே கூட 

சசுடவேணுமெனறுசொலல அககினிதேவனசொலலுகினான -௭ gy () 

கறபினினமிககவளகனனிகனனெறிப 

பொறபினனமனனனயான ஈடவுமபோதுிலேன 

வெறபினினறருகதவவெளியடககிகின 

சொறபடி.மறுககிலேன சுவெனயானெனுன 

இள. சாதிரமதியோ பதிவிரதாதருமததஇிறசிறகதவள,; ௮ரசனோ 
நனமாாககமானஅழகினாலே சிறகதவன - ஆசையால நான அவாகளைச 
சுடு தறகாகப போகமாடடேன - மகாமேருவிலேகின்று அ௮ரியகவஞ 
செயகிறவசே இஈகவெவிகளெலலாமடககககொணடு உமமுடையசொ 
வலினப,யேசுடுிகிறோ கானெனதுசொனஞன௮ககினிகேவன-௭-௮:



தகாழீவுகியகாணடம ௧௩௫ 

இலவவசைகேடடபினமுனிவனேகினான் 
yu ups நூதியேயகலவெயஇட. 
வெவவழனமறிததினிதிருககவேகதீனும 

 ஈவவியனனகரடனடாதுபோயினை 

இள இுதபபடி. அகனிதேவனசொலலஃக கேட்ட்பினபு விசுவா 
மிததிராபோனா - ௮கசே ௮௧௦௧5இடகை CH OS gris Satie சொ 

டுமையானஅகனிகெவன வழியைமறித .துககொணடு சகதோஷிகதிருக் 

சசசெயதே அரசனும மானபோற கணகளையுடைய Fe Rr oye Cox 

கடஈது அவவிடதிகுபபோனான-௪-ுஃ (௭௩௭) 

வெறிகமழசோலையுமவெறபுமவெணடிரை 

எரிபுன௦பொயகையுகீ ௪ யேகியே 

செறிகழைவனதநிடைசசெலலசசேணிடைப் 

பொறிகஞஙகருமயெருமபுகையுகோனறின 

இ-ள வாசமாபறிமவிககின்றசோலைகளும மலைகளும வெண்மை 

யான அலைகளைரவி சவற நீகருள ௨களும கடகஈது சென்று நெருஙகின 

ஒருமு கமிலவன ச நிலை செலலுமபேோபு முராததிலே கெருபபுபபொதி 

களூம கருமையான பெரிகாகிய புசைபபடாசசியும தோனறுதலாயின, 

சண்ட னாபுகைவதெதெனனுககாலையில 

மணடலமவளாகதுயாவானை ககாவியே 

அண்ட ரணடஙகளுமவெடிசுகவராததழலா 

மணடலமெ_யகளனுமவளைஃ-துகொணட்கே 

இ-ள ௮கைககண! .॥ரகபா அக்கேபுகைகிறது யா துகாணத9) 

லேயெனறு நினைககுமளவிீலே அுசபபூமிபிலேரினறு வளாகது உயா 

௧௪ ஆகாய சதையளாவி அ௮ணடரணட நுகளெலலாம வெடிககுமபடி முழ 

வகி அககினிகோடடை யாக எவவிடததும சூழக துகொணடது-௪-ழு () 

இடஞசிதிதிலயெனவெணடி.சாமுகம 
படாசகனளிலஙசெலாமிரிகதுபாறிட௪ 
கடககவததொகு இயைககடி.துநாடியே 

தொடாஈசனவெனவழறசடசெழுகத்தே, 

இ-ள கொழுசமேனும இடமிலலையெனனுமபடி. எட்டுத 'இகக௫னி 

டஙகளும பரவுதலாயிரு௩த மிருகககளெல லாமதடி.யொளிககுமபோ.து 

அபபடி. ஒடுகிற ௮சஈ.கககூட்டஙகளை விரைஈதுதேட கதொடாநழ வருக 

ஐதுபோஃ அககினிககொ மாதுவிசியது-௪-ு (are) 

அவவழல வளை he வரசாகோமகன 

இவ௫ழெ. வழ லெனறுகூறலும



௨௫௬ அரிசசசதிரபுராணம் மூலமும் உராயும 

செவவழலயி£படைச செலவகேளெனா 
வெவவழலனைய, £ வெளனவிகூறுவான 

இ-ள அதககினி அபபடி.சசூழக துகொவளுமபோதநு சாறாடு 
சாஜணானஅரிசசகதிரன இஈதநெருபபு எகதகெருபபெனது கேடகுமய 
வில சிவ௩,கஅககினிபோறசொலிககற வேலாயுதகதையுடையஅர சளே 
கேளெனறு வெபபமாகிய கெருபபுககொபபான குணத்தையுடைய ௪௧ 
கன சொல .ுுன-௭-று (௭௪௧) 

சணடவெமபசியினைழன றுதாவியே 
அணடகோள தனை யடாககசெகதழல 
மணடலதகாசாதம மரபிலோருமி£ " 

உணடலகெகில தென்றுணா கதை 

இ-ள வேகமான வெவவிதானபசியினாலே கொடததுக,காவி௮ண 
டகோளததையுமகெருஙகன சிவகதகெருபபானது இகதவுலகக துன 

அ.ரசாகுலததிலே ஒரு உயிரையாவது சுடடுகதெனருலலலது வீணே 

போகாசெனதுசொனனான-௭-ு (1௪௨) 

ஒருவரையாருயி ர௬ுணடுபோகிலயான 

தருவனேயிறபபனீ ௬யஈதுபோமென2 
இருவையமகனையு கோகசெசெஙகணீா 
வ. ரவ ரவனலெதா மனனனேகினான. 

இ-ள ஒருவருடைய அருமையானஉயிரைபபுசித.து இகத கெருப 
பு;தணியுமேயர்னால கான் ஒருவனேசாகிறேன நீஙகள தபபிபபோபக 
ளெனறு சஈஇரமதியையும மகனையுமபாத தச சிவ தகணகளிலேமீரொ 
முகவொழமுக ௮ஈதநெருபபுககெதிரே அ சசனசெனமுன-௭-று (௭௪௩.) 

புரவலனடி.களை பூணரடமைசசஜோ 

உமையிதுகேடடியானொருவனிறகவே 

அ சசழிவதுகலனன.றுநிற நி 

விரைவொடுகனலிடை விழவனயானெனமு 

இ-ள. ௮பபோது அரசனுடைய பாதஙகளைப பீடிதுககொணடு 

மநதிரியானவன அரசனே இதொரு வாஈதகையைமாத திரமகேளும கா 
ஜொருவனிருகருமபோது ௮ரசனிறககறது நிதியேயனு நீரகிலலுமகா 
ஜெருவனே விரைவுடனேபோய அ௩ஈதகெருபபிலே விழுகிறேோனேன 

ரூன-எ-று (௪௪௪) 
வேது 

அனனவையுரைசஈஊணணலவனைமாரபிறுகபபுலளி 

மனன கமமைப 5 ஜிமறறவரா?ரை புண்ணு



தகர்நீங்யெகாண்ட்ம்: உட௭ 

தெனனவுயகேடடேனயானீயிறககினுமிறக்கவேணடும 
உனலுயிரவிடாமலெனறனோருயிரவிடுதனனறே 

இ-ள அகதவாதசதைகளை மகதிரிசொலலவே அவனை மா£புட 
னேஇறுக ௮அணைததுககொணடு ௮ரசரையலலது மறறோருயிரைப புசி 
யாது இஈ;தகெருபபெனறு சொலலககேடடேன ஆகையாலே WIFE) 

ன நான நீஇறகதால நானுமஉடனே சாவவேணடிவருமஅதறகாக உன 

னுடைய வுயிரைவிடடுவிடாமல என உயிரைவிடுகிறதே கலலது -௪-அு 

எனனவும - எனறுசொலலசசெயதேயும - கெடடேனயான - ஐயோ- 

(ஈ௪0ு) நான-எனக 
இருவருமிறசதகோமாகிலிவசையோபதியிறசோகக 

ஒருதுணையுணடோசொலலாடறுபொருளுணாகதோயென்னா 
மரூமலாஈ.றுகாமனனனமுதலைகதுரைசகுமெலலைத 
திருவெழிலவடஉமீனகறபிறமிருககிழைசெபபலுறருள 

இ-ள நாமிருவரும செசகோமேயானால இகத இசணடுபேஊாயும் 

ஒருஊரிலே கொணடுபோயச சோககவேணடுமே அதறகாக ஏதேலு 
மொருதுணையுணடோ சொலலு இனிவருஙகாரியமுக தெரிசத மதிமகதி 

நிபேயெனறு மணமபொருகதிய இவவியமான மாலையணிஈச ௮சசன 2 
டுகதுசசொலலுமபோது லடசுமிபோலும அழகும அருகததிபோலுங 
கறபுமுளள இருதுசமான ஆப. ரணஙகளையணிகத சஈதிரமதி சொலலலா 
னாள-௭-று (௭௪௬) 

மாககராலிறதகலவாழகனமாதராககெனறுமேனாள 
ஆபச நாலறிககோகூறககேடடனனுசலாலே 

வேககனைவிடாதுகாகதி யணணனீயானிவவெஈ£ப 
பாயநநதுபி விடுவேனெனனறபைபைததொடி pe Sle Oe om (np er 

இ-ள பிருராலே பெணகளுககுச௪ சாவுமவாழவுமெனது மூன 
னாளிலே சாஸஇசவகளை ஆசாயநதுணாஈதவாகள சொலலக கேடடிரக 
கிறேன கையால பெருமைபொருகதிய சசதியராததியேகமகரசனைவி 
டடுவிடாமற காகதுககொள நான இகதவலெப்பமான கெருபபிலேவிமுக 
துஉயிரைவிடுகிறேனெனறு சகதிரமதி முகஇி௩டகதாள-எ-று (௭௪௪) 

அனனைகானேகமைககனலறிசசெனறடிவீழககனனாய 
எனனைநீ£பயகநீருஙகளவிடுககனுககுகவவனமோ 
முூனனையூழவிதியினாலேருஈதயான்றழலிலவீழவேன 

'பினனைநீபிழைமினெனமுனபெருகுநீரருவிககணணான 

இ-ள அபபடிக தாயானவள போகுமபோது பூகதரன அுலநிக 
கொணடுபோயக சாலிலேவிழுகது தாயே எனனை நீஙகளேபெறறீாகள 

சப



LPH அரிசசம்திரபுராணம் மூலமும் உணரும். 

யாதுககாக உஙகளுககுவகக துனபததிற குதவியாக வேண்டியல்லவோ 
பூரவகாமானுகுணமாக முனனே கானே நெருபபிலேபோயவிழுறேன 

பினபு நீஙகளதபபிககொளளுஙகளெனறு பெ ,ருகினற நீரருவிபோன 
தகைணைணிரையுடையவனானான-௪-று (௪௮) 

தையலாளசசொறகேடடு க? ரபனைகதழுவிமோகது 
செயயவாயபபலலவீழககிலலாயசெழுமுலைமறகதாயலலை 
ஐயவித துணிவுமிகத%0 ॥மெஙகடுதததெனனாக க 

கையினானமுகததின 2மாகெகணணினிீரருவிசோகசகாள 

இ-ள ச௩திரமதியானவ.ரஏ அநத வராததையைககேடபெ புதஇிர 
னைஅணைகதுககொணாடு உசசிமுகஈது ஐயனே இனனமும உனனுடைய 

சிவகதவாயினினறும பலலுவிழாதிருககிராய செழுமையான முலைபபா 
லகுடி,கத.து மறககாதிருககிராய அபபனே உனககுஇவவளவு துணிவும 

இபபடிபபட்ட்புகதியும எபபடியுணடாயிறறெனது கன கைகளாலே 

ழேகததிலே அடி.ச.நுககொணடு கணகளிலே நீரானது அருவிபோ லொ 
முசவிடகககொணடுகினமுள-௭-.ு (7௪௯) 

செயதவபபயகஇனாலேகதோனலியசெலவசெயத 

கைதவமுணடேனமமைககடுஙகனலகொலலுமலலால 
உய, சசவுறவுமுளளமவருநதிலையொழி 8யெனனா 

மொயதழறனனைசசெனறுமுடுகிகினதினையசொலவாஜ் 7 

இ-ள. காஙகளசெயதகவபபலனாலே தகோனறினபுதஇரனே நாமே 
சேறு மொருவருககு வஞசனைசெயதிருகதோமானால இகதகெருபபுகம 

மைககொலலுமேயலலாமல வேரொருவகையாலு கமமைககொலலா தூ 

உனக்கு மேலானயோககயதை உண்டாகததபபிககொளவை மனம வரு 

கதாதை நீதா. சபபோவெனறு கெருஙகவருகிற ௮௧4 கெ'ுபபுமுனனே 

போய விரைவுகொணடுகினறு இவவாரசதைசொலலுகிரு சகதிசமதி 

மறைவழிசடகதேமாகிலவருமவிருகடு1 5 2மாநில 
முறைவழிசெயயேமாகிலமூபபரை (9௪ £ஈகேமாகில 
பிறாமனைகயகசேமாகிறபிறாமனமவைக3.மாகில 

குறைசலசெயசேமாகிறகொலலெனககனலிறபாயஈதாள 

இ-ள. வேதகெறியைககடகது காஙகள நட சதோமானாலும, வருவ 

தானவிருகதினரை பிகமகதோமானாலும, நீதிவழியே 27% 6-557 BG 

கதோமானாலும, பெரியோகளை யிகமககதோமானாலும, பிறரமனையாளை 

யிசதெதோமானாலும, பிமபுருஷனிடகதிலே மனததனபு கொண்டோ 

மானாலும, இனனம வெவவேருன சில கூறைகள செயதிருகதோமான 

லும் நிகொலலகசடவையெனஅ௮ ௮ கநெருபபிலேபோய விழு காள ()



தகாநீங்பெகாண்டம். ௨௫௯ 

மதுரமெனமோழியாள்கறபுவளாநெடுவடவைததீயின 
சூ தழலது தானெனனைசசுடுமெனாமுழஙகுசெக்தீ 
அத£ாகுரலாாபபுமாறியடஙககொவொடுஙகிக்காலைக 
கதிரவனவரவுகணடவிருளெனககழிகககனறே 

இ-ள. மதுரமான மிருதுபாஷியாகிய சகஇிசமதிமினுடைய சுறபெ 
னறு வளருகிற வடவாகூனிய௰ினு முதாகத நெருபபானது எனளைச்சுடு 
மெனது முழஙடி யெரிகிற அகதகெருபபானது தான அதிருனெறஞூற 

௪,5,கமாறி அடஙகுதலாயகாவுமொடுகக உதயகால,ததுச சூரியளைக்கண் 
டஇருளபோலாறிபபோயிறறு-௭-று (ஈ௫௨) 

மணடழறணிரஈதுகுஙகிலவனமெலாமவாவியாகி 
முணடகககுமுதநீலமுளரிகணிறையபபூபபக 

கணடகஙகுளிரகதுகறபிறகரசியைபபுகழகதுபோற கி 
வணடலினமணிகொழிககுமவாரணவாசிசோகதா 

இள அபபட. நெருஙகின கெருபபாறி ு௩தூககறகாடெலலாம 

சளமாகி வெண்டாமரை குமுதம-மீலம-செகதாமரை-ஆகிய இவைகள 

றையமலாக து கோனறககணடு மனஙகுளிரகது பதிவிரகா சிரோமணி 
யைதக தோதஇரஞசெயநுகொணடாடி. சேறறுநிலமெலலா முத்துகளை 

ஒதுககுவதான வாரணவாசியைபபோயச சோகதாகள-எ-ு (ஈடு) 

ஊாரணவாடகணணிவணடுறையகனினமேவி 
ஆ ரணகெறிநீராடியநகதியகனறுபோகிப 

பூரணககொஙகைமாதுமபுதலவனுமபினனேபோதக 

காரணசகமைசசனோகெகாசிகனனாட்டைசசோரகான 

இ-ள ௮௩த வாரணவாசிககுபபோய அஙகுளள அழதொள மாத் 
துறையையடுதது வேதமா ககபபடி ரகதமாடி௮அநதநதியையுககடகது 
செனது பூரணகுமபமபோனற கொதுகைகளையுடைய சநதசமதியுமபுத 
இரனும பினனேவர தனனிமிததமாகச தனகூடவருகற மகதிரிபுடனே 

காசியெனகிற நலலகாடடைசசோகதானரசன-௪-.று (௭௫௪) 

ககாநீஙகியகாணடம - முறறிறறு 
ஆச-விருககம- Fa Gr, 

வைது C208 S08 Gane 

a pr ag 

S718 sa oe t. ib. 
மாலெலாமரிகளபாடமகிழாதுகலவாசமன்னும் 
பூவெலாஞசெழுஈகேனலகபநவையுஙகிளியுமோதும



ட்டம் அரிச்ச,த்திரபுராணம் மூலமும் உரையும். 

பாவெலாமுருகககேடடுபபலகனிபபரிசினலகிக 
காவெலாகதலையசைககுககாசிராடடியலபுசொலவாம, 

இ-ள சகதோஷிதது வயலகளெலலா1ம வணககெளபாடி.ககொணடி. 
ரகக, கலலமணமபொருஈஇின மலாகளெலலாம செழுமையான தேன 
பெருகவும,சாகணவாயபபுடகளுமட௫ளிகளுமபாடுகனெறபாடல்களையெல 
லாம மனமுருகுவதாகககேட்டு ௮வைகளுககுப பலவிகபபழஙகளையம 
வெகுமானமாகககொடுத்துச சோலைமுமுதும தலைகளை யசைககததகக 
காசிகரட்டினதுவளமையைச௪ சொலலுவாம-௭-று. (௪) 

தேவியுஙகோவுமெயதததிகழசெழுஙகமலபபோதுவ 
காவியுஙகுமுதபபோதுஙகாமாசெஙகிடையுகணணீ 

வாவியுஙகாடடமாகாவசனரமுஙகாடடவணடாம 

பாவியுமீதேதெனறுபர தவிகதுழலுமனனோ 

இ-ள சஈதிரமதிபும ௮சசனும போகுமளவில குளி£கதறீ£ககுள; 
கஞம தமககுளளனவாக விளஙகுகினற செககாமரைமலரும, நகீலமலரு 

ம, செவவலலிமலரும; அழகய சிவஈககெடடியும, கோனறசசெயய ௮ 
பபடி.யே சகதிரமதியினுடையமுகமும அவைகளைககோனறசசெயய வ 

ணடு எனற பாவியும இது ஏது பு.துமையாயிருககிறதெனறு பரிதபித 
கலாயலைதலாயிற று-பாவி-ஒககநினைபபது (அ 

வயலெலாஞ்செஈகெலசெககென மருஙகெலாஙகயகைள்வாவும 
கயலெலாஙகலவைவாசஙகாவெலாமபுயலகளகாவிற 

புயலெலாமபுகையேயநதபபுகையெலாமபூழிலபூழில 

அயலெலாமாரமா.ரததருகெலாககேவதாரம 

இ-ள வயலகளெலலாஞ சிவகதகெறகளும, ௮ஈதச சிவஈதகெற்க 

ஸினிடமெலலாம கயறசெண்டைகளும அ௮பபடி,க துளளுகிற கயறகெ 

ண்டைகளமேலெலலாம பலவாகககூடடுமணமும, சோலைகளெலலாம 

மேகஙகளும, அர,தசசோலையிறபடி.கிற மேகஙகளெலலாம ஒமபபுகைக 
ளே, அ௩தஒமபபுகைகளெலலாம அகிலவிருகஷூஙகளினருகே ௮௩௫ 

இலவிருக்ஷஙகளினருகெலலாம சநதனவிருக்ஷஙகள - அநதசசாதனவி 

ருக்ஷஙகளினருகெலலாம தேவதாரவிருக்ஷஙகள-௭-று (௩) 

நுரைமணகாறுஞசததுணடுளிததிளகளசிகதும 

இரைமணகாறுமீனசதரணமணகாதுஞசெகதா 
மரைமணகாமுமவெளளைவளைமணகா௮மவாவிக 
கராமணகாறுமாதாகனகனககலவையமமா 

இ-ள நீசாடுகிற பெணகளுடைய கனமானகொஙகைகளிலேபூசென 

சலவைசசந்தனவாசனையாகவே குளதது$ாதுரைகளும வாசமவீசும கு



சாகொண்டம்,. aaa 

விரத சிறியதுளிககூடடஙகளை௪ சிதறுெற அலைகளும வாசமவிசும 
மீனினஙகஞம வாசமவீசும செஈகாமரைமலாகளும வாசம்வீசுமவெள 
ளைசசககுகஞூம வாசமவீசும அஈதககுளககனமையுமவாசமவீசம-௪- () 

கருமபினையொடி ததுமளளாகடாவினையடி௧கச9கஇ 
நிரமபினமு,ததமெககுகீணிலாககதாபரபபித 
இருமபினதிசைகடோறுகதிகழகலாறசெறிஈதுப்னமீன 
அருமபியவானுமககாடடசனிபுமொததவனறே 

இள குமபை ஓடிதது உழவா எருமைககடாககளை 'அ௮டி.௧௧ ௮௧ 

கருமபினினறுகூ சிதறி நிரமபுதலான முத்துகள எவவிடததும கெடி. 
கான சகஇரபபிரபைலயவிரிதது திருமபிபபாககிற இசைகளெலலாம 
விளஙகுகிெறகினாலே கெருங்கிப பல நஈதஇிரஙகளபூதக ஆகாயமும 

௮௩5 ஆகாய காட்டி. பளள இடியைய மொபபாயிருகசன-௭-௮. . (இ) 

காயகதவெஞசனககடாககளகமலஙகளசிதைததமுகத௪ 
சாயகதவககழிகளெலலாஞசஙகினஞசரிவமேதி 

கோயககபூகதடயகளெலலாகதுளளுவவாளைககாளை 
பாயநதவககுழிகளெலலாமபறிவனபலவினூறல 

இ-ள அபபடி. உழவராலே அ௮டிகரபபட்ட வெவவிப கோபதகை 

புடைய ௪ருமைககடாககள தாமரைமலாகளைககெடுதது அழமுகதுத லா 
க௪ சாயகதுகடகடற கழிகளிலேயெலலாம சஙகுககூடடககள ௪கிஈ.து 
இடககினறன; ௮௩௧ எருமைகளபடிஈச பூககுளஙகளெலலாம இளவா 
ளைமனகள துளளுவனவாகிப பாயநத அநதககுழிகளெலலாம பலாபப 
முத்கேனவகது நிறைவனவாகும-௭-று (ar) 

கடைசியாகுரவைகேட்டுககலஙகியேமயககிககாவி 
னிடையிடைமறைவதேபோலிரிவனகிளிகளெலலாம 
மடையிடைசரிபுமுகதகமவளரிளசகைசகணடஞசி 

உடைபெருமபுனலிலோடியொளிபபனபோனறவன் ஹே 
இ-ள ௮௩த நாடடி லுளள உழததிகளுடைய குரவைபபாடடைக 

கேடடுக கலங। மபங௫௪ சோலையிலுளள மாததி னடுவிடஙகளிலே ம 
றை நுகொளயூ, "ுதைபபோற கிளிகளெலலாம தடலாயின நீமடைக 
ole ஒதுஙகுகினற மூததுகளஅஈக(உழகதிகளுடைய ஒளிவளருெற 
இளமையான சகதவரிசைகளைககணடு பய/௨3 கரையை உடைககிற பிர 

வாகஜலத துகஞளளே ஐடஉ ஒளிகதுகொளளுனறனபோனறன -௪-௮() 

இனவிளைமதுவுணமளளரிருச்துகாள கொணடுவிகதி 

முனவிளைசெகநெலகொயதுவருமூதனமுதாகதுகாயத 
பினவிளைகரகளாலைபபெருககினினமுளைபபவெலலாம 
பொனவிளைகாரலிமறோன துமவெளளிவாலபோனறவனறே,



௩௬௨ அஅரிசச,ச2புரரணம் மூலமும உரையும 

இள இதடிபபுசாடாகக களளைககுடிததுககொணடி.ரகறெ உழவ 
ரக. தலோசிததிரு௩து கலலநாளகேட்டு விதைத்து புனனே விக 
சிவ5தநெறகளை அறு கதுககொணடுபோனபினபு தேரனறுகிற ௮௧௩௧0 
லலினடி.முறறி உலாநதபினபு விளைகறகதாகள அலைககருமபின சாறு 
பபெருககினாலே விளைவன, அவையெலலாம பொனனிறமாக விளைகி 
னற கதரகளு£கு வெளளிவால முளைதகாறபோலிருககன-௭-று (௮) 

இயலறிபுலவோதமமாடடு௱ளளனவிரவோகககத 
செயலறிஈதுளகாளகைமமாறளிகதிடசசெலவேோரபோல 

வயலவளஞசுரககமேனாணமழைவளஞசுரகதசீசால 
புயலவளாவிசுமபிறசெகநெலபோயபபுகவளாககதவனறே 

இ-ள ஈகையினிலககணகதெரிகச தாதாககள த௲கறிடகதிவ ரள 

போரூளகளையெலலாம இரபபோரககுககொடுகத செய்கை தெரிகது 
சமக துணடானபோதில அ௮பபடி. மழனகொடுததவாகளுககுப பிரஇபப 

காரஞுசெயயபபோகிற கலலோரைபபோல வயலிலே விக்வுணடாக 

(நனனாலில மழைபெயகிறதா லதிகமான சறெபபு மிகக ௮௩௧ மேசஙக 
ஞூலாவுனற ஆகாயத்திலே சிவஈக நெறகளபோய முடடுவகாக வளர 
நஇருககினறன-௪-று (௯) 

இகசகையாயகனடைடெலலைகணைடொலலையேசி 
மைதகசழைகபாடவாயினமணிகிழலவகதுகணணிக 
கொததலா குழலியோகஙெகோளொடுநகுமரனோடும 

மெயததிறலமைசசனோடுமவிககசன காசிபுககான 

இ-ள இப்படி பபடட பெறாமையையடையதான அக 5 நலலகரட. 

(உண வுமுழுதுங கணடுகொணடு விரைவிலேசென ௮ மேககதவழுவ 57 
னககவுபுணட கோடடைவாயிளின அழசிகானரிழலிலேவ௩துகூடி கொ 

திறுமராவிரிகக கூர சலையடைய சநதிரமகியுடனே சுககிராசாரியும பச 

கிரனு மெய £ரகதியெனடிற பெயரையுடைய மகதிரியூமாக அரிர சந.ி 
BO STAI CTS BIT புளளேபோனான-எ-ு 6) 

ஆரணசாலைகோடியாவணவீடுகோடி 

தோரணவாயிலகோடிசடாமணிமாடஙகோடி 

பூரணகுமபமினனிபபொலியுமணடபஙகளகோடி. 
வா. ரணபஈதஇிகோடி வயபபரிபபஈஇிகோடி. 

இ-ள வேதாததியயன சாலைகளசோடி, கடைவிககளகோடி, தேர 
சணயகடடின வாயிலகளகோடி, ஒளிபொருஈஇின சூரியகாகதககலலாற 
செயதிருககிற வீடுகளகோடி, கிறைகுடஙகளவிளஙபெ பொலிவுகொண 
டமண்டபஙகளகோடியானைசசாலைகளகோடி, குதிராலாயககள கோடி:



காரசிகாணடம. 2 tm. 

ஆடுமஙகையரனந்தராவொசாடலகாண 
ஒடுமஙகையரனகதருலவுமசகையரனஈதா 

பாடுமஙகையரனகதாபயிறருவிதியெலலாம 
வாமெஙகையமயோதஇமனனனுககணடுபோரை 

இ-ள ஆடுிகினற பெண்கள ௮கேகாகள அடுகிஞாகள, அவர ஈர 

டலைககாண ஒூி௫றபெணகள அகேகாகள, ௮ஙகே போக்குவரஙா யி 
ககிறபெணகள அ௮கேகாகளு பாடுகிறபெணகள அகேகாகள, இப்படியா 
கப பொருகதுசலையுடைய தெருககளமுழுதும சோவுளள சஈஇசமதி 

யும அரிசசஈதிரனுக கணடுகொணடேபோனூாகள-௪-ுு (O>) 

தொலைவிலாமுகலவனாககுஞசுககரனறனககுமாய 

அலைவினமாககரிபுககாரரிவையரளகககாடும 
கலைவிழிககடலுமினபககடி தடவரவுமபா ர 
முூலையெனுமலையுமவகதுமுடுகினமறுகு2 1/2 

இ-ள மன-சேராவிலலாக கலைவனான ரி + சசகிசனுககும, கூட 

வருகிற சுககிரறுகளும, அகத அலைசசலிலலா + ட பரியக/சிககரததுககு 
ளே புகுகறு செலறுவாரானபோ று நய ப. பேணாகளினுடைய 

கூநதறகாடும, மானபோலவனவாதிய port. 5or 0 எநுமடலும சுகதசை 

ததருவதான நிகமபமாகிய பாமபும, சாக, உ ப்படி மகளொனகிற மலை 
களும கோனறுதலாய, முன்னை சனா. பு மழுயே விரைவு 

கொளளலாயின விதஇகளெலலாம-௪- ந OL) 

டை கஇரபதகிமீ 'திலுயா துர ரிய 

REDIF EN ONT HI stg Dm BOF» 71590 

வதஇரசசிலைக NST thot oto tuD Va 

அதீ தரமனந ச ொடியங்காக நிலவ மரவ 

இள உக்தி வரிளை நமினா ப்றவே உய) பூவ விடம் ரின்மு5ட 

லே அழகான சலானல காதி கெழு நினறு ட்ாாிமய யொபபான 

பெணகள தஙகள(பக2 தியான புருவமாகிய வப" ஏவாக அரிச௪ 

நதிரமகாராஜனை லடசிபமாசவைசநுசசெலுகதின ,பாகளரன அனகத 

க/கோடி அமபுகளும இவவ றுடைய 9 -ஞானத நுககுபபயகதுகிடட 
கெருஙகவிலலை-ஏ-று (ww) 

அனனவைபலகணடேசியிமரிைககோபினீணணி 

நனனதிபுனை சசெனனிகாயகனவிஈவராகன 

சனனிதிகனனீறெொன மதலை மவணஙகெபெபோசநு 

மனனவாபெருமானஙகோரரமணிமூ பபொதியில 4 சதான, 

இ-ள அபபடிபபட... அசிசயங்கள பலவு சணடுசெமறு பஇத 
துளள ரககமயமான கோ 31 ருளளேபே ப டல கஙதகாநரயத்தரி



உ௬௪௯ அரிசசந்திரபுராணம் மூலமும உராயும். 

தீத தலையையுடைய சுவாமியான விசுவகாதா சகி முனனேசெனறு 
கலைபடிய வணஙகெகொண்டபினபு வெளியேவ௩.து ௮சசாக BIS OM 
வன ௮௩கே ஒரு அழகிய சிகரசதைககொண்டி.ரகறெ அமபல௫சாவடி. 
யைபபோயசசோரதான-௭..து (WG) 

அபபெருமபொதியிலபுக்காரமை சசனஙகாடி. கணணி 
எபபெருமபணடமுஙகொணடெயதினனிமைபபினடடு௪ 
செப்பருஈதிருவினலலாடி ரூககையாறபடைததவனனம 
துயபபனசெயதிருகதாரிருஈகபினிகமுதசொலவாம 

இ-ள அகதபபெரிதான பொதுசசாவடிககுளளே போனவாகளில 
ம௩திரியானவன கடைவிதிகருபபோய எவவிதமான பெரிகான சமைய 
அக்கு வேணடியவைகளெலலாம வாஙகககொணடுவககான வகதபினபு 
ஒருகஷண்பபொ ழதுககுளளே சமையலசெயது சொலலுகற௱கரிகான 
லடசுமிபோற சிறகதசகதிரமடியானவள Ser துதிருககைகளாலேபடை. 
தச சோறறைச௪ சாபபிடடிசகொணடி ரு௩தாகள ௮பபடி யிருகதபினபு 

தடகசவைகளை௪ சொலலுகியோம-௭-.நு (Oar) 

வெறு 

ஒருகாளசெலம.றுகாளையி ஏறு விளைகினையாப 
பொருமாலகபரி றுடைய ஊடிபுகரோனமிகவெகுளா 
முருகாகொடையமர யாய ரமனிகூறியபொருணீ 
தருமாறு தெனிளின 15 நகெனறுகடுககான 

இ-ள ஒருகாரபோ7 மஙரினை லே மிகச கொடுமைசெயயதினை 
ததுப பொருதுவகான உயாகந படட திய wv உயயுடைய அரசனுட 
னே சுகடரன மிகவு£ சோபஙகொணடு வர 7 ஏதகடய மாலைமுடியையு 
டைய அரசனெ வைூகரான வி,வரமிநகிர நர ராசொனன பொருள 
கம நீ கொடுபபதுணடானுலை நிபபோ கே ககொடூததுவிடெனறு 
ததெதுகின ரன-௭-.று (0௪) 

அதிரபபெருகரவததொடுமழலகடபுகாபலகால 

முதிரசசிலசுகெடடுரைமொழியபபொருடரம௪ 

ச.துரொெபபடியெனவெயத நூடறளர சநுணைவிழிமுத 
ஜி. துதிரசசிற்கெடுநககரரையாமளிருநதான 

இ-ள ௮தாசசியாக மிகுனெற மூழகக துடனே கொதிகனெறகண 
களையுடைய சு௧ரன பலதசரமூம மாராசசிபாக2 சிறிது கடுஞ் சொறச 
ளைசசொலலுமபோது இனிபபொருளதருவகானபுததி எபபடி.யெனது 
இளைத்து உடமபு சோவா£ இரணடுகணகளிலும முததுபபோலநீரொ 
முகக கொஞ்ச மத மாழி சொலஃவமலிருகசா னாசன-௭-ு QO



கரசிகரணடம். உ௬௫ 

மொழியும்பழியுணராமுகிழமுலையாணருஇாகட்னீர 
பொழியுககயலவிழியாணமுனிபொருணலகுதறுணியா 

தெழுனெறதொரபசியானலிவெருகஞசியவெலிபோல 
அழமுெற தெனரசேயெனவவனுஞ்சிலமொழிவான 

இ-ள அ௮பபடி.ச சுகரரனசொலலுகிற பழிப்பு (வா.ததைகளைககே 
LO அருமபுபோலுஈ தன௫ுகளையுடையளாய மூதாகக கடலினீரைப 

போறசிகதுனெற கெண்டைமீனபோலுங கணகளைய/டையசகதிசமதியா 
னவள அரசனே விசுவாமிதஇரருககுக கொகெகவேணடிய பொருள 
கொடுககறதறகுச துணிவுகொளளாமல சூளுூ௫னறதான ஒரு பசியினா 
லே வ௫க.நுனற பூனைககுப பயபபடுகினற எஙவியைபபோல கணணீா 
விடக காரியமெனனவெனறவுசொலல ௮ரச௪லும சிலவராககை மனைவி 

யைகோககிசசொலலுகிமுன-௭-.று (0௯) 

மினனஞசியவிடையாயக£ஈவேலஞசியவிழியாய 
வனனெஞ்சுடைமுனிஈமமுடைவளமுளளதுகொணடான் 

எனனெஞ௫சமுமுனனெஞ்சமுமொனறனறியிசணடோ 
உனனெஞுசகியாரெனவயினுளகோபொருளெனருன 

இ-ள மினனலஞசுவதகான இடையும, ஒளிபொருகதின வேலாயு 
தமும அஞசுவகான கணகளையுமுடையபெணணே, கடின நெஞசையு 
டைய விரவாமிகதிசா ஈமமுடைய செலவமாக வுளளவெலலாம கவர் 

கதுகொணடாஈ, .நகையால எனமனமும உனமனரும ஒனறேயலல 

இரணடாமுவதுணடா இலலையே இனி உன மனசுககுத தெரியாகபொ 

ருளகள எனனிடக௫லுணடோவென து சொனறான grr cet அதற்கு 

கலலெனதுயாதோளாயகெளசிகனெண்ணுகலலலால 
இலலெனபதுமுளசெனபதுமயாமெணணுகககுமோ 

எலலொனறினியவதிகதினமெனையுமமகனையுகீ 

விலலெனனைளகறபுககொருவிததாகியுதிககாள 

இ-ள மலையெனதுசொலலலான கோளகளையுடையஅரசனே கம 

மிடசதிலே பொருளகளிலலையெனபதும உளளதெனபதும விசுவாமிக 
திரா ஆலோசிககவேணடியதேயலலது காம Boer சுககிரனைககுறிகது 

வரு கசஞசெயகிருனேயெனறு ஆலோசிககிற_து தகககலல இனிககெடு 
வானகாள முடிவாகுமுனனே எனனையும புசஇிரனையும கீரவிலைசெயது 
விடுமெனநுசொனனாள பதிவிரதாதருமததுககு ஒரு விதையாகிதகோ 
னநின சகஇரமதஇி-௪-று எலலொனறும-காளமுடிவுபெறும (௨௧) 

அவவா.துரைசெயமனனவனலையுஙகுறையுமாகொண 
டெவவாறுமைவிலைகூ.றுவலெனவெணணியிடைஈசான 

௬௮



2௨௬௬ _அுரிசசதிரபுராணம மூலமும் உரையும்: 

வெவவாயவடிவேலோயெமைவிலைகூ௮கலரிகென 
ஜொொெவவாயெனினவிடு மோகமதூழினவ லியெனருள 

இ-ள. அபபடிச சகதிரமதிசொலலவே ௮ரசனானவன அலைவதா 
ளகுறைபுயிரைககொண்டு எபபடி. உஙகளைவிலை உறுவேனெனறு கினை5 
௮ வ நகஇுப பினனிகிமபோ நு வெமமைவாயக3 உரமைகொணட வே 

MYO WY TEC எஙகளை விஃ௦௰குவிறகிறதருமையெனறு நீ சமமகி 
பாயேயானால கமமுடைய பூவசருமம விடடுவிடுமோவெச்று சந 
மதிசொனனாள-௭-று (2-2) 

சேமெனகளிவாயாளிதுசெபபசசெயலிதுவே 

யாமெனறெழவேவெளளியுமதுவேகலனெனுன 
மாமனனவனமைநதனறலைமிசையுஙகுலமடவாள 

பூமெனகுழனமிசையகூசிறுபுலவைக துகடகதான 

இ-ள இதிபபுபபொருகதென மிருதுவான கனிபோனறவாயை 

டைய சகஇரமதி இபபட பொலலவே இனிசசெயய கமாக இதுவேபறி 
யெனறு எழுககபோது ஈகரெனும அபபர விறிறதேசரி சனமைகர 
னெனதுசொனனான அப்போது பேரசசனானபன (ப பரனறலைமே பம 
குலககொடியான சகதிரமடியினுடைய பூவையணிசச௪ மிருதுவான ௩௧௩ 

தலமேலுமசிறபுலலைவைக நகக டடிககொணடுசெனூன-௭-று (உ௩.) 
மெளளசசெலகாணஞு ல விரையசசெலவாயமை 

தளளபபுசலவனையமமயிறனையுமநமுனடத்தி 

உளளக் துயரறிவாகியவு சீனா லுருவிழிகி£ 

பென தஇனையடையாவியைவிலை te 2 GL 6,1 oor 

இள அ௮பபி மெதுவாகபபோருமபோது வெடகஙகெட்டவனாகி 

விரைகதுசெலதுமபோது வாயபபேச கள தடுமாறவும பு,சஇரனையும 

மனைவியையும முனனேடடதகதிககொளாடு மனத்திலே உயாகதஅலிவாடி 

ய பலததினாலே சிகதுகனற கணா வெளளத துககுளளே முமுகாமல 

அதையடககெகொணடு ௮சசன விலைகூஙிககொணடு காசிஈகாவீதிபிலே 
செனனான-௪-.று றி (௨௪) 

தாலததரமுணராதுயிரகளரும.டிபலசெய 
மேலைபபழவினைபறறிடவிறகினறனனவினையேன 
வாலசசிறுபருவசதெனனமாபிறபுகலவனையும 

நீலககயலவிழியாளையுநிதபுளளவாகொணமின 

இ-ள உலகததினது தகுஇிதெரியாமல உயிரகளாவகாகப பலபடி. 
செயத முனகருமததினாலே துனபபமவகதுதொடர ௮,தறகாக இளமை 

யான சிறியபருவகிைசயுடைய எனது ஈலலகுலபு,கஇரனையம நீலகிறதி 
துடனே கயறகெணடைபோனற கணகளையுடைய மனைவியையும பரவி



SARS SHA Lt ‘50 GT 

யான நான விலைசெயகிறேன பொருளஞூளளவாகள வாத௫ககொளளுங 
கள - ஏ-று மேலைபபழவினைபறகிட - பூவகனமகதொடாகது Gp BH 

(உ௫) எனக 

சோதித் நிருமாடியானிவைசொலலசசுடாமாட 

வீதி தலைநிவமோரிலமிகவுமமனமழலாப ர 
போதிறதிருவனையாவிவடனையமபுதலவனையும 
ஏ.இபபடி விலை, மிடவெய துககறமெனபாசா 

இள ஓ.ிபொருகஇின இருமுடியையுடையஅசசன இபபடி.சசொ 

லலவே ஒளிபொருஈ ன மாடவிதியிலேகினறு கணடோரகளசிலா மிக 

வுமனஙகொதிதது பூமேலிருகிறலடசுமியை யொகதவளாகிய இகதப 
பெண ணையும மகனையும எனனகாரணசதினாலே இபபடி விலைககுவீறக 

கேரிடடமெனிராகள- எ-று (௩௬) 
பெரு வமறகணயிலைபபொருகிருவொபபவளிவளும 

மருவுறரணிதெரியறபுயமகனொபபவனமகனும 

ஒருவறகுறுவிலையிறபொருளுடையாசளுமுளரோ 
இருவாககு ௮விலையிபபதியெவாநலகுவொனபாச, 

இ-ள யுத்த மி நுமரு5ககுகத வேுயொபபானகணகளையடைய ல 

டசமிககொபபானவளான இநதமனைவியு,ி, மணஙகொணடழசிதொனமா 
லையைய/டைய மனமகளையொப்பானவனான இகதமகனும, ஒருவ னுகமு 

பபாததியமாக, ககக விலையுளளபொருள கொகெககதககவாகளான மெ 
லவாகளஞுமியகுரைடோ இ பூரிருவரிலே ஒருவருககே பொருளகொடுத 

அவாஙுககமநகவாகள இஙஇிலலையானால இதத DBM GRE FEB HG விலை 

சொடுந.து வாஙக சதககவாகள இகதஷரிலே யாருணடெனது தமமிலே 
விசாரிசாலாணாகள்-ஏ-று (௨௭) 

குவருககலதயிராவகமெனுநீளகரசைலத 
தவரு கலதளகாபுரியரசுககலதலைசோ 
உவரிகடலபுடைசூழவியனுலககஇிடையறிவார 

எவரு கெளிதிவருககுறுவிலைகலகுவசதெனபாரா 

இ-எ இவலா விலைககுவாஙகுறெசகடி தவமுனிவருககானாலுண 
டு, அலல ஐராவகமெனகிற நீணடகைமமலையையுடைய இகதிரனுக 

குணடு, அலலது அளகாபுரியையாளூஏற குபேரனுககுணடு, அலலது 

அலைகளகூகன இகசவுபபுககடலபககததேசூழகத பெரிய உலகததிலே 
மதிபபு,ததெரிகசவராகிய யாராலே எளிதாக இவவிருவருககு5 சகசவி 
லைகொடுககபபடும எனபராகள சிலா...௭..ு (௨௮) 

மணமினனெனவருமெனமனைவியையமமகளையுநீர 
கொணமினனெனவிலைக சியகோமானுராகேளா



௭௬௮ அரிசசததிரபூராணம மூலமும உரையும 
ஸ் 

விணமினனெனவலையம்பரிவெணணூலணிமாபன 
கணமுனனொருமறையோனதிகளவோடெஇரவநசான 

இ-ள பூமிகேவிபோலவருகிற எனமனைவியையும, எனமகனை/பம, 

பொருளுளளநீஙகள வாஙகககொளரஙகளெனறு விலைகூறிககொண்டு 

வருக௦ அ௮ரசனசொலலைககேட்டு அகாயததுளள மினன௰௦போலவிளங 

குகினற கேயூரநதாககினவனாக வெளசை முபபுசி.நாலணி£க மாபையு 

டைய அ௮ரிசசகதிரனகணணுககுமுனனே ஒருவேகபபிராமணன ௮இக 

இருடதெசனததுடனே எதிரிலேவகஈகான-௭-.று (௨௯) 

எனசொலலினைமுனசொனனவையினனமபகரொனவே 

மெனசொலலியையிளமைககனைவிலைகூரினனெனவே 
மனசொலலலுநினசேயையமடமானையுமவிறகும 

பொனசொலலெனவிறலவேவலினனமறையோஜெடுபுகலவான 

:இ-ள ஒ விலைகூறினவனே யாதுசொனனாய மூனனே சொனன 

வைகளை இனனமொருதரஞ சொலலென.றுகேடகவே ௮ரசன இகதமி 

ரு.துபாஷியான இவளையும இளமையானபுசதிரனையும விலைகூறினனெ 
னருன எனவே TECK OE TEV லுமளவில உனபிளளையையும பெண்டா 

Lewis விறபதானபொருள எவவளவு சொலலெனறுகேடக ஆக 
ஐகு வெறறிவேலைககொண்ட அசசன ௮௩ பப/ராமணனுடன சொலலு 
இழுன-ஏ-று மடமான-நஇுளமானபோலும விழியாள (௩௰) 

களபபபிடாமிசைநினறெறிகவணிறபடுசிலைபோம 
அளவுககிருகிதிகலெ.ன துவேவிலை யென்ன 
உளதபபொருணமுழுதுமமுனதுரைபினபடி தருவே 

தளவததிருககையாளொடுமகளைததரினெனழான 

இ-ள யானைமுதுகிலேகினறெறிரினற சகவணிவுளளகல போ 

குமளவுககுச சரியாகப பெரிதானதஇிரவியஙகொடு இதால அதுவே இவ 

விருவருககும விலைபபொருளெனறுசொனனான - ௮கறக எனனிடத 
துணடு ௮வவளவுபொருளநாழுதும உனசொறபடியே இகசமுலஃைய௫ு 

மபுபோனற அழகயெபலவரிசையையுடையவஞடனே மகனையம? கொ 

டுபபாரயானால தருகறேனெனறுசொனனான-௭-.ு (௩.௧) 
வேறு 

இருவருககுமிதுவிலையாமெனில 

பொருளளிபபனினறெனறுபுகனதிடத 
தருகவபபொருடானெனசசாறறதும 

வெருவிலஈ,கணனமீளவுஙகூறுவான 

இ-ள இகத இசணடுபேருககு மிதுவேவிலை நிசசயமானால கானே 
அவவளவுபொருளுகதருகிறேன இபபோதேயெனறுசொலல - அவவ



சாசிகாணடம Wt Ms Sin 

ளவுபொருஞஙகொடுமென௮அசசனசொலலுமளவில அஞ்சு சலிலலா 
கனாதபபிராமணன மறுபடியும சொலலுகிுன.-.௭-ு (௬௨) 

உணமகுழகதினறளிககுமுறுபொருள 

கொணமாகசமமையழையெனக a. Teor err 
வெணமனததனெனவெளளியைக கூவியக 

அணமறைககுலககோனமுககோககியே 

டள நான மனதுசகதோஷிததுக கொபெபதான வில்பபொருளை 
வவர 1ிகொாளளூகிறவனை இஙகே கூபபிடெனறுசொனனை - உடனே 
வெளஃகாபபுததியினனெனடினற அஈதரசுககாளைககூபபிடடு ௮௧௧௪ சூ 

சுமமானபொருளுடையவேதகுல, “நுபபிராமணனைபப ராமு எ-று ( 

இவாதமககளியெனற வுமீவனென 

றவாசமககவனஙகையறைநகனலவா 
உவரிரூழபுவிமனனவறுற நகர 
கவருமாகிதிகைபுகககோவென்முன 

இ-ள இகதபபிராமணனுககு &ரகொடமெனறுசொலலவே கொடு 

GHD OO எனறு ௮அகசபபிராமணன தனசழூய கைபோடகெகொடுதகா 
ன - அபபோது கடலசூழகதவுலகககையாளுெற அரசனான oy ee 
திரள மா எனகூடவகது வாககககொளளதத்கக பெருகதிரவியம உம 
முடையகைவசம ஆயிறமோவெளனறுகேடடான-ஏ-று (௩௪) 

வஈதசெனபொருணமாதையுஞசேயையம 

அக கணறகளிககாவணகலகென 
ழேக2வாவணநடடட முடிக பின 

மைகதனேமெயிலைவழஙகினான: 

இள அத்றகு-எனக்கு வரவேணடியபொருளவககது- உனமனைவி 
யைடும மகனையும இகதபபிராமணருககுககொடுதது விலைசசட்டு எழு 

திககொடெனறுசொலல முனனே விலைசசீடடெழுதிககொதததானபி 
னபு பிளளையையும மனைவியையும கொடுததான-௪-ு (௫) 

வலலிபோறதிவருககலெமககென௪ 
சொலலிவேறகடடுளிபலசிகதஇட 
லலிமாமரைததாளகளையனபுடன 

புலலிவீ'ழஈதுகிடஈ.துபுலமபினாள 

இள அபபோது சகதிரமதி கணவனைததுதிக து எஙகளுசகாச நீர் 
வரு ததஙகொளளாதிருமெனறுசொலலி வேலபோனறகணகளிலே து 

ளிகளசிகத அநதநாயகனுடைய அகவிதழகளைககொண்ட பெரியமலர் 
போனற பாதறகளைபபிடிததுககொணடு ௮னபுடன விழுஈதுகிடஈது பு 

லமபலானாள-௭-௮ (௩௬)



௨௭௦ _துரிசசரபுராணம மூலமூம உரையும. 

நினறுகாணுகிருபருமயானுமன 

றனறுகாணவவாவுறுசெமமுகம 

இனறுகாணுகவெயஇயகனமறிமற 
றென்னறுகாணபனினியெனவேஙகிளை. 

இ-ள நினறு உமமைககாணவருகற அரசாகளும கானும ௮௧௩௧௮ 

நதராளகடோறும பாககவேணடுகிற சிவசகமுகததை இனறைநதின 
மகரணககிடைகககேயனறி இனி எஏனறைககு கானகாணககிடைசகுமெ 

னது பலபலவிகதஙகஞஞசொலலிப பிரலாபிகசாள-௭-று (hor) 

ஏஙகுமனனனிடைவனெனமேபடா 

தாஙகிகாயககாவிடை யென்றயல 

நீஙனொளிகைநீளகமுததைக தழிஇத 
தூஙகவொயவிடசெகோனறலைரறறிஷன 

இள பினபு ஈமமைகினைஈநு அரசன ஏஙடிவருகதுவாரென.து ௩ 

ளளேதுனபஙகொணடு காயுகா உ சசரவுகொடெனது நாரபபோனான- 
அபபோது ௮சன கழுகதைககடடிபபிடி.த.துககொணடுதொஙகி மகன 

வாயவிட்டுகககறி ௮ முதான-௭-று (௩௮) 

எமையவெனனையுமியாயையுக நாயகிய 
soins Aer ur rep De Bir 

உமையை நடுஙகுவென th & SQUT 

றநமையுமோவையனேயெனறாறமிஷன 

இ-னள எயகளையனே எனனையுஈ எனதகாயையும ரக்ஷ 5 GIO) Bere 

டுவகக ஈமையை யிமககககொணாரோ இபயபோ நுமகருஈசுகமாயி௦ 

ஜோ காவசரூமமைசசோக று இயக உறவெனறிருககபடி போ நமே 

ஏனஜயனெ யெலாறரு, $ரனி மதன-ரறு (உ) 

ஃ ப ரதைபபூணடமுஙகாவலனகைக“ 

அமு சதமாமபறறறவிடுவிக கனன 
லிழிச்தாடடொறிசிடடவேடுயன 

இழுததுபபோயத கனடிலலிடமெயஇனறான 

இள கழும்தைக சடீடிககொணடமுகினற புதகிரனுடைய கைக 
ளைஅபுழ5 காசிய பிரி பபுபபோக கீககுவி7 தவனாகி இறகதுபபாரகசி 0சண 

களிலே கெருபபுபபொறிகளசிகக அகதபபிராமணன அகதப புக்இரன 
கையைபபிடிததுக கனவீடடுக கிழுகதுககொணடுபோயசசோகதானடு 

கடியவேடுயனகைதகொடடிமுகதவக 
கொடுமைகணடுகுலைகுலைகதேஙகியே 
இடிவிமுககமராமரமீசெனும 

LID OD 1p & BON UF DQILLIO FBG) VET



காசகொணடம், ௨௭௧ 

இ-ள அப்படிச கடினசிததனான பிராமணன பு,தரன கையைபப 
PO யிபரசதுககொணடுபோன ௮௩௧௧ கொடுஞுசெயகைபபராதது அர 
சன ஈடகெடுககமாய அமேது இடிவிமுதலான மராமரம இதுதா னளெனனு 

மப்டி கிழேவி ர சான சறறேலும உடமபசைகலிலலாது அபபடியே? 
Lh BN Col GT -_ yy (௪4) 

வ துமக Sill DOT BCT FE BBG 
புட திபிலலவாபோலபபுலமபுவ 
தெ5துகா/ணமெனறடிபோறறலும 

சதைவாட டமுஙகோடடமுகதேறினான 

இ-ள ௮பபோற சம்பததிலே மநதிரியானவன வறு ௮சசனை 
யெடு2 நு அரசனே மாபுகதிபிலலாகவரைபபோற பிரலாபிககிறது என 

னகாரணம எனறுசொலலிப பாதஙகளை வணஙகுமபோதில ௮அரசனமன 
அிறுளள வாடடமு மனக்கோ சாலுகமாகது செளிககான-௪-று (௪௨) 

௮5 சணனரமுககோககியநமபொருள 
வகககோவெனறுமனன்னவிளமபயான 

இககமாநிகிபெறறனனினன யம 

சிகசையொடுரைசெயவசொனறுணடெனரான 

இள அுபபோது ௮௧ ஈககினாகிய பிராமணன முகச்சைபபா 

ஈதது உமககு எனனலே கிடைககவேணடிய அருமையான பொருளவ 

கது சோகத3 ராவெனறு ௮ரசனகேட ௧ டஇககப பெரிகானபொருள௦ 
றறுககொணடேன இனனமும எனமனசாரச சொலலுவதொனறுண 

டெனமுான-ஏ- று (௪௩) 

(மூனி£ நமுனனமொழிககபொனிககனை 
எனகருசகூமி?யிருஙகெனனென 

உன ஈகுமிகுவவவாவெனவுதகமன 

றன ககுபபினனடகதானவினை/சலலியன 

இள நீ விஈவாமி3இரருககுக கொடுககறே னெனறுசொனன 

பொருளைககொதெதாய சரியே-கூடவகக எனகருககூலிகொகெகறபொ 
௫௬ள எஙகேயெனறுகேடக, உமககும கொடககிறேனவாருமெனறுசொ 

லலனளே உககமனான அசனுகருப பினனேசெனருன கொடுஞ்செய 

கையையுடைய ருககிரன-௭-ு (௪௪) 

அனனகாலையமைசசனைகோககியே 
எனனை நீவிறரிவறகுபபொனிகெனு௪ 
சொனனபோறறுறுககெனவேங்கியெம 

மனனகேளெனமகதிரிகூறுவான



௭௨ அரிசசரபுராணம் மூலமும் உரையும் 

இ-ள அ௮கதவேளையிலே மக்ரியைபபராத து என்னைநீவிலைசெயது 
இகதசசுககிரனுககுக க.விபபொருள கொடெனறு சொனனபோதில ம 

கதிரி திகெகிடடமுு எஙகள சசனே கேளுமென்றுசொல லுகிறான, () 

அனனையாயெமதாணடகையாகிய 

நினனையானவிலைகூறு,கனீதியோ 

எனனைநீவிறஙிவாககுசசெலகதகும 
பொனனைகலகெனவி'ழகதடி பூரடனன 

இ-ள. எனககுதசாயாய எனககு அரசனுமானவுமமை கான விலை 
கூறுகிறது நியாயமன.று நீ எனனைவிலைசெயது இஈதபபிராமணருககு௪ 
செலு௧௧௧௧௧௧ பொருளைககொடுமெனறு இழேவிமுகது வணஙடப பா 

தங்களைபபிட,சதுககொண்டான-ஏ-று (௪௬) 

மணணிலவீழககவமைசசனைமாபணைத 
தொணணிலாவதனதகதொளிமாழகவே 

கணணினிறபுனலாடடிககெளசிகன 
எணனுகீாமைகடுதேறகுமதகோவெனஞுன 

இ-ள அபபட. மணணிலேவிழமுகதுடககறமகஇரியை ௮ரசன த 

ன்மாபோடணைததுககொணடு அழதொன சநஇரனபோனற முகத்தில 
ஒளிமழுஙக சனது கணணினீராலே ௮வனைஞாமுகசசெயது விசுவாமித 

ரா ஆலோசிததஇிருககிற தகுதிககுஇதுககககாகுமோவெனறுன-௭-று 

எறகுமோபொருடகுனனைவிறறீகுவ 
காககுமாகவனெணணமறியலாம 
காரககுலாவுவெளவேலவதாழஃகிலா 

துராககுளெனனைவிறமொெணணிதிசலகெனமுன 

இ-ள கான கொடுககவேணடிய பொருஞககு உனனைவிறறுககொ 

கெகிறது தகககாகுமோ இனி எலலாரும ௮௩3 விசுவாமிசதிரருடைய 
நினைவெபபடி. யெனறநியபபடும வெறறிமாலை விளககுவசான வெள்ளி 
யவேலையடைய அமைசசனே இனி & சாமகஞசெயயா மல இகதவஷூாக 

குளளே கொணடுபோய எனனைவிலைசெயது ௮ழூதொனதஇிரவியஞ சக 
கிசனுககுக கொடுததுவிடெனர௫௬ு னரசன-ஏ-.று (௪௮) 

எனனபாவமெனககுபபலிததசெனி 

றஈககாபபலவாவணவி.இதவாயப 
பொனனினமாமுடிமீதிறபுறசூடியே 
மனனனைவிலைமகதிரிகூறுவான 

இள இதென்னபாவம எனககு லபிகமானதென்று அஈதஜரிலே 
பலகடைவீதிகளிலுஞ செனறது௮ரசனது பொனமுஈி.சூடுகிற பெருமை



காசிசாணடம. உளு 

பொருகதின தைமேலே ஒருுலலோசூடடி. அரசனை மந்திரி விலைகூ௮ு 
வானானான-௭-.ற (௪௯) 

ஆ தொலினராயினுமலல து 

சாடிபினாசளாயிறுஷசாலபுடக 
கோடுலானறனைககொணமினெனபபல 
no க ய இ. தாறுமவிலையதுகூ றினான. 

இ-ள, வேசசாஸஇரஙசஞளூாகுரிய பிராமணசாயிருந்காலுஞ சரிகா 

ன சாதி சணடாளசானுதுருஈரிகான சானராுணமையையுடைய குறற 

மிலலாக இஈசஈ அரசாள வாஙகெகொளஞஙகளெனறு பலவாகியவிதிக 
ளெலலாமவிலைசொல மி ரசொணடு இரிகு சான மகஇரி-ஏ-ு (௫௨) 

வாரமேதகுமகநிரிமனனனைத 
நாரமேவிலைக ஈிபசொறகொளா 

af aur cole stool anu TODA Ene ot 

சூரஃ மைப்பு ரகனஹொனகினான 

இ-ள ஊியைகணகஷிலே டக மநஇரியானனன அரசனை நூ 

ரதிலிருஈது விலைகூவருிு சொலலைச கேட்டுககொண்டு வீரவாகு 
வெனகற பெயரைகசொணடவஞஷயசருரககனமையையுடையஒருபறை 
யனவா மான எ-று (௫௧) 

ருடகா றுஙகிமயஙசியகொளகையால 

கடசரைசாலவிதாபபுறறகளாசசியான 

விடசசிவமோறடைவிணடுவின வண ly cot oo 

தொட சொ காவியகிணபெருகதோளிறான 

இ-ள அன ஒருருடநாகளகநங ௬ கதிருககிற கொளகையிஞலே 

நிணடரைரூம சாலகளுகடுவருசனற சேோரவையுடையவழயை மாமிசக 

தைமூடி பிருசசிற மாடடுததகோல சதையாகிய இவறறை மூங$றறடியி 
லே ப டைமே£சொணமோடடிக காவடிபோடடுககொணடளன பல 
மான பெரியகோள களைய டையவனாய-எ-று (@>.) 

TINT FULTON, 51/2 தாசொவொயபுசைத 
நமரகுவேணடுமுறுபொருணலூழ ன 

அமைககுமபுனரொழிலாளரெமபோலபவா 
தமகஞமவிறககககுதியுணடோவென்முன 

இள தான சுமாது வருவகான காவடியைக ழே யிறகிவைக.து 

விடடு இடையின வலஇிரசகாலே வாயைஞூடிககொணடு ஐயா உஙகளு 
சருவெணடிய மிககபொருரககொதெகால ஒ.ருவா சொலலச செயவ 

ஈடு



௨௭௪7! அுரிசசததிரபுராணம மூல்று ம உரையும் 

கான தி தொழில் tor Tra சமையொகசவாசளுககும விலைசெயயத 

கக்க தணடோவெராறு, கெட டான வீரவாரு-௪-ு! (௫௩) 

அனன உனமையர சனமனஙசொள௱ 

கெகக/கருளிவனலசெமவிகை ப 
¢ 

பொனனளிபபஙனீலலெனபபுகதிவைக 

தெனனைவி௨உ லெனரமைசசமசியமபினை 
இள அர்த வகையை அ ரசன மன Fi கொணடு இகத வருசரு 

காளே இவனை யலலாமல Cina விலைபபொருளகொகெகிறவ னிலலை 

யென ரூலோ௫ிததுககொணடு மகதிரியைபபாதது எனனைவிலைசெயது 
விடென்று செரனனான-ஏ fy (@#) 

அபி னனறெனமமை. சறுமவவயின 

மேவினனனினிவிறபலுனாகெனரு ன 

ரயுகலவிலையேதெனபபொனபதி 
ஞபிசரமமெனறமைஃசனியமபினான 

இ-ள அப்படி யானால ஈலலதெனது மநதிரியானவன் அவளி ஈட 

லே Gb SONG) GP FUT FOOLIINT 4 து நானா உனககு விலைரெயகிறே 

னெனறுசொனனாள, அ௮தறகு வீரவாகு கான கொடுககக தகுயொனவி 
லையெனனவென ரகேடக மசதிரி பநிஷயிரமபொன கொடுககவேணு 
மெனறுசொனனான.-௭ று (டு௫) 

தருகுவேனெனசகனபெயராறபொடித 
எீருினடையறகமைச சாவணம 

பொருகாவாஙடபெபுராகசவிதசையபோய 

பருகவெனனமகிமககவனேமிஷன 

இ-ன ying. ஐயிரமபொனறும தருகிறேனெனறு விரவாகு 

சொலல உடனே மநதிரியானவன கனபெயராலே விலைசசீடடெழுநி 
ஆசதபபுலையனுகுககொடுமசான அபபடிககொடுகதபினபு பொரு&£ 
வாயிச ரசககிரனுககுககொடுதது ஓயா சுகசொசாரியாரே போயவாரு 

Cision சுககிரன சகதோலஓூமாகபபோனான-௭-.று (Qa) 

ரரி வேகதுமவிடககனறசைச ஈமை 

ஜோளிலேறறிபபுலையறடபொடாகசனன 
ஆளி மொயமபினமைசசனுமனனவன 

ரூளிலவ ழக துகளாக துவருகதினான 
a 

இ-ள அபபேோ துடனே வீரனான ௮சசன தோலு மாமிசமுமாள 

சாக(டி சசமையைக் தனது சோளமேலேறயிககொணடு அப உய 
ளை. தொடாது சசலலகானான அப்போது சிஙகமபோலும jeu



காசிகாணட௦ உடு 

ததையுடைய மகஇிரியாளவன அசசனுடையகாலிலேவிமுகது களாசடி 

யுடனே வருகதலானான் எ-று (டு௭) 

கொயறவாகினமவிரமலாககாளிா 

உறறகாடொடடிமுனபணியேசெயப 

பெறறமாதவபபேறெனகனெழெடும 

அ௮முசோவெனறயலமுசேகினான 

இ-ள அரசனே உமமுடை குலீாகச மலாபோனற பா.தஙக ஸிச 
ணடையும கானவகசடைநதநாளமுகல ஊழியமேசெயயபபெறறஎனது 

பெரியகவபபலன எனககு இனஜோடே முடிவாகிபபோயிறரோ இலலை 
யென்று ௮ரசனகூடவே அ௮ழுதுகொணடுபுறமே போஞன-௭-அ (டு௮) 

வலைய தசபயததிடைவைதககா 
அலையவேபினமொடாககரிசசகதிரவா 

தொலைவிலாமுைகாரியதொனனெடமிப 

புலயனமேவுமபுலைககுடி௮னணைணிஞன 

இள கேடூரஙகள நீங கோளிலேவைக௪,க கோறகாவடி அசைய 

அசைய அவன பினனேசொடாநது அரிசசகஇசமகாராஜனா நீஙகுதலி 

லலாமல புலாலநாறுகினிஉ பழையவழியி?ல செலலுமிெ அரதபபுலைய 
னிநசகிம புலைககுடிலுக நு 1 SLIT GB) 9 ~ 31 ஓ (B-) 

பாராரக வக தபபசுநகசையாயமறை 

தோககநாவையிறககிககொடுகதபின 
உபா 2 பகொடடிலினுசாவி if, நப? 

நாகு சொவுடனகாலணனியமபுவான 

இள சலாஷு2ல௰ கணடவாகளுககுப பசியகசையகி Cars sens 
யெ கொம்டுருா?௦ காவடியை இறககிககொடுதசபினப, அழுககடைக ந 

கொடு BIN Fw of Hy துகொணடு உலகதகதையாணட அரசனுடனகால 

னெனசி௰ வீரவாருசொலலுகிறான-௪ நு (௧8) 
வேறு 

ஙூரளகர புஞுசெஈச சுடலையிறசுமெபினா௪.நுக 
காஙபெபுலைபபேருடையொனறுணடுபண்ஙகா வணி 

வாஙகியீதெனககுவைதது வாயசுகரிசியைநீரீ டண 

டாநஇருவெனறுபினனு மணணுககவனுரைபபான 

இ-ள தங.குதலான இருவைபபோககுவதான சவத கெருபப/ரளு 
ரிற ரடிகாடடிலெ தினஞசுவெதாகிற பிணம ஒனறுககும உயாவதான 

புல்யனபெறுவது வலதிர மொனறுணடு காறபணமுண? இவற்றைக் 

Baylor On தெ நா காடு அவரை யெரசாககாகை *அுவிடடி காயக



௨௪௭௬ _அரிசசசதிரபுராணம ரூமும் உரையும 

கரிசியைமாததிரம நீ வாயகககொடுத துணடுகொணடு அககேகானே 
இருவெனறுசொலலிப பினனும ௮/சனுகசவன சொலுகிமுன-௭-து 

எனககுநீபணமுஙகொளளி யாடையுமினி 'துநலறி 
உனகருவாயககரிசிதகதே னுணடிர௬பசியை $30 
மனததுளேவஞசமினமி மயானசதிபுறைவயெனனத 

தனககுகேரிலலானருனு நனறென2 சுடலை. ரா தான 

இ-ள எனககு கி பிணஞ்சுடுகிறபணமும கொளிவவிர ழமகன 
முகககொடுகதுவிடடபினபு உனககு கான கொடுத3ாகிய வாயககரிரி 

யைமாததரம நீ புசிததுப பசியைசதவிரசநுககொணடு உனமனத்திலே 

எவவளவும வஞசனையிலலாமல ௮௮.7 சுரெ.டட,லேகானே காததுக 

கொண ஒரு நகககடவையெனறுசொலல ௮௫ சனகமுச எமானமில 

லாத அரச நலலதெனறு சுகொடடுககுப/போனான-௭-.று (௪௨) 

சடடவெமபிணககோடொககர தகொலைகநுவெ௦ தெரிகககொளாலிக 

. கடடையுமபாடைசோத கழிகளுமொ சநுகஉடடிக 
கொடடிலொனறெடுத நுமேனாள கொடஞெசவஙசொணாகதுபோடட 

கடடிலொனறே,ி-செய்கோத காவலனவிம௰ிரு,கரன 

இ-ள CS சடுதிதான வெயயிய பின; srg. F சாமப 

லாய? பது ஏரிகநுபோன கொளவிமசடடைகளாறும பாடையோட) 

போத நுவருமி முறுககுகிமளா வம Crib) BUTE EAL ஒரு கொட 

உலக._..டி.ககொணடு முனனே கொடிகான பிணை ுமிிககொணடு 

வநது போட்டுகடெகரிற ஒரு கடட லினமெலே நீதியுளள அச னிரு 

நமான எறு (௬) 

பாடையிமகொணாக நுவைதர பிரா ஈடருபணமு, ஙகொளவி 

ஆபடையுமவாயரியிட ட யாணடசைகசமிக சங்கு ஈறுத 

கூடையினிளைகதுகாளூய கொடு 5) சவாய£ரமி/வை.5 ரய 
ப 

கோடைமாககவியதினமனன நுமைகரனனுறைககுபினன் F 

G-or பரடைமேலே கொணடுவ,துலய 342 பண்கலை. டுகிற 

பணம மொளளிவஸடிசமும வாங ந கன எறமானறுககுக 
ஸ் 

கொழெதுவயிடடு அங்கேயிருகந ௩டையி "ம இனக சாறுபுகொடுகடுற 

பரயககமிசியை சிர பபிவைக நமிகொணடு௮அபபடியாகபுகபடாம ஹிசத 

பெரியய/ஊைமேலவரு?ற அரசனஇ நதர அவனபபடிமிருசதபினபு, 

௮ 5 நிர நமினமதபே சமபல ச செவுரஙடுப 

சதடுயயாசதியெனபா௮ றயராறயரனை 50 ம ப 
6 Lb INU HESSEN MIL புல்க ரர. ॥௬ ர 

n fT? Pip! rap [age 2 Oro) MET if Lt வ wv mv lp 0 ரி?



காசிகாணடம ௨௭௭ 

Q- ௮௧௧ அழகான படடணதடிலே அஙகொருமடதகடிலே௮ன 
சா 90 சரயமாதஇ தஙடயிருஈது பினபு கககள எஜமானனைததே 

டி. ககொணடு தனமனதிலே வருததமுரைடாகவ௩து அததப புலைககுடி. 
சிலக.ரி விடமெலலாககேடிபபா/௧ உகதமனான அரி நஇரன ௬0 
காடிகொகமிறதுதெரிகது ஐடிவககான-௭-ு (௬டு) 
கெருபபெழுகதெரியுஞசெகதீச ஈகெரைகீநடுயேகி 

ம நபபயிலலஙரனமனனை மகதிரிசசலைவனணமி 5 

பெ ரபபயிலவீரவேலான சிறுருடிறனிலேபுஃம( 
இதபப நுகணடானகாழு வேய யேேயலவியீழகதான 

இல அங்கே தநெருபா (முணடு or fu ara) ௮ 554 Tae 5 கெருபபி 

றல ரவெலான டுகா_டுசசகரையெலலாகு கடகது போய மணமபொ 

53.௭ மாலையணி௰ற அரசனை முதலம%இிரியான சதடியரோதடுவகது 
உ. 1/௮ தஞுசெயகிற மீரவேலையுடைய அரப அங்கொரு சிமிய குடி 

சுதழனளெ புகுகதுகொணடு gy NSS GEDDY ISS Bet To கணடவு 

டமிலா அழுது பிரல/பிததுந எழேவிமுகரரன-௭-ு (௬௭) 
மனனவமிடமபொழுதுவக அருக டிறைபடபபெபோறற 

அனவனமெனனடையாராடவரமபையா பாடவைகும 

பொனனெடுககோயி எீவூிபெபூ௪, ழமபிசாஈமாமம 
இஃுகெஙகோயிலோ பககதெயஇயதையவெனுன 

இள ஆரசாகள சீறகளுககு இடம போதாமலவநநு மொயசதநு 

௭ணஙிசதுிரகவும அனனமபோது மெலலிய நடையையுடைய பெ 
ணரராடவும அரமபைமன பாடவுமிருகசிர பொனமயமான நெடிய 

ஏாணமனையையிட்டுப | ,தஙகளும பசாசுமளும் கூததாடுகனற இச 
(12 ப கோயியோ உமம வநது லபிகமானது ௭வரமியெனனுனட ஏறு 

சி சரமயறுமா பூயகடகரருங கொடிய மை 

விியினயெவியுபமாலவெலலலாக)கைபயைச நுணடோ 
௮௫ூகமவசெய காமேருரமைததவேயகெருமலலால 
மவலோடபிர௰ வாடிவருககலையெனறுபொனனான 

இள மோ௭ஷசதைதருறெ பிரமாவும-விவஏணுவும- கடத ராரி 
தான கொடுரசெயகையையப(/டைய வியை எரிசான ஈமமாலே வெல 

லலாகிய தழுநியுளளகாமோ அபபடிபபட்ட விதிககதி:மாக er pin 
வச ரகூடாநு முனனாரிலே அமைகதபடியே DOUBT GD, அல்லர் 
ம வபோழமா மதிவலலவ தன சமஇயகரகஇியே இகறகாக நிவா வருக 

தாமேயெனழு முமிசசநதிரன மகதிரிகரு-சொனனான-௭-று (௭௮) 

எனனவேயமைசசனறேறியிருககனனிருசககவேககன 
(மெய ert gt war hE UPD aul (தறை பி ரீகமர ர f ay



உளறு _துரிசசஇிரபுராணம ரூலமும உரையும், 

இனமு,ுவெகரகெனறெணணியேயமை- சனவிழ்கது 
Qu Tost oy. ccs Rar HAIL Vel x Oost Hg) GT cow LM cor 

இ-ள எனறுசொலலுமளவில மதிரி கேறிககொணடிருகான்அ 
வனிருகக ௮ரசன முனனேதான சே।கதுவைத௬௩௧ வாயக_£ரிசிக$ஈ 
அள வுபபட கொடுகசான அதை இனியசோறு சமைததறகெனறு கெரி 

து மகநிரிவிபுரு நூ ௮சசன பொனனடிககளை வணஙடிககொணடு சில. 

லவூகசமறைரஞாரரகுளளே ௮௩ 5அரிரியை முடி உறதுகொணடான-௪-ு ( 

மணடலதஇிறைலவலுயதறுவைய சதவாயககரிசிதவளைக 
கொணடுபோயசசாபிக?6 தநுகொமயததுடனேவி கந 
தணசிலமெ)ச ௭௪௫, 20. 6102 Hoh ySairorg Bj i 

NHL. GU DYDD GIG om Gort 0 Deut) DG),b sy eo rar irl 

இ-ள பூமணடலவாடிபநியான ௮சசன சோகதுககொடு 58 anus 

கரிரிகரக கொணடுபோயப பரவு£குககொடு7து அதுஉணடு அகனசர 
ணிபிலை விழல சான அரிசியையெடி5துக குசி சமைததுப ules 
தமாககெகொடுகக ௮. கரசோறறை உணடுகொண்டு அகங்கிருககாஷ 

பினபு௩டஈசசெயகையை இனிஎடுகது-சொலலுவோம-௪-று (எ£) 

BIBT O53 bm LDAP 1) SD L- QyB~ kneT Tar 

—eEy Que 

எட்டாவது 

Ce (LT Gat teom ttt. 

தலலியுமசனுமக ரமறையவனமனையிறசோக து 
சொலலியபணிசளெலலாஸ சோ வற. செயதுனனும 

எலலிபாரசசாமமெனன வெழுகஇருகதேவனமுமஙி 

அலலிருசாமரசெனறுலனிதகூழணடேங.௮ 4 

இள சந௩திரமதியும மகனும அககவிலைகறுவாகூன பிராமணன 

விடட லெபோய அநதபபிராமண ஈ௱ சொனன வேலைகளெலலரம ஞை 

விலலாமல பொழு களவுஷசெயது மறுபடி பும ௮ட,சர2இரி விட ய ஒரு 
சா2மிருககச செய 7௪ விழிகசெபகதிருஈது அவன ஏவின வேலைகளெல் 
லாமுடியசசெய.நு பினபு ௮அநகபபகல இரணடுசாமமானால அவலுரறமி 
ன கூழை உணிதாஙசி-௭-று (௧) 

கையினிலுலசகைபறறிககாககளினுஇரமபாய 

மெயயினிலவெயாகீ£சிகத விழியினிலருவிபாய 
கெயயினினமுடி,கச்கூ5ுத னெற்குததுஙகொமிமைகாணா 

ஆ CY ர 

CMPLD ICS, fn FLL QU DA PO, VDT IIDIILHUT பி மரா நார



EDULIS OT BTML th 2 61 Fa 

இ-ள கையிலே உலககையைககொணடு காநதளமலாபோனற ஆச 
கககைகளிலே ரசு,கங₹டடி.௪ சிவபபாகவும, உடமபெலலாம வோவை 

மிரொமுகவும, சணசளிலே அருவிபோல நீரொழுகவும, முனனே சம 
கயெணணெயிடடு- சிவிமுடி கசகூகுகலையடைய ச௩தரமதியானவள 

மகலலுககுகதுிற கொடுமையைக்கணடு மையிட்ட துடனே விளஙஞூரச் 

ற வேலபோலுஙு கணகளையூடையவாகளாகிய செயவரமபைசளெல 

லாரும இபபடிவசககூடுமோவெனது மயயக௫ச சேராவகானூாகவ- எ.து 

புசணுற௱ரமபைமாதா வருகதவுமபுகதிசெயயா 

வனசணனிரககமிலலானமடிககவாயவெடி கசசொலலான 
கன சணனபிலலானபொலலான றறுகணனவிலைகொணடாவவோ 

இனகசணிலலாதாளபாரி பிவனிலுயகொட யபாவி [ன 

இ-ள அ௮பபடி5 நுனபபபடடு2 கெயவரமபைகள வருக்தடை 

யம மை அலோசியாக கொடுடசெயகையையுடையவனாய கொஞ் 

சமெனு மிரசசமிலலாகவடமை மடி தசவாபுடனே அ௮தாதகசொலவைபு 
டையவழை தனனிடததிலெவவளவும அனபிலலாசவஷயை அ௮ஞ்சாக 

வஷயிருக தான விலை நவரந அரபி. ரமணன் த இனிகானமு 

கதாஷுணமியமிலலாக பிராமணறுடையபெனாடாடடி யோ அ வனைக 
காடி லு மிகவுஙசொடுமையானபாளியாயிருக Siren -o7 - 2 (௩) 

அடஉரினாலஞுிமைக சனனககலைபபயமுணாக்கு 

விடய எனெரகதிருகதுவிடாபுலஙகோப சி. துக 

சடிவன 2 நடகுகொயது காடடமுளுசமிகையமபொன 

முடி புனை லையலவைதது முறைமுறைவ மந நாவில 

இன அரசதபபிராமணனடஃற (அரி யிஞலேபபஈ.து புகதாறான 

சேவதாசன பயமானது மூககககைவிநிசகெழுமபடிசெயய விடி தற 

ருமுனனே எழேகஇருகது அஃபபிராமணலுககு வி&கறெரிலசகிறுளள 
ain aon IO aD அவனுடைய காவலுககுளளான வன் ௭ நிலே ௮௫ துடி 

றிது இலைகசரிகள பறிகறுககொண்டு விறகும சமிகதும கடடி பொற 

இர்டமணியகககக தலைமேலேவை2துச சும5து இபப்டி தநினக32 2 oF 
மவருவகாசிய ௮௩ ரநானிலே-௪-.ற (௪) 

மைஈகனுஞசிருரசோடேகி வனஈகனிலவிறகுகடடி 5 
தநதிவபியினஜோபாறகருபபைசணடி gah Chev 
Ho Sear aporliats erent snoughHiCu nt arb LleoFi pov 

இகசனமிறககயபபுலிருகமிடுபுதறகடசெனருன 

இ-ள ஒருகாள அதபபுகதரன ஊரிலுரளபிஈ&ரகளொடுரர ௪ 

செறு காடழீலே வி DHE BID I FUDS— Lp F சும நுசொணடுவாரச் ற



௨௮00 அரிசசரதிரபுராணம மூலமூம உரையும் 

வழியிலே ஓரிடதூல காபபைபபுல அடிகமாயிறுகாககணடு Hoc si 
/அபையைகசணடும பறி துகசொணடு போகாமமபோனால் பிராமணனா 

கோப செயசடபபானென்று பயக ஒரு ஆலமர, சினி ற.ிலே ௮௨ந 

விறகுசுமையையிறகடி நை கநுவிடடு அ5தத தாபபைபபுல முகா இரு 

(9) க்கிற LM PAIL DTIC II Ga oo எ-து 

பறிகசனன நசையைபபறரிபபறிதகலுமுனிவனேவக 
ரிக நங௩கரனுட்டங ருங்சோளராச ரியோஙரிக 

தெறிததழலவிழியாற?தத ணேடிறறுகணொடலோடிம 

வெறிதகதெழுககலமிபோரி வெருலியேகரைய்லழககான 

இள .ஙகெபோயக சாபபையைபபிரடிஙகனான அபபடிக ராப் 

பையைபபிர 5.௫ பறிகருமபோது விஈவாமிஃஇரருணிவ ரேவு2. பி 
லே கடிசகவனணி ௮௧௪௧ சாபபைகுளளட நரிபிருசரிற பெரியபாம 
பானது சிறியெமுஈநு கெருபபுபபொறிதெறிச நு கரைரரினின ஓ. யா 

இரககடிதகது ௮பபடிரகட கசவுடனே மயஙகிக நுள ரி அலறி. சொ 

டோடிவநது பயகதுடனே ஐரிட2 நிமில விழமுககான-ஏ-று (47) 

வட தினூழிருகததோழா மதபபோயவாளஃயி। % % 

இடததினைபணுியையோவெனறுறறதுரையா்பவனப 

படர இரறைபெரியகாசஙரடி ககதுபாருமென று 

விடகதிறனலைறிவுராககானவிடடுபிரட ஙே 

இ-ள அபபோது ௮, 5அலமரததினிமலிலே இைபபாபிர சொண 
.ருகதோழபபிளகோ ரா பயகதோர வந று நாபா? ரணி நு ௪ 

கிறஇட ரசையடுகறு ஐயோபிளளாய உ KIC GTETST BWI UN றத உற 

சொலலெனறுகேடநபடசதையுடைப பெரியபாமபு ஏன? ராடி ஈறு 
நிஙகளஅதைபபாருபகளெனறு சொஃபி,கொணமீட நுககபுபாமபு பிட 

தடினுலெ புசசமய பினை ௩பிரும அவறுடமபைவிடடுரீ ந? ரவா 
சமுமஅடகரு லாபி ॥று-ஏ-று (எ) 

அவிபேரயசனறபினனையனை வரும ரடடி பபா fh Bit J 

பாளியுழெனனேபிகசபபாலரனிறகுகானெனனு 

மேவியவவட2ூ ஈடஙநதவர வாவிறருசொணடு 

சாவியபரழனி மு உசாசியமபடஇிபிறபுககார 

இ-ள அப்படி உபாபோய இ௱ஈசபினபு எலலாபபிளகாகரம அ 

நத உடமபைபபுரடட. அசைகதுபபராகறுப பாவியானவிரிபின-லே er 
னனஅசசமியம இகசபபிளளோ இறஈதுபோனானெனறு இருமபி ௮௪ ஐ 

லமரகதஇின$ழேவகது ௮வரலாகள கொணடுவஈக விறகுசுமையையெடு 
க நுககொண்டு நீிலோயபலஙசபா மலாகநுளள ௮10௫ ரானவய௨ரூழகத 
சாசிபபடடணச நாருளளேபோனூாகள-எ-று (௮)



டச் ௪ 

மயான கரண டம, ௨௮௮9) 

பாலாவகதூரிழபு7 சாபானுவுஙகடலிறபுககான 
மாலைவகதிறு,தசபினனாவழியினை கோகசியனனை 
பாலனவகஇதிலனெனறேஙகபபரதவிததிருகணடானா 

காலகொந துருகிவாயிறகடைதகலைவநதுபராதகாள 

இ-ன ௮பபடி. அகதபபிளளைகளெலலாரும ஊருககுள்ளேவந்னு 
2சாஈதராகள, சூரியனுமேலைககடலுககுளளே போயசசோகதான, அப 

டி. ராததிரிகாலமானபினபு பிளளைவருகிறவழியைப பராததுபபாரதது 
தகாயானசந௩இரமதஇி தனபிளளை இனனமும வராதிருககருனேயெனறு 
SIDS BU Dor sg es கனதரணசெணகளிலு Fre erent Gr gio 

கொறது மனமுருகககடைததலை வாயிலிலேவகதுபராகதாள-௭-று (கூ) 

GU BOT hi USE LT BBM OT FL VOLT LD. WILD OM DBM COT LDS or 

இணஙகியுமமுடனேவகசவெனமகனெங்கேயெனமுள 
மணககமழ தழலாயுனறனமைகஈதனையரவுணடி 
உணஙதியேயிறக சானெனமுருயாததிலணமறதுகிவீழஈகாள 

இ-ள சேராகக கைகளையுடையவளாய மிகவும வாடின மனதை 
புடையவளாகி a Bp Gen don adoruuitin Ss a பிளளைகளே கூடி உங்களு 

டனேவஈத எனமகனெயகே வரககாணேனெனருள அதற்கு அரதபபி 

ளளைகள வாசனைபரிமளிககினற கூகதலையடைய ௮மமே உனனுடைய 
புகதினைப பாமபுகடிக 3 அ௮சனுலே சேராகமா மடிஈதுபோனானெனறு 

சொனனூகள அதுகேட்டு மூசசுமிலலாதவளாய மயநகிக இிழேவிழுக் 

காள சநஇரமடு-௪-று (6) 
மடததகைவலலிபினனுமைதகரைநேரகடகியெகத 

இடத்திலேயிறகானெனனயாமவருவழியினிறகும 
வடததினுககயலேசறறே வடககினிறகுசைபடாகத 
தடததஇினிறமெ௰கேயெனறுசாறறியேயவாகளபோனூா 

இ-ள அபபடி. மயஙகிவிமுஈது பினனும ௮௩5 யெளவனததகுஇ 
யையுடைய சநதிசமதியானவள அநதப பியாளைகளைபபராதது பிளளைக 

ளே எனபிளளை எகதஇடததிலே இறஈது கிடககிமுனெனறுகேடக ந் 
தபபிளளைகள நாஙகள வருகிறவழியிலேகிறகிற .லமரததிறகுப பககத 
கேகொஞசம வடககுததிசையிலே தாபபைபடாகது முளைகஇிருககிற 

மேடடுககுச தெனபுறதஇிலே இறஈதுடெககிருனெனறுசொலலி ௮௩௧ 
பபிளளைகள போய்விட உ௱க௧ள-௪-.௮ு (We) 

அறுஇியிதெனறுசாலவறிவழிகதுுகவிழக.து 

மறுனொஞு டையோரசககளுசிவாயதிறகரறருணம?௫௪ 
fo Or



22. அரிசசசதிரபுராணம மூலமும் உரையும் 

ரி பசொழினமுழு 9/6ரசெய நய ஈரபினறேடி சசேறல 
o றுடுயெனறுளதஇனுளளேயொடுகடிவககககதிறபுககாள 

இள முடிவு இபபடிபாயிறஜறெனறு மிரஙும ப,,கஇமயஙட wos cp 
௫ 8ழேயிமுகது பயஙூனவளாகி கனனைவிரைகருவாககின பிராமண 
னுக்கும பிராமணததிகும பயகது வாயைகஇ௰ஈ நு கூ வியழாதவளாய 
ப பினனுஞ சேராவுடனே தானசெயவதான சிறியபணியிடைகள ராத 

நர செயறு முடி கதபினபு இறகதுமிடககிற பிளளையைக தேடிககொண 
?2பாகிறகே இனிசககுக- காரியமென ஐரசனமனக துர நளளே பப 

ட பபடட துனபததை ஓயெக்ககொணடுவகஈது விடடுககுளளே போயி 
ளா எ-று (0௨) 

முூறைநுளைபணிகளெலலாஞுசெயசறமூஒ AFIPS EH 
0 oO மறையஙனனனையேதடுிவாயபுகைததமு துவிமமி 

இறைவகேளரவந ரண யெனமானிற கா எயான 
சிறையிலேசேறறகுனறனதி நவுளம௰ியேனெனமுள 

இ-ள அபபடி. வீடகெருளளேவநது சிரமகிரமமாசக தானூபய 
க,தான ஊழியஙசளெலலாஞ செயதுமுடிய மாக ரபபினபு அகஈபபி 
சாமணனைக கதோகசஇரஞூ்செயது வாயை ஒருகையால டி கசொணடு <9 

மூதுதுகசிதது சுவாமி எலமாகனே கேட்பீராக எனபிளலா பாமபுகடி க 

இறகதுபோனான ஆகையா லினிகான அ DDL BHF HIG ITE PLD Lf) 

டைய இருவுளளமெப்படியோ தெரிகிலேல பொல SIO em cap on நி 
GS ரமநி எ-று (on) 

HarsaOe@rraws vs PsHOe Arar wolff 
ஏனகருறுகுறையேயனரியெனபொருடசழிவுவகதால 

உளை ககுறுகுமை சாரனுணடோவுறுவிலைபபடட பையல 
தனமகொருகாயுமுண்டோசமிரககிபோவதெனருன 

இள் அதுசேடகெ கோபுஙகொணட கடஞ்சொறகநூடனே பி 
ena dt சநடிரமதிதிகெகிடு௦படி. அகடடி ௮௨ பயனபடாகவளே என 
பொருளூககு£ கெடுதிநேரிடடால எனககுமிகுகச ர௬ுறைவேயலல.து ௪ 

னககுவரு௮, சான குறைவு ஏசேனுமுணடோ எனககாகவிலையான அக 
கபபையலு ரு ஒருகாயானவளு மணாடோ டுறலநிபோகவேண்டாலெ 
வாது சொலாா௨-௭-று (0௪) 

௮ மையேயெனிறுமையாவககரக இறக கானெனருல 

கொடியனேனறனசகுபபெறவடி குகானசொஇிகடிடாதோ 
படியினமேலிறகதானறனைபபராகரெடிக்கட நரிசகவ்குல 

டிடி பு முனவருவேனஈ கூவிடையெனததொழுதுவிழககாள



மயானசாணடம [ச 

இ-௭ AY BDF ஐயோ BLOB A Bylo SLD, HT BOF Df Gd) BWLD OT oF ESRI LF 

OVD AG ASIADCX 96,511 பையனிறஉதுபோளஞுனென_॥ு. சொல்லக 

கேடடால பாவியான எனசகுபபெறறவயிது, ரானே கொதிபபுககொள 
ராதா கையால எங்கோ ரிடதகிலே இறக நடெககிறவளைத தேடி.க 
சணடுபிடி சது எடுதகடகசளுசெயது பினபு இநதராகதிரி விடிவதறகு 

(றனனே வக றுவிரிரிறேன கீாரதயவுசெயது உத ரவு கொடு கருளுமெ 
வாறு வணஙகிெ சீழேவிபா நப றதான-௭-று (0௫) 

மாலையஙருழலானள உம றஹையவனமனமபொருநதி 

கேலசணமிசவுமுரைிிவிடியுமுனவருவாயாசில 

நில வேலவிழியாயேழுகியெனவொருகாமசொனன 
சரலயேயெழுநதிருகது ஈழ ககாகடகதுபோனாள 

G)-ar 91/0 ( /மாலையணிகதகுகொண்ட கூர மலையடைய ௪53] 

TIDDO FTV, 95 SLUDGE TING OM LOST GIF OID G) bg Bilder SoD wT est 
வீடடலே அடுக்காக வேலைசளிருசினறன அவைகளெலலாஞ்செயவ 

ப 

eure 6 Baty) p BN Hapet Gor வருவாயேயானால நீலமலாபோலவும 

Grown MV vf hl a aon 4 யுடையவளே போவென்றொருகரஞ்சொனன 

ஆப/்ொ ipo யெுகிருநது ௮நசகசாவலகொணட படடணததைக 

FLAG IOUT yo oT ay (War) 
tes 

பாவியேனமரனேயெனபனபை சபபண(மெனருகச டன மோதி 

தாயியே  ழவாகினநுசயபடுமியமய கதிவீழவள 
BIN ith] SoM TITUS SMM LS IC wre 

9 BILE 9 Bb AGT 19 UIDUD Hy மூடலமொ. சான 

இல ///வியரன எனநுபு, ச நி ராவென றுஉவுாயர போுமபேர 
2 _ சே பரைபல 525 நழேவிழுவாளு பின நுக சனபாசசநிலே YDS BI 

2 a சாவி ரா; ரிபபோய ONIN TG வி, றவாள, அகஙகெடிடஈ று பங 

GU) LONE ba Ai, யரிமுரவாள, நீலமலாபோனஈஉ சணசவிலெ Sails Bax Bon 

CUT Ty அபப்டி உர, ruplin LJ, Bu yen ST (GBT Ey 2.97 BC B19. யலைதிற 

உடம்பு பொராறுபர ஏறு (Der) 

oo வலர களவை தவ யெலாமலிழி ரா ரினற 

ரரறெலாமரிவைெ னற ஈவடெலாஙகுருதிகொட்ட 
மா ிறலாக கக நுனறுவனமெலாக5 துணிகள யாாககும 

39 தேறலாகசதமைச்சனமிச செடியெலாகமேடி சசெனருள 

இ துப்பர. அவளபோகிறவழிகளமுழுதும /௮ளகாலகள பஜ 
நூரசசனறள, அககாகால பதிவாகக கணணீரொழுகுவனவாயின, ௮ 

ரு GM (LP SIT G5 Oey கள உடமபைககிழிககிறகினாலே <2), 5d 6 ST LD 
as ஐ இஃபாகள உ காமசவெள முழுதுமரசகஞசிகது சலாயின, பினலுமஈந ்



௨௮௪  அரிசசததிரபுராணம் மூலமும உரையும் 

ஏசெடிசரினமாறுகள கூகதலைபபறறியிமுசகவுமு ௮௧55 நெருஙகனகா 
டெலலாம இடையிலுளள கநதைசசீலைக நுணிகள கி.ரிஈதுகடசசவும, 
இனனபடி.யெனறு எபபடி.பபடடவாகறம தெளிரது சொலலொணணா 
தபடியாச அரசசசெடிகளுளளகாடுகளிலே சேடி ககோணடுபோனை() 

ஒடினாஞுளளமெலலாமுருகினாளகருகிமேனி 

வாடி.ஞளவிறகுவைகதலடததினுககருகேவுராள 
தாடினாளகழுகுமபேயுகரிசளூங தறளுசஈ நுனறிஈ 

கூடியகுழுவிபபைபணகுமரனைச செனறுகணடாள 

இ-ள அ௮பபடி.ததேடி ககொணடோடினள, மனமெலலாமுருகக 
ரைநதாள, உடமபெலலாங கருவொடினாள, விரருரமைவைசதுஃகிடக 
இற ௮ரததலமாகதினருகேவககாள, Ha Sry pO Sy GIG, கழுகு& 

ளூம பேயகரூம நரிகளும பூதஙகளும நெருஙகிக சூடி.யிருகமி2 கூடட 
சீதினடுவே தனபிளமாயைபபோயககணடாள-௭ து (24) 

கணடனஎகத்றிவ்[றககாளசமுகெலாமிரியலபோகக 
கொணடசோச்மகவினாசையாவியைககொளளைகொளள 

முண்டகசசாரத்தாலேஈஇழுருகனைமடி மேலவை,தே 
அணடருமறுகியேய சவாயதிறக£ரறறலு॥ ரள 

x 

இள அபபடிகசண்டாள சணடஙவுடனே ஓவென ரரகாரகொண 
டுரிழேவிமுஈசாள, அகிழுளாழுகு மாகரியன? ஙலலாம பயகோடிப 
போசக தானகொணட்சான ஒரு புரிமிரனென ரிஈவாருசை அவளுபி 
ஊாககொளளைகொணடுபோபதாகஈ, ச ஈது காமமாமலா போனறகைகளி 

லே பிளளையையெடுகது மட மேலவை கதுகசொலஷாடு கேவாகளூம யஙகி 

பாரிரலாபி) கும வாயை இருது பரலாபிராலாமிறை ஏ நு மார்க 
 இளமையுள பாவனி (A.W) 

வெறு 

பனியானளைகதுவெயிஉாலுலாசதுபாயாகம்ு”? றவ 
அனியாயவெஙாணாவாவமா ர wperruUGur ior vi od 

ஏ ரியெடடாதுவிட நோயசெறிகது லாம நுநுனபமாமடா 

இனியாரையாபியுமி rumpus now pot MDCUT UOT win USD 

இ-ள மகளே பனியிகுலே உளறு டமபுகளை, லாக படு பினபுவெ 

பிலினலே காயதலாகியும, பசியீனாலெ வருநுகலாகியு, ர் வாமல 
யாரையுஙகடி பபதான அகியாயசசெயறா௦யயுடைய வெவயிய கரைக 
(ளோகெடின ஒருபாமபினாலே நீதுறகதுபோகலா ஈ அட ஈபாவம யாது 

செயதாயோ நானதெரிகிலேன இககெ நீ ஒருவறாஈகிடநது விடமாட 
wate DO) Bg மணமேறபானகட ட /திபனே னி யானாவே



மயானகாணடம உடு 

ணார உமிரவாழக்கடவோம எனது தலைவலுகானும நாஙகளிருவரும ௨ 
7 வாமகல வீஷனகாரியமே-௭-.து (௨௧) 

(a 79 உறையோசைபெறறபறையோசையறறுரையாயகிறைகசகமுகன் 
உறையோதையறறசெடியூடு றககவிடியாரிழை ககசெயலோ 

fo மறையோனி ரககவளகாடனைததுமவழுவாகளிக கவடி வேல 
இறையோனவிக சமகனேயுனகருமிதுவோவிநிகவிதியெ 

இ-ள Penns ஒலியைககொண்ட வாதியயசனின CIP ty Bi edt 
உலாஈல aPsrsiTU Hoon BD mows o கமுருகளி றுடைய சிடி ககொ 

உ ரர சசுமஙகளாசகொணட செடி ஈளுசகுளளே நிஇறக நுபோகப பி 
சமமாவனையா செய்க செய்சை*/ னோ ஒருபிசாமணன யாசசக தன 

நு வளகாடு ரமூழுதுஙசாமுதக கூரிய2வேலாயுசசதையுடைய தரசன 
Git nip | தனே உனசகுங் உட இபபடிததாஜே CULE Siar er லபிவராப 

ob blot (2.2 ) 

வாவினறிழிசதுரொரி? ரஈகாராமழைபோலவீழலிழிரீ£ 
।ாஸின மிமமனிய 77 ஙகராரிகசவுயிரி எரிவெடிபு தழலின 

$ 

மேனினூ (ஈககசளிரபோலுயஙடிவிதியாரைகொக துகனியே 
யானினரிரஙயாவேனெனபடு ஈலையி நுவோவுனீதிமகனே 

ர 

இள அாா£யததி ரி ரிறஙுரிபபெருிஏ்ற மழைசசாரையைப 

போற சணணிீரொழ்ச ம சன றுடமபிலே மாமசமெனபஇிலலாமல £ 
4 சங ௩ 'ராழுசவும ரிராணபல ப மிலலாமல வொ deer Buy நெரு HQ oat 

CoG rays g Gans SPs "பால வாடி பிரமசேவை Bern gr 
செளரி காய நரன யெொரரினறு பிரலாபிகச புனபிரலாபிசடு 

ஸு ௭ தரம் 8 / ப ரிறதான YQ) HBTS உள ருநியாயமாக 
5. புழுக்நு பாடுமின் ர நு (௨௨௩. ) 

பெஙசோலற மசின, pon suoa Lis gr OP rCwr Gera 1 sapT@aur 
Oly. WE LILIA BNW oF oT II BIL Berd 1 2G otost cost) UC 6H ot 

பாரிச நம்துமல/ 2பாலமிள றகுவச மயா பரிவால 

எஙெபெனுசைமகனெனறுரைச ச திரெநுசொலவ மகனே 

இசா தரமநிநிபபடி யே செஙகோல செலுகசுநுகொற சாமா திய 

ஞரியும் எப்படி பபடடவாகளூர நம அறிவாறரிறநதவஷியும வெயயி 
ப சோபசசை,சொணட யாராயைப/பை வெறறியானமிகக ஈமதர௪ 

ன ஈமமிருவரையும கா TAITHA AT DTH? Ts கொடுகதுரீடடசொள 

ள வருமபொது தர்மரைமளாபோவு முககதையுடைய [௦கபோ தானமீ 

LBS ERO TM 5 இர (22 எனனுடைய பிரிபமுளள /சதிரனெஙகே



உத௬ அஅரிரசநதிரபுராணம மூலமும உரையும. 

யென ரெனனை சேட்டால அபபோது மகனே மறுமொழியாது சொ 

லலககடவேன-௪ oF (௨௪) 

நீராளவாவிரிகாடனைததுகிறைமாசவறகுதளிலும 
பாசாளுகி மதொடாப ற 2 ஏழறுபடி யாளூமெட ற சமுடி பில 

காரானசரோரசளகடவோடை யோாயவில நன a) ிகாடகனை மேல 

தராளவலலசவமேவன ஈர வாலிறக£மசனெ 

இள £ரசிசமபம Korean தகெருஙென Cerra BID apipgin +) 

றைவான பெரிய தவமுனிவ மருக தொடுததுமிட்டாலு, ௦ உலஈந றக 

அசவகான சமபகக2, மை உனசசிலலாமகபோனசனாறு உனப 27 

வைபபொலவே OP(HBTL. COL NMIT EH ப எனிபிராவின THM AIPY ay ப 1) 
dy 

ஆ 
~ 

முல வேளாளா கள ஏரக 7M PL-DE D GNI PUI நிர நுளள கனஜோ கோ 

உடைப பினபு நியலலநு இணியாா அளவராகள ௮ூயொயரறக இ, 
காடடி லே ஒருபாமபினு லே இறகு போன முமாரா-ஏ நு (20) 

நலலேராவகுத்தமுறையாமுஙகணாலெடடிலொனறுகுறையேம 
இலலோஷாயறபமிசமே. மிறுரகமுமிறையன மியேறவுகவேம 

சொலலோமறுததுமுறையொமாரை சதுநவோசகளப।கடமேம 
எலலைரதமககுமினி2தவி" ॥பபமேசாசல,ககிதுவே 

இ-ள நனனூலறுணாந,க பெரியேோரகள பொனளள ச௫ம்ஙகள ரப 
“ 

ப, ச்திரணடிலே ஒருதருமமாயினுக ரறையாது பெயசோம எனியஙம r 

ஊக கொஞாமேனு மிரா சிசெயகிலோம சரகளரசராசையாற ரெ, 

டதத சத பபகான பருநிபபொருளான .நலிலொருபஙசையலல நூ நு 

இகமாக விரும னாலலோம பொய் /பல பதறிய Csr 
ஞூககு இலலையென௮ மங ந சொலவிலொச நற ரரராரள டொ 

Gu ol fF Dour y Orot S? மாமி யாவரு சாைமூயயே (0) 

துவா, இபபடி ௩) ரரசெயசே எகமமசாரணா 9௮லெ இபபட. 

பபாமபாறு ௪3/7 ராபலானகெஙசளபிா?ர-ள று (து 

மறை$டுயுறறபுறநாடழிகதுவரு(சேையர ரவ ரரியேம 

அ௱ுமமீடு நாதுருணாரவமைசறரயணி எாபிலஙைக நம ரியேம 

குறையெயி வாச நளி? CU Mn G HIP DOM Dems gins Cuno 

இடையேதவ *னவிகசாவே யெமககுமி நுவோவி?), தகவிடுயே 

இ. வே, ரிய 119 யேகடஈடுிற 9 திய ரநாடடைகநெடு ந 3) ஆரு 

இருக avg கூடுவனவானசேஃஎகளா அளுரூசெயசையை க செரி 

தோமலலோம பெரியேராகளசொனன நீதி ரழுநுகதெறியாக மதிரி 
யை யெங்களழரிகான அரணமனைவாயிலிலை வைககாளவுக தெரிகடு 
Corin, jv nate MUR CUO gy UT Us Oy Um BCU மேன



மயானகாணடம ௨௮௭ 

OLD MUD ON TAT 0 Hig BOM THEMGTL YG குடிவைதகவுக தெரிக நி 

ஸோம இபபடி கருக செயகே எஙகளுசமூம லட) தெயவமே இ எங 

சபா சவபபயனே நீயகள அமைததஅமைபபு இப்படிப் பாமபுகட இற 

பபகோ சொலயீரசள-௪-.று (௨௮) 

சன்முஈகருககளகுலமுகதரிகுககாமுமபெருகசுசவுரயம 
இனருஞசிறககுமுகமுகதரிசகசிகையஙகிடககுமுமைகண 
னமுகதரிகக நுயிரானபாவியிறவாமலெனறனமகனே 
மனமுகதரிபபஇலைகொகதுபெறறவயிறுகசரிபபதிலையே 

இ-ள கைமாறுவேணடாதுகொகெடற மேகசசெயகையைபயும் கற 

பாருசலான செயவவிரகஷஙகளிறனுடைய செயகையையம கொண்ட 
கையும பெரிசானசாமாகயமும எப்போதும சிதகதுளளமுகரும ௧ 

லையிலேகொணடகுடுமியும மணமேறகிடகிற வகைகளைககணடும இன 
னரும எனறுபிரானபாவி சாவாமலிருககிறகாயிறறு எனது குமாசா இ 
னி எனமனயுா காங சாயிலலை வருகபெபெற்ற எனவயிறுக தாவ 

ருிிறதாயிலலை நிபிறகத தாலானதுனப,)த-ஏ-று (௨௮) 

பரவாஇகடருமிநவேயி?ரததபடிபோறுள சநிலறமே 
விரவாததுடடமுனிகெளசிககுவினையேமிரயைதகருறைபோல 

கரவேபிடி சறுவரியேனவிசககளிரூவிசெயறகடுவாய 
அசவேயுனகருமுளசோபனகைகவவியேனிழைததவினையே 

இ-ள ஒருசமயவாதிகள மறமொருசமயவாஇகளுகரு மிசவும இட 

ஈசெயகிறதுபோல எங்களவிஷயமாகக தமது சிகதையிலே தருமகுண 
நாளை யெவவளவுஙகொளளாக சொடுஞசெயகையைய/டைய செளசிக 

முனிவகுககு காஙகளபணணின குறைவைபபோல எளியவளான கான 
பெறற இஎயானைபோனற பு5இரனுபிரை மறரைகஇருஈறுவகதுபோகூ 
னவிூவாயையுடைய மபே இபபடிவிரோ ஈூசெயவகான உனககும 

பிறரால ஐ2யாவெனமிரயககசகக கானசெயதமூ உறவுணடோ எ-மு () 

எனனாயகனறனமணிமாபிலேரிவிளையாடுினறவெறிலோய 
முனழயவி் ரததகனனமுமகவெமமிகாமுதலேசடஈ மமசலாய 
செககாயிரணடுசெமிகானிருகதுசெளியா தங ருமெனைம் 
அனறயவருககலையெறாக னறன சிவுககடாதுமரனே 
இள எனறுகாயகனுடைய அழூகாொன மாபிலேமி Morus 

சீகக செலவகஃகுமாரா, மூனனேமூண்ட நெருபபிலே எநசளுககு முன 
னேபோயவிழபயபோனகுழககாப செரகாயகள உடிகெருகன இகதக 
காடடிலேயிருகது மனககெளியாமலமுகினற எனனைபபராதது சாயே 

வருகதியழாதேயெனறு சொஎலாம௱கிடகசறது v. ct | 5G)7 (jb SEE 
லலவே தபு,5இரா-௭ று (m0)



a AD ுரிசசததிரபுராணம மூலமும உரையும். 

மறவாளெயிறறுமணிமா ஈணகஇனவலியாலிறகதுளவெனோ 
ஒ.ஐவாதிருககுமதிபாவிசனஜனோடுறவேதெனககருதியோ 
திறவாயசிவகதகனிவாயுரைகசலசெயிலாயமுகததுவிழியாய 
பிறவாதரிதனடியேவழுக துபெருமானளிககமகனே 

இ-ள கோபததையுடையவாளபோலும பறகளைககொண்டதாய ரச 
நகையுஈ தலைபிலேகொளவதான ஒருபாமபினது விஷபலதஇினாலேஇ 
ஐைதுசிடகறு எனனுடனேகூடச சாவாஇருககி௦ அதிகபாவியானவளு 

டனே உறவுகொளளுறஇினலை எனனபிரயோசனமெனதுநினைககதோ 
உனது ரிவகககனிபோனற வாயாலொரு சொழசொலலா தஇருககிருய 
எனமுக,சடி பூம விழியாகிருமகிமுய பிறககலிலலாக கடவுள இருவடி. 
களையேதுதெகினறபெருமையையுடைய அசசனபெ௰றகுமாசரர எ-று) 

வலியே. றுவெற திநெடிவேனமலா ககைமகனோடி.றக துமடியாக 
கொடியேனரமுகத்திலவிழியராமுனிககுவளகாட (பிசகொடையார 
இடியேறடாதகமரமாசிமணணி ரிடையேயமைககலழகோ 
அடி. பேனையொககமுடி பாதிருதகலரியாயமிககயமனே 

இ-ள கஉாமையேறின வெறறிகொணட கீணைடவேலைபபிஉ.கற ம 

லாபோலுவகையையுடைய மகறுடனேகூடச செகதுபபோகாதிருசடு 
பாவியான எனமுகதடிலே இனிவிழிகசமாடடாா யாரெனமுல ஒருமு 
னிவருககு ச சனதுவளகாடுமுழுதுஙகொடுதத பிரபுவானவா இடயேற 

நினலே படடுபபோன மரமபோலாக மணணிலேடடகஈது கான வருக 
அசல உனககு அழகாயிருககனறசே எனனையுஙகூட நீ கொலலாஇிருக 
கிறது ஓ யமனே மிகவும அ௮கியாயம்-௭-று (௩௨) 

வேறு 

ஏனமறுசியிவனு௨னுனிறகதோமாடி 

லிவனை யெடுததெரிதகடககவுரியாரிலலை 
மனமுருகானமமைவிலைகொணடே ரனசால 

வனகணணனமனைவியவனறனினமாபாவி 

சினமுடையாாவிடி.புமுதறசெலலேஞயிற 
செறுவரிவனறனைகசருககி-செலவனெனறு 

தினுதிருமகனையெடுககணிசோளவைதகதுத 

தளளாடிம இதயனா தனையைமீணட Ter 

இள எனறுபிரலாபிதது இஈகமகனுடனேகூ.ட கானும செத்தே 
னேயானால இகதபபிளளையை யெடுததுககொணடுபோயக ககனஞசெ 
யது அடககஞசெயயததககவாகளொருவருமிலலை, 6மமை விலைசகுவா 
நனவன இதுகணடு மனமிரஙகான, மிகவும பொலலாகவன, அவன



மயானகாண்டம் ௨௮/௯ 

பெண்டாடடியோ அவனிலுமபெருமபாவி அவவிருவரும் மிகவுமகோ 

பமுளளவாசள விடிவகறகுமுனனே கானபோகாதிருகசால BS தண 
டனைசெயவாரகள, அகையால இகதபபிளளையை விணாவிலேபோய்தத 
கனஞசெயவிச நப பினபு போகககடவேனெனறு தன துபு.ததிரனையெ 
செது அமகான தோவளினமேலேசாயததுககொண்டு திருககுமாரனைத 
தரககமாடடாமல தடுமாறிக களாகசவளாகச சகஇரதயராஜனுடையகு 

மாரியான சஈதரமடியானவள மயானநோககிசசெனமுள-௭ று (௬௩௩) 

காடுமேடுஞசெறிககசெகசாயமுனனே 

கெளவியிழுகஇடபபறகதுகழுகுமோதப ; 
போடுபோடெனபபலபேயகொடசககொணடு 

போகேனியெனககொடியபூச்ஞ்சூழ * 

மாடுகதோறுமபறிதகநநிகடாவ 
வராகுழலுஞ்சோதுகலுமவனஈதொடடாகக 

ரடுபாடி குகனை! ,மபடடுநீணமுள 

விகொடு ₹ஈஇிநெடுஞ்சுகொடுறமுள 

இ-ள காடடிலும மேடடிலுக இரணடுகிறகனற செககாயகளு கு 
மூனனே வாயாறகொதகி யிழுபபதறகாகப பறநதுவகது கழுகுகளமேர 
சவும, சழேபோடடுவிடு போட்டுவிடெனறு பலவிதமான பசாசுகள 
கொடாரவும நீ கொணடுபோகாகேயெனறு தொடுமையான பூதஙகள 
சூழவும, பககவகளெலலாமவகது பிளளையைப 'பி௫ககககொணடு போ 

குதறகு கரிகள சாணடிவிழவும, கீணடகூகதலையும் ௮விழர்து கொங்கு 
கிற வஸஇரகதை(/ம காடடிலுளள முளளுகளு மாறுகளூம HaBuQupas 
கவும இபபடி ௪ சடைபடுகிற இவவளவுமபட.டி நீணட ரூடகள தைபப 

கான காடுமுழுறுங கடகது நெடிகான சுடகாடடைபபோயச சோநீ 

காள-௪-று (௩௪) 

பிணவகளசுநெகடுமடலையரவததாலும 
பிளஈ துசலைவெடி ததிடுபேமலையாலும 

நிணஙகருக-ள அகாறுமுடையினாலும 

கெடுஙகனலினகொழுகதெழுகதரிவபபினாும 

கணஙசணமிசககளி சசாகெதுழனியாலுப 

கனறபொறியினமவிவா ௮_மபுகையினா வம 

சுணஙருபலபிணககுபெருஙகுரைபபினாலும 

கோகையநிகதுணாகதுகொடுஞ்சடலைசாககாள 
இ-ள ௮ஙகே பிணஙகளைசசுடுகிற கடுமையான பறையாகளுடைய 

சக்தகதினா ம அகதபபிணஙகளின தலைகள பிளநது வெடிகறெ பெரி 
கான சசசசகினலும பிணககளினுடைய கொழுபபுகளகருகிஈ சுழுசு௮ 

fn OT



om) அரிசச,திரபுராணம துலநும் உராயும் 

வெனறு நாறுகிற புலாலகாதறகூன ம ண்ட கெருபபினகொழுஈ 

கிளருநிற உயாசசியினாலுட, பூகமு, பான க டடங்கள மிகவுஷ சகதோ 
ஷிததுக கூகுதாடுகிற சக ௧௨ இனா ப. Mea) (புபபொகிகளின மிகுஇபி 

னுதும, பு.கையினாலும பலகாயகள ஒன செரடொனறு Mr As ge 

கொளளு பெரிய௪,2ககனாலும, சுஇரமடி சுகொடென.றுதெரிக து 
திகானிக து 6650 ar stor GOTT .பைபபோயகெருகுகினாள-௪- து 

கணடன்ளிசமமெனககருகத நூனனிக 

சடவுள। கயகாவலிறறவாகனையை துப 

பணசிவெகதுகரிசகருறைசச . டையெலலாம 
பலதிசையுமரிரைநசோ , பபாராரதெடு/ நுக 

கொண்டுவ கச ரந, லணணிக 
கொளளியெடிசகேோடி னல டட.ராடட 

மணக ஊஎஉடடையினமேவ/களைவைத்காள 
வளாகதெரியகசனலயிச ககமனனனகணடான 

இ-ள அபபடி நெருஙகபபோயசாணடாள இறுதான சுடுகாடெ 
ன்று மனததிலேயெணணி அஙகே கெயவஙகளினுடைய காவலுசரு ஈ 

ளாகக சனபிளளையை வை ச விடடு மனனே வெகது Gus gi Br v0 

குறைககொளளிககடடைகளையெலலாம பலதிககுகளி யம 4 BF EET gb 

இலே ஐ. ஓஉபபாரக நெடு) பூநகொணடுவகது பினபு பிணஙகளைசரடு 
இற சுடலையினிடதழிலேபோய அம் ச்டலையில ஒருகொளளிககடடை 

பை யெடு2.துககொணெடோடி.வக நு கெருபபைசசோதது மூளப /ணணி 

Sug பறறியெறிவகான செருபபுபசடடையினமேலே மகனை வை 

தாள, அபபொதறு மூணடெரிமற நெரு பு வெளி சசதிஷலே ௮ை 

அரிசசஈதிரனாகிய ௮ரசன பாரககரன- 4-2 (௩௯) 

அச [கடித ரசிளஙகோவி௰ச5।1சினனப 

சறியாமலவெருணடி றைவ ரபிஈந௪ 
் இரவுகனிறபிணஞ ஈடுவாரறி 2வாமெனனு 

வெழுநதிருகநுவிரைகசெடி யே மா. 

தரவுமியபொருளெனசரு நாராக 
தனி யேயிபபீனியிரு MOF OTA STG FP 

சரவினழறசுவெநுன ஃகடைவோயவே ராதா 

காலவீசிககானமுகாயையெசஈகெரிதான 

இ- £ பாமபுகடித நம சனதரசசகு॥॥। இளஙகுமரன மடக; தபோ 

ஞூனெனபதைத தெரியாமல சோபந0ெ/ணடு அரசஎனானவனயார இத 

தீராததிரியிலேவஈது பிணபுசுடுறெவாரசா வாகா Garr @, oir oor ou 

சதெரிவோமென்று எழுகதரு நு அதிசிசஇரமாரவிரைகது ply CUB FT dT



மயானகாண்டம் உ௬௪ 

Corn மூடதமனமையானவளெ கர 5றகுரியபொருளை எனககு முன 
னேகொடுககாமல % ஒருஃசியாகவசது இஃமசபபனிசகமநுகலையடைய 
இராததிரியிலே ஒரு பிணக ௦௧ கொணடுவகதுவை5து எஙகளுககுத 

தெரியாமல திருடடுததனமாக கெருபபைஞமூடடி.௪ சுடுகிறது உனகஞுகி 
ககசகோவெனறு தனபிஎளையைக காலாலேதாககித தூர, கதேயெலிர் 
தான-ஏ-று (௩௭) 

TIED apie t ni sor DCoreh 
பிடிவிழுநசாமபடி மிசையேயடி சாயகதாடி. 

முக துவி மமாமபேரறசெனறடிமேலவிழகது 

மொஜிகுழறிவிழிய நவிசொரியவலலி 
அமுக துமிலனிவரிலவழங குநீதி 

யருவினையேஞருமிலியறவுமபாவி 
மதிகதமகனறனைசசுடகானவககசேனையா 

வமியேுகுபபொழு ரளவோவமஙகவெனஞூள 

இ-ள அ௮பபடி. எறிநதவுடனே உயிர சேராவதாக அழுது கோடை 
யிடி.விழுஈ.து அதனாலே பூமியிலே அடிவேரறறு அசை கலாகி மூறிஈது 

விழுகிற மரசகசைபபோல போய அவன காலமேலவிழுஈது வாத்தை 
கள குமறுதலாய கணகளிலே அருவி3பால நீரொழுக சாதிரமதியான 
வள ஓயா இகதஷரிலே வழககுவகான கியாயக்சிமசசை எவவளவு 

கான செரிகதேனலலேன இீராசபாவஞ செயது௭ள காலே.றருமறறவ 
ள மிக௮மபாவி இ௱கதுபோன எனபிள யை சடதறகு நானொருத்தி 
யாகவேவரதேன உகலாலஜலயனே௪ஃரியவளான உமககூககொகெக சன 

னிடததிலே எபபட பபொருளுணடாமிருககுமானறுசொனனாள-ஏ- று 

பொழு நரடையேனறமருடையேஷனாலிககதப 

புனை ததோணமீநுவைத நுபபோகஇவ 

விருவிடையிறகுடலையிலவநதெயதுவேனோ 
வெரிகககுறைககடடையினிலேற.நுவேனோ 

கெருரூடையாயறமுடையாயவினையேனீனற 
சிறுவனையானசுடகககுணைசெயயாயதேயா 

அருளுடையாயாகாரமறறே௰குனற 

னடி.யிணயேசஞசமெனவலஙிவிழககாள 

இ-௭ பினனுமபொருளூளளவளாயஉறவினசையுமுடையவளானால 
நாளஇிகதபபிளளையை எனகோளினமேலேசாஈததிசதாககுகசொணடுவ 
ஈ.துஇஈ,தஇருடடி.லேசுகொடுவகது சேருவேனா இனனமும எரிஈதவிஈது 
கிடககிற குறைககொளளிககட்டைகளை AED ௮கனமேல் பிஏஜாயை



தக அ௱ரிசசசதிரபுராணம் மூலம உராயும் 

வைபபேனா இகெலலாந தெளிகதுகொணடவரே தருமஈதெரி;தவரே 
ப்ரவியான நானபெறறபிளளையைத தகனஞசெயவகாக நீர இருபைசெ 
ய்யவேணும குறையாக இரககமுளளவரசே யாதொரு ஆகாரமுமிலலாத 
எனககு உமமுடைய பாதஙகளிரணடுமே ஆகாரமெனறுசொலலி அ.ச 
௪ன காலமேலே அ௮லறிககொணடுபோய விமுகதாள-ஏ-று (௩௯) 

பொனனனையாயவிடுவிடுயானபுலையனெனனிஎஐ 
புலையஜதுமலலேனபுலையறகடிமைகணடாய 

எனன.உடணேடுவதுத்காதுநீதா 

னிபபொருடகியானுரியனலேனெனனையாளவோன 

சொனனபணநறகாவபுணடுகொளளிபாஸ/ 5 

ப் துணடமுமொனதணகதெநதறுசுநிதியனபால 

௮னனவனரானபடியாகவெனகருத,5௩ற 
வாயககரிசியானளிபபேனறிஏியெனருன 

இ-ள அப்படி. விழுஈது காலைபபிடிககிறகைககணடு ஐ லடசுமிக 

கொபபானவளே எனகாலை விட்டுவிடு கான சுடுகாடடுககு௪ சொககமர 

னபறையன எனறு நீகொளவாயானால அக எஜமாகனானபறையன தர 

னலலேன நானோ அ௮நதபபறையனுககடிமையானவன, மீ என காலைத 
கொடுதிற துனககுததகா நு இ£ BiG) ராருளுககு கான சொநரதககாரனல 

லன, எனனை அடிமையாகககொணடவன சொலலியிருகதெ காறபண 

ண்டு கொளளிததுணடுவஸதிரமொனறுணடு ஆக இவவிர ணடையு 
நிகொடுததுவிட்டுச சுடடுககொள பிரியகதுடனே ௮௧௦5 எஜமானபறை 
யன சனககுப படி சசெலவாகககொடுகக வாயகரிரியை வேணுமானு 

அனககுபபிரியகதுடனே நானகொடுககிறோேன இரகபபடி கான இச? 
ரச சுடுகாடடி லேகடகிவழககம தெரிக கொ ப்ளெ.ரா ஐரச௪னசொன 

(00) 60T~ ST ~ DI (#0) 

அஞ ியமைககனையெடுகறசஈமஈறநுபோநநறு 
சுழிவார மிடி காட்டி றோரணா மேலே, Da d 

.|ரிபடுமபாடுபடுமபாவியேறகுப 
பணமேதுகொளளிமுறிபபாதஇியேது 

நெஞசுகள ஈகருவினை யேனவருககககணடு 
நீபிரறகாயெனவிரக துநிறகுஙகாலை 

வஞசிதிருமணிமிடறறிலவயஙகாகினற 
LD BIE VGH COT BERT D.C DOUGH LD IID BROT VGN oot 

G)-or YFOGO O06 gICLITONL BE) Cor Gros Hob gi Oenrem Bore 
அுசுடுகிறவாகளிலலாமலசகொடுவரையிலும தோளமேலேகசாஙடபஞ *



மபயானகாணடம் ௨௯.ஐ 

படிகிற பாடெலலாமபட்டு இனனமும அ௮பபடியே படுவதான பாவியா 
ன எனனிடததிலும எப்படிபபண்முணடாகும கொளளிவஸஇரகதுண 
டு-எபபடிககிடைபபதாகுமமனகதளாநது தாவிலலாத பாவியானநான 
வருதசபபடுிறதைகசணடு % 27 கயவுசெயயவேணுமெனறு கல லீவுரா 
சீதை சொலலிககொணடு கிறகிறபோது ௮௩௧௪ சகஇசமதியினுடைய 

௮றிகான இருககழுகதிலே விளஙகுகற இருமஙகிலிய சூஸசசததை 

ககணடு அ௮ரசன பினு சொலறுகி ஜன-ஏ-று (௪௧) 

நல வசலமையறச.மா5இ)யேசண்டே 
னனவுகலாரனைவரிலுமிக மரசால௰ 

வலலைவலலைவிறகுசளுஙகளவேசெமபொன 
ங்கலகாணுனகமு 5நிலிநககவே நம 

இலலையென -சொலலுவதுசற நுமேலா 

இிதனையெனகவோயெனியமபவேடா 
பலலமுய/நிலைவாயியபட்டமானயபோற 

படைபதைகநுபபைநதொடியாள பதறிவீழககாள 

இ-ள நி நதலலவளே ஈலலவளே மிகவுஞசமாததுளளவள நீயே கா 

னபாரதேன நலலநெறறியைய/டைய பெண்டுகள எலலாரிலும இகத 
ரசாலவி கதையில வலலவளாயிருககிருய மிகவும வலலவளாயிருகடி௫ 
யெனறு புசழவதுபோலிகமகது நீ அ௫கன விறகுகளகூட தஇருடியே 

கொணடுவதஇருஈகிருய வெகதபொனனாறசெய்,ச இருமஙகிலியம கயிற 

றடனே உனகமுததிலிருககசசெயகே ஒனறுமிலலையெனறு சொலலு 
ரிறது சிரி துமபொருகதாது, இட சசமாலியை எனககுக கொடுககவேண 

டய பொருளாகககொடுவென று சொலலவே, வேடாகளுடைய அமபு 

சள மிமர ரறி,சிவொசலிலை அகபபடடமானைபபோல துடிதுடி௧.து௪ 
சநெம்தியயனவள பதமவிவிமுககாள-ஏ-அ (௪௨) 

வேறு 

வாடி டைளாநசாணமலாமாமுகம 
சோர முாளகுலைககாளலைகக/பாகொடுஙு 

கேடினாளவநத்தெனறுகிலே / மெய 

முடினணணெொசெறிஈசாளரோ 

இள உடமபெலலாம வாடினாள சளாசசியாயினாள தாமரைாமலர 

போகுஉ பெருமைபொருகதிய தன.துமுகய கோணுதலானாள, பயந் 

காள வருகனொாள கொடி சான கெடு? லிபபோதுவகது சோகததெனறு 

துனபகதையே உடமபுகிரமபு கூடுகலானாள பெருமூசசுமவிடடாள () 
அலைவிலாவரிசசஈதிரறகலல து 
கொல்விலயாவாககுகசோற௱ருங்கலம



உரசி அரிரசமிரபுராணம மூலநூம உரையும் 

புலையனகாணஅமபோதுவகோவெறா 
உலையினமீ.துமெமுகொச ஐருகினாளை 

இ-ன எககாலததும வருகதுதலகொளளாத ரிசசக௩ரமகாரரஜ 
னுககேயலலாமல வருகதுதலையுடைய எலலாருக்கும காணப்படாத 

எனது இருமஙகிலியமானது ஒருபறையன காணவுமாயிகவேயெ.ஃ௭று 

கொலல ூலையினமேலிடட மெழுகை யொப்பாயுருனெவ-௭-அ (௪௯) 

Demon gp ty 3601, bO) 5539/56 G VOUT LD 

அருளூஙச £ரலதககரவணி3வேணியான 

இருவுளஞசெயதவெவியமெனமொ.ழிப 
பொருளூமி/தலம।/பசபினபொயசதகோ 

இ-ள அஞஞான நீகன குணதகைய/ுடைய எனது ௧௩௮ 5G 

நலல வசததைககொடுகெ கால2இிலே பாமபை Ushs Fsnrcnuny 
டைய கடவுள தஇிருவுளநகொணடருளின இவவியமானரகசியவரா க௮த 
யிலுளள அ௮ாததமும இகதஷருககு கானவஈதபினபு பொயயாயபபோ 
யிறோ-ஏ-று (௪௫) 

பனிமஇசசடை (1 வைபநஙகாளனூா 

இனியவாசகமினழெடுக£ரஈதகால 
புனிதரினுமபு வளககொனி தும 
மூனிவனோரமுகியோனெனவேஙகினை 

இ-ள குஸீாகச சநடரனை-”ன சடையிலேகொண்ட பாவதிசமேத 
சான கடவுளசொனன நலலவாாமகையானது இனஜோடே முடிதலாபி 

று அகையால அநஈபபமிப ரான சிவனிலும உலகமெல்லா மள 5 
விவணுவிலும விசுவாமிசஇரயானிவசோ சிறறநவரானாரெனத முகாள() 

அறபு காழியனானரிசசகஇரன 

வியபபபோயினமேனமைககுலகதொடும 
பொறபுபபோமபொமை போரிறையோமென்ன 

SOLU ou dort Gl at oor WEN WD ojo 

இ-௭ இரகக £நுககுக சடலபோனமவராமெ அறிசசகதிர.மகாரா 

ஜனவிறக அ௮சனாலேபோன மேனமையுளள குலக்துடனே என அழகு 
தரனபோகும எனது பொறுமையமபோகும என துயாவுமபோகும.- 
இவையெலலாமபோனாலும எனனுடைய பதிவிரதா நிலைபோவகறகஞ்க 
ஈரரணமெனனவெனது மனஙகலதஇனாள-எ-று (௪௭) 

அனையகாலையரிசசநஇிரனு5தன 
மனைவியாமிவளெனஅமளங்கொளாகு



மயானகாணடம Ro TR 

சனையனமாணட துசனனையுடகொண்டுன 
நினை ஒவூ$ககிமறபபையுநீககனான 

இ-ள அகத வேசாயில அரிசசகஇரமகாராஜன தனது பாரியையே 
இவளாமெனறு மன3திலேகொணடு கனபுததிர னிறகதுபோனலகி( 
மனகதுளளேகொணடு தனதுளளததுளள நினைவுபோயப பினபு சக 
நினைவு கபபினகையுஈ கேறறிககொணடான-௭-று (௪௮) 

களளவே BDBI OYE. FEED 

வள௱லோவிறநகானெனதுமனனவன 

உளளகொநதுயிாததுவுயித துபபுறம 
விளளலானுரைவிமமிமபககினான 

இள திருட்டுமானசசாலவகச வேசககைய/டைய பாமபுகடிசக 

நம்து புதகரஞான ரபுவோ செககானெனறுதெரிகது அசசனானவன 
மனமனரு௩ப பெருமாசஈ விட்டு விட்டு வெளியே ஒருவராததையுளு 
செ TOM BOUT sb BED DG LNUIBE, 5D GLOT 1 COM H-GT-Q (௪௯) 

அனனையினறியருகானிலெயடுிய 
உலாயோடியாவஙக ச நவின 

மினனையமமுனையுமவிமறவெளவினை 
எனனையெவவணதொகதனையேககலே, 

இ-ள உனதுசாய உன௩ டவராமல அரிகானகாடடுசகளளே போன 

உனனை ஓவக ஏ பாமா/ஈடி கச௫ினாலே அபபோது உனசாயையும உன 

னையம ஒருவரூாகு விலையாகவிறம எனனைஎவவிகமாகஎணணி Gare gs 
கொணடாய ஐா/,கஇரா- எ-று (QW) 

BEGET OGM ApS pS Ke 
oF 5 SCipt Bais Do oer nyt osw 

மைகதனேயெனறறைபெறறவாழவுனக 

_தநெதவாழவள வோவெனஜறிசககினை 

இள ஈமமுடைய நாடடையு நமநமுடைய சகககைமவிட்டு நீயும 

THIOL Cat KL VES HIB oT NU தமகனே என ரலை தி பெற 

சும உனசரு இககச கந களவு; கானே வெனறரமுகான எ-று (இக) 

ஓஒ ஈறிலாதவுயிரினையோமபியே 

பொனறிலாதுபுலையலுககாடபடடான 

வெனறிவேகதஇினிமீடகசதருவனே 
எனிறககனை யோவென கியமபினை 

இ-ள நிலைபேறிலலாக உயிரை வளாத .துககொணடு சாவமாடடா 

DOV ஒரு 1 ரறையணுககட மையானான அப்படி அடிமையான ஒ(பகைதய/



eae அுரிசசசதிரபுராணம் மூலமும் உரையும். 

டைய ௮ரசன இனிஈமமை மீடகெகொளளமாட்டுவானோ மாடடானெ 

னறெணணித தானோ நமீ இறஈ.துபோனாயெனது சொனனான-௭-(௫௨) 

விறறகானிலெனமேனிதழீஇயநி௰ 

பறறியகதணஅிீ£ தக துமபாரததிருக 
இறறைகாணமட.ஃஉர ஙகாகவெனணவயின 

உறறபாவமொழிதகனையோவெனமுன 

இ-ள கான விலைககுவிறறெபோது எனனுடமபை ஐணைகதுககொ 

ண்டிருஈக வுவளைபபறறி ௮கதபபிராமண னி ழததுககொணடு போன 

தையும பராகதுககொணடருஈதும இனறைகனெவனாயிறும உனனிட 
ததி லிரககமிலலாதிரு ,5 எனனிட வநிலே நீ பிமககபாவசை இனறு 

இரத துககொணெடாயோவெனமுன-ஏ-று (௫௨) 

விலைபடடாயபடமெவெவவரவாய/।/படடிக 
கொலைபடடாயனனைசோளி॥கொணா நடத் 

தலைபடடாயதமியேனெதிய ரசா 
தலைபடடாயிதுவோவிஇியையேோ 

இ-ள நீயோ விலையானாய அபபஜ.விலையாசியம ஒரு வெவவிதான 

பாமபினவாயககுளளாயிறஈதாய பினபு உன நசாயானவள தான சராத 
இசகொணடுவர அவளகோஞளாாமுளரானாய இபபோது கான ger HOW 

ஜிய ௮சனாலே சிதைசலாய ௮ைசசறபடடாய என ௮பபனே உனக 

பபடியா விதியிருஈக.து-௭-று (௫௪) 

காகலாலுனைககாணாசதாயையம 

ஈசெலாமவிளைசதெறமியவெனனையும 
மீதெலாமரவினவிடமேயகாள 

ஏதெலாமுரைதகாயுரையேகதலே 

இ-ள அனபினாலே உனனைககூடவேவஈது கணடுகொளளாகஉன 
மாதாவையம இதகெலலாஞசெயது இபயமோ தெடுததெமிககரனனையம 
உன உடமபெலலாம பாமபினவிடமேறுகிறபோது எனனெனனசொற 
களெலலாஞசொனனாய இபபோது புதிரா சொலதட்ஏ-று (@@) 

பிறபபுணாகதவனலேபிஙிதினமியுன 

இறபபுணாகசனமெனனினுமெமருனோ 
சிறபபுஞசெலவமுஞ்சோதலிறறிாககவா 

ஐறபபெருமபிழையெனதெனறமு னான 

இ-௭ உனஜனம மிபபடி பபடடசெனறுதெரிகக அபபோதேவேறு 
பாடிலலாமல உனதுசாவுஈ தெரிககோமானாலும எஙகளூககுறனனோ



மயானகாண்டம்: ௪௯௭ 

கள்_பெறறிருகத சி௱பபுஞ செலவமுஞ சேரந்திருபபதினினறு நீ நீங் 
கினபடி. மிகவும பெரிசானபாவம பாவமெனறு வருகஇினன-௪-௮(௫௬ 

வாளினமிககவயமனனாவநதுகின 

ருளிலவீாககழலினறிரினருயதிருத் 
கோளிலேறலிசசுடலையிலேவர 

வேளிளமிககவவெவவினையோவெனருன 

இ-ள வாளவலியாலுயாகச வெறறிகொண்ட ௮ரசாகளவஈதுஉன 
காலிலே விழுகதழுகிறதிலலாமல உனதாயானவள தன திருததோளின 

மேலேம௰ககொணு ஈடிகொடகெகுவர மனமதனிலும அழகாற சிறஈக 
குமாரா ௪௩௧ வெவவிசான பாவஞசெயதாயோஎ௭ன றமுகான-௭-௮ () 

இனனவாறுரைததேஙகிடவேகதிழை 

தனனகததினுணாசசிசமைகஇட 
மனனனேயிவனெனதுமஇகதவன 

பொனனடி ததுணைபூணடமுதோதுவாள 

இள டுகதபபடி சொலி அரசனழுமபோது சஈதிரமதியானவள் 
கனமனததிலே சதெளிருகோனற நமதரசனே இவசொெனது துணிகது 

அவவரசனுடைய அழிய பாதஙகளிரணடையும பிடிகதுககொணட 

மூதுசொலலுகிறுள-௪-று (டு) 

கொதிதகெழுகதபடாகுடிகொணெங 

கதிககதுனவபிறகணடஉனனுததம 
விதிதசகலலதுவேறணுகாகென 
மதிததிரு துதலவலலிவிளமபினாள 

இள பொஙகுதலாயத துனபமேகுடிகொணடு உமதுமனததிலே 

அஇிகமானபடி யை உமமிடததிலேசான கண்டேன ஓபுருஷோககமரோ 

யராககானாலும லபிதசபடியே யலலாமல வேறே ஜனறுமவாராசெனறு 
பாதிசசகினபோலுக இருநெறமியையுடைய சகதரமதிசொனனாள ( 

இிமைசெயகதுனககுஞசிறுவறகும 

வாயமைகசானதுமணனுககுமவிணணுகரும ் 

நூயமையேயினியெனதறுதுணிதகனன 

அகல வ எ வென்றன 

இள பாவக 5,2ஆ உமககும பிளளைககு மெயயான 
Cg அவவை ட இக்க மணணுலகததுககும விணணுலககதுககும் 

இணி. ஈனமையாகவே முடிபுமெனது கான துணிவுகொணடேன நீர் 
இனி மயஙகவேண்டாம “உமதுசுகாமசதையெணணிசகொளளுமெனறு 

(௬௦) 

  

சொனஞள-௭-று 

௬௮



௨௯௮) அரிசச,சதிரபுராணம மூலமும உரையும். 

கோகைகேள (இயறகுதகொழுமபனான 
நகையானமதறவனபணி$ கவன் 

ஈகையானீராஈ காறறவறெயடுடும 
போகை ளன பொருடருகறகெனருன 

இ-ள பெணணே சேடபாயாச இகக* ஈடுகாடகெகுரிய பமையறு 

ககு நான ௮ட மையாதலாலே ௮வன உததரவைககடகது அவன பெர 
(HN Blot QTM BADIM டால நீதிககு வழமுவு லாகும ந்பொருளசொ 

பெபதறகாக இவிடமவிட ப போகிறதே நலல காரியமெனத பொன 
னுன-ஏ-.று ( ir ) 

உனனையா( மமையவமகுறமமிறு 
சொனனச ௮ ம்மினத 5) துசொடு 

பொனனைவாஙகிய ரிக துகினபுததிான 
Doh Wh int. DbdF Blot LOB (post 

இ-ள உன்னை ௮டி.மைய/கககொணடாளுகிற பிராமணனிடதடுற ௭, 
பபோய இககபபொரு௭ கொடு£ாகவேணடியபடியை நீ சொனனபோது 
அரதபபிராமணனகொடு3 மால அக சககொளளிவஸூச துடனே பா 

மூம வாஙகிவஈதுகொடுதநு உனபுக்நரன் நீ ககனஞசெயதுகொளளத 
PG முனககெனறு பினு சொனனான-ஏ-ு (௬௨) 

அரசகெனசசிவபபு உரவழறகணன 
இரககம௰பமுநிலல எனிபபொருள 
கரககரு நிலனற 7 காணப் ஈடா 

அலரைககவலலிமகணைவைததோர றா 

இ-ள அரககைபபோம சிவபபுபபொருகதின நெருபபுகசணா? 
யுடையவன கொஞ மேது மிரகாமிலலாகவன இககபபணஙகொடுிக 

௧௪ சமமழியான ஒரறாவேஜா தருவாஜே எப்படியோ கணடமிகிறேனெ 
கா சஈஇரமதியானவள மக& நஙு வைததுவிடடோடிஷள-ஏ-று() 

வெறு 

மஙகைகடிதேடிட லுமைககனரமுகசமோச0 
அுசைகதொடகாணிமனமஞியய ரி றே 
கபகைவளக £டனிரு சண K பிரி நச 

வெங்கயநுகாகஈவிளவி ஈஈணியையொ. சான 
4 

இள அபபடி. ௩ரரதி விரைககோமெபோடநு மசன் ரகக 

பாாராதது சனசழியசையாலை கொடு ௬௧௩ சமனா இலைபயஙகொ 

ண்டு பகசகடலே நினறுசெ ர றட ரநுரைஙள் BIL CHM] HAM அாசன 

gor) 1 om@asmraoh syn serene Prim FOr ype Ow 1? Da crus 12x



மயானகாண் டம ௨௯௯ 

Fg Damen Geo. முனகாலொனறுளள பெருதுளமபு Quid 

பிளவிஈது சனியை ஒபபாயினான-ஏ-று (௬௪) 

மனனவனவருகடுியறமாமயி 3 யனனாள 

துனனவரிகாயசுகொடது1ட 592 

எனனவினையினனமவ நமெனப துகருத சாப 

மினதுமணிநீளபுரிசைவிதஇுயிடைபுககாள 

டள ஆஅபபடி அசசன வருககககொணடி.ரகக பெரியமயிலை யெர 
பபான ரந மடிய £ானவள இடடுதமகரிசான சுடிகாடடைககடநஈ நுபோ 

ய-இனனம எனனபாவச செயகைகள வ ரககூடுமோவெனறு கருத்துள 

ளளாரி மினறுரினற ரசமஙகள பசததுளள மதிலசூழகக விதிககுள 

Gon Cru yor று (௬௫) 

ரியாளைமொழியமமறுகுகிடடுவகனமுனனே 
வளமசாயொலிமாடசிரைகாசிககாமனனன 

பிளவாயையெெதயலபெயாகதுமிரசெகுததே 
ரளாராசிலாலலஹணிகவாகதுகொடுபோனா 

இள கிரிபோலும லசனத்தையுடைய சகதிரமதி போருதறகு 

ரூனனே ம௱சலவளலை ஓலிபபகான காசிபபடடணததுக காசனானவ 
வுடைய பிளளையை யெடுகதுசபொராி தாததேவகது அகதபபிளளை 
புபிரை வதைசெயழறு ிலகளளாகள அபபிளளைமேலுளள நலல ஆபச 

ணங்கயோயெலலாட இருடி ககொணடு போயினாகள-௭-.று (௬௯) 
அ/௦மதலையை 2கெருவக 2 இனிடைசானா 

இமமகலையாாமசலையெனனவலமநமாள 

௨௭மரலையைககனமெழிக,க நகொலெனனாத 
சீமாதலைமெயகருமிசனைததெரிகலுறரு ன 

இள போற சகதிரமதியானவள ௮௩௧ சனபிளளையை ௮௩௧ 
விதியிலேச ஊட இநதபபிளளை யாருடைய பிளளையெனதறு நச ௪. வ 

ராய எஙரளபிளகா யை அஙருளளபூக்கணாஙநள Oa tem Hans _ pr இஙசே 

போடடுமிடடனவோவெனறு ௧ஙகள பிளளையினுடமபிலுளள அடை 
யாளஙகளைப பராககலாயிஞளாள-௭-.று (௬௭) 

விடிஈதிடுமுனகஈகரிகாவலாவிரைநதே 
இடிநதமதிலேறியுமிழிஈதுமறுகுறறு 
மிநதகுழவிசகருகுகணமெடமாதைக 

சஈதனாகொணாகதுயிரகவாககதிவளெனறே 

இள அபபோது விடிகிறகறகுமுனனே அ௮கதபபடடணததைத 

பாவி" பரிமள இ௫சயிஜாவிலவநறு கரளராலே மிடிநதுபோன



௬௭  அுரிசசநதிரபுராணம் மூலமும் உரையும். 

முதிலவழியே யேறிவந்தும பின பிறககியும் பினபு வீதியிலேவ௩37 செ 
த.துககடககிற பிளளைககு௪ சமீபமாசவநது கணடு ௮ஙகு நிறறெ ஏதே 

னுமொனறுக தெரியாமலமயநகுகிற சகதிரமதியை இகதபபிளளையைக 

கொணடுவஈது இசகனுமிரை வதைததவ ஸிவளதானெனறு ௮ ததார 
கள-ஏ-ு (௬௮) 

பதைததிடுசினசதொடுபசுஙகுழவிதனனை 
வதைதததிவளாமெனமலாசகுழல்பிடி கதே 

விதைகசலினவிுகசனவிடழிசனறெயிகக 
உதைததனாடி ககனரசொடி .கனாகளெனபை 

இ-ள அபபடி.க துமி துடிபபாகிற Carita Cor அ௮௩தபபச 5) 

எமபிளளையைககொனறது இவளேதகானென நு அவஞ௫டையபூவையணி 

திற கூரதலைபபிடி தீதுககொணடு விகைககிறபோது சிக.துகிற விதைகளை 
பபோல கணகளிலே நெருபபுபபொரிகளகிகக உதைககாகள அடிக 

கீராகள ௮வளெொலுமபையுமொடிததாரகள எ-று (௬௯) 

சென்றவாகளசெனறவரகளசேரவடரககண 
டனறவாகளிறசிலாவிலககியகலபபோம 

எனறுகுலமேதுகலமேதுசிறுசேயைக 

கொனறபரிசேகரிவைகூறெனவுரைக ரர 
இ-ள அபபடியானபோது விதியிலே பாக துககொணடு போகிற 

வாசளூம பராககவருகிறவாகளும கூட வரு, ஈசபபடுகதுகிகைசாணடு 

Cur gy அ௮வாகளிலே சிலா சிலராவிலககி நீஙகள நூரபபோஙகளெ 
னநறுசொலலிச சகஇரமதியைபபா£கது உன குலம யாது உன on gy 

இகதசசிறுபிளளையைககொனற தெனனகாரணம எட.பெணணே if oor 
ளது பொலலெனறுகேடடாசன-பா-று (எ௰) 

மேவருணமக௫லைசெருககிலனெனிற ரன 

அவ தஇிலைகமமொழியையாரு றுதிகொளவார 
கநோவதிலுஈகமமகவினேதகசவினாலும 

சாவதினிதெனபதுமனநஇடைகரிககாயா 

டுள,; கான கொனறிலேனென௮ சொனனால் கெயவகடாகூம 
இப்போது ஈமககலலாஇருஈகிறது கையால நாம சொலவுற மெய 

வாரகதையை யா£கா னமபுகிறவாகள, இப்போ இவாகளாலே வருத 
பபடுகியதிலும ஈமது புததிர னிறதுபோன துனபததை ய னுபவிகறெ 
இலும இனி இறஈதுபோகிமகே நலலகெனறு கனமனததிலே இடபபடு 
தீதிச்கொணடாள-௭-ு (எக) 

மெயயுரைசெயிறபொயெனமேவியதுவீணாம 

ஐபமிதினிலஃப கனாயபாரையிலாக



மயானகாணடம, EMS 

பொயயுனராயமெயயொடுபொருகதுமெனகாடி க 

சையலவசோடி த கனைபபகரலுறமுள 

இ-ள மெயவாராததையை காம சொனனோமானால அதுபொயயெ 
னறு தோ௱ஈபி அககமெய பயனிலலாதேபோம இதி லெவவளவுஞ ௪௩ 
கேகமிலலை அகனாலே குறறமிலலாகத பொயவாகதையு மெயயுடனே 

சோவகாகுமென முலோசிததுச ச௩இரமதி யானவள 9655 தனனை 
யினாவினவாசஞடனே இகத வாரககதையைச சொலலததுணிஈதாள () 

மனலினிதுசேணமினுலகதடனிலிரககத் 

கனறியுபிகொனறுழலரககியறியிரோ 

இனயிரிழககமகவெனகையிலிருககக 
கொனறஇலையெனனவலனோகொடியளெனமுள 

இள ஓருவாததை கான சொலவுகிறேன எலலோரு கனருயக 
சேளுஙகள இரககமெனபதை யலலாதவளால உயிரகளைககொனறு இகி 
fo orp நானெனபகை நீங்கள தெரிகதுகொணடி.லீிரகளோ இப 
போ துயிபோனபிள&ா எனகையினமே லிருககசசெயதே கான கொ 
னமிலேனெனறு சொலலமாடடுவேனோ கானோ கொடுககொழிற செய 
வளெனறுசொனனாா-௭-.று (௭௯) 

ஆபினவிடனமின னெனவடி தகணிகயிறமுல 
CTU Roa A G1? vor Level 5 BAF OU FOB 

வேயுமவிமைகோளினமிசையேறதிவிறனமனனன 
வாபிறனைகாட.மயி ௨ SO aTO GL 6ST, 

Am suupywrey Dal விட்டுவிட ரசாகளெனறு அடி கத 

அரிசன சகமிஈமுலே ரணி சொநுகுினற இரணடு கைகளையுகட 
ர (2 ணா சதை (ய 7) ஆம வேணடுவதா ன கோளினமேலேறறி 

மெ. ்ரொணட சாசிராதறுடைய அ. ரணமனைவாசலைகதேடி ௪ ௪நஇர 

மஇயை whips ு_ரொணடுபோனாலை-ஏ-று. (௭௪) 

ரைகொடே வசதினிருகாலகளையணைத து 
மெயகொடு-மககடிவிதாபபுறமிதிக துப 

பெயகொடுகசிணயுருஇிபினனுநுனுமொயகக 

மொயகுழலவணஙகிடைமுமிககிடகடகதாள 

ட-ஏ தனது கையிலேகொணடு பிணசதிறுடைய, இ.ரணடுகாலக 

ளம தணைதுக தனதுடமபிளுலே ஈமஈதுகொண்டு காலகளு ஈ௪ஙக 
மிதிச) தானறி ஓழுகுெற கொடுமையான நிணமும ரகதமும பினபூறத 

இலும முனபுறததிலும வழிக கொழுகுமபடியாய கெருககன கூநதலு 
டைய சநதிரமதி கனதிடை ஒடிவதாக அகதததலையாரிகள பினனேசெ 
னு ர எ-று (௪௫)



சூரர்... அரிரசமமிரபுராணம மூலமும உரையும 

குமிசசசினமசொடுகொதிகதவரடி ௧௧௧ 

தெரிததகுருிததுவிதிசைக மிசை பினமொயககபு 
பிறிததிருகபிறறிடைபிடி ததுவரகாயமேல 
வெறித் தடரமானெனவெருணடுமுனடஈகாள 

இ-ள அவள கொன்றசைககருதி அதிககோபத்துடனே பொரு 

தலாடு அடத தலையாரிகள ௮டிசஈடதஇினாலே தெயிககிற ரசகபிகநு-நள 
௭.௧ இடஙகளிலு கிரமபுதலாகப பிறிவுசெயநு இருபகை,8இலுர கடட 
னகயிமறைப பறறிசகசொணடுவ(ரமபோ து காயகர வெடிரொணடு 7ி 

மேலேவிழ அஞ ஈரி மானைபபோற பயகது நடகதாள-௭-௮ு. (௭௬) 
(வேலைககாசராவலருா பே சபுிவ கன 

லை வயலரு மபதிய afl இமடமா தும 

காலைமுசங்குரிறுவாயிலகளகடகதே 
மாலைமுடி மனனனுறைமைணைடபமணைக நார 

இ-ள கடலபோற சிறகக ௮சதபபடடணதநதைககாகரிற தலையாரி 
கறம ஒரு வேதபபிராமண அரு அபபோறு சருமபாலைசளும வயல 

Chop KA pasror 6 greor sol 71036 யெளவனமுளள சகெமதியம 

வீடி பறகாலகது முரசுசதஇுப., கான கோடடை வாயிலகளெலலரஙகட 
ந றபோய மாலையணிரச சிரீடாரிபடுயான அசசனிருககிற og LINE RTL. 

பம துககுளளே போனூாகள -ஏ wy (௭௭) 

அதிதலமனாக ஈ௮ரளககொடிய/மனனைக 

கைகதலமெடக 7 முபற துநினஞா 
மெய வய ஏுமணரிவேயனைய தோணமேல 

வைத், Bt Pat epini(o’ GAD te தொடய Dost por 

இ.ஏ ௩௧1 பரமணட படி எருகேபேவாவரிலை ௩ சபெ 

லலா5 தூலயாரிகள அரசண்சொககி இசணடுகை ளை ஙகொணடு நவ 

ணிரணடுசாலக யம வணஙரிகினராரன மெயயான நவக் பரை 

9 செயவகான <a p Bus cpt) OWT &, கோளினமேலேவை த பிள 

ஊாபபிண, றைய தாரஙகிககொணடு சநதிரமடரிபுநினமுள-௭-ு (௪௮) 

நினறளவினம எனனுகிகழக்கபிரறையெனகொல 

Gr at DAS Uh b Books), D&O BET a) oN TBE 
மனறலகமமகோதைபிணமவைசதனணிலததில 

கொனறபரிசெகததெறிகூறிடமினெனரூன 

இ-ள அ௮பபடிகின்றபோது அ௮ரசனானவன இவளாலே உணடான 

குறு பாதெனறதிசயிகஅ இரகபபிணககை பிறககிவையெனறு சொ 
லலவை ரணம் பியளிரகி ஈஉ ரா லய/பைய சகராஇ ow Fee +



LOUIS TA DT MLL கூச் 

॥ ப ரேஇதக்கிவைககாள வைததபினபு இவ ஸவிககபபிளவோயைககொன்ம 
கெவவிகம சொலலுஙகளெனதுகேடடான காசிரசாஜன-௭-று (ot) 

எனமஙிறைபுரைதடுடவிறைஞரயவாமனனு 
இனறிரவு சளமகவைவகஇவளெடுகது 
மனணிகெ௫ெகெருவிலவைதது_லபிள௩து 

கொனமபடி.கணடுகொடுவகதனமுனெனரூா 

இ-ள எனறு காசிராஜன கேடடபோது வணக ௮ததத 5 லயாரி 

கள அரசனே இனறிராகஇரி உமமூடைய பிளளையை இகச ராக்ஷச 

தெடுகதுநகொணடுபோய நிரமபின அலஙகாரததையுடைய ராறவிீதி 
யிலவை 1 3 உடமபைபபிளகது கொனறபடியைககணடு பிடிகறுககொ 
ணவெ௦?சாம உமசகுமுனவோயெனறு சொனனாகள-ஏ-.ு (௮0 

அககமொழிசொனனவரையநகையினமைது 
வகதபடியா ுமிவணவலலியுாரையெனன௪ 

சநரம் சரிவைகனனடி யைகோகூச 

செநதுவாமலாககுமுகவாயமலாதிறகதாள 

இ-ள அரசகவராகை * சொனன சலையாரிககாத தன கையாலே அட 

ஙகசசொலலி நீ வகதசாரியமெலலாம இவிடததுிலே ஓ அமமே சொல 
லென௱கேடக சகரமடியானவள கனபாககடைப பராகதககொணடு 
சிவச பவளமபயபோலவுவ சூரிமமலாபோலவும தன வாயைதஇறகது 

சொலலலானாள-௭-.நு (௮௧) 

செயயமகவின௮யிரசெகுககபடிகணடாய 

கையினிலெடு சசதொசவககையெதாகணடாய 
மெயயிடைபுலாலவெறிவிரிஈகமுடைகணடாய 

ஜயமிலையா௮ுமொசாசயமியெனமுள 

இ-ள ஓ அரசனே இகசசசெவவிகான பிளகயினுபிறாக கொன் 
றபடியையம சொகணமா எனகையிலெடுசதககொணடு ௮ தான ஒரு 

பிணை FID 2. DEH முனனேகண/க £ எனனுடமபிலே புலாலகாறறம 

af 5G) நக படியைய/ஙண ர இனிசசநசேகெகசதரரதிலலை காணுமா 

ராரத?ிகரி லொரததியெ.௭று தெரிகறநுகொளஞ்மெனறுசொனனு ஈ() 

எனறுரவனறசைகளுசாடுடலெடு கேளா 

வெனமிவடி.வேலிறைவரினனகரினமேவி 
இனகிரவினினமகவிளஈகசைவிருமபி5 
இனறிடரினைததுயிசெகுதததுளசெனறா.ஏ 

3 இ-ள எபபோதும நான மனிதருடைய வலியமாமிசஙாளையே சா 
பபிடடு ஈ ஈசரிரகு)5 வளாததேன வெறமிபொருகமி கரியவேலையு



கச அுரிசசமஇரபுரரணம மூலரும உரையும். 

டைய அரசனே இனறு உமமுடைய ஊாககுளளேவகது இசாததிரியி 
லே உமதுபிளளையி னிளமையான மாமிசசகதைததினன ஏசைகொணடு 

இரக சபபிளளையிலுபிராககொனறே னிநுவே மெயயானதெனறு பின 

னுஞசொனனாரா-௪-று (௨) 

மட்ககொடியுரைககவிதுமனனவனுரைபபான 

அடககமுமொடுககமுமரககியலளெனனும 

இடாப்பலவிவடடிவரிமை,கமைகமககுச 

சுடசசுடவுரைாககுமிவளசொனனமொழியெனமுன 

இள இபபடிசசகொமதி சொலலசரெயகே ௮ரசன செொலதுி 
ரூன இஈ,ச அமமையினுடைய மனஅடக 2 ம கைகாலசனி ஜனொடுநா 

Cp சரக்ஷஏியலலவெனறுசொலலுகெறன, இப பெணணணஙருக 
குப பலகும பலதுனபலகள செயகவைகளுணடு அவைகளெலலா ௧ம 
ககுகதெறிவகாக-சடச௪சுடசசொலலுஇனற ந இக அ௮மமை சொனன 

வா கசையெனமுன-௭-று (௮௪) 
உயிசகொலைபுரிசகவாமுகககுறியுரைககும 

கையிதமுறிபுமைகமுமிருகடமுடிபுரைககும 

குயிறகுசனமடஈைரவளகொனதகுறியுணடென 
2யிரபபிலையெனககெனவமைபசரொடுரைத தான 

இ-ள சிவவகசைசெயகவாகள முகசகுமியே வதைசெயககைததெ 
ரிய௫சொலலும இனனும வதைசெயகவாகளுடைய கையிலுளளகூுறி 

யுஞசொலலும இசணகெணகளிலுளளா ரூரிபுஞ்சொலலும கூமிலபோ 

DG தொனியையடைய பெண்ணாகிய இகத ௮மமை கொனறகுறியுண 
டெனறு எனககுசசகதேடுககறடெமிலலையெனறு மகஇிரிகளுடனேபின 
ணஞுசொனனான-௭-று (டு) 

வளளலிவைகூமிடலுமவஈகவாகணமனனு 
பிளளையையெடுததவடியினபிறகுசெனறு 

களளிபிவளகொனறபடிகணடுகொடுவககேம 
உளளதலதிலலதைபுரைககவிதியணடோ 

இ-ள இபபடி. ௮சசனானவன சொலலுமபோது அவக? கொணடு 

வதவாகள அரசனே பிளளையையெடுததுககொண?வகக காறசுவடடி. 
னபினனேபோய இருடியான இவளகொனறபடியையுஙகணடு இவளைப் 
பறறிககொணூவெஈ3காம இது உளளபடி.யே ௮லலாம லிலலாததைச 

சொலல நியாயமுணடோ-௭-று (௮௬) 

உனனுரைதனககொசேதிருததர முமுணடோ 
எனலுலாசெயகதகுவதெமபெருமவெனறே 

ர



மயாரனகாண்டம் B® 

மனலுரை£டமபுவிவளாகமிசைவாமும் 
இனனுயிரிறககுமிவடனனைவிடினெனருர் 

இள உமமுடையசொலலுககு மறுமொழியுககூட காங்கள் சொ 
லலககககநுணடோ எமகரசனே இனிசஉ சொலலதக்கக இபாதிருக 
கினறசெனறு பினனும நரைகளபொருகதின கடலசூழகத பூமணடல 

தீதிலே வாழுற இனியஉமாகளெலலாம அழிகதுபோகும இகதடீலி 
யை வதைசெயயாமல விடடாலெனதுஞசொனனாகள-௭-று (௮௪) 

அ௮னனவையரைதசவரைமனனவனமைத்தே 

எனனைபலபேசுவதிவேழையடி. தானே 
பினனைய$.சென்றதுள தோபிறிசெனககண் 
டூ.ரநொடியினவகஇடுமெனசசிலரைவிடடான 

இ-ள அவவராரததைகளசொனன தலையாநிகளை ௮சசன் ௮மரச 
சொலலி இனிபபலவுஞசொனன இனாலேயாது பயனொனறுமிலலை பிள 
ளையைககொணடுபோனவழியில இகதப பெணகாலகள செனநிருககன 
றனவோ பினனும வேறரோகாலகள செனறனவுண்டோவெனஅ செ 
ரிக.து இகசககணபபோதிலே வாருககளெனறு சிலரை அனுபபினான 

-எ-று பிறிது-வேறு௮டிசெனறதுளசோ வெனசகூடடிக (௮௮) 

போறறடி.பணிரகவாகளபோயமறுகிலூடே 
காறறடி சதைககுமுனாகணடிடுதுமெனறே 

மாறறடியிலாறறரியவலலியடிவைபபின 
வேறற,ிகளபராசதவாவிரைகதுமெதாசெனரூா 

இ-ள எலலாரும வணஙககதகக அரசனடியைவணநகககொணடு 

அரதசரிலாகள வீதுவதியேசெனறு காறறினலே காறசுவடு கலையுமுன 

னே தெரிவோமெனறு தலையாரிகளுடைய மாமுலடி.த௲ அடிபடடுதகா 
௩கமாடடாதிருகரினற சஈஇசமதியிலுடைய காலகளசெனறநிலததிலே 
வேருன சிலகாறசுவணெடோவெனறு அவலாகளபாராததுககொணடு வி 
ரைவிலே சகதிரமதி வகதவழியைககுறித.துபபோயினாகள-ஏ-று (௮௯) 

அஙகவாகளவகஇடுமுனத்தெருவகததுக 
கஙகருருகனனலவி௲கனனபுரிமனனன 

மஙகையடியேயெழுதஇமறறையடியெலலாம 
அஙகைகொடுநீவிமுனிகெளசிகனழிததான 

இ-ள அஙகே அகதசசிலாகள வருகறகுமுன்னே 965505508 
லே தினைபபுனததருகே கருமபுகள விளைவகான கனனோசிகாடடரசன 

பெறற சந்திரமதி காலகளையே பதியசசெயது மறறைக காறஈவடுகளை 
யெலலாம தமதழூய கையாலேகடவிககலைகது விசுவாமிகதிரருனிவா 
அழிததுவிட்டரா எ-று (௯௦) 

ம



௬௭௬  அரிசசநதிரபுராணம மூலமும உரையும், 

௪ஈ,௧வ௩உவஈககெனவெண்ணியவணணணி 
அகதவடியினகவடமைபபளைவரு ௫கண 
.நதவடி யேமுழுதுமியாவாகளூமிஙகே 
வநதவடியிலலையெனமனனனுழைவஈதா, 

இட எள எந்தககாலகள இஙகேகடகது வகசவையெனறு நலோசித 
துசகொண்டஙகேவநது அஈதசசகதஇி மகயினுடையகாலகள அழுக£இயி 

ருகடறபடி களைச சிலரெலலாருங்கணடு இககபபெணணடி௫ சுவடுகளே 

யெலலாமலலாமல் ஒருவரு மிவவிடசதே ஈடு வக சுவ விலலை 
யெனறசொலல அசசனிடசம்கவககாகள-ஏ-று (te) 

DD DID. UT Ms HUG Ap DF Cod GUL sy bE J 

சுறறடி களபறபலதொடாஈநுகனிசெனமே 
அறறடியினிககொடியகள்ளியடியலலால 

மறறடிகளிலலையெனமனனனொடுரைததரா 

இ-ள அபபடிவகது அரசன சாலகளைவணஙகி அகதசசிலாகளகா 
ரூடுததியிருககிற மூனவள இரசகை ப.துவக YOUSEF Gls par 
ணடு பலபல காலடி.களைமிசவுக சொடாநறு பிடி கதுப போயினோம 
அவவ்கைக காறசுவடகளில இகதததிருடி. காறசவடுகளேயலலாமலவே 
௮ுகாறசுவகெ ளிலலையென.று ௮ரசனுடனே சொனனூகள-௭-று( கவ 

வளளலுமவர௫ சஈஇிமிகமஙகைமுசகோகடு 
உளள நுரைசெயகென்வுரைதஇடமறிததும 
களளியெனையலலஇலையெனறுகழறக்கேட) 

டளளலவயஞடடசசனொகககமவியககான 

இ-ள அப்போது ௮௪ அசசனானவன மிகவுகொகதுசொணடுசக 
இரமதி முககசைபபராகது உளளதை நி சொலலசகடவையென நுசெய 

லலப பினனும இருடி என்னையலலாமல வேறே யொருவரு மிலலையெ 
னற ச௩மரமதி சொலலகைகேட்டு சேறுளள வயலசூழகதக காடடையு 
டைய காசிராஜன மனதொகது ௮இசயககொணடான-௭-.று (௯௩௨) 

கொலலவிவளவலலவஞமலலஎசொலைசெயகாள 
௮லலளெனிலஙககொருவாவககவடி.யிலலை 
கொலனைவினையெவவகைதொடாகததறிககக 
இலலையெனமைநசனிலிவடகுருச சனருன 

இ-ள இகச ௮மமை கொலல வலலளலலள-கொலைசெயகவளிவ 
ளலல ளசெனறுகொளவே 1மானுல ௮ஙகே வேறேயொருவா நடநதுசெ 

னற காறசுவடுகளிலலை, பழைய பாபசமபஈதம எவவிகமாகவோ வ: 
கேரிடடிருககிறது கமமா லறியதககசசாயிலலையெனறு தனபிளளை ககர 

ஐகுடிறதிலு மகெமாகச சகதிரமதிககே மிகவு மனமுருகனொன-௭-று. ()
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முனனைவிதியாளுமவினைமு உ றமகனுலும 
எனனையிவடனனைவிடலெனப துநினைநகே 
கனனலசெகிகாசிபதஇகனனபரிமனனன 

மினனைவகைசெயவதுவிருமபியொருமிகதான 

இ-ள பூவகருமம தான்முடியுமவகையேமுடியும அகனுலே இக 

தபபெண்ணை எபபடி. விடடுவிடுகிறதெனறுநினைதது கருமபுகள விளைவ 
கான காசிராஜன கனஜனேசிசாடடசசனமகளைக கொலைசெயவதறகு வே 
ணடி. மனது சமமகமானான.-.ஏ-இ (௯௫ 

அவவணகினைகஇடலுமவவளவுதனனில 
செவவணவயிறகுரிசிமீவினாளெலலாம 
இவவணமகனநிடுமெனுஙகுரிவிளஙக 
மைவவணவயஙகிருணமஜை*சதுவிடி ஈதே. 

இள அபபடி அவன ஆலோசிககுமபோது ௮௧2௪ சமயத்திலே 
ரிவநத நிறகதையுடைய வேலாபுகதகசதைககொண்ட அரிசசகஇர மகாரா 
ஜறுடைய பாபசருமஙகளெலலாம இபபடியேசழிஈதுபோகுமெனனு ப 
குறிதோனற மைபோலுவதாயிருககற இருள கழிசலாயிறறு விடி.62.() 

தஙகுலமடகதைபடுசஞசலமுணாகசே 
மஙதுலெழுவெணசசிமழுஙகயொளிமாயக 

கஙமுனமகளிககவினகணடகலவோட 

வெஙகுலநெடுஙகதாவெகுணடனவெழுகதான 

இள தனது குலததுபபெண படுகிற சஞ்சலஙகளெலலாந தெறி 

கந மேசததிலே தோனறுகிற வெளளிய சகஇிரனானவன ஒளி மழு 
Ine Lo ௮௩௪ ரரசஇரியானபெண இநதப பாபகருமகசைகரணடு 

நாரவோடி பபோகவும வெப்பமான அரிசசகதிரன குலததுசசூரியன 
கோபஙகொண்டதுபோ லுகயமாயினான-௭-அு. (௬௭) 

காதலிபிடி ககதகநெறரிகணடெ மதுகறபின 

போதமிதுவெனறுபுருடாககெதாகுலாவும 
மாகாமுகமெனனவயவுந்தடமுமறறும 
ஆதசபனமுகததெதிரலாஈதவரவிஈகம 

இ-ள எலலாரும விருமபததகக ஈன்மாககதசையு/டைய சகதி௫ 
மதிசொணட கொளகையைபபா£தது எஙகளஞூடைய கறபினுககுளள 

ஞான மிதகனமையதெனறு புருஷாகளூககுநுனனே கொணடாடததக 

கபெணகள முகஙகளபோல வயலகளிலும குளஙகளிலும் மறற இடகக 

ஸி௮ம சூரியோதயாதுசகுமுனனே தாமனாமலாகள விசசிசமாயின ()
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வேறு 
விட ஈககாலையிலவேறொருதிறமபுறங்காணாூன் 
மடி.ஈதமைந்தனையெடுமெனமனையிடைபபோகடி 
முடிககதிவினைபபயகஇனுமுதாவினையானும 
கடிஈதிமெபடிகருதனனகாசியாகோமான 

இ-ள். அப்படி. விடிகதபோது வேழொருவகையும் பிரசிசதமாகக் 
காணா கவனாகி இறத பிளளையைக கொணடுபோறகளெனறு ,னது௮ச 

ணமனைககுளளே போகவிட்டு ௮அபபோது முடிவான கொலைபபாவ பல 
ததினாலு.ம மேனமேலாக விசுவாமிகரா செயறெ செயகைகளினா௮/ம 
சநதிரமதியை வதைசெயயுமபடி. காசிககரதகாருக கரசன ஆலோசித 
தான்- எ-று (௯௯) 

சோராமறறயலுணடெனிழசோதிததுவகஇக 
கேரமயாவருமுரைகதிலரவ சவாநினைவை 

யாரமிரதவரிவடனைவதைப்பதறகழைக்து 
வி ரவாகுவைககொணாகெனததாூசமைவிடுததான் 

இ-ள களளாகள வேறே இனனமூணடெனமழுல பரிசோதனை செ 
யதுவஈது இரகசசமயததில ஒருவருமவஈது சொலலுகனெதிலா, அனு 
ம அவவவா நினைவை யாராலே அறிஈதுகொளளலாகும ஆகையால 
இகதப்பெணணைக கொலைசெயவதறகு வீரவாகுவைக கூவிககூடடி வர 
ருஙகளெனறு தூதரை ௮னுபபினான-௪-.று (0r) 

விரைவினோடி செனறவனபுலைசசேரியினமேவி 

௮சசாகோலுனையருவிபபாடெனவுரை5சழைகக௪ 
சுராகொளவெளளைவாயசச/வகதகடகருகிறசசுடாவாட 
கரகலசகசொடுஙகடி துவககர சனைகணைடான 

இ-ளா உடனே தூதாகள அஇிசீகரெச்திலே உடபபோய அகதயி7 
வாகு இருகறெ பறைசசேரிககுளளேபோய ஈமதஇராஜாிராஜன உனனை 
வருமபடி. உததரவுசெயகருள லாயிறழெனறு சொலலிக கூபபிடசசெ 
ues சுனாவிதைபோல வெளளைபபறகளைககொணடவாயும Fain seen 
களூம கறுததவுடமபும ஒளிபொருகதின வாளாயககசதைககொண்டகை 
யுமாக விரைவிலேவக த ௮ரசனைககணடுகொணடான-௭-று! (ராக) 

தாூரநினதுவாபபுதைததுளமலைஈது தூசொகெடப 
பாரமேனியைச சுருககவிழககரசனைபபணிகஇிக 
சேசகாயினேன்றனனையெனனினைகதவாறென்முன் 

வி. ரவரகுவைநோககியவ்வேர்சாகோலனுரைபபான 

இ-ள தாரததேகினறுகொண்டு வாயைஞூடி மனற$ிஙகி வஸ்திரத 

த் ஒடுகஏிப பெரிய வுடமபைச சருககமாசககொணடுி $ழேவிழுது
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அரசனை வணஙகினபினபு சுவாமி இகதவேளைமிலே நாயேனை நினைக 
தழைத்தது யாதுகாணமெனறுகேடடான; அபபடிககேடட வீரவாகு 
வைப்பாதது ௮௫ ராஜாதராஜன சொலலுகிருன-௭-று (௭௨) 

துடடியாமிவளகுழவியைததுணிகததனளெனனாத 
இடடி.யாறகணடேமெனச சிலரரிவையைபபிடி நதுக 
கடடிவகசனா கடடொடுஙகொணடுபோயககளதஇல 
வெடடுவிததிடெனறீகசனனகாசியாவேககன 

இ-ள கெடட செயகையை யுடையவளாகிய இரகதபபெண என் 
பிவசளையை வதைசெயசவளென து கணணாறகணடோமெனது லா இவ 
போபபிழிக.நுக கடர ககொண்டுவஈகராகள அகையாலஅஈசசகடடுடனே 
நீ-கொலைசெயயு மிடத துககுககொணடுபோய வெட. விடுமபட. செய 
யெனறு அவனவசகதி லொபபுவிசசான காசிபபடடணதசாருக கர 
CI) OW UGA -GT~ 4 (ராக) 

மினனைககொணடிமுனகடடினையிறுகுறவிதது 
மனனைககைதொழுதேததிததனசேரியிலவகது 

பினளை சனவயினவிலைபடடவயோததியாபெருமான 
ளஊைனைககூவியேயவனகையிறறையலைககொடுதகான 

இ-ள சநழிரமதியைபபிடிதது முனகடடினதைப பினனு மிறுகக 
மாகககடடி. ராஜனைக கையாற குமபிடடுககொண்டு துதிததுச தனது 
பறைசசேரிககுளளேவக.த பினபு தனனிடமாகவிலையாயிருககுிறஅயோ 
மீதயாபுரிககரசனான அரிசசகஇசனைககூபபிட்டு அவளவசமாக௪ ௪௧௫7 

மடயை வதசைசெயயுமபடி. ஒஓபபுவிதசான-௭-று; (ara) 

பிரச ரயைககொடுபோயடலபிளகறுபிரதொலைகதத 

காளியைககொலைஃகளதடிடைககொண்டுபோயககவந்தம 

துளவியோட மவெடடெனததோகையைககொடுதது 

வளஸியோனகையிறறனகையினவாளையுஙகொதெதான. 

இ-ள இதத வூராசன பிளளையைககொணடுபோய உடலைபபிளந 

துயிரைபபோகனெ இருடியை நீ கொலைசெயயு மிடததுககுககொணடு 

போய இவளுடைய தலைபிலலாதமுணடம பதைத்து ஒடிபபோமபடி. 

தலையை வெடடெனறு சநதிரமதியை யொபபுவிதது இகத மகபபிரபு 

வான அமிசசகரனகையில தனகையிலிருககிற கததியையுஙகொடுத- 

தான வீரவாகு-௭-று; (ஈட) 

வாளைவாநதெதனமாதையமவாநகனனவகதான 

பாவையோஇயையதிரதளளபரவையுமறிசதாள



கூர்ம. அரிசசநதிரபுராணம மூலமும உரையும 

வேளைவெனறவறகேறறதகோவெனவிறைமெலிககான 
காளைவாடடமுங காட்ட முககனனிகணடுரைபபாள. 

இ-ள. அபபடியே ககஇயைபும வாகுகெகொணடு தன மனைவியை 
2/ம கூடடிககொணடுவநத அரிச ௪ஈஇரமகாராஜன உஈகறபனைபோனற 
கூரகலையடைய அபபெணணைக தனமனைவியாகெய சநதிமடிசானெ 

னறுதெரிகுகான சகஇரமஇயம ௮கசசுடுகா டடி.லிருகச நாயகனே இப 
போது சனனை வெடடவகதவனெனறுதெரிகசான, அபபோ ௮ மனம 

Soules கடவுளுகடுு ஈமமசதொனோவெளறு அரசன் மெலிவதா 
றான, அபபோது தனககஇரகதரஞனுன காயகனுடைய மனலாடடததை 

ய/௦ மனநுகோணுகலைய/ம சகூரமதி தெறரிகதுபொலறுகறெ-ஏ நு () 

முனனைகாளரசாணடணிபரடி புனைகிருக்க 
மனனாசெயகையுசஙகளுகதிசஙகஞசூமவளாநக 
இனனருககுறைகதுயிரகறிச இருநகவரிலலை 

அனனதேதுணிவடி பனே ௦ெககிலையெனபுள 

இ-ள மு௰காலததிலே அரசாடசிசெய நு அழதொன இரீடசகைச 

கொண்டிரு அரசாகளசெயசையம துவாகளசரூமஙசளூம சாமாதடு 
யஉ/ஞம இனனமும வளாகதுசொணடே பிருகனறன அவைகளிற 
குமைவாகி? தஙகளு பிரை வை இருக அரசாகள உமது குலகஇிலே 

ஒருவருமிலலை ஆகையால உமக௫ும அவவரசாகளசெயகைபபடி. நடக 

His துணிவானகாசியம அடி.யேனைபபறமி நீ ரெவவளவும இரகக 
செயயவேணடாமெனறுசொனனாள-௪-.று (rer) 

YELM, NH VDID+F penn Lae 5 oD 
புககவாறெலாமபாவலனபுகனமிடககேட்டுப 
பககரோகடுயேமனனனைபபணிசதுயிர ப 5௧ 

ஓ "கவேகியேசுடர்மரிசெருவிலவஈநு முன 

இள ௮கத ௯ணபபொழுதுகருளளே மகஇரியான சகநிய? தடு 
ய/உவிரைவிலலைவநதுகூ.டி ௩டஈ சசெயகைகளெலலாம ௮சசன சொலல 

சகேடடுப பககமபா£தது HIT ir eM சனககுயிபதைபபகாகக 
கூடவேசெனறு காகதியுளள ரகங்கள் மினனுினற கெருவிவேவந BI 

Cg 16 GI 6or~sr LNs (47 9) 

இடககைபாசராமேஇயுமபிடி சதஇடவல் நத 

தடககைபறஙியரவஞசுடுகோலிறைறளவிச 

சுடாததெருககனிறரோனமிடததுணுககமுறறேஙடி 
மடககொடி ததிருமாதருமைஈதருருரைபபரா 

இள இடதுகையான து கடடி னகபிறறைய/ம கரஇயையமபிடிகக 
(உற வர ஒடகசையீ 22 கொணட பிணஞச்டுரி ஈடி பின சததிச



மயானகாணடம mati & 

மதியை 5 களவிசககொணடுவர்து பிரகாசமானமெ நவிலேவசசபெய 5 
கண்டோ இடுககிடடிரஙடூ 9 இளஙகொடிபோனற பெணகளும புருஷா 

களும சொலலுகிமாகள-௭-று (௯) 

வேது. 

கையோசெழுந்கமலமுகமோநிறைகசமதிகாலோவாஞசனைவரால, மெ 
யயோகலாபமயிலிடையோநுடஙகுகொடி விழியோகடைகதவடிவேல 
மையோச ருணடகுழனமலையோஇர ணடமுூலைவனிழைககெனபபு சபூஙா 

ச,ஐயோவிவடகுவிதிகொலையோவெனககதறியமுவாசறைகதுவிழுவரா 

இ-ள இககபபெணணுகருக கைகளோ செழுமையான தாமராம 

லாகளபோலிருககனறன, முகமோ பூசணசகதரனபோ லிருககென௱.ரடி 
கணைககாலகளோ இளமையான சினைவரால மீவகளபோலிருககினறஸஷு 
உடமபோ-வாலையு/டைய மயிறசாயலை யொதடுருககனறது, இடையோ 

தவளுகிற கொடிபோலிருகடினறது, கணகனோ கடைகதுகொண்ட கூறி 
யவேலகளபோ லிருகனெறன, சுருணடகூஈ௩கலோ மேகமோ வென்ன 
லாயிருரனெற து, இரண்டகொஙகைகளோ மலைகளோ வெனனுமஃபடி 

யிருகவவறனவெனறு சொலலுவராகள, ஐயே இபபடிபபடட பெண் 
ணுககு௪ சாவவிடசி கொலையினலோவெனறு ககறியமுவாகள, சிலா 
முகத்திலே ௮ட 5.துககொணடு கீழேவிழுூவராகள சி௨7-ஏ-று (௭2௦) 

தவளதஇருககாளஈகைபுஞசிறகசவிரு க, றுவைபபழிக தந கலும 

பவளகதையொததகனிபிகமுமபடைதகவிதிபதறிபபடைதததுளதோ 
சவளககளிதறரசறுலககதுபிரகருசஏசபடறறிரசகமுடையோன 
இவளைககொலககருஇயிவாகைக கொடுககததிறமேதென மிரயயெழுவாா 

இ-ள வெண்மையான இருநமுசதுகளபோனற பலவரிரைசகளும 
சிறப்பான இரணடு விறகளைபபழிபபனவான புருவஙகளஞம பவளத் 
யொபபாயக சனிபோனற இதழும உணடாசசசெயக பிரமதேவன பத 
தலாக அமைதகநுணடோ கவளமுணகிறயானைமே?லெறுகிற ௮ரசன 

4 a உலகதநிலுளள உயிரசகநேகருகவுதல செயபவனாய£ கபடமிலலாமல 
இசககமுழமுடையவன, இப்படி பபடடபெண்ணை 09ராலல எணணி இக 

தபபுலையா வசமாகககொடுதசவிசம யாதுகாரணக௫ஞலேயென௮அ௮மு 
து துகசபபராகள-ஏ-று (708) 

வேலைபபழிதகவிழியாளைசசினசசரச னவெடடெனறுரைததபொழுகே 
சாலசசவஙகளசடுகோலிறகடிகதுனிதளளிககொண (5 5புலையன,ல ௪ 

தையுககனசமாபசதையுஙகுலவுகணெடோளையுகசணடிடின, மாலொப 
பனனமிமபிலோனணைபபனலலதொருமகடபைபைபனெனறமருளவரா.



கிறி அரிச்சதிரபுராணம மூல்நும உரையும் 

இ-ள வேலாயுதககைபபழிபபகான கணகளையுடைய இகதப பெ 
ணணைக்கோபிசது வெடடென.றுசொனன அபபொழுதே மிகவுமபிணா 

ஙகளைச சுடுகினறதடியினாலே ௮டி.க.து5 களளிககொணடுவகத இ%தப 
புலை பனுடைய நலலகுணாத்தையம பொனமயமான் மாபையம Oar 

OTL. F565 இணணிப சோளகளையும பாககுமிடததில இருமாலை 
யொபபாவான அல்லது மபிலவாகனககடவுளையொபபாவான அலலது 
ஒபபறற மனமதனை யொபபாவானெனறு மயவமகுவராகள-ஏ-௮(ஈ.) 

மறையோனிட கதிவளைவிலை உரிமிககவொருமகனேடிமவிறறவனிவன 
குறையோபொருடசெலவுதெரியாதுமற றுமொரு கொடியோனலககனு 
றவே,பறையோனிடதகிவளைவிலை கூறிவிம று முளனபலகாளகழிதகதடி 

 வேமஇறழையோனமகறறுஇசெயலாலிவாககுவருமிடையூறிசென.றுரை 
செயவார 

இ-ள பிராமணனிடதநிலே இககபபெணணை விலைக மி மேனனை 
பூளள ஒருபுததினையம விரறவனேயிவன இபபட பபடட இவனு5குப 
பொருடசெலவுவநதது எனன குறைவினாலோதெரியாது மறுபடியும 

தஒருபொலலாகவன துனபபபடுதறகாக பறையனிட / திலே இவனைவிலை 

கூறி விறறவனுங கூடவிருககிடுன இபபடி.யாகப பலகாலரும போக 
னதை சாமெலலாருக தெரிகஇருகசரோம), இபபோ.துஇகதககாசிராஜன 
மகலுடைய உயிருகரு முடிவுசெயநநினாலே இவாகளுகரு வசகதுனப 
மிபபடியெனறு சொலலிககொளளுவராகள-ஏ-.று (௭௦௩) 

எஙகோமகனகதறவுயிருணடகொலைகாரியிவளோவெளகதகொடருவாரு 
வெங்கோபவனகரிமினமுனபோடுமெனறுசிலா வெருளவாகெருககிய 

டாவரா, பஙகோபறைகடவெளைவதைசெயதனமபடை படாதோவெனப 
பதறுவா, செஙகோனமுறைககுவழ?! கொலவகென.றுகிலா செயலா 

லவிலகடிவெருவரா, 

இ-ள எமசரசனழப பிளளையினுயிரையுணட. கொலைகாரி யிவள 
தானோவென்று கூடகதகொடருவராகளசிலா, வெவவிதான கோப 5 

பூடைய வலியயானமுனனேகொணடுபோ யிவளைப போடுஙகளெனறு 

இலா கோபஙகொளளுவராகள, இலா கெருககிவகது வருககஞசெயவா 

ரகள, பறையனுககு இவளைவதைசெயயுமபடி. பஙகுணடோ கமமுடை 

யஆயு5ஙக விவளைககொலலாதோவெனறு பதறுவராகள சிலா, TE 
னுடைய கீதிழுறைககு 5 தபபுசலுணடாகும நீஙகள கொலலகதுணிவ 

செனறு சிலா தஙகளசெயகைகளாலே அவாகை விலககிககொணடு 

வருவாகள-௭-று (10) 

அழியாககாசிபதிமகனுவிகொணடவிவளனியாயகாரியசடி 

பழிபூணிமிஙகசலினெளிசாயவிடாதுஈமா பலாரவியுமபருகுவாள



மயானகாண்டம் காக. 

விழியாலெறிகதுமுயிரகவாவாணமுககிலெதிரவிழியாதுகிலலுமெனவே 
மொழிவாவதைகஇடுகைபொரு ளாகவறபமனமுசியாளெனபபகருவா£ 

இ-ள அழிவிலலாக காசிராஜன மகலனுயிரைாவகதைதத இவள அடி 
யாயமேசெயரிறவன கெ.டடவள, பழியே செயயததககவள, இவிடம 
விடடி நிஙனொல இலேசாயவிடாமல ஈமமெலலாருடைய உயிரையபுரு 
ணணத்தககவள, இவளகணணுலவெடடியு ஈமமுயிரைவாஙகுவான,இவ 
ளமுககதுககுநுனனே கோனஞுமல நிலலுககளெனறு சொலலுவார் 
சள, இபபோ இவளைககொலலுகறசே முடிவுபொருளா யிருகசசசெய் 

கே இவளகொஞ்சமேனு மனமவருகதாதிருகசிருளெனறு சொலலுடு 
ரோசளசிலா-௪-று (ரா௰௫) 

தபபாதுமனமகனையபிரகொணடுதிரமுணடதறுகண்ணாசூகமாகங 
கைபபாசமுற நுவரவலளோகிசமபினிடைகரவாகிருககலிலளென 
அபபாலலாகக றுவியிவள கொனறகோவலதியாகொனததகோதெயவமே 

இப! ரவிகனறலையிலவைததாயுனககுஈடுவிலையோவெனபபுகலுவா£ 

இ-ள கபபாமல காகரசனமகனை உயிரைவகைகதது ரககஙகுடி.தக 
அரசாகராக்ஷசியானால நமபோலவாருடைய கையிறகயிறமுற கட 

டெவருவாளோ ஏகாசததிலேபோய மறையாதிருககிமுள ஆகையால 

இப பத யிவளடஙடியிருககககாரணமெனன அ௮௩த அ ரசனமகனை௪ மின 

ஙகொணடு இவள கொனறதுமெயயோ அலலது வேறே யாவாகொனற 

தோ ஓ ஐ செயவமே இ௫ஈப பாபாதமாகலைமேற சுமையாகப பழிகமு 
தஇனாய உனகருபபொதுவான நீ நஇியிலலையோவெனறது சிலா சொல லு 

(7௦௯) வாரகள-ஏ-.று 

கொலைகாரிஎ யததெருவிலவிலை ௩ மிவிறறபடு கொலைகாசதுடடனிவலும் 

புலையாவினககொலை செயிவளாவிகொலவதொருபொருளோவெனகசத 

அவார, விலைகூறிவிறறவதுமிவனாகிலவிடடி.வெனவிடலிரெனககொடரு 
வா, கலையாலிறுககிமடலுறவேபிணிதககமிறுடனேபிடி சதுவருவார 

இள இபபடிபபட்ட கொலைசெயகிற இவளை இக,கசதெருவிலே 

விலை௯ ஜிவிஉுவனான கொலைசெயகித துவடனாகிய இவன பதஜையஞய 

கொலைகதொழிலசெயத இவளுபிஸலா வதைசெயகிற இவனுககு இதொ 

ருபெரிதோவெனறு கததியமுவராகளசிலா, இபபட. விலைகூமி விறு 

னே இவனானால இஙவளைசகொலலாமல விட்டுவிரவான, நீஙக ளெலலார 

நம இவாகளைவிடாமற மெடருஙகளெனறு சிலா தொடருவரகளு 

முனனே சிலைததுணியா லிறுகககடடி.த தோளமடலகள சேரக்கடடின 

சயிமறைத தாஙகளுங கூடபபறதிககொணடு வருவ்ராகள சிலா-௭-து () 

ei



கடச அரிசச நதிர்புரரணம மூலகும உரையும். 

கனியாயபாவிகுறையெவாபோபுரைகஇடுவாகருமாலயபபுரவலன் 
அனியாயமெனறுசிறிதுணராதொபெண்பழியை யவமேகொளககருஇ 
னை,;இனியாரிரஙகுபவரெனவேயலைதுவயிறெரியாவுலைகதுசழலவார 
கனிவாயபுலாகதுநிலைகளாவராகலககயடலகரைவராபுலமபியமழுவா£ 

இ-ள இவளோ வேரொரு ஆக ரவிலலாக பாவிஇவள குறையை 

யாவாபோய மெயவிளகசசசொலலுவராகளண தருமககோயிலான ௮7 
சன இது அரியாயமெனறு கொஞசமேலும .ஐலோசியாமல ஒருபெரை 

பழியை வீணேகொளளவெணணினன, இனிமேல யரவா இகத சியா 
யததுககு வியசனபபடுகிறவாக ளொருவரையுககாணோமெனறு வருதி 
வயிறெரிஈது உலைவாக- ௪௨ வுவராகளசிலா, கனிபோனற வாய காய 
8 தமது சுவபாவததபபுவாகளசிலா, மனஙசலநுஇி உடல கரைவா£ 

களசிலா, பிரலாபிம க ழவாரகளசிலா-௪ று (ஈரி.௮) 

வலலோகளவலலபடி சொலவரகணமனனுமிறைமருமானையிவளகெொர 
னறவா, நிலலாதபோதிவளைவறி?தவதைதபழியாபாலசெனறுபகாவா 
ity கொலலாதுவனசிறையிலவைகசேவிளஙகினிவளகொலைகானவளகத 

இடுகலாம, அலலாதுவிடடி.டலுமறமாருமெனனவவரவரோடுரை,2.நும 

அவரா 

இ-ள இப. வலலவாக௱ கமக்குகதோறறினபடி சொலலலானார 

wor, நிலைகொண்ட ,ஏரரகுமாரனை இவளகொனறபடி யிலலாகபோது 
இவளைககொலவகான பாவம யாவசமாககக டுமெனறு சொலவராகள 
சலஈு, இவளைககொலலாமல வளியகான காவறகூடததிலேவைக கரல 

வளசெயசகொலைகானே இவனாக கொலலுமபடியாம இதையலலா 

மல இவளை விடடுவிடடாலும ,நககொலை விடாதுசூழுமி அலலாமல 
இவளை விரிகிறஇினாலே புணணிய ம முணடாகுமென ஜொருவாக கொ 

ரவா சொலலுகிறவாகளாகி வருகதுகிருாகள-௭-று (07) Jo) 

பதியேதுபரவியிவணல7ரவேதவஃ நுபெறுபலனேதுபாவகிகமபெண 

மதியேதிககசனையுமவிலாவிகததேதெனறுமறுகாமருணடுவிமுவா£ 
விதியேபறககொடியையெளியாடனைககறுவிவிலைகூறிவிறற துமலால 
௪தியேவிளை சசனையிதறதமோவெனச சிலாகடளாவாாமுச,கதிலறைவரா 

இ-ள இவள ஊரெது பாவியான இவள இவிடமவருதறகுககாரண 

மெனன இககேவஈது பெறுபலனெனன இகதபபா/வமுணடாசப பெ 

ணபுததியுண்டானதெபபடி. இவவளவும உண்டாகசசெயக செனனகரு 
மமெனறு மயநகித இகைகது வீழுவாகளசிலா, ஐ தெயவமே டீயோ 
மிசவுககொடுமையைய/டையை இஈகச எனியவளை விரோதிகது விலைக தி 

விமசசசெயசதுமலலாமல முழுதுங கெடுதியையே உணடாகூனை இது



மயனகாண்டம் and® 

உனக்கு நியாயமோவெனறு சிலாகள சள।சசியையடைகிராகள சிலா 
மது ருகததிலடி.ததுககொளளுகிராகள-௭-று (12.00) 

அஙகேயடகதவடியிஙகேயல்ககுமலைவலலாமலெயதுகொலையும் 
பஙகேருககறுமலாபோலவிளககுமுகம௰ியாகபாவையனையாள,௪ய 

கேபிறகசனளகொ லெ கேவளாககனள3கொ லெக்சேயிரகனளகொ 
லோ,இககேபிறகதவியவசசாளெனபபலருமிடைகசினறவெலலைகனிலே 

இ-௪ கே அவளையடி 55௮. இஙகே ஈமமை வ நககரசெயடு 

DB த வருதுதலையலலாமல ௩ட,க்கொலையும தாமரையினது நல 
லமலாபோனம முகதடினாலே தெரிஈதிலாச பிரநிமைபோனற இகசபு 
பெண எவவிடதமே பிமுசாளோ எஙயசேவளாககவளோ எஙகேயிருக 

வளோ இஙயகசேவகது செ2நுபபோகலாமுளெனது பலரு மிபபடி வருகி 
துறெபோது-எ-ற தாமரைாமலாபோல முகமவிளஙகுகியதினேதஇிவன 

கொலை செயயதபெறியாகவளெனறுகொண டவவாற௮ சொலலுடராக 
ளெனக (oF 2.4) 

வேறு 

எனனபாதாஞசெயதன மெனவிறைககை தநுக 
கனவிகைகளாசகடடியகயிறு நா அபிடி கதுற 
துனனுமாாணிததோரணவாபிலககடஈது 

பொனனிமாககாபபுமிசையினபு ॥அதுவசஇறுதகான 

இள காமெனனபாவககசைச செயமொமோவெனறு அரிச௩இச 

மதாராஜன சிரிம ஐச சநதிரமிியிறுடைய வககாககடடி யிருககிமகபிற 
ரை? தனகையிிலகொணடு கெருஙகின பெரிகான ரதககசிதமுளள 
கோரணஙகட்டியிருககிற வாயிலைககடகது அசகபபொனமயமான படட 

am 4 gO 316 J, வெளி2யபேவகதுசோகதால-௭-ு (1௨௨) 
- ர் ~ 

உ Doel ளையிலவசிடடனவவுமபா கோனறனககுக 
கொறறவாகினகசியானபுகலகோதிலானிட தே 

அறறைகாணமுதறசெளசிகனமைககுமூறனைதநும 
இறறைகாளவிெெகாணபநீயெழுகவெனறிசைததான 

இ-ள அபபடி. மதி லுககுவெரியேவகசபோதில வசிஷடமகாமுனி 

வா தேவேகசெனைபயாதது ௮ரசனே உனககு கானசொனன யாதொ 

ருகுறறமுமிலலாத அ௮ரிசசச்திரனிடசதிலே அ௮னறைததினஈ கொடசுக 
மாக விசுவாமிசதிரன குறறமுளளவனாகசசெயயவேணடி. உணடாககனெ 

இடையூறுகளமு ழதும இனனறைதஇனம விடடுபபோம அ௮தை' நீடிகானு 
நகரணககடவோம நீயெ இகவெனலதுசொனனஞா-௭-௮, (ஈ௨௧)



க௱ா௰௬ அரிசசதிரபுராணம மூலமு ம உரையும் 

தாமுமவாசடைமாமுனியவவுரைசாறற௪ 
சூழுமாதருகதுமபுருநாரகாகாமும 

வாழுமவசசிரபாணியுமவசடடனுமிபாரும 

ஏழுபாலருஙகாணவாதரகரதஇருகதரா 

இ-ள கொஙகுவகான நீணடசடையையுடைய பெருமைபொருக 
இன வ௫ஷடமுனிவா அகசவரா£சதைசொலலவே ஏபபோதுஞ சூழி 
ரக தெயவபபெணகளூம துமபுரு கா£மாகஞம இவாகளோடுகூடி. 

வாழற வசசிராயுகபாணியான இகஇரனும மறற எலலாரும மறறை 

தீதிககுபபாலக ரேழுபேரும ௮ரிசசஈதரனசெயகைபாரகக ஆகாயததி 
லேவகது கோனருஇருக,சாகள-௪ அ (௭௨௪) 

அகதவேளையிறகெளசினவிரைகநவ.சநரபெ 

இகககோககவெயதலெனனெனககுநீமுனனம 
PEST GALT CO 5165) C ovG)om wp! மொழிப IF a} 

உயகதுகாடுமிவவுயிகளுமபெறுகெனவுரைததான 

இ-ள அகதசசமயதடுிலே Asam மிமதிரா gy Gall son ur Bare ft 

அரிசசகதிரமகாரசாஜனே இகககசதுனப2ை யடையவெணாடி ய மனன 

எனககு நீமுனனே கொடுததநாடடை கானகொடுகடிலேனெனது ஒரு 
பொயவராசதைசொலலித தபபிககொணடு உன,)டடையுமடுகக இ௰ 
5,௧௮1 பிரகளும பிமழைககபடெறுயெனறு சொனனா-ஏ - Mp (ரா௨௫) 

சேசரினறவனசெபபியகாஙகவானயி 
யாருஙகேடடி.லாவரிடடறுமமரருமமிககாா 

வீரவேககனுமஙசை!/மவனஉ.யீறகஇங 

கியாரைநீபிககவேழைமையுரைசெயடியெனரா 
இ-ள அபபடிககிட்டிரினறு அககவிஈவாமி 2)ராசொலானகை மச 

இரிமுதலிய மூவருமீ கேடடதேயலலாமல மறறை யெலாகளஙரோடடி, 
லாகள, வசிஷடமகாருனிவருக கேவாசரூமே தெரிச சவா கள அப 
போது மகாவீரனை அரி சகஇரமகாராஜறும சந மடிபம WG OD h 

ure ast காலிலேவிமுகநு ஐயா இவவிடததிலை யாரைபபா£தது 
இகச மூடதகனகது£ கிசைவகாகசபொனனீரொனறு பினனஞ சொல 
௮ுகிமாரகள-௭-.று (17251) 

சேயமையணமையிலுயிர ககொருதுணையெனசசிறந்க 
வாயமையாலசகஈ தநாயமையாமறறிலஃபுயகசகைத 

தூயமைசெயவதுநீரலாறசொலலினவேறுளதோ 

சோயமைசெயயிலனுமவாயமையேகோனபெனககருதி, 

இ-ள தாகத வஞ சமீபகஇிலும உயிருககரு ஒபபறறதுளை யென 
gue. How goin சதஇியஈதிஷல oo gy LIN dB GT, வேன



ம்யானகாண்டம் as aril or 

பரிசு,,கஞசெயவஇிலலை தாமரைாமலரைப பரிசுககஞ்செயவது அ௮துபி௰ 
௧,5 நீரோயலலது சொலலுமிடகதில வேஜொெனறுணடோ அதுபோல 

அனபஞசெயவதானாலும சதஇயமேிரகமெனறுகொணடு-ஏ -று 0 

புலையனுமவிருமபாதவிபபுனபுலாலயாககை 
நிலையெழாமருணடுயிரினுகெடி G1 DF FDECS 

் '  தலைமைசோகருசததியமபிறழவதுதரியேம 
கலையுணாகதமீயெமகி நுகழறுவதழமகோ 

இ-ள நீரனுு கூடவேண்டாக இரதபபுலலிகான புலாலகாறுகன 
றகசேககதை நிலையுளளதெனறு மயஙூ உபிரைபபராக௫லும அஇிகமாக 

சசிுசது முதனமைகொண்ட ச.இியகசவமி ஈஉடசசபபொஜம, கலை 
ஞானஙகளெலலாகதெரிநத நீர ஏஙகளுககு இஈசசசசஇயகதவறி நடப 

பை சொல்லுவ I உமககழகாமோ-௭-.று (௨௮) 

இமமையமமைமீடெனமறைபுலஙகொளவியம்பு.2 

முமமையுககருமுறையுடை சதெறுகிலைரணி 
௭எமமையாழவயி சமடகடிமீடடுமிமகலாவெரிவாய 
வேம ம.க ருயகடினுமெயமமையைவிடேமால 

இ-௭ இபபிறபபு-வருபிமபபு-மோக்ம எனறு வேகஙகள தெளி 
வாகசசொலலுகனற கூனறைபு ச௪சஇயமே தருகனறமுறையைய/டை 
யகெனமிற நிலைமைககு விரோதமாக எங்களைக சனசாழமான வயிற நி 

லே அடகு மறுபட।ம வெளியிடாஇருகடினற அககினிவாயகம வெப 

பமபைமகொணாடு மிகக் பூகததிலே விமுததினாலும -கழியசைவிட 

மாடடோம-ஏ-ு (1௨௯) 

படயிழகதனமபாலனயிழககனமபடைதத 
ஙிிரியகதனமிவமக களதெனகினைககும 

சடியிழரிறுஙகடடுமையிழககிலேமெ௪மார 

மடுயிழக நு ரனவாயிழககருககவனமறைநதான 
இள ௪௫௪௨ கசரையுமிழயகோம, பிளளையையுமிழநகதோம, காங 

கள பொறுள௱மெலவததையுமிறசோம, இனிியயகளுஃகுளளகெ 
னறு நினைபபதான நலலகஇயை இழகதாலும சொனனசொலலை யிழக 
கமாடடோமெனறு சொனனூாகள,அதுகேடடுக தனபுததிடுஙகெடடிக 

தனவாயுமிழகது ௮௩5 அருமையான தவசதையுடைய விரவாமிகதிரா 
மறைஈதுபோனா-௭ஏ- று (1 H.W) 

மறைஈதுபோகலுமவாசவனமாமுணிவனைககூய 

அறைகத்காரணமறிஈதுபோவெனவருகழைக்கான 
நிறைகதநாணரு நகுறைநதபராவையமுறநினைவு 

HDB) HOG னனமுகிலிடக$வருடன கூடி,



ah n.0/ அரிசசதிரபுராணம் மூலமும உரையும் 

இ-ள அபபடி. விசுவாமிததிரா மறைகதுபோகிறபோது இகதிர்ஞ 
ன வன அத மகாமுனிவரைககூபபிட்டு நீ முனனேசொனன காரண் 

அதை முழுதுநதெரிதுகொணடுபோமெனறு தனசமீபமாகஅழை கதா 
ன, அ௮தறனா நிறைக;தவெடகமுங குறுகினபாரவையுமுணடாகத தமது 

தினைவுகுறைவாகி மேகசமணடலகதிலேமறைகஇிருகடற அவாகளுடனே 

கூடியிருககரா விசுவாமிகஇரா-௭-று (௭௩௧) 

வாசததராபுனைவாசவறுடனரானிவைகப 

பாரசககசாளகரமபிணிசசகோரபாசஙகைபறறப 

பேசததானபெமுனபிணஞசடுகோலினாறளளி 
கநேசகசரரமகனகஅுடகதோர நெடுிலமுறருன 

இ ள பரிமளஙகொணட மாலையணிகக இகஈதிசனுடனேக உ விச 
வாமிச ரரிருககசசெபசே சகனககனபுளளவளான சதி /பதிகையிலே 
கடடீனகயிறறைக தனகையிலேகொணடு யாகொருவராதகையுமபே௪ 

மாடடாதவனாகி அ௮ரிசசஈஇரமகாராஜன பிணஙககாசருடுகிற கடி.யினாலே 
சகடரமரியைககளளிககொணடி சகனககனபா னிறைநதுளள புன 

கடெபபகான ௮௫ ஐபபிலலாகசநிள தையுடைய சுடுகாடடினிடகதை௫ 

சோதான-௪-று (௩௨) 

வழககனெனறுகீவழிபடுபெயவததைவணபசிக 

கிழககுகோககஏயீணர ௬வெனகஈகிவிமொழிமடகதை 
பழசகமானவககணவளைபபரவியெனனாவி 
இழககறகஞசிநீயறமவமுவேலெனனவியமபும 

இ-ள சோநதபினபு சஈதிரமதியே மீ வழககபபடியே நி வணஙகத 
தககதெயவததை வணஙகிககொண்டு சிழமககுமுகமாக கோகககொண 
1p. ibs O eb இருவெனறுசொ லலவே அதறமுககிளிபோலும பே BOT Uf OL 

யசஈதிரமசியானவள தனகசெபபோ தும பழககமாக வணஙகுடிற அந்த 
நதாயகனையே துதிகதுவணஙகககொணடு இதோ எனனுயிசிழகது போவ 
மிமுபபயகது நீர உமமுடைய கருமகதைவழுவாமம கொளளுமெனறு 
சொலலுகிமு௭ -ஏ-ற, (47 fi.) 

Gur b.g6 35 SG OL) OL SripmusO wow Qucw# 

றருதவசசைபுமறசதையுமெயயையுமவிடுதது 
வருசனமனனவவழிவழிரிறக்கெனவாழத்தி 
இருகதபினசுடாவாடபுடைவலக்கையினெடுததான 

இ-ள, ஜலத்திலே பொருந்துகனெற குமிழிபோனற இகத வாழவை 
நீர நிலையெனறுகொண்டு உமமுடைய அருமையானதவக்தையும தரும 
ததையும மெயமையுமவிட்டு வருததமடையீராக ௮ரசனே உமமுடை 
யவமிபாரம பரிபமழாகச சததியதடிறரிறகதவ7॥க வெனறு வாழதசிக



மயானகரணடம. wal ta 

இழசகுமூகமாகவிருகதான பினபு ௮ரசன்ஒளிகொண்ட வாளாபுததகை 
வலஅகையிலேகொணடான-௪-.று 

(a1 m2") 

உலகுயிரககெலாமபசுபதியொருமுதலாயின 
அலகில€ருடையவன மொழிமதையெனினகனகரை 
இலக௰மயலவறஙிறுமவாயமையீடிலதேல 

விலகுறுமலவவாயமையைவிசகமாககொளினயான 

இ-ள உலக துயிகஞூககெலலாம பசுபதியே ஒபபறற மு.குசட 

வுளானால அளவிலலாத சிறபபையு/டைய அககதசகடவுளசொலலே வே 
SO Gor ௮கத வேத்ததிலே விளவகசசொலலுகினற கருமஙகளபல் 
வகைகவிலும மெயயே ஓபபிலலாதகானால ௮தனைவிலகவிடாமலுகக 

மெயசெசலலுகலையே கானவிரகமாகககொணடதுணடானால-௭-று () 

கெறிபினனனவெனஹதனைவிடாகிறையிவடகுளதேல 

இறுதியினமையைபபெ றுகவிலலெனினிவளிறுஇ 

்  பெறுகவெனறுவாளவீசினனபேதைதனகமுத்தில 

மறுமண தஇடுமாலையாயவீழகககவவடிவாள 

இ-ள அந்த மெயசொலலுூற மார்சககசையே விரகமாகாசொ 
ண்ட எனனை நீஙகாத நிறைகுணம இவளுககுணடாயிருநதால இவளசர 
வாமையைபபெறககடவது இவையெலலாமிலலையெனமுல இவள சர 
வைபபெறககடவதென்று வாளைககொணடு வெடடினை, அபபோது 
௮௩௧ வெட்டின கூரியவாளானது இரணடாவது கலியாணததுககிடட 
மாலையாக ௪கஇரமகு கமுசதிலேவிழுக௧3ு-௪-று; ௩௬) 

மயானகாணடம-முறதிறறு-அக-விரு௧௧ம- ௭௨, 

— te 
ஒனபதாவது 

மீட்சிககாண்டம். 
படததகாசபாடியாலையுமபடடுளதகமுததும 

இட கதினினறுவாளவெட டி ஸிறபிமைதகடுசெழுஈ$ப 
புடகதினினறுமாறறுயாககசெமபொனனெனபபொலிகதாள 

மடதகறச்க்சொளி! சகதிரமதியெனுமணஙகு. 

இ-ள ஒருவராலும படக்கூடாத பாடுகளெலலா முழுதுமபட்டுக 
தனமனத்திலே அழுகதமாகககொணட, சததிய விரகசதுடனே கினறு 

கததிவெடடுககுததபபி உருககுகினற செழுமையானகெரு புபபுடகதி 

லிருஈது மாறினா லுயாஈ.துளள சவெர,பொனபோலவிளககிறை அறி 
யமைககுணச்தினினு நீஙக விள௰குகினற சகதி7மதியெனகறபெண:



கூரஉ௰ அரிசச,கதிரபுராணம மூலரு.ம உரையும் 

சடைபடடோஙடியமுடிமுனிசனதுசூழவினையால 
அடைபடடேறுபாடலை ததையஙகடஈது சாணையினால 

சடைபட்டானபினசெழுமணியெனவொளிகாடடி.க 
கொடைபடடாபுகழககோமகனவிளஙனெனகுணத்தால 

இன சடைகளுணடாகி நீண்டதலையையுடைய விஈவாமிகொமற 

னிவருடைய வஞசனையிலே அகபபடடுவெகத இடையூறுக ளெலலாவற 

றையுக் கெ சாணைககலலினாலே கடைபடடு அது ரேரதபினபு விளஙகு 
கின செழுமையான மாணிககமபோலொலவிதோரறிக கொதகெகயவுண 

டாகி நிறைகச புகழையுடைய .நமிசசகஇரமகாராஜன தனது நலலகுண 

கீதுடனேவிளஙகுசலானான-௭- று (2) 

புலசதினமாடசிகொளபொலஙகொடிபடரவோஙகர ஈ 

ருலசதினமாடசியஙமுணசரினமாடசியுஙகுறைவறு 

தலகஇனமாடடஇயமவாயமைமாடசியுகனிமல ர 

நிலகதெனமாடசிகொளகாடசியினோககனாபலரும 

இ-ள அ௮றிவாற பெருமைகொணட சநதிசமதியாரிய பொனகொ 
Hip வுயாநக ஓரரசாகிய அரிசசகதிரனுடைய குல;ினது பெருமை 

யும குணததினதுபெருமையும ர௬ுறைவறறசிறபபுபபொருநடிய நனமை 
யினது பெருமையபும மெயயேசொலலுகிறபெருமையும மிகவுமவிளஙக 
அ௮கசஇட,சடுிலே பெருமைகொணடிரூககிற இவாகள கோறறததைகா 

ணகிறகறகுப பலருமவக.து கூழனூகள-௪-று (ு) 

வணடருக கதகராவலலியைசரூட வூமவானிற 
கணடிருதவாமததனாருனிதனாகளிததா 

மணடலகததிழிகணேடி னாவயிரவானபடைகைக 
கொணடி.ருகவககுரிசிலுமசழசசிமிழகுளிகு கான 

இ-ள அகதவணடுகள மொயபபதான மாலையை ௮ரசன சநதிர 
மதிசகுசசரூடடினவளவிலே அகாயததிலே ௮தைக கணதிகொணடி.ரு 
நசவாகள மதஇகது மெயசசிெனவாகளாகச சககோஷிதகாடினாகளபின।/ 

௮௩௧௪ சுகொடடுகிலததிலே வகஇறஙகக௯ ட னாகள, பலமான வாளா 
(புகதிதைக கையிறகொணடி ருநத அகக் அரிசசகஇரன QOH REEL oO) 

லேமூழு நிறான-௭-று (௪) 

எனறனாலிவனகுணமெலாமவிளஙட௫டினெனைபபோல 
நன௰ியாசெயகாரிவறகெனநகைமூகமலா நு 

துனறுவாரசடைசுவனமிசைசசுழன நுவீழஈகாட 

வெனறுளானெனககெளசிகனாடி னனவிரைநது 

இ-ள எனனுலே இகக அரிசசஈஇரனுடைய su குணஙகனெல 

லாம விளஙகலானால ஏன்னைபபோல இகத ௮ரிசசஈதிரலுககு கனமை



மீடசிககாணடம் OS 

Qswsareer wiGrat 9 OMCuT Rast capsmnere Aum கெருககி 
நீணடசடைகள பிடரியிலே சுழன௱விழகது விழுநசாட வெற்றிகொ 

ணடவாபோல விசுவாமிததிரமுனிவா அகெவிரைவுடனே கூத்தாடி. 
னூ-எ-று (௫) 

வாடிநாடொறுமவருஈஇயவசிடடனமெயபபுளகம 

மூடிணைனைமிகககாலஙகணமூனறையுமுணாகதும 
அடிைனையாகசானயாகசானறனையறியா 
கோடினைமகிழகதுவகையங்கடலகுளிகதுறைககான 

இ-ள மனமவாடி க தனநகோ.றும வரு௩தககொணடிருகத விஷ் 
டமகாமுனிவா அபபோது சமதுடமீபெலலாம ௮இகமாகப் புளகாககி 

தஙகொணடார இறபபெதாவு கிகழவெனகற முககாலஙகளையுதெரிக 

GLASS ET, எலலாரிலுஞ சிறசவரானா சோரவுஙகொணடா 
நமமை2காம கெரிகதுகொளளாமல ஓடஉஞா HMMS ECC BOLE gy 

ஆனத ககடலிலே முழூகியிருககார-௪ று (௬) 

அடையவானவாஇரணடதுதிருவுளககடைததுப 
புடையிலவமியமைநத சோரிருவருமபொருகதக 

தொடையிலககியசடைமுடி முறைமுறைதுளகி 
விடையிலேறிவஈதுமையடளமோனமினனவிமலன 

இள தேவாகளருமுதுமவகது கூடியிருகறெகைக தமது இருவுள 

ளதநிலைகொணு பகககதிலே விளஙகுடினற புததிரரிருவரான விநாய 
கறு முருகனுங்கடவர கொனறைமாலைவிளநகுனெற தமதுசடைநுடி 

யை அடிகடி. ௮ரளை5துககொணடு இடபவாகனதட லேறிககொண்டு 

வது பாரவதியடனே விளஙகினஞா பரமசிவன-ஏ-.ு (௪) 

ச/ஈதிமபடி யவுணாகமரமுடலகளைதசேயதத 

ஐஜுநுவெமபடையடகடயகரமெடுககமைதது௪ 
சுக்ரகதிருகதோளிணைபுளகமுறமோஙக 
௧௩ துகோனமினனவயினன,மேறறிருமறுமாாபன 

இ-ள சிநறியோடுமப,. ௮ஈரருடலகளைததேயபபணணின வெ 
விய பாயு தஙகளைாயுஙகொண்ட கைகளைத் தாககி எலலாரையம ௮ம 

சசசொலலி அழகான இருகசோளகளிசணடு மிரணடும புளகாவூதங 

கொணடுவளா கருடவாகனகதினமே லேதிவகது சோனறலானூா திரு 
வையம மறுவைய கொணட மாபையுடைய மசாவிஷணு-௭ று (௮) 

காதிறறோனறியசணடழோயததாரமுகனாபிப 
போதிறமேனறியகானமுகததொருகனிபபுககேள 
ஓதிறறோனமியவாணியோடோதிமபபுளளின 
மீதிறமுூனறினனவிணணவாயாவருமவகதரா 

னக



௧௬௨௨. 'அரிசசசதிரபுராணம் மூலமும உரையும், 

இ-ள மகரகதஙகளஞடனே விளஙகுனெற குளிகச அதுளசிமாலைய 
ஈரி, மேகவணணனுடைய தஇிருவுகதிமலரிலே பிறக சதுாமுகஙகளை 

யுடைய ஒரு தபபுமிலலாக பிரமதேலரும சமமுடையலாகடிலே தோ 
றுகிற சரஸவஇயடனே ௮னனவாகனகனெமேலேகிவககரா தேவா 
களெலலாருமவஈது ௪.டினாகள-௭-.து (tm) 

சிகராசினனராதுமபுறுகாரகாதேவா 
பப் சாசானவாகருடகககருவாகளபசாசா 

பியனமனஜடிமா லெரீடுமபிகாமகனோமம 
மெயகதுவகதிரறாநணேடி னாமேதினிமிசையே 

இ-ள நிபபஒசசிககாகளூம கினனராகளூம துமபுரு OTT SLIGO 

தேவாகளவிலே பததாகளும, அசுராகளும, கருட்காகஇருவாசஞம; பை 
சாசாகளூம, ரிவனுடனே விஏணுவுமி பிரமாவும மெயசசிககொணடு 
முழாகமாகி ௮௩௧ இடததிலேவாது சோகதராகற-௭-று (6) 

சந்திராதிககாவைரலாசதகமாகாகளோ 
௩௫௭ / யொரொணமாமாமுனிவரரியககா 

ஊதாப./பததிரதிகோயவேனிலவேணமறஜோர் 
அ௮நதரததினைமறைததுவஈகதாவயினடைநதரா 

இ-ள இனனறும சநதிரரூரியாகளும-வைரவாகளும - சதகமாகாக 

ரூடனே இஈதஇரன முதலானவராகிய ௮அஒ.டஇககுப பாலகரும மகார 
னிவாகளஞம இயககாகளும-மககரகிரிபோலுக தோளகளிலே இரஇிசேவி 

சோவ்தான சோடைகாலததுககுரிய மனமதனும மறதுமுளளவா கள 

ஆகாயசதைஞமாடிககொணவெது அ௮வவிடதகஇிலேக டினாகள-௭-று () 

ஈ௦கரசனிலவராவிசிரு துருறகக துவ 

ாரகரபபுயமாயிரமுடையவோவாணன 
கநதரககையானமுழககிடுஙகுடநுழாகதொளியும , 
அத ரசசெழுகதுகதுபிசகதுமனியமாகக 

80 இள எாரகடிலேமாடடின தோலிறுககமானதநு முதுகிலே படிவ 
தாயிரு க மடகாடரிபோலு ம தோளகளாயிரமுடைய ஓபாலெலாச வா 

னாசி. ரனனளன அழகான தனதுகையால முழககுனற குடமுழாவின 

FIG YI செழுமையான அகாசதுகதுமி வார நயசதோசையும எஙக 
மூழக்கமா£ எ.து (02) 

சினனமபேரிகைசலலிகைசெமபொனின்காளம 
மினனுமாமுகிலிடியெனககடலெனவிமமத 
தனன ரமபையாசொரிஈதிடுகறபககதுணரும 

போளானினனனெடிமபகசளூமபொலிரககனளனறே



மீட்சிக்காணடம்: MR Fe 

இ-ள செெனம-பேரிகை- சலலிகை - செமபொனனலாகிய எகர 
ளம-ஆயெ இசச வாசயெயகள மினலுகினற கறுதத மேகததிடிபோல 

வும கடலபோலவும மூழஙக அககேகெருஙனெ சமபாஸதிரிகள பொ 
ழிகினற கறபகபபூஙகொச்துகளூமு, பொனனாலாகசிய ஈ௨ல கெடுஸ்டி 
யசனமலாகளும, எங்கு நிறைகலாபின-௭-று (On) 

வகததேவரைசகணடரிசசகதிரனமகிழகதே 
எகதமாகவமெனனையோவெனனையோவெனனு௪ 
சிகதையுடபெருகானகதபபெருவெளளககேகூப 

புகநியாஙகரைபொடிபடப்புடைதகதையனறழே 
இ-ள அ௮பபடி.வகதுகூடின கேவாகசளை யெலலரககண9 அஆரிச௪ , 

இ.ரமகாராஜன சசகோஷிதது எஙகளஞுடைய பெரிகானசவ மெப்படி பப 
டடசோ வெபபடிபபடடகோவெனது மனததுககுளளே பெருகு, 
பெரிசான னஈகவெளளந தேஙகுகலாகி அவனுடைய புமஇயாயெ 

சரைதூளாருமபடி. மோியது-௭-.று (௦௪) 
கொழுதனனழெழுதெழுகமசனனடி முடிதொடஙி 
முழுதமுற,சியவுவகையமபெருஙகடனஞூழகப 

புழுதியாடினனகருணையஙுகணணினீரபொழிய 
அமுதுவிருசனனசெயதவமினனதெனறறியான 

இ-ள அ௮ரதசகேவாகளை யெலலாமவணககினான வணஙகியெழுக் 

திருககான, அவாகளபாதநகளைக கனமுடிமேலேசூடிககொண்டு முழு 
துிரமபு உலான சககோஷூமாகிய அழகிய பெருஙகடலிலேமுூ மண 
புழுதியெலலாம தனது கருபைபொருகதின கணகளி ஸீ£ சிகதுதலினா 

லே தனமேலெலலாம கிளாகதுபட வதானான, பினனலும அழுவதாயி 
னை தானமசெயச செவவையானதவம இபபடிபபடடதென றறியாதவ 
னகி-ஏ-.று (0௫) 

நாரிபாகனைமுகுககனைகானமுககதோனை 
முரிவேலனைவிகாயகஷாததியைபபணிநகான 
உ பூரைபூாரையெனறிருகையாலமைகத்தபுச்கேளிர 

யாரையாரையெனறதிகஇயாமவிளமபுதுமமமா 
இ-ள பராவஇிசமேதனையும-மகாவிஷணுவையும - சது£முகபபிச 

மாவைபும-ந்ணட வேலாயுகககடவுளையும-விசாயகஷாததியையம- வண 

ஐ தனை வணஙகவே போதுமபோதுமெனறு இரணடுகைகளாதும அரி 

௪சகஈஇரனை அடககசசசெயததேவாகள யாசாரை இனனா Meteo gy 
காமதெரிஈதுசொலலமாட்டுவோம-௭-.ு. (War) 

மீடமெனனவனவிமலனைத்கொழுதிவண்மிடைஈ்த 
கூடடமாயுளாரியாவாககுமாகெனககுறிகசான 

உபூரைபூரை - போதுமபோ.தும,



oe அரிச்சற்திரபுராணம மூலரும் உராயும். 

நீடமெபலசினைககமைவகன மோகெடுமுகலில 
ஊடடுகீரவரனைவாககுமுளஙகுளிரஈசனறே 

இ-ள அதனபினபும அ௮ரிசசகதிசன பரமசிவனை வண்ட இ௫கே 
வநதுகூடின கூடடமானவாகள யாவருககு மிகக வகுகனம ஏறகககடவ 

தெனறு குறிபபிதகான, நீணடவேரிலே ஊறறுகிறகீா நிடடமான பல 
களைகளுககும ஏறபகானகலலவோ ௮பபடியே ௮ஙகேவகக எலலாரு 
க்கு மன துகுஸி£சசியாயிற.று-௭-ு (Wer) 

ஐஓயனேயெமைவழிவழியடிமைகொணடருளகா 
செயயனேசிவலோகனேசுருதியினசரகதின 
மெபயனேபுனைவிழிகளாறகணடுவீழஈ இறைஞ? 
உயயகாயினேனபுரிகவமுணாகிலேனென௫ுன 

இ-ள சுவாமி எஙகளை வமசபாரமபரியமாய அ௮9ிமைகொணடு 

இருபைபணணுகினற சிவககவடிவனே சிவலோகத்தை யுடையவனே 

வேததஇனறலையிலே விளககுகினற மெயயானவனே, உமமை எனகண 
களாலேகணடு சழேவிமுஈதுவண௫கிபபிழைகச நாயபோனத பான செ 
யதகவ மினனதெனறு தெரிகதிலேனெனறுசொனனா னரிசசகஈஇரன () 

தையலமபிகைதனைகதொழுஞசநதிரமதியைக 
கையினாலெடுததாஙகவளகறபினைபபுகழகசாள 

துயயமுபபசதரணடறமவளா?சகைகொடலும 

மெயகுழைஈத துதழைகத துபேரினபபவெளளம 
இ-ள அப்போது சுநதரியான பராவதியைவணஙட கிறகிற சகர 

மதியைக கனகையினாலே வாரியெடுதது அவளுடைய பதிவிரதா க்ரும 

கதை மிசவுககொணடாடஉனாள பாராவஇிதேவி, அபபடிப பரிசுசசமான 
முபபததிரணடு தருமஙக ளயும வளா,,சகையினலேகொடடவளவிலே 
சகஇரமதியினுடைய உடமபெலலாம தளிரபோல விளஙயகலாயிறு பே 

நினபவெளளமும உளளே பெருகுதலாயிழ நு-௭-.நு (0௯, 
மயிலைமுறசெலகடகதியேவரைபகவெகிககோன 

அயிலெடுதகசெஙகையினாலவருகெனாவழைககக 
குயினமொழிசசெழுஙகுதலைவாயரசிளஙகுமரன 
துயிலுணாநதவாபோறபுகுகதணையடி தொழுதகான 

இ-ள அப்போது மபமிலவாகனக்சை முனனேபோகுமபடி. செலு 

ததிககொணவவெஈது கிரவுஞசூரி பிளககககுகதன முருகவேளானவா 
வேலபிடி ௧௪ சிவகத கையினாலே தேவதாசா வாவென்று கூபபிட உட 
னே குயிலபோலும வசனததையுடைய சகதிரமதிபெறற செழுமையா 
னமழலைசசொல வசனிககிறவாயையடைய இளமையானசசகுமாரன 
நிகதிரைகெளிகது விழிசசவாகளைபபோ லெழுகதுவஈது முருகவேளி 
இடைய இரணபொதஙகளை ம வணஙகினான-௭-௮. (உ௰)



மீட்சககாணடம் க.௨டு 

'வேலனகூயசேயதுணையெனககாசியாவேக்கன 
பாலனாவிபெறறெழுகதுபோயமுருகனைபபணிகசான 

சலமேவுமசசிறுவரோரிருவருஞூறபபிற 

காலகாலலுகதேவருகிறபதுகண்டா£ 

இ-ள அபபடியே முருகவேளானவா கூப்பிட டபிளளைககுச சமபி 

போல காசிசோகசாருக கரசனுடையபிளளை பம உயிருணடாகி யெழுக 
திருஈது ௮௩,௪ முருகவேளைவணஙகினான, நற்குணஙகளஞணடான ௮௧௪ 

இரணடுபிளகாகளும அங்கே தஙகளதஙகள சிறப்புடனே ப ரமசவனு 
மமறசதேவாகளுமவகதுகூடி கிறகிறதைபபாரகதாகள-எ-று (௨௧) 

ஆசினனகுணததயோதகதியர்வேஈகலுமணஙகும 

காசிவேசசனுமசலையரிருவருகளிததுக 

கூரிமெயமமயாபொடி கதடககொணடனாபுளகம 
விசியோஙகிடவிறைஞசினாவசமேவினசால 

இ-ள குறறமிலலாத ஈலலகுணதகசையுடைய அ௮யோததியாபுரியா 
ருசகரசனான அரிசசநதிரலனும-காசிராஜலும - இரணடுபிளளைகளும ௪௧ 
கோஷித துககூசுசலாய உடமபெலலாம உரோமககளசிலிாரகக புளகவ 

கொணடாகள, பினனும அகதப புளகாஙகதெமே நிமாகது மேனமே 
லாக மூருகவேளைவணவகிஞாகள, ப ரவசமுமானாகள-பரவசடமி தனனை 
மறதகல-எ-று (௨௨) 

மனனாமனனளை நோககியேமலாககரமமையர 
ஏஏனனையோவெனாவுருகிததஈதிருவுளமிரககி 

முனனைய ககமொவருளுமுறைமைககுகெதிககும 

உனனை யொபபவரிலரெனஜூவருமுரைததார 

இ-ள அுகுதராதாதிரானைபபாகது மலாபோலுஙககையினறா லமரச 

செயது இது எனன சிறகககுணம ஐயோவெனறு மனமுருக க௫கள 

இிருவுளளமிசககி முனபுளள உதசமாகளெலலாரிலும நீதிககும நீதியிற 
செல்லுகிற கனமாரக்கதக்துககும உனனை யொபபானவாக ளொருவருமி 

லலை அரிசசநதிரமகாராஜனேயெனது முமமூகதிகஞுஞசொனனஞாகள 
தேவதேவாகளருளியதிருமொழிகேளா 
யாவரிபபயன்பெறதவரெனறுகைகதுருபெ 
பூவருசகுழலவலலியுமபு,சலவருமபுருடா 
மூவருமவிமுஈ்கெழுகதுபனமுறைமுறைதுஇததரா, 

இ-ள LILI தேவாகளுககுதகேவரான முமரா,சதிகளுமஅரு 

னிசசெயவதான தஇருவராததைகளைககேட்டு நமமைபபோல் யார் இபப 
உ.பபட்டபேது பெறறவாகளெனறு கைநதுஉருகுதலாக பூமணமவீசுவ 
தான கூரதலைபுடையு சகஇரமதிடிம-புசதராகளும - மகஇிரி காசிராஜன்



௬௦௬ அரிசசகதிரபுாணம மூலமுமஉரையும 

௮மிசசகஇிரமகாசாஜன-ஆகிய மூவரு௦ ௮௨௭ ஈகாலிலேவிமுஈ தெழுங் 
திருகது பலபடி தவ்வொருவருக கனிச்சனியே கோகதரஞ செயதா£ 

© on-GT- Lp (2.4) 
வேறு 

அனனவாவணஙகியஙககெகருருகியவசமுறறெழுகதிடுமமைதி 
கனனிபமகாளனறிருககரமமைததுககெளசிகறனையெதாகோகடு 
மனனவனறனககுகீயிடாவிளை, சகவகைமையுமெயதியவாறும 

இனனகதறலததுளியாவருமமியவியமபெனததிருவுளமானா 

இ-ள gorse அபப்டி. வணஙகிததுஇதது உடமபெலலாங கடடு 
விடடுருப பரவச. ராக எமுகஇருககிற சமயததல பாவசெமேதக்சான 
வா தமது திருககைகளால அ௮வாக&ா ௮மசசசெயது விசுவாமிகசொனை 

பபராதது நீர௮ரிசசகதிரமகாராஜனுககுசசெயத துனபவகைகளும ௮5 
தச துனபஙகளை ௮வன அளுபவிசசதும இச கலலோரகளகூடின ௫... 
திலே எலலாருக தெரியசசொலலுமென்று திருவுளளமபறறி யழுளி 

னூ-௭எ-று (உடு) 
இமமோழிபிறைவனவினா தலுநுனிவனியச இற.றுணுககமுறறெதாபோ 

ய,முமமுறைகிலததினமிசைவிழுகஇறைஞ 7மு.துமறை மொழிகளாறபழி 
சரிக, கைமமலாகொவோயபுதைததுமெ ப குனிகதுகணகணீசருமபமெ 
யபொடிபப, எமமையாளுடையவிறைவககெட்டருளகெனமியாவையுடிக 
ழகதவாமிசைபபான 

இ-ள இகதவாததையைப பு மசிவனசொலலிக கேடகுமபோநு 

விசுவாமிகதிரமுனிவா தமதுளளசஇிலே பயஙகொணடு ௮வருதகுழுன 
னேபோய மூனறுதாம பூமியிலேபடியயிடிஈது வணஙக பழைய வேத 
வாகட௫யஙகளாலே சதோசதிரமபணணி ,1மதுகையாகியபூவினாலே தமது 
வாயைமூடிககொண? உடம்பு வணக கணகளிலே நீருணடாகவும 

உடமபு புளகாஙகிககவும எஙகளையெலலாம அடிமையாகககொண்டகட 
வுளே கேடடருளுமெனறு ஈடநசபடிகளெலலாஞ சொனனூ எ-று (0) 

வாசவனமுனனாளவினறாயகாரணமுமவசிட்டனுக சானுமனமிடட 
பூசலுமவிலயகாறபுனமழிதகதுவுமபு,/வலனவேடடைபோகததுவும 
நீசமயகையனாவிடுதததுஈதனககுகிருபனனனடளித்தேடிக 

காசிபுக£மஙகாதததுமவிளை கசகருமமுஙகெளசிகனுரைதகான, 

இ-ள முன்னே இகதிரனகேட்ட மிமிகுகமும அதறகு வசிடடர௬ம 
தீமும அபபோதுசெயதுகொணடசண்டையும பினபு மிருகககளாலே 
இனைபபுனமுதலிய காடெலலாம ௮ழியபபணணினதும அதறகாக அர 
சன வேடடையாடவநததும், அபபோது நீசசகனனிகளை௮லுபபின தும) 

HUTEMAA LGD ௮ரசன தனநுகஃலகாடு மழுதும தமககுககொடுதத



மீடகககாண்டம கள்ளு 

தும, கொதெதுவி_,பபேபோயக காபடடணததுசசுகொடடைக காதத 
அதவும பினபு நடகசசெயகைகளும விசுவாமிகசசாசொனனா-௪-௮ QO 

எனறவனுரைககவிஈநரனவைய,கஇிகலிரீயருவினைவிளை தத 
கொனலைபலவுணடவறநினானமனததிலுதற துபெறறிலையலகம 

அனறவனளித துமினரிதுமடடுமறநிலைபிழைததிலனகனால 
வெனறவாதோற, ராயாரெனவிமலனவினாவிடககெளசிகனவிளமபும. 

இள அபபடியாக ௮௩௪ விசுவாமிததிச முனிவாசொலலவே நீர 

இகரனசபை பிலை வூஒூடருடனேபகைதது அருமையான செயகை 

கநாசசெயகழு ஒருவகையலல ஆகேகமுணடு அபபடிசசெயக வைக 

ளாலே உம முடையமனததிலேகொண்ட கொள்கையை அடைகதலிர 

கனதுகாடடை. அரிப சரதிரனகொடுகத அனறுமுதலினறளவும தனது 

தருமகிலையி Per ore ௪ ய றுதலிலலாஇருககிருன அபபட. யிருககிற திண 

லெ வென? வாயார தோதமவாயார-எனது பரமசிவனகேட்க விசுவாமி 

ததிராசொவறலுகிறு-ஏ-று (2.29) 

கோதிலாககு ௨2 கொளியெகெறிபுஙகுறியுமியானமிிலாதழ BC Bow 

ஆதலாலவெனமொனவசி டடனேகோறறோன பயனேயடியனேனமேற 

காதலாறசெயததகவகதஇனி௦பா தகாவலன றனகடியானளிததேன (ட 

ஈகலாலெனககன சீகதபே ரரசமிநகனனெனறுரைசெயகான 

இள குறறமிலலா ச முணகுதையபுடைய அரிசசகஇரனுடைய நீதி 

பும நிவெழியே நிறசிறதும அவன மனககுறிபபும நான தெரிஈதுகொள 

ளாமல இபபட இசழச சிபணாணினேன ஆகையால வெனறவா வில ட, 

சோ - தோதறவன அடி யேனெ - ஆனதினாலே முனனாள கான .னபுட 

னேசெயத சவததிலேபாடி அ௮ரிசசஈஇரமகாசாற னுககுசகொசெதேன- 

இதசையலலாமல அபபோதெனககு அவன கொதெஃ பெரிகான.ரசர 

டசியையும அவனுக்கே கொகெதுவிடடேனெனறுசொனனூா-௭ று () 

உரைதசதுபளெவியிறகாயு கராராசமோடடியதெனவிறைபுருகிக, ௧ பபி 

னாசாமுஙகொதெக FIOM Ue) BEBE லோஙசேடடிலோஙகையே ,ிரிப 

பினாசசளி 7 பபொருடனைகொண்டோ னிவனெனபபெயாபடைத நுல் 

கவ! (பபபவ.யானோவிபபழிதனையானபூணகிலேனென pon oot Fo UID 

இ-ள அபபடி அவாசொனனது தனகாதஇலே காய? காராசத 

தைபபுகுசஇனாறபோலிருகக ௮சசன மனமுருகி ஒருவா சேடடபொ 

ரூளை இலலையெனறு மறைத் துககொளளுகிறவாகளுஙகூடக கொத 

பொருளை வாககககொளள கரககள கணட துமிலலை சேட்டது மிலலை 

கையையேகதி யா£பபவாசளுகருக கொடுததபொருளைத திருமபவும 

வாககெகொணடவனிவனெனறு பெயாசொணடு உலகத்தை யாளுறெ



௧௨-௮௮)  அரிசச,சதிரபுராணம மூலமும் உரையும 

amare, அ௮லலன-இனி இஈகபபழிபபை கரன அடையமாடடேனெ 
ன்று பினனுஞ்சொலலுோன-௭-று (mW) 

இமமையிறபழியாமறுமையினரகமிரஈ்சவாககளிசச்சைவாககிற, செம 
மையேககெலலாமபெருஈகையாமிக திமைசெயவதறகுநீபூலகக, தெ 

மமையோகணடாயிதறமுமுனறீராவிடாபலவிளைககனையெனிலும, மம 
மையுமபழியேசூடடுகததகுமோவெனறனனமுனியதறகுரைபபான 

இ-ள யாசிசதவாகளுககுக கொடுததபொருளை மீளவும வாஙக 
கொணடால இபபிறபபிறகுபபழிபபாகும வருசுகாலக துககு கரகமுண 
டாகும இனனும செவவைககுணமுளள எலலாருககும பெரிசான இச? 
ழசசியுணடாகும இபபடியாகக கெடுகலுணடாககுதறகு மா இரக வுல 

க5இலே எஙகளைகசானோகணடா இனனமும இககாலதகதுகருமுனனே 

Gris gic sadn Quoin அ௮சகேசமாகசசெயதீசானுலும மூனதுகால 

தீ.துககும எனககுபபழிபபையே உணடாககுகிறறு உமமுூடைய பெரு 
மைககு5ச தககதோவெனறுசொன்னான அத்றகு விசுவாமிததிரா சொ 
லலுகிஞா- எ-று (௧) 

கனலஙகழனிசாகெனனகருங்கருதிசசெய்கவசதையானவிடடு 
மனனவனாகவலலனோமீணடுமவளளலகேளவகசிடடனுமியானும[ கே ௭ 
முனனமேமொழிஈதமுூறையறிவகறகுனமுறைமைசோதிதததிஈதுணா ௪ 

ஙநினனகாநீயேயாளுதியெனனகெடுகககைமறுககனனம௰ிததும 

இ-ள. கருமபுகள விளைவகான அழகுகொணட வயலசூழகககாடும 

கலலநகருமவேணடி. கானசெயடற சவசதைளவிடடுவிடடு இனி கானமறு 
படியும ௮அரசனாகமாடடுவேனே ஓபிரபுவேகேள வசிஏடமுனிவருமகா 
ணும இஈஇசனமுனனே வாதாடி ககொண்ட முறைமையைக தெரிவ 
காக உனதுமுறைமையைச சோதிததுபபா£ததுக தெரிகததேன அகை 

யாலினி உனபடடண த்தை £யே.ஜளககடவையென நுசொலல ௮௧ J; 

நெடிகான பெருமையையுடைய அரிசசஈஇரமகாராஜன் மறுபடி.யூ5 5G) 

ததுசசொலலுகிருன-௭-று (௩௨) 

வேதியாககாளாயமனையையுமைககனறனனையமவிறறனனயானபோயச 

சாதியிறோமபுலையலுககாளாயசசவஞசுடுகாடுகாததிருகதேன 
சோதிமணடபததினமணிததவிசேறமிசசடாமுடிகவிகதுமணபுரகக 

நிதியனமெனமேயான சசளிகதேனினககதேயெனககிதேயெனமுன 

இ-௭. பிராமணருக்கு அடிமையாக எனமனைவியையும எனபிளளை 
யையும விலைககுவிறறேன் நானுமபோய சாதியிலிழிவான நிசலுககு 

அி.மையாயப பிணஞசுடுகிற சகொடடுககுளளேபோயக காததுககொ 

ணடிரு௩தேன இனி ஒளிபொருகஇன சபாமண்டபததிலே 7,தகசியகா௪



Dr REST OTL LD RB. Yo 

ன தெெமேலேறி ஒஸனிபொருககின சிரீட திதைசசூடிககொண்டு உலகத 
த ரடடிககிற து நிதியலலவெனறு இபபோதும கான அகத அர் சாரடடி 

யை உமககேகொடுததேன உமககதுவேதககது எனககு இதுவே ses 
கெனறுசொனனான-௭-.ு (௩௯) 

ஆமதேயெனககுசசுடலைகாததிருபபதவனிகாததிருபபதறகஙஙன 

போமதேரினககுததொழிலெனமறுததுபபுரவலனுரைபபதுகேளா 
வாமமேகசலையாடனைவிலை்கொணடுமறையவனாகியாணடுறைநத 

துூமகேதுவுயகஙகாளஞாதிருமுனறோனறிநினதினையனசெரலவான, .. 

இ-ள எனககுசசுடுகாடடைக காததிருககிறதேதகுதியானது உல 
ச ததைக கா நுககொணடிருககிறதே உமககுத தகுதியானது ஆகையா 

லினி நீர அயோததியாபுரிககுபபோடிறதே காரியமெனறு தடுதது அர 
சன சொலலுகிறெதைககேட்டு அழகுளள மேகலையணிஈககசகதிரமதியை 

விலைககுவா ஙிககொண டஙகே பிராமணணாஇயிருகக அகடூனிபசவான்- 

பரமசிவனுடைய சநநிதிமுனனேவநது நினது இககவராககைகள சொ 
லவதாளுன எ-று (௨௪) 

எனனைநர்புரைததாயென கஞுவிறற துவுமிகழசசி யோவிவளவிலைபடுதல 

மூனலா மேயுணாகறுகொளவகறடிசைநது முதுமறைககுலக.துவகததஇத 

மினனையுமைஈ நதனனனையுமவிமகவிலை்கொணடவாவணமீசெனா [த 

றனனைபங்காளன விருமுனேவைததானப சனுமதி-யமுறமுன 

இ-ன ஒ அரசனே நீிரொெனனசொனனீா எனககுவிறற துஙகூட 

உமகரு இகழவா குமோ இகதசசதஇரமதகி விலையாகிறது pen Cart 

தானேகெரிகது விலைககுவாயகுகதகுசசமமதிசது பழையகான வேகப 
பிராமணா குலததிலேவக து நரனபிமஈது மினனலையொதம௫ சநதிரமதி 

யையும மகனையும நீவிறக கானவிலைககுவாஙகின கிரையஐலை இதுவெ 

னது பாவஇுசமேதா சநகிதிமுனனேவைதகதான அதுகணடு அசன் 

ஆசரியமடைஈகான-௭-று (௩௫) 

காலனவவளவிரகருஙகடாவேமிககருமுறகபபுவிடடனைப 
கோலமுய, ிவுதகணகளுகிவகககுஞ்சியுககுணடலகருழையும 

சூலமுஙகாலகணடமுமபணைதததோளகளுமாபமுகதுலஙக 
கூலமாமுகதலைகோகடயிழக நிறைஞசிமுகமலாகதர சனமுனமெொழிவான 

இ-ள ௮௧௪ மயததிலே யமளனுனவன கறுத்த எருமைககடாவின் 

மேலேறிககொண்டு கறுதசமேகமானது களைகள விட்டி ௬௧ துபேச 

லான கைகாலகளோடுகூடி.னவஉவும சிவபபபானகணகளூம நீண்ட தலை 
மயி/களும குணடலமணிரஈத்காதுகளும குலாயுதமும காலகணடமுமி 

௪௨



BRD அரிச்சச்திரபுராணம் மூலமும் உரையும் 

பருக, சதோளசரரம ஈரா [ido wie யான பெரிய முூகறகடவுளைகி 

தீரிசிகறுக காலிலேவிூஈ து வணஙப பினபு முகமலாசசியடனே அர 

சனுககு முனனேசொலலுரான-௭௪-றஃ (௩.௯) 

அலைகடறபுவியிறபுளையருரகடிமையாவையெனப துமுதலயிக து புலைய 

ஞயபபிறகநுகொணடவனயானேபொறுத.துகிககசவாவணமீ, திலைகுலா 
2 கொடையாயிருகதுகீகாசகயிமமுமியாசசாலைகளகாண, தொலைவிலாவ 

மிவென நுணரி.ரீயிகழ௩சஈ டலையைபபாரெனவுரைபபான, 

Oo 

இ-ள அ£ஙகளைசகொண்ட கடலாலேசூழபபட்ட வுலகதழிலே நீச 
(Hr 6 ற மையாவாயெனபகமை கானமுனனேதானேகெரிகது bs 05 

கபபிறகட௫ உ) உ௱ளைவிலசகு வாஙனெவனரானே-அடடமையாக ஓப 
பபாசொணடு மீ எ. இ7த௧2 வில்பொலைஇதுகான பசில ௩டஉன மாலை 

யணிகக நுரசனே டீபிருகது காச தானபகொடும யாகபரலைகளெனறு 
தெரிஈநுசொா நக இது அழியாசபழிபபெனறு நீ எணணனுவையாளால 

ரீ இக ப ிசெயரிழ சகொடடை நீயேபராகசறிகதுகொளளெனறுபெ ர 

பழய டாமன் வறு (௯.௨) 

அவணமிசண அதுசஸாடுதமமெழுகசேயாமெனவறிசதுமெபமூழகத 

2காவணக$ிரணமணிருடி துளககசகிலேசமுமபிடைய மாறமிகு, காவா 
gape oe _ நிழலிறச ழுசெருகதோஙகுஙகனறபுகைசுடலையைபபராகுசான, பூவண 

குருறையமபாயல கயமவாசபபொழிலுமாயபபொலிசசதையனறே 

இ-ள விலயோலை இரணடையும பராகது ஈ கஙகளெழுகசே எரி 

யெனறுதெ.ி5 ஐ உடமபெலலாமபூரி௨து பெருமைபொருகஇின நிறமா 
ன ஒளியையுடைய TECHPL_ BO EUIA DO தலையையசைதது துனபத 
ஜையும தனனைப பிடி. கஇருககிறவைநரயுமீககி படதலபோட்ட நிழலைப 

போற கழுகுசன எழுகதுஉயாகது படாவதாய நெருபபுபபுகை கிளரு 

வகசான ஈசொடடைபபாரகதான பராககவே அ௮வவிடம லடசுமியழே.பி 
வாசஞசெயவ கான பூமபொயகையும மணநஙளெருபகான சொலைமர 

க விளஙஇயது-எ-: (௩௮) 

வாயெலாமயாஈமரமெலாமய்பமவானெலாமாகுஇக.தாமம 
$யெலாமுதசிசையெலாககருபபை$பபடுவிறகெலாக மிசை 
பேபேயெலாமுளிவேரபேசசெலாமவேகமபிணமெலாமகறகமைப௩க௧ ர 
ஆபயவாறெலலாகோககினானமுலலையமைகசதேகீகெனவமைநகா 

இ-ள அ௮ந்தஇடங்களெல்லாம் வேளவிகள அககுளள மரநாொ 
லலாம வேளவிகதாணகள அகாசமெலலாம அங்கே வேளவிசெயகிறபு 
கைகள் நெருபபெலலாம காருகபததியம.ற்சவரியமகெடசிணாககினியம 
௮ஈ௧தஇிககுகசொலலாம் தாபபைகள அகத்நெருபபு மூட்டுகிற விற சூக



மீட்சிசகாண்டம Rh. Si 

ளெலலாம சகலிததுகள அஙகுளளபசாசுகளெலலாம பறனிசாகா பேச 
மொலியெலலாம வேதஙகள பிணஙகளெலலாம ௮௩2 பாசததுசஎகுத 5 

குதியானபசுககள இபபடியாயிருககற வகைகளெலல1ம பாபகுதகான §) 
தெலலாம முனனேதகானே அமைகதிருககிறதெனறுஎமமகமானான.. () 

அ௫ுகவனறனனைப்பாஙகுடஷேகைகியரசகீயயோததஇிபினனு)௮ 
இஙகறமகுடஞுசூடடி.யிமமுனிவனசெயகவமபாதியுஙகொணடு 
வாஙருகீ நலகமபொதுவறபபுரக நுவருகியெமபகசஇனிலெனாக் 
தேஙகமழசடையானறிருவுளகழேகது கேவாகோமாறகுரைசெயவான் 

இ-ள அபப ௮அமைகக அ௮ரசனைச சத்கோஏ.கநுடனே பராகது 
அரசனே நீ அயோத்தியா புரிககுபபோய noe Gra DP oe +O sax 

ண்டு இஃக விஈவாமிதசராரெயத தவததிலேபாதிடம உனவச௪மாகனெ 
வாய வீரஈசகடலரூஈக வுலகமெலலாம உனககேசொகதமாக ரக்ஷி 
தீறுப பினபு கமமுடைய பதததுசககு நீ வகறு சேரகசகடவையென து 

மணம பரிமளனிகெற சடையையுடைய பரமரிவனைவா தமது தஇிருவு 
வளம௫ழவாய சகெயவேகஇிரனைபபாரகத௪ சொலலுகிா-௭-று. (௪௮) 

காரணமொனறுகேடடயானிபுஙகாசிபனருதன்ரநுனிலரரும 
வாரணவாசிமனனலுமயோததிமனனவனறனனலு._னேடிம 
கோரணவிதஇததிருககாபுகுகதுசுடாமுடிசூடடியபினனா 
உஊரணைகிகெனறுஷாக இட வணஙகியுவகையால னனவருனைபபரா 

இ-ள இனிச௪ செயயவேணதய காரண்மொனறுணடுகேட, நியம 
காசிபாமுதிலான முனிவாகளும, வாரணவாசிககரச ம, இச அயோ 
BBL Astron eee இரறனுடனேபோய கோரணஙகடடஏ.யிருககற 

வ£இிககாயுடைய அயோதஇயாபுரியாகிய இருசகருககுளளேபுகுகஈ.து ௮௪ 
FDI ES ஒலிபொருகஇன கிரிடஞரூடடி னபினபு உ௮ ஊருக்கு நிபோக 

சகடவையெனறுசொலல, அதறசவரைவண௫கி ௮வாகள சொலலுடு 
மூர் CT~ Ay (சாகர் 

இஙசணமேவியசெ௫ுசடைமுடியாயகினறிருவுள்த தன படியலலால 

எஙகணமாடசிமைவே மிலலையெனறளித்த வேவறஈகலைமிசைககொண் 
டாடி, அஙகணமாஞாலமகனமலெழுக தீசனணிதிகழகயிலையிறபுககான ன, 

செஙகணமாலேூபெ பாறகடலபுகுகதான நிசைமுகனறனதுலகடைநகா 

இ-ள சகஇசனபொருந்தின சடைமுடியைய/டையவரே உம திரு 

எள ததினபடியேயலலாமல எஙகளபெருமை வேொென௫ மிலலையெ 

னறு அவா கடடளையிடட ஏவலைச் தஙகள தலைமேலே கொணடாசள 
அபபோது ௮௩௪ அழகான இடததையுடைய பெரிகான ௮௩௧ வாவி 

டடுப பாம?வனானவா அ௮ழகுவிளதகுெற கபிலாசமகசெழுக தருளி



௩௩௨ அரிசசறீதிரபுராணம் மூலமும் உராயும் 

தி சவகக கணகளையுடைய தஇருமாலானவா திருபபாற கடலபோய௫ 
சாகசார, பிரமதேவன கனதுசகதியலோகமபோயசசோகசான, () 

வேறு 

கரு தினினமகழசசியோஙகக கடவுளரேவனமாரு 

தருததிகொணடேகிதெதததஞசராபினிலடைகதபினனா 
வருகதமுமவினையுமாறறிமனனனைமகுடஞரூடடி 
இருககொமபோவோமெனனாவிஈஇிரனினி௫இுருஈகான 

இ-ள மனத்திலே சகதோஷூமதிகமாகக தேவாகளயாவரும கடவு 
ளேவலைமருமல ௮அனபுகொணடுபோயக தங்களிடமசோநதனெப் உண 
டானவருததசதைபும மப பாவசசெயகைவையமபோகடி அரசனுக, 
குக கிரீடஞரூடட அயோகதியிலிருககசசெயது பினபு "நாமபோவோ 

மெனறு இகதிரன சகசோஷமாகக கூடவிரு௩கான-ஏ-ு (௪௨) 

சாசிபனபிருகுரோமன கெளதமனபரததுவாசன 

கோசிகனவசிடடனசனனுகுறுமுணனிமரிசியாதி 
ஆினாரகனமகஙக னததிரிமுகலோசூழக 

காசியிலினிதிருகதா£ கழிஈத துகஙகுறபோ.து 

இ-ள காபா-பிருகு-ரோமசா - கெளதமா பரததுவாசா - விரவா 

(மிததிரா-வசிறடா-சனனுமாமுனிவா அகஸஇய1-மரிசிமுூதலான ஞூ 

மிலலாதராரதா-மகஙகா-௮சதிரி முகலானவாகளூங ச! சிபபடடணதி 
லே சநகோஷூமாகக கூடியிருகாரகள, ௮௩௧ ராசதிரிகாலமுங குநிந 

நீது- எ-று (௪௪) 
குழிரததுகககுறபோது கழிதலுககாசிவேர்தன 
மொழிகதனனவிரைவினஈகமுரடபடையெழுகவென்னு௪ 

செழுகசடமுரசமெஙகு மறைநடிடச௫ுசைகடோதறும 

எழுககனதேருமாவுமியானையஞசேனைசானும 

இ-ள yor Drs Eli HII BEL BOOTUGD Dy சழிநகவுடனே கர 

சிசாஜனாுனவன சீககிரகதிலே கனது பலஙகொண்ட சேனை களெலலாம 
பிரயாணமாகககடவதெனறு அகஞாபிதகான, உடனே செழுமையான 
பெரியபேரிகைக ளெவவிடததுமுழகக இககுகளெலலாம கோகளும- 

குதிரைகளும-யானைகளும - கரலாளகளூம-எழுதலாயின-௭-று (௪௫) 

கரிபரிமீடடககோடுங சணமணிததேருக்காரும 

தெரிவையாகுழாமுஞசெமபொற்சிவிகையுஙகவிகைகாறும 
விரிபெருஈ தாளியாகக வெணகொடிபபடலமூடச 
சரிபெருககடலகளபோலவக தரசனைசசாஈதவனறே, 

இ-ள யானை குதிரைகளின கூட்டததுடனே கூட்டமான ரச்க,ச 
கோசளும-சேனைசளும-பெணகளகூடடமும-சிலகத பொறபலலாகரும



மீடகிககாணடம ௩.௯, 

குடைகளும-விரிஈதுவருகறஇனு லுணடான பெரிதான தூளிகள நிமிர 
வும, வெளளைககொடிகள அதக தூலிபபடலததை மழஜைககவும அலை 
கள சஞசரிககனற கடலகளைபபோல வது அரிசசகதிரமகாராஜனைக 

கூடின. ஏ-று (௪௬) 

வானவாகோனுமவேத மாமுனிவோருவைவேற 
ரேனையுஙகாசிவேகதுஞ சகயகாததிகானும 
அனையுகேருமாளூமடாகசெழவயோதஇவேஈகன 

மாககாவிடடெமுககான மழையெனமுரசமாசதத 

இ-ள சேவாகளுககரசனான இகஇரனும, பெரிய வேகமூனிவாக 
ளூம, கூரியவேலையுடைய சேனைகளும, காசிராஜனும-சகஇயா கஇியும... 

யானைகளூம-தோகளூம-குதிரைகளும- கெருஙகிவச), அயோ,ததியாபுரிக 
கரசளூன அரிசசஈ௩இரன அ௮கதபபெரிகான காசிபபடடணததைவிடடெ 
முகலானான அபபோது மேசஙகளபோல பேரிகைகளமுழஙனெ -௭-.று: 

சானடையேருமனனைக காசியாவேகதனகணடு 

சேனடையலஙகனமாராபகோமிளையேறுகெனனத 
கானதுமறதுககலோடுககபோசனரொாலலாமவேண்ட 

வானவரொடுததுசசெமபொன மணிநெடுகதேரிலவைகதா£ 

இள காலகடையாகச செலலுளனறத அரசனைக காசிபபடடணச 

கதாசனபராகது தேலுககாக வணகெளவஈது கூடுவகானமாலைமாபனே 

கீர கோமேலெழுககருளுமெனறுசொலல அரசன அது கவேணடாமெ 
னறுசொலல தவமுனிவாகளெலலாருமவேணடிககொளள அ௮பபோு 

தேவாகளெலலாருஙக உ அரிசசகஇரனை௪ சிவககபொனனாலும 75௧ 
TUT Moh Foss Fonte சேரினமேலெடுததேறறினா கள-௪-ு (௪௮) 

சகஇரமதியைககறபினறழலினைதணேடவஞசி 
அகர கிுமையோமாநகரனைவருமகலகினமுா 
இகதிரனறேவியெனனுமிளமுலைககுகளலைசசெஞ்சொற 
சு;கரிதிருககைபறறிசசுடாமணிததேரிலவைகசாள 

இ-ள இ-ள சகஇசமதியாகிய பதிவிரதாககினியைக தொடபபய 

நீது ஆகாயகதிலுளளதேவாகள பூமியிலுளளமனிதாகள முதலான எல 

லோரும தாரகினமுரகள, அபபோது இகஇதரனதேவியெனகிற இளமை 

யானகொங்கைகளையும மழலைபோதும இனியசெவவிதான வசனஙகளை 
புமுடைய இகதிராணியானவள தனசழகானகைகளாலெடகது அரச 
ஒளிபொருகதின தேரினமேலேறறினாஏ-௪-ற (௪௯) 

கணணிபாறபடடுழனறுகழனறவெஙகளிதுஙகன்றும் 
இண்ணிபபிடபுமபணடைபபயிலிடஞசோதலபோலப



RKP அரிசசம தி புரணம சூலமும் உன [யம 

புணணியவோது ஒசேயுமபூவையகதேரி 9லமி 
மணணிலுளளேராகளவாழக சமாசசாவிடடகனமுாா 

இ-ள வேடாவலைககுளகபபடடு வருகஇப பினபு ௮வவலையைவிட 
Dim Bar வெவவிகான அணயானையம ௮5 ரகனறும, பெணயா 
னையம, மூனனே சாஙகளசஞசரிகரனறஇடதுககுப பே. ரிறநுபோல 

மகாபுணணியவானான அரிசசகரமகாராஜவும, மகறும, மேயியமிே 
சமேறகொணடு உலக சதுளளவாகளெலலாம மஙகளமபாட அுசபபெ 

சிசானகாசிபபடடணமதை விடடுநீயகினாகள எ-று (இய) 

சகோ ாணவாயிலபினட5 5 துனிய வகழனிகணணிப 
பூரணவாவிநீயடிப்பூ மபொழிலபல AY 5 Pit 16 

காசணததமைசசசோடுஙகடறபெருரசேனையோடும 

வாரணவாசியாறமினவணடலினவகஇறுகதான 

இ-ள தோரணநுகளகடடிபிருககற கோடடைவாயிலபினனி.. ௮ 

விகளைபுடைய அழகிதான மருகரிலதநுககுவகநு கீரகிரமபின குள 
உரயுஙகடகது பூரசோலைகள பலவறறையுஙகடகஈது பிரகானரானமகதி 

a ரிசளுடனே கடலபோனறபெரிசான சேஃரசரா தரம வாரணவா சியி 

னது அறறஙகரையோரததிலே வகிறகலஞாகள -ஏ-று (௫7) 

HB BOG DMP DS TB GIT) Weve 0 i, வைடி 

மதராசலபபுயககானமறறைசாளேசிலவாசச 

சந சனாடவி புமவெறபுககடஙககஞஙகடஈதமெலல 
வரத்காளயமுளனையாறமினகரையினைவலலைசராககான 

இ-ள இற வடி ௮கதமக।ஈதியிலே ஸநகானஞுசெயநுகொணளடு ர 

றைக ம அஙகே சங மக கரமலைபொலுச கமோயாகட்ராயுடைய நரி 
கிரமகாராஜன மற முகாள யாதொரிசமவுமிலலாக ௪நமன பனந ரஸ 0 

மலைசளும மேடுசஞூஙகடகது மிரு நுவாகவக? போப யபுூசேயா 1.0 bn 3 
சைக வது போத தாரகள-௭-.று, (இ...) 

அககதிதீ  கமாடியணிமரிகரளஞ்செம்பொன 

மினனவிா தரஙகககோகதாவிரிநுறைஃ ோககமாடிப 
பனனஇகடஈதுவெறறிபபதீசசனகொணாகககஙகை 

தனன தெனனைவகதுகணணினானவிணணோசோமெ 

இ-ள அந்தரடுயிலம ஸகானசஞூசெயதுகொணடு அழகான ரக௩ய 
களூம முததுகளும செமபொனலும மினனுனெற gallows sole Teor! 

அலைகளையுடைய கோசதாவிரிசதுறையிலும ஸகானஞசெயதுகொண்டு 
இபபடியாகவே பலகஇகளஞுஙகடகதுவகது ஐபததையுடைய பரத e 

கொண்டுவந 5 கஙகையாகிய நலலஈடுியைத சேவாசளுடனே வநது கண 

டான -௪-ு (௫௩)



மீட்சிக்காணடம், x ee 

வேலிருபுசமுமிணடவெணகுைமேனிழற்த 
காலிருதிசையதேருகாகருமாவுஞசெலல 

மேலிருவிசுமபைத.தாலிமறைககவெணகவரிகககறை 
ரரலிரு மருககுமராககககவகைமாசதியைககணடான 

இள வேலாய,௧௱கள இருபகககடிலுகூடிவரவும, வெள ரச 

டை மேலேமிழலை-செயயவும, எடடுததிககிலும ரதஙசனா௫ியா& ரளு 
டி முதிரைசளூடி, நடககவுடு மேலே பெரியதான.அுகாயகமைக தானிப 

படலரமுடவும, வெண்சாமரஙகளின கறறைகளாலசாநறு இருபுறசடுலு 
மவ் ரவுமபோயக கஙசாநதியைககணடான அரிசசஈஇரமகாராஜன ட 

அருகுவககணை க அதுளளிசசகனணை க செழுகதானாவனபு 

தீருருழகானறைகசனட காயமுலை ஈரககதேபோல 
நிருபறுமாதுரு சேயபுகெடுககாகோகூஇமீணடு 
வருவதுகணடுகககைமாகஇபெருகிறறன றே 

இள தனதுபகச ஈமிலவநது கடிநினறு நுளளிகசனைதநு கிமிந 

Bl CETTE DSO காரு இன௫ஙகனறைகசணட தாயபபரவுரகு ம.ஒ. 

சுரநசாுபோல அரசலாம மளைவியும மகனுாம தஙசஞ்டைய நெடிகான 

LOT FOE STI இிருமபி வருறறைதைககணடு அககபபெரிதசான 
கஙகாநதுி பெருருகலாயி ஈறு-ஏ-ு (௫௫) 

வரைபலவருடர கணடமரமபலபிகஙெட௫வெளகா 

உ நுரைபலசிகளியெஙரு நூாறையுமலராலுமபாய 
நிரைாகிரைப நுமராகறி சலஙவகொழிதஇரணடு 

கரையையூஙகடகதுகாககககடலெனவகதகனறே 

இ- wenn? ர) முருடடி ககொணடு நீண்ட பலமரஙச&ாப/(2 
FWD aD) வெளாமையாகப பலவசை நூரைகசரயபுஞிசறி எவயிடகதிலு 

மலஙுகுமிறும, வசாலகீறு ஈநுளள வரிசைவரிசையாக பதுமராக மணி 

TIM LD (LPB WS MUD ஓஒ நுசமிச Arrom® QOomiposDgQyyy cnet Kors 
யு முடை உகழுடி விலே பெருகுகிற கடலெனனுமபடி வருதலா 

(3௪) யி ரச ஈறுகாநடு எ-று. 

ரி ரடனவெனனவகரவிமலைரினசராையிே மிச 

சொமிமல ரு மேறுஞ ஈடாமணிபபாறைகொறும 

வரிமணலவணடபோறுமாலவனாசசாரபோறும 
தெரிவையாகுழாமுகசேவாசேனையுமடைகமவனறே 

) mo 

இ-ள விரிததகடலபோல வருவகான கஙகாஈகெகராயிலெறிச 5 

துனற பஞ்சோலைகளிறும விளயகாநினற ரசஈபபாறைகளிஐு.ம ஒறு 
a 

& தூறை - மலஙகும்ன்



௬௩௭  பஅரிசச,மகிரபுராணம மூலமும் உரையும். 

இக்கிடககிற மணறகுவியலசளிலும பெரிய மலைசசாரலகளிலும பெண் 
களகூட்டமும சேவாகூடடஙகரநமவநது சோரகன-௭-.று (௫௭) 

சுராசிலசூழலசாரகதராதோகையரோடுமணவாழ 
கராசிலசூழலசாரககராகானமறைததவததிறபெறற 

வராசிலசூழலசாரக தாமகரயாழவலலவிசசா 
கீராசிலஞசுழலசராகதாசபனனுபகுடபாறசராநதான 

இ-ள தேவாகள சில இடககளிலேகஙகினாகள, பெணடுகரேட. 
னே மணனுலடிலே வாழுனெற மனிகாகள சிலஇடஙகளிலே தககினா 
கள, கானகுவேகஙுகளையும பாராயணஞசெயகிற சவகதினைககொணட 
சிரோஷடாகள சில இடககளிலே கஙகினாகள, மகரவீணைகளபாட வல 

லவிகதியாசசாகள சிலஇடஙகளிலே தககனாகள; அபபோது சூரியனு 
மேலைதஇககிலேபோயகதங௫னைன-௪-ு (@) 4) 

கரடவெஙகளிறுமாவுஙகாரகிலாரஞசாதி 

சுரதுருமக தினேரஞெசோததனாதுஙககதெயவப 

பு ரவிகளபூணடகேமிபபுடபகததேருஞசெமபொன 
வரைபலநிரைகதகவெனனவடகமரைசெதிககவனறே 

இ-ள மதமொழுகுகினற சுவடுகொண்ட வெவவிய யானைகளைய/ம 
குதிரைகளையும கறுதச அகல விருக்ஷஙகளிலும சநசனவிரு க்ஷபகளி 

ம சாதிவிருக்ஷஙகளிலும தெயவவிருக்ஷங்களிலும சேரககடடினூ 

கள, பினபு உயாவான தெயவககுதிரைகளகடடின உருளைககாயுடைய 

புடபகரகஙகளும, சிவச பொனமலைக ளகேகஙகளை வரிசையாகவை2 

தாறபோல வடபுறகதுககரையிலே நெருஙகிமினறன-௪-.று (௫௯) 

ஆகபமகறறிவெயயோழாழகடறபுகுஈதபினனாப 
பாககருளியுமபாரிறபாவமுமகனறகாலைப 

பூதலவேஈசனவதுபுணணியமபரஈததேபோல 

சோஇமாமதியககோனஙிகதாூகிலாவிரிதககனறே, 

இ-ள வெயிலை நீககககொணடு சூரியன அழமானகடலிலேபோய 
மறைநதபினபு பாவசசெயகைகளைசசெயத விசுவாமிகதிர முனிவரும 
உலகநநிலுளள பாவஙகளு ரீஙகினபின;/ உலகககையாளுகினற அரிச 

சகதிரமகாராஜனுடைய புணணியமே எவவிடததும பரவினுபோல 

ஒளியைப பெரிதாகககொண்ட சகஇரனுதயமாகெ பரிசுகதகமான சகதி 
சிகையைப பரப்பியது எ-று ( da) 

LOT DSL LONI BC FG WOT Guy LO oot GTM BM Cpl 

வேறகடறபடையுதோனறவிரிடரதவெணணிலவினீட்டம 
நீறகடனடுவிறமேன நுகிலமுமெணடி.சையுமவிணணும 
பாறகடலுகாககஙகசோதகபடி யெனபபரகதகனறே



மீடசிககாண்டம் mm er 

இ-ள் மயககக துடனே மததகதைககொண்ட மலைபோன்ற யானைக 
ஞூம கோகளும-குதிரைகளும - அரசாகளும- வேலையுடைய கடலபோ 
னற சேனைகளும-விளககமாக விரிவான வெளளை௪சநஇரிகையினுடைய 
௯ டடமானது நீலகிறமான கடலினடுவே தோனறுகிறபூமியும எட்டே 
இககும ஆகாயமும பாறகடலானது உகமுடிவிலே பெருனெ படிபோற 

(..ரவியத.-௭-.று (௬௧) 

கலலவாமனததொடாசசிகலலவாககுறறதேபோல 
பலலவப்பொழிலுமா௮ுமபருமண்றபரபபுமவெறபும 

புலலுமானமலாயுகதோலுமேதியுமபுளளுஈதூ ரத 
சகெலலவாகமககுககோனமவெணணிலாவெறிகததிகது 

இ-ள கலலேராகளுடைய மனசசமபகதம கலலோரகளுகசேவிள 

௩ குகறதைபபோல களிராகளையுடைய சோலையம-ஆறும-பருத ச மணற 
புனீறும- மலையும-கூட௪ சஞஷ்சரிசசனற மானகளும-மரை களும-யானைக 

(ரீம-பக்ஷிழரஇசளாம - தாரசுதிலேயிருசகிற எலலாருககுக ,தோன.றுவ 

7/௧ வெணாமையான சநஇரிகையை வீசியது சகஇரன-௭-.நு (௬௨) 

டிரக,கசரமவயிரகதுபபுகிகரிலமப௪சைகிலம 

பரகதசெமமணிபுமு௩துமபேரஇயாறறைகோகடிச 
ரககனை 5 துளககிமேனமேலணிமயாாசிலாககவைவேற 
புரககரனமகிழசசிகஉாகதுபுலோமிசைககுரைபபானானான 

இ-ள எபபோதும வயிரம-பவளம-முத்து-பசசை-நிலம - பசவுத 

லான சவபபைய/டைய மாணிசகம-அகிய இவைகளை அலைகளா லொதுக 

௮ருகான கஙகாஈதியைபபார£கறுக தலையை அசைத்து மேனமேலும 
,றரிசான உரோமஙகளசிலிரககககூரியவேலபோனற வசசிராயுதககை 
புடைய இகதஇரன சககோலககையடைக து இகதஇசாணிககு௪ சொலல 

GV IT a," T-GT- DF (௬௩) 

கணணுதலசடையினவீழசதகஙகையினகரையிலவகது 
கணணு கலுறறவேககாகமுமபூகககாவும 

மணனணுலககதிறதுனறுமணிகளுமபுளளுமாவும 
விணணுலகசதிலுணடோமெலலியலவிளஎமபுகெனழுன 

இ-ள பரமசிவனுடைய சடையிலிருகது விமுகது வருகிற இஈதக 

கஙகாகதிககரையிலேவகஈது சேருகலான வேகசதையுடைய காகஙகளூம 
கருக௫காசெஞும-மணணுலககதிலே பொருகதுகெற.ரதகஙகளும-ப ஆதி 

களும-மாவும- மிருகஙகளும் - கமது ஆகாயவுலகத்திலே 8 கணடதுண 

டோ பெண்ணே செொலலெனறுகேடடான-௭-று (௬௪) 

மசதிரவானஞோகோமானுரைததிடமகிழகதுக தம 

இகதிரபுசசதுமகதோவிசசிறபபிலலையெனருள 
சட



௪௮ அரிசசதிரபுசாணம் மூலரும உரையும். 

சகரிபுடனேகூடி சதுபினறனனமகவானபினனைச௪ 

சகதிரனுதயமாறககரணிவகதுசயஞ்செயகான 

இ-ள அலோிகசலையுடைய தேவாசளூககாசனானவ் னிபபடி.௪ 
சொலலவே சககோல ௩ஙகொணடு நமமுடைய இஈஇரலோகததிலும ஒத 
இபபடி.பபடட சிறபபுகள கிடையாதேயெனருள அ௮பபடிசசொனன 
இகதிராணிபுடனேகூடி. இகர னிததரைசெயதான பினபு சநஇிரன 
அஸசதகமிகக சூரியனவகது உகயமாயினான-௭-.று (௯௫) 

மாமதியொளிமழுகவெயகடிருளவிடிகசகாலைப 
போமதினினைவேயாசிப லரியினெழுகஇருகது 
சாமதியாமலேககெகடஙகளுமவெறபுநீ யூக 
கோம$ூயாறறினவணடறமுனறிடைசசெனழிருகதரர 

இ-ள ௮சதபபெரிகான சகஇசனொளிஞுறைகது அனறுணடான 

இருடகாலதகழிகதபினபு பிரயாணமாகிறதிலே எணணஙகொணடு (விடி 
யறதாலததிலேகானே யெழுகத ரது தாமசஞசெயயாமறபோய மே 
டுகளு மலைகளுஙகடஈது கோமஇயாறறினது வணடலகூடின மலையினி 
டததிலே போயிருஈகா£கள-௭-.று (௬௬) 

வள்ளலைமுனிவனகூடடி.வருகினஹவாறுகேடடுப 
பளளமுற்றுமபாவெளளமபாயகனெறபரிசேபோல 
உளளமுமகிழரோமஞசிலாபபுறவரிசசேனை 
வெளளமுமரசாதாமுமவியதெதாகொண்டாரனழறே 

.இ-ள மகோதாரனான அரசனை விசுவாமிததசமுனிவா கூடடிககொ 
ண்டு வருகிதசமாசாரஙகேளவியாய பளளகதினமேலே வெளளமபொ 

நஇவருகறபடி போல தீஙகளமனமுஞ சஈகோஷிகக உரோமஙகள சிலி£ 

பபாக ௮யோததியாபுரியிலுளள சேனைகளும ௮ரசாகளும ௮செயிதது 
௪தாகொணடாரகள-ஏ-று (ஏ) 

அ௮பினெடுமபபடைதுறகதகரதஇனரயோச்திமூதா 
எயிலகடகதேசமனனைககணடனறிறைஞசிவீழககா£ 
மயிரபொடிபபுறமனஙகணமகுழூாநிடமறலிகொண்ட 
உயிரவரபபடாதுறசசவுடலமேயொதகாரனறே 

இ-ள.ரீணட வேலாபுசஙசள முகலான ஆயுசம்சவிலலாச கைகளை 

பூடையவாகளாய அயோச்தியாபுரிபிலுடைய மதிலைக்கடகஈதுவகது ௮.௭ 
சனைககணடுவணககக காஜிலேவிமுகதாாகள, உரோமககள சிலிாபபாக 
மனஙச ளானகதததையடைய யமன கொண்டுபோன உயிாவச துனப 
கீங்கன் உடமபையொததாரகள-௭-று. (சுபி



மீட்சிக்காண்டம் ரககம 

ஆரணருழஙகயோதடூயணிபெருஞசேனையோடும் 
வாரணவாசிமனனனபடையொடுமவளளலேதித 
தோரணவாயினணணிசசுடாமணிததேரிழிஈது 
பூரணகுமபமனனுமணடமபொலியபபுககான 

இ-ள வேதஙகள முழஙகுசனற அயோததியாபுரிபிலுளள பெரி 
தான சேனைகளுடனே வாரணவாசிக கரசனானவனுடைய சேனைகளுக் 
கூட அரிசசநதிரனபோய தோரணங்கடடின கோடடைவாயிலுக கஞ் 

கேபோய ஒளிபொருநதின ரதஈததோைவிடடுக கீழேயிறககி பூணகு 
டஙகள பொருகதினசபாமணட்பம முழுதுமவிளஙகப பு.ஞுகதான-எ-ு 

பனமுடிவேககாதாழகதுபணியபபொறறவிசினேறமி 
சொனமுடிவறறகீமைததாபதாசூழகதுவாழதத 
கெ௱முஒ சாயபபாயுநீாீவயனாடனறனனைப 

பொனமுடி சூடடிவாழத்திபபுரககரனவிசுமபிறபோனான. 

or அ௮கேகங கஇரீடாதிபதிகள குனிஈது வணஙகுமபடி. பொன்ந் 
யமான சநகாசனதஇலே யேறசசெயது சொலலால முடி.வுபெ௫ுத கல் 

லகுணஙகளையுடைய தபோதனாகளெலலாக இரணடுகூடி ஆசாவதிதீ 
கருள நெலலினது தலைவணஙக நீரபாயனற வயலசூழாத காட்டையு 
டைய ௮ரிசசகஇரனுககுச சுவாணகிரிடஞரூடடு. வாழததி இகஇிரன் 
ஆகாயலோகததுகுபபோயினான-௭-று. (௭௰) 

காருளசோலைசூழுஙகெளகிகனறஜீமைசனகே 
நீருளவளவுமீரேழரிலமுளவளவுமுனறன 
பேருளதொருகாலத துமபிழைபபிலதுனககுகோவே 
ரூருளரெனனாவாழததியருகதவமுனிவாபோனூ 

இ-ள மேகஙகள சஞசரிபபதான சோலைசூழகினற கெளசிகதே௯ு 
கசரசனான விசுவாமிததிரா செயத$மைகளெலலாம உனக்கு நலலன: 
வேயாயின; எழுகடலகளுளளவளவும, பதினாலுலகஙக ஞளளவளவு, 
உனதுபேருளதரபயிறறு ஒருகாலததும் தவறுதலுண்டாகாது, உனககுச் 

சரியாக வேறேயாரிருககிராகள, எனதுகொணடாடி ௮ருமையானதவ 
மூனிவாகள போயினாகள-௪-௮, (௪௧) 

மைகதனைகினனைமாதையிததனையருகசஙகணடேம 
நிககனைசிறிதுகினபாறகணீடிலேநீதிவேசே 

எந்தமாகவததிறபாதியாவருஙககாணவினறே 
தீரசனமுனககேயெனஅகெ௱க்ன்ருராவாதகான 

இள. உனபு,த்திரனையும் உன்னையம சந்திரமதியையும இவளது 
வருததீங்களெல்லா முண்டா வசாசச்செப்சோம தறகாகக கொஞ்ச



&௪௰ அரிசசநதிரபுராணம் மூலமும உரையும் 

மேனும உனனிடததிலே பழிபபுணடாகககாணோட ஐ-8ீதியுளள ௮7௪ 

னே இனி எனனுடைய மகாகவததுலே பாதி எலலாருங காணககொடு 

கேன உனககேயெனறு விசுவாமிதரா தாரைவாரததார-.௭-று (௪௨) 
உறறமிந்சளவிடடோராதுமமையானிகழகதுபேசப 

பெறறவைபொறுகதரெனனாவசிடடனுககினியபேசி 

கொறறவனறனனையாறமிககுமரனைமயிஷை ததேறறி 
மறறுமகஇிரியைவாழ கஇககெளசிகனவன கதிறபோனஞான 

இ-ள பினனும சோதிததுகதெரிஈது அளவுசெயது காணாமலஉம 

மையும அ௮ரிசசகஇரனையும கான இகழகநுபேசலானவைகளையெலலாம 

நீஙகள பொதறுகதுக கொளளுஙகளெனது வச௫ிழுட மகாமுனிவ௫க( 
கலல இ.ரநகளசொலலி ரசனையம துனபமாற. செயது மகனையமசக 

திரமதியையம தேறுகலபணணிப பினனும சதெகீ,கஇயான மகஇிரி 
யையம வாழகதுகலசெயது பெவாமிதஇிரா அீர்மிருககிற வனத Glows 

போயினா-௭-.று (௭௩) 
கேவருமுனிவாகாமுகதணப்விககலைவாகாமும 
யரவருமகனறபினனரிணைமணிகசவரிவ௪ 

மூவருமனையநீரமைமுனிவனுஙகாசிவேதும 
ஏவருநிகரிலானுமினிதுரைகதுடனிரு உகார 

இ-ள தேவாகளு முனிவாகளும பலஙகொணட உலக 7ச॥ர 

ero எலலாருமபோனபினபு இரண்டு மணிமயமான சாமரங்களபோ ட 
முூமஞமூாததஇிகளைய மொபபான குணததையுடைய வசிஷடமுனிவரும 
காசராஜனும ஒருவரு நிகரிலலாக அரிசசகஇரனும சககோலூமாகபபே 
சககொண( கூடியிருககாரகள-௪-.று (sre) 

இருகதபினகாசிவேக சனவசிடடனையிறைஞசியேசஇ 
௮ருகதவாதமபாலையவறமலானமறமுமூணடோ 
வரு5திடவிவாபாலிககவனகணமைசெயயவுளளம 
பொருகதியவாறேதெனனவசிடடனுமபுகலலுறஞுன 

இ-ள அபபடியிருகதபினபு காசிராஜன வசிஷ்ட மகா முனிவரை 
வணஙகிததுதிக து ஐயா ௮ரிசான தவழுனிவாகளிடததில அருமகுணா 

மேயலலாம லிபபடி.பபட்ட பாபகுணஙகளு முளதாகுமோ இவாகளிப் 
படி. வருதீசமடைய இவாகளிடதடஇிலே கொடுமைசெயகிறதறகு விசுவா 

மிததிசா மனஞ௫மமதிககது யாதுகாரணமெனதுசகேடக வ௫ஓடா சொ 
லலகதொடகுகிஞா-௭-று (௭௫) 

நிலததியலப்றமேகொண்டூடரியலபதனாற்நீஙகள 
குலகதியலபெவாககுமனனாவாழினுககெடி னுஙகுனரு 

தலத் ரசகனறுகீஙகிதகவக;கனானாலுக தொலலை 
ஈலதசதுபோமோவெனறுரபஇககினிதுனாகசான



மீட்சிககாணடம Si 

இ-ள நிலகதினது கனமையேயாம மேகததினத நீசினது சனமை 

(பூம அதுபோல அவரவாகள குலசுவபாவம யாவசானாலும ௮சசனே 

வாழககாலும கெடடாலுஙகுறைவுபடா விரவாமிததரன உலகததசசா 
ஞூகையைவிடடுச கவஞசெயகிறவனானைுலும, பழையசாதி கனமையச 

னது விடடுபபோகுமோவெனது காசிராஜனுககு கனமையாகச சொன 

னூ-௭-று (௭௬) 

அனனதுகேட டவணணலருககவகதோனைகோகடு 

மனனவறானவாறுமாமுனியானவாறும 

இனனவா மினனவா றெனறெனகசருளசெயவாயெனனப 
பொனனணிமுடி யாயகேளெனறமமுனிபுகலவூறமுன 

இ-ள அ௮ககவராகதைகேடட காசிராஜன அருமையான தவத்தை 
யுடைய வ௫ஷ்டரைபபாராகது அவா அ௮சசனளாயிருகததும பினபு பெரிய 
முனிவரானதும இனனபடஈ. இனனபடி.யெனறு எனககுத் தெரியசசொ 
லலவேணுமெனன, பொனனா லலககிருதமான கிரீடாதிபதியே கேளெ 
னது ௮௩வசிஓடா சொலலததொடஙகனா-௪-ு (௪ஏ) 

ம்டசிககாணடம-முறறும-.ஐக-விருககம-௲ா௮௯, 

— 
us STO ZH 

உத்தரகாண La. 

இசை முழுதுஙகவிகதககுடைசசெஙுகோலவேகத 
இசைமுகக்தோனவழிவஈகருசனெனபோறகு 

வசையறுசாககுசனகுசகாபனவதாகசன 

வஈவென ஆமபெயருடை யமககணாலவா 

கு சனுககுகமிவிரசமெனனுகாடுங 

குசனாபறகரியகெளசாமபிகாடும 
CURD SGU FLO HL LOU GU TS GBF 

வா ரணமெனவளகாடுமவழஙகினானே 

இ-ள எட்டுதஇககுகளுககும கிழலை௪செயகிற குடையையுஞ செ 
ககோலையஙகொண்ட காசிசாஜனே சகானமுகபபிரமதேவனுடையவழியி 

லேபிறஈச குசனெனபவனுககு குறறமறறகிறபபையுடைய HFT HEF 

BTU, Ug seer, ws எனகற பெயாகளையுடையபிளளைகள காலவர் 
அவாகளில குசலுககு கிரிவிரசமெனனுமாடும, குசசாபனுககு அருமை 

யான கெளசாமபிநாடும், வசுவுககு ஒசுமதஇிடும, வதாதகனுககு வாண 

மெனறைவளமபொருகதினகாடும, சகபபனகொடுததான ;-௭-று. (௧) 

அஙகவரிறகெளசாமபிககுசகாபறகே 
யைமபதிறகிசடடியெலுமடைவிறரோனறு



Mere துரிச்சச்திரபுர்ரணிம் நலமும் உளர்பும் 

மஙகையாதாமொரு சாவிம்புகுர் துநாளூம 

வணடலிழைத்திவெ௱கேவாயவெய்திக 
திஙகணுகமறேமொழியமீிரொனற்னாசை 
இரவெனைததமுவிரலஞசெயமினெனன் 

சநகளபிகாவறியவெமைவதுவைகூடடி. 

லிணஙகுவோமலலஇதறடிசையேமெனஞமுாா 

இ-ள அநத காலவரிலே கெளசாமபிகாடடையாளுகற குசகாப 
னுக்கு நாறெனகிற கணககுடனேபிறகதபெணகள ஒருசோலைககுளளே 
போய கரளதோறும வணடலாடடுச செயதுகொணடிருபபாரகள, அவ் 
விடததில வாபுபகவான வஈதுசஈதிரனிறபாதபோனற கெறறியையுடை 
மீராயக தேனபோலு மதுரவசனஙகளையுடையபெண்களெ எனனாசை 
தீருமபடி. எனனைககூடி௪ சுககதைககொடஙகளென.து சொலல அதற்கு 

'பபெணகள எங்களத்கபபனாசறிய எறக&ககலியாணஞசெயதுகூடடி. 
னால கூடுவோம அலலாமல உமமுடைய சொலலுககாக நாஙகள ௪மம 
இியோமென௫ சொனனூாகள-௭-று (௨) 

மறுசதுமறுததுரைததிடவுமபொருகதிலாத 
வலலியரைரமு.துகொடியவாயுமோதி 

முறித.துகிலகதிடைவீழகதிபபோனபினனா 
மொயகுழலாதளாநதுமனைமுனமிலுறரா 

செறுகசவரைககணடி.துவேகெனனலோடக 
இிருவனையாரமுகழு துசெபபததாதை 

பிறிசதுரையாநுளளொடுககிசசூளிமைக கன 
பிரமதகசனனககளிககானபேதைமாலா 

இ-ள தவவொருவரும சனவா£ததையைத தடுததுச் தடுக து௪ 
சொலலுமபோது கனககுசசமமதியாகாக பெணகளையெலலாம முது 

கொடிடிமபடி வாயுவானவன ௮டி.௪.து முறியயபணணிப பூமியிலேவிழு 
மப. செயதுபோனபினபு நெருஙகன கூகதலையுடைய ௮பபெணகள 
களாசசகொண்டு தஙகள விடடுவாசலுககுபபோனாகள, அவர்களைகக 
ண்டு தகபபன கோபககொணடு இஈசபபடிவரக்காரசணமெனனவென்.று 

கேடக, ௮க்ச லட்சுமிககொபபான பெண்கள் அழுகழுதுகொணடுசொ 
ல்ல அ.துகேடமுக ச்கபபனுனவன் வேனொென௮ஞ சொலலாமல உன் 
ளே துனபசதை நடுக்கிக்கொண்டு குளிபுச்தினான பிரமதகசலுசகு 
அகசபபெணகளை விவாசரசெயதுகொடுத்சகான-ச-று, (௩) 

சூளீமகன்பிரமதததனறனனைசசோகது 
அதயாரீதசெொசகமோலபெபெருவாழவாம்ரர்



உச்சரகாண்டம். ௬௧ 

மீளியெழிற்குசகாபனபினபுசெயக 
வேளவிகனிறகாதியெனுமவிசனூ 7 sor ps 

அளிஇிகழதவிசே மிமகுடஞரூடி. 
ய. ரசாணடுசிலகாலஞ்சென்றபினனா 

காளியைபுபோறகவிசிகையையீனறபினபு 
கெளசிகனைபபெறறெடுததகாலகசனனில 

இ-ள அ௮கதபபெணகளெலலாரும குளிபுகததிரனான பிரமகக கணை 
ones தஙகள தேகவருததநீககிச சுககையடைக.து பெரிகான வாத 

வைககொணடி.ருகதராகள, வீரததனமைகொணடெழுகினற குசராபண் 
பினபு பணணினவேளவியிலே காதியெனகிற ஒரு வீசனுணடாடு சி: 
கம தாஙகுவகாக விளஙகுகினற அஆசனததினமேலேிக கிரிடஞசூடிக 
கொணடு ௮ரசாடசிசெயது சிலகாலஞசென்றபினபு காளியைபபோ ௮ 
ளள கெளசிகையெனனு மொருபெணணைபபெறறு பினபு கெளசிக 

LOUD DY MMT dS அ௮ககாலததிலேகானே-௭௪-ு (௪) 

இருசிகனககெளசிகையைபபுணா ஈ.துசினனா 
ஸினபநுகாகடுருவாசமையீனறபினபு 

பிரமனுலகணைஈதுகவமபரிகதுமீளப 
பிரிவுகினை5சவளபுலமபமுளணிவன?யி 

வருபுனலாருகவெனசசபிதகலோடு 
மானதவாவியிலகீழகதுசராயவோடே 

அருகணைகதுபிறிசருகோமதியேயானா 
ளவணிலையீதிவனுலகமபுரககுகாளில 

இ-ள இருசிகமாமுனிவா ௮கசகெளசிகை யெனபவளைக்கூடி.ச 
சிலகாலம சுகககையனுபவிகது அவளிசணடு பிளளைகசோபபெறறபின பு 

சவசதகைசசெயது பிரமதேவனுடைய உலகககைசசோகதுபோக சாய 
கன பிரிவையெணணி அவள பிரலாபிகக அதற்கு அ௮மமுனிவாகோபகு 
கொணடு ஓஒ.வருகற க8ீராமுகவெனறு சபிதகவுடனே மானதவாவியி 
லேவிமுஈது ௮கமசசரயுவுடனே கூடிசசோநது பிரிவகான கோமதிகதி 
யானாள ௮வள வரலா றபபடயாக இககககெளசிகன உலகத்தை ரூ 
இறகாலததிலே-௪-று (௫) 

மைஈதரொரு நாறதறுவரைபபெறறுவெறறி 
வடி வாளுமவரிசிலையுககளி௮ுமாவும் 

இரகவுலககதிவாபோலவலலாரிலலை 
யெனனவளாதசன்னவரோத.ருககுயகாலைக 

ததிசமார்பெ மபடையுச்சேருமாவுக 
தம்கெளுஞினிகளுமுஈசிமினட



APH அரிசசததிரபுராணம மூலமும் உரையும் 

மநதிரிகடகசனொடுமககளோடு 
மானவேட்டையாடவிவனவனத 'திறபுககான 

இ-ள ஒரு நூறுபுகதிரரைபபெற.று வெறறிகொண்ட கூரியவாளா 
யக வலியினறைலைம வரிநத விலவலியினஞலும யானையேறறசதினாலும குதி 
ரையேறறதடினாலும இச வுலகத்திலே இவாகஞூககுச௪ சமானமாக 

வொருவரும வலலவாகளிலலை யெனனுமபடி.வளாதது அகதபபிளளைக 
ஞூடனே இருககிறகாலசதிலே காலவகை யுபாயஙசளுகதெரிகக பெரி 
தானசேன்களும தேழும-குரைகளும-யானைகளும-வேடடைகாயகளு 
முஈதிசசெலவகாக மகதிரிகளுடனே பிளளைகளுக உடிவச மானவேட 
டையாடெறகாக இககககெளசிகராஜனகாடடுககுளளேசெனனான-௭-ற 

கரியினமுமபுலியினமுமவெருளாவோடக 
கலைகடமையுமைமடி யகசணைகேி 

எரிபரபபிவனமடஙகவழிய நாறி 
இரு,ிகடஞசூழலெலாமபாழாகசசெய 

ரியினமுஙகுறுமுயலுமகலாவணண 

மயிலவேலுஙகுணிலுமெறிசசனைகதுஙகொனறு 

தெரிபடுசெஈக்சை வெதுபபிகததினறு,௧௧௫௪ 
சிலகாளகானகததுறைகதுதஇரியுசாளில 

இ-ள யானைககூடடஙகளும-புலிககூடடஙகளும - பயகதோடவும 
கலைமான-கடமைமான-புளனிமானகளமஉயவும, பாணஙகளைவிடடு நெ 

ருபபைஞுடடி வனஙகளெலலா மழியமபடி.கெகெ.து முனிவாகளுடைய 

அசிரமஙகளெலலாம பாழாகுமபடி பணணி ௪௩௧௪௧ டடஙகளும குறிய 
தான முூயறகூடடஙகளும தாரபபோகாதப.. ௬ நியவேலாயுகககாயூம 
வளைதடிகளையுமெறிஈது எலலாவறறையுஙகொனறு ஈனருக.தகெரியபப 
முகற கிவ5கமாமிசஙகளைச ௪டசெதினது காடடிலேகானே தஙகுகலர 
ய௪ சிலசாலம வாசமபணணிககொணடு இிரிகிறகாளிலே - ௭-௮. (௪) 

ஒருஞானறுபுலரிசனிலெழுகதுபோகி 
யுயாவரைகடோறுமுழனமொனறுமினறி 

வருகாளிலவவிடததேராமானினபினபோய 

வாயபுலாகதுசாவுலாகதுகரலுமோயஈது 
பெருகாணமுமபசியககவிபபுமாகிப 
பினபிடி,சகவிலஙகைவிடதெதுனபமெயதிக 

தருகீழமனனிலியானினிதுவைகத 
தவமபுரியுமலைசசா.ரறனனிறசாரகதான ; 

இ-ள ஒருகாள விடி.யறகாலததிலே யெழுர்துபோய உயார்தமலை 
கள் எலலாவறறிலுமலைகது ஒன.றுமகபபடாமல வருறெபோது oy ve



உததரகாணடம, i. PAG) 

டததில ஒருமானுககுப பினனேதொடாக்துபேரய வாயுஙகாயகது ௩ 
வுமவற அடு காலகளுமோயஈ.து பெரிதான வெடசமூம பயம தாகமு 

முணடாபிப பினரொடாநதுவகத ௮௧௪ மானை விட்டுவிடதெ துனபம 
OL மரததுகிழலிலே கான ௬ுகமாயிருஈது தவ்ஞசெயகனெற , மலைப 
பககசஇலவஈகான-௭-இு (௮) 

யானவனைகசணடிரஙூிநீயாெரொென்ன 
வட பணிரஈதுகெளசிகமனனவனயானிககக 

கானகஇனமானவேடடைபோரகதுமறமோ 
கமானினபினனேடிககாலகளசோரநது 

தானைய£யானுமபரியுகவிபபுமாகித 

சீளாகதுன நு. ரணடைகதேனெனனசகாம 
கேனுவைவாவெனறழைகதியா 
னமூதுதலகிகசாகபசிதாககசாோதகபினனா 

இ-ன நான அ௮சககெளசிகனைகசணடு இரககஙகொணடு £ யாரெ 
னறுகேடக TILT SSE vacormD கான கெளசிகராஜன இகதககாடடி 

லே மானவேடடையாடவகது இஙகே ஒரு கடியவேகமுூளள மானைத 

கொடாநகோடிக காலகள தளாஈது சேனைகளூம காலும பசியுக 
காகமு முணடாகிக களாசசியாய உமது பாசதகை யடைகதேனெ 

னறுசொலல-௮வறுநகாகக காமதேனுவை கானவரவழைகதுப போ௪ 

னு, கலான வெலலாஙகொடுதது நீஙகாகபசியையும தாகசகையுஈத£த 
திபினபு-ஏ-று (௯) 

அபப.டாஈசமைசசரொடுவினாவினவகதென 
னருகணைநதுமாமுனியேயடியனேறசன 

மஇிபபஈவைகசரலவேணடுமெனனககேடக 

விதறகுரிபனியானலலனெனனலோடும 
அபப்சுவைககரிபரிசோசேனையோடு 

மடஙகவளைகதெறிபாசககாலேவிச,௪ 
தீபபறவேபூணடகபிறறெஜாபோயநதத 

கானையெலாமடி.நதுவிழசசாடி றறவவான 

இ-ள அகதபபசிதாகமெலலாக தீாகசபினபு தனமகதிரிகளுடனே 
அஇகவிரைவிலே எனனிடததிலேவாது ஓ மகாமுனிவசே அடியேனு 
ககு இப்போ இகதபபசுவைக கொகசெகவேணுமெனறுகேடக அதற்கு 

நான இகஈசபபசுவைக கொடுககககககவ னலலேனெனறு சொலலுமள 
வில ௮வன அ௮நதபபசுவைத் தனது பானை-குதிரை-கோ-முகலான சே 

னைகளுடனே முழுதுஞ்சூழாது கட்டததகக கயிறுகொணடுிபிடிகக ஒன 
fF



௩௪௭௬ அரிசச,நதிரப்ராணம் மூலமும் உரையும், 

சவது சபபாமல சனனைககட்டின கயிறறுடனேமுனனேபோய௮௩௧௪ 

சேன்களையெலலா மிமஈது$ழேவிமுமபடி. கொனறது ௮52பபச-௪-௮, 
ஒஸ்! 

ஆலாலமெழுகசதெனசசினமுறறணியூடுபுகுகதுதுகைககடெவே 

வேலாளருமவெஙகரிவிக சகருமவிலலாளருமவெமபரிவீராகளும 
காலானமிதிபடடவாகோடியாகடகனலாலெரிபடட வாகோடியாநீள் 
வாலாலடி படடவாகோடியாவெண மருபபாலவகையணடவா கோடிய 
சோ 

இ-ள விஷங கொதிகதெழுககாறபோல கோபஙகொணடு சேனை 
வகுபபுகஞமுளளே நுழைகது காலாலமிதிததுககொலல ௮பபோது வே 

லாளிகளும -வெவவிகான யானைவீராகளூம -விலலாளிகளும-வெவலவிய 
குதிரைவிராகளும்- அகசபபரவினகாலகளினாலே மிதிபடடிறககசவாகள 
கோடி போகள, கணகரிலுணடாகுகிற நெருபபினாலே யெரிததிறகவர 

கள கோடி போகள, நீணடவாலாலே அடிபடடறகசவாகள கோடியோ 
கள, வெளசோாககொமபுகளாலே குகதுபபடடி.றககவாகள கோடிபே 
கள-௭-று, (9) 

கொழுவோடுதிரகசசையீரனிண பருடாமூளைசரிகதுகுழைகதியவொர 
மழுவாளசிலைகணகெடைததலை வேலவலயகக.ரவாளமொடி.நஇடுவா£ 

விமுவாகரைவாருருளவா£பாளவா£விதியேசதியாகவிளை தசனையென 
ஐழுவாதகவலல துசெயகஈமககழிவேயெனவோடியகனறனரேோ 

«Gran கொழுபபுடனே ரகதம-மாமிசம-ஈரல-நிணம-குடல-ஞூளை 

களெலலாஞ சரிகது குழை நுபோஞாகளசிலா, மழு-வாளாயதம-வில 
தணடாயுதம-கடைஈசெடுசசவேல-வல்லயம-கைவாளகளெலலா மொ 

ஈது பிழுகிறவாகளசிலா, கரைகிமவாகளசிலா, உருளூகறெவாகளசிலரி 
புசளுநிறவாகளசிலா, ஓ தெயவமே இபபடிககெடுதியுணடாகசசெயதா 
யேயென நழுகிறவாகளசிலா, நியாயமலலாதகதைசசெயக, ஈமககுகசெ 
டுதகலேயலலது வே.றுவராதென ரோடிஞாகளசிலா-௭-௮ (0௨) 

இவவா.றுவெருடடிவதைததெனையுறநினியேதுசெயக கடவேனடி.யேன 
அவவா.றுரையெனனவியானினிரீயகலவானமிசை யெனனவுனைதசகவியி 

ட, டெவவாறகலவேனிவணிரபனெனவினி£கடிதேரிவரகிறறலுனக 

கொவவாதெனயாலுரைசெயதிடவேபுயாவாவிடைகேறுவுமுறறதுவே 

'இ-ள இரதப்படி பயஙகாடடிககொனறு பினபு என்னிடத்திறகு 

வாது இனி அடியேன் யாதுசெய்ய்ககடவேன் அவவகையை யெனககு 
சசொலலுமெனறு காமதேனுகேட்க கான இனி நீ௮காயததுக்குபபோ 
வென்அுசொலல அ௮தறகு உமமைத கனியாகவிடடுவிடடி எபஸ்;பபோ 
வேன இககேதானே நிறரிறேனென.ந் அதக காமதேலுல்ரளது சொ



உத்தரகாண்டம் Wi. OE 

லல, கான நீ GairsGGnGur Gal & GaCsdnohn geraqsser 

செனறுசொலல உடனே காமதேனுவானது உயாகக அகாயகதுககுப 

போயவிடடது-௭-ு (wai) 

அம ராவதிபிறபசுவயதிடவேயரசனகுலமை5ஈசாகளணுூற துவரும 
எமசாவிகொளககருஇசசினருறறிடிபோலமுழககமெழககுமுதிச 

சமசாடமொடகடுநெடுமபொழஇறசரமாரிபொழிககஇடலுமமுடலம 

கமராகவெடி ததுவிழிசவிழிககனலாலவாடவெஈ.துகழிகசகனோ 

இ-ள ௮பபடி.ச கேவருலகததிறகு அநதபபசுபபோனபினபுகெள 
சிகராஜனுடைய புசஇராகள நாறுபேரும எனனுடைய உயிரைவாஙக 

நினைவுகொணடு கோபமாய இடி போல முழககருணடாகக Claw ao Sour 

பணணி பு.ககஞசெயயதகொடஙடி நெடுஙகாலகேரம பாணவருஷஙக 
ஊைபபொழியுமளவில எனறுடமபெலலாம தொளைகளுணடாக ச் 

நீது சான இிறஈறுபாாக எனகணகளிலுணடான கெருபபினாலே ௮௩ SF 
தூறுபேருமவெகது சாமபலானாகள-௭-.று (0௪) 

FOML- BBP UTM A MDG BTL 55 UU MOE OID GO SG) ou 8D ms 

கொணடறசரமாரிபொழிகசிடவேகொடயோனிவனுககெதிராவெனது 
கணடததஇினைகடடனனவிடடபெருஞா ரமாரிம ழகககைசககரமவேல 
விணடறபவருமபொடியாயுஇரவிசையனசையோடுவிழுஙனெகால 

இ-ள அ௮பபூ. வேகமான நெருபபிறாலே உயாகத புகதிராகள சா 
வககணடு விலலை 5 தனதழடியகையிலேகொணடு எ௪-முனனேவநதுகடு 

மையானமேகமசீபால LITHO Hap Bod IOUT AU ye SUIT VOTE 
USNS APM GT TM EAM WY FIL G ob ஊனறிவைசதேன அப 

போ தவனவிடட Qin Baer பாணவருவு hl BCG tL LD மழுவையம சை 

யையும-க௧ர, சையம-வேலையும - ஆகாயத்திலே சியிசான நுணணிய 
ரளிகளாக 30ர௬மபடி. வேககதுடனே தனககு மிகுகக பசகாகக.தா 
gina நுசையுடனே தணடுவிபூழஙகியது-௭-ு (2௫) 

விடுசன்றகொடுமபடையதசனையுமவிறலகொணடுபாதண்டமவிழுகட 
வே, அடுகனறசெமககெளிகலலவெனவமசாமகவாசையடைகதுறஷே, 

சுரிகனறமனததுடலூ. ணு துறவேரவலியோரிறையேசரீலெனா5 
கொடுவெஈதொழினதறகசசலககுணபாலனுகெசவமுறறனனே. 

இ-ள. suo. அகதககெளசிகசாஜன்விடுசிம கொடுமையான ஆயு 

தீஙகளையெலலாம பலககொணடுயரர்ச என. சணடமவிழுககுமபேர 
து-இனிஇஈச முனிவனை ஈமமாறகொலதுறெ செளிகலல Clason iQ 
புததிரவாஞசை மிசவு மணடாட சடுகிசான மனததுடனே சனத்



௪௪௮) அரிசசதிரபுராணம் மூலமும் உராயும் 

ரூக்குபபோயச சகநியாசிகளைபபோல வலலவாக ள.ரசாகளிலிலலை யெ 

னு கொடுமையான வெவவியதொழிலகளைச செயதுளள தனது காட 
டைவிட்டுக தூ.ரமாயக கிழகருததிககலேவஈ.து கவஞசெயகான-௭-.று( 

இவ.னுறறசவகதையழிகககினைதஇிமையோக கிறைவிடடதிலோகசமை 

யோ, டவனதகவமவிடடுகலதஇடைப்சகழிபடடுடனேயறிவுறறவளைப 
புவனதெமனிதகாபிமபபினினீபோவெனறுபிசசகறெனபிசைபோ 

யச, சிவனைககருஇசுகவமுறநிடவேூ£சாவரமீசனனிகசனனே 

இ-ள இபபடி. இவனகொண்ட தவககைக கெடுககவெணணிகதே 
வாகளுக கரசனான இகஇரன அனுபபின திலோகசமையுடனே ௮௩௧௧ 

கெளசி'கன அ௮தததவஞசெயகிறதை விடடுவிடடி அவளசகதடுலே பு 
கு5து சவமெலலாமழிகலாய உடனே கெளிவுகொண்டு அுகதததிலோ 
தீதமையை உலககதிலுளள மானிடபபிறவியிலே நீபோயப பிறககக௪ட 
வையெனறு சாபஙகொடுதறுப பினபு௮கனற தெறகுகஇிசைசகுபபோ 
யப பாமிவளைகருறிகதுத கவஞசெயயுமபோது அகசபபரமசிவன ௮ 

ழியாத வரஙகொடுத தருளினூா-௪-.று (Wer) 

DETR OGD Coot, INF UIE (G0 9H cb கொடுவிணபுகலவேணடுமெனா௪ 
சொனனானம£டியாகதெனயான மொழிய, துவேரபிறராலுறுவேனென 

லும இ எனாதுரைசெயதனை $புலையாகெனவே புலையாயெழிலகெட்டவ 
மே, தனனடணுகிதகமாசீிசியெனசசளளககளமெளளகடககனனே 

இ-ள அரதககாலததிலே எனனைகதிரிசஙகுவானவன அடு, ச தவ 

நது உடலோடே சுவாககம போகவேணுமெனறு சொனனான அதறரு 

கான அபபட. உடலோடே சவாககலோகம போசககடாசெனறு செர 
VN 9555 NF OIG CaCn உமமைபபோலிருகெதுறவற rm hus 

ளாலே நான போகிறேனெனறுசொலல கான பொலலாகச துனபவரர 
சதையை நீ சொனனாயாகையாலே புலையஞ Ba கடவையென சொ 

னனவுடனே 65S இரிசஙகு புலையனாகி2 BEM CTO) GOOG Hl ரூலைகது 

தனது காடடுககுளளேபோய ௮வனைச சேோஈகவாகளெலலாம சிசயெ 

னறு தளளததளள அவைகளைககேட்டு மெளளமெளள அவிடமவிடடு 
பபோயினான-௭-று (0௮) 

அனறேயெனைவிடடி.வளைததரிரிததஙகததொடவெண்புகலவேணடுமென 
ஆ, கெனறேதனுளத,சதுசொலலவவனெனனோடு தொ சமறததொழி 
லால, குனறேயுமவிமானமழைகதசனமேறகோவேறெனவேறிஈடஈஇட 
லே, செனறேயமசாவதிசேருசலுஈதேவாதிபாகணடுசினககளரே 

இ-ள அபபோதே-எனனைவிடடுவிடடு இகதககெளசிகனைபபோய 

ககணட சானஉட.டனே சவாககமபோக எனசகு வேனுமென2வே



உககசரகாணடம ௩௪௯ 

ணட அவனப்படிக கனனுளளத்திவுளள கரூகதைசசொலலவே ௮கத 
ககெளசிகனமுனனே யெனனுடனே போசாடிககொணடருககிற வீசச 

செயகையினாலே மலைககொபபான ஒருவிமானசகை வருமபடி பண்ணி 
௮௫ விமான௫டுலே அரசனே யேமென்றுசொலல ௮வனபபடியேயே 

றி ஈடததசசெயசே ௮௩௧ விமானமபோ யமசாவஇிசேருமபோது 
கேவேஈதிராஇகளகணடு கோபஙகொண்டாரகள-௪-.று (0௯) 

புலையாச ராகாடுபுேலெனவேபு௰மு௩இினாவானவாபடபகமோ 

டலையாவிமுவானமுனிகெளசிகறுககபயம மெனவிழகலறிகதெஜாபேர 

ய, நிலையானவிமானமவிழாதுகிறிடுகெடுவெரரினமாம விழிரினறகனல 

பலபாலுமெரிக சனபலலுயிருமபடா$யினிலவெகதுபதை சனவால 

இ-ள அடாநீசா மீ தேவருடைய காடடுககுளளே நமையாகசை 
யென துசொலலி வெளியே போகசகளளி விடடாகள தேவாகள அப 

போது ௮௧௧ விமானததுடனே அ௮லைவுபட்டு விமுறவன கெளசிகமூ 
னிவனுக கபயமெனறு விழுகிறது தெரிகது அவறுகரு மூனனேபோய 

நிலைமையான விமானம சீழேவிழாமல நிறுதடி நெடிகான வெவவிய௫ச 

னநகொணடு கணசளிலுளள கெருபபினுலே பலஇடஙசளூம orf sour 
யின பலவிசமான வுயிரகளும அபபடி.ப ப.ரவுனற நெருபபினாலே வெ 
53) பகதைபபகாயின-ஏ- று (௨௦) 

இவவணடமனைததுமெரி துலகமீரேமுடனிஈஇரனுமமயலும 
தெயவஙாஞூமவேறுபடைபபனெனுத்கேவாதிபனமாலசிவனோடயனவ 
ந,தெவவணணமவிளைஈதிடுமெனனவிசரஈகெழுகினறசினஈகணிவிததுலக 

ம, உயவணணமுறதஇரிசநகுகனசருடுவினபத்சலகவுரைககனரே 

இ-ள இகச அணடஙகளையெலலா மெரியசசெய.து பதினாலுலக௩௧ 

ளையும இரசெனையம பிரமாவையம மறறைததெயவஙாளையும வேறே 

ருஒிடிக௫ிமேனெனறு சொலல அ௮பபோது கேவேஈநான விஒணு சிவ 
னுடனே பிராமாவுமவ௩து எபபட முடி புமோவென நு ஈநலலவராசகைக 

௯௪ சொலலி ௮வனறுசகுணடாகருனறசோபகதைச கணியுமபடிசெய 

து உலகமெலலாம பிழைசகுமபடியாகந இரிசஙகுவுககு கரஷ;திபதவி 
யைக கொடுகரூுமபடி சொனனூாகள-ஏ-று (௨௧) 

அததனமையனமமுனியென்னுடனேயகசாளிலெடுகசமறசகொழிலால 

எதகனமையிழைசகசனனனனவெலாமென்னோடுபலிததிலவாகலினால 
இ.சசனமையிழைகரனனமனனஇறுடனிகனாலுமவெல் றகரிசாபினனிப 

பிசசனசெயலிகதகவெனறறவோபெருமானிறையோடுரைபேசனனே 

இ-ள அபபடி பபட்டவனான கெளூகெளை விசுவாமிகதிர முனிவ 

ன எனலுடனே அககாலசதஇிலே கொண்ட வீரசசெயகைபிஞலே. எப 

-



nga அரிசசதஇிரபராணம மூல்ரு-ம உரையும 

படிப்படடவைகளெலலாஞ செயதானே அவைகளெல்லாம எனனுட 

மபாடாச ௮வனுககுப பலிககவிலலை ஆசையினாலே இபபடி.ப்பட்டகாரி 
யமும பணணினன இகத அரி சகதிரனுடனே இககவிஷயதக்திலும என் 

னை வெலலப படாதவனேயானான இபபடி.இஈதபபயிகஇுயகாரனானகெள 

கன செய்கைக ளிப்படிபபடடவைகளொனறு நுறவறததராகளிம சிறக 
தவரான விடா ௮௩தக காரிராஜனுடனே சொனனா எ-று. (2-2.) 

இரநமைவசிடடனுரை 5 டலுமெழிலவாரணவாசியாகோனமுனிவோ 

௪, தகநீர்மையைநீயலகாரறிவாசழைஞானமிலாகசறியதத குமா 
கின்னிமையுணாநதவரேயதிவராரீயேயவாகாமைநினைகதுணாவாய 

எஈநீரமையுனசகரிசெனனவெழுகிருபாதமிதைஞூயிருகசனனே 

இ-ள இக விசை ஷஙகளையெலலாம விட மானிவ। சொல லு 

மளவில அமகுபொருகதின வாரண வாசியாருககரசனனவன ஓபா ரா 

னிவோகளுடைய பெருமையை உமமையலலது யராதுவிய வலலவாக 
எள முதாகத ஞூனமிலலாகவாகளுக கமியகஉடுமோ உமமுடைய பெரு 

மையைத் தெரிகதவாகளே தெரிவாக நீரே அவாகளூடைய பெரு 
ைகஞணததையுக தெரிகதுணருவி£ எககபபெருமைகள உமககுக ௩ 
டாதவைகளெனறு ௭ ழகதிருகது அவருடைய இரணடுபாதஙகளையுமவ 

ணஙகிககொண ழ.ருகமான-௭-று (௨௩) 

அவவாணகரத்சொருஇஙகளிருக சருணமாமுனியைககொழுசேவிடை 

கொண, டெவவாறுமறகதுசரிபபமெனாவிறையுமமசனுமபிறருமமெலிய 

௪, செவவாரணவாசியாகேரனவரைதிருமாபு 2வெதஸுுவிபபரியுப 
கைவாரணரமுமபடையுமமிடையககாசிஃ5நிருகாடுபுகுகசனனே 

இ-:. அப்படி ௮௩௧5 ஒளியால மிகுகக அயோததியாபுரிமிலேஒரு 
மாதவளவு மிருக பினபு கிருபாருபியான பெரியவசிஃடிரை வணஙட 
வீடைகொணடு எபபடிக காசராஜனே உமமைமறைகது கஙசககடவேோ 

தாஙகளெனறு அுரிசசஈிரமகாராஜனும மகனு மெலிவுகொளள செவ 
வையான வாரணலா௫யெனனுப கரசிரராஜனைவன அ௮வவிருவரையம 

தனது இருமாபமுகச அலிககனம பணணி கொணடு குதிரைகளரூம 

அதஇிகசையைய/டைய யாளைகளும செனைகளுகெருஙக காரியெனனுகஈ இ 
ருகாடகெகுப்யேரிமினான-௭-ுு. (௨௭) 

கடி.மீதுறுகாலள மலகுதிருககாரிததிருகாடனுமேகியபின 

பூடீமீகோளிபொங்கிடவெணகுடையு முததினகுடையுஙகொடியுமமி 
டையப்,படமிஇனினம னனவாவநநுதொழபப லபாவையாபாணாபி59 

ட்வே Hvis துவணஙசவயோசயொகோ னறியாசனமீஇலிரு son Gath,



உ௪,கரகாண்டம், கச 

இ-ள. கரீவல மிகுதியாய மிகுகத மேகஙகளிலனுடைய் வளமையே 
அதிக கமாயிருஈதுளள இருககாசித தருகாடடரசன போனபினபு தலைக 
குமேலே வெளளைககுடைமினுடைய ஒளிபொஙகுதலாக மூததுககு 
டைகளும கொடி களுநெருஙக உலகததிலுளள பல ௮ரசாகளும வுகது 
வது வணவக ௮கேகமபெணகளும பாணாகளும சககோஷித தனமு 

கொளளுமபடி. பா.கஙகவிலே வணஙக ௮யோததியாபுரிககசசனான அரி 

௪சநஇரமகாராஜன சிஙகாசனதஇன்மே லேறியிருககான-௭ூறு (௨௫) 
வேறு. 

மனனாவாழிய மாமறைவாழிய 

செஈகெனமனனுக செகதமிதோககுக 
AMM BT வரிசசகஇரனகதை 

தனனாகேடடவா வாழவுகழைகவே. 

இ-ள கையால இககாலததுளள ௮. ரசாகளுமவாழக பெரிகா 

னவேதககளுமவாழக, சிவுதகெறகளெக்குமவிளைக, செவவிதானீ கமி 

ழமொழியும உயாநதுவாழக, ௮பபடிபபட்ட தானஙகொடுதத ௮ரிசச 
ந௫ரம்காராஜனுடைய ரரிததிரமசுமையைக கேடடவருடையவாழவுக 
தழமைததோஙகுக-௪-ு (௨௯) 

உசசரகாணடம - முறழிறது ya Apes - தஉ௱௰௫ட 

அரிச்ச, கதிரபுராணம் மூலமும் உரையும் 
pp Som 
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னனம அக மதியாமுதலான பதினெணசெசாகளுமஅருளிசசெ 2 

யச .ஜடுளவேதசாஸஇிரஙகளும இகச ௮சிசசகதிர புராணம-மூ 2 

லரூம-உரையம - விலைசரசமாய விறபனை செயது வருகறபடி iS 
யால சகேவையுளளவாகளவி லகொடுசதுவா௩கெகொளளலாம 2 

இபபடிககு - த - இருவேஙகடமபிளளை 

அ ண்ணணைைைைைைுனைைாக



  

பிரசி5தப,ச திரிகை. 

— 
இ௫சனாற் சகலருககுக் தெரிவிபப தியாதெனில 

இப்பொழுது ௮சசிடடி.ருககிற புதககஙகள 

விமேகாரஉளளரு்டையான மூலமும உரையம 
குகா ரசுவாமீயம மஜேலமும உரையா 

சினேகஇரமாலை மூலம உமோாயும் 

சநகானூபிகை மூலபாடம 

சாவாததசககாமணி மூலபாடம 

உரோமரிஷிவிரநாடிபஞசபடடி மலபாடம 
பஞசபடசிபலடிரட்டு மலபாடம 

பாராசரியம மூலபாடம 

சேரையா வயிததியம குக 

நாலுகாணடஜாலம 5207 

போகா ரர் 

கருஷரராபலஇரடடு கடா 

இசாமதேவாசிவயோகம உ௱ 
அகஸ௫ியா குருகாஏி. ar 

கேசளம ஆ 

அரிசசந்திரபு.சாணம மூலமும இரிசரபுரம மகா விசவஜன் சேஃடி*ரயெ 

வி - கோவிஈதபிளளையவாகளசெயத புதிய உமாயம 

இவை வேணடியவாகள செனனபட்டணம புரசபாகககசசைசசார 

நக நாராயணனபாளயம (௪௨) வழு ககவிலககமாளள விடடில விவேக 
விளகக ௮சசுககூடததலைவர, பு-ஏழுமலைபபிளளையவாகளிடதஇில விலை 
ககு வாஙகிககொளளலாம 

மேறபடி. புததகயகளை ௮சசிடடவாக எனுமதியனறி யாகாமொரு 

வா அசசிடுவாகளாகில சடட்பபடி. ஈட ககபபடும



LOUIS TA DT MLL கூச் 

॥ ப ரேஇதக்கிவைககாள வைததபினபு இவ ஸவிககபபிளவோயைககொன்ம 
கெவவிகம சொலலுஙகளெனதுகேடடான காசிரசாஜன-௭-று (ot) 

எனமஙிறைபுரைதடுடவிறைஞரயவாமனனு 
இனறிரவு சளமகவைவகஇவளெடுகது 
மனணிகெ௫ெகெருவிலவைதது_லபிள௩து 

கொனமபடி.கணடுகொடுவகதனமுனெனரூா 

இ-ள எனறு காசிராஜன கேடடபோது வணக ௮ததத 5 லயாரி 

கள அரசனே இனறிராகஇரி உமமூடைய பிளளையை இகச ராக்ஷச 

தெடுகதுநகொணடுபோய நிரமபின அலஙகாரததையுடைய ராறவிீதி 
யிலவை 1 3 உடமபைபபிளகது கொனறபடியைககணடு பிடிகறுககொ 
ணவெ௦?சாம உமசகுமுனவோயெனறு சொனனாகள-ஏ-.ு (௮0 

அககமொழிசொனனவரையநகையினமைது 
வகதபடியா ுமிவணவலலியுாரையெனன௪ 

சநரம் சரிவைகனனடி யைகோகூச 

செநதுவாமலாககுமுகவாயமலாதிறகதாள 

இ-ள அரசகவராகை * சொனன சலையாரிககாத தன கையாலே அட 

ஙகசசொலலி நீ வகதசாரியமெலலாம இவிடததுிலே ஓ அமமே சொல 
லென௱கேடக சகரமடியானவள கனபாககடைப பராகதககொணடு 
சிவச பவளமபயபோலவுவ சூரிமமலாபோலவும தன வாயைதஇறகது 

சொலலலானாள-௭-.நு (௮௧) 

செயயமகவின௮யிரசெகுககபடிகணடாய 

கையினிலெடு சசதொசவககையெதாகணடாய 
மெயயிடைபுலாலவெறிவிரிஈகமுடைகணடாய 

ஜயமிலையா௮ுமொசாசயமியெனமுள 

இ-ள ஓ அரசனே இகசசசெவவிகான பிளகயினுபிறாக கொன் 
றபடியையம சொகணமா எனகையிலெடுசதககொணடு ௮ தான ஒரு 

பிணை FID 2. DEH முனனேகண/க £ எனனுடமபிலே புலாலகாறறம 

af 5G) நக படியைய/ஙண ர இனிசசநசேகெகசதரரதிலலை காணுமா 

ராரத?ிகரி லொரததியெ.௭று தெரிகறநுகொளஞ்மெனறுசொனனு ஈ() 

எனறுரவனறசைகளுசாடுடலெடு கேளா 

வெனமிவடி.வேலிறைவரினனகரினமேவி 
இனகிரவினினமகவிளஈகசைவிருமபி5 
இனறிடரினைததுயிசெகுதததுளசெனறா.ஏ 

3 இ-ள எபபோதும நான மனிதருடைய வலியமாமிசஙாளையே சா 
பபிடடு ஈ ஈசரிரகு)5 வளாததேன வெறமிபொருகமி கரியவேலையு



கச அுரிசசமஇரபுரரணம மூலரும உரையும். 

டைய அரசனே இனறு உமமுடைய ஊாககுளளேவகது இசாததிரியி 
லே உமதுபிளளையி னிளமையான மாமிசசகதைததினன ஏசைகொணடு 

இரக சபபிளளையிலுபிராககொனறே னிநுவே மெயயானதெனறு பின 

னுஞசொனனாரா-௪-று (௨) 

மட்ககொடியுரைககவிதுமனனவனுரைபபான 

அடககமுமொடுககமுமரககியலளெனனும 

இடாப்பலவிவடடிவரிமை,கமைகமககுச 

சுடசசுடவுரைாககுமிவளசொனனமொழியெனமுன 

இள இபபடிசசகொமதி சொலலசரெயகே ௮ரசன செொலதுி 
ரூன இஈ,ச அமமையினுடைய மனஅடக 2 ம கைகாலசனி ஜனொடுநா 

Cp சரக்ஷஏியலலவெனறுசொலலுகெறன, இப பெணணணஙருக 
குப பலகும பலதுனபலகள செயகவைகளுணடு அவைகளெலலா ௧ம 
ககுகதெறிவகாக-சடச௪சுடசசொலலுஇனற ந இக அ௮மமை சொனன 

வா கசையெனமுன-௭-று (௮௪) 
உயிசகொலைபுரிசகவாமுகககுறியுரைககும 

கையிதமுறிபுமைகமுமிருகடமுடிபுரைககும 

குயிறகுசனமடஈைரவளகொனதகுறியுணடென 
2யிரபபிலையெனககெனவமைபசரொடுரைத தான 

இ-ள சிவவகசைசெயகவாகள முகசகுமியே வதைசெயககைததெ 
ரிய௫சொலலும இனனும வதைசெயகவாகளுடைய கையிலுளளகூுறி 

யுஞசொலலும இசணகெணகளிலுளளா ரூரிபுஞ்சொலலும கூமிலபோ 

DG தொனியையடைய பெண்ணாகிய இகத ௮மமை கொனறகுறியுண 
டெனறு எனககுசசகதேடுககறடெமிலலையெனறு மகஇிரிகளுடனேபின 
ணஞுசொனனான-௭-று (டு) 

வளளலிவைகூமிடலுமவஈகவாகணமனனு 
பிளளையையெடுததவடியினபிறகுசெனறு 

களளிபிவளகொனறபடிகணடுகொடுவககேம 
உளளதலதிலலதைபுரைககவிதியணடோ 

இ-ள இபபடி. ௮சசனானவன சொலலுமபோது அவக? கொணடு 

வதவாகள அரசனே பிளளையையெடுததுககொண?வகக காறசுவடடி. 
னபினனேபோய இருடியான இவளகொனறபடியையுஙகணடு இவளைப் 
பறறிககொணூவெஈ3காம இது உளளபடி.யே ௮லலாம லிலலாததைச 

சொலல நியாயமுணடோ-௭-று (௮௬) 

உனனுரைதனககொசேதிருததர முமுணடோ 
எனலுலாசெயகதகுவதெமபெருமவெனறே 

ர



மயாரனகாண்டம் B® 

மனலுரை£டமபுவிவளாகமிசைவாமும் 
இனனுயிரிறககுமிவடனனைவிடினெனருர் 

இள உமமுடையசொலலுககு மறுமொழியுககூட காங்கள் சொ 
லலககககநுணடோ எமகரசனே இனிசஉ சொலலதக்கக இபாதிருக 
கினறசெனறு பினனும நரைகளபொருகதின கடலசூழகத பூமணடல 

தீதிலே வாழுற இனியஉமாகளெலலாம அழிகதுபோகும இகதடீலி 
யை வதைசெயயாமல விடடாலெனதுஞசொனனாகள-௭-று (௮௪) 

அ௮னனவையரைதசவரைமனனவனமைத்தே 

எனனைபலபேசுவதிவேழையடி. தானே 
பினனைய$.சென்றதுள தோபிறிசெனககண் 
டூ.ரநொடியினவகஇடுமெனசசிலரைவிடடான 

இ-ள அவவராரததைகளசொனன தலையாநிகளை ௮சசன் ௮மரச 
சொலலி இனிபபலவுஞசொனன இனாலேயாது பயனொனறுமிலலை பிள 
ளையைககொணடுபோனவழியில இகதப பெணகாலகள செனநிருககன 
றனவோ பினனும வேறரோகாலகள செனறனவுண்டோவெனஅ செ 
ரிக.து இகசககணபபோதிலே வாருககளெனறு சிலரை அனுபபினான 

-எ-று பிறிது-வேறு௮டிசெனறதுளசோ வெனசகூடடிக (௮௮) 

போறறடி.பணிரகவாகளபோயமறுகிலூடே 
காறறடி சதைககுமுனாகணடிடுதுமெனறே 

மாறறடியிலாறறரியவலலியடிவைபபின 
வேறற,ிகளபராசதவாவிரைகதுமெதாசெனரூா 

இ-ள எலலாரும வணஙககதகக அரசனடியைவணநகககொணடு 

அரதசரிலாகள வீதுவதியேசெனறு காறறினலே காறசுவடு கலையுமுன 

னே தெரிவோமெனறு தலையாரிகளுடைய மாமுலடி.த௲ அடிபடடுதகா 
௩கமாடடாதிருகரினற சஈஇசமதியிலுடைய காலகளசெனறநிலததிலே 
வேருன சிலகாறசுவணெடோவெனறு அவலாகளபாராததுககொணடு வி 
ரைவிலே சகதிரமதி வகதவழியைககுறித.துபபோயினாகள-ஏ-று (௮௯) 

அஙகவாகளவகஇடுமுனத்தெருவகததுக 
கஙகருருகனனலவி௲கனனபுரிமனனன 

மஙகையடியேயெழுதஇமறறையடியெலலாம 
அஙகைகொடுநீவிமுனிகெளசிகனழிததான 

இ-ள அஙகே அகதசசிலாகள வருகறகுமுன்னே 965505508 
லே தினைபபுனததருகே கருமபுகள விளைவகான கனனோசிகாடடரசன 

பெறற சந்திரமதி காலகளையே பதியசசெயது மறறைக காறஈவடுகளை 
யெலலாம தமதழூய கையாலேகடவிககலைகது விசுவாமிகதிரருனிவா 
அழிததுவிட்டரா எ-று (௯௦) 

ம



௬௭௬  அரிசசநதிரபுராணம மூலமும உரையும், 

௪ஈ,௧வ௩உவஈககெனவெண்ணியவணணணி 
அகதவடியினகவடமைபபளைவரு ௫கண 
.நதவடி யேமுழுதுமியாவாகளூமிஙகே 
வநதவடியிலலையெனமனனனுழைவஈதா, 

இட எள எந்தககாலகள இஙகேகடகது வகசவையெனறு நலோசித 
துசகொண்டஙகேவநது அஈதசசகதஇி மகயினுடையகாலகள அழுக£இயி 

ருகடறபடி களைச சிலரெலலாருங்கணடு இககபபெணணடி௫ சுவடுகளே 

யெலலாமலலாமல் ஒருவரு மிவவிடசதே ஈடு வக சுவ விலலை 
யெனறசொலல அசசனிடசம்கவககாகள-ஏ-று (te) 

DD DID. UT Ms HUG Ap DF Cod GUL sy bE J 

சுறறடி களபறபலதொடாஈநுகனிசெனமே 
அறறடியினிககொடியகள்ளியடியலலால 

மறறடிகளிலலையெனமனனனொடுரைததரா 

இ-ள அபபடிவகது அரசன சாலகளைவணஙகி அகதசசிலாகளகா 
ரூடுததியிருககிற மூனவள இரசகை ப.துவக YOUSEF Gls par 
ணடு பலபல காலடி.களைமிசவுக சொடாநறு பிடி கதுப போயினோம 
அவவ்கைக காறசுவடகளில இகதததிருடி. காறசவடுகளேயலலாமலவே 
௮ுகாறசுவகெ ளிலலையென.று ௮ரசனுடனே சொனனூகள-௭-று( கவ 

வளளலுமவர௫ சஈஇிமிகமஙகைமுசகோகடு 
உளள நுரைசெயகென்வுரைதஇடமறிததும 
களளியெனையலலஇலையெனறுகழறக்கேட) 

டளளலவயஞடடசசனொகககமவியககான 

இ-ள அப்போது ௮௪ அசசனானவன மிகவுகொகதுசொணடுசக 
இரமதி முககசைபபராகது உளளதை நி சொலலசகடவையென நுசெய 

லலப பினனும இருடி என்னையலலாமல வேறே யொருவரு மிலலையெ 
னற ச௩மரமதி சொலலகைகேட்டு சேறுளள வயலசூழகதக காடடையு 
டைய காசிராஜன மனதொகது ௮இசயககொணடான-௭-.று (௯௩௨) 

கொலலவிவளவலலவஞமலலஎசொலைசெயகாள 
௮லலளெனிலஙககொருவாவககவடி.யிலலை 
கொலனைவினையெவவகைதொடாகததறிககக 
இலலையெனமைநசனிலிவடகுருச சனருன 

இ-ள இகச ௮மமை கொலல வலலளலலள-கொலைசெயகவளிவ 
ளலல ளசெனறுகொளவே 1மானுல ௮ஙகே வேறேயொருவா நடநதுசெ 

னற காறசுவடுகளிலலை, பழைய பாபசமபஈதம எவவிகமாகவோ வ: 
கேரிடடிருககிறது கமமா லறியதககசசாயிலலையெனறு தனபிளளை ககர 

ஐகுடிறதிலு மகெமாகச சகதிரமதிககே மிகவு மனமுருகனொன-௭-று. ()
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முனனைவிதியாளுமவினைமு உ றமகனுலும 
எனனையிவடனனைவிடலெனப துநினைநகே 
கனனலசெகிகாசிபதஇகனனபரிமனனன 

மினனைவகைசெயவதுவிருமபியொருமிகதான 

இ-ள பூவகருமம தான்முடியுமவகையேமுடியும அகனுலே இக 

தபபெண்ணை எபபடி. விடடுவிடுகிறதெனறுநினைதது கருமபுகள விளைவ 
கான காசிராஜன கனஜனேசிசாடடசசனமகளைக கொலைசெயவதறகு வே 
ணடி. மனது சமமகமானான.-.ஏ-இ (௯௫ 

அவவணகினைகஇடலுமவவளவுதனனில 
செவவணவயிறகுரிசிமீவினாளெலலாம 
இவவணமகனநிடுமெனுஙகுரிவிளஙக 
மைவவணவயஙகிருணமஜை*சதுவிடி ஈதே. 

இள அபபடி அவன ஆலோசிககுமபோது ௮௧2௪ சமயத்திலே 
ரிவநத நிறகதையுடைய வேலாபுகதகசதைககொண்ட அரிசசகஇர மகாரா 
ஜறுடைய பாபசருமஙகளெலலாம இபபடியேசழிஈதுபோகுமெனனு ப 
குறிதோனற மைபோலுவதாயிருககற இருள கழிசலாயிறறு விடி.62.() 

தஙகுலமடகதைபடுசஞசலமுணாகசே 
மஙதுலெழுவெணசசிமழுஙகயொளிமாயக 

கஙமுனமகளிககவினகணடகலவோட 

வெஙகுலநெடுஙகதாவெகுணடனவெழுகதான 

இள தனது குலததுபபெண படுகிற சஞ்சலஙகளெலலாந தெறி 

கந மேசததிலே தோனறுகிற வெளளிய சகஇிரனானவன ஒளி மழு 
Ine Lo ௮௩௪ ரரசஇரியானபெண இநதப பாபகருமகசைகரணடு 

நாரவோடி பபோகவும வெப்பமான அரிசசகதிரன குலததுசசூரியன 
கோபஙகொண்டதுபோ லுகயமாயினான-௭-அு. (௬௭) 

காதலிபிடி ககதகநெறரிகணடெ மதுகறபின 

போதமிதுவெனறுபுருடாககெதாகுலாவும 
மாகாமுகமெனனவயவுந்தடமுமறறும 
ஆதசபனமுகததெதிரலாஈதவரவிஈகம 

இ-ள எலலாரும விருமபததகக ஈன்மாககதசையு/டைய சகதி௫ 
மதிசொணட கொளகையைபபா£தது எஙகளஞூடைய கறபினுககுளள 

ஞான மிதகனமையதெனறு புருஷாகளூககுநுனனே கொணடாடததக 

கபெணகள முகஙகளபோல வயலகளிலும குளஙகளிலும் மறற இடகக 

ஸி௮ம சூரியோதயாதுசகுமுனனே தாமனாமலாகள விசசிசமாயின ()



௩உ௱௮ அரிசசந்திரபுரரணம் மூலமும உனாயும 

வேறு 
விட ஈககாலையிலவேறொருதிறமபுறங்காணாூன் 
மடி.ஈதமைந்தனையெடுமெனமனையிடைபபோகடி 
முடிககதிவினைபபயகஇனுமுதாவினையானும 
கடிஈதிமெபடிகருதனனகாசியாகோமான 

இ-ள். அப்படி. விடிகதபோது வேழொருவகையும் பிரசிசதமாகக் 
காணா கவனாகி இறத பிளளையைக கொணடுபோறகளெனறு ,னது௮ச 

ணமனைககுளளே போகவிட்டு ௮அபபோது முடிவான கொலைபபாவ பல 
ததினாலு.ம மேனமேலாக விசுவாமிகரா செயறெ செயகைகளினா௮/ம 
சநதிரமதியை வதைசெயயுமபடி. காசிககரதகாருக கரசன ஆலோசித 
தான்- எ-று (௯௯) 

சோராமறறயலுணடெனிழசோதிததுவகஇக 
கேரமயாவருமுரைகதிலரவ சவாநினைவை 

யாரமிரதவரிவடனைவதைப்பதறகழைக்து 
வி ரவாகுவைககொணாகெனததாூசமைவிடுததான் 

இ-ள களளாகள வேறே இனனமூணடெனமழுல பரிசோதனை செ 
யதுவஈது இரகசசமயததில ஒருவருமவஈது சொலலுகனெதிலா, அனு 
ம அவவவா நினைவை யாராலே அறிஈதுகொளளலாகும ஆகையால 
இகதப்பெணணைக கொலைசெயவதறகு வீரவாகுவைக கூவிககூடடி வர 
ருஙகளெனறு தூதரை ௮னுபபினான-௪-.று (0r) 

விரைவினோடி செனறவனபுலைசசேரியினமேவி 

௮சசாகோலுனையருவிபபாடெனவுரை5சழைகக௪ 
சுராகொளவெளளைவாயசச/வகதகடகருகிறசசுடாவாட 
கரகலசகசொடுஙகடி துவககர சனைகணைடான 

இ-ளா உடனே தூதாகள அஇிசீகரெச்திலே உடபபோய அகதயி7 
வாகு இருகறெ பறைசசேரிககுளளேபோய ஈமதஇராஜாிராஜன உனனை 
வருமபடி. உததரவுசெயகருள லாயிறழெனறு சொலலிக கூபபிடசசெ 
ues சுனாவிதைபோல வெளளைபபறகளைககொணடவாயும Fain seen 
களூம கறுததவுடமபும ஒளிபொருகதின வாளாயககசதைககொண்டகை 
யுமாக விரைவிலேவக த ௮ரசனைககணடுகொணடான-௭-று! (ராக) 

தாூரநினதுவாபபுதைததுளமலைஈது தூசொகெடப 
பாரமேனியைச சுருககவிழககரசனைபபணிகஇிக 
சேசகாயினேன்றனனையெனனினைகதவாறென்முன் 

வி. ரவரகுவைநோககியவ்வேர்சாகோலனுரைபபான 

இ-ள தாரததேகினறுகொண்டு வாயைஞூடி மனற$ிஙகி வஸ்திரத 

த் ஒடுகஏிப பெரிய வுடமபைச சருககமாசககொணடுி $ழேவிழுது
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அரசனை வணஙகினபினபு சுவாமி இகதவேளைமிலே நாயேனை நினைக 
தழைத்தது யாதுகாணமெனறுகேடடான; அபபடிககேடட வீரவாகு 
வைப்பாதது ௮௫ ராஜாதராஜன சொலலுகிருன-௭-று (௭௨) 

துடடியாமிவளகுழவியைததுணிகததனளெனனாத 
இடடி.யாறகணடேமெனச சிலரரிவையைபபிடி நதுக 
கடடிவகசனா கடடொடுஙகொணடுபோயககளதஇல 
வெடடுவிததிடெனறீகசனனகாசியாவேககன 

இ-ள கெடட செயகையை யுடையவளாகிய இரகதபபெண என் 
பிவசளையை வதைசெயசவளென து கணணாறகணடோமெனது லா இவ 
போபபிழிக.நுக கடர ககொண்டுவஈகராகள அகையாலஅஈசசகடடுடனே 
நீ-கொலைசெயயு மிடத துககுககொணடுபோய வெட. விடுமபட. செய 
யெனறு அவனவசகதி லொபபுவிசசான காசிபபடடணதசாருக கர 
CI) OW UGA -GT~ 4 (ராக) 

மினனைககொணடிமுனகடடினையிறுகுறவிதது 
மனனைககைதொழுதேததிததனசேரியிலவகது 

பினளை சனவயினவிலைபடடவயோததியாபெருமான 
ளஊைனைககூவியேயவனகையிறறையலைககொடுதகான 

இ-ள சநழிரமதியைபபிடிதது முனகடடினதைப பினனு மிறுகக 
மாகககடடி. ராஜனைக கையாற குமபிடடுககொண்டு துதிததுச தனது 
பறைசசேரிககுளளேவக.த பினபு தனனிடமாகவிலையாயிருககுிறஅயோ 
மீதயாபுரிககரசனான அரிசசகஇசனைககூபபிட்டு அவளவசமாக௪ ௪௧௫7 

மடயை வதசைசெயயுமபடி. ஒஓபபுவிதசான-௭-று; (ara) 

பிரச ரயைககொடுபோயடலபிளகறுபிரதொலைகதத 

காளியைககொலைஃகளதடிடைககொண்டுபோயககவந்தம 

துளவியோட மவெடடெனததோகையைககொடுதது 

வளஸியோனகையிறறனகையினவாளையுஙகொதெதான. 

இ-ள இதத வூராசன பிளளையைககொணடுபோய உடலைபபிளந 

துயிரைபபோகனெ இருடியை நீ கொலைசெயயு மிடததுககுககொணடு 

போய இவளுடைய தலைபிலலாதமுணடம பதைத்து ஒடிபபோமபடி. 

தலையை வெடடெனறு சநதிரமதியை யொபபுவிதது இகத மகபபிரபு 

வான அமிசசகரனகையில தனகையிலிருககிற கததியையுஙகொடுத- 

தான வீரவாகு-௭-று; (ஈட) 

வாளைவாநதெதனமாதையமவாநகனனவகதான 

பாவையோஇயையதிரதளளபரவையுமறிசதாள



கூர்ம. அரிசசநதிரபுராணம மூலமும உரையும 

வேளைவெனறவறகேறறதகோவெனவிறைமெலிககான 
காளைவாடடமுங காட்ட முககனனிகணடுரைபபாள. 

இ-ள. அபபடியே ககஇயைபும வாகுகெகொணடு தன மனைவியை 
2/ம கூடடிககொணடுவநத அரிச ௪ஈஇரமகாராஜன உஈகறபனைபோனற 
கூரகலையடைய அபபெணணைக தனமனைவியாகெய சநதிமடிசானெ 

னறுதெரிகுகான சகஇரமஇயம ௮கசசுடுகா டடி.லிருகச நாயகனே இப 
போது சனனை வெடடவகதவனெனறுதெரிகசான, அபபோ ௮ மனம 

Soules கடவுளுகடுு ஈமமசதொனோவெளறு அரசன் மெலிவதா 
றான, அபபோது தனககஇரகதரஞனுன காயகனுடைய மனலாடடததை 

ய/௦ மனநுகோணுகலைய/ம சகூரமதி தெறரிகதுபொலறுகறெ-ஏ நு () 

முனனைகாளரசாணடணிபரடி புனைகிருக்க 
மனனாசெயகையுசஙகளுகதிசஙகஞசூமவளாநக 
இனனருககுறைகதுயிரகறிச இருநகவரிலலை 

அனனதேதுணிவடி பனே ௦ெககிலையெனபுள 

இ-ள மு௰காலததிலே அரசாடசிசெய நு அழதொன இரீடசகைச 

கொண்டிரு அரசாகளசெயசையம துவாகளசரூமஙசளூம சாமாதடு 
யஉ/ஞம இனனமும வளாகதுசொணடே பிருகனறன அவைகளிற 
குமைவாகி? தஙகளு பிரை வை இருக அரசாகள உமது குலகஇிலே 

ஒருவருமிலலை ஆகையால உமக௫ும அவவரசாகளசெயகைபபடி. நடக 

His துணிவானகாசியம அடி.யேனைபபறமி நீ ரெவவளவும இரகக 
செயயவேணடாமெனறுசொனனாள-௪-.று (rer) 

YELM, NH VDID+F penn Lae 5 oD 
புககவாறெலாமபாவலனபுகனமிடககேட்டுப 
பககரோகடுயேமனனனைபபணிசதுயிர ப 5௧ 

ஓ "கவேகியேசுடர்மரிசெருவிலவஈநு முன 

இள ௮கத ௯ணபபொழுதுகருளளே மகஇரியான சகநிய? தடு 
ய/உவிரைவிலலைவநதுகூ.டி ௩டஈ சசெயகைகளெலலாம ௮சசன சொலல 

சகேடடுப பககமபா£தது HIT ir eM சனககுயிபதைபபகாகக 
கூடவேசெனறு காகதியுளள ரகங்கள் மினனுினற கெருவிவேவந BI 

Cg 16 GI 6or~sr LNs (47 9) 

இடககைபாசராமேஇயுமபிடி சதஇடவல் நத 

தடககைபறஙியரவஞசுடுகோலிறைறளவிச 

சுடாததெருககனிறரோனமிடததுணுககமுறறேஙடி 
மடககொடி ததிருமாதருமைஈதருருரைபபரா 

இள இடதுகையான து கடடி னகபிறறைய/ம கரஇயையமபிடிகக 
(உற வர ஒடகசையீ 22 கொணட பிணஞச்டுரி ஈடி பின சததிச
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மதியை 5 களவிசககொணடுவர்து பிரகாசமானமெ நவிலேவசசபெய 5 
கண்டோ இடுககிடடிரஙடூ 9 இளஙகொடிபோனற பெணகளும புருஷா 

களும சொலலுகிமாகள-௭-று (௯) 

வேது. 

கையோசெழுந்கமலமுகமோநிறைகசமதிகாலோவாஞசனைவரால, மெ 
யயோகலாபமயிலிடையோநுடஙகுகொடி விழியோகடைகதவடிவேல 
மையோச ருணடகுழனமலையோஇர ணடமுூலைவனிழைககெனபபு சபூஙா 

ச,ஐயோவிவடகுவிதிகொலையோவெனககதறியமுவாசறைகதுவிழுவரா 

இ-ள இககபபெணணுகருக கைகளோ செழுமையான தாமராம 

லாகளபோலிருககனறன, முகமோ பூசணசகதரனபோ லிருககென௱.ரடி 
கணைககாலகளோ இளமையான சினைவரால மீவகளபோலிருககினறஸஷு 
உடமபோ-வாலையு/டைய மயிறசாயலை யொதடுருககனறது, இடையோ 

தவளுகிற கொடிபோலிருகடினறது, கணகனோ கடைகதுகொண்ட கூறி 
யவேலகளபோ லிருகனெறன, சுருணடகூஈ௩கலோ மேகமோ வென்ன 
லாயிருரனெற து, இரண்டகொஙகைகளோ மலைகளோ வெனனுமஃபடி 

யிருகவவறனவெனறு சொலலுவராகள, ஐயே இபபடிபபடட பெண் 
ணுககு௪ சாவவிடசி கொலையினலோவெனறு ககறியமுவாகள, சிலா 
முகத்திலே ௮ட 5.துககொணடு கீழேவிழுூவராகள சி௨7-ஏ-று (௭2௦) 

தவளதஇருககாளஈகைபுஞசிறகசவிரு க, றுவைபபழிக தந கலும 

பவளகதையொததகனிபிகமுமபடைதகவிதிபதறிபபடைதததுளதோ 
சவளககளிதறரசறுலககதுபிரகருசஏசபடறறிரசகமுடையோன 
இவளைககொலககருஇயிவாகைக கொடுககததிறமேதென மிரயயெழுவாா 

இ-ள வெண்மையான இருநமுசதுகளபோனற பலவரிரைசகளும 
சிறப்பான இரணடு விறகளைபபழிபபனவான புருவஙகளஞம பவளத் 
யொபபாயக சனிபோனற இதழும உணடாசசசெயக பிரமதேவன பத 
தலாக அமைதகநுணடோ கவளமுணகிறயானைமே?லெறுகிற ௮ரசன 

4 a உலகதநிலுளள உயிரசகநேகருகவுதல செயபவனாய£ கபடமிலலாமல 
இசககமுழமுடையவன, இப்படி பபடடபெண்ணை 09ராலல எணணி இக 

தபபுலையா வசமாகககொடுதசவிசம யாதுகாரணக௫ஞலேயென௮அ௮மு 
து துகசபபராகள-ஏ-று (708) 

வேலைபபழிதகவிழியாளைசசினசசரச னவெடடெனறுரைததபொழுகே 
சாலசசவஙகளசடுகோலிறகடிகதுனிதளளிககொண (5 5புலையன,ல ௪ 

தையுககனசமாபசதையுஙகுலவுகணெடோளையுகசணடிடின, மாலொப 
பனனமிமபிலோனணைபபனலலதொருமகடபைபைபனெனறமருளவரா.



கிறி அரிச்சதிரபுராணம மூல்நும உரையும் 

இ-ள வேலாயுதககைபபழிபபகான கணகளையுடைய இகதப பெ 
ணணைக்கோபிசது வெடடென.றுசொனன அபபொழுதே மிகவுமபிணா 

ஙகளைச சுடுகினறதடியினாலே ௮டி.க.து5 களளிககொணடுவகத இ%தப 
புலை பனுடைய நலலகுணாத்தையம பொனமயமான் மாபையம Oar 

OTL. F565 இணணிப சோளகளையும பாககுமிடததில இருமாலை 
யொபபாவான அல்லது மபிலவாகனககடவுளையொபபாவான அலலது 
ஒபபறற மனமதனை யொபபாவானெனறு மயவமகுவராகள-ஏ-௮(ஈ.) 

மறையோனிட கதிவளைவிலை உரிமிககவொருமகனேடிமவிறறவனிவன 
குறையோபொருடசெலவுதெரியாதுமற றுமொரு கொடியோனலககனு 
றவே,பறையோனிடதகிவளைவிலை கூறிவிம று முளனபலகாளகழிதகதடி 

 வேமஇறழையோனமகறறுஇசெயலாலிவாககுவருமிடையூறிசென.றுரை 
செயவார 

இ-ள பிராமணனிடதநிலே இககபபெணணை விலைக மி மேனனை 
பூளள ஒருபுததினையம விரறவனேயிவன இபபட பபடட இவனு5குப 
பொருடசெலவுவநதது எனன குறைவினாலோதெரியாது மறுபடியும 

தஒருபொலலாகவன துனபபபடுதறகாக பறையனிட / திலே இவனைவிலை 

கூறி விறறவனுங கூடவிருககிடுன இபபடி.யாகப பலகாலரும போக 
னதை சாமெலலாருக தெரிகஇருகசரோம), இபபோ.துஇகதககாசிராஜன 
மகலுடைய உயிருகரு முடிவுசெயநநினாலே இவாகளுகரு வசகதுனப 
மிபபடியெனறு சொலலிககொளளுவராகள-ஏ-.று (௭௦௩) 

எஙகோமகனகதறவுயிருணடகொலைகாரியிவளோவெளகதகொடருவாரு 
வெங்கோபவனகரிமினமுனபோடுமெனறுசிலா வெருளவாகெருககிய 

டாவரா, பஙகோபறைகடவெளைவதைசெயதனமபடை படாதோவெனப 
பதறுவா, செஙகோனமுறைககுவழ?! கொலவகென.றுகிலா செயலா 

லவிலகடிவெருவரா, 

இ-ள எமசரசனழப பிளளையினுயிரையுணட. கொலைகாரி யிவள 
தானோவென்று கூடகதகொடருவராகளசிலா, வெவவிதான கோப 5 

பூடைய வலியயானமுனனேகொணடுபோ யிவளைப போடுஙகளெனறு 

இலா கோபஙகொளளுவராகள, இலா கெருககிவகது வருககஞசெயவா 

ரகள, பறையனுககு இவளைவதைசெயயுமபடி. பஙகுணடோ கமமுடை 

யஆயு5ஙக விவளைககொலலாதோவெனறு பதறுவராகள சிலா, TE 
னுடைய கீதிழுறைககு 5 தபபுசலுணடாகும நீஙகள கொலலகதுணிவ 

செனறு சிலா தஙகளசெயகைகளாலே அவாகை விலககிககொணடு 

வருவாகள-௭-று (10) 

அழியாககாசிபதிமகனுவிகொணடவிவளனியாயகாரியசடி 

பழிபூணிமிஙகசலினெளிசாயவிடாதுஈமா பலாரவியுமபருகுவாள



மயானகாண்டம் காக. 

விழியாலெறிகதுமுயிரகவாவாணமுககிலெதிரவிழியாதுகிலலுமெனவே 
மொழிவாவதைகஇடுகைபொரு ளாகவறபமனமுசியாளெனபபகருவா£ 

இ-ள அழிவிலலாக காசிராஜன மகலனுயிரைாவகதைதத இவள அடி 
யாயமேசெயரிறவன கெ.டடவள, பழியே செயயததககவள, இவிடம 
விடடி நிஙனொல இலேசாயவிடாமல ஈமமெலலாருடைய உயிரையபுரு 
ணணத்தககவள, இவளகணணுலவெடடியு ஈமமுயிரைவாஙகுவான,இவ 
ளமுககதுககுநுனனே கோனஞுமல நிலலுககளெனறு சொலலுவார் 
சள, இபபோ இவளைககொலலுகறசே முடிவுபொருளா யிருகசசசெய் 

கே இவளகொஞ்சமேனு மனமவருகதாதிருகசிருளெனறு சொலலுடு 
ரோசளசிலா-௪-று (ரா௰௫) 

தபபாதுமனமகனையபிரகொணடுதிரமுணடதறுகண்ணாசூகமாகங 
கைபபாசமுற நுவரவலளோகிசமபினிடைகரவாகிருககலிலளென 
அபபாலலாகக றுவியிவள கொனறகோவலதியாகொனததகோதெயவமே 

இப! ரவிகனறலையிலவைததாயுனககுஈடுவிலையோவெனபபுகலுவா£ 

இ-ள கபபாமல காகரசனமகனை உயிரைவகைகதது ரககஙகுடி.தக 
அரசாகராக்ஷசியானால நமபோலவாருடைய கையிறகயிறமுற கட 

டெவருவாளோ ஏகாசததிலேபோய மறையாதிருககிமுள ஆகையால 

இப பத யிவளடஙடியிருககககாரணமெனன அ௮௩த அ ரசனமகனை௪ மின 

ஙகொணடு இவள கொனறதுமெயயோ அலலது வேறே யாவாகொனற 

தோ ஓ ஐ செயவமே இ௫ஈப பாபாதமாகலைமேற சுமையாகப பழிகமு 
தஇனாய உனகருபபொதுவான நீ நஇியிலலையோவெனறது சிலா சொல லு 

(7௦௯) வாரகள-ஏ-.று 

கொலைகாரிஎ யததெருவிலவிலை ௩ மிவிறறபடு கொலைகாசதுடடனிவலும் 

புலையாவினககொலை செயிவளாவிகொலவதொருபொருளோவெனகசத 

அவார, விலைகூறிவிறறவதுமிவனாகிலவிடடி.வெனவிடலிரெனககொடரு 
வா, கலையாலிறுககிமடலுறவேபிணிதககமிறுடனேபிடி சதுவருவார 

இள இபபடிபபட்ட கொலைசெயகிற இவளை இக,கசதெருவிலே 

விலை௯ ஜிவிஉுவனான கொலைசெயகித துவடனாகிய இவன பதஜையஞய 

கொலைகதொழிலசெயத இவளுபிஸலா வதைசெயகிற இவனுககு இதொ 

ருபெரிதோவெனறு கததியமுவராகளசிலா, இபபட. விலைகூமி விறு 

னே இவனானால இஙவளைசகொலலாமல விட்டுவிரவான, நீஙக ளெலலார 

நம இவாகளைவிடாமற மெடருஙகளெனறு சிலா தொடருவரகளு 

முனனே சிலைததுணியா லிறுகககடடி.த தோளமடலகள சேரக்கடடின 

சயிமறைத தாஙகளுங கூடபபறதிககொணடு வருவ்ராகள சிலா-௭-து () 

ei



கடச அரிசச நதிர்புரரணம மூலகும உரையும். 

கனியாயபாவிகுறையெவாபோபுரைகஇடுவாகருமாலயபபுரவலன் 
அனியாயமெனறுசிறிதுணராதொபெண்பழியை யவமேகொளககருஇ 
னை,;இனியாரிரஙகுபவரெனவேயலைதுவயிறெரியாவுலைகதுசழலவார 
கனிவாயபுலாகதுநிலைகளாவராகலககயடலகரைவராபுலமபியமழுவா£ 

இ-ள இவளோ வேரொரு ஆக ரவிலலாக பாவிஇவள குறையை 

யாவாபோய மெயவிளகசசசொலலுவராகளண தருமககோயிலான ௮7 
சன இது அரியாயமெனறு கொஞசமேலும .ஐலோசியாமல ஒருபெரை 

பழியை வீணேகொளளவெணணினன, இனிமேல யரவா இகத சியா 
யததுககு வியசனபபடுகிறவாக ளொருவரையுககாணோமெனறு வருதி 
வயிறெரிஈது உலைவாக- ௪௨ வுவராகளசிலா, கனிபோனற வாய காய 
8 தமது சுவபாவததபபுவாகளசிலா, மனஙசலநுஇி உடல கரைவா£ 

களசிலா, பிரலாபிம க ழவாரகளசிலா-௪ று (ஈரி.௮) 

வலலோகளவலலபடி சொலவரகணமனனுமிறைமருமானையிவளகெொர 
னறவா, நிலலாதபோதிவளைவறி?தவதைதபழியாபாலசெனறுபகாவா 
ity கொலலாதுவனசிறையிலவைகசேவிளஙகினிவளகொலைகானவளகத 

இடுகலாம, அலலாதுவிடடி.டலுமறமாருமெனனவவரவரோடுரை,2.நும 

அவரா 

இ-ள இப. வலலவாக௱ கமக்குகதோறறினபடி சொலலலானார 

wor, நிலைகொண்ட ,ஏரரகுமாரனை இவளகொனறபடி யிலலாகபோது 
இவளைககொலவகான பாவம யாவசமாககக டுமெனறு சொலவராகள 
சலஈு, இவளைககொலலாமல வளியகான காவறகூடததிலேவைக கரல 

வளசெயசகொலைகானே இவனாக கொலலுமபடியாம இதையலலா 

மல இவளை விடடுவிடடாலும ,நககொலை விடாதுசூழுமி அலலாமல 
இவளை விரிகிறஇினாலே புணணிய ம முணடாகுமென ஜொருவாக கொ 

ரவா சொலலுகிறவாகளாகி வருகதுகிருாகள-௭-று (07) Jo) 

பதியேதுபரவியிவணல7ரவேதவஃ நுபெறுபலனேதுபாவகிகமபெண 

மதியேதிககசனையுமவிலாவிகததேதெனறுமறுகாமருணடுவிமுவா£ 
விதியேபறககொடியையெளியாடனைககறுவிவிலைகூறிவிறற துமலால 
௪தியேவிளை சசனையிதறதமோவெனச சிலாகடளாவாாமுச,கதிலறைவரா 

இ-ள இவள ஊரெது பாவியான இவள இவிடமவருதறகுககாரண 

மெனன இககேவஈது பெறுபலனெனன இகதபபா/வமுணடாசப பெ 

ணபுததியுண்டானதெபபடி. இவவளவும உண்டாகசசெயக செனனகரு 
மமெனறு மயநகித இகைகது வீழுவாகளசிலா, ஐ தெயவமே டீயோ 
மிசவுககொடுமையைய/டையை இஈகச எனியவளை விரோதிகது விலைக தி 

விமசசசெயசதுமலலாமல முழுதுங கெடுதியையே உணடாகூனை இது



மயனகாண்டம் and® 

உனக்கு நியாயமோவெனறு சிலாகள சள।சசியையடைகிராகள சிலா 
மது ருகததிலடி.ததுககொளளுகிராகள-௭-று (12.00) 

அஙகேயடகதவடியிஙகேயல்ககுமலைவலலாமலெயதுகொலையும் 
பஙகேருககறுமலாபோலவிளககுமுகம௰ியாகபாவையனையாள,௪ய 

கேபிறகசனளகொ லெ கேவளாககனள3கொ லெக்சேயிரகனளகொ 
லோ,இககேபிறகதவியவசசாளெனபபலருமிடைகசினறவெலலைகனிலே 

இ-௪ கே அவளையடி 55௮. இஙகே ஈமமை வ நககரசெயடு 

DB த வருதுதலையலலாமல ௩ட,க்கொலையும தாமரையினது நல 
லமலாபோனம முகதடினாலே தெரிஈதிலாச பிரநிமைபோனற இகசபு 
பெண எவவிடதமே பிமுசாளோ எஙயசேவளாககவளோ எஙகேயிருக 

வளோ இஙயகசேவகது செ2நுபபோகலாமுளெனது பலரு மிபபடி வருகி 
துறெபோது-எ-ற தாமரைாமலாபோல முகமவிளஙகுகியதினேதஇிவன 

கொலை செயயதபெறியாகவளெனறுகொண டவவாற௮ சொலலுடராக 
ளெனக (oF 2.4) 

வேறு 

எனனபாதாஞசெயதன மெனவிறைககை தநுக 
கனவிகைகளாசகடடியகயிறு நா அபிடி கதுற 
துனனுமாாணிததோரணவாபிலககடஈது 

பொனனிமாககாபபுமிசையினபு ॥அதுவசஇறுதகான 

இள காமெனனபாவககசைச செயமொமோவெனறு அரிச௩இச 

மதாராஜன சிரிம ஐச சநதிரமிியிறுடைய வககாககடடி யிருககிமகபிற 
ரை? தனகையிிலகொணடு கெருஙகின பெரிகான ரதககசிதமுளள 
கோரணஙகட்டியிருககிற வாயிலைககடகது அசகபபொனமயமான படட 

am 4 gO 316 J, வெளி2யபேவகதுசோகதால-௭-ு (1௨௨) 
- ர் ~ 

உ Doel ளையிலவசிடடனவவுமபா கோனறனககுக 
கொறறவாகினகசியானபுகலகோதிலானிட தே 

அறறைகாணமுதறசெளசிகனமைககுமூறனைதநும 
இறறைகாளவிெெகாணபநீயெழுகவெனறிசைததான 

இ-ள அபபடி. மதி லுககுவெரியேவகசபோதில வசிஷடமகாமுனி 

வா தேவேகசெனைபயாதது ௮ரசனே உனககு கானசொனன யாதொ 

ருகுறறமுமிலலாத அ௮ரிசசச்திரனிடசதிலே அ௮னறைததினஈ கொடசுக 
மாக விசுவாமிசதிரன குறறமுளளவனாகசசெயயவேணடி. உணடாககனெ 

இடையூறுகளமு ழதும இனனறைதஇனம விடடுபபோம அ௮தை' நீடிகானு 
நகரணககடவோம நீயெ இகவெனலதுசொனனஞா-௭-௮, (ஈ௨௧)



க௱ா௰௬ அரிசசதிரபுராணம மூலமு ம உரையும் 

தாமுமவாசடைமாமுனியவவுரைசாறற௪ 
சூழுமாதருகதுமபுருநாரகாகாமும 

வாழுமவசசிரபாணியுமவசடடனுமிபாரும 

ஏழுபாலருஙகாணவாதரகரதஇருகதரா 

இ-ள கொஙகுவகான நீணடசடையையுடைய பெருமைபொருக 
இன வ௫ஷடமுனிவா அகசவரா£சதைசொலலவே ஏபபோதுஞ சூழி 
ரக தெயவபபெணகளூம துமபுரு கா£மாகஞம இவாகளோடுகூடி. 

வாழற வசசிராயுகபாணியான இகஇரனும மறற எலலாரும மறறை 

தீதிககுபபாலக ரேழுபேரும ௮ரிசசஈதரனசெயகைபாரகக ஆகாயததி 
லேவகது கோனருஇருக,சாகள-௪ அ (௭௨௪) 

அகதவேளையிறகெளசினவிரைகநவ.சநரபெ 

இகககோககவெயதலெனனெனககுநீமுனனம 
PEST GALT CO 5165) C ovG)om wp! மொழிப IF a} 

உயகதுகாடுமிவவுயிகளுமபெறுகெனவுரைததான 

இ-ள அகதசசமயதடுிலே Asam மிமதிரா gy Gall son ur Bare ft 

அரிசசகதிரமகாரசாஜனே இகககசதுனப2ை யடையவெணாடி ய மனன 

எனககு நீமுனனே கொடுததநாடடை கானகொடுகடிலேனெனது ஒரு 
பொயவராசதைசொலலித தபபிககொணடு உன,)டடையுமடுகக இ௰ 
5,௧௮1 பிரகளும பிமழைககபடெறுயெனறு சொனனா-ஏ - Mp (ரா௨௫) 

சேசரினறவனசெபபியகாஙகவானயி 
யாருஙகேடடி.லாவரிடடறுமமரருமமிககாா 

வீரவேககனுமஙசை!/மவனஉ.யீறகஇங 

கியாரைநீபிககவேழைமையுரைசெயடியெனரா 
இ-ள அபபடிககிட்டிரினறு அககவிஈவாமி 2)ராசொலானகை மச 

இரிமுதலிய மூவருமீ கேடடதேயலலாமல மறறை யெலாகளஙரோடடி, 
லாகள, வசிஷடமகாருனிவருக கேவாசரூமே தெரிச சவா கள அப 
போது மகாவீரனை அரி சகஇரமகாராஜறும சந மடிபம WG OD h 

ure ast காலிலேவிமுகநு ஐயா இவவிடததிலை யாரைபபா£தது 
இகச மூடதகனகது£ கிசைவகாகசபொனனீரொனறு பினனஞ சொல 
௮ுகிமாரகள-௭-.று (17251) 

சேயமையணமையிலுயிர ககொருதுணையெனசசிறந்க 
வாயமையாலசகஈ தநாயமையாமறறிலஃபுயகசகைத 

தூயமைசெயவதுநீரலாறசொலலினவேறுளதோ 

சோயமைசெயயிலனுமவாயமையேகோனபெனககருதி, 

இ-ள தாகத வஞ சமீபகஇிலும உயிருககரு ஒபபறறதுளை யென 
gue. How goin சதஇியஈதிஷல oo gy LIN dB GT, வேன



ம்யானகாண்டம் as aril or 

பரிசு,,கஞசெயவஇிலலை தாமரைாமலரைப பரிசுககஞ்செயவது அ௮துபி௰ 
௧,5 நீரோயலலது சொலலுமிடகதில வேஜொெனறுணடோ அதுபோல 

அனபஞசெயவதானாலும சதஇயமேிரகமெனறுகொணடு-ஏ -று 0 

புலையனுமவிருமபாதவிபபுனபுலாலயாககை 
நிலையெழாமருணடுயிரினுகெடி G1 DF FDECS 

் '  தலைமைசோகருசததியமபிறழவதுதரியேம 
கலையுணாகதமீயெமகி நுகழறுவதழமகோ 

இ-ள நீரனுு கூடவேண்டாக இரதபபுலலிகான புலாலகாறுகன 
றகசேககதை நிலையுளளதெனறு மயஙூ உபிரைபபராக௫லும அஇிகமாக 

சசிுசது முதனமைகொண்ட ச.இியகசவமி ஈஉடசசபபொஜம, கலை 
ஞானஙகளெலலாகதெரிநத நீர ஏஙகளுககு இஈசசசசஇயகதவறி நடப 

பை சொல்லுவ I உமககழகாமோ-௭-.று (௨௮) 

இமமையமமைமீடெனமறைபுலஙகொளவியம்பு.2 

முமமையுககருமுறையுடை சதெறுகிலைரணி 
௭எமமையாழவயி சமடகடிமீடடுமிமகலாவெரிவாய 
வேம ம.க ருயகடினுமெயமமையைவிடேமால 

இ-௭ இபபிறபபு-வருபிமபபு-மோக்ம எனறு வேகஙகள தெளி 
வாகசசொலலுகனற கூனறைபு ச௪சஇயமே தருகனறமுறையைய/டை 
யகெனமிற நிலைமைககு விரோதமாக எங்களைக சனசாழமான வயிற நி 

லே அடகு மறுபட।ம வெளியிடாஇருகடினற அககினிவாயகம வெப 

பமபைமகொணாடு மிகக் பூகததிலே விமுததினாலும -கழியசைவிட 

மாடடோம-ஏ-ு (1௨௯) 

படயிழகதனமபாலனயிழககனமபடைதத 
ஙிிரியகதனமிவமக களதெனகினைககும 

சடியிழரிறுஙகடடுமையிழககிலேமெ௪மார 

மடுயிழக நு ரனவாயிழககருககவனமறைநதான 
இள ௪௫௪௨ கசரையுமிழயகோம, பிளளையையுமிழநகதோம, காங 

கள பொறுள௱மெலவததையுமிறசோம, இனிியயகளுஃகுளளகெ 
னறு நினைபபதான நலலகஇயை இழகதாலும சொனனசொலலை யிழக 
கமாடடோமெனறு சொனனூாகள,அதுகேடடுக தனபுததிடுஙகெடடிக 

தனவாயுமிழகது ௮௩5 அருமையான தவசதையுடைய விரவாமிகதிரா 
மறைஈதுபோனா-௭ஏ- று (1 H.W) 

மறைஈதுபோகலுமவாசவனமாமுணிவனைககூய 

அறைகத்காரணமறிஈதுபோவெனவருகழைக்கான 
நிறைகதநாணரு நகுறைநதபராவையமுறநினைவு 

HDB) HOG னனமுகிலிடக$வருடன கூடி,



ah n.0/ அரிசசதிரபுராணம் மூலமும உரையும் 

இ-ள அபபடி. விசுவாமிததிரா மறைகதுபோகிறபோது இகதிர்ஞ 
ன வன அத மகாமுனிவரைககூபபிட்டு நீ முனனேசொனன காரண் 

அதை முழுதுநதெரிதுகொணடுபோமெனறு தனசமீபமாகஅழை கதா 
ன, அ௮தறனா நிறைக;தவெடகமுங குறுகினபாரவையுமுணடாகத தமது 

தினைவுகுறைவாகி மேகசமணடலகதிலேமறைகஇிருகடற அவாகளுடனே 

கூடியிருககரா விசுவாமிகஇரா-௭-று (௭௩௧) 

வாசததராபுனைவாசவறுடனரானிவைகப 

பாரசககசாளகரமபிணிசசகோரபாசஙகைபறறப 

பேசததானபெமுனபிணஞசடுகோலினாறளளி 
கநேசகசரரமகனகஅுடகதோர நெடுிலமுறருன 

இ ள பரிமளஙகொணட மாலையணிகக இகஈதிசனுடனேக உ விச 
வாமிச ரரிருககசசெபசே சகனககனபுளளவளான சதி /பதிகையிலே 
கடடீனகயிறறைக தனகையிலேகொணடு யாகொருவராதகையுமபே௪ 

மாடடாதவனாகி அ௮ரிசசஈஇரமகாராஜன பிணஙககாசருடுகிற கடி.யினாலே 
சகடரமரியைககளளிககொணடி சகனககனபா னிறைநதுளள புன 

கடெபபகான ௮௫ ஐபபிலலாகசநிள தையுடைய சுடுகாடடினிடகதை௫ 

சோதான-௪-று (௩௨) 

வழககனெனறுகீவழிபடுபெயவததைவணபசிக 

கிழககுகோககஏயீணர ௬வெனகஈகிவிமொழிமடகதை 
பழசகமானவககணவளைபபரவியெனனாவி 
இழககறகஞசிநீயறமவமுவேலெனனவியமபும 

இ-ள சோநதபினபு சஈதிரமதியே மீ வழககபபடியே நி வணஙகத 
தககதெயவததை வணஙகிககொண்டு சிழமககுமுகமாக கோகககொண 
1p. ibs O eb இருவெனறுசொ லலவே அதறமுககிளிபோலும பே BOT Uf OL 

யசஈதிரமசியானவள தனகசெபபோ தும பழககமாக வணஙகுடிற அந்த 
நதாயகனையே துதிகதுவணஙகககொணடு இதோ எனனுயிசிழகது போவ 
மிமுபபயகது நீர உமமுடைய கருமகதைவழுவாமம கொளளுமெனறு 
சொலலுகிமு௭ -ஏ-ற, (47 fi.) 

Gur b.g6 35 SG OL) OL SripmusO wow Qucw# 

றருதவசசைபுமறசதையுமெயயையுமவிடுதது 
வருசனமனனவவழிவழிரிறக்கெனவாழத்தி 
இருகதபினசுடாவாடபுடைவலக்கையினெடுததான 

இ-ள, ஜலத்திலே பொருந்துகனெற குமிழிபோனற இகத வாழவை 
நீர நிலையெனறுகொண்டு உமமுடைய அருமையானதவக்தையும தரும 
ததையும மெயமையுமவிட்டு வருததமடையீராக ௮ரசனே உமமுடை 
யவமிபாரம பரிபமழாகச சததியதடிறரிறகதவ7॥க வெனறு வாழதசிக



மயானகரணடம. wal ta 

இழசகுமூகமாகவிருகதான பினபு ௮ரசன்ஒளிகொண்ட வாளாபுததகை 
வலஅகையிலேகொணடான-௪-.று 

(a1 m2") 

உலகுயிரககெலாமபசுபதியொருமுதலாயின 
அலகில€ருடையவன மொழிமதையெனினகனகரை 
இலக௰மயலவறஙிறுமவாயமையீடிலதேல 

விலகுறுமலவவாயமையைவிசகமாககொளினயான 

இ-ள உலக துயிகஞூககெலலாம பசுபதியே ஒபபறற மு.குசட 

வுளானால அளவிலலாத சிறபபையு/டைய அககதசகடவுளசொலலே வே 
SO Gor ௮கத வேத்ததிலே விளவகசசொலலுகினற கருமஙகளபல் 
வகைகவிலும மெயயே ஓபபிலலாதகானால ௮தனைவிலகவிடாமலுகக 

மெயசெசலலுகலையே கானவிரகமாகககொணடதுணடானால-௭-று () 

கெறிபினனனவெனஹதனைவிடாகிறையிவடகுளதேல 

இறுதியினமையைபபெ றுகவிலலெனினிவளிறுஇ 

்  பெறுகவெனறுவாளவீசினனபேதைதனகமுத்தில 

மறுமண தஇடுமாலையாயவீழகககவவடிவாள 

இ-ள அந்த மெயசொலலுூற மார்சககசையே விரகமாகாசொ 
ண்ட எனனை நீஙகாத நிறைகுணம இவளுககுணடாயிருநதால இவளசர 
வாமையைபபெறககடவது இவையெலலாமிலலையெனமுல இவள சர 
வைபபெறககடவதென்று வாளைககொணடு வெடடினை, அபபோது 
௮௩௧ வெட்டின கூரியவாளானது இரணடாவது கலியாணததுககிடட 
மாலையாக ௪கஇரமகு கமுசதிலேவிழுக௧3ு-௪-று; ௩௬) 

மயானகாணடம-முறதிறறு-அக-விரு௧௧ம- ௭௨, 

— te 
ஒனபதாவது 

மீட்சிககாண்டம். 
படததகாசபாடியாலையுமபடடுளதகமுததும 

இட கதினினறுவாளவெட டி ஸிறபிமைதகடுசெழுஈ$ப 
புடகதினினறுமாறறுயாககசெமபொனனெனபபொலிகதாள 

மடதகறச்க்சொளி! சகதிரமதியெனுமணஙகு. 

இ-ள ஒருவராலும படக்கூடாத பாடுகளெலலா முழுதுமபட்டுக 
தனமனத்திலே அழுகதமாகககொணட, சததிய விரகசதுடனே கினறு 

கததிவெடடுககுததபபி உருககுகினற செழுமையானகெரு புபபுடகதி 

லிருஈது மாறினா லுயாஈ.துளள சவெர,பொனபோலவிளககிறை அறி 
யமைககுணச்தினினு நீஙக விள௰குகினற சகதி7மதியெனகறபெண:



கூரஉ௰ அரிசச,கதிரபுராணம மூலரு.ம உரையும் 

சடைபடடோஙடியமுடிமுனிசனதுசூழவினையால 
அடைபடடேறுபாடலை ததையஙகடஈது சாணையினால 

சடைபட்டானபினசெழுமணியெனவொளிகாடடி.க 
கொடைபடடாபுகழககோமகனவிளஙனெனகுணத்தால 

இன சடைகளுணடாகி நீண்டதலையையுடைய விஈவாமிகொமற 

னிவருடைய வஞசனையிலே அகபபடடுவெகத இடையூறுக ளெலலாவற 

றையுக் கெ சாணைககலலினாலே கடைபடடு அது ரேரதபினபு விளஙகு 
கின செழுமையான மாணிககமபோலொலவிதோரறிக கொதகெகயவுண 

டாகி நிறைகச புகழையுடைய .நமிசசகஇரமகாராஜன தனது நலலகுண 

கீதுடனேவிளஙகுசலானான-௭- று (2) 

புலசதினமாடசிகொளபொலஙகொடிபடரவோஙகர ஈ 

ருலசதினமாடசியஙமுணசரினமாடசியுஙகுறைவறு 

தலகஇனமாடடஇயமவாயமைமாடசியுகனிமல ர 

நிலகதெனமாடசிகொளகாடசியினோககனாபலரும 

இ-ள அ௮றிவாற பெருமைகொணட சநதிசமதியாரிய பொனகொ 
Hip வுயாநக ஓரரசாகிய அரிசசகதிரனுடைய குல;ினது பெருமை 

யும குணததினதுபெருமையும ர௬ுறைவறறசிறபபுபபொருநடிய நனமை 
யினது பெருமையபும மெயயேசொலலுகிறபெருமையும மிகவுமவிளஙக 
அ௮கசஇட,சடுிலே பெருமைகொணடிரூககிற இவாகள கோறறததைகா 

ணகிறகறகுப பலருமவக.து கூழனூகள-௪-று (ு) 

வணடருக கதகராவலலியைசரூட வூமவானிற 
கணடிருதவாமததனாருனிதனாகளிததா 

மணடலகததிழிகணேடி னாவயிரவானபடைகைக 
கொணடி.ருகவககுரிசிலுமசழசசிமிழகுளிகு கான 

இ-ள அகதவணடுகள மொயபபதான மாலையை ௮ரசன சநதிர 
மதிசகுசசரூடடினவளவிலே அகாயததிலே ௮தைக கணதிகொணடி.ரு 
நசவாகள மதஇகது மெயசசிெனவாகளாகச சககோஷிதகாடினாகளபின।/ 

௮௩௧௪ சுகொடடுகிலததிலே வகஇறஙகக௯ ட னாகள, பலமான வாளா 
(புகதிதைக கையிறகொணடி ருநத அகக் அரிசசகஇரன QOH REEL oO) 

லேமூழு நிறான-௭-று (௪) 

எனறனாலிவனகுணமெலாமவிளஙட௫டினெனைபபோல 
நன௰ியாசெயகாரிவறகெனநகைமூகமலா நு 

துனறுவாரசடைசுவனமிசைசசுழன நுவீழஈகாட 

வெனறுளானெனககெளசிகனாடி னனவிரைநது 

இ-ள எனனுலே இகக அரிசசஈஇரனுடைய su குணஙகனெல 

லாம விளஙகலானால ஏன்னைபபோல இகத ௮ரிசசஈதிரலுககு கனமை



மீடசிககாணடம் OS 

Qswsareer wiGrat 9 OMCuT Rast capsmnere Aum கெருககி 
நீணடசடைகள பிடரியிலே சுழன௱விழகது விழுநசாட வெற்றிகொ 

ணடவாபோல விசுவாமிததிரமுனிவா அகெவிரைவுடனே கூத்தாடி. 
னூ-எ-று (௫) 

வாடிநாடொறுமவருஈஇயவசிடடனமெயபபுளகம 

மூடிணைனைமிகககாலஙகணமூனறையுமுணாகதும 
அடிைனையாகசானயாகசானறனையறியா 
கோடினைமகிழகதுவகையங்கடலகுளிகதுறைககான 

இ-ள மனமவாடி க தனநகோ.றும வரு௩தககொணடிருகத விஷ் 
டமகாமுனிவா அபபோது சமதுடமீபெலலாம ௮இகமாகப் புளகாககி 

தஙகொணடார இறபபெதாவு கிகழவெனகற முககாலஙகளையுதெரிக 

GLASS ET, எலலாரிலுஞ சிறசவரானா சோரவுஙகொணடா 
நமமை2காம கெரிகதுகொளளாமல ஓடஉஞா HMMS ECC BOLE gy 

ஆனத ககடலிலே முழூகியிருககார-௪ று (௬) 

அடையவானவாஇரணடதுதிருவுளககடைததுப 
புடையிலவமியமைநத சோரிருவருமபொருகதக 

தொடையிலககியசடைமுடி முறைமுறைதுளகி 
விடையிலேறிவஈதுமையடளமோனமினனவிமலன 

இள தேவாகளருமுதுமவகது கூடியிருகறெகைக தமது இருவுள 

ளதநிலைகொணு பகககதிலே விளஙகுடினற புததிரரிருவரான விநாய 
கறு முருகனுங்கடவர கொனறைமாலைவிளநகுனெற தமதுசடைநுடி 

யை அடிகடி. ௮ரளை5துககொணடு இடபவாகனதட லேறிககொண்டு 

வது பாரவதியடனே விளஙகினஞா பரமசிவன-ஏ-.ு (௪) 

ச/ஈதிமபடி யவுணாகமரமுடலகளைதசேயதத 

ஐஜுநுவெமபடையடகடயகரமெடுககமைதது௪ 
சுக்ரகதிருகதோளிணைபுளகமுறமோஙக 
௧௩ துகோனமினனவயினன,மேறறிருமறுமாாபன 

இ-ள சிநறியோடுமப,. ௮ஈரருடலகளைததேயபபணணின வெ 
விய பாயு தஙகளைாயுஙகொண்ட கைகளைத் தாககி எலலாரையம ௮ம 

சசசொலலி அழகான இருகசோளகளிசணடு மிரணடும புளகாவூதங 

கொணடுவளா கருடவாகனகதினமே லேதிவகது சோனறலானூா திரு 
வையம மறுவைய கொணட மாபையுடைய மசாவிஷணு-௭ று (௮) 

காதிறறோனறியசணடழோயததாரமுகனாபிப 
போதிறமேனறியகானமுகததொருகனிபபுககேள 
ஓதிறறோனமியவாணியோடோதிமபபுளளின 
மீதிறமுூனறினனவிணணவாயாவருமவகதரா 

னக



௧௬௨௨. 'அரிசசசதிரபுராணம் மூலமும உரையும், 

இ-ள மகரகதஙகளஞடனே விளஙகுனெற குளிகச அதுளசிமாலைய 
ஈரி, மேகவணணனுடைய தஇிருவுகதிமலரிலே பிறக சதுாமுகஙகளை 

யுடைய ஒரு தபபுமிலலாக பிரமதேலரும சமமுடையலாகடிலே தோ 
றுகிற சரஸவஇயடனே ௮னனவாகனகனெமேலேகிவககரா தேவா 
களெலலாருமவஈது ௪.டினாகள-௭-.து (tm) 

சிகராசினனராதுமபுறுகாரகாதேவா 
பப் சாசானவாகருடகககருவாகளபசாசா 

பியனமனஜடிமா லெரீடுமபிகாமகனோமம 
மெயகதுவகதிரறாநணேடி னாமேதினிமிசையே 

இ-ள நிபபஒசசிககாகளூம கினனராகளூம துமபுரு OTT SLIGO 

தேவாகளவிலே பததாகளும, அசுராகளும, கருட்காகஇருவாசஞம; பை 
சாசாகளூம, ரிவனுடனே விஏணுவுமி பிரமாவும மெயசசிககொணடு 
முழாகமாகி ௮௩௧ இடததிலேவாது சோகதராகற-௭-று (6) 

சந்திராதிககாவைரலாசதகமாகாகளோ 
௩௫௭ / யொரொணமாமாமுனிவரரியககா 

ஊதாப./பததிரதிகோயவேனிலவேணமறஜோர் 
அ௮நதரததினைமறைததுவஈகதாவயினடைநதரா 

இ-ள இனனறும சநதிரரூரியாகளும-வைரவாகளும - சதகமாகாக 

ரூடனே இஈதஇரன முதலானவராகிய ௮அஒ.டஇககுப பாலகரும மகார 
னிவாகளஞம இயககாகளும-மககரகிரிபோலுக தோளகளிலே இரஇிசேவி 

சோவ்தான சோடைகாலததுககுரிய மனமதனும மறதுமுளளவா கள 

ஆகாயசதைஞமாடிககொணவெது அ௮வவிடதகஇிலேக டினாகள-௭-று () 

ஈ௦கரசனிலவராவிசிரு துருறகக துவ 

ாரகரபபுயமாயிரமுடையவோவாணன 
கநதரககையானமுழககிடுஙகுடநுழாகதொளியும , 
அத ரசசெழுகதுகதுபிசகதுமனியமாகக 

80 இள எாரகடிலேமாடடின தோலிறுககமானதநு முதுகிலே படிவ 
தாயிரு க மடகாடரிபோலு ம தோளகளாயிரமுடைய ஓபாலெலாச வா 

னாசி. ரனனளன அழகான தனதுகையால முழககுனற குடமுழாவின 

FIG YI செழுமையான அகாசதுகதுமி வார நயசதோசையும எஙக 
மூழக்கமா£ எ.து (02) 

சினனமபேரிகைசலலிகைசெமபொனின்காளம 
மினனுமாமுகிலிடியெனககடலெனவிமமத 
தனன ரமபையாசொரிஈதிடுகறபககதுணரும 

போளானினனனெடிமபகசளூமபொலிரககனளனறே



மீட்சிக்காணடம்: MR Fe 

இ-ள செெனம-பேரிகை- சலலிகை - செமபொனனலாகிய எகர 
ளம-ஆயெ இசச வாசயெயகள மினலுகினற கறுதத மேகததிடிபோல 

வும கடலபோலவும மூழஙக அககேகெருஙனெ சமபாஸதிரிகள பொ 
ழிகினற கறபகபபூஙகொச்துகளூமு, பொனனாலாகசிய ஈ௨ல கெடுஸ்டி 
யசனமலாகளும, எங்கு நிறைகலாபின-௭-று (On) 

வகததேவரைசகணடரிசசகதிரனமகிழகதே 
எகதமாகவமெனனையோவெனனையோவெனனு௪ 
சிகதையுடபெருகானகதபபெருவெளளககேகூப 

புகநியாஙகரைபொடிபடப்புடைதகதையனறழே 
இ-ள அ௮பபடி.வகதுகூடின கேவாகசளை யெலலரககண9 அஆரிச௪ , 

இ.ரமகாராஜன சசகோஷிதது எஙகளஞுடைய பெரிகானசவ மெப்படி பப 
டடசோ வெபபடிபபடடகோவெனது மனததுககுளளே பெருகு, 
பெரிசான னஈகவெளளந தேஙகுகலாகி அவனுடைய புமஇயாயெ 

சரைதூளாருமபடி. மோியது-௭-.று (௦௪) 
கொழுதனனழெழுதெழுகமசனனடி முடிதொடஙி 
முழுதமுற,சியவுவகையமபெருஙகடனஞூழகப 

புழுதியாடினனகருணையஙுகணணினீரபொழிய 
அமுதுவிருசனனசெயதவமினனதெனறறியான 

இ-ள அ௮ரதசகேவாகளை யெலலாமவணககினான வணஙகியெழுக் 

திருககான, அவாகளபாதநகளைக கனமுடிமேலேசூடிககொண்டு முழு 
துிரமபு உலான சககோஷூமாகிய அழகிய பெருஙகடலிலேமுூ மண 
புழுதியெலலாம தனது கருபைபொருகதின கணகளி ஸீ£ சிகதுதலினா 

லே தனமேலெலலாம கிளாகதுபட வதானான, பினனலும அழுவதாயி 
னை தானமசெயச செவவையானதவம இபபடிபபடடதென றறியாதவ 
னகி-ஏ-.று (0௫) 

நாரிபாகனைமுகுககனைகானமுககதோனை 
முரிவேலனைவிகாயகஷாததியைபபணிநகான 
உ பூரைபூாரையெனறிருகையாலமைகத்தபுச்கேளிர 

யாரையாரையெனறதிகஇயாமவிளமபுதுமமமா 
இ-ள பராவஇிசமேதனையும-மகாவிஷணுவையும - சது£முகபபிச 

மாவைபும-ந்ணட வேலாயுகககடவுளையும-விசாயகஷாததியையம- வண 

ஐ தனை வணஙகவே போதுமபோதுமெனறு இரணடுகைகளாதும அரி 

௪சகஈஇரனை அடககசசசெயததேவாகள யாசாரை இனனா Meteo gy 
காமதெரிஈதுசொலலமாட்டுவோம-௭-.ு. (War) 

மீடமெனனவனவிமலனைத்கொழுதிவண்மிடைஈ்த 
கூடடமாயுளாரியாவாககுமாகெனககுறிகசான 

உபூரைபூரை - போதுமபோ.தும,



oe அரிச்சற்திரபுராணம மூலரும் உராயும். 

நீடமெபலசினைககமைவகன மோகெடுமுகலில 
ஊடடுகீரவரனைவாககுமுளஙகுளிரஈசனறே 

இ-ள அதனபினபும அ௮ரிசசகதிசன பரமசிவனை வண்ட இ௫கே 
வநதுகூடின கூடடமானவாகள யாவருககு மிகக வகுகனம ஏறகககடவ 

தெனறு குறிபபிதகான, நீணடவேரிலே ஊறறுகிறகீா நிடடமான பல 
களைகளுககும ஏறபகானகலலவோ ௮பபடியே ௮ஙகேவகக எலலாரு 
க்கு மன துகுஸி£சசியாயிற.று-௭-ு (Wer) 

ஐஓயனேயெமைவழிவழியடிமைகொணடருளகா 
செயயனேசிவலோகனேசுருதியினசரகதின 
மெபயனேபுனைவிழிகளாறகணடுவீழஈ இறைஞ? 
உயயகாயினேனபுரிகவமுணாகிலேனென௫ுன 

இ-ள சுவாமி எஙகளை வமசபாரமபரியமாய அ௮9ிமைகொணடு 

இருபைபணணுகினற சிவககவடிவனே சிவலோகத்தை யுடையவனே 

வேததஇனறலையிலே விளககுகினற மெயயானவனே, உமமை எனகண 
களாலேகணடு சழேவிமுஈதுவண௫கிபபிழைகச நாயபோனத பான செ 
யதகவ மினனதெனறு தெரிகதிலேனெனறுசொனனா னரிசசகஈஇரன () 

தையலமபிகைதனைகதொழுஞசநதிரமதியைக 
கையினாலெடுததாஙகவளகறபினைபபுகழகசாள 

துயயமுபபசதரணடறமவளா?சகைகொடலும 

மெயகுழைஈத துதழைகத துபேரினபபவெளளம 
இ-ள அப்போது சுநதரியான பராவதியைவணஙட கிறகிற சகர 

மதியைக கனகையினாலே வாரியெடுதது அவளுடைய பதிவிரதா க்ரும 

கதை மிசவுககொணடாடஉனாள பாராவஇிதேவி, அபபடிப பரிசுசசமான 
முபபததிரணடு தருமஙக ளயும வளா,,சகையினலேகொடடவளவிலே 
சகஇரமதியினுடைய உடமபெலலாம தளிரபோல விளஙயகலாயிறு பே 

நினபவெளளமும உளளே பெருகுதலாயிழ நு-௭-.நு (0௯, 
மயிலைமுறசெலகடகதியேவரைபகவெகிககோன 

அயிலெடுதகசெஙகையினாலவருகெனாவழைககக 
குயினமொழிசசெழுஙகுதலைவாயரசிளஙகுமரன 
துயிலுணாநதவாபோறபுகுகதணையடி தொழுதகான 

இ-ள அப்போது மபமிலவாகனக்சை முனனேபோகுமபடி. செலு 

ததிககொணவவெஈது கிரவுஞசூரி பிளககககுகதன முருகவேளானவா 
வேலபிடி ௧௪ சிவகத கையினாலே தேவதாசா வாவென்று கூபபிட உட 
னே குயிலபோலும வசனததையுடைய சகதிரமதிபெறற செழுமையா 
னமழலைசசொல வசனிககிறவாயையடைய இளமையானசசகுமாரன 
நிகதிரைகெளிகது விழிசசவாகளைபபோ லெழுகதுவஈது முருகவேளி 
இடைய இரணபொதஙகளை ம வணஙகினான-௭-௮. (உ௰)



மீட்சககாணடம் க.௨டு 

'வேலனகூயசேயதுணையெனககாசியாவேக்கன 
பாலனாவிபெறறெழுகதுபோயமுருகனைபபணிகசான 

சலமேவுமசசிறுவரோரிருவருஞூறபபிற 

காலகாலலுகதேவருகிறபதுகண்டா£ 

இ-ள அபபடியே முருகவேளானவா கூப்பிட டபிளளைககுச சமபி 

போல காசிசோகசாருக கரசனுடையபிளளை பம உயிருணடாகி யெழுக 
திருஈது ௮௩,௪ முருகவேளைவணஙகினான, நற்குணஙகளஞணடான ௮௧௪ 

இரணடுபிளகாகளும அங்கே தஙகளதஙகள சிறப்புடனே ப ரமசவனு 
மமறசதேவாகளுமவகதுகூடி கிறகிறதைபபாரகதாகள-எ-று (௨௧) 

ஆசினனகுணததயோதகதியர்வேஈகலுமணஙகும 

காசிவேசசனுமசலையரிருவருகளிததுக 

கூரிமெயமமயாபொடி கதடககொணடனாபுளகம 
விசியோஙகிடவிறைஞசினாவசமேவினசால 

இ-ள குறறமிலலாத ஈலலகுணதகசையுடைய அ௮யோததியாபுரியா 
ருசகரசனான அரிசசநதிரலனும-காசிராஜலும - இரணடுபிளளைகளும ௪௧ 
கோஷித துககூசுசலாய உடமபெலலாம உரோமககளசிலிாரகக புளகவ 

கொணடாகள, பினனும அகதப புளகாஙகதெமே நிமாகது மேனமே 
லாக மூருகவேளைவணவகிஞாகள, ப ரவசமுமானாகள-பரவசடமி தனனை 
மறதகல-எ-று (௨௨) 

மனனாமனனளை நோககியேமலாககரமமையர 
ஏஏனனையோவெனாவுருகிததஈதிருவுளமிரககி 

முனனைய ககமொவருளுமுறைமைககுகெதிககும 

உனனை யொபபவரிலரெனஜூவருமுரைததார 

இ-ள அுகுதராதாதிரானைபபாகது மலாபோலுஙககையினறா லமரச 

செயது இது எனன சிறகககுணம ஐயோவெனறு மனமுருக க௫கள 

இிருவுளளமிசககி முனபுளள உதசமாகளெலலாரிலும நீதிககும நீதியிற 
செல்லுகிற கனமாரக்கதக்துககும உனனை யொபபானவாக ளொருவருமி 

லலை அரிசசநதிரமகாராஜனேயெனது முமமூகதிகஞுஞசொனனஞாகள 
தேவதேவாகளருளியதிருமொழிகேளா 
யாவரிபபயன்பெறதவரெனறுகைகதுருபெ 
பூவருசகுழலவலலியுமபு,சலவருமபுருடா 
மூவருமவிமுஈ்கெழுகதுபனமுறைமுறைதுஇததரா, 

இ-ள LILI தேவாகளுககுதகேவரான முமரா,சதிகளுமஅரு 

னிசசெயவதான தஇருவராததைகளைககேட்டு நமமைபபோல் யார் இபப 
உ.பபட்டபேது பெறறவாகளெனறு கைநதுஉருகுதலாக பூமணமவீசுவ 
தான கூரதலைபுடையு சகஇரமதிடிம-புசதராகளும - மகஇிரி காசிராஜன்



௬௦௬ அரிசசகதிரபுாணம மூலமுமஉரையும 

௮மிசசகஇிரமகாசாஜன-ஆகிய மூவரு௦ ௮௨௭ ஈகாலிலேவிமுஈ தெழுங் 
திருகது பலபடி தவ்வொருவருக கனிச்சனியே கோகதரஞ செயதா£ 

© on-GT- Lp (2.4) 
வேறு 

அனனவாவணஙகியஙககெகருருகியவசமுறறெழுகதிடுமமைதி 
கனனிபமகாளனறிருககரமமைததுககெளசிகறனையெதாகோகடு 
மனனவனறனககுகீயிடாவிளை, சகவகைமையுமெயதியவாறும 

இனனகதறலததுளியாவருமமியவியமபெனததிருவுளமானா 

இ-ள gorse அபப்டி. வணஙகிததுஇதது உடமபெலலாங கடடு 
விடடுருப பரவச. ராக எமுகஇருககிற சமயததல பாவசெமேதக்சான 
வா தமது திருககைகளால அ௮வாக&ா ௮மசசசெயது விசுவாமிகசொனை 

பபராதது நீர௮ரிசசகதிரமகாராஜனுககுசசெயத துனபவகைகளும ௮5 
தச துனபஙகளை ௮வன அளுபவிசசதும இச கலலோரகளகூடின ௫... 
திலே எலலாருக தெரியசசொலலுமென்று திருவுளளமபறறி யழுளி 

னூ-௭எ-று (உடு) 
இமமோழிபிறைவனவினா தலுநுனிவனியச இற.றுணுககமுறறெதாபோ 

ய,முமமுறைகிலததினமிசைவிழுகஇறைஞ 7மு.துமறை மொழிகளாறபழி 
சரிக, கைமமலாகொவோயபுதைததுமெ ப குனிகதுகணகணீசருமபமெ 
யபொடிபப, எமமையாளுடையவிறைவககெட்டருளகெனமியாவையுடிக 
ழகதவாமிசைபபான 

இ-ள இகதவாததையைப பு மசிவனசொலலிக கேடகுமபோநு 

விசுவாமிகதிரமுனிவா தமதுளளசஇிலே பயஙகொணடு ௮வருதகுழுன 
னேபோய மூனறுதாம பூமியிலேபடியயிடிஈது வணஙக பழைய வேத 
வாகட௫யஙகளாலே சதோசதிரமபணணி ,1மதுகையாகியபூவினாலே தமது 
வாயைமூடிககொண? உடம்பு வணக கணகளிலே நீருணடாகவும 

உடமபு புளகாஙகிககவும எஙகளையெலலாம அடிமையாகககொண்டகட 
வுளே கேடடருளுமெனறு ஈடநசபடிகளெலலாஞ சொனனூ எ-று (0) 

வாசவனமுனனாளவினறாயகாரணமுமவசிட்டனுக சானுமனமிடட 
பூசலுமவிலயகாறபுனமழிதகதுவுமபு,/வலனவேடடைபோகததுவும 
நீசமயகையனாவிடுதததுஈதனககுகிருபனனனடளித்தேடிக 

காசிபுக£மஙகாதததுமவிளை கசகருமமுஙகெளசிகனுரைதகான, 

இ-ள முன்னே இகதிரனகேட்ட மிமிகுகமும அதறகு வசிடடர௬ம 
தீமும அபபோதுசெயதுகொணடசண்டையும பினபு மிருகககளாலே 
இனைபபுனமுதலிய காடெலலாம ௮ழியபபணணினதும அதறகாக அர 
சன வேடடையாடவநததும், அபபோது நீசசகனனிகளை௮லுபபின தும) 

HUTEMAA LGD ௮ரசன தனநுகஃலகாடு மழுதும தமககுககொடுதத



மீடகககாண்டம கள்ளு 

தும, கொதெதுவி_,பபேபோயக காபடடணததுசசுகொடடைக காதத 
அதவும பினபு நடகசசெயகைகளும விசுவாமிகசசாசொனனா-௪-௮ QO 

எனறவனுரைககவிஈநரனவைய,கஇிகலிரீயருவினைவிளை தத 
கொனலைபலவுணடவறநினானமனததிலுதற துபெறறிலையலகம 

அனறவனளித துமினரிதுமடடுமறநிலைபிழைததிலனகனால 
வெனறவாதோற, ராயாரெனவிமலனவினாவிடககெளசிகனவிளமபும. 

இள அபபடியாக ௮௩௪ விசுவாமிததிச முனிவாசொலலவே நீர 

இகரனசபை பிலை வூஒூடருடனேபகைதது அருமையான செயகை 

கநாசசெயகழு ஒருவகையலல ஆகேகமுணடு அபபடிசசெயக வைக 

ளாலே உம முடையமனததிலேகொண்ட கொள்கையை அடைகதலிர 

கனதுகாடடை. அரிப சரதிரனகொடுகத அனறுமுதலினறளவும தனது 

தருமகிலையி Per ore ௪ ய றுதலிலலாஇருககிருன அபபட. யிருககிற திண 

லெ வென? வாயார தோதமவாயார-எனது பரமசிவனகேட்க விசுவாமி 

ததிராசொவறலுகிறு-ஏ-று (2.29) 

கோதிலாககு ௨2 கொளியெகெறிபுஙகுறியுமியானமிிலாதழ BC Bow 

ஆதலாலவெனமொனவசி டடனேகோறறோன பயனேயடியனேனமேற 

காதலாறசெயததகவகதஇனி௦பா தகாவலன றனகடியானளிததேன (ட 

ஈகலாலெனககன சீகதபே ரரசமிநகனனெனறுரைசெயகான 

இள குறறமிலலா ச முணகுதையபுடைய அரிசசகஇரனுடைய நீதி 

பும நிவெழியே நிறசிறதும அவன மனககுறிபபும நான தெரிஈதுகொள 

ளாமல இபபட இசழச சிபணாணினேன ஆகையால வெனறவா வில ட, 

சோ - தோதறவன அடி யேனெ - ஆனதினாலே முனனாள கான .னபுட 

னேசெயத சவததிலேபாடி அ௮ரிசசஈஇரமகாசாற னுககுசகொசெதேன- 

இதசையலலாமல அபபோதெனககு அவன கொதெஃ பெரிகான.ரசர 

டசியையும அவனுக்கே கொகெதுவிடடேனெனறுசொனனூா-௭ று () 

உரைதசதுபளெவியிறகாயு கராராசமோடடியதெனவிறைபுருகிக, ௧ பபி 

னாசாமுஙகொதெக FIOM Ue) BEBE லோஙசேடடிலோஙகையே ,ிரிப 

பினாசசளி 7 பபொருடனைகொண்டோ னிவனெனபபெயாபடைத நுல் 

கவ! (பபபவ.யானோவிபபழிதனையானபூணகிலேனென pon oot Fo UID 

இ-ள அபபடி அவாசொனனது தனகாதஇலே காய? காராசத 

தைபபுகுசஇனாறபோலிருகக ௮சசன மனமுருகி ஒருவா சேடடபொ 

ரூளை இலலையெனறு மறைத் துககொளளுகிறவாகளுஙகூடக கொத 

பொருளை வாககககொளள கரககள கணட துமிலலை சேட்டது மிலலை 

கையையேகதி யா£பபவாசளுகருக கொடுததபொருளைத திருமபவும 

வாககெகொணடவனிவனெனறு பெயாசொணடு உலகத்தை யாளுறெ



௧௨-௮௮)  அரிசச,சதிரபுராணம மூலமும் உரையும 

amare, அ௮லலன-இனி இஈகபபழிபபை கரன அடையமாடடேனெ 
ன்று பினனுஞ்சொலலுோன-௭-று (mW) 

இமமையிறபழியாமறுமையினரகமிரஈ்சவாககளிசச்சைவாககிற, செம 
மையேககெலலாமபெருஈகையாமிக திமைசெயவதறகுநீபூலகக, தெ 

மமையோகணடாயிதறமுமுனறீராவிடாபலவிளைககனையெனிலும, மம 
மையுமபழியேசூடடுகததகுமோவெனறனனமுனியதறகுரைபபான 

இ-ள யாசிசதவாகளுககுக கொடுததபொருளை மீளவும வாஙக 
கொணடால இபபிறபபிறகுபபழிபபாகும வருசுகாலக துககு கரகமுண 
டாகும இனனும செவவைககுணமுளள எலலாருககும பெரிசான இச? 
ழசசியுணடாகும இபபடியாகக கெடுகலுணடாககுதறகு மா இரக வுல 

க5இலே எஙகளைகசானோகணடா இனனமும இககாலதகதுகருமுனனே 

Gris gic sadn Quoin அ௮சகேசமாகசசெயதீசானுலும மூனதுகால 

தீ.துககும எனககுபபழிபபையே உணடாககுகிறறு உமமுூடைய பெரு 
மைககு5ச தககதோவெனறுசொன்னான அத்றகு விசுவாமிததிரா சொ 
லலுகிஞா- எ-று (௧) 

கனலஙகழனிசாகெனனகருங்கருதிசசெய்கவசதையானவிடடு 
மனனவனாகவலலனோமீணடுமவளளலகேளவகசிடடனுமியானும[ கே ௭ 
முனனமேமொழிஈதமுூறையறிவகறகுனமுறைமைசோதிதததிஈதுணா ௪ 

ஙநினனகாநீயேயாளுதியெனனகெடுகககைமறுககனனம௰ிததும 

இ-ள. கருமபுகள விளைவகான அழகுகொணட வயலசூழகககாடும 

கலலநகருமவேணடி. கானசெயடற சவசதைளவிடடுவிடடு இனி கானமறு 
படியும ௮அரசனாகமாடடுவேனே ஓபிரபுவேகேள வசிஏடமுனிவருமகா 
ணும இஈஇசனமுனனே வாதாடி ககொண்ட முறைமையைக தெரிவ 
காக உனதுமுறைமையைச சோதிததுபபா£ததுக தெரிகததேன அகை 

யாலினி உனபடடண த்தை £யே.ஜளககடவையென நுசொலல ௮௧ J; 

நெடிகான பெருமையையுடைய அரிசசஈஇரமகாராஜன் மறுபடி.யூ5 5G) 

ததுசசொலலுகிருன-௭-று (௩௨) 

வேதியாககாளாயமனையையுமைககனறனனையமவிறறனனயானபோயச 

சாதியிறோமபுலையலுககாளாயசசவஞசுடுகாடுகாததிருகதேன 
சோதிமணடபததினமணிததவிசேறமிசசடாமுடிகவிகதுமணபுரகக 

நிதியனமெனமேயான சசளிகதேனினககதேயெனககிதேயெனமுன 

இ-௭. பிராமணருக்கு அடிமையாக எனமனைவியையும எனபிளளை 
யையும விலைககுவிறறேன் நானுமபோய சாதியிலிழிவான நிசலுககு 

அி.மையாயப பிணஞசுடுகிற சகொடடுககுளளேபோயக காததுககொ 

ணடிரு௩தேன இனி ஒளிபொருகஇன சபாமண்டபததிலே 7,தகசியகா௪
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ன தெெமேலேறி ஒஸனிபொருககின சிரீட திதைசசூடிககொண்டு உலகத 
த ரடடிககிற து நிதியலலவெனறு இபபோதும கான அகத அர் சாரடடி 

யை உமககேகொடுததேன உமககதுவேதககது எனககு இதுவே ses 
கெனறுசொனனான-௭-.ு (௩௯) 

ஆமதேயெனககுசசுடலைகாததிருபபதவனிகாததிருபபதறகஙஙன 

போமதேரினககுததொழிலெனமறுததுபபுரவலனுரைபபதுகேளா 
வாமமேகசலையாடனைவிலை்கொணடுமறையவனாகியாணடுறைநத 

துூமகேதுவுயகஙகாளஞாதிருமுனறோனறிநினதினையனசெரலவான, .. 

இ-ள எனககுசசுடுகாடடைக காததிருககிறதேதகுதியானது உல 
ச ததைக கா நுககொணடிருககிறதே உமககுத தகுதியானது ஆகையா 

லினி நீர அயோததியாபுரிககுபபோடிறதே காரியமெனறு தடுதது அர 
சன சொலலுகிறெதைககேட்டு அழகுளள மேகலையணிஈககசகதிரமதியை 

விலைககுவா ஙிககொண டஙகே பிராமணணாஇயிருகக அகடூனிபசவான்- 

பரமசிவனுடைய சநநிதிமுனனேவநது நினது இககவராககைகள சொ 
லவதாளுன எ-று (௨௪) 

எனனைநர்புரைததாயென கஞுவிறற துவுமிகழசசி யோவிவளவிலைபடுதல 

மூனலா மேயுணாகறுகொளவகறடிசைநது முதுமறைககுலக.துவகததஇத 

மினனையுமைஈ நதனனனையுமவிமகவிலை்கொணடவாவணமீசெனா [த 

றனனைபங்காளன விருமுனேவைததானப சனுமதி-யமுறமுன 

இ-ன ஒ அரசனே நீிரொெனனசொனனீா எனககுவிறற துஙகூட 

உமகரு இகழவா குமோ இகதசசதஇரமதகி விலையாகிறது pen Cart 

தானேகெரிகது விலைககுவாயகுகதகுசசமமதிசது பழையகான வேகப 
பிராமணா குலததிலேவக து நரனபிமஈது மினனலையொதம௫ சநதிரமதி 

யையும மகனையும நீவிறக கானவிலைககுவாஙகின கிரையஐலை இதுவெ 

னது பாவஇுசமேதா சநகிதிமுனனேவைதகதான அதுகணடு அசன் 

ஆசரியமடைஈகான-௭-று (௩௫) 

காலனவவளவிரகருஙகடாவேமிககருமுறகபபுவிடடனைப 
கோலமுய, ிவுதகணகளுகிவகககுஞ்சியுககுணடலகருழையும 

சூலமுஙகாலகணடமுமபணைதததோளகளுமாபமுகதுலஙக 
கூலமாமுகதலைகோகடயிழக நிறைஞசிமுகமலாகதர சனமுனமெொழிவான 

இ-ள ௮௧௪ மயததிலே யமளனுனவன கறுத்த எருமைககடாவின் 

மேலேறிககொண்டு கறுதசமேகமானது களைகள விட்டி ௬௧ துபேச 

லான கைகாலகளோடுகூடி.னவஉவும சிவபபபானகணகளூம நீண்ட தலை 
மயி/களும குணடலமணிரஈத்காதுகளும குலாயுதமும காலகணடமுமி 

௪௨
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பருக, சதோளசரரம ஈரா [ido wie யான பெரிய முூகறகடவுளைகி 

தீரிசிகறுக காலிலேவிூஈ து வணஙப பினபு முகமலாசசியடனே அர 

சனுககு முனனேசொலலுரான-௭௪-றஃ (௩.௯) 

அலைகடறபுவியிறபுளையருரகடிமையாவையெனப துமுதலயிக து புலைய 

ஞயபபிறகநுகொணடவனயானேபொறுத.துகிககசவாவணமீ, திலைகுலா 
2 கொடையாயிருகதுகீகாசகயிமமுமியாசசாலைகளகாண, தொலைவிலாவ 

மிவென நுணரி.ரீயிகழ௩சஈ டலையைபபாரெனவுரைபபான, 

Oo 

இ-ள அ£ஙகளைசகொண்ட கடலாலேசூழபபட்ட வுலகதழிலே நீச 
(Hr 6 ற மையாவாயெனபகமை கானமுனனேதானேகெரிகது bs 05 

கபபிறகட௫ உ) உ௱ளைவிலசகு வாஙனெவனரானே-அடடமையாக ஓப 
பபாசொணடு மீ எ. இ7த௧2 வில்பொலைஇதுகான பசில ௩டஉன மாலை 

யணிகக நுரசனே டீபிருகது காச தானபகொடும யாகபரலைகளெனறு 
தெரிஈநுசொா நக இது அழியாசபழிபபெனறு நீ எணணனுவையாளால 

ரீ இக ப ிசெயரிழ சகொடடை நீயேபராகசறிகதுகொளளெனறுபெ ர 

பழய டாமன் வறு (௯.௨) 

அவணமிசண அதுசஸாடுதமமெழுகசேயாமெனவறிசதுமெபமூழகத 

2காவணக$ிரணமணிருடி துளககசகிலேசமுமபிடைய மாறமிகு, காவா 
gape oe _ நிழலிறச ழுசெருகதோஙகுஙகனறபுகைசுடலையைபபராகுசான, பூவண 

குருறையமபாயல கயமவாசபபொழிலுமாயபபொலிசசதையனறே 

இ-ள விலயோலை இரணடையும பராகது ஈ கஙகளெழுகசே எரி 

யெனறுதெ.ி5 ஐ உடமபெலலாமபூரி௨து பெருமைபொருகஇின நிறமா 
ன ஒளியையுடைய TECHPL_ BO EUIA DO தலையையசைதது துனபத 
ஜையும தனனைப பிடி. கஇருககிறவைநரயுமீககி படதலபோட்ட நிழலைப 

போற கழுகுசன எழுகதுஉயாகது படாவதாய நெருபபுபபுகை கிளரு 

வகசான ஈசொடடைபபாரகதான பராககவே அ௮வவிடம லடசுமியழே.பி 
வாசஞசெயவ கான பூமபொயகையும மணநஙளெருபகான சொலைமர 

க விளஙஇயது-எ-: (௩௮) 

வாயெலாமயாஈமரமெலாமய்பமவானெலாமாகுஇக.தாமம 
$யெலாமுதசிசையெலாககருபபை$பபடுவிறகெலாக மிசை 
பேபேயெலாமுளிவேரபேசசெலாமவேகமபிணமெலாமகறகமைப௩க௧ ர 
ஆபயவாறெலலாகோககினானமுலலையமைகசதேகீகெனவமைநகா 

இ-ள அ௮ந்தஇடங்களெல்லாம் வேளவிகள அககுளள மரநாொ 
லலாம வேளவிகதாணகள அகாசமெலலாம அங்கே வேளவிசெயகிறபு 
கைகள் நெருபபெலலாம காருகபததியம.ற்சவரியமகெடசிணாககினியம 
௮ஈ௧தஇிககுகசொலலாம் தாபபைகள அகத்நெருபபு மூட்டுகிற விற சூக
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ளெலலாம சகலிததுகள அஙகுளளபசாசுகளெலலாம பறனிசாகா பேச 
மொலியெலலாம வேதஙகள பிணஙகளெலலாம ௮௩2 பாசததுசஎகுத 5 

குதியானபசுககள இபபடியாயிருககற வகைகளெலல1ம பாபகுதகான §) 
தெலலாம முனனேதகானே அமைகதிருககிறதெனறுஎமமகமானான.. () 

அ௫ுகவனறனனைப்பாஙகுடஷேகைகியரசகீயயோததஇிபினனு)௮ 
இஙகறமகுடஞுசூடடி.யிமமுனிவனசெயகவமபாதியுஙகொணடு 
வாஙருகீ நலகமபொதுவறபபுரக நுவருகியெமபகசஇனிலெனாக் 
தேஙகமழசடையானறிருவுளகழேகது கேவாகோமாறகுரைசெயவான் 

இ-ள அபப ௮அமைகக அ௮ரசனைச சத்கோஏ.கநுடனே பராகது 
அரசனே நீ அயோத்தியா புரிககுபபோய noe Gra DP oe +O sax 

ண்டு இஃக விஈவாமிதசராரெயத தவததிலேபாதிடம உனவச௪மாகனெ 
வாய வீரஈசகடலரூஈக வுலகமெலலாம உனககேசொகதமாக ரக்ஷி 
தீறுப பினபு கமமுடைய பதததுசககு நீ வகறு சேரகசகடவையென து 

மணம பரிமளனிகெற சடையையுடைய பரமரிவனைவா தமது தஇிருவு 
வளம௫ழவாய சகெயவேகஇிரனைபபாரகத௪ சொலலுகிா-௭-று. (௪௮) 

காரணமொனறுகேடடயானிபுஙகாசிபனருதன்ரநுனிலரரும 
வாரணவாசிமனனலுமயோததிமனனவனறனனலு._னேடிம 
கோரணவிதஇததிருககாபுகுகதுசுடாமுடிசூடடியபினனா 
உஊரணைகிகெனறுஷாக இட வணஙகியுவகையால னனவருனைபபரா 

இ-ள இனிச௪ செயயவேணதய காரண்மொனறுணடுகேட, நியம 
காசிபாமுதிலான முனிவாகளும, வாரணவாசிககரச ம, இச அயோ 
BBL Astron eee இரறனுடனேபோய கோரணஙகடடஏ.யிருககற 

வ£இிககாயுடைய அயோதஇயாபுரியாகிய இருசகருககுளளேபுகுகஈ.து ௮௪ 
FDI ES ஒலிபொருகஇன கிரிடஞரூடடி னபினபு உ௮ ஊருக்கு நிபோக 

சகடவையெனறுசொலல, அதறசவரைவண௫கி ௮வாகள சொலலுடு 
மூர் CT~ Ay (சாகர் 

இஙசணமேவியசெ௫ுசடைமுடியாயகினறிருவுள்த தன படியலலால 

எஙகணமாடசிமைவே மிலலையெனறளித்த வேவறஈகலைமிசைககொண் 
டாடி, அஙகணமாஞாலமகனமலெழுக தீசனணிதிகழகயிலையிறபுககான ன, 

செஙகணமாலேூபெ பாறகடலபுகுகதான நிசைமுகனறனதுலகடைநகா 

இ-ள சகஇசனபொருந்தின சடைமுடியைய/டையவரே உம திரு 

எள ததினபடியேயலலாமல எஙகளபெருமை வேொென௫ மிலலையெ 

னறு அவா கடடளையிடட ஏவலைச் தஙகள தலைமேலே கொணடாசள 
அபபோது ௮௩௪ அழகான இடததையுடைய பெரிகான ௮௩௧ வாவி 

டடுப பாம?வனானவா அ௮ழகுவிளதகுெற கபிலாசமகசெழுக தருளி



௩௩௨ அரிசசறீதிரபுராணம் மூலமும் உராயும் 

தி சவகக கணகளையுடைய தஇருமாலானவா திருபபாற கடலபோய௫ 
சாகசார, பிரமதேவன கனதுசகதியலோகமபோயசசோகசான, () 

வேறு 

கரு தினினமகழசசியோஙகக கடவுளரேவனமாரு 

தருததிகொணடேகிதெதததஞசராபினிலடைகதபினனா 
வருகதமுமவினையுமாறறிமனனனைமகுடஞரூடடி 
இருககொமபோவோமெனனாவிஈஇிரனினி௫இுருஈகான 

இ-ள மனத்திலே சகதோஷூமதிகமாகக தேவாகளயாவரும கடவு 
ளேவலைமருமல ௮அனபுகொணடுபோயக தங்களிடமசோநதனெப் உண 
டானவருததசதைபும மப பாவசசெயகைவையமபோகடி அரசனுக, 
குக கிரீடஞரூடட அயோகதியிலிருககசசெயது பினபு "நாமபோவோ 

மெனறு இகதிரன சகசோஷமாகக கூடவிரு௩கான-ஏ-ு (௪௨) 

சாசிபனபிருகுரோமன கெளதமனபரததுவாசன 

கோசிகனவசிடடனசனனுகுறுமுணனிமரிசியாதி 
ஆினாரகனமகஙக னததிரிமுகலோசூழக 

காசியிலினிதிருகதா£ கழிஈத துகஙகுறபோ.து 

இ-ள காபா-பிருகு-ரோமசா - கெளதமா பரததுவாசா - விரவா 

(மிததிரா-வசிறடா-சனனுமாமுனிவா அகஸஇய1-மரிசிமுூதலான ஞூ 

மிலலாதராரதா-மகஙகா-௮சதிரி முகலானவாகளூங ச! சிபபடடணதி 
லே சநகோஷூமாகக கூடியிருகாரகள, ௮௩௧ ராசதிரிகாலமுங குநிந 

நீது- எ-று (௪௪) 
குழிரததுகககுறபோது கழிதலுககாசிவேர்தன 
மொழிகதனனவிரைவினஈகமுரடபடையெழுகவென்னு௪ 

செழுகசடமுரசமெஙகு மறைநடிடச௫ுசைகடோதறும 

எழுககனதேருமாவுமியானையஞசேனைசானும 

இ-ள yor Drs Eli HII BEL BOOTUGD Dy சழிநகவுடனே கர 

சிசாஜனாுனவன சீககிரகதிலே கனது பலஙகொண்ட சேனை களெலலாம 
பிரயாணமாகககடவதெனறு அகஞாபிதகான, உடனே செழுமையான 
பெரியபேரிகைக ளெவவிடததுமுழகக இககுகளெலலாம கோகளும- 

குதிரைகளும-யானைகளும - கரலாளகளூம-எழுதலாயின-௭-று (௪௫) 

கரிபரிமீடடககோடுங சணமணிததேருக்காரும 

தெரிவையாகுழாமுஞசெமபொற்சிவிகையுஙகவிகைகாறும 
விரிபெருஈ தாளியாகக வெணகொடிபபடலமூடச 
சரிபெருககடலகளபோலவக தரசனைசசாஈதவனறே, 

இ-ள யானை குதிரைகளின கூட்டததுடனே கூட்டமான ரச்க,ச 
கோசளும-சேனைசளும-பெணகளகூடடமும-சிலகத பொறபலலாகரும



மீடகிககாணடம ௩.௯, 

குடைகளும-விரிஈதுவருகறஇனு லுணடான பெரிதான தூளிகள நிமிர 
வும, வெளளைககொடிகள அதக தூலிபபடலததை மழஜைககவும அலை 
கள சஞசரிககனற கடலகளைபபோல வது அரிசசகதிரமகாராஜனைக 

கூடின. ஏ-று (௪௬) 

வானவாகோனுமவேத மாமுனிவோருவைவேற 
ரேனையுஙகாசிவேகதுஞ சகயகாததிகானும 
அனையுகேருமாளூமடாகசெழவயோதஇவேஈகன 

மாககாவிடடெமுககான மழையெனமுரசமாசதத 

இ-ள சேவாகளுககரசனான இகஇரனும, பெரிய வேகமூனிவாக 
ளூம, கூரியவேலையுடைய சேனைகளும, காசிராஜனும-சகஇயா கஇியும... 

யானைகளூம-தோகளூம-குதிரைகளும- கெருஙகிவச), அயோ,ததியாபுரிக 
கரசளூன அரிசசஈ௩இரன அ௮கதபபெரிகான காசிபபடடணததைவிடடெ 
முகலானான அபபோது மேசஙகளபோல பேரிகைகளமுழஙனெ -௭-.று: 

சானடையேருமனனைக காசியாவேகதனகணடு 

சேனடையலஙகனமாராபகோமிளையேறுகெனனத 
கானதுமறதுககலோடுககபோசனரொாலலாமவேண்ட 

வானவரொடுததுசசெமபொன மணிநெடுகதேரிலவைகதா£ 

இள காலகடையாகச செலலுளனறத அரசனைக காசிபபடடணச 

கதாசனபராகது தேலுககாக வணகெளவஈது கூடுவகானமாலைமாபனே 

கீர கோமேலெழுககருளுமெனறுசொலல அரசன அது கவேணடாமெ 
னறுசொலல தவமுனிவாகளெலலாருமவேணடிககொளள அ௮பபோு 

தேவாகளெலலாருஙக உ அரிசசகஇரனை௪ சிவககபொனனாலும 75௧ 
TUT Moh Foss Fonte சேரினமேலெடுததேறறினா கள-௪-ு (௪௮) 

சகஇரமதியைககறபினறழலினைதணேடவஞசி 
அகர கிுமையோமாநகரனைவருமகலகினமுா 
இகதிரனறேவியெனனுமிளமுலைககுகளலைசசெஞ்சொற 
சு;கரிதிருககைபறறிசசுடாமணிததேரிலவைகசாள 

இ-ள இ-ள சகஇசமதியாகிய பதிவிரதாககினியைக தொடபபய 

நீது ஆகாயகதிலுளளதேவாகள பூமியிலுளளமனிதாகள முதலான எல 

லோரும தாரகினமுரகள, அபபோது இகஇதரனதேவியெனகிற இளமை 

யானகொங்கைகளையும மழலைபோதும இனியசெவவிதான வசனஙகளை 
புமுடைய இகதிராணியானவள தனசழகானகைகளாலெடகது அரச 
ஒளிபொருகதின தேரினமேலேறறினாஏ-௪-ற (௪௯) 

கணணிபாறபடடுழனறுகழனறவெஙகளிதுஙகன்றும் 
இண்ணிபபிடபுமபணடைபபயிலிடஞசோதலபோலப



RKP அரிசசம தி புரணம சூலமும் உன [யம 

புணணியவோது ஒசேயுமபூவையகதேரி 9லமி 
மணணிலுளளேராகளவாழக சமாசசாவிடடகனமுாா 

இ-ள வேடாவலைககுளகபபடடு வருகஇப பினபு ௮வவலையைவிட 
Dim Bar வெவவிகான அணயானையம ௮5 ரகனறும, பெணயா 
னையம, மூனனே சாஙகளசஞசரிகரனறஇடதுககுப பே. ரிறநுபோல 

மகாபுணணியவானான அரிசசகரமகாராஜவும, மகறும, மேயியமிே 
சமேறகொணடு உலக சதுளளவாகளெலலாம மஙகளமபாட அுசபபெ 

சிசானகாசிபபடடணமதை விடடுநீயகினாகள எ-று (இய) 

சகோ ாணவாயிலபினட5 5 துனிய வகழனிகணணிப 
பூரணவாவிநீயடிப்பூ மபொழிலபல AY 5 Pit 16 

காசணததமைசசசோடுஙகடறபெருரசேனையோடும 

வாரணவாசியாறமினவணடலினவகஇறுகதான 

இ-ள தோரணநுகளகடடிபிருககற கோடடைவாயிலபினனி.. ௮ 

விகளைபுடைய அழகிதான மருகரிலதநுககுவகநு கீரகிரமபின குள 
உரயுஙகடகது பூரசோலைகள பலவறறையுஙகடகஈது பிரகானரானமகதி 

a ரிசளுடனே கடலபோனறபெரிசான சேஃரசரா தரம வாரணவா சியி 

னது அறறஙகரையோரததிலே வகிறகலஞாகள -ஏ-று (௫7) 

HB BOG DMP DS TB GIT) Weve 0 i, வைடி 

மதராசலபபுயககானமறறைசாளேசிலவாசச 

சந சனாடவி புமவெறபுககடஙககஞஙகடஈதமெலல 
வரத்காளயமுளனையாறமினகரையினைவலலைசராககான 

இ-ள இற வடி ௮கதமக।ஈதியிலே ஸநகானஞுசெயநுகொணளடு ர 

றைக ம அஙகே சங மக கரமலைபொலுச கமோயாகட்ராயுடைய நரி 
கிரமகாராஜன மற முகாள யாதொரிசமவுமிலலாக ௪நமன பனந ரஸ 0 

மலைசளும மேடுசஞூஙகடகது மிரு நுவாகவக? போப யபுூசேயா 1.0 bn 3 
சைக வது போத தாரகள-௭-.று, (இ...) 

அககதிதீ  கமாடியணிமரிகரளஞ்செம்பொன 

மினனவிா தரஙகககோகதாவிரிநுறைஃ ோககமாடிப 
பனனஇகடஈதுவெறறிபபதீசசனகொணாகககஙகை 

தனன தெனனைவகதுகணணினானவிணணோசோமெ 

இ-ள அந்தரடுயிலம ஸகானசஞூசெயதுகொணடு அழகான ரக௩ய 
களூம முததுகளும செமபொனலும மினனுனெற gallows sole Teor! 

அலைகளையுடைய கோசதாவிரிசதுறையிலும ஸகானஞசெயதுகொண்டு 
இபபடியாகவே பலகஇகளஞுஙகடகதுவகது ஐபததையுடைய பரத e 

கொண்டுவந 5 கஙகையாகிய நலலஈடுியைத சேவாசளுடனே வநது கண 

டான -௪-ு (௫௩)



மீட்சிக்காணடம், x ee 

வேலிருபுசமுமிணடவெணகுைமேனிழற்த 
காலிருதிசையதேருகாகருமாவுஞசெலல 

மேலிருவிசுமபைத.தாலிமறைககவெணகவரிகககறை 
ரரலிரு மருககுமராககககவகைமாசதியைககணடான 

இள வேலாய,௧௱கள இருபகககடிலுகூடிவரவும, வெள ரச 

டை மேலேமிழலை-செயயவும, எடடுததிககிலும ரதஙசனா௫ியா& ரளு 
டி முதிரைசளூடி, நடககவுடு மேலே பெரியதான.அுகாயகமைக தானிப 

படலரமுடவும, வெண்சாமரஙகளின கறறைகளாலசாநறு இருபுறசடுலு 
மவ் ரவுமபோயக கஙசாநதியைககணடான அரிசசஈஇரமகாராஜன ட 

அருகுவககணை க அதுளளிசசகனணை க செழுகதானாவனபு 

தீருருழகானறைகசனட காயமுலை ஈரககதேபோல 
நிருபறுமாதுரு சேயபுகெடுககாகோகூஇமீணடு 
வருவதுகணடுகககைமாகஇபெருகிறறன றே 

இள தனதுபகச ஈமிலவநது கடிநினறு நுளளிகசனைதநு கிமிந 

Bl CETTE DSO காரு இன௫ஙகனறைகசணட தாயபபரவுரகு ம.ஒ. 

சுரநசாுபோல அரசலாம மளைவியும மகனுாம தஙசஞ்டைய நெடிகான 

LOT FOE STI இிருமபி வருறறைதைககணடு அககபபெரிதசான 
கஙகாநதுி பெருருகலாயி ஈறு-ஏ-ு (௫௫) 

வரைபலவருடர கணடமரமபலபிகஙெட௫வெளகா 

உ நுரைபலசிகளியெஙரு நூாறையுமலராலுமபாய 
நிரைாகிரைப நுமராகறி சலஙவகொழிதஇரணடு 

கரையையூஙகடகதுகாககககடலெனவகதகனறே 

இ- wenn? ர) முருடடி ககொணடு நீண்ட பலமரஙச&ாப/(2 
FWD aD) வெளாமையாகப பலவசை நூரைகசரயபுஞிசறி எவயிடகதிலு 

மலஙுகுமிறும, வசாலகீறு ஈநுளள வரிசைவரிசையாக பதுமராக மணி 

TIM LD (LPB WS MUD ஓஒ நுசமிச Arrom® QOomiposDgQyyy cnet Kors 
யு முடை உகழுடி விலே பெருகுகிற கடலெனனுமபடி வருதலா 

(3௪) யி ரச ஈறுகாநடு எ-று. 

ரி ரடனவெனனவகரவிமலைரினசராையிே மிச 

சொமிமல ரு மேறுஞ ஈடாமணிபபாறைகொறும 

வரிமணலவணடபோறுமாலவனாசசாரபோறும 
தெரிவையாகுழாமுகசேவாசேனையுமடைகமவனறே 

) mo 

இ-ள விரிததகடலபோல வருவகான கஙகாஈகெகராயிலெறிச 5 

துனற பஞ்சோலைகளிறும விளயகாநினற ரசஈபபாறைகளிஐு.ம ஒறு 
a 

& தூறை - மலஙகும்ன்



௬௩௭  பஅரிசச,மகிரபுராணம மூலமும் உரையும். 

இக்கிடககிற மணறகுவியலசளிலும பெரிய மலைசசாரலகளிலும பெண் 
களகூட்டமும சேவாகூடடஙகரநமவநது சோரகன-௭-.று (௫௭) 

சுராசிலசூழலசாரகதராதோகையரோடுமணவாழ 
கராசிலசூழலசாரககராகானமறைததவததிறபெறற 

வராசிலசூழலசாரக தாமகரயாழவலலவிசசா 
கீராசிலஞசுழலசராகதாசபனனுபகுடபாறசராநதான 

இ-ள தேவாகள சில இடககளிலேகஙகினாகள, பெணடுகரேட. 
னே மணனுலடிலே வாழுனெற மனிகாகள சிலஇடஙகளிலே தககினா 
கள, கானகுவேகஙுகளையும பாராயணஞசெயகிற சவகதினைககொணட 
சிரோஷடாகள சில இடககளிலே கஙகினாகள, மகரவீணைகளபாட வல 

லவிகதியாசசாகள சிலஇடஙகளிலே தககனாகள; அபபோது சூரியனு 
மேலைதஇககிலேபோயகதங௫னைன-௪-ு (@) 4) 

கரடவெஙகளிறுமாவுஙகாரகிலாரஞசாதி 

சுரதுருமக தினேரஞெசோததனாதுஙககதெயவப 

பு ரவிகளபூணடகேமிபபுடபகததேருஞசெமபொன 
வரைபலநிரைகதகவெனனவடகமரைசெதிககவனறே 

இ-ள மதமொழுகுகினற சுவடுகொண்ட வெவவிய யானைகளைய/ம 
குதிரைகளையும கறுதச அகல விருக்ஷஙகளிலும சநசனவிரு க்ஷபகளி 

ம சாதிவிருக்ஷஙகளிலும தெயவவிருக்ஷங்களிலும சேரககடடினூ 

கள, பினபு உயாவான தெயவககுதிரைகளகடடின உருளைககாயுடைய 

புடபகரகஙகளும, சிவச பொனமலைக ளகேகஙகளை வரிசையாகவை2 

தாறபோல வடபுறகதுககரையிலே நெருஙகிமினறன-௪-.று (௫௯) 

ஆகபமகறறிவெயயோழாழகடறபுகுஈதபினனாப 
பாககருளியுமபாரிறபாவமுமகனறகாலைப 

பூதலவேஈசனவதுபுணணியமபரஈததேபோல 

சோஇமாமதியககோனஙிகதாூகிலாவிரிதககனறே, 

இ-ள வெயிலை நீககககொணடு சூரியன அழமானகடலிலேபோய 
மறைநதபினபு பாவசசெயகைகளைசசெயத விசுவாமிகதிர முனிவரும 
உலகநநிலுளள பாவஙகளு ரீஙகினபின;/ உலகககையாளுகினற அரிச 

சகதிரமகாராஜனுடைய புணணியமே எவவிடததும பரவினுபோல 

ஒளியைப பெரிதாகககொண்ட சகஇரனுதயமாகெ பரிசுகதகமான சகதி 
சிகையைப பரப்பியது எ-று ( da) 

LOT DSL LONI BC FG WOT Guy LO oot GTM BM Cpl 

வேறகடறபடையுதோனறவிரிடரதவெணணிலவினீட்டம 
நீறகடனடுவிறமேன நுகிலமுமெணடி.சையுமவிணணும 
பாறகடலுகாககஙகசோதகபடி யெனபபரகதகனறே



மீடசிககாண்டம் mm er 

இ-ள் மயககக துடனே மததகதைககொண்ட மலைபோன்ற யானைக 
ஞூம கோகளும-குதிரைகளும - அரசாகளும- வேலையுடைய கடலபோ 
னற சேனைகளும-விளககமாக விரிவான வெளளை௪சநஇரிகையினுடைய 
௯ டடமானது நீலகிறமான கடலினடுவே தோனறுகிறபூமியும எட்டே 
இககும ஆகாயமும பாறகடலானது உகமுடிவிலே பெருனெ படிபோற 

(..ரவியத.-௭-.று (௬௧) 

கலலவாமனததொடாசசிகலலவாககுறறதேபோல 
பலலவப்பொழிலுமா௮ுமபருமண்றபரபபுமவெறபும 

புலலுமானமலாயுகதோலுமேதியுமபுளளுஈதூ ரத 
சகெலலவாகமககுககோனமவெணணிலாவெறிகததிகது 

இ-ள கலலேராகளுடைய மனசசமபகதம கலலோரகளுகசேவிள 

௩ குகறதைபபோல களிராகளையுடைய சோலையம-ஆறும-பருத ச மணற 
புனீறும- மலையும-கூட௪ சஞஷ்சரிசசனற மானகளும-மரை களும-யானைக 

(ரீம-பக்ஷிழரஇசளாம - தாரசுதிலேயிருசகிற எலலாருககுக ,தோன.றுவ 

7/௧ வெணாமையான சநஇரிகையை வீசியது சகஇரன-௭-.நு (௬௨) 

டிரக,கசரமவயிரகதுபபுகிகரிலமப௪சைகிலம 

பரகதசெமமணிபுமு௩துமபேரஇயாறறைகோகடிச 
ரககனை 5 துளககிமேனமேலணிமயாாசிலாககவைவேற 
புரககரனமகிழசசிகஉாகதுபுலோமிசைககுரைபபானானான 

இ-ள எபபோதும வயிரம-பவளம-முத்து-பசசை-நிலம - பசவுத 

லான சவபபைய/டைய மாணிசகம-அகிய இவைகளை அலைகளா லொதுக 

௮ருகான கஙகாஈதியைபபார£கறுக தலையை அசைத்து மேனமேலும 
,றரிசான உரோமஙகளசிலிரககககூரியவேலபோனற வசசிராயுதககை 
புடைய இகதஇரன சககோலககையடைக து இகதஇசாணிககு௪ சொலல 

GV IT a," T-GT- DF (௬௩) 

கணணுதலசடையினவீழசதகஙகையினகரையிலவகது 
கணணு கலுறறவேககாகமுமபூகககாவும 

மணனணுலககதிறதுனறுமணிகளுமபுளளுமாவும 
விணணுலகசதிலுணடோமெலலியலவிளஎமபுகெனழுன 

இ-ள பரமசிவனுடைய சடையிலிருகது விமுகது வருகிற இஈதக 

கஙகாகதிககரையிலேவகஈது சேருகலான வேகசதையுடைய காகஙகளூம 
கருக௫காசெஞும-மணணுலககதிலே பொருகதுகெற.ரதகஙகளும-ப ஆதி 

களும-மாவும- மிருகஙகளும் - கமது ஆகாயவுலகத்திலே 8 கணடதுண 

டோ பெண்ணே செொலலெனறுகேடடான-௭-று (௬௪) 

மசதிரவானஞோகோமானுரைததிடமகிழகதுக தம 

இகதிரபுசசதுமகதோவிசசிறபபிலலையெனருள 
சட



௪௮ அரிசசதிரபுசாணம் மூலரும உரையும். 

சகரிபுடனேகூடி சதுபினறனனமகவானபினனைச௪ 

சகதிரனுதயமாறககரணிவகதுசயஞ்செயகான 

இ-ள அலோிகசலையுடைய தேவாசளூககாசனானவ் னிபபடி.௪ 
சொலலவே சககோல ௩ஙகொணடு நமமுடைய இஈஇரலோகததிலும ஒத 
இபபடி.பபடட சிறபபுகள கிடையாதேயெனருள அ௮பபடிசசொனன 
இகதிராணிபுடனேகூடி. இகர னிததரைசெயதான பினபு சநஇிரன 
அஸசதகமிகக சூரியனவகது உகயமாயினான-௭-.று (௯௫) 

மாமதியொளிமழுகவெயகடிருளவிடிகசகாலைப 
போமதினினைவேயாசிப லரியினெழுகஇருகது 
சாமதியாமலேககெகடஙகளுமவெறபுநீ யூக 
கோம$ூயாறறினவணடறமுனறிடைசசெனழிருகதரர 

இ-ள ௮சதபபெரிகான சகஇசனொளிஞுறைகது அனறுணடான 

இருடகாலதகழிகதபினபு பிரயாணமாகிறதிலே எணணஙகொணடு (விடி 
யறதாலததிலேகானே யெழுகத ரது தாமசஞசெயயாமறபோய மே 
டுகளு மலைகளுஙகடஈது கோமஇயாறறினது வணடலகூடின மலையினி 
டததிலே போயிருஈகா£கள-௭-.று (௬௬) 

வள்ளலைமுனிவனகூடடி.வருகினஹவாறுகேடடுப 
பளளமுற்றுமபாவெளளமபாயகனெறபரிசேபோல 
உளளமுமகிழரோமஞசிலாபபுறவரிசசேனை 
வெளளமுமரசாதாமுமவியதெதாகொண்டாரனழறே 

.இ-ள மகோதாரனான அரசனை விசுவாமிததசமுனிவா கூடடிககொ 
ண்டு வருகிதசமாசாரஙகேளவியாய பளளகதினமேலே வெளளமபொ 

நஇவருகறபடி போல தீஙகளமனமுஞ சஈகோஷிகக உரோமஙகள சிலி£ 

பபாக ௮யோததியாபுரியிலுளள சேனைகளும ௮ரசாகளும ௮செயிதது 
௪தாகொணடாரகள-ஏ-று (ஏ) 

அ௮பினெடுமபபடைதுறகதகரதஇனரயோச்திமூதா 
எயிலகடகதேசமனனைககணடனறிறைஞசிவீழககா£ 
மயிரபொடிபபுறமனஙகணமகுழூாநிடமறலிகொண்ட 
உயிரவரபபடாதுறசசவுடலமேயொதகாரனறே 

இ-ள.ரீணட வேலாபுசஙசள முகலான ஆயுசம்சவிலலாச கைகளை 

பூடையவாகளாய அயோச்தியாபுரிபிலுடைய மதிலைக்கடகஈதுவகது ௮.௭ 
சனைககணடுவணககக காஜிலேவிமுகதாாகள, உரோமககள சிலிாபபாக 
மனஙச ளானகதததையடைய யமன கொண்டுபோன உயிாவச துனப 
கீங்கன் உடமபையொததாரகள-௭-று. (சுபி



மீட்சிக்காண்டம் ரககம 

ஆரணருழஙகயோதடூயணிபெருஞசேனையோடும் 
வாரணவாசிமனனனபடையொடுமவளளலேதித 
தோரணவாயினணணிசசுடாமணிததேரிழிஈது 
பூரணகுமபமனனுமணடமபொலியபபுககான 

இ-ள வேதஙகள முழஙகுசனற அயோததியாபுரிபிலுளள பெரி 
தான சேனைகளுடனே வாரணவாசிக கரசனானவனுடைய சேனைகளுக் 
கூட அரிசசநதிரனபோய தோரணங்கடடின கோடடைவாயிலுக கஞ் 

கேபோய ஒளிபொருநதின ரதஈததோைவிடடுக கீழேயிறககி பூணகு 
டஙகள பொருகதினசபாமணட்பம முழுதுமவிளஙகப பு.ஞுகதான-எ-ு 

பனமுடிவேககாதாழகதுபணியபபொறறவிசினேறமி 
சொனமுடிவறறகீமைததாபதாசூழகதுவாழதத 
கெ௱முஒ சாயபபாயுநீாீவயனாடனறனனைப 

பொனமுடி சூடடிவாழத்திபபுரககரனவிசுமபிறபோனான. 

or அ௮கேகங கஇரீடாதிபதிகள குனிஈது வணஙகுமபடி. பொன்ந் 
யமான சநகாசனதஇலே யேறசசெயது சொலலால முடி.வுபெ௫ுத கல் 

லகுணஙகளையுடைய தபோதனாகளெலலாக இரணடுகூடி ஆசாவதிதீ 
கருள நெலலினது தலைவணஙக நீரபாயனற வயலசூழாத காட்டையு 
டைய ௮ரிசசகஇரனுககுச சுவாணகிரிடஞரூடடு. வாழததி இகஇிரன் 
ஆகாயலோகததுகுபபோயினான-௭-று. (௭௰) 

காருளசோலைசூழுஙகெளகிகனறஜீமைசனகே 
நீருளவளவுமீரேழரிலமுளவளவுமுனறன 
பேருளதொருகாலத துமபிழைபபிலதுனககுகோவே 
ரூருளரெனனாவாழததியருகதவமுனிவாபோனூ 

இ-ள மேகஙகள சஞசரிபபதான சோலைசூழகினற கெளசிகதே௯ு 
கசரசனான விசுவாமிததிரா செயத$மைகளெலலாம உனக்கு நலலன: 
வேயாயின; எழுகடலகளுளளவளவும, பதினாலுலகஙக ஞளளவளவு, 
உனதுபேருளதரபயிறறு ஒருகாலததும் தவறுதலுண்டாகாது, உனககுச் 

சரியாக வேறேயாரிருககிராகள, எனதுகொணடாடி ௮ருமையானதவ 
மூனிவாகள போயினாகள-௪-௮, (௪௧) 

மைகதனைகினனைமாதையிததனையருகசஙகணடேம 
நிககனைசிறிதுகினபாறகணீடிலேநீதிவேசே 

எந்தமாகவததிறபாதியாவருஙககாணவினறே 
தீரசனமுனககேயெனஅகெ௱க்ன்ருராவாதகான 

இள. உனபு,த்திரனையும் உன்னையம சந்திரமதியையும இவளது 
வருததீங்களெல்லா முண்டா வசாசச்செப்சோம தறகாகக கொஞ்ச



&௪௰ அரிசசநதிரபுராணம் மூலமும உரையும் 

மேனும உனனிடததிலே பழிபபுணடாகககாணோட ஐ-8ீதியுளள ௮7௪ 

னே இனி எனனுடைய மகாகவததுலே பாதி எலலாருங காணககொடு 

கேன உனககேயெனறு விசுவாமிதரா தாரைவாரததார-.௭-று (௪௨) 
உறறமிந்சளவிடடோராதுமமையானிகழகதுபேசப 

பெறறவைபொறுகதரெனனாவசிடடனுககினியபேசி 

கொறறவனறனனையாறமிககுமரனைமயிஷை ததேறறி 
மறறுமகஇிரியைவாழ கஇககெளசிகனவன கதிறபோனஞான 

இ-ள பினனும சோதிததுகதெரிஈது அளவுசெயது காணாமலஉம 

மையும அ௮ரிசசகஇரனையும கான இகழகநுபேசலானவைகளையெலலாம 

நீஙகள பொதறுகதுக கொளளுஙகளெனது வச௫ிழுட மகாமுனிவ௫க( 
கலல இ.ரநகளசொலலி ரசனையம துனபமாற. செயது மகனையமசக 

திரமதியையம தேறுகலபணணிப பினனும சதெகீ,கஇயான மகஇிரி 
யையம வாழகதுகலசெயது பெவாமிதஇிரா அீர்மிருககிற வனத Glows 

போயினா-௭-.று (௭௩) 
கேவருமுனிவாகாமுகதணப்விககலைவாகாமும 
யரவருமகனறபினனரிணைமணிகசவரிவ௪ 

மூவருமனையநீரமைமுனிவனுஙகாசிவேதும 
ஏவருநிகரிலானுமினிதுரைகதுடனிரு உகார 

இ-ள தேவாகளு முனிவாகளும பலஙகொணட உலக 7ச॥ர 

ero எலலாருமபோனபினபு இரண்டு மணிமயமான சாமரங்களபோ ட 
முூமஞமூாததஇிகளைய மொபபான குணததையுடைய வசிஷடமுனிவரும 
காசராஜனும ஒருவரு நிகரிலலாக அரிசசகஇரனும சககோலூமாகபபே 
சககொண( கூடியிருககாரகள-௪-.று (sre) 

இருகதபினகாசிவேக சனவசிடடனையிறைஞசியேசஇ 
௮ருகதவாதமபாலையவறமலானமறமுமூணடோ 
வரு5திடவிவாபாலிககவனகணமைசெயயவுளளம 
பொருகதியவாறேதெனனவசிடடனுமபுகலலுறஞுன 

இ-ள அபபடியிருகதபினபு காசிராஜன வசிஷ்ட மகா முனிவரை 
வணஙகிததுதிக து ஐயா ௮ரிசான தவழுனிவாகளிடததில அருமகுணா 

மேயலலாம லிபபடி.பபட்ட பாபகுணஙகளு முளதாகுமோ இவாகளிப் 
படி. வருதீசமடைய இவாகளிடதடஇிலே கொடுமைசெயகிறதறகு விசுவா 

மிததிசா மனஞ௫மமதிககது யாதுகாரணமெனதுசகேடக வ௫ஓடா சொ 
லலகதொடகுகிஞா-௭-று (௭௫) 

நிலததியலப்றமேகொண்டூடரியலபதனாற்நீஙகள 
குலகதியலபெவாககுமனனாவாழினுககெடி னுஙகுனரு 

தலத் ரசகனறுகீஙகிதகவக;கனானாலுக தொலலை 
ஈலதசதுபோமோவெனறுரபஇககினிதுனாகசான
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இ-ள நிலகதினது கனமையேயாம மேகததினத நீசினது சனமை 

(பூம அதுபோல அவரவாகள குலசுவபாவம யாவசானாலும ௮சசனே 

வாழககாலும கெடடாலுஙகுறைவுபடா விரவாமிததரன உலகததசசா 
ஞூகையைவிடடுச கவஞசெயகிறவனானைுலும, பழையசாதி கனமையச 

னது விடடுபபோகுமோவெனது காசிராஜனுககு கனமையாகச சொன 

னூ-௭-று (௭௬) 

அனனதுகேட டவணணலருககவகதோனைகோகடு 

மனனவறானவாறுமாமுனியானவாறும 

இனனவா மினனவா றெனறெனகசருளசெயவாயெனனப 
பொனனணிமுடி யாயகேளெனறமமுனிபுகலவூறமுன 

இ-ள அ௮ககவராகதைகேடட காசிராஜன அருமையான தவத்தை 
யுடைய வ௫ஷ்டரைபபாராகது அவா அ௮சசனளாயிருகததும பினபு பெரிய 
முனிவரானதும இனனபடஈ. இனனபடி.யெனறு எனககுத் தெரியசசொ 
லலவேணுமெனன, பொனனா லலககிருதமான கிரீடாதிபதியே கேளெ 
னது ௮௩வசிஓடா சொலலததொடஙகனா-௪-ு (௪ஏ) 

ம்டசிககாணடம-முறறும-.ஐக-விருககம-௲ா௮௯, 

— 
us STO ZH 

உத்தரகாண La. 

இசை முழுதுஙகவிகதககுடைசசெஙுகோலவேகத 
இசைமுகக்தோனவழிவஈகருசனெனபோறகு 

வசையறுசாககுசனகுசகாபனவதாகசன 

வஈவென ஆமபெயருடை யமககணாலவா 

கு சனுககுகமிவிரசமெனனுகாடுங 

குசனாபறகரியகெளசாமபிகாடும 
CURD SGU FLO HL LOU GU TS GBF 

வா ரணமெனவளகாடுமவழஙகினானே 

இ-ள எட்டுதஇககுகளுககும கிழலை௪செயகிற குடையையுஞ செ 
ககோலையஙகொண்ட காசிசாஜனே சகானமுகபபிரமதேவனுடையவழியி 

லேபிறஈச குசனெனபவனுககு குறறமறறகிறபபையுடைய HFT HEF 

BTU, Ug seer, ws எனகற பெயாகளையுடையபிளளைகள காலவர் 
அவாகளில குசலுககு கிரிவிரசமெனனுமாடும, குசசாபனுககு அருமை 

யான கெளசாமபிநாடும், வசுவுககு ஒசுமதஇிடும, வதாதகனுககு வாண 

மெனறைவளமபொருகதினகாடும, சகபபனகொடுததான ;-௭-று. (௧) 

அஙகவரிறகெளசாமபிககுசகாபறகே 
யைமபதிறகிசடடியெலுமடைவிறரோனறு



Mere துரிச்சச்திரபுர்ரணிம் நலமும் உளர்பும் 

மஙகையாதாமொரு சாவிம்புகுர் துநாளூம 

வணடலிழைத்திவெ௱கேவாயவெய்திக 
திஙகணுகமறேமொழியமீிரொனற்னாசை 
இரவெனைததமுவிரலஞசெயமினெனன் 

சநகளபிகாவறியவெமைவதுவைகூடடி. 

லிணஙகுவோமலலஇதறடிசையேமெனஞமுாா 

இ-ள அநத காலவரிலே கெளசாமபிகாடடையாளுகற குசகாப 
னுக்கு நாறெனகிற கணககுடனேபிறகதபெணகள ஒருசோலைககுளளே 
போய கரளதோறும வணடலாடடுச செயதுகொணடிருபபாரகள, அவ் 
விடததில வாபுபகவான வஈதுசஈதிரனிறபாதபோனற கெறறியையுடை 
மீராயக தேனபோலு மதுரவசனஙகளையுடையபெண்களெ எனனாசை 
தீருமபடி. எனனைககூடி௪ சுககதைககொடஙகளென.து சொலல அதற்கு 

'பபெணகள எங்களத்கபபனாசறிய எறக&ககலியாணஞசெயதுகூடடி. 
னால கூடுவோம அலலாமல உமமுடைய சொலலுககாக நாஙகள ௪மம 
இியோமென௫ சொனனூாகள-௭-று (௨) 

மறுசதுமறுததுரைததிடவுமபொருகதிலாத 
வலலியரைரமு.துகொடியவாயுமோதி 

முறித.துகிலகதிடைவீழகதிபபோனபினனா 
மொயகுழலாதளாநதுமனைமுனமிலுறரா 

செறுகசவரைககணடி.துவேகெனனலோடக 
இிருவனையாரமுகழு துசெபபததாதை 

பிறிசதுரையாநுளளொடுககிசசூளிமைக கன 
பிரமதகசனனககளிககானபேதைமாலா 

இ-ள தவவொருவரும சனவா£ததையைத தடுததுச் தடுக து௪ 
சொலலுமபோது கனககுசசமமதியாகாக பெணகளையெலலாம முது 

கொடிடிமபடி வாயுவானவன ௮டி.௪.து முறியயபணணிப பூமியிலேவிழு 
மப. செயதுபோனபினபு நெருஙகன கூகதலையுடைய ௮பபெணகள 
களாசசகொண்டு தஙகள விடடுவாசலுககுபபோனாகள, அவர்களைகக 
ண்டு தகபபன கோபககொணடு இஈசபபடிவரக்காரசணமெனனவென்.று 

கேடக, ௮க்ச லட்சுமிககொபபான பெண்கள் அழுகழுதுகொணடுசொ 
ல்ல அ.துகேடமுக ச்கபபனுனவன் வேனொென௮ஞ சொலலாமல உன் 
ளே துனபசதை நடுக்கிக்கொண்டு குளிபுச்தினான பிரமதகசலுசகு 
அகசபபெணகளை விவாசரசெயதுகொடுத்சகான-ச-று, (௩) 

சூளீமகன்பிரமதததனறனனைசசோகது 
அதயாரீதசெொசகமோலபெபெருவாழவாம்ரர்



உச்சரகாண்டம். ௬௧ 

மீளியெழிற்குசகாபனபினபுசெயக 
வேளவிகனிறகாதியெனுமவிசனூ 7 sor ps 

அளிஇிகழதவிசே மிமகுடஞரூடி. 
ய. ரசாணடுசிலகாலஞ்சென்றபினனா 

காளியைபுபோறகவிசிகையையீனறபினபு 
கெளசிகனைபபெறறெடுததகாலகசனனில 

இ-ள அ௮கதபபெணகளெலலாரும குளிபுகததிரனான பிரமகக கணை 
ones தஙகள தேகவருததநீககிச சுககையடைக.து பெரிகான வாத 

வைககொணடி.ருகதராகள, வீரததனமைகொணடெழுகினற குசராபண் 
பினபு பணணினவேளவியிலே காதியெனகிற ஒரு வீசனுணடாடு சி: 
கம தாஙகுவகாக விளஙகுகினற அஆசனததினமேலேிக கிரிடஞசூடிக 
கொணடு ௮ரசாடசிசெயது சிலகாலஞசென்றபினபு காளியைபபோ ௮ 
ளள கெளசிகையெனனு மொருபெணணைபபெறறு பினபு கெளசிக 

LOUD DY MMT dS அ௮ககாலததிலேகானே-௭௪-ு (௪) 

இருசிகனககெளசிகையைபபுணா ஈ.துசினனா 
ஸினபநுகாகடுருவாசமையீனறபினபு 

பிரமனுலகணைஈதுகவமபரிகதுமீளப 
பிரிவுகினை5சவளபுலமபமுளணிவன?யி 

வருபுனலாருகவெனசசபிதகலோடு 
மானதவாவியிலகீழகதுசராயவோடே 

அருகணைகதுபிறிசருகோமதியேயானா 
ளவணிலையீதிவனுலகமபுரககுகாளில 

இ-ள இருசிகமாமுனிவா ௮கசகெளசிகை யெனபவளைக்கூடி.ச 
சிலகாலம சுகககையனுபவிகது அவளிசணடு பிளளைகசோபபெறறபின பு 

சவசதகைசசெயது பிரமதேவனுடைய உலகககைசசோகதுபோக சாய 
கன பிரிவையெணணி அவள பிரலாபிகக அதற்கு அ௮மமுனிவாகோபகு 
கொணடு ஓஒ.வருகற க8ீராமுகவெனறு சபிதகவுடனே மானதவாவியி 
லேவிமுஈது ௮கமசசரயுவுடனே கூடிசசோநது பிரிவகான கோமதிகதி 
யானாள ௮வள வரலா றபபடயாக இககககெளசிகன உலகத்தை ரூ 
இறகாலததிலே-௪-று (௫) 

மைஈதரொரு நாறதறுவரைபபெறறுவெறறி 
வடி வாளுமவரிசிலையுககளி௮ுமாவும் 

இரகவுலககதிவாபோலவலலாரிலலை 
யெனனவளாதசன்னவரோத.ருககுயகாலைக 

ததிசமார்பெ மபடையுச்சேருமாவுக 
தம்கெளுஞினிகளுமுஈசிமினட



APH அரிசசததிரபுராணம மூலமும் உரையும் 

மநதிரிகடகசனொடுமககளோடு 
மானவேட்டையாடவிவனவனத 'திறபுககான 

இ-ள ஒரு நூறுபுகதிரரைபபெற.று வெறறிகொண்ட கூரியவாளா 
யக வலியினறைலைம வரிநத விலவலியினஞலும யானையேறறசதினாலும குதி 
ரையேறறதடினாலும இச வுலகத்திலே இவாகஞூககுச௪ சமானமாக 

வொருவரும வலலவாகளிலலை யெனனுமபடி.வளாதது அகதபபிளளைக 
ஞூடனே இருககிறகாலசதிலே காலவகை யுபாயஙசளுகதெரிகக பெரி 
தானசேன்களும தேழும-குரைகளும-யானைகளும-வேடடைகாயகளு 
முஈதிசசெலவகாக மகதிரிகளுடனே பிளளைகளுக உடிவச மானவேட 
டையாடெறகாக இககககெளசிகராஜனகாடடுககுளளேசெனனான-௭-ற 

கரியினமுமபுலியினமுமவெருளாவோடக 
கலைகடமையுமைமடி யகசணைகேி 

எரிபரபபிவனமடஙகவழிய நாறி 
இரு,ிகடஞசூழலெலாமபாழாகசசெய 

ரியினமுஙகுறுமுயலுமகலாவணண 

மயிலவேலுஙகுணிலுமெறிசசனைகதுஙகொனறு 

தெரிபடுசெஈக்சை வெதுபபிகததினறு,௧௧௫௪ 
சிலகாளகானகததுறைகதுதஇரியுசாளில 

இ-ள யானைககூடடஙகளும-புலிககூடடஙகளும - பயகதோடவும 
கலைமான-கடமைமான-புளனிமானகளமஉயவும, பாணஙகளைவிடடு நெ 

ருபபைஞுடடி வனஙகளெலலா மழியமபடி.கெகெ.து முனிவாகளுடைய 

அசிரமஙகளெலலாம பாழாகுமபடி பணணி ௪௩௧௪௧ டடஙகளும குறிய 
தான முூயறகூடடஙகளும தாரபபோகாதப.. ௬ நியவேலாயுகககாயூம 
வளைதடிகளையுமெறிஈது எலலாவறறையுஙகொனறு ஈனருக.தகெரியபப 
முகற கிவ5கமாமிசஙகளைச ௪டசெதினது காடடிலேகானே தஙகுகலர 
ய௪ சிலசாலம வாசமபணணிககொணடு இிரிகிறகாளிலே - ௭-௮. (௪) 

ஒருஞானறுபுலரிசனிலெழுகதுபோகி 
யுயாவரைகடோறுமுழனமொனறுமினறி 

வருகாளிலவவிடததேராமானினபினபோய 

வாயபுலாகதுசாவுலாகதுகரலுமோயஈது 
பெருகாணமுமபசியககவிபபுமாகிப 
பினபிடி,சகவிலஙகைவிடதெதுனபமெயதிக 

தருகீழமனனிலியானினிதுவைகத 
தவமபுரியுமலைசசா.ரறனனிறசாரகதான ; 

இ-ள ஒருகாள விடி.யறகாலததிலே யெழுர்துபோய உயார்தமலை 
கள் எலலாவறறிலுமலைகது ஒன.றுமகபபடாமல வருறெபோது oy ve



உததரகாணடம, i. PAG) 

டததில ஒருமானுககுப பினனேதொடாக்துபேரய வாயுஙகாயகது ௩ 
வுமவற அடு காலகளுமோயஈ.து பெரிதான வெடசமூம பயம தாகமு 

முணடாபிப பினரொடாநதுவகத ௮௧௪ மானை விட்டுவிடதெ துனபம 
OL மரததுகிழலிலே கான ௬ுகமாயிருஈது தவ்ஞசெயகனெற , மலைப 
பககசஇலவஈகான-௭-இு (௮) 

யானவனைகசணடிரஙூிநீயாெரொென்ன 
வட பணிரஈதுகெளசிகமனனவனயானிககக 

கானகஇனமானவேடடைபோரகதுமறமோ 
கமானினபினனேடிககாலகளசோரநது 

தானைய£யானுமபரியுகவிபபுமாகித 

சீளாகதுன நு. ரணடைகதேனெனனசகாம 
கேனுவைவாவெனறழைகதியா 
னமூதுதலகிகசாகபசிதாககசாோதகபினனா 

இ-ன நான அ௮சககெளசிகனைகசணடு இரககஙகொணடு £ யாரெ 
னறுகேடக TILT SSE vacormD கான கெளசிகராஜன இகதககாடடி 

லே மானவேடடையாடவகது இஙகே ஒரு கடியவேகமுூளள மானைத 

கொடாநகோடிக காலகள தளாஈது சேனைகளூம காலும பசியுக 
காகமு முணடாகிக களாசசியாய உமது பாசதகை யடைகதேனெ 

னறுசொலல-௮வறுநகாகக காமதேனுவை கானவரவழைகதுப போ௪ 

னு, கலான வெலலாஙகொடுதது நீஙகாகபசியையும தாகசகையுஈத£த 
திபினபு-ஏ-று (௯) 

அபப.டாஈசமைசசரொடுவினாவினவகதென 
னருகணைநதுமாமுனியேயடியனேறசன 

மஇிபபஈவைகசரலவேணடுமெனனககேடக 

விதறகுரிபனியானலலனெனனலோடும 
அபப்சுவைககரிபரிசோசேனையோடு 

மடஙகவளைகதெறிபாசககாலேவிச,௪ 
தீபபறவேபூணடகபிறறெஜாபோயநதத 

கானையெலாமடி.நதுவிழசசாடி றறவவான 

இ-ள அகதபபசிதாகமெலலாக தீாகசபினபு தனமகதிரிகளுடனே 
அஇகவிரைவிலே எனனிடததிலேவாது ஓ மகாமுனிவசே அடியேனு 
ககு இப்போ இகதபபசுவைக கொகசெகவேணுமெனறுகேடக அதற்கு 

நான இகஈசபபசுவைக கொடுககககககவ னலலேனெனறு சொலலுமள 
வில ௮வன அ௮நதபபசுவைத் தனது பானை-குதிரை-கோ-முகலான சே 

னைகளுடனே முழுதுஞ்சூழாது கட்டததகக கயிறுகொணடுிபிடிகக ஒன 
fF



௩௪௭௬ அரிசச,நதிரப்ராணம் மூலமும் உரையும், 

சவது சபபாமல சனனைககட்டின கயிறறுடனேமுனனேபோய௮௩௧௪ 

சேன்களையெலலா மிமஈது$ழேவிமுமபடி. கொனறது ௮52பபச-௪-௮, 
ஒஸ்! 

ஆலாலமெழுகசதெனசசினமுறறணியூடுபுகுகதுதுகைககடெவே 

வேலாளருமவெஙகரிவிக சகருமவிலலாளருமவெமபரிவீராகளும 
காலானமிதிபடடவாகோடியாகடகனலாலெரிபடட வாகோடியாநீள் 
வாலாலடி படடவாகோடியாவெண மருபபாலவகையணடவா கோடிய 
சோ 

இ-ள விஷங கொதிகதெழுககாறபோல கோபஙகொணடு சேனை 
வகுபபுகஞமுளளே நுழைகது காலாலமிதிததுககொலல ௮பபோது வே 

லாளிகளும -வெவவிகான யானைவீராகளூம -விலலாளிகளும-வெவலவிய 
குதிரைவிராகளும்- அகசபபரவினகாலகளினாலே மிதிபடடிறககசவாகள 
கோடி போகள, கணகரிலுணடாகுகிற நெருபபினாலே யெரிததிறகவர 

கள கோடி போகள, நீணடவாலாலே அடிபடடறகசவாகள கோடியோ 
கள, வெளசோாககொமபுகளாலே குகதுபபடடி.றககவாகள கோடிபே 
கள-௭-று, (9) 

கொழுவோடுதிரகசசையீரனிண பருடாமூளைசரிகதுகுழைகதியவொர 
மழுவாளசிலைகணகெடைததலை வேலவலயகக.ரவாளமொடி.நஇடுவா£ 

விமுவாகரைவாருருளவா£பாளவா£விதியேசதியாகவிளை தசனையென 
ஐழுவாதகவலல துசெயகஈமககழிவேயெனவோடியகனறனரேோ 

«Gran கொழுபபுடனே ரகதம-மாமிசம-ஈரல-நிணம-குடல-ஞூளை 

களெலலாஞ சரிகது குழை நுபோஞாகளசிலா, மழு-வாளாயதம-வில 
தணடாயுதம-கடைஈசெடுசசவேல-வல்லயம-கைவாளகளெலலா மொ 

ஈது பிழுகிறவாகளசிலா, கரைகிமவாகளசிலா, உருளூகறெவாகளசிலரி 
புசளுநிறவாகளசிலா, ஓ தெயவமே இபபடிககெடுதியுணடாகசசெயதா 
யேயென நழுகிறவாகளசிலா, நியாயமலலாதகதைசசெயக, ஈமககுகசெ 
டுதகலேயலலது வே.றுவராதென ரோடிஞாகளசிலா-௭-௮ (0௨) 

இவவா.றுவெருடடிவதைததெனையுறநினியேதுசெயக கடவேனடி.யேன 
அவவா.றுரையெனனவியானினிரீயகலவானமிசை யெனனவுனைதசகவியி 

ட, டெவவாறகலவேனிவணிரபனெனவினி£கடிதேரிவரகிறறலுனக 

கொவவாதெனயாலுரைசெயதிடவேபுயாவாவிடைகேறுவுமுறறதுவே 

'இ-ள இரதப்படி பயஙகாடடிககொனறு பினபு என்னிடத்திறகு 

வாது இனி அடியேன் யாதுசெய்ய்ககடவேன் அவவகையை யெனககு 
சசொலலுமெனறு காமதேனுகேட்க கான இனி நீ௮காயததுக்குபபோ 
வென்அுசொலல அ௮தறகு உமமைத கனியாகவிடடுவிடடி எபஸ்;பபோ 
வேன இககேதானே நிறரிறேனென.ந் அதக காமதேலுல்ரளது சொ



உத்தரகாண்டம் Wi. OE 

லல, கான நீ GairsGGnGur Gal & GaCsdnohn geraqsser 

செனறுசொலல உடனே காமதேனுவானது உயாகக அகாயகதுககுப 

போயவிடடது-௭-ு (wai) 

அம ராவதிபிறபசுவயதிடவேயரசனகுலமை5ஈசாகளணுூற துவரும 
எமசாவிகொளககருஇசசினருறறிடிபோலமுழககமெழககுமுதிச 

சமசாடமொடகடுநெடுமபொழஇறசரமாரிபொழிககஇடலுமமுடலம 

கமராகவெடி ததுவிழிசவிழிககனலாலவாடவெஈ.துகழிகசகனோ 

இ-ள ௮பபடி.ச கேவருலகததிறகு அநதபபசுபபோனபினபுகெள 
சிகராஜனுடைய புசஇராகள நாறுபேரும எனனுடைய உயிரைவாஙக 

நினைவுகொணடு கோபமாய இடி போல முழககருணடாகக Claw ao Sour 

பணணி பு.ககஞசெயயதகொடஙடி நெடுஙகாலகேரம பாணவருஷஙக 
ஊைபபொழியுமளவில எனறுடமபெலலாம தொளைகளுணடாக ச் 

நீது சான இிறஈறுபாாக எனகணகளிலுணடான கெருபபினாலே ௮௩ SF 
தூறுபேருமவெகது சாமபலானாகள-௭-.று (0௪) 

FOML- BBP UTM A MDG BTL 55 UU MOE OID GO SG) ou 8D ms 

கொணடறசரமாரிபொழிகசிடவேகொடயோனிவனுககெதிராவெனது 
கணடததஇினைகடடனனவிடடபெருஞா ரமாரிம ழகககைசககரமவேல 
விணடறபவருமபொடியாயுஇரவிசையனசையோடுவிழுஙனெகால 

இ-ள அ௮பபூ. வேகமான நெருபபிறாலே உயாகத புகதிராகள சா 
வககணடு விலலை 5 தனதழடியகையிலேகொணடு எ௪-முனனேவநதுகடு 

மையானமேகமசீபால LITHO Hap Bod IOUT AU ye SUIT VOTE 
USNS APM GT TM EAM WY FIL G ob ஊனறிவைசதேன அப 

போ தவனவிடட Qin Baer பாணவருவு hl BCG tL LD மழுவையம சை 

யையும-க௧ர, சையம-வேலையும - ஆகாயத்திலே சியிசான நுணணிய 
ரளிகளாக 30ர௬மபடி. வேககதுடனே தனககு மிகுகக பசகாகக.தா 
gina நுசையுடனே தணடுவிபூழஙகியது-௭-ு (2௫) 

விடுசன்றகொடுமபடையதசனையுமவிறலகொணடுபாதண்டமவிழுகட 
வே, அடுகனறசெமககெளிகலலவெனவமசாமகவாசையடைகதுறஷே, 

சுரிகனறமனததுடலூ. ணு துறவேரவலியோரிறையேசரீலெனா5 
கொடுவெஈதொழினதறகசசலககுணபாலனுகெசவமுறறனனே. 

இ-ள. suo. அகதககெளசிகசாஜன்விடுசிம கொடுமையான ஆயு 

தீஙகளையெலலாம பலககொணடுயரர்ச என. சணடமவிழுககுமபேர 
து-இனிஇஈச முனிவனை ஈமமாறகொலதுறெ செளிகலல Clason iQ 
புததிரவாஞசை மிசவு மணடாட சடுகிசான மனததுடனே சனத்



௪௪௮) அரிசசதிரபுராணம் மூலமும் உராயும் 

ரூக்குபபோயச சகநியாசிகளைபபோல வலலவாக ள.ரசாகளிலிலலை யெ 

னு கொடுமையான வெவவியதொழிலகளைச செயதுளள தனது காட 
டைவிட்டுக தூ.ரமாயக கிழகருததிககலேவஈ.து கவஞசெயகான-௭-.று( 

இவ.னுறறசவகதையழிகககினைதஇிமையோக கிறைவிடடதிலோகசமை 

யோ, டவனதகவமவிடடுகலதஇடைப்சகழிபடடுடனேயறிவுறறவளைப 
புவனதெமனிதகாபிமபபினினீபோவெனறுபிசசகறெனபிசைபோ 

யச, சிவனைககருஇசுகவமுறநிடவேூ£சாவரமீசனனிகசனனே 

இ-ள இபபடி. இவனகொண்ட தவககைக கெடுககவெணணிகதே 
வாகளுக கரசனான இகஇரன அனுபபின திலோகசமையுடனே ௮௩௧௧ 

கெளசி'கன அ௮தததவஞசெயகிறதை விடடுவிடடி அவளசகதடுலே பு 
கு5து சவமெலலாமழிகலாய உடனே கெளிவுகொண்டு அுகதததிலோ 
தீதமையை உலககதிலுளள மானிடபபிறவியிலே நீபோயப பிறககக௪ட 
வையெனறு சாபஙகொடுதறுப பினபு௮கனற தெறகுகஇிசைசகுபபோ 
யப பாமிவளைகருறிகதுத கவஞசெயயுமபோது அகசபபரமசிவன ௮ 

ழியாத வரஙகொடுத தருளினூா-௪-.று (Wer) 

DETR OGD Coot, INF UIE (G0 9H cb கொடுவிணபுகலவேணடுமெனா௪ 
சொனனானம£டியாகதெனயான மொழிய, துவேரபிறராலுறுவேனென 

லும இ எனாதுரைசெயதனை $புலையாகெனவே புலையாயெழிலகெட்டவ 
மே, தனனடணுகிதகமாசீிசியெனசசளளககளமெளளகடககனனே 

இ-ள அரதககாலததிலே எனனைகதிரிசஙகுவானவன அடு, ச தவ 

நது உடலோடே சுவாககம போகவேணுமெனறு சொனனான அதறரு 

கான அபபட. உடலோடே சவாககலோகம போசககடாசெனறு செர 
VN 9555 NF OIG CaCn உமமைபபோலிருகெதுறவற rm hus 

ளாலே நான போகிறேனெனறுசொலல கான பொலலாகச துனபவரர 
சதையை நீ சொனனாயாகையாலே புலையஞ Ba கடவையென சொ 

னனவுடனே 65S இரிசஙகு புலையனாகி2 BEM CTO) GOOG Hl ரூலைகது 

தனது காடடுககுளளேபோய ௮வனைச சேோஈகவாகளெலலாம சிசயெ 

னறு தளளததளள அவைகளைககேட்டு மெளளமெளள அவிடமவிடடு 
பபோயினான-௭-று (0௮) 

அனறேயெனைவிடடி.வளைததரிரிததஙகததொடவெண்புகலவேணடுமென 
ஆ, கெனறேதனுளத,சதுசொலலவவனெனனோடு தொ சமறததொழி 
லால, குனறேயுமவிமானமழைகதசனமேறகோவேறெனவேறிஈடஈஇட 
லே, செனறேயமசாவதிசேருசலுஈதேவாதிபாகணடுசினககளரே 

இ-ள அபபோதே-எனனைவிடடுவிடடு இகதககெளசிகனைபபோய 

ககணட சானஉட.டனே சவாககமபோக எனசகு வேனுமென2வே



உககசரகாணடம ௩௪௯ 

ணட அவனப்படிக கனனுளளத்திவுளள கரூகதைசசொலலவே ௮கத 
ககெளசிகனமுனனே யெனனுடனே போசாடிககொணடருககிற வீசச 

செயகையினாலே மலைககொபபான ஒருவிமானசகை வருமபடி பண்ணி 
௮௫ விமான௫டுலே அரசனே யேமென்றுசொலல ௮வனபபடியேயே 

றி ஈடததசசெயசே ௮௩௧ விமானமபோ யமசாவஇிசேருமபோது 
கேவேஈதிராஇகளகணடு கோபஙகொண்டாரகள-௪-.று (0௯) 

புலையாச ராகாடுபுேலெனவேபு௰மு௩இினாவானவாபடபகமோ 

டலையாவிமுவானமுனிகெளசிகறுககபயம மெனவிழகலறிகதெஜாபேர 

ய, நிலையானவிமானமவிழாதுகிறிடுகெடுவெரரினமாம விழிரினறகனல 

பலபாலுமெரிக சனபலலுயிருமபடா$யினிலவெகதுபதை சனவால 

இ-ள அடாநீசா மீ தேவருடைய காடடுககுளளே நமையாகசை 
யென துசொலலி வெளியே போகசகளளி விடடாகள தேவாகள அப 

போது ௮௧௧ விமானததுடனே அ௮லைவுபட்டு விமுறவன கெளசிகமூ 
னிவனுக கபயமெனறு விழுகிறது தெரிகது அவறுகரு மூனனேபோய 

நிலைமையான விமானம சீழேவிழாமல நிறுதடி நெடிகான வெவவிய௫ச 

னநகொணடு கணசளிலுளள கெருபபினுலே பலஇடஙசளூம orf sour 
யின பலவிசமான வுயிரகளும அபபடி.ப ப.ரவுனற நெருபபினாலே வெ 
53) பகதைபபகாயின-ஏ- று (௨௦) 

இவவணடமனைததுமெரி துலகமீரேமுடனிஈஇரனுமமயலும 
தெயவஙாஞூமவேறுபடைபபனெனுத்கேவாதிபனமாலசிவனோடயனவ 
ந,தெவவணணமவிளைஈதிடுமெனனவிசரஈகெழுகினறசினஈகணிவிததுலக 

ம, உயவணணமுறதஇரிசநகுகனசருடுவினபத்சலகவுரைககனரே 

இ-ள இகச அணடஙகளையெலலா மெரியசசெய.து பதினாலுலக௩௧ 

ளையும இரசெனையம பிரமாவையம மறறைததெயவஙாளையும வேறே 

ருஒிடிக௫ிமேனெனறு சொலல அ௮பபோது கேவேஈநான விஒணு சிவ 
னுடனே பிராமாவுமவ௩து எபபட முடி புமோவென நு ஈநலலவராசகைக 

௯௪ சொலலி ௮வனறுசகுணடாகருனறசோபகதைச கணியுமபடிசெய 

து உலகமெலலாம பிழைசகுமபடியாகந இரிசஙகுவுககு கரஷ;திபதவி 
யைக கொடுகரூுமபடி சொனனூாகள-ஏ-று (௨௧) 

அததனமையனமமுனியென்னுடனேயகசாளிலெடுகசமறசகொழிலால 

எதகனமையிழைசகசனனனனவெலாமென்னோடுபலிததிலவாகலினால 
இ.சசனமையிழைகரனனமனனஇறுடனிகனாலுமவெல் றகரிசாபினனிப 

பிசசனசெயலிகதகவெனறறவோபெருமானிறையோடுரைபேசனனே 

இ-ள அபபடி பபட்டவனான கெளூகெளை விசுவாமிகதிர முனிவ 

ன எனலுடனே அககாலசதஇிலே கொண்ட வீரசசெயகைபிஞலே. எப 

-



nga அரிசசதஇிரபராணம மூல்ரு-ம உரையும 

படிப்படடவைகளெலலாஞ செயதானே அவைகளெல்லாம எனனுட 

மபாடாச ௮வனுககுப பலிககவிலலை ஆசையினாலே இபபடி.ப்பட்டகாரி 
யமும பணணினன இகத அரி சகதிரனுடனே இககவிஷயதக்திலும என் 

னை வெலலப படாதவனேயானான இபபடி.இஈதபபயிகஇுயகாரனானகெள 

கன செய்கைக ளிப்படிபபடடவைகளொனறு நுறவறததராகளிம சிறக 
தவரான விடா ௮௩தக காரிராஜனுடனே சொனனா எ-று. (2-2.) 

இரநமைவசிடடனுரை 5 டலுமெழிலவாரணவாசியாகோனமுனிவோ 

௪, தகநீர்மையைநீயலகாரறிவாசழைஞானமிலாகசறியதத குமா 
கின்னிமையுணாநதவரேயதிவராரீயேயவாகாமைநினைகதுணாவாய 

எஈநீரமையுனசகரிசெனனவெழுகிருபாதமிதைஞூயிருகசனனே 

இ-ள இக விசை ஷஙகளையெலலாம விட மானிவ। சொல லு 

மளவில அமகுபொருகதின வாரண வாசியாருககரசனனவன ஓபா ரா 

னிவோகளுடைய பெருமையை உமமையலலது யராதுவிய வலலவாக 
எள முதாகத ஞூனமிலலாகவாகளுக கமியகஉடுமோ உமமுடைய பெரு 

மையைத் தெரிகதவாகளே தெரிவாக நீரே அவாகளூடைய பெரு 
ைகஞணததையுக தெரிகதுணருவி£ எககபபெருமைகள உமககுக ௩ 
டாதவைகளெனறு ௭ ழகதிருகது அவருடைய இரணடுபாதஙகளையுமவ 

ணஙகிககொண ழ.ருகமான-௭-று (௨௩) 

அவவாணகரத்சொருஇஙகளிருக சருணமாமுனியைககொழுசேவிடை 

கொண, டெவவாறுமறகதுசரிபபமெனாவிறையுமமசனுமபிறருமமெலிய 

௪, செவவாரணவாசியாகேரனவரைதிருமாபு 2வெதஸுுவிபபரியுப 
கைவாரணரமுமபடையுமமிடையககாசிஃ5நிருகாடுபுகுகசனனே 

இ-:. அப்படி ௮௩௧5 ஒளியால மிகுகக அயோததியாபுரிமிலேஒரு 
மாதவளவு மிருக பினபு கிருபாருபியான பெரியவசிஃடிரை வணஙட 
வீடைகொணடு எபபடிக காசராஜனே உமமைமறைகது கஙசககடவேோ 

தாஙகளெனறு அுரிசசஈிரமகாராஜனும மகனு மெலிவுகொளள செவ 
வையான வாரணலா௫யெனனுப கரசிரராஜனைவன அ௮வவிருவரையம 

தனது இருமாபமுகச அலிககனம பணணி கொணடு குதிரைகளரூம 

அதஇிகசையைய/டைய யாளைகளும செனைகளுகெருஙக காரியெனனுகஈ இ 
ருகாடகெகுப்யேரிமினான-௭-ுு. (௨௭) 

கடி.மீதுறுகாலள மலகுதிருககாரிததிருகாடனுமேகியபின 

பூடீமீகோளிபொங்கிடவெணகுடையு முததினகுடையுஙகொடியுமமி 
டையப்,படமிஇனினம னனவாவநநுதொழபப லபாவையாபாணாபி59 

ட்வே Hvis துவணஙசவயோசயொகோ னறியாசனமீஇலிரு son Gath,



உ௪,கரகாண்டம், கச 

இ-ள. கரீவல மிகுதியாய மிகுகத மேகஙகளிலனுடைய் வளமையே 
அதிக கமாயிருஈதுளள இருககாசித தருகாடடரசன போனபினபு தலைக 
குமேலே வெளளைககுடைமினுடைய ஒளிபொஙகுதலாக மூததுககு 
டைகளும கொடி களுநெருஙக உலகததிலுளள பல ௮ரசாகளும வுகது 
வது வணவக ௮கேகமபெணகளும பாணாகளும சககோஷித தனமு 

கொளளுமபடி. பா.கஙகவிலே வணஙக ௮யோததியாபுரிககசசனான அரி 

௪சநஇரமகாராஜன சிஙகாசனதஇன்மே லேறியிருககான-௭ூறு (௨௫) 
வேறு. 

மனனாவாழிய மாமறைவாழிய 

செஈகெனமனனுக செகதமிதோககுக 
AMM BT வரிசசகஇரனகதை 

தனனாகேடடவா வாழவுகழைகவே. 

இ-ள கையால இககாலததுளள ௮. ரசாகளுமவாழக பெரிகா 

னவேதககளுமவாழக, சிவுதகெறகளெக்குமவிளைக, செவவிதானீ கமி 

ழமொழியும உயாநதுவாழக, ௮பபடிபபட்ட தானஙகொடுதத ௮ரிசச 
ந௫ரம்காராஜனுடைய ரரிததிரமசுமையைக கேடடவருடையவாழவுக 
தழமைததோஙகுக-௪-ு (௨௯) 

உசசரகாணடம - முறழிறது ya Apes - தஉ௱௰௫ட 

அரிச்ச, கதிரபுராணம் மூலமும் உரையும் 
pp Som 
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னனம அக மதியாமுதலான பதினெணசெசாகளுமஅருளிசசெ 2 

யச .ஜடுளவேதசாஸஇிரஙகளும இகச ௮சிசசகதிர புராணம-மூ 2 

லரூம-உரையம - விலைசரசமாய விறபனை செயது வருகறபடி iS 
யால சகேவையுளளவாகளவி லகொடுசதுவா௩கெகொளளலாம 2 

இபபடிககு - த - இருவேஙகடமபிளளை 

அ ண்ணணைைைைைைுனைைாக



  

பிரசி5தப,ச திரிகை. 
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இ௫சனாற் சகலருககுக் தெரிவிபப தியாதெனில 

இப்பொழுது ௮சசிடடி.ருககிற புதககஙகள 

விமேகாரஉளளரு்டையான மூலமும உரையம 
குகா ரசுவாமீயம மஜேலமும உரையா 

சினேகஇரமாலை மூலம உமோாயும் 

சநகானூபிகை மூலபாடம 

சாவாததசககாமணி மூலபாடம 

உரோமரிஷிவிரநாடிபஞசபடடி மலபாடம 
பஞசபடசிபலடிரட்டு மலபாடம 

பாராசரியம மூலபாடம 

சேரையா வயிததியம குக 

நாலுகாணடஜாலம 5207 

போகா ரர் 

கருஷரராபலஇரடடு கடா 

இசாமதேவாசிவயோகம உ௱ 
அகஸ௫ியா குருகாஏி. ar 

கேசளம ஆ 

அரிசசந்திரபு.சாணம மூலமும இரிசரபுரம மகா விசவஜன் சேஃடி*ரயெ 

வி - கோவிஈதபிளளையவாகளசெயத புதிய உமாயம 

இவை வேணடியவாகள செனனபட்டணம புரசபாகககசசைசசார 

நக நாராயணனபாளயம (௪௨) வழு ககவிலககமாளள விடடில விவேக 
விளகக ௮சசுககூடததலைவர, பு-ஏழுமலைபபிளளையவாகளிடதஇில விலை 
ககு வாஙகிககொளளலாம 

மேறபடி. புததகயகளை ௮சசிடடவாக எனுமதியனறி யாகாமொரு 

வா அசசிடுவாகளாகில சடட்பபடி. ஈட ககபபடும




