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அமிழ்தினுமினிய தமிழ்மொழிச் செல்வர்காள் ! 
சென்னைப் பிசஸிடென்ஸிசாலெஜ் தமிழ்த்தலைமைப்பண்டி த கும் எனது பிதரவுமான ௨. (வ. சுதர்சனம். கீநரஷ்ணமாசாரியர் அவர்களால் இயந்றதப்படட அரிச்சந்திரன் shes 5' என்னும் இவ்வசன நூலை, விவர்சால2.து எப், ௪, பரீக்ஷைப்பாடமாகவைழ்து அவளப் பெருமைப்படுத்தியசோடு அன்னார் காலஞ்சென்றபின்ன ௫ம் 1909-ஆம் வருவூத்து எப். ஏ, பரீகைஷக்கும் அந் நாலின் பிற் பகுதியைப் பாடமாகவை SH அவரது முயறசியைப் ப.பலுறச்செய்த சென்னை யூனிவர்டடியார்பால் யான சன.றி என்றும மறவேன், 

இக்.நாலை முன்பதிட்பிற்டிணங்க அரும்பதவுரையடன் அசி ட்ட்வெளிப்படுத் ததற்குதவிய சென்னை, கிறிஸ்டி யன்காலெஜ் தீமிழ்டீ பண்டிதர்கா, ஸ்ரீ, கோரபாலர சாரியர் அவர்களுக்கும் யா வச்தனம் செலுத் தூன்றேன், 

இம்கனமே இக்ழாலின் மற்றைப்பகுதியும் பரடமாக oD. மாறு எல்லாம்வல்ல இழமைவனை வேண்டுின்றனன். 

இங்கனம் ; 
சார்வரி | இந்தாலா௫ரியர் குமாரன் 
தைம் 10௨ சுதர்சனம்-சிங் உராசாரிய/2
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ட, பம்! NA “nk. 

மூகவுரை, 

மிக்சக்கான். சிதை - அரிச்சச்தரமகாசாஜனுடையசரித் திரம். 
சரிதம் என்னும் வடமொழி சரிதையென வழங்யெது, இர்தால் 
வாய்மையின்மேன்மையை விளக்குவது, வாய்மையொன்றையே 

முக்யெமாகக்கொண்டு ஒழுகுபவனுக்கு ஒன்றும் குறைவில்லை, 
“ சதபமே நித்தியம்," சத்தியமே ஜயம்”? ஏன்றெ பெரியோர் 
வமக்கன்படி எல்லாத் தன்பல்களையும்போக்ட அழிபாப்புகழையும் 

செல்வத்தையும் அதுவிளைக்கும் என்பது இச்ணுலின் துணிவு, இச் 
சரிதம் ஸம்ஸ்ருதபாஷை பில் வேதசாரங்களான நூல்கள் பலவற் 

திலும் அரிச்சந்திரபாக்கியாகம். என்று பிரரித்தமாயுள்ள.து. 
இது ஸ்ரீவேதவியாசபகவான் அருளிச்செய்ச பதினெண்புராணவய் 
களில் ஒன்றாகிய ஸ்தாந்தபுராணத்தின் ஓர் பிரிவாகய ௮ரிச்சர்திரோ 

பாகூயோனத்திலிருந்து மொழிபெயாத்து எழுதப்பட்டது. தமிழில் 

கல்லூர் ஆசுவிரகவிரரூபர் என்பவரால் ௮ரிச்சச்திரபுராணம் என்னும 

செய்யுள் இயத்றப்பட்டுப் பழமையாய் வழங்கவோ ன்றத, தமிழ் 

ape மாணாக்காகளுக்குத தெளிவாகவும இரு சமாகவும் பாஷை 
எழுத.்பபழகுதம்கு உதவியாக மிக எளியஈஷ்டயும் மிகச் கடின 

கடையும் இன்றி மவறுபாஷைகளைத தமிழில் மொழிபெயர்ப்பதனால் 

கலந்துவரும் இதரபாஷைஈடையும் விரவாது இயற்றமிழாய் ஒரு 
ஊனம இருக்கவேண்டியது எனறு நினைத்துத் தமிழின் அருமை 

தெரிரதவா எனனை ஒரு வசநகிரந்தம் எழுதும்படி. தூண்ட எனக்கும் 

௮் மிகவும் ஆவயகம்_ எனறுதோன் தியதனால் எனது ஏிற்றறிவுச 

இயைநதவணணம ஒருவாறு செய்து மூடித்தனென்., சந்இகள் 

இருதால் மாணாக்கர்களுக்குப் பதம்பிரிப்பதிலே காலம்செல்லும், 

புஷைடையை அறிதற்குச் சம்கடமாயிருக்கும் என்ற உத்தே 
சததினால பெரும்பாலும் சந்திகள் இல்லாமலே எழுதப்பட்டது. 

இசனுள் என் அறிவுக்குப் புலப்படாதபிழைகள் காணப்படிலும் 

புலழைபுடையோர திருத்திக்கொள்ள விரும்புறேன்,



அட் டவ வன, 

  

அத்தியாயம், விஷ்யம், 

௧௫ ஈக்ஷத்இரகன் அ௮ரிச்சந்திரனைப் பணத்.துக்காக நிர்ப் 
பர்தித்தல் ,,, bes ய் த 

௧௬ அரிச்சந்திரன் மனைவியை விலைசெய்தல்... 
௧௭ காலகெளடிகன் சந்திரமதியை விலைச்குவாங்கிச் 

செல்லுதல் .., பட ப்ப 

௧௮ ஈக்ஷச்தரசலுக்குப்பொருள்தால்... , 
௧௬௯ நக்ஷத்திரகன் அரிச்சச்திரனகொடுக்சவக் ரானே 

வைத்துக்கொண்டு முனிவர்பொருள் கொடுக்க 
மீண்டும் நிர்ப்பச்தித்தல் ve 

20 நக்ஷத்திரகன் அரிச்சக்திரனே விலைகூறல்.... 

௨௧ வீரவாகு என்னும் புலையன் அரிச்சந்திரனைக் கொள் 
CHEV. ou ட்ட, பப , 

௨௨ அரிச்சந்இரன் பலையனுக்கு அடிமையாய் மயானம் 

காத்திருத்தல். ய 
௨௩ சந்திரமதி காலகெளசிகன்மனையில் பணிசெய்து 

வருந்துதல் wes aoe 

௨௪ Gone srQucr அரவு சண்டி இறத்தல் ப , 

உட சந் இரமதி மயானத்தில் புத்திரருக்குத் Bins 

இயற்றப்புகுதல் 
௨௬ சந்திரமதியைக் கொலைபாளி3யன்று தலைவால்கத் 

தீர்மானித்தல்... 
௨௭ அரிச்சர்திரன் தன்மனைவியின் ரத்ஜைச்சே இக்க 

வாள்வீசுதல் .., 
௨௮ திரிரார்த்இகளும் 926 Buenpion அரிச்சர்திரன் 

மனைவியைக் கொலைசெய்யா துதடுச்துச் சத்திய 
விரதத்தை ம௫ூழ்தல் ,,, ves ve vee 

௨௯ தேவர் னுக்ரெகத்தால் குழர்தைகள்பிழைத்தல்,,, 
௪௦ அரிச்சச்திரமசாராசன் மீண்டும் அயோத்தியில் ௮ர 

சாளுதல் eee toe eee eee eee 

iene 

பக்கம். 
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ட்டன, 

இப்பாடத்தின் பூர்வகசைச்சுருக்கம். 

முன்னொருகால் ஐததிகாரணியம் என்னும் புண்ணியஸ் தலத் 
இல் முனிவர்கள் பலரும் வேள்விபுரிந்து கற்சரிதங்களை உசாவிக்கொ 

ண்டிருக்கும் ௮மயத்இல், சூதபுராணிகர் அங்கெழு$தருள, அவரைப் 
பணிர்து போற்றி, ! அரிய 1 இமமண்ணுலடல் அம்பரீஷன், பரதன் 
முதலிய முடிமன்னர் பதினறுவறாம், சகரன், நளன் முதலான சக்ர 
வர்த்திகள் அறுவரும் புண்ணிய ுருடராதலின் ௮வரது சரிதங்கேட்ச 
ப்பாவந்தொலையுமெனவும், அவருள் அரிச்சந்திரன்சரிதை புலைக்குற் 

ற்த்தைத் தொலைக்குமெனவும் புலமையுடையோர் புகல்தன்றனா. 
ஆகவே, வாய்மை வலியுறுத்திய” "வள்ளலாதிய அவ்வரிச்சந்திரனது 

ஈற்சரிதை ௮டி.யேமுக்கருள வேண்டும் ? என விண்ணப்பஞ்செய்சனர், 
சூதமுனிவர் அவர்களை நோக்கி * ஈற்றவமுனிவீர் | மாரதொன்னும் 

தேவயிருடி. ஒருகால் சத்தியலோகஞ்சென்று தம்தந்தையாகிய பிரம 

தேவனை அடி.பணிந்து, எல்லாகற்குணங்களிலும் உத மகுணம் இன் 
னதெனவும் அதனையுடையான் இன்னவனெனவும் சொல்லுமாறு 

வேண்ட; அன்னவூர்தி அருளிச்செப்யலாயினன் £ என்றுசொல்லி 

௮ம்மன்னவன் சரிதையைச் சொல்லுவாராயினர் :-- 

நீர்வளம் சிலவளம்முதலி.ப பலவளங்களும் குலுஸ்பற்ற 

கோசலகாட்டின் இராஜதானி.பாஇிய ௮ யோத் திமாககரின்கண், சூரி 

யன் மரபிற்றோன்றிய மநு இக்ஷ்வாகு முழலியோரது பரம்பரை 

யில் திரிசங்கு என்ற ௮. ரசனொருவன் இரு ரனன். அவனுக்கு ஒரு 

மகன் உதித்தனன். அ௮௨ன் தன்குலகுருவான ஸ்ரீவசிஷ்டமுகிவ 

சால் செளளம் உபாயம் செய்விக்கப்பெற்று, சகலகலைகளும் முற் 

றக்கம்று, சமஸ்த சற்குணம்களுக்கும் ஆகரமாய், அகண்ட பூமண்டல 

தழையும் ஒருகுடைக்€ம் ஆளு தல்கொண்ட சக்கரவர்த்தியாய், ௮ரிச் 

சச் இிரன் எனப் பேர்பேற்றுச் சத்தியவிரதத்தைக்சைக்கொண்டு புசம் 
பூண்டு உலகை ஆண்வெர்தனன், இவ்வாறு இருக்கையில், ல 
அந்தணர் ஒருகாள் அரசனையடைர்து சன்னோரிசாட்டின் மன்ன 

வன் மததெயன்றன். இருமகளான ஈந்திரமதியென் லும் கன்னிகை 
யின் ௮ழகு அறிவுமுதலிய பல சுபகுணங்களையும் எடுத்.துமைத்த லும், 

அதுகேட்டு அரிச்சந் சென் அக்கன்னிகையை மணஞுசெய்யக் காதல்



2 

கொண்டு, வரிஷ்டர் முதலானவர்சளோடு சன்னோசொடு அடைர்து மதிதயனைக்கண்டு மணம்பேககையில், அவன் தன்மசளை அரிச்சக்இி 
சன் பார்த்சபின்னோ சலியாணச்செய்தியை முழித்தல்வேண் டு 
மென்ன, அங்கனமே அப்பெண்மணியை அரிச்சர்திரன்முன்பே 
கொணர்ச்து ings, ges அவள்சமுத்இில் மால்$லியம் விளங்கத் 
கண்டு கோபக்கொண்டு, ! முன்னரே ஒருவனுக்கு மணம்புகுர்துமாவ் 
கலியம்பூண்ட மகளையோ மணப்பது " என்று கடுச்தனாச் தலும், அர் 
தணர்மூதலி?யார் சந்திரமதி பிறந்தபோது மாங்கலியத்தோடு தோன் 
றியதையும்) அதனைக்கண்டு மதிதயன் மனங்கலக்யெதையும், அப் 
போது கடவுள் அவனது கட்புலத்இற்றோன்றி அம்மாங்கலியம் அவ 
னுக்குக் கணவனாவான் ஒருவலுகசேயன்றிப் பிறர்க்குக்காணப்படாத 
வாறு வரமளித்ததையும் எடுத்த அரிச்சந் இ.ரனுக்கு விளங்கஉளா த்த 
னர். அப்பொழுது அசரீரியும் வாக்களித்தது. அதன்மேல், அரிச் 
சந்திரன் சகலாம்பிரமத்தோடும் அவளை மணமுடித்துக் தனத 
கசடைந்௮ு இன்பம் அுகர்ச்துவாராகிற்க, சச்திரமதி பேசெழில்வாய் 
5,த ஒருமகனை ஈன்றனள். அம்மகனுக்கு லோதொ௫யன் என்னும் 
பெயரிட்டு அருமையாகவளர்த்து அறநெறிதகராஅ அரிச்சந்திரன் 
அவணியைக் காத்துவர்தான். 

இங்கனம் இருச்சு, தேவலோகத்தில் ஒருகாள் தேவேச்திரன், 
வசிஷ்டர் விசுவாமித்இரர் மூதலான பலமுஙிவரும் பிதரும் சூழ்ச் 
திருச்ச சபையில் aha. enor ora, குணங்களில் உத்சமகுணம் 
யாதுஎனவும் அதனையுடைய புருடலும்உளனோ எனவும்கேட்க, ௮ம் 
மூ£ரிவர் * பூமியில் அரிச்சந்திரனென்பானோர் அ௮ரசர்க்சாசன் சத்திய 
விசதம்பூண்டு ௮அசண்ட பூமண்டலாஇபத் இயஞ் செய்ன்றா 0 
ன்றுகூறலும், அங்இருக்க விசுவாமித்திரர் அதளைச்கேட்டுப் பொரு, 
அவ்வரசன் பொய்யன் எனவும், அவன்பால் கூறை சோறு தொ 
ரூம் குருவாபினமையின் அ௮ம்முகிவர் ௮ வனைக்கொண்டாடுன்றனர் 
எனவுங்கடற, வ௫ஷ்டர், அவன் வாய்மைதவறுவனேல் தாம் பிரர்ம 

சனியத்தையிழச் து தென்றிசைக்கு ஏருவதாசச் சப,தஞ்செய்ய, வீசுவார் 
மித்திரறும், அம்மன்னசப் பெர்ய்யஞச்காகிடின் தாம் பல்லாயிரம் ஆண்டு சட் தவம்புரிந்து பெறுச்சவப்பயனிற் பாநீயளிநீது அம்மன் 
னை ஏழுதிகிலுச்கும் இறைவளனாக்குவதாசவும் 'பிரநிஜ்ஞைசெய் 
சன் இங்கனம் இருக்றும் வெவ்வனாயாடி, மன்னுலகு அடைர் 
#
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அப்பால் விசவாமித்திரர் இிரிச்சம்திரன் கேள்கிசெப்து ௨௮ 
வ்சையளுயிருச்கும் சமதுமறிர்து அவன்மாட்டசேணு, தாம் ஸர்வேசு 
ஆரளைக்குமித் து ஒருபேருவேள்கி செய்யப்புகுவ தாகவும், அல்கு 
gree gifice குத் தத்தோன்றிய . தயச்சமென்னும் யானையின் 

மீதேறி சீண்டகையானொருகள் ஜரத்இனமொன்னறத் தச்வலி' 
கொண்டுமேலெறிய' ௮2 செல்லும் உய்ரம்சாவு பொருள்ளேண்மொ்த; 
லின் ஆதனைப்பெறும்பொருட்டு வர்த.சர்கவும் அசினுக்கு அறிவிக்க," 
அங்கனமே அவன் அவர்ச்குவேண்டிய பொருட்குவலவழங்க, அவர் 

அதனை அஙனிடத்தே அடைக்களம்வைத் த.த் சாம்வேண்டும்போறு 
கொடுக்கும்படி, சொல்லிவிட்டுப்போயினர். பின்பு, விசுவாமித்திரர் 
கொடிப விலங்குகளையும் பறவைகளையும் ஏவி ௮ரிச்சர்தரனது காட் 
மூ.லுள்ள உயிர்களைபும் பயிர்களையும் அழிக்கச்செய்து வறுமையும் 
பிணியும்மலியச்செய்தனர். அதனாற் பல்லுயிர்களும் வாடி. ௮ ரசனை 
யடைர்து தமத அ௮ல்லல்கூறி முறையிடலும், வேந்தன் saree 
அபயம்அளித் ௮, மர்திரிமாரோடு ஆராய்ந்து வனத் திற்சென்று வேட் 
டையாடத்துணிர்து படைகளோடு புறப்பட்டு வனம்புகுர்து புலி 
கரடிமுசலிய பல அலஷ்ூடமிருகங்களையும் கமுகுமுதலிய கொடிய 
பறவைகளையும் வேட்டமாடிக்கொன்றனன், கொலையுண்டன ஒழிய 

எஞ்சிெயவிலங்குகள் விசுவலாமித்திரரை ௮டைர்து நிகழ்ச் ததைக்கூறின. 
அப்பொழுது, முகிவர் மிகப்பெரிய உடலும் வலியுமுடைய ஒரு 

பன்றியைப்படைத்து ஏவ, ௮ஃது அரசன்சேனையைச் சாடியோதெ 
௮ம், அதனைக்கண்ட மன்னன் அதன்மீது கணையெய்து இரத்தம் 

பெருச அடித்துச்அரத்திச்சென்று வளிஷ்டாச்ிரமத்தை யடைந்து 

அவரால் விசுவாமித்தரர் தன்மீதுகோபங்கொண்டு குந்றந்தேடி.ச் 
கொண்டிருப்பதையறிர்து திரும்புகாலையில் நிழலும் நீரும் பழமு 
முள்ளசொருபொழிலைக்கண்டு அதன்சண் தங கித் இரைசெய்கையிற் 
சடைமுடியுடைய ஒரச்சணன் தன் UCM UG. FOSS HTT HOON TS 

அருட்டி,ச் தன்னையும் தன்மணேயாளையும் மகனையும் ஈகர்ப்புறத்தே 
தள்ளிச் செல்வமெல்லாங்கவர்ச் கொள்ள, தான் பல தயருழச்து 
இ௮திபில் இழச்கசாட்டை மீண்டும்பெத்று மனைவிமக்களோடு வாழ் 

ச் த. தாசக்கண்டசனவை மன்னன் மனையாளுக்குலாத் ஐக் கலல்ூகிற்க, 
அவள் சேற்றச்சேதியிருக்கையில், விசுவாமித்திரர், அரசன் தன்மிரு 

கங்களைவதைத்த.தம் பொழிலிறுத்ததம் சாரணமாகச்சினக்து gy 
வச்து ௮ரசனத மணிமுடியைக்காலாதுதைத்துத்தள்ளிக் கடுமொழி 

சழஐ, வேர்தன் அவரடியிற்சரணடைர் வேண்ட, முகிவர் ஒருவாறு



4 

Carusshsd 3rd அடைச் சசஷ்டத்திற்குப் பிரதிப்பொருள்கொ 

டுக்குமாறு கேட்டனர். அப்பொழு அரசன் ,ன௮ இராசசியமெல் 
லாவற்றையும் அவர்க்குப்பொன்னோ? தாரைகார்த்துக் கொடுத்து 

விட்டுத் தான்மனைவியையும் மகனையும் உடன்கொண்டு வனஞ்செல் 

லப் புறப்படுச் தருணத்தில் முகிவர் அ சசனைப்பற்றியீர்ததுத் தாம் 
முன்பு அடைக்கலமாக வைத்தபொருளைக் கொடுத்துவிட்டுப் போம் 

படி. கிர்ப்பந்தித்தலும், மன்னவன் மனங்கொளாசத்அயருழச்.து ௮வர் 

பாதத்தில்வீழ்ர்து ௮அக்கடனைத்திர்த்தற்கு ஒருமாதத்தவணை அளிக்கு 

மாறு வேண்டினன். அவ்வாறே அவரும் அளிக்கப் பெற்௮ விடை 
கொண்டு செல்லுகை.பில் முனிவர் தமத சேனான ஈக்ஷத்திரகனை 

அவனுடன் அனுப்பி அ௮வனைக்குறைவின்றி உபசரித்துத் தமக்குரிய 

பொருளை அ௮ச்€டனிடம் கொடுத்தனுப்பும்படி. விடுத்தனர். வனத் 

இற் செல்லும்பொழுதும், கொடியவெப்பத்தாலும் கடும்பசியாலும் 

பெருமழையாலுமேயன்றி வேதாளசணங்களாலும் மூகிவர் இழைத்த 

பல பெருக்துன்பங்களையும் அகர்ந்து, முறிவர்தவத்தால் மூடுஇக் 

கொல்லவந்த கரட்டுத்தீயினின் று கற்பின் தெய்வமான மனைவியின் 
தய்மையால் தப்பிப்பிழைச்துச்சென்றனன். பின்னர், saps Ba 

கன் அரசனை விட்டகன்று சன்னுடன் அயோத்திக்கு வரும்படி. 

௪ந்திரமதிக்குப் பலவிதமாகத் துர்ப்போதனைசெய்லம் பயன்படாதாச, 

சந்திரமதியின் தாமவ௪னங்களால் நக்ஷத்இரகன் வெட்கமடைச 

தனன், அப்பால் கங்கையைக்கண்டு அதன்கண்டீராடிக் காசீக்த் 

இரத்திற்புகுந்து சேவாலயத்திற்சென்று தேவனைத்தெரி௫ித் தான்,



கடவுள் துணை. 

அரிச்சந்திரன் சரிதை; 
ணர் ௮. ௮: ஆனை 

[வாய்மையின் மேன்மை.] 

காப்பு. 

சர்திகழல் லிக்கேணிச் £ர்பார்த்த சா.ரதிமால் 

ஏர்திகழும் பொன்னுடனே யென்னெஞ்ல்--பார்புசமும் 
வாய்மையரிச் சந்திரன்றன் வண்சறிதை செப்புதற்குத் 

தூய்மைமிகத் துன்னிடுக வே. 

கற - ஆவது அத்தியாயம். 

நக்டித்திரகன் அரிச்சந்திரனைப் பஷத்துக்காக நீர்ப்பந்தித்தல். 

பின்பு மனைவிமக்களோடும் ஈக்ஷத்திரகனோடும் ஈகரவீஇ 

களில் மறையோது மண்டபங்களும் கலைகள்பயிலும் கழக 

ங்களும் வஜம்மிடைந்த கதிர்மணியிழைத்த எழுமிலைமாடங்க 

ளும் பூரணகும்பங்கள்பொலியும் பொன்மாளிகைகளும் பண் 

டங்கள்றிறைந்த ஆவணங்களும் கண்குளிரக்கண்டு சென்று 

ஒரிடத்தில்கின்று ஒரந்தணன் மாளிகைக்கு ௮ணுகச் டர் 

கள்சூழ ஒர்யோடயிருக்கும் மடத்தில் சிலராள் இருந்தனர். 
அவ்வாறிருக்கையில், ஈக்ஷத்தரகன் தீயெழ விழித்து மன் 

னவனை உருக்துச் சொல்லலுற்றனன் ; அரசனே ! நீயேன் 

முனிவர்தனம் கொடுக்கவில்லை ? அறிஜிஜியே ! நீயும் பெரிய 
அரசவம்௪த்திற் பிறக்தாயே! நான் உனக்காகக் காத்திருப் 
பது மனதில் எண்ணவில்லையே ! நீ முன் ஒருமாதம் தவணை 
வைத்துப்போக்தனை. எல்லாம் இய்விட்டன. இன்னுமிர 

ண்டேஇவசந்கான்௨ள்ளன. உனக்குப்பணம் எப்படி.வரும்



௪ அரிச்சக்இரன் சரி. 

ல்லை எய்யாமை ஏற்லுரவறமும்தரும் ப * பொய்யாமை பெச 
யயாமை அகி பறி னதம்பிற- செய்யாமை செய்யாமை ஈன்று" 

தொன் ற யமையும்: 1: எல்லாவிளக்கும் விளக்கல்ல சா 

cee ப்ஃபொய்யச விளக்கே விளக்கு * ) அதனிலூங்கு 
செருகிய கழுவுற பப ஸு 

அதிவுயி6 இவ்விரதம் காப்பதற்கு எதையும் விடலாம்: 
நினக்கே அற்றுத்தர்ந்த பொருளாகிய எம்மை விற்பது 

ஒருபொருட்டோ 1” என்று இரந்துவேண்ட, வுரிச்சந்இரன் 

ஒன்றும்தோன்றாமல் ௮சைவற்றுநின்று சந்தரமதியின் துணி 
வுக்கு வியப்புற்நிருக்கனனாய், நெடுந்தூரம் நினைந்து நெட்டியி 
ர்ப்பெறிந்து; இல்லாளை கோக்கக், * காதலி 1] மன்னர் மன்னன் 

மகளே ! நீசொன்னசொல் என்செவியில் ஈயம்உருக்கு ஊற்றி 
யதுபோலாயிற்று. உடலும் ஆவியும்வேகின்றன. கெஞ்சமும் 
கெக்குஉருகுன்றத. நீமுன் காட்டுத்இயில் விழவும் மனந்து 
ணிஈது உயிர்சும£6 துகின்றேன் ; கருணையில்லாத வன்னெஞ்ச 

னேன் $ இன்னும்என்செய்யேன் ? என்னிலும் கொடியவலும் 
ஒருவன் உளனோ ? என்௮றிவும் ௮ன்பும் அழத ௮ழகஇது !' 

எனப்புகன்று, பின்னும், *துணைவியே! வனத்தஇில்வருந்இஈடக் 
கும்பொழு து; பசியாற்களைக்கும் வேளையிலும, குகைகளிலும் 

மரத்தின் அடிகளிலும் தங்கும்பொழுதத்தும், அட்கும் காயும் 
அருந்தும் ௮மயத்திலும், வெயிலில்கன்றியும் மாசியில்விறைக் 
அம் இருக்கதருணத்திலும் நின்னைப்பிரியா இருக்தமையின் 
சத்தம்சலியாமல் சுகமேஉற்றுஇருக்தேன்: உயிர்க்குஉசாத் 

துணையாம் நின்னையும்விட்டு உறைகிற்பனோ? கூழுய். பதியும் 
இழர்து பத்தினியையும்பிரிர்துமகவையும் துதக்து மண்ணிலு 

மிருக்கலாமோ ?கண்டார்சகையாரோ?கமிகெஞ்சனென்னாசோ? 
மாபர்விஎன்றும், மானமிலான்என்.றும்; opin இரு 

வில்என்றும், தெருத்தோறும் தற்றாரோ?' என்று கண்ணீர் 

பெருகக்கலுழ்க்௮, மதுகுலத்இற்பிறந்த மன்னவனும் மான 

தனுழாகிய அரிச்சந்திரன் மயங்கி ௮யர்ந்தனன். இவவண 
ணஞ்சோர்ந்து உருகும்வேர்தனை ஈகூடத்திரகன்கண்ம், ( ஏடா



௧௫ .. ஆவது ௮.த்தியாயம். @ 

அர்சப்பதரே ! கற்றறிமோஷழே ! மானமுளையாயின்முனிவா 

யா வெறுக்கைகல்காயோ? எங்வாற்ருனுனக்குப் பொருள்எய தும ் 

வஞ்சித். துப்டோகக்கருதிச் சமயம்பார்க்கன்ரனையோ ? உல்னை 

உயிரோடுவிடேன். முனிவரிடம்வா ;* என்று சையைட்பற்றி 
மீர்க்கச் கண்டசந்திரமதி * பிராணநாத [ எழு எழு” என்று 
விளம்பிக் கணவன்பாதத்இல் வணக்க, । நன்மையே Cel ; 

அஞ்சேல்” என் அதேற்றரவுகூற, வேர்தனுமெழுர் அ மனமறுக 

கத்கோம் மனைவிமக்களைக்கையைப்பற்றி அழைத் துக்கொண்டு 

மறுகுதோறும்செல்லலுற்றனன். 

௧௬ - அவது அத்தியாயம். 

௮ரிச்சந்தீரன் மனைவியை விலை செய்தல், 

க்கரில் உள்ளோர் அனைவரும் வெளிவந்து கோக்க 

வியந்து, £இவனாரோ மகாபுருவுன்வருகரன்: மலைபோல் உய 
ர்ட்து எழுத்தாண்போல்திரண்டுடணைத்து முழந்தாள் தடவும 
தடங்கையும், காதளவும்கீண்டு செவ்வரிபரந்து விசாலமாம்க் 
கருணையொழுகும் கஞ்சமலர்போன்ற கண்களும், உவாமதி 
போன்றமுகமும், புன்னகை பொலியும் வாயும, மாஇரம் சிறி 
தென அகன்றமார்பும், சங்கு, நேமி, கற்பகம், துவசம், கம 

லம், அங்குசஞ்வச்சிரம் யெ ௮ரச இன்னங்கள் வசைகளில் 
அமைந்த அ௮டிச்சுவமிம் உள்ளோனாய், வனப்பேவடி.வெடதீ 

தாற்போன்ற இராஜலக்ஷ்மிவிளங்கும் மேனியுடையனாய், இக் 

நகரை அலங்கரித்துவருகன்றனன். பூமியில்பாதம் வருந்த 

நடக்கின்றனனே 1! இஃ்தென்னோ ? ௮௨ன்௮ருகில் மகாலக்ஷ்மி 
டோல்வருபவள் மனைவிபோலும். ௮வள் வனப்புவர்ணித்துச் 

சொல்லஅமையுமோ! அ௮வள்மருல்இல் மகனைக்கண்ணுறுமின்) 
மூவுலகஇலும நிகர்உண்டோ ! காணக்கிடைத்தது யாம்செய்த 
தவப்பயனே, ௮தல்விழியும் சடைமுடியும் புலியகளும் யானை



௬ அரிச்சந்தரன் சரிதை: 

புரியும்துறந்து இவ்வுரூவெடுத்அச் சங்கானே விசாலூஜுயோ 
வம் முருகனோடம் வருசின்றனனோ ! அன்றிச் சங்கும்கேமியும் 
துறந்து இரண்டுபுயம்மறைத்து மகாஷிஷ்ணுவே மகாலக்ஷ்மி 
யோடும் மன்மதனோடும் வருகன்றனனோ ! ஆயிரங்கண்ணை 

மறைத்து ௮யிராணியோடும் சயந்தனோடும் கேவேக்திசனே 
வருன்றனனோ ! p ்  என்று "வியந்து ல் ஜ்ருவர்க்கு ஒருவர் பேக் 

கொண்கிஇருக்கையில், அரிச்சக்தரமன்னஙன் மெல்லமெல்ல 
டந்து மனைவியோடும் மகனோடுிம் செல்லலுற்று அங்குள்ள 

அர்தணர்மூதலியவர் அனைவரையும் பார்த்து, | புண்ணியப் 
பதிவஇவீர்காள் ! என்னுரைகேண்மின் ; கருணைபுரிஈ்துகேண் 

மின் : கான்சூரியவம்௪த்திற்பிறக்த இரிசங்குமன்னவன் குமா 
சன் ; பூமண்டலசக்கிரவர்த்தி ; அரிச்ச௩்இரன்என்னும் பெய 
ரினேன். விசுவாமித்திரமாமுனிவருக்கு இராச்சயெமும்பொரு 
ளும் முற்றும்வழங்கி மனையாளோடும் மகனோடும் காடேசர 
ணமாகப்புகுக்கேன், முன்விசுவாமித்திரமுனிவர்க்கு வேள்வி 
க்காக மான்கொடுத்த தனத்தை என்னிட த்திலேயே அடைக்க 
லம் வைத்துப்போயினர். இராச்சியமும் பொருளும் முனிவர் 
பாலாயின, பின்௮வர் தம்தேசத்தல் பொருள்தேடிக் கொகெ 
கல் ஆகாதென்றுகட்டளையிட்டு ஈக்ஷத்தசகனையும்கடன்வாங்க 
அனுப்பி ஒருமாதம் காலவனரயுறையும் அளித்துவிடுத்தனர். 

வைத்தகாள்வசையும்௮ணுகிய து. ௮ஃது இறுக்களஎணிலேன் 
ஏங்குன்றேன். வருவாயூழ்இல்லேன். பொருள்வாய்ப்புக்கே 
வும் காண்கிலேன். இல்லக்கிழத் தியை விலைசெையதாயினும் 

முனிவர்க்கு£த் இரவியம்தேட pug dane. sige a 
க்குப் பொருள்சல்குவேன்என்,.று வாய்கேர்க்துபிறழல் அற 
மோ ! மறமன்றோ ! வைத்த ௮டைக்கலங்கொள்வது மிக்க 
இவினையன்றோ 1! இருடிகள் பொருள்கொள்வெனேல் எச்சம் 
Diptg எழுமையும் எரிவாய்கரகு எய்தவன்றோ கேரும், 
காப்பிறழாமே முனிவர்க்குப்டெசருள் கல்கவேண்டும், ௮.த 

த்கு ஐசாவதவம்சத்இற்பிறம் த ஜயந்தம்என்னும் யானைமேல்



௧௬-வது அத்தியாயம். Gr 

lin இரத்தனம்எறிய ௮.துசெல்லும் உயரத்தின் அளவு 
நமனியக்குவியல்வேண்டுவது. ௮வ்வளவுபொருள் விலைகொடு 
சது இவளைக்கொண்மின். இவள் என்மனைவி ;$ ௪க்தரமதிப்பெ 
பரினள் ; ; கனோொட்டுக்கன்னமாபுரி மன்னவன்மகள் ; i Ors 

DéapSandh ; அம்மாணைகடவா து ஏல்புரிவாள் ; இதையும் 

மயுறவின் நிக் கொள்ளுங்கள் ) கொள்ளுங்கள்” என்று விலை 

கூறினான். ௮ .துகேட்டு ககரவா௫கள் அனைவரும் தத்தம்செவி 
த்தொளைடொத்து, (1 ஆ!! அவனி ௮னைத்தும்ஆளும்அரசர்க் 
உரசனுக்கும் என்ன ஆபச்துகோந்தது |” 4: கூத்தாட் டவைக் 

குழாச் சற்றே பெருஞ்செல்வம் - போக்கு மதுவிளிக் தற்று” 
“ஓருசா யகமா யோட வுலகுடனாண்டவர் கருகாய்கவர்கதகாலர் 
சிதைகயெபானையர் பெருகாடுகாண விம்மையேபிச்சை தாம்கொ' 

ள்வர்'” என்பதாகச்செல்வம் கிலைஇல்லை, எம்மாண்புள்லார்க்கும் 
இடர்வரும் என்பது ஒருதலை. அறநறிலைதவறின்றி ஒழுரும்௮ர 

சனுக்கும் அருந் ஒயர்எப்துமோ? விதியை யார் வெல்கற்பார்[£ 

என்றும், 6 வரையாது வழங்கிய வள்ளலுச்கும் வஞ்சகஞ்சூழ் 

வாருண்டோ? ௮வர்கெஞ்சு என்னகல்கநெஞ்சோ? தவஞ்செய்து 
அகங்காரமமகாரற்களை அறுத்து அனைத் துயிரினும் அன்பு 
பூண்டு அருளேமேனியாக்கொண்ட அந்தணர்க்கு ௮.இபனாய் 
அருந்தவனுனவிசுவாமிதீதிரனும் உபகாரிக்கு வுபகாரம் செய் 

தனனாயின் ௮றகெறிஙிற்பார் ஆர்'? என்றும், "இன்னணம்கொடு 

மைபுரிவாரை இதுகாறுமெங்கும் கண்டிலேம்” என்றும், இவ் 
வசசன்கையில் இருக்க இராச்செமும்டொருளும் எல்லாம்வழ 

ங்கியும்இன்னும்வலிமைசெய்து பீடி த்.துப்டொருள்கேட்டளுள் ; 
அவற்கென்ன பேரவாவோ ? காதலியும் கான்முளையம் ௮ன் 
றிக்காசளவும் காவலன்கைத்திலனே 1 பதியிழது wert Dp, 
ந்து ப.தரஇயாகப்' 'பத்தினியோடு பழுவம் உற்றபின்னும் ப LG: 
வரல் இயற்றுவது ௮மமோ |! அம்முனிவனுக்கு என்னகஇ 
அமையுமோ 1 யாமும் ஆதுலர்பலரையும்கண்டோம் ; ; மானமி 

ல்லாராயப் பேரவாக்கொண்டவர்களாய் மரியாதையறியாதா



Ly அரிச்ச்இரன் சரிதை, 

ராய்க் கொடுந்தொழிலராய்க் கையராய்ப் பிறர் உண்டியும் 

உடையுமேதுகர்ர் தமுடுத்தும்பொருள்வவ்வுவாருமுளர் ; ஆயி 
னும் ஆர்வமோடுகல்குவார்ச்கு இன்னல்புரிவாரை எம்கும் 

கண்டிலோ” மென்றும், “முற்காலத்தில் விரோசனன்மகன் பலி 
சக்கெவர்த்தி மூவுலகும் கைக்கொண்டு. "இதுமார்திருக்கை 
யில் இக்திரன்௮ரசிழந்த துயரத்இனால் திருமாலிடம்சென்று 
சரண்புக்குத் சனக்குற்றதன்மையை நிகழ்த்த, ௮ச்சுதனும் 

௮ருள்புரிர் து தாபெமுனிவர் பத்தினி _௮இிதிதேவிவயித்நில் 

பிறந்து குறள்மாணியாம் படி.வங்கொண்டு மாவலியின்வேள் 

விச்சாலை ஈ௩ணு9 கூவடி.நிலம் வேண்ட, அவன் இருமால்என்று 
அறியாமல் கொமிக்க_ இளி று குணடி.கையினின்றும் நீர்த்தா 
'ரைவார்க்க, அவற்கு ஆசானாகய வெள்ளி தடுத்தும், ௮வன் 

களாமல் தானஞ்செய்ய அ௮வ்வெள்ஸி இறிய உருவங்கொ 
ண்டு குண்டிகை நீர்த்தாரறாயை அடைக்க, குறட்பிரமசாரி 
கண்டு துரும்பால்களற வெள்ளியின்கண் ஊறுபட்டது. wt 

வலி அ துகணிரியாது மூவடிவழங்கென். உடனே நெடுமால் 
2 அண்டங்8ண்மிமேற்செல்லவும், அ9பாதலத்தில் ௮ழு 

$தவும் வளர்ந்து ஓரடி.யால் மண்ணையும் ஓரடியால் விண்ணை 

ய்ம் அளக்து மற்ரோரடிக்கு இடம் இன்றாக மாவலியின் வே 

ண மிகோளின்படியே ௮வன் தலையிலேயே ௮டி.வைத்துப் பாத 
லத்தில் அழுத னான். பலிசக்கிரவர்த்தி தேவர்களை அடக்கி 
னூஷ்-ஆதலின் அவன் உபகாரியாயிருந்தும் தேவர்களுக்காகத் 
திரூமால் அ௮வனைப்பாதலத்தில் அழுத்இனான். மற்றோர் கால 

த்தில் ஜமதக்கினீப5வான் குமாரனாகிய பரசுராமன் க்ஷத்தி 
ரியவம்சங்களைக்கருவறுத்து மண்முமுதும் தன் ௮கப்படுத்து 

வேள்விசெய்து வூஇபமுவிவருக்குப் பூமிமுற்றும் வழங்க 

னன். உடனே காடிபமுனிவர் எனக்குத்தானஞ்செய்த பூமி 

யில் காதாவாகிய நீ இருக்கலாகாதென்று துரத்தப் பரசுரா 
மன் கடலில் தன் குடரரத்தைவிசிக் கடல்விலயெ இடமான 
மகேர்திரவனாச்சாரலில் எய்தினான், பரசுராமன் சனம்: மிகு



௧௬- ஆவத அத்தியாயம், ௯ 

$கவைலின் காடெபமுனிவர் உலக ஈன்மைக்காக உபகாரி 
யைத் அசத்தினார். அவ்வாறின்றி, அறரர்.த்தயாய் அருட்கட 
லாய் ஆறியமனத்தனாய் ௮மரர்பணிகலைமேற்கொண்டு ஒழு 
ருபவனான அரிச்சக்திரனிடம் இவ்வாறு அருந்துயர் இழைத் 
தல் மிக்க அதெயம்! இவ்விசுவாமித்திரமுனிவர் ௮ரசனாயி 
ருக்கையில் வேட்டைக்குவந்து இளைப்பு அடைந்தகாலத்தில்। 
தன்னை உபசரித்த வட்டமுனிவசைக் காமதேனு கொடாமை: 

க்காக எதிர்த்.துப் போர்செய்தவர்: இப்பொழுதோ ௮ரிச்ச 

நஇிரன் செய்த உதவியைமற௩் து ௮வலுக்கே தீங்கு இயற்று 
இன்றனர், ஆதலின், உபகரரிக்கு ௮பகாரம்செய்வதே இவர் 

இயல்பு என்றும், 6 இம்மன்னவன் வேதாள த்இனாற் பிடியுண் 
டவன்போல் அம்முனிவர் ஆணைக்கு உட்பட்டு நீஇியின்றி 
"உழல்ஜன். தானம்என்பது தாதாவின் மகழ்ச்யொல் கொடு 
"ப்பது: ௮ஃஇன் றிக்கைத்தொன்றுமிலனாய்க் கானம் சென்ற 
'போது எவ்வாறுகல்குவான்? பொருள் கடைப்பின் தாரா 

தொழியான் எனவெண்ணாது, பொருள்வவ்வப் பேரவாவால் 
வருத்தின் ௮தற்கு உடைந்து சுகத்துக்கேதக்க மெல்லியலாய் 

த்துயர்உறப்பொருத் தன்மையளாய்க் கற்பின் இழெத்தியாய் 

அன்புடையள் ஆன பத்தினியை அடிமையாய் அருளின் நி 
விற்கத்துணிஈ்தனனே! இவனுக்குவேண்டும் பொருள் உதவி, 

விலைசெய்யவிடாமல் மன்னவனோடி மகழ்ந்திருக்கச் செய் 

வாரை இக்ககரில் கண்டிலம் ? என்றும் இவ்வாறு அக்சகரில் 
வதியுமாக்கள் ஒருவர்க்கொருவர்சொல்லி, * இனி இங்இருந்து 
இத்துயர்காண்பதிலும் ஏகுவதே கலம்' என்று செட்டுயிர்ப் 
பெறிந்து கண்ணீர்ஒமுகக் கலங்இடின்று இதுகாணல் ஆற்றா. 

ராய் அவரவர் தத்தம் ௮கம்புகுக்தனர். காசேகரத்தில் உள்ள 
கான்குவருணத்தவரும் பொருள்தரத் தீரமில்லாராய், § பூ 
னையைப் (படுகுழியினின் ற ஏற்ற பரனையே  வல்லதாகுதல் 

ADT IRR Ewe thy 

போலஅ௮சச ர்க்ஞுவரும் இடர் ௮ரச.ரா லேயேரீக்கததக்கது$%ம் 
Fit ட aah 

மாற்றலுச்கு “இயலாதே !' என்று,தக்கதெது இரம்ஜர்சள்,



ae. அரிச்சகஇிரன் சரிதை. 

னர், கண்ணீர் ஆமுகக் கலுழ்க்து செல்லாகிற்கக்கண்ட 64 
ரத்.துமாதர் Oba, : பாரத்தினால்வருக்இப் பயத்இனால் விர் 

விதிர்த்து அடி.பெயர்க்க ஆற்றாளாய் மெல்ல வழிக்கொண் 
டே மலரினும்மெல்லிய மேனி மெல்வெய்தி அலக்கணுற் 
௮,த் தளிரினும் மென்மையான பாதங்கள் பரலூன்திக் குருதி 
சோவும் சூழல்சோரவும் பேய்பிடி.க்சவள்போலச் செல்லு 
இன்றனளே 1 இவள் முற்பவத்தில் எப்பவம் செய்தனளோ ! 
அறிகலேம். விதிவவிது...பிரமதேவன் இவ்வளவு மென்மை 
யான மேனியைப்படைத்து அவ்வளவு கொடிய துன்பத்தை 

எவ்வண்ணம் கற்பித்தனனோ 1! இக்கொடியவேதியன் எவ்வெ 
த்துயர் உறுச்துவானோ!' எனமாழ்க்துகலுழ்க்தனர். வேதி 

யன் வினாந்துசென்று வீட்டகம்புக்கனன். சந்இிரமதியும 

மகனோ துயராற்றவலியிலளாய் மெல் து மெல்லக் குறுகி 

னாள். 

௧௮/- அவது அத்தியாயம். 

நக்ஷ்த்திரகனுக்தப் போநள்தால், 

பின்பு கதிரவன் குலத்துதித்தோனாகுய காவலன் மனைவி 
மக்களைத்தணந்து மனம்கவன்று கதப்.ில் ஊன்றியகைய 

னாய்ச் செயற்பாலகொன்றும்தேரானுப் அலமந்து ௮சை 
வற்றுகின்று கண்ணீர் ஆருய்ப்பெருகச் சச்தையும்திருக்க, 

ஈக்ஷத்இரகன்நோக்கு, * ௮றகெறிதவருது வாய்மைக்கு வயப்- 

பட்டு முனியர்க்குப் பொருள்கல்க மனைவிபையும் மைக் தனை 
யும் விலைசெய்.துவிட்டனை. நேரவேண்டுகதேதோ சேர்ந்து 
விட்ட ys 'இனிக்கவலைகொண்டு பயனென் $* பிரஇக்கனையை 

நிறைவேற்றப் ,பிரரணனையும் பதராய்ச்கரு.௮ம் உன்னை நிக 

ர்ப்பவரும் உளரோ ! எவ்வுலகும் ஒழுக்கத்சால்வென்றனை. 

இனிஏக்கமுதேல்; கவலேல்' எனத்தேற்தினன், அண்ணலும்



௧௮ - ஆவது அத்யொயம், Gm. 

QDpo 5 நெட்டுயிர்ப்பெறிக்து எல்லாம் தேவதேவன் இரு 
விளையாட்டு எனத்தேறி ஈக்ஷத்இரகனைப் போ்ற்றிப்பணிங்து, 

கெள? முனிவர்க்கு இறக்கவேண்டும் வெளுக்னகாமற்றும் 
கொள்க வென அளித்தனன் ) ஈ௯ூ௩த்தெகணும அகமகிழ்ச்டி 
யோடுபெற்றுப் பின்னும் ௮ரசனைகோக்கி * வள்ளசல் 1 ரீ sas 
வெறுக்கைமுற்றும் நின்னோடு கெறிக்கொண்டு இடர் உழ 
ன்று பசிநோன்று. இதுகாறும் பின்தொடர்ந்த என அகூலிக்கு 
அமைவதாயித்து ; இன்னும் முனிவர்க்குரியதுசே ரவேயில்லை. 

வேறு விரகேகேனும் இயற்றி அவர்க்குத் சரவேண்டும் தனம் 
சேடி.த்தருக. இன்னும் தவணையும் சறிதேஉள்ள௮ ; இதற் 
குள் ௮து.தஈது உன்உண்மையை நகிலைபெறுத்து' என அறை 
ய, அஃது இருசெவியிலும் எஃகு உருக்க ஊற்றினாற்போல் 

அழைக் து இறைமகன் உடலம் உருக்கத் தளர்ந்து ஊக்கம் 

Sy (fl gy அறவாழியந்தணனே 1 அனைத்துலகும் ௮ளிப்பவ 
னே! terete ! அநந்தனே 1 இ௮அவும் உனக்கோ 

விளையாட்டோ $ மெய்ஞ்ஞானமூர்த்தியே 1 எனது அல்லல் 
ஒழியாயோ *” எனப்பகவானைகினைந்து, பின்பு soto sor 
கனை கோக்க, * ௮ந்தணர்மைந்த | ௮ருமறையோதி அறம்தெ 

ளிக்தோய் ] நீயும் ௮டாகது அறைதியோ ! இஃதென்ன புது 
மை! கண்ணெதிரில் கண்டதை மறைக்கஞயே ! கேசே சச் 

இயம் பேசுகிருயே | உனதுகூலிக்காகத் இரவியம்கொடுக்க மு 
னிவர் ஆணை உண்டோ ? கஇஞ்தத்தும் இருபையின் றிக் கூறு 

ன்றனை- உன்சையில் தந்தபொருளை என்கையில்கானேகொடு) 
வனககும இறிது உதவுகிறேன் ; அன்றி ஈகரத்தள்ள கான் 

மறையோரிடம்சென்று விண்ணப்பஞ்செய்து ௮வர் அணைப் 
படி. நடக்கிறேன் ” என்று ௮டி.பணிர்து கூற, நக்ஷூத்தரகன் 
சனக்து தயெழவிழித் ஐ, |! அரசப்பதசே 1! கேள் $ உன் அறிவு 
என்ன அறிவு ! என்கூலிக்கு ஒன்றும் கொடாமல் வஞ்சத்துச் 

செல்ல நினைக்கொயோ? விசுவாமித்திர முனிவர் இஷியன் 

கான், வியவேனோ.ஏ மஇகேடனே ! idan துப்பார் ) முனிவர்



௧௪ அரிச்சர்திரன் சரிதை, 

எனக்கு உண்டி உதவி உபசரிச்கப்புகன்மிலரோ $ பொய்யா 

'விசகனெனப் பெயர்பூண்டு, பெர்ய் உரைப்பதே தொழிலாகக் 
கொண்டனை. உன்னோடு கெடுக்தூரம் நடந்து ஊர்களையும் 
பதிகளையும் சேரிகளையும் கடந்து முள்ளும் டசலும் நிரம்பிய 
ஆதரில் அடிகள் கொப்புளித்துக் இழிந்து குருடு சோரவும் 
வெயிலில் தலைவெடிக்கவும் படாதஇடர் எல்லாம்பட்டு ஆகாச 
மின்றித் தண்ணீரும் காற்றுமே அயின்று பிணியுண்டு உடல் 
இளைத்துப் புலிகளும் கரடிகளும் சிற்கங்களும் அரவுகளும் 

சரிக்கும் ௮ரணியத்தில் ௮கம்ஈடுக்க மெய்க்கடுல்கு வலிஓம்வ் 
இக் குற்றுயிராய் உறக்கமின்றி உன்னையும் உன் மனைவிமக்க 

சையும் காக்க மந்திரம் உச்சரித்து உங்களைக் கண்ணிமையில் 
வைத்துக் காத்து, வேதாப்பியாசமும் கலைபயிலலும் இழ 

தேனை வஞ்சித் தேகவோ இம்மாற்றம் மொழிந்தனை? ஆ! 

உன் சத்தியம் ஈன்று ஈன்று | முனிவர் மாணாக்கர் ௮னைவரும 

சுகமே முப்பொழுதும் உண்டு வேதவேதகாங்கக்கள் சற்றுக 

களிப்போடு ௮.மர்ந்இருக்க, எனக்கு நேர்ந்த இடுக்கணெல்வ? 

நினைத்தப்பார். இனங்களை எண்ணு: ஒவ்வொரு தினத்து*கும் 

இருப்தியாக ௮ன்னம் கொமித்தால் எவ்வளவு செல்லும் என் 
மூவது ஆலோடுத்து அறிந்துகொள்? ௮ஃது இன்றி என் 

கையில் வர்தஇரவியத்தை உன்வசம் கொடுத்துவிட்டு, ஊரில் 

அறிவுமயல்கிக்டெக்கும் இழவர்களிட த்தில்சென் gm, sacra, 

இவ்வளவு என்று விவாதமிட்டுத் தீர்த் துக்கொள்ளவேண்டிய 

சண்டிவாளம் என்ன ? கையில்கிட்டியப பனலை யொகிக் ௭ 

முகில்பிலிற் ௮ம் களிபார்க் இருப்பதோ மதி! ஈன்று sen | 

யான் எனககுச சேவேண்டும் பொருள் எடுத்துக்கொண்ட 

பின்தான் முனிவர்க்குப் பெரருள் ஈல்குவேன் ) முனிவரும் 

தனியே யென்னைக்கூவி என்செவியில் மயையாய் EU gi 
இ.௮.சான்.. இவ்வாசைபற்நியன்றோ உன்னுடன் எல்கும் 
உழன்றேன்' என்.று கடுமொழிபகர்ர்து சேவி; இதோ மூனி 

வர்பாற் சென்று ॥ தும்பொருள் ஈஸ்கவில்லை ; : என் மெய்



௧௮ .. ஆவது அத்தியாயம். கடு 

வருத்தக் கூலியொன்றே வலிதில் வவ்வினேன் " எனமொ 

Dig. ( உன்னை யென்செய்கறேன் கரண்! என்று கடு 
நடையாகச் செல்லலுற, அரசன் தொடர்க்து தொழுது 
மதித்து இருத்தி, மெய்ஞ்ஞான வேதியர் மதகையே ! முத்று 

முணர்க்த மூனிகர் மாணக்களே ] அருள்சிறி தும்௮றியாயோ! 
உன்மனம் எதனாலியன்றதோ ! அந்தணர் ௮ண்ணலான முனி 

வர்க்கே என்வயின்கருணையின்றாயின் உனக்கெவ்வாறு கருணை 

ams! இஃது என்விதியின் கொடுமையே அன்றி மற்றன்று” 
என உள்ளமழிக்து, : முற்பூலத்திற் செய்கவினை இன்னவண் 
ணம் மூண்டது: நின்னைவெளுக்து .ஏன்பயன் ! ? என்று தன் 

ஊப்பலவண்ணம் வெறுச் துக்கொண்டு, 4 ஆபத்பாந்தவ! ௮௪ 

சணியசரணிய! எங்குமுள்ளாய் ! எல்லாமுணர்கந்தோய்! இறை 
வா! ௮$யேனை அளியாயோ 1 இடர்க்க்டற்கரை ஏற்றாயோ * 
எனச்சாவேசுவரனை அடைக்கலம் புகு£து, *எவர்பசல் செல் 

சேன்.? எம்ஙனம் நாடுகேன் ? எவ்வாற்றான் ஈட்டுவேன்? மனை 

வியையும் மகனையும் இழந்து மயங்குதற்கு என்ன மாபாகம் 

செய்தேனோ ? முன்சன்மத்தில் பூணமான அ௮றுசுவையுண்டி 

யுண்ணும் அ௮க்தணனைக்கைப்பற்றி “ர்த்து உண்ணகவொட்ட, 

மல் ஒட்டியும், மனைவியையும் மக்களையும் மனையையும்போக்8 

யும் மனமறுக்கம் விளைத்இருக்கால் அன்றி இக்கொடு6 துயரம் 
௮கரகேராது ' எனமொழியாகின்று, முனிசீடனைப்பணிஈ த; 

( நின்வயிற்றந்த பொருள் என்னிடம்தா, உனக்குக் கொக்க 

வேண்டும் திரவியம் முற்றும் கொடுத் துவிடுகிறேன் என்று 
இசந்துகேட்க ,ஈக்டூத்திரகன் ளெவிச் செங்கண் தீயெழ விழி 
த்து, * என்னை மஇிசேடனென்று எண்ணினாயோ 1! என்கைப் 
பொருள் உன்கைக்கொடுித்து, மகாராச ! விசயிபவ எனப் 

படோற்தி ஆ௫கூறி, அருள்செய்து எனக்குஉணவுகல்கு என்று 
எண்சாணுடலும் ஒருசாணாகஒ£ங்க, முகங்கறுத்துப் பல்லைத் 
-இறற்னு இனளிவரல்எய்.இ, நின்முகம்கோக்இச் சமயம் டார்த் த, 
casings, Quad, இரக்கவேண்டிமோ ? கைழில் தூய்த் தகை ,



௧௯ அரிச்சரஈ்திசன் சரிதை, 

  

ஏன்கறுக்கவும் ம் வெக்கவும் ee natibe * தப்பித்து 

ஓட் வழிகேருயோ 1 அன்றி என்சைப்பொருள் சஉரந்னை 
க்றுயோ * என்பிசாணனையாவது விஃவேன், பொருள்கொ 
டேன். கீ என்சிரத்தைச் சேஇத்துப் பொருள்வவ்வுல கயா 
யின் கொள்ளலாமேயன்தி நான்பிராணனோ.ருக்கணயிற் சிறி 
அம் வஞ்டுக்கமுடியாது, ௮.துசெய்யத் துணிதியாகில்தகாமதமி 
ன்.றிக்கககச் செய்” என முூனிமாணாச்கன்மொழியக்கேட்டிமன 
ல் கவன்று தலைகவிழ்ஈ் துகண்ணீசோரச் இிகைத் துமின்றனன். 

  

௧௯ - அவது அத்தியாயம். 

நக்டித்திரகள் அரிச்சந்திரன் கொடுத்ததைத் தானே வைத்துக்கோ 

ண்டு ழனிவர்போரள் கோடுக்க மீண்டும் நீர்ப்பந்தித்தல். 

டஇ) முனிவர்க்கு வெறுக்கை கொடுப்பதில் எனக்கு ஏன் 
இவ்வளவு ௮விவேகம் ₹ மனைவியையும் மகனையும் விலைசெயத 
போழ்தே ஈக்ஷத்திரகனுக்கும் சிறிது வால்கெ கொடூத்திருச் 
தால் உத்தமமாயிருக்குமே ! அன்றியும் யானே கேரில் எத் 
அச் சென்று முனிவர்கையில் கொடுத்திருக்தால் இதணம் தீர 

இருக்குமே 1 ஒருவகையும் தோன்றாமல் மூடனாய் மோசம 
போனேனே! இனிஎவ்வகையில் விசுவாமித்திரமுனிவர்க்குத் 
இரவியம்கொம்ப்பேன் ₹ வகுவாய்க்குவகையொன்றும் காணே 

வனே்!' என்றுதனக்குள்ளே பச்தர.த்தாபப்பட்டுக்கொண்டு, தலை 
கவிழ்ந்து இருக்கும் இராசனை ஈக்ஷத்திரகன் கோக்கு, * பயன 
ற்றவனே 1பதசே! அதம உன்னை Bae அடக்க 
என்னபயன் த்தேன் 7 தட்ப கமம் நிலாவும். ல 

   



௧௯. ஆவது அத்தியாயம், ௪௭ 

உரையாமல் மரம்போல் நிற்கின்்றனை 2 தனம் தரககதஇயில்லை ; 
ச.தியவாதஇியல்லேன்” என்றுசொல்,; இல்லாவிடின் எழுக்இரு, 

என்திசவியமாவது கொடு $ இசண்டில் ஒன்றுவிசைச் துசெய் ; 

இனிகான் இங்குத்தாமஇிக்க ஐண்ணா௮ ; இளைப்புச் இர்த் தக் 
கொள்ளஇல்லம்செல்லுகிறேன்); ஊணுமில்லை, உடையுமில்லை, 

உறக்கமுமில்லை, ஜபமும், தபமும், ஓமமும், அத்தியயனமும் 
உன்னால் நாசமாயின. + மறப்பினு மோ த்துக் கொளலாகும் 

பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கள், குள்றக் கெடும் ” ஆ.சலின் ஒழுக் 
கம் கெட்டுப் பஇதனானேன். எல்லாவின்னலும் உன்னால் 
துன்னின. இனி எவ்வாறுஉயவேன்” என்று இகழ்ர் துகூற, 

மன்னவன் மூனிமாணாக்கனைப்போத்றி, * அருட்கடலே ௮ 
தணர் மணியே | சவதேசத்தைவிட்டுப் பரதேசமும் வனமும் 

இரிகையில் ௮றுசுயையுண்டியும் ௮ன்னத்தூவிடொதிர்ச ௮ம 

ளியும் ௮அரும்பெறற்கெளசேயமும் பெருவிலையவணிகளும் எவ் 
வண்ணம் வாய்க்கும்₹ அம்போலும் கத்றுணர்ந்த பெரியோர , 
காடும், காடும், ஈல்குரவும்,செல்வமும், இன்பும், துன்பும் ஒப்ப 
நினைவார்கள் ; தின்றி என்சூற்றமே கூறிக்காலம்கழிக்கின் 

தீர், நீர். குணக்கடல்: கான்ஞற்றக்கடல். உம்மூடையகுணம் 

போல என்சூற்றம் அளவிடலரிதே. இனி வீணாக வாய்சோ 

க் து வருந் தவேண்டாம். கருணாநிதியே ! இதுகாறும் செய்த 

தவறுகளைப் பொறுத்தருள்க, கீவி£ அம்மனைக்குச்சென்று ௪௧ 

மேயிருக்கலாம். காலத்தில் உண்டு உறங்கப் பசியின்றி வே 
தா.த்தியயனம் செய்து ஜபதப ஓமங்களும் செய்யலாம் ; ஏகு 
மின். ஆயினும அடியேன ஒருவிண்ணப்பம் செய்வதுள து; 

கேட்டருளுதி £? என இசந்து : மனைவியையும் மகனையும் விலை 
செய்த பொருளோ அும்பாலதாயிற்று, விசுவாமித்திர முனி 
வர் பொருளுக்கு வகையொன்றுமில்லை, என்செய்து தருகே 

Ce? ஒன்றும் தோன்றவில்லையே 1! * எனமொழிர் த மனம் 
மது மாழ்கிச்சிந்இத்த; * மனைவியும் மகனும்போய் மானமும 
கெட்டு, இவ்வுடல் இருக். ஆகும் ஊதியமென் | என்உடல்



௧௮] ௮ிரிச்ச்திசன் சரிதை, 

அற்ப்பசே இன்பம். ஆயினும் இருஷியின் இரணம். Pra 
சாது இறப்பது ௮றான்றே1' என அலமக்து கினைக்து நினை 
௩.து ஓர்வகை துணிந்து; முனிமாணாக்க ] க£வர்வக்சுவர் களில் 
பானொருவனேறின்றேன்: என்னையார்க்காகலும் வீலைப்ப த் 
இப் பொருள்சொண்டேகுக £ எனப்பணிவுடன் அடிபணிந்து 
பகாந்தனன். 

உம௰-அவது அத்தியாயம். 

நக்ஷ்த்தீரகள் யம் பவி விலை கூறல், 

பின்னர், பார்ப்பனச் சிறுத்துலும், சணப்பல் கியம். 
கோ ரனே.தளைப்பட்டதுபோல் தன்வாகஇ w Ra 
Sellers ees 7 Jon ன் BLED) லேயே 

க்கொண்டான். என்றுஙினைத்து, உள்ளத் இல் உவகை கொ 

ண்டு, அரசனைநோக்க, ‘aor இஷ்டப்படி. எல்லாம் செய்யப் 

பிணைப் பட்டேனோ $' என்று உரைக்கப் பின்னும் மன்னவன் 

அடி.வீழ் துவேண்ட, மனம இல்லான்போல்பாவித்து, உள் 
ளத்தில் உவகையோடு : ஓம் ' என ஒருப்பட்டு உடனே எழு 

ஈது அரிச்சந்திரன் கையைப்பற்றிப் பஞ்சாங்கச் சுவடியின் 

கயிற்ரூல் அகங்கை யிரண்டையும் ௮ணைக்துக்கட்டி, அரசர் 

மறுகில் ௮ழைத்துக்கொண்டு செல்லாகின்று, ௮ந்தணர் ர 

சர்வணிசர்முதலிய ௮னைவசையும்௮ழைக்.த; (௫ இவன்அுயோ 

த்இக்கு௮.இபதி) ௮ருத்தன் குலத்தில்உஇத்தவன் ; அறஙிலை 
இறம்பாதோன் ; அரிச்சந்திரசாமதேயன், ௮ ௬௩,தவர் ௮ண்ண 

லாயெ விசுவாமித்திரமுனிவர்க்கு ௮ரசாட்டுமுதலிய னை 
த்தும் அர்ப்பணம்செய்து, அ௮வர்௮டைக்கலம்வைத்த பொரு 
ளைத்தர ஆற்றலில்லானாய் ௮ரணியம்துருவி ௮லக்கண் எய்த 

ஈண்டுக்குறுச இல்லாளையும் இளையோனையும்விலைசெய் தபெ 
ற்றபொருளைஎன.ுகூ லிக்கு ஈல்னென், உயர்ந்தமலைபோன்ற 

யானையின்மேல் கெடியரனொருவன் இவர்க துகின்று மணிஎதி
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யும் உயர்ச்சிவள வுபொருட்குவியல் கெளசசெமுனிவர்க்குகல் 
கவேண்டும், அதற்காக இவனைவிலைசெய்கன் றேன், இம்மன்ன 

வன் உலகெல்லாம்ஒருகுடைக்ழ் ஆண்டவன்; மன்னுயிர் அனை 
சஅம்தன்னுபீர்என அன்போதேம்பு தல் செய்தவன், கலைக் 

} ; aut ipa. Coveradacr அளவறவேட்டு 

மாதவர்க்கும்மற்றவர்க்கும் மகாதானம்வழங்கனோன். கெளசிச 
முனிவர் ௮ருளால்சரீரத்தோடு சுவர்க்கமடைநீததஇரிசல்குமகா 
சாஜன்மைந்தன். வாய்மைதிறம்பாவலிமையுடையோன், நிகரில் 
லாதடின்மலன். இவனைவிலைகொண்டுபொருள்கல்குமின். செல் 

வம்மிக்கோசே!' எனவிலைகூவ, அதுகேட்டககரவாடிகள் எல்லா 

ம் மிகவும்மனம்வரு&இ.மன்னவர்மன்னவனுக்கும்துன்பத்துள் 

அன்பம்தொடர்ந்ததே! ஜகதீசுவ.ரனுக்கு ௮ருளில்லையே! இப் 

பார்ப்பனன்மனம் வைரத்திலும் வன்மையள்ளதே $ ஐயமில் 

லை; நொடும்பாவி: இஉன்எவ்வண்ணம் அந்தணர் குலத்தில் 
தோன். நினனோ அறியேம்' எனமொழிந்து இத்துயரைக்கண் 

DION ஆந்ருராய், ௮வரவர்தத்தம் அகம்சென்றனர், இவ்வம 

யத்தில் கெளசிகமுனிவரும கரந்துவந்து இயமனை ௮ழைத்த, 
“ீசண்டாளரூபியாய் வீரபாகுஎன்னும் பெயரினனாய்மணிகர்: 

நணிகைக்கரையில் மயானக் அதுக்குத் தலைவளுய். மன்னி) மன்ன 

வனை விலைகொண்டு ௮._மையாக்கும்புலைத்தொழில் புரிவித்: 
துப் புன்கண் எயதுவித்துப் பொய்புகலச்செய்” என உரைக் 

அச் சென்றனர். நமலும் முனிவர் செர்ன். வண்ணமே இ 
யைநக்து, பயங்கரமான தோற்றமும் இவந்தகண்களும் செம்பு 
போன்றபம்கியும் தடி.த்கஉடலும் வெடி த்தகுரலும்உடையனா 

ய்க்ககுமொழியே கூறுவோனாய்ச் தோலாடைதரித்து அரக்க 
ன்போன்றவனாய வள்வாளுருவிகலங்கைப்பிடி.த்,த இடங்கை 
யில் எழுத் தூண்ணன் றி விரவாரு என்னும்பேர்பூண்டு மழு 

ப்பருசக் களிகொண்டவழாயக் சார மெய்மறந்து ௮டி 
க்கடி த்தட்டி.த்தமோறி வேந்தர்வீதியினூடுபுகக் கண்டவர்வெ 
ருவிவிசைந்கோடினர். அப்புலையன் மெல்லமெல்ல ம.துமயக்க 
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த்தால் தட்டுத்தமொறித் தவிழித் அத்தெழித். துக்கொண்டே 
கக்ஷதீஇரசனும் ஈரபாலனும் ஈடக்சூம்வழியில் எதிர்வர் தின் 

௮), கொமமனமுடையகக்ஷத்தரகனை நோக்கி, * ஏன்உரத்துக் 
கூவுகன்றனை? வினாவுவார்இன்றி என்விணாய் விளித்து விள 

ம்புதின்றனை? மிகஉயர்ஈது பருத்துமகாபுருஷன்போல் நெடுக 
கையனாகியஈரன்யாவன்? நீஏன்கயிற்ரால்கட்டியிமுக்கின்றனை? 
மறையாமல் உண்மை உரை' எனஅுறைய, மூனிமாணாக்கன் 

Rank துரும்பையிடையிட்ட * நீபுலையன், யானோவேதியன்; 
உன்னோடுபேசல் எனக்கு இயலாது. ஒன்றும்பேசாமல்லாய் 

புதைத்.துச்செல். இராச௫ங்கரர்கள் என்னோடுரீபேசக்காணில் 

என்னையும் இழித்.தூ உன்னையும் காக்கொய்லார்கள். தலையில் 
விலடச்செல்'என்றுமொழியக்கேட்டு, விரவா வாதுனர் SB) GFR 
இரகனைகோக்க), நீதான் இன்றுபுதிதாய்இம்மொழிகூறக்கேட் 

டன்; என்இறல்௮றியாய்போலும்; என்னென்று உன்னினை. 

இக்ககரில் தீியொழுக்கமுடையோரைப் பிடித் துத்தண்டனை 
செய்கையும் ஈல்லொழுக்கமுள்ளசான்ஜோரைக்காக்கையும்மே 
ற்கொண்டுஅறமும்மறமும் ஆராய்ந்து அறவோசை ௮ளித்.த, 

மறலகேோ ரைமட்டின்நிலறுத்.து ஈகரம்காப்பவன், யான்கரும 
சண்டாளன் அல்லேன். ஒன்றுபுகல்வென் கேள் தீதந்தகணஞய்ப் 
பிறந்தானொருவன் ௮வ்வந்தணர்க்குரியயறுதொழிலும் ௮2 

ம்திறம்பா துஆற்றுவானாயின் ௮ர்தணனும், யுத்தஞ்செய்கை 
அரசாளுகை முதலிய ௮ரசச்செய்கை பூணின் க்ஷத்திரிய 
னும், ஆவணம்புகுந்துவாணிகம் இயற்றல்முதலியவணிகர் 

வினைபுரியின்வைசயலும், மேழிபற்றிமண்ணையுமு.து பண்படு 
தஇிப்பைங்கூழ்போற்றல் முதலியவாம் உழுதொழில்முதலிய 
சூத்திரத்தொழில் இயற்றின் சூத்தரனும், உயிர்க்கொலைமுக 
லியசண்டாளகருத்தியம் செய்யின் சண்டாளலும் ஆவான், 
ன்னவண்ணமேமற்றுமுள்ளமூவரும் ௮அவரவர்சாஇமுறை ஒழு 

க்கல்கள்க...௩து உயரப்புரியினும் இழியப்புரியினும் அவர்க 

ளேகரு௦சண்டாளர்கள். புலையனாயினும் தன்குலத்தொழில்
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புரிக தஒமுகுவானாயின், அவனே உச். தமன். இன்னுங்கேள்! உ 
ய/குலத்திற் பிறந். தம், பசுவைக்கொன்தவனும், சுசைமுதல்ய 
வெறிஉண்டவலும், உலசைப் பழிப்பவனும், வேதத்தைவெ 

அ.த்தவனும், வே.தத்தைவிலைக்குவிற்பவனும், இரகசியத்தை 

வெளிப் படுத்தினவனும், குற்றத்தைக் குறிக்கொள்வானும, 
கன்னிகைக்கும் பழிப்புப்பகர்வோலும், புறல்கூறுவோனும், 
சா.தயொழுக்கம் தவறினவனும், இழிந்தோனுக் கேவல்புரி 

வோனும், இழிவான அன்னம் guerre அளித்துச் 

தான் நல்லுணவு உண்பானும், தெய்வ.தூரஷணம செய்பவ 

னும்; குருவை நிந்திப்பவனும், அன்புள்ள ௮மலன் அடியவ 
மை அ௮வமதிப்பவனும்,” பிறர்சோர்வுபார்த் து.த்திரிபவனலும், ஓ 
த்றுமையை ஒழிப்பவனும், உள்ளம் பேதம்செய்பவனும்; கி 

தீதியகைமித்திககருமம் துறந்தோனும், வேதியரை கிந்திப்ப 
வனும், வேதியர்பொருள்வவ்வுவானும், தேவாலயப்பொருளை 

அபகரிப்பவனும், அறக் துக்குரியகன த்தை ௮பகரிப்பவனும, 

ஈம்பினோர்க்குக்கேடுசூழ்பவனும்) ஈன் நிமறந்தவனும், மூர்க்க 

குணமுடையோனும், ஆறாச்னெமுடையோனும், மாராப்ப 
கைகொண்டு மறைந்தொழுகுவோலும், மண்ணாசையாலும் 
பெண்ஈசையாலும் பொருள் ௮வாவாலும் பிறரைக் கொல்ல 
நினைப்பவனும், முன் வாககுகத்தஞ்செய்து பின் இல்லை 
என்று மோசஞ்செய்..உலும், அறவோர் அமைத்த mse 

மரத்தையும் முனிவர் சூழல்ல் முருக்கமசத்தையும் தள் 

வனத்தையும். அழிப்பவலும், வேள்வியை அழிப்பவனும, 

தெய்வலழிபாட்டை அவமஇப்பவனும், தேவதர்சனத்தைத் 

தடுப்பவனும், தெய்வமில்லை என்பஉனும, திருவிழாவைப் 

பழிப்பவனும், விமி கொளுத்தனவனும், விடமசொடுத்துச் 

கொன்றவனும், ஆயுகம் கைப்பிடித்து வதை புரிவதே 

தொழிலாகவுடையோலும், கெட்ட நெறியே ஒழுகுபவ 
னும், தம்மைஆளும் தலைவனுக்குத் துரோகம் கீனைப்பஃ 

னும்), மாயம் செய்பவலும், மகளிசைப்பழிப்பவனும, மாமு



2.2. அரிச்சந்திரன் சரிதை, 

மச்சரமுடையவனும், கருத்தால் சண்டானர்தவ் கான்சாத 
முறைகிற்கையால் கருமசண்..ரளன் அல்லன்$ கருமச்ண்டா 

ளோ சம்பாஷித்தல் பாவம் ? சாஇசண்டாளனோ சம்பாஷி 

ப்..தில் பாவமொன்றுமில்லை, ஆதலின், என்னுடன் பேச 
லாம். ஐ பார்ப்பனச்சிறுக்க | கம்பீரமான தோற்றமுள்ள இவ் 

வுத்தமன்யாவன் * கையிற் கயிறுகட்டிச்செல்வதேன் 1-பகர் தீ 

என மீண்டும்வினவ, பூதேவபுத்தரன் வீரவாகு புலையனாயி 
லும் புத்தியுள்ளோன் என்றுதெளிந்து, அரிச்சந்தரன்லவரலா 

னும் இதுகாறும் நிகழ்க்த,தும் வேண்டியபொருளினளவும்கூறி 
னன்: 4 உனக்கு இல்வளவு அருத்தம்கொடுக்க ஆற்றலுண் 
டாயின்) புலையரில் உத்தமனே ! நீயும்கொள்ளலாம். ஐயுறல் 
வேண்டாம். வீணே விளம்பினேனென்றுகினையேல்' என்று 

வற்பு.று,த்இக்கூற, அப்பெரும்புலையன் ஈக்ஷத்திரகனைகோக்கி 
மகிழ்ச்சியோடு மொழியலாயினான்: பூசுசபுத்திர! நின் வேண்டு 
கோளுக்கு இரட்டியாகக்கொடுக்கிறேன். என்வசம் Govt 

தனை ஒப்பிஷித்துவி௫ு' என்றுகூறினன். தனால் உலோகத் 
தையுருக்கி ஊற்றியதுபோல் இருசெவியும் வெதுப்பெய்த 
மனம்மறுக, மன்னவன் சிறிது இனங்கொண்டு தாரத்இல் 

நின்ற விரவாரகசூவைவிளித்து; ( புலையா ! நீ அறமுணர்ந்கோ 
னாய் ௮அறைடன்றனை. நான் சூரியகுலத்தில்பிற்க க்ஷத்இரி 

பன், என்னை ௮டிமைகொள்வது உனக்கு அறமோ*$ உடுக் 

கத் துணியும் இல்லாயாய்க் கோவணத்கோடு நிற்கரூயே | 

போர்யையும் தோல்கானே ! விண்வஞ்னெம் ஏன் வாஇக்கன் 
௰னை $ வந்தவழிசெல். புல்நுனிக்கும் பெரூத புலையல்கி. 

மது ன.த்இனால் மெய்மறக்து பேசுகின்றனை போலும், விலக 

விரைந்தேசூ.: அணுக கில்லேல்' எணவெறுத்துக் கூற, வீர 

வாகு சினந்து, :4 என்இறல் ஆறியகில்லாது இன்ன வண்ணம் 

இயம்பினை ) குலமுறைப்படி. கோசருமம் போர்த்துக் கெளமயி 

ஊத்சோ9 ருக்கை ஓரிழிவாகுமா 1 எனக்கு ௮ _யன் ஆகுவை 
யேல் ல் வளம் வெளுக்கையும் ஈன்குணர்வை, கீகேண்டீம்



௨௦- ஆவது அ,ச்இீயாயம். ௨௪. 

பொருட் இருமடங்கு கல்குவல்) ஜயமின்றிக் சண்ணாரக்சாண். 

அடைக்கலம் வைத்த வெறுச்கை இறுக்கஆற்றல்லாய் | யான் 

வெதுல்கையன், ரீயேசசெல்வன்! செல்வமுளையாயின்வழல்கு 

கின்வள்ளன்மைகாண் பேன், புலையனுக்குவிலைசெய்யக்கூடா௮ 

என்று பார்ப்பனச்சிறுவனை வஞ்சனைசெய்து ஓட நீனை து 

க்ன்றனை என்பதில் ஐயமில்லை. இளையோன் என்று ஏய்ச் 

துச் செல்ல எண்ணுடின்றனை. ௮.இக்கிரமம் செய்யாதுஉய்தி, 
ஈல்கு ஒழுக்கம் தவறினோரை ஒறுப்பதும் ஈன்னெயி ஒழுகு 

வோரை கயந்து காப்ப தும் ஏன,துதொழில். இப்புரியில்,ஆ52' 
எவரும். என் அச்சத்தால் செய்வதில்லை, பிரமனாலும் இங்கு 
௮கீஇச் செய்கை இயற்றல் ஆகாது, இல்கு உறையும்மனிதா 

அனைவர்க்கும் சிக்கனும் இரக்ஷகனும் நானே. பிராமண 

னுக்குத்தனம்தருகிேன் என்று முன்வாக்குத்தர் துபின் இல்லை 
என்பவனே சண்டாளன். பிரமகத்தி செய்தவனும் ௮வனே 

BGT ஒருவனுக்கு ஆச உண்டி. உதவுகிறேன் என்று 

உரைத்துப் பின்சொன்ன வண்ணம் உதவாதவனும், ஆஸ. 

யளிப் தாக ஆசைமூட்டி ப் பின் இல்லைலீன்பவனுக், ஏதே gu 
மொன்று தருகிறேன் என்றுசொல்லிப் பின் இல்லை என்ர 

பிற்காலிக்கன்றவனும் ஈரகமடைவார்கள். 8 இவ்வக்தணக 

ழகன் குருவுக்கு மிக்கதிரவியம் கொடுப்பதாக வாய்கோர்ந்து 

இக ல்லாமல் வழுவி ஐடக் கருதுகன்றனை. என்சண் 

ணெதர்ய்பட்டும் ஏகு.தலியலுமோ 1 வஞ்சனை இயற்திவழிக 

கெரள்வாயாயின் வருக்தியாவது நின்னை ஒறுக்கா ஒழியேன். 

எம்முயம்சி யேனும் இயற்றிக் கண்ணேட்டமின்றி ஒ.ஐப்பல்' 
என்று இன்னவண்ணம்்பலவாக வீரவாதம் கூறும் வீரவாகு 

வை ஈக்ஷத்திரகன்.பார்த்.து, * நீகூறியவெல்லாம் மெய்மே' என 
உரைத்து; ௮ரிச்சநஇரனைகோக்கு, * நீபுரியும் வஞ்சனை இக்கீ 
சனும் அறிந்துரைத்தனன், நில் மில், போதும்போதும். கற்ற 

திந்இரதேற்று 4 காட்டா கொழி அப்புலையலும் மெய்யேஉரைக 

இன்றான், ௮வனிலும் இழிந்தோயாதலின் பொய்யே மொழி



oF அரிச்சக தீரன் சரிதை, 

கின்றனை. எவன் இசவியம்கொடுப்பானோ அவனுக்கு விலை 
செய்து உன்பொருள்பெறுக ஏன முன் உரசைத்தனை, புலைய 

னன்றிக்குலலானே கொளல்லேண்டும் என். ௮றுகூறிய தண்டோ? 

முன்னொன்று மொழிக்து பின்னொன்று பிதற்றுெறது பொ 
ய்யன்றோ 2 கரன்வேறுஎவனையும் காடச்செல்லேன். இவனே 
இசட்டிப்பு ஈல்க கேர்ந்தனன். இவனுக்கே விலைப்படுத்து 
வேன். கீசலுக்கே கீயடிமையாகவேண்ம£ஃம், எனது இதல் 
காண். என்னோ! பார்ப்பான் ; சிறுவன், வலியிலான் என்று 

எண்ணேல் .உன்னால் கான் வெகு துன்பம் அுகர்க்தேன். இனி 
என்னால் பொறுக்கொணாது. கொடியில் என் உறைவிடம் 
எய்தல்வேண்டும், நீ தடைசொல்லில் எனக்குக் கோபம் 
உண்டாம். பிசமனாயினும் இந்இரனாயிலும் இன்னும் எத்தே 

வாயிலும் என்சின்.துக்கெஇர்கில்லான். கீஒருபொருளோ? 
என வெருட்டி. உப்ப, வேந்தரேச்தல் ஒன்.றுக்தோன்றாமல் 
விதியை வெறுத்து ௮அசைவற வுமைந்து நின்றுவிட்டனன். 

௨௧௪ - அவது அத்தியாயம். 

வீரவாத அரிச்சந்திரனே விலை கோள்ளுதல், 

இதற்குள் புலையன் ஈக்ஷ£த்திரரனை நோக்கி மழெக்.த புகழ் 
க்.து வயதில் சிறியோயாயினும் மதியிற்பெரியை, கீசொன்ன 

சொல்இறம்டேல், மன்னவன் முககோக்கி மல்கக் கண்ணோ 
டேல், நீ அவாவினவெறுக்கைஇன்னே ஈருவல். இழிதொழி 

லாளன், இருகி இயில்லான் என எண்ணஞ்க, விலைகொடப்பதில் 
விசாரமொன்றுமிலேன். Bergan அறக்சொள்க. ஆயினும் 
உரைப்பது ஒன்றுஉளஅ ; இரவியம்வால்இத் இரும்பிப்பாரா 
மல் சீ நீல்னெல் பின் யான் நிகழ்த் .துவதென் ? இன்னோனு 
க்குப் புத்திரனும், மனைவியும், மா,சரவும், பிதாவும், சுற்றமும், 
கேளிரும், நிலையும் இல்லை. இயல்போ இன்ன என்றுவிள



உக. ஆவது அத்தியாயம். உடு 

ங்கவில்லை. ஊன்மல்கிப் பருத்து ஊற்றம்சொண்ட உடலு 
டையான். ஏவீயபணி இயற்ற இணங்கானாயின் தண்டிக்ககே 

ருமே! மீறிச்சென்றால் யானென்செய்கசேன் ! இங்கவேறுபோ, 

ன்றஇிறலும் உலம்போல் இரண்டு உயர்ந்து ரீண்டதோனும், 

மலைபோல் அ௮கன்றமார்பும் உடையனாய் மகாவீரனாய்த்தோ 
ந்றுன்றனனே | இவன் எனக்குப்பணிர்து பணிபுரிவனோ ? 
எளியானே எஏவல்செய்யற்குரியான், தொழும்பன் தோலா 

வென்௮ *உடையனாயின் இறைவன் ஏத்கறறு இழித்கலேய் 

anton. iD னோவாக்குத்தாயங்களாலும்: தலைவன். ஆணைகடவா 

தவனன்றோ அழிமைக்குமியின். உண்டி. மிகவுண்டுஒருதொழி 
லும் இயற்றலனாயின் செய்வதெவன் ₹ எமல்வண்ணம் இவனை 

ஒுக்கச்கூமம் * ஒருபணி உரைக்க ஓல்லேனென்று ஒன்று 

ம்புரிபலனாயின் ஏதுசெய்வல் ? யான் வெருட்டிலும் உப்பி 

னும் தெழிக்கினும் புடைப்பிலும் ப௫ியாற்சளைப்பினும் கீர் 

நசைதெற, நாவறட்சி உரினும் என்னாணைகடத்தல் செய்யாது 

௮மைந்தொழுக ஈம்புதல் ௮றைந்தபின் பொருள்கொண்டு. 
செல்க? என்று கூறக்கேட்ட பார்ப்பனப்புகல்வன் ௮ரிச்சஈ 

இரனை அழைத்து * அூரசர்மறுகில் அனைவரும் ௮றிய அரிச் 

சந்திர 1%உன்னிடத்தில் ஐயுறவுகொண்டு இவ்வாறுபகர்க்த 
னனே [! எழுந்திரு. அ௮ன்னோலுககு௮கம்கனிய ஈம்பிக்கைஎய் ' 
அவித்து அ௮வன்வாய்கேர்ந்த பொருளைவாஙகவழங்கு, விரை 

ந்தெழு. காலக்கழிவுசெய்யேல் ) மதியிலோய்” என்றுகூறி, 
மன்னவன் கரம்பற்றி இழுத்தனன். உடனேவேந்தன் எழு 

௩து. இறைவன் தஇருவுள்ளமிதுவாயின் இதுவேதக்கதென்று 
இதயத்தெண்ணிப் புலையற்கடிமைபுகத்துணிர் து, கான்மறை 

யுணர்ந்தவேஇயரும் மன்பதைபுரக்கும் மன்னவரும் வணிக 
ரும் சூத்திரரும் மற்றுமுள்ளவர் அனைவரும் அறியப் புலை 

யனைகோக்கி, *வி.ரவாகு ].மமுன் சூரியன் தொல்குலத்திற்றோ 
ex Su ஏக்கல், அவனி அனைத்தும் ,ஆணைசெல்லத்தனிக்கவி 

ஒவ கன் 

nase gece விசுவாமிச்இர மகாமுனிவருக்கு இசா/



௨௬ அரிச்சக்தான் சரிதை. 

ச்சியம் முற்றும் வழங்வெனம்புகுங்கோன்,. அம்முனிவர்க்கு 

யான் முன்வேள்விக்கு அளிக்க ௮வர் என்னிடத்தில் அடை 
க்கலம் வைத்த ௮ப்பொருளை அவர்க்யேவகையிலேனாய் ௪ண் 
டுத்திரிந து, பொருள்ஈட்டி. உகவ எய்தினேன். என்மனைவி 
ஐஉயயும் மகனையும் விற்றபொருளை ஈக்ஷத்துரகன் தனக்கெ 

எனு எடுத் துக்கொண்டனன். பொருள் ௧.7 வேறுவிரகு இன் 

ரியே என்னைவிற்றுப் பொருள்கொள்ள இயம்பி, அவன் கயி 

cap கட்டுண்டு நிற்கின்றேன். என்னிலைஈ.து. எனககுத்தத் 
8யமே விரதம். , சரீரம் அழியினும் சத்தியம் ,இறம்பேன். 
ராயும் தந்தையும் தெய்வமும் வசானும் ஸ்காகமும் தூய்மை 
]ம் அறமும் அகாதஇயான பரம்பொருளும் மனைவியும் மகவும் 
அழியாப்புகழும் ஈன்மையும் ஈண்பும் கோன்பும் நிதியம் நில 
மம் மகமும் ஞானமும் முத்தியும் மந்திரமும் மாண்பும்மான 
மம் மற்றும் முற்றும் வாய்மையே. யான்வாய்மை வழுஷி 

ஒழுகு உன்மனதுக்கு வெறுப்பான செயல்புரிவேனேல் பெச 
ப்யே புகலுவோன புகும் ௩ரகிற் போகக்கடவேன். மனமொழி 

2மய்களால் நின் கட்டளை கடந்து ஒழுகுவலாயின் கள்ளைக் 

தத் துக்களியனாய்க் கருமம் சைக்கும் கயவன் செல்லும் 

ஈதி ௮டையக்கடவேன். நினகுறிப்பறிது குறித்தபணி செ 
ப்திலேனாயின் கள்வர் எய்தும் இகிம்பை எய்தக்கடவல், நீ ஏ 

பியமொழிக்கு or Bir மொழிவேன் எனின் செய்நஈன்நி கொள் 

வனும், அயலார் செல்வங்கண்கி அழுக்கறுப்பானும், பிறர்க் 
த.க்துன்பம் நேர்க் துழிமகிழ்பவலும், ஈல்கூர்க்தவரையும் பிணி 

பால் கலிந்தவரையும் குரூபிகளையும் கூனனையும் குறளனை 
பும் முடவனையும் கண்டு ஈசைப்பவனலும், ஈண்பாயிருந்து வஞ் 
ரிப்பவனும், ௮ந்தணராயும் றவோரையும் அவமஇப்பவ 
ஹம், கியாயசவைக்கண் ஓரம் சொல்பவனும், கழ்புடைமகளிர் 
குத் தூ.றுகூறுபவனும், இடைக்கலப்பொருளை அபகரித்த 

வனும், குருவுக்குவஞ்சனை செய்பவனும், பாகபேதம் செய்து 

ண்பவனும், பரம்பொருள் இல்லை என்பானும், படைக்கலமில்



௨௧ - ஆவது அத் யோயம், ௨௭ 

ரைப் பகைவெல்பவலும் ஆறுசெல்லோரை அலைத்துப்ப 
9க.துண்டோலும், சாதியொழுக்கமும் சாத்திரவிதியும் கட 
து ஒழுகுவோலும், அதிபன் ஆணையின் அ௮சன்ற அறிவிலி 
பம், அருக்கமே கருத்தாய்க்கொண்டு அறம் மறப்பவனும், பு 
ஊணியச்செயலிற் பொறாமை கொள்பவனும், ஆருச்சினத் 
கணும்), கொலைத்தொழிலிற் குதாகலமுடைலோ லும், கணவ 

னையும்காதலியையும் பேதம் செய்து பிரிப்பவனும, உண்டவீ 

_மக்கு உலப்பு உன்னுவாலும், பாவியும், படி.றனும் அடையும் 

அளழறில் அழுந்தக்கடகேன், என்உவாய்மைக்குக் கடவுளே 
கரி” என்று சூளுறவு சொல்ல, வீரவாகுவும் மனம்தெளிக்து 

மச்களையும பணிசெய்வோனாயும் கூவி, மனையினின்றும் இர 

வியம்கொணெர ஏனினான். அவர்களும் விரைந்துசென்று © & 

கொணர்ம்துககது விதியில் தமனியக் குன்றைக குவியல் செ 
ய்து, கக்ஷத்நிரகனைமகோகடு, நின்௮வாவின் இரட்டிநீ இ இசா 
சி 3ஈதேல்சாண்,. மனக் குறையுண்டோ ? இல்லையாயின் 

மகிழ்ச்சியோமு கொண்டு மன்னைவனைக்கொட” என இயமப, 

(கஷத்திபான் மலையிலும் பெரிசாய்மல்திய தனராகெண்டு மன 

ல்களீத்து மன்னவனைசசொடுச்து, “புலையர்தலைக! வீரவாகு ! 

புண்ணியவான் சய. தாருண்ச்சுகமே இருக்கக்கடலை, a 

ay hee 6B a ar Gera, ‘gretaGp ! “ps Ben வேல்யே ! 
உன்புகழ் ஈவ்றும் உழியாது விளங்கும், எப்பாவமும் உன் 

பேர்சோல்லத் தொலையும். ஏதுவும் பரிசுத்தமாகும். சத் 
யத்தைச் சலிப்பின்றிக் காத்தனை: வியன்ூவுலகும் வெற்றி 
கொண்டனை, நினக்குநிகர் நிருபருமுளரோ! யாண்மிம் இல்லை. 
என்னை உன்னுயிரினும் மனைவிமக்களிலும் மிக உதவிக் 

சாத்தனை. வரையாது கொடுக்கும் வள்ளலே] வாழிவாழி' என 

ஆசிகூறி, காளை பூண்டசகமிகளி லும் வேசரிகளிலும் ஒட்ட 

கங்களிலும் “ern 2 துப்பொஇகளிலும் இரவியத்தை ஏறறிக் 

கொண்டு ககஷத்இரகன் இரும்பிச்சென்றனன்.



௨௮] அரிச்சக்இரன் சரிதை, 

௨௨. ஆவது அத்தியாயம், 

அச்சநீதீரன் புலையனுத்த அடிமையாய் மயானங்காத்திநத்தல். 

பின்பு அரிச்சந்தரனும் மனச்ககலை நீல்டப் புலையன் 
அருகற் கைகுவித்து வாய்புதைக் அ, ஏ துபணி இயம்புஉான் 

என எதிர்பார்த்இருந்தனன், விரவாகுவும் வேக்சனை விளித் 

HS தசைத்துண்டங்களையும் மதுபாண்டத்தையும் காவினித் 
பெய்துதோளிற் ாக்இுச் இரத்திலும் சும் ராமி இன்றிச் தோற் 
பொழதிசுமத்தினன். அதைத் தூக்கிக்கொண்டு மன்னவன் மன 

இத்ிறிதும் அருவருப்பு இல்லானாய் மனமொழி மெய்களில் 
ஒத்துமை உடையனாய் முகமலர்ச்சியோமு நின்றனன். அது 

கண்டவிண்ணவர்யாவரும் *இஉன் சத்தியமூர்த்த' என்.ற விய 

க ஹபுகழ்ர்து, *இனி இவ்விடர் நீல்கி . இசாச்சியும் எய். தமள 

வும் பதொகமின்றி இருக்கக்கடவை! என்று வேத்தனுக்குவச 
மும்தந்து வானுலகுசென்றனர். அப்புலை.பனும் வேந்தனோகி 

புலைச்சேரிபுகு*.து தன்னில்லம் சென்று இறுத்தனன். தோ 
லும் என்பும் இறைச்சியும்சிணமும் கரமபும் கூ. ரஇயும் சீயும 
ஈரம் உலராச்௪ருமல்களும் கிரம்பி, எங்கணும் வீசும் இீகாற்ற 
மூள்ளதாய்த் தசைக௫ீக்கும் கருவியும் தோல் உரிக்கும் சருவி 
யும் பறையும்தண்ணமும் தோல்வடமும் துருத்தியும் நிறை 
ந்ததாய், நரிகளும் நாய்களும் காக்கைகளும் கழுகுகளும் 

பருக துகளும் எங்கணும் பறந்து குடர்களையும் மூளைகளை 

யும் நிணல்களையும் ஊன் களையும் கவ்வியும் வவ்வியும பிடிங்கி 
யும் கெர்த்தியும் இன்.று கலூத்துக் கூட்டம் கூட்டமாய் 
ஊளையிட்டும் குனாத்தும் கத்தியும அச்சமுண்டாக ஆர்ப்பரி 
க்கவும், பூதமும் பிரேதமும் பிசாசமும் இன்று தேக்கட்டுக் 
கொக்கரிக்கவும், ஈமமனுக்கும் ஈடுக்கம் விளைப்பதான பயங்கர 
ரூபமுடையர்களாய்க் கடுஞ்சொல்லே கூறுவோசாய்ச் தெழி 

த்து உரைக்கும் மதுமயக்கம்கொண்ட சண்டாளர் பலர் நிறை 

ந்சதாய்ப் பட்டணத் துக்குப் புறத்தில் உள்ள புலைச்சேரியைக்



௨௨ - ஆவது அத்தியாயம், ௨௯ 

கண்டு மனம் அருவருக்காமல், என்கும் அர்தர்யாமியாம்க் 
குற்றல்குணம்பாராத அமலஞம் ஆஇபகவானைத் தியானித்து 
க்கொண்டு, அகங்காரமும் மடிமையும் இல்லாதோனாய், வீர 
வாகுவின் மனையிற்கவலையற்..ரீஇரவும் பகலும் ஏவிய துசெய்.து 

கொண்டு, கள்ளிசவிலும் ஈடுவெயிலிலும் கூடுபனியிலும் 
பெருமழையிலும் ஏவின இடமெல்லாம் காணமும்வருத்தரு ம் : 

தசோன்றாதுசென்று, ௮ன்னபானங்கள் வேண்டாது, அப்புலை 
யனையே தலைவனாசக்கொண்டு, அவன் நிழல்பேரஜ்.. காத்து 

நின்று, அவன் மனம்மஓழ அரிச்சந்திரன் பணிசெய்திரு£௪ 
னன். வீ சவாகு, இமமன்னவன் தனமும் சோம்பல்இன் றிமுய 

த்சியோமே ஏவாது குறிப்பறிந்து பணிசெய்தும் இறையும் 

முறைபிறழாது ஒழு௫யும் மனமிரங்கச் செய்கன்றனனே ! 

மனுவம்சத்திற் பிறந்த மகாராசன். மண்ணெல்லாம் ஒருகு 

டைக்கீழ் ஆண்டவன். மஇயில் ஒன்றும் விகற்பம் கருதாது 

மகிழ்க்திருக்கன்நனனே 1 இம்மகாதுபாவனை மனஞ்சலிக்கச் 
செய்ய இயலுமோ ! சத்தியமும் தவறுவனோ ? விசுவாமித்திர 

முனிவர்க்கு நான் என்ன உதவிசெய்யலாகும் £ ஒன்றும் இய 

லாதே...! கெளிகமுனிவர் தோல்வியடைந்தார். வேந்தனை 
வெல்லல் ஆகாது எனவலித்து, * மீண்டும் வேறு ஏதேனும் 

ஒர்வகையில் மனங்கலங்கச் செய்வல்' என்றுகர௬ இ) ஒருநாள் 

தான் உயரந்ததோர் ஆதன த்தில் ஏறிஇருக்து, தன்பாதத்தை 

௮. ரசன்சோளில் மீட்ட ௮. ரசன்பணிவோடு அதுதாம்கு.தல் 
கடடமையெனக்கொண்டு முசஞ் சுளிப்பின்றிக் இரிகசணமும் 
ஓத்.அத்காங்கு நின்றனன். அதுகண்டுவிரவாகு மனம்இசல் 

இப் பலவிதமாகவேந்தன் குணங்களை வியந்து; 'கீகாணமும் 

மானமுமவி.டு வாய்மையே மேன்மையாசக்கெசண்டு இயற் 

௮ம் தொழும்பூக்கு எ.இர்இல்லை. என்தொழும்பருள் ரீ மூத 
ல்வனாய் எல்லா உலரும் நடுங்கும் இவ்வியமகண்ட த்தைக் 
கையில்தாங்கி வீரதுகஷ் என்று பெயர்கொண்டு மயானத்துற் 
காத்திருந்து யாராவது பிணங்கொண்டு வருவார்களாயின்



3.0 அரிச்சந்திரன் சரிதை. 

ஒருபணம்வாக்கி உட்செல்ல விடைகொடு, பிணத்தின்மேல் 

ூடியகோடியை வாற்கக்கொள், அப்பிண ததுக்கடும் வாய்க் 
கரிசியும் ௮டலையில் இம் அடைமுதலிய இற்றுண்டியும்பிண் 
டான்னமூம் கொள்ளிக்காசும் 8ீய வாங்குவை. அற்குவருப 
வர்களைக் கொடுமையாய்த் தண்டனைசெய். கண்ணோட்டம் 
செய்யேல்! என்று ஈமங்காக்கும் எனத்தொழில் ஏவப்பட்டு, 

அதுவும்செய்ய மனக்துணிந்து, காலகண்டத்தைக் கையில் 
எடுத் துக்கொண்டு அ௮வ்விடம்செல்லமுயன்று, வீரவாசூவை 

வலஞ்செய்து வணங்கு விடைபெத்.று, அவனாணை தலைமேற் 
கொண்டு, மணிகர்ணிகைஎன்னும் பொய்கைக்கரையில் காகா 
விதபூதம் - பிரேதம் ன இடாகினி - சர௫னி -பிசமரக்ஷசு-பாலகி 

ருகம்-டேய் - பிசாசு - வேதாளம் - கூச்மாண்டம் முதலிய கண 
ங்கள் பிணங்களின் கிணங்களை த்தின்னத்தொடங்கியும் சொலை 

க்கல்லிற் பெருகும் உஇரத்தைப்பருகமுயன்.றும் இசுச்சவ 

ங்களின் தலைகமூளைகளைத்தின்ன எடுத்தும் ௮ச்சமுண்டாகத் 

இரியும் ஒர்காலுள்ளவாயும் முக்காலுள்ளவாயும் கோரரூபகங் 

களாயிருக்கும் மூர்க்கக்கொண்ட இறுபேய்க்கூட்டங்கள்மிக 

வும்உரப்.9 முகிலின் முழக்கம்போல் உரறி ஆர்க்க ஆயிமல் 
கோடிகவக்தங்கண்மிடைந்து மிக்க அச்சம்தரும் மயானபூமி 
யில் மகாராஜூிலகணை அரிச்சந்திரன் மனஞ்சலிக்காது தீர 
னா.ப் கள்ளிரவில் நின்று உயிர்க்கொலைபுரிஈ்து ஆரவாரிக்கும் 
பூதம்முதலிய கணல்களைக்கண்டு, தன்வாளை உருவி அவற் 

நின் செருக்கை ஒழித்துக் தன்வசமாக்கி அருகு ௮ழைத்.து, 

'சீவிர்இனி இவ்வீண் ஆரவாரம்செய்யன் மின். இக்இருக்கும் 
துர்க்காதேவி இந்நகர் எல்லாம்காவல்செய்து இரகூஷிப்பவள், 
ஆகலின் அவள்சடளைக்கு உட்பட்டு இரல்கள். சூரியன் 

உஇத்தவுடன் என் கட்டளைப்.டி. ஏனக்கு இறைவஞும் வீர 
வரகு இருக்கும் இடம்சென்று அவன்பணி சலைமேற்சொண்டு 
தொழில் இயற்றுமின். சூரியன் ௮ஸ்.தமித்தஉடனே இங்கு 

வுட்து கதிசவன் குணக்கில்உஇக்கும் காலவரையிற்காவல் இய



௨௩௩. ஆவது அத்தியாயம். ௩௧ 

த்றுமின்) என்கட்டளைக_வாது ஏவிப துசெய்து உய்ம்மின்” 
என உரைத்து, பின்னும், கான் இருர்.துகண் காணிக்கும்ப 1. 
கல்லால் "கட்டில்போல்மேடையொன்று சமைக்கின், தன் 

ae 

மீதிருந்து இரவிற்காத்திருப்பேன்) உயரத்தில் இருந்தால்சேய் 
மையில் உள்ளவும் கண்ணுக்குப்புலப்படும். விரைந்து சென் 

மின, சிலைகள் கொணர்மின்” என்று கட்டளையிட, உடனே 
பேய்கள் ௮ன்னவண்ணமே கல்லால் கணம், நாட்டிக் கட்டி. 

ல் போல் முகலைபளாவ உபர். த்தியடுக்கன. அம்மேடைமேல் 
உட்கார்ந்து அளவற்ற பூதகணங்கள் சூழ்ந்து பணிகேட்ப 

மயானத்தில் மன்னவன் காத்திரு கனன். பேய்கட்டிய கல்ம 
ஞ்சம் இன்னும்காணலாம் 

௨௩ - அவது அத்தியாயம்; 

சந்தீரமதி காலகேளசிகன்மனையில் பணிசேய்து வநந்துதல். 

இங்கு இன்னவண்ணமாக, காலகெளசிகன்பின்்சென்ற 

சந்திரமதியும் அப்பார்ப்பனன்மனையில் எய்தி, மகனோடும் 
ஓராண்டு அளவும் உறை$தனள், மகாராஜன்மகளாய்ச் சக் 

இரவர்,ச்தியின் மனைவியாய், மலரின்மென்மையான மேனியு 
டையளாய, கற்புக்கரசியாய், உலகெல்லாம்தாள்பணிய விற் 

றிருக்கும் இராசம௫ஷியாய், சுகமே மிக அுசர்ந்து, துக்சம் 

என்பதை அறியாதசக்இரமஇ கணவனைப்பிரிந்தபின் கவலை 
Hes அகண்ணீர்பெருகக்கலுழ்க் து, கருமத்தைத் தொலைக் 
கக் க் கருத்தனுலுமாகா௮), ; “முச்பவுத்இிற்செய்த agua 
அகர்க்தே ஒழிதல் வேண்டுழ்; 2 ேண்டினலும் வேண்டாவிடி. 
னுமுறற்பால Bair AD sel go’ என த.துணிஈத, 
மூம் அக்கொடிய காலகெளசிகனாலும் அவன்மனைவியாய் 
அவனிலும் அருளிலியாயே துச்€லை என்பவளாலும் மிக்க 
Gul உறுத்தப்பட்டனள்) எவ்வண்ணமெனில், வைகறை



௪.௨. ஸ்ரிச்சந்திரன் சரிதை; 

க்குமுன் மூன்றாம்யாமத்தின் கடையிலேயேவிரைந்து எழு 
6 gy பசுவினையும் கன்றையும்போற்றித் தவிடு அளித் துப்பால் 
க்றந்துவைத்துப் புல்மு, கலிய நீத்துப் பின்பு கோமயம் எடு 
தீ.துக் ொெற்றில் நீர்தூக்க்கொணர்ந்து அலகிட்டுப்பெரு 
க்கி மெழுக மனைமுழுதும் சுத்திசெய்து அல்வவ்விடங்களில் 
மாக்கோலமிட்டுப் பின்பு ஆற்றிற்குளித்து ஆடைஉலர்த்தி 
யுதித்துஅட்டில்புகுந்து ௮ இல்மு.தல்ய அமைவுடன் ஆட்டு, 
வேதியன் வஸ்.இரமும் அவன்மனைவியின் ரையும் நஇயில் 
சோய்த்து ஈன்றாக உலர்த்தி, மஞ்சனச்சாலையில் வெர்றீர் 

அமைத்து அவட்கு எண்ணெய்தேய்த்துக் கால் ஒசூடி.க்கை 

பிடித் துப் புளிஅட்டி. மஞ்சட்பூசி மஞ்சனமாட்டி, ௮வள்மக் 
களுக்கும் ௮ன்னம் அளித்து எல்லாப்பணியுமியற்றி, இல்ல 

த்தில் ௮க்காலகெள௫ிகனும மக்களும்மனைவியும் உண்டுகளி 
ததபின், கான் அவர்கள் உதவும் புற்கைப்போனகம்கொண்டு, 
மைந்தனுக்கு ௮ன்னமின்றி முலைப்பாலும் தண்ணீருமே௮௬ 

த்தி, அஸ்தமிததவுடன் ஆவிற்கு நீர்கல்கித் தொழுவத்தில் 

அணை த்துக்கட்டிப் புல்கொய்து ஈந்து மறுவின்றித் தேய்த்து 

ஒழித்தபின், பார்ப்பிஹிமக்கட்குப் படுக்கைபரப்பி அவள் 

கால்வருடிக்கைபிடித்து உறல்கெயபின் முன்கானையைச் தனை 
யில்விரித் துமகனும் தானுமாய்ப்படுக்கவும் பலவண்ணமாயத் 

அயருறுத்கப்பட்டுச் ந்தைகொக்து வழிக்தனள். இவ்வண் 
ணம் இயலுகையில்ஒரு இனம் லோகதொசியன்பசியால் ௮ழுது 

அன்னையின் ஆடைதுனியைப் பற்றிகிற்கக் காலகெளடகன் 

கண்டுெங்கெரண்டு அச்சிறுவன் இருசெவியும் பற்றிக்க் 

ளிக் கதுப்பிற்புடைத்துக் கைபிடித்து இழுத்துக்கடைப்புற 
த்தல் கள்ளி (மூட! வஞ்சக! முப்பொழுதும் மூக்களவும்முப் 
பழமும் பாலும் ௮ன்னமும்இன்று, கொழுத்து உடல் தெரி 

யா.துமதல்கொண்டு எருமைக்கடாப்போல் அழுகிறாயோ | 
இனமும் சாலையில்எழுர்து ஈறுவர்களோ6 காட்சென்று புல் 
னும் இலையும் விறகும் குசமும் பூவுக்கொண்லவோ, எவ்கட்



Of YO அத்தியாயம், KK 

டளைப்படி. செய்யாவிடின் தெருத்தாணிங்கட்டி, அடிப்பேன்" 
என்று வெருட்டிப் பஞ்சாங்கத்தையும் தடியையும் கையிற் 
கொடுத்து வெளியில் இழுச்.தக்கொண்டுபோய் வனத்துக்கு 
அனுப்.) லோடிதாசியன் அன்னையின் எதிர்நின்று௮ழ; அவள் 
கண்ணீர்துடைத்து, அவ்வேஇயர்க்குக் குழந்தையைப்புடை 

க்கக் கை எப்படி. எழுந்ததோ | மனம் எப்படி.தீ துணிஈத 
தோ! கீயோகுழைந்தை! வனமோ கொடியவிலக்குகள்சஞ் 
சரிக்கும் இடம்! பிராமணஉத்தமனுக்குஏன் கருணை இப்படி. 
யாயிற்று! எல்லாம் ஊழ்வல்” என்றுவெறுத்துப் புலம்பிப் 

புத்தனை கோக்கு, * செர்தாமரையபோன்ற நகின்கைகளாவ் 
எவ்வண்ணம் விறகு த் துப் புல்லரிஈ்து குசைகொய்வாய் ? 

தனிரின்மிக மெல்லயதாய்ச் சல்குகேமி 'வச்சிரம்முதலிய 

வணாகளுள்ளளய்ச் சக்கரவர்த்தி இலக்கணம் அமைந்த நின் 
பாதத்தினால் பரலும் முள்ளும் வாள்போல் அறுக்க எவ்வாறு 

நடப்பாயோ! அறிகிலேன். இரவுஎல்லாம் LMSC 5a 651013 
அ௮ன்னமில்லையே ! என்செய்வல் ! கண்ணீர் ஆகிலும் பருகச் 
செல்' என்.றுதண்ணீர்௮ளித்துச் துயாத்தினால் அசைவற்று 

நின்று சிறிதுதேறி மகனை ஆசீர்வதித்து வனத்துக்கு ௮னு 

ப்பினாள். அரிச்சந்திரன் குமாரனும் தனமும் பார்ப்பனச் 
வோடு வனம்சென்று விறகும்புல்லும் கொண்வொசாடின் 
னன், 

௨௪- அவது அத்தியாயம், 

லோகிதாசியன் அரவுதீண்டி டுறத்தல். 

இன்னணம் Haine gous descr விசுவாமி த்திரமுனிவர் 

பாதாளம்சென்று கக்கனை அழைத்து :உன்விடம் எவர்களை 
யும்கொல்லும் ஆதலால் விஸாந்துசென்று வனத்தில்வரும் 

லோதொியனைக் கடித்துக்கொன்றுவிமி, எனக்காக கீஇஃது



௩௪ அரிச்சந்திரன் சரிதை, 

அஞ்சாதுசெய், அவன்,கந்தை அரிச்சந்திரன் யான்எவ்வளவு 
துயரம்உ ஐத்தியும் யதார் ச்தம்தப்புவதில்லை ; ஆதலால் இத் 

துன்பத்திலாவது ௮வன்பொய்ம்மொழி புகரச்செய், நீ அவ் 
வடவியில் ஆலமரத்தின் ௮ யில் இருக்கும்புற்றில் தழைச் 

இருர்து லோடிகாடுபனைக்கடி” என்று கட்டளையிட்டு, உட 

னே வனத்தில்வர்து அங்குப்போர்த பூசுரபாலர்சளை மறை 

வாய்விளித்து '8ீங்கள் லோகுதாசயனைப் படியினாதும் காசு 

த்தினாலும் வருக்இி இளைக்கும்படி. இரியவடித்துச் சாயல் 
கரலவேளையில் ஆலமசத்தின் அடி.யில்வஞ்ூத்து அழைத்து 

வர்ரூங்கள் ; அன் மாம்புகடிச்க இறந் த)போலான்' என். 

சொல்லி, இனியசரய்சனிகளும் அவர்களுக்கு அ௮ளித்துச்செ 
ன்றனர். தக்ஷகன் என்னும் நாகராசனும் ௮வர் ஆணையின் 
வண்ணம்செய்ய ௮ மந்து பமுமரத்தின் அடியில் வன்ழீதகி 
இல்வர்இரு்கனன், சிறுவர்சளும் லோடிதாசியனோகூடக் 
காடுதிரிநதுசமித்தும் தருப்டையும் சேர்த் துக்கொண்டு மெ 

ள்ளமெள்ளவ(_விருக்கத்தின் ௮$யில் வந்துஉற்றனர். லோகி 
தாசியனும் சமித்தையும் தருப்பை முதலியவற்றையும் இர 

த் திற் சுமக்துகொண்டி தட்டி த தமோறி௮வர்கள் பின்வந்து 

அடைங்சான். சமித் தும்தருப்டையும் அறுத் துச்சேர்க்கவறி 

யாத ஐந்துயதுள்ள பாலனாதலின் அப்பார்ப்பனச் சிறுக் 
கலரப் பிராத்தத்தும், ௮வர்சள் உதவிசெய்யாமல் (உனக் 
குக்கையில்லையோ என்றுகேட்க, அதற்குஒன்றும் செய்ய 

அறிமானாய் அழுது, ஆங்காங்கு இரிந்துிறுகச்சிறுகச்சேர் 
த்து அரிதினிற்பெற்றசுமையை எடுத்துக்சொண்மி அப்பாரம் 

தாங்கமாட்டாமலும் படிதாசநங்களினாற்களைத்தும் சோர்ந்து 
ஐலமசத்தின் ௮ருகில்யய்தி, ௮.தன்றிழல்ம் சுமையை இறக்கி 
இளைத்து விழ்க்தி தயில்வுற்றுச் Adige guia hae, Bein 
டிம் எழுக்து அச்சிழார்களைகோக்கு, யான் இலைகொண்லொசா 

மல்மறந்தேன்; இம்மா,த்தில் இலை ஈன்னுயிருக்கன்றமையால் 

நீவிர் ௮ன்புவைத்து இலைட நிச் துகல்குமின்' என்௮ுபணிக்து



௨௪ - ஆவத அத்தியாயம், ௩டு 

கேட்க, அவர்கள் *நீசாளைபோலத்திரிறெ.த, நாக்சள்மரம்ஏறி 

இலைபறித். து. தருஉதோ | இதற்கோ எங்களுடன் வந்தாய்? 

உனக்குக்கையில்லையோ? கால்இல்லையோ? நீயேமரம்இவர்க் அ 
இலைபறித் துக்கொள்' என்று இகழ்ந்து உரப்பித் தாவல்கள் 

மரம் ஏறி இலைபறித் துக்கொண்டு இறல்கச்செல்லலுற, ௮7 

சன்மைந்தன் அலக்கண் டைந்து அ௮வர்களைகோக்க வண 

ங்கி, நான்விராந்து விருக்கம்இவர்ந்து ௮அடைகெரய்து வரு 

இறேன் நில்லுமின். ௮க்இிவந்து ௮ணுயெது, ௮-விநெறி 
அதியேன். யான் இலைகொண்டு எய்தாவிடின்காலகெளகென் 
சினங்கொண்டு என்னையும் ௮ன்னையையும்சிதைப்பானே' என் 
௮ மிக அஞ்டி அடிக்கடி. அ௮வர்களைவேண்டிக்கொண்டு ஏறப் 

பார்க்க, எங்கும் எட்டாமற்போகப் பின் வளைந்து நான்ற 

_தோர்சினையைப்்பற்றி ஒருதாளை அளைமு5ட்டின்மீதும் மற் 

ரோர்பாகத்தைக் இளையில்மீதும் வைத்து இலைகேம ௪௫ 
கண்வைச்து இருக்கையில், தக்ஷகன் சீறிப் பாதத்தின்பெரு 

விரலில் கடிக்க, புற்றில்தலைவைத்தது பூமியில்விழுர் து உயி 
ர்ப்புடீங்கினன். முகம்பிணம்போல் ஒளியிழவாமல் உறங்கு 

வான்போலத்தோன்றகனப்பு அழியாதுஇருக்க து. ௮.துகண்ட 
சிருர்கள் அனைவரும் இச்செய்தி ஒருவருக்கும் அறிவியர 
இருப்போம் என் றுசொல்லிக்கொண்டு ஓடிச்சென்றனர். சூரீ 
யனும் அஸ்தமித்தான். சந்திரமஇயும் நெடுநேோசம்பார்த் தம் 
மகன்வாராமல் மற்றைச் இறுவர்எல்லாம்வரக் கவலையற்று, 
அச்டராரைநோக்கி என்மகன்லோகிதொயென்ஏன்வசவில்லை?' 
எனவினாவ, அவர்கள்ஒன்.றும் விடைசொல்லாமல் மயல் 
நின்றனராக, மீண்டும்மிசக்கலல்9), (என்மகன் எங்கே? யதார் 
தீதமே சொல்லுங்கள்; அஞ்சாது அதைமிஜ்” என இரந்து 
வினாவ, அவர்கள் ஒருவர்முகம் ஒருவர்பார்த்து மயங்கிப்பின் 
துணிந்து *உன்மகனை அ. ரவம்தீண்டியதனால் உயிர்ப்பின் oe: 
பழுமர,.த்தின் அடியில்விழ்க்தனல்' என்று உரைக்கக்கேட்டு, 

இடியுறற அ௮ரவம்போலத்துடிச்து விழ்ந்து அறிவுசோர்க்து



௩௬ அரிச்சந்திரன் சரிகை. 

வெகுகேசம் சென்று சிறிது ஞாபகம்வாஈது எழுந்து *என் 

மகனைஎவ்வாறு ஈச்சரவு8ீண்டிய௰து? காலையிற்டசியால் வரு 

ந்இஅன்னம்கேட்க,௮ஃ துஇஷலையாக.முலைப்பால்வேண்டினன் 
இஃ்தும் இல்லாமற்போகப் புனல் ஒன்றே பருப் பூசுர 
குமாரர்களோடு சென்றனனே ! அவ்வனத்தில் என்ன அலைக் 
தரனோ! யாதுகாசணத்தால் ௮ர௨ம்கடித்ததோ 1! எவ்வளவு 
தூரத்தில் எங்கேவிழுக்கானோ | அறிகிலேனே!” எனக்கலுழ் 

ந்து கண்ணீர்சோர மகனைகினைந்து ஒருகீங்கும் செய்திலாத 
சிறுவனை ஏன் அ௮ரவுகடித்ததோ? அவ்வேளையில் அதைத் 

தடுப்பார் இல்லையோ? குழந்தாய்! சண்மணியே! உவாமதி 
போலும் உன்முகச்தைப் பாராது எவ்வாறு உயிர்பெற்று 
இருப்பேன்! கமலமலர்போன்ற கரங்களையும் பாதங்களையும் 
எப்பொழுது காணுவேன்!' என்று ஏங்கி, வயிறு அலைத்து 
அழுதுஅழுது அலமந்து அறிவுசோர்ச் துவிமுக்தனன். அது 

கண்மி சினங்கொண்ட அச்சலைஎன்பவள் அணுகவந்து மிக 

வும்உசத்துக்கூவி வெரு டிக் கடுஞ்சொல்கூறித் தெறித்து 

சனமாசவிளித்து (அறிவில்! பாவி! இன்று வெள்ளிக்கிழமை 

என்விட்டில்ஏன் அ௮மங்கலமாக அழமுகழுய்? உனக்குத்தாயா, 

தந்தையா, சகோதரியா, பு.த்தானா, யார்இறக்தார்கள்? வெளி 

யிழ்செல், என்வீட்டில்பிரலாபிக்காதே, என்கணஉன்வரின் 

கோபிப்பார். இறுவர்கள்வருகிளார்கள், பயப்பவோர்கள். வே 

தாப்பியாசம் செய்பவர்களுக்கும் விரோதம்: உன் புலம்பின் 
ஒலிகேட்டு, உறங்கும் சிறுவர்கள் விழிச் துக்கொள்ளின் பயம் 

அடைவார்கள், எனக்கு நித்திரைவாராது. கூக்குரலை ஒழி. 

ஏன் ௮ழுகிறாய்௮றை' எனவினாவ, அன்னாய்! என்மகன்லோ 
இதாசயனை உம்கணவன்காலகெளகர் சமித் துமுதலியகொ 
ண்டூவரும்படி. ஆக்கைசெய்து அனுப்பச் ஈறுவர்களோடு 

வனம் சென்றவன் வுக்இலன், வக்த9றுக்சர்கள் அனைவரும் 
லோூதொாூயன் சர்ப்பம்கடி த்இறந்தான் என்று சொல்லுக 
மூர்கள், தாயே! எவ்செய்சேன்சொல்' எனத்தொழுது, சிறிது



CP - BOS அதியாயம, கள 

பொரு பாருள் சருவையாயின் மருந்து ஏதேனுக் தேட த்க் து 
ிழைப் பெபேன். இவ்விடர்ப்போழ்தத்.து என்னைர் கா” or 
வ்றுகால்ல்விழ்ஈ் து இரந்து உன் அருளால் பிழைப்பானுபின் 

பிழைத்த வுடன். அழைத்து கொண்டி வந்துவிம்கிறே...; 

அலாச்சணமும் நில்லேன். எனக்கு வேறுக் இல்லையே! 

வன்மான் அந்த மாாரணியத்ில் எ்ரீலையில் இரு கிரு 

னோ! வழியும் அறியேலே! அருந்த யே! அறச௫தர்த இய] 

அருள் சப்” என்றுகூற, அ துகேட்டவுடன் கோபம் பிடாவ்இ 

Grd My ot TL GL எனக்க தது “என்ன! உவ்வியலபு ல் 

அம்தஜெரியவில்லை! பகுிரைதெத்த துமன்றிக் no Gish Sp 500, 

வும் கூல் என். ப தபோல் ௨ உன்னை ௮/௦/வற்மயொரள் வலை 

சொக்த்துக் கொண்டதுமன்றி இன்னும்மடுக்துககு3 Cur 

mat Bt Lap. Bye euler எங்கோபறைத்துவை து டீயும் 

பொரு ாசுவார்து. ஓடப்போக நனைத்டுரு இன்ற... உண் 

வஞ்ஈம யான நனகறிவேன், இனிஉன்காஉ மக 6h GF 

பூ வைக்க வேண்ம். பிள்ளைஎன்று போக்ஞுர்சொலப் 

மோய்விட கினைத்இிருந்கிறுயோ? உன்சர்தம் ௮றிடேலஃ.. நீ 

உந்தன் முதல் காசெல்லாம் கரியாயிற்றே! எவ்வயின்பாசு 

தான் ஏது? ீகாட்டுக்குப்போனால் என்வீட்டி.ல்வேலை௨ ஸ்லாம் 

யார் செய்வார்கள் £? என்சணவன்வரின் அவற்கூ அன்னம்யார் 

அ்வார்? பிள்ளேகளுச்கு உண்டி யார் ஊட்மீவார்சல்] பசுக் 

களுக்குப்புல் யார் கொய்துகொடுப்பர்? தண்ணீர் ஆர்கொ 

ண் சிவருவர்$? ௮ லுக்கு ௮ரி௫ிஇல்லையே. நெல்லை யார்குத் 

அவர்? பிணியால்வருந்இயிருக்கன்றேன். என்கால் மிககேரவு 
கொண்டது: யார்எனக்கு ௮டிவருவொர்? எதிர்நின்று பேசு 
வையேல் நின்னைப்புடைக்கிறேன் பார். என்க்குமிகக்கோடம் 
வருறெது. அழுவையாகில் 95g இடுப்பை ஓடி.க்கிறேன் 
கரண்' என்று கடுக்கோபமாய்ச்சொல்ல, கற்புக்கரசியாகயெ 
சந்திரமதி ௮வள்காலில் விழுந்து “என்பு த் இரனைப்பார் த். தவரு 
இழேன்; பொய்யொன்றும் இல்லை. வஞ்சகம் செய்துசெல்வே 

க்



௩௮ அரிச்சந்திரன் சரிதை: 

Be என்மசன் எனக்கு உதவான் மகாகரகம் சேருவேன்” 

என்று சபதம் சொல்லக்கேட்டுப் பின் றி அமனம் இள * நீ 

விட்டின் வேலையெல்லசம் முடி.த்.தவிட்டுச்சென்று பு.த்தரனைக் 
சண்கெகெவா" எனக்கட்டளையிட, அவ்வண்ணமே விரைவில் 
வேலையெல்லாம் இயற்றி ஏகமுயலுகையில், அப்பார்ப்பினி. 
அயர்ந்து முழைபோல்வானயத்திறந்து கைவிரித்துக் கால் 

பசப்பி விகாரரூபமாய் உறக்கமுற்றனள். காலிலும்மடியிலும் 
தோளிலும் உயிற்றின்மேலும் மார்பிலும் கையிலும் மக் 

கன்டெக்துஉறங்னெர். அதன்பின் அரும் தஇக்கற்பினளாகிய 
சந்திரமதி எரிகொள்ளி ஒன்று எடுத்து இருள் திணிர்த கள் 

ளிசவில் மனிதர்கடையாமகை யொழிமக்து, மகாபூககணங்கள் 
மல்கக் கூகைகள் கூவ ஊரிகள் ஊளையிட மேடும் பள்ளமும் 

சேறும்தண்ணீரும் கல்லுமமுளளுமாய் நெறி அறிலதரிகாய 

அச்சம் விளைக்கும கான௩ததல் கம்பேதுணையாகக் சடஉள் 

அடிபோற்றிக பொள்ளிபைக் கையிற்பி , தது, அதர் வல்லாம 

தொலைக்து, ௮/வ்வே௫யா தஇிறுலர் உரைத்சவண்ணம் த. 

வனத்தின்கடுவண் ஓர் புயெதலமசத்தின் அடியில் கூச்ச 
த்றுவீழக்துடெக்கும் மை பனைகணம் முகக்தைத்துடைத் 

அக் கைகளைத் தடவிப்பி௦ த்துப் பாலகனே! வவ்று அழுது 

மூர்ச்சிக்துப் பின் எழுந்து, மான்மேல் விழமுக்லுபுசணரு, புற் 

றில் வீழ்க இருக்கும மகவைக் தன்மடயில் வைத்துப் பலவா 

கப்புலமபி, *தீர்ககாயுனு உடையனாயும் சக்கிரவர்த்இயாயும 

இருப்பாம்ளள் ஐ. வுவில்கசொ னக, எல்யாகததி 
னால்௮வர்கள் வாக்கும்பொய்த்ததே]' வன்றுசொல்ல்ப்புலமபி 
ஆவி உண்டேவென்று மூக்கிலும் மார்பிலுங் கைஸவத்துச் 
சோதுத்து, மரித்தான் எனத்தெளிந்து இடடித்தையாய்க் 
கலங்காமல், இனி*இச்சவத்தை ஈமத்இல் எரிமூட்டி ஸம்ஸ் 

காரம் செய்யவேண்டிமே' என எண்ணித் தோளில் ௮க்குழ 
வ்ட்பிசேதத்தைச் சாரத்தக்கொண்டு எடித் துச்சென்று மயா 
னம் புகுந்தனள்.



மகாமகோபாத்பாய, டாக்டா 

உ. வே. சாமிநாதையர் நால் , நி.யம் 

அடையா, சேன்னை.-20. 

உடு - ஆவது அத் இயாயம். ௩௯ 

௨௫ - ஆவது அத்தியாயம், 

சந்திரமதி மயானத்தில் புத்திரனுக்கத் தீக்கடன் டூயற்றப்புததல். 

உடனே அவ்வீமத்இல்துஇயும் கோரரூபமுள்ள பேய் 
சுளும் பூதங்களும் மிகவெருட்டி, ,உர்க்கச் இறிதும் ௮வள் 

மனல்கலல்காது ௪கற்கரதனைத் இயானித்துச் தஇீரமாயிருக்க, 

அவைகள் ஒன்றும்செய்யகல்லாது ஒழிச்துபோயின. பின்பு, 

அவ்வீமத்தில் எரிந்துசேடித்த குறைக்கொள்ளிகளை க் தேடி 

எடுத்துக் காட்டம்கொண்டு சிதை அடிக்கத் தீம$ப்பமுய 
ன்று பிரேதம்எரியும் தீயினின்றும் எரிசொள்ளியொன்று 

TOs ss sep 9. மகனைச்சிதையில் வைத்துப் புலம்பலுற் 

றனள்; 6 இறக்தும் என்கெஞ்சம் இருபிளவாய்ப்: பிளவாதே 
யிருககுமசே! என்மனங் சல்லோ£ மன்னர்பன்னன் மகனே! 
ரீசென்றவிடம் சொல், கானும் எய் துவேன். என்பிராணகாத 

னைப்பிரிஈ்தும் உன்முகம்பார்த்.து உயிர்சுமக்தேன்; இனிஎவ் 
வண்ணம் உய்வேன் மதலாய!' ஏன்றுவிளித்து ஒஎனக்கதறி 
அமுதனள், வேகாளஞ்சமைக்,ச மஞ்சத்தில் இரு$ச Fase 

சன் உ௰்றுக்கேட்டு-இஃ துதர்பெண்கூரல்; இங்கள்ளிரவில் 

தனியாய் ஒருபெண்குரல் கேட்பது என்ன புதுமை மத் 

ஜோர்மனிகர் ௮சவழம்இல்லையே! யார் இத் துணிவுள்ளவள் 
காண்போம்! என வேதாளக்கன்மஞ்சத்தினின்று இழிந்து 

கண்டம் தோளிற்சார்த்தி ௮ருகில்வகது யார்? பெண்ணே! 

இக்கள்ளிசவில் கனியே ஏன் ௮முகன்றனை? ர8ீஇன்ன இயல் 
பூனன் என்று கெளியச்சொல், என் ஆணை கடந்து ஈதுஎன் 

செ.ப்தாய்? அச்சம் அணுவளவும் இல்லாயாய் அழுஇன்தனை? 

உலக்குரிகசான திரமுள்ளாளை இவ்வுலகில் எக்கும்கண்டி. 

லேவ்'வன்றுஉரப்பிக்கூறினன். ௮௨உள் காலஉருத்திரன்போல் 
பயலைகரரூபனாய்க் காலகண்டல் கைக்கொண்டுகின்ற வீச 

தாசனைக் கண்ணுற்று விகயத்தோடு வணங்இக்சைகுவிதது, 
ட ஓமகாகிர! இக்கமர. கற் காலகெளககென் என்னும்காமமுல்ள



௪௦ அரிச்சந்துரன் சரிதை: 

பஞ்சாம்கப் பார்ப்பனன்வீட்டுக் தொழுக்தை கான். எனக்கு 
ஐந்து வயதுள்ளமகன் ஒருவன் அவர் ஏவலாற் சமித்தும் 
தருப்பையுல்கொண்டு வருவதற்குப் பார்ப்பனச் சிறுவர்கஞர 

டன் வனஞ்சென்று பாம்புகடித்திறந்கனன். இச்செய்தி 

HFA pete po அ௮றிக்து அவ்வீட்டில் உள்ளோர்க்குச் செய்ய 

வேண்டும் தொழில்முற்றும் புரிக்து பின் வனங்கு௮ இ மைக் 

கன் சவச்மசைக்கண்டு தீக்க_ன்கழிக்க ஈண்டி ஏடுத்துவக 

கேன். ஏஅமிலேன் ஆதலால் இவ்வெரிசொள்ளிகள் .ய்ர்.க 
638 of மூட்டினேன். உற்றோர் இலவாய்த் தனியே 
புலம்புகன்றேன்” என்.றுகூற, வீரகாசன் *இச்சுடலையிற்சவத் 
தைத்தானஞ்செய்பவர் என் ௮ இபனாம்வீரவாமு. வின் ஆணைப் 

ப. ஒரபணமும் சவப்போர்வைத்துணியும் வாய்க்கரிஇியும் 

கொடத்தே ஸம்ஸ்காரம் செய்யவேண்மஃம். அவ்வாறின்றி 

என்கட்டளைமீறி ஒழுகுபவர்களை Qs ae த்தால்கலையை 

உடைக்தாவது இக்கைவாளாற் இரத்ததை அறுத்தாவது 

கொல்வேன். நீ பெண் என விட்த்தேன்., உன்மசப்பிணம் 
இங்கு எரிக்சவொட்டேன். எடுத்துச்செல்  என்றுச௪வத்தை 

இழுத்து எறிந்துவிட்டு “ரீ இங்குில்லேல்; விரைந்துசென் று 

கட்டணம் எல்லாம் கொண்ம்வந்துகொடுத்துப் பிணம்சுடி” 
என்றுசொல்ல, ௮வள் ௮வனைவணமல்கப் பணிவுடன் *யானோே 
ஆருமில்லாதவள். ௮ரைத்துணிதவிர வே௮:துணி இல்லை. 
மகனுக்கும் கோவணமன் றிவேறில்லை: ஒற்றைக்காசுதான் 
என்னிடத்தில் ஏது]! பொருள்யாதுமில்லாத புன்சணமை 

யுள்ளவள். எனக்குஏப்படி ப்டொன்&டைக்கும்? என்புத்திரன் 
மேல் ஆணை பொன் றிதுமில்லேன், உனக்குப் புண்ணிய 

(Pos. கான்சவத்தை ஸம்ஸ்சாரம் செய்வதைத் தடுக் 
திரு” என்று பலவண்ணமாகடேண்டிக் கூறிப் புலமப, ௮வ 
ளைசோக்குட் டொன் இல்லையாயின் கழுதீ௮ு, ச்சாலப்பொன்னை 

யாகலும்கழற்றிச் தந்தஸம்ஸ்கா ரம்செய்,இல்லையெனிவ்யான் 

செய்தலொட்டேன்' என்றுகூற, ௮துகேட்டவுடன் ஒன்றும்



௨உ௫- ஆவது அத்தியாயம். ௪௧ 

தோன்றா மயங்க :இஃதுஎன்ன விபரீதகாலமோ அறிகலே 

வே! என்கமுத்இல் தாலி கணவனுக்கன் நிக் கட்புலப்படா 
தே! இ௫வும்றர்பு,அமைஇ ரு்தபடி.யென்!' என்றுமிகவு மந் 

தையுற்றவளசய் விகயத்துடன்வினவலுற்றனள்: ‘guards! 

குணைபுரிந்து விடைதரல்வேண்டும்” என்று பிரார்த்தித்,து, 
பின் ‘burt? காலருத்இரன்போல் இங்குஇருக்கனெதனை. 

ஊர்ஏது? பேர்யாது ? எக்குலத்திற் பிறந்தாய்? யதார்த்த 
மாகச்சொல். என்கழுத்இற்றாலி உன்கண்ணிற்பட்டது எப் 
up? கணவனேயோ? புலையனுக்கு௮டி.மைபுகுக்ததேன்?மதி 

வல்லோய்! மறையாதுபகர்” என்று கண்ணீர்சோரமனமறுக 

நின்றனள். அதுகேட்டவுடன் அவனும் இஉள் மனைவியெ 

ன்றும் மகனும் கன்மகன்தான்என்றும் இதுவும் விசுவாமித் 

இரமுனிவர்செய்த மாயைதான்என்றும் உளம்கொந்து ஈசு 

வரனைநினைந்து பின் சிறிது ஆறி நாணத்தோடு தலைவண ங்க, 
*இவ்வி_ர் எல்லாம் விசுவாமித்திர முனிவர்மாயையால் நேர்க் 

தன. இராச்சிபமுற்றும் கவர்ந்து உனத்தல் ஐரத்் நகத்தி 

சகனைஏவி அடிக்க பிடித்து இக்காரேகமம் சேர்ற்படின் யான் 
மனைவியை விற்றுப்பொருளிய, அதைக் தம் கூல்க்சாயிற்று 

என்றுசொல்ல என்னைப் புலைபனுஈகு விற். ஐப் பொருள் வவ் 

விட்டோயில।ெ ஓம், மதில் இரஃ்கம்வவ்யது வள்ளள 

வும்இன்றி மகனையும சொல்விச்சனசே! அபமூவிவர் டாதத் 

இற்பத்தி3யோடு அருச்சனைசெய்தேேயன் றி அஃ.ர்தருவுள் 

ளத்துக்கு அணுவளவும் குறைவுசெய்திலேமை!  ஏனே 

அளவற்ற கொம்மை இயற்றி இன்னலை யய்துவிககின்றனர்! 
ஏதுவரினும் எம்பெருமான் அருள். கேர்க்தவெலா ம்துதர் a 
ஒழியவேண்மிம்' 6) ன்னு நமுல்ககொணி 6 இந்தச்சவத்தைகத் க்க 

வம் செய்வதாயின் என்இறைவன் வீரவாகுவின் கட்டளைப் 

பிகட்டணம் கொணர்க்காலன்றி ஸம்ஸ்காரம்செய்யலொட் 
சைன். ஸ்வாமித்துசோகம் செய்யலாகாது; செய்யின் Sarr 
“சகம் அயப்பது துணிவு. பர்வதங்களும் கடல்களும் ௮ல்ல



ro அரிச்சந்திரன் சரிதை, 

பூமிக்குப்பாரம், தலைவனைவஞ்சிக்கும் துரோடுயே கிலப்பொ 
ஹை எனப் பெரியோர்புகலுவர். கீரிற்குமிமி போன்றயாக் 
கையைஙநிலையெனம்பி நீழேதிக்காலம் நரகம் அனுபவிக்க ஈடி 
வின் நித் தீவினைபுரியலாமோ! பிறக்தபோதே இறப்பது இண் 
ணம்: * சார்த்தொடுத் தீர்க்கிலென் ஈன்றாயந்தடுக்கிலென் 1” 

அட்டை ஒருபுல்லைத்தொட்டு மற்றொன்றை விக்வதுபேரீல் 
ஜன்மா ஓர் உடல் புகுகற்கே மற்மொன்றை ஒழிப்பது. 
இமிம்பைக்கு இ$ழ்பை? ஆப், “புன்னுனிமேல் நீரபோ 

லும்” “மலையாமேஞ்சுபோலும்” நிலையா துநீல்குவதாய், ஞூ 
டருங்கொழுவும் குருஇயும் ஏன்பும்-தொடரு கரம்பொம்தோ 
லம்-இடைஇடையே-வைத்த தடியும் வழும்பும் ஆய்?” 

* ஊறி உவர்த்தக்க ஒன்பது வாய்ப்புலனுங்-கோதிக் குழம 
பலைக்கும்சும்பம் ஆய் ” இகாற்றம்வீசம் இல்வீனமாகிழ் உட 

லுக்காகப் பாவம்செய்வேனோ ! உயிர் உடல்விட்டு நீக 

னால் மாதாஆர்? பிதாஆர்? சகோதரன்ஆர்? மனைவிஆர்? 

மகன்.ஆர்? பூர்வசன்மத்திற் கொம்ச்கவேண்டிம் இரணத் 

தின் சம்பந்தத்தனாலே பசுவும் பத்தினியும் சுதனும் 

2 அம்கேரும். இரணம்தீர்ந்தால் உடனேநீங்கும். நீங்கத் 

துணைவர் அறுவர்: யாஉர்ளனில், மனமடங்குதலேமனைவி; 

பொறுமையே புத்இரன்; வாபய்மைவகே அன்னை; அறிவே ௮ 
தீன்) அறமே சகோதரன்; கருணையே மித்திரன்; மற்றவா 
கிமித்தச்தினுல் உறவினர். இவாகளை துறந்து உடல்காக்க 

ஒல்லேன். நீ என் வாய்மைவிரதத்தைச்சதைக்கா துஇன்னே 

உன் இருப்பிடமசென்று அவ்வேறியனைவேண்டி. ஒருபண 

மும்பிணக்கோடித்துண்மிம் வாய்க்கு இம்ம்அரிசியும்வாங்கி 
வந தூகொ$; விரைந்துசெல்' எனமறுத்துககூறு, மகவை 

அங்கேயேவைத் துப் பட்டணததுக்குள் வினாந்து செல்லா 

நின்றனள், இச்சமயங்கண்டு விசுவாமித்திரமுறிவர், தவத 

இன் பெருமையாற் கள்ளன் ஒருவனை நிருமித் தனர். ௮வன் 

ொதனாய் வாள் கையில் உருவிப்பிடி த.துக் கோரரூபனாய்



உடு - ஆவது அத்தியாயம், ௪௩. 

கீண்டமீசையும் கறு த்தரிறமும் உடையனாய்க் கறுப்பு உடை 

உடுத்.துக் சாலன்போல்கின்றனன். அவனைக்கெள)கழுகி 
வர்விளித்து 8 ௮ரசன் மாளிகையிற்சென்று .விலைஉயர்ர்த 

அணிகள் ௮ணிர்த அவ்வரசன் குழவியைக்கொன்று ௮ணி 
களைக்கழத்தி, மன்னவர்மறுற் செல்லாகிற்கும் ௮ரிச்சர் 

இரன்மனைவிகையில் வைதீஅவிட்டு ஓடிப்போ! என ஆணை 
செய்ய, ௮வனும் ௮ன்னவண்ணமே ௮சசனுடைய ௮ரண் 
மனையிற்சென்று செவிலியின் அருகில் ௮ணையிற்படுத்துத் 
அயிலும் வேர்தன்மகவைக் காவற்சாசரும் மற்.றுமுள்ளவர் 
களும் ஒருவரும் அறியாமற் கழுத்தைச் இருகக்கொன்.லு 
அணிகளை எல்லாம்கழற்றி ஆடையிற்கட்டி, எடுத் துக்கொ 
ண்ஜெடினன். பின் செவிலி விழித்துக் குழந்தை கழுத்து 
முறிந்து இறந்திருப்பதும் அணிகள் கழற்றியிருப்பதும் 

கண்டு ஓ என்று௮ரற்றி ௮ழு.த, கள்ளன்! கள்ளன்!! என் gu 
கூவினாள். அப்புலம்பொல்கேட்ட அரண்மனையில் உள் 
ளோர் அனைவரும்வந்து கூடினர். ௮சசனும் ௮வன் மனைவி 

யும்வந்து மக இறந்ததைக்கண்டு மிகவும் கலுழ்ர்தனர். றங் 

குள்ளதொழுத்தையரும் தொழும்பரும்யாவரும் கடல்போல் 

Ac ot ௮ சசனும்உடனே அ௮லைக்சண் ௮ணுடுக்கள் 

வனைகாடச் சேவகர்களைவிடக்க, அவர்கள் ஆயுசங்கள் கைப் 
பிடித்துத் தெருக்கள்தோறும் தேடிச்செல்லலுற்றனர். கள் 
வன் ௮ம்மறுகில் ௮ழுது ௮லமந்துசெல்லும் சகதரமதியைக் 
கண்டு, *மாதர்க்கரசே] இங்கள்ளிரவில் சனியே புலம்புகொ 
ண்ம்செல்வதேன்? கோ தஇட்க்கண் என்?” எனட்பரிலேசமி 

வினவ, அ௮க்கற்பின்கிழத்தி உள்ளவாறு கரவாது நேர்ந்த 
வெல்லாம் விளம்பக் கேட்டு, தாலும் ௮நுதபிப்பான் போற் 
பாவித்துக் கண்ணீர்சோரகின்௮ு) (என்சகோதரி!] தெய்வச் 
செயலுக்கு யார் என் செய்யலாம்? “*முற்றியிருந்ககனியொ 
ழியத்தீவளியால்-கற்காய் உதிர் தலுமுண்டு,' மயிர்கராத்துது 
தோல்திலாக்து பல்ல்ழந்து சொல்களர்க்து தாழ்க்துமடழி



௪௪ அரிச்சநீதரன் சரிதை. 

6.௪ தலைஈடுங்கித் சண்கொலாய் ஊன்றிக் கால்தளர்ஈ்து பீளை 
சோரச் கண்ணில் இருமி இளைத்து மூத்த விருத்தர்கள் 
இருக்க, இளையவர்கள் இறப்பதும் இவ்வுலகில் உள்ளது: 
ஏல் ஏன்பயன்?' என இன்னுரைபகர்ந்து இனி இரங்காது 

இப்பொருள்கொண்டு உன்மகளுக்குச் செய்யவேண்டும் தீச் 
சடல்குசெய்' என்று வலிய அவள் முன்றானையில் ஆணி 

முடிப்பைக் கட்டி, ௮வண்றில்லாது அகன்.று கரந்துபோயி 
னன், 

௨௬ - அவது அத்தியாயம். 

சந்திரமதியைக் கோலையாளியேன்று தலைவாங்கத் தீர்மானித்தல். 

உடனே அரசன் சேவகர்கள் ஆயுதங்களோடுஆசவாரித் 
துக்கொண்டு ௮ம்மறுகில் அணுகி ஆங்கு ஆடையில் ௮ணி 

முடப்போடுஇருக்கும் ச௩திரமஇயைக்கண்மி (இவளேகமது 
மன்னவன்மசலையைக்கொன்றமாபாவி;கம்கெஞ்சு உள்ளகள்வி. 

இரக்கமின்றி ஏங்கோன் மகவைக்கொன்றை நீயே௮ன்றோ?” 
என்று பலலாசத்தெழித்து உரப்பி எற்றி இடி.2தப்பிடி த்.து 

இழுத்து வெருவத்தகும் உருவமுள்ள வீரனாகிய விடணஷ் 
வன்னும நகரவிசாரணை த்தலைவனிடம் கொண்சிவிட்டனர். 

அவனும் வழும் துவந்துபார்த து மிக்க வியப்படைந்து கோபா 

சேசங்கொண்சி வாள் உருவி யானும் இதுகாறும் கள்வர்பல 

ராைக்கணடேன் ; இவ்வளவு குரூரமான இந்சையும் துணிவான 

செயலும உடையாசைக் கண்டிலேன் ; இவள் தோற்றமும் 

செயலும் ஒவ்வவில்லையே! இஉள் தலையை எறிவேன் என்ரு 
லோ, பெண் கொலைபெரும்பாவம்; எதுசெயற்பாலதோ அறிக 
லேன் ; அரசனருகில் HOPS SOF ort அவன் plese 

யின்வண்ணம் 5 -ப்பஜஹூகடைம௰' யென்று அரசன் மாளிகைக் 

சுண்பய்இி, அவைக்கணணே புத்திரசோகத்தால் லமரலு



௨௯. ஆவது அத்இயாயம். ௬௫ 

ற அசசனைகோக்கு, “வேந்த! நின்மகனைக் சொன்ற கள்வி 
இவன; இல்விரவில் , ஆசண்மனை ஏய்இிமகவைக்கொள்று௮ணி 
களைக்கைக்கொண்டு ஆடையிற்கட்டி த தெருவிற் புறப்பட்டிச் 

செல்லமுயலுகையில், 5ும்சேவகர் நகரம் எம்கும் துருவி நமி 

வண் இலவளைக்கண்குி பிடித்துக் கொண்டுவக்சனா ' என்று 
கூறி, ௮ணிகளையும் அரசன் எதிரில் வைத்தனன். அவ்வாரர். 

ண அண்ணலும் ௮வ்வணிசளை எடுத்துக் சண்ணிலும் முக 

தீதிலும் மார்பிலும்வைத்து, ஏங்க ஏங்கி இசம்கனன், *என் 
செல்வக்குழக்தாய் ! உன்னைப்பிரிந்து ஒருகணமும் உய்வே 

னே? தேகஉதேகனை உன்னி மநெடுமாள்கோற்ற மோன்பின் 

பயனாக உன்னைப் வெற்றேன். உல்னையன்றியுய்வேனோ? 
இவ்வரசாட் இயேன் ? மனையேன் ? உடலேன் ? ஏதும்வேண் 

டேன், வவ கண்மணியே! யான் முன் செய்தபாவம் இவ்வா,ற 

கேது. என்னினும் பாஉஞ்2சய்தோர் இவ்வலகல் இலலை” 

என்று சொல்ல அடிக்கடி. சோர்ந்து அழுது இககள்வியைப் 
பர்த்து, *கல்லனும் கடின தமுடையாய் ! இராக்;9 |! 
இரக்கமின்றி இக்குழவியை என்னவண்ணம் கொலைபுரிக்த 

னையோ ? உனக்கு அணிகளும் பொருளும் வேண்கமாயின் 

என்னை யாடத்தால் தருவேனே | நீ என்னகொகமை செய் 
தாய்! மாதுருவம்கொண்டு மாயைசெய்யும் அரக்கி நீ என்று 

இகழ்ந்து, இககொடியவளைப் பெண்ணென்று நீனைத்து உயி 
சோவவைபபின் உலகெல்லாம் அழித் தவிம்வாள் ழ$ ஆதல் 
னால், இவள் கலையைத்துமிப்பதேகடன். இறைடைபொழுதும் 

தாமதியாது இப்பொழுதே சிரத்தைத் துணித்து வதைபுரி” 

என்று ஆணைசெயதவுடன்,அங்ககரவிசாரணை ம் தலைவன் ௮வள் 

கையிரண்டையும் பின் இறுக்கிக்கட்டி, கூந்தலைப்பிடித் து 

இழுத்து இராஜவிதியிற் செல்லாஙிற்க, இதுகண்ட ௩கரமா 
ககள், * குழந்தையைக்கொன்றபாவி இவள் ; ௮ரக்கியே யன்றி 
மாதுடப்பெண் பல்லள். இவள் ரூபம் என்ன? செயல் 

உன்ன ? யுகம் உருவிக் கைபிடி.த்தகாவலாளவா ஏன்வமா



௪௬ அரிச்சகதின் சரிதை, 

யம்செய்து உட்சென்றனளேோச | பெரியகவாடல்களின் இண் 
ணிய இருப்பு தீ தாழ்களை எவ்வாறு நெடழ்ததனளோ[ இவள் 

வல யேவ | மனிசனாலாகுவதோ! கள்வர் பலசைக்கண்டோ 

ம்; பெண்ாளிற் களவுசெய்வாசைக்கண் டூலம். அதிலும் இக் 
கொழ்மை க்கும் சண்டிலம். இவளை உயிருடல்விடின் இர 

வில் எவரும் உதவ்க எழுவது ஐயம” என்று இவ்வாறு ஆதி 
சயித் துக்கூறினர். இலர் (இவள் முகத்தைப்பார்த்தால் தீங்கு 

செய்தவளாகத் தோல றிலள்- இருமகள்போலிருககிருள். இக் 

கொலையும் களவும் மாயமுள்ளவன் யாவனோசெய்து மன் 

னர் சேவகனாக்கண்மி ஈகைகளை இவள்மடியில் எஏறிந்திரு 

க்கவஷேண்டும், * டுத் war. ம் பளிங்குபோல்_ நெஞ்சம்- 

க$த்ததுகாட்டும் முகம்”) 4 பகைமையுங்கேண்மையும் கண் 
உரைக்கும”” என்றபடி. இவள் முகத்தையும் கண்ணையும் பா 

ரீத்தால தீம்கு ஒன்றும் இழைத்திலள் என்றே தோன்றுஇன் 
து. எவர்உள்ளம் எவர்க்குத்தெரியும் ? எல்லாம இறைவன் 
இருவுள்ளத்.துககே தெரியும் £ என்றார்... * பெணகருக்கு 
ஆடவரிலும உணடி. இருமட ங்கு, துணிவு ஆனுமடக்கு' என் 

மூர்சிலர். “ஈன்குஆய்ந்தே இவளைவதைபுரிவது அறம், இல் 

லையேல் வேந்தனைப் பெண்கொலைசேரும' என்ரார்ெர். இன் 

ணம் எல்லாரும வுச்சமும்வியப்பும் அடைந்துகூறுகிற்க) 

அக்தஅதிகாரியும் விரவாகுவைவிளித்.து, *௮.ரசன் ஆணைப் 
ப இவளைத்மலையைவெட்டிவிம) எள்ளளவும் இரக்கமின் 

திக் கம்கத்தலைதுமித்துவிம். குழந்தைகளைக் சொல்பவள் 
இக்கொடியவள் உலகில்இருக்கல்ஆகாது” என்று ௮சசன் மூ 
சரையேரமி ஆணையும் கொடுத்தனன். அவ்வீரவாகுவும் 
தன் சேவகர்களோமி நகர்ப்புமம்கணு அவர்களைகோக்டு, 
சீவிர் இச்கெசடியவளை இழுத்துக்கொண்டு மயானம்சென்று 
வன்சேவகல் விரதாசன் பன்னும் பெயரினனாய் மகாவீஎனாய் 
இக்கனெமுடையனாய்ச் , சத்இயமுள்ளோனாய் மயானத்றித் 
Bil ou GUA Ls இருக் ௪ன்றவ னிடச்தில் ஒப்பித்து இச்சிறு



௨௬ - BAG MERU. ௪௪௭ 

வனைக்தொல்லியைச் சசச்சேதம் செய்யும்வண்ணம் என் 

னுணையைஅவற்குனாத்து மீளுவ்கள்' ஏனக்கட்டளையிட, அவ 

ர்களம் அவ்வண்ணமே வீரதாசனிடச்நில் இழுத்.ஐச்செ 

ன்றுவி$த்துச் செச்சேதம்செப்ய விரவாகுவின் கட்டளை 

யும் உரைத் அமீண்டனர். உடனே இருள்£றிக் கதிரவனும் 

ge இசைச்செரியின் உச்சியில் தோன்றினன். கயித்றாத் 
ணித்துத்தண்டி தீதுப்புடை தீது அலைத்து எர த்துக்கொண்டு 

விடப்பட்டவள் தன்மனைவிய என்று அரிச்சக்கான் றி 
ந்து அபர்க்கடலில் மூழ்ச ஒன்றும் தோன்றாது ஓய்ந்து 

நின்று, விழுவான் ; எழுவான் ; மீண்டும் மூர்ச்ித்.து விழு 

வான். இவ்வண்ணம்.அளப்பரிய துபரம் அநுபவியாகின்று 

சிக்இக்கலாயினான் : (இவளோ ௮ன்புள்ளமனைவி) மசாராஜன் 
பாகள்; எல்லாச்செல்வழும் ஏல்ளா இன்பமும் துகர்க்கவள், 

அனேக ஆயிரம் தாஇள் சூழ்௩துபோற்றும் பாதபங்கயமுள் 

ளவள்) இரதச்னெம் இழைம்சமாளிகைகளிலும் விலையர்று 

மேன்மையுற சயனங்களிலும் ஆசவல்களிலும் மாடல் ளி 

லும் எனக்கு உயிர்த்துணை பாயிருந்தவள்; எல்லாப். ரசைக 

ளி_த் தும் தாய்போல் அன்புள்ளவள்? முனிவர்க்கும் பெரி 

யோர்க்கும் அன்புடன் பூசனைபுரிட்2உள்) ஃரையிற் கால்தோ 

ய்க்கறியாகவள் ;) மாடமும் மாளிசையும்வி-மி முள்ளஞும்பச 

லும்உள்ள அதர்தொலைத்து வனம்புகுந்து பசியினும தாக 

த்தினும்இளைத் து இக்சஈகர்புகுந்து பின் காலெளகலுக்கு 

விலைப்பட்டிு அ௮டிமையரய் அலக்கண் எல்லாம் அனுடவித்த 

னள், மகனும்இறந்தான். இவவில்னலும்இவட்குகேக்த.து. 

என்கையினாற்றானே கொலைசெய்யவும்கேர்ந்ததே 1! என்செ 
ய்கேன்| கான் விரவாகுவுக்குவிற்கப்பட்டுப் புலைத்தொழில் 

பூண்டீதும்௮ன்.றி மனைவியைக்கொலைபுரியவும் கேர்ந்ததே! 
இறைவா! எவ்வுயிருங்காப்பவனே| கருணைக்கடலே! இடா 
கடியும் எம்பிரானே! என்னையாள்வானே! எல்லாஉலகும் 
ஆஞுடையமூர்த்தியே[உன்அருள்இதுவோ!' என்றுஏல்கிஇச



௪௮ அரிச்சந்திரன் சரி 

ங் வாளினால் ௮வள்கட்டை,ஐறம்.து, ஆ! என்னஇன்னல் 
Cstisgl உன்சிரம்சேஇுக்கக் கையெழவில்லையே! என்னி 

னும்பாவி இவ்வுலகில் உண்டோ?” என்று அவளைத்தழுவி 

அழுதுஅழுது அலமர.லுற்றனன் - 

    

உ௭- ஆவது அத்தியாயம். 

அரிச்சந்திரன் தன்மனைவியின் சிரத்தைச்சேதீக்க வாள்வீசுதல், 

அ துகண்டசமங் செமி மனந்கேறி மன்னவனைப்பணிந்து, 

(ம௲ிவல்லோய் | கலைஃ்கடல்கடந்தோய் 1 உடலீன் இழிவும் 

புகழின் உயர்வும் நன்குணர்ந்தகாபகியே 1 நீயும் அறியா 
கார்போல் தைரியம்இழந தூ இவ்வா.றகலங்குதயோ? கலம் 

சேல். உன்றன் பெரும்குணம்கண்டி gy Dut Capt ds 8 அருள் 

புரிவார்; ஐயமிஸ்லை. .ன்கையால் கொலைபுரிப um ads 

எனக்குகே் 5& Cones: Goris. பவ்பன ற இறிதுந்துயச 

மில்லை. நலைபில்லாடுவ்வு(.ல் இருக்கல பயன்? உன்சத்ி 

ய மகைவிேல். எல்லசவுலகும் Bul WIE டயினாலேயே நிலை 5 

இன்றன... எவ்வி. ரும் இ சனாலேயேகொலையும். என்னைக் 

கொலைசெய்ய மனக்களர்ந்து செய்யாயாயின் ஸ்வாமிழ்துரோ 

சம் ஸம்பவிர்கும். அஃது வல்லாவற்றினும் BG] aT on gas ஆகி 

லின்), அக்ருற்றம அணுகாமேதுணி£து என் தலையை வெட்டி. 

விம, இதனால் உனக்குமேல்மையேகேரு ௦ ஒருசூதையும் 

Cart gy’ என்று தொழு துசொல்லச் சிறிஅ.ஆசாயக் தூ, நான் 

பண்ணியபிர௫ஜ்ஞை சிறி தும்தவறுதல்உறேன், என்கையால் 
உன்னையும் கொன்றபின்செய்யவேண்டிவதுஎன்தான்?' என். 
'கெட்டுயிர்ப்பு எறிந்து சுவாதினமுள்ளடோது நோன்பும் 
,சயையும் கோக்கல்வேண்டும், அடி.மையாய் ஒருவன் ஆணை 
ப்படி செய்பவளுக்கு ௮ருள்ஏ.த? கோனபுஏ.து? என் தலைவன் 

க.டளையின்படி. கொல்வதேசெயற்பாலது' எனத்துணிர் து 
எழுந்து வசள் உருவிக் கையிற்பிடி த்து மனைவியாடலும்.இம்,
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மற்றெலள் அூலும் அம், அஃ ஆராய்தற்கடமை எனதோ ? 
என் சலைவன் துளோகடகாமையே எனக்குரோன்பு! என்று 
FIM, அவளும் தன்சுனாவனை மூன்று கசம் வலல்வர்லு 

வண்டி மனக்களக்கமற்றுக் கொலைக்களப்பாறைமீது ஏதி 
நின்று, ஜகக்கானனை,க் இயானித்துச் சூரியனைப்பார்த அ, 
(காமரைகேள்வ ! எல்லாஅலகுக்கும் ஒளிகொடுப்பவனே[ நித 
இயகைமித்தகெகருமக்களும் வேள்விகளும் கிறைவேறச் சா 

க்ஷியாயிருக்து பயன்தருபவனே! முத்திக்கு வழியாயிருப் 

பவனே! கதிராயிரங்கொண்டகடவுளே! என்கணவன் வாய் 
மைதிறம்பாதவனாயின் இவ்வுலகழுற்றும் ஆளுக. என்னி 
டத்துக் கற்புளதாகில் இம்மன்னவன் எவ்வுலகும் ஆளுக; 
யான் ஆயிரம்சனனமாயிலும் தவஞ்செய்து இவ்வரிச்சக்திச 
னுக்கே மனைவியாக௮ருள்புரி” என்றுபிசார்த்தத்து, சூரிய 

னைப்பார்த்தபடி. கொலைப்பாறைமேல் நிற்க, மன்னவனும் 

மனந்துணிகர்து வாள்எடுத்து அவள்கழுத்தில் எறியக்தொட 

bg, அக்கணமே விசுவாமித்திரமுனிவர் ஓடிவந்து sheen 
இரன் கையைப்பற்றிக்கொண்டு *க்ஷத்திரியவம்சத்தற் பிறந்து 
பத்தினியை வதைக்கத்தொடங்கனை; உன்மூர்க்ககுணமும் 
கொடுமையும் பாவத் துக்கஞ்சாமையும் எவ்வளவு அ௮ஞ்ஞா 
னத்தக்கு ஏதுவாயினபார், சக்கிரவர்த்தியென்று பேர்பெத்று 
மனைவியைக் கொலைபுரியலுற்றனை. கின்மனர்தான் என்ன 

கல்லோ* இன்னும்பார்; மனைவியில்லாதவிமி இகொடொ 
க்சூம், அதஇல்வத்தாலும்  இழிவுண்டு. “மனைவியில்லான் 
செய்யும் கருமமெல்லாம்பயனத்தவை, அவன் பிறப்பும், 
பயனற்றது. வடூட்டர் இதுதானோ உனக்கு உடதேசி 
த்தார்? பத்தினியைக்கொன்ளுற் பாவம் இல்லையென்றும் பெ 

ண்கொலை பாவம் அ௮ன்றென்றும் உப்தேசத் சருளினசோ? பத் 

இனியைக்கொலைசெய்து புண்ணியக்தேடி எவ்வுலகஞ்செல் 
லக் சஞுஇியிருக்கனெறனை ? பஇவிசதையான பத்தினிக் 
கொல்லிக் சத்யெத்இனாத்: சுவர்க்கம்சேருமோ :$4 அவளின் 

5
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நிச் சுவர்க்கத்தில் இருப்பு ஆனக்தமுள்ளதோ ? பத்தினியும் 
புத்தூலுமின்றி அஅபவிக்கும் சுவர்க்கமும் ஈரகத்துக்கு ஒப் 

பேயன்றி வேறன்தே: என் வாக்யெகங்கேளாமையால் இசாச் 
சியமும் தனமும் சுகமும்இழக்.து னத்தில் வெயிலிலும்மழை 
யிலும்வருந்தி மனைவியைவிற்றுப் புலையனுக்கு அடிமையா 

ய்ச் சாஇயினின்.றும் கருமத்தினின்றும் பஇதனாப்ப் பு.தீ.திச 
னும் பரம்புகடி.த்து இறர்து பத்இனியையும் கொல்ல நேர்க் 
த.து. இனியாயினும் என் உரைகேட்டு இல்லையென்று ஒரு 

மொழிசொல்லையாயின் இராச்சியமும் தருகிறேன்; எல்லா 
ப்பொருளும்தருகிறேன். மகனும்பிழைப்பான், மனைவியோடு 
சுகமேயிருக்கலாம். சுவர்க்கமும் என் தவப்பெருமையரல் உன 

ச்குக்கிடைக்கும். இப்பாவச்செயலைத் துறந்துவிம்' என்று 

கூற, அரிச்சந்திரன் விசுவாமித்தரமுனிவரைவண க்கி அறை 
யலுத்றனன்: 4முனிவர்க்கரசே | கருணைக்கடலே | பரிசுத்த 
மான ஓழுக்கத்தவரே ! உலகெல்லாம் பரிசு த்தஞ்செய்யலல் 

ஸீே ! எல்லாம் அறிந்த சேவரீரும் என்னைஇவ்வண்ணம் புக 
லற்பாலீரோ? தேவரீர் இறல் யான் அநியேனோ? உலகம் தெரி 
ந்ததே ! இசாச்சியமும் சுவர்க்கமும் மனைவியும் மகனும் சுக 

மும் செல்வமும் யான்வேண்டேன், எல்வுலகும்படைத்து 
க்காத்து அழிக்கும் எங்கும்கிறைந்ச பரஞ்சோதியைச் சத்தி 
யத்தினால் அருச்சித்து ௮வன் அ பணிந்துப்வேன், எனக்கு 

வேஜொன் றிலும்பற்றில்லை. மீண்டும்மீண்டும் எனக்கு உரைத் 
தல்வேண்டாம். அருள்புரிந்து தும்மிடமேஎழுக்தருளுக. 
ச.த்தியவிரதம்ஒழியேன். சேவரீர் இராச்சியம் கொடுத்தால் 
நான் கொடுத்ததை நானே கொள்ளலாகுமோ ? அந்தண 

லுக்குக் கொடுத்தபூமியை அ்ணுவளவாயிலுங் கொள்ப 
வன் சண்டாளன் அல்லனோ? தீ.தீகாபகாரம்என்லும் சூற்றத் 

இனரன்றோ இழிர்தபிராணிகளாகப் பிறக்கிறார்கள். பல்லா 
யிரம் ஆண்டு ஈரகமும் அதுபவிக்கிருர்களன்றோ? தேகரிரு 
க்ருக்கருணை உண்டாயின் என் ௪த்திய்விரதல்கெடாது
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அருக்கெடுத்துச்செல்லுக' என உறுதிகொண்டிருக்க, விசு 
காமித்சசமுனிவர் சாணமுற்றுத் தம் பிரதிஜ்ஞை பயனற் 
ற்காக, மிகுக்தசிக்தையுடன்மோனமாயிருந்தனர், பின் whee 
தரன் வாளைவிரஏிமனைவியின்கண்ட தீதில் gi Ronan, அ. 

கண்டதேவர்களெல்லாம் இகைத்து நின்றனா. அவ்வாள் 
அவள்கந்க ரத்தை ௮றுக்ககில்லாதுநின்றது, அதுகண்டுஆரி 
ச்சந்தரன் சுவாமித் துரோகம் யான் ஈறி. எஞ் செய்திலேனே! 
பொய் ஒன்றும் செொன்னதில்லையே ! என்மன இற்கவுநினை த்தி 
லேனே! எப்படி என்வாள்கடைப்படலாம்' என்று சிந்தை 
யில் அழுக்இ, மீண்டும் ௮வ்வாளைஎடுத்.துல்கிக் கழுத்தில் 

எறிய, அது மலர்மாஜைபோல்விழுந்த.து, மீண்டும் அரிச்ச 

தரன் சினங்கொண்டு (யான் சத்தியவிரதம் இிறம்பாதவ 
ஞயின் இவ்வாள் சரத்தைச் சேஇக்கக்கடவது" எனச்ி6இ 
so மீண்டும் ௮வ்வாளைஎடுத்து ஓச்சமுயல, இ.தற்குள்வா 

EPUB HES வானவர்எல்லாரும் (ஆஆ ! அரிச்சந்திர] 
சத்திடவிரத | அவ்வாறு துணியற்க' என்று பகர்ந்தனர். 

௨௮ - ஆவது அத்தியாயம்: 
தீரிழர்த்திகளும் பிரத்தியக்ஷமாய் அரிச்சந்திரன் மனைவியைக் 

கோலை சேய்யாது தடுத்துச் சத்தியவிரதத்தை மகிழ்தல். 

அ/வன்கரத்தைத் இரிரூர்த்திகளும்பற்றித் தடுத்தா. 
சேவர்களும் முனிவர்களும் தத்தம்மனைவிகளோடு க௩து 
ஈண்டி, எங்கும்கிறைந்தனர், விசுவாமித்திரமுனிவரும் காண 
த் தனால் தலைகவிழ்ந்து ஒன்றுங்தோன்னாது தம்பித் துகின்ற 

ர், பிரமன் முதலியதேவர்கள் அம்மன்னவனைகோக்க, ஓ 
றுரிச்சகதிர 1 சத்தியவிரத ! உன்புகழ் என்றும் அழியாமல் 
_லகமெல்கும் பரிசுத்தமாக்கக்கடவது” என்று தனித்தனி 

1.பபு கழ்ச்கனர். அரசனும் தேவர்கள் எல்லாரும் அருள்புரி



Ge. அரிச்சந்திரன் சரிதை, 

gt  எதிர்கித்பதைக்கண்ணாக்கண்டு களித்து ஆகக் சபரவ 
சய, மனைவிபுடன்௮வர்களை வலஞ்செய்து வணக்கத் த; 

க்கச்கொடக்ளென்: 

 எத்தேவர்க்கும்தேவனே 1 எவ்வுலகுக்கும் காரணனே! 
வேதங்களின்சாசமே! நித்தயனே] கிமலனே! எம்கும்கிறை 
க்கபொருளே ! எவற்றுள்ளும்கரர்.துறைஈ்.து எவற்றையும் 
கின்வயின் அடக்னெவனே” என்று எப்பொருட்கும் இறை 

வன்பதம்போத்றி, (என்பிறவி பயனடைஈதத; என்அன்ப 

மெல்லாம் ஒழிர் கன! என்று துதித்தனன், இரிமூர்த்தகளும் 
வேக்தர்வேர்தனைத் தங்கைகளினால்கடவி (உனக்கு என்ன 

இடர்சேர்ந்தும் உண்மைதவராது இருந்தாயே ! உன௮ ஒழு 

க்கல்கண்டும௫ழ்ந்தனம். இம்மூவுலகிலும் இடைத்தற்கரிய 

வரம் 8 வேண்வெனவற்றைப்பெறுக” என்று அருளிச்செ 

ய்ய, அசசன் மெளனமாய் ஒன்றும்மொழியாது இருந்தனன். 

அதுகண்ட பிரமதேவன் : நீ உன்மனதில் எண்ணியிருக்கும் 
இழிதகவை oy. அருவருத்தல் கெரள்ளல்,. இம்மயான 

மோயவேள்விச்சாலை. இவைமயிர்கள்௮ல்ல; குசைசள். இவை 
சமித்துககள் ; Feu ger அல்ல... இவைதலைகள் அல்ல; யாகபா 
த்திரங்கள். இவ்வநகிகள் இரேதாக்கினிகள்? பிரேதாக்கினி 
கள்௮ல்ல, இலையூபஸ்தம்டக்கள்) சூலங்கள் அல்ல, அவ்வ 
சவம் வேசமக்்இச,த்தஇின்கோாஷம்; பூசகண ங்களின் ௮ரவமல்ல. 
இருக் துவிக்குக்கள் இவர்கள்; பூதமுதலியகணவ்கள் அல்லர், 
உனக்குத்தலைவனாம்வீரவாகுவும் புலையன் அல்லன்; தருமரா 
சன். அக்காலகெளசிகன்கல் ராஜன். ஈக்ஷூத்திரசன் சுக்செப 
கவான், உன்மகனைக்கடித்தவன்தக௩கன், வேட்டையில் ௮௩ 
தவிலங்குகளும் நீ அவண்கண்டபூஞ்சோலையும் பூம்டொய்கை 
யும் வேயிலும் மழையும் வே.தாளமும் முள்ளும்கல்லும் காட் 
முத்தியும் இன்றிரவு பாலகன் இறந்ததும் விசுவாமித்திர 
ழூனிவர் மாயையால் உண்டாயின, அவர்தவம் இதனால் எவ் 
வளவு அழிர்துபோயின 1 உனக்கு ஞானக்கண் தருகிறேன்



௨௯-வது அத்தியாயம். Qu. 

பார்? சான்று ூ.றுக்ரெசம்செய்தவுடன் எல்லாம் பிரமன் 
சொல்லின்வண்ணமாய் இருக்கக்கண்டு, மனக்கவலை நீல் 
நின்றனன். உடனே தேவாஇதேவன் பின்னும் ௮ரசனைகோ 
க்கி *உனக்கேன்மனக்கலக்கம்? இவ்வுலலல் இதுமுதல் உன் 
பேர் சொன்னவர்ச்கும் நினை த்தவர்க்கும் கேட்டகர்க் 

கும் எல்லா இடரும் ஒழியும். எப்பாவமும் நீங்கும்: புலைய 
சாடு இணவ்ூலும் படினும் உன்பேர்நினைக்க எல்லாம் 

ஒழியும், உன்சரிதை இவ்வுலகு உள்ளவளவும் வழங்கக் 
கடவது: அதுகேட்பவர்களும் சொல்லுபவர்களும் ஊழி' 
கோ.றாழி பல்லாண்டு இடரின்றிக் தூாயமனமுடையசாய் 
வாழக்கடவர்” என்றுசொல்லி மீண்டும் 'உனக்குவேண்டம் 
வரம் கொள்க! ஏன அருளிச்செய்ய, நம்பூரசூக்இல்-பிசியா 
அன்பும்... விசுவழித்தர் தவம்அழிந்து. _பிராமணியம்போ காமையும் கருணைசெய Be ae” எனப்ப சார்த்த மும் 

மதனும் இலன் அல்ப ee அவ்வாறே Sy Li & 
கிரகித்தனர். 'உபகாரிகளிடத்தில் அன்பிருப்பது pig 
ணமென்று சான்றோர் கொண்டி௰ர். gust fecha Bed 

ன்புள்ளவனே சற் வூன் எனக்கொள்ளார்கள். “உனக்கு! 
HIST CF 202” “விச்வாமிக்தமுனிவரிட த் இலும் மிக்க 
அன்புவைத்தமையால் உன்னிலும்மிக்க ஞானிகளும் முனி 
வர்களும் யோகிகளும் அ.சசர்களும் எவர்களும் இல்லை'என்று 
அங்குவக்தமுனிவாகளெல்லாம பல்லாண்டு வாழ்த் இனர்: 

  

௨8௨. அவது அச்தஇியாயம், 

தேவர் அநுக்கிரகத்தால் குழந்தைகள் பீழைத்தல், 

ஹரஸ்வதி, இலக்ஷ்மி, பார்வதி முதலிய சேவிமார்களும் 
ச௩இர்மதியின் கற்புக்கும் பொறுமைக்கும் மகிழ்ந்து *உன்னால் 
எவ்வுலகும் வெல்லப்பட்டன. உன்குணச்தினுலேயே உன் 
கணவலும் வாய்மைவிரதம் நிலைகிறுதஞென், உன்பேர்சொ 
ன்னவர்கள் இடர்தொலைந்து பரிசுத்தராகக்கடவர்” என்று 
தங்கள் கரத்தினால் தடவி, ் உனக்குவேண்டிய வரங்களைப்பெ 
௮௪' எனஉரைக்க, சந்திரமதி “இனிஎன்றும் என் கணவன் 
சத் தியம்கவமு இருக்கவும், எத்த சனனம்எடுத்தாலும் ரி



Gr அரிச்சஇசன் சரிகை, 

ச்சந்கரனே எனக்குக்கணவனாகும்படிக்கும், இறக்தகுழர் 
தைகள் இருவரும்பிழைக்கும்படிக்கும் வரக்தரவேண்டும்" 
என்று சொன்னவுடன், அவர்கள் (அவ்வண்ணமே ஆருூக”என 
அனுக்கரடுத்தனர். உடனே லோடிதாசயன் BI bss 
வன்போல் எழுது எல்லா அணிகலனலும்பூண்டு எல்லோன் 
போல் ஒளிவிஞ்ச வனப்பே வடி வெடுத்ததபோல வந்து 
அன்னைமடி.யில் உட்காந்தனன். அவளும் பெற்றபொழுஇ 
னும் பெரிது உவந்தனள், அப்பொழுதே காசமன்னவன் 
துழக்கையும்பிழைக்துஎழ, அக்காசசாசனும் அவன்மனைவி 
யும்கண்டு (இது மகாபதஇிவிரதையாகிய சாஈதிரமதியின் பெ 
ர௬ுமை' என உணர்ந்து அவளைக் கள்விஎன்றுநினைக் தப் பிடி 
ச்,சகற்காக மனம்வருக்இத் தம்மைக்காக்கும்படி. சந்திரமதி 
யைச் சசணம்புகுக்தனர். அவளும்உணக்கி (இறைவன்கட் 
டளையின்படி. எக்காலத்தில் எ.துவருமோ ௮அபோகாது. உல் 
களால்வருவதும் ஒன்றுளதோ? நீவிர் மனக்கலக்கம் அறு 
Sen’ என்று மரியரதைசெய்துவிடுத்தனள், பின்பு விசுவ 
மித திரமுனிவர் வந்து ௮ணு அரிச்சந்திரனைத்தமுவி, Cw 
பிறந்ததனாற்பயன்பெற்றாய். உன்£ர்த்தி என்றும் அழியாத 
ருக்கத்தகுவது. என்னால் 6 பட்ட இடர்களுக்கு ஓர் எல்லை 
யில்லை. கான்செய்ததுன்பத்தினால் இறையுள் கலங்காஇரு 
ந்தனையே | உன்போல்வார்தீரரும் உளரோ? யானிழைகத்த 
நிங்குமுற்றும் நின்புகழ் உளர்க்கவே ஏதுவாயின, 'என்னிட 
த்திலும் சிறிதும் களங்கம்கினையரமல் அன்புவைத்த உன்னை 
நிகர்ப்பாருமுளரோ$ மூவுலூலுமிலர்” எனப்புகழ்ஈ்துரை 
த்தனர். உடனே அரிச்சந்திரன் வணல்இச் சரத் இழ் கூப்பிய 
கரத்தனாய், மகாதுபாவரே |! அம்மாலன்றோ யான்சுத்த 
ஞனேன். உமது அ௮ருளாலன்றோ மும்மூர்தீிதகளும் ௮௮ 
கெடுத்தனர். அறகெறிகளில் உம்மாலன்ரோ நன்றாசத் 
இருத்தப்பட்டேன். நீரேஎனக்கு குருவும்தேவனும். யான் 
முறபவத்தில் இயற்திய பாவல்களின் பயனன்றோ இப்பொ 
மூதி அசுபவித்தது' என்று வணக்கத்துடன்கூ.றும் மன்ன 
வன் கையைப்பற்றிக்கொண்டு, என்பிரார்த்தனையை..க..கிமை 
வேற்றவேண்டும்' என்று பிசார்$திக்க, அக்குறிப்பு அறிக்க 
அரசன் ஒூமக்குக்கொடுத்தபூமியை மீண்மக்கொள்வதுத்விச 
மற்றேதேனும் இயம்புமின். அும்.ஆணை செமேற் கொள்வல். 

  

     



௨௯. ஆவது அத்தியாயம். ஒடு 

எனக்கு இராச்சியத்தில் விருப்பமில்லை, நும்போலும் மூனி 
வர் ஆச்செமத்தன் அருகு நோன்புபுரிவதே எனக்குஇன்பம்' 
எனவிண்ணப்பஞ்செய்ய, விசுவாமித்திரமுனிவர் அமரர் அனை 
வரும்கேட்சு, (ஐ அரிச்சந்திரமகாராசனே! கேள்: கான் கே 
வேர்திரன் அவைக்கண் சபதம்புரிக்தகாலையில் யான்தோற் 
தேனேல் உன்னை உலகுக்கெல்லாம் காவலனாக்கிப் பல்லூ 
ழிக்காலம் ஆளுகைசெய்யவும் பின் சுவர்க்கத்திற் பல்லூழிக்கா 
லம் சேவசாசனோ? ஓர் ஆதன,த்இற் சிறப்போடு இருக்கவும் 
செய்கிறேன் என்று பிரதிஜ்ஜைசெய்திருக்க, என்பிரதிஜ்ஞை 
யைகிறைவேற்ற உன்னால் தடையுண்டாமாயின் & பொய் 
யனாவாய்; கான்பொய்யன் ஆகேன்) ஆதலின்” இருவரும் டொ 
ய்யராகாது இராச்செயத்தைக் கைக்கொள், தத்தாபகாரம் 
என்பதுஇஃதன்று.தாதாவாயிருப்பவன்யாசகனைஅழைத் துத் 
தாரைவார்த்து ஈல்னெதே தானம். உன்னைவஞ்சித்து வலி 
யப்பறித்த.து தானம் ஆரூமோ?மேலும் என்இஷ்டலுக்கு என் 
இரசாச்செத்தைக்கொடுக்கச் சுவாதர்இரியம் எனக்கு இல்லை 
யோ? சீதான் என்மன துக்குப் பிரியமானவன்; உனக்குத்தான் 
இதைக்கொடுப்பேன்; யான் இஷ்டமாய்க் கொடுப்பதை 8 
கொள்ளல் ஆகாதோ$ கூறு” என்றுசொல்ல எதிர்பேச gp 
றஐல்இலானாய், அறகெறிக்கு உடன்பட்டு ஒன்மும்உமையா 
இருந்தனன். வ௫ட்டமுனிவரும் கனதுசடர்களுடன் விரை 
ந்.து எழுந்தருள, வள்ளலும்எழுந்திருஈ்து இறைஞ்சனன். 
முனிவரும் மன்னவனைச் தழுவி, விண்ணவர்கள் காப்பஜ் 
நின்று, (ஒமகாராஜனே ! கீ ஏன்னுரை மெய்யாக aranks 
இசமுனிவசால் எண்ணலரிய இடசெல்லாம் பட்டனை. உன் 
னுடையபுகழ் மூன்னிலும்மிகுதியாய் கூவுலகும்பரவியது. 
உன்னுடைய மேன்மைக்கெல்லாம் கெளசிகழுனிவரேகா.ர 
ணம். அம்முனிவர்செய்கையால் காணையிற்கடைந்த _மணி 
இபாலவும்..நயுதங்களிள் இரணம்அடை௩்த விறல்வீசன்போ 
லவும்... விளத்கம்பெற்றனை. ௮வர் உனக்குமகோடகாரி, *ஈன் 
ஈஸ்ல தன்றே மழப்பதாள் ஐ ஆகலால் gern spel 
ச தவெல் ... அவர்சொன்னவண்ணம் செய். 
மனதிற் சிறிதும் ஐயம்வேண்டாம்' என்று ருளிச்செய்யக் 
கேட்டு உடனே ஓம்என இயைந்து இராச்சியடாசம் கைக் 
கொண்டனன். 
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பின்பு சுக்ரெஹும் யமனும் கலியும்ளய்இி (இறைவ | ரீ எய் 
sore pun iS ene ES git” கலை இன்று. ஆயினும் நின் 
கீஇயும் வாய்மையும் இறையளவும் றம்பாதிருக்கனை. உன் 
ஜனோடொப்பார் உலடல் எங்கும்இல்லை. உன்புகழ் இரவியும் 
இக்.தவும் உள்ளவராயில்நிலைபெறுக: இம்னராா தம் 

யமுவீனபமேதுகர்வை, யால்கள் இயற்றிய இன் 
னலை இதயத்அஎண்ணேல்' எனஇயம்ப, அவர்களைத் தொ 
மூது *உங்கள் அருளாலன் றோ இடர்க்கடல் கடந்தேன்” 
என்றுகூறி வணக்கத்துடன் இருந்தனன். அப்பொழுது வி 
ண்ணிற் கந்திருவர்பாட அ.ரமகளிர் ஆடத் தெய்வமுரசம் கற 
ங்கப் பல்லியமுக் முழக்கர். அமரர் பூமழைபொழிதனர், 
இரிகர்த்திகளும்மசழ்ச்து தேவேக்தரனைகோக்கி (ரிச்சக் 
இசமகாராசனை அரியணைமேல்்ஏல்லி அரசழமுடிசூட்கெ' என் 
pat, gore Bien வர்களோடும்.. மனிவர்களோ 
டூம் இச,த்தினம்இழைத்த சிங்காதனத்தில் நித்திலக்கவிகை 
சிழற்ற அரம்பையர் கவரிஇரட்டச் சந்திரமதியோடு இருக் 
சச்செய்து நாமலமரய்ப் பரிமளமுள்ள புண்ணியதீர்த்தத்இ 
னாலும் ஆகாசகற்காசலத்தினாலும் தனக்கு வசுக்கள்செய் 
வஅதடோல் ௮பிலேகஞ்செய்தனன். தேவதுந்துபி முழங்க. 
சுரர்கள் பூமழைபொழிந்தனா. அ௮ரம்பைமுதலியோர் ஈட்ட 
மாடினர். முனிவர்கள் ஆசிமொழிந்தனர், இந்திரன் ௮ழைக் 
கச் சத்தியசர்த்என்னும் அமைச்சன் சதுரற்கசேனைக 
டன் பலதாரிய மூழக்கங்களோடு விசுவாமித்திரமுனிவ 
டம் சென்றுவணக்கி (இப்பொழுது எங்கள்வேநீதன் நீவி 
ராகலின் என்செயற்பாலகோ அருளுமின்; அன்னது ண 
மேஓழுகுவல்" எனவிண்ணப்பஞ்செய்ய,முனிவர் ௮வன்கை 

னின்று ௮. சமுத்திரை ஆழியைவாம்கி அரிச்சந்திரன் 315 
தத்இல்ஈஈ.து மனம்மகழ்ந்து (இவ்வுலகம் முற்றும் ஆளுக) 
பலதாற்றாண்வொழுக' என ஆசீர்வதித்து முடியும் கவித்து, 
'கவரிவீ௪க் கவிகைஙிழற்றச் சர்திரமதியோடு ௮யோத்திகக 
ரம் எய்துக' என ஆூகூறினர், ௮மரர் அனைவரும் தத்தம் 
இடம்சென்றனர். விசுவாமித்திரமுனியும் தம் தவம்இழக்த 
ுக்கச்இனால் முகம்வாடி. மீண்டும் சவமியற்ற , வனஞ்செ 
ன்றனர்.
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80 - ஆவது அத்தியாய. 
அ6ச்சந்திரமகாராசன் மீண்டும் அயோத்தியில் அரசாளுதல். 
ஹரிச்சர்திரமகா ராஜனும், கரிதஞம் பரிகளும் இரதங்க ளும் பதாதிசளஞ்சூழ, குடிகளும் அமைச்சர்களும் கேண மையரும் கொண்டாட, இரத்திசிகரங்கள் அமைத்து நித் லத்துவசங்கள் கட்டிப் பொன்னிலும் மணியினும்சமை 5௮௫ உர்சமிக்கெவஃ்போன்ற இவளிகள்பூட்டிய இசதத்தில் இல் மைதஜனேடும் இவர்ந்து வ. -டமாமுனி வராமுன்னிட்டுக்கொண்டு, அ சம்பை சுமுகு கன்னல்முத லிய காட்டித் அளிர்களும் அணாகளும் அன்றிய தோரண i கள்கட்டிப் ப் நீர்தெளிததுக் கத்தூரிமெழுகி நிகுஇிலச் சுண்ண ம்பொற்சுண்ணமும் நிரப்பிப்பரப்பி, எங்குமமண க்கோலங்கொண்டு மைந்தரும்மகளிரும் மடழ்$்து காணக் கண்ணுக்கினியதோர் விழாவாகக்சொண்டு போன உயிர மீ ண்டும் பெற்றவா்டோல் 256 SEEL6e dy அமிழ்ந்துகிற்சப் பட்டணத்தில் அனைவரோடிஞ்சென்று, ௮6சணர் அிகூற அசர்கள்போற்ற மாகதர்புகழ்பாட மகிழ்வுடன் ௮ரியணை யில்வீற்றிரு6 த, அமலன்௮டி.யை ஆசாதித்து மன்னுயிர் ௮ னைத்தும் தின்னுயிரெனக்காத் துக்கொண்டு உலகாண்டு மன் னவர்க்குமன்னவனாய் வீற்றிருக்சனன். இவ்வண்ணம் சன் னுள் கழிந்தபின், வடட்டமுனிவர் எழுஈதருள, மன்னவன் எழு எதிர்கொண்டு சோட சோபசாரஞ்செய்து மணி _பர்களச்தில்இருத்தி மகிழ்ந்திருக்கையில், ஆம்குஇருக்க சுய இ வா் வட்டமாமுனிவரை கோக்க, *இவ்வரிச்ச Wary Heat, FFB Bud wer, விரதை. லோ தொடியனுமகிரபராஇ, இவர்களுக்கு தீதின்பம்கேரர்தது ஏன்? இயமன்ஏன் புலையனானான்? ௪ விசுவாமிச்இராகட் டளைக்குப்பயந்து காலகெளசிகனானதேன்?' என்றுவினாவ, வடிட்டமாமுனிவர் சொல்லத்தகொடல்னொர்: 

முன் SoCo B seq என்னும் அரசன் மூவுலசாட்டிகனக் குவேண்டும் என்,று விசுவாமித்திர முனிவரைப்பிரார்தஇ௧௧, அலர் அசசனைகோக்கி .சீ ஏழுஜகாம் தவமழுயலவாவது வண்டமம்; அன்றி ஒருஐ$கத்தல் மிகவும் துன்டம அனுப
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க்கவாவதுவேண்டும், ௮ஃதின்றி மூவவுலசாட்சு போது 
AOS, அரசன் அம்மாணைப்படி. ஒருஜாகத்தில். அன் 
மல்லாம் ரகர சேர்ந்தேன் என்றுகூற, அவ்வண்ணமே 
குக என்றனர். ௮வனே அரிச்சந்திரனாய்ப்பிறக்கான்; ஆக 
1ல் விசுவாமித்திரர் மிக்கதுயரமெல்லாம்.தகர்வித்து, மூறவு 
காட்டு அலுக்கெகம்செய்கனர். இவ்வரசன் aes 
ன் அ௮ம்சழ் என்பர்," 

6 முற்காலத்தில் இவ்வுலகத் சோதமான் என்னும் வேங் 
ணொருவன் அறநெறிதவறா.து ௮ சசியற்றிப் புத்திரனில்லா 
ல், கடவுளைக்குறித்து,த் தவஞ்செய்து ஒருபுதல்வியைப்பெ 
ன். அவள்பிறர்சகாலம் நல்லகாலம் ௮ன்றென்றும் 
சல்வத் அக்கு ௮।(நிவாகுமாகலால் எல்கேலும் விட்டுவிட 
வண்மும்என்றும்  சோடிடர்கூற, மன்னன் கலங்கசகிற்கை 
1ல் அமைச்சன் சொல்லலானான்: முன் மதுவரயென்றுபேர் 
பற்ற நகரத்தைச் இத்இசயானுளன்பவன் ஆண்டனன். அவ 
வக்கு ஒரு மகள்பிறந்தாள். மணிமாலிகை என்பது அவள் 

பயர். வள் ஒருவரையும் விவாகம்புரிய விருப்பமில்லா 
ுலிருக்கச் தந்ைத கவலையுறறுத் இருமாலைப்பிசார்த்இக்க, 
நட்புருஷோத்தமன் ஒர் இசாஜகுமாரன்வடி.௨ாய் எய்தினன். 
ுன்னவன் அக்குமாரனைகோக்கித் இருமால்என்று அறியா 
3ல் உன்குலம்ஏது? பெற்ஷோர்யாவர்? பேர்யாது? ஊர் 
த? என்றுவினாவ, ௮வன் கானோர் சன்: கப. 
8கா,த்தி,த்கன். பெற்றோரை கான் Caer. எனக்கு 
ர்ல்லாம் இடந்தான். என்போர் என்ன, க என்புதல்வி 
யை மணம்புரியவேண்டுமென்று வேந்தன்பிரார். தஇக் வ், 
வாறே மணம்புரிந்துகொண்டனன். பின் சிலகானிருக்து 
தன்தேயம்செல்லவேண்டும் எனக்கூற, ௮ரசன் ஊரும்இ 
ல்லை, © POG Atay என். முன்சொல்லி இப்பொழுது இவ் 
வாது - றலாமோ? எனவினாவ, அவர்கள் தேடி.வந்தரல் உன 
க்கு. இடர்வரும் என்றுகூறி, மணிமாலிகைஎன்டாளுக்குக் 
கனஉண்மைபகர்ந்து இருமால்போயினன், அவளுக்குக்கள்று 
வளுய் ஆரும் அறியாது வந்துசொண்டிருக்க, அவள் கருவுற 
றனளாகத் தோழியர் கணவனைப்பிரிந்தபின் நின்மகள் ௧௬ 
வுற்றனள் என்றனர், ௮ல். துணர்ந்து ௩ர£பஇ மகளை நித்திரை 
சசெய்கையில் ஒருபேழையில்வைத்து ஆற்றில் விட்டனன்,



௩௦ - ஆவது அத்தியாயம், டு௯ 

௬வள் பாற்கடல்சேர்ந்து இருமாலால் ஆதரிக்சப்பட்டு விஷ் 

வர்த்சமரஈஷ் என்னும் ஒருபுத்ல்வனைப்பெற்றாள். அவன் 
ன வ்கக்பிற் சாக்மலித் தீவு ஆண்டனன். ஆதலின், சாஸ்இர 
துக்கு அ மைரது மகளைசீக்கவிடின் அவளுக்கு ஈற்காலமுண் 

_ாயிற் இறெப்படைவாள் என்று அமைச்சன் விசாரகண் 
உதினான். அரசனும் நிததிசை செய்துசொண்டிருக்கும் மக 
ளப்பெட்டியில்வைத்துப் பிரவாகத்தில் விட்டான்: அப்பெ 

டியை ழயன்எடுத்துச் இறந்துபார்த்து ௮இல்,.ஓரு பெண் 

இருக்கக்கண்டு வியாது எடுத்து வெளியேவிடுத்தவுடன் 

அவள்வணங்கிறிற்க; இர்க்கசுமங்கலியாயிருஎன்று ஆவத 

த்தனனாக, ௮வள் எனக்கு விவாகமேயில்லை, என்னைத் தேசத் 
துக்கு ௮ரிஷ்-ம்என்று ஆற்றில்விட்டனர் என்றுசொல்ல, 
அலன் என்தவத்தனால் ச௩இரமதியாய் மாங்கலியசூத்திரத் 

கோடு பிறப்பாய் என்று அ௮னுக்செகத்துப்போயினன். உட 

CB oot Bi@allg hot wp மதிதயன் பு, இறியாய் அவ்வாறே பிற 

bem முற்பிறப்பின்பயனால் இத் துன்பமெலலாம பட்ட 

னள். 

“முற்காலத்தில் கல். இந்திரனிடம் செல்லுகையிற் 
குமாரனை அழைக் காணமுபோய் அளகாபுரியின் ௮ 

இல்ிதுத்தித் தான் உட்செல்ல, ௮ரம்பையின்மனைவாயிலுக 

Ge Gaara ஒசரவுஇருப்பதை Lol AL TEER தன் 

சைவாளால் அ௮தைத்துண்டித்துக்கொள்றான், தக்கன் தன் 
கனை ஈகளகூபரன் கொன்றதுகண்டு பாம்புகடித்து இறக்கும் 

டிச்சபித்து மிருதசஞ்ேவினிமரு£தால் தன்மகனையும் உயிச் 

(ச்சமத்ச அக்களகூபரன் ௮ம்சத்திற்பிறந் தவன் லோதா 

ஐென், ஆதலால், தக்௩கனாற் கடி.க்கப்பட்டிறந்தான். தஇரிமூர்த் 

திகள் அதுக்ெகத்இனால் ௮.துகீல்கி உயிர்த்துஎழுக்தான்." 

(இரிசல்குமன்னவன் தறுவோடு சுவர்க்கம்புக எண்ணி 
வட்டசைப்பணிய ௮வர்மறுக்க, அவன் விசுவாமித்திர 

முனிவரை யடைந்து தன் விருப்பமும் தனக்குக் குரு 
சாபத்தால் சண்டாளவடி.வம்வந்ததும் சொல்லிஇசக்க, ௮வ் 

விசுவாமித்திரர் தவப்பெருமையால் அவனைச் சுவர்க்கம்ஏற்ற, 

அமரர்கண்டு புலையன் இல்குவக்தான் என்று புசந்கானிடத் 
அப்புகல, அவன் ஆணையா லக்குவந்திருக்த யமன் புலையன் எ



*0 அரிச்சந்திரன் சரிதை, 

ஈறு இகழ்ந்து சாலிஞக் திலைமோக உழமைக் அுச்சள்ளினை, 
yess Aste வீசுலாமித்திரர் சாப்த்நினாற் புலையளுப் 
சீசசேனன் ஏன்பவனுக்குப் பு.த்இளுய் Feit genio 

ufo ead gs Atri ee ler. si poncdarete.ac; 
fen சாபவிமோசனம் ஆகச் தன்னுலகுசென்ரான், ' 

முன்னொருகாலத்தித் சூரியன் தவஷ்டாவின்மகள் சழிஜ் 
ையைம Bgl Og) யமன என்னும் இருவசையும்பெற் 

ன். சமிஜஞை தன்பெற்றூர்மனைக்குச்செல்ல நினைத்துச் 
சாபைஎன்பவளைச் சிருஷ்டி தது.த் தன்சணவலுக்கும் மக்க 
நக்கும் தணையாகவைத்துக் கணவனுடன் சொல்லாமற் செ 
ன்றனள், சாயையும் சன்னை இன்னாளென்று அ௮றிவியாது 
சூரியனைச்சேர்ந்து செளலர்ணி சநி இருவரையும்பெற்று 
ளாய்த் தன் சக்களத்திமக்களை ஆதரியாமல்ருக்க, யமன் சம 
யம்பார்தீதுச் சனியின்காலை ஒ.த்தனன். இஃது அறிந்து 
சூரியன் ௪சமிஜஞையை காடச் சமிஜ்ஞை, பெண்கு யின். 

வவங்கொண்மி வனத்டுற்கரஈது இருகக, அதைக்கதிரஉன் 
௮றிகத;தானும்குதிரையாய் வ (வங்சொண்டு ௮உளைச்சேர்ந்து 
அசுவிகிேவர்களைப் , பெற்றான்; அவர்கள் தேவலோசம் 
சென்றனர். #6 தன்கால் ஓடிந்து 48 வலியில்லானாய் 
கைமிசாரணியத்திற் சேர்ந்து கெளசெமுகிவர் அருளால் 
உபதேிக்கப்பெற்று, தவஞ்செய்து கிருசபதத்தை 
suc. ஆதலால்) சகி கெளிகமுடிகர் கட்டளைப்படிக் 
சாலகெளிகனானான்' என்று சொல்லக்கேட்டு யாவரும£ 
ற்ந்தனர், வூட்டமாழமுநிவரும் பல்லாண்வொழ்சவென ௮ 
சனை வாழ்த்இத் தம் இடம் எழுந்தருளினர்: ௮ரிச்சந்திசமகா 
சாசனும் அறகெறிசவருது செங்கோல் செலுத்திப் பல்லாண்டு 
புகழோடு வாழ்ர்திருதனன். 

பிரமதேவன் ஈாரதமுனிவருக்கு உரைத்தருளினதென்.று 
ஸ்ரீவேதவியாஸபகவான் அருளிச்செய்த காந்தபுசாணத்தின் 
உள்ளஞாறையான ௮ரிச்சந்செசச்ரெவர்தஇயின் வாய்மையின் 
மேன் மையைச் சூதழுநிவர் உளத்தருளச் செளாகர்இ முநி 
வர் அனைவரும் கேட்டு ௮க5 தூய்மையடைந்தனர். 

அரிச்சந்திரன்சரிதை முற்றீற்மு.



அரிச்சந்திரன் சரிதை, 
வளமையதத்தஇவ் இணைக 

மேற்கோட் சேய்யுட்களின் பதவுமா. 

(பக்கம்-௩.) தருவாய்மொழி.முதற்பத் து-இரண்டாம்திரு, 
பாட்டு-டு, 

பற்று - (புறம்புள்ள) பற்று, அற்றது எனில் - அற்றது என்ற 
போதே, உயிர் - ஆத்துமா, வீடு - மோக்ஷத்தை, உற்றது - கையு 
த்து. (திண்ணம்), 

(பக்கம்-௩) குறள்-௮ இகாரம்.உட௫. பாட்டு.௬, 

யான் - (சானல்லாத உடம்பை) யான், எனது - (தன்னோடு 
சம்பந்தமில்லாத பொருளை) என து, என்னும் - என்று நினைக்கும், 
செருக்கு - (அவற்றின்௧ண் பற்று செய்வதற்கு ஏதிவாயே) மயக் 
கச்சை, அறுப்பான் - கெடுப்பவள், வாஜனோக்கு - தேவர்க்கும், உய 
ர்ந்த - ௮டைதற்கரிதாயெ, உலஃம் - முத்தியுலகத்தஇில், புகும் - செல் 
QUT CT 

(பக்கம்-௪) குறள்-௮ திகாரம்-௩௦, பாட்டு-௪. 

பொய்யாமை பொய்யாமை - (ஒருவன்) பொய் பேசாமையை 
யே பொய் பேசாமையையே, ஆற்றின் - செய்ய வல்லனாயின், அறம் 
பிற - பிற அறங்களை, செய்யாமை செய்யாமை - (அவன்) செய்யா 
மையே செய்யாமையே, ஈன்று - நல்லது. 

(பக்கம் ௪) குறள்-௮ இகாரம்-௩௦ பாட்டு-௯: 

சான்றோர்க்கு - (துறவினாலே) சிறைச்தோருக்கு, எல்லாவிளக் 
கும் - (புறத் திருளை நீக்குகற உலகத்தோரது) விளக்குகள் எல்லாம, 
விளக்கல்ல - விளக்குகள் அவனவல்ல, பொய்யாவிளச்கே - (அகத் 
இருளை நீக்கு) பொய்யாமையாடய விளக்சே, விளக்கு - விளச் 
காம, 

(பக்கம்.எ) குறள்-௮ இகாரம்-௩௪,. பாட்டு-௨, 

பெருஞ்செல்வம் - (ஒருவனிடத்து) பெரிய செல்வம் வருதல், 
சடத்தாட்ட - கூத்தாடுதல் செய்றெ, ௮அவை- 'சடையினீடத்தே, குழா 
த்து அற்று - (காண்போர்) கூட்டம் வருதல் போலும், போக்கும் - 
(அச்செல்வம்) போகுதலும், ௮௮ - அச்கூட்டமானது, விளிர்தற்று- 
(அச்கூத்தாட்டு முடி.ந்தவிடச்த) போகுதல்போலும், 

6
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(பக்கம்-௪)) இருவாய்-காலாம்பத்து.முதல்இரு. பாட்டு-௧. 

ஒரு காயகமாய் - ஏகாஇபத்தியமாய், ஓட - (நெடுங்காலம்) ஈடக் 
)ம்படி, உலகு - லோகத்சை, உடன் - எல்லாம் பொருந்தி, ௮ண்ட 
t- ஆளுகைசெய்தவர், (இசாச்சியச்தைஇழச்து லஜ்ஜித்து இராத் 
MWC அ௮ன்னப்பிச்சைக்குப் புறப்பட்டு இருளில் வேற்றுமை 
|தரியாமலே கால்வைத்து) கருகாய் - கறுப்புசாயாலே, சவர்த்த - 
வ்வப்பட்ட, காலர் - காலையுடையராய், சிதடயபானையர் - (மூன் 
ன உடைச்று புறத்தெறிர்து டெக்தது இவன் வீழ்தலால் பின் 
தும்) பொள்ளலாக அதையே பாத்திரமாக உடையராய், பெருநாடு - 
தாமாண்ட) பெரிய பூமியில் (தம்மைச்காண முன் Flow Lum gga 
9சல்லாம்)), காண - கண்டு ஈகைக்கும்படி, இம்மை௰யலே - இந்தப் 

9றப்பிலேயே, தாம் - (இலச்சைவிட்டு) தாமே (கேராயிரர் து), பிச் 
௦௪ - பிச்சையை, கொள்வர் - (கிதிபோல்) கொள்ளுவர்கள். 

(பக்கம்-எ) குறள்-௮ இகரரம்-௧௪. பாட்டு.௪. 

ஓத்து - (கற்ற) வேதத்தை, மறப்பிஞஐம் - மற்நதானா.பினு 4, 
கொளலாகும் - (வருணம்கெடாமையாலே பின்னும்) ஒதிக்கொள்ள 
உரம், பார்ப்பான் - பிராமணனது, பிறப்பு (௨யா த) வருணமானது, 

9மூச்சம் - ஆசாரம், குன்ற - குறைய, கெடும் - கெட்டுப்போம், 

(பக்கம் ௩௧) கால,ஃ-௮இசாரம் ௧௧: பாட்டு ௯ 

வேண்டினும் - விரும்பினும், வேண்டாவிடினும் - விரும்பாவிட் 
டாலும், உறற்பால - வரும்பகுதியுள்ள வினைகள், தீண்டா - வாரா 
மல், விடுதல் - நீங்குதல், அரிது - அரிதாம், 

(பக்கம்.௪௨) கால,-௮இகரரம்-௩, பாட்டு.௬. 

நார்த்தொடுச்து - (உயிர்நீல்ெயெ தோற்பையை) நாரினால்கட்டி, 
ஈர்ககில் என் - இழுத்தால் வரும் இழிவுயாத, கன்று ஆய்க்து - விதிட் 
படி. ஈன்றாகச சுத்திசெய்து, அடக்கில் என் - (சிறப்புகளோடு கொ 
ண்டுபோய்த் தக்கவிட,த்தில்) இட்டால் வரும் உயர்வு யா, (ஒன்று 

மில்லை.) 
பேக்கம்-௪௨) நல்வழி-பாட்டு ௩... 

இடும்பைக்கு - துன்பத்துக்கு, இடும்பை - (காப்பாத்றி) வைச் 
கும் தேரற்பை, 

(பக்கம் ௪௨)காலடியார்-௮ இகாரம்-௩. பாட்டு. 

புல்நூனிமேல் நீர்போல் - புல்லின் நுனிமேலிருக்கும் பணி 
நீர்ச்துளிபோல், நிலையாமை - சரீரம் நிலையில்லாமை,
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(பக்கம்-௪௨) நாலடி.யார்-௮ இகாரம்-௩.பாட்டு-௮. 

மலையாடு மஞ்சுபோல் தோன் நி - மலையில் (சூழ்ந்து) சஞ்சரிக் 
கும் பனிபோல் (முன்னே) காணப்பட்டு, மற்று - பின்பு, அங்கே - 
காணப்பட்டது போலவே, நிலையாது - (சிதி.தகாலமும்) நிலைபெற 
மல், நீத தவிடும் - உயிர்ரீங்க (fig) Cur. 

(பக்கம்-௪௨) காலடியர்-௮ இகாரம்-டு. ur@. oe, 
குடரும் - குடலும், கொழுவும் - மூளையும், குருதியும் - Ors 

தீழும், என்பும் - எறும்பும், தொடரும் ஈரம்பொடு - சேர்ச்த ஈரம்பு 
டன், தோலும்- -சரூமமும், இடை யிடையே - ஈடு நடுவில், வைத்த 
தடியும் - வைத்த இறைச்சியும், வழும்பும் - நிணமும், 

(பக்கம்-௪௨) நாலடி.யார்-௮ இகாரம்-இ. பாட்டு. ௪. 

ஊறி - (மலவ்கள்) சுரந்து, உவர்த்தக்க - வெறுக்கத்தக்க, ஒன் 
ப.து வாய்ப்புலனும் - ஈவத் தவா.ரங்களினிடத் தும், கோஇ - - கொழித் 
து குழம்பு - மலைக்குழை சேற்றை, அலைக்கும் - ஒச்கும், கும்பம்- 
குடம், 

(ப க்கம்-௪௩) காலடி. யார்-. Sian ரம்- ௨. பாட்டு-௯, 

மூற்தியிரு£ தசனி - மூஇர்ந்திருக்தபழம், ஒழிய - உஇரா துநிற்ச- 
திவளியால் - தீக்காற்றினால், ஈற்காய் - கல்ல (இளமையான) காய் 
கள், உதிர்தலுமுண்டு - உதிர்ச் த விழுதலுமுண்டு, 

(பக்கம்-௪௬) ஞூறள்-௮இகாரம்-௭க. பாட்டு-௬. 

அ0ச்சத - தன்னையடுத்த பொருளினது நிறத்தை, காட்டும் - 
(கான்கொண்டு) காட்டுற, பளிம்குடோல் - கண்ணாடிபோல், கெஞ் 

சம் - (ஒருவனது) கெஞ்சத்தில், கடுத்தது - மிகுந்த குணத்சை, 
மூகம் - (அவன்) முகமானது, காட்டும் - (தான்கொண்டு) காட்டும். 

(பக்கம்-௪௬) குறள்-அ இகாரம்-ளஎக. பாட்டு-௯. 

பகைமையும் கேண்மையும் - மனத்திலுள்ள பகைத்தன் மையை 
யும்கட்புச்தன்மையையும், கண்-(வேத்றரசர் சொல்லாமம்போனபோ 
திலும் ௮வர்) கண்களே, உரைக்கும் - சொல்லும், 

(பக்கம்-ட௫ு௫) குறள்-௮ இகாசம்-௧௧. பாட்டுஃவு. 

சன்றல்லது - (ஒருவன் சனக்குச்செய்த) திமையை, அன்றே - 
செய்தபொழுதே, மறப்ப - மச். துவிவெத, ஈன்று - ௮றமாம், 

MAHAMAHOPADHYAYA 
De. U.V. SWAMINATHA IYER LIBRARY



அரிச்சந்திரன் சரிதை. 
a ee 

அநம்பத விளக்கம், 

அகங்காசம்--செருக்கு-யான் என் 
னும் இறுமாப்பு, 

௮கம்--உள்ளம்-இடம், 
அங்குசம்--மாவெட்டி., 

Ly FL ணியர்--இரக்ஷகரில்லா தவர், 
அடலை--சாம்பல், 

அடாது --ச்காத்து, 
௮டி.சில்-- சோறு, 
அட்டில்--மடைப்பள்ளி, 
அட்ளெஃசமைத்து, 
அணிகலம்--அபரணம்; 
௮ணு--மிகச்சிறியபொருள், 
அ௮ணுக--இட்ட, 

௮ணை--படுக்கை-சேர். 
அண்ணல் -- பெருமையுடையோ 
ன-அரசன, 

அதமன்-ஃமிகவும் இழிந்தவன். 
அதர்--வழி, 
அதிபதி-- தலைவன். 

௮த்தம்--கை, 
Ib #60 — தகப்பன். 
Hoe sor—y PM vet saer, 
௮.றுக்சரடுத்து--ஆர்வ இத்து, 

௮5சணன்-அழயெகருணையுடை 
யோன்-பார்ப்பான், 

அந்தி-சாயங்காலம், 
அமயம் சமயம், (aur, 
அமரர் -- தேவர் - மசணமில்லாத 

அமலன்--குற்மமில்லாத வன், 
அஷஹி--படுக்கை. 

அமைச்சர் --மக்திரி, 
அமையும்--போதும்: 

அயர்வு -வருத் தம்-சோர்வு. 
அபின் நு--இன் று, 

அரக்கன் -இராக்ஷதன், 
அரமகளிர்--செய்வப்பெண்கள், 
அரம்பை. வாழை. அப்சரஸ் இரீ 

களில் ஒருத்தி. 
இரவம்---ஓலி-பாம்பு. 

/ அ7வு பாம்பு, 
௮ரி5--கூடா.து-அருமை, 
அரியணை--டங்காதனம், 
அருகு--பக்கம்-சமீபம், 
அருக்கன் சூரியன், 
அ௮ருக்ததி--வ௫ிட்டர்மனைவி - நல் 
லொழுக்கத்தில் தடையற்றவள் 

அருக்தி--உண்டு, 
அருவருப்பு--அசுதத எண்ணம், 
அருளிச்செயல் ஃ. இருபையினால் 

சொல்லுதல், 
பதி ௮ இிடைப்பத்தால்பெ 

அக்கன் துன்பம், 
அலம$து--துந்இத்து, 
அ௮லறி--கூச்சலிட்டு, 
அல்லல் துன்பம். 

௮வண்--அவ்விடம், 

அவனி--பூமி, 
அவா. ௮சை, 
*வை-- சபை, 
**ளி--வண்டு-இருபை, 
அளித்,த--கொ டுத்து காப்பாற்றி, 
Sy det — ev Sr - “L/P 

அறம்--தருமம். 
வாழி--தருமக்சடல், 

(ச. லுசுவை -- சைப்பு- இத்இப்பு .. 
"பிளிப்பு-உப்பு - அவர்ப்பு - கார்ப்   பு யெ ஆ௮ ௨௬௫,
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26D Di got tm DET CT Ci, 
3D LI- 6 HB- 2S FOTO UTE த. 
அணைவருக்கும் -- எல்லாருக்கும். 

அ௮ன்னம்---அம்சபக்ஷி, 
அன்னை. தாய். 

அன்னோன் -அத்தன்மையானவ 
OT $j AGT. 

Yoos—FP rio, [Cure. 
ஆங்கு--அவ்விடம் - அவ்விதம் - 
அசனம்---பீடம், 

ஆசான்--குரு, 
GP— YF rat Bw. 
ஆணை---அஜ்ை. 
ஆண்டு--அவ்விடத்தில்- வருஷம்- 

ஆளுகைசெய்து. 
இதுலர்-- இரப்போர். 
ஆகக்தம்- சந்தோஷம், 
அபத்பார்தவன்-- துன்பத் இல் ௨ 

“ச்வும் உறவானவன். 

ஆய்ச்து--அராய்க்து, 
ஆர- நிறைய, 
ஆ ரணியம்- காடு, 

ஆராதித்.௫--பூசதத. 
ஆர்வம்--அன்பு, 
ஆவணம்--கடை த்தெரு, 
அணக an 
ஆவணச்சிட்டு.-அடி.மைச்சு எழு 

தும் விலைச்€ட்டு. 

ஆல --விதம் - வழி, 
ஆற்றல் வல்லமை - செய்தல். 

4 

Dept g—bi Ds gw. 
இூகொ9--மயானம், 
இடுக்கண் துன்பம் 

இடும்பை ் 
இதயம்--மனம். 

ரட்ட இருபக்கமும் 
சணம்--கடன் 

இசதம்....இரசம்-தேர், 
இசவி--ஞூரியன், 

இருடி--முனிவர், 
இருச்தி--உட்காரவைத் து-வைத் 

க்குகள் — வேள்வியில் 
சால்வோர், 

இருக்கி. மிக்சி வியா ப, 
ME) ave லக § B— weer, 

இவர்மீது ஏறி, 

இ வளி--குதிரை, 
இழிதகவு--இழிவு. 
இழை ்த-- செய்த, 

15) 7) ல் தேன்கூடு. 

SF ig or oor: அடிதான் - தங்கி 
னான்-இர் ம்தான், 

6) 00 p—a fl “அசன் - கொஞ்சம்- 
கடவுள்- திலைவன். 

இறைவன்-- தலைவன் -கடவுள். 

இனிய-.இன்பமுள்ள-ஈல்ல. 
இன் று--இப்டொ ழு.து-இல்லை, 
இன்னல்-- துன்பம், [ன. 
இன்னா-துன்பம்-வெறுச்கத் தக்க 

ஈண்டெ-இவ்விடக்தில்-கூடு-ரொரு 
ங்கு. 

ஈந்து கொடுத்து, 
ஈமம் சுடுகாடு, 

ஈர்க்க இழுக்க, 
ஈனம்--குறைவு-இழிவு. 

உச்சரித்,த--சொல்லி, 
ச்சயிச்சிரவம் .... உயர்க்சகாதுள் 
எ.த-இக்திரன்குதினா,   Qt p—Fé Hae. 

இம்மை--இப்பிறப்பில் ௮௮ுபவம் 
இயம்பு -சொல். 

இயத்தி---செய்.௮. 
இயைந்து-சம்மஇதிது, 

உடை--வஸ்.இரம், 
உண்டி சாப்பாடு, 

| உதச்சோன்--பிறர் தவன். 
உதிசம்--இரசத்தம், 
உபசரித்த.நன் மைசெய்த,



உய்ய--மிழைக்க, 
உரப்பி-- வெருட்டி, 
உருத்திரமூர் த்தி.-சவன். 
உரறி - பெருங்கோபங்கொண்டு 
" கர்ச்சித்து, 
உருச்௮-- கோபித்து, 
உருவி--தொளைத் து-உறை௰ீக்கு, 
உலகம்--பூமி-லோகம் மூன்று-சு 

வர்க்கம்-மத்தியம்-பா சாளம்- ப 
இனான்கு - மேலேழு - £ழேழு- 
மேலேமழு-பூ-புவர்-சுவர்- ஐனோ 
தபோ-மஹோ-சத்தியம்- (லோ 
கம்)-கழேழு-௮தல-விதல-கத 
ல-தசாதல-ரசாதல-மகாதல.பா 

தாள-(லோகம்,.) 
உலப்ப-செட, 
உலம்--இிரண்டகல், 
உவப்பு--- மஇஜ்ச்சி, 
உவா- பெளர்ணமி 
உறுச்இ--உறுஇப்படுத் இ. 
உற்று -௮அடைந்து, 

ஊக்கம் 4 உள்ளக்கெர்சளி-தைரி 

யம், 

ஊங்கு---மேற்பட்ட, 

tot aor FE TIT. 

eat Busw— Qav7 uo. 
otf Dam வாகனம். 
eat pm (9 7 OT Leo Ovid, 

gar ip ~~ விஇ. 
her N— 2.6 p $$. 
et pi—Aen 5 ay. 
ளஊன்--மாமிசம், 
i 

் , 
'எச்சம்---௪ந்த 

தி. 
61s B—aué 

§)- 3 OL 5B, 
எய்துவித் 

து--அடைவித் 
து, 

எரி- செருப்பு, எரிவாய்--நெருப்புள்ள 

ஓர்ஈரகம், எல்லோன்--ஞரியன். 
எவ்வாற்முன்-..எவ்வசையால். 

3 

GF (p= GI coG. 
எழுநிலை-ஏம் அக்குமாடம். 
எழுக்தருளு தல்--பெரியோர் வரு 

கை. 
எழுமை---ஏழுதலைமுறை-ஏழு பி 

றப்பு - தேவர்-மனிதர்-விலங்கு- 
புள்-ஊர்வன-நீர்வாழ்வன-தாவ 
மம். 

ஏஇ-- போய், 
ஏக்கம்.-இரக்கம்-விசனம், 
ஏண்-- வலி, 
ஏது காரணம். 

ஏந்தல் -அரசன், 

ஐயம்-- சந்தேகம். 

ஒண்ணாது- ATH. 
ஒவ்வ-- ஒ.த்.இருக்க-சரியாக. 
ஒழுக்கம்--அசாரம், 

மறுமை ஃஃ ஒருமை, 

QF FUSER. 

Gb சம்மதி. 

ஓம்பி--உபசரித் து-காப்பா நதி, 
ஷ் சம் பக்ஷபாதம், 

ரி --நரி-அண் கரி. 

ஓலம்---ஒலி, 
சரத 

-ஞ்சம்-- தாமரை, 
கடவுளர் தேவர். [னி, 

கடைப்புறம் - புறவாயிலுக்குவெ 
கட்டணம். -ஏற்பாடுசெய்த பண 

(ம, 

கட்புலம் -- கண்ணிடம் - சண்ண 

வு. [ச.தி.௮. 
கணம்---கூட்டம்-பேய்-க்ஷணம் - 
கணிஎ௰யாது--இலக்ஷியம் செய்யா 
ஜ்மாசாமல். 
கணை தும்பு, (செய்யும். 
சண்காணிக்கும் -- தண்டு காவல் 
கண்ணுறல்-- பார்த்தல்,  
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கண்ணோட்டம் -தாக்ணியம், vera. 
கதி--வழி-பதவி-ஆதவு. ஈன்முளை--பிள்ளை. 
கதிர்.-இரணம், 
கதிரவன். சூரியன். (எல்கரர்--சேவகர். 
க்துப் பு.-கன்னம். ஞ்சித்.த--கொஞ்சம், 
௧5தரம்--கழுத்து, ராதர்-- வேடர், 

தருவர் -- தேவசாதியரில் ஒரு) ரநீநீயம்- தொழில். 
வர்-குதினாமுகமுள்ளவர்- பாடு 

ம் தன்மையுள்ளவர், குசை:-- தருப்பை, 
கமலம்--தாரமரை, “குஞ்சி-- ஆண் தலைமயிர், 
கமுகு--பாக்குமரம். } St — GW. 
Sai cor —pi_ oor -E pwser. 

க.ரம்--கை, 
fran த--ஒளிக்காமஸ், 
கரவாளம்---௧3இ, 
கரவு. வஞ்சனை- இருதேல் -ஓளித்,, 
கரி. -சாக்ஷி.யானை. 
கருணை --ருபை, [ er, 
கருத்தன் -- படைப்பவன் - கடவு, 
கருவுற.று--கர்ப்பமாய். 

தலிபுருஷன்--சனி, 
கலுழம்,து--அழமு.து, 
கலை--சாஸ்திரம்-மான். 
கவந்தம்.-தலைபில்லா உடல், 
கவரி---சவரி-சாமமை, 

நச் 

y’ 

          

குடாரம்--கோடாலி - சோடரி, 

குணதிசை--டழக்குத்திக்கு, 
_ குண்டிகைகமண்டலம், 

[சல்.குதூகலம்--சக்தோஷம், 

குருதி--இரத்தம், 
குழகன்--சிறுவன்-அழகன், 

குழலி--குழச்சை, 
றஉளன்-குள்ளன். 

கு௮ிப்பு-- அபிப்பிராயம். [ oor, 
குறுகனன்--இட்டினான் - வந்தா 

கூகை- கோட்டான். 
கவத 0" ° a ௯ ச 

கூந்தல் பெண் தலைமயிர், 

கவலை-- துன்பம். கேண்மை.-இனேகம், 

கவன்று--அுன்பப்பட்டு, கேளிர் - உறவினர். 
கவாடம்- கதவு, . oo. . 
கவிகை--குடை. கையர் வஞ்சகர், [Swap 5.97. 
கழகம் சபை, கையொத்து- கையொப்பம் -கை. 

பல்வ அதச்... கெயத்தடஸ்ரவேசசகத 
க௰வ்க--ஒலிக்க. . 

'கன்னல்- கரும்பு, 4காசருமம்- பசுவின் தோல், 
ட. காமயம்--சாணி, 

சட்டம் விறகு. காமறுகு--இராசலீ தி. 
காதலி--மனைவி, கான. -அோசன், 
காலதண்டம்--யமனுடைய தடி. களசேயம் வெண்பட்டு, 
கால்--பாதம்-காற்று-வாய்க்கால்-| ௩௮-௮௨ 7 

சக்குறெ.௮-௪௪்.த இ, சகடு-- வண்டி, (,சலைவன். 
காவலற்கு-- அசலுக்கு, சகதிசுவரன் - உலகுக்கெல்லாம்
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க்ரெவர்த்திகள்--பூமி முழுமை 
யும் ஆண்டவர்-அ௮௮வர்-நளன் 
அரிச்சக்இரன்-புருகுச்சன்-புரூ 
சவன் கார்த்தவீரியன் -முசுகஞுக் 

"1 ir 687 —~F) a: Cor [சன் 
“-ணப்பன்---சணல்கார்த்தொழில் 
செய்பஉன், 

“-ண்டிவாளம்.-மூறட்டுக்கடாக்க 

ளுக்கு இடும் இருப்பு விலங்கு- 
சங்கடம். 
த்திய£ீர்க்இ--மெய்யான பு£ழ் 
உள்ளவன்-அரிர்சந்திரன்மக் இரி, 
“ச் தியசந்சன்--மெய்யான பிரதி 
ஜஞையுள்ளவன், 

“ந்தம்--அமுகு-குணம். 
பூதம்---பி.ர இஜ் றை, 
₹மித்து--ஓமத்துக்கு விறகு. 
“மைத்து--ஏற்படுத 9-கட்டி, 
"மஸ்காரம்--சர்ப்படுத் 2ல்- பண 

ம் சுட்டுச் சீர்ப்படு த்சல், 
“ரணம்--இடம - அடைகீமலம - 

கால், 
ீணியன்--இரசக்ஷ்கன், 
ரிதம் . & ச 

Alen 3— சரி இம், 

GU bee LG S507 LD. 

EDL ADT — FAVORS Ful, 
ாாணை--இரத்தினங்களை மாசமீக் 

இச் சீர்ப்படும ஐம் யங் ரம, 

8ாபவிமோசனம் - வைவு (சாப 
ம்) விடிகை, 

சாசம்--தே.றியபொருள், 

9௧.சம்--மலையினுச்ச-தலை-கோபு 
rapes. 

9தை--பிணஞ்சுட விகெடிய கா 
கடம், [if sev, 

9ைதவு--பல்கப்படுத் தல் - உருவ 

“அிரபானு-.- அழயெ சூரியன் 
பான்றவன், 

Big soni sch ௮ மனக்கஉலை 
“கொண்டவன், 

சிறார் —F pat. 

அக்கன். mea ன், 

இனை -- இளை-கருப்பம், 

் [மால்,) 
பதி-.- இலக்குமி கணவன் (திரு 

பசுண்ணம்--பொழ. 

ரை கள். 
சவாக்கம் -- தேவலோகம் - சுகம் 

விளைக்குமிடம், 
சுவா சந்திரியம்--௪௨ா இனம். 
சுவாமித் துரோகம்... தலைவனைவ 
"" ஞ்சனைசெய்தல், ~ 
சுளித்த--கோபககுறியள்ள. 

க சமூனிவர் தர் பெளராணிகா.- 
கோஜட்டுங் குலத்திற்பிதந்த 

சூச்திரம்-- கயிறு, [வா. 
ரூலம்--முச்சிகையாயு தம், [சனை, 
ரூழல்--இடம-சுற்றுதல் - ஆலேர 

[கரூதவு-பிர திஜ்னை. 

செயற்பால௮--செய்யத்தச்கத, 
செருக்கு--கர்வம், 

செலவி- காது.   
கடம்மை- அரம், 

சாடசவபசாரம்--பஇனாறு ஈன் 
மைசெய்சல் - சனம் கொடுத் 
தீல்-கைகழுவநீரதரல்-கால்கமு 
வகீர்தரல்-முக்குடி.கீர்த ரல்.ரீரா 
ட்டல் - ஆடைசாத்தல் - முப் 
புரிநூல் தரல் - சந்தனம்பூசல் - 
மலாசாத்தல்-அக்ஷசை தூவல் - 
தூபம் - தீபம் - கம்பூரஆர.த்தி- 
அமுதமளிக்தல் - அடைக்காய் 
தீ.சல்-மந்இிரமலர் அர்ச்டித்தல், 

சோதிடர் ஜொூயம் உரைப்ப 
வா,  



சோச--பெருக, 
சோர்வு-- தளர்ச்சி, 

தகனம் -கொளுத்தல், 

தசை--மாமிசம், 

EY. 5 I—-UG SS. 
தடிமாறி--அலைந் ஐ. 
தணக்து-நீங்க-பிரிக் து 

தண்டம்--ஏக்ஷ-தழி-அடி.த்.கல் 
கண்டு -சேனை-தழ., 
தண்ணம்--ஒருபக்கப்பறை, 
தீதீதம்-- தானம் - தானங் டுக் 

கப்பட்ட த. 
தத்தாபகாரம்-கொடுத் ததைமீண் 

ம்கவர்தல், 
த.௮--உடல், 
“தம்னியம்--பொன். 
தருமராஜன்--இயமன். 
தவணை-- கெடு, 
தலம்--தேகத்தை வருச்திச்செ.ப் 

யும் விரதம். 
தவறு--தப்பிதம்- நீஙப்போசல், 

தீளைப்பட்ட ௪--- காலில் கட்ண் 

தனம்--பொருள், 

தாதா.-கொடுப்பவன். 
தாதி--பணிட்பெண். 
தாமதம்---காலக்கழிவு, 
தாழ் தாழ்ப்பாள், 
தானம்--கொடை-இடம், 

இகழும்-- விளங்கும், 
இகைத்து--பிரமித்து, 
இட€த்ை-- உறுதியான மனமு 

டையவள், 
இண்ணம்:.- நிச்சயம், [ஒலி. 
திண்ணியது -- உறுஇயுள்ள து - 

இிணிச்ச--துறுத்த-மிகுக்த, 
திரிகரணம்--மன து - வாக்கு - சரீ 

ரம் ஆயெ மூன்கருவி, 

0 

BACT EB gsr கை 
யவன், : 

திரிமூர்தஇகள் அ டுரமன் - விஷ் 
ey Fae ஆய மூன்று கட 

ளர். ப 
இிரு--செல்வம்- சிறப்பு- தாஃி - இ 

லக்குமி, 
aC rar a@e—eper gy அ.கஇனி- 

சக்ஷ்ணாக்னி-காருகபத்இயம்- 
ஆகவடீயம், [6 g. 

இிரைந்து--உடலில் தோல் தளர் 
திலகன் -- நெற்றியில் புண்டரம் 

போல் சிறந்தவன், 

இவசம்---இனம். 
இறல்--வல்லமை, 

முச்சண்ணுடை 

  
தீரன் தைரியசாலி 
இரக்கசுமங்கவி--கெகொள் மக்க 

“ லியத்தோடு கூடியஉள். 

(துச்சலை -- கெட்டசுபாவமுள்ள 

வள் -காலகெளகிகன் மனைவி, 
துணர் பூங்கொத்து. 

தயா-- துன்பம, 

துருத்தி--திவாறும் தோற்கருவி. 
அருவி--தேடி. - திரிந்து - சாய் 

தூக்காதேவி--காளி, (og 

அன்றிய--நெருங்யெ-மிகுக் த, 
அன்னின--்டின-நேரிட்டன. 

தாய-- சுத்தமான, 
' தூரியம்--வாத்தியம், 
$தாவி--இதகு. 

தெழித்தனர்--அதட்டினர். 

தேரான் ஆலோசியான்-அறியா 
தேவரீர்--நீர் 
சே வாஇரேவன்_எத்தேவர்க்கும் 

மேலானதேவன், 
தேற்றரவு--தெளிவித்தல்- தைரி 

யம் சொல்லல்,  



? 

தாமுத்தை---பணிப்பெண், நீவிர் நீங்கள், 
தாழும்பு-- மை, 

Ber aE கர--அனுபவிக்க 

'தாலா--தோற்காத, நுதல்--நெற்றி, 

CO F mmm அசை 

ஞ்சு--விஷம். 
டுவண- மத் இயில், 
Lie ESI, 

eet j= FANG 6B 65 LO, 
மன்--- இயமன், 

)ல்க-கொடுத்து, 
ல்குரவு--வறுமை, 
ரளகூபசன்--குபேரன்மகன், 
ள் ளிரவு--ஈடுஇரா திரி 

நறை-.-மே ஈன், 
நன்கு- நன்றாக, 

  
நாகம் -நல்லசரீட்பம், 

நாண் --தயிறு-வெட்கம், 

காட்பண்--ஈடு, 

நாமன் -பெயருள்ளவன். 
நான்றது. தொங்கிய த. 

நிகர்த்த---ஒ ந்த. 
திகழ நடக்க 
அ8ணம்--கொழுப்பு 
நீதி---திரவியம் [ நிலையானது, 
நித்தியம் -- தனமும் செய்வது 
“நித்திலம் முத்து. 
கிமித்தம்--கா.ரணம், 
நிரபராஇ--குற்றம்௮.ற்றவன், 
நிருபன்--௮ சன், 
திலவு--நிலா-௪ந் இரன் ஒளி. 
கிலை.-இருப்பு - என்றுமுள்ள gy- 

கோபு.சஅடுக்கு, 
கிழற்ற-கிழல்செய்ய. 
நின்மலன்..-கு2றமில்லாத வன், 

ரீசன்.-இழிவானவன்-டழ்மசன், 
8£டு-நெடுக்காலம், 

“படிக. தலைமயிர், 

நெடழ்ந்த.... தளர்ந்த. 
கெஞ்சம்--மன௮, 

நெடுமால் விஷ்ணு -மிசப்பெரிய 
“ரெட்டுபிர்ப்பு பெருமூச்சு. 
Qe Damen if), 

"சேமி. சச்சரம்-சக்கரவாள பருவ 

[வன். 

தம் உருளை- வட்டம்- சக்கரவா 
கப்புள், 

ஈமிசாசணியம்--ஓர் புண்ணி.ப 
க்ேச் இரம், 

நைமித்திகம்--ஒர்சாரணம் பற்றி 
'ச்செய்யும் சருமம். 

கோன்பு--விரதம். [ய்து 

கோன்று--.பொறுத்து-தவம செ 

பகவன் சேன், 
பங்கம்--சேதம்- அழிவு - Ha cor 

னம். [னட்பட்டி, 

பங்கப்பட்டு.-முறிபட்டு - அவமா 

(ல். 
LIF EN ES £பம்--மின்பு இசங்குச 

'படி.றன் பொய்யன் - வஞ்சகன் 

திருடன், [டள்ளம் 
.படுகுழி--யானைபிடிச்கவீழ்சதும் 
படை--சேனை-அயுதம். 

படைக்கலம்--ஆயுதம், 
பணி... -வேலை-ஃ- கட்டை, ree. 

பணித்து சொல்லி - கட்டளையி 
பணிவு--௮டச்சம், 
டணைச்து--பருத்து, 
பண்டம்.பொராள், 

ப்தர்--கருக்காய்ரெல்-உமி, 
பதாதி.-காலாள்,   பதி. கணவன்-சலம்-சகரம்,
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பத்தினி -மனைவி, 
பயிலும். பழகும், 
பரஞ்சோதி....மேலானஒளி. 
பரலோகம். மேலுலகம், 
'பரல்--பருக்சைக்கல், 
பரி.-கு இரை, 
பரிவு--அன்பு 

ப்ரா கல்--குடி. த்தல். 
பவம்--பாவம்- சன்மம், 

பழி.ப்பவன்-...-மிந் இப்பவன், 
Ly வம். காடு, 

ப்று-.-அன்பு-பிழப்பு, 

பாசம் -௮ன்பு-சயித., 
பாண்டம். பானை 
பாதலம்--பாதாளம்-£முலகு, 
பார்ப்பனன்.....பிராமணன், 
பார்ப்பினி.-பிராமணஸ் இரீ, 

பீணி...-நோய், 
பிணைப்பட்டேன்.-பாத் இயப்பட் 

மீன். 

பிண்டான்னம்-- பிஅருக்களுக்கு 

் இடிம்சோற்றுத் இரளை, 

பிர2கத்தியை- -பி.ராமணனைசக்கொ 
ன்றபாவம், 

பிரவாகம் வெள்ளம். 
பிரலாபிக்காதே--௮ழாதே, 
'பிசாமணியம்-பார்ப்டாரசாதி, 
போதம். -பிணம், 
பிலித்லும்--- துளிக்கும் - பெய்யும், 
பிறழின்--தவதினால், [வன். 
பிம்காவிக்தெவன் -- பின்னி p 

பீடிக்க... துன்பப்பட த. 
/பீளை-கண்அழுக்கு, 

புகல... சொல்ல, 

புகழ்-.£ர்த்தி, 
பூதல்வள்...மசன், 
பசல்வி.-ம.சள். 

Ly $60) ——~ JEM 65 GO LD, 

புரக்கும்--இ ரக்ஷிக்கும். 
ATE g Te —O) 5 Do ci Halt பட் 

டணங்களைப்பிளப்பவன், 
(சாணம் -- பழையகதை-வியாச 
“முனிவரால் செய்பப்பட்டது- 
ஐது லக்ஷணமுடையது- பஞ் 
௪பூச எருஷ்டி-1) Sor eA 
ருஸ்டி-3) வம்சஙகள்-8; மது 
வர்தரங்கள் 4; வம்சல்களில் 
உள்ளவர்சரிதம்-3 “D5 அவை பதி 
னெட்டு; மச்சீயம்-கூர்மம் - வ 
ரசாஃம்- வாமனம் -பிரமம்-வை 
ஷ்ணவம்- பாலூதம்- தைவம்- 
லைங்கம் - பவுடிகம் - நா.ரதீயம் 
-காருடம்- பிரமகைவர்த்தம் - 
காம்தம்-மார்க்கண்டேயம்-ஆகி 
இனையம் - பிரமாண்ட ம்-பது 
(23. dD, 

(பரு? ஷாத் சமன். அண்களிற்ெ 
ந்தவன (இிருமால.) 

புலையன். சண்டாளன். 
புறவ்கூறுவோன்--தூஷ்ப்பவண், 
Lyoor ev — 1 
புன்கண்மை-- இன்பம், 

|g ee 

பூதம் பேய்-ஐக்துபூதம்- நிலம்- 

நீர்-தீ-வளி-ஆகாயம். 
எப ரணகும்பம்- நல்ல நீர்நிறைர்த 

குடம், 

பேழை--பெட்டி, 
பேதம்-ஃனேஇதரைப்பிரித தல்- 

வித் இயொசப்படுத்தல், 

£பைக்கூழ்---பயிர், 

பொத்தி. மூழு., வைச், 
பொதிர்த — மழைத்தவைத்த-  
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)பாய்கைஃத்சம், 2 இசம்--இக்கு, 
9பாறைஃபொறுமை-சுமை. ய--மயச்சூகல்-வஞ்சனை, 

மாரி--மழை, 

௦கம் BLD. மாழ்ச்.த--மயக்௫, 
௦காரடாவன்.-பெருர் தன்மைய | மாளிகை---வீடு, 

ள்ளவன்,. 
ுகாபுருவ்ன்- பெரியோன். 
௦கிழ்ச்ச. சந்தோஷம், 
0இஷி-.. அரசன் மனைவி, 
பஞ்சம் கட்டில், 
௦ஞ்சனம்-. ஸ்நானம், 
௦டிமை--சோம்பல், 
௦ட்டெ அளவு, 
௦ணம்--கவியாணம்-வாசனை, 
௦ணிகர்ணிகை-.கா௫ியில், கங்கை 

கீகணுள்ள ஒரு தீர்த்தத் துறை 
யென்ப, 

q 

மானதனன்--மானத்தையேபொ 
wna RSET அப்சல் 

ருளர்கக் கொண்டவன். 

மிடைநது--நெருங்கு-மிகுச் த. 
மித்திரன்-- னேன், 
(மிரு சசஞ்வேனி-- செத்தவனைப் 

பிழைப்பிக்கும் மரும். 

மூடுல்--மேகம். 
மூடி. -சரீடம், 
முச்தி--மோக்ஷம். 
ருயற்டி_பிரயச் தினம்.   ௦ணி.மாலிகை -- இரத்இனமாலை 

என்பவள், 
௦தலை---பிள்ளை, 

திபத 
0 இதயன்--கனோசி காட்டசசன்- 

பு.த்தியினால்குடி.ப்டவன்-( அண் 
ணறிவாளன்), 

௨து---கள். 
2527ம் ஆலோசனை, 
௦மகாசம்---என துஎன்னும் ஆசை. 
ுயானம்-4இடுகாடு, 
௦ரித்தான்-.-இறக்தான். 
௦ருக்கு௮பக்கம்-இடுப்பு, 
ப்ல்ைகிறைச்௮. 
௦ம் -பாவம்-வீ.ரம்-கொலை, 
2௮கு-தெரறா, [ane 
LEE Dm OD ECTD-ENSED = ௮ 

உறை வேதம்-இரகசியம், 
மன்பதை சனம், 

மாகதர். அசசர்களிடத் தப்புசழ் 
பாமிவோர். 

[முழஞ்சு 

மூரசம--பேரி-மத்தளம், 
மூருகன்--- சுப்பிரமணியன்: 

ம் 1 பகை 
po D—BT மம், 

மூ.ற்பவம்--முன்௪னமம். 

மூனிவர்--இருவி, [வர், 
மூணிவசர் -- இருஷிகளித்சிறச்ச 

மூன் தானை-- இடையின் தலைப்பு, 

மூவுலகு..-€ம்-ஈடு-மேல்- உலகங் 
கள், 

Fro Fd rine ea, 
மழி.-ஏரின் உப்பு. 

மேணி-சரிசகாச்தி-உடம்பு, 
மோதின. அடித்தன. 
மோழை....அகப்பை-அதிவிலான். 
மோனம்....பேசாமை, 
மோஷம்... விடுகை பதலி, 
யாமம் சாமம், இடம், 
யூபஸ்தம்பம் 4 யாகபசச்சட்டம்   DT SET me DOH ST, 

ண்புஃபெருமை நன்மை, 
கடிட்டர்ஞானம் தம்மிடத்தி் 

குடிசொண்டவர்,
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வச்சரகடகம் .. வைசத்தினாச் 

Cisse, (Sp. 
ஒக் ஆல்மரம-கயிறு-தோற்க 
வடி.வம்-உருவம், 
வணிகர்---வர்த தகர், 
விர் அ--வரித்து, 
வதை... கொல்றுதல்-வருத் துதல் 
வயப்பட்ட--சுவாதீனப்பட்டு. 
வயின்ஃஇடம், 
வ.ரம்--பிசார்த்தனை - சறத்தது - 

௮ருள்கை, 
வருடி.--,சடவி-பிடித்.த. 
வரூவாய--வரவு. 
வரை அள வ/-மலை-மூக்டல் -எல் 

லை-இயேகை, 
வலித்து--நிசீசயித்து. 
வவவுவார்--க்வர்வார். 
வளம்---செழுமை, (ன், 

வள்ளல் வரையா துகொடுப்போ 
வள்..-கூர்ை ௦, 

வற்புறு.த்தி-உறுஇப்படுத்தி, 
வனப்பு-௮ழ௫5: 

வன்மீகம்புற்று, 

வாய்நேர்ச் து. -சொல்லி - பிர திஜ் 
enc Oru gr. 

வரய்ட்பு--சித்தித் தள்-வளமை- த 
வாய்மை உண்மை. [குதி 
வாராண9--காசி, [A peg. 
வர அகாயம்-மழை * மேகம்- 

விகற்பம் -வேதுபாடு-சந்தேகம், 
விசரரம்--.தலோசனை-விசனம், 
விசாலாகதி--பெரியகண் உடை 

யவள்-காசியில்உள்ளதேவி, 
விண்ணப்பம் -வணக்கமாய்ப்பெ 

ரியோரிடத் தச் சொல்லுதல், 
விஜி செய்யென்று ஏற்படுத் 

யது-ஊழ், 
P2109 Bi g g—~sOsOGR, 

விட்பிரன்--பீசாமணன். 
கியப்பு....ஒச்சகியம், 
வியல்--விசாலமான, 

7கு--உபாயம், 

ட ல ளை-மி ருதம், 

Sars Wares 
விழவு--உற்சவம்-௪சச்ே ம், 

அல்ப சொல், “en 

விளித்,த--அழைத்து, 
வினை -செய்கை, 
(விஷ்னுவர் தசமானன் -- விஷ்ணு 

வினால் விருத்தியொெெவன். 

வீயும்--அழியும், [எவன் 
(வீரசேனன் ரூரரானசேனையுள் 

/வீரவாகு--வீரமான கையுள்ளவ 

or, 
'வெதப்பு--வேதல்-வெப்பம், | 
/வெருட்சி--பயம், 
வெள்ளி--சுகரன், 

வ.றி--மயக்கம்தரும்பொருள், 

வறுக்கை...-இிரவியம், 
வெற்றி..சயம்தரும்செயல்- Fuso, 
Ca shi—s apes - கோவேறுகழு 

தை. 
வேட்டு அ-சலியாணம்செழ்து- யா 

் கம்செய்௮, விரும்பி, 
| வேண்டுகோள்---பிசார் த்தனை, 

வேதம் -- அறிவிப்பது - மறை - 
அபெளருஷேயமான தி, 

வேதவியாசர் வேதங்களின் க் 
கறுத்த முணிவர், 

வதாளம்.-பிசாசு, 
mcr) wall GLb, 

வைகறை. விடி.யற்தாலம். , 

Rs RM ng sae. 
ep fss—Gur pas.   Bul gs—Cagur®, க்ஷத்திரம்--ஸ்.த௫ம்,



பக்கம். 

15 

16 

19 

19 

19 

20 

21 

22 

25 

33 

39 

40 

40 

44, 

45 

48 

59 

வரி. 

18 

24 

11 

20 

29 

1 

20 

16 

ld 

25 

22 

11 

29 

19 

24 

11 

13 

21 

பிழைதிருத்தம். 

பீழை. 

ஈர்த்து 

காணேணே 

வருத்தி 
அடி மை.யாக்கி 

புகககண்ட 

தீட்டுத்தடுமாறி 

என்பவனும 

ஒப்பிவித் துவிடு 

உரினும 

பாதாளம 

இயல்பினன் 

தீகனஞசெய்பவர் 

கழுத்த 
ஒலமிட்டனா 

பெருமபடாவம் 

உன்னைட்ஹறெறேன் 

கோன்பினயன் 

£5 5 pi. 
ஈர்த்து. 
காணேனே, 

வருக்தி. 

அடிமையாக்டப், 

புகக்கண்ட. 

தீட்டி.த்தமமோறி. 
என்பவனும். 

ஒப்பித் தவிடு. 

உறினும். 

பாதாளம், 

இயல்பினள். 

தீகனஞ்செய்பவர். 

கழுத்து. 

ஒலமிட்டனர். 

பெரும்பாவம், 

உன்னைப்பெற்றேன். 

கோன்பின்பயன்,. 

வாயிலுக்குகுறுககாக வாயிலுக்குக்குறுக்காக.




