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புத்தகவிள மபர், 
௭ைிடுடத்டுகு வனை 

சப்தரிஷிவாக்கியம் $9()0-பாடல் 
தத்துவராயசுவாமி பாடூதுறை 
தாயுமானசுவாமீபாடல் 
வாசுதேவமனனம் 
பஞ்சதசப்பிரகரணம் 
வேதாந்தபோதினி 
கட்டளைக்கோத்து 
வள்ளலார் 290-சாஸ்திரம் 
ஞானவாசிட்டவசனம் 
பகவற்கீதைவசனம் தஞ்சைபதிப்பு 
திருமூலர் திருமந்திரம் ௩த-பாடல் 
பிரபுலிங்கலீலை மூலம் 
சேதுபுராண்வசனம் படத்துடன் 
திருவாதவூர்புராணம் விருத்தியுரை 
கந்தபுராணச்சுருக்கம் 
அருணாசலபுராணம் 
சானந்தகணேசபுராணம் உரை 
சிவஸ்தலமான்மியச்சுருக்கம் 
விஷ்ணுஸ்தலமான்மியச்சுருக்கம் 
சேந்தன் திவாகரம் 1 9- தோகுதியும் 10 

இவைதலி.த் தஙகஞூக்கு டேண்டும் பலவித புத்தகங்களும், 
வி. பி போஸ்டில் அனுப்பப்படும், அரைரூபாய் தொஷசைச்குச்குறை 
ச்ச புத்தகங்கள் வி. பி, போஸ்டில் அனுப்பமுடியாது, அளை அணா 
ஸ்டாம்பு அனுப்பிக்கிறவர்களுச்கு ஒரு கேட்லாச்கு இனாமாச ௮னு 
ப்பப்படும். மற்ற விஷயங்கள் கேட்லாக்கில் கவனித்துப் பார்ச்கும் 
படி. சோருகிறேன். 
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6” கோ, லோககாதமுதலியார். 
/மசோன்மணிவிலாச சென்ட்ரல் புக்டிபோ, 

ரெ, 29, வைச்இியராசருதலிலீதி, சென்னை,
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இசசரித் திரக் தினுட்பிரிவு. 
ey OEE Eee 

காண்டம், 

பாயிரம் 

. நாட்டுச்சிறப்பு 

தசரச்சிறப்பு .., 

விவாகசகாண்டம் , 

இரஇரசாண்டம் 

வஞ்சனைக்காண்டம் 

வேட்டல்செய்சாண்டம் 

ரூழ்வினைச்சாண்டம் 

ஈகரநீங்கெசொண்டம் 

காசிசொண்டம்... 

மயானசாண்டம் 

மீட்சச்சாண்டம் 

உத்தரசாண்டம் 

ஆ. விருத்தம் க௨கடு, 

மவ வதவ இஞ்சை 
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3 ந௩யகலகைகு்கம். 

மி பரும்புசம்பெறம்படியருக் துயர்கெடும்படி 

ப'ரியம்பலவரும்படியுளம் 

ப்ரும்பியசனம்பெற பிகும்பெருபசம்பெற 

விள கஉியதவரு்செயகெடும் 

“ரு ம்பகல்பெரும்பயறரு ப்சணிசசங்கொடு 
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பர கியயசம்பெறு வே,



உ. 

கணபஇதுணை, 

அரிச்சந்தாசரித்திரம். 
  

பாயிரம். 

கடவுள்வண க்கம், 

கணபதிதாப்பு. 

பரிதிதன்மரபில்வருபார்ச் இவன் 

விரிதரும்புசழ்மேவரிச்சர்திரன் 

சரிதமன்னுக்தமிழ்க்குத்தணைசெயச் 

கரிமுகன்பதங்கைதொழு?சத் தாம். 

பரமசிவம். ் 

சீர்சொண்டசெமழுங்கமலத்திசைமுகனு 

நெடுமாலுஞ்சிவனுமென்னப் 

பேர்கொண்டமூவருவுமீருருவு 
மோருருவாய்ப்பிறங்குரந்தொல்லை 

நீர்கொண்டவண்டத்துச்தாவாத்.ஐு.ஞ் 

சங்கமத் துரிறைச் துறின்றோன் 

ருர்கொண்டதாளிணைகடமைகொண்ட 
வன்பினொடுதலைமேற்கொள்வாம். (௬) 

புசலரியச துமறையாய்மறைப்பொருளா 

யுபரிடத்தாய்ப்பூசமைர்தாய்
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'இலமுமாய்மன்னுயிராயணுவிலணு 

வாயவற்றினசமாய்மேலாய்ப் 

பசலிரவென்றறியாதபராபரமா 

யற.சமயப்பகு இயாடச் 

சகலமுமாய்கிட்களமாய்கின்றோன்றன் 

செழுங்கமலசரண்பு£ கமால். (௨) 

௮ திடாயண்டப௫ூரண்டத்து 

மப்புறச் துமடங்காதுற்ற 

$கியாய்மணி௫யாளியும்பாற்கடையு 

மெனவனைத்தரிறைக் அரின்றம் 

பாதியாலயொன் றாகியருவாகி 

யுருவாஇப்பரர் துமல்குஞ் 

சோ தியான்முடிசூட்டத்தன த.திரு 

லடிசூட்டத்துணிர்ச தா 2யான். (&) 

உமாதேவியார். 

சனத்தாள்வெக்கயமுகலுங்கச்தனுஞ்சம் 

பர்தனும்பாலுண்டகும்ப 

சனத்தாளேயறம்வளர்ச்தகாத்தாளே 
இரிபுர ககடழலாய் வச் 

Pio g sre ADS wore ate i genip 

பொறுத்திரக்கர்செய்யுஞ்செய்ய 

பனத்தாசோரின்ஈமலமலர்த்சாளே 

பென்றலைமேல்லைச்சாள்வாயே. (௪) 

விநாயகக்கடவுள், 

ையாம்பன்முகச்தானை மநலியையோ 

டத்துரந்துவாழ்வசென்றம்



ப1யிரம், கூ 

மெ.ப்யாம்பன்முகச்தாலும்வேதத்து 

மாகபத்தும்விரித்ததென்றே 

மொய்யாம்பன்முசத்தானைப்பொடி யாகப் 

பொருதுவினை முடிச் தூண்ட 

கையாம்பன் முகக்சானைக்காலையினு 

மரலையினுகசருதுவோர்கச்சே. (இ) 

ழநா*க்கடவுள், 

பெழுமைம் ஓ ஙக கிமையிலுழமு திமையிலு 

முகிலெனவேபிறககுமேனிக் 

சருமையிலுககடகத றகட்செம்மையிலும் 

வெம்மையிலுஙகலம்கேன்சாலா 

அருமையிலும்வெள்ளாட்டுப்பால்போது 

மெனப்பிறரையெண்ணேனன்பால் 

வரு *மையிலும்பொருமையிலும்வ.ரதன்மகன் 

குசனுமென்றன்மனத்தசீலுண் 2ட. ௯) 

hia. 

Gm p. 

அர்சரியாமளையமலையாலகாலி 

யம்பிசைமாசரிசெளரியாளியர் தி 

வச்தரிசான்முகன்்வணய்குமலர்த்தாட்குரி 

வைசவிதாருககைரிமதக்கி$ல 

கரிசரியோகினிகூலி$லிசாக 

சங்சணிசங்கரிவிமலைசகாளிவால 

சுந்தரிசாமுண்டி திரிசூவிகோலத் 

துணையடியென்முடி" துகுடினேனே. (ஸூ 

4 மயில் அயில் - மையில் _யில் எனப் போலி.பாய்உந்தன.



அரிச்சநீதாபுபாணம் 

கலைமகள், 

மருப்பவள வாச்குவிச்துஇரண்டுமுத்து 

வடமணிர்தகுடமெனவேவயக்கிச்செம்பொற் 

பொருப்பவளவாவளர்ச அத தும்பிவிம்டபப் 

புடைபரக்துகளபரறம்புளகக்கொல்கைச் 
இருப்பவளவாயாளைத்தேனைமானை௪ 

செழும்படிகநிறத்தாளைத்தசம்வெண்கஞ்சச் 

இருப்பவளையுலகேழுமீன்றதாயை 

வென திதயகமலத்தேயிருத் னேனே. (a) 

த்த 

அவையடக்கம். 

ேவேறு, 

நீர்சொள்வார்பாலோ6 கேருற்றாற் 

பதர்கொள்வார்ரெல்லோடுற்பரல் 

சார்கொள்வார்பூவுற்றால்வேோர்கொள்வா 

ர.இிற்சிறி துறையுண்டாயின் 

சீர்கொள்வார்புன்சொல்லுஞ்செஞ்சொல்ல ஞீ 

சேர்ச்தொன்றிற்சே.ராப்புன்சொல் 

யார்கசொள்வாசென்பதுசற்றறியாமற் 

சிறியேனாவசசக்கன் றேனே. (௯) 

புருடனார்க்கேர்திழையார்பொருளுரைப்ப 

செனப்பிறர்தம்பொருளே வெளவுர் 

இருடனார்மேலக ருச்சறமுரைப்ப 

தெனச்சிறியதெள்கு அள்ளிச் 

சருடஞார்ச்குப்பறைகற்பிப்ப 

செனவனந்தங்கண்ணுளார்க்குக்



பாபிரம், இ 

குருடனார்வழிசாட்டலெனட் பெரியோர் 

முூன்டுறியேன்்கூறலுற்றேன். (௧௦) 

ஆக்கியோன்பெயர் முதலியன. 

தண்கவிகைக்குரிசிலரிச்சக்திரன்றன் 

சரிதமதைத்தாரணிஃயார்விருப்பமெய்த 

வடமொழியுர்தென்மொழியின் உழுவிலாச 

வெண்கவியுவ்கண்டரங்கன்மாகராடல் 

விதங்சேட்மெழையெனவேவெருண்டுசோலைக் 

சண்சவிகள்குதிபாயுகெல்லூர்வீ.ர 

சவிராசனேவிருத்தச்சவிசெய்தானே, {es} 

அிசியின ரசிழர் தவரிச்சந்திரன்றன் 

வியன்சகதையாம்வெண்சவியைவிருத்தமாக்க 

அதிவிசமாங்கலியுகத்தில்வருசக reg 

மாயிரத் துசானூற்றுராற்பத்தாறில் 

சதுமறைதேர்புல்லாணித் திருமான்முன்னே 

கதிதரு£ர்நெல்லூர்வாழ்வீரனாசு 

கலவிராசன்சவியாரங்கமேற்றினானே. (௧௨) 

பாயிரமுற்றப்பெற்றது, 

 



நாட்டுசசிறப்பு. 

மன்னாறறியாப்பிறவிச்குருடானமூடன் 
தன்னாற்றொசொகரத்சினிடஞ்சாற்றமாபோல் 

என்னறாைலைறிதச்சகன்றென்னினுமன்னர்மன்ன 

னன்ஞட்டணியான்€லெவல்லஈடத்தலுற்றேன், (௧) 

தட்பாற்கடலாரமுதங்கெழுமித்தழைச்_த 

சட்பாற்புகுர்சாலெனவச்துஉர்வேலை-ண்ணி 

உட்பாற்புனலுண்டெழுந்தோங்கியகாளகூடம் 

விட்பாற்பரர்சாலெனமேகமெழுர்ததன் றே. (௨) 

அடியும்முடியுர்ெதெறியாதிருண்டண்டமெக்கும் 

கொடியுங்குடையுமெனமாமுகிற்கூ ட்டமீண்டிப் 

படியும்விசும்பும்பசைச்சாலெனப்பாரவிற்கோத் 

இடியுந்துளியுங்கணையாப்பெரிதெய்த தன்றே. (ய) 

மீனர் திகம்வேஷையிற்றோன்றியதென்னவிண்ஷேர் 

தானந்திகழ்4 தாத் திரியைப்பெருந்தாழியாக்கி 

வானந்தனைகெய்யரி௨உட்டகையாக விட்ட 

பானந்தனையொத்து விழுச்ததுமாரிபம்பல், (௯) 

விண்ணிற்பொழியுங்கணைமாரிவிழுர்துதைக்த 

புண்ண்ற்பொழியுங்குருஇத்திரள்போலலெங்கு 

மண்ணிற்பொலியிர் திரசோடமலீர் துதோன்ரக 

சண்ணிற்கமையாப்புனல்௨ஈ துசலித்ததன்றே. (இ) 

சள்ளங்கொலைசட்புலைசாமமென்றைந்துமர்ருர்ச் 

குள்ளந்தெளிர்தோர்சருமுச்சமதானமென்னப் 

தாத்திரி * பூமி,



அரிச்சந்தாபுராணம் ol 

பள்ளச்திடர்மால்வரைகானகப்பக்கமெங்கும் 

வெள்ளம்பெருடிப்பரந்தோடிவிரைர் தன்றே, (a, 

கருவிக்கணமாமழைபெய்துகலிச் துவெள்ளம் 

பரவிப்பலகோடிருப்பதச்கோடொடித்தாய் 

கருவித் திரள்புக்கடங்காநரைத்தோடியார்த்துச் 

சரயுச்சனிலேதலைவைச் அச்சரித்சதன்றே. (at } 

ஆரங்குளவஞ்சியசோகுபலாச$தவ 

தாரம்வகுளங்கடுச்சண்பசஞ்சா கன்னி 

காரஞ்சுரபுன்னை கடம்புகர்ச்குரம்வேய்கர்ப் 

பூரம்பணையோடுபாண்டிடப்போயசன் ரோ. (௮) 

எலச்தகரமிலவங்சமரித்தரசசக் 

கோலம் வசவாிசெங்குங்குமங்கோட்டம்வாரிச 

தாலம்பதினாலுகஈடுககடச்சார்ச் ச se 

காலர்சனின்மோதுசருங்கடலொச்தம்மா, (௯௬) 

நீலம்வைரம்வைரியரிததிலஞ்செல் + 

கோலந்இகழுர் தகர்கோமளம்பத்மராகம் 

தாலந்தனில்வர்ததொரிர்்சரசாபமென்ன 

தலச் இகழாறந்மினொழுக்கெறிந்சோற்றன்றே. (கப 

வேறு, 

ஆகசொகமுமத்இசஞும்வரை 

யாரசொகமுமத்இகையேபுன 

லோகசொகமுமூற்றிடலான தி 

யோகொகமுமேச்தியையொத்ததே. 

இள். ஆடுராகமும் - படமெடுத்தாடுகன் ந பாம்புகலாம், அழகி 

களாம் - எலும்புகளணாம், வரையாள் - மலைமகள், அண் - பாசியிர் 

* ௨௪உ௱9 - ௨சம்பு,



௮ சாட்டுச்சிறப்பு, 

கலந்த, ஆகமும் - திருமேணிபும், அத்தி - அப்பாதி வடிவினஎ ௪, 
கை - கைமிலைபிறர்த, புனலோடு - கல்கையோடு, காகமும் - புன்னை 
மலரும், உற்றிடலால் - பொருச்து தலால், ஆடூராகமும் - ஆடுகின்ற 

வானரங்களும், அத் இகளும் - அத்திமரங்களும், வரையாடும் - வரு 

டைகளும், காகமும் - யரனைகளும், அத் இகையே - ௮ைகொண்டு 

போகட்பட்ட திசையே, புனல் - $ீரின்கண்ணே, ஐடூ - ஐடுகின்ற, 

நாகமும - பாம்புகளும், உற்றிடலால் - பொருக்துதலினாலே, ௩௫- 

சாயுகதியானது, நம் - கபாலத்தையும், காகமும் - மேருவையும், 

ஏந்சியை - எர்தியயடவுளை ஓததது -, எ-று, * கடவுண்மேற் 
சொல்லுங்கால் வரையாடு காகமெனற்பாலது அடி.மடக்குஞ் சல 
டையுமாசலின் ஒலிவடிவிஷெப்புமைப்பற்றி உரையாடு நாகமெனப் 

படட, (௧௪) 

அம்மடககலுமாழிகிளர்க்செழு 

மமமடககலுமமாப்பதையன்றசின் 

முமமடககலும்வெல்லுமுதிர்சகய 

மூமமடஙச ஓகசொணடுமுடுகிற்றே, 

இ-ள். அம்மடஙகலும் - நீர்முழுவதும், ஆழிகிளர்ச்தெழமு 20 

மடககலும் - கடலின்கண்ணே செழித்செழாரின்ற அழகிய «ifs 

யையும், ஒப்பதை அன்று - நிகர்வதையன்றி, அதின் - அதினும், 

மும் 2டககலும் - மூன்றுபங்கும், வெல்லும் - வெல்லாரின் ற, முதிர் 

கயமும் - பருத்தானையையும், மடங்கலும் - அதனைவெல்லுஞ்ெ 

கததையும், கொண்டு - தன்சண்ணே சேர்த் துக்கொண்டு, முடு 

கற்ற - விரைந்துசென்றது எ-று, அடல்கலு முடுகிற்று எனக் 

கூட்டுக, (௧௨) 

முறியுமாறர்சருஉமுசல்செட 

முறியுமாறர் இந்ற்றிகன்மான்ம௦த
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வெறியுமாறடியுங்கொடுவேசமும் 

வெறிபுமாறிலாவெங்களிறொத்ததே. 

இ-ள், முறியும் - தளிர்களும், மாறும - வளர்களும், தருவும்- 

மாங்களும், மூதல்கெட - அமீயோரிசெட, முறியுமாறு - தையும் 

படி, உர்தி- விழ்வித்து, முற்றி - சூழ்க்த, ஈல் - ஈல்ல, மான் மத 

வெதியும் - மிருகமத நாற்றத்தையும் பெரியமதசல காற்றத்தையும், 

மாறடியும் - மாறிவைச்சப்பட்ட இடிசளையும், கொடு - சொண்டு 

வருதலால், வேசமும்ஃ-விரைவும், வெறியும்-மயச்சமும், மாறிலா-$வ் 

காத, வெம்சளிறு ஒத்தது - வெங்வியபானையையொத்தது எ-றுடி 

வாரணத்தடங்கோடும்வளைகளும் 

வாரணச்தடங்கோடும்வாள்றியே 

அரணத்துறையர்தரியுண்மகஇிழ்க் 

தாரணத்துறையொத்ததவ்வாறரோ, 

இ.ள், ௮ இறுஅந்தச்சாயுஇ, வாரணத்து-யானைசளுடைய, 

௮ம் - சொலைசெய்கன்ற, ௮ம் - அழசய, கோடும் - தர்தங்களை 

பூம், வளைகளும் - சங்குசளையும், வார் - 8ீட்சி, அண் - பொருக்திய, 

அ தடங்சோசிம் - அப்பெரியவு துகொம்புகளையும், வாரணம்-தடை 

யாகிய, தடங்சோடும் - சடாகக்சரைகளையும், வரன்றி - வாரிச் 

கொண்டு, ஜாணத்து - வேதத்தின்ஞானபாகையில, உறை - தங் 

கிய, அந்தரி- பத்திரகாளி, உள்மூழ்ச்து - இருவுளங்களிகூர்ச் து, 

ர் - பொருக்திய, ரணத்துறை - போர்க்களத்தை ஒத்தது எ-று. 

. ரென்பதன் ரகரமுதலாகாதகாமுதலாதலின்கெட்டது, ௮௧.7 

ape னசரவிறுவா யென்பதுபோல், (க) 

) .... துடிமருக்கிற்கொடிச்சியரதோயவே 

அடிமருக்கிற்பரப்பிச்சுழித் துராய்க்



௧௦ நாட்டுச்சிறப்பு, 

கொடிபுனை£தகுசன்கழருழ்ச்தபூங் 

கொடிபுனைர்தகுறிஞ்கெடர்ததே, 

இ-ள், அுடிமருங்கிற்சொடிச்சியர் - உடுச்சைபோ விடையை 

புள்ள குறமகளிர், தோய- மூழ்க, அடி. - ஏலச்செடிகளை, மருங்கில் 

பரப்பி - அருசே பரப்பிக்கொண்டு, சுழித்து-சுழிசளையுடையதாய் 

உராய் - உரரய்ச்து, சொடிபுனைந்த குசன்கழல்தாழ்ச்து - வெற்றில 

கொடிதரிச்ச முருசச்சடவுளினடிகளை வணங்கி, பூங்கொடி - மலர்க 

கொடிகளும், புல் - புற்சஞம், நைர்த-தன்னா?லசிதைர்த, குறிஞ்ச- 

மலைச்சார்பை, கடர்தது - சடர்துசென்றது எ-று, உபுல் - புலியு 

மாம் அ௮வ்வாறென்னும் எழுவாய் வருவித் கச்கொள்ச. (௪௫) 

வீயும்வேங்கையுமச்தியு 2மதரு 

வியும்வேங்கையுமச்்தியும்வீழ்பலாக் 

காயும்பாலையில்கைச்சயமுங் கொ 

சாயும்பாலையில்வர் sant ges. 

இ-ள். வீயும்- பறவைகளும், Gaummsyo - yWeouw, ws St 

யும் - குரங்குகளும், மேசகுலீயும் - மேம்பாடுபொருர்திய மலர்ச 

ளாம், வேங்கையும் : வேங்கைமரங்களும, மந்தியம் - வண்டுகளும் 

வீழ்பலாக்காயும்-விரும்பப்பட்ட பலாக்காய்களும், பால்-தன்பக்கற 

களில், அயில் - நீருண்குின்ற, கை - து இிக்கையையுடைய, சயமும்- 

யானைகளும், கொடு - கொண்டு, காயும் - சுகின்ற, பாலையில்- 

பாலைநிலத்தில், வர்துகலர்சது - வந்துகூடிற்று எ-று, உ அயில்- 

ஐயிலெனப்போலியாய்வர்ச நு. (a) 

தேருமாறுணராச்சினவேடர்பெய்த் 
தேருமாறமுட்டேறரும்பாலையில் 

ஊருமாதரியாரையுமர் சிமான் 
ஊருமாதரிசாடொழுதுற்றசே. 

இ-ள், தேரும் அற - தெளியும்உழியை, உணரா - அறியாத
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சனவேடர் - சோபத்தையுடைய மறவர், பேய் தேரும் - சானலை 

வும், ஆறும் - வெள்ளத்தையும், உள் - உள்ளே, தேறரும் - பகுத் 

தறிதல்கஉூடாத, பாலையில் - பாலைநிலத்தில், ஊரும் - அங்குள்ளவூர் 
களையும், மாதரியாரையும் - மசளிர்யாவரையும், உக்தி - தள்ளிக் 

கொண்டு, மான் - கலைமானை, ஊரும் - ஈடத்துகின்ற, மாதரி - பத் 

,கஇிரகாளியின௫, தாள் தொழுது - தாளைவணக்கி, உற்றது-பொருச் 

இற்று. ௭-௮. (௧௭) 

இநவக்கோங்சமிருப்பையின்பூர் துணர் 

இறவக்கோங்ககெரிமின்மினியெனப் 

புறவமேய்க்தசாம்விட்டுப்போய்ச்செழும் 

புறவமேய்ச்த தபூம்புனலா றர. 

இ-ள். அம்கோங்கும் - அழகிய சோக்கினுடையவும், இருப்பை 

யின்பூர்துணர்- இருப்பையினுடையவும் பூங்கொத்துகள், இற-கெட 

வும், இறவு - இறாமீன்கள், அங்கு ஒங்ச-மேலெழவும், எரி-கெருப்பு, 
மின்பினி என - மின் பிணி2போற்பேோன்றவுல், புறவமேய்ர்த - 47s 

சள்மேய்ர்த, சுரம்விட்டுமிபாய் - பாலைநிலத்தைவிட்டுப்மீபாய், செ 

மும் - செழித்த, புறவம் - முல்லைறிலத சில், எய்ந்தது - பொருக்கி 

ய.ஐ, பூம்புனல் று - ௮ழயெ$ரையுடைய கஇரானது எ-று. (௧௮) 

ஆமொசுரையாவிடையாழூர் 

ஆடுமாசுரையாவிடையோடவே 

கோடுகுத் இச்குலைச்ததுகொன்றையின் 

கோடுகுத் இிச்குலைச் துணர்வாரியே, 

இ-ள். அடும்-முழுகுசற்குரிய, மாசு உரையா - குற்றஞ்சொல் 

லப்படாத, இடையாழம் - ஈடுவாழத்சையுடைய, நீர் - நீரானது, 

ஆடும் - ஆடுகளும், மா- பெரிய; சுரை ௮ - கறவைப்பசுல்களும்: 

ஸிடை - எருதுகளும், ஓட-அஞ்சியோடும்படியாக, சொன்ரையின்-



G2. நாட்டுச்சிறப்பு, 

சொன்றைமரக்களின், கோடு - ளேகளை, உகுத்து - முறித்து, 

இகுலை - இச்காய்க்கொத் துகளையும், துணர் - பூங்சொத் துகளையும், 

வாரி - சேர்த்துசக்சொண்டு, கோடு - கரைகளை, குத்தி - மோதி, 

குலைத்தது - அழித்தது எ-று, (௧௯) 

அ௮ண்டர்தோயலைவாரிமராவழீஇ 

அண்டர்தோயலைவாரியிற்சார்ச்தணி 

கசொண்டலைத்தரிக்குங்குருக் திற்கலை 

கொண்டலைத்தரிச்கொத்தருடிஜையே. 

இ-ள், ௮ண்டர்-ஆயரது, தோயலை - தயிரை, வாரி-கொள்ளை 

யிட்டு, மரா-மராமாத்சை, அழிஇ - அழித்து, ௮ண்டர்-தேவர்கள், 

தோய் - மூழ்சாறின்ற, அலை - அலைகளையுடைய, வாரியில்-கடலின் 

கண்ணே, கடல்போல் - சமூத்திரம்போல, சார்க்து - கூடி, அணி- 

அலங்கரிச்சப்பட்ட, சொண்டலை-மேகத்தை, தரிக்கும்-தரிச்சன்ற, 

குருச்தில்-குருக்தமரத்தில், சலைசொண்டு - ஆய்ச்சிய ராடைகளைக 

கொண்டு, மான்களைக்சொண்டு, அலைத்து - அலைசெய்து, ௮ரிக்கு- 

திருமாலுக்கு, ஒத்த - ஒத்தது, குடிஜை - அவ்வாறானது எ-று. 
ு ஒத்தசென்பது - கடைகுறைந்துகின்றது, (௨௦) 

உறவணங்குமராவுமுழக்வொன் 

உறவணக்குமராவுமொசித்தது 

மறைவணங்குமரிை பவணங்கல்போல் 

மறைவணங்குமரியைவணங்கியே. 

இ.எ். உற-மிகவும், அணங்கும்-வருத் துன்ற, அராவும்-பாம்பு 

களையும், உழக்கி- வருத்தி, வானுற-மேசர்தவழ, வணங்கும்-வளைக் 

திருக்கின்ற, மராவும் - மராமரங்களையும், ஒ?த்தது-ஒடித்ச.து-ஒடித் 
தது, மறைவு - மறைதல், ௮ண் பொருந்திய, ஈம்-ஈமது, குமரியை- 

சொற்றவையை, வணங்கல் பால் - முன்பாலையில் வணங்கினமை



அரிச்சந்தாபுராணம் ௧௩ 

போல, மறை-வேச த்தினாலே, உணங்கும்-வணக்கப்பட்ட, அரியை- 

திருமாலை, வணங்கி-முல்லையில்வண ௩௫ ௭-ற, (௨௧) 

ஆலியன்னபெடைகளுமன்்றிலும் 

தூவியன்னமுச்துன்னியராரையு 2 

மேளியின்பம்விடாதமநெடும்புன ல் 

வாவிருழுமருதம்புகுர்தசே. (௨௨) 
வாழைபூகமகிழ்மருதாசினி 

தாழைசகேசாஞ்சம்பகஞ்சன் மலி 

ஞாழன்மாதுளைரசாகமலிந்த தண் 

சூழல்சசேோரத்தொலைத்த துதோய3ம, (உ) 

பால்கடோறம்பரர் துசெறிர்தவச் 

கால்க டோறுக்கலர்தகடும்புனல் 

உாவ்கடோய்மடடம்புகவான்படச 

சேல்கள்பாயுஞ்செழுர்தடம்புச்சசே, (2) 

aralGe strug Slesfl ev 

தாவி$ீள்கரைசாடியுடைத் தலை 

நீவிவண்டல்கொழித் துநெடும்புனல் 

பாவிநீலவயலிற்பரச்ததே, (உ௫) 

வரம்புடைத் துச்கரை த் துமடுக்களின் 

குரம்புடைத்துக்குமுதமுங்கஞ்சமும் 

கரும்புமிஞ்சியுமஞ்சளுங்கட்டழித் 

தீரம்பையோங்குபடப்பையழித்ததே. (௨௯) 

எரிசே.வுடைத்தழித் தின்கனி 

வாரியோடிவளம்பயின்மள்ளர்தஞ் 

சேரிசே வழிச் ௮ச்செழும்புனல் 

பேரியாழப.ரச்துபெருஇற்றே, (௨௭)



நாட்டுச்சிறப்பு. 

காடுதோறுமலிச்தகறம்புனல் 

ஓடுமோதையுமோக்குதடங் உரை 

சாடுமோதையுக்தண்டலைவண்டுகள் 

பாரிமோசையுமெங்கும்பரர்த வே. 

சள்ளலம்பியவாயுங்களிம௫ழ் 

உள்ளலம்பியவுள்ளமுந்தோன் றவே 

புள்ளலம்பியபொய்கைச்சகரையெலாம் 

மள்ளர்வர் துகெருங்கமலிச் சனர். 

கொட்டுவாங்கிக்குதிச் துகிஉப்புமண் 

லெட்வொர்சுமப்பார்பிதித் துக்கரை 

கட்டுவார்வன்கடிப்பெடுத் துச்சணை 

சட்கொர்துரகங்கொடுதாங்குஉார். 

முழவெழும்படிமொய்ிறை.மிற்கறவ் 

'கெழவெருண்டயலன்ன மரக் இடப் 

பழவாம்புபுதுச்சிப்பகடு சாத் 

தழவரெங்குமுழுமொலியோட்குமே, 

வலம்புரித் திரள் வால்வளைவெண்சலஞ் 

சலம்பிளப்பத.ரளம்பிளப்பவூற் 

பலம்பிளப்பப்ப துமம்பிளப்பமீன் 

குலம்பிளப்பச்கொழுச்செலுஞ்சாலெலாம், 

இரும்பொடித்தனவேரடிக்கின்றகோல் 

அரும்பொடிப்பொடியாகய ரப்பினீள் 

கரும்பொடி.த் துக்சடாஉடி த்தெங்கணும் 

பரம்படிப்பவர்பற்பலகசோடியே, 

கரும்புங்காவியுங்கஞ்சமுமாம்பலும் 

அரும்புஞ்சேம்புமலவனுமாமையும் 

(௨௮) 

(௨௦) 

(௩௧) 

(m2) 

(௨ th.)



அரிச்சந்தி,புபாணம் 

எரும்புகஈ தஞ்சுரிமுஈமு ஞ்செழும் 

பரம்புசோறும்படிச் கெரிர் தவே. 

FTANNTE SLOT Bi sow wan orn gel 

காலெலாங்கமலஃசடிகார்ச்சடா 

மேலைலாம்பொழி2வழச்தின்சாறதன் 

உாலெலாம்பலமாமலர்மன் றமல. 

போரடிச்சவிதியஉன் 2பான் ற மூண் 

றா முச்உறுர்தஇியென்றெண்ணிமீய 

எாடிப்பவிருசகிறையுக கொடு 

*மாரடித் இரியும்மடவன்ன 2ம, 

கன்னுரைத்சடகாண்மலர்தா த நீதிப் 

பன்னுரைத்தபகட்டின்பதக்குளம் 

பென்னுரளைப்பதிடமாங்கணும் 

பொன்னுரைத்தகிறத்தசற்போன் றவே, 

கொச்கவேதியர்க்குக்துறவோர்கட்கும் * 

தச்சகானச்தருபவர்போல?வ 

பகச்சகோக்டுிப்பலிப்பறிக்ிகங்கணும் 

(பிச்சசெர்ரெலும்வெண்ணெலும்வித் தினார். 

இரவுபாயவிருங்க சலிச்சணி 

மறவுபாய்வருக்கைக்கணிமாங்களி 

பிறவும்வாய்விண்டுமீதிட்பொழிக் இடி 

ஈறவுபாய்ர்இடசாறவ௱ர்ச்தவே, ee 

சேம்புசோன்றஞ்செழுக்தடத்தின்௧கரைத் 

காம்புதோன்றியசோர்புனமோன் றுவ 

மார்பு - மார் எனவிசா.£மாயிற்று, 

கநி 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௬) 

(௨௩௭) 

(௩௮) 

(௩௬)



௧௬௭. நாட்டுச்சிறப்பு: 

காம்புசோன் றவரைப்புமைசக்சட்பெரும் 

பாம்புதோன்று வபோன்றனபாலெலாம. (#0) 

இரவைவென்றவிருண்டசெழுக்குழல் 

அரவைவென் றவசலணியல்குல்வெ௦ 

சரவைவென்றசயற்சட்கடைசியரா் 

குரவைவென்றகுரைசடலார்ப்பையே. (௪௧) 

செவ்வணச்திசழ்£றடி மென்முகம் 

கைங்வணஞ்செழுர்தாமரைசாவியின் 

அவ்வணம்விழிவாயரசக்சாம்பன்மற் 

றெவ்வணகம்களைசொய்குவபேழைமார், (௪௨) 

வயலின்மென்களைமாய்க்குங்கடைசியா 

சயமரெடுக்கண்சலிலத்திற்றோன்றலால் 

மயல்விளைர் துமயங்கிடுமள் எர்தாம் 

சயல்களென்றயலிற்பறிசட்டிஞர், சட) 

சேலிரும்புனற்சேள்வனைச்சேர்ச் துபின் 

சூலிருச்_து துவண்டலைர் தீன் றமெயப் 

பாலிருர்துபசர் துபழுத்தசெஞ் 

சாலிகற்பினர்போற்றலைசாய்த் தவே, (௪௪) 

தோட்வொர்சறைகுழ்வயல்சோர்வ இப் 

பூட்கொர்க இிர்ப்புள்ளவ்கள் சூற்சக்கில் 

இட்டுவார்மலர்ச்செர்திருகாணமுன் 

நீட்வொரெனநெல்லரிவார்சளே. ் (௪௫) 

சேற்றுவார்கதிர்சேரச்சொணர்ர் துவைத் 

தாற்றுவார்களத்தாற்றினடைர் தபோர் 

ஏற்றுவார்பசடேற்றிமிதித்தரெல் 
அற்றுவார்குவிப்பார்சுமப்பார்களே , (௪௬)



அ/ரிச்சந்திர.புமானாம். 

பகடுமட்டறப்பூட்டிப்படுத்ககெல் 

சகடுமுட்டவிட்ரோச் தத ச்தங்குல 

மகமெக்சளும்வைகு றம்வாழ்மனை 

மூகடுமுட்டகிறைப்பர்கண்முற்றுமே, 

நாடுதோறுமிவ்வாழுஈடப்பன 

சாசேதோறுங்சளிமயிலாடுவ 

SDL S725 cH al tor ws Qa 

கூடி3ீசாறங்கருங்குயில்கூ.வவே. 

பெடைகிடப்பவும்பிள்யோ கடப்பவும் 

இடைூடப்பவிளவனச்சேவல்சள் 

மடைூடைக்கும்வளை முத்தசையண்டமென் 

டைகிெடப்பனவன்னப்பெடைகளே. 

சாயெலாம்பருவச்செழுஞ்சாலியின் 

காயெலாரச்தின் றுகன்னற்படப்பையுள் 

மேயலாலிளமேதிகளின்்கடை 

வாயெலாழமுச்துமாலைசணாலுமே, 

௦ட்டிலாமடவார்ருடைவாவிவிட் 

டெட்டியன்னமிரிர் அபரச்சவாய் 

விட்டி ரங்கிபொர்ப்பினை மென் மலர் 

தொட்டிலாட்டி த் இரைகடுயிற்றுமால், 

பள்ளமேற்பனசக்சணியூறலவ் 

வெள்ள மேற்கமலத்தலர்மேல்விழ 

உள்ளமேற்கமுனுண்டவவர்வினால் 

வள்ளமேற்பனபோல்வனவாவியே, 

பூசத் தின்செழும்பாளையைப்புன்க வி 

தாகத் தின்படமென்று நடுக்கியே 

2 

or 

(௪௭. 

(௪௮) 

(௪ 

(aa) 

ய (62)



& nF # By 10 TOM wD 

பாகத். திற்றின்றுவிட்டபலாச்சனி 

மேகத்திற்புரைவெங்கதிசொச்குமே. (@n.) 

சேருபாய்மலர்த்தேனொடுதீங்கனி 

மாறுபாய்வவுமொண்கரும்பட்ட ஞ் 

சாறுபாய்வவுர்சத்தபிற்கூடியே 

௮றுபாய்வனவங்கங்கனச்தமே, (௫௪) 

மன்றறங்குமலா்சவின்மேய்க்இளக் 

சென்றல்வர்தஉண்டிகந்தியசாதுகள் 

குன்றின்வீழ்ிபொன் மழைச்குழுிவன்னவே 

முன் றிலும்மணிமாட முமொய்ச்குமே. (௫௫) 

உசலரும்புனத்திற்கியோச்சுவார் 

௮சல்கவண்சொண்டெறியுமாமணி 

பஃல்விழுங்கண_9மாப்பனபாரெலாம் 

குகனிருச்சசெழுச்தண்குறிஞ்சியே. (௫௯) 

நேடியகெய்தலினித் திலவண்டலில் 

கொடியகாதலிழ்கூடலிழைத் திடும் 

சடிய$லக்கருங்கணுளை ச்சியர் 

மடியிலேறிவளைகண்முத்தீனுமே. (௫௪) 

கலையளக்குங்கருங்கணுளைச்சியர் 

புலையள ச்குரறைக்கும்பொருச்தியே 

விலையளப்பபனவெண்முத்் தமேயற 

அிலையளக்கும்ப.ர தவர்செய்தலே, (௫௮) 

நிலம்விளசஇடுநித் இில$லவுற் 

பலம்விஎக்கிரபைம்புனல்பண்பினன்



நிகரச்சிறப்பு. ௧௯ 

னலம்விளச்கிடுசல்லவர்வாய்மொழி 

.குலம்விளச்சிரிங்கோசலரசாடசோ,. (௫௯) 

சாட்டுச்சிறப்பு முற்றிற்று, ஆ. ௭௩. 

நகரசசிறபபு. 

அகழ ODL PORE ome 

மகசரதோரணவாயிலுகாஞ்சிலும் 

Heriot Say Ge Duras ip 

சகரர்வான்புசழ்சாற்றுமயோத்திமா 

ஈசரமேன்மைசிறிது௩டத் துவாம். (௧) 

மாடமாளிகையும்மடப்பள்ளியும் 

கூடகசோபுரமும்பெருங்கோயிலும் 

ஆடா ங்குமணியறச்சாலையும் 

பாடலங்கரிவை௫கயபச் இயும், (௨) 

மாரனன்னவர்மாமயிலன்ன வர் 

தாரடர்ச்தபுயமுர்தனங்களும் 

கோடர்ச் துசெருச்கலின்வீழ்ர்கபொன் 

னாரமின்னுவவாவணவீதியே, (க) 

அன்புதங்குமனத்தரிச்சர் இ.ரன் 

மன்புசகழ்கொழுக்தோங்கிச்தழைத்தல்போல் 
பொன்புணர்மூலையார்புலர்த் தும்மகி 
லின்புகைசென்றெழுமுகடெல்குமே. (சூ 

'சோனையார்ப்பெனவழிதொடர்ச்தெனச் 
சேனை யார்ப்பனேரொலியார்ப்பன 
வானையார்த்துறும்வாம்பரியார்ப்பன 

அனை யார்ப்பனவாவணவீதியே, (௫)



அரிச்சதீதிபபுமாணம் 

வேசவோசைவியன்கலையோசையின் 

€தவோதைஏளையோதையாடிவார் 

பாதவோதைபரிபுரத்தோதையாழ் 

காதவோதைஈடப்பனகாளுமே, 

இிள்ளைபாடுவ£தங்கள்சாரிகைப் 

பிள்ளைபாவெவேதம்பிர்ரமணர் 

கொள்ளைபாடுவரின்னிசைக்கோதையர் 

வள்ளைபாடுவர்மன்னவன்வண்மையே, 

கூடலோங்குவகோதையர்யாயர்ச்கும் 

ஊடலோங்குவதம்வையொருத்திக்கும் 

ஆடலோங்குவசண்ணளர்க்கன்றன்றம் 

பாடலோகங்குவறித்தலும்பாணர்ச்சே. 

பொற்ப. ராககரப்பூரபராகச்செம் 

பற்பராகபயோதரவேசையர் 

விற்பராகமிரரவிடியன் முதல் 

கற்ப.ராகமசாடககானமே, 

எம்.பினண்ணியிருக்சனயாவையும் 

வம்மினென்னவழைப்பதுமானவே 

விம்மிரின் றவியன்கொடியெங்கணும் 

தம்மினின்ற,யடங்கித் சழங்குமே, 

முன்னைமாதவத்தான்்முழுதுக்குகல் 

லன்னையாமரிச்சச்இரன்றன்னைமா 

லென்னமேல்வளைக் சீண்டியபாற்கட 

றன்னையொத்ததவளச்கொடிகளே. 

இிருகசோச்யெற்சித்திரப்பாவையை 

அருககோச்செயவன்பரைவல்லியர் 

(௬) 

\*) 

(20) 

(௪௪)



நீகரச்சிறப்.பு. 

உருகசோக்கியவடலினேோக்குயிர் 

பருககோக்குஞ்சமனை ப்பழிக்குமே, 

மாரணெடுங்குவிச ச் தவன் மூண்டபோர்க் 

சரணமக்கரிச்சக இரனாமெனாச் 

சாணடைச்சசடவரைமீட்டம்போல் 

ச ரணெடும்பரித்தே. ணிகிற்குமே, 

எமசாலையுபின்னிசைச்சாலையும் 

5 மசாலையுடனறச்சாலையும் 

31 மசரலையுச்தோகையாமாதவக் 

அரமசரலையு 2மசணச்கில்லவே. 

அ ிருச்குமனத்திலனைவர்க்கும் 

இிற.பிருச்கும்புயத்கிற்செழுஞ்சுடர் 

௩ ருச்கும்படையின்சணீச்சமின் 

மற.ம்ருக்குமடர்தையர்சகண்ணிமீன. 

மதாட்டிமன்னன்சுடர்முடி சூடிய 

மட்டுமேக்கமல்வாணகர்க்கல்லையுண் - 

௮ட்டிண்பாரன்றியாதுலரின்மையால் 

இட்டுணுக்குறையென்பதொேக்கமே. 

அற்றிரங்கொலைக்சகண்கண்டுகாமுகர் 

முற்றிமெபையுமோட்டிளங்கொங்கையால் 

இற்றிடும்மருங்சென்னுமிடும்பையும் 

மற்றிடும்பையம்மண்டலத் தில்லையால், 

இபமருப்பெனக்கொங்கைசுமக்திடை 

தபமுரிர்இடுந்தக்கதன் நீதெனா 

உபயபாதச்திற்கொண்பொழஜ்சிலம்பிடும் 

அப.பமன் நியபயமற்றில்லையே, 

(se) 

(௧௩) 

(௪௪) 

(56) 

(௧௪) 

(௧௭) 

(௪௮)



2.2. அரிச்சந்திரபுராணம் 

மிறையுச்தாமரை£ட்ட த் இனற்புனற் 

சிறையுமன் றிச்சிறைபிறிதில்லையால் 

பிறையுமென்மூலைப்பேதையர்ி£ றிடைக் 

குறையுமன்றிக்குறைபிறிதில்லையே. (௧௯) 

பொருச்திமானும்புலியும்புனலுடன் 

அருர் திவாழுமொருதுறையன்பினால் 

பருச் தும்பைங்கிளியும்மொருபஞ்ச.ர த் 
இருர் துவாழுமி.ரவும்பகலுமே, (2.0) 

பொருளும்வேதபுரரணமூம்புக்ியில் 

தெருளுர்சான இியாசமும்யாகமும் 

மருளின்மாதவமும்வள மும்முயிர்ச் 

கருளுர்தோன்றுறமர்ஈசரத்தினே. (௨௧) 

Gag. 

அத்திருஈகர்ச்குணிரையாயிர மணித gir ater 

பத் இசளுமத்தொகையபைம்பொனுந கோயிற் 

ஈத இரமணித்தவிசன் முத்தணிசெழும்பொற் 

சத்திரநிழற்றவரிச்சர்திரனிருர்சான். (22) 

என்ன திஃதென்ன திஃதென்றிருசைகூப்பி 

மன்னவரிடுர்திறைகள்வர்தினிசளப்பத் 

அுன்னுமறையோர்சள்பலர்சோதிடமுரைப்ப 

மன்னுசவிவாணர்பலர்மங்கலமியம்ப, (௨௩) 

மு$தையிரவிச்குலமு.தற்றலைமையோடும் 

வர் தகுலமச் இிரிசண்மண்டலிகர்சூழச் 

சந்நி. ரமுகத்தமனியச்சனதனத் துச் 

ஈர்த ரமடர்தையர்சழற்றிபணிமாற. (27)



நகரச்சிறப் பு. 

ஆடசமணிக்கடசசைத்தலமழுந்த 

மாடகமுறுக்குபுமடர்தையர்கள்் பாடப் 

பாடகபதப்பரிபு ர த்தொலியெழும்ப 

சாடசமடர்தையாசைச்துகடமாட, 

ஆசமிசைதங்குமணியா. முமவற்றின் 

பாகமிசைசோதஇிவிரிபன் மணீயு பின்னக் 

கோசனகமக்கையொடுகொற்றடையுமம்பொன் 

வாகுவலயங்களுமணிப்புயமிலங்க, 

சோமனைமுடித்கருளுமாபஇிசுடாத 

காமனிவனென்னவொளிர்சட்ட ழகலங்க 

மாமகரகுண்டலமணித் திருவில்வீசச் 

சேமவுடைவாள துதிருக்கையிலிலல் ௪, 

அடி.ப்படுகரச்தனடி பர்த்தொழுதுநீற்றுப் 

பொடிப்படவடுப்பிகறுப்புறுதல்பொங்க 

முடித்தலையுறத்திசைமுகத்தரசருய்ச்த 
வடுப்பரிகறுப்பிருமலர்ச்சழல்விளங், 

காலமதசண்டுக இிருஞ்சசியுமாத்தெண் 

பாலளவு$ள்கதிர்பரப்புவனபோலக் 

கோலமுகறின்றொலிகுலாவவதன்மீதே 

சாலமணிமேவுமுடிநின் ரொளித யங்க. 

கண்ணகசகிறைர்திமைகடந்துகடைதாவி 

மண்ணகமடக்கலுமடைச் தயிர்சள்வாம 

விண்ணளவுதாவிமிகுவெங்கவிகரப்பத் 

தண்ணளிநெடுங்கடலிடங்கொடுதழைப்ப. 

வர்செறிபயோத தியின்மண்டு கிண வானிற் 

சிர் து.றுரையூடதிகழ்செல்க இர்சடுப்பச் 

உ. 

(௨௫) 

௨௪) 

(௩௮) 

(௨௯) 

(௨0)



ay அரிச்சநீஇரபுமாணம் 

சர்தமுலைமாதரிசொமரையினூடு 

சுர்தசமா ப்பணிதுலங்கெவிருந்தான். 

ஈகரசசிறப்பு முற்றிற்று, ஆ, ௧௦௪, 

(௧௧) 

முதலாவது 
Narr BST oor tL. We. 

இருதகாலைபிலியாவர்க்கும் விடைகொடுத்தருளித் 

அரு அமாமடி மன்னவன் சிலருடனிருப்பப் 

பொரும்.அுன்னெறிப் புணணிய?ர்ததங்களாடி. 

அரு5த. ச கனானேகர்வர் தர்ரகரடைந்தார். (வ) 

சடையுமுண்ட மூஞிகைய ண்டாதுகற்றோய்ந்த 

உடையுமாமாஉரிகள ழடூித்தழகிருந்த 

இடையுர்தாழ்சிறபணடியுமெய்த்திளைத்தோய்ர்த 

ஈடையும்வாடச்தலுஞ்சபித்தலுமுச் துறுகாவும், 

நூலு மார்ப Lo gira) டைச்திசழ்ச்துற அடங்குர் 

தோலும௰ககுவித தருப்பையுர் துள௰குமொண்செவியில் 

சாலும்யாககுண்டலஙகளுரான் மறைகெறிமுக் 

கோறலுமேர்சி பகடைகளுங்குண்டிரைச்சரமும் 

இனனகொண்டிரவிருடிகளியாவருமெய்தி 

அன்னசத்தரமணைர* ஐபுக்கன யர்வுயிர்த் து 

முன்னம்வாரி சியார்ப்பெடுத்தாலெனமுழ்ங்க 

மன்னர்மன்ன வன் மாளிசைவாயிவில்வக்தார். (௪)



al arn & & it amt 1. iw, 

வந்தமாதவரோதையம்மன்னவன் கேட்டுச் 

சிர்தையிற்பெருமகம்வரச்சென்றெதிர்சொண்டே 

எந்தமாதவமின்றுவர்தெய்தியதென்னா 

அந்தமாதவரடிமலரா்முடியுறச்தொழுதான். 

தொழுதகாலை.பிலாசிகளருச்தவர்சொல்வி 

ம்ழுதுமாமறைமுழங்கிடெமண்டபழுற்ற 

எழுதுமாமணியாதனமவ்வவர்கீ£ர் து 

பழுதிலாமொழிமன்னவனிருச்திவைபகர்வான். 

எர்சத்தேயங்கள்சண்டனி௰ரத் திசைபுகுக்தீர் 

எந்தத்திர்த்தங்களாடினீர்பு துமையென் சண்டீர் 

முந்தக்கூறுமினென் றரிச்ச*ிரன்மொழிய 

அக்தச்காலை.பிலரசனுர்கருக் சவருரைப்பார். 

௮ங்கண்மாரிலத்தரியசன்?ைகாட்டசத்துப் 

பொங்குசண்டசென்பதோர்புண்ணியதீர்த்த.ச் 

அங்கியாம்புகுச்தாடிகின்னருண்முகங்காண 

தங்குவர்தனமின்னமுங்கேட்டியென் றிசைப்பார். 

௮ர்சசாட்டினிற்கன்னமாபுரிகராள்வோன் 

சர் திரன் ௨ழிச்சக் இ.ர தயன் றவம்புரிர்_து 

கந்தவார்சடைக்கடவுடன்வர த் தனாற்பயக்த 

நீர்தமாமுலைச்தையல்சச்திரமதியென்பாள். 

மண்மடச்தையர்தம்முளும்வாசவனுறையும் 

விண்மடர்தையர்தம்முளுசிகரிலாவிறல் வேற் 

கண்மடர்தைதண்கருங்குழலருர்த Se OL 

கெண்மடங்குகற்புடையளிர் இரையினுமெழிலாள்.. 

வேறு. 

முடிலை வென் நறலைக்கடிர் துசைவலத்தை 

முனிர்தபொற்கடுச்சையைமுடுக்கி 

28) 

(கி) 

க) 

(௭) 

(௮) 

(௯) 

(௧



௨௬ அரிச்சந்திரபுராணம் 

அகெழும்புகையுர்தச.ரமும்புழுகு 

மளைஇப்பனி£ரிலோனைந்து 
பகசலவற்குடைர்தவசையினால்வெள்டப் 

பலமலர்த்தாரணிர் தவனே 

டிசல்செயச்கருதியிருடி ரண்டாலித் 

தெழுர்தனசெழுச்தடங்குழலாள். (௪௧) 

பயிர்கடீர்தனவும்பட்டமாமரமும் 

பண்டைசாளுக்கவெள்ளென்பும் 

உயிர்பெறற்பொருட்டுப்பளிதமும்பாலு 
மொழுகியதேனுமாரமுதும் 

குயிலினிற்குர லுக்ளொயிளின் aon ys 

குழலும்யாமுங்குழைத் திழைச்.த 
மயிலியற்சாயல்வாணுதறனக்கு 

மலரயன்வகுத்ததென்மொழியாள், (௧௨) 

கடலினை ச்சயலைச்கணையைமென்ப்ணையைச் 

காரவியைச்கருவிளமலரை 

வடுவினை ச்கொடி யமறலியைவலையை 

வாளைவென்றறவு$ண்டசன்று 

கொடுவினைச்குடிசொண்டிருபுறர்தாவிக் 

குமிழையுக்குழையையுஞ்£றி 

விடமெனச்சழப்புற்றரிபரர் துன்கை 

வேலினுங்கூரியவிழியாள். (௧௩.) 

இருப்பைவிட்டயனார்நெடி துரசாட்டவஞ்செய் 

இிருசையுஞ்சிர்சையும்வருர்திச் 

செருப்ஈபையின் றிறர்சமதனனை ச்சூட்டத் 
இருமுடி வேண்டுமென்றியானை 

பயின்றென்பது பையின்றெனப்போலியாயது,



விவாககாண்டம். 

மருப்பையுங்கும்பத் தலத்சையுஞ்சசக். 

வாகத்தையும்வடசனகப் 

பொருப்பையும்படைகத் தத்தெளிந்தபின்படைத் 2 

புளகிதபூரணமூலையாள். 

அறச்திசழ்தவருமடலமுமிதனா 

லழியுமென் றயன்படைச் இலனே 

சிறந்தவேல்விழியைமுன்படைத்தயர்ச் த 

செங்கரஞ்சோர்ந்ததோதகைத்து 

மறர்ததோசகரர்துவைத்ததோகளப அ 

வனமுலைப்பொறைசுமச் தருக a 

இறர்சதோவுளதோவில்லையோவிணி2ம * x 

லெய்துமோவறியாணாதிடையே. ஆ ப 

செருக்குமோகனச்செச்இருமகளுறையு ஞ் "| ௩ 
டு சேயிதழ்த்தாமரை மலரும் . 

பெருச்குமாமறைநாலுரைத்தசான்முசத்தோனி “ 

பிறர்சசெங்கமலமும்வெள்க . 7 2 ர் 

முருச்குமாம்பலுமென்சாவியுங்குமிமு த 

மூல்லையும்வள்ளையுமலர்ச் து 2 ம். 

இருக்ளெர்கமல பி துவெனச்செவ்வி es 4 

இிகழ்9வயர்செறிதிருமுகக்தாள். ல்க 

சடிசமழ்மலருக்கலவையுமழகுவ் 6 a 

கஇர்மணிப்பணிகளு ஞ்சுமர்து வ 66 

கொடியெனவிசைச்துநிறைவுறப்பூச்த ட் 

சொம்பெனவசைர்தசைர்சொல்கி 

அடியிணைபடியிற்படட்பொரறுதஞ்சி 

உன்புறுசடசரிப்பின்போம் 

யபிடியெனச்சன்னிரசடைபயிலன்னப் 

பெடையெனமடாடைபெயர்வாள். 

8 4 

(௪௪) 

(௧௬) 

H
O
w
 

eh 

(a7)



உ அரிச்சநீதிரபுமாணம் 

அன்னதன்மையளையமிர்தினிற்பிறச்த 

வணங்கசபிடேசத்தையனந்த 

மன்னர்தர்தமச்குமணஞ்செயச்கரு தி 

மணூமாழிர்தவர்ச்செலாக்கொடா.து 

முன்னமெம்பெருமான்மொழிர்தவற்கன் றி 

முடிச்கிலேன்கடிமணமென்னச் 

சொன்னதோர்மொழியும்கேட்டனமவணின் 

ளோள்களுச்சசைர்தவளென்றார், (௧௮) 

பாதகமென்னாச்சடிர் தகாமத்தி 

பங்கமுநறுறைவிடம்பெறாது 

மாதவருரைத்தமொழி௫ழிலக்.து 

மன்னவன்செவிவழிபுகுக்தால் 

கூர தவந்சலைச்கும்வெளிவிளச்சு தளி 

னுளமலைவுறவலைத்தோங்கெ 

சாதலங்கொழுர்துவளர்ச் சஇிடவுரக் 
கனலிணிலிடு மமழுகானான். (௧௯) 

சந் ரகலையானெக்கு£ர்்பாழிவ 

சர் ரசார்தமேயல்லால் 

* அரத ரசாதிச்சிலேயினுண்டாகா 

சவரிவன்் மனை வியென் றயனார் 

முந்தவேவிதித்தவிதியினாலடங்கா 
மோகமுச்தாகமுமிகுக்,து 

புர்திகெட்டறிவிறைபொறை32தற்றம் 
போக்கினான் யாக்சையுர் தஎர்ந்தான். (௨௦0) 

வேறு, 
கரையழிசாதலாற்றையறிவெலுங்கரைசெய்தாற்றி 
வசையனபுயத் துமன்னன் முனிவரைசோசக்ிமாதர்ச் a 

* அந்தரச்சாஇச்சிலை - வேழசாதிக்கல்; 
 



விவாககரண்டம். 2. In 

கரயையடியனேனுக்கணிமணம்புணர்ச்ச நும்வா 

யுரையுளதாயினென்மாட்டுயிருள தாகுமென்றான், (௨௧) 

அங்கண்மாருராலங்காக்குமரசனேயாசபேறே 

திங்சண்மாமுசத் துவாமத் இருவை$வ துவைகசூட்ட 

எங்களாற்செய்யுமாறேதியம்பெனமுனிவர்கூறச் 

செங்கண்மாலனையான்செ.யவாய்செல்கையாற்புதைக் துச்செப்பும் () 

அல்லியங்குழலாடன்னையருமணமடியேன்சூட்டச் 

ஈல்லியற்கரமுங்காடுங்கடர் துகால்வருந்தீர்போய் 

வல்லியைப்பயர்தோற்கண்டிமணமொழிர்தர்தேர்தன் 

சொல்லியநெறிசேட்டென்பால்வருசவென்றினிதுசொன்னான். () 

சாதலான்மன்னன் கூறமாதலஉர்கருணைவெள்ளம் 

மீதெலாமெழுர் துபொககவேர்தகேண்மீண்டியாக்கள் 

போதலுஞ்செய்வேமுங்கள்பு தமணங்காண்பேமாயின் 

ஈதலாலு.ற திவேறொன் நில்லையென்றெழு; திருந்தார். (உ2ஐ) 

சந்திரமதிதன்பாரதனங்களுன்சைலதாம 

ஈர்தரமார்பின்ஞாழ்கச் குட்டுவேமன்னவாழ்த்தி 

மர்கிரமுனிவரெல்லாமண்டபமகன் நநீம்டு 

இர்திரபுரியேயன்னவெழினகர்கடக்துபோனார், (௨௫) 

மாதவர்போனபின்னர்மண்டப£ங்கிமன்னன் 

ஆதுலர்போலப்பள்ளியறைபுகுந்தமளிசண்ணி 

!ரிசெலாமனங்கவாளிகுளித் இடவெளியிற்புக்குக் 

சாதலம்சடலுட்டாழ்ர்தான்கரைநிலைகண்டிலாதான். (௨௪) 

மயக்கனொன் வருர்தினான் மெய்வாடினான்டதனனம்பால் 

'இயக்கினான்வளர்க்தசாமத் €ீயினாற்செயலற்றாவி 

தயங்னொன் நீராமோகதாகத்தாற்றளார் தமேன்் மேல் 

உயங்கனொலுருகமெய்சோர்ச்துளத்தொடுமுரைப்பானானான், (௨௪)



௩௨௦ அரிச்சநீதிரபுராணம் 

தந்தமால்களிற்றியானைச்சர் திர தயன்றன்பாவை 

வர்தமாமுனிவரோடும்வர் திவண்மாயமாகி 

எந்தமாருபிரைவெளவியெம்முளம்புகுச்துசைச்சொண்டு 

டர்தமாமுனிவரோூமகன் ற2தாவறிகி3லமால். 

ஓ.ற்றையாழியர்சேர்குழில்வுலசம்யான் காவல்பூண்ட 

அற்றைசாண்முதலாக்கள்ளமின். றி2யயமர்ந்ததக்2தா 
பிற்ஜைசாள்்வலிமினாலோர்பெண்கசொடியெக்தமாவி 

இற்றைகாள்சர் தசொண்டதே ழமையெமச்குமன்னோ, 

தனச்குறுச்தமர்ச்குருதான்றனைச்சரக்தரிதிற்கொள்ளும் 

வனக்குறும்பற்குவாசைச்கு றுவனோ மயி?லமானே 

எனச்குறுமென்றுசாச்தவென்னை விட்டுன்பால்வச்தால் 

ர 

(௨௧) 

உனச்குறமென்றோ$யன்னுள்ளத்தைக்சொண்டாயென்றான். () 

மைதிசகழ்வாரிரழுமாநிலத்தோர்கட்கெல்லாம் 

பெய்தவம்பழிபிறங்காப்பிள்ளையைப்பெற தலென்பார் 

செய்தவமன்றன் சாதைசனனங்கடோறுஞ்செய்த 

கைதவமாவிகொள்ளுங்கள வினிற்பயச்ததெல்லாம், 

மாறுசொண்டென்னைவல்லிவாட்டியலாட்டஞ்சொல்லி 

ஆறுதற்சென்பானண்ணியணையு ?மாவணைகிலாமல் 

ேறுமிப்படியேவாதைவிளைச்குமோவிளைக்கும்வாதை 

ஏறுமோகுறையுமோவென்றிருந்தனனிறைவனிப்பால், 

மானவன்வதுவைகுட்டமணமொழிவதற்குஈண்ணிப் 

போனமாமுணிவர்பூசப்பொழிலுடன்பொய்கைநீல்டிச் 

கசானமுமலையும்யாறுக்கடர் seer COAG wer er 
மானகரணுடிச்கொற்றமடுதயன் சபையிற்புச்கார். 

மேருவைவெளிசெய்தன்னமேனிலைமணிமாடத் த 

லாரிதியெழுக்ததென்னவர்தவன்றாளைப்போற்றத் 

(௨௪) 

(௩௨) 

(௩௧)



விவாககாண்டம். 

தேரும்யானையுமிழிர் து திறையிடுமரசர்கிற்க 

காரு$ள்கடலும்போலச்சக திர்மணிமுசசமார்ப்ப, 

வெயில்விரிமகுடம்பொங்கவிசெடர்ச்சழல்விளங்கக் 

சையில்விரிகடசமின்னக்க திர்மணிக்குழைகடாழப் 

பயின்மணிமரகதத்தாற்பசுக்க திர்பரப்புமாடச் 

சயிலசாளரங்கடோறும்வலயத்தின்இரணந்தாக்க, 

சிசரமாமுலையார்செம்பொற்செழுமணிக்கவரிலீசப் 

பு ரனவமைச்சர்போற்றப்புரிதவமுனிவர்வாழ்த்தப் 

பகர் சருமறையோர்கருழப்பாவலர்சவிசள்பாட 

மசரதோரணக்கீழ்மன்னன்மடங்கலாதனத்திருந்தான். 

அநர்தவோலசக்கர்தன்னிலருர்தவமுணிவரெல்லாம் 

௨ர்தனர்வர்சபோதுமன்னவனெழுந்திருக்து 

கந்தரமகுடக்தாழத்தொமுதனனவனைவாழ்த்திச் 

சிர்தையின் மகிழ்ச்சிபொங்கவிருக்தபின் செப்பலுற்றான். 

வானரீர்பொழிச் தமுத்தமணிகொழித்தருவிபாய்ச்த 

கானரநீர்பெருகுந்தெய்வசண்டடியென்னுக்தீர்த்தத் 

தானநீராடியென்றன் றலைக்கடிமுடிகள்சூட்டிப் 

போன$ருடனேமீண்டவருச்தியென்புகலுமென்ருன். 

மன்னகேள்சென் ற3யோத் இிமாசகர்புகுதியாங்கள் 

௮ர்சகர்க்கரசனீதியருளரிச்சாதாரனென்பான் 

நின்னகர்வள முறின் றனெறியுரின்மகடனேரும் 

சொன்னபினின்டாலெய்துமுவகையேதுணிர் துறின்றான். 

அறகெறிமிச்கோர்தம்பாலருர்த திச்கற்பினாளைப் 

புறரெறிபோசாவண்ணம்வருர்இபும்பொருர்தச்செய்தல் 
மறநெறியன்றுமாயாமாதவர்தன்னின்மிச்ச 

இிறசெறியதனானின்பாற்சேர்ச்தனஞ்செல்வவெள்றார், 

௨௧ 

(௩௪) 

(௧௫) 

(Hm) 

(aa) 

(௨௮) 

(௨௩௯) 

(20)
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புவனமுள்எளவும்யாஙகள்புச்கறிச்சனேசகோடி 

ச௨ஈர£பதிகடம்மைச்சண்டனஈ றர்தார்வேக்தே 

இவனல்சநீபயச்த திருமகடனக்குச்கேள்உன் 

அவனலதில்லையென்னவருர்சவரெடுத் தரைத்தார். Ps) 

மையலாற்றியகுணத் தமாதவருரைப்பகசேட்டுப் 

பொய்யிலாமொழியானுள்ளம்பொருச்தியும்பொருச்தானா௫த் 

தையலாள்பங்கன் மேனாள் சாற்றியகசமைககே து 

செய்யலாகம்மாலென்னத் தகை த்திருர் துரைச்சலுற் ரன், (௪௨) 

வ ரரயவரின் முன்னாமூர்த் இயாரருரிசசெய்த 

தேலரரசியமெரன்றண்டாலன்ன துதெரியவல்லார் 

யாவ. ராயினும்யான்பெற்றவிளயகொடி சனக்குக்கேள்வா 

ஆவ ரரலகஉணிங்கெய்தினறியலாமழையுமென் ரன் (௪௩) 

அரசையிங்கழையுமென்னஉகம௫.ந்துவகைகூர்ச் அ 

விரைவுடனெழுர்திருச்துவேசமாமுனிவர்போனஞா 

இருகிலத்தரசர்கசெல்லாஞ்ஃசுயம்வர மேழுசாளென 

ஐுரைசெயுமெனறுதா துமோலையும்போசவிட்டான் . (௪௫௪) 

தொழுக்கழன்மன்னர்மன்னன்று தர்சென்றுரைத்தபோதே 

அழமும்கியெவொசையோடுமளவிலாவுஉகசையோடும் 

செழுக்குடைமன்னரெல்லார்தேசமுககரு$ம்கி 

எழுஙகடல்வளைர்ததென்னவீண்டிவர்தடைச்தாரன்றே, (FB) 

சோலைகடோறநன்னீரச்சுளிகைதோறுர்தேவ 

சரலையர்தோறுமாதரரஙகுகடோ.ற மாட 

மூலைசடோற ஞார்சான் முன்றில்கடோறுமேம 

சாலைசடோற மன்னர்தானைவர்திரு தத தன்றே. (௪௭) 

மானை வென் றடருங்சண்ணாண்மண்மகன் வருமுன் வரத 

ஏனை யவேர்தர்ச்செல்லாபிமையவர்ச்சறியவொண்ணா 

*சுயம்வரம்- சன்னிகை ஒருவனைச்சணவஞுசத்தானேவரித்தல்



விவாககாண்டம், 

யானையுர்தேரு மாவுமாசருமமைச்சர்தாமும் 

சேனையுமளவிட்டார்ச்குஞ்செப்பலார்தகைமைத்தன்றே, 

இராகர்முழுதுமன்னரீண்டியபின்னயோத்தி 

ஈன்னகர்தனனிற்புச்கார்கற்றவமுனிவொல்லாம் 
மன்னவனெழுக்திருச்துணகல்கவொய்புதைத் துரீங்கள் 

(௪௭) 

சொன்னதுங்கேட்டவாறஞ்சொல்லுமென் றெடுத் தரைச்சான். (} 
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பெருக்தவமுடையார்மண்ணினீயலாற்பிறரினுண்டோ 

இருந்திழைதனையுனக்கேதிருமணமுடிச்சத்தாதை 

பொருச்தினன் வல்லை$புமெம்முடன்போதுசென்றார் 

என்றினிதுரைத்சலோடுமெழுச்தபேருவசைவெள்சாம 

நின் றினிசோங்கவாகுவலயக்கணிமிர்க் துநீங்கக் 

குன்றினுமுயர்ர்தசெம்பொற்கோயில்விட்டெழு ர் துபோர்து 

முன்றிலின்வர் துமன்னனினை யனமொழியலுர் ஏன் 

கன்னலங்கழனிவேலிச்கன் னோசிகோச்ியிக ஷா 

மன்னருமமைச்சர்தாமுஞ்சேனையுமாதராரும் 

முன்னமேசெல்கவென்னாமொழிக்துகுதனைச்கண்சாத் 2 

ஒன்னமாமணித்தேர்சொண்டுவருசெனஃருளிச்செய்தான், 

ேே வறு, 

மாதங்கமடங்கல்வயப்பரிமா 

பூதம்பலதேரொடுபூணகி நீதிச் 

சூதன்சகொவெர்துசுடர்ச்மலோன் 

பாதங்களின் மீ மபணிர்தனனே. 

வாபேறசெழுக்சடமாமுாரசம் 

நீசே றியசங்கமுறின் றஇிர த் 

தாபேறபுயங்கட தும்பநெடுர் 

தேபேறிவிரைந்தசெலுத்இனனே, 
ட்] 

(௪௯) 

(கிய) 

(85) 

(@2) 

(௪௨)



௩௪ அரிச்சநீதிரபுராணம் 
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சுற்றேறேறரிரைந்தயறுன்னினவால் 

குற்?றவல்செயும்பலகொற்றவர்தம் 

பொற்றேர்சசகோடிபொருப்பெனவே. (௫௦) 

சவிகைப்படு$மல்சவிப்பமணிச் 

சவிகைத்திரளின்மிசைசென்் றனரால் 

புவிகைக்கொளமைச்சர்புகழ்ச்தரசைக் 

குவிகைத்தலபிட்டொருகோடிய?ே, (௫௫) 

உன்னக்குவிமாமுலைவல்லியரும் 

கன்னற்சிலைவேளனகாளையரும் 

அன்னச் தரளோடரியின் Bla ot ae 

தென்னச்சடிதெய்தினரெங்கணுமே, (௫-௬) 

சறயோதிமமேல்வருசேவனெனப் 

பொறை 3யாடொளிர்வெண்சிலிகைப்பொலிவுற் 

றிரையோனெடமைச்சரிநைஞ்சிடமா 

மறை? பாதிவசிட்டனும்வர்தனனே, (Bia ) 

சரைசேர்சடலொத்தனதானைகடற் 

றிரைபோலநடர்தன இண்பரிமா 

வி.உாசேரருவித்திள்வீழ்பலமால் 

வரைபோலராடர்தசனவாரணமே, (௫௮) 

கல்லார்கெறிசெல்வதுகால்கள்பொரு 

வெல்லாபரவாகனமேறுமெனாச் 

சோல்லாமுனமேதுறவோர்விரைவிற் 

உ செல்லாகெறி2யறினர்சென் றனரால், (இக) 

() மிகுவாதனை மேவுமெனா என்றும்பாடம், 

சேல்லாரொறி. அகாசமார்ச்சம்.



விவாககாரண்டம். 

பலவெண்குடையும்பவளக்குடையும் 
குலவும்பலசெம்மணியின் குடையும் 

உல௨ங்க இிருஞ்சசகோடியுஉா 

சிலவும்மெனவெங்குகிறைர்தனவால் 

ஆதித் தனருங்குலமன்னவர்தச் 

நீதிட்புகழெங்குநிறைச்ததெனச் 

சோதிக்கவரித்சொசையும்கொடியும் 

௮தித்தலைதோறமிடைர் சனவால். 

காற்மீரோடுகிகர்த்தகடும்பரிவா 

னேற்றோடுரிகர்ச்தனயானைவரைக் 

கூற்றோடுரிகர்த்தனதேர்குலவும் 

ஆறிசராடிகர்ச்கஉணிகமரோ, 

மழுவுங்கரவாளமும்வார்சிலையும் 

எழுவுவ்குலிசங்களு 2மதிகளும் 

கொழுவும்வளையும்பலகுந்தமு$ண் 

முழுவெஞ்சுடர்வேல்களுமொய்த் தனவால். 

மீயுற்றடனொற்றியவெம்படையின் 

வாயுற்றெழுவெம்பொறிமண்டுஉ*ள் 

லேயுற்றபெருய்ரிமீடிதரியும் 
தியுற்றனவொச்தனசேண௭ ௨ம், 

ஈலிவுற்றுறுட௩கிடைான்னுதலார் 

பொலிவுற்றணிதேோ்மிசைபோயினசார் 

கலியுற்றெழு$ள்சனசச்சிரிமேல் 

மலிவுற்றெழுவஞ்சசண்மாஷுமென, 

சருமாமுகிலன்னகவின்குழலார் 

பெருமால்கரியின் பிடர்மேல்கருமா 

௩௫௫ 

(௬௦) 

(௧௮) 

௬௨) 

(௪௩) 

(ர ௪) 

(௬௫)



௩௬ அரிச்சந்திரபுராணம் 

றிருமாமுகிலுசகக௮டையேயெழுமின் 

கருமாறுநிகர்த்தெனெவையமெலாம், (௬௬) 

விலையுன்னரிதாகியவெம்பரிமேல் 

ஈலவான்னுசலார்பலர்சென்றனரால் 

உலையும்புனல்வாரியிலூதையினால் 

அலையுர் இரைமேல்வருமன்னமென , (௬௨) 

பரி துன்னநெடும்படை துன்னமத 

கரி துன்னவிழிர் துகடர் சனனால் 
விரின்றசெழுஞ்சுடர்வெண்டரளஎம் 

சரிகின்றபுனற்சாயுத்தனை யே. (௬௮) 

விரையேறியதார்புனை வேலிரைவ 

னிரையேத மனீசநெருச்குதலால் 

தரையேறியதண்புனறள்ள நெடுற 

கரையேறியவாளைகணச்கிலவே. (௬௯) 

அறரியன்னஉர்மின்னனையார்கடனம் 

கெரியும்படி தன்னிசெருக்குதலால் 

பரியும்மணிமாலைகள்பார்க்லெர்£ழ 

சரியும்மணிமேசலைதாமறியார், (௭௦) 

அ.ரனூர்முனியாமதனன்னவர்மிதாள் 

பரநாரியர்கொங்கைபடப்படமுன் 

ஒருகாளுலவாரிறையொண்ணுதல்பால் 

வருசாண்மனு$திவழக்கலெதால், (எக) 

வெளிறுஞ்சுடர்மேலிஎவேளனையான் 

பிளிறல்கரிதுள்ள விழுச் ௮பெயர்ர் 
தொளிறுச் தனவல்லியொருத்தியையக் 

சளிறென் றிருசைகொெட்டினனே. (௪௨)
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ஆடுங்கழன்மன்னனனேகருடன் 
சரடுந்தருவும்பலரண்ணிகெடுக 

ENCES Ay buds oor Os Lb 

சோடுங்கு !ர்சோமதியுற்றனனால், 

மே வறு, 

கானயாறனைத்தையுங்கடச் தகெளசிச 

மானயாறாயகோமதியைஈண்ணியே 

பானையுமிரதழமுிவுரிமீட்டமும் 

சேனையுமன்னனுஞ்சென்திருத் தவே. 

தோய்க திர்வேற்படைசூழ்ஈது துன்னி. 

நய்ச இர்முடியினானாற்றைகணணிஞன் 

பாய்கதிர்ப்படலையுட்சுருக்கிப்பையவே 

சாய்சஇர்சசெல்வலுல்சடலைஈண்ணினான் . 

அழவேழகருஙகடலதனில்வெய்யவன் 

லீழலுமன்னறும்வேந்தர்மக்களும் 

அழையர்யாவரு.மிரசமுங்கட 

மேழமுஞ்சிவிகையும்விட்டி றங்கினார். 

மணடலவேந்தருமாதரீட்டமும் 

திணடிறலமைசசருஞ்சேனை வெள்ள மும் 

தண்டர௱ம்வளை தவழுமாக தி 

வண்டலிலிடமறவக்திறுத்தவே. 

பட்டினுமணியினும்படங்கமைத்துவிண் 

முட்டியசெம்பொனின்முடிகள்வைத்துமேற் 

கட்டியும்பசாகையுங்கட்டி$டிடை 

விட்டனர்மன்னருமின்னனாருமே, 

(௪௨௩) 

(௪௪) 

(௭6) 

(௭௬) 

(௭௭) 

(௪௮)



௬ 9} அரிச்சதந்திபுராணம் 

'தஇண்பணையகிலினுர்தேவதா.. ததும் 

தண்பரும்பலவினுச்தாறுபாய்பசும் 

பண்பசெரிகளும்பரியும்பூட்டினா. 

நிலைமரம்பிளர் திடஙிவர் துருத்திய 

கொலைமதயானையின் கோடுபோலவே 

சலைமதனனைய௨ர்மார்பிற்றேனஞார் 

முலைமதயானையின்கோடுமூழ்னெ. (20) 

மோதுசொண்டலைப்பொருஞூரியானைதம் 

மீதுகொண்டலைச்தமெய்ம்மெலிவுமாறவே 

தாதுகொண்டலைகு ற்றையலார்முலை 

சேதுசொண்டொற்றினார்வீரர்மீதெலாம், (௮௧) 

அடிலொடுசர்தனத் துணியினாக்கிகி 

துகில்பொதிமணிபுரையெரியுர் தூமமும் 

'தஇிலெனப்பலபலசெகச்கர்வான ம்வெண் 

மூகில்பொதிர்தனவெனமூண்டெழுதக்வே. (௮௨) 

அ.றிலாதணிபடங்கத் துளேற்றிய 

மாறிலாத் துளங்கெழின்மணிவிளச்கொளி 

சேறலார்தகைமையிிலம்பிதால்பொதி 

தூறெலாமின்மினித்தோற்றமென்ன3வ. (௮௩) 

குசைமெடுக்கடும்பரிக்சொற்றமன்னவன் 

வசையிலாஈங்குலமடந்தைமாமுலைக் 

இசைவனோவென் றவந்தெட்டிப்பார்த்தெனத் 

இசையெலாங்க திர்விரிசதெழுந்தஇங்களே. (௮௪) 

செல்சயலனை யகட்டெரிலைசன்றிரு 

மங்கலமுணர்ச்துமண்மடர்தையட்டதோர் 

எழுர்தது - எழுச்த எனவிசா.ரமாயிற்று,



விவாககாண்டம். i. Fan. 

பங்சமிலிரசிதப்பானை மேல்வழி 

பொய்சலிழ்புதுநிலாப்பொலிர் ததெங்குமே, (௮௫). 

பெருத்தவானிலவிடைப்பேதைமாதரைச் 

கருத்துறச்சாசலர்கலர் துற இஞார் 

வருச்தமுங்காதலும்வள ரமன்னவன் 

ஒருத்தனேசனிக்கிடச் த.றச்கநீங்கனான். (௮௬) 

உருவெளிசோக்குவனுவப்பனுன்னுவன் 
ச ரவினா£லேங்குஉன்கலங்குவன்மதி 

ம ரபினாடன்சணென்மன தபோம்வழி 

இரவுபோவதற்டெமில்லயோவென்பான், (2௪) 

கொடியமாமதனையுங்கொழுரிலாலையும் 

கொடியினுமொருகுறைசொல்லிசகோ௫லான் 

படி௫லொவிழியையும்பாரில்வேரறி8ீஇ 

விடிலொவிரவையும்வெறுக்கும்வேலையில், (௮௮) 

மையலுங்கங்குலுமதியும்வாட்டவிய் 

வைய?னோவெளியனென் றணிஷயிற்றினில் 

கையினாலசைச் துகூய்க்சாமர்வாரணம் 

வெய்யவாவிரையவாவெனவிரித்ததே. (.9/ a) 

ஊழிலஷெக்கதிரவனுசயமுன்னிர் 

தாழியுர் திங்களுமார்ப்படப் கெ 

கோழியுமார்த்தனஈகுச்சிலார்த்தன 

0 சூழியிற்புள்ளெலாச்துள்ளியார்த்தவே, (கட) 

ஈவ்குலத்த ரசனை ஈலிர்சபாதகச் 

கங்குலத்திங்களைச்சனன் துதேர்க டாய் 

குக்இல் - - செம்போத்து, : 

௦ சூழி - குளம்.



அரிச்சநீதிரபுராணம்:. 

அஙசஈண்மாஞாலம்விட்டக ற்றவேனெனாச் 

செங்க திர்க்கடவுளுஞ்சிவர் துதோன் றினான். 

படர்செடுதசறநிலைபரித்தமன்னனு.ச் 

கடர்.விளாததெய்தியவிராமடர்சையிப் 

புடவிவிட்டேகினும்போன திச்கெலாம் 

தொடா .பனைன்றெண்ணிலாசசுடரையேவின ௪. 

அலரிவர்செழமுசசதிரவாழிபோல் 
டலரியிலானடிபூரிச்தண்ணலும் 

சிலர்சிலஈடாமணித்தேரிலேறினார் 

பலர்பலகரிக ரமபரி.புமேறிஞா, 

௮ நதமாலாற்றைவிட்டகன் மன்னவன் 

மழுதமால்கரிபரிஈடப்பமொய்த் துடன் 

சதமாக சகுழற்கடலுடன்வரச 

சந்தமால்கரைச்சடஞ்சானண்ணினன், 

ஆரிசகிபலாசமா சிலசமாசிகரி 

விரிமலாசாபபக வேககைகோஙகமை 

சொரிமலாசசாபுனையமீசாருதுன்னிய 

அரிமணறகாவீடைவக்தவைஇனான். 

அர்மசுனை மாடவுமருவியாடவும் 

மலை! சைப்பிடியும்வன்ச. றமானவே 

இலை 1 தலாருஞ்செல்வருஞ்சென்றேறிஞர் 

முலையொடும்புயத்சொடுரிசர்த்தமொய்ம்பின. 

அருவிச ராகவொர்சனைகளாூிவார் 
வெருவிவந்தசன்சரை  இதலேறுவார் 
* சருவிம் ஈடோடியப்புனவிற்றாவுவார் 
மருமலர்சசொயப்குவார்மலைந்து கிள்குவார். 

உ சருவல - சைகைசெய்சல், 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௬௨) 

(ms) 

(௧௪) 

(௧௭)



விவாககாண்டம், அத 

அருவியுஞ்சுனைகளுமாடி நுண்மணல் 
மருவியவண்டலுமணச்தசோலையும் 

பருவரைச்குடுமியும்பளிங்குப்பாறையும் 

பொருவிலாப்புனங்களும்புகுச் தநோக்குவார். (௬௮) 

அன் றிருந்தணிவரைச்சாரல்வைகியே 

அன்றிருள்விடிக்தபின்சோ திவேலினான் 

சென்றிருஞ்சுடர்மணித்தேரி2லேறியே 

வென்றிவெம்படையொடுவிரைர் துபோயினான். (௬௯) 

வேயிருங்கானமும்வெற்பினுசசியும் 

மாயிரும்பொழில்சளும.ச் து. நுண்பொடி 

யாயினவிசும்பினை யடைந்த தாளியும் 

சேயிருஞ்சுடர்மணித்தேர்சள்செல்லவே. (௧00) 

செர்ரிறப்பொலன்ச திர்த்தேரினாழி2தய்ச் 

தம்நிறமவவழியனை ச துமாதலால் 

பன்னிறக்கிரிகளும்பரந்தபாறையும் 

பொன்னிறமேருவேபோற்பபொலிச்தவே (௧௦௧5) 

வானமுற்றெழுக்தமாமலையுமால்கரித் 

தானமுற்றொழுயதடமுஞ்சாரலும் 

கானழமுற்றெழுகறும்பொழிலுஈண்ணிவெய் 

கானமுற்றருநெறிகடச் துபோயினான். (௧௦௨) 

விரிர்தவெங்கமர்களும்லெயிலின்வெர் த£€ழ் 

சரிர்சமாமலைகளு ஞ்சருகுவெச்துமேற் 

பொரிச்தமாமரங்களும்புகைச் துபார்மிசை 

எரிக்தெழுகடுஞ்சு த்தெல்லையெய்தினான், (௧0௩) 

Cag 

என்றுமமார்ச்குவினையின்றியான்முப்புரமெரித்தகனலும் 

கவென்றிமதனைப்பொடிபடத்திரு நதற்கணைவிழித்தகனலும்



௮௨ அரிச்சநீதரபுசாணம் 

வன்றிரையெறிர்தெழுசடற்குணவைத்தவடவைச்சனலுமுற் 

ரொன்.றுபடவர் துகுடிகொண்டவணுறைர்தனவுருப்பமெழவே,. (0 

சானமுழுதுர்தெறுகனற்றிரளில்வெச்தெழுக திர்ச்சடரின்கெச் 

தூனமுறவற்றியுரகத்தலைவெடிப்பவதனுச்சவழிபோய் 

வானளவபெழுக்துபுவிமீ துவிமுன் றமணிவச் துபசல்வான் 

மீனம்விழுகன் நபடியாமெனவிளங்னெவெளிப்புறனெலாம். (௪௦௫) 

கரும்புயலருக் துளிசரச் தடல்கரிச்சயல்கலைச் அநெடி.தாய் 

வரும்பருவமுந்தலைமயங்கமெமையென்ப துமறர்தவதனால் 

பெரும்புவிபிளக்த திலனர்தன் முடியிற்குடர்பிறங்கியெழுமால் 
இரும்புவிசினர்தழலு.நிழ்ர்தததனைச்சுடவெழுர்ததெனவே., (௧0௫) 

கரப்புறகறைப்புனலெனக்கரு திவற்றிய த.வட்சியதனால் 
நிரப்புறுதவிப்பினை யொழித்திடமனத் தினினினை த தழையெலாம் 

இரப்பவரைநித்தலுசடத்தியுமொர்பமு.மிரச்ச நிலர்பால் 
ப ரப்பவரையொத்தனகரப்பவரையொத்தனபசாசரதமே, (௧௦௭) 

அ9ர்திறலுமவ்வவர்படர் திறலுசாமமுமனை தீ.துமெழு0 
* ஈிங்சலுநறும்புனறவிரர் தடல்பதைத் அு.பிர்ரரங்கயுழலும் 

கொடுங்கரிமருப்பும்வெருள்கற்றிடருமற்றுளகுவட்டினணிடையும் 

நெடுக்கடறடச்ிரைகளெர்க்தெனமுழங்குவரெடித்திளெலாம், () 

அர்தவெயிலத்தசல்விசும்பிடைவெடித்துவிழுமானையினெர் 

தர தமணியைத்துளியெனக்கருதிபுண்ுழல்வசாதசமெலாம் 

வெர்தெரிசொளுஞ்சருகெழுர்துவிமுகங் குலில்விரிச்தரிழலில் 

வர்தடருமெண்குமரையுங்கடமையுங்கலைபுமானினமுமே, (#05) 

மண்மகளுடுத்த திரைவாரிவடவைச்சனலைமாற்றியிதிலோர் 

வெண்மணலைவைக்லெரமங்கை யரிரும்பதியும்வெர் துவிடுமால் 

௦ சண்முழுதையும்புடைபெயர்ச் துகவருங்கடையு ச்திலிதிலோர் 

நுண்மணறெறித்துவிழினும்பிரளயப்புனலை யங்கிடுமால், (௧௧() 
see mieten rat erent ஆ ஒருமுக வமண க 

  

௪ ஈடிங்சல் . ஈடப்பட்டகல், 
௦ சண் - இடம்,



ay Ql1 BHM oT Loin, ௩ 

வெங்கதிர்தெறுங்கொடியவிண்டுவனம் வெந்தெரியும்வெக்சழலின் 

அங்சதமிறர் தமதகுஞ்ச.ரமிறர் துடலழிர் திடமெலாம் [வாய் 

செங்குருஇியங்கடலின்மண்டமுதவாறியலை?ர்து ஈரைபோல் 

எங்கணும்விளங்குவனவெண்குவடெனும்பரிசெலும்புமலையே.  () 

வெங்கரியுரித்துடைபுனைர்தவள்சலஞ்சசிவிஎ கருசடி லச் 

சங்கரித்ரிரூலதரிதாருகவினாசணிசவுர்தரிசெழும் 
பொக்கரிமணிப்பரிபுாரத்திருபசத் தினள்பொருப்பனதன த் 

செங்சடனிராயடியிரார்தசமயத் இயல்பெூத்துரைசெய்வரம், (௧௪௨) 

எறித்தசெழுமுச்சுடருமொத்தொருதலச்திடையெழுக்ததெனவே 

செறித்திருபுறச்சடைவத் திடைகறுத்சசண்மிகச்சுழலவே 

சிறுத்தவிடையிந்சரதலத் தின் முடியிற்றிகம் ெரித்தவரவப் 

பொறிச்சணபணத்தலைமணிச்சுடிகையிற்க திர்கள்பொங்கியெ , வே, 

மிடித்தவர்களைப்பொருண்மிகுத்தஉர் வினை த்சொழில்வீளைப்ப 
தெனவே, கொடிப்படர்பொருப்பெனவிடைக்கிடர்விளைத்தசனகும் 
பவழகும், தடி.த்தினடிரிற்கு பர தத்தைநிகரபொற்கடிதடத்தினழ 
கும், பொடித்செழுவெயர்த்திருமுஈச்தழகுரின்றொளிபொழிக்தொ 
முகவே. , (௧௧௪) 

வேலைகளெழுர் துலாமேழினுடனேடை பும்விழுங்கிவிகிமக் 

காலமுடி.விற்கொடியஷழிஈ0ி9வங்கனன் ிறரிதல் பரல் 

சாலவினைகொண்டுபொருதாருகனைவென்றவுணர்சங்கள்குடரை 

மாலையிகஇன்ற திரிசூல பிசைவெங்கனல்வளைச்தெரிய2வ.  (6€8) 

பொடிட்பொடி திசைத் இசைதெறித்திடர்த்திரிரத்சமெனத் 

தீடி.ச்தெழுவலத்த ததடக்சையடிவாளொளிசயங்கியெழ 2வ 

அடிச்சகடியெதிர்த்தலைய$ச்தெழுமசச்கடலதிர்ச்சியபன2வ 

இடிச்குரன்முழச்செனவிடச்கையின்மணிச்சடகிரைத்தசையவே. () 

பட்டயமெரத்தொருரைபத் தாமெடித்தொருகைபற்றுமழுவும் 

* சொட்டையுமெடுத்திருசைசச்சரமெரித்தொருசைசுற்றுமயிலும் 
caren வ சவம் சன etre 

சு சொட்டை - வளைதஃ,



௯௪ அரிச்சற்திரபராணம் 

வட்டமு2௦9த் திருகைவச்சரமெடுத்தொருகைமற்கா£தலம் 

எட்டினும்விதிர்ப்பனசுழற்றுவன வர் தழலெழுக்தெரியவே. (ககஸ் 

ஆடகமணிக்குழைகள்பாரியசரப்பணிசளத்தசடகம் ௭ 

ருடசமிரட்டையுதொமொடுபட்டமணி தாள் வளைசெமும் 

பாடகமெழிற்பரிபுரங் ழல்சதங்சைசள்பதச்சமூடனே 

நீடெழின்மதாணி சஎலைர்துதிசையயங்குமமொளிரின் றடரவே. 0 

கித்திலரிரைத்துவயிரத்இனையழுத் இிமுழு$லகிறுவிப் 

பத்ிபெடவொப்பரியபச்சைவிரவிப்ப அமராசமளவிச் 

சித் இரமியற்றியமணிக்சலை.புமப்பரிசுசெய்தகொணத் 

அத்தரியம$தொடையுமுற்றுகிலவும் வெயிலு மொச்சவிழ 2வ. ப 

காவன்முறைஙிற்ப வொருகோடியுஎகற்பனைகள்கற்றுவழுவா 

தேவலிடைநிற்பவொருகோடியுளகூடியவிடாகினிசண் 2மல் 

அவலொடுரிற்பவொருசோடியுளசன்னெறியமைச்சரென2வ 

போவனவுமீள்வனவமாவவாரு2?சாடயுளபூதசகண 2ம, (௧௨3) 

அ௮ச்சமதறத்தமதுயிர்க்கொடைய.ரித்தவரறுத்ததலைபை 

வச்சிரமணிச்கடசாற்சரதலத்திரிடைவைப்பரில2வ 
இச்சைபின.ப்பலிசளிட்டதலை ஐபச்கடிதசெடுத்இிறைவிமன் 

பச்சுதிரமுற்றொமுசவைப்பசதகோடிகள்பசாசசகண2ம, (௧௨௪) 

“சிபி பண்ணிடை படங்க.நிகுசாமரமிரண்டுபுறமூம் 

போடுமவரும்பரிபுரத்திருமலர்ச் துணை பொருகத்திமுடிமேற் 

சூிமவருங்கவி௦தாசிச்குமவரும்பவுரிசுற்றிமுறைரின் 
ரூமவரும் நிசைகள்பாடுமவரும்பலவ.ரம்பையர்களே. (௧௨௨) 

மான ம9ப்ப வருமாமலர் 9சொடுப்பவரும்வாள் விழிகள் 
கஞ்சனமரிப்பவரறாமரரமுதளிப்பவருமன்னை இரு மூன் 

ச ட்சனை பிஒப்பவரும்வஞ்சனையறப்பரிகலத் தடனெ த் 

இன்சொல்வழிரிற்பவருமெண்ணரியகோடிகளிடாசனிசளே,... 0) 
பண்ணவர்திரண்டுபகர்முன்றிறனில்வர்தடிபணிர்துதொழேே 
மண்ணவர்விழுர்நுதமதெண்ணமுடியும்படிவரங்கள்பெறகே



விவாககாண்டம். ௪ 

கண்ணருள்சார்துதறுகண்ணரிசுமச்தசனசத்தவிசின் 2மல் 

பெண்ணரசிருர்தனள்பிறங்குசலம்புடைபெயர்ச்தலைய2வ (௪௨௪) 

அம்பொனின்மணித் தவிசினம்பிசையிருப்பவரசர்க்கரசனும் 

கம்பகரடச்ச. ॥றுவெம்பரிபதாதிகள்கடைத்தகே 48. இல 

கும்பமாணிதம்பியொடருந்தவர்குலச்த7 சர்கடிஉவே 

வம்புகுடிசொண்டமுலைமங்கை திருமுன்றிலிடை௨ச் ததொழுசான். 

ே வறு, 

நற்றேரைவிட்டிறங்கரொயகியைக் தொமுதிறைப்சாண்ணிரா 

௪ன், முற்றோரைநோக்குதலுமுடிஷேர்தன் சருணைவிழிமுனைகடாக் 

கச், கற்றேருங்கற்பறியுங்கற்சிவேயுங் கற்கணையுக்கன்னிமுன்னே, 

பொற்ேரும்பொற்பரியும்பொற்கிகேயும் பொற்கணையும்பொலிர்த 

கன்றே, (௧௨௭௬) 

மூன்னாளிற்கல்லானமுடி த்தேரும்உாம்பரியுமூரிவில்லும் 

பொன்னாகச்கண்டிறைவன்புர் இமூழ்ர்த திசயித் தப்பளசமெய்தி 

என்னாசவர்தகி தவெனச்சருதுமவவள விலிருண டமேனிப் 

பொன்னாருங்களபமுலைப்புரிசடையான்மணிவாயிற்புஈத்துவந்தாள். 

மாதங்கிவச்திடலுமலர்ச்சகரக்கண்முடி!3 துவைச் துச்செம்பொழ் 
பாதங்கண்மிசைலீழ்ர் தபணிர்சென௮ு தவப்பயர்தான்பலித் தென் 
பூதங்கள் விளையாடுச்திருவாயிற்கற்றேர்போய்ப்பொற்2றரான (ஸாப் 

இதென்று$யருள்வாடெனக்கேட்சச்குமரியெடுச்தியம்பலுற்றாள். () 

உவ ராழிமண்ணாசையொழிச்தசலுமடல்உருணனுலகில்யாரும், 
கவராதுபொற்றேரைக்கற்றேராகச்சபித்துக்கண்முன்சாட்டி, ஐவ 
சானுமிது கோக்கினிவ்வுருப்போய்ப்பண்டையுருடெய்துமாகில், அவ 

சாகுமிதற்குரிே யாரவர்தமக்கேகொடுப்பதெனவலிச் துப்போனான், 

மன்னாசகேளென்னுடையமணிவாயிறனில் வருணன்வைத்துப் 

போன, ௮ஈசாடொட்டிர்ரெடராளளவாகச்கலீலாய் நின்னருட்சண்



௪௬ அரிச்சந்தி,. புராணம் 

ஹோக்சப், பொன்னானசெழுர்தேர் நீகொடுபோலென்றினிதளிக்கப் 

புசழ்ர்தயோத்தி, ஈன்னாடன்றான்வாங்கஉமணித்தேர திலேறிஈடத் 

இினானே, (௧௨௦) 

வறு. 

வாள்செலச்சிலைசெலமாதரார்செல 

அள்செலத்தேர்செலவானை செல்ல$ள் 

தோள்செலுஞ்ச டர்மணித்சொடியினான்பல 

நாள்செலக்கனோேசமாரசாட்டைஈண்ணினான். (௧௨௩௪) 

தாழையின் முதிர்பழங்கமுகின்றா தே 

மாமையின்சனிவிடை வருக்கையின்பலம் 

FTO DY CM GI BE UNG HIS HET GOV 

ara pwWearsef Dunning we (pete (௧௩௨) 

கூன்கடுவன் றலைகுரும்-பலீழ்சலின் 

தின்சனிவருக்சையிற்புசைத்தசெம்முக 

உான்கவிவால்பிடி த்திழுத்துமர்திமுன் 

தான்கொசெசலியம்படப்பைசாருமால், (௧௨௩) 

பலவளைமணிகரளாம்பதுமராகமும் 

கிலவெழவெயிலெழ$லம்பங்கயம் 

புலரியுமாலையும்புகு தலில் லன 

மலர்தலுங்குவிதலுமறக்தவாவியய. (௧௩௨௪) 

தாள்களுச் துடைகளு$தையலார்மணித் , 

சோள்சளுமுலைசளுஞ்சோலைகாட்டுவ 

$ள்கனங்குழைகளுமுசமு$லக்கண் 

உாள்களும்வாய்சளாம்வாவிசாட்டுமே, (௧௩ 

திகு. திகென் றலைபுனன்மதகு?ச்தவும் 4 

UG HY UGE you pwc ger
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வெகுதிரைப்பேரொலிவேலையேழுமுள் 

புகுதினுிறைவுாவளவில்பொய்கையே. 

_துஇிரினுஞ்சிவந்ததாட்டி்ணேவெண்பேடையோ 

டிரினுமலகனுமொரடுச்குமீனுடன் 

இ௫ிரியம்புள்புடைபெயஈரத் இண்சிறை 
பகிரினீர்கடையுசப்பெளவமன்ன 2. 

கூடியபிறஈலகச்கொள்கைகண்டழன் 

௮ாடியவோதிமசமாளிதச தாமரை 

வாடியவாறுகண்டாவிமாய்ச் திட 

சேடியசேவறன்னுளக்தெவிச்திடம. 

சரற்றினிற்கலைந்துயர்சினை யிற்கான் தேன் 
ஆற்றினிற்பரச்தசல்வாவியணமியே 

சேறறினிற்பழகயவயலிற்செர்கெலின் 

சரற்றினிற்பாப்பனசாலுபாலுமே, 

பிணை யனவிழியினாஈடைபெறக்செமீ இத் 

தணைபுணரோதிமர்தொடர்ந்துபின்வாத் 

குணைபலபடர்ந் து. கிண் 2ட.ரிழிச் தமன் 

இணைமருப்பியானையினெரு ச்தத்தேறினான். 

இடயெனமுழங்கிெடவியம்பியங்களால் 

வெடிபடுமுலகமும்விசும்பு மமன்னநீள் 

கொடிகளும்குடைகளுங்குழுமச்கொற்றவன் 

சழ சமழ்சங்கசையின்சரையைண்ணினான். 

முன்னரோர்முனிவசன் மொழிர்தசாபத்தால் 
பன்னக£ஈத்தரிதுயில்பாற்கடற்கணே 

பொன்னகர்வளனெலாம்புக்கதாமென 
மன்னவன்கங்கையில்வர் இறங்கினான், 

Latte a RnR 

(௧௨௯) 

(௧௩௭) 

(௧௩௮) 

(௧௩௯) 

(௧௪௦) 

(௧௪௪) 

(ere) 
eee Hi ககம



௪] அரிச்சந்திரபுராணம் 

செகச்கிறச்சுண்ணமுச் இமிர்ச்தச ரச்தரூம் 

சன்னிறக்குங்குமச்சுவரெண்ணிஉான் 

வின்னிறமொத்ததுவிமல$த்சமே, (௪௪௨) 

வரைசெறிவேழமுமாவின்கூட்டமும் 
விரைசெறிதார்ப்புயவேர்தமச்களும் 
பிரசமாமலர்ச்குழற்பேதைமாசரும் 
அரசனுங்கங்கைநீராடி மயறினார். (௧௪௭) 

அங்கைவேன்மன்னவனருளினோகக3னோ 
மங்கைதன்சற்பினோவமைச்சர்மாண் பிம்ஞ 
வெக்கயற்கட்பெருவெள்ளத்தோசிம்2பாய்க் 
கங்கையைப்பெரும்படைக்கடல்கடர்த22. (௧௫௫) 

அன்னமாடுச்துறையகமும்வாவியும் 

வன்னமாமதில்களுமாடகூட மூம் 
பொன்னின் மாமேடையும்பொலிர் துதோன் றவக் 

கன்னமாபுரிதனைச்சண்ணிஷோச்கினான். (9%) 

இர்ரகெச்சகரென்றுகூறவே 

முன்னவற்குணர்த்தியமுனிவர்சோச்சியே 

மன்னவசொன்னவவ்வல்லிவாழ்இரு 

சன்னகரீசெனாசயர் துகூறிஞர், (௧௭௭) 

வல்லிதனகரிதுமன்னவாவெளாச் 

சொல்லியபொழுதினிற்றுணுச்சமெய்தியே 
அல்லியர்தாறிஞன வளையினபுறப் 
புல்லியகலவியிற்புள சமெய்தினான், (௪௪௮) 

G விறு, 

சனர்சொடர்ச் துபின்வாததடங்கடர் துசென். வெஞ் 

சனர்தொடர்ந்தமெம்பரித்தரிசங்குதர்தமைர்தனும்
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மனச் தொடர்ச்துசொண்டவல்லிமன்னுசன்னமாபுரிக் 

கனர்தொடர்ச்தமாமதிற்சகபா..வாயிசிலய்இனான். 

மடஙசலுற்றவாயி3ரோறமசரகோ ரணகளம் 

ஃ இடஙாசணிப்பொறிப்பாப்புமெணணிறர்தமாமதிற 

இடஙகடகக$லமுஙகளொச்9சழுர்தகஞ்சமும் 

இடங்கருஞ்சுண க குமீனினயகளும்பெரு ௪22௨ 

நிகரிலாதபொற்குவட்டையுட்டிறர் துணிரை 

க5ரியெயகும்வைதததொத்தசசருமாடகூடமும் 

சகெரகேமிவரை இரித்ததன்புறஞ்செறிதத$ா 

மகரவாரியொத்தசெம்பெொரன்மதிலு$ளடெய ௪ 2ம 

பஙகயச்சசாயவண்ணறன்குலப்பட£ர தன் 

அக்சண்வானகத்துகிஎ 2ருராறழைசதனன் மூனம 
LO BY BOE GO UII LI WB LD OT GOT GOT LS BT (HO) aM GO seo] VA 

கங்கைதர் துளானெனகசலிததகேதனககளே, 

விண்டலத் துமாதரிர்தமேதினிச்கிறககவும் 

மண்டலதறமாதர்வானின்வண்மைசென்றுசாணவும் 

கொண்டல்விண்டெழச்சமைத்தகூடமாடகோபும் 

அண்டரணடமூடறுத்த தற்குமப்புறச் சே. 

ரெடியமாடரசேத் இரத தினிரைவகுத்சசாளரத் 

,தஅிடையின்மாதரெழின்முசங்களெக்கணும்விளககுசல் 

கடிசொள்வெற்பின்மீதெழுர்தசஇிர்தனை த wlan gg For 

ஈடுவுஇித் தசளிர்ம இக்குரிகொொனப்பொலிர்தவே, 

அலங்கதங்குவேலனுன்னீகவெள் LOE BTC 

பொலர்சலச்தமாமதிற்புநம்பெலாகிறைர் துபீன் 

௩ இடங்சணி - சல்லி, 
4, 
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நிலங்சவர்ச்திடச்செறிர்த$லவேலையேழுமோர் 

பிலங்கலர்ததென்னவேபெருத்தவாயில்புக்கதே. 

தோரணச் தரீழன்மன்னுசோதிரத்வேதிகைப் 

பூரணக்குடங்களும்பொலிர்திலங்கு தீபமும் 

காரணச்தமைச்சர்தர்ெருக்களுங்கடர் தபோய் 

வாரணத்திழிர்துமன்னன் மண்டபத்கிலெய்தினான். 

சருவிருச் சகாரவிருர்தசபைசொண்மண்டபத்திலே 

மருகன்உர் தபுருதலுந்தன் மனம௫ழ்ச்துமதிதயன் 

அருகிருக்சவரசரோடுமாதனத்திழிக்துபோய் 

இருசாங்கரிறுகுண்பினெஇர்சடர் ஐ தழுவினான். 

மூனிவருக்குமரசருச்குமுழுதுமாதனங்கொடுத் 

சிளிதுகூறியபவவணியாவருமிருக்தபின் 

ஆரி 2கலைமதிதயன்றனுதனகத் இருர் தளம் 

சணியவரசமு£மலர்ச் துகண்களிப்_கோச்கிஞன். 

'வெற்றிமன்னனும்மணம்விரும்பிவர்தமன்னரும் 

சுற்றிரின்றமாதருர் துலங்குதாரமைச்சரும் 

பற்றியு்றெதாரச்தசண்கள்பசுமரத்திலாணிபோல் 

சற்றிமைசலொதுவள்ளறன்முசத்சைசோச்இனார். 

வறு, 

மார் தருமாதராருமன்னருமமைச்சர்தாமும் 

ஏச்தலைப்பார்த்தசண்ச.ரிமைத் திலர்பிறிதுகோக்கார் 

மாந்தளிரனையமேணிவாணுதலிர தியென்பாள் 

கரந்தனுபவனேவேறுகாமனுமுஎனோவென்பார். 

சித் தரம்போலமன்னனிருர்சனன்றிகைத் தும்வேரோர் 

உச் தரமுரையானாகிபுள்ஞளேம$ழ்ச்சிபொக்க 

(௧௫௫) 

(க.தி௯) 

(e@a 

(௪௫9௮) 

(௪8௯) 

(௪௬௦)



விவாககாண்டம், 

அத்இ.ரவிழியாண்மேனாளருந்தவமுடையளாயின் 

'இத்திருப்புயமுமார்புமய் தமென்றெண்ணிகர்தான். 

சிவனமச்சருளிசசெய்த இருவுளப்படயேசாண்ப 

இவன்றனச்செய்துமாயினைமைபுமியானுஞ்செய்த 

தவமுமாதவமாமல்லாற்றவமுமென்றனையைப்பேறம் 

அவமெனவெண்ணிலயண்ணியளவிலாதமுங்சலுற்றான். 

சாளைதன் முகத்சைசோக்கிக்கடவதொன்றில்லையெம்மால் 

வேளைவென்றிலககுகண்ணான்விதிச்தவாறளித் தும்யாமே 

வாளைவென்றிலங்குகண்ணாண்மாமணச்சாவணத்துள் 

சாளைவர்தெய்துமின்ற ஈடமினு ஜசார்பிலென்றான். 

சைத்தலஞ்சற்று$ட்டிமதிசயன்கட்லொக்கத் 

தத்தமச்சரித்தசார்பிற்சார்்தனரரசெல்லாம் 

உத்தமகுணத்தினாறுமோம்குமண்டபத்தினீ௰்கி 

மத்தசச்சளிற்றிமலறிமாளிசையிடத் துச்சார்ச்சான். 

வாரணத்தண்ணலேகமதுித யனலையிலுற்ற. 

காரணமனைத்நுங்கேட்டுக்சாரிகசையொருத்தியோடித் 

கோரணவாயி, 7ங்கித்துடியிடையமு சாசெஞ்சொற் 

பூரணக்களபக்கொங்கைப்பூவைதன்சோயில்பக்காள். 

புசக்கவடன்னை ரோச்சிப்பொற்கொடி பஇசயித்திங் 

இக்கணத்தோடிவர்தவருத் தியென்னியம்புகென்ன 

அச்சணத்தரிவைசெம்பொனடியைத்தனமுடியிற்சூட்டிப் 

பச்கமு பிடமும்பார்த் துப்பவளவாய்ப்பதைத் துரைப்பாள். 

செர்திருவனையாடன்னை த் திருமணமுடிக்கவேண்டி. 

வர்தனரனேகசர்தமன்னவன்சபையிற்புக்கார் 

அச்தமன்னவர்சடம்மிலடலறிச்சர்இிரன்றன் 

சந்தரமுசங்கண்டிங்கேவரமனச் துணிர் லேனே, 

ல்
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(௪௬௨) 
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௫௨. அரிச்சந்திரபுராணம் 

உடுக்குரீருலகமேழுமொன் றின்மேலொன்றைை த்தே 

அடுச்கு$ள்புயமுஞ்செய்யாளாவியுமனமுர்தாவிப் 

படுக்கும்வாள்விழியுமார்பும்பரிசிலர்மமெகாளும் 

கொடுக்கும்வார்காமுமாதருசஎமெலால்சொள்ளைசொள்ளும், (5௬௮ 

இிருக்கொர்முகமும்வேர்வுஞ்ற*தசெம்பவளவாயும் 

மருக்களர்மாலைமார்புமகரகுண்டலமுங்காதம் 

சுருக்கியமருங்குங்சண்டாற்றுடியிடைமடவா ராவி 

இருச்சினுமிருச்குறில்லாதிறச்சனுமிறச்குமன்றே, 

கிரர்தரவுரோமரேகை$லமும்வயிறமார்பும் 

புரந்த. ரசாபமொத்தபுருவமு,பதலும்பட்ட 

மசர்தமைதஇடாகைச்குமுறுவலுமாயன்றன்பால் 

கரச்தவாரமுதச்சொல்லுங்க த ற்குமில்லைமன் னோ, 

'இதையமடுருக்குமின்பத் கிறைவனையுற்றுகோச்கிச் 

ததையுமாமலர்த்தார்வேர் சர்தங்களைச்சுழகோச்கின் 

புதையிருள்சடிர் அவேலைப்புவியினை விளக்கு ஞ்சோதி 

உதயனை்சண்டசண்சட்குடுச்களைச்கண்டசாமே, 

மின்னை நேறிடையாள்கூறக்கேட்டலும்வேந்தன் பாவை 
தன்னையுமறச்தாளிட்டசங்கமுங்கலையு£த்தாள் 

அன்னையைமறந்தாள்பேசும்வாசகமயர்ச்சாள்வேறு 

பின்னையு_பிழர்சாள்சாதல்பெற்றொன்றன்றியின் றே, 

வாசமென்சலவயைச்சேறுசானமும்புழுகும்வாரிப் 

பூசவுமேனியெம் கும்பொருக்கெழவியன்சாச்சாற்றி 

வீச மேன்மேற்காமவெந்தழன் மண்டப்பின்னும் 

(sae 

(sa) 

(௧௪௧) 

(௧௭௨ 

அசையங்கடலுட்டாழ்ச்தாவருச்சனுங்கடலுட்டாழ்ர்தான். (௧௭௩) 

அறகெடிஞ்செய்சகோல்வேர்தராண்டபார்பிறர்ச்சங்கா 

மறரெரிக்கொடுவ்் 2கரல்வெர்தர்ச்சமரிச்தஉர்உனம்பும்சாந் போல்



விவாககாண்டம், 

புற்நெடுங்கிரிசுழ்வேலைப்புவியெலாங்கொடிய$ல 

கிறசெடுங்கங்குற்காக்கிசெடும்பசனீங்இற்றன்றே, 

மஞ்சடைஉானமீராய்மண்முதலாயபூதம் 

அஜ்சடையப்பேருழியகண்டபூரணமாய்நின் ற 

7ஞசடைசண்டத்தண்ணனாடகர௭டித்தஞான்று 

செஞ்சடைவிரிச்ததென்னச்செறிந்த தசெக்சர்வானம். 

ாட்படத்தருமச்செங்கோனடத்திய2வரதர்ரசாட்போயத் 

தோட்படுச்தஉர்தம்மச்சள்சுடர்முடி சூடுமுன்னர் 

'சாட்படையிழைச் இிருர்சகு. றரிலவேர்தருய்ச்கும் 

வா. படைபுகுர்ததென்னவந்த துமருள் கூர்மாலை, 

மறைச்ச துபரிதிமேன்மேல்வளர்ந்ததுகங்குற்காலம் 

அறைர்ததுவாடைவானத்தரும்பினவனர்தமீன்கள் 

குறைந்த தூசொடி யமாலைகூரிருட்பிழம்பு துன் றி 

நிறைச்த துல ம? வலைரிலமெலாங்கவர்ச்ததென்ன. 

அருகியமரும்குற்பேதையழன்றெழுசாமத்தீயால் 

உருகயவுள் எர்சாவியுலசெலாமேவிச்சாய்ர்து 

கருகியதென்னதக்தேவர்சடைச்தரகாளெழுக்சவாலம் 

பெருசயதின் று மன்னப்பிறங்கிருள்செறிர்ததன்றே, 

முன்னரேபொருதுவெல்லாத்தலைவரைமுனிர் துசெங்சோன் 

மன்னவர் சோபஙகொண்டுவாள்விதிர்த்தெழுக்ததேபோல் 

இன்னமு ' வடனாவியிறச்திலதென்றுசீறித் 

துன்னிரு.ரிரியநூறியெழுர்சதுசுடர்வெண்டிங்கள். 

இருளையொச்.திலங்குமேனியிறைகடல்கடைர்தகாலம் 

பொருளையுற்றிடாதவெல்லாம்புரந்த ராஇயர்க்குஈல்கி 

உருள கேதிரட்டிவாரியுள்வைத்தவமுதசாரத் 

இரளைமேன்மிதர் ததென்னத்திங்கள்வக்தெழு*ததன்றே. 

ஓ ட் 

(௧௪௯) 

(௪௭௫) 

(௪எஎ] 

(௧௪௮) 

(௪௪௯) 

(௪௮0)



Gea HPGF ER IY 7 ory 

தங்கள் 9வண்குடைச்£ழ்தெ 4 றற்றேர்மிசையேறிவாரி 

மங்கலமுரசமார்ப்பமச.ரசே தனறின்றோங்கச் 

கங்குல்வெல்களிறசூ மச்சடுங்கிப்புரவி நாண்டி 

அக்கண்மா ஞாலமெல்லாமனங்கவேள்பவனிவந்தான். 

கருப்புவார்சிலையையூன் றிச்சால்வளைத் இசைகள்பாடுஞ் 

சுருப்புாணேற்றிக்கஞ்சர்சளவுடனசோகஜ்சூசம் 

அருப்புஉார்கணைகடணியகத்திடையெடுத்தொள்றொன்றா 

விருப்பினால்உருந்துமானை வெயவினைப்பூசலிட்டான், 

மாரவேள்பகழிமாரிவல்லியினுடலைமுற்றும் 

ஈசவேதிங்கட்செர்£ீயெரிச்சவேயெரியாதாக 

வீரவேளனையரன்றக்தவேட்கைமீதாரச்சண்ணீர் 

சோரவேயமளிமீதுசழன்றுவீழ்ரதினை யசொல்வாள் , 

Ga 

சண்ணிலாப்பாசசக்காமனெய்தகெம் 

புண்ணிலாருயிர்பொடி த்தசலப்போலா டா 

றெண்ணிலாதெனைச்சினரச்செழுச்த வெ. வினை 

Ga corso are aul gS rv? a, 

வறு, 

BATE DST AT Mot OG IOS wd &) 2 Go 

WOT GMBH BY LY AGT CRT COLD E Hao ose sv 

பின்னை*சொல்வதென்பெண்பிறப்பாதிய 

என்னை க்கொல்லுவதேமைமைப்பாலதே 

உறு௨ச்சாமன்றணித்தவுடறனைச் 

செருவிற்சொல்ல வ முர்தவெண்டிங்க 2 £ 

ஓரூ iB aig ர்கோருயிரன்றியெற் 

தருயர்கக யவிர ண்டுயிரில்கேயே 

(62%) 

(௧௮௫ 

(௧௮௬)



al ant & & lM or 1 Ih. 

மூன்னினைந்தலாரதசொட்டவள் முண்டபோர் 

தன்னினைக் ததளர்ச்த 9 வன்மேணியைத் 

இன்னிரின்சலஇன்கலைத் திங்களே 

என்னினைந்தெனையிப்படிசாய்கின்ளுய். 

உன்னைச்காய்தபணிர்குறவென்றுசொல் 

Soe tans goo we Be eH) Ha ar 

மூன்னைச்காய்ச் இலையென்னுயிர்முற்றிய 

பின்னைக்சாய்ர் அபிழைப்பிக்சகஉல்லையோ. 

அருதியோடுசம்மமன்முலையன்பர் 2சான் 

பொருச்சியோசைகொண்டாடுவர்பூகைமா7 

வருச்சியோய்வுறவாட்டினை யென்னை யான் 

ஒரு ச இயோவுனக்குட்பகைகங்குலே 

வெக்சையாசபன்விய்தலும்யானுனை 7 

ம் சங்கைகூப்பியசிவினைகசோகச்கி2ய 

ஆங்சையாலெடுச்சாரமர்சொர்பி பயண் 
0 . ட 10 கொங்கை மீ -சொரு த்தி இங்களே 

குூன்றுலாவுகொடுச்கிற்றென்றலய 

சண்றலாவியசுண்ணகல்லவிண்பணெலாஜ் 

சொணன்றுலாவுஇிரை கடலன்னணமால் 

நின் லாவுமென்னெஞ்படம்போதுமோ. 

போதகசோதகவாக இயெம்போடகிலாய் 

பாதமகொதக' 2௮ பணி42ங HCV 
உரு ட் + oo டர 

x BE OO EAP PG pH Buy A naw 7 

காத Cn gs guia Dey பொலுமால், 

ky hodl = MF ண்ண், 

ல
 ல்
 

(௪௮.௮) 

(௪2௯) 

(சகா) 

(௧௬௪)



௬௬ அரிச்சந்திரபுராணம் 

பரவுர்இங்களும்பாய்திரையோதையின் 

வரவும் 2பார்வின்மசனனும்போ௫லா 

இரொன்றேகினெற்கியாருமொப்பில்லையே. 

பூரிசென்றபுரண்டபொற்பாவையைத் 

தோழி சென்றுசெருட்டலுச்?தோழிை ப 

ஆழிசென் 1றென்றடைக்தபினெத தனை 

ஈசாழிசென்றென்ரொண்ணுதல்கேட்டனள். 

சோழிகைத்தலற-ப்பியிச் தன்னிருள் 

ஈரழிசைச்சிடமேஈலங்கேலென 

வாழிகைப்பிடிவச் துமன்னா ெனாக் 

சோழிலனைச்சலத்தைசக்கொட்டிக்கூவிற் 2ற. 

வேயடகனெவேலையடங்கின 

கயடங்கன இங்சஷங்சங்குலும் 

போயடஈினமன்மதன் 2பாெலா 5 

உாயடஈ கினவண்குமுதககளே, 

* காரிசங்கஈ துயிலெழக்கன்னி0மால் 

பாரிசங்கம்பொறுத்த துபார்ச்ச வ 

ட ரிசங்கமெழுர்துமுழஙூட 

உாரிசங்கண்மலர்ச்தன3வவ் த 2ம. 

சொல்வஷஞைபினுங்?சோதைபைச்சர்திரன் 

வெல்வனாபினுமலவனைசசெயல் 

(௧௯௩) 

(௧௧௪) 

(௧௧௫) 

(௧௯௪) 

(௧௯௭) 

* என்று -சூரியன், ர ஈலங் 2ளெனஎன்றும் பாடம், 

் காரிசஙகம் - காக்சைக்கூட்டம். 

0 மால்பாரி - பூமிதேவி.



விவாககரண்டம். 

சொல்வனுனென்றுதுண்ணெனச்செங்கதிர்ச் 

செல்உனாழியச் 2தர்.நிசைச்தோன் றினான். 

சோலை பவ்குந்தொழுதிகளார்த்தன 

A VLG DSM MI ChE IE OS OTS SCOT 

மாலை3வண்குடைமன்னவர்முன் றில்வாய்ச் 

காலைமாமுமாசஙகள்கறங்கெ 

முூன்னமன்னன் முகுர்ச்தமொயேழெனச் 

சொன்ன ாற்றினம்௨ஈதுதொடங்கலும் 

மன்னனும்மறை 3யார்களுஈமாதரும் 

சன்னலர்திருக்கசாவணத்தெய்தினார். 

ீவந்தரண். உனர 2வஇயரண்டினர் 

மரர்சாண்டினர்மங்கையரீண்டினர் 

ஆஃய்க்தரதியமைச்சருமவவவர் 

சேர் சசேனையுஞ்சே ரவர் சிண்டின. 

வாகையுற்ற மதனொருபால்வ.ர 

உ கையுற்றவணடோல பிட்டேவரப் 

பாகையுற்றபணிமமொழிப்பைச்தொடித் 

2 சரகையைக்கொடுதோழியர் 2தான்றினார். 

அகையிற்பெொலிசங்கெெமார்த்செழச் 

செங்சயற்சண்டிருக்குழையைப்பொரக் 

கொல்கசையென்றிருகுன் றுசுமர்செழின் 

மங்கைமா,ரிகைவாயிலின்மேவினாள். 

கஉல்லெனப்புடைச்தர்தனவன்பொறைக் 

தில்லெனக்கரு தும்மருகங்கிற்றிிம் 

* சாதரும் GTO IDLO LIT Lio, 

(Her 

(௧௬௮) 

(௧௯௯) 

{2.00} 

(௨௦௧) 

(௨ 0௨) 

(௨௦௩௨)



G9 அரிச்சந்தாபுராணம் 

மெல்லெனப்பதம்வைத்துமிதித் முன் 

செல்லெனப்பொற்டிலம்புபுலம்புமால், 

நீடிவார்ர் தரொறித்தகுழற்ிகை 

தடியுட்சுழியும்புபலொச்ததால் 

அடி சோச்கியணிர்தவணிச்சடர் 

கோடிகுரியர்கூடியதொச்சுதே. 

ஈச்சுச்சட்டியுஈல்லமு தம்பிச 

வைச்சுச்கட்டியமாமுலை.யாலுல 

கச்சுக்கட்டழியும்மழியும்மெனக் 

சச்சுச்கட்டிமறைச்தனார்சண்ணை 2ய 

ஆதிநாலுமனை ச் துலகுங்செடும் 

நீதியன்றிவணீ சசல்வதென்ன 2வ 

BIBS wiry ws Ob ASEM BCT Le 

சோதிவார்குமைதொட்டுமறிஃசவே . 

கசாவென்றெண்்னுங்கர ததரி-சக்ர 

வாவென்றெண்ணறமன்ன।யப்புறம் 

போவென்றெண்ணிப்புகல்டுன் றமீயால 2ல 

தாவுசோதிக்சலாபர்தழங் கலே, 

கைத்தலத் துணை ிககதிர்மணிப் 

பத்கிபின்னுமுன்னுஞ்சென் றபாயவே 

எய்த்த ஙண்ணிடையிற்பிகமென் ற மல் 

மொய்த் தவண்டுகலைந் sign pHa wv, 

சென்னிரின் நிரு? றடி.மட்டும்வான் 

மின்னினாலமைச் சன்னசெம்மேணியைப் 

படொன்னினன் மணியாற்புசை ததேயெழித் 

கன்னிரன்மணகமாமஉணச்செய்இணாஏ. 

(2.04 

(2.68 

(2.03 

(உப) 

(202, 

(2 08) 

(௨௧03)



al ai & Bl om L_ Ib, 

பெடைநடைச்திறுப்பெண்ணரசெய்திய 

திடையினின் றதவொத்தியியம்பிடக் 

கடையுகத்இந்தடல்கிளர்ஈ தாலென 

அடையமன்னவராலித்தெழுர்தனர். 

சேரினேறித்திசையெயகஹணாம்வரப் 

போரின்வீராகள்பொமமென் ஈஇரர்தெம 

மூரிலீரமுரச்முஙகாளமும 

பேரியு சைங்கும்பீலியு மார்க கவ. 

தாளமத்தளர்சண்டிசையா / தெரு 

நீளமட்செசிறைச்சனசச்சா 
வாபாமடமெலிர்சன.. எண்ட 

கோளமட்ெசொடிததிர நெற்று வே 

பாரிரின் ஐ பரச்தெழுக்சாணடர்சம் 

“ஊரினோட புயர்ர்சபெருர் நக ௭ 

BMH) 50) OTD 5B COT WOOD PES) HOT Q BT 
a * * ர மூரியானைமதத்துளைடாஉரயிற 

யானையும்பரிமாவ பிர மும் 

தேனைவென்றதிருமொழிமாசருய 

எனைரின்றவிருபிறப்பா ஈரும் 

சேனையுக்ிளைமீசாற KOFOE BL w 

Ques eas Vir aw D g wv wwe 7 

FE GOwWsTG) Emig LT CHULA L 

எமச்கெமச்கென்ெ ணி குமஉர 
a ௬. « . ஸு ரூ ௪ *% 

தமக்குப்பின்னாிசசம்? 2? எ. "னன 

Hom core TRU A cba oO, 

சன்னன்மாமமாழிக காரிகை 2 காழிம ஈர் 

(௨௧௧) 

(உக a



Fin O அரிச்சநீதிரபுராணம் 

மன்னாசாமமூ காடும்வழிசளும் 

இன்னதின்னதென3வைடுத்தோதுவார். (௨௧௪. 

வேவறு, 

அதிபாரசனபாரவதருபமலர்மானை யனை யாயிவன் 

ஈ கிபாயவுயர்போதினறைபாயரிறையாதசிறைவாவியில் 

மதியாமல் வலை! ?றிவடிபோனபருவாளைவளைபூசமேல் 

குதிபாயமடல்கிறிவிழுதேறல்கரைசாடுகுடசாடனே, (௨௪௮) 

இருறைகஈஞ்சொத்தவிழியாய்துவண்டெய்த்தவிடையாயிவன் 

சருணைபச்சச்இணியல்பாமருஞ்சத்ரதொடியேவியே 

மூரணாமன் நிட்டமசவானெூங்கொற்றமுடிசாடினோன் 

சரரரலிர்சத்துமகராலயந்$ிதுற்றத.நிழ்மாறனே. {2.5m} 

மலிவாசமலர்பூசிய ரிபாரொறையோ திமயிலேயிவன் 

 லி2யறதிரைமோ துமுவராழியுலசகேழுமுடனாகவே 

வலியோர்களெ.ரி.யாரைஈலியாமலசையாதமணிவாயிலான் 

புவி2யறுவடமேருஇரிம திலிமிமீளிபுன “டனே, (௨௨0) 

வி. 2மவுகடல்போலுமடனிடுகணைபோலும்விழிமாதராய் 

டமேருகிரிபோலுமுயர்தேரினிடயேறிவருகோமகன் 

சடமாிிமட மாதர்தனபாரறி5ரானதடவாயிலார் 

குடமேிவளையாரமணிமீனுமணிமே௮ குருகாடனே. (௩௨௧) 

முருகோூபமு?சாபணியோடுபிரியா தமுலையாயிவன் 

பொருகோடிகொகவொசமலர்சாடியிஎமேதிபுனல்பாயவே 

லருகோடசயலோடவொருசோடியளியோடகவொருகோடிவெண் 

குருசோடவொருகோடிசனெவாளைகமையேறுகுகுதேசனே. (௨௨௨) 

4 துற்றல் - நெருச்சல்,



al 1 SH 1 or Loui, ௬௧ 

முயராவியணா தவியர்தாவுமதிபோலுமூகமாதராய் 

புயரவுழயாசேரினிடையேறிவருமாலைபுனை மார்பினான் 

சயராவக றூ$லமுகைமீறிமடையூகெமழ்ேே மல்போய் 

வயராழவயலூடுவளர்சாலிகஇர்தாமுமகதேசனே. (௩.௨௨) 

முளையேறவண்டுரணவிருதோணறுங்குதலைமொழிமாசதராய் 

உளையேற இண்புரவிகரிசூழவிங்குகருமுயர்தேரினான் 

தளை யெறுகன் றவயறனிமலமெழுங்கமலதள மீதிலே 

வளைமினுமொண்டரளமதிபோலெழுககவுடவளநாடனே. (௨௨உ௰ 

அரிசிச் துவிழியாயிவணி?தரின்மிசையயறியடைகோமகன் 

விரிசிர்துவினையுண்டவொரு?ர் துமுணிதல்குஇரிசிக் த கால டம் 

பொரிசிச்சவலர்புன்குபொருள்செதவலர் கொன்றைபபாமிவ௨ண்டின 

வரிசிர்தமகரக்தமலர்சிர்தவருர் துவளரசாடனே (௨௨௧௫ 

சரரங்கமிசசொர்அுசடைடின் றதினம்வர்தசுதையென்சொலாய் 

ஈரரகசமலைசொண்செதுருசவிரிசிக் துர மிர்தமால் 
ச ப் . 8, டி ‘ 

பரரங்கமிகவென் றுவினைசொண்டுசிலைசொண்பெடைவர்தாரர் 

உரரங்கதரர்சொன்றமதனங்கமுகுமங்கவளசாடனே, (௨௨௯) 

தேஞ்சாலுமிருகுன் றுகளையஞ்சு.பிடையஞ்ச இரு வேயிஉன் 

*ு ஈஞ்சாலுமிறவாலு௦மிறலானதிடைழியிழிமித றலும் 

சாய்ஞ்சாலுகதிர்சாடமாஞ்சோலையிடைசோர்புகனிடிறலும் 

பாய்ஞ்சாலைவயலூறபூஞ்சாலிவிளைவேறுபாஞ்சாலனே. (௨௨௭) 

தேம்போதினர்ர்தா துபூம்பாளை 1க்காததேங்கோதையாய் 

கூம்போடி உான்றோயுமான் றேரிலீண்டாசைகூர்ச்தேறி?னோன் 

தாம்போடுகூன்சாகோர்ர்தோடியீன் மறரிதோய்ரச்தேறவே 

காம்போடுசேம்போடுசேர்ச்தசாரமார்ச்சோகொர்தாரனே, (௨௨௮) 

* ஈஞ்சு - ௪ச்து, 0 இறல் - இரறாலின்விசாரம்,



Sr அரிச்சநீதிரபுணம் 

3 டர்ந்சோடி ஞ்சஙசவர்ச்சேவருங்கண்ணணங் 2கயிவன் 

சடந்தோறமங்கக்குழன்றூனருக் துஞ்சயங்கூர்கமாத் 

“தொடர்ச்தோடலடெககுககலைந்தோடியஞ்சுஞ்சுணஙகாழி?ர் 

ச டர்தோடியென் றஙகரும்பூநிறககுங்கலிட்கேசனே. (௨௨௯) 

இசழ்ச்திமெதன்புவிபுர்திடவளரர்ெழு.பிளங்கொடியிவன் 

நிகழ்ந்தஉர விர்தமணிதண்ச மனியெ௩ சணுரிறைச் துசி£வப் 

புகழ்ந்தசகடவின்கனவிரும்பனகுளம்பிடைபுசைர் துமுனையின் 

அகழ்ந்துழுசடங்சொழுசெ$தலைமடிச்சிடுமகர்கயரசே. (௨௨௩0) 

புத்தமுசமொத்தமொழிவெற்பைரிகரொத்்சசனபொழ்றொடியிவன் 

சுக்தரிபுணக்குசலர்சொற்கரிக முக்கரியகத்தகெறியால் 

முத்தணிசசைசசியர்சனத்திடைஙிமிர்த்தெறிமுழுக்கலவையில் 

மத்தகரடககரிவமுக்குறசெருச்செறியுமச்இரர்பிரான், (௨௧) 

கருமச்சமனை யொத்ச கொலைவைச்தடிமுலைபெற்றகளிமாதராய் 

0 பெருமச்சமருமிக்க விரதச்தினிடையுற்றபெருமாணிவன் 

இருமச்சசயனத்தர்முலைமுத் இில்விழுமச்சவிடையிற்றென 

வருமச்சமலர்தற்பமனமச்சமுறுமச்சவளசாடனே, (2 m2} 

சடனாசமமாருசோடிவயவாரிபலகோடிசடல்போலவே 

உடனாகவாரமேகவள வாயவொருதேரிலுறுகோமகன் 

மிடனாகமடல்பூசகவிரிபாளையெனகரணிவெ. IC wo ws) ovr 

மடனாசமிசைதோசைமயிலேறிமலரூரிமறைசேகெயன், (௨௩௩) 

வாடிவிழுநாவுமிருமால்வரையுசேறிடையுமாமுலையுமாச் 

சூடி 'சவானிழியஞாலம்விளை யாடி வருதோசைமயிலே 

ஆடிரிழல்போலுனுளமேவியணிதோமிசையுமாகிவருவோன் 

காடியறகாஞமுயர்சோசலமதானகுலகாடனிவனே, (ome) 
    

* விழிபெற்ற களிமாதராம் எனவும் பாடம். 

0 பெருமச்சு - பெரியமச்சு,
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(வறு, 

மர்உரமனையதோள்வள்ளல்பேர்சொலச் 

சுந்தரத்தோகைமார்தோளைச்தாழ்த்தியச் 

சந இரமதியரிச்சம்திரன்றனை க் 

சம்தரூட்டியுட்கருச் துகோக்கினாள். 

அங்கைவேன்மன்னனுமாசைமீச்கொள 

மஙசைதன்பஙசயவதனகோக்இனான் 

செய்கயற்கண்ணினாடிருச்கமுத் இனில் , 

மாகலசாணுநீதுவயஙகச்சண்டனன். 

சன்னியென்றெண்ணினங்கண்ணி2யாஉலள் 

மூன்னமேோமங்கலம்ூண்டமொய்குழல் 

இன்னமுமொருவருச்கெய்துமோவெனு 

மன்னவன்மாதுலற்குரைவமங்கிணான். 

பொறுத் துமுன் மங்கலம்பூண்டபேதையை 

மற௱த்தாண்டாலஅமணமுடிப்பரோ 

சிறுச்தவர்செய்தொழிறிரைவரைப்பிதில் 
நிறுத் தினீர்$ொெனாகெடி துகூறினான். 

வள்ளலீதுரைத்தலுமதிசயன் ரன 

அள்ளம்விட்டோங்கியவுவகையம்பெரு 

வெள்ளமுள்ளஉக்கியயவேச்தர்சா:ரிவர் 

கள்ள மோமெய்ம்மையோகட்னொத்சதே. 

தையலாள்கழுச்்தினிற்றாவியுண்டெனில் 
கையினாற்கண்ணுறக்சாட்டுநீரெனச் 

'செய்யசையறைர் தணிமூக்கிற்சேர்த் இயிவ் 

வையனும்பொய்யனென் ற.ரசர்கூறினார். 

MAH AMAH@PABHYAYS 

(உட்டு) 

(௨௩௬) 

(௨௩௭) 

(௨௩௮) 

உ ௩௯) 

(௨௪௨)



௬௪ அரிச்சநீதிரபுராணம் 

மண்டலவேர்தனெம்மட ர்தைமககலம் 

கண்டது£ங்கடாஙசண்டிலாச தம 

இண்டி.றலீரொருதேவரசாசியம் 

உண்டெனமதிதயனுரைப்பசாயினறன் (௨௫௧, 

அண்டர்சாயகன்வரமளித்தசாசேயில 

வண்டணிகுழலியோடுதித்தமகசலம் 

கண்டவர்பதியிவட்கென்றகட்டுரை 

உண்டல்தன்றிவேறண்டுகசேட்டிரால், (௨௪௨) 

மஞ்சனசசடையினான் வரத் இல்உர்தசான 

கஞ்சனைநீழலிற்காண்பதன்றியே 

அஞ்சனச்சண்ணிக்குமககைககெய்திடா 

செஞ்சலில்யாவருமியானுங்கண்டிலம் (௨௪௩ 

வறு, 

என்றலும்வல்லிமுனெண்ணியசாமம 

தஇன்றலதுள்ளுறவுன்னலளாக௪ 

சென் றவன்மார்பிதுசேர்கெனவுன்னா 

மன்றலர்மாலையைவானிலேறிர்தாள . (௩௪௯) 

வார்பயில்பூண்முலைமாலையுெஞ்சும் 

பார்பயின்மன்னவர்பற்பலர்சண்ணாம் 

தார்பயில்வேலரிச்சர் இிரனென்பான் 

மார்பிலணைச் துமலர்ச் தனமன்னோ, (2¢8) 

வஞ்சி௨ பூங்கயெமாலையணிச்தோன் 

செஞ்சுடரின்முகறின்றொளிசெய்ய 

வெஞ்சுடர்முன்சசியாமெனமிகச்கோர் 

கஞ்சமுகங்கள்கரிந்சனவன்றே, (௩௭௭)
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மாதர்களார்ச்தனாரவானவரார்ச்சார் 

கீதர்களார்த் சனர்சேளிருமார்த்தா 

கசூதர்சளார்ச்தனர்துறவருமார்ததார் 

வேசர்சளார்த்தனர் 2 வலையடக ௧, 

ஈல்லியனூலறிரரவலர்பாடப் 

பல்லியமும்பலபாடலுமார்ப்ப 

அல்லிமலர்த்தொடைமாலையணிர்2த 

வல்லீயுமன்னனுமாளிகைபுச்கார். 

மின்ணியதாமவிளச்கொருகோடி 

கன்ணியாவச்துகலத்தொடெடுப்ப 

மன்னியமாமணிம ஞ்சமணைக2த 

பொன்னின்முலைக்கசொடிமியா$டணர் சான 

அ ரமஇற்புகைகாசறை£ர்கர்ப் 

பூரஈ.ரர்தமணிர் தபுலர்த் இப் 

பா.ரதனத்தினிலிட்டப ராகம் 

சோ. ரவணிந்தெறிசுண்ணமெறிந்து, 

மல்லிசைசண்பக மாதவிபுன்னை 

மூல்லைகுராமகிழ்முண்டச$லம் 

அல்லிநிறைர்தசெவர்திசெருந்இ 

புல்லிதழ்வாசமளைந்துபுனைந்தார், 

அ௮ங்கையோடங்கையணைத்தடலொன்னாக 

கெொரங்கைபுயத் திரள்குன் றிலமுர்தச 

செங்கயல்சென்றுதிருச்குழைதாவ 

மங்கை.புமன்னுமூழ்ர் துபுணர்ர்தார். 

௬ 

(2 var) 

௨௪௮) 4 

(௨௪௯) 

(2.8 1) 

“
m
s
 

ye
 

6 
1 

ஒர
 

௬ 
ன்





Gir Fir அரிச்சந்திரபுசாணம் 

ேவறு, 

வாசமார்மாலைமன்னவன் முன்னாண்மருவிடாவெகுளியின்மலைக து 
பூசல் 2௨ள் பலசாலெய்தபுண்ணுக்குப் புண ர்முலைவே.துசொண்டொ 
மாரிலாமணிசெய்குடசச்சாந்தண்மலர்க்சரமாகமேற்கட்டி [ற்றி 

ஆசைகோய்திரவமுசவாயுசகமளித்தனள ரிவையர்பெருமாள். (j 

சண்டகண்வால்காதிரு வருமசனாற்கலவியும்புலவியும்விளைத் து 

மண்டகவசனம்வயரரும்பிடினுமுகிழ்முலைவடமசைர்டினும் 
கொண்டலங்குழவில்வண் டலம்பிடினுககுறைவிலாகிறையிடரெய்தி 
மண்டலத்தரசனசிந்தையம்மஙகைமருங்குலி 2னொருவழிச் தன்றே. () 

உடைப்பெரும்பண்டமிசச்சலத்சேற்றி யொலிகடனீர்திடோ 
துறைச், தடைப் பெரும்பாத்தாற் ராமுமென்றோடியறப்பயர் 
ஈச குவார்2போலப், படைச்சகலவிழியாளணியொகெலையும்பனிமலர்த 
தொடையனும்பரமாய், இடைக்கிடர்விளைச்சவிறுமெனப்பதநியிரு 
கையாற்களைர்சருகுற த்தான். (௨௫ 

தானைசென்ருர்ச்சமங்கல.பிடற்றச்சலஞ்சலம் புலம்பிடத்தன ௪ 

கோட், டானை சென்றடாமாத்தலை௰யஙக வல்குலச்தேரினைச்செலு 
த்தி, மீனை வென்றரிசண்வேல்படப்புருவவில்வளை த்தயோத்தியர்வே 
ர்தைத், தேனைவென்றினித்த செஞ்சொலாளின்பச்செருத்தொழில் 

பற்பலவிளைத்தாள். (௨௫௭) 

இர்செறிதவ ர. திறைவனுமயிலுமின்பமுண்டிடைவிடா இிணங்கிக் 

கன்னமாபுரியிற்சிலபகல்கழீ இப்பின்கடிசகசெய்துவான் கருதி 

மன்னனுமன்னமெனுஈடைமயிலுமணிெடுர்தேர்மிசையேறிப் 

பொன்னணிகுடிமிஈன்னெடுக்கபாடப்புரிசைநீத்தப்புறம்போனார். () 

பன்னிறத்தனர்தங்கதிரெழுர்சள போற் பலமணிச்குடைகண் 

மேனிழற்ற, ஈன்னெறித்தவளக்கொடிமிளசகெருக்க ஈவமணிக்கா 

களமார்ப்ப, மின்னிறச்கொடிமென் மரும்குலார்மருங்குமிடைக் தூ
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வெண்சாமரமிரட்ட, அன்னிறப்பொழில்கூழ்சன்னமாபுரியிலர ணமு 
மசழும்விட்டசன்றார். (௨௫3 

கார்தளஞ்செங்கைச்சன்னியர்சில்லோர்கைதொழுதிடையிடை 

மீள, மார்தர்சள்வணங்கெவெரவவருடனே மச்.திர.,த்தலைவர்மீண்டேச, 

வேர்தர்வீழ்ச்திறைஞ்சிப் பணிவிடைகேட்டு விடைகொடுமீண்டும 

செய்தப், போர்தனன்சளிறம்புரவியுந்தேரும் புடைதொறுக்கட 

லெனப்பொாலிய 

ம் வறு, 

தோடுதுன் றியமரைமிசைத் துணைபுணரன்னம் 

மாடுரின் றதோர்மதிரிழறனைகச்சண்டுமற்றோர் 

பேடூிரின்றெனாச்சேவலைப்பிரிர் தயன்மலர்சேர்க் 

அடுகின் றவச்செழும்புனற்றண்பணையுற்றார். 

கோூவோர்மலர்ப் பொழிலையுங்குளிர்தடத் தினையும் 

நீவொர்ரிறைப்பறகையின்குழாத்தையுகிறை£ர் 

ஆூலவொரையுமவ்விடத்சணிமலர்கொய்து 6 

சூருிவாரையுங்காட்டுவான்றோகைக்குத் துணைவன். 

செய்யமாமல.ரடுத்தமொண்பெடைகடேனருந்தாப் 

பையவேசுரும்படைவழிபார்த்தினிதுறலால் 

தையலாருணவமைத்தன்பர்தாம்வானோச்சஞ் 

செய்புமாளொத்தசெழுமலர்க்காவெலாஈதிருவே. 

கடிமனைக்கணேதமர்கிறீஇயேதிலார்க்கடியுவ் 

கொடியர்போலத்தம்பிள்ளையைச்கூட்டினிற்கூட்டி 

வடிசெடுங்கணுய்மலர்செடுஞ்சோலைகடோறும் 

கொடியினங்கருங்குயில்களைத் தரப்பனகுறியாய், 

ஆரனீண் மடைப்படைப்பையிற்புசகாதிடையழுர்து 

ஹாரவோடியேவெளியிடைப்பரவுறந்தோயம் 

(௩௫௯) 

(௨௬௦) 

(௨௬௪) 

௨௪௨) 

(௨௬௩)
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தாரமானவள்வருர்சிடச்சகணிகையைச்சாருஞ் 

சோ. ரரொச்சனமுத்தனதிருரசைச்தோசாய், 

மன்றல்வண்டிசைபாடமாமயினடமாடத் 

தென்றல்வச்தலைத்தலைபலமுழவொலிசெய்ப 

நின்றபூகங்களிலைபழுச்சாயெதிர்நீட்டச் 

(௬௪, 

கொன்றைபொன்சொரிவளமைபாரசாய்குலச்கொடயே.(௨௪ ௩, 

மதகுமங்கலமுரசெழவண்டுவாழ் ச் இசைக்க 

உஇரமொச்தசெர்தாமரையோமசத்சீவளரப் 

புதுமலர்தீ தணைபுணரிளவன்னமும்பெடையும் 

வதுவைசெய்வனவொப்பனகண்டருண்மயிலே. 

வெடித்தவாற்சிறுகன்றுகண்மேதியின் முலைப்பால் 

குடித்தவேம்பலாலரும்பலர்கோசனகப்பூக 

சடித் தவாங்குதலூடலின் மகளிர்கைகணஉர் 

பிடித்துவாங்குதலொப்பதுபெண்சொடிபாராப் 

இத்தடத் து.ரீனருர்தியவன்னங்சளெல்லாம் 

அத்தடத்தின்மொய்த்கிழிவனவருகிஇியெல்லாம் 

தத்தமக்களித்திரர்தவர்தங்களைத்துறர் தூ 

கைத் துளார்கட்செல்கணிகையரொப்பனகாளுய், 

மேயுமோ திமஞ்சேலினைக்கவர்ச் இடவெழுண்டு 

பாயுகள்சயல்செங்கமலத்தலர்ப..௨ 

ஆயின்மிச்சகாற்கணவனையமரிடையிழர் து 

இயில்வீழ்குவாரொப்பன திரார்திமைகாணாம். 

கூடுமன்னங்கள்பறச்தஇிரைகவர்ச் இடக்குழாத்தில் 

சளடமன்னமொன்றுயர்ர்சதாமரைமிசையுகளல் 

நீடுவார்சமையேறியேரிறையவையடுறின் 

ருடுவேழம்பமாதரைநிகர்த்தல்பாரணங்சே, 

(2 wi) 

(௩௬௮) 

௨௭)
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சன்புனற்பதும* துதைச்திரதையுணலால் 

வன் பினிற்பிடி ச் .தாடியமகரிரைமணாளர் 

அன்புறத்தெவிட்டாவிதழாரமுதருக்.தும் 

இன்பமெல்லணையோப்பனவிளங்கொடி. காணாய். 

அதஞ்சவக்தசாடோ ரரைவிட்டயறுறக்கும் 

வர்சசெஞ்சர்போலலா துவண்டணிகுழன்மாதே 

அஞ்சலா துரின் றவருடனிறக்தரல்லவர்போல் 

ச ஞ்சநெல்லுடனறுப்புண்டுகெடப்பன காணாய், 

௮டலனக்கனுச்சணியபிடேசமேயனையாய் 

மடல்கொள்வாவி£ர்குடைச்திடப்பாய்கின்றமடவார் 

மிடனெடுஞ்சிலைபுயல்பிறைசுமச் துபன்மின்போய் 

கடவில்வீழ்ச் திடுங்காட்டியைகிகர்ப்ப அசாணாய். 

 ச்கிளந்கனத்தொருத்இிபின்புனல்குடைச்தழுக் து 

ுர்தலங்கையான் மூறுச்குவாள்குரிர்முகத்தோற்றம் 

சார்தண்மாமலரூடுபோய்ச் இங்களைச்கரிய 

பரர்தமீண்டுவதொப்பதுபசுங்சொடிபாராய், 

சிற நதற்பெருங்கண்ணியோர்செரிலை$ர்மூழ்ச 

கற மலர்க்குழல்வண்டெழுக்தலமர் துரால்வ 

அற ெழிப்படிபுரர்சகோலசசர்சளிறச்௪ 

மறுகுமக்குடிபோல்வனகாண்டிமாடியிலே. 

மஞ்சனங்குடை தாடியோர்வாணுதன்மடர்தை 

சஞ்சான்மலர்ச்கடைர்ததன்மிசைக்கரம்வைத்தல் 

சஞ்சலர்தவிரென் முகர்தசனைச்கண்டுதளும்பா 

தஞ்சலென்றுகையமைப்பதுஙிகர்த்தல்பாரணங்கே, 

கானிரைப்பெருரீழலின்வருமொருகன்னி 

சேனிரைத்சமென்சிகழிகைஈறுமலர்தெரிவ 

(௨௪௧ 

(202) 

(௨௭௪௩) 

(௨௪௪) 

(௨௪௫) 

(௨௪௯)
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உானிசை த்ததண்கருமுகிலிடையிடைவயங்கி 

மீனிரைத்தனவொப்பனசாண்டியான்மின் னே. 

பணைமலர்த்தடமூழ்குவாணாசியிற்பலகால் 

மணமறிர்சிடவைத்தவிர் திவரமலர்தான் 

இணைவிழிக்குமுன்றோற்றிணக்குதற்சசைச்தயலோர் 

துணைபிடி த சிதஞ்சொல்வதுபோல்வதுதோகாய், 

அடலையுற்றவேல்விழியினாள் வாய்சண்டவாம்பல் 

உடலினுட்பசர் துட்டுளைேபட்டசைர்செரல்கி 

மடலெடுத்திருமலரடிபூணலான்மயி£ல 

படர்தடங்குடைச்தேறுவாள் படும்படர்பாராய், 

ஈ.றமலர்ச்குழலாயொருஈன்னு தலோடும் 

அதறுமலர்த்தடமாதென்றோன் றலையொருத்தி 

முவலாலிதழதுச்கியேமுனை விழிசிவச்சம் 

சறு.விசோக்கியகோச்சமுகோச்கு$சாணாய், 

இன்னதன்மையயாயையும்கண்டுசண்டேகி 

மின்னுமன்னனுங்கலவியும்புலவியும்விளை த் து 

ஈன்னெடும்பணைகடச்தருஞ்சுரத்திடைஈண்ணி 

வன்னமாமுலைவைரவிசோட்டத்தில்வர்தார். 

யோடனிச்சணஞ்சுழ்ச்திடச்சொடுஞ்சாரத் துறையும் 

மோகினிட்பெருமாடிருமுன் றிலிற்றொழுது 

பாகினிற்சிறர் இர தித்சமொழியொடுபனிமர் 

தாகினித் துறையணைர்த இற்படிர்தயலகன்ருர். 

வே ரலோங்கெயமலைகளும்வனங்களும்விடுத் துச் 

சூரலோங்தியவருவியுர் தருத் தியுங்கடர் து 

சாரலோங்கியசச்கரப்பொருப்பையுந்தள்ளி 

ஆரலோங்கயெவயோச்திமாசகரியையணைர்தார். 

(௨௪௪) 

(௨௭௮) 

(௨௪௯) 

(௨௮0) 

(௨௮௪) 

(௨௮௨) 

(௨௮௩)
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வா.ரணத்தொலியெழுமணிவாயிவிற்புகுக்து 
தோரணத்தெருச்சடச் தசோபனம்பலர்சொல்ல 
ஆசணத்தொலியாதிகணமழையெனவார்க்கப் 

பூரணச்குடஞ்சுமர்தபொற்கோயிலுட்புகுச்தார். (2.9%) 

மூளைத் சவெற்பனகோயிலின் மு.திர்மலரணைமேல் 

இளைத்த.நண்ணிடையிர இதியுங்காமனுமெனத்தாம் 

விளை ச் தசல்வின்பவெள்ள த் அவேர தனுமயிலு.ல் 

திளைத்திளைத்தருள்பொழிர்திடச்சழிர்தனசலராள். (௨௮௫) 

வறு, 

தருவையொத்தகாத்தரிச்சர் இரண் 
அரிவையைப்பிரியாமலணைச்சராள் 

மருவையுற்றமலர்க்குழல்வல்லிதன் 

திருஉயிற்றிற்கருப்பர் தி£ழ்ச்ததே. (௨௮௯) 
செயிரறப்புனன்£ேோறேக்டிடக்காமத்தண் 
பயிர்முளை த்தெழும்பான் மையிகாமென 

உயிர்சலச்சொடியொண்ணுதல்வண்ணமெய்ம் 
மயிர்பொடி.ப்புற்றரும்பிமலாக்தவே. (௨௮௪) 

கிலைமயிர்க்கண்குருக்கொண்டுகள் ௧௫ல் 
சொலைமதர்ச்சண்குழிந்துகுளிர்முகம் 
கவைறிலாவின்விளர்ச் துச்ச இர்மணி 
முலைமுகங்கள்கறுப்புமுஇர்ர் தவே. (௨௮2) 

தொடைமலர்க்குழல்சோர்ச் துசெழுந்துகி 

ஓடைகெடழ்ச் தபையப்பையவொல்கியே 
கடைபெயர்ர்துஈரம்புபசுத்தவால் 

இடையுண்டென் றறியப்பட்டதஇயார்க்குமே, (௨௮௯) 

பாக்மொரிருபச்சமுறின் று சை 

தால்கிமுன்செலதச்தானடர்தொஃ்கியே



அரிச்சநீதிரபராணம் 

ஆஙகுசிஙகணிறைச்தபின் பாயிழை 

சலஇலாமற்சிறுவனை ப்பெற்றனள். 

பிளாளைவர் தபிறர்சனனென்றலும் 

உ௱்சாலுள்ளமகிழ்ர்திவோர்ச்செலாம் 

அளளி$ரறையைத்திறர்தேழுகாள் 

சொளளைகொண்மினெனக்கொடுத்சானரோ. 

மத உவர் துபிறந்ச மகிழ்சசியால் 

ச சலையல்குரல்லார்செருவெஙகணும் 

பதல்தாறும்பனி£ர்புமுகுகெய் 

குதலைமாதர்சொணர்ர் துசொரிர்சனர். 

சோட்டீசாழிசடோணிசடாரமகள் 

மட்டிலாதமறுகுசொறுமிரீத 

விட்டமஞ்சனம்லி தியெலாக்கடை 

கட்டவைச சபின்கனணியாகூடிஞர். 

இள௱கிலா சிடைச்சேலைபிறக்மென் 

புஈசக்சொககையிற்கசசுறப்பூட்டியே 

அ ஈகம்பின்னியணீகளணிச் அமாப் 

பிஈயு2பான்றசட்பேதையர்தோன்றினார். 

 பான்னின்வட் _லும்பொன்னின் வி௫றியும் 

அன்னுதந்தக்குழலுர்தருத்தியம் 
மின்னு , ண்ணிடைமெல்லியலார்சொடு 

ரின்னிலென்றெகிர்$ர்விளையாடிஞார். 

அழிசாசவணிவடஞ்சோர்ர்திடச் 

சாழிரரமொண்தொமெறிக்சாடிஞர் 

எழுமேகமமொத்திட ச். துப்பொழி 

“மாழிகாலத் துமாரியையொக்கவே, 

(௨௧௦) 

(௩௨௯௨௪) 

(௨௯3) 

(௨௯௨) 

(௩௯௮) 

(௨௬௫) 

(௨௧௬௪௬)



விவாககரண்டம். 

துடியிடக்கைவளைபணை துர் துபி 

இடிமப்பேரிகைசின்னநஈற்காகளம் 

இடி.யெனச்கிளர்க்தார்கத்திடவேழையர் 

படி.யின்மின்ப ரந்தென்னப்ப.. வினர். 

முூருச்கின்வாய்ச்சியொருத்திமுகத்்திலோர் 

சிருச்குமற்பெய்செழும்புனல்சிர் அசல் 

அருச்சற்சென்றுமளித் இமர்ச்கயம் 

சரற்சசிக்குக்கருசெயல்்2பான்றதே . 

ஒருச்திசொங்சையிரண்டினிலொணன்றன் மேல் 

அருத்தி$ீரிருகோகையர்வீசினார் 

பெருச்சமர்சரவெற்பைப்பிணிச்தசோர் 

பருத்சவாசுகிச்தாம்பிழுப்பாரென., 

ஈவ்விரோக்ெ.ரிர்முசச்தேதேயொரு 

செங்வியாள்கிர் இடுஞ்சிவிநிப்புனல் 

அவவியச் தடனாழிவெண்டிங்களைச் 

சம்விமுன்னிமிர்கட்செவியொத்ததே. 

காருருக்ொள்கருங்குழல்கைக்குழ 

னீசொருத்இகிதம்பத் இற்றாச்சலால் 

போருச்கென்றுபுறப்படும்புட்பக ச 

தேருக்கிட்டதிரள்வடமொச்ததே. 

புழுருசர்கனம்பொன்னிறக்குவ்கும௰ 

ஒழுகுசெச்சையு தகமிமசலம் 

௨௯௭) 

(௨௬௮) 

௨௯௯) 

{200} 

(௩௦௧) 

வழுவில்9பாற்சுண்ணசல்லைண்ணெய்ம ஞ்சணீர் 

முழுதும்வல்லியாமாண்டெறிக்தாடினார். 

வம்புலாமுலைமாகர்க்குமைக்தர்ச்கும் 

கம்பமால்களிற்றோனுக்குங்கன்னிக்கும் 

(௬௦௨)



௪௫ அரிச்சந்திரபுராணம் 

அம்புராசியிலாரமூ துற்றசாள் 

உம்பர்கோனுற்றவோகைவந்துற்ற3த. (௩0௩) 

2மலினோர்தம்விதரணமுக்தனிக் 

கோலினோர்தல்குணமுங்குலமனு 

தூலின்௦வர்த நணகூயகேள்வியும் 

பாலினோசெலச் அபருஇஞார். (௩௦௯) 

* அஆவையின்னரிச்சர் தரன்மைர் தளை” 

மூவரன்னமுனிவர்கள்வாழ்த்தியே 

யாவருந்கிசரில்லவற்கேற்றிடத் 

தேவதாசனெனப்பெயர்செப்பினார். (௩0௫) 

புலன்கொள்கசாப்புப்புவியுரத்தண்டைமுச் 

. தலங்கல்கணெ்ணெியைம்படையாழிகள் 

இலங்குபொன்னரைஞாணிவைசாத் திய 

அதலங்குமாமணித்தொட்டிலி2லற்றினார். (௩௦௪) 

குழுமாமணித்தொட்டிலி?லற்றியே 

தாழு$ள்குழற்றாஇயர் போற்றயாண் 

டேழுபுக்கனளிவ்வகைச்காதலன் 

வாழுகாளினில்வர்தவைகூறுவாம், (௩௦௪) 

அரிச்சச்திரசரித்கரம் 

முதலாவது 

விவாசசாண்டம் 

மூற்றிற்று, 
Hey. பாடல்கள் ௪௧௧, 

    

0 வச்து எனவும் பாடம், 

* ஆவலின்ன எனவும் பாடம்,



டே 

தெய்வமேத, ணை, 

இரண்டாவது 

இந்திரகாண்டம், 
eS DES 

இம்மையம்மைமறுமையென்னவிசைர் துமாமறைகூறிய 

மும்மையுர்்ெளிவுற்றநெஞ்சினின்முக்குறும்புமறுத் இிடுஞ் 

செம்மையன் பர்மனத் துவையெதெய்வரசாயகர்தேவிமற் 

றெம்மையாளுடையம்மைதாள்சளிரண்டிமேத்தியிறைஞ்சுவாம். (௧) 

கொற்றவாசவன்முன்வரிட்டனுரைத்ததற்செதிர்கோசிகன் 

சொற்றவாறுமுடிச்சவன்மைதொடங்கரொடவிலங்கினால் 

செற்றவாறுமுருத்துவண்டிரிசங்குமைந்தனெழுர்துகான் 

உற்றவாறுறிகழ்ர்தவாறுமுணர்ர்தவாறும்விளம்புவாம். (௨) 

முண்டகத்திலுதித்தராலுமுகத் தவன் ஈரான் 
சொண்டசாதலிபெற்றெூத்தகுலக்குமாரன்லத் இளுல் 

பண்டழன்றுவிலங்கலங்கையரிர்தவச்சாபாணி2யான் 

அண்டர்கானரசாளு$டமராவதித்திற?மா துவாம், (௩) 

மாடமண்டபமேடைமாமதில்வாயின் ஞாயில்கபாட$ள் 

கூடடசோபுர$டுமா.ரிகைசோல2வஇசையாலயம் 

நாடகம்பயில்சாலைகுளிகைசாவலங்களியூறல்பாய் 

ஆடசங்கொடமைத்துமாமணியானிஎ. த்தவனர்தமே. (௪) 

வேதசாலையும்யாகசாலையும்யோகசாலையு.பின்னனார் 

ேதசாலையுசராதமேதருன்ன சம்பயில்சாலையும் 

சாதலானவர்யாவருர்தொடர்காமசாலையுமாபலிப் 

பூசசாலையுமாறிலாவனுபோகசா£லையுமரெலாம், (இ!



௪௬ அரிச்சந்து.புராணம் 

உயிெனத்தகுமன்பர்தம்முடனும்பர்மங்கையரின்பமென் 

பயிர்விளைத் திடுமனைதொ.றும்பலபதுமராக!பிலங்குவ 

செயிர்விளை ச் இடுமவணருற்றுறை இரிபுததமலொக்குரீள் 

வயிரமுத்தொளிவிரிவதப்பாமண்டுவண்புகையொக்குமே, 

அரவுமிழ்ச்சசெம்மணியுமார முமணிசொளிர் திரரீலமும் 

பரவுகின் றமதிற்புறத்தபரப்பனைத் தமழுத் தின 

சிரலிடம்பலதிசையடங்கலுரி பிர்சொழுஞ்சுடர்விரிதலால் 

(ச) 

இரவுமுண்டிஎரிலவுமுண்டெறிவெயிலுமுண்டொருபொழுதினே, (0 

உரகனுச்சியின்மணிப தித்தவுயர்ந்தபத்தியிடத் தமா 

மரகதத்திண்மணிகுயிற்றிவகுத்தபத்தியடங்கலும் 

சரதலத்இனில்விரிதிரைக்கடல்கவருமத்தசசங்களும் 

குரகதத்திரஞஞ்செறிர்தனகோடிகோடியிரட்டியே, 

ஆடலும்புனலாடலும்பொழிலாடலும்வெறியாடலும் 

பாடலுர் துணர்குடலும்பலபாவைபைங்கிறிபூலையாழ் 

“தேடலும்பொழில்சேர்தலுங்கலை?தர்தலுவ்குறைதீர்தலும் 

உடலுர்தமிலூடலுச்தொழில்கோதையர்ச்குளசாளெலாம். 

பூசன்மேவியபாச$ள் விழிசாதினோ?ிறபோர்செயத் 

அசிடைணிமமகலாபாம்வீசுசோதிகள்குழவே 

வாசறோறுமரம்பைமாதர்நிவச் தமாமணிவச்சிர த் 

அசலாடுவதர்தர த்திலுலாவு.பின்கொடியொக்குமே, 

ஈனிசிவப்புறுதவிர்விளைப்பனரனை விளைப்பனஈனைதொறும் 

இனிய: ச்தமாறைவிளைப்பனவிலையுகுப்பனவிளமதுப் 

பணியுகுப்பனமணியுகுப்பனபணியு தப்பன படுசெழுவ் 

கணியுகுப்பனமலருகுப்பனகற்பகப்பொழிலைக் தமே. 
se — 

* சோடலும் என்றம் பாடம், 

(௮) 

(௯) 

(௧0) 

(௧௪)



இந்ரிரகாண்டம். 

வாரிறுக்கிவிசிச் தமாமணிமாடமேறிமலர்ச்குழற் 

காரிறுச்சிமடர்சைமாதர்சழங்குகர் தூசமம்மனை 

கூருகிர்ச்சைவப்பவாவகொச் தஅமாமுடியுற்றபொன் 

மேருவிற்பலசால்விமுர்செழு.மீனின த்சைநிகர்ச்குமே, 

அடி ஈடங்கடைமாதர்கைபுனை தொடி முழல்கிமொடமேல் 

அடி நுடங்டெகூ நடங்கிட நளி அடங்கெவம்பொனின் 

கொ நடங்குவசடையுசச்செழுகுரைசடற்றொனியன் றிய... 

விடி நுடங்குவதென்னின் மற்றினியாவதேறிகரரவதே. 

சலவியப்புறமரமியச்சிறசாள ரப்புழையால்விழும் 

புலவியிற்பரிப்பட்கியின்னிருபுடைவிழுர்து படஙகய 

குலவியிற்பரிதாள *மாமணிசங்குனங்சைகைபற்றியே 

நிலவெனச்கென$வரியெனச்செனு£$தியொப்பன3௮ி தியே. 

நீடுமாசையினீவதெண்ணுறகெஞ்ரினாபலராயினும் 

கூடிமாசையினோகூிமுற்ற துகொள்ளுவாரவணின்மையால் 

பரடமாதரியாழினோடுபயிற்றமாதர ரங்சிளின் 

ருடிமாதர்கிம்பெறங்கொடையண்டவாணர்கணெ ஞ்ச. 

பாதகுமாமதுமயொதசவாணதலுறறபடடம்லகளடச 

ol oF 

(22. 

(கா...) 

(௧௪) 

(க்கி, 

சோதிவார்குழைவீசவேய்யுரைசகோண்மணிச்தொடைமின்னவே 

சோதிவாரிமுடிச்சபாரியகொண்டைநின் றகுலுக்கிட 

வீஇவாய்வருமாதபேநிலமின்னுமேகமுமென்பவே. 

கன்னகர்ப்பெருவண்மையுர் திருவுஞ்சிறப்புஈவின் நிடின் 

பொன்னகர்க்குவமிப்பர்பற்பல நானெறிப்புஸவோபெலாம் 

௮ச்ரசர்ச்குவமிச்சவொப்பதிலண்டாண்டமனை ச் தலம் 

எர்சகர்ப்பொலியச்ரகர்ச்குரிசர்ச்குமென்னவியம்புடேன், 

ட பந்தி என்ற ம் பாடம், 

* மாமணி ஃ- மாணிச்சம், 7 இரி- சூரியன், 

(௧ஈ) 

(ser)



௭௮ அரிச்சந்திபுராணம் 

ஆனசித் இரமாககர்ச்குளலாச் துயார்செழுகற்பசக் 

சானகத் திடைவேலைபுக்கதொர்காசு$ள் உரையாமெனத் 

தானஉர்ச்குடனைவெற்பரிதாழ்சுடர்க்குலிசச்கர 

உானஉர்க்கிறையோனமர்?துறைமண்டபத்தைவிளம்புவாம். (௪௮) 

௮ச்திபாரமிருச்திவெண்படிசச்சமைச்சதளத்ததாய்ச் 

சத திரச்சனசச்சகட்டளைசெய்துயா்ச தகுறட்டிஸில் 

பத் தியாயிரவாயிரத்தபருத்த தாண்சணிறுத் திமேல் 

வைத்தபோதிகையுத்திரம்பல௨ச்சிரத் இின்வகுத்த2த, (௪௯) 

இட்டபத்தியினிஈ்தர$லமிசைத்தெடுத்தசுவர்ச்குமேல் 

மட்டறச்சுடாமரகதத் தில்வகுத்தெடுத்தநிலத்தது 

வீட்டவாயிலினட்ட தாண்மணிமேதகத்சதராமணி 

முூட்டவைத்தமுகட்டதொண்கதிர்முத்தணிர்தமுகப்ப2த, 2.0} 

அளிசிங்க கிபம்பரித்திரளன்னமஞ்சகமெண்ணிலா 

ஒரிதோறுரிறுத் இ$ள்வயிரியத்திணிலத்ததால் 

கோளிருக்தனவோஃமடங்கல்கொழுந்துவிட்டனவோகுழுஉம் 

0 வாளிருந்தனவோமுகட்டினில்வைச்தபூரணகும்பமே, (உகர 

சாதமாயிரசான்மருல்குசணித்தசன் றகிலர்தொறும் 

பூதமாமிரசகோடிசோடிபுறச் துநின் றுசுமக் திட 

மீதடர்ச் துரிவர் துமேனிலம்விண்டெமழுர் giver is gC ue ws 

ஆதினன்முகனர்பதத்திலுமப்புறத் துமுயர்ர்ததே, (22) 

அயனறிர்துவிதித்சவண்டமனை த் துமிர்சிரன்றென 
மயனறிர் தபடைத்தரித்தரமண்டபத் தினிலங்சவன் 

வியனறிர்துசொடுத்தவாதனமீதுமாதொடும்வேதநாற் 

பயனறிர் துணர்குரவர்தம்மொபொகசாதனன்மேவினான், (௨௧) 

4 மடங்கல் - இடி, 0 வாள் - குரியன்,



இந்திபகாணடம். 

52கினின்றிடுமிருளையுக் திருமணிமுடிச்சுடர்சக்கெட 

விரசினின்றொருகோடிஞாயிறமிக்கெழுர்தனவாமெனப் 

பெருக ரின்றொளிர்மமரதோரணமிசைறர் துபிறக்ெெ 

அருகுகின் றணிசவரி2காடியரம்பைமாதரிரட்டவே. 

வெண்ணிழற்றிசழ்முத்த$ள்குடைமேனிழற்றுவதாயிரங் 

கண்ணிழறபடவேயிருண்டுகற ச் தமீளவெளுப்பதாய்த் 

'தணணிழறசெயவிர்திராணித டமபெருக்குழலாயகார் 

ஏ ண்ணிழற்றிருமேனிதாவிடவும்பர்மன்னனிருக்தனன். 

2 வறு, 

சுரர்தானவர்கேசரர் தம்புருசித்தர்விச்சா 

தீராசராணர்பூதர்பைசாசர்கடச்இிரக்இன் 

னரர்காரதனாகரியச்கரரக்கர்போற்ற 

உரராசனிருந்தனன்மாமணியாதனத்தே, 

அதித்தனோடம்புவியாரல்புதன்வியா மம் 

சோதிப்பெருமாமதிச்சுச்சரன்செளரிதாம 

கேதுப்பவனன்வருணன் சமன் கேடிலாத 

$ இச்குபேரன்மு தலோர்கணிறைந்துமொய்த்தார். 

சனசனசமதககினிம்ச்சசனறகுமாரன் 

அனசன் பிருகத் திரிசத்இியகத்தியன்சீர்ச் 

சனசன்சுகன்சாசபன்கெள தமனுபத்தம்பன் 

பனசன்னுபமன்னியன்சங்கனுரோமபாதன், 

பாரத்துவாசன்குமுதாக்சன்பராசரன்கர்ப் 

பூசத்துவாசவடமீனசைபூண்வரிட்டன் 

வீ ரத்துவாசர்தஇசைவீிசியகோசிகனர் 

சேரத் துவாசவனைஈண்ணிரிரறைர்தணைர்தார். 

(௨௪) 

௨௫) 

(௨௪) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯)
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அருமாமணியாதனமன்னவர்யார்க்கு£ல்கி 

இருமாதவத்திெனயாருமிருர்தபின்னர் 

இருமாமுடிசாய்த்தெழிற்செக்கையமைச் துவிண்ணோர் 

பெருமான்சனிவாய்மலர்ச்தின்னனபபேசலுஈ௱ன், (உ 

பாய்மைக்கலோலகசடல்ருழ்புவிபார்ச திவர்க்குள் 

தீமைச்கும்வேசச்சிலுகுச்குமிடங்கொடாது 

வாய்மைக்குரன்னூல்வளனுச்குமனச் திலுற்ற 

அ£ய்மைக்குமிச்சார்தமையாயர்தனிர்9சொன்.பினென்றஈன். ப) 

சறையோதியினாஎ யிராணிசலர் திளைக்கும் 

இறையோதியமாற்றமியாவருஙகசேட்டபின்னர்ச 

சிறையோ திமமேல்வருரான்முகன்செல்கன்றெய்க 

மறையோதிய?திவசிட்டனெடுத் தரைப்பான், (௩௨) 

பாருச்கொருவன்பர தாரசகோதரன்டெம் 

போருக்கொருவன்புகழுக்குமறைப்பொருட்கும் 

நேருக்கும்வீடாமனுநானெறிர்கும்பொறைக்கும் 

ஆருக்குமிச்கானரிச்சர் இிரனாகுமென் றான், (ட) 

அன்னானதுகூறிடமைர்தரையட்டதாலும் 

முன்னாளமர்வென்றொருதண்டின்முடிச்தசாலும் 

தன்னாலுணராதசலத் தினன்றானழன் று 

கொன்னார்தவத்தோங்கியகெளசிகன் கநலுற்றான். (௩௪) 

வெய்யன்பதசன்ப.ரதாரவிருப்பன் வீணன் 

பொய்யன்னிறையும்பொறையுஞ்சறிதும்மில்புல்லன் 

சையன்சபடன் சயவன்றனை ஈல்லனென் றிவ் 

வையன்றிருமுன்னுளைத்தாயிதென்னாகவென்ரன். (௨௫) 

சிவெர்தொழிலின்.றியொப்பற்றமெய்ச்செவவியோனை ச் 

.ைரய்வெர்திறலாலிவைகடறியகெளசிசாரின்



இந்திரகாண்டம். ௮௧ 

வாய்வெர்திலைரின்்மனம்வெர் தக வம்புசொன்ன 

வெச்இிலைதய்வமுரின்வயிற்ிபொாய்த்ததென்றான் (௨௬) 

செய்வர்தனை சொச்துவரிட்டிசசெய்திசெப்பகி 

கைவசர்தகொடுந்தொழிற்பசளசிகன்சன்றிசோச்கப் 

பொய்வந்தரின்வாய் ுழுவாகுதலன்றிப்9பாய்பா 

மெய்வச்தவென்வாய்மனம்வேவல்9வென்றுசொன்னன், (௩௭) 

புனங்கொண்டசெர்தீப்புயர வியெழுர் த தபோல் 
மனங்கசொண்டடங்காப்பெருவன்மைவரிட்டற்கெய்திஃ 

கனங்கொண்டகற்பமுடவி ஈசணுருதகானபோல் 

சனஙவ்கொண்டெழுர்தானவிழித்தித் திசைதேறுஞ்சிந்த இ 

2788 9 Devan ols at Fa any gywa an we w mw 

ஒங்கச்சதித்துற்றனனுற்றவப்போ இி.ர ண்டு 

பாகஒற்படுசெர்தழல்பம்பியுற்றங்குமில்கும் 

$வகிற்றில$ள்கொழுக்தோகியிர்ச்த தனே, (க 

கானர்திசழ்தாமரைச்கட்பிறர் துற்றபுத்தேள் 

தானக்தனை சாடியெழுரச்தெரிதாக்கலோடம 

வானென்படும்வையகமென்ப?மென்றுவானோர் 

சோனன் ற ஈடுங்கியலைர் துகுலைந்தெழுர்தான். (௪௦) 

ஆற்றாநெடுவெஞ்சினை மாற்றியமர்த்தியுள்ளம் 

தேற்றாமக வான். றிருச்செம்மலர்ச்கை யமைச் துக் 

கூற்றால்விளைவாவனசண்டிடி ற்கூறு$ர்மை 

தோற்றாலிழிசச்சதுசெய்வதென்சொன்மினென்றான். (௪௧) 

GH LT OSLO way FL Gor (peor ஐ மன்னன் 

றன்பாற்றவறண்டெனச்கெளடிசன்சாய்சக்னென்றே 

என்பாற்றவம்விட்டியிகட்டவையோட்டினேச்தித் 

தென்பாற்றனிச்செல்கு௨ன்யானிது திண்ணமென்றான், (2) 

ப



உ அரிச்சந்திரபுசாணம் 

மா௱நெறிகொண்டவரிட்டனம்மன்னனுள்ளம் 
வேராமெளினிச்சபதத்தைகவிளம்பிவிட்டான் 
தசேரறாவினிரின்சபசச்தையிச்தேவர்சோன்முன் 

௩ ரயெனகாரரதன்கோசெனுச்குரைத்தான். (wm) 

சன்றாகுகவென் றவனூாதனுக்குரைத்துப் 
பினு இவனபோற்பெரம்பாடைபிதற்றமாட்டேன் 

வெள௱ரானெனி யா எசெய்சமெய்த்தவச்சன்னிற்பாதி 

குன௱மலி2வனெனக்செளசிக கூறினால். (௪௪) 

அமையுமமையும் பில்தேயரிச்சச்கின்பால் 

ஈமையுஜ்சபையி ॥ றிறம்யாவதஞ்சாற்றுராமல் 

எபையும்சரர்சாவவிலெ ஈறமிருத்இி$யிச் 

ஈமையர்துறர்ேசெனப்பினனருஞ்சாற்றலுற்றான. (௪௫) 

அ தனருங்குலச்சண்ணலைகண்ணியான்் ற 

5 த 9தொழிலுக்கெறியுக்கருமக்தினேரும் 

சாச்ததவு ற ுசமைப்பாற்சமர்த்தாற்றுமாற்றாற் 

சே திசதிகிிபாவெனசசொல்லியசகுழலுற்றான். (௪௯௬) 

அக்காகேயில$ தவரு ஞ்சபையுங்குலைக் தூ 

தொக்கசார் முறி வார்பலருர்சமசுழல்சார்ச்தார் 
மைக்கார்9 முசவண்ணலைவாழ்த.தியக்செளரிசன்போயப் 

புகசான்முதல்வைக பபொனமலைசசாரற்பொய்சர். (௪௮) 

௮ரிச்சர்திரசரித் தரம் 

இரண்டாவது 

இஓர்திரகசாண்டம் 

முற்றுப்பெற்றது. 
ட, பாடல்கள் ௪௫௮, 

* விளம்புவானோ எனறும் பாடம், 
ப பின்றாயவன எனவும் பாடம், 

* ரிறவண்ணலை என்றம் பாடம்,



ம... 

மூன்முவது 

ப நூசவஊக்காண்டம். 

— அை 

திருச்துரெஞ்சொற்செழுமறைச்கெளசிகன் 

பொருச்து£ர்ச்சடற்பூ தலஞ்சார்ர் தபண் 

டரு5தவம்புரிசாலையணைக் தபு 

கருச்தனன்பினணிகழ்ச்த தியம்புவாம். 

செலவியனறனை த தீயவனென்றியாம் 

லெவவியற்படவிண்ணவர்முனபுகல் 

அவவியதச்சைமெய்யாக்குமருச் இறம் 

எவவியற்றெள றிதயசத்திலெண்ணினன். 

விண் -ளிழிர் துவிரிமலர்ச்சோலையின 

ுண்டனிருக்தகெ௱ளிகற்காண்டுமென் 

றெண்ணிகந்தமுனிவர்வச் திண்டுபு 

மண்ணில்வீழ்ச்துவணங்கியிருச் தனர், 

இருர்தபின்னரிருளறஈனகுணத் 

தருர்தவத்தரனைவருமைய$£ 

பொருச் சபொன்னகர்புச்சபினுற்ற து 

இருந்தவேயருள் செய்சென் றசெப்பினார். 

கொற்றவாசவன் கூ நியமாற்றமும் 

மற்றொர்வாய்மைவசிட்டனுசைத்ததும் 

உற்றவாறுமுணர்த் துதலின் றிமே 

சற்றொர்வஞ்சனைக்கட்டுரைகூறுவான். 

தெரியுநீண்மறைத்தேவாவைக்கணே 

பெரியமாதவர்பேசியவேள்வியில் 

(+) 

(=) 

(4) 

(5) 

(க)
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அரியதொன் றமுடிக்குமவாவினால் 

கரியவோலச்சடற்புவியெய்தினேன, (9 

சொல்வதொளன்றண்டுசேட்சத் துணிகிோல் 

கல்லதென்றுகெளசிெனாட்டினான் 

அல்லதாயினுகின்சொன்மறுத் இடல் 

வல்லமோவென்றுமாதவர்கூறினார். (ar) 

அருள்யொத்தியரிச்சர் இரனையுற் 

ஜிருளறும்பெருவேள்விக்கியொானசொலும் 

பொருடரும்படியின் றுபொருச் இ$ர் 

வருசவென்ற மறைமுனிகூறினா. , (௮) 

சேட்டபோதிலெழுர் துரிப்பெரு ப் 

காட்டைநீல்கிக்கடிபொழினீங்கியே 

கூட்டமோடுகுளிர்புனற்கோசல 

நாட்டைண்ணினாரரான்மறையாள?ே, (க) 

சன்னலோங்குகமனியிற்பொன்விறச் 

செர்ரெல்சால்பொரச்சேச்சையின் மேவிய 

அன்னமெய்கணு2மாடுமணிரகர் 

மன்னாமனனவனமண்டபத்தெய்தினார், (50) 

எய்தினாரையிறைஞ்சியிரு 4 தியயே 

கொய்தின் மம்னனஉர்முகநோச்கு ££இ 

வைதிசத்திருமாதவத் 7ர்வர்த 

செய்திசெப்புமென்றானுரைசெய்குவார். (௧௪) 

மனனகேளொருவாசகங்கெ௱சிகவ 

சொன்னதுண்டதுரல்கத் அணிர்இிடின் 

இன்னதென் றிக்கியம்பு துமென் றனர் 

பின்னர்மன்னஉன் பேசத்தொட ம்கனொன் (௧௨)
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இ௫ கியெய்தலெனினு.பினி தமற் 

ு௮.தியற்றளசாயெற்கமைவதேல் 

உற தி$ருரைசெய்ததற்கொத்திடப் 

பெறு தும்யாமெனமாதவர்பேசுவார். 

சாதிராதிச்தர்கானகர்வானவார் 

க்கி ராஇகளியாவர்ச்குமெய்இட 

வ 5. ரரவொருவேள்்விவளர்ப்பதை 

செசர்திசாமுற்ற உண்ணிதினெண்ணிஸஷனோம். 

லேக்தவப்பெருவேள்விக்இரும்பொருள் 

1 சீ டற்குரியாசெவபென்றியாம் 

ஆய்ச் சனம்முனை யன் றிமற்றில்லெனாப் 

போரச்தனம்மெனமன்னன்புகலுஉரன் . 

ப ரவுமிப்பொருள்பற்றவுமச்ச து 

சரலெனச்கியல்பென் றரிச்சக்தான் 
கஇாரவியங்கொவெம்மெனச்செப்பலும் 

பிசமசாரிசண்மீளவும்பேசுவார். 

இன் அ வேண்டலமியாகமியற்றிடும் 

அண் ற ஈல்கவமையுமெமக்சென 

நன்று ஈன்றெனமன்னனவின் றபின் 

நின்றுஉரழ்ச திரெடுகர்$வ்இஞர். 

செர்ரொெல்வெண்ணெல்விளையுஞ்செ.ற ச்சளும் 

சுன்னன்மன்னுவ்கமனியுஞ்சேோ லையும் 

அனனமாடுர்தடமுமசன்றுபோய்ப் 

பண்னசாலைப்பமுவத் துளெ ப்இனார். 

அன்னசாலையருச்தவக்கெளசிகன் 

றன்னடித்துணைச்தாழ்ந்தரிச்சக் கரன் 

(௧௩) 

(௪௪) 

(௧௫) 

(௧௯௬) 

(௧௭) 

(௪௮)



அரிச்சநீதிரபுராணம் 

பொன்னளிச்சப்பொருர்தினனென் றவர் 

சொன்னபின்னர்தஞ்சூழலிற்போயினார். 

அடிவணங்கியருர் தவர்போனபின் 

கடி து9ிற்சில இங்கள்கழித் தூள் 

வடி.சுடர்ப்படைமன்னனை ச்சாணிய 

கொடியபாதசச்சோடசன்பேன் றினான். 

கசெடுச்சவச்தனனென்றுகிலேசியா 

இடுக்சணுற்றிளர்தென் றலியம்பிட 

மடுச்களும்மலர்வாவியுஞ்2சாலையும் 

நடுச்சமெய்கியலை$தனசாடெலாம். 

கள்ளநீதிச்செளசிசனெண்ணிய 

அதள்ளமாரவுணர்ச்கிளரமரஇகள 

அள்ளி$ங்சின்சோலைகடோறமென் 

புள்ளிரிர்தனபொய்கைகடோறுமே 

அலைசள்சாய்த்சசல்வாவியின் மீனெலாம் 

நிலைசள்சாய்த்தயனீங்கெனெவாழைசள் 

குலைகள் சாய்த்தயல்குப்புற்றகின்றன 

தலைகள்சாய்த்தனசாலியினீட்டமே 

எள்ளையேயறிவற்றெடுத்தரர்கையில் 

பிள்ளையாதலிற்பெய்மலர்ச்சாவெலாம் 

இள்ளைபாடினகேசயமாடின 

கள்ளையுண்டலின்வண்டுகளித்தவே 

மாடமாளிசைமண்டடமாமதில் 

ஆடாம்சமசழிற்றுளங்குவ 

கேடனெய்தச்டுகூக்கின்றபோல் 

காடஙின்றாசரிடைஈண்ணினான், 

(௧௧) 

(௨0) 

(௨௪) 

(22) 

( \ 

௨௪) 

(௩௫)



வஞ்சனைக்காண் டம், 

கள ரிளைப்பிற்றமணியவாயில்புக 

சளவில்செல்வத்தயோத்தியைசண்ணிி2ய 

இளெரொளிக்ச இர்€ீழ்ப்படமேஓ நீஇ 

வளசொளிப்பெருமண்டபதசெய்தினான் 

மச்ச சாசலமண்டபச்செய்தலும் 

அந்தமாசவற்கண்டரிசசக்கிரன் 

எர்தமாதவமோவருளிக்கு$ 

வர்சசாரணமென்றுவணவங்கஇனான். 

காவன்மன்னகடிமறைவேள்விச்சென் 

னேவன் மாக்கட்கிசைச்தபெரும்பொருள் 

தாவெனச்சொலச்கேட்டரிச்சக்திரன் 

ஈவலெச் துணை 2வண்டுமென் 2 இனான். 

மானவன் சொலமாமுனி2காக்கி?ய 

பானைமேணின்றெறிச்சசவண்டுகே 

போனாரம்பொருள்குவிப்பாயெனின் 

மோனவேவள்விழமுடி ச்திடவாமென்றான், 

இறைவணிவ்வகைமயீகுவன் யானெனா 

அறைதிறச்திவணுானையைச்் தம்மெனச் 

குறைவில்வாதுவ 2 ராடீக்சொணர்ச்இிடப் 

பிறைியயிற்றப்பெருவகளிறஐ ற்றதே. 

ஒச்சசேயமையும்மெனதொண்பொருள் 

வைத்தனன்னின்னிடத்சடைமன்னயாண் 

சத் தவேள்விசொடங்கராளெனச் 

குய்த்திென்றுரைச்சவனேகினான். 

HFM WTF STEHT wu Hs 

தொருதருத்தட$ழலுறைக்துபரா 

அள 

(௨௬) 

(௨௭) 

(2௮) 

(௨௯) 

(0) 

(௩௧)
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மிருகம்புள்ளினம்யாவும்விரை ர் இவன 

வருசவென் றமனச்தனிலுன்னினான். 

அலஙசகலஞ்சடைமாமுனியன்பிலான் 

ஈலககுலைர் துரினை ததவன்னாடனில் 

கலங்கவொய்களிற்செளவியதீன்் விட்டு 

விலகசெலாமுன்விரைச்துவர் துற்றவே. 

உளையும்வாலெடுச சோசசவருகனல் 

விளையுகண்கள் விழுவனபோலுற 

டளைவிரித் துவிதிர்த் துதறிப்பெருங் 

களை யி2னாிற்றகேசரிகோடியே, 

உாணிமிர்ச்துவளைச் தடல்கூணி£ள் 

சானிமிர்ச துவெங்கண்கள்சிவர்துவிண் 

மேனியிர்ஈ துவர் துற்றடாவெஙகடல் 

போனணிமிர்ச் துவரும்புவிகோடியே. 

குளிருமாமுடில்.உூடி யவாமெனப் 

பிளிழன் றும்பிடிகளும்பின்வர 

லெடரிற சந்தசகருகிறவெண்புகர்க் 

சளிறுகோடிசடி துவர்துற்ற?வ. 

கண்ணெலாக்சனன்மண்டக்சடுவிடம் 
மண்ணெலாறகுதிகொளளமணிசசுடர் 
விண் ணெலாமவெயில்வீசி௨லா ய்பிளக் 

தெண்ணிலாவரகெக்கும்உர் £ண்டின. 

மா*னமுங்குபுல்வாய்மரைவாங்கலை 

எனகானமெலிபெருச்சாளி௦யெய் 

வெண்சண எனவும பாடம, 

1 அழுவ்கு - ஆமை 
௦ எய் - முள்ளமபன்தி, 

(௩௨) 

(am) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௭) 

(௩௮)



வஞ்சனைக்கரண்டம், 

கானமேதஇகரடிசெர்காய்சறி 

வானரகங்கடமாவிவைவக்தவே. 

சதோசைபூவைசுகய்குகிஇல்சச்கர 

வாசராரைமடவனக்கேரகலம் 

சாசமனண்றில்ிவல்கவுதாரிபூழ் 

வேசமோூிபறச் துவிரைச்சவே. 

மூக இஉஈ்சமுதிர்சினமாச்களும் 

வெச்இறற்கொடுவேகத்தகாகமும் 

பர்திபர்கிபறவைத் இ.ரள்களும் 

வர் துவர் துமுனணியைவணங இன . 

தழைத்சதபுல்லுர்தழையுவ் சணிகளும் 

விழைச்சருர்திவெருண்டுவெகுண்டுசோள் 

Ban tp $ துள்வனம்வாழ்கின் றவெம்மை$ 

அ௮ழைச்ச தென் றருள் செயல் 2 வண்டுமே. 

எண்றுகறமுனிவணியம்புவான் 

குன்றுமேவுவிலங்கன் குலத் தளிர் 

ஒன்றுகூறுவதுண்டினியானுமகச் 

இன்று$ர்செய்பணி அயன் றியம்புவான். 

தாரின்மன்னுபுயத்தரிச்சர் திரன் 

பாரின்மன்னுயிர்பைம்பொழிறண்பயிர் 

வேரினோூங்களைச்துவிரைஈ தர் 

உாருமென் ஐமறைமூனி32யவினான். 

௮ச்கணத்திலிறைஞ்சியருச் தவன் 

பச்சனின் மவிலங்கும்பறவையும் 

இச்சனை த துஞ்சசறிச துவிரைக துயோயப் 

புக்சவத்இருசாட்டின்புறத்தெலாம். 

<DT> 

(௩௮) 

(௨௩௨௯) 

(#0) 

(௪௧௪) 

(௪௨) 

(௪௧) 

(௪௪)



Tao அரிச்சநீதிரபுராணம் 

வெள்ளையானிரைவெம்புலிசகோளரி 

கொள்ளை யாடினசொல்லையுஞ்சோலையும் 

வள்ளைருழுமவயலும்புனங்களும் 

இள்ளைதோசைசளையொடுமொய்த்தவே. 

அடர்ச் துமர்தியும்வண்டுமசன்கடம் 

தொடர்ச் துசெல்வனசோலைகள்பாழ்படப் 

படர்ச்துயர்ர்தபழுமரம்காய்மரம் 

இடர்திரிர்தனயானைகளெங்குமே, 

முழங்கு£ர்த்தடமுற்றுமுடைத் துர் 

வழங்குவண்டன்மடைகளுச்தூர்த் து.ராய்த் 

தழங்குசாலியுஞ்சாடி த்தழைகொடிச் 

கிழங்குமாய்த்தனசேழற்றிரள்சளே. 

சாட்வொழ்சலைமான்கடமாமரை 

நாட்வொழ்புன ஜச. ஈலிர் இட 

இட்டுவாரையபொதுச்சரின்றேபருங 

சோட்வொரணங்குத்இப்பிளர்தவால் 

இரவுசாவலிருப்பவரியாரை.பும் 

அரவுர்தேளுமரணையுங்கொன்றவால் 

கரவினின் றபுலியும்காடியும் 

வரவரச்சொன்றுமாச்சளைமாய்த்த 2வ, 

மதந்தருவ்கரிமான்மரைவல்லுளி 

ததைர்ததாமரைத்தண்வயலிற்புசப் 

புதைர் தூசேற்றினிற்புச்சவும்வேரறச் 

(௪௫) 

(௪௪) 

(௪௭) 

(௪௮) 

சிதைர்தவுஞ்செழுஜ்செர்ரெலும்வெண்ெணெலும், (டு௦ 

செற்பசும்பயிர்பற்றினிமிர்தன்மா 

பொற்பின்மன்னர்புயவலியற்றராள்



வஞ்சனை b & MT GOT L_ Lb. 

கற்பின்மாதர்கருங்குழல்பற்றி$ள் 

வெற்பின்மாக்சள்விசித்தஇிடல்போன்றவே, 

பண்டுபோற்பழனச்செழுஞ்சாலியை 

உண்டுடோதவுழச்சிெயமாச்களை ச் 

கண்டுபோய்ச்கடிவோர்தமைக்சவ்வியே 

சொண்டுபோவனகோளசியிட்டமே. 

இர்சவாறுறிகழ்? திடவேவங்கி3ய 

அந்தநாட்டிலனை வருங்கூடிஞர் 

வர்தயோசத்் தியின்மன்னனைப்போற்றித் தஞ் 

இர்சனைப்படர்செப்பக்தொடக்கிளார். 

என்னபாவமிதற்குமுன்சண்டிலேம் 

மன்னர்மன்னவனத்துவிலங்கினால் 

செர்செல்கன்னதினைப்புனச் 2? சம்பொழில் 

இன்ன வண்ணிலவிற்றனவின்றென்றார். 

கலையுமானுங்கடமையு மனமும் 

மலியுர் தண்பயிர்யாவையுமாய்த்தன 

புலியும்பல்லமுஞ்ூங்க மும்புக்குயீர் 

ஈலியுமோட்டஈடாதவர்தம்மைம3ய. 

நீரயைமாய்த்தனவா சணல் பயிர்ச் 

தாரைமாய்த்தனமான்மரைசூ2ரம 

வேரசைமாய்த்தனமென்மயில்பைங் ரி 

சேமாய்ச் சனசெர்செற்சதிரையே, 

இன்றுகின்றுதிரண்டபைங்கூமெலாம் 

ஒன் Aer Duy ips Seer 2 aur W.-C a 

சென்றுசென்றுசெறிரதவர்தவங்களைக் 

சொன்று கொன்றுகுவித்தன3சாடியே, 

(௧௩) 

(௫௯) 

(8௭)



ஜை அர்ச் 2ந்திபபுராணம் 

அரியனச்சமரவுமனந்தம்வெவ் 

கரியனர்தங்உரடியனர்தமா 

நரியனர்தசவியனர்தங்கொடு 

உரியனர்தமலிந்தனவர்தென்ருர். 

மயிலுங்கிள்ளையும்பூவையும்வாவலும் 

குயிலுங்காகமுங்கூசையுமன்றிலும் 

மயிஓ யசாடையுமன்னமுமென் றபேர் 

பயிலுக்கூடப்பறவையனக்தமே. 

சாற்றமேற்றுவர்செம்மைகவிர்திடத் 

சோற்றுமாகுலச்சூழ்வினை தன்னை $ 

மாற்றிடாயெனின்மன்னவவெங்களால் 

ஆசிருணாதிதென்றடிதொழு?தத்தினார். 
௮ங்கண்மாநிலத்தன்னான்னாட்டவர் 

தஙகள்வாய்மொழிமகட்டரிச்சக் நரன் 

தடகள்சூடி திருவிளையாட்டினுச் 

செங்சகளாற்செய்வதென்னெனவெண்ணினான. 

அறைபுனற்றிருசாடழி௮வுற்ற தற் 
சிறைபுமக்கிரண்டாண்டினுச்கில்லெனாக் 

குரைவிலாரிதிகூறையளித் துர் 

உறைபுமூர்தொறுஞ்செல்லுமென்றோ இினான். 

அரிசசச்திரசரித் தரம் 

மூன்றாவது 
வஞ்சனைக்காண்டம் 

முற்றுப்பெற்றது. 
அட பாடல்கள் ௫௨0, 

(௫௮) 

(௫௧) 

(௬௦) 

(௬௧) 

(#2)



Q.. 

சிவமயம், 

நான்காவது 

2 ௦ ௦ ௮ ௦ வேட்டஞ்செய்காண்டம். 

நிலவுசாலுசெடுக்குடைமன்னஉன் 

புலவுவாயபுலிமூச ல்யானவையும் 

சுலவுதானைமதாடர்தகரவேட்டஜ்செய் 

செலவமேவியசெய்திவிளம்புஉாம். க) 

செல்லுமென்னப்பணிர்சவர்2சறலும் 

வெல்லம்வெம்படைவேர்சனமைசசர்கா௭ 

கொல்லுமிர் தச்கொடுவினைக்சகென்செய்?கா 

சொல்லுமமென்னத்தொழமுதவர்சொல்றுவார். (3) 

ச ப டம்வடருவ்கோலும்வை!”உலு ர 

பீட்டமுங்கொகசொனசத்தெய்தி£ 

வேட்டையாடி. விலங்கினமாய்த் தனை 

சாட்டையோம்பனலனெனச்சுறினா. (௩) 

என்றமைச்சரியம்பலுமன்னவன் 

சன்றுகன்றெனகண்ணிமனகச்சொளாச 

குன்றவாணரைக்கூட்டிச்கொணர்கென 

நின்றதாதர்தொழுதயனீ இனர், (௪) 

ஒழினார்களுயார்வரைச்சானகம் 

ஈாடினார்கணன்னாயகனுங்களைத் 

சேடீனானென்ற செப்பலுஞ்சிர்ெ் 

கூடினாதுடிசொட்டினரொம்குமே, (கி)



nF அரிச்சநீதாபுராணம் 

அ௮ர்தஷேலையருஞ்சுரம்யாவினும் 

கர்சன்மேவுகுறிஞ்சிச்சடத்தினும் 

குந்தம்வேல்சிலைகூன் குணில்கொண்டவண் 

. ந்தவேடர்வரவுவிளம்புவாம். (க) 

வேறு, 

2லிஃட்டி பசன்மீதுமொய்த்தொளிபிறங்குசொட்டைசளனைத்து$ள் 

மாலைபிட்வெளர்குஜ்சி தஞ்சரெல்வரிர் கிறுக்மெலர்குடியே 

காலினிற2 ஈ9செருப்பணிந்துசழல்கட்டி நீடுடிசறங்கவை 

வேல்பிடிசத் தடலம்வேர்வரும்பிடவிரைர் துவர்தனானச்தே. (a) 

கொலை. படுத்தசமனுறைவதற்குரியகூடனத்தகையதாணியில் 

௧39 பநித்தபிறையனையமூத்தலையகணைசிறைத் துவளர்மார்பிஸில் 

மலையெசித்தனையபயமனை த் இிறுகவார்விசித்துவருகாரெனச 

சிலையெடுத்துவிழிகனலெழக்கடி துசென்றவேடுவானந்தசே. (௮) 

பணில29மாத்தபலசறைரிறைசத்தபலகவசமிட்டுவெகுதுவசராய் 

அணிமயிர்ச்கரடி மதகரித் திரள்கள்புலிமுசற்கிரியினள வவாய்க் 

கணிலெதிர்த்தவைகார்கரவிலுற்றவைஈடுணிபடக்கருவியெறியுமக் 

குணிலெூத். துலசகிறையவக்தனர்கள்கோடிசகோடிசொலைவேடசே. 

வென்றிமத்தகமதச்ச.பிற்றினெடுவெண்மருப்பில்விளை முத்தமும் 

குன்றிமுத்துரிரையொர்சவைசத்தசனகோலவைமார்பினிடைதாழவே 

பன் றியிற்பருமருப்பிணை த்தெழில்பயின் நசண்டிகை யணிர் துயிர் 

சொன்றுதின்ப தவிரும்பிவர்தனர்க்குடா.ரவேடரொருகோடியே, () 

பாசமிற்றிடவிசித்தசக்கலிசகள்பற்றறத்தமிலழன் றுவெம் 

பூசலிட்டனலெனச்சினச் துறுபுணர்ச்சியின்மிகுமுணர்ச்சியாய்ச் 

சேசறிச்குருளையென்ன வளை பயில்தவோதைதிகசைகாவினும் 

வீசமுற்செலநெருத்சமுற்றுவருவெண்சணங்குசதசோடியே, (ss) 
  

ச ருடாரம் - கோடரி,



மவேட்டஞ்_ெெெய்காண்டம், ௬௫ 

அந்தரத்திடி் பனச்குரைத் தமுதிராழிபோலுறுமிவார்தடன் 

கந்தரத்இிறுகநி ன்ற ரப்பியிருசான்மடக்கி9யதிர்தாவியே 

தீர்சமிற்கறவுசொண்டுபல்பலதயஙசவெங்கனறடங்களுற் 

சிர்திடசசரவிமுன்கதித் அவருசெஞ்சுணங்குசதகோடியே. (௧௨) 

வெண்டையங்கவடிசண்டைவாசெழில்விளங்குவெங்கனகளங்களும் 

சணடைூண்டுணிசிலம்புரின்்ெெ ரலிதழங்கிரிங்கடியதாள்களும் [வே 

துண்டவெண்பிறையிரண்டுரின்றெதிர் தளங்கவெட்டெயிறுமாக 

மண்டலங்குழியவர்தஞாரிபலவண்ணமுள்ளசதகோடியே, (௧௩ 

பால்ஈருண்டு ப எரிவாய்வளர்ர் அசடமார்பகன்றிடைசறுத் துவெர் 

மேலுயர்ச் சணிசிரம்பருத் துர 2 ரவாளெயிழிலங்கெ 

சாலுகின்றமணி பாரமென்றுசெசொரி.ிர்ச் தமிளிதாமவே 

காலுயர்ச் துகர்விளர்த் துமொய்த் அவருகரியராய்கள்சதகோடியே. () 

॥லைபெயரச் துலவு$லமால்வராகணி3॥ெனப்பிடரினுகரிதீஇத் 

தலையிறக்கியகல்வாயில்வெண்ணுரைதயக்கராமும.மிறவ்கவே 

அலையெழுஞ்ல கி3யொலியெனச்சதறியணிகரும்பசடிமுக்சரள் 

வலைகளுக்நிரையும்வாரும்வன்சயிறும்வர்தவன்சசடனர்தமே, (௧௫% 

இமையபமர்தர முதற்றடங்கிரியுமிதனிடைப்படுசரங்களும் 

அமையும்வேவரனர்தகோடியாணைர் துமேருவரையன்னதோர் 

சமையமண்டபரிறைந்இருர்த இரிசங்குமைர்தனைவணவ்ியயே | சினா. 

எமையழைத்தபணிவிடையுரைச் தருள்சவென்றமண்மிசையிறைஞ் 

சியகசமானைபுலிபன்றிமான்மரை திரண்டணைச்துதிருகாடெலாம் 

எங்கணும்பரவிவர் தூதண்பயிரியாவையுங்கொடவழித்தலால் 

அங்கவற்றைவதைசெய்வதற்குமையழைத்தனங்கடி துசென் மெனா 

உங்களுக்குதவியாகயாம்வருதலுண்டெனப்பலவுணர்த் இினான். (௧௭) 

முன்னடச்சவெனவாடையாபரணமுற்றும்வேவெர்தமச்களித் 

தன்னவர்ச்குவிடைரல்சமெண்டபமசன்றபோனபினமைச்சரைச்



௬௬௭ அரிச்சந்திரபு ரணம் 

சென்னெறிப்படவிரைர் துர்சமதுசேனை3யோடினி துசென்மெஞைை 

தன்னகத்திடைபுகர் துசற்புடையதையல்வைகுமிடமெய்கினான். () 

கரியகாழகம்விரித்.துடுத் தவரிகவசமிட்டுமணிமு. தரித் 

தரியவெற்றியுடைவாளயிற்குரிகையரசையமுத திவயிரவிதரும் 

பெரியபொற்ிலையெடுத் தவாளிபலபெய்ததாணிடபுறமெய்தவே 

தெரியையர்ச்சகரசியுடன்வரக்சடி துசென்ற தேரின்.பசையேறிஞன் 

'சோளெழுர்சவெனவர்தெழுச்சனகுடைத்திரட்கடையுகத் இலர் 

காளெழுர்தசகடல்போலவெங்கணுடர்தமன்னவர்பெருமபடை 

வாளெழுர்தசுடரெண்டிசாமுகமறைத்தமாமுகினெருச்கியே 

தாளெழுர்தனகயங்கள் சென்றன துரங்கமுச்துறஈடர்தவே. (2.0) 

கோடகர்தருவிலாழியுங்கரடகுஞ்சரந்தருவிலாழியும் 

ஆடகச்சவரியுஞ்செறிர் துபசொரண்டகோளமுமறைத்திட 

மாடலீ.திகள்கடர் தசெம்பொன்மதில்வாயில்விட்ட சலரஈண்ணீயே 

வேடர்சேனையொடுகூடினானமு வேலைமைக்சடலில்வீழ்தல்போல். 

இலையெடுத்தபுயமன்னனை த்தொழுதுசென்றுவேடுவர்பரர் துள் 

அலையெடுத்தமலர்வாவியும்வ பலுமகழியும்பொழிலடல்க லும் 

வலையெடுத் தருகுதிரைவளைத் துமணிவாசொழிச்சியிடைகூவெனச 

கலையுழைத்கிரள்கள்சடமைபன்றிபுலிகரடிசோளரிசல$தவே, () 

எனமெண்குபுலியாளிசில்கமதயானைசம்புழைபுல்வாய்மரை 

சானமோரிகடமாவழுங்கிரலைசரவியூகமெலியா ஈணில் 

சானமேதிவரையாடுடும்புமுயல்கால்விசைத் திடைகலர்தன 

வானகத் இிடைபறக்தெழுர்தபலவன்சிறைப்பறவைவர்க்கமே, (௨௨) 

வட்டமாசவரிவிற்குனித் துவயமன்னர்விட்டபலவன்சாம் 

பட்டமாவினம்விழுக் துழன்றுடல்பதைத் இறர்தனவனர்தமால் 

* முதுசெய்தவே எனவும் பாடம்.



வேட்டஞ்செய்காண்டம், dy at 

தொட்டவேல்குணிலைறிர் தவேடுஉர்துணித்தமாவினமனக்தமால் 

விட்டஞாளிகள்கடி த திழுச்கிடவிழுர்தமாவினமனர்தமால், (௨௪) 

தண் டலைப்படுவிலல்கினிற்ப௫செரங்களுச் துணிசிர ங்களும் 

இிணடிறற்குமார்மண்டலசத்தலைவர்செக்கையிற் செறிவிலுண்டையும் 

விண்டலத்திலுயா்வன்சிறைப்பறவைமீ தபட்டுயிரிழர் தபோய் 

மண்டலச் திலிடமின் றியயத் இசையும்வர் அவீழ்்உனவனர்தமே, () 

லேல்சள்பட்டவொருகோடிகோடி விறல்வில்லுமிழ்ர்த சுடுபல் 

கொடும், கோல்கள்பட்டவொருகோடிமீகோடயெறிகுணில்கள்பட்ட 

வொருகோடிதேர்ச், கால்கள்பட்டவொருகோடிகோடியெரிச௮ அ 

கிழ்ச்தபலசற்கள்பட், போலமிட்டவொருசோடிகோடி சிகையுண 

டைபட்டவொருகோடியே ௨௪௯) 

துடைகள ரறன?ரவங்கள்பம்பலதுணிச் தஅவீழ்ர்தகை துமிர்தன 

இடைகளற்றகது.சோடியற்றனவெழுர்துதாவமடியற்றன 

கடைகள ற்றனகிணக்தெறித்தனஈரம்புமுளேகள்சமன்றன 

சடையுகத்திலெழுடலெனக்குருதிசகனம் துறவெழுர்ததே, (௨௪ 

அலினுடற்களிறஈனிமடிர்துபிடியகல்வதற்கும்வழியற்றன 

புலியுடன்ச.ரடியுழைமடி6 துகலைபோவதற்கும்வகையற்றன 

எலியெழுக்கணிலிறர்திறர் தநமுய?லகுதற்கு.பிடமற்றன 

வலிய?ிங்கமுடனாளியிற்ற மரைவருவதற்குரெறியற்றவே, (௨௮) 

பட்டபட்டவையெடுச் துவேடுவர்பருத் தசட்டைசளடுக்கி£ய 

சுட்டசட்டதசைதின்றுதின் று.றுசுணங்செெம்பலபிணங்கவே 

மட்டறப்பருஇயிட்டளித் இலர்மடுச்களிற்புனலருர் தியே 

'இட்டமாலைபுனை மன்னர்மன்னவனிருர்தசூழலிடையெய்திஞார். () 

இங்விடத்துளவிலல்ெர்சவெறிவேல்பிழை ச் தும்வலைபீறியும் 

வெவ்விடச்சணைசடப்பியுஞ்சிலவிலங்குபோனவுளவாயினும்



௯௮ அரீச்சற்திரபுராணம் 

அஃ விடத்தினணினடப்பதோடஉடவிபுகுவசோசகரியணைவதோ 

எட விடத்தினணிதுசேர் தமென்றகர்விளம்பமன்னவனியம்புவான். () 

சென்றசென்றதிரைதாறம்யாமினிதுசென்றுஇண்டி றல்விலங் 

செலாம், கொன்றகொன் றவைமுடிர்சபின் வருதலாகுமுன்னிய 

குறிப்பெனச், மென்று சீதரின் நிசையயேறியய யிறைவனேகலுங்கழ 

ஸவிறைஞ்சி£ய, ரின்ற?வூவர் பெரும்படை ச்தரணெருங்குசானிடை 

ப.ரர்தவே, (௧-௪) 

அரிபிளர்தசரிபிளிறுமோசையிவையறிதுமென்றணுடியடர்குவார் 

சரிசவர்க்ததிரள்விளவினன்சகனி2மன்நவென்றவணெருங்குவார் 

வரிரெடும்புலிபிடச் திடசசதறுமானெனச்சிலைவணச்குவார் 

பருமணற்கிழியவழுசவோசையிவைபன் நியென்றவிடை துன்றுவார். 

(சருகலம்புமொலியிதுதடாக பிறுகுஞ்சரங்கள்கரமொண்டுநீர் 

(்குகின்றவொலியிதுஷெனக்சடி துபற்றுவார்நெடி துசுற்றுவார் 

சருகலம்புிமொலிசெவியுணர்ச்இரலைதானெனச்கடி துதாவுவார் 

முருகலர்ச்சபொழிலலைவதாகமெனமுக்துவார்பகழிசிந்துவார். () 

மயின் முழக்க மிதுளிமுழச்கமிதுவாருமென் றசிலோயவொர் 

குயின்முழச்சமி அரிவன் மூழச்சமிதுகூடவாருமெனராவொர் 

வெயிலெறிர்த ஒவிளங்குமாமணியின்்வேசகாகமெனகீடுவார் 

க.பிலுணர்ச்சநெடுமரைசலிச்சதிததொடர்வமென்றுபலர்கூடுவார். 

குன்றுகுன்றுதொறு$லமேவிய குளந்தொறுங்குளிர்வனந்தொ௱ 

றம், சென்றுசென் றடிதொடர்ச்தடர்ர்து பலதிச்சினுஞ்செறிவிலங் 

செலாம், கொன்றுகொண்றுகுலைசெய்தெரித்திடுகொடுங்கனற்படு 

கொழுர்தசை, தின்றுதின் றபுனலுண்டி வென் நிபுனை கிண்ஈபெரும் 

படைரஈடர்ததே, (௩௫) 

செருப்படை என்றும் பாடம்.
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இ. வினிற்பெரிதிருண்டுகுன்மழையிரண்டு துன்றியுலசெங்கணும் 

ப.ரவியெய்தகணையெதிர்வரும்படி படர்ச்தமுண்டசவிறும்பினுற் 

ஐரவினங்கரடிபுலிகள்பன் நிகளமுங்குடிம்பெலிமடங்கன்மான் 

கரவிலுற்றிதனுளுறைபுமென்றெயினர்காடெலாமெரிபரப்பிஞனார். () 

சண்டவெந்தழல்ப?ித்தழன் றுலகுதன்னையுண்ணவெழுதன்மை 

போல், கண்டமொன்ப துமெரிர்திடத்தெறுகடுங்கொழும்பொறிகள் 

Riser, கொண்டலிற்புகைபரச்துகூற்றின கொழுஞ்சுடர்ப்பபுகொ 

முர்துபோய், ௮ண்டமுற்றனபரர்ததச்தரமதற்குமப்புறமெழுர்ததே. 

சுட்டசெந்தமலில்் வெர் கவெர்துடல்சுருண்டபற்பலவிலங்னெம் 
சுட்டிபாசமதவிட்டஞாளிகள்கடித்்திடச்சிலகழி*தன 

கெட்டழிர் அுரிலையற்ற மீமிசைகளெர்ச்தெழுச் நகு திசொண்டுபோய் 

விட்டமாமுனியிருந்தசுழலில்வெருண்டெற்சிலவிழுந்தவே, (௩௮) 

மட்டிலாகனவிடுச்தனமமவனவதைததனனகொலிவனத்திலே. 

பட்டிலாதனவெருண்டிவர்தனவெனச்சனம்பதைபதைசத்திட [ar 

விட்டிலாவினைவிளைப்பல்யானெனவெகுண்டுவிட்ட வெருவெல்வில 

கெட்டிலொன்றுவரல்சண்டிலேமெனவிருக்தமாமுனியிர ங்கினான். 

ம வறு, 

சலங்கலென்றணிகர த் தினாற்கெளசிசனமைத் து 

விலங்வனெங்களைகோக்கி£ர்வினைவிளைத்ததுவும் 

அலங்கன் மன்னவன்வதைத்த துமாருயிர்வருர்.த 
நலங்வவெர்த அரவிலுமென்றரைச்இிடஈவிலும், (௪ 

சானடுங்கெச்சண்புனல்சொரிர்இடச்சழுத்தின் 

மேனடுங்கெடமெய்யெலாரடுங்கிடவீசம் 

வானடும்டெமறலியைச்சண்டமன்னுயிரே 

போனடுவங்கிமாமுளிவனைப்போற்றியேபுகலும், (wa)



௧௦௦ அரிச்சநீதிபுராணம் 

சென்றனஞ்செமழும்பயிர்களுமுயிர்களு ஞ்ரதை ச்.௮ 

ரின்றனம்மெமைரெூிமுடிமன்னவனேர்க்து 

கொன்மனன் பிழைத்தெய்கினஞ்சிலசிிலகுறையும் 

என்றவாலிரிஈ்தெய்தியவிலங்குசளெல்லாம். (Fa): 

என்றுகூறிடச்செளசிகனெரியெழவிழித் து 

சன்று ஈன்றெனாகைத் துக்சைகாரியிற்சேர்த்தி 

வென்றிவேர்தனைவெல்வ துகருகியோர்கீரப் 

பன்றிதன் றவப்பெருமையாலிமைப்பினிற்படைச்தான். (௨௨) 

பொன்னிறச் தமெய்வெண்ணிறத் துகர்புட்பராகம் 

சன்னிறச்கண்டராலுசாலுஞ்செழும்பவள ம 

செர்ரிறத்தகண்செம்மணிசெழுமுசம்பச்சை 

அன்னணிறக்குரநீலம்வச்சிர த்செயிறதற்சே, (72) 

வயிற்றினாற்பெருமண்புவிமறைபடமறைசக்கும் 

எயிற்றினாலுயர்விண்புவியேழையுமெக்கும் 

கயிற்றினாலுயிர்சகவர்ர் திசொலனைக்சலக்கும் 

பயிற்றிஞாபினை யென்செயாதப்பெரும்பன் றி. (7B) 

அப்பெருங்கொடும்பன் றியையருச்சவனோக்க 

எப்பெரும்படைத்தலை..ருமெயினருமிதச்சச் 

தப்பறச்சொலைசெய்தரிச்சச்திரன்றன்னை 

இப்பெரும்பொழில்சொணர்ச் துபோவெனவிசைச்தான். டு 

என் ஐகூறிடவிருடியைவணக்கிசெட்டெயிற்றால் 

குன்றுநீறெழவெற்றிரீள்குவடெலாங்குறைத்து 

நின்றரின்றுசெய்சண்களானெருப்புகவிழித் துச் 

சென்றுசாடி.ற்றமன்னபன சேனையைச்சிதற, (௪௭) 

தலைகளற்றிடத்தடல்கரமற்றிடகீரர் 

குலைகாற்றிடச்குஞ்ச ரமற்றிடக்கொலைஞர்
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சிலைகளற்றிடச்செஞ்சரமற்றிடத் கரைகள் 

வேகளற்றிடவெற்றிற்றுமாயவராகம், 

' “ரமீரலும்பித் ந$ள்குடர்களும்பிளக்கத் 

ener pers றிடமுூடுவலைச்சாடி 

அமாமற்மிருகோளுமற்றங்கையிற்பிடி த்த 

மாவமற்றிடவெற்றிற்றமாயவராசகம், 

கரிபடப்படாசேனைகள்படப்படச்சலினப் 

பரிபடப்படப்பரிசலம்படப்படப்பசுங்சண் 

ணெரிபடப்படவிர தங்கள்படப்படவிடைதாள் 

அ௮௱ரிபட ப்படச்சுணங்குகள்பட்டன.வனரந்தம், 

சகைசம்பிதுவென்றறச்சடற்படைகலங்இ 

மைதவற்ச்தஇண்குன் மினுமாத்தினுமறைச் 

ப ப்சவேல்களுங்குணில்களும்பிறைமுகமழுவும் 

எயதவா..யும்பொடபடவிதிர்த்தகல்வேனம். 

குடர்பிளர தனருறங்குகள் பிளர்தனகொடுங்கை 

2டல்பிளர்தனவாய்ப்பிளக்சனவிருவ௫ராய் 

உடல்பிள ச்தனவுரம்பிள ர்தனசிர முருண்ட 

சடல்கெடரர்தெனசகுரு இ$ர்வனமெலாங்கலக்த, 

ரமிச? தன திரள் பிணமிதர்தனதெறித்த 

கர மிதந்தனகழன்றனகால்களுங்கண் ஒறும் 

குர நிசர்தனகு திராசண்மிதர்தனகுணில் வல் 

Fl தர்தனகுருஇயக்தடங்கடறனிலே, 

தோளைவழ்ச்ததுதுடைகளைவீம்த்சததோள்சேர் 

சாளைவீழ்த்ததுகடச்கையைவீழ்த்த துதயிர்போல் 

மூளைலழ்த்ததுதாழையின்மாரு தமோதப் 

பாளைஉழ்்செனவீழ்ர்தசன ேடர்தம்பற்கள், 

கக 

(௪௮ 

(௪௯) 

(@0) 

(௫௧) 

(Be) 

(9௨)



௧௦2. அ௮ரிச்சநீதாபுசாணம் 

கொலையெடுத்தவேலெயினர்தங்குரு திரீர்பெருகி 

மலையெடுத் தநீண்மா ஙகளை முறித்தெடுத்தோடிச் 

சிலையெடுத் தவீழ்திரைகளும்௨லைகளும்வாரி 

அலையெடுத் த£ர்உாரியையணைச் ததையன்றே, (GG): 

சென் றசென்றவத் திசையெலாய்பிணக்குவைசெறியச் 
சொன்றவீழ்த்திடக்குலேர்ததக்கொடும்படைச்கட்ட ம் 
ஙின்றஇச்சினை சாடியேறிருபன்்முன்னொருஉன் 
பன்றியோடியவிசையினைப்பலமுறைபகர்ச்தான். (Bx) 

அர் தவாசகங்கேட்டரிச்சச்சின்முனிர்தே 

எர்தவாறவர்தெய்தியகிவர்களைவதைச்த 

தர்தவாறெதுகஉறெனவரசனை உண௩டி 

எர்தைகேளெனாவேடுவன்வகைவகையிசைத்தான். (௪௭) 

வானமேழுமண்ணேமுமுன்மருப்பினாலெூத் த 
எனமோபுமெரித்தவனுலகெலாமெரிக்குக் 
தானமோவுயிர்துரிசறச்சமனெடும்பன் றி 
யானதோவதுடிறிதும்யாமுணர்ர்திலமையா (௫௮) 

தலைஙிறம்பச்சைதன்னிறம்பொன்னிறக்கறுகண் 

ணிலைமிறஞ்செழுமாமணிகுர(மிம தீர $லம 

மலையினும்பெரிதானதோர்வரரகமவர்தெய்திச் 

சொலைபுரிர்ச துடஉன்பெருஙகோட்டினாலென்றா.ம், (Be) 

சேனையும்பெருதேர்களுக் திண்பரித் திரளும் 

யானையுங்கொடுமுடுவலுமிறச் திடவெற்றிச 
கானெலாம்பிணக்காடுசெய்தெய்திற்றக்கண்டாப் 

தேனலங்கலாய்தேரினை த்திரிசருளெனரு ன், (௬௦) 

ேே வறு, 

என்ற பகர்ர்திடமன்னவர்மன்னனெழுர்தகதத்துடினை 
* ச ௪ s a 1 

சன்றிதுகன்ரறென௨ங்கையொடஙகையறைர்துககைத் தடனே



வேட்டஞ்செய்காண்டம் 

இன்ற மடிர்தவரின்னுயிர்தம்மிலுமெம்முயிசோவலிதென் 

தன் நுசவுந்தரிதர்தரெடுஞ்சிலையங்கையெடுத்தனனே. 

பாகரின்பிக்கவனான்மறைமுற்றெிர்பாகுகுறித்தஉனும் 

சாக.ரமுற்றெழுபானுகுலச்சிறைதாள்ணையைத்தொழுசே 

சாகரிசசசுடரா/_ரவப்பணிராயகிபொற்சடிலச 

சேகரிபத்சிரகாளிகொடுச்சருடேரைஈடத் தனனே. 

படிய நிழர்ததுபொடியுமெழு*்ததுபலபலபைம்பொழிலும் 

மடியவிழுஈதனசகனமடர்ச் துய வரைபுகெரிர்தனவான் 

முடியுமதிர்ச்த துகதிருமறைந்த துமுகிலுமுழன்றது? 
ர்டியுமு.இர்ர்சதுகொடி மலைய ஞ்சுடரி॥ ச ஈடக்திடவே. 

மாறு படசசிலதேரெனவற்றெழுமால்வசையசதனையும் 

நீறபடப்படசாடிமணிசசடர்சே ப்ரெரிச்சனஉால் 

ஆற படப்பட வறுபுன ற்றிரையாழியையொத்திடவே 

ல.ஐபூத் துயர்கானமனத்சையும்2வரொடெடுச்சன 2ய. 

தலகமூத்தனிவண்கவிகைத்கிரிசககும5ற்கெதிரே 

இங்களெனத்தவளர்இிகழ்மூச்தொளிசிர துமருப்பத னல் 

கெக்கண்மதக்களிறம்பலவிற்செருமிவ௨ன்றபரித்திரஞம் 

பஙகமுறப்பலபஞ்சுபடுத்தியபன்றியெதிர்த்த துவே. 

வேயின் குத்செழுமால்வரையெட்டினுமீ துவிசைப்புறவே 

பாயுமுகிற்குலமேழையுமப்பொடுபாரில்விழசசிதறம் 

வாயினுரைத் இிசைராலுமிறைச் துயர்வானுமிறைக்கும்விழித் 

சீரின்மணித்திரை$ர் உடவைக்சனல் 2௪73. ரித் இடு?ம. 

அடன்மதத்திருராலுதிசைச்களிறானவையத்தனையும் 

கோடதனிற்சரமீதுறவைச் துடல்கூ3வெருகமிசாள வ 

சேடன்முதற்பவொளரவத்தலைசெரடூிச்குறடே 

உடும்விசைத்தெழு£ள்புவீயைப்புன லூறெரித்துழுமே 

bok 

(௬௧) 

(5௨) 

(௪௪) 

(௪௫ 

(௯



௧௦௫ அரிச்சந்திபுராணம் 

"ஈறுபடுச் திடுபாகர்செலுச்தியவோடைமதக்கரியை 

$றுபடித்திடும்கீரரஈடத்திய£ரிரதத்தினையே 

கூறுபடுத் திடும்வா தவரெற்றிய?2காலவயப்பரியைச் 

சேறுபடுத் இடுமாமகரத் இரள்சேருமளக்கரையே, (௬௮) 

அனர்த்சம்விளைக்கவிடுத்தசக த்தனளிச்சவுரைப்படியே 

சினத்துவெறிச் துமதச்சரிசற்கி திடுக்கிடவுற்றணுஇ 

இனச்துரகத்தருணக்சனசச்தீர சத் தனையெற்றுகெனா 

மனத்தினிளைத்துவலத்தபுறச் கின மருப்பையயொாடுச்சியதே, (௬௯) 

உதித்சதணைப்பிரைபொச் சமருப்பையொடுக்சகவுணர்ச்சிபெராக் 

சதிச்சபெருத்தசிலைக்குளடுத்தொர்கனற்கணை தொட்டுவிட 

எ திர்த்தகிருட்டியினெற்றியின் முற்றியெரிசசசலக்சொடுபோய் 

விதிர்ச்துடலுட்ிவருக்கொளமற்றொருவெற்பிடையுய்த்த gla. 

உய்த்சது$ளிடைபத்துள யோசனையுற்றெழுமால்வரைமேல் 

ைத்தலும்வாய்உழிகச்கியசோரியில்வட்டணையாவுழலா 

மெய்த்தவன் வாழ்பொழிலுட்புக2வாடலும்விட்டபதாதி் பலாம் 

மொய்த்தனகாவலனைப்புடைகு ந்தரமுற்கொர்வாரிதிபோல் (௨௧) 

சடற்படைசுற்றியிரைச் சறைபத்மகமற்நதணையைத்தொழலும் 

தடச்சையமைத்துமனத்திலலைத்தறவிர்த் தரத் இனைமுன் 

ஈடத்தியெதாச தூருட்டிவசைக்ககடிச தனுவைத் துநிணக் 

குடற்கடெறித் துவிறற்படைபட்டகொல?லைச்சள முற்றனனே. (௭௨) 

பு ரஉ௨லனப்படைசரிபரிபட்டதொர்புதுமைகளைத்தெரிசித் 

ச.ரகரவிப்படிலீளை வசெனச்முனதருளினெறிச்செயலென் 

நிருகாம்வைத்திருசெவியைமறைத்தெழின்முடியையசைத்தெதிசே 

துரசடத்திடவிரைவினிமுச்சனசுடரிரசச் தனையே, (ora) 

எனம்விமுச்தயர்மால்வரை சண்டதினேறியிழிர் தசலப் 

போன தணர்ச்தடிமீததொடர்ர்துபுகாச வனம்சள்புகுச்



2வட்டஞ்செய்க।ண்டம். கடி 

சானனமுச்திருமேனியுநுண்பொடியாடமடச்தையுடன் 

மானஉன்வர்சொருவாசகெடும்புனல்வாவியணைச்தனனே, (are) 

சானின்பிசைச்செழுசாமரையிற்படர்காவிகளிற்படரும் 

சேனின் முழக்கொலிராலுதிசாகிசைசேரவியப்புறமால் 

/ எின்மு மச்கொவியுழியினிற்கடைவேலையையொப்ப துநீள் 

வாணின்முழச்கொலி?பால்வனசச்சாரவாசமிரைப்பதுவே, (எ௫) 

தீமாரெரிக்கிரையெரிகுரையும்பலசகுனமுழங்கிரையும் 

அமாமடக்தையர் குடையொலியும்பலகருவிவிமுங்கலியும் 

திமிரமத சயரிறைஉரமொண்டறல்கித றதிர்வுங்குரவம் 

சமழ்சருமஉவனமுணிஉர்சமண்டலுகளகளெனுந்தொனியும். (௪௪) 

தேறமகுகுடைர்தளிமுரலமிகுக்தொணனிமுதலைகட் தமின்வச் 

சராமுசெறரதொளிகதுடநிகர்வெள்வளையகடுளையுர்தொனிவெண் 

குருஇரியு? 2தொானிசிரல்கள் விழுந்த்தொளிசொவரிவச்துபுனல் 

பருகுமிகு்தொனிபறவைகளின் பரெனிபகலிரவுந்தணியா, (erg) 

அறத்தவர்வற்கலையிற்றுவர்ரிச் சமலர்ப்பபர்ழில்பொற்பிரசம் 

மறத்தகளிற்றின்மசச்சினொழுச்குமடச்சஉரிப்பொழிபால் 

சிறுத்திரபெச.சைமணித ச கர்வச்சிரரித் திலமுட்களுல 

கறு ச்சகொரசத?ி௨ச்சபசச்சகணிப்பசெவர்க்கெளிதே, (௭௮) 

மே வறு. 

மாளிரிசெங்குமுத$லமுண்டகக்குவளைவெள்ளை 

கிளர்சறுமலர்களெல்லாங்களேயொமெலியப்பூச்ச 

அளவிலாமதியுமீனுமருச்சருமலியஉண்டம் 

ம ட்ர்புவிதனிலும்வேசாவருததன போன்றவன்றே, (௪௯) 

மண்கொளாசதனுணீரும்வளைகளுமலருமீனும் 

விண்சொளாதசனுள்வைகும்வெண்குருகன்னகாரசை



௧௦௭ அரிச்சந்திரபுராணம் 

பண்கொள்வாய்வண்டுவைகும்பதுமத்இின்பரப்புசோச்சின் 

கண்சகொளாமனமுங்கொள்ளாகாவியுமன்னதேயால், 

மீதெலார்தரங்கமஃ இன் மேலெலாங்கமலப்போது 

'போதெலாஞ்சங்கஞ்சல்னெபுடையெலாம்பொருக்துதாது 

தாதெலாம்வண்டுவண்டின்ருளெலாஞ்செழுக்தேன்மற்றம் 

ஈ.தலாலில்லையர்தவிரும்புனற்றடத்திலம்மா. 

பங்கயமுகமுங்கண்ணாம்பாதமும்பணைத்தபாரக் 

கொங்கையுஞ்சைவலப்பூங்கூர்தலுங்குமுதவாயும் 

செகங்கயற்கண்ணும்வள்ளைச் இருநெடுங்குழையுங்காட்டி 

மமங்சைபுட்கரணியென்பாள்வள்ளலையுள்ளங்கொண்டாள். 

வரை யடுச்தரியசோ திமணிகொழித்சருவிபாய்ரத 

விமைமலர்ப்பொழிலினீ ழல்வெண்டிரைமேன் மேன்மோஇ 

நிரைரிரைத்தாளமுச் இநெடுகிலாவிரிர்தவண்டற் 

, கரையினைமன்னன்சார்ந்தான் கடலினை யருக்சன்சார்க்தான். 

யானையுந்தேருமாவுநிழிர்சொரும்கி யாருமீண்டி த் 

தேனையொத்தினியவாவிச்செழும்புனல்குடைச்துண்டாறிக் 

கரனையுற்றிலங்குதண்பூங்கடிபொழிலிடங்கடோற ஞ் 

சேனைபுமன்னர்தாமு ௫செல்வனு பினிதிரு£சார் 

தாபமும்புனலுக்கொள்வார்தாபதர்உர்துமாதர் 

தீபமுமயோத்திவேர் தஞ்சேனையுநிருச்சக்கண்தி 

கோபமுற்றழன் றமன்னாகோசிசன்சண்டாலுன்னைச் 

சாபமிட்டெரிப்பனீண்சொர்ர்ததுதசாதேயென்றார். 

யாமவற்கடிமையன் ரோவெம்உயிற்?ற் றமென்னோ 

யாமவற்குழைத்ததீங்குண்டென்னினுர் திருச் திப்பின்னை ப் 

போமதேகருமமென்னாப்பு[வலன்புகலக்சேட்டீண 

டாமதேகாண்டியென்னாவருச்சவரகன்ற போஞா், 

(௮0) 

(௪) 

(௪) 
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வேட்டஞ்செய்காரண்டம். ௧0௦௭ 

மாதவரகன்றபின்னர்மாலையம்படாத் துணீங்கிப் 

பூதலமென்னுமங்கைப்புதையிருட்படாத்துட்புக்காள் 

மேதகுதவத்தின் பிக்கோன்வினைப்படாம்புகு முன்னம் 

தீதற குணத்தின்மிச்சோன்சித்திரப்படாத்துட்புக்சான்., (௮௪) 

கடாத்தடங்களிறமாவுஞ்சேனையுங்கண்கடுஞ்ச 

விடாப்படைவேந்தர்தாமுமமைச்சரும்விழிகடுஞ்சச் 

கெடாப்பெருங்குணத்துவள்ளல௫.ரிமொழிமயி?லோடம்பொற் 

படாத்திடைப்பரியங்கத்துப்பஞ்சணைப்பள்ளிகொண்டான். (௮௮) 

பூவலயத்தைமூடும்புதையிருஎ றச்செஞ்சூட்டுச் 

சேவலார்ப்பெடுப்பச்€ீழ்பால்செயகதிர்வர்துதோன்ற 

யாவருமுணர்ச்தெழுர்தாரிளககொடியுடன்றயின்ற 

கசாஉலன்ரானுமற்மீரர்கனவுகண்டுணர்ர் 9தழுக்தான், (2௯) 

மன்னவன்ற றச்சங்சண்டுவல்லியும்பல்கா னோக்கி 

என்னைறின் மனத் திலெண்ண.மியம்புசென்றிறைஞ்சலோமிம் 

கன்னன்மென்மொழியாயாே ஞர்கனவுகணடுணாச்ேேனென்னப் 

பின்ன.ரச்சனவினீர்மைபேசெனப் 2பசலுற்றான், (௧) 

அமைசசசைத்தாசமீராடியமைக்சகவென்றரசன்சு_ற 

இமைப்பினிற்சென்றழைத்தாரியாவரும்விரைவின் உதார் 

ஈமைத்ததவினை பைவென்றான் ரமரைசசாணம்மிபாற்ற! 

எமைச்சடிதமைத்தவாறென்னிறைவனீயருள்சவென்௱ர், (>a) 

மற்றவர்கறக்கேட்டுவையகமெல்லாங்காக்குங் 

கொற்றஉனின் நியானோர்கொடியசீச்சனவுகண்மேன் 

உற்றதசேட்டுமேல்வர்து ர நிறரமுரைமிபனன் ௫ 

கற்றடர்தோளிஞர்ச்குச்சனாரிலைகஉறலுற்றான். (௪௨) 

என்னைமீன்றெரித்சசாதையாக்கையோடெய்்5.புமபர் 

தன்னையுர்றிமையோர்$க்கத்தாரசைத்தலத்தமா? 3



௧௦.9) ஆர்ச்சநீதாபுராணம் 

70s யா௱பிரசச்கூர்சற்பேதையரைவா்தம்மை 

முனனையூழ்விதியினலேமுயச்கமுற்றினிதிருக்தேன் 

௮ருததியிற்புணர்ர்தமாசரைவரிலருக்தவத்தோர் 

கொருத்தியையானேமீர்தேஜனொருத்திபோயவனோடுற்றாள 

ஒராத்சிடணற்றசணருளொருத்சிபோய்ச்சண்ணிழந்தாள் 

ரு௪ச விட்டெனனை $ககசாதிருமைக்குமுறுஇதச்தாள். 

இபபடியினறசண்டேனிசகொடுங்கனவினாலே 

எப்படிமா வதோவல் துணாரர் இிலேனி பம்புமெ எனா 

ப்பரியாசனகூறவடியிணை 9சாழுஅனனூல் 

நீப்பறவணர்ர்தகேள்விச்சத் தியகாத இசொல்வாஈ. 

4ருவினை விளை கததெல்லாங்லகளசிக எவனாலிசனம் 
௨ ருவினைமிகவமுண்டுவளஈகாசாடி £7 $7 

சிருவிளையிழச் துசேயுஞ்செல்வியும்வேற வேருப் 

(௬௩) 

(௧௬௪) 

(«8 ஷ
ன
.
 

் பருவினைமுடிப்பானறவ்னைப்பினனை யாமவெல்்2வாமென்றான். CY 

௨ னயவையமை சனகூறஉரசனையரிவைபோற்றி 

எண பிரநர்தாலுமனனுவெ ஈவயிற்ற இிசசமைந்தன் 

 னயீழக்தாலுமிர்சத்தல ழந்தாலுமவெமபோர் 

முனையீழச்தாலு$திமுறையொ ௪.ற ழ?வலெனறாள. 

எனறலுமமைசசமெல்லாமிருசணீரருவிபா.ப 

*னருரினறமுதுவாடிரெட்டுயிர்ப்புற்றகாலை 

மன றலர்தெரியனமார்பனவருச்தனீிரெ௫ றதேற்றி 

அனவ ஐறர்சானப்பாலித்தஉாறங்த துரைப்பாம். 

அரிச்சர்திரசரித்திரம் 

CLP A Cp aU 

ம்வ்ட்டஞ்சசப்காண்டம் - முற்றிற்று, 

w UT. Ove ar sd BY, 

(௬௭) 

(௬௮)



a. 

Qgwa Sw p cor 

ஐந்தாவது 

¢ - . 0 5 a 
@ pal ator bh FT ore. w, 
அவைள வுமன் தட ரவை தனன பைய 

வெறைிவேமன்னன் விட்டவெங்கணைசைசத் தவாயால் 

அள௱றியகுருதிசோரச்சுழனறடரடி. துடித்துச் 

குனறினைக்சடச்துசெனறுகோசென்ற௫பாற்பபோக்து 

பன றிமாய்வர்தமாயம்பட்டபாடனை த். ஞ்செ) ல்லும், (௧) 

என்னை யாளுடையாயுன் றனேவலி 5: படியானேகி 

மன்னரும்கரியுமாவுஞ்சேனையுமாளக்கொனறேன 

பினனவன விட்டவம்பாற்சுழன்றியானபிமைத்துப்போச்தேன 

உன்னருளுடைபாற்கல்லாலுய்வுண்டோவெனறதன் மே, (௨) 

கோலத்தினுரையைக்சேளாச்கோசிச ம்வடலைச்செர் சச 

லத் இற்ரிவச்சகசண்ணன்சிந்தையுமனை உனலூழிக் 

காலத திற்கடுங்கால னமச்சினன்கடலிற்றோன்றம் 

அலத தின்ளெர்ச்சியன்னகோபச்தனழன்ரெழுர்தான். (௩) 

பேச்சினிற்ிளிபோற்செங்காற்பெயர்ச்சியிந்பெடைபோரழ்செங்கை 

லீசசனின்மின்போற்சீற்றமிகு கியான்முனிஉன்விட்ட 

மூசசினிற்பிறர் இர ண்டுமோகினிமா த.ராழி 

நீச்சினினிலைத் துநிற்குலமென்கொடிபோனின்ருர், (க) 

செர்திருவமுகிற்றோன்றத் நிரைகடற்பிறர் தஈஞ்சில் 
வர்திருகருக்திருச்கள் வயங்குவதென்னநீலச் 

சந் திராதிச்சரென்னச்தலையின்மின் சறச்தசென்ன 
இர் இரநீலச்சொம்பரிரண்டுவர்செழுர்ததென்ன, (கு)



௧௧௦ அரிச் ஈந்தி,புமாணம் 

₹லவாரிதியிஈரீலத் தகிர்ச்கொடிறின்றதென்னச் 

கூலவாரிசியினீலக்கொம்பிரண்டெமுக்ததெனனப் 

பாலவாரிதிகடை$தபஃ றலையரவங்கான்ற 

நலவாரிதியின் மூழ்கிக்கிளார்செழுமன்ன மென்ன. 

ஆலத் திற்பயின்றகண்டனழற்றிருச்சண்ணன் மாண்ட 

சாலத்திற்புறங்கொடாதுகாம?னா டொத்தலைக் து 

$லத்திற்கருகிவெம்பிரினைவில்வர் துதவியன்பாய்ச் 

லத் திலுயர்ந்தகாமன்சேனையிலிருவபென்ன. 

சழிசகொளுமபெருர்தண்கக்கைகுடினோன் நுளங்குகெற்றி 

விழிசொளுந்தழலான்மேனிவெர்சழிச்திறந்தசாமன் 

பழிசொளச்கருதிச்சாலபாசமேவிழியாக்கொண்டு 

உழுலிலாஉரங்கள்கொண்டாதியுமாற்றவளுமென்ன, 

ஃசாவியங்கமலத் துற்றபிரமனைாசைப்பான் வேண்டி 

வாவியங்கமலவாசசகோசிசன் வாதற்றிட்டும் 

,_ வியமென்ன$லகவோதிமமென்ன£ண்ட 

காவியககண்௭ணரர்கார்தட்கைதொழுஇறைஞ்சிகின்றார். 

? திலாமறைசணான்குச்செளிவுறவுணர்ச்த$ர்மைச் 

சோதிலாச்குணச்தோர்ச்செல்லாங்சோபஞ்சண்டாளமென்பார் 
ஆதலான்முணிவன் மூச்திஞா ழற்ச£ற்றத்தாடே 

போதலாலந்தமாதர்புலைச்சிெயராயினாசே, 

மாதசைமுனிவன்பார்த்துவரவமைத்திருத் இரா 

பேதமுமெழுச் துஞ்சொல்லும்பெருங்கலையிருகா லெட்டும் 

கிதமுரசாசயாழுக்கன்னரமுதலவாய 

போதமும்வாரி£ரிற்சரைத் தடன்புகட்டினானே, 
~ வடட தில் மயம் வம்டத கெ வயலை வனப். டட வலவ பப ~~ 

& நாவி - ராபி, 

(௬) 

(௧) 

(௧9) 

*



சூழ்வினை$காண்டம்;. BSD 

" ௨ணாதரு பின்சொற்குின்னரர்யாருமேக்கப் 
பாடினாற் ரீம்ச் துலர்ச்சபயிெலாம்விளைவுமல்கும் 

உரடிசாளனேஃம்பட்டமரங்களுர்தழைக்குழுனனாள் 

உ்மினாருயிர்ர் தற்றுவெள்ளென்பும்விதிர்விதிர்க்கும். கவ 

அர்சகவேலையிலயோத்தியாசனைச்சண்டுமீண்டு 

சக்தவார்சடிலமெளலிச்செளசிகன்றன்னைப்2பா ற்றி 

இர்சகாளியிலமன்னனெண்ணருஞ்சேனையோடும் 

உர்தனானென்னவேதமாதலவெடுத்துரைத்தார். (௧௨) 

டண்ணியசதிரண்டயாச்சைப்பு/வலன்வர்தானென்ன 

எண்ணியவெண்ணமெல்லாமுடியுமென் றேம்பலெய்தாப் 

பணணியன்மதுச்செஞ்சொற்பவள வாய்ச்சரியசெவ்வேற் 

சண்ணியர் சம்மைசோச்சிச்செளசிசன்விளம்பலுற்றான், (சகட 

பெடைரஈடைமடவீர்வாவிப்பெருங்கரைதன்னில்௨க்த 

படையுடைவேச்சன்பாற்போய்ப்பாடலாலுருசக்வெற்றிக் 

குடையினைச்சொண்மினல்லாற்கலவியைக்கொண்மினென்னா 

விடைகொடுத்இிடலுமாதர்விரைவினிற்றொழுநுபோனார். (௪௫) 

எடுத்தசன்மசரயாழுமச்தியகுழலுர்தோன்ற 

உடுத்தமேகலையுஞ்செம்பொற்சிலம்புநின்றோசைகாட்டத் 

தொடுச்சபுங்சோதைசோ ரத்துணைமுலைத் ginal ow 

அதெ்சபூஞ்சோலை£ங்கியகன்புனற்பொய்கைபுச்கார். (aa) 

கனைகழற்கடுங்காற்சேனைக்கடலினிற்சென் றபுச்ச 

வினைரெடுவேற்கணாரையருள் பொழிவிழியா னோக்கி 

இனையசென்றவரைத்தேரறாதையுறவெய்துமெல்லை 

புனையிமைமாதர்உர்அபுரவலற்போற்றிரின்றார், (ear) 

தோளுமத்சோளிற்சாத் தஞ்சுடர்மணிவலயமுஞ்செக் 

தாளுமத்தாளில்வீரச்சழலுகேர்தாழ்ர்தசையும்



௧௧௨ அரீச்சந்தி.புபபணம் 

வாளு£ண்மாலைமார்பும்உ சனமுகோச்கிமொார 

வேளு?ரில்லான்றன்னைப்புகழ்ச்தனர்வியர் துரைப்பார். 

யாணர்ச்குள்யாணசின்னை யெய்துதற்கியமைச்சவேதா 

வீணர்க்குள்வீனனெம்மைவிதித்தவன்றிர்திரற்கும் 

வாணர்ச்குமனர்தனார்க்கும்வாய்த்சவா 2 2பாணின்னைக் 

கரணற்குத்தொழற்குவாழ்த் சச்சண்சைராப்படைத்திலானே 

வையகின்னகரிசெம்பொன்வடடிரிரினத டம் 

வெய்யவனின த தீபம்வேலைமஞ்சன$ர்ச்சாலை 

செய்யவணினதுபாரிஇங்கணின்சவிசைசெவ்வே 

லையகின்பெருமையெம்மாலளவிடற்கரி?தயன்பார் 

சொல்லியமாற்றவ் சேளாத்தோன் றலும்வியர் தசோக்கி 

வல்லிீர்யாசே சார்தான்வர்சவாறே சீண்டென்றான் 

அல்லியர்தொடையன்மார்பவிங்வனத்தசத்துலாழ் வாம் 

புல்லியசா தியீனப்டுலைச்சியர்யாங்களையா, 

வேதமாமுனிவன்வைகுமேசதகுசாரனின் றன் 

பாதமேபணிச்துகோக்குமார்த் இயிற்பசறிஉர்தேம் 

போதமுரெறியுமில்லாப்புல்லியோல்லியாழும் 

தேமுஞ்சிறிதுவல்லேங்கேளெனாக்களத்திப்பின்னர். 

மகரயாழ்.ரல்ூங்குமாடகமுறுக்சிச்செம்பொற் 

செ மாமுலையிற் சர்த்திச்செவியறவிசையெழீ தத்தர் 

கிசரிலாவமுதப்பாடற்பாணியினிழவிப்பின்னர் 

பகர்தரும்சைகளேழும்வகை௨கைபாடினாரே, 

சாவியங்கண்ணுமூடாசவரிதழ்தானுங்கோடா 
வாவியங்கமலமன்னவதனமு.ஙகலுமேரு 

அவியர்தோகைசல்லார்சுவரின்மேலெழுதிவைத்த 

இவியம்பாடி.ற்றென்னப்பாடி ஞருருகயாரும், 

(௪௯) 

(௨௦) 

(௨௩) 

(௨௪)



சூழ்வினைக்காண்டம். 

கரும்பினை க்கடிர்சதி ஞசொற்காரினைச்கடிர்தகூர்தற் 

பரும்பணைக்சொவ்ளைமாதர்பவளவாய்ப்பிறக்குங்கானம் 

கரும்பணிமதியைகோச்செகண்டுணிவாய்கொணடார்ப்பின் 

அரும்பவிழாம்பற் போதுள்வண்டிரு$தார்ப்பதென்ன. 

இல்லை 2யாவிமைத்தலென்பாரெடாதுகைதொடாதுவைத்த 

வில்லை 2யோாபுருவமாசவிதிச தனன் வேதாவென்பார் 

முூலலை 2யாமுருர்? தொாமுத்தோமுறுவலையறியோமென்பார் 

ஈலலை 2 பகல்லை93யென்னாரராஇபர்வியர்துரைத்தார். 

அட்டமாவனை த் அம்புள்ளுமாவிபெற்்2றகுமென்பார் 

சட்டரீள வனஙகளெல்லாஞ்சோலை பாத்தழைக்குமென்பரா 

பட்டவாள்வீரெல்லாமுய்வகசைபலிப்பசென்பார் 

வட்டமாமதியமன்னவதன சதார்பாடல் கட்டே. 

நாடெலாமழிச்சக் ?கட்டுகரபடிவெகுண் 92. பட்டை 

யாடலால்9வருண்டி2பாயத்தம்மாருயி2ராம்பித் தன்றம் 

சாடெலாஙசார்தமாச்சகள்சன்னியாமதுரததேப் 

பாடலால் 9வளிப்ப ட்டுற்றபறலை உயும்பறச்சவம்மா, 

மஞ்சலம்பிடியேறென்னமாமுரச இிருமோதைச் 

சஞ்சலாலனர்தகோடியசுணமாவனை த்துமாவி 

துஞ்சலாதிண்டிமொய்ச்சத்தும்புருமுசலோரெல்லாம் 

இன்சொலினோசையெய்தயாழிசையாதென்றோர்டஉார். 

கல்லியன்ம₹ர யாழினாதமுமிடறுமொன் றப் 

புல்லிய தவோதைசெவிவழிபுகுசலோடும் 

வல்லியர்தம்மைசோச்கிமலர்த் இருக்க.ரமமைத் ௭ 

மெல்லிய ரனும்வெற்றிமீவர்தனு.பிசமூழ்ர்தார். 

மணியொ௫கெடகஞ்செம்பெரன்வளையெரிமணிப்பொன்னாம் 

அணிதுபிறவு£ட்டிச்கொண்மெனவளித்தலோடும் 

8 

௧௧௬. 

(௨9) 

(2ar} 

௨௯) 

(20)



BDH அ௮ரிச்சநீதிபசாணம் 

பணிசளு* தலும்பொன்னும்பெறற்சியாம்படர்ந்தேதமல்லேம் 

திணிசடர்முடியாயாம்சடேடியபரிசில்கேளாய். (௩௧) 

ஏத்தியபரிசிலாளர்க்கெண்ணியவளைத் துுல்கும் 

பார்த்திவவிவையெலாரின் நிருவுளப்படி யாலுள்ளேம் 

மூர்த்திகண்மூவர்ச்காகுமுடிபுனை யர்சாளே$ 

சாத்தியசவளச்சொற்றக்கவிகையைத்தருதியென்றார். (௩௨) 

பழிவழியொழுகாரசப்பானுவின்குலச் து3வர்சர் 

உ ழிஉழிவக்தகொற்றக்கவிகைை பவம௰ங்சமாட்டேன் 

விழிஉறிகண்டவேறகவிகசையைவிளம்பிலுங்கள் 

மொழி௨ழிசருவேனென் றமொழிகர்தனனள்மன்னர்் சோமான். (௨௨) 

சத்த ைங்காதலார்ச்குக்கணிச்சவராலலாதவ 

வஅணத்தவசிராருஉராலேயின்பமுண்டாக வற் 20 

அனத்ஹுளகுறித்து௨ர தமணிக்குடைஉழங்சாயேலெந் 

சனத்தினைத்சமுவியின்பர்தருகி9யன்றவர்களசொன்னார். (௩௪ 

வாட்பொருசண்ணார்கூறமச்திரத்தலை௨ன்சொல்வான் 

வேட்பனவில்லை யன்ன மய்ர்நெறிவேர்தன்றன்பாற் 

சேட்பனவறிர் துமச்குச்கிடைப்பன௮ணர்ச் துகேளீர் 

சேட்படரில்லுமென்னத் 9தறிவையர்செப்பலுற்றார். (௩௫) 

முூன்பியாககரு இிவந்தமுழுமணிக்குடையுல்காய் 

பின்பியாயகுறித்தவின்பப்பெரும்பயன்றானுர்தாராய் 

அன்பியாமூன்மேல்லவதததவத் தில போானதந்தோ 

a ன்பியாமு ன்பாற்கண் ீடாம்வள்ளன்மைகண்டிலேமால், (உ) 

ொடூிப்பனகெொடிப்பசல்லாற்சொடாசனகொடுக்சமாட்டார் 

விடுப்பனவிஏப்பென்றம்விடாதனவிடவுமாட்டார் 

தொடுப்பனதொடுத்து நம்மாற்சொல்வன சொல்லிருங்கட் 

கடுப்பவகொண்் நினல்லாலகன் நிமனன்தமைச்சன்சொன்னான். (



Gy lp af Aor & 5 7 aT L tb, SE) 

டள்சாலென்றடைந்தோமுன்பால்வர்திரந்தோர்ச்சொன்நீயாச் 

கள்ளனென் றறிந்தாலிங்குவருகலங்சண்டாயென்றார் 

உள்ளமுங்கண்ணுஞ்செர்சீயுருக்செமச்சினச் அவேர்தன் 

சள்ரமென்றருளிச்செய்தான்விளை வது தன்னை யோரசான். (௩௮) 

பார்த்திவனுரைப்பக்சேட்டுப்பப்பரர்நெருங்சச£றித் 

தீத்திள்செங்கட்ிர்சநூச்குவான்செல்லவேங்டச் 

காத்இரரடுங்கச்கையுங்சால்சகளுநடுங்சமார்பிற் 

சேர்த் தியயாழும்$போசட்டிரிர்தனர்திசைமயட்ூ. கூ) 

ரறுசொண்டோடார்் செல்லாவடவியிற்சென் மேனி 

மாறகொண்டுதிரஞ்சரதமஞ்சினைப்பழித்தகூர்தல் 

காறுசொண்மர்க்கச்சோர்ந்த துகில்கிழிர்சகலச்சாப 

வீறுசகொண்டேவிவிட்டமூணிவன்முன் லீழ்ர்தார்வர் ஐ. (௪௨ 

ேேவறு. 

மண்டலர்தனிலிழுப்புண்டசெச் துகில்களுமாறடித்த க 

புண்டனிற்பொழிபசுங்குருஇயுச் துவரிதழ்ப்பொருமலுச்தான் 

சண்டனன்செளசிசன்சடையுகச்கனலெனக்சடியகோபம் 

சொண்டனன்வர்சவாறேதெனச்சகோதைமார்கூறலுற் ரர், (௪௧) 

ஐயசேணின்னருட்படியினாலரசன்மாட்டணுடிரின்றே 

பையவேழிசைகரஞாம்பாடி$சொன்னவப்பரிசுளைத்தேம் 

கையனெக்களைய,த்துமமெனச்செய்தவச்சண்டனத்தால் 

உய்யவும்போகுமோவுரையுமுண்டோவெமக்குயிருமுண்டோ, டூ 

எனவுரைத்திடவெயர்ச் இிடியிடி த்தெனசகைச் இருகணாலும் 

கனதெறித்திருபுடைச்சகடமனை த் தும்புகைகடி. துழூடச் 

செனமிகுத்திறைவனுக்டெர்விளை த திடுவதேசெயலெனத்சன் 
மனகினை த்தருமறைத்தவமுனித்திரளுடன்வரஈடர்தான். (way 
  

    

a an mn me 

உ போகட்டு . போசவிட்?ி, 0 சேர்த்த எனவும் பாடம்,



௪௧௭ அரிச்சநீதிபுராணம் 

அ.ரதலத்திடுமெழிற்குசைவிதிர்ப்புறவிணைச்சழல்வருந்தப் 

பரவுபொற்றடமலர்ச்சடைவிரிர்தகல்பெரும்படியினாலச் 

அரர்மிகப்பர தவித்தபய.பிட்டலறிடச்சுவணவெற்பாற் 

யுரமெரித்திடவரும்புளிதனொத்தணிமலர்ப்பொய்சைபுக்கான். (0. 

பிணிமுகத்திரள்களுங்குருெப்பகு தியும்பிரிவரு த 

அணிம௰ர்க்குளிர்சடத்ததிசினத்தொ௫ிடர்சணு£சலோடும் 

பணிமுடிச்சுமைதவிர்த்திருபுயத் தினின்மிசைப்பட தரித்த 

மணிமுடிச்குரிசிலச்கொடுவினைக்கெளசிகன்வரவுகண்டான் (௪௫) 

சடல்களென்படுரெ9ர்திசைகளென்பிமசன்சகசனமென்னாம் 

உடல்களென்படுமவற்றுயிர்களென்படுமிடிச் துலசமென்னாம் 

விடலருர்தவமுடைப்பெருவலிச்கெளசசன்வெகு.ரியாலென் 

டனெடுஞ்சிலையவன்கடிதெழுந்தெதிர்ஈடர் தபடிபணிர்தான் . (௪௬) 

உருமிடித்தனவெனச்சினமிகுத் இிசல்செயற்குறுவதற்குக் 

கருமிடற்றவனலேன் சடனிறத்தவனலேன்சமலனல்லேன் 

கிருமியிற்கடையதாமெளிய?னோவலெனக்*கெழுமையன்புற் 

றிருமலர்ச்சழல்சளைக்கரமுறத்தழீ இரிலத்திடைகிடர்தான். (௪௪) 

கரமுறத்தழுவலுங்கெளசிசப்பெயரினன்கால்பறித்தே 

இஈமிசைத்திருமுடிச்சூடர்மணித்தொசைகள்பஃறிசைதெறிச்ச 

உசபிசைப்பணிதெறித் திடவுதைத்தனனுதைத்திடலுமூன்றன் 

மருமலர்ச்சழல்சிவப்புறுமமெனாச்கைசகளால்வருடலுற்றான். (Pa) 

குடியினிற்பிழையிழைத்திலமுனச்சடிமையிற்குறையுபில்லேம் 
இடியிடி த்தனவெனர்சினமிகுத்திடைவிடாசெனையுதைகத்த 

அடிவடுப்படுமெனச்சவலுகிற்பறதையொழிர்தையவென்றன் 

முடிவடுப்படுமெனச்சவல்கலேன்வெகுளியயன்் மொழிசயென்றன். 
  

4 கெழுமியேகுர் எனவும் பாடம்,



சூழ்வினைக்காண்டம், கக எ 

மாவினைத் துணிசெய்தாய்கேழலுச்சிடர்செய்தாய்வானளாவுய் 

சாவினைப்பொடிசெய்தாய்$தியாலீன்றவென்சாதன்மச்கள் 

பாவினைப்பழிசெய்தாய்தீவினைக்குரியதோர்பாவி$தான் 

அவினற்ரோல்பொதிர்தடுபுலித்தொழில்செய்தாயழகிதென்றான். () 

காடழித் திடினுஈன்னகரழித் இடினுமென்ன ஐமலர்ப்பூங் 

காடழிச் திடினு£$ள் சாலறச்சளையினைச்சளையினுக்கொன் 

தீடழித் இிடினுீதான்விடுத்தனையெனாயானதிகர்தால் 

பாடிழைத்திவெனோவென்றரிச்சர்தின்பலமொழிர்தான். (Ga) 

'சிறியானவர்தமச்குரியவேயல்லவோதிமைஈன்னா 

லறிஞரானவர்தமச்கல்லவோபொறைபிநர்ச்சகுமோதான் 

செறியிலாவினையினேனெருவனைப்பொருளதாநீமுனிர்தால் 

பொறையுறின்னருளுமென்னளவிலோவிலவெனப்போனதென்றான் 

மடித்தவாயினன்மிகக்கொதித்தநெஞ்சினனெிர் மற் துநீதான் 

படி.த்தவாசசமெலாமெனக்கு$மிதத்திடற்பாலவோதான் 

௮டி த்தவேழிசைரினச்சசைக்கவேவர்தவென்மக்கடம்மை 

அடி ச்சசாரணமெலாமெனக்கு$தச்சவாறறைதியென்றான். (4) 

ேே வறு, 

மீண்டுமன்னவன்வேதஇியன்ரறாள்சாம் 
பூண்வொயிற்புனல்வறச்தற்றிட 

அண்டசாயகவிம்முனிவாற்றிடல் 

ஷேண்டும்யான துவிண்ணப்பஞ்செய்வனால், (௫௪) 

இச்கரும்குழலேழையர்த ம்மைநின் 

மச்சளென்பதுணர்ச் திலமாதவ 

தீச்சவாறுரையாமையிற்நள்ளினேம் 

புச்சதீதுபொறுச்தருணீயென்றான். (@@)



BEI அரிச்சந்திரபுராணம் 

கழுத்தரிர்திதகசைபிழைவர்ததென் 

றமுத்தமாசவுரைத்தனையாதலால 

பழுத்தால்லறிவுற்றுனை ப்பற்றிய 
ஒழுச்ச 4 மென்றுளமுட்டிடக்கூறிஞய், (Gx) 

இரப்பவர்ச்சொன் றிலையெனில்யாரையும் 

கரப்பவர்ச்குறகட்டுறை கூறுவர் 

புரப்பஉர்ச்குப்பொருத் தலல்லாலபத் 

து ரப்பலுர்சகுமோவென்றருத்தனன். (Bsr) 

கட்டடில்லெனநின் றவக்கள்வர்பாற் 

கெட்டவான்பொருள்சாட்டக்ிலேசியா 

விட்டமூச்சுடன் விம்மலினாலலை 

பட்டுளாரிற்பையப்பையச்கூறினான். (Bio's 

மைகுலாவுசண்மாதரைமோதிய 

கைகுறக்சினுங்கண்ணினை ச்சுலினும் 

மெய்குறச்சினும்வேண்டியவாறுநீ 

செய்கவென்னமறைமுளிசெப்புவான் , (௯) 

சொய்துமாச்சளைச்சொன்றதும்பன் றியை 

எய்ததும்மிசைசேட்டடித்சீனமாய் 

வைததும்மென்றன்மச்சளைமீமணம் 

செய்திடிற்பொறப்பேனென் றசெப்பினான். (௬௦. 

நிலத்தில்யாருசெறியலசெய்இடின் 

விலக்குநியிவையென்சண்விஎ ம்பலென் 

புலைச்குலத்சொடுமன்னர்பொருச் துதல் 

ஈலத்ததோவென்ற சாயசன் கூறினான், (௪௧) 

* ஒழுக்கமற்றுள என்றம் பாடம், -



சூழ்வினைக்காண்டம். 

மலையின்வைகும்உடட்டன்சபித்சலாற் 

புலையனானவன்மைர்தவிப்பூவையர் 

முலையில்வைசன் முறைமையன்றோவெனாக் 

கலையுணார்தகெளூசன்கூறினான். 

அற்றைஞான்றெமதையன் வ௫ிட்டனால் 

பெற்றசாபப்பெரும்புலை தீர்த் தனை 

இற்றைஞான் றிக்கெனைப்புலையாக்க$ 

கற்றதேதெனச்சகால்கரம்பூண்டனன். 

முூன்னமுச்தைமுழுப்புலை$ச்செனம் 

இன்ன$ூச்கவெமக்கரிதன்றியாம் 

சொன்னவாசகம்.சேட்டுச்சடாமுடி 
மனனர்மன்ன 9வென்மக்களைச் ?சர்சென்றான். 

அடினுகின்விழியா। ழலாலெனைச் 

சுடினுமென்னுட றன்னைத் துறர் துயிர் 

விடனுமேணியைவெட்டியறிர்துகூ 

றிடினுமிச்சொற்கிசைகலன்யானென் ஈன், 

யூபவேள்விச்கெளெனோய்விலாக் 

கோபமெய்திக்கொடியிடைமங்கையர் 

தஇீபமன்னஉர்ச்சேர்டுலையாயினென் 

சாப$பெறுசென்றுரைசாற்றினான், 

கூடற்றமுண்ணச்கொடுத்தெமதாருயிர் 

தோற்றனன்றுஈன்றென்றுதுணிர் துரின் 

சற்றமாறிடச்செப்பிடுஞ்சாபம்யான் 

ஏ ற்றனன்னிடுசென்னவியம்பினான் . 

அப்பெருர்தசசையன்னதுரைத்திட 

இப்பெருச் தகைக்கும்பொறைக்கும்மியாம் 

௧௧௯ 

(#2 ) 

(௬௩) 

(=) 

(2௫) 

(௪௪) 

(sar)



௧௨௦ அரீச்சந்திரபுசாணம் 

ஓப்பெடுத் துரைக்சத்தகுமோவெனாச் 
செப்பருக்தவன்சிர்தையிலெண் ணவான். (௪௮ 

இரைத்தெழுர்தகதத்தையிருத்இடின் 
வரைத்தடம்புயவாசவன்முன்னர்யாம் 

உரைத்தவாசகர்தோற்குமென்றன்னுபு 
ரிரைத்தவேணி௫ெடுர்தவன்கூறுவான். (௬௯) 

அடிமருவகுலச்சோகையாதககளைக 

சடிமணஞ்செயறரிதென் கள்வனே 

குடிமைசெய்யுககொடும்புலையற்கு$ 
அடிமையாவையறிதியென் றோ தினான். (௭௦) 

கொஞ்சிப்பேசுங்குழவிசொற்குற்றத்தால் 
உஞ்ரத்தன்னைவனமுலைப்பாலினில் 

ஈஞ்சட்டாலதைராடிவிலக்குஈன் 

னெஞ்சச்சாருளசோவிர்ரிலத் திலே. (௭௧) 

வாரிகாயர்துசொதிச் இடின்மாற்றத்தண் 
எரிரியாகர்சருவரந$இயிற் 

சீரியாயெனைநீமிசச்சிறிடின் 

யாரியாரஞ்லென்பவரென்றனன், (௪௨) 

தாயுர்தர்தையுந்தஞ்சமுர்தெய்வமும் 

நீயுண்டென் றநினைக் திருக்தோமெனாச் 

சேயும்வேர்துர் திருவுமமைச்சனும் 

"போயுன்பாதம்புகலென்றுபூண்டனர், (௪௩) 

௮ன்னையெனபையருச் தணையென்பையுன் 

முன்னைவாழ்வுமுதல்வனுமென்பைமத் 

றென்னையிப்படிவெல்பவளிச்சமத் 
அன்னையல்லதுசண்டி.லமுண் மையே. (௪௪)



சூழ்வினைக் காண்டம்: 

கணணைவேவேணடினும்குவன காச்கின ற 

மண்ணைவேண்டினும்வாழ்வுடனீகுவன் 

பண்ணை 2வண்டி யசெஞ்சொற்பறைக்குலப் 

பெண்ணை 2வண்டிலன் யானென் றுபேசினான். 

மன்னாமன்னனுரைததிடமாகவன் 

அன்னதேமக்காமென் maura} De 

சொன்னதேயமையுங்கடல்குழ்புவி 

என்னதேயென்றெழுரந்தெழுர்தாடினான். 

மருவுகாடும்வளஈகரும்பெருரச் 

இருவுமீகுவனென் றனைசெவ்வியோய் 

தருவனென்றமொழிதவருமலுன் 

அரசளிச்னெமையுமெனாச்சொனான், 

அரச்தணாுளனைகோக்கியவ்வண்ணலும் 

உகந்தமச்களுறுகலன்்வேண்டிலேன் 

எந்தகாடுமிராநிதிச்குப்பையும் ச 

தந்தனன்மொழிதப்புவதில்லென்ரான். 

பாரைவார்த்தையினாற்றாற்பாலதோ 

தாரைவாசெனக்கெளசிசன்சா ந்றிட 

சாரை வாய்சயல்பாயு5 ழந்தட 

நீரை வார்த்தனனீபுவியாள்கெனா. 

வையசின்னதுமாசஈகாரின்னது 

Qa Hwa ry? a pap tem cor) 

செய்ய? தர்களுஞ்செல்வமுஞ்சேவிக்குக் 

தையலார்களுச்தானை யுமின்னவே. 

என் றமன்னனியம்பியிறைத் தகர் 

அன்றுகெளசிசனக்சையினேற்றபின் 

௧௨௧ 

(௪௬) 

(௭௭) 

(௭௮) 

(௭௯) 

௮௦)



௧௨௨. அரிச்சநீதிரபுராணம் 

நின் றமாதவர்கஙச௲ைசரோகுறித 

இன்று$ெழுர்சார்த இடுமென்றனன. 

ேவறு 

கோசிசனின மீனகூறியபின்கூகூவெனறே 

ஆகள்சொன்னாராடினரரததா.ரணியாடை 

வீரினர்நீயேமேன மசனென்றுமேன மேலும 

பேசினாபேசிமாசனாசேசம்பெரிதுறரா 

வாரணமுர்திணடோபரி?தசம்வளனெல்லாம 

ஆரணமோதுஙகெளசிகனுகசாயினவென றே 

பூரணகும்பமலீதிகடோறுமபொலிவித தத 

தோ ரணமிட்டாதாரணியெககுர்துறவோசே. 

'மென்னடையனனஈனனடையாளைவிறலானை 

முன்னடையாகின் றினனவைபினனுமுனிகூற ம 

என்னகர்மின றேயில வுலசெல்லாம்யானாள 

நினனடையாளாதச்திமொராரெறியெனரறான 

வாழியராரோசெல்வமமைசசன மாசேனை 

சூழிகெடுககசைப்போமதவேழர்து.ரகர்தேர் 

கஊழிபின்மட்டுமாளு திதர்தேனுனதென்றே 

ஆழியளித்தான் பாருளமட்டுமழியாதான். 

குடைதச்சேனீளகொடி தரஈதேனென்குழுவாய 

படைதர்சேனற்சகனகத்தண்டோபரிதரதேன 

தடைதர்தேறினறடியேனேசத தஉ௨னே$ 

விடைதர்சேகெனறடிமேற்பரவிவீழவானை,. 

துணிபுர்தனிரெஞ்சுடையானினதுதோணமாலை 

மணியும்வளையும்வலயகசளுஙின வடி.வாளும 

(௮௧) 

(௮௨) 

(on 

(௮௪) 

(௮௫) 

(௮௬)



சூழ்வினைக்காண்டம்: 

அணியும்முடியுஞ்சேயுர்தாயுமணியும்பொற் 

பணியுக்கமலுர்தந்தேசென் றபலசொன்னான், 

எத் துக்கிவையென் றணிமாமுடியும்வடிவாளும் 

புத் திப்புதல்வன்பூணும்பணியும்புனை மா இன் 

பத் இிச்சர ணப்பணியுங்சனசப்பணியும்வெண் 

முத்திற்பணியுக்கழியாமுனிவன்முனமுய்த்தான். 

உனையுமமடமாஇனையும்மாசேயுன்மைர்தன் 
னையும்விடுதற்கணியும்பணி$தர்தாய்சாண் 

வனையுக்கழலாய்மகனுமரீயும்மடவாளும் 

புனையுங்கரணச்சலைதர்தசகலப்போவென்றான். 

ஆரையிரப்போமாடையளித்தாலானேயென் 

அசை யளித்தகாவலனின்றேயுயிர்சோருச் 

தாரைநினைர்ேதகெளகனாங்குதான்ஞடும் 

சீரைகஏழித்தேமூவகையிட்டுச்செலவுய்ச்சான். 

காறற்பாழ்ச் துணிசலைப்பேனொருரண்மாருப் 

ீறற்சிலையிதாருச்சென் றரைபேசாமே 

மாறற்கால.மிதாகிற்செய்வதென் மற்றென்னாக் 

கூறற்காமிசைபூணச்கோனதுகொண்டானே 

காளிசசரையுத துச்கூறைகழ்ச்துசசென 

ராவிச்சாகுலமாகச்சேனை யழுங்கப்போயப் 

பாவிச்கோசெனார்முன்னாவொருபால்வைத்துத் 

தாவித்தாளிணைபசிச்தேவிடைதாவென்றான். 

தாவென்றான்விடைதர்தேனீயொருசார்பூக 

போவென்றானி துவேரலனென்னாப்போவானை 

வாவென்றானதுகேளாமீஎவும்வர்தெய்தி 

யாவென்றானினிமீகு௨வெர்தாயானென்றான். 

B2. hi. 

(௮௮) 

(2%, 

(௯௩)



௧2௪ அரிச்சநீதாபுராணம் 

செர்தேனோடு£் தண்பணைகுழுர்திராசாடா 

வர்தேரானும்மாமுனிவோரும்வளர்2வள்விச் 

குர்தோண்ணி.பிரர்தபசும்பொனுளவெல்லாம் 

சர்தேபோவாயென்றிறையோனை த்தடை செய்தான். 

முன்னமுனக்குச்சொன்னஇறத்தின்மொழிமாறி 

அன்ன துகைச்சொண்டிர்நிதிதந்தேனல்லேன் யான் 

ஈன்னக3ரோடுபொன்னுஎமூற்றுனிதந்தேன் 

இன்னமுனக்குப்பொன் றரவென்பாலிடமுண்டோ, 

தாருடனேசெர்தாமரையாள்சேர்தடமார்பா 

யாருடனேயிம்மோசமூரைப்பாயறிவில்லாய் 

உருடனேமுன்கறியபொன்னுமுடனென்றே 

₹ருூடனே$பேரிய ]த்தநெறியுண்டோ,. 

சொன்ன துமாருர்பானுகுலத்திற்றொல்வேந்தர் 

அன்னதுகாணோரின்னிடையேன்றானதுகேளா 

மன்னவனுள்ளகொக்தறநாணிமதிவல்லோய் 

இன்னமுமொன்றுண்டென்னவிரக்தெயிவைகூறும். 

Gap. 

சித்தனைப்பிரமனை யனை யாய்கினை வழிச்த 

பித்தனை ப்பொருள் வினயினையெங்கியான்பெறுசோ 

இத்தனை ச இனத் தவசென்றியம்புவையெளின்யான் 

அத்தனைச்குநி ஈபொருடர * வவதியீதென்றான். 

"ளருநரடு$ண்மலைகளுங்கானமுமுழன்றே 

யாருனோடிழுப்புண்பவரவ.தியாரிடுவார் 

சோரமுள்ளந்கூறுமப்பொருடனை ச்சொரிர்து 

பேரடாவுனை த்தடுத்தனன் பேர்கலையென்ராள். 

(௬௪) 

(௧௫) 

(ss) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௯) 
  

* அவதி - கெடுவு,



சூழ்வினைக்காண்டம் ௧௨௫ 

பச்சகோக்கிலன்பார்மிசைவிமுர்சடிபூண்மசி 

சக்கல்உச்திடமிடற்றினையொடுக்குமச்சதைபோல் 

விச்சலும்பொருமலு பசைமிசையெழவிரி$/ 

உக்சகண்ணன்வாயூறு$ர்வற்றிடவுளைப்பான, (400) 

Bong oF Mor Dur og gor ors + E00) Leo or g 

sols sacrQurGd 56GB wrareon OD wan ev 

அழைத்த$யெனச்சவதியிட்டாள்விடினைய 

பிழைத்தனன்னி2தார்பெரும்புசகழ்பெறதியென்றிரர்தா. ஏ (௧(௧) 

சுற்றுண்டாகியமலைசளில்வனங்களிற்றொட்டுன 

பற்றுண்டாகியப இகளிற்பிபொருளல்லால் 

உற்றுண்டாகியரிகியமுன் றிருவுளமூண ர 
மற்றுண்டாமெனின்விள ம்பிரவழங்டெவென் ஈன், (௧௨) 

ஆமதேயெனினரசகேளவதியானுரைப்பன் 

ஏமஉடமுங்காசியுமன்றியிலிப்பால் 

சாமமார்ப$ீதர்தான்னாடிதற்சப்பாற் 

போமதுண்டெனிறத்பொருளுமப்பொருாலா 2 AC wev. (௧௦௩) 

இச்சவெல்லையிலிப்பொருளீ தலில்லாமல் 

அர்சவெல்லையிற்பொருடரவல்லையேயானால் 

முந்துசொன்னமுறைமையாலவதியானீ வேன் 

தர்திடாயெனிற்சச்தியமேசெனச்சாற்றம், (௧0௪) 

கிற்பிழைசத் இிடினின்ியொனருநிஇயளிக்கு ஞ் 

சொற்பிழைத்திடிற்குளுறவேசெனிற்சொல்வல் 

கற்பிழைச்சாற்சொற்பாதாரத்தைச்கருதி 

இற்பிழைத்தவனாவனின்னிருரி கொடேனேல். (௧.௩) 

சாசிராட்டினிற்சென் றவந்ராளிலுங்கனசம் 
ஆ?ின்மாதவஉளிப்பனவ் வவ தியில த$



௧௨௭ அரிச்சந்திரபுராணம் 

பேசிடாயெனவிருப துகாளையிற்பினபு 

ஆ உண்டுறைதாரினோய்தருகென3மொழிச்தான். 

அங்குற்றெய்தசாளம்முறைக்கிருமடங்கடங்சா 

எங்குற்றிட்டுிவதிப்பொருளையவென்றியம்ப 

சங்குற்றம் $லேசாற்பதிற்ிறட்டெனரஈவிஈரான் 

உ ங்குற்றம். சற்குட்கொடாதொழிர்கிடினென்றான். 

2 வறு, 

இப்புத்திககிரிதொத்தனனாள் விடுசென் று 

குப்புற்2 ரச ஓுங்செளசென் மள வுங்கூவித் 

தப்புத் ர்தரத்தர்தவப்பொருளெலாம்பஇஉக் 

தொப்புத்தர்துபின் போவெமைன்னனுக்குளைத்தான். 

பார.1த்தளை புரக்கரின்பதியிடைச்சென்றால் 

அரபரித்தனரென்பர்கின்னடியவரெல்லாம் 

ஈரரரித்திடவடன்வாத் துணிதிமீதொழியின் 

$ர2ரித்ததேயெனச்குமண்ணினக்கெனாமொழிர்தான், 

சன்று எறு$சகரியிலெழுந்தருணா?யன் 

இன்றகின்பிறசெய்துவலென்றினிதியம்பச் 

சென்றுகெளசென்றோமிசையேறினன் றிரண்டு 

்॥ன்றமாதவர்கரியினும்பரியினுரிறைக்தார். 

தேரிலேறிமாமுனிசெலச்சேனை பின்செல்லப் 

போரில்லீரனுந்தேவியும்புதல்வனுஈடுவே 

பாரின்மேனடந்தடிபொரு தடல்பதைபதைச்க 

வரிவாவிலிட்டயோத்தியைசோச்3யேவிரைச்தார். 

சன்னலம்பெருங்கழனியுஞ்சோலையுக்கடக் து 

வன்னமாமணிப்புரிசையின்புறச் துவக்தணைச்சார் 

(௧௦௯) 

(௧௦௭) 

(௧0௮) 

(sce) 

(௧௧0) 

(௧௪௧)



5 ip al er bh & 1 oom L tb. 

“ன்னகர்ப்பெருஞ்சனமெலாமெதிர்கொடிஈண்ணி 

மன்னனைச்செழுர்?தாமிசைக்கணடிலர்மருண்டார். 

இர தமன் முனி2யியசததமோவிதமோ 

* தமோவெனுமையச்தார்வர்தவண்சார்ச்தார் 

விரத ய் வகசைவிளைச்த வாறேதெனமெலிக்து 

ச சலஙகளான்முகச்தறைர்சழுதனர்கதறி, 

எககுவாரிள;ொடியையுஞ்சேயையு2மர்தித் 

சாககுவாசெழுர்தாளிமலலீழ்ச் துலீழ்ச்தயர்வார் 

குக 2யாஙட 2 ப.பறைர்சறைந்சொ.ரிமுசககன்றி 

௨உங்குவரரமுவார்விமுவாருளமெலிவார். 

மனனவற்காரமமன்னைக்குமைநதற்குமந்தோ 

என்னபாவம்௮ர்செய்தியவென் நிருர்சேகசப் 

பொன்னகர்ப்பெரும்புரிசையி ஈபுறத் துஉர்த ணகி 

இன்னல்செய்தவக்கெளசிகனிர தம்விட்டிழிச்தான். 

சோசிகன்றனையுடன்சொடுகோகசர்புகுந்து - 

உரசியுள்ளவுமதசரியுள்ளவும்வழல்கெ 

சாசெனல்லறைபூசனையறையெலாங்காட்டி த் 

தாசில்லறை துயிலறைபாசெனச்சொனனான். 

என்னின்முன்னவரிருபமீதாடொருவருண்டந்த 

மன்னர்வைத்தசெம்பொன்னறை டீதெனவழங்கி 

௮ன்னசத் திரமிவையிவையடியனேன்வைத்த 

&2_ oF 

(௧௧௨) 

(௧௧௩) 

(fee) 

(கசடு) 

(௪௧௬) 

பொன்னறைத்தொகைகொள்செனச்கொடுத்தனன்புகழோஸ், டூ 

அடாரங்குகளம்பலமடமன்னசாலை 

மாடமாளிகைமண்டபமஞ்சனச்சாலை 

கூடசோபுரமடைப்பள்ளிகோயில்செய்குன் றம் 

பீடமாதனமிவையெனக்கொடுத்தனன் பின்னை. (௪௪௮)



௧௨௮௮ அரீச்சந்தாபுராணம் 

இர்தவாதனத்திருர்தருளெனமுனியிருக்தான் 

அர்தவெல்லையிலரசனுமவனடிபணிர்தான் 

வர்தமன்னருமமைச்சருமங்கையர்குழாமும் 

சுந்த. ரக்க ழற்சேனையுமவனடி தொழுதார். 

தொழுதெழுசர்துதஞ்சுடாமூடி மன்னனை கோக்கு 

அழுதுறின் றவத்தலைவரையவன்சையாலமைத்துப் 

பழுதிலாதுரீசரெமக்குமுன்செய்தவப்பரிசே 

முழு.துமிர்தமாமுனிவற்குமுறைசெயுமென் ரான் 

எவற்குஈல்லவர் திரிபு. மெரியெழச்சிரித்த 

ிவற்குசல்லவர்செங்கண்மாலுச்குசான்முகச்த 

னவற்குஈல்லவமரர்ச்குகல்லவ.ராவர் 

இவற்குசல்லவெனச்குல்லலரெனவிசைத்தாஎ௭ . 

வையமேழுடைமன்னவனவ்வுரை வழங்கச் 

செய்யவாய்மலர்செங்கையாற்புதைத்தடிவணமட்கி 

ஜயரின்மொழிமறுப்பவராரெனாமுசத்திற் 

கையறைந்தழக்சண் டவக்கெளகள்கருதும், 

அறர்திரண்டுருவாகியஉரசனை யவமே 
புறம்பறைச்தனம்புன் மையேம்புர் இயில்லாமல் 
'இறந்தெரிர் தவர்செயலிதோவெனாச்கெளடிகன்மெய் 
மறந்திருர்துபின்மற்ற மோர்வாசகமுூரைப்பான், 

இர்தவையமுமிருறிதிச்குழுவமிப்பொருளும் 

முர்.து£சரமொழிர்சவப்பொருளும்யானிழப்பேன் 

எர்தன் மக்களைமணம்பணர்ந் திச்ரசரிருவென் 

றந்தணன்ம௫ழ்ச்தரசனைச்கைபிடித்தமைத்தான். 

கைபிடித்தலுமுனிவளை க்சால்பிடித்திறைவன் 

மெய்பிடி த்தலுபிச்கலைசெய்தலுமல்லால் 

(௧௧௯) 

(62.0) 

(௧௨௧) 

(௧௨௪)



சூழ்வினைக்காண்டம். ௪௨௯ 

மைபிடி த்தகட்பரத்தையர்ப்புணர்தலும்வழக்சாப் 

பொய்பிடி ச்தலுமறனலசெய்தலும்புகமோ. (௧௨௫ 

உமச்சியான்சொலல்வேண்டுமோமனுவின்பினுஇத்தே 
எமக்குமுனன சாண்டபார்வேந்தர்கூவெழுவர் 
தமச்குமுனனொருத்தருச்குக்தாங்கரும்பெரும்பாரம 

சுமக்கவல்லனோதவிர்சவிச்சொல்லெனாத்தொழுதா 4 (௧௨௬) 

குளைச்கூட்டம்யான்பொருஈ திலேனசொனனவிப்பொருளுச் 

சாளைச்கூட்டெனவரசனை கோக்கியயேமூனிவன 

காளைச்கூட்டுவணி சறுகீசடபுறத்தெ.சனச் . 

தாளைக்கூட்டரவாக்கியதலையினான்சார்றம். Jo) 

சிறுத்தாயினேசெய்தவிப்புன்மைசளொல்லாம் 5 கீ 

பொறுத்தல்வேண்டுமென் நடியிணையிருகாம்பூண்டான்' மீ a 

சறுத்தசர்தையன்கெளசிகன்பொறுத்தனனெனரான Joe ர் 

மறுத் துமிஉனுமொன் றரைத் இிடக்கேளெனாவள் rev. Ages) 

கையிஞற்பிடீத் சமைசசரைச்சாட்டிமற்றிவர்கள் = = 

வையினுந்ரினை மறககினும்மற்ற மோர்குற்றம் 4, = * 

செய்யினும்பொறுத்தருள்செய்வாய்செல்க தியாித்த ன் இ 
ஐயனேயுை தடைச்கலமிவொெனாவளித்தான் f ட் (௧௨௧௯) 

குடைகிழற்பொலிசெளசெனடியின் மேற்கொடிரே © ம் ் 

நிடையிஞளையுமகனையுமிறைஞ்சுவித்சேத்திப் ட 4 
படையைசோரக்இரீர்ரின்மினென் றங்சையாற்பணித்ஷ ன் 
விடையிதேயெனப்பணிர்தனன் வேர்தர்சருவேச்தன, 8 (௧௩0) 

பரமுனச்குலசென்றிறையகன்றனன்பரிர்து 

புசமெரித்தவனனை யமாமுனிபுவிபுரந்தான் 
ரம$ங்குவீரர்கள்செறிம எ. றமுர்தெருவும் 

பிரமசாரிசண்மலிர்தனர்பெருகுமுட்களிப்பால். (௧௨௧) 

9



௧௩0 அர்ச்சந்தரபுரணம் 

சாமத்தோகையர்சருங்குழல்விரித்தனர்பரப்பிச் 
சேமத் தாமங்கள்காட்டுமாரிறப்பெலார்தேய்க்து 

தாமத்தூமலர்ச்தருப்பைகள்சமிதைகள்விரிச் த 

அமத்தூமமேயோஙகினவுயாமனையெல்லாம், (௧௩௨) 

Carli etait gress arises சோதி 
வேலி2னோச ரமாசருமிடைச்தமைமாறி 
நாலினோர்களு ॥ண்ணிடைச்சவுர்தியர்களுமுக் 
தாலி2னார்களு ௦லிர்சனர்கொடி ததெருவெல்லாம் (௧௩௩) 

புணிதமாதவர்குழ்க்இடப்புர வலர்போற்றக் 
சாரிதிருர்தியசெய்யவாய்ச்சகளணியர்காண 

ஈனிதிருக்தியாவமணியா தன த்தேறி 
இணிதிருந்துலசாண்டனன் கெளசிகளிப்பால். (௧௩௪) 

அரிச்சர்திரசரித் தரம் 

XE STA 
குழ்வினை க்காண்டம் 

முற்றுப்பெற்றது. 
ஆ. பாடல்கள் ௭௫௨, 

  

a 

Pla ww, 

AG a Bi 

நகாநீங்கியகாண்டம். 
HK ட் 

தலமுழுதுர்தவமுனிவன் றனக்களித்தே மினிபுறைச றகுதியன் 

றென், நிலகுமணிமண்டபமுமெழின்மணிச் சிங்கா தனமுமிஜிர் து 

போக்து,பலவரசருடனமைச்சர மு தடன்போய்ப்பாதவிச்கப்பதாஇ



நகர்ரங்கெயகொாண்டம். ௧௩௧ 

மொய்சசக, குலமகனுமடமயிலுமூன்னடச்சப்பின்னடர்தான்கொ 

ற்றலேந்தன். (5) 
தொடைதுறர்துமுடி துறர்துபணிதுறந்து துடிமுரசச்துறக்து 

தாமக, குடைதுறர் தவெண்சவரிச்குழார்துறர் துசரிபரிசோச்குலச் 

துறந்து, கடைதுறர் துமறுகணைந்தசாவலன்றன் நிருமுகத்தைக் 

சணடோரெொல்லாம், அடையமனமழிச்துருகியவயரவபோமுசச் தலை 

சமுூவாரானார். (2) 

மயிர ரடுஞ்ிறையி [தபோல் போல்வேலியொடுவரம்பிழக்த 

பயிரேபோற்கரமி பந்தகரியேபோற்பொறியிழர்தபாவை யேபோல், 

உயிேோபோயப்பாசவிசகு முடலேபோன் மத்தாலுள்ளுடைர்தலம் 

பு, தயிரோபோறறளார்தலைச் துதத்தமககு நிகழ்ந்தவெலாஞ்சாற்ற 

லுற்றார். (௩) 
கொடிமீதுசெறி?தருஙகுஞ்சர மும்பொற்சிவிகைச்குழர்முமின் 

Oo, படிமீதுஈட*இிடவும்படி ததனவோபார் வேர்தன்பாதமென் 
பார், அடிமீதுதொழுமரசர்முடிமீ துமடிமீ துமன்றிசசுட்ட, பொடி 
மீதுகடர் இடவம்பொறுத்தனவோ குலகுமரன்பொற்றாளென்பார். 

அரேசாயன்மடவன்னத்தணிதாவியதனாலுமணிசசத்தாலும,பஞ் 

சாலும்பதைபதைக்கும் பதத்தாட்குக் சானடையோபலித்ததென் 

பார், செஞ்சாலிச்சோசலமு மிராச குலவளகாடுந் தேவர்சாடும், 

அஞ்சாமற்காத்தருளெம்பெருமானுக்கிதுவோ வர்தடுத்ததென்பார். 

சச்சைச்குத்திளமுலை௪ சந்இிரமதிதன் கணவூனொடுகழுமியே 

கச், சொசசைக்குவலய மயில்கொற்றவனைவிட்டு மூனிக்கூட்டம் 

வெட்டாள், இச்சைக்இதம்பேரியீர்தாரைப்பாராட்டியீவார்தம்பாத், 

பிச்சைசீஞுவர்தவரா பெண்ணுக்குமணவாளப்பிள்ளையென்பார். () 

ஞுல்லைமுசைஈகையாளுமுடு. வேச்தனும்மசனுமுழுதும், போ 

ன, எற்லையேலாமணவறையுமலாணயு மூண்டோடென் திரம்



௧௩௨ அ௮ரிச்சநீதிரபுபாணம் 

வீழ்கார், தொல்லைவிஇிப்பயனாலேவர்இிரர்தமாமுனிவன் சொன்ன 

தெல்லாம், இல்லையெனாசீர்தோருச்சித்தனையோபெறும் பேறென் 

Creed part. (ar 

வல்லார்க்குமாட்டார்க்கு மறமோன்றென்றுரைப்பார் மறசன் 

ராமோ, அல்லார்க்குவ் குழன்மடவீ ரறமேகன்றென்றரைப்பார ௭ 

ஈன்றாகில், ஈல்லார்ச்குர்தியார்க்கு மெல்லார்ச்குமொருமையினைட. 

வாதென்னே, எல்லார்ச்குமுள சாரிலெயசோனுச் கஇலையானதென் 

ஜனேவென்பார். (௮, 

கசொண்டிருர்தவளசாடுங்குறையாதபெருர்திருபுங்கொடி.த். திண் 

டேரும், பண்டிருர்தமாளிகையும்பரிசனமுசதமச்சளித் தப்பால3ினொ 

டும், வண்டிரு£ததாரானும்வாணுதலும் உறியோர்போல்வனத்தே 

போகச், கண்டிருந்தும்விலக்சாதசெளசிகனார் தம்மனமுங்கல்லோ 
லவென்பார். (௯) 

செம்மையினாலுலகமெலார்தனக்களித்துச் செறிவனத்தேதேம் 

பிச்செல்வோர், தம்மைவரவழைத்திருத்தி பொருமனைக்குத் தல 

மீயாத்தறுகட்பாவி, ஈம்மையெலாங்காத்தளிச்சவல்லவனோவெனக் 

சரங்கணடுக்மொரறா, லெம்மையினால்வெய்துயிர்ப்பார்மின்னாம லி.ட 

வர் தவீழ்ச்ததென்பார். (௧0) 

என்றலமச்தனைவோரும்உயிரலைத்து விழுச்தேங்கியிரங்குங்கா 

லை, கன் நினொடும்பிடியினொடுக்கிளையினொடும்வனம்புகு துங்களி?ே 

போல, இன் ற.ரித்ததருண்முனிஉர்ச்கேற்றனவோவேற்றிலவோவெ 
ன்னாவேங்கிச், குன்றனையமதில்கடர்தேசணிரடர்துசரையுவினை 5 

கு.றகனானே. (sa) 

உரைபெழசீரிரவிகுலச்சசசர்ச்கு௨றிவழியேயுரிமையாய,சரை 
யுவெனுக்தாதியரிச்சம்திரற்குஉச்சவினை சானேசென்னா, விரைமல 
ர்த்தாள் பூண்டுடெந்தாற்.றிடவுமிழிர்தேச விரைந்துபோய்மேல், 
ஜஊாயணுவரிமணலில்விரிமலர்சள்சொரியு ற ங்சாவிற்புச்சான், ()



நகர்நீங்கியகாண்டம். ௧௩௩ 

வரைச்சனசபுயச்தினனம்மலர்ச்சாவில்வரிமணன்மேல்வக்.திரு 
ரதான், விசைக்கரும்பூங்குழலாளுர்கிருமசனுமிருபாலும்வீற்றிருச் 

தார், திரைச்சகடலுட்பொறானெனப்போய்ச்செங்கதிரோன்சென்ற 

னனச்சென்றசாலை, உரைப்பனவும்விளைப்பனவுமறி துமெனாமுனிவ 

னும்வச்தொளித்திருக்தான். (௪௩) 

அக்சாலத்தைச்சசெலாமடல்வேர்தனடிபோ ந்றியரசே£மீண் 

டெக்காலமெழுர்தருள்வதென்றுரைக்சவாங்சவரையிருகணோக்கி,மு 

கசாலவசளாமூணருமுனிவனுக்க ஈறியான்சொடுத்த மூரார்தன்னி 

ல், எக்சால மும்வருவ இல்லையென்றா னமைச்சரெலா மேய்கிலீழ் 

தார். (௪௪) 

முன்செய்தசிவினை?யாமுனிசெய்த வுபசாரமுன்னுண்டாசப், 

பிச்செய்தகைம்மாறோ பேரரசுகொடுத்தசன்று பெருங்காடெய்த 

ல், மின்செய்தநெர3வலாய்மய்த்தவனையார் துரர்துவிட்டேமர 

இல், என்செய்வானெனவுரைப்பார்யாம் போதுமவன்போருகச்கெதிர் 

ச்சவெனபார். (கீ௫) 

தோலேர்்துமார்பமலர்த்தொடையேர்தத் தருப்பைமுடிச்சுருக் 

கத்தோடே, கோலேர்துங்குறுக்கைசதிர்வேலேர்தச் கனகசமுடிக் 

கோமாத்தின், மேலேர்தியிருடியிருர்துலசாள வவன்குடைச்£ழ் 

வீ ஊணயன்னான், சாலேர்திவாழ்வதின்யாங்கன ன் மூழ்கதலமையுமெ 

சைசட்டுரைப்பார். (ca) 

சடைபிடி த்துங்கரம்பிடித்துர்தாள்பிடித் து மாவுரியாற்றசைசக் 

துத்ச, உடைபிடித்துமீர்த்தவனையயர்வனத்தி லிப்பொழுதேயோ 

ட்டுகன்றோம், மடைபிடி த்தவயல்கசூழும்வளகாடு நீபுரச்சவருவாயெ 

ன்று, படைபிடித்தமலர்ச்சாத்தாற்பதம்பிடி த். த விறல்வேர்தர்பணி 

* தகீழ்ந்தார், (௧௭௪) 
படிபுரக்குமன்னவன்கேட்டிருகரத்தாற் செவிபுதைத் தப்பாவ 

மர்தோ, குடிகெடினுமுயிர்செடினுங்கொடுத்தது வாங்கேனென்று'



ee அரிச்சந்திரபுராணம். 

கூறுமெல்லை, சடிபொழிலிற்காத்திருச்தசெளசிகனும் வர்தெதிர்ர் 

தான்சண்டபோதே, அடியீணைதன்முடிசாத்தியிருகரத்தா லுறப் 

பூண்டானரசர்சோமான். (௧௮) 

வெய்தாரீவேடுவரால்விலக்கனைத்துங் சொல்வித்தாய்வெகுண் 

டேனத்தை, எய்தாயென்மக்களையு மிசைசேட்டுத் துரத்தடித்தா 

யின் றுமென்னை, வைதாய்$யெனச்சளித்தமண்டலத்தை யான்நர$ 

வாங்காயாகில், செய்தாயின் றிவருரைத்தசமையெல்லா மென்ன 

முனிசெப்பினானே, (௧௯) 

சிறுத்தவர்களறியாமற்செய்தபிழை யத்தனையுஞ்செவவியோய் 

8, பொறு த்தருளாயாமாகிற்பொறையென்னாம் மூறையென்னாம்புல 

மையென்னாம், ஒறுத்திடினும்வெறுத்திடினு முனக்களித்தவாசுரி 

மையொருசாலத்தும், மறுத்தினியான்வாககேனென்றெடுச் துரை ச 

தான மன்னன்முனிவாட்டமுற்றான். (20) 

பொன்கேட்சப்பொன்னளித்தான் புவி3சட்கப்புவியளித்தான 

போதாதென்ன, என்கேட்டுனுந்தருவதில்லையெனும் புன்மையிவ 

னிடத்திலில்லை, முன்சேட்டபொருளாலேமொாழிவழுவர் தெய்து 

மதுமுடச்சமானால், பின்கேட்டாரிகழ்வார்கள் யாம்பொறுத்து 
'மெனரினைச்துபேசலுற்றான். (௨௪) 

ஒன்றுரைச்ச மீசேளாயுண்மைக்கும் வண்மைக்குமுரியோயெ 

ன்னை, இன்றுரைத்தபிழைபொறத்தேனழல் வேள்வி முடித்திருதற் 

கீவேனென்றல், சன்றுரைத்தபொருளதனையளிப்பாயோ வளியா 

பீயாவரசவென்றான், என்றுரைத்தசெளசிகனையடிதொழுது வாய் 

புதைத்தாங்£ துரைப்பான். (௨௨) 

உன்னுடனே யுரைத்தபொருளுனச்சகடியே ஸுகர்தளித்தவுரி 

மைச்செல்வர், தன்னுடனேபோனதெனாவுணர்ச்தேனாயினு மூளி 

லாற்றருவலென்றே, சின்னுடனேயானுரைத்தசபதமினிமாறுதனே
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நீயாள்விட்டால், பொன்னுடனேதருவனென்றான்புகரோனை யவ 

னழைத்துப்பொருத் தினானே. (௨௩.) 

உள்ளியசீவினையனை த்துச்சணித்கிருத்தி வகசைவகையேயுரை 
தீது போய், அள்ளியிடும்பொருள்கவராதானையின்மேற் சவண்டிலை 
போமளவுர்தந்தால், கொள்ளுதி$்பின்போன கூலியையும்பெற தி 

யெனாக்கூறித்திய, வெள்ளிதனை புடஈகூட்டமீண்? மழைத்தொரு 

வாய்மைவிளம்பலுற்றான் (௨௪) 

துன்றுபரிச்கடகுகனி ?தடம்பபோ தெனச்கினியசோறுவேண் 

டும், என்றுமொழிதசர்இடினுமேலாது 2 வண்டா வென்னிவனூண் 

பெற்றால், அன்றுபொருடருமுனுணற்ககமல  ஸில்லெனத்சசெம் 
மவதஇிவர்தால், நின்றவரைக்கரிகுறித்து மறுதினச்தினில்லாமனீ வா 

வென்றான், (௨௫) 

அடத்திருத் திமனங்கல்ச்கமுனிச்களித்த. மொழிமாறியளிய 

னென்னா, எூத்துரைக்கிலுன்னரசையான் வாங்கித் தருவேனென் 

னிசைர்தானாடல், தடுத்தமழைத் அவரு இிகமச்ச துபோதுமெனப் us 

வுஞ்சாற்றிக்கூ ட்டி, விடுத்தனன்விட்டாச்னுச்கு விடைகொடுத்து 

மாமுனிவன் மீண்டு போனான் (௨௬ 

முனி 2யசமன்னவனுஞூரிகெடுஞ்சேனை தனை முனிவன் றன்னோ 

டினி 2யகுமவற்சினியாரனச்கினியாரெனவழுதக்கியாருமீண்டா£ 

பனியேகுமூன மெழுச்துபைச்தொடியுமனனவனும்பாலன்றானும் 

தனி2யகச்சண்டமைச்சன்சத் இய8£/த் இியுமவர்கடம்பிற்சென்றான் 

வருகன்றமர்திரில பமன்ன.னுங்கண்டு விழிவழி£ர்வார, உரு 
இனியவள்பினுடனீ2பார்தான்மறைமுனிவற்குறகருண்டோ, ௮௬ 
இருர் தபுவிசடத்தரின்போலங் கறியுடையாராரு.பில்லை, இருஈகர்க் 
கேமீண்2டகென்றுரைத்திடலுமமைச்சர்பிரான்செப்பலுற்றான். () 

சோதிலாப்பெருங்குணத்தாய் குற்றேஉவிர்நெடுராள் சொ.௨ 
யேன்செய்தன், ஆதலானீ2யகுமருஞ்சரத்திற் பணித்தபணியார்
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தான்செய்வார், மாசராருடனேகமகனேகச சின்னுடன்யான் வாசேனா 

கில், ஏதிலானுனேஞனென்றிடியேறுண்டமாமென்னவீழ்ர்தான். () 

இடிவீழ்ச்தமாம்போல வீழ்ச்சரற்றுமச்திரியை யெடித்துமே 

சரிப், பொடிதுடைச்துமுடி தடவிப்பொழிவிழி$ர்தனைமாற்றிப்போ 

ருமலாற்ரிச், சடிஈகறிலிபனைவிடிலுயிர்விருவனெனச் கதறிச்சலங் 

கிச்சாமர், வடிவழுங்சமளங்கருசவுயிர்சரிங்கவருக் 2தனி வருதி௮யன் 

(ரன், (௨௦) 

(2 உறு, 

வாழ்வினைவளர்ந்தபொழுதென்னின் மிகவாழ்ச்தாய் 

தாழ்வினைறிகழ்ர்சபொழுதென்றெூதாழ்ச்தாய் 

சூழ்வினைமைச்சகடி துசுற்றினவையெல்லாம் 

ஊழ்வினையெனச்சொலியுடன் கொடிடச்தான். (௩௪) 

தொடர்ந்தமதிமந்திரிசொடர்ச்துபிறகேக 

SLIDE கிக் ராழிலின்வெள்ளிமுனடக்ச 

வடக்திகழ்செழு்கனமடர்தையொடுமன்னன் 

ஈடக்தனன32யாத்திவளரன்னகர்சடச்தே. (௩௨) 

ஈண்பிலனொ? மின்புரிசைசன்னகறைநோக்க 
விண்புலமெம்தமதில்2வலிதனை சோக்கித் 
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கண்புனல்சொரிர்தமுதுகாரிகைஈடச்தாள். (௨௩௨) 

பாதகமலங்கள்பதறப்பதறவைத்துச் 

சா5லிஈுடர்ததடைசண்டரசர்கோமான் 

சாதனருளிப்படியிருர்சதெனாக்கான் 

அதபனழன்றெழுமருஞ்சுரமடைர்தார். (௩௪) 

படிசுடவடிச்சணசல்பாரினெழுகாய் நண் 

பொடிசடஉடற்சணழல்பொக்குகெயீன்மீது
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rales 9 B08 BHI Foye 
சொ. சுடமெழுச் தபடுிசொள்கையின ரானார், 

அ செடவெஞ்சுாரமழன்றெழுசல்கண்ே 

மைந்தனையெடுத்துமதஇி.௦ர் இரிஈடர்தான் 

பைர்தொடிபூம்பறரிசுகண்டுயிர்பதைத்சே 

வசசெனதுதோளினிவர்வாவபெனவுரைத்தான். 

பூமகளுமண்மகளுமேறுதல்பொருமல் 

மாமுனிவனுக்குறவளித்தரின்மணித்தோள் 

ரம 9டுவேலிறைவசாயினிகழ்பெண்பால் 

அமெஃரியேறின.ரசாம்ர்தழிவனென்றாள். 

எனறுமயில்கூறிடவிரங்கியெற ழ்மன்னன 

ரினறுதளர்வெய்திவிழி£ருக௮பிர்த்து 

மன ரல்சொரிகின் றகுழல்வல்வியனை யாய்றிற் 

கென்றமுளதிஈதவறிவென்றமுதுசென்றான். 

சுட்டடிகறுத் துடறுளக்க மு. ற$ணா 

விட்டெரிகொழு- சழலினெய்சொரிவிசம்போல் 

* கட்டுறவிமதள்பணிகருங்குளவிபூரம் 

ம.டறவழைத்்தமுணிவிட்டனன் வழிக்கே. 

பட்டமரமேடுசழிபாறைவழியெல்லாம் 

அட்டையொடுமுட்டைமிசையாடரவுமொய்ப்ப 

கட்டரவுசேளரணைசண்டவிடமெக்கும் 

மட்டறகெருககியடிவைச்சவிடமில்லை, 

ஈடர்தவடி௦யுட்புறகலிர் தஇிடுமெதம்பர் 

அடர் £துபலபூரமுூடனட்டைகள்சடிக்கும் 
ட வெல பவட — — 

௧௧௦ 

(௩௫) 

(ma) 

(௩௭) 

(as) 

(௨௯) 

(௪௦ 

4 சட்டுறவி - கட்டெறும்பு, ௦ பட்டற எனவும் பாடம்,



Bho அரிச்சந்திபுாரணம் 

தொடர்ர் துபலவாள ரவுசுற்றியடி சீண்டும் 

சடர் தசலினும்பலகருங்குளவிகொட்டும், 

அறப்பழுதுபட்டெமழு6 அவ தஇலாவி 

இறப்பதினிசதென்றுமனமெண்ணினுயிர்போகா 

சவறப்பஇினுலக்தொருமருர் துமிலையாகம் 

கறுத்தழகுசெட்டுடறடித்தனகறுத்தே. 

மைசஈடுவிளங்குவிழிமங்கையெதிர்சீதிப் 

UFOS Hs aU VET as ovr EL 

மெய்கூரடுங்கடவரம்பையர்வெரீஇக்சல் 

கைஈூரடிங்கவிருகண்மலர்புதைத்தார். 

நீருமிலைநெட்டிலையினீ ழவிலைநீள்பேய்த் 

தே ரதனைநீரெனஈடர் தடிவர்தார் 

வேரினொடுவெர்தமர$ழலைவிரும்பிச் 

சேரினுமடர்ச்தரவு£றியெமுமசறே 

காவலவனப்பரிசுசகண்டுசையறைச்தே 

யாவரெழுபாரினிதுபட்டவர்சளென்னா 

மூவரையுகோகிலனம்முனிவனையுரோகான் 

தேவரையுசோ௫லென்முற்நிவினையைரொர்தான். 

சுடும் தழலில்வெர் 9தழிரொலைர்தரசர்சோமான் 

கொடுஞ்சுரமசன்றுகுவிர்கோமதஇபுகுக்தாண் 

கடுங்கடெவிலக்ெலிச் திடுமெனச்செல் 

கடுங்ககிர்பயர் தலைகருங்கடல்புகுந்தான். 

மைதிசழ்குறும்பொறைவனச்திலிழிமால்யா 

றெய்தியசன்வண்டுறையிழிச் அபுனலுண்டு 
  

  

* வறுப்பதினு AbD SN எனவும் பாடம், 

(௪2 

(௪3 

) 

(PR



நகர்நிங்கிெயகாண்டம். 

கைதஉரினைர்து களிர்சண்சலுழிசிர்தப் 

பெய்தமணல்வண் டலிடைபேதையொடிருர்கான். 

அர்சவமையத்தடவியும்பொழிலுஈண்ணி 

வச்தடிவருர் தியவருச்தமுணராமல் 

கர் தமொடுகாய்கணிகவர்ர் தருகுலக் தே 

மச் இிரியுமன்னவன்முன்வைச் தடிபணிர்தான். 

அச்சணமெடுத்திறையனச்சனியுளெல்லாம் 

மிக்கனதெரிச் துமறைவிப்பிரன் முன் வைத்சே 

திச்சனவுரைத்செனதுசஞ்சலமுணர்ர்சே 
இச்சனியெடுகத்தினிசருக்கெனவிசைத்தான். 

பரிர்துறவிரக் இறைபகர்க் சமொழிகேளார 

விரிர்தசெடுவாயினிசழ்வெண்பலின துக்கி 

ச எரிர் இடுசினத்த ழலிரண்டுசணினாலும் 

சொரிர் துளம்வெகுண்செடிசொற்கள் சிலசொன்னான். 

மீ வறு. 

நீயுமுணியுரிகழ்த்துநெறிமுன்னுணர்ர்து 

சோயுஈசயிர்செய்பால்சோற்?ோறோடரு? சாமல் 

சாயுல்கிழங்குங்கனியு.நிலையு 6 இன று 

வாயும்வயிறும்வளாசஇலேம் மன்னவனே, 

என்றுபுசரியம்ப2உங்கிச்குலைகுலைச் து 

கின்றுமொழிகுழறிமெஞ்சடைத்துவாய்புலர்ர் து 

சென்றுபணிர்துஇருச்கத்தாற்றாள்பூண்டு 

குன்றுஞ்சிலையுவ்கரைர்துருகக்கூறலுற்றாள் 

காரெகருமுணிக்சபரித்துசான றியாச் 

காடுிதிசைரசோச்டிவர்தமை£சண்டிலையோ 

உகரிர்திடு என்றம் பாடம், 

Bh tn 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௪௯) 

இயம் 

(Gs) 

(௫௨)



௧௪௦ அரிச்சந்தாபுராணம் 

உட்? மியேன் உருர்இப்போய்ப்பாலடிசில் 

தேடும்பரிசளதோசெப்பாய் ச ரகென்றான. (௫௨) 

கன்னெஞ்சராயகெளசிசனார்செஞ்சம்போல் 

டன்னெஞ்சோவுன்னெஞ்சமென் னமயிலுரைத்தாள் 

 ன்னெஞ்சருயொருசற்ரே கயையாகித் 

கின்னுங்சனியருர் தித்தெண்ணீரு ் சான்குடி. தீதான். (௫௯) 

சாமர்திகழ்புயனுக்தையலாளும்மகனும் 

மரமச்இரியுமலர்ச்சர த்சாலேவாங்கஇத் 

தேமமன்சனியருச்திச்செவவாய்வெளுப்பேறத் 

தாழும்புனலருர்தஇத்தார ணிமல்சண்வளர்ர்தார். (௫) 

லேந்தன்மகனைவிழிமஞ்சனமாட்டக் 

காந்தண்மலர்ச்சைவழிமியசாரிகசைகண்ணீரோடச் 

சாப்ச்தவிடம்பார்த்துத்த௨ச் துமிடித் தும்மழைகாள் 

சேர்ர்தவழிப்பெய்யிய/ர்சென்கினென்றானமாமுனிவன்.(௫௬) 

மண்டலமுமக்தரமுமைபோலிருண் மூடி 

௮ண்டபகிரண்டமதிரவெடித்திடித்துக் 

கொண்டலடர்ர்து9சொடுங்கால-த்துவ 

கண்டமதிரமழைச்சாலூ ன் திலீழ்ச்தனவால். (௫௭) 

மங்கதைசனைச் துமசனனைர் துமன்னனனைக் 

தம் தைஈடுங்கெடி.ஈடுக்டு மெய்நடும் கப் 

பங்சமதபட்டுப்பற்கிரிகிடென் நடீப்பத் 

அங்சமணிமுடியான்சக்சரனைப்பார்த்துரைப்பான். (இ) 

மாறுவதுமில்லைமழைதான்மறையோனே 

ஆறுபெருகிமுனப்பாற்பத் துமெனச் 

சறுமவேபோற்ெனத்து?ர்செல்லு மர் 

சோறும்வரவெனக்குக்சாரணமென்சொல்லுமெ ரான். (௫௯)



BET 6 BB ui & 1 oor in, 
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(சொன்னபொருடருவேன்றாயோய்வரு இ9.பனா 

ம எனவனுமர்திரியுமாதுமவன் ரு ள்பூண்டார், 

வந்தடியிற்பூண்டவதற்கள் நுமறைமுனிவன 

முர்தமொழிச்ததற்காவெள்ளிமுயன்றெழுச்சான் 

சிர்தைம௫ழ்ச்திறைவன்றேவிகரங்கைப்பிடிச்சான் 

மைரந்தன்றனையெடுத் துமர்திரிமுன்னேஈட* தான 

காலால்வழிதடவிச்சட்டைமுளை வேரிடறி 

ஆலாலங்காலும.ரவின்றலை.0௪./.த 

மேலாறுங்கீழரறுபினவிளக்சத்தாவறிர்து 

கோலான் முன்னூன் நிக்மிகாடுங்கானி.பாற்றிழிர்தா, 

ச௫்கக்தவமுச்சகடவண்டலுர/கயமும் 

அல்சங்கேசோதிச்சடிவைச்சடியைத்துப் 

பல்சபிசப்பட்டுப்பல்காலு£ர்குடத்துச 

சிங்கம்புலிதிரியுர் இண்கரையி2லறிஞனார், 

நீ தீதிப்பயமகன்றுநெஞ்சிற்பயமசன் றவ 

வேர்தனினிசாம்விடிர்தேகத்தச்சதென ச் 

தோய்ர்தசலையாற்குழலாற்சொரிபடுகீர் 

பாய்ர்தொழுகவாண்டோர்பழுவத்துறுகின் | 

G a ». 

பாதவமுற்றெழுபைம்பொழிற னில் 

எதமிகுச்சவரெய்சியசாளிக் 

மாதவனேவியவள் சணபேயும் 

பூதமும்உர் துபுகு்சன உன் றே, 

௧௪௧ 

(செய, 

(கல) 

(௨) 

(க) 

(௬௪)



BF 2 அரிச்சந்தாபுராணம் 

மண்ணிலெழுசர் துவளர்ந்தகருங்கார் 

விண்ணிலெமுர் சன?மேனியவிண்ட 

புண்ணிலிரண்பெதங்கர்புரை*த 

சண்ணினவெண்ணில்சணங்சண்மலிந்த, 

பின் றியெழும்பிறையொத்தகெயித்றால் 

தன்றிசழ்வர் துதெறிச்சவதுக்கிச் 

சொன்றுஇரங்கள்குடிச்குதுமென் 2ற 

சென்றுபிசிங்வெ இதண்டுநி ல்லாம். 

கிண்..றல்கொண்டுயர்செக்தலைமீமீத 

மண்டியெழுச் து.வளர்க்தசெழுர்திக் 

கொண்டலெழுச் துகொழுச்துசுருண்டே 

௮ண்டமுகட்டையடைர் உனவன்றே, 

ஐயனரு் தசை யானயில் உளிச் 

செய்யனருக்தசைதின் தவன் யானித் 

தையலரு*தசைதம்மினெனக்கிப் 

பையலிளர்தசைபற்கெளிதென்னும். 

சென்மினடர்துசெறுத் திவர்தமமைக் 

கொன்மினெூர்தசைகூறுறமென்று 

இன்மினினை த்தவைசெய்.பினெனப்போய்ப் 

பின்முனெருங்கெபேயெடுபூசம். 

சிறப்பமைசேயொடுதேவியுமன்னும் 

உறத்தழுவித்தமுணர்ச்சிவிடாமல் 

அறத்தினை ற்றணையாகரினை த்தே 

இறச்சலெமக்கனிதென்னவிருர்சார். 

சோல்லுவிரன் முனிசொல்லியவண்ணம் 

சொல்சலிரெம்மயிர்கொல்லு கிரோலெம் 

(௬௬) 

(௪௭) 

(௬௮) 

(4 &) 

௭௦) 

(௪௪)



ஈகர்ருங்கியகாண் டம். 

அல்லலுமுங்களரும்பசயும்போம் 

வில்லிலைவாளிலைவம்மெனவிண்டார், 

கொன்றிடமாமூனிகூறினனல்லன் 

சென்றிடரித்தனைசெய்தமையபோதும் 

என்றுகணஙகரமமெண்ணிகுபேயும் 

Foor mar ey ah we) waver Cm 

FE HVVAM of LATTE FL] GOTT? ' og 

செலககதிரோனுயர்தேரினில்வச்தான் 

மக குனெடுச் துண்மாரியொழிச்த 

a5 Godly ts Haft gong war? m. 

ஆன்றுவிடிர்தபினக்சலம்விட்டுச் 

சன்று செழுங்களிதின் ற பனணணிக் 

குனறுகடச் அகுளிர்ர்தமலர்சதாள் 

கன்றஈடச்சணிகககையணைக்தார். 

சிரைதொறுமுருள் உனசெம்மணியாரம் 

சரைதொறுமுருள்வனகாபகிலாரம் 

டஉரைதொறுமுருள்வன நண்ணியவண்பூ 

விரைதொறுமூருள்வனவெறிமதுகமே. 

களைமணிவெண்பலராமணிதுத்கஇு 

விளைமணி 9உயில்விடவெண்புனவாடே 

சளைமணியொடுமதகரிமணியோடும் 

ஒளைமணிரிலவெழும்வாலுகமெல்லாம். 

ஈளினம.ரத்தநறங்சனிராகத் 

தளி ரல்வப்புனல.ரவமடக்கத் 

தெளிசதிபுச்கணிசிறைகள்புலர்ச் தும் 

புளினமுயர்சீசெழுபு, ரினமறைபப. 

(sre) 

(௪௧) 

(௪௪௯) 

(எக) 

(௪௮)
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வெங்கயமாமதமே நிச்சாறம 

கங்கைவளம்பலகண்டுமகழ்ஈ்தே 

செயகைகொடண்ணல்ூழப்புளவெல்லாம் 

மங்சைதனக்குவகுத்துரைசெய்வான் 

இர்திரசாபமிரண்டுபடைத்த 

செர்திருவாணுதலாய்தெளிஈன்னீர்ச 

சுர்தரமேவுசுழிச்ரளோர்ரின் 

உர்தியை௰யாப்பனவுற்றிடல்காணா.ப் 

புள்ளியெழுங்கரிபோய்ப்புனலு டே 

அள்ளியெறிர்த௨ ராமணியெல்லாம் 

அுள்ரியெழுச்தவிர்சோ இவிசும்பின் 

வெள்ளிவிழுந்தெனவீழ்வனபாராய் 

விரிதிரையுர்யவெண்மலர்சாலால் 

வரிமணலுர்தியயண்டலினோடே 

பிரிவற சேவல்கள் பெடையெனவோடி ச் 

தெரிவுறறின் றுதிசைப்பனகாளணும், 

புண்ண் யரீருறைபுள்ளினஈம்மைக் 

கண்ணிடைசண்டுகலைச் தபறப்ப 

மண்ணிடமின் றசல்வானிடமுண்டென் 

றெண்ணிவிசும்பிலெழுர்தனபாசாய், 

கங்சையொருத்இசிலம்பணிகாலும் 

சங்கணிகர்த.ரமுர் துவர்வாயும் 

செங்கயலுண்கணும்வெண்புளினத்தண் 

சொககைஃரஞ்சசகோடிகள்பரராய், 

மு.ச்சணிகொங்கையிரண்டுமூளைக்க 

நிச சனை யம்பிகைகேயம்விளைத்தாள் 

(எக 

(௮0) 

(௮௧) 

(42) 

(௮௨) 

(௮௮௪)



ககர் நங்கியகாண்டம். 

இச்சனைகொலகைபடைதசருளெனு ய 

அததனையெததனையாசைவிளைககாசா 

மணணிலருகதவமனனனு ரைகக 

ஒண்ணிலவொததொளரிரொணணுதனமேளு ஈ 

பெண்ணிலவிதிதசுபெருஈ கண்மலலால 

எணணில9காககசைகளொன்செயவெ னள 

ஒருமசவுயபவளாசகுமொருத இச 

கருமுலைபுளளனவினனமு?தசேள 

உருமயிரயாவும்வளர் ச இடுமனண்ணேக௪ 

இருரமுலைமீபா துவகதோலவீசை? யனா ost 

மலகையுமன்னனுமறற ழு£2 1 ஈரும் 

SENS AAT DIGS Gor DEG PD x 

ABE a ur swGloor w1G) us) g oor Sy 

அககனெமெபுனலாடினரனசே 

அருமறை தால்வழியாடியபினனா 

மருவியவணடுறைமைசனவனே த 

விரிபுனறனனிலிழிச் துவிரைஈ 2த 

கரைமிசைவர்சொருசாவிலஃனஈதார 

சோலையிலன்னவாசேரஅவொடுபுககாா 

வேலைபுகுர் சனன்வெலசஇரோனும 

சாலையிலேகுதுமென்றுகணிததம 

மாலையிலவவிடைவைகன ரன்றே 

அன் திரவப்பொழிலவவிடம்கைக 

வன்றிறன்மாரமுணிஉஞ்சனை யாலே 

வென்றிமடக௩சலவியன்புலிேவேழம் 

பன்றியொடெண்குபடர்௩ தனஉன் ற. 

10 
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பொருப்பதிப்பிளிறிக்சைபுடைத்தே 

மருப்பைவிஇர்ச் துமலைக்தசயங்கள் 

செருப்புவிகோளரிசெங்கணுமவாரயும் 

OF Fis a 6 துநெருங்கின௨ன்ேே. 

அன்றெபினத்தையறுத்தபழிக்குக் 

பசான்.றுமினைக்குரு இப்புனலுண்டு 

இன்று பிபரும்படிதீரு துமனறே 

நினற மொ.ழிர்துநிரைந்தசெறிநது, 

அன்னஅசண்டவாஞ்சிலாசம்மைத் 

Bear cy al Wea gor oO sche gan 

உன்ணிய வண்ண முணர்ச்தவையெல்லாம் 

மன்னியசாணின்மறைந்தனவன் றே, 

$திவழாச.உர்$ர்மையுணர்ச்தே 

சாதிவிலஙகுகள்சார்விடரண்ண 

ஒதியமீவதனுரைத்தகுறிப்பால் 

வேதியனமற்மோர்விசா.ரமுரைப்பான். 

மன்னவசேள்வினைவக்ததுஈற்றே 

இன்னம்வரும்வினை யெல்லையிலாத 

முன்னமுணர்ச்துமுனிச்சளியேனென் 

றுன்னரசெய்துதலுத் சமமென்றான். 

சின்பரமீந்திலன்யானெனகிற்றல் 

என்பரரின்ன7செய்தவளித்தல் 

துன்பமுணர்ரந்திவைசொல்லறுணிரச்தேன் 

பின்பயில் க லவமீளு தியென்றான். 

BYES COU SO ox, BICOL G/DL ay RO COE GD 

மைர்தனுமங்கையுமற்றுமூளோரும் 

கூ ௩) 

{ee 

(௯௯) 

(௧௭)
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ஸார்தெனுடன்பொரலைவெய்தினுகான்் முன் 

ந்சகதுமாரிலனென்றுசணிக்கான். 

சொன்னவைகொள்கிலைகும்வினையெய்தின் 

அன்ன வைபட்டறியாகுலமன்னா 

என்னை விஒர்கிருளேகலுமேஇ 

மன்.எனடர்தனன்மற்நஉசோடும், 

வல்லைபிமேலேகிமறித்துள்பொக்கு 

முூலலைரிலத் கனைமுற்றுமகன்று 

புல்லை Mad Dera GO CEASE gre 

கெல்லை.பிலாமலையேறியிழிர்தார். 

G வறு, 

அரிகளுமரிகளால்கீம் 659 Fs O)m Gy 

கரிசளாுங்கரிகளான்மடிஈ்சசாலெறி 

உரிகெ௫ம்புலிகளும்புலிகளான்மறிக். 

தஇிரிசருமுமைகளுஞ்செமிவைப்பெய்திஞர். 

கானமுரச் தழுகாறுகாண்மலர்க் 

கானமுமாரமாங்காகதுண்டமும் 

பானமும்பாச்ச.ரின்முடங்கும்பாய்கரி 

தானமுச்தெரிகலதலைமயக்கமே. 

கல்லணிய.ரம்பையர்விஞ்சைஈஙகையர் 

மல்லணிமெடும்புயமணாளர்தம்முடன் 

புல்லலினுதிர்ச்தசெச்தருவின் பூக்களும் 

பல்லவசயனமும்பார்த் தப்போயினார். 

அழிதரு ்ராலுகுகறவுமாய்மலர்ப் 

பொழிதருபிரசமும்பெருப்பொங்கியே 

௧௫௪௭ 

(#21) 

௬௯) 

(௧௦௧) 

(௪ oe) 

(௧௦௧)
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வழிதருமருவிசள்"வெணிமாமணி 

இழிதருசோணமாக இயையெய்தி ஐர். 

சடகரியிழிதுறைக்கஞ்சமுச்தமும் 

தடவரியிழிதுறைச்சரிர்தசெம்பொனும் 

படவரியிழிதுறைப்பதுமராகமும் 

இடமறமிளிர்வனவிரண்டபபாலு2ம, 

பருமணல்வண்டலும்பரர்தசவ்கரும் 

கருமணற்புளினமுங்கடிகொள்சச்தனத் 

இருமணமராுவு£ர்ச்சுழியுர) தண்புனல் 

வருமணிவரன்றியவாலுசய்சளும், 

குரண்டமுமன்னமுங்குருகுகாறையும் 

இரண்டபோகாக்களுக்இகிரிப்புட்களும் 

மு ரண்டரீர்முெவலுமுதலை.பீட்டமும் 

கரண்ட மங்கம்புளுங்கண்டசண் ணெலாம், 

சால்சரைமேய்கின்றகானமீமேஇியின் 

பால்கரைச்இழிபுனற்பரப்பை$ச்திப்போய் 

மேல்கரைவெண்மணற்பரப்பில்வேசஈன் 

னூல்கரைசண்டவடுஞாய்தினெய்தினளாுன். 

அடர்ச்தபூஞ்சோலையினன் றுதங்கியே 

விடிர்தபின்னவவிடம்விட்டசன்றுபோய்ப் 

படர்ச்தலெங்கானமும்பருப்பதங்களும் 

கடர்துபோயமுனையின்கரையைமேவிஞார். 

எடுத்தமன்னனைத் துறச்திருடி தன்னுடன் 
அடுத்சகற்பழகுிதென் ரவனிமங்கையைச் 

கடுத்திடிக்நிறைவனைசக்சடி துமீள்கெனச் 

தடுத்தவாறொச்து௭ இியமுனை தானுமே, 

(௧02) 

(௪௦௮) 

(20) 

(க Oar 

(20௮) 

(௧௦௧) 

(64 oy
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கட்டரினன்பொருள்செளரிசன்சொளப் 

பட்டனவதற்கிதுபகுதிகொள்கெனா 

இட்டெனயமுனை யாறியாணர்ச்சத்தகில் 

மட்டறச்குவித்த தமணியும்பொன்னுமே. (aaa) 

கொழித்தசெம்மணிகளும்பொன்னுங்கோிகற் 

கழித்திடற்செண்மடக்கானதாயினும் 

எழிற்றவமுளிவனுக்க£ச் தவெல்லையி 

னுழிப்பொருள்சொள்ளுதறசாதென்றுன்னினன். (] 

இன்ன துரிசழ்வுழியிறைவன் சாளிர்தி 

ஈன்ன இச்சரையினைஈ ண்ணிவைகினான் 

௮ச்ஈ.இித் துறைபடிஈ்தாடிவைகுமம் 

மன்னெகிர்கெளசிசன்வர் துதோன்றினான். (௧௧௩) 

வறு, 

அரவுயாததமணிதுறறுதரபஈதனமழுத் தியதன்் மேல் 

மரவுரித்தொகைவிசிப்புறநெருவ்யெமருங்குறவிடீஇச் 

கரதலப்பிரணவத்தொழில்செவிப்புடைகலக்கமுடி மேல் 

குரவுநொச்சிவெளெருக்கலரிசொத் இிதழியுற்றலையவே. (௧௪௪) 

இடை நடங்கியுமடக்கியுமெழுர் துறவலைக் திடுசெழுஞ் 

சடைகுலைர் துறவரிந்தணிதல*தனில்விழுர் துபுாள 

வடசெடுங்கனலும்விண்டலமுமண்டலமும்வெக்துகருகச் 

சடைரெங்கொடுவிழித்தொறுமடுங்கன ல்கனன்் தெரியவே. (௧௧௫) 

படைபிடித்தணிரெறித்தசைபவித் இர தருப்பைகிறுவிச் 

குடைபிடித்துவ.ரமற்றொருசைகுண்டிகைபிடித் துவரவே 

மடைபிடி த்தவயன் மண்டலமுமாஈகரும்வண்பொருளுமுன் 

கொடைகொடுத்தகருணைத்திருமுசக்குருசிலைச்குறுகனான். (௧௧௬)
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சண்டனன்கருணையங்கடல்கடுக்கெளசிசன்வரவினை 

மண்டலத்தலைவர்மர் இிரிசடன்பணிமறத்தனர்சொலோ 

சண்டமென்றன்மிசையுண்டெனமெலிக்திருசரண் டமுவியே 

சொண்டனன்புனலிரண்டுசணின் றகுதிசொண்டொமுகவே, () 

எநர்தசாயசவுனக்செமர்ரெடும்பிழையிழைத்சனர்சொலோ 

தர்தமாரிதியினிந்சிலச ஈர் துரிலதந்தவளவோ 

உர்தமேவறவறிச்சிலர்பிமைத்நெதிருரைச்ரனர்சொலோ 

வந்தசாரணமெடுத்தினிதுரைத்சருள்உருத்தமறவே. (௧௧௮) 

இர்தவெங்கடமணைர்துடறளர்ர் துயிரிடைரந்தனை யெனா 

கொச்சனன்மன துநொர்தபடர்சிர்தனை தணிர் திடமுனீ 

தந்தராரிகர்தந்ததிலைதர்த திலையென்றுமொழிதக் 

தந்தசரடுதனில்வச்சரசுகொண்டுறைகவென் றருள்செ ப்தான். இ) 

ளும் 

ஈந்தினும்முடல்பதைக்சாரகத்தினிலிருத் கிவிடினும் 

முக்தவர்தணரறிர்திடமொழிப்படியளித்தபொருளைத் 

தர்ததில்லயெனவுன் நனெ திர்கின்றரைசெயத்தகுவதோ. (௧௨0) 

எந்தரல்லுயிருமென்கிளைஞரின்னுயிருமன்னுயிர்ச 

கடிஞையிட்டபலியைக்சையிலெடுத்தடுப௫ிக்கு ஈுசரும் 

மி யரிப்புவிபிடத் திலேயெனச்துவிதித்ததலகவென் 

றடிசளிற்சரமிறுச்கினனிறுக்கிடமறுத்தரசன்முன் 

கடியசொற்சொடுவினைச்கெளசிகப்பெயரினன் கழறுவான். (௧௩௧) 

தொச்சபற்பலவிலங்குகடொடர்ச் தடல்பிளர் துசவியும் 

புச்சவிச்குடிஜையிற்குடிஞைபற்பலபொருப்புமஃ தால் 

இக்கடச்தினிலவத்திலெளிதிற்புகுதறக்சசலதென் 

மக்சளைத்திருமணஞ்செய்துபுணரஈதுஙின் வளம்பெறுஇயால். (௧௨௨) 

கண்ணிலாசமதனப்பிணிகருத்திடைபெருத் இடின்மன த் 

தெண்ணிலாதயிரிறுத்திடுமிடத் தினுமிருட்கணுறவார்
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மண்ணிலாசையுகிதிப்பெருவளச்திணிடைவைத்தமன மும் 

பெண்ணிலாசையுமொருத்தர்கைபிடித் துவிடுதற்குரியவோ. (௧௨௩) 

குக்டிபுச்க துசெருச்கொடுகுடற்கறு.ருப்புவரவே 

சக்கிவிட்ட துபுசிப்பவர்ச டற்புவியிட த்திலுளரோ 

தச்சசொற்றிறமுரைத்திலேச ழககினனெனப்பெயரிடும் 

இச்சருத்தையினிவிட்டுவிடுவிட்டுவிடெனக5 ழறினான், (௧5.௨௪) 

இ௫தலுரதவிர்ச லும்மிடமறிர் இியல்பறிர்தொருதரம் 

விடுசலுக்தொடுதலும்வினை யறிர் துவிளையும் விக வறீர் 

தூ சலும்படுதலும்மளவறிர்தடைவறிர் அசெயலால் 

கெுதலுண்டறுதலுண்டவையறிந்துணாரரிற்கெடுவரோ, (3:௨௫) 

இச்தவுத்தாமுனச்சளியனக்குரைசெயத்தகுவதோ 

லெர்சழற்குரொனைவிட்டிடினும்லகெட்டி வ௫ரிட்டுவிடினும் 

ஒர்துவன்பினுடனென்வயின் முனிச்தமுனிவிற்கடி பினன்” 

தர்துவிட்டபொருள்கொள்வதில்விருப்பமொருசற்றபில்யே, . () 

புணிதநின்சொலைமறுத்தலில்வெறுத்திடல்பொறத்சருபொனப் 

பனிதவழ்ர்சபொழிவிற்படிவிமு* தடி பிர் துதொழலும் 

முனிவெருண்டிருவிழிச்க டைசிவப்புறுகெருப்பெழமுணி* 

இினி.வரும்பரிசுசண்டிடுகவென்றவணகன்் ரனனயோ (௧2௭) 

மாதவன்சடி தசன்றிடவருவ்சொடுமையைச்கரு திய 

தேபங்கயமுகங்கருகியெண்மடிெளிர் த தடனே 

பூதலம்பெறுவதும்புலைமடர்தையர்புணர்ச?யுமலால் 

எ அவர் தி.னுரன்றெனவிருர்சனனிருஈ பொழு (௧௨௮) 

ம வறு, 

இறையவனின்னணமெய்௫மெல்லையில் 

சிறைமலர்ச்சோலையின்மறை/ தின் றழி
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அறைசழற்செளசிசெனரசன்பானின் ற 

மறையவன்வரும்படிமனத்தினெண்ணினான். (5௨௯) 

மாச வனினை த் இிடமறையவன்விரைச் 

சாசரின்மயங்குறுமாசைநீங்கியே 

எசமும்வஞ்சமுமிழைக்கவெண்ணியே 

பாதகணின் றபூம்பழுவத்தெய்தினான். (௧௩) 

வெஞ்ரினச்செளசிசன் வேதியன் றனை 

௨ ஞ்னெத்தமைத்்சடல்வல்லகாவியை 

ஈஜினிற்றோய்ச் ச சேபோலான்கிலா 

கெஞ்சினுச்குறுவினைநிக ழ்த் தியேடுனான். (௧௨௧) 

இன்னதுகெளசிசனியம்பிப்போனபின் 
மன்னனை மறையவன்வச் தரண்ணினான் 

நன்ன இபெருச்கு$ரற்றரசாளிலே 

௮ர்சஇிசன்னைவிட்டசன் றுபோயினார். (4.2) 

கன்னியுமன்னனுங்காதன்மைர்தனும் 

ஈன்னதியமுனை விட்டேகுகாளிலே 

செனளனியைத்துளடிச்சண்ிவர்துசெள௫ிகன் 
உன்னியைவருசெனமனச்திலுன்னினான். (௧௨௩௨) 

வருசெனறினை த தலுமலர்த்தண்சு மவில் 

தருபிறப்பாளனாய்விரைவினெய்தியே 

அருமறைமாதவவெனை யழைத்தவக் 

சருமமேதுரையெனக்சனல்விளம்பினான். (௧௩௪) 

சடுநெருப்பின்னணம்பகரக்கெளசிகன் 

கெரவனம்பொடிபடவெரித் து$மறித் 

தீடுதிறன்மன்னனையடாச் துகோளொடும் 

சடுகெனவுரைத்தனனவனுஞ்சொல்லுவான். (௧௩௫)
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கற்பினின்மிச்சவள்சன்னிஈன்னெறிப். 

பொற்பினன் மன்னன்யான்சுடவும்போதிலேன் 

வெற்பினின் றருர் தவவெளியடச்சிரின் 

சொற்படிமறுக்கிமேன்சவன்யானென்றான். (௧௩௬) 

இவ்வசைசேட்டபின்முனிவனேூனான் 

அ௮வ்உழி$வ்கியேயகலவெய்திட 

வெழ்வழன்மறிச்தினிதிருக்கவேர்சனும் 

௩ . வியன்னாளஞடனடர் துமபாயினான். (snr) 

வெறிசமழ் சோலையும் வெற்பும் au 68M 9. COT 

எறிபுனற்பொய்கையு£ங்கியயேகயே 

செறிகழை௨னத் இிடைச்செல்லச்சேணிடைப் 

பொறிசளுங்கரும்பெரும்புசையுந்தோன்றின. (௪௩௮) 

சண்டனர்புசைவதேதென்னுங்காலையில் 

மண்டலம்வளர்ச் துயர்வானைத்தாவியே 

அ௮ண்டரண்டங்களும்வெடச்சவார்த்தழன் 

மண்டலமெங்கணும்வளை* தகொண்டதே. (௧௩௨௯) 

இடஞ்றிதிலயெனவெண்டிசாமுசம் 

படர்ந்தன விலங்கசெலாமிரிச் துபாறிடக் 

கடச்சவத்தொகுதியைச்கடி துசாடியே 

தொடர்ச்தன9வனவழற்சகுடரெழமுர்ததே. (௧௪௦ 

அவ்வழலவளைஈஇடவரசாமசாமசன 

இவ்வழலெவ்வழலென்றுகூறலும் 

செவவழலயிற்படைச்செல்வகேளெனா 
வெவ்வழலனை ய£ர்வெள்ளிகூற வான். (௧௪௧) 

சண்டவெம்பசியினுலழன்றுதாவியே 

அ௮ண்டகோளத்தினையடர்ச்தசெச்தழல்



She அரிச்சநீசெபுசாணம் 

மண்டலத்தரசரதம்மா பிலோருயிர் 

உண்ட லதேலெதென் றுணர் இிஞன். (௧௪௨) 

ஒருவரையாருயிருண்டுபோடில்டான் 

ஒருவனேயிறப்பனீருய்ர்துபோமனசக் 

இருஷையுமசனையுசோக்டச்செகங்ச௦ஊளீர் 

வரவ ரவனலெதிர்மன்னனேகினான, (௧௪௩) 

புரவலனடிகசளைப்பூண்டமைச்சனோர் 

உரையிதுகேட்டியானொருவனிற்சவே 

அ.ரசழிவ துன லனன் ஐகிற்றிர் 

விரைசகொ௫கெனலிடைலவீழ்வல்யானென்றான். (௧௪௬௪) 

வறு, 

அன்னடையுரைச்சவண்ணலவனை மார்பிறகப்புல்லி 
மன்னவர்தம்மையன் றிமற்ற௨உருயிரையுண்ணா 
தென்னவுங்கேட்டேன் யானயிறக்கினுமிறக்கவேண்டும் 
உன்னுயிர்விடாமலெ ௫ நனோருயிர்விசிதனன்றே, (௧௪௫) 

இருவருமிறச்தோமாகிலிவரையோர்பதியிற்சேர்க- 
ஒருதுணையுண்டோசொல்லாயுறுபொறஞளுணர்ச்தோயென்னா 

மருமலர்ஈறர்தார்மனனன்மறுதலவைச் துளரைச்குமெல்லை 

திருவெழில்வடமீன்சற்பிற்றிருர்திமைசெப்பலுற்றாள. (௧௪௬) 

மார்தராலிறத்தல்வாந்தன்மாதரார்க்சென் ற மேனாள் 

ஆய்ர்ததாலறிர்தோர்கூறச்கேட்டனனாதலாலே 
வேர்தனைவிடாதுசாத்தியண்ணனீயானிவ்வெர் ப் 
பாயச் துயிர்வீடுவேனென்னாப்பைச்தொடி.முர் இசசென்றாள் , (௧௪௪) 

அன்னை தானேகமைசர்தனலறிச்சென் றடிமீழ்ச்தன்னுப் 

என்னைநீர்பயர் திருங்களிடுச்சணுச்குசவவன்றோ 

முன்னையூழ்விதியினாலேமுர்சயான் po pal aval iho weir 

பின்னைநீர்பிழைமினென்றான்பெருகு$ரருவிச்சகண்ணான். (௪௪௮)



Ban bu Siu & 1 or city, 

தையலாஎசசொற்கேட்டுத்தனயனை ச்தமுவிமோக்த 
செய்யவாய்ப்பல்வீழ்ச்தில்லாய்செழுமுலைமறர்தாயல்லை 
ஜயலித் துணிவுமிக்த௨றிவுமெங்கடுச்ததென்னாச் 

BH) 

கையினான்முசத்கின்்மோதிசடசண்ணினாலருவிசோர்் தாள், (௧௪௯) 

செய்தவப்பயத் தினாலேதோன்றியசெல்வசெய்ச 

சைதவமுண் 2டனம்மைச்சகடஙசனல்கொல்லுமல்லால் 
உய்தசகவுதவுமுள்ளம்வருர்தலையொழி$யெனனா 
மொய்த பறன்னைச்சென் றமுடுகிறின் றினை யசொல்உாள். 

மறைவழிகடர்தேமாடில்வருமவிருர் இிகழ்ர்தேமாகில் 
முறைவழிசெய்2யமாசன் மப்பரையிகழ் *2தமாகில் 
பிறர்மனையர்சேமாகிற்பிறர்மனம்வைத்தேமாகில் 

குறைசிலசெய்சேமாகிற்கொல்லெனக்சனவிழ்பாய்ச்தாள், 

மதுாமென்மொழியாள்கற்புவளர்செடுவடவைச்சீயின் 

மு.திர்தழல 3 தானென்னை ச்சுடுமெனாமுழங்குசெர்சீ 
அதிர்குரலார்ப்புமாரியடம்சொகொடுயகிச்சாலைக் 
க.திரவன்வரவுசண்டவிருளென ரகழிர்ததன் 2, 

மண்டழறணிக்துமூக்கில்உனமெலாம்உாவியாகி 

முண்டககங்குமு$தலமூளரிசணிறையப்பூப்பக் 
கண்டசங்குளிர்ச் துகற்பிர்கரசியைப்புகழ்ர் துபோற்றி 
வண்டலின்மணிகொழிக்கும்வாணவாசேர்ச்தார். 

ars cra nhs com cot ay aim Dan us goof oo Cio al) 
அரணநெறிடீராடியர்சதியசன் போடப் 
பூரணக்கொ.௩கைமாதும்புதல்வனும்பின்னேபோதக் 
அரரணச்சமைசசனோேடுகசாசிரனனாட்டைச்சேர்ர்தா£ 

அரிச்சர் தரசரித் திரம் 

ஆறுவது 
ஈகர்$க்கெயகாண்டம் - முற்றிற்று, 

ட பாடல்கள் ௬0, 

உ சண்ணி $ரரூவி எனப் பிரதிபேசம், 

(spa) 

(8௨) 
~ 

(௪8௨) 

(Gr)



௨ 

தெய்வமேதுணை. 

ஏழாவது 

EU PST ore. th, 

en) aver ww flea Lin we Dé gym aur & w abr gayi 

பூவெலாஞ்செழுந்தேனல்கப்பூவையுல்கிளிபுமோதும் 

பாலெலாமுருகக்சே ட்டுப்பலசணிபரிசினல்கிச் 

காவெலார்தலையசைசக்குங்காசிசாட்டி யல்புசொல்வாம். 

தேவியுங்சோவுமெய்தத்திசழ்செழுங்கமலப்போதும் 

காவியுயகுமுதப்போ துங்காமர்செங்கிடையுர்தண்ணீர் 

வாவியுககாட்டமாதர்வதனமுகசாட்டவண்டாம் 

பாவியுமீதேதெனறுபரதவித் தழலுமு னோ 

வயலெலாஞ்செச்செல்செர்நென் மருக்செலாங்கயல்கள்வாவும் 

கயலெலாலககலவைஉாசங்காவெலாம்புயல்கள்காவிற் 

பு பலெலாம்புகையேயர்தப்புசையெலாம்பூழில்பூழில் 

அயலெலாமாரமாசத்தருசெலாச்தேவசாரம். 

ரைமணசாறஞ்சதருண்டுளித்திரள்கள்சிர்தும் 

இரைமணகாறமீனத்திரண்மணகாறுஞ்செர்தா 

மரைமணகாற.ம்வெள்ளைவளைமணசாறம்வாவிக் 

கரைமணநாறுமாதர்சனதனச்சலவையம்மா. 

கரும்பினையொடித்துமள்ளர்கடாவினையடிச்கச்சிந்தி 

ரிரம்பினமூத்தமெங்கு$ணிலாச்க இர்பசப்பித் 

இரும்பினதிசைகடோறுர்திசழ்தலாற்செறிர்துபன் மீன் 

அரும்பியவானுமர்சாட்டசனியுமொத்தவன்தே. 

(s) 

ட) 

(௩) 

(௪) 

(கி)



காடிகரண்டம். 

காய்ர்தவெஞ்சினச்சடாசகள்சமலககள் தைத முக்க 

சாய்ந்தவச்குழிகளெல்லாஞ்சங்கினஞ்சரிவமேதி 
நு ௬.௬ e ட் * e உ. 

சோயாசபூக்தடங்களெல்லாக்துள்ளுவவாளைகாளை 

பாய்ர்தவச்குழிசளெல்லாம்பறிவனபலவினூறல் 

கடைசியர்குரவைகேட்டுச்சலங் ?யமயககிர்காவி 

னிடையிடைமறைவதேபோலிரிவனகிரிகளெல்லாம் 

மடையிடைசரியுமுத்தம்வளரிளசகைகண்டஞ்சி 

உடைபெரும்புனவிலோடியொளிப்பனபோனறவன்றே 

இள விளைமதுவுண்மள்ளரிருச்துசாள்கொண்டுவித்தி 

முனவிளைசெச்செல்கொய்துவருமுசனமூஇர்ச் துகாயர் 2 

பினவிளைக இர்களாலைப்பெருச்கினின் முளைப்பவெல்லாம் 

பொனவிளைகூரலிற்றோன் ஐம்வெள்ளிவால்போன்றவனறே. 

இயலறிபுலவோர்தம்மாட்டுள்ளன ஈவில்லோர்ச்கீந்த 

செயலறிர்துளராள்கைம்மாறபித்திடசசெல்வோபோல * 
௬. . ச fr ௪ * ௬ ல் . . 

GQ LIGV AUG (OF, Fr BB \0 LD Cd) GOO LOGO LP aT Ch BE TE FEV 

புயல் வளர்விசும்பிற்செர்ரெல்போய்ப்புகவளர்ர்தவன்றே. 

இத்தசையாயசனனாட்டெல்லைசன டொல்லையேகி 

மைத்தழைகபாடவாயின் மணிரிழல்வச் தண்ணி 6 

சகொத்சலர்குழலியோடுங்கோளொடுங்குமா னோடும் 

மெய்த்திறலமைச்ச?னோடும்வித்தகனகாசிபுக்சான். 

ஆரணசாலைகோடியாவணவீதிகோடி 

தோரணவாயில்கோடிசுடர்மணிமாடங்கோடி 

பூரணகும்பமின்னிப்பொலியுமண்டபங்கள்கோடி 

வாரணபர் திகோடிவயப்பரிப்பர் இிசோடி, 
econ 

* விரவோர்ச்சச என பிர இபேதம், 

ஸ்
 

Q 

(5) 

(sr) 

(ம) 

(30) 

(௧௧)



௧௫.௮ அரிச்சந்திர பாணம் 

அமெங்கையரனச்தராவொராடல்காண 

FROGS WIT OTE SHOT A, OBE wy orb gt 

பாடுமங்கையரனந்தர்ப பிறருலீதியெல்லாம் 

வாடுமங்கையுமயோத்தும்னனுங்கண்டு போனார். 5௨) 

தொலைவிலாமுதல்வனார்க்கு ஞ்சுக்பென் றனச்குமாய 

அலைவின் மாரகரம்புக்காரரிவையாளகக்காடும் 

கலைவிழிக்கடலு டின்பச்கடி சடவரவும்பார 

முலையெனுமலையும்வச் தமுகினெமறகுதோறும், (௧௩) 

உத் இரபத்திமீதிலுயாந்தமாரிசைபிலெற்றிச 

சித்கிச்சாளரங்கடிறக் துசெர்திருவையன்னார் 

வத் இரச்சிலேசள்கோட்டிமன்னனையிலகச்சாவெய்த 

அத்திரமனந்தகசோடியணைச் திலவறிவுக்க ௫௪, (கக) 

அ௮ன்ன௮வபலகண்டேடகியணிமணிச்சோ யினண்ணி 

ஈன்னதஇபுனைர்தசென்னிசாயக ஈஎவிசுவசாதன் 

சன்னிதிதன்னிற்சென் றுதலையுறவணவம்டிப்போர்து 

மன்னவர்பெருமானங் சோர்மணிமுடிப்பொதியில் சேர்ச்சான். (௧௫) 

அப்பெரும் பொதியில்புக்காரமைச்சனங்காடிரண்ணி 

எப்பெரும்பண்டமுங்கொண்டெய்தினனிமைப்பினட்டுச 

செப்பரு$திருவினல்லாடிருக்கையாற்படைத்தவன்னம் 

துய்ப்பனசெய்கிருர்தாரிருக்தபினிசழ்ர்சசொல்கவாம். (em) 

G a m. 

ஒருகாள்செலமறுசாளையிலுற சீவினைகினை யா 

பொருமால்களிறுடையானொடிபுகரோனமிகவெகுளா 

முருகார்தொடைமுடியாய்மறைமுனிகூறியபொருணீ | 

தீருமாறுளதெனிலின் ற ததருகென்று தடுத்தான். ௧௭)



காசிகாண்டம். 

அ௮திரப்பெருசரவத்சொடுமழல்கட்புகர்பலகால் 

மு.இதரச்சிலசுகெட்டிரைமொழியப் பார டருமச் 

சதுரெப்படியென3ெய்த துடறளரத் துணைவிழிமுத் 

அ.திரசசிறிதெதிருத்தரமுளையாமலிருக்தான . 

மொழியும்பழிபுணராமுகிழ்முலையாண் மு௫ர்கடனீர் 

பொழியுககயல்விழியாண்முனிபொருணல்குத. தணியா 

எழுக றசொர்பசியானலிவெ 1 கஞ்சியெலி2பால் 

அழுகின றசெனரசேயெனவவனுஞ்சிலமொழிவான், 

மினனமுசியவிடையாய்கதிர்வேலஞ்சியவிழியாய் 

ட ரினெஞ்சுடைமுனிஈம்முடைவளமுள்ள து சொண்டரன் 

எனனெஞ்சமுமுன்னெஞ்சமுமொன்ற றியிரண்டோ 

௨ ஈனெஞ்சறியாதென்வயினுளதோபொருளென்றான். 

சல்லைனறுயர்தோளாய்செளசசெனெண்ணுதலல்லால் 

இல்லெனபதுமுளசெ ஈபதமியாமெண்ணுதறகுமோ 

எல்லொன்றினியவதித்தினமெனையும்மகனையு? 

வில்லென் றனள்கற்புச்சொருவித்தாகயதித்தாள், 

அவவாறுரைசெயமன்னவனலையுங்குறைபுயிர்கொண் 

டெலலவாறுமைவிலைகறுவலெனவெண்ணியிடைர்தான் 

வெவ்வாய்வடிவேலோயெமைவிலைகூறுதலரிதென் 

ஜொவ்வாயெஸின விடுமோசமமாழின வலியென்ராள். 

2சமெனசணிவாயாளிதுசெப்பச்செயலிதுவே 

யாமென்றெழ?வவெள்ளியுமதுவேரலனென்றான் 

மாமன்னவன்மைந்தன் றலைமிசையுமங்குலமடவாள் 

பூமென்குழ எமிசையு ஞ்சிறுபுல்வைத்துஈடச்தான். 

மெள்ளச்செலகாணஞ்செலவிரை யச்செலவாய்மை 

தள்ளப்புதல்வனையும்ம.பிறனையம்முனடகத்தி 

௧௫௯ 

(௪௮) 

(௧௯) 

(௨ 9) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(உ ௩)



௧௭௦ அரிச்சநீதிபபராணம் 

உள்ளச்துயரறிவாகியவுரனாலுகவிழி$ர் 

வெள்ளத்தினை யடையாவிறைவிலைகூறிஈடக்தான. (௩௪) 

தாலத்தறமுணராதுயிர்சளரும்ப௦பலசெய் 

மேலைப்பழவினைபற்றிடவிற்தின்றனனவினை யேன 

வாலைச்சிறுபருவச்தெனன்மாபிற்புதல்வனையும் 

நீலச்சயல்விழியாளையுரிதியுள்ளவர்சொண்மின (கி) 

சோதித்திருமுடியானிவைசொல்லச்சுடர்மாட 

வீதிச்தலைகின்றோர்சிலாமிசவும்மனமழலாப் 

போதிற்றிருவனை யாளிவடனையும்புதல்வனையும் 

எதிப்படிவிலைகஉறிடவெய்துர் திறமென்பார். (2%) 

செருவுற்றசணயிலைப்பொரு திருவொப்பவளிவ ரம் 

மருவுற்றணிதெரியற்புயமதனொப்பவன் மசனும் 

ஒருவர்க்குறுவிலையிற்பொருளுடையார்களுமுளரோ 

இருவர்ச்குறுவிலையிப்பதியெவர்சல்குவசென்பார். (௨௭௪) 

HAGE sa Sow gy tor IFS 

தவருக்கலதளகாபுரியாசுச்சலதலைசேர் 

உவரிக்கடல்புடைகுழ்வியனுலகத் திடைபுறுவார் 

எவருச்கெளிதிவருச்குறுவிலைல்குவதென்பார். (௨௮) 

மண்மின்னெனவருமென்மனை வியையும்மகனையு$ர் 

கொண்மின்னெனவிலைகூறியசோமானுளைகேளா 

விண்மின்னென௨லையம்பரிவெண் ஹாலணிமார்பன் 

சண்முன்னொருமறையோனதிகளவோடெதிர்வர்தான். (௨௯) 

என்சொல்லினை முன்சொன்னயையின்னம்பசரெனவே 

மென்சொல்லியையிளமைர்சனை a ev. Heat ear cor ay ub 

மன்சொல்லலுநின சேயையுமடமானையும்விற்கும் 

பொனசொல்லெனவிறல்வேலினன்்மறையோனொடுபுசல்வான், ()
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களபப்பி_ர்மிசைநின்றெமிசவணிற்படிசிலைபோம் 

அளவுக்இருகிதிரல்கடின துவேவிலையென்றான் 

உளதப்பொருண்முழுதும்முனதுையின்படி சருவேன 

தள உத்திருகசையாளொடுமகனை ச்தரினென்றான், (mY 

Girt mr. 

இரு உருக்குமிதுவிலையாமெனில் 

பொருளளிப்பனின்றென்றபுஈன் நிடத் 

தருகவப்பொருடானெனச்சாற்றலும் 

வெருவிலச்தணன் மீளவுங்கூறுவான். (௩3) 

உண்ம௫ூழ்ர்தின் mols Sap Ques ot 

கொண்மர்தம்மையழையெனக்கூறினன் 

வெண்மனத்தனென்வெள்ளியைக்கூவியச் 

ங்ண்மறைச்குலத்தோன் முககோச்கி2ய. (iE 

இலவர்ச மச்சகளியென் றலுமீ௨னென் 

றவாதமக்கவனங்கையறைந்தனன் 

உவரிகுழ்புவிமன்னவனுற்று கீர் 

கவருமாறிதிகைபுக்கசோவென்றான். (௪) 

வர்தசென்பொருண்மாழையுர்செயையும் 

அர்தணற்களித்தாவணரஈல்கென 

முர்சவாவணர்தீட்டி முடிந்தபின் 

மைச்தனோடுமயிலைவணங்இிளான், (௨௫) 

வஃலிபோற்றிஉருர்தலெமச்செனச் 

சொல்லிவேற்கட்டுளிபலூர் இட 

அல்லிமாமலர்த்தாள்களையனபுடன் 

புல்லிவீழ்ர்துகிடச் தபுலம்பினாள். (௨௬) 

1]



& Ir 2. அரிச்்ஈந்திபபு।|ாணம் 

நின் றுகாணுகிருபரும்யானுமன் 

றன்றுசாணவவாவுறுசெம்முசம் 

இன்றுகாண்டகவெய்தியதன்றிமந் 

றென்றுகாண்பனினி 9யன வேங்கினாள். 

ஏய்சிமன்னனிடைவனென்றேபடர் 

தாங்கியரகாயகதாவிடையென் றயல் 

$ககினாளிறை$ள்கழுத்தைத்தழீ இத் 

தாககிவாய்விட்டுத்2தான்றலாற்றினான். 

எமையென்னையு பியாயையுர்தாங்கெய 

சுமையிறக்கனையோசுகமுற்றததோ 

உமையணைச் இங்குறவென்றிருக்சவா 

றமையுமோவையனே வென் றரற்றினான். 

கழுத்தைப்பூண்டமுங்காதலன்கைகளை 

அழுத்தமாம்பற்றறவிடுவிச்தனன் 

விழித்தசட்பொறிசிர்சிடவேதியன் 

இழுத் துப்போய்த்தன இில்லிடமெய்இினான் . 

கடியவேதியன்கைதொட்டிமுத்தவக் 

கொடுமைகண்டுகுலைகுலைந்தேங்கியே 

இடி.விழுர்தமராமர மீதெனும் 

படிவிழுர்தனன்சற்றும்பதை த். இலன். 

வர்துமச்திரிமன்னனை த்தாங்க$ 

புர்தியில்லவர்போலப்புலம்புவ 

தெர்துகாரணமென்றடிபோற்றலும் 

சர்தைவாட்டமுங்கோட்டமுச்தேறினான். 

அ௮ர்தணன்முககோக்கியரும்பொருள் 

வந்ததோவென்றுமன்னன்விளம்பயாண் 

(டள) 

(8௮) 

(௩) 

(௪0) 

(௪௧) 

(௪௨)
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இர்சமாரிகிபெற்றனனின்னமும் 
எர்தை2யாரைசெய்வதொன்றுண்டென்றான். (௪௩) 

முனிச்குமுன்னமொழிச்தபொனீர்தனை 

எனக்குச்கூவிரீயீகுவதென்னென 

உனக்குமீகுவன்வாவெனவுத்தமன் 

றனகச்குப்பின்னடர்தான்விளைச்சல்லியன், (௪௯) 

அன்னகாலையமைச்சனை கோகச்கியே 

என்னை $விற்றிவற்குப்பபொனீகெனாச் 

சொன்ன3பாதிற்றுணுகசெனவேங்கியெம் 

மன்னகேளெனமக் இரிகூறுவான். (௪௫) 

அன்னை யாயெமதாண்டசையாகிய 

நின்னை யான்விலைகூறுசனீதியோ 

என்னை விற்றிவற்குச்செலத்தகும் . 

பொன்னைஈல்செனலீழ்ச்சடிபூண்டனண். . ~“lgear) 

மண்ணில்லீழ்சதவமைச்சனை மார்பணைத் 

தொண்ணிலாவசனத்தொளிமாழ்சவே 

சண்ணினிற்புனலாட்டி.க்கெளிகன் 

எண்ணு $ர்மைக்கிதேற்கும?சாவென்றான். (er) 

ஏற்குமோபொருட்குன்னைவிற்றிகுவ 

தார்சக்குமாதவனெண்ணமறியலாம் 

தார்ச்குலாவுவெள்வேலவதாழ்க்கிலா 

அர்ச்குளென்னைவிற்றொண்ணிதிகல்சென்றான். (௪௮ 

என்னபாவமெனச்குப்பலித்ததென் 

றர்காப்பலவாவணவீதிவாய்ப் 

பொன்னின்மாமுடிமீதிற்புற்குடியே 

மன்னனை விலைமர் இரிகூறுவான். (ee)



Gir அரிச்சந்தாபுராணம் 

ஆ.திநூலின ராயினுமல்ல து 

சாதிமீனர்களாயினுஞ்சால்புடைக் 

கோதிலான் ரனைக்கொண் மினெனப்பல 

வீதிசோறம்விலைய துகூறினான், 

வாரமேதகுமச் இிரிமன்னனை த் 

தூரவேவிலைகூறியசொற்கொளார 

வீரவாகுவெனும்பெயர்மேவினோன் 

சூர$ர்மைப்புலேமகன்றோன் நினன், 

குடச்சணிங்மெயங்கிய்சொள்கையால் 

திடச்கைகால்விதிர்ப்புற்ற தளர்ச்சியான் 

விடச்கின்றோறசைவிணடுவின் றண்டி.ஸனில் 

தொடக்டிச்சாவியதிண்பெருச்தோளிஞன். 

சுமச்குகசாவைர்துச்.தாசொயவொய்புதைத 

துமச்குவேண்டுமூறபொருணல்ூடின் 

அமைக்கும்புன்றொழிலாளசெம்போல்பவர் 

தமக்கும்விற்சத்தகுதியுண்டோவென்ரான், 

அன்னதன்மையரசன் மனங்கொளா 

இச்ஈசர்க்குளிவனலதெம்விலைப் 

பொன்னரிப்பவனில்லெனப்புர் திவைத் 

தென்னை வில்லென் றமைச்ச ற்கியம்பினான் , 

ஆயினன்றென்றமைச்சனுமவவயின் 

மமையினனனினிவிற்பனுனச்கென்றான் 

ஈயுஈல்விலயேேசெனப்பொன்ப இ 

னாயிரம்மென்ரமைசசனியம்பினான் , 

தருகுவேனெனத்தன்பெயசாற்பொறித் 

தருளினன்புலையற்கமைச்சாஉணம் 

(a0) 

(Gn) 

(இஃ) 

(89)
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பொருளைவாக்கிப்புகரச்சளித்தையபோய் 

உருசவென்னமகழ்ர்தவனேடனான். 

மீரி2௨ர்தும்விடக்டின் றசைச்சுமை 

தோளிலேற்றிப்புலையற்றொடர்ச்தனன் 

அளிமொய்ம்பினமைச்சனுமன்னவன் 

ராணில்லீழ்ச் து தளர்ச் துவருச் இனான். 

கோ ற்றவாறின்குரிர்மலர்த்தாள்ணை 

உற்றறாடொட்டுமூன்பணியேசெயப் 

பெற்றமாதவப்பேறெனக்கின் றொடும் 

.ற்றதோவென் றயலழுதேகினான், 

வலையந்த்தபுயத்திடைவைத்தகா 

அலையவேபின்றொடர்ந்தரிச்சக் திரன் 

தொலைவிலாமுடைராறியதொன்னெறிப் 

புலையன்மேவும்புலைக்குடினண்ணிஞனன். 

பார்ச்தவர்ச்குப்பசுத்தசையாய்மறை 

சோத்தசாவையிறச்கிச்கொடுத்தபின் 

பாததைச்சொட்டிலினுள்ளிருந்தேபுவி 

காத் சசோவடன் சாலனியம்புவான். 

மே வறு. 

தூங்கிருள்கடியுஞ்செர்திச்சுடலையிற்சுடும்பிணச் தச் 

சேோங்கியபுலைப்பேருடையொன்றுண்டுபணங்காலுண்டு 

வாங்சியிதெனச்குவைத்துவாய்ச்சரிசியை$யட்டுண் 

டாங்ொுவென்றுபின்னுமண்ணலுச்சவனுரைப்பான். 

எனகச்குநீபணமுங்கொள்ளியாடையுமினிதுஈல்கி 

உனக்குவாய்ச்சரிசிதர்தேனுண்டிருபசியை£க்கி 

(௭) 

(9௮) 

(சிக) 

(#0) 

(௬௧)



௧௬௭ அரிச்சநீதிபுசாணம் 

மனத்துளேவஞ்சமின் நிமயானத் இலுறைவாயென்னச் 

தனக்குகேரில்லான்றானுஈன்றெனச்சுடலைசார்ர்தான். (௬௨) 
சுட்டவெம்பிணத்தோடொச்கத்தொலைர் து வெர்தெரிர்தகொள்ளிச் 

கட்டையும்பாடைசேர்ச்தகழிசளுமெடுத் துச்கூட்டி ச் 
கொட்டிலொன்றெடுத் தமேனாள்சொடுஞ்சவப்சொணர்ச் தபோட்ட 

கட்டிலொன் றேறிச்செங்சோற்சாவலன்லீற்றிருர்தான். 

பரடையிற்கொணர்ச் துவைத்த பிணஞ்சுடுபணமுங்கொள்வி 

ஆடையும்வாய்கயீட்டியாண்டசைச்களித்தங்குற்றுக் 

கூடையினிறைத் துசாளுங்கொடுத்தவாய்ச்சரிசிவைத்தாய் 

கோடைமாச்சளிற்றின்மன்னனுறைக்தனனுறைச்தபின்னர். 

அத்்திருரகரின்மற்றோரம்பலத் இிரவுதங்கிர் 

சத் தியரர்த்தியென்பான்றங்கணாயகனை த்தேடிப் 

பத்.தியில்வருத்தசண்ணிப்புலைக்குடி லருகுசேடி 
உத்தானீமங்காச்குமாறுகேட்டோடிச்சென்ரான். 

'கெருப்பெழுந்தெரியுஞ்செர் தீச்சுெரைடீர் தியேகி 

மருப்பயிலலங்கன்மன்னை மர் இரத் தலைவனண்மிச் 

செருப்பயில்லீரவேலான்றெகுடி றனிலேபுக்கல் 

இருப்பதுசண்டான் காணாவேங்கியேயலறிவீழ்ச்தான். 

மன்னவரிடம்பொரு துவச் அசூழ்ச் இறைஞ்சிப்போற்ற 

அன்னமென்னடையாராடவரம்பையர்பாடவைகும் 

பொன்னெடும்சோயினீங்கிப்பூ தமும்பிசாசுமாடும் 

இர்கெடுக்கோயிலோவர்தெய்தியதையவென்ருன், 

ச.திதருமயனுமாலுல்சடக்கரு ங்கொடியரீர்மை 

விதியினை யெளியாம்மால்வெல்லலார்தகைமைத்துண்டோ 

அதிகம்வர்தெய்தாமேனாளமைத்தவேயடிக்குமல்லால் 

42திவலோயிதற்குவாடிவருர்தலையென் றசொன்னான். 

(௬௩) 

(௪௪) 

(௬௫) 

(௬௪) 

(sr) 

(௪௮)



G&G & 0 oo tL. ib ௧௬௭ 

என்னவேயமைச்சன்றேறியிருச்சனனிருக்கவேர்தன் 

முன்னமேயுய்த் துவைத்தவரிரியைமுறையினீர்தான் 

இன்னமுதவெதற்கென்றெண்ணியேயமைச்சனவீழத்து 

பொன்னடி.வணங்வொய்கிப்புல்லினிற்பொதிர்துசொணடான். () 

மண்டலத் இிறையனுய்த்துவைத்தவாய்ச்கரிசிதல னைக் 

கொணடுபோய்ச்சுரபிச்சச் துசோமயத்துடனேகீழ்ர்த 

தண்டுலமெடுச் துச்குத்திச்சமைச் இனி த தவவசசோ 

அண்டிடவருறைந்தார்பினனையுற்நவாறெூத்துரைப்பாம். (௪௦) 

அரிச்சந்திரசரித்திரம் 

ஏழாவது 

காசி சாண்டம் 

முற்றுப்பெற்றது. 
ஆ. பாடல்கள் ௬௪௬, 

a. 

சிவமயம், 

எட்டாவது 

மயானகாண்டம். 

ஷீ 

வல்லியுமகனுமர்தமறையவன்மனையிற்சேர்ச் த 

சொல்லியபணிசளெல்லாஞ்சோர்வறசசெய்துபின்னும் 

எல்லியோர்சாமமென்னவெழுர் திருக்தேவன் முற்றி 

அல்லிருசாமஞ்சென்றாலளித்தகூமுண்டுறக்கி, (௪) 
  

* டவணுறைர்தான எனவும் பாடம,



௧௬௮௮ அரிச நீதிரபுராணம் 

கையினிலுலசசைபற்றிச்சாச்சளினு தரம்பாய 

மெய்மினில்வெயர்$ர?ர் தவிழியினிலரு விபாய 

கசெய்.பினின் முடித்தகூர்தனெற்குத்துங்கொடுமைகாணா 

மையினிற்றிசழ் 2 வற்கண்ணாரரம்பையாமதுகிச்சோர்க்தார். 

புன்சணுற்றரம்பைமாதர்வருச்தவும்புர்இசெய்யா 

வன்சணனிரச்சபில்லான்ம9 த்சவாய்9வடித்தசொல்லான் 

தன்சணன்பில்லான்பொல்லான்றறகணன்விலைகொண்டாள்வோன் 

இன்சணில்லாதாளபாரியிவனிலுங்கசொடியபாவி, 

அடியினை ஞ்மைச்சனனச்சலைப்பய மணர்த்த 

விடியுமுன்னெழுர்திருர் தவிளைபுலங்களைபறித் துக் 

கடிவனச்தடகுசொய்துசாட்டமு ஞ்ச.ிிதையும்பொன் 

மு. புனை தலையில்வைத் துமுறைமூறைவருமர்காளில். 

மைந்தனறுஞ்சிருரோடேவெனந்தனில்விறகுசட்டித் 

தர்திவேழியினோர்பாற்றருப்பைகண்டி தவிட்டேகில் 
Qe ; taat டட. . 
Hb gs cM tee Dan Qrorcr oyu or 2 wrt at gs Dok px 

இந்தன பிற: எப்புவிருச இ௫ிபுதற்கட்சென்றான். 

பறித்தனன் குன்சயைப்பற்றிப்பறித்தலுமுனிவனேவக் 

குறித் தவர்ததனுட்டல்குங் காள ராச்சீறி?யாகல் த் 

தெறித்தழல்விழியாற்?ிர்தத்திண்டிற்றுத்திண்டலோடும் 

வெறித்தெழுர்சலறியோடிவெருவி?2யதரையில்லஃழ்ர்தான். 

வடத்தின்£ழிருர்ததோழர்மறுப்போய்வள்ளல்லிழ்ச்த 

இடத் தினையணுயையோவென்னுற்றதுரையாயென்னப் 

படத்சினாற்பரியராசங்கடித்ததுபாருமென்று 

விடத்தினாலறிவுசோர்ச் தான்விட்டுயிரடங்கிற்றன்றே. 

ஆவிபோயசன்றபின்னையனைவரும்புச ட்டிப்பார்த் அப் 

பாவிபூழென்னேயிந்தப்பாலகனிறர்தானென்னா 

&) 

(௪) 

(௫) 

(௪) 

(எ)



மயரன காண்டம், 

மேவியவ்வடத்தின்கிம் உர்சவரவர்விறகுசொண்டு 

காவியங்கமனிகுமுங்காசியம்பதியிற்புக்சார், 

பாலர்வச் தாரிற்புக்சார்பானுவுஙகடவிற்புச்சான் 

மாலைவந்திறுத்தபின்னர்வழியினை நோச்சியன்னை 

பாலன்வர்திலனென்றேங்டிப்பரதவித்திருகண்டாரை 

காலசொர்துருவொயிற்கடைத்தலைவர் துபார்த்தாள். 

வணங்கியக ரத்தாள்சாலவாடியமனத்தாண்மச்சாள் 

இணங்கியும்முடனேவ*சவென்மகனெங்கேயென்ருள் 

மணங்கமழ்குழலாயுன் றன்மைர்தனையாவு£ண்டி 

உணங்கமயயிறசதானென்றாருயிர்த்திலண்மறகலீழ்ர் தாள். 

மடத்தசைவல்லிபின்னுமைர் தரைகோக்கியெத 

இடச்திலேயிறக் சானென்னயாம்வரும்வழியினிற்கும் 

உடததினுகசயலேசற்றேவடச்கினிற்குசைபடர்ச்த 

தடததினிற்றெற்சேயென்றுசாற்றியேயவர்கள்போனார். 

அறுமின் றசாலவறிவழிர் sages pig 

மறஇனாளஷடையோற்சஞ்சிவாய்திறர்தரற்றாண்மாழ்கிச் 

சததொழின்முழுதுஞ்செய்துதர்க்சபின்றேடிச்சேறல் 

உறுதியென்றுஎத்தினுள்ளேயொடுக்கெர்சசத் இிற்புச்சாள். 

முறைமுறைபணிகளெ 5 லாஞ்செய்தறமுடித் துப்பின்னர் 

மறையவன்றன்னையேச்திவாய்புதைத்தமு துவிம்மி 

இறைவசேள ரவர் சீண்டியென்மசனிறர்சான்யானச் 

சிறையி3லசேறற்குன்றன்றிருவுளமறி?யனென்றாள். 

சினச்சடுஜ்சொல்லாற்£றித் திடுக்டெவுரப்பிவிணீ 

எனச்சுறுகுறைே யேயன்.றியென்பொருட்கழிவுவர்தால் 

உனக்கு, குறைதாலுண் டோவுறுவிலைப்பட்டபையல் 

gerd Daren sry api? பொதவிர்க$போவதென்றான். 

௬3௫ 

(௮) 

(க) 

(60) 

gs) 

(௪௨) 

(௧௨) 

(௪)



௧௪௦ அரிச்சந்திரபுராணம் 

அடிமையேயெனினுமையாவர்தரத் திற தானென்றால் 

கொடியனேன்் றனக்குப்பெற்றவயிறதான்சொதித்திடாதோ 

படியின்மேவிறக் தான் றன்னைப்பார்த்தெடுத் தடக்சிக்சங்குல் 

விடியுமுன்வருவேனல்குவிடையெனத்தொழுதுலீழ்ர்தாள், (௧௫) 

4மரலையங்குழலாள்கூறமறையவன்மனம்பொரும்் தி 
ேலைகண்மிசவுமுண்டுவிடியுமுன் வருவாயாகில் 
நீலவேல்விழியாயேகுயெனவொருசாற்சொன்ன 
சாலையேயெழுர் இருர் துகடிஈகர்கடச் துபோனாள். (௧௬) 

பாவியேன்மசனேயென்பள்பரைப்பண்மென்முகத்தின்மோதித் 
தாவியேவிழுவணின் றத யங்கியேமயங்கிலிழ்வள் 
சாவியங்சண்ணீர்பாயச்சதறுவள்பதறியேகஇ 
ஆவியைத்தேடி த்தேடியலமருமுடலமொத்தாள், (௧௭௪) 

ஆறெலாமடிகள்வைச்தவடியெலாம்விழி£ர்கின ற 
தறெலாமரிவைசெனறசுவடெலாங்குரு திதொாட்ட 

மர?ற்லாங்கூர்தறுன் வனமெலார் அணிகள்யார்ச்கும் 

தேறலார்சசைமைத்தன் றிச்செடிபலாச் 2தடிச்செ.சராள். (௪௮) 

ஓடினாளுள் எமெல்லாமுருகினாள்கருகி2ம.னி 

வாடினாள்விறகுவைத்தவடத் இனுச்சருசேவர்தாள் 
சாடினாள்சழுகும்பேயுசரிகளுக்குறளுச் துன் றிச் 
கூடியகுழுவினாப்பண்குமாரனைச்சென்றுகண்டாள். (௧௯) 

சண்டனள்சதறிலீழ்ர் நாள்கழுசெலாமிரியல்போகச் 
சொண்டதோர்மசவினாசையாவியைச்சொள்ளைசொள்ள 
முண்டசக்சரத்தாலேர் திமுருகனைம,மேல்வைத்தே 

அண்டருமறுகயேங்கவாய்இிறர்தாற்றலுற்றாள். (௨௦) 

2 வறு, 

பனியானனைர் துவெயிலாலுலர்ச் துபசியாலலைர் துமுலவா 

அனியாயவெங்கணரவாலிறர் சவதிபாவமென்கொலறியேன்,
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தனியேடிடர்துவிடகோய்செறிர்துதரைமீ தருண்ட மகனே 

இனியாசைசம்பியுயிர்வாழவமென் றனிறையோனுழ்யானுமவமே |) 

நிறையோசைபெற்றபறையோசையற்றறிரை யாய்திறை $5 5(pGl on 

சிறையோசையுற்றசெடியூடி றச்சவிதியாரிழைச்தசெயலோ 

மறை 2யானிரக்கவளகாடனைத் அம்வமுவா தளித்தவடி வேல் 

இறை யோனளிச் சமகனேயுனச்குமிதுவோவிதித்தவிதியே, (௨௨) 

வரனின் நிழிர்துசொரிகின்றசாரைமழை2பாலவீழவிழி$ 

ஊனின்றிமேனியுஇிரஙகள?ிக்தவு.பிரின் நிவெம்புத ழலின் 

மேனின் றவெர்சதளிர்போலுயங்கிவிதியாரைகநொர்துதனியே 

யானின்றிரஙகவேனென்பதில்லையிதுவோவுனீதிமனே, (௨௩) 

செஙகோலறத்தின் முறையேசெலுத்து திநலோனெவர்க்கு 

முரவோன, வெங்கசோபயானை விறன்மனனனம்மை விடுவிக்க 

வெண்ணிவருகாள், பங்கேருகத் துமலர்போல் விளல்குவதனாம௫ழ்க்த 

பரிவால் , எல்கேயெனாசைமகனென் அரைக்கிலினியேது சொலின்ன் 

4௦கனே. (௨௪) 

நீராளவாவிசெறிசாடனை த் துநிறைமாதவற்குதவியும் 

பாராஞு$ர்மைதொடர்பற்றதன் றுபடி யாளுமெர்தைமுடியில் 

சாராளபேர்சள்சரடவோசையோய்வில்கனனோ?சொடதனை மேல் 

ஆசாளவல்லரவமேவனத்திலரவாலிற*தமகனே. (உடு) 

ஈல்லோர்வகுத்சமுறையாமறங்கணாலெட்டிலொன்றுகுறை3யம் 

இல்லோரையற்பமிசகழோமிதக்குமிறையன் நியேறவுகவேம் 

சொல்லோமறுத்துமுரையோமுரைத்த துறவோர்கள்புத்திடவேம் 

எல்லோர்சமச்குமினிதேவிளைப்பமேதாசவச்ததிதுவே (௨௬) 

wane THR Op Den) தீ துவருசேனை யாளவதறி2யம 
PD முணராவமைச்சையணிவாயிலவைத் துமறியேம் 

   



௧௭௨ அரிச்சந்திரபுராணம் 

குறையேயிழைத்துவினையேவிளைத்சகுடிவைத்திருர் துமறியேம் 

இறை3யேதவத்தின்விளை 2வயெமச்குமிதுவோவிதித்தவிதியே. (} 

கனமுந்தருக்கள் குலமுந்தரித்தச ரமும்பெருத்தவுரமும் 

தினமுஞ்ரறக்குமுசமுர்தரித்தசிகையுங்கெக்குமுறைசண் 

டினமுச்சரித்த தயிரானபாவியிறவாமலென் றன்மகனே 

மனஹர்தறிப்ப திலகொர் துபெற்றவயிறுக்தரிப்பதிலை2ய. (௨௮) 

பரவாதிசட்குமிகவேவிளைச்தபடிபோலுளச்இலறமே 

விரவாசதுட்டமுனிசகெளசகெற்குவினையே மிழைத்தகுறைபோல் 

காவேபிடிச் தூவறியேனளித்சசளிராவிசெற்றகவொய் 

அாலேயுனச்குழுளதோபமைச்கவளி2யனிழைத்தவினையே. (௨௯) 

என்னாயகன்றன் மணிமார்பிலேறிவிளையாடுகின்்றவெழிலோய் 

முன்னாப்விகர் தசனன்மூழ்கவெம்மின்முதலேகடர்தமதலாய் 

செ்சாய்சிரண்டுசெறிகானிருர் துதெளியாதிரங்குமெனை $ 

அன் ஞய்௨ ருக்தலையெனாச துன் றனறிவுக்கடா தமகனே. கூடு 

மற்வாளெயிற்றுமணிமாசுணத் தின்உலியாவிறர் தளவெனோ 

ழ். றவாதிருச்குமதிபாவிதன்னொரறவேதெனக்கரு தியோ 

திறவாய்சிவத்தசனிவாயுறைாத்தல்செய்லொய்முகத்துவிழியாய 

பிறவாதறித்தனடியேவழுச் துபெருமானளித்்தமகனே, (௩௧) 

வழயேறுவெற்றிரெரிவேன்மலர்ச்கைமக னோ உறர துமடியாகி 

கொடியேன்முகத்தில்விழியார்முணிச்குவளகாடளித்தசொடையார் 

இடியேற._ர்த்தமரமாசமண்ணினிடையேயுழைத்தலழகோ 

அடியேனையொக்சமுடஷியா திருத்தலனியாய.மிச்சயமனே, (௩௨) 

Gas pm. 

எனமழசகியிவனுடனா.பிறர்தேமாகிலிவனை 

யெடுத்தெரித்தடக்கவுரியாரில்லை 

மனமுரறுகானம்மைவிலைசொண்டோன்சால 

௨ன்சண்ணன்மனை வியவன் றனின்் மாபாவி
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னெமுடையார்விடியுமுதற்செல்2லனாூழ் 

செறுவரிவன்றனைக்கருச்சிச்செல்வசனெனறு 

தனதுதிருமகனையெடுத்தணிதோள வைத்துச் 

தள்ளாடிமதிதயனார்தனயைமீண்டாச. 

காடுமேடுஞ்செறிர்தசெர்காய்முன்னே 

கெள்வியிழுசத்இடப்பறர் துகழமுகுமோசப் 

போடுபோடெனப்பலபேட்தொடாச்கொண்டி 

போகேனீயெனச்கொடியபூதஞ்சூழ 

மாடுதோறும்பறிச்கரரிகடாவ 

வார்ருமலுஞ்சோர் mf sybase gro rae 

ஈபொடி த்தனை யும்பட்டுகீண்முள் 

ளிகிசொாடு$ச்திநெடுஞ்சுசொுற்றாள், 

பிணங்கள்சுடுங்கடும்புலையரரவத்தாலும் 

பிளர்துதலைவெடித்திடுடேரமலையாலும் 

கிணங்கருஇச்சுறகாம முடையினாலும் 

நெூங்கனலின்கொழுச்தெழுந்தறி௨ப்பினாலும் 

சணங்சண்மிகச்களித்சாடர் அழனியாலும் 

கனற்பொறியின் மலிவாலும்புசையினாலும் 

சுணவ்குபலபிணங்குபெருங்குரைப்பினாலும் 

தோகையறிர் துணர்ச்துகொடுஞ்சுடலைசராச்தாள . 

கண்டனளீ $மமெனச்கருத்திலுன்னிக் 

கடவுளர்தல்காவலிற்றன்மகனைவைத் துப் 

பண்டுவெந்துகரிர்தகுறைச்சட்டையெல்லாம் 

பலதிசையும்விரைந்தோடி.ப்பார்த்தெடுத் துச் 

கொண்டுவர்துபிணங்கள் சடுஞ்சுடலைஈண்ணிக் 

கொள்ளியெடுத்சோடி யனல்கூட்டி மூட்டி 

(in in) 

(௩ ௪) 

{ mG)



௧௪௪ அரிச்சந்தி। புராணம் 

மண்டுதழற்சட்டையின் மேன்மகனையைக்தாள் 

வளர்ச்தெரியுங்கனல்விளக்சமன்னன்ஈண்டான். (ms) 

அ.ரவு£டித்தரசிளங்கோவிறர்தானென்ப 

சறியாமல்வெகுண்டிறைவனா3ரயிர்த 

இரவுதணிற்பிண ஞ்சவொரறி?வாமென்னா 

வெழுர்திருர் துவிரைர்தோடியேடி மூடி. 

தீரவுரியபொருளெனக்குத்தாபாதே$ 

தனியேயிப்பணியிருளிற்சவங்கொணர்ச்து . 

கரவினழற்சுவெதுனச்சடைவோவென் ong 

கால்மீசிச்சான்முளையையெடித்தெறிர்தான். (௩௨௭) 

எறிந்திடலுமுயிரேரேங்சவேங்கி2வணி 

விடிவிழுந்தாற்படிமிசைபேபேய,ஃசாய்ர்தாடி 

முறிச் தவிழுமாம்போற்சென்றடிமேல்கீழ்ச் து 

+ மொழிகுழறிவிழியருவிசொரியவல்லி 

அறிர்துமிலனி.பவூரில்வழங்கு?இ 

யருவினை யேஞனாருமிலியறவும்பாவி 

மறிர்தமசன் றனைச்சுடகான்வர்தேனையா 

வறியேற்குப்பொருஷவோவழங்கவென்றாள். (௩௮) 

பொருளுடையேன் றமருடையேனானாலிந்தப் 

புத்திரனை த்சோண்மீ துவைத் தப்போச்திவ் 

விருளிடையிச்சுடலையில்வக்தெய் தவேனோ 

வெரிர்சகுறைச்சட்டையினி 2லற்றுவேனோ 

தெருளுடையாயறமுடையாய்வினையேனீன்ற 

சிறுவனை யான்சுடச்சருணைசெய்யாய்தேயா 

அரு௫நூடையாயாதாரமற்றேற்குன்ற 

னடியிணையேதஞ்சமெனவலறிவீழ்ச்தாள். (௧௯)



மயானகாரண்டம், ௧௪௫ 

போன்னனையாய்விடிவிடரியான்புகூயனென்னிற் 

புலையனுமல் 3லன்புலையற்ஈடிமைகண்டாய் 

என்னடிக்தீண்கிவதுதசாதுந்தா 

ஸிப்பொருட்சியானுநியனமீலனென்னையாள்வோன் 

சொன்னபண௰காலுண்டுசொளளியாடைத் 

துணடமு௰மான்றுணஇுதக்து ஈடுதியன்பால் 

அன்னவன்றான்படியாகெனக்குத்தந்த 

வாய்ச்சரிசியானளிப்பேன றிதியென்றான். (௪௦) 

அருசியல சர்தனையெூத் துச்சுமர்துபோக்து 

சுவொரற்றிசொட்டிற்றோண்மே௰லற்றிப் 

பஞ்சிபடும்பாபெடும்பாவி2யற்குப் 

பணமேதுகொள்ளிஞழுறிப்பாதியேது 

கெஞ்சுதளர்ச்சருவினை மேன்வருர்தக்சண்டு 

ரீயிரல்சாயெனவிரச் துநிற்குகசாலை 

வஞிஇிருமணிமிட ற்றில்வயங்காசகின் ற 

மங்கலகாண்சண்டிறைவன்மறித் து ஞசொல்வான். (௪௧) 

ஈல்லைஈல்லையறச்சமர்த் இ$மீயசண்டே 

னன்னுதலரரனை வரினுமிச்தரசாலம் 

வல்லைவல்லைவிறகுகளுங்களவேசெம்பொன் 

மங்கலசாணுனசமுத்திலிருச்சவேதும் 

இல்லையனச்சொல்லுவதுசற்றுமேலா 

திதனையெனக்ூவாயென் நியம்பவேடர் 

பல்லமுயிர்சிலைவாயிற்பட்டமான் போற் 

பதைபதைத்துப்பைந்தொடியாள்பதறிவீழ்ர்தாள். (௪௨ 

மே வறு, 

வாடினாடஎர்ச்தாண்மலர்மாமுகம் 

சோடிஞள் குலைக்காளலைஈ்தாள்சொடுங்



௧௭௭ அரிச்சந்திரபுராணம் 

சோடிசாள்வ ததென்றுகி2லரமெய் 

மூடினாணெூமுச்செறிர்தாளசோ, (em 

oS ara heeé Gs Dave g 
தொலைவில்யாவர்ச்குந்தோற்றருமங்கலம் 
புலையன்சாணவும்போது௨தோ வென 
உலையின் மீ தமெழுகொத் துருனொள். (௪௪) 

இருளறுங்குண த்தெர்தைக்குநல்வரம் 

அருளுங்காலத்தரவணி?உணியான் 

திருவுளஞ்செய்தஇிவ்வியமென்மொழிப் 

பொருளுமித்சலம்புக்சபின்பொய்த்ததோ. (௪௫) 

பனிமதிச்சடைப்பாவைபங்காளனார் 

இனியவாசகமின்றொடுர்தீர்ர்ச சால் 

புனிதனாரினும்பூவளர்தோனினும் 

முனிவனோமுதியோனெனவேவ்இஞள், (௪௬) 

அற்புக்காழியனானரிச்சர்திரன் 

விற்பப்போயினமேன்பைக்குலத்தொடும் 

பொற்புப்போம்பொறைபோறிறைபோமென்றன் 

கற்புப்போவதென்னென் நசலங்கினாள், (௪௪) 

OT WE TMDL EEG ET SONG oT 

மனை வியாமிவளென்றுமனங்கொளாத் 

தனையன்மாண்டதுதன்னையுட்கொண்டுள 

கினை வைநீக்மெறப்பையு£க னான். (௪௮) 

சள்ளவேசத்தரவுகடிக்சாம் 

வள்ளலோவிறந்தானென் ற மன்னவன் 
* உள்ளேரொதர்துயிர்த் துயிர்த் தப்புறம் 
விள்ள லானுரைவிம்மிமயங்கினான். (௪௯) 

சு உள்ளநொர்து எனவும்பாடபேதமுண்டு,



LD (Ls 1 GOT. & M1 GOT டம். 

அன்னையின் தியருல்கானிலெய்திய 

உன்னையோடியுசகவ்கடித் தலின் 
!பின்ணையும்முணையும்விற்ற9வவவினை 

என்னையெவ்வணதொர்தனையேர்த 2ல. 

BESETOR APA Hs gS 

எரதமோடவர்இவ்வணம்பட்டனை 

மைந்தனேயென்றனாுற்பெற்றவாழ்வுனக் 

இக்கவாழ்வளவோவென்றிரங்இனான். 

ஒன்றிலாதவுயிரினை 2யோம்பி2ய 

Ounce Dar ge wa baa Lu rer 

Qacr D3 vt Dal bs £ FHaus oD 

என் ஜிறந்தனையோவென் றியம்பினான். 

விற்றராவிலென்மேனிக ழ் தயழய் 

பற்றியர்சணனீர்த்த தும்பார்த்் திருர் 

இற்றைரசாண்மட்டிரக்சகாதவெச் யின் 

உற்றபாவமொழித்தனையோவென்றான் , 

விலைபட்டாய்ப்பட்டும்வெவ்வரவாய்பட்டுத் 

தொலைபட்டாயன்னைமிசாமரிற்கொணர்ச்திடதி 

தலைபட்டாய்சமியயேனெறியத்தகர்க் 

தலைபட்டரயிதுவோவிகியையமே. 

கசாசலாலுனைச்காணாசதகாயையும் 

ஈதெலாம்விளைத்தெற்றியவென்னையும் 

மீசெலாமரவின்விடமேயகாள் 
எசெலாமுரைத்் சாயுரையேச்தலே. 

பிறப்புணர்ர்சவன்றேபிறிஇன்றியுன் 

இறப்புணர்ர்தனமென்னினுமெம்முனோர் 

12 

௧௪௪௭ 

(wv) 

(Gs) 

(௫௨) 

(Bn) 

CE) 

(5@)



௧௭.௮ அரிச்சந்ீதிபபுராணம் 

சிறப்புஜ்செல்வமுஞ் சேர்தலிற்றீர்ர்தவா 

ிறப்பெரும்பிழை 9யன்றென் மழுவ்கினொன். 

உாமரின்மிச்சவயமன்னர்கக தசின் 

ரனில்லீழ்ர்சழலின் நிரின்றாய்திருத் 
தோளி2லைற்றிச்சடலையிலேவா 

ேரின்மிச்சகவெ.யவினையோவென்றான். 

இன்னவாறரைதசேங்கடவேர் இழை 

தனனசச தினுணர்சசிதழைத்திட 

மன்னனேயீவனென்றமதித்சவன் 

பொன்னடித்தணைபூண்டமுதோதுவாள். 

சொித்செழுச் துபடர்குடிசகொண்டுளவங் 

சதித்ததுன்வயிற்கண்டனனுத்தம 

NET TAO BS a © sR TO) FOr 

மதித்திரு ந £ல்வல்லிவிஎ ம்பினாள். 

சீமைசெய்த துனக்குஞ்”ிறுவற்கும் 

உாய்மைதானதுமணணுக்கும்விண்ணுக்கும் 

ஷாூய்மையபிணியென்றுதுணித்தனன் 

?மயங்கலற த்தைநினை யென்றாள். 

சோகைகேள் புலையற்குத்தொழும்பனான் 

ஆகையான்மற்றஉன்பணிடர்தவன் 

ஈசையானிழர்தாற்றவறெய்திடும் 

போகைஈன்றபொருடருதற்கென்றான். 

உன்னை யாளுமரையவற்குற்றிது 

சொன்னகாலர்சரினர்தத்.தாசொடு 

பொன்னை வாங்கியளித் துறின்புத் தரன் 

ரன்ளைநீசுடத்தச்ச துனச்கென்றான். 

(Ox) 

(எ) 

(௫.௮) 

(இக) 

(௬௦) 

(௪௪) 

(௪௨)



LO i ரன கரண (டம. 

அ.ரச்செனச்சவப்புற்றவழற்சகணன் 

இரச்சமற்பமுமில்லவனிப்பொருள் 

கரக்கருச்திலன் ற் இடிற்காண்பனென் 

அரைத் தவல்லவிமமனைவைதச்தோடினாள். 

வறு, 

பங்கைகடிதேகிடலுமைச்தன்முகசோச்இ 

அங்சகைதொடகாணிமனமஞ்சியயனின்்றே 

கங்கைவளகாடனிருசண்சலுழிசிக்த 

வெங்கைய ஙகரர்தவிளவின்சனியையொச்தான். 

மன்னவன்வருர் இயுறமாமயிலையன்னாள் 

துன்னவரிதசாயசுகொடதகடர்தே 

என்னவினையின்னம்வருமென்பதுகருத்தாய் 

மின்னுமணி$ள்புரிசை௮ தியிடைபச்சாள். 

இள்ளைமொழியம்மறுகுகிட்வெதன்முன்னே 

வள்ளையொலிமாடறிறைகாிரகர்மன்னன் 

பிள்ளையையெடுத்தயல்பெயார் அயிர்செ.கத்தே 

கள்ளர்சிலர்சல்லணிகவர்ந்துகொடுபோஞனார், 

அம்மதலையைத்தெருவகத்தினிடைசாணா 

இம்மதலையார்மசலையென்னவலமந்சாள் 

எம்மதலையைக்சணமெறிர்த.தகசொலென்னாத் 

தம்மரலைமெம்ச்குறிசனை த்தெரிதலுற்றாள். 

விடிச் திடுமுனச்ஈகரிசாவலர்விரைந்தே 

இடி.ர் சமதிலேறியுமிழிர் அமறுகுற்று 
மடி.ர்தகுழவிச்சருகுசண்மெடமாதைக் 

கடிர்தனர்சொணர்ச்துயிர்சவர்ச்த திவளென் றே. 

& a1 In 

(சு) 

(aa) 

ச) 

(௬௬) 

(௬௪) 

(௪௮)



௧.௮0 அரிச்சந்திபுசாணம் 

பதைத்திசெனத்தொபெசுங்குழவிதன்னை 

வதைச்சதிவளாமென்மலர்ச்குழல்பிடித்தே 

விதைத் தலின்்விழுர்தெனவிழிச்சனறெறிச்ச 

உமைச்தனரடித்தனரொடிச்சனர்சளென்பை, (௬௯) 

சென்றவர்கள்சென்றவர்கள்்சேரவடரச்சண் 

டன் றவர்களிற்சிலர்விலக்ிெயசலப்போம் 

என்றுதலமேதுகுலமேதுறசேயைக் 

கொன்றபரிசேதரிவைகூறெனவுரைசத்தார். (௪௦) 

சேவருணமச்கிலைசெகுத்திலனெனிற்றான் 

ஆவதிலைமமொழியையாருறுதிகொள்வார் 

சோவதிலுகம்மகவினோதசவினாலும் 

சாவதினிதென்பதுமனத் திடைதரித்தாள். (௭௧) 

மெய்யுரைசெயிந்பொயெனமேவியதும ஷம் 

ஐயுயிதினில்லையதனாற்புரையிலாத 

பொய்யுரையுமெய்யொடுபொருர்துமெனசாடி த் 

தையலவரோடி அ தனைப்பகரலுற்றாள். (era 

ஒன்றினி துசகேண்மினுலகச்தினிலிரச்ச த் 

தன்றியுயிர்கொன்றுழலரச்சியறியிரோ 

இன்றயிரிழர் தமசவென் சையிவிருச்சக் 

கொன் றதிலையென்னவலனோகொடி.யளென்றாள். (௭௩) 

ஆயின்விடன்மில்னெனவடி த்தணிகயிற்றால் 

சாயுமிருகைத் துணைபிணித் தவிசவ த்தை 

வேயும்விழைதோளின்மிசையேறிவிறன்மன்னன் 
வாயிறனை சாடி.மயிலைக்கொசெடர்தார். (௭௭) 

சைகொடுசவத்தினிருசால்களையணைத்து 

மெய்சொசெமர்தடிவிதிர்ப்புறமிதித்துப்



மயான காண்டம், ௧௮௧ 

பெய்சகொடுகிணங்குறுதிபின்னுமுனுமொய்ச்ச 

மொய்குழல்வணக்கிடைமுறிர்திடஈடச்தாள். (௪௫% 

குறித்ததிசனத்தொடுகொதித்தவரடிக்கத் 

தெறிச்தகுருசத்துளிதிசைச் தஇசையின்மொயச்சப் 

பிறித்திருகயிற்றிடைபிடித் துவரசாய்மேல் 

௦ றித்தடரமானெனவெருண்டுமுனடக்தாள். (௪௬) 

சேலைகசகர்காவலரும்வேசமுணிவற்கன் 

ரலைவயல்சூழ்பதியளிசத்தமடமாதம் 

சாலைமுரசங்குளிறுவாயில்கள்கடசர்தே 

மாலைமுடிமன்னனுறைமண்டபமணைந்தார். (erer} 

_அத்தலமணைசர்தவருளக்கொடியர்மன்னைக் 

கைத் சலமெடுத்திருகழற்றொழு கின்றார் 
(மய்த்தவமுயன் றமணி?2வயனை யகோண்மேல் 

வைத்தபிணமுங்கொடுமடக்கொடியுசின்றாள். (௪௮) 

சின்றளவின்மன்னனுஙிகழ்ச்தபிமையென்சொல் 

என்றஇசயித்திஃ திறக்கெனவுரைக்க 

மன் றல்சமம்கசோதைபிணம்வைச்சகனணிலத்தில் 

சொன்றபரிசெக்தரெறிகூறிடுமினென்றான். (௪௯) 

என்றிறையுசைத் திடவிறைஞ்சியவர்மன்னா 

இன்றிரவுகின்மகவைவர்திவளெடுத்து 

மன்றணிகெடுர்தெருவில்வைகத் தடல்பிளர்ச து 

கொன்றபடிசண்டுகொயவெச்சனமுனென்றார். (9) 

அர்தமொழிசொன்னவரையங்கையினமைத்து 

வர்தபடி.யாவுமிவண்வல்லியுையென்னச் 

சர் இரமதித்தெரிவைதன்னடியைகோக்கச் 

செக்துஉர்மலர்க்குமுதவரய்மலர் இிறச்தாள். (அக)
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செய்யமகவின்னாயிர்செகுத்தபடிசண்டாய் 

கையினிலெடுத்தசொர்சவத்தையெதிர்சண்டாய் 

மெய்யிடைபுலால்வெறிவிரிக்தமுடைகண்டாய் 

ஐயமிலையானுமொரரச்சியறியென்றாள். (௮௨) 

என்துரவ௱் றசைகளுண்டுடலெடுத்தேன் 
வென் நிவடிவேலிறைவறின்னச ரின் மேவி 

இன்றிரவினின் மகவிஎர்தசைவிரும்பித் 

இன்றிடரினை ச் தயிர்செகுத்சதளரென்றாள், (௮௩) 

மடச்கொடியுரைச்சவிதுமன்னவனுரைப்பான் 

அடச்சமுமொடுச்சமுமரக்கியலெொன்னும் 

இடாப்பலவிவட்டவரிழைச் தமைஈமக்குச் 

சுடச்சுடவுரைச்குமிவள்சொன்னமொழியென்றான். () 

உயிர்க்கொலைபுரிச் தவர்முகக்குறியுரைக்கும் 

கையிற்குறியுரைக்குமிருகட்குறியுரைக்கும் 

குயிற்குரன்மடர்தையிவள்சொன்றகுறியுண்டென் 

தயிர்ப்பிலயெனச்செனவமைச்சசொடுரைக்தான். () 

வள்ளலிவைகூறிடலும்வர்தவர்சண்மன்னா 

பிள்ளையையெடு?தவடியின் பிறகுசென்று 

சள்ளியிவள்கொன்றபடிசண்டுசொடுவந்தேம் 

உள்ளதலதில்லதையுரைச்சவிதியுண்டோ, (௮௬) 

உன்னுரசைதனச்சொரெஇருத்தரமுமுண்டோ 

என்னுரைசெயத்தகுவதெம்பெருமவென்றே 

மன்னுரைகடற்புவிவளாகமிசை வாழும் 

இன்னுயிரிறச்குமிவடன்னை விடினென்றூர். (௮௭) 

அன்னவையுை ததவரைமன்னவனமைத்தே 

என்னைபலபேசுவதிவேழையடி தானோ



மயான காரண டம. BOR 

பின்னையடி சென் றதுளதோபிறிதெனக்சண் 

டூர்கொடியில்வகஇடுமெனசசிலரைவிட்டான். (44); 

போற்றடிபணிரஈ்தவர்சள்போய்மறுகிலஞாடே. 

சாற்றடிதைக்குமுனர்கண்டிடு துமென்றே 

மாற்றடியிலாற்றரியவல்லியடிவைப்பின் 

வேற்றடிகள்பார்த்தவர்விரைர் தெறிசென்றார். (௮௯) 

அவ்கவர்கள்வர் இடுமுனத்தெருவகத்துகி 

கங்சருகுகன்னல்விளைகன்னபுரிமன்னன் 

மவ்கையடியேயழுஇிமற்றையடியெல்லாம் 

அக்கைகொடு$விமுனிகெளசிகனழித்தான். (௯௦) 

எர்தவடிவர்ததெதெனெலவெண்ணியஙணண்ணி 

அர்துவடியின் சுஉடமைப்பனை வருங்கண் 

ஒச்சுவடியேரமுழுதுமியாஉர்களுமிங்கே 

வந்தவடியிலலையெனமன்னனுழைவத்தார். (௧௪) 

உற்றடி வணங்கியவர்முற்கலையொதுக்கிச் 

சுற்றடிசள்பற்பல9தடாரச் தசனிசென்றேறம் 

அற்றடியினிச்கொடியகள்ளியடி யல்லால் 

மற்றடிசவில்லைவயனமன்ன௫னொடுசைத்தார். (௬௨) 

வள்ளலும்வருக் இமிகமங்கைமுககோக்கி 

உள்ளதுளரைசெய்செனவரைச்இடமறித்தும் 

சள்ளியெனை யல்லஇலையென்றுகழறக்கேட் 

உள்ளலவயனாட்டாசலனொர் தசம்வியச்சான். (௬௨) 

கொல்லவிவள்்வல்லவராமல்லள்்கொலைசெய்தாள் 

அல்லளெணிலங்கொருவர்வக்தவடியில்லை 

தொல்லைவினையெவ்வசைதொடர்ச்ததறிதக்க 

இஅல்லையெனமைச்சனணிலிவட்குருகிறின் ரான், (௯௪)
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முூனனைவிதியாலுமவ்னை முற்றமதனாலும் 

என்னையிவடன்னைவிடலெளன்பதுகினைக்தே 

சன்னல்செறிசாசிபதிசன்னபுரிமன்னன் 

மின்னைவதைசெய்வதுவிரும்பியொருமித்தான். 

அவவணரினைஈ்திடலுமவ்வளவுதன்னில் 

செவ்உணகயிற்குருிரிவினை களெல்லாம் 

இய்வணமசன் நிடுமெனுக்குறிவிளல்ச 

மை. வணவயங்குருண்மறைக்த தவிடிர்தே. 

தீங்குலமடஈைபசெஞ்சலமுணர்ச்ேே 
ம௫குலெழுவெண்சசிமழுக்கியொளிமாயக் 
சங்குன்மகளிர்தவினைகண்டசலவோட 

லெங்குலகெடுக்ச திர்வெகுண்டனவெழுர்தான். 

சாதலிபிடித்சரெறிகண்டெமதுகற்பின் 
போதமிதுவென் அபுருடர்க்கெ இர்குலாவும் 

மாசர்முகமென்னவயலுக்தடமுமற்றும் 

ஆசபன்முகத்தெ.இரலர்க்சவரவிர்சம், 

வறு, 

விடிர்தகாலையில்வேறொரு இறம்புறங்சாணா ன 

மடிரதமைர்சனையெடு மன மனை யிடைப்போக்கி 

முடிர்ததீவினைப்பயச் தினுமுஇர்வினையானும் 
சடிக்இடும்படிசரு இினன்காசியர் கோமான், 

சோரர்மற்றயலுண்டெனிற்சோதித் துவந்திச் 
கேோமியாவருமுரைத்தில7 வரவரநினைவை 

யாரறிர்தவரிவடனை வசைப்பதற்சழைத்து 
வீ ரவாகுவைச்சொணர்செனச் தா.தரைவிடுத்தான். 

விரைவினோச்சென்றவன்புலைச்சேரியின்மேவி 
அ௮ரசர்சோனுனையறுளிப்பாடெனவுரைத்தழைச்கச் 

(௬௫) 

(௬௪) 

(௬௮) 

(௯௯) 

(௧0௦)
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சரைகொள்வெள்ளைவாய்?வர்தசட்சருரிறச்சுடர்வாட் 

க.ரதலத்தொடுங்கடி துவச்சரசனைச்சண்டான்., 

அரரரின்றுவாய்புதைத் துளமலைஈ து. தாசொடுகூப் 

பாரமேனியைச்சுருச்கிவீழ்ச் உரசனைப்பணிக் திக் 

கே ரசாயினேன்றன்னையென்னினைர்சவாறென்றான் 

௮2. ரவாகுவைகோச்கியவ்வேர்தர்கோலனுரைப்பான். 

அட்டியாமிவள்குழவியைச் துணித்தனளென்னாத் 

திட்டியாற்கண் டேமெனச்சில7 ரிவையைப்பிடி ச் அ.ச 

கட்டிவர்தனர்கட்டொடுங்கொண்டுபோய்க்களத்தில் 

வெட்டுவித்திடென் றீர்தனன்காசியர்வேக்தன். 

மி சனைச்சைக்சகொண்கெட்டினையிறுகுறவிகித் த 

மன்னைச்கைதொழுசேத்தித்தன் சேரியில்வர்,து 

(௧௦௪) 

(௧0௨) 

(௪௦௧) 

பினனை த சன்வயின்விலைபட்டவயோச்தியர்பெருமான் , 

றனனைச்கூவியேயவன்கையிற்றையலைச்சொடுத்தான். (௧0௪) 

பிள்ளைபைச்கொடுபோயுடல்பிளச் தயிர்தொலைத் த 

கள்ரியைச்கொலைச்களத் திடைச்கொண்டுபோய்க்சவச்தம் 

அதள்ரிமயாடநீவெட்டெனத்தோகையைக்கொடுத்து 

உள்.ரியோன்கையிற்றன்கையில்வாளையுங்கொடுத்தான். (௧0௫) 

வாளைவாங்கித்தன்மாசையும்வாங்கனன் உர்தான் 

பாளையோதியையறிர்தனன்பாடையுமறிந்தாள் 

வேளை வென்றவற்சேற்றசோவெனவிறைமெலிர்தான் 

காளைவாட்டமுங்கோட்டமுங்சன்னிசண்டுரைப்பாள் 

மூன்னைரசாளசசாண்டணிமுடிபுனைக் திருக்த 

ம௫்னர்செய்கையுமறங்களுச் இறங்களும்வளர்£ த 

இன்னமுங்குறைக் அயிர்தரித் திருச் தவரில்லை 

அன்னதேதுணிபடி யனேற்கு.ரவ்கலையென்றாள். 

.. (௧௦௪௬) 

(௧0௦௭)
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அக்கணத்தினிலமைச்சனும்விரையவர் தணுடிப் 

புச்கவாறெலாம்புரவலன்புசன் நிடச்கேட்டுப் 

பக்கரோச்சியேமன்னனை ப்பணிச் துயிர்பதைச்க 

ஓக்கவே௫யேசுடர்மணித்தெருவில்வர் துற்(ரன், (௧0௮) 

இடச்கைபாசமுமேதியும்பிடிச் தடவலத் தத் 

திடச்கைபற்றியவஞ்சுசகோலினாற்றள்ளிச 

சுடர்த்தெருத்தனிற்றோன்றிடத் துணுச்சமுற்றேகட 

மடக்கொடித்திருமாதருமைர்தருமுரைப்பார், (௧௦௯) 

் Ga mp. 

சையோசெமழுகங்கமலமுசமோ நிறைர்தமதிகாலோ விஎஞ்சினை 

வரால், மெய்யோசலாபமயிலிடையோ,நடங்குகொடிவிழியோகசடை 

ஈதவடிவேல், மையோ சுருண்டகுழன்மலையோ இரண்டமுலைவனி 

தைச்செனப்புகலுவார், யோவிவட்குவிதிகொலையோவெனச்கறி 

யமுவாரறைச் துவிமுவரா, (௧௪௧0) 

தவளத்திருத்தரள ஈகையுஞ்சிறர்தவிரு தனுவைப்பழித்த ..ச 

லும், பவளத்தையொத்தஈனியிதழும்படைத்தவிதி பதறிப்படைச்ச 

அளதோ, சவளக்களிற்றரசலுலகத் துயிர்க்கு தவுகபடற்றிரக்கமுடை 

யோன், இவளைச்சொலசகருஇியிவர்கைககொடுத்ததிறமேதென்றிர 

க்லயெழுவார். (௧௧௧) 

வேலைப்பழித்தவிழி யாளைச்சினத்தரசன் வெட்டென்றரைத்த 

பொழுதே, சாலச்சவங்கள் சடு£கோலிற்கடிர் துனி தள்ளிக்கொணா 

ர்சபுலையன, சலத்தையுக்கனசமார்பத்தையுங்குலவுதிண்டோளையு 

சண்டிடின, மாலொப்பனன நிமமி?2லானொப்பனல்லதொருமதனொ 

ப்பனென்றுமருள்வார். (௧௧௨) 

மறையோனிடத் இவளைவிலைகூறி மிச்சவொருமசனோடும்விற்ற 

லணிவன், குறையோபொருட்செலவு தெரியாதுமற்றமொருகொடி.
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யோனலச்சணுறவே, பறையோனிடத்திவனை விலைகூறிவிற்றுமு 

என்பலநாள்கழித்ததறிவேம், இறையோன் மகற்கிறுகிசெயலாலிவர் 

ச்குவருமிடையூறிதென்றுரைசெய்வார். (௪௧௧) 

எங்கோமசன் கதற வுயிருண்டசொலைகாரி யிவளோவெனத் 

தொடருவார், வெங்கோப வன்கரியின்முன் போடு மென் றூலர்வெ 

குள்வார்ரெருக்செயடர்வார், பங்சோபறைச்சவளை வசைசெய்தனம் 

படைபடாகசோவெனப்பதறவார், செம்சோன்முறைக்குவழுரீர்சொ 

ல்வதென்றுலர்செயலால்விலக்வருவார் (௧௧5௪) 

அறியாதகாசபெதி மகனாவிசொண்ட விவளனியாயசகாரியசடி, 

பழிபூணியிங்சகலி னெளிதாய்விடாதுமர் பலராவியும்பருகுவாள்? 

விழியாலெறிர் துமுயிர்கவர்வாண்முகத் இிலைதிர்விழியா த நில்லுமெ 

னலே, மொழிவார்வதைத்திடுசை பொருளாசவற்பமனமுசியாளெ 

னப்பகருவார். (கடு, 

தப்பாதுமன்மகனை யுயிர்கொண்டுதிரமுண்ட த.றுகண்ணரக்கி 

ஈமர்தம், சைப்பாசமுற்றுவரலளோ விசும்பினிடைகா வாதிருதத 

லிலளே, அப்பாலனைச்சறுவியிவள்சொன்றதோவலதியார்சொன் ற 

தோதெய்வமே, இப்பாவிதன் றலையில்வைச்தாயுனக்குகடுவிலையோ 

வெனப்புசலுவார். (௧௧௭௬ 3 

கொலைகாரியைத்தெருவில் விலைகூறிவிற்றபடுகொலைகாரதுட் 

டனிவனும், புலையாலினைச்சொலைசெயிவளாவிசசொல்வதொருபொ 

ருளோவெனச்சதறுவார், விலைகூறிவிற்றவனுமிவனாகில்விட்டிடுவன் 

விடலீ2ரன ச்தொடருவார், கலை. பாலிறுக்சமெடலுற ?வபிணித்தகயி 

அடனேபிடித் துவருவார். (௪௧௭) 

தினியாயபாவிகுறை யெடர்போயுசைத்திடுவர்தருமாலயப்புரவ 

லன், அனியாயமென் தூிறிதுண ராசொர்பெண்பழியையவமேசொ 

எக்சருதினான், இனியாரிரங்குபவரெனவேயலைச் துஉயிறெரி யாவுலை



௧.௮௮ அரிச்சந்தாபராணம் 

*துசுழல்வார், கனிவாய்புலர்ச் துசிலேதளர்வார்கலங்கியுடல்கரைவார் 

புலம்பியழுவார், (௧௪௮) 

வல்லோர்கள்வல்லபடி சொல்வார்சகண்மன்னுமிறை மருமானை 

பிவள்சொனறவா, நில்லாதபோதிவளை வறிேேவதைத்த பழியார் 

பாலதென்றுபகர்வார், சொல்லாதுவன் சிறையில்வைத்தே விளங்கி 

னணிவள்சொலைதான் வதைத்திடுதலாம், அல்லாதுவிட்டிடலுமறமாகு 

மென்ன௨வரவரோடுரைத் தழலுவார். (sam) 

ப.தியேதுபாவியிவண்வாவேது வந்தபெறுபலனே ௮ tm wisp 

பெண், மதி2யதிதித்தனையும்விளைவித் ததேதென்றுமறுசாமருண்டு 

விழுவார், விதியேயறச்கொடியை பெபளியாடனைச்கறுவி விலைகூறி 

விற்ற துமலால், சதியேவிளை த்தனையி தறமோவெனச்சிலர்க டஎர் 

வார்முகத்திலறைவார் ,௧௨௦) 

அங்2கயடி த் சவடியிங்கேயலைச்குமலை வல்லாமலெய்துசொலை 

யும், பங்கேருகத்தினதமலர்2பால்விளங்குமுசமறியாதபாவையனை 

யாள், எங்கேபிறச்சனள்சொ லெங்ேவளாசக்சனள்சகொ லெங்கேய 

ரூர்தனள்கொலோ, இங் 2கயிறர்தவியவக்சாளெனப் பலருமிடை 

இன றவெல்லைதனி3ல. (௧௨௧) 

வறு, 

என்னபாதகஞ்செய்தனமமனவிறைஈகைத்துச் 

கன்னிசைகளைச்சகட்டியசயிற தான் பிடித்துத் 

துன்னுமாமணித்தோரணவாயிலைக்கடந து 

பொன்னின்மாசசர்ப்புரிசைபின்புறத் து.வச்திறுத்தான். (௪௨௨) 

உற்றராளையில்வகட்டனவ்வும்பர்சோன் றனச்குக் 

கொற்றஉாகினச்கசியான்புகல்கோதிலானிடத்தே 

அற்றைரசாண்முதற்கொளசெெனமைகச்குமூறனை த்தும் 

இற்றைகாள்விடுக்காண்ப$யெழுகவென்றிசைத்தான். (௪௨௩)



மயானகாணடம, 

சாமும்வார்சடைமாமுனிபங்வரை சார்ச் 

சூழுமாருர் அம்புருசாரதர்தாமும் 

வாழும்வச்ிரபாணீயும்வசிட்டனு.பியாரும் 

ஏழுபாலருக்காணவந்தர்தரத்திருர்தார். 

அர்தவேலையிற்கெளசிசன்விரைக்தவர்தரசே 

இச்சகோதகவெய்தலென்னெனக்கு£முன்னம் 

தச தசாடியான் தச்திலனெனுமொழிசாற்றி 

உயர் துகாடுமிவ்வுயிர்களும்பெறுகெனவுரைத்தான். 

சே றின் றவன் செப்பியதாங்சவரன்றி 

யாருங்கேட்டிலர்வசிட்டனுமமாருமறிர்தார் 

வீரவேச்தனுமங்கையுமவனடி லீழ்ச்திங் 

இயொசைநீயிர்த உ வேமைமைச்காட்செய்தியென்றார். 

சேய்மையண்மையிலுயிர்க்கொரு துணையெனச்சிறசத 

வாய்மையாலகர்தாய்மையாமற்றிலைபுறத் தைத் 

தூய்மைசெய்வது$ரலாற்சொல்லின்வேறளகசோ 

சகோய்மைசெய்யினும்வாய்மையயசோன்பெமக்க றிதி. 

புலையனும்விரும்பாதவிப்புன்புலால்யாக்கை 

நிலையெனாமருண்டுயிரினுநெடி துறச்சிறர்தே 

தலைமைசேர்தருசத்இியம்பிறழ்வது சரிமயம் 

க$லையுணர்ர்தரீயெமக்டு துகமறுவசழகோ, 

இம்மையம்மைவீடெனமறைபுலங்கொளவியம்பும் 

மும்மையுர் சருமுறையுடைத்தெனுரிலைமுரணி 

எம்மையாழ்வரயிற்றடக்கமீட்டுமிம்கலாவெறிவாய் 

வெம்மைகூர்ஈரகுய்க்கினுமெய்மையைவிடேமால். 
~ 

* ஏழைமையுரை என்றம் பாடம், 

க 9] Dor 

(௧௨௪) 

(௬௨௫) 

(௪௮) 

(௭௨௯)



௧௯௦ அரிச சர்தாபுராணம் 

பதியிழர்கனம்பாலனையிழச்தனம்படைத 

ஙிதியிழர்சனமினிஈமக்குளதெனறினைக்கும் 

க.தியிழச்கினுங்கட்டுரையிழச்சி2லமென்றார் 

.மதியிழந்துதன்வாயிழர் தரும் சவன்மறைக்சான். 

மறைச்துபோகலும்.யாசவன்மாமுணிவனைச்கூய் 

அறைர்தசாரணமறிர் தபோவெனவருசழைத்தா 

நிறைச்தசாணமூங்குறைக்சபார்வையுமுறரினைவு 

குறைச்இிருச்தனன்முகிலிடச்சவருடன் கூடி, 

வாசத்கார்புனை வாசவனுடன் முனியைசப் 

பாசத்தாள்கரம்பிணிச்சதோர்பாசங்கைபற்றிப் 

பேசத்தான்பெறான்பிணஞ்சுடசோலிஞற்றள்ளி 

கேசத் தார்மசன்கிடச் - தோர்கெடுகில மற்றான். 

வழச்சினென் ற$வழிபடுதெய்வத்சைவணக்கிக் 

இழச்குசோச்சியீண்டிருவெனச்சிளிமொழிமடச்தை 

பழச்சமானவச்சணவனைப்பரவியென்னாவி 

இமக்கற்க ஞூ$யறம் வமுவேலெனவியம்பும். 

பொருச்து$த் சத் திற்புற்புதவாம்வை$மெய்யென் 

றருச்தவத்தையுமறத்சையுமெய்யையும்விடுத் த 

வருர்தன்மன்னவவழிவழிசிறச்கெனவாழ்த்தி 

இருந்தபின்சுடர்வாட்படை !லச்கையினெடுத்தான். 

உலகுயிர்ச்செலாம்பசுபதியொருமுதலாயின் 

அல$ூல்சருடையவன் மொழிமறையெனின தன்கண் 

இலசறம்பலவற்றினும்வாய்மையீடிலதேல் 

விலகுறாமலவ்வாய்மையைவிரதமாச்சொளின்யான். 

கெறியினன்னவென் றனைவிடாகிறையிவஉட்குளதேல் 

இற தியின்மையைப்பெறுசவில்லெனினிவளிறுதி 

(௧௩௦) 

௪௩௧) 

(௧௩௨) 

(௧௩௩) 

(௧௩௪) 

(க௩௫)



பீட்டசிக்காண்டம்,. ௧௯௧ 

'பெறகவென்றுவாள்வீசினன்பேதைதன்சமுசத்தில் 

மற மணத்திடுமாலையாய்கீழ்ர்ததவ்வடிவாள், (௧௩௪) 

௮ரிச்சர்திரசரித்திரம் 

எட்டாவது 

மயரன காண்டம் 

முற்றுப்பெற்றது. 
ஆ. பாடல்கள் ௪௧௪௨, 

  

உ 

Paw wu, 

ஒன் LIS TOU Al 

௦ ௦ ௦ ௦ 

HL FEET OTL We 

Ky 

படதத்சாசபாடியாவையும்பட்ளெத்சமுத்தும் 

இடத்தினின் றுவாள்வெட்டினிற்பிழைத்தடுசெழுக்சீப் 

புடத்தினின்றுமாற்றுயரர் சசெம்பொன்னெனப்பொவிச்தாள் 

மடத்திற்றீர்ர்தொளிர்சர் தரமதியெனுமணங்கு, (௧) 

ஈடைபட்டோங்கியமுடிமுனிதன துசூழ்வினையால் 

௮டைபட்ட€ூறுபாடனை த்தையுங்கடர் துசாணையினால் 

சடைபட்டானபின்செழுமணியெனவொளிசாட்டிச் 

சொடைபட்டார்புகழ்க்கோமசன்விளங்னென் குணத்தால், (௨) 

புலத்தின்மாட்ககொள்பொலங்கொடிபடாரவோங்காசு 

குலத்தின்மாட்சியுங்குணத்தின் மாட்சியுக்குறைவற€ர்



BIn2 அரிச்சநீதெபுராணம் 

ஈலத்தின் மாட்சியும்வாய்மைமாட்ரியுகளிமலர 

கிலத்இன்மாட்சிகொள்காட்சியினேர்ச்தனர்பலரூம் 

வண்டிருஈ்சதார்வல்லியைச்சுட்டலும்வானிற் 

கண்டிருந்தவாமதித்தனர்குளித்தனர்களித்தார் 

மண்டலத்திழிர் ண்டினர்உயிரவாட்படைகைகச் 

கொண்டிருர்தவக்குரிசிலுமசர்ச்சியிற்குளிச்சா.எ். 

என் றனாலிவன்குணமெலாம்விளங்படினெனைப் 2பால் 

சன்றியார்செய்தாரிவற்சென ஈசைமுசமலர்£து 

துன்றுவார்சடைசுவன்மிசைச்சுழன்றுவீழ்ச் சாட 

வென்றுளானெனக்கெளசிசனானன் விரைந்து 

வாடி சாடொறும்வருர் தியவசட்டன் மெய்ப்புளக ம 

மூடினான்மிசச்சாலங்கண்மூன்றைமுணர்ச் ஏம் 

ஆடினானுயர்ர்தானயர்ந்தா ச றனையதியா 

தோடினான்மூழ்ர் துவகையங்கடல்கு.ரித்துரைந்தான 

அடையவானவர்திரண்டதுதிருவுளத்தடைகத்துப் 

புடையிலங்கெயமைக்தரோரிருவரும்பொருச்தத 

தொடையிலங்கெசடைமுடிமுறைமுறைதுளககி 

விடையிலேறிவச் துமையுடன றோன் றினன்விமலன். 

இர் இடும்படியவுணர்தம்முடல்களைத்தேயத்த 

ஜர் துவெம்படையடைக்கியக ரமெடுத்தமைத் ௪ 

சர்தரத்திருத்தோளிணைபுளகமுற?ருங்க 

வர்துதோன்றினன்௨யினன்மேற்றிருமற மார்பன், 

தாதிற்றோன் நியசண்டுமாய்த் தார்முகினொபிப் 

போதிற்றோன் றியகான்முகத்தொருதனிப்புத்தேள் 

ஒதஇற்றோன் நியயாணியோடோ திமப்புள்ளின் 

மீதிற்றோன்றினன்விண்ணவர்யாவரும்வர்தார். 

(௨) 

(௪) 

(௭) 

(௮) 

(௧)



ம ட்சித்காண்டம். 

இத்தர்கின்னரர்தும்புருசாரதர்தேடர் 
பத்தர்தானவர்கருடகந்தருவர்கள்பசாசர் 

பித்தன் ஐன்னெடிமாலொடும்பிதாமகனோடும் 
மெய்த் தவர் இரைச்சீண்டினர்மேதினிபிசை2 ப 

சர்திராதித்தர்வைரவர்சத்தமாசர்களோ 

டிர்திராதியரெண்மர்மாமுனிவரரியக்கர் 

மர்தரப்புயத்திரதி?தாய்2வனில்2வண்மற்றோர் 

அர்தரசஇனைமறைகத் துவசதாஉயினடைதா£ 

கர்தரத்இினில்வார்விசிமு துகுறச்க,ஐ.வ 

மக்தரப்புயமாயிர முடைய? வார்வாணன் 

சுச்தரச்சையான் முழக்சிடுங்குடமுழாத்தொணியம் 

௮ர்தரச்செழுச் துஈ்துமித் துமணியுமார்க்க . 

இன்னம்பேரிசைசல்லிசைசெம்பொனின்சாபாம் 

மின்னுமாமுகிலிடி.யெனச்சடலெனவிம்மச் 

அதன்னரம்பையர்சொரிர் திடுகற்பசத் துணரும் 

பொன்னினன்னெடும்பூச்களும்பொலிர்தனஉன்றே 

வர்ததேவரைச்கண்டரிச்சஈ் திரன்மகழ்ர்தே 

எர்தமாதவமென்னையோவென்னையோவென்னாச் 

சிர்தையுட்பெருசானர்தப்பெருவெவ்ளக்தேக்இப் 

புச்தியாங்கரைபொடிபடப்புடைத தசையன்றே, 

தொழுதனன்றொழுதெழுந்தனனடி முடிதொடக்கி 
முழுதுமுற்றியவுவகையம்பெருமங்கடன் ey PBs 

புழுதியாடினன்கருணை யங்கண்ணினீர்பொழிய 

அழுதுவீழ்ர்தனள் செய்தவமின்னதென் றறியான், 

காரிபாகனை முகுர் தனை சான்முகத்தோனை 

மூரிவேலனை விராயக மூர்ச்தியைப்பணிர் தான் 

13 

B Fn he. 

(௧0) 

(௧௧) 

(4%) 

(௪௪) 

(கடு)



GIP அரிச்சநீதிரபுராணம் 

* பூரைபூரையென் நிருசையாலமைத்சபுத்தேளிர் 

யாரையாரையென் நறிர் சியாம்விளம்பு துமம்மா, 

மீட்மென்னவன் விமலளை த்சொழுிவணமிடைக்த 

கூட்டமாயுளாரியாவர்ச்குமாெனககுறிச்தான் 

நீட்டும்பல்சினை ச்சமையசன்றோகெமுதவில் 

ாஎட்டு$ரவரனைவர்ச்குமுளங்குளிரர்சன்றே 

ாயனேடியமைக up) a ழியடிமைசொண்டருள்கூ ர் 

செயயனேசிவமீலாசனேசருசீயின்சிரத்தின் 
மெய்யனேயுனை விழிகளார்கண்டுலீழ்க் இறைஞ்ச 

உயயசாயினேளபு "தவமுணாகு 2லமனன்றான், 

தையலம்பிசைகனைத்தொழுள்ச*்திாமதியைக் 

சயினாலெசெதாககவளக௱பினைப்புகழக்தாள 

அய்யமுப்பத்திரண்டறமஉயர்த்தகைதொடலும் 

"மய்குழைச்த துதமைஈ ச தபேரின்பவெள்ளம் 

ம்யிலைமுற்செலகடத்தம் பவரைபகவெறிர்தோன் 

அபிலெூச சசெட்கையிறல்வருசெனறாவழைச்சச் 
குமின்மொழிசசெழுஙகுகலை௨ாயரசிளங்குமான் 
அயிலுணர்ர்தஉர்2பார்புகுர்சணையடிதொழுதான், 

வேல ஈகூயசோய்துணை யனக்சாசியர்வேந்தன் 

பாலனாவிபெறறெழுஈ துபோய்முருகனைப்பணிக்தான் 
லமேவுமசசிறுவரோரிருவரு ஞ்சிறப்பிந் 

சாலகாலனுந்தேவருகிற்பதுகண்டார். 

அசளென்குணத்தயோத்தியாவேர்தனுமணங்கும் 

காசிவேர் தனுமதலையரிருவருங்களித் துச் 
கூமெய்ம்மயிர்பொடி.த்திடக்கொண்டனர்புளகம் 

௮ சியோங்கெெவிறைஞ்சிஞனாவசமேவினரால், 
  

% பூரை பூரை - போதும் போதும், 

(௧௨) 

௪௮) 

(உப) 

(26) 

(௨௨)



ம்ட்சிக்காண்டம். ௧௯] 

மன்னர்மன்னனை கோச்சியேமலர்க்கரமமையா 

என்னையோவெனாவுருஇத்தச் திருவுளமிரங்கி 

மூன்னையுத்தமரெவருருமுறைமைக்குகெறிக்கும் 

உன்னையொப்பவரிலரனமுவருமுரைத்தார். (௨௩) 

சேவதேவர்களருளியதிருமொழிகேளா 

யாவரிப்பயன்பெற்றவொன்றுவசர் தருகிப் 

பூவருங்குழல்வல்லியும்புசல்கரும்புருடர் 

மூவரும்விழுர்செழுந்துபன்முறைமுறை ததத்தார். ௨௪] 
வறு 

அன்னவர்அணச்கியங்கசெக்குருகியவசமுூற்றெழு£ திடுமமைதி 

கன்னிபங்காளன்றிருக்கரமமைத் துக்செளரிசன் றனையெதிர்கோக்இ 

மன்னவன்றனச்கு*யிடர்வியமாத்தவசைமையுமெய்கியவாறும் 

இன்னகஈற்றலத் தஅுளியாவருமறியவியம்பெனத் திருவுளமானார். (௨௫) 

இம்மொழியிறைவன்வினாதலுமுனிவ ஸிதயத்திற்றுண்ச்கமுற் 

நெதிர்போய், மும்முறைஙகிலத்தின்பிசை விழுக்கிறைஞ்சிமு துமறை 

மொழிகளாற்பழிச்சிச், சைமமலர்சொவொய்புதைத்து ,மெய்குணிக் 

துச்சண்கணீரரும்ப மெய்பொடிப்ப, எம்மையாளுடைய விறைவ 
கேட்டருள்சென்றியாவையுகிகழ்ர்தவாறிசைப்பான். (2%) 

வாசவன்முன்னாள்வினாயசகாரணமும்வசிட்டனுர் தானுமன் நிட்ட 

பூசலும்விலங்சாற்புனமழித்த தவும்புர௨லன்டே ட்டைபோர்த வும் 

நீசமங்சையரைவிடுத்த துர் தனக்குகிருபனன்னாடமரித்தேடக் 

சாசிபுக்கங்காத்ததும்விளைத்தகருமமுங்கெளரிகனுரைத்தான். () 

என்றவனுரைச்கவிர்திரனயையச் திகலிநீயருவினை விளைத்த 

தொன்றலபலவுண்டவற்றினான்மனச்திலுற்ற துபெற்றிலையுலசம் 
அன்றவனளித்துமின் திதுமட்டிமறகிலைபிழைத்திலன தனால் (பும். 

வென்ழவர்தோற்றோர்யாரெனவிமலன் விளுவிடக்கெளசென்விஎம்



௧௯௭௬ அரிச்சந்திரபுராணம் 

கோதிலாக்குணத்தோனீ இயுநெறியுங்குறியு,பியானறிகிலாதிகழ்% 

தேன், ஆதலால்வென்றோன்வட்டனேதோற்றோனடியனே & ய, 

யனேமேஞ்ட், காதலாற்செய்ததவத்தினிநீபாதிகாவலன்றனக்கியா 

னளித்தேன், ஈசலாலெனச்சன் நீர்தபேராசு மீர்தனனென்றுறை 

செய்தான். (௨௯) 

உசைத்ததுசெவியிற்காய்ச்த நாராசமோட்டியதென விறையுரு 

இச், சரப்பினர்தாமுக்சொடுத்த துவாங்கக் சண்டிலோக்கேட்டிலோ 

ங்கையேற், றிரப்பினர்ச்சளிசத்தபொருடனைச் கொண்டோனி. னெ 

னப்பெயர்படைத் துலகம், புரப்புவன் யானோவிப்பழிதனை யான்பூண் 

இலேனென்றனன்பின்னும். (m0) 

இம்மையிற்பழியா மறுமையினரகமிரர்தவர்க்சகனித்ததை ane 

இற், செம்மையோர்க்செல்லாம் பெருஈகையாமித் தீமைசெய்வதற்கு 

தீயுலசத், தெம்மையோகண்டா யிதற்குமுன் நீராவிடர்பல விளை த 

தனையெனினும், மும்மையும்பழியே சூட்டுதறகுமோ வென்றனன் 

முனியதற்குரைப்பான். (௩௧) 

சன்னலங்கழனிராடு ஈன்னகருங்கருஇச்செய் தவத்தையான் 

விட்டு, மன்னவனாகவல்லலனோமீண்டும் வள்ளல்கேள்வசிட்டனு!பியா 

னும், முன்னமேமொழிச்தமுறையறிவதற்குன் முறைமைசோதித்த 

நிர் துணர்ந்தேன், மின்னகர்$யேயாளுதியென்னாநெடுச்தகைமறுத்த 

னன்மறிழ்தும், (௩௨) 

வேதியர்க்காளாய் மின்னையுமைந்தன்றன்னையும் விற்றனன் 

யான்போய்ச், சாதியிற்€ழாம் புலயனுச்சாளாய்ச் சவஞ்சுகொடுகாத் 

இருந்தேன், சோதிமண்டபத்தின் மணித்தவிசேறிச்சடர்முடி கவி 

த்துமண்புரச்ச, $கியன்றென்றேயானாசளித்தேனினச்சதேயெனச் 

இதேயென்றான். (௩௨௩), 
டல்       

4 

ச யடியனேன் எனட் பிரஇபேசம்,
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ஆமதேயெனக்குசசுடலைகாத் திருப்பதவனிகாத் திருப்பதற்கங்கன் 

போமதேரினச்குத்கொழிலெனமறுத் துப்பு/வலனுரைப்பதுசேளா 

வாமமேகலையாடனை விலைகொண்டுமறையவனாடுயாண்டுறைச்ச 

அாமகே தவுங்கங்காளனார்கிருமுன்றோன் நிரின்றினை யனசொல்வான் 

என்னைடீயுரைத்தாயெனக்குவிற்ற அவுமிசழ்ச்சியோவிவள் விலை 

படிசல், முன்ன2ம யுணர்ந்துகொள்வதற்கசைர்து மு. துமறைகுல 

ததுவர்துஇத்து, மின்னையுமை*்சன்றன்னையும்விற்கவிலகொண்ட 

. ரணமீதென், றன்னைபங்காளன்றிருமுனேவைச்சா னரசனுமதி 

சயமுற்றான். (உல) 
சாலனவ்வளவிற்கருங்கடாவேறிக்கருமுகிற்கப்புவிட்டனை ய 

கோலமுஞ்சிவர்தகண்களுறிவர்தகுஞ்சியுங்குண்டலக்குழையும் 

சூலமுங்காலதண்டமும்பணைத்ததோள்களுமார்பார்துளங்க [| வான் 

மூலமாமுதலைதோக்கி லீழ்ச்திறைஞ்சி முகமலர்க்தரசன்முன்மொழி 

அலைகடற்புவியிற் புலையருக்கடிமை யாவை யென்பது முத 

லறிர்து, புலையனாப்ப்பிறர்து கொண்டவன்யானே பொறித்து நீ 

சந்தவாவணமீ, தலைகுலார் தொடையா யிருர்து tergs Swap 

மியாசசாலைகள்காண், தொலைவிலாவடுவென் ழணரினீயிசழ்ச்சசுட 

லையைப்பாரெனவுசைத்தான். (உல) 

ஆவணமிரண்டுக்கண்டுதம்மெழுத் தேயாமெனவறிந்து மெய் 

மகிழ்ந்து, கேவணச்சிரணமணி முடிதுளக்கலேசமும் பீடையு 

மகற்றிக், சாவணரிழலிற்சமுகெழுர்தோங்குங்கனற் புகைச்சுடலை 

யைப்பார்த்தான், பூவணங்குறையும்பொய்கையும்வாசப் பொழிலு 

மாய்ப்பொலிர்ததையன்றே, (௩௮) 

வாயெலாம் யாக மாமெலாம் யூபம் வானெலா மாகுதித் 

தூமம், தியெலாமுத்தி இசையெலாச்தருப்பை நீப்படுவிறசெலாஞ் 

சமிதை, பேயெலாமுனிவோர்பேச்செலாம்வேதம்பிணமெலா மதத்



௧௯௮ அரிச்சந்திபபுராணம் 

சமை பசுக்கள், ஆயவாறெல்லா சோச்இனான் றொல்லை யமைர்ததே 

யீதெனவமைர்தான். (௩௯) 

ஆங்கவன் றன்னைப் பாவ்குடனோக்கி யரச£ யயோத்தியினணு 

இச், நீங்கறமகுடஞ்சூட்டியிம் முனிவன்செய்தவம் பாதியுக்சொ 

ண்டு, வாங்குரீருலசம் பொதுவறப்புரந்துவருதியெம் பதச்தினி 

லென்னாச், மேங்சமழ்சடையான் திறுவுஎமகழ்ச் து தேவர்கோமாற் 

Gore wa rawr, (௪௦) 

சாரணமொன்று கேட்டியானியுங் சாரபன் முசன் முனி 
வரரும், வாரணவரடிமன்னனு மயோசத்திமன்னவன் ற Tey. 

னேஒித், சோணலீதித் இருரகர்புகுர்து சுடர்முடி சூட்டிய 

பின்னர், ஊஊரணைர்இடு சகென்றுரைத்திடவணங்கி யுவகையாலன் 

ன உருரைப்பார். (+6) 

இங்சண்மேவிய செஞ்சடைமுடியாயம் நின்றிரு வுளத்தின்படி 

யலலால், எங்கண்மாட்ரிமை வேறில்லையென் றளித்த வேவறந்தலை 

மிசைச் கொண்டார், அங்சண்மாஞாலமகன்றெழுக்சீச வணிதீகழ் 

கமிலையிற்புக்கான், செங்கண்மாகிலேடிப் பாற்கடல்புகுர்தான் றிசை 
முசன்றனு துலகடைர்தான், (௪௨) 

வறு. 

கருத் தினின்மகழ்ச்சியோகங்கக்கடவுளபேவன்மாரறா 

தருத்திசொண்டேடுத் தத் தஞ்சார்பினிலடைக்தபின்னர் 

வருத்தமும்வினையுமாற்றிமன்னனை மகுடஞ்சுட்டி 

இருத்திஷம்போவோமென்னவி்திரனிணிதிருக்தான, (௪௩) 

சாசபன்பிருகுரோமன்கெள சமன் பரத்துவாசன் 

கோிகன்விட்டன் சன்னுகுறுமுனிமரீசியா தி 

ஆசினாதன்மதங்கனத் திரிமுசலோர்சூழக் 

சாசியிலினிதிருர் சார்சழிர்ச துகங்குற்போ து, (௪௪)



மீட்சிக்காண்டம், 

கழிர்த துசங்குற்போ துசழிதலுங்சாசிவேர்தன் 

மொழிர்தனன்விரைவின சதமுரட்படையெழுகென்னாச 

செழுர்தடமுரசமெங்குமறைச்திடத்திசைசடே றம் 
எழு்தன?தருமாவு.பியானையு சேனை தானும். 

கரிபரியிட்டச்தோடுங்கணமணித்தேருக்தாரும் 

செரிவையர்குழாமுஞ்செம்பொற்ரிவிசையுக்கவிகைதானும் 

விரிபெருச்தூரியார்ச்சவெண்கொடி, ப்படலமூடச் 

சரிபெருககடல்கள்போல்வர்தரசனைசசார்ர்தவன்றே 

வானவர்சோனும்வேதமாமுனிவோரும்வையேற் 

ருனையுங்காசிவேர் துஞ்சத்திய£ர்த்திதானும் 

ஆனையுச்தேருமாவுமடர்ச்தெழவயோத் இவேர்சன் 

மராசர்விட்டெழுக்தா மழை யனமுரசமாரத்த, 

சானடையேகுமன்னைக்காசியர்வேர்தன்கண்டு 

சேனடையலங்கனமார் பதோமிசையேறசென்ன த் 

தானதுமறுத்தலோடு/சபோசனெல்லாம்2 வண்ட 

வானவரெடுத்துச்செம்பொனமணிசெடந்ேரில்வைத்தார் 

சம்திரமதியைக்கற்பின் றழலினை ச் ண டவஞ்சி 

அர்சரசத்திமையோர்மார்தரனை வருமகலநி ஈருூர் 

இர் திரன 3?றவியெனனுமிளமுலைச்குசலசசெஞ்சொற் 

சுர்தரிதிருசக்கைபற்றிசசுடர்மணித்தேரில்வைத்தாள், 

சண்ணிபாற்பட்டுமனறுமனறவெங்களிதங்கன்றும் 

இண்ணியபிடியும்பண்டைப்பயிலிடஞ்சேர்தல்போலப் 

புண்ணி.பவேர்து ஞ்சேயும்பூவையுர்தேரி?லறி 

மண்ணிலுள்ளோர்சள் வாழ்த்சமாககர்விட்டசன்றார், 

தோ ரணவாயில்பி னாத் தழனியங்கழனிஈண்ணிப் 

பூரணவாவிடீய்டுப்பூம்பொழில்பலவுர்தீர்ர் து 

JI tp In 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௭) 

(@o)
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சாரணத்தமைச்சரோடுங்கடற்பெருஞ்சேனை யோடும் 

வ௮ாரணவாசியாற்றின்வண்டலின்வர்திறுத்தான். 

அரசமாரதியிற்றீர்த் தமாடியன் றங்குவைகி 

மர்ச ராசலப்பு பத்தான்மற்றைசா 6 ளேவொசச் 

சந்தடைவியும்வெற்புந்தடங்களுங்கடச் துமெல்ல 

வர்தசாள்யமுனையாற்றினகரையினை வல்லைசார்ர்தான். 

அர்? இசர்த்சமாடியனிமணிசாளஞ்செம்பொன் 

மின்னவிர்தாங்கச்?சோசாவிரிதுறைச் sig sore 

UM THEE HOM ODIITT SOD’ CMTE SH INE 

ஈன்னதிதனனைவர் துண்ணினன் aS sin G coy 3 7B, 

வேலிருபுறமுமீண்டவெண்குடைமேனிழற்ற 

நாலிரு திசையுக்£ேதருகாஈமுமாவுஞ்செல்ல 

மேலிருவிசும்பைத் தூாளிமறைக்கவெண்கவரிக்கற்றை 

காலிருமருங்குமார்க்சச்சங்கைமாஈ தியைக்சண்டாள். 

அருகு.௨ச்தணைச்து துள்ளிச்சனை த்தெழுர்தானாவன்பு 

தருகுழச்சன்றைச்சண்டதாய்முலைசுரர்ததேபோல் 

நிருபனுமாதுஞ்சேயுசெடுகர்சோக்கம்ண்டு 

வருவதுசண்செங்கைமாஈஇபெருகிற்றன்றே, 

வரைபலவுருட்டி?ண்டமரம்பலபிடுங்கிவெள்ளை 

ஆரைபலூதறியெங்கு * நாறையும்வராலும்பாய 

நிரைகிரைபதுமராகரித்திலங்சொழித்திரண்டு 

கரையையுங்கடர் துசார்தச்சடலெனவர்ததன்றே, 

விரிசடலென்னவர்தவிமலையின்சகரையினே றிச 

சொரிமலர்சசுழறோறஞ்சுடர்மணிப்பாறைதோறும் 

(92) 

(@e) 

@a} 

(௫௫) 

(96) 

(@z) 

  
* ஏரில் வாசச் எனவும் பாடம், 

* தூறை - மலங்குமீன.



பூ ட்சிச்காண்டம். 

வரிமணல்வண்டறோறுமால்வரைச்சாரறோ றந் 

தெரியையர்குழாமுர்தேவர்்சேோனையுமடைச்சவன்றே. 

ச.ரரசிலகுழல்சார்ர்தார்தோகைய3?ராடுமண்வாழ் 

ஈரர்சிலகுழல்சார்ர்சார்சான்மறைத்தவத் இற்பெற்ற 

வ.ர்சிலசூழல்சார்ச்தார்மகரயாழ்வல்லவிச்சா 

தரர்சிலகுழல்சார்ஈ்சார்சபனனுங்குடபாற்சார்ர்தான். 

கரடவெங்கரிறுமாவுங்கா.ரசலொரஞ்சாதி 

சுர தருமத்தினோடுஞ்சேர்த்தனர் துங்கத்தெய்வப் 

புரவிகள்பூண்டரேமீப்புட்பசத்தேரு ஞ்செம்பொன் 

வரைபலரிரைத்தவென்னவடகரைசெறிச்தவன்றே, 

ஆதபம5ற்றிவெய்்2யானாழ்சடற்புகுர்சபின்னர்ப் 

பாதகமுனியும்பாரிழ்பாவமுமசன் றகாலை 

பூதலேேந்தன்வர் துபுண்ணியம்பரர்ததேபோல் 

சோ திமாமதியர்தோன்றித்தூரிலாவிரித்ததன்றே. 

மாற்கடமலையுந்தேரும்வாசியுமன்னர்தாமும் 

வேற்கடற்படையுக்தோன்றவிரிர்தவெண்ணிலவினீட்டம் 

$ற்க _னடிவிற்2ரான் றரிலமுமெண்டிசையும்விண்ணும் 

பாற்கடலுகாக்தங்சோத்தபடியெனப்பரந்ததன்றே, 

5ல்லவரமனத்தொடர்ச்சிெல்லவர்சக்குற்றதேபோல் 

பல்லவப்பொழிலுமாறும்பருமணற்பரப்பும்வெற்பும் 

புல்லுமான்மரையுந்தோலுமேதியும்புள்ளுர்தா.ா த் 

தெல்லகவர் சமக்குந்தோன்றவெண்ணிலாவெறிகர்த திரு. 

கிரரதரம்வயிரச் துப்புகித்திலம்பச்சை£லம் 

பரர்தசெம்மணியுமுர் தும்ப£ர தியாற்றைசோகூச் 

சரச்தனை த் துளச்மேன் மேலணிமயிர்சிலிர்ச்கவைவேற்் 

புரர்தரன்மடகிழ்ச்சிகூர்ச் தபு? லாமசைச்குரைப்பானானான். 

௩௩௦௧ 

(௫௭) 

(௫௮) 

(௫௧) 

(௬௦) 

(௬௪) 

(௬௨) 

(sm)
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சண்ணாதல்சடையின்மீழ்ச்தகங்கையின்கரையில்வர் து 

ஈண்ணுதலுற்றவேசகாகமும்பூசக்காவும் 

மண்ணுலகத்.கிற்றுன் நுமணிகளும்புள்ளுமாவும் 

விண்ணாலகத்திலுண்டோமெல்லியல்விளம்புசென்றான், 

மந் இ ரவானோர்கோமானுளைத் திடம௫ழ்ச் துகந்தம் 

இர்திரபுரச் துமமக்தோவிச்சிறப்பில்லையென்றாள் 
சுந்தரியடனேகூடித் குயின் ரனன்மசவான்பின்னைச் 

சர் இரனுதயமாறத்தரணிஃஉக் துதயஞ்செய்தான். 

மாமதியொளிமழுங்கெவயககிருள்விடிச்தசாலை 

போம.ினினை வேயாடப்புலரியினெழுச் இரு உ 

தாமதியாமலேகித்் தடங்களும்வெற்பு$ங்கிச் 

கோமதஇியாற்றின்வண்டற்குஈ.றிடைச்சென்றிருர்தார். 

வள்ளலைமுணிவன்கூட்டிவருசெறவாறகேட்டுப் 

பள்ளமுற்றும்பர்வெள்ளம்பாய்கன்றபரிசேயோல 
உளளமுமகழ?மஞ்சிலிர்ப்புறவரிற்சேனை 

வெள்ளமுமரசர்தாமும்வியச்தெதிர்கொண்டாரன்றே 

அயினெடும்படை துறச்தசரத்தினரயோத்திமூதார் 
எயில்கடர்தமென்னைச்கண்டனரிறைஞ்சிவீழ்ர்தார் 

மயிர்பொடி ப்புறமனங்கண்மகிழ்ர் இடமறலிகொண்ட 

உயிர்வரப்படர்துறர்தவுடலமேயொத்தாரன்றே. 

ஆரணமுழங்கயோத்தியணிபெருஞ்சேனை யோடும் 

வா.ரணவாசவேச்தன்படையொடும்வள்ளலேகித் 

தோரணவாயினண்ணிச்சுடர்மணித்தேரிழிந்து 

பூரணகும்பமன்னுமண்டபம்பெரலியப்புக்கான், 

பன்முடிவேர்தரா்தாழ்? அபணியப்பொற்றவிசினேற்றிச் 

சொன்முடிவற்ற$ர்மைத்்தாபதர்சுழ்ச்துவாழ்த்த 

(௬௪) 

(2௫) 

(௬௮) 

(௪௮) 

(௪௯)
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நென்முடிசாயப்பாயு$/வயனாடன்றன்னைப் 

பொன்்முடிரூட்டிவாழ்த் இப்புர்தரன்விசும்பிற்போனான், 

சாருளசோலைசூழுங்கெளசகன் நிமைசன்கே 

கீருளவளயு8ீசோ ழ்ரிலமுள வளவுமுன் றன் 

பேருளதொருகாலத்தும்பிழைப்பில துனக்குமிஈ ர்வ 

றாருளென்னாவாழ்ச் இயருர்தவமுனிஉர்போனார், 

மைந்தனை நின்னைமாதையித்தனை வருத்தங்கண்டேம் 

நிர்தனை ரி துநின்பாற்சண்டிலே£தம.வாதே 

எர்தமாதவச்திற்பாதியாவருங்காணவின்றே 

தர்தனமுனச்கேயென்றுகெள?சன்ராரையார்த்தான். 

உற்றறிர்தளவிட்டோரா தம்மையானிகழ்ர துபேசப் 

பெற்றவைபொறுத்தொன்னாவரட்டனுக்கினியபேச2 

சொற்றவன்றன்னை யாற்றிச்குமானை மயிலைத்தேற்ற 

மற்றுமர்திரியைவாழ்த் திக்கெளசிசன்வனத்திற2பானான் 

சேவருமுனிவர்தாமுர்இண்புவிச்தலைவர்தாமு.ம 

யாவருமகன்றபின்னரிணைமணிக்கவரிலீச 

மூவருமனை ய$ர்மைமுனிவனுங்காசி 2வர்.தும் 

ஏவருறிகரிலானுமினிதுரைத் துடனிருர்தார். 

இரு* சபின்சாரவேர்சன்வரிட்டனை யிறை Hous 

அருர்தவர்சம்பாலையவறமலான் மறமுமுணடோ 

வருர்திடவிவர்பாலிர்தவன்சகண்மைசெய்யவுள்ளம் 

பொருர்தியயாறேதென்னவூட்டனும்புகலலுற்ரன். 

கிலத் தியல்பற்ோறேகொண்டூ$ரியல்பதனாற்றக்கள் 

குலத்தியல்பெவர்ச்குமன்னாவாழினுங்கெடினுங்குன்றா 

தலத்தரசகன்றுரீங்கெத்தவ த்தனானாலுச்தொல்லை 

சலத்தத்போமோென்றஈரபதிசக்கினிதுரைத்தான். 

௨0௩ 

(௭௦) 

(ara) 

(are. 

(௭8) 

(௭௪) 

(௭6) 

(௭௬)



௨0௦௪ அரிச்சந்திரபுராணம் 

அன்ன துகேட்டவண்ணலருர்தவத்தோனை கோக்க 

மன்னவனானவாறுமாமுனியானவாறும் 

இன்னவாறின்னவாறென்றெனச்சருள்செய்வாயென்னப் 

பொன்னணிமுடியாய்சேளென்றம்முறிபுகலலுற்றான். (எஸ 

அரிச்சர் திரசரித்.இிரம் 

ஒன்பதாவது 

மீட்சிக்காண்டம் 

மூற்றிற்று, 

பாடல்கள் ௪௧௮௯, 8 உ 

  

a. 

செய்வமேதுணை 

பத்தாவது 

உத்தரகாண்டம். 

On ot 

Bory gins 5 s@en_e@enCaralats 

திசைமுகத்தோன் வழிவக்தகுசனென்போற்கு 

உசையறசீர்க்குசன்குசசாபன்வதூர்த்தன் 

வசுவென்னும்பெயருடையமக்கணால்வர் 

குசனுக்குச்கிரிவிரசமென் ஐசாடுக் 

குசகாபற்கரியகெள சாம்பிகாடும் 

வசுவுக்குவசுமதியும்வதார்த் தனுக்கு 

வா.ரணமென்வளகாடும்வழக்கனொ?ன. 2



உத்தரகாண்டம். 2.0%) 

அங்கவரிற்கெளசாம்பிக்குசகாபற்சே 

யைம்ப திற்றிரட்டியெனுமடைவிற்றோன் ற 

மங்சையர்தாமொருகாவிற்புகுர் துமாளும் 

வண்டலிழைத் திடுவரங்சேவாயுகெய்தித் 

திங்சகணுதற்றேறேமொழிமீென்றனாசை 

இரவெனைச்சமுவிசலஞ்செய்மினென்ன 
எங்கள்பிதாவறியவெமைவ துவைகுட்டி 

லிணங்குவோமல்லதி5ற்கசையேமென் ஈர், (௨) 

மறுத்துமறத்துரைத்திடவும்பொருந்திலாத 

வல்லியரைமுதுகொடியவாயுமோதி 

os Ang Senta og NIC umes Saw sora 

மொய்குழலார்தளர்ர்துமனைமுன் றிலுற்றார் 

செறுத்தவரைச்சண்டி தவேதென்னலோடுர் 
'தஇருவனையாரமுதழுதுசெப்பசத்தாதை 

பிறித் தரை யாதுள்ளொடுக்கிச்சூளிமைர் தன் 
பிரமதத்தன்றனசக்களித்தான்பேதைமாரை. (௩) 

சூளிமசன்பிரமதத்தன்றன்னைச்சேர்ச் து 
அயர்றீவ்கச்சுசமோக்கிப்பெருவாழ்வற்பரர் 

மீளியெழிற்குசனாபன் பின்புசெய்த 
வேள்விதணிற்சாதியெனும்வீரன் ரோன் றி 

ஆளிதிச ழ்தவிசேறிமகுடஞ்சூடி 

யரசாண்டுலகாலஞ்சென் றபின்னர் 
காளியைப்போற்கவுசிகையைமீன் றபின்பு 

கெள௱ஈ்கனைப்பெற்றெடுத்தச்காலஈ்தன்னில் (+) 

இருசிசனக்செளசிகையைப்புணர்ச் தன்னா 
ளின்ப.நுகர்ச்தரூஉர் சமையீன் றபின்பு 

பிரமனுலகணைச் துதவம்புரிக்தமீளப் 
பிரிவுினை ச தவள்புலம்பமுனிவன் சீறி



205m அரிசச௪ந்திரபுணம் 

ஒருபுனலாழாககணசசபித்தலோடு 
மானதவாவியில்கி ஈச. தசரையு 2வாடே 

அருகர் இுபிறிதிழி2கசாமதியேயானா 

ஈவணிலையீ திவனுலகம்புர ச்குகாஸில், (௫) 

மைர்தொரு நாறறுவரைப்பெற்றுவெற்றி 

வடிஉாளமவரிசிஷேயயகளிறமாவும் 

இரசவலசத்திவாபோல்வல்லாரில்லை 

யென்னவளாச்சனனவசோடிருககுஙசாலைத் 

திர்திரமாபெரும்படையுச்தேருமாவுச் 

ச இகளு ஞாரிகளுமுக்இம்ண்ட 

மர்திரிகடஙகளொடுமககளோடு 

மான லேட்டையாடவிவன்... னத்திற்புச்சான். (௬) 

சரிப் எமும்புலிபினமும்கெருளாவோடச் 

fo UE Lie மயுழைமடி யச்சணைகூவி 

ரிபசப்பிவன மடககஉழியதாறி 

இருடிகடஞ்சுமலெலாம்பாழாசசசெய் 

தரியினமுங்குறுமுயலுமசலாவண்ண 

மறில்வேலுக கணிறுமெறிர்தனை ச் துகசொன்று 

தெரிபடுசெர்தசை). தப்பித் தின்றுதங்கச் 

லராள்சானசத்துறைச்துதிரியுசாளில், (௭) 

ஒருஞான்றபுலரிதனிலெழுர் துபோகி 

யுயவரைசடோறுமுழன்றொன் றுமின் நி 

உருசாளிலவவிட த்தோர்மானின்பின்போய் 

வாய்புலர்ச் துசாவுலாச் துகாலுமோய்ர்து 

பெருசாணமும்பயுச் தவிப்புமா௫ிப் 
பின்பிடித்தவிலங்கசைவிட்டுத் துன்பமெய்தித் 

தீருநீழறன்னிலியானினி துவைகித் 
SAY Py owe ens Perel METIS SI, (4)



உத்தரகாண்டம், 

பானணவளனைக்சகளாடிரக்க$ பாென்ன 

வடிபணி* தசெளகெமன்னவன் யானிர்தக் 

சாணாத்தின்மான்வட்டைபோர் துமற்றோர் 

கூமாளின் பின்னேடிச்சால்கள் சோர்ச் தூ 

தாணையும்யானும்ப?ியுர் சுவிப்புமகத் 

சளர்ந்துன தசரணடைச 2 தனென்னக்சாம 

சேனுவைவாவென் றழைத்தியானமு துகல்கித் 

Sor gubgsrse eng gan ors, 

அப்பரிரரர்சமைசச? ரரிலிரைவின்உச்சென் 

னரு?ஊச்துமாமுணிமயயடியனேற்கின் 

Nous Ma TELA S o. ae VO wer org C&L 

விச ஈகுரியனியானல்லேனைன்ன ?லாடும் 

அப்பசுடைக்கரிபரித்தேர்? சனையோடு 

மடகசவர்தெறிபாசத்சாலைலசத் 

தப்பறவேபூண்டகயிற்றெதிர்போயர்தத் 

தானையெலாமடிர்துவிழச்சாடிற்றவவான். 

Ga gi. 

S017 D0 (Lp 5 Co) oor & Fawr cap 

றணியூடுபுகுர் துதுகைச்சிடவே 

டேலாளரும்வெங்கரிவித்தகரும் 

வில்லாளரும் 9.வம்பரிவீரர்களும் 

காலான்மிதிபட்டவர்சோடியாகட் 

சனலாலெரிபட்டவர்கோடியர்நீள் 

வாலாலடி.பட்டவர்சோடியாவெண் 

மருப்பால்வதையுண் டவர்கோடியசே. 

கொழுவோடுகிரத்தசைமீரனிணல் 
குடர்மூளைசரீர் துகுழைச் இடுவார் 

௨௦௭ 

(௧) 

(௪௦) 

(ss)
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மழுவாள்சிலைதண்டுகடைத்தலை2 ல் 

வலயங்க.ரவாளமொடிர் இடுவார் 

விழுவார்சரை வாருருள்வார்புள்வார் 

விதியேசதியாசவிளைத்தனையென் 

றழுவார்சசவல்லதுசெய்தசம5 

கழிவேயெனவோடியகன்றனரே, (௧௨) 

இவ்வாறுவெருட்டிவதைத்தெனையுற் 

றினியேதுசெயச்சடவேனடியேன் 

அவ்வாறுரையென்னவியானினி? 

யசல்வான்மிசையென்னவுனை த தனிவிட் 

பெடவ்வாற்கல்வேளிவணிற்பனென 

வினிஈசடிதேவெணிற்றலுனக 

கொவவாதெனயானுரைசெய்திடவே 

யுயர்வானணிடை2சேனுவுமுறறதுவே (௧௩) 

அமராவதியிற்பசுவெய்திடவே 

யரசன் குலமைர் சர்கணாநறு வரும் 

எமதாவிகொளக்கருஇச்செனழுற் 

றிடிபோலமுழச்சமெழக்குமுறிச 

சமராடமரொடககிரெடும்பொழுதிற் 

சரமாரிபொழிர்திடலும்முடலம் 

கமராகவெடித் தவிழித்த விழிச் 

சனலாலவர்வெச்துகழிர்தனயே. (௪௯) 

சண்டத் தழலாலிவாமைர்தர்படத் 
தனு௨உஙசையெடுததெ திர்வர் துகடும் 

கசொண்டற்சரமாரிபொழிர் திடவே 
கொடியோனிலவனுச்செதிராவெனது 

தண்டத் தினைஈட்டனன்விட்டபெருஞ் 
௪.ர மாரிமழுக்கதைசச்ச.ா ம்டேல்



உத்தரக1ண்டம். 

விண்டற்பவருமபொடியாயுஇிர 

௮விசையானசையோடுவிழுக்கனெ தால். 

விடுகின் நகொடும்படையத்தனையும் 

விறல்கொண்டுயர்சண்டம்விழுங்கிடவே 

௮டஇன் றதெமச்கெளிதல்லவென 

வமரரமசவாசையடைச் துறவே 

சுடுனெ றமனத்துடனூ ரணாஇித் 

துறவேராவலியோரிறையோரிலெனாக் 

கொடுவெர்தொழினாடு துறர்தகலச் 

குண_ரலணாகித்தவமுற்றனனே. 

இவனுற்றதவத்தை யழிக்கரினை த் 

இமையோர்சகிறைவிட்டதஇிலோத்தமையோ 

டவனததவம்விட்டுரலத் இடைபுச் 

சழிபட்டெடனேயறிவுற்றவளைப் 

புவன த தின் மனித்் தர்பிறப்பினினிீ 

போவென்றுசபித்தசகறென்றிசைபோய்ச் 

சிவனைக்கருகித்தவமுற்றிடவே 

சி. ராவாமீசனளித்தனனே, 

அ$சாளிலெனை த்திரிசங்கருகுற் 

றங்சகசதொடுவிண்புசல்வேண்டுமெனாச 

சொன்னான் முடியாதெனயான் மொழியத் 

துறவோர்பிறராலுறுவேனெனலும் 

இன்னா கரைசெய்தனைநீபுலையா 

சகெனவேடலையாயெழில்கெட்டவமே 

தன்னாடணுகத்சமர்ச்சசியெனச் 

தள்ளத்தளமெள்ளஈடர்தனனே. 

14 

௨௦௯ 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௪௭) 

(wax)



௨௧௦ அரிச்சகநீதிரபுராணம் 

அன்றேயெனைவிட்டிவனை ததரிசத் 

தங்சத்தொடுவிண்புசல்வேண்டுமெனஃ 

சென்றேதனுள த்ததுசொல்லவவ 

னென்னோடுதொடுத்தமறத்சொழிலால 
குன்றேயும்விமானமமைத்சன் மேற் 

கோவேறெனவேறிஈடர் இடவே 

சென்றேயமராவஇசேருதலுச் 

Caan Sura cin Dalen h 3 cor@ m, (௧௯. 

புலையாசரர்சாடுபுசேலெனவே 

புறமுர் கினர்வானவர்புட்பகமோ 

“டஉலையாவிழுவான் முனிகெள௫செனுச 

சபயம்மெனலீழ்வதறிர்தெகர்போய் 

நிலையானவிமானம்விழாதுகி B 

நெடுவெஞ்சினமாயப்விழிஙின் ரசனல் 

பலபாலுமெரிர்தனபல்லுயிரும் 

படர் சயினில்வெர்துபதைச் சனவால், (௨௦) 

இவ்வண்டமனை த துமெரித்துலக 

மீரேமுடனிர் தரனும்மயனும் 

செ ய்வங்களும்வேற படைப்பனெனாச் 

தேவாஇபன் மால்சிவனோடயன்வர் 

தெவவண்ணம்விளைச் இடுமென்ன விரஈ 

தெழுசன்றனெந்தணிவித்துலகம் 

உயஉண்ணமுறத்திரிசல்குதனச் 

குடுவின் பதரல்கவுசைத்தனயோ, (௨௧) 

அத்தன்மையனம்முனியென்னுடனே 

ய்சாளிலெடுத்சமறத்தொழிஉால்



உத்தரகாண்டம். 

எத்தன்மையிமைசத்தனனன்னவெலா 

மென்னோூபலித் கிலவாசலினால் 

இச்சமையிழைத்சனன்மன்னனுட 

னிசனாலும்வெலற்கரிதாயினணிப் 

பித்தனசெயலித்தககென் ஈறகோர் 

பெருமானிறையோடுரைபே௫ன மீன, 

இக்கீர்மைவரிட்டனுசையு்திடலு 

மெழில்வாரணவாசியர் 2கான்முனி2வார் 

தச்$ர்மையை$யல சாரறிவார் 

தமை ஞானமிலற்கறியத் தகுமோ 

நின்னீர்மையுணர்ர்சவசேயறிவா 

நீ யயவர்?ர்மைசினைச்துணர்வாய் 

எக்கீர்மையுனச்சகரிதன்னயவெழுச் 

கஇருபாதபிறைஞ்சியிருக் சன, 

அவவாணகரத்தொருதிங்களிருர் 

தருண்மாமுனியைத்தொழுதேவிடைகொண் 

டெவ்வாறுமறக் துதரிப்பமெனா 

விறையும்மசனும்பிறரும்மெவியு 

செவ்வாரணஉரசிய/கோணவரைத் 

,திருமார்புறவேதழுவிப்பரியுல் 

கைவாரணமும்படையும்மிடையச் 

காசித் இருசாடுபுகுர்சனனே, 

கடிமீதுறுசார்வளமல்கு திருச் 

காசித் திருசாடனுமேகயபின் 

முடி.ம்சொலிபொங்டடெவெண்குடையு 

மு,ச்தின்குடையுக்கொடி.பும்.பிடைபப் 

(௨௨) 

(௨௯) 

(௨௪)



௨௧௨ அரிச்சந்திரபுராணம் 

படிமீதினின்மன்னவர்வர் துதொழப் 

பலபாவையர்பாணர்பரிச் திடவே 

அடி.மீதுவணங்கவயோத்தியா்கோ 

னரியாசனமீதிலிருச்கனனே, (௨௫) 

பே வறு. 

மன்னர்வாழியமாமறைவாழிய 

செர்நென்மன்னுகசெர்தப்ழோங்குக” 

அன்ன தானவரிச்சக் ரன் சதை 

கன்ளைக்சேட்ட்வர்வாழ்வுதழைசவே. (௨௯) 

hers Boe hg Bow 

பத்தாவது 
உத்தரகாண்டம் 

முற்றுப்பெற்றது. 
ஆ.. பாடல்கள் ௪௨௧௫. 

  

அரிச்சச்திரசரித்திரம் - முற்றிற்று. 

  

   
மகாமகோபாத்யாய, டாக்டர் 

oe. (ட னாபரிகாகு வபர் காக் விய




